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การวิจัยครั้งนี้มี จุดประสงค์เพื่อศึกษาสัมพันธบทของการเล่าเรื่องในภาพยนตร์และละครโทรทัศน์
อเมริกันแนวแวมไพร์ร่วมสมัย โดยศึกษาจากภาพยนตร์แนวแวมไพร์รูปแบบเก่า 1 เรื่อง และภาพยนตร์ชุดอีก 1
เรื่อง มีทั้งหมด 4 ภาค และละครโทรทัศน์ 2 เรื่อง เรื่องละ 2 ฤดูกาล รวมทั้งสิ้น 68 ตอน และศึกษาองค์ประกอบที่
เป็นลักษณะพิเศษของแนวแวมไพร์ร่วมสมัย และศึกษาระบบคิดของสังคมที่สะท้อนออกมาจากภาพยนตร์และ
ละครโทรทัศน์ทั้ง 3 เรื่อง
ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะสัมพันธบทการเล่าเรื่องจากแนวแวมไพร์รูปแบบเก่าสู่แนวแวมไพร์ร่วมสมัย
มีการคงเดิม ขยายความ ตัดทอน และปรับเปลี่ยน ในองค์ประกอบการเล่าเรื่องที่ชัดเจนที่สุดคือ โครงเรื่อง ตัว
ละคร และฉาก ส่วนองค์ประกอบที่มีความชัดเจนเป็นรองลงมาคือ แก่นเรื่อง ความขัดแย้ง สัญลักษณ์ และ
มุมมองในการเล่าเรื่อง รวมถึงการสร้างตัวละครแวมไพร์ที่มีการเปลี่ยนแปลงชัดเจนมากที่สุดเช่นกัน
ต่อมาคื อการศึกษาองค์ประกอบที่เป็นรูปแบบพิเศษเฉพาะของการเล่าเรื่องแนวแวมไพร์ร่วมสมัย
ผลการวิจัยพบว่า มีการเล่าเรื่องผ่าน 5 ลักษณะสาคัญ ได้แก่ เล่าเรื่องด้วยความรักของชายหญิง การลบเลือน
เส้นแบ่งความหมายแห่งคู่ตรงข้าม แก่นเรื่องความเป็นมนุษย์ ตัวละครหญิงที่เป็นจุดศูนย์กลางของเรื่อง และตัว
ละครแวมไพร์ที่มีความงามเหนือกว่า
สุดท้ายคือการศึกษาระบบคิดของสังคมที่สะท้อนออกมาจากภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ทั้ง 3 เรื่อง
ผลการวิจัยพบว่า มีระบบคิดทั้งหมด 4 ประการ ได้แก่ ความงามของรูปลักษณ์ การแบ่งแยกสีผิว การมีคุณงาม
ความดี และบทบาททางเพศ
ทั้งนี้ ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์แนวแวมไพร์มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องและเข้าสู่รูปแบบร่วมสมัย
ด้วยการลบเลือนเส้นแบ่งระหว่างความจริงและจินตนาการร่วมกับการดึงตัวละครมาสู่ชีวิตจริง โดยตัวละครเอก
แวมไพร์จากแนวแวมไพร์ร่วมสมัยนั้นมีการเชื่อมโยงจากตัวละครแวมไพร์ ในรุ่นก่อนที่มีลักษณะเป็นผู้ที่ประสบ
กับวิกฤตอัตลักษณ์ หรือเป็นลักษณะดาร์ค -ฮีโร่ที่ถ่ายทอดมาจากนวนิยายอเมริกันในสมัยก่อน โดยได้ผสมเข้า
กับภาพของความเป็นชายในอุดมคติ จนกลายเป็นตัวละครแนวร่วมสมัยดังกล่าว ซึ่งเสริมย้าลักษณะสัมพันธบท
ยุคหลังสมัยใหม่ที่ผลผลิตของสื่ อบันเทิงคดีนั้นไม่มีของใหม่โดยสมบูรณ์ แต่เป็นการเชื่อมโยงผ่านกฏแห่งการ
เลือกสรรและผสมผสานมาดัดแปลงและสื่อความหมายใหม่ร่วมกัน
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This research paper serves three main purposes. Firstly, it aims to study and analyze the
intertextuality of narrative in American contemporary vampire films and tv series. The research
focuses on 1 traditional vampire film, 1 contemporary film series consists of 4 arcs and 2 tv series (68
episodes). Secondly, it focuses on the distinct elements of contemporary vampire form. Lastly, it
provides an insight into the social ideas conveyed from the contemporary film and tv series in focus.
The research finds that there are convention, extension, reduction and modification in all
narrative elements of the intertextual narrative from traditional to contemporary vampire. The most
obvious of all are the plot, character and setting including the vampire character creation. The more
minor points have been identified as the theme, conflict, symbol and point of view.
The second research result shows 5 elements as special form of contemporary vampire film
and tv series. These consist of 1.heterosexual romance narrative, 2.blurring of the binaries
oppositions, 3.theme of humanity, 4.female character as narrative center, 5.vampire as more
beautiful character. And the last research result revealed 4 social ideas which are conveyed from 3
contemporary film and tv series, namely 1.good appearance, 2.racism, 3. code of virtue, 4.gender
roles
Furthermore, the vampire film and tv series have been developing continuously to the most
recent form of contemporary vampire by blurring the boundary between reality and fantasy and
bringing vampire into the context of reality. The most important function of text movement is the main
vampire character creation. For the contemporary text had combined the traits of vampire that has
identity crisis as Dark-Hero with the portrayal of masculinity to form such contemporary character
which reinforce the idea of a postmodern intertextuality, which stated that nothing could be entirely
100% new.
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บทที่ 1
บทนา
ที่มาและความสาคัญ
ทุกๆ วัฒนธรรมต่างมีเรื่องราวเล่าขานสืบต่อมา ทั้งแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ได้มี
การสร้ า งสรรค์ กั น มาตั้ ง แต่ อ ดี ต หรื อ แม้ ก ระทั่ ง แบบที่ ไ ด้ รั บ อิ ท ธิ พ ลมาจากวั ฒ นธรรมอื่ น
เมื่อเรื่องเล่าได้ผ่านกาลเวลาอันยาวนานก็มักได้กลายเป็นมรดกทางความคิดที่ถูกถ่ายทอดสู่ชนรุ่น
หลัง เพื่อสืบทอดรูปแบบการดาเนินชีวิตรวมถึงภูมิปัญญาต่างๆ เช่น เรื่องเล่า-นิทานเพื่อสอนการ
เดินเรือของชนชาติตะวันตก หรือเรื่องเล่า-นิทานเกี่ยวกับภูมิปัญญาตะวันออก เป็นต้น
เรื่องเล่าประเภทหนึ่งที่มีความโดดเด่นและน่าสนใจมากก็คือ “เรื่องเล่าเหนือธรรมชาติ” ว่า
ด้วยสิ่งที่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถจะอธิบายหรือให้เหตุผลรองรับถึงที่มาที่ไปได้อย่างสมบูรณ์ โดย
แต่ล ะวั ฒ นธรรมก็มี วิธี การเก็ บรักษาและถ่า ยทอดเรื่องเล่าประเภทนี้สู่ ช นรุ่นหลัง ในรู ปแบบที่
แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของเรื่องเล่าปรัมปรา นิทานก่อนนอน หรือดัดแปลงไป
เป็นพิธีกรรมในรูปแบบต่างๆ
เรื่องเล่าที่มีพลังก็จะสามารถอยู่รอดผ่านกาลเวลาอันเนิ่นนานของยุคสมัยจนได้กลายเป็น
ความเชื่อ (Belief) หรือ เรื่องเล่าพื้นบ้าน (Folklore) ของคนในท้องถิ่นนั้นๆ แต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมด
เพราะเรื่องเล่าบางเรื่องที่อาจจะขาดความสมบูรณ์ในบางองค์ประกอบก็มีความเป็นไปได้ว่าจะ
ค่อยๆ จางหายออกไปจากการรับรู้ของชนรุ่นหลัง แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเรื่องเล่าเหล่านั้นจะหาย
หรือตายจากไปแต่อย่างใด หากแต่จะยังคงอยู่ได้ด้วยการปรับเปลี่ยนเนื้อหาและหาจุดเชื่อมโยงกับ
สิ่งใหม่ๆ เพื่อให้สามารถอยู่รอดโดยที่ถึงแม้จะไม่ใช่ในฐานะของเรื่องเล่าที่เป็นกระแสหลักก็ตาม
สื่ อ บั น เทิ ง หลายๆ สื่ อ ได้ มี ก ารน าเรื่ อ งเล่ า เหล่ า นั้ น มาเป็ น องค์ ป ระกอบหนึ่ ง ในการ
สร้างสรรค์เรื่องราว เริ่มตั้งแต่วรรณกรรม นวนิยาย และบทประพันธ์ จนกระทั่งภาพยนตร์และละคร
โทรทัศน์ ซึ่งเรื่องเล่าเหนือธรรมชาติที่ได้รับความนิยมก็คือเรื่องเล่าของภูตผีและปีศาจ ซึ่งแต่ละ
ชนชาติก็ได้มีการสรรค์สร้างในแบบของตนอย่างเป็นเอกลักษณ์ โดยมีลักษณะหนึ่งที่โดดเด่นและ
เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย อยู่ในมโนภาพของความเข้าใจที่ค่อนข้างตรงกันไม่ว่าจะเป็นคนจาก
ประเทศใดๆ นั่นก็คือเรื่องเล่าของผีดูดเลือด หรือที่เรียกกันว่า “แวมไพร์” (vampire) นั่นเอง
ผีดูดเลือดมีที่มาจากความเชื่อหรือสัญชาตญาณของมนุษย์ที่มีต่อเลือดและความตาย
โดยสิ่ ง นี้ ไ ด้ก่อให้เ กิดภาพลั กษณ์ ของผู้ที่ไ ม่ ตายหรือผู้ที่ตายแล้วฟื้น (undead) ที่ เรียกกันว่า
“แวมไพร์” ให้มีความชัดเจนมากขึ้น อย่างที่รู้กันว่าแวมไพร์คือสิ่งที่ถูกกล่าวถึงอย่างเป็นสากล
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ปรากฏในตานานและเรื่องเล่าของหลายชนชาติหลายศาสนา และได้มีการนิยามถึงลักษณะของ
แวมไพร์เอาไว้มากมาย โดยในหนังสือ The Natural history of the vampire โดย Anthony
Masters(1976) ได้รวบรวมความหมายของแวมไพร์จากแหล่งอ้างอิงต่างๆ เอาไว้ดังนี้ ;
Webster’s International Dictionary นิยามว่า “แวมไพร์” คือ ผีที่ดูดเลือดหรือ
ร่างคนตายที่กลับมามีชีวิต โดยดวงวิญญาณหรือร่างกายที่กลับคืนชีวิตนั้น ท่องไปในยามราตรีเพื่อ
ดูดเลือดของผู้คนทีก่ าลังหลับใหลอยู่ จนทาให้คนผู้นั้นถึงแก่ความตาย
Witney’s Century Dictionary นิยามว่า “แวมไพร์” คือ ร่างของสิ่งชั่วร้ายที่หมาย
รวมถึงสิ่งเหนือธรรมชาติที่ปะปนอยู่กับชาวสลาฟ (Slavic) และเผ่าพันธุ์อื่นๆ ในแถบทางใต้ของ
แม่น้าดานูฟ (Danube) ที่พวกเขาจะลุกขึ้นจากหลุมศพยามค่าคืน ดูดเลือดอุ่นจากทั้งชายและ
หญิงขณะนอนหลับ เพื่อสามารถคงรูปลักษณ์ในขณะที่ยังคงเป็นมนุษย์ของตนไว้ โดยพวกแม่มด
มนุษย์หมาป่า และพวกนอกรีตที่สังคมไม่ยอมรับ เมื่อตายแล้วก็จะกลายเป็นแวมไพร์ รวมถึงพวกที่
เป็นบุตรนอกสมรสของพ่อแม่ที่เป็น บุตรนอกสมรสเหมือนกัน และพวกที่ถูกแวมไพร์ฆ่าตายก็จะ
กลายเป็นแวมไพร์เช่นกัน
Encyclopaedia Britannica นิยามว่า “แวมไพร์” คือ ผู้ที่เป็นแม่มดหมอผีมาก่อน
พวกที่ฆ่ า ตัวตาย พวกที่จ บชี วิต ด้ว ยสาเหตุ ของความโหดร้า ยรุ นแรง หรือแม้ กระทั่ ง พวกที่ถู ก
สาปแช่ งโดยพ่อแม่ ของตนหรื อโดนสาปจากโบสถ์ เมื่อตายก็จ ะกลายเป็นแวมไพร์ แต่ไม่ว่าจะ
มนุษย์คนใดก็สามารถกลายเป็นแวมไพร์ได้ ถ้าหากตอนตายมีสัตว์กระโดดข้ามหรือนกบินข้ามศพ
แวมไพร์ได้พัฒนาจากความเชื่อและเรื่องเล่าในท้องถิ่นต่างๆ รวมถึงเรื่องราวทางศาสนา
มากมายมาสู่สื่อบันเทิงคดีในรูปแบบของนวนิยายที่ปรากฏเป็นแนวเรื่องชัดเจนตั้งแต่ช่วงศตวรรษ
ที่ 18 โดยส่วนมากก็ตั้งอยู่บนพื้ นฐานของความเชื่อดั้งเดิม และเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแนวเรื่อง
(genre) อย่างเป็นรูปธรรมในช่วงศตวรรษที่ 19 สู่นวนิยายชื่อก้องโลกผลงานของนักเขียนชาวไอริช
Bram Stoker ในปี ค.ศ. 1897 เรื่อง Dracula ที่ได้กลายเป็นแม่แบบที่สาคัญของแนวเรื่องแวมไพร์
เรื่องต่อๆ มา
แวมไพร์ได้ปรากฏอยู่ในสื่อบันเทิงคดีและมีพัฒนาการที่ชัดเจนทั้งรูปแบบที่สร้างอิงจาก
เนื้อหาของแม่ แบบอย่าง Dracula และแบบที่สร้างความแตกต่า งโดยพยายามแหวกกรอบ
ความหมายและการอธิบายแนวเรื่ องจากรูปแบบของ Dracula ซึ่งผลงานที่มีความใหม่และไม่ซ้า
กับของเดิมในยุคสมัยนั้นคือผลงานนวนิยายชุด The Vampire Chronicles ของนักเขียนชาว
อเมริกันชื่อ Anne Rice ที่ถูกนาไปสร้างเป็นภาพยนตร์เรื่อง Interview with the Vampire : The
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Vampire Chronicles ในปี ค.ศ. 1994 ที่ Anne Rice รับหน้าที่เป็นผู้เขียนบทภาพยนตร์ด้วยตัวเอง
และอีกหนึ่งเรื่องที่สร้างดัดแปลงและไม่อิงเนื้อหาดั้งเดิมจากฉบับนวนิยายคือเรื่อง Queen of the
Damned ในปี ค.ศ. 2002
รูปแบบความเป็นแวมไพร์ (vampirism) ของ Anne Rice มีลักษณะที่แปลกใหม่มากและ
ไม่เหมือนกับต้นแบบอย่าง Dracula ในหลายๆ ประการ โดยผู้ประพันธ์ได้สร้างมิติที่ซับซ้อนทาง
ความคิ ด และอารมณ์ ต่ า งๆ ให้ กั บ แวมไพร์ ม ากขึ้ น น าไปสู่ ตั ว ละครเอกแวมไพร์ ที่ ป ระสบกั บ
วิก ฤตอัต ลั กษณ์ ที่ ขั ดแย้ง กั นระหว่ างความเป็น แวมไพร์ และความเป็ น มนุ ษย์ ใ นตั วเอง ความ
น่าสนใจในฉบับที่ได้นามาดัดแปลงเป็นภาพยนตร์คือการเล่าเรื่องตามแนวทางที่ว่าแวมไพร์ไม่ได้
หลบซ่อนตัวอยู่แต่ในเงามืดอีกต่อไป แต่กลับมีการใช้ชีวิตและมีปฏิสัมพันธ์กับ สังคมมนุษย์มากขึ้น
ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในความต้องการขั้นพื้นฐานและลักษณะการดาเนินชีวิตที่ไม่เคยมี
การนาเสนอเช่นแต่ก่อน และหลังจากนั้นก็มีภาพยนตร์เกี่ยวกับแวมไพร์อีกหลายเรื่องที่พยายาม
นาเสนอมุมมองใหม่ๆ หรือการผสมแนวเรื่อง (genres) แบบอื่นเข้ามา ส่งผลให้แนวเรื่องแวมไพร์มี
ลักษณะเนื้อหาและรูปแบบการนาเสนอที่หลากหลายมากขึ้น
ในปี ค.ศ. 2008 แนวเรื่องแวมไพร์ได้มีพัฒนาการที่ชัดเจนมากที่สุดด้วยเนื้อหาและรูปแบบ
การน าเสนอใหม่ ข อง “แนวแวมไพร์ ร่ ว มสมั ย ” (contemporary vampire) ด้ ว ยการเปิ ด ตั ว
ภาพยนตร์เรื่อง Twilight ที่เป็นภาคแรกของภาพยนตร์ชุด The Twilight Saga ด้วยแนวเรื่อง
Drama, Fantasy, Romance ภาพยนตร์ได้สร้างจากนวนิยายชุดของ Stephanie Meyer นักเขียน
ชาวอเมริกันที่ผลงานของเธอประสบความสาเร็จอย่างถล่มทลายตั้งแต่เริ่มตีพิมพ์ครั้งแรกในปี ค.ศ.
2005 ที่ได้กลายเป็นภาพแทนของแวมไพร์ในศตวรรษที่ 21 และต่อมาก็ได้มีแนวเรื่องแวมไพร์แบบ
ร่วมสมัยที่เปิดตัวเป็นคู่แข่งตามมาติดๆ อย่างละครโทรทัศน์เรื่อง True Blood และ The Vampire
Diaries ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงเช่นกัน (Adrienne R. Gower, มปป. : 1)
The Twilight Saga และ The Vampire Diaries ทั้งฉบับนวนิยายและฉบับที่แปลงเป็น
ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ตามลาดับนั้นจัดอยู่ในหมวดสื่อบันเทิงประเภท young adult ที่เน้น
เนื้อหาที่ไม่หนักเกินไป และเล่าเรื่องผ่านแนวเรื่องประเภท Romance และ Fantasy ที่เป็นเรื่องราว
เกี่ยวกับชีวิตวัยรุ่นผสมกับ เหตุการณ์ที่เกี่ยวพันกับสิ่งเหนือธรรมชาติ โดยแนวเรื่องแวมไพร์ได้มี
ลักษณะเช่นนี้มาแล้วจากละครโทรทัศน์ที่ประสบความสาเร็จอย่างสูงในอดีตเรื่ อง Buffy the
vampire slayer (1997-2003) ที่ในแนวร่วมสมัยทั้ง 2 เรื่องที่ได้กล่าวไปนั้นมีกลุ่มเป้าหมายที่เป็น
วัยรุ่นผู้หญิงที่ใช้รูปแบบการดาเนินเรื่องและองค์ ประกอบที่เรียบง่ายคล้ายๆ กัน และไม่ใช่เพียง
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สามารถดึงดูดได้แต่เฉพาะวัยรุ่นเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงกลุ่มผู้ชมที่เป็นผู้ใหญ่ด้วยเช่นกัน (Jessica
M. Landers, 2011 : 8)
ละครโทรทัศน์เรื่อง True Blood ถึงแม้จะมีเนื้อหาที่เหมาะสมสาหรับผู้ใหญ่ด้วยภาพและ
บทพูดที่รุนแรงและล่อแหลม แต่ละครโทรทัศน์เรื่องนี้ก็จัดกลุ่มอยู่ในแนวแวมไพร์ร่วมสมัยที่มาตาม
ยุคที่เปิดตัวภาพลักษณ์และความหมายใหม่ของแวมไพร์เช่นเดียวกับที่ The Twilight Saga และ
The Vampire Diaries ได้เสนอไว้ โดยเมื่อ The Twilight Saga ได้เปิดตัวก็คล้ายกับว่าเป็นการเริ่ม
กระแสแห่งยุคของแวมไพร์รูปแบบใหม่ที่มีความแปลกและแทบจะตรงข้ามกับภาพและความหมาย
เดิมจากรุ่นก่อนๆ ที่เคยมีการเสนอมาทั้งนวนิยาย ภาพยนตร์ และละครโทรทัศน์เลยทีเดียว
True Blood นั้นได้รับการดัดแปลงมาจากนวนิยายชุด The Southern Vampire
Mysteries ของ Charlaine Harris ที่เริ่มตีพิมพ์ครั้งแรกในปี ค.ศ. 2001 โดยรู้จักกันในอีกชื่อคือ
The Sookie Stackhouse Novels ซึ่งฉบับนิยายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด 11 เล่ม โดย
ในฉบับที่เป็นละครโทรทัศน์นั้นอยู่ในแนวเรื่องประเภท Drama, Fantasy, Mystery, Romance,
Thriller ที่ได้มีการดัดแปลงในหลายๆ ส่วนจากฉบับนวนิยาย และเริ่มออกอากาศในปี ค.ศ. 2008
ทางช่อง HBO ประเทศสหรัฐอเมริกา ความยาวฤดูกาลละ 12 ตอน ตอนละ 45-50 นาที
ต่อมาคือละครโทรทัศน์แนวแวมไพร์ร่วมสมัยเรื่องที่ 3 เรื่อง The Vampire Diaries ที่
ดัดแปลงจากนวนิยายชุดของ L.J. Smith นักเขียนชาวอเมริกันที่ได้ประพันธ์เรื่องนี้ไว้ตั้งแต่ปี ค.ศ.
1991-1992 จ านวน 4 เล่ ม แล้ วขาดช่ วงไปจนกระทั่ง มี การนาเรื่ องราวมาดัดแปลงเป็นละคร
โทรทัศน์และได้มีการปรับเปลี่ยนในหลายๆ ส่วนให้สอดคล้องกับกระแสความนิยมแนวแวมไพร์
ร่วมสมัยจากภาพยนตร์เรื่อง The Twilight Saga เพื่อดึงดูดกลุ่มผู้ชมในช่วงที่ละครกาลังเปิดตัว
ละครโทรทัศน์เรื่อง The Vampire Diaries เริ่มออกอากาศทางช่อง CW ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ. 2009 โดยอยู่ในแนวเรื่องประเภท Drama, Fantasy , Romance, Horror
ที่ขณะนี้ออกอากาศทั้งสิ้น 2 ฤดูกาล ฤดูกาลละ 22 ตอน ความยาวตอนละประมาณ 40 นาที และ
กาลังจะจบฤดูกาลที่ 3 ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2012 ที่ขณะนี้กาลังได้รับความนิยม
จากกลุ่มผู้ชมอย่างต่อเนื่องทาให้ L.J. Smith ได้เขียนเรื่องราวต่ออีก โดยฉบับนวนิยายถึงตอนนี้มี
ทั้งหมด 9 เล่มด้วยกัน และฉบับละครโทรทัศน์ก็ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงและชนะรางวัล จากเวที
ประกาศรางวัลชั้นนาของสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็น Teen Choice Award และ People Choice
Award ตลอดตั้งแต่ฤดูกาลที่ 1 เป็นต้นมา
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True Blood เปิดตัวในปี ค.ศ. 2008 และเป็นละครโทรทัศน์ยอดนิยมอันดับ 2 จากช่อง
HBO ที่มีผู้ชมมากที่สุดตั้งแต่สถานีก่อตั้งมาโดยเป็นรองต่อจากเรื่อง The Sopranos เท่านั้น อีก
เรื่องคือ The Vampire Diaries จากช่อง CW เปิดตัวในปี ค.ศ. 2009 สร้างปรากฏการณ์ ยอดผู้ชม
ที่มีจานวนมากที่สุด โดยมากกว่าละครเรื่องอื่นๆ ที่ CW เคยฉายมาทั้งหมดตั้งแต่ก่อตั้งสถานีในปี
ค.ศ. 2006 โดยตอนนี้ True Blood กาลังจะฉายฤดูกาลที่ 5 และ Vampire Diaries กาลังฉายช่วง
สุดท้ายของฤดูกาลที่ 3 และ The Twilight Saga Breaking Dawn-Part II ก็รอคิวฉายในช่วง
ปลายปี ค.ศ. 2012 ก็สามารถบอกเราได้ว่ากระแสความนิยมของแวมไพร์ แบบร่วมสมัย นั้นไม่มี
สัญญาณว่าจะอ่อนลงหรืออาลาสื่อบันเทิงไปในเร็ววันอย่างแน่นอน (Jessica M. Landers,
2011: 9)
ความชัดเจนของภาพยนตร์ชุด The Twilight Saga ได้นาแนวเรื่องแวมไพร์มาสู่จุดที่ตัด
ทอนความสยองขวัญและความน่ากลัวขององค์ประกอบเดิมตามธรรมเนียมออกไปจนเกือบหมด
โดยหันมายกตัวละครแวมไพร์ขึ้นมาในบทบาทตัวเอกหลักที่ไ ม่ใช่ตัวร้าย เสนอภาพของความ
งดงามที่ชวนฝันสาหรับกลุ่มผู้ชมที่เป็นเด็กสาววัยรุ่นให้เกิดความคลั่งไคล้และหลงใหลในความเป็น
แวมไพร์จากตัวละครเอกอย่าง Edward Cullen และความใฝ่ฝันอยากจะเป็นผู้หญิงอย่าง Bella
Swan ตัวละครเอกหญิงของเรื่องที่เธอได้ตกอยู่ในห้วงรักกับเทพบุตรรูปงาม โดยละครโทรทัศน์
True Blood และ The Vampire Diaries ก็เสนอลักษณะที่คล้ายกันด้วยตัวละครเอกแวมไพร์ที่เป็น
ชายหนุ่มรูปงามที่หลงรักตัวละครเอกหญิงที่เป็นมนุษย์เช่นเดียวกับ The Twilight Saga
การเล่าเรื่องจากภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ทั้ง 3 เรื่องไม่ได้เสนอแต่เพียงเรื่องราวที่เป็น
จินตนาการและให้ความบันเทิงกับผู้ชมเท่านั้น แต่ แนวแวมไพร์ร่วมสมัยได้มีกลุ่ มผู้ชมที่สามารถ
ระบุ ไ ด้ ว่ า เป็ น กลุ่ ม เด็ ก วั ย รุ่ น ผู้ ห ญิ ง อเมริ กั น ที่ เ ป็ น ชนชั้ น กลางผิ ว ขาวอายุ ร าว 12 -17 ปี ที่
องค์ประกอบส่วนใหญ่จากทั้ง 3 เรื่อง สวนทางกับความนิยมกระแสหลักที่หล่อหลอมให้เด็กผู้หญิง
มีความกล้าที่จะแสดงออกและเชื่อมั่นในตนเองจนเกือบจะมากเกินไปอย่างที่พวกเขาได้เรียนรู้จาก
ละครโทรทัศน์ยอดนิยมเรื่อง Gossip Girl หรือนักร้องดัง Lady GaGa และ Beyonce’ ที่แสดงออก
ถึงพลังหญิงอันเปี่ยมล้นมากเกินกว่าที่วัยรุ่นจะเอาไปเป็นแม่แบบของพวกเขาได้ (Julia Pearlman,
2010 : 7)
รูปแบบการนาเสนอของทั้ ง 3 เรื่องได้ถ่ายทอดระบบคิดของสังคมที่ได้ปลูกฝังความเป็น
อเมริกันให้แก่ ผู้ ช มที่เ ป็นวัย รุ่น โดยใช้ แ วมไพร์ที่เป็นเรื่องราวที่อยู่ ในความหลงใหลของสัง คม
อเมริกันมาตั้งแต่อดีตมาเป็นส่วนหนึ่ง ในการถ่ายทอด ซึ่งการเสนอภาพของแวมไพร์ที่ดีก็คือการ
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เพิ่มเติมคุณลักษณะที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ และการเป็นผู้หญิงที่มีคุณค่าแบบที่ตัวละครเอก
หญิงจากทั้ง 3 เรื่องเป็นและได้มาซึ่งความรักจากแวมไพร์ที่มีความดีงามที่เป็นสิ่งที่ควรยึดถือเป็น
เยี่ยงอย่าง
แวมไพร์ได้มีมนต์เสน่ห์ต่อสังคมอเมริกันด้วยการเป็นสิ่งที่คล้ายกับวิ ถีที่คนในสังคมใช้มอง
ตัวเองในโลกที่ผสมผสานไปด้วยความแตกต่างที่พวกเขามองตนเองว่าเหนือกว่าผู้อื่นเช่นที่แวมไพร์
เหนือกว่ามนุษย์ทั่วไป และแวมไพร์ที่ดีก็ย่อมคู่ควรต่อสถานะที่สูงส่งกว่าแวมไพร์ที่ไม่ดีเช่นกัน โดย
แนวแวมไพร์ร่วมสมัยนั้นได้ก้าวออกมาจากขอบเขตของแนวแวมไพร์รูปแบบเก่าที่มีองค์ประกอบ
สาเร็จรูปในลักษณะที่เกือบจะอยู่ตรงกันข้ามด้วยเสนอการระงับและอดกลั้นในเรื่องเพศ รวมไปถึง
รักแท้และความดีงามย่อมสามารถเอาชนะความชั่วร้ายได้ ซึ่งเหล่านี้นาไปสู่การถ่ายทอดระบบคิด
ในลักษณะต่างๆ ให้แก่ผู้อ่านด้วยความแยบยลที่ทั้ง 3 เรื่องได้เสริมย้ามายาคติของความเป็นชน
ชาติอเมริกันที่ตั้งมั่นว่าตนมีความแตกต่าง และเป็นผู้ที่มีความดีสมบูรณ์แบบตามแบบคนผิวขาว ที่
ต้องดีที่สุดเหนือกว่าสีผิวและชาติพันธุ์อื่นนั่นเอง (Julia Pearlman, 2010 : 13)
งานวิจัย “สัมพันธบทในภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ อเมริกันแนวแวมไพร์ร่วมสมัย” นี้
ผู้วิจัยมีความเห็นว่าแนวเรื่องแวมไพร์ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอยู่ในหลายระดับตั้งแต่จาก
เรื่องเล่า ความเชื่อและตานานต่างๆ ไปสู่สื่อบันเทิงคดีประเภทนวนิยาย และยังคงพัฒนาต่อ ด้วย
การดัดแปลงจากฉบับนวนิยายไปสู่ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ อีกทั้งยังพัฒนาจากภายในตัวเอง
จากรูปแบบการเล่าเรื่องแบบแวมไพร์ ที่รู้จักกันแพร่หลายอยู่เดิมไปสู่รูปแบบการเล่าเรื่องในแบบ
แวมไพร์ ร่วมสมัย ซึ่ง มีความน่าสนใจอยู่ที่การถ่ายทอดจากต้นทางสู่ปลายทางว่ามีลักษณะ
กระบวนการเปลี่ยนแปลงเช่นไร และลักษณะใดที่เรียกได้ว่าเป็นของใหม่ที่ต่างจากของเดิมทั้งใน
ระดับรูปแบบการนาเสนอและการให้ความหมาย
อีกทั้งลักษณะใหม่ดังกล่าวของแนวแวมไพร์ร่วมสมัยที่นอกจากจะให้ความบันเทิงแก่ผู้ชม
แล้ ว ยัง ได้ถ่า ยทอดระบบคิด ของสัง คมในประเด็นอะไรบ้างสู่ผู้ช ม ซึ่ ง งานวิจั ย ชิ้ นนี้ น่าจะเป็ น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ประกอบในสื่อบันเทิ งคดีรูปแบบอื่นๆ ได้อย่างครอบคลุมมากขึ้นผ่าน
การศึกษาภาพยนตร์และละครโทรทัศน์อเมริกันแนวแวมไพร์ร่วมสมัยทั้ง 3 เรื่องที่ได้กระแสตอบรับ
อย่างล้นหลามและกาลังเป็นที่นิยมอย่างมากในช่วง 4 ปีมานี้
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ปัญหานาวิจัย
1. ลักษณะสัมพันธบทจากแนวแวมไพร์รูปแบบเก่าสู่แนวแวมไพร์ร่วมสมัยเป็นอย่างไร
2. รูปแบบเฉพาะในการเล่าเรื่องแนวแวมไพร์ร่วมสมัยมีลักษณะพิเศษอย่างไร
3. ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์อเมริกันแนวแวมไพร์ร่วมสมั ยได้สะท้อนระบบคิด ของ
สังคมอย่างไร

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อวิเคราะห์ลักษณะสัมพันธบทการเล่าเรื่องจาก แดร๊กคูล่า ที่เป็นต้นแบบของแนว
แวมไพร์รูปแบบเก่าสู่ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์อเมริกันแนวแวมไพร์ร่วมสมัย
2. เพื่อวิเคราะห์ลักษณะพิเศษที่เป็นรูปแบบเฉพาะในการเล่าเรื่องแนวแวมไพร์ร่วมสมัยที่
เป็นพัฒนาการอีกรูปแบบหนึ่งของแนวเรื่องแวมไพร์
3. เพื่อวิเคราะห์ระบบคิดของสังคมที่ถ่ายทอดออกมาจากภาพยนตร์และละครโทรทัศน์
อเมริกันแนวแวมไพร์ร่วมสมัย

ขอบเขต
1. ทาการศึกษาจากภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ที่ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแวมไพร์ ร่วมสมัย
เป็นหลัก โดยไม่ อ้างอิงถึง ฉบับนวนิยาย โดยจะศึกษาจากภาพยนตร์ฝั่งฮอลลีวู้ดเนื่องจากเป็น
ภาพยนตร์ที่เป็นกระแสหลัก มีการออกฉายในหลากหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วย อีกทั้ง
ภาพยนตร์จากฝั่งฮอลีวู้ดสามารถสื่อสารและเข้าถึงกลุ่มผู้ชมได้ในวงกว้างและเป็นสิ่งที่สร้างและ
ปลูกฝังความเข้าใจและภาพแทนสิ่งต่างๆ ในระดับ สากลรวมถึงเรื่องราวของแวมไพร์ด้วยเช่นกัน
โดยจะศึ ก ษาจากภาพยนตร์ ใ นรู ป แบบดี วี ดี ที่ มี ลิ ข สิ ท ธิ์ ว างจ าหน่ า ยในประเทศไทย 1 เรื่ อ ง
ประกอบด้วย 4 ภาคต่อเนื่องกัน ได้แก่
-The Twilight Saga;
-Twilight (2008)
- New Moon (2009)
- Eclipse (2010)
- Breaking Dawn-part 1 (2011)
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อีกทั้งศึกษาจากละครโทรทัศน์ที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแวมไพร์ร่วมสมัยจากทางช่อง HBO
และ CW ของประเทศสหรัฐอเมริกาในรูปแบบดีวีดีทุกฤดูกาลที่มีลิขสิทธิ์จาหน่ายในประเทศไทย
จานวน 2 เรื่อง ได้แก่
- True Blood
ฤดูกาลที่ 1 จานวน 12 ตอน
(7 กันยายน 2008 – 23 พฤศจิกายน 2008)
ฤดูกาลที่ 2 จานวน 12 ตอน
(14 มิถุนายน 2009 – 13 กันยายน 2009)
- The Vampire Diaries
ฤดูกาลที่ 1 จานวน 22 ตอน
(10 กันยายน 2009 – 13 พฤษภาคม 2010)
ฤดูกาลที่ 2 จานวน 22 ตอน
(9 กันยายน 2010 – 12 พฤษภาคม 2011)
โดยจะนาภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ดังกล่าวมาวิเคราะห์หากลวิธีการเล่าเรื่องในทุก
องค์ประกอบสาคัญที่เป็นรูปแบบการนาเสนอของแนวแวมไพร์ร่วมสมัย
2. อีกทั้งการวิเคราะห์รวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยจากต่างประเทศที่สืบค้นจาก
แหล่งข้อมูลประเภทต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงได้สะดวกโดยจะกล่าวถึงอย่างละเอียดในบทที่ 3

คาจากัดความที่ใช้ในการวิจัย
1. การเล่าเรื่อง (narrative) หมายถึง การนาเสนอเพื่อบอกเล่า เรื่องราวซึ่งประกอบด้วย
โครงเรื่อง แก่นเรื่อง ตัวละคร ฉาก ความขัดแย้ง สัญลักษณ์ และมุมมองในการเล่าเรื่อง ที่ปรากฏ
ในภาพยนตร์และละครโทรทัศน์อเมริกันแนวแวมไพร์
2. แวมไพร์ (vampire) หมายถึง ตัวละครที่ปรากฏในสื่อบันเทิงคดีหรือเรื่องเล่า หรือที่รู้จัก
กันว่า “ผีดูดเลือด” ที่ดารงชีวิตด้วยการกินเลือดมนุษย์ รวมไปถึงพวกที่กินเลือดจากสัตว์หรือเลือด
เทียมในแนวแวมไพร์ร่วมสมัย
3. ตัวบทต้นแบบ หมายถึง ภาพยนตร์เรื่อง Bram Stoker’s Dracula (1992) โดย Francis
Ford Coppola ที่เสนอเนื้อหาและรูปแบบของแนวแวมไพร์รูปแบบเก่า
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4. ความเป็นแวมไพร์ (vampirism) หมายถึง ลักษณะและคุณสมบัติที่สาคัญของตัวละคร
แวมไพร์ ได้แก่ รูปลักษณ์ พลังอานาจและสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์
5. แนวร่วมสมัย (contemporary) หมายถึง ลักษณะการเสนอเนื้อหาที่อิง กับบริบทของ
ช่วงเวลาในยุคปัจจุบันที่ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ออกฉาย และเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่
เสนอในเนื้อเรื่อง ได้แก่ The Twilight Saga (2008-2011), True Blood (2008-2009) และ
The Vampire Dairies (2009-2011)
6. ตัวละครเอกชายตัวที่ 1 หมายถึง ตัวละครแวมไพร์ที่มีบทบาทเป็นพระเอกหลัก หรือ ตัว
ร้ายหลักของเรื่อง
7. ตัวละครเอกหญิง หมายถึง ตัวละครหญิงที่เป็นมนุษย์ที่มีบทบาทเป็นนางเอกที่เป็น คู่รัก
ของตัวละครเอกชายที่เป็นแวมไพร์ของเรื่อง
8. ตัวละครเอกชายตัวที่ 2 หมายถึง ตัวละครเอกชายที่มีบทบาทเป็นพระรองที่ไม่ใช่ตัวร้าย
ของเรื่อง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เพื่อสร้างองค์ความรู้ จากตัวบทประเภทเรื่องแต่ง เพื่อเป็นองค์ประกอบสาคัญในการ
สร้างสรรค์และพัฒนาให้เป็นผลงานสื่อบันเทิงคดีที่มีความร่วมสมัยมากขึ้น
2. เพื่อให้เห็นถึงกลวิธีการเล่าเรื่องในภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ แนวแวมไพร์ที่มีความ
ร่วมสมัยที่จะเป็นประโยชน์ ในการนาไปเป็นแนวทางเพื่อประยุกต์ใช้ ในการสร้างสรรค์ผลงานที่
อ้างอิงจากเรื่องเล่าเรื่องอื่นๆ รวมถึงที่อยู่ในบริบทของประเทศไทยด้วย
3. เพื่อให้เห็นถึงระบบความคิดต่างๆ ที่มีผลให้เกิดการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงจาก
แนวแวมไพร์รูปแบบเก่ามาสู่แนวแวมไพร์ร่วมสมัยที่ได้สะท้อนสังคมในปัจจุบันผ่านทางภาพยนตร์
และละครโทรทัศน์ที่กาลังได้รับความนิยมจากกลุ่มผู้ชม
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฏี งานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
งานวิจัยเรื่อง “สัมพันธบทในภาพยนตร์และละครโทรทัศน์อเมริกันแนวแวมไพร์ร่วมสมัย”
ผู้วิจัยได้อาศัยแนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูลและ
ดาเนินการวิจัยดังต่อไปนี้ ;
1. แนวคิดการเล่าเรื่อง (Narrative)
2. แนวคิดสัมพันธบท (Intertextuality)
3. มายาคติ (Mythologies)
4. แดร๊กคูล่าในภาพยนตร์ (Dracula in Film)
5. ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์อเมริกันแนวแวมไพร์ (American Vampire Film and TV Series)

2.1 แนวคิดการเล่าเรื่อง (Narrative)
นพพร ประชากุล (2542 : 7) ได้กล่าวไว้ว่า องค์ความรู้ที่ศึกษาตัวเรื่องเล่าหรือ Narrative
ได้ ก ลายเป็ น ความรู้ เ ฉพาะด้ า นที่ ไ ม่ ต้ อ งอาศั ย เกาะอยู่ กั บ วิ ช าอื่ น ๆ อี ก โดยองค์ ค วามรู้ นี้ ไ ด้
พัฒนาขึ้นมาอย่างจริงจังในช่วงหลังของคริสต์ศตวรรษ์ที่ 20 ซึ่งถือได้ว่าเป็นยุคร่วมสมัยของเรา
โดยการเล่าเรื่องนั้นสามารถแบ่งได้เป็น 2 ระดับ คือ ระดับเนื้อความหรือระดับตัวบทที่ปรากฏ โดย
ในทาง Narratology ใช้คาว่า Discourse ซึ่งในที่นี้ไม่ได้หมายความอย่างเดียวกับ discourse ที่
แปลว่าวาทกรรมในทางสังคมศาสตร์ แต่หมายถึงเนื้อความของนวนิยายที่เราอ่านหรือเนื้ อความ
ของภาพยนตร์หรือละครที่เรารับรู้ด้วยตาที่ปรากฏจริงๆ และระดับที่สองคือระดับเนื้อเรื่อง (story)
หรือบางทีเราเรียกว่าเป็นระดับโครงสร้าง (structure) ซึ่งเป็นระดับที่อยู่ลึกลงไป ในขณะที่ระดับบน
คือตัวเรื่องเล่าที่เรารับรู้เป็นรูปธรรม ระดับที่สองจะเป็นระดับโครงสร้างความสัมพันธ์ของ concept
ที่อยู่ในเรื่องเล่า โดยการศึกษาการเล่าเรื่องในระดับเนื้อความจะต้องดูถึงองค์ประกอบและกลวิธีที่
ใช้นาเสนอ ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้จะวิเคราะห์การเล่าเรื่องของทั้งสื่อภาพยนตร์และสื่อละครโทรทัศน์ผ่าน
องค์ประกอบการเล่าเรื่องดังต่อไปนี้ ;
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1. โครงเรื่อง (Plot)
โครงเรื่อง (Plot) หมายถึง การลาดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์และละครโทรทัศน์
อย่างมีเหตุผลและมีจุดหมายปลายทาง คือ มีตอนต้น ตอนกลางและตอนจบของเรื่อง การวาง
โครงเรื่องเป็นการวางแผนหรือกาหนดเส้นทางของตัวละครแต่ละตัวว่ามี การกระทา อุป สรรค
ปัญหาและบทสรุปของชีวิตว่าเป็นอย่างไร เหตุการณ์ทุกตอนของเค้าโครงเรื่องต้องมีความสัมพันธ์
กันอย่างสมเหตุสมผล คือ เรื่องราวที่เกิดขึ้นในฉากหนึ่งจะต้องเป็นผลสืบเนื่องจากการกระทาใน
ฉากที่นามาก่อนและในขณะเดียวกันก็เป็นสาเหตุของเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในฉากต่อไป ฉะนั้นใน
เรื่องที่มีการวางโครงเรื่องอย่างรัดกุมจะไม่สามารถตัดฉากหนึ่งฉากใดทิ้งไปได้โดยไม่กระทบฉาก
อื่นๆ เพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมีความสัมพันธ์และเป็นเหตุเป็นผลต่อกันอย่างแท้จริง
อริสโตเติล ได้ให้กล่าวไว้ในหนังสือเรื่อง โพเอทติกส์ (Poetics) ว่า โครงเรื่องมีความสาคัญ
มากกว่าองค์ประกอบส่วนอื่นๆ ทั้งหมดของละคร โดยโครงเรื่องที่ดีต้องมีความสมบูรณ์ในตัวของ
มั น เอง มี ค วามยาวพอเหมาะและต้ อ งประกอบด้ ว ยองค์ ป ระกอบ 3 ส่ ว น คื อ ตอนต้ น (The
beginning) ตอนกลาง (The middle) และตอนจบ (The end) ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละตอน
ต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันและส่งผลต่อเนื่องถึงกันอย่างเป็นเหตุเป็นผล
อี เอ็ม ฟอร์สเตอร์ ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ได้ให้คาจากัดความที่ชัดเจนของโครงเรื่องโดยแยก
ความแตกต่างระหว่างตัวเรื่อง (story) และโครงเรื่อง (plot) กล่าวคือ ตัวเรื่อง คือ การเล่า
เหตุการณ์เรียงตามลาดับเวลาที่เกิดก่อนหลัง ในขณะที่โครงเรื่องเป็นการเล่าเรื่องที่แสดงความเป็น
เหตุเป็นผลของเหตุการณ์
การลาดับเหตุการณ์ในโครงเรื่องมี 5 ขั้นตอน ได้แก่ (กาญจนา แก้วเทพ, 2547 อ้างถึงใน
อุมาพร มะโรณีย์, 2551 : 18-19)
1.) การเริ่มเรื่อง (Exposition) การเริ่มเรื่องเป็นการชักจูงความสนใจให้ติดตาม
เรื่องราว มีการแนะนาตัวละคร แนะนาฉากหรือสถานที่ อาจมีการเปิดประเด็นปัญหาหรือเผยปม
ขัดแย้งเพื่อให้เรื่องชวนติดตาม การเริ่มเรื่องไม่จาเป็นต้องเรียงตามลาดับเหตุการณ์ อาจะเริ่มเรื่อง
จากตอนกลางเรื่องหรือย้อนจากตอนท้ายเรื่องไปหาต้นเรื่องก็ได้
2.) การพัฒนาเหตุการณ์ (Rising action) คือการที่เรื่องราวดาเนินไปอย่าง
ต่อเนื่องและสมเหตุสมผล ปมปัญหาหรือข้อขัดแย้งเริ่มทวีความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ ตัวละครอาจมี
ความลาบากใจและสถานการณ์อยู่ในช่วงยุ่งยาก
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3.) ขั้นภาวะวิกฤต (Climax) เป็นขั้นตอนที่ความขัดแย้งพุ่งขึ้นสูงสุดและถึงจุด
แตกหัก ตัวละครตกอยู่ในสถานการณ์ที่จาต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
4.) ขั้นภาวะคลี่คลาย (Falling action) เป็นขั้นตอนหลังจากที่จุดวิกฤตได้ผ่านพ้น
ไป อันเนื่องมาจากปัญหาความยุ่งยากหรือเงื่อนงาต่างๆ ถูกแก้ไขหรือเปิดเผยออกมา
5.) การยุติเรื่องราว (Ending) เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่เรื่องราวได้จบสิ้นลงโดย
อาจจะมีจุดจบได้หลายๆ แบบ เช่น จบแบบมีความสุข จบอย่างสูญเสีย หรือจบแบบเป็นปริศนาคา
ใจให้คิดต่อไป เป็นต้น
Todorov ได้เสนอเกณฑ์ภาวะการณ์ที่ใช้ในการศึกษาโครงเรื่องไว้ว่าโครงเรื่ องของละคร
หรือภาพยนตร์จะมีอยู่ 4 ภาวะ ได้แก่ (1977 อ้างถึงใน อุมาพร มะโรณีย์, 2551: 20)
1.) ภาวะสงบสุข (Equilibrium) คือภาวะสงบสุขที่ปรากฏตอนเปิดเรื่อง
2.) ภาวะวิกฤต (Disruption) คือขั้นที่ปัญหาเริ่มก่อตัวและทวีความรุนแรงมากขึ้น
3.) การแก้ไขปัญหา (Equalizing) คือช่วงที่ตัวละครพยายามแก้ไขปัญหาให้ลุล่วง
ไป ซึ่งก็อาจจะมีทั้งล้มเหลวและประสบความสาเร็จ
4.) ภาวะได้ความสงบสุขกลับคืนมา (New Equilibrium) คือภาวะที่ปัญหาและ
ปมทุกอย่างถูกแก้ไขไปแล้วและความสงบสุขหวนคืนกลับมาอีกครั้ง
2. แก่นเรื่อง (Theme)
แก่นเรื่อง หมายถึง ความคิดหลักที่นาเสนอในเรื่องซึ่งสรุปจากสถานการณ์เฉพาะของโลก
บันเทิงคดีนั้นๆ ออกมาให้เป็นความเข้าใจทั่วๆ ไป เกี่ยวกับโลกในชีวิตจริง ดังนั้นการหาแก่นเรื่อง
จึงมีความสาคัญเพราะทาให้ผู้ชมพบความหมายของเรื่องที่สามารถนาไปสู่ความเข้าใจในชีวิตได้
(อิราวดี ไตรลังคะ, 2543 : 66)
ในบางครั้งแก่นเรื่อง (Theme) อาจจะถูกเรียกต่างๆ กันไป เช่น แกนเรื่อง แนวคิด สารัตถะ
แต่ โ ดยความหมายแล้ ว ก็ ห มายถึ ง สิ่ ง เดี ย วกั น คื อ ความคิ ด รวบยอดที่ ด ารงอยู่ ใ นเรื่ อ งราวที่
ผู้ประพันธ์ได้สร้างขึ้นและเป็นความหมายของเรื่องที่ผู้ผลิตต้องการจะสื่อ แก่นเรื่องจึงเป็นวิถีทาง
ในการสื่อสารของผู้ประพันธ์ เป็นวิธีการนาความคิด การรับรู้และความรู้สึกของตนเข้าร่วมกับผู้ชม
(เพลินตา, 2538 : 55)
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ละครเรื่องต่างๆ ที่นาเสนอต่อผู้ชมสามารถวิเคราะห์แก่นเรื่องของภาพยนตร์และละคร
โทรทัศน์ (The Analysis of theme) ออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่ (J.S.R. Goodlad, 1971 อ้างถึงใน
อุมาพรณ์ มะโรณีย์, 2551 : 21-22)
1.) Love theme แนวเรื่องเกี่ยวกับความรัก ไม่ว่าจะเป็นความรักระหว่างหนุ่ม
สาว สามี-ภรรยา โดยจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน ความสัมพันธ์ของความรักเกิดขึ้นได้
อย่า งไร มี อุ ปสรรคอย่ างไรและจบลงอย่ างไร และแนวเรื่ องความรั กนี้ ก็ร่ วมไปถึ ง ความรั กใน
ครอบครัวด้วยเช่นกัน
2.) Morality theme แนวเรื่องเกี่ยวกับศีลธรรมจรรยา เนื้อเรื่องจะเกี่ยวข้องกับ
ปัญหาที่เกิดจากหลักศีลธรรมของคนในสังคม เรื่องราวจะแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของการทาความดี
ว่าเป็นสิ่งที่จาเป็นและเป็นสิ่งที่สังคมปรารถนา หรือจะแสดงให้เห็นถึงการที่บุคคลต้องเลือกจะ
กระทาระหว่างความดีกับความชั่ว และแสดงให้เห็นถึงผลที่ได้รับจากการเลือกกระทานั้นๆ
3.) Idealism theme แนวเรื่องประเภทนี้จะแสดงให้เห็นถึงบุคคลที่มีความ
พยายามที่จะกระทาสิ่งต่างๆ ให้บรรลุในสิ่งที่ตนปรารถนา บุคคลประเภทนี้อาจจะเป็นนักปฏิวัติ ผู้
ที่มีอุดมการณ์ชาตินิยม เสรีนิยม เป็นนักบวชหรือเป็นศิลปินก็ได้ ซึ่งมีความคิดที่แตกต่างไปจากคน
ทั่วไปในสังคม อาจจะรุนแรงกว่าหรืออาจจะเป็นการต่อต้านกับสิ่งที่สังคมเป็นอยู่
4.) Power theme แนวเรื่องเกี่ยวกับอานาจ เป็นเรื่องเกี่ยวกับความขัดแย้ง
ระหว่างบุคคล 2 คน หรือ 2 กลุ่ม ที่มีความต้องการในสิ่งเดียวกัน เช่น ตาแหน่งหน้าที่ การมีอานาจ
ในการควบคุ ม สถานการณ์ ความขั ด แย้ ง ส่ ว นบุ คคล ความขัด แย้ ง ระหว่ า งชนชั้ น รวมถึ ง การ
แสวงหาอานาจด้วยการต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งอานาจที่ตนปรารถนา
5.) Career theme แนวเรื่องที่แสดงให้เห็นถึงความพยายามของบุคคลที่จะ
ทางานให้ประสบความสาเร็จโดยมีเป้าหมายหลักคือ เพื่อให้ได้มาซึ่งความสาเร็จส่วนตัว ไม่ใช่เพื่อ
ความสาเร็จของสถาบันหรือประเทศชาติ โดยจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
6.) Outcast theme แนวเรื่องจะเป็นเรื่องของคนที่ดาเนินชี วิตในสังคมที่แตกต่าง
จากคนทั่วไปหรือเรียกได้ว่าเป็นลักษณะการต้านกระแสหลัก เนื่องจากสาเหตุต่างๆ ได้แก่ สาเหตุ
ทางร่างกาย เช่น คนพิการ รูปร่างหน้าตาน่าเกลียด หรือเนื่องมาจากสาเหตุทางสังคม เช่น นักโทษ
โสเภณี เด็กกาพร้า โดยเนื้อเรื่องจะแสดงให้เห็นถึงการใช้ชีวิตของคนเหล่านี้ในสังคม ปฏิกิริยาที่เขา
แสดงออกและสิ่งที่สังคมปฏิบัติต่อเขา
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3. ความขัดแย้ง (Conflict)
การเล่าเรื่องมักดาเนินเรื่องราวเกี่ยวพันกับความขัดแย้ง ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างการผูกปมโดย
จะนาพาเรื่องไปสู่จุดสุดยอด โดยปริญญา เกื้อหนุน (2537: 24) ได้กล่าวถึงความขัดแย้งว่า ความ
ขัดแย้ง เป็นองค์ประกอบส าคัญอย่างหนึ่ง ของโครงเรื่องที่สร้างปมปัญหา การหาหนทางแก้ไ ข
ปัญหา ความขัดแย้งของตัวละครคือความเป็นปฏิปักษ์ต่อกัน หรือความไม่ลงรอยกัน ในพฤติกรรม
การกระทา ความคิด ความปรารถนา หรือ ความตั้ ง ใจของตัว ละครในเรื่อง โดยความขัด แย้ ง
สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้
1.) ความขัดแย้งระหว่างคนกับคน คือ การที่ตัวละครทั้งสองฝ่ายไม่ลงรอยกัน แต่
ละฝ่ า ยต่อ ต้า นกัน หรือ พยายามทาลายล้า งกั น เช่ น การรบของทหารสองฝ่ ายหรือ การทาศึ ก
ระหว่างสองตระกูล เป็นต้น โดยในงานวิจัยชิ้นนี้ขอกาหนดใช้คาว่า “ความขัดแย้งระหว่างบุคคล”
ซึ่งหมายความถึงความขัดแย้งระหว่างตัวละครมนุษย์กับมนุษย์ หรือระหว่างตัวละครมนุษย์กับ
แวมไพร์ หรือระหว่างตัวละครแวมไพร์กับแวมไพร์ เพื่อความสอดคล้องกับเนื้อเรื่องของภาพยนตร์
และละครโทรทัศน์ที่นามาศึกษา
2.) ความขัดแย้งภายในจิตใจ คือ ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายใน ตัวละครจะมี
ความสับสน หรือยุ่งยากลาบากใจในการตัดสินใจเพื่อกระทาอย่างที่คิดเอาไว้ เช่น ความขัดแย้งกับ
สานึกรับผิดชอบ หรือ ความรู้สึกขัดแย้งกับกฎเกณฑ์ทางสังคม
3.) ความขัดแย้ง กับพลัง ภายนอก เช่น ความขัดแย้งกับสภาพแวดล้อมหรือ
ธรรมชาติอันโหดร้าย
วิธีการมองข้อขัดแย้ง ในสื่อบันเทิง คดีนั้น คล็อด เลวี่ สเตราซ์ (Claude Levi-Strauss
1955, : 423-444 อ้างถึงใน ฉลองรัตน์ ทิพย์พิมาน, 2539 : 14) ได้เสนอให้ใช้วิธีแบ่งคู่ตรงข้าม
(Binary Oppositions) ซึ่งเป็นแนวคิดที่ตั้งอยู่บนความเชื่อพื้นฐานที่ว่ามนุษย์สามารถเข้าใจโลก
โดยการแบ่งสิ่ งต่างๆ ออกเป็นส่วนๆ เพื่อเปรียบเทียบกัน โดยคู่ตรงข้ามหรือคู่แย้ง นั้น สามารถ
กระทาได้โดยการแบ่งกลุ่มคาออกเป็นสองหมวด ซึ่งทั้งสองหมวดจะต้องมีความหมายขัดแย้งกัน
เช่น
ผู้ชาย (Male)
ผู้หญิง (Female)
แข็งแรง (Strong)
อ่อนแอ (Weak)
ขาว (White)
ดา (Black)
ความดี (Good)
ความชั่ว (Bad)
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การเปรียบเทียบคู่แย้งหรือคู่ตรงข้าม (Binary Oppositions) ตามทรรศนะของ Saussure
มีหลักว่าเมื่อเราพยายามหาความหมายของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เราก็ต้องตั้งคาถามถึงสิ่งอื่นๆ ที่ไม่ใช่สิ่ง
นั้นและมีสถานะตรงข้ามกับสิ่งนั้น ทั้งนี้การเปรียบเทียบคู่แย้งหรือคู่ตรงข้ามเป็นรูปแบบการ
เปรียบเทียบที่แสดงความหมายให้เห็นได้โดยง่ายและชัดเจนที่สุด เนื่องจากรูปแบบวิธีคิดของ
มนุษย์ส่วนใหญ่จะมีกรอบแนวคิดเชิงเปรียบเทียบระหว่างคู่แย้งหรือคู่ตรงข้ามอยู่แล้ว
4. ตัวละคร (Character)
สิ่ ง ที่ ส าคั ญ อี ก ประการหนึ่ ง ที่ ข าดไม่ ไ ด้ ใ นการเล่ า เรื่ อ งทุ ก รู ป แบบคื อ ตั ว ละคร ซึ่ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงเรื่องและตัวละครนั้นถือเป็นสิ่งจาเป็น เนื่องจากถ้าไม่มีตัวละครปรากฏ
แล้วก็จะทาให้ไม่มีโครงเรื่องซึ่งเท่ากับว่าไม่มีเรื่องเล่านั่นเอง ผู้ชมส่วนใหญ่มักให้ความสนใจกับตัว
ละครเป็นหลัก สนใจถึงประสบการณ์และการผจญภัยของตัวละครที่ก่อให้เกิดโครงเรื่องในการเล่า
เรื่อง โดยเป้าหมายหลั กในการเล่าเรื่องนั้นคือเพื่อทาให้ผู้ชมเข้าถึงตัวตนของตัวละครทั้ง ด้าน
สติ ปัญ ญา อารมณ์ และคุ ณ งามความดีต่ า งๆ ที่ซ่ อนอยู่ไ ด้ภ ายในระยะเวลาตามที่ ใช้ ใ นการ
เดินเรื่อง อีกทั้ง ตัวละครที่ดีจ ะต้องมี พัฒ นาการที่ชั ดเจน กล่าวคือ ต้องมีการเปลี่ยนแปลงทาง
ความคิด อุปนิสัย ตลอดจนทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยต่างๆ ในเรื่อง อัน เป็นผลมาจาก
ประสบการณ์หรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น กับตน โดยสิ่งที่สาคัญคือพัฒ นาการจะต้องเป็นไป
อย่างสมเหตุสมผล ไม่ขัดต่อหลักความเป็นจริงเช่นกัน
อี เอ็ม ฟอร์สเตอร์ (อ้างถึงใน อิราวดี ไตรลังคะ, 2543 : 51) ได้แบ่งตัวละคร (character)
ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1.) ตัวละครมิติเดียวหรือตัวละครแบบตายตัว (flat character) หมายถึง ตัวละคร
ที่มองเห็นได้เพียงด้านเดียว มีลักษณะนิสัยหรือพฤติกรรมที่สามารถสรุปได้อย่างไม่ยากเย็นและจะ
คงลักษณะเช่นนี้ไปตลอดทั้งเรื่อง และไม่ว่าจะอยู่ในละครหรือนวนิยายเรื่องใดก็จะมีลักษณะนิสัย
ที่คล้ายกันจนแทบจะเป็นสูตรสาเร็จ บทบาทที่กระทาก็มักจะตรงกับที่ผู้ชมคาดเดาเอาไว้ว่าตัว
ละครจะคิดหรือกระทาสิ่งเหล่านั้นจริงๆ โดยข้อดีของตัวละครชนิดนี้ คือ ผู้ชมสามารถทาความ
เข้าใจได้ง่ายและสามารถจดจาลักษณะของตัวละครแบบนี้ได้ง่ายเช่นกัน
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2.) ตัวละครหลายมิติหรือตัวละครแบบรอบด้าน (well-rounded character)
หมายถึง ตัวละครประเภทที่มีความลึกซึ้ง มีลักษณะที่คล้ายคนจริงๆ มีทั้งส่วนดีและส่วนไม่ดี โดย
แต่ละลักษณะอาจจะขัดแย้งกันและคาดเดาได้ยาก พัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงนิสัยหรือทัศนคติได้
ตามเหตุการณ์และตัวละครประเภทนี้มักจะสร้างความประหลาดใจให้กับผู้ชม
ตัวละครอีกลักษณะที่เป็นผลผลิตจากแนวเรื่องต่างๆ คือ ตัวละครแบบสาเร็จรูป หรือ แบบ
ธรรมเนียมนิยม (stock character) หมายถึง ตัวละครที่ผู้ชมจะเห็นได้บ่อยๆ ในแนวเรื่องแต่ละ
ประเภทจนกลายเป็นตัวละครที่มีลักษณะตามขนบ ตามแบบตามความเคยชิน ใช้กั นมาเป็นธรรม
เนียมนิยมอย่างไรก็จะใช้กันอย่างนั้นต่อไป ซึ่งตัวละครประเภทนี้จะมีภาพหรือคุณลักษณะตามที่
แนวเรื่องแต่ละประเภทได้กาหนดและมักจะนาเสนอ ซึ่งสามารถเป็นได้ทั้ง ตัวละครแบบมิติเดียว
หรือเป็นตัวละครแบบรอบด้านก็ได้เช่นกัน (สมบุญ เถกิงนาม, 2553 : ออนไลน์)
นอกจากนี้ ฉลองรัตน์ ทิพย์พิมาน (2539: 14-16) ได้กล่าวว่า ในการศึกษาตัวละคร
คุณ สมบัติของตัวละครยังเป็นอีกส่วนหนึ่ง ที่มักจะถูกนามาวิเคราะห์อยู่เสมอ โดยเราสามารถ
จาแนกตัวละครตามคุณสมบัติได้เป็น 2 ประเภท คือ ตัวละครผู้กระทา (active) และตัวละคร
ผู้ถูกกระทา (passive)
1.) ตัวละครผู้กระทา คือ ตัวละครที่มีลักษณะเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ ไม่ถูก
คุกคามหรือครอบงาจากผู้อื่นได้โดยง่าย ส่วนใหญ่มีเป้าหมายและการตัดสินใจเป็นของตนเอง ตัว
ละครประเภทนี้โดยมากมักเป็นตัวละครที่มีการศึกษาดีและมักเป็นเพศชาย
2.) ตัวละครผู้ถูกกระทา คือ ตัวละครที่มีลักษณะอ่อนแอ ต้องพึ่งพาผู้อื่นหรือต้อง
อยู่ภายใต้การดูแลหรือการควบคุมจากตัวละครอื่น ส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้ด้อยการศึกษา มีฐานะ
หรือสถานะต่าต้อย โดยมากมักเป็นเพศหญิงมากกว่าเป็นเพศชาย
สาหรับการพิจารณาตัวละครนอกเหนือจากการมองภาพจากลักษณะภายนอกต่างๆ แล้ ว
คาพูดและบทสนทนา (dialogue) ตอบโต้ของตัวละครก็เป็นสิ่งสาคัญมาก ทั้งนี้เพราะความคิด
ทัศนคติและเอกลักษณ์ของตัวละครมักจะสะท้อนออกมาจากคาพูดของตัวละครทั้งสิ้น
5. ฉาก (Setting)
ฉาก (Setting) หมายถึง จุดหนึ่งของเวลาและสถานที่ที่เหตุการณ์ในโครงเรื่องนั้นได้เกิดขึ้น
ซึ่งฉากด้วยตัวของมันเองแล้วนั้นแทบจะไม่มีความหมายอะไร หากแต่เมื่อกลายเป็นองค์ประกอบ
หนึ่ ง ของบรรยากาศ ใช้ เ ผยลั ก ษณะของตั ว ละครและการเดิ น เรื่ อ งแล้ ว บ่ ง บอกความหมาย
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บางอย่างของเรื่อง มีอิทธิพลต่อความคิดและการกระทาของตัวละคร ฉากก็จะมีความสาคัญอย่าง
ยิ่งทันที โดยฉากในการเล่าเรื่องนั้นประกอบด้วยสองส่วน คือ
1.) ช่วงเวลา (Time) ได้แก่ ระยะเวลาที่เกิดเหตุการณ์ตามเรื่องเล่านั้น ช่วงเวลา
จะเป็นตัวกาหนดเบื้องต้นที่สาคัญต่อองค์ประกอบอื่นๆ ต่อมาอีกมาก เพราะ กาลเวลา จะเป็น
ตัวกาหนดปัจจัยพื้นฐานของเหตุการณ์ เช่น บ้านเรือน การแต่งกาย คาพูดแบบตามสมัยในละคร
ย้อนยุค รวมไปถึง บรรทัดฐานและธรรมเนียมปฏิบัติต่างๆ ของผู้คนที่เป็นรายละเอียดในเรื่อง
เช่นกัน
2.) สถานที่ (Location) ได้แก่ สถานที่ที่เหตุการณ์ได้เกิดขึ้น สถานที่จะเป็น
ตัวกาหนดเบื้องต้นตัวที่สอง เนื่องจากปัจจัยพื้นฐานต่อกาลเวลาและสถานที่จะเป็นการกาหนดการ
กระทาของเหตุการณ์และตัวละครด้วย
ธัญญา สังขพันธานนท์ (2539 : 191-193) ได้สรุปประเภทของฉากในเรื่องเล่าเอาไว้ 5
ประเภท ดังนี้
1.) ฉากที่เป็นธรรมชาติ ได้แก่ สภาพแวดล้อมธรรมชาติที่แวดล้อมตัวละคร เช่น
ป้าไม้ ทุ่งหญ้า ลาธาร หรือบรรยากาศค่าเช้าในแต่ละวัน
2.) ฉากที่ เ ป็ น สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ได้ แ ก่ อารามบ้ า นช่ อ ง ข้ า วของเครื่ อ งใช้ ห รื อ
สิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์มีไว้ใช้สอย
3.) ฉากที่เป็นช่วงเวลาหรือยุคสมัย ได้แก่ ช่วงเวลาหรือยุคสมัยที่เกิดเหตุการณ์
ตามท้องเรื่อง
4.) ฉากที่เป็นการดาเนินชีวิตของตัว ละคร หมายถึง สภาพแบบแผนหรือกิจวัตร
ประจาวันของตัวละคร ของชุมชนหรือท้องถิ่นที่ตัวละครอาศัยอยู่
5.) ฉากที่เป็นสภาพแวดล้อมเชิงนามธรรม หมายถึง สภาพแวดล้อมที่จับต้อง
ไม่ได้แต่มีลักษณะเป็นความเชื่อ หรือความคิดของคน เช่น ค่านิยม ธรรมเนียม ประเพณีเป็นต้น
6. สัญลักษณ์ (Symbol)
ปัทมวดี จารุวร (2538 : 164 อ้างถึงใน ฉลองรัตน์ ทิพย์พิมาน, 2539: 18) ได้ให้
ความหมายของสัญลักษณ์ (symbol) เอาไว้ว่า “Symbol คือ สัญลักษณ์ในการสื่อความหมายทั้ง
ในรูปแบบของคาพูดและภาพ” ที่มักจะพบในภาพยนตร์และละครมีอยู่ 2 ชนิด คือ

18

1.) สัญลักษณ์ทางภาพ คือ องค์ประกอบของเรื่องที่ถูกนาเสนอซ้าๆ อาจจะเป็น
วัตถุ สถานที่ หรือสิ่งมีชีวิต เช่น สัตว์หรือบุคคล โดยสัญลักษณ์อาจเป็นภาพเพียงภาพเดียวหรือ
กลุ่มของภาพที่เกิดจากการตัดต่อ
2.) สัญลักษณ์ทางเสียง คือ เสียงต่างๆ ที่ถูกใช้เพื่อแสดงความหมายอื่นๆ เพื่อ
เปรียบเทียบความหมาย หรือเพื่อแสดงวัตถุประสงค์ของตัวละคร ไม่ใช่เพื่อการสร้างอารมณ์ร่วมไป
กับตัวละครและเรื่องราวของละคร
7. มุมมองในการเล่าเรื่อง (Point of view)
ฉลองรัตน์ ทิพย์พิมาน (2539: 18-20) ได้กล่าวถึงมุมมองในการเล่าเรื่องหรือจุดยืนในการ
เล่าเรื่องว่า คือ การมองเหตุการณ์ การเข้าใจพฤติกรรมของตัวละครในเรื่องผ่านสายตาของตัว
ละครตัวใดตัวหนึ่ง หรือหมายถึงการที่ผู้เล่ามองเหตุการณ์จากวงในใกล้ชิด หรือจากวงนอกใน
ระยะห่างๆ ซึ่งแต่ละมุมมองก็มีความน่าเชื่อถือแตกต่างกัน มุมมองในการเล่าเรื่องมีความสาคัญ
อย่างยิ่งเพราะมุมมองจะมีผลต่อความรู้สึกของผู้ชมและมีผลต่อการชักจูงอารมณ์ของผู้ที่เสพเรื่อง
เล่ า โดย หลุ ยส์ จิอันเน็ตตี ศาสตราจารย์ทางภาพยนตร์จากมหาวิทยาลัยคลีฟ แลนด์ จั ดแบ่ง
มุมมองพื้นฐานในการเล่าเรื่องเอาไว้ 4 ประเภท คือ
1.) เล่าเรื่องจากจุดยืนบุคคลที่หนึ่ง (The First-Person Narrator) คือ การที่ตัว
ละครเอกของเรื่องเป็นผู้เล่าเอง โดยข้อสังเกตในการเล่าเรื่องชนิดนี้คือ ตัวละครมักเอ่ยคาว่า “ผม”
หรือ “ฉัน” อยู่เสมอ
2.) เล่าเรื่องจากจุดยืนบุคคลที่สาม (The Third-Person Narrator) คือ การที่ผู้เล่า
ได้กล่าวถึงตัวละครตัวอื่น เหตุการณ์อื่น ที่ตัวเองพบเห็นหรือเกี่ยวพันด้วย
3.) เล่าเรื่องจากจุดยืนที่เป็นกลาง (The Objective) คือ มุมมองที่ผู้สร้างพยายาม
ให้เกิดความเป็นกลาง ปราศจากอคติในการนาเสนอ เป็นการเล่าเรื่องที่ไม่สามารถเข้าถึงอารมณ์
ของตัวละครได้อย่างลึ กซึ้ง เนื่องจากเป็นการเล่าเรื่องจากวงนอก เป็นการสัง เกตหรือรายงาน
เหตุการณ์โดยให้ผู้ชมตัดสินเรื่องราวเอง
4.) เล่าเรื่องแบบรู้รอบด้าน (The Omniscient) คือ มุมมองการเล่าเรื่องที่ไม่มี
ข้อจากัด สามารถหยั่งรู้ถึงจิตใจของตัวละครทุกตัว สามารถย้ายเหตุการณ์ สถานที่ และข้ามพ้น
ข้อจากัดด้านเวลา สามารถย้อนอดีต ก้าวไปในอนาคต และสามารถสารวจความคิดและความฝัน
ของตัวละครได้อย่างไร้ขอบเขต
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ในงานวิจัยชิ้นนี้ผู้วิจัยจะนาแนวคิดการเล่าเรื่อง (Narrative) มาใช้วิเคราะห์รูปแบบการ
เล่าเรื่องตามองค์ประกอบย่อยทั้งหมดที่กล่าวไปข้างต้น เพื่อหารูปแบบการเล่าเรื่องของภาพยนตร์
อเมริกันแนวแวมไพร์รูปแบบเก่า 1 เรื่อง และภาพยนตร์และละครโทรทัศน์อเมริกันอีก 3 เรื่อง ที่
เป็นแนวแวมไพร์ร่วมสมัยที่เป็นรูปแบบใหม่ที่กาลังได้รับความนิยมในขณะนี้

2.2 แนวคิดสัมพันธบท (Intertextuality)
“Intertextuality” คือคาศัพท์ทางวิชาการที่เกิดขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1960 ซึ่งเป็นที่นิยมใช้ใน
แวดวงวิชาการในฝรั่งเศสเพื่อพัฒนาและกล่าวถึงมโนทัศน์ต่างๆ เกี่ยวกับสัมพันธบท โดยผู้ที่คิดค้น
คานี้ขึ้นมาคือ J. Kristeva นักวิชาการชาวบัลแกเรียที่มาอยู่ในฝรั่งเศส และมีการแปลคาศัพท์นี้เป็น
ภาษาไทยในหลายๆ คา แต่มีคาแปลอยู่ชุดหนึ่ง ที่มั กใช้กันมากกว่าคาแปลอื่นๆ คือ คาแปลว่า
“การถ่ายโยงเนื้อหา” หรือ “การเชื่อมโยงเนื้อหา”
เมื่อพิจารณาตามกรอบของแบบจาลองของการสื่อสาร S-M-C-R แล้ว จะเห็นว่า คาว่า
“text จะมีความหมายตรงกับคาว่า “เนื้อหา” ซึ่งมีค่าเท่ากับ M – Message โดย “text” ใน
ภาษาไทยจะแปลว่า “ตัวบท” ก็ได้ ซึ่ง A.A. Berger (1992) ได้นิยามคาว่า “สัมพันธบท” ว่า เป็น
การใช้หรือสร้างตัวบทใหม่ตัวบทหนึ่ง (อาจจะโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ได้ ) จากวัตถุดิบอื่นๆ ซึ่งเป็นตัว
บทเดิ ม ที่ มี อ ยู่ ก่ อ นแล้ ว โดยกระบวนการสั ม พั น ธบทนั้ น ต้ อ งมี “ตั ว บทต้ น ทาง” และ “ตั ว บท
ปลายทาง”
แนวคิดสัมพันธบทสามารถแบ่งรูปแบบและลักษณะตามยุคสมัยได้เป็น 3 ยุค ได้แก่ ยุค
คลาสสิก (Class Period), ยุคสมัยใหม่ (Modern Period), และ ยุคหลังสมัยใหม่ (Postmodern
Period) ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่างานวิจัยชิ้นนี้สามารถใช้กรอบของแนวคิดสัมพันธบทในยุคหลั ง
สมัยใหม่ (Postmodern Period) ที่มีความเหมาะสมในการนามาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์
ข้อมูลได้
กาญจนา แก้วเทพ ได้กล่าวถึงแนวคิดสัมพันธบทในยุคหลังสมัยใหม่ ไว้ในวารสารนิเทศ
ศาสตร์ ปี ที่ 27 ฉบั บ ที่ 2 2552 ไว้ ว่ า ปรากฏการณ์ สั ม พั น ธบทได้ ก ลายเป็ น กระแสหลั ก ของ
กระบวนการผลิตวัฒนธรรมของสังคมจนเราอาจจะกล่าวได้ว่า “สัมพันธบทเป็นคุณลักษณะหนึ่ง
ของยุคหลังสมัยใหม่” ได้เลยทีเดียว
โดยสาเหตุหลักของปรากฏการณ์ดังกล่าวนั้นมาจากปัจจัยหลัก 2 ประการ ประการแรก
คือ ความเจริญเติบโตของเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทาให้กระบวนการการผลิตซ้า (Reproduction)
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เป็นไปได้อย่างง่ายดาย โดยในแง่ขององค์ประกอบ (element) แล้ว เนื้อหาและตัวบทต่างๆ ไม่
น่ า จะมี อ ะไรแปลกใหม่ อี ก แล้ ว หากแต่ สิ่ ง ที่ อ าจจะท าให้ แ ปลกใหม่ ขึ้ น มา น่ า จะอยู่ ที่ “การ
ผสมผสานการจัดระบบ การจัดวางความสัมพันธ์” (hybridize, organize, relation) เท่านั้น
ส าหรั บวิ ธี การผลิ ตซ้ านั้นอาจจะมี ไ ด้หลากหลายรูป แบบด้ว ยกัน โดยอาจจะรักษาทั้ ง
รูปแบบและเนื้อหาและความหมายจากตัวบทดั้งเดิมเอาไว้ทั้งหมด หรืออาจจะมีการดัดแปลง
รูปแบบ องค์ประกอบต่างๆ แต่ยังคงรักษาเนื้อหาจากตัวบทดั้งเดิมเอาไว้ หรือในอีกลักษณะหนึ่ง
คือการรักษารูปแบบเดิมเอาไว้แต่เนื้อหาและความหมายได้เปลี่ยนไปแล้ว โดยสามารถแบ่งรูปแบบ
ของการผลิตซ้าผ่านมิติด้านเนื้อหาและรูปแบบได้ใน 4 ลักษณะ; (กาญจนา แก้วเทพ, 2545: 358360)
1. รูปแบบนกแก้ว (parrot pattern) ลักษณะนี้คือการรับเอาทั้งรูปแบบและเนื้อหามาใช้
แบบตรงๆ เปรียบเสมือนนกแก้วที่พูดเลียนแบบมนุษย์ทุกอย่าง
2. รูปแบบอะมีบา (amoeba pattern) เปรียบเทียบได้จากตัวอะมีบาที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่มี
การเปลี่ยนรูปทรง (form) อยู่ตลอดเวลา แต่ตัวเนื้อในของมันยังคงเดิมอยู่ ซึ่งก็คือการผลิตซ้าที่ตัว
บทใหม่ได้ดัดแปลงรูปแบบให้เข้ากับปัจจัยต่างๆ ที่เหมาะสมแต่ยังคงเนื้อหาเดิมของตัวบทดั้งเดิม
เอาไว้
3. รูปแบบปะการัง (coral pattern) ปะการังเป็นสิ่งมีชีวิตที่ยังคงรูปทรงเดิมไว้เสมอ แม้ว่า
เนื้อในจะตายไปแล้ว นัยเปรียบนี้เมื่อเอามาพิจารณาสื่อบันเทิงต่างๆ กล่าวได้ว่า ตัวบทใหม่ได้มี
การนาเอารูปแบบจากตัวบทดั้งเดิมมา แต่ทว่าเนื้อหาที่สื่อความหมายได้เปลี่ยนไปแล้ว
4.) รูปแบบผีเสื้อ (butterfly pattern) ผีเสื้อเป็นสิ่งมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงทั้งรูปและเนื้อในมา
จากดักแด้ แต่กระบวนการนี้ยัง ต้องอาศัยระยะเวลาที่ย าวนานพอสมควร ซึ่ ง หมายถึง การน า
รูปแบบและเนื้อหาจากตัวบทดั้งเดิมมาใช้ และเกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาผ่านระยะเวลาอัน
ยาวนาน ก็จะดูแทบไม่ออกเลยว่าตัวบทใหม่ได้การหยิบยืมหรือสร้างตามลักษณะดังกล่าวของตัว
บทดั้งเดิม
อาจจะหมายความได้ว่า เราได้มาถึงยุคสมัยของ “เหล้าเก่าในขวดใหม่ หรือ เหล้าใหม่ใน
ขวดเก่า” ที่ทั้ง “เหล้า” และ “ขวด” ล้วนแล้วแต่เป็นของเก่าทั้งสิ้น (element) และน่าจะมีแต่ “วิธี
ริน” (relation, organize) เท่านั้นที่ยังคงแปลกใหม่ได้ ซึ่งในมุมมองนี้ผู้วิจัยได้ตีความว่า ความเป็น
ของใหม่ นั้น ไม่ไ ด้อยู่ที่ความเป็นเนื้อหาหรือตัวบทใหม่ แต่อยู่ที่รูปแบบการสร้างสรรค์และการ
นาเสนอมากกว่า
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ในยุคหลังสมัยใหม่ไม่ได้ใส่ใจถึงข้อวิพากษ์วิจารณ์ต่อปรากฏการณ์ “สัมพันธบท” ที่มีมา
ตั้งแต่ยุคสมัยใหม่ในประเด็นของ การสร้างขึ้นใหม่อย่างซื่อสัตย์ต่อต้นฉบับ หรือการตั้งคาถาม
เกี่ยวกับการลดทอนคุณค่าเชิงสุนทรียะเพราะมูลเหตุเชิงพาณิชย์ เนื่องจากในยุคหลังสมัยใหม่ได้
พลิกแนวคิดกลับจากยุคสมัยใหม่ ไปเสียแล้ว โดยมีทัศนะรองรับของการไม่ได้เชื่อถือหรือไม่ได้ให้
คุณค่าต่อ “ต้นฉบับ” ว่ามีคุณค่าเหนือกว่า “ฉบับสาเนา/ลอกเลียน/ดัดแปลง” รวมทั้งยอมรับว่า
การผลิตงานวัฒนธรรมนั้นไม่ว่าจะเป็นแบบไหน ของใคร หรือชนชั้นใด ย่อมเจือปนไปด้วยลักษณะ
เชิงพาณิชย์ หรือมิติเศรษฐกิจ หรือทางธุรกิจมากบ้างน้อยบ้างอยู่แล้ว
ฉะนั้น แนวคิดยุคหลังสมัยใหม่จึงมีบทสรุปที่เป็นไปได้ตามข้อความของ M. Bakhtin ได้
กล่าวเอาไว้ว่า
“สิ่งที่เรากาลังพูดอยู่ในวันนี้ ก็คือสิ่งที่เราได้พูดมาแล้วเมื่อวานนี้
และเป็นสิ่งที่เราจะพูดอีกในวันพรุ่งนี้”
ในแนวคิดของสัมพันธบท (Intertextuality) สิ่งที่ปรากฏในตัวบท/เนื้อหาใหม่ (Secondary
Text) มักมีร่องรอยจากตัวบท/เนื้อหาดั้งเดิม (Primary Text) อยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการนา
เนื้อหาจากสื่อหนึ่งไปสู่อีกสื่อหนึ่งจะต้องมีการดัดแปลงให้เข้ากับธรรมชาติของสื่อเพื่อให้เกิดความ
เหมาะสมต่อการถ่ายทอด โดยเนื้อหาใหม่หรือตัวบทใหม่ (Secondary Text) มีความสัมพันธ์โยง
ใยกันไม่มากก็น้อยกับเนื้อหาเดิม หรือตัวบทอื่นๆ ที่มีมาก่อนหน้านี้ (Primary Text) ที่อยู่ร่วมสมัย
กันและที่จะปรากฏติดตามมาในลักษณะที่เรียกว่า “สัมพันธบท” (Intertextuality) โดยมุมมอง
ดังกล่าวคอยตอกย้าอยู่เสมอว่า วรรณกรรมนั้นสะท้อนโต้ตอบกับวรรณกรรมด้วยกันเอง มากกว่าที่
จะสัมพันธ์กับโลกของความเป็นจริง
ในทานองเดียวกันนั้น M. Bakhtin ได้เสนอทัศนะเกี่ยวกับสัมพันธบทเอาไว้ว่า ปัจจุบันนี้
ตัวบทต่างๆ ได้ถอยห่างหรือตัดสายสัมพันธ์กับบริบทเสียแล้ว และตัวบททั้ง หลายต่างก็หันมา
เชื่อมโยง/อ้างอิงระหว่างตัวบทด้วยกันเอง โดยไม่จาเป็นต้องเกี่ยวข้องกับความเป็นจริงของบริบทที่
แวดล้อมตัวบทอยู่ ซึ่งกล่าวโดยสรุปได้ว่า โลกในทุกวันนี้ไม่มีอะไรใหม่แล้ว เพราะบรรดาตัวบท
ต่างๆ ก็ยังไม่จาเป็นต้องอ้างหรือสะท้อนโลกแห่งความเป็นจริงเลย เช่นเดียวกับที่ Saussure ได้
เสนอว่า การสร้างตัวบท/สัญญะใหม่ๆ นั้นจะเกิดจากหลักการ 2 หลักการที่ทางานควบคู่กันไป
หลักการแรกคือ “กฎแห่งการเลือกสรร” (Law of selection) หลักการที่สองคือ “กฎแห่งการ
ผสมผสาน” (Law of combination) ซึ่งหมายถึง การที่เราจะเลือกหยิบวัตถุดิบใดๆ ขึ้นมาใช้จาก
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วัตถุดิบทั้งหมดที่เรามีอยู่ และต้องผสมผสานอย่างไรให้วัตถุดิบต่างๆ นั้นเข้ากันและทางานสื่อ
ความหมายร่วมกันได้ (กาญจนา แก้วเทพ, 2552 : 5-9)
สาหรับเส้นทางเชื่อมโยงหรือกลวิธีในการถ่ายโยง/อ้ างอิงระหว่างตัวบทนั้น มีมิติการวัดได้
หลายแบบ โดยมิติแรกเป็นการวัดในเชิงปริมาณโดยเปรียบเทียบระหว่างตัวบทแรกกับตัวบทหลัง
ว่า มี ก ารตั ด มี การเพิ่ ม มี ก ารลดไปมากน้อ ยเพี ย งใด ในอีก มิ ติ ห นึ่ ง อาจจะเป็ น การวัด ในเชิ ง
คุณภาพ เช่น เส้นทางเชื่อมโยงระหว่างตัวบทแรกกับตัวบทหลั ง อาจจะมีรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
ดังนี้
- มีการซ่อนเร้นว่าเป็นการเชื่อมโยงแบบครึ่งๆ กลางๆ
- มีการซ่อนเร้นเอาไว้ทั้งหมดจนแทบดูไม่รู้ว่ามี “สายสัมพันธ์กัน”
- ผู้ผลิตกึ่งๆ จะรู้ตัว/ตั้งใจว่าจะหยิบองค์ประกอบจากตัวบทแรกมาผลิตซ้า
- มีการนาเอาของเก่ามาดัดแปลงแก้ไข
- มีการนาเอามาตีความใหม่อย่างตั้งใจ
นพพร ประชากุล (2543 อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ, 2552 : 8) เรียกตัวบทแรกว่า “ตัว
บทต้นทาง” และตัวบทที่ถูกสร้างต่อยอดมาว่าจากตัวบทแรกว่า “ตัวบทปลายทาง” และได้เสนอ
การวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างตัวบทต้นทางและตัวบทปลายทาง ซึ่งอาจมีแบบแผนของสัมพันธ
บททั้งในเชิ งปริมาณและในเชิ งคุณภาพว่า จากตั วบทต้นทางไปสู่ตัวบทปลายทางนั้น มีอะไรที่
หายไปบ้าง มีอะไรที่เพิ่มเติมเข้ามา มีอะไรที่ถูกปลับเปลี่ยนไป เพราะอะไร ทาไม และอย่างไร ดังนี้
1.) การขยายความ (Extension) หมายความว่า ในตัวบทปลายทางมีก ารเพิ่มเติมเนื้อหา
อะไรซึ่ ง ตั วบทต้นทางไม่ มี บ้า ง มี เหตุ ผลอะไรของการเพิ่ม เติม และส่วนที่ เพิ่ม มาใหม่ นี้เข้ามา
เชื่ อมโยงสั ม พั นธ์ กับตัวบทที่ มี แล้ วอย่างไร หรือเพื่อท าหน้าที่อะไร การขยายความมี ผลทาให้
ความหมายทั้งหมดเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่
2.) การตัดทอน (Reduction) หมายความว่า ในตัวบทปลายทางมีการตัดทอนเนื้อหาอะไร
จากตั ว บทต้ น ทางลงไปบ้ า ง มี เ หตุ ผ ลอะไรของการตั ด ทอน และการตั ด ทอนนี้ ส่ ง ผลถึ ง เรื่ อ ง
ความหมายของตัวบทหรือไม่
3.) การปรับเปลี่ยน (Modification) หมายความว่า ในตัวบทปลายทางมีการปรับเปลี่ยน
เนื้อหาอะไรจนทาให้ตัวบทต้นทางมีรูปลักษณ์ที่ไม่เหมือนเดิมหรือแตกต่างไปจากเดิม
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ในงานวิจัยชิ้นนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดเรื่องสัมพันธบท (Intertextuality) เพื่อทาการศึกษา
และวิเ คราะห์ ความเชื่ อมโยงในด้า นต่า งๆ จากภาพยนตร์อ เมริ กั น แนวแวมไพร์ รู ปแบบเก่ า สู่
ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ อเมริกันแนวแวมไพร์ร่วมสมัย เพื่อมองว่าระหว่างตัวบทเก่าและตัว
บทใหม่ นั้นมี ค วามเชื่ อมโยงกัน อย่างไรบ้า งในรู ปแบบการเล่าเรื่ อง โดยผู้วิ จั ยได้ กาหนดว่าให้
ภาพยนตร์เรื่อง Bram Stoker’s Dracula (1992) เป็นตัวบทต้นแบบที่เป็นแนวแวมไพร์รูปแบบเก่า
และจะไม่พูดถึงว่าตัวบทใดดีหรือมีคุณค่ามากกว่ ากัน เพราะผู้วิจัยยึดหลักวิเคราะห์ตามรูปแบบ
ของสัมพันธบทในยุคหลังสมัยใหม่ (Postmodern) ที่ไม่ได้ให้ความสาคัญกับตัวบทใดตัวบทหนึ่ง
เหนือตัวบทอื่นๆ

2.3 มายาคติ (Mythologies)
โรล็องด์ บาร์ตส์ ได้เริ่มพิมพ์เผยแพร่บทความวิเคราะห์ต่อวัฒนธรรมฝรั่งเศสครั้งแรกในปี
ค.ศ. 1952 ที่บทความเรื่องแรกของเขาที่ตีพิมพ์ลงวารสาร Esprit (สปิริต) เรื่อง “โลกของมวยปล้า”
ได้สร้างความพิศวงแก่สังคมปัญญาชนฝรั่งเศสได้อย่างเหลือเชื่อ โดยบาร์ตส์ได้เสนอมุมมองใหม่
โดยเอามวยปล้ามาพิจารณาในแง่ “การสื่อความหมาย” (signification) ซึ่งเป็นสิ่ง ที่ไม่มีใคร
คาดคิดและไม่เคยเป็นที่สนใจของวงการวิชาการในสมัยนั้น ด้วยเขาได้วิเคราะห์ว่าจริงๆ แล้วมวย
ปล้าไม่ใช่กีฬา ทว่าเป็นละครชีวิตที่จาลองค่านิยมทางวัฒนธรรมเอาไว้ในตรรกะและกลไกของมัน
อย่างครบถ้วน ตั้งแต่ร่างกายของนักมวยปล้า ตลอดจนอากัปกิริยาและสีหน้าท่าทาง ล้ว นถูกใช้
เป็นหน่วยสื่อความหมาย หรือ “สัญญะ” (sign) ซึ่งสื่อถึงระบบคิดที่ผูกติดอยู่กับคุณค่าทางสังคม
ทาให้มวยปล้ากลายเป็นมหรสพการต่อสู้ที่แสดงออกอย่างเกินจริงจนถึงขั้นล้นเกิน เพื่อให้ผู้ชม
มั่นใจได้ว่าโลกนี้สามารถ “อ่าน” เข้าใจได้ และความเกินจริงต่างๆ ในมวยปล้าก็สื่อความหมาย
ออกมาได้อย่างแม่นยา เที่ยงตรงและสามารถตอบสนองความคาดหวังในจิตใจของผู้ชมได้มากพอ
จนมีผลลบล้าง ความรุนแรง และ ความบ้า ที่เกิดขึ้นในมหรสพนี้นั่นเอง
ในปี ค.ศ. 1954 โรล็องด์ บาร์ตส์ ได้หวนคืนสู่สัญวิทยาแห่งวัฒนธรรมอีกครั้งและได้เขียน
บทความวิจารณ์ ทานองเดียวกับ “โลกของมวยปล้า” ลงในวารสารรายเดือนชื่ อ Les Lettres
Nouvelles (นววรรณคดี) อย่างสม่าเสมอเป็นเวลา 2 ปี โดยได้บทความรวมทั้งสิ้น 52 ชิ้น โดยได้
หยิ บ ยกปรากฏการณ์ ท างวั ฒ นธรรมของสั ง คมทุ น นิ ย มอุ ต สาหกรรมฝรั่ ง เศสสมั ย กลาง
คริสต์ศตวรรษที่ 20 ที่มี อยู่หลากหลายสิ่ง ตั้งแต่เครื่องอุปโภคบริโภคในชีวิตประจ าวันไปจนถึง
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เรื่องราวที่ไหลเวียนอยู่ตามสื่ อมวลชนแขนงต่างๆ จนกระทั่งปี 1957 บทความทั้งหมดจึงถูกนามา
รวบรวมพิมพ์ขึ้นเป็นเล่มในชื่อ Mythologies (มายาคติ)
เหตุผ ลอันส าคัญ ที่สุดที่ผ ลักดันให้ โรล็องด์ บาร์ตส์ เขียนบทความต่า งๆ ขึ้นมา ก็เป็น
เพราะ ตัวเขารู้สึกหมดความอดทนกับสิ่งที่เรียกว่า “ความเป็นธรรมชาติ” ที่ผู้คนในสังคมต่างพากัน
ให้ค วามหมายและคุณ ค่า กับมั น สิ่ง นี้ทาให้ บาร์ตส์ รู้สึ กทุก ข์ใ จที่ ไ ด้เ ห็น ผู้คนเล่ าถึ ง เหตุก ารณ์
ปัจจุบันโดยเอา “ธรรมชาติ” กับ “วัฒนธรรม” มาสับสนปนเปกันอยู่ตลอดเวลา (แปลโดยวรรณ
พิมล)
ขั้นต้นคาว่า “มายาคติ” สามารถนิยามได้ว่าหมายถึง การสื่อความหมายด้วยคติความเชื่อ
ทางวัฒนธรรมซึ่งถูกกลบเกลื่อนให้เป็นที่รับรู้เสมือนว่าเป็นธรรมชาติ หรืออาจจะกล่าวให้ถึงที่สุดได้
ว่าเป็นกระบวนการของการลวงให้หลงอย่างหนึ่ง แต่ทั้งนี้ก็มิ ได้หมายความว่ามายาคติเป็นการ
โกหกหลอกลวงแบบปั้นน้าเป็นตัวหรือการโฆษณาชวนเชื่อที่บิดเบือนข้อเท็จจริง แต่มายาคติกลับ
มิได้ปิดบังอาพรางสิ่งใดเอาไว้ทั้งสิ้น ซ้าทุกอย่างของมายาคติยังปรากฏต่อหน้าต่อตาของเราอย่าง
เปิดเผย แต่เป็นตัวเราต่างหากที่คุ้นเคยกับมันเสียจนไม่ทันสังเกตว่ามายาคตินั้นๆ เป็นสิ่งประกอบ
สร้างทางวัฒนธรรม และเรานั่นเองที่หลงคิดไปเองว่าค่านิยมที่เรายึดถืออยู่นั้นเป็นธรรมชาติ หรือ
เป็นไปตามสามัญสานึก (นพพร ประชากุล, 2551: 1-3)
กล่ าวคือ สิ่ ง ที่ดูเ หมื อนธรรมชาติเหล่านั้นล้วนแต่ไ ด้รับการกาหนดความหมายและให้
คุณค่ามาจากประวัติศาสตร์ที่สังคมมนุษย์ได้ขับเคลื่อนอยู่ตลอดทั้งสิ้น โดยความเป็นไปของสังคม
ในยุคของบาร์ตส์ล้วนแล้วแต่เกิดมาจากกลไกการขับเคลื่อนของประวัติศาสตร์ที่เป็นเบ้าหลอมของ
วัฒนธรรมที่กาหนดความเป็นไปของสังคม ไม่ใช่ดาเนินไปตามธรรมชาติดังที่คนในสังคมเชื่อและ
ร่วมกันดารงอยู่อย่างปราศจากข้อโต้แย้ง บาร์ตส์จึงเสนอบทความต่างๆ ของเขาเพื่อวิพากษ์ และ
เปิดโปงอุดมการณ์ที่แฝงเร้นอยู่ใต้ความเป็นธรรมชาติเหล่านั้น โดยมองว่าการที่สังคมให้คุณค่า
และอุปโลกความเป็นธรรมชาติให้อุดมการณ์ต่างๆ นั้นคือการสร้างมายาคติหรือการบิดเบือน
อุ ดมการณ์ ค่ านิย ม และความเชื่ อ ของคนในสัง คมให้กลายมาเป็ นสิ่ง ที่เสมื อนกาเนิดมาจาก
ธรรมชาติ เพื่อซ่ อนเร้นอุดมการณ์ ความเชื่ อต่ างๆ ให้เกิดความชอบธรรมและแนบเนียนมาก
พอที่จะทาให้คนในสั งคมต่างพากันเดินตามเส้นทางของมายาคติอย่างไร้ข้อกัง ขาหรือโต้แย้ง
นั่นเอง (ปาจรีย์ กลิ่นชู, 2550 : 18-19)
Karl Marx (อ้างถึงใน Raymond Boudon, 1989 : 17) กล่าวว่า “อุดมการณ์” (Ideology)
คือ ผลิตทางความคิด การสร้างมโนคติและระบบจิตสานึกซึ่งมีผลครอบงาโดยตรงต่อการสั่งสม
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และก่อรูปจนนาไปสู่การกระทาต่างๆ และเป็นปัจจัยสาคัญของรูปแบบการมีปฏิสัมพัน ธ์ของผู้คน
ในสังคม
Jorge A. Larrain (1992 : 13-14) สรุปลักษณะสาคัญของอุดมการณ์ ในแง่ของ
ความหมายเอาไว้ 2 ลักษณะ ดังนี้ ;
1. อุดมการณ์ด้านลบ (negative) คือ ระบบคิดที่เกิดจากการสร้างจิตสานึกที่ไม่เป็นจริง
(false consciousness) แก่บุคคลหรือกลุ่มใดๆ จนกระทั่งใช้ วิธีการตบตาหรือหลอกลวงด้วย
เหตุผลบางประการเพื่อการบิดเบือนมุมมองในการรับรู้ของสังคมต่อบุคคลหรือกลุ่มนั้นๆ
2. อุดมการณ์ด้านบวก (positive) คือ การใช้เพื่อปกป้องหรือสร้างประโยชน์ให้แก่ตนหรือ
กลุ่มของตนที่เป็นชนชั้นหนึ่งในสังคมจากกลุ่มขัดแย้งที่ยืนอยู่บนขั้วอุ ดมการณ์ฝั่งตรงข้าม โดย
อาศัยวิธีถ่ายทอดและเผยแพร่มุมมองระบบคิดของตนสู่สังคมให้เกิดการยอมรับและนับถือ
อีกทั้งเมื่อแบ่งตามคุณสมบัติแล้ว สามารถแบ่งอุดมการณ์ออกได้เป็น อุดมการณ์แบบ
อัตวิสัย (subjective) และอุดมการณ์วัตถุวิสัย (objective)
1. อุดมการณ์แบบอัตวิสัย (subjective) คือ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของมโนภาพต่อสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่งที่อยู่ในการรับรู้ของบุคคล หรือการบิดเบือนความเป็นจริง หรือแม้กระทั่งการสร้างความ
ลวงที่มีลักษณะเหมือนจริงขึ้นมา ด้วยเหตุผลที่ว่าไม่ต้องการให้บุคคลหรือกลุ่มใดๆ ได้เข้าถึงความ
จริงนั้น
2. อุดมการณ์วัตถุวิสัย (objective) คือ การมีอิทธิพลต่อบุคคลในระดับปัจเจก หรือกลุ่ม
สั ง คม ด้ ว ยวิ ธี ก ารสร้า งรู ป แบบของความเป็ น จริ ง ให้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของโครงสร้ า งทางสั ง คมที่
แวดล้อมบุคคลหรือกลุ่มนั้นๆ จนกระทั่งเกิดการรับรู้และก่อรูปเป็นมโนคติที่เชื่อว่าสิ่งที่ประกอบ
สร้างขึ้นนั้นเป็นความจริง
Louis Althusser (1993 : 36, 41-42) สรุปว่า อุดมการณ์ ไม่ได้ทางานแค่เป็นระบบคิดแต่
มันเป็นภาพตัวแทน (representations) ที่ทั้ง 2 ลักษณะทางานโดยครอบงาจิตสานึกในการรับรู้
ของปัจ เจกบุค คลหรื อกลุ่ ม สั ง คม ซึ่ ง ในอุ ดมการณ์ใ ดๆ นั้น จะสามารถธ ารงอยู่ ไ ด้ ก็ต้อ งอาศั ย
กระบวนการการผลิตซ้า (reproduction) ซึ่งเป็นเงื่อนไขหนึ่งของการผลิต (production) อย่าง
ต่อเนื่องจากกลุ่มทางสังคมที่เป็นต้นทางที่ได้ถ่ายทอดระบบคิดหรือภาพตัวแทนนั้นๆ ที่ต้องการ
สร้างความแข็งแกร่ง มั่นคงและถาวรเพื่อต้านกับอุดมการณ์อื่นๆ ที่เป็นกระแสแย้งกับตน ทั้งนี้การ
ผลิตซ้ายังจาเป็นต่อการสร้างการยอมรับให้เกิดขึ้นกับสังคมต่ออุดมการณ์จากกลุ่มทางสังคมนั้นๆ
ให้คงอยู่อย่างถาวรอีกด้วย
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เมื่ อ อุ ด มการณ์ คื อ สิ่ ง ที่ ถู ก ตบแต่ ง ให้ ดู เ ป็ น ธรรมชาติ จ นไร้ ข้ อ สงสั ย แล้ ว การปลู ก ฝั ง
อุ ด มการณ์ โ ดยกลบเกลื่ อ นความเชื่ อ ทางวั ฒ นธรรมด้ ว ยลั ก ษณะของการสร้ า งมายาคติ ใ ห้
อุดมการณ์นั้นแลดูเป็นธรรมชาติในบริบทสังคมชนชั้นกลางก็เหมือนเป็นการสกัดกั้นสติปัญญาของ
ผู้คนในสังคมเอาไว้ได้อย่างแนบเนียนไร้ที่ติ และแน่นอนว่าสิ่งต่างๆ ที่ถูกแทนด้วยสัญญะนั้นก็ไม่
สามารถพูดสื่อสารกับคนในสังคมได้แต่วิธีการทางานของมันก็เป็นเหมือนการใช้คาพูดอยู่ดี เพราะ
มายาคติเป็นกระบวนการสื่อความหมาย โดยบาร์ตส์กล่าวเอาไว้ในบทความของเขาว่ามายาคติก็
คือวาทะชนิดหนึ่ง โดยวาทะของมายาคตินั้นไม่จาเป็นต้องยึดเกาะอยู่กับภาษาเช่นคาพูดทั่วไป แต่
มันสามารถแฝงอยู่ในวัตถุและปรากฏการณ์มากมาย และเงื่อนไขสาคัญที่ทาให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งกลาย
สถานะมาเป็นมายาคติก็คือ การที่สังคม-วัฒนธรรมจะต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวแทรกแซง โดยมีการหยิบ
ยื่นความหมายและคุณค่าต่างๆ นานา ทั้งในด้านที่ดีและร้ายให้กับสิ่งนั้นๆ
มายาคติไม่ได้กาเนิดจากอากาศธาตุ แต่เป็นผลผลิตทางสังคมและวัฒนธรรมของคนกลุ่ม
หนึ่งหรือหลายกลุ่มก็ได้ มายาคติมีความสัมพันธ์กับทั้งการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมอย่างแนบ
แน่นดังที่ตัวของมั นอยู่ในสถานะของบริบททางประวัติศาสตร์ โดยสิ่ง ที่ผลักดันให้ความจริงใน
สังคมกลายสภาพมาเป็นวาทะก็คือประวัติศาสตร์ของมนุษย์ และประวัติศาสตร์นี่เ องที่ทาให้มีการ
เกิดขึ้นและตายไปของภาษาแห่งมายาคติไม่ว่าจะเก่าหรือใหม่ โดยมายาคติมีที่มาที่ไปในกระแส
ความเปลี่ยนแปลงของมนุษย์เสมอและตัวมันก็เป็นวาทะที่ประวัติศาสตร์ได้ดัดเลือกเอาไว้แล้ว
โดยที่ไม่มีมายาคติใดสามารถเกิดขึ้นมาได้ด้วยตัวของมันเองโดยปราศจากการประกอบสร้างทาง
สังคมและวัฒนธรรม (นพพร ประชากุล, 2551: 6-8)
ตามหลั ก พื้ น ฐานของสั ญ วิ ท ยา (semeotics) มายาคติ มี ลั ก ษณะเหมื อ นภาษาหรื อ
กระบวนการสื่อความหมายประเภทอื่นๆ กล่าวคือสิ่งเหล่านี้ทาหน้าที่ของมันโดยอาศัยหน่วยสื่อ
ความหมาย ซึ่งในภาษาวิชาการเรียกว่า สัญญะ (sign) สัญญะประกอบขึ้นด้วยสิ่งที่รับรู้ได้ด้วย
ประสาทสัมผัส (รูปสัญญะ หรือ signifier) กับสิ่งที่เข้าใจได้ว่าเป็นความหมายที่สื่อออกมา (ความ
หมายสัญญะ หรือ signified) ในกรณีของภาษา สัญญะ ก็คือถ้อยคา ซึ่งมีรูปสัญญะเป็นเสียงหรือ
ตัวเขียน และความหมายสัญญะก็คือกรอบความหมาย คอนเซ็ปที่เราเข้าใจจากถ้อยคานั้น โดยผู้
ริเริ่มใช้หลักสัญวิทยาในการศึกษาภาษาคือ Ferdinand de Saussure โดยได้นาเสนอเอาไว้ว่า
การศึกษาภาษาศาสตร์เชิงโครงสร้าง (structural linguistics) จะไม่มองภาษาว่าเป็นปรากฏการณ์
หรือการสั่งสมทางประวัติศาสตร์ แต่เป็นโครงสร้างที่ดารงอยู่ในช่วงเวลาที่ภาษาดังกล่าวได้รับการ
ใช้งานและให้ความหมายขึ้นมา โดยคาในภาษาหมายถึงสัญญะหนึ่งที่ไม่มีความหมายและไม่ได้มี
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ความสัมพันธ์กับโลกและความเป็นจริงภายนอกโครงสร้างภาษาแต่อย่างใด แต่สัญญะกลับเป็น
ผลผลิ ต จากความสั ม พั น ธ์ ที่ ไ ร้ ก ฎเกณฑ์ ร ะหว่ า ง รู ป สั ญ ญะ (signifier) หรื อ ตั ว เขี ย นที่ สื่ อ
ความหมาย และ ความหมายสัญญะ (signified) หรือวัตถุที่ดารงอยู่จริงบนโลก ทาให้สัญญะคือ
สิ่งที่คนในสังคมที่ใช้ระบบภาษานั้นๆ ต่างพร้อมกันยอมรับถึงความหมายของมันร่วมกัน
ในทานองเดียวกันมายาคติเป็นระบบสื่อความหมายซึ่งมีลักษณะพิเศษตรงที่ตัวมันก่อตัว
ขึ้นบนกระแสการสื่อความหมายที่มีอยู่ก่อนแล้ว จึงถือได้ว่ามายาคติเป็นระบบสัญญะในระดับที่
สอง สิ่งที่เป็นหน่วยสัญญะ (ผลลัพธ์จากการประกบของรูปสัญญะกับความหมาย) ในระบบแรก
กลายมาเป็นเพียงรูปสัญญะในระบบที่สอง โดยวัสดุสาหรับสร้างวาทะแห่งมายาคติ ไม่ว่ าจะใน
เบื้องต้นนั้นจะมีความแตกต่างหลากหลายเพียงใดก็ตาม แต่ครั้นเมื่อถูกจับยึดโดยมายาคติแล้ว ก็
จะถูกทอนให้เหลือเป็นเพียงรูปสัญญะเพื่อสื่อถึงสิ่งอื่นอยู่เสมอ กล่าวคือ มายาคติได้เปลี่ยนแปลง
ความหมายในระดับที่หนึ่งที่ได้เสนอภาพของวัตถุนั้นๆ ในฐานะประโยชน์ใช้สอยหรือรูปลักษณ์
ภายนอกไปสู่ ค วามหมายระดั บที่ ส องซึ่ ง คือ ความหมายเชิ ง วัฒ นธรรมในภาษาแห่ง มายาคติ
(ปาจรีย์ กลิ่นชู, 2550 : 19-20)
คาว่า “ควาย” ที่ประกอบขึ้นจากรูปสัญญะ ค ควาย, ว แหวน, สระ อา และ ย ยักษ์ ที่สื่อ
ต่ อ ไปเป็ น ความหมายของสั ญ ญะนั้ น ว่ า หมายถึ ง สั ต ว์ เ ลี้ ย งลู ก ด้ ว ยนมตั ว สี ด า มี เ ขา แต่ ห าก
พิจารณาถึงว่าภาษาความเป็นมายาคติได้เข้ามาแทรกแซงสัญญะในความหมายระดับที่หนึ่งไป
เป็นความหมายในระดับที่สองแล้ว ตัวสัญญะ ว่า “ควาย” กลับมีความหมายในเชิงวัฒนธรรมที่คน
ในสังคมต่างเข้าใจร่วมกันว่าเป็นคาด่าทอ คาสบประมาทที่แปลว่า “โง่” ทั้งที่ไม่ได้มีเหตุผลและ
ความเป็นจริงมารองรับว่าเหตุใดควายจึงสื่อความหมายเชื่อมโยงถึงความโง่ก็ตาม
จากที่กล่าวไปว่ามายาคตินั้นคือการตบแต่งอุดมการณ์ให้เกิดความแนบเนียนอย่างเป็น
ธรรมชาตินั้น เมื่อย้อนกลับไปพิจารณาว่าอุดมการณ์ด้วยตัวของมันเองที่ทาหน้าที่เป็นระบบคิด
แล้ ว คงไม่ พ อ เพราะอุ ด มการณ์ ไ ด้ ท างานเป็ น สิ่ ง ที่ ชั ด เจนกว่ า ด้ ว ยการเป็ น ภาพตั ว แทน
(representations) ที่ได้ให้ความหมายต่อสิ่งใดๆ ในสังคมให้อยู่ในการรับรู้เดียวกันของคนในสังคม
อย่างไร้ข้อโต้แย้งเช่นกัน Stuart Hall (1987 อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ, 2552 : 17) กล่าวว่า ใน
ศตวรรษที่ 20 นี้ เนื่องมาจากกระบวนการผลิตที่พัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารไปอย่างมาก จึงทาให้
เกิดการผลิตซ้ าและแพร่กระจาย “ภาพลักษณ์” (image) อย่างมากมายมหาศาล ที่มี การ
เปลี่ ย นแปลงเชิ ง ปริ ม าณและคุ ณ ภาพ และส่ ง ผลกระทบไปถึ ง เรื่ อ งของ “ภาพตั ว แทน”
(representation) กลายมาเป็นหัวใจของกระบวนการทางวัฒนธรรมของโลกยุคหลังสมัยใหม่

28

Stuart Hall กล่าวเพิ่มเติมว่า เริ่มมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 ที่ศักยภาพของเทคโนโลยีการ
สื่อสารได้ทาให้สถานะของ “ภาพลักษณ์” ซึ่งเป็นตัวบทที่สองที่สร้างมาจาก “ตัวจริง” (ตัวบทแรก)
ได้ก้าวขึ้นมาอยู่เหนือตัวบทแรก/ของจริง และจากการปรับเปลี่ยนสถานะในแง่มุมความสัมพันธ์
ของภาพลักษณ์จากที่เคยเป็นรอง “ตัวจริง” มาอยู่เหนือกว่าแล้ว ความสัมพันธ์ระหว่าง 2 สิ่งนี้ก็ยัง
มีมุมที่ขัดแย้งกันอีกด้วย เพราะในโลกยุคหลังสมัยใหม่นี้ ความหมายของภาพลักษณ์นั้นไม่เคย
หยุดนิ่งอยู่กับที่ หากแต่ ขัดแย้ง แตกแยก หลากหลาย และไหลเลื่อนไปอย่างไม่สิ้นสุดจนไม่รู้ว่า
ภาพลักษณ์อันไหนที่สามารถเป็น “ภาพตัวแทน” ของความจริง หรือ “ตัวจริง” ได้
ผลกระทบที่สาคัญจากปรากฏการณ์ดังกล่าวคือ การ “อ่าน/ตีความ” ซึ่งจากเดิมผู้รับสาร
จะอ่าน/ตีความภาพลักษณ์โดยอ้างอิงจากของจริ ง แต่พอเข้าสู่ยุคหลังสมัยใหม่ที่มี “ภาพตัวแทน
ครองเมือง” นั้น ความสัมพันธ์นี้จึงกลับหัวกลับหาง เนื่องจากผู้รับสารหรือ “เรา” มักจะคุ้นเคยและ
ได้สัมผัสกับภาพลักษณ์ของสิ่งต่างๆ หรือบุคคลต่างๆ ก่อนจะได้พบกับ “ตัวจริง” ดังนั้น การบรรจุ
“ความหมายเชิงวัฒนธรรม” ครั้งแรกจึงเกิดจาก “ความหมายของภาพลักษณ์” ก่อน จึงเป็นเรื่อง
ปกติ ธ รรมดาที่เ ราจะได้ยิ น คาพู ด ในเชิ ง ที่ ว่า ของจริง /ตัว จริง ไม่ เ ห็ นเหมื อ นหรือ เป็น อย่า งใน
โทรทัศน์/ภาพยนตร์เลย นั่นเอง
Stuart Hall ได้ยกตัวอย่างประเภทรายการต่างๆ ทางโทรทัศน์เพื่อยืนยันว่า เมื่อเวลาที่มี
การนาเสนอเนื้อหา (content) ของรายการต่างๆ นั้น สิ่งที่ผู้ชมได้รับรู้มิใช่มีเพียงแต่ “เรื่องราวของ
เนื้อหา” เท่านั้น หากแต่ผู้ชมได้เก็บรับ/อ่าน “ความหมาย” แห่งภาพลักษณ์ของผู้คน/เหตุการณ์/
สิ่งของและอื่นๆ เอาไว้ในคลังแห่งความรู้เชิงวัฒนธรรมของตนเอง โดยที่ทั้งหมดนี้ไม่ได้ยึดโยงอยู่
กับกลุ่ม “ความเป็นจริง” เลย หากล้วนแล้วแต่อ้างอิงมาจากภาพลักษณ์ที่เคยถูกนามาเสนอแล้วใน
อดีต และได้ถูกนาเสนอซ้าแล้วซ้าเล่าและกลายเป็นภาพตัวแทนของความเป็นจริงขึ้นมานั่นเอง
Burton ให้ทรรศนะเอาไว้ว่า สื่อเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดภาพตัวแทน (Representation) ของ
กลุ่มต่างๆ ในสังคม โดยจะสร้างลักษณะที่แน่นอนของบุคคล และองค์ประกอบต่างๆ อาทิเช่น
ท่ า ทาง รู ป โฉมหรื อ รู ป ลั ก ษณ์ ภ ายนอก รวมถึ ง พฤติ ก รรมที่ เ ป็ น เอกลั ก ษณ์ ข องกลุ่ ม คน ซึ่ ง
องค์ประกอบต่างๆ เหล่านี้จะนาไปสู่ความหมายและบุคลิกลักษณะ รูปแบบความสัมพันธ์ รวมไป
ถึงการมอง การตีความและให้คุณค่ากับลักษณะต่างๆ เหล่านั้น
Burton (2002 อ้างถึงใน ไพลิน อนุเสถียร, 2551: 11-12) ได้จาแนกลักษณะของภาพ
ตัวแทนออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ;
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1. ภาพแบบฉบับ (Types) เป็นภาพที่พบได้ทั่วไปในสื่อละครโทรทัศน์และสื่อภาพยนตร์
ซึ่งเป็นลักษณะภาพตัวแทนที่ไม่ขัดแย้งกับความเป็นจริงและเราจะสามารถจดจามันได้บ่อยๆ โดย
ตัวละครที่มีลักษณะของภาพแบบฉบับจากสื่อทั้งสองรูปแบบนั้นมักจะไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจน
เพียงพอ หรือไม่ก็มีความพิเศษมากจนกระทั่งกลายเป็นรายละเอียดเฉพาะที่ไม่สามารถนาไป
ประยุกต์หรืออธิบายลักษณะของกลุ่มอื่นๆ ที่มีอยู่ในสังคมจริงได้อย่างชัดเจน
2. ภาพตายตัว (Stereotypes) เป็นภาพที่มี ความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิ ดกับการให้
ความหมายเกี่ยวกับภาพตัวแทน โดยเริ่ม แรกนั้นภาพตายตัว (Stereotypes) หมายถึง แผ่น
แม่พิมพ์โลหะที่นามาใช้เป็นต้นแบบเพื่อผลิตโลหะชิ้นอื่นๆ ให้มีขนาดและรูปแบบเดียวกันทั้ง หมด
แต่ในปัจจุบันนั้นภาพตายตัว หมายถึง แนวคิดเกี่ยวกับกลุ่มคนที่สื่อได้นาเสนอภาพซ้าแล้วซ้าเล่า
โดยเลือกเอาลักษณะที่เป็นจุดเด่นหรือลักษณะบางอย่างที่เฉพาะเจาะจงมาเป็นภาพตัวแทนของ
คนทั้งกลุ่มโดยไม่สนใจว่าบางส่วนในกลุ่มนั้นจะมีลักษณะแยกย่อยแตกต่าง หรือไม่เป็นไปตาม
ภาพตัวแทนนั้นๆ หรือไม่ ทั้งนี้ภาพตายตัวเสมือนทาให้เราเข้าใจหรืออ้างอิงถึงลักษณะของคนกลุ่ม
นั้นได้ด้วยผ่านการเสนอซ้ าๆ ของสื่อโดยที่ไ ม่ต้องเข้าไปสัม ผัสกลุ่ม คนเหล่านั้นโดยตรงนั่นเอง
กล่าวคือ คุณสมบัติที่สาคัญของภาพตายตัวก็คือการทาให้เราสามารถจดจาและระลึกได้ทันทีผ่าน
การเสนอซ้าในรายละเอียดเกี่ยวกับ รูปลักษณ์ภายนอก กิริยาท่าทาง ฯลฯ ที่สื่อได้ให้ความหมาย
และตัดสินคนกลุ่มนั้นๆ จนกลายเป็นความเข้าใจและค่านิยมที่ซ่อนเร้นอย่างแนบเนียนของชุด
ความหมายในความคิดของคนทั่วไปสังคม
3. ภาพต้นแบบ (Archetypes) ถือได้ว่าเป็นภาพตัวแทนที่มีความเข้มข้นชัดเจนมากที่สุด
จนฝังรากลึกเข้าไปในความคิดและเสมือนถูกปลูกฝังจนกลายเป็นวัฒนธรรมในการให้คุณค่าและ
ความหมายต่อกลุ่ ม หรือบุคคล เช่ น ภาพต้นแบบ (Archrtypes) ของวีรบุรุษ วีรสตรี พระเอก
นางเอก และตัวร้าย ที่ถูกสรุปและสร้างกรอบด้วยความเชื่อและค่านิยมของคนในสังคมที่ผ่านการ
นาเสนอของสื่อ ซึ่งบางครั้งก็แสดงถึงอคติของสังคมที่มาจากมายาคติล้วนๆ เช่น ลักษณะของ
พระเอก นางเอก ที่มาจากภาพต้นแบบที่ถูกกาหนดโดยสังคมโดยไม่จาแนกหรือสนใจในความ
แตกต่างตามประเภทหรือแนวเรื่องของละครโทรทัศน์และภาพยนตร์ เป็นต้น
สุพรรษา ฟูแสง (2548 อ้างถึงใน ไพลิน อนุเสถียร, 2551: 12) กล่าวว่า ตัวละครแต่ละตัวก็
เปรียบเสมือนภาพตัวแทนของคนในกลุ่มสังคมต่างๆ ซึ่งโดยแท้จริงแล้วเราไม่สามารถเข้าใจโลก
แห่ง ความเป็นจริงที่มี ความซั บซ้ อนได้อยู่แล้ว ดัง นั้นละครโทรทัศน์หรือภาพยนตร์จึง ทาหน้าที่
สะท้อนภาพเหล่ านั้นออกมาให้คนในสัง คมเข้าใจได้ง่ ายขึ้น ผ่านมุ ม มองและการประเมินของ
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ผู้สร้างผลงานที่จะคัดเลือกเอาลักษณะเด่นของคนกลุ่มนั้นๆ มาใส่ไว้เป็นบทบาทของตัวละครที่
เป็นตัวแทนจากกลุ่มสังคมนั้นๆ ให้นักแสดงได้ถ่ายทอดออกไปโดยไม่ต้องอ้างอิงกับ โลกของความ
เป็นจริงทั้งหมดนั่นเอง
งานเขียนออนไลน์จ ากเว็บไซต์ theory.org.uk เรื่อง Can Gramsci’s theory of
hegemony help us to understand the representation of ethnic minorities in western
television and cinema โดย Reena Mistry (2006) ที่ศึกษาระบบภาพตัวแทนของชาติพันธุ์ที่
นาเสนอโดยสื่อมวลชนตะวันตกที่ถือว่าเป็นกลุ่มที่สาคัญของกลไกการครอบงาทางอุดมการณ์
Reena Mistry ได้รวบรวมข้อมูลและงานวิจัยในเรื่องประวัติศาสตร์ของภาพยนตร์และละคร
โทรทัศน์ตะวันตก พบว่ามีการผลิตซ้าเนื้อหาและความเชื่อของชาติพันธุ์ด้วยวิธีการสร้างมายาคติ
ผ่านภาพตัวแทนต่อการรับรู้ของผู้ชม ดังต่อไปนี้
1. ภาพตัวแทนของคนผิวขาว คือ ผู้ทรงความรู้และสติปัญญา และเป็นผู้ที่มีคุณงามความ
ดีด้วยศีลธรรมอันสูงส่ง
2. ภาพตัวแทนของคนผิวดา มีการประกอบสร้างและรื้อสร้างภาพตัวแทนออกเป็น 2 ยุค
สมัย
- ยุคล่าอาณานิคม คนผิวดาอยู่ในภาพของการเป็นทาสผู้จกรักภักดี มีความ
ยินดีในหน้าที่การเป็นผู้รับใช้และเป็นตัวสร้างความบันเทิงเริงรมย์ให้แกเจ้านายที่เป็นคน
ผิวขาว
- ยุคปัจจุบัน คนผิวดาอยู่ในภาพของคนไม่ดี เป็นโจรที่มีจิตใจสกปรก ใฝ่การ
รังแกเพศหญิงและลักพาเด็กผิวขาว อีกทั้งมักเกี่ยวพันกับยาเสพติด
3. ภาพตัวแทนของชนพื้นเมือง มีการประกอบสร้างและรื้อสร้างภาพตัวแทนออกเป็น 2
ยุคสมัยเช่นกัน
- ยุคล่าอาณานิคม ชนพื้นเมืองอยู่ในภาพของผู้ที่มีความโหดร้าย เป็นอนารยชนที่
ป่าเถื่อน
- ยุคปัจจุบัน ชนพื้นเมืองอยู่ในภาพของคนฉลาดแกมโกงและจ้าเล่ห์
Reena กล่าวในบทความของเธอว่าคนผิวขาวยังคงได้รับสิทธิ์การถือครองอานาจในการ
ผลิตสื่อเช่นเดิมจนกระทั่งปัจจุบัน จึงไม่แปลกเลยหากยังพบเนื้อหาที่แสดงออกถึงความไม่เท่า
เทียมกันทางชาติพันธุ์ผ่านภาพตัวแทนแบบเหมารวมที่ได้สร้างการยอมรับในหมู่ผู้ชม โดยผลักดัน
ให้รูปแบบดังกล่าวได้อยู่ในความคุ้นชินและเป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบชีวิตประจาวันและสามัญ
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ส านึ ก ในการรั บ รู้ ข องบุ ค คลและสั ง คมผ่ า นการน าเสนอทางช่ อ งทางประจ าของวั ฒ นธรรม
ประชานิยม (pop culture) ซึ่งก็คือภาพยนตร์และโทรทัศน์นั่นเอง
จากข้อมูลข้างต้น เราสามารถมองมายาคติของความไม่เท่าเทียมผ่านภาพตัวแทนที่เป็น
ผลมาจากการครอบงา (hegemony) โดยสื่อมวลชนตามทรรศนะของ Gramsci นั้น กล่าวได้ว่า
กระบวนการดัง กล่ าวเป็นการนาวัฒ นธรรมของข่าวสารไม่ ว่าจะเป็นในรูปแบบของข่าว ความ
บันเทิง เรื่องแต่ง ฯลฯ มาธารงรักษาสถานภาพสังคมที่มีการแบ่งแยกและครอบงาทางชนชั้นให้อยู่
ถาวรตลอดไปนั่นเอง
กระบวนการดังกล่าวเป็นการทางานของสื่อมวลชนที่เป็นไปตามหลักการทางานของกลไก
ด้านอุดมการณ์อื่นๆ กล่าวคือ เป็นการสอดแทรกความคิดต่างๆ ให้แทรกซึมอยู่ตามส่วนต่างๆ ของ
เนื้อหาสื่อไม่ว่าจะเป็นพาดหัวข่าว ค่านิยมในรายการเกมส์โชว์ บทสนทนาหรือฉาก รวมถึงบทบาท
ของตัวละครของภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ ฯลฯ เป็นผลทาให้โครงสร้างอานาจต่างๆ และ
ค่านิยมดังกล่าวของสังคมดูเป็นธรรมชาติ เช่น เป็นธรรมดาที่ผู้ชายต้องแข็งแรงและเป็นผู้นา และ
เป็นธรรมดาที่ผู้หญิงต้องอ่อ นแอกว่าและเป็นผู้ตาม อีกทั้งเป็นสิ่งที่ยอมรับได้โดยปริยายเช่น ถ้า
พระเอกข่มขืนนางเอกก็ไม่ถือว่าผิด และเกิดเป็นเรื่องที่ดูเป็นธรรมชาติเช่น คนรวยทาอะไรก็ไม่ผิด
เป็นต้น
กลยุ ท ธ์ ก ารครอบง าดั ง กล่ า วในสื่ อ มวลชนนั้ น ไม่ ใ ช่ ก ารใช้ อ านาจบั ง คั บ อย่ า งรุ น แรง
หากแต่จะใช้วิธีการนาเสนอแบบที่ไม่ต้องมีการตั้งคาถามกันเลย เพราะเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป
แล้ว ซึ่งหากใครไม่เห็นด้วยก็จะกลายเป็นพวกผิดปกติ เบี่ยงเบน ซึ่ง Gramsci เห็นว่าการครอบงาที่
ปรากฏในสื่อนี้น่าจะมีความทรงพลังมากกว่าการครอบงาทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองเสียอีก
(กาญจนา แก้วเทพ, 2552 : 133)
โดยโรล็องด์ บาร์ตส์ เสนอว่า ภาพตัวแทนของความจริงนั้นเป็นที่มาของกระบวนการสร้าง
ความรู้ทางสังคม จึงควรวิเคราะห์ระบบภาพตัวแทนความจริงในฐานะตัวบท (text) เชื่อมโยงกับ
บริบททางสังคม (context) เพื่อทาความเข้าใจว่า กระบวนการสร้างภาพตัวแทนความจริงเกิดขึ้น
เพื่ออะไรและมันสื่อความหมายอะไรกันแน่ ในงานศึกษาเรื่อง "มายาคติ" (Mythologies) บาร์ตส์ได้
สาธิตวิธีการใช้สัญลักษณ์ทางภาษาสร้างมายาคติทางสังคม โดยวิธีการที่เรียกว่า "การเปิดโปง
มายาคติ" (Demythification) เขาได้ชี้ให้เห็นว่า การสร้างความหมายเชิงมายาคติเกี่ยวโยงกับการ
สร้างความจริง ในแง่ที่ว่ามายาคติถูกสร้างขึ้นด้วยเทคนิควิธีที่ทาให้ดูเป็นธรรมชาติ ทาให้เกิดความ
เชื่อว่า มายาคติเป็นสิ่งที่สมเหตุผลและเป็นตัวแทนของความจริง ทั้งนี้ก็เพื่อให้แนวคิดที่นาเสนอ
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ไม่ถูกตั้งคาถามถึงเป้าหมายที่มันถูกสร้างขึ้นมา (เนตรดาว แพทย์กุล , 2543 อ้างถึงใน เอกรัฐ เลา
หทัยวาณิชย์, 2552: ออนไลน์ )
ภาพแทน หรือ ภาพตัวแทน คือ ผลผลิตความหมายของสิ่งที่คิด (concept) ในสมองของ
เราผ่านภาษา เป็นการเชื่อมโยงระหว่างความคิดและภาษา ซึ่งทาให้เราสามารถอ้ างอิงถึงโลกวัตถุ
จริงๆ ผู้คน เหตุการณ์ หรือจินตนาการถึงโลกสมมุติ ผู้คน และเหตุการณ์สมมุติได้
กล่าวโดยสรุป ภาพตัวแทน คือ กระบวนการที่สมาชิกของวัฒนธรรมนั้นๆ ใช้ภาษา (ภาษา
ในที่นี้รวมถึงระบบสัญลักษณ์และระบบสัญญะต่างๆ) เพื่อผลิตความหมายต่างๆ ขึ้นมา การนิยาม
เช่นนี้แสดงถึงนัยยะสาคัญที่ว่า สิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น วัตถุ ผู้คน เหตุการณ์ต่างๆ ที่อยู่บนโลกนั้น
ไม่มีความหมายในตัวของมันเอง ไม่มีความหมายที่คงที่แน่นอน ไม่มีความหมายที่เป็นสุดท้าย
และไม่มีแม้กระทั่งความหมายที่จริงแท้ ความหมายเกิดขึ้ นจากพวกเรา จากวัฒนธรรมของมนุษย์
ที่เป็นผู้ที่ทาให้สิ่งต่างๆ มีความหมายขึ้นมา ดังนั้น ความหมายจึงมีการเปลี่ยนแปลงและเลื่อนไหล
จากวัฒนธรรมหนึ่งสู่อีกวัฒนธรรมหนึง่ และจากช่วงเวลาหนึ่งสู่อีกช่วงเวลาหนึง่ อยู่เสมอ ซึ่งก็ทาให้
ไม่มีหลักประกันว่า วัตถุใดๆ ในวัฒนธรรมหนึ่งจะมีความหมายเหมือนกั นกับวัฒนธรรมอื่นเช่นกัน
(เอกรัฐ เลาหทัยวาณิชย์, 2552 : ออนไลน์)
ภาพยนตร์และโทรทัศน์แนวแวมไพร์ร่วมสมัยได้ถ่ายทอดระบบคิดของสังคมอเมริกันผ่าน
รูปแบบการสร้างมายาคติ ทั้งอุดมการณ์และภาพตัวแทนในลักษณะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นมายาคติ
เรื่องบทบาททางเพศ มายาคติความเป็นชนชั้นกลางและการสร้างความเป็นอื่น โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ ;
1.) มายาคติบทบาททางเพศ
เนื้อหาสาคัญที่แทบจะเป็นเรื่องตายตัวในภาพยนตร์และละครโทรทัศน์อันเป็นสิ่งที่คุ้นชิน
และทาหน้าที่เป็นมายาคติที่สมบูรณ์ไร้ข้อโต้แย้งคือการให้ความหมายและคุณค่าในความแตกต่าง
ของบทบาททางเพศ แน่นอนว่า สังคมได้กาหนดความแตกต่างของความเป็นชายและความเป็น
หญิงให้แตกต่างกันไปตั้งแต่บุคคลได้ถือกาเนิดขึ้นมาบนโลกและถือครองเพศสภาพของตน โดย
เมื่อตีความจากสรีระที่แตกต่างแล้ว ความเป็นชายคือเพศที่มีร่างกายแข็งแรง บึกบึน และความ
เป็นหญิงคือเพศที่มีรูปร่างอ้อนแอ้น บอบบางกว่า อีกประการที่สาคัญคือสิ่งที่เรามักจะพบเห็นและ
เข้าใจตรงกันคือสังคมได้เป็นผู้กาหนดให้เพศชายคือเพศที่เข้มแข็งกว่า มีหน้าที่ปกป้องและเป็น
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ผู้นาต่อเพศหญิงที่สังคมได้กาหนดเอาไว้ว่าเป็นเพศที่อ่อนแอกว่า แต่มีหน้าที่ดูแลคอยสนับสนุน
และอยู่เบื้องหลังในการผลักดันให้เพศชายสร้างความมั่นคงให้แก่ครอบครัว
ความเป็นชาย
ตามการตีความในลั กษณะของมายาคตินั้น ภายใต้รูปร่างที่แข็ง แกร่ง และบึกบึนแล้ว
อาจจะกล่าวผู้ชายได้ถือครองสัญญะของการเป็นผู้ปกป้องคุ้มครองนั่นเอง โดยเมื่อพิจารณาให้ลึก
ลงไปกว่านั้นแล้ว บทบทของความเป็นชายก็คือความเป็นผู้นาที่มีปรากฏมาเป็นเวลาช้านานและ
เมื่อประวัติศาสตร์ วรรณกรรมและสื่อต่างๆ ได้ร่วมกันเสนอภาพดังกล่าวประกอบกับภาษาแห่ง
มายาคติที่เข้ามายึดครองแล้วนั้น จึงเกิดกระบวนการการสื่อความหมายและให้คุณค่าจากสังคม
และวัฒนธรรมให้เข้าร่วมกันโดยปราศจากการโต้แย้งและการตั้งคาถาม กลายเป็นหลักปฏิบัติและ
เป็นความคาดหวังจากสังคมว่าบทบาททางเพศของผู้ชายคือ ความเป็นผู้นา โดยระดับเบื้องต้น
แล้วคือผู้นาครอบครัวที่ต้องทางานหาเลี้ยงและบารุงสุขของภรรยาและลูก ทั้งด้านปากท้องและ
ความมั่นคงในครอบครัว อีกระดับหนึ่งคือความเป็ นผู้นาในด้านหน้าที่การงานที่ต้องรับผิดชอบ
รวมถึงความสามารถและทักษะการทางานที่เหนือกว่า กลายเป็นบทบาททางสังคมที่เข้าใจกัน
อย่างเป็นธรรมชาติและเป็นสิ่งที่กลไกของมายาคติสามารถบอกคนในสังคมให้เชื่อได้อย่างสมบูรณ์
(ปาจรีย์ กลิ่นชู, 2550 : 110 )
ความเป็นหญิง
เมื่อพูดถึงความแตกต่างของบทบาททางเพศแล้ว เพศหญิงดูจะมีความแตกต่างที่ละเอียด
ซับซ้อนมากกว่าเพศชายอยู่บ้าง โดยเมื่อบทบาททางเพศของผู้ชายได้ถูกสังคมให้ความหมายถึง
ความเป็นผู้นาไปแล้วนั้น ก็สามารถกล่าวได้ว่าความเป็นชายก็ได้ให้ความหมายและคุณค่าแก่สิ่งที่
เป็นคู่ตรงข้ามซึ่งก็คือความเป็นผู้ตามให้แก่ความเป็นหญิงไปแล้วเช่นกัน
ถึงแม้จะมีการปฏิเสธและเปิดโปงความเป็นมายาคติของผู้หญิงในฐานะผู้ตามหรือช้างเท้า
หลังจนมีกระแสของสตรีนิยม (feminism) เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง แต่ภาพที่สื่อออกมาจากภาพยนตร์
และละครโทรทัศน์ก็มีความชัดเจนและเป็นธรรมชาติจนยากจะปฏิเสธถึงบทบาททางเพศของเพศ
หญิ ง ได้ เ ช่ น กั น มายาคติ ข องความเป็ น หญิ ง นั้ น สามารถมองลึก ได้ ก ว่ า ความเป็ น ผู้ ต าม โดย
สามารถกล่าวได้ว่าสังคมและวัฒนธรรมของทุกๆ ชนชาติได้กาหนดความเป็นเพศแม่ให้แก่ผู้หญิง
เอาไว้ โดยภาษาแห่งมายาคติได้ให้ความหมายของความเป็น แม่ที่พบเห็นบ่อยครั้งในภาพยนตร์
และละครโทรทัศน์คือ แม่ผู้ให้ความอบอุ่นแก่ครอบครัว ให้ความผูกพันกับลูก แม่ผู้เสียสละและ
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ปกป้อ งชี วิต ของลู ก และท าเพื่อ อนาคตของลู ก อย่ างสุด ความสามารถ ประกอบกั บความเป็ น
ธรรมชาติและสัญชาตญาณของผู้หญิงถึงความเป็นแม่แล้วนั้น มายาคติได้เข้ามาทางานร่วมกับสิ่ง
ที่เป็นพื้นฐานนี้จนสมบูรณ์แนบเนียนจนไร้ข้อสงสัยเช่นกัน (ปาจรีย์ กลิ่นชู, 2550 : 86-87 )
อีกทั้งเมื่อมองย้อนมาถึงฐานะของผู้ตามและบทบาทในครอบครัวแล้วนั้น ภาษาแห่งมายา
คติก็ได้ให้ความหมายกับความเป็นหญิงอีกหนึ่งความหมายคือความเป็นภรรยาที่ดี กล่าวคือเพศ
หญิงคือผู้เลี้ยงดูบุตรและคอยปรนนิบัติสามีที่ออกไปทางานนอกบ้านเพื่อหาเลี้ยงสร้างความมั่นคง
ให้แก่ครอบครัว อีกทั้งเป็นผู้ดูแลกิจการงานบ้าน โดยถึงแม้ยุคปัจจุบันผู้หญิงก็สามารถเป็นคนหา
เลี้ยงครอบครัวอีกแรงหนึ่งหรือเป็นผู้ที่ประสบความสาเร็จในหน้าที่การงานเทียบเท่ากับผู้ชาย แต่
มายาคติในความเป็นภรรยาและความเป็นมารดารวมทั้งความคาดหวังของสังคมให้ทาหน้าที่ทั้ง
สองประการไปในทางที่ ดี แ ละเหมาะสมนั้ น ก็ท าให้ บ ทบาทของผู้ ห ญิง ยั ง คงวนเวี ย นและถู ก
เชื่อมโยงอยู่กับภาพของแม่บ้านที่คอยดูแลความเรียบร้อยในบ้านถึงแม้ว่าภาพยนตร์ และละคร
โทรทัศน์บางเรื่องจะเสนอภาพของความเป็นผู้หญิงเก่งให้แก่ตัวละครหญิงในเรื่องก็ตาม
2.) มายาคติชนชั้นกลาง
สังคมฝรั่งเศสในยุคของ โรล็องด์ บาร์ตส์ ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง คือสภาพสังคมที่
เต็มไปด้วยการพัฒนาที่เน้นระบอบเศรษฐกิจเป็นหลัก นาไปสู่ ปรากฏการณ์ทางสังคมที่ชนชั้ น
กลางหรือกลุ่มธุรกิจต่างๆ ได้ก้าวขึ้นมามีอานาจทางการเงินและมีบทบาทที่ส่งผลกระทบต่อสภาพ
สังคมโดยรวมมากกว่ากลุ่มชนชั้นแรงงานและกลุ่มชนชั้นสูงหลังจากที่ระบอบการปกครองโดย
จักรพรรดิได้ล่มสลายไป โดยสังคมชนชั้นกลางในความหมายของบาร์ตส์นั้นไม่ใช่แค่ กลุ่มพ่อค้า
นักธุรกิจและผู้ที่ทางานในแวดวงวิชาการเท่านั้น หากแต่รวมไปถึงสังคมอัดแน่นไปด้วยระบบคิด
ของอุดมการณ์ ค่านิยม และความเชื่อ อันมาจากทัศนคติที่สะท้อนออกมาเป็นรูปแบบของคนส่วน
ใหญ่ในสังคม
สั ง คมชนชั้ น กลางคื อ สั ง คมที่ เ ต็ ม ไปด้ ว ยมายาคติ ที่ สั ง คมตกอยู่ ภ ายใต้ อิ ท ธิ พ ลของ
ความคิด และการให้คุณ ค่าเฉพาะที่ม าจากกลุ่ม คนส่วนใหญ่เท่า นั้น โดย โรล็อ งด์ บาร์ตส์ ได้
สถาปนาทฤษฏีม ายาคติขึ้นมาเพื่อวิพ ากษ์วัฒ นธรรมและวิถีของชนชั้ นกลางที่ครอบง าสัง คม
ฝรั่งเศสในช่วงเวลานั้น โดยเขาพยายามจะบอกว่าวัฒนธรรมเหล่านั้นต่างไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดมา
อย่างเป็นธรรมชาติ หากแต่เกิดจากการประกอบสร้างทางสังคม (social construct) จากชนชั้น
กลางที่เป็นผู้คุมอานาจในสังคมสมัยนั้น โดยปฏิเสธความเป็นอยู่และวิถีของชนชั้นอื่นๆ ว่าเป็นสิ่งที่
ผิดแปลกไม่เหมือนตน และได้สร้างความเป็นสากลแบบชนชั้นกลางขึ้นมาและถ่ายทอดผ่านสื่ อใน
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รูปแบบต่างๆ เป็นเวลานานจนทาให้กลายเป็นความคุ้นชินและเป็นธรรมชาติที่แนบเนียนจนคนใน
สังคมยากที่จะปฏิเสธหรือให้การโต้แย้ง ตั้งแต่เรื่องการได้รับการศึกษาที่ดีและการหาคู่ครองที่
เหมาะสมเพื่อสร้างครอบครัวในอุดมคติตามแบบแผนที่ชนชั้นกลางได้ให้คุณค่าไว้ (ปาจรีย์ กลิ่นชู,
2550 : 23-24)
3.) มายาคติการจัดการกับความเป็นอื่น
สังคมชนชั้นกลางคือสังคมที่ยึดถือบรรทัดฐานของตนเป็นสาคัญ ทั้งยังมีการพัฒนาและ
สร้างความมั่นคงตามวิถีของตนมากกว่าจะยอมรับหรือข้องแวะกับสิ่งที่พวกเขาดูแคลนอย่างความ
แข็งกระด้างเกินไปของชนชั้นล่างและความอ่อนแอของชนชั้นสูง สังคมชนชั้นกลางมีวิธีจัดการกับ
กลุ่มหรือผู้คนที่ไม่ยอมดาเนินรอยตามมายาคตินี้ด้วยการหยิบยื่นหรือสร้างความเป็นอื่นให้กับพวก
เขาเหล่านั้น เมื่อสังคมชนชั้นกลางได้ให้คุณค่าของบทบาททางเพศไว้ที่เพศชายและหญิง ความ
เป็นอื่นในเรื่องของเพศก็ตกเป็นของพวกเพศที่สามหรือพวกรักร่วมเพศที่ไม่ได้ถูกจัดในกรอบของ
ภาษามายาคติ อีกทั้งเมื่อบทบาททางเพศของชายและหญิงไม่เป็นไปตามกรอบและบรรทัดฐานที่
สังคมได้ตีค่าไว้ สังคมก็จะสร้างความเป็นอื่นให้แก่ชาย/หญิงผู้นั้นไปโดยปริยาย (ปาจรีย์ กลิ่นชู,
2550 : 78-79 )
เมื่อมองจากมายาคติทุกประเภทที่กล่าวมาข้างต้นแล้วนั้น ก็ทาให้เรารู้ว่าโครงสร้างของ
มายาคติ ไ ด้ ส ร้ า งความหมายและให้ คุ ณ ค่ า ถึ ง ความเป็ น ชนชั้ น กลางเอาไว้ แ ล้ ว ไม่ ว่ า จะเป็ น
มายาคติเรื่องครอบครัว คู่ครอง ที่ถ้าคนในสังคมหรือใครผู้ใดผู้หนึ่งได้ดาเนินวิถีชีวิตที่สวนทาง
หรือไม่เป็นไปตามกรอบของมายาคติของสังคม ก็จะทาให้พวกเขาเหล่านั้นถูกยัดเหยียดความเป็น
อื่นไปในที่สุด ซึ่งในมุมมองนี้ก็สามารถพูดได้ว่าถึงแม้สังคมจะไม่ได้แสดงออกอย่างตรงไปตรงมา
และมีความชัดเจน แต่สภาพความคุ้นชินที่เป็นธรรมชาติตามกลไกการสร้างมายาคติก็สามารถทา
ให้บุคคลตกอยูใ่ นสถานะของความเป็นอื่นท่ามกลางสังคมกลุ่มใหญ่ ที่แม้แต่คนในสังคมก็ยินยอม
ที่จะเชื่อและเข้าใจตามนั้นหรือแม้กระทั่งตัวของบุคคลเหล่านั้นก็ได้ตีค่าความเป็นอื่นให้แก่ตัวเอง
ไปโดยปริยายเช่นกัน
ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์อเมริกันแนวแวมไพร์ร่วมสมัยถือเป็นรูปแบบใหม่ที่ไ ด้รับ
ความนิยมอย่างมากตั้งแต่ปี ค.ศ. 2008 ผู้วิจัยมีความเห็นว่าแนวแวมไพร์ร่วมสมัยนั้นได้สร้าง
บรรทัดฐานบางอย่างที่สาคัญและกาหนดกรอบความคิดรวมถึงความเข้าใจในบางประเด็นออกมา
ทั้งที่ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งแน่นอนว่าสิ่งนี้ก็จะมีอิทธิพลต่อระบบความคิดของผู้ชมเป็ นจานวน
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มากที่ชื่ นชอบและเปิดรับ ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์แนวแวมไพร์แบบใหม่ นี้ตามมาเช่ นกัน
ดังนั้นผู้วิจัยสนใจที่จะใช้ทฤษฏีมายาคติของ โรล็องด์ บาร์ตส์ เพื่อวิเคราะห์ระบบคิดของสังคม
อเมริกันในแง่มุมต่างๆ ที่สาคัญที่สะท้อนออกมาจากภาพยนตร์และละครโทรทัศน์แนวแวมไพร์ร่วม
สมัยทั้ง 3 เรื่อง เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและเข้าถึงความเป็นจริงที่ซ้อนทับอยู่ในการนาเสนอ
เรื่องราวที่กาลังเป็นที่นิยมในขณะนี้

2.4 แดร๊กคูล่าในภาพยนตร์ (Dracula in film)
นวนิยาย Dracula ค.ศ. 1897 ของ Bram Stoker ได้กลายมาเป็นต้นแบบให้แก่สื่อบันเทิง
คดีแนวเรื่องแวมไพร์ในหลากหลายรูปแบบนับจากช่วงที่งานเขียนเรื่องนี้ได้เป็นที่รู้จักและเป็นที่
นิยมในแวดวงวรรณกรรมของฝั่งประเทศอังกฤษ ความน่าสนใจของนวนิยาย Dracula นี้คือ
พัฒนาการของตัวบทที่ได้ถูกนาไปดัดแปลงทั้งเนื้อเรื่องและรูปแบบการนาเสนอไปในหลากหลาย
รูปแบบในกลุ่มวัฒนธรรมประชานิยม (pop culture)
ภาพยนตร์ส่วนใหญ่มักกล่าวถึงตัวละคร Dracula ในภาพของตัวร้าย (villain) แต่ก็ไม่ได้มี
การหยิบยกตัวละครทั้ง หมดและเนื้อหาโดยสมบูรณ์จ ากฉบับนวนิยายเช่ นกัน สิ่งที่ตามมาคือ
ตัวละครเอกตัวนี้ได้ถูกบิดเบือนภาพลักษณ์ออกไปจนทาให้เกิ ดภาพตัวแทนที่สื่อความหมายต่าง
ออกไปจากต้นฉบับที่เป็นนวนิยาย ทาให้เกิดความเข้าใจและการจดจาที่คลาดเคลื่อนต่อภาพและ
ความหมายของตัวละครตัวนี้ในการรับรู้ของคนส่วนใหญ่เช่นกัน

ภาพที่ 1 : Nosferatu

ภาพยนตร์เรื่องแรกที่อ้างอิงจากฉบับนวนิยาย Dracula ปี ค.ศ. 1897 ของ Bram Stoker
นั้นเป็นภาพยนตร์เงียบ (silent film) แนวสยองขวัญ (horror) จากประเทศเยอรมันนี ในปี ค.ศ.
1922 เรื่อง Nosferatu: eine Symphonie des Grauens (Nosferatu: A Symphony of Horror)
ผลงานการกากับโดย F. W. Murnau ที่ถูกฟ้องร้องด้วยข้อหาการละเมิดลิขสิทธิ์ โดยตัวละคร
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Count Dracula ได้ถูกเปลี่ยนภาพลักษณ์และได้นาเสนอเป็นตัวละคร Count Orlok นาแสดงโดย
Max Schreck ที่มีรูปร่างหน้าตาหน้าเกลียดถอดแบบรูปลักษณ์อย่างตรงๆ ออกมาจากฉบับ
นวนิยาย และเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่กาหนดว่าแสงอาทิตย์คือปฏิปักษ์ที่แวมไพร์ไม่ อาจจะต่อกร
ได้ อีกทั้งยังใช้วิธีการเล่าเรื่องแบบเสนอมุมมองของตัวละครหลายตัวเพื่อแทนการเล่าเรื่องแบบ
Epistolary novel ที่นวนิยายได้เสนอไว้

ภาพที่ 2 : Dracula (1931)

ภาพยนตร์เรื่องต่อมาคือภาพยนตร์ Draula ฉบับปี 1931 จากค่าย Universal Studio ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ผลงานการกากับของ Tod Browning ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นภาพยนตร์
สยองขวัญที่คลาสสิคในช่วงนั้น โดยผู้ที่มาสวมบทบาท Count Dracula คือ Bela Lugosi ที่ได้
สร้างภาพลักษณ์ของท่านเคานท์ในชุดดาที่มีผ้าคลุมสีดาดูลึกลับน่ากลัว โดยในช่วงปี ค.ศ. 1930 1940 ทาง Universal Studio ได้มีการนาตัวบท Dracula มาขยายและสร้างเป็นภาพยนตร์ที่
ดาเนินเรื่องกล่าวถึงการพบกันหรือการเชื่อมโยงกันระหว่าง Dracula กับสัตว์ประหลาดอื่นๆ
รวมถึ ง ขยายเนื้ อ เรื่ อ งจากภาพยนตร์ ฉ บั บ ปี ค.ศ. 1931 โดยชุ ด ของภาพยนตร์ เ หล่ า นั้ น คื อ
Dracula's Daughter (1936), Son of Dracula (1943), House of Frankenstein (1944),
House of Dracula (1945) และ Abbott and Costello Meet Frankenstein (1948)
(Draculas.info Research Team, 2006: ออนไลน์)
ภาพยนตร์ปีค.ศ. 1931 เป็นภาพยนตร์ Dracula เรื่องแรกที่มีการใช้เสียงในการเล่าเรื่อ ง
โดยผู้กากับ Tod Browning ไม่ได้สร้างตามเนื้อหาของนวนิยายของ Bram Stoker แต่ไปสร้างตาม
ผลงานของ Hamilton Deane และ John Balderston ที่เป็นละครเวทีที่ Bela Lugosi ได้รับบท
เป็น Count Dracula และ Edward van Sloan รับบทเป็น Dr. Van Helsing และได้รับบทบาทเดิม
อีกครั้งในฉบับภาพยนตร์ปี ค.ศ. 1931 ฝีมือการแสดงที่โดดเด่นของ Bela Lugosi ได้รับความนิยม
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อย่างมากจากการพูดภาษาอังกฤษด้วยสาเนียงฮังแกเรี่ยน (Hungarian) ของเขาและการถ่ายทอด
บทบาทความเป็นผู้ล่าจากดินแดนอันห่างไกลในคราบของชนชั้นสูงที่เจนจัดในความเป็นมนุษย์ก็
เป็นสิง่ ที่กลายมาเป็นต้นแบบให้กับตัวละครแวมไพร์อื่นๆ ต่อมา (Jörg Waltje, มปป. : 4)

ภาพที่ 3 : Bela Lugosi

Dracula (1931) เสนอภาพ Count Dracula ว่าเป็นแวมไพร์ที่น่าหวาดกลัว มีท่วงท่าสง่า
งามแบบชนชั้นสูงแต่ก็ดูน่าหวั่นเกรงไม่น้อย ลักษณะความเป็นแวมไพร์ (vampirism) ในเรื่องนี้ก็
คือการดูดเลือดมนุษย์ การมีอานาจสะกดจิตเหยื่อให้ทาตามคาสั่ง การแปลงร่างเป็นสัตว์ รวมถึง
Dracula จะไม่มีเงาสะท้อนปรากฏในกระจก ส่วนสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์ได้แก่แสงอาทิตย์ สัญลั กษณ์
ทางศาสนาอย่างไม้กางเขน และ wolfbane พืชที่สามารถใช้ต้านทางพลังการสะกดจิตของแวมไพร์
ที่ Dr. Van Helsing ใช้ปกป้อง Mina จากอานาจของ Count Dracula ส่วนการถ่ายทอดความเป็น
แวมไพร์ก็ถ่ายทอดผ่านการกัด และการสังหารแวมไพร์ก็คือวิธีการตามแบบฉบับคือการตอกลิ่มเข้า
ที่หัวใจเช่นที่ Dr. Van Helsing ใช้กาจัด Dracula ในช่วงท้ายเรื่อง
ถึงแม้ว่าจะมีการใช้ข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ในเรื่องมาเป็นองค์ประกอบในบางฉากของ
การดาเนินเรื่อง แต่ก็ไม่ได้นาเสนอให้มีความโดดเด่นมากนักเมื่อเทียบกับแนวทางการเล่าเรื่องของ
ฉบับนวนิยายที่ใช้การเล่าเรื่องผ่านการโต้ตอบจดหมาย และการเขียนบันทึกบอกเล่าเหตุการณ์
ต่างๆ (epistolary novel) เป็นรูปแบบหลัก รวมถึงในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ได้ตัดทอนเนื้อหาหลายๆ
ส่วนที่เป็นส่วนสาคัญหลักๆ จากในฉบับนวนิยายปี ค.ศ. 1897 ไปเช่นกัน
ภาพยนตร์ Dracula เรื่องต่อมาที่เป็นที่กล่าวถึงเป็นอย่างมากในวงการภาพยนตร์คือ
ภาพยนตร์ฉบับปี ค.ศ. 1958 จากค่าย Hammer Films ประเทศอังกฤษ ผลงานการกากับโดย
Terence Fisher เรื่อง Horror of Dracula ที่ได้ Christopher Lee มารับบทท่านเคานท์ แดร๊กคูล่า
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โดยในภาพยนตร์ก็ไม่ได้สร้างตามนวนิยายในหลายจุดที่สาคัญ มีการปรับเปลี่ยนและลดทอนด้าน
เนื้ อ เรื่อ งและตั ว ละครอยู่ ค่อ นข้ า งมาก อี ก ทั้ ง ความไม่ ส มจริง ในเรื่อ งการเสนอภาพของเวลา
กลางคืนที่ดูเหมือนเวลากลางวันอย่างแยกกันไม่ออก และฉาก (setting) ปราสาทของ Count
Dracula ที่ไม่ได้ทาให้เห็นภาพของความน่าหวาดกลัวและไม่ได้มีบรรยากาศวังเวงหรือแยกตัว
ออกไปในดินแดนทุรกันดารอันห่างไกลแต่อย่างใด แต่สิ่งที่โ ดดเด่นมากที่สุดประการหนึ่งคือการ
แสดงของ Christopher Lee ที่ถ่ายทอดบทบาทของ Count Dracula ออกมาว่าเป็นบุรุษชนชั้นสูง
ที่มีบุคลิกและท่วงท่าที่สง่างามและมีแรงดึงดูดทางเพศที่เหมือนเป็นมนต์สะกดที่ทาให้ตัวละคร
หญิงอย่าง Lucy หลงเสน่ห์และยอมให้ดูดเลือดได้ แต่ก็ไม่ได้ถ่ายทอดความน่าสะพรึงกลัวหรือ
ความน่าหวาดหวั่นจากตัวละครมากเท่าใดนักและยังเป็น Dracula ตามภาพจาที่เป็นผี/สิ่งเหนือ
ธรรมชาติที่ไม่ได้มีมิติหรือมีความซับซ้อนเช่นเดียวกับที่ Bela Lugosi ได้แสดงเอาไว้

ภาพที่ 4 : Christopher Lee

อีกทั้งความเป็นแวมไพร์ (vampirism) ในฉบับภาพยนตร์ปี ค.ศ. 1958 นี้แทบจะไม่มีอะไร
แตกต่างจากฉบับปีค.ศ. 1931 จากค่าย Universal Studio โดยกล่าวถึงกระเทียมว่าเป็นพืชที่
สามารถต่อต้านพลังของแวมไพร์ได้ตามที่กล่าวไว้ในนวนิยาย แต่ท่านเคานท์ก็ไม่ได้แปลงร่างเป็น
สัตว์แบบในฉบับปีค.ศ. 1931 โดยสิ่งที่เพิ่มเข้ามาคือการสังหารแวมไพร์ด้วยสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์อย่าง
แสงอาทิ ตย์ที่ เ น้ นย้าสิ่ ง ที่ ไ ด้ มี การนาเสนอไปแล้ วในภาพยนตร์เ งี ย บเรื่ อง Nosferatu: eine
Symphonie des Grauens (Nosferatu: A Symphony of Horror) ค.ศ. 1922 ซึ่งในฉบับนว
นิยายกล่ าวไว้เ พียงแค่ท่านเคานท์ต้ องนอนหลับในโลงที่บรรจุ ดินจากดินแดนบ้านเกิดในเวลา
กลางวัน เพราะแสงอาทิตย์จะทาให้พลังของ Dracula ถดถอยและอ่อนแอลง แต่จากการเน้นย้าถึง
สองครั้ง ทาให้ก ลายเป็ นภาพจ าว่า แวมไพร์ต้ อ งเป็น ปฏิ ปั กษ์ และถู กก าจั ด ได้ อย่ า งสิ้ นซากจน
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กลายเป็นเถ้าธุลีด้วยแสงอาทิตย์โดยเห็นได้จากที่ Dr. Van Helsing ใช้แสงอาทิตย์ในการกาจัด
Dracula ในช่วงท้ายของเรื่อง

ภาพที่ 5 : ความเป็นแวมไพร์จาก Horror of Dracula (1958)

หลั ก จากนั้ น ก็ มี ก ารสร้ า งภาพยนตร์ ที่ อิ ง จากเนื้ อ หาดั้ ง เดิ ม จากนวนิ ย าย และมี ก าร
ดัดแปลงอีกหลายต่อหลายเรื่องทั้งจากประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษ จนกระทั่งปี ค.ศ.
1992 ที่เรื่องราวของ Count Dracula ถูกนามาสร้างใหม่ในภาพลักษณ์ที่แปลกตาไปจากเดิมโดย
สิ้นเชิง ปฏิเสธการบิดเบือนและการล้อเลียนต่างๆ เกี่ยวกับตัวละครเอกตัวนี้และหันไปให้น้าหนัก
กับการสร้างที่อิงจากตัวบทนวนิยายอย่างแท้จริงนั่นคือภาพยนตร์เรื่อง Bram Stoker’s Dracula
ผลงานการกากับของ Francis Ford Coppola ที่เปิดตัวภาพยนตร์ด้วยวลี “Love never dies” เข้า
สู่การดาเนินเรื่องที่ผสมผสานระหว่างหลากหลายแนวเรื่อง(genre) ได้แก่ Drama, Fantasy,
Horror, Romance และ Thriller ที่ทาให้เนื้อหาและการเล่าเรื่องได้แหวกแนวออกไปจากภาพยนตร์
Dracula หรือภาพยนตร์แนวแวมไพร์เรื่องอื่นๆ ที่ผ่านมา
ภาพยนตร์ Bram Stoker’s Dracula (1992) ตกอยู่ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์เชิง
เสียดสีอยู่ระยะหนึ่งในช่วงที่เปิดตัว แต่ถึงอย่างไรก็ตามนักวิจารณ์หลายๆ คนรวมถึงผู้ชมมากมาย
ก็ให้การตอบรับและลงความเห็นว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ได้เพียงแต่ให้ชีวิตใหม่แก่ตัวบท Dracula
ขึ้นมาอีกครั้ง แต่ยังรักษากรอบการอธิบายและเคารพเนื้อหาดั้งเดิมของฉบับนวนิยายอีกด้วย ซึ่ง
เห็นได้จากการพยายามสืบเสาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องร่วมกับการพยายามยกข้อเด่นและเอกลักษณ์อัน
เป็นแบบเฉพาะของรูปแบบการนาเสนอในภาพยนตร์แนวเรื่องแวมไพร์เช่นกัน อีกทั้งยังพยายามที่
จะนาเสนอรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ที่เป็นข้อแตกต่างยิบย่อยระหว่างแนวเรื่องแวมไพร์กับแนวเรื่อง
ประเภทอื่นๆ ที่มีความใกล้เคียงและคล้ายคลึงตามความเข้าใจของผู้ชมทั่วไปให้สามารถจดจาและ
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สร้ า งกรอบความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ แนวเรื่ อ งแวมไพร์ อี ก ด้ ว ย ท าให้ ภ าพยนตร์ เ รื่ อ งนี้ ก ลายเป็ น
ภาพยนตร์ Dracula ที่ถูกกล่าวขวัญถึงอย่างกว้างขวาง

ภาพที่ 6 : Bram Stoker’s Dracula (1992)

Coppola และ James V. Hart คนเขียนบทภาพยนตร์ของเขายืนยันว่าพวกเขาได้ตั้งมั่นที่
จะสร้างตามฉบับนวนิยายดั้งเดิมของ Bram Stoker ให้มากที่สุดเท่าที่ความสามารถของพวกเขา
จะทาได้ โดยพวกเขาจงใจที่จะสร้างจุดแตกต่างบางประการขึ้นมาด้วยพวกเขาเห็นว่ามันจาเป็นต่อ
การเสริมย้าและสร้างความเข้าใจถึงที่มาที่ไปที่กระจ่างขึ้นถึงความเชื่อมโยงกันระหว่างเรื่องราว
ในนวนิยายกับหน้าประวัติศาสตร์จ ริง ๆ ที่เป็นแรงบันดาลใจของ Bram Stoker ลงไป และ
ภาพยนตร์ Bram Stoker’s Dracula ก็เปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของตัวบท Dracula ในรูปแบบ
ภาพยนตร์และก็ยังเป็นภาพแทนของความหมายของแนวเรื่องแวมไพร์รุ่นคลาสสิคเช่นกัน (Jörg
Waltje, มปป. 4-6)

2.5 ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์อเมริกันแนวแวมไพร์
(Vampire in American Film and TV Series)
ในงานวิจัยเรื่อง “สัมพันธบทในภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ อเมริกันแนวแวมไพร์ ร่วม
สมัย” นี้ ผู้วิจัยได้ทาการแยกประเภทของภาพยนตร์และละครโทรทัศน์จากประเทศสหรัฐอเมริกาที่
เสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแวมไพร์เอาไว้ทั้งหมด 6 รูปแบบ โดยจาแนกตามลักษณะการตีความในการ
นาเสนอเนื้อหาและการให้บทบาทแก่ตัวละครแวมไพร์ในการดาเนินเรื่อง, แนวเรื่อง (genres), ฉาก
(setting) โดยที่ไม่ได้นาตัวบท Dracula ที่เป็นตัวบทต้นแบบของสื่อบันเทิงคดีแนวแวมไพร์ รูปแบบ
เก่าเข้ามารวมด้วย
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ผู้วิจัยได้ทาการรวบรวมรายชื่อภาพยนตร์ ที่เคยมีการออกฉายในโรงภาพยนตร์ และละคร
โทรทัศน์ในรูปแบบละครชุดขนาดยาว (TV Series) เกี่ยวกับแวมไพร์ทั้งหมดที่ออกฉายหลังจากปี
ค.ศ. 1992 ที่เป็นปีที่ภาพยนตร์ของ Francis Ford Coppola เรื่อง Bram Stoker’s Dracula
(1992) ออกฉาย โดยภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นฉบับที่สร้างอิงกับฉบับนวนิยายของ
Bram Stoker ค.ศ. 1897 ได้ใกล้เคียงมากที่สุดเมื่อเทียบกับฉบับอื่นๆ (Jörg Waltje, มปป. 4-6)
โดยผู้วิจัยมีความเห็นว่าหลังจากปีดังกล่าวที่ภาพยนตร์เรื่องนี้ไ ด้ออกฉายแล้ว ก็ไม่ได้มี
ภาพยนตร์เรื่องใดที่สร้างโดยดัดแปลงอ้างอิงจากนวนิยายเรื่อง Dracula ได้ใกล้เคียงกว่านี้อีกแล้ว
ทาให้สิ้นสุดพัฒนาการของตัวบทต้นแบบของสื่อบันเทิงคดีแนวแวมไพร์ในแบบ Dracula และเริ่มมี
การเสนอลักษณะความเป็นแวมไพร์ในแบบใหม่ๆ ตามมาหลังจากนั้น
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก Internet Movie Database และ Wikipedia ที่มีการ
กล่าวถึงภาพยนตร์และละครโทรทัศน์แนวแวมไพร์นั้น ผู้วิจัยได้รวบรวมรายชื่อของภาพยนตร์แนว
แวมไพร์จากประเทศสหรัฐ อเมริกา เอาไว้ได้ทั้งหมด 50 เรื่อง และละครโทรทัศน์ (TV Series) อีก
10 เรื่อง โดยเสนอการแบ่งหมวดหมู่ดังต่อนี้ ;
1. ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ ที่ตีความแวมไพร์เป็นตัวปฏิปักษ์ โดยพื้นฐานใน
การดาเนินเรื่อง
ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ ประเภทนี้จะนาเสนอและตีความบทบาทแวมไพร์เป็นตัว
ปฏิปักษ์โดยพื้นฐานที่ไม่ซับซ้อนต่อฝ่ายตัวละครเอกในการดาเนินเรื่อง โดยแวมไพร์จะอยู่ในฐานะ
ตัวร้าย (villain) ที่คร่าชีวิตเหยื่อที่เป็นมนุษย์และดาเนินเรื่องด้วยฉากหลัง (setting) ที่เป็นสถานที่ที่
ปลีกตัวออกไปจากผู้คนและสร้างความน่าหวาดกลัวตามรูปแบบของแนวเรื่องสยองขวัญ (horror)
อีกทั้งสถานะของแวมไพร์ในเรื่องจะเป็นผู้ไล่ล่าและตัวละครเอกที่เป็นมนุษย์จะต้องถูกบีบให้ต่อสู้
เพื่ อ เอาชี วิ ต รอดและจบด้ ว ยตั ว ละครแวมไพร์ ที่ น่ า กลั ว ได้ ถู ก ตั ว เอกที่ เ ป็ น มนุ ษ ย์ ก าจั ด โดย
ภาพยนตร์ประเภทนี้จะมีดังต่อไปนี้ ;
ภาพยนตร์
1.
Sleepwalkers (1992) กากับโดย Mick Garris
แนวเรื่อง : Horror, Thriller
2.
Nadja (1994) กากับโดย Michael Almereyda
แนวเรื่อง : Drama, Horror
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3.
From Dusk Till Dawn (1996) กากับโดย Robert Rodriguez
แนวเรื่อง Action, Crime, Horror , Thriller
4.
Bordello of Blood (1996) กากับโดย Gilbert Adler
แนวเรื่อง Horror, Comedy
5.
Dracula 2000 (2000) กากับโดย Patrick Lussier
แนวเรื่อง Horror, Thriller
6.
Vampire Clan (2002) กากับโดย John Webb
แนวเรื่อง : Drama, Horror
7.
Demon Under Glass (2002) กากับโดย Jon Cunningham
แนวเรื่อง : Horror, Thriller
8.
Vampire Blvd. (2004) กากับโดย Scott Shaw
แนวเรื่อง : Horror
9.
30 Days of Night (2007) กากับโดย David Slade
แนวเรื่อง : Horror, Thriller
10. Transylmania (2009) กากับโดย David Hillenbrand, Scott Hillenbrand
แนวเรื่อง Comedy, Horror
11. Fright Night (2011) กากับโดย Craig Gillespie
แนวเรื่อง Comedy, Horror
2. ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ที่ตีความแวมไพร์เป็นตัวปฏิปักษ์ตามเงื่อนไขใน
การดาเนินเรื่อง
ภาพยนตร์และละครโทรทั ศน์ประเภทนี้จะนาเสนอและตีความบทบาทแวมไพร์เป็นตัว
ปฏิปักษ์ตามเงื่อนไขต่อตัวละครเอกตั้งแต่เริ่มเรื่องจนจบเรื่อง กล่าวถึงแวมไพร์ว่าเป็นสิ่งที่เป็น
เป้าหมายของตัวละครเอกซึ่ งเป็นผู้ที่ถูกกาหนดมาแล้วว่าต้องไล่ล่าแวมไพร์เป็นปมหลักของการ
ดาเนินเรื่อง ซึ่งแตกต่างจากรูปแบบแรกที่แวมไพร์จะมีสถานะเป็นผู้ล่ามนุษย์ที่อ่อนแอกว่า แต่ใน
รูปแบบนี้แวมไพร์จะมีสถานะที่ตกเป็นรองต่อฝ่ายตัวละครเอกที่มีความได้เปรียบในบางประการที่
เป็นตัวช่วยหรือเป็นแรงผลักดันให้ตามล่าแวมไพร์
ตัวละครเอกสามารถเป็นได้ทั้งมนุษย์นักล่าแวมไพร์ (Vampire Hunter), มนุษย์ผู้มีพลัง
พิเศษในการปราบแวมไพร์ที่เป็นพวกเหล่าร้ายในเรื่อง (Vampire Slayer) โดยตัวละครเอกทั้งสอง
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ลักษณะอาจจะมีปมในการไล่ ล่าแวมไพร์ที่เป็นภูมิหลังของตนเองอยู่ แล้วไม่ว่าจะเป็นความแค้น
หรือเรื่องชาติกาเนิดหรืออาจจะเป็นการกระทาตามหน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมายมาก็ได้อีกเช่นกัน
อีกทั้งฉากหลังในการดาเนินเรื่อง (setting) ก็อยู่ในสังคมเมืองและเป็นช่วงเวลาปกติในปัจจุบัน
ตามช่วงเวลาในเรื่องและส่วนมากจะผสมแนวเรื่องการต่อสู้ ( Action) ที่เน้นการต่อสู้ไล่ล่ากันตาม
ท้องเรื่อง โดยภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ประเภทนี้จะมีดังต่อไปนี้ ;
ภาพยนตร์
1.
Buffy the Vampire Slayer (1992) กากับโดย Fran Rubel Kuzui
แนวเรื่อง Horror, Comedy, Action
2.
Blade (1998) กากับโดย Stephen Norrington
แนวเรื่อง Action, Fantasy, Horror
3.
Blade II (2002) กากับโดย Guillermo del Toro
แนวเรื่อง Action, Fantasy, Horror, Thriller
4.
Blade: Trinity (2004) กากับโดย David S. Goyer
แนวเรื่อง Action, Adventure, Fantasy, Horror, Thriller
5.
Vampires (1998) กากับโดย John Carpenter
แนวเรื่อง Action, Fantasy, Horror, Thriller
6.
Vampires: Los Muertos (2002) กากับโดย Tommy Lee Wallace
แนวเรื่อง Action, Horror, Thriller
7.
Van Helsing (2004) กากับโดย Stephen Sommers
แนวเรื่อง Action, Adventure, Drama, Fantasy, Mystery, Thriller
8.
Vampires: The Turning (2005) กากับโดย Marty Weiss
แนวเรื่อง Action, Horror, Thriller
9.
The Forsaken (2001) กากับโดย J.S. Cardone
แนวเรื่อง Horror, Thriller
10. BloodRayne (2006) กากับโดย Uwe Boll
แนวเรื่อง Action, Adventure, Fantasy, Horror
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ละครโทรทัศน์
1.
Buffy the Vampire Slayer (1997–2003) สร้างโดย Joss Whedon
แนวเรื่อง Action, Drama, Fantasy
2.
Blade: The Series (2006) สร้างโดย David S. Goyer
แนวเรื่อง Action, Fantasy, Horror, Sci-Fi
3. ภาพยนตร์ แ ละละครโทรทั ศ น์ ที่ ตี ค วามแวมไพร์ เ ป็ น ตั ว ละครเอกที่ มี ค วาม
ซับซ้อน
ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ประเภทนี้จะนาเสนอแวมไพร์ในบทบาทของตัวละครเอกที่มี
มิติทางความคิดที่ซับซ้อน มีความรู้สึกและพัฒนาการทางอารมณ์และด้านจิตใจที่ลึกซึ้ง มากกว่า
ในรู ป แบบอื่ น ๆ อี ก ทั้ ง เสนอมุ ม มองของความขั ด แย้ ง จากภายในจิ ต ใจของตั ว ละครเป็ น หลั ก
มากกว่าเป็นความขัดแย้งจากปัจจัยภายนอกอื่นๆ โดยเสนอพัฒนาการของตัวละครแวมไพร์ที่
ค่อนข้างชัดเจนถึงความไม่พึงพอใจในความเป็นแวมไพร์ของตน และพยายามหาสิ่งอื่นสิ่งใดมา
ทดแทนความรู้สึกที่ว่างเปล่าในจิตใจซึ่งก็คือการโหยหาความเป็นมนุษย์ รวมถึง ดาเนินเรื่องด้วย
ฉากหลัง (setting) เป็นสังคมเมืองปัจจุบันตามท้องเรื่องที่แวมไพร์มีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์และไม่ได้
หลบซ่ อ นอยู่ ใ นเงามื ด อย่ า งที่ เ ราคุ้ น ชิ น กั น โดยภาพยนตร์ แ ละละครโทรทั ศ น์ ป ระเภทนี้ จ ะมี
ดังต่อไปนี้ ;
ภาพยนตร์
1.
Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles (1994)
กากับโดย Neil Jordan แนวเรื่อง : Drama, Fantasy, Horror
2.
Queen of the Damned (2002) กากับโดย Michael Rymer
แนวเรื่อง : Fantasy, Horror, Music
3.
Embrace of the Vampire (1994) กากับโดย Anne Goursaud
แนวเรื่อง : Horror, Thriller
4.
Let Me In (2010) กากับโดย Matt Reeves
แนวเรื่อง : Drama, Fantasy, Horror, Mystery
ละครโทรทัศน์
1.
Kindred the Embraced (1996) สร้างโดย John Leekley
แนวเรื่อง : Drama, Fantasy, Horror, Romance
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2.
Angel (1999–2004) สร้างโดย David Greenwalt, Joss Whedon
แนวเรื่อง : Action, Drama, Fantasy, Thriller
3.
Moonlight (2007) สร้างโดย Ron Koslow, Trevor Munson
แนวเรื่อง : Drama, Fantasy, Horror, Thriller
4.
The Lair (2007-2009) สร้างโดย Fred Olen Ray
แนวเรื่อง : Horror, Music
4. ภาพยนตร์แ ละละครโทรทั ศ น์ ที่ ตีค วามและเสนอแวมไพร์ ในแบบประยุ ก ต์
เนื้อหาและรูปแบบ
ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ประเภทนี้จะนาเสนอเนื้อหาและรูปแบบที่เกี่ยวกับแวมไพร์
เอาไว้เพียงเล็กน้อย หรือจนกระทั่ง ในบางเรื่องที่ผู้ชมอาจแทบจะดูไม่ออกเลยว่าเกี่ยวกับแวมไพร์
โดยอาจจะกล่าวอ้างอิงถึง ความเป็นแวมไพร์ (vampirism) โดยเสนอผ่านภาพตัวแทนของโรค
ระบาดหรือไวรัสที่กาลังระบาดและคุกคามมนุษยชาติอยู่ จนกระทั่งวิกฤตการณ์ดังกล่าวนาไปสู่
การดาเนินเรื่องของตัวละครเอกที่ต้องดิ้นรนเอาชีวิตรอดหรือต่อสู้กับสิ่งเหล่านั้นที่เป็นภาพแทนของ
แวมไพร์
ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ประเภทนี้จะไม่อิงหรือตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง แต่
จะสร้างความจริงที่เป็นเหตุผลและที่ม าที่ไปไว้ในการดาเนินเรื่องเอง อีกทั้งยังสามารถมีการผสม
แนวเรื่องแบบวิยาศาสตร์ (Sci-fi) ที่กล่าวถึงวิวัฒนาการหรือวิกฤตการณ์ในอนาคตที่มนุษย์ยังไป
ไม่ ถึ ง หรื อ รวมไปถึ ง แนวเรื่ อ งที่ ก ล่ า วถึ ง ช่ ว งหลั ง จากสิ้ น สุ ด อารยธรรมของมวลมนุ ษ ยชาติ
(post-apocalyptic fiction) ที่เป็นแนวเรื่องย่อยแนวหนึ่งในแนวเรื่องวิทยาศาสตร์ (Sci-fi) ก็ได้
เช่นกัน โดยฉากหลังในการดาเนินเรื่อง (setting) จะเป็นยุคสมัยที่กล่าวว่าเป็นโลกอนาคตที่เกิด
วิกฤตการณ์รูปแบบดังกล่าวขึ้น โดยภาพยนตร์ประเภทนี้จะมีดังต่อไปนี้ ;
ภาพยนตร์
1.
The Breed (2001) กากับโดย Michael Oblowitz
แนวเรื่อง : Action, Adventure, Horror, Sci-Fi
2.
Ultraviolet (2006) กากับโดย Kurt Wimmer
แนวเรื่อง : Action, Sci-Fi, Thriller
3.
I Am Legend (2007) กากับโดย Francis Lawrence
แนวเรื่อง : Drama, Sci-Fi, Thriller
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4.
Daybreakers (2009) กากับโดย Michael Spierig, Peter Spierig
แนวเรื่อง : Action, Drama, Horror, Sci-Fi, Thriller
5.
Stake Land (2010) กากับโดย Jim Mickle
แนวเรื่อง : Horror
6.
Priest (2011) กากับโดย Scott Charles Stewart
แนวเรื่อง : Action, Horror, Sci-Fi, Thriller
5. ภาพยนตร์และละครโทรทั ศน์ที่ตีความและเสนอบทบาทแวมไพร์เป็นตัวละคร
เอกที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคตามเงื่อนไขในการดาเนินเรื่อง
ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ประเภทนี้จะนาเสนอบทบาทแวมไพร์เป็นตัวละครเอกที่ต้อง
ฝ่ า ฟั น อุ ป สรรคหรื อ กระท าภารกิ จ ของตนให้ ส าเร็ จ ลุ ล่ ว งตามที่ ไ ด้ มี ก ารปู เ รื่ อ งไว้ ตั้ ง แต่ ต้ น มี
พัฒนาการของเรื่องที่ชัดเจนตั้งแต่เริ่มเรื่องและการพบเจอเหตุการณ์ที่นาไปสู่ภาวะวิกฤตและเข้าสู่
ช่วงแก้ปัญหาจนเข้าสู่ภาวะคลี่คลายในตอนท้ายของเรื่อง มีการจบที่สมบูรณ์และตัวละครทุกตัวได้
ข้อสรุปของตนที่ ชั ดเจน โดยสามารถมี ก ารผสมแนวเรื่อ งที่ส าคั ญเข้ ามาคือแนวเรื่อ งผจญภั ย
(adventure), จินตนาการ (fantasy) หรือ ตลก (comedy) ที่ทาให้เนื้อเรื่องไม่หนักและไม่ซับซ้อน
มากไป
อีกทั้งตัวละครแวมไพร์ไม่ได้ถูกสร้างให้เป็นตัวละครที่ซับซ้อนหรือมีหลายมิติจนคาดเดาได้
ยากเท่ารูปแบบที่ 3 แต่จ ะเน้นพัฒ นาการของตัวละครที่ไ ด้มาจากการฝ่าฟันอุปสรรคหรือจาก
ภารกิจของตนมากกว่ามาจากความขัดแย้งภายในใจอันซับซ้อนของตัวละครเอง และมีการดาเนิน
เรื่องด้วยฉากหลัง (setting) ที่เป็นยุคสมัยปัจจุบันตามช่วงเวลาในเรื่อง โดยภาพยนตร์และละคร
โทรทัศน์ประเภทนี้จะมีดังต่อไปนี้ ;
1.
Samurai Vampire Bikers from Hell (1992) กากับโดย Scott Shaw
แนวเรื่อง : Action
2.
Innocent Blood (1992) กากับโดย John Landis
แนวเรื่อง : Comedy, Horror, Romance
3.
Love Bites (1993) กากับโดย Malcolm Marmorstein
แนวเรื่อง : Comedy, Romance
4.
Vampire in Brooklyn (1995) กากับโดย Wes Craven
แนวเรื่อง : Comedy, Horror, Romance
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5.
The Addiction (1995) กากับโดย Abel Ferrara
แนวเรื่อง : Horror, Drama
6.
The Little Vampire (2000) กากับโดย Uli Edel
แนวเรื่อง : Adventure, Comedy, Family, Fantasy
7.
Vampires Anonymous (2003) กากับโดย Michael Keller
แนวเรื่อง : Comedy
8.
The Hamiltons (2006) กากับโดย Mitchell Altieri, Phil Flores
แนวเรื่อง : Drama, Horror, Thriller
9.
The Thirst (2006) กากับโดย Jeremy Kasten
แนวเรื่อง : Horror
10. Rise (2007) กากับโดย Sebastian Gutierrez
แนวเรื่อง : Action, Horror, Mystery, Thriller
11. Cirque Du Freak: The Vampire's Assistant (2009) กากับโดย Paul Weitz
แนวเรื่อง : Action, Adventure, Fantasy, Thriller
6. ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ที่ ตีความโดยเสนอแวมไพร์ในแบบเชื่อมโยงกับ
เนื้อหาอื่นโดยรักษารูปแบบ
ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ประเภทนี้ จะเสนอเนื้อหาของแวมไพร์โดยมีการเชื่อมโยงกับ
ตัวบทอื่น โดยทั้งแวมไพร์และตัวบทอื่นๆ สามารถมีการดัดแปลงบางส่วน แต่จะไม่ได้นาเสนอแบบ
ปฏิเสธรูปแบบดั้งเดิมจนผิดไปจากความเข้าใจของผู้ชมทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะความเป็นแวมไพร์
และลักษณะของตัวบทนั้นๆ และสามารถมีการลดน้าหนักความสาคัญของตัวบทแวมไพร์ลงและ
หันไปเพิ่มน้าหนักและให้ความสาคัญกับตัวบทอื่นๆ มากขึ้น ซึ่งอาจจะมีความสาคัญมากพอๆ กับ
ตัวบทแวมไพร์ก็ได้เช่นกัน กล่าวคือใช้แวมไพร์เป็นตัวเอกหนึ่งของเรื่องที่มีความโดดเด่นและสาคัญ
กว่าตัวบทอื่นๆ ที่นามาเชื่อมโยงหรืออาจจะเป็นตัวเอกที่มีความสาคัญเท่า กับตัวละครอื่นที่เป็น
ตัวแทนจากตัวบทอื่นก็ได้
ลักษณะการนาเสนอแบบนี้ทาให้สามารถมีการดาเนินเรื่องผ่านมุ มมองของตัวละครที่
มากกว่า 1 มุมมอง รวมถึงมุมมองจากตัวละครเอกที่เป็นมนุษย์ที่เข้าไปปะปนอยู่ร่วมกับตัวละครที่
มีความเหนือธรรมชาติ โดยในกรณีนี้การดาเนินเรื่องจะให้ความสาคัญกับแวมไพร์เท่ากับตัวบท
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อื่นๆ และยังคงมีการดาเนินเรื่องแบบแวมไพร์ผ่านแนวเรื่องสยองขวัญ (horror) รวมถึง ระทึกขวัญ
(thriller) อยู่ โดยภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ประเภทนี้จะมีดังต่อไปนี้ ;
ภาพยนตร์
1.
The League of Extraordinary Gentlemen (2003)
กากับโดย Stephen Norrington แนวเรื่อง : Action, Fantasy, Sci-Fi
2.
Underworld (2003) กากับโดย Len Wiseman
แนวเรื่อง : Action, Fantasy, Thriller
3.
Underworld: Evolution (2006) กากับโดย Len Wiseman
แนวเรื่อง : Action, Fantasy, Thriller
4.
Underworld: Rise of the Lycans (2009) กากับโดย Patrick Tatopoulos
แนวเรื่อง : Action, Adventure, Fantasy, Thriller
ละครโทรทัศน์
1.
The Gates (2010) สร้างโดย Richard Hatem, Grant Scharbo
แนวเรื่อง : Crime, Drama, Mystery, Thriller
2.
Being Human(US) (2011) สร้างโดย Jeremy Carver, Anna Fricke
แนวเรือ่ ง : Fantasy, Drama, Horror
7. ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ที่ตีความโดยเสนอแวมไพร์ในแบบร่วมสมัย
ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ประเภทนี้เสนอความร่วมสมั ยตามช่วงเวลาของยุคสมั ย
ปัจจุบันซึ่งตรงกับช่วงที่ได้ออกฉายและเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่เสนอในเนื้อเรื่อง โดยแนวร่วม
สมั ยเริ่ม มี ให้เ ห็นเรื่องแรกในปี ค.ศ. 2008 ที่ภ าพยนตร์เรื่อง Twilight ได้ออกฉายและสร้าง
ปรากฏการณ์ ความนิยมต่อแวมไพร์รูปแบบใหม่ ที่มี การตีความแตกต่างจากรูปแบบเดิมอย่าง
Draucla อย่างชัดเจน มีการอธิบายและให้เหตุผลใหม่เพื่อสนับสนุนความแตกต่างนั้นและสร้าง
ลักษณะความเป็นแวมไพร์ (vampirism) แบบใหม่ที่ไม่เคยมีการนาเสนอมาก่อนในภาพยนตร์และ
ละครโทรทัศน์เรื่องอื่นๆ ก่อนหน้านี้
บทบาทของแวมไพร์ ไ ด้ เ ปลี่ ยนไปเป็น ตั วละครเอกของเรื่ อ งที่ อ ยู่ใ นภาพของเทพบุ ต ร
ผู้สง่างามน่าหลงใหล คอยปกป้องคุ้มครองตัวละครเอกผู้หญิงที่เป็นคนรั กด้วยความรักที่แท้จริง
การดาเนินเรื่องได้ให้ความสาคัญกับบทบาทของตัวละครหญิงในฐานะศูนย์กลางที่เป็นตัวแปร
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สาคัญในการดาเนินเรื่องโดยจะมีตัวละครชาย 2 คนมาหลงรัก ทาให้เกิดปมรักสามเส้าและเน้น
ความขัดแย้งที่มาจากภายในจิตใจของตัวละคร
อีกทั้งมีการเชื่อมโยงและนาเสนอตัวละครเหนือธรรมชาติแบบอื่นๆ เพิ่มเข้ามา แต่ยังคง
รักษาน้าหนักและให้ความสาคัญกับตัวละครเอกแวมไพร์มากกว่าตัวบทอื่นๆ ดาเนินเรื่องด้วยฉาก
หลัง (setting) เป็นเมืองเล็กๆ ที่เป็นเมืองสมมุติที่แยกตัวออกไปจากสังคมเมืองใหญ่ ให้น้าหนักกับ
แนวเรื่อง (genre) แบบ โรมานซ์ (Romance) และ จินตนาการ (Fantasy) มากขึ้นเป็นแนวเรื่อง
หลักและลดทอนระดับความเป็นแนวเรื่องสยองขวัญ (Horror) ที่เคยเป็นแนวเรื่องหลักของแวมไพร์
แบบเดิมลง โดยภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ประเภทนี้จะมีดังต่อไปนี้ ;
ภาพยนตร์
1.
Twilight (2008) กากับโดย Catherine Hardwicke
แนวเรื่อง Drama, Fantasy, Romance
2.
The Twilight Saga: New Moon (2009) กากับโดย Chris Weitz
แนวเรื่อง Drama, Fantasy, Romance
3.
The Twilight Saga: Eclipse (2010) กากับโดย David Slade
แนวเรื่อง Drama, Fantasy, Romance
4.
The Twilight Saga: Breaking Dawn (2011) กากับโดย Bill Condon
แนวเรื่อง Drama, Fantasy, Romance
ละครโทรทัศน์
1.
True Blood (2008–) สร้างโดย Alan Ball
แนวเรื่อง Drama, Fantasy, Mystery, Romance, Thriller
2.
The Vampire Diaries (2009–) สร้างโดย Kevin Williamson, Julie Plec
แนวเรื่อง Drama, Fantasy , Romance, Horror
ในงานวิจัยชิ้ นนี้ ผู้วิจั ยสนใจศึกษาภาพยนตร์และละครโทรทัศน์อเมริกันแนวแวมไพร์
ร่วมสมัย ประกอบด้วยภาพยนตร์ 1 เรื่อง มี 4 ภาคต่อเนื่องกัน และละครโทรทัศน์อีก 2 เรื่อง เรื่อง
ละ 2 ฤดูกาล ด้วยมีความเห็นว่าภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ประเภทนี้มีความแปลกใหม่และ
นาเสนอภาพลักษณ์และความเป็นแวมไพร์ที่ไม่เหมือนการนาเสนอในภาพยนตร์และละครโทรทัศน์
แนวแวมไพร์เรื่องอื่นๆ และเป็นแนวเรื่องแวมไพร์ที่กาลังได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้
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เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. งานวิจัยเกี่ยวกับสัมพันธบท
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสัมพันธบทพบว่ามีการศึกษาการเชื่อมโยงจากตัวบทหนึ่งสู่อีกตัว
บทหนึ่ง โดยการเชื่อมโยงหรือการเปลี่ยนแปลงจะมีทั้งลักษณะที่คงเดิม เพิ่มเติม ลดทอน และ
ปรับเปลี่ยนในองค์ประกอบการเล่าเรื่อง ซึ่งลักษณะการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสามารถเป็นผลมา
จากปัจจัยความแตกต่างของประเภทสื่อก็ได้เช่นกัน งานวิจัยดังกล่าวมีดังต่อไปนี้ ;
ศศิวิมล สันติราษฏร์ภักดี (2539) ศึกษา วิเคราะห์การเปรียบเทียบการถ่ายทอดวัฒนธรรม
ไทยผ่านสื่อนวนิยายและสื่อละครโทรทัศน์เรื่อง “สี่แผ่นดิน” พบว่าสื่อละครโทรทัศน์สามารถคง
รูปแบบและเนื้อหาวัฒนธรรมในหมวดหลักเอาไว้ ได้ แต่มีการคงเดิม เพิ่มขึ้น ลดลงในรูปแบบและ
เนื้อหาวัฒนธรรมในหมวดย่อยเนื่องจากปัจจัยต่างๆ ทางด้านการผลิต รวมถึงธรรมชาติของสื่อที่
เป็นตัวกาหนดสาคัญที่ทาให้เกิดความแตกต่างดังกล่าวระหว่างสื่อนวนิยายและสื่อละครโทรทัศน์
อุมาพร มะโรณีย์ (2551) ศึกษา สัมพันธบทในการเล่าเรื่องในสื่อการ์ตูน ละครโทรทัศน์
และนวนิ ย าย พบว่ า สั ม พั น ธบทดั ง กล่ า วมี ก ารคงเดิ ม ตั ด ทอน ขยายความ และดั ด แปลง
รายละเอียดของการเล่าเรื่อง โดยคงองค์ประกอบหลักไว้แต่มีการเปลี่ยนในองค์ประกอบย่อยต่างๆ
ซึ่งลักษณะสัมพันธบทการ์ตูนสู่ละครโทรทัศน์และนวนิยายมีการเปลี่ยนแปลงโดยเน้นการตัดทอน
และดัดแปลงองค์ประกอบการเล่าเรื่อง ส่วนสัมพันธบทนวนิยายสู่การ์ตูนและละครโทรทัศน์จะเน้น
การขยายความองค์ประกอบการเล่าเรื่อง อีกทั้งลักษณะสัมพันธบทดังกล่าวนั้นล้วนแล้วแต่เป็น
การอ้างอิงเนื้อหาจากสื่อเก่า ไม่ได้มีความเป็นของใหม่โดยแท้จริง
งานวิจัยทั้ง 2 เรื่องดังกล่าวได้ชี้ให้เห็นว่าปัจจัยเรื่องความต่างของประเภทสื่อ หรืออาจจะ
กล่าวได้ว่าธรรมชาติของสื่อแต่ละประเภทสามารถทาให้การเสนอรูปแบบและเนื้อหานั้นมีความ
แตกต่างกันได้ตั้งแต่ในระดับที่มองเห็นได้ง่าย จนกระทั่งในระดับที่เป็นรายละเอียดปลีกย่อ ย โดย
ถึงแม้ว่าจะเป็นสื่อประเภทเดียวกัน การผลิตซ้าตัวบทก็ยังต้องเชื่อมโยงและอ้างอิงกับบริบทของยุค
สมัยที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งทางด้านสังคม เทคโนโลยีการผลิต และปัจจัยเชิงพาณิชย์อีกด้วย
2. งานวิจัยเกี่ยวกับการผลิตซ้าตัวบทให้ให้มีความร่วมสมัย
ในมุ ม มองเรื่ อ งการผลิ ต ซ้ าตั ว บทเก่ า สู่ ตั ว บทใหม่ ใ ห้ มี ค วามเป็ น ร่ ว มสมั ย มากขึ้ น นั้ น
งานวิจัยเรื่อง การสร้างเทพนิยายสมัยใหม่ในภาพยนตร์ชุดสตาร์วอร์ส โดย ทัศนัย กุลบุญลอย
(2544) พบว่าเจ้ าของผลงาน-ลูคัสมีความชื่ นชอบในนิทานพื้นบ้าน โดยมีการนาเทพนิยายมา
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ดัดแปลงใหม่ให้เข้ากับความหมายตามจุ ดประสงค์ที่ตนเองต้องการโดยมีการผสมผสานระหว่าง
วัฒนธรรมตะวันตกและวัฒนธรรมตะวันออกเพื่อให้เนื้อเรื่องมีความร่วมสมัยมากขึ้น
อีกทั้ง งานวิจั ยเรื่อง การสร้างสรรค์ในการผลิตซ้้ าภาพยนตร์ไ ทยจากต้านาน "แม่ นาค
พระโขนง" โดยศิริพร ไฝศิริ (2544) ได้เสนอผลการศึกษาที่น่าสนใจเกี่ยวกับการผลิตซ้าตัวบทเอาไว้
ว่า การผลิตซ้าภาพยนตร์ไทยจากตานานแม่นาคพระโขนงมีการสร้างสรรค์ในระดับที่ต่างกัน คือ
การผลิตซ้าโดยคงความหมายเดิม, ผลิตซ้าแต่เปลี่ยนลักษณะตัวละคร มุมมองและวิธีการเล่าเรื่อง,
ผลิตซ้าโดยยืมจุดกาเนิดและชื่อ ตัวละครแต่เปลี่ยนโครงเรื่ องใหม่, ผลิตซ้าโดยเปลี่ยนมุมมอง
นาเอาวิธีการของภาพยนตร์แนวสมจริงมาผสมและพัฒนาด้านสุนทรียะในภาพยนตร์ นอกจากนี้
ยัง พบว่าเสน่ห์หรือเอกลั กษณ์ หลักของตานานแม่นากพระโขนงคือความเป็นภาพตัวแทนของ
ผู้หญิงที่เกี่ยวกับความรักและความเป็นตานานก็ทาให้ตัวบทดารงอยู่ได้นาน
งานวิจัยทั้ง 2 เรื่องดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาการผลิตซ้าเนื้อหาหรือตัวบทที่ได้มี
การปรับเปลี่ยนในองค์ประกอบต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้เข้ากับบริบทของยุคสมัยที่ทาให้ตัวบทมีความ
ร่วมสมัยมากขึ้น อีกทั้งชี้ให้เห็นถึงวิธีการปรับเปลี่ยนที่จะไม่ทาให้สูญเสียอรรถรสที่ เป็นลักษณะ
พิเศษเฉพาะจากตัวบทเดิมไปเช่นเดียวกัน
ต่อมาคืองานวิจัยเรื่อง การสร้างสรรค์ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์เทพปกรณัมกรีกที่มีตัว
เอกเป็นสตรี โดย ณัฐพร ลิ้มประสิทธิ์วงค์ (2554) ที่ผลการวิจัยพบว่าการเล่าเรื่องแบ่งได้เป็น 3
ประเภท ได้แก่ แบบที่ยึดตามบทละครเทพปกรณัมดั้งเดิมอย่างชัดเจน แบบที่มีการเล่าเรื่องแบบ
ผสมและที่มีการนามาตีความใหม่โดยรักษาองค์ประกอบการเล่าเรื่องไว้บางส่วน และแบบที่ได้รับ
อิ ท ธิ พ ลเค้ า โครงเรื่ อ งจากเทพปกรณั ม กรี ก ที่ น ามาสร้ า งสรรค์ แ ละตี ค วามใหม่ โ ดยรั ก ษา
องค์ประกอบการเล่ าเรื่องเดิม ไว้เ ป็นส่วนน้อย อีกประการหนึ่ง คือลักษณะของสตรีที่ปรากฏมี
ทั้งหมด 4 แบบ ได้แก่ วีรสตรีที่ยอมสละชีวิตเพื่อชาติ , สตรีที่เป็นเหยื่อที่ตกอยู่ในสภาพเสียเปรียบ
ได้แก่ เป็นเหยื่อของสงคราม เป็นเหยื่อจากปัญหาภายในครอบครัว เป็นเหยื่อจากเพศสภาพ เป็น
เหยื่อของบุรุษเพศ ต่อไปคือลักษณะของสตรีที่ มีพลังเหนือบุรุษเพศที่ใช้ลักษณะพิเศษที่สามารถ
ดึงดูดเพศตรงข้าม และลักษณะของสตรีที่มีความสมบูรณ์แบบที่มีความสมบูรณ์พร้อมในทุกด้าน
โดยผลของงานวิจัยเรื่องดังกล่าวได้ขยายมุมมองของการผลิตซ้าตัวบทที่อิงจากตานาน
หรือเรื่องเล่ า ที่พ อมาสร้างเป็นตัวบทใหม่ แล้วก็มี การปรับเปลี่ยนมาเป็นลักษณะที่แตกต่างใน
หลายๆ แบบ และเป็นมุม มองที่ส ร้างความชั ดเจนในองค์ประกอบด้านตัวละครเอกของเรื่องที่
ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า ไม่ ไ ด้ เ ป็ น การใช้ ตั ว ละครเป็ น เพี ย งองค์ ป ระกอบหนึ่ ง ของการเล่ า เรื่ อ ง แต่ ยั ง เป็ น
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องค์ ประกอบหนึ่ ง ในการสื่ อ ความหมายเชิ ง ระบบคิ ดของสัง คมที่ ถ่ ายทอดออกมา และมี ก าร
ปรับเปลี่ยนไปในลักษณะต่างๆ ตามการผลิตซ้าด้วยเช่นกัน
3. การวิจัยเกี่ยวกับการเล่าเรื่อง
สุดท้ายคืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างรูปแบบของการเล่าเรื่องที่เป็นเอกลักษณ์ใน
แบบของตัวเอง โดยงานวิจัยเรื่องแรกคือ ประดิษฐกรรมในการเล่าเรื่องและสุนทรียรสในภาพยนตร์
ชุด “ดิเอ็กซ์ไฟล์ส” โดย จิธิวดี วิไลลอย (2547) ที่พบว่าผู้สร้างภาพยนตร์ได้รับแรงบันดาลใจในการ
สร้างมาจากสารคดี ภาพยนตร์ และภาพยนตร์ชุดแนวสืบสวนทางโทรทัศน์ ประกอบร่วมกับความ
สนใจส่วนตัวในเรื่องของสิ่งเหนือธรรมชาติ โดยมีแก่นเรื่องคือความไม่ ไว้วางใจในรัฐบาลซึ่งเล่า
ผ่ า นตั ว ละครหลั ก สองตั ว โดยใช้ วิ ธี ก ารผสมแนวเรื่ อ งเพื่ อ ท าให้ แ นวเรื่ อ งหลั ก ที่ เ น้ น ผลทาง
วิทยาศาสตร์สามารถทาความเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น และใช้วิทยาศาสตร์มาอธิบายแนวเรื่องเกี่ยวกับ
การสมคบคิด และเรื่ องเหนือ ธรรมชาติ โดยสุ นทรีย รสที่ผู้ช มได้รั บจากเรื่ องนี้ คือ ความลึก ลับ ที่
ถ่ายทอดผ่านโครงเรื่องการสมคบคิดเบื้องหลังอานาจรัฐ โดยเพิ่มรสรักระหว่างตัวละครเอกรวมถึง
เทคนิคการสร้างที่โดดเด่น
การศึกษางานวิจั ยเรื่องนี้ไ ด้พ บการสร้างรูปแบบและเนื้อหาที่เป็นของใหม่ จ ากการใช้
แนวคิดแบบวิทยาศาสตร์ โดยเป็นรูปแบบการนาเสนอของแนวเรื่องที่ค่อนไปทางเนื้อหาที่หนัก แต่
ได้รสรักที่ได้เกิดความลงตัวและเกิดความน่าติดตามจากทั้ง 2 ประเด็นในการเล่าเรื่องที่ผสานและ
ทางานร่วมกันจนกระทั่งเสริมกันได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์การเล่าเรื่องที่เกิด
จากการผสมแนวเรื่องที่ผสมอย่างไรจึงเกิดอรรถรสที่สมบูรณ์ไม่ขัดแย้งกัน และเสนออย่างไรที่จะ
เป็นการดึงจุดเด่นของแต่ละแนวเรื่องมาใช้ร่วมกันเพื่อให้เกิดจุดเด่น ตามลักษณะแนวเรื่องแบบ
ผสมที่ทางานสนับสนุนซึ่งกันและกันนั่นเอง
นวลักษณ์ในการเล่าเรื่องและเอกลักษณ์ในภาพยนตร์แอนิเมชั่นของ ฮายาโอะ มิยาซากิ
โดย นับทอง ทองใบ (2548) พบว่าเอกลักษณ์ต่างๆ ในผลงานของมิยาซากิเริ่มจากการเป็นเจ้าของ
สตูดิโอผลิตภาพยนตร์แอนิเมชั่นทาให้เขานาแรงบันดาลใจในวัยเด็กถ่ายทอดลงสู่ผลงาน โดยมี
นวลั ก ษณ์ ใ นการเล่ า เรื่ อ งที่ เ น้ น เรื่ อ งราวของเทพเจ้ า ความเชื่ อ เรื่ อ งวิ ญ ญาณมาสร้ า งโลก
จินตนาการขึ้นมาใหม่ มักจะใช้ตัวละครเอกหญิงในการเล่าเรื่อง ผ่านการออกแบบลายเส้นที่เรียบ
ง่าย นุ่มนวลแบบภาพ 2 มิติ สื่อถึงสุนทรียภาพด้านต่างๆ ของเนื้อหาที่แปลกใหม่ในสื่อภาพยนตร์
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งานวิจัยเรื่องดังกล่าวได้ชี้ให้เห็นถึงการสร้างของใหม่ที่ได้แรงบันดาลใจจากสิ่งที่มี อยู่ก่อน
ได้แก่ตานาน เรื่องเล่า มาผสมกับตัวตนของผู้สร้างผลงานที่ไ ด้หล่อหลอมรวมกันจนกลายเป็น
รูปแบบเฉพาะที่เป็นเอกลักษณ์ ทั้งนี้เป็นประโยชน์ได้แง่การวิเคราะห์ในระดับรายละเอียดในแต่ละ
องค์ประกอบของการเล่าเรื่องนั่นเองว่ามีการทาให้แตกต่างได้อย่างไร และมีการนาความแตกต่าง
เหล่านั้นมาผสมผสานเข้ากันจนเกิดสุนทรียรสได้อย่างไร
ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์แนวแวมไพร์ร่วมสมัยก็เป็นตัวบทใหม่ที่มีทั้งการเชื่อมโยง
และเปลี่ ย นแปลงในลั กษณะสั ม พันธบท ตั วบทเกิดจากการผลิ ตซ้ าเพื่อให้เกิดความร่วมสมั ย
สอดคล้องกับยุคปัจจุบันมากขึ้น และมีลักษณะการเล่าเรื่องที่เป็นเอกลักษณ์แตกต่างจากแนวแวม
ไพร์รูปแบบเก่าเช่นกัน โดยงานวิจัยเรื่อง “สัมพันธบทในภาพยนตร์และละครโทรทัศน์อเมริกันแนว
แวมไพร์ร่วมสมัย” ผู้วิจัยได้ใช้มุมมองและผลจากงานวิจัยเรื่องต่างๆ ดังกล่าวทั้งหมดนี้เพื่อเป็นแนว
ทางการวิเคราะห์ ถึงประเด็นหลั ก ที่ได้กล่าวไปแล้ว และใช้เป็นกรอบในการศึกษาลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงและองค์ประกอบทั้งหมดของแนวแวมไพร์ร่วมสมัย ว่ามีกระบวนการและการทางาน
ร่วมกันอย่างไรที่จะยังคงทาให้เกิดอรรถรสอันเป็นจุดหลักที่สาคัญจุดหนึ่งของสื่อบันเทิงคดีอีกด้วย
4. เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับแนวแวมไพร์ร่วมสมัย
ผู้วิจัยได้รวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับ ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์
อเมริกันแนวแวมไพร์ร่วมสมัยในแง่มุมและประเด็นต่างๆ ทั้ง ลักษณะของตัวบทและการสะท้อน
สังคม รวมถึงลักษณะที่ทาให้แนวร่วมสมัยมีความแตกต่างอย่างชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกั บแนว
แวมไพร์รูปแบบเก่า ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ในการงานวิจัยเรื่อง “สัมพันธบทในภาพยนตร์และละคร
โทรทัศน์อเมริกันแนวแวมไพร์ร่วมสมัย” ที่ผู้วิจัยจะนาข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยเหล่านี้ มาเป็น
ส่วนประกอบในการวิเคราะห์ผลการวิจัยในลาดับต่อไป โดยเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ ยวข้องมี
ดังต่อไปนี้ ;
1.) Jessica Marie Landers (2011) The modern vampire phenomenon paradox:
Simultaneous contradiction and unlimited limits เป็นงานวิจัยที่สนใจปรากฏการณ์ของ
ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์แวมไพร์ร่วมสมัย โดยตั้งประเด็นคาถามว่าเพราะอะไรและเหตุใดแนว
เรื่องดังกล่าวถึงได้รับความนิยมอย่างสูงในปัจจุบันนี้ กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยคือหนังสือนวนิยาย
และภาพยนตร์ เรื่อง The Twilight Saga และละครโทรทัศน์เรื่อง True Blood และ The Vampire
Diaries ผลการวิจัยพบว่าตัวบททั้ง 3 เรื่องได้มีการนาเสนอรูปแบบและเนื้อหาใหม่ แตกต่างจาก
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แนวแวมไพร์รูปแบบเก่าอย่างชัดเจน อีกทั้งยังสื่อความหมายใหม่ที่ทาให้แนวเรื่องมีความลึกซึ้งถึง
การถ่ายทอดระบบคิดและค่านิยมสู่ผู้ชมที่มีการเฉพาะเจาะจงไปสู่กลุ่มวัยรุ่นผู้หญิงชาวอเมริกัน
เป็นหลัก
2.) Julia Pearlman (2011) Happily (For)ever after: Constructing conservative
youth ideology in the Twilight Series เป็นงานวิจัยที่ศึกษาเนื้อหาของตัวบท The Twilight
Saga ที่เ ป็นตัวบทแรกของแนวเรื่องแวมไพร์แบบใหม่แห่ง ยุคสมั ยปัจ จุ บัน การศึกษาพบว่า
The Twilight Saga ได้ถ่ายทอดอุดมการณ์ความเป็นชนชั้นกลางแบบอนุรักษ์นิยมสู่ผู้ชม
โดยเฉพาะกลุ่มเด็กสาววัยรุ่นอเมริกัน โดยตัวบทได้สะท้อนการมีคุณงามความดี ความเหมาะสม
ในการแสดงออกทางเพศ และการแบ่ง แยกชนชั้นที่ถือความเหนือกว่าของคนผิวขาวในสัง คม
อเมริกันเหนือสีผิวและชนชาติอื่น
3.) Lauren Rocha (2011) Bite Me : Twilight stakes feminism เป็นการศึกษาเพื่อ
ขยายผลจากงานวิจัยเรื่อง Things That Go Bump in the Night: Vampires and Feminism
โดยผู้วิจัยคนเดียวกัน โดยผู้วิจัยได้ใช้กรอบแนวคิดอุดมการณ์สตรีนิยม (feminism) เพื่อวิพากษ์
เนื้อหาของนวนิยายเรื่อง Twilight ทั้ง 4 ภาค ที่เขียนโดย Stephanie Meyer (2005-2008) โดย
เปรียบเทียบกับตัวบทที่มีมาก่อนได้แก่ นวนิยายเรื่อง Dracula ของ Bram Stoker ในปี ค.ศ. 1897
นวนิยายเรื่อง Carmilla โดย Sheridan LeFanu ปี ค.ศ. 1872 และละครโทรทัศน์เรื่อง Buffy the
vampire slayer (1997-2003) ผลการศึกษาพบว่า Twilight ได้สวนกระแสสตรีนิยมของสังคมโดย
สร้างตัวละครหญิงในลักษณะที่ย้อนกลับสู่ลักษณะตามธรรมเนียม โดยสร้างตัวละครหญิงให้อยู่ใน
ลักษณะไร้พลัง และตัวละครชายอยู่ในสถานะของผู้ปกป้องคุ้มครองและเห็นคุณค่าของตัวละคร
หญิงแตกต่างจากแนวเรื่องแวมไพร์รุ่นแรก อีกทั้งยังได้สะท้อนค่านิยมความงามของรูปลักษณ์
ภายนอกที่เป็นตัวบ่งชี้คุณค่าในการใช้ชีวิตในสังคมยุคปัจจุบัน
4.) Paola Bedoya (2011) Team Edward or team Jacob? The portrayal of two
versions of the “Ideal” male romantic partner in the Twilight film series ความนิยมต่อ
ภาพยนตร์ The Twilight Saga ทาให้เกิดปรากฏการณ์ความคลั่งไคล้ต่อตัวละครเอกชายทั้ง 2 ตัว
ท่ามกลางกลุ่มผู้ชมที่แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ชื่นชอบตัวละคร Edward Cullen หรือกลุ่ม
“Team Edward” และกลุ่มที่ชื่นชอบตัวละคร Jacob Black หรือ “Team Jacob” งานวิจัยชิ้นนี้
ศึกษาการสื่ อสารจากตัวบทสู่ กลุ่ ม ผู้ช มที่เป็นผู้หญิง ในประเด็นลักษณะของผู้ ช ายในอุดมคติที่
สะท้อนจากตัวละครเอกทั้งสอง ผลการวิจัยพบว่าลักษณะของชายในฝันจากภาพยนตร์นั้นกาลัง
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สร้างระบบคิดเรื่องการให้ผู้หญิงอยู่ใต้อานาจของผู้ชาย และสร้างค่านิยมความเต็มใจที่จะยอม
เสี่ยงทั้งร่างกายและความรู้สึกสู่ความสัมพันธ์ที่มีระดับความอันตรายเช่นกัน
5.) Adrienne R. Gower : Twilight and the New Mythology: Thirst, Sexuality, and
the 21st-Century Vampire เป็นการศึกษาถึงลักษณะของแนวเรื่องแวมไพร์แบบใหม่ที่ Twilight
ได้ก้าวมาเป็นภาพแทนของแวมไพร์แห่งยุคศตวรรษที่ 21 ที่ได้เป็นกระแสผลักดันให้เกิดละคร
โทรทัศน์อีก 2 เรื่องในลักษณะคล้ายกันได้แก่ True Blood และ The Vampire Diaries โดย
ลักษณะของแวมไพร์รูปแบบใหม่ คือการอดกลั้นและปฏิเสธต่อความกระหายเลือดและความ
หมกมุ่นในเรื่องเพศที่เป็นภาพแทนของแวมไพร์แบบเก่า และได้สร้างภาพใหม่ของการเป็นผู้ที่มีคุณ
งามความดีและไม่ได้อยู่ในภาพที่สื่อถึงความน่ากลัวอย่างที่รูปแบบเก่าได้เสนอไว้
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “สัมพันธบทในภาพยนตร์และละครโทรทัศน์อเมริกันแนวแวมไพร์ร่วมสมัย”
นี้ ผู้วิจัยได้กาหนดว่าจะใช้การวิเคราะห์ตัวบท (Textual Analysis) ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์
แนวแวมไพร์ ร่ ว มสมั ย เพื่ อ วิ เ คราะห์ ห าข้ อ สรุ ป และสนั บ สนุ น ด้ ว ยข้ อ มู ล จากการวิ จั ย เอกสาร
(Documentary Research) ที่มีความเกี่ยวข้องกับภาพยนตร์และละครโทรทัศน์แนวแวมไพร์ร่วม
สมัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครั้งนี้คือภาพยนตร์และละครโทรทัศน์แนวเวมไพร์
ร่วมสมัยจากประเทศสหรัฐอเมริกาทั้งหมด 3 เรื่อง โดยผู้วิจัยได้ใช้เกณฑ์ปีที่ภาพยนตร์ได้ออกฉาย
ทางโรงภาพยนตร์และปีที่ละครโทรทัศน์ได้ออกอากาศ โดยเริ่มจากปี ค.ศ. 2008 ที่มีภาพยนตร์
แนวแวมไพร์ร่วมสมัยเรื่องแรกได้ออกฉาย โดยระบุว่าแนวดังกล่าวจะมีการตีความและนาเสนอ
เนื้อหาเกี่ยวกับแวมไพร์ในรูปแบบใหม่ที่แตกต่างออกไปจากภาพยนตร์และละครโทรทัศน์แนวแวม
ไพร์เรื่องอื่นๆ ก่อนหน้านี้ อีกทั้งให้ความสาคัญแก่แวมไพร์ในบทบาทตัวละครเอกของเรื่องโดย
นาเสนอถึงความสง่างามและรูปลักษณ์ที่น่าหลงใหลและมีแรงดึงดูดทางเพศ (sex appeal) และ
ให้ความสาคัญแก่ตัวละครหญิง ที่เป็นมนุษย์ในฐานะการเป็นตัวแปรสาคัญและเป็นศูนย์กลางใน
การดาเนินเรื่องราว โดยมีปมขัดแย้งเรื่องความรักสามเศร้าระหว่างตัวละครเอกชาย 2 คนที่มาหลง
รักตัวละครเอกหญิงคนเดียวกัน
อีกทั้งเน้นความขัดแย้งที่มาจากภายในจิตใจของตัวละคร มีการเชื่อมโยงและนาเสนอตัว
ละครเหนือธรรมชาติแบบอื่นๆ เพิ่มเข้ามา แต่ยังคงรักษาน้าหนักและให้ความสาคัญกับตัวละคร
เอกแวมไพร์มากกว่าตัวบทอื่นๆ ใช้การดาเนินเรื่องด้วยฉากหลัง (setting) เป็นเมืองเล็กๆ ที่เป็น
เมืองสมมุติที่แยกตัวออกไปจากสังคมเมืองใหญ่ ให้น้าหนักกับแนวเรื่อง (genre) แบบ โรมานซ์
(Romance) และ จินตนาการ (Fantasy) มากขึ้น โดยใช้นาเป็นแนวเรื่องหลักและลดทอนระดับ
ความเป็นแนวเรื่องสยองขวัญ (Horror) ที่เป็นแนวเรื่องหลักของแวมไพร์ลง โดยภาพยนตร์และ
ละครโทรทัศน์ในงานวิจัยชิ้นนี้มีดังนี้;
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1. ภาพยนตร์เรื่อง The Twilight Saga ประกอบด้วยภาพยนตร์ 4 ภาค ได้แก่ Twilight (2008),
New Moon (2009), Eclipse (2010) และ Breaking Dawn-part 1 (2011)
2. ละครโทรทัศน์
- True Blood
ฤดูกาลที่ 1 จานวน 12 ตอน
(7 กันยายน 2008 – 23 พฤศจิกายน 2008)
ฤดูกาลที่ 2 จานวน 12 ตอน
(14 มิถุนายน 2009 – 13 กันยายน 2009)
- The Vampire Diaries
ฤดูกาลที่ 1 จานวน 22 ตอน
(10 กันยายน 2009 – 13 พฤษภาคม 2010)
ฤดูกาลที่ 2 จานวน 22 ตอน
(9 กันยายน 2010 – 12 พฤษภาคม 2011)
3. เอกสาร
ผู้วิจัยได้รวบรวมเอกสารและงานวิจัยจากต่างประเทศที่ มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับแวมไพร์และ
ปรากฏการณ์แวมไพร์ร่วมสมัยในภาพยนตร์และละครโทรทัศน์อเมริกันเอาไว้ดังต่อไปนี้;
- “Bite Me : Twilight stakes feminism” โดย Lauren Rocha (2011)
- “Filming Dracula: Vampires, Genre, and Cinematography” โดย Jörg Waltje
- “Happily (For)ever after: Constructing conservative youth ideology in the
Twilight Series” โดย Julia Pearlman (2011)
- “Team Edward or team Jacob? The portrayal of two versions of the “Ideal” male
romantic partner in the Twilight film series” โดย Paola Bedoya (2011)
- “The modern vampire phenomenon paradox: Simultaneous contradiction and
unlimited limits” โดย Jessica Marie Landers (2011)
- “Twilight and the New Mythology: Thirst, Sexuality, and the 21st-Century
Vampire” เขียนโดย Adrienne R. Gower
3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล
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ใช้การศึกษาแหล่งข้อมูล 2 ลักษณะ ได้แก่
1.) การเก็บข้อมูลประเภทอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การเก็บรวบรวมจาก DVD ภาพยนตร์ 1
เรื่อง โดยมีทั้งหมด 4 ภาค ต่อเนื่องกัน และละครโทรทัศน์ 2 เรื่อง เรื่องละ 2 ฤดูกาล ที่เป็นลิขสิทธิ์
จาหน่ายในประเทศไทย โดยใช้วิธีการชมตั้งแต่ต้นจนจบและจดบันทึกเพื่อนาไปวิเคราะห์ข้อมูล
2.) การเก็บรวบรวมข้อมูลประเภทเอกสาร โดยทาการสืบค้นจากแหล่งข้อมูลประเภท
ต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงได้สะดวก โดยจะใช้วิธีการอ่านและจดบันทึกข้อมูลและสาระสาคัญต่างๆ
เพื่อนาไปเสริมการวิเคราะห์ข้อมูลจากข้อที่ 1
3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้ การวิเ คราะห์ข้อมู ล ประเภทภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ และสนับสนุนด้วยข้อมู ล
ประเภทเอกสาร โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพยนตร์และละครโทรทัศน์อเมริกันแนวแวมไพร์ร่วมสมัย โดย
ใช้การวิเคราะห์ตัวบท (Textual Analysis) ตามกรอบแนวคิดการเล่าเรื่อง (Narrative) มาวิเคราะห์
กลวิ ธี ก ารเล่ า เรื่ อ งว่ า มี ก ารจั ด วางองค์ ป ระกอบและมี ก ารสื่ อ ความหมายอย่ า งไรบ้ า งตาม
องค์ประกอบดังต่อไปนี้
- โครงเรื่อง (Plot)
- แก่นเรื่อง (Theme)
- ความขัดแย้ง (Conflict)
- ตัวละคร (Character)
- ฉาก (Setting)
- สัญลักษณ์ (Symbol)
- มุมมองในการเล่าเรื่อง (Point of view)
2. วิเคราะห์การสร้างตัวละครแวมไพร์ (Vampire Character Creation) โดยใช้วิธีการ
วิเ คราะห์ ตั วบท (Textual Analysis) ร่ วมกั บการสนับ สนุน จากเอกสารและงานวิ จั ยจาก
ต่างประเทศ (Documentary Research)
3. น าข้ อ มู ล ทั้ ง หมดจากข้ อ ที่ 1 และ 2 มาวิ เ คราะห์ ต ามกรอบแนวคิ ด สั ม พั น ธบท
(Intertextuality) ในหัวข้อลักษณะสัมพันธบทจากแนวแวมไพร์รูปแบบเก่าสู่แนวแวมไพร์ร่วมสมัย
ในรูปแบบตารางเปรียบเทียบ
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4. วิเ คราะห์ลั กษณะที่เป็นรูปแบบเฉพาะของแนวแวมไพร์ร่วมสมัย โดยสนับสนุนด้วย
ข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยของต่างประเทศ (Documentary Research)
5. วิเคราะห์หาระบบคิดของสังคมที่สะท้อนจากภาพยนตร์และละครโทรทัศน์อเมริกันแนว
แวมไพร์ร่วมสมัยด้วยกรอบแนวคิดมายาคติ (Mythologies) โดยสนับสนุนด้วยข้อมูลจากเอกสาร
และงานวิจัยของต่างประเทศ (Documentary Research)
3.4 การนาเสนอข้อมูล
ผู้วิจัยนาเสนอข้อมูลการวิจัยด้วยวิธีการพรรณาเชิงวิเคราะห์ (Descriptive Analysis)
ร่ว มกั บ การเสนอตารางเปรี ย บเที ย บและภาพประกอบเอาไว้ ใ นบทที่ 4 โดยแบ่ ง เนื้ อ หาการ
วิเคราะห์ออกเป็น 6 หัวข้อ ได้แก่ ;
1. การเล่าเรื่องของภาพยนตร์ที่เป็นตัวบทต้นแบบ
2. การเล่าเรื่องของภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ที่เป็นตัวบทร่วมสมัยทั้ง 3 เรื่อง
3. การสร้างตัวละครแวมไพร์
4. สรุปการเล่าเรื่องในภาพยนตร์และละครโทรทัศน์อเมริกันแนวแวมไพร์
5. สรุปการสร้างตัวละคร
6. ลักษณะสัมพันธบทจากภาพยนตร์อเมริกันแนวแวมไพร์รูปแบบเก่าสู่ภาพยนตร์และ
ละครโทรทัศน์อเมริกันแนวแวมไพร์ร่วมสมัย
7. รูปแบบเฉพาะในการเล่าเรื่องของภาพยนตร์และละครโทรทัศน์อเมริกันแนวแวมไพร์
ร่วมสมัย
8. ระบบคิดของสังคมที่สะท้อนจากภาพยนตร์และละครโทรทัศน์อเมริกันแนวแวมไพร์ร่วม
สมัย
สุ ด ท้ า ยคื อ การสรุ ป ผลการวิ จั ย การอภิ ป รายผล ข้ อ จ ากั ด และข้ อ เสนอแนะจา กการ
ศึกษาวิจัย เสนอเอาไว้ในบทที่ 5
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บทที่ 4
สัมพันธบทในภาพยนตร์และละครโทรทัศน์อเมริกัน
แนวแวมไพร์ร่วมสมัย
นวนิยายเรื่อง Dracula ของ Bram Stoker ที่เขียนขึ้นในปี ค.ศ. 1897 นั้น ได๎ถูกนาไปสร๎าง
เป็นภาพยนตร์อยูํหลายฉบับ แตํสํวนใหญํแล๎วไมํได๎สร๎างอิง จากเนื้อหาของนวนิยายต๎นฉบับมาก
นัก ซึ่งภาพยนตร์เรื่อง Bram Stoker’s Dracula (1992) ได๎สร๎างอิงจากฉบับนวนิยายได๎ครบถ๎วน
และใกล๎เคียงมากที่สุดดังที่ได๎กลําวไว๎แล๎วในบทที่ 2 โดยหลังจากที่ภาพยนตร์เรื่องนี้ได๎บอกเลํา
เรื่องราวของ Dracula สูํสายตาของผู๎ชมแล๎ว วงการภาพยนตร์และละครโทรทัศน์สายประเทศ
สหรัฐอเมริกาก็ ได๎สํ งแนวแวมไพร์ เรื่องอื่นๆ ตามมาอีก หลายเรื่องด๎วยกัน จนกระทั่งถึง ยุคสมั ย
ปัจจุบันของภาพยนตร์และละครโทรทัศน์แนวแวมไพร์รํวมสมัย
ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์มีองค์ประกอบของการเลําเรื่องที่คล๎ายกัน โดยแตํละเรื่องก็
มักจะดัดแปลงมาจากนวนิยายชุดที่มีเนื้อหานําสนใจตํ างกันไป ภาพยนตร์ชุด The Twilight Saga
ทั้ง 4 ภาค เป็นภาพยนตร์แนวแวมไพร์ที่มีเนื้อหาแปลกใหมํที่สุดและมีความแตกตํางมากที่สุด
ตามด๎วยละครโทรทัศน์อีก 2 เรื่อง ได๎แกํ True Blood และ The Vampire Diaries ตามลาดับที่ได๎
เสนอเนื้อหาเกี่ยวกับแวมไพร์ที่แปลกใหมํเชํนกัน
งานวิจัยเรื่อง “สัมพันธบทในภาพยนตร์และละครโทรทัศน์อเมริกันแนวแวมไพร์รํวมสมัย ”
ผู๎วิจัยได๎ทาการวิเคราะห์ตัวบทโดยกาหนดให๎ภาพยนตร์เรื่อง Bram Stoker’s Dracula (1992)
เป็ น ตั ว บทต๎ น แบบของแนวแวมไพร์ รู ป แบบเกํ า ที่ เ ป็ น ต๎ น ทางในสั ม พั น ธบทและก าหนดให๎
ภาพยนตร์ชุด The Twilight Saga และละครโทรทัศน์เรื่อง True Blood และ The Vampire
Diaries เป็นแนวแวมไพร์รํวมสมัยที่เป็นปลายทางในสัมพันธบท โดยได๎แบํงหัวข๎อในการวิเคราะห์
ดังตํอไปนี้ ;
สํวนที่ 1 ผู๎วิจัยได๎วิเคราะห์การเลําเรื่องของภาพยนตร์ ที่เป็นตัวบทต๎นแบบของแนวแวม
ไพร์รูปแบบเกําโดยได๎เสนอรายละเอียดตามองค์ประกอบของการเลําเรื่อง ดังนี้ ; โครงเรื่อง (plot),
แกํนเรื่อง (theme), ความขัดแย๎ง (conflict), ตัวละคร (character), ฉาก (setting), สัญลักษณ์
(symbol) และ มุมมองในการเลําเรื่อง (point of view)
สํวนที่ 2 ผู๎วิจัยได๎ใช๎กรอบแนวคิดเดียวกันกับสํวนที่ 1 วิเคราะห์การเลําเรื่องของภาพยนตร์
และละครโทรทัศน์ที่เป็นแนวแวมไพร์รํวมสมัยทั้ง 3 เรื่อง ตามลาดับ
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สํวนที่ 3 ผู๎วิจัยทาการวิเคราะห์การสร๎างตัวละครแวมไพร์ (vampire character creation)
โดยใช๎ข๎อมูลจากเอกสารและงานวิจัยอื่นๆ รํวมกับข๎อมูลจากภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ทั้ง 4
เรื่องดังกลําว
สํวนที่ 4 ผู๎วิจัยได๎ทาการสรุปการเลําเรื่องของแนวแวมไพร์รูปแบบเกําและแนวแวมไพร์รํวม
สมัยทั้งหมด 4 เรื่องรํวมกัน โดยแสดงผลในรูปแบบของตารางเปรียบเทียบตามองค์ประกอบการ
เลําเรื่องทั้ง 7 องค์ประกอบตามลาดับ
สํวนที่ 5 ผู๎วิจัยได๎ทาการสรุปการสร๎างตัวละครจากแนวแวมไพร์รูปแบบเกําและแนวแวม
ไพร์รํวมสมัยทั้งหมด 4 เรื่องรํวมกัน
สํวนที่ 6 ผู๎วิจัยนาข๎อมูลจากสํวนที่ 4 และ 5 มาวิเคราะห์หาลักษณะสัมพันธบทจากแนว
แวมไพร์รูปแบบเกําสูํแนวแวมไพร์รํวมสมัย โดยแสดงผลในรูปแบบของตารางเปรียบเทียบ
สํ ว นที่ 7 ผู๎ วิ จั ย ได๎ วิ เ คราะห์ ถึ ง ลัก ษณะที่ เป็ น รู ป แบบเฉพาะของภาพยนตร์ และละคร
โทรทัศน์อเมริกันแนวแวมไพร์รํวมสมัย
สํวนที่ 8 ผู๎วิจัยทาการวิเคราะห์ระบบคิด ของสังคมที่สะท๎อนออกมาจากภาพยนตร์และ
ละครโทรทัศน์อเมริกันแนวแวมไพร์รํวมสมัย

4.1 การเล่าเรื่องในภาพยนตร์ Bram Stoker’s Dracula (1992)
1. โครงเรื่อง (Plot)

ภาพที่ 7 : เหตุการณ์ในอดีต
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ในปี ค.ศ. 1468 อาณาจั กรคอนสแตนติโนเบิล ลํมสลาย เจ๎าชาย Dracula ต๎องจาก
Elizabeta คูํหมั้นของเขาเพื่อออกสูํสนามรบ ภายหลัง Elizabeta เชื่อขําวลวงจากข๎าศึกวําคนรัก
ของเธอถูกสังหารกลางสมรภูมิ เธอจึงฆําตัวตายตามไปทาให๎ดวงวิญญาณต๎องคาสาป เจ๎าชาย
Dracula ใจสลายและกลําวเป็นปฏิปักษ์กับพระเจ๎าและกลายเป็นผู๎ที่ไมํตายตั้งแตํบัดนั้นเป็นต๎นมา

ภาพที่ 8 : Jonathan เดินทางมาถึงปราสาท Count Dracula

เดือนมีนาคม ค.ศ. 1897 Jonathan Harker ทนายหนุํมไฟแรงถูกสํงไปทรานซิลเวเนีย เพื่อ
ทาสัญญาซื้อขายกับ Count Dracula ที่กาลังกว๎านซื้ออสังหาริมทรัพย์เกําในกรุงลอนดอน การ
เดินทางสูํปราสาทต๎องผํานภูมิประเทศที่ทุรกันดาร และ Jonathan ได๎พบเหตุการณ์ประหลาด
หลายอยํางทั้งบรรยากาศที่นําสะพรึงกลัวและฝู งหมาป่าที่ไลํตามรถม๎าของเขา เมื่อถึงปราสาท
Jonathan สัมผัสถึงสิ่งผิดปกติทั้งจากบรรยากาศรอบตัวและจากตัวทํานเคานท์

ภาพที่ 9 : Count Dracula เดินทางมากรุงลอนดอน
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ภาพที่ 10 : Van Helsing ทาการรักษา Lucy

Count Dracula เห็นรูปของ Mina Murray คูํหมั้นของ Jonathan ก็ได๎เกิดเสนํหาที่เธอมี
ใบหน๎าเหมือนกับอดีตคนรักของตน Dracula จึงบังคับให๎ Jonathan เขียนจดหมายไปบอกคูํหมั้น
วําตัวเขาจะอยูํที่ปราสาทตํออีกระยะหนึ่งทาให๎ Mina กังวลใจเป็นอยํางมากจึงได๎ไปอยูํที่บ๎าน
Lucy Westenra เพื่อนสนิทของเธอ Count Dracula ขัง Jonathan ไว๎ที่ปราสาทที่มีบรรดาภรรยาผี
ดิบของเขาคอยดูดเลือดของ Jonathan อยูํ ในขณะที่ตนก็ออกเดินทางมายังกรุงลอนดอน เวลา
ตํอมาหลังจากเกิดพายุพัดกระหน่าทาให๎เรือสํงสินค๎าลาหนึ่งอับปาง Lucy เริ่มมีอาการประหลาด
และมีผิวขาวซีดเหมือนขาดเลือดทาให๎เธอมีรํางกายอํอนแอลงเรื่อยๆ จน Dr. Seward ต๎องขอ
ความชํวยเหลือจาก Professor Abraham Van Helsing อาจารย์ของเขา

ภาพที่ 11 : Mina พบกับ Dracula แตํเลือกจะไปแตํงงานกับ Jonathan

Mina ได๎พบกับชายแปลกหน๎าที่แนะนาตัวเองวําคือเจ๎าชาย Vlad แหํง Szekely และทั้งคูํ
ก็เริ่มมีความเสนํ หาตํอกัน แตํ Mina ก็ได๎รับจดหมายจาก Jonathan ที่หนีออกจากปราสาทได๎
สาเร็จและขอให๎เธอเข๎าพิธีแตํงงานกับเขาที่สานักแมํชีแหํงหนึ่งที่โรมาเนีย ทาให๎ Dracula ใจสลาย
และไปเอาตัว Lucy มาเป็นเจ๎าสาวของเขาแทน

ภาพที่ 12 : ผีดิบ Lucy ถูกฆํา
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Lucy เสียชีวิตลงและตํอมามีคนเห็นหญิงสาวหน๎าตาสะสวยลักพาตัวเด็กในเวลากลางคืน
Van Helsing รู๎ทันทีวํา Lucy กลายเป็นผู๎ที่ไมํตายเชํนเดียวกับ Dracula จึงพา Quincey Morris,
Arthur Holmwood และ Dr. Jack Seward ไปที่สุสานเพื่อทาลาย Lucy ด๎วยการตอกลิ่มทะลุ
หัวใจและตัดคอไมํให๎ Lucy กลายเป็นผีดิบได๎อีก

ภาพที่ 13 : Van Helsing ใช๎ Mina ตามรอย Dracula

Mina และ Jonathan กลับมาถึงลอนดอน โดย Jonathan และพวก Van Helsing บุกไปที่
วัดคาร์แฟ็กเพื่อทาลายลังใสํดินของ Dracula แตํ Dracula ก็ไปพบ Mina และให๎เธอดื่มเลือดของ
เขา แตํ Dracula ก็ถูกพวก Van Helsing ขัดขวางจึงเดินทางกลับทรานซิลเวเนีย แตํ พวก Van
Helsing ก็ไลํตามไปติดๆ โดยใช๎ Mina ที่ตอนนี้อยูํในขั้นกลายสภาพและเชื่อมโยงกับ Dracula ให๎
นาทางไป

ภาพที่ 14 : การตามลํา Dracula

Van Helsing แยกตัวมากับ Mina และเขาได๎บุกไปตัดคอภรรยาผีดิบทั้งสามของ Dracula
อีกด๎าน Jonathan, Arthur, Quincey และ Jack ตํอสู๎กับพวกยิปซีท่ีกาลังขนลังดินเข๎าปราสาท แตํ
พระอาทิตย์ลับขอบฟ้าทาให๎ Dracula ฟื้นขึ้นมา แตํ Dracula ถูก Jonathan ปาดคอและถูก
Quincey แทงเข๎าที่หัวใจ Mina เห็นเหตุการณ์จึงขัดขวางด๎วยการพา Dracula เข๎าไปในปราสาท
โดยมี Jonathan ที่เข๎าใจความรู๎สึกของเธอเปิดทางให๎ และ Mina ตัดสินใจปลดปลํอย Dracula
จากคาสาปด๎วยความรักของเธอโดยใช๎มีดปักลงไปที่หัวใจของเขา จากเหตุการณ์ทั้งหมด Quincey
บาดเจ็บจากการตํอสู๎กับพวกยิปซีและเสียชีวิตลง Dracula ถูกฆําตายและ Mina กลับสูํสภาพปกติ
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ภาพที่ 15 : Mina ปลดปลํอย Dracula จากคาสาป

2. แก่นเรื่อง (Theme)
J. Gordon Melton (1994, 3) ได๎ให๎ความเห็นวํา ในทีแรกไมํมีใครคาดคิดวํา Dracula จะ
เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรัก เมื่อได๎ลองดูภาพยนตร์ Dracula ในหลายๆ ฉบับก็จะรู๎วําแท๎จริงแล๎ ว
มันไมํเหมือนกับเรื่องราวในนวนิยายเลย แตํ Bram Stoker’s Dracula ได๎พาผู๎ชมย๎อนกลับไปสูํ
เรื่องราวที่แท๎จริงที่นวนิยายได๎เคยเลําเรื่องเอาไว๎ เรื่องราวของความรักระหวําง Mina และ เจ๎าชาย
ของเธอ
“คุณเชื่อเรื่องพรหมลิขิตไหม เชื่อไหมว่าแม้แต่อํานาจแห่งเวลายังเปลี่ยนแปลงได้ด้วยจิตอันมุ่งมั่น
และผู้โชคดีที่สุดในพิภพนี้ ก็คือบุรุษที่พานพบรักแท้”
- Dracula พูดกับ Jonathan Harker

“ต่อเบื้องพระพักตร์แห่งพระเจ้า ข้าเพิ่งเข้าใจว่ารักของเราปล่อยเราจากอํานาจมืดได้ รักของเรา
แข็งแกร่งกว่าความตาย”
- Mina Murray พูดกับ Dracula

ภาพยนตร์เรื่อง Bram Stoker’s Dracula (1992) ดาเนินเรื่องด๎วยแกํนเรื่องประเภทความ
รัก (love theme) ด๎วยคาจากัดความของเรื่องวํา “ความรักที่ไมํมีวันตาย” (Love never dies) เป็น
เรื่ อ งราวความรัก ของชายหญิ ง ที่เ ป็ น อมตะอยูํ เ หนื อ การเวลาและความตาย โดยความรั ก ดั ง
กลําวคือความรักของ Count Dracula ที่มีให๎หญิงสาวอันเป็นที่รักในอดีตครั้งที่ยังเป็นมนุษย์ เมื่อ
สูญเสียคนรักไปก็กลําวเป็นปฏิปักษ์ตํอพระเจ๎าก๎าวเข๎าสูํความเป็นปีศาจ ตํอมาเวลาผํานพ๎นไปก็ได๎
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พบรักกับ Mina Murray หญิงสาวที่มีใบหน๎าเหมือนคนรักของตนในอดีตและกลายเป็นความรัก
ระหวํางปีศาจและมนุษย์ที่สุดท๎ายคือรักแท๎ที่ปลดปลํอยเขาจากความเป็นปีศาจ
แกํนเรื่องที่สาคัญอีกประเภทหนึ่งคือแกํนเรื่องของการต๎านกระแสหลัก (outcast theme)
ที่ตัวละคร Dracula เป็นแวมไพร์เพียงตนเดียวทํามกลางกลุํมมนุษย์ Dracula จึงเป็นเสมือนสิ่งที่
แปลกแยกหรือแปลกปลอมเข๎ามาในสังคมมนุษย์ อีกทั้งด๎วยการมีบทบาทเป็นตัวร๎ายหลักก็ยิ่งทา
ให๎เกิดลักษณะของการดาเนินเรื่องที่ ตัวละครเป็นสิ่งแปลกปลอม แสดงถึงภาวะของการเป็นภัย
คุกคามตํอตัวละครอื่นๆ ในเรื่องที่ชัดเจนมากขึ้นนั่นเอง
3. ความขัดแย้ง (Conflict)
ภาพยนตร์เรื่องนี้ได๎ดาเนินเรื่องด๎วยความขัดแย๎ง 3 ประเภทหลักๆ ดังตํอไปนี้
1. ความขัดแย๎งระหวํางบุคคล
ความขัดแย๎งระหวํางบุคคลในภาพยนตร์เรื่องนี้คือ ความขัดแย๎งระหวําง Count Dracula
ตัวร๎ายที่เหมือนกับเป็นผู๎บุกรุกจากตํางแดนกับกลุํมตัวละครมนุษย์ ได๎แกํ Jonathan Harker,
Abraham Van Helsing, Jack Seward, Arthur Holmwood และ Quincey P. Morris ที่พวกเขา
ต๎องการจะกาจัด Dracula ที่มาดร๎ายคุกคามชีวิตของพวกเขา
“นี่เจ้าคิดว่าจะทําลายข้าได้ ด้วยสิ่งที่เจ้าหลงบูชาอยู่อย่างนั้นหรือ
ข้า..เคยเป็นผู้ปกป้องพระคริสต์ ข้า..เป็นผู้นําประเทศ หลายร้อยปีก่อนพวกเจ้าจะถือกําเนิด”
- Dracula พูดกับ Van Helsing

“เปล่าเลย กองทัพของแกถูกทําลายไปแล้ว
แกทรมานทรกรรมคนมานับพันๆ.......สงครามยุติแล้ว แกต้องชดใช้”
- Van Helsing พูดกับ Dracula

2.) ความขัดแย๎งภายในจิตใจ
“ข้าได้ข้ามห้วงสมุทรแห่งกาลเวลาเพื่อตามหาเจ้า”
“ข้าทําเช่นนี้ไม่ได้ เจ้าจะต้องถูกสาปให้อยู่ในเงามรณะชั่วนิจนิรันดร์
ข้ารักเจ้าเกินกว่าจะลากเจ้ามาเป็นเช่นนี้”
- Dracula พูดกับ Mina Murray
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Count Dracula มีลักษณะของตัวละครปีศาจ-แวมไพร์ที่เคยผิดหวังและใจสลายเมื่อครั้ง
ยังมีชีวิตอยูํและได๎กลับมาสัมผัสความรู๎ สึกแบบมนุษย์อีกครั้งเมื่อได๎พบรักครั้งใหมํ ซึ่ง Dracula มี
ความเป็นปีศาจที่มี อารมณ์ และความรู๎สึกอํอนไหวคล๎ายมนุษย์ในบางชํวงของเนื้อเรื่อง แตํก็มี
ความเป็นปีศาจที่มีจิตใจที่โหดร๎ายที่แสดงความนํากลัวออกมาอยูํตลอดเวลาและครําชีวิตมนุษย์
อยํางไมํใยดีเชํนกัน
“ข้ารักท่าน….พระเจ้าโปรดอภัยให้ข้าเถิด”
“งั้น ช่วยพาข้าไปให้พ้นจากความตายทั้งมวลเถิด”
- Mina Murray พูดกับ Dracula

Mina Murray มีความขัดแย๎งในเรื่องของศีลธรรมและสิ่งที่ปรารถนากลําวคือเป็นความ
ขัดแย๎งระหวํางสิ่งที่ถูกและสิ่งที่ผิด เมื่อเธอได๎พบกับ Dracula ในคราบของเจ๎าชาย Vlad ซึ่งเธอได๎
ตกหลุมรักเขาแตํติดที่เธอมีคูํหมั้นแล๎วและสุดท๎าย Mina ก็เลือกแตํงงานกับ Jonathan Harker ทั้ง
ที่จิตใจยังเสนํหาตํอ Dracula อยูํ
3.) ความขัดแย๎งกับพลังภายนอก
Dracula เป็นภาพแทนของความเป็นอื่นที่มาจากตํางถิ่นที่แสดงถึงความกลัวของสังคมคน
ผิ ว ขาวตํ อ การปนเปื้ อ นทางพั น ธุ ก รรม สิ่ ง นี้ เ ป็ น ผลสื บ เนื่ อ งมาจากความเจริ ญ ก๎ า วหน๎ า ทาง
วิทยาศาสตร์ในสมัยนั้น หมายความถึงความกลัวตํอการกลายพันธุ์ หรือการผสมข๎ามเชื้อชาติที่จะ
สามารถทาให๎อัตลักษณ์ความเป็นคนขาวต๎องบิดเบี้ยวหรือผิดเพี้ยนไป ซึ่งตัวละครก็คือคนตํา งถิ่น
ที่พกพาความเสี่ยงนั้นมาคุกคามตํออัตลักษณ์ของสังคมคนผิวขาวนั่นเอง
ด๎วยความแปลกแยกนี้ทาให๎เกิดลักษณะความขัดแย๎งระหวํางตัวละครหลักหนึ่งตัวที่เป็น
ปฏิปักษ์ตํอตัวละครที่เหลือทั้งหมดในเรื่อง โดย Dracula ก็เป็นตัวร๎ายที่อยูํทํามกลางตัวละคร
มนุษย์ที่เป็นภาพแทนของบรรทัดฐานของสังคมหลัก ถึงแม๎ Dracula จะไมํได๎ต๎องการการยอมรับ
จากสังคมหลักซ้ายังแสดงออกอยํางเป็นภัยคุกคามที่นํากลัวด๎วยแล๎ว สภาวะของการเป็นจุดดําง
ทํามกลางความเป็นเอกภาพของสังคมมนุษย์ก็เกิดขึ้น กลําวได๎วํา Dracula ก็คือความเป็นอื่นๆ
(otherness) ที่เป็นลบและได๎ลงเอยด๎วยการเป็นผู๎ที่สมควรจะถูกไลํลําและตามกาจัดด๎วยเหตุ
เพราะความแปลกแยกนั้นนั่นเอง
4. ตัวละคร
ตัวละครสาคัญที่ปรากฏในภาพยนตร์เรื่อง Bram Stoker’s Dracula (1992) มีดังตํอไปนี้
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1.) Count Dracula

ภาพที่ 16 : Dracula ตอนเป็นเจ๎าชาย

“ข้าขอตัดขาดจากพระเจ้า! ข้าจะลุกจากความตาย แก้แค้นแทนนางด้วยอํานาจแห่งปีศาจ”
- Dracula

ภาพที่ 17 : Count Dracula ในลักษณะตํางๆ

“ข้าคือสิ่งว่างเปล่า ไร้ชีวิต ไร้วิญญาณ มีแต่คนเกลียดและกลัว ข้าคือผู้ที่ตายไปแล้วจากโลก
ทั้งมวล จงฟัง ตัวข้าคืออสูรร้ายที่มวลมนุษย์หมายจะฆ่า ข้า...คือแดร๊กคูล่า”
- Dracula

ภาพยนตร์ท่ีได๎สร๎าง Dracula ขึ้นในมิติตัวละครที่ซับซ๎อนมากขึ้น มีการชี้ให๎เห็นถึงด๎าน
ของความอํอนไหวและความเจ็บปวดในความรักที่ไมํสมหวังรวมถึงความหวังและความปรารถนาที่
จะได๎พบกับหญิงอันเป็นที่รักอีกครั้ง ทั้งนี้การสร๎างภาพลักษณ์ของเจ๎าชาย Vlad ในชํวงที่ยังที่อยูํใน
ลอนดอนที่อยูํในคราบของบุรุษชนชั้นสูงตํางถิ่นที่มีใบหน๎าหลํอเหลาและมีบุคลิกที่สงํางามก็ได๎
เปลี่ยนภาพลักษณ์ของแวมไพร์ที่นําสะพรึงกลัวไปสูํความโรแมนติคและมีเสนํห์ดึงดูดทางเพศได๎
อยํางไมํนําเชื่อ
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“มีนา, การจะอยู่เคียงข้างข้า เจ้าต้องตายจากชีวิตที่มีลมหายใจ แล้วถือกําเนิดใหม่กับข้า”
“เช่นนั้น ข้าจะมอบชีวิตอมตะแก่เจ้า รักนิรันดร์ อํานาจ...ควบคุมพายุและสัตว์โลกทั้งมวล อยู่เคียง
ข้างข้า เป็นเมียรักของข้า...ชั่วกัลปาวสาน”
- Dracula

แตํถึงอยํางไรก็ตามเมื่อมองย๎อนไปถึงชํวงครึ่งแรกของภาพยนตร์ที่ยังดาเนินเรื่องในฉาก
ปราสาทแดร๏กคูลํานั้น จะเห็นความแตกตํางของตัวละครเคานท์ แดร๏กคูลําที่เป็นเอกลักษณ์ไมํ
เหมือนกับภาพยนตร์เรื่องอื่นๆ ที่เคยมีการนามาสร๎าง โดย Coppola ได๎เสนอตัวละครตัวนี้เอาไว๎ใน
ภาพยนตร์วําเป็นชายแกํผิวขาวซีดไร๎ชีวิตชีวา โดยมีลักษณะที่ผสมผสานระหวํางความเป็นชาย
และความเป็นหญิงในตัวทํานเคาท์ที่เกล๎าผมขาวสองชั้นบนศีรษะ และสวมชุดคลุมสีแดงคล๎าย
กิโ มโนญี่ ปุ่ น ที่ มี ห างยาวสะบั ด ไปมาแทนที่ จ ะใช๎ ผ๎ า คลุ ม สี ด าตามภาพที่ เ คยมี ก ารเสนอไว๎ ใ น
ภาพยนตร์ที่ทุกคนมักจะคุ๎นเคยและนึกถึง รวมถึงเชื่อกันตามการล๎อเลียนหรือเสียดสี Dracula ใน
ภาพยนตร์หลายๆ เรื่องในอดีต อีกทั้งมีภาพที่นําเกลียดนํากลัวในตอนที่ตัวละครกลายเป็นปีศาจ
ในลักษณะตํางๆ ในแตํละชํวงของเนื้อเรื่อง (Rick Worland, 2007: 259-261)
2.) Mina Murray

ภาพที่ 18 : Mina Murray

Mina Murray เป็นตัวละครเอกฝ่ายหญิงของเรื่อง เป็นหญิงสาวชาวอังกฤษที่มีรูปสมบัติที่
งดงาม และมีฐานะเป็นชนชั้นกลางที่ดาเนินชีวิตตามแบบแผนและกรอบประเพณีของสังคม โดย
Mina มีใบหน๎าที่เหมือนกับคนรักในอดีตของ Dracula ที่คล๎ายกับต๎องมนต์สะกดทาให๎เธอมีความ
เสนํหาตํอ Dracula แตํ Mina ก็เลือกที่จะซื่อสัตย์และเข๎าพิธีแตํงงานกับ Jonathan Harker
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“ข้าอยากเป็นอย่างที่ท่านเป็น เห็นอย่างที่ท่านเห็น รักอย่างที่ท่านรัก
ท่านคือที่รักของข้า...และชีวิตข้าตลอดไป”
- Mina Murray

Mina ปฏิเสธความรักกับ Dracula เพราะเป็นสิ่งที่ผิดและขัดกับหลักศีลธรรมที่ตัวเธอ
ได๎รับการปลูกฝังมาและยึดถือวําเป็นสิ่งที่เหมาะสม ซึ่งตํอมา Mina ก็พํายแพ๎ตํอความรักและความ
เสนํหาตํอ Dracula อีกครั้งทั้งๆ ที่รู๎วําเขาเป็นปีศาจและก็ยอมตกอยูํภายใต๎อานาจของเขาจน
เกือบจะกลายเป็นผีดิบ Mina มีความเป็นผู๎หญิงยุควิคตอเรียนตามลักษณะของความเป็นกุลสตรี
เรียบร๎อย วํานอนสอนงําย หัวอํอน ทาให๎เป็นผู๎ที่ไมํมั่นคงและขาดความมั่นใจในตัวเอง บางครั้ง
แสดงออกถึงความอึดอัดที่ไมํสามารถทาในสิ่งที่ปรารถนาได๎เพราะขัดกับความถูกต๎อง และมีความ
เป็นผู๎ตามในความสัมพันธ์ที่อยูํภายใต๎อานาจของผู๎ชายตามคํานิยมของสังคมยุคเกํา
3.) Jonathan Harker

ภาพที่ 19 : Jonathan Harker

“สิ่งแปลกๆ ที่เราไม่กล้าแม้แต่จะคิด...ท่านเคานท์ มองรูปมีนาด้วยสายตาที่น่าขนลุก
เหมือนกับเรามีส่วนในเรื่องที่เราไม่รู้...เรารู้ตัวแล้วว่าเราตกเป็นนักโทษ”
- Jonathan Harker

Jonathan Harker เป็นตัวละครเอกฝ่ายชายของเรื่อง เขาเป็น ทนายหนุํมที่มีหน๎าตาและ
รูปรํางดี อยูํในฐานะชนชั้นกลางประกอบอาชีพที่สุจริต เขาถูกสํงตัวไปทรานซิลเวเนียและต๎องพบ
กับชะตากรรมที่เลวร๎าย จากภาพยนตร์ Jonathan Harker เป็นชายหนุํมผิวขาว ชนชั้นกลางที่มี
ความมุํ งมั่ นในการประสบความสาเร็จในอาชีพ และต๎องการแตํง งานมี ครอบครัว Jonathan มี
บุคลิกที่สุขุมและมีมารยาทตามธรรมเนียมทางสังคมคํอนข๎างชัดเจนและสมบูรณ์แบบ อีกทั้งเป็น
คนอยากรู๎อยากเห็นและมีความเป็นผู๎ชายที่มีลักษณะภูมิฐานและไมํแสดงความรู๎สึกมากนัก โดย
เนื้อเรื่องในภาพยนตร์ไ ด๎เ สนอบทบาทของ Jonathan ให๎ มี ความเดํนชั ดในชํ วงแรก แตํเมื่ อหนี

72

ออกมาจากปราสาท Count Dracula แล๎ว ตัวละครก็มีบทบาทด๎อยลงจนมีความเทําเทียมกับตัว
ละครมนุษย์อื่นๆ ในเรื่องที่รํวมกันตามลํา Dracula
4.) ตัวละครอื่นๆ

ภาพที่ 20 : Abraham Van Helsing

“อย่าปิดหูปิดตาตัวเอง ไม่ยอมเชื่อสิ่งที่ไม่น่าเชื่อ...มีอะไรอย่างหนึ่งในโลกที่คุณยังไม่เข้าใจ
แต่มีจริง....เราไม่ได้ต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บ รอยที่คอเกิดจากสิ่งที่พูดได้ยาก ตายแต่ไม่ตาย”
“ในที่สุดเราก็กลายเป็นคนบ้าของพระเจ้ากันหมดทุกคนเลย”
- Abraham Van Helsing

Abraham Van Helsing เป็นแพทย์ที่เป็นอาจารย์ของ Jack Seward โดยเขาเป็น
ผู๎เชี่ยวชาญเรื่องอาการผิดปกติที่มาจากพลังเหนือธรรมชาติและเป็นผู๎ที่กาลังตามลํา Dracula อยูํ
เชํนกัน Van Helsing มาที่ลอนดอนเพื่อรักษาอาการผิดปกติของ Lucy แตํก็ล๎มเหลว Van Helsing
เป็นชายที่มีอายุและมีความกล๎าในการแสดงความคิดเห็นที่แตกตําง และมีความเป็นผู๎นาที่มักจะ
แฝงไปด๎วยมุขตลกร๎ายอยูํบํอยๆ

ภาพที่ 21 : Dr. Jack Seward

“ผมมาในฐานะหมอ...ผมขอให้คุณเชื่อในจรรยาแพทย์ โปรดเล่าให้ผมฟังว่าเกิดอะไรขึ้น”
- Dr. Jack Seward
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Dr. Jack Seward เป็นนายแพทย์เจ๎าของไข๎ของ Lucy Westenra และเป็นนายแพทย์อยูํที่
สถานบาบัดอาการทางจิต โดยเขาก็มีความรู๎สึกพิเศษให๎กับ Lucy และหวังจะชํวยชีวิตเธออยํางสุด
ความสามารถแตํก็ไมํสาเร็จ

ภาพที่ 22 : Lucy Westenra

“มาหาฉันสิอาร์เธอร์ จงละทิ้งพวกนั้นแล้วมาหาฉัน อ้อมกอดฉันโหยหาคุณอยู่ มาจูบฉันอย่างที่
เคย สามีสุดที่รักของฉัน”
- Lucy Westenra

Lucy Westenra เป็นหญิงสาวผู๎ดีแหํงกรุงลอนดอนที่กาลังจะเข๎าพิธีวิวาห์ Lucy เป็นสาว
หัว คิด สมั ย ใหมํ ก ล๎ า คิ ดกล๎ า แสดงออกโดยเฉพาะในเรื่อ งเพศ และเธอเป็น เพื่อ นรัก ของ Mina
Murray แตํก็ถูก Count Dracula ดูดเลือดและฆําตายจนในที่สุดก็กลายเป็นผีดูดเลือดและถูกพวก
Abraham Van Helsing ตามมาฆําอีกหน

ภาพที่ 23 : Arthur Holmwood และ Quincey Morris

“ขออภัยด้วย ผมเป็นของเธอจนเลือดหยดสุดท้าย”
- Arthur Holmwood

“คุณลูซี่เร่าร้อนยิ่งกว่าสาวผู้เปลือยกายอยู่บนม้าหลังเปล่ากลางทะเลทรายซะอีก”
- Quincey Morris
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Arthur Holmwood และ Quincey Morris เป็นชายหนุํมที่มาติดพันกับ Lucy Westenra
และจ าใจต๎องฆําเธอตอนที่เ ธอกลายเป็นแวมไพร์ ตํอมาทั้งสองได๎รํวมมือกับ Abraham Van
Helsing ในการตํอสู๎และตามลํา Dracula
5. ฉาก (Setting)
ภาพยนตร์เรื่อง Bram Stoker’s Dracula (1992) ดาเนินเรื่องผํานฉากที่สาคัญ ที่เป็น
สถานที่หลัก 2 แหํง ดังตํอไปนี้ ;
ฉากแรกคือปราสาท Count Dracula ตั้งอยูํที่ทรานซิลเวเนีย การเดินทางต๎องโดยสาร
รถไฟและตํอด๎วยการใช๎รถม๎าผํานภูมิประเทศที่มีความทุรกั นดารและมีบรรยากาศที่นํากลัวมาก
ภายในปราสาทมี ส ภาพเกือบจะรกร๎างและวังเวง รวมถึง มี ห๎องใต๎ดินที่เก็บโลงศพของ Count
Dracula อีกฝั่งของปราสาทติดกับหน๎าผาสูงชันที่เบื้องลํางเป็นแมํน้าเชี่ยวกราก โดยฉากปราสาท
Dracula นี้มีทั้งชํวงเปิดเรื่องที่เป็นชํวงเวลาในอดีต และในชํวงตํอมาที่เป็นเวลาปัจจุบันตามเนื้อ
เรื่องที่ตัวปราสาทคํอนข๎างทรุดโทรมและมีความผิดปกติจนกระทั่งผิดธรรมชาติในหลายๆ อยําง

ภาพที่ 24 : ฉากปราสาท Count Dracula อดีต-ปัจจุบัน

ตํอมาคือฉากกรุงลอนดอนที่มีลักษณะเป็นที่คุ๎นชินของสังคมเมืองที่มีความเจริญ ในยุค
สมัยนั้น โดยมีสถานที่สาคัญได๎แกํ บ๎านของ Lucy Westenra ที่เป็นบ๎านหลังใหญํมีสวนกว๎างขวาง
และมีการตกแตํงแบบผู๎ที่มีฐานะทางสังคม, สถานบาบัดผู๎ป่วยที่มีอาการทางจิตที่ Dr. Jack
Seward ทางานอยูํ, วัดคาร์แฟ็กที่เป็นสถานที่รกร๎างมีซากปรักหักพังที่ทรุดโทรมที่ Dracula มาซื้อ
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ที่ดินไว๎และใช๎เป็นที่เก็บหีบใสํดินจากทรานซิลเวเนียที่ตัวเองใช๎นอนเพื่อฟื้นฟูพละกาลังในเวลา
กลางวัน สุดท๎ายคือถนนกรุงลอนดอนที่มีทั้งทําเรือ ร๎านค๎าและโรงภาพยนตร์

ภาพที่ 25 : สถานที่ตํางๆ ในกรุงลอนดอน

6. สัญลักษณ์ (Symbol)
ภาพยนตร์เรื่อง Bram Stoker’s Dracula (1992) ได๎ถํายทอดภาพของแวมไพร์โดยสื่อ
ความหมายไปถึงเรื่องเพศ ซึ่งเป็นเรื่องเพศที่ขัดตํอบรรทัดฐานของสังคมทั้งในเรื่องลักษณะของการ
รํวมเพศที่วิปริตและความอัดอั้นตํอความต๎องการทางเพศจากเบื้องลึกในจิตใจ โดยเราจะเห็นภาพ
ในลักษณะดังกลําวได๎จากตัวละครภรรยาผีดิบทั้งสามของ Dracula ที่แสดงออกคล๎ายกับรํวมเพศ
กับ Jonathan Harker และได๎ดูดเลือดของเขา การแสดงออกทางเพศเป็นไปอยํางเรําร๎อนและ
อันตรายจนถึงขั้นเกือบเสียชีวิต ซึ่งเป็นสิ่งที่สังคมไมํยอมรับและดูถูกวําสื่อไปถึงความหมกมุํนและ
เสื่อมทราม
เมื่อมองเรื่องเพศในลักษณะนี้อยํางละเอียดก็จะพบวําตัวละครแวมไพร์ที่เป็นผู๎หญิงใน
เรื่องทั้งภรรยาผีดิบของ Dracula และ Lucy Westenra ก็ได๎แสดงออกถึงความต๎องการและความ
เย๎ายวนทางเพศที่เหลือล๎นจนแม๎แตํตัวละครชายยังต๎องกลัวในเรื่องเพศที่เสี่ยงตายนี้ กลําวได๎วํา
แวมไพร์ผู๎หญิงก็ได๎สื่อความหมายที่ขัดตํอความเป็นผู๎หญิงที่ดีในสังคมชนชั้นกลางที่ต๎องรักนวล
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สงวนตัว ไมํใชํทาตัวเป็นผู๎หญิงที่ฝักใฝ่ในเรื่องเพศเชํนที่ตัวละครแวมไพร์ที่เป็นผู๎หญิงได๎แสดง
ออกมาเชํนกัน

ภาพที่ 26 : ภรรยาผีดิบของ Dracula

ภาพที่ 27 : Dracula กับ Lucy

Dracula ถึงแม๎จะไมํได๎สื่อความหมายในเรื่องเพศมากนัก แตํตัวละครแวมไพร์คลาสสิค
จากภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ได๎แสดงถึง การดูดเลือดที่มีความพึงพอใจที่คํอนไปในทางเพศเชํนเดียวกับ
ตัวละครแวมไพร์ผู๎หญิงในเรื่อง โดยการดูดเลือดในภาพยนตร์ฉบับนี้มีหลายๆ ฉากที่สื่อถึงการ
แลกเปลี่ยนและความพึงพอใจในเลือดของกันและกันทั้งในฝ่ายที่กัดและฝ่ายที่ถูกกัด อีกทั้งเป็น
การแลกเปลี่ยนของเหลวจากรํางกายที่ได๎สื่อความหมายในอีกระดับคือความกลัวในโรคติดตํอทาง
เพศสัมพันธ์

ภาพที่ 28 : Dracula กับ Mina

ภาพยนตร์ได๎เสนอวําแวมไพร์คือการแพรํเชื้ อโรคติดตํอในสมัยยุควิคตอเรียน (Victorian
era) เชํน วัณโรค และยิ่งไปกวํานั้นคือซิฟิลิส ซึ่งตรงกับฉบับนวนิยายที่สื่อความหมายวําเป็นการ
ติดตํอผํานการสัมผัสโดยการกัด และติดตํอผํานของเหลวจากรํางกายที่ทั้งแวมไพร์และเหยื่อได๎
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แลกเปลี่ยนกัน นัน่ คือการใช๎เลือดเป็นสือ่ กลางเชํนที่ Dracula ทากับ Mina ซึ่งถ๎ามองในยุคปัจจุบัน
แล๎วการกระทาในเรื่องเพศในลักษณะนี้ก็นาสูํสภาวะเสี่ยงติดเชื้อโรคติดตํอทางเพศสัมพันธ์ที่เป็น
ปัญหาใหญํอยํางโรคเอดส์ได๎เชํนกัน (Rick Worland, 2007 : 263)
7. มุมมองในการเล่าเรื่อง (Point of view)

ภาพที่ 29 : ตัวอยํางการเลําเรื่องแบบ Epistolary Novel

“25 พฤษภาคม กรุงบูดาเปสท์ : เราออกจากบูดาเปสท์ตอนเช้ามืด รู้สึกเหมือนออกจากตะวันตก
เข้าสู่ตะวันออก จังหวัดที่เราจะไปนั้นอยู่ไกลสุดกู่ เขตแดน 3 จังหวัดทรานซิลเวเนีย โมลดาเวีย
บูโกวีน่า ในเทือกเข้าคาร์เพเที่ยนซึ่งยังป่าเถื่อนไร้คนรู้จัก”
- บันทึกการเดินทางสูํทรานซิลเวเนีย โดย Jonathan Harker

“อนุทิน 25 พ.ค. : โจนาธานจากไปเกือบสัปดาห์แล้ว แม้เราจะผิดหวังที่ยังสมรสกันไม่ได้ แต่ก็
ปรีดาที่เขามีภารกิจที่สําคัญ อยากรับฟังข่าวคราวจากเขา ได้ยลดินแดนแปลกตาคงดีมาก เราจะ
ได้ไปเยือนที่นั่นด้วยกันไหมนะ”
- บันทึกของ Mina Murray

“เขาเป็นคนแบบไหนกันนะ อาร์เอ็น เรนฟิลด์ ทนายความผู้เปรื่องปราชญ์สํานักทอมกินส์ สมาชิก
ทรงเกียรติแห่งสโมสรลอร์ดนู เจนท์ กลับจากทําธุรกิจที่ทรานซิลเวเนีย วิกลจริตขึ้นมากะทันหัน
คลุ้มคลั่ง อยากดื่มเลือด”
- บันทึกของ Dr. Jack Seward
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“27 มิถุนายน 1897 : เรารับหีบบรรจุดินเพื่อการทดลอง 50 ใบ เพื่อส่งไปที่ลอนดอน แล่นฝ่าพายุ
ที่จู่ๆ ก็กระหน่ําขึ้นมาจนพาเราออกทะเลลึก”
“3 กรกฏาคม 1897 : ต้นหนหายตัวไป ใกล้ๆ กับยิบรอลต้า พายุยังกระหน่ํา ลูกเรือกระวน
กระวาย รู้สึกเหมือนมีใครอื่นอยู่ในเรือกับเราด้วย”
- บันทึกกัปตันเรือ Demeter จาก Varna สูํ ลอนดอน

มุมมองในการเลําเรื่องของภาพยนตร์เรื่อง Bram Stoker’s Dracula (1992) เป็นมุมมอง
การเลํ า เรื่ อ งลั กษณะแบบรู๎ร อบด๎า นที่ ผู๎ ช มจะสามารถรั บรู๎ ถึง เหตุ การณ์ ทั้ง หมดได๎ และเข๎า ใจ
เรื่องราวได๎ตามลาดับ ซึ่งภาพยนตร์ได๎รักษาวิธีการถํายทอดเรื่องราวจากฉบับนวนิยายเอาไว๎โดย
ใช๎วิธีการแบบ Epistolary Novel คือ การเลําเรื่องผํานโครงสร๎างการโต๎ตอบจดหมายอยํางตํอเนื่อง
การบอกเลําเหตุการณ์ระหวํางการเดินทางผํานการเขียนบันทึกรวมถึงการเขียนไดอะรี่เพื่อบันทึ ก
เหตุการณ์ตํางๆ แบบผสมผสานระหวํางหลายมุม มองของแตํละตัวละคร ทั้ง บันทึก Jonathan
Harker , ไดอะรี่ของ Mina Murray และบันทึกเหตุการณ์ของ Jack Seward รวมถึงจดหมาย
โต๎ตอบระหวํางตัวละครและจากหนังสือพิมพ์
เทคนิคแบบ Epistolary Novel ดังกลําวสามารถเพิ่มความสมจริงลงไปในการเลําเรื่องได๎
เป็นอยํางดี และก็เป็นอีกจุดหนึ่งของการประสบความสาเร็จจากฉบับนวนิยายเรื่องนี้ ทาให๎ผลงาน
เรื่อง Dracula ของ Bram Stoker เป็นต๎นแบบทั้งความเป็นต๎นตาหรับดั้งเดิมของแวมไพร์แบบ
คลาสสิ คที่ทั่วโลกตํางรู๎จั กและยอมรับ รวมถึง เทคนิคการเลําเรื่องที่แยบยลเป็นแนวทางให๎แกํ
ผลงานของนักเขียนรุํนตํอๆ มาในหมวดของงานเขียนประเภทอื่นๆ นอกเหนือจากแนวเรื่องแวมไพร์
ด๎วยเชํนกัน ซึ่งภาพยนตร์ฉบับปี ค.ศ. 1992 นี้ก็ได๎ถํายทอดลักษณะดังกลําวออกมาได๎คํอนข๎าง
ชัดเจนตรงกับในฉบับนวนิยายด๎วยเชํนกัน (Jörg Waltje, มปป : 7-8)
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4.2 การเล่าเรื่องในภาพยนตร์และละครโทรทัศน์อเมริกันแนวแวมไพร์ร่วมสมัย
4.2.1 Twilight Saga
1. โครงเรื่อง (Plot)
Twilight

ภาพที่ 30 : Bella ย๎ายมาอยูํที่ฟอร์คส์

Bella Swan ย๎ายกลับมาอยูํที่ฟอร์คส์เมืองที่เธอเคยอาศัยอยูํในชํวงวัยเด็กตอนที่พํอกับแมํ
ของเธอยังอยูํด๎วยกัน Bella ต๎องปรับตัวเข๎ากับสภาพแวดล๎อมใหมํ สังคมใหมํและเพื่อนใหมํ
รวมถึงการกลับมาอยูํกับพํออีกครั้งและทุกสิ่งก็ดูเหมือนจะเป็นปกติ แตํโลกของเธอก็เปลี่ยนไปเมื่อ
ได๎พบกับ Edward Cullen

ภาพที่ 31 : Bella ได๎พบกับ Edward

Bella พบกับ Edward ในชั่วโมงเรียนวิชาชีววิทยา ที แรก Edward มีทําทางรังเกียจ Bella
แตํตํอมา Edward ก็ได๎ชํวยชีวิต Bella ไว๎อยํางนําอัศจรรย์ทาให๎ Bella ประหลาดใจ และจากการ
พูดคุยและเหตุการณ์หลายๆ อยํางทาให๎ Bella สงสัยในตัว Edward มากขึ้นจนเธอพยายาม
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คาดคั้นและหาความจริง จนในที่สุด Bella ได๎รู๎ความจริงวํา Edward เป็นแวมไพร์ แตํ Bella ก็ไมํได๎
มีความหวาดกลัวตํอเขาเลยแม๎แตํน๎อยและทั้งคูํตกหลุมรักกัน และ Edward ได๎เลําเรื่องครอบครัว
ของเขาที่ใช๎ชีวิตตามวิธีหลักในการอยูํรํวมกับมนุษย์ให๎ Bella ฟัง

ภาพที่ 32 : Edward พา Bella มาพบครอบครัว

ภาพที่ 33 : James เริ่มการตามลํา Bella

ตํอมา Edward พา Bella ไปพบครอบครัว ซึ่ง Bella ก็เข๎ากับครอบครัว Cullen ได๎
คํอนข๎างดี แตํขณะเดียวกันก็เกิดคดีฆาตกรรมที่นําประหลาดในฟอร์คส์ ที่สร๎างความตื่นตระหนก
ให๎กับชาวเมืองเป็นอยํางมาก ตํอมา Bella ออกไปเลํนเบสบอลกับครอบครัว Cullen แตํก็ได๎พบกับ
James, Victoria, Laurent แวมไพร์ตํางถิ่นที่ได๎เป็นผู๎กํอเหตุสะเทือนขวัญ นั้น แตํ James ได๎กลิ่น
Bella และรู๎วําเธอเป็นมนุษย์จึงเริ่มออกไลํลํา Bella เพื่อกํอกวนและท๎าทาย Edward

ภาพที่ 34 : James ลํอ Bella ออกมา
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Edward พยายามพา Bella หนีจากการตามลําของ James โดยมีครอบครัวของเขาคอย
ชํวยเหลือ แตํ Bella ก็หลงกลและไปติดกับ James ที่สตูดิโอบัลเลํต์ที่เธอเคยเรียนในสมัยเด็กๆ
และถูก James ทาร๎ายจนบาดเจ็บสาหัส แตํ Edward และพี่น๎องของเขาก็ตามมาชํวยและได๎ฆํา
James ตาย

ภาพที่ 35 : Edward ชํวยชีวิต Bella ได๎สาเร็จ

ภาพที่ 36 : Victoria วางแผนแก๎แค๎น

Edward พา Bella ไปโรงพยาบาล และ Renée Dwyer แมํของ Bella มาหาเธอด๎วยความ
เป็นหํวง ตํอมา Bella กับ Edward ตํางตกลงจะคบหากันอยํางจริงจัง ตํอมาทั้งคูํควงกันมางาน
Prom และ Bella ขอให๎ Edward เปลี่ยนเธอเป็นแวมไพร์แตํเขาปฏิเสธ แตํทั้งคูํถูกจ๎องมองโดย
Victoria แวมไพร์สาวที่คิดจะแก๎แค๎นให๎กับ James แวมไพร์คนรักของเธอที่ถูก Edward ฆําตาย
The Twilight Saga: New Moon

ภาพที่ 37 : ความฝันของ Bella
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ภาพที่ 38 : Bella ได๎รับบาดเจ็บในงานวันเกิด

ในวันเกิดครบ 18 ปี Bella Swan ฝันเห็นตัวเองในสภาพแกํชราขณะที่ Edward Cullen
ยังคงมีรูปลักษณ์เป็นหนุํมอยูํ Bella มางานวันเกิดที่ครอบครัว Cullen จัดให๎เธอ แตํ Bella ถูก
กระดาษหํอของขวัญ บาดเลือดออกทาให๎เกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้น Edward และครอบครัว จึ ง
ตัดสินใจไปจากฟอร์คส์เพื่อความปลอดภัยของ Bella

ภาพที่ 39 : Bella เห็นภาพ Edward และฝูงหมาป่าปรากฏตัว

Edward จากไปเหมือนไมํเคยมีตัวตนในชีวิตของ Bella ทาให๎ Bella ใจสลายปลีกตัวออก
จากคนรอบข๎าง วันหนึ่ง Bella บังเอิญเห็นภาพใบหน๎าของ Edward ปรากฏขึ้นมาเตือนขณะที่เธอ
กาลังทาสิ่งที่เสี่ยงอันตราย Bella จึงหาเรื่องเสี่ยงตายเพื่อเธอจะได๎จดจาและเห็นหน๎า Edward ได๎
ตํอมา Bella ขึ้นไปบนภูเขาสถานที่ที่มีความทรงจากับ Edward แตํเธอได๎พบกับ Laurent ที่ปรากฏ
ตัวเพื่อหวังจะกินเลือดของเธอ แตํก็มีฝูงหมาป่าเข๎ามาขัดขวางและไลํกวด Laurent ไป

ภาพที่ 40 : Bella เริ่มใกล๎ชิดกับ Jacob
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ภาพที่ 41 : Bella รู๎ความจริงวํา Jacob เป็นหมาป่า

ตํอมา Bella เริ่มสนิทกับ Jacob Black มากขึ้นและเริ่มกลายเป็นความรู๎สึกที่ลึกซึ้ง แตํจูํๆ
Jacob ก็หลบหน๎า Bella จนกระทั่ง Bella รู๎ความจริงวํา Jacob เป็นหนึ่งในสมาชิกฝูงหมาป่าเผํา
Quileute ที่ตอนนีก้ าลังออกไลํลํา Victoria แวมไพร์สาวที่วางแผนฆํา Bella

ภาพที่ 42 : Bella ทิ้งตัวจากหน๎าผาลาพุช

ภาพที่ 43 : Bella ตามมาชํวย Edward และได๎พบกับ Volturi

Bella เสี่ยงตายด๎วยการทิ้งตัวจากผาลาพุชลงสูํทะเลทาให๎ Edward เข๎าใจผิดคิดวํา Bella
ตายแล๎วจึงออกเดินทางไปอิตาลีเพื่อยั่วโทสะ Volturi ให๎พิพากษาประหารชีวิตตน Alice มาตาม
Bella และออกเดินทางตาม Edward ไปที่อิตาลีเพื่อยับยั้งไมํให๎เขาทาเรื่องเสี่ยงถูกสาเร็จโทษ แตํ
พวก Volturi ไมํยอมปลํอยตัวทั้งสามคนไปซ้ายังเรียกเข๎าไปพบและหมายจะฆํา Bella ที่รู๎เรื่องของ
แวมไพร์มากเกินไป Alice จึงสํงผํานภาพนิมิตของเธอไปสูํ Aro ให๎เขาอํานความคิดเธอและได๎เห็น
วํา Bella จะถูกเปลี่ยนให๎กลายเป็นแวมไพร์
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ภาพที 44 : ครอบครัว Cullen รับ Bella เป็นสมาชิกใหมํ

Edward และ Bella กลับมาถึงฟอร์คส์อยํางปลอดภัย และครอบครัว Cullen ทั้งหมด
ยกเว๎น Edward และ Rosalie โหวตให๎เปลี่ยน Bella เป็นแวมไพร์และเป็นสมาชิก คนใหมํของ
ครอบครัว Cullen

ภาพที่ 45 : Jacob มาย้าเรื่องข๎อตกลง

Jacob มาเตือน Edward เรื่องข๎อตกลงระหวํางพวก Cullen กับเผํา Quileute วําพวกหมา
ป่าจะไมํเปิดศึกตราบใดที่พวก Cullen ไมํละเมิดข๎อตกลงเรื่องการไมํทาร๎ายมนุษย์ ทั้งนี้เพื่อเป็น
การขัดขวางไมํให๎ Edward เปลี่ยน Bella เป็นแวมไพร์ แตํ Edward เลือกตกลงกับ Bella วําจะ
เปลี่ยนเธอให๎เป็นแวมไพร์หลังจากที่เธอแตํงงานกับเขาแล๎วเทํานั้น
The Twilight Saga: Eclipse

ภาพที่ 46 : Victoria เปลี่ยน Riley Biers เป็นแวมไพร์

ที่ซีแอตเทิล Riley Biers ถูก Victoria เปลี่ยนให๎กลายเป็นแวมไพร์เพื่อเริ่มแผนการสร๎าง
กองทัพแวมไพร์กาเนิดใหมํเพื่อบุกไปฆํา Bella Swan ที่ฟอร์คส์ ด๎าน Edward Cullen ยืนยันจะ
เปลี่ยน Bella ให๎กลายเป็นแวมไพร์หลังจากที่แตํงงานกับเธอแล๎วเทํานั้น Charlie Swan พํอของ
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Bella สืบคดีการหายตัวไปของ Riley แตํพวก Edward คิดวําเหตุการณ์นี้นําจะเกี่ยวข๎องกับการ
เคลื่อนไหวของกลุํมแวมไพร์กาเนิดใหมํ หลังจากที่ Riley เข๎ามาถึงในบ๎านของ Bella ทาให๎
Edward กังวลเรื่องความปลอดภัยของ Bella

ภาพที่ 47 : Edward เป็นหํวงความปลอดภัยของ Bella

Jacob Black ยื่นมือเข๎ามาชํวยเหลือโดย Jacob ได๎สารภาพรักและพยายามจะจูบ Bella
ทาให๎ Edward โกรธมาก ตํอมาครอบครัว Cullen จาต๎องเป็นพันธมิตรกับฝูงหมาป่าเผํา Quileute
เพื่อรํวมมือกันรับมือกับกองทัพแวมไพร์กาเนิดใหมํที่กาลังจะบุกมาที่ฟอร์คส์ โดย Edward พา
Bella ไปซํอนตัวบนภูเขา เมื่อ Jacob รู๎เรื่องการหมั้นของ Edward กับ Bella ก็ทาให๎เขาโกรธจน
ขาดสติจน Bella ต๎องขอให๎เขาจูบเธอเพื่อดึงสติของเขากลับมากํอนที่เขาจะไปรนหาที่ตาย สิ่งนี้
ทาให๎ Bella รู๎วําเธอเองก็รัก Jacob เชํนกัน แตํเธอตัดสินใจเลือกที่จะอยูํกับ Edward

ภาพที่ 48 : Jacob เข๎ามาชํวยปกป้อง Bella
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ภาพที่ 49 : การตํอสู๎กับแวมไพร์กาเนิดใหมํ

ภาพที่ 50 : Edward ฆํา Victoria

Victoria ตามมาฆํา Bella และได๎ตํอสู๎กับ Edward ทาให๎เธอและ Riley ถูกฆําตายและ
ครอบครัว Cullen ที่รํวมมือกับฝูงหมาป่า Quileute ก็สามารถเอาชนะกองทัพแวมไพร์ของ Victoria
ได๎สาเร็จ แตํ Jacob ก็ได๎รับบาดเจ็บสาหัสเชํนกัน

ภาพที่ 51 : Volturi ปรากฏตัว

ภาพที่ 52 : Edward ขอ Bella แตํงงาน

สมาชิก Volturi มาถึงฟอร์คส์แตํพบวําพวก Cullen ได๎แก๎ปัญหาที่เป็นหน๎าที่ของพวกเขา
ไปแล๎ว Volturi จึงย้าเรื่องที่ครอบครัว Cullen เคยให๎สัญญาเรื่องการเปลี่ยน Bella ให๎กลายเป็น
แวมไพร์ โดย Bella ประกาศวําวันที่เธอจะกลายเป็นแวมไพร์นั้นถูกกาหนดขึ้นมาแล๎ว ทาให๎พวก
Volturi ต๎องยอมกลับไป Jacob ผิดหวังกับการตัดสินใจของ Bella และเลือกจะหยุดขัดขวางเธอ
กับ Edward ด๎าน Edward ตกลงขอ Bella แตํงงานกัน
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The Twilight Saga: Breaking Dawn Part 1

ภาพที่ 53 : วันแตํงงานของ Edward และ Bella

ภาพที่ 54 : ฮันนีมูนที่บราซิล

Bella Swan เตรียมตัวเป็นเจ๎าสาวโดยมี Alice และ Rosalie เป็นผู๎ชํวย ในคืนงานแตํงงาน
Jacob Black มาหา Bella แตํก็เกิดมีปากเสียงกันจนทาให๎เพื่อนๆ ฝูงหมาป่าต๎องพาตัว Jacob
กลับไป Edward Cullen พา Bella ไปฮันนีมูนที่เกาะสํวนตัวในบราซิลและได๎รํวมรักกันในฐานะ
สามีภรรยา วันรุํงขึ้น Edward รู๎วําเขาได๎ทาให๎ Bella บาดเจ็บด๎วยพละกาลังของแวมไพร์ เขาจึง
ปฏิเสธที่จะรํวมรักกับ Bella อีก แตํก็ห๎ามใจไมํได๎เมื่อ Bella ต๎องการและพยายามยั่วยวนเขา

ภาพที่ 55 : Bella ตั้งครรภ์
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ภาพที่ 56 : Jacob ออกจากฝูง

ตํอมา Bella พบวําตัวเองตั้งครรภ์ซึ่งไมํนําจะเป็นไปได๎ ทาให๎ Edward ต๎องรีบพา Bella
กลับไปพบกับ Carlisle ที่ฟอร์คส์ โดย Bella ตัดสินใจจะไมํเอาเด็กออกแตํทารกในครรภ์เติบโตเร็ว
เกินไปจนทาให๎รํางกายของ Bella ทรุดโทรมลงอยํางรวดเร็ว อีกด๎าน Sam Uley หัวหน๎าฝูงหมาป่า
เลือกที่จะฆํา Bella เพราะเข๎าใจวําลูกของ Bella จะกลายเป็นปีศาจทาร๎ายผู๎คนทาให๎ Jacob ไมํ
พอใจและออกจากฝูงไปโดยมี Seth และ Leah Clearwater ตามมาสมทบกับเขา

ภาพที่ 57 : Edward พยายามยือ้ ชีวิต Bella

Bella เผชิญกับการคลอดลูกที่เจ็บปวดและสาหัสจนรํางกายของเธอรับไมํไหว Edward
จาต๎องใช๎พิษของเขาเปลี่ยนเธอให๎เป็นแวมไพร์เพื่อรักษาชีวิตของเธอไว๎ แตํก็เหมือนจะสิ้นหวัง ด๎าน
Sam และฝูงหมาป่าของเขาบุกมาเปิดศึกกับ Cullen เพราะคิดวํา Bella เสียชีวิตแล๎ว Jacob
พยายามจะฆํา Renesmee ลูกสาวของ Bella ที่เป็นสาเหตุทาให๎ Bella ต๎องตาย

ภาพที่ 58 : ฝูงหมาป่าเปิดศึกกับพวก Cullen
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ภาพที่ 59 : Jacob ผูกวิญญาณกับ Renesmee

Jacob รับรู๎ถึงสิ่งที่พิเศษจากตัว Renesmee และได๎ผูกวิญญาณกับเธอและกลายมาเป็น
ผู๎ปกป้องเธอในที่สุดทาให๎ฝูงหมาป่าของ Sam ต๎องลําถอยกลับไปเมื่อรู๎วํา Jacob ได๎ผูกวิญญาณ
กับ Renesmee เพราะต๎องเคารพกฎเหล็กของเผําหมาป่าที่จ ะไมํทาร๎ายผู๎ที่ไ ด๎ผูกวิญญาณกับ
หมาป่าในฝูงของตน

ภาพที่ 60 : Bella ฟื้นขึ้นมาเป็นแวมไพร์

ครอบครัว Cullen และ Jacob ตํางรอความหวังที่ Bella จะฟื้นขึ้นมา ตํอมา Bella ก็ลืมตา
ขึ้นกลายเป็นแวมไพร์กาเนิดใหมํ ที่อิตาลี Aro ผู๎นากลุํม Volturi ได๎รับจดหมายจากครอบครัว
Cullen และกลําววําเขาจะยังไมํ เลิกหาเรื่องพวก Cullen ตราบเทําที่พวก Cullen ยังมีสิ่งที่เขา
ต๎องการอยูํ
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2. แก่นเรื่อง (Theme)
ภาพยนตร์ชุดเรื่อง The Twilight Saga ทั้ง 4 ภาค ดาเนินเรื่องตามแกํนเรื่องประเภทความ
รัก (love theme) ที่เสนอเรื่องราวความรักของชายหญิงเป็นจุดหลัก โดยความรักระหวํางตัวละคร
เอกชายและหญิงได๎ถูกนาเสนอในแบบปราศจากเงื่อนไข และเป็นความรักในแบบอุดมคติที่ทุกคน
ตํางใฝ่ฝันหา โดยเฉพาะกลุํมหญิงสาวและยิ่งไปกวํานั้นคือในกลุํมหญิงสาววัยรุํน
“ฉันไม่ได้กลัวเธอ ฉันแค่กลัวที่จะสูญเสียเธอ ฉันรู้สึกเหมือนเธอจะหายตัวไป”
- Bella Swan

"เธอไม่รู้หรอกว่าฉันรอเธอมานานแค่ไหน… สรุปว่าราชสีห์ตกหลุมรักลูกแกะ
… ราชสีห์ที่ชอบทรมานตัวเอง""
- Edward Cullen

ความรักในภาพยนตร์เรื่อง The Twilight Saga ทั้ง 4 ภาค นั้นมีลักษณะที่คล๎ายกับเทพ
นิยาย คล๎ายกับความรักแบบเจ๎าชายตกหลุมรักเจ๎าหญิงด๎วยเหตุแหํงพรหมลิขิตและต๎องฝ่าฟัน
อุปสรรคตํางๆ เพื่อให๎ได๎ครองรักกัน รวมถึงความรักอีกรูปแบบหนึ่งคือความรักในครอบครัวโดย
เห็นได๎จากครอบครัว Cullen ที่ตํางคอยยืนหยัดชํวยเหลือและปกป้องกัน และกันด๎วยชีวิต ด๎วย
เหตุผลที่วําพวกเขาคือครอบครัวเดียวกันโดยปราศจากเงื่อนไขหรือการแลกเปลี่ยนใดๆ อีกทั้งพวก
เขาก็รํวมกันปกป้อง Bella ที่กาลังจะก๎าวเข๎ามาเป็นสมาชิกใหมํเชํนกัน
“เบลล่ามากับเอ็ดเวิร์ด เธอเป็นสมาชิกครอบครัวเราแล้ว และเราคุ้มครองครอบครัวเรา”
- Carlisle

ครอบครัวของ Bella ก็แสดงออกถึงความรักในครอบครัวเชํนกัน โดย Charlie Swan
พยายามดู แ ลลู ก สาวของตนอยํา งสุด ความสามารถ แม๎ จ ะไมํ ส ามารถเข๎ าใจลู กสาวในเรื่องที่
ละเอียดอํอนด๎วยความตํางที่ตนเป็นผู๎ชายและต๎องเลี้ยงลูกสาวที่อยูํในชํวงวัยรุํนด๎วยตัวเอง แตํสิ่ง
นี้ก็ไมํได๎เป็นอุปสรรคที่ทาให๎ความรักระหวํางพํอกับลูกต๎องตกอยูํในความขัดแย๎งหรือความไมํ
เข๎าใจจนนาไปสูํการทะเลาะเบาะแว๎งรุนแรงแตํอยํางใด และบํอยครั้งที่ Bella เองก็คานึงถึงความ
ปลอดภัยของผู๎เป็นพํอกํอนความปลอดภัยของตัวเองเชํนกัน รวมถึง Renee’ Dawyer ผู๎เป็นแมํท่ี
ถึงแม๎จะแยกทางกับพํอของ Bella แตํก็ยังคอยเป็นหํวงและรักลูกไมํเปลี่ยนแปลง เห็นได๎จาก Bella
และแมํของเธอยังคงพูดคุยและติดตํอกันอยูํเสมอ
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3. ความขัดแย้ง (Conflict)
ภาพยนตร์เรื่อง The Twilight saga ทั้ง 4 ภาค ได๎เสนอเรื่องราวผํานปมของความขัดแย๎ง
(conflict) เอาไว๎ใน 2 ลักษณะ ได๎แกํ ;
1.) ความขัดแย๎งระหวํางบุคคล
ในภาพยนตร์ภาคแรกคือความขัดแย๎งระหวําง Edward และครอบครัว Cullen ที่ขัดแย๎ง
กับ James โดย Edward และพี่น๎องของเขาได๎ฆํา James ที่พยายามจะฆํา Bella จนนาไปสูํความ
ขัดแย๎งในภาพยนตร์ภาคที่ 2 และ 3 ที่พวก Cullen ต๎องรับมือกับ Victoria ที่ตามฆํา Bella เพื่อ
ล๎างแค๎น Edward ที่ฆําคนรักของเธอ และได๎เกี่ยวพันไปถึงความขัดแย๎งระหวํางครอบครัว Cullen
และพวก Volturi ที่ยังไมํถึงจุดแตกหัก
ความขัดแย๎งระหวํางบุคคลอีกคูํหนึ่งคือระหวําง Edward และ Jacob ที่ไมํลงรอยกัน
เพราะรักผู๎หญิงคนเดียวกัน และ Edward เลือกจะเปลี่ยน Bella เป็นแวมไพร์ตามคาขอของเธอ
แตํ Jacob รับไมํได๎และต๎องการให๎ Bella ใช๎ชีวิตอยํางมนุษย์ ซึ่งเกี่ยวพันไปถึงความขัดแย๎ง
ระหวําง ครอบครัว Cullen และ ฝูงหมาป่าเผํา Quileute ที่เป็นชนวนให๎ต๎องตํอสู๎กันในภาพยนตร์
ภาคที่ 4 ที่เป็นความขัดแย๎งระหวํางสิ่งเหนือธรรมชาติ 2 พวกคือแวมไพร์กับหมาป่า
2.) ความขัดแย๎งภายในจิตใจ
ความขัดแย๎งภายในจิตใจของตัวละครในภาพยนตร์เรื่อง Twilight saga ทั้ง 4 ภาคนี้คือ
ความขัดแย๎งระหวํางความปรารถนากับสิ่งที่ตนยึดถือวําถูกต๎อง
“นั่นคือสิ่งที่เธอปรารถนาอย่างนั้นหรือ...การกลายมาเป็นปีศาจเนี่ยนะ”
- Edward Cullen

“ฉันหวังให้ได้อยู่กับเธอตลอดไป”
- Bella Swan

Edward Cullen มีความขัดแย๎งในตัวเองเรื่องเขาต๎องควบคุมความอยากตํอเลือดของ
Bella เพราะเขาเลือกจะอยูํข๎างความเป็นมนุษย์มากกวําความเป็นแวมไพร์ และปรารถนาให๎ Bella
ใช๎ชีวิตแบบมนุษย์ ซึ่งรวมไปถึงครอบครัว Cullen ที่เป็นแวมไพร์มังสวิรัติที่กินเลือดสัตว์เพื่อดารง
ชีพแทนเลือดมนุษย์ ซึ่งพวกเขาต๎องอดทนตํอความปรารถนาในเลือดมนุษย์เพราะพวกเขายึดถือวํา
เป็นสิ่งที่ถูกต๎องเรื่องการเลือกอยูํรํวมกับมนุษย์อยํางสันติ
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“เธอไม่สามารถปกป้องฉันจากทุกสิ่งได้ ถึงจุดหนึ่งบางอย่างก็ต้องแยกเราออกจากกัน มันอาจจะ
เป็นอุบัติเหตุ โรคภัย หรืออายุขัย ตราบใดที่ฉันเป็นมนุษย์ ทางแก้ทางเดียวคือเธอต้องเปลี่ยนฉัน"
- Bella Swan

“นั่นไม่ใช่ทางแก้ แต่มันคือโศกนาฏกรรม”
- Edward Cullen

Bella Swan มีความขัดแย๎งในตัวเองเรื่องความไมํพอใจในความเป็นมนุษย์ที่เธอเป็น
เพราะเธอจะต๎องเจริญเติบโตและแกํชราไปขณะที่คนรักของเธอยังคงรูปลักษณ์เป็นหนุํมอยูํ ทาให๎
เธอปรารถนาให๎ Edward เปลี่ยนเธอเป็นแวมไพร์เพื่อให๎เธอได๎อยูํครองรักกับเขาตลอดไป แม๎วํา
การใช๎ ชีวิตแบบมนุษย์จะมี ความหมายและมี คุณคํา และเป็นสิ่ง ที่ Edward หวัง ให๎เธอเลือก
มากกวําการเป็นแวมไพร์แบบเขาก็ตาม
4. ตัวละคร
ตัวละครสาคัญที่ปรากฏในภาพยนตร์ ชุดเรื่อง The Twilight saga ทั้ง 4 ภาค มีทั้งหมด 3
ตัว และมีลักษณะเป็นแบบตัวละครหลายมิติ (well-rounded character) ทั้งหมด ได๎แกํ
1.) Edward Cullen

ภาพที่ 61 : Edward Cullen

Edward Cullen เป็นตัวละครเอกฝ่ายชายของภาพยนตร์ทั้ง 4 ภาค เขาเป็นเด็กหนุํมที่ถูก
เปลี่ยนเป็นแวมไพร์ตั้งแตํอายุ 17 ปี มีใบหน๎าหลํอเหลา รูปรํางสูงโปรํงสงํางาม มีผิวกายขาวซีด
และเย็นชืดที่เป็นผลมาจากความเป็นแวมไพร์ของเขา มีอุปนิสัยใจเย็น สุขุมและหัวโบราณ เขา
ยึดถือประเพณีเรื่องการแสดงออกในความรักและความสัมพันธ์ทางเพศวําจะต๎องแสดงออกเฉพาะ
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ในชีวิตการแตํงงานเทํานั้น ซึ่งทาให๎เขามีความอดทนอดกลั้นสูงและมีความมั่นคงในความรักตํอ
Bella เป็นอยํางมาก
“เราต่างจากกลุ่มอื่นในเผ่าพันธุ์เดียวกัน เราล่าแต่เฉพาะสัตว์ เราหัดควบคุมความกระหาย แต่
เพราะเธอและกลิ่นของเธอ มันเหมือนยาเสพติดสําหรับฉัน เธอเหมือนเฮโรอีนใต้ชื่อยี่ห้อของฉัน”
“มีแต่เธอเท่านั้นที่ทําฉันเจ็บปวดได้ อย่างอื่นไม่มีอะไรที่ฉันต้องกลัวเลย…เธอคือเหตุผลที่ฉัน
อยากมีชีวิต”
- Edward Cullen

Edward Cullen เป็นตัวละครลักษณะหลายมิติ (well-rounded character) มีด๎านที่มี
ความเป็นพระเอกแบบเทพบุตรหรือเจ๎าชายอยํางชัดเจนตํอ Bella Swan ที่เปรียบเสมือนเจ๎าหญิง
และเป็นสิ่งที่มีคําที่สุดในชีวิตของเขา โดย Edward มีบุคลิกที่ซับซ๎อนด๎วยความขัดแย๎งในตัวที่เป็น
แวมไพร์มังสวิรัติแตํก็ต๎องควบคุมความอยากตํอเลือดและแรงขับทางเพศตํอ Bella โดยเขาตั้งมั่น
อยูํบนความรักที่มีตํอ Bella Swan และทาทุกสิ่งเพื่อดูแลปกป้องชีวิตและความเป็นมนุษย์ของ
Bella เป็นหลัก ซึ่งบางครั้งสถานการณ์ก็บีบให๎เขาต๎องอึดอัดจนต๎องแสดงด๎านอารมณ์ร๎อนและมี
ความรุนแรงออกมาให๎เห็นเชํนกัน
2.) Bella Swan
Bella Swan เป็นตัวละครเอกฝ่ายหญิงของเรื่อง Bella เป็นหญิงสาววัยรุํนโดยในภาคแรก
เธอมีอายุ 17 ปี ใบหน๎าสวย ดวงตาสีน้าตาล มีผิวกายขาวซีดและผมสีน้าตาลเข๎ม รูปรํางผอมและ
ความสูงปานกลาง แตํงตัวธรรมดาด๎วยเสื้อยืด กางเกงยีน และสวมรองเท๎าผ๎าใบเป็นสํวนใหญํ
Bella มีอุปนิสัยหัวรั้นและซุํมซําม บุคลิกคํอนไปทางขาดความมั่นใจและอํอนตํอโลก และเป็นผู๎ที่
รู๎สึกแปลกแยกจากคนรอบข๎างและมีความหมํนหมองตลอดเวลา
“ฉันไม่เคยคิดมากว่าตัวเองจะตายยังไง แต่ถ้าหากต้องตายแทนคนที่ฉันรัก มันดูจะเป็น
การตายที่ดี ฉะนั้นฉันจึงไม่อาจเสียใจถ้าต้องตัดสินใจที่จะตาย”
“ความตายคือความสงบ เรียบง่าย ชีวิตยิ่งยากกว่า”
- Bella Swan
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ภาพที่ 62 : Bella Swan

Bella Swan เป็นตัวละครลักษณะหลายมิติ (well-rounded character) ที่ถึงแม๎จะไมํมี
พัฒนาการที่ชัดเจน แตํก็เป็นตัวละครที่สมจริงในเรื่องการเป็นผู๎ที่ยึดมั่นถือมั่นในเรื่องความรัก และ
เป็นผู๎หญิงอํอนแอและไมํมั่นคงที่ต๎องการการปกป้องจากชายคนรัก ซึ่งความรักเป็นสิ่งเดียวที่ทาให๎
เธอรู๎สึกมีคุณคํา ด๎วยการใช๎ชีวิตคูํและการเป็นภรรยาคือความปรารถนาสูงสุดในชีวิตของ Bella ทา
ให๎เธอตัดสินใจจะละทิ้งความเป็นมนุษย์ และกลายเป็นแวมไพร์ เพื่อให๎ได๎ครองคูํกับ Edward ใน
สภาพรูปลักษณ์ที่ยังเป็นหนุํมสาวเทําเทียมและเหมาะสมกัน
แตํในที่สุดแล๎ว Bella ก็ไมํได๎กลายเป็นแวมไพร์ด๎วยความตั้งใจของตัวเอง เพราะเธอเลือก
จะรักษาชีวิตลูกของเธอจนอยูํในสภาพที่เหมือนตายไปแล๎ว จน Edward ต๎องถูกบีบให๎รักษาชีวิต
ของเธอด๎วยการเปลี่ยนเธอเป็นแวมไพร์ด๎วยตัวของเขาเอง สิ่งนี้แสดงให๎เห็นถึงพัฒนาการที่ชัดเจน
ของตัวละครของความเป็นแมํ โดยเปลี่ยนจากขั้วการตัดสินใจขั้วแรกของการอยากเป็นแวมไพร์
ด๎วยความปรารถนาในความรัก มาสูํอีกขั้วของหน๎าที่ของแมํที่ยอมละทิ้งสิ่งที่ตนปรารถนาเพื่อ
รักษาชีวิตของลูกเอาไว๎
3.) Jacob Black
Jacob Black เป็นตัวละครเอกฝ่ายชายอีกตัวหนึ่งของเรื่อง เขาเป็นเด็กหนุํมวัยรุํนโดยใน
ภาคแรกอายุ 15 ปี ผิวสีเข๎ม ดวงตาสีดา และไว๎ผมยาวสีดา Jacob มาจากครอบครัวที่เป็นชนเผํา
พื้นเมืองชื่อ Quileute ที่อาศัยอยูํในอาณาเขตของลาพุชใกล๎กับฟอร์คส์ เขาเป็นเด็กหนุํมที่หํวงใย
คนอื่น เขาเปรียบเสมือนแสงอาทิตย์ที่คอยให๎ความอบอุํนแกํคนรอบข๎าง แตํก็มีลักษณะของความ
เป็นวัยรุํนที่อารมณ์ร๎อนและขาดการควบคุมตนเอง

95

ภาพที่ 63 : Jacob Black

“ฉันจะยืนหยัดสู้เพื่อเธอ สู้จนกว่าหัวใจฉันจะหยุดเต้นI”
“เธอจําเป็นต้องฟังความจริงเบลล่า และทําความเข้าใจในทางเลือกของเธอ
เธอจําเป็นต้องรู้ว่าฉันรักเธอ และต้องการให้เธอเลือกฉันแทนที่จะเลือกเขา”
“ฉันจะจดจําเธอไว้ด้วยภาพนี้ แก้มสีชมพู เต้นรําก็ขาขวิด และหัวใจยังเต้น
...จดจําคืนสุดท้ายที่เธอจะเป็นมนุษย์”
- Jacob Black

Jacob Black เป็นตัวละครลักษณะหลายมิติ (well-rounded character) ที่มีพัฒนาการที่
ชัดเจน 2 ชํวงคือ ชํวงที่เขาเปลี่ยนจากมนุษย์ธรรมดาเข๎าสูํการเจริญเติบโตเป็นผู๎ที่แปลงรํางเป็น
หมาป่าได๎ Jacob ถึงแม๎จะมีบุคลิกที่คํอนข๎างชัดเจนและดูเหมือนจะซับซ๎อน แตํ ก็สามารถจะคาด
เดาถึงการกระทาและการตัดสินใจของตัวละครตัวนี้ได๎งําย ซึ่ง Jacob แสดงออกถึงความต๎องการ
ความรักจาก Bella และไมํต๎องการให๎เธอกลายเป็นแวมไพร์
อีก ทั้ง ทุก สิ่ ง ตํา งตัด สิ น ใจโดยมี Bella เป็น เหตุผ ลหลั กเสมอไมํ ตํ า งอะไรจาก Edward
Cullen แตํ Jacob ก็มีพัฒนาการที่ชัดเจนอีกครั้งในภาพยนตร์ภาคที่ 4 ที่ตัวเขาตัดความปรารถนา
เรื่องความรักและหันกลับมาอยูํข๎าง Bella เพื่อปกป้องเธอ และหันมาผูกจิตกับ Renessmee ลูก
สาวของ Bella ที่ตอนแรกเขาตั้งใจจะฆําเธอเพราะเธอเป็นสาเหตุให๎ Bella ต๎องตาย โดยความรัก
สามารถผลักดันให๎ Jacob มีพัฒนาการที่ชัดเจนและเติบโตเป็นลาดับขั้นจากเด็กหนุํมเลือดร๎อนที่
เริ่มต๎นมีความรัก แสดงออกและไขวํคว๎าความรัก ผิดหวังจากความรัก มาสูํความเป็นผู๎ปกป้องที่
หันกลับมายืนเคียงข๎างคนที่ตนรักถึงแม๎วําจะต๎องเจ็บปวดก็ตาม
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5. ฉาก (Setting)

ภาพที่ 64 : Forks ในฤดูกาลตํางๆ

ฉากในภาพยนตร์เรื่อง The Twilight Saga ทั้ง 4 ภาค สํวนใหญํคือเมืองสมมุติที่อยูํในมล
รัฐวอชิงตันชื่อ “ฟอร์คส์” อยูํในภูมิประเทศที่มีฝนตกมากที่สุดในสหรัฐอเมริกา มีความชื้นและเมฆ
หมอกปกคลุมเป็นสํวนใหญํและมืดครึ้มตลอดปี ซึ่ง Charlie Swan พํอของ Bella ก็เป็นผู๎กากับการ
สถานีตารวจของพื้นที่นี้ อีกทั้งฟอร์คส์อยูํในอาณาเขตติดกับเขตสงวนที่เป็นพื้นที่ชนเผํา Quileute
และทะเลมีชายหาดและหน๎าผาชื่อวํา “ลาพุช”

ภาพที่ 65 : สถานที่ตาํ งๆ ของ Forks
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จากภาพยนตร์เมืองฟอร์คส์มีโรงเรียนมัธยมประจาพื้นที่ และห๎องสมุดชมชุนที่ไมํใหญํโต
มากนักที่ Bella ไปหาข๎อมูลของเผํา Quileute และมีโรงพยาบาลประจาท๎องถิ่นที่ Carlisle เป็น
แพทย์ประจาอยูํที่นั่น อีกทั้ง ร๎านค๎าตํางๆ รวมถึงร๎านขายอุปกรณ์กีฬาชื่อร๎าน Newton ที่ครอบครัว
Newton เป็นเจ๎าของและดาเนินกิจการเอง และร๎านอาหารที่ Bella และพํอของเธอชอบไปชื่อร๎าน
The Lodge
ภาพยนตร์ในบางชํวงก็ดาเนินเรื่องในฉากรองที่เป็นสถานที่อื่นๆ นอกจากฟอร์คส์ เชํนกัน
โดยในชํวงท๎ายของ The Twilight saga : New Moon ภาพยนตร์ภาคที่ 2 ได๎ดาเนินเรื่องที่ประเทศ
อิตาลีที่ Edward Bella และ Alice ได๎พบกับ Volturi และใน The Twilight saga : Eclipse ภาคที่
3 มีบางชํวงที่ดาเนินเรื่องในซีแอตเทิล ที่ Victoria ได๎ทาร๎ายและเปลี่ยน Riley Biers ให๎เป็น
แวมไพร์เพื่อสร๎างกองทัพแวมไพร์กาเนิดใหมํ สุดท๎ายคือ The Twilight saga : Breaking Dawn
Part 1 ชํวงที่ Edward และ Bella แตํงงานกันและได๎ไปฮันนีมูนก็ใช๎ฉากเป็นสถานที่คือเกาะ
สํวนตัวในบราซิล
6. สัญลักษณ์ (Symbol)
ภาพยนตร์ชุดเรื่อง The Twilight Saga ได๎ใช๎แวมไพร์ในการสื่อความหมายถึงเรื่องเพศ
โดยภาพยนตร์ถํายทอดเรื่องเพศออกมาในมุมมองที่แตกตํางออกไปจากแนวแวมไพร์รูปแบบเกํ า
อยําง Dracula ที่ตัวละครแวมไพร์ในเรื่องนี้ไมํได๎เป็นผู๎ที่แสดงออกถึงเรื่องเพศในทางที่เสื่อมทราม
และขัดธรรมเนียมของสังคมแตํอยํางใด แตํเรื่องเพศใน The Twilight Saga ได๎ถูกสะท๎อนและสื่อ
ความหมายที่ดีให๎แกํผู๎ชมสามารถคิดและพิจารณาเป็นแบบอยํางที่ดีได๎

ภาพที่ 66 : Edward กับ Bella

Edward Cullen เป็นแวมไพร์ที่ยึดถือธรรมเนียมปฏิบัติที่คํอนไปในทางการเป็นผู๎ชาย
หัวโบราณ เขาตั้งมั่ นวําความสัมพันธ์ทางเพศจาต๎องแสดงออกบนพื้นฐานของความสัมพันธ์ ที่
มั่นคงและยืนยาว ซึ่ง ก็คือเขาและคนรักจะสามารถมีความสัม พันธ์ทางเพศกันได๎ เพียงในชี วิต
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แตํงงาน กลําวคือสามารถมีได๎ในฐานะของสามีภรรยาที่แตํงงานและใช๎ชีวิตคูํด๎วยกันถูกต๎องตาม
ประเพณีเทํานั้น เชํนเดียวกันกับแวมไพร์อื่นๆ ในเรื่องก็ล๎วนแตํมีคูํครองด๎วยกันทั้งสิ้น โดยเฉพาะใน
ครอบครัว Cullen ที่ยึดมั่นกับเรื่องชีวิตคูํและความเป็นครอบครัวอยํางชัดเจน
แวมไพร์ในเรื่อง The Twilight Saga ก็ไมํได๎ตํางจากแวมไพร์แบบเกําๆ มากนัก เพราะใน
ภาพยนตร์เรื่องนี้แวมไพร์ก็มีความต๎องการและแรงขับทางเพศเชํนเดียวกับที่เรื่องอื่นๆ มี แตํที่ตําง
ออกไปคือตัวละครเอกชายของเรื่องเป็นแวมไพร์ที่อดทนอดกลั้นในเรื่องเพศ เชํน ในภาพยนตร์
ภาคแรกที่ Edward เกือบจะมีความสัมพันธ์ทางเพศกับ Bella แตํเขาเลือกผละออกจากเธอและ
คอยเฝ้ามองตอนเธอหลับเทํานั้น ซึ่ง Edward เป็นผู๎ที่มีความมั่นคงตํอ Bella เขาสามารถควบคุม
แรงขับอันพุํงพลํานของตนเอาไว๎ได๎โดยสมบูรณ์ และเขาไมํได๎นาพา Bella ที่เป็นมนุษย์เข๎าสูํ
ความสัมพันธ์ทางเพศที่เสี่ยงตายเชํนที่แนวแวมไพร์เรื่องเกําๆ มักจะนาเสนอ
ดังนั้น แวมไพร์ในภาพยนตร์ชุดเรื่องนี้ได๎เป็นสัญลักษณ์สื่อไปถึงเรื่องเพศที่พึงปฏิบัติที่เป็น
สิ่ ง ที่ สื่ อ ถึ ง ความดี ง ามที่ มี คุ ณ คํ า ตํ อ สั ง คม โดยเฉพาะตํ อ กลุํ ม ผู๎ ช มที่ เ ป็ น เด็ ก วั ย รุํ น แล๎ ว นั้ น
ความสัมพันธ์ทางเพศจากภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ถือวําเป็นสิ่งที่สามารถยึดถือเป็นแบบอยํางและเป็น
การให๎คุณคําตํอตนเองทั้งความเป็นผู๎หญิงที่ดีและมีความรักนวลสงวนตัว และความเป็นผู๎ชายที่
เป็นสุภาพบุรุษที่ต๎องให๎เ กียรติตํอผู๎หญิง ที่เป็นคนรัก และให๎คุณคํากับความรักที่มั่นคงมากํอน
ความสัมพันธ์ทางเพศนั่นเอง
7. มุมมองในการเล่าเรื่อง (Point of view)
ภาพยนตร์ทั้ง 4 ภาค ดาเนินเรื่องด๎วยมุมมองการเลําแบบรู๎รอบด๎าน ที่ผู๎ชมจะเข๎าใจถึง
ความคิด ความรู๎ สึ กและเหตุผ ลในการตัดสิน ใจของทุก ตัวละครได๎ ในระดับที่ พ อๆ กัน รวมถึ ง
สามารถเห็นพัฒนาการของตัวละครทุกตัว และเข๎าใจเรื่องราวตํางผํานการดาเนินเรื่องอยํางเป็น
ลาดับขั้นตอน
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4.2.2 ละครโทรทัศน์เรื่อง True Blood
1. โครงเรื่อง (Plot)
ฤดูกาลที่ 1

ภาพที่ 67 : Sookie ได๎พบกับ Bill

Sookie Stackhouse สาวเสิร์ฟวัย 25 ปี ผู๎มีความสามารถในการอํานความคิดของผู๎อื่นได๎
วันหนึ่ง Sookie พบกับ Bill Compton แวมไพร์ที่ทาให๎เธอเกิดความสนใจในตัวเขาเพราะเธอไมํ
สามารถอํานความคิดของเขาได๎ และทั้งคูํก็เกิดความรู๎สึกสนใจกันและกันจนเกิดชอบพอกัน

ภาพที่ 68 : Jason ถูกจับข๎อหาฆาตกรรม

ภาพที่ 69 : Bill พา Sookie มาที่ Fangtasia
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เริ่ม เกิดคดีฆ าตกรรมตํอ เนื่อ งขึ้นโดยเหยื่อ คือหญิง สาวที่เ ป็นพวกกระสัน เขี้ย ว (Fang
Banger) ที่ชอบมีความสัมพันธ์ทางเพศกับแวมไพร์ และ Jason Stackhouse พี่ชายของ Sookie ก็
ตกเป็นผู๎ต๎องสงสัยทั้ง 2 ครั้ง ทาให๎ Sookie ต๎องชํวยพี่ชายโดยการไป Fangtasia บาร์แวมไพร์ใน
Shreveport เพื่อขอความชํวยเหลือจาก Eric Northman นายอาเภอแวมไพร์ที่คุมพื้นที่เขต 5 ผู๎มี
อายุราว 2000 ปี ให๎ชํวยให๎ข๎อมูลเรื่องเหยื่อที่ถูกฆาตกรรม แตํ Sookie ก็ได๎ชํวย Eric จากตารวจที่
บุกตรวจค๎นบาร์อยํางกะทันหัน ทาให๎ Eric เริ่มสนใจในตัวเธอและความสามารถพิเศษของเธอ

ภาพที่ 70 : Sookie พบ Adale เสียชีวิตภายในบ๎าน

ภาพที่ 71 : งานศพของ Adale Stackhouse

ภาพที่ 72 : Sookie ยอมให๎ Bill ดูดเลือด

เมื่อ Sookie กลับมาถึงบ๎านก็พบวํา Adale Stackhouse ยายของเธอที่เป็นผู๎มีจิตใจดีและ
ให๎การต๎อนรับ Bill ที่เป็นแวมไพร์เป็นอยํางดี และเป็นผู๎ที่ไมํได๎มีความเกลียดชัง ตํอแวมไพร์ได๎ถูก
ฆําตายภายในบ๎าน Sookie รู๎สึกสับสนมากแตํโชคดีที่เธอมีเพื่อนซี้อยําง Tara Thornton คอยอยูํ
เคียงข๎าง วันตํอมาชาวเมือง Bon Temps ตํางมางานศพเพื่อระลึกถึงความดีและบอกลากับยาย
ของ Sookie แตํก็ไมํวายที่ Sookie ได๎ยินเสียงความคิดของชาวเมืองที่ตํางประณามเธอวําเป็น
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ต๎นเหตุให๎ยายของตนต๎องถูกฆํา Sookie คุมสติไมํอยูํและโพลํงคาหยาบออกมาตํอหน๎าชาวเมือง
จนทาให๎ตัวเองกลายเป็นตัวประหลาดทาให๎เธอรีบวิ่งออกไปจากงาน คืนนี้ Sookie ตัดสินใจก๎าว
ผํานความทุกข์และความอัดอั้นในใจด๎วยการมอบความบริสุทธิ์ของเธอให๎กับ Bill และยอมให๎เขา
ดูดเลือด

ภาพที่ 73 : Tara กับแมํ

ภาพที่ 74 : Tara และแมํทาพิธีไลํปีศาจ

ด๎าน Tara ก็มีปัญหาของตัวเองเรื่องแมํขี้เมาที่ชอบทาร๎ายและเป็นภาระกับเธอมาตั้ งแตํ
เด็ก Tara ตัดสินใจยอมทาตามความต๎องการของแมํด๎วยการพาแมํไปทาพิธีขับไลํปีศาจกับหมอผี
ที่อยูํในป่า ซึ่งผลก็ออกมาดีเกินคาดและลงเอยที่ Tara เองก็เริ่มเชื่อตามคาของหมอผีและแมํจน
ต๎องไปทาพิธีบ๎าง โดยมี Sam Merlotte นายจ๎างของเธอและ Sookie ที่เคยมีความสัมพันธ์กับเธอ
ได๎ชํวยเหลือเรื่องเงินคําทาพิธีที่สุดท๎ายก็ปรากฏวําเธอและแมํถูกหมอผีกามะลอแหกตา

ภาพที่ 75 : Jason เสพ V กับ Amy
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Jason เสพติดเลือดแวมไพร์หรือ V จนลงแดงและต๎องไปบาร์ Fangtasia จนเกือบถูกฆํา
ตายเพราะความรู๎เทําไมํถึงการณ์ แตํเคราะห์ดีที่ได๎ Amy Burley ชํวยเอาไว๎และตามกลับบ๎านมา
พร๎อมกับเสพ V ด๎วยกัน ตํอมาทั้งคูํเลยเถิดจนถึงขั้นจับแวมไพร์หุ๎นสํวนของ Lafayatte Reynolds
ญาติของ Tara มาขังเพื่อสูบเลือดและพลั้งมือฆําเขาตาย

ภาพที่ 76 : Bill ฆําแวมไพร์เพื่อปกป้อง Sookie

Eric ตามมาขอให๎ Sookie ไปชํวยสืบหาคนที่โกงเงินในธุรกิจบาร์ Fangtasia ของเขา แตํ
เมื่อรู๎ตัววําเป็นฝีมือ Longshadow แวมไพร์หุ๎นสํวนของเขาก็ทาให๎ Sookie เกือบถูกฆําตายจน Bill
ต๎องปกป้อง Sookie ด๎วยการฆํา Longshadow ทาให๎ Bill ถูกตัดสินโทษจากผู๎คุมกฎของโลก
แวมไพร์ด๎วยการให๎เปลี่ยน Jessica Hamby เด็กสาวอายุ 17 ปี ให๎กลายเป็นแวมไพร์

ภาพที่ 77 : Jason เข๎ามอบตัว

Jason และ Amy ตัดสินใจใช๎ V ด๎วยกันเป็นครั้งสุดท๎าย แตํฆาตกรก็ตามมาฆํา Amy ทา
ให๎ Jason คิดวําตัวเองเป็นคนทาในตอนที่ไมํมีสติจึงเข๎ามอบตัว กับตารวจ Sookie ตัดสินใจสืบหา
ความจริงกับ Sam และรู๎วําฆาตรกรชื่อ Drew Marshall ที่กํอเหตุฆําผู๎หญิงที่เป็นพวกกระสันเขี้ยว
ที่ชอบมีสัมพันธ์ทางเพศกับแวมไพร์
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ภาพที่ 78 : Sookie ฆํา René

ตํอมา Sookie รู๎ความจริงวํา Drew Marshall ก็คือ René Lenier คนคุ๎นเคยของทุกคนใน
เมือง ทาให๎ Sookie ถูกทาร๎ายบาดเจ็บและเกือบถูกฆําแตํก็ได๎ Sam ที่กลายรํางเป็นสุนัขมาชํวย
และ Bill ที่ฝ่าแสงอาทิตย์มาชํวยเธอจนอาการโคมํา แตํ Sookie ก็ฮึดสู๎และเป็นคนฆํา René ด๎วย
ตัวเอง

ภาพที่ 79 : เหตุการณ์กํอนจบเรือ่ ง

Sookie ปลอดภัยและ Jason พ๎นข๎อกลําวหา สํวน Tara เมาและขับรถชนจนถูกตารวจจับ
แถมยังโดนแมํผลักไสให๎ออกจากบ๎าน แตํ Tara ก็ได๎ Maryann Forester สาวใหญํผู๎มั่งคั่งชํวย
ประกันตัวและพาไปอยูํด๎วยและได๎พบกับ Eggs Taller สํวน Bill ฟื้นคืนเป็นปกติและได๎ไปหา
Sookie ที่บ๎าน ทุกอยํางกลับสูํสภาวะปกติ แตํในคืนนั้น Lafayette ถูกบางสิ่งตรงเข๎ามาทาร๎ายที่
ร๎าน Merlotte สํวน Sookie และ Tara ต๎องพบกับเรื่องสยองขวัญเมื่อมีศพอยูํเบาะหลังรถของ
นักสืบ Andy Bellefleur
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ฤดูกาลที่ 2

ภาพที่ 80 : Tara ให๎เบาะแสเรื่องการฆาตกรรม

ภาพที่ 81 : Lafayette ถูก Eric จับมาขัง

ภาพที่ 82 : Jason เข๎ารํวมกลุํมมิตรภาพแหํงดวงอาทิตย์

เหยื่อเคราะห์ร๎ายที่ถูกฆําควักหัวใจคือ Miss Jeanette หมอผีกามะลอที่หลอก Tara
Thornton เรื่องทาพิธีไลํปีศาจ Tara จึงตัดสินใจให๎ปากคากับตารวจเพื่อสืบหาความจริง สํวน
Lafayette Reynolds ถูก Eric Northman จับมาขังในห๎องใต๎ดินที่บาร์ Fangtasia โทษฐานลักลอบ
ค๎าเลือดแวมไพร์ Jason ได๎พบกับ Steve และ Sarah Newlin ผู๎นาแหํงโบสถ์ตํอต๎านแวมไพร์ที่
ชักชวนให๎เขาเข๎ารํวมการฝึกอบรมผู๎นากลุํมมิตรภาพแหํงดวงอาทิตย์ โดยตัว Jason เองก็เชื่อวํานี่
คือความประสงค์ของพระเจ๎า

ภาพที่ 83 : Sookie ถูกสัตว์ประหลาดทาร๎าย
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ภาพที่ 84 : Sookie และ Bill เดินทางถึงดัลลัส

Sookie Stackhouse ถูกสัตว์ประหลาดทาร๎ายบาดเจ็บสาหัส จน Bill Compton ต๎องพา
เธอไปขอความชํวยเหลือจาก Eric และ Sookie ตกลงจะตอบแทนด๎วยการไป Dallas เพื่อสืบเรื่อง
การหายตัวไปของ Godric แวมไพร์ที่มีตาแหนํงนายอาเภอแถบ Texas โดย Sookie ตัดสินใจจะ
เข๎าไปแฝงตัวในโบสถ์มิตรภาพแหํงดวงอาทิตย์แตํ Bill คัดค๎านเพราะกลัวเธอจะต๎องไปเจอกับ
อันตราย

ภาพที่ 85 : Sam กับ Daphne

ภาพที่ 86 : Maryann รํายมนต์สะกดชาวเมือง

ที่ Bon Temps ชาวเมืองตกอยูํใต๎อานาจของ Maryann Forester ที่ทาให๎ทุกคนมี
พฤติกรรมเสื่อมทรามและบ๎าคลั่งที่ทาให๎ทั้งเมืองโกลาหลกลายเป็นที่มั่วโลกีย์ ด๎าน Sam Merlotte
รับพนักงานเสิร์ฟคนใหมํชื่อ Daphne Landry ที่เป็นคนแปลง (shapeshifter) เหมือนกับเขาเข๎า
ทางานและทั้งคูํก็ตกหลุมรักกัน
Sookie แฝงตัวเข๎าไปในโบสถ์ของกลุํมตํอต๎านแวมไพร์แตํถูกจับได๎ แตํเคราะห์ดีที่ Godric
ชํวยไว๎ได๎ทัน Eric ตามมาสมทบและพา Sookie หนีไปตามคาสั่งของ Godric ที่เป็นผู๎สร๎างของเขา
Bill ติดอยูํที่โรงแรมเพราะ Lorena แวมไพร์สาวที่เป็นผู๎สร๎างของเขามาขัดขวางไมํให๎เขาไปชํวย
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Sookie ตามที่ได๎ตกลงกับ Eric ไว๎ สํวน Eric และ Sookie ติดอยูํทํามกลางกลุํมตํอต๎านแวมไพร์
ของ Steve Newlin แตํได๎ Godric และแวมไพร์จาก Texas และ Jason ตามมาชํวยไว๎

ภาพที่ 87 : Godric ชํวยชีวิต Sookie

ภาพที่ 88 : แวมไพร์ Texas บุกโบสถ์ของ Steve Newlin

ทุกคนกลับมาที่เซฟเฮาส์ของ Godric แตํ Luke เพื่อนรํวมคํายของ Jason ได๎ปรากฏตัว
พร๎อมใช๎ระเบิดพลีชีพทาให๎เกิดการสูญเสียจน Godric เลือกจะรับผิดชอบชีวิตผู๎ติดตามที่ต๎องตาย
ไปด๎วยชีวิตของตน Sookie ถูก Eric หลอกให๎ดื่มเลือดของเขา แตํเธอก็เลือกจะหยุดความโกรธไว๎
และทาเพื่อ Eric โดยตามไปอยูํเป็นเพื่อน Godric ในวาระสุดท๎ายของชีวิต

ภาพที่ 89 : ระเบิดพลีชีพทีเ่ ซฟเฮาส์ของ Godric

ภาพที่ 90 : วาระสุดท๎ายของ Godric

107

ภาพที่ 91 : Bon Temps โกลาหล

ภาพที่ 92 : Bill และ Eric มาพบราชินีแหํงหลุยส์เซียนํา

Sookie Bill และ Jason กลับมาที่ Bon Temps ที่ทั้งเมืองตกอยูํในสภาพโกลาหลเพราะ
Maryann ใช๎อานาจสะกดคนทั้งเมืองให๎อยูํในสภาพไร๎จิตสานึกผิดชอบ และเธอต๎องการตัว Sam
Merlotte มาเป็นเครื่องบูชายัญตํอองค์เทพที่เธอเชื่อวําจะลงมาจุติเป็นคูํครองของเธอ ด๎าน Bill
เดินทางไปหาองค์ราชินีเพื่อขอคาแนะนาในการกาจัด Maryann ที่เขาเชื่อวําเป็นพวก Maenad
และได๎พบกับ Eric ที่มาเพราะสิ่งเดียวกันตามคาขอของ Sam โดย Bill ได๎เตือน Eric เรื่องให๎เลิกยุํง
กับ Sookie ไมํเชํนนั้นเขาจะเปิดโปงเรื่องที่ Eric ลักลอบให๎ Lafayette ค๎าเลือดแวมไพร์โดยมี
องค์ราชินีเป็นคนคอยหนุนหลัง

ภาพที่ 93 : Maryann เตรียมงานแตํงงาน

ภาพที่ 94 : Sam ฆํา Maryann
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ภาพที่ 95 : Sam ออกตามหาพํอแมํที่แท๎จริง

Sookie ถูก Maryann จับตัวไว๎เพราะเธอสนใจ Sookie ที่มีอานาจพิเศษ จึงอยากได๎
Sookie เป็นเพื่อนเจ๎าสาว Sam ยอมรํวมมือกับ Bill และกาจัด Maryann ได๎สาเร็จ ทุกคนในเมือง
ตํางจาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไมํได๎เลยยกเว๎นเพียง Sam Bill และ Sookie ที่เข๎าใจกันและกันมากขึ้น
ตํอมา Sam ออกเดินทางตามหาพํอแมํที่แท๎จริงของเขา Jessica ช้าใจเรื่องที่ Hoyt โกรธที่เธอเผลอ
ทาร๎ายแมํของเขาที่กลําววําร๎ายเธอกํอน

ภาพที่ 96 : Eggs ถูกฆําตาย

ภาพที่ 97 : Bill ขอ Sookie แตํงงาน

Eggs คลั่งใช๎มีดขูํ Andy เลยถูก Jason ยิงเสียชีวิต ด๎าน Bill ตัดสินใจขอ Sookie แตํงงาน
ที่ร๎านอาหารฝรั่งเศสสุดหรู แตํ Sookie ขอตัวไปเข๎าห๎องน้าและคิดทบทวนและได๎คาตอบวําตกลง
จะแตํงงานกับเขา แตํเมื่อกลับออกมาก็พบวํา Bill ถูกลักพาตัวไปแล๎ว
2. แก่นเรื่อง
ละครโทรทัศน์เรื่อง True Blood ทั้ง 2 ฤดูกาล ดาเนินเรื่องตามแกํนเรื่อง (theme) ประเภท
ความรัก (love theme) เป็นหลัก โดยเป็นเรื่องราวความรักของชายหญิงโดยให๎น้าหนักไปที่ความ
รักของ Bill Compton และ Sookie Stackhouse ตัวละครเอกชายและหญิงของเรื่องเป็นหลัก
ความรักของทั้งคูํเป็นความรักที่มี ลักษณะคล๎ายกับพรหมลิขิตในชํวงเริ่มต๎น โดยทั้ง คูํไ ด๎ฝ่าฟัน
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อุปสรรคด๎วยกัน และ Bill ก็คอยปกป้อง Sookie ด๎วยชีวิตของเขาเองอยูํเสมอ ซึ่งความรักระหวําง
มนุษย์และแวมไพร์ก็เป็นความรักที่ถูกสังคมดูถูกและตีคําวําเป็นสิ่งเลวทราม อีกทั้งความรักก็แสดง
ผํานตัวละครคูํอื่นๆ อีกหลายคูํที่ต๎องฝ่าฟันอุปสรรคไปด๎วยกันเชํนกัน
“เพราะคุณจะไม่มีวันเจอมนุษย์ผู้ชายที่คุณจะเป็นตัวของตัวเองกับเขาได้”
- Bill Compton : Mine

ความรักอีก รูปแบบที่ส าคัญในละครโทรทัศน์เรื่องนี้คือความรักในครอบครัว ความรัก
ระหวํางเพื่อนและมิตรภาพระหวํางเพื่อนรํวมงาน ตัวละครมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันโดยตําง
ต๎องชํวยเหลือเกื้อกูลกัน จนถึงขั้นต๎องเอาชีวิตรอดจากสถานการณ์เลวร๎ายด๎วยกันเชํนกัน ความรัก
ในครอบครัวที่เห็นได๎ชัดคือความรักระหวําง Sookie และ Adale Stackhouse ผู๎เป็นยาย ซึ่งเมื่อ
ตอนที่ยายของ Sookie ได๎เสียชีวิตลงก็ทาให๎เธอรู๎สึกอ๎างว๎างและเหมือนหลงทาง
“เราต้องพูดถึงยายนะเจสัน...เราเลิกรักยายเพราะว่ามันเจ็บปวดไม่ได้หรอก เพราะยายไม่มีวันเลิก
รักเรา...เราจะยังเก็บยายไว้ในใจเรา ในคําภาวนา เราจะทําแบบนี้...แล้วเราต้องทําอย่างไรรู้ไหม
เราต้องโตเป็นผู้ใหญ่ ต้องยึดกันไว้ ต้องดีต่อกัน ไม่อย่างนั้นพวกท่านจะผิดหวัง...ฉันจะรักพี่
ตลอดไปเจสัน”
- Sookie Stackhouse : I will rise up

Sookie ใช๎ชีวิตมาในแบบที่มียายคอยเป็นทั้งพํอ และแมํและคอยดูแลเธอและพี่ชายในทุก
อยํางเทําที่จะทาได๎ และยายก็เป็นเหมือนผู๎ที่คอยชี้แนะ Sookie ให๎มองเห็นแงํมุมใหมํๆ ของชีวิตที่
เธอจะได๎ เ ติ บ โตและเข๎ า ใจตั วตนของตั ว เองและโลกใบนี้ ม ากขึ้ น สํ ว นความรั ก ระหวํ า ง Tara
Thornton และแมํของเธอนั้นดูเหมือนจะยากลาบากตลอดมา แตํ Tara ก็พิสูจน์วําเธอมีความรัก
และความเป็นลูกที่ดีตํอแมํของเธอให๎เห็นอยํางชัดเจนอยูํบํอยครั้ง
“ฉันก็ขอโทษที่ฉันทําตัวอย่างกับเป็นแม่เธอ ฉันแค่เป็นห่วงเธอ
เธอเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดเพียงคนเดียวของฉัน”
- Tara Thornton : First Taste

ความรักระหวํางเพื่อนที่เห็นได๎ชัดคือความรักระหวําง Sookie และ Tara ที่ทั้งคูํเติบโตและ
ผํานเรื่องราวตํางๆ ที่ยากลาบากมาด๎วยกัน และคอยชํวยเหลือกันในฐานะของเพื่อนรักที่ดีที่สุดใน
ชี วิต ของกันและกั น สํ วนความรัก ระหวํางเพื่ อนรํ วมงานก็ คือบรรดาพนักงานในร๎า น Merlotte
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รวมถึง Sam Merlotte ที่เป็นเจ๎าของ ซึ่งทุกคนในที่นั้นตํางเป็นเพื่อนรํวมงานที่มีความสัมพันธ์และ
คุ๎นเคยกันทั้งหมด ถึงแม๎วําจะมีบางครั้งที่เกิดทะเลาะหรือไมํเข๎าใจกัน แตํความสัมพันธ์ของทุกคน
ก็ตั้งอยูํบนความปรารถนาดีตํอกันและไมํได๎ปองร๎ายกันเชํนกัน และได๎คอยชํวยเหลือกันไมํเพียงแตํ
ในเรื่องงานแตํรวมไปถึงเรื่องชีวิตสํวนตัวและปัญหาตํางๆ อีกด๎วย
แกํนเรื่องที่เป็นรองลงมาคือคือแกํนเรื่องประเภทศีลธรรมจรรยา (morality theme) และ
แกํนเรื่องประเภทต๎านกระแสหลัก (outcast theme) ที่ละครโทรทัศน์เรื่องนี้ได๎ เสนอแกํนเรื่อง
ประเภทศีลธรรมจรรยาด๎วยการสะท๎อนด๎านที่เป็นแกํนของมนุษย์ที่ไมํมีใครที่ดีหรือเลวโดยกาเนิด
กลําวคือตัวละครทั้งหมดไมํได๎เป็นคนดีหรือเลวแบบสุดโตํง เปรียบทุกคนไมํใชํสีขาวหรือดาแตํเป็น
สีเทาที่มีทั้งสองด๎านผสมปนเปกันอยูํ ตัวละครทุกตัว ต๎องเจอกับสถานการณ์ที่ต๎องเลือกกระทา
ระหวํางสิ่งที่ถูกต๎องและสิ่งที่ผิดอยูํตลอด และทุกครั้งที่พวกเขาเลือกกระทาผิดทั้งที่ตั้งใจและไมํ
ตั้งใจก็เป็นผลให๎ต๎องปกปิดและซํอนเร๎นความผิดของตนเอาไว๎ และเนื้อเรื่องก็แสดงให๎เห็นวําไมํมี
ตัวละครตัวใดที่จะไมํได๎รับผลของการกระทาของตน ซึ่งในด๎านที่ตัวละครได๎กระทาสิ่งไมํดีไว๎ เราก็
ยัง สามารถมองเห็นอีกด๎านที่เ ป็นความอํอนไหวของมนุษย์ที่พ วกเขาก็ไมํ ไ ด๎มี ความสุขกับการ
กระทาของตนเอง แตํกลับรู๎สึกคับข๎องใจและมี ความรู๎สึกผิดชอบเข๎ามาเกี่ยวพันตลอดทุกครั้ง
เชํนกัน
ตํอมาคือแกํนเรื่องรองประเภทต๎านกระแสหลัก กลําวคือตัวละครแวมไพร์ถึงแม๎วําจะอยูํใน
สถานะที่เปิดเผยตัวตนตํอสังคมมนุษย์แล๎ว แตํพวกเขาก็ยังมีลักษณะของการเป็นคนชายขอบหรือ
ชนกลุํมน๎อย (minority) ของสังคม โดยสังคมสํวนใหญํได๎กีดกันพวกเขาเอาไว๎ในสถานะของสิ่งที่
ได๎รับการเข๎าใจหรือเหมารวมโดยมีอคติวําเป็นพวกที่มีภัยคุกคามตํอมนุษย์ และแวมไพร์ในเรื่องก็ มี
เพียงจานวนน๎อยมากที่ต๎องการใช๎ชีวิตด๎วยวิถีหลัก (mainstream) ในการอยูํรํวมกับมนุษย์ แตํ
โดยรวมแล๎วแวมไพร์ก็เลือกที่จะอยูํในมุมของตัวเองโดยไมํยุํงเกี่ยวกับมนุษย์มากนักเชํนกัน ซึ่งทั้ง
สองฝ่ายอยูํในสถานะที่ระวังและระแวงซึ่งกันและกันที่ไ มํได๎มีฝ่ายใดจงใจทาร๎า ยอีกฝ่ายอยําง
ชัดเจน และบํอยครั้งที่เ ราจะเห็นวําทั้งสองฝ่ายก็มี ปฏิสัมพันธ์ กันและดาเนินชี วิตรํวมกันอยําง
กลมกลืนเชํนกัน ดังนั้นจึงนับวําแกํนเรื่องรองประเภทต๎านกระแสหลักนี้ไมํได๎มีความชัดเจนในการ
เสนอความแปลกแยกของกลุํมแวมไพร์ตํอสังคมมนุษย์อยํางเด็ดขาด และแกํนเรื่องรองประเภท
ศีลธรรมก็ไมํได๎นาเสนอถึงสิ่งที่ถูกต๎องมีคําเหนือสิ่งที่ผิดโดยสมบูรณ์ชัดเจนเชํนกัน
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จึงสรุปวําแกํนเรื่องรองทั้งสองทางานเสมือนเป็นประเด็นที่ถํายทอดออกมาด๎วยเป็นการ
ขยายมุมมองและขอบเขตของเนื้อเรื่อง ด๎วยปัจจัยเรื่องรูปแบบการนาเสนอที่เป็นละครโทรทั ศน์
สาหรับผู๎ใหญํแล๎วนั้น การขยายขอบเขตของเนื้อหาและเพิ่มความซับซ๎อนมากขึ้นนั้นเป็นสิ่งจาเป็น
ที่จะทาให๎เรื่องมีความนําสนใจและเข๎ากับลักษณะความเหมาะสมตํอกลุํมผู๎ชมด๎วยเชํนกัน ดังนั้น
แกํนเรื่องรองทั้งสองจึงเป็นแกํนเรื่องที่เข๎ามาเสริมแกํนเรื่องหลักที่ละครโทรทัศน์เรื่องนี้นั่นก็คือแกํน
เรื่องประเภทความรัก ซึ่งเป็นแกํนเรื่องที่ชูโรงและมีความสาคัญเป็นอันดับหนึ่งในการดาเนินเรื่อง
นั่นเอง
3. ความขัดแย้ง
ละครโทรทัศน์เรื่อง True Blood ทั้ง 2 ฤดูกาล ได๎เสนอเรื่องราวผํานปมขัดแย๎ง (conflict)
2 ลักษณะ ได๎แกํ ;
1.) ความขัดแย๎งระหวํางบุคคล
ความขัดแย๎งระหวํางบุคคลถูกเสนออยํางชัดเจนตลอดทั้งเรื่อง ซึ่งตัวละครทุกตัวตํางก็มี
ความขัดแย๎งตํอกันไมํวําจะในเรื่องความรัก การชิงดีชิงเดํน จุดยืนที่ไมํเข๎ากัน รวมไปถึงความ
ขัดแย๎งจากการมีอคติในรูปแบบตํางๆ โดยในแงํมุมของความรักนั้นกํอให๎ เกิดความขัดแย๎งในแบบ
ความรักสามเส๎าที่ Sam Merlotte และ Bill Compton รักผู๎หญิงคนเดียวกัน จึงทาให๎ทั้งสองไมํคํอย
ลงรอยกันและบวกกับการที่ Bill เป็นแวมไพร์ก็ยิ่งซ๎อนความขัดแย๎งลงไปอีกชั้นหนึ่ง ด๎วย Sam มี
สถานะทางสังคมคือเป็นมนุษย์ สํวน Bill เป็นแวมไพร์ที่เป็นคล๎ายกับชนกลุํมน๎อยที่ไมํได๎รับการ
ยอมรับมากนักจากสังคมมนุษย์ กลําวคือเป็นความขัดแย๎งระหวํางกลุํมสังคมหลักและกลุํมชน
กลุํมน๎อยในสังคม รวมถึงความเสนํหาที่ Eric Northman เริ่มมีตํอ Sookie ในชํวงฤดูกาลที่ 2 ที่
Eric กลายเป็นนักสามเส๎าที่แท๎จริงในความรักของ Bill และ Sookie
“ประทานโทษเมื่อกี๊ใครสั่งเบอร์เกอร์ใส่เอดส์...เกย์ผิวดําเป็นคนเลี้ยงวัว เลี้ยงไก่
...ของทุกอย่างบนโต๊ะนี้มีแต่เอดส์ทั้งนั้น...แกมาที่ร้านนี้แกก็ต้องกินอาหารแบบที่ฉันทํา”
- Lafatyette Reynolds : Sparks Fly Out

“บางครั้งคุณพ่นลมจมูก...เหมือนนักกีฬา...ไม่ ไม่ใช่อย่างนั้น ผมจะเหยียดผิดได้ไง
ผมเพิ่งนอนกับคุณ”
- Sam Merlotte : The Fourth Man in the Fire
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“เพราะฉันดําเหรอ ฉันเลยเหมือนเซรีน่า วิลเลียม...หึ พวกเหยียดผิว”
- Tara Thornton : The Fourth Man in the Fire

อีกลักษณะหนึ่งคือความขัดแย๎งเรื่องการเหยียดผิวและอคติทางเพศ เห็นได๎จากตัวละครที่
เป็นคนผิวดาก็มักจะโดนดูถูกและประเมินคําเอาไว๎ต่ากวําคนผิวขาวในเรื่อง ทั้งในแบบที่เกิดขึ้น
อยํางเป็นรูปธรรมและแบบที่ตัวละครคนผิวดาอยําง Tara Thornton เจอเหตุการณ์ตํางๆ ดังกลําว
จนติดที่จะคิดไปเองจนชินวําตนถูกเหยียดและถู กสังคมเอาเปรียบเชํนกัน สํวนอคติทางเพศเรื่อง
เพศที่สามก็ยิ่งทาให๎เกิดชํองวํางและการวิวาทกันระหวํางตัวละครอยําง Lafatyette Reynolds เกย์
ผิวดาทีม่ ักจะถูกตัวละครผิวขาววิพากษ์วิจารณ์และแสดงออกเชิงดูถูกอยูํในบางครั้งเชํนกัน
2.) ความขัดแย๎งภายในจิตใจ
ความขัดแย๎งภายในจิตใจของตัวละครในละครโทรทัศน์เรื่องนี้คือความขัดแย๎งระหวํางการ
เลือกทาตามความต๎องการของตนและความถูกต๎อง โดยตัวละครมักตกอยูํในสถานการณ์ของการ
เลือกกระทาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ตัวละครแวมไพร์อยําง Bill Compton มีความขัดแย๎งภายจิตใจในเรื่อง
การอดกลั้นตํอความเป็นแวมไพร์ที่หิวกระหายเลือด และการพยายามใช๎ชีวิตตามวิถีหลักในการอยูํ
รํวมกับมนุษย์อยํางสันติ สิ่งนี้ทาให๎เกิดผลที่ตามมาเป็นแรงต๎านในการดาเนินชีวิตของ Bill ที่เขาถูก
กีดกันจากสังคมมนุษย์และดูผิดแปลกจากสังคมแวมไพร์เชํนกัน
“รู้ไหมสมัยนี้คนตั้งเท่าไรที่นอนกับแวมไพร์ บางครั้งบางคนก็หายไปเลย
…ก็ได้เธอพูดกับเขาแค่นาทีเดียวเอง เธอไม่รู้หรอกว่าเขาดูดเลือดมากี่คนแล้ว
ในชั่วไม่รู้กี่ศตวรรษที่เขามีชีวิตอยู่...ให้ตายเถอะ ซูคกี้ เขาเป็นแวมไพร์”
- Tara Thornton : Strange Love

“ฉันต้องเอาเสื้อเปื้อนเลือดไปฝังเพราะกลัวยายจะรู้ว่าเมื่อคืนฉันโดนมาปางตาย
แล้ววันนี้ฉันก็เกือบตายอีก แล้วจะให้ฉันคบคุณต่อไปทําไม”
- Sookie Stackhouse : Mine

Sookie Stackhouse มีความขัดแย๎งในจิตใจเรื่องการความต๎องการที่แท๎จริงกับความ
ถูกต๎องตามบรรทัดฐานของสังคมที่เธอต๎องควบคุมจิตใจและการแสดงออกของเธอ ยิ่งในภาวะที่
เธอได๎ยินความคิดของผู๎อื่นก็ยิ่งทาให๎เธอรู๎วําสังคมดูถูกสิ่งที่เป็นความต๎องการและทางเลือกที่เธอ
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ได๎เลือกอยํางไรบ๎าง ความรักระหวํางเธอและ Bill ก็เป็นความรักที่ถูกเหยียดหยามวําต่าช๎าและนํา
รังเกียจที่มนุษย์คนหนึ่งไมํควรเข๎าไปยุํงเกี่ยว ทาให๎เธอกลายเป็นคนที่แปลกแยกจากสังคมเชํนกัน
Eric Northman มีความขัดแย๎งภายในจิตใจในเรื่องของการมีความรู๎สึกแบบมนุษย์หรือ
การไมํรู๎สึกถึงความอํอนไหวหรืออารมณ์ใดๆ ด๎วยการเป็นแวมไพร์อายุกวํา พันปี ที่เขามองเห็นและ
ผํานโลกในมุ มตํางๆ มาเป็นระยะเวลานานจนเริ่ม ชินชาและไมํ รู๎สึกถึงสิ่ ง ใด แตํเมื่ อได๎รู๎จั กกับ
Sookie ก็ทาให๎เขาเริ่มกลับมารู๎สึกแบบมนุษย์ที่ตัวเขาเองก็พยายามปิดกั้นมันเอาไว๎
4. ตัวละคร
ตัวละครสาคัญที่ปรากฏในละครโทรทัศน์เรื่อง True Blood ทั้ง 2 ฤดูกาล มีลักษณะเป็น
แบบตัวละครหลายมิติ (well-rounded character) ทั้งหมด ได๎แกํ
1.) Bill Compton

ภาพที่ 98 : Bill Compton

"ผมเคยฆ่า 2-3 คน โดยไม่ตั้งใจ เพราะผมมั่นใจไม่ได้ว่าจะได้อาหารมื้อหน้าเมื่อไร เดี๋ยวนี้ไม่ใช่
แบบนั้นแล้ว มีทั้ง Tru Blood และผมสามารถหาเลือดบริจาคได้จากคลินิกในมอนโร ผมสะกดให้
คนยอมให้ผมดูดเลือดได้ด้วยความรัก หลังจากนั้นพวกเขาจะลืมมันไป"
- Bill Compton : The First Taste

"ซูคกี้เป็นของฉัน”
- Bill Compton : Mine

Bill Compton เป็นตัวละครเอกฝ่ายชายของเรื่องตลอดทั้ง 2 ฤดูกาล Bill เป็นแวมไพร์อายุ
ราว 176 ปี ซึ่งเขาถูกเปลี่ยนเป็นแวมไพร์ในชํวงอายุประมาณ 30 ปี โดยทุกคนมักเรียกเขาวํา
Vampire Bill เขามีใบหน๎าหลํอเหลาแบบผู๎ใหญํ ดวงตาสีน้าตาลเข๎มและผมน้าตาลออกดา แมี
ความสูงปานกลาง มีผิวขาวซีดแบบแวมไพร์ มักแตํงกายด๎วยเสื้อผ๎าที่ดูเรียบๆ และเป็นผู๎ใหญํ
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Bill มีอุปนิสัยในชํวงแรกเป็นแวมไพร์ที่มีความรู๎สึกแบบมนุษย์ มีความรู๎สึ กเห็นอกเห็นใจ
ผู๎อื่นที่ตัวเขายังคงรักษาความเป็นมนุษย์ในตัวเองเอาไว๎ เห็นได๎จากเขาเลือกจะไมํดูดเลือดจาก
เหยื่อโดยตรงและจะไมํดูดเลือดจนเหยื่อเสียชีวิต แตํเขาจะใช๎วิธีสะกดให๎เหยื่อไมํรู๎สึกหวาดกลัว
เพื่อเขาจะได๎ดูดเลือดและปลํอยให๎เหยื่อกลับไปใช๎ชีวิตตามปกติ โดยเลือกจะใช๎ชีวิตอยูํรํวมกับ
มนุษย์อยํางสันติและหวังวําจะได๎รับการยอมรับจากมนุษย์
"แวมไพร์มีเรื่องให้เดือดร้อนได้ตลอด เดือดร้อนโดยมีคุณอยู่ด้วยยังดีกว่า"
- Bill Compton : Escape from Dragon House

“คุณสแต็คเฮาส์ คุณจะให้เกียรติเป็นภรรยาผมได้ไหม”
- Bill Compton : Beyond here lies nothin

Bill เป็นตัวละครลักษณะรอบด๎าน (well-rounded character) ที่ตัวเขามีพัฒนาการที่
ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเมื่อผํานชํวงแรกของเนื้อเรื่องมา Bill เริ่มแสดงให๎เห็นถึงด๎านมืดของเขาออกมา
อยูํเรื่อยๆ โดยเขามักจะแสดงออกอยํางอํอนโยนและเป็นสุภาพบุรุษตํอบุคคลที่สาคัญตํอเขา แตํก็
มักจะแสดงออกอยํางโหดร๎ายและเลือดเย็นกับคนอื่นๆ ที่ไมํมีความสาคัญหรือขัดขวางเป้าหมาย
ของเขา ซึ่งเนื้อเรื่องได๎บอกเลําถึง Bill ในชํวงแรกที่เขาเป็นแวมไพร์วําเลือดเย็นดูดเลือดอยําง
บ๎าคลั่ง จนกระทั่งตัวเขาเบื่อหนํายและรังเกียจตัวเอง จึงเข๎าสูํการดาเนินชีวิตในวิถีหลัก และได๎
กลายเป็น Bill Compton ที่เรารู๎จักตามเนื้อเรื่องที่พบรักและคอยปกป้อง Sookie Stackhouse
2.) Sookie Stackhouse

ภาพที่ 99 : Sookie Stackhouse
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“ฉันไม่ถึงกับโง่สนิทหรอกนะ ...หุบปากหยาบคายของคุณเลยนะ ถึงคุณเป็นแวมไพร์แต่เวลาพูด
กับฉัน คุณต้องพูดแบบกําลังพูดอยู่กับสุภาพสตรี”
- Sookie Stackhouse : Strange Love

Sookie Stackhouse เป็นตัวละครเอกฝ่ายหญิงของเรื่องทั้ง 2 ฤดูกาล Sookie เป็นหญิง
สาววัย 25 ปี ทางานเป็นสาวเสิร์ฟอยูํที่ร๎าน Merlotte Sookie เป็นสาวผมบลอนด์ดวงตาสีน้าตาล
ผิวขาว รูปรํางสมสํวนและมีความสูงปานกลาง และสํวนใหญํมักจะแตํงตัวด๎วยชุด sundress ยาว
ดูเบาสบาย และชุดพนักงานเสิร์ฟที่เป็นเสื้อยืดรัดรูปและกางเกงขาสั้นเป็นหลัก
Sookie มีอุปนิสัยที่เข๎ากับผู๎อื่นได๎งําย ยิ้มแย๎ม แตํเมื่อเวลาที่เธอไมํมีสมาธิจนไมํสามารถ
ปิดกั้นเสียงความคิดของผู๎อื่นได๎ Sookie จะกลายเป็นผู๎หญิงขี้หงุดหงิด อารมณ์ร๎อนและปากไว แตํ
เธอก็มักจะเป็นคนขี้สงสารและเห็นอกเห็นใจผู๎อื่นมากเชํนกัน Sookie มีความกล๎าหาญจนกระทั่ง
กลายเป็นความบ๎าบิ่นไมํกลัวตาย ซึ่งทาให๎เธอตกอยูํในสถานการณ์ลาบากอยูํหลายๆ ครั้งจากการ
ที่เธอชอบตํอปากตํอคากับแวมไพร์หรือแม๎กระทั่งกับมนุษย์ด๎วยกันที่เธอเห็นวําพวกเขากาลังทาสิ่ง
ที่ไมํเข๎าทําในสายตาของเธอ
“หัวใจฉันระส่ําระสาย...ชีวิตฉันกลับตาลปัตร เรื่องที่เกิดขึ้นทําให้ฉันไม่มั่นใจด้วยซ้ําว่าฉันเป็น
มนุษย์หรือเปล่า...ฉันอาจเป็นตัวประหลาด”
“ตกลง ตกลง บิล คอมพ์ตัน ฉันจะแต่งงานกับคุณ”
- Sookie Stackhouse : Beyond here lies nothin

Sookie Stackhouse เป็นตัวละครลักษณะรอบด๎าน (well-rounded character) ที่มี
พัฒนาการที่ชัดเจนอยูํในหลายๆ ชํวงตามเนื้อเรื่องตั้งแตํฤดูกาลที่ 1 ถึงฤดูกาลที่ 2 ชํวงหลังจากที่
Adele Stackhouse ยายของ Sookie ถูกฆําตาย Sookie ก็ยิ่งมีความแข็งแกรํงและมีความกล๎าที่
จะเผชิญกับโลกและปัญหาตํางๆ มากขึ้น รวมถึงกล๎าตัดสินใจทาตามสิ่งที่ตนปรารถนาและเลือก
สิ่งที่ดีที่สุด เหมาะสมที่สุดให๎กับตัวเองอยูํเรื่อยๆ กล๎าตํอสู๎เพื่อ ปกป้องชีวิตของตัวเองโดยไมํรอ
ความชํวยเหลือหรือการปกป้องจากผู๎อื่น โดยเฉพาะจาก Bill แตํนอกจากด๎านของความเป็นผู๎หญิง
แกรํง Sookie ก็ยังมีอีกด๎านที่เป็นความอํอนไหวและอํอนโยนกับทุกๆ คนรอบข๎างเธอ และมีความ
สงสารให๎กับคนอื่นๆ ที่กาลังตกอยูํในสถานการณ์ยากลาบากหรือกาลังเศร๎าโศกเสียใจอยูํ
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3.) Eric Northman
Eric Northman เป็นตัวละครเอกฝ่ายชายอีกตัวหนึ่งของเรื่อง Eric เป็นแวมไพร์ไวกิ้งอายุ
กวําพันปีที่ถูกเปลี่ยนเป็นแวมไพร์ในชํวงอายุราว 30 ปี Eric มีใบหน๎าที่หลํอเหลา ผิวกายขาวซีด
ด๎วยความเป็นแวมไพร์ที่มีอายุเกําแกํ รูป รํางสูงและสงํางาม ผมสีบลอนด์ทอง มักแตํงกายด๎วย
เสื้อผ๎าที่คลํองตัวด๎วยเสื้อยืดหรือเสื้อกล๎ามและกางเกงหนังสีดา และบํอยครั้งที่มักจะสวมเสื้อหนัง
สีดาเชํนกัน

ภาพที่ 100 : Eric Northman

Eric มีอุปนิสัยที่คาดเดายาก แตํหลักๆ คือเป็นคนพูดน๎อย ไมํแสดงอารมณ์ หรือปฏิกิริยา
ใดๆ ให๎ผู๎อื่นรู๎เนื่องจากเขาเหมือนจะตัดขาดจากด๎านที่เป็นมนุษย์ในตัวไปเรียบร๎อยแล๎ว มีความเจ๎า
เลํห์แบบหน๎าตาย และด๎วยความที่เป็นแวมไพร์อายุมากกวําพันปีจึงทาให๎เขาเชื่อมั่นในพละกาลัง
และความแข็งแกรํงของตนมาก ยิ่งความเป็นเผําไวกิ้งก็ยิ่งทาให๎ Eric เป็นคนโหดร๎าย ป่าเถื่อน และ
มีความกล๎าหาญแบบนักรบโบราณที่ไมํเกรงกลัวตํอความตาย
"กินเข้าไปได้อย่างไร รสชาติเหมือนโลหะแถมแย่เหลือทน...ทรูบลัด ใช้ยังชีพได้ก็จริง
แต่คงน่าเบื่อแทบกระอัก”
- Eric Northman : Plaisir D'Amour

“ผมไม่ได้เจอผู้สร้างของผมมานานกว่านั้นมาก แต่ผมก็ยังภักดีต่อเขา...ภักดีอย่างเข้มข้นที่สุด”
- Eric Northman : Hard-Hearted Hannah
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“ทําไมผมต้องช่วยคุณด้วยพวกแปลงร่าง...คุณให้ซูคกี้ สแต็คเฮาส์กับผมได้ไหม...น่าเสียดาย นั่น
จะเป็นบรรณาการที่ผมไม่ลืมง่ายๆ แน่”
- Eric Northman : Frenzy

Eric Northman เป็นตัวละครลักษณะรอบด๎าน (well-rounded character) ที่มีพัฒนาการ
ให๎ เ ห็ น อยูํ ใ นหลายๆ ชํ ว ง โดยในชํ ว งแรกเป็ น แวมไพร์ เ ลื อ ดเย็ น โหดเหี้ ย มแตํ เ มื่ อ ได๎ รู๎ จั ก กั บ
Sookie Stackhouse ก็ทาให๎เขามีอารมณ์ที่ซับซ๎อนมากขึ้น โดยเขาได๎สัมผัสกับด๎านที่เป็นมนุษย์
ในตัวเองอีกครั้งและได๎เริ่มสนใจในตัวเธอจนกลายเป็นความรู๎สึกชอบพอและต๎องการเป็นเจ๎าของ
นอกเหนือจากด๎านที่เย็นชาไร๎ความรู๎สึก Eric ก็แสดงให๎เห็นถึงความอํอนโยน ความรัก และความ
ภักดีตํอ Godric ผู๎สร๎างของเขา และมีความเศร๎าโศกให๎เห็นอยํางชัดเจนตอนที่ Godric เลือกจะฆํา
ตัวตายเพื่อชดใช๎ตํอการสูญเสียที่ Dallas ซึ่งหลังจากนั้น Eric ก็มีความเห็นอกเห็นใจและทาเพื่อ
ผู๎อื่นมากขึ้น บวกกับแสดงด๎านที่มีเจตนาบริสุทธิ์แตํผิดที่วิธีการแสดงออกอยูํบํอยครั้งเชํนกัน
ตัวละครอื่นๆ
1.) Sam Merlotte

ภาพที่ 101 : Sam Merlotte

“ฉันจ้างนายมาทําอาหาร ไม่ได้ให้นายมาอัดลูกค้า”
- Sam Merlotte : Burning house of love

Sam Merlotte เป็นเจ๎าของร๎าน Merlotte ที่ Sookie และเพื่อนๆ ทางานอยูํ Sam เป็นชาย
หนุํมวัย 33 ปี ที่ตัวเขาเองเป็นพวกแปลงรําง (shapeshifter) และมีความรู๎สึกที่พิเศษตํอ Sookie
และมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับ Tara Sam เป็นชายหนุํมรูปรํางกายา สูงพอประมาณ มีดวงตาสีเทา
และผมสีน้าตาลปลํอยทรงยุํงเหยิง Sam เป็นคนใจกว๎างและจริงใจ แตํบํอยครั้งก็เอาแตํใจและเอา
ความคิดของตนเป็นใหญํและไมํชอบถูกเอารัดเอาเปรียบเชํนกัน เขาเป็นเป็นทั้งเพื่อนและเจ๎านาย
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และเป็นเจ๎าของร๎านที่ดีให๎กับทุกๆ คนในเมืองและคอยให๎การชํวยเหลือ Sookie และเพื่อนๆ ของ
เขาอยูํเสมอ
2.) Tara Thornton

ภาพที่ 102 : Tara Thornton

"ฉันขอโทษ ฉันอยู่กับคนอื่นไม่เป็น...ฉันไม่เคย ฉันอาจจะเป็นพวกมีแฟนไม่ได้ด้วยซ้ํา"
- Tara Thornton : Burning House of Love

Tara Thornton เป็นเพื่อนสนิทที่ดีที่สุดในชีวิตของ Sookie ตั้งแตํวัยเด็ก Tara เป็นสาวผิว
ดารูปรํางสูงและมีสัดสํวนแบบนักกีฬา Tara มาทางานเป็นบาร์เทนเดอร์อยูํที่ร๎าน Merlotte และ
กลําวได๎วําเธอเป็นคนที่มีความฉลาดและมีหัวคิดมากที่สุดคนหนึ่งในเมือง แตํ ด๎วยความเป็นคน
ปากร๎าย ชอบประชดประชันและพูดจาถากถาง รวมถึงใจร๎อนขี้โมโหได๎กับทุกเรื่อง และมีอารมณ์ที่
แปรปรวนมากที่เป็นผลมาจากความยากลาบาก และการต๎องดิ้นรนตํอสู๎ชีวิตเพื่อแมํติดเหล๎าที่
ไมํได๎เลี้ยงดูเธอแล๎วก็ยังทาร๎ายเธอตลอดตั้งแตํเด็กจนโตก็ทาให๎ผู๎คนไมํคํอยชอบ และเลือกจะไมํ
ข๎องเกี่ยวกับ Tara เป็นสํวนใหญํ แตํถึงอยํางไร Tara ก็เป็นคนรักพวกพ๎องสามารถปกป้องเพื่อนรัก
อยําง Sookie และคนอื่นๆ จนกระทั่งถึงขั้นอคติกับพวกที่เธอคิดวําจะเป็นภัยตํอบุคคลที่เธอรัก
รวมไปถึงอคติตํอแวมไพร์ด๎วยเชํนกัน
3.) Jason Stackhouse

ภาพที่ 103 : Jason Stackhouse
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"ฉันเป็นพี่ชายที่เลวที่สุดในโลก"
- Jason Stackhouse : The Fourth Man in the Fire

Jason Stackhouse เป็นพี่ชายของ Sookie ซึ่งไมํได๎มีความสามารถพิเศษเชํนที่น๎องสาวมี
Jason เป็นชายหนุํมผิวขาววัย 20 ปลายๆ ผมสีบลอนด์ ดวงตาสีฟ้าและมีความสูงปานกลาง มี
เสนํห์ดึงดูดทางเพศ Jason ทางานเป็นคนงานซํอมถนนกับเพื่อนสนิทของเขา Hoyt Fortenberry
Jason เป็นคนหน๎าตาดี มีรํางกายที่แข็งแรงมาก แตํก็เป็นคนที่ไมํมีเลํห์เหลี่ยมจนถึงขั้นซื่อบื้อและ
หัวช๎า โดยเขาเป็นคนที่แสดงออกอยํางจริงใจและตรงไปตรงมา มีจิต ใจที่ดีไมํคิดทาร๎ายใครจน
สามารถถูกโน๎มน๎าวได๎งําย สํวนอีกด๎านก็คือมีความเป็นผู๎ชายสูงมาก ทั้งหัวรุนแรง มุทะลุ หมกมุํน
ในเรื่องเพศ และใช๎อารมณ์ตัดสินปัญหามากกวําใช๎สติ จนบางครั้งถึงขั้นลงไม๎ลงมือกับน๎องสาว
ทั้งๆ ที่ตัวเขาเองก็รักน๎องมากที่สุด
4.) Lafayette Reynolds

ภาพที่ 104 : Lafayette Reynolds

"อย่าติเฟอร์รารี่เพราะไม่มีปัญญาขับ นายต้องหัดรูว้ ิธีไปให้มันสุด
...แล้ว V จะเปิดใจนายให้เห็นทุกอย่างรอบตัว"
- Lafayette Reynolds : Sparks Fly Out

Lafayette Reynolds เป็นลูกพี่ลูกน๎องของ Tara และเป็นเพื่อนที่ดีของ Sookie โดย
Lafayette เป็นเกย์ผิวดา รูปรํางบึกบึนแตํก็ชอบใช๎เสื้อผ๎าและของหรูหราราคาแพง Lafayette เป็น
คนทาอาหารอยูํที่ร๎าน Merlotte และลักลอบทาอาชีพผิดกฎหมายหลายอยํางรวมถึงค๎าเลือดแวม
ไพร์หรือ V แตํก็เป็นคนที่มีจิตใจดีและระมัดระวังวําเขาจะไมํทาให๎ลูกค๎ าต๎องเดือนร๎อน Lafayette
เป็นคนจริงใจไมํชอบทาให๎ผู๎อื่นต๎องเสียความรู๎สึก เขามักคอยดูแลชํวยเหลือคนที่เขารักโดยไมํ
คานึงวําปัญหาตํางๆ เหลํานั้นจะใหญํโตหรือประหลาดมากน๎อยเพียงใด อีกทั้ง Lafayette เป็นคน
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ที่ขี้ระแวงและระวังตัวอยูํตลอดเวลา ซึ่งตัวเขาผํานโลกและผู๎คนมามากมายจนทาให๎เขาเป็นพวก
ตลกร๎า
5.) Jessica Hamby

ภาพที่ 105 : Jessica Hamby
"แกไม่รู้หรอกว่าฉันควบคุมตัวเองได้น้อยแค่ไหน และแกไม่รู้ด้วยซ้ําว่าฉันอดอยากมาหลายวัน งั้น

ช่วยบอกเหตุผลสักข้อที่ฉันจะไม่เจาะคอแกมาหน่อยสิ"
- Jessica Hamby : To Love Is to Bury

Jessica Hamby เป็นเด็กสาววัย 17 ปีที่ถูก Bill เปลี่ยนให๎เป็นแวมไพร์เพราะการตัดสิน
โทษที่ Bill ฆําแวมไพร์ไป 1 ตนเพื่อปกป้อง Sookie Jessica มีใบหน๎าสะสวย ผมสีบลอนด์โทนส๎ม
ผิวขาว รูปรํางสูงเพรียว เติบโตในครอบครัวคริสเตียนที่เครํงครัดและถูกพํอแมํจากัดสิท ธิในการใช๎
ชีวิตคํอนข๎างมากจนกลายเป็นเด็กเก็บกดและ Jessica ก็มีความขุํนเคืองตํอพํอของเธอที่มักจะ
ทาร๎ายรํางกายของเธอและน๎องและแมํของเธออยูํบํอยๆ แตํเมื่อกลายเป็นแวมไพร์ก็ปลดปลํอย
ด๎านที่ได๎เก็บกดเอาไว๎ออกมาจนหมดจนทาให๎เธอกลายเป็นพวกเอาแตํใจ จนทาให๎ Bill และ
Sookie ต๎องลาบากใจ และเธอก็เป็นคนเจ๎าอารมณ์ที่บวกกับความเป็นแวมไพร์ก็ยิ่งทาให๎ควบคุม
ตัวเองไมํได๎ แตํเมื่อ Jessica รู๎จัก Hoyt Fortenberry เธอก็เริ่มมีอารมณ์ที่อํอนไหวและอํอนโยนลง
โดยที่พยายามจะควบคุมตนเองไมํให๎สร๎างความเดือดร๎อนให๎ผู๎อื่น
6.) Pam

ภาพที่ 106 : Pam
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"มีแวมไพร์อยู่ในร่องอกเธอ ฉันช่วยเอาออกให้เอง"
- Pam : Plaisir D'Amour

Pam เป็นแวมไพร์ทายาทของ Eric ที่อายุราว 140 ปี Pam เป็นหญิงสาวที่รูปรํางดี มี
รสนิยมสูงชอบใช๎ของแบรนด์เนมและมักจะใช๎ของที่มีสีสันและสไตล์หวานแหวว Pam มีความภักดี
ตํอ Eric เป็นอยํางมากในฐานะที่เขาเป็นผู๎สร๎างเธอ Pam มักจะเป็นพวกขาดวาทศิลป์และ
พูดจาทื่อๆ เวลาที่ต๎องอธิบายสิ่ งที่จ ริง จั งตํอผู๎อื่น แตํก็เป็นพวกที่มีอารมณ์ขันที่นํากลัวภายใต๎
บุคลิกอํอนหวานที่สามารถฆําคนได๎อยํางหน๎าตาเฉย ซึ่ง Pam เป็นพวกเย็นชาไร๎ความรู๎สึกเวลาที่
ต๎องทางานรํวมกับผู๎อื่นรวมถึงเฉื่อยชาและไมํแยแสผู๎อื่นเชํนกัน อีกทั้ง Pam เป็นพวกเกลียดเด็ก
จนถึง ขั้นหวาดกลั วและมีรสนิยมทางเพศแบบชอบผู๎หญิง ด๎วยกัน และเชื่ อวําแวมไพร์มีอานาจ
เหนือกวํามนุษย์ที่เป็นคูํขาของพวกเขา
7.) Terry Bellefleur

ภาพที่ 107 : Terry Bellefleur

"คนหายตลอดเวลาแต่ไม่เคยหายไปจริงๆ ความดีของเขาจะยังคงอยู่
...ทรงผมคุณเหมือนอาทิตย์ตกหลังระเบิดลง สวยดี”
Terry Bellefleur : You'll Be the Death of Me

Terry Bellefleur เป็นชายหนุํมวัย 30 ปี เคยรํวมรบในสมรภูมิ Gulf War Terry เป็นชายผิว
ขาว ผมสีบลอนด์ มีรูปรํางที่ดูแข็งแรง Terry เป็นคนทาอาหารอยูํที่ร๎าน Merlotte ซึ่งเขาเป็นพวกที่
แสดงความรู๎สึกไมํเป็นจนบางที่ถึงขั้นจริงใจเกินเหตุ และกลายเป็นพวกอํอนไหวเกินไปในสายตา
คนอื่นๆ ด๎วยความที่เขาเป็นทหารผํานศึกก็ยิ่งทาให๎เขามีบาดแผลในใจที่เคยสัมผัสความโหดร๎าย
ของสงคราม จนทาให๎เขาเป็นพวกละเอียดอํอนและอํอนไหวกับทุกสิ่งมากเกินไป แตํ Terry ก็เป็น
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คนที่มีน้าใจและเข๎าใจความรู๎สึกและความต๎องการของผู๎อื่น และคอยชํวยเหลือพวกเขาให๎ผําน
เวลาที่ยากลาบากอยูํบํอยๆ เชํนกัน
8.) Arlene Fowler

ภาพที่ 108 : Arlene Fowler

“ลิซ่า มื้อเที่ยงลูกทําเองได้ ไมโครเวฟก็มีอยู่...ขอแค่มีมายองเนส
แค่ราดบนอาหารแมวโคบี้ก็กินได้แล้ว”
Arlene Fowler : I will rise up

Arlene Fowler เป็นเพื่อนรํวมงานของ Sookie ที่ร๎าน Merlotte โดย Arlene แตํงงานแล๎ว
ถึง 4 ครั้ง มีลูกแล๎ว 2 คน ซึ่งการทางานนอกบ๎านและต๎องเลี้ยงลูกไปด๎วยก็ยิ่งทาให๎เธอเป็นคนย้า
คิดย้าทา เรื่องมาก ขี้หงุดหงิดและเป็นพวกเหมือนจะเป็นโรคประสาทและคล๎ายเป็นคนเห็นแกํตัว
Arlene เป็นผู๎หญิงตัวเล็ก ผมสีแดงชอบแตํงหน๎าเข๎มๆ ซึ่งเธอมักจะมีคาพูดที่ทาให๎ผู๎อื่นต๎องเก็บกับ
ไปคิดมาก แตํขณะเดียวกันเธอก็เป็น คนที่ไมํมีเลํห์เหลี่ยมและไมํปองร๎ายผู๎อื่น Arlene สนิทกับ
Sookie มาก และ Sookie ก็มักจะรับฟังปัญหาและอยูํเคียงข๎าง Arlene อยูํบํอยๆ โดยทั้งคูํรู๎จักกัน
มานานจนคล๎ายกับเป็นพี่น๎อง ซึ่ง Arlene ก็เป็นคนขยันและตั้งใจทางานและมีมุมที่นําสงสารให๎
เห็นจากการที่เธอเป็นคนไมํมั่นใจในตัวเองและต๎องการกาลังใจอยูํบํอยๆ
9.) Andy Bellefleur

ภาพที่ 109 : Andy Bellefleur
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"รอบตัวฉันมีแต่ไอ้พวกเวร”
Andy Bellefleur : To Love Is to Bury

Andy Bellefleur เป็นนักสืบประจาสถานีตารวจและเป็นลูกพี่ลูกน๎องกับ Terry Bellefleur
Andy เป็นชายผิวขาววัยกลางคนรูปรํางอ๎วน มีอุปนิสัยที่ขี้คุยและขาดความภาคภูมิใจในตัวเอง
จากการที่ไมํเคยทาคดีใดสาเร็จเลย เขามักจะทึกทักสรุปรูปคดีเอาเองโดยปราศจากน้าหนักและ
มักจะกลําวหาผู๎อื่นอยูํบํอยๆ จนทาให๎เขาถูกพักราชการ คาพูดของ Andy บํอยครั้งเป็นคาพูดที่ทา
ร๎ายจิตใจและตอกย้าความรู๎สึกสูญเสียให๎ผู๎อื่นต๎องเจ็บใจจนทาให๎เขาดูเป็นคนใจดา แตํ Andy ก็
เริ่มพิสูจน์ตัวเองและปกป้องเมืองที่เขารักในชํวงที่ถูกพักราชการและเริ่มเปิดใจและเข๎าใจผู๎อื่นมาก
ขึ้น เป็นที่ยอมรับและมีมิตรแท๎มากขึ้นในเนื้อเรื่องชํวงหลัง
5. ฉาก (Setting)
ละครโทรทัศน์เรื่อง True Blood ทั้ง 2 ฤดูกาล ดาเนินเรื่องสํวนใหญํด๎วยฉากที่เป็นเมือง
สมมุติชื่อ Bon Temps อยูํในเขต Renard Parish ใกล๎กับเมืองใหญํชื่อ Shreveport ในรัฐ
หลุยส์เซียนํา เมือง Bon Temps มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน โดยเมืองถูกกํอตั้งขึ้นในชํวงศตวรรษ
ที่ 18 ที่ในชํวงสงครามกลางเมืองก็ทาให๎ทั้งเมืองตกอยูํในสภาพที่ทรุดโทรม หลายๆ ครอบครัว
ในชํวงประวัติศาสตร์ก็ยัง คงมีลูกหลานที่อาศัยอยูํในเมือง Bon Temps จนถึงปัจจุบัน โดย
ครอบครัว Stackhouse ก็ตั้งรกรากอยูํที่เมืองนี้เป็นเวลากวํา 200 ปีแล๎ว ครอบครัว Compton ก็มี
ทายาทคนสุดท๎ายที่เสียชีวิตไปในปีค.ศ. 2008 โดย Bill Compton ตัวละครเอกของเรื่องตัดสินใจ
กลับมาอาศัยอยูํที่เมืองนี้ ซึ่งเป็นบ๎านเกิดของเขาตั้งแตํชํวงเวลาที่เขายังเป็นมนุษย์และเป็นทหาร
ในสงครามกลางเมืองที่ตํอสู๎เคียงบําเคียงไหลํกับบรรพบุรุษของหลายๆ ตระกูลใน Bon Temps

ภาพที่ 110 : สถานที่สาคัญในเมือง Bon Temps
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ภาพที่ 111 : บ๎านของ Bill และ Sookie

ภาพที่ 112 : ร๎าน Merlotte และ Fangtasia

Bon Temps เป็นเมืองเกําแกํที่บ๎านชํองของชาวเมืองก็อยูํในสภาพที่เกํามากอยํางเชํน
บ๎านของ Sookie และ Bill ที่มีอายุมากกวํา 200 ปี แตํก็ผสมกับยํานที่มีสิ่งปลูกสร๎างใหมํในอีกด๎าน
หนึ่งของเมืองเชํนกัน Bon Temps มีโบสถ์ประจาเมืองที่เป็นศูนย์รวมของชาวเมืองในพิธีการหรือ
โอกาสสาคัญและมีสุสานที่คั่นกลางระหวํางพื้นที่บ๎านของ Sookie และ Bill โดยสิ่งปลูกสร๎างใหมํๆ
คือโรงแรมและอพาร์ทเมนท์ตํางๆ รวมถึงร๎าน Merlotte ของ Sam Merlotte ที่มีบริการขายอาหาร
และเป็นบาร์ที่เป็นที่นิยมมากของชาวเมือง และเป็นร๎านเดียวที่เปิดในเมืองนี้เชํนกัน ซึ่ง Merlotte ก็
เป็นที่ทางานของตัวละครหลายๆ ตัวด๎วยเชํนกัน ซึ่งบรรดาลูกค๎าก็มักจะเป็นหน๎าเดิมๆ ที่เป็นที่
คุ๎นเคยกันอยูํแล๎ว และพนักงานเสิร์ฟก็ไมํได๎ทาการต๎อนรับหรือมีมารยาทตํอลูกค๎ามากนักเชํนกัน
Bon Temps แสดงลักษณะของการเป็นเมืองเกําแกํที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน และมี
เรื่องราวเหนือธรรมชาติแอบแฝงอยูํ ถึงแม๎เมืองจะตั้งอยูํในเขตพื้นที่ที่หํางออกไปจากตัวเมือ งใหญํ
แตํก็มีความเจริญในรูปแบบตํางๆ เข๎าถึงประชาชนในเมืองไมํ ตํางอะไรจากเมืองใหญํ แตํด๎วย
สภาพการเป็นเมืองที่ตั้งอยูํในพื้นที่หํางไกลและโดดเดี่ยว อีกทั้งประชากรในเมืองก็มีไมํเยอะมาก
นักก็ยิ่งทาให๎เข๎าถึงเนื้อเรื่องและเป็นสํวนหนึ่งกับเรื่องราวได๎งํายๆ เพราะมีส ถานที่เพียงไมํกี่แหํงที่
เป็นฉากในการดาเนินเรื่องราวที่มีเหตุการณ์ตํางๆ เกิดขึ้น ซึ่งฉากก็ได๎บอกเลําจากตัวมันเองในแงํ
ของการมีความทรงจาในเหตุการณ์ตํางๆ แอบแฝงอยูํเชํนกัน
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6. สัญลักษณ์ (Symbol)
ละครโทรทัศน์เรื่อง True Blood ได๎ใช๎แวมไพร์สื่อความหมายในเรื่องเพศเชํนเดียวกับ
แนวเรื่องแวมไพร์เรื่องอื่นๆ โดยเราจะเห็นวําแวมไพร์นั้นมั กจะมี คูํขาที่เป็นมนุษย์ และแวมไพร์
ก็มักจะใฝ่หาคูํรํวมชีวิตของตนด๎วยกันทั้งสิ้น และมักจะไมํก๎าวกํายหรือละเมิดสิทธิ์ของกันและกัน
ดังจะเห็นได๎วําเมื่อแวมไพร์เป็นเจ๎าของมนุษย์คนใดและประกาศออกมาด๎วยวาจาถึงความเป็นเจ๎า
แล๎วก็เทํากับวําแวมไพร์ตนอื่นๆ ไมํมีสิทธิ์จะเข๎ามายุํงเกี่ยวกับมนุษย์คนนั้นได๎อีก แวมไพร์ยังคงเป็น
สัญลักษณ์ที่สื่อถึงเรื่องเพศที่เรําร๎อนคล๎ายเป็นสิ่งยั่วยุที่ลํอลวงให๎มนุษย์เข๎ามาติดกับ แตํเรื่องเพศ
ระหวํางมนุษย์และแวมไพร์ในเรื่องนี้ก็ไมํได๎เสนอแบบคํอนไปในทางที่หมกมุํนหรือเสื่อมทรามเชํนที่
แนวเรื่องแวมไพร์รูปแบบเกํานาเสนอ

ภาพที่ 113 : Bill และ Sookie

ภาพที่ 114 : Eric และ Sookie

ถึงแม๎วําจะมีการดูดเลือดในระหวํางรํวมเพศกันระหวํางแวมไพร์และมนุษย์ที่เป็นคูํของตน
แตํสํวนมากมนุษย์ล๎วนแตํเป็นผู๎ ที่เสนอตัวให๎แวมไพร์ดูดเลือดด๎วยความสมัครใจเป็นสํวนใหญํ
ทั้ ง นี้ เ ป็ น เพราะแวมไพร์ ใ นละครโทรทั ศ น์ เ รื่ อ งนี้ มี เ สนํ ห์ ที่ นํ า หลงใหลและชวนให๎ ม นุ ษ ย์ รู๎ สึ ก
ปรารถนาหรือไมํก็เป็นความรู๎สึกที่เกิดจากทั้งสองฝ่ายรํวมกัน เห็นได๎จากตัวละครเอกชายและหญิ ง
ของเรื่องที่ความสั มพันธ์ ทางเพศนั้นไมํได๎เกิดจากการบังคับหรือมาจากอานาจแวมไพร์ในการ
ควบคุมจิตใจแตํอยํางใด ความสัมพันธ์ของคูํตัวละครเอกกลับเป็นความสัมพันธ์แบบระยะยาวและ
อยูํบนพื้นฐานของความรักที่แท๎จริงและปรารถนาตํอกันทั้งสองฝ่าย ไมํใชํความรักที่มุํงไปในเรื่อ ง
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เพศแตํเพียงอยํางเดียว แตํเป็นความรักที่แสดงออกถึงการชํวยเหลือเกื้อกูลกันและรํวมกันฟันฝ่า
อุปสรรคที่เข๎ามาพิสูจน์ความมั่นคงของความรักที่ทั้งคูํมีให๎กัน
อีกทั้งเรื่องเพศก็ไมํได๎มีให๎เห็นแคํกับคูํมนุษย์และแวมไพร์ แตํยังมีให๎เห็นในความสัมพันธ์
ของตัวละครคูํอื่นๆ ที่เป็นมนุษย์ทั้งคูํเชํนกัน ซึ่งเนื้อเรื่องก็เสนอพัฒนาการของความสัมพันธ์ที่เรื่อง
เพศก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งในความสัมพันธ์ของทุกๆ คูํ แตํก็ไมํใชํเรื่องหลักที่ขาดไมํได๎และไมํใชํสิ่ง
ที่สํอไปในทางที่ไมํดีหรือเป็นภัยตํอตัวละครมากเทําที่แนวแวมไพร์รูปแบบเกํามักจะนาเสนอ กลําว
ได๎วําสาหรับละครโทรทัศน์เรื่องนี้ที่เป็นแนวเรื่องแวมไพร์นั้น เรื่องเพศก็ยังคงเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึง
แวมไพร์อยูํ แตํเรื่องเพศได๎เปลี่ยนความหมายที่คํอนไปในทางการเป็นองค์ประกอบหนึ่งของความ
รักที่เป็นขั้นตอนหนึ่งและเป็นองค์ประกอบหนึ่งในความสัมพันธ์ ไมํใชํเป็นเรื่องเพศที่สื่อความหมาย
ไปในทางการลํอลวงหรือลุํมหลงจนทาให๎ตัวละครอยูํในสภาพที่ไร๎จิตใจหรือไร๎ความรู๎สึกผิดชอบ
เชํนที่แนวเรื่องแวมไพร์แบบเกําเคยเสนอ
7. มุมมองในการเล่าเรื่อง (Point of view)
ละครโทรทัศน์เรื่อง True Blood ทั้ง 2 ฤดูกาลดาเนินเรื่องด๎วยมุมมองการเลําเรื่องแบบรู๎
รอบด๎าน ผู๎ชมสามารถรับรู๎เหตุการณ์ในเรื่องได๎ตามลาดับและเข๎าถึงความรู๎สึกของตัวละคร และ
มองเห็นพัฒนาการของตัวละครทุกตัวผํานการตัดสินใจและปัจจัยรอบๆ ตัวอยํางครอบคลุม
4.2.3 ละครโทรทัศน์เรื่อง The Vampire Diaries
1. โครงเรื่อง (Plot)
ฤดูกาลที่ 1

ภาพที่ 115 : Elena พบกับ Stefan

Elena Gilbert พยายามกลับมาใช๎ชีวิตอยํางปกติหลังจากที่สูญเสียพํอและแมํไปใน
อุบัติเหตุทางรถยนต์ ในวันแรกของการเปิดภาคเรียนใหมํ Elena พบกับ Stefan Salvatore
นักเรียนใหมํที่เพิ่งย๎ายกลับมาอยูํท่ี Mystic Falls ที่แท๎จริงแล๎วเขาเป็นแวมไพร์
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ภาพที่ 116 : Damon กํอความวุนํ วาย

เรื่องราวไมํราบรื่นอยํางที่คิดเมื่อ Vicki Donovan น๎องสาวของ Matt Donovan อดีตแฟน
หนุํมของ Elena ถูกบางสิ่งทาร๎ายในคืนงานปาร์ตี้ และ Stefan ก็พบวํา Damon Salvatore พี่ชาย
ของเขาก็กลับมาในเมืองด๎วยเหตุผลบางอยํางเชํนกัน ตํอมา Damon กํอปัญหามากมายแตํไมํ
สามารถป่วนความรักของน๎องชายได๎ Damon จึงเปลี่ยนเป้าหมายไปที่ Caroline Forbes เพื่อนกึ่ง
คูํแขํงของ Elena ทาให๎ Stefan วางแผนใช๎ Caroline เป็นเหยื่อลํอเพื่อจับตัว Damon มาขังไว๎ที่คุก
ใต๎ดินบ๎าน Salvatore

ภาพที่ 117 : Damon เปลี่ยน Vicki เป็นแวมไพร์

ภาพที่ 118 : Bonnie ได๎เครื่องรางของ Emily Bennett

Bonnie Bennett เพื่อนสนิทอีกคนของ Elena ก็พยายามเตือน Elena ไมํให๎วางใจเรื่อง
ที่มาของ Stefan Bonnie รู๎ความจริงจากยายของเธอวําแท๎จริงแล๎วเธอสืบเชื้อสายจากบรรพบุรุษที่
เป็นแมํมด และ Bonnie ก็ได๎สร๎อยคออาพันที่ Damon กาลังตามหา และพบวํามันเป็นสมบัติของ
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Emily Bennett แมํมดผู๎ทรงพลังและเป็นบรรพบุรุษของเธอ ภายหลัง Damon หนีรอดมาได๎และไป
ดูดเลือด Vicki Donovan และเปลี่ยนเธอกลายเป็นแวมไพร์

ภาพที่ 119 : Stefan ฆํา Vicki

ภาพที่ 120 : Emily สิงรําง Bonnie เพื่อทาลายเครื่องราง

Vicki บ๎าคลั่งควบคุมตัวเองไมํได๎และพยายามทาร๎าย Elena และ Jeremy Gilbert จนทา
ให๎ Stefan จาต๎องฆําเธอ อีกด๎าน Emily เข๎าสิง Bonnie ทาลายสร๎อยคออาพันที่เป็นเครื่ องรางเปิด
สุสานที่เป็นความหวังของ Damon ซึ่งที่แท๎จริงแล๎วเขากลับมา Mystic Falls เพื่อเปิดสุสานชํวย
Katherine Pierce แวมไพร์อดีตคนรักที่ถูกขังอยูํในสุสานจากเหตุการณ์สังหารแวมไพร์ในปี ค.ศ.
1864

ภาพที่ 121 : Caroline เริ่มคบหากับ Matt

ภาพที่ 122 : Alaric เริ่มคบหากับ Jenna

129

ภาพที่ 123 : Elena รู๎ความจริงเรื่อง Katherine

จากเหตุการณ์ทั้งหมดทาให๎ Elena เลือกจบความสัมพันธ์ของเธอกับ Stefan แตํก็ปรับ
ความเข๎าใจกันและกลับมาคบหากันอีกครั้ง แตํ Elena พบความจริงวําเธอมีใบหน๎าเหมือนกับ
Katherine คนรักเกําของ Stefan กับ Damon ทาให๎เธอหุนหันขับรถออกไปและประสบอุบัติเหตุ
อีกด๎าน Caroline เริ่มคบหากับ Matt และ Mystic Falls ก็มีครูสอนประวัติศาสตร์คนใหมํชื่อ
Alaric Saltzman ที่รู๎เรื่องราวของแวมไพร์และกาลังคบหากับ Jenna Sommers น๎าของ Elena
และ Jeremy

ภาพที่ 124 : Damon ชํวยชีวติ Elena

ภาพที่ 125 : Damon พา Elena มาที่จอร์เจีย

ภาพที่ 126 : Anna มาตีสนิท Jeremy
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ทาให๎เธอหุนหันขับรถออกไปแล๎วเกิดอุบัติเหตุแตํ Damon มาชํวยไว๎และพาเธอไปจอร์เจีย
เพื่อพบกับเพื่อนเกําที่เป็นแมํมดเพื่อให๎หาวิธีชํวย Katherine ออกจากสุสาน ตํอมา Stefan บอก
ความจริงกับ Elena วําเขาเป็นคนชํวยเธอจากอุบัติเหตุที่เธอสูญเสียพํอกับแมํไปและเธอไมํใชํลูก
แท๎ๆ ของบ๎าน Gilbert แตํเป็นพวก Pierce สายเลือดของ Katherine โดย Elena และ Jenna สืบ
จนรู๎วําแมํแท๎ๆ ของ Elena ชื่อ Isobel Flemming อดีตภรรยาของ Alaric ด๎าน Jeremy ได๎รู๎จักกับ
Anna เด็กผู๎หญิงที่แท๎จริงเป็นแวมไพร์ที่มาตีสนิทเขาเพื่อใช๎ประโยชน์ในการปลดปลํอยแมํของตนที่
ติดอยูํในสุสาน

ภาพที่ 127 : Bonnie และยายใช๎พลังเปิดผนึกสุสาน

ภาพที่ 128 : Isobel

ภาพที่ 129 : Damon ฆํา Alaric

Damon และ Anna ทาให๎สถานการณ์ต๎องมาจบที่ Bonnie Bennett ต๎องรํวมมือกับยาย
ของเธอเพื่อเปิดผนึกสุสาน Anna ชํวยแมํ ออกมาได๎สาเร็จ แตํ Damon ต๎องผิดหวังเมื่อรู๎วํา
Katherine ไมํได๎อยูํในนั้นตั้งแตํแรกและเธอไมํเคยสนใจ Damon เลย เหตุการณ์ครั้งนี้ทาให๎ยาย
ของ Bonnie สูญเสียพลังมากเกินไปจนเสียชีวิต สํวน Alaric รู๎วํา Damon เป็นคนฆํา Isobel จึง
ตามไปแก๎แค๎น Damon แตํก็ถูก Damon ฆําตาย แตํ Alaric ก็ฟื้นขึ้นมาเพราะอานาจแหวนคืนชีวิต
ที่ภรรยาของเขาเคยมอบไว๎ให๎
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ภาพที่ 130 : Stefan ถูกลักพาตัว

ผนึกที่สุสานถูกคลายออกทาให๎แวมไพร์ทั้งหมดหนีออกมาได๎ โดย Anna และ Pearl แมํ
ของเธอมาอาศัยอยูํที่บ๎านแถบชานเมืองกับแวมไพร์จานวนหนึ่งที่โกรธแค๎นพี่น๎อง Salvatore ที่เป็น
ต๎นเหตุให๎พวกเขาต๎องถูกขังอยูํกวําศตวรรษครึ่ง ตํอมา Stefan ถูกพวกแวมไพร์จากสุสานจับมา
ทรมาน แตํ Elena กับ Damon ไปขอความชํวยเหลือจาก Alaric แตํ Stefan กลับมีอาการกระหาย
เลือดหลังจากที่จาเป็นต๎องดูดเลือดของ Elena เพื่อเอาชีวิตรอดตอนหลบหนี

ภาพที่ 131: Caroline เจอศพ Vicki

ภาพที่ 132 : John ฆําแมํของ Anna

Caroline ขับรถไปติดอยูํทํามกลางพายุฝนและบังเอิญพบกับศพของ Vicki ทาให๎ Matt
และแมํของเขาเสียใจมาก และ Jeremy เลือกจะหนีความจริงโดยขอให๎ Anna เปลี่ยนเขาให๎เป็น
แวมไพร์ ตํอมา Anna กลับมาพบกวําแมํของเธอถูก John Gilbert ลุงของ Elena และ Jeremy ฆํา
ตาย Anna จึงให๎เลือดของตนไว๎กับ Jeremy เพื่อเป็นทางเลือกให๎เขากํอนเธอจะจากไป ด๎าน John
รํวมมือกับ Isobel ที่กลายเป็นแวมไพร์ตามหาอุปกรณ์สาคัญของบรรพบุรุษ Gilbert เพื่อฆําแวม
ไพร์ใน Mystic Falls และปรากฏวําทั้งคูํคือพํอและแมํที่แท๎จริงของ Elena
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ภาพที่ 133 : John ฆํา Anna

ภาพที่ 134 : Stefan ชํวย Damon

ขณะที่อุปกรณ์ลึกลับกาลังทางานอยูํ แวมไพร์ทุกตนในเมืองล๎มลงและถูกจับไปขังในห๎อง
ใต๎ดินในตึกแถวของ Gilbert รวมถึง Damon ด๎วย แตํนายกเทศมนตรี Lockwoord และ Tyler
Lockwood กลับได๎รับผลกระทบนี้ด๎วย Stefan และ Elena ขอให๎ Bonnie ชํวยชีวิต Damon สํวน
แวมไพร์ทุกตนรวมทั้ง Anna ถูกฆําตายทั้งหมด

ภาพที่ 135 : Caroline เข๎ารับการผําตัด

ภาพที่ 136 : Katherine ฆํา John

Damon Salvatore รอดชีวิตมาได๎และตัดสินใจไปดักรอ Elena ที่บ๎าน และสารภาพรักกับ
เธอแตํถูก Jenna ขัดจังหวะและเรียก Elena เข๎าบ๎านไป ด๎าน Jeremy ตัดสินใจดื่มเลือดของ Anna
และกินยานอนหลั บฆําตัวตายเพื่อจะได๎ตื่นขึ้นมาแล๎วกลายเป็นแวมไพร์ Caroline เข๎ารับการ
ผําตัดหลังจากที่เธอประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ขณะที่นั่งไปกับ Tyler และ Matt
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Elena เข๎าไปในบ๎านและพบกับ John Gilbert และสนทนากันเล็กน๎อย แตํ Elena ได๎ใช๎มีด
ตัดนิ้วของ John ข๎างที่ใสํแหวนคืนชีพและแทงเข๎าที่ท๎อง ทาให๎ John รู๎วําผู๎หญิงคนนี้คือ Katherine
หลังจากนั้น Elena กลับมาบ๎านพบวํา John นอนบาดเจ็บสาหัสอยูํ โดย John เตือนให๎ Elena รู๎วํา
Katherine อยูํในบ๎าน
ฤดูกาลที่ 2

ภาพที่ 137 : Elena กลับมาถึงบ๎าน

ภาพที่ 138 : Katherine มาที่บ๎าน Lockwood

Elena Gilbert กลับมาพบกับ John Gilbert นอนจมกองเลือดอยูํ ทันทีที่ Elena
รู๎ตัววํามีแวมไพร์อยูํในบ๎าน Katherine Pierce ก็ออกจากบ๎านไป Elena เรียกรถพยาบาลแล๎วขึ้น
ไปดู Jeremy Gilbert น๎องชายของเธอแตํเขารอดชีวิตเพราะเลือดของ Anna ได๎รักษาชีวิตของเขา
ไว๎ วันรุํงขึ้น Stefan Salvatore พบกับ Katherine ที่กาลังมีเรื่องกับ Bonnie ในงานไว๎อาลัยการ
จากไปของนายกเทศมนตรี Lockwood

ภาพที่ 139 : Caroline กลายเป็นแวมไพร์
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ภาพที่ 140 : Tyler รู๎เรื่องคาสาปหมาป่า

Caroline Forbes อาการดีขึ้นหลังจากได๎เลือดของ Damon Salvatore ชํวยชีวิตเอาไว๎แตํ
ก็ถูก Katherine ฆําตายและตื่นขึ้นมากลายเป็นแวมไพร์ Mason Lockwood กลับมาบ๎าน
Lockwood เพื่อ ตามหาพลอยสี น้าเงิ นที่จ ะชํ วยเขาแก๎ค าสาปมนุษ ย์หมาป่าและดู แล Tyler
Lockwood ให๎รับมือกับยีนหมาป่าที่ถํายทอดผํานสายเลือด Lockwood

ภาพที่ 141 : นายอาเภอล๎อมจับ Stefan กับ Damon

ภาพที่ 142 : Damon ขัดขวางแผนของ Katherine

Stefan ชํวย Caroline รับมือกับการเปลี่ยนแปลงโดย Bonnie สร๎างแหวนที่ชํวยให๎
Caroline ใช๎ชีวิตทํามกลางแสงอาทิตย์ได๎ Alaric Saltzman, Damon กับ Elena พยายามหาข๎อมูล
ของ Katherine เพื่อรับมือกับเธอ ด๎าน Damon และ Mason กลายเป็นศัตรูกันทาให๎นายอาเภอรู๎
วําพี่น๎อง Salvatore เป็นแวมไพร์ จึงพยายามล๎อมจับพวกเขาแตํ Caroline และ Elena ตามมา
ชํวยไว๎ทาให๎นายอาเภอรู๎วํา Caroline ลูกสาวของตนเป็นแวมไพร์ ตํอมา Damon จับตัว Mason
มาทรมานเพื่อให๎เปิดปากเรื่องแผนการที่เขารํวมมือกับ Katherine และความลับของพลอยสีน้าเงิน
สํวน Katherine จ๎องทาลายชีวิตรักของ Stefan และ Elena และกํอความวุํนวายหลายอยํางรวมถึง
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สะกดให๎ Jenna Sommers เป็นสายสืบให๎เธอและสั่งให๎ Jenna ใช๎มีดแทงตัวเองจนบาดเจ็บสาหั ส
ทาให๎ทุกคนวางแผนจะฆํา Katherine ในงานเลี้ยงสวมหน๎ากาก

ภาพที่ 143 : การตํอสู๎ในงานเลี้ยงสวมหน๎ากาก

ภาพที่ 144 : Lucy ซ๎อนแผน Katherine

ภาพที่ 145 : Tyler จุดชนวนคาสาปหมาป่า

ในงานเลี้ยงสวมหน๎ากาก Katherine ปลอมตัวเป็น Elena และถูก Stefan, Damon,
Bonnie, Jeremy, Caroline และ Alaric รํวมมือกันเพื่อจะฆําเธอแตํ Katherine ใช๎แมํมดชํวยสร๎าง
การเชื่อมโยงชีวิตของเธอกับ Elena ทาให๎ทุกคนไมํสามารถทาอันตรายเธอได๎ แตํแล๎ว Lucy แมํมด
ที่มากับ Katherine ก็พบวําตนเป็นญาติกับ Bonnie จึงซ๎อนแผน Katherine ทาให๎ Damon
สามารถจับเธอไปขังไว๎ในสุสานได๎ สาเร็จ สํวน Tyler พลั้งมือฆําคนและเป็นการเริ่มจุดชนวนคา
สาปตรงตามแผนของ Katherine
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ภาพที่ 146 : Stefan และ Damon ตามมาชํวย Elena

ภาพที่ 147 : Katherine เลําอดีตให๎ Elena ฟัง

เรื่องราววุํนวายผํานพ๎นไปแตํ Elena กลับถูกชายแปลกหน๎าจับตัวไปที่บ๎านร๎างหลังหนึ่ง
และได๎พบกับ Rose และ Trevor แวมไพร์ที่อายุราว 500 ปี และได๎พบกับ Elijah แวมไพร์ดั้งเดิมที่มี
แผนการบางอยํางเกี่ยวกับตัวเธอ Elijah ฆํา Trevor ตาย ตํอมา Stefan และ Damon ก็ตามมา
ชํวย Elena ไว๎ได๎ Elena จึงไปหา Katherine ที่สุสานเพื่อให๎เธอเลําเรื่องในอดีตให๎ฟัง ในคืนนั้น
Rose ตกลงจะอยูํเป็นพันธมิตรข๎างพี่น๎อง Salvatore

ภาพที่ 148 : Rose เลําเรื่องคนหน๎าเหมือนให๎ Elena ฟัง

ภาพที่ 149 : Bonnie เปิดผนึกสุสานเพื่อชํวย Jeremy
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ภาพที่ 150 : Tyler และ Jules หลายเป็นหมาป่า

Elena รู๎ความจริง วําเธอเป็นคนหน๎าเหมื อน (doppelgänger) สายเลือด Petrova
เชํนเดียวกับ Katherine ที่ Klaus แวมไพร์ดั้งเดิมที่อายุเกําแกํที่สุดตั้งใจจะใช๎เป็นเครื่องบูชายัญ
เพื่อถอนคาสาปให๎พวกเขาอยูํทํามกลางแสงอาทิตย์ได๎ แตํ Katherine ทาลายความหวัง Klaus
ด๎วยการกลายเป็นแวมไพร์และหนีมาตลอด 500 ปี ด๎าน Tyler รับมือกับการกลายรํางครั้งแรกใน
คืนพระจันทร์เต็มดวงโดยมี Caroline คอยอยูํเคียงข๎าง สํวน Bonnie ได๎รู๎จักกับ Luka และ Jonas
Martin สองพํอลูกที่เป็นพํอมดที่ทางานให๎ Elijah เพื่อมาตามหาพลอยสีน้าเงิน Damon และ
Alaric เจอกับ Jules มนุษย์หมาป่าเพื่อนของ Mason และเกิดหมายหัวเอาชีวิตกัน และ John
กลับมา Mystic Falls เพื่อมอบกริชและเถ๎าต๎นโอ๏คขาวให๎กับ Damon เพื่อใช๎กาจัดแวมไพร์ดั้งเดิม

ภาพที่ 151 : Jules ทรมาน Damon

ภาพที่ 152 : Elijah ถูกฆํา

Jules และเพื่อนฝูงหมาป่าของเธอบุกมาทรมาน Damon เพื่อหาที่ซํอนของพลอยสีน้าเงิน
และตามมาเลํนงาน Elena และ Stefan ที่บ๎านริมทะเลสาบ แตํ Tyler กลับใจมาชํวยเหลือทั้งสอง
เพราะเห็นแกํมิตรภาพที่มีกับ Elena ด๎าน Damon ได๎ Elijah ชํวยชีวิตไว๎แตํเขากับ Alaric รํวมมือ
กันฆํา Elijah แตํเผลอดึงกริชออกทาให๎ Elijah ฟื้นขึ้นและตามไปยกเลิกข๎อตกลงกับ Elena ทาให๎
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Elena ใช๎ชีวิตตัวเองเป็นเครื่องตํอรองและอาศัยทีเผลอใช๎กริชแทง Elijah ด๎วยมือของตนเอง สํวน
Bonnie ถูก Jonas ขโมยพลังแมํมดไป

ภาพที่ 153 : Katherine รํวมมือกับพี่น๎อง Salvatore

ภาพที่ 154 : Luka ถูกฆําตายขณะถอดจิต

Jules และ Tyler ออกจาก Mystic Falls ไปพร๎อมกัน สํวน Katherine หลุดจากอานาจ
สะกดของ Elijah และออกจากสุสานได๎สาเร็จตามแผนทั้งหมดที่วางไว๎และได๎หันไปอยูํข๎างเดียวกับ
พี่น๎อง Salvatore Luka ถอดจิตเข๎าไปในบ๎าน Salvatore เพื่อดึงกริชออกจากอก Elijah แตํก็ถูก
Katherine กับ Damon ขัดขวางและฆําตายในที่สุด ทาให๎ Jonas คลั่งตามมาอาละวาดที่ Mystic
Grill และตามไปฆํา Elena ที่บ๎านแตํถูก Katherine ซ๎อนแผนและฆําตาย กํอนตาย Jonas ได๎มอบ
พลังคืนแกํ Bonnie และบอกวิธีการกาจัด Klaus โดย Bonnie ได๎รวบรวมพลังมหาศาลจาก
วิญญาณบรรพบุรุษแมํมด

ภาพที่ 155 : Klaus ย๎ายวิญญาณมาอยูใํ นรําง Alaric
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ภาพที่ 156 : Bonnie ใช๎อุบายหลอก Klaus

ภาพที่ 157 : Damon ถูก Tyler กัด

สํวน Klaus ได๎ย๎ายจิตมาอยูํในรําง Alaric และจับตัว Katherine มาและไปเผชิญหน๎ากับ
Bonnie หลอกลํอให๎เธอใช๎พลังทั้งหมด แตํ Bonnie รอดมาได๎เพราะแผนของ Damon ด๎าน Elena
ตัดสินใจ ไปดึงกริชออกจากอก Elijah และขอความชํวยเหลือจากเขาและได๎รู๎วําเรื่องคาสาปเป็น
เรื่องที่ Klaus กุขึ้น โดยเรื่องจริงคือ Klaus ต๎องการปลดปลํอยด๎านที่เป็น หมาป่าในตัวและ
กลายเป็นลูกผสมระหวํางแวมไพร์และหมาป่า Damon พยายามขัดขวาง Klaus โดยการชิงตัว
Tyler และ Caroline ออกมาแตํก็ถูก Tyler ที่กาลังกลายรํางกัดเข๎าที่แขน

ภาพที่ 158 : Jenna และ Elena ถูกฆําในพิธีบูชายัญ
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ภาพที่ 159 : Elijah ทรยศ

Klaus เปลี่ยนเป้าหมายโดยเปลี่ยน Jenna ให๎เป็นแวมไพร์และจับตัว Jules มาเพื่อใช๎ทั้ง
สองในการบูชายัญ และได๎สูบเลือด Elena จนตาย ในจังหวะนั้น Damon พา Bonnie มาฆํา
Klaus แตํถูก Elijah หักหลังพา Klaus หนีรอดไปได๎

ภาพที่ 160 : Klaus ฆํา Elijah

ภาพที่ 161 : Bonnie ดึง Jeremy กลับจากความตาย

Elena ฟื้นขึ้นมาหลังจากที่ John ยอมสละชีวิตให๎ลูกสาวโดยให๎ Bonnie ผูกชีวิตเขาเพื่อ
แลกกับชีวิตของ Elena ด๎าน Elijah ถูก Klaus ทรยศเอากริชแทงทะลุหัวใจและนารํางไปใสํโลงศพ
สํงไปรวมกับครอบครัวของเขา Damon อาการสาหัสเพราะรอยกัดของหมาป่า ทาให๎ Stefan ไปขอ
ความชํวยเหลือจาก Klaus สํวน Jeremy ถูกลูกหลงจากกระสุนปืนที่นายอาเภอจะยิง Damon ทา
ให๎ Bonnie ขอให๎วิญญาณเหลําแมํมดชํวยให๎ Jeremy กลับมามีชีวิตอีกครั้ง
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ภาพที่ 162 : Katherine เอายารักษามาให๎ Damon

ภาพที่ 163 : Klaus ทาให๎ Stefan บ๎าคลั่ง

ภาพที่ 164 : Jeremy มองเห็นวิญญาณอดีตคนรัก

Elena ตามมาดูใจ Damon แตํ Klaus ปลดปลํอย Katherine และให๎เธอเอาเลือดของเขา
ที่เป็นยารักษามาให๎ Damon แลกกับการให๎ Stefan ดื่มเลือดมนุษย์และเกิดบ๎าคลั่งอีกครั้ง และทั้ง
สองก็ได๎ออกจาก Mystic Falls ไปพร๎อมกัน สํวน Jeremy กลับมามีชีวิตอีกครั้งแตํได๎พบกับ
วิญญาณของ Vicki และ Anna คนรักเกําทั้งสองคนของเขา
2. แก่นเรื่อง (Theme)
ละครโทรทัศน์เรื่อง The Vampire Diaries ทั้ง 2 ฤดูกาล ดาเนินเรื่องตามแกํนเรื่อง
(theme) ประเภทความรัก (love theme) ที่เสนอความรักของชายหญิงเป็นจุดหลัก แตํก็ให๎
ความสาคัญถึงความรักระหวํางคนในครอบครัวและมิตรภาพระหวํางเพื่อนไปด๎วยเชํนกัน
“โอเค แบบนี้ดีไหม วันนี้ตอนเราทะเลาะกัน ถ้าผมพูดว่า ผมทําแบบนี้ต่อไปไม่ได้แล้ว เอเลน่า
...จริงๆ แล้วความหมายคือ ผมรักคุณ
“แล้วตอนที่ฉันบอกว่า ได้เลย สเตฟาน แล้วแต่คุณ จริงๆ แล้วก็หมายความว่า
ฉันรักคุณเหมือนกัน”
-Stefan Salvatore และ Elena Gilbert : Kill or Be Killed

142

แกํนเรื่องประเภทความรัก (love theme) นาเสนอผํานตัวละครเอกชายและหญิงเป็นหลัก
ที่ต๎องฝ่าฟันอุปสรรคตํางๆ และยืนหยัดเพื่อความรักที่มีให๎กัน โดย Stefan Salvatore ตํอสู๎ปกป้อง
ชีวิตและความเป็นมนุษย์ของ Elena Gilbert ด๎วยชีวิตของเขา และ Elena ก็ยืนหยัดเคียงข๎าง
Stefan ตลอดเวลาและยึดมั่นในความรักที่มีให๎กันเชํนกัน อีกทั้งความรักก็แสดงผํานตัวละครคูํอื่นๆ
อีกหลายคูํที่ต๎องฝ่าฟันอุปสรรคไปด๎วยกันเชํนกัน
“...ฉันไม่ใช่วีรบุรุษ เอเลน่า...ฉันไม่ทําสิ่งที่ดี...แต่จากทั้งหมดเธอได้ตัดสินใจไปแล้วว่าฉัน
มีค่าพอที่จะได้รับการช่วยเหลือ...และฉันอยากจะขอบคุณสําหรับสิ่งนี้”
- Damon Salvatore : Founder's Day

“เพราะว่านายรู้สึกกับเอเลน่า เพราะจริงๆ แล้วนายแคร์เธอไง เดม่อน และฉันจะไม่ปล่อยให้
แคทเธอรีนเข้ามาทําลายส่วนนั้นของนาย ซึ่งในที่สุดแล้วเมื่อเวลาผ่านไปนายก็จะรู้สึกอะไร
บางอย่าง...ดังนั้น ไม่ ฉันจะไม่สู้กับนาย เดม่อน”
- Stefan Salvatore : The Return

“ฉันรู้ว่าเธอรักสเตฟาน และเป็นสเตฟานเสมอ แต่ฉันรักเธอนะ เธอควรรู้ไว้”
-Damon Salvatore : As I Lay Dying

“ไม่จริงเลย นายอยู่ในรถคันนี้เพราะนายอยากช่วยน้องชาย ช่วยผู้หญิงที่เขารักงั้นหรือ หรือว่า
เพราะนายก็รักเธอด้วยเหมือนกัน ไม่เอาน่าบอกมาเถอะ ฉันชอบการเดินทางกระชับสัมพันธ์นี้นะ"
-Stefan Salvatore : Rose

Damon Salvatore พี่ชายของ Stefan ก็ตกหลุมรัก Elena หลังจากที่ผํานเรื่องราวและ
อุปสรรคตํางๆ มาด๎วยกัน และลึกๆ แล๎ว Damon ก็มีความเป็นหํวงและมีความรักให๎น๎องชายทาให๎
เขาไมํทาสิ่งที่หักหาญน้าใจ และยังคงชํวยเหลือปกป้องน๎องชายและผู๎หญิงที่เขารักอยูํเชํนกัน ซึ่ง
Stefan เองก็รู๎สึกเชํนเดียวกับ Damon และพร๎อมจะให๎ Damon เป็นคนยืนเคียงข๎าง Elena เมื่อ
เวลาที่ตัวเขาไมํสามารถทาได๎ โดยระหวําง Stefan และ Damon ได๎แสดงถึงความรักระหวํางพี่น๎อง
เชํนเดียวกับที่ Elena และ Jeremy Gilbert มีตํอกัน โดย Elena พยายามปกป้องทุกคนที่เธอรักให๎
พ๎นจากอันตรายถึงแม๎จะต๎องแลกด๎วยชีวิตของเธอก็ตาม
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ความรักในครอบครัวที่ชัดเจนระหวํางตัวละครอื่นๆ เชํนกัน รวมถึงความรักระหวํางเพื่อนที่
แสดงออกผํานตัวละครทุกตัวที่ต๎องผํานชํวงที่มีปัญหาและตํอสู๎เพื่อปกป้องมิตรภาพของพวกเขาไว๎
โดยหลายครั้ง ตั ว ละครเลื อ กจะปกป้ อ งความรัก และมิ ต รภาพระหวํ า งเพื่ อ นกํ อนที่ จ ะปกป้ อ ง
ความรักตํอคนรักของตนรวมถึงกํอนชีวิตของตนด๎วยเชํ นกัน ซึ่งความรักระหวํางตัวละครทั้งใน
ความเป็นคนรัก ความเป็นครอบครัว และความเป็นเพื่อนนั้นได๎เป็นแรงผลักดันให๎ตัวละครเกิด
พัฒนาการจากการรวมกันฟันฝ่าอุปสรรคและพิสูจน์ใจกันนั่นเอง
3. ความขัดแย้ง (Conflict)
ละครโทรทัศน์เรื่อง The Vampire Diaries ทั้ง 2 ฤดูกาล ได๎เสนอเรื่องราวผํานปมของ
ความขัดแย๎ง (conflict) เอาไว๎ใน 2 ลักษณะ ได๎แกํ ;
1.) ความขัดแย๎งระหวํางบุคคล
“มีตั้งหลายวิธีที่จะได้สิ่งที่ต้องการโดยไม่ต้องฆ่าคน เดม่อนไม่มีสํานึกถึงชีวิตมนุษย์ เขาสนุกกับ
การสร้างความเจ็บปวดให้คนอื่น กว่า 145 ปี ทุกครั้งที่ผมไม่ระวังตัวแล้วปล่อยให้เดม่อนเข้ามาใน
ชีวิต เขาจะทําบางอย่างที่ทําให้ผมต้องเสียใจ ผมไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นอีกแน่”
Stefan Salvatore : Children of the Damned

ในชํ วงฤดูกาลที่ 1 ความขัดแย๎ ง ระหวํางบุคคลคือความขัดแย๎ง ระหวําง Stefan กั บ
Damon Salvatore โดย Stefan ยืนอยูํบนข๎างของผู๎ที่ยึดถือในความถูกต๎องและคุณคําของความ
เป็นมนุษย์ แตํ Damon ยืนอยูํข๎างความปรารถนาและความเห็นแกํตัวของแวมไพร์ที่มีอานาจ
เหนือกวํามนุษย์ แตํตํอมาได๎เบาบางลงและกลับมาเป็นความเข๎าใจกันแบบสัมพันธ์ของพี่น๎อง
ตํอมาคือความขัดแย๎ง ที่เรื้อรังระหวํางพี่น๎อง Salvatore และกลุํมแวมไพร์ที่ถูกขังอยูํในสุสาน
รวมถึงความขัดแย๎งระหวํางกลุํมครอบครัวผู๎สถาปนาเมืองที่ต๎องการกาจัดแวมไพร์ให๎หมดไปจาก
เมืองของพวกเขาที่นามาซึ่งการสูญเสียอยูํหลายครั้ง
ในฤดู ก าลที่ 2 ได๎ ข ยายขอบเขตความขั ด แย๎ ง มากขึ้ น โดยเป็ น ความขั ด แย๎ ง ระหวํ า ง
Elena Gilbert และคนรอบข๎างของเธอที่ขัดแย๎งกับ Katherine Pierce ที่สร๎างปัญหาตํางๆ
มากมาย และนาไปสูํ ความขั ดแย๎ ง ระหวํา งแวมไพร์กั บหมาป่า นั่นคื อ Damon และ Mason
Lockwood ที่ได๎ผํานพ๎นไป นามาสูํความขัดแย๎งที่ใหญํกวําเดิม ระหวํางฝั่งตัวละครเอกกับแวมไพร์
ดั้งเดิมที่มีแผนการใช๎ชีวิตของ Elena เป็นเครื่องบูชายัญ โดยใช๎ชีวิตคนรอบข๎างที่เธอรักเป็นเครื่อง
ตํอรอง
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ความขัดแย๎งระหวํางบุคคลในละครโทรทัศน์เรื่องนี้มีความซับซ๎อน ลื่นไหลและยื ดหยุํน
มากพอสมควร โดยจะไมํมีมิตรหรือศัตรูที่ชัดเจนในท๎ายที่สุด บํอยครั้งที่ตัวละครสามารถก๎าวผําน
อุปสรรคไปได๎ด๎วยความไมํ ตรงไปตรงมาและการไมํ ไ ด๎แสดงออกถึง การเป็นปฏิปักษ์กันอยําง
ชัดเจนหรือถาวร โดยตัวละครที่เคยเป็นศัตรูห้าหั่นกันในชํวงแรกก็กลับมารํวมมือ และตํอสูํรํวมกัน
ในเนื้อเรื่องชํวงถัดมาเชํนกัน
2.) ความขัดแย๎งภายในจิตใจ
“เอเลน่า ในหัวผมเหมือนโดนทุบ รู้สึกเหมือนผิวถูกไฟเผา ผมมีความกระหายอยู่ภายใน ซึ่งผมไม่
เคยรู้สึกอย่างนี้มาก่อนในชีวิต...ผมไม่อยากให้คุณรู้ว่าผมมีด้านมืดนี้...ผมกลัวว่าผมจะทําร้ายคุณ
...ผมรักคุณเหลือเกิน
-Stefan Salvatore : Under Control

“ผมอยากจะฆ่าคุณ ผมอยากถลกหนังคุณ แล้วผมก็อยากจะดื่มเลือดคุณ...ถ้าทําลงไปแล้วผมก็
จะไม่มีคําว่าถอยหลัง...ฟังนะแอมเบอร์ คุณต้องกลัวผม คุณต้องวิ่งหนีอย่างสุดชีวิต คุณเข้าใจไหม
วิ่งสิ วิ่งไปเลย เดี๋ยวนี้”
-Stefan Salvatore : Miss Mystic Falls

“มันทําให้ผมเป็นทุกข์ที่ต้องรู้ถึงสิ่งที่ทําลงไป...ผมคิดว่าถ้าผมได้ดื่มเลือดแล้วมันจะทําให้ความ
เจ็บปวดหยุดลงได้ และมันคงจะง่ายที่จะสู้กับความทรมานนั้นต่อ แต่ผมก็กลัวว่าซักวันผมจะไม่
อยากทนกับมันอีกต่อไป...คนต่อไปที่ผมทําร้ายอาจจะเป็นคุณก็ได้ เอเลน่า”
-Stefan Salvatore : Blood Brothers

“ความสุขที่ผมจะได้เห็นคุณทรมาน มันดียิ่งกว่าความเจ็บปวดใดๆ ที่ผมจะรู้สึก"
- Stefan Salvatore : By the light of the moon

Stefan Salvatore มีความขัดแย๎งตํอตัวตนของตัวเองที่เป็นแวมไพร์ มีความชิงชังไมํ
ปรารถนาความเป็นแวมไพร์ของตนแตํเลือกจะรักษาความเป็นมนุษย์ของตนไว๎ ซึ่ ง เป็นความ
ขัดแย๎งระหวํางความปรารถนาและความถูกต๎องที่ตนเองยึดถือ ทาให๎เขาเลือกจะไมํกิน เลือดของ
มนุษย์และไมํต๎องการทาร๎ายมนุษย์ นาไปสูํความอดทนอดกลั้น ตํอความอยากเลือดที่ทาให๎เกิด
ความรู๎สึกด๎านลบตํางๆ ในเวลาที่เขาสูญเสียการควบคุม
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Damon Salvatore มีความขัดแย๎งตํอตัวตนของตัวเองเชํนกัน เมื่อเขาเริ่มกลับมารู๎สึกแบบ
มนุษย์และรับรู๎ถึงความรักอีกครั้งก็ทาให๎เกิดความสับสนระหวํางความปรารถนาตามแรงขับของ
ความเป็นแวมไพร์กับความถูกต๎องและความอํอนไหวของความเป็นมนุษ ย์ โดย Damon เลือกจะ
ใช๎ความเป็นแวมไพร์ตัดความรู๎สึกเหลํานั้นออก และปลํอยตัวเองไปตามความต๎องการและทาตัว
ร๎ายกาจเพื่อปิดบังด๎านที่เป็นมนุษย์เอาไว๎
“ฉันให้เวลาวันนี้กับคุณไปแล้วตามที่คุณขอ แล้วฉันก็เข้าใจแล้วว่าคุณจะไม่มีวันทําร้ายฉัน...แต่ฉัน
อยู่กับคุณไม่ได้ สเตฟาน...ฉันทําไม่ได้จริงๆ”
- Elena Gilbert : Lost Girls

Elena Gilbert มีความขัดแย๎งในเรื่องของความรักและความถูกต๎อง โดยความรักที่เธอมี
ตํอ Stefan นั้น หลายครั้งก็นามาซึ่งอันตรายตํอคนในครอบครัว และเพื่อนๆ ของเธอ Elena จึงต๎อง
เลือกชีวิตและความปลอดภัยของคนรอบข๎ างเหนือความรักและความรู๎สึกสํวนตัว และ Elena มี
ความรู๎สึกขัดแย๎งตํอความรู๎สึกพิเศษที่เธอมีตํอ Damon วําเป็นสิ่งที่ผิดและไมํสมควรเพราะเธอ
เลือกจะยึดมั่นในความรักและมั่นคงตํอ Stefan
4. ตัวละคร
ตัวละครสาคัญที่ปรากฏในละครโทรทัศน์เรื่อง The Vampire Diaries ทั้ง 2 ฤดูกาล มี
ลักษณะเป็นแบบตัวละครหลายมิติ (well-rounded character) ทั้งหมด ได๎แกํ
1.) Stefan Salvatore

ภาพที่ 165 : Stefan Salvatore
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“กว่าศตวรรษแล้วที่ผมต้องอยู่อย่างลับๆ ซ่อนตัวในเงามืด เดียวดายในโลกนี้ จนถึงตอนนี้
...ผมเป็นแวมไพร์...และนี่คือเรื่องราวของผม”
“ผมไม่ควรกลับบ้านเลย ผมรู้ว่ามันเสี่ยง แต่ผมไม่มีทางเลือก ผมต้องรู้จักเธอให้ได้”
-Stefan Salvatore : Pilot

“ผมอยู่มา 162 ปีแล้วนะ เอเลน่า แต่ชีวิตคุณเพิ่งเริ่มต้น แล้วตอนนี้คุณอยากหาเรื่องให้ตัวเองถูก
ฆ่าอย่างนั้นเหรอ ไม่ใช่เรื่องน่าสรรเสริญเลยนะ มันเป็นโศกนาฏกรรมต่างหาก”
-Stefan Salvatore : Crying Wolf

Stefan Salvatore เป็นตัวละครเอกฝ่ายชายของเรื่อง เขาเป็นแวมไพร์อายุ 162 ปี ที่ถูก
เปลี่ยนเป็นแวมไพร์ในชํวงปี ค.ศ. 1864 ด๎วยวัยประมาณ 17 ปี Stefan มีใบหน๎าหลํอคมและมีผม
สีบลอนด์ทอง รูปรํางสูงและสัดสํวนที่บึกบึนเห็นกล๎ามเนื้อที่คมชัด อุปนิสัยเป็นคนเห็นอกเห็นใจ
ผู๎อื่นและไมํต๎องการให๎ผู๎อื่นเดือดร๎อนเพราะตน ยึดมั่นในความรักและความเป็นมนุษย์ มีความ
อดทนอดกลั้นอยํางสูงตํอความปรารถนาในเลือดมนุษย์และอารมณ์ตํางๆ ที่พลุํงพลํานของความ
เป็นแวมไพร์ที่เขาเป็น
"ผมสูญเสียการควบคุมในวันนี้ ทุกอย่างที่ผมได้ฝังเอาไว้ภายในกลับออกมาภายนอกอย่างรวดเร็ว
...ผมไม่อาจต้านทานเธอได้จริงๆ”
-Stefan Salvatore : Pilot

Stefan Salvatore เป็นตัวละครที่มีลักษณะแบบหลายมิติ (well-rounded character)
ถึงแม๎จะมีเหตุผลในการตัดสินใจเพียงเพื่อปกป้องคนรักเป็นหลัก แตํก็เป็นตัวละครที่มีพัฒนาการที่
ชัดเจนและมีความสมจริงในเนื้อเรื่องตลอด 2 ฤดูกาล ทั้งที่แสดงออกกับคนรักและกับตัวละครอื่นๆ
ซึ่งบางครั้งการพยายามอดกลั้นตํอความรู๎สึกแบบแวมไพร์ก็ทาให๎ Stefan ต๎องอยูํในสภาวะเก็บกด
และสะสมความกดดันเอาไว๎จนเสียการควบคุมในชํวงท๎ายๆ ของฤดูกาลที่ 1 ซึ่งเป็นพัฒนาการอีก
ขัน้ ทีเ่ ขาก๎าวข๎ามอุปสรรคด๎วยความรักและสามารถแข็งแกรํงได๎กวําเดิม รวมถึงการเลือกให๎อภัยใน
ทุกสิ่งที่ Damon พี่ชายของเขาได๎กระทาผิดและทาให๎เขาต๎องเจ็บปวด และการยอมกลับไปเป็น
แวมไพร์บ๎าคลั่ ง เพื่อ ปกป้องชี วิตของพี่ช ายและทุก คนรอบตัวในชํวงท๎ายของฤดูกาลที่ 2 ก็เป็น
พัฒนาการที่ชัดเจนอีกขั้นหนึ่งเชํนกัน
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2.) Elena Gilbert
"ไดอารี่ที่รัก วันนี้ต่างจากวันอื่นๆ มันต้องเป็นอย่างนั้น ฉันจะยิ้มและเผชิญกับความจริง รอยยิ้ม
ของฉันจะบอกว่า ฉันสบายดี ขอบคุณ ใช่ฉันดีขึ้นมากแล้ว ฉันจะไม่เป็นสาวน้อยผู้โศกเศร้าที่
สูญเสียครอบครัวอีกต่อไป ฉันจะเริ่มต้นใหม่ จะเป็นคนใหม่...เป็นวิธีเดียวที่ฉันต้องผ่านไปให้ได้”
“ไดอารี่ที่รัก ในที่สุดฉันก็ผ่านไปอีกหนึ่งวัน ฉันคงต้องบอกอีกว่า ฉันสบายดี ขอบใจนะ อย่างน้อย
37 ครั้ง โดยฉันไม่ได้หมายความอย่างนั้นสักครั้ง แต่ก็ไม่มีใครรู้หรอก”
- Elena Gilbert : Pilot

ภาพที่ 166 : Elena Gilbert

“ฉันไม่ได้สงสัยว่าทําไมคุณกับสเตฟาน แล้วก็ทุกคนถึงพยายามที่จะช่วยชีวิตฉันนักหนา เพราะงั้น
คุณก็ไม่ควรตั้งคําถามว่า ทําไมฉันถึงพยายามจะช่วยชีวิตพวกคุณ”
-Elena Gilbert : The Sacrifice
Elena Gilbert เป็นตัวละครเอกฝ่ายหญิงของเรื่อง Elena เป็นหญิงสาววัยรุํนอายุ 17 ปี
หน๎าตาสะสวย ดวงตาสีน้าตาลและผมยาวเหยียดตรงสีน้าตาลเข๎ม มีรูปรํางสูงโปรํงและสมสํวน
แบบนักกีฬา มั กแตํงตัวในชุ ดที่คลํองตัวด๎วยเสื้อผ๎าแนวสปอร์ตและไมํ แตํงหน๎าจั ด เสื้อผ๎าของ
Elena บํอยครั้งเน๎นแนวแฟชั่นทันสมัยและดูเรียบงําย โดยมักจะใสํเสื้อยืด กางเกงยีนเข๎ารูป และ
สวมรองเท๎าผ๎าใบ แตํในบางครั้งก็เปลี่ยนมาเป็นแนวทันสมัยที่ดูดีในโอกาสพิเศษ Elena มีอุปนิสัย
ที่เข๎ากับผู๎อื่นงําย เป็นกันเอง มีจิตใจดีคอยเป็นหํวงและนึกถึงผู๎อื่นและเป็นที่รักของทุกคน มีเหตุผล
และการตัดสินใจที่รอบคอบและไตรํตรองอยํางละเอียด มีความมั่นใจในตัวเอง มองโลกในมุมที่
เป็นจริงและคํอนข๎างมีความคิดที่เป็นผู๎ใหญํ
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“ใจหนึ่งฉันก็อยากจะลืมเหมือนกัน ลืมว่าได้เจอคุณ...เพราะฉันไม่อยากเป็นแบบนี้ ฉันไม่อยาก
รู้สึกแบบนี้...แต่ฉันทําไม่ได้ กับทุกสิ่งที่เกิดขึ้น ฉันจะเสียความรู้สึกที่มีต่อคุณไปไม่ได้”
-Elena Gilbert : Haunted

“ชีวิตฉันไม่มีอะไรปกติซักอย่าง เพื่อสนิทเป็นแม่มด แฟนฉันเป็นแวมไพร์ แล้วฉันก็หน้าเหมือนคน
ที่ทําทุกอย่างเพื่อทําลายเราทุกคน...คุณไม่ต้องขอโทษหรอก สเตฟาน
มันไม่ใช่ความผิดใครเลย...มันเป็นอย่างที่มันเป็น...ฉันไม่เป็นไร ฉันสบายดี”
-Elena Gilbert : Brave New World

Elena Gilbert เป็นตัวละครแบบหลายมิติ (well-rounded character) ที่มีพัฒนาการที่
ชัดเจนมากและตกอยูํในสถานการณ์ที่ต๎องเผชิญกับปัญหาและต๎องตัดสินใจเลือกอยํางใดอยําง
หนึ่งอยูํบํอยครั้ง ในชํวงเริ่มต๎นของฤดูกาลแรก Elena มีความเป็นเด็กผู๎หญิงม.ปลายธรรมดา มี
ความเป็นดาวเดํน ในแบบที่มี ใ ห๎เ ห็นได๎ทั่วไป แตํ ก็แฝงไปด๎ว ยความหดหูํแ ละสิ้น หวัง หลัง จาก
สูญเสียพํอกับแมํไปในอุบัติเ หตุทางรถยนต์ แตํ Elena ก็เลือกจะยืนหยัดเพื่อครอบครัวและดูแล
น๎ อ งชายของเธอ จนกระทั่ ง เมื่ อ คบกั บ Stefan Salvatore และได๎ รั บ รู๎ เ รื่ อ งแวมไพร์ แ ละ
สิ่งเหนือธรรมชาติที่ทาให๎เธอตกอยูํในภาวะคับขันอยูํเสมอก็ยิ่งผลักดันให๎ เธอกลายเป็นผู๎หญิงที่
แข็งแกรํงและเผชิญหน๎ากับทุกสิ่งได๎อยํางมั่นคงมากขึ้นกวําเดิม
การต๎องพบกับความเจ็บปวดในความรักอยูํบํอยครั้ งก็ยิ่งทาให๎เธอเป็นผู๎หญิงที่โศกเศร๎า
และเลือกที่จะไมํหวังเรื่องความรัก แตํขณะเดียวกันก็กลายเป็นผู๎หญิงที่เข๎มแข็งและเลือกสิ่งที่ดี
ให๎กับตัวเองและปกป้องคนรอบข๎างได๎อยูํเสมอเชํนกัน Elena มีจุดยืนที่ชัดเจนเรื่องที่เธอต๎องการใช๎
ชีวิตอยํางมนุษย์ปกติ เห็นคุณคําของการเจริญเติบโตและการแสวงหาประสบการณ์ของความเป็น
มนุษย์ โดยที่เธอไมํปรารถนาที่จะกลายเป็นแวมไพร์เพื่อครองรักกับคนรักที่เป็นแวมไพร์ และไมํได๎
ปลํอยให๎ความรักมาเป็นอุปสรรคจนทาให๎ไมํเป็นตัวของตัวเองเชํนกัน
3.) Damon Salvatore
Damon Salvatore เป็นตัวละครเอกฝ่ายชายอีกตัวหนึ่งในเรื่องที่มีลักษณะกึ่งตัวร๎ายใน
ชํวงแรก โดยเขาเป็นแวมไพร์อายุราว 171 ปี ที่ถูกเปลี่ยนให๎เป็นแวมไพร์ตอนอายุประมาณ 24 ปี
ในปี ค.ศ. 1864 ชํวงเวลาเดียวกับ Stefan Salvatore น๎องชายของเขา Damon เป็นผู๎ชายมีเสนํห์
ใบหน๎าที่หลํอเหลา ดวงตาสีฟ้าอํอนและผมสีน้าตาลเข๎มยาวประมาณติ่งหูและมักจัดทรงแบบยุํง
เหยิงแบบแฟชั่นสมัยใหมํ เขามีผิวขาวซีดและรูปรํางสูงปานกลาง มีกล๎ามเนื้อที่ได๎รูปสมสํวน มัก
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สวมเสื้อผ๎าโทนสีมืดเป็นเสื้อเชิ้ตหรือเสื้อยืดสีดา รองเท๎าบู๏ทและกางเกงยีนสีเข๎ม และสวมเสื้อหนัง
สีดา Damon มีอุปนิสัยเจ๎าเลํห์และเจ๎าแผนการ หยิ่งยโสและทะนงตน คาดเดายาก ตลกร๎าย ดูเป็น
คนอันตรายแตํก็มีเสนํห์ไปในตัว

ภาพที่ 167 : Damon Salvatore

“อย่ามองฉันแบบนั้นสิ ฉันรู้ว่านายเกลียดฉัน คิดดูสิ ทุกคนเกลียดฉัน แต่นายก็ปฏิเสธไม่ได้
เรามันเป็นพวกวายร้าย”
-Damon Salvatore : Let The Right One In

“มันไม่ผิดหรอกถ้าเราจะดื่มเลือดดีๆ จากธนาคารเลือด นายไม่ได้ฆ่าใครซักหน่อย...ถ้างั้นนายก็
ทําต่อไปละกัน ทําให้แวมไพร์ที่เหลือดูเป็นพวกมารร้าย”
-Damon Salvatore : Under Control

Damon Salvatore เป็นตัวละครลักษณะหลายมิติ (well-rounded character) มีความ
ซับซ๎อนทางอารมณ์และการแสดงออก รวมถึงไมํสามารถคาดเดาได๎งํายๆ และไมํสามารถทาความ
เข๎าใจถึง การตัดสิ นใจหรือสิ่ ง ที่ก าลัง จะท าได๎งํ ายหรือชั ดเจนมากนัก โดยตลอดเวลา Damon
พยายามแสดงออกวําเขาไมํมีความรู๎สึกแบบมนุษย์และไมํมีความเป็นมนุษย์เหลืออยูํในตัวแล๎ว แตํ
เมื่อเขาได๎รู๎จักกับ Elena Gilbert ก็ยิ่งทาให๎เขาได๎รู๎วํายังคงมีสิ่งเหลํานั้นอยูํในจิตใจและทาให๎เขามี
ความรู๎สึกที่พิเศษกับเธอมากขึ้นเรื่อยๆ Damon ได๎แสดงออกถึงความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนจากใน
ชํวงแรกที่เขาเป็นคนเอาแตํใจ เห็นแกํตัว เข๎าถึงได๎ยาก หยิ่งยโสและไมํอยูํใต๎การผูกมัดกับผู๎อื่น
และได๎กลายมาเป็นพวกที่มีจิตใจอํอนแอ รู๎สึกหลงทาง รวมถึงเห็นแกํตัวมากขึ้นในบางมุมและชําง
เสี ย ดสี ป ระชดประชั น มากขึ้ น เวลาที่ ต๎ อ งท าสิ่ ง ที่ ร๎ า ยกาจ แตํ สิ่ ง เหลํ า นี้ แ สดงออกถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงจากภายในที่เขากลายเป็นผู๎ที่อํอนไหวเพราะความรัก และความรู๎สึกผิดถึงสิ่งตํางๆ ที่
ตนได๎กระทาไว๎
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“เอาล่ะฟังให้ดีนะ เธอต้องไม่เข้ามาในเมืองของฉัน ต้องไม่ข่มขู่คนรอบตัวฉัน...ปล่อยเอเลน่าไปซะ
ไม่งั้นเธอได้เป็นชิ้นๆ แน่...ถ้าแคทเธอรีนต้องการอะไรจากฉัน บอกหล่อนให้มาเอาจากฉันเองสิ”
- Damon Salvatore : Isobel

“รู้ไหม ฉันเขามาเมืองนี้เพราะอยากทําลายมัน แต่คืนนี้ฉันพบว่าฉันอยากปกป้องมัน
…มันเป็นแบบนั้นได้อย่างไร”
-Damon Salvatore : Founder's Day

ความเปลี่ยนแปลงที่สาคัญที่ Damon ดื่มเลือดถุงที่ขโมยมาจากโรงพยาบาลตั้งแตํชํวง
ครึ่งหลังของฤดูกาลที่ 1 จนกระทั่งฤดูกาลที่ 2 ก็เพราะเขาเริ่มรู๎สึกขัดแย๎งถ๎า จะต๎องทาร๎ายผู๎คน
บริสุทธิ์ Damon แสดงออกถึงความซื่อสัตย์และความรักอยูํบํอยครั้งแตํก็พยายามที่จะปิดบังมัน
เอาไว๎ อีกทั้ง Damon ได๎ชํวยชีวิต Stefan และ Elena เอาไว๎หลายตํอหลายครั้ง รวมถึงรู๎จักพูด
ขอบคุณและขอโทษจากใจจริงมากขึ้น และรู๎จักไว๎ชีวิตผู๎อื่นและยึดถือความเป็นเพื่อนอยํางแท๎จริง
แตํบางครั้งก็กลับสูํการเสแสร๎งและทาตัวร๎ายกาจเพื่อปิดกั้นตัวเองจากความรู๎สึกเจ็บปวดแบบ
มนุษย์นั่นเอง
“คุณคือตัวทําลายการมีตัวตนของผม จะฆ่าหรือไม่ฆ่าคุณดีนะ...แต่ผมต้องทํา เพราะผมไม่ใช่
มนุษย์ แล้วผมก็คิดถึงการเป็นมนุษย์ คิดถึงยิ่งกว่าอะไรในโลกนี้...มันเป็นความเจ็บปวดสาหัสเกิน
กว่าที่ชายคนหนึ่งจะรับไหว”
-Damon Salvatore : The Descent

“ผมฆ่าคน...เพราะผมชอบมัน มันเป็นนิสัยของผม เป็นตัวตนผม แต่แล้วเมื่อผมต้องอยู่กับ
สเตฟานเพื่อปกป้องเอเลน่า แล้วเธอก็อยากให้ผมเป็นคนที่ดีกว่าเดิม ซึ่งหมายความว่าผมเป็น
ตัวเองไม่ได้”
- Damon Salvatore : Daddy Issues

Damon เป็นตัวละครที่แสดงออกถึงความปรารถนาการเป็นที่ยอมรับอยูํตลอดเวลา ซึ่ง
ความโดดเดี่ยวและความรู๎สึกแปลกแยกของเขาเป็นผลมาจากการใช๎ชีวิตเป็นแวมไพร์อยูํนานกวํา
ศตวรรษครึ่งที่เขาได๎เห็นและผํานโลกมามากมายด๎วยความเป็นอมตะของเขา ซึ่ง Damon ก็ไมํเคย
ได๎รับการยอมรับจากผู๎อื่นเทําที่ Stefan เคยได๎รับเลยตั้งแตํอดีต ทาให๎เขาเลือกใช๎ความเป็นแวม
ไพร์ในการปิดสวิทช์ ทางความรู๎สึกเพื่อที่เขาจะได๎ไมํต๎องเจ็บปวดกับความรู๎สึกที่เปราะบางของ
มนุษย์ ซึ่งคาพูดรุนแรงที่พูดออกมาก็เป็น การทดแทนตํอความรู๎สึกโดดเดี่ยวที่เขาพยายามเสแสร๎ ง
วําเขาไมํต๎องการใครในชีวิตอีก
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ตัวละครอื่นๆ
1.) Bonnie Bennett

ภาพที่ 168 : Bonnie Bennett

“เอเลน่าเป็นเพื่อนรักฉัน...แต่ฉันหวังว่าคุณจะรู้ว่าหลายอย่างต้องเปลี่ยนแปลง...เราทั้งคู่ต่าง
ปกป้องคนที่เรารัก...คุณเห็นแล้วว่าคืนนี้ฉันทําอะไรได้บ้าง...ถ้าเดม่อนทําร้ายผู้บริสุทธิ์ให้เสียเลือด
แม้แต่หยดเดียว ฉันจะจัดการกับเขา แม้ว่าฉันจําเป็นจะต้องจัดการกับคุณด้วยก็ตาม สเตฟาน”
- Bonnie Bennett : Founder's Day

Bonnie Bennett เป็นเพื่อนที่แสนดีของ Elena Gilbert และเพื่อนสนิทของ Caroline
Forbes เธอมีดวงตาสีน้าตาล ผิวสีน้าตาล และผมยาวสีน้าตาลเข๎ม อุปนิสัยรําเริง และมีพลัง
อานาจเหนือธรรมชาติที่นับวําเธอเป็นแมํมดที่ทรงพลังมากเมื่อเทียบกับแมํมดคนอื่นๆ ในชํวงอายุ
เดียวกัน มีความเกลียดชังตํอแวมไพร์เป็นอยํางมากแตํก็มีความเสียสละที่จะปกป้องผู๎บริสุทธิ์
รวมถึงคนรอบข๎าง Bonnie เติบโตและแข็งแกรํงขึ้นมากในชํวงที่ยายของเธอเสียชีวิต โดยเธอมี
จุดยืนเรื่องการใช๎พลังของเธอเพื่อสิ่งที่ถูกต๎องและเพื่อปกป้องมนุษย์เป็นเหตุผลหลั ก และก็เลือก
ปกป้องผู๎คนที่ตนเองรักกํอนชีวิตของตนเสมอ
2.) Caroline Forbes

ภาพที่ 169 : Caroline Forbes
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“ฉันไม่ได้อยู่ท่ามกลางแสงแดดมาหลายวัน และทุกคนก็กําลังสนุกกัน แมทก็อยู่ที่นั่นด้วย
ในที่สุดเขาก็ยอมรับแล้วว่าเขารักฉัน แต่ฉันก็เอาแต่หลบหน้าเขา
แล้วตอนนี้คุณอยากให้ฉันกินกระต่าย ฉันเลยรวนไปหน่อย เข้าใจไหม”
- Caroline Forbes : Bad Moon Rising

Caroline Forbes เป็นผู๎หญิงที่สวยและมักจะแตํงตัวด๎วยเสื้อผ๎าที่หวานแหววแตํดู
คลํองตัวในชํวงเนื้อเรื่องฤดูกาลที่ 1 และคํอยๆ เปลี่ยนมาเป็นการแตํงตัวแบบเป็นธรรมชาติและลด
ความจัดจ๎านลงหลังจากที่ผํานเหตุการณ์ตํางๆ มา โดยเฉพาะเมื่อเธอกลายเป็นแวมไพร์ในชํวง
ฤดูกาลที่ 2 ที่เธอได๎แตํงตัวในแบบที่ดูเครํงขรึมและดูเป็นผู๎ใหญํขึ้น Caroline มีอุปนิสัยที่กล๎าหาญ
และไมํกลัวเสียหน๎า แข็งแกรํงและมุํงมั่นเชํนเดียวกับนายอาเภอ Elizabeth Forbes แมํของเธอ
Caroline มีความรักและปรารถนาดีตํอเพื่อนและมีความอํอนไหวมาก โดยในชํวงเริ่มเรื่อง
เธอมีบุคลิกที่ไมํมั่นคงและมักจะปรุงแตํงสิ่งตํางๆ ให๎ตัวเองดูซับซ๎อน แตํก็มักจะรู๎สึกเป็นรองตํอ
เพื่อนรักอยําง Elena Gilbert แตํเมื่อผํานเรื่องราวตํางๆ มาด๎วยกันก็ทาให๎ Caroline มองข๎ามสิ่ง
เหลํานั้นและมีความมั่นใจที่จะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น หลังจากที่กลายเป็นแวมไพร์ในชํวง
เนื้อเรื่องฤดูกาลที่ 2 Caroline มองเห็นโลกและความเป็นมนุษย์ในมุมมองที่ชัดเจนและแตกตําง
มากขึ้นทาให๎เธอเจริ ญเติบโต แข็งแกรํงและมีจิตใจที่กล๎าหาญมั่ นคงและเข๎าถึงจิตใจของผู๎อื่น
ได๎มากขึ้นเชํนกัน
3.) Jeremy Gilbert

ภาพที่ 170 : Jeremy Gilbert

“ฟังนะเอเลน่า ไม่เป็นไรหรอก...เธอต้องชดใช้ ถึงผมจะไม่รู้ว่าต้องทําอย่างไร
แต่เธอต้องได้ชดใช้กับสิ่งที่เธอทํากับครอบครัวเรา”
- Jeremy Gilbert : Plan B
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Jeremy Gilbert เป็นน๎องชายของ Elena Gilbert เขามักจะแตํงตัวในเสื้อผ๎าแบบวัยรุํน
ทั่วไปและไมํได๎สนใจแฟชั่นมากนัก Jeremy เป็นเด็กหนุํมรูปรํางสูง ผมสีน้าตาล มีบุคลิกที่ไมํมั่นคง
ในชํวงแรกที่เขาเป็นเด็กมีปัญหาขาดความอบอุํนและยุํงเกี่ยวกับยาเสพติด แตํเมื่อเหตุการณ์ตํางๆ
ผํานไปและเขาพบกับความสูญ เสี ยก็ทาให๎เขาโตเป็นผู๎ใหญํมากขึ้น และต๎องการจะดูแลพี่สาว
ของเขา โดยในชํวงฤดูกาลที่ 2 Jeremy พยายามเผชิญปัญหาและแบํงเบาจาก Elena อยูํเสมอ
และความรั ก จากแบบที่ เ ป็ น เด็ ก วั ย รุํ น ก็ เ ริ่ ม พั ฒ นาเป็ น ความรั ก ที่ เ ป็ น ผู๎ ใ หญํ มี บุ ค ลิ ก ที่ สุ ขุ ม
รอบคอบมากขึ้นเชํนกัน
4.) Matt Donovan

ภาพที่ 171 : Matt Donovan

“แม่ยังไม่เข้าใจอีกหรือ ชีวิตผมคงดีกว่านี้ถ้าไม่มีแม่...ผมอยากให้แม่ออกไปจากบ้านหลังนี้และ
ชีวิตของผม ก่อนจะเช้า”
-Matt Donovan : Under control

Matt Donovan เป็นอดีตแฟนหนุํมของ Elena Gilbert Matt เป็นเด็กหนุํมผิวขาว รูปรํางสูง
ใหญํแบบนักกีฬา ผมสีบลอนด์ ดวงตาสีฟ้า Matt มีชีวิตที่คํอนข๎างจะต๎องกัดฟันตํอสู๎เพราะเขาหา
เลี้ยงตัวเองและครอบครัวตั้งแตํยังอายุน๎อย หลายครั้งดูเป็นคนที่สิ้นหวังจนไมํมีรอยยิ้มให๎เห็นมาก
นัก โดยเฉพาะเมื่อตอนที่รู๎ความจริงวําพี่สาวเสียชีวิตไปแล๎วและแมํของเขาก็ไมํสามารถทาให๎เขามี
ชีวิตที่ดีได๎ แตํหลังจากที่ได๎คบหากับ Caroline Forbes ก็ทาให๎โลกของเขาสดใสขึ้น แตํพอเมื่อรู๎
เรื่ อ งราวเกี่ ย วกั บแวมไพร์ ก็ ยิ่ ง ท าให๎ชี วิ ต ของเขาดู จ ะกลั บ มาไมํ ส ดใสและหลงทางอี กครั้ ง จน
กลายเป็นคนมองโลกในแงํร๎าย
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5.) Tyler Lockwood

ภาพที่ 172 : Tyler Lockwood

“เธอกําลังล้อฉันเล่นใช่มั้ย นี่เป็นครั้งที่สองแล้วที่ฉันพยายามฆ่าเธอ...ขอบใจนะ แคโรไลน์ ที่ช่วย
ดูแลฉัน”
- Tyler Lockwood : The Sun Also Rises

Tyler Lockwood เป็นเพื่อนของ Matt, Elena, Bonnie, Caroline ที่รู๎จักกันมาตั้งแตํเด็ก
Tyler เป็นชายหนุํมผิ วขาว ผมสีดาตัดสั้น ดวงตาสีน้าตาล รูปรํางสูงปานกลางแตํบึกบึนแบบ
นักกีฬา มักแตํงตัวด๎วยเสื้อยืด เสื้อแจ็คเก็ตและกางเกงยีนสีดา Tyler เป็นนักกีฬาประจาโรงเรียน มี
นิสัยมุทะลุ ก๎าวร๎าวและเห็นแกํตัว ทั้งนี้เป็นเพราะตัวเขามียีนส์มนุษย์หมาป่าที่สืบทอดกันมาตั้งแตํ
บรรพบุรุษ เมื่อเวลาโกรธจัดดวงตาจะกลายเป็นสีเหลือง
Tyler เป็นคนเก็บกดจากความเข๎มงวดของพํอและแมํที่กดดันเขาอยูํบํอยๆ ในชํวงแรกเขา
กับ Jeremy ไมํถูกกันอยํางมากเพราะหลงรัก Vicki พี่สาวของ Matt เหมือนกัน ในเนื้อเรื่องชํวง
ฤดูกาลที่ 2 Mason อาของเขาได๎กลับมาเพื่อสอนให๎ Tyler ควบคุมความโกรธที่เป็นผลมาจากยีนส์
มนุษย์หมาป่า ซึ่งเมื่อเรื่องราวเริ่มชัดเจนก็ยิ่งทาให๎เขากลัว แตํเมื่อ เขาต๎องกลายเป็นมนุษย์หมาป่า
ในท๎ายที่สุดก็ได๎ Caroline ที่ได๎กลายเป็นแวมไพร์คอยอยูํเคียงข๎างเพื่อรับมือกับการกลายรํางใน
ครั้งแรกที่เขาเกือบจะฆําเธอ ทาให๎ทั้งคูํรู๎สึกเห็นอกเห็นใจกันและกลายมาเป็นเพื่อนสนิทและเป็น
คนรักกันในที่สุด
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6.) Alaric Saltzman

ภาพที่ 173 : Alaric Saltzman

“โอเค ส่งแก้วนายมาสิ เราทั้งคู่คงไม่เมาพอที่จะคุยกันหรอกนะ”
- Alaric Saltzman : As I Lay Dying

Alaric Saltzman เป็นครูสอนประวัติศาสตร์คนใหมํของโรงเรียนมัธยม Mystic Falls ที่รู๎
เรื่องราวเกี่ยวกับแวมไพร์และมีอดีตที่เจ็บปวด Alaric เป็นชายหนุํมอายุราว 30 กลางๆ ผมรองทรง
สีบลอนด์ ดวงตาสีน้าตาล ชํางสังเกตและมีไหวพริบ เป็นคนที่หํวงใยครอบครัวและคนรอบข๎าง
โดยเฉพาะกับ Jenna Sommers ที่กาลังคบหากันอยูํ มีความเป็นสุภาพบุรุษ ซื่อสัตย์และรักพวก
พ๎องมากแตํก็ขี้เมาในบางครั้ง และได๎กลายมาเป็นเพื่อนสนิทที่สุดคนหนึ่งของ Damon Salvatore
7.) Jenna Sommers

ภาพที่ 174 : Jenna Sommers

"ตอนน้าเด็กๆ แม่ของหนูเคยเล่าเรื่องพวกนี้ให้ฟังก่อนนอน เรื่องเกี่ยวกับแวมไพร์ น้าไม่เคยคิดเลย
ว่าสิ่งที่เธอพูดจะเป็นเรื่องจริง"
- Jenna Sommers : The Sun Also Rises

Jenna Sommers เป็นน๎าและผู๎ปกครองของ Elena กับ Jeremy Gilbert Jenna เป็นหญิง
สาววัย 30 ต๎นๆ ผมสีบลอนด์ หน๎าตาสวย Jenna มักจะกังวลกับการเป็นผู๎ปกครองให๎หลานทั้ง
สองของเธอแตํเธอก็ทาหน๎าที่ได๎อยํางสมบูรณ์แบบ ในเนื้อเรื่องชํวงกลางฤดูกาลที่ 1 Jenna ได๎เริ่ม

156

คบหากับ Alaric Saltzman และพยายามปกป้องหลานจากปัญหาทุกอยํางโดยที่ไมํรู๎เรื่องราว
เกี่ยวกับแวมไพร์ จนกระทั่งถูกเปลี่ยนให๎เป็นแวมไพร์และถูกฆําตายในชํวงท๎ายของฤดูกาลที่ 2 การ
จากไปของเธอเพราะปกป้องคนในครอบครัวสร๎างความบอบช้าให๎กับคนรอบข๎างเป็นอยํางมาก
8.) Katherine Pierce
Katherine Pierce เป็นตัวละครที่สาคัญอีกตัวหนึ่งของเรื่อง เธอเป็นแวมไพร์อายุราว 530
ปี ที่ถูกเปลี่ยนให๎เป็นแวมไพร์ตอนอายุ 18 ปี และเป็นบรรพบุรุษของ Elena ที่มีใบหน๎าเหมือนกัน
ราวกับเป็นคนๆ เดียวกันเพราะทั้งคูํเป็นคนหน๎าเหมือน (doppelgänger) สายเลือด Petrova
เหมือนกัน โดย Katherine มีชื่อเดิมวํา Katerina Petrova เป็นผู๎หญิงที่สวย มีผมยาวสีน้าตาล
เหมือนกับ Elena แตํตํางกันที่ Katherine มักจะทาผมดัดเป็นลอน แตํบางครั้งก็ทาผมตรงเพื่อตบ
ตาคนอื่นเวลาปลอมเป็น Elena โดยเธอมักจะแตํงหน๎าเข๎มและมีบุคลิกที่เซ็กซี่ ที่มีเสนํห์ดึงดูดมาก
เชํนกัน สํวนการแตํงตัวก็มักจะใช๎เสื้อผ๎าโฉบเฉี่ยวและดูโตกวํา Elena

ภาพที่ 175 : Katherine Pierce

"พวกเรา 3 คนอยู่ด้วยกัน เหมือนเมื่อก่อนเลยนะ คนพี่รักฉันมากไป ส่วนคนน้องก็รักฉันน้อยไป"
-Katherine Pierce : Masquerade

"ให้เธอตาย ดีกว่าฉันตาย”
-Katherine Pierce : Katerina

ภาพที่ 176 : Katerina Petrova
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“นี่เราอยากจะทําอย่างนี้กันอีกหรือ เราทั้งคู่ต่างก็รู้ว่าฉันฉีกคุณเป็นชิ้นๆ ได้พร้อมกับทําเล็บไปใน
เวลาเดียวกันนะ”
- Katherine Pierce : Memory Lane

“บอกเดม่อนกับสเตฟานว่าฉันต้องการพลอยสีน้ําเงิน ไม่งั้นฉันจะฉีกเมืองนี้ออกเป็นชิ้นๆ
จนฝนเทเป็นเลือดเลยล่ะ”
- Katherine Pierce : Masquerade

Katherine Pierce มีความสาคัญมากตั้งแตํเนื้อเรื่องชํวงฤดูกาลที่ 1 แม๎กระทั่งตอนที่เธอ
ยังไมํปรากฏตัว แตํเมื่อเข๎าสูํชํวงฤดูกาลที่ 2 เธอก็ปรากฏตัวและสร๎างความวุํนวายมากมายด๎วย
ความเป็นผู๎หญิงร๎ายกาจชอบบงการและเจ๎าแผนการ ทาทุกอยํางเพื่อให๎ตัวเองได๎ในสิ่งที่ต๎องการ
แตํถึงอยํางไร Katherine ก็มีด๎านที่นําเห็นใจเพราะเธอหนีจากการตามลําจาก Klaus มาตลอด
500 กวําปีและพยายามจะปลดปลํอยตัวเองให๎พ๎นจากความทุกข์นี้เชํนกัน รวมถึง Katherine มี
ความรักที่แท๎จริงให๎แกํพี่น๎อง Salvatore และไมํต๎องการเห็นทั้งสองคนต๎องตายอีกด๎วย แตํถึง
อยํางไร Katherine ก็มักต๎องอยูํเพียงลาพังและไมํได๎รับการต๎อนรับจากทุกคนเชํนกัน
5. ฉาก (Setting)
ฉากสํวนใหญํของละครโทรทัศน์เรื่อง The Vampire Diaries ทั้ง 2 ฤดูกาล คือสถานที่ที่
เป็นเมืองสมมุติชื่อ Mystic Falls ตั้งอยูํทางตอนใต๎ของเวอร์จิเนีย ที่กํอตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1859 โดย
กลุํ ม ครอบครั ว ผู๎ ส ถาปนา ซึ่ ง เมื อ งนี้ มี ป ระวั ติ ศาสตร์ อั น ยาวนานเกี่ ย วกั บ แวมไพร์ แ ละมี สํ ว น
เกี่ยวข๎องกับเหตุการณ์การสังหารหมูํเหลําแมํมด โดยสภาผู๎กํอตั้งเมืองประกอบไปด๎วยสมาชิกจาก
5 ครอบครัวได๎แกํ Lockwood, Forbes, Fell, Gilbert, Salvatore ที่ได๎ดาเนินการอยํางเป็น
ความลั บในการตํอต๎านแวมไพร์ที่สืบทอดกันมาตั้งแตํรุํนบรรพบุรุษจนถึง รุํนปัจ จุบัน โดยไมํไ ด๎
ตระหนักถึงสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติแบบอื่นนอกจากแวมไพร์ซึ่งก็คือมนุษย์หมาป่าที่ถํายทอดกัน
ทางสายเลือดตระกูล Lockwood
เรื่องราวตลอดทั้ง 2 ฤดูกาล ดาเนินเรื่องตามสถานที่ตํางๆ ในเมือง Mystic Falls โดย
สถานที่หลักๆ ได๎แกํ ร๎าน Mystic Grill ที่มักจะเป็นสถานที่นัดพบและสังสรรค์กันในหมูํวัยรุํนและ
ชาวเมืองที่มักจะจั ดงานเนื่องในโอกาสพิเศษตํางๆ อยูํบํอยครั้ง นอกจากนั้นยัง มีโรงพยาบาล
ท๎องถิ่น, โรงเรียนมัธยมประจาท๎องถิ่น , สถานีตารวจ, ห๎องสมุด, หอประชุมเมือง Mystic Falls ที่
มั ก จะจั ด งานฉลองในโอกาสตํ า งๆ ที่ ดู ยิ่ ง ใหญํ แ ละสมเกี ย รติ กั บ เมื อ งที่ มี ป ระวั ติ ศ าสตร์ ที่ นํ า
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ภาคภูมิใจ และสุสานประจาเมือง Mystic Falls รวมถึงบ๎านของครอบครัว Salvatore ที่ตั้งอยูํ
หํางไกลออกไปจากตัวเมือง

ภาพที่ 177 : สถานที่สาคัญใน Mystic Falls

โดยตลอด 2 ฤดูกาลได๎มี การเลําเรื่ องผํานฉากที่เป็นสถานที่ ของเมื อง Mystic
Falls ในชํวงเวลาปัจจุบันตามเนื้อเรื่องสลับกับสถานที่เดียวกันที่เป็นชํวงเวลาในอดีตเพื่อบอกเลํา
เรื่อ งราวที่ เ กิ ดขึ้น มากํอนหน๎ าที่เ ป็น สาเหตุ และเป็ นต๎ นตอของเหตุก ารณ์ ตํา งๆ ในปัจ จุ บัน ซึ่ ง
Mystic Falls คือสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์เกี่ยวกับแวมไพร์และสิ่งเหนือธรรมชาติหลายอยํางที่เกิด
จากการกระท าของครอบครั ว ผู๎ ส ถาปนาเมื อ ง สํ ง ผลให๎ เ กิด การเปลี่ ยนแปลงที่ เ กี่ย วเนื่ อ งกั บ
เหตุการณ์ในปัจจุบันที่ตัวละครต๎องไขปริศนาและเงื่อนงาตํางๆ ที่ค๎างคามาตั้งแตํอดีต
6. สัญลักษณ์ (Symbol)
ละครโทรทัศน์เรื่อง The Vampire Diaries ได๎เสนอแวมไพร์เป็นสัญลักษณ์ที่สื่อไปถึงเรื่อง
เพศ โดยเรื่องเพศในละครโทรทัศน์เรื่องนี้ไมํได๎เป็นเรื่องเพศที่มีความเรําร๎อนหรือเย๎ายวนแตํอยําง
ใด และไมํใชํเรื่องเพศที่สํอไปในทางที่ไมํดี หมกมุํนหรือวําเสื่อมทรามเชํนกัน สาหรับละครโทรทัศน์
เรื่องนี้เสนอเรื่องราวความรักขึ้นมาเป็นจุดหลักในการดาเนินเรื่อง บอกเลําเรื่องราวความสัมพันธ์
ของคูํตัวละครเอกชายและหญิงที่เป็นความรักระหวํางแวมไพร์กับมนุษย์
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ภาพที่ 178 : Elena กับ Stefan

ความรักระหวํางคูํตัวละครเอกนั้นไมํใชํความรักที่มาจากการสะกดควบคุมจิตใจแบบที่
แวมไพร์ทากับเหยื่อเชํนเดียวกับที่แ นวเรื่องแวมไพร์รูปแบบเกํามักจะนาเสนอ ตัวละครผู๎หญิงก็
ไมํใชํเหยื่อแตํเป็นคูํรักที่ทั้งคูํมีความรักให๎แกํกันและเป็นความรู๎สึกที่แท๎จริงไมํได๎มาจากพลังเหนือ
ธรรมชาติ ความสัมพันธ์ทางเพศของทั้งคูํอยูํในลาดับขั้นของความสัมพันธ์ที่มีพัฒนาการอยําง
ชัดเจนและเป็นเหตุผ ล โดยเป็นความสัม พันธ์ที่ไ มํไ ด๎เป็นแบบฉาบฉวยแตํเป็นแบบระยะยาวที่
มั่นคงและมีอุปสรรคตํางๆ เข๎ามาเป็นบททดสอบ เรื่องเพศเป็นองค์ประกอบหนึ่งของความรักซึ่ง
ไมํได๎มีเพียงแตํเฉพาะคูํของตัวละครเอกแตํก็ยังมีให๎เห็นในตัวละครหลายๆ คูํในเรื่องอีกด๎วย ซึ่ง
แวมไพร์ได๎สื่อความหมายในเรื่องเพศที่แตกตํางออกไปจากรูปแบบเกําด๎วยการวางเรื่องเพศเอาไว๎
วําเป็นสิ่งที่มาทีหลังความรัก และเป็นสิ่งที่ไมํได๎มีความสาคัญมานาความรัก

ภาพที่ 179 : Elena กับ Damon
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ตัวละครจะมีความสัมพันธ์ทางเพศได๎ก็ตํอเมื่อพวกเขาดาเนินความสัมพันธ์กันมาถึงจุดที่
เหมาะสม แล๎วการแสดงออกในเรื่องเพศก็ไมํใชํในทางที่หมกมุํนหรือโจํงแจ๎งจนเป็นการยั่วยุหรือ
แสดงออกถึงความพึงพอใจจนเหลือล๎น แตํกลับเป็นการแสดงออกถึงการตั้งอยูํบนพื้นฐานของ
ความรักและความผูกพันที่มีมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่ อเวลาผํานพ๎นไป และเราจะไมํ เห็นการใช๎ความ
รุนแรงหรือการดูดเลือดระหวํางการรํวมเพศในละครเรื่องนี้เลยเชํนกัน
ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับแนวแวมไพร์รูปแบบเกําแล๎ว ละครโทรทัศน์เรื่องนี้ก็ยังคงเสนอ
แวมไพร์ที่ได๎สื่อความหมายถึงเรื่องเพศเชํนเดิม แตํเป็นเรื่องเพศที่เกี่ยวพันกับความรู๎สึกของตัว
ละครที่มีสติสัมปชัญ ญะครบถ๎วนสมบูรณ์ ไมํมีความแตกตํางอะไรไปจากความสัมพันธ์ในแบบ
มนุษย์เลย ซ้ายังชี้ให๎เห็นวําความรักตํางหากที่มีความสาคัญเหนือกวํา และตัวละครแวมไพร์ก็มี
ความอดกลั้นในแรงขับทางเพศที่มีตํอคนรักและไมํกระทาสิ่งที่เลวร๎ายตํอคนรักของตนเชํนกัน จึง
กลําวได๎วําแวมไพร์ได๎สื่ อความหมายในเรื่องเพศในลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นความสัมพันธ์
ทางเพศที่อยูํในภาพที่ดี สวยงามและมีความหมายและคุณคําตํอความรู๎สึกมากกวําแนวแวมไพร์
รูปแบบเกํานั่นเอง
7. มุมมองในการเล่าเรื่อง (Point of view)
ละครโทรทัศน์เรื่อง The Vampire Diaries ทั้ง 2 ฤดูกาลดาเนินเรื่องด๎วยมุมมองการเลํา
เรื่องแบบรู๎รอบด๎าน โดยผู๎ชมสามารถเข๎าใจเรื่องราวได๎ตามลาดับและเข๎าใจความรู๎สึกของตัวละคร
ทุกตัวได๎อยํางเทําเทียม อีกทั้งสามารถเข๎าถึงตัวละครและเห็นพัฒนาการของตัวละครทุกๆ ตัวไป
พร๎อมกันกับการดาเนินเรื่องเชํนกัน

4.3 การสร้างตัวละครแวมไพร์ (Vampire Character Creation)
สื่อบันเทิงคดีมีการแบํงการเลําเรื่องออกเป็นหลายแนวเรื่องด๎วยกัน แตํละแนวเรื่องก็มีการ
ให๎ ค วามส าคั ญ ในแตํ ล ะองค์ ป ระกอบที่ แ ตกตํ า งกั น ไป ทั้ ง นี้ ก ารจะน าเสนอองค์ ป ระกอบใด
องค์ประกอบหนึ่งให๎มีความสาคัญเหนือองค์ประกอบอื่นๆ ในการเลําเรื่องก็ขึ้นอยูํกับวําแนวเรื่อง
นั้นๆ จาเป็นถํายทอดเนื้อหาและรูปแบบที่มีความเฉพาะเจาะจงผํานองค์ประกอบใดได๎ชัดเจนและ
ครอบคลุมมากที่สุด แนวเรื่องแวมไพร์ก็มีลักษณะการให๎ความสาคัญกับองค์ประกอบการเลําเรื่อง
ที่เฉพาะเจาะจงเชํนกัน การที่ผู๎ชมจะรู๎และเข๎าใจโดยทันทีวําภาพยนตร์และละครโทรทัศน์เรื่องนั้นๆ
เป็นแนวเรื่องแวมไพร์หรือไมํก็จาเป็นต๎องมองผํานการนาเสนอด๎านตัวละครเป็นหลัก และปฏิเสธ
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ไมํได๎วําการเสนอตัวละครแวมไพร์ก็เป็นองค์ประกอบการเลําเรื่องที่มีความสาคัญมากที่สุด เพราะ
หากขาดตัวละครแวมไพร์ไปก็จะไมํสามารถบอกได๎วํา ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์เรื่องนั้นๆ เป็น
แนวเรื่องแวมไพร์ได๎เชํนกัน
แนวแวมไพร์ทั้งรูปแบบเกําและแบบรํวมสมัยก็มีการนาเสนอและการให๎ความสาคัญกับตัว
ละครแวมไพร์ในลักษณะที่มีทั้ง ความสอดคล๎องและแตกตํางกัน การสร๎างตัวละครแวมไพร์มี
พัฒนาการให๎เห็นอยูํตลอดเวลาตั้งแตํการเป็นตัวร๎ายหลักของเรื่องอยํางตัวละคร Count Dracula
จนมาเป็นพระเอกแวมไพร์รูปงามอยํางที่แนวแวมไพร์รํวมสมัยได๎เสนอและเป็นที่นิยมอยูํในขณะนี้
การสร๎างตัวละครแวมไพร์จาเป็นต๎องอยูํในกรอบที่เป็นเหมือนภาคบังคับที่ตัวละครจาเป็นต๎อง
เกี่ยวพันกับการดูดเลือด ลักษณะผลกระทบจากแสงอาทิตย์ รวมถึงสิ่งตํางๆ ที่เป็นทั้งพฤติกรรม
พลังอานาจและสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์ตํางๆ และพัฒนาการการสร๎างตัวละครจากรูปแบบเกําสูํรูปแบบ
ใหมํในชํวงเวลาตํางๆ ก็มีทั้งการเปลี่ยนรูปแบบเหลํานี้และรวมไปถึงการสื่อความหมายที่แตกตําง
กันออกไปด๎วยเชํนกัน
4.3.1 ความเป็นมาของแวมไพร์
ความเชื่อเรื่อง “แวมไพร์” (vampire) นั้นฝังรากลึกอยูํกับมนุษย์มาตั้งแตํยุคสมัยที่มนุษย์
ยังขาดการพัฒนาในศิลปะวิทยาการด๎านความคิดและความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยี และเกือบจะ
ทั้งหมดของความเชื่อในเรื่องนี้มักเกี่ยวพันหรือปรากฏในลักษณะของสิ่งเหนื อธรรมชาติที่คํอนไป
ทางความชั่วร๎าย ซึ่ง ความเชื่อเหลํานั้นมีอยูํอยํางกระจัดกระจายและแตกตํางกันไปตามแตํละ
วัฒนธรรมของแตํละท๎องถิ่น เมื่อพิจารณาอยํางละเอียดจะเห็นได๎วํา ต๎นกาเนิดของแวมไพร์ใน
มโนคติของมนุษย์นั้นเริ่มจากยุคกลาง (Middle Ages) ที่เหตุการณ์ร๎ายแรงตํางๆ เกิดขึ้นอยํางไมํ
หยุดหยํอนซึ่งก็มากและรุนแรงพอที่จะสร๎างความพรั่นพรึงให๎เกิดขึ้นในจิตใจของมนุษย์
ความกลัวและความหวาดระแวงตํางๆ ในยุคนั้นได๎กํอตัวขึ้นและนาพาให๎มนุษย์คิดกันไป
วําเหตุการณ์ร๎ายแรงและเรื่องราวนํากลัวตํางๆ ทั้งสงคราม ความยากลาบาก และโศกนาฏกรรม
ล๎วนเกิดขึ้นจากสิ่งที่มองไมํเห็นที่เป็นพลังด๎านมืด จนเมื่อครั้งที่ศาสนจักรได๎ประกาศยอมรับถึงการ
มีตัวตนอยูํของพลังด๎านมืดที่เรียกกันวํา “ซาตาน” (Satan) ก็ยิ่งทาให๎ภาพของสิ่งชั่วร๎ายอันดามืดที่
อยูํภายใต๎พื้นพิภพ (underworld) ตามเรื่องเลําปรัมปรานั้นก็ยิ่ง เดํนชัดในการการรับรู๎ของมนุษย์
มากขึ้นไปอีก ซึ่งเรื่องเลําเกี่ยวกับคนตายที่ฟื้นคืนชีวิตก็ถูกให๎เหตุผลวําพวกเขาฟื้นคืนด๎วยพลังของ
ซาตานเพื่อตามรังควานและลงโทษมนุษย์ (Anthony Masters, 1976:40-43)
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คนตายที่ฟื้นคืนชีวิตนั้นมีทั้งที่อยูํในเรื่องเลําที่สั่นคลอนความมั่นคงของจิตใจมนุษย์กับ
พวกที่พวกเขาเชื่อกันวํามีอยูํจริงนั่นก็คือ แวมไพร์ (vampire) โดยในความหมายของคนในยุคกลาง
นั้นก็คือพวกที่ดื่มกินเลือดมนุษย์ที่ไมํได๎มีอยูํแตํในนิทานปรัมปราหรือเรื่องที่แตํงขึ้น แตํหมายรวม
ไปถึงพวกที่มีพฤติกรรมแบบพวกมนุษย์กินคน (Cannibalistic) และพวกที่ทาการบูชายัญด๎วย
เลือดและอวัยวะนั่นเอง เป็นปรากฏการณ์ที่เราไมํได๎เห็นกันบํอยหรือคุ๎นชินกันในโลกสมัยปัจจุบัน
โดยได๎มีการนิยามรูปแบบพฤติกรรมนี้วํา “Cannibalism” หมายถึง การบริโภคหรือดารงชีพด๎วย
การกินเลือดเนื้อของผู๎อื่น ซึ่งในสมัยกํอนได๎กลายเป็นกลยุทธ์ทางจิตวิทยารูปแบบหนึ่งของการทา
สงครามเพื่อ ใช๎ ใ นการรุ กรานและขํม ขวัญ ศัต รู และสามารถเป็ นตั วสะท๎อ นความเชื่ อ เรื่ องจิ ต
วิญญาณในหลากหลายรูปแบบเชํนกัน (Draculas.info Research Team, 2006 : ออนไลน์)
โดยหากอ๎างอิงความเป็น แวมไพร์จากพฤติกรรมเรื่องการกินเลือดมนุ ษย์นั้น ก็สามารถ
กลําวได๎วํามนุษย์ก็มีความเป็นแวมไพร์มาตั้งแตํแรกเริ่มของยุคสมัยที่มนุษย์ยังกินกันเองอยูํ และก็
ยังคงกินเลือดเนื้อกันเองมาหลายศตวรรษกํอนที่ศาสนาและวิทยาศาสตร์จะนาความเจริญจะเข๎า
มาสูํสั ง คมมนุษย์ ซึ่ ง โดยพื้นฐานแล๎วมนุษย์เป็นสัตว์กินเนื้อ และก็ คล๎ายกับเป็นการเสพติดใน
ปัจจัยพื้นฐานนี้ที่มนุษย์ยังคงต๎องกินเนื้อเพื่อดารงชีพตํอไป หากแตํมนุษย์ในยุคนั้นถือคติที่วําเนื้อ
ไหนๆ ก็เหมือนกัน ไมํวําจะเป็นเนื้อสัตว์หรือเนื้อของมนุษย์ด๎วยกัน โดยในสมัยโบราณเผําพันธุ์
พวกกินเนื้อคน หรือ เผํากินคน (Cannibalism) ก็มีอยูํทั่วโลกมานานหลายแสนปีกํอนคริสตกาลไมํ
วําจะโลกในฝั่งภูมิภาคตะวันออกหรือตะวันตก
ถึงแม๎วําในยุคทองแดง (Bronze Age) ที่มนุษย์เริ่มรู๎จักวิธีการหลอมโลหะและมีการ
ประกอบอาชี พ แตํ กิ จ กรรมการฆํ า และกิ น เลื อ ดเนื้ อ มนุ ษ ย์ ด๎ ว ยกั น ก็ ยั ง คงมี อ ยูํ เ รื่ อ ยมาเป็ น
เวลานาน และเริ่มกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติราวชํวงศตวรรษที่ 16 เรื่อยมาที่ในยุโรปจะมีการเก็บ
เลื อดและชิ้ นสํ วนตํางๆ ของนักโทษที่ถูกประหารชี วิตแล๎วเพื่อนาไปใช๎ ประโยชน์ ตัวอยํางเชํ น
Zingaris ในโบฮีเมียมีกินเนื้อสดๆ ของมนุษย์และ Rajahs ในอินเดียกินเลือดสดๆ จากหัวของ
นักโทษที่พวกเขาได๎ประหาร อีกทั้งในประเทศจีนที่เพชฌฆาตจะกินหัวใจและสมองจากนักโทษที่
โดนประหารชีวิตแล๎ว (Anthony Masters, 1976:5-14)
เมื่อยุคสมัยแหํงความดิบเถื่อนของมนุษย์เริ่มเจือจางลงไปและหลังจากการกินเลือดเนื้อ
มนุษย์ด๎วยกันนั้นกลายเป็นข๎อห๎าม โดยถูกลําวหาวําเป็นพฤติ กรรมของผู๎นอกรีตและผู๎ไมํเจริญนั้น
พฤติกรรมเหลํ านี้ก็ได๎เ ปลี่ยนไปสูํวิถีที่เป็นรูปแบบมากขึ้น จากอุปนิสัยที่ดิบเถื่อน การกินอยําง
โหดร๎ายทารุณมาเป็นความเชื่อเรื่องการฆํ ามนุษย์และสัตว์เพื่อบูชายัญและบวงสรวงสิ่งเหนือ
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ธรรมชาติ ไ มํ วํา จะเป็ น เทพเจ๎ า ภู ต ผี ปี ศาจตํ า งๆ และกลายเป็ น พิธี ก รรมส าคั ญทางศาสนาที่
ปรับเปลี่ยนรูปแบบมาเรื่อยๆ อยํางตํอเนื่อง
ประเทศอั ง กฤษเคยมี พิ ธี ก รรมทางศาสนามี นั ย ยะที่ สื่ อ ความหมายถึ ง ความสั ม พั น ธ์
ระหวํางเลือดและชีวิตที่เดํนชัดมาก คือชํวงชํวงศตวรรษที่ 20 ที่โบสถ์ในอังกฤษพยายามชักจูงให๎
ดื่มสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์แทนเลือดแหํงพระเยซู ด๎วยการกลําวอ๎างถึงคุณแหํงโลหิตของพระผู๎เป็นเจ๎า
ที่จะชาระล๎างและคืนพลังให๎แกํจิตวิญญาณของผู๎ที่ศรัทธาให๎ก๎าวสูํชีวิตอันยืนยาว ในขณะที่อีก
ด๎านหนึ่งในสังคมชาวยิวก็มิได๎คิดตํางกันแตํอยํางใด ด๎วยมีกฎบัญญัติขึ้นวําให๎ชาวยิวสามารถดื่ม
เลือดจากสัตว์ที่ยังเป็นๆ ได๎ เนื่องด๎วยเหตุผลเดียวกันนั่นเอง
อันจะเห็นได๎วําเลือดคือสิ่งที่เป็นปัจจัยหลักของความเป็นแวมไพร์ทั้งในเชิงความหมายที่
เป็นรูปธรรมและนามธรรม โดยรากเหง๎าความคิดที่แท๎จริงแล๎วก็คือมนุษย์นี่เองที่เป็นผู๎เริ่ม เพราะ
การฝังรากทางความคิดของมนุษย์ที่บ๎างก็เชื่อวําจิตวิญญาณนั้นอยูํในเลือด บ๎างก็วําเลือดคือต๎น
ตอแหํงชีวิตมนุษย์ และเลือดคือสัญลักษณ์แทนชีวิตและความแข็งแกรํงดังจะเห็นวํานักรบโบราณ
จะดื่มเลือดของศัตรูที่ตนเอาชนะเพื่อเพิ่มความแข็งแกรํงให๎แกํรํางกายของตน และถึงแม๎ในหลายๆ
วัฒ นธรรมจะมี ข๎ อห๎ามตํางๆ เกี่ยวกับเลือดและการดื่ม เลือดอยูํ ก็กลับกลายเป็นยิ่ง เพิ่มความ
ชัดเจนให๎แกํความหมายในความสาคัญของโลหิตมนุษย์ให๎มีความเข๎มข๎นแข็งแกรํง และติดแนํนใน
มโนสานึกของมนุษย์มากยิ่งขึ้นไปอีก
ด๎วยตรรกะหนึ่งที่ชี้ ให๎เห็นถึง ความสาคัญของเลือดนั่นคือ “หากแม๎ วําคนผู๎หนึ่ง จะตาย
เนื่องจากเสียเลือด แล๎วจะเป็นไปไมํได๎เชียวหรือที่เขาผู๎นั้นจะกลับคืนชีวิตมาอีกครั้งด๎วยการดื่ม
เลือด” สิ่งนี้สามารถชี้ให๎เห็นความเชื่อที่อยูํในระดับจิตใต๎สานึกที่ของมนุษย์ทุกชนชาติที่ไมํมีใครที่
จะเต็มใจที่จะตายได๎จริงๆ แตํเมื่อความตายเป็นสัจธรรมอันหลีกเลี่ยงไมํได๎ ฉะนั้นพวกเราจึงกํอรําง
ความคิดที่จะตํอต๎านความตายด๎วยการหาทางฟื้นคืนชีวิต และเลือดก็เป็นกุญแจไขไปสูํการมีชีวิต
ของพวกเรานั่นเอง สิ่งนี้ได๎ทางานเชิงบีบบังคับให๎เรามองเลือดในฐานะของเครื่องบํงชี้ถึงการมีชีวิต
อยูํและการมีชีวิตที่สองหลังจากความตายเชํนกัน
โดยที่กลําวมาทั้งหมดนี้คือรํองรอยที่ได๎มีการสันนิษฐานวําเป็นปัจจัยสาคัญที่กํอให๎เกิด
ความคิดเกี่ยวกับความเป็นแวมไพร์ผู๎กินเลือดมนุษย์ โดยเริ่มจากความดิบเถื่อนของมนุษย์ยุคกํอน
และได๎ก๎าวสูํวิถีของผู๎เจริญแล๎วที่ดื่มกินเลือดตามตรรกะของความเชื่ อเรื่องการดื่มเลือดที่เต็มไป
ด๎วยพลังชีวิตเพื่อคงชีวิตที่ยืนยาวดังที่ได๎กลําวไปแล๎ว ซึ่งเหลํานี้คือพฤติกรรมการดารงชีพตาม
ความเชื่อเดิมที่แตํละเผําพันธุ์มีมาแตํอดีต โดยมีการกํอตัวและสะสมผํานกาลเวลาที่ยาวนานของ
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วิวัฒนาการสังคมมนุษย์อยํางคํอยเป็นคํอยไปและพัฒนาจากความเชื่อตํางๆ ในยุคกลางเข๎าสูํแนว
เรื่องของการประพัน ธ์ วรรณกรรมตํ างๆ ที่ มี เนื้อหาเกี่ยวกับแวมไพร์ในยุคสมั ย ใหมํ (Modern)
นั่นเอง (Anthony Masters, 1976:1-4)
4.3.2 ตานานและเรื่องเล่าเกี่ยวกับแวมไพร์ในประวัติศาสตร์
เมื่อกลําวถึงตานานและเรื่องเลําปรัมปราเกี่ยวกับแวมไพร์นั้น จาเป็นต๎องเท๎าความกลับไป
ถึงเมื่อหลายพันปีกํอน โดยเราสามารถพบเจอแวมไพร์แฝงตัวอยูํในทุกวัฒนธรรมทั่วโลกและมี
รูปแบบอันหลากหลายแตกตํางกันไปไมํมีที่สิ้นสุด ตั้งแตํปีศาจที่มีดวงตาสีแดง มีผมสีเขียวหรือ
ชมพูในวัฒนธรรมจีน จนกระทั่งถึง Lamia หรือ ลามิอา สัตว์ในเทพนิยายของกรีก ที่มีรํางกายทํอน
บนเป็นผู๎หญิงและครึ่ง รํางเป็นงู ซึ่ง ในภายหลังได๎รับการกลําวขานวํานางก็คือแวมไพร์ตนหนึ่ง
เชํนกันที่มักจะลํอลวงเด็กหนุํมมาสมสูํและดูดเลือดเป็นอาหาร หรืออีกรูปแบบหนึ่งจากจิ้งจอกกิน
เลือดในญี่ปุ่นไปจนถึงปีศาจผู๎หญิงที่มี แตํหัวและลากเครื่องในของตัวเองลอยไปมาเพื่อดูดเลือด
ผู๎อื่นที่เรียกวํา Penanggalang ในประเทศมาเลเซีย

รูปที่ 180 : ลามิอา (Lamia) และ Penanggalang

แวมไพร์มีรากประวัติศาสตร์อีกสายที่ชัดเจนจากเปอร์เซีย ที่ในสมัยโบราณมีการค๎นพบ
แจกันที่วาดลวดลายเป็นผู๎ชายที่กาลังกระเสือกกระสนหนีจากสิ่งมีชีวิตขนาดใหญํที่พยายามจะสูบ
เลือดของเขา ตํอมาก็เป็นเรื่องราวของเทพธิดาที่เป็นที่รู๎จักถึงอุปนิสัยของนางเรื่องการดื่มเลือดเด็ก
ทารก หรือที่รู๎จักกันในชื่อ LiLitu หรือ Lilith ที่ปรากฏในตานาน Babylonian และในชํวง 600 ปี
กํอนคริสตกาล อีกทั้งก็พบรํองรอยของ "Living Dead" ในประเทศจีนและอีกมามายทั่วโลกทั้งใน
อินเดีย มาเลเซีย โพลีนีเซีย และแม๎กระทั่งดินแดนของจักรวรรดิ Aztecs และชาว Eskimos
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ตัวอยํางเชํน พวก Aztecs เชื่อวําการถวายเลือดของเด็กแกํพระเจ๎าจะเป็นการเติมพลังชีวิตหรือ ปุ๋ย
แหํงความอุดมสมบูรณ์ให๎แกํโลก

รูปที่ 181 : Lilith โดย John Collier

กรอบความคิดสมัยใหมํ เรื่องแวมไพร์ไ ด๎เกิดขึ้นครั้งแรกในสังคมประเทศแถบยุโรปที่มี
ความเจริญแล๎ว โดยทั้งตานานของโรมันและกรีกก็ปรากฏเรื่องเลําและภาพของเทพธิดาที่ดื่มเลือด
มากมายหลายองค์ เชํนที่รู๎จักกันในชื่อ Lamiae, Empusae และ Striges ที่ชื่อของพวกนางยังมี
รากของความหมายมาจากพวกแมํมด ปีศาจและแวมไพร์ แตํถึงอยํางไรก็ตามพวกนี้ก็เป็นพวก
เทพธิดาที่ดื่มเลือด ไมํใชํผู๎ที่ตายแล๎วฟื้นคืน หรือ “living dead" แตํอยํางใด แตํก็หมายถึงพวกเทพ
ที่ถอดวิญญาณหรือจาแลงกายอยูํในรูปลักษณ์ของมนุษย์ผู๎หญิงจนทาให๎พวกเราเข๎าใจภาพของ
พวกเขาวําเป็นเทพธิดา โดยอาจจะมีจุดประสงค์ในการแปลงรูปลักษณ์เพื่อลํอลวงเหยื่อของพวก
เขานั่นเอง ซึ่งในปัจจุบัน “แวมไพร์” ที่พวกเรารู๎จักนั้นไมํใชํสิ่งใดที่เกี่ยวข๎องกับภาพเหลํานี้เลย
นอกจากเป็นการดัดแปลงอยํางตํ อเนื่องเพื่อสร๎างรูปลักษณ์ใ นแบบที่เป็นปัจ จุบันของนวนิยาย
ภาพยนตร์ และละครโทรทัศน์นั่นเอง (Draculas.info Research Team, 2006: ออนไลน์)
แวมไพร์ กลําวโดยรวมก็คือสายพันธุ์หรือสิ่ง(เคย)มีชีวิตตามตานานหรือเรื่องเลําท๎องถิ่น ที่
เข๎าใจกันโดยทั่วไปวําคือศพที่ฟื้นคืนชีพกลับมาสูํสภาวะมีชีวิตอีกครั้ง และดารงสภาพนั้นด๎วยเลือด
มนุษย์และเลื อดสั ตว์และมี พลั งประหลาดที่เหนือความเป็นมนุษย์ปกติ ทั้งศักยภาพรํางกายที่
เพิ่มขึ้นกวําปกติและ/หรือความสามารถในการแปลงรํางกายของตน โดยบางวัฒนธรรมมีตานาน
เลําขานเรื่องแวมไพร์ในลักษณะที่ไมํใชํมนุษย์ บ๎างวําเป็นปีศาจ สัตว์ประหลาด หรือแม๎กระทั่งสัตว์
เชํน ค๎างคาว สุนัข หรือแมงมุม โดยแวมไพร์มักจะได๎รับการพรรณนาวํามีพลังพิเศษในหลากหลาย
รูปแบบและหลากหลายบุคลิกลักษณะตามแตํกรอบความแตกตํางของแตํละวัฒนธรรมหรือแตํละ
ความเชื่อเป็นตัวสร๎างหรือกาหนดลักษณะตํ างๆ เหลํานั้นขึ้นมา และกลายเป็นตัวละครหนึ่งหรือ
ลักษณะเดํนหนึ่งของเรื่องเลําหรือคติความเชื่อพื้นบ๎านหรือแม๎กระทั่งในภาพยนตร์และนวนิยาย
รํวมสมัยในชํวงยุคตํางๆ
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4.3.3 แวมไพร์ในงานวรรณกรรม
เรื่องราวของแวมไพร์นั้นแพรํกระจายและแฝงตัวอยูํในหลายๆ วัฒนธรรม แรกเริ่ มปรากฏ
และถูกถํายทอดเป็นเรื่องเลําหรือคติความเชื่อ จากนั้นก็ถูกแปลงและถํายทอดลงเรื่องราวที่เป็น
ลายลักษณ์อักษร และภาพของแวมไพร์ก็เดํนชัดขึ้นจนกระทั่งถูกจัดให๎เป็นแนวเรื่องประเภทหนึ่ง
ของงานวรรณกรรมตะวันตกมาตั้งแตํชํวงศตวรรษที่ 18 โดยงานวรรณกรรมมักสร๎างแวมไพร์ ขึ้นใน
ฐานะของการสร๎างสรรค์เชิงจินตนาการด๎วยการเพิ่มและเสริมแตํงให๎มีความนําหลงใหลและทาให๎
เป็นที่นิยมมากขึ้นด๎วยการลดทอนระดับของความนํากลัวและความสยองขวัญลง โดยนักเขียน
สํวนใหญํมักจะใช๎แวมไพร์เป็นสิ่งที่พลิกแนวการเขียนของตนให๎เข๎าสูํการเขียนเชิงจินตคดีและเป็ น
จินตคดีที่คํอนไปทางความมืดมน ซึ่งถือวําแนวการเขียนเรื่องราวที่วําด๎วยแวมไพร์ก็ยังคงเป็นสิ่ง
ใหมํสาหรับงานเขียนในยุคสมัยนั้นนั่นเอง
ชํวงต๎นศตวรรษที่ 19 นวนิยายที่มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับแวมไพร์ที่โดํงดังอยํางมากคือผลงาน
ของนักเขียนชาวอังกฤษ John William Polidori เรื่อง The Vampyre ตีพิมพ์เป็นเรื่องสั้นลง
Colburn’s New Monthly Magazine ในเดือนเมษายน ค.ศ. 1819 และตีพิมพ์เป็นรูปเลํมหนังสือ
ครั้งแรกในปีเดียวกันโดย Sherwood, Neely and Jones in London, Paternoster-Row, in 1819
ขนาด 16 หน๎ายก ทั้งสิ้น 84 หน๎า โดยโปรยจุดขายวํา "Entered at Stationers' Hall, March 27,
1819" ที่ชื่อผู๎แตํงได๎แก๎จาก Lord Byron มาเป็นตัวเขียนชื่อ Polidori ในภายหลัง และประสบ
ความส าเร็ จ อยํ า งสู ง ทั้ ง ในอั ง กฤษเองและในภู มิ ภ าคยุ โ รปด๎ ว ย และปรากฏเป็ น ละครเวที
หลากหลายรูปแบบในอังกฤษสมัยนั้น โดยในบทบรรณาธิ การของ E.F. Bleiler ในหนังสือเรื่อง
Three Gothic Novels ตีพิมพ์โดยสานักพิมพ์ Dover ในปี ค.ศ. 1966 กลําวถึงเรื่อง The
Vampyre ไว๎วํา ;
ในประวัติศาสตร์วรรกรรมของประเทศอังกฤษในชํวงเวลาที่ผํานมานั้น เรื่อง The
Vampyre ของ Polidori มีความนําสนใจที่มากกวําในด๎านเนื้อหาของตัวบทประพันธ์เอง
แตํผลงานชิ้นนี้อาจจะเป็นงานเขียนชิ้นแรกที่สร๎างความเข๎าใจอยํางคลอบคลุมในทุกด๎าน
เกี่ยวกับเรื่องราวที่วําด๎วยแวมไพร์ในอังกฤษ และยังเป็นรูปแบบหลักที่ใช๎เป็นการอ๎างอิงใน
การพั ฒ นาผลงานของนั ก เขี ย นรุํ น ตํ อ ๆ มาอี ก ด๎ ว ย ด๎ ว ยลั ก ษณะที่ เ ป็ น ต๎ น แบบของ
จินตนิยายแนวเหนือธรรมชาติที่ละทิ้งการเดินเรื่องแบบดาษดื่นของความเป็นแนวเรื่อง
แบบโกธิค (Gothic Fiction) ในแบบเดิมๆ แล๎วหันไปให๎ความสาคัญกับขนบธรรมเนียม
รวมถึงเรื่องเลําและตานานท๎องถิ่นมากขึ้น และเน๎นความเป็นเรื่องราวเหนือธรรมชาติ โดย
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หันมาสร๎างองค์ประกอบที่มีที่มาที่ไปอยํางเป็นเหตุผลเกี่ยวกับแวมไพร์ ทั้งนี้เพื่อใช๎ในการ
ดาเนินเรื่องของตัวเองมากกวําที่จะใช๎การอธิบายด๎วยเหตุผลนอกตัวบทที่ถูกกาหนดมา
กํอนแล๎วอยํางเชํนที่นิยายเรื่องอื่นๆ มักจะทา และ Polidori ได๎เปลี่ยนมุมมองการเลําเรื่อง
ที่ให๎น้าหนักไปทางตัวเอกที่มีลักษณะของ Hero ที่มาสูํการเดินเรื่องผํานตัวเอกที่ลักษณะ
ตัวร๎าย “Villain” เพื่อเพิ่มการเดินเรื่องให๎มีความเข๎มข๎นแหวกแนวจากเรื่องอื่นๆ มากขึ้น

ภาพที่ 182 : หน๎าปกหนังสือ The Vampyre ฉบับแรก

The Vampyre ของ Polidori ได๎กลายเป็นแรงบันดาลใจในงานเขียนเรื่องตํอมาที่โดํงดังไมํ
แพ๎กันอยํางเรื่อง Varney the Vampire หรือ The Feast of Blood ผลงานของ Thomas Preskett
Prest ที่ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1847 จานวน 12 บท รวมทั้งสิ้น 868 หน๎า และโครงเรื่องอัน
ซับซ๎อนของ Varneyได๎มีการนามาตีพิมพ์ซ้าอีกครั้งในนวนิยายชุด penny dreadful ในปี ค.ศ.
1853 กํอให๎เกิดกระแสความนิยมนวนิยายแวมไพร์ไปทั่วยุโรปทั้งในเยอรมันและฝรั่งเศส จนกระทั่ง
ใน ค.ศ. 1872 ที่ Sheridan Le Fanu ได๎สร๎างผลงานที่เป็นที่ชื่นชมในแวดวงวรรณกรรมอังกฤษ
อยํางมากเรื่อง Carmilla เรื่องราวเกี่ยวกับสตรีที่เป็นแขกรับเชิญสูํปราสาทลึกลับใน Styria ทางใต๎
ของประเทศออสเตรีย

ภาพที่ 183 : หน๎าปกเรื่อง Varney the Vampire or The Feast of Blood
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ภาพที่ 184 : ภาพตัวอยํางเรื่อง Carmilla โดย D. H. Friston ปี 1872

ผลงานเรื่อง Carmilla ของ Sheridan Le Fanu นี้ก็เป็นแรงบันดาลใจตํอผลงานนวนิยาย
แวมไพร์คลาสสิคก๎องโลกอยํางเรื่อง Dracula ของ Bram Stoker นักเขียนชาวไอริชในปี ค.ศ. 1897
ที่ประสบความสาเร็จและโดํงดังอยํางมา โดยสร๎างภาพที่คุ๎นชินที่เป็นต๎นแบบของแวมไพร์ที่คนทั้ง
โลกยอมรับและเข๎าใจตรงกัน จนกลายเปรียบเสมือนเป็นตัวกาหนดกรอบการอธิบายที่แทบจะ
ตายตั ว ของความเป็ น แวมไพร์ ใ ห๎ แ กํ นิ ย ายแวมไพร์ เ รื่ อ งตํ อ ๆ มาจนถึ ง ยุ ค ปั จ จุ บั น ( Anthony
Masters, 1976:209-231)

ภาพที่ 185 : หนังสือเรื่อง Dracula

Dracula เป็นนวนิยายเรื่องที่ 5 ของ Bram Stoker ที่จัดได๎วําเป็นเรื่องที่ประสบ
ความสาเร็จและโดํงดังมากที่สุดของเขา ตีพิมพ์เป็นรูปเลํมครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม ปี ค.ศ.
1897 โดยหน๎าปกเป็นสีเหลืองและมีตัวอักษรกากับชื่อเรื่องสีแดง พิมพ์โดย Archibald Constable
and Company (UK) โดยจัดประเภทอยูํในหลายหมวดของการเขียนวรรณกรรม โดยที่ตรงและ
ชัดเจนที่สุดคือเป็นแนวเรื่องแวมไพร์ (vampire literature) อีกทั้งยังจัดอยูํในหมวดของนวนิยาย
โกธิค (Gothic Fiction) ซึ่งเป็นแนวเรื่องที่คล๎ายจะเป็นภาคบังคับของแนวเรื่องแวมไพร์ในยุคนั้น
กลําวคือ แนวโกธิคคือแนวการเขียนที่เป็นการผสมผสานระหวํางแนวสยองขวัญ (Horror) และ
โรแมนซ์ (Romance) เข๎าด๎วยกัน (Bram Stoker Online, มปป : ออนไลน์)
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4.3.4 การสร้างตัวละคร Count Dracula ในฉบับนวนิยายปี ค.ศ. 1897
Bram Stoker ได๎รับแรงบันดาลใจจากนวนิยายแวมไพร์ที่มี มากํอนหน๎าอยําง The
Vampyre (1819) ของ John Polidori และผสมกับแนวของนวนิยายแวมไพร์เลสเบี้ยนอยําง
Carmilla (1872) ของ J. Sheridan Le Fanu โดยที่ Bram Stoker ได๎สร๎างกรอบของลักษณะความ
เป็นแวมไพร์ (vampirism) ในแบบของ Count Dracula วําแวมไพร์เป็นอาการของโรคชนิดหนึ่ง
ตามกระแสของโรคระบาดในอังกฤษในชํวงเวลานั้นอยํางโรควัณโรคและซิฟิลิส ซึ่งสํว นตัวแล๎ว
Bram Stoker เป็นคนที่สนใจในประวัติศาสตร์ยุโรป และผนวกกับเรื่องราวที่เหนือธรรมชาติ
โดยเฉพาะความเชื่อและเรื่องเลําท๎องถิ่นของยุโรปในยุคกลางเกี่ยวกับแวมไพร์
Bram Stoker ใช๎เวลาอยูํหลายปีในการค๎นคว๎าข๎อมูลและสร๎างต๎นแบบความเป็นแวมไพร์
ในแบบของเขาเอง โดยโรคแวมไพร์จะติดตํอผํานการสัมผัสโดย “การกัด” และติดตํอผํานของเหลว
จากรํางกายโดยใช๎เลือดเป็นตัวสื่อ เป็นโรคที่มีอาการประหลาดที่เหนือธรรมชาติเสมือนกับการ
โดนสิ่งชั่วร๎ายเข๎าสิง เขาพยายามอธิบายโรคแวมไพร์วํามีอาการที่โน๎มเอียงไปทางวิกลจริต ทั้งทาง
พฤติกรรมการแสดงออกที่รุนแรงและโดยเฉพาะอยํางยิ่งในเรื่องการปลุกเร๎าทางเพศที่ใช๎เป็นตัวสื่อ
ถึงการแสดงออกของความเป็นแวมไพร์ในแบบของเขา ที่เจ๎าตัวยอมรับวําได๎รับอิทธิพลมาจาก
ผลงานของนักเขียนชาวไอริช Sheridan Le Fanu ในปี 1872 เรื่อง Carmilla เรื่องราวของแวมไพร์
เลสเบี้ยนที่มีการเน๎นเรื่องราวทางเพศที่จัดจ๎านและลํอแหลม (Rick Worland, 2007: 253-261)
เมื่อมองย๎อนกลับไปในหน๎าประวัติศาสตร์แล๎วก็จะพบวํา Bram Stoker มีแรงบันดาลใจใน
การสร๎างตัวละคร Count Dracula มาจากบุคคลที่มีตัวตนจริง คือ เจ๎าชายแหํงโรมาเนีย Vlad
Tepes หรือ “Vlad นักเสียบ” (Vlad the Impaler) โดยตามประวัติศาสตร์โรมาเนียนั้นเจ๎าชาย
Vlad Tepes เกิดในชํวงประมาณเดือนพฤศจิกายนหรือธันวาคมในปี ค.ศ. 1431 ที่ป้อมปราการ
Sighisoara ในโรมาเนีย บิดาของเขาคือ “Vlad Dracul” ที่ในเวลานั้นได๎รับการแตํงตั้งจากองค์
จักรพรรดิ Sigismund ให๎เป็นผู๎นาทางการทหารแหํงแคว๎น Transylvania โดยได๎รับราชโองการ
แหํงมังกร “Order of the Dragon” จากองค์จักรพรรดิมาแล๎วหนึ่งปีกํอนหน๎านี้ในการคุมอานาจ
ทางการทหารทั้งหมดครึ่งหนึ่งและดูแลเรื่องพลวัตทางสังคมด๎านการศาสนา โดยราชโองการฉบับนี้
มีมาตั้งแตํ ค.ศ. 1387 ในสมัยของจักรพรรดิ Holy Roman และมเหสีองค์ที่สอง Barbara Cilli
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ภาพที่ 186 : Vlad Tepes หรือ Vlad III Dracula

ภาพที่ 187 : ตัวอยํางตรากองทัพ Vlad Dracul

ตรากองทัพของ Vlad Dracul เป็นรูปมังกรกางปีกเลื้อยพันอยูํบนไม๎กางเขน ซึ่งมังกรตาม
คติความเชื่อของยุ โรปนั้นคือสัญลักษณ์แหํงความชั่วร๎าย คาวํา Drac นั้นมีความหมายแปลวํา
Devil และยังมีอีกความหมายที่เกี่ยวพันแปลวํา มังกร - “Dragon” นั่นเอง และเป้าหมายหลักของ
ราชโองการอันเป็นความลับนี้คือมุํงรักษาผลประโยชน์ของพวกคาโทลิค (Catholicism) และทา
สงครามตํอต๎านพวกเติร์ ก (Turks) ที่ชื่อโองการก็ได๎แฝงนัยยะเกี่ยวพันถึง ความหมายของชื่ อ
“Dracul” , “Dracula” ในภาษาโรมาเนียนวําแปลวํา มังกร - “Dragon” ซึ่งมีอานาจรองลงมาจาก
องค์จักรพรรดิที่ชาวโรมาเนียรู๎จักกันในนามของ “บิดาแหํง Vlad จอมเสียบ” โดยผู๎คนตํางพากัน
เรียกชื่อ Vlad เชื่อมโยงจากความหมายของชื่อบิดา “Dracul” , “Dracula” วําเป็น “the son of
Dracul” และกลายเป็น “the son of Devil” ในที่สุด และ Vlad มักจะใช๎ชื่อของบิดาตํอท๎าย
นามสกุลของตนเองเชํนกัน จนได๎ขึ้นครองราชย์เป็นเจ๎าชายในชื่อ “Vlad III Dracula” และ
กลายเป็นสัญลักษณ์แหํงการตํอสู๎เพื่ออิสรภาพแหํงโรมาเนียในการตํอต๎านออตโตมัน (Ottoman)
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ระหวํางตัวละครในนวนิยายและบุคคลตามหน๎าประวัติศาสตร์นั้น มีความเหมือนกันเพียง
ไมํกี่ประการ และความเหมือนกันที่ชัดเจนที่สุดคือภาพของโหดร๎าย ที่กลําวขานกันในชํวง 6 ปีใน
การครองราชย์ของเจ๎าชาย Vlad III ( 1456 - 1462 ) ที่ได๎รับฉายาวํา “Vlad นักเสียบ” (Vlad the
Impaler) เนื่องจากเขาได๎ฆําชาวยุโรปเพิ่มขึ้นจากสองหมื่นเป็นสี่หมื่นคน โดยเหลํานั้นเป็นทั้งคูํแขํง
ทางการเมื อ ง อาชญากร หรื อ ใครก็ ต ามที่ เ ขาพิ จ ารณาแล๎ ว วํ า เป็ น พวกไร๎ ป ระโยชน์ ตํ อ มวล
มนุษยชาติ และได๎ฆําพวกมุสลิมชาวตุรกี (Turkish) มากกวําหนึ่งแสนคนโดยใช๎วิธีการฆําที่เขา
โปรดปรานคือการเสียบทะลุรํางของเหยื่อด๎วยหอกอันแหลมคมทะลุจากด๎านหนึ่งไปสูํอีกด๎านหนึ่ง
โดยเสียบค๎างแล๎วตั้งทิ้งไว๎อยํางนั้น ซึ่งเป็นภาพการฆําที่ดูโหดร๎ายทารุณจนถึงขั้นวิกลจริต

ภาพที่ 188 : ภาพจาลองการฆําของเจ๎าชาย Vlad III Dracula

ไมํมีใครรู๎วําเหตุใด Bram Stoker จึงเลือกเจ๎าชายโรมาเนียในชํวงศตวรรษที่ 15 เพื่อเป็น
ต๎น แบบในการสร๎ า งตั ว ละครในนวนิ ย ายของเขา นั กวิ ช าการบางคนได๎ เ สนอวํา Stoker มี
ความสั ม พันธ์ อันดีกับศาสตราจารย์ชาวฮั ง การี่ที่ม หาวิทยาลัยของ Budapest ชื่ อ Arminius
Vambery (Hermann Vamberger) และคล๎ายกับวําชายคนนี้ได๎ให๎ข๎อมูลเรื่อง Vlad Tepes
Dracula แกํเขา ซึ่งมากไปกวํานั้นคือ ความจริงที่วําในนิยายของ Stoker นั้น ตัวละครเอกในเรื่อง
คือ Dr. Abraham Van Helsing ได๎กลําววําเพื่อนของเขาชื่อ Arminius วําได๎ให๎ข๎อมูลเรื่อง Vlad
Dracula แกํตนเชํนกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลและตอบรับกับสมมุติฐานข๎อนี้นั่นเอง
ตัวเชื่อมเพียงหนึ่งเดียวระหวํางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับ Vlad Tepes Dracula (14311476) และตัวละคร Count Dracula ในนวนิยายปี 1897 นั้นคือการที่ Bram Stoker ได๎รับแรง
บันดาลใจมาจากแหลํงข๎อมูลประเภทเรื่องเลํา บันทึกทางประวัติศาสตร์ซึ่งก็คือความสนใจสํวนตัว
ของเขาเอง เขาจึงได๎สร๎างสรรค์ตัวละครของเขาตามภาพต๎นแบบของความมืดมนและนําหวาดกลัว
ของ Vlad Tepes Dracula จนมีการนาไปสูํประเด็นการถกเถียงถึงที่มาของตัวละครที่โต๎แย๎งเอาไว๎
วําชื่อเสียงที่ไมํดีของเจ๎าชายนักรบนั้นเป็นเพียงการกลําวใสํร๎ายกันทางการเมืองจากกลุํม German

172

Saxons ที่ใช๎ประโยชน์จากความหมายอื่นในคาภาษาโรมาเนียนวํา "Dracul" - "Devil" เพื่อที่จะใสํ
ร๎ายและกลําววําร๎ายตํอชื่อเสียงของเจ๎าชายนั่นเอง (Draculas.info Research Team, 2006:
ออนไลน์)

4.3.5 ความเป็นแวมไพร์ (vampirism)
ความเป็นแวมไพร์ (vampirism) คือ พฤติกรรมการดื่มเลือดของทั้งคนหรือสัตว์ โดยปกติ
กลํ าวกันวําแวมไพร์มั กจะกัดที่ต๎นคอของเหยื่อและดูดเลือดจากหลอดเลือดคาโรติด (Carotid
Artery) ที่อยูํบริเวณนั้น ซึ่งลักษณะของการดูดเลือดจากต๎นคอก็สื่อความหมายไปถึงเรื่องเพศได๎
เชํนกัน โดยในสื่อบันเทิงคดีในสร๎างตัวละครแวมไพร์สํวนใหญํขึ้นมาให๎ดาเนินการกระทาดังกลําว
โดยเริ่มจากการสัมผัสที่ต๎นคอซึ่งเป็นจุดรวมของเส๎นประสาทและเป็นจุดสัมผัสที่คล๎ายกับเป็นการ
ปลุกเร๎าทางเพศด๎วย อีกทั้งภาพยนตร์และละครโทรทัศน์หลายๆ เรื่องก็เสนอแวมไพร์วํามีความ
พึงพอใจจากการดูดเลือดที่เสมือนกับการปลดปลํอยที่พวกเขาทัง้ รํวมเพศและดูดเลือดจากเหยื่อไป
พร๎ อ มกั น และแนํน อนวํา การสั ม ผั สจนกระทั่ ง กัด ที่ ต๎น คอที่ถึ ง แม๎ จ ะไมํ มี ก ารรํ ว มเพศ แตํ ก็ ใ ห๎
ความหมายและลักษณะของการเล๎าโลมและนาไปสูํการดูดเลือดได๎เชํนกัน

รูปที่ 189 : หลอดเลือดคาโรติด (Carotid Artery)

อีก ทั้ ง ในเรื่ อ งเลํ า หรื อ คติ ค วามเชื่ อ พื้ นบ๎ า นหรื อแม๎ ก ระทั่ ง ในเรื่ อ งราวตํ า งๆ จากกลุํ ม
วัฒนธรรมประชานิยม (popular culture) และสื่อบันเทิงคดีหลายๆ สื่อ ก็มีหลากหลายรูปแบบ
แตกตํางกันออกไป โดยความเป็นแวมไพร์ทั้งในเรื่องรูปลักษณ์ พลังเหนือธรรมชาติและสิ่งที่เป็น
ปฏิปักษ์ที่มักจะปรากฏในสื่อบันเทิงคดีมีดังตํอไปนี้ ; (Draculas.info Research Team, 2006:
ออนไลน์)
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1. รํางกายแวมไพร์อยูํในสภาพของมนุษย์ที่ตายไปแล๎ว ไมํ ต๎องการสิ่งที่เป็นปัจจัยพื้นฐาน
ในการดารงชี พ อยํางเชํ น ออกซิ เ จน โดยพวกเขามั ก จะมี ผิว กายขาวซี ดเซี ยว (มั ก กลํา วถึ ง ใน
วรรณกรรมและภาพยนตร์) หรือไมํก็มีผิวกายแดงระเรื่อ (มักกลําวถึงในตานาน) โดยภาพลักษณ์ที่
ปรากฏนี้มักดูดีนําหลงใหลเมื่อมองจากมุมมองของมนุษย์
2. บางครั้ ง แวมไพร์ ถู ก กลํ า วขานวํ า เป็ น พวกแปลงรํ า ง แตํ ถึ ง อยํ า งไรในสภาพ
ความสามารถนี้ก็ปรากฏโดยทั่วไปในนวนิยายหรือเรื่องแตํงมากกวําในตานานดั้งเดิม โดยแวมไพร์
บางตนก็สามารถบินได๎ ซึ่งบางครั้งสิ่งนี้คือพลังเหนือธรรมชาติเฉพาะอยํางหนึ่ง และบางครั้งก็เป็น
ความสามารถของแวมไพร์ที่สามารถแปลงกายเป็นสิ่งมีชีวิตที่บินได๎อยํางเชํน ค๎างคาว นกฮูก หรือ
แมลงวัน หรือกลายเป็นสิ่งที่อยูํในสภาพเกือบจะไร๎น้าหนักอยํางเชํน ฟาง ฝุ่น หรือควัน แล๎วคํอย
สร๎างลมขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์ตํอการเคลื่ อนไหวของตน อีกทั้งมนุษย์หมาป่า ที่ในเรื่องเลําบาง
เรื่องก็จะกลายสภาพเป็นแวมไพร์หลังจากตายไปแล๎ว และแวมไพร์ก็จะสามารถมีพลังและกลาย
สภาพเป็นมนุษย์หมาป่าได๎อีกเชํนกัน
3. โดยปกติแล๎วแวมไพร์จะไมํปรากฏเงาสะท๎อนในกระจก ซึ่งลักษณะดังกลําวถูกจากัดอยูํ
เพียงในกลุํม เรื่องเลํ าและตานานแวมไพร์แถบยุโรปที่ผูกหรือเชื่อมโยงไปถึงเรื่ องเลําที่กลําวถึง
แวมไพร์ วํ า เป็ นพวกไร๎ จิ ต วิญ ญาณ ซึ่ ง ในนวนิ ย ายสมั ยใหมํ ก็ข ยายความไปถึง วํ าแวมไพร์ ไ มํ
สามารถติดอยูํในรูปถํายได๎
4. บางธรรมเนียมยึดถือกันวําแวมไพร์ไมํสามารถเข๎าบ๎านได๎โดยปราศจากการเชื้อเชิญ
ของผู๎ที่อยูํอาศัยหรือผู๎ที่อยูํภายในบ๎านขณะนั้น ซึ่งความคิดนี้ปรากฏอยูํในเนื้อหาของนวนิยาย
แวมไพร์ตลอดในชํวงประวัติศาสตร์ จากบทกวี Christabel ของ Samuel Taylor Coleridge
สูํนวนิยาย Dracula ของ Bram Stoker และถํายทอดไปยังนวนิยาย Salem's Lot ของ Stephen
King หรือแม๎กระทั่งในละครโทรทัศน์ชื่อดังอยําง Buffy the Vampire Slayer (1997-2003) โดย
เมื่อถูกเชื้อเชิญเพียงแคํครั้งเดียว แวมไพร์ก็จะสามารถเข๎าออกบ๎านหรือสถานที่ที่มีเจ๎าของนั้นได๎
ตามใจชอบ
5. พลังและอานาจของแวมไพร์จะถูกจากั ดในชํวงเวลากลาง โดยแท๎ที่จริงแล๎วภาพยนตร์
เยอรมันเรื่อง Nosferatu: eine Symphonie des Grauens ("Nosferatu: A Symphony of
Horror") ปี ค.ศ. 1922 เป็นเรื่องแรกที่เสนอวํา แสงแดดก็สามารถเผาและทาลายแวมไพร์ได๎ ไมํใชํ
Dracula ที่เป็นเรื่องแรกที่เสนอลักษณะดังกลําวอยํางที่หลายคนเข๎าใจ ซึ่ง Dracula เสนอเพียงตัว
ละครแวมไพร์จะอํอนแอลงในชํวงเวลากลางวันเทํานั้น
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6. แวมไพร์ไมํสามารถข๎ามธารน้าที่ กาลังไหลได๎ หรือในบางเรื่องก็เลํารักษาไว๎วําแวมไพร์
ต๎องกลับสูํพื้นดินแหํงดินแดนบ๎านเกิดของตนกํอนตะวันจะขึ้นเพื่อนอนหลับอยํางปลอดภัย ซึ่งเมื่อ
อยูํตํางถิ่นก็ต๎องหลับในโลงที่มีดินจากบ๎านเกิดของตน ปรากฏในนวนิยายแวมไพร์หลายเรื่องเชํน
Dracula ของ Bram Stoker และ Carmilla ของ Le Fanu ที่แวมไพร์จะต๎องหวนคืนโลงศพของตน
ที่ตั้ง อยูํใ นดินแดนบ๎านเกิด หรือหรือ โลงศพที่ บรรจุ ดิ นจากดิน แดนบ๎านเกิดเอาไว๎ แตํใ นเรื่องนี้
Carmilla แวมไพร์จะหลับในโลงที่เต็มไปด๎วยเลือดแทนที่จะเป็นดิน
7. แวมไพร์ในนวนิยายบางเรื่องก็มีข๎อจากัดเกี่ยวกับอาหารที่สํวนใหญํผู๎ประพันธ์ได๎สร๎าง
เนื้อหาของแวมไพร์ไว๎วําพวกเขาไมํสามารถกินในแบบคนปกติได๎ ไมํสามารถได๎รับสารอาหารเพื่อ
บารุง ซํ อมแซมรํางกายได๎อยํางมนุษย์ทั่วไป โดยทั้ง หมดแล๎วแวมไพร์จะต๎องดารงสภาพความ
แข็งแกรํงของตนไว๎ด๎วยการดื่มเลือดจากมนุษย์ สิ่งนี้คล๎ายกับเป็นสิ่งที่จาเป็นสาหรับแวมไพร์ที่จะ
อยูํรอดได๎โดยไมํได๎สนใจหรือคานึงถึงความเป็นจริงวําพวกเขาจะสามารถกินหรือดื่มหรือได๎รับ
สารอาหารจากการดารงชีวิตแบบมนุษย์ทั่วไปหรือไมํ ขอแคํมีการดื่มเลือดเป็นแกํนหลักของความ
เป็นแวมไพร์เทํานั้นก็พอ
8. สิ่งที่เป็นปฏิปักษ์หรือสามารถป้องกันแวมไพร์เข๎ามาทาร๎ายได๎คือ กระเทียม กิ่งก๎านของ
ดอกกุหลาบป่าและสัญลักษณ์ของศาสนาคริสต์ เชํน น้ามนต์ ไม๎กางเขนที่มีรูปพระเยซูถูกตรึงไว๎
บทสวดมนต์ หรือสิ่งตํางๆ ตามแตํละเรื่องเลําของแตํละท๎องถิ่นและแตํละตัวบทของนวนิยายที่จะ
นาไปใช๎ ซึ่งแวมไพร์จะไมํสามารถต๎านทานและจะต๎องอํอนแอตํอสิ่งเหลํานี้ โดยกระเทียมจะถูก
จากัดไว๎ในเรื่องเลําและตานานของแถบยุโรป โดยตานานของแถบประเทศอื่นๆ ก็อาจจะมีทั้งพืช
บางชนิดหรือสิ่งของบางอยําง และน้ามนต์หรือสิ่งของที่เป็นสัญลักษณ์ตํอสิ่งที่เป็ นแรงศรัทธาใน
ตานานของประเทศอื่นๆ ที่สํงผลอยํางเดียวกันในการตํอต๎านแวมไพร์ได๎เชํนกัน
9. วิธีการในการทาลายแวมไพร์ตามเรื่องเลําแถบยุโรปที่ปรากฏอยํางแพรํหลายในบันเทิง
คดีคือ กระสุนที่สร๎างขึ้นในนามของศาสนา การตอกลิ่มไม๎ทะลุหัวใจและการตัดศีรษะ ซึ่งรวมไปถึง
วิธีการอื่นที่จะทาให๎แวมไพร์ตายด๎วยวิธีการที่ทาให๎หัวของพวกเขาหลุ ดออกจากตัวหรือทาลายหัว
ของพวกเขารวมถึงการเผาทาลายรํางให๎หมดสิ้น
10. เรื่องเลําเกําแกํของฝั่งยุโรปตะวันออกเสนอได๎วํา แวมไพร์หลายตํอหลายตนจะต๎อง
ทนทุ ก ข์ อ ยูํ กั บ รู ป แบบของความวุํ น วายในความคิ ด อั น หมกมุํ น ข องตนที่ ถู ก บั ง คั บ ให๎ ท า
(Obsessive Compulsive Disorder) โดยตามเรื่องเลําคือ แวมไพร์จ ะติดอยูํกับการนั บ
ตัวอยํางเชํน การวางเมล็ดของลูกเดือยหรือดอกป๊อปปี้ไว๎ที่พื้นของหลุมศพที่เชื่อวําเป็นแวมไพร์
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เชื่อกันวําจะเป็นการทาให๎แวมไพร์สาละวนอยูํกับการนับ เมล็ดเหลํานั้นตลอดทั้งค่าคืนจนกระทั่ง
สวํางจนไมํสามารถออกไปทาร๎ายใครได๎ อีกทั้งตานานจากประเทศจีนเกี่ยวกับแวมไพร์เชื่อวํา แวม
ไพร์เมื่อข๎ามกระสอบข๎าวแล๎ว พวกเขาจะต๎องนับเมล็ดข๎าวเหลํานั้นทั้งหมด ซึ่งถูกกลําวถึงในตัว
ละครเพี้ยนๆ อยําง Count von Count ในรายการโทรทัศน์ของเด็ก รายการ Sesame Street และ
ในละครโทรทัศน์เรื่อง X-Files ตอน Bad Blood ในฤดูกาลที่ 5
4.3.6 ลักษณะความเป็นแวมไพร์จากภาพยนตร์เรื่อง Bram Stoker’s Dracula 1992

ภาพที่ 190 : ลักษณะความเป็นแวมไพร์จาก Dracula

ภาพยนตร์เรื่อง Bram Stoker’s Dracula 1992 เป็นภาพยนตร์แนวแวมไพร์รูปแบบเกําที่
อธิบายความเป็นแวมไพร์รํวมกับหลักเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยในเนื้อเรื่อง Abraham
Van Helsing ได๎เปรียบเทียบความเป็นแวมไพร์รํวมกับ “ค๎างคาวดูดเลือด” (vampire bat) และ
ผสมกับพลังเหนือธรรมชาติคล๎ายกับภูตผีปีศาจ ซึ่ง Dracula สามารถแปลงรํางเป็นสัตว์ได๎เชํน
ค๎างคาวและหมาป่า กลายเป็นกลุํมควันหรือหมอก สามารถควบคุมสัตว์ตํางๆ ได๎ทั้งหมาป่า หนู
ฯลฯ รวมถึงการเคลื่อนไหวที่ผิดธรรมชาติ เชํน การคลานหรือไตํไปตามกาแพง และทําทางการ
แสดงออกที่ประหลาดชวนขนลุก
“เรากําลังสู้กับพลังอํานาจเหนือธรรมชาติเกินกว่ามนุษย์จะคาดถึงได้...ถ้าปล่อยไปลูซี่จะกลายเป็น
นางสนมของปีศาจ....เจ้าแห่งความมืด”
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“เธออยู่นอกเหนือจากอํานาจของพระเจ้า ออกเพ่นพ่านกลางความมืด เป็นผีดิบดูดเลือด เป็น
ค้างคาวผี และถ้าได้กินเลือดของผู้เป็นนายก็จะมีชีวิตเป็นอมตะ”
“เราตัดหัวของเธอออก ตอกลิ่มที่หัวใจ แค่นี้เธอก็สงบสุขแล้ว”
- Abraham Van Helsing

ภาพที่ 191 : ลักษณะความเป็นแวมไพร์จาก Lucy Westenra

ผู๎ท่ีกลายเป็นแวมไพร์ในระยะเปลี่ยนแปลงมักจะมีอาการประสาทหลอน รํางกายอํอนแอ
ดวงตาเบิกโพลงและไมํมีแววตา และเมื่อบุคคลผู๎นั้นถูกกัดและรับเลือดจากแวมไพร์จนสภาพก็จะ
มีอาการที่โน๎มเอียงไปทางวิกลจริต ทั้งทางพฤติกรรมการแสดงออกที่รุนแรงและสํอไปในทางปลุก
เร๎าทางเพศ โดยเห็นได๎จาก Lucy Westenra และ Mina Murray หลังจากที่ถูก Dracula ทาให๎เป็น
แวมไพร์ ซึ่ง Abraham Van Helsing ใช๎วิธีการกาจัดแวมไพร์ด๎วยการตอกลิ่มทะลุหัวใจและตัดคอ
สํวนสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์กับแวมไพร์ก็คือกระเทียมและสัญลักษณ์ทางศาสนา
“โลหิต โลหิตคือชีวิต โลหิตนี่แหละจะชุบชีวิตของข้า”
“เพราะข้าถูกหักหลัง ดู สิ่งที่พระเจ้าของเจ้ากระทําต่อข้า”
“ฟังเสียงมันสิ เด็กๆ แห่งราตรี ทําเสียงดนตรีที่แสนหวาน”
- Dracula
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ภาพที่ 192 : ลักษณะความเป็นแวมไพร์แบบตํางๆ ในเรื่อง

เรื่องเพศมักจะแสดงออกแบบมีความอันตรายถึงชีวิตโดยเห็นได๎จากภรรยาผีดิบทั้งสาม
ของ Count Dracula ที่ทั้งกินเลือดและรํวมเพศกับ Jonathan Harker ด๎วยลักษณะของความ
เรําร๎อนและเต็มไปด๎ว ยราคะที่ไมํสามารถควบคุม ได๎ และ Count Dracula สามารถออกมา
ทํามกลางแสงอาทิตย์ยามกลางวันได๎แตํพลังเหนือธรรมชาติจะถดถอยลง โดยในชํวงกลางวัน
Dracula มักจะนอนหลับในโลงที่มีดินของบ๎านเกิดเพื่อพักผํอนและฟื้นฟูพลังของตน
ภาพยนตร์ฉบับนี้ได๎มีการนาไปตีความและวิจารณ์ถึง ประเด็นตํางๆ ทั้งเรื่องชาติพันธุ์และ
ความขัดแย๎งในหลายๆ แงํมุม แตํก็เป็นข๎อสรุปที่เห็นตรงกันวําประเด็นเหลํานี้ไมํได๎เป็นสิ่งที่เป็น
ความนําสนใจของเรื่อง Bram Stoker’s Dracula แตํอยํางใด หากแตํเป็นการเสนอภาพของความ
วิกลจริตและความนําหวาดกลัวที่ผสมผสานระหวํางเรื่องเพศและความรุนแรงตํางหากที่ดึงดูดและ
นําหลงใหลที่ทรงพลังจนสามารถทาให๎คนจดจาภาพของแวมไพร์ในแบบ Dracula ได๎อยูํนั่นเอง
(Rick Worland, 2007: 253-257)
4.3.7 ลักษณะความเป็นแวมไพร์จากภาพยนตร์ชุดเรื่อง The Twilight Saga
"อย่างกับเพชรเลย...เธอสวยงามมาก"
- Bella Swan

"สวยเหรอ นี่คือผิวหนังของฆาตรกรนะเบลล่า"
- Edward Cullen
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ภาพยนตร์ชุด The Twilight saga ทั้ง 4 ภาค เสนอตัวละครแวมไพร์ทั้งหมดรวมถึง
Edward Cullen ด๎วยที่มีความเป็นอมตะ ความแข็งแกรํงของรํางกายและความวํองไวและประสาท
สั ม ผั ส ที่เ หนือ กวํ ามนุ ษย์ ผิ วกายที่ ขาวซี ด และเย็น ชื ดดุ จ น้ าแข็ ง รํา งกายที่ ไ มํ เคยอํอ นล๎ าที่ ไ มํ
ต๎องการการพักผํอน ไมํต๎องการอาหารแบบมนุษย์ รวมถึงความสวยงามของผิวพรรณที่สํองแสง
เป็นประกายดัง เพชรยามที่ต๎อ งแสงอาทิ ตย์ โดยมนุษย์จ ะกลายเป็ นแวมไพร์ ไ ด๎นั้ นคือต๎ องถู ก
แวมไพร์กัดจนพิษแลํนเข๎าสูํรํางกายและเมื่อพ๎นความเจ็บปวดทรมานแสนสาหัสแล๎ว พิษก็จะแลํน
เข๎าหัวใจและสิ้นสุดการเป็นมนุษย์และตื่นขึ้นมาเป็นแวมไพร์ อีกทั้งมนุษย์บางคนเมื่อกลายเป็น
แวมไพร์แล๎วก็จะมีพรสวรรค์บางอยํางติดตัวมาด๎วยเชํน Edward สามารถอํานจิตใจของมนุษย์ได๎ ,
Alice มีนิมิตเห็นเหตุการณ์ในอนาคต และพวก Volturi เชํน Jane ที่สามารถสั่งความเจ็บปวดแกํ
ผู๎อื่นได๎ และ Aro ที่สามารถอํานจิตใจได๎โดยผํานการสัมผัส

ภาพที่ 193 : ผิวของแวมไพร์ใน Twilight Saga

ภาพที่ 194 : การถํายทอดความเป็นแวมไพร์และคุณสมบัติเหนือธรรมชาติของแวมไพร์

ภาพที่ 195 : การฆําแวมไพร์ดว๎ ยใช๎ไฟเผาและพรสวรรค์เฉพาะตัวของแวมไพร์
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ภาพที่ 196 : สีดวงตาที่ตาํ งกันระหวํางสีส๎มโทพาซและสีแดงเลือด

“ฉันเป็นฆาตกร...ฉันคือนักล่าที่อันตรายที่สุดในโลก ทุกอย่างเกี่ยวกับฉันเย้ายวนให้เธอตามมา
เสียงฉัน หน้าตาฉัน หรือแม้แต่กลิ่นฉัน อย่างกับว่าฉันต้องการมันนัก
อย่างกับเธอจะวิ่งได้ไวกว่าฉัน อย่างกับเธอจะสู้ฉันไหว ฉันถูกสร้างให้มาฆ่า”
“ฉันไม่ต้องการที่จะกลายเป็นปีศาจ เราคล้ายพวกมังสวิรัติเพราะเราอยู่ได้ด้วยเลือดสัตว์ แต่
ความรู้สึกมันเหมือนๆ กับมนุษย์ที่ทั้งชีวิตกินแต่เต้าหู้ ร่างกายแข็งแรง แต่ไม่เคยพึงพอใจเต็มที่”
- Edward Cullen

ความเป็นแวมไพร์ หลํานี้ล๎วนแล๎วแตํเปรียบเสมือนเป็นของขวัญในสายตามนุษย์อยําง
Bella แตํ Edward กลับมองวําความเป็นแวมไพร์ของเขาคือการเป็นสัตว์ร๎ายกระหายเลือดและ
เป็นฆาตกรที่เขาไมํมีความปรารถนาถึงมันเลย สิ่งเดียวที่เขาพอจะทาให๎รู๎สึกถึงความเป็นมนุษย์ที่
ยังหลงเหลืออยูํคือการเปลี่ยนดวงตาสีแดงฉานของแวมไพร์ที่กินเลือดมนุษย์มาสูํดวงตาสีทอง
โทพาซของแวมไพร์มังสวิรัตที่กินแตํเลือดสัตว์ ถึงแม๎จะให๎ความแข็งแกรํงกับรํางกายได๎เหมือนกัน
แตํก็ไ มํ ส ามารถให๎ความพึง พาใจได๎เทํากับเลือดมนุ ษย์ โดยวิถีชีวิตเชํ นนี้ของ Edward และ
ครอบครัว Cullen ของเขานั้นต๎องใช๎ความอดทนและสมาธิในการควบคุมตัวเองอยํางสูง เพื่อ
แสดงออกวําตัวเองไมํใชํสัตว์ร๎ายกระหายเลือดและป่าเถื่อนเชํนแวมไพร์ทั่วๆ ไป

4.3.8 ลักษณะความเป็นแวมไพร์จากละครโทรทัศน์เรื่อง True Blood
ละครโทรทัศน์เรื่อง True Blood ทั้ง 2 ฤดูกาลเสนอความเป็นแวมไพร์ ผํานตัวละคร
แวมไพร์วํามีความเป็นอมตะ เป็นผู๎ที่มีพละกาลังและความวํองไวเหนือมนุษย์ มีอานาจในการ
ควบคุ ม มนุ ษ ย์ ที่ เ ป็ นสถานะที่ อํ อ นแอกวํ า ตามธรรมชาติ มี ป ระสาททุ ก ด๎ านที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เหนือกวํามนุษย์และมีรํางกายที่รักษาบาดแผลได๎อยํางรวดเร็ว ซึ่งสิ่งเหลํานี้จะยิ่งมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นตามอายุ ขัยของแวมไพร์ ที่เพิ่ ม มากขึ้น โดยเลือดแวมไพร์ก็มี ความพิเ ศษด๎วยการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพของรํางกายและประสาทสัมผัสรวมถึงเรื่องเพศให๎แกํมนุษย์ และยังชํวยให๎รํางกาย

180

ของมนุษย์รักษาบาดแผลและฟื้นฟูอาการบาดเจ็บตํางๆ ได๎อยํางรวดเร็ว และมนุษย์จะกลายเป็น
แวมไพร์ไ ด๎ก็ตํอเมื่ อตายไปและถูกฝัง ข๎ามวันข๎ ามคืนขณะที่ยัง มี เลื อดแวมไพร์ไ หลเวียนอยูํใ น
รํางกาย
"คุณต้องเชิญผมเข้าไปก่อน ไม่อย่างนั้นกายผมจะเข้าไปในบ้านมนุษย์ไม่ได้”
- Bill Compton: The First Taste

“คุณว่าไม่ใช่มนต์วิเศษหรอกหรือคุณถึงยังอยู่ได้ การที่คุณเข้าใจกลไกการทํางานของอะไร
สักอย่างไม่ได้แปลว่านั่นไม่ใช่ปาฏิหาริย์ ซึ่งก็คืออีกคําของมนต์วิเศษ เราล้วนมีชีวิตอยู่ด้วยมนต์
วิเศษ มนต์วิเศษของผมแค่แตกต่างจากคุณนิดหน่อย"
- Bill Compton: Mine

ภาพที่ 197 : แวมไพร์ขณะร๎องไห๎ และขณะสัมผัสแรํเงิน

ภาพที่ 198 : แวมไพร์ตอนถูกแสงอาทิตย์เผา และสภาพหลังจากถูกฆําตาย

ภาพที่ 199 : ความวํองไว และประสาทสัมผัสเกินมนุษย์
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แวมไพร์ก็มีจุดอํอนคือวัตถุที่ทาด๎วยแรํเงินจะทาให๎แวมไพร์เคลื่อนไหวไมํได๎ รวมถึงไวรัส
Hepatitis D ที่จะทาให๎แวมไพร์ป่วยปางตาย และแวมไพร์สามารถถูกฆําตายได๎ด๎วยไม๎แหลมและ
แสงอาทิตย์ รวมถึงแวมไพร์จะไมํสามารถเหยียบยํางเข๎าไปในบ๎านโดยปราศจากคาเชิญของผู๎ที่
อาศัยอยูํในบ๎าน และหากแวมไพร์ไมํได๎พักผํอนในชํวงเวลากลางวันก็จะทาให๎พวกเขาเลือดไหล
ออกมาที่ยิ่งนานก็ยิ่งเป็นอันตรายมากขึ้น และแวมไพร์ในเรื่องนี้เวลาร๎องไห๎ก็จะมีเลือดไหลออกมา
แทนน้าตา สุดท๎ายคือเวลาแวมไพร์ถูกฆําตายรํางกายก็จะระเบิดออกกลายเป็นกองเลือดและเศษ
เนื้อที่ดูนําขยะแขยง
"ท่านเป็นสหายของความตายอย่างข้าได้ไหม เดินไปกับข้า ข้ามผ่านโลก
ข้ามผ่านความมืด ข้าจะสอนทุกอย่างที่ข้ารู้ ข้าจะเป็นพ่อ เป็นพี่น้อง เป็นลูกของท่าน
...ข้าจะให้สิ่งที่ท่านรักที่สุด...ชีวิต”
- Godric : Never Let Me Go

“พอทีกับการเข่นฆ่าผู้บริสุทธิ์ ผมรังเกียจตัวเอง...พระเจ้าช่วย ผมฆ่าคนบริสุทธิ์เพื่อพิสูจน์ให้คุณ
เห็นว่าผมรักคุณ มันเป็นการลอบฆ่าที่เลวทรามชัดๆ ปล่อยผมไปเถอะ”
- Bill Compton : Release Me

“ผ่านมาหลายพันปี เรายังไม่พัฒนา พวกเรามีแต่โหดร้ายขึ้น เบียดเบียนมากขึ้น ฉันมองไม่เห็น
อันตรายที่จะให้มนุษย์เท่าเทียมกับเรา
...ฉันฆ่าได้ทุกคนในช่วงไม่กี่นาที แต่แบบนั้นมันพิสูจน์อะไรได้
– Godric : Timebomb

ถึงแม๎แวมไพร์จะมี คุณ สมบัติตํางๆ ที่เหนือกวํามนุษย์ แตํแวมไพร์ตัวเอกในเรื่องก็ตําง
ใฝ่หาความรู๎สึกแบบมนุษย์และมองตัวเองวําเป็นสัตว์ร๎ายและฆาตกรเลือดเย็น และเขาพยายาม
ปฏิเสธอยูํตลอดเวลาแตํก็มักจะต๎องเผชิญความขัดแย๎งในตัวอยูํบํอยๆ เชํนกัน เมื่อเวลาผํานไปแล๎ว
ทุกสิ่งทุกอยํางดูเย็นชาและไร๎ความหมาย ก็ยิ่งทาให๎พวกเขาต๎องการหวนกลับสูํการมีความรู๎สึก
แบบมนุษย์ ถึงแม๎วํามนุษย์จะเป็นสิ่งที่อํอนแอและเป็นสิ่งที่เผําพันธุ์แวมไพร์ดูถูกและให๎คําวําต่า
กวําพวกตน แตํแวมไพร์หลายๆ ตัวก็ได๎เลือกใช๎ชีวิตตามวิถีหลักในการอยูํรํวมกับสังคมมนุษย์โดย
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ไมํเบียดเบียนหรือสร๎างความเดือดร๎อน แตํในทางกลับกันมนุษย์ตํางหากที่หลายครั้งเกิดอคติและ
เป็นฝ่ายเอารัดเอาเปรียบแวมไพร์อยูํบํอยๆ เชํนกัน
4.3.9 ลักษณะความเป็นแวมไพร์จากละครโทรทัศน์เรื่อง The Vampire Diaries
ละครโทรทัศน์เรื่อง The Vampire Diaries ทั้ง 2 ฤดูกาล ก็เสนอความเป็นแวมไพร์ผําน
ตัวละครแวมไพร์วําเป็นผู๎ที่มีความเป็นอมตะไมํแกํชราไปตามอายุขัย มีรํางกายแข็งแกรํงและความ
วํองไวเหนือมนุษย์ มีประสาทสัมผัสที่ไวและมีประสิทธิภาพกวํามนุษย์ สิ่งเหลํานี้จะพัฒนาตาม
อายุขัยที่มากขึ้น สามารถรักษาบาดแผลและความเจ็บปวดทางกายได๎อยํางรวดเร็ว มีพลังในการ
สะกดและควบคุมมนุษย์ให๎อยูํใต๎อานาจของตน และมนุษย์จะกลายเป็นแวมไพร์ได๎ก็ตํอเมื่อได๎ตาย
ไปขณะที่ยังมีเลือดแวมไพร์ไหลเวียนอยูํในรํางกาย
“เพราะผมอยู่ในโลกของความจริงที่แวมไพร์จะถูกเผาด้วยแสงอาทิตย์”
“มันไม่ง่ายอย่างนั้นหรอก เธอต้องกินเลือดของฉันแล้วตาย
จากนั้นก็ไปกินเลือดมนุษย์ให้ตายอย่างทารุณถึงจะครบขั้นตอน”
- Damon Salvatore: Family Ties

ภาพที่ 200 : ความเร็วและพละกาลังเหนือมนุษย์

ภาพที่ 201 : แหวนวิเศษและการควบคุมจิตใจ

“นายรู้ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้านายไม่ได้ดื่มเลือด”
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“นายจะอ่อนแอลงเรื่อยๆ ถึงตอนนั้นนายก็จะไม่มีแรงแม้แต่จะขยับหรือพูด...ผิวหนังก็จะแห้ง
แล้วกลายเป็นเหมือนมัมมี่...ซากศพมีชีวิต ไปทําร้ายใครไม่ได้อีกตลอดกาล”
- Stefan Salvatore: You're Undead to Me

“ฉันจะปฏิเสธสิ่งที่อยู่ตรงหน้าได้อย่างไร...บางคนที่ไม่เคยแก่...ไม่เคยบาดเจ็บ...บางคนที่
เปลี่ยนไปเป็นสิ่งที่ไม่อาจอธิบายได้...หญิงสาวถูกกัด...ศพถูกสูบเลือดจนแห้งผาก...นายเป็นอะไร
กันแน่”
- Elena Gilbert: You're Undead to Me

“ชีวิตมันก็ทุกข์เหมือนๆ กัน ถ้านายเป็นแวมไพร์ นายไม่ต้องรู้สึกไม่ดี ถ้านายไม่อยากรู้สึก...ฉันทํา
แบบนั้นมานานแล้ว และชีวิตมันก็ง่ายขึ้นเยอะ”
-Damon Salvatore: Founder's Day

ภาพที่ 202 : แวมไพร์ขณะที่กระหายเลือดและตอนถูกฆําตาย

ภาพที่ 203 : อาวุธที่ใช๎ฆาํ แวมไพร์และเวอร์เวน

จุดอํอนที่สาคัญคือแสงอาทิตย์สามารถทาร๎ายและแผดเผาแวมไพร์จนถึงตาย แตํแหวน
วิเศษก็ทาให๎แวมไพร์สามารถใช๎ชีวิตในเวลากลางวันได๎กลมกลืนกับมนุษย์ การถูกไม๎แหลมตอก
ทะลุหัวใจ และคมเขี้ยวของหมาป่าก็นาความตายมาสูํแวมไพร์เชํนกัน สํวนสิ่งที่สามารถทาให๎แวม
ไพร์อํอนแอลงได๎คือต๎นไม๎ชื่อเวอร์เวน (vervain) และเวทมนต์ของแมํมดที่มีพลังอานาจมากๆ ก็
ตํอต๎านแวมไพร์ได๎เชํนกัน นอกจากนั้นแวมไพร์ไมํสามารถยํางก๎าวผํานเข๎าไปในบ๎านของมนุษย์ได๎

184

หากไมํได๎ได๎รับคาเชิญจากผู๎ที่เป็นเจ๎าของบ๎านกํอน และการทาร๎ายด๎วยการหักคอที่ถึงแม๎จะไมํทา
ให๎ตายแตํก็ทาให๎แวมไพร์หมดสติไปได๎ชั่วขณะ
“ทุกอย่างในร่างกายของเธอกําลังทํางานอย่างพลุ่งพล่าน...มันยากที่จะแยกความรู้สึกต่างๆ เช่น
รัก ใคร่ โกรธ ความต้องการ...เธอต้านความอยากไม่ได้ และเธออาจจะทําร้ายคนได้”
- Stefan Salvatore : -Haunted

ภาพที่ 204 : รอยกัดหมาป่าและการถูกแสงอาทิตย์แผดเผา

ความเป็นแวมไพร์ดังกลําวในละครเรื่องนี้ได๎แสดงออกถึงความเป็นสิ่งชั่วร๎ายที่ตัวละคร
แวมไพร์ทุกตัวตํางรู๎วําตนมีความแข็ง แกรํงกวํามนุษย์ แตํก็ตํางมองตัวเองวํามีคุณคําด๎อยกวํา
มนุษย์เชํนกัน เมื่อเวลาผํานไปและได๎พบกับความรักและมิตรภาพก็ทาให๎พวกเขาเปิดรับด๎านที่เป็น
มนุ ษ ย์ แ ละเลื อ กที่ จ ะด าเนิ น ชี วิ ต แบบเห็ น ความส าคั ญ ของคุ ณ คํ า การมี ชี วิ ต อยูํ แ บบมนุ ษ ย์
Stefan Salvatore คือตัวละครแวมไพร์ที่ปฏิเสธความเป็นแวมไพร์ในตัวเองอยํางแท๎จริงและเลือก
ดาเนินชีวิตตามวิถีหลัก (mainstream) ที่ต๎องการใช๎ชีวิตแบบปกติสุขรํวมกับมนุ ษย์ โดยมองความ
เป็นแวมไพร์วําเป็นสิ่งที่เป็นเหมือนคาสาปและเป็นด๎านชั่วร๎ายที่สมควรจะปิดและอดกลั้นมันเอาไว๎
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4.4 สรุปการเล่าเรื่องในภาพยนตร์และละครโทรทัศน์อเมริกันแนวแวมไพร์
ผู้วิจัยได้กาหนดภาพยนตร์ Bram Stoker’s Dracula (1992) ไว้เป็นตัวบทต้นแบบของ
แนวแวมไพร์รูปแบบเก่า โดยได้สรุปรูปแบบการเล่าเรื่องของตัวบทต้นแบบกับตัวบทร่วมสมัยที่เป็น
ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์อีก 3 เรื่องด้วยการวิเคราะห์เปรียบเทียบแต่ละองค์ประกอบของการ
เล่าเรื่องเอาไว้ดังต่อไปนี้ ;
1.) โครงเรื่อง (Plot)
ลาดับความสาคัญของรูปแบบเนื้อหา
ตารางที่ 1 : แสดงการเปรียบเทียบลาดับความสาคัญของรูปแบบเนื้อหาในภาพยนตร์และละคร
โทรทัศน์อเมริกันแนวแวมไพร์ทั้ง 4 เรื่อง
ภาพยนตร์,
ละครโทรทัศน์
Bram Stoker’s
Dracula (1992)

ลาดับความสาคัญของรูปแบบเนื้อหา
สยองขวัญ – ระทึกขวัญ การไขปริศนา-เงื่อนงา
อันดับ 1
ไม่มี

ความรัก
อันดับ 2*

The Twilight Saga

สาคัญที่สดุ

แทบไม่มี

แทบไม่มี

True Blood
The Vampire
Diaries

อันดับ 1
อันดับ 1

อันดับ 2
อันดับ 2

อันดับ 3
อันดับ 3

*รูปแบบเนื้อหาเกี่ยวกับความรักในภาพยนตร์เรื่อง Bram Stoker’s Dracula (1992) มีความสาคัญเป็นรอง แต่
เนื้อหาเกี่ยวกับความรักก็ยังมีความสาคัญต่อการดาเนินเรื่องราวอยู่ ไม่ใช่เป็นรูปแบบเนื้อหาที่มีความสาคัญด้อย
ลงไปแต่อย่างใด

จากตารางเปรียบเทียบ พบว่า ภาพยนตร์เรื่อง Bram Stoker’s Dracula (1992) ดาเนิน
เรื่องด้วยเรื่องราวสยองขวัญ -ระทึกขวัญเป็นหลัก และตามด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับความรักระหว่าง
ตัวละครเอกชายและตัวละครเอกหญิง ซึ่งถึงแม้จะเสนอเรื่องราวความรักเป็นอันดับ 2 แต่ก็ยังคงมี
ความสาคัญและมีความจาเป็นต่อการดาเนินเรื่องอยู่ แต่ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์แนวแวมไพร์
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ร่วมสมัยทั้ง 3 เรื่อง ได้ให้ความสาคัญกับเรื่องราวความรักขึ้นมาเป็นรูปแบบเนื้อหาหลักอันดับที่ 1
โดยละครโทรทัศน์เรื่อง True Blood ทั้ง 2 ฤดูกาล และ The Vampire Diaries ทั้ง 2 ฤดูกาล ได้ให้
ความส าคัญ กับเรื่องราวระทึกขวัญและสยองขวัญ เป็นอันดับที่ 2 ตามด้วยการไขปริศนาและ
เงื่อนงาเป็นอันดับที่ 3 ส่วนภาพยนตร์ชุด The Twilight Saga ทั้ง 4 ภาค แทบจะไม่มีรูปแบบทั้ง
สองดังกล่าวเลย ซึ่งภาพยนตร์และละครโทรทัศน์อเมริกันแนวแวมไพร์ทั้ง 4 เรื่องมีการดาเนินเรื่อง
ตามโครงเรื่ องปกติ ตามล าดั บเวลา ใช้ การเสนอเหตุก ารณ์ ตามลาดั บก่อ นหลัง ชั ดเจนเหมื อ น
ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ทั่วไป
รูปแบบการดาเนินเรื่อง
ตารางที่ 2 : แสดงการเปรียบเทียบรูปแบบการดาเนินเรื่องในภาพยนตร์และละครโทรทัศน์
อเมริกันแนวแวมไพร์ทั้ง 4 เรื่อง
ภาพยนตร์,
ละครโทรทัศน์

ลักษณะรูปแบบการดาเนินเรือ่ ง
สิ่งมีชีวติ เหนือ
คู่รักที่เป็น
เปิดเผยตัวตนต่อ
ธรรมชาติอื่นๆ
มนุษย์
สังคม
Bram Stoker’s Dracula (1992) - มนุษย์หมาป่า
หลบซ่อน
✔
The Twilight Saga
- มนุษย์หมาป่า
หลบซ่อน
✔
- ลูกผสม มนุษย์/
แวมไพร์
True Blood
- คนแปลงร่าง
เปิดเผย
✔
(Shapeshifters)
- Maenads
The Vampire Diaries
- มนุษย์หมาป่า
หลบซ่อน
✔
- แม่มด
- ลูกผสมแวมไพร์/
มนุษย์หมาป่า
- คนหน้าเหมือน
(Doppelganger)
- ผี
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จากตารางเปรีย บเทีย บรูป แบบการดาเนิน เรื่ องในภาพยนตร์ เ รื่อ ง Bram Stoker’s
Dracula (1992) และภาพยนตร์และละครโทรทัศน์อเมริกันแนวแวมไพร์ร่วมสมัยทั้ง 3 เรื่อง พบว่า
มีทั้งรูปแบบการดาเนินเรื่องที่มีจุดร่วมและจุดที่แตกต่างกันระหว่างแวมไพร์รูปแบบเก่าและรูปแบบ
ร่วมสมัย ดังต่อไปนี้ ;
1. แวมไพร์รูปแบบเก่ามีการเชื่อมโยงกับตัวละครเหนือธรรมชาติ แบบอื่นนอกจากแวมไพร์
แต่ก็ไม่ใช่การเชื่อมโยงแบบเพิ่มเติมเนื้อหาที่ชัดเจน เพราะตัวละครเหนือธรรมชาตินั้นก็คืออีกภาพ
หนึ่ง ของตัว ละครแวมไพร์ แต่แ วมไพร์ รูป แบบร่วมสมั ย มี ก ารเชื่ อมโยงกับ เนื้อ หาของสิ่ง เหนื อ
ธรรมชาติรูปแบบอื่นๆ นอกจากแวมไพร์ที่ชัดเจนขึ้นกว่ารูปแบบเก่า โดยตัวละครเหนือธรรมชาติ
อื่นๆ เข้ามามีความสาคัญและมีบทบาทในเนื้อเรื่องมากขึ้น แต่ก็ยังไม่ได้มีความสาคัญเกินตัวละคร
แวมไพร์เช่นกัน
2. แวมไพร์รูปแบบเก่าและแวมไพร์รูปแบบร่วมสมัยใช้การดาเนินเรื่องหลักเกี่ยวกับความ
รักระหว่างแวมไพร์และตัวละครเอกหญิงที่เป็นมนุษย์เหมือนกัน
3. แวมไพร์รูปแบบเก่าดาเนินเรื่องราวด้วยการให้ตัวละครแวมไพร์ยังคงเป็นปริศนาและ
เป็นสิ่งเหนือธรรมชาติที่แปลกแยกจากความเป็นจริง แต่แวมไพร์ร่วมสมัย ดาเนินเรื่องราวด้วยการ
กาหนดให้ แวมไพร์ ไ ม่ ไ ด้อยู่ ในเงามื ด อีกต่อไป แต่พ วกเขาอยู่รวมปะปนกั บสัง คมมนุษย์ อย่า ง
แนบเนียนและพยายามใช้ชีวิตในแบบมนุษย์ โดยเฉพาะใน True Blood ที่แวมไพร์เปิดเผยตัวตน
ต่อสังคมมนุษย์อย่างชัดเจน เพราะความสาเร็จในการผลิตเลือดสังเคราะห์ ที่เป็นนวัตกรรมแห่งยุค
สมัยใหม่จากประเทศญี่ปุ่นที่แวมไพร์ไม่จาเป็นต้องกินเลือดมนุษย์เป็นอาหารอีกต่อไป
จากตารางเปรียบเทียบทั้ง 2 จะพบว่าทั้งแนวแวมไพร์รูปแบบเก่าและแนวแวมไพร์ ร่วม
ดาเนินเรื่องด้วยโครงเรื่องที่ไม่แตกต่างกันมากนัก แต่ประเด็นสาคัญอยู่ที่แนวแวมไพร์ร่วมสมัยได้
ให้ความสาคัญกับเรื่องราวเกี่ยวกับความรักที่โดดเด่ นและชัดเจนกว่ารูปแบบการเนื้อหาอื่นๆ โดย
การลดทอนความสยองขวัญ-ระทึกขวัญในละครโทรทัศน์เรื่อง True Blood และ The Vampire
Diaries จนกระทั่งการตัดความสยองขวัญ -ระทึกขวัญออกไปจนแทบจะไม่มีให้เห็นในภาพยนตร์
เรื่อง The Twilight Saga นั้น ทาให้การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยแต่กลับส่งผลถึงการพลิกตัวบท
ที่ค่อนข้างชัดเจนและเป็นรูปธรรมจนกลายเป็นภาพแทนของแนวแวมไพร์ร่วมสมัยที่ดาเนินเรื่อง
ด้วยเรื่องราวความรักเป็นหลัก และมีองค์ประกอบอื่นๆ เข้ามาเสริมให้การดาเนินเรื่องราวเกี่ยวกับ
ความรักนั้นมีความเด่นชัดมากที่สุด
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แนวเรื่องแวมไพร์เป็นตัวบทที่มี ให้เห็นมาเป็นระยะเวลานานมาก และมั ก จะถ่ายทอด
เรื่องราวด้วยคุณลักษณะเฉพาะที่ตายตัวด้วยโครงเรื่องที่ถ่ายทอดเนื้อหาแบบแนวเรื่องสยองขวัญ ระทึกขวัญเป็นรูปแบบหลัก แต่เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงมาสู่รูปแบบร่วมสมัยแล้ว ลักษณะดังกล่าว
ก็ถูกแทนที่ด้วยโครงเรื่องที่ถ่ายทอดเนื้อหาตามแนวเรื่องความรัก (romance) กล่าวได้ว่าความ
เหนือธรรมชาติของแวมไพร์และเนื้อหาอื่นๆ ถ้าอยู่ในแนวแวมไพร์รูปแบบเก่าแล้ว ก็คงทางานเป็น
องค์ประกอบที่ถ่ายทอดแต่เพียงความสยองขวัญ -ระทึกขวัญเป็นหลักเท่านั้น แต่เมื่อความเหนือ
ธรรมชาติของทั้ง แวมไพร์และสิ่ ง เหนือธรรมชาติอื่ นๆ มาปรากฏในแนวแวมไพร์ร่ว มสมั ยแล้ ว
ก็เ ท่ากับว่าเป็นการเปลี่ ยนโครงสร้างของการเล่าเรื่องด้วยโครงเรื่องที่ยกความรักขึ้นมานาสิ่ง
เหนือธรรมชาติ ที่ส่งผลให้ความเหนือธรรมชาติต่างๆ ไม่ได้ทาหน้าที่ถ่ายทอดความน่ากลัวหรือ
สยองขวัญแต่อย่างใด แต่กลับทาหน้าที่เป็นตัวผลักดันให้ผู้ชมได้สั มผัสกับเรื่องราว “ความรักที่มา
ในรูปแบบของจินตนาการ” โดยไม่ใช่ “ความรักที่มาพร้อมกับความสยองขวัญ ” ซึ่งแนวแวมไพร์
ร่วมสมัยก็เป็นการขยับจากรูปแบบการผสมแนวเรื่องระหว่างสยองขวัญ -ระทึกขวัญกับความรัก
ของแนวแวมไพร์รูปแบบเก่ามาสู่ การผสมแนวเรื่องระหว่างความรักกั บจิ นตนาการ (fantasy)
นั่นเอง
ถึงแม้ว่าละครโทรทัศน์เรื่อง True Blood และ The Vampire Diaries จะได้ใส่ความสยอง
ขวัญ-ระทึกขวัญ และปมเรื่องลึกลับซ่อนเงื่อนงาต่างๆ กลับลงไป แต่ประเด็นความรักก็ยังคงถูก
ยกขึ้นมานาให้โดดเด่นที่สุด และเราก็ยังคงเห็นลักษณะความเหนือธรรมชาติของแวมไพร์ที่ไม่ได้ทา
หน้าที่สร้างความน่าหวาดกลัวหรือความหวาดหวั่นให้เกิดกับความรู้สึกของผู้ชมแต่อย่างใด แต่สิ่ง
ดังกล่าวกลับทาหน้าที่เสริมให้ความรักมีความโดดเด่นและหน้าติดตามมากขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งเดียวกับ
ที่ภาพยนตร์ชุด The Twilight Saga ได้เสนอเอาไว้นั่นเอง ดังนั้นแนวแวมไพร์ร่วมสมัยจึงเป็นแนว
เรื่องแวมไพร์ที่ไม่ได้ใช้โครงเรื่องแบบเก่าที่แวมไพร์เป็นสิ่งที่น่าหวาดกลั ว แต่เป็นโครงเรื่องที่ได้วาด
และสร้างความโดดเด่นเป็นรูปธรรมให้กับเรื่องราวความรักที่อ่อนไหวและน่าหลงใหลของคู่รัก
มนุษย์และแวมไพร์นั่นเอง
2.) แก่นเรื่อง (Theme)
ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์อเมริกันแนวแวมไพร์ ทั้ง 4 เรื่อง ดาเนินเรื่องตามแก่นเรื่อง
ประเภทความรัก (love theme) เป็นหลัก โดยภาพยนตร์เรื่อง Bram Stoker’s Dracula (1992) ได้
เสนอเรื่องราวด้วยแก่นเรื่อง “ความรักไม่มีวันตาย” (Love never dies) ที่ดัดแปลงโดยอ้างอิงจาก
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ฉบับนวนิยาย ด้วยเรื่องราวความรักที่มีเนื้อหาหนักที่ทั้ง เริ่ม เรื่องและจบแบบเจ็บปวดคล้าย
โศกนาฏกรรม อีกทั้งยังมีการดาเนินเรื่องด้วยแก่นเรื่องประเภทต้านกระแสหลัก (outcast theme)
ที่กล่ าวถึงความแปลกแยกของตัวละครแวมไพร์ท่ามกลางกลุ่ม ตัวละครมนุษย์ แบ่งแยกความ
แตกต่ า งให้ ผู้ ช มได้ เ ห็ น และสร้ า งจุ ด ร่ ว มที่ ชั ด เจนให้ อ ยู่ ฝ่ า ยเดี ย วกั บ ตั ว ละครมนุ ษ ย์ ที่ ม องว่ า
Dracula เป็นผีดูดเลือดที่เป็นฝ่ายตรงข้ามกับตน และ Dracula กาลังสร้างความพรั่นพรึงและ
ความน่าหวาดกลัวให้เกิดขึ้นในความรู้สึกของผู้ชมที่อยู่ในฐานะมนุษย์เช่นเดียวกั บตัวละครมนุษย์
ในเรื่องนั่นเอง
เนื้อหาของภาพยนตร์ชุดแนวแวมไพร์ร่วมสมัยเรื่อง The Twilight Saga ทั้ง 4 ภาค
ดัดแปลงจากนวนิยายชุดประเภท young adult fiction ที่เป็นแนว romantic , fantasy เมื่อ
ดัดแปลงเป็นภาพยนตร์แล้วก็ดาเนินตามแนวเรื่องประเภทเดิมที่เน้นกลุ่มผู้ ชมที่เป็นวัยรุ่นเป็นหลัก
โดยเฉพาะกลุ่มผู้ชมที่เป็นผู้หญิง เน้นความรักที่สวยงาม อ่อนไหวและล่องลอยในห้วงจินตนาการ
เช่นเดียวกับ The Vampire Diaries ก็มีลักษณะการดัดแปลงมาจากนวนิยายแนวเดียวกัน และมี
เนื้อเรื่องคล้ายกันเช่นกัน แต่ True Blood ได้เพิ่มเติมเนื้อหาตามแก่นเรื่องรองประเภทศีลธรรม
จรรยา (morality theme) เนื่องจากนวนิยายที่มีเนื้อหาค่อนข้างจัดจ้านทั้งเรื่องเพศและความ
รุนแรง โดยเมื่อดัดแปลงเป็นละครโทรทัศน์แล้วก็เป็นละครประเภทที่มีความเหมาะสมกับผู้ชมที่
เป็นผู้ใหญ่ จึงสามารถขยายขอบเขตและความละเอียดถึงเรื่องราวที่เป็นแก่นแท้ของมนุษย์ทั้งด้าน
ที่ดีและไม่ดีได้เช่นกัน อีกทั้งใช้แก่นเรื่องรองประเภทต้านกระแสหลัก (outcast theme) ที่เสนอให้
เห็นเพียงเล็กน้อยด้วยการที่แวมไพร์ถูกกีดกันจากสังคมมนุษย์ในบางสถานการณ์ แต่ก็ไม่ได้ทาให้
พวกเขาเกิดความเสียเปรียบหรืออยู่ในฐานะที่แปลกแยกจนโดดเดี่ยวเช่นที่ Dracula จากแนว
แวมไพร์รูปแบบเก่าเป็น แต่แวมไพร์จากเรื่อง True Blood ก็มีสังคมและอานาจในการดาเนินชีวิต
เป็นของตนเองเช่นกัน
ถึงแม้ว่าภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ 1 เรื่องจะเสนอแก่นเรื่องได้มากกว่า 1 แก่น แต่ใน
ความเป็นจริงแล้วผู้ชมจะรับรู้ถึงแก่นเรื่องเพียงประเภทเดียวที่มีความโดดเด่นขึ้นมาเหนือแก่นเรื่อง
อื่นๆ ที่เป็นรองลงมา ไม่สาคัญว่าแก่นเรื่องรองของแนวแวมไพร์ร่วมสมัยจะมีแก่นเรื่องใดบ้าง แต่มี
ความสาคัญชัดเจนอยู่ที่ทั้ง 3 เรื่องไม่ได้เสนอความแปลกแยกของแวมไพร์ที่แตกต่างหรืออยู่คนละ
ฝ่ายกลั บสั ง คมมนุษย์ ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์แนวแวมไพร์ร่วมสมั ยทั้ง 3 เรื่อง ไม่ ไ ด้ให้
ความสาคัญกับแก่นเรื่องประเภทอื่นเท่ากับแก่นเรื่องประเภทความรัก ถึงแม้จะมีการผสมแก่นเรื่อง
อื่นๆ ในละครโทรทัศน์เรื่อง True Blood แต่ก็ไม่ได้โดดเด่นเหนือแก่นเรื่องความรักแต่อย่างใด
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ประเด็ น ส าคั ญ คื อ การลดทอนจนกระทั่ ง ตั ด ทอนความแปลกแยกของแวมไพร์ ที่ เ ป็ น
ลักษณะของแก่นเรื่องประเภทต้านกระแสหลักจากแนวแวมไพร์รูปแบบเก่า และแน่นอนว่าการ
เปลี่ยนแปลงในลักษณะดังกล่าวได้ทาให้เกิดความกลมกลืนกันมากขึ้นระหว่างแวมไพร์กับมนุษย์
ในเรื่อง ซึ่งความกลมกลืนนั้นทาหน้ าที่เสริมแก่นเรื่องประเภทความรักที่ผู้ชมจะไม่มองว่าแวมไพร์
อยู่คนละข้างกับมนุษย์ และที่ชัดเจนที่สุดคือการที่ผู้ชมไม่ได้รู้สึกว่าแวมไพร์อยู่คนละข้างกับตนที่
เป็นมนุษย์เช่นเดียวกับตัวละครมนุษย์ในเรื่อง ดังนั้นเรื่องราวความรักของแวมไพร์กับมนุษย์จึง
ไม่ได้อยู่ในภาพที่ขัดแย้งกันเช่นที่ Dracula มีความรักกับตัวละครมนุษย์ เพราะผู้ชมสามารถรับรู้ถึง
แง่มุมของความรักและเข้าถึงความรู้สึกเหล่านั้นได้ เพราะขณะนี้การไร้ความแปลกแยกได้ทาให้
ความรักของแวมไพร์ไม่ต่างอะไรกับความรักของมนุษย์เช่นกัน
แนวแวมไพร์ร่วมสมัยไม่ได้นาพาผู้ช มเข้าสู่ความสัมพันธ์ที่ต้องมาคาดการณ์ว่าตัวละคร
เอกหญิงจะรอดชีวิตจากการถูกฆ่าหรือไม่ แต่กลับเป็นการติดตามความสัมพันธ์ของคู่ตัวละครที่
ความรักของพวกเขาจะต้องพบเจออุปสรรคอะไร และพระเอกแวมไพร์จะสามารถครองรักกับ
นางเอกที่เป็นมนุษย์ได้หรือไม่ หรือพระเอกแวมไพร์จะยอมตายเพื่อนางเอกด้วยความรักที่แท้จริงที่
เขามีต่อเธอ ดังนั้นแก่นเรื่องความรักของแนวแวมไพร์รูปแบบเก่ากับแนวร่วมสมัยก็ไม่เหมือนกันอีก
เช่ นกัน เพราะแนวแวมไพร์ร่วมสมั ยเป็นความรักที่กลมกลืนและน่าใฝ่ฝันถึง มากกว่า แต่แนว
แวมไพร์รูปแบบเก่าเป็นความรักที่ผู้ช มเชื่ ออยู่แล้วว่าไกลตัวและเป็นเรื่องไม่ จริง ถึง แม้ ว่าแนว
แวมไพร์ร่วมสมัยจะเสนอความไม่เป็นจริงเหมือนกัน แต่ก็เป็นความไม่เป็นจริงที่สามารถเข้าถึงได้
และปราศจากความขัดแย้งมากกว่าแนวรูปแบบเก่านั่นเอง ซึ่งความไม่เป็นจริงในความรักของแนว
แวมไพร์ร่วมสมัยนี้ก็คือความรักที่เป็นจินตนาการที่ผู้ชมเลือกจะไม่ปฏิเสธถึงการไม่มีตัวตนอยู่ของ
ความสัมพันธ์แบบนี้ แต่กลับเป็นสิ่งที่ติดอยู่ในความรู้สึกที่ผู้ชมจะนาไปจินตนาการต่อให้เข้ากับตน
ได้หรือที่เลือกว่าความ “อ่อนไหว” และ ”ชวนฝัน” นั่นเอง
3.) ความขัดแย้ง (Conflict)
ภาพยนตร์ Bram Stoker’s Dracula (1992) ได้เสนอความขัดแย้งเอา 3 แบบ คือ ความ
ขัดแย้งระหว่างบุคคล ความขัดแย้งภายในจิตใจของตัวละคร และความขัดแย้งกับพลังภายนอก
ซึ่งมีทง้ั ลักษณะที่คล้ายคลึงและแตกต่างกันกับภาพยนตร์และละครโทรทัศน์แนวแวมไพร์ร่วมสมัย
ทั้ง 3 เรื่อง โดยภาพยนตร์เรื่อง Bram Stoker’s Dracula (1992) ได้เสนอความขัดแย้งระหว่าง
บุคคลเอาไว้ว่าเป็นความขัดแย้งระหว่าง Count Dracula กับกลุ่มตัวละครที่เป็นมนุษย์ โดยเป็น
ความขัดแย้ง แบบเป็นปฏิปักษ์ต่ อกันอย่างชั ดเจนตั้ง แต่ต้น จนจบเรื่อง ตัวละครเอกแวมไพร์ มี
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บทบาทเป็นตัวร้ายและมีความสาคัญลอยตัวขึ้นมาเหนือตัวละครอื่นๆ ด้วยความเป็นผู้ที่แปลกแยก
เหมื อนสิ่ งแปลกปลอมที่คนในสั งคมเมืองที่เจริญ ต้องการจะกาจั ดออกไปให้สิ้นซาก เนื่องด้วย
แวมไพร์จะเป็นภัยคุกคามต่อชีวิตของพวกเขาที่เป็นการบวกเพิ่มความขัดแย้งกับพลังภายนอกให้
เกิดขึ้นกับตัวละครแวมไพร์ตัวหลักตัวนี้อีกด้วย
แนวแวมไพร์ร่วมสมัยเสนอความขัดแย้งระหว่างบุคคลคือความเป็นปฏิปักษ์กันระหว่างตัว
ละคร 2 ฝ่าย รวมถึงความขัดแย้งระหว่างตัวละครที่เป็นฝ่า ยเดียวกันด้วยเช่นกัน โดยสามารถ
เป็นได้ทั้งความขัดแย้งที่มาจากจุดยืน ความรัก ความเห็นที่ไม่ตรงกัน การชิงดีชิงเด่ นกันรวมถึง
อคติต่างๆ และความขัดแย้งในภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ทั้ง 3 เรื่อง มีลักษณะค่อนข้างยืดหยุ่น
ไม่มีความเป็นมิตรหรือศัตรูที่ถาวรในหลายๆ ตัวละครที่เป็นคู่ขัดแย้งกัน และบ่อยครั้งที่ตัวละครที่
อยู่คนละฝ่ายก็สามารถหันมาร่วมมือกันและต่อสู่ผ่านอุปสรรคไปด้วยกัน ในบางช่วงของเนื้อเรื่อง
เช่นกัน
ความขัดแย้งระหว่างคนกับคนในภาพยนตร์ชุดเรื่อง The Twilight Saga เป็นความ
ขัดแย้งกันระหว่างตัวละครแวมไพร์ 2 ฝ่าย รวมถึงความขัดแย้งระหว่างแวมไพร์กับเผ่ามนุษย์หมา
ป่าในช่วงหนึ่งที่เนื้อเรื่องได้ดาเนินความขัดแย้งจนถึงจุดสูงสุดและได้ คลี่คลายไป ละครโทรทัศน์
เรื่อง True Blood และ The Vampire Diaries ได้เสนอความขัดแย้งระหว่างดังกล่าวในลักษณะ
เดียวกับภาพยนตร์ชุดเรื่อง The Twilight Saga และเป็นความขัดแย้งที่ไม่ถาวร สามารถ
เปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนข้างปฏิปักษ์หรือพันธมิตรได้ตลอดเวลาดังที่กล่าวไปแล้ว
ความขัดแย้ง ภายในจิ ตใจของตัวละครจากภาพยนตร์และละคนโทรทัศน์ทั้ง 3 เรื่องที่
เห็นชัดที่สุดคือ ตัวละครแวมไพร์ก็ต้องเผชิญกับความเป็นมนุษย์ภายในจิตใจที่ คัดค้านกับความ
เป็นแวมไพร์ของตนเอง ทาให้ผลที่ตามมาคือการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการใช้ชีวิตที่มีทั้งพวกที่หัน
ไปใช้ชีวิตตามวิถีหลัก (mainstream) ในการอยู่ร่วมกับมนุษย์อย่างสันติ โดยมีทั้งกินเลือดสัตว์
เลือดสังเคราะห์หรือเลือดถุงจากโรงพยาบาลแทนการกินเลือดมนุษย์ โดยในลักษณะนี้ได้ต่อยอด
ให้เกิดความขัดแย้งอีกระดับ คือ จิตใจของตัวละครที่ความเป็นแวมไพร์ในตัวได้คัดค้านและทวี
ความรุนแรงในความอยากต่อเลือดมนุษย์ ท่ีนามาซึ่งความพึงพอใจมากกว่าเลือดประเภทอื่นๆ ซึ่ง
ขณะที่ตัวละครเสียการควบคุมต่อความอยากนั้น ก็จะยิ่งแสดงด้านที่ขัดแย้งกันออกมาให้เห็นได้
ชัดเจนมากขึน้
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อีกรูปแบบคือความขัดแย้ง ภายในจิตใจระหว่างความรักและความถูกต้องที่ต้องเลื อก
อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยปัญหารักสามเส้าระหว่างตัวละครเอก 3 ตัว ในแนวแวมไพร์ร่วมสมัยทั้ง 3
เรื่องมีความชัดเจนมากขึ้นกว่าในภาพยนตร์เรื่อง Bram Stokers’s Dracula (1992) และตัวละคร
Count Dracula ก็ต้องเผชิญความขัดแย้งของด้านที่เป็นมนุษย์และด้านที่เป็นแวมไพร์ใ นตัวเอง
เช่นกัน แต่แตกต่างที่ตัวละคร Count Dracula เลือกกระทาอย่างปีศาจมากกว่าจะเป็นมนุษย์ ทั้งนี้
เกี่ยวพันถึงความขัดแย้งกับพลังภายนอกที่ไม่ได้มีการนาเสนอในแนวแวมไพร์ร่วมสมัย ซึ่งเป็นการ
ทางานร่วมกันระหว่างโครงเรื่อง แก่นเรื่อง และความขัดแย้งที่ได้ตัดลักษณะความแปลกแยกของ
แวมไพร์จากสังคมมนุษย์ออกไป และเสนอความกลมกลืนกันมากขึ้นทาให้ผู้ชมเข้าถึงเรื่องราวที่
ดาเนินไปอย่างไม่เกิดการแบ่งข้างที่มองว่าแวมไพร์เป็นสิ่งที่ไม่จริงและเข้าถึงไม่ได้นั่นเอง
4.) ตัวละคร (Character)
การเสนอบทบาทของตัวละครหลัก
ตารางที่ 3 : แสดงการเปรียบเทียบการเสนอบทบาทของตัวละครหลักในภาพยนตร์และละคร
โทรทัศน์อเมริกันแนวแวมไพร์ทั้ง 4 เรื่อง
ตัวละครจาก
ภาพยนตร์ พระ พระ
และละคร เอก รอง
โทรทัศน์
1. Count
Dracula
2. Mina
Murray
3. Jonathan
Harker
4. Edward
Cullen
5. Bella
Swan
6. Jacob
Black

ลักษณะการนาเสนอบทบาทตัวละครหลัก
ตัว นาง แวมไพร์ มนุษย์ บทบาท
ร้าย เอก
เด่น
ตลอด
เรื่อง
✔
✔
✔
✔

✔

✔

ศูนย์
กลาง
ของ
เรื่อง

อื่นๆ

✔

✔

✔

✔
✔
✔

✔
✔

✔
✔

✔
มนุษย์
หมาป่า
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7. Bill
Compton
8. Sookie
Stackhouse
9. Eric
Northman
10. Stefan
Salvatore
11. Elena
Gilbert
12. Damon
Salvatore

✔

✔
✔
✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
✔

✔

✔
✔

✔

✔

✔

✔

จากตารางเปรียบเทียบลักษณะการนาเสนอบทบาทของตัวละครหลัก พบว่า ภาพยนตร์
เรื่อง Bram Stoker’s Dracula (1992) ได้วางตัวละคร Count Dracula เอาไว้ในบทบาทตัวร้าย
หลักของเรื่องที่มีบทบาทเด่นเหนือกว่าตัวละครอื่นๆ ในเรื่อง โดยตัวละครพยายามจะแย่งชิงตัว
ละครเอกหญิงที่เป็นมนุษย์ -นางเอก ไปจากตัวละครเอกชายที่เป็นมนุษย์ -พระเอก แตกต่างจาก
ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์อเมริกันแนวแวมไพร์ร่วมสมัยทั้ง 3 เรื่อง ที่ไ ด้วางตัวละครเอกชายที่
เป็นแวมไพร์เอาไว้ในบทบาทของพระเอกที่มีความรักกับตัวละครเอกหญิงที่เป็นมนุษย์
ภาพยนตร์ชุดเรื่อง The Twilight Saga ได้วางคู่ตัวละคร Edward Cullen กับ
Bella Swan เอาไว้ว่าเป็นคู่รักกัน โดยมี Jacob Black ที่อยู่ในบทบาทของตัวละครเอกฝ่ายชายตัว
ที่สอง-พระรองที่เข้ามาแทรกกลางระหว่างความรักของตัวละครเอกทั้งสอง โดย Jacob เป็นมนุษย์
หมาป่า ซึ่ ง เป็นข้อแตกต่างของภาพยนตร์เรื่องนี้กับละครโทรทัศน์เรื่อง True Blood และ
The Vampire Diaries ที่ตัวละครเอกฝ่ายชายตัวที่สองเป็นแวมไพร์ โดยที่บุ คลิกพื้นฐานของ
ตัวละครแวมไพร์กับมนุษย์หมาป่านั้นก็มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนเช่นกัน ละครโทรทัศน์เรื่อง
True Blood เป็นเรื่องราวความรักของ Bill Compton กับ Sookie Stackhouse ที่มี Eric
Northman เข้ามาแทรกกลาง และ The Vampire Diaries เป็นเรื่องราวความรักของ
Stefan Salvatore กับ Elena Gilbert โดยมีมือที่สามคือ Damon Salvatore เข้ามาแทรกกลาง ซึ่ง
ทั้งพระเอกและพระรองจากละครโทรทัศน์ทั้ง 2 เรื่องล้วนเป็นแวมไพร์ และตัวละครทั้งหมดที่กล่าว
มานี้ก็มีความสาคัญและมีบทบาทเด่นตลอดเรื่อง

194

ต่อ มาคื อ ทั้ ง แนวแวมไพร์ รู ปแบบเก่ า และแนวแวมไพร์ ร่ว มสมั ย ได้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ
ตัวละครหญิงที่ถึงแม้จะมีความสาคัญตลอดเรื่องเหมือนกัน แต่แนวแวมไพร์ร่วมสมัยก็ยกระดับ
ความส าคัญอีกขั้นให้กับตัวละครหญิงให้ขึ้นมาเป็นศูนย์กลางของเรื่อง ซึ่ง การเปลี่ยนแปลงใน
บทบาทและการให้ความสาคัญกับตั วละครที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นเป็นการทางานร่วมกันตามการ
กาหนดจากโครงเรื่อง (plot), แก่นเรื่อง (theme) และ ความขัดแย้ง (theme) ที่ได้พยายามสร้าง
ความกลมกลืนให้กับตัวละครแวมไพร์กับมนุษย์ และนาไปสู่เรื่องราวความรักที่ชัดเจนแบบไม่มี
ความแปลกแยกหรือขัดแย้งกัน และการเปลี่ยนบทบาทหรือการปรับเปลี่ยนในรายละเอียดของ
ตัวละครก็ส่งผลให้เกิดการสื่อความหมายที่แตกต่างออกไปเช่นกัน จากแนวแวมไพร์รูปแบบเก่าสู่
แนวแวมไพร์ร่วมสมัย เมื่อเทียบจากทุกๆ องค์ประกอบของการเล่าเรื่องแล้ว องค์ประกอบที่มีการ
เปลี่ยนแปลงให้เห็นอย่างชัดเจนและเป็นรูป ธรรมมากที่สุดคือตัวละครนั่นเอง โดยจะเปรียบเทียบ
ตัวละครตามลักษณะการนาเสนอของแต่ละบทบาทต่างๆ ดังต่อไปนี้ ;
ตัวละครเอกฝ่ายชายตัวที่ 1
ภาพยนตร์เรื่อง Bram Stoker’s Dracula (1992) ที่เป็นแนวแวมไพร์รูปแบบเก่าได้วางตัว
ละครเอกชายตัวที่ 1 หรือ Dracula เอาไว้ในบทบาทของตัวร้ายหลักของเรื่อง ตัวละครเป็นแวมไพร์
เพียงตนเดียวท่ามกลางกลุ่ม ตัวละครมนุษย์ที่ทาให้แวมไพร์มีลักษณะเป็นสิ่งแปลกปลอมและ
แปลกแยกอย่างเห็นได้ชัด ลักษณะของตัวร้ายหลักมีความโดดเด่นลอยตัวขึ้นมาจากตัวละครอื่นๆ
ทุกตัวในเนื้อเรื่อง ซึ่งบทบาทของตัวละครคือผู้ที่ คุกคามและเป็นภัยต่อกลุ่มตัวละครมนุษย์ที่ได้
เสนอการแบ่งข้างอย่างชัดเจน ซึ่งผู้ชมจะรู้สึกว่าตัวละครแวมไพร์ตัวนี้อยู่ฝ่ายตรงข้ามกับพวกเขาที่
เป็นมนุษย์เช่นเดียวกับจุดยืนของกลุ่มตัวละครมนุษย์ในเนื้อเรื่อง
ภาพยนตร์ชุ ดเรื่อง The Twilight Saga ได้เ สนอตัว ละครเอกชายตัวที่ 1 หรื อ
Edward Cullen ที่เป็นแวมไพร์เอาไว้ในบทบาทของพระเอกของเรื่อง โดยละครโทรทัศน์เรื่อง
True Blood และ The Vampire Diaries ก็วางบทบาทของตัวละคร Bill Compton และ
Stefan Salvatore เอาไว้ในบทบาทเดียวกัน ด้วยความเป็นพระเอกของเรื่องทาให้ ผู้ชมสามารถ
เข้าถึงตัวละครทั้ง สามได้ง่ ายและรู้สึกว่ามี ความกลมกลืนและไม่ถูกแบ่ง แยกข้างเช่นที่รู้สึกกับ
ตัวละคร Dracula จากแนวแวมไพร์รูปแบบเก่า ทั้งนี้การนาเสนอบทบาทของตัวละครแวมไพร์ที่
เปลี่ยนแปลงไปจากตัวร้ายหลักมาสู่พระเอกนั้นมีความสอดคล้องกับเรื่องราวความรักที่เป็นเนื้อหา
หลักในการดาเนินเรื่องของแนวแวมไพร์ร่วมสมัย เพราะสิ่งที่ผู้ชมติดตามนั้นไม่ใช่เรื่องราวของ
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ความสยองขวัญหรือความเหนือธรรมชาติเป็นจุดหลัก แต่เป็นเรื่องราวความรักที่ขึ้นมานาโดยมี
ความเหนือธรรมชาติของแนวเรื่องแวมไพร์เข้ามาสนับสนุนให้เรื่องราวความรักมีลักษณะที่เป็น
จินตนาการที่สวยงามมากขึ้น
ลักษณะของตัวละครจากทั้งแนวแวมไพร์รูปแบบเก่าและแนวแวมไพร์ร่วมสมัยก็มีลักษณะ
ที่เหมือนกันคือรูปลักษณ์ของตัวละครที่มีความสง่ างาม มี ความเป็นสุภาพบุรุษ มี เสน่ห์ และมี
ความน่าหลงใหล แต่ก็มีความต่างในรายละเอียดที่ตัวละคร Count Dracula จะมีลักษณะดังกล่าว
แค่เพียงช่วงที่ตัวละครอยู่ในภาพของเจ้าชายเท่านั้น ซึ่งส่วนใหญ่แล้วตัวละครจะอยู่ในภาพของ
ปีศาจหรือการเป็นสิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัวที่ชัดเจนกว่า แต่แนวแวมไพร์ร่วมสมัยมีด้านที่ดีดังกล่าว
แทบจะตลอดเรื่อง อีกทั้งตัวละครมีมิติที่ซั บซ้อนและมีความใกล้เคียงกับมนุษย์มากกว่า Dracula
ที่ถึงแม้จะมีอารมณ์อ่อนไหวและมีความลุ่มลึกแต่ก็ไม่ได้เสนอไว้ตลอดเวลาเท่ากับความเป็นปีศาจ
หรือเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติ
ตั ว ละครที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปจนกลายมาเป็ น ตั ว ละครที่ อ ยู่ ใ นภาพของความสวยงาม
จนกระทั่งอบอุ่นนั้นได้เปลี่ ยนให้แวมไพร์ก้าวมาสู่สิ่งที่น่าหลงใหล จนในที่สุดตัวละครก็แทบจะ
ไม่เหลือความน่าหวาดกลัวให้เห็นอีกเลย ทั้งนี้คือผลของการขยับแนวเรื่องที่เปลี่ยนจากสยองขวัญ ระทึกขวัญ มาสู่การนาด้วยแนวเรื่องประเภทความรักและจินตนาการ ตัวละครพระเอกแวมไพร์ที่
เป็นที่ใฝ่ฝันก็ตรงตามที่ฉบับนวนิยายได้พยายามเสนอเอาไว้ ซึ่งฉบับนวนิยายของทั้ง Twilight และ
The Vampire Diaries ได้เน้นกลุ่มผู้อ่านที่เป็นวัยรุ่นผู้หญิงเป็นหลัก เช่นเดียวกับเมื่อนามา
ดัดแปลงเป็นภาพยนตร์และละครโทรทัศน์แล้วก็ยังเน้นกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวอยู่ ซึ่งแน่นอนว่า
ไม่ มี ผู้ ช มคนใดใฝ่ ฝั น ถึ ง ตั ว ละครพระเอกแวมไพร์ ใ นภาพที่ น่ า กลั ว อย่ า งแน่ น อน ดั ง นั้ น การ
เปลี่ยนแปลงลักษณะของตัวละครดังกล่าวก็เป็นผลมาจากแนวเรื่องตามการทางานร่วมกันของ
โครงเรื่องและแก่นเรื่องที่เน้นเรื่องราวของความรักเป็นหลักนั่นเอง
สภาวะการเป็นตัวละครที่มี 2 บุคลิกและการเกลียดชังตัวเองที่เป็นแวมไพร์ในแนวแวมไพร์
ร่วมสมัยนั้นได้เพิ่มความน่าเห็นอกเห็นใจจากผู้ชมที่มีต่อตัวละครพระเอกแวมไพร์มากขึ้น สิ่งนี้
ส่งผลให้เกิดความรู้สึกว่าอยู่ข้างเดียวกับตัวละครที่ถึงแม้จะเป็นแวมไพร์แต่ก็มีสิ่งที่สวยงามและ
น่าหลงใหลในจิตใจที่ใฝ่ความดี งาม แตกต่างจากตัวละคร Dracula ที่ถึงแม้จะมีลักษณะที่เป็น
ความขัดแย้งดังกล่าว แต่ตัวละครก็ไม่ได้สื่อสารกับผู้ชมจนเกิดความน่าเห็นใจมากนัก ซ้าตัวละคร
ยังเลือกกระทาสิ่งที่เลวร้ายแบบปีศาจที่สมควรจะถูกกาจัด จึงไม่แปลกที่ผู้ชมจะรู้สึกว่าต้องแบ่ง
ข้างและไม่อยู่ข้างเดียวกับตัวละครตัวนี้
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แม้ว่าทั้ง 2 รูปแบบจะเสนอตัวละครเอกชายตัวที่ 1 ว่าเป็นแวมไพร์ที่แฝงด้วยการเป็น
อันตราย แต่แนวแวมไพร์ร่วมสมัยก็ไม่เคยเสนอภาพของพระเอกกัดและดูดเลือดนางเอกเลย และ
แสดงออกถึงจุดยืนที่ไม่อยากให้คนรักต้องก้าวมาสู่สิ่งที่ตนเป็นแต่กลับปกป้องความเป็นมนุษย์ของ
คนรักอย่างสุดกาลัง ลักษณะเช่นนี้ก็ทาให้ผู้ชมยิ่งรู้สึกปรารถนาในจิตใจที่เข้มแข็งและเป็นผู้ปกป้อง
นี้ที่สะท้อนความเป็นชายที่สง่างามออกมาอย่างชัดเจน แตกต่างจาก Dracula ที่พ่ายแพ้ต่ออานาจ
มืดและดึงคู่รักเข้าสู่ความเป็นปีศาจทั้งที่ตนสามารถเลือกได้
ดังนั้น หัวใจหลักของการสร้างตัวละครแวมไพร์ในแนวแวมไพร์ร่วมสมัยก็คือ การสร้าง
ตัวละครให้อยู่ในภาพที่สวยงามทั้งรูปลักษณ์และความคิดที่เป็นตัวตนข้างใน และดัดแปลงให้ตัว
ละครมี ความกลมกลื นกั บมนุษ ย์ห รือ เป็น ที่ป รารถนาต่อมนุษ ย์ซึ่ ง ร่ วมไปถึง ผู้ ช มด้ว ย และตั ด
ลั กษณะของความแปลกแยกที่ เ กิด การแบ่ ง ข้ างอย่า งชั ด เจนจากมนุษย์ ได้แก่ ลั กษณะเหนื อ
ธรรมชาติที่เป็นแบบภูตผี และการกระทาที่ไม่พึงประสงค์เช่นการทาร้ายหรือนาพาให้ความรักของ
ตนเข้าสู่ด้านมืด และเพิ่มการยับยั้งและต่อสู้กับด้านที่เป็นแวมไพร์ในตัวเองให้ชัดเจนตนเห็นความ
ยากลาบากให้เกิดความน่าเห็นใจ ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ตอบสนองให้เรื่องราวความรักระหว่างแวม
ไพร์และมนุษย์อยู่ในภาพที่สวยงามและเป็นที่ปรารถนาที่เป็นจุดหลักของแนวแวมไพร์ร่วมสมัย
นั่นเอง
ตัวละครเอกฝ่ายหญิง
ภาพยนตร์เรื่อง Bram Stoker’s Dracula (1992) วางตัวละคร Mina Murray เอาไว้ใน
บทบาทนางเอกของเรื่อง ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นแนวแวมไพร์รูปแบบเก่าที่ นางเอกของเรื่องเป็น
มนุษย์ที่มีลักษณะที่ไร้พลังในตัวเอง ตัวละครอยู่ในลักษณะของชนชั้นกลางผิวขาว และเป็นผู้หญิง
ในยุคสมัยเก่าคือยุควิคตอเรียน (Victorian Era) ที่มีความเป็นกุลสตรี ว่านอนสอนง่ายและไม่มี
ปากมี เ สี ย ง มี บ ทบาทเป็ น ผู้ ตามในสั ง คมที่ ผู้ ช ายผิ วขาวเป็ น ผู้ ปกครองและถื อ ครองอ านาจที่
เหนือกว่า ลั กษณะดังกล่ าวมี ความคล้ายคลึง กับ Bella Swan นางเอกจากภาพยนตร์ชุ ด
The Twilight Saga ที่เป็นแนวแวมไพร์ร่วมสมัยเรื่องแรกที่ออกฉายในปี ค.ศ. 2008 ซึ่งนางเอกมี
ลักษณะที่อยู่ภายใต้อานาจของผู้ชายและต้องการปกป้องของคนรัก
ความแตกต่างระหว่าง Bella Swan กับ Mina Murray อยู่ที่ถึงแม้ว่า Bella จะมีความ
อ่อนแอ ไม่มั่นใจในตัวเอง และเห็นความรักสาคัญเหนือทุกสิ่งเช่นเดียวกับ Mina แต่ Bella ไม่ได้
อยู่ในสภาวะของการตกอยู่ใต้อานาจโดยสมบูรณ์ ซึ่ง Bella รู้ตัวในทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัว
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รวมถึงความรักที่เหลือล้นและสาคัญเกินทุกสิ่งในชีวิตที่มีต่อคนรักแวมไพร์ และ Bella ก็ไม่ได้อยู่ใน
สถานะเป็นผู้ถูกกาหนดหรือเป็นผู้ถูกเลือก แต่เธอเป็นผู้ที่ตัดสินใจเลือกทางเดินให้กับตัวเองอย่างมี
สติสัมปชัญญะครบถ้วนปราศจากการถูกควบคุมโดยแวมไพร์ต่างจากที่ Mina เป็น Bella เลือกที่
จะเป็นผู้หญิงโลเล และไม่ตัดสินใจเด็ดขาดในความสัมพันธ์จนนามาสู่ปัญหาต่างๆ มากมาย และ
ชีวิตของ Bella ก็มีความหมายกับคนรอบข้างจนทุกคนพร้อมจะยอมตายเพื่อเธอต่างจาก Mina ที่
ชีวิตของเธอต่างถูกกาหนดโดยผู้อื่นและไม่มีสิทธิ์ได้เลือกทางเดินของตัวเองอย่างแท้จริง
ดังนั้น Bella Swan กลับไปมีลักษณะของผู้หญิงสมัยเก่าเพียงแค่การแสดงออกที่ไม่มั่นคง
และขาดความหนักแน่นจนกระทั่งไร้พลัง ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว Bella เลือกที่จะเป็นเช่นนี้ด้วยตัว
ของเธอเองรวมถึงการตัดสินใจละทิ้งความเป็นมนุษย์และอยากเป็นแวมไพร์เพราะความรักเป็น
สาเหตุหลัก ไม่ใช่เพราะสภาพสังคมหรือเพราะแรงกระทาจากภายนอกตัวเธอแต่อย่างใด อีกทั้งตัว
ละครก็ไม่ได้อยู่ในภาพของผู้หญิงสมัยใหม่เช่นกัน แต่เป็นลักษณะของผู้หญิงที่มีความโชคดีที่ ถูก
รุมรักและถูกรุมให้ความสาคัญ ซึ่งเป็นสถานะที่ผู้หญิงหลายๆ คนปรารถนาที่จะเป็น โดยสิ่งนี้เป็น
เหมือนกับการเสนอรูปแบบความรักที่เป็นที่ปรารถนาเสมือนการเติมเต็มสิ่งที่ขาดในความรู้สึกของ
ผู้ชมที่เป็นกลุ่มผู้หญิง หรือกลุ่มเด็กสาววัยรุ่นที่ ยังจินตนาการถึงความรักและชายคนรักที่มีความ
สมบูรณ์แบบนั่นเอง
ต่อมาคือตัวละคร Sookie Stackhouse และ Elena Gilbert จากละครโทรทัศน์แนวแวม
ไพร์ร่วมสมัยเรื่อง True Blood และ The Vampire Diaries ที่ตัวละคร 2 ตัวนี้เป็นนางเอกที่มี
ลักษณะแตกต่างจาก Bella Swan จากภาพยนตร์ชุด The Twilight Saga ตรงที่ทั้ง Sookie และ
Elena เป็นผู้หญิงหัวสมัยใหม่ มีพลังและความแข็งแกร่งในตัวเอง มองโลกด้วยความเป็นจริงและ
เห็นคุณค่าของตัวเอง และเป็นผู้ที่เป็นที่รักของทุกคน ไม่เหมือนกับ Bella ที่เลือกทาตัวไม่มีคุณค่า
จากตัวเองแต่ต้องการความรักจากชายคนรักเพื่อเป็นการให้คุณค่าเติมเต็มแก่ตนเอง แต่ตัวละคร
ทั้ง 3 ก็มีลักษณะที่เหมือนกันเพราะอยู่ในลักษณะของผู้หญิงโชคดีเหมือนกันที่มีผู้ชายที่รักและ
พร้อมปกป้องพวกเธอด้วยชีวิต
อี ก ทั้ ง นางเอกทั้ ง 3 จากแนวแวมไพร์ ร่ ว มสมั ย ก็ มี บ ทบาทเด่ น ตลอดทั้ ง เรื่ อ งและมี
ความสาคัญเป็นศูนย์กลางของเรื่อง ซึ่งเหตุการณ์สาคัญต่างๆ ตามเนื้อเรื่องเกิดขึ้นรอบตัวพวกเธอ
และยังมีชะตากรรมของพวกเธอเป็นตัวกาหนดทิศทางของเนื้อเรื่องด้วยเช่นกัน ลักษณะการให้
ความสาคัญในระดับนี้เป็นการยกให้ตัวละครหญิงมีความโดดเด่นลอยตัวขึ้นมาจากตัวละครทุกตัว
ในเรื่องรวมถึง ตัวละครเอกชายที่เป็ นแวมไพร์ ด้วยเช่ นกัน และตัวละครทั้ง 3 มี ลักษณะพิเศษ
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เหนือธรรมชาติที่ได้เพิ่มเข้ามาเพื่อสนับสนุนให้ตัวละครเอกฝ่ายชายที่เป็นแวมไพร์ต้องตามหาและ
ตามปกป้องพวกเธอ ซึ่งเป็นการสร้างตรรกะที่สาคัญให้กับเรื่องราวความรักที่ถึงแม้จะเป็นความรัก
ในแบบอุดมคติแต่ก็ยังมีความสมเหตุสมผลและไม่เกิดข้อขัดแย้งขึ้นในความรู้สึกของผู้ชมนั่นเอง
ซึ่งหากเนื้อเรื่องแนวแวมไพร์ร่วมสมัยเสนอเรื่องราวความรักที่ล่องลอยหรือดูไม่จริงมากจนเกินไป
เนื้อเรื่องก็จะหลุดจากเส้นแบ่งของจินตนาการเข้าสู่เรื่องราวเพ้อฝันไร้สาระที่ไม่สามารถสื่อสาร
อะไรกับผู้ชมได้มากนัก
หลักสาคัญที่สุดในการสร้างตัวละครเอกฝ่ายหญิงหรือนางเอกของแนวแวมไพร์ร่วมสมัย
นั้น อยู่ ที่ก ารท าให้ ตัว ละครมี ความส าคั ญ ต่อ ทุก ๆ สิ่ ง ในเรื่ อง ตั้ ง แต่ เริ่ ม เรื่ องและในการฟัน ฝ่ า
อุปสรรคต่างๆ ที่พระเอกแวมไพร์จะเป็นผู้ให้คุณค่ากับพวกเธอ ไม่ใช่ลักษณะของนางเอกในแนว
แวมไพร์รูปแบบเก่าที่ปราศจากทางเลือกและไร้พลังโดยสิ้นเชิง และไม่สามารถต่อสู้เพื่อตนเองได้
ซึ่งเป็นลักษณะของผู้หญิงในยุคสมัยเก่า แล้วก็ไม่ใช่ลักษณะของผู้หญิงที่สมัยใหม่และมีพลังเปี่ยม
ล้นจนเกินไปที่จะทาให้ตัวละครเอกชายถูกกลบจนดูไร้พลัง โดยนางเอกในแนวแวมไพร์ ร่วมสมัย
ต้องมีความเป็นหญิงที่ชัดเจน ไม่แกร่งจนเกินหญิง มีมุมที่อ่อนไหว และต้องได้รับการปกป้องซึ่งใน
ความเป็นจริงพวกเธออาจจะไม่ต้องการก็ได้ ตัวละครต้องเป็นผู้ที่ถูกยกให้มีคุณค่าในแบบที่ผู้ชายที่
แข็งแกร่งและพระเอกแวมไพร์ที่แข็งแกร่งกว่าผู้ชายทั่วไปยังต้องให้ ความสาคัญและรักพวกเธอ
ส่วนเรื่องที่นางเอกจะเห็นคุณค่า ของตัวเองและรักษามันไว้ได้มากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าเนื้อ
เรื่องพยายามจะเสนอพวกเธอในแบบไหน แบบที่เป็นผู้หญิงโชคดีอย่างเดียวหรือแบบที่เป็นผู้หญิง
โชคดีและตระหนักถึงคุณค่าในตัวเองด้วยก็แล้วแต่เนื้อเรื่องจะเป็นตัวกาหนด
ตัวละครเอกฝ่ายชายตัวที่ 2
ภาพยนตร์เรื่อง Bram Stoker’s Dracula (1992) ที่เป็นภาพยนตร์แนวแวมไพร์รูปแบบเก่า
นั้นไม่ได้เสนอตัวละครบทบาทของตัวละครเอกฝ่ายชายตัวที่สองหรือพระรอง โดยถึงแม้ตัวละคร
Jonathan Harker จะพอมีลักษณะการเป็นตัวละครเอกฝ่ายชายอีกตัวหนึ่งจากภาพยนตร์ แต่ก็
ไม่ได้มีบทบาทเด่นตลอดทั้งเรื่องและไม่ได้มีลักษณะตัวละครที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมมากนัก อีกทั้ง
เป็นตัวละครที่เป็นมนุษย์ที่ตามเนื้อเรื่องแล้วคือคู่รักของ Mina Murray ตัวละครเอกหญิง จึงจัดว่า
Jonathan Harker อยู่ในบทบาทของพระเอกของเรื่ องมากกว่าอยู่ในบทบาทของตัวละครเอกฝ่าย
ชายตัวที่ 2 หรือตัวละครพระรองนั่นเอง
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แนวแวมไพร์ร่วมสมั ยทั้ง 3 เรื่องได้เพิ่ม เติมบทบาทพระรองเข้ามาในเนื้อเรื่อง โดยทั้ง
Jacob Black จากภาพยนตร์ชุด The Twilight Saga และ Eric Northman และ
Damon Salvatore จากละครโทรทัศน์เรื่อง True Blood และ The Vampire Diaries มีความ
เหมือนกันตรงที่ทั้ง 3 มีรูปลักษณ์ดีและมีเสน่ห์ อีกทั้งมีความใจร้อนและหยิ่งยโสที่มาในมาดของ
การปนความร้ายกาจ และเป็นผู้ที่มีความรักต่อนางเอกหลังจากที่เนื้อเรื่องได้ดาเนินไประยะหนึ่ง
แล้ว ซึ่งการเพิ่ มตัวละครพระรองเข้ามานั้นก็เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ปมความรักโดดเด่นขึ้นนา
เนื้อหาอื่นๆ ด้วยการเสนอความรักสามเส้าที่ทั้งนางเอกต้องลาบากใจเลือกคนในคนหนึ่งที่ทั้งคู่ต่าง
ก็รักเธอเหมือนกัน ซึ่งเสมือนในผู้ชมที่เป็นผู้หญิงโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นนั้นก็จาต้องเลือกชอบคนใด
คนหนึ่งมากกว่าเพราะเป็นเรื่องราวความรักที่เป็ นจินตนาการ และพวกเธอต่างก็อยากจะประสบ
ในความโชคดีของการถูกรุมรักเช่นกัน
ลักษณะที่แตกต่างคือ Jacob เป็นมนุษย์หมาป่าที่มีลักษณะนิสัยและบุคลิกโดยพื้นฐานที่
เป็นภาพจาของการเป็นคนที่มีความเป็นสัตว์ป่าในตัว ซึ่งต้องมี ความตรงไปตรงมาและสามารถ
คาดเดาได้ง่ายไร้เล่ห์เหลี่ยม แตกต่างจาก Eric และ Damon ที่เป็นแวมไพร์ที่มีลักษณะโดยพื้นฐาน
ของการเป็นพระรองที่อยู่ในลักษณะกึ่งตัวร้ายในบางครั้งด้วยการมีเสน่ห์แฝงอันตราย เจ้าเล่ห์ และ
ตลกร้าย และตัวละครก็ไม่ได้ตั้งตนเป็นศัตรูกับความรักของคู่พระเอกนางเอกเช่นกัน อีกทั้งตัว
ละคร Eric และ Damon ก็มีความลุ่มลึกมากกว่า Jacob ด้วยการเป็นผู้ที่มี 2 บุคลิกระหว่างความ
อ่อนไหวแบบมนุษย์และความโหดร้ายแบบแวมไพร์ และด้วยความที่เป็นตัวรองและจะไม่ได้ครองคู่
กับนางเอกก็สามารถผลักให้ตัวละครอยู่ในภาพที่ด้อยกว่ าพระเอกได้ ตัวอย่างเช่นพระรองที่เป็น
แวมไพร์ก็ไม่จาเป็นต้องยึดถือความถูกต้องเท่าที่พระเอกเป็น เพราะไม่เช่นนั้นจะเป็นการสร้าง
ตัวละครที่ดีเสมอกันขึ้นมาพร้อมกัน 2 ตัว ที่ทาให้ผู้ชมเสมือนแบ่งข้างว่านางเอกควรเลือกฝ่ายไหน
มากกว่ากัน จึงจาเป็นต้องให้พระรองมีความดีที่แสดงให้เห็นได้น้อยกว่าพระเอกนั่นเอง
5.) ฉาก (Setting)
ฉากของภาพยนตร์เรื่อง Bram Stoker’s Dracula (1992) ที่เป็นแนวแวมไพร์รูปแบบเก่า
นั้นดาเนินเรื่องด้วยฉากที่เป็นสถานที่ ได้แก่ ปราสาท Count Dracula ในทรานซิลเวเนียซึ่ง อยู่
ห่างไกลเข้าไปในเขตภูมิประเทศที่ทุรกันดารที่ตัวปราสาทนั้นมีความน่ากลัว มีบรรยากาศที่อึมครึม
และวังเวงดูเป็นเขตหวงห้ามแยกออกจากสังคมมนุษย์ และอีกสถานที่หนึ่งคือกรุงลอนดอนที่
ประกอบด้วยสถานที่สาคัญต่างๆ ที่ใช้ดาเนินเรื่องในเนื้อเรื่องช่วงต่อมา
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ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์อเมริกันแนวแวมไพร์ร่วมสมัยทั้ง 3 เรื่อง ดาเนินเรื่องด้วยฉาก
ที่เป็นสถานที่เป็นเมืองสมมุ ติ มีลักษณะปลีกตัวออกจากสังคมเมืองใหญ่ แต่ก็มีความเจริญด้าน
สาธารณูปโภคแบบเมืองอื่นๆ ที่เป็นที่อยู่อาศัยของผู้คนเช่นกัน โดยเมืองสมมุติเหล่านี้มีองค์กรและ
สถานที่ประจาท้องถิ่นรวมถึงสิ่งอานวยความสะดวกในพื้นที่อยู่แล้ว และใช้ฉากเดียวกันเล่าเรื่องใน
2 ช่วงเวลาระหว่างอดีตและปัจจุบัน โดยในภาพยนตร์เรื่อง The Twilight Saga เน้นความชัดเจน
ว่า Forks เป็นเมืองสมมุติในเรื่องอยู่ในเขตภูมิอากาศที่ฝนตกตลอดปี มีเมฆปกคลุม มีบรรยากาศ
ที่อึมครึม หนาวเย็น และไม่ค่อยมีแสงแดด
ละครโทรทัศน์เรื่อง True Blood และ The Vampire Diaries ได้ตัดทอนลักษณะดังกล่าว
ออกและสร้าง Bon Temps และ Mystic Falls ให้เป็นเมืองที่มีสภาพอากาศปกติ แต่ได้ขยายความ
ด้ ว ยการให้ เ มื อ งสมมติ มี ป ระวั ติ ศ าสตร์ อั น ยาวนานที่ ช าวเมื อ งภาคภู มิ ใ จ และมี เ รื่ อ งราว
เหนือธรรมชาติโดยเฉพาะ The Vampire Diaries ที่ใช้ฉากในการเล่าเรื่องในสองช่วงเวลาระหว่าง
อดีตและปั จ จุ บัน ได้ชั ดเจนที่สุ ด โดยเงื่ อ นง าในอดี ตได้ ตกทอดและกลายมาเป็นปมปัญ หาใน
ปัจจุบันให้ตัวละครต้องตามแก้และไขปริศนา ซึ่งเหตุการณ์ในอดีตและปัจจุบันมีความสาคัญด้วย
การเกิดในสถานที่เดียวกันแต่ละคนช่วงเวลา และผลของเหตุการณ์ก็เป็นเหตุเป็นผลและแสดงที่มา
ที่ไปชัดเจนต่อการดาเนินเรื่องด้วยเช่นกัน
การเปลี่ยนแปลงจากสถานที่น่ากลัวตามแบบแนวเรื่องสยองขวัญมาสู่ฉากที่เป็นสังคม
เมืองแบบปกตินั้นสนับสนุนโครงเรื่องที่เสนอว่าแวมไพร์ได้อยู่ร่วมกับสังคมมนุษย์ และไม่ได้มีความ
แปลกแยกกับสังคมมนุษย์อีกต่อไป ซึ่งการดาเนินเรื่องในสถานที่ที่แตกต่างก็ขึ้นอยู่กับประเภทของ
แนวเรื่อง โดยทั้ง The Twilight Saga และ The Vampire Diaries ได้ใช้ฉากที่สาคัญเช่นโรงเรียน
บ้านเรือน และสถานที่อื่นๆ ที่เป็นที่นัดพบและสังสรรค์กันเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของชีวิตวัยรุ่น ซึ่ง
ทั้ง 2 เรื่องดัดแปลงมาจากนวนิยายกลุ่ม young adult fiction และแปลงเป็นภาพยนตร์และละคร
โทรทัศน์ในลักษณะที่เน้นกลุ่มผู้ชมที่เป็นวัยรุ่นเป็นหลัก การใช้สถานที่ดังกล่าวเป็นการเสนอบริบท
และรูปแบบการดาเนินชีวิตที่ค่อนข้างใกล้เคียงและเข้าถึงได้ง่าย อีกทั้งยังเป็นจุดร่วมระหว่างผู้ชม
และตัวละครในเรื่องอีกด้วย
ละครโทรทัศน์เรื่อง True Blood ถึงแม้จะมีกลุ่มผู้ชมที่เป็นผู้ใหญ่แต่ก็ยังดาเนินเรื่องด้วย
ฉากที่เป็นสถานที่ที่คล้ายๆ กันกับ The Twilight Saga และ The Vampire Diaries โดยมีทั้ง
ร้านอาหารประจาของชาวเมืองที่มักจะมาสังสรรค์และเป็นธรรมเนียมที่เรื่องราวต่างๆ จะเกิดขึ้นใน
สถานที่เหล่านี้ ซึ่งการกาหนดเมืองสมมุติขึ้นมาและใส่เรื่องราวและเหตุการณ์ต่างๆ ที่มีเฉพาะใน
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เมืองลงไปก็เป็นการสร้างให้เมืองที่ดูไม่มีความแตกต่างจากเมืองปกติได้มีลักษณะพิเศษและเป็น
เอกลักษณ์ขึ้นมาอย่างเป็นรูปธรรม โดยสามารถกล่าวได้ว่าความแปลกและไม่เหมือนใครของเมือง
สมมุติในภาพยนตร์และละครโทรทัศน์แต่ละเรื่องได้ทางานผสมกับการเสนอบริบทและรูปแบบการ
ใช้ ชี วิตที่ คล้ า ยคลึ ง กับ ผู้ ช ม และได้ สร้า งความกลมกลืนที่ ผู้ช มจะสามารถเข้าถึ ง ได้ ง่ ายและมี
ความรู้สึกถึงการเป็นส่วนหนึ่งหรือคล้ายกับเป็นสมาชิกในเมืองสมมุติดังกล่าว
ในทางกลับกันหากว่าภาพยนตร์และละครโทรทัศน์แนวแวมไพร์ร่วมสมัยต้องการที่จะทา
ให้ผู้ชมเข้าถึงและรู้สึกกลมกลืนกับเรื่องราวด้วยการใช้เมืองที่เป็นสถานที่จริง แล้ว ความรู้สึกของ
การมีจุดร่วมและการเป็นส่วนหนึ่งในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ไม่สามารถจะเกิดขึ้นมาได้เช่นกัน เพราะ
ภาพแห่งความจริงนั้นมีความแข็งแกร่งมากพอที่จะทาให้เกิดการคัดค้านเรื่องราวที่เกิดขึ้น เพราะ
โดยพื้นฐานแล้วผู้ชมรู้ว่าแท้จริงแล้วเมืองที่เป็นสถานที่จริงๆ นั้นเป็นเช่นไร ดังนั้นก็เป็นการยากที่จะ
เชื่อว่าสถานทีจ่ ริงนั้นจะมีเรื่องราวเหนือธรรมชาติซึ่งเป็นเรื่องที่ในความจริงแล้วไม่มีอยู่จริงและไม่มี
ทางจะเกิดขึ้นได้จริงซึ่งขัดแย้งกับที่เสนอในเนื้อเรื่องนั่นเอง
6.) สัญลักษณ์ (Symbol)
แวมไพร์ เ ป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ที่ สื่ อ ความหมายไปถึ ง เรื่ อ งเพศ โดยในภาพยนตร์ ที่ เ ป็ น แนว
แวมไพร์รูปแบบเก่าอย่างเรื่อง Bram Stoker’s Dracula (1992) ได้ถ่ายทอดแวมไพร์เป็น
สัญลักษณ์ในเรื่องเพศที่สื่อความหมายไปในด้านที่ไม่ดี กล่าวคือเป็นความหมกมุ่น การล่อลวงหรือ
นาพาให้ตัวละครมนุษย์เข้าสู่ ด้านที่เสื่อมทราม อีกทั้ งเป็นเรื่องเพศที่ผิดธรรมชาติและโหดร้าย
รุนแรงจนกระทั่งเสี่ยงต่อการเสียชีวิต โดยเห็นได้จากการดูดเลือดระหว่างร่วมเพศที่สื่อความหมาย
ไปอีกขั้นถึงความเลวร้ายและการปนเปื้อนของการติดเชื้อ การแพร่โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จาก
แวมไพร์สู่มนุษย์ผ่านการสัมผัสซึ่งก็คือการกัด และการแลกเปลี่ยนของเหลวจากร่างกายของกันละ
กันซึ่งก็คือเลือดนั่นเอง โดยเรื่องเพศนั้นสื่อถึงความกลัวต่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างเช่น
ซิฟิลิสในสมัยก่อนจนกระทั่งกลายมาเป็นโรคเอดส์ในยุคสมัยปัจจุบัน
ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์แนวแวมไพร์ร่วมสมัยทั้ง 3 เรื่องถ่า ยทอดแวมไพร์ด้วยการ
เป็นสัญลักษณ์ในเรื่องเพศที่ดีกว่ารูปแบบเก่า โดยเป็นเรื่องเพศที่ว่าด้วยเรื่องของความสัมพันธ์ของ
หญิงชายเป็นหลัก ตัวละครแวมไพร์มีความอดกลั้นและสามารถยับยั้งแรงขับทางเพศและความ
อยากต่อเลือดของคนรักได้ ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงการยับยั้งช่างใจและให้ ความสาคัญกับเรื่อง
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เพศว่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งของความรัก ภาพยนตร์ชุด The Twilight Saga เสนอเรื่องเพศที่มี
คุณค่าที่คู่ควรกับเฉพาะคู่สามีภรรยาที่แต่งงานกันถูกต้องตามธรรมเนียมเท่านั้น
ละครโทรทัศน์เรื่อง True Blood และ The Vampire Diaries เสนอแวมไพร์เป็นสัญลักษณ์
ของเรื่องเพศในลักษณะที่คล้ายกับ The Twilight Saga แต่ไม่ได้มีความสุดโต่งหรือเป็นอุดมคติ
เท่า โดยละครโทรทัศน์ทั้ง 2 เรื่องเสนอว่าแวมไพร์เป็นสัญลักษณ์ในเรื่องเพศที่ตั้งอยู่บนความรักที่
เป็นความสัมพันธ์ระยะยาวและมีความมั่นคง เป็นความสัมพันธ์ที่ชายหญิงต่างช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่ง
กันและกัน ไม่ใช่เรื่องเพศที่ผิดธรรมชาติ น่ารังเกียจ หรือตั้งอยู่บนความใคร่ที่มองหาแต่เพียงความ
พึงพอใจที่นาพาให้ไปสู่จุดที่เสื่อมทราม
การแสดงออกทางเพศระหว่างแวมไพร์กับมนุษย์ที่เป็นคู่ตัวละครเอกและตัวละครรองของ
แนวแวมไพร์ร่วมสมัยมักจะอยู่ในภาพที่สื่อถึงความอบอุ่นและการทะนุถนอมกัน เป็นเรื่องเพศที่
เป็นไปตามธรรมชาติ เป็นการแสดงออกทางเพศระหว่างหญิงชายที่ได้ให้คุณค่ากับการยึดถือความ
ซื่ อสัตย์ และความมั่ นคงซึ่ ง กัน และกัน ซึ่ ง ทั้ง คู่เริ่ม ต้นความสัม พัน ธ์ และเข้าสู่ผ่า นระยะเวลาที่
เหมาะสมที่คู่ตัวละครจะมีความสัมพันธ์ทางเพศแบบคู่รักกันไม่ใช่เรื่องเพศเสรีที่ไม่ยึดติดกับการให้
คุณค่าทางความรู้สึก เป็นเรื่องเพศในอุดมคติที่หญิงสาวโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นต่างปรารถนาที่จะ
ได้รับการให้เกียรติจากคนรักของตนเช่นกัน
7.) มุมมองในการเล่าเรื่อง (Point of view)
ภาพยนตร์เรื่อง Bram Stoker’s Dracula (1992) นั้นใช้รูปแบบการเล่าเรื่องแบบ
Epistolary Novel ที่เป็นรูปแบบเฉพาะด้วยการเล่าเรื่องผ่านจดหมาย การเขียนไดอะรี่ บันทึกและ
หนังสือพิมพ์ต่างๆ ที่ทาให้ได้ผู้ชมได้รับรู้เรื่องราวผ่านมุมมองของตัวละครแบบเฉพาะเจาะจงใน
บางช่วง โดยนอกจากรูปแบบเฉพาะนี้ ภาพยนตร์ได้ผสมมุมมองการเล่าเรื่องแบบรู้รอบด้านลงไป
เพื่อให้เรื่องเกิดความต่อเนื่องและเข้าถึงได้ง่ายเช่นกัน โดยภาพยนตร์และละครโทรทัศน์อเมริกัน
แนวแวมไพร์ร่วมสมัยทั้ง 3 เรื่องใช้มุมมองการเล่าเรื่องแบบรู้รอบด้านเพียงแบบเดียว โดยสื่อถึง
ความรู้ สึ ก และความคิ ด ต่ า งๆ ของตั ว ละครอย่ า งเท่ า เที ย มกั น ผ่ า นบทพู ด น้ าเสี ย งและการ
แสดงออกต่างๆ
การใช้มุมมองการเล่าเรื่องแบบรู้รอบด้านเพียงอย่างเดียวในแนวแวมไพร์ร่วมสมัยได้ทาให้
ทั้งเนื้อเรื่องและตัวละครมีความกลมกลืนและเป็นไปในทางเดียวกันมากขึ้น ร่วมกับการเล่าเรื่อง
ตามลาดับเวลา (Chronological) ที่ทาให้ทุกอย่างในเรื่องเกิดความเป็นเอกภาพไม่ขัดแย้งกัน ซึ่ง
หากว่ายังใช้รูปแบบของ Epistolary Novel ในลักษณะที่เนื้อเรื่องมีการเพิ่มตัวละครในบทบาท

203

ต่างๆ และกล่าวถึงความสัมพันธ์ที่เกี่ยวโยงซึ่งกันและกันทั้งทางตรงและทางอ้อมแล้ว ผลที่ตามมา
คือการแบ่งสภาวะความรู้สึกของตัวละครที่ทาให้เกิดลักษณะของการเล่ าเรื่องที่ไม่เป็นเนื้อเดียวกัน
และไม่เรียงลาดับ และเกิดลักษณะของกระแสสานึก (stream of consciousness) ตามมาหลาย
มุม มองของหลายๆ ตัวละครที่ส ามารถเข้าใจหรือรับรู้เหตุการณ์เดียวกันในหลายรูปแบบมาก
เกินไป
สภาวะของมุมมองในการเล่าเรื่องที่เป็นหลายมุมมองประกอบกันหรือยึดอยู่ที่ตัวละครใด
ตัวละครหนึ่งเป็นหลักจึงไม่ใช่สิ่งที่เข้ากับการเล่าเรื่องแนวแวมไพร์ร่วมสมัย เพราะเมื่อเป้าหมายคือ
ให้ผู้ชมเข้าถึงและรู้สึกร่วมไปกับเรื่องราวความรักแบบจินตนาการแล้ว หากใช้มุมมองดังกล่ าวก็จะ
ยิ่ง ทาให้เ กิดความขัดแย้ง ที่ม าจากพื้นฐานของความแตกต่างของตัวละคร และเป็นผลให้เกิด
ความรู้สึกที่หลากหลายและหนักเบาแตกต่างกันเหลายระดับกินไป ซึ่งทาให้เรื่องราวบางครั้ง ก็ดู
สมจริงหรือแข็ง กระด้างเกินไป อีกทั้งเพิ่มความเป็นอัตวิสัยจากหลายตัวละครที่อาจจะนาไปสู่
รายละเอียดที่ล้นเกินจนกลบทับความอ่อนไหวและความสวยงามของความรักที่เป็นจุดหลักในการ
นาเสนอ
ดังนั้นมุมมองการเล่าเรื่องแบบรู้รอบด้านจึงมีความเหมาะกับโครงเรื่องและเนื้อหาของแนว
แวมไพร์ร่วมสมัยที่สุด ด้วยการดาเนินเรื่องที่มีความเข้าใจง่าย และเป็นเรื่องราวความรักที่ไม่ใช่
เนื้อหาหนักหรือต้องการเหตุผลตัดสินชี้ขาดมากนัก ถึงแม้ จะเสนอความซับซ้อนในเชิง มิติทาง
ความคิดของตัวละคร แต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่จาเป็นต้องใช้เหตุผลหรือการแบ่ง แยกความแตกต่างอย่าง
จริงจังมากนัก และสิ่งที่สาคัญก็คือเรื่องราวความรักที่น่าหลงใหลและให้ความรู้สึ กที่สวยงามก็ควร
เล่าเรื่องให้ผู้ชมรู้สึกกลมกลืนและเป็นส่วนหนึ่งกับเรื่องราว ซึ่งควรจะให้เกิดการเข้าถึงได้ง่ายที่สุด
นั่นเอง
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4.5 สรุปการสร้างตัวละครแวมไพร์
ตารางที่ 4 : แสดงการเปรี ย บเทีย บการสร้ างตัว ละครแวมไพร์ ใ นด้ านรูป ลั กษณ์ที่ ป รากฏใน
ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์อเมริกันแนวแวมไพร์ทั้ง 4 เรื่อง
ภาพยนตร์,
ละครโทรทัศน์
Bram Stoker’s
Dracula
(1992)
The Twilight
saga
True Blood

The Vampire
Diaries

รูปลักษณ์ภายนอก
เขี้ยว
เงา
สะท้อน
มี เ ฉ พ า ะ ต อ น ที่ ไม่มี
กลายเป็นปีศาจ

ผิวกาย

ปกติ ยกเว้น ช่วงที่เป็นท่าน
เคานท์ที่เป็นชายแก่จะมี
ผิวหนังขาวซีดและเหี่ยวย่น
- ขาวซีด, เย็นชืดคล้ายหิน ไม่มี
ปกติ
อ่ อ น แล ะ มี ป ระก ายดั ง
เพชรเวลาต้องแสงอาทิตย์
ขาวซีดมากขึ้นตามอายุขัย งอกและหดกลับเข้า ปกติ
ไปได้
ปกติ

งอกและหดกลับเข้า ปกติ
ไปได้

เสน่ห์ดึงดูด
มี เ ฉพาะตอนที่ เ ป็ น เจ้ า ชาย
Vlad
มีความงามเกินกว่าความเป็น
มนุษย์
ปกติ แต่ ม นุ ษ ย์ ส ามารถมี
เสน่ห์ดึงดูดมากกว่าปกติเมื่อ
ดื่มเลือดแวมไพร์
มีเสน่ห์ดึงดูดล่อใจ

ตารางที่ 5 : แสดงการเปรียบเทียบการสร้างตัวละครแวมไพร์ในด้านพลังอานาจเหนือธรรมชาติที่
ปรากฏในภาพยนตร์และละครโทรทัศน์อเมริกันแนวแวมไพร์ทั้ง 4 เรื่อง
ภาพยนตร์,
ละคร
โทรทัศน์

พลังอานาจเหนือธรรมชาติ
ประสาท
การ
การแปลง
สัมผัส
ฟื้นฟู
ร่าง
ร่างกาย
- มนุษย์
✔
✔
หมาป่า
- ค้างคาว
(ปีศาจ
ค้างคาว
ยักษ์)
- ฝุ่นควัน
- หมอก

อมตะ

ความ
แข็งแกร่ง

ความ
ว่องไว

Bram
Stoker’s
Dracula
(1992)

✔

✔

✔

The Twilight
saga
True Blood
The Vampire
Diaries

✔

✔

✔

✔

✔

✔
✔

✔
✔

✔
✔

✔
✔

✔
✔

อานาจควบคุม/
สะกดจิตใจ

บิน
ได้

- ควบคุมสัตว์หา
กินกลางคืนได้
เช่น หมาป่า หนู
ค้างคาว
- ผูกจิตเชื่อมกับ
เหยื่อที่ตนกัด
(Mina Murray)

✔

พรสวรรค์
✔
✔
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ตารางที่ 6 : แสดงการเปรียบเทียบการสร้างตัวละครแวมไพร์ในด้านสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์ที่ปรากฏใน
ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์อเมริกันแนวแวมไพร์ทั้ง 4 เรื่อง
ภาพยนตร์,
ละคร
โทรทัศน์
Bram
Stoker’s
Dracula
(1992)
The Twilight
saga
True Blood

The
Vampire
Diaries

ไม้
แหลม
✔

✔

✔

แสงอาทิตย์
ทาให้
อ่อนแอลง

สิ่งที่เป็นปฏิปักษ์
การ ไฟ แร่ กระเทียม สัญลักษณ์ การเชื้อ
ตัดคอ
เงิน
ศาสนา
เชิญ
✔ ✔
✔
✔
✔

ผิวมีประกาย ยาก
ดั่งเพชร
มาก
✔
✔

✔

แหวนวิเศษ
ปกป้องแวม
ไพร์จาก
แสงอาทิตย์

✔

✔

✔ ✔

ระคาย
เคือง

✔

✔

อื่นๆ
ต้องนอนใน
โลงที่บรรจุ
ดินจาก
Transylvania

-ไวรัส
Hepatitis D
และเลือด
Maenad ทา
ให้แวมไพร์
อ่อนแอลง
-การ
เลือดออก
มากเกินไป
ทาให้แวม
ไพร์ตายได้
-แวมไพร์ถูก
ฆ่าได้ด้วย
รอยกัดของ
หมาป่า
-เวอร์เวน
และเวท
มนต์ต่างๆ
สามารถทา
ให้แวมไพร์
อ่อนกาลัง
ลงได้

จากตารางเปรียบเทียบทั้ง 3 ตารางเรื่องความเป็นแวมไพร์ (vampirism) ในภาพยนตร์
และละครโทรทัศน์อเมริกันแนวแวมไพร์ทั้ง 4 เรื่อง พบว่า ตัวละคร Count Dracula จากภาพยนตร์
Bram Stoker’s Dracula (1992) ที่เป็นแนวแวมไพร์รูปแบบเก่านั้นมีความเป็นปีศาจและไร้ความ
สวยงามมากกว่าจะมีความใกล้เคียงกับมนุษย์ทั้งรูปลักษณ์และคุณสมบัติต่างๆ โดยภาพยนตร์จะ

206

เสนอตัวละคร Count Dracula ในภาพที่สวยงามเฉพาะตอนที่ตัวละครเป็นเจ้าชาย Vlad เท่านั้น
นอกนั้นตัวละครจะอยู่ในรูปลักษณ์ของชายแก่ผิวหนังเหี่ยวย่น ขาวซีด รวมถึงรูปลักษณ์ของปีศาจ
ที่น่ากลัว
Count Dracula มีคุณสมบัติเรื่องพลังอานาจของความเป็นแวมไพร์ (vampirism) ที่ค่อน
ไปในทางสิ่งเหนือธรรมชาติ แตกต่างจากตัวละครแวมไพร์จากภาพยนตร์และละครโทรทัศน์แนว
แวมไพร์ร่วมสมัย เช่น Count Dracula สามารถแปลงร่างเป็นมนุษย์หมาป่า ค้างคาวรวมถึงปีศาจ
ค้างคาวยักษ์ ฝุ่นควันและหมอก อีกทั้งสามารถบินได้, ควบคุมสัตว์ที่หากินกลางคืนมาเป็นบริวาร
และผูกจิตโยงกับเหยื่อที่ตัวเองกัดได้ อีกประการหนึ่งคือจุดอ่อนของตัวละครที่มีลักษณะเป็นภูตผี
ในรูปแบบแวมไพร์ตามธรรมเนียมที่กลัวสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนา เช่น ไม้กางเขน น้ามนต์
รวมถึงแพ้ฤทธิ์ของกระเทียม แต่ตัวละครก็ไม่ได้ถูกฆ่าตายได้ด้วยแสงอาทิตย์ ซึ่งจริงๆ แล้วฉบับ
นวนิยายไม่ได้เสนอว่าแสงอาทิตย์สามารถฆ่า Count Dracula ได้แต่จะทาให้อ่อนกาลังลงเป็นผล
ให้ในช่วงเวลากลางวัน Count Dracula ต้องนอนในโลงที่บรรจุดินจากบ้านเกิดที่ Transylvania
เพื่อฟื้นฟูพลังอานาจให้กลับมาเหมือนเดิม
ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์แนวแวมไพร์ร่วมสมัยทั้ง 3 เรื่อง ได้เสนอความเป็นแวมไพร์ท่ี
แตกต่างจาก Count Dracula ตัวละครจากแนวแวมไพร์รูปแบบเก่า ด้วยรูปลักษณ์ของแวมไพร์
จากแนวร่ วมสมัยทั้งหมดไม่ได้อยู่ในภาพของปีศาจหรือสิ่งที่น่ากลัว แต่ตัวละครแวมไพร์กลับมี
รู ป ลั ก ษณ์ ที่ ส วยงามที่ ไ ด้ สื่ อ ออกมาถึ ง เสน่ ห์ ที่ ดึ ง ดู ด ล่ อ ใจ โดยเฉพาะในภาพยนตร์ ชุ ด เรื่ อ ง
The Twilight Saga ที่ได้แหวกกรอบการอธิบายตัวละครแวมไพร์ออกจากแบบธรรมเนียมทั้งหมด
ด้วยการให้แวมไพร์ไ ม่ มี เ ขี้ยว และเน้นย้าว่า แวมไพร์มี ความงดงามแบบที่เกินกว่ามนุษย์ ด้ว ย
ผิวพรรณขาวซีดและแห้งเย็นคล้ายหินอ่อน สัมผัสนุ่มนวลและเรียบเนียน เป็นความงามที่ไร้ที่ติ
โดยความงามในลักษณะนี้ทาให้เกิดภาพที่สวยงามชวนหลงใหลมากขึ้นและเป็นที่ปรารถนา อีกทั้ง
แสงอาทิตย์ไม่สามารถฆ่าหรือทาอันตรายแวมไพร์ในภาพยนตร์ชุดเรื่อง The Twilight Saga ได้แต่
กลับทาให้ตัวละครเกิดความสวยงามแบบเกินมนุษย์มากกว่าเดิม ด้วยผิวพรรณที่เปล่งประกาย
สะท้อนแสงอาทิตย์ระยิบระยับดังมีเพชรนับพันอยู่บนผิวหนัง
ละครโทรทัศน์เรื่อง True Blood และ The Vampire Diaries ได้ถ่ายทอดความเป็น
แวมไพร์ด้วยลักษณะเดียวกับ The Twilight Saga ที่ตัวละครแวมไพร์มีรูปโฉมที่งดงามมากกว่า จะ
เป็นปีศาจ โดย True Blood ได้ยกลักษณะเรื่องผิวพรรณที่ขาวเกินมนุษย์มาใช้ และกล่าวว่ายิ่ง
แวมไพร์มีอายุขัยมากขึ้นก็จะยิ่งมีความงามไร้ที่ติมากขึ้น แต่ The Vampire Diaries ไม่ได้สร้างตัว
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ละครแวมไพร์ให้มีความงามแบบเกินมนุษย์ดังกล่าว แต่ตัวละครก็ยังอยู่ในภาพลักษณ์ที่สวยงาม
เช่นกัน อีกทั้งพลังอานาจเหนือมนุษย์ต่างๆ จากทั้ง 3 เรื่องก็มีลักษณะเหมือนกับแวมไพร์รูปแบบ
เก่าแต่ต่างกันตรงที่ความเป็นอมตะ ความแข็งแกร่ง ความว่องไวและพลังในการเยียวยารักษา
ร่างกายของแนวแวมไพร์ร่วมสมัยนั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่เป็นคาสาปหรือเป็นพลังของปีศาจนั่นเอง
ละครโทรทัศน์ทั้ง 2 เรื่องยกเรื่องจุดอ่อนของตัวละครแวมไพร์ ตามธรรมเนียมมาใช้ โดย
แวมไพร์สามารถถูกฆ่าได้ด้วยไม้แหลม การตัดคอและการเผา และแสงอาทิตย์สามารถฆ่าแวมไพร์
ได้ แต่ใน The Vampire Diaries ตัวละครแวมไพร์ฝั่งตัวเอกก็ได้มีแหวนที่แม่มดเป็นผู้สร้างขึ้น ที่ทา
ให้พวกเขาสามารถใช้ชีวิ ตอยู่ท่ามกลางแสงอาทิตย์ได้เช่นมนุษย์ปกติ และแวมไพร์ไม่สามารถ
เหยียบย่างเข้าไปในบ้านของมนุษย์ได้หากพวกเขาไม่ได้รับการเชื้อเชิญจากคนที่อยู่ในบ้านก่อน สิ่ง
ที่เพิ่มเข้ามาคือตัวละครแวมไพร์จากเรื่อง True Blood มีอาการระคายเคืองจากการสัมผัส
กระเทียม แต่เล็กน้อยมากไม่เหมือนกับแวมไพร์รูปแบบเก่าที่ กระเทียมสามารสะกดอานาจของ
แวมไพร์ได้ และแวมไพร์สามารถอ่อนแอลงได้ด้วยแร่เงินและการอดนอนในเวลากลางวัน หรือการ
ขาดเลือดก็จะทาให้พวกเขาเลือดออกที่ยิ่งนานก็จะยิ่งอันตรายจนถึงแก่ ความตายได้เช่นกัน อีกทั้ง
แวมไพร์สามารถติดโรคจากไวรัส Hepatitis D ที่เป็นโรคเดียวที่ทาให้พวกเขาอ่อนแอลงได้ ส่วน
The Vampire Diaries นั้น ตัวละครแวมไพร์สามารถตายได้ด้วยรอยกั ดของหมาป่า และสามารถ
เกิดการเจ็บปวดและอ่อนกาลั งลงได้ด้วยพืชท้องถิ่นชื่อ เวอร์เวน (vervain) และจากเวทมนต์
บางอย่างของพวกแม่มด
แนวแวมไพร์รูปแบบร่วมสมัยนั้นสร้างแวมไพร์ให้เป็นสิ่งที่อยู่เหนือกว่ามนุษย์ และมีความ
พิเศษมากกว่า โดยสามารถสะกดมนุษย์ให้อยู่ใต้อานาจได้เช่นเดียวกับที่ Bram Stoker’s Dracula
(1992) ได้เสนอไว้ แต่ใน The Twilight Saga กล่าวว่าการสะกดนั้นเป็นความสามารถพิเศษ
เฉพาะตัวของแวมไพร์บางตนเท่านั้น ส่วน True Blood และ The Vampire Diaries ได้ใช้วิธีการ
สะกดแบบสื่อถึงความหลงใหลมากกว่าจะเป็นการควบคุมหรือฝืนบังคับจิตใจ สุดท้ายคือแนว
แวมไพร์ร่วมสมัยได้สร้างตัวละครแวมไพร์ให้สามารถแสดงออกและทาสิ่งต่างๆ ได้แบบที่มีความ
ใกล้ เ คีย งกั บมนุ ษย์ ม ากกว่า จะเป็ น ปีศ าจที่เ หนื อ ธรรมชาติ เช่ น ตั วละครแวมไพร์ สามารถไป
โรงเรียนได้ ขับรถ ใช้โทรศัพท์มือถือ และสามารถใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตได้ ฯลฯ ที่ทาให้
ตัวละครแวมไพร์มีความใกล้เคียงจนแทบจะไม่ต่างจากตัวละครมนุษย์เลย กล่าวคือความเป็น
แวมไพร์ (vampirism) ทาให้ตัวละครแวมไพร์มีลักษณะที่พิเศษเหนือกว่ามนุษย์และทาให้ตัวละคร
แวมไพร์เริ่มเข้าใกล้ความเป็นมนุษย์มากขึ้นนั่นเอง
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4.6 ลั ก ษณะสั ม พั น ธบทจากภาพยนตร์ อ เมริ กั น แนวแวมไพร์ รู ป แบบเก่ า สู่
ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์อเมริกันแนวแวมไพร์ร่วมสมัย
ลั ก ษณะสั ม พั น ธบทการเล่ า เรื่ อ งจากภาพยนตร์ อ เมริ กั น แนวแวมไพร์ รู ป แบบเก่ า สู่
ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์อเมริกันแนวแวมไพร์ร่วมสมัยนั้น มีการเปลี่ยนแปลงทุกลักษณะทั้ง
คงเดิม (convention), ขยายความ (extension), ตัด ทอน (reduction) และ ปรับเปลี่ย น
(modification) โดยองค์ประกอบการเล่าเรื่องที่มีการเปลี่ยนแปลงชัดเจนที่สุ ดคือ โครงเรื่อง (plot),
ตัวละคร (character), ฉาก (setting) ที่ทั้งสามองค์ประกอบมี การเปลี่ยนแปลงตามสัมพันธบท
ครบทุกลักษณะ รวมถึงการสร้างตัวละครแวมไพร์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนครบทุกลักษณะ
ของสัมพันธบทด้วยเช่นกัน
โครงเรื่อง (plot) มีลักษณะคงเดิมที่การเล่าเรื่องยังเป็นรูปแบบโครงเรื่องปกติที่เล่าเรื่อง
ตามลาดับเวลา ได้ตัดทอนหรือลดทอนความสยองขวัญ -ระทึกขวัญลงให้มีความสาคัญเป็นรอง
และได้ปรับเปลี่ยนให้เรื่องราวความรักระหว่างตัวละครชายและหญิงขึ้นมามีความสาคัญเป็น
อันดับที่ 1 และได้มีการเชื่อมโยงกับเนื้อหาแนวเหนื อธรรมชาติรูปแบบอื่นๆ ที่ชัดเจนมากขึ้นกว่า
แนวแวมไพร์รูปแบบเก่า และดัดแปลงรูปแบบเนื้อหาใหม่ที่แวมไพร์ไม่ใช่สิ่งที่แฝงตัวอยู่ในเงามืด
แต่ได้ออกมาอยู่ร่วมปะปนกับสังคมมนุษย์อย่างกลมกลืนทั้งที่เปิดเผยและไม่เปิดเผยตัวตน
ตัวละคร (character) มีลักษะการเปลี่ยนแปลงชัดเจนด้วยการปรับเปลี่ยนให้ตัวละครเอก
ชายตัวที่ 1 ของเรื่องที่เป็นแวมไพร์ให้อยู่ในบทบาทพระเอกไม่ใช่ตัวร้ายหลักของเรื่อง โดยตัดทอน
ความเป็นปีศาจที่น่ากลัวออกจากตัวละครเอกชายที่เป็นแวมไพร์ และปรับเปลี่ยนให้ตัวละครมีมิติ
ของความเป็นมนุษย์ให้มากขึ้น และเพิ่มเติมลั กษณะของความซับซ้อนในจิตใจและรูปลักษณ์ที่
สวยงามมี เ สน่ ห์ ช วนหลงใหล มี ก ารปรั บ เปลี่ ยนให้ ตั ว ละครหญิ ง ของเรื่ อ งมี ค วามส าคั ญ เป็ น
ศูนย์กลางของเรื่องที่มีบทบาทลอยตัวเด่นขึ้นมาเหนือตัวละครอื่นๆ รวมถึงตัวละครเอกชายทั้ง 2
ตัวด้วยเช่นกัน โดยแนวร่วมสมัยทั้ง 3 เรื่องได้เพิ่ มตัวละครเอกฝ่ายชายตัวที่ 2 หรือพระรองเข้ามา
เพื่อขยายปมรักสามเส้าให้มีความชัดเจนเป็นประเด็นหลักมากขึ้น อีกทั้ งเพิ่มเติมลักษณะพิเศษ
เหนือธรรมชาติให้ตัวละครเอกฝ่ายหญิงให้เป็นกุญแจที่ไขเรื่องราวต่างๆ และเป็นตัวกาหนดทิศทาง
ในการดาเนินเรื่อง โดยเฉพาะในละครโทรทัศน์ ทั้ง 2 เรื่องที่ได้ปรับเปลี่ยนให้ตัวละครเอกฝ่ายหญิง
มีความซับซ้อนและสมจริงมากขึ้น
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ฉาก (setting) ไม่มี ลักษณะคงเดิม แต่ได้ตัดทอนความน่ากลัวของฉากที่เป็นสถานที่
ห่างไกลอยู่ในเขตทุรกันดาร มีบรรยากาศอึมครึมวังเวงและเป็นเขตหวงห้ามแยกตัวออกจากสังคม
มนุษย์ตามแนวแวมไพร์รูปแบบเก่าออกไป โดยปรับเปลี่ยนให้ฉากเป็นสถานที่ที่เป็นเมืองสมมุติที่
แยกตัวออกจากสั ง คมเมื องใหญ่ แต่มี ความเจริ ญในพื้นที่ ของตนเอง เนื้อเรื่องได้ใช้ ฉ ากที่เป็ น
สถานที่เดียวกันในการเล่าเรื่องด้วย 2 ช่วงเวลาระหว่างอดีตกับปัจจุบัน ซึ่งในละครโทรทัศน์ทั้ง 2
เรื่องได้เพิ่มเติมว่าเมืองมี ประวัติศาสตร์อันยาวนานและมี เรื่องราวเหนือธรรมชาติในพื้นที่ของ
ตนเอง
การสร้างตัวละครแวมไพร์ มีลักษณะคงเดิมเกือบทุกอย่างเหมือนกับแนวแวมไพร์รูปแบบ
เก่ า แต่ ใ นขั้ น ของการสื่ อ ความหมายที่ ไ ด้ เ ปลี่ ย นไปจนหมดแล้ ว โดยหั ว ใจส าคั ญ คื อ การ
เปลี่ยนแปลงความเป็นแวมไพร์ (vampirism) ให้ห่างจากความเป็นปีศาจที่น่าเกลียดน่ากลัวและ
โหดร้ายมาสู่การเข้าใกล้กับความเป็นมนุษย์มากขึ้น โดยได้ ตัดทอนลักษณะของพลังอานาจที่สื่อ
ความหมายถึงความเหนือธรรมชาติแบบภูต ผีตามแนวเรื่องสยองขวัญ -ระทึกขวัญออก และได้
เพิ่มเติมลักษณะความเป็นแวมไพร์ (vampirism) แบบอื่นๆ เข้ามาให้มีความแตกต่างจากแนวแวม
ไพร์รูปแบบเก่ามากขึ้น และได้ปรับเปลี่ยนให้แก่นของความเป็นแวมไพร์มีความงดงามแบบที่สื่อถึง
ความมีอภิสิทธิ์ที่เหนือกว่าและเป็นที่หมายปองของมนุษย์ทั่วไป อีกทั้งยัง ปรับเปลี่ยนให้ความเป็น
แวมไพร์เอื้อประโยชน์ ต่อตัวละครแวมไพร์ในการดาเนินชีวิตได้ใกล้เคียงและกลมกลืนกับมนุษย์
มากที่สุด
องค์ประกอบของการเล่าเรื่องที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบสัมพันธบทที่ชัดเจนเป็นรองลงมา
คือ แก่นเรื่อง (theme), ความขัดแย้ง (conflict), สัญลักษณ์ (symbol) และมุมมองในการเล่าเรื่อง
(point of view) โดยทั้ง 4 องค์ประกอบก็มีการเปลี่ยนแปลงที่มีผลให้แนวแวมไพร์ร่วมสมัยมีความ
แตกต่างจากแนวแวมไพร์รูปแบบเก่าด้วยเช่นกัน
แก่นเรื่อง (theme) มีลักษณะคงเดิมไม่แตกต่างจากแนวแวมไพร์รูปแบบเก่าที่เน้นแก่น
เรื่องประเภทความรัก (love theme) แต่ได้เพิ่มเติมเพียงเล็กน้ อยด้วยเรื่องราวความรักระหว่าง
เพื่อนและความรักในครอบครัว และมีการเพิ่มเติมแก่นรองในละครโทรทัศน์ 1 เรื่องโดยผสมกับ
แก่นเรือ่ งความรัก
ความขัดแย้ง (conflict) มีลักษณะคงเดิม ด้วยความขัดแย้ง ระหว่างบุคคลและความ
ขัดแย้งในจิตใจของตัวละคร โดยได้ตัดทอนความแปลกแยกและการเป็นภัยต่อสังคมมนุษย์ตาม
ลั ก ษณะแนวแวมไพร์ รูป แบบเก่า ออก และได้ ดั ด แปลงให้ค วามขั ดแย้ ง ระหว่ า งบุ ค คลในแนว
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แวมไพร์รูปแบบร่วมสมัยเป็นความขัดแย้งระหว่างแวมไพร์ด้วยกัน และระหว่างแวมไพร์ กับสิ่ง
เหนือธรรมชาติแบบอื่นๆ เพิ่มเข้ามา
สัญลักษณ์ (symbol) มีลักษณะคงเดิมด้วยการใช้แวมไพร์สื่อไปในเรื่องเพศ แต่ได้ตัดทอน
ความหมายด้านลบออกไปได้แก่ ความหมกมุ่น ความเสื่อมทราม และการล่อลวงต่างๆ และได้
ปรับเปลี่ยนให้เรื่องเพศอยู่ในความหมายที่ดีขึ้นด้วยการเสนอเรื่องเพศที่มีพื้นฐานมาจากความรัก
และความสัมพันธ์ทีมั่นคงระยะยาว เสนอการให้เกียรติและช่วยเหลือเกื้อกูลกันของคู่ตัวละคร
มุมมองในการเล่าเรื่อง (point of view) ในแนวแวมไพร์รูปแบบเก่าใช้มุมมองการเล่าเรื่อง
แบบผสมระหว่างมุมมองแบบรู้รอบด้านและแบบ Epistolary Novel เข้าด้วยกัน โดยในแนว
แวมไพร์ร่วมสมัยได้คงเดิมไว้เพียงมุมมองแบบรู้รอบด้านเท่านั้น
สัมพันธบทจากภาพยนตร์แนวแวมไพร์รูปแบบเก่าสู่ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์แนว
แวมไพร์ร่วมสมัยทั้ง 3 เรื่อง ที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใน 4 ลักษณะดังกล่าวนั้น ได้สร้างคุณลักษณะ
ที่เป็นรูปแบบเฉพาะให้แก่แนวแวมไพร์ร่วมสมัยให้มีความแตกต่างอย่างชัดเจนเมื่อเปรียบเที ยบกับ
แนวแวมไพร์รูปแบบเก่าเช่นกัน โดยหัวใจสาคัญของการเปลี่ยนแปลงในลักษณะสัมพันธบทคือการ
พยายามตัดทอนสิ่งที่สื่อความหมายตามรูปแบบเก่าออกไป และเพิ่มเติมลักษณะที่เป็นรูปแบบ
ใหม่ เข้ามาให้ตัวบทร่วมสมัยมี ความห่างและต่างจากตัวบทต้นแบบ และที่สาคัญที่สุดคือการ
ปรับเปลี่ยนองค์ประกอบของการเล่าเรื่องในระดับรายละเอียดต่างๆ ที่คล้ายกับเป็นขั้วตรงข้ามกับ
ตัวบทต้นแบบทีท่ าให้ตัวบทร่วมสมัยได้เสนอรูปแบบเนื้อหาและการสื่อความหมายใหม่ในแบบของ
ตัวเองนั่นเอง

4.7 ลักษณะที่สาคัญของภาพยนตร์และละครโทรทัศน์อเมริกันแนวแวมไพร์
ร่วมสมัย
จากหัวข้อที่แล้วที่ได้เสนอการเปลี่ยนแปลงในลักษณะสัมพันธบทจากแนวแวมไพร์รูปแบบ
เก่าสู่แนวแวมไพร์แบบร่วมสมัยนั้น ผู้วิจัยได้วิเคราะห์หาลักษณะที่เป็นรูปแบบเฉพาะของการเล่า
เรื่องในภาพยนตร์ชุด The Twilight Saga ทั้ง 4 ภาค และละครโทรทัศน์เรื่อง True Blood และ
The Vampire Diaries เรื่องละ 2 ฤดูกาล เอาไว้ดังต่อไปนี้;
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1. เล่าเรื่องด้วยความรักของชายหญิง (Heterosexual Romance Narrative)
ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์แนวแวมไพร์ร่วมสมั ยได้เล่าเรื่องตามแก่นเรื่อง (theme)
ประเภทความรัก และเป็นความรักที่ให้ความละมุนมากกว่าเนื้อเรื่องของแวมไพร์แบบก่อนๆ ที่เคย
มีมา โดยไม่ว่าลักษณะเนื้อเรื่องจะเป็นแบบใดก็ตาม แนวแวมไพร์ร่วมสมัยก็มั กจะยกประเด็น
สาคัญเรื่องความรักระหว่างชายหญิงขึ้นมาและมักจะจับคู่ระหว่างตัวละครเอกชายที่เป็นแวมไพร์
และตัวละครหญิงที่เป็นมนุษย์ ท่ีเรื่องราวของทั้งสองได้ดาเนินผ่านโครงเรื่อง (plot) ในรูปแบบ
มาตรฐานที่เล่าเรื่องตามลาดับเวลาที่ไม่ได้ใช้กลวิธีที่มี ลักษณะซั บซ้อนหรือแยบยลมากนัก ซึ่ ง
ปมปัญหาที่สาคัญก็คือปมความรักสามเส้า (triangle love) นั่นเอง
การเล่าเรื่องของภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ทั้ง 3 เรื่องนั้นยืนพื้นด้วยเนื้อเรื่อ งของความ
รักโรแมนติคที่อ่อนไหว ที่สามารถดึงดูดผู้ชมที่เป็นกลุ่มผู้หญิงได้มากมายอย่างไม่ต้องสงสัย โดย
เมื่อพิจารณาถึงวิธีการนาเสนอก็จะสามารถระบุได้ว่าแนวเรื่องประเภทนี้มีลักษณะเจาะกลุ่มตลาด
ของผู้ชมที่เป็นผู้หญิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเด็กผู้หญิงที่เป็นวัยรุ่น ซึ่ งการเล่าเรื่องก็มักจะเป็นไป
ตามสูตรของความรักที่พัฒนาไปตามสถานการณ์ของโครงเรื่อง (plot) ที่มีลักษณะธรรมดาที่
ค่อนข้างเรียบง่ายเล่าตามลาดับเหตุการณ์ตั้งแต่ตัวละครพบกัน ตกหลุมรักกัน พบเจออุปสรรคและ
ความขัดแย้ง จนกระทั่งเข้าสู่ภาวะวิกฤตที่ต้องร่วมกันฝ่าฟันไป และได้กลับมาอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข (Jessica M. Landers, 2011: 72)
เรื่องราวความรักระหว่างชายหญิงที่เป็นจุดเด่นคือความรักของ Bella Swan กับ Edward
Cullen และ Jacob Black จาก The Twilight Saga, ความรักของ Sookie Stackhouse กับ Bill
Compton และ Eric Northman จาก True Blood และความรักของElena Gilbert กับ Stefan และ
Damon Salvatore จาก The Vampire Diaries ซึ่งก่อนที่ผู้ชมจะทันรู้ตัวว่าตัวละครเอกของเรื่อง
เป็นแวมไพร์นั้น เนื้อเรื่องของแนวแวมไพร์ร่วมสมัยก็ได้เล่าล่วงหน้าออกไปแล้วถึงทั้งคู่ได้พบกัน
และต่างฝ่ายก็เกิดความสนใจกันและเริ่มชอบพอกัน จะเห็นได้ชัดเจนว่าเรื่องความรักได้ถูกปูทางไว้
ตั้งแต่ช่วงเริ่มเรื่องอยู่แล้วและได้ มีพัฒนาการไปตามโครงเรื่องตามลาดับจนกระทั่งจบเรื่องและได้
พบบทสรุปของความรัก ความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงไม่ได้มีแค่คู่ตัวละครเอกจากทั้ง 3 เรื่อง
เท่านั้น แต่รวมไปถึงความรักระหว่างตัวละครรองอื่นๆ ในเรื่องก็ได้และเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการ
พัฒนาเรื่องราวเช่นกัน The Twilight Saga ได้เสนอเรื่องราวความรักในแบบของคู่ชีวิต ที่ตัวละคร
แวมไพร์ทุกตัวในเรื่องต่างก็มีคู่ของตนและทุกคนในครอบครัว Cullen ก็มีคู่ครองของตน ซึ่งใน
เนื้อเรื่องทุกๆ คู่ก็แทบจะไม่แยกจากกันเลย ปมในเรื่องความรักที่เป็นคู่ครองนี้ก็ได้นาเรื่องราวของ
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The Twilight Saga เข้าสู่ปมขัดแย้งที่เป็นปัญหาใหญ่ติดต่อกันถึง 3 ภาคเมื่อ James แวมไพร์ตัว
ร้ายถูก Edward Cullen และพี่น้องฆ่าตายในภาพยนตร์ภาคแรก ก็ส่งผลให้ Victoria แวมไพร์คน
รักของ James ตามล้างแค้น Bella และพวก Cullen ตลอดภาพยนตร์ทั้ง 2 ภาคต่อจากนั้น
True Blood และ The Vampire Diaries ได้เสนอเรื่องราวความรักในคู่ตัวละครรอง
หลายๆ คู่เช่นกัน โดยลักษณะไม่ได้แตกต่างจากภาพยนตร์เรื่อง The Twilight Saga มากนัก โดย
หลักๆ แล้วก็เป็นการหยิบยกเรื่องราวความรักขึ้นมานาเป็นหน้าฉากของเนื้อเรื่องที่ ผลักเรื่องราว
แวมไพร์ลงไปเป็นฉากหลังที่ทางานร่วมกันโดยเป็นการเสนอปมเหนือธรรมชาติที่ต้องใช้ความรัก
ร่วมกันฝ่าฟันปัญหา โดยผู้ชมจะสามารถเห็นความรักของชายหญิงในหลายรูปแบบและหลาย
แง่มุม ที่ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งจบความสัมพันธ์และเริ่มเข้าสู่ความสัมพันธ์ครั้งใหม่ หรืออาจจะใน
รูปแบบของความรักที่เ ป็นปริศนาไม่ มี จุ ดเริ่ม ต้นและยัง คลุม เครือยืดยาวกินระยะเวลาในการ
ดาเนินเรื่องหลายๆ ตอนก็ได้เช่นกัน ซึ่งความรักระหว่างชายหญิงก็คือรูปแบบหลักของการเล่าเรื่อง
ของแนวแวมไพร์ร่วมสมัยนั่นเอง (Jessica M. Landers, 2011: 60)
2. การลบเลือนเส้นแบ่งแห่งคู่ตรงข้าม (Blurring of the Binaries Oppositions)
ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์แนวแวมไพร์ร่วมสมัยทัง้ 3 เรื่องดังกล่าวมีกลวิธีสาคัญในการ
สร้างเรื่องราวให้ มี ความแตกต่างออกจากแนวแวมไพร์ รุ่นก่อนๆ ด้วยวิธี ก ารลบเลือนเส้นแบ่ ง
จนกระทั่งถึงขึ้นล้มล้างความหมายของคู่ตรงข้าม (binaries) และผลักองค์ประกอบต่างๆ ในการ
เล่าเรื่อง (narrative) โดยเฉพาะมิติทางความคิดของตัวละครให้เข้าสู่ภาวะของการมีลักษณะผสม
(hybrid) ที่สร้างความคลุมเครือต่อการระบุถึงความแตกต่างระหว่าง ความดี (good) / ความชั่ว
ร้าย (evil), การมีชีวิต (living) / การไร้ชีวิต (dead) มนุษย์ (humans) / ปีศาจ (monsters), มนุษย์
(humans) / สัตว์ (animals) รวมไปถึงการลบเลือนเส้นแบ่งระหว่าง ความเป็นมิตร (allies) /
ความเป็นศัตรู (enemies) อีกด้วย ผู้ชมสามารถเห็นได้จากการที่ตัวละครต่างแบ่งฝ่ายจากจุดยืน
และเป้าหมายของตน และประกาศตัวเป็นศัตรูกันในช่วงแรกของเนื้อเรื่อง แต่ก็พบว่าพวกเขาก็
สามารถร่วมมือกันและเป็นพันธมิตรกันในช่วงต่อมาเมื่อมีเป้าหมายเหมือนกันเช่นกัน ดังนั้ นจึง
สรุ ป ว่ า ความเป็ น มิ ต รและศั ต รู ใ นเนื้ อ เรื่ อ งแนวแวมไพร์ ร่ ว มสมั ย ก็ ถื อ ว่ า มี ค วามยื ด หยุ่ น และ
เปลี่ยนแปลงได้ตลอด แตกต่างจากการกาหนดอย่างตายตัวต่อการเป็นมิตรและศัตรูโดยถาวรเช่น
แนวแวมไพร์แบบก่อนๆ ที่แนวแวมไพร์ร่วมสมัยได้สร้างความลึกซึ้งมากขึ้น และสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างตัวละครในเนื้อเรื่องให้มีความซับซ้อนมากขึ้นนั่นเอง
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ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ทั้งสามเรื่องได้พยายามปั่นป่วนและสร้างความกากวมต่อ
การแบ่งแยกความเป็นคู่ตรงข้ามหลายๆ คู่ โดยลักษณะต่อมาคือ การสลายคู่ตรงข้ามที่มาจาก
ระบบตรรกะภายในของตัวละครเอกฝ่าชายทั้ง Edward Cullen จาก The Twilight Saga, Bill
Compton จาก True Blood และ Stefan Salvatore จาก The Vampire Diaries ที่ตัวละครทั้ง
สามได้ดาเนินเรื่องราวของตัวเอง และเท้าความไปถึงอดีตที่พวกเขาได้กระทาสิ่งชั่วร้ายเอาไว้ ที่
ถึงแม้ว่ามนุษย์ที่พวกเขาได้ฆ่าไปในอดีตนั้นส่วนใหญ่จะเป็นพวกคนชั่วที่สมควรได้รับผลกรรมก็
ตาม ลักษณะของตัวละครเหล่านี้ได้แสดงถึงการสลายเส้นแบ่งระหว่าง ความดี / ความชั่ว และ
มนุษย์ / ปีศาจ (แวมไพร์) โดยได้แสดงถึงสภาวะของมนุษย์ที่ไม่ว่าใครก็มีความเป็นปีศาจอยู่ในตัว
ด้วยกันทั้งนัน้ และไม่ว่าใครก็มีบรรทัดฐานของความดีอยู่ในจิตใจด้วยเช่นกัน โดยจุดยืนที่แตกต่าง
ก็นามาซึ่งความไม่ลงรอยกันระหว่างตัวละคร
ลักษณะตัวละครทั้งสามได้อ้างถึงการกระทาในลักษณะการตัดสินแบบศาลเตี้ยที่พวกเขา
ได้ยึดถือว่าการฆ่าคนชั่ว อาชญากร และฆาตกร อาจจะเป็นสิ่งที่ค้าจุนความถูกต้อง แต่ถึงอย่างไร
เมื่อมองในอีกด้านแล้วการฆ่าเอาชีวิตผู้อื่น ไม่ว่าคนผู้นั้นจะเป็นคนดีหรือคนชั่วก็ล้วนเป็นสิ่งผิด
โดยจากเนื้อเรื่องและตั วละครจากทั้ง สามเรื่องทาให้ เราเข้าใจได้ว่าปี ศาจไม่ ใช่ เป็นสิ่ง ที่เหนื อ
ธรรมชาติ แต่ปีศาจสามารถเป็นใครก็ได้ที่เลือกวิถีชีวิตบนความชั่วร้ายที่อ าจจะซ่อนคุณค่าภายใน
ของความดีในแบบที่มื ดมนเอาไว้ การกระทาเช่ นนี้ไ ด้รวมเอาความดี และความชั่ วร้าย ความ
ถูกต้อ งและความผิ ดเข้ าหากัน ที่ ไ ด้ส ร้างความชอบธรรมต่ ออดี ตของตัว ละคร แต่เมื่ อถึง เวลา
ปัจจุบันพวกเขาก็ต้องเผชิญกับความรู้สึกขัดแย้งระหว่างสองสิ่งที่ถึงอย่างไรคนเราก็ไม่มีสิทธิ์จะเอา
ชีวิตผู้อื่นไม่ว่าผู้นั้นจะดีหรือชั่วก็ตาม (Jessica M. Landers, 2011: 37-38)
กรณีต่อมาคือคู่พี่น้อง Salvatore จากเรื่อง The Vampire Diaries ได้ทาให้เกิดความ
ชัดเจนมากขึ้นในการลบเลือนเส้นแบ่ งของคู่ตรงข้ามที่ความสัมพันธ์ฉันท์พี่น้องของ Stefan และ
Damon Salvatore ในเนื้อเรื่องฤดูกาลที่หนึ่งได้ชักจูงจนกระทั่งหว่านล้อมให้ผู้ชมเชื่อว่า Stefan
เป็นแวมไพร์มังสวิรัติที่ดี ขณะที่ Damon เป็นแวมไพร์ในลักษณะตามธรรมเนียมที่แสดงออกถึง
ด้านที่ชั่วร้ายอย่างชัดเจน แต่ในที่สุดผู้ชมก็พบว่า Damon ได้เริ่มมีพัฒนาการที่เขาได้เปลี่ยนแปลง
ตนเองมาสู่ด้านที่ดีด้วยความรักที่มีต่อหญิงสาวที่เป็นคนรักของน้องชายของตน แต่ Stefan กลับ
ต้องดิ้นรนต่ออาการกระหายเลือดมนุษย์ที่แท้จริงแล้วเขาเสพติดมันมากกว่า Damon เสียอีก และ
ยิ่งไปกว่านั้นคือความจริงที่ว่าในอดีต Damon เคยเลือกจะจบชีวิตตัวเองมากกว่าการกลายเป็น
แวมไพร์ แต่ก็ถูก Stefan ล่อลวงจนกลายเป็นแวมไพร์จนได้ จนกระทั่งเมื่อจบฤดูกาลที่ 1 ผู้ชมก็ยิ่ง
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แยกไม่ออกว่าตกลงตัวละครตัวไหนในสองตัวนี้ที่ใครดีหรือใครชั่วกันแน่ ซึ่งลักษณะเช่นนี้สร้าง
ความเป็นไปได้ต่อการให้ความหมายต่อความดีและความชั่ วว่าสามารถต่อรองและยืดหยุ่นเข้าหา
กันได้ เช่นเดียวกับที่พี่น้องคู่นี้ได้ทาลายเส้นแบ่งและให้ความหมายของคู่ตรงข้ามระหว่าง ความดี/
ความชั่วร้าย มนุษย์/สัตว์ประหลาด ว่าเป็นเพียงภาพลวงเท่านั้น
เส้นแบ่งระหว่างความเป็นมนุษย์ / สัตว์ จากทั้ง 3 เรื่องก็ได้ถูกลบเลือนลงเช่นกัน โดยใน
ลักษณะนี้จะเห็นได้จากตัวละครแวมไพร์จากทั้ง 3 เรื่องที่มีลักษณะของการเป็นแวมไพร์มังสวิรัติ
(vegetarian vampire) โดยใน The Twilight Saga ได้สร้างครอบครัว Cullen ออกมาว่าเป็น
แวมไพร์ก ลุ่ ม ที่มี ทั้ง ความงามจากรู ปลักษณ์ภ ายนอกและแสดงออกถึง ความงามจากภายใน
ความสัมพันธ์ของความงามเช่นนี้เกิดจากการกินเลือดสัตว์แทนเลือดมนุษย์ที่ถึงแม้เลือดสัตว์จะให้
พละกาลังและทดแทนเลือดมนุษย์ได้ในเรื่องของการกินเพื่อดารงชีพ แต่เลือดสัตว์ก็ไม่อาจจะสร้าง
ความพึงพอใจและลดความอยากได้เท่ากับเลือดมนุษย์ และพวก Cullen มีความงามที่แตกต่าง
จากความงามแบบแวมไพร์ทั่วไปด้วยดวงตาสีทองโทพาซที่ได้มาจากการกินเลือดสัตว์แทนดวงตา
สีแดงฉานของแวมไพร์ที่กินเลือดมนุษย์
Stefan Salvatore ก็มีลักษณะของการเป็นแวมไพร์มังสวิรัติที่ต้องอดทนต่อความอยากต่อ
เลือดมนุษย์ที่เขาต้องใช้พลังใจและสมาธิอย่างสูงเพื่อ ไม่ให้ตนเสียการควบคุม เช่นเดียวกับ Bill
Compton และแวมไพร์อีกหลายๆ ตนจากเรื่อง True Blood ที่เลือกดื่มเลือดสังเคราะห์ Tru Blood
ที่เป็นนวัตรกรรมใหม่ของประเทศญี่ปุ่นที่เปิดโอกาสให้มนุษย์และแวมไพร์อยู่ร่วมกันในรูปแบบวิถี
หลัก (mainstream life) อย่างสันติที่แวมไพร์ไม่ต้องดื่มเลือดมนุษย์เป็นอาหารอีกต่อไป โดยการ
เลื อนเส้ น แบ่ง ของความเป็ นมนุ ษย์ / ความเป็น สัตว์ ในลักษณะนี้ ก็รวมไปถึง พวกแวมไพร์กึ่ ง
มังสวิรัติ (semi vegetarian vampires) จากทั้ง 3 เรื่องที่ดื่มเลือดถุงที่ได้มาจากโรงพยาบาลแทน
เลือดมนุษย์ด้วยเช่นกัน
ดังนั้นตัวละครแวมไพร์จากภาพยนตร์และละครโทรทัศน์แนวแวมไพร์ร่วมสมัยทั้ง 3 เรื่อง
ได้แสดงถึงการหยุดสภาวะที่ตนเองจะกลายเป็นสัตว์ โดยสามารถอธิบายถึงแก่นของลักษณะผสม
ได้อย่างครอบคลุม โดยใน The Twilight Saga ที่ครอบครัว Cullen ได้เปรียบและโยงกับความเป็น
ธรรมชาติที่แวมไพร์จะกลายเป็นสัตว์ในยามที่อยากเลือดมนุษย์เช่นเดียวกับทั้ง Stefan Salvatore
และ Bill Compton จาก The Vampire Diaries และ True Blood ที่พวกเขาต่างพยายามสะกด
กลั้นความอยากและความดิบจากเบื้องลึกที่เป็นสัญชาตญาณของเอาไว้ ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้
ตนเองกลายเป็นสัตว์ที่เป็นตัวตนจริงๆ ของแวมไพร์ที่ฆ่าสิ่งมีชีวิตเพื่อดารงชีพ และยิ่งไปกว่านั้นคือ
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ลักษณะการกินอย่างแบบไม่รู้จักพอจนถึงขั้นเสพติดในพลังชีวิตในเลือดมนุษย์ที่จะทาให้แวมไพร์
ก้าวจากความเป็นสัตว์ไปสู่ความเป็นปีศาจร้าย ที่พวก Cullen และ ตัวละครจากละครโทรทัศน์ทั้ง
2 เรื่องเลื อกกินเลือดสัตว์และเลือดสังเคราะห์เพื่อไม่ให้จิตใจของตัวเองถูกปล่อยไปตามความ
ปรารถนาที่พวกเขาพยายามหยุดยั้งไม่ให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในระดับที่เป็นความชั่วร้ายโดยสมบูรณ์
(Jessica M. Landers, 2011: 38-39)
3. แก่นเรื่องความเป็นมนุษย์ (Theme of Humanity)
จากหัวข้อข้างต้นภาพยนตร์และละครโทรทัศน์อเมริกันแนวแวมไพร์ร่วมสมัยทั้ง 3 เรื่องได้
ลบเลือนเส้นแบ่งระหว่าง มนุษย์ (human) / สัตว์ (animal) และ มนุษย์ (human) / ปีศาจ
(monster) ภายในตัวละครแวมไพร์ สิ่งนี้ได้ทางานในระดับการให้ความหมายถึงความแตกต่าง
ระหว่างทั้ งสองขั้ว โดยได้สร้างคุณค่าที่เหนือกว่าให้แก่ฝั่งของความเป็นมนุษย์ (humanity) ที่
เปรียบได้ว่าสูงส่ง เหนือความเป็นแวมไพร์ (vampirism) ที่เปรียบได้กับการเป็นสัตว์หรือปีศาจ
นั่นเอง
เนื้อเรื่องแนวแวมไพร์ร่วมสมัยได้กาหนดคุณค่าของความเป็นมนุษย์ (humanity) เหนือ
ความพิ เ ศษทั้ ง ปวง แม้ ก ระทั่ ง เป็ น ความพิ เ ศษที่ ม าจากความเหนื อ ธรรมชาติ (supernatural
beings) ที่ความเป็นมนุษย์มีความสาคัญและแสดงออกถึงแก่นสารต่อชีวิตที่คู่ควรกับโลกใบนี้
มากกว่าพวกเหนือธรรมชาติ แวมไพร์ตัวเอกจากทั้งสามเรื่องต้องเผชิญกับความขัดแย้งในด้านที่
เป็นมนุษย์และสัตว์ในตัวเองที่ถึงแม้ร่างกายของแวมไพร์จะตายจากความเป็นมนุษย์ไปแล้ว แต่
พวกเขาก็ ไ ด้ ฟื้ น คื น มาสู่ ส ภาพเสมื อ นกั บ มี ชี วิ ต อี ก ครั้ ง ด้ ว ยพลั ง ของแวมไพร์ ที่ เ ป็ น พลั ง เหนื อ
ธรรมชาติที่ผลักให้พวกเขาเข้าใกล้ สภาวะของความเป็นสัตว์ที่ตอบสนองต่อสัญชาตญาณมากขึ้น
จนในบางครั้งอาจจะนาไปสู่ความเป็นปีศาจ ถึงแม้จะดารงอยู่ในร่างกายของมนุษย์แต่ก็ประกอบ
ไปด้วยคุณลักษณะความเหนือธรรมชาติหลายๆ ที่ไม่ใช่และจนกระทั่งตรงข้ามต่อความเป็นมนุษย์
เช่น ร่างกายที่เย็นยะเยือก ผิวขาวซีด หัวใจที่หยุดเต้น จนถึงความงามแบบเหนือกว่ามนุษย์ที่ทาให้
ผู้ชมจดจาภาพของความงามว่าเป็นภาพแทนของแวมไพร์ในยุคสมัยนี้
ตัวละครเอกจากทั้ง 3 เรื่องก็ได้เลือกใช้หลักศีลธรรมและจริยธรรมเพื่อสร้างกรอบของ
ความถูกต้องในตัวเอง ทั้งนี้เพื่อแยกสัญชาตญาณดิบที่ไร้ความเป็นมนุษย์ออกไปและมีสมาธิต่อ
การควบคุมสัญชาตญาณด้วยการอดกลั้นไม่ตอบสนองต่ อความอยากเลือดมนุษย์แทน โดยได้ตั้ง
คาถามถึงความแตกต่างของคู่ตรงข้ามต่างๆ ดังกล่าว และเอาลักษณะที่เป็นมนุษย์ทั้งหมดมาใส่ไว้
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ในตัวละครแวมไพร์ และทาการแยกพฤติกรรมตามลักษณะของแวมไพร์รุ่นก่อนๆ ที่พวกเราคุ้นชิน
ที่มี ความเป็นสั ตว์และปีศาจออกไป จนกระทั่ง ตัวละครแวมไพร์ ไ ด้แสดงออกถึง การดิ้นรนและ
อดทนอดกลั้นต่อความเป็นสัตว์และความเป็นปีศาจในตัวอย่างยากลาบากที่ทาให้พวกเรามองเห็น
คุณค่าของการใช้ชีวิตด้วยความเป็นมนุษย์ (humanity) นั่นเอง (Jessica M. Landers, 2011:
40-41)
การรวบรวมคุณลั กษณะที่แสดงออกถึงความเป็นมนุษย์ที่ต้านความเป็นแวมไพร์ แบบ
ธรรมเนียม (traditional vampire) มาสู่ความเป็นแวมไพร์ร่วมสมัย (contemporary vampire) คือ
การสร้างเงื่อนไขที่หักล้างความเป็นแวมไพร์รูปแบบเก่า โดยในภาพยนตร์ The Twilight Saga ได้
สร้างจุดเปลี่ยนที่ชัดเจนเป็นเรื่องแรกในความเป็นแวมไพร์ (vampirism) ที่ตัวละครสามารถมี
ลักษณะที่งดงามชวนหลงใหลและสามารถมีชีวิตอยู่ท่ามกลางแสงแดดที่พวกเขาจะไม่มอดไหม้
แต่กลั บมี ผิวพรรณที่เปล่ งประกายดุจ มีเพชรนับพันๆ เม็ ดอยู่บนผิวหนัง ซึ่ งละครโทรทัศน์เรื่อง
The Vampire Diaries ก็ใช้วิธีการคล้ายๆ กันในแง่การสร้างเงื่อนไขโดยกาหนดให้แวมไพร์ที่เป็น
กลุ่มตัวละครเอกมีแหวนวิเศษที่ Emily Bennett ได้ทาขึ้นเพื่อช่วยให้พวกแวมไพร์ใช้ชีวิตอยู่
ท่ามกลางแสงอาทิตย์เวลากลางวันได้ จึ ง ทาให้พ วกเขามี ลักษณะเหมื อนคนปกติที่ใช้ ชี วิตอยู่
ร่วมกับมนุษย์ทั่วไปได้อย่างแนบเนียนและทาให้ผู้ชมเข้าถึงและรู้สึกใกล้ชิดกับตัวละครได้มากขึ้น
ในบริบทแบบเดียวกันระหว่างตัวละครและผู้ชม
ยิ่งไปกว่านั้นละครโทรทัศน์เรื่อง True Blood เมื่อไม่นับถึงตัวแปรเรื่องรูปแบบการนาเสนอ
(format) ที่เรื่องนี้มีเนื้อหาที่เสนอต่อผู้ชมที่เป็นผู้ใหญ่แตกต่างจาก The Twilight Saga และ
The Vampire Diaries ที่มุ่งเสนอต่อกลุ่มวัยรุ่นนั้น ก็จะเห็นว่า True Blood ได้สร้างตัวละคร
แวมไพร์ขึ้นมาแบบใกล้ชิ ดมนุษย์เป็นอย่างมาก โดยแวมไพร์ไม่ ไ ด้หลบซ่ อนในเงามืดหรือเป็น
ความลั บอีกต่อ ไป แต่ไ ด้ใช้ ชี วิตอยู่ร่วมกั บมนุษ ย์อย่างเปิดเผยก็ทาให้เราสามารถลดช่ องว่า ง
ระหว่างตัวละครมนุษย์และแวมไพร์ได้มากขึ้นเช่นกัน ซึ่งใน True Blood ก็ได้นาเสนอความเป็น
มนุษย์ (humanity) ในด้านที่ลึกซึ้งมากขึ้น โดยนาประเด็นดังกล่าวมาผ่านการตีความจนถึงการ
เจียระไนถึงแก่นความเป็นมนุษย์ที่มีความอ่อนไหว มีความน่ารังเกียจจนถึงมีความน่าเห็นอกเห็น
ใจในตัวละครทุกๆ ตัวในเรื่องที่พวกเขาต่างกระทาความผิดและปิดบังสิ่งเหล่านั้นเอาไว้ โดยความ
ผิดพลาดและการผิดศีลธรรมต่างๆ บ้างก็มาจากเจตนาบ้างก็มาเพราะความจาเป็น แต่รวมๆ แล้ว
คือไม่มีตัวละครใดที่มีความสุขกับการกระทาผิดของตน และไม่มีตัวละครใดจะไม่ได้รับผลของการ
กระทาของตนเช่นกัน True Blood ได้เข้าถึงแก่นของความเป็นมนุษย์ โดยกล่าวได้ว่าตัวละครทุก
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ตัวทั้งมนุษย์และแวมไพร์ต่างก็มีสองด้านและไม่มีใครที่ดีเลิศที่สุด แต่ก็ไม่มีใครที่ชั่วร้ายเลวทราม
ที่สุดเช่นกัน
ลักษณะผสมหลายๆ ที่มาจากการลบเลือนเส้นแบ่งระหว่างคู่ขัดแย้งหลายๆ คู่ รวมถึง
ความสัมพันธ์ในลักษณะผสมระหว่างแวมไพร์กับมนุษย์ก็ทาให้เนื้อเรื่องแนวแวมไพร์ร่วมสมัยจาก
ทั้ง 3 เรื่องได้ ดาเนิน ไปแนบชิ ดกับบริ บทของความเป็ นอยู่แบบมนุษย์ ไ ด้ม ากขึ้ น โดยตัวละคร
แวมไพร์จากภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ทั้ง 3 เรื่องได้ก้าวผ่านความเป็นสัตว์และความเป็นปีศาจ
มาสู่ความเป็นมนุษย์ที่ก็ยังไม่ถึงกับจะมีชีวิตโดยสมบูรณ์แบบมนุษย์ จริง ซึ่ง พวกเขาได้รวบรวม
ลักษณะผสมเอาไว้ในตัว เพื่อเชื่อมโยงกับความถูกต้อง สิ่งนี้ได้สร้างมนต์เสน่ห์ที่น่าหลงใหลต่อ
ความพยายามและการเสียสละได้เช่นกัน โดยการเลือกดื่มเลือดสัตว์แทนเลือดมนุษย์ก็ทาให้ตัว
ละครสามารถเข้าใกล้ความเป็นมนุษย์ (humanity) เพราะมนุษย์เองก็บริโภคเนื้อสัตว์เป็นอาหาร
และสั ต ว์ต่า งๆ ก็กิ นเนื้อสั ตว์ อื่นเพื่อ การอยู่ รอดเช่ นกัน แต่ม นุ ษย์ นั้นปกติ แล้ว จะไม่ กิ นมนุษ ย์
ด้วยกันเองทาให้สิ่งนี้กลายเป็นตรรกะที่สาคัญที่ทาให้ตัวละครได้ แยกตัวตนออกมาจากความเป็น
แวมไพร์แบบปีศาจที่เ ป็น ลั กษณะของแวมไพร์ทั่วไป และผลักดันให้พ วกเขาเข้าใกล้ความเป็น
มนุษย์มากขึ้นนั่นเอง (Jessica M. Landers, 2011: 50-52)
4. ตัวละครหญิงที่เป็นจุดศูนย์กลางของเรื่อง
ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์แนวแวมไพร์ร่วมสมัยทั้ง 3 เรื่อง ได้สร้างลักษณะตัวละคร
หญิ งที่มีลั กษณะผสมที่ไ ด้เ ลือนเส้นแบ่ง ของคู่ตรงข้ามของ มนุษย์ (human) / ไม่ ใช่ มนุษย์
(nonhuman) ที่ตัวละครเอกหญิงจากทั้ง 3 เรื่องมีลักษณะโดยรวมที่เป็นเป็นมนุษย์ธรรมดา แต่ก็
แฝงไปด้วยลักษณะพิเศษบางอย่างที่ส่งผลให้เกิดความดึงดูดที่ตัวละครเอกฝ่ายชายของเรื่องที่เป็น
แวมไพร์ต้องเข้าหาพวกเธอในช่วงเริ่มเรื่องและนามาสู่ความรักในลักษณะผสมระหว่าง มนุษย์/
แวมไพร์ (สิ่งไม่ใช่มนุษย์)
ตัวละครเอกฝ่ายหญิงจากทั้ง 3 เรื่องได้ครองลักษณะที่เหนือธรรมชาติเอาไว้ในตัวเอง โดย
Bella Swan ตัวละครเอกฝ่ายหญิงจากเรื่อง The Twilight Saga มีความสามารถในการปิดกั้น
จิตใจของตนจากการถูกแทรกแซงด้วยพลังเหนือธรรมชาติ ทาให้ Edward Cullen ไม่สามารถใช้
พรสวรรค์เฉพาะตัวของเขาอ่านจิตใจของเธอได้ โดย Bella เองก็ไม่ได้รับรู้ถึงความสามารถนี้ของ
ตนเช่นกัน Sookie Stackhouse ตัวละครเอกฝ่ายหญิงจาก True Blood มีความสามารถในการได้
ยินจนกระทั่ง เห็นภาพความคิดของผู้อื่น แต่เธอกลับ ไม่ สามารถอ่ านความคิดของแวมไพร์ไ ด้
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ในทานองด้วยกันที่ Bill Compton ก็ต้องประหลาดใจที่ไม่สามารถใช้อานาจของแวมไพร์สะกดให้
Sookie อยู่ใต้อานาจของเขาได้เช่นกัน ซึ่งสิ่งนี้ทาให้ทั้งคู่เกิดความสนใจในความแตกต่างของกัน
และกันจนกระทั่งชอบพอและเป็นจุดเริ่มต้นของความรัก ส่วน Elena Gilbert ตัวละครหญิงจาก
เรื่อง The Vampire Diaries มีลักษณะผสมในอีกรูปแบบเพิ่มเข้ามาคือลักษณะผสมตามเนื้อเรื่อง
ระหว่าง อดีต (past)/ปัจจุบัน (present) ที่ Stefan Salvatore ตัวละครเอกฝ่ายชายที่เป็นแวมไพร์
ต้องตามหาและปกป้องชีวิตเธอ เพราะว่า Elena มีใบหน้าเหมือนกับ Katherine Pierce แวมไพร์
อีกตนในเรื่องที่เป็นอดีตคนรักของเขา โดยภายหลังความจริงได้ถูกเฉลยออกมาว่า Elena คือ
ทายาทที่สื บเชื้ อสายมาจาก Katherine และทั้ง 2 คนก็ เป็นคนหน้าเหมือน (doppelganger)
สายเลือด Petrova เหมือนกัน
ข้อแตกต่างของตัวละครหญิงทั้ง 3 ก็มีให้เห็นเช่นกันโดย Bella Swan คือตัวละครที่
แตกต่างจาก Sookie Stackhouse และ Elena Gilbert ในประเด็นที่ Bella เลือกตัดสินใจละทิ้ง
ความเป็นมนุษย์เพื่อให้ได้ครองรักกั บแวมไพร์คนรักอย่างคู่ควรไปตลอดกาล โดย Bella ไม่เห็น
คุณค่าของตนและชีวิตแบบมนุษย์ที่เธอมองตัวเธอว่าไร้ความพิเศษและแปลกแยกกับโลก ทาให้
Bella กลายเป็นตัวละครที่มีลักษณะหม่นหมองและสิ้นหวัง รวมถึงไร้พลังผิดจากตัวละครอีก 2 ตัว
ที่ Sookie และ Elena มาในภาพของผู้หญิงแกร่งที่สามารถยืดหยัดต่อสู้เพื่อตัวเองและเพื่อปกป้อง
ครอบครัวและคนรอบข้างได้ ถึงแม้ว่าจะต้องสละชีวิตตัวเองก็ตาม ตัวละครทั้งสองเป็นตัวละครที่
เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังและจุดยืนที่มั่นคง แต่ก็แฝงไปด้วยความรู้สึกอ่อนไหวของผู้หญิง แต่ Sookie
และ Elena ก็เลือกจะไม่ปล่อยให้ความรักเป็นตัวตัดสินชีวิตของตนและสื่อออกมาว่าความรักไม่ใช่
ทุกอย่างสาหรับพวกเธอผิดจากที่ Bella เป็น
ผลจากลักษณะผสมดังที่ได้กล่าวไปแล้วได้สร้างความพิเศษต่อตัวละครหญิงทั้ง 3 ในการ
เป็นตัวกาหนดทิศทางของเรื่องตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนกระทั่งถึงจุดสิ้นสุดของเรื่องราว โดยแรงดึงดูด
ระหว่างตัวละครเอกชายและหญิงทั้ง 3 คู่ ได้ถูกอาพรางเอาไว้ด้วยลักษณะลูกผสมที่ได้ทาให้พวก
เขาสนใจกันและกันในทีแรก โดยสามารถกล่าวได้ว่า ความสัมพันธ์ของตัวละครชายและหญิงใน
เรื่องจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากขาดลักษณะพิเศษดังกล่าวของตัวละครหญิงเป็น ตัวตั้งในการเปิด
เรื่องราว และลักษณะผสมของตัวละครทั้งสองนั้นก็ไม่สามารถจะพัฒนาตามเนื้อเรื่องได้หากขาด
การดาเนินเรื่องด้วยความรักของชายหญิงเช่นกัน
รูปแบบการเล่าเรื่องของแนวแวมไพร์ร่วมสมัยมักจะเล่าจากมุมมองแบบรู้รอบด้านที่ให้
น้าหนักไปที่ตัวละครหลักฝ่ายหญิง ที่ถึงแม้จะไม่ใช่ทั้งหมดแต่ก็ได้ยกความสาคัญของตัวละคร
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หญิงเอาไว้เป็นศูนย์กลางของเรื่องที่ทุกๆ เหตุการณ์ได้เริ่มต้นและเกิดรอบตัวของพวกเธอเป็นหลัก
สิ่ ง นี้ท าให้ ช ะตากรรมและการตัด สินใจของตัว ละครหญิ ง จึ ง มี น้าหนักต่ อทิศ ทางของเนื้อ เรื่อ ง
ค่อนข้างมาก และทาให้ผู้หญิงมีตัวตนที่โดดเด่นลอยตัวขึ้นมาชัดเจนในแนวเรื่องแวมไพร์ร่วมสมัย
ทั้ง 3 เรื่อง ขณะที่ตัวละครชายหลายๆ ตัวก็มักจะจมหายไป หรือไม่ก็อยู่ในบริบทรายล้อมตัวละคร
หญิง ซึ่งสิ่งนี้ก็เป็นลักษณะของโครงเรื่องในรูปแบบความรักโรแมนติดตามวิธีนาเสนอที่เป็นแบบ
ฉบับสาหรับกลุ่มผู้ชมที่เป็นผู้หญิงโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นเป็นหลักนั่นเอง (Jessica M. Landers,
2011: 72-73)
5. ตัวละครแวมไพร์ที่งดงามเหนือกว่า
แวมไพร์ร่วมสมัยเน้นตัวละครแวมไพร์ที่มีรูปลักษณ์ที่สวยงามและมีเสน่ห์ชวนหลงใหล
โดย The Twilight Saga ได้สร้างตัวละครแวมไพร์โดยอธิบายไว้ว่าพวกครอบครัว Cullen และ
แวมไพร์อื่นๆ ในเรื่องให้เป็นไปตามที่ผู้เขียนนวนิยายได้บรรยายเอาไว้ว่า ตัวละครแวมไพร์เป็นผู้ที่มี
ความงามแบบเกินความเป็นมนุษย์ (inhumanly beautiful) ในหลายๆ ประการ (J. Gordon
Melton, 2010: 10)
ความงามของตัวละครนามาซึ่งเสน่ห์ที่ชวนหลงใหล โดยเฉพาะจากตัวละครเอกชายของ
ทั้ง 3 เรื่อง Edward Cullen คือตัวละครแวมไพร์ตัวแรกที่ถูกเปิดโฉมด้วยความงามแบบเกินความ
เป็นมนุษย์ จากภาพยนตร์เรื่อง The Twilight Saga ที่ความงามได้สร้างความรู้สึกพิเศษโดยตัว
ละครแวมไพร์ในเรื่องก็มีลักษณะของความเป็นชนชั้นสูงกว่ามนุ ษย์ทั่วไป ตัวละครเอกหญิงของ
เรื่องก็มองความงามนั้นว่าเป็นสิ่งพิเศษที่เธออยากจะละทิ้งความเป็นมนุษย์ และเข้าไปสู่ความเป็น
ส่วนหนึ่งของกลุ่มที่มีความอภิสิทธิ์เหนือผู้อื่นเช่นกัน และความงามด้านรูปลักษณ์ภายนอกของ
ตัวละครเอกชายก็ตอบโจทก์ต่อลักษณะของรูปแบบที่เจาะกลุ่มตลาดที่เป็นกลุ่มผู้หญิงที่ต้องการดู
ตัวละครชายที่มีใบหน้าหล่อเหลาและรูปร่างที่สง่างามในภาพของเทพบุตรที่พวกเธอจะสามารถ
ใฝ่ฝันถึงได้นั่นเอง
ละครโทรทัศน์เรื่อง True Blood ก็ได้สร้างลักษณะที่คล้อยตามดังกล่าวเช่นกัน โดยใช้ตัว
ละครเอกชายทั้ง 2 ที่เป็นแวมไพร์ในลักษณะของรูปลักษณ์ท่ีมีเสน่ห์เช่นกัน โดยสิ่งที่เหมือนกันกับ
The Twilight saga ก็คือความขาว (whiteness) ที่ True Blood ได้สร้างตัวละครแวมไพร์ที่มี
ผิวพรรณขาวเกินมนุษย์ และยิ่งแวมไพร์มีอายุขัยมากเท่าไรก็จะยิ่งมีความขาวนวลเนียนเย็นชืด
มากขึ้นเท่านั้น โดย The Vampire Diaries ไม่ได้ใช้ความขาวเป็นตัวสื่อถึงความเป็นแวมไพร์
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(vampirism) ของตัวละครดัง ที่อีกสองเรื่องได้ทา แต่ความเหมือนก็คือตัวละครเอกชายที่เป็น
แวมไพร์ทั้ง 2 ตัวก็มี ความงดงามทางรูปร่างและใบหน้าที่สร้างเสน่ห์ดึ งดูดให้คนดูจาภาพของ
แวมไพร์ว่าสวยงามเหนือตัวละครอื่นๆ ที่เป็นมนุษย์เช่นกัน และตัวละครแวมไพร์จากทั้ง 3 เรื่อง
ล้วนแต่เป็นคนผิวขาวด้วยกันทั้งสิ้น
จากภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ทั้ง 3 เรื่อง จะเห็นได้ว่าแนวแวมไพร์ร่วมสมัยได้สร้าง
ความขาวเพื่อสื่อถึงลักษณะความเป็นแวมไพร์ (vampirism) ที่ปรากฏผ่านตัวละครแวมไพร์ว่าเป็น
ลั ก ษณะความงามที่ เ หนือ มนุ ษย์ จนกระทั่ ง ความขาวที่ เป็ นความงามดั ง กล่า วได้ เลื่ อนระดั บ
ความสาคัญขึ้นมาถึงขั้นความเป็นอภิสิทธิ์เหนือกว่าตัวละครที่เป็นมนุษย์ และยิ่งไปกว่านั้นคือทั้ง
ความขาวที่มาจากความไม่เป็นธรรมชาติของแวมไพร์และความขาวแบบคนอเมริกันผิวขาวจากทั้ง
3 เรื่องก็ได้มอบอภิสิทธิ์เ หนือกว่าตัวละครผิวสีทั้ง หมดด้วยเช่นกัน เห็นได้จากทั้ง สามเรื่องเป็น
เรื่องราวความรักระหว่างตัวละครเอกที่เป็นคนผิวขาวทั้งคู่ทั้งสิ้น และตัวละครผิวสีก็มักจะมีบทบาท
ที่เป็นรองและบ่อยครั้งก็ถูกเสนอในภาพที่ไม่ค่อยดีเท่ากับตัวละครคนผิวขาว หรือถึงแม้ว่าจะมี
บทบาทสาคัญ แต่ก็มักจะตกเป็นรองและไม่ได้เข้าถึงความมีอภิสิทธ์ได้เท่ าตัวละครคนผิวขาวใน
เรื่องเช่นกัน

4.8 ระบบคิดของสังคมจากภาพยนตร์และละครโทรทัศน์อเมริกันแนวแวมไพร์
ร่วมสมัย
จากการสรุป ลั ก ษณะที่ส าคั ญที่ เ ป็ นรู ป แบบเฉพาะของภาพยนตร์ แ ละละครโทรทั ศ น์
อเมริกันแนวแวมไพร์ร่วมสมัย ผู้วิจัยได้วิเคราะห์เพิ่มเติมจากลักษณะทั้ง 5 ที่เป็นรูปแบบใหม่ของ
การเล่าเรื่องแนวแวมไพร์ที่กล่าวไปในหัวข้อที่แล้วมาวิเคราะห์ระบบคิดของสังคมที่สะท้อนจาก
ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ทั้ง 3 เรื่อง โดยระบบคิดต่างๆ ประกอบด้วย
1. ระบบคิดเรื่องความงามของรูปลักษณ์
The Twilight Saga เป็นภาพยนตร์ชุด 4 ภาค ที่เป็นแนวแวมไพร์ร่วมสมัยเรื่องแรกที่ได้
ออกฉายในปี ค.ศ. 2008 ภาพของแวมไพร์จ ากการเป็นตัวละครภูตผี ปีศาจและเป็นตัวร้ายที่
น่ากลัวจากต้นแบบอย่าง Count Dracula ถูกลบล้างและแทนที่ใหม่ อย่างสิ้นเชิงด้วยเทพบุตร
แวมไพร์รูปงาม ด้วยความอ่อนโยนและเป็นสุภาพบุรุษเป็นที่ใฝ่ฝันถึงในแบบผู้ชายในอุดมคติของ
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หญิงสาว เช่นเดียวกับที่ละครโทรทัศน์แนวแวมไพร์ร่วมสมัยอย่าง True Blood และ The Vampire
Diaries ได้เสนอแต่ดัดแปลงเพิ่มเติมในมิติของตัวละครให้มีความซับซ้อนมากขึ้น
ความงามของแวมไพร์โดยเฉพาะความงามแบบเกินมนุษย์จาก The Twilight Saga ได้
สร้างอุดมการณ์แห่งรูปแบบความงามที่สมบูรณ์แบบขึ้นมา ความงามแบบเกินความเป็นมนุษย์
ของแวมไพร์ โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาจาก Edward Cullen และครอบครัวของเขาแล้วสามารถพูด
ได้ว่าเป็นความงามจากพลังเหนือธรรมชาติที่สร้างให้ตัวละครเกิดความสวยงามแบบผิดธรรมชาติ
ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับตัวละครที่เป็นมนุษย์หรือจากผู้ชมภาพยนตร์ทุกคนก็จะสามารถรับรู้ได้ว่า
แวมไพร์แต่ละตนในเรื่องล้วนแต่มีความงามในแบบของตนเอง ซึ่งสิ่งนี้ได้สร้าง “อาภรณ์แห่งความ
งาม” ร่วมกันเมื่อตัวละครอยู่รวมกลุ่มกันท่ามกลางมนุษย์ที่ไม่สามารถก้าวไปถึงความงามที่
สมบูรณ์แบบเช่นนี้ได้
ความงามในลักษณะนี้เป็นผลมาจากการตายจากร่างกายของมนุษย์และฟื้นคืนขึ้นมา
ด้วยพิษของแวมไพร์ที่ The Twilight Saga ได้กล่าวถึงว่า การกัดของแวมไพร์คือการปล่อยพิษเข้า
ไปในกระแสเลือดและลั่นไกให้ร่างกายเกิดการกลายสภาพที่เจ็บปวดแสนสาหัสที่ช่วยลบเลือน
มลทินและตาหนิต่างๆ บนร่างกายมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์แบบออกไป เมื่อพิษได้แล่นเข้าสู่หัวใจและ
สิ้นสุดความเป็นมนุษย์แล้วร่างกายก็จะฟื้นคืนกลายเป็นแวมไพร์ที่ริ้วรอยตาหนิและความชราก็ได้
ถูกแทนด้วยผิวพรรณที่ขาวซีด แห้งเย็นคล้ายหินอ่อน แต่เนียนนุ่มดุจสัมผัสของผ้าซาตินที่เปล่ง
ประกายระยิบระยับเหมือนกับมีเพชรนับพันเรียงอยู่บนผิวหนังเมื่ออยู่ท่ามกลางแสงอาทิตย์ที่เคย
เป็นพลังธรรมชาติที่ฆ่าแวมไพร์ได้ในแนวแวมไพร์รูปแบบเก่า (Lauren Rocha, 2011 : 149)
ละครโทรทัศน์เรื่อง True Blood ได้แสดงถึงความงามในลักษณะดังกล่าวโดยที่เห็นชัด
ที่สุดคือ ผิวหนังที่ขาวซีดและแห้งเย็น แต่ในละครโทรทัศน์เรื่อง The Vampire Diaries ไม่ได้ยก
ลักษณะดังกล่าวขึ้นมาเป็นลักษณะเด่น แต่ที่ทั้ง 3 เรื่องได้ใช้ร่วมกันคือแวมไพร์มีความงดงามที่
เหนือมนุษย์ธรรมดา รวมไปถึงร่างกายที่คงความเป็นหนุ่มสาวไม่มีวันแก่ชราและร่วงโรยลงตาม
กาลเวลาที่เปลี่ยนไป ความสวยงามนี้ได้สร้างมนต์เสน่ห์และแรงดึงดูดให้คนเกิดความหลงใหลและ
ปรารถนาต่อรูปลักษณ์ของแวมไพร์ โดยในความเป็นจริงแล้วตัวละครแวมไพร์ที่มีความงดงามชวน
ใฝ่ฝันถึงของผู้ชม โดยเฉพาะตัวละครแวมไพร์ที่เป็นผู้ชายที่มีใบหน้าหล่อเหลาและรูปร่างสง่างามก็
เคยมีให้เห็นมาก่อนแล้วในแนวแวมไพร์รูปแบบเก่าตั้งแต่ ตัวละคร Count Dracula ในภาพยนตร์
เรื่อง Horror of Dracula (1958) จากค่าย Hammer Films ที่ Christopher Lee เป็นผู้รับบทตัว
ละครเอกแวมไพร์ที่มีรูปลักษณ์ดังกล่าว และมีบุคลิกแบบเจ้าชายที่สง่างามด้วยการแสดงออกด้วย
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ท่วงท่าคล้ายชนชั้นสูง ถึงแม้เนื้อเรื่องจะไม่ได้อิงตามเนื้อหาดั้งเดิมจากฉบับนวนิยายปี ค.ศ. 1897
แต่ตัวละคร Dracula ในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ไ ด้เปิดภาพแรกของตัวละครแวมไพร์ คลาสสิคที่มี
รูปลักษณ์ที่มีเสน่ห์เป็นเรื่องแรกเช่นกัน
ความงามด้วยผิวพรรณที่ขาวซีดแห้งเย็นและรูปลักษณ์ที่ งดงามมีเสน่ห์ดึงดูดทางเพศของ
ตัวละครแวมไพร์มีความชัดเจนมากขึ้นในภาพยนตร์ เรื่อง Interview with the Vampire:
The Vampire Chronicles (1994) และ Queen of the Damned (2002) ที่ในต้นฉบับที่เป็น
นวนิยายชุ ดของ Anne Rice ที่ ไ ด้สร้างกรอบของตัวละครแวมไพร์ให้มีความโดดเด่นในเรื่อง
รูปลักษณ์ทั้งโฉมหน้าและรูปร่างที่สง่างามต่างจากความเป็น มนุษย์ และเปลี่ยนจากความน่ากลัว
ของภาพที่ไม่ได้กระตุ้นให้ผู้ชมรู้สึกหลงใหลในความเป็นแวมไพร์อย่างที่ Dracula ได้ถ่ายทอดไว้
มาเป็นภาพของความงดงามแทน
Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles (1994) ได้แสดงภาพอันงดงาม
ของความเป็นแวมไพร์ผ่านตัวละคร Louis de Pointe du Lac, Lestat de Lioncourt, Claudia
และ Andrei Amadeo ที่ตัวละครทั้งสี่มีความงดงามทางรูปลักษณ์เป็นที่พึงปรารถนาของสังคม
มนุษย์ ตัวละครแวมไพร์มีผิวพรรณที่ขาวซีดจนกระทั่งเย็นชืดคล้ายหินอ่อนที่ยิ่งมีอายุขัยมากเท่าไร
ก็จะมีร่างกายที่มีลักษณะสัมผัสคล้ายอนุสาวรีย์มากขึ้นเท่านั้น อีกทั้งการถ่ายทอดบทบาทโดย
นักแสดงรูปหล่อมีเสน่ห์อย่าง Brad Pitt, Tom Cruise และ Antonio Banderas ที่ได้สร้าง
ภาพลักษณ์ใหม่ที่สมบูรณ์ให้แก่แวมไพร์ในยุคนั้นว่าเป็นผู้ที่มีเสน่ห์และทาให้เกิดความคลั่งไคล้ต่อ
ตัวละครแวมไพร์หนุ่มรูปงาม
Queen of the Damned (2002) ได้เสริมย้าภาพของความงามให้แก่ตัวละครแวมไพร์ใ ห้มี
ความชัดเจนขึ้นและสื่อไปถึงความงามที่นามาซึ่งแรงปรารถนาทางเพศที่พุ่งพล่านมากขึ้นเช่นกัน
ตัวละคร Lestat de Lioncourt และ Akasha เป็นตัวละครที่มีรูปลักษณ์ภายนอกที่งดงาม
จนกระทั่งสรีระและการเคลื่อนไหวที่เย้ายวน ความงดงามของผิวพรรณที่ขาวซีด โดยเป็นลักษณะ
เดียวกันกับภาพยนตร์เรื่อง Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles (1994) ที่ได้
สร้างความแข็งแกร่งให้แก่ตัวละครแวมไพร์ให้ยืนอยู่ในภาพที่มีอ ภิสิทธิ์เหนือกว่าความเป็นมนุษย์
และนาเนื้อเรื่องแนวแวมไพร์ให้เข้าสู่ความนิยมท่ามกลางกลุ่มผู้ชมที่เป็นผู้หญิง ที่ได้เปลี่ยนภาพ
การถูกแวมไพร์ดูดเลือดให้เป็นภาพที่สวยงามเชื่อมกับส่วนลึกถึงความปรารถนาที่จะถูกแวมไพร์
หนุ่มรูปงามกัดและดูดเลือดและได้ตกอยู่ท่ามกลางห้วงรักอันอ่อนไหวของกันและกัน
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อาภรณ์ แ ห่ ง ความงามอั น ไร้ ที่ ติ ที่ ผิ ด ธรรมชาติ นี้ คื อ อุ ด มการณ์ เ รื่ อ งค่ า นิ ย มในความ
สวยงามของรูปร่างหน้าตาที่ทาให้สิ่งผิดธรรมชาตินั้นกลายเป็นสิ่งที่กลมกลืนและคุ้นชินของคนใน
สังคมปัจจุบัน โดยเฉพาะภาพยนตร์ชุดแนวแวมไพร์ร่วมสมัยเรื่อง The Twilight Saga ที่ได้สะท้อน
ระบบคิดของผู้หญิงยุคใหม่ผ่านตัวละครเอกฝ่ายหญิงของเรื่องในประเด็นการให้คุณค่ากับความ
งามอันสมบูรณ์แบบที่เป็นไปตามความคาดหวังของสังคม ความงามของแวมไพร์ใน The Twilight
Saga นั้นสามารถเปรียบตัวละครแวมไพร์ได้กับคนที่ผ่านการทา Botox ที่ทาให้ผิวพรรณอันเป็น
ธรรมชาติที่สมวัยกลับมาสู่ความไร้ที่ติ ที่ผิวหนังกลายมาเป็นเหมือนถูกแช่แข็งไร้ชีวิตชีวา
Bella Swan เป็นตัวละครหญิงจาก The Twilight Saga ที่เป็นเพียงเรื่องเดียวจากแนว
แวมไพร์ร่วมสมัยทั้ง 3 เรื่อง ที่ตัวละครเอกหญิงต้องการจะละทิ้งความเป็นมนุษย์และเข้าไปถือ
ครองความงามแบบแวมไพร์เพื่อให้ได้เคียงคู่กับชายที่เธอรักไปตลอดกาลในรูปลักษณ์ที่เหมาะสม
เท่าเทียมกัน Bella เป็นตัวละครที่กังกลใจเรื่องความงามและร่างกายที่แก่ตัวลงตั้งแต่ที่เธอยัง เป็น
วัยรุ่นด้วยเหตุผลของความรัก ที่ในความเป็นจริงแล้วการกลัวแก่ด้วยอายุเพียง 18 ปี นั้นถือว่าเป็น
เรื่องที่ไร้สาระมาก แต่สาหรับ Bella ที่ต้องการจะเป็นแวมไพร์ที่ยังมีความสวยงามและอ่อนเยาว์ไป
ตลอดกาลนั้น การแก่ขึ้นในช่วงที่เป็นมนุษย์จึงถือว่าเป็นอุปสรรคอันยิ่งใหญ่และน่ากังวลใจอย่าง
มาก แม้ว่าผิวพรรณของเธอยังคงงดงามไร้ริ้วรอยแห่งวัยที่เพิ่มขึ้นก็ตาม
Naomi Wolf (2002 : 230 อ้างถึงใน Lauren Rocha, 2011 : 151-152) ได้กล่าวถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างความงามกับคุณค่าทางสังคมเอาไว้ในหนังสือเรื่อง The Beauty Myth ของ
เธอเอาไว้ว่า “เมื่อไรที่ปราศจากความงดงามแล้ว เมื่อนั้นผู้หญิงจะค่อยๆ ไร้ตัวตนและถูกลบเลือน
ออกไปจากการรวมกลุ่มในสังคม” เช่นเดียวกัน Bella แสดงถึงความสัมพันธ์นี้อย่างชัดเจนใน
ภาพยนตร์ภาค New Moon ที่ตัวเธอฝันเห็นว่าตัวเองแก่ชราลงในขณะที่ Edward ยังคงอยู่ใน
รูปลักษณ์ของแวมไพร์หนุ่ม ความฝันนี้ทาให้ Bella วิตกว่าหากถึงวันที่ร่างกายของเธอร่วงโรยลง
แล้ ว เธอก็ จ ะเป็ น ผู้ ที่ แ ปลกแยกและกลายเป็ น อื่น จากทุก คนมากกว่า ที่ เป็ น อยู่ ในขณะนี้ และ
Edward ก็คงจะไม่มีความรักและความสนใจให้เธอในสภาพนั้นแน่นอน
จากการให้ ค วามหมายระหว่ า งความงามกั บ คุ ณ ค่ า ทางสั ง คมนั้ น สามารถพู ด ได้ ว่ า
Bella Swan เป็นตัวละครที่ขาดการเคารพนับถือในคุณค่าของตนเองอย่างสิ้นเชิง การเจริญเติบโต
และการสั่งสมประสบการณ์แบบมนุษย์นั้นไม่มีความหมายใดกับเธอ นอกจากการทาให้อนาคต
ของเธอนั้นไม่สวยงาม และไม่ได้มีคุณค่าต่อคนที่ตนรักในวันข้างหน้าที่เธอแก่ชราและมีสายตาพร่า
มัวลง ซึ่งการแก่ชราและการใช้ชีวิตอย่างสมวัยในวันข้างหน้านั้นคือการทาให้เธอสูญเสียคุณค่า
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ของความเป็นผู้หญิงที่ความเป็นแวมไพร์จะเข้ามามอบของขวัญที่พิ เศษสุดคือ การทาให้ตัวเธอ
สวยงามและยิ่งไปกว่านั้นคือการได้มีคุณค่าอยู่ตลอดไปนั่นเอง
The Twilight Saga ได้ถ่ายทอดความคิดเรื่องการให้คุณค่าของผู้หญิงผ่านความงามที่
เป็นเปลือกนอก โดยความเป็นแวมไพร์ (vampirism) ที่มีความงามอันไร้ที่ติและการมีคุณค่ามาก
ขึ้นของตัวละครหญิงในภาพยนตร์นั้น เปรียบได้กับการใช้เครื่องสาอางและการทาศัลยกรรมของ
ผู้หญิงยุคใหม่ที่ทาให้เธอได้ครองความงามที่ไม่เป็นธรรมชาติ โดยความงามนี้ไม่ได้เป็นเพียงการ
ปรับปรุงรูปลักษณ์ภายนอกแต่ยังเป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเองในการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเช่นกัน
โดย Wolf กล่าวว่า “ผู้หญิงเลือกที่จะรับการผ่าตัดเมื่อพวกเธอไม่สามารถเป็นตัวเองโดยแท้จริงได้
เมื่อปราศจากความงาม เพราะผู้หญิงกลัวที่จะสูญเสียอัตลักษณ์ของตนไปซึ่งทาให้พวกเธอเลือก
ความตายระยะสั้นให้กับตัวของพวกเธอในขณะนั้น เพื่อที่จะได้เกิดใหม่ในรูปลักษณ์ที่เป็นตั วตน
จริงๆ ของพวกเธออีกครั้ง ” ( Naomi Wolf , 2002 : 258-259 อ้างถึงใน Lauren Rocha, 2011 :
151) ซึ่งความเป็นแวมไพร์ก็เปรียบเสมือนการทาให้ Bella มามีชีวิตที่เป็นตัวเองและไม่ต้องพบเจอ
กับชีวิตที่ปราศจาก Edward และเป็นการทาให้ตัวเธอมีคุณค่าขึ้นนั่นเอง
2. ระบบคิดการแบ่งแยกสีผิว
แนวเรื่องแวมไพร์รูปแบบเก่าแทบทุกเรื่องได้ถ่ายทอดความเป็นอื่นของตัวละครแวมไพร์ต่อ
สังคมมนุษย์มาตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง Dracula ต้นแบบของแนวเรื่องแวมไพร์ที่ได้รับความ
นิยมและเป็นที่รู้จักจนกระทั่งทุกวันนี้เช่นกัน นวนิยายและภาพยนตร์ส่วนใหญ่ได้กล่าวถึง Dracula
เป็นตัวละครที่เปรียบได้กับโรคร้ายที่คุกคามสังคมชาวอังกฤษในยุคสมัยก่อน ตัวละครได้สื่อความ
หมายถึ ง ความแปลกแยกออกไปจากสั ง คมมนุ ษ ย์ ด้ ว ยความชั่ ว ร้ า ยและความเป็ น ปี ศ าจที่
แสดงออกอย่างมุ่งร้ายต่อตัวละครเอกที่ชนชั้นกลางผิวขาวของสังคม
Dracula ได้สื่อความหมายซ้อนลงไปอีกชั้นถึงการเป็นผู้ที่มาจากต่างแดนที่พกพาความ
เป็นแวมไพร์ที่เปรียบเสมือนโรคร้ายที่ติดต่อผ่านการกัดมาสู่สังคมชาวอังกฤษ สังคมที่ทุกคนใช้ชีวิต
อยู่ในกรอบเดียวกันที่ทาให้ผู้คนขาดภูมิคุ้มกันและมีความเปราะบางต่อความแตกต่างหรือความ
เป็นอื่นที่ไ ม่เ หมื อนตน แต่แนวแวมไพร์ร่วมสมัยไม่ ได้เป็นเช่นนั้น โดยได้ กาหนดให้แวมไพร์อยู่
ร่วมกับสังคมมนุษย์อย่างไร้ความแปลกแยก ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์แนวแวมไพร์ร่วมสมัยทั้ง
3 เรื่องไม่ได้ถ่ายทอดตัวละครแวมไพร์ในความหมายของการเป็นภัยคุกคามสถานะของเพศชายผิว
ขาวชาวอเมริกันในสั งคมชนชั้ นกลาง แต่ในทางกลับกันแนวแวมไพร์ร่วมสมัยได้เสริม ย้าอย่าง
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ชัดเจนถึงอานาจและความมีอภิสิทธิ์ที่จงใจคืนให้กับพวกเขามากกว่า (Jessica M. Landers,
2011: 16-17)
ตัวละครเอกแวมไพร์ที่มีความขาวเหนือมนุษย์หรือแม้กระทั่งตัวละครแวมไพร์ในลักษณะ
ของคนขาวนั้นได้เป็นตัวแทนของคนผิวขาวในสังคมชนชั้นกลาง โดยรวมแล้วคือตัวละครเอกชายที่
เป็นแวมไพร์ก็ล้วนแต่มีลักษณะรูปลักษณ์เช่นนี้เหมือนกันหมด รวมถึงตัวละครมนุษย์ทุกๆ ตัวใน
แนวแวมไพร์ร่วมสมัยทั้ง 3 เรื่อง ที่ล้วนแต่เป็นคนผิวขาวด้วยกันทั้งนั้นและได้ถูกเสนอภาพและ
บทบาทที่ ดี ก ว่า ตั ว ละครผิ ว สี โดยจะเห็ น ได้ อ ย่ า งชั ด เจนว่ า เนื้ อ เรื่อ งของทั้ ง 3 เรื่อ งได้ส่ ง ผ่ า น
ความหมายของความดีและความถูกต้องผ่านตัวละครที่เป็น ชนชั้ นกลางผิวขาวที่ มี รูปลักษณ์
ภายนอกที่ดูดี โดยเฉพาะตัวละครผู้ชายทั้งแวมไพร์และมนุษย์ ซึ่งการมีรูปลักษณ์ภายนอกที่ดูดี
และการมีคุณงามความดีไว้เป็นคุณธรรมประจาใจนั้นก็เป็นลักษณะพื้นฐานของชนชั้นกลางเช่นกัน
ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์แนวแวมไพร์เรื่องก่อนๆ ได้พยายามเสนอภาพของตัวร้ายว่า
เป็นพวกผิวสีหรือไม่ก็เป็นพวกที่มาจากที่ประเทศที่ห่างไกลอย่าง Count Dracula ที่ได้ปลูกฝัง
ความหมายของการตัดสินความเป็นอื่นให้กับผู้คนที่ไม่เหมือนตน ที่ในปัจจุบันประเด็นเรื่องการ
เหยียดผิวและชาติพันธุ์ก็ได้ถูกล้มล้างโดยคนรุ่นใหม่ชาวอเมริกันและถูกลดความสาคัญลงไปว่า
ไม่ใช่ปัจจัยที่จะนามาตัดสินค่าของคนในสังคมได้อีกต่อไป แต่ในภาพยนตร์และละครโทรทัศน์แนว
แวมไพร์ร่วมสมั ยกลั บได้รื้ อฟื้นและสร้างความหมายที่ชั ดเจนให้กับประเด็นการแบ่ง แยกนี้ใ ห้
กลับคืนมาอีกครั้ง
The Twilight Saga เป็นภาพยนตร์แนวแวมไพร์ร่วมสมัยที่ได้สร้างลักษณะที่แตกต่างที่ได้
สื่อความหมายของการมีชนชั้นทางสังคมผ่านตัวละครแวมไพร์ได้ค่อนข้างเด่นชัด โดยภาพยนตร์ได้
ใช้ภาพของแวมไพร์ในลักษณะที่มีความขาวเกินมนุษย์ โดยเฉพาะครอบครัว Cullen ที่อาภรณ์แห่ง
ความงามได้ทางานร่วมกันและสื่อความหมายที่เป็นกลุ่มคนที่แตกต่างและเหนือกว่ามนุษย์ทุกๆ
คน และเหนือกว่าคนผิวขาวที่มีความเหนือกว่าคนผิวสีและชนพื้นเมืองด้วยเช่นกัน ซึ่งสิ่งนี้คือการ
วางอุดมการณ์เรื่องชนชั้นและการเชื้อชาติลงไปอย่างแนบเนียนที่เราแทบจะไม่ทันสังเกตเห็น
The Twilight Saga ทั้ง 4 ภาค ได้ใช้ภาพของแวมไพร์ในฐานะตัวละครเอกสาคัญที่แทน
ความเป็นคนผิวขาวที่มีความมั่งคั่ง อยู่ในระดับจิตใจและรูปแบบการใช้ชีวิตที่สูงกว่าผู้อื่นซึ่งก็คือ
ชาวเมืองคนอื่นๆ ที่เป็นมนุษย์ และโดยเฉพาะการมีอภิสิทธิ์ที่เหนือกว่าชนพื้นเมืองที่ไม่ได้มีความ
ศิวิไลซ์เท่าพวกตน โดยจะเห็นว่าการให้ความหมายของการอยู่ในระดับที่สูงหรือต่ากว่าได้เกิดขึ้ น
ตั้งแต่ Bella Swan เลือก Edward Cullen ที่เป็นแวมไพร์ผู้มีความขาวอันมีศักดิ์เหนือ ความเป็น
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มนุษย์ทั่วไปเป็นคู่ครองที่เหนือ Jacob Black ที่เป็นหมาป่าในเผ่าชนพื้นเมืองที่มีนิสัยดิบเถื่อน
ไร้ความสวยงาม ซึ่งสิ่งนี้ได้นาไปสู่พลวัตรที่สาคัญอย่างมากในแนวเรื่องแวมไพร์ที่แทบจะไม่เคย
เกิดขึ้นมาก่อนด้วยตัวละครเอกหญิง ได้กลายเป็นแวมไพร์ โดยการถูกเปลี่ยนให้เป็นแวมไพร์ก็
เปรียบได้กับการได้รับสถานะใหม่ที่เหนือกว่าทุกๆ คนในสังคมทั้งคนผิวขาวและผิวสี ก้าวขึ้นสู่
ความเป็นชนชั้นสูงที่เป็นอภิสิทธิ์แห่งความขาว (Julia Pearlman, 2010 : 29-30)
ละครโทรทัศน์แนวแวมไพร์ร่วมสมัยทั้ง True Blood และ The Vampire Diaries ก็สร้าง
ความชัดเจนในประเด็นนี้เช่นกัน โดยใน True Blood ที่ถึงแม้จะสร้างตัวละครทุกตัวให้มีลักษณะ
ความซับซ้อนและพัฒนาการที่ชัดเจนที่ตัวละครทุกตัวมีคุณค่าในแบบของตัวเอง แต่ตัวละครเอก
ใน True Blood ก็ยังคงเป็นคนผิวขาวและแวมไพร์ก็ยังคงมีความขาวเกินมนุษย์และมีอภิสิ ทธิ์แห่ง
อานาจและทางเลือกต่างๆ ที่ดีกว่ามนุษย์ อีกทั้งตัวละครผิวสีในเรื่องก็แทบจะไม่อยู่ในภาพที่ดีเลย
เช่น Tara Thornton ถึงแม้จะเป็นเพื่อนสนิทของนางเอก แต่เธอก็มีอุปนิสัยที่ปากร้ายช่างเหน็บ
แนมและคุมอารมณ์ไม่ได้เช่นเดียวกับ Lettie Mae Thornton แม่ของเธอที่อยู่ในภาพของคนผิวดา
ที่เป็นพวกติดเหล้าและชอบเมาอาละวาดและเป็นพวกงมงายอ้างว่าตนว่าคือผู้เคร่งศาสนา และ
Lafayatte Reynolds ที่ถูกตัวละครในเรื่องหลายๆ ตัวสร้างความเป็นอื่นให้ด้วยเขาเป็นคนผิวสีและ
ยิ่งไปกว่านั้นคือเป็นพวกรักร่วมเพศ
The Vampire Diaries นั้นถึงแม้จะไม่ได้เน้นแนวเรื่องที่เสียดสีและวิพากษ์สังคมเช่น
True Blood แต่ก็ได้วางตัวละครในความหมายที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนระหว่างตัวละครเอก
ผิวขาวที่มีบทบาทโดดเด่นและตัวละครผิวสีที่ถูกจากัดบทบาท โดย Bonnie Bennett ที่ถึงแม้จะ
เป็นเพื่อนสนิทของนางเอกและเป็นแม่มดที่ทรงอานาจที่สุดในเรื่อง แต่ก็ถูกจากัดการปรากฏตัวใน
ฉากต่างๆ และมักจะแสดงออกอยากโหดร้ายคุกคามตัวเอกของเรื่องที่เป็นแวมไพร์ ซึ่งถึงแม้จะอยู่
ในเหตุผลที่สมควรจะทาเช่นนั้นแต่บางทีก็ได้ตอกย้าภาพของการเป็นพวกใจแคบชอบตัดสินผู้อื่น
และเอาตัวเองเป็นใหญ่ โดยทั้ง 2 เรื่ องได้เสนอจุดร่วมที่สาคัญเช่นเดียวกับ The Twilight Saga ที่
ไม่มีตัวละครแวมไพร์ที่เป็นคนผิวสีเลย ถึงแม้ใน The Twilight Saga จะมีให้เห็นอยู่ 1 รายแต่ก็
ไม่ใช่บทบาทเด่นและก็ได้ถูกหยิบยื่นมรณกรรมอย่างน่าสมเพชเช่นกัน
จากข้อมูลข้างต้นจะพบว่า ภาพยนตร์และละครโทรทั ศน์แนวแวมไพร์ร่วมสมัยทั้ง 3 เรื่อง
นามาซึ่งการกาหนดสถานะทางสังคมที่มีส่วนในการสร้างความชัดเจนต่อระบบคิดที่เป็นมรดกมา
จากยุคสมัยการล่าอาณานิคมของอเมริกันที่สร้างวัฏจักรแห่งการเหยียดผิวและชนชั้นอย่างไม่รู้จบ
ซึ่งทั้ง 3 เรื่องได้มีส่วนในการสร้างความเป็นอื่นให้กับชนพื้นเมืองและสีผิวอื่นๆ และได้สร้างสถานะ
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ที่เหนือกว่าให้กับคนขาวที่เป็นชนชั้นกลาง โดยเห็นได้ชัดที่สุดคือ The Twilight Saga ที่ได้เสนอ
ภาพที่บิดเบือนความเป็นจริงของประเพณีและวิถีชีวิตของชนเผ่า Quileute หรือเผ่าหมาป่าในเรื่อง
ที่เป็นเครื่องชี้วัดถึงวิธีการและมุมมองของสังคมอเมริกันส่วนใหญ่และรูปแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
พวกเขากับกลุ่มที่ต่างจากตน โดยได้ทางานยิ่งกว่านั้น ด้วยการมีอิทธิพลต่อผู้ชมในเรื่องการถือ
ครองอานาจที่เหนือกว่าในโครงสร้างสังคมที่ได้กดกลั้นและกีดกันเสียงและการแสดงออกของกลุ่ม
วัฒนธรรมอื่นๆ ที่ในสังคม (Julia Pearlman, 2010 : 75)
ด้วยกระบวนการการสร้างความเป็นอื่นนั้น ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ทั้ง 3 เรื่อง ได้
สนับสนุนจนกระทั่งค้าจุนการปกครองในโลกของความเป็นจริงที่ รัฐบาลคนผิวขาวได้รวบรวมและ
รักษาเสถียรภาพของอานาจของพวกตนไว้ผ่านการอธิบายตัวละครแวมไพร์คนขาวไว้ในภาพที่
ล่อใจ ความสวยงาม ความมั่งคั่ง ความมีอภิสิทธิ์ และความทรงพลัง ที่ผู้ชมหวังไว้อย่างเต็มที่ว่า
อยากจะเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในโลกของพวกเขา ผู้ ช มได้ ม องทุ ก สิ่ ง ผ่ า นโลกในนิ ย ายที่ ไ ด้ ก ลายเป็ น
เป้าหมายสูงสุดที่เป็นความใฝ่ฝันของความเป็นอเมริกัน ที่ตัวละครหญิงได้มีความรักต่อตัวละคร
แวมไพร์ที่มีความขาวแบบอุดมคติของความเป็นอเมริกัน ที่ในเชิงความหมายแล้วคือการได้ครองคู่
กับชายผิวขาวที่เป็นวีรบุรุษที่เป็ นการบ่งชี้ว่าผิวสีและชาติพันธุ์อื่นๆ นั้นได้อยู่ในตาแหน่งเดิมที่ถูก
วางเอาไว้ว่าเป็นชนชั้นรองหรือเป็นผู้รับใช้ของคนขาวโดยปริยาย (Julia Pearlman, 2010 : 89)
การวางบทบาทเช่นนี้ในภาพยนตร์และละครโทรทัศน์แนวแวมไพร์ร่วมสมัยทั้ง 3 เรื่อง ได้
ยกความสาคัญเรื่องการต่อต้านการเหยียดสีผิวและเชื้อชาติที่มีให้เห็นอยู่บ่อยๆ ขึ้นมาเสนอใหม่
อย่างแนบเนียน โดยใช้ การสร้างความแตกต่างในเรื่องอุดมการณ์ การแบ่งแยกชนชั้ นในสังคม
อเมริกันในเชิงความหมายที่เป็นการคืนความมีอภิสิทธิ์ที่เหนือกว่าให้แก่คนผิวขาว โดยเฉพาะเพศ
ชายที่ทั้ง 3 เรื่องไม่เพียงแต่ สร้างความหมายที่แตกต่างเท่านั้น แต่ได้ถ่ายทอดปลูกฝังให้ผู้ชมมอง
ความเป็นคนผิวขาวในภาพที่ดีกว่าและอ้างสิทธิ์ถึงลาดับชนชั้นที่โอบอุ้มความขาวของอเมริ กัน
เอาไว้ว่าสูงส่งกว่าสีผิวและเชื้อชาติอื่นๆ นั่นเอง
3. ระบบคิดเรื่องการมีคุณงามความดี
ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์แนวแวมไพร์ร่วมสมัยทั้ง 3 เรื่องได้กล่าวถึงการมีอภิสิทธิ์ของ
คนผิวขาว และยังได้ย้าถึงความหมายของการมีคุณธรรมประจาใจของพวกเขาผ่านตัวละครเอกที่
เป็นแวมไพร์ที่มีทั้งความขาวที่ผิดธรรมชาติจาก The Twilight Saga และ True Blood และ
แวมไพร์ที่มีลักษณะของคนผิวขาวจาก The Vampire Diaries ที่ลักษณะเช่นนี้ก็มีให้เห็นตั้งแต่
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ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์อเมริกันแนวแวมไพร์ที่มีมาก่อนเช่นกั น ที่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีความ
ชัดเจนเท่า แต่ก็ได้สื่อความหมายเดียวกันถึงภาพที่ดีกว่าของคนอเมริกันผิวขาวเหนือผิวสีและชาติ
พันธุ์อื่นๆ
ตัวละครเอกแวมไพร์จากทั้ง 3 เรื่องสื่อถึงความหมายของการเป็น คนผิวขาวที่มีคุณงาม
ความดีในจิตใจ โดยเฉพาะในภาพยนตร์ชุดเรื่อง The Twilight Saga ที่แวมไพร์ไม่ได้เป็นสิ่ง
แปลกปลอมที่แพร่เข้าสู่สัง คมชนชั้ นกลางผิวขาวที่เชื่อมั่นว่า พวกตนเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณธรรม
ประจาใจนั้นต้องแปดเปื้อน แต่แวมไพร์เป็นเสมือนผู้ที่ทาให้สังคมเกิดความบริสุทธิ์และเสริมย้า
จุดยืนแห่งคุณงามความดีนั้น เห็นได้จากตัวละคร Edward Cullen ที่ความขาวเหนือมนุษย์แสดง
ความมีอภิสิทธิ์และการเป็นผู้มีจิตใจสูงส่งกว่ามนุษย์ทั่วไป ซึ่งตัวละครเป็นภาพแทนของคนผิวขาว
ในสังคมอเมริกันที่ได้ยึดมั่นในความถูกต้องและมีจิตใจที่บริสุทธิ์
การกัดของ Edward Cullen ได้สื่อความหมายที่แตกต่างโดยสิ้นเชิง กับการกัดของ Count
Dracula โดยแนวแวมไพร์รูปแบบเก่าได้แสดงถึงความเป็นแวมไพร์ (vampirism) ในแง่ของการ
ล่อลวงและความเสื่อมทรามในวิถีที่ผิดบาป โดยเฉพาะเรื่องเพศที่ทาให้สังคมชนชั้ นกลางต้อง
แปดเปื้อนด้วยลักษณะตัวละครที่แปลกแยกในทางเชื้อชาติและความไม่บริสุทธิ์ทางเผ่าพันธุ์ ที่
แตกต่างจากกลุ่มชนชั้นกลางผิวขาว การกัดของ Count Dracula นามาซึ่งการเจือปนที่ทาให้เลือด
เกิดความไม่บริสุทธิ์สอดคล้องกับความหวาดกลัวในยุคสมัยวิคตอเรียน (victorian) ต่อโรคติดต่อ
อย่างซิ ฟิลิ สและอื่นๆ ที่ไ ด้ปรับเปลี่ยนมายังสมัยปัจ จุบันด้วยการกัดและแลกเปลี่ยนเลือดและ
ของเหลวจากร่างกายได้กระตุ้นหวาดกลัวโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างเช่นโรคเอดส์
การกัดของ Edward Cullen อยู่ในความหมายที่สูงส่งกว่านั้นคือเป็นการกัดเพื่อ ทาให้
สัง คมบริสุ ทธิ์ และเพื่อรักษาชี วิตของหญิง สาวอันเป็นที่รัก เห็นได้จ ากฉากที่ Edward ทุ่ม เท
สุดกาลังเพื่อยื้อชีวิตของ Bella ด้วยพิษของเขาและได้กัดเธอเพื่อให้ดึงชีวิตเธอกลับมาหลังจาก
ความเจ็บปวดทรมานจากการคลอดลูกสาวที่เป็นลูกผสมแวมไพร์-มนุษย์ ที่ถึงแม้ตลอดเวลาที่ผ่าน
มา Edward ปฏิเสธและไม่อยากให้ Bella กลายเป็นแวมไพร์จนกระทั่งถึงวินาทีสุดท้ายที่การ
เปลี่ยนเธอให้เป็นแวมไพร์เป็นหนทางเดียวที่เหลืออยู่ที่จะทาให้เขาได้เธอกลับคืนมาจากความตาย
ดังนั้นการกัดจึงไม่ใช่ในความหมายของปีศาจอีกต่อไป แต่หากเป็นการกระทาของวีรบุรุษที่เป็น
การช่วยชีวิตคนที่ตนรักนั่นเอง (Jessica M. Landers, 2011: 18-19)
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ตัวละครแวมไพร์ในลักษณะของคนผิวขาวนั้นได้ปรากฏตัวและอยู่บนวิถีเดียวกันในละคร
โทรทัศน์เรื่อง True Blood และ The Vampire Diaries ที่ตัวละครเอกชายที่เป็นแวมไพร์ได้
ถ่ายทอดลักษณะของการมีคุณธรรมประจาใจสื่อความหมายถึงคุณงามความดีของชนชั้นกลาง
ผิวขาวเช่นกัน Bill Compton และ Stefan Salvatore ได้แสดงออกถึงการเป็นผู้ที่มีความอดทน
อดกลั้นต่อความอยากเลือดมนุษย์ และเลือกจะใช้ชีวิตตามวิถีหลักร่วมกับสังคมมนุษย์และปกป้อง
คนที่ตนรัก สิ่งนี้คือการแสดงออกถึงการมีคุณงามความดีเป็นเครื่องประดับอันทรงค่าของระดับ
จิตใจที่สูงส่ง โดยตัวละครต้องดิ้นรนฝ่าฟันความขัดแย้งในตัวของพวกเขาที่ได้แผดเผาและทาลาย
พวกเขาจากข้างในอย่างเจ็บปวดทรมาน
ตัวละครในลักษณะเดียวกันนี้มีมาก่อนแล้วจากภาพยนตร์เรื่อง Interview with the
Vampire: The Vampire Chronicles (1994) โดยตัวละคร Louis de Pointe du Lac เป็นแวมไพร์
ที่มีความชัดเจนเรื่องความขัดแย้ง ที่ทาให้ตัวละครหลงทางและอยู่ในมิติที่ซับซ้อนจนทาให้เกิด
วิกฤตทางอัตลักษณ์ Louis มีความขัดแย้งต่อคู่ตรงข้ามของ มนุษย์ (human) / ปีศาจ (monster)
ในตัวที่มีความรุนแรงจนทาให้ตัวละครเสียการควบคุมและต้องเผชิญกับภาวะจิตใจที่พังทลายอยู่
บ่อยครั้ง โดยความเจ็บปวดทวีความรุนแรงมากขึ้น ตามสถานการณ์ในเรื่อง ภาพยนตร์ได้แสดง
พัฒนาการของ Louis ว่าเขาเป็นผู้ที่มีความท้อแท้และสิ้นหวังอยู่ตลอดเวลาและ Louis แทบจะ
ไม่ได้พบเจอความหวังใดๆ เลยตลอดทั้งเรื่อง เขาใช้ชีวิตโดยปราศจากความสุขทั้งตอนที่เป็นมนุษย์
และตลอดเวลาทีไ่ ด้กลายเป็นแวมไพร์ จน Armand กล่าวถึงตัวตนของ Louis ว่าเขาเป็นแวมไพร์ที่
แตกต่างจากแวมไพร์ทั่วไปด้วยความที่เขามีจิตวิญญาณแบบมนุษย์ มีจิตใจอันบริสุทธิ์และโหยหา
ความรู้สึกของความเป็นมนุษย์มากกว่าที่จะเป็นเพียงแต่แวมไพร์ที่เสมือนกับเป็นพวกอมนุษย์ -อสูร
กาย (nonhuman, monster) ไร้จิตใจดังที่พวกลูกสมุนของ Armand เป็น
ต่อมาคือตัวละครแวมไพร์อีก 2 ตัวจากละครโทรทัศน์แนวแวมไพร์ในอดีต ที่ถึงแม้จะไม่ได้
มีความขาวผิดธรรมชาติเช่น ในภาพยนตร์เรื่อง Interview with the Vampire: The Vampire
Chronicles (1994) แต่ตัวละครทั้งสองก็เป็นตัวเอกแวมไพร์ที่มีลักษณะของการเป็นชายผิวขาวที่
เปี่ยมด้วยคุณธรรมประจาใจได้แก่ Angel และ Spike จากละครโทรทัศน์ชื่อดัง เรื่อง Buffy the
vampire slayer (1997-2003) และ Angel (1999-2004) ที่เริ่มจาก Angel ที่เคยมีอดีตเป็น
Angelus แวมไพร์กระหายเลือดที่ฆ่าคนอย่ างโหดเหี้ยมและบ้าเลือด จนกระทั่งเขาถูกพวกยิปซี
สาปให้เขากลับมามีจิตวิญญาณเป็นของตัวเองอีกครั้ง Angel เป็นตัวละครที่รักความเป็นมนุษย์
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และคอยช่วยเหลือมนุษย์จากภยันอันตรายจากทั้งแวมไพร์และปีศาจอื่นๆ และคอยช่วยเหลือตัว
ละครเอกหญิง Buffy Summers
Angel เลือกละทิ้งจนกระทั่งตัดขาดจากความเป็นแวมไพร์ที่เลวทรามมาสู่ผู้ที่รู้คุณค่าของ
การมีชีวิตแบบมนุษย์ เช่นเดียวกัน Spike ที่ในเนื้อเรื่องส่วนใหญ่เขาเป็นแวมไพร์ตัวร้ายที่มีการ
กระทาสุดแสบและน่ารังเกียจ แต่เมื่อเวลาผ่านไปและถูกทาให้กลายเป็นแวมไพร์ไร้พิษสงด้วยการ
โดนองค์กรลับฝังชิพเข้าในหัวให้ไม่สามารถทาร้ายมนุษย์ได้ก็ยิ่งทาให้ Spike มีพัฒนาการชัดเจน
มากขึ้นกว่า Angel โดย Spike เริ่มต่อสู้เพื่อให้ตนได้วิญญาณกลับคืนมาเพราะความรักที่เขามีต่อ
Buffy และได้ต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กันมาจนกระทั่งศึกสุดท้ายจากเนื้อเรื่องในฤดูการสุดท้ายของ
ละครโทรทัศน์เรื่อง Buffy the vampire slayer ที่เขายอมสละชีวิตเพื่อปกป้องมนุษย์ทั้งปวงก่อนที่
ปากประตูนรกจะถูกเปิดออก และเขาก็ได้ไปเกิดใหม่และร่วมต่อสู้เพื่อปกป้องมนุษย์และความ
ถูกต้องอีกครั้งในละครโทรทัศน์เรื่อง Angel ในฤดูกาลสุดท้าย
ละครโทรทัศน์เรื่อง Moonlight (2007) ได้เสนอบทบาทของตัวละครแวมไพร์ตัวเอกใน
ลักษณะเดียวกับละครโทรทัศน์เรื่อง Buffy the vampire slayer (1997-2003) และ Angel (19992004) โดย Mick St. John เป็นตัวละครเอกชายที่เป็นแวมไพร์และมีลักษณะเป็นคนผิวขาวและมี
ความชิงชังตัวเองที่เป็นแวมไพร์และพยายามปกป้องชีวิตมนุษย์ รวมไปถึงปกป้องชีวิตของผู้หญิงที่
เขารักเช่นเดียวกับ Angel โดยน้อยครั้งมากที่ Mick St. John จะสูญเสียการควบคุมด้านที่เป็น
แวมไพร์ของเขาและเราจะเห็นบุคลิกและบทบาทของเขาที่เป็นแวมไพร์ที่มี คุณธรรมสูงส่ง และเป็น
เทพบุตรรูปหล่อที่มีความเหนือมนุษย์ตลอดเรื่องเช่นกัน
ตัวละครจากทั้ง 4 เรื่องมีลักษณะเหมือนกันด้วยการมีรูปลักษณ์ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของ
การเป็นผู้ชายผิวขาวเช่นเดียวกับตัวละครเอกชายที่เป็นแวมไพร์จากแนวแวมไพร์ร่วมสมัยทั้ง 3
เรื่องด้วยการมี ลั กษณะผสมระหว่างคู่ตรงข้ามระหว่างมนุษย์ (human) / ปี ศาจ-แวมไพร์
(monster-vampire) ที่ขั้วตรงข้ามนี้ไม่ได้ทาหน้าที่แค่ผลักตัวละครดิ้นรนหาทางเข้าสู่ความเป็น
มนุษย์ (humanity) แต่กลับสร้างความสับสนคลุมเครือและความเจ็บปวดจากความขัดแย้งภายใน
จิตใจอย่างสาหัส แรงปรารถนาและความเบื่อหน่ายในชีวิตของแวมไพร์และเห็นการเข่ นฆ่าเป็น
เรื่องเลวร้ายที่ตัวเองเป็นได้เพียงปีศาจก็เป็นปมหลักที่นาตัวละครแวมไพร์เข้าสู่การชาระล้าง และมี
จิตวิญญาณเช่นเดียวกับมนุษย์ ซึ่งได้สร้างรูปแบบของตัวละครเอกชายที่เป็นแวมไพร์ที่ต่างจาก
Count Dracula โดยสิ้นเชิงด้วยการเป็นตัวละครที่มีลักษณะน่าเห็นอกเห็นใจและมีความงดงาม
จากคุณงามความดีจากจิตใจของพวกเขาอย่างเห็นได้ชัด
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แวมไพร์ในแนวร่วมสมัยได้ก้าวออกมาจากความเป็นศูนย์รวมของความเสื่อมทรามและ
เป็นข้อห้ามที่ขัดกับคุณงามความดีของแนวแวมไพร์รูปแบบเก่า โดยแวมไพร์ไม่ได้ถูกหยิบยื่นความ
เป็นอื่นให้อีกต่อไป แต่กลับอยู่ร่วมกับสังคมมนุษย์อย่างกลมกลืน โดยการฆ่าแวมไพร์ในรูปแบบ
เก่านั้นเปรียบเหมื อนกับการฆ่ าความสุ่ม เสี่ยงที่จ ะเป็นภัยต่อสัง คมลงไปด้วย แต่ในปัจ จุ บันนี้
แวมไพร์ตัวเอกได้อยู่ในความหมายของการเป็นผู้มีศีลธรรมและมีจิตใจอันซับซ้อนที่เลือกเก็บกลั้น
ด้านที่เ ป็นปีศ าจร้า ยและแสดงออกอย่างเป็นผู้มี คุ ณธรรมประจ าใจที่สูง ส่ ง ตามกรอบที่สัง คม
ต้องการและยังคงรักษามันเอาไว้ได้ โดยเป็นไปตามอุดมการณ์ที่ให้คุณค่ากับตนในฐานะของการ
เป็นคนผิวขาวชนชั้นกลางที่มีความดีงามที่เท่ากับเป็นการเสริมย้าต่อเงื่อนไขที่เป็นบรรทัดฐานและ
กฎเกณฑ์ที่สังคมพึงปรารถนาจะมีนั่นเอง
4. ระบบคิดเรื่องบทบาททางเพศ
แวมไพร์ ใ นรู ปแบบเก่ า ๆ ตั้ง แต่ ฉบั บ ต านาน เรื่ อ งเล่า จนกระทั่ ง นวนิ ย ายต่ า งๆ จนถึ ง
ต้นแบบอย่าง Dracula ค.ศ. 1897 ผลงานของนักเขียน ชื่อก้องโลก Bram Stoker และอีกหลายๆ
เรื่องที่เป็นภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ต่อจากนั้น แวมไพร์ในรูปแบบเก่าได้ถูกถ่ายทอดและวาง
อยู่บนการสื่อถึงความหวาดกลัวต่อความต่างจากภายนอกและความเสื่อมถอยในศีลธรรมของคน
ในสังคม โดยเฉพาะในเรื่องความรู้สึกที่พุ่งพล่านจากความความอดกลั้นและเก็บกดในเรื่องเพศซึ่ง
สามารถเปรียบได้ว่าความเป็นแวมไพร์ (vampirism) นั้นคือสิ่งที่แสดงถึงความเป็นอื่นต่อคุณงาม
ความดีของสังคมเอาไว้และเป็นจุดรวมของสิ่งที่สังคมไม่ยอมรับและคัดค้านจนกระทั่งเป็นสิ่งที่ผิด
บาป
ภาพของแวมไพร์รูปแบบเก่ามั กจะเสนอถึงความหมกมุ่ นในเรื่องเพศที่ม ากล้นจนเป็น
ความเสื่อมทรามที่ขัดกับมาตรฐานของสังคม โดยเมื่อมองย้อนไปถึงสั งคมชนชั้นกลางที่ถือว่าตน
เต็ ม เปี่ ยมด้ วยความดีง ามทั้ ง จิ ต ใจและการแสดงออกนั้น ก็ เท่ ากั บ ว่า แวมไพร์ คือ รู ปแบบการ
ตอบสนองต่อความอดทนและแรงต้านทานต่ออารมณ์ทางเพศของคนในสังคมที่วัฒนธรรมได้กด
เอาไว้ โดยในเรื่อง Dracula ได้เสนอว่าเรื่องเพศนั้นคือความหมายของชนชั้นกลางในยุควิคตอเรียน
(victorian era) ที่ได้สื่อถึงการเจริญเติบโตในวุฒิภาวะและการมีความต้องการทางเพศต่อเพศตรง
ข้ามที่ Dracula ได้นาความเป็นแวมไพร์ (vampirism) เข้ามาแพร่ระบาดในเชิงชีววิทยา เสมือน
เป็นการลงโทษชนชั้นกลางที่มีแต่ความอัดอั้นและอดกลั้นต่อแรงปรารถนาที่เป็นพื้นฐานของมนุษย์
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และได้นามาซึ่งเรื่องเพศที่วิปริตและเสี่ยงอันตรายที่เข้าถึงสัญชาติญาณดิบ (Julia Pearlman,
2010 : 17-18)
The Twilight Saga เป็นภาพยนตร์ชุดแนวแวมไพร์ร่วมสมัยเรื่องแรกที่เปิดตัวมาพร้อมกับ
ความชัดเจนในเรื่องแนวคิดแบบอนุรักษ์นิยมในเรื่องเพศของวั ยรุ่นอเมริกันที่ได้สร้างอุดมการณ์
เรื่องความเหมาะสมในความสัมพันธ์ทางเพศ และบทบาทที่เหมาะสมของความเป็นผู้หญิงในอุดม
คติที่ได้ย้อนกลับไปสู่วิถีแห่งชนชั้นกลางอเมริกันในยุค 1950s’ ทั้งเรื่องค่านิยมการใช้ชีวิตใน
ครอบครัวและการให้ความหมายกับความรักที่แท้จริงที่ถ่ายทอดให้หญิงสาววัยรุ่นได้ซึมซับเรื่อง
การบัง คับจิ ตใจของตนเองในเรื่องเพศ และการตระหนักถึงบทบาทของความเป็นแม่ ที่จะเป็น
บทบาทสาคัญในอนาคต โดยใช้ตัวละคร Bella Swan มาสื่อสารกับพวกเธอว่าอานาจของความ
เป็นหญิงที่พวกเธอถือครองอยู่นั้นจะมีความชัดเจนในตอนท้ายที่เป็นเป้าหมายสูงสุดของผู้หญิงนั่น
คือการแต่งงานและให้กาเนิดบุตร ภาพยนตร์ได้ถ่ายทอดภาพอันสวยงามของการแต่งงานและการ
เป็นแม่ที่ดีให้แก่กลุ่มผู้ชมที่เป็นหญิงสาววัยรุ่นที่ได้ถูกดึงเข้าสู่กรอบของความเป็นอนุรักษ์นิยม
(Jessica M. Landers, 2011, 2010 : 48)
ทั้ง The Twilight Saga, The Vampire Diaries และ True Blood ได้สร้างตัวละครหญิง
ในลักษณะเดียวกันที่ได้สวนทางกับตัวละครหญิงในภาพยนตร์และละครโทรทัศน์อเมริกันหลายๆ
เรื่องที่มักจะใช้ตัวละครหญิง ที่มีความโดดเด่น เป็นสาวร้อนแรงแต่งตัวตามแฟชั่นราคาแพง และมี
วาจาและท่าทางที่ก๋ากั่นจนกลายเป็นความเคยชินถึงลักษณะของพลังหญิงที่เผ็ดร้อนจนไร้สาระ
โดยทั้ง 3 เรื่องสร้างความแตกต่างด้วยตัวละครหญิงที่ไม่ได้อยู่ในลักษณะดาษๆ ดังกล่าว แต่เป็น
ตัวละครหญิ ง ที่มี ความธรรมดาและติดจะดูหม่ นหมองกับสิ่ง ที่ตนต้องเผชิญ และทาให้มี มิ ติที่
ซับซ้อนจากประสบการณ์ที่ทาให้ พวกเธอโตขึ้น ถึงแม้ว่า Bella Swan จะมีความแตกต่างกับ
Sookie Stackhouse และ Elena Gilbert อยู่บ้างที่เธอมีความอ่อนแอและแปลกแยกไร้ความมั่นใจ
มากกว่า แต่ทั้ง 3 ก็มีลักษณะร่วมของการมีคุณค่าในตัวเองที่พวกเธอมีความโดดเด่นและเป็นเป้า
สนใจของผู้ชายหลายๆ คนในเรื่อง
ทั้ง Bella, Sookie และ Elena คือลักษณะของผู้หญิงที่คล้ายกับเป็นสัญลักษณ์ทางเพศที่
สังคมอเมริกันกาลังมองหา ซึ่งพวกเธอไม่ได้ตระหนักรู้ถึงสิ่งนี้มากนักแต่ยังคงใช้ชีวิตไปตามปกติ
และมีความสมวัยที่ถึงแม้ Sookie จะแตกต่างจาก Elena และ Bella ที่เธออยู่ในวัยผู้ใหญ่กว่า แต่
Sookie ก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับผู้ชายมาก่อนและเป็นคนหวงศักดิ์ศรีของตัวเองมากพอสมควร
สิ่งนี้ตัวละครทั้ง 3 มีคุณค่าให้ผู้ชายเกิดความสนใจและปรารถนาถึงพวกเธอทั้งความดีและการมี
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คุณค่าในตัวเองมากกว่าจะเป็นเพียงสองสิ่งที่สังคมอเมริกันตีค่าของผู้หญิงว่าให้ เลือกเป็นระหว่าง
การเป็นผู้บริสุทธิ์หรือเป็นพวกสาส่อนทางเพศ
แม้ว่า Sookie และ Elena จะมีความสัมพันธ์ทางเพศกับชายคนรักก่อนแต่งงาน แต่พวก
เธอก็ตั้งมั่นอยู่บนความรักที่แท้จริงภายใต้ความสัมพันธ์ที่ผูกมัดแบบชายหญิงที่คบหาดูใจกันอย่าง
ซื่อสัตย์ สิ่งนี้จึงไม่ถือว่ าเป็นการประพฤติผิดหรือไม่เหมาะสมในความหมายของความมีเสรีทาง
เพศจนเป็นการลดคุณค่าในตัวเอง ซึ่งในสังคมอเมริกันยึดถือลักษณะความสัมพั นธ์ระหว่างชาย
หญิงเป็นที่ตั้ง และสิ่งนี้ชี้ให้เห็นถึงโครงสร้างทางสังคมที่ยังคงเหมือนเดิมและยากจะเปลี่ยน โดยได้
กาหนดบทบาทลงไปอย่างชัดเจนเรื่องการที่ผู้หญิงจะมีความเป็นรองต่อผู้ชายที่มีความแข็งแรงที่
เป็นผู้ที่มีอานาจมากกว่า และต้องสามารถเป็นผู้ปกป้องดูแลและให้เกียรติต่อพวกเธอที่เป็นคู่ครอง
ของเขาเช่นกัน (Jessica M. Landers, 2011, 2010: 53-54)
ตัวละครหญิงทั้ง 3 ได้แสดงภาพของผู้หญิงในอุดมติที่เติมเต็มความหมายที่ดีให้แก่สังคม
ในเรื่องของการดูแลเอาใจใส่ด้วยจากคุณค่าในตัวของเธอเองที่ทาให้แวมไพร์ตัวเอกรู้สึกอยากจะ
ปกป้องทั้งตัวเธอและคุณค่าจากภายในเอาไว้ ซึ่งได้เสริมย้าถึงความเป็นชนชั้นกลางผิวขาวที่มี
ความประพฤติแบบผู้หญิงที่ดีและมีความเป็นผู้หญิงที่สังคมคาดหวังให้พวกเธอเป็นมากกว่าอยู่ใน
ภาพของสาววั ย รุ่ น ไร้ ส าระเช่ น ที่ สื่ อ อเมริ กั น ชอบล้ อ เลี ย นอยู่ ต ลอดเวลา และได้ ส วนกระแส
ภาพลักษณ์และความหมายต่างๆ ที่เป็นภาพคุ้นชินของสังคมอเมริกันต่อความเป็นวัยรุ่ นอย่าง
ชัดเจน โดยลักษณะความเป็นคนผิวขาวที่ดีก็ปรากฏในตัวละครเอกชายที่เป็นแวมไพร์เช่นกัน โดย
พวกเขาเป็นเสมือนคนที่มาจากความปรารถนาของผู้หญิงทุกคนด้วยลักษณะของเจ้าชายในนิยาย
ชวนฝันที่ผู้อ่านใช้อ่านเพื่อหนีจากความจริ งของโลกที่ไม่เป็นไปตามที่พวกเขาคาดหวังเพียงชั่วครู่
ซึ่งก็คือการหมายปองต่อผู้ที่มี บุคลิกของความเป็นผู้ชายที่ชวนใฝ่ฝันถึงและมีความปรารถนาดี
อย่างแท้จริงต่อผู้หญิงที่พวกเขารัก (Jessica M. Landers, 2011: 56-58)
ตัวละครแวมไพร์ Edward Cullen ได้เป็นตัวละครที่สร้างความหมายที่แตกต่างในเรื่องการ
ตอบสนองต่อความต้องการทางเพศ โดยเขาได้ยึดถือประเพณีในแบบการเป็นผู้ชายหัว โบราณ ซึ่ง
Edward กลายเป็นตัวละครที่เป็นที่ใฝ่ฝันถึงของวัยรุ่นผู้หญิงชาวอเมริกันอย่างมากด้วยเขาปฏิเสธ
การมีเพศสัมพันธ์กับ Bella Swan จนกระทั่งหลังจากเข้าพิธีวิวาห์ ซึ่งทาให้ผู้หญิงมากมายอยาก
สัมผัสถึงจิตใจที่มีความแข็งแกร่งและเป็นลูกผู้ชายของเขาที่ได้ล้มล้างภาพของแวมไพร์แบบเก่า
ออกไปอย่างสิ้นเชิง และแทนที่ด้วยการปลูกฝังความดีงามในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์เฉพาะในชีวิต
แต่งงานให้วัยรุ่นสมัยใหม่ได้ยึดถือเป็นแบบอย่าง โดยเสริมย้าว่าถึงแม้จะไม่ได้แต่งงานแต่การมี
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เพศสั ม พั น ธ์ อ ย่า งเสรีต ามค่ านิ ย มของหนุ่ ม สาวสมั ย ใหม่ นั้น ไม่ ใช่ สิ่ ง ที่ ดี โดยแวมไพร์ใ นแบบ
ร่วมสมัยก็มีความต้องการทางเพศไม่แพ้แวมไพร์ในรูปแบบเก่า แต่เนื้อเรื่องได้ถ่ายทอดความหมาย
ของความสัมพันธ์ทางเพศว่าต้องอยู่ภายใต้การผูกมัดในเรื่องของความรักและความพร้อมที่จะใส่
ใจและสามารถรับผิดชอบชีวิตของตนได้อย่างสมบูรณ์
Bill Compton และ Stefan Salvatore ก็อยู่ในลักษณะเช่นเดียวกับ Edward Cullen ด้วย
ลักษณะของการเป็นสุภาพบุรุษที่มีความอ่อนโยนต่อหญิงสาวคนรักและคอยปกป้องพวกเธอด้วย
ความรักและชีวิตของพวกเขา ซึ่งสิ่งนี้แสดงออกถึงบทบาททางเพศของความเป็นผู้ชายที่มีจิตใจอัน
เข้มแข็งที่รับผิดชอบและนาพาหญิงสาวที่ตนรักไปสู่สภาวะหนทางที่ดี แสดงออกถึงความเป็นผู้นา
ที่ให้พวกเธอได้พึ่งพา และนาไปสู่สถานะของความเป็นผู้ชายที่แท้จริงอีกต่อหนึ่ง ตัวละครชายทั้ง 2
ตัวนี้ ถึงแม้ว่าจะมีมิติที่ซับซ้อนกว่า Edward Cullen และมีความธรรมดาแบบแนบเนียนกับบริบท
ของความเป็นจริงมากกว่า แต่ตัวละคนทั้ง 3 ก็มีลักษณะที่สอดคล้องกันดังกล่าวที่ได้นาให้พวกเขา
อยู่ในภาพของผู้ ช ายในอุดมคติที่มี รูปลักษณ์และจิ ตใจที่ดีเป็นที่ใฝ่ฝัน ถึง ของบรรดาหญิง สาว
เช่นกัน
แวมไพร์รูปแบบเก่าได้ดาเนินลักษณะของแวมไพร์ในภาพที่หยาบช้าทั้งการกัด ดูดเลือด
และการมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนที่ใช้ความรุนแรงจนถึงขั้นเสี่ยงที่อาจจะเสียชีวิต โดยในธรรมเนียม
ทางศาสนาแบบยุคสมัยเก่าได้กาหนดให้เพศหญิงครองตนให้เป็นผู้บริสุทธิ์ไร้มลทิน แต่แวมไพร์
ไม่ได้เข้ามาเพียงเพื่อล่อลวงความไร้เดียงสาของเพศหญิงเท่านั้น แต่ยังคุกคามสถานะของเพศชาย
ด้วยเช่นกัน โดยเห็นได้จากการกระทาของ Count Dracula ที่กระทาอย่างต่าทรามกับหญิงที่มี
คู่ครองแล้วด้วยการใช้เสน่ห์สะกดเพื่อกระตุ้นความต้องการทางเพศของพวกเธอให้พุ่งพล่านมาก
ขึ้น แตกต่างจากแนวแวมไพร์ร่วมสมัยที่ความเป็นแวมไพร์ของตัวละครเอกอย่าง Edward Cullen
นั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นคริสเตียนที่ดีและสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาก็ไม่สามารถ
ทาอันตรายแวมไพร์รูปแบบใหม่ได้เช่นกัน ซึ่ง Edward ไม่ได้มีความต้องการจะพรากความบริสุทธิ์
ของ Bella ไปก่อนที่จะแต่งงานกัน โดยสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าแวมไพร์ไม่ได้ทาให้สังคมติดเชื้อแห่ง
ความเสื่อมทราม แต่ได้ทาให้สังคมเข้าถึงศีลธรรมอันดีให้ได้พิจารณาเป็นแบบอย่างแก่วัยรุ่นยุค
ใหม่
แวมไพร์แ นวร่ว มสมั ย ได้ สร้ างรูป แบบที่ ย้าถึ ง บทบาททางเพศของเพศหญิ ง โดย The
Twilight Saga ได้ใช้ตัวละคร 2 ตัวในการสื่อความหมายถึงความเป็นผู้หญิงที่ดีด้วยการเป็ นผู้ที่ว่า
นอนสอนง่าย เป็นภรรยาและเป็นแม่ที่ดีที่คอยดูแลบ้านและบารุงสุขในครอบครัว Esme Cullen
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เป็นตัวละครที่มีลักษณะดังกล่าวชัดเจนมากจากการที่เธอเป็นแม่ที่อยู่ดูแลบ้านและลูกๆ ของเธอที่
ความเป็นแวมไพร์ไ ม่ได้แปลเปลี่ยนให้ความหมายของความเป็นแม่และเป็นภรรยานั้นต้ องถูก
บิดเบือนไปเป็นอย่างอื่น รวมถึง Bella ที่ไม่ได้แสดงออกถึงการทาให้ภาพของผู้หญิงที่เป็นความ
คาดหวัง ของสั ง คมต้องแปดเปื้อนเช่ นกัน แต่ไ ด้แสดงออกถึง ภาพของการเป็นแม่ เช่ นเดียวกับ
Esme ที่ตัว Bella เองยอมทนต่อความเจ็บปวดอย่างสาหัสและสละชีวิตเพื่อให้กาเนิดลูกสาวของ
ตน โดยสิ่งเหล่านี้ได้ล้มล้างเรื่องเพศและความน่ารังเกียจในการแสดงออกทางเพศอย่างเร่าร้อน
ของตัวละครหญิงแวมไพร์ในรูปแบบเก่า ซึ่งลักษณะใหม่นี้ได้สะท้อนค่านิยมอันเป็นสังคมแบบ
อนุรักษ์นิยมที่รักษาความดีงามให้เข้าถึงสังคมในอุดมคติให้แก่วัยรุ่นเช่นกัน
Sookie Stackhouse และ Elena Gilbert จากละครโทรทัศน์เรื่อง True Blood และ The
Vampire Diaries ได้สร้างความแตกต่างจาก Bella Swan ด้วยการปลดปล่อยตัวเองออกมาจาก
การกดขี่และการมองโลกด้วยความเป็นจริงที่ทั้ง 2 มีความคิดแบบผู้หญิงสมัยใหม่ โดยลักษณะ
เช่นนี้เราได้พบเห็นกันมาก่อ นแล้วจาก Buffy Summer ตัวละครเอกหญิงจากเรื่อง Buffy the
vampire slayer (1997-2003) ที่ตัวละครทั้ง 3 นี้อยู่ในภาพเดียวกันของความเป็นผู้หญิงแกร่ง มี
ความทะนงตนและเชื่อมั่นในตัวเองสูง อีกทั้งเป็นสาวบริสุทธิ์จนกระทั่งได้พบกับแฟนหนุ่มที่เป็น
แวมไพร์ที่ทั้งคู่ตกหลุ มรักกันและฝ่าฟันอุปสรรคด้วยกัน ซึ่งแตกต่างจากความรักระหว่าง Bella
และ Edward และระหว่าง Mina Murray และ Jonathan Harker ที่ยึดถือประเพณีเกี่ยวกับวิถีของ
ความสัมพันธ์ที่ต้องผูกมัดและยืนยาวจนถึงการแต่งงานใช้ชีวิตคู่ด้วยกัน
ทั้ง Buffy, Sookie และ Elena แตกต่างจาก Bella และ Mina ด้วยความแข็งแกร่งเปี่ยม
ด้วยพลัง และการปกครองตนเองเหนือการควบคุมและพึ่งพาผู้ชาย ซึ่งตัวละครทั้ง 3 ได้ยอมรับ
ความจริงที่ว่าผู้ชายยังคงเป็นผู้ที่แข็งแกร่งและสามารถให้ความมั่นคงและความปลอดภัยกับพวก
เธอได้ แต่พวกเธอก็เลือกที่จะสวนทางกับสิ่งเหล่านี้และก้าวเข้าสู่ความเป็นผู้หญิงสมัยใหม่ที่เท่า
เทียมเพศชาย ถึงแม้ว่าพวกเธอต้องตกอยู่ในสถานการณ์เลวร้ายและได้รับความช่วยเหลือจากตัว
ละครเอกชายที่เป็นแวมไพร์อยู่ครั้งแล้วครั้งเล่า แต่ก็ไม่ได้แปลว่าพวกเธอเลือกจะพึ่งพาผู้ชายอย่าง
เดียว โดยพวกเธอก็ยืนหยัดสู้จนสุดกาลังเพื่อปกป้องตัวเองและคนรอบข้างอยู่บ่อยครั้ง สิ่งนี้ได้
เสริ ม ย้ าถึง การเป็น ผู้ ห ญิ ง ในอุ ด มคติข องยุ ค สมั ย ใหม่ ที่ ไ ม่ ใ ช่ ผู้ ต ามต่ อ เพศชายอี ก ต่อ ไป และ
ถึงแม้ว่าพวกเธอจะเป็นผู้หญิงที่อ่อนไหวปรารถนาจะมีความรักแต่ก็ไม่ได้ปล่อยให้ความรักมา
บดบังคุณค่าของตนที่พวกเธอต้องการผู้ชายดีๆ คอยอยู่เคียงข้างแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเธอ
ต้องมีผู้ชายคอยปกป้องเพื่อให้ตนมีชีวิตรอดเช่นที่ Bella เป็นเช่นกัน
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แม้ว่า Buffy, Sookie และ Elena จะมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานแต่ตัวละครทั้ง 3 ก็ไม่ได้ถูก
เสนอในภาพของผู้หญิงที่สาส่อนทางเพศแต่อย่า งใด หากแต่ตัวละครทั้ง 3 ได้มองเห็นคุณค่าของ
ตัวเองและมีจุดยืนที่มั่นคงชัดเจนในเรื่องความสัมพันธ์ ที่มีความรักที่แท้จริงและความผูกพันที่
ชัดเจนแข็งแกร่งกับตัวละครเอกชายที่เป็นแวมไพร์ ซึ่งได้เสริมให้พวกเธอเป็นผู้หญิงที่มีศักดิ์ศรีและ
มีคุณธรรมในเรื่องความซื่อตรงในการรับผิดชอบต่อความสัมพันธ์แตกต่างจาก Bella ที่ถึงแม้จะ
ครองความบริสุทธิ์เอาไว้จนถึงชีวิตแต่งงาน แต่ก่อนหน้านั้นเธอก็เป็นผู้หญิงโลเลและไม่มั่นคงที่
บางครั้งคล้ายกับเป็นผู้หญิงหลายใจ
บทบาทของความเป็นแม่นอกจาตัวละคร Esme Cullen แล้ว ตัวละครเอกหญิงจากแนว
แวมไพร์ร่วมสมัยทั้ง 3 เรื่องก็ได้แสดงถึงสิ่งนี้เช่นกัน Elena Gilbert ได้แสดงถึงการเป็นแม่และเป็น
ผู้ดูแลน้องชายและปกป้องเขาทุกวิถีทางด้วยชีวิตของเธอแทน Grayson และ Miranda Gilbert ผู้
เป็นพ่อแม่ที่เสียชีวิตในอุบัติเหตุทางรถยนต์ และยังต้องสูญเสีย Jenna Sommers ผู้เป็นน้าและ
เป็ น ผู้ ป กครองเพี ย งคนเดี ย วที่ ไ ด้ ส ละชี วิ ต ปกป้ อ งเธอและน้ อ งชายไว้ เช่ น เดี ย ว กั น กั บ
Sookie Stackhouse ที่ไม่ได้มีความผูกพันทางสายเลือดกับ Jessica Hamby แต่ก็ต้องทาหน้าที่
เป็นผู้ปกครองของเธอร่วมกับ Bill Compton อีกทั้ง Sookie ยังต้องรับบทบาทของการเป็นผู้ดูแล
ครอบครัวและบ้า นหลั ง จากที่ Adale Stackhouse ยายของเธอถูก ฆาตกรรม เหมื อ นกั บ
Buffy Summmer ตัวละครเอกหญิงรุ่นก่อนที่ได้ทาหน้าที่เป็นแม่ดูแล Dawn Summer น้องสาว
ของเธอทั้งเรื่องชีวิตส่วนตัว การเรียนและค่าใช้จ่ายหลังจากที่แม่ของเธอเสียชีวิ ตไป ซึ่งสิ่งเหล่านี้
เป็นการเสริมย้าบทบาทของเพศหญิงและเสริมย้าสถานะนั้นในโลกของความเป็นจริงไปในคราว
เดียวกัน (Julia Pearlman, 2010 : 28-29)
สิ่งที่ทั้ง 3 เรื่องได้สะท้อนออกมาเหมือนๆ กันคือการต่อต้านความเสรีเกินเหตุในเรื่องเพศ
ของวัยรุ่นอเมริกัน โดยได้ปลูกฝั งทั้งอุดมการณ์การเป็นวัยรุ่นที่ดีและบทบาทของผู้หญิงในอุดมคติ
ที่ถูกต้องทั้งในแบบเก่าและแบบใหม่ ไม่ใช่การยึดถือเรื่องเพศที่ไม่แยแสถึงประเพณีหรือข้อผูกมัด
ในความสัมพันธ์และการรับผิดชอบตัวเองในภาพที่เป็นลบเช่นแนวแวมไพร์แบบเก่าได้เสนอ ย้าถึง
การให้คุณ ค่ากับตนเองในวัยรุ่นผู้หญิง ที่ควรใส่ใจและมี ความมั่ นคงเป็นตัว ของตัวเองอย่างมี
ศักดิ์ศรีมากกว่าเป็นเพียงวัตถุทางเพศ และปลูกฝังให้วัยรุ่นชายรู้จักให้เกียรติและแสดงออกอย่าง
เป็นสุภาพบุรุษที่เห็นคุณค่าของความสัมพันธ์และเป็นผู้นาและมีความแข็งแกร่งที่สามารถปกป้อง
เกียรติและศักดิ์ศรีของคนที่ตนรักด้วยเช่นกัน
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั อภิปราย และข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง “สัมพันธบทในภาพยนตร์และละครโทรทัศน์อเมริกันแนวแวมไพร์ร่วมสมัย ”
เป็นการวิจั ยโดยใช้การวิเคราะห์ตัวบท (Textual Analysis) ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
ภาพยนตร์ แ ละละครโทรทั ศ น์ ทั้ ง หมด 3 เรื่ อ งเป็ น หลั ก และเสริ ม ด้ ว ยการใช้ วิ ธี วิ จั ย เอกสาร
(Documentary Research) เพื่อศึกษาข้อมูลในแง่มุมอื่นๆ โดยใช้แนวคิด การเล่าเรื่อง แนวคิด
สัมพันธบท และทฤษฏีมายาคติ ร่วมด้วยข้อมูลเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่อง Dracula และข้อมู ล
เกี่ยวกับภาพยนตร์และละครโทรทัศน์อเมริกันแนวแวมไพร์ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาวิเคราะห์

สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาสามารถสรุปผลการวิจัยได้ตามจุดประสงค์ดังนี้
1. เพื่อวิเคราะห์ลักษณะสัมพันธบทการเล่าเรื่องระหว่างแนวแวมไพร์รูปแบบเก่าที่มีมา
ก่อนและแนวแวมไพร์ร่วมสมัย พบว่า จากตัวบทต้นแบบสู่ตัวบทร่วมสมัยมีการเปลี่ ยนแปลงใน
ลั ก ษณะสั ม พั น ธบททั้ ง การคงเดิ ม การขยายความ การตั ด ทอน และการ ปรั บ เปลี่ ย น
โดยองค์ประกอบในการเล่าเรื่องที่มีการเปลี่ยนแปลงชัดเจนที่สุด มีดังต่อไปนี้;
1.1 โครงเรื่อง (plot) พบว่ามีการคงเดิมด้วยการเล่าเรื่องแบบเล่าตามลาดับเวลา
ลดทอนความระทึกขวัญ-สยองขวัญลงและเพิ่มเติมและยกเรื่องความรักขึ้นมามีความสาคัญเป็น
อันดับ 1 และปรับเปลี่ยนให้แนวเรื่องมีการเชื่อมโยงกับเนื้อหาเหนือธรรมชาติรูปแบบอื่นและแวม
ไพร์ได้อยู่ร่วมกับสังคมนุษย์
1.2 ตัวละคร (character) พบว่ามีการปรับเปลี่ยนโดยใช้แวมไพร์เป็นตัวละคร
หลักในบทบาทพระเอกไม่ใช่ตัวร้ายหลัก โดยตัดทอนความน่ากลัวของตัวละครออกไปและเพิ่มมิติ
ที่ซับซ้อนทางอารมณ์มากขึ้นและเสนอในรูปลักษณ์ที่สวยงามไม่ใช่ปีศาจ มีการเพิ่มเติมตัวละคร
เอกชายตัวที่ 2 เข้ามา อีกทั้งเพิ่มลักษณะเหนือธรรมชาติและยกระดับความสาคัญของตัวละคร
หญิงเป็นศูนย์กลางของการดาเนินเรื่อง
1.3 ฉาก (setting) พบว่ามีการตัดทอนความน่ากลัวของฉากออกและปรับเปลี่ยน
ให้เป็นฉากเป็นเมืองสมมุ ติที่มี ความเจริญแต่แยกตัวออกจากสังคมใหญ่ ใช้ ฉากเล่าเรื่องใน 2
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ช่วงเวลา และเพิ่ม เติมการมี ประวัติศาสตร์อันยาวนานและมี เรื่องราวเหนือธรรมชาติในละคร
โทรทัศน์ทั้ง 2 เรื่อง
อีกทั้ง การสร้างตัวละครแวมไพร์ (vampire character creation) พบว่ามีลักษณะคงเดิม
เกือบทุกประการแต่ปรับเปลี่ยนในความหมายให้ความเป็นแวมไพร์ (vampirism) แสดงออกถึงการ
เข้าใกล้ความเป็นมนุษย์และมีความพิเศษเหนือกว่ามนุษย์ที่น่าหลงใหลมากขึ้น มีการตัดทอน
ความหมายของความเป็นสิ่ ง เหนือธรรมชาติแบบภูตผีออกไปเพิ่ม เติม ลักษณะที่แตกต่างจาก
รูปแบบเก่า
องค์ ป ระกอบการเล่ า เรื่ อ งที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงแบบสั ม พั น ธบทที่ ชั ด เจนเป็ น
รองลงมา มีดังต่อไปนี้ ;
1.4 แก่นเรื่อง (theme) พบว่ามีการคงเดิมด้วยแก่นเรื่ องประเภทความรัก (love
theme) ตัดทอนแก่นเรื่องประเภทต้านกระแสหลัก (outcast theme) แต่ดัดแปลงให้มีการผสมแก่น
เรื่องรองประเภทศีลธรรมจรรยา (morality theme) และแก่นเรื่องประเภทต้านกระแสหลัก ในละคร
โทรทัศน์ 1 เรื่อง แต่ก็ไม่ได้มีความชัดเจนมากนัก
1.5 ความขัดแย้ง (conflict) พบว่ามีการคงเดิมด้วยความขัดแย้งระหว่างบุคคล
แต่เพิ่มเติมว่าเป็นความขัดแย้งระหว่างแวมไพร์ด้วยกันหรือระหว่างแวมไพร์และสิ่งเหนือธรรมชาติ
แบบอื่นๆ และตัดทอนความขัดแย้งกับพลังภายนอกออก
1.6 สัญลักษณ์ (symbol) พบว่า มี การคงเดิ ม ในเรื่ อ งการสื่ อถึ ง เรื่ อ งเพศ แต่ ไ ด้
ตัดทอนความหมายด้านลบออกไปและปรับเปลี่ยนให้อยู่ในความหมายด้านบวกที่สื่อไปถึงเรื่อง
ความรักมากขึ้น
1.7 มุมมองในการเล่าเรื่อง (point of view) พบว่ามีการตัดทอนรูปแบบการ
เล่าเรื่องแบบ Epistolary Novel เหลือเพียงการใช้มุมมองแบบรู้รอบด้านเพียงรูปแบบเดียว
2.เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบที่เป็นลักษณะพิเศษเฉพาะของการเล่าเรื่องแนวแวมไพร์ร่วม
สมัยที่เป็นพัฒนาการอีกรูปแบบหนึ่งของภาพยนตร์และละครโทรทัศน์แนวแวมไพร์ พบว่า
ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์อเมริกันแนวแวมไพร์ร่วมสมัยทั้ง 3 เรื่อง มีลักษณะที่เป็น
รูปแบบเฉพาะทั้งหมด 5 ลักษณะ ได้แก่
2.1 เล่าเรื่องด้วยความรักของชายหญิง (heterosexual romance narrative)
พบว่าแนวแวมไพร์ร่วมสมัยมีการเล่าเรื่องด้วยโครงเรื่องแบบมาตรฐานที่เน้นความรักระหว่างตัว
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ละครเอกเอกชายที่เป็นแวมไพร์รูปงามและตัวละครหญิงเอกที่เป็นมนุษย์ รวมถึงความรักของคู่ตัว
ละครรองอื่นๆ ที่เสนอความโรแมนติคและอ่อนไหว โดยตัวละครต้องร่วมกันฝ่าฟันอุปสรรครวมถึง
ปัญหารักสามเส้าด้วย
2.2 การลบเลือนเส้นแบ่งความหมายแห่งคู่ตรงข้าม (blurring of the binaries
oppositions) พบว่าทั้ง 3 เรื่องได้เลือนเส้นแบ่งคู่ตรงข้ามและผลักให้องค์ประกอบต่างๆ โดยเฉพาะ
มิติทางความคิดของตัวละครให้เข้าสู่ลักษณะผสม (hybrid) ที่สร้างความคลุมเครือในการแบ่งแยก
ความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ดีและสิ่งที่ชั่วร้าย ความถูกต้องกับความผิดศีลธรรม รวมถึงความเป็น
มิตรและศัตรูระหว่างตัวละคร 2 ฝ่าย
2.3 แก่นเรื่องของแรงปรารถนาต่อความเป็นมนุษย์ (theme of humanity) พบว่า
ในการลบเลือนเส้นแบ่งระหว่างมนุษย์ (human) / สัตว์ (animal) และ มนุษย์ (human) / ปีศาจ
(monster) ได้สร้างความหมายของความเป็นมนุษย์ (humanity) ให้เหนือกว่าความเป็นแวมไพร์
(vampirism) ที่ผลักให้ตัวละครแวมไพร์มีความซับซ้อนและมีความใกล้เคียงกับมนุษย์มากขึ้น
2.4 ตัวละครหญิงที่เป็นจุดศูนย์กลางของเรื่อง (female character as narrative
center) พบว่าทั้ง 3 เรื่องได้ใช้ตัวละครเอกหญิงที่มีลักษณะผสม (hybrid) ระหว่างมนุษย์ (human)
/ ไม่ใช่มนุษย์ (nonhuman) เป็นหลักมาเป็นจุดศูนย์กลางของเรื่องที่มีความพิเศษให้ตัวละครเอก
ชายที่เป็นแวมไพร์ต้องตามหาและมีบทบาทความสาคัญที่กาหนดทิศทางและเป็นกุญแจสู่การไข
ปริศนาต่างๆ ของเรื่อง
2.5 ตัวละครแวมไพร์ที่มีความงามเหนือกว่า (vampire as more beautiful
character) พบว่า ตัวละครแวมไพร์จากทั้ง 3 เรื่อง โดยเฉพาะตัวละครชายมีรูปลักษณ์ภายนอกที่
งดงามชวนหลงใหล และมีความพิเศษด้วยความขาวเกินมนุษย์รวมถึงลักษณะของตัวละครที่เป็น
คนขาวที่มีบทบาทมากกว่าและอยู่ในภาพที่ดีและโดดเด่นกว่าตัวละครผิวสี
3. เพื่อวิเคราะห์ระบบคิด ของสังคมที่สะท้อนจากภาพยนตร์และละครโทรทัศน์อเมริกัน
แนวแวมไพร์ร่วมสมัย
3.1 ระบบคิดเรื่องความงามของรูปลักษณ์ พบว่า ความงามของตัวละครแวมไพร์
จากทั้ง 3 เรื่อง ได้ถ่ายทอดระบบคิดเรื่องการคงความสวยงามของรูปลักษณ์ภายนอกที่เป็นการฝืน
ธรรมชาติด้วยวิธีการต่างๆ ที่เป็นสิ่งที่คุ้นชินที่สังคมได้ให้ความหมายว่าการมีความงามนั้นเป็นการ
รักษาอัตลักษณ์และเป็นการให้คุณค่ากับตนเองในการใช้ชีวิตในปัจจุบัน
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3.2 ระบบคิดเรื่องการแบ่งแยกสีผิว พบว่า ตัวละครแวมไพร์จากทั้ง 3 เรื่องทั้งที่มี
ความขาวเหนือมนุษย์หรือแม้กระทั่งตัวละครแวมไพร์ในลักษณะของคนขาวนั้นได้ถ่ายทอดระบบ
คิดเรื่องการแบ่งแยกชนชั้นในสังคมที่สังคมชนชั้นกลางอเมริกันได้สร้างความหมายให้คนผิวขาวมี
คุณค่าเหนือสี ผิวอื่นและชนชาติอื่น ผ่านภาพของตัวละครแวมไพร์และมนุษย์ที่เป็นคนขาวที่มี
บทบาทสาคัญมากกว่าและอยู่ในภาพลักษณ์ที่ดีกว่า
3.3 ระบบคิดเรื่องการมีคุณงามความดี พบว่าตัวละครเอกชายที่เป็นแวมไพร์จาก
ทั้ง 3 เรื่อง มีลักษณะที่ยึดมั่นความถูกต้องและมีจิตใจที่บริสุทธิ์ได้ถ่ายทอดระบบคิดผ่านตัวละคร
ในเรื่องการมีคุณธรรมประจาใจตามลักษณะของชนชั้นกลางผิวขาว โดยเฉพาะได้ให้ความหมาย
ว่าผู้ชายผิวขาวว่าเป็นผู้มีคุณธรรมและมีความดีงามในตัวเอง
3.4 ระบบคิดเรื่องบทบาททางเพศ พบว่าทั้ง 3 เรื่องได้ใช้ความรักระหว่างตัวละคร
เอกชายและหญิงมาถ่ายทอดระบบคิดในเรื่องการให้ความสาคัญเรื่องความสัมพันธ์ทางเพศที่
สังคมได้ให้ความหมายว่าการแสดงออกดังกล่าวควรอยู่ในความสัมพันธ์ที่ผูกมัด ทั้งการแต่งงาน
หรือการตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรัก โดยได้ให้ความหมายของบทบาทของผู้หญิงในเรื่องการเป็น
แม่และการดูแลครอบครัวและปฏิเสธความคิดเรื่องความเสรีทางเพศของวัยรุ่น

อภิปรายผลการวิจัย
แวมไพร์แห่งศตวรรษที่ 21 : การลบเลือนเส้นแบ่งระหว่างความจริงและจิตนาการ
ภาพยนตร์เรื่อง The Twilight Saga เปิดตัวด้วยการเป็นแนวแวมไพร์ร่วมสมัยเรื่องแรกที่
เสนอความแตกต่างในหลายๆ องค์ประกอบเมื่อเปรียบเทียบกับแนวแวมไพร์รูปแบบเก่า จากนั้นก็
มีละครโทรทัศน์ลักษณะคล้ายกันออกฉายและได้รับความนิยมไม่แพ้กันอย่างเรื่อง True Blood
และ The Vampire Diaries และไม่ว่าจะรูปแบบเก่าหรือรูปแบบร่วมสมัยก็กล่าวได้ว่าแนวเรื่อง
แวมไพร์มักตั้งอยู่บนพื้นฐานของจินตนาการมากกว่าจะอ้างอิงกับความเป็นจริง
แนวแวมไพร์รูปแบบเก่ามีความไม่จริงในหลายองค์ประกอบที่เสมือนขีดเส้นแบ่งอย่าง
ชัดเจนระหว่างเรื่องจริงกับเรื่องแต่ง ผู้ชมสามารถดึงตัวเองออกมาจากความรู้สึกขณะรับชมได้
โดยง่ายเพราะมีความรู้สึกที่ชัดเจนว่าเนื้อเรื่องและสิ่งต่างๆ นั้นเป็นเรื่องไกลตัวและแน่นอนว่าไม่มี
ทางเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนในบริบทของชีวิตจริง แต่ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์แนวแวมไพร์ร่วม
สมัยทั้ง 3 เรื่องไม่ได้อยู่ในลักษณะของการแบ่งอย่างโดยชัดเจนเช่นนั้น
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จากการศึกษาวิจัยพบว่า สัมพันธบทจากแนวแวมไพร์รูปแบบเก่าสู่แนวแวมไพร์ร่วมสมัย
ทั้ง 3 เรื่องนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงในลึกลงไปถึงระดับความหมายที่องค์ประกอบของต่างๆ ถูก
เสนอใหม่ทั้งรูปแบบและเนื้อหาใหม่ โดยภาพยนตร์ชุด The Twilight Saga คือตัวบท (text) ที่เป็น
แนวร่วมสมัยเรื่องแรกที่มีความแตกต่างจากรูปแบบเก่ามากที่ สุด ต่อมาคือละครโทรทัศน์ทั้ง 2
เรื่องดัง กล่าวที่ถูกสร้างขึ้นด้วยกระแสความนิยมของแวมไพร์รูปแบบใหม่ จ นกระทั่ง กลายเป็น
“แนวแวมไพร์แห่งศตวรรษที่ 21” (Adrienne R. Gower,มปป. : 1-3)
สัมพันธบทจาก The Twilight Saga ที่เป็นตัวบทร่วมสมัยเรื่องแรกสู่ละครโทรทัศน์ทั้ง 2
เรื่องที่เป็นตัวบทร่วมสมัยที่ตามมาตามลาดับแล้ว มีการยกกรอบการอธิบายในองค์ประกอบต่างๆ
เข้ามาแต่ได้เพิ่มเติมความซับซ้อนของการดาเนินเรื่องมากขึ้น และเพิ่มขอบเขตของเนื้อหาในแง่มุม
ต่างๆ ถึงแม้ The Twilight Saga จะเป็นตัวบทที่ตัดทอนความสยองขวัญออกจนเกือบหมด ส่วน
True Blood และ The Vampire Diaries ได้วางความน่ากลัวแบบบสยองขวัญ -ระทึกขวัญคืนลง
ไปในการเล่าเรื่อง แต่ตัวบททั้ง 3 ก็ยังคงตั้งอยู่ในกรอบของแนวแวมไพร์ร่วมสมัยเหมือนกัน
อีกทั้งแม้ว่า True Blood จะมีรูปแบบการนาเสนอที่ต่างออกไปด้วยเนื้อหาที่เหมาะสมกับ
ผู้ใหญ่แต่ The Twilight Saga และ The Vampire Diaries ได้มีความสอดคล้องใกล้เคียงกันด้วย
เนื้อหาที่เหมาะสมต่อกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะวัยรุ่นผู้หญิง แต่เนื้อหาที่เน้นเรื่องความรักอันอ่อนไหวก็
ผลักให้ทั้ง 3 เรื่องก้าวเข้าสู่ความร่วมสมัยที่กล่าวได้ว่าเป็นภาพยนตร์และละครโทรทัศน์แนวเรื่อง
แบบ “แวมไพร์โรแมนติค” (romantic vampire film and tv series) หรือถ้าเรียกอย่างเจาะจงสู่
กลุ่ ม ผู้ ช มที่เ ป็นวัย รุ่นก็ ส ามารถเรี ยกว่า เป็น แนวเรื่องแบบ “แวมไพร์วัย รุ่นโรแมนติค ” (teen
romantic vampire film and tv series)
ลักษณะแนวเรื่องดังกล่าวที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนได้ถ่ายทอดรวมกับการสื่อสาร
ทางด้านรูปลักษณ์ กล่าวคือเป็นการสื่อสารที่ตอบรับกับความรู้สึกปรารถนาในความน่าหลงใหลที่
ผู้ชมกลุ่มดังกล่าวมีต่อรูปลักษณ์ของแวมไพร์ที่มีเสน่ห์ และสวยงามขึ้นกว่ารูปแบบเก่า และการ
เสนอเรื่องราวความรักที่ละมุนและหอมหวานจนกระทั่งแทบจะเกิดการกระโจนเข้าใส่สิ่งที่ รู้อยู่แล้ว
ว่าไม่ใช่เรื่องจริง ซึ่งเกิดจากการผลักให้คุณลักษณะของรูปแบบแวมไพร์ลงไปเป็นฉากหลัง และใช้
การนาหน้าด้วยความรักระหว่างแวมไพร์และมนุษย์ที่เป็นเรื่องราวความรักแบบจินตนาการ
ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์แนวแวมไพร์ร่วมสมัยไม่ได้ปล่อยให้ ความเหนือธรรมชาติทา
หน้าที่ด้วยตัวมันเอง ไม่ได้ตั้งอยู่บนการสื่อความหมายตามการดาเนินเรื่องที่ถ่ายทอดว่าแวมไพร์มี
ความเหนือมมนุษย์จนผู้ชมรู้สึกแตกต่างจากตัวละครและเห็น ว่ามันเป็นลักษณะของการดาเนิน
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เรื่องที่ไกลตัวและไม่มีทางเกิดขึ้นจริง แต่ความเหนือธรรมชาติของแวมไพร์ร่วมสมัยนั้นทางาน
เสมือนเป็นการเสริมเรื่องราวความรักที่ทาให้ความรักในเรื่องดูละมุนและมีความหอมหวาน และ
เป็นห้วงจินตนาการที่ถึงแม้จะไกลตัวและไม่เกิดขึ้นจริง แต่ก็ยังคงทาให้ผู้ชมรู้สึกปรารถนาและ
ใฝ่ฝันถึงนั่นเอง
กล่าวคือโครงเรื่องแนวแวมไพร์ร่วมสมัย ทางานด้วยหลักการของการถ่ายทอดความรักที่
เสมือนภาพของความฝันอันสวยงาม หรือความรักที่เป็นอุดมคติที่สามารถเข้าถึงได้เพราะมีสิ่ง
เหนือธรรมชาติเข้ามาเป็นตัวช่วย การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งหมดต่างล้วนสนับสนุนเรื่องราวความ
รักให้มีความสาคัญโดดเด่นขึ้นมา ทั้งการให้แวมไพร์ออกมาจากเงามืดก็เพื่อเพิ่มความกลมกลืนให้
ผู้ชมไม่ รู้สึกเป็นคนละฝ่ายกับแวมไพร์ และพุ่งความสนใจไปที่เรื่องราวความรักและการฟันฝ่า
อุปสรรคที่เข้ามาทดสอบความต่างของคู่รักนั่นเอง
ผลที่ตามมาจากการเข้าถึงอารมณ์และรู้สึกร่วมไปกับจังหวะต่างๆ ในการดาเนินเรื่องที่
อาจจะลึกและชัดเจนเกินไปในผู้ชมก็ได้สร้างสภาวะที่เรียกว่า “อินจัด” ให้เกิดกับผู้ชมที่เป็นกลุ่ม
เด็กผู้หญิงวัยรุ่น ซึ่งความคลั่งไคล้ของแฟนๆ จาก The Twilight Saga บางครั้งก็เหมือนจะมีมาก
เกินเหตุจนแยกความจริงกับจินตนาการไม่ออก
ในช่วงที่ภาพยนตร์เปิดตัวและได้รับความนิยมอย่างมากก็ได้มีข่าวว่าแฟนบางคนไปขอให้
Robert Pattinson กัดคอเพื่อให้ตัวเองกลายเป็นแวมไพร์ และเมื่อละครโทรทัศน์ทั้ง 2 เรื่องดังกล่าว
เริ่มออกอากาศก็เริ่มมีข่าวว่าเด็กวัยรุ่นมีพฤติกรรมเลียนแบบของการดื่มเลือดของกันและกัน ซึ่ง
เมื่ออิงจากความจริงที่ว่าเป็นความคลั่งไคล้ในตัวละคร Edward Cullen ที่เป็นตัวเริ่มปรากฏการณ์
นี้ บรรดาสื่อมวลชนและนักวิชาการจึงพากันตั้งชื่อโรคคลั่งไคล้นี่ว่า “Obsessive Cullen Disorder
(OCD)” ซึ่ ง เป็ น เหมื อ นโรคทางประสาทแบบกึ่ ง รู้ ตั ว ที่ ส่ ง ผ่ า นกั น จากการรั บ ชมตั ว บทนั่ น เอง
(Jessica M. Landers, 2011: 13-17)
ดังนั้นแนวแวมไพร์ร่วมสมัยไม่ได้เสนอการไร้สติสัมปชัญญะของตัวละครในเรื่องทั้งมนุษย์
และแวมไพร์ แต่แท้จ ริง แล้ วคือการผลักดันให้ผู้ช มที่เป็นกลุ่ม เป้าหมายที่มี ค วามอ่อนไหวเป็น
ทุนเดิมล้วนแต่เลือกจะละทิ้งการตระหนักรู้ในช่วงเวลานั้น แล้วปล่อยให้จิตใจล่องลอยไปสู่ห้วงแห่ง
ความรักและจินตนาการที่มีความสุขที่ไม่ได้รับจากชีวิตจริง ซึ่งสามารถกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมได้
ว่าแนวเรื่องดังกล่าวดาเนินไปด้วยลักษณะของการลบเลือนเส้นแบ่งของคู่ตรงข้ามที่แยบยลกว่า
ด้วยการ “ลบเลือนขอบเขตระหว่างความเป็นจริงและจินตนาการ” นั่นเอง ซึ่งผู้ชมเลือกที่จะรับและ
อยู่กับเรื่องแต่งนี้ในระดับที่เต็มใจและยอมรับจนกระทั่งเก็บไปฝันดีด้วยความสมัครใจของตนเอง
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ไม่ ใ ช่ ก ารยั ด เหยี ย ดหรื อ เป็ น ความกลั ว ที่ ติ ด ทนอยู่ ใ นมโนส านึ ก เช่ น แนวแวมไพร์ รู ป แบบเก่ า
(Jessica M. Landers, 2011: 10-11)
แวมไพร์-ผีกลายเป็นคน : การดึงตัวละครมาสู่ชีวิตจริง
จากหัวข้อที่แล้วจะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงในลักษณะสัมพันธได้ทางานภายใต้การผลิต
ซ้าในเนื้อหาและรูปแบบใหม่ที่ยังคงมีเค้าโครงและร่องรอยบางส่วนของเนื้อหาเดิมจากรูปแบบเก่า
ให้เห็นอยู่บ้าง แต่ในระดับความหมายได้เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง โดยจากความน่ากลัวของตัวเอก
แวมไพร์ที่เป็นตัวร้ายสู่ความน่าหลงใหลของตัวเอกแวมไพร์ที่เป็นพระเอกแบบเทพบุตรรูปงาม โดย
สามารถกล่าวได้ว่ากระบวนการเปลี่ยนแปลงที่มีความสาคัญของแนวเรื่อ งแวมไพร์ตั้งแต่รูปแบบ
เก่าถึงรูปแบบปัจจุบันนั้นมีแกนหลักอยู่ที่ตัวละครแวมไพร์ (vampire character) เป็นหลักนั่นเอง
แนวแวมไพร์รูปแบบเก่าเสนอตัวละครแวมไพร์คลาสสิคอย่าง Dracula ของ Bram Stoker
เอาไว้ในลั กษณะที่ ไ ด้กลายเป็นสิ่ง รวมความหมายหรือกลายเป็นภาพตัวแทนของ ผู้ที่ไ ม่ ตาย
(the undead) ในนวนิยายโกธิค (Gothic Fiction) และได้กลายมาเป็นกรอบในการอ้างอิงถึง
บุคลิกลักษณะหรือคุณสมบัติต่างๆ ของความเป็นแวมไพร์ในนวนิยายหรือตัวบทเรื่องอื่นๆ ต่อมา
ทั้งในลักษณะที่ยึดติดกับกรอบเดิมอย่างเหนียวแน่นและแบบที่พยายามฉีกออกไปโดยเอากรอบ
เดิมเป็นตัวตั้งก็มีเช่นกัน และตัวละคร Dracula ก็ถูกวิจารณ์ว่าสุดท้ายก็จบลงเพียงแค่การเป็นตัว
ละครหนึ่งในนวนิยายเท่านั้น
เมื่อถูกผลิตซ้ามากขึ้นก็เกิดการนาตัวละครนี้ไปเป็นศูนย์กลางที่สาคัญเพื่อ ไปอ้างอิงและ
ถกเถียงกันว่าลักษณะความเป็นแวมไพร์ และลักษณะความเป็น Dracula นั้นเป็นเช่นไรกันแน่
เพราะเมื่ อน าไปสร้างมากขึ้นเรื่อยๆ ก็เกิ ดการแตกและบิดเบือนจนภาพและความหมายต้อ ง
เปลี่ยนไปและกลายเป็นลักษณะอื่นที่ไม่ค่อยมีความเชื่อมโยงกับตัวบทและกรอบเดิมของตัวละคร
เลย กลายมาเป็นเครื่องมือสาหรับนักเขียนและนักวิจารณ์ที่ไม่ไ ด้ใช้เพียงแค่ประเด็นรูปลักษณะ
ภายนอกเท่านั้น แต่ยังนาไปเชื่อมโยงกับเรื่องความหมายโดยนัยทางวัฒนธรรมที่ได้กลายเป็นการ
ถกเถียงแลกเปลี่ยนความคิดเรื่องวาทกรรมที่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยทุกวันจนน่าเบื่อ คล้ายกับเป็น
การนาตัวละคร Dracula มาเป็นเครื่องมือในสนามวาทกรรมเพื่อสิ่งต่างๆ ที่พูดกันซ้าซากไปเรื่อย
โดยไม่ก่อประโยชน์ต่อการสร้างหรือรักษาตัวบท
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ในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 ที่การวิจารณ์เชิงวิชาการเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งส่งผลให้เส้นแบ่ง
ระหว่างนวนิยายของ Bram Stoker ที่แท้จริงกับผลงานต่างๆ ที่ตามมาในภายหลังดูจะเลือนลางลง
และทาให้สับสนว่า Dracula แบบที่เป็นของ Bram Stoker จริงๆ นั้นเป็นเช่นไร โดยที่เกิดขึ้นบ่อย
คือกระแสตอบรับจากการเล่าเรื่องและตัวละครจากภาพยนตร์เรื่องต่อๆ มา ที่แทบจะไม่ได้มีการ
ลดละหรือแยกออกจากเชิงเสียดสีหรือเยาะหยันตัวบทเก่าเลย แต่ลักษณะและแนวการโต้แย้งหรือ
วิพากษ์วิจารณ์ต่อ Dracula ที่เป็นไปในเชิงเสียดสีที่มีผลต่อการพัฒนาตัวบทใหม่ก็มีอยู่บ้างเช่นกัน
ตัวอย่างเช่น D.H. Lawrence ได้เสนอว่า “Dracula นวนิยายแวมไพร์อันยิ่งใหญ่ที่แนวทางการ
ประพันธ์เปรียบเสมือนได้ดึงแวมไพร์ออกมาจากเรื่องแต่ง แต่สุดท้ายก็ไม่ได้มีอะไรไปมากกว่าการ
ส่งแวมไพร์กลับไปสู่เรื่องเล่าปรัมปรา” ซึ่งสิ่งนี้ได้ก่อให้เกิดลักษณะพิเศษที่ผู้แต่งรุ่นใหม่ในยุคนั้น
อย่างวรรณกรรมเรื่อง The Vampire Chronicles ของ Anne Rice เลือกที่จะสร้างตัวบทแวมไพร์
แบบใหม่ขึ้นมาเป็นของตนเอง โดยแยกออกจากลักษณะความเป็นแวมไพร์ (vampirism) แบบ
Dracula ของ Bram Stoker อย่างชัดเจน (William Hughes, 2000: 143-144)
เมื่อถึงปี ค.ศ. 2008 ตัวละครแวมไพร์ก็กลายเป็นพวกที่ดูมีลัก ษณะเชื่อมโยงกับความเป็น
จริงมากขึ้น และแวมไพร์ที่เคยเป็นผีก็ไม่ใช่ผีอีกต่อไปแต่กลับดูคล้ายกับคนธรรมดาที่ทั้งไปโรงเรียน
ได้ ขับรถได้ ใช้ โ ทรศัพ ท์มื อถือและอิ นเตอร์เน็ตได้ไ ม่ ต่ างจากมนุษย์ปกติ จนกระทั่ง เกิดความ
สอดคล้องและกลมกลืนกันจนกล่าวได้ว่าหากนาตัวละครมนุษย์แ ละแวมไพร์มาปะปนกันโดย
ปราศจากการเฉลยหรือแสดงลักษณะเฉพาะให้เห็น ผู้ชมก็แทบจะไม่รู้เลยว่าคนไหนเป็นแวมไพร์
และคนไหนเป็นมนุษย์
แวมไพร์ในแบบร่วมสมัยนี้อยู่ท่ามกลางบริบทของรูปแบบการใช้ชีวิตปกติในยุคปัจจุบันที่
เป็นสภาพแวดล้อมเดียวกันและร่วมกันกับผู้ชมจนยากจะปฏิเสธ แวมไพร์ไม่ใช่การนาเสนอภาพ
ของปีศาจหรือตัวประหลาดที่น่ากลัวอีกแล้ว หากแต่เป็นเรื่องราวที่โรแมนติคที่มีวีรบุรุษที่ชวนฝัน
น่าหลงใหลและมีเสน่ห์กับหญิงสาวผู้โชคดีเข้ามาแทน ซึ่งไม่น่าแปลกใจว่าทาไมแฟนๆ ถึงเริ่มหวัง
ให้ แ วมไพร์ เ หล่ า นั้ น มี ตั ว ตนจริ ง ในชี วิ ต จริ ง ของพวกเขา โดยทั้ ง หนั ง สื อ ละครโทรทั ศ น์ แ ละ
ภาพยนตร์ในปัจจุบันก็ยังไม่มากพอเพื่อตอบสนองความต้องการสาหรับแฟนๆ ที่หลงรักแวมไพร์ท่ี
หวังอย่างยิ่งให้แวมไพร์เหล่านั้นมีตัวตนจริง
แวมไพร์แบบร่วมสมัยได้รับความนิยมและถูกกล่าวถึงอย่างกว้างขวาง โดยเมื่อออนไลน์
เข้าสู่ระบบของ facebook หรือ blogspot ต่างๆ ก็จะพบหัวข้อการสนทนาทานองว่า “I want
Edward Cullen to be Real” or “I get sad when I remember Edward, Jacob, and Twilight
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aren’t real” และผลที่ตามมาหลังจากนั้นเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็คือมีคนมาติดตามและให้ความเห็น
หรือไม่ก็แสดงออกทางความรู้สึกร่วมกันกับผู้ตั้งหัวข้ออย่างล้นหลาม ซึ่งผู้ที่มาแสดงความคิดเห็นก็
มักจะอยากให้ตัวละครแวมไพร์พวกนั้นปรากฏในชีวิตจริงๆ เป็นส่วนใหญ่ เพราะสาหรับคนที่ไม่
ชอบก็มีอยู่ 3 ประเภท คือ คนที่ไม่ดูเพราะไม่ได้สนใจแนวเรื่องแวมไพร์อยู่แล้ว หรือ คนที่ไม่ดูก็
เพราะไม่ได้ชอบเรื่องราวความรักและไม่ได้ชอบดูตัวละครผู้ชายหล่อๆ ซึ่งกลุ่มนี้ส่วนมากก็มักจะ
เป็นผู้ชมที่เป็นผู้ชาย หรือแม้กระทั่งกลุ่มสุดท้ายคือ คนที่ไม่เคยดูเพราะไม่ชอบด้วยอคติที่มีอยู่เดิม
และตัดสินว่าเป็นเรื่องราวไร้สาระ (Jessica M. Landers, 2011: 11-12)
นักวิชาการกลุ่มสตรีนิยมได้ให้ความเห็นกับนวนิยายและภาพยนตร์ The Twilight Saga
รวมถึงแนวแวมไพร์เรื่องอื่นๆ ว่าเป็นเรื่องแต่งที่มีความเสี่ยงในตัวเองโดยสมบูรณ์ สิ่งที่ถ่ายทอด
ออกมาอย่างชัดเจนจากแนวแวมไพร์ที่ได้รับความนิยมในขณะนี้ก็คือภาวะของการเสพติดในความ
รักในอุดมคติ และความอยากที่จะเป็นผู้หญิงโชคดีอย่างที่นางเอกของเรื่องได้เป็น ซึ่ง 2 สิ่งนี้เกิด
ขึ้นกับกลุ่มผู้ชมที่เป็นเด็กวัยรุ่นผู้หญิงเป็นหลัก เพราะในวัยผู้ใหญ่หรือวัยรุ่นตอนปลายนั้นเริ่มมี
ความตระหนักรู้ในที่สุดถึงการแยกแยะเรื่องจริงกับเรื่องแต่งได้ชัดเจนกว่า
เนื้อเรื่องกล่าวถึงผู้หญิงที่โชคดีที่ถูกเทพบุตรแวมไพร์และหนุ่มรูปงามอื่นๆ มารุมรัก แต่
ผู้ชายแต่ละคนก็ล้วนไม่ใช่มนุษย์ปกติแต่เป็นพวกเหนือธรรมชาติและนาพวกเธอสู่ความสัมพันธ์ที่
เสี่ยงอันตรายในรูปแบบต่างๆ ถึงแม้จะไม่ใช่ในเรื่องเพศก็ตาม และที่น่ากลัวไปกว่านั้นก็คือเด็ก
วัยรุ่นผู้หญิงก็ต่างพร้อมและเต็มใจจะพลีกายเพื่อความสัมพันธ์ในรูปแบบดังกล่าวเช่นกัน ซึ่งนัก
สตรีนิยมและบรรดาสื่อมวลชนที่เล็งเห็นสิ่งที่เสมือนจะเป็นปัญหานี้และได้ยื่นข้อเสนอในการเสพ
เรื่องแต่งว่า “เมื่อใดที่เด็กผู้หญิงกาลังอ่านเรื่องราวของความรักก็ควรจะเว้นระยะห่า งออกมาบ้าง
เพื่อให้ตัวเองได้แยกแยะระหว่ างความจริ ง และจิ นตนาการ และเมื่ อใดที่ เรื่อ งแต่ง ได้ชั ก จู ง ให้
เด็กผู้หญิงเข้าสู่จินตนาการและปรารถนาความสัมพันธ์ที่พวกเธอเต็มใจจะเสี่ยงอันตรายจนกระทั่ง
เสี่ยงชีวิตเพราะความรักเป็นต้นเหตุแล้ว ถ้าสุดท้ายแล้วพวกเขาจะแยกตัวเองออกมาไม่ได้ ทางที่ดี
ที่สุดคือการรวบรวมกาลังทั้งร่างกายและจิตใจในการปิดหนังสือหรือรายการโทรทัศน์ เรื่องดังกล่าว
แล้วหันไปหาเรื่องแต่งเรื่องใหม่ๆ ที่มีความเสี่ยงน้อยกว่าแทน” (M. Carmen Gomez-Galisteo,
มปป : 3-4)
ในความเป็นจริงแล้วข้อเสนอดังกล่าวข้างต้นก็เป็นประโยชน์ในการเลือกเปิดรับเรื่องแต่ง
ส าหรับ กลุ่ ม วั ยรุ่ นผู้ ห ญิ ง แต่เ มื่ อ มองโดยภาพรวมของความเป็น จริ ง แล้ว ก็ไ ม่ ใช่ ว่า เหตุก ารณ์
ดังกล่าวจะปรากฏอยู่นาน เพราะเมื่อภาพยนตร์ฉายจบหรือละครโทรทัศน์ฉายจบฤดูกาลก็ย่อมมี
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เรื่องแต่งใหม่ในแนวใหม่ๆ มาให้ผู้ชมได้เลือกรับชมอยู่ดี ทางที่ดีในการเสพเรื่องแต่งนั้นก็ควรจะมี
การปลูกฝังสิ่งที่พึงประสงค์และการให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์จากครอบครัวเช่นกัน เพราะ
เรื่องแต่งก็ทาหน้าที่ด้วยตัวเองเพื่อการให้ความบันเทิงและสอดแทรกเนื้อหาบางอย่างสู่ผู้ชมเท่านั้น
ซึ่งด้วยความเป็นเรื่องแต่งก็ไม่ได้เป็นตัวสร้างปัญหาในระดับแรกโดยแท้จริงเช่นกัน
เมื่อเสพเรื่องแต่งควบคู่กับการเรียนรู้จากสิ่งที่ถ่ายทอดออกมาก็จะพบว่า ละครโทรทัศน์ทั้ง
2 เรื่องดังกล่าวได้เสนอ Sookie Stackhouse และ Elena Gilbert จากเรื่อง True Blood และ The
Vampire Diaries ที่ตัวละครเป็นนางเอกที่ไม่มีด้านที่อ่อนแอหรือไม่เป็นตัวของตัวเองปรากฏให้
เห็นมากเท่ากับที่ Bella Swan จาก The Twilight Saga เป็น แต่เนื้อเรื่องแนวแวมไพร์ร่วมสมัย
กาลังบอกความหมายบางอย่างถึงลักษณะของผู้หญิงผ่านตัวละครทั้ง 3 ที่อยู่ในฐานะของผู้ที่เลือก
และกาหนดเส้นทางตัวเอง ซึ่งก็สุดแล้วแต่ว่าผู้ชมจะเลือกมองและตัดสินว่าการแสดงออกและ
ตัวตนของตัวละครตัวไหนมีคุณค่ามากกว่ากัน
โดย Sookie และ Elena ต่างเลือกทางเดินและให้ความสาคัญกับความรักแบบไม่ลดทอน
คุณค่าในตัวเองแตกต่างจาก Bella ที่ลดทอนจนกระทั่งไม่เห็นคุณค่าในตัวเองแต่ในที่สุดแล้วก็ยัง
เป็นผู้หญิงที่มีคุณค่าสาหรับทุกคนอยู่เช่นกันด้วยความเป็นแม่และภรรยาที่ดี ซึ่งเป็นการบอกเป็น
นัยต่อกลุ่มผู้ชมโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นหญิงให้ตระหนักถึงพลังและความเข้มแข็งในตัว และการไม่
ละทิ้งคุณค่าของตนจนกระทั่งการเลือกเป็นผู้หญิงที่ดี ซึ่งหากพวกเขาเลือกเป็นอย่างตัวละครที่เป็น
ทั้งผู้หญิงที่โชคดีแล้วยังไม่ดูถูกคุณค่าของตัวเองแล้วก็จะยิ่งมีผลดีกว่าการเป็นเพียงผู้ หญิงที่โชคดี
แต่ไร้พลังนั่นเอง
อีกทั้งความคลั่งไคล้ได้ทางานอย่างชัดเจนถึงระดับการยอมควักกระเป๋าเพื่อซื้อทัวร์ไป
สัมผัสกับสถานที่จริงที่ใช้เป็นกองถ่ายในภาพยนตร์ ชุดเรื่อง The Twilight Saga ซึ่ง New York
time ในปี ค.ศ. 2008 ได้กล่าวถึงภาพยนตร์ว่าได้สร้างปรากฏการณ์ความนิยมด้วยยอดการซื้อทัวร์
ที่เพิ่มขึ้น 600% สู่เมือง Forks ฉากสาคัญตามเนื้อเรื่อง ด้วยเหตุผลของความต้องการสัมผัสกลิ่น
อายและตอบสนองต่อความรู้สึกที่อยากเข้ าเป็นสมาชิกของเมืองในฝันดังกล่าว (Jessica M.
Landers, 2011:12) ซึ่งปรากฏการณ์ทั้งหมดนี้ชี้ให้เห็นถึงการสร้างเส้นสายร้อยโยงไปถึงความเป็น
จริง ในโลกในสั ง คมที่ไ ด้เ สนอผ่ านภาพยนตร์ที่ได้ทาให้แฟนๆ เข้าถึง ได้ง่ ายและยากจะปฏิ เ สธ
จนกระทั่งเกิดการนาความจริงและจินตนาการมาปะปนกันดังที่ได้กล่าวไปแล้วนั่นเอง
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เทพบุตรแวมไพร์ : การสร้างตัวละครกับความงามแบบร่วมสมัย
การเปลี่ยนแปลงในระดับความหมายของตัวละครแวมไพร์ แบบร่วมสมัยได้สร้างรูปแบบ
ใหม่ให้ตัวละครในเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกและมิติทางความคิดที่ซับซ้อนและอยู่ในแง่บวกมาก
ขึ้น แต่ถึงอย่างไรผลผลิตนี้ก็ไม่ใช่ของใหม่ 100% สาหรับแนวเรื่องแวมไพร์ที่มีพัฒนาการอยู่เรื่อยๆ
เป็นเวลากว่าศตวรรษนับตั้งแต่นวนิยายเรื่อง Dracula ของ Bram Stoker ในปี ค.ศ. 1897 ได้สร้าง
ปรากฏการณ์ของตัวละครแวมไพร์ที่เป็นที่รู้จักและเข้าใจตรงกันของคนในหลายๆ วัฒนธรรม และ
ด้วยความชัดเจนของผลงานนวนิยายเรื่องนี้ก็ได้สร้างแกนหลักที่มั่นคงให้กับแนวเรื่องแวมไพร์ใน
การวางลักษณะของตัวละครแวมไพร์ในเรื่องให้นักเขียนรุ่นใหม่ๆ ได้สร้างผลงานของตัวเองทั้งที่
เชื่อมโยงกับนวนิยายเรื่องนี้และทั้งแบบที่พยายามฉีกออกจากขนบเดิมเช่นกัน
แนวเรื่องแวมไพร์ตั้งแต่อดีตได้ให้ความสาคัญโดยวางองค์ประกอบเรื่องตัวละครแวมไพร์
ไว้ เ ป็ นโจทย์ หลั ก (Subject) ในการสร้า งผลงานและสื่ อ สารกั บผู้ อ่ านนวนิ ยายหรื อกั บผู้ ช ม
ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ แนวเรื่องแวมไพร์ร่วมสมั ยทั้ง 3 เรื่องก็ไ ขโจทย์หลักในข้อนี้และ
เปลี่ยนแปลงจากแกนกลางที่เป็นระดับความหมายเช่นกัน แต่ก็มีความคล้ายคลึง กับตัวละคร
แวมไพร์จากแนวเรื่องแวมไพร์ที่เป็นตัวบทระหว่างทางบางเรื่องจากตัวบทต้นแบบสู่ตัวบทปัจจุบัน
ลักษณะตัวละครที่มีความคล้ายคลึงและเกิดขึ้นมาก่อนแนวแวมไพร์ร่วมสมัยคือตัวละคร
จากภาพยนตร์เรื่อง Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles (1994) ที่ได้ Anne
Rice เจ้าของบทประพันธ์มาเป็นผู้เขียนบทภาพยนตร์ด้วยตัวเอง โดย Rice ได้เสนอตัวละคร
แวมไพร์เป็นตัวละครเอกหลัก (main protonganist) ที่ไม่ใช่ตัวร้ายหลัก (main villain, antipratonganist) และเพิ่มมิติความซับซ้อนให้กับตัวละครให้สื่อออกมาในภาพของแวมไพร์ที่เกิด
วิกฤตทางอัตลักษณ์เช่นเดียวกับที่แนวร่วมสมัยทั้ง 3 เรื่องได้ เสนอออกมา แต่ผลงานของ Rice
ยังคงวางแวมไพร์อยู่ในภาพที่อันตรายและสื่อความหมายเดิมๆ ในเรื่องความเสื่อมโทรมและการ
หมกมุ่นรวมถึงเรื่องการมีแรงขับทางเพศที่ขัดกับวิถีของสังคมที่ได้จบลงด้วยการกลับเป็นปริศนาที่
แฝงกายอยู่ในเงามืดและได้รับความหมายแห่งความเป็นอื่นของสังคมเช่นเดิม
ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์แนวแวมไพร์ร่วมสมัยทั้ง 3 เรื่องได้ใช้ตัวละครแวมไพร์ตาม
ลักษณะเดียวกับที่ Anne Rice ได้วางไว้ด้วยการเป็นตัวละครเอกชายของเรื่องเหมือนกัน โดยจาก
ผลการวิจัยพบว่าตัวละครเอกชายทั้ง 3 นั้นมีลักษณะเหมือนกันที่รูปลักษณ์ที่สวยงาม อ่อนไหว
เป็นผู้ที่ยึดมั่นความถูกต้อง รวมถึงการเป็นผู้ปกป้องและมีความรักต่อหญิงสาวที่เป็นมนุษย์ด้วย
แต่คุณสมบัติเหล่านี้เป็นคุณสมบัติพื้ นฐานของพระเอกที่ไม่ต้องเป็นแวมไพร์แต่เป็นคนธรรมดาก็
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สามารถใส่ลักษณะเหล่านี้ลงไปได้ การพิจารณาตัวละครแวมไพร์ทั้ง 3 ตัว โดยไม่สนใจลักษณะมิติ
ตัวละครว่าจะมีมิติเดียว (flat character) หรือมีหลายมิติ (well round character) นั้นพบว่า
ลักษณะที่เหมือนกันที่เมื่อตัวละครเป็นคนธรรมดาแล้วจะไม่สามารถเป็นได้หรือทาไม่ได้นั่นก็คือ
ความเกลียดชังความเป็นแวมไพร์ (vampirism) ของตัวเองจนเกิดความขัดแย้งกลายเป็นวิกฤตอัต
ลักษณ์ที่ทาให้ตัวละครหลงทางและรู้สึกผิดต่อความเลวทรามของตนในอดีตที่เข่นฆ่าชีวิตผู้คนและ
ดูดเลือดอย่างบ้าคลั่ง
ตัวละครแวมไพร์รูปแบบดังกล่าวมีลักษณะร่วมกันในเรื่องการเป็นผู้ที่มีวิกฤตอัตลักษณ์
โดยลักษณะที่ขัดแย้งนี้เป็นลักษณะของตัวละครประเภท “Dark Hero” ที่เป็นลักษณะของตัวละคร
สาเร็จรูป (stock character) ของวงการนวนิยายและภาพยนตร์อเมริกันตั้งแต่ยุค ศตวรรษที่ 19
โดยตัวละครในลักษณะนี้ที่ได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จัก อาทิเช่น ตัวละคร Antoinette Cosway
จากนวนิยาย Wide Sargasso Sea (1966) ผลงานของ Jean Rhys ที่ตัวละครตัวนี้คือวัยเด็กของ
Bertha Antoinetta Mason ในนวนิยายของ Charlotte Brontë เรื่อง Jane Eyre (1847) เป็นต้น
(M. Carmen Gomez-Galisteo, มปป : 4)
ตัวละครเอก Edward Cullen จาก The Twilight Saga, Stefan Salvatore จาก
The Vampire Diaries และ Bill Compton จาก True Blood นั้นมีลักษณะร่วมกันของความเป็น
ตัวละครสาเร็จรูปแบบ Dark Hero ที่ในกลไลของสัมพันธบทในเรื่องการผลิต ซ้าในระดับที่เกิดการ
จงใจเปลี่ยนแปลงความหมายนั้นได้เพิ่มอีกลักษณะหนึ่งเข้าไปให้ตัวละครจากแนวร่วมสมัยทั้ง 3
ตัวลอยตัวโดดเด่นขึ้นมาจากตัวละครแวมไพร์อื่นๆ ในแบบที่ผ่านมาด้วยการผสมเข้ากับ “ภาพที่
แสดงถึงความเป็นชายในอุดมคติ” (portrayal of masucanity)
Paola A. Bedoya (2011: 28-30) ได้กล่าวถึงตัวละคร Edward Cullen จาก
The Twilight Saga เอาไว้ว่าตัวละครได้ถ่ายทอดลักษณะของความเป็นชายในอุดมคติของวัยรุ่น
ผู้หญิงได้ค่อนข้างชัดเจนด้วย ด้วยการผู้ปกป้อง มีภาวะความเป็นผู้นา มีความแข็งแกร่งมั่นคง โดย
ตัวละครมีลักษณะของการเผยความรู้สึกที่พร้อมจะเปิดใจให้กับหญิงผู้เป็นที่รักและบอกรักกันใน
จั ง หวะสถานการณ์ ที่เ หมาะเจาะ อีกทั้ ง ตัวละครมี ลักษณะทางกายภาพที่ สมบูร ณ์พ ร้อ มด้ว ย
หน้าตาที่หล่อเหลาและรูปร่างที่สง่างามสมส่วนสื่อถึงความมีอานาจเหนือกว่า มีความคิดเฉียบคม
เป็นที่พึ่งพาได้และมีความเป็นตัวของตัวเองที่แสดงออกถึงจุดยืนที่ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัว
ละครเป็นผู้ที่มีความโรแมนติค อบอุ่นและอ่อนไหว
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ภาพที่ 205 : นักแสดงนาจาก The Twilight Saga ถ่ายแบบขึ้นปกนิตยสาร

ภาพที่ 206 : นักแสดงนาจาก True Blood ถ่ายแบบขึ้นปกนิตยสาร

ภาพที่ 207 : นักแสดงนาจาก The Vampire Diaries ถ่ายแบบลงนิตยสาร
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ถึงแม้ว่า Bill Compton จะเป็นพระเอกแวมไพร์ที่ไม่ได้อยู่ในรูปลักษณ์ของชายหนุ่มอายุ
17 ปีเช่นที่ Edward Cullen และ Stefan Salvatore เป็น แต่ทั้ง 3 ก็เป็นตัวละครที่มีลักษณะ
ดั ง กล่ า วครบถ้ ว นสมบู ร ณ์ เ หมื อ นกั น อี ก ทั้ ง ตั ว ละครทั้ ง 3 ตั ว มี ลั ก ษณะของผู้ ช ายส าอาง
(metro-sexual men) เหมือนกัน ด้วยการให้ความสาคัญกับรูปลักษณ์ความเป็นชายตามภาพที่
สังคมและสื่อได้ให้ความหมายว่าดูดีในลักษณะที่เข้ากับบริบทของยุคสมั ย จนกล่าวได้ว่าเป็น
ลักษณะของ “commercial masculinity” (Helene Shugart, 2008 : 283 อ้างถึงใน Paola A.
Bedoya, 2011: 40) ที่เป็นลักษณะความเป็นชายที่ปรากฏตามนิตยสารหรือโฆษณาต่างๆ
สามารถกล่ า วได้ ว่ า สั ม พั น ธบทได้ ท างานลึ ก ลงไปถึ ง การเชื่ อ มโยงในระดั บ การให้
ความหมายในเรื่องการสร้างตัวละครในแนวเรื่องแวมไพร์ที่อยู่ในการผลิตซ้าแล้วซ้าอีกอยู่หลาย
ครั้งจนกระทั่งถึงตัวบทร่วมสมัยที่ได้ผลผลิตเป็นตัวละครแวมไพร์ในรูปแบบใหม่ที่สื่อความหมาย
ใหม่ออกมา แต่สัมพันธบทก็ไม่ได้สร้างของใหม่ขึ้นมา 100 % ดังที่กล่าวไปแล้ว ดังนั้น การสร้าง
ตัวละครแวมไพร์ใ นแนวแวมไพร์ ร่ว มสมั ยนั้ นเป็นการสร้า งด้ วยการเชื่ อ มโยงผ่ านกฏแห่ง การ
เลือกสรรและผสมผสาน (law of selection and combination) ที่ในลักษณะของ The Twilight
Saga อาจจะเป็นการเชื่อมโยงแบบกึ่งรู้ตัวที่ได้ผลผลิตเป็นตัวบทที่ค่อนข้างใหม่จริงๆ แต่ในละคร
โทรทัศน์อีก 2 เรื่องที่ตามมาคือการเชื่อมโยงด้วยกฏดังกล่าวในแบบรู้ตัวที่ได้หยิบวัตถุดิบทั้งใหม่
และเก่ามาดัดแปลงและสื่อความหมายใหม่ร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง
สิ่งนี้ได้เสริมย้าถึงลักษณะของสัมพันธบทในยุคหลังสมัยใหม่ (postmodern) ที่เป็นยุค
สมัยที่ปราศจากสิ่งใหม่อย่างแท้จริง เพราะที่เกิดขึ้นใหม่และได้รับการยอมรับว่าเป็นผลผลิ ตใหม่
ของสื่อโดยเฉพาะในกรณีสื่อบันเทิงคดีนั้นต่างอ้างอิงและมีการเชื่อมโยงโดยดัดแปลงจากของเก่า
แทบทั้ ง สิ้ น ทั้ ง ในแง่ ที่ มี เ จตนาให้เ กิ ด ความต่ า งและไม่ เ จตนา และการแปลงรู ป แบบแต่ ได้ สื่ อ
ความหมายเดิมหรือการแปลงรูปแบบและเปลี่ยนความหมายเช่นกัน โดยไม่สาคัญว่าของใหม่จะ
เชื่อมโยงกับของเก่าที่เก่าในระดับใดบ้าง แต่สาคัญที่ความเชื่อมโยงระหว่างหลายๆ ลักษณะและ
หลายๆ ตัวบทได้ผสมปนเปจนเกิดของผลผลิตที่เป็นของใหม่ขึ้นมาได้นั่นเอง
แนวเรื่องแวมไพร์ ร่วมสมัยที่ มีการสร้างตัวละครที่เป็นเอกลักษณ์ ก็เป็นผลผลิตของการ
เชื่อมโยงและการผสมดัดแปลงระหว่างแนวเรื่องแวมไพร์ที่มีมาก่อนหลายๆ เรื่องและจากเนื้อหา
รูปแบบอื่นๆ เข้าด้วยกัน โดยได้สร้างรูปแบบใหม่ที่เป็นพัฒนาการที่ชัด เจนที่ได้สื่อความหมายใหม่
ที่กลายเป็นที่นิยมในปัจจุบัน อีกทั้งตัวบทร่วมสมัยได้อ้างอิงกับบริบทที่เป็นยุคสมัยปัจจุบันในแง่
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การให้ความหมายที่พยายามสื่อถึงค่านิยมของความเป็นสังคมในยุคปัจจุบันทั้งเรื่องความงามทาง
รูปลักษณ์และการแบ่งแยกชนชั้นที่แฝงตัวอย่างแนบเนียนกลายเป็น สิ่งที่คนในสังคมคุ้นชินและ
เป็นอุดมการณ์ที่ยากจะเปลี่ยนแปลงอีกด้วย ทั้งนี้คือการเชื่อมโยงกันระหว่างตัวบทที่มีมาก่อนกับ
ความเป็นสั ง คมในยุคสมั ยที่ผ่ านมาจนกระทั่ง พัฒ นามาสู่ของตัวบทระหว่างทางที่อยู่ระหว่าง
ระหว่างตัวบทใหม่กับตัวบทเก่าหลายๆ ตัวบทกับความเป็นสังคมที่พัฒนามาตามยุคสมัยใหม่ที่
แฝงแนวคิดเก่ามาโดยตลอดนั่นเอง

ข้อจากัดในการวิจัย
1. ภาพยนตร์ชุด The Twilight Saga ยังมีภาคต่อคือ Twilight Saga : Breaking Dawn
Part 2 เป็นภาคสุดท้ายที่มีกาหนดฉายปลายปี ค.ศ. 2012 รวมถึงละครโทรทัศน์เรื่อง True Blood
ได้ออกฉายไปแล้วถึง 4 ฤดูกาล เช่นเดียวกับ The Vampire Diaries ที่กาลังฉายฤดูกาลที่ 3 ใน
สหรัฐอเมริกา ซึ่งทาให้ผลของการวิจัยอาจจะไม่ครอบคลุมถึงเนื้อหาทั้งหมดของภาพยนตร์และ
ละครโทรทัศน์เรื่องดังกล่าว
2. ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ที่นามาศึกษาเป็นของต่างประเทศทาให้เกิดข้อจากัดใน
การวิเคราะห์ในรายละเอียดปลีกย่อยที่อาจจะไม่ได้ครอบคลุมถึงบริบททางสังคมในทุกด้านอย่าง
ครบถ้วนมากนัก

ข้อเสนอแนะ
1. เนื่องจากภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ทั้ง 3 เรื่องยังคงมีการออกฉายต่อ ซึ่งควรมีการ
ทาวิจัยต่อเพื่อศึกษาความเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
2. งานวิจัยชิ้นนี้ใช้วิธีการวิจัยแบบเชิงคุณภาพ (qualitative research) จึงควรมีการใช้วิธี
วิจัยแบบเชิงปริมาณ (quantitative research) เข้ามาเพิ่มเพื่อที่จะสามารถวิเคราะห์และเสนอผลที่
เป็นภาพรวมในขอบเขตที่ใหญ่ขึ้น
3. ควรมีการทาวิจัยในส่วนของผู้รับสาร (receiver) เพื่อเข้าถึงปัจจัยที่เป็นผลต่อความ
นิยมต่อภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ทั้ง 3 เรื่อง
4. ควรมีการศึกษาในแนวเรื่องเหนือธรรมชาติแบบอื่นๆ รวมถึงแบบของไทยด้วย
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รายการอ้างอิง
ภาษาไทย
กาญจนา แก้วเทพ. สัมพันธบท (Intertextuality) เหล้าเก่าในขวดใหม่ในสื่อสารศึกษา.
กรุงเทพฯ: คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วารสารนิเทศศาสตร์), 2552.
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