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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ของผีที่ปรากฎในสื่อภาพยนตร์
ไทย โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล จากการศึกษาเอกสาร (Documentary research) สื่อ
บันทึกภาพ และเสียงแบบ VCD/DVD ภาพยนตร์ทั้ง 3 เร่ือง คือ ภาพยนตร์เร่ืองห้าแพร่ง ภาพยนตร์
เร่ืองตายโหง และภาพยนตร์เร่ืองลัดดาแลนด์ มีอัตลักษณ์ของผี ในแต่ละหัวข้อ โดยใช้แนวคิดการ
เล่าเร่ืองของภาพยนตร์เป็นกรอบในการวิเคราะห์ (2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของวัยรุ่น ที่มีต่ออัต
ลักษณ์ของผี ในสื่อภาพยนตร์ไทย  ในส่วนน้ีผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูล จากการสนทนากลุ่ม 
(Focus Groups Dicussion) กับผู้ชมภาพยนตร์ โดยการแยกเป็น เพศชาย จ านวน 5 คน เพศหญิง 
จ านวน 5 คน รวมเป็น 10 คน โดยการใช้ Snowball Sampling  ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็น
การศึกษาความคิดเห็นของวัยรุ่น ที่มีต่ออัตลักษณ์ของผี ในสื่อภาพยนตร์ไทย 

ผลการวิจัยพบว่า 

1. เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ของผีที่ปรากฎในสื่อภาพยนตร์ไทย 

การวิเค ราะหเ์นื้อหาอัตลักษณ์ของตัวละครผี ที่ปรากฎอยู่ในภาพยนตร์ไทย จากเร่ือง 
หา้แพร่ง  ภาพยนตร์เร่ืองตายโหง และภาพยนตร์เร่ืองลัดดาเเลนด์ พบว่า ตัวละครผีที่เป็นตัวละคร 
ที่ปรากฎอยู่ในภาพยนตร์ทั้งสามเร่ืองมีอัตลักษณ์ที่คล้ายคลึงกันและแตกต่างจากมนุษย์ธรรมดาทั่วๆ
ไป คือ 
  1.1 การเเต่งกาย คือ ไม่สวมใส่เสื้อผ้า ใส่เสื้อผ้าเก่าที่มีคราบเลือดติดอยู่ 
 1.2 การแสดงออกทางท่าทางกริยา คือ ไร้อารมณ์ความรู้สึก มีน าเสียง โหยหวน 
กรีดร้อง แสดงออกถึงความเจ็บปวดและความโกรธแค้น 
 1.3 รูปร่างและลักษณะทางร่างกาย คือ มีร่างกายที่สูงแตกต่างจากมนุษย์ธรรมดาทั่วๆ 
ไป และมีสีผิวที่ซีด นัยน์ตาดุร้ายแข็งกร้าว 
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2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของวัยรุ่น ที่มีต่ออัตลักษณ์ของผี ในสื่อภาพยนตร์ไทย 
ความคิดเหน็ของวัยรุ่นที่มีต่ออัตลักษณ์ผีในสื่อภาพยนตร์ไทย พบว่า จา กกลุ่มตัวอย่างทั้ง 10 คน 
สามารถบอกได้ว่าตัวละครผีที่ปรากฎอยู่ในภาพยนตร์หา้แพร่ง ภาพยนตร์เร่ืองผีตายโหง 
และภาพยนตร์เร่ืองลัดดาแลนด์ คือ ตัวละครผีที่มีลักษณะอัตลักษณ์เดียวกัน และเหมือนกับ 
ภาพยนตร์ผีของประเทศไทยเร่ืองอ่ืนๆในอดีตเนื่องจากลักษณะทางรูปลักษณ์ของตั วละครผีในด้าน
ภายนอกที่มักจะมีสีซีด มัวหมอง ไม่สามารถเหน็ได้ชดั หรือมีการแสดงทางอารมณ์ที่โกรธแค้น 
ดุดัน และหงึหวง ออกมาใหเ้หน็อยู่เสมอ แต่ทั้งนี้จะมีข้อแตกต่างกันอยู่บ้างในเร่ืองของวิธี 
การด าเนินเร่ือง และเทคนิคที่จะชว่ยท าใหภ้าพยนตร์ผีมีความน่าสนใจมากย่ิงขึ้ น จากทั้งหมด 
ที่กล่าวมาสามารถสรุปได้ว่าสอดคล้องกับแนวคิดทางสัญญะที่ได้อธิบาย ถึงลักษณะ ขอ งมายาคติ 
หรือความเชื่อดั้งเดิมที่ Barthes ได้กล่าวไว้ว่า ความหมายที่ผ่านทางมายาคติ หรือความเชื่อดั่งเดิม 
เป็นเร่ืองเล่าที่มีอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมเพ่ืออธิบาย หรือท าให้ เกิดความเข้าใจ ในธรรมชาติ หรือ 
ความเป็นจริงโดยอาศัยวัฒนธรรมพิสูจน์ไม่ได้ เพราะหากพิสูจน์ได้ก็จะเป็น ความจริง (Reality ) 
หรือเป็นวิทยาศาสตร์ มีการเปลี่ยนแปลง เพ่ือสนองต่อความต้องการ และ ค่านิยมที่เปลี่ยนแปลง 
ของวัฒนธรรมมายาคติมักจะเป็นเร่ืองเกี่ยวกับชวิีต แล ะความตาย คน และพระเจ้า ความดี 
และความชั่วร้าย โดยการตีความหมายแฝง และมายาคตินั้ นเป็นชอ่งทางส าคัญที่มีปฎิสัมพันธ์ 
ระหว่างสัญญะกับผู้ใชส้ัญญะ หรือวัฒนธรรมอย่างมาก นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างทั้ง 10 คน 
ยังกล่าวว่าการด าเนินเร่ือง ผ่านสถานที่อันน่าสะพรึงกลัว อย่างเช่ นในวัด และโรงพยาบาล 
ยังสามารถบอกได้ว่า อัตลักษณ์ของตัวละครผีที่ก าลังจะ ปรากฎนั้นจะมีลักษณะเชน่ไร 
ยกตัวอย่างเชน่ตัวละครผีเปรตที่ปรากฎตัวในวัด หรือชายชราที่สวม ใส่ชดุคนป่วยในโรงพยาบาล 
เนื่องจากที่ผ่านมาภาพยนตร์ไทย ถ้ามีการน าเสนอภาพยนตร์ผี และเล่าเร่ืองที่เกี่ ยวกับเหตุการณ์ 
ในวัด หรือโรงพยาบาล ก็จะปรากฎว่ามีผีที่มาขอส่วนบุญ ผีตายโหง หรือ ผีคนไข้ มักมาปรากฎตัว 
อยู่ในเร่ืองเสมอ เพราะฉะนั้นจึงสามารถท าใหค้าดคะเนได้ว่า ถ้าภาพยนตร์เล่าเร่ืองที่เกี่ยวกับ 
สถานที่อะไร ตัวละครผีที่ปรากฏก็จะต้อง มีอัตลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง กับ สถานที่นั้นๆ ซึ่งจากผลวิจัย 
ดังกล่าวได้สอดคล้องกับ ค าอธิบายในเร่ืองตัวสัญญะของ กาญจน แก้วเทพ ที่ได้อธิบายไว้ว่า 
เมื่อเราเข้าใจตัวสัญญะ  กระบวนการสร้างความหมาย และพบ รหสั ซึ่งเป็นตัวเชื่อมต่อทุกอย่าง 
เข้าด้วยกันแล้ว ก็จะท าใหส้ามารถเข้าใจความหมายของตัวบท ได้ ส าหรับการที่จะน าวิธีทาง 
สัญญะวิทยา มาใชใ้นการศึกษาภาพยนตร์จ าเป็นต้องเข้าใจถึงค าศัพท์ส าคัญทางสัญญะวิทยาบางค า 
คือ Metaphor การส่งผ่านความหมาย โดยการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างของสองสิ่งด้วยวิธี 
การเปรียบเทียบ (Analogy ) และ Metonymy คือ การส่งผ่านความหมาย โดย การแสดง 
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ความสัมพันธ์ในลักษณะที่เกี่ยวเนื่องกัน (Association ) กล่าวคือ ใชส้่วนหนึ่งสื่อความหมาย 
แทนทั้งหมดได้ซึ่งแบบที่ใชก้ันมาก คือการเปรียบเทียบ 
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ABSTRACT 
The aims of this research are (1) to investigate the identity of ghosts appearing in Thai films. By 
so doing, documentary research on audio-visual media (VCD/DVD) of three films; Phobia 2, 
Taihong and Lad Da Land, was used as a method of data collection. Different types of identity 
were based on the concepts of story-telling in each film as an analytical framework. (2) to 
investigate the opinions of teenagers toward the identity of ghosts in Thai films. In this part, focus 
group discussion with film watchers was used as the method. The target group was divided into 
one group of five males, and another of five females; totaling 10 people. The snowball sampling 
was the method for selecting the sampling for studying the opinions of teenagers toward the 
identity of ghosts in Thai films. 
Results of the research showed that; 

1. to investigate the identity of ghosts appearing in Thai films. 

The analysis of the substantial identity of ghosts appearing in Thai films;  Phobia 2, 
Taihong and Lad Da Land, showed that the ghosts which were the characters in the three films 
had common identity, and they were different from normal humans; 

1.1.  Dressing: they did not wear clothes, or they put on blood-stained clothes.   

1.2.   Non-verbal expression: they acted coldly, without emotion, moaning, screaming, 

and expressing their affliction and resentment.  

1.3.  Physical appearance: They were extremely tall, in that they were different from 

other humans. They were pale and had aggressively fierce eyes. 

2. to investigate the opinions of teenagers toward the identity of ghosts in Thai films. 

According to the result from the sampling of ten participants, the opinions of teenagers 
toward the identity of ghosts in Thai films could show that the ghost characters appearing in the 
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three films; Phobia 2, Taihong and Lad Da Land, shared common identity. Indeed, this is similar 
to other previous ghost films. The films always show the physical appearance of ghosts which is 
pale, sully and not easy to see, or their emotional expressions which reflect resentment, anger and 
jealousy. However, there are some differences, among these films, in the playing and techniques 
to make each film more interesting. Above all, it can be concluded that the results were consistent 
with the concept of semiology describing Myth or the traditional beliefs in which Barthes 
explained that the meaning conveyed through myth or the traditional beliefs was influenced by 
culture. This was to explain or make understanding of nature or reality based on the inability to 
prove culture. In other words, if it can be proved, it will be reality or science. The meaning is 
changeable, depending on needs and changing norms of culture. Myth is concerned with life, 
death, humans, gods, and concepts of good and evil by the interpretation of the connotative 
meaning. Myth is an essential channel for the interaction between sign and sign user or culture. 
Moreover, the exampling said that the playing through frightening places such as temples and 
hospitals could give the watchers the idea of the identity of ghost characters. Examples were 
ghosts appearing at the temples or old men in the patient suit in the hospitals. In Thai films in the 
past, whenever there were ghosts in the films and the story was told about the events at the 
temples or the hospitals, there would appear ghosts begging for merit, the spirit of one who died a 
violent death or ghosts of the patients. Then, watchers could predict that if the films told the story 
of such places, the ghost characters would have the identity relating to those places. And the 
results of the research were aligned with the explanation of sign by Kanchana Kaewthep that 
when we understood the sign, the process for meaning creation, and found the code which was the 
connector of everything, we would understand the theme. In order to apply the concept of 
semiology with the study of films, it is important to understand some important vocabularies of 
semiology. Metaphor is a way of conveying the meaning by showing the relations of two things 
by means of analogy. Metonymy is the conveying of the meaning by showing an array of 
associations, using a part of things to talk about the whole thing. The most common is the 
comparison.  
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