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บทคัดยอ
 ภาพยนตรผีของไทยมีการสรางกันมายาวนาน สรางข้ึนจากความเช่ือเร่ืองผี วิญญาณ โดยผีที่ไดรับความนิยมและมีการ
สรางเปนภาพยนตรมากคือผีผูหญิง ผีผูหญิงที่ถูกสรางในภาพยนตรไทยเรื่องแรกคือเรื่องนางนาก ที่ถูกสรางตามความเชื่อ และ
พิธีตางๆ ในการนับถือผี รวมถึงวิถีชีวิตของชาวไทยท่ีนับถือศาสนาพุทธ สวนใหญตัวละครผีผูหญิงแบงเปน 2 ลักษณะ คือ ผีแคนรัก 
และผีแคนสังคม ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงภาวะสังคม “ชายเปนใหญ” ที่ผูหญิงมีอํานาจนอย และถูกกระทําจากประเด็นที่เกี่ยวของ
กับความรัก เศรษฐกิจ และสังคม เปนตน

คําสําคัญ: การเลาเร่ือง  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 fi rst Thai fi lm 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 refl ect the “male dominant society” in which women become 
submissive, hold less power than male, and are abused in terms of love, economics, and society.
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 บทนํา
 ชวงเวลานบัรอยปตัง้แตภาพยนตรถอืกาํเนดิมาสือ่ประเภทนีม้คีวามกาวหนาและพฒันาอยางรวดเรว็ตอเนือ่ง เพราะความ
เปนสือ่ทัง้ภาพและเสยีง จน “Ricciotto Canudo” นกัทฤษฎชีาวอติาลไีดขนานนามวาภาพยนตรเปน “ศลิปะแขนงทีเ่จด็” (the 
Seventh Art) เพราะมคีวามสนกุสนาน ความสขุ รูสกึเศรา เพอฝน และทาํใหผูชมรูสกึเกิดความกลวั (Boonyaketmala, 1991) 
ทั้งนี้ ภาพยนตรมีหลากหลายประเภท หรือเรียกกันวาตระกูลภาพยนตร (fi lm genre) โดยยึดถือสวนประกอบเน้ือหาเปนหลัก 
ไดแก ลักษณะตัวละคร ฉากเหตุการณ ความขัดแยง แบบแผนของโครงเรื่องและแกนเรื่อง เปนตน ตระกูลที่ไดรับกระแสนิยม
อยูมาก อาทิ ผจญภัย วิทยาศาสตร รักโรแมนติก ภาพยนตรเพลง ตลก และภาพยนตรสยองขวัญ
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 ภาพยนตรสยองขวัญหรือภาพยนตรผีไทย (horror 
film) ถูกออกแบบและสรางขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
สรางความต่ืนตระหนก ความหวาดกลัวและสรางความรูสึก
ขวัญผวาใหแกผูชมเรื่องราวที่ถายทอดสูจอภาพยนตร
อันนาสยดสยองซึ่งเกิดจากการเขนฆา (Pantep, 2007) ที่มี
ความนาสนใจ มีความเปนศิลปะ เพราะสวนใหญเปนผีผูหญิง 
โดยมีเรื่องเลาขานจากตํานานรุนสูรุน และเปนความเชื่อใน
สิง่ลีล้บัทีเ่หนือธรรมชาติทีน่าํภตูผตีางๆ ออกมาเปนจินตนาการ
สูสายตาผูชม
 
ความเช่ือเร่ืองผี
 สําหรับคนไทย ความเช่ือเก่ียวกับผีนั้นมีมาแตโบราณ 
เปนเร่ืองเลาลกึลบัตามความเช่ือและบันเทงิคดี โดย ผ ี(ghost) 
เปนวิญญาณ (soul) ของคนหรือสัตวที่เสียชีวิต ซึ่งปรากฏ
ใหคนไดเห็น ไมวาจะในรูปที่มองเห็นไดหรือแสดงออกมาใน
รูปอ่ืนๆ โดยผีคือส่ิงท่ีมนุษยเช่ือวาเปนสภาพลึกลับ มองไมเห็นตัว
แตอาจจะปรากฏเหมือนมีตัวตนได สวนวิญญาณคือสิ่งที่
เช่ือกันวามีอยูในกายเม่ือมีชีวิต (Wikipedia, 2017) ซ่ึงความเช่ือ
ในการแสดงตนของวญิญาณผูเสยีชวีตินัน้มแีพรหลาย ยอนไป
ตั้งแตวิญญาณนิยมหรือการบูชาบรรพบุรุษในวัฒนธรรมหลัก
ในบางศาสนา เชน พิธีกรรมงานศพ พิธีไลผี หลักเจตนิยมบาง
ประการและเวทมนตร ซึ่งไดรับการออกแบบมาเพ่ือปราบผี
หรือผูที่เสียชีวิตแลวใหสงบลง
 จึงกลาวไดวา ผีเปนส่ิงท่ีอยูโดดเด่ียวซ่ึงสิงอยูในสถานท่ี
วัตถุและอื่นๆ ที่ผีผูกพันยามมีชีวิตอยู ทั้งนี้จากทุกสังคม
วัฒนธรรม ความเช่ือเร่ืองผีจึงเปนส่ิงสําคัญ ท่ีทําใหนาหวาดกลัว 
และเปนอันตรายตอชีวิตมนุษย (Wiratnipawan, 1990)    
 อนึ่ง ในทุกสังคมและวัฒนธรรมมีความเช่ือเรื่องผี
ไมคอยแตกตางกันนัก เนื่องจากกฎเกณฑทางธรรมชาติที่
มนุษยรูจัก โดยหากกลาวไปถึงที่มาของเร่ืองราวเหลานี้ อาจ
พบวามีอยูมาอยางยาวนาน ความเชื่อแบบวิญญาณนิยม คือ
ระบบความเช่ือท่ีเช่ือวามีวิญญาณไดสถิตอยูในสัตว พืช และ
ส่ิงตางๆ นอกจากนั้นยังเชื่อวามีวิญญาณอยูในปรากฏการณ
ทางธรรมชาติ และที่มนุษยสรางขึ้นเอง
 ฉะนั้น อาจกลาวไดวา ปจจุบันระบบความเชื่อแบบ
วิญญาณนิยมยังสามารถที่จะดํารงอยูได โดยรอดพนจากการ
ทําลายลางจากระบบความเชื่ออื่น ซึ่งจะเห็นไดจากสื่อบันเทิง 
ทั้งโทรทัศน และภาพยนตร ทั้งไทยและตางประเทศ ที่ยังคง
มีการนําเสนอเร่ืองราวเก่ียวกับผีผานสื่อ และผูชมก็ยังคงให
ความสนใจรับชมสิ่งที่เหนือธรรมชาติ ในระบบความเชื่อหลัก
เหลานี้ในภาพยนตรแนวสยองขวัญ 

ภาพยนตรผี
 ไดมีผูนิยามความหมายภาพยนตรผี ดังนี้
 Kerddee (2005) กลาววา ภาพยนตรผเีปนภาพยนตร
ทีม่คีวามคลายคลงึกบันยิายวทิยาศาสตร เพอฝน รวมถงึมสีิง่ที่
คลายคลงึกนันัน่คอื “การหลุดพนจากโลกแหงความเปนจริง”  
แลวยังมีจุดเร่ิมตนมาจากงานในแนววิทยาศาสตร ลึกลับต่ืนเตน 
และเขยาขวัญอีกดวย
 ขณะท่ี Hutchings (2004) ไดกลาววา ภาพยนตรผี
ไดถกูสรางข้ึนมาเพ่ือแยกจากภาพยนตรแนววิทยาศาสตร 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 และภาพยนตรที่เก่ียวของกับการสังหารอยาง
โหดเหี้ยม เชน ภาพยนตรเรื่อง “The Texas Chainsaw 
Massacre (2003)”
 ภาพยนตรผีน้ันไดพัฒนามาจากภาพยนตรตระกูลอ่ืน 
นั่นคือ นิยายแนววิทยาศาสตร และแนวผสมผสาน เชน 
ภาพยนตรเรื่อง “เอเลี่ยนสยองตองโหด เหนอะเคี้ยวโลก” 
ของสหรัฐอเมริกา เม่ือป พ.ศ. 2531 เปนตน นอกจากน้ัน ยังมี
การพาดพิงภาพยนตรแนวเขยาขวัญ และแนวลึกลับตื่นเตน
อีกดวย อยางไรก็ตาม ผูเขียนมีความเห็นวา เมื่อเราพิจารณา
ทีเ่นือ้หาภาพยนตร จะเห็นไดวาภาพยนตรผจีะมอีงคประกอบ
หลักที่ไมแตกตางกัน และเปนปจจัยที่ทําใหภาพยนตรแนวนี้
ยังคงไดรับความนิยมจากผูชมตอไป
 สําหรับภาพยนตรผีไทยน้ัน ถึงแมในวงการฮอลลีวูด
จะจัดใหอยูในตระกูลสยองขวัญ แตก็มีอัตลักษณเฉพาะตัว
ที่ชาวตะวันตกไมสามารถอธิบายได  ทั้งความคิดความเช่ือ
เก่ียวกับผี และการสื่อความหมายที่ตางกันออกไป เราจึงเห็น
ไดวา ภาพยนตรแนวสยองขวัญจะนําเสนอเก่ียวกับการเสียชีวิต 
โดยเกดิจากการเขนฆา ซึง่มทีัง้บทบาทของ “ผูฆา” และ “ผูที่
ถกูฆา” ทีเ่ปนตวัเอกของเรือ่ง ในตวั “ผูฆา” นัน้สวนใหญแลว
จะเปนฆาตกรแนวโรคจิต ปศาจ ผี และสัตวประหลาด และ
อื่นๆ ทั่วไปท่ีมีอยูจริง (Kerddee, 2005)
 คนไทยนิยมเรียกภาพยนตรสยองขวัญวา ภาพยนตร
ผี (ghost movies) ซึ่งครอบคลุมภาพยนตรที่มีตัวละครผี
เปนตัวละครสําคัญของเรื่อง และเม่ือนําภาพยนตรผีไทยมา
เปรียบเทียบกับภาพยนตรผีตางประเทศท่ีมักเนนไปท่ีความ
สยองขวัญและมีรูปลักษณที่จํากัดไมกี่ประเภท ภาพยนตร
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ผีไทยกลับมีความนาสนใจและมีความเปนศิลปะมากกวา 
เพราะมีการนําความเชื่อเรื่องผีของไทยมาประกอบที่มีทั้งผี
ที่นากลัว ผีแนวตลก ผีผูคุมครอง ผีศักด์ิสิทธิ์ ผีสยองขวัญ 
ผีเปนมิตร และผีเปนศัตรู และขณะเดียวกันก็ยังมีผีที่มาจาก
รากทางวัฒนธรรมด้ังเดิมของไทย เชน ผีนางตะเคียน ผีเสือสมิง 
และผีกระสือ ฯลฯ เปนตน
 ในชวงหลายปที่ผานมา ภาพยนตรผีไดรับความนิยม
มากขึ้น นั่นคือเรื่อง “ชัตเตอรกดติดวิญญาณ” สามารถทํา
รายไดใหประเทศไทย ในป พ.ศ. 2547 ถึง 120 ลานบาท 
และยังขายลิขสิทธิ์ไดใน 30 ประเทศท่ัวโลก รวมถึงลาสุด
ภาพยนตรผีไทยเร่ือง “พ่ีมากพระโขนง (2556)” ท่ีทํารายได
ในประเทศถึง 1,000 ลานบาท ซึ่งถือเปนภาพยนตรไทยท่ี
มีรายไดสูงสุดเปนประวัติศาสตรก็วาได อีกทั้งภาพยนตร
ผีไทยเรื่อง ผีแมนาก นางนาก หรือแมนากพระโขนง ยังเปน
ภาพยนตรผีที่ถูกเลาขานกันมาจากรุนสูรุน เพราะมีการสราง
กันมาในทุกยุคสมัย นับตั้งแตมีการสรางภาพยนตรผีไทย 
นอกจากความนากลัวที่เปนเรื่องเดนแลว ภาพยนตรผีไทย
ยังสอดแทรกเร่ืองตลกขบขันในการเจอผี การว่ิงหนี รวมถึง
ภาพของการลอมกันอยูในวงสายสิญจน มีหมอผีมาไลผี มีทั้ง
ขาวเสก มีดอาคม และของศักดิ์สิทธิ์อีกมากมาย โดยแรกๆ 
ผีจะไมสามารถผานเขามาในเขตของสายสิญจนได แตตอมา
ผูสรางมีแนวคิดใหผีดุกวาเดิม ผีบางตัวจึงสามารถผานสายสิญจน
เขามาได เราจงึไดเหน็ภาพของคนในสายสิญจนวิง่หนไีปคนละ
ทิศละทาง การวิ่งหนีผีจึงเปนเร่ืองตลกขบขันใหแกผูชม และ
เปนเอกลักษณของภาพยนตรผีไทยตอๆ มา นอกจากน้ียังมี
การวิ่งลงตุม การปนตนไมแลวยังไปเจอผี การพบกับผีแบบ
ไมทันตั้งตัว ฯลฯ โดยมุขตลกแบบผีๆ ปรากฏในภาพยนตร
ผีไทยเรื่อยมา (Thaveetoon, 2012)
 จากขางตนจะเห็นไดวา ภาพยนตรผีไทยท่ีสรางและ
นาํเสนอทัง้ภาพและเสยีงในโรงภาพยนตรนัน้ เกดิจากตาํนาน 
ความเช่ือเรื่องผี และส่ิงเหนือธรรมชาติ โดยภาพยนตรผีไทย
เรื่องแรกท่ีถือไดวาเปนภาพยนตรผีตนกําเนิดไทยคือเร่ือง 
“นางนากพระโขนง” ซึง่เปนชวงทีภ่าพยนตรในฮอลลวีูดเขามา
ฉายในเมืองไทยอยางกวางขวาง และภาพยนตรผตีางประเทศ
ทีน่าสะพรงึกลวัเปนทีช่ืน่ชอบของคนไทย คอื แฟรงเกน็สไตน 
และเคาต แดรกคิวลา หรือเดชผีดบิ ทัง้นีน้างนากพระโขนงคือ
ภาพยนตรผีไทยและเปนภาพยนตรผีผูหญิงเรื่องแรกท่ีสราง
โดย ม.ร.ว. อนุศักดิ์ หัสดินทร ฉายชวงวันที่ 9-11 เมษายน 
พ.ศ. 2476 มีผูชมแนนทุกรอบฉายและมีการพูดถึงความ
นากลัวมาก (Thaveetoon, 2012)

โดยภาพรวมแลว ผีแบงออกเปน 2 ประเภทใหญๆ ดังนี้
 1.  ผีตลก เปนผีที่มาเพ่ือหลอกคนโดยเฉพาะ เรื่อง
ราวไมมีความเปนมา เนนออกมาหลอกหลอนคน สวนใหญ
จะเห็นผีประเภทนี้ในภาพยนตรตลกเนนความสนุกสนาน 
ขบขันมากกวาความนากลัว ซ่ึงผูชมจะคุนเคยรูปแบบน้ีมานาน 
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
ก็ยังไมยอมไปเกิดใหม ยังสรางความหลอนไดอยูอยาง
ตอเนื่อง สวนใหญเปนภาพยนตรผีของคาย GTH ผีประเภทน้ี
จะมีความเปนมา สรางขึ้นเพื่อใหมีอารมณและความรูสึก 
ทาํใหผูชมรูสกึใกลกบัผมีากขึน้ โดยผูชมจะสมัผสัไดวา ผนีัน้มี
ความรูสกึอยางไร ทาํไมถงึตองมาตามหลอกหลอนตวัละครตวั
อืน่ๆ ซึง่ผีแบบน้ีจะถูกใจผูชมภาพยนตรท่ีช่ืนชอบความสยองเปน
อยางดี เชน “ชตัเตอร กดตดิวิญญาณ (2547)” “แฝด (2550)” 
“สี่แพรง (2551)” “แฟนเกา (2552)” “หาแพรง (2552)”  
“แฟนใหม (2553)” “ลัดดาแลนด (2554)” “มอญซอนผี 
(2558)” และอื่นๆ (Srijinda, 2015)
 ในดานเน้ือหาและรปูแบบของภาพยนตรผ ีจะเปนการ
กําหนดใหเปนมาตรฐาน (standard) เดียวกัน ทั้งการเลา
เรื่องและเทคนิคตางๆ ที่จะสงผลใหเกิดลักษณะเฉพาะของ
ภาพยนตรแตละประเภท  เชน องคประกอบของภาพยนตร
ผีไทยก็ตองมีพระ ผี สถานที่ที่จะหนีผี และหมอผี เปนตน
 อยางไรก็ดี ลักษณะดังกลาวก็อาจถูกดัดแปลงเปน 
“ประดิษฐกรรม” (invention) เพ่ือใหเกิดความแปลกใหม เชน 
การนําโครงเร่ืองมาสรางเปนภาพยนตรผีใหมีความแตกตางกัน 
อาทิ ภาพยนตรผีตลก ภาพยนตรผีฆาตกรรม ภาพยนตรผี
โศกนาฏกรรม ภาพยนตรผีสืบสวน เปนตน
 สําหรับภาพยนตรผีไทยท่ีไดรับความนิยมเปนอยางมาก
เรื่องแรก ยังสรางพื้นฐานท่ีมีลักษณะองคประกอบท่ีเลาขาน
และสบืทอดมาจากรุนสูรุน ซึง่อาจมเีคาโครงมาจากเหตุการณ
จรงิหรอืไมกไ็ด โดยสามารถนาํมาสรางเปนภาพยนตรทีท่าํให
ผูชมเกิดความช่ืนชอบได นอกจากน้ี ยังมีการใชเทคนิคตางๆ 
มาชวยเพิม่ความสยดสยอง และสนกุสนาน ทาํใหผูชมรูสกึกลัว 
แตก็ยังตองการท่ีจะชม เชน เทคนิคภาพประกอบฉากตางๆ ที่ผี
ไดออกมาหลอกหลอนคน เพิ่มเสียงที่นาสะพรึงกลัวขึ้น หรือ
เสียงหอนของสุนัขท่ีทําใหผูชมเกิดความกลัว เปนตน
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 จงึเหน็ไดวา การนาํความเชือ่เรือ่งผไีดเปนจดุเริม่ตนใน
การสรางสรรคภาพยนตรผีอยางเปนทางการ ผูเขียนจึงสรุป
ความไดวา ภาพยนตรสยองขวัญ หรือภาพยนตรผีไทย เปน
ศิลปะท่ีไดรับการสรางข้ึนจากวัฒนธรรมความเช่ือที่เลาขาน
กันตอๆ มาเปนเวลาชานาน จึงมีผีปรากฏอยูหลายประเภท 
และผีทีพ่บเจอไดบอยสวนใหญจะเปนผผีูหญงิท่ีออกมาทําราย
ผูคนดวยเหตุผลตางๆ ที่อาจมีการสอดแทรกแนวคิดหรือ
ทัศนคติบางอยางทางสังคมผานคุณลักษณะของผีผูหญิง เชน 
กอนเสียชีวิตผูหญิงจะถูกขมขืนฆาตกรรมและไมไดรับความ
เปนธรรม เมื่อเสียชีวิตไปก็กลายเปนผีที่มุงมั่นแกแคนผูชาย
ที่ไมดี หรือบุคคลที่กระทํากับเธอ เปนตน

ผีผูหญิงในภาพยนตร ไทย
 ลักษณะผีผูหญิงไมใชเร่ืองแปลกใหมในสังคมและใน
ภาพยนตรไทย และเปนสิ่งที่ดํารงอยูมาชานานแลว ดังเชนท่ี 
Sathirakoses (1960, as cited in Katarachaianan, 2007) 
กลาวไว 

 ตอนหน่ึงของในภาพยนตร “สารคดี
และประเพณีนํารูปเ ก่ียวกับผีสาง
เทวดาวา กลวยตานี แตกอนเขา
ไมปลูกไวในบาน เพราะเปนกลวยปา
มีนางไม เรียกวา นางตานี ปลูกไวใน
บานไมดี เพราะจะถูกผีนางตานีหลอก
ใหตกใจกลัว นอกจากนี้ยังมีผีตางๆ ที่
มักปรากฏกายออกมาเปนผูหญิง เชน
นางตะเคียน ปอบ และกระสือ และ
แมเวลาจะผานไป แตผีผูหญิงเหลานี้
ก็ยังคงดํารงอยูไดในสังคมไทย แต
ความเชื่อตางๆ นั้นอาจเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาไปตามกาลเวลา เชน ความ
เชื่อเร่ืองผี ที่ขยายจากการท่ีผีเกิดขึ้น
จากการสรางบุญ กรรมตางๆ ไวหรือ
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติกลายเปน
ถูกจองจําเพราะไสยศาสตรหรือ เกิดปม
ตางๆ ขึ้นของผีกอนตาย จึงทําให
ผียังคงอยู เชน ความเช่ือวาถาบริเวณใด
อนัตรายตางๆ เมือ่เกดิอบุตัเิหตบุริเวณ
นั้นอีก ก็จะเช่ือวา “ผี” มาเอาตัวตาย
ตัวแทนไป”

 ในสังคมไทยซ่ึงเปนสังคมแบบปตาธิปไตยหรือระบบ
ชายเปนใหญในสังคม ซึ่งอยูในระบบสังคมไทยมาต้ังแตอดีต 
เพศหญิงถูกกดข่ีจากเพศชาย ผูสรางภาพยนตรจึงนําแนวคิดน้ี
ที่เกิดขึ้นในสังคมมาสรางเปนภาพยนตร โดยผูที่มักถูกทารุณ
กรรมและเสียชีวิต สวนมากมักเปนผูหญิง (Keawtep, 2000) 
ดวยเหตผุลนีจ้งึมเีรือ่งเลาเกีย่วกบั “ผผีูหญงิ” ทีเ่ช่ือวาวญิญาณ 
หรือผีนั้นจะ “เฮี้ยน” ยิ่งขึ้นเมื่อเสียชีวิต เชน เมื่อผูหญิงถูก
ฆาขมขืน บางครัง้ฆาตกรทีท่าํจะมาสารภาพผดิเอง ดวยสาเหตุ
คือผีที่ถูกฆาไดตามมาหลอกหลอน ซึ่งหากเราพิจารณาใน
แงนี ้จะเห็นวาผไีมใชเปนเพียงแคผูทีถ่กูกระทําเพียงฝายเดียว 
แตทําใหผูที่กระทําความผิดเกิดความเกรงกลัวตอการกระทํา
ของตนเองได
 ความเปน “ผูหญิง” นั้น ไมไดเปนสิ่งท่ีมีมาโดยกําเนิด 
หรือเปนสัญชาตญาณ หากแตเกิดจากความเช่ือสืบตอกันมา 
ผานการอบรมบมเพาะในสังคมท่ีชายเปนใหญ ดังนั้น ความ
เปนผูหญิงจึงเปนการสราง (construct) ขึ้นมาเชนเดียวกัน
กับการสราง “ผี” หากแตคติความเช่ือของการสรางหรือการ
ปฏิบัติกับผูที่ถูก “ทําใหเปนผูหญิง” นั้น  กลับแตกตางไปจาก
การสรางความเชื่อเรื่อง “ผี” (Keawtep, 2000) ดังท่ีปรากฏ
ใหเห็นในขาวทุกวันนี้ ไมวาผูหญิง เด็ก ผูใหญหรือแมแต หญิง
วยัชราถกูขมขนื ผูหญงิถูกกระทาํทารณุกรรม ฯลฯ ซึง่ลวนแต
เปนการกระทําที่คุกคามและกดขี่เพศหญิง
 ฉะนั้น ความหมายของ “ความเปนผูหญิง” นี้ก็ไมได
มีเพียงความคิดที่วา ผูหญิง “ถูกกดขี่” เพียงมิติเดียวเทานั้น 
หากแตยังมีการศึกษาสถานภาพ และบทบาทของผูหญิงใน
สังคมไทยกอนยุคสมัยใหม โดยศึกษาแนวประวัติศาสตรและ
วัฒนธรรม ของ Tantiviramanon & Panday (1989, as cited 
in Lerdjirapaserd,  2002) ซึง่มขีอคนพบวา สงัคมไทยมกีาร
แบงอํานาจทางสังคมแบบคูตามเพศ คือ ชายมีบทบาททาง
การเมอืง หญงิทางเศรษฐกจิ โดยมพีทุธศาสนาเปนตวัประสาน 
โดยส่ิงทีท่าํใหเห็นวาสถานภาพของผูหญงิในประเทศไทย ไมใช
เปนการกดข่ีเพยีงอยางเดียว แตจะมกีารยืดหยุนและใหอาํนาจ
กบัผูหญงิดวย แตกไ็มไดมากเทากับเพศชาย นัน่คอื ระบบการ
นบัญาติทางแม ซึง่จะถือเปนคตนิยิมทีช่าวบานถือปฏิบตักินัมา 
และพบเห็นกันไดในปจจุบัน
 ดังนั้น เราจะเห็นความหมายของ “ผูหญิง” ที่มีความ
แตกตางกนัไปตามแตละยคุสมยัและการมองปรากฏการณ ซึง่
กเ็หมือนกับการใหนิยามของคําวา “ผี” ซึ่งหมายความวา ทั้ง
สองสิ่งนี้ก็เปนสิ่งท่ีสรางขึ้นมาเชนเดียวกัน 
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 “ผผีูหญงิ” จงึเปนสิง่ทีถ่กูสรางขึน้มา ยิง่ไปกวานัน้การ
ประกอบสราง “ผผีูหญงิ” กม็คีวามพิเศษอยูในตัวเอง กลาวคือ
เราจะเห็นวา การประกอบสรางเร่ือง “ผี” เปนการใหความหมาย
ที่เต็มไปดวยอํานาจ ซึ่งผูคนตางใหความเคารพ ยําเกรง 
หากแต “ผูหญิง” ไดกลายเปนภาพที่ไมไดมีอํานาจ หรือให
ความเคารพมากเทาทีค่วร และบางคร้ังกถ็กูคุกคาม และกดข่ี
เพ่ือใชเปนเคร่ืองมือตางๆ ดังน้ัน เม่ือนําความแตกตางมารวมกัน 
และประกอบสราง (construct) “ผผีูหญงิ” ขึน้ จงึมจีดุหมาย
เพื่อยกระดับและแสดงอํานาจของผูหญิงที่แฝงอยูในสังคม
ออกมานั่นเอง (Louiyapong & Hinviman, 2009)
 ตัวละคร “ผีผูหญิง” ในภาพยนตรไทยจะมีรูปแบบ
เดิมๆ ท้ังในเชิงโครงเร่ือง (plot) และอ่ืนๆ ดังเชน วิชุดา ปานกลาง 
ไดคนควาเกี่ยวกับการวิเคราะหการถายทอดความหมาย ใน
ภาพยนตรไทย เรื่อง แมนากพระโขนง ป พ.ศ. 2521-2532 
และ ป พ.ศ. 2538 พบวา รูปแบบการนําเสนอเรื่อง “ผี” ใน
ภาพยนตรทีศ่กึษา ไดมสีตูรสาํเรจ็ของภาพยนตรประเภทผไีทย
ทัง้ในเชิงโครงเร่ือง คอืผูเสยีชวีติเปนผแีตยงัอยากจะใชชวีติรวม
กบัคน ผอีอกอาละวาดหลอกหลอนผูคนและมีการกําจดัผ ีโดย
องคประกอบของเนือ้หายอยไดมกีารเปลีย่นแปลงไปบางตาม
ยุคสมัย และตามความคิดสรางสรรคของผูสรางภาพยนตร
 ในการประกอบสรางผีผูหญิงไทย เปนการปลูกฝง
อุดมการณในละครผีไทย นั่นคือ อุดมการณทางเพศหรือ
อุดมการณเรื่องชายเปนใหญ เชน ผีผูหญิงจะถูกปราบโดย
มนุษยผูชาย ไดแก หมอผี สามเณร และพระ เชน เรื่อง 
“รกัเราเขยาขวญั (2557)” ทีส่ดุทายแลวผสีาวชาวพมาทีอ่าศยั
รางของพลอย ก็ถูกปลอบโยนใหออกจากรางโดยสามเณร
และพระเอกของเรื่อง เปนตน รวมถึงจะสะทอนความรุนแรง
ที่เปนผูถูกกระทํา ซึ่งอาจเปนเพราะผูหญิงเปนเพศท่ีออนแอ 
เปนเบีย้ลางของเพศชายมาตลอด สอดคลองกบัแนวความคดิ
ปตาธิปไตย (patriarchy) ที่ผูชายเปนใหญในสังคมและอยู
เหนือกวาผูหญงิ นัน่คือ ระบบการครอบครองและควบคุมของ
ผูชาย และการตกเปนเบีย้ลางของผูหญงิในเชงิเศรษฐกจิ สงัคม 
และวัฒนธรรม (Keawtep, 2000) ซึง่เปนลกัษณะเดนชัดทุกยุค
ทุกสมัยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน โดยระบบชายเปนใหญ
สะทอนใหเห็นไดจากการแบงงานระหวางผูหญิงและผูชาย
ในครอบครัว ที่ทําใหงานในบานเปนหนาที่ของผูหญิง ซึ่งใน
ภาพยนตรผไีทยมักจะนาํเสนอเรือ่งชายเปนใหญเสมอ เสมอืน
เปนการตอกยําเรื่องอุดมการณผานสื่อภาพยนตรอีกทางหนึ่ง
 ตัวละครผีสาวยังสะทอนใหเห็นถึงสภาพปญหา
เศรษฐกิจและสังคม และส่ิงแวดลอม อาทิ การหึงหวงจนฆากัน
เสียชีวิต การทําเสนห การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรและ

ตัง้ครรภ เชนเร่ือง “ฝากไวในกายเธอ (2557)” ซึง่เปนนกัเรียน
มัธยมท่ีมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร จนต้ังครรภและฆาตัว
เสียชีวิตในท่ีสุด ท่ียังคงเปนปญหาของสังคมไทยในปจจุบันน้ี 
เปนตน
 ปจจุบันผีผูหญิงปรากฏตัวข้ึนอยูบอยครั้ง ทั้งใน
ภาพยนตร และโทรทัศน และการปรากฏตัวข้ึนแตละครั้ง 
ไดมีการเปล่ียนไปตามสภาพทางสังคมนั้นๆ เชน ในสมัย
โบราณผีอาจไปปรากฏตัวบนขื่อ ขางหลังคน หรือกลางปาชา 
โดยสื่อตางๆ ไดสะทอนใหเห็นจากความเปนจริงทางสังคม
 แมส่ือมวลชนในปจุบัน จะไมไดนําเสนอใหหลอกคน
ตอหนาตอตาเหมือนสมัยกอน แตผีสามารถไปปรากฏตัว
หลอกคนในภาพได และยังสามารถทําภาพเคลื่อนไหวของผี
จากภาพถายไดดวย (Katarachaianan, 2007)

 อัตลักษณ
 สาํหรบัอตัลกัษณของผผีูหญงิ สวนใหญเปนผหีญงิสาว
หนาตาดี ระดับชนช้ันกลาง อายุ 15-40 ป ที่มีการศึกษาและ
อาชีพการงานดี มีสังคมท่ีดี แตจะมีปมในเร่ืองของความรัก
ที่ไมสมหวังจากผูชายท่ีเปนตนเหตุ จนทําใหเธอกลายเปนผี
ที่มีความแคน และตองการกลับมาลางแคน ผีผูหญิงอีก
ลักษณะหนึ่งคือ เปนผีหญิงสาวที่เสียชีวิตจากประเด็นทาง
เศรษฐกิจ และสังคม เปนแมบาน ตองประสบปญหาทางดาน
เศรษฐกิจ ทําใหชีวิตตองดิ้นรน และถูกกดดันจนทําใหเธอ
เสียชีวิตในที่สุด โดยที่ยังมีผูชายเปนตนเหตุสําคัญ (Nuanui 
& Sridee, 2015)

 สาเหตุการเสียชีวิต
 สาํหรบัสาเหตุการเสียชีวติของของตัวละครผีผูหญงิใน
ภาพยนตรไทย คือ 1) เกิดจากผิดหวังเรื่องความรัก โดยเปน
ผีที่มีความรู หนาที่การงานดี ที่ตามลาลางแคนผูที่เคยทําราย
ขณะมีชีวิตอยู และไปรังควานคนอื่นๆ เปนผีที่ถูกสรางขึ้นมา
จากความรักท่ีไมสมหวัง จนเกิดความอาฆาตแคน เชน “9-9-81
บอกเลา 9 ศพ (2555)” หรือสรางจากเร่ืองจริงของผูหญิง
ทีฆ่าตวัตาย เพราะผดิหวงัเรือ่งการแตงงาน หรอือาจเปนเรือ่ง
ทีเ่กีย่วกับการทําแทงจากการถูกหลอกลวง ซึง่เปนปญหาหลัก
ของสังคมไทยที่ยังไมไดรับการแกไขอยางจริงจัง โดยเฉพาะ
ปญหาของผูหญงิทีถ่กูทาํรายจากสงัคมแบบชายเปนใหญ เชน 
การถกูหลอก การตัง้ครรภในวยัเรียน การทาํแทง และการถกู
ขมขืน และ 2) เกิดจากปญหาทางดานเศรษฐกิจและสังคม 
เปนผูหญิงที่เสียชีวิตเพราะปญหาทางเศรษฐกิจและสังคม 
ไดรับความกดดันจากผูชายหรือตกเปนเหยื่อของการ
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กระทาํ จงึเปนผทีีเ่ลนงานคนไมเลอืกหนา เชน ภาพยนตรเรือ่ง 
“วงจรปด ในตอน นรกชั้น 8 (2555)” หญิงสาวถูกฆาตกรรม
ในลิฟทที่อพารทเมนทแหงหนึ่ง แลวหลังจากน้ันจึงเกิด
แกแคนดวยการฆาตกรรมผูชายทุกคนที่ใชลิฟทตัวนั้น เพื่อ
ลางแคนท่ีเธอถูกฆาเสียชีวิต รวมถึงภาพยนตรเร่ือง “ผีทวงแคน 
(2557)” ที่ตํารวจไทยพระเอกของเร่ืองไดพลั้งมือฆาแรงงาน
พมาอยางไมตัง้ใจ และหลังจากนัน้เขากโ็ดนผสีาวตามทวงคนื
ความยุติธรรม จนเขาเกิดความกลัวคลุมคลั่งไป เปนตน
 ภาพยนตร ในยุคนี้สวนใหญผูหญิงจะถูกขมขืน 
ฆาตกรรม และไมไดรับความเปนธรรม เมื่อเสียชีวิตแลวไป
ก็กลับมาเปนผีเพื่อแกแคนผูชาย การปะทุขึ้นของผีผูหญิง
เปนเครื่องชี้ใหเห็นถึงอุดมการณหลายประการที่แฝงอยู และ
รวมถึงการหวนคืนสูอํานาจของผีในการแกไขปญหาสังคม

ลักษณะการเลาเร่ืองผีผูหญิง
 ศิลปะในการเลาเร่ืองทําใหเราสามารถเขาใจเร่ืองราว
ตางๆ ได เน่ืองจากในการสื่อสาร มนุษยเราใชภาษาเพื่อ
เลาเร่ืองตางๆ ระหวางกัน ทาํใหเราเขาใจและไดรบัรูเหตกุารณ
ที่เกิดขึ้นรอบตัว การเลาเรื่องถูกพัฒนาเปนศาสตรสาขาหนึ่ง 
โดยนํามาใชในการเลาเร่ืองราวความบันเทิง และเพื่อเปนการ
สื่อสารทางอารมณ และสรางความตื่นตาตื่นใจ เชน นิทาน 
การละคร ตํานาน สารคดี รวมไปถึงภาพยนตร โดยการ
เลาเรื่องในภาพยนตรผีนั้นจะมีความสัมพันธของเหตุและผล
ที่เกิดขึ้นในชวงเวลาหนึ่ง โดยอาจมีเหตุการณหนึ่งเกิดข้ึนใน
ชวงเวลาน้ัน ทําใหเกิดความเปล่ียนแปลงตอเหตุและผล จน
กอใหเกิดสถานการณหรือเหตุการณใหมๆ ขึ้น จนนําไปสู
ตอนจบของเรื่อง
 ศิลปะของการเลาเรื่องของภาพยนตรไทยแตละ
ประเภทนั้น จะมีสวนคลายคลึงกัน แตจะแตกตางกันเรื่อง
ของบทภาพยนตร ซึ่งลักษณะการเลาเรื่องของผีผูหญิงใน
ภาพยนตรไทยก็จะคลายกับภาพยนตรสยองขวัญอื่นๆ ทั่วไป 
แตตัวละครเอก “ผีผูหญิง” มักสรางในเร่ืองของความรัก ความงาม 
พรหมจรรย และความเปนแม ทีม่คีวามออนแอ เพราะถูกสราง
จากมุมมองของผูชาย (male norms) หรืออุดมการณชาย
เปนใหญ ซึ่งจะเห็นไดจากงานวิจัยของ Osapapitak (2000) 
ที่ศึกษาการตีความหมายของภาพตัวแทนผีจากคนหลายๆ 
สังคม โดยการศึกษาในเชิงวัฒนธรรมศึกษา จากงานวิจัยได
พบวา ในการตคีวามหมายของผีนัน้ ไมไดเกดิจากการครอบงํา 
แตเกิดจากการตอรองของคนท่ีแตกตางกันดานวัฒนธรรม 
ดังรายละเอียดตอไปนี้

 1) ชวงเวลาทีร่ะทึกใจ (moments of suspense) เปน
ชวงเวลาหนึ่งท่ีเกิดเหตุการณที่ทําใหผูชมตองตื่นเตนระทึกใจ 
หรืออาจถึงกับเกิดอาการหวาดผวาสุดขีดซ่ึงจะมากนอยเพียงใด
ขึ้นอยูกับบุคลิกภาพของผูชมและความสามารถของผูกํากับ
ภาพยนตร มักเปนชวงที่ตัวละครกําลังจะตกเปนเหยื่อ
ที่ถูกทํารายจากฆาตกร
 2) ตัวละครไมสามารถชวยเหลือตัวเองได (helpless 
character) เปนองคประกอบของตัวละคร ซึ่งอยูในสภาพที่
ชวยเหลือตนเองไมได อันเนื่องมาจากสาเหตุตางๆ แตมักเกิด
จากการมีชีวิตอยูอยางโดดเดี่ยว หรือตัดขาดจากภายนอก
สังคม ลักษณะหรือแนวทางของเรื่องราวที่ใชกันมาก ไดแก 
หญิงสาวท่ีอยูเพยีงลาํพงั และถูกฆาตรกรทํารายโดยท่ีเธอไมมี
ทางสูได ซึ่งทําใหผูชมเอาใจชวยใหเธอพนจากการเสียชีวิต
ดังกลาว ซึ่งภาพยนตรสยองขวัญหลายเร่ืองทั้งไทยและ
ตางประเทศไดนาํเอาองคประกอบน้ีไปใช เชน ในเร่ือง “Alien 
รีบลีย (2522)” ที่เหลือรอดเปนคนสุดทายในยานอวกาศ จน
เธอตองคอยหลบหนีและหาทางรอดจากสัตวประหลาดจาก
ตางดาวเพียงลําพัง
 3) สถานการณจนมุม (trapped situation) ซึ่งอาจ
จะเปนชวงเวลาไมนาน หรือเปนชวงใดชวงหนึ่งในภาพยนตร 
หรืออาจจะเปนระยะเวลาทั้งหมดตลอดเรื่อง เชน ในเร่ือง 
“Tremors” เมอืงซึง่ท่ีหางไกลความเจรญิ ถกูตดัขาดจากโลก
ภายนอกแลวเจอการคุกคามของสัตวประหลาดท่ีคอยดักทาํราย
ผูคนจากใตดิน ในเร่ืองน้ีเปนสถานการณจนมุมท่ีมีอยูตลอด
ทั้งเรื่อง ถาเปนชวงสั้นๆ ก็อาจเปนตัวละครที่อยูในสถานที่
คับแคบและไมมีทางออก 
 4) จิตวิทยา (psychic element) โดยตัวละครเปน
ผูรายหรือเปนนักฆา ถาหากเปนมนุษยก็จะปวย หรือเปน
โรคจิต เปนตน
 ฉากและสถานทีเ่ปนปจจยัใหเกดิองคประกอบทัง้ 4 ใน
เร่ืองของสถานที ่ทัง้ชวงเวลาทีร่ะทกึใจ ซึง่ตวัละครไมสามารถ
ชวยเหลอืตนเองได สถานการณจนมมุ และตวัละครเปนผูราย
หรือเปนนักฆา จะนิยมใชบานรางหรืออาคารเกาๆ ที่ตั้งอยู
หางไกลผูคน สวนการใชแสงท่ีเนนความมืด มีการจัดแสงตํา
เปนฉากภายในอาคารบานเรอืนท่ีมแีสงสวางนอย ในบานหรอื
อาคารนั้นมีซอกซอย เพื่อใหฆาตกรซุกซอนตัวและดักทําราย
เหย่ือ ทั้งยังทําใหผูกํากับมีโอกาสท่ีจะหักมุมไดมากข้ึน หาก
เปนฉากในภูมิประเทศ ก็เปนปาทึบท่ีเงียบสงบไมมีผูคน 



81    ปที่ 37 ฉบับท่ี 1  
มกราคม-มิถุนายน 2560

References
 ดานเนื้อเรื่องของภาพยนตรผีผูหญิง ก็ยิ่งมีความ
นาสนใจมากขึน้ในปจจุบนั เมือ่ผูทาํภาพยนตรเริม่คดิประเดน็
ใหมๆ มาสื่อสาร ใหเนื้อเรื่องของภาพยนตรผีเกิดการหักมุม
และมีการเช่ือมโยงเน้ือเรื่องมากข้ึน ตัวอยางเชนภาพยนตร
ผีบางเรื่องอางอิงเรื่องจริงที่เคยเกิดขึ้นมาทําเปนโครงเรื่อง
ภาพยนตรทําใหผูชมมีอารมณรวมมากขึ้น นอกจากนั้น 
บรรยากาศรวมในแตละฉากก็เปนสิ่งสําคัญที่สามารถดึงดูด
ผูชมใหเขาไปอยูในภาพยนตรได ทั้งนี้ การใชเทคนิคเสียง
เขามาชวยในการสรางบรรยากาศใหภาพยนตรกย็ิง่เพิม่ความ
ตกใจและนาสะพรึงกลัวใหกับผูชมไดมากข้ึน เม่ือกอนอาจ
เปนเสยีงหอนของสนุขั ยคุหลงัจากนัน้กอ็าจเปนเสยีงแมวรอง
ขณะกระโดดตัดหนารถ ยุคถัดจากนั้นมาคือบรรยากาศ
แบบเงียบๆ แลวคอยมีเสียงดังขึ้นมาใหตกใจ เพื่อทําใหผูชม
ตกใจกลัวแลวเกิดความเครียด
 จงึเหน็ไดวา ภาพยนตรผทีัง้หมดจะวางอยูบนโครงเรือ่ง 
กอนเจอผ ีระหวางเจอผ ีและการกาํจัดผ ีโดยมจีดุแตกตางจาก
ภาพยนตรผแีบบเดิม คอื บางคร้ังอาจมีการสลับทีส่ลบัทางของ
โครงเรือ่งหรอืเพิม่เตมิใหซบัซอนขึน้ เชน เลาเรือ่งจากอดตีสลบั
กับปจจุบัน และเริ่มเนนเทคนิคพิเศษใหมีความสมจริงและ
นากลัวมากยิ่งขึ้น

บทสรุป
 ภาพยนตรสยองขวัญไทยมีการสรางข้ึนจากความเช่ือ
เร่ืองผี วิญญาณ โดยผีท่ีไดรับความนิยมและมีการสรางเปน
ภาพยนตรมากคือผีผูหญิง ผีผูหญิงท่ีถูกสรางในภาพยนตรไทย
เร่ืองแรกคือเร่ืองนางนาก สําหรับลักษณะการเลาเร่ืองผีผูหญิง
ในภาพยนตรไทยน้ัน จะเปนการกําหนดรูปแบบของภาพยนตร
ใหเปนมาตรฐานภาพยนตรแตละประเภท และจะมีสวน
คลายคลึงกัน แตจะแตกตางกันเร่ืองของบทภาพยนตร โดย
มักสรางในเรื่องของความรัก ความงาม พรหมจรรย และ
ความเปนแมที่มีความออนแอ สาเหตุการเสียชีวิตของ
ของตวัละครเกดิจากผดิหวงัในเรือ่งของความรกั และเกดิจาก
ปญหาเชิงเศรษฐกิจ และสังคม โดยมีชวงระยะเวลาชวงหน่ึง
ที่เกิดเหตุการณที่ทําใหผูชมตองตกใจ โดยการใชเทคนิคเสียง
เขามาชวยในการสรางบรรยากาศในภาพยนตร และตัวละคร
ชวยเหลือตัวเองไมได มีสถานการณจนมุม มีการจัดแสงตํา
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