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กระบวนการกลายเป็นสินค้าของผีนางรำ กรณีศึกษา เกม Home Sweet Home EP. 2 ผู้ศึกษาใช้แนวคิด

กระบวนการกลายเป็นสินค้า (Commoditization) และแนวคิดชุมชนเสมือน (The Virtual Community) ซึ่งมี

จุดมุ่งหมายเพื่อท่ีจะ 1) ศึกษาการนำเสนอของผีนางรำในรูปแบบของ หนังสือ รายการวิทยุในแพลตฟอร์ม Youtube 
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Home Sweet Home EP. 2 และ 3) ศึกษาความคิดเห็นของผู้บริโภคเกม Home Sweet Home EP. 2 ที่มีต่อผี

นางรำในกลุ่ม Home Sweet Home : Survive (Official Group) ในการศึกษาครั้งนี้จะมีการสัมภาษณ์แบบออนไลน์

ทั้งสิ้น 8 คน โดยแบ่งเป็น ผู้ผลิต 1 คน และผู้บริโภค 7 คน โดยมีเกณฑ์ คือ ต้องรู้เกม Home Sweet Home EP. 2 

และเคยบริโภคเกมดังกล่าว 

ผลการศึกษาพบว่า 1) การนำเสนอผีนางรำในรูปแบบของ หนังสือ รายการวิทยุในแพลตฟอร์ม Youtube 

ละครและซีรีส์ ภาพยนตร์ และส่ืออินเทอร์เน็ต : Youtube นั้นมีการผลิตซ้ำ ไม่ว่าผีนางรำจะถูกนำเสนอออกมาในส่ือ

ใดก็ตาม 2) กระบวนการกลายเป็นสินค้าของผีนางรำในเกม Home Sweet Home EP. 2 พบว่า ทางผู้ผลิตได้มีการ

หาข้อมูลที่จะนำมาสร้างเกม เมื่อได้ข้อมูลมามากพอแล้วก็เข้าสู ่กระบวนการ Pre Production, Production และ 
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สื่อ แต่ก็มีบางลักษณะที่ไม่เหมือนกัน ได้แก่ ใบหน้าขาว เล็บฟ้อน กระพรวนข้อเท้า สถานที่ที่ปรากฏตัว และการทำ

ร้ายหรือฆ่าเหยื่อ 
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กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาเฉพาะบุคคลเล่มนี้ได้มอบบทเรียนหลายอย่างให้กับผู้ศึกษา งานชิ้นนี้ได้สอนให้ผู้ศึกษาได้เรียนรู้

กระบวนการทำงานมากขึ้น ความอดทนที่มากขึ้น ความพยายามที่ต้องมีมากขึ้นกว่าเดิม และอื่นๆ อีกมากมายที่ผู้

ศึกษาเขียนออกมาไม่หมด แต่สิ่งหนึ่งที่ผู้ศึกษาได้เรียนรู้จากการทำงานชิ้นนี้ คือ เวลา เวลาทุกวินาทีนั้นมีค่า ดังนั้น

ควรให้คุณค่ากับทุกๆ วินาทีท่ีผ่านไป เพราะเวลาจะไม่ย้อนกลับมาอีกเป็นครั้งท่ีสอง ผู้ศึกษาได้เรียนรู้ว่าเมื่อได้โอกาส

อะไรมา ไม่ว่าจะเล็กน้อยเพียงใด ก็ควรคว้าโอกาสนั้นไว้ ยังดีกว่าปล่อยโอกาสให้หลุดมือไปแล้วมานั่งเสียใจทีหลังแล้ว

ถามตนเองว่า ทำไมตอนนั้นถึงไม่คว้าโอกาสนั่นไว้ 

ผู้ศึกษายอมรับว่างานช้ินนี้ไม่สมบูรณ์ ยังมีส่วนประกอบอีกหลายส่วนท่ีผู้ศึกษายังไม่ได้นำมาใส่ไว้ในงาน แต่ผู้

ศึกษาก็พยายามอย่างเต็มที่จนงานสามารถออกมาได้จนถึงทุกวันนี้ ในช่วงแรกผู้ศึกษาแทบจะทำอะไรไม่ได้เลย ไม่รู้

เรื่องอะไรเลย แถมยังช้ากว่าเพื่อนคนอื่นๆ แต่พอผู้ศึกษาได้อาจารย์โฟล์ค ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาคอยให้กำลังใจ 

และแนะนำวิธีการต่างๆ ในการทำงาน จนส่งผลให้ผู้ศึกษาสามารถทำงานช้ินนี้ออกมาได้ด้วยความคาดไม่ถึงว่า ตัวของ

ผู้ศึกษานั้นจะสามารถทำงานช้ินนี้ออกมาได้มากขนาดนี้ 

สุดท้ายนี้ผู้ศึกษาอยากจะขอขอบคุณอาจารย์โฟล์คที่คอยให้กำลังใจและคอยแนะนำวิธีการต่างๆ ในการ

ทำงาน ทำให้ผู้ศึกษาได้เรียนรู้อะไรต่างๆ มากมายจากอาจารย์ ขอบคุณเพื่อนในกลุ่มที่ไม่ทอดทิ้งกันและคอยให้

กำลังใจกันอยู่เสมอ ขอบคุณเพื่อนนอกกลุ่มท่ีได้มีการพูดคุยกันและทำให้ผู้ศึกษาได้รู้ตัวว่า ไม่ได้มีแค่ผู้ศึกษาคนเดียวที่

พบเจอกับปัญหาต่างๆ ขอบคุณครอบครัวท่ีคอยเตือนผู้ศึกษาเรื่องงานอยู่เสมอ และสุดท้ายขอบคุณตนเองท่ีอดทน ฝืน 

และพยายามมาได้จนถึงทุกวันนี้ ขอบคุณจากใจจริง และสุดท้ายขอขอบคุณกรรมการสอบอาจารย์เจ๊ียบท่ีคอยแนะนำ

การแก้ไขงานต่างๆ และขอบคุณสำหรับกำลังใจท่ีมอบให้ตอนท่ีผู้ศึกษาสอบครั้งสุดท้าย 

อยากฝากถึงน้องๆ ที่ได้มีโอกาสมาอ่านงานชิ้นนี้ ผู้ศึกษาอยากจะบอกว่า “เวลาทุกวินาทีนั้นมีค่า ดังนั้น 

น้องๆ ควรจะให้คุณค่ากับทุกๆ วินาที เมื่อเวลาผ่านไปแล้วก็จะผ่านพ้นไปและไม่มีวันหวนกลับมา” 
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บทท่ี 1 

บทนำ 

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

“ผี” (Ghost) เป็นนามธรรมท่ีหลายๆ คนในโลกใบนี้ต่างสงสัยและพากันต้ังคำถามว่า “ผีคืออะไร ผีมีอยู่จริง

หรือไม่ ผีสามารถฆ่าคนตายได้จริงไหม และคำถามอื่นๆ อีกมากมาย” ไม่มีใครรู้อย่างแน่ชัดว่าผีนั้นเป็นอย่างไร แต่

หลายๆ คนก็คงเช่ือกันว่า “ผี” นั้นมีอยู่จริงและมีอยู่ทุกท่ี ไม่ว่าจะเป็นทวีป ประเทศ สถานท่ีหรือพื้นท่ีใดก็ตาม ด้วย

ความที่หลายๆ คนเชื่อกันว่าผีมีอยู่ทุกที่จึงส่งผลให้แต่ละที่นั้นต่างนิยามหรือให้ความหมายต่อนามธรรมที่ถูกเรียกว่า 

“ผี” แตกต่างกันออกไป อย่างในประเทศไทย “ผี” จะมีความหมายว่า “ส่ิงท่ีมนุษย์เช่ือว่าเป็นสภาพลึกลับ มองไม่เห็น

ตัว แต่อาจจะปรากฏตัวเหมือนมีตัวตน สามารถให้ท้ังคุณและโทษได้ มีท้ังผีดีและผีร้าย เช่น ผีปู่ย่าตายาย ผีเรือน ผีห่า 

หรือใช้เป็นคำเรียกคนท่ีตายไปแล้ว เป็นต้น” (“ผี” ความหมายจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554”, 

ออนไลน์: 2564) 

ในภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า “Ghost” ซึ่ง Cambridge Dictionary ได้ให้ความหมายของคำนี้เอาไว้ว่า “The 

spirit of a dead person, sometimes represented as a pale, almost transparent image of that person 

that some people believe appears to people who are alive.” (“Ghost” ความหมายจาก Cambridge 

Dictionary”, ออนไลน์: 2564) เมื่อนำมาแปลเป็นภาษาไทยจะแปลได้ว่า “วิญญาณของคนตายที่บางครั้งจะแสดง

ออกมาเป็นภาพซีดจางเกือบโปร่งใส ทำให้บางคนเช่ือว่าภาพท่ีปรากฏนั้นคือคนท่ียังมีชีวิตอยู่” 

องค์ความรู้อย่าง “วิทยาศาสตร์” (Science) ซึ่งเป็นศาสตร์ท่ีใช้เหตุและผลในการอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ 

ก็ได้อธิบายไว้ว่า “ผี” คือ สสารหรือพลังงานบางอย่างท่ีมีอยู่จริงบนโลก แต่มนุษย์ไม่สามารถมองเห็น ส่ือสารหรือจับ

ต้องได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 เพราะมนุษย์กับผีมีคลื่นความถี่ที่แตกต่างกันมาก ดังนั้น มนุษย์จึงไม่สามารถที่จะ

สัมผัสตัวหรือส่ือสารกับผีได้เลย (F Pongpitak, 2562, ออนไลน์) 

ไม่ว่า “ผี” (Ghost) จะถูกนิยามว่ามีความหมายอย่างไรหรือถูกอธิบายว่ามีลักษณะอย่างไร ท้ายท่ีสุดแล้วการ

ให้ความหมายหรือการอธิบายขององค์ความรู้ท้ัง 3 นี้ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการให้ความหมายของคนท่ัวโลก จากท่ี

ได้กล่าวไปในย่อหน้าแรก ไม่มีใครในโลกรู้ว่า “ผี” นั้นแท้จริงแล้วมีความหมายอย่างไรกันแน่ แต่ทุกคนในโลกต่างเช่ือ
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กันแล้วว่าผีนั้นมีอยู่จริง แต่ใครจะไปนิยามว่า “ผี” นั้นเป็นแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับปัจเจกบุคคลว่าจะเลือกมองผีด้วย

มุมมองอะไรท่ีตนมองแล้วรู้สึกว่าผีนั้นดูมีความหมายสำหรับตน 

สำหรับผีในสังคมไทยส่วนใหญ่มักอยู่ในรูปลักษณ์ของความเช่ือ ซึ่งความเชื่อนี้ล้วนมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตหรือ

ความเป็นอยู่ของคนไทยเป็นอย่างมาก จึงไม่แปลกใจนักท่ีสังคมไทยในหลายๆ พื้นท่ีจะมีความเช่ือเรื่องผี ยกตัวอย่าง

เช่น ความเชื่อเกี่ยวกับกระสือ เชื่อกันว่ากระสือจะสิงสู่อยู ่ในตัวของคนเพศหญิง ซึ่งโดยมากมักเป็นยายแก่ ชอบ

รับประทานของสดคาว มักออกหากินเวลากลางคืนและไปแต่หัวกับตับไตไส้พุง ส่วนร่างกายทิ้งไว้ที่บ้าน เวลาไปจะ

เห็นเป็นดวงไฟดวงโตมีแสงสีแดง แต่ส่วนมากจะเป็นแสงสีเขียว โดยจะเริ่มออกหากินต้ังแต่เวลาหัวค่ำไปจนถึงท้ังคืน 

และจะกลับเข้าร่างเวลาใกล้รุ ่งสาง เวลากลางวันจะมีลักษณะร่างกายเหมือนคนทั่วไป แต่มีพฤติกรรมหรืออาการ

แปลกๆ เช่น ไม่ชอบสบตาคน เงียบๆ ไม่พูดไม่จากับใคร ชอบเก็บตัวอยู่คนเดียว ไม่ชอบแสงสว่าง ผู้ท่ีเป็นกระสือนั้น

มักจะเป็นผู้ท่ีบูชาไสยศาสตร์มนต์ดำ (เดรัจฉานวิชา) แต่ทำผิดข้อห้ามจนกลายเป็นกระสือไปในท่ีสุด ปกติแล้วกระสือ

จะไม่ทำร้ายคน ว่ากันว่าเมื่อกระสือออกหากินเวลากลางคืนแล้วพบกับคนก็จะลอยหนีหายไป แต่ถ้าหากคนทำให้

กระสือเกิดความไม่พอใจ โกรธ กระสือจะมีความแค้น อาฆาตพยาบาท เมื่อกระสือได้ชำระแค้นกับคนๆ นั้นแล้ว ก็

ขึ้นอยู่กับว่าคนๆ นั้นได้รับบาดเจ็บหรือถึงขั้นเสียชีวิตเลย หญิงใดท่ีคลอดลูกใหม่ๆ  กล่ินสดคาวของเลือดจะชักนำให้ผี

กระสือมาและกินตับไตไส้พุงของหญิงท่ีคลอดลูกหรือของทารกท่ีคลอด เหตุนี้ชาวบ้านจึงมักเอาหนามพุทราสะไว้ท่ีใต้

ถุนเรือนตรงท่ีมีร่องมีรู เพื่อป้องกันมิให้กระสือเข้ามา เช่ือกันว่ากระสือกลัวหนามเกี่ยวไส้ นอกจากของสดของคาวแล้ว 

กระสือยังชอบรับประทานของโสโครก เช่น อุจจาระ เป็นต้น เมื่อรับประทานแล้วเห็นผ้าของใครตากท้ิงค้างคืนไว้ก็เข้า

ไปเช็ดปาก ผ้านั้นจะปรากฏเป็นรอยเปื้อน ถ้าเอาผ้าดังกล่าวไปต้มกระสือจะรู้สึกปวดแสบปวดร้อนปากทนไม่ไหวจน

ต้องมาขอร้องไม่ให้ต้มต่อไป กระสือนั้นเมื่อเจ็บจวนจะตายก็ไม่ตายเด็ดขาด และจะต้องคายน้ำลายของตนถ่ายเข้าปาก

ลูกหลานคนใดคนหนึ่งไว้ให้สืบทายาทเป็นกระสือต่อไป ตนจึงจะตายได้โดยไม่ต้องทุกข์ทรมานอีก การปราบกระสือนั้น

ไม่สามารถไล่ผีที่มาสิงสู่ออกจากร่างเหยื่อได้ ว่ากันว่าเมื่อวิญญาณนั้นได้หยั่งลึกลงในใจของคนๆ นั้น ซึ่งสังเกตไดว้่า

เป็นการหยั่งลึกในขั้นวิญญาณ (กายทิพย์) สามารถบังคับให้ร่างกาย (กายหยาบ) ของผู้ถูกสิงนั้นอยู่ในสภาพท่ีวิปลาส

ผิดธรรมชาติได้อย่างไม่น่าเช่ือ เช่น การถอดหัวและอวัยวะภายในให้หลุดออกมาจากร่างกาย รวมถึงการลอยตัวอยู่ใน

อากาศ ฉะนั้นแล้ว ร่างกายของคนๆ นั้นเมื่อถูกวิญญาณร้ายบังคับให้ทำในสิ่งที่หากมนุษย์ธรรมดาทำแล้วเสียชีวิต ก็

เท่ากับว่ากายนั้นเป็นร่างกายที่ไร้ซึ ่งความเป็นมนุษย์ เป็นร่างกายที่เสียหายและยังคงมีชีวิตอยู่ได้โดยอำนาจของ

วิญญาณภูติกระสือท่ีอยู่ในร่างเท่านั้น ถึงแม้กระสือจะถูกไล่ออกจากร่างไป แต่ร่างกายนั้นก็ไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิต

อยู่ได้อย่างคนปกติ ดังนั้น การปราบกระสือก็เท่ากับต้องฆ่าคนๆ นั้นไปด้วย บางท้องที่เล่าว่ากระสือชราเมื่อมีการ
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ถ่ายทอดความเป็นกระสือสู่ลูกหลานรุ่นต่อไปแล้ว ตนเองจะมีชีวิตอยู่อีกไม่นานก่อนจะเสียชีวิตในสภาพที่หัวกับ

อวัยวะภายในหลุดออกมาจากตัว ซึ่งเป็นผลพวงจากการถูกวิญญาณร้ายบังคับให้แยกออกไปหากินเมื่อครั้งยังมีกระสือ

อยู่ในร่าง เมื่อถ่ายทอดกระสือออกจากร่างไปแล้ว หัวกับตัวก็จะไม่สามารถต่อติดเชื่อมกันอีกต่อไป (ไม่ปรากฏชื่อผู้

แต่ง, 2565, ออนไลน์) 

หรืออีกหนึ่งตัวอย่างก็คือ เปรต ความเช่ือเรื่องเปรตมีต้นกำเนิดมาจากพิธีกรรมทางศาสนาในประเทศอินเดีย

ตั้งแต่ยุคโบราณ และเริ ่มแพร่กระจายสู่สังคมในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออก คำว่า "Preta" มักจะถูกแปลเป็น

ภาษาอังกฤษว่า "ผีท่ีหิวโหย" ความเช่ือเรื่องเปรตนั้นเริ่มต้นมาจากความเช่ือในชีวิตหลังความตาย และมักเกี่ยวข้องกับ

การเป็นโอปปาติกะ (ผู้ท่ีผุดขึ้นเองจากอดีตกรรม มิต้องอาศัยการปฏิสนธิ) นำไปสู่ความเช่ือเรื่องเวรกรรมท่ีต้องได้รับ

ในโลกหน้าและการกลับชาติมาเกิดตามแต่ผลกรรมที่ได้กระทำเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ การจะหลุดพ้นจากการเป็นเปรต

นั้นต้องอาศัยเวลานานชั่วกัปชั่วกัลป์ และหากมิได้สั่งสมบุญวาสนาพอหรือไม่ได้รับการอุทิศส่วนกุศลจากคนรู ้จัก 

บุคคลนั้นอาจต้องทุกข์ทรมานเป็นเปรตไปช่ัวนิรันดร์ การจะเกิดเป็นเปรตในโลกหน้านั้น โดยมากมักเป็นผลมาจากการ

ก่อกรรมทำเข็ญอย่างร้ายแรงเมื่อครั้งเป็นมนุษย์ เช่น การฆ่าสัตว์ตัดชีวิต การทำร้ายผู้อื่นทั้งทางกาย วาจา และใจ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากผู้ท่ีถูกทำร้ายเป็นบุพการีของตนหรือเป็นพระสงฆ์ การพูดปด พูดส่อเสียด การลักทรัพย์ รวมถึง

ความโลภ เป็นต้น หรือแม้กระท่ังเกิดขึ้นจากการเคยเป็นสัตว์นรกท่ีเวียนว่ายอยู่ในนรกนานนับโกฏิปี แต่ดวงวิญญาณ

ยังไม่บริสุทธิ์พอท่ีจะไปเกิดในภพภูมิท่ีดีขึ้น จึงต้องชดใช้กรรมต่อ โดยจะต้องไปเกิดเป็นเปรตท่ีมีรูปลักษณ์ท่ีน่าเกลียด 

เช่น มีร่างกายเน่าเฟะเสมือนซากศพ หรือมีสิ่งปฏิกูลอยู่ทั่วร่างกาย มักจะหิวโหยอยู่ตลอดเวลา และส่งเสียงร้องด้วย

ความเจ็บปวด หรือแม้แต่เป็นเปรตภายใต้รูปร่างของสัตว์ประหลาดชนิดต่างๆ ตามความเชื่อแต่ละประเทศ เปรตมี

ร่างกายและความรู้สึกเช่นเดียวกับมนุษย์ แต่ในขณะท่ีมนุษย์ท่ัวไปเมื่อมองดูสายน้ำจะมองเห็นเป็นเพียงกระแสน้ำใสๆ 

ธรรมดา แต่เมื่อเปรตจ้องมองแม่น้ำจะมองเห็นส่ิงน่าเกลียดนา่กลัว เช่น หนอง หรือ เลือด (ไม่ปรากฏช่ือผู้แต่ง, 2565, 

ออนไลน์) 

ในปัจจุบันนั้นผีถูกทำให้กลายเป็นสินค้าในสื่อหลายๆ รูปแบบ ทั้งหนังสือที่จะนำเสนอผีในรูปแบบของ

ตัวอักษรท่ีร้อยเรียงกันเป็นประโยคเพื่อบอกเล่าเรื่องราวของผีท่ีกำลังนำเสนอ ส่ือวิทยุท่ีเป็นการนำเสนอผีด้วยการเชิญ

ชวนผู้คนที่มีความสนใจเรื่องผีมาบอกเล่าเรื่องราวของตนที่ได้พบเจอกับผีด้วยตนเองหรือฟังต่อมาจากอีกคนหนึ่งมา

เล่าในรายการวิทยุ ละครที่จะนำเสนอผีให้อยู่ในบทบาทของการเป็นตัวประกอบมากกว่าเป็นตัวหลัก แต่บางเรื่อง

อาจจะนำเสนอให้เป็นตัวหลักก็ได้ ซีรีส์ท่ีมีความคล้ายคลึงกับละครแต่ถ้าจะนำเสนอผีก็อาจจะนำเสนอให้เป็นตัวละคร

หลักไปเลย ภาพยนตร์ที่มีการนำเสนอผีคล้ายกับละครและซีรีส์แต่อาจจะแตกต่างกันในเรื่องของระยะเวลาในการ
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รับชม และในอินเทอร์เน็ตท่ีจะมีการนำเสนอผีท่ีแตกต่างกันไปจากหนังสือ วิทยุ ละคร ซีรีส์และภาพยนตร์ ทำให้การ

นำเสนอผีในอินเทอร์เน็ตนั้นมีอิสระทางการนำเสนอ และล่าสุดนั้นผีได้ถูกทำให้กลายเป็นสินค้าในรูปแบบของเกม ซึ่ง

เป็นสื่อที่ได้รับความนิยมจากผู้คนทั่วโลก โดยเกมที่นำเอาความเชื่อเรื่องผีมาทำเป็นเกมนั้น คือ เกม Home Sweet 

Home ซึ่งภายในตัวเกมนั้นผู้เล่นจะได้พบกับความเช่ือเรื่องผีของคนไทยท่ีปลูกฝังกันมาอย่างยาวนาน มีท้ังผีนักศึกษา 

ผีนางรำ ผีนักรบ และผีอื่นๆ เกมนี้ถูกสร้างขึ้นโดยบริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทของคนไทย ด้วยความท่ี

เกมของคนไทยนั้นยังไม่เคยมีเกมใดท่ีนำความเช่ือเรื่องผีของไทยมาทำเป็นเกม ดังนั้น เกม Home Sweet Home จึง

เป็นเกมแรกท่ีได้นำความเช่ือของคนไทยมาทำเป็นเรื่องราวสยองขวัญ การกระทำดังกล่าวส่งผลให้ผีเป็นท่ีน่าสนใจท้ัง

คนไทยและต่างประเทศ 

ผีภายในเกมนี้จะมีเรื่องราวเป็นของตนเอง ซึ่งผู้เล่นจะรับรู้เรื่องราวได้จากการไปเก็บไอเทมที่มีลักษณะเป็น

สมุดบันทึก คำใบ้หรือการเล่าย้อนไปในอดีตสมัยท่ีผีตนนั้นยังมีชีวิตอยู่ ยกตัวอย่างเช่น ผีนางรำใน EP. 2 ท่ีแต่เดิมนั้น

เธอก็เป็นเพียงแค่คนธรรมดาท่ัวไปท่ีได้รับการฝึกฝนให้เป็นนางรำ ด้วยความท่ีเธอนั้นมีรูปร่างหน้าตาท่ีสวยงามจึงคิดท่ี

อยากจะชนะคนอื่น ต้องการเป็นท่ีหนึ่งแต่เพียงผู้เดียว แต่ด้วยความท่ีเธอฆ่าคนตายด้วยวิธีการบนบานและไม่ยอมแก้

บน ผลท่ีตามมานั้นทำให้เธอต้องตายและกลายเป็นวิญญาณผีนางรำท่ียังคงวนเวียนอยู่ในบ้านเรือนไทย ซึ่งเป็นสถานท่ี

ท่ีเธอก่อเหตุขึ้นมา ไม่ใช่แค่ผีนางรำเพียงอย่างเดียวท่ีมีเรื่องราวในอดีต ผีตนอื่นๆ ก็มีเช่นกัน ท้ังผีนักศึกษาท่ีอยู่ใน EP. 

1 ต้ังแต่ต้นเกม ผีเปรต ผีนักรบ ต่างก็มีเรื่องราวในอดีตท่ีทำให้ตนนั้นกลายเป็นผีได้ 

ผู้ศึกษามองว่าเกม Home Sweet Home ท้ัง EP. 1 และ EP. 2 ท่ีมีจุดเด่นในเรื่องของการนำเสนอความเช่ือ

เรื ่องผีของคนไทย อีกสิ่งหนึ่งที ่ทำให้จุดเด่นของเกมนี้เพิ ่มขึ ้นคือการสร้างเรื ่องราวของผีดังที่กล่าวไว้ในข้างต้น 

โดยเฉพาะผีนางรำใน EP. 2 ที่มักถูกพูดถึงอย่างมากในโลกอินเทอร์เน็ต จึงทำให้ผู้ศึกษาเริ่มตั้งคำถามแล้วว่าการที่ผี

นางรำกลายมาเป็นตัวละครในเกมนั้นจะส่งผลอย่างไรต่อผู้บริโภค และผู้ผลิตมีขั้นตอนอย่างไรที่ทำให้ผีนางรำตนนี้

กลายมาเป็นสินค้าในเกม ทั้งที ่ผ่านมาผีนางรำมักถูกนำเสนอในสื่อรูปแบบอื่นๆ เช่น หนังสือ วิทยุ ละคร ซีรีส์ 

ภาพยนตร์ และอินเทอร์เน็ต แต่ยังไม่เคยมีการนำไปทำเป็นตัวละครในเกมเลย ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงเลือกท่ีจะนำประเด็น

ผีนางรำที่ถูกทำให้กลายเป็นสินค้ามาศึกษาพร้อมกับการที่ผีนางรำถูกพูดถึงในโลกอินเทอร์เน็ต ผู้บริโภคจะมีการ

แสดงออกทางความคิดเห็นอย่างไรเมื่อเห็นผีนางรำกลายมาเป็นตัวละครในเกม Home Sweet Home EP. 2 
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1) ศึกษาการนำเสนอผีนางรำผ่านส่ือต่างๆ ต้ังแต่หนังสือ รายการวิทยุในแพลตฟอร์ม Youtube ละคร ซีรีส์ 

ภาพยนตร์ และส่ืออินเทอร์เน็ต : Youtube 

2) ศึกษากระบวนการกลายเป็นสินค้าของผีนางรำในเกม Home Sweet Home EP. 2 

3) ศึกษาความคิดเห็นของผู้บริโภคเกม Home Sweet Home EP. 2 ที่มีต่อผีนางรำในกลุ่มเกม Home 

Sweet Home : Survive (Official Group) 

สมมติฐานของการศึกษา 

การศึกษาการนำเสนอของผีนางรำในรูปแบบของ หนังสือ ส่ือวิทยุ ละคร ซีรีส์ ภาพยนตร์และส่ืออินเทอร์เน็ต

เป็นการศึกษาเพื่อให้ทราบถึงการผลิตซ้ำของผีนางรำที่มีการนำเสนอผ่านสื่อ ก่อนที่ผีนางรำนั้นจะถูกนำมาเสนอใน

รูปแบบของเกม 

การศึกษากระบวนการกลายเป็นสินค้าของผีนางรำในเกม Home Sweet Home EP. 2 เป็นการศึกษาเพื่อให้

ทราบถึงขั้นตอนหรือกระบวนการของผู้ผลิตที่นำผีนางรำมาทำให้เป็นสินค้าในเกม ซึ่งก็คือการกลายเป็นตัวละครใน

เกม 

การศึกษาความคิดเห็นของผู้บริโภคเกม Home Sweet Home EP. 2 ท่ีมีต่อผีนางรำในกลุ่ม Home Sweet 

Home : Survive (Official Group) เป็นการศึกษาเพื่อทราบถึงความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อผีนางรำที่ถูกผู้ผลิต

นำมาทำเป็นตัวละครผีในเกม 

ขอบเขตของการศึกษา 

ด้านเนื้อหา 

งานวิจัยช้ินนี้จะศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการกลายเป็นสินค้าของผีนางรำ ซึ่งอยู่ในส่ือต่างๆ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2552 

– 2564 โดยใช้แนวคิดกระบวนการกลายเป็นสินค้า (Commoditization) ที่ผู ้ศึกษาเลือกช่วงเวลาดังกล่าวเป็น

เพราะว่า เป็นช่วงเวลาท่ีผีนางรำถูกทำให้กลายเป็นสินค้าในส่ือหลายๆ รูปแบบ ท้ังหนังสือ รายการวิทยุในแพลตฟอร์ม 

Youtube ละครและซีรีส์ ภาพยนตร์ และส่ืออินเทอร์เน็ต : Youtube และศึกษาความคิดเห็นของผู้บริโภคเกม Home 
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Sweet Home EP. 2 ท่ีมีต่อผีนางรำในกลุ่ม Home Sweet Home : Survive (Official Group) โดยใช้แนวคิดชุมชน

เสมือน (The Virtual Community) 

ด้านพื้นท่ี 

พื้นท่ีออนไลน์ 

Home Sweet Home : Survive (Official Group) 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

ข้อมูลทุติยภูมิ 

ผู้ศึกษาจะรวบรวมเอกสาร หนังสือ บทความ งานวิจัยและส่ือออนไลน์ท่ีเกี่ยวข้องกับ “ผีนางรำ” โดยผู้ศึกษา

เลือกใช้แนวคิดกระบวนการกลายเป็นสินค้า (Commoditization) และแนวคิดชุมชนเสมือน (The Virtual 

Community) มาใช้ในการศึกษา 

ข้อมูลปฐมภูมิ 

ผู้ศึกษาใช้วิธีเก็บข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) ผู้ผลิต และ 2) ผู้บริโภค 

1) ผู้ผลิต ซึ่งก็คือ อิ๊กดราซิล กรุ๊ป (YGGDRAZIL GROUP) โดยผู้ศึกษาได้ทำการติดต่อผู้ดูแลเพจเกม Home 

Sweet Home : Game เพื่อขอนุญาตผู้ดูแลในการติดต่อทีมงาน อิ๊กดราซิล กรุ ๊ป (YGGDRAZIL GROUP) เพื่อขอ

อนุญาตทางทีมงานในการขอข้อมูลมาทำงานวิจัยช้ินนี ้

2) ผู้บริโภค ผู้ศึกษาจะหาผู้บริโภคได้จากกลุ่มเกม Home Sweet Home : Survive (Official Group) โดยท่ี

ผู ้ศึกษาได้สร้างแบบสอบถามออนไลน์ขึ ้นมาแล้วนำไปโพสต์ไว้ในกลุ่มเกม Home Sweet Home : Survive ซึ่ง

ในตอนนี้มีผู้ทำแบบสอบถามของผู้ศึกษาแล้ว 22 คน หลังจากนี้ผู้ศึกษาจะทำการคัดเลือกผู้ทำแบบสอบถามมาเพียง 7 

คน เพื่อขอสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลผ่านทางแพลตฟอร์ม Facebook และช่องทางอื่นในกรณีที่ผู ้ถูกสัมภาษณ์ไม่

สะดวกให้ข้อมูลทางแพลตฟอร์ม Facebook เช่น เบอร์โทรศัพท์ Instagram ไลน์ และ Gmail 
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สถานที่ในการศึกษา 

พื้นท่ีออนไลน์ 

Home Sweet Home : Survive (Official Group) 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1) ทำให้เข้าใจถึงการผลิตซ้ำของการนำเสนอผีนางรำผ่านส่ือต่างๆ 

2) ทำให้ทราบถึงกระบวนการกลายเป็นสินค้าของผีนางรำในเกม Home Sweet Home EP. 2 

3) ได้ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้บริโภคท่ีมีต่อผีนางรำในเกม Home Sweet Home 

EP. 2 ท้ังท่ีเป็นผู้เล่นและผู้ชม 

ระยะเวลาและแผนการดำเนินงาน 

การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้มีการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร หนังสือ วารสาร บทความ ข้อมูลออนไลน์ท่ี

เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์ ตลอดจนการนำข้อมูลที่ได้มาทั้งหมดไปวิเคราะห์และเรียบเรียงใหม่ จนนำไปสู่ผลสรุป

ของการศึกษา โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 10 เดือน ต้ังแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 จนถึง เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 

โดยแบ่งออกเป็น 

ระยะเวลาดำเนินงาน ขั้นตอนการดำเนินงาน 

สิงหาคม พ.ศ. 2564 – ตุลาคม พ.ศ. 2564 ศึกษาข้อมูลจากงานวิจัย เอกสาร บทความและหนังสือท่ี

เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลเบื้องต้นก่อนลงทำการสัมภาษณ์แบบ

ออนไลน ์

พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 – ธันวาคม พ.ศ. 2564 ศึกษาและเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ในพื้นท่ีออนไลน์ 
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มกราคม พ.ศ. 2565 – มีนาคม พ.ศ. 2565 นำข้อมูลท่ีได้มาท้ังหมดมารวบรวม เรียบเรียง เพื่อตีความ 

วิเคราะห์ และสรุปผล 

มีนาคม พ.ศ. 2565 - เมษายน พ.ศ. 2565 เรียบเรียง สรุป ตรวจทาน แก้ไข และจัดทำรูปเล่ม 

 

นิยามศัพท์ 

มุมมองบุคคลที่หนึ่ง [First Person Perspective (FPP)] หมายถึง มุมมองท่ีผู ้เล่นจะได้เห็นภาพในระดับ

สายตาของตัวละครหลักโดยตรง แต่ผู้เล่นจะไม่เห็นสิ่งที่อยู่นอกระดับสายตาหรืออยู่ข้างหลัง มุมมองบุคคลที่หนึ่ง

มักจะใช้กับเกมท่ีต้องการให้เรารู้สึกเหมือนอยู่ในเหตุการณ์ในเกมจริง ๆ 

Perspective แปลว่า “มุมมอง” เป็นศัพท์ทางด้านงานศิลปะและสื่อบันเทิงต่าง ๆ  และใช้กับสื่อที่เป็นสาม

มิติ 
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บทท่ี 2 

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

ในบทท่ี 2 ของงานวิจัยเรื่อง “เกม Home sweet home EP.2 กับกระบวนการกลายเป็นสินค้าของผีนางรำ” 

ชิ้นนี้ผู้ศึกษาได้รวบรวมแนวคิดและเอกสารการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา โดยผู้ศึกษาจะแบ่งเนื้อหาเป็น 3 ส่วน 

ดังนี ้

1.แนวคิดกระบวนการกลายเป็นสินค้า (Commoditization) 

2.แนวคิดชุมชนเสมือน (The Virtual Community) 

3.เอกสารและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

1.แนวคิดกระบวนการกลายเป็นสินค้า (Commoditization) 

“สินค้า” คือ ผลผลิตรูปแบบหนึ่งท่ีมนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการแลกเปล่ียนซื้อขาย เป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นมาก่อน

หน้าที่จะมีระบบทุนนิยม แต่เมื่อเข้าสู่ยุคของระบบทุนนิยม สินค้าได้กลายเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่ทำให้อัตราการ

แข่งขันทางการค้าเพิ่มสูงมากขึ้น ระบบทุนนิยมได้ใช้กระบวนการท่ีเรียกว่า “กระบวนการแปลงทุกส่ิงทุกอย่างให้เป็น

สินค้า” มาเป็นเครื่องมือหลักในการทำงานเพื่อที่จะทำให้ตัวของระบบนั้นยังคงอยู่ต่อไป ทุกสิ่งทุกอย่างท่ีอยู่ภายใต้

ระบบนี้จะถูกนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้า ซึ่งวัฒนธรรมเองก็เป็นหนึ่งในวัตถุดิบท่ีจะถูกนำมาแปลงเป็นสินค้า

เช่นกัน ผู้ผลิตในระบบนี้ หมายถึง ผู้ประกอบการ เจ้าของอุตสาหกรรมหรือเจ้าของธุรกิจต่างๆ พวกเขาจะแสวงหา

ความต้องการของตลาด โดยมองว่าผู้คนส่วนใหญ่ในสังคมคือผู้บริโภค ผู้บริโภคเหล่านี้ล้วนมีความต้องการบางอย่างท่ี

อยากจะได้ส่ิงของหรืออะไรบางอย่างมาตอบสนองความต้องการของตนเอง ดังนั้นผู้ผลิตจะทำการสำรวจดูว่าผู้บริโภค

เหล่านี้ต้องการอะไรและจะทำการแปลงส่ิงของต่างๆ มาเป็นสินค้าแล้วนำไปเสนอต่อผู้บริโภคเพือ่ทำให้ผู้บริโภคนั้นพึง

พอใจต่อสินค้าท่ีถูกผู้ผลิตนำมาเสนอและเกิดความต้องการท่ีจะบริโภคอีก (กฤตยภรณ์ ตันติเศรษฐ, 2557: 147) 

ธีโอดอร์ อดอร์โน (Theodor W. Adorno) และแม็กซ์ ฮอร์คไฮเมอร์ (Max Horkheimer) นักปรัชญาและนัก

สังคมวิทยาชาวเยอรมันได้เขียนงานชิ้นหนึ่งร่วมกันที่มีชื ่อว่า The Culture Industry: Enlightenment as Mass 

Deception ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือที่ชื ่อว่า “Dialectic of Enlightenment” โดยในหนังสือเล่มนี้ได้พูดถึง

แนวคิดการรู้แจ้ง (Enlightenment) ซึ่งแนวคิดการรู้แจ้งนั้น คือ การปลดปล่อยมนุษย์ออกจากความกลัว ความเขลา 
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มายาคติและไสยศาสตร์ เพื่อท่ีจะทำให้มนุษย์นั้นไปสู่แสงสว่างทางปัญญา ความเจริญรุ่งเรือง กล่าวคือ จากแต่ก่อนท่ี

มนุษย์นั้นเช่ือในเรื่องของปรัมปรา อำนาจเหนือธรรมชาติหรือความเช่ือต่างๆ ท่ีเป็นนามธรรมจับต้องไม่ได้ ก็ได้เปล่ียน

มาเป็นการรู้แจ้งโดยใช้เหตุผลรองรับ ซึ่งจะคล้ายคลึงกับการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน แต่ผลท่ีเกิดขึ้นก็คือ

การรู้แจ้งนั้นกลับทำให้มนุษย์เกิดกระบวนการแสวงหาความรู้และยังถูกมนุษย์นำไปใช้เป็นเครื่องมือในการไคว่คว้าหา

อำนาจเพื่อท่ีจะควบคุมหรือเอาชนะธรรมชาติ ผลท่ีตามมาคือมนุษย์ไม่สามารถทำให้การรู้แจ้งประสบความสำเร็จและ

กลับกลายเป็นความถดถอยของสังคมมนุษย์และธรรมชาติ (ชินวร ฟ้าดิษฐี, 2550: 5 - 6) 

สำหรับงาน The Culture Industry ของอดอร์โนและฮอร์คไฮเมอร์ “นันทวัฒน์ ฉัตรอุทัย” ได้สรุปว่า เป็น

บทวิเคราะห์และวิพากษ์สังคมมวลชนสมัยใหม่ โดยท้ัง 2 คนเสนอว่า “วัฒนธรรม” ในแง่ของศิลปะ การร้องรำทำเพลง 

ตลอดจนมหรสพต่างๆ ที่แพร่หลายกันจนเป็นที่นิยมนั้นไม่ได้เกิดจากการผลิตของตัวมวลชนเอง แต่ถูกผลิตขึ้นโดย

นายทุนนักอุตสาหกรรมที่นำวัฒนธรรมไปผลิตเป็นสินค้าและส่งสินค้าเหล่านั้นไปให้มวลชนทั้งหลายได้บริโภคกัน 

ดังนั้นมวลชนจึงไม่ใช่ผู้สร้างหรือผู้ผลิตแต่อย่างใด หากแต่เป็นผู้รับหรือผู้บริโภคอย่างเดียวเท่านั้น (นันทวัฒน์ ฉัตร

อุทัย, 2549: 83 - 84) อดอร์โน (Theodor W. Adorno) และ ฮอร์คไฮเมอร์ (Max Horkheimer) จึงเรียก “วัฒนธรรม 

(ของ) มวลชน” ว่าเป็น “อุตสาหกรรมวัฒนธรรม” ไม่ใช่วัฒนธรรมมวลชน เพราะกระบวนการผลิตของสินค้า

วัฒนธรรมนั้นมีลักษณะคล้ายกับการผลิตสินค้าของอุตสาหกรรม ตรงท่ีอุตสาหกรรมมีระบบการผลิตท่ีเรียกว่า “ระบบ

สายพาน” ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสินค้าจากต้นแบบเดียวได้ครั ้งละจำนวนมาก (Mass production) ดังนั้น 

สินค้าวัฒนธรรมที่ถูกผลิตจากอุตสาหกรรมวัฒนธรรมจึงมีลักษณะคล้ายกับสินค้าที่ถูกผลิตจากอุตสาหกรรม คือ 

สินค้าทั้งหมดถูกทำให้เหมือนกัน ด้วยลักษณะสินค้าที่ถูกทำให้เหมือนกันทั้งหมด อดอร์โน (Theodor W. Adorno) 

วิพากษ์ว่าเป็นอุปสรรคและเป็นอันตรายต่อการพัฒนาของปัจเจกชน เพราะว่ามันจะนำพามนุษย์ไปสู่ความไม่แตกต่าง

กัน มนุษย์จะถูกระบบเข้าครอบงำจนทำให้เหมือนกัน มนุษย์จะไม่ได้ให้ความสำคัญกับรายละเอียดของสินค้า ขอแค่ให้

ได้บริโภคสินค้าก็เพียงพอแล้ว (เพิ่งอ้าง, 2549: 83 - 84) 

อดอร์โน (Theodor W. Adorno) และ ฮอร ์คไฮเมอร ์ (Max Horkheimer) กล่าวว ่า “อุตสาหกรรม

วัฒนธรรม” คือ การนำวัฒนธรรมมาผลิตเป็นสินค้า โดยผ่านกระบวนการผลิตจากนายทุนนักอุตสาหกรรม (เพิ่งอ้าง, 

2549: 83 - 84) ซึ่งขั้นตอนการผลิตสินค้าวัฒนธรรมนั้นจะมีข้ันตอนท้ังหมด 4 ขั้นตอน ได้แก่ 
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1) กระบวนการกลายเป็นสินค้า (Commodification) หมายถึง การนำวัฒนธรรมท่ีเป็นแนวคิด คติ ความเช่ือ 

ประเพณี หรืออื่นๆ ซึ่งมีลักษณะเป็นนามธรรมไปใส่ไว้ในวัตถุที ่สามารถจับต้องได้ ซึ ่งจะทำให้ผู ้บริโภค

สามารถท่ีจะรับรู้ได้ด้วยการสัมผัส 

2) กระบวนการทำใหเ้ป็นมาตรฐาน (Standardization) หมายถึง ขั้นตอนในการทำให้เป็นเกณฑ์รับรองสินค้า

วัฒนธรรม เนื่องจากว่าตัววัฒนธรรมที่ถูกนำมาผลิตเป็นสินค้านั้นมีลักษณะที่เป็นนามธรรม ไม่สามารถ

มองเห็น จับต้อง หรือรู้สึกเองได้ ดังนั้น ในขั้นตอนนี้จึงเป็นการทำให้สินค้าวัฒนธรรมมีเกณฑ์เพื่อใช้รับรองว่า 

วัฒนธรรมท่ีจะถูกนำมาผลิตนั้นมีมาตรฐานท่ีสามารถยืนยันได้ว่าสามารถใช้งานได้จริง มองเห็น และจับต้อง

ได้ 

3) การผลิตเป็นจำนวนมาก (Mass Production) หมายถึง การผลิตสินค้าวัฒนธรรมให้มีจำนวนมาก เพื่อท่ีจะ

สามารถนำไปแพร่กระจายให้กับผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว 

4) การผลิตซ้ำ (Reproduction) หมายถึง การซ้ำภาพลักษณ์เดิมของสินค้าวัฒนธรรมผ่านสื่อต่างๆ เพื่อ

กระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการที่อยากจะครอบครองหรือบริโภคสินค้านั้นไว้  (ธัญพัชร ศรีมารัตน์, 

2558: 16) 

เมื่อสินค้าวัฒนธรรมถูกผลิตด้วยกระบวนการผลิตท้ัง 4 ขั้นตอนนี้แล้ว นายทุนนักอุตสาหกรรมก็จะนำสินค้า

วัฒนธรรมเหล่านี้ไปแพร่กระจายในตลาดสังคม ซึ่งสามารถทำได้ง่ายและรวดเร็ว เพราะตัวสินค้าวัฒนธรรมแต่ละช้ิน

ถูกทำให้เหมือนกันทั้งหมด ไม่ได้มีความแตกต่างกัน ดังนั้น ทุกคนจึงได้บริโภคสินค้าที่เหมือนกันที่ส่งผลต่อความ

ต้องการในการใช้ชีวิตท่ีคล้ายกัน (เพิ่งอ้าง, 2549: 83 - 84) 

ในกรณีของผีนางรำที่ถูกนำเสนอผ่านสื่อตั้งแต่หนังสือ รายการวิทยุในแพลตฟอร์ม Youtube ละคร ซีรีส์ 

ภาพยนตร์ และส่ืออินเทอร์เน็ต : Youtube ผู้ศึกษาจะใช้ขั้นตอนการผลิตซ้ำ (Reproduction) มาวิเคราะห์เพื่อแสดง

ให้เห็นว่าผีนางรำท่ีถูกนำเสนอผ่านส่ือมีการผลิตซ้ำองค์ประกอบใดบ้าง ส่วนตัวละครผีนางรำของเกม Home Sweet 

Home EP. 2 ผู้ศึกษาจะใช้แนวคิดกระบวนการกลายเป็นสินค้า (Commoditization) ที่ได้กล่าวไปในข้างต้นมา

วิเคราะห์กระบวนการกลายเป็นสินค้าของผีนางรำในเกม Home Sweet Home EP. 2 โดยใช้ขั ้นตอน 4 ขั้นตอน 

ได้แก่ 1) กระบวนการกลายเป็นสินค้า (Commodification) 2) กระบวนการทำให้เป็นมาตรฐาน (Standardization) 

3) การผลิตเป็นจำนวนมาก (Mass Production) และ 4) การผลิตซ้ำ (Reproduction) มาอธิบาย เพื่อแสดงให้เห็นถึง
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กระบวนการหรือขั้นตอนของผู้ผลิตท่ีได้มีการทำให้ผีนางรำกลายมาเป็นตัวละครในเกม Home Sweet Home EP. 2 

ซึ่งเป็นสินค้าท่ีทางผู้ผลิตได้สร้างขึ้นมาและมีการนำไปเผยแพร่อย่างไรถึงทำให้ผู้บริโภคได้เข้ามาบริโภคเกมนี้ได้ ในย่อ

หน้าถัดไปจะเป็นการอธิบายแนวคิดชุมชนเสมือน (The Virtual Community) 

2.แนวคิดชุมชนเสมือน (The Virtual Community) 

แนวคิดชุมชนเสมือน หรือ The Virtual Community เป็นแนวคิดท่ีกล่าวถึงการรวมตัวกันของกลุ่มคนต่างๆ 

ในพื้นท่ีไซเบอร์สเปซ (cyberspace) ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ เพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลความคิดเห็น

กัน อาจจะเป็นในเรื่องของการทำงาน การหาเพื่อน การเล่นเกม ฯลฯ ซึ่งการรวมตัวของกลุ่มแต่ละกลุ่มก็จะมีประเด็น

ที่แตกต่างกันออกไปตามวัตถุประสงค์ของกลุ่มที่ถูกสร้างขึ้น การรวมตัวกันดังกล่าวจะไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของเวลา

และสถานที่ทางกายภาพ นั่นหมายความว่าถ้าภายในกลุ่มมีสมาชิกที่มากพอ สมาชิกภายในกลุ่มสามารถที่จะสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างกันได้ ท้ังความสัมพันธ์แบบตัวต่อตัวหรือความสัมพันธ์แบบกลุ่ม (ธนพัทธ์ ยิ้มประเสริฐ, 2563: 

16) 

ดังนั้น ไซเบอร์สเปซ (cyberspace) จึงกลายเป็นพื้นท่ีทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีผู้คนสามารถผ่านเข้าออกได้โดยไม่

ต้องพบเจอกันจริงในพื้นที่กายภาพ พื้นที่ดังกล่าวเปิดกว้างให้ผู้คนได้เข้าถึงหรือเชื่อมต่อกับผู้คนและโลกมากขึ้น ซึ่ง

รวมไปถึงการรวมกลุ่มเพื่อสื่อสารแบบเฉพาะกลุ่มที่ผู้คนต่างไม่เคยเห็นหน้าของฝ่ายตรงข้ามมาก่อนเพื่อแลกเปลี่ยน

ความรู้และความคิดเห็นจนเกิดเป็นชุมชนใหม่ท่ีไม่ใช่ชุมชนกายภาพท่ีเรียกว่า ชุมชนเสมือน (Virtual Communities) 

(เพิ่งอ้าง, 2563: 16) 

Howard Rheingold (1993) ได้ให้ความหมายของชุมชนเสมือนว่า เป็นการรวมกลุ่มของสมาชิกในชุมชนเพื่อ

แลกเปล่ียนข้อมูล ความคิดเห็น การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ฯลฯ โดยอาศัยคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ผ่านการมี

ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ จนกระทั่งพัฒนาความสัมพันธ์

ระหว่างสมาชิกท้ังแบบส่วนตัวและส่วนรวม ซึ่งการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อสมาชิกใน

กลุ่มท่ีรวมกันเหล่านี้มีจำนวนมากพอและรู้จักกันต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน Rheingold (1993 อ้างถึงใน ธนา ธุระกิจ, 

2560) โดยเขาได้บอกว่าลักษณะพิเศษของชุมชนเสมือนมีอยู่ 4 แบบ คือ 1) ไม่ผูกติดกับลักษณะทางกายภาพ สามารถ

ล่ืนไหลเปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลาตามความสนใจของผู้คนในชุมชน มีอิสระในการแสดงความคิดเห็น 2) เป็นพื้นท่ีท่ีไม่

ก่อให้เกิดอคติทางกายภาพ 3) ผู้ใช้งาน 1 คน สามารถเป็นสมาชิกได้หลากหลายชุมชน และ 4) สมาชิกในชุมชนเสมือน
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มีความรู้สึกร่วมกับชุมชนที่ตนเองเป็นสมาชิกอยู่ แม้ว่าจะไม่เคยเห็นหน้าตาของคนอื่น (วราเทพ ศรีประเทศ, 2562: 

15) 

Nancy K. Baym (2000) ได้เขียนเกี่ยวกับวิธีการศึกษาในโลกของไซเบอร์ในหนังสือ Tune in Log on : 

Soap,Fandom and online community ที่ต่อยอดจาก Rheingold (1993) ที่เป็นผู้บุกเบิกเริ ่มต้นของการศึกษา

ชุมชนเสมือนจริง ในหนังสือที่มีชื่อของเขา เรื่อง The Virtual Community : Homesteading on the Electronic 

Frontier ท่ีได้ให้ภาพของการส่ือสารในบริบทของชุมชนเสมือนจริง โดยมองว่า กลุ่มคนมีแนวโน้มจะสร้างบรรทัดฐาน

ทางสังคม กฎเกณฑ์กติกาต่าง ๆ  ขึ้นมาใช้ควบคุม และจัดบริบททางสังคมใหม่ โดยการเลียนแบบชุมชนดั้งเดิม เช่น 

บ้าน ที ่ทำงาน อาชีพ กลุ ่มเพื่อนและอื่นๆ เพื ่อเป็นพื้นที่ในการสร้างความหมายและแสดงอัตลักษณ์ร่วมกัน 

กระบวนการดังกล่าวเรียกว่า การสร้างความจริงรูปแบบใหม่ (New Reality) น่าสนใจตรงที่ว่า ชุมชนเสมือนจริง

ดังกล่าวทำหน้าที่เป็นความจริงทางเลือก (Alternative Real) หรือความเป็นจริงเทียม ความจริงเสมือน ความจริงใน

แบบที่ตัวเราคิดว่าจริง ทุกคนไม่ว่าจะแตกต่างด้านเชื้อชาติ ภาษา ความคิด เพศ และอื่น ๆ ต่างก็มาสื่อสารกันผ่าน

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ส่ิงท่ี Rheingold ย้ำก็คือ ชุมชนเสมือนนั้น ต้ังอยู่บนเงื่อนไขการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของกลุ่ม

คนและความรู้สึกร่วมกันต่อผู้อื่นในชุมชนที่พวกเขามีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน โดยต้องมีการปฏิสัมพันธ์ร่วมกันเป็นระยะ

เวลานานพอควร และพวกเขามีความรู้สึกของความเป็นชุมชนร่วมกัน (นัฐวุฒิ สิงห์กุล, ออนไลน์, 2554) 

Baym ยังได้ต่อยอดความคิดของ Rheingold ว่า ชุมชนเสมือนจริงไม่ใช่เรื่องของพื้นที่เพียงอย่างเดียว แต่

เป็นเรื่องของกิจกรรมและความรู้สึกท่ีมีร่วมกันด้วย โดย Baym ได้กล่าวถึงประเด็นสำคัญของการทำความเข้าใจชุมชน

เสมือนจริงผ่านการมองกระบวนการทางสังคม 4 ลักษณะคือ 1) รูปแบบของการแสดงออก (Form of Expression) 

เช่น การพูดคุยถึงชุมชนของตัวเอง 2) อัตลักษณ์ (Identity) ความรู้สึกถึงการมีตัวตน การแสดงตัวตน 3) ความสัมพันธ์ 

(Relationship) การติดต่อส่ือสารและการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นในชุมชนเดียวกัน ในพื้นท่ีอินเทอร์เน็ต และ 4) กฎเกณฑ์

ข้อบังคับ (Norm) เช่นระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ข้อห้าม ข้อปฏิบัติท่ีคนในชุมชนรับรู้และปฏิบัติร่วมกัน (เพิ่งอ้าง, 

ออนไลน์, 2554) 

นอกจากนี้ในหนังสือเรื่อง Personal Connections in the Digital Age (2010) ของ Baym ได้มีการอธิบาย

ลักษณะการสื่อสารของมนุษย์ยุคดิจิทัลไว้ 7 ข้อ ได้แก่ 1) Interactivity หมายถึง การทำให้มนุษย์มีปฏิสัมพันธ์ทาง

สังคม 2) Temporal Structure หมายถึง การส่ือสารท่ีมีท้ังการส่ือสารแบบเวลาเดียวกัน (Synchronous) และ แบบ

ต่างเวลา (Asynchronous) 3) Social Cues หมายถึง มนุษย์จะไม่เห็นอวัจนะภาษาระหว่างการสนทนา เช่น การ
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เปลี่ยนแปลงของสีหน้า น้ำเสียงที่ใช้ในการพูด เป็นต้น จึงทำให้มนุษย์ได้สร้างภาษาสัญลักษณ์ (Texyual Symbols) 

ขึ ้นมาแทน 4) Storage หมายถึง ข้อความหรือตัวอักษรที ่มนุษย์ได ้พิมพ์ออกมาแล้วจะถูกเก็บร ักษาไว้ 5) 

Replicability หมายถึง การนำขอ้มูลท่ีถูกนำเสนอไปแล้วไปปรับแก้และนำมาเผยแพร่ใหม่อีกครั้ง 6) Reach หมายถึง 

ผู้ส่งสารเพียงหนึ่งคน สามารถส่งสารไปหาผู้รับสารเป็นจำนวนมากที่กำลังเชื่อมต่ออยู่กับอินเทอร์เน็ตได้ และ 7) 

Mobility หมายถึง มนุษย์ที ่เป็นเจ้าของอุปกรณ์สื่อสาร ทั้งสมาร์ทโฟน แท็บเล็ท หรือไอแพด ฯลฯ สามารถที่จะ

ติดต่อส่ือสารกับผู้อื่นได้โดยท่ีไม่มีขีดจำกัดในเรื่องของพื้นท่ี 

จากลักษณะพิเศษ 4 ประการ ท่ี Rheingold และ Byam ได้อธิบายไว้ในแนวคิดชุมชนเสมือน (The Virtual 

Community) ได้อธิบายไว้ ทำให้ผู้ศึกษาคิดว่าจะใช้ลักษณะพิเศษของชุมชนเสมือนบางลักษณะท่ี 2 คนนี้ได้อธิบายไว้ 

โดยผู้ศึกษาจะเลือกลักษณะพิเศษของชุมชนเสมือนของ Rheingold มา 1 ข้อ คือ ข้อที่ 1 ไม่ผูกติดกับลักษณะทาง

กายภาพ สามารถลื่นไหลเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามความสนใจของผู้คนในชุมชน และลักษณะพิเศษของชุมชน

เสมือนของ Byam มา 3 ข้อ ได้แก่ 1) รูปแบบของการแสดงออก (Form of Expression) 2) อัตลักษณ์ (Identity) 

และ 3) กฎเกณฑ์ข้อบังคับ (Norm) รวมทั้งหมด 4 ข้อ ผู้ศึกษาจะใช้ลักษณะพิเศษของชุมชนเสมือนจาก Rheingold 

และ Byam มาวิเคราะห์กลุ่มเกม Home Sweet Home : Survive (Official Group) เพื่อแสดงให้เห็นว่า ภายในกลุ่ม

ดังกล่าวนั้นมีลักษณะท่ีเป็นไปตามคำอธิบายชุมชนเสมือนท่ี Rheingold และ Byam ได้นิยามไว้ สาเหตุท่ีผู้ศึกษาเลือก

นำลักษณะพิเศษของชุมชนเสมือนจาก Rheingold และ Byam มาเพียงบางข้อ เพราะว่า จากการเข้าไปสำรวมกลุ่ม

เกม Home Sweet Home : Survive (Official Group) ในเบื้องต้น ผู้ศึกษามองว่าลักษณะพิเศษของชุมชนเสมือนท่ี 

Rheingold และ Byam ได้ให้คำอธิบายไว้นั้นมีบางข้อท่ีไม่สอดคล้องกับตัวกลุ่มเกมดังกล่าว ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงเลือกนำ

ลักษณะพิเศษของชุมชนเสมือนบางข้อที่ Rheingold และ Byam ได้อธิบายไว้มาใช้ในการวิเคราะห์กลุ่มเกม Home 

Sweet Home : Survive (Official Group) 

ส่วนสาเหตุที่ผู้ศึกษาไม่ได้นำรูปแบบการสื่อสารของมนุษย์ยุคดิจิทัล 7 ประการมาวิเคราะห์ด้วย เพราะว่า 

กลุ่มเกม Home Sweet Home : Survive (Official Group) นั้นไม่ได้เป็นแอปพลิเคชันเฉพาะตัว แต่เป็นชุมชนที่ถูก

สร้างขึ้นมาในแพลตฟอร์ม Facebook ดังนั้น ผู้ศึกษามีความเห็นว่าถ้าใช้ลักษณะพิเศษของชุมชนเสมือนมาวิเคราะห์

เพียงอย่างเดียวคาดว่าเพียงพอแล้ว ในย่อหน้าถัดไปจะเป็นการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับแนวคิดกระบวนการ

กลายเป็นสินค้า (Commoditization) และแนวคิดชุมชนเสมือน (The Virtual Community) 
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3.เอกสารและวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

ในหัวข้อนี้ผู้ศึกษาได้แบ่งประเด็นในการทำทบทวนวรรณกรรมออกเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ 1) วรรณกรรมท่ี

เกี ่ยวข้องกับกระบวนการกลายเป็นสินค้า (Commoditization) และ 2) วรรณกรรมเกี่ยวกับชุมชนเสมือน (The 

Virtual Community) 

วรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับแนวคิดกระบวนการกลายเป็นสินค้า (Commoditization) 

กระบวนการกลายเป็นสินค้านั้นเป็นขั้นตอนที่นำสิ่งที่เป็นความเชื่อ คติ หรืออื่น ๆ  ที่เป็นนามธรรมมาทำให้

เป็นส่ิงของท่ีผู้บริโภคสามารถจับต้องได้ เห็นเป็นรูปเป็นร่างได้ ซึ่งมีงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับงานวิจัยของผู้ศึกษา นั่นก็

คือ งานวิจัยของคุณธนพัทธ์ ยิ้มประเสริฐ ท่ีได้ศึกษาเรื่อง “กระบวนการกลายเป็นสินค้าของผีญี่ปุ่น และการใช้พื้นท่ี

ชุมชนเสมือนในการบริโภค กรณีศึกษา : รายการคืนพุธมุดผ้าห่ม” จากการท่ีได้อ่านงานของคุณธนพัทธ์ทำให้ผู้ศึกษา

ได้เห็นขั้นตอนการทำงานของผู้ผลิตรายการซึ่งใช้แนวคิดกระบวนการกลายเป็นสินค้า (Commoditization) ใน

การศึกษา โดยวิธีการทำให้ผีญี่ปุ่นกลายเป็นสินค้านั้น ผู้ผลิตใช้วิธีการเล่าเรื่องแบบวัฒนธรรมญี่ปุ่น คือ เป็นการเล่า

เรื่องผีท่ีผูกพันกับวัฒนธรรมญี่ปุ่น ไม่ใช่การเล่าเรื่องผีอย่างเดียว อีกท้ังยังอาศัยการสร้างความต้องการการบริโภคเรื่อง

ผีในสังคมนั้นมาเป็นแรงดึงดูดที่ทำให้ผู้บริโภคเข้ามาบริโภครายการคืนพุธมุดผ้าห่ม (ธนพัทธ์ ยิ้มประเสริฐ, 2563, 

ออนไลน์) 

งานวิจัยของคุณจิรพงศ์ สอนเจริญ ที่ทำหัวข้อ “เกมสตรีมเมอร์ เพราะเกมเป็นมากกว่าเกม” ได้ใช้แนวคิด

กระบวนการกลายเป็นสินค้า (Commoditization) มาอธิบายกระบวนการสร้างรายได้จากการสตรีมมิ่งเกมใน

แพลตฟอร์มท่ีมีช่ือว่า “twich” ของเกมสตรีมเมอร์ จากการอ่านงานวิจัยนี้พบว่า ในแง่ของขั้นตอนการสร้างรายได้นั้น

มาจากการที่ตัวของสตรีมเมอร์ได้นำจุดเด่นของตนเองมาเป็นจุดขายต่อผู้บริโภค เช่น ทักษะในการเล่นเกมที่มีความ

ชำนาญ สามารถผ่านด่านได้โดยท่ีใช้เวลาไม่นานมาก สตรีมเมอร์บางคนอาจจะไม่ได้เล่นเกมเก่ง แต่อาจจะมีจุดเด่นอยู่

ท่ีวิธีการพูดคุยกับผู้บริโภค เป็นต้น ด้วยจุดเด่นเหล่านี้จึงทำให้ผู้บริโภคนั้นสามารถเลือกติดตามสตรีมเมอร์คนใดก็ได้ท่ี

ผู้บริโภคเห็นว่ารสนิยมของผู้บริโภคตรงกับสตรีมเมอร์ และยังสามารถเลือกบริจาคเพื่อให้สตรีมเมอร์ท่ีผู้บริโภคกำลัง

ติดตามสามารถผลิตผลงานใหม่ ๆ ออกมาได้ดียิ่งขึ้น (จิรพงศ์ สอนเจริญ, 2561, ออนไลน์) 

งานวิจัยของคุณกฤตยภรณ์ ตันติเศรษฐ ที่ได้ทำหัวข้อเรื่อง “กระบวนการกลายเป็นสินค้าของประเพณีแห่

เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ ศึกษากระบวนการกลายเป็นสินค้าของประเพณี
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แห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี โดยใช้แนวคิดกระบวนการกลายเป็นสินค้าของสำนักมาร์กซิสต์มาวิเคราะห์ ผลท่ี

ออกมาสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ช่วง ได้แก่ 

1) ช่วงก่อนการกลายเป็นสินค้า แต่เดิมนั้นต้นเทียนมีขนาดเล็ก เน้นไปที่การใช้งาน ไม่ได้เน้นไปที่ความ

สวยงามแต่อย่างใดของตัวเทียน ดังนั้น ต้นเทียนจึงถูกนำไปใช้ประโยชน์สำหรับพระภิกษุสงฆ์ที ่กำลังจำ

พรรษา และใช้ในการประกอบพิธีพระพุทธศาสนาเป็นหลัก ด้วยความท่ีต้นเทียนนั้นมีขนาดเล็กจึงทำให้ทุนท่ี

ใช้ในการทำหรือสร้างมีน้อย (กฤตยภรณ์ ตันติเศรษฐ, 2557, ออนไลน์) 

2) ช่วงนำไปสู่การกลายเป็นสินค้าของประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ต้ังแต่ระยะหลังมาจนถึง

ปัจจุบัน การทำต้นเทียนนั้นมีขนาดใหญ่ขึ้น เน้นความสวยงามและประณีตมากขึ้น ศิลปะการทำเทียนในช่วง

หลังถึงปัจจุบันจึงเน้นไปที่ความทันสมัยมากขึ้น ส่งผลให้การจุดเทียนเพื่อใช้งานนั้นไม่มีอีกต่อไป เพราะถูก

แทนท่ีด้วยไฟฟ้า การทำต้นเทียนในปัจจุบันจะเน้นทำขึ้นเพื่อโอ้อวดกันระหว่างซุ้มวัด ดังนั้น ทุนท่ีใช้ในการ

สร้างนั้นจึงมีจำนวนมาก ซึ่งได้มาจากการบริจาคทานท่ีมีผลต่อจิตใจของผู้บริจาค (เพิ่งอ้าง, 2557, ออนไลน์) 

3) ในช่วงปัจจุบัน ประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานีได้รับการสนับสนุนจาก

ภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง รวมไปถึงรายได้ท่ีมาจากการบริจาคของนักท่องเท่ียวนั้นก็

ส่งผลให้กระบวนการกลายเป็นสินค้าของประเพณีแห่เทียนพรรษาดำเนินต่อไป การที่จังหวัดอุบลราชธานี

ได้รับการสนับสนุนจากหลายองค์กรนั้นมาจากนโยบายที่จะเดินหน้าส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ของภาคอีสานเพื่อสร้างจุดขายทางการท่องเที่ยวของจังหวัดจนกระทั่งค่อย ๆ  ปรับเปลี่ยนมาเป็นพื้นที่การ

ท่องเท่ียวหรือเป็นสินค้าวัฒนธรรมประเภทหนึ่ง ซึ่งเป็นพื้นท่ีในการแสดงออกถึงด้านความเช่ือความศรัทธาท่ี

มีต่อพุทธศาสนา (เพิ่งอ้าง, 2557, ออนไลน์) 

บทความของคุณอนงค์นาถ รัตติโชติ และคุณเก็ตถวา บุญปราการ ท่ีได้ศึกษาเรื่อง “สถานีรถไฟกันตัง : การ

ถูกทําให้กลายเป็นสินค้าภายใต้บริบทการท่องเท่ียว” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการกลายเป็นสินค้าของสถานีรถไฟ

กันตังในกระแสการท่องเที่ยว ซึ่งการที่สถานีรถไฟกันตังกลายมาเป็นสินค้าได้นั้นเริ่มมาจากการเปลี่ยนแปลงของ

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของประเทศไทยท่ีอยากจะใหน้ักท่องเท่ียวเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมวัฒนธรรมของสังคม

ท่ีนักท่องเท่ียวไป ดังนั้น สถานีรถไฟกันตังจึงมีความจำเป็นท่ีจะต้องมีการปรับปรุงสถานีรถไฟเพื่อให้สอดคล้องกับการ

เปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยมีการปรับปรุงสถานีให้ดูดีขึ ้น ได้แก่ การทําสถานีรถไฟให้เป็นสตูดิโอถ่ายภาพ ห้อง

พิพิธภัณฑ์ ร้านสถานีรัก ห้องสมุดรถไฟ ของที่ระลึกและสมุดบันทึกความทรงจําทางสังคมของผู้คนที่มาเยือน มีการ
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ทาสีอาคารสถานีรถไฟให้มีสีสันที่สดใสขึ้น มีการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น ปั่นจักรยาน ขับบิ๊กไบค์ กิจกรรมตามงาน

เทศกาล เป็นต้น และมีการช่วยกันประชาสัมพันธ์สถานีรถไฟกันตังตามสื่อต่างๆ เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยว ส่งผลให้

สถานีรถไฟกันตังกลายมาเป็น 1 ใน 20 โบราณสถานของแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในจังหวัดตรัง (อนงค์นาถ รัตติ

โชติ, เก็ตถวา บุญปราการ, 2559, ออนไลน์) 

งานวิจัยของคุณสุนิสา มุนิเมธี ที่ได้ศึกษาเรื่อง “ถนนนางงาม : พื้นที่ย่านเมืองเก่าสู่การกลายเป็นสินค้าใน

กระแสการท่องเที่ยว” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาการกลายเป็นสินค้าของถนนนางงามในกระแสการท่องเที่ยว 

ซึ ่งจุดเปลี ่ยนที ่ทำให้ถนนนางงามกลายเป็นสินค้านั ้นมาจากนโยบายของรัฐที ่มีการจัดทำโครงการพัฒนาขีด

ความสามารถในการอนุรักษ์และพัฒนาย่านเมืองเก่า ดังนั้นย่านเมืองเก่าสงขลาจึงตอบรับนโยบายของรัฐ โดยการทํา

โครงการยกร่างแผนแมบ่ทการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าสงขลา ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ผู้คนหันมาอนุรักษ์วัฒนธรรม

ในท้องถิ่นตนเองและการให้คุณค่าต่อถนนนางงามจากหลายฝ่าย ทั้งจากคนในองค์กร ผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นท่ี 

นักท่องเท่ียวและคนท่ัวไป จังหวัดสงขลานั้นได้เลือกใช้วิธีการโหยหาอดีตของถนนนางงามมาเป็นจุดขายให้กับจังหวัด 

โดยใช้จักรยานสามล้อและการนั่งรถรางพานักท่องเที่ยวไปชมเมืองเก่าในย่านถนนนางงาม ทำให้นักท่องเที่ยวได้เห็น

และสัมผัสกับบรรยากาศเก่าของถนนนางงาม (สุนิสา มุนิเมธี, 2555, ออนไลน์) 

งานวิจัยของคุณปฏิญญา ลิ้มโอฬารสุขสกุล ที่ได้ศึกษาเรื่อง “มวยไทย : กระบวนการกลายเป็นสินค้าใน

กระแสความทันสมัย” ท่ีมีวัตถุประสงค์ในการศึกษากระบวนการกลายเป็นสินค้าของมวยไทยในกระแสความทันสมัย 

โดยการกลายเป็นสินค้าของมวยไทยในกระแสความทันสมัยนั้นขึ้นอยู่กับเทคโนโลยี เทคโนโลยีในกระแสความทันสมัย

นั้นทำให้เกิดความสะดวกสบายและกลายเป็นส่ิงจำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตในปัจจุบัน ท้ังโทรทัศน์และโทรศัพท์ ดังนั้น 

การบริโภคมวยไทยในกระแสความทันสมัยนั้นจึงสามารถเลือกบริโภคได้มากกว่า 1 วิธี ซึ่งในสังคมสมัยก่อนนั้นไมม่ี

เทคโนโลยีท่ีเอื้ออำนวยความสะดวก หากผู้บริโภคต้องการรับชมมวยไทยจึงจำเป็นท่ีจะต้องเดินทางไปยังสนามแข่งจริง 

แต่เมื่อครัวเรือนมีโทรทัศน์ทำให้การถ่ายทอดสดมวยไทยผ่านโทรทัศน์ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั่วประเทศ 

ผู้บริโภคไม่จำเป็นที่จะต้องเดินทางไปยังสถานที่การแข่งขันจริง อีกทั้งมวยไทยในกระแสความทันสมัยแตกต่างจาก

สมัยก่อนท่ีแต่เดิมนั้นถูกใช้เป็นเครื่องมือในการรบ แต่ในกระแสความทันสมัยมวยไทยถูกทำให้เป็นสินค้าด้วยบทบาท

ทางด้านกีฬาและการสร้างความบันเทิงให้กับผู้บริโภคท่ีกำลังรับชม ซึ่งคนท่ีเปล่ียนบทบาทก็คือ นักมวย ครูมวย โปร

โมเตอร์ และกลุ่มกรรมการ (ปฏิญญา ล้ิมโอฬารสุขสกุล, 2554, ออนไลน์) 
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งานวิจัยของคุณณธษา วังปรีชา ที่ได้ศึกษาเรื่อง “เฒ่าขอทานสู่พ่อปู่ชูชก กับกระบวนการกลายเป็นสินค้า 

กรณีศึกษา: วัดป้อมรามัญ จ.พระนครศรีอยุธยา” มีวัตถุประสงค์ในการศึกษากระบวนการกลายเป็นสินค้าของชูชก 

โดยการกลายเป็นสินค้าของชูชกนั้นมาจากตำนานชูชกท่ีอยู่ในพุทธประวัติ ซึ่งมีความเช่ือกันว่าชูชกนั้นคือเทพแห่งการ

ขอ เมื่อขอสิ่งใดก็จะได้สิ่งนั้นเหมือนกับที่ชูชกขอภรรยาและลูกๆ ของพระเวสสันดร พระองค์ก็ยกให้แต่โดยดี ด้วย

ความเชื่อที่ว่าชูชกนั้นคือเทพแห่งการขอ พระอาจารย์แดงจึงได้มีการสร้างพ่อปู่ชูชกขึ้นมาเป็นเครื่องรางเอาไว้บูชา 

พระอาจารย์แดงได้กล่าวว่าการบูชาพ่อปู่ชูชกนั้นมิได้มีเจตนาจะทำให้งมงาย เพียงแต่อยากลองให้ผู้ท่ีมีความทุกข์แล้ว

ยังหาทางออกไม่เจอมาลองขอดูเผ่ือจะได้ผล และในงานช้ินนี้ยังได้มีการยืนยันด้วยว่าส่ิงท่ีพระอาจารย์แดงพูดนั้นเป็น

ความจริง โดยเรื่องดังกล่าวนั้นเริ่มจากการที่วัดป้อมรามัญแต่เดิมมีภาระหนี้สินค่าน้ำค่าไฟ และภาระหนี้สินจากการ

สร้างจตุคามรามเทพที่ยังไม่ประสบผลสำเร็จ ประกอบกับเศรษฐกิจในช่วงปี พ.ศ. 2551 ไม่ค่อยดีและสถานการณ์

การเมืองที่ไม่สงบ ทำให้พระอาจารย์แดงนึกถึงพระอาจารย์เกจิชื่อดังที่ชื่อว่า “หลวงพ่อผล” ที่ได้ให้คาถาชูชกมา 

ดังนั้นพระอาจารย์แดงจึงบอกให้ลูกศิษย์ไปเช่าชูชกมา พอได้มาแล้วก็นำมานั่งสมาธิ ปลุกเสกคาถาชูชก หลังจากนั้นจึง

นำไปแจกจ่ายให้กับลูกศิษย์ได้ไปเล่นหวยจนถูกหวย จากนั้นจึงนำเงินมาชำระหนี้สินต่างๆ ท่ีวัดกำลังประสบปัญหาอยู่ 

จนทำให้พระอาจารย์แดงเป็นที่รู้จักกันในเรื่องของการทำวัตถุมงคลชูชกและเป็นที่นิยมกัน (ณธษา วังปรีชา, 2559, 

ออนไลน์) 

ในวารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางได้มีการพูดถึงงาน “กระบวนการกลายเป็นสินค้าของอาหารพื้นเมือง : 

ภูเก็ตสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหาร” ของคุณชลิดา แย้มศรีสุข, คุณจีรณา จินดาพล และคุณอัญญาณี ลีลา ท่ี

ตัวจังหวัดภูเก็ตนั้นได้รับการประกาศยกย่องว่าเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารจากยูเนสโก ด้วยความท่ีตัวอาหารนั้นมี

การใช้วัตถุดิบเฉพาะถิ่นของจังหวัดภูเก็ตและมีคุณค่าทางโภชนาการ จึงทำให้เป็นที่สนใจจากนักชิมทั่วโลก อีกท้ัง

จังหวัดภูเก็ตยังได้รับการสนับสนุนจากองค์หลายๆ ฝ่ายเพื่อทำให้อาหารนั้นถูกยกระดับข้ึนให้สอดคล้องกับมาตรฐาน

ขององค์การยูเนสโกที่ต้องการจะพัฒนาสินค้าระดับท้องถิ่นไปสู่ทั่วโลก ในส่วนของกระบวนการกลายเป็นสินค้าของ

อาหารภูเก็ตนั้นมาจากการท่ีตัวจังหวัดภูเก็ตนั้นต้องการท่ีจะส่งเสริมการท่องเท่ียวของตนเอง ดังนั้นตัวจังหวัดภูเก็ตจึง

ใช้อาหารท้องถิ่นของตนเองที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติผสมเข้ากับการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประกอบกับจังหวัด

ภูเก็ตมีสภาพภูมิประเทศท่ีสวยงาม มีประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และมีวิถีชีวิตของชาวภูเก็ตท่ีเช่ือมโยงสู่วัฒนธรรม

เกี่ยวกับอาหารของคนภูเก็ต โดยเฉพาะอาหารพื้นเมืองมีหลายประเภทท่ีไม่สามารถหาชิมได้ท่ัวไป นักท่องเท่ียวจึงต้อง

มาเยือนจังหวัดภูเก็ตเท่านั้นเพื่อให้ได้ล้ิมลองรสชาติของเจ้าต้นตำรับ รสชาติอาหารแบบด้ังเดิม ส่งผลให้แนวคิดท่ีนำ

เอกลักษณ์ด้านอาหารพื้นเมืองส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตสามารถพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดได้ 
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ประกอบกับการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐในการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดกิจกรรม “เทศกาลอาหารพื้นเมือง

ของดีชาวภูเก็ต” เพื่อเน้นอัตลักษณ์วัฒนธรรมด้านอาหาร และการประชาสัมพันธ์อาหารพื้นเมือง เส้นทางการกิน การ

ใช้ให้กับนักท่องเที่ยว จึงทำให้จังหวัดภูเก็ตนั้นได้รับการคัดเลือกให้เป็นเมืองแห่งอาหาร (ชลิดา แย้มศรีสุข, จีรณา 

จินดาพล, อัญญาณี ลีลา, 2563, ออนไลน์) 

งานวิจัยของคุณจุฑามาส กฤษฎารักษ์ ที่ได้ศึกษาเรื่อง “กระบวนการเปลี่ยนแปลงเป็นสินค้าของวัฒนธรรม

การชมบั้งไฟพญานาค” โดยมีวัตถุประสงค์ คือ ศึกษากระบวนการเปล่ียนแปลงเป็นสินค้าในวัฒนธรรมการเท่ียวชมบั้ง

ไฟพญานาคท่ีจังหวัดหนองคาย ซึ่งการทำให้วัฒนธรรมการชมบั้งไฟพญานาคกลายมาเป็นสินค้าได้นั้นมาจากการตอบ

โต้กระแสโลกาภิวัตน์ ซึ่งเป็นแนวคิดพัฒนาการท่องเท่ียวแบบอุตสาหกรรม หากชุมชนหรือท้องถิ่นใช้วิธีการพัฒนาการ

ท่องเที่ยวให้เป็นรูปแบบอุตสาหกรรมจะทำให้การท่องเที่ยวแบบชุมชนหรือท้องถิ่นนั้นๆ ถูกรื้อถอนจนหมด ดังนั้น 

ทางจังหวัดหนองคายจึงได้มีแนวคิดในการพัฒนาการท่องเที่ยวของตนเอง โดยยังคงทำให้ความเชื่อเรื่องพญานาคท่ี

เป็นเอกลักษณ์นั้นยังคงอยู่ในรูปแบบของเกษตรกรรม แต่ก็มีการปรับเปล่ียนและพัฒนาเพื่อให้ความเช่ือนี้อยู่รอดได้ใน

กระแสโลกาภิวัตน์ ซึ่งส่ิงท่ีจังหวัดหนองคายปฏิบัติกับการชมบั้งไฟพญานาค ได้แก่ 

1) การพัฒนาให้เป็นสมัยใหม่ คือ การพัฒนาการท่องเที่ยวในปัจจุบันเป็นการพัฒนาที่เริ่มหันกลับมาให้

ความสำคัญกับรากฐานเดิมซึ่งเป็นทุนทางวัฒนธรรมของสังคมไทย โดยเป็นการนำเอาวัฒนธรรมประเพณีมา

ปรับใช้ในโครงสร้างความสัมพันธ์แบบใหม่ที่ชุมชนท้องถิ่นมีความเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการพัฒนาให้

เป็นสมัยใหม่หรือการพัฒนาไปสู่สังคมเมือง ท่ีไม่เพียงแต่เปล่ียนแปลงชีวิตความเป็นอยู่ท่ีทันสมัยข้ึน แต่เป็น

การปรับโลกทัศน์แบบสังคมเมืองเข้าไปด้วย (จุฑามาส กฤษฎารักษ์, 2533, ออนไลน์) 

2) กระแสการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม คือ ทิศทางของการท่องเท่ียวในปัจจุบันได้นำเอาวัฒนธรรมประเพณี

ท้องถิ่นมาเชื่อมต่อกับการท่องเที่ยว ซึ่งนอกจากจะทำให้การท่องเที่ยวมีความน่าสนใจแล้ว ยังถือเป็นการ

รักษาสืบทอดรูปแบบพิธีกรรมและประเพณีบางอย่างเอาไว้ โดยการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมได้ทำให้ความ

เชื่อ เรื่องราวหรือตำนานของพญานาคที่เป็นต้นทุนเดิมที่มีอยู่ในท้องถิ่นเริ่มที่จะขยายไปสู่การรับรู้ของคน

โดยทั่วไป และทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชมบั้งไฟพญานาคในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนกลายมาเป็น

พิธีกรรมเพื่อนำเสนอในลักษณะของสินค้าเพื่อไปสู่การรับรู้ของคนท่ีมาเท่ียวชม (เพิ่งอ้าง, 2533, ออนไลน์) 

การมองวัฒนธรรมเป็นทุน คือ การมองวัฒนธรรมในระดับของชุมชน ซึ่งเปรี ยบเป็นต้นทุนที ่สามารถ

ปรับเปลี่ยนเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจได้โดยการพัฒนาเพื่อนำไปสู่การท่องเที่ยว หรือเปลี่ยนจากทุนทางวัฒนธรรมใน
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ฐานะของความเช่ือท่ีเคยรับใช้คนในชุมชนหรือท้องถิ่นไปเป็นทุนทางเศรษฐกิจท่ีนำไปสู่การทำให้เป็นส่ิงท่ีน่าสนใจและ

ดึงดูดใจสำหรับการท่องเท่ียว โดยที่ทุนทางวัฒนธรรมในเรื่องของความเชื่อเรื่องพญานาคยังมีกระบวนการของการ

รักษาและสืบทอดความเชื่อดั ้งเดิมผ่านพิธีกรรมต่างๆ ซึ่งทำให้ความหมายของพญานาคที่เป็นเพียงความเชื ่อนั้น

สามารถดำรงอยู่ได้ในยุคสมัยใหม่หรือยุคโลกาภิวัตน์ (เพิ่งอ้าง, 2533, ออนไลน์) 

งานวิจัยของคุณปาเจรา ดำศรี ที่ได้ศึกษาเรื ่อง “กระบวนการทํานาฏกรรมท้องถิ่นเป็นสินค้า : โนราหาง

เครื่อง คณะโนราศรีธน ธนนชัย” ท่ีมีวัตถุประสงค์ในการศึกษากระบวนการทําโนราหางเครื่องเป็นสินค้าทางวัฒนธรรม

ของคณะโนราศรีธน ธนนชัย ซึ่งการกลายเป็นสินค้าของโนราหางเครื่อง คณะโนราศรีธน ธนนชัย มาจากการท่ีเจ้าของ

คณะได้เล็งเห็นว่าในสังคมที่เต็มไปด้วยระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมจึงทำให้การแสดงโนราแบบพิธีกรรมและความ

บันเทิงไม่สามารถที่จะสร้างรายได้มากพอให้กับบุคลากรในคณะได้ อีกทั้งการเข้ามาของสื่อใหม่อย่าง ภาพยนตร์ 

โทรทัศน์ ก็ส่งผลให้กระแสความนิยมของโนราลดลงไป ดังนั้นเจ้าของคณะจึงเพิ่มการแสดงโนราแบบหางเครื่องใส่เข้า

ไปในการแสดงโนรา ซึ่งการแสดงโนราแบบหางเครื่องนี้ได้รับความนิยมอย่างมาก เพราะนอกจากจะมีการแสดงโนรา

แล้ว ยังมีการเพิ่มบทบาทของตลกคาเฟ่ เพิ่มโชว์ของดนตรีลูกทุ่งและดนตรีสากล เพิ่มการเต้นจินตลีลาเพื่อเล่าเรื่องราว

ตำนานโนราแบบร่วมสมัย เพิ่มความสวยงามให้กับชุดหางเครื่อง รวมไปถึงติดต้ังระบบขยายเสียงท่ีทันสมัยมากขึ้น จึง

ส่งผลใหค้ณะโนราศรีธน ธนนชัย ได้รับความนิยมในสังคมระบบทุนนิยม (ปาเจรา ดำศร,ี 2562, ออนไลน์) 

จากการที่ผู้ศึกษาได้ทำการทบทวนวรรณกรรมที่ใช้แนวคิดกระบวนการกลายเป็นสินค้า ทำให้ผู้ศึกษาเริ่ม

มองเห็นแล้วว่าสิ่งที่จะนำมาผลิตเป็นสินค้าได้นั้นไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นสิ่งของที่มีลักษณะเป็นรูปธรรมอย่างเดียว 

นามธรรมเองก็สามารถท่ีจะถูกนำมาผลิตเป็นสินค้าได้เช่นกัน อีกท้ังตัวสินค้าท่ีถูกผลิตออกมานั้นก็จะครอบงำผู้บริโภค

เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจและต้องการที่จะบริโภคต่อไป ในส่วนถัดไปนั้นจะเป็นการทบทวนวรรณกรรม

แนวคิดชุมชนเสมือน 

วรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับแนวคิดชุมชนเสมือน (The Virtual Community) 

ชุมชนเสมือนนั้นเป็นชุมชนท่ีต้ังอยู่ในพื้นท่ีออนไลน์ ดังนั้น พื้นท่ีดังกล่าวจึงไม่มีขอบเขตในเรื่องการกีดกัน ทุก

คนที่เข้ามาในโลกไซเบอร์สเปซนั้นสามารถเข้าไปเป็นสมาชิกกลุ่มใดก็ได้ตามที่ผู้บริโภคต้องการ ซึ่งจะสอดคล้องกับ

งานวิจัยของคุณธนพัทธ์ ยิ้มประเสริฐ ท่ีได้ศึกษาเรื่อง “กระบวนการกลายเป็นสินค้าของผีญี่ปุ่น และการใช้พื้นท่ีชุมชน

เสมือนในการบริโภค กรณีศึกษา : รายการคืนพุธมุดผ้าห่ม” โดยคุณธนพัทธ์ได้ใช้แนวคิดชุมชนเสมือนของ Rheingold 

และ Baym ในการอธิบายลักษณะชุมชนเสมือนในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า “Twitch” ซึ่งเป็นพื้นที่ออนไลน์ที่ทีมงาน
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รายการคืนพุธมุดผ้าห่มใช้เป็นพื้นท่ีในการถ่ายทอดสดหรือ Streaming และเป็นพื้นท่ีท่ีผู้บริโภคเข้ามาบริโภคผีญี่ปุ่น 

จากการอ่านงานของคุณธนพัทธ์พบว่าชุมชนเสมือนดังกล่าวหรือ “Twitch” มีลักษณะตรงกับลักษณะพิเศษของชุมชน

เสมือนท่ี Rheingold และ Baym ได้อธิบายไว้ คือ ผู้บริโภคไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของการแสดงความคิดเห็น ผู้บริโภค

สามารถส่งข้อความไปหาผู้บริโภคด้วยกันเองหรือจะส่งหาทีมงานหรือผู้ผลิตก็ได้ และรวมไปถึงผู้บริโภคยังสามารถ

ติดต่อหากันเพื่อนำไปสู่การพูดคุยกันในพื้นที่กายภาพได้ การถ่ายทอดสดนั้นผู้บริโภคสามารถที่จะแสดงข้อความท่ี

สนุกสนานหรือการเล่นมุกเพื่อให้เกิดความตลกและเกิดความสัมพันธ์กับผู้บริโภคคนอื่น ณ เวลานั้น ในขณะเดียวกัน

ผู้ผลิตเองก็ได้มีการสร้างกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เอาไว้เพื่อให้ผู้บริโภคท่ีเข้ามารับการถ่ายทอดสดนั้นปฏิบัติตาม หากไม่ปฏิบัติ

ตามทางทีมงานจะเริ่มจำกัดสิทธิ์ จากแต่เดิมท่ีสามารถแสดงความคิดเห็นได้ก็อาจจะถูกจำกัดให้รับชมได้อย่างเดียว ไม่

สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้อีกต่อไป อีกทั้งยังมีภาษาที่เป็นการรับรู้ของคนในกลุ่ม เช่น “เรื่องก็ประมาณนี้” 

เป็นต้น (ธนพัทธ์ ยิ้มประเสริฐ, 2563) 

สอดคล้องกับงานวิจัยของคุณวราเทพ ศรีประเทศ ท่ีได้ศึกษาเรื่อง “วัฒนธรรมแฟนกับสตรีมเมอร์ กรณีศึกษา

เด็กดอย กลุ่มแฟนคลับสตรีมเมอร์ดอยเซอร์” โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาพฤติกรรมการรวมกลุ่มของเด็กดอยใน

พื้นที่อินเทอร์เน็ตและพื้นที่กายภาพ แต่ผู้ศึกษาจะกล่าวถึงแค่พื้นที่อินเทอร์เน็ตเพียงพื้นที่เดียว ซึ่งพฤติกรรมการ

รวมตัวของเด็กดอยในพื้นท่ีอินเทอร์เน็ตนั้นมาจากการรู้จักและติดตามดอยเซอร์ท่ีตนเองช่ืนชอบในหลาย ๆ ช่องทาง 

อีกท้ังยังมีการบริจาคหรือการโดเนทเพื่อสนับสนุนดอยเซอร์คนนั้น ๆ และด้วยความท่ีแฟนคลับนั้นมีการติดตามดอย

เซอร์กันเป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงมกีารสร้างกลุ่มสำหรับดอยเซอร์ท่ีพวกเขาช่ืนชอบขึ้นมา เพื่อท่ีจะได้มีการแลกข้อมูล

ข่าวสารหรือการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างแฟนคลับ แต่ก็ต้องมีกฎเกณฑ์ในการควบคุมกลุ่มเอาไว้เพื่อไม่ให้มีปัญหา 

ด้วยลักษณะพิเศษดังกล่าวของชุมชนเสมือนจึงเป็นไปตามที่ Rheingold และ Baym กล่าวไว้ คือ มีการรวมกลุ่มกัน 

สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ สมาชิกแต่ละคนไม่มีความกังวลในเรื่องของเพศและรสนิยม มีกฎเกณฑ์ท่ีใช้

ในการควบคุมสมาชิก มีภาษาท่ีรู้กันภายในกลุ่ม จึงทำให้กลุ่มยังคงอยู่ต่อไปได้ (วราเทพ ศรีประเทศ, 2562) 

สอดคล้องกับรายงานการวิจัยของคุณอุษา บิ้กกิ ้นส์ที ่ได้ศึกษาเรื ่อง “การสร้างชุมชนเสมือนจริงในเกม

ออนไลน์กับพฤติกรรมการติดสื่อออนไลน์ของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษา

ลักษณะชุมชนเสมือนจริงในเกมออนไลน์ ซึ่งเกมออนไลน์ที่คุณอุษาได้เข้าไปทำการศึกษานั้นคือเกม “แร็กนาร็อก” 

ของค่ายเกม “GRAVITY” จากประเทศเกาหลี ลักษณะการเป็นชุมชนเสมือนในเกมนี้สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท 

คือ 1) การสร้างปาร์ตี้ จะเป็นการรวมกลุ่มกันของผู้เล่น เพื่อที่จะให้ผู้เล่นสามารถช่วยกันต่อสู้กับสัตว์ประหลาดและ

รับของรางวัลด้วยกันได้ การสร้างปาร์ตี้นั้นสามารถรวมตัวกันได้สูงสุดอยู่ที่ 10 คน และ 2) การสร้างกิลด์ เป็นการ
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รวมกลุ่มกันของผู้เล่นหลาย ๆ คน ลักษณะการรวมกลุ่มจะคล้าย ๆ การสร้างปาร์ตี้ แต่จะมีความชัดเจนกว่า หาก

เปรียบเทียบกับในชีวิตจริงก็คือ “องค์กร” ในเกมที่ผู้เล่นจะต้องช่วยกันหาทรัพยากรและเพิ่มเลเวลของกิลด์เพื่อให้

กิลด์สามารถเข้าการทำสงคราม หรือ Guild War ได้ สำหรับการเข้ากิลด์นั้นคนท่ีเป็นหัวหน้าของกิลด์จะสามารถเลือก

ได้ว่าจะรับผู้เล่นคนไหนหรืออาชีพอะไรเข้ากิลด์ อีกทั้งภายในกิลด์ยังมีผู้เล่นอีกมากมายที่สร้างตัวละครหลากหลาย

อาชีพมารวมตัวในท่ีเดียวกัน (อุษา บิ้กกิ้นส์, 2548) 

คุณอุษาได้บอกว่า พฤติกรรมการส่ือสารเพื่อสร้างชุมชนเสมือนจริงในเกมออนไลน์จะแบ่งได้ดังนี้ คือ 1) การ

สนทนาทั่วไป จะเป็นการพูดคุยระหว่างผู้เล่น ซึ่งจะพูดเรื่องในเรื่องเกม เช่น การค้า ไอเทม อุปกรณ์ เป็นต้น 2) การ

สนทนาในปาร์ต้ี จะเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับการเก็บเลเวลของตัวละคร การตีสัตว์ประหลาด และ 3) การสนทนาในกิลด์ 

จะเป็นการพูดคุยถึงการลง Guild War ราคาไอเทม เป็นต้น ถึงแม้ว่าจะมีการสนทนากันระหว่างตัวละครแต่จะไม่

ผูกพันกันเหมือนสังคมจริง ตัวละครบางตัวไม่เปิดเผยตัวตนท่ีแท้จริง นอกจากนี้คุณอุษาได้บอกอีกว่า ภาษาท่ีใช้ในการ

สนทนากันนั้นเป็นภาษาสั้น ๆ  ไม่ถูกหลักไวยากรณ์ภาษาไทยเท่าที่ควร ดังนั้นการใช้ภาษาในเกม “แร็กนาร็อก” จึง

เป็นท่ีรู้กันเฉพาะคนท่ีเล่นเกมนี ้(เพิ่งอ้าง, 2548) 

งานวิจัยของคุณธนา ธุระกิจ ท่ีได้ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยท่ีส่งผลทำให้สมาชิกเกิดความภักดีต่อชุมชนเสมือนจริง: 

กรณีศึกษากลุ่ม ถามตอบปัญหาเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ Facebook ประเทศไทย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ศึกษาความสัมพันธ์ของพหุปัจจัยท่ีส่งผลต่อความภักดีของสมาชิกต่อชุมชนเสมือนจริง ซึ่งปัจจัยท่ีส่งผลต่อความภักดีท่ี

มีต่อกลุ่ม ถามตอบปัญหาเทคโนโลยีโทรศัพท์เคล่ือนท่ีของ Facebook ประเทศไทย คือ ความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ี

เข้ามาเป็นสมาชิกภายในกลุ่มถามตอบกลุ่มนี้ อีกทั้งการนำเสนอข้อมูลที่มีความถูกต้องและเข้าใจได้ง่ายนั้น จึงทำให้

สมาชิกมีความพอใจต่อกลุ่มนี้ (ธนา ธุระกิจ, 2560) 

งานวิจัยของคุณปรีณา ปุกคำดี ท่ีได้ศึกษาเรื่อง “ชีวิตประจำวันในชุมชนเสมือนจริงของประชาชนในจังหวัด

เชียงใหม่ กรณีศึกษาเฟสบุ๊คแฟนเพจของ cm108.com” โดยมีวัตถุประสงค์ในการอธิบายว่าเว็บไซต์เฟสบุ๊คแฟนเพจ

ของ cm108.com มีผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่อย่างไร ซึ่งเว็บไซต์เฟสบุ๊คแฟน

เพจของ cm108.com ได้กลายเป็นพื้นท่ีชุมชนเสมือนจากการท่ีผู้ท่ีเป็นเจ้าของเพจและผู้คนท่ีเป็นสมาชิกนั้นได้มีการ

โพสต์เรื่องราวต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นมาให้คนในกลุ่มได้ดูกันเพื่อเป็นการแลกเปล่ียนซึ่งกันและกัน อีกท้ังสมาชิกภายในกลุ่ม

สามารถพูดคุยกันได้อย่างรวดเร็วโดยท่ีไม่ต้องเห็นหน้า และการพูดคุยนั้นสามารถพูดคุยกันได้ผ่านตัวอักษร ไม่จำเป็น

ท่ีสมาชิกจะต้องออกมาพบเจอกันในพื้นท่ีทางกายภาพ (ปรีณา ปุกคำดี, 2558) 
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งานวิจัยของคุณวรรณสิกา เชื ้อชาติไทย ที ่ได้ศึกษาเรื ่อง “ความเหงาในชุมชนเสมือน กรณีศึกษา 

www.pantip.com และ www.sanook.com” โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษา คือ ศึกษาลักษณะของชุมชนเสมือน

ในสังคมไทย ซึ่งลักษณะของชุมชนเสมือนในสังคมไทยนั้นจะเป็นการหาความสัมพันธ์ใหม่ ๆ ของกลุ่มวัยรุ่นท่ีมีความ

ต้องการที่จะหาเพื่อนใหม่มากกว่าที่จะเป็นการหาคนเหงาซึ่งมีน้อย โดยกระทู้ส่วนใหญ่ที่นิยมกันนั้นจะเป็นเรื่อง

ส่วนตัว การเมืองการปกครอง หรืออาจจะเป็นการหาเพื่อนใหม่ต่างเพศ ต่างรสนิยม (วรรณสิกา เช้ือชาติไทย, 2546) 

บทความวิจัยของคุณเบญจรงค์ ถิระผลิกะ, คุณอรวรรณ ศิริสวัสด์ิ อภิชยกุล, และคุณวัชรพล พุทธรักษา ท่ีได้

ศึกษาเรื่อง “ทวิตเตอร์: การเปิดเผยตัวตน ชุมชนเสมือนและคอนเนคช่ันของกลุ่มผู้มีรสนิยมท่ีหลากหลายบนส่ือทวิต

เตอร์” โดยมีวัตถุประสงค์ คือ บทความวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งทําความเข้าใจการส่ือสารของกลุ่มผู้มีรสนิยม

ทางเพศท่ีหลากหลายท้ังเพื่อเปิดเผยตัวตน สร้างกลุ่ม และสร้างความสัมพันธ์ภายในทวิตเตอร์ ซึ่งพื้นท่ีออนไลน์อย่าง

ทวิตเตอร์นั้นได้กลายเป็นชุมชนเสมือนสำหรับกลุ่มคนท่ีมีรสนิยมทางเพศท่ีหลากหลาย โดยตัวทวิตเตอร์นั้นไม่ได้มีการ

ตั้งขอบเขตว่าห้ามใครใช้หรือใช้ได้ ตัวทวิตเตอร์ได้ให้อิสระกับผู้ใช้งานทุกคน ดังนั้นจึงทำให้ทวิตเตอร์กลายเป็นอีก

ช่องทางหนึ่งที่กลุ ่มคนที่มีรสนิยมทางเพศที่หลากหลายใช้เป็นพื้นที่ในการปฏิสัมพันธ์กัน  (เบญจรงค์ ถิระผลิกะ, 

อรวรรณ ศิริสวัสด์ิ อภิชยกุล, และวัชรพล พุทธรักษา, 2564) 

บทความวิจัยของคุณชินสินธุ์ คลังทองท่ีได้ศึกษาเรื่อง “การบริหารจัดการชุมชนเสมือน ในส่ือเกมออนไลน์” 

โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้สร้างแบบจำลองทางธุรกิจสำหรับการบริหารจัดการชุมชนเสมือนออนไลน์ ซึ่งส่ิงท่ีใช้

ในการบริหารชุมชนเสมือนออนไลน์นี้มี 3 อย่าง ได้แก่ 1) อาศัยการบริหารจัดการชุมชนเสมือน และปัจจัยภายนอก

ชุมชนเสมือน โดยการใช้ผู้มีอิทธิพลในชุมชนเสมือนเป็นผู้ขับเคล่ือนชุมชน พร้อมกับการบริหารจัดการกฎเกณฑ์ภายใน

เพื่อให้ผู้เล่นสามารถอยู่ร่วมกันได้ ส่วนปัจจัยภายนอกนั้นจะเป็นการจัดกิจกรรมบนโลกออฟไลน์ เพื่อให้ผู้เล่นด้วยกัน

ได้สานสัมพันธ์กัน 2) ผู้บริหารชุมชนเสมือน เป็นการวางแผนการบริหารงานต่าง ๆ ภายในชุมชนเสมือน เช่น การวาง

กฎเกณฑ์ให้เหมาะสมกับตัวชุมชนเสมือน และการเลือกผู้ท่ีจะมาบริหารชุมชนเสมือน การใช้ส่ือออนไลน์ในการสร้าง

ชุมชนเสมือน การวางแผนจุดประสงค์ในการดูแลและการวางธุรกิจในชุมชนเสมือนที่สามารถสร้างรายได้ให้กับตัว

ชุมชนเสมือน และ 3) การสานสัมพันธ์บนโลกออฟไลน์มีส่วนช่วยในการยืดอายุของตัวชุมชนเสมือนในโลกออนไลน์ 

(ชินสินธุ์ คลังทอง, 2560) 

จากการท่ีได้ทำทบทวนวรรณกรรมแนวคิดชุมชนเสมือนนั้นทำให้ผู้ศึกษาได้เห็นว่า ลักษณะของชุมชนเสมือน

นั้นจะมีการสร้างอัตลักษณ์ร่วมกันบางอย่าง ไม่จำเป็นที่จะต้องแสดงออกมาอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน แต่อาจจะ
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แสดงออกมาในลักษณะของความคิดที่ไปในทิศทางเดียวกันแล้วสร้างสัญลักษณ์ขึ้นมาเพื่อให้สมาชิกภายในกลุ่มรับรู้

ร่วมกัน 
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บทท่ี 3 

การนำเสนอผีนางรำในสื่อรูปแบบต่างๆ และประวัติของเกม Home Sweet Home 

ในบทนี้ผู้ศึกษาจะพูด 2 หัวข้อ ได้แก่ 1. การนำเสนอผีนางรำผ่านส่ือต่างๆ และอธิบายว่าลักษณะการปรากฏ

ตัวของผีนางรำในส่ือต่างๆ นั้นเป็นอย่างไร ก่อนท่ีผีนางรำจะถูกนำมาเสนอผ่านเกม เพื่อแสดงให้เห็นถึงการผลิตซ้ำของ

ผีนางรำและนำมาใช้เป็นกรอบในการศึกษาผีนางรำในเกม Home Sweet Home EP. 2 ซึ ่งการนำเสนอนั ้นจะ

ประกอบไปด้วย 1) หนังสือ 2) รายการวิทยุในแพลตฟอร์ม Youtube 3) ละครและซีร ีส์ 4) ภาพยนตร์ 5) ส่ือ

อินเทอร์เน็ต : Youtube ส่วนสาเหตุที่ต้องมีการอธิบายลักษณะการนำเสนอผีนางรำผ่านสื่อเหล่านี้ เพราะ ผีนางรำ

เคยถูกนำเสนอผ่านส่ือมาเหล่านี้มาก่อนแล้ว ก่อนท่ีผีนางรำจะถูกนำเสนอผ่านตัวเกม ดังนั้น หากอธิบายลักษณะของผี

นางรำผ่านส่ือเหล่านี้ได้ก็จะทำให้ผู้ศึกษาเห็นลักษณะของผีนางรำได้ชัดเจนขึน้ และ 2. ประวัติของเกม Home Sweet 

Home EP. 2 และตัวละครผีนางรำ 

1. การนำเสนอผีนางรำในสื่อรูปแบบต่างๆ 

สำหรับหัวข้อนี้จะเป็นการอธิบายลักษณะการปรากฏตัวของผีนางรำผ่านส่ือในแต่ละส่ือ โดยเริ่มจากหนังสือ 

รายการวิทยุในแพลตฟอร์ม Youtube ละครและซีรีส์ ภาพยนตร์ และส่ืออินเทอร์เน็ต : Youtube เพื่อแสดงให้เห็นว่า

ผีนางรำในแต่ละส่ือนั้นมีลักษณะอย่างไรกันบ้าง 

1.1) หนังสือ 

สื่อประเภทหนังสือถือได้ว่าเป็นสื่อที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากผู้บริโภค เพราะว่าข้อมูลทุกอย่างที่อยู่ใน

หนังสือล้วนต้องเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือและสามารถนำไปใช้อ้างอิงได้ อีกทั้งหนังสือเหล่านี้ก็ถูกคัดสรรมาเป็นอย่างดี

เพื่อที่จะทำให้ผู้บริโภคได้บริโภคกันอย่างสบายใจ สำหรับหนังสือผีนั้นก็เป็นหนังสืออีกรูปแบบหนึ่งที่นำเสนอความ

หลอนหรือความสยองขวัญของผี ผู้บริโภคมักจะเลือกไปอ่านกันเพื่อเสพความรู้สึกเหล่านั้น ด้วยความท่ีหนังสือผีนั้นจะ

นำเสนอผีในลักษณะของการใช้ตัวอักษรบรรยายออกมาเป็นประโยคเพื่อบอกเล่าเรื่องราว ดังนั้น ประโยคที่ใช้จึงมี

ความจำเป็นที่จะต้องมีการส่ือสารออกมาให้ผู้บริโภคสามารถรับรู้และเข้าใจได้ว่าหนังสือผีท่ีกำลังอ่านอยู่นั้นต้องการ

บอกเล่าเรื่องราวอะไรบ้าง อีกทั้งต้องทำให้ผู้บริโภคมองเห็นภาพรวมของเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นเปรียบเสมือนตัว

ผู้บริโภคได้เข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นจริง ในกรณีของหนังสือผีนางรำนั้นผู้ศึกษาได้เลือกหนังสือท่ีได้นำเสนอผีนางรำไว้ 

ดังนี ้
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ภาพท่ี 1 หนังสือผีนางรำ นายลูกประคำ 

ท่ีมา : ชยันต์พล พัชรบุญสงวน 

“ผีนางรำ นายลูกประคำ (2552)” เนื้อเรื่องโดยรวมจะกล่าวถึง “นายลูกประคำ” ที่ได้พบเจอกับผีนางรำท่ี

ชื่อ “ปาน” ซึ่งเธอเป็นนางรำที่รับจ้างรำแก้บน “ปาน” ได้เสียชีวิตจากการถูกรถชนในขณะที่กำลังรำแก้บนอยู่หน้า

ศาลพระพรหม (“นายลูกประคำ” ไม่ได้อยูใ่นเหตุการณ์) ทำให้ดวงวิญญาณของเธอยังคงอยู่ในรูปลักษณ์ของผีนางรำ

และยังคงวนเวียนอยู่ในบริเวณนั้น “นายลูกประคำ” และคนอื่นๆ ท่ีรู้จักกับ “ปาน” ได้ทำบุญร่วมกันเพื่อปลดปล่อย

ดวงวิญญาณของเธอให้ไปสู่สุคติ (นายลูกประคำ, 2552: 7 – 16) 

เหตุการณ์ที่ “นายลูกประคำ” เจอกับผีนางรำเกิดขึ้นเมื่อ เขากำลังกลับบ้านจากการไปเที่ยวต่างจังหวัดกับ

เพื่อนในช่วงเวลา 4 ทุ่มกว่า ระหว่างทางที่กำลังจะเดินผ่านศาลพระพรหม “นายลูกประคำ” ได้สังเกตเห็นนางรำคน

หนึ่งกำลังยืนรำอยู่ที่หน้าศาล พอเขาเดินเข้าไปดูใกล้ๆ ก็รู้ว่าเป็น “ปาน” ซึ่งเป็นคนรู้จักกัน “นายลูกประคำ” จึงได้

ทักทาย “ปาน” แต่อีกฝ่ายไม่มีการโต้ตอบใดๆ เขาเริ่มกลัวเล็กน้อยและสงสัยในขณะเดียวกันว่า ในเวลาแบบนี้ใครให้ 
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“ปาน” มารำหน้าศาลพระพรหม ประกอบกับการทาหน้าขาวและการใส่ชุดรำแบบเต็มยศของ “ปาน” และเสียงของ

เครื่องดนตรีไทยท่ีกำลังบรรเลงอยู่ก็ยิ่งทำให้บรรยากาศในตอนนั้นน่ากลัวมาก เมื่อ “ปาน” รำไปเรื่อยๆ และหันหน้า

มาทาง “นายลูกประคำ” เขาก็ตกใจอย่างมาก เพราะว่าใบหน้าของเธอเป็นสีขาวโล้น เมื่อ “นายลูกประคำ” เห็น

ดังนั้นจึงรีบเดินหนีเข้าบ้านทันที ก่อนนอน “นายลูกประคำ” ยังคงเห็น “ปาน” ยืนรำอยูท่ี่ห้องนอนของเธอ แต่เขาก็

พยายามข่มใจตนเองและนอนต่อ (เพิ่งอ้าง, 2552: 7 – 16) 

เช้าวันรุ่งขึ้น “นายลูกประคำ” ได้ถามแมข่องตนว่า “เมื่อคืนใครให ้‘ปาน’ ไปรำอยู่หน้าศาล” ผู้เป็นแม่ได้ยิน

ดังนั้นก็ตกใจไปพักใหญ่และโทรหา “อาของปาน” พร้อมกับเพื่อนๆ ที่เป็นนางรำให้มาที่บ้านแล้วเล่าเหตุการณ์ท่ี

เกิดขึ้นให้ลูกชายของตนได้ฟัง เมื่อ “นายลูกประคำ” ได้รับรู้ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับ “ปาน” ตอนที่ตนเองไม่อยู่ก็

ตกใจเป็นอย่างมากไม่ต่างจากผู้เป็นแม่จนไม่กล้าออกไปไหน เวลาผ่านไป 2 วัน “นายลูกประคำ” ต้องไปลงทะเบียน

เรียนท่ีโรงเรียนและจำเป็นท่ีจะต้องเดินผ่านศาลพระพรหมท่ี “ปาน” เสียชีวิต เขารีบเดินผ่านไปอย่างรวดเร็วเพราะไม่

อยากมอง พอไปถึงท่ีโรงเรียนแล้วได้เจอกับเพื่อนๆ “นายลูกประคำ” ก็ลืมช่วงเวลาท่ีตนเดินผ่านศาลไปเมื่อเช้า พอถึง

ช่วงเยน็ เขาก็เดินกลับบ้าน ขณะท่ีกำลังเดินอยู่ หางตาของเขาเหลือบไปเห็นนางรำ ซึ่งนั่นก็คือ “ปาน” ท่ีกำลังเข้ามา

ใกล้ๆ เขา “นายลูกประคำ” หยุดเดินอยู่ท่ีหน้าบ้านของตนเอง ตัวส่ันมาก เหงื่อไหลออกมาไม่หยุด เขาอยากจะก้าวขา

ออกไปพร้อมกับตะโกนขอความช่วยเหลือ แต่ไม่รูเ้พราะเหตุใดถึงไม่สามารถทำแบบนั้นได้ จนกระท่ังเมื่อ “ปาน” เข้า

มาอยู่ในระยะประชิดกับ “นายลูกประคำ” เธอใช้มือเย็นๆ ของเธอจับไปท่ีแขนของเขาพร้อมกับกระซิบอะไรบางอย่าง

ข้างๆ หู แต่ “นายลูกประคำ” ไม่ได้ยิน โชคดีที่แม่ของ “นายลูกประคำ” ออกจากบ้านมาพอดีแล้วเห็นลูกชายของ

ตนเองยืนตัวส่ันจึงรีบเข้าไปช่วยพร้อมกับตะโกนขอความช่วยเหลือ เสียงตะโกนนั้นทำให้ “อาของปาน” และเพื่อนๆ 

ท่ีเป็นนางรำท่ีอยู่ฝ่ังตรงข้ามเปิดประตูบ้านออกมาช่วยกันพา “นายลูกประคำ” เข้าบ้านของเขา พอเขา้มาในบ้านแล้ว 

“นายลูกประคำ” ก็เล่าให้ฟังว่า ระหว่างที่กำลังเดินกลับบ้านเห็นนางรำคนหนึ่งกำลังเดินเข้ามาหาเขา ซึ่งนั่นก็คือ 

“ปาน” เมื่อทุกคนได้ยินดังกล่าวก็ตกใจกลัวกันมาก พวกเขาท้ังหมดตัดสินใจว่าคืนนี้จะนอนด้วยกันท่ีบ้านของ “นาย

ลูกประคำ” พอถึงวันรุ่งขึ้นจะทำบุญไปให ้“ปาน” พอเช้าวันรุ่งขึ้นพวกเขาท้ังหมดก็ช่วยกันทำบุญไปให ้“ปาน” พร้อม

กับบอกว่า “ขอให้ ‘ปาน’ ไปสู่สุคตินะ อย่าได้มาหลอกมาหลอนกันอีกเลย” (เพิ่งอ้าง, 2552: 7 – 16) 

ผีนางรำท่ีปรากฏตัวในเรื่องนี้จะมีลักษณะ ดังนี้ 1) หัวใส่ชฎา 2) ทาหน้าขาว 3) ใส่ชุดรำไทย 4) มีการรำ และ 

5) สถานท่ีท่ีปรากฏตัว คือ บริเวณหน้าศาลพระพรหม 
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ภาพท่ี 2 หนังสือผีนางรำ นิลราตรี 

ท่ีมา : 

https://www.mebmarket.com/index.php?action=BookDetails&book_id=24444&page_no=1 

“ผีนางรำ นิลราตรี (2558)” เนื้อเรื่องโดยรวมจะกล่าวถึง “เชน” ท่ีได้ไปพักผ่อนท่ีบ้านตากอากาศหลังหนึ่งใน

ภาคเหนือ เขาได้พบเจอกับผีนางรำที่ชื่อ “เอื้องดาว” โดยเธอเป็นนางรำที่มารำถวายให้กับผีปู่ย่าบรรพบุรุษ เมื่อ 

“เอื้องดาว” เห็น “เชน” เธอคิดที่จะนำผู้ชายคนนี้ไปทำพิธีกรรมบางอย่างเพื่อแลกกับการมีชีวิตอยู่ของเธอเอง แต่ 

“เชน” ก็รอดมาได้โดยได้รับความช่วยเหลือจากลุงของเขา 

เหตุการณ์ท่ี “เชน” ได้เจอกับผีนางรำเกิดขึ้นเมื่อ เขาได้ยินเสียงปี่พาทย์ดังขึ้นขณะท่ีเขากำลังนอนอยู่ “เชน” 

เดินตามเสียงปี่พาทย์นั่นไปเจอกับลานหินและนางรำคนหนึ่งท่ีกำลังรำอยู่ ลักษณะของนางรำคนนั้นจะสวมชุดรำและ

สวมชฎาไว้บนศีรษะ นางรำคนนั้นได้แนะนำตัวว่าช่ือ “เอื้องดาว” เธอได้ชวน “เชน” พูดคุยเรื่องราวต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับ

ตัวเธอ จนทำให้ “เชน” ได้รู้ว่าการท่ี “เอื้องดาว” ออกมารำที่ลานหินนี้เพื่อที่จะรำบูชาให้กับผีปู่ย่าบรรพบุรุษ เพื่อ

ขอบคุณที่ได้ทำให้เธอมีชีวิตยืนยาวมาจนถึงทุกวันนี้ แล้วยังมีอีกหนึ่งพิธีกรรมที่เธอจะต้องทำ นั่นก็คือ พิธีกรรมบูชา

ยัญ “เอื้องดาว” บังคับ “เชน” ให้ถอดเสื้อผ้า แต่เขาปฏิเสธ “เอื้องดาว” จึงทำให้ “เชน” หมดสติไปด้วยการจอ้งตา 

ส่ิงท่ี “เอื้องดาว” กำลังจะทำกับ “เชน” คือ การบูชายัญมนุษย์เพื่อท่ีจะได้ทำให้เธอมีชีวิตท่ียืนยาวขึ้น โดยการใช้กริช

แทงเข้าท่ีหัวใจของ “เชน” แต่พิธีกรรมนั้นก็ถูกขัดขวางด้วยฝีมือของ “ลุงตะวัน” ผู้ซึ่งเป็นลุงของ “เชน” เขาได้เข้ามา

ช่วยหลานของตน โดยการใช้เชือกหนังท่ีมีเข้ียวเพชรปลุกเสกคล้องลงไปท่ีคอของ “เอื้องดาว” จนเธอกรีดร้องออกมา

https://www.mebmarket.com/index.php?action=BookDetails&book_id=24444&page_no=1
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ด้วยความเจ็บปวดและสลายไปพร้อมกับวงปี่พาทย์ที่บรรเลงด้วยเหล่าผีโครงกระดูก “เชน” ได้รู้ความจริงจาก “ลุง

ตะวัน” ว่าผีนางรำและวงปี่พาทย์นั่นเป็นกลุ่มผีที่จะคอยเล่นงานคนที่หลงเข้ามาในลานหินนี้ในช่วงเวลาที่พระจันทร์

เต็มดวง หากสามารถจับมนุษย์เป็นๆ มาได้ ผีเหล่านั้นจะเริ่มทำพิธีกรรมบูชายัญมนุษย์ดังกล่าวเพื่อเพิ่มพลังชีวิตให้กับ

ตนเองเอง เมื่อ “เชน” ได้รับรู้ความจริงจากปากของลุงตนเอง เขาก็ดีใจพร้อมกับพูดออกมาว่า “ขอบคุณนะครับ ‘ลุง

ตะวัน’ ท่ีมาช่วยผมไว้ ไม่อย่างนั้นผมอาจจะแย่กว่านี้ก็ได้” (นิลราตรี, 2558: 2 – 19) 

ผีนางรำท่ีปรากฏตัวในเรื่องนี้จะมีลักษณะ ดังนี้ 1) หัวใส่ชฎา 2) ใส่ชุดรำไทย 3) มีการรำ 4) สถานท่ีท่ีปรากฏ

ตัว คือ บริเวณลานหิน และ 5) การทำร้ายหรือฆ่าคน ผีนางรำในเรื่องนี้จะทำร้ายหรือฆ่าคน ด้วยการใช้ “กริช” 

จากการท่ีผู้ศึกษาได้อ่านหนังสือผีนางรำท้ัง 2 เล่มท่ีได้กล่าวมาในข้างต้น ทำให้ผู้ศึกษาได้เห็นการนำเสนอผี

นางรำท่ีมีลักษณะเหมือนกัน คือ หัวใส่ชฎา ใส่ชุดรำไทย มีการรำ ช่วงเวลาท่ีปรากฏตัวจะเป็นตอนกลางคืน ส่วนส่ิงท่ี

แตกต่างกัน ได้แก่ 1) สถานท่ี ผีนางรำของ “นายลูกประคำ” จะปรากฏตัวอยู่ท่ีบริเวณท่ีตนเองตาย ส่วนผีนางรำของ 

“นิลราตรี” จะปรากฏตัวอยู่ที่ลานหินแห่งหนึ่ง แต่ไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นที่ตายของเธอหรือไม่ และ 2) วิธีการทำร้าย

เหยื่อ ผีนางรำของนายลูกประคำไม่ได้ทำร้ายเหยื่อโดยตรง แต่จะปรากฏตัวออกมาในลักษณะของการตามหลอกหลอน

เหยื่อมากกว่า ส่วนผีนางรำของนิลราตรีจะใช้วิธีการจับมนุษย์มาบูชายัญ ด้วยการใช้กริชแทงเข้าไปที่หัวใจโดยตรง 

แม้ว่าวิธีการทำร้ายเหยื่อจะต่างกัน แต่หากมองในภาพรวมแล้วผีนางรำในหนังสือทั้ง 2 เล่มนี้ถูกนำเสนอออกมาใน

รูปแบบเดียวกัน ในหัวข้อถัดไปจะเป็นการพูดถึงผีนางรำในรายการวิทยุในแพลตฟอร์ม Youtube 

1.2 รายการวิทยุในแพลตฟอร์ม Youtube 

ส่ือวิทยุเป็นอีกหนึ่งส่ือท่ีได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเป็นอย่างมาก เพราะทำให้ผู้บริโภคได้รับข่าวสารอย่าง

รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในสังคม นอกจากนี้ผู้บริโภคยังสามารถเลือกบริโภครายการวิทยุท่ีตนเอง

ต้องการได้อีกทั้งยังสามารถบริโภคร่วมกับการทำกิจกรรมอื่นๆ ได้ เช่น การฟังเพลงระหว่างการทำงาน ฟังข่าวสาร

ต่างๆ ในแต่ละวัน ฟังเล่าเรื่องผี เป็นต้น 

รายการวิทยุอย่าง The Shock, THE GHOST RADIO และ EFM 94 อังคารคลุมโปง ที่เป็นรายการเล่าเรื่อง

หลอนจากผู้คนท่ีเคยมีประสบการณ์มาแชร์ให้ฟังกันก็มีการนำเสนอผีนางรำ ลักษณะการนำเสนอจะเป็นลักษณะการ

พูดคุยกันแบบเล่าเรื่องระหว่างพิธีกรกับคนเล่าท่ีโทรเข้ามาในรายการ จากนั้นก็จะเกิดบทสนทนาระหว่างพิธีกรและคน

เล่า โดยคลิปท่ีผู้ศึกษาได้ไปฟังมานั้นมีดังนี้ 
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ภาพท่ี 3 รายการวิทยุ The Shock ตอน ผีนางรำ 

ท่ีมา : https://www.youtube.com/watch?v=UR41Ww2t7ss 

1) วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2558 “คุณสุ” ได้มาเล่าเรื่อง “ผีนางรำ” ในรายการ The Shock โดยเหตุเกิดขึ้น

เมื่อ “คุณสุ” กำลังกลับบ้าน แต่ได้แวะปัสสาวะข้างทาง ระหว่างท่ีกำลังทำธุระส่วนตัว เท้าของเขาได้ไปเหยียบตุ๊กตา

นางรำจนแขนหัก ทำให้ดวงวิญญาณท่ีอยู่ในตุ๊กตานางรำตาม “คุณสุ” ไปจนถึงบ้านและตามหลอกหลอนเขาอยู่หลาย

ครั้ง จนสุดท้าย “คุณสุ” ได้รู้ความจริงจากพระที่เขามาหาว่าเขาได้ทำอะไรลงไป “คุณสุ” จึงรีบจัดการแก้ไขให้เสร็จ

เรียบร้อยจนดวงวิญญาณเลิกตามและหายไป (The Shock 13, ออนไลน์, 2558) 

ครั้งแรกที่ “คุณสุ” ได้เจอกับผีนางรำจะมีเสียงดนตรีไทยขึ้นมาก่อนจากนั้นก็จะเริ ่มมีเงาของนางรำโผล่

ออกมา การแต่งกายเหมือนนางรำที่รำแก้บน สีผิวเหมือนศพที่ถูกฉีดฟอร์มาลีน ตาโตและถลนออกมาเหมือนโกรธ 

หน้านิ่งและรำไปเรื่อยๆ ครั้งที่สองคือตอนที่เขาพาภรรยาไปค้างที่โรงแรมในจังหวัดอยุธยา จู่ๆ ภรรยาของเขาก็ถกูผี

นางรำเข้าแล้วยืนขึ้นมาคอพับลงพร้อมกับทำท่าร่ายรำบริเวณระเบียง หลังจากท่ีทำให้ภรรยากลับมาเป็นปกติและเข้า

นอนไปแล้ว ในคืนนั้น “คุณสุ” ก็ได้ยินเสียงดนตรีไทยอีกครั้ง แต่คราวนี้เขารีบนอนเพราะเหนื่อยจากการขับรถ แต่ผี

นางรำก็ตามเข้ามาในฝันพร้อมกับทำท่าร่ายรำและช้ีหน้ามาท่ีเขา ปากพูดอะไรบางอย่างแต่ไม่มีเสียงออกมา สีหน้าดู

https://www.youtube.com/watch?v=UR41Ww2t7ss
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โกรธมากจน “คุณสุ” ต่ืนขึ้นมาในเช้ามืดของวันถัดไป ครั้งท่ีสามผีนางรำมาเข้าฝัน “คุณสุ” และได้ช้ีหน้ามาท่ีเขาและ

ต่อว่าท่ีเขาทำแขนของตุ๊กตานางรำหัก พอต่ืนขึ้นมา “คุณสุ” ก็กลับไปท่ีกรุงเทพฯและรีบไปยังสถานท่ีท่ีเหยียบตุ๊กตา

นางรำและได้นำตุ๊กตาดังกล่าวไปซ่อมและนำกลับไปไว้ท่ีเดิม แล้วเอาหัวหมู เป็ด ไก่ ไปเซ่นเพื่อเป็นการขอขมา พอตก

ดึกวันนั้นนางรำก็มาเข้าฝัน “คุณสุ” อีก แต่ครั้งนี้มาดีเหมือนคนปกติและได้บอกกับเขาว่า “ทีหลังจะทำอะไรควรคิด

ให้ดีก่อน อย่าทำแบบนี้ ดีนะท่ีเป็นฉัน ไม่อย่างนั้นเธอตายไปแล้ว” (เพิ่งอ้าง, ออนไลน์, 2558) 

 

ภาพท่ี 4 รายการวิทยุ The Ghost Radio ตอน สยองบ้านนางรำ คุณบอย 

ท่ีมา : https://www.youtube.com/watch?v=J4uGTj1XnOI 

2) วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2559 “คุณบอย” ได้มาเล่าเรื ่อง “สยองบ้านนางรำ” ในรายการ THE GHOST 

RADIO เขาได้ไปทำงานอยู่ท่ีบ้านหลังหนึ่งท่ีช้ันบนเป็นห้องสำหรับสอนนาฏศิลป์โดยไม่คิดค่าเช่า ครูนาฏศิลป์ท่านใดท่ี

ยังหาพื้นท่ีสอนไม่ได้ก็สามารถมาใช้พื้นท่ีดังกล่าวนี้ได้ “คุณบอย” และเพื่อนได้มาทำงานท่ีบ้านดังกล่าวเป็นเวลาหลัง

เท่ียงคืนเนื่องจากว่าทางผู้ดูแลบ้านได้นัดแนะกับท้ังสองคนไว้ก่อนหน้านี้แล้ว ขณะท่ีพวกเขาท้ัง 2 กำลังเดินขึ้นไปช้ัน

สอง ท้ังสองคนได้ยินเสียงคนเดินอยู่ ซึ่งลักษณะการเดินคล้ายกับการซอยเท้า ท้ังสองคนเข้าใจว่าเป็นขโมยท่ีแอบเข้า

มาขโมยของจึงได้เตรียมถังที่เอาติดตัวมา หมายที่จะทุ่มใส่ขโมยคนนั้น พอทั้ง 2 คนเดินขึ้นบันไดเข้าไปใกล้ๆ มาก

https://www.youtube.com/watch?v=J4uGTj1XnOI
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เท่าไหร่ความถี่ของการซอยเท้าก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้น ท้ังสองคนเข้าไปใกล้มากพอจนสามารถโผล่หัวขึ้นไปดูได้ว่าเกิดอะไรท่ี

ชั้น 2 ภาพที่พวกเขาเห็นคือนางรำ 4 คนที่กำลังซอยเท้าและรำอยู่ ซึ่งในตอนนั้นท้ัง 2 คนเข้าใจว่านางรำ 4 คนเป็น

กลุ่มคนท่ีมาซ้อมรำตอนกลางคืน แต่พอสังเกตตู้กระจกท่ีอยู่ในห้องนั้นท่ีมีชุดรำของผู้ชายอยู่จู่ๆ ประตูก็เปิดออกและมี

ผู้ชายออกมารำเพิ่ม กลุ่มนางรำดังกล่าวกำลังซอยเท้าและรำพร้อมกับค่อยๆ เข้ามาใกล้ท่ีท่ีท้ัง 2 คนกำลังแอบดูอยู่ สัก

พักกลุ่มนางรำก็หยุดรำแล้วหันหน้ามาหาท้ัง 2 คนพร้อมตะโกนใส่ว่า “มึงมองอะไร” ส้ินสุดเสียงคำพูดดังกล่าวท้ัง 2 

คนรีบวิ่งออกจากบ้านหลังนั้นทันที เช้าวันรุ่งขึ้น “คุณบอย” ได้โทรไปหาเจ้าของบ้านและเล่าเหตุการณ์ที่เจอให้

เจ้าของบ้านฟังพร้อมกับมีเพื่อนของเขาเป็นพยาน ท้ังสองฝ่ายคุยกันไปมาจน “คุณบอย” และเพื่อนได้รู้ว่าช้ันสองของ

บ้านหลังนั้นมีแต่ตู้กระจกท่ีมีชุดนางรำท่ีลอยอยู่แต่ไม่มีคน ท้ังสองจึงได้รู้ว่ากลุ่มนางรำท่ีพวกเขาเห็นเมื่อคืนเป็นผีไม่ใช่

คน (TheghostradioOfficial, ออนไลน์, 2559) 

 

ภาพท่ี 5 รายการวิทยุ The Ghost Radio ตอน เจอดีบ้านนางรำ คุณโจ 

ท่ีมา : https://www.youtube.com/watch?v=QVsfhpqno2c 

3) วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2560 “คุณโจ” ได้มาเล่าเรื ่อง “เจอดีบ้านนางรำ” ในรายการ THE GHOST 

RADIO เขาได้ไปเท่ียวบ้านแฟนท่ีภาคอีสานพร้อมกับเพื่อนอีก 2 คน พวกเขาพักผ่อนและวางแผนท่ีจะไปตลาด ขณะท่ี

กำลังกลับฝนเกิดตกทั้ง 4 คนจึงได้เข้าไปหลบฝนอยู่ในบ้านไม้ร้างหลังหนึ่ง ระหว่างที่ทั้ง 4 คนอยู่ที่นั่นก็เกิดเรื่อง

แปลกๆ ขึ้นจนสุดท้ายพวกเขาขับมอเตอร์ไซค์ฝ่าฝนจนกลับบ้าน แต่เรื่องแปลกๆ ก็ยังคงตามท้ัง 4 คนอยู่จนสุดท้ายได้

https://www.youtube.com/watch?v=QVsfhpqno2c
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รู้ว่ามี 1 ใน 4 คนแอบนำกระพรวนข้อเท้าของนางรำมาใส่จึงทำให้เจ้าของตามมาทวงคืน หลังจากท่ีรู้ว่ามีท่ีมาอย่างไร

ในวันรุ่งขึ้นคุณลุงท่ีเป็นคนดูแลได้พาพวกเขาไปขอขมากันทันที (TheghostradioOfficial, ออนไลน์, 2560) 

เหตุการณ์ที่พวกเขาทั้ง 4 คนเห็นผีนางรำ คือ ตอนที่พวกเขาเข้ามาหลบฝนในบ้านไม้ร้าง “คุณโจ” ได้ยิน

เสียงลงเท้าหนักๆ พร้อมกับเสียงกระพรวนข้อเท้าในบ้านไม้ร้าง ทันทีท่ีท้ัง 4 คนเดินขึน้ไปดูบ้านบนช้ันสองก็ผีนางรำ

ได้ห้อยหัวลงมาพร้อมกับชฎา พวกเขาตกใจมากจึงรีบขับมอเตอร์ไซค์กลับบ้านทันที จากนั้นก็ไปขอความช่วยเหลือ

จากคุณลุงท่านหนึ่งซึ่งเป็นคนดูแลบ้านไม้ร้างหลังนี้ “คุณโจ” แฟนคุณโจ เพื่อนคุณโจและคุณลุงท่ีเป็นคนดูแลบ้านร้าง

ได้พบผีนางรำอีกครั้งหนึ่งคือตอนท่ีเพื่อนช่ือ “ปิ่น” หายตัวไปและมาอยู่ท่ีบ้านร้างหลังนี้ซึ่งเธอกำลังยืนรำอยู่พร้อมกับ

ดวงตาท่ีโหลโดยมีผีนางรำคอยจับแขนของปิ่นให้ทำท่ารำไปเรื่อยๆ คุณลุงได้หยิบธูปเป็นกำออกมาจากถุงผ้าแล้วพึมพำ

อะไรบางอย่างก่อนท่ีจะปักธูปลงไป จังหวะท่ีคุณลุงปักธูปลงไปชฎาท่ีอยู่ในตู้เก็บชุดรำก็ตกลงมา ภาพท่ีกลุ่ม “คุณโจ” 

เห็นก็คือ มีผู้หญิงใส่ชุดนางรำนั่งห้อยขาอยู่ จากนั้นเพื่อนอีกคนหนึ่งก็ดึง “ปิ่น” ออกมาและถอดกระพรวนข้อเท้าวาง

ไว้ก่อนที่จะพากันกลับบ้านไป พอกลับไปถึงบ้านคุณลุงก็ได้ถามกลุ่ม “คุณโจ” ว่า “สรุปแล้วพวกเอ็งไปทำอะไรกันท่ี

บ้านหลังนั้น” “คุณโจ” ตอบกลับไปว่า “ไปหลบฝนครับ” คุณลุงจึงถามต่อว่า “แล้วได้ไปหยิบอะไรของเขามารึเปล่า” 

“คุณโจ” “แฟนคุณโจ” และ “เพื่อนของคุณโจ” ตอบเหมือนกันว่าไม่ได้หยิบ ยกเว้น “ปิ่น” ท่ีได้ไปหยิบกระพรวนข้อ

เท้าท่ีตนเองเดินเตะไว้มาใส่เพราะเห็นว่าสวยดี “คุณโจ” ถามเธอว่า “รู้สึกอย่างไรบ้าง ตอนท่ีใส่กระพรวนข้อเท้าเข้า

ไป” เธอตอบกลับไปว่า “ตอนท่ีใส่เข้าไปรู้สึกว่ามีผู้หญิงมาจับแขนให้รำแล้วเขาก็เดินวนรอบเราไปมา เรานอนไม่ได้เลย

เพราะทุกครั้งท่ีเราจะนอนเขาจะมาพูดข้างๆ หูว่า ‘เอาไปคืนซะ’” วันรุ่งขึ้นคุณลุงก็พากลุ่มของ “คุณโจ” ไปขอขมาท่ี

บ้านไม้ร้างดังกล่าวและเรื่องก็จบลง (เพิ่งอ้าง, ออนไลน์, 2560) 
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ภาพท่ี 6 รายการวิทยุ The Ghost Radio ตอน บ้านตามส่ัง คุณแพร 

ท่ีมา : https://www.youtube.com/watch?v=S2QaDNI2LlI 

4) วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2561 “คุณแพร” ได้มาเล่าเรื่อง “บ้านตามสั่ง” ในรายการ THE GHOST RADIO 

เหตุเกิดขึ้นเมื่อเธอได้มีโอกาสไปทำงานที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีแฟนของเธอ รุ่นพี่และรุ่นน้องที่ทำงานไปด้วย

รวมกันท้ังหมดแล้วไปกัน 4 คน แต่ระหว่างทางได้แวะค้างคืนท่ีบ้านหลังหนึ่งของคนรู้จักในจังหวัดชุมพร ซึ่งบ้านหลังนี้

เคยเกิดการฆาตกรรมข้ึนเมื่อหลายปีก่อนและมีบ่อน้ำอยู่ข้างๆ บ้าน ด้วยความท่ีรุ่นน้องชอบเรื่องผีและยืนยันท่ีจะไป

นอนท่ีบ้านหลังนี้จึงทำใหค้นท่ีเหลือ 3 คนตัดสินใจท่ีจะค้างคืนบ้านหลังนี้ ช่วงเวลาท่ีอยู่ในบ้านหลังพวกเขาได้ยินเสียง

เคาะประตู “คุณแพร” จึงให้รุ่นน้องออกไปดูแต่ก็ไม่พบอะไร แต่รุ่นน้องได้ทำการท้าทายส่ิงท่ีมองไม่เห็น จนกระท่ังวัน

ถัดมามีเงาดำๆ ลักษณะคล้ายนางรำตามรุ่นน้องคนนี้ไปจนถึงขากลับกรุงเทพฯและยังคงตามหลอกหลอนไปเรื่อยๆ ทำ

ให้รุ่นน้องคนนี้ต้องเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในวัด (TheghostradioOfficial, ออนไลน์, 2561) 

เหตุการณ์ที่พวกเขาทั้ง 4 เจอผีนางรำเริ่มจากการที่ “หลิน” หนึ่งในคนที่ไปกับ “คุณแพร” ได้ยินเสียงเครื่อง

ดนตรีไทยตอนที่กำลังจะเคลิ้มหลับ ซึ่งในตอนแรกเป็นเสียงปี่พาทย์ก่อน ต่อมาเป็นเสียงรัวกลอง ในช่วงท่ี “หลิน” 

กำลังจะพลิกหน้ามาอีกฝ่ังก็เห็นเป็นเงาดำๆ ยืนอยู่กลางห้องนอน พอหันหน้ามาเต็มๆ ก็เห็นเป็นคนรำท่ีคอพับติดไหล่ 

https://www.youtube.com/watch?v=S2QaDNI2LlI
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แขนผิดรูป แต่เขาไม่ได้ร้องอะไรแล้วหันหน้ากลับไปที่เดิมและพยายามหลับต่อ พอถึงเช้าวันรุ่งขึ้น “คุณแพร” “คุณ

ตั้ม” และ “คุณอู๊ด” ได้ช่วยกันปลุก “หลิน” จนเขาสะดุ้งตื่น เขาบอกให้ทุกคนรีบเก็บของและรีบออกไปจากที่นี่ 

ระหว่างทางท่ีกำลังไปสุราษฎร์ธานี “คุณแพร” ได้ถามหลินว่าเกิดอะไรขึ้น “หลิน” จึงเล่าเรื่องเมื่อคืนท่ีตนเองเจอให้

ทุกคนได้ฟังกันพร้อมสีหน้าท่ีดูกลัวเป็นอย่างมาก หลังจากท่ีทำงานท่ีสุราษฎร์ธานีเสร็จพวกเขาก็รีบกลับไปท่ีกรุงเทพฯ

ทันทีเพราะว่า “หลิน” เริ่มมีอาการท่ีไม่ปกติแล้ว พอมาถึงกรุงเทพฯแล้ว 3 วัน “คุณแพร” ไม่สามารถติดต่อ “หลิน” 

ได้เลย จนกระท่ังเธอได้รับการติดต่อจากท่ีทำงานท่ีสุราษฎร์ธานีว่างานท่ีทำผ่านแล้วจึงจัดปาร์ต้ีเล้ียงฉลองกันโดยท่ีท้ิง

ข้อความหา “หลิน” ว่า “งานผ่านแล้วมาปาร์ตี้กัน” ช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืน “หลิน” ขับมอเตอร์ไซค์มาหาด้วย

หน้าตาท่ีโทรมมาก “คุณแพร” ท่ีเห็นสีหน้าแบบนั้นจึงถาม “หลิน” ไปว่าเกิดอะไรขึ้น เขาตอบกลับมาว่า “พี่...มันตาม

ผมมา คือ ผมไม่ได้นอนเลย 3 คืนคือผมทำอะไรไม่ได้เลยพี่ ผมกลัวมาก” เมื่อ “คุณแพร” “คุณตั้ม” และ “คุณอู๊ด” 

ได้ยินแบบนั้นจึงขอให ้“หลิน” เล่าให้พวกเขาฟังหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะพวกเขาสามคนไม่เจออะไรเลย (เพิ่งอ้าง, 

ออนไลน์, 2561) 

“หลิน” เล่าว่า “คืนแรกท่ีผมกลับมาท่ีห้องตอนตีสองระหว่างท่ีกำลังเก็บของอยู่ ผมได้ยินเสียงเดิมเหมือนท่ีเคย

ได้ยินท่ีบ้านท่ีชุมพรคือเสียงเครื่องดนตรีไทยไล่มาต้ังแต่เสียงปี่พาทย์ ตะโพนและฉิ่งในจังหวะท่ีเร็วแล้วด้วยความท่ีผม

ทำอะไรไม่ถูกก็เลยจะไปสูบบุหรี่ตรงระเบียง แต่ระหว่างท่ีกำลังออกไปยืนตรงระเบียง ผมเห็นนางรำคนเดิมกำลังรำอยู่

หน้าบ้าน พอผมออกมาจากบ้านนางรำคนนั้นก็ช้ีหน้ามาท่ีผม” เมื่อท้ังสามคนได้ยินเรื่องราวของ “หลิน” ท่ีเล่าให้ฟัง 

“คุณอู๊ด” จึงพูดขึ้นว่า “ไม่ต้องห่วง เด๋ียวคืนนี้มึงไปนอนกับกู ห้องกูมีส่ิงศักด์ิสิทธิ์ รับรองได้เลยว่าไม่มีใครทำอะไรมึง

ได้หรอก” “หลิน” ตอบรับคำพูดของ “คุณอู๊ด” แล้วขอตัวไปนอนเวลาประมาณตีหนึ่ง “คุณแพร” “คุณตั้ม” และ 

“คุณอู๊ด” ก็เก็บของอาบน้ำและเข้านอน ในระหว่างท่ี “คุณแพร” และ “คุณต้ัม” กำลังจะเคล้ิมหลับท้ังสองคนได้ยิน

เสียงเครื่องดนตรีไทยบรรเลงเป็นเพลง ท้ังสองคนกลัวมากจนต้องไปอยู่ห้องของ “คุณอู๊ด” ทันทีท่ีไปถึงห้องเขา ภาพ

แรกที่ทั ้งสองคนเห็นคือ “หลิน” นั่งชันเข่า ตัวสั่น และในขณะเดียวกัน “คุณอู๊ด” ก็ได้ยินเสียงเครื่องดนตรีไทย

เหมือนกัน เมื่อ “คุณอู๊ด” “คุณแพร” และ “คุณตั้ม” ค่อยๆ เปิดบานกระจกออกไปดู “คุณอู๊ด” ก็ร้องอุทานขึ้นว่า 

“เห้ย” สิ่งท่ีเขากับ “คุณตั้ม” เห็นคือ นางรำโนราห์ยืนชี้ขึ้นมาที่ห้องของพวกเขา “คุณอู๊ด” และ “คุณตั้ม” รีบปิด

บานกระจกและไปนั่งรวมตัวกันอยู่ท่ีโต๊ะหมู่บูชาท่ี “หลิน” นั่งจนถึงเช้าโดยท่ี “คุณแพร” ไม่ได้รู้อะไรและมาทราบใน

ภายหลังระหว่างท่ีพวกเขากำลังไปท่ีวัด (เพิ่งอ้าง, ออนไลน์, 2561) 

“คุณอู๊ด” ตัดสินใจว่าไปหาหลวงปู่ท่ีรู้จัก พอไปถึงกุฏิพวกเขาก็กำลังจะก้าวเดินขึ้นไป แต่หลวงปู่ออกมาห้ามไว้

ก่อนและบอกให้พวกเขาท้ัง 4 คนไปอาบน้ำมนต์ พออาบเสร็จพวกเขาก็ขึ้นไปคุยกับหลวงปู่ หลวงปู่พูดขึ้นว่า “เมื่อกี้นี้
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ไม่ได้ห้ามพวกโยมหรอกนะ แต่อาตมาห้ามผู้หญิงคนนั้นไม่ให้ข้ึนมา ผู้หญิงคนนั้นเขาตามมา” ท้ัง 4 คนจึงถามหลวงปู่

ว่าพวกเขาต้องทำอย่างไร ผู้หญิงคนนั้นต้องการอะไร หลวงปู่จึงถามกลับมาว่า “แล้วพวกโยมไปทำอะไรเขาไว้ล่ะ 

โดยเฉพาะหลิน” พอ “หลิน” โดนเค้นถามมากๆ ก็เลยพูดออกมาว่าเขาไปฉี่ลงในบ่อน้ำที่อยู่ข้างบ้านหลังนั้น “คุณ

อู๊ด” จึงถามหลวงปู่ว่าต้องแก้ไขอย่างไรผู้หญิงคนนั้นถึงจะเลิกตาม หลวงปู่ตอบกลับมาว่า “หลิน” ต้องบวชและก่อน

บวชต้องไปขอขมาผู้หญิงคนนั้นท่ีบ่อน้ำ หากไม่บวชผู้หญิงคนนั้นจะมาเอาตัว “หลิน” ไปอยู่ด้วย หลังจากท่ีพวกเขารู้

ว่า “หลิน” ต้องบวชพวกเขาจึงไปสารภาพกับพ่อแม่ของ “หลิน” ว่าไปทำอะไรกันมา (เพิ่งอ้าง, ออนไลน์, 2561) 

“คุณอู๊ด” ได้โทรไปหา “คุณแม็ก” ซึ่งเป็นคนท่ีขับรถนำทางพวกเขาไปท่ีบ้านหลังนั้น แล้วเล่าเรื่องทุกอย่างให้

ฟัง “คุณแม็ก” ตอบกลับมาว่า “พวกมึงไปทำแบบนั้นกันทำไม คิดว่าเรื่องท่ีกูเคยบอกว่ามีการฆ่ากันตายน่ะเป็นเรื่อง

เล่นหรอ” จากนั้นเขาก็เล่าเรื่องบ้านหลังนั้นให้ฟัง โดยเรื่องมีอยู่ว่าตอนท่ี “คุณแม็ก” ได้บ้านหลังนั้นมาใหม่ๆ เขา

ปล่อยเช่าแล้วมีสามีภรรยาคู่หนึ่งมาเช่า ตัวภรรยาเป็นร่างทรง ส่วนสามีคือคนท่ีหานางรำโนราห์มารำแก้บน ปัญหาท่ี

เกิดขึ้นก็คือรักสามเศร้าระหว่างสามี ภรรยาและนางรำโนราห์ โดยท่ีตัวสามีไปเป็นกิ๊กกับนางรำโนราห์และภรรยาจับได้ 

ด้วยความโมโห ภรรยาจึงใช้มีดอีโต้ฟันหน้าสามีแล้วนำศพของสามีไปซ่อนไว้ในบ้านและนำมือถือของสามีส่งข้อความ

ไปหานางรำโนราห์ท่ีเป็นกิ๊กให้มาหาท่ีบ้าน เมื่อนางรำโนราห์มาถึง ภรรยาจึงใช้มีดอีโต้ฟันคอของนางรำโนราห์แต่คอ

ไม่ขาดแต่อยู่ในลักษณะของการห้อยคอ ภรรยานำศพโนราห์ไปทิ้งไว้ในบ่อนำ้ ส่วนตนเองผูกคอตายอยู่ในบ้าน (เพิ่ง

อ้าง, ออนไลน์, 2561) 

พอถึงวันท่ี “หลิน” จะต้องไปขอขมา ทั้งครอบครัวของเขา “คุณแพร” “คุณตั้ม” “คุณอู๊ด” และ “คุณแม็ก” 

ต่างก็มาที่บ้านหลังเดิมในจังหวัดชุมพรใช้เวลานานอยู่พอสมควรกว่า “หลิน” จะยอมขอขมาเนื่องจากเขายังคงมี

อาการส่ันกลัวอยู่ ไม่สามารถขอขมาได้ด้วยตัวเอง คนอื่นจึงต้องจับมือของเขามาพนมมือและพูดให้ แต่ปัญหาอยู่ท่ีว่า 

“หลิน” ไม่สามารถบวชได้เพราะอาการไม่ครบ 32 และมีความเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะถูกนางรำโนราห์มาเอาตัวไป จน

สุดท้าย “คุณตั้ม” แฟนของ “คุณแพร” ยอมบวชแทนให้เพื่อขออโหสิกรรม “หลิน” ต้องเข้ารับการรักษาและอาบ

น้ำมนต์จากหลวงปู่จนกว่าอาการจะดีขึ้น ครั้งสุดท้ายที่มีคนเห็นนางรำโนราห์คือ หลวงพี่ (คุณตั้ม) ที่ฝันเห็นนางรำ

หลวงพี่ได้บอกว่า “ขอให้อโหสิกรรมให้หลินเถอะ บุญท้ังหมดท่ีบวชให้ไม่ได้แบ่งให้คนอื่นเลยนะ ให้โยมคนเดียวเลย” 

ซึ่งการมาในครั้งนี้มาในลักษณะท่ีมาเป็นการรำแต่คอไม่ห้อยแล้วก็ค่อยๆ หายไป (TheghostradioOfficial, ออนไลน์, 

2561) 
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ภาพท่ี 7 รายการวิทยุ The Ghost Radio ตอน นางรำ คุณมะเหมี่ยว 

ท่ีมา : https://www.youtube.com/watch?v=WUp8aZEymtE 

5) วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 “คุณมะเหมี่ยว” ได้มาเล่าเรื่อง “นางรำ” ในรายการ THE GHOST RADIO 

โดยเขาได้รู้จักนางรำคนหนึ่งท่ีช่ือ “เจ๊ียบ” ซึ่งเธอเป็นลูกค้าประจำของเขาท่ีตอนนั้นทำอาชีพค้าขายดอกไม้ จนกระท่ัง

มีงานประจำจังหวัด “เจ๊ียบ” ได้มีโอกาสเข้าร่วมงานครั้งนี้แต่จะต้องไปคัดตัวท่ีโรงเรียนของ “คุณมะเหมี่ยว” ก่อน แต่

เธอก็ไม่ได้ไปท่ีนั่นเพราะเกิดอุบัติเหตุทางมอเตอร์ไซค์และเสียชีวิต แต่ด้วยจิตของเธอท่ียังคงมุ่งมั่นต่องานครั้งนี้เธอจึง

ได้ไปสิงน้องคนหนึ่งท่ีช่ือ “นก” ซึ่งเป็นนางรำและขึ้นไปรำบนเวที จนกระท่ังถึงวันจริงเธอก็มาเข้าสิงรุ่นน้องดังกล่าว

จนงานจบ ก่อนท่ี “เจี๊ยบ” จะออกไปจากร่างของน้อง เธอได้หันมาบอกกับคุณมะเหมี่ยวว่า “อย่าลืมของนะ” 

(TheghostradioOfficial, ออนไลน์, 2563) 

เหตุการณ์ที่ “คุณมะเหมี่ยว” ได้เห็นผีนางรำ คือ วันคัดตัวนางรำที่โรงเรียนของเขา ซึ่งแต่ละโรงเรียนได้ส่ง

ตัวแทนเข้ามาคัดตัวยกเว้นโรงเรียนของ “คุณมะเหมี่ยว” ที่ไม่ได้ส่ง โดยวิธีการคัดตัวนั้นจะให้ตัวแทนของแต่ละ

โรงเรียนยืนอยู่บนเวทีท่ีไม่มีคนมายืนตรงกลางและทำการแสดง แต่กลับกลายเป็นว่ามีรุ่นน้องของ “คุณมะเหมี่ยว” ท่ี

ชื่อ “นก” ได้รับการคัดเลือกและได้ยืนบนเวที เมื่อการแสดงเริ่ม เพลงก็เปิด แต่เปิดไปได้ประมาณครึ่งเพลงไฟก็ดับ

https://www.youtube.com/watch?v=WUp8aZEymtE
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ระหว่างที่ไฟดับ “นก” ที่ไปยืนตรงกลางเวทีก็ก้มหน้าและร้องไห้ออกมา จนมีคุณครูเข้าไปถามว่าเกิดอะไรขึ้น “นก” 

ตอบกลับมาว่า “หนูรำไม่ไหว หนูเจ็บแขน หนูปวดขา” คุณครูสงสัยกับคำตอบของเธอจึงถามต่อไปว่า “ใช่นกไหม” 

“นก” ตอบกลับมาว่า “ไม่ใช่ นี่เจ๊ียบเอง” เมื่อได้ยินคำพูดดังกล่าว “คุณมะเหมี่ยว” ก็ตกใจมากและพยายามท่ีจะเดิน

ออกจากห้องเพราะทนไม่ไหวกับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น แต่ก็ต้องหยุดเพราะคำพูดของ “เจ๊ียบ” ท่ีอยู่ในร่างของ “นก” ท่ี

พูดว่า “ไออ้วนไปไหน” ซึ่ง “ไออ้วน” ในท่ีนี้หมายถึง “คุณมะเหมี่ยว” จากนั้นเธอก็พูดขึ้นต่อว่า “ฮัมเพลงให้หน่อย” 

“คุณมะเหมี่ยว” ได้ยินดังนั้นจึงต้องฮัมเพลงและทำจังหวะด้วยการปรบมือพร้อมกับคุณครูและคนอื่นๆ รวมแล้ว

ประมาณ 30 คน พอเพลงจบลง “นก” ก็นั่งพับเพียบ เพราะ “เจ๊ียบ” ได้ออกจากร่างของเธอไปแล้ว จากนั้นถาม .คุณ

มะเหมี่ยว. ว่ารู้จักคนท่ีชื่อ “เจี๊ยบ” ไหม ซึ่งเขาก็ตอบว่ารู้จัก “นก” จึงพูดต่อว่า “‘เจี๊ยบ’ ต้องการที่จะยืนรำบนเวที

เป็นครั้งสุดท้าย ช่วยเธอหน่อยได้ไหม”  เมื่อ “คุณมะเหมี่ยว” ได้ยินดังนั้นจึงนำไปถามคุณครูต่อว่าจะช่วย “เจี๊ยบ”

อย่างไร คุณครูตอบกลับมาว่าเดี๋ยววันจริงจะเตรียมที่ไว้ให้ “เจี๊ยบ” ต่างหาก พอถึงวันจริง “นก” ก็ได้ไปรำแสดงบน

เวทีแต่ข้างในนั้นคือ “เจี๊ยบ” หลังจากที่การแสดงจบลง “นก” ก็เดินลงมาพร้อมกับทัก “คุณมะเหมี่ยว” ว่า “อ้วน...

อย่าลืมของนะ” ซึ่งของที่ว่าก็คือดอกไม้ท่ี “คุณมะเหมี่ยว” ได้จัดเตรียมเอาไว้ให้ “คุณเจี๊ยบ” ทุกวันโกน (เพิ่งอ้าง, 

ออนไลน์, 2563) 

 

ภาพท่ี 8 รายการวิทยุ The Ghost Radio ตอน ห้องเก็บชุด คุณอาร์ต 

ท่ีมา : https://www.youtube.com/watch?v=GF7YDc7JHUk 

https://www.youtube.com/watch?v=GF7YDc7JHUk
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6) วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2564 “คุณอาร์ต” ได้มาเล่าเรื่อง “ห้องเก็บชุด” ในรายการ THE GHOST RADIO 

โดยเหตุเกิดขึ้นเมื่อมีนักศึกษาฝึกสอน 2 คน ช่ือ “เจ” กับ “มิ้ง” ได้ไปทำงานอยู่ท่ีโรงเรียนแห่งหนึ่งในต่างจังหวัด พวก

เขาได้รับหน้าท่ีในการเขียนรายช่ือคุณครูท่ีจะเกษียณและคำอำลาต่างๆ สำหรับงานเกษียณท่ีจะถูกจัดขึ้นในอีก 2 วัน

ข้างหน้า พอถึงตอนกลางคืนระหว่างที่ทำงานอยู่พวกเขาก็ได้ยินเสียงแปลกๆ คล้ายกับเสียงดนตรีไทยที่กำลังมาหา

พวกเขาพร้อมกับเงาของนางรำ พวกเขาจึงรีบเก็บของและลงจากอาคาร แต่พอไปถึงประตูทางออก ประตูถูกลอ็กไว้ 

พวกเขาจึงโทรหายามให้มาเปิดประตู หลังจากท่ีออกมาได้ก็เกิดเรื่องแปลกๆ กับ “มิ้ง” ในวันต่อมา จนต้องมีการถาม

หาท่ีมาท่ีไปว่าเรื่องราวท้ังหมดเป็นมาอย่างไรกันแน่ จนท้ายท่ีสุดได้รู้ว่า “มิ้ง” ได้นำแผ่นยันต์ท่ีติดอยู่หน้าห้องชุดเก็บ

นางรำมาพับกระดาษเล่นจนเกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้น “คุณเจ” และคนอื่นๆ ท่ีรู้เรื่องก็ได้จัดการแก้ไขทุกอย่างให้กลับมา

เป็นเหมือนเดิม ท้ายที่สุด “มิ้ง” ขอย้ายไปทำงานโรงเรียนอื่นและไม่กลับมาที่นี ่อีกเลย (TheghostradioOfficial, 

ออนไลน์, 2564) 

เหตุการณ์ที่ “คุณเจ” เจอกับผีนางรำจะไม่ได้เจอกับผีนางรำโดยตรง แต่จะเจอในแบบที่ “มิ้ง” ถูกผีนางรำสิง

แล้ว ย้อนกลับไปท่ีคุณครูสอนรำท่านหนึ่งซึ่งเป็นสาวประเภทสองท่ีได้เสียชีวิตคาชุดรำท่ีตนเองเย็บเองในห้องเก็บชุด

นางรำ ด้วยความท่ีดวงวิญญาณยังคงยึดติดอยู่กับชุดรำจึงทำให้คุณครูท่านนี้ไม่ยอมไปไหน ทางคุณครูท่านอื่นท่ีไม่รู้ว่า

จะทำอย่างไรจึงไปขอความช่วยเหลือจากพระและพระก็ได้บอกว่า “ถ้าเขาไม่ยอมไปไหนก็ให้เขาอยู่ตรงนี้แหละ อย่าให้

ใครไปยุ่งกับเขา” จากนั้นพระก็ได้ทำพิธีต่างๆ และปิดห้องเก็บชุดรำไว้เป็นห้องปิดตายพร้อมกับติดผ้ายันต์เอาไว้หน้า

ห้องเพื่อไม่ให้ดวงวิญญาณออกมา จนกระท่ัง “มิ้ง” มาดึงเอาผ้ายันต์ออกและนำไปพับกระดาษเล่นพร้อมรูปคุณครูท่ี

เสียชีวิตไปจึงทำให้ดวงวิญญาณออกมาจากห้องและตามติด “มิ้ง” ไป ลักษณะการปรากฏตัวของผีนางรำตัวนี้จะเริ่ม

จากเสียงของเครื่องดนตรีไทยท่ีเริ่มเล่นทีละช้ินแล้วค่อยๆ เปล่ียนมาเป็นการบรรเลงเป็นวงจากนั้นก็เริ่มมเีงาของนางรำ

โผล่ออกมาตาม “มิ้ง” จนเข้าฝันทำให้เธอมีอาการไข้ข้ึน ซึ่งในช่วงเวลานี้เองท่ี “คุณเจ” ได้เห็น “มิ้ง” ท่ีถูกผีนางรำเข้า

สิง ทำให้ร่างกายของเธอมีแรงมากพอที่จะขัดขืนไม่ให้เพื่อนของ “มิ้ง” เข้ามาช่วยนำผีนางรำออกไปจากร่าง และมา

เข้าร่าง “มิ้ง” อีกครั้งในงาน Open House ในการแสดงงานรำ จนท้ายท่ีสุดคุณครูพี่เล้ียงได้พา “มิ้ง” ท่ีใส่ชุดนางรำ

ไปพบพระและได้ช่วยกันนำดวงวิญญาณของคุณครูสาวประเภทสองไปไว้ที ่ห้องเก็บชุดรำและปิดตายห้องนั้น

เหมือนเดิม ส่วนดวงวิญญาณของ “มิ้ง” ก็กลับเข้าสู่ร่างเดิม หลังจากท่ีกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วเธอก็ไม่กลับมาท่ีนี่

และขอย้ายไปฝึกสอนท่ีโรงเรียนอื่น (เพิ่งอ้าง, ออนไลน์, 2564) 
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ภาพท่ี 9 รายการวิทยุ EFM อังคารคลุมโปง ตอน หุ่นนางรำ คุณเมลล์ 

ท่ีมา : https://www.youtube.com/watch?v=sVuYRwyTPzo 

7) วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2564 “คุณเมลล์” ได้มาเล่าเรื่อง “หุ่นนางรำ” ในรายการวิทยุ EFM 94 อังคาร

คลุมโปง โดยเหตุเกิดขึ้นจาก “คุณเมลล์” ได้ไปเรียนปรับพื้นฐานนาฏศิลป์ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์แห่งหนึ่ง โดยที่นั่นมี

เรื่องเล่ากันว่าทุกคืนวันพุธจะมีหุ่นนางรำสองตัวออกมารำหน้าองค์พระพิฆเนศ เธอและเพื่อนที่สงสัยก็ได้ชวนกัน

ออกไปดูกันในตอนกลางคืนและพบว่ามีหุ่นนางรำออกมารำจริงๆ กลุ่มของ “คุณเมลล์” ได้ไปแอบดูอยู่ตรงโรงอาหาร 

ซึ่งจะมองเห็นลานขนาดใหญ่ที่มีองค์พระพิฆเนศอยู่ ภาพที่กลุ่มของเธอเห็นเป็นคนใส่ชุดโขนตัวพระและโขนตัวนาง

ประมาณ 4 คนกำลังรำอยู่ พอถึงจังหวะหนึ่งของเพลงเพื่อนของ “คุณเมลล์” สองคนขอตัวไปถ่ายหนัก ส่วนเธอกับ

เพื่อนอีกคนหนึ่งก็ดูกลุ่มนางรำกันต่อเพื่อที่จะรู้ให้ได้ว่าเป็นผีจริงหรือรุ่นพี่มารำแก้บน ในจังหวะหนึ่งที่กลุ่มนางรำ

กำลังถือพาน โปรยดอกไม้และต้องหมุนตัวก็เป็นตัวนางท่ีหันมาทางทิศทางของ “คุณเมลล์” ภาพท่ีเห็นคือ ใบหน้าของ

โขนตัวนางเป็นหน้าไข่โล้นๆ ไม่มีตา ไม่มีปาก ไม่มีหู เมื่อเธอได้เห็นดังนั้นก็ชวนเพื่อนกลับไปนอนท่ีห้องของตัวเอง 

หลังจากท่ี “คุณเมลล์” เรียนปรับพื้นฐานเสร็จก็ถูกย้ายไปเรียนต่อท่ีพุทธมณฑลสาย 5 แล้วบังเอิญว่าท่ีนั่นมีหุ่นนางรำ

สองตัวเหมือนกับท่ีเธอได้ไปเรียนปรับพื้นฐาน “คุณเมลล์” ได้สอบถามรุ่นพี่และได้ทราบว่าหุ่นนางรำสองตัวท่ีเธอเห็น

นั้นเป็นหุ่นท่ีถูกสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงนางรำสองคนท่ีถูกส่งออกไปแสดงรำท่ีต่างประเทศ แต่เกิดอุบัติเหตุขึ้นก่อนทำให้

https://www.youtube.com/watch?v=sVuYRwyTPzo
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นางรำสองคนเสียชีวิต ภายหลังได้นำอัฐิมาใส่ไว้ในหุ่นนางรำ 2 ตัวนี้ ดังนั้นทุกๆ คืนวันพุธหุน่นางรำท้ัง 2 ตัวจะออกมา

รำหน้าองค์พระพิฆเนศ (AtimeOnline อังคารคลุมโปง, 2564, ออนไลน์) 

จากการที่ผู้ศึกษาได้เข้าไปฟังรายการวิทยุในแพลตฟอร์ม Youtube ที่ได้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับผีนางรำ 

ทำให้ผู้ศึกษาได้เห็นลักษณะร่วมกันของผีนางรำ ดังนี้ 1) เสียงเครื่องดนตรีไทย ก่อนท่ีผีนางรำจะปรากฏตัวจะมีเสียง

เครื่องดนตรีไทยดังออกมาก่อนทุกครั้ง 2) ชฎา 3) ชุดรำไทย 4) การรำ และ 5) สถานท่ี ผีนางรำจะตามเหยื่อไปทุกท่ีไม่

ว่าเหยื่อจะอยู่ท่ีแห่งใดก็ตาม การตามนั้นเป็นการตามเพื่อให้เหยื่อรู้ตัวว่าตนเองได้ทำอะไรบางอย่างลงไป จนมีผีตามมา 

ส่วนเรื่องความแตกต่าง ผู้ศึกษามองว่าส่ิงท่ีแตกต่างมีอยู่อย่างเดียว คือ ผีนางรำของ “คุณเมลล์” ผีนางรำของ “คุณสุ” 

“คุณบอย” “คุณโจ” “คุณแพร” “คุณมะเหมี่ยว” และ “คุณอาร์ต” จะเป็นผีนางรำจริงๆ แต่ผีนางรำของคุณเมลล์จะ

เป็นผีนางรำที่มาในรูปแบบของหุ่น ไม่ใช่ตัวผีนางรำโดยตรง แต่ถ้ามองโดยภาพรวมแล้ว ผีนางรำที่ถูกนำเสนอในส่ือ

รายการวิทยุในแพลตฟอร์ม Youtube มีความเหมือนกัน ในหัวข้อถัดไปจะเป็นการพูดถึงผีนางรำในส่ือละครและซีรีส์ 

1.3) ละคร / ซีรีส์ 

ละคร 

ส่ือละครและซีรีส์ เป็นส่ือบันเทิงท่ีได้รับความนิยมอย่างมาก เพราะนอกจากจะมอบความบันเทิงให้แล้ว ยังได้

มอบแง่คิดต่างๆ หรือสะท้อนกระแสสังคมท่ีกำลังเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา เช่น เพศ ความคิดเห็นท่ีหลากหลายข้ึน 

เป็นต้น สำหรับสื่อละครและซีรีส์ที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอผีนางรำนั้นก็จะถูกนำเสนอออกมาให้เห็นเด่นชัดมากขึ้น

กว่าสื่อหนังสือและสื่อวิทยุ เพราะผู้บริโภคสามารถมองเห็นผีนางรำได้ผ่านทางหน้าจอ ดังนั้น จึงไม่มีความจำเป็นท่ี

จะต้องมานึกภาพตาม โดยละครและซีรีส์ท่ีผู้ศึกษาได้ไปดูมานั้นมี ดังนี้ 
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ภาพท่ี 10 ละครเรื่อง นางชฎา 

ท่ีมา : https://xn--

42c5a7bg9cuc.com/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%8E%E0%B8%B2/ 

“นางชฎา” เป็นละครท่ีออกอากาศเมื่อวันท่ี 25 มีนาคม พ.ศ. 2558 จนถึง วันท่ี 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 

ทุกวันพุธและวันพฤหัสบดี เวลา 20.20 น. - 22.30 น. ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 (ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง, 

2564 ออนไลน์) ละครเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของผีนางรำท่ีช่ือ “ริลณี” เธอต้องการแก้แค้นเพื่อนกลุ่มหนึ่งท่ีได้ฆ่าเธอตาย 

เพียงเพราะเธอไม่ยอมทำตามที่เพื่อนกลุ่มนี้ต้องการ จึงทำให้ชีวิตของ “ริลณี” ต้องจบลงด้วยความแค้นที่มีต่อเพื่อน

กลุ่มนั้น โดย “ริลณี” เป็นนางรำท่ีสวยมากจนเป็นท่ีสนใจของชายหลายคน ซึ่งหนึ่งในนั้นคือชายหนุ่มท่ีช่ือ “เอกราช” 

ต้องการท่ีจะจีบ “ริลณี” แต่เธอไม่สนใจเพราะเธอมีใจให้กับ “เตชิน” ชายหนุ่มท่ีเธอชอบ เมื่อการจีบของ “เอกราช” 

ไม่สำเร็จ เขาจึงวางแผนกับเพื่อนในกลุ่มของเขาลักพาตัว “ริลณี” มาเพื่อทำให้เธอยอมสยบ แต่ “ริลณี” ขัดขืน จน

ท้ายท่ีสุด “เอกราช” หมดความอดทน เขาได้ใช้มือของเขาบีบคอเธอจนหมดลมหายใจ เมื่อ “เอกราช” รู้ตัวว่า “ริลณี” 

ตายแล้ว เขากับเพื่อนในกลุ่มจึงช่วยกันขุดหลุมฝังร่างไร้วิญญาณ “ริลณี” ที่กลายเป็นวิญญาณมีโกรธและแค้นเป็น

อย่างมาก ด้วยความรู้สึกดังกล่าวเธอจึงอยากฆ่าเพื่อนกลุ่มนั้นทั้งหมด เพื่อชดใช้ให้กับการตายของเธอ (BUGABOO, 

2564, ออนไลน์) 

https://ดูละคร.com/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%8E%E0%B8%B2/
https://ดูละคร.com/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%8E%E0%B8%B2/
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ฉากท่ีผีนางรำปรากฏตัวออกมานั้นมีอยู่ด้วยกันหลายฉาก แต่ลักษณะการปรากฏตัวนั้นจะปรากฏตัวออกมา

ในชุดธรรมดาท่ัวไป แต่ฉากท่ีผีนางรำปรากฏตัวออกมาในลักษณะของการใส่ชุดรำไทยนั้นจะเป็นตอนเริ่มต้นของตอน

แรกที่ “เอกราช” และกลุ่มเพื่อนไปงานศพของเพื่อนคนหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มของเขาเอง หลังจากที่พระสงฆ์สวดมนต์จบ

และเดินออกไปจากศาลาพร้อมกับคนอื่นๆ ก็เกิดไฟดับ หลังจากนั้นผีนางรำก็ปรากฏตัวออกมาข้างๆ โลงศพในชุดรำ

ไทยแบบเต็มยศพร้อมกับการทำท่ารำ โดยที่รูปร่างหน้าตาเหมือนคนปกติที่ใส่ชุดรำทั่วไป ไม่มีเลือดออก ไม่มีแผล 

“เอกราช” และกลุ่มเพื่อนพยายามท่ีจะหนีออกทางประตูศาลาแต่ผีนางรำก็ตามมาขวางแล้วพูดขึ้นว่า “หนีอย่างไรก็

หนีกูไม่พ้น กูจะตามเอาคืนพวกมึง...ทุกคน” หลังจากพูดจบ ดวงตาของริลณีก็เปล่ียนเป็นสีขาวแล้วมีเลือดบางๆ ไหล

ออกมาจากตา จากนั้นเนื้อเรื่องก็เล่าย้อนกลับไปต้ังแต่ตอนท่ี “ริลณี” ยังมีชีวิตอยู่จนกระท่ังเธอเสียชีวิตและเหตุการณ์

หลังจากท่ี “ริลณี” กลายเป็นผีนางรำแล้ว และตอนสุดท้ายหลังจากท่ี “ริลณี” ฆ่าทุกคนจนตายเกือบหมด เหลือเพื่อน

คนสุดท้ายที่ชื่อว่า “ชมพู” “ริลณี” ได้เข้าสิง “ชมพู” และนำพาร่างกายของเธอเดินลงไปที่ปากเหว พอถึงปากเหวก็

ปล่อยให้ร่างของ “ชมพู” ตกเหวไป แต่นั่นก็เป็นจังหวะเดียวกันกับท่ีพระเอกของเรื่องอย่าง “เตชิน” ท่ีพยายามเข้ามา

ช่วย “ชมพู” แต่ก็ช่วยไม่ทัน จนท้ายท่ีสุดท้ัง 2 ตกลงเหวและตายในท่ีสุด “ริลณี” เสียใจเป็นอย่างมากท่ีชายผู้เป็นท่ี

รักต้องตาย ฉากสุดท้ายก่อนเนื้อเรื่องจะจบลง “ริลณี” จะใส่ชุดรำไทยแบบเต็มยศเหมือนกับตอนแรกที่ปรากฏตัว

ออกมายืนรำอยู่ท่ีเรือนไทยร้างตัวคนเดียว เธอรำไปพร้อมกับร้องไห้อยู่ตลอดเวลา (เพิ่งอ้าง, 2564, ออนไลน์) 

ผีนางรำท่ีปรากฏตัวในเรื่องนี้จะมีลักษณะ ดังนี้ 1) หัวใส่ชฎา 2) ใส่ชุดรำไทย 3) มีการรำ 4) สถานท่ีท่ีปรากฏ

ตัว คือ ปรากฏตัวได้ทุกท่ี แต่สถานท่ีท่ีปรากฏตัวอยู่เป็นประจำ คือ เรือนไทยร้าง และ 5) การทำร้ายหรือการฆ่าคน ผี

นางรำในเรื่องนี้จะทำร้ายหรือฆ่าคน ด้วยการใช้พลังแห่งความแค้นทำให้เหยื่อเห็นภาพหลอนและทำให้เกิดอุบัติเหตุ

เหนือธรรมชาติ 

ซีรีส์ 
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ภาพท่ี 11 ซีรีส์เรื่อง อังคารคลุมโปงเดอะซีรีส์ ตอน นางรำ 

https://www.thenoizemag.com/2021/03/angkhan-khlumpong-the-series-ep4-review/ 

“อังคารคลุมโปงเดอะซีรีส์” ออกอากาศทางช่อง GMM25 เริ่มฉายครั้งแรกเมื่อวันท่ี 22 มกราคม พ.ศ. 2564 

(ณัฐมล โคมลอย, 2564, ออนไลน์) “อังคารคลุมโปงเดอะซีรีส์ ตอน นางรำ” เป็นซีรีส์ที่นำเสนอเรื่องราวของผนีางรำ 

ซึ่งในตอนนี้ได้นำเสนอเรื่องราวของ “ดล” กับ “เบล” สามีภรรยาคู่หนึ่งที่ได้ซื้อบ้านมือสองมาหนึ่งหลัง พวกเขามี

ความต้องการที่จะสร้างครอบครัวและอาศัยอยู่ที ่นี่ แต่ทันทีที ่พวกเขาเข้ามาอยู่ที ่นี่ก็มีเหตุการณ์แปลกๆ เกิดขึ้น

มากมาย จนภรรยาได้เข้าไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับบ้านหลังนี้ และพบว่าบ้านหลังนี้เคยเป็นบ้านของนางรำ

คนหนึ่ง ซึ่งเธอได้ผูกคอตายอยู่ท่ีนี่ในชุดนางรำ เมื่อภรรยารับรู้เรื่องแล้วก็เกิดความกลัวขึ้นมาและตัวสามีเองก็มีท่าทาง

ท่ีแปลกไปจากเดิม (SPOIL1923, 2564, ออนไลน์) 

ฉากท่ี “เบล” ได้เจอกับผีนางรำจะเป็นฉากท่ีเธอหลับอยู่กับ “ดล” ในห้องนอนช่วงเวลากลางคืน “เบล” ได้

ยินเสียงเครื่องดนตรีไทย พอเธอตื่นขึ้นมาเสียงก็หายไป “เบล” สังเกตไปที่ประตูห้องนอน ซึ่งเธอเห็นเงาของใครบาง

คนเดินผ่านไป “เบล” รอให้เงานั้นกลับมาอีกรอบหนึ่งแล้วเธอจึงเปิดประตูใส่เงาดังกล่าวแต่ก็ไม่พบใคร วันรุ่งขึ้น 

“เบล” ต่ืนขึ้นมาทำงานบ้านตามปกติส่วน “ดล” ออกไปทำงานแล้ว ระหว่างท่ีเธอกำลังทำงานบ้าน “เบล” ได้ไปเห็น

รูปภาพแปลกๆ ท่ีติดอยู่ตรงผนังบ้านด้านนอก แต่ด้วยความท่ีเธอไม่รู้ท่ีมาท่ีไปของบ้านหลังนี้เธอจึงคิดว่าอาจจะเป็น

สิ่งที่เจ้าของคนก่อนทำเอาไว้ เธอก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากและทำงานบ้านต่อ พอถึงหัวค่ำ “เบล” ได้เตรียมอาหารรอ

สามี แต่สามีของเธอส่งข้อความมาว่าจะกลับดึกไม่ต้องรอทำให้คืนนั้น “เบล” ต้องอยู่บ้านคนเดียว แต่เธอกลับรู้สึกว่า

มีใครบางคนอยู่ในบ้านแต่ก็หาไม่พบ ถึงแม้ว่าจะเป็นสามีภรรยากันแล้ว แต่ด้วยนิสัยด้วยขี้ระแวงของ “เบล”และความ

https://www.thenoizemag.com/2021/03/angkhan-khlumpong-the-series-ep4-review/
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ขี้เบื่อของ “ดล” จึงทำให้ความสัมพันธ์ของท้ังสองคนเริ่มแย่ลงเรื่อยๆ “ดล” เดินออกมานอกบ้านเพื่อสูบบุหรี่และได้

สังเกตเห็นห้องเก็บของดลจึงเดินเข้าไปดู ส่วน “เบล” ก็โทรหาเพื่อนท่ีช่ือ “รัฐ” เพื่อปรึกษาเรื่องชีวิตคู่ ระหว่างท่ีโทร

คุยกับเพื่อน “เบล” ก็ได้ยินเสียงกระแทกประตูแต่พอเธอไปเปิดกลับไม่พบใคร (เพิ่งอ้าง, 2564, ออนไลน์) 

“เบล” เริ่มรู้สึกแปลกๆ กับบ้านหลังนี้มากขึ้น เธอจึงเริ่มหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตจนพบว่าบ้านที่เธอกับ 

“ดล” กำลังอาศัยอยู่นั ้นเคยเกิดโศกนาฏกรรม เรื ่องเริ ่มมาจากเจ้าของบ้านคนแรกที่ช่ื อ “แหวน” ตอนกลางวัน 

“แหวน” จะทำอาชีพสอนรำแต่พอตกกลางคืนเธอจะรับงานแสดงรำไปแสดงต่อชาวต่างชาติ “แหวน” ต้ังใจเก็บเงินจน

สามารถซื้อบ้านหลังนี้ได้และ “แหวน” ยังได้ตกหลุมรักผู้ชายคนหนึ่ง เธอได้พาเขาเข้ามายังบ้านหลังนี้เพื่อที่จะสร้าง

ครอบครัว แต่ “แหวน” ก็มารู้ความจริงว่าผู้ชายคนนั้นมีภรรยาอยู่แล้ว แต่ที่เขาเข้ามาหาเธอก็เพื่อที่จะปอกลอกเงิน

ของ “แหวน” และนำบ้านของเธอไปขายเพื่อใช้หนี้พนัน อีกท้ังยังทำร้าย “แหวน” อีก เธอกลายเป็นคนเสียสติจนญาติ

ต้องพาเธอไปเข้าโรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการรักษาและนั่นทำให้ “แหวน” หายไปจากบ้านเป็นเวลาหลายเดือน 

จนกระทั่งเจ้าของบ้านคนที่สองย้ายเข้ามา เขาได้พบความจริงที่ว่า ในช่วงเวลาที่เขาไม่อยู่ “แหวน” แอบลักลอบเข้า

มาในบ้านหลังนี้ เธอใส่ชุดนางรำและผูกคอตายคาบ้าน โดยสาเหตุที่เธอทำแบบนี้เพราะเธอยังคงหวงบ้านหลังนี้อยู่ 

(เพิ่งอ้าง, 2564, ออนไลน์) 

“เบล” ท่ีได้รู้เรื่องดังกล่าวก็ได้โทรไปปรึกษากับ “รัฐ” และเขาก็รับปากว่าจะมาหา “เบล” ท่ีบ้าน “เบล” จึง

ได้เดินลงมาจากชั้นสองเพื่อไปรอรับเพื่อน แต่พอเธอเดินลงมาแล้วพบว่าเครื่องซักผ้ากำลังทำงานอยู่และด้วยความ

สงสัย “เบล” จึงเปิดเครื่องซักผ้าออกแล้วพบว่า สิ่งที่อยู่ในเครื่องซักผ้าก็คือ หัวคน “เบล” ตกใจมากและร้องกรี๊ด 

จังหวะท่ีเธอกำลังวิ่งหนีก็เป็นจังหวะเดียวกับท่ี “รัฐ” เข้ามาหาพอดี หลังจากนั้นท้ัง “รัฐ” และ “ดล” ก็ไปดูท่ีเครื่อง

ซักผ้าแล้วพบว่าไม่มีอะไร ท้ังสามคนจึงเริ่มกินข้าวกัน หลังจากท่ีกินข้าวเสร็จ “รัฐ” ก็ได้ปลอบใจ “เบล” อีกครั้งหนึ่ง

ก่อนกลับบ้าน หลังจากท่ี “รัฐ” กลับไปแล้ว “เบล” ก็เข้านอน แต่พอนอนไปได้สักพักเธอก็พบว่า “ดล” ไม่ได้นอนอยู่

ด้วย “เบล” จึงเดินออกตามหาเขาแต่ก็ไม่พบ ที่พบก็จะมีแต่กระเป๋าของ “ดล” พร้อมกับสมุดหนึ่งเล่ม ด้วยความท่ี

เธอระแวงสามี “เบล” จึงถือวิสาสะเปิดสมุดดูแล้วพบว่ามีรูปแปลกๆ เหมือนกับท่ีผนังบ้านด้านนอก รูปดังกล่าวกำลัง

ค่อยๆ เล่าเรือ่งราวของ “แหวน” ต้ังแต่เริ่มต้นจนเธอผูกคอตาย (เพิ่งอ้าง, 2564, ออนไลน์) 

พอ “เบล” เปิดหน้าสมุดมาถึงหน้าที่ “แหวน” ผูกคอตาย ไฟในบ้านก็ดับลงพร้อมกับเสียงเครื่องดนตรีไทย 

“เบล” จึงใช้ไฟฉายจากมือถือเดินดูรอบๆ บ้านจนเห็นนางรำคนหนึ่งมายืนอยู่ต่อหน้าพร้อมกับการรำ เธอมองไปท่ี

นางรำคนนั้นจนพบว่านางรำดังกล่าวก็คือ “ดล” สามีของเธอเอง “ดล” ทำท่าร่ายรำไปเรื่อยๆ พร้อมกับค่อยๆ เดิน
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เข้ามาใกล้ “เบล” เธอจึงรีบหนีเข้าไปในห้องและรีบโทรหา “รัฐ” เพื่อขอความช่วยเหลือแต่เขาไม่รับสาย แต่เมื่อเสียง

เงียบไป “เบล” จึงลองเปิดประตู ทันทีท่ีเปิดประตู “ดล” ท่ีอยู่ในชุดนางรำก็พุ่งเข้ามาบีบคอเธอ “เบล” พยายามขัด

ขืนจนสามารถผลัก “ดล” ให้ตกบันไดลงไป ซึ่งเป็นจังหวะเดียวกันกับท่ีถุงน้ำคร่ำของเธอแตก “เบล” เจ็บท้องคลอด

มาก แต่ในหูก็ยังได้ยินเสียงเครื่องดนตรีไทย เธอจึงตัดสินใจวิ่งออกมานอกบ้านประจวบกับ “รัฐ” ที่ขับรถมาถงึพอดี

เขาจึงได้นำ “เบล” ส่งโรงพยาบาลแล้วโทรเรียกเพื่อนอีกคนให้มาดูแล “ดล” ท่ีตกบันได เหตุการณ์จบลงท่ี “ดล” แค่

หัวแตกและ “เบล” คลอดลูกออกมาได้อย่างปลอดภัย “ดล” ได้บอกกับภรรยาว่า ตัวเขาจำอะไรไม่ได้เลย จำได้แค่ว่า

เดินไปที่ห้องเก็บของแล้วไปเจอชุดนางรำเข้าจากนั้น “ดล” ก็ไม่รู้อะไรอีกเลย ทั้งสองเลยตัดสินใจย้ายออกเพื่อไปหา

บ้านหลังใหม่ แต่ท้ายที่สุด “เบล” ก็ได้มาพบความจริงว่า แท้ที่จริงแล้วผีนางรำที่เธอเคยเห็นในบ้านมือสองนั้นเป็น

ฝีมือของ “ดล” ท่ีอยากจะให้ภรรยาของเขาแท้งลูกและตายตามลูกไป เพราะเขาคิดว่า “รัฐ” แอบเป็นชู้กับ “เบล” จึง

ทำให้ “ดล” เกิดความเกลียดท่ีมีต่อภรรยาอย่างมาก (เพิ่งอ้าง, 2564, ออนไลน์) 

ผีนางรำที่ปรากฏตัวในซีรีส์นี้จะมีลักษณะ ดังนี้ 1) หัวใส่ชฎา 2) ทาหน้าขาว 3) ใส่ชุดรำไทย 4) มีการรำ 5) 

สถานท่ีท่ีปรากฏตัว คือ บ้านมือสอง และ 6) การทำร้ายหรือการฆ่าคน ผีนางรำในเรื่องนี้ทำร้ายหรือฆ่าคน ด้วยการใช้

มือบีบคอไปท่ีเหยื่อ แต่โชคดีท่ีว่า “เบล” ผู้ท่ีเป็นเหยื่อสามารถเอาตัวรอดมาได้ 
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ภาพท่ี 12 ซีรีส์เรื่อง วิญญาณพิศวง ตอน แค้นนางรำ 

ท่ีมา : https://mgronline.com/drama/detail/9620000050888 

“วิญญาณพิศวง” เริ่มออกอากาศเมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2562 (ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง, ออนไลน์ 2564) 

“วิญญาณพิศวง ตอน แค้นนางรำ” เป็นซีรีส์เกี่ยวกับเรื ่องผี ซึ่งเนื้อเรื่องโดยรวมในตอนนี้ได้นำเสนอเรื่องราวของ 

“จันทร์ฉาย” เด็กท่ีมีแผลเป็นบนใบหน้าท่ีอยู่ในวงนางรำของคณะ “ครูละไม” โดยมีนางรำเอกอย่าง “วดี” ท่ีมีหน้าตา

สวย เมื่อ “วดี” ป่วย “ครูละไม” จึงให ้“จันทร์ฉาย” มารำแทน ซึ่งเธอดีใจมากท่ีจะได้รำออกงานเป็นครั้งแรก แต่พอ 

“วดี” หายป่วยเธอก็เดินเข้ามาในคณะและบอกให้ “จันทร์ฉาย” ถอดชุดออก แต่เธอไม่ยอมถอด “ครูละไม” จึงเดิน

เข้ามาพูดซ้ำเติม คำพูดดังกล่าวทำให้ “จันทร์ฉาย” เสียใจมากและใช้มีดปาดคอตัวงเองตายคาชุดนางรำ ชุดรำไทยท่ี

เธอใส่อยู่นั้นจึงกลายเป็นชุดรำไทยที่ยังคงมีดวงวิญญาณของเธอคงวนเวียนอยู่ เวลาผ่านไปนานหลายปีพระเอกของ

เรื่องท่ีช่ือ “ศรเทพ”ต้องการท่ีอยากจะได้นางรำหนึ่งคนมารำในงานเปิดตัวโรงแรมจึงได้ติดต่อหานางเอกท่ีช่ือ “เนตร” 

“หนูดี” ซึ่งเป็นรุ่นน้องของนางเอกและบังเอิญได้ยินเรื่องท่ีพระเอกกับนางเอกกำลังคุยกันก็ได้เสนอตัวว่าจะขอรับงาน

นี้เอง พอถึงวันงานท่ีจะต้องแสดงจริง “ครูละไม” ได้นำชุดรำไทยของ “จันทร์ฉาย” มามอบให้กบั “หนูดี” ทันทีท่ีเธอ

https://mgronline.com/drama/detail/9620000050888
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ใส่ชุดดังกล่าว “จันทร์ฉาย” ก็เข้ามาสิงร่างและใช้ร่างของเธอร่ายรำในงานเปิดตัวโรงแรมของพระเอก เมื่อทำการแสดง

จบแล้ว “จันทร์ฉาย” ก็ออกจากร่าง “หนูดี” ไป (พระนครฟิล์ม Phranakornfilm, ออนไลน์, 2564) 

ฉากท่ีมีผีนางรำปรากฏตัวออกมามีอยู่ด้วยกัน 3 ครั้ง ครั้งแรก คือ ตอนเริ่มต้นของเนื้อเรื่องท่ีจะมีโจร 2 คน 

ได้แอบบุกเข้ามาในคณะของครูละไม เมื่อโจรท้ัง 2 เห็นชุดรำไทยสีขาวท่ีต้ังอยู่ก็เกิดความคิดท่ีอยากจะขโมยเพื่อนำไป

ขาย แต่พอเดินเข้าไปใกล้ๆ กับพบนางรำคนหนึ่งกำลังใส่ชุดรำไทยดังกล่าวแล้วรำอยู่ต่อหน้าโจรทั้ง 2 เมื่อรำเสร็จ

นางรำคนนั้นก็หันหน้ามาหาพวกเขา โจรท้ัง 2 ตกใจมากเพราะว่านางรำท่ีหันหน้ามามีแผลเป็นอยู่ท่ีหน้า พวกเขากลัว

มากจนต้องวิ่งหนีไป ครั้งที่ 2 คือ ตอนที่ “ศรเทพ” กับ “เนตร” ไปที่คณะของ “ครูละไม” เพื่อขอยมืชุดรำไทยไปใช้ 

“ครูละไม” ได้พาพวกเขาเดินไปดูชุดรำไทยสีขาวที่ “จันทร์ฉาย” เป็นคนทำด้วยตนเอง ทันทีท่ีเข้าไปใกล้ๆ “เนตร” ท่ี

มีสัมผัสพิเศษมองเห็นวิญญาณก็เห็นผีนางรำท่ียืนอยู่ข้างๆ ชุดของเธอ “เนตร” ตกใจกลัวมากจึงแอบไปหลบข้างหลัง 

“ศรเทพ” แต่เมื่อ “เนตร” มองชุดรำไทยอีกครั้งหนึ่งผ่านด้านหลังของพระเอกก็ไม่เห็นผีนางรำแล้ว และครั้งท่ี 3 ท่ีผี

นางรำปรากฏตัว คือ ตอนท่ี “หนูดี” ได้สวมชุดรำไทยของจันทร์ฉายไป “จันทร์ฉาย” จึงเข้ามาสิงเพื่อท่ีจะใช้ร่างกาย

ของ “หนูดี” ในการแสดงรำในงานเปิดตัวโรงแรม เหตุผลท่ี “จันทร์ฉาย” เข้ามาสิง “หนูดี” เพราะเธอมคีวามต้องการ

ที่อยากจะแสดงฝีมือการรำของเธอให้ทุกคนได้เห็น เพื่อทดแทนโอกาสที่เธอเคยพลาดไปครั้งที ่ยังมีชีวิตอยู่ เมื่อ 

“จันทร์ฉาย” ในร่าง “หนูดี” แสดงการรำเสร็จแล้วก็เดินเข้าไปด้านหลังเวทีและออกจากร่างของ “หนูดี” ไป (เพิ่งอ้าง, 

ออนไลน์, 2564) 

ผีนางรำท่ีปรากฏตัวในเรื่องนี้จะมีลักษณะ ดังนี้ 1) หัวใส่ชฎา 2) ใส่ชุดรำไทย 3) มีการรำ 4) สถานท่ีปรากฏ

ตัว คือ ปรากฏตัวได้ทุกท่ีท่ีมีชุดรำไทยของ “จันทร์ฉาย” และ 5) การทำร้ายหรือการฆ่าคน ผีนางรำในเรื่องนี้ไม่ได้ทำ

ร้ายหรือฆ่าคนโดยตรง แต่จะใช้วิธีการหลอกหลอนคนที่มายุ่งเกี่ยวกับชุดนางรำของ “จันทร์ฉาย” ก็จะปรากฏตัว

ออกมาและทำให้คนท่ีเข้ามายุ่งได้รับความกลัวจนต้องหนีไป 

จากการท่ีผู้ศึกษาได้ทำการไปดูละครและซีรีส์ท่ีกล่าวไปในข้างต้น ทำให้ผู้ศึกษาได้เห็นการนำเสนอผีนางรำท่ี

มีลักษณะเหมือนกัน คือ หัวใส่ชฎา ใส่ชุดรำไทย มีการรำ ส่วนความแตกต่างนั้นก็จะมีอยู่ด้วย ได้แก่ 1) ช่วงเวลาท่ี

ปรากฏตัว สำหรับผีนางรำใน “นางชฎา” และ “วิญญาณพิศวง ตอน แค้นนางรำ” จะสามารถปรากฏตัวออกมาได้ทุก

ช่วงเวลา ไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืน แต่ผีนางรำใน “อังคารคลุมโปงเดอะซีรีส์ ตอน นางรำ” จะปรากฏตัว

เฉพาะเวลากลางคืน 2) สถานท่ี สถานท่ีท่ีปรากฏตัวของผีนางรำใน “นางชฎา” ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรือนไทยร้าง แต่ก็

สามารถไปปรากฏตัวที่อื่นได้ ผีนางรำใน “อังคารคลุมโปงเดอะซีรีส์ ตอน นางรำ” จะปรากฏตัวเฉพาะบ้านมือสอง 
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ส่วนผีนางรำใน “วิญญาณพิศวง ตอน แค้นนางรำ”จะปรากฏตัวได้ทุกท่ีท่ีมีชุดรำไทย และ 3) การทำร้ายหรือฆ่าคน ผี

นางรำใน “นางชฎา” จะใช้วิธีการทำให้เหยื่อเห็นภาพหลอนและเปลี่ยนความแค้นเป็นพลังจิตและทำร้ายเหยื่อ ผี

นางรำใน “อังคารคลุมโปงเดอะซีรีส์ ตอน นางรำ” จะใช้วิธีการบีบคอเหยื่อจนกว่าเหยื่อจะตาย ส่วนผีนางรำใน 

“วิญญาณพิศวง ตอน แค้นนางรำ” จะใช้วิธีการหลอกหลอนหรือขู่ให้กลัว แต่ไม่ได้ทำร้ายใคร แต่ถ้าหากมองใน

ภาพรวมแล้ว ผีนางรำในละครและซีรีส์ถูกนำเสนอออกมาในรูปแบบเดียวกัน คือ มีชฎา ชุดรำไทย และการรำ ใน

หัวข้อถัดไปจะเป็นการพูดถึงผีนางรำในภาพยนตร ์

1.4) ภาพยนตร์ 

ส่ือภาพยนตร์เป็นอีกหนึ่งส่ือท่ีได้รับความนิยมจากผู้บริโภค การนำเสนอเนื้อเรื่องนั้นจะคล้ายกับส่ือละครและ

ซีรีส์เป็นอย่างมาก แต่สิ่งที่ต่างกัน คือ เวลาที่ใช้สำหรับการเล่าเรื่อง ละครและซีรีส์มักจะเล่าเรื่องโดยแบ่งเป็นตอน

สั้นๆ หลายๆ ตอนเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเลือกรับชมได้ว่าอยากจะดูตอนไหน แต่ภาพยนตร์นั้นจะเป็นการเล่าเรื่อง

ยาวตั้งแต่ต้นเรื่องจนจบโดยที่ไม่มีการหยุดพัก ดังนั้นเวลาในการเล่าเรื่องของภาพยนตร์จะเล่าให้จบภายในครั้งเดียว 

แต่ละครและซีรีส์จะมีการเล่าที่ยาวกว่า แต่เล่าหลายครั้ง สำหรับภาพยนตร์ที ่นำเสนอผีนางรำนั้นก็จะมีลักษณะ

เหมือนกับผีนางรำท่ีถูกนำเสนอโดยส่ือละครและซีรีส์ ซึ่งภาพยนตร์ท่ีนำเสนอผีนางรำท่ีผู้ศึกษาได้ไปดูมามีอยู่ด้วยกัน 

3 เรื่อง ดังนี้ 

 

ภาพท่ี 13 ภาพยนตร์เรื่อง ผีสามบาท ตอน ท่อนแขนนางรำ 

ท่ีมา : https://entertainment.trueid.net/detail/Pz811OExP6Wj 

https://entertainment.trueid.net/detail/Pz811OExP6Wj
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“ท่อนแขนนางรำ” เป็น 1 ใน 3 ตอนของภาพยนตร์เรื่อง “ผีสามบาท” ที่ฉายเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 

2544 ซึ่งจะได้รับชมกันเป็นตอนแรก โดยเรื่องย่อกล่าวถึงชายอัปลักษณ์คนหนึ่งที่ได้หลงรักนางรำจนอยากได้มาเป็น

เมีย แต่นางรำคนดังกล่าวกลับคิดกับชายอัปลักษณ์แค่พี่น้อง เมื่อไม่สมหวังชายอัปลักษณ์จึงได้นำมีดมาตัดแขนเธอ

แล้วนำไปซ่อนไว้ในกล่องและลอกผิวหนังออกมาทำเป็นหนังกลอง (Workpoint Today, ออนไลน์, 2561) 

ฉากท่ีผีนางรำปรากฏตัวออกมาจะเป็นฉากท่ี “เจ๊ียบ” แม่ค้าท่ีรับซื้อของเก่าได้ซื้อกล่องโบราณใบหนึ่งมาไว้ท่ี

บ้านและได้สอบถามประวัติความเป็นมาจากอาจารย์ของเธอ หลังจากท่ีสอบถามอาจารย์เสร็จ “เจ๊ียบ” ก็ได้มานั่งส่ง

ข้อความหาแฟนว่า “คิดถึงมาหาหน่อย” ในคืนหนึ่งที่เธอกำลังหลับอยู่ก็มีกองเส้นผมกองหนึ่งเลื้อยอยู่บนตัวของเธอ 

พอ “เจี๊ยบ” ลุกขึ้นมาก็พบเงาของผู้หญิงที่ใส่ชุดรำไทยนั่งอยู่ตรงปลายเตียง ผู้หญิงคนนั้นเดินมานั่งตรงบริเวณที่มี

กระจกแล้วหันมามองหน้า “เจี๊ยบ” แล้วพูดว่า “พี่ฟ้อน” ซึ่งจังหวะท่ีนางรำคนนั้นหันมามอง “เจี๊ยบ” ดวงตาของ

นางรำเป็นสีขาว หลังจากนั้น “เจ๊ียบ” ก็ต่ืนขึ้นแต่ไม่พบใคร วันรุ่งขึ้นเธอขับรถออกไปข้างนอกเพื่อไปทำธุระ เป็นเวลา

เดียวกันกับที่แฟนของเธอมาหาที่บ้านแต่พบว่าไม่มีใครอยู่ เขาจึงวางข้าวของแล้วเดินไปทางริมน้ำ ในเวลาเดียวกัน 

“เจี๊ยบ” ก็กลับมาถึงบ้านพอดีแต่เธอก็ได้ยินเสียงกระโดดน้ำ “เจี๊ยบ” เดินมาดูและพบว่าเป็นแฟนของเธอที่กำลัง

จมน้ำ เธอจึงกระโดดลงไปช่วยเอาไว้ได้ทัน “วิน” แฟนของ “เจ๊ียบ” สำลักน้ำและมีอาการหนาวส่ัน “เจ๊ียบ” วิ่งกลับ

เข้าไปในบ้านเพื่อเอาผ้าไปให ้“วิน” แต่ทันทีท่ีวิ่งเข้าไปในบ้านและกำลังจะออกมามาประตูก็ปิดเอง (มายุ สปอยหนัง, 

2564, ออนไลน์) 

“พี่ฟ้อน”  “เจี๊ยบ” ได้ยินเสียงนี้ออกมาจากกลองโบราณ เธอจึงตัดสินใจหยิบมีดปลุกเสกขึ้นมาเพื่อทำลาย

กลองใบนั้นเพราะคิดว่าต้ังแต่ได้กลองโบราณนี่มาเธอก็เจอแต่เรื่องแปลกๆ “เจ๊ียบ” ใช้มีดแทงทะลุกลองใบนั้นและได้

พบกับกระดูกแขนของคนซึ่งนั่นก็คือ แขนของผู้หญิงที่ใส่ชุดรำไทย ในจังหวะนั้นผู้หญิงที่ใส่ชุดนรำไทยก็เข้ามากอด 

“เจ๊ียบ” แล้วบอกกับเธอว่า “ฉันรอพี่มานานแล้ว ไปอยู่กับฉันเถอะนะ พี่ฟ้อน” จากนั้นผู้หญิงคนนั้นจึงใช้เล็บหมายท่ี

จะแทงเข้าไปท่ีคอของ “เจ๊ียบ” แต่เธอก็ทำไม่ลง “เจ๊ียบ” ปล่อยกระดูกแขนลงและทุกอย่างก็หายไป (เพิ่งอ้าง, 2564, 

ออนไลน์) 

ผีนางรำท่ีปรากฏตัวในเรื่องนี้มีลักษณะ ดังนี้ 1) หัวใส่ชฎา ใส่แค่ฉากเดียว คือ ฉากท่ีเธอปรากฏตัวอยู่ในป่าท่ี

เธอตาย 2) ใส่ชุดรำไทย 3) มีการรำ 4) สถานท่ีปรากฏตัว คือ ป่าและบ้านของ “เจ๊ียบ” และ 5) การทำร้ายหรือการฆ่า

คน ผีนางรำในเรื่องนี้จะทำร้ายหรือฆ่าคน ด้วยการใช้เล็บมือแทงเข้าไปท่ีคอของเหยื่อ แต่ไม่รู้เพราะเหตุใดในตอนท้าย 
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จู่ๆ ผีนางรำกลับเลือกท่ีจะไม่ทำและหายตัวไป โดยท่ีตัวเนื้อเรื่องไม่ได้บอกเหตุผลใดๆ รองรับเลยว่า ทำไมผีนางรำถึง

ไม่ทำร้ายหรือฆ่า 

 

ภาพท่ี 14 ภาพยนตร์เรื่อง บุษบา 

ท่ีมา : https://www.sanook.com/movie/89407/ 

ภาพยนตร์เรื่อง“บุษบา” ออกฉายครั้งแรกเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เป็นเรื่องราวของ “มีน” นัก

เต้นที่ได้เข้ามาประกวดในบทบาทของ “สีดา” ในละครเวทีเรื่อง “นางสีดาต้องมนตรา” ที่การแสดงนั้นจะเป็นการ

ผสมผสานระหว่างรำไทยกับโมเดิร์นแดนซ์ เธอผ่านการคัดเลือกแต่ได้เป็นตัวสำรอง ระหว่างท่ี “มีน” อยู่ในโรงละคร 

เธอได้ปลดปล่อยผีตนหนึ่งออกมาโดยไม่ได้ต้ังใจจนทำให้เธอได้พบเจอกับเรื่องน่ากลัวต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นพร้อมกับการมา

ทวงสัญญาของผี (Spoil นะจ้ะ, ออนไลน์, 2564) 

ฉากที่ผีนางรำปรากฏตัวออกมานั้นจะมีอยู่หลากฉาก ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะโผล่มาแบบไม่เต็มตัวนัก แต่มีอยู่

หนึ่งฉากท่ีโผล่มาเต็มตัว คือ ฉากท่ี “มีน” กำลังซ้อมเต้นอยู่ในห้องซ้อมคนเดียว ระหว่างท่ีกำลังซ้อมเต้นอยู่ เธอได้ยิน

เสียงของผู้หญิงคนหนึ่งดังขึ้นมาในหัวว่า “เธอต้องช่วยฉัน” แต่ “มีน” ก็ปฏิเสธพร้อมกับพูดออกมาว่า “แน่จริงก็

ออกมาสิ” ทันทีท่ีเธอพูดจบ “มีน” ก็เห็นผีนางรำอยู่ในกระจก ผีนางรำตัวนั้นเดินออกมาจากกระจกและมุ่งตรงไปหา 

“มีน” “มีน” หลับตาและขยับหน้าไปในทิศทางอื่น เมื่อหันหน้ากลับมาและลืมตาก็ไม่เห็นผีนางรำ แต่พอเธอหันหลัง

https://www.sanook.com/movie/89407/
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กลับก็เห็นผีนางรำอยู่ต่อหน้าเธอ ผีนางรำตัวนั้นใช้มือแทงไปเข้าท่ีหน้าท้องของ “มีน” หมายจะทำให้เธอทรมานด้วย

เหตุผลที่ว่าเธอปฏิเสธที่จะช่วยผีนางรำ เมื่อ “มีน” กรีดร้องออกมาพร้อมกับลืมตาก็พบว่าผีนางรำหายไปแล้ว ส่วน

หน้าท้องของเธอก็ไม่ได้มีบาดแผลใดๆ หลงเหลืออยู่ หลังจากเหตุการณ์นั้น “มีน” ก็ได้สืบหาความจริงเกี่ยวกับผีนางรำ

ท่ีเธอเคยเจอ จนเธอได้รู้ว่าผีนางรำท่ีเธอเคยเจอมีช่ือว่า “บุษบา” เธอได้เสียชีวิตจากการท่ีเธอเป็นกิ๊กกับ “ทศ” เพื่อน

ของพระเอก ซึ่งมีภรรยาอยู่แล้วและถูกจับได้ “ดาว” ภรรยาของ “ทศ” จึงได้ฆ่าเธอและให้คนนำศพไปซ่อนไว้ในตึก

และแปะยันต์ไว้เพื่อไม่ให้ดวงวิญญาณออกมา เมื่อ “มีน” นางเอกของเรื่องได้เผลอไปทำยันต์ขาดโดยไม่ได้ต้ังใจจึงทำ

ให้ดวงวิญญาณของ “บุษบา” ออกมาจากท่ีซ่อนในตึก “บุษบา” รับรู้ได้ว่า “มีน” ต้องการท่ีจะเล่นบทสีดา เธอจึงทำ

ให้นักแสดงคนอื่นท่ีกำลังคัดตัวอยู่เกิดอุบัติเหตุ เมื่อไม่มีนักแสดงคนไหนพร้อม “มีน” จึงได้รับโอกาสท่ีจะได้รับเล่นบท

นี้ แต่ต้องแลกกับการท่ี “มีน” จะต้องช่วยเหลือ “บุษบา” ตามหาร่างกายของเธอท่ีถูกซ่อนไว้ในตึก ในช่วงแรก “มีน” 

ปฏิเสธเพราะไม่อยากเกี่ยวข้อง แต่ผีนางรำก็ได้ทำให้เธอเห็นภาพหลอน เช่น เห็นน้องชายใช้คัตเตอร์ปาดคอตนเอง ทำ

ให้ “มีน” ยืนอยู่ข้างๆ ศพของ “บุษบา” ในท่ีแคบๆ เป็นต้น จนท้ายท่ีสุด “มีน” จึงตัดสินใจช่วยโดยการสืบหาข้อมูล 

การไปตามหาญาติท่ีรู้จักและการถามนักแสดงด้วยกัน จนได้ทราบความจริงว่าร่างกายของ “บุษบา” อยู่ในตึก แต่เธอ

ก็ถูก “ดาว” ฉีดยาใส่จนเป็นอัมพาตช่ัวคราวโดย “ดาว” ต้องการท่ีจะฆ่า “มีน” เพื่อปิดปาก แต่ “บุษบา” ก็มาช่วยไว้

โดยการทำให ้“ดาว” เห็นภาพหลอนและเสียชีวิต หลังจากท่ีความจริงถูกเปิดเผย “ทศ” ท่ีเป็นสามีได้ตัดสินใจฆ่าตัว

ตาย ส่วนดวงวิญญาณของ “บุษบา” ก็หายไป (เพิ่งอ้าง, ออนไลน์, 2564) 

ผีนางรำท่ีปรากฏตัวในเรื่องนี้มีลักษณะ ดังนี้ 1) หัวใส่ชฎา 2) ใส่ชุดรำไทย 3) มีการรำ 4) สถานท่ีปรากฏตัว 

คือ ตึกที่เป็นสถานที่ที่ “บุษบา” ตาย และ 5) การทำร้ายหรือการฆ่าคน ผีนางรำในเรื่องนี้จะทำร้ายหรือฆ่าคน ด้วย

การทำให้เหยื่อเห็นภาพหลอนและใช้มือแทงเข้าไปท่ีหน้าท้องของเหยื่อ เพื่อทำให้เหยื่อเกิดความทรมาน ด้วยความท่ี

การแต่งกายของผีนางรำในเรื่องนี้จะค่อนข้างมีความร่วมสมัย จึงทำให้ลักษณะของเสื้อผ้านั้นแตกต่างจากผีนางรำใน

เรื่องอื่นๆ 
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ภาพท่ี 15 ภาพยนตร์เรื่อง อาถรรพ์บ้านนางรำ 

ท่ีมา : https://www.youtube.com/watch?v=J1FXt7XI74Q 

“อาถรรพ์บ้านนางรำ” ไม่ทราบวันท่ีฉายอย่างแน่ชัด แต่มีการนำมาลงในแพลตฟอร์ม Youtube เมื่อวันท่ี 23 

ตุลาคม 2563 เป็นเรื่องราวของ “มาโนช” และ “จาริยา” สามีภรรยาคู่หนึ่งท่ีได้เรือนไทยมาเป็นมรดก ท้ังสองอยากจะ

เปลี่ยนเรือนไทยนี้ให้กลายเป็นบ้านพักตากอากาศ จึงให้ “เจนภพ” ที่เป็นสถาปนิกเข้ามาช่วยจัดการเรือนไทยหลังนี้ 

ระหว่างที่เจนภพและผู้ช่วยอีก 2 คน กำลังเดินดูรอบๆ เรือนไทยอยู่นั้น “เจนภพ” ก็เห็นรูปภาพของคนที่เคยเป็น

เจ้าของเรือนไทยหลังนี้ เขาส่ังให้ผู้ช่วยเอารูปภาพดังกล่าวลงท้ังหมด ทันทีท่ีเอารูปลงก็เกิดเรื่องน่ากลัวกับ “เจนภพ” 

และมีเพียงเขาคนเดียวท่ีได้พบเห็นเรื่องน่ากลัวนี้ (RightComedy, 2564, ออนไลน์) 

ฉากท่ีมีผีนางรำออกมาจะเป็นฉากท่ี “เจนภพ” ไม่ได้ไปขอขมาเจ้าท่ีท่ีเป็นเจ้าของเรือนไทยหลังนี้และยังลบ

หลู่อีก ประกอบกับเขาต้องการที่จะนำรูปภาพอดีตเจ้าของเรือนไทยหลังนี้ลง จึงทำให้ผีนางรำปรากฏตัวออกมาใน

ลักษณะการชุดรำแบบเต็มเครื่องและได้พยายามไล่เขาให้ออกไปจากเรือนไทยหลังนี้ แต่เดิมแล้วเรือนไทยหลังนี้เคย

เป็นสถานท่ีท่ีใช้ในการสอนรำโดยมี “ครูชิต” และ “ครูมาลี” ซึ่งเป็นสามีภรรยาคอยดูแล ท้ังสองมีลูกสาวหนึ่งคนช่ือ 

“สีกาจิตรา” เธอได้รับการฝึกฝนทางด้านการรำจนชำนาญและได้กลายเป็นนางรำแถวหน้า อีกท้ังอาชีพนางรำในสังคม

สมัยก่อนได้รับความนิยมอย่างมากทำให้ในตอนนั้นมีหลายครอบครัวนำลูกๆ ของตนมาเรียนการรำ แต่เมื่อสังคม

เปลี่ยนไปประกอบกับฝิ่นที่ถูกนำเข้ามาจึงทำให้เรือนไทยหลังนี้มีลูกศิษย์น้อยลงจนเหลืออยู่แค่ 4 คน ด้วยคำสั่งเสีย

สุดท้ายของผู้เป็นแม่ท่ีอยากจะเก็บรักษาเรือนไทยหลังนี้ไว้จึงได้ฝากฝังให้ลูกสาวช่วยดูแลสถานท่ีนี้ไว้ก่อนท่ีพวกท่าน

จะส้ินลมไป จนกระท่ังถึงวันท่ีเงินทองนั้นสำคัญกว่าส่ิงใด “ชาติ” สามีของสีกาจิตราท่ีเสพติดฝ่ินและเป็นหนี้ให้กับผู้มี

อิทธิพลในพื้นท่ีเขาได้แอบนำเครื่องดนตรีของเรือนไทยไปขายเพื่อนำเงินไปซื้อฝ่ิน เมื่อผู้เป็นภรรยาทราบเรื่องนี้เข้าก็

https://www.youtube.com/watch?v=J1FXt7XI74Q
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รับไม่ได้และได้ไล่สามีออกไปจากเรือนไทย ด้วยความท่ีเรือนไทยนั้นไม่เหลือเครื่องดนตรีชนิดใดแล้วท้ัง “สีกาจิตรา” 

และลูกศิษย์อีก 3 คน จึงตัดสินใจฆ่าตัวตายเพื่อคอยดูแลเรือนไทยแห่งนี้ไปตลอดชีวิต ผู้เป็นสามีที่ไม่รู้ว่าจะไปอยู่ท่ี

ไหนก็ได้ย้อนกลับมาท่ีเรือนไทยแต่ก็ได้พบว่าภรรยาของตนและลูกศิษย์ฆ่าตัวตายก็สติแตกและอาศัยอยู่ท่ีนั่นเป็นต้น

มา หลังจากที่ “สีกาจิตรา” และลูกศิษย์อีก 3 คน ฆ่าตัวตายด้วยการผูกคอตายขณะที่ใส่ชุดรำไทยอยู่ ทำให้พวกเขา

ท้ัง 4 คนกลายเป็นผีนางรำท่ีคอยเฝ้าเรือนไทยแห่งนี้พร้อมกับ “ชาติ” ท่ีเสียสติไป (เพิ่งอ้าง, 2564, ออนไลน์) 

ผีนางรำท่ีปรากฏตัวในเรื่องนี้มีลักษณะ ดังนี้ 1) หัวใส่ชฎา 2) ใส่ชุดรำไทย 3) มีการรำ 4) สถานท่ีปรากฏตัว 

คือ เรือนไทยท่ีเป็นสถานท่ีตายของนางรำท้ัง 4 คน และ 5) การทำร้ายหรือการฆ่าคน ผีนางรำในเรื่องนี้จะทำร้ายหรือ

ฆ่าคน ด้วยการตามหลอกหลอนและใช้คำพูดไล่คนๆ นั้นออกไปจากเรือนไทย 

จากการที่ผู้ศึกษาได้ทำการไปดูภาพยนตร์ทั้ง 3 เรื่องที่กล่าวไปในข้างต้น ทำให้ผู้ศึกษาได้เห็นการนำเสนอผี

นางรำที่มีลักษณะเหมือนกัน คือ หัวใส่ชฎา ใส่ชุดรำไทย มีการรำ ส่วนความแตกต่างนั้นก็จะมีอยู่ด้วย ได้แก่ 1) 

สถานท่ี ผีนางรำในเรื่อง “บุษบา” และ “อาถรรพ์บ้านนางรำ” จะปรากฏอยู่ในสถานท่ีท่ีตนเองตาย แต่ผีนางรำในเรื่อง 

“ผีสามบาท” จะปรากฏตัวเฉพาะเวลาท่ีอยู่กับ “เจ๊ียบ” ซึ่งเป็นคนท่ีเธอรัก และ 2) การทำร้ายหรือการฆ่าคน ผีนางรำ

ใน “ผีสามบาท” และ “บุษบา” จะใช้วิธีการทำร้ายแบบโดยตรง คือ ใช้มือของตนทำร้ายเหยื่อ แต่ผีนางรำใน 

“อาถรรพ์บ้านนางรำ” จะใช้วิธีการตามหลอกหลอนเหยื่อไปเรื ่อยๆ แต่ถ้าหากมองในภาพรวมแล้ว ผีนางรำใน

ภาพยนตร์ถูกนำเสนอออกมาในรูปแบบเดียวกัน คือ มีชฎา ชุดรำไทย และการรำ ในหัวข้อถัดไปจะเป็นการพูดถงึผี

นางรำในส่ืออินเทอร์เน็ต แพลตฟอร์ม Youtube 

1.5) ส่ืออินเทอร์เน็ต 

Youtube 

Youtube เป็นแพลตฟอร์มสำหรับวิดีโอโดยเฉพาะ วิดีโอท่ีถูกนำมาลงใน Youtube จะมีการแสดงช่ือเจ้าของ

ของวิดีโอนั้น ๆ  ซึ่งชื่อเจ้าของอาจจะใช้ชื่อจริงหรือชื่อที่ตั้งขึ้นมาใหม่ก็ได้พร้อมกับมีตัวเลขบอกจำนวนผู้ติดตามหรือ

สมาชิกท่ีอยู่ใต้ช่ือ 

วิดีโอท่ีเกี่ยวข้องกับการนำเสนอผีนางรำในแพลตฟอร์ม Youtube นั้นมีมากจนนับไม่ถ้วน และมีลักษณะการ

นำเสนอท่ีแตกต่างกันไป ดังนั้นผู้ศึกษาจึงใช้จำนวนผู้ติดตามเป็นเกณฑ์ในการเลือกดูวิดีโอท่ีเกี่ยวข้องกับการนำเสนอผี
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นางรำ โดยจำนวนของผู้ติดตามท่ีผู้ศึกษาจะใช้เป็นเกณฑ์ในการเลือกดูนั้นจะต้องอยู่ท่ี 1 แสนคนขึ้นไป จำนวนวิดีโอท่ี

ผู้ศึกษาเลือกดูมีท้ังหมด 5 คลิป ดังนี้ 

 

ภาพท่ี 16 ผีนางรำ จำจนตาย 

ท่ีมา : https://www.youtube.com/watch?v=zLomuCJlLX0 

คลิปท่ี 1 “ผีนางรำ จำจนตาย” เมื่อวันท่ี 19 ตุลาคม 2560 จากช่อง PRIMKUNG ท่ียอดติดตามใน Youtube 

อยู่ท่ี 4 ล้านคน โดยคลิปของ “คุณปริม” จะเป็นการเล่าประสบการณ์การเจอผีนางรำด้วยตัวเองในสมัยเรียนมัธยม ซึ่ง

เขาได้เล่าว่า ตัวของเขาได้ไปขอคุณครูคนหนึ่งแก้ศูนย์แล้วคุณครูท่ีเขาไปขอแก้ศูนย์ลืมแฟ้มไว้บนห้องก็เลยขอให ้“คุณ

ปริม” ขึ้นไปเอาแฟ้ม เมื่อไปถึงห้องนาฏศิลป ์“คุณปริม” ก็เห็นแฟ้มท่ีคุณครูพูดถึงแต่บนแฟ้มนั้นมีชฎาวางอยู่ เขาได้

ยกมือไหว้ชฎาก่อนแล้วนำแฟ้มท่ีอยู่ใต้ชฎาออกมาและนำไปให้อาจารย์ หลังจากวันนั้นท่ีโรงเรียนของ “คุณปริม” ก็มี

การเรียนนาฏศิลปบ์่อยขึ้น (PRIMKUNG, 2560, ออนไลน์) 

“คุณปริม” เล่าต่อว่า ตัวเขานั้นมีเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้หญิงท่ีอ้วน ทุกเย็นผู้หญิงคนนี้จะไปดูนางรำท่ี

กำลังซ้อมรำกันซึ่งในตอนนั้นท่ีโรงเรียนมีงานใหญ่ แต่ “คุณปริม” จำไม่ได้ว่างานอะไร ผู้หญิงอ้วนคนนี้มักจะค่อยไปดู

นางรำซ้อมกันอยู่เสมอ เหตุการณ์ท่ี “คุณปริม” เจอผีนางรำจึงเริ่มขึ้นจากการท่ีเขาถูกคุณครูขอให้ไปเอามือถือแล้ว

https://www.youtube.com/watch?v=zLomuCJlLX0
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คุณครูก็ให้กุญแจไว้เนื่องจากคุณครูล็อกห้อง เมื่อ “คุณปริม” ไขกุญแจห้องภาพท่ีเขาเห็น คือ เพื่อนผู้หญิงของเขานุ่ง

โจงกระเบนสีแดงใส่เส้ือนักเรียนกำลังใส่ชฎา ใบหน้าสีขาว ค้ิวโก่ง ปากแดงแล้วยืนรำอยู่ในห้อง “คุณปริม” ท่ีเห็นภาพ

เหล่านั้นไม่กล้าเข้าห้องเพราะกลัว เขาจึงรอจังหวะที่เพื่อนผู้หญิงหันหน้าไปทางอื่นแล้วค่อยเข้าไปหยิบมือถือของ

คุณครูและทักเพื่อนคนนั้นว่า “เห้ย ทำอะไรอ่ะ” “คุณปริม” เรียกเพื่อนอยู่ 3 – 4 รอบแต่ไม่มีเสียงตอบกลับมา เมื่อ

ไม่มีการตอบกลับ เขาจึงวิ่งออกมาจากห้องโดยท่ีปิดประตูไว้แต่ไม่ได้ล็อกห้อง พอเอามือถือไปให้คุณครู “คุณปริม” ก็

ถามคุณครูว่า “คุณครูได้ให้ใครเข้าไปอยู่ในห้องหรือว่าเข้าไปเฝ้าห้องไว้ไหม” คุณครูก็ตอบกลับมาว่า “ไม่ ไม่มีใครขึ้น

ไปท่ีห้องหรอก ทำไมหรอ” “คุณปริม” ก็เงียบไม่ได้พูดอะไรต่อแล้วกลับบ้าน (เพิ่งอ้าง, 2560, ออนไลน์) 

เช้าวันรุ่งขึ้น “คุณปริม” ก็ได้ไปถามเพื่อนผู้หญิงคนนั้นว่า “เมื่อวานแกกลับบ้านกี่โมงอ่ะ” เพื่อนคนนั้นก็ตอบ

กลับมาว่า “กลับตั้งแต่บ่าย 3 แล้วเลิกเรียนก็กลับเลย ทำไมหรอ” “คุณปริม” ไม่ได้ถามอะไรต่อแล้วเดินลงด้านล่าง

และถามผู้หญิงท่ีเป็นนางรำว่า “เมื่อวานผู้หญิงคนนี้มาดูพวกแกซ้อมรำกันไหม ตอนประมาณสักบ่าย 3” ผู้หญิงท่ีเป็น

นางรำตอบว่า “ไม่มีนะ แปลกมาก เพราะว่าจะเห็นผู้หญิงคนนี้มาทุกวันแต่เมื่อวานไม่เห็น” วันถัดมา “คุณปริม” ได้

ไปบอกเรื่องท่ีเขาเห็นเพื่อนผู้หญิงยืนรำอยู่ในห้อง เพื่อนผู้หญิงตอบกลับมาว่า “บ้า ไม่มีหรอก รำไม่เป็น เราชอบดูนะ

แต่รำไม่เป็นหรอก แกล้งปะเนี่ย” “คุณปริม” ก็ยืนยันว่าเขาเห็นจริงๆ พร้อมกับพูดขึ้นว่า “เราเห็นแกนุ่งโจงกระเบนสี

แดงกำลังรำ เราเห็นจริงๆ นะ” แต่เพื่อนผู้หญิงก็ยืนยันว่าตัวของเธอนั้นไม่ได้เข้าไปในห้อง ทุกวันนี้ “คุณปริม” ก็ยังคง

หาคำตอบไม่ได้ว่าภาพท่ีเขาเห็นนั้นคืออะไรกันแน่ คลิปนี้ยอดคนดูอยู่ท่ี 1,630,808 วิว (เพิ่งอ้าง, 2560, ออนไลน์) 

 

ภาพท่ี 17 ประวัจิท่ีแท้จริงของ “ผีนางรำ” 

ท่ีมา : https://www.youtube.com/watch?v=TT3a-OlNJFs 

https://www.youtube.com/watch?v=TT3a-OlNJFs
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คลิปที่ 2 “ประวัติที ่แท้จริงของ ‘ผีนางรำ’" เมื ่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 จากช่อง F Pongpitak ที่ยอด

ติดตามใน Youtube อยู่ท่ี 2 ล้านคน โดยในคลิปนี้ “คุณเอฟ” ได้เล่าประวัติท่ีมาของผีนางรำให้ฟังกัน ซึ่งเขาได้เล่าว่า 

ผีนางรำมักปรากฏตัวอยู่ในสถานท่ีเก่าแก่โบราณหรือท่ีท่ีมีตำนาน เช่น บ้านทรงไทยเก่าๆ ศาล ศาลาร้าง หรือห้องพระ 

ลักษณะของผีนางรำท่ีถูกพบเห็นจะมีสีผิวขาวซีด ตาลึกโบ๋ หน้าตานิ่งเฉย ใส่ชุดไทยแบบเต็มยศ ใส่ชฎาสูง คนท่ีเจอผี

นางรำจะเจอผีนางรำในลักษณะท่ีกล่าวมาพร้อมกับการร่ายรำ “คุณเอฟ” ยังได้เล่าต่อว่า “ผีนางรำนั้นจะยังคงร่ายรำ

อยู่แบบนั้นไปเรื่อยๆ จนกว่าเวรกรรมที่ได้ทำมาจะหมดไปและเมื่อเวรกรรมหมดไปแล้วดวงวิญญาณก็จะไปเกิดใหม่ 

ส่วนที่มาของผีนางรำนั้นเกิดขึ้นมาจากผู้หญิงที่เป็นนางรำที่ตายด้วยสาเหตุต่างๆ เช่น ไม่เคารพหรือลบหลู่นาฏศิลป์

ไทย ฆ่าตัวตายในห้องดนตรีไทย นำชุดรำหรือเครื่องเล่นดนตรีไทยไปขายเพื่อนำไปใช้จ่ายส่วนตัว หรือทรยศครูบา

อาจารย์ท่ีสอนการรำไทย พอหญิงเหล่านี้ได้ตายไป ดวงวิญญาณก็ได้มาเฝ้าเครื่องดนตรีไทยหรือห้องท่ีตนเองตายเพื่อ

ชดใช้กรรม (F Pongpitak, ออนไลน์, 2561) 

“คุณเอฟ” ได้ยกตัวอย่างตำนานของผีนางรำโดยเขาได้เล่าว่า ในสมัยก่อนมีโจรคู่หนึ่งได้บุกเข้าไปปลน้เรือน

ไทยของเศรษฐีท่านหนึ่งแล้วมองไปท่ีห้องดนตรีไทย เพราะเครื่องดนตรีไทยและชุดรำในสมัยนั้นมีราคาท่ีแพงมาก ซึ่ง

โจรทั้ง 2 ต่างก็หวังที่จะนำชุดและเครื่องดนตรีไทยไปขายเพื่อนำเงินที่ได้ไปเที่ยวหรือใช้จ่ายส่วนตัว โจรทั้ง 2 ได้

วางแผนเอาไว้ว่าจะเข้าไปปล้นตอนท่ีมีงานเทศกาล เพราะในช่วงเวลานั้นจะไม่มีใครอยู่บ้าน ในขณะท่ีโจรท้ัง 2 กำลัง

ปล้นอยู่หางตาของโจรคนหนึ่งได้เหลือบไปเห็นเงาผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังร่ายรำอยู่ โจรที่เห็นนางรำได้ตะโกนใส่ไปว่า 

“มึงเป็นใครวะ” ก่อนท่ีจะมีลมแรงพัดเข้ามาในห้องลมนั้นแรงมากจนถึงขั้นท่ีว่าทำให้ประตูและหน้าปิดได้อย่างรุนแรง 

ในห้องแห่งความมืดโจรท้ัง 2 ได้ยินเสียงเครื่องดนตรีไทย จนกระท่ังประตูได้เปิดออกพร้อมกับแสงท่ีสาดเข้ามาในห้อง

โจรท้ัง 2 เห็นผู้หญิงท่ีใส่ชุดนาฏศิลป์ไทยแบบเต็มยศกำลังรำอยู่ไกลๆ โจรท้ัง 2 พยายามจะหนีแต่ก็หนีไม่ได้เพราะไม่

สามารถขยับขาได้ นางรำเริ่มรำวนไปวนมาและขยับเข้ามาหาโจรท้ัง 2 เรื่อยๆ จนกระท่ังยืนอยู่ต่อหน้า พอนางรำยืน

อยู่ต่อหน้าร่างกายของนางรำก็ลอยขึ้นจนไปติดเพดานของห้องดนตรีไทยและคอหักก่อนที่จะลืมตาขึ้นมาและกรี๊ดใส่

โจร (เพิ่งอ้าง, ออนไลน์, 2561) 

เช้าวันรุ่งขึ้นยามประจำบ้านของเศรษฐีได้เข้ามายังที่เกิดเหตุพบว่ามีชาย 2 คนนอนตายอยู่กลางห้องดนตรี

ไทย สภาพศพของโจรทั้ง 2 ตายอย่างอนาถ โดยโจรคนแรกนั้นส่วนต่างๆ ทั่วทั้งร่างกายถูกหักออกเป็น 2 ท่อนจน

กระดูกโผล่ออกมาทั่วทั้งร่าง ส่วนคนที่สองมีรอยเท้านับไม่ถ้วนอยู่บนร่างกายลักษณะเหมือนคนที่ถูกเหยียบอย่าง

รุนแรงจนอวัยวะภายในทะลักออกมาทางปาก ทางเศรษฐีได้โทรแจ้งตำรวจเพื่อให้มายังที่เกิดเหตุแต่ตำรวจก็ไม่

สามารถหาสาเหตุการตายของโจรท้ัง 2 คนได้และยังคงเป็นปริศนาอยู่ สุดท้ายนี้ตำนานผีนางรำท่ี “คุณเอฟ” เล่ามาได้
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ทิ้งท้ายไว้ว่า ผีนางรำจะเฝ้าเครื่องดนตรีไทยในห้องอย่างสงบ แต่ถ้ามีใครกล้าลองของหรือเข้ามาลบหลู่ ผีนางรำก็จะ

ออกมาเตือนว่า “สิ่งของมีครู ไม่ใช่เรื่องที่ควรจะลบหลู่” คลิปนี้ยอดคนดูอยู่ที่ 1,295,699 วิว (เพิ่งอ้าง, ออนไลน์, 

2561) 

 

ภาพท่ี 18 ราตรี ผีขี่ R1 (น่ากลัวมั้ย??) 

ท่ีมา : https://www.youtube.com/watch?v=6YqwWVmaiAk 

คลิปที่ 3 “ราตรี ผีขี่ R1 (น่ากลัวมั้ย??)” เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 จากช่อง Pear R1 ที่ยอดติดตามใน 

Youtube อยู่ท่ี 2 แสนคน โดยเนื้อหาในคลิปนี้จะเป็นการนำเสนอผีนางรำขี่มอเตอร์ไซค์ประเภทบิ๊กไบค์แล้วมีการใส่

เพลงประกอบ ลักษณะของผีนางรำท่ีกำลังขี่บิ๊กไบค์ในคลิปนี้จะมีใบหน้าสีขาว ใส่ชฎา ใส่ชุดนางรำ ปากสีแดง ค้ิวโก่ง 

ส่วนเพลงท่ีนำมาใส่ประกอบนั้นคือเพลง “ลาลาลอย” แต่คนร้องคาดว่าน่าจะเป็นเจ้าของคลิปเอง คลิปนี้ยอดคนดูอยู่

ท่ี 2,781,903 วิว (Pear R1, ออนไลน์, 2562) 

https://www.youtube.com/watch?v=6YqwWVmaiAk
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ภาพท่ี 19 ผีนางรำตามติดถึงบ้าน 

ท่ีมา : https://www.youtube.com/watch?v=ikcrr-C3r2c 

คลิปท่ี 4 “เฮี้ยน ผีนางรำตามติดถึงบ้าน (แกล้งหลอกผีท่ีโหดท่ีสุด)” เมื่อวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2563 จากช่อง 

Ozrealman ที่ยอดติดตามใน Youtube อยู่ที่ 3 ล้านคน โดยที่เนื้อหาในคลิปนี้จะเป็นการแกล้งพนักงานคนหนึ่งใน

ช่อง Ozrealman ที่มีชื่อว่า “คุณยิ้ม” สืบเนื่องมาจากว่าคลิปหลายคลิปก่อนหน้านี้เขาได้แกล้งคนอื่นไว้โดยเฉพาะ 

“คุณเยล” ซึ่งเป็นเจ้าของช่อง ทาง “คุณเยล” และคนอื่นๆ ได้ตัดสินใจร่วมมือกันในการแกล้ง “คุณยิ้ม” ด้วยการให้ 

“คุณเยล” แต่งตัวเป็นผีนางรำแล้วออกไปหลอก “คุณยิ้ม” เริ่มแรกคือ “คุณเยล” ได้ไปขอเช่าชุดนางรำมา 1 ชุด

พร้อมกับขอขมาส่ิงศักด์ิสิทธิ์ทั้งหลายท่ีเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นชุดนางรำ เครื่องดนตรีไทยและอื่นๆ โดยการแต่งตัวเป็นผี

นางรำนั้นก็จะมีลักษณะที่ตรงกับผีนางรำ คือ ใส่ชฎา หน้าสีขาวพร้อมเลือด ตาโบ๋ ใส่ชุดนางรำ  และมีการรำ 

(Ozrealman, ออนไลน์, 2563) 

เมื่อขอขมาแล้วตอนกลางวันกลุ่มของ “คุณเยล” ได้นำธูปมาจุดไฟเพื่อให้เกิดกลิ่นเผาไหม้ ต่อมาคือตอน

กลางคืน “คุณเยล” ใช้น้ำอบพรมตัวเองเพื่อให้มีกล่ินแล้วก็ไปสังสรรค์กับเพื่อน ซึ่งม ี“คุณยิ้ม” อยู่ด้วย ต่อมาใช้บลูทูธ

เชื่อมต่อกับลำโพงแล้วเปิดเสียงดนตรีไทย เมื่อ “คุณยิ้ม” เริ่มกลัวแล้ว “คุณเยล” ได้มีการแต่งตัวเป็นผีนางรำแล้ว

ออกไปยืนอยู่หน้าศาลพระภูมิจากนั้นให้แฟนของ “คุณยิ้ม” หลอกล่อ “คุณยิ้ม” ให้ไปปิดรั้วหน้าบ้าน ทันทีท่ี “คุณ

ยิ้ม” ปิดรั้วหน้าบ้านเสร็จแล้วกำลังเดินเข้ามาในบ้าน ขณะท่ีกำลังเดินเข้าก็ได้พบผีนางรำ (คุณเยล) “คุณยิ้ม” ล่ืนล้ม

https://www.youtube.com/watch?v=ikcrr-C3r2c
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ลงกับพื้นและรีบไปหาแฟน ระหว่างที่แฟนกำลังดูแผล “คุณยิ้ม” ก็คิดว่าต้องมีใครแกล้งจึงตัดสินใจเดินเข้าไปใน

ห้องนอนของ “คุณเยล” แต่ก็พบว่าเธอนอนอยู่ ซึ่งก่อนท่ี “คุณยิ้ม” จะเดินเข้ามา “คุณเยล” ได้ถอดชฎาออกและ

แอบเข้ามานอนโดยท่ี “คุณยิ้ม” ไม่รู้ตัว เมื่อ “คุณยิ้ม” เห็นว่า “คุณเยล” นอนปกติจึงไปเข้านอนพร้อมกับแฟน (เพิ่ง

อ้าง, ออนไลน์, 2563) 

ก่อนท่ี “คุณยิม้” จะมาเข้านอน กลุ่มของ “คุณเยล” ได้แอบนำบลูธูทและลำโพงมาไว้ใต้เตียงแล้วรอจังหวะท่ี 

“คุณยิ้ม” เข้ามานอนไป พอเขานอนไปแล้ว “คุณเยล” ท่ีใส่ชฎาเรียบร้อยแล้วได้เดินเข้ามาอย่างเงียบๆ พร้อมกับบอก

แฟนของ “คุณยิ้ม” เพื่อเป็นสัญญาณว่าจะแกล้งแล้ว ทันทีท่ีเสียงดนตรีไทยดังขึ้นมาจากใต้เตียง “คุณเยล” ก็ร่ายรำ

ไปตามทำนองจน “คุณยิ้ม” ตื่น เมื่อเขาตื่นขึ้นมาก็เห็นผีนางรำกำลังเข้ามาใกล้ๆ เขาตกใจกลัวและร้องกรี๊ดเสียงดัง

พร้อมปัสสาวะแตกคาเตียงนอน ผลลัพธ์ที ่ออกมาก็คือการแกล้ง “คุณยิ้ม” ถือว่าสำเร็จ คลิปนี้ยอดคนดูอยู ่ ท่ี 

7,250,683 วิว (เพิ่งอ้าง, ออนไลน์, 2563) 

 

ภาพท่ี 20 ผีนางรำใต้ต้นโพธิ์ 

ท่ีมา : https://www.youtube.com/watch?v=U22AL6DyYmI 

คลิปที่ 5 “ผีนางรำ ใต้ต้นโพธิ์” เมื ่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 จากช่อง หลอนไดอารี่ ที ่ยอดติดตามใน 

Youtube อยู่ที่ 2 ล้านคน โดยคลิปของหลอนไดอารี่จะมีลักษณะเป็นแอนิเมชันหรือภาพเคลื่อนไหวที่มีการใส่เสียง

หลอน ด้านการนำเสนอนั้นจะเป็นการเล่าเรื่องโดยมี 1 ในทีมงานหลอนไดอารี่เป็นผู้เล่าเพียงคนเดียวต้ังแต่ต้นจนจบ

https://www.youtube.com/watch?v=U22AL6DyYmI
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คลิป โดยตัวเนื้อเรื่องจะเล่าถึง “ต้น” พนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งที ่ต้องย้ายที่อยู ่บ่อยครั้งตามงานที่เขาได้รับ

มอบหมายให้ไปยังพื้นที่ต่างๆ “ต้น” ได้ย้ายมาอยู่ห้องเช่าห้องหนึ่งที่ติดอยู่กับถนนเรียบคลองเขาจัดการสัมภาระทุก

อย่างจนเสร็จตอน 2 ทุ่ม “ต้น” หิวมากจึงเดินไปตามทางเพื่อหาร้านอาหาร ระหว่างทางก็ต้องเดินผ่านวัดแห่งหนึ่ง 

“ต้น” เดินไปเรื่อยๆ จนถึงถนนใหญ่ก็พบว่ามีร้านบะหมี่ร้านหนึ่งเปิดอยู่ เขาตัดสินใจท่ีจะกินร้านนี้ ระหว่างท่ี “ต้น” 

กำลังกินเขาก็ได้ยินท่ีพ่อค้าแม่ค้าพูดคุยกันเกี่ยวกับผีในซอยข้างวัดแห่งนี้ แต่ “ต้น” ก็ไม่ได้สนใจ เพราะไม่เช่ือเรื่องผี

จนกระทั่งเขากินเสร็จก็เดินไปหาพ่อค้าเพื่อจ่ายเงิน พ่อค้าทักขึ้นว่า “ไอหนุ่มเอ็งหน้าไม่คุ้นเลย เพิ่งย้ายมาอยู่แถวนี้

หรอ” “ต้น” ตอบรับว่า “ใช่ครับ ผมเพิ่งย้ายมาอยู่ในซอยข้างวัดนี้เอง” พ่อค้ามีสีหน้าตกใจเหมือนกับจะพูดอะไร

บางอย่าง แต่แม่ค้าเข้ามาขัดไว้และยื่นเงินทอนคืนให้ “ต้น” (หลอนไดอารี่, 2563, ออนไลน์) 

ขากลับ “ต้น” ใช้เส้นทางเดิมในการเดินกลับไปห้องของเขา ระหว่างทางเขาได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งท่ีกำลัง

เดินอยู่ข้างหน้าเขาพร้อมกับถือถุงกับข้าว เขาคิดในใจว่าคงเป็นคนในซอยนี้โชคยังดีท่ียังมีคนเดิน พอถึงโค้งวัด “ต้น” 

ถึงกับต้องหยุดชะงัก เพราะเขาเห็นผู้หญิงเดินทะลุเข้าไปในกำแพงวัด พอ “ต้น” ตั้งสติได้ก็รีบวิ ่งออกจากโค้งนั้น

ในทันที เขามาทราบในภายหลังว่าผู้หญิงที่เขาเห็นคือ ผู้หญิงที่ถูกฆ่าข่มขืน คนร้ายฝังศพของเธอเอาไว้ในป่าข้าง

กำแพงวัดทำให้ดวงวิญญาณของเธอยังคงวนเวียนอยู่ที่เดิม หลังจากนั้น “ต้น” ก็ไม่ใช้เส้นทางนั้นอีกเลย (เพิ่งอ้าง, 

2560, ออนไลน์) 

เวลาผ่านไป 1 เดือนแม่ของ “ต้น” ก็โทรมาหาบอกว่าเพื่อนของแม่เสียและงานศพของเพื่อนจะจัดขึ้นท่ีวัดซึ่ง

อยู่ใกล้ๆ กับห้องเช่าของ “ต้น” เขาจึงขอให้แม่มาพักที่ห้องของเขาก่อนเพื่อความสะดวกในการเดินทางไปวัดเมื่อถึง

วันจัดงานศพ “ต้น” ก็พาแม่มาส่งท่ีวัด แต่ตัวเขาไม่ได้เข้าไปร่วมด้วย เพราะทุกครั้งท่ีเขาเข้าร่วมงานศพเขาจะเจอแต่

เรื่องไม่ดี ดังนั้น “ต้น” จึงรอแม่อยู่ที่ลานวัดและโทรหาแฟนเพื่อรอเวลาที่แม่จะกลับ เขาเดินไปคุยไปกับแฟนขณะท่ี

กำลังเดินไปที่ใต้ต้นโพธิ์ ระหว่างที่คุยกัน “ต้น” ได้ยินเสียง “จุ๊จุ๊จุ๊” เขาหันซ้ายหันขวา เพราะคิดว่าคงมีพระอยู่แถว

นั้นแต่ก็ไม่มีใครเขาจึงคุยกับแฟนต่อไปจนเขาได้ยินเสียง “จุ๊จุ๊จุ๊” อีกครั้ง “ต้น” ก็รีบหันหน้าดูรอบตัวเหมือนเดิมแต่ก็

ไม่พบใครอีกเช่นเคย แต่ครั้งนี้เขาเงยหน้าขึ้นไปภาพท่ีเห็นคือ ผีนางรำท่ีใส่ชุดนางรำและชฎา สีผิวขาวซีด ใบหน้าสีขาว 

ตาโบ๋และมีเลือดออกที่ดวงตา “ต้น” ยืนตกใจอยู่สักพัก หลังจากที่รวบรวมสติได้ก็รีบวิ่งไปที่ศาลาวัดเพื่อไปหาแม่ท่ี

กำลังอยู่ในงานศพ เขานั่งทำใจอยู่ที่ศาลาวัดแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าเขากำลังถือสายคุยกับแฟนอยู่เขาจึงรีบคุยกับแฟนต่อ 

แฟนของ “ต้น” ก็ถามว่า เขาหายไปไหนมาเรียกหลายครั้งแล้วก็ไม่ตอบ “ต้น” จึงเล่าเรื่องท่ีตนเจอมาให้แฟนฟัง (เพิ่ง

อ้าง, 2560, ออนไลน์) 
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ขณะท่ี “ต้น” กำลังคุยกับแฟน เขาก็หันหน้ากลับไปท่ีต้นโพธิ์ เขาเห็นผีนางรำท่ีกำลังร่ายรำกำลังเดินเข้ามา

หาตน โดยลักษณะการร่ายรำนั้นจะรำแบบบิดเบ้ียวเหมือนคนไม่มีกระดูก เมื่อ “ต้น” เห็นดังนั้นจึงรีบหันหน้าไปทาง

อื่นและไม่หันหน้ากลับไปทางต้นโพธิ์อีกเลยจนกระทั่งกลับบ้าน เช้าวันรุ่งขึ้นเขารีบไปใส่บาตร ทำสังฆทานให้กับผี

นางรำที่เขาเจอเมื่อคืน พอกลับมาบ้าน “ต้น” ก็มีอาการไข้ขึ้นและเขาก็ฝันว่ามีนางรำที่ตนทำบุญไปให้มาหาเขา 

นางรำคนนั้นมาในรูปลักษณ์ที่สวยงามเหมือนนางรำสมัยก่อน ใส่ชุดนางรำแต่ไม่ได้ใส่ชฎา ซึ่งเธอมาพร้อมกับรอยยิ้ม

เหมือนดีใจท่ี “ต้น” ทำบุญไปให้เธอ สักพักนางรำคนนั้นก็ค่อยๆ ลอยหายไป หลังจากที่ต้นทำบุญครั้งใหญ่ให้กับ

นางรำคนนั้นแล้วเขาก็ไม่ได้เจอเรื่องแปลกๆ อีกเลย คลิปนี้ยอดคนดูอยู่ท่ี 4,107,936 วิว (เพิ่งอ้าง, 2560, ออนไลน์) 

จากการท่ีผู้ศึกษาได้ดูคลิปวิดีโอท่ีนำเสนอผีนางรำท้ัง 5 คลิปท่ีได้กล่าวไปในข้างต้น ทำให้ผู้ศึกษาได้เห็นการ

นำเสนอผีนางรำท่ีมีลักษณะเหมือนกัน คือ ศีรษะใส่ชฎา ส่วนความแตกต่างนั้นมี ดังนี ้

1) ชุดรำไทย ผีนางรำในคลิปวิดีโอของ F Pongpitak, Pear R1, Ozrealman และหลอนไดอารี่ มีการพูดถึง

ชุดรำไทย แต่ผีนางรำในคลิปวิดีโอของ PRIMKUNG ไม่ได้มีการพูดถึงชุดรำไทย เพราะผีนางรำท่ี “คุณปริม” 

เคยเจอมาใส่ชุดนักเรียน 

2) การรำ ผีนางรำในคลิปวิดีโอของ PRIMKUNG, F Pongpitak, Ozrealman และหลอนไดอารี่ มีการพูดถึง

ว่าผีนางรำมีการรำ แต่ผีนางรำในคลิปของ Pear R1 ไม่มีการรำ เพราะตัวผีนางรำที่อยู ่ในคลิปกำลังขี่

มอเตอร์ไซค์อยู่ 

3) สถานที่ ผีนางรำในคลิปวิดีโอของ PRIMKUNG จะอยู่ที่โรงเรียน ผีนางรำในคลิปวิดีโอของ F Pongpitak 

จะอยู่ท่ีห้องดนตรีไทย ผีนางรำในคลิปวิดีโอของ Pear R1 จะขับมอเตอร์ไซค์อยู่บนถนนเส้นหนึ่ง ผีนางรำใน

คลิปวิดีโอของ Ozrealman จะอยู่ท่ีบ้าน และผีนางรำในคลิปวิดีโอของหลอนไดอารี่จะอยู่ท่ีต้นโพธิ์ในวัดแห่ง

หนึ่ง 

4) การทำร้ายหรือฆ่าคน ผีนางรำในคลิปวิดีโอของ PRIMKUNG, Pear R1, Ozrealman และหลอนไดอารี่ 

ไม่ได้มีการพูดถึงการทำร้ายหรือฆ่าคนแต่อย่างใด แต่ผีนางรำในคลิปวิดีโอของ F Pongpitak มีการพูดถึงว่า

เหยื่อท่ีโดนทำร้ายกระดูกหักและอวัยวะภายในเละเทะ ผู้ศึกษาคาดว่าเหยื่อน่าจะโดนผีนางรำทำร้ายร่างกาย

โดยตรงจนตาย 
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หากมองในภาพรวมแล้วผีนางรำในแพลตฟอร์ม Youtube นั้นถูกนำเสนอออกมาให้มีลักษณะเหมือนกัน แต่

ว่าองค์ประกอบบางส่วนไม่ได้ถูกนำเสนอออกมาพร้อมกัน หรือไม่ได้ถูกนำเสนอออกมาเลย ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงขอสรุปว่า

องค์ประกอบของผีนางรำท่ียงัมีให้เห็นในวิดีโอท้ัง 5 คลิปนั้น คือ ชฎา ส่วนองค์ประกอบอื่นๆ นั้นถูกตัดออกไป เพราะ

ประสบการณ์ที่เคยพบเจอไม่ได้มีการพูดถึง หรือเจ้าของคลิปเลือกที่จะตัดองค์ประกอบอื่นออกไป เพื่อให้สอดคล้อง

กับส่ิงท่ีกำลังจะทำในคลิปวิดีโอของตนเอง ย่อหน้าถัดไปจะเป็นการสรุปการนำเสนอผีนางรำของทุกส่ือ 

จากการท่ีผู้ศึกษาได้ศึกษาการนำเสนอของผีนางรำในส่ือหนังสือ รายการวิทยุในแพลตฟอร์ม Youtube ละคร 

ซีรีส์ ภาพยนตร์ และส่ืออินเทอร์เน็ต ทำให้ผู้ศึกษาได้เห็นการผลิตซ้ำขององค์ประกอบของผีนางรำไม่ว่าผีนางรำจะไป

ปรากฏตัวอยู่ในส่ือใดก็ตามองค์ประกอบของผีนางรำนั้นก็ยังคงเดิมแต่อาจจะมีการปรับเปล่ียนไปบ้างตามสถานการณ์

เพื่อความเหมาะสม แต่องค์ประกอบหลักท่ีจะเห็นในทุกส่ือ ได้แก่ 1) ชฎา 2) ชุดรำไทย และ 3) การรำ องค์ประกอบ

เหล่านี้มักถูกผลิตซ้ำอยู่ทุกครั้งที่ผีนางรำปรากฏตัว หากมองจุดนี้โดยใช้แนวคิดเรื่องกระบวนการกลายเป็นสินค้า 

(Commoditization) แล้ว สิ่งนี้คือการที่สินค้ามีตำหนิเพื่อให้เกิดความแตกต่าง แต่ไม่ว่าจะแตกต่างกันมากน้อยแค่

ไหนผู้บริโภคท่ีบริโภคสินค้าเหล่านี้เข้าไปก็ยังคงเข้าใจว่าเป็นผีนางรำเหมือนกัน นอกจากผีนางรำจะถูกทำให้เป็นสินค้า

ท่ีนำเสนอผ่านส่ือต่างๆ แล้ว ส่ิงท่ีน่าสนใจมากกว่านั้น คือ ผีนางรำท่ีปรากฏตัวในเกม ในหัวข้อถัดไปจะเป็นการพูดถึง

ประวัติเกม Home Sweet Home 

2. ประวัติของเกม Home Sweet Home และตัวละครผีนางรำ 

ผีนางรำได้ไปปรากฏตัวอยู่ในเกม Home Sweet Home ซึ่งเป็นเกมแนวผจญภัยสยองขวัญมุมมองบุคคลท่ี

หนึ่งท่ีสร้างขึ้นโดยอิงจากความเช่ือและเรื่องลึกลับของไทย ระบบการเล่นจะเน้นไปท่ีการดำเนินเรื่อง การหนี และหลบ

ซ่อนจากวิญญาณร้ายที่จ้องจะเอาชีวิตของเรา เสริมด้วยการแก้ปริศนาเล็กน้อยตามทาง โดยตัวเกมได้มีการจำลอง

บรรยากาศความน่ากลัวในแบบไทยรวมท้ังเหตุการณ์สยองต่างๆ ท่ีจะทำให้ผู้เล่นได้ใช้ทักษะไหวพริบในการเอาตัวรอด

จากสถานการณ์นั้นๆ ปัจจุบันเกม Home Sweet Home ได้ออกวางจำหน่ายมาแล้ว 2 ตอน ซึ่งในตอนท่ี 2 นี้ตัวเกม

ได้เพิ ่มระบบการต่อสู้ให้กับตัวละครหลัก เพิ่มเติมจากระบบการหลบซ่อน (Stealth) ในตอนที่ 1 ทำให้ตัวละคร

สามารถโต้ตอบกับเหล่าวิญญาณร้ายได้ด้วยอาวุธที่มีอยู่ในคลัง ซึ่งเป็นการผสมผสานการหลบหลีกและการตอบโต้

เหล่าศัตรูท่ีมาเป็นฝูงไปพร้อมๆ กันได้ (ไม่ปรากฏช่ือผู้แต่ง, 2565 ออนไลน์) เนื้อเรื่องโดยรวมของเกมนี้ผู้บริโภคหรือผู้

เล่นจะได้บังคับตัวละครท่ีมีช่ือว่า “ติม” ซึ่งเป็นตัวละครหลักของเกมนี้ โดยติมนั้นจะต้องออกตามหาภรรยาของตนท่ี

ชื่อว่า “เจน” ซึ่งหายตัวไปอย่างเป็นปริศนาเมื่อเขากลับมาถึงบ้าน ติมตามแกะรอยเจนจากสมุดบันทึก และสิ่งของ
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ต่างๆ ท่ีบ่งช้ีไปถึงตัวเจน จนหลุดเข้าไปในโลกท่ีมีช่ือว่า “นิวรณ์” ในระหว่างนั้นเองท่ีติมจะต้องเจอกับเหล่าผีต่างๆ ท่ี

เข้ามาขัดขวางเพื่อไม่ให้ติมตามไปช่วยเจนได้ 

จากท่ีได้กล่าวไปข้างต้นว่าเกม Home Sweet Home นั้นได้มีการนำความเช่ือเรื่องผีของคนไทยเข้ามาไส่ไว้

ในตัวเกม ดังนั้น ส่ิงท่ีผู้บริโภคหรือผู้เล่นจะได้พบภายในเกมคือเหล่าผีท่ีอยู่ในความเช่ือของคนไทย เช่น เปรต กระสือ 

สัมภเวสี เป็นต้น แต่ผีท่ีได้รับความนิยมหรือมีการกล่าวถึงมากท่ีสุด คือ ผีนางรำ โดยผีนางรำในเกมนี้มีช่ือว่า “ราตรี” 

ปรากฏตัวครั้งแรกในเกม Home Sweet Home ภาคแรกในตอนท้ายเกม ซึ่งจะปรากฏตัวออกมาในช่วงเวลาส้ันๆ แต่

จะปรากฏออกมาให้ผู้บริโภคได้เห็นเต็มเนื้อเรื่องก็คือ เกม Home Sweet Home EP. 2 ซึ่งจะปรากฏตัวออกมาตอนท่ี

ผู้บริโภคหรือผู้เล่นบังคับตัวละคร “ติม” ให้เดินทางไปท่ีเรือนไทยแห่งหนึ่ง ภายในเรือนไทยนั้นจะมีหุ่นนางรำท่ีใส่ชุด

นางรำและเรื่องราวของ “ราตรี” ท่ีเคยเป็นนางรำอยู่ท่ีนี่มาก่อนจนกระท่ังตนเองตาย 

สำหรับเนื้อเรื่องของ “ราตรี” ที่มีการบอกเล่าในเกมนั้นได้กล่าวว่า “ราตรี” เป็นผู้หญิงที่หน้าตาสวย เธอมี

พี่สาวอยู่ 1 คน ช่ือว่า “ธิดา” ซึ่งเป็นผู้หญิงท่ีมีแผลเป็นอยู่ท่ีหน้า ท้ัง 2 คนได้รับการปลูกฝังเรื่องการรำมาจากคุณย่า 

จึงทำให้ท้ัง 2 คนนี้มีความสามารถในเรื่องของการรำ แต่ด้วยความท่ี “ราตรี” มีหน้าตาท่ีดีกว่าและมีความสามารถท่ี

เหนือกว่า “ธิดา” จึงทำให้เธอเป็นหลานรักของคุณยาย วันหนึ่ง “ราตรี” ได้ทำแขนตุ๊กตาของพ่อหัก “ธิดา” จึงรีบเข้า

มาหาแล้วพบว่าแขนของตุ๊กตาหัก ผู้เป็นพี่สาวได้บอกกับน้องไปว่า “จะลองซ่อมดูก่อน” แต่ในขณะเดียวกันคุณย่าก็

เดินเข้ามาหาทั้ง 2 คนแล้วพบว่า “ธิดา” กำลังถือตุ๊กตาที่แขนหักอยู่ คุณย่าจึงเข้าใจผิดคิดว่า “ธิดา” เป็นคนทำ 

เพราะ “ราตรี” ได้ช้ีไปท่ีพี่สาวของเธอ แต่ผู้เป็นพี่สาวก็ยืนยันว่าตนไม่ได้ทำและบอกคุณย่าไปว่า “น้องเป็นคนทำแขน

หัก” แต่คุณย่าไม่เช่ือและใช้มือของตนตีเข้าไปท่ี “ธิดา” 

เมื่อเวลาผ่านไป “ธิดา” และ “ราตรี” ได้เติบโตเป็นวัยรุ่น คุณย่าได้ส่งทั้ง 2 คนมาอยู่ที่โรงละครของคุณครู

สมัย เพื่อหวังให้ท้ัง 2 คนกลายเป็นนางรำของคณะของคุณครูสมัย สำหรับคณะของคุณครูสมัยมีนางเอกท่ีช่ือว่า “บัว

คลี” เธอเป็นผู้หญิงที่สวยสง่าและมีความสามารถในการรำมาก จนทำให้ “ราตรี” เกิดความอิจฉาริษยาและคิดว่า

ตนเองสวยกว่า เก่งกว่า ก็เลยมีต้องการท่ีอยากจะกำจัด “บัวคลี” ออกไปจากคณะรำแห่งนี้ เพื่อท่ีตัว “ราตรี” นั้นจะ

ได้เป็นนางเอกแทน ซึ่งวิธีการท่ี “ราตรี” ใช้ คือ เธอไปบนบานกับต้นไม้ต้นใหญ่แห่งหนึ่งท่ีคุณย่าของเธอเคยเล่าให้ฟัง

ว่าศักดิ์สิทธิ ์มาก ดังนั้น “ราตรี” จึงบนบานไปว่าหากเธอได้กลายเป็นนางเอก เธอจะมารำแก้บนแบบเปลือยกาย 

ในขณะท่ี “ราตรี” กำลังบนบานอยู่นั้นก็จะมีตัวละครอีกตัวหนึ่งท่ีอยู่ข้างเธอ คือ “มิ่ง” ซึ่งกำลังตามจีบ “ราตรี” อยู่ 

เวลาผ่านไปไม่นานก็เกิดเรื่องกับคณะของคุณครูสมัย เมื่อ “บัวคลี” หายตัวไป จึงทำให้ตำแหน่งนางเอกวาง “ราตรี” 
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ดีใจมากจนคิดว่าคุณครูสมัยจะต้องเลือกเธอมาเป็นนางเอกของคณะแน่นอน เพราะเธอหน้าตาดีและรำเก่ง แต่กลับ

กลายเป็นว่าคุณครูสมัยเลือก “ธิดา” มาเป็นนางเอกของคณะแทน เพราะ เธอมีความขยันในการฝึกซ้อมอยู่ มีความ

ตั้งใจอยากจะเป็นนางรำ ไม่เหมือนกับ “ราตรี” ที่ไม่ทำอะไรเลย เมื่อ “ราตรี” ได้ยินแบบนั้นก็แค้นใจและเกิดความ

ต้องการท่ีจะกำจัดพี่สาวของตนเองออกไปอีกคน “ราตรี” จึงได้คิดแผนการ โดยให้ “มิ่ง” แอบไปขโมยกำไลและทอง

ของแม่ครูแล้วนำไปซ่อนไว้ในห้องนอนของ “ธิดา” เพื่อใส่ร้ายเธอว่าคนขโมยไป เมื่อเรื่องกำไลและทองท่ีหายไปไปถึง

หูของแม่ครูก็ได้มีการออกตามหาจนพบว่าอยู่ท่ีห้องของ “ธิดา” แม่ครูจึงเข้าใจผิดคิดว่า “ธิดา” เป็นคนเอาไป แต่เธอ

ก็ตอบปฏิเสธและยืนยันว่าเธอไม่ได้เอาไป แต่แม่ครูก็ไม่เชื่อและได้ใช้ขวานฟันไปที่แขนของ “ธิดา” จนแขนขาดและ

เธอก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา เมื่อ “ราตรี” สามารถกำจัดพี่สาวของตนออกไปจากคณะได้แล้ว “มิ่ง” ก็ได้มาบอกให้เธอ

ไปแก้บน แต่ “ราตรี” ก็ไม่ยอมไปแก้บนพร้อมกับบอกว่า แผนการท้ังหมดนั้นเธอเป็นคนทำเอง ไม่ได้เกี่ยวกับการบน

แต่อย่างใด จนท้ายที่สุดเจ้าที่ได้ใช้พลังเหนือธรรมชาติทำให้ร่างกายของ “ราตรี” บิดเบี้ยวจนเสียชีวิต ดวงวิญญาณ

ของเธอก็ยังคงวนเวียนอยู่ท่ีเรือนไทยแห่งนี้ไปเรื่อยๆ จนตัวละคร “ติม” ท่ีเข้ามาตามหา “เจน” ก็เอาชนะผีนางรำได้ 

จนเธอได้ไปรำแก้บนอยู่ตรงหน้าศาลเจ้าท่ี ในย่อหน้าถัดไปบทท่ี 4 จะเป็นการนำเสนอข้อมูลท่ีได้มาจากการสัมภาษณ์

ผู้ผลิตและผู้บริโภค 
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บทท่ี 4 

ข้ันตอนการทำผีนางรำให้กลายมาเป็นสินค้าและความคิดเห็นของผู้บริโภคท่ีมีต่อผีนางรำในฐานะตัว

ละคร 

ในบทนี้จะแสดงข้อมูลที่ได้มาจากการสัมภาษณ์ผู้ผลิตและผู้บริโภค โดยจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) 

ผู้ผลิต ข้อมูลในส่วนของผู้ผลิตนั้นจะเป็นการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนหรือกระบวนการที่ผู้ผลิตนำผีนางรำมาทำ

เป็นสินค้า หรือการนำผีนางรำมาทำเป็นตัวละครภายในเกม เพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้ผลิตมีวิธีการหรือขั้นตอนอย่างไรใน

การทำให้ผีนางรำกลายมาเป็นสินค้า ซึ่งผู้ศึกษาได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณศรุต ทับลอย หรือคุณแซ็ค ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่ง 

COO (Chief Operating Officer / ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบัติการ) ของบริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด (YGGDRAZIL 

GROUP) และ 2) ผู้บริโภค ข้อมูลในส่วนของผู้บริโภคนั้นจะเป็นการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับภูมิหลังและความเกี่ยวข้องท่ีมี

ต่อผีนางรำ เพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคที่ผู้ศึกษาเลือกมาสัมภาษณ์นั้นเคยมีประสบการณ์พบเห็นผีนางรำและการมี

ส่วนร่วมกับเกม Home Sweet Home EP. 2 ในฐานะคนดู ผู้เล่น หรือเป็นท้ังคนดูและผู้เล่น รวมไปถึงการเข้ามาเป็น

สมาชิกภายในกลุ่มเกม Home Sweet Home : Survive (Official Group) 

1.ผู้ผลิต 

1.1) ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท 

บริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (YGGDRAZIL GROUP) เป็นบริษัทคอมพิวเตอร์กราฟิกของไทยท่ี

ให้บริการด้านวิชวลเอฟเฟกต์ แอนิเมชันภาพยนตร์ และผู้พัฒนาวิดีโอเกม โดยมีคุณยิ้ม ธนัช จุวิวัฒน์ ดำรงตำแหน่ง 

CEO (ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร) ของบริษัท และคุณแซ็ค ศรุต ทับลอย ดำรงตำแหน่ง COO (ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่าย

ปฏิบัติการ) ของบริษัท แรกเริ่มก่อนที่จะมาเป็นบริษัทนั้นแต่เดิมเป็นสตูดิโอมาก่อน ซึ่งสตูดิโอก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 

2549 โดยคุณยิ้มและคุณแซ็ค สตูดิโอดังกล่าวได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดในปี พ.ศ. 2552 ในตอนแรกบริษัทของ

พวกเขาจะเน้นการให้บริการวิชวลเอฟเฟกต์สำหรับโฆษณาทางโทรทัศน์ แต่ต่อมาได้ขยายไปสู่แอนิเมชันภาพยนตร์ 

และการพัฒนาวิดีโอเกมด้วยวิดีโอเกมสยองขวัญในปี พ.ศ. 2560 ซึ่งก็คือ เกมโฮมสวีทโฮม (Home Sweet Home) 

บริษัทได้รับการจดทะเบียนในตลาดเพื่อการลงทุนทางเลือกในปี พ.ศ. 2563 

บริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (YGGDRAZIL GROUP) เป็นบริษัทคอมพิวเตอร์กราฟิกที่ใหญ่เป็น

อันดับสองของประเทศไทย โดยดูจากรายได้แล้วอยู่ที่ 173.54 ล้านบาท (5.38 ล้านเหรียญสหรัฐ) ผลงานภาพยนตร์ 
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ได้แก่ ภาพยนตร์ไทยเรื่อง “โฮมสเตย์” ในปี พ.ศ. 2561 ซึ่งได้รับรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงส์สาขา Best 

Visual Effects, ซีรีส์ Netflix เรื่อง The Stranded ปี พ.ศ. 2562 และภาพยนตร์การ์ตูนจีนเรื่อง “นาจา” ในปี พ.ศ. 

2562 (ไม่ปรากฏช่ือผู้แต่ง, 2565 ออนไลน์) 

1.2) ท่ีมาของการทำเกม 

จุดเริ ่มต้นของการทำเกม Home Sweet Home เริ ่มมาจากการที่ทางบริษัทได้ไปทำ Cinematic Asset 

Model ให้กับเกมญี่ปุ่นและเกมทางฝ่ังยุโรป จนคุณแซ็คมองเห็นว่าทีมงานของบริษัทนั้นมีความสามารถในการทำงาน

ด้านนี้ ดังนั้น คุณแซ็คจึงคิดว่าเหมาะสมแก่เวลาแล้วที่เราควรจะมีเกมเป็นของตัวเองเพื่อเป็นการตอบสนองความ

ต้องการท่ีต้ังใจมานานแล้ว ท้ังตัวของคุณแซ็คและทีมงานเอง 

แต่เดิมแล้วประเทศไทยส่งออกหนังผีมาหลายเรื่อง ซึ่งมันทำให้ตัวของคุณแซ็คคิดว่าถ้าทำเป็นเกมผีออกไป

น่าจะทำให้คนเข้าถึงได้โดยง่าย รู้จักได้ง่าย คุณแซ็คและทีมงานตั้งใจทำเกมที่ส่งเสริมหรือส่ือสารเกี่ยวกับวัฒนธรรม

ไทยไปสู่ระดับสากล เพราะวัฒนธรรมของไทยถูกหล่อหลอมขึ้นมาจากความเช่ือหลายๆ อย่างจนทำให้เกิดวัฒนธรรม

ต่างๆ ประเพณีต่างๆ พอมาทำเป็นเกมผีก็เลยคิดว่าง่ายสำหรับการนำเสนอ ดังนั้น คุณแซ็คจึงมีความจำเป็นท่ีจะต้อง

นำเรื่องราวท่ีเคยได้ยินหรือได้ฟังมา มาปรับเปล่ียนและเรียนรู้ไปกับเกมท่ีกำลังจะทำเพื่อดูว่าจะสามารถทำให้เรื่องราว

ต่างๆ ท่ีนำมาใส่ในเกมทำให้เป็นเรื่องราวเดียวกันไปเลยได้หรือไม่ (THE DNA, 2565, ออนไลน์) 

1.3) กระบวนการผลิตเกม 

ในหัวข้อนี้จะเป็นการนำเสนอขั้นตอนการสร้างเกม Home Sweet Home EP. 2 และการสร้างตัวละครผี

นางรำ ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวนี้ผู้ศึกษาได้ทำการสัมภาษณ์คุณศรุต ทับลอย หรือคุณแซ็ค COO (ประธานเจ้าหน้าที่ฝา่ย

ปฏิบัติการ) ของบริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (YGGDRAZIL GROUP) เพื่อนำข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างเกม

และการสร้างตัวละครผีนางรำดังกล่าวมานำเสนอไว้ในหัวข้อนี้ ดังนี้ 

สำหรับขั้นตอนในการสร้างเกมนั้นจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) Pre Production จะเป็นการจำลองตัว

เกมก่อนทำจริง 2) Production เป็นการนำโครงร่างต่างๆ ท่ีคิดเอาไว้ใน Pre Production มาประกอบเป็นรูปเป็นร่าง

ที ่เห็นได้อย่างชัดเจนและสวยงาม และ 3) Post Production เป็นขั ้นตอนในการทดสอบตัวเกมหลังจากที่นำ

องค์ประกอบต่างๆ ทั้งหมดมาใส่รวมกันเป็นหนึ่งเดียว การทดสอบนี้เป็นการทดสอบตัวเกม เพื่อหาว่าเกมมีจุดแก้ไข

ตรงไหนบ้างก่อนท่ีจะนำไปสู่การวางขายตัวเกมในตลาด 
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1.3.1) Pre Production 

เริ่มต้นจากการคิด Concept ของเกมนี้ว่าจะทำเกมออกมาแบบใด ซึ่งในขั้นตอนนี้จะเป็นการไปรวบรวมหา

ข้อมูลต่างๆ เพื่อนำมาใช้เป็นไอเดียในการสร้างเกม ขั้นตอนต่อไป คือ Create Story คือ ขั้นตอนสำหรับการสร้างเนื้อ

เรื่องของเกม ขั้นตอนต่อไป คือ Game Design คือ ขั้นตอนสำหรับการออกแบบการเล่นของตัวเกมว่า เกมนี้จะเล่น

อย่างไร ขั้นตอนต่อไป คือ Gameplay Programing คือ ขั้นตอนสำหรับการสร้างโปรแกรมท่ีจะนำมาใช้ในการเล่นเกม

นี้ ขั้นตอนต่อไป คือ AI Programing คือ ขั้นตอนสำหรับการสร้างระบบสมองของตัวละครต่างๆ ในเกมให้สามารถคิด

ได้ ขั้นตอนต่อไป คือ Game Prototype คือ ขั้นตอนสำหรับการจำลองเกมว่า เกมที่ทางทีมงานคิดขึ้นมานั้นตรงกับ

ความต้องการของทีมงานเองหรือไม่ ตรวจสอบว่า การออกแบบของตัวละคร ฉาก หรืออื่นๆ มีความเหมาะสมหรือไม่ 

ต้องปรับแต่งแก้ไขส่วนใดบ้าง องค์ประกอบภายในขั้นตอนนี้จะมีลักษณะท่ีเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน 

เมื ่อได้เนื ้อเรื ่องของเกมในขั้นตอนของ Create Story แล้ว ขั ้นตอนต่อไป คือ Writer/World Design คือ 

ขั้นตอนสำหรับการคิดบทหรือถ้อยคำที่จะใช้ในเกม ขั้นตอนต่อไป คือ Concept Art Design คือ ขั้นตอนในการนำ

เนื้อเรื่องที่อยู่ในขั้นตอน Create Story มาตีความเป็นภาพวาดให้ฝ่ายอื่นได้เห็นและเข้าใจตรงกันว่า เนื้อเรื่องที่ถูก

ตีความออกมาเป็นภาพจะมีลักษณะอย่างไร รวมไปถึงการออกแบบตัวละครต่างๆ ในเกม สถานท่ี ฉากต่างๆ ขั้นตอน

ต่อไป คือ Dummy 3D model คือ ขั้นตอนสำหรับการสร้างโมเดลตัวละคร 3 มิติ ซึ่งโมเดลตัวละครในขั้นตอนนี้จะมี

ลักษณะท่ีเป็นโมเดลจำลอง ไม่ได้มีรายละเอียด หากนำมาสร้างเป็นโมเดลตัวละคร 3 มิติท่ีมีรายละเอียดครบทุกอย่าง 

จะทำให้งานฝ่ายอื่นล่าช้าไปด้วย ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างไว้เป็นแบบจำลอง ขั้นตอนต่อไป คือ Rig คือ 

การนำโมเดลตัวละครจากขั้นตอน Dummy 3D model มาใส่กระดูกหรือก็คือ นำมาใส่ตัวควบคุมต่างๆ เพื่อท่ีจะทำ

ให้โมเดลตัวละครสามารถขยับได้ เคล่ือนไหวได้ 

ขั้นตอนต่อไปจาก Game Design ที่ไม่ได้ทำแค่ Gameplay Programing อย่างเดียว ยังมีการทำขั้นตอน 

Test Run คือ ขั้นตอนสำหรับการสร้างฉาก ท่ีต้ังต่างๆ แล้วนำมาให้ผู้เล่นได้ทดลองวิ่งดูว่า ระยะเวลาในการเล่นเกมนี้

ใช้เวลาเท่าไหร่โดยประมาณ พื้นท่ีส่วนใดจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้าง กล่าวคือ เป็นการจำลองแผนท่ีในเกม เพื่อให้

ตัวละครลองวิ่งดู แต่ยังเล่นไม่ได้ ขั้นตอนต่อไป คือ Level Design คือ ขั้นตอนสำหรับการออกแบบว่า ในพื้นท่ีต่างๆ 

จะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้าง จะมีอุปสรรคอะไรบ้าง ขั้นตอนต่อไป คือ Block Out Dummy คือ ขั้นตอนสำหรับการ

สร้างแบบคร่าวๆ จุดไหนมีต้นไม้ จุดไหนมีก้อนหิน จุดไหนมีน้ำตก ขั้นตอนนี้จะเริ่มเห็นรายละเอียดต่างๆ ในตัวเกม 

แต่ยังไม่ถึงขั้นท่ีว่าสมจริงทุกอย่าง 
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เมื่อมีขั้นตอน Create Story ในการสร้างเนื้อเรื่องของเกม และขั้นตอน Writer/World Design สำหรับการ

คิดบทพูดต่างๆ ในเกมแล้ว ขั้นตอนต่อมาจาก Create Story คือ Concept Sound Design คือ ขั้นตอนสำหรับการ

หาข้อมูลเกี่ยวกับเสียงที่จะนำมาใช้ในเกม มีการหาตัวอย่างเสียงที่จะนำมาใช้อ้างอิงและมีการนำมาทำตัวอย่างเสียง

เบื้องต้น เพื่อให้คนในทีมฟังแล้วบอกว่าชอบหรือไม่ ตัวอย่างเสียงดังกล่าวเหมาะสมกับตัวเกมท่ีกำลังทำอยู่หรือไม ่

สำหรับตัวละครผีนางรำก็เป็นหนึ่งในองค์ประกอบท่ีมีอยู่ตั้งแต่ขั้นตอน Pre Production, Production และ 

Post Production โดยจะเริ่มต้ังแต่การคิด Concept คิดโครงสร้าง เนื้อเรื่องหรือไอเดียต่างๆ ส่งต่อให้ Game Design 

: คิดวิธีการเล่นเกม, ทำโปรแกรมสำหรับเล่นเกม, ทำ AI Programing และทำ Game Prototype ส่งต่อให้ Level 

designer : คิดวิธีการเล่นในแต่ละด่านจนจบเกม (ทำงานคู่กับ Game Design) ทำเป็นม็อคอัพจำลอง ท้ังตัวละครและ

ฉาก ลักษณะจะเป็นก้อนๆ โมเดลง่ายๆ ส่งต่อให้ คนเขียนบท : คิดเนื้อเรื่องของเกม (ทำงานคู่กับ Level designer 

เพราะ Level designer ต้องเอาเนื้อเรื่องมาดีไซน์ฉาก) ส่งต่อให้ Art : ออกแบบตัวละคร ฉาก พร็อพต่างๆ จะวาดรูป

เป็น Concept Art (2 มิติ) ส่งต่อให ้3D Artist : ปั้นตัวละคร ฉาก และพร็อพต่างๆ ท่ีเป็นภาพวาด ออกมาเป็นโมเดล 

3 มิติ ส่งต่อให ้Texture Artist : ใส่ลวดลาย ใส่สี โมเดลท่ีได้ออกมาจะเป็นตัว high ท่ีมีรายละเอียดมาก ซึ่งยังเอาเข้า

เกมไม่ได้ ดังนั้น ต้องทำการ Retopology [การจัดโครงสร้างของโพลิก้อน (หน่วยย่อยของโมเดล 3 มิติ) ลดจำนวนโพ

ลิก้อนให้เหลือน้อยท่ีสุด แต่ยังคงลักษณะตัวโมเดลเดิมไว้อยู่ให้ได้มากท่ีสุด] จากนั้นเราจะได้ตัวโมเดลใหม่ท่ีมีโพลิก้อน

น้อยจนสามารถที่จะ Run ได้ในรูปแบบเกม ส่งต่อให้ Rigger : คนที่ทำหน้าที่ Set up ใส่กระดูก หรือใส่ Control 

ต่างๆ ท่ีจะทำให้ตัวละครเคล่ือนไหวได้ (คนทำไส้ในหุ่นยนต์) ส่งต่อให ้Animator, คนทำ Motion capture : คนท่ีทำ 

Motion capture ต้องไปนำคนที่เรียนรำจริงๆ มา Capture การเคลื่อนไหวของท่ารำ เพื่อส่งการเคลื่อนไหวนี้ไปให้ 

Animator ได้ทำการปรับแต่งตัวโมเดลให้ดูสวยงามขึ้นขณะท่ีกำลังทำท่ารำ จากนั้นจะได้ตัวโมเดลท่ีเคล่ือนไหวตามส่ิง

ที่ต้องการ ก็คือ ท่าวิ่ง หัวเราะ เดิน หายใจ ฆ่า ตาย ท่ารำ ทั้งโมเดลและไฟล์แอนิเมชันต่างๆ ส่งต่อให้ Technician 

Artist : เพื่อนำตัวโมเดลที่ได้และไฟล์แอนิเมชันต่างๆ ไปใส่ไว้ในตัวเกม แล้วก็ทำการปรับแสง สี เงา น้ำหนัก ให้ดู

สวยงาม ทำเชดเดอร์ เท็คเจอร์ เอาทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้มาทั้งหมดมาใส่ไว้ในเกมแล้วทำให้มันสวยงาม รวมไปถึงการ

แก้ไขปัญหาเทคนิคต่างๆ ทีนี้เรามีโมเดลท่ีเป็นพร็อพเป็นฉาก แต่มันจะยังคงเป็นโมเดลเปล่าๆ ส่งต่อให ้คนทำฉากกับ

ตัวละคร : พวกเขาจะเอาตัวโมเดลแล้วก็อื่นๆ ท่ีได้มาไปแทนท่ีตำแหน่งม็อกอัพท่ี Level designer เขาจัดไว้ ซึ่งม็อค

อัพที่ถูกจัดไว้ก่อนหน้านี้จะถูกแทนที่ด้วยโมเดลของจริง มีการตกแต่งให้สวยงาม จัดวางใส่องค์ประกอบให้ดูสมจริง 

แต่งสี เสียง จัดฉากให้ดูสมจริง จากนั้นเราจะได้ตัวเกมที่ออกมาเล่นได้ แต่ไม่มีเสียง ส่งต่อให้  คนที่ทำหน้าที่อัด

บันทึกเสียง : ก็จะทำหน้าที่ในการใส่เสียงตัวละคร เสียงโฟเล่ (เสียงของร่วง ของหล่น เสียงฝีเท้า) เขาจะไปบันทึก
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มาแล้วเอามาใส่ในเกม ให้มันสัมพันธ์กับการกระทำของตัวละครในเกม ส่งต่อให้ คนทำ Localization : ก็คือทำการ

แปลภาษาเป็นภาษาอื่น นอกจากภาษาไทย เพราะเกมไม่ได้ถูกนำไปขายแค่ในประเทศไทยอย่างเดียว ขายต่างประเทศ

ด้วย ส่งต่อให้ คนเขียนบท : จะต้องเขียนบทให้นักแสดงอ่าน พากย์ แล้วก็อัดบันทึกเสียงเอาไว้ รวมไปถึงสคริปต์

บางอย่างท่ีไม่ได้พูดออกมาด้วยเสียง มันต้องบรรยายด้วยโน้ต กระดาษ จดหมายในเกม ก็จะต้องถูกเขียนขึ้นมา ซึ่งจะ

ให้คนที่ทำโมเดลทำใส่เป็นเท็คเจอร์ของพร็อพ ของโมเดลต่างๆ ส่งต่อให้ Technician Artist : พอเขานำทุกอย่างมา

รวมกันหมดแล้ว จะต้องมีการเล่นทดสอบเพื่อหาจุดบกพร่อง ซึ่งใช้เวลานาน 

สรุปสำหรับการสร้างตัวละครผีนางรำจะเริ่มต้นจากการคิด Concept ของตัวละคร, หาแหล่งข้อมูลและ

ศึกษาข้อมูลตัวละคร, คัดเลือกคนท่ีจะมาเป็นผีนางรำ หลังจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการ 3D scan model เพื่อนำมาปั้น

เป็น model ตัวละคร ในกระบวนการปั้น 3D model เริ่มจากการปั้นตัว high ก่อน แล้วก็ค่อยเก็บรายละเอียด และ

หลังจากนั้นก็นำไป Retopology เพื่อให้ได้เป็น model low สำหรับ model ที่ใช้ในเกม ต่อมาก็ทำ texture/ 

lookdev/ shading และนำไป rig สำหรับ animate และส่งต่อไปให้ animator ทำให้ตัวละครขยับเคลื่อนไหวได้ 

หลังจากนั้น import เข้าเกม และเขียน code programming ให้ตัวละคร เพื่อให้ตัวละครสามารถท่ีจะคิดและโจมตีผู้

เล่นได้ เมื่อขั้นตอนทุกอย่างในส่วนของ Pre - Production คงท่ีแล้วจะถูกส่งต่อไปยังขั้นตอนต่อไป คือ Production 

1.3.2) Production 

จากการที่ทางทีมงานได้ตัวโมเดลที่มีการใส่กระดูกหรือตัวควบคุมต่างๆ ที่ทำให้โมเดลนั้นขยับได้แล้ว จาก

ขั้นตอน Rig ขั้นตอนต่อไป คือ Motion Capture คือ ขั้นตอนสำหรับการถ่ายทำการเคลื่อนไหวของมนุษย์ โดยให้ผู้

แสดงใส่ชุดรัดรูปท่ีมีจุดต่างๆ อยู่บนชุด จุดดังกล่าวจะทำหน้าท่ีบันทึกการเคล่ือนไหวทั้งหมดของผู้แสดง หลังจากท่ีได้

ไฟล์หรือข้อมูลในการทำ Motion Capture แล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ Animation คือ ขั้นตอนสำหรับใช้ในการปรับแต่ง

การเคลื่อนไหวที่ได้มาจาก Motion Capture เพิ่มเติม แต่ในการถ่ายทำ Motion Capture หากผู้แสดงมีการพูดคุย

ด้วย และเสียงพูดคุยของผู้แสดงมีความสอดคล้องกับตัวเกม ผู้แสดงเหล่านั้นจะถูกส่งไปทำงานในขั้นตอนที่เรียกว่า 

Voice Actor คือ ขั้นตอนสำหรับการพากย์ตัวละคร 

หลังจากที่ได้ตัวโมเดลมาจากขั้นตอน Dummy 3D model แล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ Hires 3D model คือ 

ขั้นตอนสำหรับการทำให้โมเดลตัวละครมีความสมจริงมากยิ่งขึ้น ใส่รายละเอียดต่างๆ ขั้นตอนต่อไป คือ Texturing 

คือ ขั้นตอนสำหรับการทำพื้นผิวของโมเดลตัวละครให้มีความสมจริง 
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หลังจากที ่มีการได้ตัวอย่างเสียงในขั้นตอน Concept Sound Design ขั ้นตอนต่อไป คือ SFX/music 

Composer คือ ขั้นตอนสำหรับการทำ Special effect เช่น เสียงเปิดประตู เสียงฝีเท้าเดิน เสียงเดินบนผิวน้ำ หรือ

เสียงการหยิบจับส่ิงของต่างๆ นอกจากเสียงเหล่านี้แล้วยังมีการทำเสียงเกี่ยวกับบรรยากาศในเกม และเสียงดนตรีใน

เกม เพื่อเสริมอารมณ์ ความต่ืนเต้น ความสนุก ความเศร้าและอื่นๆ ภายในเกม 

ย้อนกลับไปในส่วน Pre - Production นอกจาก Game Design จะทำในส่วนของ Gameplay Programing 

และ Test Run แล้ว Game Design ยังทำอีกขั้นตอนหนึ่ง คือ UX / UI / Input Design คือ ขั ้นตอนสำหรับการ

ออกแบบประสบการณ์ของผู้เล่น ทำให้ผู้เล่นได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ / การออกแบบการแสดงผล เมื่อตัวละคร

ของผู้เล่นโดนโจมตีหรือทำอะไรบางอย่าง ตัวเกมจะมีการแสดงผลออกมาแบบไหน / การออกแบบปุ่มกดว่า เวลาท่ีตัว

ละครจะหยิบจับหรือทำอะไร จะต้องกดปุ่มอะไรเพือ่ทำให้ตัวละครทำแบบนั้น แต่ในขั้นตอนนี้จะเป็นการออกแบบใน

กระดาษก่อน เมื่อเข้าสู่ขั้นตอน Production ขั้นตอนดังกล่าวจะไปสู่ขั ้นตอนที่เรียกว่า UI/Input Programing คือ 

ขั้นตอนสำหรับการทำตัวโปรแกรม 

เมื่อทีมงานได้โมเดลตัวละครที่มีรายละเอียด ได้การเคลื่อนไหวของโมเดลตัวละครที่สมจริงแล้ว ได้เสียงท่ี

อาจจะเกิดจากการบันทึกหรือการพากย์แยก ทางทีมงานจะนำเสียง เพลง การเคลื่อนไหว โมเดลตัวละครที ่มี

รายละเอียด Block Out Dummy และ UI / Input ต่างๆ มารวมกันในขั ้นตอนที ่ชื ่อว่า Implementation คือ 

ขั ้นตอนสำหรับการรวมองค์ประกอบทุกอย่างมาใส่ไว้ในเกม ขั้นตอนต่อไป คือ Lighting คือ ขั ้นตอนสำหรับการ

ปรับแต่งองค์ประกอบต่างๆ ที่มีขนาดใหญ่เกินไปให้มีขนาดเล็กลง เพื่อที่จะทำให้องค์ประกอบต่างๆ มีความสมส่วน

ภายในเกม สามารถทำให้การเล่นเกมเล่นได้อย่างล่ืนไหล ไม่ติดขัดอะไร ขั้นตอนต่อไป คือ Level Editing คือ ขั้นตอน

สำหรับการทำให้องค์ประกอบท้ังหมดสมส่วนไปพร้อมกับการใส่ฉาก Cut scene สำหรับเล่าเรื่อง เมื่อนำทุกอย่างมา

รวมกันหมดแล้ว ในขั้นตอนต่อไปจะเป็นขั้นตอนสุดท้าย คือ Post Production 

1.3.3) Post Production 

จากการที่ทางทีมงานได้นำองค์ประกอบทุกอย่างมารวมกันหมดแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ Testing คือ การนำ

เกมท่ีได้ออกมาไปให้ผู้เล่นทดสอบและเก็บรวบรวมความคิดเห็นจากผู้เล่น เพื่อนำไปแก้ไขปรับปรุงเกม ขั้นตอนต่อไป 

คือ Fix Bug / Editing คือ ขั้นตอนสำหรับการแก้ไขจุดบกพร่องต่างๆ ท่ีได้จากขั้นตอน Testing เช่น เล่นไประยะหนึ่ง

ตัวละครตกฉาก เป็นต้น 



72 
 

 

เมื่อมีการพากย์เสียงแล้วในขั้นตอน Voice Actor ขั้นตอนต่อไป คือ Localization คือ ขั้นตอนสำหรับการ

แปลเป็นภาษาอื่น เนื่องจากว่าตัวเกมไม่ได้ทำขายในประเทศไทยอย่างเดียว แต่ยังมีการส่งออกไปขายในประเทศอื่น 

ดังนั้น จึงมีความจำเป็นท่ีจะต้องใส่ภาษาอื่นเข้าไปด้วย อีกท้ังการใส่ภาษาอื่นนั้นจะต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศ

อื่นอีกด้วย 

เมื่อแก้ไข เพิ่มเติมทุกอย่างครบหมดแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ Technology/Porting Programing คือ ขั้นตอน

สำหรับการ Port เกมลงในเครื่องเล่นต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องเล่นคอนโซล แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับว่าทาง

ทีมงานออกแบบตัวเกมให้สามารถเล่นในเครื่องเล่นใดได้บ้าง รวมถึงการปรับแต่งระบบการเล่น ทำให้การเล่นเกมมี

ความไหลลื่นมากขึ้น จบขั้นตอนการสร้างและแก้ไข ขั้นตอนต่อไป คือ การนำตัวเกมทดลอง หรือ “Demo” ไปให้

ผู้บริโภคทดลองเล่นดูก่อนว่าเกมท่ีทางทีมงานสร้างขึ้นมานั้นสามารถเล่นได้ปกติหรือต้องมีการปรับเปล่ียนส่วนใดอีก

บ้าง ซึ ่ง Demo ของเกม Home Sweet Home EP. 2 ถูกนำไปเผยแพร่ให้ผู้บริโภคได้เล่นกันในงานเกมที่มีชื่อว่า 

“Thailand Game Expo 2019 (2562) โดยท่ีตัว Demo นั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้คนท่ัวไปได้เข้ามาเล่นกัน เมื่อผู้บริโภค

ได้ทำการทดลองเล่นแล้วไม่พบความผิดปกติใดๆ ทางทีมงานจะทำการส่งตัวเต็มของเกมนั้นออกไปขายทันที โดยนำตัว

เกมไปวางขายในแพลตฟอร์ม “Steam” ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการซื้อเกม โดยทางทีมงานได้วางขายเกมนี้ใน

ราคา 456 บาท ก่อนท่ีจะทำการดาวน์โหลดไปเล่น นอกจากนี้ทางทีมงานยังได้มีการนำคลิปตัวอย่างเกมไปโปรโมทใน

แพลตฟอร์ม “Youtube” เพื่อหารายได้เพิ่มเติมจากยอดวิวของคลิปวิดีโอ 
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ภาพท่ี 21 ราคา เกม Home Sweet Home EP. 2 ในแพลตฟอร์ม Steam 

ท่ีมา : https://store.steampowered.com/app/1098940/Home_Sweet_Home_EP2/ 

 

ภาพท่ี 22 คลิปโปรโมทเกม Home Sweet Home EP. 2 ในแพลฟอร์ม Youtube 

ท่ีมา : https://www.youtube.com/results?search_query=home+sweet+home+2+trailer 

จากการที่ผู ้ศึกษาได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณศรุต ทับลอย หรือ คุณแซ็ค ทำให้ผู ้ศึกษาได้เห็นขั้นตอนหรือ

กระบวนการสร้างเกม Home Sweet Home EP. 2 และตัวละครผีนางรำ เมื่อเกม Home Sweet Home EP. 2 ถูก

สร้างจนเสร็จจะต้องมีการโฆษณาเกี่ยวกับตัวเกมให้ผู้เล่นหรือผู้บริโภคได้รับรู้ การโฆษณาตัวเกม Home Sweet 

Home Ep. 2 นั้นมีการโพสต์ลงในโซเชียลมีเดีย ซึ่งช่องทางที่ใช้ในการโฆษณาตัวเกมนั้นมีเพจเกม Home Sweet 

Home : Game และ กลุ่มเกม Home Sweet Home : Survive (Official Group) ซึ่งทั้งเพจและกลุ่มถูกสร้างขึ้นมา

เพื่อรวบรวมผู้บริโภคท่ีช่ืนชอบเกม Home Sweet Home ทุกภาคให้สามารถติดตามข้อมูลจากทีมงานได้โดยตรงและ

รับทราบโดยทั่วกัน และลดช่องว่างระหว่างผู้เล่นกับผู้เล่นและผู้เล่นกับทีมงาน เพื่อสร้างความสนิทสนมให้มากขึ้น 

นอกจากนี้ผู้บริโภคท่ีมาติดตามเพจและเข้าร่วมกลุ่มดังกล่าว จะได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึงจากทีมงานอีกด้วย 

กลุ่มเกม Home Sweet Home : Survive (Official Group) เป็นกลุ่มที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรวบรวมผู้บริโภค

ที่เล่นเกม Home Sweet Home : Survive เข้ามาไว้ด้วยกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี ่ยวกับตัวเกมภาค 

Survive หาเพื่อนเล่นเป็นทีม หรือชวนเข้าทีมสำหรับการลงแข่งขันทัวร์นาเมนต์ นอกจากจะมีการพูดคุยเกี่ยวกับตัว

เกมภาค Survive แล้ว ยังมีการถามถึงตัวละครผีท่ีได้รับความนิยมและถือได้ว่าเป็นตัวละครแสดงจุดดเด่นในเรื่องของ

ความเป็นไทยได้อย่างชัดเจน อย่าง “ผีนางรำ” ภายในกลุ่มนั้นสมาชิกบางคนจะมีการโพสต์ถึงตัวละครดังกล่าว 

เพราะว่าอยากให้ตัวละครตัวนี้เข้ามาในเกมภาค Survive ด้วยเหตุผลท่ีว่าตัวละครผีนางรำเปรียบเสมือนมาสคอตของ

https://store.steampowered.com/app/1098940/Home_Sweet_Home_EP2/
https://www.youtube.com/results?search_query=home+sweet+home+2+trailer
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เกม Home Sweet Home และเป็นตัวละครท่ีได้รับความนิยมจนกระท่ังมีการนำไปทำเป็นภาพวาด Fan Art หรือมีม

ตลก แล้วนำมาโพสต์ลงกลุ่ม 

ตัวอย่างโพสต์ท่ีเป็นโฆษณาตัวเกม Home Sweet Home EP. 2 และ Fan Art ภาพวาด หรือ มีมตลกเกี่ยวกับผี

นางรำ 

 

ภาพท่ี 23 ภาพโฆษณาเกม Home Sweet Home EP. 2 

ท่ีมา : ชยันต์พล พัชรบุญสงวน 
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ภาพท่ี 24 Fan Art ผีนางรำ 

ท่ีมา : ชยันต์พล พัชรบุญสงวน 
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ภาพท่ี 25 ภาพวาดผีนางรำ 

ท่ีมา : ชยันต์พล พัชรบุญสงวน 
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ภาพท่ี 26 มีมตลกเกี่ยวกับผีนางรำและตัวละครอื่นๆ 

ท่ีมา : ชยันต์พล พัชรบุญสงวน 
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ภาพท่ี 27 (ซ้าย) โปสเตอร์ผีนางรำ กับ ผีนางรำในเกม (ขวา) 

ท่ีมา : ชยันต์พล พัชรบุญสงวน 

 

ภาพท่ี 28 มีมผีนางรำ 

ท่ีมา : ชยันต์พล พัชรบุญสงวน 
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ถึงแม้ว่าภายในกลุ่มเกม Home Sweet Home : Survive (Official Group) จะสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นกันได้อย่างอิสระ แต่ก็ต้องอยู่ภายใต้กฎข้อบังคับต่างๆ เพื่อความเป็นระเบียบ โดยกฎข้อบังคับของกลุ่ม

เกม Home Sweet Home EP. 2 มีดังต่อไปนี ้

(1) โปรดอย่าพูดคุยเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับเกม Home Sweet Home : ไม่อนุญาตให้พูดคุยนอกเหนือจากเรื่อง

เกม Home Sweet Home ไม่ว่าเรื ่องอะไรก็ตาม เราอยากให้กลุ่ม Official เป็นกลุ่มสำหรับผู้เล่นอย่าง

จริงจังท่ีไม่เกี่ยวกับเรื่องอื่นๆ 

(2) โปรดอย่าพูดคุยเรื่องใดๆ ท่ีส่ือถึงเรื่องผิดกฎหมายของไทย : ส่ิงผิดกฎหมายเป็นส่ิงท่ีไม่สมควรโพสต์หรือ

แชร์เป็นอย่างยิ่ง ผู้โพสต์ควรตรวจสอบโพสต์ของตนเองก่อนโพสต์ลงกลุ่ม และเว็บพนัน, การค้าท่ีผิดกฎหมาย

, ฝากร้าน, กู้เงินจะไม่ได้รับอนุญาต 

(3) ห้ามมีการซื้อขายใดๆ : ห้ามมีการซื้อขายใดๆ หรือ Key ใดๆ ก็ตามท่ีหากมีปัญหาใดๆ เกิดขึ้นทางทีมงาน

จะไม่รับผิดชอบท้ังส้ิน 

(4) โปรดงดการพูดคุยท่ีจะส่ือไปถึงเรื่องการเมือง : กลุ่มเราไม่อยากให้มีประเด็นทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง 

จึงแนะนำให้งดการคุยเรื่องท่ีเกี่ยวกับการเมือง จะอนุญาตก็ต่อเมื่อเนื้อหานั้นเกี่ยวข้องกับเกมจริงๆ 

(5) โปรดพูดคุยอย่างมีมารยาทต่อผู้คนในกลุ่มเรา : การพูดคุยหรือ Post, Share และ Comment โปรดมี

มารยาทและไม่ใช้คำท่ีไม่เหมาะสม รวมไปถึงการเหยียดหยาม ดูถูก ว่าร้ายต่อกันเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาระหว่าง

กัน 

(6) โปรดพยายามไม่โพสต์ข ้อมูล Glitch หรือ Bug ในกลุ ่มน ี ้  : แนะนำการแจ้ง Bug ทาง email : 

hshssupport@ygg-cg.com เพื่อป้องกันการนำบัคมาใช้ของผู้เล่นในทางที่ผิด หากเป็นบัคที่ไม่ได้ส่งผล

กระทบดังกล่าวทางแอดมินจะตรวจสอบก่อนท่ีจะถูกโพสต์ลงกลุ่ม 

(7) ข้อตกลงต่อการโปรโมทของคุณในกลุ่มเรา : 7.1) อนุญาตให้แชร์ไลฟ์สตรีม ซึ่งทางแอดมินจะลบเมื่อสตรีม

นั้นจบแล้ว 7.2) คลิปวิดีโอที่เกี ่ยวข้องโดยตรงหรือเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเกมเป็นส่วนใหญ่ นอกนั้นเช่น 

Youtube Channel, Facebook Page ฯลฯ จะไม่ได้รับอนุญาต 
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(8) หลีกเลี่ยงการโพสต์, คอมเมนต์ขอคีย์หรือโค้ดเกม : ไม่อนุญาตขอคีย์เกมหรือโค้ดเกมใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้น

แต่จะเป็นกิจกรรมเท่านั้นเพื่อไม่ให้เกิดความรำคาญต่อสมาชิกคนอื่นๆ ในกลุ่ม 

(9) ไม่ควรแชร์ส่ือท่ีอนาจารหรือการช้ีนำทางเพศ : ไม่แชร์หรือโพสต์เว็บ รูปภาพ วิดีโอท่ีลามกอนาจาร ซึ่งไม่

เหมาะสม และไม่สมควรต่อเด็กและเยาวชน อีกท้ังอาจส่งผลกระทบต่อเรื่องอื่นๆ อีกด้วย 

(10) ขอความกรุณาอย่าแชร์, คุยถึงข้อมูลหลุดของเกมเรา : ไม่แชร์หรือเปิดเผยข้อมูลลับหรือหลุด/ยังไม่

ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการสู่กลุ่มของเรา เพื่อป้องกันข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงและแชร์ให้กับผู้ที่ไม่

ต้องการ และอาจจะสร้างความเสียหายต่อบริษัท จึงขอความร่วมมือ (Home Sweet Home : Survive 

(Official Group), 16 เมษายน 2565) 

สำหรับกฎข้อบังคับ 10 ข้อนี้ เป็นกฎที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อควบคุมสมาชิกภายในกลุ่มให้ปฏิบัติตามอย่าง

เคร่งครัด ห้ามมีการฝ่าฝืนกฎ ในหัวข้อถัดไปจะเป็นหัวข้อผู้บริโภคท่ีเป็นสมาชิกภายในกลุ่มนี้และแน่นอนว่าผู้บริโภค

เหล่านี้จะต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ 10 ข้อนี้เช่นกัน 

2.ผู้บริโภค 

สำหรับข้อมูลในหัวข้อผู้บริโภคนั้นจะเป็นการสัมภาษณ์ผู้บริโภคเกี่ยวกับประเด็นตัวละครผีนางรำท่ีมีการพูด

ถึงภายในกลุ่มเกม Home Sweet Home : Survive (Official Group) โดยมีคำถามอยู่ทั้งหมด  ข้อ ได้แก่ จำนวน

ผู้บริโภคท่ีผู้ศึกษาเลือกมาสัมภาษณ์รายบุคคลนั้นมีอยู่ 7 คน โดยแบ่งเป็นชาย 4 คน หญิง 3 คน ซึ่งเพศชายได้แก่ 1) 

คุณข้าวต้มกุ้ง (นามสมมติ) 2) คุณฟ็อกซี่ (นามสมมติ) 3) คุณปืน (นามสมมติ) และ 4) คุณนายซีเค (นามสมมติ) เพศ

หญิง ได้แก่ 1) คุณมินนิส (นามสมมติ) 2) คุณนัตสึ (นามสมมติ) และ 3) คุณลม (นามสมมติ) 

2.1) ประสบการณ์การรับรู้ผีนางรำ 

จากการที่ผู้ศึกษาได้ทำการสัมภาษณ์ผู้บริโภคทั้ง 7 คน ทำให้ผู้ศึกษาได้ทราบว่า ผู้บริโภคทั้ง 7 คนเคยมี

ประสบการณ์เกี ่ยวกับผีนางรำผ่านสื่อมาก่อน โดยสื่อที่พวกเขาเคยเห็นนั้นสามารถจัดประเภทออกมาได้เป็น 4 

ประเภท ได้แก่ 1) รายการวิทยุในแพลตฟอร์ม Youtube 2) ละคร 3) ซีรีส์ และ 4) ภาพยนตร์ 

คุณฟ็อกซี่ (นามสมมติ) อายุ 25 ปี เพศชาย ได้ให้ข้อมูลว่า เคยฟังเรื่องเล่าของผีนางรำผ่านรายการ The 

Shock” (ฟ็อกซี่, สัมภาษณ์, 2 มีนาคม 2565) คล้ายกับคุณนัตสึ (นามสมมติ) อายุ 17 ปี เพศหญิง ท่ีได้ให้ข้อมูลไปใน
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ทิศทางเดียวกันว่า “เคยเห็นในละครเรื่อง นางชฎา อ่ะค่ะ” (คุณนัตสึ, สัมภาษณ์, 5 มีนาคม 2565) เช่นเดียวกับคุณ

มินนิส (นามสมมติ) อายุ 27 ปี เพศหญิง ที่ได้ให้ข้อมูลไปในทิศทางเดียวกันว่า “เคยเห็นในซีรีส์เรื่อง อังคารคลุมโปง 

เดอะซีรีส์ อ่ะค่ะ” (คุณมินนิส, สัมภาษณ์, 1 มีนาคม 2565) และเช่นเดียวกับคุณปืน (นามสมมติ) อายุ 23 ปี เพศชาย 

ท่ีได้ให้ข้อมูลไปในทิศทางเดียวกันว่า “เคยเห็นในหนังเรื่อง ผีสามบาท น่ะค่ะ” (คุณปืน, สัมภาษณ์, 10 มีนาคม 2565) 

จากการที่ผู้บริโภคเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับผีนางรำผ่านสื่อ ทำให้พวกเขามีภาพจำเกี่ยวกับผีนางรำ ใน

เวลาต่อมาเมื่อผีนางรำได้เข้ามาอยู่ในเกม Home Sweet Home EP. 2 พร้อมกับมีการโฆษณาตัวเกมในแพลตฟอร์ม 

Facebook และ Youtube จึงเป็นโอกาสที่ทำให้ผู ้บริโภคเหล่านี้ได้รู้ จักกับเกม Home Sweet Home EP. 2 ซึ่ง

ผู้บริโภคก็ได้รับอิทธิพลจากการโฆษณาเกม ส่งผลให้พวกเขาอยากเข้ามาทำความรู้จักกับเกมนี้ 

คุณนัตสึ (นามสมมติ) ได้ให้ข้อมูลว่า รู้จักเกม Home Sweet Home Ep. 2 จากการติดตามช่อง Youtube 

ท่ีมีช่ือว่า “ToNy_GospeL” (คุณนัตสึ, สัมภาษณ์, 5 มีนาคม 2565) เช่นเดียวกับคุณนายซีเค (นามสมมติ) อายุ 28 ปี 

เพศชาย ที่ได้ให้ข้อมูลไปในทิศทางเดียวกันว่า “รู้จักเกมนี้ จากช่อง Youtube ที่ชื่อ Saroot Tubloy & The Zax 

Team อ่ะครับ” (คุณนายซีเค, สัมภาษณ์, 10 มีนาคม 2565) คล้ายกับคุณปืน (นามสมมติ) ท่ีได้ให้ข้อมูลไปในทิศทาง

เดียวกันว่า “รู้จักเกมนี้ เพราะ เคยเห็นโปสเตอร์ตัวละครผีนางรำใน Facebook อ่ะครับ แต่จำไม่ได้ว่าใครเป็นคนแชร์

มาอ่ะครับ” (คุณปืน, สัมภาษณ์, 10 มีนาคม 2565) และเช่นเดียวกับคุณข้าวต้มกุ้ง (นามสมมติ) อายุ 17 ปี เพศชาย 

ที่ได้ให้ข้อมูลไปในทิศทางเดียวกันว่า “รู้จักเกมนี้ เพราะ เคยเห็นโฆษณาเกมในเพจ Home Sweet Home : Game 

น่ะครับ” (คุณข้าวต้มกุ้ง, สัมภาษณ์, 11 มีนาคม 2565) 

จากการท่ีผู้บริโภคได้รู้จักเกม Home Sweet Home EP. 2 ผ่านการโฆษณาในแพลตฟอร์ม Facebook และ 

Youtube จึงทำให้พวกเขาต้องการบริโภคสินค้านี้ สำหรับผู้บริโภคท้ัง 7 คนท่ีผู้ศึกษาได้คัดเลือกมานั้นมีประสบการณ์

กับเกม Home Sweet Home EP. 2 และสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 1) ผู้ชมอย่างเดียว และ 2) เป็นท้ังผู้

เล่นและผู้ชม 

คุณนัตสึ (นามสมมติ) ได้ให้ข้อมูลว่า สาเหตุที ่เลือกดูเกม Home Sweet Home EP. 2 เพียงอย่างเดียว 

เพราะว่า “ท่ีบ้านไม่มีอุปกรณ์เล่นเกมอ่ะค่ะ ก็เลือกดูคลิปวิดีโอการแคสเกมในช่อง Youtube ท่ีช่ือว่า ToNy_GospeL 

น่ะค่ะ” (คุณนัตสึ, สัมภาษณ์, 9 เมษายน 2565) และคล้ายกับคุณลม (นามสมมติ) อายุ 24 ปี เพศหญิง ท่ีได้ให้ข้อมูล

ไปในทิศทางเดียวกันว่า “ที่เลือกดูเกมนี้ เพราะว่า กลัวผีนางรำมากเลยค่ะ ไม่กล้าเล่นเอง ก็เลยดูคลิปวิดีโอการ

แคสเกมนี้ในช่อง Youtube ท่ีช่ือว่า NutPinto ค่ะ” (คุณลม, สัมภาษณ์, 10 มีนาคม 2565) 
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คุณฟ็อกซี่ (นามสมมติ) ได้ให้ข้อมูลว่า “สาเหตุท่ีเลือกเล่นเกม Home Sweet Home EP. 2 และดูคลิปวิดีโอ

ด้วย เพราะว่า ผมต้องการเล่นเกมท่ีเป็นของคนไทยอ่ะครับ แล้วก็ท่ีดูคลิปวิดีโอด้วยก็เพราะ อยากรู้เกี่ยวกับวิธีการแก้

ปริศนาอ่ะครับ ก็เลยเลือกดูใน Youtube ท่ีช่ือว่า “zbing z. อ่ะครับ” (คุณฟ็อกซี่, สัมภาษณ์, 9 เมษายน 2565) และ

เช่นเดียวกับคุณนายซีเค (นามสมมติ) ที่ได้ให้ข้อมูลไปในทิศทางเดียวกันว่า สาเหตุที่เลือกเล่นเกม Home Sweet 

Home EP. 2 และดูคลิปวิดีโอด้วย “เพราะว่า ไม่สามารถแก้ปริศนาของเกมได้หมด มีบางด่านที่แก้เองไม่ได้ ก็เลยดู

คลิปวิดีโอการแคสเกมเพิ่มเติมในช่อง Youtube ที่ชื่อว่า “Bay Riffer อ่ะครับ” (คุณนายซีเค, สัมภาษณ์, 9 เมษายน 

2565) 

จากการให้ข้อมูลของผู้บริโภคท่ีเป็นคนดูอย่างเดียวและเป็นท้ังผู้เล่นและผู้ชม ทำให้ผู้ศึกษาได้เห็นว่าผู้บริโภค

ท่ีผู้ศึกษาคัดเลือกมามีประสบการณ์กับเกม Home Sweet Home EP. 2 แน่นอนว่าตัวละครท่ีพวกเขาได้เห็นในภาค

นี้ คือ ผีนางรำ แต่ก่อนหน้านั้นผีนางรำมักจะปรากฏตัวอยู่ในสื่อ โดยเฉพาะสื่อละคร ซีรีส์ และภาพยนตร์ และ

ผู้บริโภคท่ีนักศึกษาคัดเลือกมาก็เคยมีประสบการณ์ผ่านส่ือท่ีนำเสนอผีนางรำพร้อมกับภาพจำของผีนางรำท่ีได้มาจาก

การดูสื่อดังกล่าว เมื่อผีนางรำได้มาปรากฏตัวอยู่ในเกม Home Sweet Home EP. 2 ผู้บริโภคจึงเกิดความรู้สึกท่ี

อยากจะบริโภคและได้ทำการบริโภคเกมนี้ในรูปแบบของการเป็นผู้ชมเพียงอย่างเดียวและการเป็นทั้งผู้เล่นและผู้ชม 

แต่การท่ีจะบริโภคเกม Home Sweet Home EP. 2 ได้นั้นจำเป็นต้องมีสาเหตุในการบริโภค 

คุณนัตสึ (นามสมมติ) ได้ใหข้้อมูลว่า “สาเหตุท่ีเลือกดูเกม Home Sweet Home EP. 2 เพราะว่า สนใจเกม

นี้มาตั้งแต่ภาคแรกแล้วค่ะ แล้วก็พอรู้ว่ามีภาค 2 ก็เลยมาดูเนื้อเรื่องต่อ แล้วก็ชอบเพลง “บ้านแสนโศก” ในตอนจบ

ของเกมภาค 2 ด้วยค่ะ” (คุณนัตสึ, สัมภาษณ์, 9 เมษายน 2565) เช่นเดียวกับคุณลม (นามสมมติ) ที่ได้ให้ข้อมูลใน

ทิศทางเดียวกันว่า “สาเหตุท่ีเลือกดูเกม Home Sweet Home EP. 2 เพราะว่า อยากรู้เนื้อเรื่องต่อจากภาคแรกว่าจะ

เป็นยังไงต่อน่ะค่ะ” (คุณลม, สัมภาษณ์, 8 เมษายน 2565) เช่นเดียวกับคุณข้าวต้มกุ้ง (นามสมมติ) ท่ีได้ให้ข้อมูลไปใน

ทิศทางเดียวกันว่า “สาเหตุท่ีเลือกเล่นเกมและดูคลิปวิดีโอด้วย เพราะว่า เป็นเนื้อเรื่องต่อจากภาคแรกอ่ะครับ แล้วก็

ในภาคนี้จะได้เห็นผีนางรำที่น่ากลัวด้วย ก็เลยเลือกที่จะเล่นเกมแล้วก็ดูเพิ ่มเติมด้วยน่ะครับ” (คุณข้าวต้มกุ้ง, 

สัมภาษณ์, 8 เมษายน 2565) และเช่นเดียวกับคุณนายซีเค (นามสมมติ) ท่ีได้ให้ข้อมูลไปในทิศทางเดียวกันว่า “สาเหตุ

ท่ีเลือกเล่นเกมและดูคลิปวิดีโอ เพราะว่า อยากรู้เนื้อเรื่องท่ีต่อมาจากภาคแรกอ่ะครับ แล้วก็อยากจะเปิดประสบการณ์

ตัวเองให้กับเกมไทยและอยากผลักดันอุตสาหกรรมเกมไทยด้วยน่ะครับ” (คุณนายซีเค, สัมภาษณ์, 8 เมษายน 2565) 
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จากข้อมูลที่ได้มาจากการสัมภาษณ์ในเรื่องของสาเหตุในการเลือกบริโภคเกม Home Sweet Home EP. 2 

สามารถสรุปได้ว่า พวกเขาต้องการรู้เนื้อเรื่องท่ีต่อมาจากภาคแรก อีกท้ังการปรากฏตัวของผีนางรำในเนื้อเรื่องก็ยิ่งทำ

ให้ผู้บริโภคให้ความสนใจมากขึ้นไป และแน่นอนว่าผีนางรำท่ีอยู่ในเกมนั้นมีลักษณะเหมือนกับผีนางรำท่ีอยู่ในส่ือละคร 

ซีรีส์ และภาพยนตร์ ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงขอแสดงข้อมูลในแง่ของลักษณะความเหมือนและความแตกต่างระหว่างผีนางรำ

ในส่ือกับผีนางรำในเกมเป็นตาราง ดังนี ้

ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ (นามสมมติ) ลักษณะความเหมือนระหว่างผีนางรำในส่ือกับผีนางรำในเกม 

 

คุณฟ็อกซี่ 

1) หัวใส่ชฎา 2) ใส่ชุดรำไทย 3) ใบหน้าของผีนางรำทั้ง 2 ตัว

ไม่ได้ทาหน้าขาว 4) สถานที่ สถานที่ที่ผีนางรำทั้ง 2 ปรากฏ

ตัวเหมือนกัน คือ เรือนไทย (คุณฟ็อกซี่, สัมภาษณ์, 2 มีนาคม 

2565) 

 

คุณนัตสึ 

1) หัวใส่ชฎา 2) ไม่ทาหน้าขาว 3) ใส่ชุดรำไทย ผีนางรำใน

ละครจะใส่เป็นชุดตัวพระ ส่วนผีนางรำในเกมจะใส่เป็นชุดตัว

นาง 4) ใส่กระพรวนข้อเท้า 5) มีการรำ และ 6) สถานที่ ผี

นางรำท้ัง 2 ตัวปรากฏตัวอยูใ่นสถานท่ีแบบเดียวกัน คือ เรือน

ไทย (คุณนัตสึ, สัมภาษณ์, 5 มีนาคม 2565) 

 

มินนิส 

1) หัวใส่ชฎา 2) ใส่ชุดรำไทย 3) มีการรำ และ 4) สถานที่ ผี

นางรำในซีรีส์จะอยู่ในบ้านธรรมดาเหมือนกัน (คุณมินนิส, 

สัมภาษณ์, 1 มีนาคม 2565) 

 

คุณปืน 

1) หัวใส่ชฎา 2) ผีนางรำทุกตัวที ่ เคยเห็นใส่ช ุดรำไทย

ทรงเคร ื ่องเหม ือนก ันหมด และ 3) ม ีการรำ  (คุณปืน, 

สัมภาษณ์, 10 มีนาคม 2565) 
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ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ (นามสมมติ) ลักษณะท่ีแตกต่างระหว่างผีนางรำในส่ือกับผีนางรำในเกม 

 

 

 

คุณฟ็อกซี่ 

1) การรำ ผีนางรำใน The Shock จะไม่มีการรำ แต่ผี

นางรำในเกมมีการรำ 2) การทำร้ายหรือการฆ่าคน ผี

นางรำใน The Shock ไม ่ได ้ทำร ้ายหรือฆ่าคน แต่จะ

ปรากฏตัวออกมาในลักษณะของการยืนนิ่งพร้อมกับแสดง

สีหน้าโกรธ แต่ผีนางรำในเกมจะใช้มือของตนเองในการทำ

ร้ายตัวละครของผู้เล่น ด้วยการใช้เล็บข่วน ใช้มือบีบคอ 

และใช้มือแทงเข้าไปท่ีตัวละครของผู้เล่น 3) กระพรวนข้อ

เท้า ผีนางรำใน The Shock ไม่มีการพูดถึงกระพรวนข้อ

เท้า แต่ผีนางรำในเกมใส่กระพรวนข้อเท้า (คุณฟ็อกซี่, 

สัมภาษณ์, 2 มีนาคม 2565) 

 

 

คุณนัตสึ 

1) เล็บฟ้อน ผีนางรำในละครจะใส่เล็บฟ้อน แต่ผีนางรำใน

เกมไม่ใส่เล็บฟ้อน และ 2) การทำร้ายหรือการฆ่าคน ผี

นางรำในละครจะทำร้ายหรือฆ่าคน ด้วยการทำให้เหยื่อ

เห็นภาพหลอนแล้วปล่อยให้ตายไปเอง แต่ผีนางรำในเกม

จะทำร้ายหรือฆ่าคน ด้วยการใช้เล็บข่วน ใช้มือบีบคอ และ

ใช้มือแทงเข้าไปท่ีตัวละครของผู้เล่น (คุณนัตสึ, สัมภาษณ์, 

5 มีนาคม 2565) 

 

 

 

มินนิส 

1) ใบหน้าขาว ผีนางรำใน “อังคารคลุมโปงเดอะซีรีส์ ตอน 

นางรำ” จะมีหน้าขาว แต่ผีนางรำในเกมไม่มีหน้าขาว 2) 

การทำร้ายหรือการฆ่าคน ผีนางรำที่เคยเห็นจะใช้วิธีการ

เข้าสิงคนอื่นเพื่อใช้ร่างกายของบุคลนั้นในการทำร้ายผู้อื่น 

แต่ผีนางรำในเกมจะทำร้ายหรือฆ่าตัวละครของผู้เล่น ด้วย

การใช้เล็บข่วน ใช้มือบีบคอและใช้มือแทงเข้าไปท่ีตัวละคร

ของผู้เล่น (คุณมินนิส, สัมภาษณ์, 1 มีนาคม 2565) 
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คุณปืน 

1) ผีนางรำเป็นตัวพระหรือตัวนาง ในเรื่อง “ผีสามบาท” 

เป็นตัวพระ แต่ว่าผีนางรำในเกมเป็นตัวนาง ซึ่งจะแต่งกาย

ด้วยการนุ่งผ้าทรงเครื่อง 2) การทำร้ายหรือฆ่าคน ผีนางรำ

ที่เคยเห็นจะทำร้ายหรือฆ่าคนแบบทางอ้อม เช่น ฆ่าคน

โดยใช้พลังจิต แต่จะไม่ได้เข้ามาฆ่าคนโดยตรง แต่ผีนางรำ

ในเกมจะทำร้ายหรือฆ่าคนด้วยการใช้เล็บของตนเองข่วน

ไปท่ีตัวละครของผู้เล่น ใช้มือบีบคอและใช้มือแทงเข้าไปท่ี

ตัวละครของผู้เล่น 3) สถานท่ี สถานท่ีในภาพยนตร์จะเป็น

เรือนไทยแบบสมัยโบราณ แต่ในเกมจะเป็นเรือนไทยที่มี

ลักษณะเป็นหอพักรวม เป็นเรือนไทยท่ีผสมศิลปะตะวันตก 

(คุณปืน, สัมภาษณ์, 10 มีนาคม 2565) 

 

จากการที่ผู้บริโภคได้อธิบายถึงลักษณะความเหมือนและความแตกต่างระหว่างผีนางรำในสื่อกับผีนางรำใน

เกม ทำให้ผู้ศึกษาได้เห็นว่าผู้บริโภคเหล่านี้เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับเกม Home Sweet Home Ep. 2 และได้สัมผัส

กับตัวละครผีนางรำมาจริงๆ แน่นอนว่าเมื่อได้สัมผัสกับตัวละครผีนางรำมาแล้วไม่ว่าจะในฐานะคนดูอย่างเดียวหรือท้ัง

ผู้เล่นและคนดู พวกเขาต่างก็ต้องมีความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวละครผีนางรำว่า ในมุมมองของพวกเขานั้นคิดเห็นอย่างไร

ต่อผีนางรำ 

คุณฟ็อกซี่ (นามสมมติ) ได้ให้ข้อมูลว่า “ผีนางรำในเกมน่ากลัวตรงการกระทำอ่ะครับ ท่ีจะแบบพุ่งเข้ามาโจมตี

ตัวละครแบบไม่ทันต้ังตัว แล้วก็ประกอบกับบรรยากาศท่ีดูว้าเหว่และมืดด้วย โดยภาพรวมแล้วผีนางรำดูน่ากลัวครับ” 

(คุณฟ็อกซี่, สัมภาษณ์, 2 มีนาคม 2565) และเช่นเดียวกับคุณปืน (นามสมมติ) ที่ได้ให้ข้อมูลไปในทิศทางเดียวกนัว่า 

“ผีนางรำดูสวยมากกว่าน่ากลัวนะ ความน่ากลัวจะไปน่ากลัวตรงการกระทำของผีนางรำมากกว่า เช่น การเข้ามาโจมตี

ในระยะประชิดแบบกะทันหันอ่ะครับ ส่วนเนื้อเรื่องของเกมก็มีการเปิดเผยสาเหตุการตายของ “ราตรี” ก็ทำให้หลอน

ได้อยู่ รวมไปถึงการพากย์เสียงของตัวละครด้วยครับท่ีให้ความรู้สึกหลอน แต่กม็ีบางฉากในเกมท่ีเราจะต้องไปแอบในตู้ 

“ราตรี” ท่ีกำลังตามหาเราอยู่ก็จะพูดว่า “ออกมาเล่นกันไหม แอบมองเธออยู่นะจ๊ะ” ตรงนี้อ่ะพอผมได้ฟังแล้วก็รู้สึก

ตลกเล็กน้อยครับ” (คุณปืน, สัมภาษณ์, 10 มีนาคม 2565) 
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จากข้อมูลท่ีได้มาในเรื่องของทัศนคติท่ีมีต่อผีนางรำในฐานะตัวละครผีของเกม Home Sweet Home EP. 2 

ทำให้ผู้ศึกษาได้เห็นว่าความคิดเห็นของผู้บริโภคท่ีมีต่อตัวละครผีนางรำยังคงมีความน่ากลัวอยู่ในระดับหนึ่ง แต่ส่ิงท่ีทำ

ให้ผีนางรำมีความน่ากลัวมากขึ้น คือ การกระทำของเธอที่จะเข้าทำร้ายตัวละครโดยหมายที่จะเอาชีวิต อีกท้ัง

องค์ประกอบท่ีเป็นฉากมืดๆ และเสียงหลอนๆ ก็ช่วยเพิ่มอารมณ์ความน่ากลัวให้กับผู้บริโภคอีกด้วย 

ทางทีมงานผู้สร้างนอกจากจะสร้างเกม Home Sweet Home EP. 2 มาให้ผู้บริโภคได้เล่นแล้ว พวกเขายังได้

มีการสร้างกลุ่มขึ้นมาในแพลตฟอร์ม Facebook ที่มีชื่อว่า Home Sweet Home : Survive (Official Group) เพื่อ

รวบรวมผู้เล่นเข้ามาไว้ด้วยกัน เพื่อท่ีจะได้อยู่ในความดูแลของทีมงาน แต่ด้วยความท่ีเกม Home Sweet Home EP. 

2 เป็นเกมที่เล่นคนเดียว ไม่ใช่เกมออนไลน์เหมือนกับเกม Home Sweet Home : Survive ซึ่งเป็นภาคล่าสุดและมี

การอัปเดต การเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงทำให้ข่าวสารท่ีเกี่ยวกับเกม Home Sweet Home EP. 2 แทบจะไม่มี

เลย ถ้าหากจะมีคงมีแต่ตัวละครผีนางรำท่ีถูกพูดถึงและเคยกลายเป็นหัวข้อท่ีสมาชิกภายในกลุ่มให้ความสนใจกันอย่าง

มาก สำหรับผู้บริโภคท้ัง 7 คนท่ีผู้ศึกษาคัดเลือกข้อมูลมานำเสนอก็เป็นสมาชิกของกลุ่มเกม Home Sweet Home : 

Survive (Official Group) ซึ่งสาเหตุที่พวกเขาเข้ามาเป็นสมาชิกของกลุ่มนี้ เพราะว่าต้องการติดตามข่าวสารหรือ

กิจกรรมต่างๆ ที่เกี ่ยวข้องกับเกม Home Sweet Home ไม่ว่าจะเป็น Home Sweet Home (ภาคแรก), Home 

Sweet Home Ep. 2 และ Home Sweet Home : Survive แต่จากการไปสำรวจกลุ่มดังกล่าวพบว่าข่าวสารท่ีจะถูก

นำมาประกาศมากที่สุดจะเกี่ยวกับเกม Home Sweet Home : Survive เกม Home Sweet Home : Survive เป็น

เกมออนไลน์ เกมประเภทนี้ต้องได้รับการอัปเดตหรือเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อทำให้ผู้บริโภคท่ีสนใจเข้ามาเล่น

เกมนี้ และล่าสุดนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่จะทำให้การเล่นเกมนั้นดีขึ้น มาพร้อมกับแผนที่การเล่น และตัว

ละครใหม่ๆ ท่ีกำลังทยอยตามเข้ามา ส่ิงเหล่านี้จะเป็นอีกหนึ่งอย่างท่ีดึงดูดผู้บริโภคให้เข้ามาเล่นเกมนี้มากขึ้น เพื่อเป็น

เงินทุนสำหรับนำไปสร้างเกม Home Sweet Home ภาคต่อไป สำหรับผู้บริโภคท้ัง 7 คนท่ีผู้ศึกษาคัดเลือกข้อมูลมา

นำเสนอนั้นก็เคยมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับข่าวสารที่ทางทีมงานประกาศออกมา ซึ่งจะใช้วิธีการกดไลค์ กดแชร์ หรือ

แสดงความคิดเห็นในช่องความคิดเห็นในการตอบโต้ข่าวสารดังกล่าว รวมไปถึงเคยมีการโพสต์ลงไปในกลุ่มด้วย จาก

พฤติกรรมดังกล่าวสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1) โพสต์หาเพื่อนเล่นเกมภาค Survive 2) โพสต์การออก

แบบตัวละครผีในภาค Survive 3) โพสต์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเกมภาค Survive และ 4) โพสต์ Fan Art หรือมีม 

ท่ีมาจากเกมภาค Survive 

คุณปืน (นามสมมติ) ได้ให้ข้อมูลว่า “มีบ้างครับ ตอนเข้ากลุ่มแรกๆ ก็โพสต์หาต้ี แต่ตอนนี้ไม่แล้วครับ เอาไว้

กดไลค์ติดตามตามข่าวสารน่ะครับ” (คุณปืน, สัมภาษณ์, 1 เมษายน 2565) เช่นเดียวกับคุณนายซีเค (นามสมมติ) ท่ีได้
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ให้ข้อมูลไปในทิศทางเดียวกันว่า “เคยโพสต์ออกแบบตัวละครครับ ท่ีเป็นฝ่ัง Spector หรือ ผีครับอ่ะครับ” (คุณนาย

ซีเค, สัมภาษณ์, 1 เมษายน 2565) 

จากข้อมูลการสัมภาษณ์ทำให้ผู้ศึกษาได้เห็นว่าผู้บริโภคเหล่ามีพฤติกรรมในกลุ่มเกม Home Sweet Home : 

Survive (Official Group) มาก่อน ในกรณีของผีนางรำที่มีการพูดถึงในกลุ่มเกมมักจะเคยถูกพูดถึงในลักษณะอยู่ 2 

อย่าง ได้แก่ 1) การโพสต์ถามหาตัวละครผีนางรำว่า เมื่อไหรจ่ะเข้ามาอยู่ในเกมภาค Survive และ 2) ตัวละครผีนางรำ

ถูกโพสต์ในลักษณะของภาพ Fan Art ภาพวาด หรือมีมตลก ผีนางรำไม่ได้ถูกพูดถึงแค่ภายในกลุ่มเกม Home Sweet 

Home : Survive (Official Group) อย่างเดียว ในแพลตฟอร์ม Youtube ตัวละครผีนางรำก็ถูกนำไปทำเป็นอย่างอื่น 

คุณข้าวต้มกุ้ง (นามสมมติ) ได้ให้ข้อมูลว่า “เคยเห็นภาพผีนางรำที่เป็นปกเพลง บ้านแสนโศก ใน Youtube 

ด้วยอ่ะครับ” (คุณข้าวต้มกุ้ง, สัมภาษณ์, 11 มีนาคม 2565) และเช่นเดียวกับคุณฟ็อกซี่ (นามสมมติ) ท่ีได้ให้ข้อมูลไป

ในทิศทางเดียวกันว่า “ผมเคยเห็นวิดีโอผีนางรำเต้นเพลง mochino timothy kimino kimochi ลักษณะเพลงเปิดมา 

ราตรียืนเฉยๆ ถอดชุดผ้าสไบออก เป็นชุดเส้ือส้ัน กางเกงส้ัน และเต้นส่ายก้นไปมาอ่ะครับ” (คุณฟ็อกซี่, สัมภาษณ์, 2 

มีนาคม 2565) 

 

ภาพท่ี 29 ภาพผีนางรำท่ีกลายเป็นหน้าปกเพลง บ้านแสนโศก 

ท่ีมา : 

https://www.youtube.com/results?search_query=%E0%B8%9C%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%

B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B3+%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0

%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A8%E0%B8%81 

https://www.youtube.com/results?search_query=%E0%B8%9C%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B3+%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A8%E0%B8%81
https://www.youtube.com/results?search_query=%E0%B8%9C%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B3+%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A8%E0%B8%81
https://www.youtube.com/results?search_query=%E0%B8%9C%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B3+%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A8%E0%B8%81
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ภาพท่ี 30 วิดีโอผีนางรำกำลังเต้นเพลง เพลง mochino timothy kimino kimochi 

ท่ีมา : https://www.youtube.com/shorts/GqHJHiYkm94 

ส่วนภาษาท่ีใช้ในการรับรู้โดยท่ัวกันภายในกลุ่มเกมว่ากำลังพูดตัวละครผีนางรำอยู่นั้นก็จะมีอยู่ด้วยกัน ดังนี้ 

1) ผีนางรำ 2) ราตรี 3) อีราตรี และ 4) นางรำ ภาษาท่ีใช้ในการส่ือสารถึงตัวละครผีนางรำนั้นจะใช้คำตรง หรือช่ือของ

ตัวละครผีนางรำไปเลย ไม่ได้มีการใช้คำอื่นๆ ท่ีส่ือความหมายถึงตัวละครผีนางรำแต่อย่างใด 

ความคิดเห็นของผู้บริโภคท่ีมีต่อผีนางรำในเกม Home Sweet Home EP. 2 ในฐานะตัวละครของเกมนั้นส่วน

ใหญ่จะมองไปในทิศทางเดียวกันว่า ผีนางรำมีความน่ากลัว แต่อาจจะไม่ได้น่ากลัวเท่ากับผีนางรำท่ีพวกเขาเคยเห็นใน

ละคร ซีรีส์ หรือภาพยนตร์ นอกจากนี้ผู้บริโภคยังให้รายละเอียดเกี่ยวกับความและความแตกต่างระหว่างผีนางรำใน

สื่อที่พวกเขาเคยเห็นมากับผีนางรำในเกม โดยภาพรวมแล้วสิ่งที่เหมือนกันระหว่างผีนางรำในสื่อกับผีนางรำในเกม 

ได้แก่ 1) ชฎา 2) ชุดรำไทย และ 3) ท่ารำ แม้ว่าท้ัง 3 ส่วนท่ีผู้ศึกษาได้กล่าวมาจะมีเหมือนกันท้ังในส่ือและในเกม แต่

https://www.youtube.com/shorts/GqHJHiYkm94
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รายละเอียดนั้นก็จะแตกต่างกันไป อย่างเช่น ชฎา ผู้บริโภคบางคนบอกว่า ผีนางรำท่ีเคยเห็นจากส่ือจะใส่ชฎาท่ีไม่สูง

มากนัก แต่พอมาเห็นในเกมชฎาจะสูง ชุดรำไทย ผู้บริโภคบางคนบอกว่า ผีนางรำที่เคยเห็นในสื่อจะใส่ชุดรำตัวพระ 

แต่พอมาเห็นในเกมจะเป็นตัวนาง ผู้บริโภคบางคนบอกว่า ผีนางรำที่เคยเห็นในสื่อจะมีสไบข้างเดียว แต่พอมาเห็นผี

นางรำในเกมจะมีสไบ 2 ข้าง ส่วนท่ารำ ผู้บริโภคทั้งหมดบอกว่าทั้งผีนางรำที่เคยเห็นในสื่อและในเกมมีท่ารำ แต่

อาจจะมีลักษณะการร่ายรำท่ีต่างกันออกไปบ้าง แต่พวกเขาก็ยังมองว่ามีท่ารำเหมือนกัน 

ส่วนความแตกต่างระหว่างผีนางรำในสื่อกับผีนางรำในเกมโดยภาพรวม ได้แก่ 1) สถานที่ และ 2) การทำร้าย

หรือฆ่าคน ผู้บริโภคบางคนบอกว่า สถานที่ที่ผีนางรำในสื่อปรากฏตัวจะเป็นศาลบ้าง ป่าช้าบ้าง เรือนไทยบ้าง แต่ผี

นางรำในเกมจะปรากฏตัวแค่ในเรือนไทยอย่างเดียว ส่วนการทำร้ายหรือการฆ่าคน ผู้บริโภคท้ังหมดบอกว่า ผีนางรำท่ี

เคยเห็นในส่ือจะทำร้ายหรือฆ่าคนด้วยการใช้พลัง หรือทำให้เหยื่อเกิดอาการจิตหลอนและปล่อยให้เหยื่อตายไปเอง แต่

ผีนางรำในเกมจะทำร้ายหรือฆ่าคนตายด้วยการพุ่งเข้ามาโจมตีอย่างกะทันหันในระยะประชิด แล้วใช้มือในการทำร้าย

หรือฆ่า โดยใช้เล็บข่วนไปท่ีตัวละครของผู้เล่นท่ีช่ือ “ติม” ใช้มือบีบคอและใช้มือแทงเข้าไปท่ีตัวละครของผู้เล่น ซึ่งการ

กระทำดังกล่าวนี้จะเป็นการทำร้ายโดยตรง แต่ผีนางรำในส่ือจะเป็นการทำร้ายทางอ้อม สรุปโดยภาพรวมแล้วผีนางรำ

ในเกมยังคงมีลักษณะท่ีเหมือนกับในส่ือ แต่ในขณะเดียวกันก็มีบางอย่างท่ีแตกต่างกันเล็กน้อย ในบทท่ี 5 จะเป็นการ

วิเคราะห์และสรุป 
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บทท่ี 5 

วิเคราะห์และสรุป 

ข้อมูลในบทที่ 5 นี้จะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาจากการศึกษาการนำเสนอผีนางรำในสื่อประเภทต่างๆ 

ตั้งแต่หนังสือ รายการวิทยุในแพลตฟอร์ม Youtube ละคร ซีรีส์ ภาพยนตร์ และสื่ออินเทอร์เน็ต : แพลตฟอร์ม 

Youtube รวมไปถึงข้อมูลที่ได้มาจากการสัมภาษณ์ผู้ผลิตและผู้บริโภค โดยการวิเคราะห์นั้นจะเริ่มจากการวิเคราะห์

ข้อมูลท่ีได้มาจากการศึกษาการนำเสนอของผีนางรำในส่ือประเภทต่างๆ ก่อนเพื่อดูว่าผีนางรำท่ีถูกนำเสนอผ่านส่ือถูก

นำเสนอออกมาให้มีรูปแบบเดียวกันหรือไม่ ต่อมาจะนำข้อมูลที่ได้จากผู้ผลิตมาวิเคราะห์โดยใช้แนวคิดกระบวนการ

กลายเป็นสินค้า (Commoditization) วิเคราะห์กระบวนการสร้างตัวละครผีนางรำให้เป็นสินค้า เพื่อดูว่ากระบวนการ

สร้างตัวละครผีนางรำสอดคล้องกับแนวคิดกระบวนการกลายเป็นสินค้า (Commoditization) ของ ธีโอดอร์ อดอร์โน 

(Theodor W. Adorno) ในด้านใดบ้าง ถัดไปจะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาจากผู้บริโภค ซึ่งจะใช้แนวคิดชุมชน

เสมือน (The Virtual Community) วิเคราะห์กลุ่มเกม Home Sweet Home : Survive (Official Group) ท่ีผู้บริโภค

รวมกลุ ่มกัน เพื ่อดูว ่าชุมชนเสมือนดังกล่าวสอดคล้องกับคำนิยามของแนวคิดชุมชนเสมือน (The Virtual 

Community) ท่ี Howard Rheingold และ Nancy K. Baym นิยามไว้หรือไม่ 

เริ่มจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาจากการเก็บข้อมูลการนำเสนอผีนางรำในสื่อก่อน จากการที่ผู้ศึกษาได้ไป

เก็บข้อมูลการนำเสนอผีนางรำในส่ือต้ังแต่ หนังสือ รายการวิทยุในแพลตฟอร์ม Youtube ละคร ซีรีส์ ภาพยนตร์ และ

ส่ืออินเทอร์เน็ต : แพลตฟอร์ม Youtube ทำให้ผู้ศึกษาได้เห็นว่าผีนางรำในสื่อนั้นมักถูกนำเสนอออกมาเป็นแบบ

เดียวกัน คือ 1) หัวใส่ชฎา 2) ใส่ชุดรำไทย และ 3) มีการรำ ทั้ง 3 ข้อนี้จะเป็น 3 องค์ประกอบหลักที่ผู้ศึกษาเหน็ได้

จากการนำเสนอผีนางรำในแต่ละส่ือ 

“ชฎา” องค์ประกอบหลักของผีนางรำท่ีถูกนำเสนอผ่านส่ือ เป็นองค์ประกอบท่ีผู้ศึกษาได้เห็นจากการไปเก็บ

ข้อมูลเป็นอย่างแรก ไม่มีผีนางรำในส่ือใดไม่ใส่ชฎา ผีนางรำทุกตัวใส่ชฎา แต่จะมีผีนางรำอยู่หนึ่งตัวท่ีลักษณะของชฎา

แตกต่างไปจากผีนางรำตัวอื่นๆ ได้แก่ ผีนางรำในส่ือภาพยนตร์เรื่อง “บุษบา” จากการท่ีผู้ศึกษาได้กล่าวไว้ในบทท่ี 3 

ในส่วนท้ายของภาพยนตร์เรื่อง “บุษบา” ว่าผีนางรำในเรื่องนี้จะมีลักษณะการแต่งกายที่แตกต่าง ชฎาก็เป็นหนึ่งใน

เครื่องแต่งกายท่ีถูกดัดแปลงให้มขีนาดท่ีเล็กลง อาจเป็นเพราะภายในเนื้อเรื่องของภาพยนตร์เรื่องนี้ การรำไม่ใช่การรำ

แบบรำไทยโดยตรง แต่จะเป็นการรำท่ีผสมกับการเต้น หากให้นักแสดงใส่เครื่องแต่งกายท่ีเป็นนางรำไทยโดยตรงเกรง

ว่าอาจจะไม่เหมาะสม จึงต้องมีการดัดแปลงเครื่องแต่งกายให้มีขนาดที่พอเหมาะหรือกะทัดรัด ผู้ศึกษาคิดว่าด้วย
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เหตุผลนี้จึงทำให้ชฎาของผีนางรำในภาพยนตร์เรื ่อง “บุษบา” มีความแตกต่างจากผีนางรำในสื่ออื ่นๆ ในแง่ของ

รายละเอียด 

“ชุดรำไทย” องค์ประกอบหลักของผีนางรำท่ีถูกนำเสนอผ่านส่ือ เป็นองค์ประกอบท่ีผู้ศึกษาได้เห็นจากการไป

เก็บข้อมูลเป็นอย่างที่สอง ผีนางรำทุกสื่อจะต้องมีการใส่ชุดรำไทย แต่จะมีผีนางรำอยู่ 2 ตัวที่ชุดนั้นแตกต่างออกไป

และไม่ใช่ชุดรำไทย ตัวแรก คือ ผีนางรำในส่ือภาพยนตร์เรื่อง “บุษบา” จากท่ีผู้ศึกษาได้กล่าวไปในบทท่ี 3 ในส่วนท้าย

ของส่ือภาพยนตร์เรื่อง “บุษบา” ผีนางรำในเรื่องนี้จะมีเครื่องแต่งกายท่ีแตกต่างออกไปจากผีนางรำในส่ืออื่นๆ ชุดรำ

ไทยของผีนางรำในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เป็นหนึ่งในเครื่องแต่งกายเหล่านั้นที่มีการถูกดัดแปลงไป โดยชุดรำไทยของ

ภาพยนตร์เรื่องนี้จะเป็นลักษณะของผ้าคาดอก ไม่ใช่ชุดรำไทยแบบเต็มเครื่องเหมือนผีนางรำในส่ืออื่นๆ ส่วนทางด้าน

เหตุผลนั้นจะเหมือนกับที่ผู ้ศึกษาได้กล่าวไปในย่อหน้า “ชฎา” ส่วนผีนางรำตัวที่สอง คือ ผีนางรำที่อยู ่ในส่ือ

อินเทอร์เน็ต : แพลตฟอร์ม Youtube เป็นคลิปของ “คุณปริม” จากช่อง PRIMKUNG ที ่ได้มีการออกมาเล่า

ประสบการณ์ที่ตนเคยเจอกับผีนางรำในสมัยเรียน ผีนางรำที่เขาเจอใส่ชฎาก็จริง แต่ว่าไม่ได้ใส่ชุดรำไทย แต่เป็นชุด

นักเรียน นุ่งโจงกระเบนสีแดงและยืนรำ ภายในคลิปวิดีโอนั้น “คุณปริม” ก็ไม่ได้มีการอธิบายเพิ่มเติมหรือให้ข้อมูล

ใดๆ เกี่ยวกับชุดว่าทำไมถึงเป็นชุดถึงเป็นชุดนักเรียน อีกท้ังในตอนท้ายคลิปนั้นเขายังได้บอกว่าจนถึงปัจจุบันนี้ตัวของ

เขาเองก็ไม่รู้ว่าผีนางรำท่ีเขาเห็นนั้นเป็นอะไรกันแน่ เขาไม่สามารถหาคำตอบได้ 

“การรำ” องค์ประกอบหลักของผีนางรำที่ถูกนำเสนอผ่านสื่อ เป็นองค์ประกอบที่ผู้ศึกษาได้เห็นจากการไป

เก็บข้อมูลเป็นอย่างท่ีสาม ผีนางรำทุกส่ือจะมีการรำ แต่จะมีผีนางรำอยู่ 2 ตัวท่ีแตกต่างและไม่มีการรำแต่อย่างใด ตัว

แรก คือ ผีนางรำจากสื่อภาพยนตร์เรื่อง “บุษบา” นอกจากเครื่องแต่งกายของผีนางรำในเรื่องนี้จะถูกดัดแปลงแล้ว 

การรำก็ถูกดัดแปลงไปด้วย เหตุผลเดียวกับชฎาและชุดรำไทย เนื้อเรื่องของภาพยนตร์ “บุษบา” ไม่ได้เป็นนางรำไทย 

แต่จะเป็นนางรำที่ผสมผสานกับการเต้นแบบโมเดิร์นแดนซ์ ดังนั้น การรำของผีนางรำในเรื่องนี้จึงไม่ใช่การรำไทยแต่

อย่างใด แต่การรำจะออกไปทางเต้นมากกว่า ตัวท่ีสอง คือ ผีนางรำในคลิปวิดีโอของ “คุณแพร” จากช่อง Pear R1 ท่ี

ภายในคลิปนั้นคุณแพรจะแต่งตัวเป็นผีนางรำแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ประเภทบิ๊กไบค์แล้วมีเพลงประกอบ ซึ่งภายในคลิปนั้น

ก็ไม่ได้มีการเล่าเนื้อเรื่องแต่อย่างใด แต่จะเป็นคุณแพรขี่มอเตอร์ไซค์และขับไปเรื่อยๆ จนจบคลิปวิดีโอ 

หากนำองค์ประกอบหลักท้ัง 3 อย่าง คือ ชฎา ชุดรำไทย และการรำ มาวิเคราะห์จะสามารถวิเคราะห์ออกมา

ได้ว่า องค์ประกอบหลักท้ัง 3 นี้ถูกผลิตซ้ำ จะเห็นได้ว่าส่ือท่ีนำเสนอผีนางรำต้ังแต่หนังสือ รายการวิทยุในแพลตฟอร์ม 

Youtube ละคร ซีรีส์ ภาพยนตร์ และส่ืออินเทอร์เน็ต : แพลตฟอร์ม Youtube ต่างก็มีการนำเสนอองค์ประกอบหลัก
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ทั้ง 3 อย่าง ได้แก่ ชฎา ชุดรำไทย และการรำ แม้ว่าผีนางรำทุกสื่อจะมีการนำเสนอองค์ประกอบหลักทั้ง 3 อย่าง

เหมือนกัน แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าองค์ประกอบหลักท้ัง 3 อย่างนั้นจะต้องมีลักษณะเหมือนกันทุกอย่าง แม้กระท่ัง

รายละเอียดเองก็ไม่เหมือนกัน จากการท่ีผู้ศึกษาได้กล่าวไปในข้างต้น ผีนางรำในส่ือภาพยนตร์เรื่อง “บุษบา” ผีนางรำ

ในภาพยนตร์เรื่องนี้แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีองค์ประกอบหลักทั้ง 3 อย่าง แต่รายละเอียดนั้นแตกต่างกนัอยู่

พอสมควร หรืออีกหนึ่งเรื่องท่ีนำเสนอผีนางรำเหมือนกัน มีองค์ประกอบหลักท้ัง 3 อย่างเหมือนกัน แต่รายละเอียดไม่

เหมือนกัน คือ ซีรีส์เรื่อง “วิญญาณพิศวง ตอน แค้นนางรำ” ท่ีผีนางรำนั้นก็มีองค์ประกอบหลักท้ัง 3 อย่างเหมือนกัน 

แต่รายละเอียดแตกต่างกัน โดยชฎาของผีนางรำในซีรีส์เรื่องนี้จะมีลักษณะท่ีส้ัน ไม่ได้สูงยาว ชุดรำไทยจะคล้ายคลึงกับ

ชุดรำไทยของที่เป็นตัวพระ ยกเว้นการรำที่ยังคงเป็นการรำไทยอยู่ จากการที่องค์ประกอบหลักทั้ง 3 อย่างนั้นมี

เหมือนกัน แต่มีรายละเอียดท่ีแตกต่างกันออกไปทำให้ผู้ศึกษามองว่าเป็นรอยตำหนิของสินค้า ท่ีแม้ว่าจะผลิตออกมา

เหมือนกัน แต่ไม่ได้หมายความว่าตัวรายละเอียดจำพวกขนาด รูปร่างจะเหมือนกันทั้งหมด การวิเคราะห์ที่ผู้ศึกษา

อธิบายมาทั้งหมดจะอยู่ในส่วนของขั้นตอนการผลิตซ้ำ (Reproduction) ที่ตัวสินค้ามีรอยตำหนิที่แตกต่างกนัออกไป 

สำหรับย่อหน้าต่อไปจะเป็นการวิเคราะห์กระบวนการกลายเป็นสินค้าของผีนางรำในเกม Home Sweet Home EP. 

2 ซึ ่งข้อมูลที่จะนำมาวิเคราะห์นั ้นได้มาจากการไปสัมภาษณ์คุณศรุต ทับลอย (แซ็ค) ที ่ได้ให้ข้อมูลเกี ่ยวกับ

กระบวนการในการสร้างตัวละครผีนางรำ 

5.1) แนวคิดกระบวนการกลายเป็นสินค้า (Commoditization) ธีโอดอร์ อดอร์โน (Theodor W. Adorno) 

ได้อธิบายไว้ว่า คือ การนำวัฒนธรรมมาผลิตเป็นสินค้า โดยผ่านกระบวนการผลิตจากนายทุนนักอุตสาหกรรม ซึ่ง

ขั้นตอนการผลิตสินค้าวัฒนธรรมนั้นจะมีข้ันตอนท้ังหมด 4 ขั้นตอน ได้แก่ 

1) กระบวนการกลายเป็นสินค้า (Commodification) หมายถึง การนำวัฒนธรรมท่ีเป็นแนวคิด คติ ความเช่ือ 

ประเพณี หรืออื่นๆ ซึ่งมีลักษณะเป็นนามธรรมไปใส่ไว้ในวัตถุที ่สามารถจับต้องได้ ซึ ่งจะทำให้ผู ้บริโภค

สามารถท่ีจะรับรู้ได้ด้วยการสัมผัส 

2) กระบวนการทำให้เป็นมาตรฐาน (Standardization) หมายถึง ขั้นตอนในการทำให้เป็นเกณฑ์รับรองสินค้า

วัฒนธรรม เนื่องจากว่าตัววัฒนธรรมที่ถูกนำมาผลิตเป็นสินค้านั้นมีลักษณะที่เป็นนามธรรม ไม่สามารถ

มองเห็น จับต้อง หรือรู้สึกเองได้ ดังนั้น ในขัน้ตอนนี้จึงเป็นการทำให้สินค้าวัฒนธรรมมีเกณฑ์เพื่อใช้รับรองว่า 

วัฒนธรรมท่ีจะถูกนำมาผลิตนั้นมีมาตรฐานท่ีสามารถยืนยันได้ว่าสามารถใช้งานได้จริง มองเห็น และจับต้อง

ได้ 
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3) การผลิตเป็นจำนวนมาก (Mass Production) หมายถึง การผลิตสินค้าวัฒนธรรมให้มีจำนวนมาก เพื่อท่ีจะ

สามารถนำไปแพร่กระจายให้กับผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว 

4) การผลิตซ้ำ (Reproduction) หมายถึง การซ้ำภาพลักษณ์เดิมของสินค้าวัฒนธรรมผ่านสื่อต่างๆ เพื่อ

กระตุ้นให้ผู ้บริโภคเกิดความต้องการที่อยากจะครอบครองหรือบริโภคสินค้านั้นไว้ (ธัญพัชร ศรีมารัตน์ , 

2558: 16) 

เมื่อนำขัน้ตอนท้ัง 4 มาวิเคราะห์กระบวนการสร้างตัวละครผีนางรำในเกม Home Sweet Home EP. 2 ก็จะ

สามารถวิเคราะห์ออกมาได้ว่า 

1) กระบวนการกลายเป็นสินค้า (Commodification) คุณศรุต ทับลอย หรือคุณแซ็ค มีความต้องการท่ี

อยากจะทำเกมเกี่ยวกับผี และผีท่ีอยู่ในเกมนั้นจะต้องส่ือถึงความเป็นไทย ดังนั้น คุณแซ็คจึงได้หยิบยกความเช่ือเรื่องผี

ของคนไทยมาเป็นองค์ประกอบหลักภายในเกม แต่ผีส่วนใหญ่ท่ีอยู่ในความเช่ือของคนไทยนั้นประเทศเพื่อนบ้านหรือ

ต่างประเทศก็มีให้เห็น อย่างเช่น ผีกระสือ เป็นต้น เมื่อจะนำผีท่ีส่ือถึงความเป็นไทยมาเป็นตัวละครในเกมคุณแซ็คจึง

นึกถึงผีนางรำ เพราะเป็นผีที่ถูกคนไทยส่วนใหญ่พูดถึงกันและเห็นภาพ ฉะนั้นคุณแซ็คจึงได้มีการไปสอบถามและหา

ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับผีนางรำหรือนาฏศิลป์ ซึ่งข้อมูลท่ีจะนำมาใช้ในการสร้างผีนางรำนั้นได้มาจากคณะโจหลุยส์ เมื่อได้

ข้อมูลมาแล้วจึงเริ่มกระบวนการสร้างเกม 

สำหรับกระบวนการหรือขั้นตอนในการสร้างตัวละครผีนางรำจะมี ดังนี้ คิด Concept และคิดโครงสร้าง เนื้อ

เรื่อง ไอเดียต่างๆ ส่งต่อให้ Game Design : คิดวิธีการเล่นเกม, ทำโปรแกรมสำหรับเล่นเกม, ทำ AI Programing และ

ทำ Game Prototype ส่งต่อให้ Level designer : คิดวิธ ีการเล่นในแต่ละด่านจนจบเกม (ทำงานคู ่กับ Game 

Design) ทำเป็นม็อคอัพจำลอง ท้ังตัวละครและฉาก ลักษณะจะเป็นก้อนๆ โมเดลง่ายๆ ส่งต่อให้ คนเขียนบท : คิดเนื้อ

เรื่องของเกม (ทำงานคู่กับ Level designer เพราะ Level designer ต้องเอาเนื้อเรื่องมาดีไซน์ฉาก) ส่งต่อให้ Art : 

ออกแบบตัวละคร ฉาก พร็อพต่างๆ จะวาดรูปเป็น Concept Art (2 มิติ) ส่งต่อให้ 3D Artist : ปั้นตัวละคร ฉาก 

และพร็อพต่างๆ ที่เป็นภาพวาด ออกมาเป็นโมเดล 3 มิติ ส่งต่อให้  Texture Artist : ใส่ลวดลาย ใส่สี โมเดลที่ได้

ออกมาจะเป็นตัว high ท่ีมีรายละเอียดมาก ซึ่งยังเอาเข้าเกมไม่ได้ ดังนั้น ต้องทำการ Retopology [การจัดโครงสร้าง

ของโพลิก้อน (หน่วยย่อยของโมเดล 3 มิติ) ลดจำนวนโพลิก้อนให้เหลือน้อยท่ีสุด แต่ยังคงลักษณะตัวโมเดลเดิมไว้อยู่

ให้ได้มากท่ีสุด] จากนั้นเราจะได้ตัวโมเดลใหม่ท่ีมีโพลิก้อนน้อยจนสามารถท่ีจะ Run ได้ในรูปแบบเกม ส่งต่อให ้Rigger 

: คนท่ีทำหน้าท่ี Set up ใส่กระดูก หรือใส่ Control ต่างๆ ท่ีจะทำให้ตัวละครเคล่ือนไหวได้ (คนทำไส้ในหุ่นยนต์) ส่ง
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ต่อให้ Animator, คนทำ Motion capture : คนที่ทำ Motion capture ต้องไปนำคนที่เรียนรำจริงๆ มา Capture 

การเคล่ือนไหวของท่ารำ เพื่อส่งการเคล่ือนไหวนี้ไปให้ Animator ได้ทำการปรับแต่งตัวโมเดลให้ดูสวยงามขึ้นขณะท่ี

กำลังทำท่ารำ จากนั้นจะได้ตัวโมเดลท่ีเคล่ือนไหวตามส่ิงท่ีต้องการ ก็คือ ท่าวิ่ง หัวเราะ เดิน หายใจ ฆ่า ตาย ท่ารำ ท้ัง

โมเดลและไฟล์แอนิเมชันต่างๆ ส่งต่อให ้Technician Artist : เพื่อนำตัวโมเดลท่ีได้และไฟล์แอนิเมชันต่างๆ ไปใส่ไว้ใน

ตัวเกม แล้วก็ทำการปรับแสง สี เงา น้ำหนัก ให้ดูสวยงาม ทำเชดเดอร์ เท็คเจอร์ เอาทุกส่ิงทุกอย่างท่ีได้มาท้ังหมดมา

ใส่ไว้ในเกมแล้วทำให้มันสวยงาม รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาเทคนิคต่างๆ ทีนี้เรามีโมเดลท่ีเป็นพร็อพเป็นฉาก แต่มันจะ

ยังคงเป็นโมเดลเปล่าๆ ส่งต่อให้ คนทำฉากกับตัวละคร : พวกเขาจะเอาตัวโมเดลแล้วก็อื ่นๆ ที่ได้มาไปแทนท่ี

ตำแหน่งม็อกอัพที่ Level designer เขาจัดไว้ ซึ่งม็อคอัพที่ถูกจัดไว้ก่อนหน้านี้จะถูกแทนที่ด้วยโมเดลของจริง มีการ

ตกแต่งให้สวยงาม จัดวางใส่องค์ประกอบให้ดูสมจริง แต่งสี เสียง จัดฉากให้ดูสมจริง จากนั้นเราจะได้ตัวเกมท่ีออกมา

เล่นได้ แต่ไม่มีเสียง ส่งต่อให ้คนท่ีทำหน้าท่ีอัดบันทึกเสียง : ก็จะทำหน้าท่ีในการใส่เสียงตัวละคร เสียงโฟเล่ (เสียงของ

ร่วง ของหล่น เสียงฝีเท้า เขาจะไปบันทึกมาแล้วเอามาใส่ในเกม ให้มันสัมพันธ์กับการกระทำของตัวละครในเกม ส่งต่อ

ให้คนทำ Localization : ก็คือทำการแปลภาษาเป็นภาษาอื่น นอกจากภาษาไทย เพราะเกมไม่ได้ถูกนำไปขายแค่ใน

ประเทศไทยอย่างเดียว ขายต่างประเทศด้วย ส่งต่อให้คนเขียนบท : จะต้องเขียนบทให้นักแสดงอ่าน พากย์ แล้วก็อัด

บันทึกเสียงเอาไว้ รวมไปถึงสคริปต์บางอย่างท่ีไม่ได้พูดออกมาด้วยเสียง มันต้องบรรยายด้วยโน้ต กระดาษ จดหมายใน

เกม ก็จะต้องถูกเขียนขึ้นมา ซึ ่งจะให้คนที ่ทำโมเดลทำใส่เป็นเท็คเจอร์ของพร็อพ ของโมเดลต่างๆ ส่งต่อให้  

Technician Artist : พอเขานำทุกอย่างมารวมกันหมดแล้ว จะต้องมีการเล่นทดสอบเพื่อหาบัค ซึ่งใช้เวลานาน จบ

ขั้นตอนในส่วนของกระบวนการสร้างตัวละครผีนางรำ นั่นหมายความว่า ตัวละครผีนางรำได้ถูกสร้างจนเสร็จและถูก

นำไปไว้ในตัวเกม Home Sweet Home EP. 2 เรียบร้อย เมื่อสร้างเกมเสร็จและมีแก้ไขจุดต่างๆ จนตัวเกมไม่มีปัญหา

ใดๆ แล้วก็ทำการโฆษณาตัวเกม Home Sweet Home EP. 2 โดยการทำเป็นโปสเตอร์แล้วใช้ตัวละครผีนางรำเป็นตัว

โปรโมทลงในแพลตฟอร์ม Facebook และทำคลิปวิดีโอเปิดตัวส้ันๆ ลงในแพลตฟอร์ม Youtube จากนั้นนำตัวเกมไป

วางขายในแพลตฟอร์ม Steam ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการซื้อขายเกม สำหรับราคาเกม Home Sweet Home 

EP. 2 จะอยู่ 456 บาท หากผู้บริโภคอยากเล่นเกม Home Sweet Home EP. 2 จะต้องทำการซื้อก่อนและถึงจะ

สามารถดาวน์โหลดตัวเกมไปเล่นได้ 

2) กระบวนการทำให้เป็นมาตรฐาน (Standardization) สำหรับขั้นตอนนี้ คือ ขั้นตอนท่ีทำให้ตัวเกม Home 

Sweet Home EP. 2 ซึ่งมีตัวละครผีนางรำอยู่ในนั้นถูกทำออกมาให้มีมาตรฐานการเล่นท่ีเหมือนกัน กล่าวคือ การเล่น

เกม Home Sweet Home EP. 2 จะต้องเป็นไปอย่างราบรื่น ปกติ ไม่พบความผิดปกติใดๆ ตั้งแต่ฉากในเกม แสง สี 
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เสียงและองค์ประกอบอืน่ๆ รวมไปถึงตัวละครต่างๆ ภายในเกมอย่างเช่น ผีนางรำ ท่ีจะปรากฏตัวออกมาตามเนื้อเรื่อง

ท่ีได้มีการต้ังค่าเอาไว้โดยทีมงานผู้ผลิต ซึ่งในการทำให้ตัวเกมมีมาตรฐานได้นั้นจะต้องมีการทดสอบตัวเกม มีปรับแก้

องค์ประกอบต่างๆ รวมไปถึงการแก้บัค (ความผิดปกติ) ทางทีมงานผู้ผลิตจะต้องทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ จนกว่าตัวเกมจะ

ไม่มีข้อผิดพลาดใดๆ นอกจากจะมีปรับแก้ไขจุดบกพร่องต่างๆ แล้วทางทีมงานผู้ผลิตได้มีการทำเกม Home Sweet 

Home EP. 2 Demo ซึ่งเป็นตัวเกมทดลองผู้เล่นได้มาเล่นกันก่อนที่จะไปเล่นตัวเต็มทั้งหมด เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้

เล่นท่ัวไปได้เข้ามาทดลองเล่นเกม Home Sweet Home EP. 2 ก่อนเพื่อดูว่ามาตรฐานของเกมท่ีทางทีมงานผู้ผลิตทำ

ออกมาและแก้ไขแล้วมีปัญหาใดๆ อีกหรือไม่ 

3) การผลิตเป็นจำนวนมาก (Mass Production) ขั้นตอนนี้ทางทีมงานผู้ผลิตไม่ได้มีการสร้างเกม Home 

Sweet Home EP. 2 เป็นจำนวนมาก แต่สร้างเพียงแค่เกมเดียวแล้วนำไปวางขายในแพลตฟอร์ม Steam สำหรับ

แพลตฟอร์ม Steam ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการซื้อขายเกมนั้นไม่ได้เหมือนกับการซื้อขายในตลาดทั่วไปที่พ่อค้า

หรือแม่ค้านำสินค้ามาวางขายไว้หน้าร้านแล้วรอลูกค้ามาซื้อ เมื่อลูกค้ามาซื้อไปแล้วสินค้าที่ถูกซื้อก็จะหายไปและ

จะต้องมีการเติมสินค้าอยู่ตลอดเวลา แต่แพลตฟอร์ม Steam นั้นเป็นระบบการขายเกมแบบดิจิทัลดาวน์โหลด เมื่อ

ผู้บริโภคมาทำการซื้อเกม Home Sweet Home EP. 2 และดาวน์โหลดไปเล่นแล้ว ตัวเกม Home Sweet Home 

EP. 2 ที่ทางทีมงานผู้ผลิตนำมาวางขายในแพลตฟอร์ม Steam นั้นก็ไม่ได้หายไปไหน แต่ยังคงอยู่ในแพลตฟอร์ม 

Steam เหมือนเดิม ทีนี้คำว่าจำนวนมากนั้นจะไม่ได้อยู่ที่การวางขายของทีมงานผู้ผลิต แต่คำว่าจำนวนมากนั้นจะไป

อยู่กับจำนวนผู้บริโภคที่มาทำการซื้อและดาวน์โหลดไปเล่น ยิ่งจำนวนผู้บริโภคมาซื้อและดาวน์โหลดเกมนี้ไปมาก

เท่าไหร่ จำนวนตัวเกม Home Sweet Home EP. 2 ก็จะยิ่งถูกซื้อและดาวน์โหลดไปเป็นจำนวนมาก นั่นหมายความ

ว่าตัวละครผีนางรำที่เป็นหนึ่งในตัวละครของเกมนี้ก็จะถูกซื้อและดาวน์โหลดไปเป็นจำนวนมากพร้อมกับตัวเกม 

Home Sweet Home EP. 2 

4) การผลิตซ้ำ (Reproduction) สำหรับขั้นตอนนี้สืบเนื่องมาจากขั้นตอนท่ีแล้ว คือ การผลิตเป็นจำนวนมาก 

(Mass Production) ที่เกม Home Sweet Home EP. 2 ถูกนำไปวางขายในแพลตฟอร์ม Steam ซึ่งเป็นระบบขาย

เกมแบบดิจิทัลดาวน์โหลด เมื่อจำนวนผู้บริโภคท่ีเข้ามาซื้อมีมากเท่าไหร่ จำนวนตัวเกม Home Sweet Home EP. 2

ท่ีถูกซื้อและดาวน์โหลดไปก็จะมีจำนวนมากขึ้น นั่นรวมไปถึงตัวละครผีนางรำท่ีจะถูกซื้อและดาวน์โหลดไปเป็นจำนวน

มากเช่นกัน และด้วยความที่จำนวนตัวเกม Home Sweet Home EP. 2 และตัวละครผีนางรำถูกซื้อและดาวน์โหลด

ไปเป็นจำนวนมากจากผู้บริโภค ทำให้จำนวนตัวเกมและตัวละครท่ีผู้บริโภคซื้อและดาวน์โหลดไปมีความเหมือนกันทุก

ประการ ทั้งมาตรฐานการเล่นและตัวละครผีนางรำ รวมไปถึงองค์ประกอบทุกอย่างที่อยู่ภายในเกมก็จะเหมือนกัน
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ทั้งหมดตามจำนวนผู้บริโภคที่เข้ามาซื้อและดาวน์โหลดเกมนี้ไปจากแพลตฟอร์ม Steam กล่าวคือ ไม่ว่าจำนวน

ผู้บริโภคที่เข้ามาซื้อและดาวน์โหลดเกม Home Sweet Home EP. 2 จะมีมากน้อยเท่าใด แต่สิ่งที่จำนวนผู้บริโภค

เหล่านั้นได้ไปจะเหมือนกันหมดทุกอย่าง อีกท้ังการผลิตซ้ำนั้นไม่ได้ผลิตซ้ำแค่เกม Home Sweet Home EP. 2 อย่าง

เดียว ในบทที่ 3 ที่ผู้ศึกษาได้ทำการนำเสนอผีนางรำที่ถูกนำเสนอผ่านสื่อตั้งแต่หนังสือ รายการวิทยุในแพลตฟอร์ม 

Youtube ละคร ซีร ีส์ ภาพยนตร์ และสื ่ออินเทอร์เน็ต : Youtube ผีนางรำที ่ถูกนำเสนอผ่านสื ่อเหล่านี ้ก ็มี

องค์ประกอบหลัก 3 อย่างที่ถูกผลิตซ้ำเหมือนกัน ได้แก่ 1) ชฎา 2) ชุดรำไทย และ 3) การรำ และเมื่อนำผีนางรำใน

เกมมาวิเคราะห์ดูแล้ว พบว่าผีนางรำในเกม Home Sweet Home EP. 2 ก็มีองค์ประกอบหลักทั้ง 3 อย่างเหล่านี้

เหมือนกัน ดังนั้น จึงถือได้ว่า ผีนางรำในเกม Home Sweet Home EP. 2 ถูกผลิตซ้ำเหมือนกับผีนางรำท่ีถูกนำเสนอ

ผ่านส่ือ ในย่อหน้าต่อไปจะเป็นการวิเคราะห์กลุ่มเกม Home Sweet Home : Survive (Official Group) 

5.2) แนวคิดชุมชนเสมือน (The Virtual Community) Howard Rheingold ได้ให้ความหมายว่า เป็นการ

รวมกลุ่มของสมาชิกในชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ฯลฯ โดยอาศัย

คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ผ่านการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ โดยไม่จำกัดเวลาและ

สถานท่ี จนกระท่ังพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกท้ังแบบส่วนตัวและส่วนรวม ซึ่งการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่าง

สมาชิกจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื ่อสมาชิกในกลุ่มที่รวมกันเหล่านี้มีจำนวนมากพอและรู้จักกันต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน 

Rheingold (1993 อ้างถึงใน ธนา ธุระกิจ, 2560) ส่วน Nancy K. Byam นั้นก็ได้ต่อยอดว่า นอกจากจะมีการพูดคุย

แลกเปล่ียนความคิดเห็นภายในกลุ่มแล้ว ยังมีการต้ังกฎเกณฑ์ขึ้นมาเพื่อใช้ควบคุมสังคมอีกด้วย 

ทั้ง Rheingold และ Byam ต่างก็ได้มีการพูดถึงลักษณะพิเศษของชุมชนเสมือนเอาไว้คนละ 4 ข้อ ดังนั้น ผู้

ศึกษาจึงขอเลือกเพียงบางข้อมาใช้ในการวิเคราะห์กลุ ่มเกม Home Sweet Home : Survive (Official Group) 

สำหรับ Rheingold ผู้ศึกษาเลือกข้อที่ 1 ได้แก่ ไม่ผูกติดกับลักษณะทางกายภาพ สามารถลื่นไหลเปลี่ยนแปลงได้

ตลอดเวลาตามความสนใจของผู้คนในชุมชน ส่วนลักษณะพิเศษชุมชนเสมือนของ Baym ผู้ศึกษาเลือกมา 3 ข้อ ได้แก่ 

1) รูปแบบของการแสดงออก (Form of Expression) และ 2) อัตลักษณ์ (Identity) และ 3) กฎเกณฑ์ข้อบังคับ 

(Norm) รวมกัน 4 ข้อ เมื่อนำลักษณะพิเศษของชุมชนเสมือนท่ีเลือกมา มาวิเคราะห์กลุ่มเกม Home Sweet Home : 

Survive (Official Group) จะสามารถวิเคราะห์ได้ว่า 

1) ไม่ผูกติดกับลักษณะทางกายภาพ สามารถลื่นไหลเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามความสนใจของผู้คนใน

ชุมชน สำหรับกลุ่มเกม Home Sweet Home : Survive (Official Group) เป็นกลุ่มเกมท่ีถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรวบรวม
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ผู้คนที่มีสนใจในตัวเกม Home Sweet Home : Survive ภายในกลุ่มเกมก็จะมีการพูดถึงตัวเกม Home Sweet 

Home : Survive กันเป็นหลัก เช่น การสอบถามเกี่ยวกับวิธีการเล่นเกมภาค Survive สำหรับผู้เล่นใหม่ว่าควรเริ่ม

เรียนรู้จากสิ่งใดก่อน การหาเพื่อนเล่นเกม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเกมภาค Survive เป็นต้น อีกทั้งใน

ปัจจุบันนี้เกม Home Sweet Home : Survive กำลังอยู่ในช่วงการพัฒนาครั้งใหญ่จึงทำให้ตัวเกมภาค Survive ยิ่งมี

การพูดถึงมากขึ้น สำหรับเกม Home Sweet Home EP. 2 เคยมีการพูดถึงภายในกลุ่มดังกล่าว แต่ว่าจะไม่บ่อยมาก

นัก โดยส่ิงท่ีมักจะถูกพูดถึงท่ีเกี่ยวข้องกับตัวเกม Home Sweet Home EP. 2 คือ ตัวละครผีนางรำ ซึ่งจะมีการพูดถึง

ในด้านต่างๆ เช่น ความหมายของช่ือตัวละครผีนางรำท่ีช่ือ “ราตรี”, ต้นแบบของตัวละครผีนางรำว่าทางทีมงานผู้ผลิต

นำใครมาเป็นต้นแบบในการสร้าง หรือจะเป็นการพูดถึงตัวละครผีนางรำในลักษณะอื่นอย่าง Fan Art หรือรูปภาพอื่น

ที่สื ่อถึงผีนางรำ เป็นต้น ในกรณีของการพูดถึงเกม Home Sweet Home : Survive ก็จะมีการถามหาตัวละครผี

นางรำว่า “เมื่อไหร่จะนำผีนางรำเข้ามาในภาค Survive” 

2) รูปแบบของการแสดงออก (Form of Expression) รูปแบบการแสดงออกของตัวละครผีนางรำที่มีอยู่ใน

กลุ่มเกม Home Sweet Home EP. 2 นั้นจะแสดงออกโดยลักษณะของการโพสต์ลงไปในกลุ่มพร้อมกับเขียนข้อความ

ท่ีเกี่ยวข้องกับตัวละครผีนางรำ เช่น มีการนำรูปภาพตัวละครผีนางรำจากเกม Home Sweet Home EP. 2 พร้อมกับ

เขียนข้อความที่เป็นคำพูดประจำตัวของตัวละครผีนางรำและทำการโพสต์ลงไปในกลุ่มเกม หรือจะเป็นการโพสตร์ูป 

Fan Art หรือมีมที่มีตัวละครผีนางรำ และใส่ข้อความอื่นที่ไม่ใช่คำพูดประจำตัวของผีนางรำ อาจจะเป็นข้อความใน

ลักษณะเชิงตลก เป็นต้น 

3) อัตลักษณ์ (Identity) สำหรับอัตลักษณ์ของผีนางรำ ซึ่งเป็นตัวละครในเกม Home Sweet Home EP. 2 

ท่ีมีการพูดถึงในกลุ่มเกม Home Sweet Home : Survive (Official Group) นั้น จากการท่ีผู้ศึกษาได้ไปทำการค้นหา 

พบว่า การพูดถึงตัวละครผีนางรำ ไม่ว่าจะเป็นการโพสต์ตัวละครผีนางรำในลักษณะของ Fan Art หรือมีมตลก การ

โพสต์ในลักษณะของการถามตัวละครผีนางรำในการพูดถึงตัวเกมภาค Survive หรือการโพสต์ใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้อง

กับตัวละครผีนางรำ สัญลักษณ์ที่ใช้ในการสื่อถึงตัวละครดังกล่าวจะไม่ใช่ประโยคยาวๆ หรือใช้ภาษาที่เฉพาะเจาะจง

เป็นพิเศษ แต่ภายในกลุ่มเกมที่มีการพูดถึงตัวละครผีนางรำในลักษณะการโพสต์ต่างๆ นั้นพวกเขาจะใช้คำว่า “ผี

นางรำ, ราตรี (ช่ือตัวละครผีนางรำ)” ตรงตัว ไม่ได้มีการใช้คำอื่นมาแทนแต่อย่างใด 2 คำท่ีผู้ศึกษาได้บอกไปก่อนหน้า

นี้นั้นเป็น 2 คำท่ีจะเห็นได้บ่อยเกือบทุกโพสต์ท่ีมีการพูดถึงตัวละครผีนางรำ แต่จากการสัมภาษณ์ผู้บริโภคเพิ่มเติมก็

จะมีคำว่า “อีราตรี, นางรำ” แต่โพสต์ส่วนใหญ่ในกลุ่มเกม Home Sweet Home : Survive (Official Group) จะไม่
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ค่อยนิยมใช้คำนี้กันมากเท่าไหร่ ดังนั้น สำหรับอัตลักษณ์ของตัวละครผีนางรำท่ีมีการพูดถึงในกลุ่มเกม Home Sweet 

Home : Survive (Official Group) คือคำว่า ผีนางรำ และ “ราตรี” 

4) กฎเกณฑ์ข้อบังคับ (Norm) สำหรับกลุ ่มเกม Home Sweet Home : Survive (Official Group) ใน

แพลตฟอร์ม Facebook นั้นได้มีการตั้งกฎข้อบังคับขึ้นมา 10 ข้อ เพื่อทำให้สังคมภายในกลุ่มเป็นระเบียบเรียบรอ้ย 

โดยกฎข้อบังคับ 10 ข้อนั้นมีดังนี้ (1) โปรดอย่าพูดคุยเรื่องท่ีไม่เกี่ยวเกม Home Sweet Home ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆ 

ก็ตาม (2) โปรดอย่าพูดคุยเรื่องใดๆ ที่สื่อถึงเรื่องผิดกฎหมายของไทย (3) ห้ามมีการซื้อขายใดๆ ทั้งสิ้น หากมีทาง

ทีมงานจะไม่รับผิดชอบ (4) โปรดงดการพูดคุยท่ีจะส่ือไปถึงเรื่องการเมือง (5) โปรดพูดคุยอย่างมีมารยาทต่อสมาชิกคน

อื่นในกลุ่ม (6) โปรดพยายามไม่โพสต์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหรือข้อบกพร่องของตัวเกม Home Sweet Home 

ในกลุ่มนี้ และควรแจ้งไปให้ทีมงานผู้ดูแลเกมนี้ทางอีเมลได้รับทราบ (7) ข้อตกลงต่อการโปรโมทของผู้เล่นในกลุ่มเกม 

(8) หลีกเลี่ยงการโพสต์ คอมเม้นท์ขอรหัสหรือโค้ดเกม (9) ไม่ควรแชร์สื่อที่อนาจารหรือมีการชี้นำทางเพศ และ (10) 

ขอความกรุณาอย่าแชร์หรือพูดคุยเกี่ยวกับข้อมูลหลุดของเกม ด้วยกฎข้อบังคับท้ัง 10 ข้อเหล่านี้จึงทำให้เนื้อหาภายใน

กลุ่มเกม Home Sweet Home : Survive (Official Group) มีแต่การพูดถึงตัวเกม Home Sweet Home (Survive) 

อย่างเดียว ทั้งการโพสต์หาเพื่อเล่นเกม โพสต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โพสต์สอบถามเกี่ยวกับตัวเกมภาค Survive 

สำหรับมือใหม่ หรือแม้แต่การโพสต์รูปภาพเกี่ยวกับตัวละครต่างๆ ก็จะมีการใช้ข้อความท่ีสุภาพ ไม่หยาบคาย และไม่

ส่ือถึงส่ิงผิดกฎหมาย เพศ และการเมือง 
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สรุปผลการศึกษา 

สรุปการวิเคราะห์ สำหรับการกลายเป็นสินค้าของผีนางรำนั้นจะมาจากขั้นตอนการสร้างเกมตั้งแต่การหา

ข้อมูลมาทำเกมและเข้าสู่กระบวนการ Pre – Production, Production, และ Post Production เมื่อทำการทดสอบ

ตัวเกมและแก้ไขข้อบกพร่องจนเสร็จสิ้นแล้ว ก็นำตัวเกมไปวางขายในแพลตฟอร์ม Steam และมีการโฆษณาตัวเกม

ด้วยการใช้ตัวละครผีนางรำมาโปรโมทตัวเกม มาตรฐานของสินค้าดังกล่าวจะต้องเล่นได้อย่างปกติ ไม่พบข้อผิดพลาด

ใดๆ จนจบเกม ด้วยความที่ตัวเกมถูกวางขายในระบบดิจิทัลดาวนืโหลดจึงทำให้ผู้บริโภคนั้นสามารถเข้ามาซื้อและ

ดาวน์โหลดได้เป็นจำนวนมาก ไม่ว่าผู้บริโภคจะซื้อและดาวน์โหลดไปมากเท่าใด แต่ตัวเกมที่ได้ไปนั้นก็จะเหมือนกัน

หมด ส่วนชุมชนเสมือนอย่างกลุ่มเกม Home Sweet Home : Survive (Official Group) ครั้งหนึ่งผีนางรำเคยถูกพูด

ถึงและมักจะแสดงออกมาในลักษณะของการโพสต์เป็นรูปภาพพร้อมกับข้อความที่มีการพูดถึงตัวละครดังกล่าว โดย

การใช้คำตรงท่ีส่ือถึงผีนางรำ อีกท้ังภายในกลุ่มยังมีกฎข้อบังคับเพื่อทำให้สังคมภายในกลุ่มไม่เกิดความวุ่นวายและมี

แต่การพูดคุยเกี่ยวกับเกม Home Sweet Home อย่างเดียวเท่านั้น ย่อหน้าต่อไปจะเป็นการสรุป 

สรุป การนำเสนอผีนางรำผ่านส่ือต้ังแต่หนังสือ รายการวิทยุในแพลตฟอร์ม Youtube ละคร ซีรีส์ ภาพยนตร์ 

และส่ืออินเทอร์เน็ต : Youtube มีการนำเสนอผีนางรำท่ีเหมือนกัน กล่าวคือ ผีนางรำท่ีถูกนำเสนอผ่านส่ือถูกผลิตซ้ำ 

ส่วนกระบวนการกลายเป็นสินค้าของผีนางรำในเกม Home Sweet Home EP. 2 เกิดมาจากความต้องการของคุณ

ศรุต ทับลอย หรือคุณแซ็ค ท่ีมีความต้องการท่ีอยากจะทำเกมเป็นของตัวเองจึงได้เริ่มการทำเกมข้ึนมา ซึ่งในขั้นตอน

การสร้างเกมจะต้องมีการสร้างตัวละคร โดยทางทีมงานคุณแซ็คก็ได้มีการไปหาข้อมูลเกี่ยวกับนางรำจากคณะโจหลุยส์ 

แล้วนำข้อมูลท่ีได้มาใช้อ้างอิง จากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการการสร้างตัวละครผีนางรำ เมื่อองค์ประกอบทุกอย่างในเกม

ทุกนำมารวมกันเป็นหนึ่งเดียว และมีการแก้ไขต่างๆ เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้มีการนำตัวเกมดังกล่าวไปวางขายใน

แพลตฟอร์ม Steam จากนั้นก็ทำการโฆษณาตัวเกมโดยการทำเป็นโปสเตอร์ลงในแพลตฟอร์ม Facebook และ 

Youtube 

ส่วนความคิดเห็นของผู้บริโภคท่ีมีต่อผีนางรำในเกม Home Sweet Home EP. 2 สามารถสรุปได้ว่า ผีนางรำ

ในเกมมีความคล้ายคลึงกับผีนางรำในสื่อที่พวกเขาเคยเห็น ส่วนกลุ่มเกม Home Sweet Home EP. 2 ที่เป็นชุมชน

เสมือนก็ได้เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้มีการพูดคุยกันเกี่ยวกับตัวเกม ไม่ว่าจะเป็นตัวเกมหรือตัวละคร โดยเฉพาะผีนางรำ

ท่ีมีการพูดถึงในหลากหลายรูปแบบ ท้ังโพสต์ท่ีถามถึงผีนางรำว่าเมื่อไหร่จะเข้ามาในภาค Survive การโพสต์ผีนางรำ

ในลักษณะของภาพวาด Fan Art และมีมตลก 
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