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บทคัดยอ
ภาพยนตรผีของไทยมีการสรางกันมายาวนาน สรางขึ้นจากความเชื่อเรื่องผี วิญญาณ โดยผีที่ไดรับความนิยมและมีการ
สรางเปนภาพยนตรมากคือผีผูหญิง ผีผูหญิงที่ถูกสรางในภาพยนตรไทยเรื่องแรกคือเรื่องนางนาก ที่ถูกสรางตามความเชื่อ และ
พิธตี า งๆ ในการนับถือผี รวมถึงวิถชี วี ติ ของชาวไทยทีน่ บั ถือศาสนาพุทธ สวนใหญตวั ละครผีผหู ญิงแบงเปน 2 ลักษณะ คือ ผีแคนรัก
และผีแคนสังคม ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงภาวะสังคม “ชายเปนใหญ” ที่ผูหญิงมีอํานาจนอย และถูกกระทําจากประเด็นที่เกี่ยวของ
กับความรัก เศรษฐกิจ และสังคม เปนตน
คําสําคัญ: การเลาเรื่อง ภาพยนตรผี ผีผูหญิง
Abstract
Thai ghost movies have long been produced from ghostly spirits, The ghosts that are popular and
have been made into movies, are female ghosts. The female ghost that was created in the first Thai film is
Nang nak, created from rituals and ghost beliefs related to social roles of the Thai people as Buddhists, The
female ghosts were categorized into two types, The ghost enraging with love and the ghost enraging with
society. These two types of female ghosts reflect the “male dominant society” in which women become
submissive, hold less power than male, and are abused in terms of love, economics, and society.
Keywords: Narrative, Thai Ghost Films, Female Ghosts
บทนํา

ชวงเวลานับรอยปตงั้ แตภาพยนตรถอื กําเนิดมาสือ่ ประเภทนีม้ คี วามกาวหนาและพัฒนาอยางรวดเร็วตอเนือ่ ง เพราะความ
เปนสือ่ ทัง้ ภาพและเสียง จน “Ricciotto Canudo” นักทฤษฎีชาวอิตาลีไดขนานนามวาภาพยนตรเปน “ศิลปะแขนงทีเ่ จ็ด” (the
Seventh Art) เพราะมีความสนุกสนาน ความสุข รูส กึ เศรา เพอฝน และทําใหผชู มรูส กึ เกิดความกลัว (Boonyaketmala, 1991)
ทั้งนี้ ภาพยนตรมีหลากหลายประเภท หรือเรียกกันวาตระกูลภาพยนตร (film genre) โดยยึดถือสวนประกอบเนื้อหาเปนหลัก
ไดแก ลักษณะตัวละคร ฉากเหตุการณ ความขัดแยง แบบแผนของโครงเรื่องและแกนเรื่อง เปนตน ตระกูลที่ไดรับกระแสนิยม
อยูมาก อาทิ ผจญภัย วิทยาศาสตร รักโรแมนติก ภาพยนตรเพลง ตลก และภาพยนตรสยองขวัญ
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ภาพยนตรสยองขวัญหรือภาพยนตรผีไทย (horror
film) ถูกออกแบบและสรางขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
สรางความตื่นตระหนก ความหวาดกลัวและสรางความรูสึก
ขวั ญ ผวาให แ ก ผู ช มเรื่ อ งราวที่ ถ า ยทอดสู จ อภาพยนตร
อันนาสยดสยองซึ่งเกิดจากการเขนฆา (Pantep, 2007) ที่มี
ความนาสนใจ มีความเปนศิลปะ เพราะสวนใหญเปนผีผูหญิง
โดยมีเรื่องเลาขานจากตํานานรุนสูรุน และเปนความเชื่อใน
สิง่ ลีล้ บั ทีเ่ หนือธรรมชาติทนี่ าํ ภูตผีตา งๆ ออกมาเปนจินตนาการ
สูสายตาผูชม
ความเชื่อเรื่องผี
สําหรับคนไทย ความเชื่อเกี่ยวกับผีนั้นมีมาแตโบราณ
เปนเรือ่ งเลาลึกลับตามความเชือ่ และบันเทิงคดี โดย ผี (ghost)
เปนวิญญาณ (soul) ของคนหรือสัตวที่เสียชีวิต ซึ่งปรากฏ
ใหคนไดเห็น ไมวาจะในรูปที่มองเห็นไดหรือแสดงออกมาใน
รูปอืน่ ๆ โดยผีคอื สิง่ ทีม่ นุษยเชือ่ วาเปนสภาพลึกลับ มองไมเห็นตัว
แตอาจจะปรากฏเหมือนมีตัวตนได สวนวิญญาณคือสิ่งที่
เชือ่ กันวามีอยูใ นกายเมือ่ มีชวี ติ (Wikipedia, 2017) ซึง่ ความเชือ่
ในการแสดงตนของวิญญาณผูเ สียชีวติ นัน้ มีแพรหลาย ยอนไป
ตั้งแตวิญญาณนิยมหรือการบูชาบรรพบุรุษในวัฒนธรรมหลัก
ในบางศาสนา เชน พิธีกรรมงานศพ พิธีไลผี หลักเจตนิยมบาง
ประการและเวทมนตร ซึ่งไดรับการออกแบบมาเพื่อปราบผี
หรือผูที่เสียชีวิตแลวใหสงบลง
จึงกลาวไดวา ผีเปนสิง่ ทีอ่ ยูโ ดดเดีย่ วซึง่ สิงอยูใ นสถานที่
วั ต ถุ แ ละอื่ น ๆ ที่ ผี ผู ก พั น ยามมี ชี วิ ต อยู ทั้ ง นี้ จ ากทุ ก สั ง คม
วัฒนธรรม ความเชือ่ เรือ่ งผีจงึ เปนสิง่ สําคัญ ทีท่ าํ ใหนา หวาดกลัว
และเปนอันตรายตอชีวิตมนุษย (Wiratnipawan, 1990)
อนึ่ ง ในทุ ก สั ง คมและวั ฒ นธรรมมี ค วามเชื่ อ เรื่ อ งผี
ไมคอยแตกตางกันนัก เนื่องจากกฎเกณฑทางธรรมชาติที่
มนุษยรูจัก โดยหากกลาวไปถึงที่มาของเรื่องราวเหลานี้ อาจ
พบวามีอยูมาอยางยาวนาน ความเชื่อแบบวิญญาณนิยม คือ
ระบบความเชื่อที่เชื่อวามีวิญญาณไดสถิตอยูในสัตว พืช และ
สิง่ ตางๆ นอกจากนั้นยังเชื่อวามีวิญญาณอยูในปรากฏการณ
ทางธรรมชาติ และที่มนุษยสรางขึ้นเอง
ฉะนั้น อาจกลาวไดวา ปจจุบันระบบความเชื่อแบบ
วิญญาณนิยมยังสามารถที่จะดํารงอยูได โดยรอดพนจากการ
ทําลายลางจากระบบความเชื่ออื่น ซึ่งจะเห็นไดจากสื่อบันเทิง
ทั้งโทรทัศน และภาพยนตร ทั้งไทยและตางประเทศ ที่ยังคง
มีการนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับผีผานสื่อ และผูชมก็ยังคงให
ความสนใจรับชมสิ่งที่เหนือธรรมชาติ ในระบบความเชื่อหลัก
เหลานี้ในภาพยนตรแนวสยองขวัญ
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ภาพยนตรผี
ไดมีผูนิยามความหมายภาพยนตรผี ดังนี้
Kerddee (2005) กลาววา ภาพยนตรผเี ปนภาพยนตร
ทีม่ คี วามคลายคลึงกับนิยายวิทยาศาสตร เพอฝน รวมถึงมีสงิ่ ที่
คลายคลึงกันนัน่ คือ “การหลุดพนจากโลกแหงความเปนจริง”
แลวยังมีจดุ เริม่ ตนมาจากงานในแนววิทยาศาสตร ลึกลับตืน่ เตน
และเขยาขวัญอีกดวย
ขณะที่ Hutchings (2004) ไดกลาววา ภาพยนตรผี
ไดถกู สรางขึน้ มาเพือ่ แยกจากภาพยนตรแนววิทยาศาสตร เชน
ภาพยนตรวิทยาศาสตรสรางจากสิ่งมีชีวิตในอนาคตที่ไมกลัว
ความเสียชีวิต ในขณะที่ภาพยนตรผีจะสรางเพื่อใหเกิดการ
กลัวความเสียชีวิต
สวน Hayward (2006) กลาววา ภาพยนตรผีจะมี
3 ลักษณะ คือ แนวแมมด หมอผี ภาพยนตรแนว สยองขวัญ
โรคจิต เชน ภาพยนตรเรื่อง “Psycho (1983)” ของ Alfred
Hitchcock และภาพยนตรที่เกี่ยวของกับการสังหารอยาง
โหดเหี้ยม เชน ภาพยนตรเรื่อง “The Texas Chainsaw
Massacre (2003)”
ภาพยนตรผีน้นั ไดพัฒนามาจากภาพยนตรตระกูลอื่น
นั่ น คื อ นิ ย ายแนววิ ท ยาศาสตร และแนวผสมผสาน เช น
ภาพยนตรเรื่อง “เอเลี่ยนสยองตองโหด เหนอะเคี้ยวโลก”
ของสหรัฐอเมริกา เมือ่ ป พ.ศ. 2531 เปนตน นอกจากนัน้ ยังมี
การพาดพิงภาพยนตรแนวเขยาขวัญ และแนวลึกลับตื่นเตน
อีกดวย อยางไรก็ตาม ผูเขียนมีความเห็นวา เมื่อเราพิจารณา
ทีเ่ นือ้ หาภาพยนตร จะเห็นไดวา ภาพยนตรผจี ะมีองคประกอบ
หลักที่ไมแตกตางกัน และเปนปจจัยที่ทําใหภาพยนตรแนวนี้
ยังคงไดรับความนิยมจากผูชมตอไป
สําหรับภาพยนตรผีไทยนั้น ถึงแมในวงการฮอลลีวูด
จะจัดใหอยูในตระกูลสยองขวัญ แตก็มีอัตลักษณเฉพาะตัว
ที่ชาวตะวันตกไมสามารถอธิบายได ทั้งความคิดความเชื่อ
เกี่ยวกับผี และการสื่อความหมายที่ตางกันออกไป เราจึงเห็น
ไดวา ภาพยนตรแนวสยองขวัญจะนําเสนอเกีย่ วกับการเสียชีวติ
โดยเกิดจากการเขนฆา ซึง่ มีทงั้ บทบาทของ “ผูฆ า ” และ “ผูท ี่
ถูกฆา” ทีเ่ ปนตัวเอกของเรือ่ ง ในตัว “ผูฆ า ” นัน้ สวนใหญแลว
จะเปนฆาตกรแนวโรคจิต ปศาจ ผี และสัตวประหลาด และ
อื่นๆ ทั่วไปที่มีอยูจริง (Kerddee, 2005)
คนไทยนิยมเรียกภาพยนตรสยองขวัญวา ภาพยนตร
ผี (ghost movies) ซึ่งครอบคลุมภาพยนตรที่มีตัวละครผี
เปนตัวละครสําคัญของเรื่อง และเมื่อนําภาพยนตรผีไทยมา
เปรียบเทียบกับภาพยนตรผีตางประเทศที่มักเนนไปที่ความ
สยองขวัญและมีรูปลักษณที่จํากัดไมกี่ประเภท ภาพยนตร

ผีไทยกลับมีความนาสนใจและมีความเปนศิลปะมากกวา
เพราะมีการนําความเชื่อเรื่องผีของไทยมาประกอบที่มีทั้งผี
ที่นากลัว ผีแนวตลก ผีผูคุมครอง ผีศักดิ์สิทธิ์ ผีสยองขวัญ
ผีเปนมิตร และผีเปนศัตรู และขณะเดียวกันก็ยังมีผีที่มาจาก
รากทางวัฒนธรรมดัง้ เดิมของไทย เชน ผีนางตะเคียน ผีเสือสมิง
และผีกระสือ ฯลฯ เปนตน
ในชวงหลายปที่ผานมา ภาพยนตรผีไดรับความนิยม
มากขึ้น นั่นคือเรื่อง “ชัตเตอรกดติดวิญญาณ” สามารถทํา
รายไดใหประเทศไทย ในป พ.ศ. 2547 ถึง 120 ลานบาท
และยังขายลิขสิทธิ์ไดใน 30 ประเทศทั่วโลก รวมถึงลาสุด
ภาพยนตรผีไทยเรื่อง “พี่มากพระโขนง (2556)” ที่ทํารายได
ในประเทศถึง 1,000 ลานบาท ซึ่งถือเปนภาพยนตรไทยที่
มีรายไดสูงสุดเปนประวัติศาสตรก็วาได อีกทั้งภาพยนตร
ผีไทยเรื่อง ผีแมนาก นางนาก หรือแมนากพระโขนง ยังเปน
ภาพยนตรผีที่ถูกเลาขานกันมาจากรุนสูรุน เพราะมีการสราง
กันมาในทุกยุคสมัย นับตั้งแตมีการสรางภาพยนตรผีไทย
นอกจากความนากลัวที่เปนเรื่องเดนแลว ภาพยนตรผีไทย
ยังสอดแทรกเรื่องตลกขบขันในการเจอผี การวิ่งหนี รวมถึง
ภาพของการลอมกันอยูในวงสายสิญจน มีหมอผีมาไลผี มีทั้ง
ขาวเสก มีดอาคม และของศักดิ์สิทธิ์อีกมากมาย โดยแรกๆ
ผีจะไมสามารถผานเขามาในเขตของสายสิญจนได แตตอมา
ผูส รางมีแนวคิดใหผดี กุ วาเดิม ผีบางตัวจึงสามารถผานสายสิญจน
เขามาได เราจึงไดเห็นภาพของคนในสายสิญจนวงิ่ หนีไปคนละ
ทิศละทาง การวิ่งหนีผีจึงเปนเรื่องตลกขบขันใหแกผูชม และ
เปนเอกลักษณของภาพยนตรผีไทยตอๆ มา นอกจากนี้ยังมี
การวิ่งลงตุม การปนตนไมแลวยังไปเจอผี การพบกับผีแบบ
ไมทันตั้งตัว ฯลฯ โดยมุขตลกแบบผีๆ ปรากฏในภาพยนตร
ผีไทยเรื่อยมา (Thaveetoon, 2012)
จากขางตนจะเห็นไดวา ภาพยนตรผีไทยที่สรางและ
นําเสนอทัง้ ภาพและเสียงในโรงภาพยนตรนนั้ เกิดจากตํานาน
ความเชื่อเรื่องผี และสิ่งเหนือธรรมชาติ โดยภาพยนตรผีไทย
เรื่องแรกที่ถือไดวาเปนภาพยนตรผีตนกําเนิดไทยคือเรื่อง
“นางนากพระโขนง” ซึง่ เปนชวงทีภ่ าพยนตรในฮอลลีวดู เขามา
ฉายในเมืองไทยอยางกวางขวาง และภาพยนตรผตี า งประเทศ
ทีน่ า สะพรึงกลัวเปนทีช่ นื่ ชอบของคนไทย คือ แฟรงเก็นสไตน
และเคาต แดรกคิวลา หรือเดชผีดบิ ทัง้ นีน้ างนากพระโขนงคือ
ภาพยนตรผีไทยและเปนภาพยนตรผีผูหญิงเรื่องแรกที่สราง
โดย ม.ร.ว. อนุศักดิ์ หัสดินทร ฉายชวงวันที่ 9-11 เมษายน
พ.ศ. 2476 มีผูชมแนนทุกรอบฉายและมีการพูดถึงความ
นากลัวมาก (Thaveetoon, 2012)

โดยภาพรวมแลว ผีแบงออกเปน 2 ประเภทใหญๆ ดังนี้
1. ผีตลก เปนผีที่มาเพื่อหลอกคนโดยเฉพาะ เรื่อง
ราวไมมีความเปนมา เนนออกมาหลอกหลอนคน สวนใหญ
จะเห็นผีประเภทนี้ในภาพยนตรตลกเนนความสนุกสนาน
ขบขันมากกวาความนากลัว ซึง่ ผูช มจะคุน เคยรูปแบบนีม้ านาน
เชน “บานผีปอบ” ที่มีการสรางถึง 14 ภาคตั้งแตป (พ.ศ.
2532–2554) “บานผีเปบ (2551)” “หอแตวแตก (2552)”
“หอแตวแตกแหกกระเจิง (2552)” “สาระแนเห็นผี (2553)”
“พี่มากพระโขนง (2556)” “ปอบหนาปลวก (2557)” และ
“หลวงพี่แจส 4G (2559)” เปนตน (Srijinda, 2015)
2. ผีหลอกหลอน เปนผีไทยในยุคใหม ผีประเภทนี้
จะมีมิติทางอารมณ โกรธแรง รักแรง แคนลึก เสียชีวิตแลว
ก็ ยั ง ไม ย อมไปเกิ ด ใหม ยั ง สร า งความหลอนได อ ยู อ ย า ง
ตอเนื่อง สวนใหญเปนภาพยนตรผีของคาย GTH ผีประเภทนี้
จะมีความเปนมา สรางขึ้นเพื่อใหมีอารมณและความรูสึก
ทําใหผชู มรูส กึ ใกลกบั ผีมากขึน้ โดยผูช มจะสัมผัสไดวา ผีนนั้ มี
ความรูส กึ อยางไร ทําไมถึงตองมาตามหลอกหลอนตัวละครตัว
อืน่ ๆ ซึง่ ผีแบบนีจ้ ะถูกใจผูช มภาพยนตรทช่ี น่ื ชอบความสยองเปน
อยางดี เชน “ชัตเตอร กดติดวิญญาณ (2547)” “แฝด (2550)”
“สี่แพรง (2551)” “แฟนเกา (2552)” “หาแพรง (2552)”
“แฟนใหม (2553)” “ลัดดาแลนด (2554)” “มอญซอนผี
(2558)” และอื่นๆ (Srijinda, 2015)
ในดานเนือ้ หาและรูปแบบของภาพยนตรผี จะเปนการ
กําหนดใหเปนมาตรฐาน (standard) เดียวกัน ทั้งการเลา
เรื่องและเทคนิคตางๆ ที่จะสงผลใหเกิดลักษณะเฉพาะของ
ภาพยนตรแตละประเภท เชน องคประกอบของภาพยนตร
ผีไทยก็ตองมีพระ ผี สถานที่ที่จะหนีผี และหมอผี เปนตน
อยางไรก็ดี ลักษณะดังกลาวก็อาจถูกดัดแปลงเปน
“ประดิษฐกรรม” (invention) เพือ่ ใหเกิดความแปลกใหม เชน
การนําโครงเรือ่ งมาสรางเปนภาพยนตรผใี หมคี วามแตกตางกัน
อาทิ ภาพยนตรผีตลก ภาพยนตรผีฆาตกรรม ภาพยนตรผี
โศกนาฏกรรม ภาพยนตรผีสืบสวน เปนตน
สําหรับภาพยนตรผไี ทยทีไ่ ดรบั ความนิยมเปนอยางมาก
เรื่องแรก ยังสรางพื้นฐานที่มีลักษณะองคประกอบที่เลาขาน
และสืบทอดมาจากรุน สูร นุ ซึง่ อาจมีเคาโครงมาจากเหตุการณ
จริงหรือไมกไ็ ด โดยสามารถนํามาสรางเปนภาพยนตรทที่ าํ ให
ผูชมเกิดความชื่นชอบได นอกจากนี้ ยังมีการใชเทคนิคตางๆ
มาชวยเพิม่ ความสยดสยอง และสนุกสนาน ทําใหผชู มรูส กึ กลัว
แตกย็ งั ตองการทีจ่ ะชม เชน เทคนิคภาพประกอบฉากตางๆ ที่ผี
ไดออกมาหลอกหลอนคน เพิ่มเสียงที่นาสะพรึงกลัวขึ้น หรือ
เสียงหอนของสุนัขที่ทําใหผูชมเกิดความกลัว เปนตน
ปที่ 37 ฉบับที่ 1
มกราคม-มิถุนายน 2560
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จึงเห็นไดวา การนําความเชือ่ เรือ่ งผีไดเปนจุดเริม่ ตนใน
การสรางสรรคภาพยนตรผีอยางเปนทางการ ผูเขียนจึงสรุป
ความไดวา ภาพยนตรสยองขวัญ หรือภาพยนตรผีไทย เปน
ศิลปะที่ไดรับการสรางขึ้นจากวัฒนธรรมความเชื่อที่เลาขาน
กันตอๆ มาเปนเวลาชานาน จึงมีผีปรากฏอยูหลายประเภท
และผีทพี่ บเจอไดบอ ยสวนใหญจะเปนผีผหู ญิงทีอ่ อกมาทําราย
ผูคนดวยเหตุผลตางๆ ที่อาจมีการสอดแทรกแนวคิดหรือ
ทัศนคติบางอยางทางสังคมผานคุณลักษณะของผีผูหญิง เชน
กอนเสียชีวิตผูหญิงจะถูกขมขืนฆาตกรรมและไมไดรับความ
เปนธรรม เมื่อเสียชีวิตไปก็กลายเปนผีที่มุงมั่นแกแคนผูชาย
ที่ไมดี หรือบุคคลที่กระทํากับเธอ เปนตน
ผีผูหญิงในภาพยนตร ไทย
ลักษณะผีผูหญิงไมใชเรื่องแปลกใหมในสังคมและใน
ภาพยนตรไทย และเปนสิ่งที่ดํารงอยูมาชานานแลว ดังเชนที่
Sathirakoses (1960, as cited in Katarachaianan, 2007)
กลาวไว
ตอนหนึ่งของในภาพยนตร “สารคดี
และประเพณี นํ า รู ป เกี่ ย วกั บ ผี ส าง
เทวดาว า กล ว ยตานี แต ก อ นเขา
ไมปลูกไวในบาน เพราะเปนกลวยปา
มีนางไม เรียกวา นางตานี ปลูกไวใน
บานไมดี เพราะจะถูกผีนางตานีหลอก
ใหตกใจกลัว นอกจากนี้ยังมีผีตางๆ ที่
มักปรากฏกายออกมาเปนผูหญิง เชน
นางตะเคียน ปอบ และกระสือ และ
แมเวลาจะผานไป แตผีผูหญิงเหลานี้
ก็ ยั ง คงดํ า รงอยู ไ ด ใ นสั ง คมไทย แต
ความเชื่อตางๆ นั้นอาจเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาไปตามกาลเวลา เชน ความ
เชื่อเรื่องผี ที่ขยายจากการที่ผีเกิดขึ้น
จากการสรางบุญ กรรมตางๆ ไวหรือ
เกิ ด ขึ้ น เองตามธรรมชาติ ก ลายเป น
ถูกจองจําเพราะไสยศาสตรหรือ เกิดปม
ต า งๆ ขึ้ น ของผี ก อ นตาย จึ ง ทํ า ให
ผียงั คงอยู เชน ความเชือ่ วาถาบริเวณใด
อันตรายตางๆ เมือ่ เกิดอุบตั เิ หตุบริเวณ
นั้นอีก ก็จะเชื่อวา “ผี” มาเอาตัวตาย
ตัวแทนไป”
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ในสังคมไทยซึ่งเปนสังคมแบบปตาธิปไตยหรือระบบ
ชายเปนใหญในสังคม ซึ่งอยูในระบบสังคมไทยมาตั้งแตอดีต
เพศหญิงถูกกดขีจ่ ากเพศชาย ผูส รางภาพยนตรจงึ นําแนวคิดนี้
ที่เกิดขึ้นในสังคมมาสรางเปนภาพยนตร โดยผูที่มักถูกทารุณ
กรรมและเสียชีวิต สวนมากมักเปนผูหญิง (Keawtep, 2000)
ดวยเหตุผลนีจ้ งึ มีเรือ่ งเลาเกีย่ วกับ “ผีผหู ญิง” ทีเ่ ชือ่ วาวิญญาณ
หรือผีนั้นจะ “เฮี้ยน” ยิ่งขึ้นเมื่อเสียชีวิต เชน เมื่อผูหญิงถูก
ฆาขมขืน บางครัง้ ฆาตกรทีท่ าํ จะมาสารภาพผิดเอง ดวยสาเหตุ
คือผีที่ถูกฆาไดตามมาหลอกหลอน ซึ่งหากเราพิจารณาใน
แงนี้ จะเห็นวาผีไมใชเปนเพียงแคผทู ถี่ กู กระทําเพียงฝายเดียว
แตทําใหผูที่กระทําความผิดเกิดความเกรงกลัวตอการกระทํา
ของตนเองได
ความเปน “ผูหญิง” นั้น ไมไดเปนสิ่งที่มีมาโดยกําเนิด
หรือเปนสัญชาตญาณ หากแตเกิดจากความเชื่อสืบตอกันมา
ผานการอบรมบมเพาะในสังคมที่ชายเปนใหญ ดังนั้น ความ
เปนผูหญิงจึงเปนการสราง (construct) ขึ้นมาเชนเดียวกัน
กับการสราง “ผี” หากแตคติความเชื่อของการสรางหรือการ
ปฏิบัติกับผูที่ถูก “ทําใหเปนผูหญิง” นั้น กลับแตกตางไปจาก
การสรางความเชื่อเรื่อง “ผี” (Keawtep, 2000) ดังที่ปรากฏ
ใหเห็นในขาวทุกวันนี้ ไมวาผูหญิง เด็ก ผูใหญหรือแมแต หญิง
วัยชราถูกขมขืน ผูห ญิงถูกกระทําทารุณกรรม ฯลฯ ซึง่ ลวนแต
เปนการกระทําที่คุกคามและกดขี่เพศหญิง
ฉะนั้น ความหมายของ “ความเปนผูหญิง” นี้ก็ไมได
มีเพียงความคิดที่วา ผูหญิง “ถูกกดขี่” เพียงมิติเดียวเทานั้น
หากแตยังมีการศึกษาสถานภาพ และบทบาทของผูหญิงใน
สังคมไทยกอนยุคสมัยใหม โดยศึกษาแนวประวัติศาสตรและ
วัฒนธรรม ของ Tantiviramanon & Panday (1989, as cited
in Lerdjirapaserd, 2002) ซึง่ มีขอ คนพบวา สังคมไทยมีการ
แบงอํานาจทางสังคมแบบคูตามเพศ คือ ชายมีบทบาททาง
การเมือง หญิงทางเศรษฐกิจ โดยมีพทุ ธศาสนาเปนตัวประสาน
โดยสิง่ ทีท่ าํ ใหเห็นวาสถานภาพของผูห ญิงในประเทศไทย ไมใช
เปนการกดขีเ่ พียงอยางเดียว แตจะมีการยืดหยุน และใหอาํ นาจ
กับผูห ญิงดวย แตกไ็ มไดมากเทากับเพศชาย นัน่ คือ ระบบการ
นับญาติทางแม ซึง่ จะถือเปนคตินยิ มทีช่ าวบานถือปฏิบตั กิ นั มา
และพบเห็นกันไดในปจจุบัน
ดังนั้น เราจะเห็นความหมายของ “ผูหญิง” ที่มีความ
แตกตางกันไปตามแตละยุคสมัยและการมองปรากฏการณ ซึง่
ก็เหมือนกับการใหนิยามของคําวา “ผี” ซึ่งหมายความวา ทั้ง
สองสิ่งนี้ก็เปนสิ่งที่สรางขึ้นมาเชนเดียวกัน

“ผีผหู ญิง” จึงเปนสิง่ ทีถ่ กู สรางขึน้ มา ยิง่ ไปกวานัน้ การ
ประกอบสราง “ผีผหู ญิง” ก็มคี วามพิเศษอยูใ นตัวเอง กลาวคือ
เราจะเห็นวา การประกอบสรางเรือ่ ง “ผี” เปนการใหความหมาย
ที่ เ ต็ ม ไปด ว ยอํ า นาจ ซึ่ ง ผู ค นต า งให ค วามเคารพ ยํ า เกรง
หากแต “ผูหญิง” ไดกลายเปนภาพที่ไมไดมีอํานาจ หรือให
ความเคารพมากเทาทีค่ วร และบางครัง้ ก็ถกู คุกคาม และกดขี่
เพือ่ ใชเปนเครือ่ งมือตางๆ ดังนัน้ เมือ่ นําความแตกตางมารวมกัน
และประกอบสราง (construct) “ผีผหู ญิง” ขึน้ จึงมีจดุ หมาย
เพื่อยกระดับและแสดงอํานาจของผูหญิงที่แฝงอยูในสังคม
ออกมานั่นเอง (Louiyapong & Hinviman, 2009)
ตัวละคร “ผีผูหญิง” ในภาพยนตรไทยจะมีรูปแบบ
เดิมๆ ทัง้ ในเชิงโครงเรือ่ ง (plot) และอืน่ ๆ ดังเชน วิชดุ า ปานกลาง
ไดคนควาเกี่ยวกับการวิเคราะหการถายทอดความหมาย ใน
ภาพยนตรไทย เรื่อง แมนากพระโขนง ป พ.ศ. 2521-2532
และ ป พ.ศ. 2538 พบวา รูปแบบการนําเสนอเรื่อง “ผี” ใน
ภาพยนตรทศี่ กึ ษา ไดมสี ตู รสําเร็จของภาพยนตรประเภทผีไทย
ทัง้ ในเชิงโครงเรือ่ ง คือผูเ สียชีวติ เปนผีแตยงั อยากจะใชชวี ติ รวม
กับคน ผีออกอาละวาดหลอกหลอนผูค นและมีการกําจัดผี โดย
องคประกอบของเนือ้ หายอยไดมกี ารเปลีย่ นแปลงไปบางตาม
ยุคสมัย และตามความคิดสรางสรรคของผูสรางภาพยนตร
ในการประกอบสรางผีผูหญิงไทย เปนการปลูกฝง
อุดมการณในละครผีไทย นั่นคือ อุดมการณทางเพศหรือ
อุดมการณเรื่องชายเปนใหญ เชน ผีผูหญิงจะถูกปราบโดย
มนุ ษ ย ผู ช าย ได แ ก หมอผี สามเณร และพระ เช น เรื่ อ ง
“รักเราเขยาขวัญ (2557)” ทีส่ ดุ ทายแลวผีสาวชาวพมาทีอ่ าศัย
รางของพลอย ก็ถูกปลอบโยนใหออกจากรางโดยสามเณร
และพระเอกของเรื่อง เปนตน รวมถึงจะสะทอนความรุนแรง
ที่เปนผูถูกกระทํา ซึ่งอาจเปนเพราะผูหญิงเปนเพศที่ออนแอ
เปนเบีย้ ลางของเพศชายมาตลอด สอดคลองกับแนวความคิด
ปตาธิปไตย (patriarchy) ที่ผูชายเปนใหญในสังคมและอยู
เหนือกวาผูห ญิง นัน่ คือ ระบบการครอบครองและควบคุมของ
ผูช าย และการตกเปนเบีย้ ลางของผูห ญิงในเชิงเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม (Keawtep, 2000) ซึง่ เปนลักษณะเดนชัดทุกยุค
ทุ ก สมั ย ตั้ ง แต อ ดี ต จนถึ ง ป จ จุ บั น โดยระบบชายเป น ใหญ
สะทอนใหเห็นไดจากการแบงงานระหวางผูหญิงและผูชาย
ในครอบครัว ที่ทําใหงานในบานเปนหนาที่ของผูหญิง ซึ่งใน
ภาพยนตรผไี ทยมักจะนําเสนอเรือ่ งชายเปนใหญเสมอ เสมือน
เปนการตอกยําเรื่องอุดมการณผานสื่อภาพยนตรอีกทางหนึ่ง
ตั ว ละครผี ส าวยั ง สะท อ นให เ ห็ น ถึ ง สภาพป ญ หา
เศรษฐกิจและสังคม และสิง่ แวดลอม อาทิ การหึงหวงจนฆากัน
เสียชีวิต การทําเสนห การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรและ

ตัง้ ครรภ เชนเรือ่ ง “ฝากไวในกายเธอ (2557)” ซึง่ เปนนักเรียน
มัธยมที่มีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร จนตั้งครรภและฆาตัว
เสียชีวิตในที่สุด ที่ยังคงเปนปญหาของสังคมไทยในปจจุบันนี้
เปนตน
ป จ จุ บั น ผี ผู ห ญิ ง ปรากฏตั ว ขึ้ น อยู บ อ ยครั้ ง ทั้ ง ใน
ภาพยนตร และโทรทัศน และการปรากฏตัวขึ้นแตละครั้ง
ไดมีการเปลี่ยนไปตามสภาพทางสังคมนั้นๆ เชน ในสมัย
โบราณผีอาจไปปรากฏตัวบนขื่อ ขางหลังคน หรือกลางปาชา
โดยสื่อตางๆ ไดสะทอนใหเห็นจากความเปนจริงทางสังคม
แมส่ือมวลชนในปจุบัน จะไมไดนําเสนอใหหลอกคน
ตอหนาตอตาเหมือนสมัยกอน แตผีสามารถไปปรากฏตัว
หลอกคนในภาพได และยังสามารถทําภาพเคลื่อนไหวของผี
จากภาพถายไดดวย (Katarachaianan, 2007)
อัตลักษณ
สําหรับอัตลักษณของผีผหู ญิง สวนใหญเปนผีหญิงสาว
หนาตาดี ระดับชนชั้นกลาง อายุ 15-40 ป ที่มีการศึกษาและ
อาชีพการงานดี มีสังคมที่ดี แตจะมีปมในเรื่องของความรัก
ที่ไมสมหวังจากผูชายที่เปนตนเหตุ จนทําใหเธอกลายเปนผี
ที่ มี ค วามแค น และต อ งการกลั บ มาล า งแค น ผี ผู ห ญิ ง อี ก
ลักษณะหนึ่งคือ เปนผีหญิงสาวที่เสียชีวิตจากประเด็นทาง
เศรษฐกิจ และสังคม เปนแมบาน ตองประสบปญหาทางดาน
เศรษฐกิจ ทําใหชีวิตตองดิ้นรน และถูกกดดันจนทําใหเธอ
เสียชีวิตในที่สุด โดยที่ยังมีผูชายเปนตนเหตุสําคัญ (Nuanui
& Sridee, 2015)
สาเหตุการเสียชีวิต
สําหรับสาเหตุการเสียชีวติ ของของตัวละครผีผหู ญิงใน
ภาพยนตรไทย คือ 1) เกิดจากผิดหวังเรื่องความรัก โดยเปน
ผีที่มีความรู หนาที่การงานดี ที่ตามลาลางแคนผูที่เคยทําราย
ขณะมีชีวิตอยู และไปรังควานคนอื่นๆ เปนผีที่ถูกสรางขึ้นมา
จากความรักทีไ่ มสมหวัง จนเกิดความอาฆาตแคน เชน “9-9-81
บอกเลา 9 ศพ (2555)” หรือสรางจากเรื่องจริงของผูหญิง
ทีฆ่ า ตัวตาย เพราะผิดหวังเรือ่ งการแตงงาน หรืออาจเปนเรือ่ ง
ทีเ่ กีย่ วกับการทําแทงจากการถูกหลอกลวง ซึง่ เปนปญหาหลัก
ของสังคมไทยที่ยังไมไดรับการแกไขอยางจริงจัง โดยเฉพาะ
ปญหาของผูห ญิงทีถ่ กู ทํารายจากสังคมแบบชายเปนใหญ เชน
การถูกหลอก การตัง้ ครรภในวัยเรียน การทําแทง และการถูก
ขมขืน และ 2) เกิดจากปญหาทางดานเศรษฐกิจและสังคม
เปนผูหญิงที่เสียชีวิตเพราะปญหาทางเศรษฐกิจและสังคม
ได รั บ ความกดดั น จากผู ช ายหรื อ ตกเป น เหยื่ อ ของการ
ปที่ 37 ฉบับที่ 1
มกราคม-มิถุนายน 2560
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กระทํา จึงเปนผีทเี่ ลนงานคนไมเลือกหนา เชน ภาพยนตรเรือ่ ง
“วงจรปด ในตอน นรกชั้น 8 (2555)” หญิงสาวถูกฆาตกรรม
ในลิ ฟ ท ที่ อ พาร ท เม น ท แ ห ง หนึ่ ง แล ว หลั ง จากนั้ น จึ ง เกิ ด
แกแคนดวยการฆาตกรรมผูชายทุกคนที่ใชลิฟทตัวนั้น เพื่อ
ลางแคนทีเ่ ธอถูกฆาเสียชีวติ รวมถึงภาพยนตรเรือ่ ง “ผีทวงแคน
(2557)” ที่ตํารวจไทยพระเอกของเรื่องไดพลั้งมือฆาแรงงาน
พมาอยางไมตงั้ ใจ และหลังจากนัน้ เขาก็โดนผีสาวตามทวงคืน
ความยุติธรรม จนเขาเกิดความกลัวคลุมคลั่งไป เปนตน
ภาพยนตร ใ นยุ ค นี้ ส ว นใหญ ผู ห ญิ ง จะถู ก ข ม ขื น
ฆาตกรรม และไมไดรับความเปนธรรม เมื่อเสียชีวิตแลวไป
ก็กลับมาเปนผีเพื่อแกแคนผูชาย การปะทุขึ้นของผีผูหญิง
เปนเครื่องชี้ใหเห็นถึงอุดมการณหลายประการที่แฝงอยู และ
รวมถึงการหวนคืนสูอํานาจของผีในการแกไขปญหาสังคม
ลักษณะการเลาเรื่องผีผูหญิง
ศิลปะในการเลาเรื่องทําใหเราสามารถเขาใจเรื่องราว
ตางๆ ได เนื่องจากในการสื่อสาร มนุษยเราใชภาษาเพื่อ
เลาเรือ่ งตางๆ ระหวางกัน ทําใหเราเขาใจและไดรบั รูเ หตุการณ
ที่เกิดขึ้นรอบตัว การเลาเรื่องถูกพัฒนาเปนศาสตรสาขาหนึ่ง
โดยนํามาใชในการเลาเรื่องราวความบันเทิง และเพื่อเปนการ
สื่อสารทางอารมณ และสรางความตื่นตาตื่นใจ เชน นิทาน
การละคร ตํานาน สารคดี รวมไปถึงภาพยนตร โดยการ
เลาเรื่องในภาพยนตรผีนั้นจะมีความสัมพันธของเหตุและผล
ที่เกิดขึ้นในชวงเวลาหนึ่ง โดยอาจมีเหตุการณหนึ่งเกิดขึ้นใน
ชวงเวลานั้น ทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงตอเหตุและผล จน
กอใหเกิดสถานการณหรือเหตุการณใหมๆ ขึ้น จนนําไปสู
ตอนจบของเรื่อง
ศิ ล ปะของการเล า เรื่ อ งของภาพยนตร ไ ทยแต ล ะ
ประเภทนั้น จะมีสวนคลายคลึงกัน แตจะแตกตางกันเรื่อง
ของบทภาพยนตร ซึ่งลักษณะการเลาเรื่องของผีผูหญิงใน
ภาพยนตรไทยก็จะคลายกับภาพยนตรสยองขวัญอื่นๆ ทั่วไป
แตตวั ละครเอก “ผีผหู ญิง” มักสรางในเรือ่ งของความรัก ความงาม
พรหมจรรย และความเปนแม ทีม่ คี วามออนแอ เพราะถูกสราง
จากมุมมองของผูชาย (male norms) หรืออุดมการณชาย
เปนใหญ ซึ่งจะเห็นไดจากงานวิจัยของ Osapapitak (2000)
ที่ศึกษาการตีความหมายของภาพตัวแทนผีจากคนหลายๆ
สังคม โดยการศึกษาในเชิงวัฒนธรรมศึกษา จากงานวิจัยได
พบวา ในการตีความหมายของผีนนั้ ไมไดเกิดจากการครอบงํา
แตเกิดจากการตอรองของคนที่แตกตางกันดานวัฒนธรรม
ดังรายละเอียดตอไปนี้
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1) ชวงเวลาทีร่ ะทึกใจ (moments of suspense) เปน
ชวงเวลาหนึ่งที่เกิดเหตุการณที่ทําใหผูชมตองตื่นเตนระทึกใจ
หรืออาจถึงกับเกิดอาการหวาดผวาสุดขีดซึง่ จะมากนอยเพียงใด
ขึ้นอยูกับบุคลิกภาพของผูชมและความสามารถของผูกํากับ
ภาพยนตร มั ก เป น ช ว งที่ ตั ว ละครกํ า ลั ง จะตกเป น เหยื่ อ
ที่ถูกทํารายจากฆาตกร
2) ตัวละครไมสามารถชวยเหลือตัวเองได (helpless
character) เปนองคประกอบของตัวละคร ซึ่งอยูในสภาพที่
ชวยเหลือตนเองไมได อันเนื่องมาจากสาเหตุตางๆ แตมักเกิด
จากการมีชีวิตอยูอยางโดดเดี่ยว หรือตัดขาดจากภายนอก
สังคม ลักษณะหรือแนวทางของเรื่องราวที่ใชกันมาก ไดแก
หญิงสาวทีอ่ ยูเ พียงลําพัง และถูกฆาตรกรทํารายโดยทีเ่ ธอไมมี
ทางสูได ซึ่งทําใหผูชมเอาใจชวยใหเธอพนจากการเสียชีวิต
ดั ง กล า ว ซึ่ ง ภาพยนตร ส ยองขวั ญ หลายเรื่ อ งทั้ ง ไทยและ
ตางประเทศไดนาํ เอาองคประกอบนีไ้ ปใช เชน ในเรือ่ ง “Alien
รีบลีย (2522)” ที่เหลือรอดเปนคนสุดทายในยานอวกาศ จน
เธอตองคอยหลบหนีและหาทางรอดจากสัตวประหลาดจาก
ตางดาวเพียงลําพัง
3) สถานการณจนมุม (trapped situation) ซึ่งอาจ
จะเปนชวงเวลาไมนาน หรือเปนชวงใดชวงหนึ่งในภาพยนตร
หรืออาจจะเปนระยะเวลาทั้งหมดตลอดเรื่อง เชน ในเรื่อง
“Tremors” เมืองซึง่ ทีห่ า งไกลความเจริญ ถูกตัดขาดจากโลก
ภายนอกแลวเจอการคุกคามของสัตวประหลาดทีค่ อยดักทําราย
ผูคนจากใตดิน ในเรื่องนี้เปนสถานการณจนมุมที่มีอยูตลอด
ทั้งเรื่อง ถาเปนชวงสั้นๆ ก็อาจเปนตัวละครที่อยูในสถานที่
คับแคบและไมมีทางออก
4) จิตวิทยา (psychic element) โดยตัวละครเปน
ผูรายหรือเปนนักฆา ถาหากเปนมนุษยก็จะปวย หรือเปน
โรคจิต เปนตน
ฉากและสถานทีเ่ ปนปจจัยใหเกิดองคประกอบทัง้ 4 ใน
เรือ่ งของสถานที่ ทัง้ ชวงเวลาทีร่ ะทึกใจ ซึง่ ตัวละครไมสามารถ
ชวยเหลือตนเองได สถานการณจนมุม และตัวละครเปนผูร า ย
หรือเปนนักฆา จะนิยมใชบานรางหรืออาคารเกาๆ ที่ตั้งอยู
หางไกลผูคน สวนการใชแสงที่เนนความมืด มีการจัดแสงตํา
เปนฉากภายในอาคารบานเรือนทีม่ แี สงสวางนอย ในบานหรือ
อาคารนั้นมีซอกซอย เพื่อใหฆาตกรซุกซอนตัวและดักทําราย
เหยื่อ ทั้งยังทําใหผูกํากับมีโอกาสที่จะหักมุมไดมากขึ้น หาก
เปนฉากในภูมิประเทศ ก็เปนปาทึบที่เงียบสงบไมมีผูคน

ด า นเนื้ อ เรื่ อ งของภาพยนตร ผี ผู ห ญิ ง ก็ ยิ่ ง มี ค วาม
นาสนใจมากขึน้ ในปจจุบนั เมือ่ ผูท าํ ภาพยนตรเริม่ คิดประเด็น
ใหมๆ มาสื่อสาร ใหเนื้อเรื่องของภาพยนตรผีเกิดการหักมุม
และมีการเชื่อมโยงเนื้อเรื่องมากขึ้น ตัวอยางเชนภาพยนตร
ผีบางเรื่องอางอิงเรื่องจริงที่เคยเกิดขึ้นมาทําเปนโครงเรื่อง
ภาพยนตร ทํ า ให ผู ช มมี อ ารมณ ร ว มมากขึ้ น นอกจากนั้ น
บรรยากาศรวมในแตละฉากก็เปนสิ่งสําคัญที่สามารถดึงดูด
ผูชมใหเขาไปอยูในภาพยนตรได ทั้งนี้ การใชเทคนิคเสียง
เขามาชวยในการสรางบรรยากาศใหภาพยนตรกย็ งิ่ เพิม่ ความ
ตกใจและนาสะพรึงกลัวใหกับผูชมไดมากขึ้น เมื่อกอนอาจ
เปนเสียงหอนของสุนขั ยุคหลังจากนัน้ ก็อาจเปนเสียงแมวรอง
ขณะกระโดดตั ด หน า รถ ยุ ค ถั ด จากนั้ น มาคื อ บรรยากาศ
แบบเงียบๆ แลวคอยมีเสียงดังขึ้นมาใหตกใจ เพื่อทําใหผูชม
ตกใจกลัวแลวเกิดความเครียด
จึงเห็นไดวา ภาพยนตรผที งั้ หมดจะวางอยูบ นโครงเรือ่ ง
กอนเจอผี ระหวางเจอผี และการกําจัดผี โดยมีจดุ แตกตางจาก
ภาพยนตรผแี บบเดิม คือ บางครัง้ อาจมีการสลับทีส่ ลับทางของ
โครงเรือ่ งหรือเพิม่ เติมใหซบั ซอนขึน้ เชน เลาเรือ่ งจากอดีตสลับ
กับปจจุบัน และเริ่มเนนเทคนิคพิเศษใหมีความสมจริงและ
นากลัวมากยิ่งขึ้น
บทสรุป
ภาพยนตรสยองขวัญไทยมีการสรางขึ้นจากความเชือ่
เรื่องผี วิญญาณ โดยผีท่ีไดรับความนิยมและมีการสรางเปน
ภาพยนตรมากคือผีผหู ญิง ผีผหู ญิงทีถ่ กู สรางในภาพยนตรไทย
เรือ่ งแรกคือเรือ่ งนางนาก สําหรับลักษณะการเลาเรือ่ งผีผหู ญิง
ในภาพยนตรไทยนัน้ จะเปนการกําหนดรูปแบบของภาพยนตร
ให เ ป น มาตรฐานภาพยนตร แ ต ล ะประเภท และจะมี ส ว น
คลายคลึงกัน แตจะแตกตางกันเรื่องของบทภาพยนตร โดย
มักสรางในเรื่องของความรัก ความงาม พรหมจรรย และ
ความเป น แม ที่ มี ค วามอ อ นแอ สาเหตุ ก ารเสี ย ชี วิ ต ของ
ของตัวละครเกิดจากผิดหวังในเรือ่ งของความรัก และเกิดจาก
ปญหาเชิงเศรษฐกิจ และสังคม โดยมีชวงระยะเวลาชวงหนึ่ง
ที่เกิดเหตุการณที่ทําใหผูชมตองตกใจ โดยการใชเทคนิคเสียง
เขามาชวยในการสรางบรรยากาศในภาพยนตร และตัวละคร
ชวยเหลือตัวเองไมได มีสถานการณจนมุม มีการจัดแสงตํา
เปนตน
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