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ความนำา 

ความเชื่อเรื่องผีในสังคมเกาหลีเป็นความเช่ือที่มีมาอย่างยาวนาน
และอยู่ร่วมกับความเชื่ออันหลากหลายไม่ว่าจะเป็นวิญญาณนิยม (ani-

mism) ลทัธโิทเทม (totemism) ลทัธหิมอผี (shamanism) พทุธศาสนา 
(Buddhism) ลัทธิเต๋า (Taoism) ขงจื่อ (Confucianism) และคริสต์
ศาสนา (Christianity) นับตั้งแต่สมัยอาณาจักรโคโชซ็อน (Gojoseon) 
(ประมาณ 2,333 ปกีอ่นครสิตศ์กัราช) โดยอา้งองิตามบนัทกึซมักกุยซูา 

1 บทความวิจัยนี้ใช้ระบบถอดคำาตามราชบัญญัติราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2544 กำาหนด
หลกัเกณฑ ์การทบัศพัท์ภาษาเกาหลีเป็นภาษาไทย และใชร้ะบบ Revised Romanization 
of Korean จากเว็บไซต์ http://roman.cs.pusan.ac.kr ของมหาวิทยาลัยปูซานที่ใช้หลัก
การถอดเสียงจาก ศ.ดร. อีซังอ็อก มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล ใช้เป็นการถอดเสียงภาษา
เกาหลีเป็นภาษาอังกฤษ 
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(Samgugyusa) ที่ระบุว่าเนื่องจากสังคมเกาหลีในขณะนั้นต้องพึ่งพา
ธรรมชาติในการทำาการเกษตร ทำาให้วิญญาณนิยมและลัทธิโทเทมมี
อิทธิพลในการอธิบายความเช่ือเกี่ยวกับผีและวิญญาณ โดยมีผู้นำาทาง
ความเชื่อหรือคนทรงเจ้าแสดงบทบาทสำาคัญในสังคมทำาหน้าที่เป็น
ผู้สื่อสารระหว่างโลกคนเป็นกับโลกคนตาย 

ต่อมาในสมัยสามอาณาจักรจนถึงปลายสมัยอาณาจักรโครยอ 
ศาสนาพุทธและขงจ่ือถือเป็นชุดความคิดความเชื่อที่มีอิทธิพลต่อการ
ดำาเนินชีวิตและความเชื่อเรื่องผีและวิญญาณ ณ ขณะนั้น กล่าวคือ 
ศาสนาพุทธได้รับการอุปถัมภ์เป็นศาสนาประจำารัฐ โดยมีคำาสอนและ
หลักปฏิบัติตนแก่ผู้ศรัทธา อีกทั้งยังมีคำาอธิบายเกี่ยวกับการเวียนว่าย
ตายเกิด ในขณะที่ขงจ่ือกลับนำาเสนอมุมมองเกี่ยวกับความเป็นมนุษย์
และความเป็นผีบนพื้นฐานแห่งความเป็นจริง ดังที่ขงจื่อได้กล่าวไว้ใน 
หลุนอี่ว ์ที่สุวรรณา สถาอานันท์ (2561) ได้แปลไว้ว่า 

เล่มที่ 2 บทท่ี 24: 1 อาจารย์กล่าวว่า “การเซ่นไหว้ผีที่ไม่ใช่

บรรพชนของตนเป็นการประจบสอพลอ 

เล่มที่ 7 บทที่ 20 เรื่องที่อาจารย์ไม่พูดถึง ได้แก่ เรื่องประหลาด 

การใช้กำาลัง ความวุ่นวายและเรื่องภูตผี 

เล่มที ่11 บทที ่11 จีลู้ถ่ามถงึการบชูาภตูผเีทพเจา้ อาจารย์ตอบวา่ 

“ยังไม่รู้จักรับใช้มนุษย์จะรับใช้ผีได้อย่างไร” จี้ลู่ถามต่อว่า “แล้ว

เรื่องความตายเล่า” อาจารย์ตอบว่า “ยังไม่รู้จักชีวิต จะรู้จักความ

ตายได้อย่างไร” 
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อยา่งไรกต็าม ในสงัคมเกาหลปัีจจบุนัทีอ่ยูภ่ายใตช้ดุคำาอธบิายโลก
แบบวิทยาศาสตร์ที่ต้องการพิสูจน์ทุกสรรพสิ่งด้วยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ โดยอาศัยหลักฐานเชิงประจักษ์และความเป็นเหตุเป็นผล
มาสนบัสนนุ ไดน้ำามาซ่ึงการแบง่ขัว้ความคิดและความเชือ่เกีย่วกับผแีละ
วญิญาณออกเปน็ 2 กลุม่หลกั ไดแ้ก ่กลุม่คนทีป่ฏเิสธการดำารงอยูข่อง
ผีกับกลุ่มคนที่เชื่อว่าผีมีอยู่จริงและปรากฏในหลากหลายรูปแบบ ท้ังนี้ 
ชดุความจรงิเกีย่วกับการดำารงอยูข่องผใีนสงัคมเกาหลีถูกสร้างข้ึนมาจาก
การมีอยู่ของคนทรงเจ้าและการประกอบพิธีกรรม  

นอกจากนี้ ในสังคมเกาหลีปัจจุบัน ความเช่ือเร่ืองผีและวิญญาณ
กำาลังแสดงบทบาททางสังคมท่ีสำาคัญ กล่าวคือ การดำารงอยู่ของผีสามารถ
สะทอ้นความกลัว ความคาดหวังทางสงัคม และคา่นยิมทางสงัคม ทา่ม 
กลางผทีีป่รากฏในหลากหลายรปูแบบ (ไมว่า่จะเปน็ผทีีม่รีปูรา่งเหมอืน
คน ผทีีม่รีปูรา่งเหมอืนสตัว์ หรอืผทีีเ่ปน็ส่ิงของ) ผท่ีีมาพร้อมกบัสถาน-
ภาพโสดหรือที่เรียกว่า “ผีสาวโสด” หรือ “ชอ-นยอ ควีชิน” (Cheo-

nyeogwisin) และ “ผหีนุม่โสด” หรอื “มงดัลคว”ี (Mongdalgwi) กลบั
มบีทบาททีน่า่สนใจเปน็อยา่งมาก โดยผท้ัีงสองหมายถึงบคุคลทีเ่สยีชวีติ
โดยไม่ผ่านการสมรส จงึตอ้งใช้ชีวิตในโลกหลงัความตายดว้ยความเศร้า
และขุ่นเคืองใจเน่ืองจากไม่ได้ใช้ชีวิตตามบรรทัดฐานของชาวเกาหลี
นั่นเอง ด้วยเหตุนี้ บทความวิจัยนี้จึงมุ่งศึกษาทำาความเข้าใจว่าเพราะ
เหตุใดการครองตนเป็นโสดหรือการไม่แต่งงานและมีบุตรตามครรลอง
ของสงัคมจงึสง่ผลตอ่ความเช่ือเก่ียวกับชีวิตหลงัความตายในเชงิลบ โดย
พิจารณาผีสาวโสดในฐานะกลไกในการควบคุมทางสังคมผ่านการสร้าง
บทสนทนาข้ามศาสตร์ระหว่างสังคมวิทยาและคติชนวิทยา (folklore)
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วิธีกีาร์ศึกษา

นอกจากความเช่ือเรื่องผีในเกาหลี บทความนี้ยังต้องการศึกษา
กระบวนการควบคุมทางสังคมด้วยความเชื่อเรื่องผีเกาหลี โดยนำาเสนอ
ผลการศึกษาด้วยการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (descriptive analysis) ใน
ประเด็นผสีาวโสดในสงัคมเกาหล ีดว้ยการมุง่สำารวจภมูทิศันท์างปัญญา 
(intellectual landscape) ขององค์ความรูด้้านสังคมวทิยากบัคตชินวทิยา 

ผูเ้ขียนได้เก็บขอ้มลูเกีย่วกบัผเีกาหลแีละคนทรงเจา้โดยจำาแนกกลุม่
ข้อมูลออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ ส่วนที่หนึ่ง หนังสือ ตำารา งานวิจัย
ทีม่กีารวเิคราะห์เร่ืองผแีละคนทรงเจา้ผ่านมมุมองทางสงัคมศาสตร์ สว่น
ที่สอง หนังสือ ตำานาน วรรณกรรมที่บอกเล่าเรื่องผีเกาหลี และส่วน
สุดทา้ย สือ่อิเลก็ทรอนกิส ์ ยูทบู (YouTube) ช่องของคนทรงเจา้เกาหลี
ที่อธิบายเกี่ยวกับผีสาวโสด โดยมีขอบเขตการศึกษาจากบันทึกโบราณ
หรือเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับผีสาวโสดที่ค้นพบและแปลเป็นตัวอักษร
เกาหลีเท่านั้น รวมถึงการบอกเล่าของคนทรงเจ้าที่เผยแพร่ในยูทูบเพื่อ
ทำาความเข้าใจเรื่องราวของผีสาวโสดจากมุมมองของคนในปัจจุบัน 

ในฐานะนักสังคมวิทยา ผู้เขียนได้นำาเรื่องผีที่มักถูกเล่าผ่านมุมมอง
คติชนวิทยามาศึกษาอย่างเป็นสังคมวิทยา (sociologically) เพื่อทำา 
ความเข้าใจว่าเรื่องผีถูกใช้เป็นกลไกในการควบคุมทางสังคมได้อย่างไร 
โดยวิเคราะห์ผ่านมุมมองเชิงพหุวิทยาการที่เช่ือมต่อสังคมวิทยาและ
คติชนวิทยาเข้าไว้ด้วยกัน 
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แนวคิดทฤษฎีีที�เกี�ยวข้อง 

บทความวิจัยนี้มุ่งนำาเสนอผีสาวโสดฐานะกลไกในการควบคุมทาง
สังคมโดยใช้มุมมองทางสังคมวิทยาและคติชนวิทยาเป็นหลักในการ
วิเคราะห์และทำาความเขา้ใจความเช่ือเร่ืองผแีละวญิญาณในสงัคมเกาหล ี
โดยมีเป้าหมายหลักในการทลายขอบเขตหรือเส้นแบ่งของสาขาวิชา
ทั้งสอง การนำาเสนอผีสาวโสดในบทความวิจัยน้ีจะสะท้อนให้เห็นกลไก
การควบคุมทางสังคมที่ทำางานผ่านระบบความเช่ือและพิธีกรรมเพ่ือให้
สมาชกิสว่นใหญข่องสงัคมกระทำาในสิง่ทีส่อดคลอ้งกบัความคาดหวังของ
สังคม ท้ังในลักษณะที่เป็นระเบียบกฎเกณฑ์และในลักษณะความรู้สึก
ส่วนตัว ซึ่งมีผลต่อสมาชิกของสังคมใน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับปัจเจก 
ระดับกลุ่มหรือสถาบัน และระดับสังคม (สุวิทย์ รุ่งวิสัย, 2532) 

คติชนวิทยาเปน็สาขาวชิาที่มุง่ศกึษาประเพณีปฏิบตัิ เรือ่งเลา่ และ
วิถีชีวิตที่สัมพันธ์กับความเชื่อของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยก่ิงแก้ว 
อัตถากร (2552) ได้อธิบายว่าองค์ความรู้ด้านคติชนวิทยาสามารถ
จำาแนกออกเป็น 3 มิติ อันได้แก่ ประการแรก มิติแห่งปัจเจกบุคคล 
เน้นศึกษาอิทธิพลของพิธีกรรมที่ส่งผลต่อการตระหนักรู้เกี่ยวกับตนเอง
ของปัจเจกบุคคล ประการที่สอง มิติแห่งสังคม เน้นศึกษาอิทธิพลของ
ความคาดหวังทางสังคมผ่านพิธีกรรมที่ทำาให้ปัจเจกบุคคลเรียนรู้และ
ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในสังคม และประการสุดท้าย มิติ
แห่งเทพปกรณัมหรือมิติเหนือโลก เน้นเช่ือมโยงปัจเจกบุคคลเข้ากับ
สังคม ธรรมชาติ และระบบจักรวาล ซ่ึงเร่ืองเล่า ตำานานปรัมปรา (myth) 
และตำานาน (legend) เป็นสิ่งที่ถูกปรับเปลี่ยนให้สามารถดำารงอยู่ได้ใน
สังคมทุกยุคทุกสมัย มิใช่เรื่องราวที่ผูกพันกับอดีตหรือดำารงอยู่เพียงแค่
ในอดีตเท่านั้น ในสังคมสมัยใหม่ เรื่องเล่าและตำานานต่างๆ จึงมักถูก
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ผลิตซ้ำา ตีความใหม่ และเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ อาทิ หนังสือพิมพ์ 
นติยสาร รปูภาพ วิทย ุฯลฯ ในหลากหลายรปูแบบโดยขึน้อยูก่บัแตล่ะ
สถานการณ์ (LaPiere, 1954, p. 263) 

ผีีสาวโสด 

ผสีาวโสดเปน็ผทีีป่รากฏในสือ่ของสงัคมเกาหลมีากทีส่ดุ โดยกซีอ็ง 
ชเว (Gisong Choe, 2016, p. 22) ได้บรรยายรูปลักษณ์และองค์ประกอบ
ของผีสาวโสดว่ามีเลือดเปรอะขอบปาก คางยาว ผมยาว ใส่ชุดฮันบก
ไว้ทุกข์สีขาว มีดวงตาอาฆาตและสะทอ้นแสงเหมอืนเลเซอร์ เป็นผีทีไ่ม่
แต่งตัว ไม่มีปิ่นปักผม 

ผลิตซ้ำำาวัาทุกรรมผีจัากวัรรณ์กรรม ตำานาน 
มุขปาฐะ พิิธีกีรรม ส่่ชั่อ้งย่ทุบ่

ชนิรบิซอ็ลฮวา (Sillipseolhwa) และ อารงัซอ็ลฮวา (Arangseolhwa) 
เปน็วรรณกรรมท่ีปรากฏเรือ่งราวเก่ียวกับผสีาวโสดว่าเป็นผทีีเ่ต็มไปดว้ย
ความแค้นและความโศกเศร้า โดยเรื่องแรกนำาเสนอเรื่องราวในสมัย
โชซ็อนช่วงอิมจินเวรัน (Imjin War) โดยกล่าวถึงนายทหารนามว่า 
“ชินริบ” ผู้ซึ่งได้ช่วยเหลือหญิงสาวผู้หน่ึงจากผีร้าย ผู้หญิงคนนั้นจึง
ขอตดิตามชนิรบิแตถ่กูปฏเิสธ เธอจงึกระโดดน้ำาฆา่ตวัตาย และในเวลา
ต่อมาหญิงสาวผู้นี้กลับมาเข้าฝันและล่อลวงให้ชินริบตัดสินใจผิดพลาด
และเสยีชวีติในสงคราม ในขณะทีเ่รือ่งทีส่องกลา่วถงึการปรากฏตวัของ
ผีสาวโสดที่มาเข้าฝันเจ้าเมืองเพื่อทวงคืนความยุติธรรมและปลดปล่อย
ความแค้นของตน (Go, 2019, p. 256) 

นอกเหนือจากวรรณกรรมที่กล่าวไปข้างต้น ยังมีวรรณกรรมเรื่อง 
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ชังฮวาฮงรย็อนจ็อน (Janghwahongnyeonjeon) ท่ีได้รับความนิยมและถูก
สรา้งเปน็ภาพยนตรห์ลายครัง้ ในป ีค.ศ. 1956 1972 และ 2003 วรรณ-
กรรมเรือ่งน้ีปรากฏในสมยัโชซอ็นแตไ่มป่รากฏช่ือผูแ้ตง่ เรือ่งราวเลา่ถงึ
ชวิีตครอบครวัของชายนามว่า “แพชวาซู” ซึง่มลีกูสาว 2 คนกบัภรรยา
คนแรก ได้แก่ ชังฮวาและฮงรย็อน ภายหลังจากท่ีภรรยาคนแรกเสียชีวิต 
ชวาซูไดแ้ตง่งานใหมกั่บภรรยาคนทีส่องและมบีตุรชาย 3 คนทีค่อยกล่ัน
แกล้งลูกสาวทั้งสองของภรรยาคนแรก เมื่อชังฮวากำาลังจะแต่งงาน แม่
เล้ียงกลับวางแผนฆา่ชังฮวาโดยการผลกัเธอตกบอ่น้ำาเพราะเสยีดายเงนิ
ที่ต้องใช้ในการจัดเตรียมพิธีสมรส หลักจากสูญเสียพี่สาว ฮงรย็อนจึง
ฆา่ตวัตายตาม ทำาใหเ้กดิเรือ่งเลา่เกีย่วกบัผสีาวโสดทัง้สองทีผู่ค้นมกัได้
ยินเสียงโหยหวนจนสร้างความหวาดกลัวแก่ผู้คนทั้งในและนอกชุมชน 

รายการในชอ่งยทูบู โอมายทวีี มซูกอนิโด ซารัมอดีา (Oh my TV 
Musogin-do Saramida) ได้อธิบายว่าผีสาวโสดเป็นผีที่น่ากลัวที่สุด 
(Olmaiti TV, 2020) เพราะผู้หญิงมีความ “ฮัน”2 สูง เมื่อตายไปจึงมี
ความคั่งแค้นมากกว่าผีชายโสด หากต้องการปลดปล่อยดวงวิญญาณ
ผีสาวโสด จะต้องมีการจัดพิธีแต่งงานของผีสาวโสดกับผีชายโสด โดย
ใชตุ้ก๊ตาเปน็สัญลกัษณ์แทนดวงวิญญาณทัง้สอง หากตอ้งการขบัไลด่วง
วญิญาณผสีาวโสดออกจากบา้น ตอ้งนำาปลดัขกิ (namgeun) มาซอ่นไว้
ในบ้าน (Woraksankkotdoryeong, 2020) ในขณะที่คนทรงเจ้าชื่อดังใน
เกาหลี นามว่า “มย็องจูชินดัง” (Naradaesingung Myeongjusindang, 

2 “ฮนั” มหีลายความหมาย อยา่งเชน่ ชาวฮันท่ีหมายถงึคนเกาหลี ความเศรา้โศก ความ
เย็น และเลขหน่ึง ซ่ึงแต่ละความหมายจะมีตัวอักษรจีนกำากับท่ีต่างกันไป ในบทความช้ินน้ี
พดูถงึ “ฮนั” ท่ีหมายถงึความโศกเศรา้ เพือ่ใชอ้ธบิายลกัษณะทางสังคมวัฒนธรรมเกาหลี
ถึงมิติของความเศร้า สิ้นหวัง ไร้ที่พึ่งพา มีบาดแผล ถูกกดข่ี บีบบังคับ ความขุ่นเคือง 
ไมพ่อใจ โกรธแคน้ ความเหลือ่มล้ำาทางชนช้ันและความไม่เท่าเทยีมทางเพศ (Gim, 1996)
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2012) กลับแสดงทศันะว่า ในบรรดาผท้ัีงหมดในเกาหลี ผสีาวโสดถือวา่
เป็นผีที่ปราบยากมากที่สุด เนื่องจากผีสาวโสดมี “ฮัน” สูง อันมาจาก
ความไม่สมหวังในรัก จึงถือว่ายังไม่ได้ทำาในสิ่งที่ปรารถนาในขณะที่ยัง
มีชีวิต ย่ิงไปกว่านั้น “ซออึนฮีเอ กุดอียากี” (Seoeunhuiui Gusiyagi, 
2020) คนทรงเจ้าผู้เป็นเจ้าของช่องยูทูบ “The Shamanism” ได้แสดง
ทัศนะที่สอดคล้องกัน โดยระบุว่าผีสาวโสดเป็นผีที่มีความน่ากลัวและ
อันตรายเป็นอย่างมาก เพราะผีสาวโสดมีความแค้นมากกว่าผีชายโสด 
และผีสาวโสดมักจะเลือกปรากฏตัวต่อผู้ชายที่ตนถูกใจเท่านั้น 

จากคำาอธิบายข้างต้น จะเห็นได้ว่าผีสาวโสดมีพัฒนาการทาง
ประวตัศิาสตรท่ี์ตอ่เนือ่งมานบัตัง้แตส่มัยโชซอ็นจนถึงปจัจบุนั โดยเร่ือง
เล่าของผีสาวโสดนั้นมีการปรับเปลี่ยนไปตามบริบทของยุคสมัยและ
ปรากฏผ่านสื่อต่างๆ มากมายทั้งในรูปแบบของวรรณกรรม เรื่องเล่า 
ภาพยนตร ์ไปจนถงึพธิกีรรมทีป่รากฏในโลกออนไลน ์ฉะนัน้ไมว่า่เวลา
จะเปลี่ยนแปลงไปเพียงใด แต่ผีสาวโสดและคำาอธิบายเกี่ยวกับความ
น่ากลัวของผีสาวโสดจะยังคงปรากฏในสังคมเกาหลีต่อไป 

สถานภาพิท่ีุแปรเปล่ียนไปขอ้งผีสาวัโสดในสังคมสมัยใหม่ 
ในปัจจุบัน การกล่าวถึงผีสาวโสดบนโลกออนไลน์ไม่ได้จำากัดอยู่

เพียงแค่การอธิบายโดยคนทรงเจ้าหรือผู้เชี่ยวชาญด้านผีและวิญญาณ
เท่าน้ันอีกต่อไป หากแต่ผู้คนทั่วไปในสังคมเกาหลีสามารถกล่าวถึง
ผสีาวโสดได้บนแพลต็ฟอรม์ทีห่ลากหลาย เชน่ เวบ็บล็อกสว่นตวั แพลต-
ฟอร์ม “Café”3 บทความในอินเทอร์เน็ต วรรณกรรมสมัยใหม่ เป็นต้น 

3 Café เป็นแพลตฟอร์มหน่ึงบนโลกออนไลน์ท่ีมีการรวมกลุ่ม (community) เพื่อพูดคุย
แลกเปลี่ยนเรื่องราวที่เกี่ยวกับความสนใจหนึ่งๆ ของแต่ละกลุ่ม 
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ทัง้น้ี ภาพจำาอันนา่หวาดกลวัของผสีาวโสดกลบัถูกลดทอนจนกลายเป็น
เพียงเรื่องเล่าธรรมดาท่ีไม่ได้ผูกติดกับค่านิยมทางสังคมและไม่ได้ถูก
ใช้เป็นกลไกในการควบคุมทางสังคมอีกต่อไป ตัวอย่างเช่น ข้อเขียน
ของชอร ี(Cheori, 2021) ทีก่ล่าวถงึวิธกีารรบัมอืผสีาวโสดโดยปราศจาก
พธิกีรรมทีส่ลับซบัซ้อน เช่น การแกลง้ตาย การแกลง้ทำาเปน็มองไมเ่หน็ 
การแกล้งหลับ การชวนผีกินเหล้า และการมีเพศสัมพันธ์กับผี เป็นต้น 
ดูเหมือนว่าข้อเขียนข้างต้นกำาลังสะท้อนการลดทอนความศักดิ์สิทธิ์ของ
ตัวพิธีกรรมต่างๆ และสะท้อนให้เห็นความไม่กลัวผีสาวโสดของผู้เขียน
และมองวา่ผสีาวโสดเปน็เพยีงเร่ืองเลา่เรือ่งหนึง่เทา่นัน้ ดงันัน้ผสีาวโสด
จึงแปรเปลี่ยนจากกลไกการควบคุมทางสังคมสู่การเป็นเรื่องเล่าสะท้อน
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมในสังคมเกาหลีปัจจุบัน 

ผีลการ์ศึกษา

สังคมเกาหลีกับควัามเชัื่อ้เรือ่้งผีสาวัโสด
วถิชีวีติของชาวเกาหลวีางอยูบ่นการผสมผสานหลากหลายความเชือ่ 

เช่น ศาสนาพุทธ ลัทธิขงจ่ือ เต๋า และลัทธิหมอผี ส่งผลต่อความคิดท่ีมีมา 
แต่โบราณว่าผีเป็นสิ่งท่ีดำารงอยู่จริง แต่ไม่ใช่มนุษย์ทุกคนที่จะได้กลาย
เปน็ผเีมือ่ตายไปแลว้ ขึน้อยูกั่บว่าบคุคลผูน้ั้นม ี“ฮัน” มากเพยีงใด และ
บุคคลผู้นั้นได้รับความเป็นธรรมหรือดำารงอยู่ในครรลองคลองธรรมหรือ
ไม่เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ ฉะน้ันเรื่องราวของผีจึงสามารถสะท้อนสภาพ
แวดล้อมทางสังคมและเงื่อนไขทางวัฒนธรรมที่ห่อหุ้มบุคคลหนึ่งๆ อยู่ 

ดังที่ได้กล่าวไปข้างต้น ผีสาวโสดเป็นผีที่ถูกขนานนามว่ามีความ
อาฆาตพยาบาทมากทีส่ดุ และมสีถานภาพทีเ่ปน็สามญั กลา่วคอื ผีสาว
โสดไม่ใช่ผีที่เจาะจงตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ฉะนั้นใครๆ ก็สามารถเป็น
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ผีสาวโสดได้หากไม่ทำาตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่สังคมกำาหนดไว้ 
กลา่วคือ เม่ือครัง้ยงัมีชวีติอยู ่หากบคุคลผูน้ัน้ไมแ่ต่งงาน ไมส่มหวงัใน
ความรกั ไม่มีบตุรชาย และแบกรบัความทกุข ์ เมือ่เสยีชีวติไปกย็อ่มไม่
สามารถหลุดพ้นไปจากความรู้สึกผิดหวังหรือทุกข์ใจในชีวิตหลังความ
ตายไปได ้แมว่้าในอดีต ผสีาวโสดจะถกูกำาหนดให้เป็นตวัแทนของความ
กลัวและบทบาทความเป็นแม่ที่ให้กำาเนิดบุตรชาย แต่ในปัจจุบัน เมื่อ
สังคมเกาหลไีดเ้ปลีย่นผา่นจากสังคมจารตีมาสูส่งัคมอตุสาหกรรม ทำาให้
ความผูกพันในครอบครัวและชุมชนไม่แน่นแฟ้นเช่นอดีตอีกต่อไปและ
ถูกแทนที่ด้วยการกลายเป็นปัจเจกบุคคลโดยมีการกลายเป็นเมือง (ur-

banization) เป็นฉากหลังทางสังคมและเศรษฐกิจ ความน่ากลัวของผี
สาวโสดที่เคยสำาแดงอำานาจได้อย่างเต็มที่ในสังคมขนาดเล็กที่มีความ
แน่นแฟ้นสูงจึงค่อยๆ จางหายไปตามกาลเวลาเช่นกัน

คนทุรงเจ้ัา ผ่้ส่ือ้สารระหว่ัางผีกับคน ทุำาให้ผี “เปน็จัรงิ”
คนทรงเจา้ หรอื “มดูงั” (mudang) มบีทบาทสำาคญัโดยเฉพาะการ

ประกอบพิธีกรรม หรือ “กุด” (Gut)4 และการทำาหน้าที่เป็นผู้สื่อสาร
ระหว่างคนกับผี กล่าวกันว่าคนทรงเจ้าปรากฏในสังคมเกาหลีมานับ
ตั้งแต่สมัยโคโชซ็อนดังที่ปรากฏหลักฐานทางโบราณคดีในหลุมฝังศพที่
เต็มไปด้วยเครื่องประดับและอุปกรณ์ประกอบพิธีกรรมต่างๆ อาทิ 

4 กุดขอฝน กุดทำานายอนาคต กุดรักษา กุดอวยพร ขึ้นบ้านใหม่ เริ่มต้นใหม่ กุดมงคล 
(สขุภาพ โชคลาภ) กุดสง่วญิญาณ กดุบชูาเทพ กดุประจำาหมูบ่า้น มดีนตร ี (กลอง ฉาบ 
ฆอ้ง ขลุย่) ประกอบ มดูงัรา่ยรำา มีเครือ่งเซน่ไหว้ (ผลไม ้ ต๊อก ปลาแหง้ เหลา้ หม ูหรอื
วัวในบางพิธี) และอุปกรณ์สำาหรับประกอบพิธี เรียกว่า มูกู (Mugu) กระดิ่ง มีด ดาบ 
ทวน และพัด และการแต่งกายต่างกันไปในแต่ละสำานัก 
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กระจก ดาบ กระดิ่ง อีกทั้งยังเชื่อกันว่าคนทรงเจ้าในอดีตมีสถานภาพ
และบทบาททางสังคมท่ีสำาคัญด้วย กล่าวคือ คนทรงเจ้ามักดำารงตำาแหน่ง
ที่ปรึกษาของกษัตริย์และมีบทบาทสำาคัญทางการเมืองในสังคมโบราณ
จนถึงสมัยสามอาณาจักร อย่างไรก็ตาม เมื่อเข้าสู่สมัยโครยอ สถาน-
ภาพของคนทรงเจา้กลบัตกต่ำาลงเมือ่ศาสนาพทุธเฟือ่งฟสูงูสดุเนือ่งจาก
ศาสนาพุทธและขงจื่อคือความเชื่อรวมถึงหลักปฏิบัติที่เป็นกระแสหลัก
ในสังคม ณ ขณะนั้น คนทรงเจ้าจึงถูกลดบทบาทลงให้ทำาหน้าที่ในพิธี
ขอฝนเป็นหลักเท่าน้ัน [ตามท่ีปรากฏในบันทึกประวัติศาสตร์โครยอ ปีท่ี 
12 ของกษตัรยิฮ์ย็อนจง (Hyeonjong) และในปทีี ่16 ของกษตัรยิเ์ยจง 
(Yejong)] เม่ือเข้าสูส่มยัโชซอ็นทีย่ดึมัน่ในหลกัคำาสอนของขงจือ่ สถาน-
ภาพและบทบาทของคนทรงเจ้าก็ถึงจุดตกต่ำาอย่างถึงที่สุด เพราะนัก
ปราชญ์ที่นับถือขงจื่อล้วนมุ่งหวังที่จะทำาให้คนทรงเจ้าหายไปจากสังคม
เกาหล ีแตค่นทรงเจ้าก็พยายามตอบโตด้้วยการทำาพธิบีางอยา่งเพือ่ตอบ
สนองความต้องการของผู้คนในสังคมในแบบที่ขงจื่อมิอาจตอบสนองได้ 
เชน่ การประกอบพธีิกรรมขอฝนโดยคนทรงเจา้ทีย่งัคงปรากฏใหเ้หน็ใน
สมัยโชซ็อน [ตามที่ปรากฏในในบันทึกราชวงศ์โชซ็อน ปีที่ 25 สมัย
กษัตริย์อินโจ (Injo)]

แม้ว่าสังคมเกาหลีปัจจุบันจะเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นอุตสาห-
กรรมและปัจเจกนิยม แต่สถานภาพและบทบาททางสังคมของคนทรง
เจา้ก็มิได้หายไปจากสงัคมเกาหลโีดยสิน้เชิง โดยคนทรงเจา้ไดก้ลายมา
เป็นที่พึ่งพาทางใจสำาหรับคนเกาหลีที่ประสบปัญหาชีวิตและต้องการที่
ระบายหรือต้องการที่ปรึกษาเพื่อหาทางออกให้กับชีวิตด้วยวิธีการที่ไม่
จำาเป็นต้องเป็นไปตามคำาอธิบายทางวิทยาศาสตร์ บทบาทของคนทรง
เจ้าในปัจจุบันจึงเปรียบเสมือนจิตแพทย์ในโลกตะวันตก (แดเนียล 
ทิวดอร์, 2560, น. 35; Kendall, 2009)
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ผีในฐานะกลไกในการควับคมุทุางสังคม
การควบคุมคนด้วยความกลัวในชีวิตหลังความตายนับเป็นกลไกหน่ึง

ที่ทำางานในความคิดของผู้คนในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ (เฉกเช่นคำาอธิบาย
ทีว่า่หากไมแ่ตง่งาน เมือ่ตายไปแลว้จะตอ้งกลายเปน็ผสีาวโสด) ฉะนัน้ 
ความเชือ่เรือ่งผจีงึถกูสรา้งขึน้เพือ่ใช้เปน็เครือ่งมอืควบคมุพฤตกิรรมของ
คนในสังคมให้สามารถอยูร่ว่มกนัได้ภายใตร้ะเบยีบของสงัคม ได้รบัการ
ถ่ายทอดจากสถาบันต่างๆ เช่น สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา 
สถาบนัการศกึษา และสถาบนัการเมอืง เปน็ตน้ ท้ังนี ้ ในกรณขีองผสีาว
โสด จะเห็นได้ว่าสังคมเกาหลีได้ทำาให้เรื่องราวของผีสาวโสดกลายเป็น
กลไกควบคมุทางสงัคมทีถ่กูประกอบสรา้งจากปจัจัยทางสงัคมและวฒัน-
ธรรม ดังต่อไปนี้ 

ครอบครวันิิยม (Familism) ผลผลิตจากความเช่ื่�อขงจ่�อ

รากฐานทางวัฒนธรรมของสังคมเกาหลีล้วนวางอยู่บนความคิดใน
นิกายขงจื่อ ซึ่งส่งผลต่อวิธีคิดและการอธิบายว่าด้วยผีและวิญญาณนับ
ตั้งแต่สมัยโชซ็อนเป็นต้นมา อย่างไรก็ตาม แม้ว่าคนทรงเจ้าจะถูกลด
บทบาทลงด้วยอิทธิพลของขงจื่อ แต่ขงจื่อเองก็ไม่ได้ทำาลายความคิด
ของผูค้นในสงัคมวา่ดว้ยโลกหลงัความตายหรอืลดทอนความสำาคญัของ
พธีิกรรมทีเ่ก่ียวกบัการกราบไหวผ้บีรรพบรุษุแตอ่ยา่งใด ซึง่เปน็การให้
ความสำาคญักับสถาบนัครอบครวั และยดึโยงสมาชกิภาพของครอบครัว
เข้าไว้ด้วยกันแม้จะเสียชีวิตไปแล้วก็ตาม

นอกจากประเดน็สมาชกิภาพของครอบครวัแลว้ ขงจือ่ยงัเปน็ความ
คดิหลักเบือ้งหลังการสรา้งบรรทดัฐานทางสงัคมแกผู่ห้ญงิดว้ย กล่าวคอื 
ค่านิยมผู้หญิงที่ดีในสังคมเกาหลีเน้นย้ำาว่าผู้หญิงจะต้องมีผู้ดูแลเสมอ 
เช่น บิดาท่ีคอยดูแลผู้หญิงก่อนชีวิตแต่งงาน สามีที่คอยดูแลผู้หญิงใน
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ช่วงแตง่งาน และลกูชายทีค่อยดแูลผูห้ญงิหลงัจากสามเีสยีชวีติ เป็นตน้ 
ค่านิยมดังกล่าวได้นำาไปสู่สิ่งที่เรียกว่า “ซัมจงจีโด” (Samjongji-do)5 
แต่เม่ือพิจารณาชีวิตของผีสาวโสดจะพบว่า ผีสาวโสดนั้นอาภัพเพราะ
ตอ้งตายไปโดยทีย่งัไมไ่ดม้ผีูด้แูล (ทัง้สามแีละลกูชาย) อกีทัง้ในหนงัสอื
สอนหญิงหรือ ชิลกอจีอัก (Chilgeojiak)6 ได้มีการพูดถึงข้อห้ามท้ังเจ็ด
ประการในการเปน็ภรรยาท่ีด ีซึง่กำากบัและควบคมุใหผู้ห้ญงิเป็นไปตาม
ความคาดหวังของสังคม ตัวอย่างเช่น หากผู้หญิงไม่มีลูกชายให้สามี 
สามีก็สามารถหย่าร้างได้ หากผู้หญิงเป็นโรคร้าย สามีสามารถท้ิงเธอได้ 
เป็นต้น จากวิถีประชาเหล่าน้ีทำาให้สังเกตได้ว่าสังคมเกาหลีซึ่งได้รับ
อทิธพิลจากแนวคดิขงจือ่ใหค้วามสำาคัญกับการผลติสมาชกิแกค่รอบครัว
เป็นอย่างมากและใช้กลไกดังกล่าวในการควบคุมผู้หญิงในสังคมเกาหลี
โดยจะต้องอุทิศตนเพื่อครอบครัวเป็นหลัก 

นอกจากน้ี สังคมเกาหลียังให้ความสำาคัญกับ “ฮโย” (Hyo) หรือ
ความกตัญญูด้วย โดยฮโยตามแบบฉบับคำาสอนของแนวคิดขงจื่อ 
ประกอบด้วย พ่อแม่จะต้องเมตตาบุตร บุตรต้องกตัญญูต่อบุพการี 
ผู้ปกครองต้องปกครองข้าราชบริพารด้วยธรรมาภิบาล การมีช่องว่าง
ระหว่างสามีกับภรรยาเพื่อให้ทำาหน้าที่ของตนเอง การท่ีผู้น้อยต้อง
เคารพผูอ้าวโุส และความไวว้างใจระหวา่งเพือ่น ทัง้นี ้ ในความสมัพนัธ์
ระหว่างบิดาและบุตร บุตรจะต้องกตัญญูและเชื่อฟังคำาสั่งสอนของบิดา 
โดยคำาสอนเหล่านี้ได้ถูกสืบทอดมายาวนาน และกลายเป็นคำาสอนหลัก

5 ซมัจงจีโอ มีความหมายวา่ ชวีติของผู้หญงิตอ้งมีการปฏบิัตสิามประการ ไดแ้ก ่ เมื่อยงั
เป็นเด็กผู้หญิงต้องเชื่อฟังพ่อ หลังจากแต่งงานต้องเชื่อฟังสามี และหลังจากสามีตาย จะ
ต้องเชื่อฟังลูกชาย
6 ข้อห้าม 7 ประการในการเปน็ภรรยาทีด่ ี ไดแ้ก ่1) ไม่สามารถดแูลพอ่แมส่ามไีด ้2) ไม่
สามารถมีลูกชายได้ 3) ประพฤติตนไม่ดี 4) อิจฉา 5) เป็นโรคร้าย 6) พูดมาก 7) ขโมยของ
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ของสถาบันครอบครัวในสังคมเกาหลีที่เชื่อว่าฮโยคือต้นกำาเนิดของ
คุณธรรมทั้งปวงในการเป็นคนดีตามแบบฉบับเกาหลี 

การป้้อนิแรงงานิมนิษุย์เข้าสู่่�ภาคการผลิตในิสัู่งคมเกษตรกรรม 

สังคมเกาหลียุคหินใหม่เริ่มทำาการเพาะปลูกจึงจำาเป็นต้องพ่ึงพาฝน
หลอ่เล้ียงให้ผลผลติงอกงามตามฤดกูาล เนือ่งจากผูห้ญงิถกูคาดหวงัให้
ตอ้งอทุศิตนเพือ่ครอบครวัดงัทีก่ลา่วไปขา้งตน้ การครองตนเปน็โสดจงึ
เปน็สิง่ทีพ่บไดย้ากในสังคมเกาหลยีคุดังกลา่วเพราะขัดกบัความคาดหวัง
ของสังคมที่จะต้องให้กำาเนิดลูกชาย เนื่องจากแรงงานมีความสำาคัญใน
ดา้นเกษตรกรรม นอกจากจะตอ้งใหชี้วิตใหม่หรอืกำาเนดิบตุรแลว้ สงัคม
เกาหลยีงัใหค้วามสำาคญักบัการมชีวีติอยู ่ โดยสมัพนัธก์บักฎหมายแปด
ประการว่าด้วยการเมืองการปกครองนับต้ังแต่สมัยโคโชซ็อน (Paljobeop) 
ซึ่งมีการค้นพบหลักฐานจากบันทึกทางประวัติศาสตร์ฮันซอจีรีจี (Han-

seojiriji) ท่ีปรากฏเนื้อหาของกฎหมายสามในแปดประการที่ระบุว่า 
หนึง่ คนทีฆ่า่ผูอ่ื้นจะต้องถกูฆา่ทนัที สอง ผูท่ี้ทำาร้ายผูอ้ืน่ใหบ้าดเจบ็จะ
ตอ้งชดเชยรบัผดิชอบโดยการนำาอาหารหรอืธญัพชืมาให ้สาม ผูท้ีข่โมย
ของคนอื่นจะถูกปรับชนชั้นให้กลายเป็นทาสทันที หากปฏิเสธการเป็น
ทาส จะต้องชดเชยด้วยเงินจำานวน 50,000 จ็อนแทน 

จากข้างตน้ สะทอ้นใหเ้ห็นว่าสงัคมเกาหลใีนสมยัโคโชซอ็นเนน้การ
ให้คุณค่าและมูลค่ากับชีวิตคน กล่าวคือ การมีชีวิตอยู่เป็นสิ่งสำาคัญ 
ภายหลังเม่ืออาณาจักรขยายตัวมากขึ้น ส่งผลทำาให้มีการตรากฎหมาย
เพิ่มขึ้นเป็น 60 ประการ โดยมีครอบครัวนิยมเป็นแนวคิดที่ยังคงความ
สำาคัญซ่ึงเน้นย้ำาบทบาทของผูห้ญิงในการใหก้ำาเนดิลกูชายเพือ่เป็นกำาลงั
แรงงาน (Choe, T. S., 2016) 

จากความคาดหวังทางสงัคมตอ่บทบาทของผูห้ญงิทำาใหก้ารแตง่งาน
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กลายเป็นพิธีเปลี่ยนผ่านเข้าสู่การกลายเป็นผู้ใหญ่อย่างหนึ่ง โดยผีสาว
โสดถูกทำาให้กลายเป็นสัญลักษณ์ของผู้ที่ล้มเหลวที่ไม่สามารถเข้าสู่โลก
ของผู้ใหญ่ได้ ความเศร้าของคนที่ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปจึงแปร
เปล่ียนเป็นความน่ากลัวและคับข้องใจ “ฮัน” หรือความเศร้าโศกท่ีอัดแน่น
เป็นส่ิงที่ยากจะต้านทาน ความกลัวต่อผีสาวโสดจึงสะท้อนกลไกการ
ควบคุมทางสังคมผ่านการสร้างความวิตกให้แก่ผู้หญิงในสังคมเกาหลี 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือสังคมเกาหลีในปัจจุบันเน้นการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจ ส่งผลทำาให้คนเกาหลีดำาเนินชีวิตไปอย่างเคร่งเครียด ซึ่ง
สามารถสะทอ้นผ่านสถติกิารฆา่ตวัตายทีส่งูทีส่ดุในกลุม่ประเทศ OECD 
เป็นเวลา 13 ปีติดต่อกัน สภาวะความตึงเครียดเช่นนี้ส่งผลทำาให้คน
เกาหลียืดระยะเวลาในการแตง่งานออกไป รวมถึงตดัสอนใจไมมี่ลกู ผล
ทีต่ามมาคอื อตัราการเกดิในประเทศเกาหลีลดลง ทัง้นี ้วรีญา กงัวาน-
เจิดสุข (2561) อธิบายว่าปัญหาทางเศรษฐกิจเป็นปัจจัยสำาคัญที่ส่งผล
ตอ่การตัดสนิใจมชีีวิตคูร่วมถงึการมบีตุร ทำาใหค้วามคาดหวงัของสงัคม
เกาหลทีีมี่ตอ่การใหก้ำาเนดิบตุรของผูห้ญงิทีเ่คยมคีวามเขม้ขน้กลบัผอ่น
คลายลง แตเ่ม่ือผูห้ญงิตดัสนิใจท่ีจะมชีีวิตคู ่พวกเธอจำาเป็นตอ้งยอมรับ
ความคาดหวังต่อบทบาทในการเป็นภรรยาที่ดีและแม่ที่ดีต่อไป ดังนั้น 
ในสังคมเกาหลีปัจจุบันจึงกำาเนิดคำาว่า “ซัมโพเซแด” (Samposeedae) 
หรือค่านิยมการยอมแพ้สามสิ่ง ได้แก่ การออกเดต การแต่งงาน และ
การคลอดบตุร ซึง่ค่านยิมท้ังสามเปน็กลไกสำาคัญทีท่ำาใหผู้ห้ญงิยงัคงถกู
จัดระเบียบทางสังคมอย่างเข้มข้น เพื่อป้อนกำาลังแรงงานเข้าสู่สถาบัน
ทางเศรษฐกิจในสังคมเกาหลีที่เป็นสังคมอุตสาหกรรม ดังน้ันผีสาวโสด
ยังคงเป็นกลไกหนึ่งในการควบคุมผู้หญิง แม้จะไม่เข้มข้นเท่ากับอดีต 
แต่ก็ใช่ว่าจะไร้ความสำาคัญใดๆ หรือไร้อำานาจทางสังคมต่อผู้หญิงโดย
สมบูรณ์ การปรากฏตัวของผีสาวโสดบนสื่อต่างๆ และการประกอบ
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พิธีกรรมของคนทรงเจ้าจึงเป็นการตอกย้ำาความคาดหวังของสังคมที่มี
ต่อการมีชีวิตคู่ของผู้หญิง 

บทส่งท้าย: พหวิุทยาการ์ของคติชื่นวิทยา
และสังคมวิทยาว่าด้วยผีีสาวโสด

การดำารงอยู่ของผีสาวโสดในสังคมและวัฒนธรรมเกาหลีมีมา
ยาวนานตัง้แตใ่นยคุก่อนสมยัใหม่ (pre-modern) บทบาทของผสีาวโสด
ท่ีเป็นเครื่องมือในการควบคุมทางสังคมถูกผลิตซ้ำาอย่างต่อเนื่องจน
กระทั่งปัจจุบัน การศึกษาผีสาวโสดผ่านสำานวน สุภาษิต วรรณกรรม 
หรือเรื่องเล่าต่างๆ แสดงให้เห็นว่าชาวเกาหลีให้ความสำาคัญกับสถาบัน
ครอบครัว กล่าวคือ ต้องแต่งงานและมีบุตรชาย อีกท้ังสังคมคาดหวัง
ให้สมาชิกปฏิบัติตามโดยผ่านคำาสอน วรรณกรรม และพิธีกรรมต่างๆ 
หากแต่งงานไปและไม่สามารถมีลูกชายได้ สามีสามารถไล่ภรรยาออก
จากบ้านหรือหย่าได้ทันที เพราะเข้าข่ายหน่ึงใน “เจ็ดข้อห้ามของการ
เป็นภรรยาที่ดี” ซึ่งหากไม่สามารถเป็นดังความคาดหวังของสังคมได้ 
เม่ือตายไปก็จะกลายเป็นผีเหมือนได้รับบทลงโทษ แต่สภาพสังคมใน
ปัจจุบันมีการใช้ชีวิตรูปแบบใหม่คือการอยู่คนเดียวโดยไม่มีครอบครัว 
[single-person households หรือที่เรียกในภาษาเกาหลีว่า “ฮนจก” 
(honjok)] กระนั้นก็ยังมีคนที่ต้องการแต่งงานมีบุตรตามครรลองของ
วัฒนธรรมเดิม และการทำางานของผีสาวโสดในฐานะกลไกการควบคุม
ทางสังคมยังปรากฏในสื่อสมัยใหม่อยู่เสมอ

ในการศึกษาเรื่องผีในสังคมเกาหลีผ่านมุมมองทางคติชนวิทยาและ
สังคมวิทยานับว่าเป็นการทำาให้สาขาวิชาท่ีมีมุมมองท่ีแตกต่างกันสามารถ
เชือ่มตอ่กนัได ้อกีทัง้ยงัเปน็การก้าวขา้มการยดึหลกัการใดหลักการหนึง่
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ในการทำาความเข้าใจเร่ืองหน่ึงๆ ซ่ึงนับเป็นการสร้างชุมชนแห่งการปะทะ
สังสรรค์ทางวิชาการ 

ท้ังคตชินวทิยาและสงัคมวิทยาไดใ้ช้ขอ้มลูชดุเดยีวกนัในการตคีวาม
เรื่องผี ศึกษาผ่านวรรณกรรม การเล่าเรื่อง (oral literature) ว่ามีสอด
แทรกความหมายใดบ้าง สื่อความหมายได้อย่างไร และผีมีบทบาท
อย่างไรตอ่สมาชกิของกลุม่นัน้ๆ ทัง้นี ้วธิกีารแสวงหาคำาตอบของคตชิน-
วิทยาและสังคมวิทยาไม่ต่างกันแบบขั้วตรงข้าม หากแต่มุมมองทาง
สงัคมวทิยาไดข้ยายใหเ้หน็ความเช่ือมโยงของเรือ่งเลา่เกีย่วกบัผสีาวโสด
ซึง่เปน็ประเดน็ทางคตชินวทิยากบัสภาพแวดลอ้มทางสงัคมทัง้ในระดบั
มหภาคและระดับจุลภาค เพื่อชี้ให้เห็นว่าผีสาวโสดมิใช่แค่เร่ืองเล่า แต่
เป็นกลไกการควบคุมทางสังคม 

การประยุกต์ใช้มุมมองของทั้งสองสาขาวิชาสามารถวิเคราะห์และ
สรา้งความเข้าใจในเรือ่งผีสาวโสดใหชั้ดเจนมากย่ิงขึน้ ในขณะทีค่ตชิน-
วิทยาส่งเสริมความเข้าใจเชิงสัญลักษณ์และการเชื่อมโยงทางวัฒนธรรม 
สงัคมวทิยาไดส้รา้งพืน้ท่ีแหง่การตคีวามในเรือ่งความเชือ่เกีย่วกบัผแีละ
ทำาความเข้าใจรูปแบบการควบคุมทางสงัคมแบบหนึง่ ซึง่ถือไดว่้าทัง้สอง
สาขาวชิามคีณุปูการสำาคัญในการทำาใหก้ารเลา่หรอืพดูถงึผ ีมใิชแ่คเ่พยีง
การสร้างอรรถรสความน่ากลัวหรือเป็นเพียงแค่การบอกเล่าเร่ืองราวเก่ียว
กบัวฒันธรรมทอ้งถิน่เทา่นัน้ หากแตย่งัเปน็การสะทอ้นความหวาดกลวั
ของสังคมท่ีสามารถให้ความหมายและตีความเก่ียวกับตัวตนของผู้คนใน
สงัคมน้ันๆ ได้อีกดว้ย ซึง่ช้ีใหเ้หน็การทำาให้เรือ่งผกีลายเป็นเร่ืองเลา่เชงิ
สังคมวิทยา (sociological narrative) ด้วยเหตุน้ี ท้ังสองสาขาวิชาจึงมิใช่
สาขาวิชาท่ีเป็นข้ัวตรงข้ามหรือไร้ปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันแต่อย่างใด 
หากแตบ่ทความวิจยัน้ีได้ช้ีใหเ้หน็ว่าสงัคมวิทยาและคตชิน วทิยาสามารถ
ดำารงอยู่ควบคู่กันได้เพื่อทำาความเข้าใจการทำางานของเรื่องเล่าในสังคม
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