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อสุ รกายดงดิบ (LOST)

อ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี i

สุรกายดงดิบ (อังกฤษ: Lost) หรื อ ปริ ศนาป่ ามรณะ เป็ นซีรีส์อเมริ กันแนวดราม่ า ที่มีเนือ้ หากล่ าวถึง
ผู้รอดชีวิตจากอุบัติเหตุเครื่ องบินตก บนเกาะลึกลับ บนเส้ นทางบินสักแห่ งระหว่ างซิดนี ย์ ประเทศ
ออสเตรเลีย กับลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา ตกในแปซิฟิกใต้ ซีรีส์เรื่องนีเ้ ป็ นซีรีส์ท่ ลี งทุนในการผลิต

มากที่สุด
1.

แนวคิด

2.

นักแสดงและตัวละคร

เริ่ ม มี ก ารพัฒ นาแนวคิ ด อสุร กายดงดิ บ ขึ น้ เมื่ อ เดื อ น

จากคนทังหมด
้
324 คนบนสายการบินโอเชียนิก เที่ยวบิน

มกราคม ค.ศ. 2004 เมื่อลอยด์ เบราน์ หัวหน้ าของเอบีซี

ที่ 815 มีผ้ ูรอดชีวิตเบือ้ งต้ น 71 ชีวิต (รวมถึงสุนขั 1 ตัว)

ขณะนัน้ สัง่ ให้ ทางสเปลลิงเทเลวิชันเริ่ มเขียนบทโดยยึด

เครื่ องบินแตกออกเป็ น 3 ส่วน ในฤดูกาลเปิ ดตัวมีตวั ละคร

แนวความคิดหลายๆ เรื่ องจากนิยาย Lord of the Flies

มีบทบาท 14 ตัวละคร ถือว่ามีตวั ละครมากที่สดุ เป็ นอันดับ

ภาพยนตร์ Cast Away ซีรีส์ทางโทรทัศน์เรื่ อง Gilligan's

2 ในช่วงเวลาไพรม์ไทม์รายการโทรทัศน์ในสหรัฐอเมริ กา

Island และรายการเรี ยลลิตี ้ยอดนิยม เซอร์ ไวเวอร์ แกดิ

เป็ นรองเพียง Desperate Housewives และด้ วยที่จานวน

พอลแล็กอธิ บายว่า "อิทธิ พลของ อสุรกายดงดิบ มาจาก

ตัว ละครที่ม ากมายขนาดนี ท้ าให้ อสุร กายดงดิ บ ใช้ ง บ

เกม Myst" เจฟฟรี ย์ ลีเบอร์ ถูกจ้ างให้ มาเขียนบทในชื่ อ

อย่างมากในการผลิต ผู้เขียนบทใช้ ประโยชน์ จากความ

Nowhere ให้ เป็ นฐานในตอนแรกของซีรีส์แต่ก็ไม่เป็ นที่น่า

ยืดหยุ่นของจานวนตัวละครนี ้ในการเปลี่ยนเรื่ องราว จาก

พึงพอใจและถูกนามาเขียนใหม่ภายหลัง ทังแอบรั
้
มส์และ

บทสัมภาษณ์ของผู้อานวยการสร้ าง ไบรอัน เบิร์ก "คุณจะ

ลินเดลอฟร่ วมกันเขียนคู่มือของซีรีส์ขึ ้นและคิดและสร้ าง

สามารถมีปฏิสมั พันธ์ได้ มากขึ ้นระหว่างตัวละครและสร้ าง

รายละเอียดหลักของแนวความคิดของเรื่ องและประเด็น

ความหลากหลายของตัวละครได้ มากขึ ้น เรื่ องราวมากขึ ้น

เนื ้อหาของแนวความคิดตลอด 5 ถึง 6 ฤดูกาลของรายการ

เรื่ องรักสามเส้ ามากขึ ้น

การพัฒ นาถูก บี บ ด้ วยเส้ น ตายที่ เ ร่ ง รี บ ที่ จ ะต้ องเสร็ จ
ปลายปี 2004 ถึงแม้ วา่ ตารางงานอันสันนี
้ ้ ทีมสร้ างก็ยงั คง
ความยืดหยุน่ และดัดแปลงตัวละครให้ เหมาะกับตัวละครที่
เขาหวังได้
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204100 เทคโนโลยีสารสนเทศและชีวิตสมัยใหม่
และพบว่าเป็ น "ธรรมะปฏิบตั ิการ" รวมถึงมูลนิธิฮนั โซ ก็ถกู

บทสรุปเนือ้ เรื่อง

เปิ ดเผยขึ ้น ความจริ งเกี่ยวกับปริ ศนาต่าง ๆ ของกลุม่ "คน
3.1.

อื่น" ค่อยๆ เปิ ดเผยขึ ้น หนึ่งในผู้รอดชีวิตจากเครื่ องบินตก

ฤดูกาลที่ 1 (2004-2005)

ฤดูก าลที่ 1 มี อ ยู่ 25 ตอน ออกอากาศทุก วัน พุธ เวลา
20.00 น. ในสหรั ฐ อเมริ กา เริ่ มออกอากาศเมื่ อ 22

ทรยศต่อกลุ่ม และสาเหตุที่เครื่ องบินตกถูกเปิ ดเผยขึ ้น...
etc

กันยายน ค.ศ. 2004 เที่ยวบิน 815 สายการบินโอเชียนิก

การวัดระดับผู้ชม

ตกลงไปในเกาะร้ างแห่ง หนึ่ง ที่ ดูเ หมื อ นเป็ นป่ าร้ อนชื น้

4.

ผู้โดยสารที่ รอดชี วิตที่ต่างไม่ร้ ู จัก กัน ตัง้ เป็ นกลุ่มเพื่อให้

ตารางที่ 1 แสดงจานวนผู้ชมและอันดับรายการตามฤดูกาล

ตัวเองมีชีวิตอยู่รอด แต่ก็มีสิ่งลึกลับที่เกิดขึ ้นกับผู้รอดชีวิต
เช่นพบหมีขวโลก
ั ้ สิ่งมีชีวิตที่ไม่เคยเห็นมาก่อนที่ร่อนเร่ ใน
ป่ า และคนพืน้ เมืองเดิมที่ม่งุ ร้ าย ที่เรี ยกว่า "คนอื่น" พวก
เขายังพบกับหญิ งชาวฝรั่งเศสที่ชื่อ ดาเนียล รุ ซโซ ที่เรื อ
แตกพลัดมาบนเกาะเมื่อ 16 ปี ก่อน และพบประตูเหล็ก
ปริ ศนาที่ถกู ฝั งอยู่ใต้ ดิน และมีการพยายามที่จะออกจาก
เกาะโดยใช้ แพ
3.2.

ฤดูกาล
5
6
4
3
2
1

ปี
2009
2010
2008
2006-2007
2005-2006
2004-2005

∑

ค่าเฉลีย่ ทุกฤดูกาล (

ฤดูกาลที่ 2 (2005-2006)

อันดับ
28
25
17
14
15
15

ผูช้ ม (ล้าน)
10.94
12.26
13.40
15.05
15.50
15.69

) = 13.81 ล้ านคน

ฤดูกาลที่ 2 มีอยู่ 24 ตอน ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา
21.00 น. ในสหรัฐอเมริ กาและแคนาดา เริ่ มออกอากาศ
หลังจากเครื่ องบินตกได้ 45 วัน เป็ นเรื่ องความขัดแย้ ง
ระหว่างผู้รอดชีวิตและกลุม่ "คนอื่น" ที่ยงั คงเป็ นการปะทะ

จานวนผู้ชม (ล้ าน)

เมื่อ 21 กันยายน ค.ศ. 2005 เนื ้อเรื่ องส่วนใหญ่ที่ต่อเนื่อง

20
10
จานวนผู้ชม
(ล้ าน)

5
0
S01 S02 S03 S04 S05 S06

กันระหว่างความเชื่ อและวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวกับใจความ

ฤดูกาล

สาคัญของแต่ละตอน ขณะที่ปริ ศนาบางอย่างถูกคลี่คลาย
คาถามใหม่ก็เกิดขึ ้น เริ่ มมีตวั ละครใหม่เข้ ามา รวมถึงตัว

15

รู ปที่ 1 แสดงจานวนผู้ชมในแต่ ละฤดูกาล

ละครในส่วนท้ ายของเครื่ องบินและสมาชิกกลุ่ม "คนอื่น"
เรื่ องราวของเกาะเริ่ มเพิ่มพูนขึ ้นและอดีตของผู้รอดชีวิตก็
ถูก เผยความลับ ออกมา ขณะที่ ป ระตูใ ต้ ดิ น ก็ ถูก ค้ น พบ
รหัสนักศึกษา: 500000000
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ของทีร่ ะลึกลิขสิทธิ์

ขายชุดแรกในเดือ นพฤศจิ กายน ค.ศ. 2006 และชุดที่ 2

5.

นอกจากวรรณกรรมต่อยอดแล้ ว ก็มีการออกผลิตภัณฑ์ที่มี

ออกเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2007 มากกว่านันเอบี
้ ซีได้ ขาย

ที่ ม าจากซี รี ส์ เช่ น ของเล่น เกม ต่ า ง ๆ ที่ เ ป็ นสิ น ค้ า มี
ลิขสิทธิ์ วิดีโอเกม Lost: Via Domus ออกวางขาย ได้ รับ

สิ น ค้ าที่ ร ะลึก จ านวนมากทางร้ านออนไลน์ อย่ า งเช่ น
เสื ้อผ้ า อัญมณี และของสะสมอื่น

เสี ย งวิ จ ารณ์ ป านกลาง พัฒ นาโดยยู บิ ซ อฟต์ ออกใน
รูปแบบเครื่ องเล่นวิดีโอเกมและคอมพิวเตอร์ ในบ้ านขณะที่
เกมลอฟต์พฒ
ั นา Lost เป็ นเกมบนโทรศัพท์มือถือและไอ
พอด คาร์ ดินอลเกมออกเกมกระดานชื่อ Lost เมื่อวันที่ 7
สิ ง หาคม ค.ศ. 2006 ที ดี ซี เ กมส์ ออกชุ ด เกมจิ๊ ก ซอว์
จานวน 1000 ชิ ้น ออกมาเป็ น 4 ชุดคือ "The Hatch," "The
Numbers," "The Others" และ "Before the Crash" ที่เมื่อ
ต่อ เข้ า ด้ ว ยกัน ทัง้ หมด จะปรากฏร่ อ งรอยเงื่ อ นง าของ
ปริ ศนาทังหมดใน
้
อสุรกายดงดิบ อิงก์เวิร์กส ตีพิมพ์การ์ ด
สะสม ซีรีส์นี ้เป็ น 2 ชุด และจะออกชุด Lost: Revelations
set ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2006 แม็กฟาร์ เลนทอยส์

รู ปที่ 2 แสดงของทีร่ ะลึก action figure ลิขสิทธิ์

ประกาศว่าจะออกหุ่นตัวละครแสดงท่าทางในเรื่ อง ออก
6.
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