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 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงกระบวนการตีตราทางสังคมท่ีท าให้บุคคลกลายเป็น   
ผีปอบ  โดยมีวตัถุประสงค์การวิจยัคือ  1) เพื่อศึกษาเก่ียวกบักระบวนการและผลของการตีตราทาง
สังคมท่ีท าให้บุคคลกลายเป็นผีปอบรวมไปถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อสังคมในด้านต่างๆ และ         
2) เพื่อศึกษาถึงแนวทางแกไ้ขปัญหา และป้องกนัไม่ให้เกิดการกล่าวหาบุคคลวา่เป็นผีปอบจากคน
ในสังคมเพื่อน าผลการศึกษาวิจยัไปพฒันาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาเร่ืองผีปอบ และเป็น
แนวทางป้องกนัการกล่าวหาให้บุคคลกลายเป็นผีปอบทอ้งท่ีต่างๆ  รวมทั้งการน าองค์ความรู้ท่ีได้
ไปเผยแพร่ต่อคนในสังคมใหมี้ความเขา้ใจต่อการตีตราทางสังคมท่ีท าใหบุ้คคลกลายเป็นผปีอบได ้
 ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจยัศึกษาวิจยัเชิงส ารวจ  (Survey Research) โดยศึกษา
กลุ่มตัวอย่างจ านวนทั้งส้ิน  401  คน ซ่ึงมาจากพื้นท่ีท่ีเคยเกิดเหตุการณ์เร่ืองผีปอบจ านวน  6  
หมู่บา้นในภาคอีสาน  ซ่ึงจ าแนกบุคคลได ้ 3  กลุ่มไดแ้ก่  1) คนท่ีเคยถูกเช่ือวา่เป็นผีปอบและญาติพี่
นอ้ง  2) ผูน้ าชุมชน  และ  3) ชาวบา้นในหมู่บา้นทั้ง  6  หมู่บา้น 
 งานวจิยัคร้ังน้ีไดแ้ยกการวเิคราะห์ขอ้มูลออกเป็น  2  ส่วน  คือ  1) การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ
เป็นการวิเคราะห์เก่ียวกบักระบวนการตีตราทางสังคมท่ีท าให้บุคคลกลายเป็นผีปอบตาม  แนว
ทางแก้ไขปัญหาท่ีถูกน ามาใช้แนวทางการป้องกันการกล่าวหาบุคคลให้กลายเป็นผีปอบ  และ
ผลกระทบท่ีมีผลต่อสังคม  ซ่ึงเป็นการสัมภาษณ์แบบก่ึงมีโครงสร้างจากบุคคลจ านวน  23  คนโดย
ใชก้ารวิเคราะห์ในเชิงพรรณนา  (Description Analysis)  เพื่อประกอบการอธิบาย  และ 2) การ
วเิคราะห์เชิงปริมาณเป็นการวิเคราะห์ถึงเจตคติของคนในสังคมเพื่อทดสอบและยืนยนัในขอ้มูลเชิง
คุณภาพ  ซ่ึงขอ้มูลส่วนน้ีมาจากการท าแบบสอบถามของบุคคลจ านวน  378  คน ใน  6 หมู่บา้น  
โดยใชส้ถิติในการวเิคราะห์  คือค่าความถ่ี  และค่าร้อยละ  เพื่อประกอบการอธิบาย 
 ผลการศึกษาพบวา่การกลายเป็นผีปอบของบุคคลท่ีเกิดมาจากกระบวนการตีตราทางสังคม
เป็นกลไกส าคญั  ซ่ึงมี  3  ขั้นตอน  คือ  1) พฤติกรรมเบ่ียงเบนเร่ิมตน้  เป็นการก าหนดสถานะทาง
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สังคมใหบุ้คคลเป็นผูต้อ้งสงสัยในการเป็นผปีอบ ซ่ึงเป็นผลมาจากคนท่ีถูกกล่าวหาวา่เป็นผีปอบเอง
หรือมาจากสังคมเป็นผูก้  าหนดใหก้็ได ้ 2) กระบวนการตีตราทางสังคม  เป็นวธีิการท่ีคนในสังคมใช้
กระท าเพื่อควบคุมพฤติกรรม  ลงโทษ  และกดดนัต่อผูท่ี้ถูกเช่ือวา่เป็นผีปอบ  อีกทั้งยงัเป็นส่ิงท่ีท า
ให้ภาพของการเป็นผีปอบมีความชัดมากข้ึน  3) พฤติกรรมเปล่ียนแปลงถาวรเป็นผลมาจาก
กระบวนการตีตราทางสังคมท่ีรุนแรงจนมีผลท าให้บุคคลเกิดความเปล่ียนแปลงในดา้นพฤติกรรม 
และอารมณ์จนมีความผิดปกติไปอย่างถาวรซ่ึงรวมไปถึงพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการยอมรับใน
การเป็นผีปอบอยา่งชดัเขน  หรือแมจ้ะไม่ยอมรับแต่ก็ไม่ไดต้อบโตก้ลบัดว้ยวิธีการใดๆ จนถูกมอง
วา่เป็นอีกพฤติกรรมหน่ึงของคนท่ีเป็นผปีอบดว้ย 
 ดา้นการแกไ้ขปัญหาพบวา่มีอยู ่ 3  แนวทางส าคญั ไดแ้ก่  1) แนวทางของสังคม เป็นวิธีการ
ท่ีมาจากความเช่ือของคนในทอ้งถ่ินท่ีคิดวา่จะสามารถช่วยแกไ้ขปัญหาเร่ืองผีปอบได ้ 2) แนวทาง
ของบุคคลท่ีถูกเช่ือว่าเป็นผีปอบท่ีได้พยายามอธิบายตวัเองเพื่อสร้างความเข้าใจกับสังคมด้วย
แนวทางต่างๆ  ทั้งตามความเช่ือและการเรียกร้องขอความเป็นธรรมจากหน่วยงานอ่ืน  3) แนวทาง
ของหน่วยงานราชการ  เป็นการเขา้มาช่วยเหลือสังคมของหน่วยงานราชการเพื่อแกไ้ขปัญหาเร่ืองผี
ปอบควบคู่ไปกบัสังคมโดยหวงัท่ีควบคุมระดบัความรุนแรงของการตีตราและการลงโทษทางสังคม   
 ด้านผลกระทบพบว่ามีอยู่  3  ด้านส าคญัคือ  1) ผลกระทบท่ีมีต่อทรัพยสิ์นเงินทองของ
ชาวบ้าน ซ่ึงต้องเสียไปกับกระบวนการแก้ไขปัญหาและการท่ีต้องจ่ายเป็นค่าเสียหายแก่ผูถู้ก
กล่าวหาว่าเป็นผีปอบเม่ือถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการด าเนินการฟ้องร้อง
ด าเนินคดี  2) ผลกระทบท่ีมีต่อการด าเนินชีวติของคนท่ีถูกกล่าวหาวา่เป็นผีปอบ และคนในสังคมท่ี
ถูกสังคมอ่ืนรังเกียจเพราะการมาจากสังคมท่ีมีผีปอบ  และ  3) ผลกระทบท่ีมีต่อร่างกายของผูถู้ก
กล่าวหาวา่เป็นผปีอบ ซ่ึงเป็นผลมาจากการถูกสังคมตีตราดว้ยวธีิการท่ีรุนแรง 
 ขอ้เสนอแนะจากผลการศึกษา  พบว่าการกลายเป็นผีปอบของบุคคลนั้น  คนในสังคมมี
ส่วนส าคญัในการก าหนดให้เกิดข้ึนและผลกระทบท่ีตามมาไดส้ร้างความเสียหายให้แก่ผูถู้กเช่ือว่า
เป็นผปีอบ  คนในสังคม  และช่ือเสียงของสังคมเป็นอยา่งมาก  ดงันั้นจึงไม่ควรไปกล่าวหาบุคคลใด
ว่าเป็นผีปอบ  เพื่อป้องกันปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนตามมา  และในการแก้ไขปัญหาชาวบ้านควรท่ีจะ
พิจารณาถึงความเหมาะสมในวิธีการท่ีน ามาใช้ อีกทั้งควรเชิญหน่วยงานอ่ืนเขา้มาร่วมด าเนินการ
แก้ไขปัญหาไปพร้อมกนั  เพื่อจะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยุติธรรมแก่ทั้งสองฝ่ายโดยสันติ
ปราศจากความรุนแรงท่ีเขา้ข่ายผิดกฎหมาย ไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนของบุคคลใด อีกทั้งยงั
เป็นการป้องกนับุคคลท่ีไม่หวงัดีน าเร่ืองผีปอบเขา้มาหาแสวงหาประโยชน์ความเช่ือของชาวบา้น
อีกดว้ย 
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 This study is aimed to study labeling process to individuals as “ogres”. The objectives of 
the study are (1) to study labeling process to individuals as “ogres” and its effects occurring in the 
society; and (2) to find out a solution to this problem in order to prevent individuals from the 
process as well as educate villagers to deeply understand this phenomenon.  
 Survey research is conducted in this research. The number of participants is 401 people 
coming from six villages in the north-eastern region where “ogre” phenomenon happened. These 
participants are categorized into three groups: 1) individuals and their relatives who were once 
believed as “ogres”, 2) community leaders, and 3) villagers from these six villages. 
 The analysis of this research is done in two parts: 1) Qualitative analysis that provides the 
analysis of labeling process to individuals as “ogres”, the solution to the problem and the effects 
occurring in the society. Semi-structured interview, investigated by the method of description 
analysis, is done with 23 people; and 2) Quantitative analysis that examines attitude of the people, 
which employs questionnaires taken by 378 participants from six villages. Researcher interprets 
the data with frequency and percentage. 
 Researcher has found from the study that labeling process to individuals as “ogres” 
contains three key steps: 1) Deviational behavior that states the social status on individuals as 
“ogres”. This can happen either from the suspect themselves or other people; 2) Labeling process 
that is used by people in the society to control others’ behavior, punish them and depress those 
believed as “ogres” and 3) Permanent behavior change that is caused by such an intensive 
labeling process that the suspect change their behavior and have mood disorders permanently. 
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This allows them to accept their state of being an ogre. If never accepting that, however, they tend 
to respond the accusation in so many ways that they are considered possessing the behavior of an 
ogre.  
 Here are three solutions found to this problem: 1) Societal aspect that is the way of belief 
of the villagers for a cure for being as ogre; 2) The accused themselves that try to show that they 
are not “ogres” or even call for help from the authorities; and 3) Governmental aspect that provide 
supports to solve this problem with hope to reduce the level of labeling process and societal 
punishment.  
 The recommendation from the study is that people in the community are the key factor 
causing the labeling process to individuals as “ogres” and its effects could ruin the reputation of 
both those individuals and the communities. Therefore, it is important that the people not accuse 
an individual of being an “ogre.” In order to prevent this problem, the villages should realize the 
impact and the authorities should also be invited to cope with the problem if possible. This can 
lead to a fair solution to both the villagers and the accused, which will yet form any illegal action 
and violation of human rights. Additionally, this will prevent some people who take advantage 
from the “ogre” occurrence from making scams against the villagers. 

  
 



 
กติตกิรรมประกาศ 

 
 ในการศึกษาเร่ือง  การศึกษากระบวนการตีตราทางสังคมท่ีท าให้บุคคลกลายเป็นผีปอบ  
ส าเร็จลุล่วงไดเ้น่ืองมาจากผูเ้ขียนไดรั้บความช่วยเหลือแนะน า  ให้ค  าปรึกษา  ให้ขอ้มูลขอ้คิดเห็น  
และให้ก าลงัใจจากบุคคลหลายท่าน  ผูเ้ขียนขอกราบขอบพระคุณ  รองศาสตราจารย ์ พ.ต.อ. ดร.
ประพนธ์  สหพฒันา  และ  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ พ.ต.ท. ดร. เกษมศานต ์ โชติชาครพนัธ์  อาจารยท่ี์
ปรึกษา  และอาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธ์  ไดก้รุณาสละเวลาให้ค  าปรึกษาให้ค  าแนะน า  ขอ้ช้ีแนะ  
และข้อคิดเห็นต่อการท าวิทยานิพนธ์ในทุกขั้นตอน  ตลอดจนให้ก าลังใจแก่ผูเ้ขียนในการท า
วทิยานิพนธ์เล่มน้ีตลอดมา   
 ขอขอบพระคุณ  รองศาสตราจารย ์ ดร.สุรีย ์ กาญจนวงศ ์ และ  รองศาสตราจารย ์ ดร.พร
เพญ็  เพชรสุขศิริ  ท่ีกรุณารับเป็นประธานกรรมการวิทยานิพนธ์  และกรรมการวิทยานิพนธ์  ท่ีได้
ให้ความเห็น  ขอ้แนะน าท่ีเป็นประโยชน์  และตรวจสอบวิทยานิพนธ์ให้มีความถูกตอ้งสมบูรณ์
ยิง่ข้ึน  และขอขอบคุณคณาจารย ์ เจา้หนา้ท่ี  คณะรัฐประศาสนศาสตร์  และ เพื่อนๆ  รัฐประศาสน-
ศาสตร์  รุ่นท่ี  55  ท่ีคอยช่วยเหลือและใหก้ าลงัใจมาโดยตลอด 
 ขอขอบพระคุณผูท่ี้เป็นเจา้ของผลงานวิชาการ  และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูเ้ขียนได้ใช้ใน
การศึกษาคน้ควา้อา้งอิง  และขอขอบพระคุณ  บรรณารักษ์  เจา้หน้าท่ีส านักบรรสารการพฒันา  
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์   รวมไปถึงห้องสมุดอ่ืนๆ  ท่ีไดบ้ริการฐานขอ้มูล  อนัเป็นการ
อ านวยความสะดวกในการท าวทิยานิพนธ์ 
 ขอขอบพระคุณหน่วยงานราชการ  ผูน้  าชุมชน  ชาวบา้นและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการท า
วิทยานิพนธ์ทุกท่าน  ท่ีได้อนุเคราะห์ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์  และได้สละเวลาในการตอบ
แบบสอบถามซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในการท าวทิยานิพนธ์เล่มน้ีไดส้ าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
 และขอกราบขอบพระคุณบิดา  มารดา  ญาติพี่น้อง  ท่ีคอยช่วยเหลือและให้การสนบัสนุน
ทุกส่ิงทุกอยา่ง  รวมไปถึงก าลงัใจตลอดการท าวทิยานิพนธ์  จนกระทัง่ส าเร็จการศึกษาในคร้ังน้ี 
 ผูเ้ขียนขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีกล่าวมาแลว้ในขา้งตน้  และจะร าลึกในพระคุณตลอดไป 
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บทที ่ 1 

 

บทน า 
 
1.1   ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 
 เม่ือกล่าวถึงค าวา่  “ผปีอบ”  ผูค้นในสังคมไทยคงรู้จกักนัเป็นอยา่งดี  และสามารถมโนภาพ
ไดอ้ยา่ง  แจ่มชดัวา่ผปีอบเป็นอยา่งไร  เน่ืองดว้ยการส่งผา่นความเช่ือโดยค าบอกเล่าสืบต่อกนัมาตั้ง
บรรพบุรุษ  และมีการแปลความหมายของรูปแบบความเช่ือนั้นๆ  ดว้ยการน าเสนอผ่านส่ือต่างๆ  
อย่างหลากหลายโดยเฉพาะรายการโทรทัศน์  และภาพยนตร์  ท าให้คนทัว่ไปเห็นภาพ  และ
ตีความหมายของค าว่า  “ผีปอบ”  เป็นส่ิงท่ีน่าเกลียด  น่ารังเกียจ  และน่ากลวั  เพราะการเพิ่มเติม
รายละเอียดด้วยการสร้างให้ผีปอบมีตวัตนจริงและสิงอยู่ในร่างคนธรรมดาซ่ึงสามารถแสดง      
ฤทธ์ิเดชวิ่งไล่จบัผูค้นมาควกัตบั  ไต  ไส้  พุงผูค้นและสัตวอ์อกมากินสดๆ  เพื่อเรียกความน่ากลวั  
น่าสยดสยอง  ส่ิงเหล่าน้ีเป็นสาเหตุของการน ามาซ่ึงกระแสการต่อตา้นผีปอบโดยการกีดกนัทาง
สังคมและผลกัดนัเขา้ไปอยูใ่นกลุ่มส่ิงท่ีชัว่ร้าย  และตอ้งก าจดัออกไป  เพื่อรักษาซ่ึงความปลอดภยั
ในทรัพยสิ์น  บุคคล  ครัวเรือน  และด ารงไวซ่ึ้งความสงบเรียบร้อยของสังคม  (กมเลศ  โพธิกนิษฐ์,  
2556) 
 หากพิจารณาพฤติกรรมของคนท่ีเป็นผีปอบในมิติของการสร้างความหวาดกลัว  และ
ความรู้สึกไม่ปลอดภยัให้แก่คนในสังคม  รวมไปถึงผลกระทบอย่างอ่ืนท่ีเกิดข้ึนภายใตค้วามเช่ือ
เร่ืองผีปอบ  เช่น  การท่ีตอ้งสูญเสียส่ิงมีค่าต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องท่ีเสียชีวิต  หรือการตาย
ของสัตวเ์ล้ียงจ านวนมาก  โดยเช่ือว่าเป็นการกระท าของผีปอบอีกทั้งผลกระทบท่ีมีต่อสังคมใน
ภาพรวมท่ีเป็นหลกัฐานเชิงประจกัษ์  เช่น  การท่ีคนในสังคมท่ีมีผีปอบการถูกสังคมใหญ่โดยรอบ
รังเกียจ  การตอ้งปรับเปล่ียนวิถีการด าเนินชีวิตแบบใหม่ของคนในสังคมเพื่อรับมือกบัเหตุการณ์
เร่ืองผีปอบ  เป็นตน้  ดว้ยเหตุน้ีสังคมจึงเช่ือวา่  “คนท่ีเป็นผีปอบ”  คือบุคคลท่ีสร้างปัญหาและเป็น
อนัตรายอยา่งยิง่แก่คนสังคม   
 หากน าองค์ประกอบในดา้นต่างๆ  ของเหตุการณ์เร่ืองผีปอบมาศึกษาประกอบกบักบัองค์
ความรู้ในด้านอาชญาวิทยา อาจจะท าให้เห็นภาพของการเกิด  “อาชญากรรม”  ในมุมมอง
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เปรียบเทียบกบัเหตุการณ์เร่ืองผีปอบ  โดยมีบุคคลท่ีถูกเช่ือว่าเป็นผีปอบเป็นสาเหตุหลกั ซ่ึงเป็น   
ผลพวงของกระบวนการแกไ้ขปัญหาของสังคมดว้ยการตีตราให้บุคคลกลายเป็นผีปอบ  ดงันั้นจึง
สามารถแยกออกไดเ้ป็น  2  ส่วนส าคญั  คือ 
 ส่วนท่ีหน่ึง  คือ  การเป็นอาชญากรรมของเหตุการณ์เร่ืองผีปอบ  เป็นการน าเหตุการณ์เร่ือง
ผปีอบไปเปรียบเทียบกบัหลกัการของการเป็นอาชญากรรมในกรอบความคิดทางดา้นสังคมวิทยาซ่ึง
พบว่าพฤติกรรมท่ีสามารถเป็นอาชญากรรมไดน้ั้นมีอย่างกวา้งขวางและคลอบคลุมในพฤติกรรม
เบ่ียงเบนของบุคคลมากกวา่ดา้นอ่ืน  เพราะตามค านิยามความหมายของค าว่า  “อาชญากรรม”  ใน
ดา้นสังคมวิทยานั้นมีความหมายรวมไปถึง  พฤติกรรมของบุคคลท่ีส่อเจตนาเป็นปฏิปักษต่์อความ
สงบเรียบร้อยของสังคมด้วย  (ไพรัช  หนุนพระเดช, 2556: 12)  ซ่ึงเห็นไดช้ัดว่าพฤติกรรมของ       
“ผีปอบ”  และ  “บุคคลท่ีถูกกล่าวหาว่าเป็นผีปอบ”  ย่อมเขา้ข่ายในกรอบความหมายน้ีค่อนขา้ง
ชดัเจน  อาจจะด้วยเพราะพฤติกรรมของบุคคลท่ีถูกเช่ือว่าเป็นผีปอบท่ีถูกเช่ือว่าเป็นอนัตรายต่อ
บุคคลอ่ืนจึงท าให้สังคมเกิดความวุ่นวายและผลกระทบอ่ืนท่ีตามมาย่อมสร้างความเสียหายให้แก่
สังคมและคนในสังคมอยา่งหลีกเล่ียงไม่ไดท้ั้งดา้นทรัพยสิ์น  ร่างกาย  จิตใจ  รวมไปถึงช่ือเสียงของ
สังคมท่ีถูกมองไปในดา้นลบจากสังคมอ่ืนโดยรอบ 
 เม่ือเหตุการณ์ความวุน่วายและผลจากเหตุการณ์ท่ีสร้างความเสียหายให้แก่สังคมท่ีเกิดจาก
เร่ืองผีปอบนั้นถูกมองเปรียบเทียบถึงการเป็นอาชญากรรมในสังคมแลว้ดงันั้นตวัผูถู้กกล่าวหาว่า
เป็นผปีอบก็สามารถน ามาเปรียบเทียบกบัการเป็น  “อาชญากร”  ไดด้ว้ยเพราะการเป็นอาชญากรใน
ท่ีน้ีหมายถึงคนท่ีมีสถานะเป็นผูก้ระท าความผิด  ซ่ึงความผิดนั้นอาจจะไม่ไดเ้กิดจากตนเองเป็นผู ้ 
ลงมือกระท าหากแต่คนในสังคมส่วนใหญ่เป็นผูก้  าหนดความผิด  และสถานะของการเป็นผูก้ระท า
ความผิดให้แทน  ซ่ึง  เสริน  ปุณณะหิตานนท์  (2527)  ได้นิยามความหมายของอาชญากรท่ี
น่าสนใจในมุมมองของอาชญาวิทยาไวว้่า  “อาชญากร”  คือผูท่ี้ถูกตราหน้าว่าเป็น  “ผูก้ระท า
ความผิด”  แมว้า่  “การตราหนา้”  (Stigmatize)  นั้นจะกระท าโดยบุคคลอ่ืนๆ  ในสังคมโดยกระท า
ต่อผูถู้กกล่าวหาวา่ไดก้ระท าผิด  หรือเป็นอาชญากรในคดีใดคดีหน่ึงก็ตาม  แต่ผลแห่งการตราหนา้
นั้นท าให้ผูค้นอ่ืนๆ เข้าใจว่าเขาเป็นอาชญากรไปเรียบร้อยแล้ว”  ดังนั้นการตกเป็นอาชญากร  
อาจจะมีทั้งอาชญากรตวัจริงและผูท่ี้ตกเป็นเหยื่อของระบบกลไกในการด าเนินการของสังคม  ทั้งๆ  
ท่ีบุคคลนั้นอาจเป็นเพียงผูถู้กใส่ร้ายก็ตาม 
 ส่วนท่ีสอง  คือ  การกลายเป็นผีปอบอนัเกิดจากของกระบวนการตีตราของสังคม  การท่ี
เร่ืองผปีอบเป็นปัญหาทางสังคมท่ีถูกมองขา้มมานาน  ซ่ึงบางคนอาจคิดไม่ถึงวา่การกลายเป็นผีปอบ
ของบุคคลนั้นส่วนหน่ึงเกิดจากคนในสังคมดว้ยกนั  เพราะการเป็นผีปอบหลายคนมีความเขา้ใจว่า
เป็นส่ิงท่ีเกิดจากผลของการกระท าผิดในขอ้ห้ามของการเรียนคาถาอาคมดา้นไสยศาสตร์  หรืออาจ
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เกิดจากการมีบรรพบุรุษเป็นผีปอบจึงท าให้ไดรั้บเช้ือปอบสืบทอดกนัมาเท่านั้น  แต่หารู้ไม่ว่าส่ิง
เหล่านั้นเป็นเพียงแค่ส่วนหน่ึงในการกลายเป็นผปีอบทั้งหมด  หากแต่กระบวนการตีตรา  (Labeling  
Process)  ของสังคมท่ีกระท าต่อบุคคลในสังคมต่างหากท่ีมีผลต่อการเป็นผปีอบอยา่งเห็นไดช้ดั 
 ในกระบวนการตีตราทางสังคมให้บุคคลมีสถานะของการเป็นผีปอบนั้นอาจมีผลมาจาก  
การไร้ความสามารถในการอธิบายเหตุการณ์ผิดปกติท่ีเกิดข้ึนในสังคมดว้ยเหตุผลอย่างอ่ืนในเชิง
วชิาการหรือความรู้สมยัใหม่  ดงันั้นจึงพยายามเลือกใชแ้นวความเช่ือเร่ืองผี  หรือส่ิงล้ีลบัเขา้มาเป็น
หลักการส าคญัในการอธิบายเหตุการณ์แทน  ด้วยเหตุน้ีไม่ว่าเหตุการณ์เหล่านั้นจะเกิดข้ึนด้วย
สาเหตุใดก็ตาม  “ผ”ี  จะเป็นผูถู้กกล่าวหาวา่เป็นส่ิงกระท าให้เกิดข้ึนมา  โดยเฉพาะผีปอบท่ีอาจจะ
ถูกยกข้ึนเป็นขอ้สันนิษฐานเป็นอนัดบัตน้ๆ  ของคนในสังคมภาคอีสานเพราะมีความเช่ือเร่ืองผีปอบ
เป็นทุนเดิมอยูแ่ลว้  และหากสามารถหาหลกัฐานยนืยนัถึงการมีผีปอบในสังคมไดจ้ริง  ค  าถามแรกๆ  
ท่ีจะตามมาคือ  “ผีปอบมีเจา้ของหรือไม่”  และ  “ใครเป็นผีปอบ”  เพราะตามความเช่ือท่ีว่าผีปอบ
เป็นผีท่ีมีเจา้ของท่ีเป็นคนควบคุมดูแลอยู่  (พระโพธิญาณมุนี (เมือง พลวฑฺโฒ), 2557)   ดังนั้น  
“ใคร”  คือเจา้ของผปีอบท่ีอาละวาดอยูใ่นสังคม 
 การตามหาคนท่ีเป็นเจา้ของผีปอบนัน่เองคือจุดเร่ิมตน้ของกระบวนการตีตราทางสังคม  ท่ี
หว ังจะได้มาซ่ึงบุคคลท่ีสังคมเช่ือได้ว่าเป็น  “เจ้าของผีปอบ”  หรือ  “คนเป็นผีปอบ”  ซ่ึง
กระบวนการคดักรอง  หรือพิสูจน์การเป็นผีปอบของบุคคลจะประกอบไปด้วยหลายแนวทาง
ตามแต่คนในสังคมแห่งนั้นจะมีความเช่ือถือในแนวทางใด  เช่น  การพยายามสังเกตในพฤติกรรม
ของบุคคลท่ีตอ้งสงสัย  หรือการใชว้ิธีการตามความเช่ือแบบโบราณดว้ยการท าพิธีกรรมเส่ียงทายหา
คนเป็นผีปอบ  ในขั้นตอนน้ีหากมองในดา้นทฤษฎีตีตราแลว้จะพบวา่เป็นขั้นตอนของการก าหนด
พฤติกรรมของบุคคลให้มีความเบ่ียงเบนไปในทางท่ีสังคมก าหนด  ซ่ึงอาจถือว่าเป็นพฤติกรรม
เบ่ียงเบนขั้นเร่ิมตน้ของบุคคล  (Primary  Deviance)  โดยใชแ้นวทางต่างๆ  มาเป็นเคร่ืองมือควบคุม   
 แมว้า่สถานะของการเป็นผีปอบ  หรือาชญากรทางสังคมนั้น  บางคร้ังไม่ไดม้าจากตนเอง
เป็นผูก่้อให้เกิดข้ึน  แต่ตราท่ีถูกตีหรือประทบัจากสังคมฝ่ายเดียวกลบักลายเป็นส่ิงท่ียืนยนัถึงการ
เป็นจริงของสถานะดงักล่าว  ท าให้คนในสังคมอ่ืนๆ  ท่ีมีความเช่ือในเร่ืองผีปอบเกิดความคิดคลอ้ย
ตามค ากล่าวหาเหล่านั้น  จนยากแก่การอธิบายตนเองของบุคคลท่ีถูกกล่าวหาวา่เป็นผีปอบ  และการ
ไม่อาจยอมรับไดข้องการท่ีมีคนเป็นผปีอบอาศยัร่วมกบัตนเองอยูใ่นสังคม  ดว้ยเหตุน้ีอาจเกิดจึงเกิด
กระแสต่อตา้นบุคคลท่ีถูกเช่ือว่าเป็นผีปอบอย่างรุนแรงจนน าไปสู่การลงโทษทางสังคม  (Social  
Sanction)  ในท่ีสุด 
   ปัจจยัท่ีเป็นชนวนก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคมท่ีรุนแรงนั้นอาจมีหลายอยา่ง  อาทิเช่น  
ความหวาดกลวั  ความโกรธแคน้  หรือการรังเกียจ  ต่อผูท่ี้ถูกเช่ือวา่เป็นผีปอบ  ซ่ึงการลงโทษทาง
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สังคมน้ีเป็นการแสดงออกของการไม่ยอมรับในตวัผูถู้กเช่ือว่าเป็นผีปอบอย่างชัดเจน  และเป็น
วธีิการท่ีท าใหก้ารตีตราของสถานะของผีปอบมีความชดัเจนมากยิ่งข้ึน  แต่นยัหน่ึงท่ีส าคญัของการ
ตีตราคือการพยายามแกไ้ขปัญหาเร่ืองผีปอบ  และการปกป้องตนเองให้ปลอดภยัจากการถูกผีปอบ
ท าร้าย  เช่น  การตดัความสัมพนัธ์กบัคนท่ีถูกเช่ือว่าเป็นผีปอบ  การท าลายทรัพยสิ์น  การท าร้าย
ร่างกายแมจ้ะเป็นการน าตวัผูถู้กเช่ือวา่เป็นผปีอบเขา้ร่วมพิธีกรรมเพื่อขบัไล่ผีปอบ  หรือการขบัไล่ผู ้
ถูกเช่ือวา่เป็นผีปอบออกไปจากสังคม  แต่คนในสังคมเองก็ไม่อาจคิดไม่ถึงวา่  การกระท าของพวก
ตนนั้นจะเป็นการท าร้ายบุคคลธรรมดาคนหน่ึงด้วยการท าให้กลายเป็นผีปอบ  ซ่ึงถือว่าเป็นการ  
ตราหน้า  (Stigmatize)  อย่างรุนแรง  อีกทั้งยงัมีการลงโทษทางสังคมท่ีอาจเป็นเพียงการป้องกนั
ตนเองจากผีปอบ  หรือเพื่อระบายความคบัแคน้ใจท่ีมีต่อคนท่ีเป็นผีปอบดว้ยวิธีการต่างๆ  นั้นจะ
เป็นการกระท าท่ีไปละเมิดต่อสิทธิของบุคคล  และเป็นการกระท าท่ีผิดกฎหมายอีกดว้ยสุดทา้ยกลบั
กลายเป็นวา่คนท่ีเขา้ไปกระท าความรุนแรงกบัผูท่ี้ถูกเช่ือวา่เป็นผีปอบตอ้งกลายเป็นอาชญากรทาง
สังคมเสียเอง 
 ผลของการตีตรา  หรือการลงโทษทางสังคมท่ีสังคมอาจท าให้ผูท่ี้ถูกเช่ือว่าเป็นผีปอบมี
พฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไป  เช่นอาจมีความคล้อยตามในส่ิงท่ีสังคมก าหนดให้  หรืออาจจะมี
พฤติกรรมเปล่ียนแปลงผิดปกติไปซ่ึงในทางทฤษฎีเรียกว่าเป็น  พฤติกรรมเปล่ียนแปลงถาวร  
(Secondary  Deviance)  ซ่ึงคนท่ีถูกกล่าหาว่าเป็นผีปอบนั้นอาจจะมีพฤติกรรมเปล่ียนแปลงไป
ตามท่ีสังคมก าหนดให้เป็นก็ได้   ดงัเช่นกรณีท่ีจงัหวดัเพชรบูรณ์ เม่ือปี  พ.ศ.  2555  ท่ีมีหญิงคน
หน่ึงถูกสังคมกล่าวหาว่าเธอเป็นผีปอบ  ด้วยแรงกดดันจากสังคมในขณะนั้นเธอจึงได้แสดง
พฤติกรรมคลา้ยกนัผปีอบออกมาโดยการไปขโมยไก่จากเลา้ไก่ของชาวบา้นมากินสดๆ  โดยอา้งวา่
ตนเองหิวและไม่มีอะไรกิน  (ไทยรัฐออนไลน์, 2555) 
 ดังนั้นกระบวนการตีตราทางสังคมเพื่อให้บุคคลกลายเป็นผีปอบน้ีเป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการทางสังคมท่ีพยายามมองสถานะความเป็นผูร้้าย  หรือ ผูก้ระท าผิดให้แก่บุคคลอ่ืนโดย
บางคร้ังอาจเกิดจากการกลั่นแกล้งใส่ร้ายเพื่อหวงัผลประโยชน์อย่างอ่ืน  เช่น  เพื่อพยายามลด
บทบาททางสังคมของอีกฝ่ายและสร้างบทบาทของตนเองข้ึนภายใต้สถานการณ์เร่ืองผีปอบท่ี
วุ่นวาย  ซ่ึงบางคร้ังอาจดูเหมือนว่าเป็นเร่ืองของการเมือง  หรืออ านาจบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ี
พยายามแข่งขนักบัคู่ต่อสู้  เม่ือฝ่ายใดมีก าลงันอ้ยกวา่ฝ่ายนั้นก็ตอ้งจ ายอมรับในชะตากรรมท่ีอีกฝ่าย
จะมอบใหด้งัตวัอยา่งของการ  “ล่าแม่มด”  ของศาสนาคริสตใ์นช่วงประวติัศาสตร์ยคุกลาง  เพื่อเป็น
การรักษาฐานอ านาจของตนเอง  เม่ือทราบว่าใครคิดไม่ซ่ือหรืออาจเป็นศตัรูกบัตนเอง  ก็มกัจะถูก
กล่าวหาวา่ผูน้ั้นเป็นแม่มดและจะถูกลงโทษอยา่งรุนแรงดว้ยวธีิการต่างๆ อยา่งแสนสาหสั  (ธนชัชม ์
ธนาธิป  ปริพฒัน์, 2557)  เร่ืองผปีอบก็เช่นเดียวกนั  เม่ือผูท่ี้ถูกเช่ือวา่เป็นผีปอบมีอ านาจในการต่อสู้
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เพื่อพิสูจน์ตนเองมากสังคมอาจจะยอมรับฟังและสามารถแก้ไขปัญหาได้บ้าง  แต่หากสังคมมี
อ านาจเหนือกว่าและใชว้ิธีการกดดนัผูถู้กเช่ือวา่เป็นผีปอบอย่างหนกั  ดว้ยก าลงัของคนท่ีถูกเช่ือว่า
เป็นผีปอบและญาติพี่นอ้งก็อาจจะไม่สามารถทดัทานต่อกระแสกดดนัของสังคมไดจึ้งจ ายอมท่ีจะ
รับในสถานะท่ีสังคมก าหนดให้  หรืออาจจะไม่ยอมรับในสถานะของการเป็นผีปอบนั้นแต่ก็        
ไร้หนทางท่ีจะต่อสู้หรือต่อรองใดๆ  ส่ิงท่ีท าได้ในขณะนั้นคือการพยายามอยู่ในโลกส่วนตวัของ
ตนเองเพียงล าพงัโดยไร้สิทธิท่ีจะกา้วก่ายในเร่ืองอ่ืนๆ กบัสังคมส่วนรวมเหมือนท่ีเคยเป็นมาและผล
ท่ีได้รับคือความเจ็บปวดและบอบช ้ าทั้งร่างกายและจิตใจท่ีตอ้งถูกสังคมลงโทษทางสังคมด้วย
วธีิการต่างๆ อยา่งไม่หยดุย ั้ง 
 ดว้ยเหตุน้ีแมจ้ะไม่สามารถบงัคบัผูค้นเลิกเช่ือในเร่ืองผีปอบได ้ แต่ก็ควรจะมีแนวทางท่ี
พอจะสามารถระงับยบัย ั้งการตีตราบุคคลให้กลายเป็นผีปอบ  เพื่อท่ีจะป้องกันไม่ให้เกิดความ
ขดัแยง้ในสังคม  และเพื่อไม่ใหเ้กิดความเสียหายท่ีเป็นผลจากการตีตราได ้ เพราะสามารถเกิดความ
เสียหายข้ึนไดท้ั้งสองฝ่าย  ไม่วา่จะเป็นผูท่ี้ถูกเช่ือวา่เป็นผีปอบท่ีไดรั้บผลกระทบในการลงโทษทาง
สังคมดว้ยความรุนแรงต่างๆ  และความเสียหายท่ีเกิดกบัคนในสังคม  เช่น  การตอ้งอยู่กบัความ
หวาดกลวัเร่ืองผีปอบมากข้ึน  การตอ้งสูญเสียทรัพยสิ์นเงินทองไปกบัการแกไ้ขปัญหาเร่ืองผีปอบ  
และถูกสังคมอ่ืนๆ  โดยรอบมองให้เป็นส่วนเกินหรือส่วนต่างของสังคมใหญ่ไปเพราะการท่ีมี        
ผีปอบในสังคม   ด้วยเหตุน้ีจึงควรท่ีจะมีทางออกท่ีเหมาะสมเพื่อป้องกนัการเกิดปัญหาเหล่าน้ี
ตามมาในอนาคต 
 การศึกษาคร้ังน้ีจึงมีความน่าสนใจเป็นอยา่งยิง่  เพราะเป็นการศึกษาถึงหลกัความเช่ือเร่ืองผี
ปอบ  และพฤติกรรมบุคคลท่ีถูกเช่ือว่าเป็นผีปอบในมุมมองดา้นอาชญาวิทยาว่าเป็น  “อาชญากร” 
เพราะเป็นต้นเหตุของการเกิดความวุ่นวายในสังคมหลายอย่างซ่ึงถูกเปรียบเทียบกับการเกิด 
“อาชญากรรม”   ตามนิยามความหมายทางดา้นสังคมวิทยา  อีกทั้งแนวทางการตีตราของสังคมยงั
ก่อให้เกิดผลกระทบท่ีเสียหายแก่ทั้งสองฝ่ายคือผูถู้กกล่าวหาวา่เป็นผีปอบ  และผูค้นในสังคมอยา่ง
มากมาย 
 ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดในการศึกษาวิจยัเร่ืองน้ี  คือการศึกษากระบวนการตีตราทางสังคมเพื่อให้
บุคคลกลายเป็นผีปอบ  และการศึกษาหาแนวทางเพื่อป้องกนัและแกไ้ขไม่ให้เกิดการตีตราบุคคล
ดว้ยวิธีท่ีรุนแรงเหมือนในอดีตท่ีผา่นมาหากต่อไปในในอนาคตสังคมเกิดเหตุการณ์เร่ืองผีปอบข้ึน
อีกคร้ัง  ซ่ึงแนวทางท่ีไดจ้ากผลการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีอาจจะสามารถพฒันาเป็นแนวนโยบายของ
หน่วยงานภาครัฐท่ีอยูใ่นพื้นท่ีท่ีมีผูค้นมีความเช่ือเร่ืองผีปอบอาศยัอยู ่ เพื่อใชป้้องกนัการตีตราทาง
สังคมท่ีรุนแรง  หรือการลงโทษทางสังคมท่ีรุนแรง  อีกนยัหน่ึงเพื่อเป็นการคุ้มครองบุคคลให้รอด
พน้จากการกล่าวหาว่าเป็นผีปอบ   รวมทั้งเป็นการป้องกนัไม่ให้ผูค้นในสังคมได้กระท าการท่ี
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รุนแรงท่ีผดิกฎหมายอีกดว้ย   อีกทั้งยงัเป็นแนวทางในการสร้างกฎระเบียบของสังคมให้สอดคลอ้ง
กบัขอ้กฎหมาย  ซ่ึงสามารถน าไปใช ้ในการใชแ้กไ้ขปัญหาเร่ืองผีปอบ  และปรากฏการณ์อ่ืนๆ ใน
พื้นท่ีต่างๆ ซ่ึงมีลกัษณะของเหตุการณ์ท่ีคลา้ยกนัท่ีอาจเกิดข้ึนไดใ้นอนาคต 
 

1.2  วตัถุประสงค์ของงานวจิัย 
 
 1)  เพื่อศึกษาเก่ียวกบักระบวนการและผลของการตีตราทางสังคมท่ีท าให้บุคคลกลายเป็นผี
ปอบรวมไปถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อสังคมในดา้นต่างๆ 
 2)  เพื่อศึกษาถึงแนวทางแกไ้ขปัญหา  และป้องกนัไม่ใหเ้กิดการกล่าวหาบุคคลใหก้ลายเป็น
ผปีอบจากผูค้นในสังคม 
 

1.3  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 
 1)  ทราบถึงกระบวนการท่ีท าให้บุคคลกลายเป็นผีปอบรวมถึงพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนหลงัจาก
ถูกสังคมตีตราของบุคคลท่ีถูกเช่ือวา่เป็นผีปอบและผูค้นในสังคม  ซ่ึงยงัมีความแพร่หลายขององค์
ความรู้ในเร่ืองน้ีนอ้ยมาก  รวมทั้งยงัมีผูค้นจ านวนไม่นอ้ยท่ียงัไม่ทราบและไม่เขา้ใจในกระบวนการ
ท่ีเกิดข้ึนรวมทั้งประเด็นปัญหาต่างๆ  ของการตีตราทางสังคมเพื่อใหบุ้คคลกลายเป็นผปีอบ 
 2)  ทราบถึงลักษณะของความไม่สงบสุขของสังคมท่ีเกิดข้ึน  และผลกระทบท่ีเกิดจาก
เหตุการณ์เร่ืองผีปอบท่ีมีต่อร่างกาย  จิตใจ  และวีถีแนวทางในการด าเนินชีวิตของผูถู้กกล่าวหาว่า
เป็นผปีอบและผูค้นในสังคม  
 3)  ทราบถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา  และป้องกนัไม่ให้เกิดการกล่าวหาว่าบุคคลเป็นผี
ปอบซ่ึงอาจน าไปสู่การก าหนดกฎระเบียบของสังคม  และแนวนโยบายของหน่วยงานภาครัฐใน
พื้นท่ี  ในการคุม้ครอง  และป้องกนับุคคลใหร้อดพน้จากการตีตราและลงโทษทางสังคมท่ีรุนแรงได ้
 

1.4    นิยามศัพท์ทัว่ไป 
 
 การตีตรา  หมายถึง  การท่ีสังคมไปก าหนดภาพลกัษณ์แบบตายตวัให้กบับุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลอ่ืนใด  โดยสังคมตดัสินจากพฤติกรรมท่ีสังคมเห็นว่าเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่สอดคล้องกบั



7 
 

บรรทดัฐานท่ีควรจะเป็น  โดยทัว่ไปแลว้บุคคลมกัถูกมองวา่เป็น  “คนอ่ืน”  ซ่ึงหมายถึงบุคคลท่ีขาด
คุณสมบติัท่ีจะเป็นสมาชิกของสังคม  (สุชาดา  ทวสิีทธ์ิ, 2555: 229) 
 ผีปอบ  หมายถึง  ผีร้ายท่ีเกิดจากบุคคลท าผิดขอ้ห้ามในวิชาอาคม คุณไสย ท่ีตนมีอยู่ และ
กลายเป็นผีร้ายอยู่ในตวัเจา้ของ หรือเป็นผีปอบจากการสืบทอดตามเช้ือสาย เรียกว่า “ปอบเช้ือ”  
ตวัตนของผีปอบไม่สามารถมองเห็นได ้ แต่ผีปอบสามารถเขา้สิงสู่คนเพื่อเป็นส่ือ และกินตบั ไต 
ไส้ พุงของคนอ่ืนได้ ผูท่ี้ตกเป็นเหยื่อจะไม่มีบาดแผลใดๆ แต่จะตายแบบเหมือนคนนอนหลับ
ธรรมดา (สุพตัรา  มะโรงรัตน์, 2530) 
 ความเช่ือ  หมายถึง  ความมัน่ใจต่อส่ิงท่ีเช่ือวา่เป็นความจริงหรือเป็นส่ิงท่ีเราไวใ้จ  ความ
จริงหรือความไวว้างใจท่ีเป็นรูปของความเช่ือนั้น  ไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นความจริงท่ีตรงตามหลกัเหตุผล
หรือหลกัวิทยาศาสตร์ใดๆ  เช่น  ความเช่ือเร่ือง  ฤกษ์ยาม  ภูตผีปีศาจ  ส่ิงศกัด์ิสิทธ์อ่ืนๆ  เป็นตน้  
(กลุ่มวทิยาลยัครูภาคใต,้ 2526: 23) 
 อาชญากรรม  หมายถึง  การกระท าของบุคคลท่ีล่วงละเมิดกฎเกณฑ์  ระเบียบ  และบรรทดั
ฐานของสังคม  (Jeffery, 1990  อา้งถึงใน  จุฑารัตน์  เอ้ืออ านวย, 2551: 66)  และรวมไปถึง
พฤติกรรมบุคคลท่ีแสดง  หรือส่อเจตนาเป็นปฏิปักษ์  และภยนัตรายต่อผลประโยชน์พื้นฐานแห่ง
ความสงบเรียบร้อยของสังคม  (ไพรัช หนุนพระเดช, 2556: 12) 
 อาชญากร  หมายถึง  ผูถู้กตราหนา้วา่เป็นผูก้ระท าความผดิ  แมว้า่การตราหนา้นั้นจะกระท า
โดยบุคคลอ่ืนในสังคมโดยกระท าต่อผูถู้กกล่าวหานั้นวา่ไดก้ระท าผิด  หรือเป็นอาชญากรในคดีใด
คดีหน่ึงก็ตาม  แต่ผลแห่การตราหน้านั้นท าให้คนอ่ืนๆ  เขา้ใจว่าบุคคลดงักล่าวเป็นอาชญากรไป
เรียบร้อยแลว้  (เสริน  ปุณณะหิตานนท,์ 2527) 
 การลงโทษทางสังคม  หมายถึง  วธีิการพิจารณาคดีหรือตดัสินโทษโดยประชาชนในสังคม 
เพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคมของตนเอง  โดยใช้มติเสียงส่วนมากในสังคมเป็นมาตรฐานใน
การตดัสินลงโทษผูท่ี้ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิด  เช่น  การถูกประณามหยามด่า  การถูกข่มขู่  
การคว  ่าบาตร  การถูกท าลายทรัพยสิ์น  การถูกท าร้ายร่างกาย  การถูกเบียดขบัใหอ้อกไปจากสังคม 
 การถูกกล่าวหาว่าเป็นผีปอบ  หมายถึง  การท่ีผูค้นในสังคมมองบุคคลใด  บุคคลหน่ึงว่า
เป็นผีปอบตามความเช่ือของตนเองโดยอาศยัส่ิงผิดปกติของส่ิงแวดล้อมในสังคมเป็นตวัก าหนด  
เช่นพฤติกรรมท่ีผิดแปลกของบุคคลนั้น  ค  ากล่าวอา้งของผูถู้กวิญญาณผีปอบเขา้สิง  การเส่ียงทาย  
และเหตุการณ์ประหลาดท่ีเกิดข้ึน  เป็นตน้ 
 พฤติกรรมเบ่ียงเบนเร่ิมตน้  หมายถึง พฤติกรรมเบ่ียงเบนท่ีเช่ือว่าเกิดมาจากปัจจยัดา้นชีว-
ภาค  จิตวิทยา  และสภาพแวดลอ้มทางสังคม  แต่เป็นลกัษณะพฤติกรรมท่ีไม่สม ่าเสมอเกิดข้ึนไม่
บ่อยคร้ัง  และไม่มีรูปแบบท่ีถาวร  แมบุ้คคลดงัจะถูกด าเนินการลงโทษทั้งรูปแบบท่ีเป็นทางการ
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และไม่เป็นทางการแล้วก็ตาม  แต่พฤติกรรมเหล่านั้นก็ยงัจะคงมีอยู่และเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราวอยู ่ 
(Lemert, 1951; Akers, 1944 อา้งถึงใน พรชยั ขนัตี, 2553: 277) 
 พฤติกรรมเบ่ียงเบนถาวร  หมายถึง  พฤติกรรมท่ีเบ่ียงเบนมาจากการควบคุมทางสังคม  ซ่ึง
อาจจะเป็นทั้งการถูกลงโทษทางสังคม  การถูกด าเนินคดี  การถูกสังคมดูถูกไม่ให้เขา้ร่วมในสังคม  
ในการปฏิบติัตามกระบวนการน้ีเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่แก่ผูถู้กลงโทษ  จึงท าให้เกิด
พฒันาการทางดา้นความรู้สึกนึกคิดส าคญัตนเองใหเ้ป็นไปตามท่ีสังคมก าหนด  (พรชยั  ขนัตี, 2553: 
227) 
 การก าหนดตนเอง  หมายถึง  การท่ีบุคคลสร้างความส านึกไปตามภาพท่ีบุคคลอ่ืน
ก าหนดให้  ไม่วา่จะมีบุคลิก  ท่าทาง  เจตคติ  และส่ิงอ่ืนใดก็ข้ึนอยู่กบัสังคมโดยเฉพาะอยา่งยิ่งคน
ใกลชิ้ดท่ีอาจะเป็นผูก้  าหนดบทบาทให้  ซ่ึงบุคคลท่ีก าหนดก็มีแนวโนม้ท่ีจะแสดงออกหรือมีบุคลิก
ตามความเช่ือของตนเองท่ีถูกบุคคลอ่ืนก าหนดให้เช่นนั้น  (Vold  and  Bernard,  1986  อา้งถึงใน 
พรชยั  ขนัตี,  2553: 276) 
 ความเบ่ียงเบนท่ีเกิดจากการก าหนดตนเองด้านพฤติกรรม  หมายถึง  พฤติกรรม  กิริยา  
อาการภายนอกของบุคคลท่ีถูกกล่าวหาว่าเป็นผีปอบท่ีแสดงออกมาแบบผิดปกติซ่ึงถือเป็น
พฤติกรรมท่ีเขา้ข่ายการเป็นผปีอบตามความเช่ือของสังคม 
 ความเบ่ียงเบนท่ีเกิดจากการก าหนดตนเองด้านการพูดจา  หมายถึง  ลกัษณะของค าพูด  
ของบุคคลท่ีถูกกล่าวหาว่าเป็นผีปอบท่ีพูดจาออกมาแบบผิดปกติซ่ึงท าให้สังคมสงสัยการต่อค าพูด
เหล่านั้นวา่เป็นลกัษณะของคนเป็นผปีอบตามความเช่ือของสังคม 
 ความเบ่ียงเบนท่ีเกิดจากบุคคลอ่ืนก าหนดให้ท่ีเกิดจากผีปอบออกปาก  หมายถึง  การท่ี
บุคคลมีอาการผิดปกติคลา้ยถูกผีปอบเขา้สิงแลว้เอ่ยช่ือบอกวา่ตนเองเป็นใคร  ซ่ึงบุคคลท่ีถูกผีปอบ
เอ่ยช่ือผา่นผูถู้กผปีอบเขา้สิงนั้นจะถูกคนในสังคมเช่ือวา่เป็นผปีอบ   
 ความเบ่ียงเบนท่ีเกิดจากบุคคลอ่ืนก าหนดให้ท่ีเกิดจากการท านาย หรือการเส่ียงทาย  
หมายถึง  การท่ีสังคมใชว้ธีิการตามความเช่ือแบบโบราณสืบเส่ียงทาย  หรือท านายหาบุคคลท่ีเป็นผี
ปอบในสังคม  เช่น  การใชว้ธีิการเส่ียงขอ้ง-เส่ียงคอ้น  (เซียงขอ้ง-เซียงคอ้น)  เป็นตน้ 
 ความเบ่ียงเบนท่ีเกิดจากบุคคลอ่ืนก าหนดให้ท่ีเกิดจากเหตุการณ์แปลกประหลาด  หมายถึง
ส่ิงท่ีชาวบา้นเช่ือวา่เป็นสัญญาณบ่งบอกให้รู้วา่ใครเป็นผีปอบท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติ  เช่น  การฝัน
เห็นสุนขั หรือลิงแลว้หลายร่างเป็นคน บุคคลคนๆ นั้นจะถูกเช่ือวา่เป็นผีปอบทนัที  การเห็นแสงไฟ
ประหลาดล่องลอยใกลบ้า้นเรือนบุคคลใดบุคคลนั้นจะถูกเช่ือวา่เป็นผปีอบ  เป็นตน้ 
 ความเบ่ียงเบนท่ีเกิดจากบุคคลอ่ืนก าหนดใหท่ี้เกิดจากการใส่ร้าย กล่าวร้าย  หมายถึง  การท่ี
บุคคลถูกกล่าวหาให้เป็นผีปอบจากบุคคลอ่ืนในสังคมเพื่อหวงัประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนจากเหตุการณ์
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เร่ืองผปีอบ  เช่น  การตอ้งการลดบทบาทของบบุคลอ่ืนเพิ่มบทบาทให้ตนเอง  การแสวงหาเงินทอง
จากการรักษาคนเป็นผปีอบของหมอธรรม (หมอผ)ี  เป็นตน้ 
 กระบวนการตีตราเร่ิมตน้ดว้ยวิธีการท่ีสังคมลดความสัมพนัธ์ลง  หมายถึง  วิธีการท่ีสังคม
ใชล้งโทษ  หรือตีตราแก่ผูถู้กกล่าวหาวา่เป็นผีปอบแบบไม่รุนแรงมากดว้ยลดความสัมพนัธ์ลง  เช่น  
การลดการพดูคุยเจรจาดว้ย  การหลบเล่ียงท่ีจะเผชิญหนา้กบัผูถ้กกล่าวหาวา่เป็นผปีอบ  เป็นตน้ 
 กระบวนการตีตราเร่ิมตน้ดว้ยวิธีการจบัตามอง  หมายถึง  การท่ีผูถู้กกล่าวหาวา่เป็นผีปอบ
ตกเป็นเป้าหมายในการจบัตามองโดยคนในสังคมเพื่อสอดส่องพฤติกรรมท่ีผิดปกติแล้วน าไป
สนบัสนุนขอ้งกล่าวหาวา่เป็นผปีอบใหช้ดัเจนข้ึน 
 กระบวนการตีตราเร่ิมตน้ดว้ยวิธีการกล่าวหา  หรือกล่าวโทษ  หมายถึง  การท่ีผูถู้กเช่ือว่า
เป็นผีปอบถูกสังคมกล่าวหาวา่เป็นสาเหตุของเหตุการณ์ผิดปกติเกิดข้ึนในสังคม  เช่น  เป็ดไก่ตาย  
คนเสียชีวติ  หรือเหตุการณ์อ่ืนๆ  ท่ีชาวบา้นเช่ือวา่เป็นการกระท าของผปีอบ 
 กระบวนการตีตราท่ีรุนแรง ดว้ยวธีิการคว  ่าบาตรทางสังคม  หมายถึง  การท่ีคนในสังคมตดั
ความสัมพนัธ์ในทุกๆ  ด้านกบัผูถู้กกล่าวหาว่าเป็นผีปอบ  โดยไม่มีการติดต่อ  ปฏิสัมพนัธ์  หรือ
ร่วมท ากิจกรรมใดๆ  แก่ผูถู้กกล่าวหาวา่เป็นผีปอบ  บางคร้ังลุกลามไปถึงบุคคลในครอบครัวของผู ้
ถูกกล่าวหาวา่เป็นผปีอบอีกดว้ย 
 กระบวนการตีตราท่ีรุนแรงดว้ยวิธีการท าร้ายร่างกาย  หมายถึง  การท่ีคนในสังคมกระท า
ต่อผูถู้กกล่าวหาว่าเป็นผีปอบด้วยการข่มขู่ว่าจะท าร้ายร่างกาย  หรือลงมือท าร้ายร่างกายผูถู้ก
กล่าวหาว่าเป็นผีปอบดว้ยวิธีการต่างๆ  ซ่ึงรวมไปถึงการทรมานบุคคลท่ีถูกกล่าวหาว่าเป็นผีปอบ
ดว้ยการน าเขา้สู่ในพิธีกรรมไล่ผปีอบดว้ย 
 กระบวนการตีตราท่ีรุนแรง ด้วยวิธีการท าลายทรัพย์สิน   หมายถึง  การท่ีคนในสังคม
กระท าต่อทรัพยสิ์นอนัมีค่าของผูถู้กกล่าวหาว่าเป็นผีปอบด้วยวิธีการรุนแรงต่างๆ  จนเกิดความ
เสียหาย  เช่นการทุบ  ท าลาย  หรือการเผาท าลาย  บา้นเรือนท่ีอยูอ่าศยั  เป็นตน้ 
 กระบวนการตีตราท่ีรุนแรง  ด้วยวิธีการขบัไล่ออกไปจากสังคม  หมายถึง  การท่ีคนใน
สังคมใชว้กีารขบัไล่ผูถู้กกล่าวหาวา่เป็นผปีอบออกไปจากสังคมอยา่งถาวร  เพราะความไม่พอใจใน
การเป็นผีปอบของบบุคคลดงักล่าว  อีกทั้งวิธีการน้ียงัเป็นการพยายามแกไ้ขปัญหาของสังคมท่ีเช่ือ  
เม่ือผูท่ี้เป็นผปีอบออกไปจากสังคมแลว้วญิญาณผปีอบจะตามออกไปดว้ย 
 การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมถาวรแบบเล็กน้อย ด้วยการลดการมีปฏิสัมพนัธ์กับสังคม  
หมายถึง  พฤติกรรมของผูถู้กกล่าวหาว่าเป็นผีปอบท่ีเปล่ียนแปลงไปหลกัจากถูกสังคมตีตรา  หรือ
ลงโทษทางสังคม  ดว้ยการลดความสัมพนัธ์กบัสังคมลงไปบา้งเล็กน้อย  เช่น  การไม่ค่อยพูดจา  
หรือเผชิญหนา้กบักบัคนอ่ืนๆ  ในสังคม 
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 การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมถาวรแบบเล็กนอ้ย ดว้ยการลดการมพฤติกรรมกา้วร้าว  หรือขดั
ขืน  หมายถึง  พฤติกรรมของผูถู้กกล่าวหาว่าเป็นผีปอบท่ีเปล่ียนแปลงไปหลกัจากถูกสังคมตีตรา  
หรือลงโทษทางสังคม  ดว้ยการมีพฤติกรรมขดัขืนต่อแรงกดดนัของสังคมดว้ยพฤติกรรมกา้วร้าวท่ี
รุนแรง  แสดงออกถึงการไม่ยอมรับในขอ้กล่าวหาว่าเป็นผีปอบ  ดว้ยการอาละวาด  ด่าทอดว้ยค า
หยาบคาย 
 การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมถาวรแบบรุนแรง ด้วยการงดการมีปฏิสัมพันธ์กับสังคม  
หมายถึง  พฤติกรรมของผูถู้กกล่าวหาว่าเป็นผีปอบท่ีเปล่ียนแปลงไปหลกัจากถูกสังคมตีตรา  หรือ
ลงโทษทางสังคม  ด้วยการตดัความสัมพนัธ์กับคนในสังคมในทุกๆ ด้าน  เช่นไม่ยอมออกจาก
บา้นเรือนไปเผชิญหนา้กบับุคลใด  ไม่ยอมร่วมท ากิจกรรมใดๆ กบัคนในสังคมเป็นตน้ 
 การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมถาวรแบบรุนแรง ด้วยการมีพฤติกรรมผิดแปลกแตกต่าง
หมายถึง  พฤติกรรมของผูถู้กกล่าวหาว่าเป็นผีปอบท่ีเปล่ียนแปลงไปหลกัจากถูกสังคมตีตรา  หรือ
ลงโทษทางสังคม  ดว้ยการมีอาการผดิปกติแปลกไปจากบุคคลธรรมดาทัว่ไป  เช่น มีอาการป่วยเร้ือ
ร้ังแบบไม่มีสาเหตุของโรค  การท าตวัเองลึกลบัคลา้ยคนเป็นผปีอบ  เป็นตน้ 
 การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมถาวรแบบรุนแรง ด้วยการมีพฤติกรรมหลบหนีออกไปจาก
สังคม  หมายถึง  พฤติกรรมของผูถู้กกล่าวหาวา่เป็นผปีอบท่ีเปล่ียนแปลงไปหลกัจากถูกสังคมตีตรา  
หรือลงโทษทางสังคม  ดว้ยการพยายามหลบหนีออกไปจากสังคม  เพราะเกรงวา่สังคมจะลงโทษ
ทางสังคม  หรือตีตราตนเองดว้ยวธีิการรุนแรงกวา่ท่ีผา่นมา 
 



 

 

บทที ่ 2 
 

แนวคดิ  ทฤษฎ ี และงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 
 ในการศึกษาเร่ือง  “การศึกษากระบวนการท าให้บุคคลกลายเป็นผีปอบในมุมมองด้าน
อาชญาวทิยา”  ผูเ้ขียนไดศึ้กษา  แนวคิด  ทฤษฎี  และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  โดยแบ่งเน้ือหาดงัน้ี 
 2.1  แนวคิด  และทฤษฎีเก่ียวกบัอาชญากรรม 
 2.1.1  ความหมายของอาชญากรรม 
 2.1.2  สาเหตุการเกิดอาชญากรรมในยคุความดีและความชัว่ร้าย 
 2.1.3  สาเหตุของอาชญากรรมทัว่ไป 
 2.1.4  สาเหตุของอาชญากรรมท่ีเกิดจากการตีตรา 
 2.1.5  สาเหตุของอาชญากรรมท่ีเกิดจากความเช่ือ 
 2.2  แนวคิดเก่ียวกบัการลงโทษทางสังคม 
 2.3  แนวคิดเก่ียวกบัสิทธิมนุษยชน 
 2.4  แนวคิดเก่ียวกบัความเช่ือเร่ืองผ ี
 2.4.1  ความหมายเร่ืองความเช่ือ 
 2.4.2  ความเช่ือเร่ืองผใีนสังคมโลก 
 2.4.3  ความเช่ือเร่ืองผใีนสังคมไทย 
 2.4.4  ความเช่ือเร่ืองผปีอบของคนไทยภาคอีสาน 
 2.5   งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2.5.1  ผปีอบในมุมมองทางจิตเวชศาสตร์ 
 2.5.2  ผปีอบในมุมมองดา้นความขดัแยง้และการกีดกนัทางสังคม 
 2.5.3  แนวทางการแกไ้ขปัญหาเร่ืองผปีอบของโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น 
 2.6  กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 
2.1   แนวคดิ  และทฤษฎ ี เกีย่วกบัอาชญากรรม 
 

2.1.1   ความหมายของอาชญากรรม 
 ค าว่าอาชญากรรมเป็นค าสมาสระหว่างค าว่า  “อาชญา”  และ  “กรรม”  ซ่ึงมีรากศพัท์มา
จากภาษาสันสกฤต  อาชญาหมายถึง  อ านาจ  หรือโทษ  ค าน้ีมกัใชก้บัพระเจา้แผน่ดิน  หรือเจา้นาย  
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พระราชอาญา  คดีเก่ียวกบัโทษหลวงเรียกวา่  คดีอาญา  หรือคดีความอาญา  เป็นตน้  ส่วน  “กรรม”  
มีรากศพัท์ มากจากภาษาสันสกฤต  หมายถึงการกระท า ท่ีสนองผลร้ายท่ีได้ท าไวแ้ต่ปางก่อน  
(ราชบณัฑิตยสถาน, 2542: 1361) ค  าวา่  อาชญากรรม  ในภาษาองักฤษใชค้  าว่า  Crime  ซ่ึงมีราก
ศพัท์มาจากภาษาลาตินว่า  Crimen  ค  าว่าอาชญากรรมทั้ งในภาษาไทยและในภาษาอังกฤษมี
ความหมายคล้ายคลึงกนัคือ  การกระท าท่ีกฎหมายระบุไวว้่าเป็นความผิดและมีการก าหนดโทษ
เอาไว ้ (โสภา  ชูพิกุลชยั  ชปีลมนัน์, 2548: 16-17) 

อาชญากรรมมีความหมายท่ีแตกต่างกนัออกไป  เน่ืองจากแต่ละสังคมต่างมองอาชญากรรม
ในแต่ละด้านไม่เหมือนกัน  บางคร้ังในสังคมหน่ึงอาจจะมองว่าการกระท าแบบหน่ึงถือว่าเป็น
อาชญากรรม  แต่อีกสังคมหน่ึงเห็นวา่เป็นเร่ืองธรรมดา  ซ่ึงนกัวิชาการหลายฝ่ายต่างตระหนกัดีถึง
ปัญหาดงักล่าว  ค  าวา่  “อาชญากรรม”  เป็นส่ิงท่ีเราจะท าความเขา้ใจในลกัษณะเดียวกนัไดโ้ดยง่าย  
เหมือนกบัท่ีเรามองเห็นว่าอะไรเป็นบุคคล  อะไรเป็นส่ิงของ  เพราะว่าอาชญากรรมเป็นแนวคิด
อยา่งหน่ึงท่ีค่อนขา้งมีความเป็นนามธรรมสูง  หรือเป็นมโนภาพท่ีสร้างข้ึนมาโดยสมาชิกของสังคม  
อาชญากรรมจึงมิใช่เป็นเพียงส่วนหน่ึงของความเป็นจริงท่ีเราประสบอยู ่ แต่เป็นเร่ืองของการแปล
ความหมายอย่างหน่ึงของหลายๆ อย่างท่ีเป็นไปไดจ้ากปรากฏการณ์หรือประสบการณ์ท่ีเป็นจริง  
ดงันั้นอาชญากรรมจึงเป็นส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ  หรือการเลือกแต่ละสังคมว่า  สมควรจะ
ก าหนดใหก้ารกกระท าแบบใดเป็นอาชญากรรม   

ในความหมายเฉพาะด้านของอาชญากรรม  มีนักวิชาการได้ศึกษาถึงลักษณะของ
อาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนในรูปแบบต่างๆ  แล้วได้อธิบายไปในลกัษณะท่ีตนเองศึกษาและมีความรู้
พื้นฐานอยู ่ ซ่ึงปรากฏความหมายของค าวา่  อาชญากรรม  อยูใ่นหลายดา้นดว้ยกนัคือ  ดา้นกฎหมาย  
ดา้นสังคมศาสตร์  ดา้นจิตวทิยา  ชีววทิยา  และดา้นอาชญาวทิยา  ซ่ึงจะไดน้ ามาอธิบายดงัต่อไปน้ี 
 2.1.1.1   ดา้นกฎหมาย 
 นกักฎหมายให้นิยามอาชญากรรมในแง่มุมของกฎหมายวา่  เป็นการกระท า  และ
การละเวน้การกระท าใดๆ  ท่ีกฎหมายบญัญติัวา่เป็นความผดิและก าหนดโทษไว ้ (นวลจนัทร์ ทศัน-
ชยักุล, 2548: 12)  ดงันั้น  เม่ือเกิดอาชญากรรมหรือมีการกระท าความผดิข้ึน  จะตอ้งมีการจบักุมโดย
เจา้หนา้ท่ีของรัฐซ่ึงเป็นผูท้  าหนา้ท่ีรักษากฎหมาย  และด าเนินการผา่นขั้นตอนกระบวนการยุติธรรม
ต่างๆ  จนกระทัง่ศาลตดัสินลงโทษ  (พิชยั  นิลทองค า, 2546: 583) ซ่ึงในการตีความถึงความหมาย
ของอาชญากรรมตามขอ้กฎหมายในมาตรา  2  แห่งประมวลกฎหมายอาญาซ่ึงบญัญติัวา่  
 

 “บุคคลจะตอ้งไดรั้บโทษทางอาญา  ต่อเม่ือไดก้ระท าการอนักฎหมายท่ีใช้
ขณะนั้ นบัญญัติไวใ้นกฎหมาย   ถ้าตามบทบัญญัติของกฎหมายท่ีบัญญัติใน
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ภายหลังการกระท าเช่นนั้นไม่เป็นความผิดต่อไป  ก็ถือว่าผูน้ั้ นไม่เคยต้องค า
พิพากษาวา่ไดก้ระท าผดินั้น  ถา้รับโทษอยูใ่หก้ารลงโทษนั้นส้ินสุดลง”   
 

  ดงันั้นในค านิยามของอาชญากรรมในดา้นกฎหมาย  จึงพยายามมองถึงพฤติกรรม
ของบุคคลท่ีกระท าในส่ิงท่ีกฎหมายบญัญติัวา่เป็นความผิดเพียงอยา่งเดียว  โดยไม่ไดส้นใจในเร่ือง
กฎเกณฑ์ทางสังคม  หรือกฎเกณฑ์อย่างอ่ืนเพราะถือว่ากฎหมายเป็นส่ิงท่ีมีอ านาจเหนือกฎเกณฑ์
อ่ืนๆ ในสังคม 
  2.1.1.2   ดา้นสังคม 
  นักสังคมวิทยาได้นิยามความหมายของอาชญากรรมในแง่มุมทางสังคมไวว้่า  
อาชญากรรมเป็นการกระท าของบุคคลท่ีล่วงละเมิดกฎเกณฑ์ระเบียบ  และบรรทดัฐานของสังคม  
โดยนกัสังคมวิทยาจะให้ความสนใจกบักระบวนการควบคุมสังคม (Social  Control)  และก าหนด
กฎหมายเป็นส่วนหน่ึงของการควบคุมสังคม  เพื่อใหส้มาชิกในสังคมมีพฤติกรรมอยูใ่นบรรทดัฐาน
เดียวกนั  (Jeffery, 1990 อา้งถึงใน  จุฑารัตน์  เอ้ืออ านวย, 2551: 66)  นอกจากน้ีในการพิจารณา
ปัญหาอาชญากรรมในทัศนคติของสังคมวิทยา  ในส่วนของบุคคลท่ีแสดงหรือส่อเจตนาเป็น
ปฏิปักษ ์และเป็นภยนัตรายต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมซ่ึงเป็นพฤติกรรมของบุคคลแลว้  ยงั
ตอ้งพิจารณาถึงปัจจยัพฤติกรรมส่วนบุคคลท่ีสามารถควบคุม  รู้จกัรับผิดชอบ  เคารพปฏิบติัตาม
กฎเกณฑ์  ค่านิยมทางสังคม  รวมทั้งยินดีรับรู้ในสิทธิและหน้าท่ีของตนเองและผูอ่ื้นด้วยความ
สมคัรใจ  ยิง่กวา่การใชก้ฎเกณฑท์างสังคมเพื่อเป็นเง่ือนไขบงัคบัอนัถือเป็นความประพฤติท่ีเกิดจาก
ความรู้สึกผิดชอบชัว่ดีของผูป้ฏิบติัเองเป็นองคป์ระกอบส าคญั  (รณภพ  พรอรุณ, 2542: 10) ดงันั้น
อาชญากรรมในความหมายของสังคมศาสตร์  นอกจากจะมองไปท่ีพฤติกรรมท่ีขดัต่อหลกักฎหมาย
แลว้ยงัพยายามมองไปถึงกฎระเบียบของสังคมอีกดว้ย  และพยายามอธิบายวา่การท่ีท าให้สังคมเกิด
ความเดือดร้อนก็เป็นอาชญากรรมไดเ้ช่นเดียวกนั 
  2.1.1.3   ดา้นจิตวทิยาและชีววทิยา   
  ซ่ึงกลุ่มน้ีให้ความหมายของอาชญากรรมไว้ว่า   อาชญากรรมเป็นผลเสีย
เน่ืองมาจากความแตกต่างทางโครงสร้างสรีรวิทยาและกรรมพนัธ์ุ  รวมทั้ งความบกพร่องใน
ความสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิกภายในครอบครัว  ความพิการโรคภยัไข้เจ็บ  ยาเสพติดให้โทษ  
สติปัญญา  การศึกษา  แรงจูงใจ  อารมณ์  บุคลิกภาพ  สัญชาตญาณ  เพศ  อายุ  และการคว าม
เจริญเติบโตของร่างกาย  ฉะนั้นวิธีการปฏิบติัเพื่อแกไ้ขปัญหาอาชญากรรมในลกัษณะน้ีจึงมุ่งไป
หลกัจิตวิทยาวา่ดว้ยอาชญากรรมเป็นปัจจยัส าคญัในการปฏิบติัต่อผูก้ระท าผิด  โดยมุ่งเนน้ให้หลกั
สังคมวิทยา  จิตวิทยา  จิตแพทยส์มยัใหม่เพื่อปฏิบติัต่อผูก้ระท าผิดเป็นรายบุคคลและบ าบดัทางจิต



14 

เป็นกลุ่มเป็นส่วนใหญ่  (รณภพ  พรอรุณ, 2542: 7)  ดงันั้นความหมายของอาชญากรรมในดา้น
จิตวทิยา  และชีววทิยาน้ีจึงพยายามมองวา่  อาชญากรรมคือ  ผลเสียของส่ิงต่างๆ  ภายในร่างกาย  ซ่ึง
มีอิทธิพลท่ีท าใหมี้ความผดิปกติในดา้นร่างกาย  และจิตใจ  ท่ีมีผลกระทบต่อการควบคุมพฤติกรรม
ต่างๆ  และพฤติกรรมการกระท าผิด  หรือละเมิดต่อหลกักฎหมาย  และกฎเกณฑ์ของสังคมเกิดจาก
การไม่สามารถควบคุมตนเองได ้ เช่น  บุคคลท่ีความโกรธเกร้ียวข้ีโมโหอาจจะลงมือท าร้ายร่างกาย
บุคคลอ่ืนในขณะท่ีโมโหโดยไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได ้ และบุคคลท่ีสติไม่สมประกอบ  
อาจจะท าร้ายร่างกายบุคคลอ่ืน  หรือกระท าพฤตกรรมอ่ืนๆ โดยไม่สามารถรับรู้ถึงพฤติกรรมของ
ตนเองไดใ้นขณะนั้น 
  2.1.1.4   ดา้นอาชญาวทิยา 
  ในค านิยามความหมายของอาชญากกรมในดา้นน้ี  นวลจนัทร์  ทศันชยักุล  (2548)  
ไดก้ล่าววา่เป็นทฤษฎีท่ีกล่าวถึงการกระท าท่ีละเมิดต่อกฎหมายอาญาและกฎเกณฑ์ทางสังคมดงันั้น
การกระท าความผิดจึงเป็นพฤติกรรมเบ่ียงเบนท่ีเรียกวา่  “อาชญากรรม”  ซ่ึงในปัจจุบนัมีการมอง
อาชญากรรมอยู ่ 2 แบบใหญ่ๆ  คือ 
  แบบท่ี  1  มองว่าอาชญากรรมเป็นผลิตผลโดยตรงของกฎหมายหรือเป็นส่ิงท่ี
กฎหมายสร้างข้ึนซ่ึงส่ิงท่ีอาชญากรรมทั้งหลายจะตอ้งค านึงร่วมกนัคือการท่ีผูป้ระกอบอาชญากรรม
จะตอ้งถูกจบักุมถูกด าเนินคดีถูกพิพากษาและทา้ยท่ีสุดก็ถูกลงโทษแต่ผลแห่งการกระท าความผิดใน
คดีแพ่งและคดีอาญามีความแต่ต่างกนัมากอย่างเห็นไดช้ดักล่าวคือคดีแพ่งมีการชดใช้ค่าเสียหาย
ส่วนคดีอาญาเป็นการลิดรอนสิทธิคือจะตอ้งมีการถูกจ าคุกใส่กุญแจมือมีโซ่ตรวนล่ามท่ีขอ้เทา้ 
  แบบท่ี  2  มองวา่อาชญากรรมเป็นผลของปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมระหว่างบุคคล
หรือระหว่างบุคคลกบักลุ่มสังคมจะบอกไดว้่าพฤติกรรมใดเป็นอาชญากรรมและอะไรท่ีไม่ถือว่า
เป็นอาชญากรรมอย่างไรก็ตามกระบวนการก าหนดลกัษณะการเป็นอาชญากรรมจะไม่เหมือนกนั
ในทุกๆ  แห่งหรือไม่เหมือนกนัในทุกสังคม 
  ในปัจจุบนัอาชญากรรม มีความหมายกวา้งมากข้ึน  นอกจากจะหมายถึงการละเมิด
ต่อกฎหมายอาญาแลว้  ยงัหมายถึงการก่อกบฏ  ก่อสงคราม  โดยผูท้  าผิดร้ายแรงในระหวา่งสงคราม
จะถูกเรียกว่าเป็นอาชญากรทางสงคราม  เพราะถือว่าเป็นการกระท าผิดกฎหมายนานาชาติหรือ
กฎหมายระหว่างประเทศ  แต่ส าหรับนักอาชญาวิทยาแล้วยงัได้เพิ่มเน้ือหาในความหมายของ
อาชญากรรมเพิ่มเติมเขา้ไปอีก  นัน่คือการกระท าท่ีขดัต่อหลกัศีลธรรมของสังคม  โดยผูก้ระท าผิดมี
เจตนาชัว่ร้าย  (ประเทือง ธนิยผล, 2551: 83)  ซ่ึงมีความหมายท่ีคลอบคลุมและกวา้งขวางมากข้ึน 
  ดว้ยการท่ีนกัวิชาการสาขาต่างๆ  ไดพ้ยายามอธิบายความหมายของอาชญากรรม
ไวห้ลายรูปแบบ  ซ่ึงทุกๆ  รูปแบบลว้นสามารถพิสูจน์ในพฤติกรรมของบุคคลไดว้า่  การกระท านั้น
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เป็น  “อาชญากรรม”  หรือไม่  เพราะเหตุใด  ดว้ยเหตุน้ีจึงท าให้ความหมายของอาชญากรรมมีความ
กวา้งขวางมากข้ึนและคลอบคลุมต่อพฤติกรรมของบุคคลในสังคมยิง่ข้ึน  ยิ่งในดา้นสังคมวิทยาแลว้
ความหมายของ  “อาชญากรรม”  ในดา้นน้ีได้คลอบคลุมไปถึงพฤติกรรมบุคคลท่ีถูกมองว่าเป็น
ปฏิปักษ ์ หรือส่อเจตนาว่าเป็นปฏิปักษต่์อสังคม  (ไพรัช  หนุนพระเดช, 2556: 12)  ในความสงบ
เรียบร้อยให้กลายเป็นพฤติกรรม  “อาชญากรรม”  ได ้ ซ่ึงหากพิจารณาแลว้พฤติกรรมของบุคคลท่ี
ถูกกล่าวหาวา่เป็นผีปอบ  ยอ่มเขา้ข่ายในความหมายดา้นน้ีอยา่งสมบูรณ์  ดว้ยเหตุท่ีว่า  พฤติกรรม
ของคนเป็นผีปอบ  ตามความเช่ือของคนไทยภาคอีสานแลว้  ถือว่าเป็นอนัตรายอย่างมาก  เพราะ
การท่ีมีคนเป็นผีปอบอยูใ่นสังคม  ผีปอบจะสามารถท าร้ายคนในสังคมดว้ยการเขา้สิงผูค้นแลว้กิน
ตบั  ไต  ไส้  พุง  และการท าร้ายสัตวเ์ล้ียงของชาวบา้นไดทุ้กขณะ   
  ดงันั้นความสงบสุขเรียบร้อยของสังคมจะเกิดข้ึนไม่ไดห้ากมีบุคคลท่ีเป็นผีปอบ  
หรือบุคคลท่ีถูกเช่ือว่าเป็นผีปอบยงัอยู่ในสังคม  โดยปราศจากการจดัการ  หรือกระท าส่ิงใดๆ  ท่ี
เป็นการแก้ไข  เพื่อลดภาวะความตึงเครียดรวมไปถึงความหวาดกลวัของผูค้นในสังคม  ซ่ึงหาก
ปล่อยใหปั้ญหาน้ีเกิดข้ึนกินระยะเวลายาวนานโดยไม่ไดรั้บการแกไ้ขใดๆ  อาจจะท าให้วิถีชีวิตของ
ชุมชนตอ้งเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีเสียหาย  และอาจจะกลายเป็นอุปสรรคในการด าเนินชีวิตของ
ผูค้นในสังคม  รวมทั้งปัญหาอ่ืนๆ  ยอ่มเกิดข้ึนตามมามากมาย   ซ่ึงอาจจะยากต่อการแกไ้ขปัญหา
ต่อไปในอนาคต   
 
 2.1.2   สาเหตุอาชญากรรมในยุคความดีและความช่ัวร้าย  (Good  Versus  Evil) 
 ในยุคน้ีถือเป็นการศึกษาเร่ืองอาชญากรรมในยุคแรกๆ  ของวงการอาชญาวิทยาของโลก  
เพราะเกิดข้ึนในช่วงก่อนคริศตวรรษท่ี  16  แมจ้ะไม่มีหลกัฐานยนืยนัแน่ชดัถึงการศึกษาเร่ืองสาเหตุ
ของอาชญากรรมอยา่งจริงจงัในยุคน้ี  เน่ืองจากในยุคน้ียงัไม่มีพฒันาดา้นความรู้ท่ีถูกยอมรับอย่าง
เป็นการทางการ  หรือถูกพฒันาให้เป็น  “ศาสตร์”  แต่ได้มองถึงการเกิดอาชญากรรมไวว้่าเป็น
อ านาจท่ีลึกลบัท่ีไม่ทราบว่าเป็นอาจของผูใ้ดระหว่างพระเจา้กบัปีศาจ  ดงันั้นในยุคน้ีจึงไดมี้การ
แบ่งแยกแนวคิดออกเป็น  3  แนวคิดท่ีส าคญั  (Mannle  and  Hirchel, 1982  อา้งถึงใน  ปกรณ์     
มณีปกรณ์, 2555:  66-69)  ไดแ้ก่   
 แนวคิดท่ีหน่ึง  มีความเช่ือว่ากฎหมายเกิดจากความประสงค์ของพระเจา้ท่ีมนุษยอ์ยู่ดว้ย
ความสงบสุข  ซ่ึงมองวา่อาชญากรรมเป็นส่ิงท่ีขดัต่อค าสั่งหรือความประสงคข์องพระเจา้  และเช่ือ
วา่พฤติกรรมเบ่ียงเบนท่ีขดัต่อกฎระเบียบสังคม  กฎหมาย  หรือค าสอนทางศาสนานั้นเป็นผลมาจาก
อ านาจอนัชัว่ร้ายของปีศาจ  หรือซาตาน  ซ่ึงหลกัฐานท่ีสามารถยืนยนัไดถึ้งแนวคิดเช่นนั้นมาจาก
ข้อกฎหมายของสมยัโบราณท่ีศาสนาเข้ามามีบทบาทอย่างมากในเร่ืองเศรษฐกิจ  สังคม  และ
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การเมืองในยุคนั้น  หากถามถึงเร่ืองสาเหตุอาชญากรรมแลว้คงหลีกไม่พน้ความเช่ือในเร่ืองอ านาจ
ชัว่ร้ายของปีศาจหรือซานตาน  เพราะฉะนั้นในยุคน้ีจึงยากท่ีจะแยกเร่ืองของบาปและอาชญากรรม
ออกจากกนัได ้ บุคคลท่ีจะรอดพน้จากการเป็นอาชญากร  หรือไม่ประกอบอาชญากรรมไดน้ั้นตอ้ง
เช่ือและศรัทธาในศาสนาเท่านั้นอ านาจชัว่ร้ายถึงจะไม่เขา้ครอบง าได ้
 แนวคิดท่ีสอง  เป็นแนวคิดท่ีเช่ือว่ามนุษย์เป็นส่ิงมีชีวิตท่ีมีเหตุผล มีความรู้สึกนึกคิด  
ตลอดจนเป็นผูท่ี้มีความสมบูรณ์เพียบพร้อมกวา่ส่ิงมีชีวติอ่ืนใดในโลก  แม่มนุษยเ์องก็มีความเช่ือใน
เร่ืองความอ่อนแอและความผิดปกติท่ีติดตวัมาแต่ก าเนิด  ดงันั้นแนวคิดน้ีจึงเช่ือวา่อาชญากรรมเป็น
ผลมาจากการกระท าตามความอ่อนแอของบุคคลซ่ึงเป็นความตอ้งการท่ีอยู่นอกเหนือเหตุผล  ใน
แนวคิดน้ีมองว่ากฎหมายจะสามารถยึดเหน่ียวมนุษย์ในมิติด้านเหตุการณ์และสภาพแวดล้อม
มากกวา่ทางศาสนาเหมือนแนวคิดแรก  กฎหมายถูกก าหนดข้ึนเพื่อสร้างความเป็น  ความยุติธรรม  
และความเท่าเทียมแก่มนุษย ์ แต่กกหมายไม่ไดอ้ยูเ่หนือหลกัธรรมชาติ  หรือกกธรรมชาติ  (Natural 
Law)  ซ่ึงแนวคิดได้รับอิทธิพลมาจากหลักปรัชญา  และปรัชญาของโซเครติส  เพลโต  และ
อริสโตเติล  
 แนวคิดท่ีสาม  เป็นแนวคิดท่ีได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาท่ีเจริญท่ีสุดในช่วงยุคกลาง  (The  
Middle  Ages)  เป็นช่วงปรัชญากรีซไม่ไดรั้บการยอมรับ  โดยเช่ือวา่โดยธรรมชาติของมนุษยแ์ลว้
เม่ือเกิดมาย่อมมีบาปติดตวัมาการกระท าผิดเป็นพฤติกรรมเบ่ียงเบนมีอยู่ในตนเองเสมอ  ดงันั้น
หลกัธรรมค าสอนของพระเจา้เท่านั้นท่ีจะสามารถระงบัยบัย ั้งไม่ให้บุคคลลงมือกระท าความผิดได ้ 
กล่าวอีกนยัหน่ึงวา่พระเจา้จะสามารถช่วยปกป้องมนุษยจ์ากอ านาจของปีศาจร้าย  ดงันั้นกฎหมายจึง
มีผลมาจากหลกัศาสนา  (Church  Law  or  Law)  ท่ีมีอิทธิพลมากในสมยันั้น  จากนั้นความเช่ือใน
แนวคิดจึงถูกแทนท่ีดว้ยแนวคิดของส านกัอาชญาวทิยาดั้งเดิม 
 ดว้ยแนวคิดเร่ืองอ านาจปีศาจในการครอบง าหรือควบคุมคนให้กระท าความผิดในยุคน้ีจึง
ท าใหเ้กิดการลงโทษดว้ยวธีิการท่ีรุนแรง  คือ 
 หน่ึง  การด าเนินคดีอาญาในยุคแรก  การพิสูจน์เร่ิมตน้ดว้ยการแกแ้คน้ระหวา่งครอบครัว  
(Private  Vengeance  or  Revenge)  เป็นเหตุให้เกิดการต่อสู้เพื่อหวงัชยัชนะเพื่อแสดงความบริสุทธ์ิ
ของตน  ซ่ึงเช่ือว่าพระเจ้าจะคุ้มครองและให้อ านาจแก่ผู ้ท่ีมีชัยชนะจึงเป็นตัวตัดสินคดีหรือ
อาชญากรรม 
 สอง  เป็นแนวทางท่ีพฒันาเป็น  Trail  by  Ordeal  โดยผูถู้กกล่าวหาอาจจะตอ้งถูกทดสอบ
ดว้ยความยากล าบาก และทรมานเจ็บปวด  ดงัเช่น  การล่าแม่มดในช่วยยุคกลาง  ท่ีผูถู้กกล่าวหาว่า
เป็นแม่มดจะตอ้งผา่นการพิสูจน์ดว้ยการจบัมดัและโดยลงน ้ าหรือเผาทั้งเป็น  หากไม่จมน ้ าหรือไม่
ถูกไฟเผาตายถือวา่เป็นผูบ้ริสุทธ์ิ  เพราะถือวา่พระเจา้คุม้ครอง  หากทนต่อความเจ็บปวดเหล่านั้นไม่
ไหวแสดงวา่พระเจา้ไม่คุม้ครองและบุคคลนั้นก็กลายเป็นผูมี้ความผดิ  หรือกระท าผดิจริง 
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 สาม  เม่ือปี ค.ศ.  1215  พระสันตะปาปาซ่ึงเป็นพระประมุขของคริสตจกัรสมยันั้นไดก้ล่าว
ติเตียนต่อการลงโทษท่ีโหดร้ายทารุณ  ซ่ึงพระองคจึ์งเปล่ียนแนวทางการสืบสวนสอบสวนใหม่ดว้ย
การใหค้นในสังคมท่ีมีช่ือเสียงจ านวน  12  คนมาเป็นผูรั้บรองความประพฤติของบุคคลท่ีตอ้งสงสัย
วา่กระท าความผดิโดยการสาบาน  เพราะเช่ือวา่บุคคลเหล่านั้นเป็นผูมี้ฐานะและมีช่ือเสียงคงไม่กลา้
รับรองบุคคลท่ีมีความผดิแน่นอนเพราะเกรงวา่จะท าให้ช่ือเสียงเกียรติยศเหล่านั้นเสียหาย  ซ่ึงต่อมา
วธีิการดงักล่าวถูกพฒันาการมาเป็นการตดัสินโดยคณะลูกขนุ  และมีการสาบานต่อศาลวา่จะมีความ
ซ่ือสัตยจ์ริง 
 สาเหตุของความเช่ือวฒันธรรมของศาสนา  เกิดข้ึนและถูกด ารงไวซ่ึ้งเพื่อเป็นการรักษา
อ านาจของศาสนาและผูแ้ก่ครองแผ่นดิน ดงันั้นการด าเนินการสอบสวนไต่สวน  หรือลงโทษผูท่ี้
กระท าความผิดจะเป็นไปในลักษณะของการลงโทษผูท่ี้คิดต่อต้านอ านาจการปกครอง  จึงมี
แนวทางท่ีโหดร้ายน่ากลวั  ไม่ยติุธรรม  เจา้หนา้ท่ีของรัฐมีอ านาจมาก  ดงันั้นในยุคแรกเร่ิมน้ีจึงเป็น
ความเช่ือเร่ืองอ านาจของปีศาจหรือซาตานท่ีเขา้มาคลอบง าในตวับุคคลจนท าให้บุคคลเหล่านั้นมี
พฤติกรรมเบ่ียงเบนในการกระท าความผดิ   
 
 2.1.3   สาเหตุอาชญากรรมโดยทัว่ไป 
 อาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัมีลักษณะของรูปแบบท่ีหลากหลาย ทั้ง
สาเหตุ  วิธีการ และผลกระทบ  ซ่ึงอาจจะกล่าวได้ว่ามีความแตกต่างกนัอยู่มาก  ด้วยเหตุน้ีจึงมีผู ้
พยายามศึกษา  และรวบรวมสรุปถึงสาเหตุท่ีอาชญากรรมไดเ้กิดข้ึนซ่ึง  วรเดช  จนัทรศร  (2522)  
ไดจ้  าแนก  และอธิบายถึงสาเหตุของอาชญากรรมไว ้ 3  ประการ  คือ  สาเหตุในแง่ตวับุคคล  สาเหตุ
ในแง่กลุ่มบุคคล  และสาเหตุในแง่ระบบสังคม  ซ่ึงไดอ้ธิบายไวด้งัน้ี 
 1)  สาเหตุในแง่ตวับุคคล  มองวา่  อาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนนั้น  ส่วนหน่ึงมาจากความ
โน้มเอียงต่อการกระท าผิดท่ีถูกก าหนด  โดยบุคลิกภาพของบุคคลท่ีแตกต่างออกไป  เช่น  ความ
ผดิปกติทางชีวภาพ  กรรมพนัธ์ุ  ความผดิปกติทางสมอง  ระดบัสติปัญญา  ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากการศึกษา
ทางจิตวิทยากายภาพ   รวมตลอดถึงตัวบุคคลท่ีไม่สามารถปรับตัวเข้ากับส่ิงแวดล้อม  และ
แรงผลกัดนัของบุคคลท่ีท่ีตกลงใจประกอบอาชญากรรม  ซ่ึงเป็นผลของการศึกษาทางดา้นสังคม
จิตวทิยา 
 2)  สาเหตุในแง่ของกลุ่มบุคคล  มองว่า  อาชญากรรมส่วนหน่ึงเกิดจากการขาด
ความสามารถท่ีจะต่อตา้นการกดดนัในการกระท า  ซ่ึงถูกก าหนดโดยบทบาทของกลุ่ม  เช่น  การ
เลียนแบบความสัมพันธ์กับบุคคลต่างๆ  ในแง่ของการเรียนรู้ซ่ึงเป็นผลจากการศึกษาด้าน
สภาพแวดลอ้มทางสังคม  และวฒันธรรม 
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 3)  สาเหตุในแง่ระบบของสังคม  มองวา่  การเกิดอาชญากรรมนั้นยอ่มเก่ียวพนัและ
ข้ึนอยู่กบัสภาพต่างๆ  ทางสภาพแวดล้อม  ทางวฒันธรรม  สถานภาพ  ชนชั้นทางสังคม  และ
วฒันธรรมอีกดว้ย 
 กล่าวได้ว่า  สาเหตุของอาชญากรรมนั้นย่อมเก่ียวพนั  และข้ึนอยู่กบัสถานการณ์ต่างๆ  
ทางดา้นสภาพแวดลอ้มทางวฒันธรรม  สถานะชนชั้นทางสังคมท่ีเป็นเคร่ืองก าหนดความโนม้เอียง
ในการกระท าผิด  และความโนม้เอียงต่อการกระท าท่ีถูกก าหนดโดยบุคลิกภาพของแต่ละบุคคลท่ี
แตกต่างกันออกไปในด้านทฤษฏีอาชญาวิทยาแล้วได้มีการอธิบายถึงสาเหตุของการเกิด
อาชญากรรมไวใ้น  3  ส่วนใหญ่ๆ  ดว้ยกนัคือ ปัจจยัทางกายภาพ  ปัจจยัทางจิตวิทยา  และ  ปัจจยั
ทางสังคม ซ่ึงในแต่ละส่วนก็จะมีนกัทฤษฎีจากสาขาต่างๆ  ไดใ้ชห้ลกัการในดา้นสาขาวิชาชีพต่างๆ  
มาอธิบายถึงปัจจยัท่ีเป็นตวัสนบัสนุนในการก่ออาชญากรรม  หรือมีพฤติกรรมท่ีเป็นอาชญากรรม
ของบุคคล  ซ่ึงสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
 1)  ปัจจยัทางกายภาพ   
 เป็นการพิจารณาสาเหตุของอาชญากรรมในยคุแรกของการศึกษาแนวคิดทฤษฎีทาง
อาชญาวิทยาวา่ดว้ยสาเหตุของการเกิดอาชญากรรม  ซ่ึงนกัวิชาการไดมุ้่งเนน้ในเร่ืองลกัษณะของ
อวยัวะของร่างกายของบุคคลเป็นส าคญั   ซ่ึงมีความเช่ือว่าพฤติกรรมของบุคคลทั้งโดยทัว่ไปและ
พฤติกรรมของอาชญากรท่ีถ่ายทอดสืบต่อจากบรรพบุรุษ  หรือท่ีเรียกว่า  “ทางชีววิทยา”  
นักวิชาการได้ท าการศึกษาอย่างกวา้งขวาง  เช่น  นักอาชญาวิทยา  มานุษยวิทยา  และในสาขา
แพทยศาสตร์  เป็นการศึกษาเก่ียวกบั  สภาพร่างกาย  พนัธุกรรม  ความบกพร่องทางสรีระวิทยา  
ระบบการท างานของต่อมเคมีต่างๆ  ของร่างกาย  ซ่ึงมีนกัวชิาการไดศึ้กษาเก่ียวกบัเร่ืองน้ียกตวัอยา่ง    
 Lombroso ไดอ้ธิบายสาเหตุของอาชญากรรมไว ้ ซ่ึง  Lombroso  ไดศึ้กษาจาก    ชีว
ภาคของบุคคล  (Physical  Characteristics)  เช่น  ศีรษะ  รูปหนา้  ร่างแขน  ขา  หรือผิวหนงัเป็นตน้  
ซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ีไดจ้ากการส ารวจจากนกัโทษชาวอิตาลี  แลว้น ามาเปรียบเทียบกบัขอ้มูลทาง ชีวภาค
ของบุคคลท่ีประกอบอาชีพอ่ืน  หลงัจากนั้นจึงไดส้รุปผลออกมาโดยมีการน าหลกัสถิติมาวิเคราะห์
ขอ้มูล  Lombroso  เช่ือวา่อาชญากรมีความแตกต่างทางชีวภาพเม่ือเปรียบเทียบกบับุคคลอ่ืนทัว่ไป  
ซ่ึง  Lombroso  ไดแ้บ่งอาชญากรทั้งหมดออกเป็น  4  ประเภท คือ  (Lindesmith  and  Levin,  1937  
อา้งถึงในพรชยั  ขนัตี, 2553: 90) 
   1)  อาชญากรโดยก าเนิด  (Born  Criminal)  อาชญากรกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มคน
ท่ีไดรั้บการถ่ายทอดความบกพร่องเหล่าน้ีจากบรรพบุรุษโดยการถ่ายทอดทางพนัธุกรรม  มีลกัษณะ
นิสัยชอบรังแก  เบียดเบียน  ฆ่าหรือสังหารผูอ่ื้น  เพื่อความอยู่รอดของตวัเองซ่ึง  Lombroso  เรียก



19 

กลุ่มคนประเภทน้ีวา่  “แอททาวิสทิค”  (Atavistic)  และ  Lombroso  ก็เช่ือวา่กลุ่มคนเหล่าน้ีมีอยู ่ 1  
ใน  3  ของประชากรทั้งหมด 
   2)  อาชญากรวิกลจริต  (Insane  Criminal)  เป็นกลุ่มอาชญากรท่ีมีความ
ผิดปกติมาจากร่างกาย  หรือจิตใจ   ตวัอย่าง  มีโรคร้าย  มีอารมณ์ผิดปกติ  ปัญญาอ่อน  วิกลจริต  
ซึมเศร้า  หรือไดรั้บผลจากโรคท่ีร้ายแรง  ซ่ึงรวมไปถึงการติดเหลา้  มีอาการโรคประสาท  หรือเป็น
ลมบา้หมู 
   3)  อาชญากร ท่ีกระท า ความผิด เพราะความกดดันทางอารมณ์  
(Criminaloids)  อาชญากรประเภทน้ีมีอยูค่ร่ึงหน่ึงของประชากรทั้งหมด  เป็นอาชญากรท่ีไม่มีความ
บกพร่องทั้งทางร่างกายและจิตใจ หากแต่เป็นคนท่ีมีสภาวะดา้นอารมณ์ท่ีสามารถถูกกระตุน้ให้ก่อ
อาชญากรรมไดโ้ดยง่าย 
   4)  อาชญากรท่ีกระท าผดิเป็นคร้ังคราว  (Occasional Criminals)อาชญากร
กลุ่มน้ีเป็นอาชญากรท่ีอยู่ตรงข้ามกับกลุ่มท่ีเป็นอาชญากรโดยก าเนิด  และโดยทัว่ไปจะไม่มี
พฤติกรรม  แต่ในบางคร้ังท่ีกระท าไปอาจจะเป็นดว้ยสถานการณ์หรือสภาพแวดลอ้มบงัคบั  หรือ
บุคคลกลุ่มน้ีจะประกอบอาชญากรรมเม่ืออยูภ่ายใตส้ถานการณ์บางประการท่ีสนบัสนุนให้กระท า
ผดิเท่านั้น 
 ในการน้ี  Ferri (1856-1934)  ซ่ึงเป็นลูกศิษยค์นส าคญัของ  Lombroso  เขาไดมี้
บทบาทท่ีส าคญัในการสนบัสนุนและเผยแพร่แนวคิดของส านกัปฏิฐานนิยมอีกเป็นอย่างมาก  อีก
ทั้งเขายงัไดส้นบัสนุนและพฒันาแนวคิดของ  Lombroso  ซ่ึงเดิมท่ีจ าแนกอาชญากรออกเป็น  4   
ประเภท  แต่  Ferri  ไดพ้ฒันาเพิ่มเขา้มาอีก  1  ประเภท  คือ  “อาชญากรโดยสันดาน”  (Habitual   
Criminal)  ซ่ึงหมายถึง  ผูป้ระกอบอาชญากรรมเป็นประจ าเน่ืองมาจากการป้องกนัของสังคมท่ีไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอ 
 หลงัจากท่ีทฤษฎีของ  Lombroso  และ  Ferri ได้รับการตอบรับจากนักวิชาการ
ทัว่ไปเป็นอยา่งดีในสมยันั้น  จนกระทัง่ในปี  ค.ศ.  1901  ไดมี้นกัวิชาการชาวองักฤษกลุ่มหน่ึงโดย
การน าของ  Goring  ซ่ึงเป็นนายแพทยช์าวองักฤษซ่ึงท างานในเรือนจ าไดศึ้กษาลกัษณะของร่างกาย
ของนักโทษหลายพนัคนกับบุคคลท่ีประกอบอาชีพทัว่ไป  โดยวิธีวดัสัดส่วนของร่างกายและ
สรุปว่า  นกัโทษมีร่างกายไม่แตกต่างจากคนทัว่ไป  นอกจากเต้ียกว่า  และน ้ าหนกัน้อยกว่า  และ  
Goring  ไดย้นืยนัในแนวคิดของเขาวา่การการท่ีอาชญากรมีรูปร่างแตกต่างไปจากคนธรรมดา  นัน่ก็
ไม่ไดแ้สดงวา่อาชญากรจะเป็นบุคคลท่ีผิดปกติแต่อยา่งใด  เพียงแต่เป็นบุคคลธรรมดากลุ่มหน่ึงท่ีมี
คุณสมบติัเหมะสมท่ีจะเป็นอาชญากรเท่านั้น  แต่  Goring  เองก็เช่ือวา่พนัธุกรรมเช่นน้ีสามารถ   
สืบทอดไปยงัลูกหลานได้  ดงันั้นเขาจึงสนับสนุนขอ้ห้ามไม่ให้บุคคลท่ีมีความผิดปกติแต่งงาน  
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และมีบุตรหลานสืบต่อตระกูล  เช่น  สติปัญญาอ่อน  โรคจิต  โรคลมบา้หมู  ฯลฯ  (Goring, 1972  
อา้งถึงใน  พรชยั  ขนัตี, 2553: 105-106)  ซ่ึงงานของ  Goring  ไดรั้บการยอมรับ  และหกัลา้งทฤษฎี
ของ  Lombroso  ไป 
 นอกจากน้ียงัมีงานศึกษาของ  Hooton (1939  อา้งถึงใน  พรชยั  ขนัตี, 2553: 106)  
ซ่ึงเขาไดน้ าเสนอผลการในการพิสูจน์ทฤษฎีของ  Goring  ซ่ึงเขาไดเ้ปรียบเทียบลกัษณะของร่างกาย
นักโทษจ านวนมาก  คือ  14,000  คน  จากเร่ืองจ าในมลรัฐต่างๆ  ของสหรัฐอเมริกา  และน ามา
เปรียบเทียบกบับุคคลทัว่ไปจ านวน  3,200  คน  ซ่ึงกลบัพบวา่สรีระของนกัโทษและบุคคลทัว่ไปมี
ความแตกต่างกนั  ซ่ึงความแตกต่างน้ีจะมีอยูใ่นร่างกายของอาชญากรพร้อมกบัความบกพร่องทาง
จิต  อีกทั้งยงัสรุปวา่ความดอ้ยเหล่าน้ีเกิดจากการถ่ายทอดทางพนัธุกรรม  และ  Hooton  เองก็ยงัได้
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อท่ีจะแบ่งแยกลกัษณะของอาชญากรออกเป็นประเภทต่างๆ  ตาม
ลกัษณะของการกระท าผิด  เช่น  คนสูงผอมมกัจะมีแนวโน้มเป็นฆาตกรและนักโจรกรรม  คนท่ี
รูปร่างสูงใหญ่มกัจะนกัฆ่าหรือนกัหลอกลวง  คนรูปร่างเล็กจะเป็นนกัยอ่งเบา  และคนท่ีมีลกัษณะ
อว้นเต้ียมกัจะท าร้ายผูอ่ื้นหรือชอบข่มขืนผูอ่ื้น  อยา่งไรก็ตามงานของ  Hooton  ยงัถูกวิจารณ์อยา่ง
หนกัถึงขอ้สรุปในงานวจิยัท่ีไม่มีค  าอธิบายไดว้า่ท าไมถึงเป็นไปอยา่งนั้น 
 ในส่วนของ  Goddard  (1914  อา้งถึงใน  พรชัย  ขนัตี, 2553: 107)  เขาได้
ท าการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง  “สติปัญญากับพฤติกรรมอาชญากรรม”  ซ่ึง  Goddard  ได้
ท  าการศึกษาโดยการน าเยาวชนท่ีกระผิดและนกัโทษในเรือนจ าเขา้วดัระดบัสติปัญญา  และพบว่า
เด็กและนักโทษเหล่านั้นมีระดับของสติปัญญาต ่ามากจนอาจถือได้ว่าเป็นผูมี้สติปัญญาอ่อน  
ยิง่กวา่นั้น  Goddard  ยงัพบวา่มีคนกลุ่มหน่ึงท่ีมีความผิดปกติทางดา้นจิตใจ  เขาจึงไดท้  าการส ารวจ
แลว้พบวา่บรรพบุรุษของกลุ่มคนเหล่าน้ีเป็นบุคคลปัญญาอ่อน  Goddard  จึงสรุปวา่  พฤติกรรมท่ี
อาชญากรรมและสติปัญญาอ่อนเป็นลกัษณะของการมีววิฒันาการท่ีลา้หลงัของมนุษย ์ ดงันั้นบุคคล
ท่ีมีปัญญาอ่อนยอ่มมีแนวโนม้ท่ีจะประกอบอาชญากรรม 
 ต่อมามีนกัวิชาการช่ือ  Gordon  (1978  อา้งถึงใน  พรชยั  ขนัตี, 2553: 107) ไดท้  า
งานวิจัยมากมายจนได้พบความสัมพนัธ์ระหว่างระดับสติปัญญากับพฤติกรรมอาชญากรรม  
กล่าวคือผูท่ี้มีระดบัสติปัญญาสูงมกัจะไม่ก่ออาชญากรรมหรือกระท าการท่ีผดิกฎหมาย   ซ่ึงยงัมีงาน
ของ  Hirshi  and  Hindelang  ไดแ้สดงให้เห็นวา่ระดบัของสติปัญญาและพฤติกรรมอาชญากรรมมี
ความสัมพนัธ์กนั  แมว้า่จะไม่มีมากหรือแตกต่างกนัมากแต่ความสัมพนัธ์น้ียงัสามารถพบเห็นในคน
ชนชั้นเดียวกนั  กล่าวคือเยาวชนท่ีไม่เคยกระท าผดิมกัจะมีสติปัญญาสูงกวา่คนท่ีเคยกระท าผิด  หรือ
ไดก้ระท าผดิ  และส่วนมากคนเหล่าน้ีจะมาจากครอบครัวชนชั้นล่างของสังคมเป็นส่วนมาก 
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 ในส่วนของ  Kretchmer  และ  Sheldon โดยท่ี  Kretchmer ไดศึ้กษาบทบาททาง
ชีวภาพท่ีมีผลต่อบุคลิกภาพและพฤติกรรมทางอาชญากร  พวกเขาไดเ้สนอแนวคิดว่าสัดส่วนของ
ร่างกายมีผลต่ออารมณ์ของบุคคลผูน้ั้น  ซ่ึงบุคลิกภาพของบุคคลเกิดจากสภาพแวดลอ้ม  พนัธุกรรม  
จะมีผลทั้งทางร่างกายและจิตใจโดยเป็นอิทธิพลท่ีก่อให้เกิดบุคลิกภาพ  และการสร้างลกัษณะนิสัย
ของอาชญากร ซ่ึงนกัวิชาการมีหลายท่านดว้ยกนั  เช่น  ท่านแรก  Kretcmer  (1888-1964)  ไดศึ้กษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างรูปร่างของบุคคลกับความสัมพนัธ์ระหว่างความผิดปกติทางจิตใจ  ซ่ึง  
Kretchmer  สามารถสรุปไดด้งัน้ี (ปกรณ์  มณีปกรณ์,  2555: 168-169) 
 1)  แบบแอสแทนนิค  (Asthenic  Type) เป็นคนรูปร่างผอมมีน ้ าหนกัตวั
เบา  มีแขนขายาวและบาง  บุคคลกลุ่มน้ีมกัจะเป็นพวกกระท าผิดประเภทลกัทรัพยแ์ละฉ้อโกง
ทรัพยผ์ูอ่ื้น  และเป็นบุคคลท่ีมีนิสัยชอบเพอ้ฝัน  ชอบครุ่นคิดแต่เร่ืองของตนเอง  ตลอดจนชอบเก็บ
ตวัและไม่ชอบการเผชิญหนา้กบัคนอ่ืน 
 2)  แบบแอทลีค  (Athletic  Type)  เป็นบุคคลท่ีมีรูปร่างดี  มีกลา้มเน้ือ
แขง็แรง บุคคลพวกน้ีชอบกระท าผดิประเภทใชก้ าลงัรุนแรง 
 3)  แบบปิกนิก  (Pyknic  Type)  เป็นบุคคลรูปร่างอว้นเต้ียมกัมีพฤติกรรม
ชอบหลอกลวงฉอ้โกงผูอ่ื้น  และชอบท าผดิประเภทท่ีรุนแรงบางคร้ัง 
   นอกจากน้ียงัมีคนท่ีมีรูปร่างผสมผสานกันซ่ึง  Kretchmer  เรียกรูปร่าง
ประเภทน้ีว่า  แบบไดแพสติค  (Dysplastic Type)  ซ่ึงมกักระท าความผิดประเภทผิดต่อหลัก
ศีลธรรมและความสงบเรียบร้อยอีกทั้งความผดิประเภทท่ีรุนแรงในบางคร้ัง 
 ต่อมา  Sheldon  (1949  อา้งถึงใน  พรชยั  ขนัตี,  2553: 108-109)  ไดส้ ารวจขอ้มูล
ของเด็กและเยาวชนท่ีมีอายุ  15  ถึง 21  ปี  ท่ีไดม้าท าการติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีสงเคราะห์ซ่ึงถือไดว้่า
เป็นเยาวชนท่ีมีปัญหาดา้นความประพฤติ  Sheldon  พบวา่เยาวชนพวกน้ีจะมีลกัษณะของรูปร่าง
ใหญ่โตมีกล้ามเน้ือบึกบึนล ่ าสัน  เม่ือเปรียบเทียบกับนักศึกษาจ านวน 4,000 คน  นอกจากน้ี  
Sheldon  ยงัไดพ้ฒันาโดยการแบ่งแยกรูปร่างของมนุษย ์ เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปร่างกบั
อารมณ์และนิสัยส่วนตวั  ซ่ึงสามารถแบ่งแยกรูปร่างออกไดเ้ป็น  3  รูปแบบ  คือ   
 1)  เอ็นโดรเมอร์  (Endomorphy)  เป็นบุคคลท่ีมีรูปร่างค่อนขา้งอว้น  ผวิ
เกล้ียงและน่ิมนวล  กระดูกเล็ก  ผวิหนงัอ่อนน่ิม  และมีอุปนิสัยรักความสนุกสนาน  ความ
สะดวกสบาย  มีความรักต่อผูอ่ื้น  และเป็นคนชอบสังคม 
   2)  เมสโซเมอร์  (Mesomorphy)  เป็นบุคคลท่ีมีรูปร่างบึกบึนและมี
กลา้มเน้ือมาก  แขง็แรง  มีโครงสร้างร่างกายใหญ่  หนา้อกใหญ่  มีเอวท่ีใหญ่  มีอุปนิสัยท่ีวอ่งไว  
และมีความประพฤติค่อนขา้งกา้วร้าว 
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   3)  เอค็โมเมอร์  (Ectomorphy)  เป็นบุคคลท่ีมีประเภทรูปร่างบอบบาง  
กระดูกเล็ก  ไหล่ห่อ  หนา้เล็ก  มีอุปนิสัยไม่ชอบเขา้สังคม  ชอบบ่น  ไม่สู้ปัญหา  เม่ือมีปัญหานอน
ไม่หลบั  มีความรู้สึกไวต่อเสียงและส่ิงรบกวน  ตลอดจนหวาดระแวงและเก็บตวั 
 Sheldon  สรุปว่ารูปร่างของมนุษยท์  าให้มีผลต่อการก าหนดพฤติกรรมท่ีต่างกนั  
และยงัก่อใหเ้กิดปฏิสัมพนัธ์ต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีต่างกนัดว้ย  และความแตกต่างทั้งสองประการน้ีเองท า
ใหเ้กิดพฤติกรรมเบ่ียงเบนหรือพฤติกรรมอาชญากรรมได ้
 ท่ียกตวัอย่างมาแลว้นั้นเป็นเพียงบางส่วนท่ีเป็นงานศึกษาเพื่อน ามาอธิบายสาเหตุ
ของการเกิดอาชญากรรมในรูปแบบทางกายภาพ  หรือวดัโดยลกัษณะของร่างเป็นหลกัส าคญั  แมว้า่
ทฤษฎีแนวชีววทิยาจะมีความสอดคลอ้งกบัความคิดเห็นและสามญัส านึกของคนโดยทัว่ไป  กรณีน้ี
เป็นการอธิบายว่าเม่ือบรรพบุรุษมีความประพฤติท่ีไม่ดี  อาจจะส่งผลให้ผูท่ี้เป็นบุตรหลานมีความ
ประพฤติไม่ดีตาม  แต่งานวิจยัท่ีได้ศึกษาเร่ืองน้ีทั้ งในและต่างประเทศยงัไม่สามารถสรุปได้ว่า 
ปัจจยัดา้นชีวภาพสามารถถ่ายทอดไดท้างพนัธุกรรมและเป็นปัจจยัสาเหตุโดยตรงของพฤติกรรม
เบ่ียงเบน 
 2)  ปัจจยัทางจิตวทิยา 
  เป็นการคน้หาสาเหตุของอาชญากรรมจากส่ิงท่ีอยูภ่ายในร่างกายมนุษย ์ แทนท่ีจะ
มองไปท่ีดา้นร่างกายและชีววิทยา  กลุ่มแนวคดน้ีกลบัมองไปท่ีดา้นจิตใจของบุคคล  โดยมีความ
เช่ือวา่อาชญากรเป็นบุคคลท่ีไดรั้บผลกระทบจากความผิดหรือความกดดนัทางจิตใจ  แนวคิดกลุ่มน้ี
จึงพยายามมุ่งเน้นศึกษาสาเหตุของอาชญากรรมเป็นรายเฉพาะบุคคล  โดยมีหลักพื้นฐานว่า
พฤติกรรมมีความแตกต่างกนั  จะมีสาเหตุดา้นจิตใจ  เช่น  ความผิดปกติของจิตส านึก  ความไม่
สมบูรณ์ของอารมณ์  การพฒันาเรียนรู้ทางสังคมท่ีบกพร่องในวยัเด็ก  ฯลฯ  ซ่ึงแนวคิดน้ีไดม้องไป
ท่ีความสัมพนัธ์ระหว่างอาชญากรรมกบับุคลิกภาพ  อาชญากรรมกบัความผิดปกติดา้นจิตใจ  และ
อาชญากรรมกบัการควบคุมจิตส านึก    
  นกัวิชาการหลายคนท่ีสนใจดา้นน้ีไดพ้ยายามตั้งทฤษฎีเพื่ออธิบาย  วา่ผูก้ระท าผิด
มีความบกพร่องทางจิต  และอาชญากรรม เกิดจากบุคคลท่ีมีความผิดปกติทางจิตเป็นปัจจัย
สนบัสนุนใหมี้พฤติกรรมอาชญากร ซ่ึงจะยกตวัอยา่งของนกัวชิาการบางท่านท่ีไดอ้ธิบายไวด้งัน้ี  
  ผูช้  านาญโรคจิต  กล่าวถึงอาชญากรรมเป็นผลจากความบกพร่องทางสมอง  
บุคลิกภาพ  โรคจิตจากการลืมตวั  สภาพแวดลอ้มจากการผลกัดนัใหเ้กิดพฤติกรรมอาชญากร  ความ
กระทบกระเทือนทางอารมณ์  ความวิตกกังวล  แต่อาชญากรรมเหล่านั้นเป็นผูมี้จิตท่ีไม่ถึงกับ
ผิดปกติ  แต่เป็นบุคคลจ าพวกท่ีมีอารมณ์ขดัแยง้แปรปรวน  โดยเฉพาะในทศันคติของ  Freund  
(1856-1936)  ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองน้ีเพื่อน าไปอธิบายพฤติกรรมอาชญากรรมของบุคคล  ซ่ึงในขณะนั้น  
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Freund  และลูกศิษยข์องเขาซ่ึงมี  Adler  (1870-1940)  Jung  (1875-1961)  และ  Stekel  (1868-
1940)  ไดร่้วมกนัพฒันาแนวคิดดา้นจิตวิเคราะห์น้ีข้ึนมา  ตามแนวคิดน้ีเช่ือวา่พฤติกรรมของบุคคล
ส่วนมากเกิดจากพลงัจากจิตภาคและชีวภาค  (จิตใตส้ านึกสัญชาตญาณ)  ซ่ึงบุคคลทัว่ไปอาจจะไม่
เขา้ใจในปรากฏการณ์ดงักล่าวได ้ ดงันั้นการปรับปรุงท่ีไม่พึงประสงค์  จ  าเป็นตอ้งเจาะลึกลงไป
ภายในจิตใจของบุคคลจนถึงจิตใตส้ านึกของการตอบสนอง  เพื่อหาแนวทางแก้ไขท าให้บุคคล
พฒันาความสามารถในการควบคุมต่อแรงผลดัดนัหรือแรงกระตุน้ 
  ตามทศันะของ  Freund  โครงสร้างทางชีวภาพท่ีอยูภ่ายใตจิ้ตส านึกของบุคคลมีอยู ่ 
3  ส่วนดว้ยกนั  คือ  (นพมาศ  อุง้พระ (ธีรเวคิน), 2551: 28-29) 
   1)  Id  คือพลงัตามสัญชาตญาณทางชีวภาคท่ีกระตุน้หรือผลกัดนัให้บุคคล
มีพฤติกรรม  ท่ีมีลกัษณะเป็นการตอบสนองความตอ้งการความสุขเพลิดเพลิน 
   2)  Super-Ego  คือ  ส่วนบุคลิกภาพท่ีท าหนา้ท่ีคอยควบคุมพฤติกรรมและ
ลงทณัฑบุ์คคล  ซ่ึงเกดจากประสบการณ์ท่ีเคยไดรั้บความรักความอบอุ่นจากบิดามารดาในวยัเด็ก 
   3)  Ego  คือ  ส่วนท่ีตระหนกัถึงความจริงของบุคคลท่ีอาศยัอยูแ่ละคอย
ประสานงานระหวา่งความตอ้งการของ  Id  กบัขอ้หา้มของ  Super-Ego   
   ซ่ึงโดยทัว่ๆ  ไปเด็กจะมีการท างานของ  Id  Ego และ  Super-Ego  ตั้งแต่
ในวยัเด็กอย่างเป็นขั้นเป็นระยะ ซ่ึงปกติการท างานของทั้ง  3 ส่วนจะมีความสมดุลกนั  หากแต่
เม่ือใดท่ีทั้ง  3  ตวัมีความขดัแยง้กนัจะท าให้เกิดภาวะจิตผิดปกติสามารถแสดงออกมาทางกายภาพ
อยา่งเห็นไดช้ดั  และถา้  Id  มีก าลงัมากจะท าให้บุคคลแสดงพฤติกรรมตามความตอ้งการของจิตใจ
โดยไม่สนใจวา่จะผดิกฎหมายหรือกฎระเบียบใดๆ  
   หลักการส าคัญของแนวคิดน้ีคือ  พฤติกรรมเบ่ียงเบนหรือพฤติกรรม
อาชญากรรมนั้น  เป็นสัญลกัษณ์หรือสัญชาตญาณของความขดัแยง้ระหวา่ง  Id   Ego  และ  Super-
Ego ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่เป็นผูป่้วยทางจิต หรือเป็นบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางอารมณ์  ซ่ึงสามารถท่ี
จะเช่ือมโยงใหเ้ขา้ไปสู่สภาวะพฤติกรรมอาชญากรรมได ้ (ปกรณ์  มณีปกรณ์, 2555:  204-209) 
 ดา้นบุคลิกภาพ  (Personality)  ก็จดัอยูใ่นหมวดของดา้นจิตวิทยา  เพราะมีแนวคิด
ท่ีคลา้ยกนัวา่พฤติกรรมเบ่ียงเบนเป็นสัญลกัษณ์อยา่งหน่ึงท่ีอาจจะแสดงให้เห็นถึงปัญหาภายในตวั
บุคคล  เอเคอร์  (Akers, 1994  อา้งถึงใน  พรชยั  ขนัตี, 2553: 138-139)  ไดอ้ธิบายวา่แนวคิดเร่ือง
บุคลิกภาพไม่ไดใ้ห้ความส าคญักบัการกระตุน้ภายใตจิ้ตส านึกหรือสัญชาตญาณของมนุษยว์า่เป็น
สาเหตุของอาชญากรรม  หากแต่มุ่งเน้นไปท่ีบุคลิกภาพของบุคคลว่าเป็นสาเหตุของอาชญากรรม  
ซ่ึงแนวคิดน้ีเช่ือว่า  อาชญากรมีบุคลิกภาพท่ีผิดปติไปจากบุคคลปกติทัว่ไป  ซ่ึงอาจจะมีสาเหตุมา
จากพนัธุกรรมก็เป็นได้  โดยกล่าวว่าพฤติกรรมอาชญากรรมเป็นการแสดงออกของบุคลิกภาพท่ี
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แตกต่างจากบุคคลปกติ  เช่น  การขาดความสามารถในการระงบัอารมณ์  ความกา้วร้าว  การชอบหา
เร่ืองใส่ตวัเอง  การชอบเป็นศตัรูกบัผูอ่ื้น  การมองโลกในแง่ร้าย  หรือการไม่ยอมรับกฎเกณฑ์ทาง
สังคม  และแนวคิดน้ียงัไดเ้สนออีกว่าอาชญากรนั้นแตกต่างจากบุคคลปกติโดยทัว่ไปในแง่บุคลิก
พื้นฐาน  บุคคลธรรมดาจะมีบุคลิกท่ียอมรับกฎระเบียบกติกาของสังคม  ส่วนอาชญากรนั้นเป็น
บุคคลท่ีมีบุคลิกภาพท่ีไม่ยอมรับในกฎกติกาของสังคมหรือต่อตา้นสังคม (Antisocial)  หรือมีจิตผนั
ผวน  ส่ิงเหล่าน้ีจึงสามารถท่ีจะเป็นสาเหตุของอาชญากรรมในแนวคิดด้านบุคลิกภาพได้อย่าง
ชดัเจน  ซ่ึงการต่อตา้นสังคมยงัเป็นแนวคิดท่ี  Eysenck  นกับ าบดัชาวองักฤษท่ีไดศึ้กษาและจ าแนก
บุคคลท่ีมีแนวโน้มว่าอาจจะกระท าผิดออกเป็น  3  ส่วนดว้ยกนัคือ  (ศรีเรือน  แกว้กงัวาล, 2551: 
254-259) 
 1)  Psychoticism  เป็นบุคคลท่ีมีบุคลิกภาพท่ีไม่ค่อยเห็นอกเห็นใจ  ขาด
ความคิดสร้างสรรค ์ จิตใจแข็งกระดา้ง  และต่อตา้นสังคมซ่ึงบุคคลเหล่าน้ีจะท าตวัเป็นปฏิปักษต่์อ
สังคมอยูต่ลอดเวลา 
   2)  Introverts / Extroverts   เป็นบุคคลท่ีมีนิสัยชอบผจญภยั  ชอบแสดง
บทบาทให้เหนือบุคคลอ่ืน  มีพลงัมาก  มีความสนใจอยูภ่ายในตวัเองสูงมาก  มีลกัษณะท่ีค่อนขา้ง
เงียบขรึม  และมีความสนใจกบัส่ิงแวดลอ้มภายนอกอยูบ่า้ง 
   3)  Neuroticism  เป็นบุคคลท่ีมีความเอนเอียงในดา้นอารมณ์ไดง่้าย  โดย
ความเอนเอียงนั้นจะหมายรวมไปถึง  อารมณ์ท่ีหงุดหงิดง่าย   เอาแต่ใจ  มกักลดักลุม้ใจจนท าให้
อารมณ์เสีย บางคร้ังก็เป็นคนท่ีข้ีอาย  เกอ้เขินไม่มีความมัน่ในตนเอง 
  ดังนั้ นจึงสามารถสรุปได้ว่าการอธิบายสาเหตุของอาชญากรรมตามแนวคิด
ทางดา้นจิตวิทยาพบวา่อาชญากร  หรือพฤติกรรมอาชญากรรมเป็นผลมาจากกรถูกระตุน้  หรือเร่ง
เร้าจากสภาพแวดลอ้มท าให้เกิดพฤติกรรมเบ่ียงเบนหรือกระท าผิดกฎหมาย  ซ่ึงตนเองไม่สามารถ
ควบคุมได ้ ซ่ึงสาเหตุอาชญากรรมท่ีพบบ่อยร้ังไดแ้ก่  การกระท าผิดท่ีไม่สามารถควบคุมตนเองได ้ 
การกระท าผิดท่ีไม่ร้ายแรงแต่ไม่ได้กระท าเป็นประจ า  การกระท าผิดทางเพศต่อเน่ืองจากความ
ผดิปกติของจิต 
  3)  ปัจจยัทางสังคมวทิยา   
  นกัวชิาการหลายท่านและบุคคลทัว่ไปมีความเขา้ใจและเช่ือวา่สภาพเศรษฐกิจและ
สังคมของบุคคลเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีก่อใหเ้กิดพฤติกรรมอาชญากรรม  ดงันั้นความสัมพนัธ์ระหวา่ง
สถานภาพทางเศรษฐกิจของบุคคลหรือความยากจนกบัอาชญากรรม  นบัว่าได้รับความสนใจมา
นานมากส าหรับนกัวิชาการหลายท่าน  เพื่อให้เกิดความเขา้ใจมากข้ึนจึงขอน าเสนอผลการศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งความยากจนกบัอาชญากรรม  ดงัน้ี  (ปกรณ์  มณีปกรณ์,  2555: 234-241)   
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 (1)  การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความยากจนกบัปัญหาอาชญากรรม  
ซ่ึงเป็นผลงานการศึกษาของ  Gerry  ท่ีศึกษาสถิติการเกิดอาชญากรรมในประเทศฝร่ังเศส  และ  
Quetelet, (1796-1874)  ไดศึ้กษาสถิติอาชญากรรมในประเทศฝร่ังเศส  เบลล์เยี่ยม  ฮอล์แลนด์  ในปี  
ค.ศ.  1831  ซ่ึงมีขอ้คน้พบท่ีตรงกนัว่าว่าในเมืองท่ีมีความร ่ ารวยหรือประชากรมีรายไดสู้งจะเกิด
อาชญากรรมท่ีเป็นการประทุษร้ายต่อทรัพยสู์ง  แต่อาชญากรรมท่ีเก่ียวกบัการประทุษร้ายร่างกายต ่า  
ดงันั้นจึงได้สรุปว่าความยากจนไม่ได้เป็นสาเหตุของการเกิดอาชญากรรมแต่สาเหตุท่ีแทจ้ริงคือ  
โอกาสในการกระท าผดิต่างหากท่ีเป็นตวัสนบัสนุนใหเ้กิดอาชญากรรม 
 (2)  ความสัมพนัธ์ระหวา่งการวา่งงานกบัอาชญากรรม  ซ่ึงงานศึกษาชั้นน้ี
ไดมี้นกัวิชาการคือ  Glaser  และ  Rice  รวมทั้ง  Singell  และ  Fleischer  พบวา่อตัราการวา่งงานมี
ผลต่อสถิติของอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึน  โดยอาชญากรรมจะมีมากในพื้นท่ีอัตราว่างงานสูง  
(เศรษฐกิจตกต ่า)  แต่งานศึกษาของ  Ehrlich  กลบัพบว่าอตัราการวา่งงานไม่มีผลต่อสถิติของการ
เกิดอาชญากรรม  แต่งานของ  Ehrlich  นั้นไดท้  าการศึกษาเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนชายในเมือง
ใหญ่เท่านั้น 
 (3)  อาชญากรรมกับจ านวนคนจน  เป็นการศึกษาอีกช้ินหน่ึงท่ีศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางเศรษฐกิจกบัอาชญากรรม  ซ่ึงจากงานของ  Cho  ไดใ้ชข้อ้มูลการ
เกิดอาชญากรรมของ  F.B.I.  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบในคดีอาญาของเมืองต่างๆ  และของ  Jecobs  
พบวา่การเกิดอาชญากรรมไม่มีความสัมพนัธ์กนัจ านวนคนจนแต่อยา่งใด  แต่งานของ  Loftin  and  
Hill  กลบัพบวา่ความยากจนมีความสัมพนัธ์กบัอตัราการฆาตกรรมในครอบครัวท่ียากจน 
 (4)  อาชญากรรมกบัความยากจน ความแตกต่างของฐานะทางเศรษฐกิจ 
และการถูกลิดรอนสิทธิบางประการ  ซ่ึงในการศึกษาของ  Bernard  และ  Vold  ไดท้  าการศึกษาท่ี
อเมริกาดว้ยงานวิจยัถึง  5  ช้ินแต่ก็ยงัไม่สามารถสรุปไดอ้ยา่งแน่ชดัว่าทั้ง  3  ส่วนมีความสัมพนัธ์
กนั 
  ดงัท่ีกล่าวมาแล้วในงานการศึกษาขา้งตน้ จึงท าให้นักวิชาการไม่ค่อยให้ความ
สนใจกบัเร่ืองความยากจนท่ีมีต่อปัญหาอาชญากรรมเท่าใดนกั  แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เก่ียวกนัเลยโดย
ส้ินเชิงเพราะมีความเห็นว่า  ถึงแมจ้ะไม่ไดมี้ความสัมพนัธ์ในทางตรง  แต่ความยากจนก็ไดส้ร้าง
ปรากฏการณ์อ่ืนๆ  ต่อบุคคลเหล่าน้ี  ซ่ึงอาจจะมีผลใหค้นเหล่าน้ีประกอบอาญากรรมได ้
  ในแนวคิดของทางสังคมศาสตร์เองไดมี้การจดัตั้งส านกัแนวคิดหลายส านกั  และ
ถูกจดัแบ่งออกเป็นกลุ่มแนวความคิดต่างๆ  เช่น  กลุ่มแนวคิดโครงสร้างทางสังคม  กลุ่มแนวคิด
กระบวนการทางสังคม  กลุ่มแนวคิด  นีโอคลาสสิค  (Neo-Classic)  กลุ่มแนวคิดด้านปัจจัย
สถานการณ์  กลุ่มแนวคิดหวัรุนแรง  กลุ่มแนวคิดสตรีนิยม  และกลุ่มแนวคิดทฤษฎีผสมผสาน  ซ่ึง
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แต่ละกลุ่มแนวคิดได้มีการน าเอาทฤษฎีของตวัเองเพื่อน าไปอธิบายปรากฏการณ์อาญากรรมท่ี
เกิดข้ึนวา่  น่าจะเกิดจากสาเหตุ  ซ่ึงสามารถยกตวัอยา่งไดด้งัน้ี 
  แนวความคิดโครงสร้างทางสังคมในกลุ่มแนวคิดน้ีได้มีการอธิบายสาเหตุ
อาชญากรรมว่าเกิดจากสภาพแวดลอ้มทางสังคม  โดยเฉพาะการท่ีสังคมมุ่งเน้นไปในเร่ืองค่านิยม
ทางวตัถุเป็นเป้าหมายส าคญัของชีวิต  ถือเป็นการสร้างความกดดนัให้แก่สังคมท่ีตอ้งด้ินรนเพื่อ
ความอยู่รอด  ซ่ึงพฤติกรรมเบ่ียงเบนน้ีเป็นรูปแบบในการปรับตวัประเภทหน่ึง  ซ่ึงแนวคิดด้าน
ความกดดนัทางสังคมน้ีผูท่ี้พฒันาแนวคิดน้ีคือ  Merton (1933; 1957  อา้งถึงใน  ปกรณ์  มณีปกรณ์,  
2555: 281-289)  ไดอ้ธิบายว่าเกิดจากความขดัแยง้ระหว่างค่านิยมของสังคมและวิธีการสร้างการ
บรรลุวตัถุประสงค์  ซ่ึงความขดัแยง้น้ีมีสาเหตุมาจากโครงสร้างทาง  Merton  ได้ให้ทศันะว่า  
อาชญากรรมเป็นพฤติกรรมท่ีผิดจากบุคคลทัว่ไปในสังคมได้ประพฤติปฏิบัติ  โดยทัว่ไปแล้ว
อาชญากรรมเป็นพฤติกรรมซ่ึงมีผลกระทบและเป็นปัญหาของสังคม  โดยเป็นปัญหาซ่ึงเกิดจากการ
เรียนรู้ของบุคคล  อาชญากรรมจึงเป็นพฤติกรรมท่ีมีความซบัซ้อน  และมีความสัมพนัธ์สอดคลอ้ง
กนั  เพื่อให้บุคคลทัว่ไปไดบ้รรลุถึงจุดมุ่งหมายของความตอ้งการนั้นๆ  จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีสังคม
จะตอ้งสร้างระเบียบกฎเกณฑเ์พื่อปฏิบติัอยา่งมีสมดุล  เพราะมิฉะนั้นแลว้บุคคลจะมีพฤติกรรมท่ีฝืน
ต่อกฎเกณฑน์ั้น หากเม่ือตนไม่สามารถท่ีจะบรรลุถึงจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไวไ้ด ้    
  แนวความคิดท่ีวา่ปัจจยัทางสังคมเป็นสาเหตุของอาชญากรรมนั้นไดเ้ร่ิมตน้มาจาก
การศึกษาของ  Durkeim  (1858-1971)  ซ่ึง  Durkeim  เป็นนกัวิเคราะห์สังคมคนแรกท่ีแนะน าวา่  
อาชญากรรมเป็นเพียงภาระส าคัญของสังคม  เป็นส่วนเก่ียวข้องในชีวิตสังคม  เขาเน้นว่าถ้า
อาชญากรรมไม่ปรากฏในสังคม  และแลว้ความสร้างสรรคจ์ะไม่เกิดข้ึน  จะไม่มีความเปล่ียนแปลง
ก้าวหน้าใดๆ  เขาแนะว่าสังคมได้มีการลงโทษต่ออาชญากรได้โดยมีบรรทัดฐานทางสังคม
สนบัสนุน  และกฎเกณฑ์ระเบียบของสังคมมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่ออาชญากรรมโดยท่ีบุคคลได้
ประกอบอาชญากรรมเป็นเพราะตกอยูใ่นภาวะแวดลอ้มทางสังคมท่ีเขาเผชิญอยู ่ ซ่ึงเป็นผลสะทอ้น
ให้เห็นภาพของสังคมในขณะนั้นได ้ เป็นสังคมท่ีขาดระเบียบหรือการขดัแยง้ของวฒันธรรม  เขา
เนน้ถึงความส าคญัของกฎระเบียบกฎเกณฑ์ของสังคมเป็นส าคญัท่ีท าให้เกิดอาชญากรรมในสังคม  
ซ่ึงวธีิการศึกษาเร่ืองราวท่ีส าคญัของสังคม  Durkeim  มีความเห็นวา่ทุกส่ิงทุกอยา่งในสังคมถือเป็น
ข้อเท็จจริงทางสังคม  ซ่ึงน ามาศึกษาได้  เช่น  อาชญากรรม  การควบคุมทางสังคม  ระเบียบ
ประเพณี  เป็นความผกูพนักนั  เป็นขอ้เท็จจริงซ่ึงมีอยูใ่นสังคมการควบคุมบงัเกิดข้ึนเพื่อให้สังคมมี
ระเบียบ  เม่ือใดก็ตามท่ีมีพฤติกรรมฝืนสังคมปรากฏข้ึน  หรือเรียกว่าอาชญากรรมสังคมจะใช้
วิธีการควบคุมทางสังคมปฏิบติัต่อบุคคลนั้นๆ  หรือมีการลงโทษนั้นเอง  ซ่ึงถือเป็นเคร่ืองแสดงถึง
วา่ไดป้ฏิบติัต่ออาชากรรมท่ีเกิดข้ึน  และ  Durkeim   ใชค้  าวา่  Anomie  “สภาพไร้บรรทดัฐาน”  เป็น
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การแสดงถึงการไม่ยอมรับค่านิยม  ระเบียบกฎเกณฑ์ของสังคมซ่ึงอาจจะเกิดข้ึนกบับุคคลใดๆ  เม่ือ
เกิดปรากฎการณ์เช่นน้ีสังคมจะพบกบัความวุ่นวาย  ขาดระเบียบ  ฉะนั้นสังคมจึงตอ้งมีกฎหมาย  
บรรทดัฐาน  ไวค้อยควบคุมอย่างจริงจงั  เพื่อบรรลุถึงเป้าหมายในการอยูร่่วมกนัในสังคม  (พรชยั  
ขนัตี,  2553: 181-186) 
  นอกจากท่ีจะเป็นเพียงปัจจยัท่ีเกิดจากสังคม เศรษฐกิจ  ฐานะของครัวเรือนแลว้ยงั
ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดของการเกิดสาเหตุอาชญากรรมนั้นคือ  “ตวับุคคล”  ซึงถือวา่เป็นผูท่ี้กระท าหรือก่อ
อาชญากรรมทั้งหมดท่ีเกิดข้ึน  Sutherland  (1987  อา้งถึงใน  พรชยั  ขนัตี, 2553: 216-223)  ได้
อธิบายถึงสาเหตุอาชญากรรมวา่เกิดจากการเรียนรู้ทางสังคม  คือการเรียนรู้จากบุคคลใกลชิ้ด  และ
ส่ิงท่ีส าคญัคือบุคคลท่ีใกล้ชิดนั้นหากเป็นผูเ้คยประกอบอาชญากรรมท่ีช านาญการเรียนรู้และ
กลายเป็นอาชญากรของบุคคลยอ่มสูงข้ึนเช่นเดียวกนั   
  นอกจากน้ีกลุ่มปัจจยัทางสังคมวิทยายงับอกวา่  สาเหตุของอาชญากรรมท่ีเกิดจาก
สังคมนั้นมีอยู่มากมายหลายอย่างด้วยกัน  เช่น  ความขดัแยง้ทางวฒันธรรม  ความสัมพนัธ์ท่ี
แตกต่างกนั  อิทธิพลทางครอบครัว  วินยัและการฝึกปฏิบติัตน  สภาพทางดา้นเศรษฐกิจ  การศึกษา  
และอิทธิพลส่ือมวลชน  ส่ิงเหล่าน้ียงัเป็นปัจจยัสนบัสนุนใหเ้กดอาชญากรรมทางสังคมอยา่งมากใน
ปัจจุบนั 
 

2.1.4    สาเหตุของอาชญากรรมทีเ่กดิจากการตีตรา 
2.1.4.1   ทฤษฎีตีตรา 
ในการอธิบายเร่ืองการตีตราและ  เน้ือหาในส่วนของทฤษฎีตีตราน้ี  พรชยั  ขนัตี  

(2553)  และปกรณ์  มณีปกรณ์  (2555)  ไดอ้ธิบายถึงทฤษฎีตีตราไวด้งัน้ี 
 ในช่วงปี  ค.ศ.  1960  เร่ิมปรากฏการณ์ความขดัแยง้ข้ึนในสังคมโลกมนุษย ์ ไดมี้

การต่อสู่ช่วงชิงอ านาจดา้นเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมือง  ท าให้เกิดกระบวนทศัน์  (Paradigm)  
ใหม่ในการมองสังคมมนุษย ์ และทฤษฎีตีตรานบัวา่ไดน้ าเสนอกระบวนทศัน์ใหม่ในการวิเคราะห์
สาเหตุของพฤติกรรมเบ่ียงเบนและอาชญากรรม  จากเดิมท่ีเคยเร่ิมตน้วิเคราะห์ตวัผูก้ระท าผิดหรือ
อาชญากร  โดยศึกษาวา่ปัจจยัใดท าให้มนุษยต์อ้งประกอบอาชญากรรม  ในทางตรงกนัขา้มทฤษฎี  
ตีตรากลบัวเิคราะห์สาเหตุอาชญากรรมจากสังคมภายนอกตวัอาชญากร  ไดแ้ก่  กระบวนการด าเนิน
คดีอาญากบัอาชญากร  และปฏิกิริยาของประชาชนในสังคมท่ีมีต่อตวัอาชญากร 

 หลกัการของทฤษฎีตีตรามีรากฐานแนวคิดดา้น  “การปฏิสัมพนัธ์โดยสัญลกัษณ์”  
ซ่ึงเช่ือว่าพฤติกรรมมนุษย์มีพฤติกรรมคล้อยตามการก าหนดของคนในสังคมท่ีเกิดจากการ
ติดต่อส่ือสาร  หรือกระบวนการทางสังคม  ดงันั้น  ทฤษฎีตีตราเช่ือวา่อาชญากรรมจึงเกิดจากคนใน
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สังคมก าหนดให้บุคคลมีพฤติกรรมเป็นอาชญากรรม  โดยผ่านกระบวนการอย่างเป็นทางการ  
(กระบวนการยุติธรรม)  และกระบวนการอย่างไม่เป็นทางการ  (การดูถูก  การขบัไล่ออกไปจาก
สังคม  การแสดงความรังเกียจ  การไม่คบหาสมาคมดว้ย)   
  ทฤษฎีตีตรายงัมีขอ้จ ากดัในการน าไปอธิบายสาเหตุของอาชญากรรมีท่ีร้ายแรง  แต่
ก็ยงัสามารถน าไปอธิบายในอาชญากรรมท่ีไม่รุนแรง  และพฤติกรรมเบ่ียงเบนของอาญากรได ้ 
อย่างไรก็ดีอิทธิพลของทฤษฎีตีตราท่ีมีต่อกระบวนการยุติธรรมและกระบวนการในการควบคุม
สังคมในระดบัสูงพอสมควร  ประการส าคญัคือ  ท าให้กระบวนการยุติธรรมหันกลบัมาทบทวน
กรณีการด าเนินคดีกับผูก้ระท าผิดว่า  บางคร้ังท าให้อาชญากรรมกลับเพิ่มข้ึนแทนท่ีจะท าให้
อาชญากรรมลดนอ้ยลง  นกัอาชญาวิทยาสรุปไวว้า่  กระบวนการลงโทษท่ีมุ่งเนน้หลกัปรัชญาดา้น
การละเมิดสิทธิมนุษยชนไดรั้บอิทธิพลมาจากทฤษฎีตีตรา  เน่ืองจากไม่ตอ้งการลงโทษมีผลท าให้
พฤติกรรมอาชญากรรมหรือเบ่ียงเบนในอนาคตของผูท่ี้ถูกลงโทษเพิ่มมากข้ึน  ดงันั้น  จึงเป็นท่ี
คาดหมายวา่ทฤษฎีตีตรายงัจะมีบทบาทส าคญัในการบริหารงานยติุธรรม 
  ทฤษฎีตีตรา  (Labeling  Theories)  เป็นกลุ่มทฤษฎีท่ีมีมุมมองต่อสาเหตุของการ
เกิดพฤติกรรมอาชญากรรมแตกต่างกนัไปจากทฤษฎีอ่ืนๆ  กล่าวคือทฤษฎีแนวน้ีเช่ือวา่การศึกษาท่ี
มองเพียงแค่พฤติกรรมของอาชญากรหรือปรากฏการณ์อาชญากรรมนั้นไม่สามารถท าให้ผูท่ี้ศึกษา
เขา้ใจปรากฏการณ์อาชญากรรมหรือพฤติกรรมเบ่ียงเบนไดอ้ย่างถูกตอ้งและลึกซ้ึงมากเท่าใดนัก
ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งศึกษาอาชญากรรมโดยการมองส่วนประกอบของสังคมทั้งหมด  (Entire  Social  
Context)  หรืออีกนยัหน่ึง  คือ  การศึกษาอาชญากรรมจ าเป็นตอ้งศึกษาจากปฏิกิริยาของสังคมท่ีมี
ต่อพฤติกรรมนั้นดว้ย  รวมถึงปฏิกิริยาโตต้อบจากหน่วยงานของภาครัฐและของประชาชนในสังคม
ต่อผูก้ระท าผดิและเหตุการณ์ท่ีถูกกฎหมายบญัญติัวา่เป็นความผิดทางอาญา 
  ดงันั้นการศึกษาแนวน้ีจึงมีมุมมองต่อพฤติกรรมอาชญากรรมท่ีแตกต่างจากทฤษฎี
อ่ืนโดยทัว่ไป  เน่ืองจากไม่ไดม้องหรือศึกษาท่ีตวัอาชญากรหรือพฤติกรรมอาชญากรรมโดยตรง  
แต่กลับมุ่งประเด็นไปท่ีการศึกษารายละเอียดเก่ียวกับปฏิกิริยาหรือการโต้ตอบทางสังคม  ซ่ึง
หมายความรวมถึงประชาชนและเจา้หนา้ท่ีกระบวนการยุติธรรมในสังคม  ท่ีมีต่อตวับุคคลท่ีกระท า
ผิดกฎหมายนั้น  แล้วน ามาวิเคราะห์ว่ามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมหรือเบ่ียงเบนของบุคคลหรือไม่
อยา่งไร  กล่าวคือ  มีอิทธิพลท าใหพ้ฤติกรรมบุคคลเปล่ียนแปลงไปไดห้รือไม่ 
  2.1.4.2   รากฐานของทฤษฎีตีตรา 
  นกัอาชญาวิทยาท่ีสนบัสนุนแนวคิดน้ีไดต้ั้งช่ือทฤษฎีแนวน้ีไวห้ลายช่ือ  นอกจาก
ช่ือทฤษฎีตีตราแล้วบางท่านก็ให้ช่ือว่า  “ทฤษฎีปฏิกิริยาตอบโตท้างสังคม  (Social  Reaction  
Theory)”  ซ่ึงช่ือน้ีมีความหมายถึงหลกัการพื้นฐานของตวัทฤษฎีท่ีศึกษาอาชญากรรมจากปฏิกิริยา
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โตต้อบจากคนในสังคมนัน่เอง  นอกจากน้ี  Matza  ยงัมีการเรียกทฤษฎีตีตราน้ีว่าเป็นแนวคิดของ
มหาวิทยาลยัชิคาโก้ยุคใหม่  (Neo-Chicagoans)  ซ่ึงเป็นช่ือหน่ึงท่ีคุน้เคยกนั  แต่ส าหรับ  Becker 
(1973  อ้างถึงใน ปกรณ์ มณีปกรณ์,  2555: 392)  ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีส่วนส าคัญในการสนับสนุน
แนวความคิดน้ีอย่างมากก็ชอบเรียกทฤษฎีน้ีว่า  ทฤษฎีปฏิสัมพนัธ์ของพฤติกรรมเบ่ียงเบน  
(Interactionist  Theory  of  Deviance)  และช่ือทฤษฎีท่ี  Matza  และ  Becker  ไดก้  าหนดไวส้ าหรับ  
ทฤษฎีตีตรานั้นเช่ือกนัวา่เป็นการเรียกตามแนวคิดและปรัชญาในการศึกษาสังคมศาสตร์ซ่ึงทฤษฎีตี
ตราไดรั้บอิทธิพลมา  ซ่ึงรู้จกักนัดีในหลกัการท่ีช่ือวา่  “การปฏิสัมพนัธ์โดยสัญลกัษณ์”  (Symbolic 
Interactionism  or  Interactionist  Social  Psychology)  (Orcutt,  1983  อา้งถึงใน พรชยั ขนัตี,  
2553: 266)  ดงันั้นเราอาจจะไดพ้บเห็นทฤษฎีตีตราท่ีมีช่ือแตกต่างกนัไปในหนงัสือต่างอาชญาวิทยา  
หรือหนงัสือสังคมศาสตร์ทัว่ไป 
  แนวความคิดพื้นฐานของทฤษฎีตีตราไดรั้บอิทธิพลมาจากหลกัการพื้นฐานของ
ทฤษฎีปฏิสัมพนัธ์โดยสัญลกัษณ์  (Symbolic  Interactionism  Theory)  ซ่ึงเป็นทฤษฎีท่ีศึกษาถึง
ความหมายของภาษาและสัญลกัษณ์ท่ีไดถู้กใช้ในกระบวนการติดต่อส่ือสาร  ทั้งน้ีโดยมีหลกัการ
พื้นฐานวา่บุคคล  จะสร้างหรือมีความส านึกหรือให้ความหมายแก่ตนเอง  (Individual’s  Indentify  
and  Self-Concept)  ต่อบุคคลส่ิงของ  หรือเหตุการณ์ใด  เฉพาะในกระบวนการติดต่อส่ือสารใน
สังคมเท่านั้น  (Akers,  1994  อา้งถึงใน  พรชยั  ขนัตี,  2553: 267)  ดงัจะเห็นไดจ้ากบทความของนกั
สังคมศาสตร์แนวน้ีต่างก็ใหค้วามส าคญักบัการแลกเปล่ียนของความหมายท่ีใชใ้นการติดต่อส่ือสาร
แบบตวัต่อตวัของบุคคล  โดยผา่นทางภาษาพูด  กิริยาท่าทาง  และสัญลกัษณ์ต่างๆ  รวมทั้งการให้
ความส าคญักบัสัมพนัธ์ระหวา่งวธีิการเหล่านั้นกบัการใชค้วามหมายหรือส านึกตนเองของบุคคล 
  2.1.4.3  นกัอาชญาวทิยาแนวตีตรา 
  เน่ืองจากนกัวชิาการท่ีสนบัสนุนแนวคิดทฤษฎีตีตรามีหลายท่านดว้ยกนั   ซ่ึงแต่ละ
ท่านก็มีการน าเสนอทฤษฎีแนวทางน้ีออกมาใชใ้นช่วงเวลาท่ีไม่พร้อมกนั  อีกทั้งยงัแตกต่างกนัใน
เร่ืองของกระบวนการในการตีตราหรือประณามบุคคลท่ีกระท าผิดกฎหมาย  แต่ท่ีได้จดักลุ่มให้
นักวิชาการเหล่าน้ีอยู่ในกลุ่มทฤษฎีตีตรา  เน่ืองจากมีแนวคิดพื้นฐานเก่ียวข้องกับสาเหตุของ
พฤติกรรมอาชญากรรมว่า  เกิดจากกระบวนการท่ีปัจเจกชนได้ให้ความหมายหรือสร้างส านึกแก่
ตนเองว่าเป็นอาชญากรหรือเป็นผูมี้พฤติกรรมเบ่ียงเบน  ซ่ึงเป็นผลสะทอ้นมาจากการไดเ้ขา้ใจได้
อยา่งละเอียดยิ่งข้ึน  จึงขอน าเสนอเฉพาะทฤษฎีท่ีส าคญั  และเรียงตามระยะเวลาท่ีน าเสนอผลงาน
ทางวชิาการท่ีไดพ้ฒันาทฤษฎีแนวน้ี 
   1)  Tannenbaum  (1938  อา้งถึงใน ปกรณ์  มณีปกรณ์,  2555: 396-400)  
ในยุคน้ี Tannenbaum  ได้เขียนหนังสือเก่ียวกับด้านอาชญาวิทยาท่ีมีการกล่าวถึงการตีตรา  
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(Labeling)  ข้ึนมาเล่มหน่ึงคือ  Crime  and  the  Community   ซ่ึงนบัไดว้า่  Tannenbaum  เป็นผูท่ี้
น าเสนอทฤษฎีตีตราเป็นท่านแรกในปี  ค.ศ. 1938  กรณีอิทธิพลของการถูกตราหน้าว่าเป็น    
อาชญากรท่ีมีจิตใจและทศันคติของเยาวชนท่ีถูกด าเนินคดีอาญา  แมว้า่บทความของ  Tannenbaum  
จะไดรั้บความสนใจน้อยกว่าบทความของ  Lermert  ในหนงัสือของ  Tannenbaum  ไดพ้ยายาม
น าเสนอว่าการควบคุมอาชญากรรมของสังคมนั้นจะสร้างปัญหาอาชญากรรมมากกว่าท่ีจะแกไ้ข  
โดยการน าเสนอถึงผลกระทบหรืออิทธิพลของการถูกด าเนินคดีโดยกระบวนการยุติธรรมท่ีมีต่อ
เยาวชนผูถู้กจบักุมวา่  เปรียบเสมือนการสร้างโลกหรือประสบการณ์อนัเลวร้ายให้แก่เด็กท่ีถูกจบักุม  
และน าไปสู่การพฒันาการก าหนดตนเองว่าตนเป็นคนเลว  จากการผ่านขั้นตอนการถูกด าเนินคดี
และปฏิกิริยาโตต้อบของคนในสังคม  ดงัน้ี 
 

 “เด็กผูช้ายท่ีถูกจบักุมและแยกออกไปจากลุ่มเพื่อท าการบ าบดัรักษาหรือ
แก้ไขเป็นกรณีเฉพาะเด็กผูช้ายผูน้ี้ก็ไม่ได้มีความผิดมากไปกว่าสมาชิกคนอ่ืนๆ  
ของกลุ่ม  แลว้เขาก็จะคน้พบกบัโลกใหม่ท่ีเขารู้จกัเพียงเล็กนอ้ย  การถูกจบักุมจะ
ท าใหเ้ด็กเกิดความรู้สึกของการถูกกกักนั  ทศันคติและประสบการณ์ใหม่ท่ีเด็กคน
อ่ืนไม่ได้รับ  ในโลกใบน้ีเขาจะสร้างความรู้สึกแก่ตนเองว่า  เป็นบุคคลใหม่ท่ี
แตกต่างไปจากก่อนท่ีจะถูกจบักุม  เขาถูกจดัให้อยู่ในกลุ่มของผูเ้ป็น  “ขโมย”  
และถูกจดัให้อยู่ในโลกใบใหม่และจะคงอยู่ในตลอดไปชัว่ชีวิตของเขา   โดยไม่
สามารถกลับเข้ามาอยู่ในสังคมได้ตามเดิม  กระบวนการส าคญัท่ีท าให้บุคคล
กลายเป็นอาชญากรก็คือ  กระบวนการของการกล่าวหา  การให้ค  านิยาม  การ
แบ่งแยก  การตอกย  ้า  และการกระท าให้เกิดความรู้สึกว่าตนเองเป็นอาชญากร  
บุคคลจะกลายเป็นบุคคล  (อาชญากร)  ท่ีถูกเขาจ ากดัให้เป็น  การถูกแยกออกไป
จากสังคมของเด็กผูช้ายจะผลักดันเข้าไปในเข้าร่วมเป็นสมัครพรรคพวกกับ
เด็กผูช้ายคนอ่ืนๆ  ท่ีถูกแยกออกไปจากกลุ่ม  และการรวมตวักันเป็นแก๊งก็จะ
กลายเป็นวิธีการของพวกเขาในการหลบหนีและการรักษาความปลอดภยัในชีวิต
ในแก๊งจะสร้างประสบการณ์ใหม่ให้แก่พวกเขาซ่ึงน าไปสู่การเป็นอาชญากร
อาชีพ”   
 

   แนวความคิดของ  Tannenbaum  นั้นแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของการ
ควบคุมทางสังคม  (Social  Control)  ต่อบุคคลท่ีถูกส่งไปให้บุคคลดงักล่าวกลายเป็นอาชญากร
ต่อไป  โดยผา่นกระบวนการกระตุน้  แนะน าหรือเร่งเร้าให้บุคคลเปล่ียนพฤติกรรมท่ีถูกตีตราหรือ
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ประณาม  ซ่ึงแนวความคิดของ  Tannenbaum  จะไม่สลบัซบัซ้อนเหมือนแนวคิดของ  Lermert  
เน่ืองจาก  Tannenbaum  ได้น าเสนอว่า  เม่ือเด็กผูช้ายถูกจบักุมและถูกตีตราว่าเป็นอาชญากร  
เด็กผู ้ชายคนนั้ นไม่มีทางเลือกอ่ืนเว้นแต่จะเลือกไปเป็นอาชญากรอาชีพ  ท่ีได้ก าหนดโดย
กระบวนการตีตราท่ีเกิดจากปฏิกิริยาโตต้อบของบุคคลในสังคม  และ  Tannenbaum  ไดเ้นน้ย  ้าถึง
กระบวนการท่ีสร้างพฤติกรรมอาชญากรถาวรว่าเกิดจากกระบวนการยุติธรรมของรัฐ  และส่งผล
กระทบต่อทั้ งตัวเด็กท่ีถูกด าเนินคดีและผลกระทบต่อคนในสังคมกรณีทัศนคติท่ีมีต่อเด็กคน
ดงักล่าว 
   2)  Lermert  (1951)  ไดเ้ขียนหนงัสือเล่มหน่ึงท่ีช่ือวา่  Social  Pathology  
ถึงแมว้่าจะน าเสนอทฤษฎีแนวน้ีภายหลงั  Tannenbaum  หากแต่รูปแบบแนวคิดในการตีตราของ  
Lermert  นั้นกลบัไดรั้บการยอมรับวา่เป็นผูพ้ฒันาทฤษฎีตีตราข้ึนมาเป็นท่านแรก  โดยการน าเสนอ
ในหนงัสือ  “สังคมพยาธิวิทยา”  (Social  Pathology)  ข้ึนในปี    ค.ศ.  1951  ซ่ึงตรงกบัช่วงเวลาท่ี
ทฤษฎีความกดดนัทางสังคม  (Strain  Theory )  ก าลงัมีอิทธิพลในวงการอาชญาวทิยา  ท าให้ผลงาน
ของ  Lermert  ไม่ไดรั้บการตอ้นรับในวงการอาชญาวิทยาในระยะแรกท่ีไดน้ าทฤษฎี  งานศึกษา
ของ Lermert  นับว่าเป็นความพยายามคร้ังแรกท่ีจะพัฒนาทฤษฎีพฤติกรรมเบ่ียงเบนและ
กระบวนการปฏิสัมพนัธ์ของสังคม  เน้ือหาสาระในหนงัสือของ  Lermert  เป็นเร่ืองเก่ียวกบัปัญหา
สังคมและพฤติกรรมเบ่ียงเบน  (Deviance)  ท่ีมีจ  านวนมากในสมัยนั้ น  ซ่ึง Lermert ได้ให้
ความหมายของพฤติกรรมเบ่ียงเบน  (Deviance)  คือพฤติกรรมท่ีไม่เป็นท่ียอมรับในสังคมใน
ช่วงเวลานั้น  และพฤติกรรมเบ่ียงเบนนั้นจะมีคุณค่าต่อการศึกษาก็ต่อเม่ือมีจ านวนมาก  และเร่ิมจะ
ก่อให้เกิดความไม่มัน่คงต่อวฒันธรรม  ค่านิยมและบรรทดัฐานทางสังคม  จนท าให้เกิดปฏิกิริยา
โตต้อบทางสังคม  (Social  Reaction)  ซ่ึงหมายถึงการโตต้อบของบุคคลและกลุ่มบุคคลในสังคม
พฤติกรรมอนัไม่เป็นท่ียอมรับ  และการโตต้อบอาจจะแสดงออกไดท้ั้งทางพฤติกรรมและความรู้สึก
รวมถึงทศันคติดว้ย  ทั้งน้ีความรุนแรงของการโตต้อบข้ึนอยู่กบั  “ระดบัของขอบเขต  และความ
เด่นชดั”  ของพฤติกรรมเบ่ียงเบนนั้น 
   แต่ผลงานของ  Lermert  ไดอ้ธิบายเก่ียวกบั  “พฤติกรรมเบ่ียงเบนเดิม”   
(Primary  Deviance)  ซ่ึง  Lermert  ไดอ้ธิบายความหมายของพฤติกรรมเบ่ียงเบนดั้งเดิม  หรือ
เบ่ียงเบนเร่ิมตน้ไวว้า่  เป็นพฤติกรรมท่ีขดัแยง้กบัค่านิยมและบรรทดัฐานของสังคม  แต่บุคคลก็ได้
ปฏิบติัโดยไม่มีความรู้สึกว่ามีความผิด  และพฤติกรรมเช่นน้ีก็ยงัคงมีอยู่ต่อไปตราบเท่าท่ีอยู่ใน
ขอบเขตท่ีสังคมยอมรับได ้ ตวัอย่างเช่น  บุคคลท่ีติดสุราอย่างหนกัมกัจะมองตนเองว่าเป็นนกัด่ืม
สุราทางสังคมมากกว่าเป็นผูติ้ดสุราเร้ือรัง  หรือเยาวชนท่ีลกัขโมยรถยนต์บุคคลอ่ืนก็จะให้เหตุผล
เข้าข้างตนเองว่าเป็นการยืมรถยนต์ผูอ่ื้นมาใช้ชั่วคราวเท่านั้ น  นอกจากน้ียงัมีกรณีพฤติกรรม



32 

อาชญากรรมดั้งเดิมอาจจะเกิดจากปัจจยัทางกายภาพ  จิตวิทยาหรือปัจจยัทางสังคม  และในทาง
ตรงกนัขา้มหากปรากฏวา่ไดเ้กิดปฏิกิริยาโตต้อบทางสังคมต่อพฤติกรรมเบ่ียงเบนดั้งเดิมของบุคคล  
บุคคลดังกล่าวก็จะถูกลงโทษหรือถูกต่อต้านจากบุคคลอ่ืนในสังคม  ซ่ึงในกระบวนการน้ีมี
วตัถุประสงค์เพื่อลดหรือควบคุมพฤติกรรมท่ีเบ่ียงเบนนั้น  กลบัท าให้บุคคลดงักล่าวมีพฤติกรรม
เบ่ียงเบนมากข้ึน  ทั้งน้ีเน่ืองจากบุคคลจะพฒันาความรู้สึกหรือรับรู้จากกระบวนการต่อตา้นหรือ
ควบคุมทางสังคม  (Criminal  Self-Image)  และกระบวนการปฏิสัมพนัธ์เช่นน้ีเองท าให้พฤติกรรม
เบ่ียงเบนดั้งเดิมเกิดบ่อยคร้ังมากข้ึน  และในท่ีสุดก็เปล่ียนแปลงเป็นพฤติกรรมเบ่ียงเบนถาวรและไม่
อาจแกไ้ขได ้
   Lermert  ได้ เน้นให้ เ ห็นว่ากระบวนการ เ กิดพฤติกรรมบนถาวร  
(Secondary  Deviance)  นั้น  เป็นการปรับตวัหรือตอบโตข้องบุคคลต่อปฏิกิริยาโตต้อบทางสังคม  
หรือต่อพฤติกรรมเบ่ียงเบนของเขาในลักษณะท่ีหมดทางเลือกพฤติกรรมตนเอง  ทั้ งน้ีเพราะ
ปฏิกิริยาตอบโตท้างสังคมจะก่อให้เกิดการปิดกั้นระหว่างบุคคลท่ีมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนกบัชุมชน  
บุคคลดงักล่าวก็จะถูกแยกตวัออกจากสังคมหรือชุมชนโดยวิธีการต่างๆ  เป็นเหตุให้ทางเลือกของ
บุคคลดงักล่าวเหลืออยูเ่พียงการเลือกกระท าในพฤติกรรมเบ่ียงเบนต่อไปหรือไปรวมกลุ่มกบับุคคล
ท่ีมีพฤติกรรมเช่นเดียวกนั  (Lermert, 1951: 78-98)  ทั้งน้ี  Lermert  ไดแ้สดงให้ถึงกระบวนการ
ปฏิสัมพนัธ์ของการเปล่ียนแปลงในความรู้สึกตนเอง  (Self-Concept) และเปล่ียนแปลงในการมี
ส่วนร่วมในสังคม  (Social  Participation)  วา่เป็นปรากฏการณ์ส าคญัในการวิเคราะห์ทางสังคมของ
พฤติกรรมเบ่ียงเบนถาวร  (Secondary  Deviance)  หรืออีกนยัหน่ึง  Lermert  ไดอ้ธิบายให้เห็นถึง
อิทธิพลหรือผลกระทบท่ีเกิดจากกลไกการควบคุมทางสังคมต่อพฤติกรรมเบ่ียงเบนน้ี  โดยการ
น าเสนอของ  Lermert  ดงัน้ี  คือ 
 

“เราควรให้ความส าคญักบัการควบคุมทางสังคมและอิทธิพลของมนัต่อ
พฤตกรรมเบ่ียงเบนน้ี  ได้มีการเปล่ียนแปลงในแนวความคิดเก่าของทาง
สังคมศาสตร์ซ่ึงเช่ือกนัไดว้่าพฤติกรรมเบ่ียงเบนก่อให้เกิดการควบคุมทางสังคม  
แต่ก็น่าจะมีความคิดตรงกนัขา้มกบัแนวความคิดเก่า  กล่าวคือการควบคุมทาง
สังคมก่อให้เกิดพฤติกรรมเบ่ียงเบน  เป็นแนวความคิดใหม่ท่ีมีความส าคญัต่อ
การศึกษาพฤติกรรมเบ่ียงเบนในสังคมสมยัใหม่”  (Lermert, 1994  อา้งถึงใน      
พรชยั  ขนัตี, 2553:  272) 
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   ทฤษฎีพฤติกรรมเบ่ียงเบนถาวรของ  Lermert  มีความส าคญัต่อนกัอาชญา
วิทยาท่ีสนบัสนุนแนวความคิดทฤษฏีตีตรา  แมว้่าในระยะต่อมาจะมีแนวความคิดเปล่ียนแปลงไป
จากเดิมกล่าวคือมีแนวความคิดว่าทฤษฎีตีตรานั้นยงัไม่มีประสิทธิภาพพอท่ีจะใช้อธิบายสาเหตุ
อาชญากรรมไดอ้ยา่งชดัเจนเพราะยงัขาดหลกัการในการอธิบายอีกหลายอย่างซ่ึงท าให้ทฤษฎีน้ีถูก
กล่าวยงัไม่สมบูรณ์พอ  และทฤษฎีของ  Lermert  น้ีเป็นเพียงแต่การน าเสนอแนวความคิดเพื่อเป็น
แนวทางใหม่ในการศึกษาพฤติกรรมอาชญากรรมเท่านั้น 
   3)  Becker  (1963)  และบุคคลภายนอก  ไดน้ าเสนอทฤษฎีตีตราแลว้  ยงัมี
หนงัสือของนกัอาชญาวิทยาท่ีช่ือว่า  Becker   ซ่ึงไดอ้ธิบายในเร่ืองบุคคลภายนอก  ไดน้ าเสนอ
แนวคิด  วิธีการ  และกระบวนการโตต้อบของสังคมท่ีมีต่อพฤติกรรมเบ่ียงเบนได้อย่างละเอียด
ยิ่งข้ึน  และ  Becker  ไดเ้รียกบุคคลท่ีถูกตีตราทางสังคม  วา่เป็นบุคคลท่ีมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนถาวร
หรืออาชีพ  (Career  Deviance)  Becker ไดก้ล่าวถึงวิธีการท่ีสังคมให้ค  านิยามและวิธีการโตต้อบต่อ
พฤตกรรมเบ่ียงเบนน้ีวา่ 
 

 “ขั้นตอนส าคัญในกระบวนการสร้างรูปแบบท่ีมั่นคงของพฤติกรรม
เบ่ียงเบนหรืออาชญากรรมคือ  ประสบการณ์ท่ีเคยไดรั้บจากการถูกจบักุมและถูก
สังคมกล่าวหาว่าเป็นบุคคลท่ีมีพฤติกรรมเบ่ียงเบน  การท่ีบุคคลเข้ามาอยู่ใน
ขั้นตอนน้ีข้ึนอยู่กบัการบุคคลอ่ืนๆ  ในสังคมท่ีกระท าต่อบุคคลผูน้ั้น  การจบักุม
และถูกประณามว่าเป็นบุคคลมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนนั้น  จะมีผลกระทบท่ีส าคญั
หลงัจากการท่ีบุคคลจะเขา้ไปมีส่วนร่วมในสังคมและการสร้างความรู้สึกหรือ
ความนึกคิดวา่เป็นบุคคลท่ีมีพฤติกรรมเบ่ียงเบน”  (Becker, 1963:  31) 
 

   Becker ได้น าหลักการปฏิสัมพนัธ์โดยสัญลักษณ์มาใช้ในการอธิบาย
พฤติกรรมเบ่ียงเบนวา่  เกิดจากปฏิกิริยาโตต้อบของคนในสังคม  กล่าวคือกลุ่มคนในสังคมไดส้ร้าง
พฤติกรรมเบ่ียงเบนโดยการก าหนดหลกัเกณฑ์เพื่อท าให้พฤติกรรมท่ีแตกต่างจากไปจากค่านิยม
หรือบรรทดัฐานสังคม  เป็นพฤติกรรมเบ่ียงเบน  และไดน้ าหลกัเกณฑ์น้ีไปใชตี้ตรากบับุคคลบาง
ประเภท  ท าให้สามารถก าหนดขั้นตอนของการด าเนินการในกระบวนการโตต้อบทางสังคมได้
จ  านวน  3  ขั้นตอน  ดงัน้ี  การก าหนดหลกัเกณฑ ์ การน าหลกัเกณฑไ์ปใช ้ และการตีตราบุคคลบาง
คนให้กลายเป็นคนนอกสังคม  หรือคนชายขอบไป  และ  Becker  เช่ือว่าในสังคมท่ีประกอบดว้ย
บุคคลหลายกลุ่ม  ในแต่ละกลุ่มจะมีหลกัเกณฑ์  กฎระเบียบ ท่ีแตกต่างกนัออกไป  ดงันั้นขอ้ท่ีควร
สังเกตก็คือ  เพราะเหตุใดบุคคลบางกลุ่มจึงสามารถก าหนดหลกัเกณฑ์เหล่านั้นข้ึนมาใช้บงัคบักบั
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ผูค้นในสังคมได้  Becker  ก็เรียกบุคคลกลุ่มน้ีว่า  “บุคคลท่ีกุมอ านาจในการก าหนดหลกัเกณฑ์”  
(Moral  Entrepreneurs)  ในขณะท่ีความเห็นหรือค่านิยมของบุคคลของบางกลุ่มไม่สามารถใชเ้ป็น
หลกัเกณฑใ์นการก าหนดพฤติกรรมบุคคลได ้
   Becker  ได้กล่าวว่าขั้นตอนในการตีตราบุคคลให้เป็นคนนอกสังคมนั้น
ส าคญัท่ีสุดในกระบวนการตีตรา  บุคคลใดก็ตามท่ีจะกลายเป็นคนนอกสังคมข้ึนอยูก่บัผลการตีตรา
มากกว่า  การกระท าท่ีฝ่าฝืนหลกัเกณฑ์ของบุคคลนั้น  เน่ืองจากมีปัจจยัท่ีส าคญัก็คือ  พฤติการณ์
สภาพแวดลอ้ม  (Circumstances)  ซ่ึงจะท าให้มีการบงัคบัใชห้ลกัเกณฑ์หรือกฎหมายท่ีแตกต่างกนั
ไป  ตวัอย่างเช่น  ผูช้ายผิวด าท่ีไปท าร้ายผูห้ญิงผิวขาวก็มีแนวโน้มท่ีจะถูกสังคมลงโทษ  เม่ือ
เปรียบเทียบกบัผูช้ายผวิขาวท่ีกระท าความผิดในขณะเดียวกนั  หรือคนผิวด าท่ีฆ่าคนผิวด าดว้ยกนัมี
แนวโน้มท่ีจะถูกลงโทษน้อยกว่าคนผิวขาวท่ีฆ่าคนอ่ืนถึงแก่ความตาย  Becker  ได้พยายามท่ีจะ
แสดงให้เห็นวา่กระบวนการตีตราวา่เป็นอาชญากร  หรือเป็นผูมี้พฤติกรรมเบ่ียงเบน  โดย  Becker 
ไดเ้ร่ิมใหน้กัอาชาวทิยาหนัมาใหค้วามสนใจกบัความเหมาะสมหรือบุคคลยติุธรรมของกระบวนการ
ยติุธรรม 
   4)  Kritsues  (1962  อา้งถึงใน พรชยั  ขนัตี, 2553: 273-274)  การวิเคราะห์
ปฏิกิริยาโตต้อบทางสังคมของ  Kritsues  นั้นจะน าหลกัการปฏิสัมพนัธ์มาใชอ้ยา่งเคร่งครัดมากกวา่
นกัวิชาการแนวทฤษฎีตีตราท่านอ่ืน ตามทฤษฎีของ  Kritsues  นั้นพฤติกรรมเบ่ียงเบนเกิดจาก
ปฏิสัมพนัธ์ท่ีคนในสังคมก าหนดและปฏิสัมพนัธ์ท่ีคนในสังคมก าหนดและปฏิบติัต่อบุคคลหน่ึงใด
ว่าเป็นผูมี้พฤติกรรมเบ่ียงเบน  หรืออีกนัยหน่ึงคนในสังคมได้สร้างพฤติกรรมเบ่ียงเบน  และ
ก าหนดให้บุคคลพฤติกรรมเบ่ียงเบนจากการแปลความหมายของพฤติกรรมใดว่าเป็นพฤติกรรม
เบ่ียงเบน  รวมทั้งปฏิบติัต่อบุคคลดงักล่าวตามท่ีเห็นวา่เหมาะสมส าหรับผูมี้พฤติกรรมเบ่ียงเบนนั้น  
การก าหนดใหพ้ฤติกรรมใดเป็นพฤติกรรมเบ่ียงเบนไม่จ  าเป็นตอ้งอาศยัหลกัเกณฑ์หรือกฎหมายใด  
Kritsues  เรียกกระบวนการก าหนดพฤติกรรมเบ่ียงเบนว่า  “การแปล  การก าหนด  และปฏิบติั”  
(Interpretation  Definition  and  Treatment) 
   ส าหรับขั้นตอนแรกในการแปลความหมายวา่พฤติกรรมใดเป็นพฤติกรรม
เบ่ียงเบนนั้นมีความสลบัซับซ้อนกว่าการแปลความหมายธรรมดา  โดยกระบวนการท่ีตอ้งอาศยั
พยานหลกัฐานแวดลอ้มต่างๆ  อนัไดแ้ก่  ค  าบอกเล่า  ข่าวลือ  หรือการสังเกตการณ์พฤติกรรมนั้น
โดยตรง  หลงัจากนั้นจึงไดแ้ปลความหมายหรือจดัให้พฤติกรรมเบ่ียงเบนนั้นอยูเ่ป็นหมวดหมู่  เช่น  
อาชญากร  พวกรักร่วมเพศ  พวกจิตวปิริต  ฯลฯ  ต่อมาในขั้นตอนท่ีสองเป็นขั้นตอนท่ีประชาชนใน
สังคมจะก าหนดให้บุคคลท่ีมีพฤติกรรมเบ่ียงเบน  เป็นกลุ่มบุคคลท่ีมีแนวโนม้วา่มีพฤติกรรมน้ีใน
อนาคตต่อไป  ซ่ึงเป็นการก าหนดจากการมองพฤติกรรมในอดีตของบุคคลดงักล่าว  Kritsues  กล่าว



35 

วา่บุคคลจะไม่ถูกตีตราว่าเป็นผูมี้พฤติกรรมเบ่ียงเบนจนกว่าจะถึงขั้นตอนท่ีสามของกระบวนการ   
ตีตรา  ซ่ึงในขั้นตอนน้ีประชาชนในสังคมจะปฏิบติัต่อบุคคลท่ีมีพฤติกรรมถูกก าหนดและแปล
ความหมายว่าเป็นพฤติกรรมท่ีเบ่ียงเบน  ในทางท่ีไม่ยอมรับหรือปฏิเสธในการท่ีจะให้บุคคล
ดังกล่าวเข้าร่วมในสังคม  ซ่ึงอาจจะแสดงออกได้ทางวาจาหรือกิริยาก็เป็นได้  จะเห็นได้ว่า
กระบวนการตีตราทฤษฎี  Kritsues  นั้นจะมุ่งเนน้ในเร่ืองการโตต้อบตามความรู้สึกส่วนตวัและการ
แสดงออกทางพฤตกรรมของคนในสังคม  ทั้งน้ีโดยไม่ตอ้งอาศยัหลกัเกณฑ์หรือระเบียบใดมาเป็น
เคร่ืองช้ีวดัความเบ่ียงเบนหรือความผดิปกติของพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึน 
   5)  Erikson  (1962; 1966)  ได้น าเสนอผลงานท่ีแตกต่างไปจากทฤษฎี      
ตีตราทัว่ไป  เน่ืองจากในการวิเคราะห์ปฏิกิริยาโตต้อบทางสังคมต่อพฤติกรรมบุคคลของ  Erikson 
ไดน้ าหลกัการของ  Durkheim  และนกัวิชาการท่ีศึกษาพฤติกรรมอาชญากรในระดบัมหภาคมาใช ้ 
โดยไม่ไดใ้ห้ความสนใจกบักระบวนการปฏิสัมพนัธ์ของบุคคลต่อบุคคล  (ระดบัจุลภาค)  มากนกั  
ในการก าหนดพฤติกรรมเบ่ียงเบนนอกจากน้ี  Erikson ยงัไดอ้ธิบายให้เห็นถึงประโยชน์หรือขอ้
ไดเ้ปรียบท่ีพฤติกรรมเบ่ียงเบนไดใ้หแ้ก่ชุมชนหรือระบบสังคม 
   Erikson ได้น า เสนอว่าพฤติกรรมเบ่ียงเบนช่วยท าให้เส้นแบ่งแยก
จริยธรรมของสังคมเข้มแข็งข้ึน  กล่าวคือเม่ือสังคมได้มีปฏิกิริยาโต้ตอบต่อสังคมบุคคลท่ีมี
พฤติกรรมเบ่ียงเบนโดยวิธีการของสังคม  ไดแ้ก่  การด าเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรม  การไล่
ออกจากกลุ่ม  การไม่ตอ้นรับ  ก็จะส่งผลให้สมาชิกในสังคมท่ีไม่มีพฤติกรรมเบ่ียงเบนเห็นถึงการ
แบ่งแยกระหว่างพฤติกรรมท่ีถูกต้องกับพฤติกรรมท่ีผิดกฎหมายหรือขดัต่อระเบียบทางสังคม  
บุคคลท่ีถูกกระบวนการทางสังคมลงโทษก็จะเป็นตวัอยา่งให้บุคคลท่ีเหลือไดท้ราบวา่  พฤติกรรม
ใดควรปฏิบติัหรือพฤติกรรมใดควรละเวน้  ซ่ึงเป็นพฤติกรรมท่ีตอ้งระมดัระวงัเป็นพิเศษเม่ือจะลง
มือปฏิบติั  ดงันั้น  Erikson  จึงเช่ือวา่พฤติกรรมเบ่ียงเบนเป็นส่งท่ีท าให้ความมัน่คงในสังคมผุกร่อน  
ในทางตรงกันข้ามพฤติกรรมเบ่ียงเบนเป็นส่ิงท่ีส าคญัในการสร้างความมัน่คงให้แก่สังคม  ซ่ึง
แนวทางในลกัษณะน้ี  Durkheim  ไดเ้คยน าเสนอมาก่อนแลว้ในหนงัสือเร่ือง  “การแบ่งแยกแรงงาน
ในสังคม”   
   อย่างไรก็ดี  Erikson  ก็ไดน้ าเสนอถึงกระบวนการท่ีสังคมใช้ตรวจสอบ
พฤติกรรมเบ่ียงเบนไวด้้วย  Erikson  เช่ือว่าสังคมมีกระบวนการท่ีจะตรวจสอบว่าบุคคลใดมี
พฤติกรรมเบ่ียงเบนนั้ นอาจข้ึนอยู่กับปัจจัยอ่ืนท่ีไม่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมเบ่ียงเบนนั้นด้วย  
ตวัอย่างเช่น  บุคลิก  ชาติตระกูล  สถานภาพทางสังคม  ประวติัอาชญากร  หรือความส านึกใน
ความผิดของบุคคลท่ีมีพฤติกรรมเบ่ียงเบน  ซ่ึงกระบวนการส่วนมากจะข้ึนอยูก่บัการท่ีผูก้ระท าผิด
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จะแสดงใหเ้ห็นวา่เป็นตวัอยา่งท่ีดีของพฤติกรรมเบ่ียงเบนหรือไม่  ซ่ึงจะท าให้บุคคลดงักล่าวไม่ได้
รับการต่อตา้นหรือลงโทษจากกลไกของรัฐมากข้ึนถึงขั้นถูกขบัออกจากสังคม 
   นอกจากน้ี  Erikson  ยงัไดน้ าเสนอวา่  กระบวนการตีตราบุคคลในสังคม
มีอยู ่ 3  ขั้นตอนดว้ยกนัดงัน้ี  ขั้นตอนแรกขั้นตอนน้ีเป็นการตดัสินใจของสังคมหรือชุมชนท่ีจะใช้
วิธีการใดการโตต้อบพฤติกรรมเบ่ียงเบนของผูก้ระท าผิด  นับว่าเป็นขั้นตอนท่ีส าคญัท่ีจะท าให้
บุคคลถูกถอดถอนจากต าแหน่งปกติในสังคม  ไปสู่การมีบทบาทเป็นบุคคลท่ีมีพฤติกรรมผิดปกติ
จากบุคคลธรรมดา  ขั้นตอนท่ีสองเป็นเร่ืองเก่ียวกบัพิธีการในการด าเนินการเพื่อจดัการกบัผูก้ระท า
ผดิ    นบัตั้งแต่การเผชิญหนา้ระหวา่งตวัแทนของสังคมกบัผูก้ระท าผดิ  ไม่วา่จะเป็นการพิจารณาคดี
ผูก้ระท าผิดหรือการตรวจสอบวิเคราะห์บุคคลท่ีมีความผิดปกติทางกายและจิตใจ  ซ่ึงในขั้นตอนน้ี
จะเป็นการประกาศอย่างเป็นทางการว่าบุคคลมีความแตกต่างจากบุคคลทัว่ไป  เป็นผูก้ระท าผิด
กฎหมายหรือเป็นผูผ้ิดปกติ  และขั้นตอนสุดทา้ยเป็นขั้นตอนท่ีสังคมไดด้ าเนินการก าหนดบทบาท
หน้าท่ีใหม่ให้แก่ผูก้ระท าผิดหรือมีพฤติกรรมเบ่ียงเบน  ตวัอย่างเช่น  การก าหนดให้บุคคลเป็น
นักโทษหรือผูป่้วยวิกลจริต  หรือเป็นบุคคลท่ีรักร่วมเพศ  ซ่ึงเป็นการก าหนดต าแหน่งรวมทั้ ง
บทบาทใหแ้ก่บุคคลท่ีกระท าผดิหรือเบ่ียงเบน  และเป็นการยากท่ีบุคคลท่ีถูกกระบวนการทางสังคม
ตีตราว่าเป็นผูก้ระท าผิดหรือเป็นบุคคลวิกลจริต  กลับเป็นบุคคลท่ีมีต าแหน่งเดิมหรือบทบาท
เหมือนเดิมในสังคมอีกคร้ังหน่ึง  (Erikson, 1962: 311) 
  2.1.4.4   สาระส าคญัของกลุ่มทฤษฎีตีตรา 
  เน่ืองจากมีนกัวิชาการสนบัสนุนแนวความคิดของทฤษฎีตีตราหลายท่านดว้ยกนั  
ซ่ึงแต่ละท่านก็ไดมี้การน าเสนอทฤษฎีแนวน้ีออกมาในช่วงเวลาท่ีไม่พร้อมกนั  อีกทั้งแนวความคิด
น้ียงัมีความแตกต่างกนัในเร่ืองกระบวนการตีตราบุคคลท่ีกระท าผิดกฎหมาย  หรือกฎเกณฑ์ทาง
สังคม  แต่ท่ีไดจ้ดักลุ่มใหน้กัวชิาการเหล่าน้ีอยูใ่นกลุ่มตีตรา  ก็เน่ืองจากมีฐานแนวคิดเก่ียวกบัสาเหตุ
มาจากของพฤติกรรมอาชญากรรมตรงกันหรือสอดคล้องกันว่า  พฤติกรรมอาชญากรรมหรือ
พฤติกรรมเบ่ียงเบนเกิดจากกระบวนการท่ีปัจเจกชนได้ให้ความหมายแก่ตนเองว่าเป็นอาชญากร
หรือผูมี้พฤติกรรมเบ่ียงเบน  และเป็นผลสะทอ้นมาจากการท่ีปัจเจกชนไดถู้ตีตราหรือประณามจาก
หน่วยงานของรัฐหรือประชาชนในสังคม 
  อยา่งไรก็ตามหนา้ท่ีส าคญัของนกัทฤษฎีแนวน้ีก็คือ  พยายามเขา้ใจหรืออธิบายถึง
กระบวนการท่ีความหมายของพฤติกรรมอาชญากรรมหรือพฤติกรรมท่ีเบ่ียงเบนท่ีมีอิทธิพลต่อ
ปฏิกิริยาโตต้อบหรือแนวความคิดของบุคคลในสังคม  ตลอดจนพฤติกรรมความรู้สึกนึกคิดของผูท่ี้
ถูกมองวา่เป็นอาชญากรหรือบุคคลท่ีมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนหรืออาจกล่าวไดว้า่การตีตราเป็นตวัแปร
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อิสระท่ีอาจจะท าใหเ้กิดพฤติกรรมอาชญากรรมหรือพฤติกรรมเบ่ียงเบนในลกัษณะถาวรหรือคงทน
นัน่เอง   
  ผูน้ าเสนอแนวคิดเก่ียวกบัทฤษฎีตีตราเป็นท่านแรกคือ  Tanenbaum  ในปี  ค.ศ.  
1930   ซ่ึงไดก้ล่าววา่หลกัการและสาระส าคญัท่ีท าให้บุคคลมีพฤติกรรมอาชญากรรมเป็นคร้ังคราว  
จะมีพฤติกรรมอาชญากรรมถาวร  และต่อมาในปี  ค.ศ.  1951  Lermert  ไดน้ าเสนอการวิเคราะห์ถึง
อิทธิพลของกลไกการควบคุมสังคมต่อการก าเนิดและการสร้างรูปแบบของพฤติกรรมอาชญากรรม
และพฤติกรรมเบ่ียงเบนต่างๆ  แต่บุคคลท่ีท าให้แนวคิดทฤษฎีตีตราได้รับความสนใจในวงการ
อาชญาวิทยาก็คือ  Becker  จากหนงัสือเร่ือง  “บุคคลภายนอก”  (Outsider)    และมุมมองตรงกนั
ขา้ม  (The Other Side)  ต่อจากนั้นยงัมี  Kritsues  ไดน้ าเสนอทฤษฎีต่อวงการอาชญาวทิยาอีกดว้ย 
  ทฤษฎีกลุ่มน้ีไดไ้ดอ้ธิบายสาเหตุของพฤติกรรมอาชญากรรมไวใ้นค าประกาศของ
นกัวิชาการท่ีสนบัสนุนทฤษฎีแนวน้ี  ซ่ึงเน้ือหาสาระมีจ านวนมาก  เน่ืองจากมีการน าเสนอโดยนกั
ทฤษฎีหลายท่าน  จึงขอสรุปเฉพาะแนวคิด  (Concept)  ส าคญัดงัต่อไปน้ี 
   1)  การก าหนดตนเอง  (Self-Image)  นกัทฤษฏีปฏิสัมพนัธ์โดยสัญลกัษณ์
เช่ือว่า  บุคคลจะก าหนดตนเองหรือสร้างความส านึก  (Self-Image)  ตามภาพพจน์ท่ีคนอ่ืน
ก าหนดให ้ ดงันั้น  บุคคลจะมีความคิดหรือความเช่ือวา่ตนเองมีบุคลิกอยา่งไร  ก็ข้ึนอยูก่บัการท่ีคน
ในสังคมโดยเฉพาะบุคคลใกล้ชิดได้ก าหนดความหมายหรือบทบาทหน้าท่ี  ซ่ึงบุคคลดังท่ีถูก
ก าหนดก็มีแนวโนม้ท่ีจะแสดงออกหรือมีบุคลิกตามความเช่ือของตนเองท่ีบุคคลอ่ืนก าหนดให้เป็น
เช่นนั้น 
   2)  พฤติกรรมเบ่ียงเบนดั้ งเดิมหรือคร้ังแรก  (Primary Deviance)  นัก
ทฤษฎีตีตราไม่ได้ให้ความส าคญักับสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมอาชญากรรมหรือพฤติกรรม
เบ่ียงเบนคร้ังแรกมากนกั  แต่โดยทัว่ไปแลว้เช่ือว่าพฤติกรรมอาชญากรรมหรือพฤติกรมเบ่ียงเบน
คร้ังแรกเกิดจากปัจจยัทางชีวภาพ  จิตวิทยา  และสภาพแวดลอ้มทางสังคม  แต่เป็นพฤติกรรมท่ีมี
ลกัษณะไม่สม ่าเสมอ  เกิดไม่บ่อยคร้ัง  และไม่มีรูปแบบถาวร  และนอกจากน้ีหากไม่มีการถูก
ด าเนินการลงโทษทางสังคมไม่ว่าจะเป็นรูปแบบอยา่งไม่เป็นทางการหรือเป็นทางการ  พฤติกรรม
อาชญากรรมหรือเบ่ียงเบนเหล่าน้ีอาจจะยงัคงอยูแ่ต่ก็มีลกัษณะเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราวและไม่บ่อยคร้ัง  
อีกทั้งยงัไม่มีการพฒันารูปแบบท่ีถาวร 
   3)  พฤติกรรมเบ่ียงเบนถาวร  (Secondary Deviance)  นกัทฤษฎีตีตราเช่ือ
ว่าสาเหตุท่ีท าให้บุคคลมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนถาวรมาจากกระบวนการควบคุมทางสังคม  ท่ีท าให้
บุคคลท่ีถูกลงโทษทางสังคมไม่วา่จะเป็นการถูกด าเนินคดี  หรือการถูกสังคมดูถูกและไม่ให้เขา้ร่วม
ในสังคม  การปฏิบติัตามกระบวนการควบคุมทางสังคมน้ีจะสร้างประสบการณ์ใหม่ให้แก่ผูท่ี้ถูก
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จบักุมหรือลงโทษ  ท าให้เขาเกิดความรู้สึกนึกคิดว่าเป็นคนภายนอกสังคม  เป็นคนเลวท่ีสังคมไม่
ตอ้งการ  ส่ิงเหล่าน้ีจะท าใหค้นเหล่าน้ีเกิดการพฒันาความรู้สึกนึกคิดและส าคญัตนวา่เป็นอาชญากร  
ซ่ึงน าไปสู่การมีพฤติกรรมหรือเบ่ียงเบนท่ีถาวรตลอดไป 
   4)  ทางเลือกของบุคคลท่ีถูกตีตรา  (Alternative Behavior)  แมว้่านัก
ทฤษฎีตีตราจะเช่ือวา่เม่ือบุคคลถูกตีตราวา่เป็นอาชญากรนั้นยงัคงมีทางเลือกพฤติกรรมของคนเอง
ในอนาคต  หากแต่การตีตรานอกจากจะท าให้ทางเลือกของบุคคลนั้นมีนอ้ยลงแลว้ยงัท าให้บุคคล
ดงักล่าวควบคุมพฤติกรรมทางเลือกพฤติกรรมต่อไปไดน้้อยลงอีกดว้ย  เน่ืองจากบุคคลท่ีถูกขบัไล่
ออกจากสังคมหรือไม่ก็ถูกสังคมก าหนดให้เป็นคนชั่วหรือคนเลว  ทั้งท่ีไม่ได้แสดงพฤติกรรม
อาชญากรออกมา  เป็นเหตุให้บุคคลท่ีถูกตีตราดงักล่าวตอ้งไปรวมอยูก่บักลุ่มบุคคลท่ีถูกตีตราหรือ
ประณามเหมือนกนั 
  เม่ือได้พิจารณาถึงหลักการท่ีถูกน าเสนอมาโดยนักทฤษฎีแนวน้ีสามารถสรุป
สาระส าคญัไดว้่าบุคคลทัว่ไปอาจจะมีพฤติกรรมอาชญากรรมคร้ังแรกหรือดั้งเดิมในบางคร้ังคราว  
แต่ไม่สม ่าเสมอและไม่รุนแรง  หากแต่เม่ือบุคคลท่ีมีพฤติกรรมดงักล่าวถูกด าเนินการตามกลไก
ควบคุมทางสังคมแลว้  โดยเฉพาะการถูกด าเนินคดีโดยหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมของรัฐ  
บุคคลดงักล่าวก็จะเขา้สู่การก าหนดตนเองเป็นอาชญากรหรือบุคคลผิดปกติ  ตลอดจนไดรั้บความ
อบัอายหรือความเส่ือมเสีย  จึงไม่สามารถกลบัไปใชชี้วิตแบบคนธรรมดาในสังคมไดอี้ก  เป็นเหตุ
ใหบุ้คคลดงักล่าวสร้างความรู้สึกนึกคิดวา่เป็นอาชญากรท่ีไม่สามารถแกไ้ขได ้ จึงไดเ้พิ่มโอกาสท า
ใหบุ้คคลท่ีมีพฤติกรรมอาชญากรถาวร 
  ดงัท่ีไดอ้ธิบายสาเหตุของอาชญากรรมต่างๆ มากมายเพื่อให้สามารถเห็นภาพของ
อาชญากรรมแต่ละอย่างว่าเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร  และมีวิธีการใดเป็นสาเหตุส าคญั  หรือมีอะไรปัจจยั
สนบัสนุนให้เกิดอาชญากรรม  หรือพฤติกรรมท่ีกระท าผิดของบุคคลได ้ แต่ดว้ยเร่ืองของความไม่
สงบสุขของสังคม  อนัมีสาเหตุมาจากความเช่ือเร่ืองผีปอบนั้น  ยงัมีส่วนเช่ือมโยงในแนวคิดจาก
สาเหตุด้านต่างๆ รวมเขา้ด้วยกนั  ซ่ึงโดยส่วนใหญ่เร่ืองผีปอบน้ีเก่ียวขอ้งอยู่กบัสาเหตุท่ีเกิดจาก
ความเช่ือเป็นหลกั  และกระบวนการตีตราของสังคม  เพราะดว้ยความเช่ือของผูค้นในสังคมท่ีสืบ
ทอดกนัมานานจึงท าใหเ้กิดความเช่ือมัน่ในเร่ืองผีปอบวา่มีจริง  และเป็นอนัตรายอยา่งยิ่งต่อผูค้นใน
สังคม  ทั้งๆ  ท่ีเร่ืองราวความเช่ือเหล่าน้ียงัไม่สามารถพิสูจน์ไดใ้นทางวิทยาศาสตร์  แต่ดว้ยการท่ียงั
มีปรากฏการณ์เก่ียวกบัผปีอบเกิดข้ึนเป็นระยะจากอดีตจนถึงปัจจุบนั จึงท าให้ความเช่ือเหล่าน้ีไม่ได้
ถูกลบเลือนไปตามกาลเวลาเท่าท่ีควรเหมือนกบัความเช่ือเร่ืองอ่ืนๆ แมจ้ะมีเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั
รวมทั้งสภาพสังคมก็เปล่ียนแปลงไปมากแต่ดูเหมือนวา่ผีปอบ  และความเช่ือเร่ืองผีปอบก็มีพลวตัร
ในการปรับตวัเช่นเดียวกนัจึงสามารถด ารงอยู ่ และยงัมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู ่ รวมไปถึง
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ผลกระทบในดา้นต่างๆ  ท่ีเกิดข้ึนในสังคมจนถึงปัจจุบนั  โดยเฉพาะการถูกน าเร่ืองราวไปสร้างเป็น
ละครโทรทศัน์  และภาพยนตร์  ท าให้ผูค้นในสังคมรู้จกัผีปอบเพิ่มมากข้ึน  และยงัสามารถสร้าง
มโนภาพของตวัตน  รวมไปถึงความดุร้ายของผีปอบไดเ้ป็นอยา่งดี  ดว้ยการวิ่งไล่ควกัตบั  ไต  ไส้  
พุง  ออกหากินสดๆ  กลายเป็นการน ามาซ่ึงการต่อตา้น  และกีดกนัทางสังคม  ก่อให้เกความขดัแยง้
อีกทางหน่ึง  รวมไปถึงการตีตราของสังคมเพราะเช่ือว่าผีปอบว่าเป็นส่ิงชั่วร้าย  และตอ้งก าจดั
ออกไปเพื่อความปลอดภยัของสังคม     
  สาเหตุท่ีท าให้ปรากฏการณ์ผีปอบ  ซ่ึงแรกเร่ิมเดิมทีเป็นเพียงแค่ความเช่ือในกลุ่ม
สังคมเล็กๆ  ซ่ึงเก่ียวกบักบัเร่ืองผีสาง  ทัว่ๆ  ไป  ให้กลายเป็นความรุนแรงท่ียากแก่การแก้ไขใน
ปัจจุบนันั้น  หากวเิคราะห์ตามรูปการของการเกิดปรากฏการณ์แลว้จะพบวา่  “ผูค้น”  หรือ  “บุคคล”  
นั้นเองเป็นผูก้  าหนดส่ิงต่างๆ  ข้ึนมาเพือ่ก าหนดใหบุ้คคลเป็นไปในส่ิงต่างๆ  รวมไปถึงแนวทางการ
แกไ้ขปัญหาของเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึน  ซ่ึงในกระบวนการแกไ้ขนั้นอาจจะสามารถแสวงหาวิธีการท่ี
แตกต่างและหลากหลาย  เพื่อน ามาใช้แกไ้ขปัญหาดงักล่าว  ในเร่ืองผีปอบก็เช่นเดียวกนั  เพราะ
ความเช่ือท่ีมีมานานจึงยงัมีการกล่าวหา  กล่าวอา้งถึงผีปอบอยู ่ แต่ก็อยา่ลืมไปวา่  ผีปอบ  ไม่ไดเ้กิด
จากวิญญาณคนตาย  เหมือนผีอ่ืนๆ  ทัว่ไป  แต่เกิดจากผูท่ี้เรียนวิชา  อาคม  ไสยศาสตร์แขนงต่างๆ  
แลว้ไม่สามารถจะรักษาส่ิงเหล่านั้นให้อยูภ่ายใตอ้  านาจของตนเองไดเ้หมือนแต่ก่อน  จึงท าให้เกิด
การเปล่ียนแปลงจากส่งท่ีเคยเป็น  “คุณประโยชน์”  กลบักลายเป็น “โทษมหันต์”  ท าลายตวัเอง  
เท่านั้นยงัไม่พอยงัสามารถท าร้ายบุคคลอ่ืนๆ  ไดอ้ยา่งไม่มีทางควบคุมได ้ แมเ้จา้ของผีปอบเหล่านั้น
จะพยายามปกปิด  หรือปิดบงัอ าพรางดว้ยวิธีการต่างๆ  มากมายเท่าใด  แต่วนัหน่ึงก็ตอ้งถูกเปิดเผย
ออกมาจนได ้
  ส่ิงท่ีท าใหผู้อ่ื้นล่วงรู้  หรือสงสัยในความเป็นผีปอบของตนเองไดน้ั้นมีหลายอยา่ง
ดว้ยกนั  บางคร้ังอาจจะยงัไม่รู้วา่ใครเป็นผีปอบ  แต่ก็เช่ือไดว้า่มีผีปอบเขา้มาอาศยั  หรือเกิดข้ึนใน
สังคมของตนแลว้อยา่งแน่นอน  เม่ือพิจารณาตามค าบอกเล่า  ส ารวจจากงานวิจยัและเอกสารต่างๆ 
พบวา่มีปัจจยัหลายๆ  อยา่งท่ีสนบัสนุนความเช่ือเหล่านั้น  ซ่ึงมีความแตกต่างกนัออกไป  ดงัน้ี  
   1)  การมีคนในหมู่บา้นเสียชีวิตหลายๆ คนในระยะเวลาไล่เล่ียกนัโดยไม่
ทราบสาเหตุการเสียชีวิต  หรือแมจ้ะเสียชีวิตดว้ยโรคประจ าตวัก็ตาม  แต่โดยส่วนมากมกัจะถูกปัก
ใจเช่ือวา่เป็นผมืีอของผปีอบอยา่งแน่นอน   
   2)   การท่ีสัตวเ์ล้ียงลม้ตายเป็นจ านวนมากโดยเฉพาะสัตวปี์ก  เช่น  เป็ด  
ไก่  หรือการท่ีสัตวใ์หญ่คลอดลูกออกมาตาย  นัน่ก็เป็นส่ิงท่ีท าให้เช่ือว่ามีผีปอบมาท าร้ายหรือกิน
สัตวเ์หล่านั้นก่อนท่ีจะคลอดออกมาดว้ยซ ้ า   
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    3)  การท่ีมีบุคคลในหมู่บา้นถูกวิญญาณผีเขา้สิงร่าง  แลว้โดนหมอผีเคน้
ถามจนยอมรับบอกวา่ตนเป็นผปีอบ  และยอมบอกถึงตวัเจา้ของวา่เป็นใคร  อยูท่ี่ไหน  ซ่ึงสาเหตุใน
ขอ้น้ีเป็นท่ีแน่ชดัท่ีสุดท่ีจะเช่ือไดว้า่มีผปีอบจริง  และยงัสามารถระบุไดว้า่ใครเป็นผปีอบดว้ย   
   4)  การท่ีหมอผี  หมอธรรม  หรือคนทรงเจา้ไดท้  านายทายทกัวา่บุคคลใด
เป็นผีปอบท่ีสร้างความวุ่นวายในหมู่บ้าน  วิธีการน้ีก็สามารถท่ีจะระบุตัวตนของผีปอบได้
เช่นเดียวกนั    
   5)  การท่ีมีคนในสังคมฝันในท านองท านองเดียวกนั หลายๆ  คน  และ
หลายๆ  คืนติดต่อกนั  โดยส่วนมากจะฝันเห็นสุนขัสีต่างๆ และลิง  ซ่ึงเช่ือวา่การฝันแบบน้ีมีผปีอบ
อยูใ่นสังคมจริงๆ  และในความฝันยงัสามารถพบบุคคลตอ้งตอ้งสงสัยวา่อาจจะเป็นผีปอบได ้ หาก
ความฝันนั้นเห็นภาพหนา้สัตวก์ลายเป็นหนา้บุคคล  ดว้ยสาเหตุต่างๆ ท่ีสามารถยืนยนัไดว้า่มีผีปอบ
ในหมู่บ้านจริงตามความเช่ือ  และจะท าให้สังคมเกิดความต่ืนตระหนก  หวาดระแวง  และ
หวาดกลวัต่อการกระท าของผปีอบ  ขั้นตอนต่อไปคือการสืบคน้ตามหาเจา้ของผีปอบ  เพื่อก าจดัตน้
ตอแห่งความชัว่ร้ายนั้น   
  แมว้า่จะเกิดเหตุการณ์ต่างๆ  พอท่ีจะท าให้เช่ือวา่บุคคลใดวา่เป็นผีปอบก็ตาม  แต่
ความเช่ือน้ีถือเสมือนวา่เป็นเพียงการสงสัยเท่านั้น  เพราะยงัไม่มีหลกัฐานท่ีพอจะยืนยนัในการเป็น
ผีปอบของเขาได้อย่างชัดเจนนัก  หากจะกล่าวว่าบุคคลใดเป็นผีปอบในท่ีน้ีก็ถือเป็นเพียงการ  
“กล่าวหา”  เน่ืองดว้ยเร่ืองราวของผปีอบไม่ใช่ส่ิงท่ีจะพิสูจน์กนัไดอ้ยา่งง่ายดาย  ซ่ึงบางคร้ังยงัมีบาง
ส่ิงบางอย่างแอบแฝงซ่อนเร้นอยู่ภายในยากแก่การตดัสินว่าส่ิงนั้นเป็นจริง  เช่น  ในเร่ืองปัจจยัท่ี
สนบัสนุนความเช่ือวา่บุคคลใดเป็นปอบ  ในขอ้ท่ี  3  คือ  ผีปอบยอมออกปากวา่ตวัเองเป็นใคร  ใน
ท่ีน้ีอาจจะมี  “ผีปอบแลกหน้า”  ซ่ึงหมายถึงการอา้งช่ือบุคคลอ่ืนเพื่อให้ตวัเองรอดตวัไป  เช่น         
ผีปอบอาจจะเป็นของผูเ้ป็นอาจารย ์ แต่เม่ือไปเขา้สิงร่างใครแลว้มกัจะอา้งช่ือลูกศิษยเ์พื่อให้ตวัเอง
รอดพน้จากการลงโทษของสังคม  ซ่ึงบางคร้ังผูเ้ป็นลูกศิษยเ์องหรือผูถู้กอา้งช่ือยงัไม่รู้เร่ืองอะไรมา
ก่อนดว้ยซ ้ า  และขอ้ท่ี  4  การท านายทายทกัของหมอผี  หมอธรรม  คนทรงเจา้  อาจจะเป็นการใส่
ร้ายป้ายสีกนัได ้ หรืออาจะถูกกลุ่มผูไ้ม่หวงัดีจา้งมาเพื่อก าจดับุคคลคนนั้นเพื่อให้พน้ไปจากสังคมก็
เป็นได้  อย่างไรก็ตามเพียงแต่การสงสัย  หรือกล่าวอา้งว่าใครเป็นผีปอบก็สามารถมีอิทธิพลต่อ
จิตใจของคนในชุมชนอย่างมากจนผูค้นส่วนใหญ่ตอ้งพยายามระมดัระวงัตวัอยู่เสมอ  ดว้ยการหา
พระเคร่ืองมาแขวน  หรือเอาส่ิงท่ีเช่ือวา่กนัผปีอบไดม้าพกติดตวัอยูต่ลอดเวลา 
  ด้วยความเช่ือท่ีว่า  “ผีปอบ”  ไม่เหมือนผีชนิดอ่ืนๆ  ทัว่ไป  ซ่ึงเพียงแต่หลอก
หลอนผูค้นไปตามธรรมดา  แต่ผปีอบสามารถท าร้ายคน  และสัตวเ์ล้ียงได ้ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีน่ากลวั  และ
เป็นอนัตรายต่อสังคมเป็นอย่างมาก  อีกทั้งผีปอบยงัมีตวัตนคือเจา้ของผีปอบท่ีเป็นคน  ดงันั้นเม่ือ
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พบบุคคลตอ้งสงสัย  หรือบุคคลท่ีถูกกล่าวหาว่าเป็นผีปอบแลว้  ส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนคือการตีตราบุคคล  
โดยผ่านกระบวนการกล่าวหาว่าเป็นผีปอบ  สังคมจะเร่ิมมีการตีตรา  ซ่ึงอาจจะถือได้ว่าเป็น
จุดเร่ิมตน้ของกระบวนการตีตรา  (Labeling  Process)  อยา่งเป็นทางการของสังคม  ซ่ึงคนในสังคม
จะเร่ิมเกิดความหวาดระแวงต่อบุคคลท่ีถูกกล่าวหาเป็นพิเศษ  บางคร้ังถึงกบัไม่กล้าพูดคุยด้วย  
หรือไม่กลา้ให้เขา้ไปในเขตบริเวณบา้นของตน  และไม่เขา้ไปในเขตบริเวณบา้นของผูถู้กกล่าวหา
เช่นเดียวกนั  ท าให้ผูท่ี้ถูกกล่าวหารู้สึกว่าตวัเองไม่ไดรั้บการตอ้นรับ  เป็นบุคคลท่ีน่ารังเกียจของ
สังคม  จึงพยายามท่ีจะหลีกเล่ียงท่ีจะพบปะผูค้นในสังคมดว้ยวธีิการต่างๆ  เช่น  อยูแ่ต่ในบา้นตวัเอง  
เวลาไปไหนก็ไปยามค ่าคืนท่ีมีคนนอ้ยๆ  หรือการชอบไปหลบอยูใ่นสถานท่ีผูค้นไม่พลุกพล่าน  ซ่ึง
ถือว่าเป็นพฤติกรรมท่ีเป็นไปตามกระบวนการตีตราโดยพฤติกรรมเช่นน้ีเรียกว่า  พฤติกรรม
เบ่ียงเบนเร่ิมตน้  หรือพฤติกรรมเบ่ียงเบนดั้งเดิม  (Primary  Deviance)  ดว้ยเหตุน้ี  ยิ่งท าให้สังคมมี
ความมัน่ใจยิ่งข้ึนวา่บุคคลท่ีถูกกล่าวหานั้นเป็นผีปอบจริง  กลบักลายเป็นวา่จากคนท่ีโดนกล่าวหา
วา่เป็นผีปอบ  กลายเป็นบุคคลท่ีถูกเช่ือวา่เป็นผีปอบอย่างหลีกเล่ียง  ซ่ึงปฏิกิริยาโตต้อบของสังคม
จะมีความหนกัข้ึนเร่ือยๆ เร่ิมมีการประณาม  รังเกียจบุคคลท่ีถูกเช่ือว่าเป็นผีปอบ  หรืออาจเกิดการ
คว  ่าบาตรทางสังคม  ซ่ึงอาจจะท าให้บุคคลท่ีถูกเช่ือว่าเป็นผีปอบยิ่งต้องหลบหน้าไม่ออกมาให้
สังคมไดเ้ห็น  ยิง่สังคมเห็นวา่การหลบหนา้หลบตาและไม่ออกมาพบปะสังคมเป็นพฤติกรรมของผี
ปอบแลว้  คนท่ีถูกเช่ือวา่เป็นผปีอบก็กลบัยิง่มีพฤติกรรมเช่นนั้นคือการหลบหนา้หลบตา  ไม่พบปะ
สังคม  เพียงเพราะไม่อยากให้สังคมต าหนิเตียน  ประณามหยามหม่ิน  และกระท าพฤติกรรมท่ี
รุนแรงกบัตนเอง  และอีกอย่างหน่ึงคือถา้ผูค้นในสังคมไม่ยอมคบหาสมาคมดว้ยแลว้การจะเขา้สู่
สังคมอย่างคนปกติก็ไม่รู้จะพูดคุยกบัใครได้  จึงจ าเป็นตอ้งอยู่แต่ภายในบา้นเรือนกบัลูกหลาน
เท่านั้น  ซ่ึงพฤติกรรมเช่นน้ีมนักลบักลายเป็นการตอบสนองความเช่ือของสังคมมากยิ่งข้ึน ซ่ึงถือวา่
เป็นพฤติกรรมเบ่ียงเบนถาวร  (Secondary Deviance) ไปในท่ีสุด  หากในขณะนั้ นยงัเกิด
ปรากฏการณ์ท่ีผิดแผกแปลกไปในสังคมอยูต่ลอดเวลา  เช่น  เป็ดไก่ตาย  หรือหายไปโดยไม่ทราบ
สาเหตุ  หรือมีคนในหมู่บา้นเสียชีวิตเป็นระยะๆ ยิ่งท าให้สังคมหวาดกลวั  โกรธแคน้ท่ีท าให้สังคม
เกิดความเสียหาย  ไร้ซ่ึงความสงบสุข  ส่ิงท่ีเกิดตามมาคือการลงโทษทางสังคมขั้นรุนแรงคือการ
ข่มขู่  ท  าร้ายร่างกาย  ท าลายทรัพยสิ์น  และการไล่ออกไปจากสังคม  ซ่ึงเป็นการแกไ้ขปัญหาของ
สังคมโดยท่ีทางการหรือหน่วยงานยุติธรรมทางราชการไม่ไดมี้การเขา้มามีส่วนช่วยเหลือแกไ้ขแต่
อยา่งใด  และหากสังคมกระท าการท่ีรุนแรงมากจนเกินไปอาจจะท าใหผู้ท่ี้กระท าเหล่านั้นเขา้ข่ายใน
ความผิดทางกฎหมาย  ผูค้นในสังคมเองจะเป็นผูท่ี้ เดือดร้อน  และกลบักลายเป็นผูก้ระท าผิดตาม
กฎหมายเสียเอง   
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  แต่ทว่าผลกระทบท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่สังคมอาจจะมองว่าตนเองเป็นผู ้ได้รับ
ผลกระทบมากท่ีสุด  เพราะพฤติกรรมของผปีอบไดส้ร้างความเสียหายแก่สังคม  และชุมชนเป็นอนั
มาก  แต่หากจะมองอีกด้านหน่ึงผูท่ี้เป็นผูท่ี้ได้รับผลกระทบท่ีเกิดจากปรากฏการณ์ตวัจริงตั้งแต่
เร่ิมแรกนั้นอาจจะเป็นตวัผูท่ี้ถูกกล่าวหาวา่เป็นผีปอบเอง  เพราะถูกทั้งสังคมตีตราดว้ยวิธีการต่างๆ  
เกิดความเสียหายทั้งช่ือเสียง  ทรัพยสิ์น  และเสรีภาพในการด ารงชีวิตอยู ่ ดงันั้นเม่ือเกิดเหตุการณ์
เช่นน้ีจะเป็นไปไม่ไดเ้ลยท่ีจะมองขา้มผูถู้กกระท าท่ีเป็นผูถู้กตีตราวา่เป็นผูเ้สียหายตวัจริง 
  สาเหตุของการเกิดอาชญากรรมของเร่ืองราวของผีปอบน้ีถูกมองผา่นกระบวนการ
ตีตรา  หรือทฤษฎีตีตรา  (Labeling  Theory)  ซ่ึงถือวา่เป็นเลนส์กลอ้งท่ีใชม้องปรากฏการณ์น้ี  ผูท่ี้
เป็นผีปอบ  ถึงแม้ว่าจะเป็นจริง  หรือไม่ไดเ้ป็นจริงตามค ากล่าวอา้งก็ตาม  ส่ิงท่ีไปกระตุน้ให้เกิด
ปรากฏการณ์ท่ีรุนแรงคือผูค้นในสังคมเอง  ท่ีไปบีบคั้น  หรือจ ากดัทางเดินของชีวิตบุคคลเหล่านั้น
ให้ตอ้งแสดงออกไปตามท่ีสังคมตอ้งการ  หรือตามความเช่ือของสังคม  การบีบให้มีทางเลือกท่ี
นอ้ยลง  จนตอ้งเกิดการลงโทษกนอยา่งรุนแรงในสังคมซ่ึงยากแก่การแกไ้ขในปัจจุบนั 
  ดังนั้นการท่ีความวุ่นวาย จนท าให้สังคมเกิดความไม่สงบสุข  จนอาจจะมอง
เปรียบเทียบกบัการเกิด  “อาชญากรรม”  ท่ีเกิดข้ึนในสังคมนั้น  เพราะเกิดจากพฤติกรรมของผีปอบ  
ซ่ึงลว้นเกิดจากหลกัความเช่ือท่ีสืบทอดกนัมายาวนานถือเป็นชนวนของสาเหตุของความวุ่นวาย
ทั้งหมด  รวมกนักบักระบวนการตีตราของสังคมเป็นส่วนใหญ่  จึงท าให้สังคมเกิดความวุ่นวาย
โกลาหลข้ึน  และกลายเป็นพฤติกรรมท่ีรุนแรงมากข้ึนหากปล่อยให้สังคมจดัการกันเองโดยท่ี
หน่วยงานของรัฐน่ิงเฉย  ยอ่มจะเกิดความเสียหายทั้งสองฝ่ายคือ  ผูค้นในสังคม  และผูท่ี้ถูกเช่ือว่า
เป็นผปีอบ  และปัญหาอ่ืนๆ ท่ีเป็นผลกระทบจะมีมากมายตามมาหากไม่มีแนวทางแกไ้ขท่ีเหมาะสม
จากหน่วยงานของรัฐและจากผูค้นในสังคมดว้ยกนั 
 
 2.1.5   สาเหตุของอาชญากรรมทีเ่กดิจากความเช่ือ 
 นอกจากสาเหตุต่างๆ ท่ีกล่าวมาแลว้ ก็ยงัมีสาเหตุส าคญัอีกประการหน่ึง  ซ่ึงมกัถูกมองขา้ม
และนกัวิชาการไม่ค่อยไดก้ล่าวถึง  ดงันั้นมีผูท้  าการศึกษาถึงสาเหตุน้ีนอ้ยมากในปัจจุบนั นัน่ก็คือ  
สาเหตุจากความเช่ือท าใหเ้กิดอาชญากรรมหรืออาชญากรรมท่ีเกิดจากความเช่ือ 
 ประเทือง  ธนิยผล  (2551) ไดก้ล่าวเก่ียวกบัอาชญากรรมท่ีเกิดจากความเช่ือไวว้า่ ในเร่ือง
ของความเช่ือนั้น ถือว่าเป็นส่ิงท่ีสืบทอดกนัมาจากบรรพบุรุษ แลว้ตกทอดมาถึงลูกหลาน และคน
รุ่นต่อๆ  มาจนถึงปัจจุบนั  ซ่ึงมีทั้งเร่ืองท่ีดีและไม่ดี   แมว้่าในสังคมปัจจุบนัเร่ืองของความเช่ือ
อาจจะมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของคนในสังคมลดนอ้ยลงไปมาก   แต่ความเช่ือเหล่านั้นก็ยงัเป็นท่ีรับรู้
ของผูค้นในสังคมอยู่  ท่ีความเช่ือกลายเป็นสาเหตุท าให้เกิดอาชญากรรมก็เพราะวา่มีคนสังคมเช่ือ
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ในเร่ืองราวเหล่านั้นจนแสดงพฤติกรรมหรือลงมือกระท าส่ิงเหล่านั้นออกมาตามความเช่ือ รวมทั้ง
การแสดงพฤติกรรมหรือกระท าเพื่อตอบสนองความเช่ือของผู ้อ่ืน  ซ่ึงเป็นเหตุเร่ิมต้นของ
อาชญากรรมท่ีมีผลกระทบต่อสังคมท่ีส าคญัประการหน่ึง  อาชญากรรมท่ีเกิดจากความเช่ือนั้น  มีทั้ง
การกระท าเพราะความเช่ือของตนเอง  และการกระท าเพื่อตอบสนองความเช่ือของบุคคลอ่ืน อนั
น าไปสู่อาชญากรรมท่ีมีความรุนแรงระดบัต่างๆ  ซ่ึงจะอธิบายดงัน้ี  
 เป็นการกระท าท่ีเป็นเอกลักษณ์ส่วนบุคคล  หรือกลุ่มบุคคล  ซ่ึงมีความเช่ือว่าหากได้
กระท าส่งเหล่านั้น  จะเกิดผลดีต่อตนเอง  และบุคคลอ่ืน  รวมทั้งสังคมดว้ย  ในบางคร้ัง  จึงมีการ
กระท าพฤติกรรมเหล่านั้นออกมาดว้ยหวงัประโยชน์  ซ่ึงมีความเช่ือวา่มีประโยชน์มากกวา่โทษท่ีจะ
ไดรั้บจึงไม่ไดเ้กรงกลวัต่อกฎหมาย  หรือกฎเกณฑท์างสังคมแต่อยา่งใด  คือ  
  2.1.5.1  ลักขโมยส่ิงของเพราะความเช่ือ  เช่น  การขโมยพระพุทธรูปโบราณ          
เทวรูปโบราณ  วตัถุโบราณ  หรือวตัถุมงคลเคร่ืองรางของขลงัอ่ืนๆ  ท่ีเช่ือวา่บุคคลใดไดค้รอบครอง  
จะเสริมบารมีคนผูท่ี้ครอบครอง  บุคคลคนนั้นจะมีบารมีมากยิ่งข้ึน  จะไดเ้ป็นใหญ่เป็นโตในหนา้ท่ี
การงานและเกียรติยศช่ือเสียง   ยกตวัอยา่ง  การขโมยพระพุทธรูปโบราณอายุกวา่  500  ปี  ซ่ึงแกะ
จากตน้ขนุนใหญ่  ซ่ึงเช่ือวา่  ตน้ขนุนให้พลงัส่งเสริมให้มีผูใ้หญ่สนบัสนุน  ค ้ายนั  ไม่ตกต ่า  เป็น
ตน้   
  2.1.5.2  การท าลายส่ิงของเพราะความเช่ือ  เช่น  การท าลายเทวรูปหินสลกัและ      
บนัไดหวัพญานาคดว้ยความเช่ือในเร่ืองไสยศาสตร์เก่ียวกบัดวงบา้นดวงเมือง  และการท าลายวตัถุ
โบราณเพราะเช่ือวา่จะเป็นการปลดปล่อยดวงวญิญาณของผูท่ี้รักษาอยูใ่หเ้ป็นอิสระ  เป็นตน้   
  2.1.5.3  การลกัลอบจบัสัตวป่์าสงวนเพราะความเช่ือ  เช่น  กรณีการลกัลอบจบัตวั
น่ิม  ซ่ึงเป็นสัตวส์งวนไปขายในต่างประเทศ  เพราะผูส้ั่งซ้ือเช่ือวา่เม่ือไดรั้บประทานเน้ือตวัน่ิมแลว้
จะมีพลงัทางเพศมากข้ึน  ท าให้เน้ือตวัน่ิมท่ีลกัลอบน าไปขายในประเทศจีนมีราคาสูงมากเพียงแค่
ตวัน่ิม  100  ตวัก็มีมูลค่าสูงถึง  2,000,000  บาท  (ไทยรัฐออนไลน์, 2556)  และเม่ือต ารวจตรวจจบั
อย่างเขม้งวดก็ใช้วิธีหลอกผูซ้ื้อโดยการจบัตะกวดถลกหนงัเอาเน้ือส่งไปขายแทน  หลอกว่าเป็น 
เน้ือตวัน่ิม  เพราะเน้ือคลา้ยกนัมาก  นอกจากการลกัลอบจบัสัตวป่์าสงวนแลว้  ยงัมีการลกัลอบฆ่า
เสือในสวนเสือ  เพื่อน าอวยัวะเพศของเสือไปขาย  เพราะผูซ้ื้อเช่ือวา่ไดกิ้นแลว้บ ารุงทางเพศดี 
  2.1.5.4  การการท าร้ายผูอ่ื้นเพราะความเช่ือ  เช่น  การจบัเด็กสาว  หรือการซ้ือเด็ก
สาวจากพ่อแม่  ท่ีเรียกวา่  “ตกเขียว”  เพื่อน ามาขายบริการให้ชายสูงวยัท่ีเส่ือมสมรรถภาพทางเพศ  
เพราะเช่ือกนัว่าการเปิดบริสุทธ์ิเด็กสาวจะท าให้สมรรถภาพทางเพศดีข้ึน  หรือ  การท่ีแม่ท าร้าย
ร่างกายลูกสาวท่ีเกิดปีขาลบ่อยๆ  ดว้ยการเฆ่ียนตี  เพราะเช่ือวา่เด็กผูห้ญิงท่ีเกิดปีขาลจะให้โทษแก่
พอ่แม่  เพื่อนบา้นทนดูพฤติกรรมโหดไม่ไหวจึงไดแ้จง้ต ารวจ  เป็นตน้ 



44 

  2.1.5.5  การฆ่าผูอ่ื้นเพราะความเช่ือ  เป็นอาชญากรรมท่ีร้ายแรง  ซ่ึงผูก้ระท า
อาจจะกระท าคนเดียว  หรือร่วมกนัลงมือหลายคนและเหยื่อของผูถู้กฆ่าน้ีก็อาจจะมีคนเดียวหรือ
อาจจะมีหลายคน  นบัเป็นอาชญากรรมท่ีน่ากลวั  ร้ายแรง  และมีผลต่อสังคมเป็นอยา่งมาก  ตวัอยา่ง
การฆาตกรรมผูอ่ื้นเพราะความเช่ือ  ซ่ึงเป็นเร่ืองจริงท่ีเกิดข้ึนในอดีต  ไดแ้ก่  การฆ่าแม่มดในทวีป
ยโุรประหวา่งศตวรรษท่ี  15  ถึง  17  (เร่ิมปรากฏหลกัฐานการฆ่าแม่มดในปี  ค.ศ.  1482)  เกิดความ
เช่ือเร่ืองซาตานซ่ึงเป็นฝ่ายตรงขา้มกบัพระเจา้  ตามความเช่ือนั้นซานตานมีบริวารคือ  พ่อมด-แม่มด  
ซ่ึงเป็นคนชัว่ร้ายคอยท าร้ายคนทัว่ไปดว้ยยาพิษ  มนตด์ า  พลงัร้าย  ต่างๆ  ความเช่ือน้ีถูกระตุน้ปลุก
เร้าใจจากนกับวชหลายคนในสมยันั้น  จึงเกิดการกระบวนการล่าแม่มด-พ่อมด  เช่น  การใชม้า้แยก
ร่าง  เผาทั้งเป็น  แขวนคอ  เป็นตน้  ดงัปรากฏภาพวาดไวจ้นถึงปัจจุบนั  การฆ่าพ่อมด-แม่มด  เป็น
อาชญากรรมท่ีแพร่หลายไปทัว่ทุกเมืองในยุโรปตลอดเวลา  200  กว่าปี  มีคนถูกฆ่าอย่างทารุณ
โหดร้ายเป็นจ านวนมากหลาหม่ืนคน  ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิง  การกระท าดงักล่าวมกักระท าอยา่ง
เปิดเผยต่อหนา้สาธารณะชน  คนในชุมชนก็พากนัมามุงดู  หลายคนยงัช่วยการท าร้าย  ปากอ้นหิน  
ไข่เน่า  ใส่เหยื่อท่ีถูกกล่าวหาว่าเป็นพ่อมด-แม่มด  บุคคลกรฝ่ายบริหารบา้นเมืองและกระบวนการ
ยุติธรรมส่วนใหญ่วางเฉย  และมีนักบวชบาทหลวงเป็นสักขีพยานในการลงโทษพ่อมด-แม่มด  
เหล่านั้นภาพเหตุการณ์การตดัสินโทษ 
 ในปัจจุบนัในการฆาตกรรมหรือการเจาะจงจะท าร้ายผูอ่ื้นให้ถึงชีวิตท่ีเกิดจากความเช่ือก็ยงั
ปรากฏการณ์ข้ึน  แต่มีพฤติกรรมของความเช่ือปรับไปตามความเจริญทางวตัถุและเทคโนโลย ี 
ไดแ้ก่  การเผยแพร่ค าสอนหรือขอ้มูลท่ีผิด  เพื่อให้คนหลงผิดโดยการไดรั้บฟัง  รับรู้  ซ ้ าๆ  บ่อยๆ  
เสมอๆ  เป็นเวลานาน  ซ่ึงท าไดใ้นยคุสมยัน้ีในเทคโนโลยกีารส่ือสารท่ีเจริญ  ประกอบกบัการสร้าง
ความเช่ือศรัทธาในตวัผูเ้ผยแพร่ท่ีตั้งตวัเป็นผูน้ าอุดมการณ์  หรือผูน้ าทางจิตวิญญาณ  หรือเจา้ลทัธิ  
ท าใหค้นจ านวนมาก   เขา้มาเป็นพรรคพวกหรือสาวกร่วมแนวคิด  สมคัรใจท่ีจะกระท าผิดในการฝ่า
ฝืนกฎหมายจนถึงขั้นมุ่งสังหารคนจ านวนมาก  ทั้ งท่ีคนเหล่านั้นไม่เคยรู้จักกัน  ไม่เคยมีเร่ือง
บาดหมางใดๆ  ต่อกนัเลย  ผูถู้กท าร้ายเป็นเหยื่อผูเ้คราะห์ร้ายท่ีบงัเอิญเขา้มาอยู่ในเหตุการณ์ท่ีคน
หลงผิดจะท าก่อการร้ายตามท่ีผูน้ าหรือเจา้ลัทธิสั่งการให้ท า  ตวัอย่าง  กรณีลัทธิโอมชินริเคียว  
(Aum  Shinrsi  Kyo)  เป็นลทัธิความเช่ือท่ีท่ีมีผูน้ าช่ือ  “อาซาฮาระโซโต”  ซ่ึงอา้งว่าเขาไดเ้ป็น
ผูส้ าเร็จหลุดพน้แล้ว  หลงัจากท่ีเขาได้เดินทางไปศึกษาธรรมะ    แถบเทือกเขาหิมาลยัใน  ค.ศ.  
1987  และเขาไดต้ั้งช่ือสมาคมวา่  “โอมชินริเคียว”  ช่ือน้ีมาจากค าว่า  “โอม”  ในศาสนาฮินดู  ซ่ึง
หมายถึงพระพรหม  พระศิวะ  พระนารายณ์  ผูเ้ป็นเทพเจา้สูงสุดในศาสนาฮินดู  อาซาฮาระโซโค  
ประกาศใหส้าวกเช่ือวา่เขาคืออวตารปางหน่ึงของพระศิวะ  ซ่ึงเป็นจอมเทพผูมี้อิทธิฤทธ์ิ ยิง่นกั  ทรง
พลงัท าลายโลกได ้ ประกอบกบัท่ีเขาไดแ้สดงโชวป์าฏิหาริยล์อยตวัได ้ ปล่อยแสงออกจากตวัได ้ 
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จึงมีคนหลงเช่ือศรัทธาจ านวนมากมาย  เฉพาะในประเทศญ่ีปุ่นมีสาวกของลทัธิน้ีมีถึง  30,000  คน  
และยงัมีผูศ้รัทธายอมเป็นสาวกในต่างประเทศต่างๆ  มีหลายประเทศจ านวนประมาณ  40,000-
60,000  คนส่วนใหญ่ของสาวกก็มีคนมีความรู้สูง  มีฐานะทางเศรษฐกิจดีจ านวนมากรวมทั้งบุคคล
ทางการเมืองหลายคน  ได้แก่  รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม  รัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  รัฐมนตรีกระทรวงประชาสัมพันธ์  รัฐมนตรีกระทรวงการก่อสร้าง  รวมทั้ ง
ผูท้รงคุณวุฒิในสาขาอาชีพต่างๆ  อีกมากมาย  แต่แลว้ไม่ก่ีปีต่อมาก็มีสาวกหลายคนเร่ิมคิดไดแ้ละ
เร่ิมมีการถอนตวัออกจากลทัธิ  เจา้ลทัธิจึงส่งสาวกไปฆ่าหลายราย  องค์กรของลัทธิได้คน้ควา้
ศึกษาวิจยั  ผลิตสารพิษช่ือ  “ซาลิน”  ซ่ึงเป็นของเหลวไร้สี  สารน้ีมีพิษร้ายแรงท าให้คนท่ีได้รับ
สารพิษหรือสูดดมถึงตายได ้ ไม่อยา่งนั้นก็เป็นเป็นอมัพาต  หรือหลบัไม่ต่ืน  ดว้ยความศรัทธาในตวั
เจา้ลทัธิ  โอมชินริเคียวก่ออาชญากรรมร้ายแรงต่อเพื่อร่วมชาติ  ในวนัท่ี  20  มีนาคม  ค.ศ.  1995 
เวลา  8  โมงเช้า  ซ่ึงเป็นช่วงเวลาเร่งด่วนของชาวญ่ีปุ่นจะเดินทางไปท างานตอนเช้า  ณ  สถานี
รถไฟใตดิ้น  ซ่ึงมีรถไฟใตดิ้นวิง่ถึง  5  สาย  มีผูค้นจ านวนมาก เดินพลุกพล่านอยา่งรีบเร่งนั้น  สาวก
ของลทัธิโอชนริเคียวไดน้ ากระเป่าท่ีบรรจุแก๊สซารินเหลวมาวางแลว้ท าการเจาะกระเป๋าให้แตกออก  
โดยใช ้ร่มปลายแหลมท าใหพ้ิษแพร่กระจายออกมาและแพร่กระจายไปทัว่บริเวณสถานีซ่ึงอยูใ่ตดิ้น     
การกระจายของแก๊สพิษจึงเขม้ขน้และเพราะไม่อาจระเหยไปสู่อากาศอนักวา้งภายนอกได้  คน
จ านวนมากในสถานีจึงสูดดมแก๊สพิษจ านวนมากถึง  5,510  คนเป็นโศกนาฏกรรมท่ีร้ายแรงของ
โลก  นบัเป็นการฆาตกรรมอยา่งไม่เลือกตวัเหยือ่คร้ังใหญ่ท่ีสุดหลงัจากสงครามโลกคร้ังท่ี  2  สร้าง
ความต่ืนตระหนก  ไปทัว่โลก  ในการน้ีหลงัจากเจา้ลทัธิถูกจบัตวัไดห้ลงัจากหลบหนีไป  ถูกศาล
พิพากษาตดัสินประหารชีวติโดยการแขวนคอ  เจา้ลทัธิ  พร้อมพร้อมสาวกอีก  12  คน 
 ท่ีกล่าวมาเป็นการก่ออาชญากรรมฆ่าผูอ่ื้นเพราะความเช่ือในลทัธิ  จึงท าให้สาวกท าการ
ฆาตกรรมตามค าสั่งของผูน้ าลัทธิ  แต่ก็มีอีกหลายลัทธิท่ีผูน้  าลัทธิสั่งให้ฆ่าตวัตายหมู่  ซ่ึงเป็น
เหตุการณ์ท่ีเกิดไดย้ากยิ่งคนจ านวนมากจะพร้อมใจกนัฆ่าตนเอง  แต่เพราะมีความเช่ือร่วมกนัจึง
สามารถท าไดด้งัเช่น  กรณีลทัธิ  The  People’s  Temple  ของนายจิมโจนส์  ท่ีเขาไดใ้ชส้าวกเกือบ
พนัคนพร้อมใจกนักินยาไซยาไนด์  (Cyanide)  ตายท่ีประเทศกาน่า  ในปี  ค.ศ. 1978 (ไทยรัฐ
ออนไลน์, 2553) ลทัธิ  The  Branch  Dravidians  มีนาย  David  Koresh  เป็นเจา้ลทัธิเผาตวัตาย
พร้อมสาวก  83  คน  ท่ีเมือง  Waco  รัฐเทคซสั  ประเทศสหรัฐอเมริกา  ในปี  ค.ศ. 1993  และลทัธิ  
Solar  Temple  สาวกพร้อมใจกนัยงิตวัตาย  73  คน  ท่ีเมือง  Quebec  ประเทศแคนนาดา  ในปี  ค.ศ.  
1994  (ผูจ้ดัการออนไลน์,  2557) 
 จากเหตุการณ์ท่ีกล่าวมาจะเห็นไดว้่าเกิดอาชญากรรมทัว่ๆ  ไปจนถึงอาชญากรรมร้ายแรง
ถึงขั้นกระท าฆาตกรรมจ านวนมาก  และฆ่าตวัตายหมู่  ลว้นมีสาเหตุมาจากความเช่ือท่ีถูกใช้เป็น



46 

เคร่ืองชกัน า  บิดเบือน  ให้คนจ านวนมากเห็นผิดเป็นชอบ  ขอ้ดีของความเช่ือมีหลายประการ  และ
ขอ้หน่ึงคือ  ความเช่ือท าให้เกิดสามคัคีในหมู่คนท่ีเช่ือเหมือนกนั  ถา้น าไปใช้ในทางท่ีดีก็จะเกิด
ประโยชน์มหาศาล  แต่ถา้สามคัคีในการกระท าท่ีผิด  โดยมีความเช่ือเป็นแรงขบัเคล่ือน  ก็จะท าให้
เกิดอาชญากรรมท่ีร้ายแรงซ่ึงเป็นภยัอยา่งยิง่ต่อสังคม 
  

2.2   แนวคดิเกีย่วกบัการลงโทษทางสังคม  (Social Sanction) 
  
 จนัทร์เพ็ญ  อมรเลิศวิทย ์ (2542) ไดอ้ธิบายไวว้่า  สิทธานุมติั  (Sanction)  เป็นกลไกหรือ
วิธีการควบคุมทางสังคมท่ีถูกสร้างข้ึนมาเพื่อเป็นบรรทดัฐานในการปฏิบติัตวัของสมาชิกในสังคม  
ซ่ึงการควบคุมทางสังคมมีทั้ง  การควบคุมแบบเป็นทางการ  (Formal  Social  Control)  และการ
ควบคุมแบบไม่เป็นทางการ  (Informal  Social  Control)  กล่าวคือ  การควบคุมแบบเป็นทางการ 
(Formal Social  Control)   เป็นการเขา้มาควบคุมสังคมโดยรัฐ  ซ่ึงวิธีการออกกฎหมาย  หรือการให้
หน่วยงาน  สถาบนั  องค์กรต่างๆ  ของรัฐเป็นผูด้  าเนินการ  ซ่ึงมีรูปแบบวิธีการท่ีแน่นอนชดัเจน  
และข้ึนอยู่กบัความรุนแรงการกระท า  และส่ิงท่ีเสียหายจากผลของการกระท า  เช่น  การตดัสิทธ์ิ  
ยุบเพิกถอน  เสียค่าปรับ  ถูกยึดทรัพยสิ์น  จ  าคุก  ประหารชีวิต  และเนรเทศออกจากสังคม  ซ่ึง
สามารถกระท าไดเ้พราะมีกฎหมายรองรับในการลงโทษทั้งหมด  และการควบคุมท่ีไม่เป็นทางการ  
(Informal Social  Control)  เป็นการสร้างกฎเกณฑ์ข้ึนมาโดยสมาชิกในสังคมดว้ยกนั  เพื่อควบคุม
พฤติกรรมและสร้างหลกัการในการปฏิบติัตวัของผูค้นในสังคม  ซ่ึงสามารถกระท าไดใ้นหลาย
ระดบัด้วยกนั  เช่น  ครอบครัว  ญาติพี่น้อง  เพื่อนบา้น  กลุ่มคน  และในการควบคุมทางสังคม
ประเภทน้ีไดมี้วธีิการในการควบคุมสังคมหลายวิธีการดว้ยกนั  เช่น  ซุบซิบนินทา  หวัเราะเยาะเยย้  
เหยียดหยามดูแคลน  ปฏิเสธไม่ยอมคบหา  ขบัให้พน้จากสังคม  กระบวนการทางสังคมเหล่าน้ีท า
ใหส้มาชิกในสังคมมีพฤติกรรมอยูภ่ายใตข้อบเขตของบรรทดัฐานทางสังคม  เพื่อคงไวซ่ึ้งความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของสังคมโดยทัว่ไป   
 ด้วยการควบคุมทางสังคม  หรือสิทธานุมติัท่ีถูกสร้างข้ึนมีอยู่ด้วยกัน  2  รูปแบบ  คือ   
สิทธานุมติัเชิงบวก  (Positive  Sanction)  คือการเนน้การตอบแทน  หรือให้รางวลัแก่ผูก้ระท าคุณ
งามความดี  ปฏิบติัตามบรรทดัฐานของสังคม  มีพฤติกรรมท่ีถูกยอมรับว่าเหมาะสม  ด้วยวิธีการ
ต่างๆ  เช่น  ยิ้มแยม้  ปรบมือ  ยกย่องสรรเสริญ  ให้รางวลั  ประกาศเกียรติคุณ  เล่ือนต าแหน่งให้
สูงข้ึน  ซ่ึงเป็นวิธีการในการยกย่องหรือท าให้เห็นว่าคนดี  หรือผูมี้ความประพฤติดีควรไดรั้บส่ิง
ตอบแทนในเร่ืองท่ีดีๆ  จากสังคม   และสิทธานุมติัเชิงลบ  (Negative  Social  Control)  คือเนน้การ
ลงโทษทณัฑ์แก่ผูก้ระท าผิด  หรือผูมี้ความประพฤติท่ีไม่เหมาะสมต่อกฎระเบียบ  ของสังคม  หรือ
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กฎหมายของรัฐ  ซ่ึงวธีิการลงโทษก็มีหลายระดบัแตกต่างกนัไปตามความรุนแรงของการกระท าผิด  
และผลกระทบท่ีเกิดขากการกระท าผิด  เช่น  การหัวเราะเยาะเยย้  ซุบซิบนินทา  ขบัไล่ไสส่ง  รุม
ประชาทณัฑ ์ สั่งลงโทษปรับ  กกัขงั  จ  าคุก  กกักนั  ไล่ออกไปจากสังคม  และประหารชีวติ 
 สิทธานุมติัทางสังคม  (Social  Sanction)  คือกระบวนการหรือวิธีการสร้างระบบการ
ควบคุมทางสังคมอยา่งไม่เป็นทางการ  (Informal  Social  Control)  ซ่ึงจะสามารถกระท าไดใ้น
หลาย วิธีของบุคคลท่ีเป็นสมาชิกในสังคม  ทั้งระดบัครอบครัว  เพื่อนบา้น  และกลุ่มคนในสังคม       
สิทธานุมติัทางสังคมเป็นกฎเกณฑ์ของสังคมท่ีสร้างข้ึนมาบงัคบัสมาชิกในสังคมให้ปฏิบติัใน
บรรทดัฐานท่ีดีงาม  และลดความขดัแยง้ภายในสังคม  ซ่ึงรวมไปถึง  “การลงโทษทางสังคม”  ดว้ย 
 การลงโทษทางสังคม  เป็นกระบวนการท่ีถูกน ามาใชก้บั คนท่ีไม่ท าตามจารีตประเพณีหรือ
บรรทดัฐานท่ีสังคมยอมรับซ่ึงอาจจะยงัไม่มีหลกัฐานพอท่ีจะท าให้ไดรั้บผลบงัคบัทางกฎหมายได ้ 
ส าหรับคนท่ีประพฤติตนไม่ดีดงักล่าวก็จะถูกสังคมลงโทษ  ซ่ึงมีวิธีการลงโทษหลายแบบ  เช่น  
การซุบซิบนินทา  การปฏิเสธไม่ยอมคบหา  การถูกต่อตา้นทางสังคม  การไม่ร่วมกิจกรรมใดๆ  จาก
สังคมหรือเรียกวา่การคว  ่าบาตร  การกีดกนัออกจากสังคม  การข่มขู่  หรือ  การท าร้ายจากบุคคลใน
สังคม  และการขบัไล่ออกไปจากสังคม 
 ในการลงโทษทางสังคมท่ีเกิดข้ึนในปรากฏการณ์ของผีปอบน้ี  ถือวา่เป็นกลไกส่วนหน่ึงท่ี
ถูกสร้างข้ึนจากกระบวนการตีตรา  (Labeling  Process)  ซ่ึงเป็นปฏิกิริยาของสังคมท่ีมีต่อบุคคลท่ี
ถูกกล่าวหาว่าเป็นผีปอบ  การลงโทษทางสังคมน้ีถือว่ามีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการท่ีจะท าให้บุคคล
ธรรมดากลายเป็นบุคคลท่ีมีพฤติกรรมเบ่ียงเบน  (Deviance) ไป  การท่ีสังคมมีพฤติกรรม  หรือ
ปฏิกิริยาในทางลบต่อบุคคลท่ีถูกกล่าวหาว่าเป็นผีปอบนั้นเพราะเช่ือว่าบุคคลดงักล่าวเป็นเจา้ของ    
ผปีอบท่ีอาละวาดอยูใ่นสังคมในขณะนั้น  ซ่ึงไดส้ร้างความเดือดร้อนวุน่วายแก่สังคมเป็นอยา่งมาก  
ด้วยเหตุน้ีการท่ีจะสามารถจดัการกบัวิญญาณผีปอบโดยตรงก็คงยากท่ีจะเป็นไปได้  ดงันั้นการ
เพ่งเล็งไปท่ีผูท่ี้ถูกเช่ือว่าเป็นเจา้ของผีปอบซ่ึงถือเป็นผูดู้แลวิญญาณผีปอบเหล่านั้นจึงเป็นวิธีการ
เดียวท่ีผูค้นธรรมดาสามญัพึงกระท าได้  ด้วยเหตุน้ีพฤติกรรม  และปฏิกิริยาต่างท่ีเกิดข้ึนอย่าง
ต่อเน่ืองและรุนแรงส่วนมากจะเป็นเร่ืองท่ีไม่ค่อยเป็นผลดีต่อผูถู้กกล่าวหาซกัเท่าไหร่  เช่น  การงด
เวน้การพดูจาปราศรัยดว้ย  การท าตวัเฉยชาไม่ยินดียินร้ายกบับุคคลท่ีถูกกล่าวหาวา่เป็นผีปอบ  การ
ใชว้าจาด่าทอ  เสียดสี  เพื่อให้อบัอาย  การใชกิ้ริยาท่ีเป็นเสมือนการไม่ตอ้นรับ  และการมีกิริยาท่ีดู
แลว้เหมือนมีความรังเกียจ  และหวาดกลวัต่อบุคคลท่ีถูกกล่าวหาอย่างเห็นไดช้ดั  เหล่าน้ีเป็นการ
ลงโทษทางสังคมท่ีถือวา่เป็นการเร่ิมตน้ของปฏิกิริยาของผูค้นในสังคมต่อผูถู้กกล่าวหาวา่เป็นผีปอบ  
เม่ือเกิดสังคมแสดงออกถึงการไม่ยอมรับ  หรือเกลียดกลวั  และหวาดระแวงอยา่งเห็นไดช้ดับุคคลท่ี
ถูกกล่าวหาจะตอ้งพยายามปรับพฤติกรรมตวัเองเพื่อหลีกให้พน้พฤติกรรมของสังคมเหล่านั้นให้ได ้ 
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จึงกลายเป็นว่าพฤติกรรมของผูท่ี้ถูกกล่าวหาเปล่ียนแปลงไปในทางลบ  คือการหลบหนา้ ไม่ยอม
พบปะผูค้น  การร่วมท ากิจกรรมกบัสังคมน้อยลง   จึงท าให้สังคมเกิดความเช่ือมากยิ่งข้ึนในเร่ือง
การเป็นผปีอบของบุคคลท่ีถูกกล่าวหานั้น  ดงันั้นการลงโทษทางสังคมจะเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  และ
มีความรุนแรงเพิ่มข้ึนเป็นล าดับ  เช่น  การข่มขู่ท  าร้ายร่างกาย  การพยายามท าลายทรัพย์สิน
บ้านเรือน  ด้วยการลงโทษทางสังคมท่ีรุนแรงอาจจะมีผลท าให้ผูท่ี้ถูกกล่าวหาว่าเป็นผีปอบ  
กลายเป็นผูท่ี้ถูกเช่ือวา่เป็นผีปอบอยา่งจริงจงั  ดงันั้นอาจจะมีผลกระทบอยา่งรุนแรงต่อผูท่ี้ถูกเช่ือวา่
เป็นผีปอบ  เช่น  การตอ้งหลบล้ีหนีหน้าไม่ยอมออกจากบา้นเรือน  การไม่ออกไปไหนมาไหนไม่
ร่วมสังคมสมาคมกบับุคคลอ่ืน  หรืออาจจะท าใหมี้ผลต่อภาวะจิตใจจนท าให้กลายเป็นคนเสียสติไป
เลยก็ได ้ แต่การท่ีบุคคลท่ีถูกเช่ือวา่เป็นผีปอบมีพฤติกรรมเช่นน้ียิ่งท าให้ผูค้นในสังคมตอ้งพยายาม
หาวิธีการเพื่อจดัการกบัผีปอบอย่างจริงจงั  เพื่อความสงบสุขของสังคมดว้ยวิธีการขบัไล่ผูท่ี้ถูกเช่ือ
วา่เป็นผีปอบออกไปให้พน้จากสังคมโดยถาวร  ซ่ึงเป็นวิธีการสุดทา้ยของการลงโทษทางสังคมใน
ปรากฏการณ์เร่ืองผปีอบ 
 การท่ีบุคคลในสังคมกระท าการด้วยแนวทางของสังคมเองอาจจะช่วยแก้ไขปัญหาของ
สังคมได ้ แต่ทวา่การแกไ้ขนั้นเป็นการแกไ้ขไม่ถูกวิธี  หรือไม่ไดเ้ป็นการแกไ้ขให้ปัญหาท่ีเกิดข้ึน
เสร็จส้ินไปแบบเบ็ดเสร็จ  ยิ่งกว่านั้นกลบัท าให้เกิดปัญหาอ่ืนๆ ตามมาจากการแกไ้ขปัญหาของ
สังคมดว้ยแนวทางการลงโทษทางสังคมอีกดว้ย  การแกไ้ขปัญหาดว้ยวิธีการเช่นน้ีเป็นเสมือนการ
ทิ้งปัญหาใหผู้ท่ี้ถูกเช่ือวา่เป็นผปีอบตอ้งเป็นผูแ้กไ้ขโดยล าพงัโดยท่ีสังคมไม่ไดส้นใจในปัญหาของ
บุคคลอ่ืนเลยนอกจากการท่ีพยายามจะผลกัปัญหาเหล่านั้นให้พน้ไปจากตนเองเท่านั้น  และการ
กระท าดงักล่าวยงัเป็นการดูหม่ิน  เหยียดหยามศกัด์ิศรี  ถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของบุคคล
อ่ืน  และบางวธีิการของการลงโทษทางสังคมยงัเป็นการกระท าท่ีผดิต่อหลกักฎหมายอีกดว้ย 
 ดงันั้นการลงโทษทางสังคมอาจจะเป็นการลดภาระของกระบวนการยุติธรรมอย่างเป็น
ทางการของหน่วยงานภาครัฐได้ในบางคร้ัง  แต่ก็ไม่อาจจะแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสมในปัญหาบางอยา่ง  หรือปรากฏการณ์บางประเภท  การอาศยัหลกักฎหมาย  ความรู้ในทาง
วิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเข้ามาช่วยระงับยบัย ั้งไม่ให้เกิดการลงโทษทางสังคมท่ี
รุนแรง  โดยการบูรณาการหลกัการดา้นกฎหมาย  และกฎเกณฑ์ทางสังคม  เขา้ดว้ยกนัเพื่อความ
ยุติธรรมทั้งสองฝ่าย  และอาศยัความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นเคร่ืองมือในการช่วยเหลือ  และตอ้ง
อธิบายใหส้ังคมเขา้ใจในวิธีการต่างๆ อยา่งชดัเจน  เพื่อให้ทั้งสังคม  และหน่วยงานภาครัฐสามารถ
ด าเนินการแกไ้ขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนควบคู่กนัไปอยา่งไร้ขอ้บกพร่อง  และอุปสรรคในการท างาน
ร่วมกนั 
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2.3   แนวคดิเกีย่วกบัสิทธิมนุษยชน 
 
 ในปัจจุบนั  กระแสความคิดเร่ืองสิทธิมนุษยชนได้กลายเป็นกระแสใหญ่ของโลก  ใน
ประเทศต่างๆ  มีบุคคล  กลุ่ม  องคก์รทางการเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคมจ านวนไม่นอ้ยท่ีลุกข้ึนมา
พูด  เขียน  และเคล่ือนไหวเรียกร้อง  ปกป้อง  คุ ้มครอง  ส่งเสริม  และต่อตา้นการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนดว้ยรูปแบบวิธีการต่างๆ  ก่อรูปในขบวนการสิทธิมนุษยชนท่ีนบัวนัจะขยายตวัเติบใหญ่
เป็นพลังทางการเมืองหน่ึงของประเทศไทย  และท่ีส าคัญ  สิทธิมนุษยชนกลายเป็นหลักทาง
การเมืองและการปกครองอยา่งหน่ึงของรัฐและสังคมไทย  (จรัญ  ดิษฐาอภิชยั, 2550: 1) 
 
 2.3.1   ความหมายของค าว่าสิทธิมนุษยชน 
 ค าวา่  “สิทธิมนุษยชน”  (Human  Rights)  เป็นท่ีรู้จกัและแพร่หลายนบัตั้งแต่ไดมี้การก่อตั้ง
องค์การสหประชาชาติเป็นตน้มา  และมีค าอ่ืนท่ีมีความหมายใกลเ้คียงกบัค าว่ามนุษยชนปรากฏ
แพร่หลายอยู่ดว้ยกนั  ไดแ้ก่  สิทธิธรรมชาติ  (Natural  Rights)  สิทธิขั้นพื้นฐาน  (Fundamental  
Rights)  และสิทธิความเป็นมนุษย ์ (Right  of  Human)  เป็นตน้  แมว้า่ในกฎบตัรสหประชาชาติจะ
ได้กล่าวถึงสิทธิมนุษยชนไวใ้นท่ีต่างๆ  หลายแห่ง  แต่ก็มิได้จ  ากัดความหมายของค าว่าสิทธิ
มนุษยชนไวแ้ต่อยา่งใด  ถา้จะแปลความหมายตรงตวัตามอกัษร  “สิทธิมนุษยชน”  หมายถึง  สิทธิ
ความเป็นมนุษย์  ผูท่ี้เป็นมนุษย์ย่อมมีสิทธ์ิดังกล่าวตั้งแต่เกิดจนตายโดยปราศจากเง่ือนไขหรือ
ขอ้จ ากดัทางกฎหมาย  (อุดมศกัด์ิ  สินธิพงษ,์ 2553:  15) 
 จรัญ  ดิษฐาอภิชยั  (2550)  ไดก้ล่าวว่าจากการท่ีส ารวจเอกสารทั้งกฎบตัร  กฎหมาย  และ
เอกสาร  หนงัสือเก่ียวกบัสิทธิมนุษยชนขององคก์ารระดบันานาชาติ  ระดบัภูมิภาค  และระดบัชาติ  
ส่วนใหญ่จะท าใหค้วามหมายกวา้งๆ  วา่  “สิทธิมนุษยชน”  เป็นสิทธิของมนุษยชนบนโลก ไม่แบ่ง
เช้ือชาติ  ชนชาติ  ประเทศ  เพศ  ผวิพรรณ  ภาษา  วฒันธรรม  สติ  ปัญญา  ความสามารถ  ฐานะทาง
เศรษฐกิจ  สังคมและการเมือง  ท่ีจะด าเนินชีวิตอยา่งมีศกัด์ิศรี  มีอิสรภาพ   เสรีภาพ  เสมอภาค  มี
ชีวิตท่ีดี  มีสิทธ์ิท่ีจะแสวงหาปัจจยัมาด ารงชีพ  ไดรั้บการยอมรับจากสังคมและการปฏิบติัจากรัฐ
อยา่งเหมาะสม  อนัเป็นความจ าเป็นและตอ้งการของมนุษยทุ์กคนในการด าเนินชีวิตทั้งทางส่วนตวั
และสังคม  สิทธิมนุษยชนติดตวัมาตั้งแต่เกิด  มีลกัษณะเป็นสากล  (Universality)  เพราะมนุษยทุ์ก
คนมีลักษณะโดยพื้นฐานเหมือนกนัมีร่างกาย  จิตใจ  เลือดเน้ือ  หู  ตา  จมูก  แขน  ขา  มีความ
ตอ้งการอาหาร  ท่ีอยู่อาศยั  เส้ือผา้  ยารักษาโรค  รู้ร้อน  รู้หนาว  เจ็บ  ปวด  ฯลฯ  ไม่ว่าหญิงหรือ
ชาย  ผวิด า  ผิวขาว  คนยุโรป  คนเอเชีย  คนอเมริกา  หรือคนไทย  ฯลฯ  และเป็นสิทธิท่ีเกิดแต่เน้ือ
ตวัร่างกาย  ตั้งแต่หวัจรดเทา้  เช่น  สิทธิในความคิด  สิทธิในการดู  การฟัง  การเรียนรู้  ใช้ปากพูด
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และกิน  ใช้ร่างกายสัมผสั  แต่งตวั  มีบา้นเป็นท่ีอยู่อาศยั  พกัผ่อน  นอนหลบั  มีใจรักชอบ  และ
ภายนอกร่างกาย  เพศ  ผิวพรรณ  ยงัมีความ  เติบโต  และการด าเนินชีวิตในสังคม  ภาษา  เช้ือชาติ  
ศาสนา   วฒันธรรม  ความสัมพนัธ์ในสังคม  การผลิตทางเศรษฐกิจ  กิจกรรมทางการเมือง  ลกัษณะ
ของมนุษยจึ์งจึงถูกก าหนดมาจากสังคมเศรษฐกิจและการเมืองการปกครองของรัฐหน่ึงๆ  มนุษยจ์ะ
มีชีวิตท่ีดีหรือไม่ดี  ย่อมเกิดข้ึนกับลักษณะสภาพของสังคมท่ีคนเรามีชีวิตอยู่  ความสัมพนัธ์
เก่ียวขอ้งกบัสังคมและรัฐ  สิทธิมนุษยชนจึงไม่ไดมี้แต่สิทธิส่วนบุคคล  หากยงัเป็นสิทธิพลเมือง  
สิทธิทางการเมือง  สิทธิทางเศรษฐกิจ  สังคมและวฒันธรรมอีกดว้ย  ซ่ึงสิทธิเหล่าน้ียงัมีความพนัธ์
เก่ียวขอ้งเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัแบ่งแยกมิได ้
 ความหมายของสิทธิมนุษยชนท่ีกล่าวมาแลว้น้ี  มิไดม้าจากแนวคิดหรือนกัปราชญ์คนใด
คนหน่ึง  หรือกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง  หากค่อยๆ  พฒันามาจากความคิดความเขา้ใจต่อธรรมชาติ  และ
ลกัษณะของมนุษยข์องคนเราจากความคิดหรือค าสอนเก่ียวกบัมนุษยข์องศาสนาและความคิดของ
นกัปราชญ ์ ววิฒันาการของระบบความคิด  ความเช่ือทางการเมือง  และการเปล่ียนแปลงของสังคม  
เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศต่างๆ  ทั่วโลกในหลายร้อยปีท่ีผ่านมา  อาทิ  ความคิด
มนุษยธรรม  (Humanism)  โดยเฉพาะความคิดสิทธิตามธรรมชาติ  (Natural Right)   ของกลุ่ม
นกัปราชญแ์สงสวา่ง  (Enlightenment)  ในยุโรป  ซ่ึงแพร่หลายในศตวรรษท่ี 18  นกัปราชญก์ลุ่มน้ี
มี Hobbes  และ  Locke   ในองักฤษ  Montesquieu  และ  Rousseau  ในฝร่ังเศส  เป็นตวัแทน  
แนวความคิดทางปรัชญาทางท่านเหล่าน้ีเนน้ท่ีเหตุผล  ถือเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์  ถือเอาความรู้
ทางวทิยาศาสตร์เป็นความความกา้วหนา้ทางจิต  และความเจริญของมนุษย ์ และเสนอทฤษฎีสัญญา
ประชาคมเป็นตน้ก าเนิดของสังคมมนุษย ์ และความคิดสิทธิตามธรรมชาติเป็นหลกัพื้นฐานทาง
การเมืองและกฎหมาย 
 ความคิดประการหลงัน้ีเป็นการสืบทอดและพฒันาค าสอนเก่ียวกบัสิทธิตามธรรมชาติของ
นกัปราชญก์รีกและโรมนั  ท่ีถือวา่สรรพส่ิงตามธรรมชาติด ารงเคล่ือนไหวอย่างมีกฎเกณฑ์  มีดวง
อาทิตย ์ มีฤดูกาล  มีกลางวนัแลว้ก็กลางคืน  น ้าไหลลงท่ีต ่า  ขวา้งกอ้นหินข้ึนฟ้าจะตกลงดิน  หวา่น
เมล็ดพืชในไร่นาท่ีมีน ้าและอุณหภูมิเหมาะสมจะงอกเป็นตน้กลา้  ฯลฯ  มนุษยก์็เช่นเดียวกนั  มีชีวิต
และด ารงอยูไ่ดต้ามธรรมชาติ  มีเกิด  เติบโต  และตาย  เม่ือหิวตอ้งกินอาหาร  ง่วงตอ้งนอน  เหน่ือย
ตอ้งพกัผ่อน    ร่างกายถูกของแข็งมากระทบตอ้งเจ็บ  อยู่ในอากาศร้อนตอ้งมีความเยน็มาดบั  ตา
เห็นอะไรก็จะมีความรู้สึกนึกคิด  ฯลฯ  ภาวะและสภาพของการด ารงและด าเนินชีวิตตามกฎ
ธรรมชาติน้ี  เป็นบ่อเกิดของสิทธิบางอยา่งท่ีติดตวัมาตั้งแต่เกิดและพรากจากมนุษยมิ์ได ้ เป็นสิทธิ
ของมนุษย์ทุกคน  เช่น  สิทธิในชีวิต  สิทธิเสรีภาพ  สิทธิในทรัพยสิ์น  สิทธิท่ีจะมีความมัน่คง
ปลอดภยั  สิทธิในการแสวงหาความสุข  สิทธิต่อตา้นระบบกดข่ี  ซ่ึงเรียกวา่  “สิทธิมนุษยชน” 
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 2.3.2   สิทธิทีจ่ะปลอดจากการทารุณกรรม 
 ประเทศไทยไดเ้ขา้เป็นภาคีกติการะหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการ
เมือง  ค.ศ.  1966  ซ่ึงมีผลตามกฎหมายเม่ือวนัท่ี  29  มกราคม  2542  โดยไม่ไดต้ั้งขอ้สงวนไวแ้ต่
อยา่งใด  เน่ืองจากประเทศไทยไดพ้ิจารณาเห็นว่าตามระบบการเมือง  กฎหมาย  และการปกครอง
ของประเทศไทยในปัจจุบนัสามารถปฏิบติัตามกฎกติกาไดโ้ดยไม่มีขอ้ขดัขอ้งแต่อย่างใด  ดงันั้น
ประเทศไทยจึงตอ้งด าเนินการเพื่ออนุวตัรตามกติกาว่าดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิการเมือง  ค.ศ.  
1966  ทั้งกระบวนการทางดา้นนิติบญัญติัต่างๆ  ของกติกาถูกน าไปปฏิบติัอยา่งมีประสิทธิภาพมาก
ท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้
 หากพิจารณาในเร่ืองบทบญัญติัของกติกาท่ีก าหนดไว ้ จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีความ
พร้อมในเร่ืองของกฎหมายและหน่วยงานต่างๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง  แต่ในสภาพสังคมก็ยงัเกิดปัญหาและ
เหตุการณ์เก่ียวกบัการทารุณกรรม  และการลงโทษอย่างโหดร้ายอยูเ่นืองๆ    ดงักติกาขอ้ท่ี  7  ใน
บทบญัญติัวา่ดว้ยเร่ืองของ  เช่น  กรณีพ่อเล้ียงใชเ้หลา้และแป้งโรยตวัเทกรอกปากเด็กนอ้ย  แลว้จบั
ทุ่มกบัพื้นเพียงสาเหตุท่ีร้องไห้ไม่หยุด  (ไทยรัฐออนไลน์, 2556)  และ  นายจา้งโหดท าร้ายลูกจา้ง
กะเหร่ียงโดยการขงักรงแล้วใช้น ้ าร้อนสาด  รวมไปถึงการใช้งานเยี่ยงทาส  (สปริงนิวส์, 2556)   
เป็นตน้  เหตุการณ์เหล่าน้ีลว้นเป็นการทารุณกรรมและทรมานบุคคลอย่างโหดร้ายไร้มนุษยธรรม
อย่างมาก    ซ่ึงในเร่ืองสิทธิท่ีจะปลอดจากการการถูกทารุณกรรม  ซ่ึงเขียนไวว้่า  “บุคคลจะถูก
ทรมานหรือได้รับการปฏิบติั  หรือการลงโทษท่ีโหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือต ่าช้ามิได้”  (กุลพล   
พลวนั,  2547: 164)  ดงับทบญัญติัน้ีจะเห็นไดว้า่  การจะปฏิบติั  หรือกระท าการลงโทษบุคคลใดก็
ตามตอ้งพึงพิจารณาวา่เป็นการกระท าท่ีรุนแรงหรือไม่  สามารถท่ีเกิดอนัตรายกบับุคคลท่ีถูกกระท า
มากนอ้ยแค่ไหน  และท่ีส าคญัคือการลงโทษดงักล่าวผูท่ี้จะถูกกระท ายินยอมในการท่ีจะลงโทษนั้น
หรือไม่  ด้วยเหตุน้ี  จึงมีการออกกฎหมายเพื่อท่ีจะคุม้ครองบุคคลจากการถูกทรมานหรือลงมือ
ลงโทษท่ีโหดร้ายไร้-มนุษยธรรม  ดงัในกฎหมายรัฐธรรมนูญ  พ.ศ. 2540  มาตรา  31  วรรคสอง  
บญัญติัว่า  “การทรมาน  ทารุณกรรม  หรือการลงโทษท่ีโหดร้ายไร้มนุษยธรรมจะกระท า มิได้”  
ดงันั้นการลงโทษบุคคลท่ีเป็นผปีอบ  ในปรากฏการณ์เร่ืองผปีอบท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทย  ยอ่มมีสิทธิ
ท่ีจะกระผดิกกหมายในบทบญัญติัตามกฎหมายรัฐธรรมนูญน้ี 
 ในปรากฏการณ์เร่ืองผีปอบ  การทรมานผูท่ี้ถูกเช่ือว่าเป็นผีปอบ  หรือผูท่ี้ถูกเช่ือว่าผีปอบ
เขา้สิง  อาจจะเป็นเร่ืองปกติของผูค้นในสังคมท่ีมีความเช่ือในเร่ืองของผีปอบ  เพราะในการท่ีจะ
รักษา  หรือขบัไล่ผีปอบออกไปจากร่างกาย  หรือการน าตวัผูท่ี้เช่ือว่าเป็นผีปอบมาทรมาน เพื่อ
คน้หาความจริง  ดว้ยวิธีการต่างๆ  เช่น การจบัมามดัตรึงไวก้บัท่ี  แลว้ใช้หวาย  หรือล าข่า  เฆ่ียนตี
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ไปตามร่างกาย  การบงัคบัให้กินน ้ ามนต ์ หรือว่านต่างๆ  ลว้นแต่เป็นวิธีการท่ีโหดร้ายและรุนแรง
ส าหรับผูท่ี้ถูกเช่ือวา่เป็นผปีอบทั้งส้ิน   
 
 2.3.3    สิทธิในการทีจ่ะได้รับการปฏิบัติอย่างมีมนุษยธรรมและเคารพในศักดิ์ศรีความเป็น   
   มนุษย์ 
 ในกติกา ฯ  ขอ้บทท่ี  10  บญัญติัว่า  “บุคคลทั้งปวงท่ีถูกลิดรอนเสรีภาพต้องได้รับการ
ปฏิบติัด้วยความมีมนุษยธรรม  และความเคารพในศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ ซ่ึงในกรณีน้ีจะให้
ความส าคญักบัผูท่ี้ถูกลิดรอนสิทธิเสรีภาพ  เช่น  ผูต้อ้งขงั  ผูต้อ้งโทษเป็นส่วนใหญ่  ซ่ึงอาจจะไม่ 
ครอบคลุมถึงบุคคลท่ีถูกสังคมลงโทษเอง  โดยท่ีไม่ได้ใช้กฎหมายเป็นเคร่ืองมือในการลงโทษ
ผูก้ระท าผิด  หรือผูท่ี้ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดอย่างถูกตอ้งและเป็นทางการ  ดงันั้นจึงเป็นเร่ืองท่ีไม่
ง่ายนกัท่ีจะก าหนดให้ผูท่ี้ถูกกล่าวหาวา่เป็นผีปอบเป็นผูถู้กลิดรอนสิทธ์ิ  แต่ถึงกระนั้นผลกระทบท่ี
เกิดข้ึนยงัมีความรุนแรงไม่ดอ้ยไปกว่าผูท่ี้ถูกกระท าในระบบราชการเลยแมแ้ต่น้อย  หรืออาจจะมี
ผลกระทบมากกวา่ดว้ยซ ้ า 
 การท่ีประชาชนในสังคมไดก้ระท าการอยา่งโหดร้ายทารุณ  ทั้งดา้นช่ือเสียง  และชีวิตความ
เป็นอยูข่องผูถู้กล่าวหาตอ้งเปล่ียนแปลงไปถือวา่เป็นการกระท าท่ีไม่ไดใ้ส่ใจถึงเร่ืองการละเมิดสิทธิ
เสรีภาพของบุคคลแต่อย่างใด  เพราะวิธีการต่างๆ  ตั้ งแต่การกล่าวอ้างว่าบุคคลใดเป็นผีปอบ  
เพียงแค่น้ีด้วยความเช่ือท่ีเป็นทุนเดิมในเร่ืองของผีปอบ  จะท าให้คนทัว่ไปในสังคมเร่ิมเกิดการ
ระแวง  ระวงัตวักบับุคคลนั้นเป็นพิเศษจนมีการกล่าวขวญัถึงเร่ืองราวของบุคคลผูน้ี้วา่เป็นผีปอบไป
ต่างๆ  นานา  จนช่ือเสียง  เกียรติยศเกิดความเสียหาย  ซ่ึงกฎหมายรัฐธรรมนูญ  มาตรา  35   ก็ได้
ระบุไวอ้ย่างชัดเจนว่า  “สิทธิของบุคคลในครอบครัว  เกียรติยศ  ช่ือเสียง  ตลอดความเป็นอยู่
ส่วนตวัยอ่มไดรั้บการคุม้ครอง”   ดงัน้ีการกระท าท่ีสังคมไดก้ระท ากบับุคคลท่ีถูกเช่ือวา่เป็นผีปอบ
นั้นย่อมถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลนั้นอย่างเห็นไดช้ดั  และถือว่าเป็นการหม่ินประมาท
ตาม  ประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  326  ท่ีกล่าววา่  “บุคคลใดใส่ความบุคคลอ่ืนต่อบุคคลท่ีสาม  
โดยการท่ีจะท าให้บุคคลนั้นเสียช่ือเสียง  ดูหม่ิน  หรือถูกเกลียดชงั  ผูน้ั้นกระท าความผิดฐานหม่ิน
ประมาท”  แมว้า่จะมีกฎหมายรับรอง  และคุม้ครองอยูก่็ตามในบางคร้ังการท่ีเกิดปรากฏการณ์เร่ือง
ผีปอบ  ผลท่ีเกิดจากการกล่าวหาสามารถสร้างบทลงโทษทางสังคมอ่ืนๆ  ท่ีรุนแรงกว่าการหม่ิน
ประมาทมากมายนกั  
 ส่วนในการลงโทษอ่ืนๆ  ในการวธีิการของสังคมท่ีไดก้ระท ายอ่มมีผลกระทบท่ีแตกต่างกนั
ไป  โดยเฉพาะการลงโทษท่ีรุนแรงเช่น  การข่มขู่  ท  าร้ายร่างกาย  ประชาทณัฑ์   ท าลายทรัพยสิ์น  
เหล่าน้ีลว้นเป็นการกระท าท่ีถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล  ถือเป็นการพยายามปฏิบติัต่อบุคคล
นอยา่งไดเ้คารพในศกัด์ิศรีและความเป็นมนุษยแ์มแ้ต่นอ้ย  มิหน าซ ้ าการกระท าท่ีรุนแรงท่ีกล่าวแลว้
นั้นยงัมีความผดิตามประมวลกฎหมายอาญาอีกหลายประการดว้ยเช่นเดียวกนั 
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 2.3.4   สิทธิในการเลอืกถิ่นทีอ่ยู่อาศัย 
 ในกติกาฯ  ขอ้บทท่ี  12  บญัญติัว่า   “บุคคลท่ีอยูใ่นดินแดนของรัฐโดยชอบดว้ยกฎหมาย
ยอ่มมีสิทธ์ิเสรีภาพในการโยกยา้ย  และเสรีภาพในการเลือกถ่ินท่ีอยูภ่ายในดินแดนของรัฐนั้น”  ซ่ึง
ในบทบญัญติัน้ีไดบ้่งบอกให้เห็นถึงสิทธิของบุคคลท่ีสามารถจะเลือกถ่ินท่ีอยูอ่าศยัตามความพอใจ
ของตนได้เท่าท่ีกฎหมายก าหนด  หรือไม่ขดัต่อกฎหมายอ่ืนๆ  ดงันั้นในการลงโทษทางสังคมท่ี
รุนแรงในเร่ืองของผปีอบท่ีเป็นการบีบขบั  หรือขบัไล่ใหอ้อกไปจากสังคมนั้นโดยถาวร  ซ่ึงในอดีต
บุคคลท่ีถูกบีบขบัออกไปจากสังคมเพราะการถูกมองว่าเป็นผีปอบจะไปอยูต่ามหัวไร่ปลายนาของ
ตนเอง  หรือบางคร้ังก็ระหกระเหิน  รอนแรมไปในท่ีต่างๆ  ในสถานท่ีท่ีไม่มีใครรู้จกัตนเองเพื่อ
ป้องกนัการความเกลียดชงัจากสังคม  และป้องกนัมิให้เกิดการลงโทษทางสังคมอีกคร้ัง  ดงันั้นการ
หลบล้ีหนีหนา้ไปจึงเป็นวิธีของคนโบราณท่ีใชก้นั  แต่มาในยุคหลงัพื้นท่ีถูกจบัจองมีเจา้ของในทุก
สถาน  การติดต่อส่ือสารวอ่งไว  เป็นการยากท่ีจะหลบไปอยูใ่นสถานท่ีใดก็ตามท่ีคนไม่รู้จกัตนเอง
จึงเกิดการรวมกลุ่มจดัตั้ งหมู่บ้านกันเกิดข้ึนส าหรับบุคคลท่ีถูกเช่ือว่าเป็นผีปอบและโดนขบัไล่
ออกไปจากสังคมเดิม  การท่ีบุคคลท่ีถูกเช่ือว่าเป็นผีปอบไดห้นีออกไปจากสังคมเดิมนั้นไม่ใช่การ
ไปอย่างเต็มใจ  แต่จ าใจ  และจ าเป็นท่ีจะตอ้งไปเพราะการบีบบงัคบัอย่างรุนแรงของสถานการณ์  
และวธีิการท่ีสังคมใชเ้ป็นการก็เป็นเคร่ืองมือในการใชก้ดดนัให้จ  าเป็นตอ้งออกไป   ซ่ึงในวิธีการน้ี
ก็ถือว่าเป็นเร่ือของการละเมิดสิทธิมนุษยชนในเร่ืองท่ีอยู่อาศยัตามบทบญัญติัน้ี  รวมทั้งเป็นการ
ละเมิดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญ  มาตรา  36  ซ่ึงบญัญติัวา่  “บุคคลยอ่มมีเสรีภาพในการเดินทางและ
มีเสรีภาพในการเลือกถ่ินท่ีอยูอ่าศยัในราชอาณาจกัร”   
 ดงันั้นการพยายาท่ีจะอยูใ่นสังคมเดิมยอ่มถือเป็นสิทธิอนัชอบธรรมท่ีพึงกระท าไดโ้ดยการ
รับรองจากกฎหมาย  ดงันั้นในปัจจุบนัวิธีการท่ีจะสามารถอยู่ได้ในสังคมเดิมต่อไปก็ตอ้งอาศยั
กฎหมายและหน่วยงานราชการเขา้มาช่วยเหลือเพื่อพิสูจน์ในความบริสุทธ์ิจากการถูกกล่าวหาว่า
เป็นผปีอบเพื่อสร้างความเขา้ในกบัผูค้นในสังคมอีกทางหน่ึง 
 การล่วงละเมิดในสิทธิ  และเสรีภาพของผูอ่ื้นท่ีเกิดข้ึนในปรากฏการณ์เร่ืองผีปอบ  ย่อม
เป็นเร่ืองท่ีคุน้เคยกนัเป็นอยา่งดีส าหรับผูท่ี้เคยประสบพบเห็นปรากฏการณ์เร่ืองผีปอบ  การพยายาม
กล่าวร้ายผูอ่ื้นใหเ้ป็นผีปอบ  การทรมานร่างกายผูท่ี้ถูกเช่ือวา่เป็นผีปอบดว้ยหมอผี  การลงโทษทาง
สังคมต่างๆ  นานา  และการขบัไล่ออกไปให้พน้จากสังคม  ลว้นแล้วแต่เป็นเร่ืองท่ีถือว่าเป็นการ
ละเมิดเสรีภาพ  และสิทธิมนุษยชน ของบุคคลอ่ืนอยา่งรุนแรงทั้งส้ิน  บางกรณีถึงกบัเขา้ข่ายผิดต่อ
กฎหมายอาญา  การกระท าการบางอย่างถึงแมจ้ะมีประโยชน์กับสังคมจริง  แต่ก็ใช่ว่าจะสร้าง
ประโยชน์แก่บุคคลท่ีไดก้ระท าส่ิงเหล่านั้น  หรือสามารถให้ความยุติธรรมกบัผูถู้กกระท าคือผูท่ี้ถูก
กล่าวหาวา่เป็นผีปอบอยา่งสูงสุดเสมอไป  ในบางคร้ังก็อาจจะสร้างปัญหาอ่ืนๆ  ให้เกิดข้ึนตามมา
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ดว้ยอยา่งไม่เจตนาก็เป็นได ้ เพราะฉะนั้นจึงควรท่ีจะค าถึงผลท่ีจะเกิดตามก่อนท่ีจะลงมือปฏิบติัตาม
แนวทางแกไ้ขปัญหาเหล่านั้น  และทางท่ีดีควรจะให้มีหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งเขา้มาช่วยดูแล
และแก้ไขปัญหาร่วมด้วยซ่ึงจะเป็นการดีส าหรับประชาชนในสังคมท่ีจะไดมี้หน่วยงานท่ีความรู้
เฉพาะทางมาอธิบายถึงกระบวนการและวิธีการท่ีจะใช้ในการแก้ไขปัญหารวมทั้งสามารถท่ีจะ
วิเคราะห์ไดว้่าจะเกิดปัญหาอยา่งอ่ืนตามมาหรือไม่หากเลือกใช้วิธีการใดวิธีการหน่ึง  พร้อมทั้งจะ
สามารถหาแนวทางป้องกนัไดห้ากเกิดปัญหาข้ึนตามมาในอนาคต 
 

2.4   แนวคดิทีเ่กีย่วกบัความเช่ือเร่ืองผ ี
 
 ความเช่ือเร่ืองผีเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนมาคู่กับมนุษย์  ถือว่าเป็นวฒันธรรมอย่างหน่ึงท่ีใช้
ประกอบการด ารงชีวติมาตั้งแต่สมยัโบราณจนถึงปัจจุบนั  ซ่ึงความเช่ือเร่ืองผีของแต่ละบุคคลอาจมี
ความแตกต่างกนัไปตามสภาพแวดลอ้มทางสังคมชาติพนัธ์ุ  เผา่พนัธ์ุ  เช่น  การเช่ือในเร่ืองชีวิตหลงั
ความตาย  ความเช่ือเร่ืองอ านาจส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ   ความเช่ือเร่ืองเทวดา  พระเจา้  หรือภูตผีปีศาจ  ดว้ย
เหตุน้ีเม่ือเกิดเหตุการณ์ใดๆ  ข้ึนในสังคมท่ียากแก่การอธิบายจึงมกัจะถูกน ามาผูกโยงเขา้กบัความ
เช่ือเร่ืองผเีพื่อคล่ีคลายปัญหาหรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนเหล่านั้น  ซ่ึงอาจถูกแปลความหมายของสาเหตุ
ไดม้ากมายหลายอยา่งตามแต่ความเช่ือของแต่ละบุคคล 
 

2.4.1 ความหมายเร่ืองผ ี
 “ผี”  (Ghost)  มีความหมายเป็นเชิงสัญลกัษณ์หมายถึง  ระบบความเช่ือแรกเร่ิมของสังคม
มนุษยท่ี์ใชใ้นการอธิบายโลกทศัน์ของโลกปัจจุบนัไปสู่โลกหลงัความตาย  ผีเป็นส่ิงท่ีแยกโลกของ
คนเป็นออกไปจากคนตายเป็นพลงัลึกลับท่ีมีอยู่ในธรรมชาติ  (ชาติชาย  มุกสูง, 2550;  ศรีศกัร      
วลัลิโภดม, 2527; เสฐียรโกเศศ, 2532 อา้งถึงใน  พิพฒัน์  กระแจะจนัทร์, บรรณาธิการ,  2557: 33) 
 ราชบณัฑิตยสถาน  (2542: 735)  ไดอ้ธิบายเร่ืองผีไวว้า่เป็น  เป็นสภาพท่ีมนุษยเ์ช่ือวา่เป็น
สภาพลึกลบั  มองไม่เห็นตวั  แต่ก็สามารถปรากฏตวัใหเ้ห็นเหมือนมีตวัตนได ้ และผีก็สามารถท่ีจะ
บนัดลบนัดาลให้เกิดคุณและโทษแก่มนุษยไ์ด ้ (เปล้ือง ณ  นคร, 2535: 206)  ซ่ึง  “ผ”ี  ในความเช่ือ
ของมนุษยโ์ลกนั้นมีมากมายหลายชนิด  การท่ีจะสังเกตถึงการให้คุณและโทษของผีนั้นสามารถพบ
ไดจ้ากพฤติกรรมของบุคคลท่ีท่ีกระท าต่อผีเหล่านั้น  คือ  ผีท่ีให้คุณคนมกัจะยกยอ่งกราบไหวบู้ชา
และเซ่นไหว ้ ส่วนผีท่ีให้โทษนั้นเรามีไวเ้พื่อเซ่นไหวเ้พื่อขอไม่ให้ท าอนัตราย  (เจือ  สตะเวทิน,  
ม.ป.ป.: 8-9)  
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 จากความหมายของผีท่ีกล่าวมาแล้วขา้งตน้นั้นสามารถสรุปได้ว่าผี   คือ  ส่ิงท่ีลึกลบัไม่
สามารถมองเห็นตวัได ้ ซ่ึงมนุษยเ์ช่ือว่าสภาวะของการเป็นผีจะสามารถเกิดข้ึนไดเ้ม่ือเขา้สู่สภาพ
หลงัความตาย  ผมีีลกัษณะกายท่ีละเอียดเกินกวา่จะสามารถมองเห็นดว้ยตาเปล่าหรือใชว้สัดุอุปกรณ์
ใดๆ ท่ีทนัสมยัมาพิสูจน์ไดห้รือมองหาไดห้รือท่ีเรียกวา่  “วิญญาณ”  ซ่ึงส่วนใหญ่มนุษยเ์ช่ือวา่ผีมี
พลงัเหนือธรรมชาติสามารถควบคุมส่ิงต่างๆ ได ้ ดงันั้นผจึีงเป็นส่ิงท่ีมนุษยส่์วนใหญ่เช่ือวา่มีอ านาจ
เหนือตนแลว้จึงเกิดพิธีกรรมเซ่นสรวง หรือเคารพกราบไหวต่้างๆ 
 เร่ืองผเีป็นเร่ืองท่ีถูกฝังอยูใ่นจิตใตส้ านึกมนุษยม์านาน  จนมีความผกูพนัลึกซ่ึงถือเป็นหน่ึง
ในการด าเนินชีวติจึงท าใหค้นกบัผมีีความใกลชิ้ดสนิทผกูพนักนัมากข้ึนตามกาลเวลาจนกระทัง่เกิด
พิธีกรรมเก่ียวกบัผมีากมายทั้งอยูใ่นสังคมไทยและสังคมโลก  ดงัท่ีจะอธิบายต่อไปน้ี 
 
 2.4.2   ความเช่ือเร่ืองผใีนสังคมโลก 
 ค าวา่  “ผ”ี  หรือ  “วญิญาณ”  อาจเป็นส่ิงท่ีคนทัว่โลกมกัจะมีความคุน้เคย  แต่ทวา่กลบัเป็น
นามท่ีแฝงเร้นไปดว้ยความน่าหวาดกลวัมากกวา่การท่ีจะน ามาเป็นส่ิงท่ีน่ารักหรือน่าหลงใหล  ซ่ึง  
“ผี”  สามารถพบเห็นได้ในวฒันธรรมของทุกเช้ือชาติ  ศาสนา  บนโลกน้ีแต่ด้วยความแตกต่าง
ทางดา้นวฒันธรรมและความเช่ือจึงอาจจะท าให้ลกัษณะของผ ี และพิธีกรรมท่ีเก่ียวกบัผีแตกต่างกนั
ออกไปซ่ึงผีก็อาจจะมีความแตกต่างกนัไปทั้งผีท่ีดี  เช่น  ผีบรรพบุรุษ  ผีเทวดา ซ่ึงจะถูกเซ่นไหว้
บวงสรวงดว้ยความเคารพ  และผท่ีีชัว่ร้าย  เช่น  ปีศาจ  อสูรกาย  ซาร์ตาน ก็อาจจะมีการเซ่นไหวแ้ต่
เพราะเป็นการป้องกนัไม่ให้เกิดเหตุร้าย  ซ่ึงมีความหลากหลายไปตาความเช่ือท่ีถูกปลูกฝังสืบทอด
มาจากบรรพบุรุษของตน   

2.4.2.1   ความเช่ือเร่ืองผใีนช่วงประวติัศาสตร์ยคุโบราณ 
ยคุน้ีเป็นยคุเร่ิมตน้ของอารยะธรรมท่ีส าคญัของโลก  ซ่ึงเป็นยคุท่ีเร่ิมมีการพฒันาใน

เร่ืององค์ความรู้ท่ีทนัสมยัในขณะนั้น  เช่น  ความรู้ดา้นคณิตศาสตร์  อกัษรภาษาของอารยธรรม
เมโสโปเตเมีย  (แม่น ้ าไทกริส-ยแูฟรทิส)   องค์ความรู้เร่ืองเศรษฐกิจ  การแพทย ์ อกัษรภาษา  การ
จดัระเบียบสังคม  และการก่อสร้างขนาดใหญ่อยา่งพีระมิด  ของอารยะธรรมอียิปต์  การพฒันาการ
เร่ืองระบบการปกครองในอารยะธรรมกรีก  และความเจริญด้านสถาปัตยกรรมของอารยะธรรม
โรมนั เป็นตน้  

ถึงแมว้่าจะมีการพฒันาในองค์ความรู้มากมายของยุคน้ี  แต่ก็ไม่ไดห้มายความว่า
ความเช่ือเร่ืองผ ี หรือวิญญาณ  จะไม่มีอิทธิพลในการด ารงชีวิตของคนในสมยันั้น  ดงัท่ีเห็นไดจ้าก
การก่อสร้างพีระมิดอนัใหญ่โตมโหฬารและการท ามมัม่ีของอารยะธรรมอียิปต ์ ซ่ึงเกิดจากคติของ
ชาวอียิปตท่ี์เช่ือวา่  วิญญาณเป็นอมตะ  เรียกวา่  Ka  มาจากเทพอนัสูงสุดเป็นผูส้ร้างวิญญาณให้แก่
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มวลมนุษย ์ ด้วยเหตุน้ีชาวอียิปต์ท่ีเช่ือว่าวิญญาณเป็นอมตะจึงได้พากนัสร้างพีระมิดข้ึนเพื่อเก็บ
รักษาศพไวเ้พื่อให้วิญญาณผูต้ายสามารถกลบัเขา้ร่างเดิมได ้ (อารยธรรมอียิปต์, 2553) หรือจะเป็น
ความเช่ือเร่ืองเทพเจ้าของชาวกรีก  บางคนอาจมีการตีความรวมเข้าไปด้วยกันระหว่างค าว่า  
“วญิญาณ”  กบั  “เทพเจา้”  ซ่ึงมีลกัษณะของความหมายคลา้ยกบั  “เทวดา”  ซ่ึงชาวกรีกไดพ้รรณนา
ถึงการมีอยู่ของเทวดาเหล่าน้ีไวม้ากมาย  ซ่ึงเทพเจา้แต่ละองค์จะมีลกัษณะเฉพาะและมีคุณสมบติั
พิเศษเฉพาะตน  ดงัเช่น  เทพโพไซดอน  (Poseidon)  เป็นเทพเจา้แห่งทอ้งทะเล แม่น ้ า   ล าคลอง มี
ตรีศูลเป็นอาวุธ  ซ่ึงบางต านานกล่าวว่ามีท่อนล่างเป็นปลา  เทพแอริส  (Ares)  หรืออีกช่ือหน่ึงว่า  
มาร์ส  (Mars)  เป็นเทพเจา้แห่งสงคราม  และ  เทพีอะโพร์ไดร์  (Aphrodite)  หรือเทพีวีนสั  เป็นเทพี
แห่งความงามและความรัก  เป็นตน้ 

ซ่ึงเห็นได้ว่าในช่วงประวติัศาสตร์ยุคโบราณน้ีส่วนใหญ่ยงัคงมีความผูกพนักับ
เร่ืองราวล้ีลบัจ าพวก  ผ ี วญิญาณหลงัความตาย  และเทพเจา้ อยูม่ากจนบางคร้ังก็อาจจะถึงกบัมีการ
พยายามเซ่นสังเวยร่างกายของสัตว ์ หรือชีวติมนุษย ์ ท่ีรู้จกักนัในนามการบูชายญั  เพื่อบูชาต่อเหล่า
เทพยดาหรือวิญญาณผีเหล่านั้น  ซ่ึงเป็นการสร้างความพอใจและเป็นเคร่ืองยืนยนัถึงการยงัมีความ
เคารพย  าเกรงต่อเทพเจา้หรือวิญญาณเหล่านั้นอยูข่องมนุษย ์

2.4.2.2  ความเช่ือเร่ืองผใีนช่วงประวติัศาสตร์ยคุกลาง 
ในยุคน้ีถือว่าเป็นยุคท่ีมีการท าสงครามกันมากระหว่างจักรวรรดิอิสลามและ

จกัรวรรดิโรมนั  จนท าให้จกัรวรรดิโรมนัค่อยๆ  เส่ือมสูญสลายไป  ซ่ึงสมยัน้ีถูกเรียกอีกอยา่งหน่ึง
วา่  “ยคุมืด”  ซ่ึงมีผลมาจากการปกครองดว้ยการท าสงครามจนท าให้บกัทึกทางประวติัศาสตร์แทบ
ไม่มีหลงเหลือ  ซ่ึงส่วนท่ีมีอยูก่็ค่อนขา้งคลุมเครือในเน้ือหามากพอสมควร 

 ดว้ยการล่มสลายไปของจกัรวรรดิโรมนัท าให้สังคมเกิดความป่ันป่วน  ส่ิงท่ีเขามา
มีบทบาทในยุคน้ีคือ  “ผูน้ าทางจิตวิญญาณ”  ในศาสนาคริสต์ของชาวยุโรป  ซ่ึงสามารถเขา้มามี
อิทธิพลครอบง าในยุโรปไดท้ั้งดา้นสังคม  การเมือง  และเศรษฐกิจ  ซ่ึงเพราะการเขา้มามีบทบาท
และอาจในการปกครองน้ีเองจึงเป็นจุดก าเนิดของการใช้เร่ืองศาสนาเขา้มาก าหนดชะตาชีวิตของ
ผูค้นในสังคมในทุกๆ  ดา้น 

 ในการรักษาฐานอ านาจของกลุ่มผูน้ าทางจิตวญิญาณของคริสตจกัรสมยันั้นคือการ
ตั้ง  “ศาลศาสนา”  ข้ึนมาโดยมีวตัถุประสงค์ในการสืบสวนสอบสวนผูท่ี้ตอ้งสงสัยว่าละเมิดใน
กฎเกณฑ์ค าสอนทางศาสนาอย่างรุนแรง  ซ่ึงเป็นกลวิธีท่ีจะดึงคนท่ีอยูห่่างไกลศาสนาเขา้มาอยูใ่น
ระบบท่ีพวกตนตั้งไวใ้หม้ากท่ีสุดและป้องกนัคนท่ีอยูภ่ายในออกไปสู่ลทัธิอ่ืนขา้งนอก  หน่ึงในนั้น
คือการน าเร่ือง  ภูตผีปีศาจ  ท่ีเรียกวา่แม่มด  มาเป็นเคร่ืองมือในการคดักรองบุคคลของศาสนจกัร
เพราะเช่ือวา่พวกพ่อมด-แม่มดเหล่านั้นเป็นบุคคลชัว่ร้ายท่ีอยูน่อกรีตศาสนาจะตอ้งถูกลงโทษอยา่ง
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รุนแรงท่ีสุด  ซ่ึงพบวา่ปฏิบติัการล่าแม่มดน้ีมีการกระจายไปหลายประเทศทัว่ยุโรป    และอเมริกา
สามารถจบับุคคลท่ีถูกเช่ือวา่เป็นแม่มดไดเ้ฉพาะในอเมริกาถึง  50,000  คน  ซ่ึงท่ีอ่ืนก็มีมากแต่ยงัมี
การปกปิดไว ้ (ธนัชชนม์  ธนาธิป  ปริพฒั.  2557;  การล่าแม่มดในยุคกลาง: ขอ้มูลเชิงวิชาการ 
ประวติัศาสตร์ และขอ้เทจ็จริง, 2554) 

 ผูท่ี้ถูกกล่าวหาวา่เป็นพ่อมด-แม่มดนั้น  จะถูกตั้งขอ้สงสัยถึงการใชเ้วทมนตค์าถา
กระท าส่ิงชัว่ร้ายสารพดัยกตวัอย่างในเยอรมนัท่ีพวกพ่อมด-แม่มดถูกตั้งขอ้กล่าวหาว่า เป็นผูเ้สก
หอยทากและหนอนมากินพืชผกัของชาวบา้นจนเกิดความเสียหาย   การเสกให้ววัไม่มีนมให้รีด  
เสกใหผู้ช้ายเป็นหมนัไร้สมรรถภาพทางเพศ  เป็นตน้  ซ่ึงบุคคลท่ีถูกตั้งขอ้สงสัยเหล่าน้ีจะถูกน าไป
พิจารณาโดยศาลศาสนา  ซ่ึงมีผูพ้ิพากษาเป็นรัฐบาลของผูน้ าทางจิตวิญญาณของศาสนา  (คาทอลิก
และโปรแตสแตนต)์  ซ่ึงจะมีการเร่ิมตน้พิจารณาดว้ยการตรวจพิสูจน์ร่องรอยปีศาจท่ีอาจถูกทิ้งไว้
ตามร่างกายของบุคคลเหล่านั้นเช่น  รอบไฝ  ปาน  หูด  และรอยแผลเป็น  ซ่ึงถา้แทงแลว้ไม่เจ็บหรือ
เลือดไม่ออกจะถือวา่เป็นร่องรอยของปีศาจเป็นสัญลกัษณ์แห่งซาตาน  หากบุคคลใดถูกตดัสอนว่า
เป็นพ่อมด-แม่มดจะถูกน าผูกไวก้บัตน้เสาแลว้เผาทั้งเป็น  (ต่ืนเถิด พฤษภาคม 2014: ล่าแม่มดใน
ยโุรป, 2556) 

 ในช่วงประวติัศาสตร์ยคุกลาง  หรือยคุมืดน้ีท าใหเ้ห็นวา่การน าเร่ืองราวของ  “ภูตผี
ปีศาจ”  มาใช้เพื่อประคองอ านาจตนเองของกลุ่มรัฐบาลศาสนาเป็นส่ิงท่ีนิยมกนัมาก  ซ่ึงนยัส าคญั
ของการกล่าวหาหรือก าหนดใหค้นเป็นแม่มดนั้นส่วนหน่ึงเกิดจากใชอ้ านาจทางความเช่ือศาสนามา
ก าจดับุคคลท่ีต่อตา้นหรือไม่เห็นดว้ยกบัแนวคิดของตนเองออกไป  ซ่ึงถือว่าเป็น  “อาชญากรใน
คราบศาสนา”  ก็วา่ได ้

 
2.4.3   ความเช่ือเร่ืองผใีนประเทศไทย 

 ประเทศไทยจดัวา่เป็นประเทศท่ีมีวฒันธรรมถ่ินท่ีหลากหลายมากท่ีสุดประเทศหน่ึงในโลก  
ซ่ึงแต่ละท้องถ่ินมีความเหมือนและความต่างกนัไปตามสภาพแวดล้อมท้องถ่ิน  เช้ือชาติ  และ
ศาสนา  ซ่ึงถือวา่เป็นปัจจยัหลกัในการก าหนดเร่ืองวฒันธรรมให้มีความแตกต่างและเป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะ  ซ่ึงวฒันธรรมน้ีอาจประกอบไปดว้ย  เร่ืองของหลกัค าสอน แนวคิด  พิธีกรรม  ความเช่ือ  ซ่ึง
เป็นพื้นฐานของการด ารงชีวิตของคนไทยก่อนท่ีจะมีระบบกฎหมาย  ความรู้และเทคโนโลยีท่ี
ทนัสมยัดงัท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั 
 วิถีชีวิตของคนไทยมีความผูกพนักบัเร่ือง  “ผีสางเทวดา”  มาเน่ินนานตั้งแต่สมยัโบราณ
จวบจนปัจจุบนัความเช่ือเร่ืองผ ี หรือวญิญาณก็ยงัคงมีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิตของคนในสังคมไทย
อยู่มาก  หากยอ้นไปในยุคท่ีไม่มีความเจริญทางดา้นวตัถุและความรู้ท่ีเป็นวิทยาศาสตร์  ส่ิงท่ีเป็น
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หลกัยึดเหน่ียวทางจิตใจของคนไทยสมยันั้นคงหนีไม่พน้เร่ือง  “ศาสนา”  และ “ผี”  ถูกน ามาเป็น
เคร่ืองยดึถือ  และเคารพบูชาควบคู่กนัไปอยา่งแพร่หลายเร่ืองของผีมีอยูใ่นคติความเช่ือของคนไทย
มานานจนยากท่ีจะแยกออกจากกนัได ้ ดงัเช่น  “ผีแถน”  ซ่ึงชาวอีสานเช่ือวา่เป็นผูส้ร้างโลก  เป็นผู ้
ดลบนัดาลใหฝ้นฟ้าตกตามฤดูกาลท าให้ขา้วปลาอุดมสมบูรณ์  และยงัมีผีอ่ืนๆ  ท่ีส าคญัอีกมากมาย  
เช่น  ผเีจา้ท่ี  ผหีลกัเมือง  ผเีจา้ป่าเจา้เขา  เป็นตน้  หากแต่เร่ืองของผียงัรวมไปถึง เหล่าเทวดาอารักษ์
ท่ีสถิตอยู่ในสถานท่ีหรือส่ิงต่างๆ  เช่น  แม่ธรณี  แม่โพสพ  แม่คงคา  รุกขเทวดา  เป็นตน้  ดงัท่ี
พิพฒัน์  กระแจะจนัทร์,  บรรณาธิการ  (2557: 8)  ไดอ้ธิบายเร่ืองการนบัถือผใีนประเทศไทยไวว้า่   
 

 “คนดึกด าบรรพสุ์วรรณภูมิในอุษาอาคเนยเ์ม่ือหลายพนัปีท่ีแลว้นบัถือผ ี 
(ก่อนรู้จกัพราหมณ์และพุทธ)  มีผูห้ญิงเป็นหัวหน้าพิธีกรรม  ซ่ึงรู้กันในนาม  
“ศาสนาผี”  เป็นศาสนาของผูห้ญิง  มีผูช้ายเป็นบ่าวไพร่บริวาร  ราว  พ.ศ. 1000  
ศาสนาจึงกลายมาเป็นของผู ้ชาย  (พราหมณ์และพุทธ)  แพร่มาจากอินเดียมาสู่  
อุษาอาคเนยแ์ลว้พยายามก าจดัศาสนาผแีต่ไม่ส าเร็จ  ส่วนประเทศไทยมีการนบัถือ
ศาสนาไทย  หมายถึง  นบัถือผีท่ีเคลือบไวด้ว้ยพุทธกบัพราหมณ์ให้ดูดี  มีสง่าราศี  
ทนัสมยั  แล้วน่าเล่ือมในข้ึนไปด้วยโลกวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีปัจจุบนัเท่านั้น  
แต่ทว่าคนไทยทัว่ไปแล้วมกัจะเช่ือว่าไทยนับถือศาสนาพุทธอย่างบริสุทธ์ิอย่าง
เหนียวแน่น  โดยมีศาลเจา้ท่ีกบัศาลพระภูมิ  ซ่ึงลว้นเป็นศาลผีอยูใ่นบา้นและในวดั
ตั้งแต่เดิมไม่เคยเปล่ียนแปลง” 

 
 อีกทั้งสังคมไทยยงัมีความเช่ือเร่ืองผีอีกประเภทหน่ึงนั่นคือ ผีบรรพบุรุษ  ดูแล้วอาจจะ
พบว่าเป็นแนวคิดของสากล  (ปราณี  วงษ์เทศน์,  2539: 254-263)  ท่ีปรากฏอยู่ในทุกวฒันธรรม
เพราะมนุษยส่์วนใหญ่เช่ือในโลกหลงัความตาย  เช่นว่าเม่ือญาติพี่น้องตายไปแลว้วิญญาณจะออก
จากร่างไปสู่ภพภูมิต่างๆ  บา้งก็ไปเกิดใหม่  บา้งก็ยงัวนเวียนอยูใ่นโลกมนุษย ์ ผีเหล่าน้ีคือ  ผีปู่   ย่า  
ตา  ยาย  ซ่ึงผีเหล่าน้ีลูกหลานญาติพี่นอ้งจะให้ความเคารพเสมือนหน่ึงว่ายงัมีชีวิตอยู ่ เพราะเช่ือว่า
จะเป็นผูค้อยปกป้องคุม้ครองลูกหลานในบา้นเรือนให้อยูเ่ยน็สุข  และยงัเป็นอุบายของสังคมท่ีใชผ้ี
บรรพบุรุษมาเป็นเคร่ืองมือในการควบคุมสังคมให้อยู่ในกรอบของจารีตประเพณีอนัดีงาม หาก
ลูกหลานท าผิดประเพณีท่ีเรียกวา่  “ขึด”  (ทางเหนือ)  หรือ  “ขะล า”   (ทางภาคอีสาน)  อยา่งเช่น พี่
นอ้งทะเลาะวิวาทกนั หรือลูกสาวหลานสาวถูกผูช้ายแตะเน้ือตอ้งตวั อยา่งท่ีเรียกวา่ ท าผิดผี คนใน
ครอบครัวก็จะตอ้งท าพิธีขอขมาต่อวิญญาณผีปู่ ยา่ หรือปู่ ตา และบางวฒันธรรมยงัไดรั้บอิทธิพลมา
จากประเทศอ่ืนๆ  โดยการอพยพเขา้มาปักหลกัตั้งถ่ินฐานในประเทศไทยจึงท าให้วฒันธรรมเร่ือง
ของผีเหล่านั้นติดตามเขา้มาดว้ย ยกตวัอยา่ง  เช่น   การก าหนดฮวงซุ้ยเพื่อฝังศพบรรพบุรุษของคน
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จีน  หรือคนไทยเช้ือสายจีน เพราะเช่ือวา่วิญญาณบรรพบุรุษเหล่านั้นจะคุม้ครองให้ลูกหลานท ามา
หากินเจริญรุ่งเรืองได ้ (ล. เสถียรสุต, 2516) 
 ดว้ยเหตุน้ีคนไทยจึงไม่สามารถท่ีจะแยกเร่ืองผีออกไปจากวิถีชีวิตของตนเองไดเ้พราะมี
ความผูกพนัมาตั้งแต่เดิมซ่ึงถูกหล่อหลอมด้วยเร่ืองของความเช่ือ  วฒันธรรม  และค าสอนของ
บรรพบุรุษในเร่ืองของการย  าเกรงและให้ความเคารพผีเสมือนหน่ึงเป็นบุคคลหรือเป็นบุคคลพิเศษ  
ดงันั้นผ ี ยงัจะเป็นส่วนหน่ึงของการด ารงชีวติของคนไทยไปอีกนาน  แมว้า่โลกหรือเทคโนโลยีจะมี
การเปล่ียนแปลงไปมากนอ้ยเพียงใดก็ตาม  แต่ความเช่ือเร่ืองผีจะยงัคงอยูแ่ละสามารถพบเห็นไดใ้น
ทุกพื้นท่ีของประเทศไทย  
 
 2.4.4    ความเช่ือเร่ืองผปีอบของคนภาคอสีาน 
 “ผีปอบ”  เป็นผีท่ีมีอยู่เฉพาะในประเทศภาคอีสานและประเทศลาวบางส่วนเท่านั้น  ดว้ย
เหตุน้ีงานวิจัยท่ีเก่ียวกับผีปอบ  จึงมีบุคคลท าการศึกษาไม่มากนัก แต่ก็ยงัพอมีบ้างในด้าน
มานุษยวทิยาและสังคมวทิยาท่ีไดอ้ธิบายถึง  ความเป็นตวัตนของผปีอบและผูถู้กเช่ือวา่เป็นผปีอบไว ้
  2.4.4.1  ความหมายของผปีอบ 
  หากพิจารณาค าวา่  “ผปีอบ”  ในดา้นความหมายนั้นจะพบวา่  ความเช่ือเร่ืองผีปอบ
จะแพร่หลายอยู่ทัว่ประเทศไทย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอีสาน  และภาคเหนือ  ซ่ึงมีการนิยาม
ความหมายท่ีคล้ายกนัในหลายลกัษณะ  สามารถสรุปความคล้ายคลึงกนัของนัยยะในการให้ค  า
นิยามไดโ้ดย  “ผปีอบ”  หรือ  “ผกีะ  หรือ  ผกีละ”  นั้นเป็นผปีระจ าทอ้งถ่ินซ่ึงสามารถพบเห็นไดท้ั้ง
ภาคอีสาน  ภาคเหนือ  (กมเลศ  โพธิกนิษฐ์,  2556)  และรวมไปถึงประเทศเพื่อนบา้นท่ีมีความ
ใกลชิ้ดอยา่งประเทศลาว  และกมัพชูาบางส่วนดว้ย 
  ซ่ึงในความหมายของ  “ผปีอบ”  สุพตัรา  มะโรงรัตน์  (2530)  ไดใ้ห้ความหมายไว้
ว่าหมายถึงคนท่ีมีเวทยม์นต์คาถาและมีเคร่ืองรางของขลงัติดตวั  เม่ือประพฤติตวัไม่ถูกตอ้งตาม
กฎเกณฑก์็จะมีผมีาเกาะกบัตวัและออกเท่ียวไปสิงคนอ่ืนเพื่อกิน  ตบั  ไต  ไส้  พุงของคนท่ีโชคร้าย
คนนั้น    และอาจจะเป็นมนตค์าถา  ของดีของขลงัทั้งหลายเหล่านั้นท่ีซ่ึงแต่ก่อนมีคุณวิเศษไดก้ลบั
กลายเป็นพลงัอนัชัว่ร้ายกลายเป็นวญิญาณร้ายข้ึนมาแทนท่ี    ดงัท่ีอธิบายดงัต่อไปน้ี 
  มีการศึกษาเก่ียวกับเร่ืองผีปอบในด้านเก่ียวกับความเช่ือ  ประเภทของผีปอบ  
สาเหตุของการเป็นผีปอบและพิธีการไล่ผีปอบตามความเช่ือของสังคมชาวอีสาน  ของพิณทอง  
ประสารฉ ่า  (2524), สุพตัรา  มะโรงรัตน์ (2530)  และพระมหาสัมภาษณ์  ไชยตะมาตย ์ (2553)  ได้
อธิบายเก่ียวกบัลกัษณะของผปีอบ มีใจความสรุปไดด้งัน้ี 
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  ประการท่ีหน่ึง  “ความเช่ือเก่ียวกบัเร่ืองผีปอบ” และ  “รูปลกัษณ์”  ของผีปอบ  ใน
รูปลกัษณะของผีปอบเราจะไม่สามารถมองเห็นว่ามีลกัษณะอยา่งไร แต่คนท่ีโดนผปีอบเขา้สิงจะรู้  
โดยผีปอบจะปรากฏให้เห็นในรูปของสัตวต่์างๆ   โดยชาวบา้นเช่ือวา่ใครถูกผปีอบเขา้สิงมกัจะฝัน
เห็นหมา  หรือลิง  ถา้ฝันเห็นหมาด าจะถูกผปีอบผิวสีด าเขา้สิง  ถา้ฝันเห็นหมาแดงจะถูกผปีอบผิวสี
ขาวมาเขา้สิง  ถา้ฝันเห็นลิงผีปอบท่ีจะมาเขา้สิงเป็นผูช้าย  ส าหรับคนท่ีเรียนวิชาอาคม  เวทยม์นต์
คาถา  หรือการถือของดีต่างๆ  ถา้เกิดฝันเห็นลิงหรือหมาแสดงวา่ตวัเองก าลงัจะกลายเป็นผปีอบ  ให้
รีบทิ้งของดี  หรือคาถาอาคมเหล่านั้นเสีย  นอกจากนั้นยงัพบวา่การปลูก  “ตน้ย่านาง”  หรือ  “ตน้
เถาวลัยเ์ขียว”  ไวใ้นบริเวณบา้น  หรือการกิน  “ต ากลว้ยตานี”  แลว้ไม่ไอ  บุคคลนั้นจะเป็นผปีอบ 
  ประการท่ีสอง  ประเภทของผีปอบแบ่งออกไดเ้ป็น  2  ประเภท  คือ 1)  ปอบเช้ือ  
เป็นผีปอบท่ีเกิดจากบรรพบุรุษมีการสืบทอดมันมาเป็นรุ่นๆในวงศ์ตระกูล  2) ปอบเกิดใหม่  
ส่วนมากจะเกิดจากการเรียนวิชาอาคม  หรือการถือของดีของขลงัต่างๆ  แลว้เกิดการท าผิดในขอ้
ห้ามจากจากคุณวิเศษของคาถา หรือดีของขลงัเหล่านั้นจะกลบักลายเป็นส่งชัว่ร้าย หรือท่ีเรียกว่า   
“ผปีอบ”  นัน่เอง  (สมชาย  นิลอาธิ, 2557) 
  ประการท่ีสาม  สาเหตุท่ีท าใหเ้ป็นผปีอบมี  5  ประการ  คือ 
  สาเหตุประการท่ีหน่ึง  การมีลูกกรอก  ลูกหลอด  หรือกุมารทอง  และการเรียน
เวทยม์นต์คาถาต่างๆ  ส่วนมากจะเป็นแม่หมา้ยผวัหย่า  หรือพ่อหมา้ยเมียทิ้ง  แต่ว่าการเรียนวิชา
อย่างน้ีมีขอ้ห้ามมากมาย  เช่น  การห้ามกินปลาไหล  ห้ามกนัพืชท่ีมีล าตน้เป็นเถา  ห้ามลอดใต้
บนัได  ห้ามรอดราวตากผา้  หากฝืนท าเขา้ไปก็ถือวา่ท าผิดครู  ในท่ีสุดก็เป็นภยัแก่ตนเอง  คือการ
เป็นปอบ  (สุพตัรา  มะโรงรัตน์, 2530)   
  สาเหตุประการท่ีสอง  ผปีอบท่ีเกิดจากวา่น  ซ่ึงเช่ือวา่ท าให้อยูย่งคงกระพนั  ซ่ึงผล
การศึกษาพบวา่  ชาวบา้นมีวธีิการปลูก  กู ้ (เก็บกู)้ หรือการเก็บรักษาไวซ่ึ้งการรักษาความศกัด์ิสิทธ์ิ
ตามความเช่ือ  มีการถือฤกษใ์นการขดุหรือปลูก  แต่วา่นท่ีมกัจะกลายเป็นผีปอบนั้นจะเป็นจ าพวกท่ี
เป็นวา่นดา้นคงกระพนัชาตรีเท่านั้น  เพราะเช่ือวา่วา่นเหล่าน้ีมีพลงัในตวัคือมีผูรั้กษาหวัวา่นอยู ่  
  สาเหตุประการท่ีสาม  พ่อแม่เป็นผปีอบ  พ่อแม่ตายไป  ผีปอบท่ีพ่อแม่เคยเล้ียงไร้
เจ้าของไม่มีท่ีอยู่  อาจจะมาอยู่กับลูกคนใดคนหน่ึงของพ่อแม่คู่นั้น  แต่จะอยู่ด้วยเพียงคนเดียว  
ส่วนมากจะอยูก่บัลูกคนท่ีพอ่แม่รักมากท่ีสุด  เกิดจากประเภทสืบทอดจากบรรพบุรุษ 
  สาเหตุประการท่ีส่ี  “การไล่ผีปอบ”  ส าหรับคนท่ีถูกผีปอบเขา้สิง จะมีอาการชกั
กระตุก  กระสับกระส่าย  ละเมอ  เพอ้คลัง่  พูดไปต่างๆ  นานา  บา้งก็พูดไม่ใช่ภาษาคน  ไม่มีสติ  
และไม่สามารถจ าพี่น้อง  สามี  ภรรยา  หรือลูกตวัเองได้  เม่ือเป็นเช่นน้ีจะตอ้งไปหาหมอธรรม  
หรือหมอผีมาไล่ออกก่อนท่ีผูท่ี้โดนผีปอบสิงจะเป็นอนัตราย  เม่ือวิญญาณผีปอบยอมออกไปแลว้
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บางคร้ังมาไกล  หรือเจา้ของหลบหนีไปท่ีอ่ืน  ถา้หาเจา้ของไม่พบ  หรือหลงทาง  ก็จะกลายเป็น     
ผปีอบเร่ร่อน  ซ่ึงผปีอบเองสามารถไปสิงหรืออยูก่บับุคคลใดบุคคลหน่ึงก็ไดใ้นสถานท่ีต่างๆ 
  สาเหตุประการท่ีห้า  การเสียปอบ  หรือปลดปล่อยวิญญาณผีปอบให้เป็นอิสระ  
วธีิการปลดปล่อยจะมีอยู ่ 2  วิธีดว้ยกนั  1)  เป็นการจบัโดยใชห้มอธรรม  (หมอผี)  2) การเสียปอบ  
หรือเจา้ของยินยอมท่ีจะสละวิญญาณผีปอบท่ีตนเล้ียงดูให้เป็นอิสระ  หรือไม่อยากเล้ียงต่อ  โดยทั้ง
สองแนวทางมีวธีิการท่ีคลา้ยกนัคือการจบัผีปอบใส่ภาชนะ  เช่น  กระบอกไมไ้ผ ่ หมอ้  แลว้อาจจะ
น าไปเผาไฟจะท าใหว้ญิญาณปอบสลายไป  แต่เช่ือกนัวา่หากท าลายวิญญาณผีปอบทั้งหมดจะท าให้
ผูท่ี้เป็นเจา้ของเสียชีวติตามไปดว้ย  ดงันั้นจึงนิยมน าไปฝังดินหรือถ่วงน ้ า  ซ่ึงวิญญาณปอบก็อาจจะ
หลุดลอยออกไปไดเ้ม่ืออุปกรณ์เหล่านั้นช ารุดเสียหาย  แลว้สามารถเขา้สิงร่างคน  หรือไปอาศยักบั
คนอ่ืนๆ  ไดเ้พราะถือเป็นผปีอบท่ีไม่มีเจา้ของแลว้ 
  งานศึกษาช้ินน้ีช้ีให้เห็นว่า  “ผีปอบ” เกิดจากความเช่ือเก่ียวกับภูตผี  และส่ิง
ศกัด์ิสิทธ์ิ  ซ่ึงมีอ านาจะบนัดาลผลให้ตนเองมีอ านาจเหนือคนอ่ืน  หรือส่งเสริมให้ตนเองไดส่ิ้งท่ี
ปรารถนาและส่ิงท่ีตอ้งการตามความเช่ือของแต่ละคน กลุ่มคนในแต่ละชุมชน  หรือสังคมนั้นๆ  
ดงันั้นความเช่ือเร่ืองผีปอบในสังคมคนอีสานจึงเป็นมรดกทางวฒันธรรมความเช่ือย่างหน่ึงซ่ึงสืบ
ทอดกนัมายาวนาน  เป็นส่งท่ีบุคคลเห็นคลอ้ยตามและยอมรับวา่  เป็นความจริงโดยไม่มีการพิสูจน์
ทางวิทยาศาสตร์  ทั้งๆ  ท่ีปอบมีตวัตนอยา่งไร  เป็นลกัษณะอยา่งไร  ไม่มีใครเคยเห็นตวัจริง  ส่งท่ี
ยนืยนับริบทของค าวา่  “ปอบ”  ในทศันะความเช่ือของชาวอีสาน  จึงลว้นแต่ผา่นสัญลกัษณ์ต่างๆ   
 

2.5  งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 
 2.5.1  ผปีอบในมุมมองด้านจิตเวชศาสตร์ 
 มีการศึกษาในเร่ืองผีปอบให้เขา้ในทศันะทางจิตเวช  ซ่ึงเป็นการศึกษาท่ีแตกต่างจากแนว
ความเช่ือ  สงนั  สุวรรณเลิศ  (2529)  ได้อธิบายว่า  จากการศึกษาได้แบ่งลกัษณะของผีเขา้อย่าง  
กวา้งๆ  ไว ้  2  ประการ  คือ  1)  “ผีเขา้สิง”  โดยความสมคัรใจของผูใ้ห้เขา้  เช่น  การทรงเจา้เขา้ผ ี 
ไดแ้ก่    ผบีรรพบุรุษ  หรือผเีช้ือ  เขา้สู่ตวัเพื่อผลของการรักษาโรค  การท านายอนาคตหรือการบอก
เล่าความเดือดร้อนต่างๆ  บางกรณีมีความประสงคจ์ากบรรดาญาติพี่นอ้ง  อยากทราบเร่ืองราวท่ีถึง
แก่กรรมไปแลว้เป็นตน้  และการถูก  2)  “ผีเขา้สิง”  โดยการไม่สมคัรใจให้เขา้  เช่น  ผีตายโหง  ผี
ปอบ  ผีพราย  หรือผีกะเขา้  หรือแมแ้ต่เจา้ต่างๆ  มาเขา้  ผีเขา้เช่นน้ีย่อมเป็นท่ีหวาดกลวัของผูค้น
เพราะเช่ือวา่เป็นเหตุใหเ้กิดการเจบ็ป่วยเกิดข้ึนทั้งกายและใจ  หรืออาจถึงแก่ชีวติได ้
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 ลกัษณะผีเขา้เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพจิตของผูป่้วย  แบ่งเป็น  3  ประการคือ  1) การถูกผีเขา้
เพียงคร้ังเดียวแลว้ไม่เขา้อีกเลย  ในกรณีน้ีไม่ถือวา่บุคคลนั้นเป็นผูป่้วยทางดา้นจิตเวชศาสตร์เพราะ
จากท่ีไดศึ้กษาพบวา่  ผูท่ี้ถูกผีปอบเขา้น้ี  มีปัญหากระทบกระเทือนใจเป็นอย่างมากแก่ญาติพี่น้อง
หรือข้ึนอยู่กบัสภาพแวดลอ้มเดียวกนั  2) คนท่ีถูกผีปอบเขา้  หรือผีอย่างอ่ืนเขา้สิง  ซ่ึงผีอย่างอ่ืน
มกัจะมาเขา้สิงอยูบ่่อยๆ  บางท่ี  2-3  วนัมาเขา้สิงคร้ังหน่ึง  หรือทอดระยะเวลาไปบา้ง  และวนเวียน
อยูแ่บบน้ีเร่ือยๆ  ไปเปล่ียนหนา้หมอผมีาท าการรักษาหลายคน  จากการศึกษาพบวา่บุคคลท่ีมีอาการ
เช่นน้ีมกัมีอาการเป็นโรคประสาทชนิดหน่ึงเรียกว่า  “อุปาทาน”  หรือ  “ฮีสทีเรีย”  ซ่ึงในการ
วินิจฉัยโรคจะหลีกเล่ียงค าน้ีเพราะคนส่วนใหญ่มีความเขา้ใจวา่เป็นโรคท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเพศ  ดงันั้น
จึงใชค้  าวา่  “โรคจิตอุปาทาน” (Hysterical  Psychosis) แทน  หรือบางคนเรียกวา่โรคผีเขา้  (Spirit  
Psychosis)  3) คนท่ีถูกผีปอบเขา้เป็นหลายๆ  คร้ัง  หรือถูกเขา้เพียงคร้ังเดียว  หรือถูกเขา้เพียงคร้ัง
เดียวแต่ผปีอบไม่ยอมออก  ลกัษณะอาการพูดไม่รู้เร่ือง  เอะอะโวยวายคลา้ยคนวิกลจริต  ซ่ึงในการ
วินิจฉัยนั้นบางคนอาจจะเป็นโรคจิตเภท  โรคเก่ียวกบัอารมณ์  โรคจิตจากแพพ้ิษต่างๆ  แต่จาก
ทศันะของผูเ้ขียน เห็นว่าโรคจิตท่ีเกิดข้ึนประจ าถ่ินเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะเรียกว่า  โรคจิตอุปาทาน  
หรือโรคผเีขา้ 
 จากการรักษาลกัษณะผีเขา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพจิตของผูป่้วยสามารถกล่าวได้เป็นแนว
กวา้งๆ   โดยสรุปไดเ้ป็น  2  ประเด็นใหญ่  คือ   

ประการท่ีหน่ึง  ผูป่้วยเป็นโรคประสาท  เน่ืองจากว่าผูป่้วยเป็นโรคประสาทนั้นยงัมี
ความรู้สึกนึกคิด ไดต้ามสมควร  สังเกตจากส่ิงท่ีผูป่้วยบอกมกัจะไม่เล่ือยลอย  รู้เหตุอาการเจ็บป่วย
ว่าถูกผีเข้าหรือผีท า  ทั้ งน้ีเป็นผลมาจากผูป่้วยได้รับแนวคิดต่างๆ  ทั้ งจากญาติใกล้ชิด  หมอดู       
และอีกทางหน่ึงท่ีส าคญัคือการคนทรงเจา้เขา้ผ ี ซ่ึงการทรงเจา้เขา้ผมีีอยูด่าษด่ืนในสังคมปัจจุบนั   

ประการท่ีสอง  ผูป่้วยเป็นโรคจิต  เน่ืองจากผูป่้วยท่ีคิดว่าเกิดจากผีเข้าแล้วไล่ไม่ออก
ประเภทน้ี  มกัจะมีอาการท่ีแสดงออกมาในรูปแบบของคนท่ีพูดไม่รู้เร่ือง  เอะอะโวยวาย  ด่าทอ  มี
ลกัษณะวิกลจริต  ซ่ึงหมอพื้นบา้นหรือหมอผีมกัจะพูดว่ามีอาการแทรกซ้อนเกิดข้ึน  และอาจจะ
ไม่ใช่ผปีอบอยา่งแน่นอน  หรือไม่ก็จะบอกวา่เกิดจากความไม่สมดุลของเลือดลม  ให้ไปรักษาแบบ
เลือดลม  การรักษาโรคประเภทน้ีจะตอ้งรักษาไปตามอาการของโรคประเภทต่างๆ  ท่ีเป็นอยูเ่พราะ
ผเีขา้เป็นกลุ่มอาการของโรค  เช่น  จิตเภท  โรคอารมณ์สุขเศร้า  โรคแพส้ารพิษต่างๆ  ท่ีแทรกอยูใ่น
ความคิดของแต่ละคน 
 ส่ิงท่ีน่าสนใจในการศึกษาน้ีก็คือมุมมองท่ีมองต่างออกไปจากแนวคิดเร่ืองความเช่ือของ
ชาวอีสานโดยส้ินเชิง  ซ่ึงคนท่ีเป็นผีปอบในทศันะของนกัวิชาการนั้น  “อตัลกัษณ์ของคนท่ีผีปอบ
เขา้สิง”  จดัเป็นคนป่วยชนิดหน่ึงเท่านั้น  หรือกลายเป็นการมองว่าเป็นเร่ืองของโรคจิตเฉพาะถ่ิน  
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ซ่ึงอาศยัหลกัการและทฤษฎี  และเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัในการอธิบายพฤติกรรมของคนท่ีมีลกัษณะผี
เขา้ในอีกทศันะหน่ึง  เป็นการดีท่ีจะไดน้ าไปวิเคราะห์กบัหลกัการทางกระบวนการยุติธรรมเม่ือเกิด
เหตุการณ์ผเีขา้สิงคน  หรือพฤติกรรมของผีปอบ  เม่ือเกิดข้ึนในสังคมเพื่อหลีกเล่ียงการตีตราวา่เป็น
ผูร้้าย  หรือถูกกล่าวหาวา่เป็นผีปอบ  เป็นการหลีกเล่ียงไม่ให้เกิดการลงโทษทางสังคมท่ีรุนแรงอีก
หนทางหน่ึง 
 
 2.5.2   ผปีอบในมุมมองด้านความขัดแย้งและการกดีกนัทางสังคม 
 ในการศึกษาเร่ืองราวของผีปอบในการมองจากกรอบแนวคิดเร่ืองของการกีดกนัทางสังคม
ซ่ึง  กมเลศ  โพธกนิษฐ์  (2556) ไดศึ้กษาและอธิบายว่า  การท าให้บุคคลกลายเป็นผีปอบนั้นเป็น
เสมือนการสร้างบุคคลอ่ืนท่ีมีความเห็น  หรือแนวความคิดไม่ตรงกบักลุ่มของตน  โดยการสร้าง
เง่ือนไขทางความเช่ือของสังคมเป็นเคร่ืองเมือในการก าจดั  หรือกีดกนับุคคลอ่ืนๆ  เหล่านั้นให้
ออกไปจากสังคม  ในการใชค้วามเช่ือเร่ือง  “หวาดระแวง”  และ  “หวาดกลวั”  ในเร่ืองราวอนัล้ีลบั
ของผีปอบให้กลายเป็นเคร่ืองมือขยายฐานอ านาจ  และ เพื่อจะสามารถผลกัดนัคนกลุ่มนั้นออกไป
จากสาระบบทางสังคม ซ่ึงเป็นการพยายามลดพื้นท่ีของทางสังคมให้บุคคลเหล่านั้นให้เหลือน้อย
ท่ีสุด  และถือเป็นการสร้างตราบาปให้ติดตวับุคคลเหล่านั้น  เม่ือเกิดการเช่ือว่าเป็นผีปอบจริงจน
บทบาทบุคคลเหล่านั้นลดลงอยา่งมากมาย  ความไวใ้จจากสังคมก็ยอ่มลดนอ้ยลงเช่นเดียวกนั  ดว้ย
เหตุน้ีกระของการสร้างพรรคพวก  “พวกเขา”  “พวกเรา”  ยอ่มเกิดข้ึน  สถานะของ  “ก าแพงของ
ความไวใ้จ”  ไดถู้กท าลายลงจากผูค้นทั้งสองฝ่าย  ในท่ีสุดก็น ามาซ่ึงความขดัแยง้ของคนในชุมชน
อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้  ในงานศึกษาเร่ืองน้ีสามารถช่วยสนับสนุนแนวความคิดของความขดัแยง้
ระหว่างประชาชนในสังคมทั่วไป  กับบุคคลท่ีเป็นผีปอบได้เป็นอย่างดี   ทั้ งการเกิดความไม่
ไวว้างใจ  การเกิดความหวาดระแวง  การเกิดความหวาดกลวั  ลว้นแต่เป็นสาเหตุท่ีท าให้เกิดความ
ชิงชงั  ความเกลียดชงั   จนเร่ืองราวขยายลุกลามไปเป็นการกีดกนัทางสังคม  และการลงโทษทาง
สังคม  อีกประการหน่ึงงานวิจยัเร่ืองน้ีสามารถช้ีชดัไดว้่าการสร้างบุคคลอ่ืนให้เป็นผีปอบอาจจะ
ไม่ไดเ้กิดความเช่ือทางสังคมตามปกติทัว่ไป  แต่อาจจะเกิดจากการพยายามลดพื้นท่ี  และบทบาท
ของบุคคลกลุ่มอ่ืนให้ลดนอ้ยลงเพื่อเป็นการขยายอ านาจและบทบาทของกลุ่มตนเองให้มากข้ึนใน
สังคมก็เป็นได ้
 
 2.5.3   แนวทางแก้ไขปัญหาเร่ืองผปีอบ  ของโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น 
 วชันี  หตัถพนม  และคณะ  (2547)  ไดศึ้กษาความเดือดร้อนซ่ึงเกิดจากความเช่ือเร่ืองผีปอบ  
สรุปผลการศึกษาออกมาเป็น  3  ส่วน  คือ  ดา้นภาวะวิกฤตในชุมชน  และการช่วยเหลือดา้นสังคม



64 

แก่ผูถู้ก    ผเีขา้  และผูถู้กกล่าวหาวา่เป็นผปีอบ  สาเหตุทั้งหมดมาจากข่าวลือวา่จะมีการน าตวัผูท่ี้ถูก
ผเีขา้ไปออกรายการโทรทศัน์  ผูเ้ก่ียวขอ้งไดด้ าเนินการช่วยเหลือ  เพื่อสยบข่าวหรือเร่ืองราวในเร่ือง
น้ีไดอ้ยา่งรวดเร็ว  คณะจิตแพทยไ์ดมี้การวินิจฉยัโรคแลว้  ปรากฏวา่ผูถู้กผีเขา้เป็นโรค  ภาวะภวงัค์
และถูกผีสิง  (Trance  and  Procession  Disorder)  มีสาเหตุมาจากความวิตกกงัวลเร่ืองเจ็บป่วยและ
เส่ียงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพจิตซ ้ า  เน่ืองจากรูปการเผชิญปัญหาไม่เหมาะสม  ซ่ึงมีประเด็นส าคญั
ดงัน้ี 
  1)  การให้ความช่วยเหลือเพื่อลดภาวะวิกฤตชุมชน  โดยการเขา้พบผูน้ าชุมชนให้
ขอ้มูลการตายท่ีแทจ้ริงว่าเกิดจากโรคและการตายมีสาเหตุท่ีชัดเจน  และให้ผูน้ าชุมชนน าเสนอ
ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งแก่ประชาชนในสังคม 
  2)  ผูป่้วย  หรือผูท่ี้ถูกเช่ือวา่ผปีอบเขา้สิง  มีอาการวิตกกงัวลสูงเม่ือรู้วา่จะถูกน าตวั
ไปออกรายการทางโทรทศัน์  ดังนั้นจึงหาแนวทางเพื่อประสานงานกับผูน้ าชุมชนอ่ืนๆ  เช่น  
เจา้หน้าท่ีสาธารณะสุข ผูช่้วยอาจารยใ์หญ่ให้ไปพบครอบครัวของผูป่้วย เพื่อพูดคุยให้ทราบถึง
ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบัตวัของผูป่้วยเอง  หากน าไปออกรายการโทรทศัน์  และให้เจา้หนา้ท่ี
สาธารณะสุขให้ค  าปรึกษาเร่ืองในเร่ืองการคลายเครียดแก่ผูป่้วย  ซ่ึงได้ก าหนดช่องทางด่วนให้
สามารถติดต่อกบัแม่ข่ายของโรงพยาบาลไดต้ลอดเวลา 
  3)  การเส่ียงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพจิตซ ้ า  เน่ืองจากรูปแบบการเผชิญหน้าไม่
เหมาะสม  ซ่ึงแนวทางการใหค้วามช่วยเหลือคือ  ใหผู้ป่้วยไดมี้โอกาสระบายถึงความรู้สึกคบัขอ้งใจ
ในความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในอดีต  และวธีิการเผชิญปัญหาท่ีผา่นมาและผลกระทบท่ีจากการใชว้ิธีการ
แก้ไขปัญหาแบบนั้น  คน้หาวิธีการแกไ้ขปัญหาท่ีดีและได้ผลในอดีตของผูป่้วย  สนบัสนุนและ
แนะน าให้ใช้วิธีการแกไ้ขปัญหาเชิงสร้างสรรค์  การปรับแนวคิดจากเชิงลบเป็นเชิงบวก  การฝึก
ทกัษะการคลายเครียดแนะน าแหล่งสนบัสนุนทางสาธารณสุขใกลบ้า้นเม่ือเกิดปัญหาความเครียด
หรือไม่สบายใจ  หรือการใชบ้ริการปรึกษาทางโทรศพัทก์บัแพทย ์ ณ  โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น
ราชนครินทร์ 
  4)  การท่ีญาติพี่น้องมีความวิตกกงัวลในส่งท่ีผูป่้วยเป็น  ซ่ึงคิดว่าเกิดจากผีเข้า  
เน่ืองจากขาดความรู้ความเขา้ใจในอาการของโรค  ซ่ึงไดใ้หค้วามช่วยเหลือโดย  การประเมินความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัอาการท่ีเกิดข้ึนกบัผูป่้วย  ให้ญาติไดร้ะบายอารมณ์ความรู้สึกท่ีมีต่อเหตุการณ์  
ใหค้วามรู้เร่ืองโรค  อาการและแนวทางการรักษา  ตลอดจนอาการช่วยเหลือของคนในครอบครัวท่ี
มีต่อผูป่้วย  เพื่อป้องการเกิดอาการซ ้ าอีก  แนะน าแหล่งช่วยเหลือทางสาธารณสุขท่ีสามารถ
ใหบ้ริการไดเ้ม่ือเกิดปัญหาข้ึน  การส่งต่อเครือข่ายผูป้ฏิบติังานสุขภาพจิตในพื้นท่ีดูแลอยา่งต่อเน่ือง 
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  5)  การบ าบดัฟ้ืนฟูสุขภาพจิตของผูท่ี้ถูกกล่าวหาว่าเป็นผีปอบ  คือการให้การ
ช่วยเหลือโดย  ให้ปรึกษาและคลายเครียดแก่ผูป่้วย  บอกถึงแหล่งสนบัสนุนทางสังคมแนะน าให้
ผูป่้วยเร่ิมเขา้วดัร่วมพิธีทางศาสนาของหมู่บา้นเพื่อช่วยลดความเช่ือในเร่ืองผีปอบ  และให้ผูป่้วยได้
แสดงความคิดเห็นของผลดีและผลเสียในการรับทานอาหารน้อยลงว่ามีผลกระทบต่อร่างกาย
อยา่งไร  ส่งใหเ้ครือข่ายในพื้นท่ีดูแลอยา่งต่อเน่ือง 
 ดว้ยวิธีการเหล่าน้ีสามารถสร้างองค์ความรู้ข้ึนมาเป็นแนวทางให้ประชาชนได้เขา้ใจถึง
อาการของโรคท่ีถูกเช่ือว่าผีเข้าได้  ในขณะเดียวกันประชาชนท่ีไม่เช่ือในเร่ืองผีปอบ  ได้คอย
ช่วยเหลือใหผู้ถู้กกล่าวหามีรายไดจึ้งท าใหส้ามารถด ารงชีวติอยูใ่นชุมชนเดิมโดยไม่ตอ้งยา้ยถ่ิน 
 ส่ิงท่ีส าคญัในการศึกษาเร่ืองน้ีคือ  การท่ีมีหน่วยงานภาครัฐเขา้มามีส่วนร่วมในการแกไ้ข
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนท าให้ปัญหาท่ีเคยเป็นปัญหาใหญ่  กลายเป็นเร่ืองท่ีสามารถอธิบาย  และพูดคุยท า
ความเขา้ใจกันได้โดยปราศจากความรุนแรงเหมือนแต่ก่อนเม่ือเกิดปรากฏการณ์เร่ืองผีปอบใน
ชุมชน 
 จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีกล่าวมาแลว้ในเร่ืองผีปอบ  ไดพ้บวา่มีเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งในการ
อธิบายปรากฏการณ์เก่ียวกบัผีปอบอยู่บา้ง  และมีการหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาแต่เป็นเฉพาะ
กรณีเล็กๆ เฉพาะพื้นท่ีเท่านั้ น  ผูเ้ขียนเห็นว่าประเด็นท่ียงัขาดหายไปในส่วนของการอธิบาย
ปรากฎการณ์ในเร่ืองผปีอบคือ  การอธิบายถึงความเดือดร้อนของสังคมในมุมมองท่ีเปรียบเทียบกบั
อาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนในสังคม   และสภาพปัญหาท่ีตอ้งเผชิญในสถานการณ์  ของผูท่ี้ถูกสังคม       
ตีตราดว้ยการกล่าวหาว่าเป็นผีปอบ  การลงโทษทางสังคมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนซ่ึงถือเป็นการละเมิดต่อ
สิทธิเสรีภาพ  และสิทธิมนุษยชนของบุคคลท่ีถูกกล่าวหาว่าเป็นผีปอบ  อีกประการหน่ึงคือ  
แนวทางในการป้องการกระท าท่ีรุนแรงต่อผูท่ี้ถูกเช่ือว่าเป็นผีปอบด้วยมาตรการทางกฎหมาย  
ระบบกระบวนการยุติธรรมทางอาญาอย่างเป็นทางการ  มาตรการท่ีหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง
ก าหนดในการช่วยเหลือ  รวมทั้งมาตรการท่ีสังคมก าหนดให้เป็นแนวทางสอดคลอ้งกบักฎหมาย
ดว้ย  ในการศึกษาคร้ังน้ีผูเ้ขียนมีความตั้งใจท่ีจะศึกษาเร่ืองความเช่ือเก่ียวกบัผีปอบน้ีในมุมมองดา้น
อาชญาวิทยาโดยใชท้ฤษฎีตีตราเขา้มาอธิบายในปรากฏการณ์เร่ืองผีปอบท่ีเกิดข้ึน  รวมทั้งศึกษาถึง
แนวทางการป้องกนัไม่ใหเ้กิดความรุนแรงในการแกไ้ขปรากฏการณ์ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 
 

2.6   กรอบแนวคดิการวจิัย 
 
 การอบแนวคิดในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์  และพิจารณาถึงกระบวนการตีตราของ
สังคมจนท าใหบุ้คคลกลายเป็นผูท่ี้ถูกกล่าวหาวา่เป็นผีปอบ  จนตอ้งถูกลงโทษทางสังคมดว้ยวิธีการ
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ต่างๆ  โดยงานวิจยัคร้ังน้ีใช้แนวคิดทฤษฎีทางด้านอาชญาวิทยา  คือ  “ทฤษฎีตีตรา”  (Labeling  
Theory)  เป็นหลักส าคญัในการอธิบายถึงปรากฏการณ์ผีปอบท่ีเกิดข้ึนในสังคม  ซ่ึงมีการแบ่ง
ออกเป็น  3  ช่วงระดับ  คือ  พฤติกรรมเบ่ียงเบนในคร้ังแรก  หรือพฤติกรรมเบ่ียงเบนเร่ิมต้น  
(Primary  Deviance)  การตีตรา  หรือกระบวนการตีตรา  (Labeling  Process)  และพฤติกรรม
เบ่ียงเบนถาวร  (Secondary  Deviance)  ตามแผนภาพ  ซ่ึงในแต่ละระดบัมีความเก่ียวขอ้งและ
สัมพนัธ์กนัในการก่อให้เกิดพฤติกรรมเบ่ียงเบนท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัพฤติกรรมอาชญากรรมของ
บุคคลตามทฤษฏีตีตรา  (Labeling  Theory)  ซ่ึงถูกน ามาอธิบายพฤติกรรม  และผลกระทบท่ีเกิดข้ึน
ของบุคคลท่ีถูกกล่าวหาวา่เป็นผปีอบไดด้งัน้ี 
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พฤติกรรมเบี่ยงเบนขั้นต้น   
(Primary  Deviance) 

 
ความเบี่ยงเบนทีเ่กดิจากการก าหนด
ตัวเอง 

1)  ดา้นพฤติกรรม 
2)  ดา้นการพูดจา   
 

ความเบี่ยงเบนทีเ่กดิจากบุคคลอืน่
ก าหนดให้ 

1)  เกิดจากผปีอบออกปาก 

2)  เกิดจากการท านาย / เส่ียงทาย 
3)  เกิดเหตุการณ์ประหลาด 
4)  เกิดจากการใส่ร้ายเพื่อหวงั 

     ประโยชน์อยา่งอ่ืน 

  

 

กระบวนการตีตรา   
(Labeling Process) 

 
การตีตราเร่ิมต้น 

1)  การท่ีสังคมลดปฏิสัมพนัธ์ลง 
2)  การเป็นเป้าหมายในการจบัตามอง 
3)  การกล่าวโทษ / กล่าวหา 
 

การตีตราที่รุนแรง 
1)  การคว  ่าบาตรทางสังคม 
2)  การท าร้ายร่างกาย 
3)  การท าลายทรัพยสิ์น 
4)  การขบัไล่ออกไปจากสังคม 

 

การเปลีย่นแปลงพฤติกรรมถาวร  
(Secondary  Deviance) 

 
การเปลีย่นแปลงแบบเลก็น้อย 

1)  การลดการมีปฏิสัมพนัธ์กบัสังคม 
2)  การมีพฤติกรรมท่ีขดัขืน / กา้วร้าว 

  
การเปลีย่นแปลงแบบรุนแรง 

1)  การงดมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูค้นใน 
   สังคม  
2)  การมีพฤติกรรมท่ีผดิแปลก 
      แตกต่าง 
3)  การหลบหนีหายไปจากสังคม 
      ถาวร 

 

ภาพที ่ 2.1 กรอบแนวคิดการวจิยั 
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 จากแผนภาพจะท าให้เห็นไดว้่ามีการแบ่งปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการสร้างโอกาสท่ีจะ
น าไปสู่กระบวนการตีตราเพื่อให้บุคคลมีความผิด  ซ่ึงมีความคลา้ยคลึงกบัการเป็นอาชญากร  หรือ
เป็นผูท่ี้ก่ออาชญากรรมของสังคม  ซ่ึงมีการแบ่งระดบัของกระบวนการเปล่ียนแปลงในพฤติกรรม  
และกระบวนการท่ีเกิดข้ึนจากการตีตราไว ้ 3  ระดบั  คือ 
 ระดบัท่ี  1  คือพฤติกรรมท่ีเบ่ียงเบนในระยะเร่ิมตน้  หรือเบ่ียงเบนในคร้ังแรก  (Primary  
Deviance)  เป็นพฤติกรรมท่ีส่อแวว  หรือเป็นพฤติกรรมของการเร่ิมตน้ท่ีจะท าให้เกิดการตีตราของ
สังคมก็วา่ได ้ ซ่ึงพฤติกรรมเบ่ียงเบนในระยะน้ีสามารถจ าแนกออกไดเ้ป็น  2  ระดบัยอ่ยดว้ยกนัคือ  
1) ความเบ่ียงเบนท่ีเกิดจากการก าหนดตนเอง  และ  2)  ความเบ่ียงเบนของพฤติกรรมท่ีเกิดจาก
บุคคลอ่ืนเป็นผูก้  าหนดให ้ กล่าวคือ  ในสังคมท่ีเกิดปรากฏการณ์ผีปอบนั้นจะท าให้สังคมเกิดความ
หวาดกลวั  หวาดระแวงเป็นอยา่งยิ่งซ่ึงทั้งความกลวัและความระแวงจะเป็นส่ิงท่ีคอยกระตุน้เตือน
ให้ผูค้นในสังคมคอยสอดส่องถึงความผิดปกติของบุคคลอ่ืน  และส่ิงแวดล้อมสังคมอยู่อย่าง
ต่อเน่ืองหากเกิดความผิดปกติข้ึนไม่วา่จะดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามก็อาจจะสามารถน ามาผกูโยง  หรือ
สร้างประเด็นใหมี้ความเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองราวของผปีอบอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ การก าหนดพฤติกรรม
ตนเองนั้นเป็นเป็นพฤติกรรมท่ีเป็นไปตามรูปแบบของทฤษฎีตีตรา  (Labeling  Theory)  อย่าง
สมบูรณ์  เพราะถือไดว้า่เป็นพฤติกรรมของบุคคลท่ีก าหนดตนเอง  หรือรู้ตวัเองอยูแ่ลว้วา่เป็นอะไร  
แต่อาจจะไม่บ่อยคร้ังและไม่เกิดข้ึนอย่างสม ่าเสมอ  หรือไม่เป็นทางการ  เช่น  การท่ีบุคคลมี
พฤติกรรมท่ีเปล่ียนไป  มีอาการแปลกๆ หรือมีการพูดจามีนยัส าคญัท่ีน่าจะพอเช่ือถือไดว้่ามีส่วน
เก่ียวข้องกับปรากฏการณ์ผีปอบท่ีเกิดข้ึน  เช่น  การหลบหลีกหนีห่างออกจากสังคมเม่ือมีข่าว
เก่ียวกบัผีปอบเกิดข้ึนในสังคม  การมีพฤติกรรมเกอ้เขิน  ไม่กลา้ตอบค าถามเม่ือถูกไต่ถามเร่ืองราว
เก่ียวกบัผีปอบท่ีเกิดข้ึน การพูดถึงการตายของบุคคลท่ีเสียชีวิตไปแลว้ในสังคมในท านองวา่ตนเอง
เป็นผูก้ระท า  เป็นตน้ แต่ก็ถือไดว้า่เป็นพฤติกรรมท่ีตวับุคคลเป็นผูก้  าหนดเอง  ซ่ึงเช่ือไดว้า่สามารถ
ท่ีจะเป็นประเด็นท่ีจะน าไปสู่การสร้างพฤติกรรมท่ีอาจจะถูกสังคมเช่ือว่ามีความผิดปกติและเป็น
บุคคลน่าสงสัย  และอาจน าไปสู่กระบวนการตีตราไดใ้นท่ีสุด  และระดบัยอ่ยท่ี  2  ของพฤติกรรม
เบ่ียงเบนเร่ิมตน้  (Primary  Deviance)  โดยบุคคลอ่ืนเป็นผูก้  าหนดให้นั้น  ในรูปแบบน้ีอาจจะไม่
ปรากฏในกระบวนการตีตราตามทฤษฎีตีตราอยา่งชดัเจน  แต่พฤติกรรมท่ีบุคคลอ่ืนเป็นผูก้  าหนดให้
เป็นเสมือนการตราหน้าให้บุคคลหน่ึงบุคคลใดมีพฤติกรรมเบ่ียงเบน   เป็นบุคคลท่ีน่าสงสัย  หรือ
เป็นบุคคลท่ีมีความผิดต่อสังคมตามรูปแบบของการก าหนดพฤติกรรมตนเองเหมือนรูปแบบแรก  
แต่ในการก าหนดพฤติกรรมโดยบุคคลอ่ืนนั้นจะแตกต่างตรงท่ีตวับุคคลผูถู้กตราหนา้ หรือบุคคลผูท่ี้
ถูกสังคมก าหนดพฤติกรรมให้อาจจะไม่ทราบเร่ืองราวต่างๆ  ท่ีเกิดข้ึนแต่ผูค้นในสังคมต่างหากท่ีมี
ความรู้ความเขา้ในในพฤติกรรมเหล่านั้นอย่างถ่องแทซ่ึ้งอาจจะเป็นเร่ืองจริง  หรือไม่จริงก็เป็นได ้ 
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ยกตวัอย่างเช่น  การท่ีผีปอบท่ีสิงอยู่ในร่างคนยอมออกปาก  (บอก)  ว่าตวัเอง  (ซ่ึงหมายถึงตวั         
ผีปอบ)   เป็นใคร  มาจากไหน  หรืออาจจะเกิดจากการเส่ียงทายโดยหมอผี  หรือคนทรงเจา้ เป็นผู ้
ช้ีน าวา่ใครคือผปีอบ  และบางคร้ังอาจรวมไปถึงเหตุการณ์ประหลาดท่ีเกิดข้ึน  เช่นการนอนฝัน  ซ่ึง
บุคคลอ่ืนๆ  ในสังคมมีความฝันท่ีคลา้ยกนัและฝันเห็นบุคคลใดบุคคลหน่ึงวา่เป็นผีปอบและผูค้นใน
สังคมมีความฝันเช่นน้ีหลายๆ คนและฝันบ่อยคร้ังจนเกิดความน่าสงสัย  ซ่ึงอาจจะส่งผลให้ความฝัน
ดงักล่าวมีน ้ าหนกัท่ีพอจะเช่ือถือไดต้ามความเช่ือในเร่ืองผีปอบของชาวบา้น  เป็นตน้  และสุดทา้ย
คือการกล่าวหาใส่ร้ายเพื่อหวงัประโยชน์อย่างอ่ืน  เป็นการสร้างสถานการณ์ข้ึนมาเพื่อให้คนอ่ืน
หลงเขา้ใจผดิในตวับุคคลใหเ้ช่ือวา่เป็นผปีอบเพื่อประโยชน์ของตนเองในดา้นต่างๆ   และดว้ยการท่ี
เป็นเสียงส่วนมากของสังคมซ่ึงมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของสังคมส่วนรวม  และรวมถึงน ้ าหนกั
ความน่าเช่ือถือของเหตุผลท่ีคนในสังคมส่วนมากอา้งกนัสังคมจึงกลายเป็นผูมี้อิทธิพลต่อก าหนด
พฤติกรรมใหบุ้คคลอ่ืนได ้ จนกลายเป็นแรงกดดนัท่ีท าใหบุ้คคลท่ีถูกก าหนดพฤติกรรมให้  หรือถูก
ตราหน้านั้นมีพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปจนกลายเป็นผูมี้พฤติกรรมเบ่ียงเบน  เพราะไดก้ าหนด
ภาพพจน์  หรือภาพลกัษณ์ตวัเองให้เป็นไปตามแบบท่ีคนอ่ืนก าหนดให้จนสามารถน าพาบุคคล
ดงักล่าวเขา้สู่กระบวนการตีตราไดเ้ช่นเดียวกนั 
 ระดบัท่ี  2  คือกระบวนการตีตรา  (Labeling   Process)  ส าหรับกระบวนการตีตราท่ีเกิดข้ึน
ในปรากฏการณ์ผีปอบน้ีเป็นกระบวนการท่ีเกิดจากสังคมได้กระท าการลงโทษด้วยวิธีต่างๆ  แก่
บุคคลใดบุคคลหน่ึงซ่ึงถูกกล่าวหาว่าเป็นผีปอบเพราะพฤติกรรมท่ีน่าเช่ือถือได้ตามลกัษณะของ
พฤติกรรมบุคคลท่ีเบ่ียงเบนในขั้นแรก  (Primary  Deviance)  ซ่ึงการตีตราอาจจะแบ่งออกไดเ้ป็น  2  
ระดบัย่อยคือ  1) การตีตราในระดบัเร่ิมตน้  และ  2)  การตีตราในระดบัท่ีรุนแรง  กล่าวคือ  การ      
ตีตราในระดับเร่ิมต้นจะเป็นการเอาระดับความรุนแรงของโทษมาเป็นตัวช้ีวดัส าหรับอธิบาย
กระบวนการเปล่ียนแปลงดา้นพฤติกรรมของบุคคลท่ีถูกกล่าวหาวา่เป็นผีปอบ  ซ่ึงในระดบัน้ีอาจจะ
ใช้วิธีการลงโทษท่ีไม่รุนแรงนกั  ซ่ึงมกัจะใช้วิธีการพื้นฐานตามคติความเช่ือ  หรือความเห็นของ
ผูค้นในสังคม  หรืออาจจะว่าเป็นเสมือนการเล่นสงครามทางจิตวิทยาระหวา่งผูค้นในสังคมกบัผูท่ี้
ถูกกล่าวหาวา่เป็นผีปอบ  เพราะการลงโทษในระยะเร่ิมตน้น้ีจะเป็นการใชล้กัษณะ สายตา  ท่าทาง  
ภาษา  และมีการลดระดบัความสัมพนัธ์  หรือลดการมีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลท่ีถูกกล่าวหาว่าเป็น      
ผีปอบลง  ซ่ึงถือว่าเป็นวิธีการเพื่อกดดนัผูท่ี้ถูกกล่าวหาวา่เป็นผีปอบไดส้ านึกตวั  (หากเป็นผีปอบ
จริง)  อีกเป้าหมายหน่ึงคือเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ใหดู้เหมือนวา่ผูค้นในสังคมไม่ไดห้วาดกลวัต่อผี
ปอบและยงัเป็นการบีบบงัคบัให้ผีปอบเกิดความรู้สึก  กดดนั  หวาดกลวัต่อผูค้นในสังคมอีกดว้ย  
อน่ึงก็ยงัถือเป็นการแสดงถึงการไม่ยอมและเกลียดกลวัในการเป็นผีปอบของบุคคลคนนั้น  และใน
ระดบัท่ี  2  เป็นการตีตราในระดบัท่ีรุนแรงซ่ึงเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการตีตราในระยะเร่ิมตน้ซ่ึง
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อาจจะไม่ไดผ้ล  หรือผลท่ีคาดหวงัของสังคมต่อตวัผูท่ี้ถูกกล่าวหาวา่เป็นผีปอบเกิดข้ึนนอ้ย  ดงันั้น
การยกระดบัความรุนแรงของการลงโทษทางสังคมให้มีความรุนแรงมากยิ่งข้ึนจะเป็นกระบวนการ
ต่อไปในการลงโทษผูท่ี้ถูกกล่าวหาวา่เป็นผปีอบ  การตีตราท่ีรุนแรงของผูค้นในสังคมก็จะมีระดบัท่ี
รุนแรงข้ึนเร่ือยๆ ตั้ งแต่  เกิดการคว  ่าบาตรไร้การปฏิสัมพนัธ์ร่วมกบับุคคลท่ีถูกกล่าวหาว่าเป็น        
ผปีอบ    การพยายามท าร้ายร่างกายดว้ยวธีิการต่างๆ  การพยายามท าลายทรัพยสิ์นของมีค่า  และการ
บีบบงัคบัใหอ้อกไปจากสังคม  ซ่ึงถือเป็นการลงโทษท่ีรุนแรงท่ีสุดของปรากฏการณ์เร่ืองผีปอบใน
บางคร้ังการลงโทษดว้ยวธีิการต่างๆ  ของสังคมอาจจะมีผลกระทบถึงบุคคลในครอบครัวของผูท่ี้ถูก
กล่าวหวา่เป็นผปีอบดว้ย 
 ระดบัท่ี  3  คือพฤติกรรมเบ่ียงเบนอยา่งถาวร  (Secondary  Deviance)  ซ่ึงถือเป็นพฤติกรรม
ท่ีเป็นการเบ่ียงเบนในระยะสุดทา้ยตามกรอบทฤษฎีเพราะถือวา่เป็นการเปล่ียนแปลงอยา่งถาวรของ
พฤติกรรม  และถือเป็นการแสดงออกของพฤติกรรมอยา่งเป็นทางการซ่ึงพฤติกรรมเบ่ียงเบนถาวร
ส่วนมากจะเกิดข้ึนจากการควบคุมทางสังคม  (Social  Control)  หรือการลงโทษทางสังคม   (Social  
Sanction)  เป็นตวับีบบงัคบั  กดดนั อยา่งหนกัหน่วง  เม่ือทางเลือกในการปรับตวันอ้ยลง  หรือหมด
หนทางท่ีจะแกไ้ขและยากท่ีจะอธิบายใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ใจจึงท าใหบุ้คคลดงักล่าวมีการแสดงออกของ
พฤติกรรมเช่นนั้น  การเบ่ียงเบนของพฤติกรรมถาวร  (Secondary  Deviance) ในปรากฏการณ์ของผี
ปอบนั้นสามารถจ าแนกออกไดเ้ป็น  2  ระดบัยอ่ย  คือ   
  1)  การเปล่ียนแปลงขั้นตน้  หรือเบ่ียงเบนเล็กนอ้ย  ซ่ึงอาจจะข้ึนอยูก่บัการลงโทษ
ทางสังคมวา่มีระดบัท่ีรุนแรงมากนอ้ยเพียงใด  และรวมไปถึงการปรับตวัเพื่อรับมือกบัปฏิกิริยาทาง
สังคมของผูท่ี้ถูกกล่าวหาว่าเป็นผีปอบจะมีมากน้อยเพียงใด  ซ่ึงในระดับของการเปล่ียนแปลง
เร่ิมตน้ของพฤติกรรมน้ีอาจจะเป็นเพียงแค่ลดการมีปฏิสัมพนัธ์กบัสังคมลงไปบา้งซ่ึงถือเป็นผล
สนองตอบกบัปฏิกิริยาของสังคมสังคมท่ีสร้างข้ึน  หรือบางคร้ังหากมีการตั้งรับท่ีดีของผูถู้กกล่าวหา
วา่เป็นผีปอบซ่ึงอาจจะเกิดการโตแ้ยง้กลบัในประเด็นต่างๆ  ดว้ยวิธีการเช่นเดียวกนักบัสังคม  คือ  
ใชท้่าทาง  วาจา  กิริยาท่าทางภายนอกตอบโตก้ลบัไปเพื่อแสดงให้สังคมไดรั้บรู้วา่ตนเองไมไ้ดเ้ป็น
อยา่งท่ีสังคมกล่าวหา   
  2)  เป็นการเปล่ียนแปลงขั้นรุนแรงคือเป็นเสมือนการยอมรับในส่งท่ีสังคม
กล่าวหา  หรืออาจะไม่ยอมรับแต่ก็ไม่ไดมี้การโตต้อบออกไปให้สังคมไดรั้บรู้  จึงกลายเป็นเป้าน่ิงท่ี
ท าให้สังคมมีความเช่ือมัน่เป็นอย่างยิ่งวา่พฤติกรรมเช่นน้ีย่อมเช่ือไดว้า่เป็นผีปอบจริงตามท่ีสังคม
กล่าวหาและเช่ือถือกนั  ซ่ึงพฤติกรรมของการเปล่ียนแปลงอยา่งรุนแรงน้ีอาจจะเร่ิมตน้ตั้งแต่การงด
การปฏิสัมพนัธ์กบัสังคมภายนอกโดยส้ินเชิง  หรือบางคร้ังอาจจะด้วยความเคียดแคน้หรือความ
กดดนัท าใหบุ้คคลท่ีถูกกล่าวหาแสดงพฤติกรรมให้คลา้ยกบัผีปอบออกมาให้สังคมเห็นอยา่งชดัเจน  
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เพื่อแกแ้คน้สังคมถือเป็นการสร้างระดบัความหวาดกลวัใหเ้กิดแก่สังคมมากข้ึนแต่หารู้ไม่วา่ผลท่ีจะ
เกิดตามมาของการตอบโตก้ลบัสังคมด้วยวิธีการท่ีแสดงตวัเป็นผีปอบอย่างชัดเจนเพื่อให้สังคม
หวาดกลัวมากข้ึนจะท าให้ระดับของการลงโทษของสังคมหนักหน่วงและรุนแรงข้ึนด้วย
เช่นเดียวกนั และสุดทา้ยผูท่ี้ถูกกล่าวหาวา่เป็นผีปอบก็จะอยูอ่าศยัในสังคมนั้นไดอ้ยา่งล าบากยิ่งข้ึน
สุดทา้ยตอ้งหลบหนี  หรือยา้ยถ่ินฐานออกไปจากสังคมนั้นโดยถาวรเพราะแมจ้ะอยูไ่ปก็ไม่สามารถ
ด ารงชีวิตอย่างคนปกติเพราะสังคมไม่ยอมรับในตนเองซ่ึงบางกรณีอาจจะเก่ียวพนัถึงสมาชิกใน
ครอบครัวของผูถู้กกล่าวหาดว้ย 
 กระบวนการตีตราท่ีเกิดข้ึนในปรากฏการณ์ผีปอบน้ีได้มีการแบ่งกระบวนการต่างๆ  
ออกเป็น  3  ระดบั  ตั้งแต่พฤติกรรมท่ีเบ่ียงเบนเร่ิมตน้  (Primary Deviance)  ซ่ึงถือเป็นการจุด
ประกายให้เกิดข้ึนของกระบวนการตีตราของสังคม  และกระบวนการตีตราอย่างเป็นทางการของ
สังคมท่ีมีต่อผูท่ี้มีพฤติกรรมเบ่ียงเบนเร่ิมตน้  จนกลายเป็นพฤติกรรมท่ีเบ่ียงเบนถาวรซ่ึงยากท่ีจะ
แก้ไข  ทั้ งพฤติกรรม  และทัศนคติของผูถู้กกล่าวหาว่าเป็นผีปอบ  และผูค้นในสังคมเอง  จน
พฤติกรรมของบุคคลนั้นมีอิทธิพลอย่างมากพอท่ีจะท าให้สังคมเกิดความวุ่นวายโกลาหล  ผลท่ี
เกิดข้ึนตามมายอ่มมีแต่เร่ืองเสียหายโดยเฉพาะผูท่ี้ถูกกล่าวหาวา่เป็นผปีอบท่ีตอ้งแบกรับผลท่ีเกิดข้ึน
จากการกระท าของสังคมแมจ้ะดว้ยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม  ซ่ึงกระบวนการท่ีเกิดข้ึนของ      
ผีปอบ  และผลกระทบของปรากฏการณ์ผีปอบน้ีจะถูกอธิบายโดยทฤษฏีตีตรา  (Labeling  Theory)  
ซ่ึงเป็นทฤษฎีทางด้านอาชญาวิทยาดงัท่ีกล่าวมาแล้วน้ีได้น ามาเพื่อใช้เป็นกรอบแนวคิดท่ีใช้ใน
การศึกษาในงานวจิยัคร้ังน้ี 
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บทที ่ 3 

  

ระเบียบวธีิวจิยั 
 
3.1  รูปแบบการวจิัย 
 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพผสมผสานกนักบัการวิจยัเชิงปริมาณ  (Mixed  
Method)  ท่ีอาศยัขอ้มูลปฐมภูมและทุติยภูมิ  (Primary  Data  and  Secondary  Data)  โดยการใช้
ขอ้มูลทุติยภูมิในการศึกษาถึงการเกิดเหตุการณ์เก่ียวกบัเร่ืองผีปอบท่ีเกิดข้ึนในรอบ  10  ปี  (2547-
2557)  จากข่าวสารท่ีถูกเผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์  อินเตอร์เน็ต  อีกทั้งยงัรวบรวมขอ้มูลมาจาก
บทความ  นิตยสาร  ต ารา  และงานวิจยัต่างๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน ามาประยุกต์ในการเขียนกรอบ
แนวคิด  และก าหนดพื้นท่ีวิจยั  และขอ้มูลปฐมภูมิคือขอ้มูลจากการเก็บขอ้มูลจากพื้นท่ีวิจยัท่ีมีทั้ง
ข้อมูลเชิงคุณภาพ  และข้อมูลเชิงปริมาณ  เพื่อท่ีจะน ามาอธิบายถึงเหตุการณ์เร่ืองผีปอบ  คือ
พฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงของบุคคลท่ีถูกกล่าวหาวา่เป็นผปีอบ  วิธีการตีตราท่ีรุนแรงท่ีสังคมกระท า
ต่อบุคคลท่ีถูกกล่าวหาวา่เป็นผปีอบ  ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากเหตุการณ์ผีปอบและน าขอ้มูลเหล่านั้น
ไปเปรียบเทียบกบัการเกิด  “อาชญากรรม”  ในสังคมโดยท่ีตวั  “อาชญากร”  ไดม้าจากการตีตราท่ี
สังคมก าหนดข้ึน  อน่ึงการศึกษาวจิยัคร้ังน้ียงัพยายามเจาะลึกลงไปถึงแนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีเคย
ถูกน ามาใชใ้นแต่ละสังคมอีกดว้ย 
 

3.2  พืน้ทีศึ่กษาวจิัย 
 
 ผูเ้ขียนไดด้ าเนินการตามขั้นตอนของการเก็บขอ้มูลตามล าดบัท าให้ไดข้อ้มูลท่ีน ามาเสนอ
ในงานวิจยัน้ี  การน าเสนอผลของการศึกษาไดแ้บ่งขอ้มูลออกเป็น  2  ส่วน  คือ  ส่วนแรกเป็นท่ีจะ
น าเสนอในบทน้ีเป็นการแสดงให้เห็นถึงขอ้มูลในประเด็นปัญหาต่างๆ  ท่ีเกิดจากเหตุการณ์เร่ือง     
ผีปอบท่ีเกิดข้ึนในสังคม  อาทิเช่น  กระบวนการกล่าวหาท่ีท าให้บุคคลกลายเป็นผีปอบ  
กระบวนการตีตราและการลงโทษทางสังคมแก่บุคคลท่ีถูกเช่ือวา่เป็นผีปอบ  ความเปล่ียนแปลงของ
พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนหลงัจากถูกสังคมตีตราในวิธีการต่างๆ  ของบุคคลท่ีถูกล่าวหาว่าเป็นผีปอบ  
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ผลกระทบในดา้นต่างๆ  ท่ีเกิดข้ึนจากเหตุการณ์ผีปอบ  และแนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีสังคมไดใ้ช้
เพื่อแกไ้ขปัญหาเร่ืองผีปอบในขณะนั้น  ซ่ึงมีทั้งหมด  3  พื้นท่ี  6  หมู่บา้น  และพื้นท่ีเดิมเหล่าน้ีจะ
ถูกน ามาเป็นพื้นท่ีศึกษาท่ีใช้เก็บขอ้มูลเชิงปริมาณด้วย  ซ่ึงเป็นการส ารวจขอ้มูลเชิงปริมาณเพื่อ
น ามายนืยนัและทดสอบขอ้มูลเชิงคุณภาพอีกคร้ังหน่ึง  อีกทั้งยงัเป็นการทดสอบความคิดเห็นในการ
ยอมรับซ่ึงแนวทางแกไ้ขปัญหาของเหตุการณ์ผีปอบ  ถือว่าเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในขั้นตอน
สุดทา้ยของงานวจิยัน้ี   
 ในการแสวงหาพื้นท่ีวิจยันั้นผูเ้ขียนได้รวบรวมมาจากพื้นท่ีท่ีเคยเกิดเหตุการณ์ผีปอบใน
รอบ  10  ปี  (2547-2557)  ท่ีถูกตีพิมพ์เผยแพร่ผ่านส่ือต่างๆ  เช่น  อินเทอร์เน็ต  หนังสือพิมพ ์ 
รายการโทรทศัน์ เป็นตน้  ซ่ึงมีรายละเอียด  ดงัน้ี 
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ตารางที ่ 3.1  พื้นท่ีท่ีเคยเกิดเหตุการณ์ผปีอบในรอบ  10  ปี ท่ีถูกน าเสนอผา่นส่ือต่างๆ 
 
ล าดับ ปี พ.ศ. วนั/เดือน พืน้ที่ จังหวดั ผลกระทบ 

ครัวเรือน / คน 
หมายเหตุ 

1 2547 2  กนัยายน ต.หลุบ  อ.เมือง กาฬสินธ์ุ - ไม่มีการกล่าวหา 
2 2548 21  ธนัวาคม ต.หนองกุงทบัมา้  อ.วงัสามหมอ       อุดรธานี 500 (คร.) ไม่มีการกล่าวหา 
3 2549 3  กรกฎาคม ต.หนองขอนกวา้ง  อ.เมือง อุดรธานี 400 (คร.) ไม่มีการกล่าวหา 
4 2550 9  กุมพาพนัธ์ ต.ส าราญใต ้ อ.สามชยั  กาฬสินธ์ุ 700 / 3000 ถูกกล่าวหา 2 คน/ถูกขบัไล่ 
5  28  เมษายน ต.กุดแห่  อ.เลิงนกทา ยโสธร - ถูกกล่าวหา 1 คน 
6 2551 8  ตุลาคม ต.หมูม่น  อ.เมือง อุดรธานี - ไม่มีการกล่าวหา 
7  16  พฤษภาคม ต.ท่าพระ  อ.เมือง ขอนแก่น - ไม่มีการกล่าวหา 
8  29  กรกฎาคม ต.พระยนื  อ.พระยนื ขอนแก่น 116 / 543 ไม่มีการกล่าวหา 
9  1  พฤศจิกายน ต.นาห่อม  อ.ทุ่งศรีอุดม  อุบลราชธานี 500 (คน) ไม่มีการกล่าวหา 

10  1  ธนัวาคม ต.เชียงยนื  อ.เมือง อุดรธานี 636 (คน) ไม่มีการกล่าวหา 
11 2552 14  กุมพาพนัธ์ ต.ยีล่น้ อ.วเิศษชยัชาญ   อ่างทอง - ถูกกล่าวหา 1 คน 
12 2553 18  มกราคม ต.ข้ีเหล็ก  อ.อาจสามารถ ร้อยเอด็ 63 / 277 ไม่มีการกล่าวหา 
13  4  กุมพาพนัธ์ ต.ดอนยานาง  อ.ยางตลาด กาฬสินธ์ุ 300  (คน) ไม่มีการกล่าวหา 
14  26  เมษายน ต.กุดตุม้  อ.เมือง ชยัภูมิ 400 / 1000  ไม่มีการกล่าวหา 
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ตารางที ่3.1  (ต่อ) 
 
ล าดับ ปี พ.ศ. วนั/เดือน พืน้ที่ จังหวดั ผลกระทบ 

ครัวเรือน / คน 
หมายเหตุ 

15  20  กรกฎาคม ต.หว้ยส าราญ อ.เมือง อุดรธานี 200  (คร.) ไม่มีการกล่าวหา 
16  23  กรกฎาคม ต.บ่อใหญ่  อ.บรบือ  มหาสารคาม 500  (คน) ไม่มีการกล่าวหา 
17  22  สิงหาคม ต.นามน  อ.นามน กาฬสินธ์ุ 1000  (คน) ไม่มีการกล่าวหา 
18  9  พฤศจิกายน ต.นิคมสงเคราะห์ อ.เมือง อุดรธานี 500  (คน) ไม่มีการกล่าวหา 
19 2554 18 เมษายน ต.เขาพระนอน   อ.ยางตะลาด   กาฬสินธ์ุ 670 / 3000 ไม่มีการกล่าวหา 
20  18  พฤษภาคม ต.หว้ยไร่  อ.เมือง อ านาจเจริญ - ไม่มีการกล่าวหา 
21  8 กรกฎาคม ต.บา้นคอ้  อ.เมือง ขอนแก่น 100 (คร.) ไม่มีการกล่าวหา 
22  4  พฤศจิกายน ต.กุดปลาดุก  อ.เมือง   อ านาจเจริญ - ไม่มีการกล่าวหา 
23 2555 21  พฤษภาคม ต.โพนงาม  อ.หนองหาน อุดรธานี - ไม่มีการกล่าวหา 
24  24  กรกฎาคม ต.สาวะถี  อ.เมือง ขอนแก่น 600 (คน) ไม่มีการกล่าวหา 
25  5  สิงหาคม ต.อีต้ือ  อ.ยางตลาด   กาฬสินธ์ุ 1,500 (คน) ไม่มีการกล่าวหา 
26  22  กนัยายน ต.โคกสูง  อ.หนองก่ี  บุรีรัมย ์ - ถูกกล่าวหา 1 คน 
27  23 ตุลาคม ต.โนนสะอาด อ.หว้ยเมก็ กาฬสินธ์ุ 1,000 (คน) ไม่มีการกล่าวหา 
28  6  พฤศจิกายน ต.เขือน ้า  อ.บา้นผอื อุดรธานี - ไม่มีการกล่าวหา 
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ตารางที ่ 3.1  (ต่อ) 
 
ล าดับ ปี พ.ศ. วนั/เดือน พืน้ที่ จังหวดั ผลกระทบ 

ครัวเรือน / คน 
หมายเหตุ 

29 2556 7 กุมพาพนัธ์ อ.ศรีขรภูมิ   สุรินทร์ - ไม่มีการกล่าวหา 
30  5  มีนาคม ต.บา้นแกง้  อ.ดอนตาล  มุกดาหาร - ถูกกล่าวหา 3  คน/ถูกขบัไล่ 
31  13  พฤษภาคม ต.เมืองเก่า  อ.เมือง ขอนแก่น 800 / 1,000 ไม่มีการกล่าวหา 
32  15  มิถุนายน ต.โนนงาม  อ.ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ - ไม่มีการกล่าวหา 
33  25  กรกฎาคม ต.ท่าขาม  อ.ชนแดน   เพชรบูรณ์ - ถูกกล่าวหา 1  คน 
34  สิงหาคม ต.เจริญศิลป์  อ.เจริญศิลป์ สกลนคร - กล่าวหา  1 คน 
35 2557 18  สิงหาคม ต.หนองปล่อง อ.ช านิ บุรีรัมย ์ - ไม่มีการกล่าวหา 
36  21 สิงหาคม ต.นาเลิน อ.ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี - ถูกกล่าวหา  2  คน/ถูกขบัไล่ 
37  8 กนัยายน ต.หนองสวรรคอ์.เมือง ขอนแก่น - ไม่มีการกล่าวหา 
38  27 กนัยายน ต.วงัตามวั อ.เมือง นครพนม 300 (คน) ถูกกล่าวหา  1  คน 
39  15  กนัยายน ต.น ้าแคม  อ.ท่าล่ี  เลย  ไม่มีการกล่าวหา 
40  14  ตุลาคม ต.นิคมน ้าอูน  อ.นิคมน ้าอูน สกลนคร - ไม่มีการกล่าวหา 
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 จากตารางท่ี  3.1  พบวา่พื้นท่ีท่ีเคยเกิดเหตุการณ์เร่ืองผีปอบในรอบ  10  ปี  (2547-2557) ท่ี
ถูกน าเสนอผา่นส่ือต่างๆ นั้นมีอยู ่ 40  พื้นท่ีดว้ยกนั  ซ่ึงเกิดข้ึนในภาคอีสานทั้งส้ิน  38  คร้ังคิดเป็น
ร้อยละ  95  และภาคกลางอีก  2  คร้ังคิดเป็นร้อยละ  5  ของอตัราการเกิดผีปอบท่ีถูกน าเสนอเป็น
ข่าวทั้งหมด  ดงันั้นในการก าหนดพื้นท่ีศึกษาวิจยัผูเ้ขียนจึงเห็นสมควรท่ีจะใช้พื้นท่ีภาคอีสานเป็น
พื้นท่ีศึกษาเพราะอตัราการเกิดเหตุการณ์ผีปอบในภาคมีมากท่ีสุด  จึงอาจจะมีความครบถ้วน
สมบูรณ์ของเน้ือหางานวจิยัมากกวา่ภาคอ่ืน 
 ในการก าหนดกลุ่มประชากรนั้นผูเ้ขียนไดมี้การจดัแบ่งออกไดเ้ป็น  3  กลุ่มพื้นท่ีโดย  กลุ่ม
ท่ี  1  และ กลุ่มท่ี  2  อาศยัผลของการตีตราท่ีรุนแรงท่ีสุดของสังคมเป็นเป้าหมายในการคดัเลือกนัน่
คือการขบัไล่และไม่ขบัไล่บุคคลท่ีถูกกล่าวหาว่าเป็นผีปอบออกไปจากสังคม  และกลุ่มท่ี  3  เป็น
กลุ่มพื้นท่ีท่ีไม่มีการกล่าวหาบุคคลวา่เป็นผปีอบจึงก าหนดเอาจ านวนประชาชนท่ีไดรั้บผลกระทบท่ี
มากท่ีสุดแทน  
 ดงันั้นจึงสามารถก าหนดพื้นท่ีศึกษาได ้ 3  กลุ่ม ดงัน้ี 
 กลุ่มพื้นท่ีศึกษาท่ี  1  คือพื้นท่ีท่ีเคยเกิดเหตุการณ์เร่ืองผีปอบมาแลว้  แต่บุคคลท่ีถูกกล่าวหา
วา่เป็นผปีอบยงัสามารถด าเนินชีวติอยูไ่ดใ้นสังคมเดิมได ้ จ านวน  2  หมู่บา้น 
 กลุ่มพื้นท่ีศึกษาท่ี  2  คือพื้นท่ีท่ีเคยเกิดเหตุการณ์เร่ืองผีปอบมาแลว้  และผูถู้กกล่าวหาว่า
เป็นผปีอบถูกสังคมลงโทษดว้ยการขบัไล่ออกไปจากสังคมอยา่งถาวร  จ  านวน  2  หมู่บา้น 
 กลุ่มพื้นท่ีศึกษาท่ี  3  คือพื้นท่ีท่ีเคยเกิดเหตุการณ์เร่ืองผีปอบมาแลว้  แต่ไม่มีการกล่าวหาวา่
บุคคลใดเป็นผปีอบ  จ านวน  2  หมู่บา้น 
 

3.3  ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง 
 
 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งในงานวิจยัน้ีจะถูกแบ่งออกเป็น  2  ส่วน  คือ  เชิงคุณภาพ  และ
เชิงปริมาณ  แต่กลุ่มประชาการและกลุ่มตวัอยา่งยงัคงใชใ้นพื้นท่ีเดียวกนั  ดงัน้ี 
 
 3.3.1  กลุ่มตัวอย่างเชิงคุณภาพ 

การก าหนดกลุ่มตวัอย่าง  ในการเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพใช้วิธีการการสัมภาษณ์แบบก่ึงมี
โครงสร้าง  (Semi-Structure  Interview)  ซ่ึงใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)  
คือการสุ่มไปท่ีตวัผูรู้้  หรือผูท่ี้มีประสบการณ์  และเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยตรง ซ่ึงมี
รายละเอียด  ดงัน้ี 
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 กลุ่มพื้นท่ีท่ี  1  หมู่บา้นท่ีเคยเกิดเหตุการณ์เร่ืองผีปอบและมีการกล่าวหาบุคคลว่าเป็นผี
ปอบแต่ไม่มีการขบัไล่ออกไปจากสังคม  (เฉพาะท่ียงัมีชีวิตอยู่)  กลุ่มเป้าหมายคือ  บุคคลท่ีถูก
กล่าวหาว่าเป็นผีปอบ  ญาติพี่น้องบุคคลท่ีถูกกล่าวหาว่าเป็นผีปอบ  ผูน้ าชุมชน  และชาวบา้นใน
หมู่บา้น  จ านวน  2  หมู่บา้น 
 กลุ่มพื้นท่ีท่ี  2  หมู่บา้นท่ีเคยเกิดเหตุการณ์เร่ืองผีปอบและมีการกล่าวหาบุคคลว่าเป็นผี
ปอบซ่ึงมีการขบัไล่ออกไปจากสังคมอยา่งถาวรกลุ่มเป้าหมายคือ  บุคคลท่ีถูกกล่าวหาวา่เป็นผีปอบ  
ญาติพี่น้องบุคคลท่ีถูกกล่าวหาว่าเป็นผีปอบ  ผูน้ าชุมชน  และชาวบ้านในหมู่บ้านจ านวน  2  
หมู่บา้น 
 กลุ่มพื้นท่ีท่ี  3  หมู่บา้นท่ีเคยเกิดเหตุการณ์เร่ืองผปีอบแต่ไม่มีการกล่าวหาบุคคลใดวา่เป็นผี
ปอบ  กลุ่มเป้าหมายคือ  ผูน้  าชุมชน  และชาวบา้นในหมู่บา้นจ านวน  2  หมู่บา้น 
 โดยสรุปแล้วในการเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพมีพื้นท่ีศึกษาวิจยัอยู่  3  กลุ่มพื้นท่ี  จ  านวน  6  
หมู่บา้น  และมีกลุ่มตวัอยา่งในการใหข้อ้มูลรวมทั้งส้ิน  23  คน  ซ่ึงประกอบไปดว้ยกลุ่มเป้าหมายท่ี
ส าคญั  2  กลุ่ม  ไดแ้ก่  1)  ผูถู้กกล่าวหาวา่เป็นผปีอบและญาติพี่นอ้ง  2) ผูน้ าชุมชน  ชาวบา้น  และผู ้
มีส่วนเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ  ในสังคมท่ีเกิดเหตุการณ์เร่ืองผปีอบ  ซ่ึงมีรายละเอียดของผูใ้หส้ัมภาษณ์  ดงัน้ี 
 
ตารางที ่ 3.2  รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐานของผูท่ี้ใหข้อ้มูลเชิงคุณภาพ 
 
ล าดับ บุคคลทีใ่ห้สัมภาษณ์ อายุ สถานะบุคคล พืน้ที่ 

1 นามสมมติท่ี  1 73 ผูถู้กกล่าวหาฯ หมู่บา้นท่ี 1 พื้นท่ี 1 
2 นามสมมติท่ี  2 45 ญาติพี่นอ้ง ” 
3 นามสมมติท่ี  3 47 ผูน้ าชุมชน ” 
4 นามสมมติท่ี  4 37 ชาวบา้น ” 
5 นามสมมติท่ี  5 63 ชาวบา้น ” 
6 นามสมมติท่ี  6 56 ผูน้ าชุมชน หมู่บา้นท่ี 2 พื้นท่ี 1 
7 นามสมมติท่ี  7 49 ญาติพี่นอ้ง ” 
8 นามสมมติท่ี  8 55 ชาวบา้น ” 
9 นามสมมติท่ี  9 57 ผูน้ าชุมชน หมู่บา้นท่ี 2 พื้นท่ี 2 

10 นามสมมติท่ี  10 47 ชาวบา้น ” 
11 นามสมมติท่ี  11 65 ผูถู้กกล่าวหาฯ ” 
12 นามสมมติท่ี  12 70 ญาติพี่นอ้ง หมู่บา้นท่ี 1 พื้นท่ี 2 

 



79 
 

ตารางที ่ 3.2  (ต่อ) 
 
ล าดับ บุคคลทีใ่ห้สัมภาษณ์ อายุ สถานะบุคคล พืน้ที่ 

13 นามสมมติท่ี  13 42 ญาติพี่นอ้ง ” 
14 นามสมมติท่ี  14 45 ชาวบา้น ” 
15 นามสมมติท่ี  15 60 ชาวบา้น ” 
16 นามสมมติท่ี  16 54 ผูน้ าชุมชน ” 
17 นามสมมติท่ี  17 57 ชาวบา้น ” 
18 นามสมมติท่ี  18 62 ชาวบา้น หมู่บา้นท่ี 1 พื้นท่ี 3 
19 นามสมมติท่ี  19 52 ผูน้ าชุมชน ” 
20 นามสมมติท่ี  20 57 ผูน้ าชุมชน ” 
21 นามสมมติท่ี  21 48 ชาวบา้น หมู่บา้นท่ี 2 พื้นท่ี 3 
22 นามสมมติท่ี  22 47 ผูน้ าชุมชน ” 
23 นามสมมติท่ี  23 55 ผูน้ าชุมชน ” 

 
 3.3.2  กลุ่มตัวอย่างเชิงปริมาณ 
 ในการเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณน้ี  ผูเ้ขียนน้ีไดเ้ก็บขอ้มูลจากประชาชนใชพ้ื้นท่ีเดิมท่ีใชใ้นการ
เก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพทั้ง  3  กลุ่มพื้นท่ีจ านวน  6  หมู่บา้น  ซ่ึงประกอบไปดว้ยกลุ่มบุคคลประเภท  
ผูถู้กกล่าวหาวา่เป็นผปีอบ  ญาติพี่นอ้งผูถู้กกล่าวหาวา่เป็นผปีอบ  ผูน้ าชุมชน  และชาวบา้นในพื้นท่ี 
 ก าหนดขนาดตวัอยา่งโดยใชสู้ตรในการค านวณของ Taro Yamane  ดงัน้ี 

 
   n    =  N 
             1+Ne2 
   n = จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
   e = 0.05 (คลาดเคล่ือนได ้5%) 

  N = จ านวนประชากร 
 
ซ่ึงใชจ้  านวนประชากรจริงตามสถิติของส านกัทะเบียนราษฎร์แต่ละอ าเภอ  พบวา่มี

ประชากรรวมกนัทั้ง  6  หมู่บา้นทั้งส้ิน  10,109  คน   
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ดงันั้นจะได ้
   n    =      10,109 
             1 + 10,109 (0.05)2 
 
       =            10,109 
                     26.2725 
 

        =         384.77 
 
ดงันั้นจึงไดก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน  385  คน  และมีการเฉล่ียแบบสอบถามตามอตัราส่วนร้อย

ละของจ านวนประชากรจริงในแต่ละพื้นท่ี  ซ่ึงในการเก็บขอ้มูลในส่วนปริมาณน้ีจะเป็นการเก็บโดย
ใช้แบบสอบถามเพื่อส ารวจความคิดเห็นรวมถึงเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี  เช่น  เร่ืองความเช่ือ
เก่ียวกบัผีปอบ  ความรุนแรงในสังคม  การยอมรับในแนวทางแก้ไขปัญหา  และการป้องกนัการ
กล่าวหาบุคคลวา่เป็นผปีอบ  เพื่อน าขอ้มูลมาทดสอบและยนืยนัในขอ้มูลไดส้ ารวจพบจากขอ้มูลเชิง
คุณภาพ 
 
ตารางที ่ 3.3  ขอ้มูลประชากรและกลุ่มตวัอยา่งเชิงปริมาณ 

 
พืน้ที่ จ านวนประชากรจริง 

(คน) 
ร้อยละ กลุ่มตัวอย่าง 

(คน) 
หมู่บา้นท่ี  1  พื้นท่ี  1 179 1.79 7 
หมู่บา้นท่ี  2  พื้นท่ี  1 2,136 21.13 81 
หมู่บา้นท่ี  1  พื้นท่ี  2 3,161 31.27 120 
หมู่บา้นท่ี  2  พื้นท่ี  2 418 4.13 16 
หมู่บา้นท่ี  1  พื้นท่ี  3 2,722 26.93 104 
หมู่บา้นท่ี  2  พื้นท่ี  3 1,493 14.77 57 

รวม 10,109 100 385 

 
 
 



81 
 

3.4  วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
 วธีิการเก็บรวมรวมขอ้มูลสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น  2  ส่วน  ดงัน้ี   
  1) ข้อมูลทุติยภูมิ  เป็นการศึกษาค้นควา้จากข่าวสารท่ีถูกเผยแพร่ทางรายการ
โทรทศัน์  หนงัสือพิมพ ์ วารสาร  บทความ  งานวิจยั  วิทยานิพนธ์  และส่ือออนไลน์ต่างๆ  เพื่อจะ
น าขอ้มูลท่ีได้เหล่านั้นมาประยุกต์ในการสร้างกรอบแนวคิดการวิจยั  และน ามาเปรียบเทียบกับ
หลกัเกณฑเ์พื่อคดัเลือกพื้นท่ีศึกษาวจิยั   
  2) ขอ้มูลปฐมภูมิท่ีไดจ้ากการเก็บขอ้มูลในพื้นท่ีศึกษาวจิยัตามกรอบแนวคิดในการ
วจิยั  (Conceptual  Framework)  โดยเลือกพื้นท่ีในการศึกษาจากพื้นท่ีท่ีเคยเกิดเหตุการณ์เร่ืองผีปอบ  
ซ่ึงน าผลของการตีตราท่ีรุนแรงเป็นตวัก าหนดพื้นท่ีเป็นส าคญัประกอบไปด้วย  3  พื้นท่ี  ได้แก่  
หน่ึง  พื้นท่ีท่ีมีคนถูกกล่าวว่าเป็นผีปอบแต่ยงัสามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมเดิมได้อย่างปกติ
จ านวน 2  หมู่บา้น  สอง  พื้นท่ีท่ีเคยเกิดเหตุการณ์เร่ืองผีปอบและไดถู้กสังคมลงโทษดว้ยการขบัไล่
ออกไปจากสังคม  2  หมู่บา้น สาม  พื้นท่ีท่ีเคยเกิดเหตุการณ์ผีปอบแต่ไม่มีการกล่าวหาวา่บุคคลใด
เป็น       ผีปอบ  ซ่ึงมีอยู่  2  หมู่บา้น  ส าหรับพื้นท่ีท่ี  หน่ึง  และ  สอง  นั้นเป็นการเก็บขอ้มูลเพื่อ
ศึกษาในเร่ืองกระบวนการกล่าวหาใหก้ลายเป็นผีปอบ  แนวทางการลงโทษทางสังคม  พฤติกรรมท่ี
เปล่ียนแปลงไปของผูถู้กกล่าวหาวา่เป็นผีปอบ  ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในสังคม  รวมทั้งรูปแบบ  และ
วธีิการในการแกไ้ขปัญหาเร่ืองผปีอบดว้ยวธีิการต่างๆ  ไดแ้ก่  แนวทางของสังคม  แนวทางของผูถู้ก
กล่าวหาวา่เป็นผีปอบ  และแนวทางของหน่วยงานราชการ  รวมไปถึงแนวทางท่ีสังคมเห็นสมควร
น ามาใช้แก้ไขปัญหาเร่ืองผีปอบท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต    และพื้นท่ีท่ี  สาม เป็นการศึกษาเพื่อ
ส ารวจถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากเหตุการณ์ผปีอบ  และแนวทางการป้องกนัการกล่าวหาวา่บุคคลใด
เป็นผปีอบ  เพราะพื้นท่ีดงักล่าวไม่มีการกล่าวหาบุคคลใดวา่เป็นผปีอบ 

จากนั้นก็ด าเนินการเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณในพื้นท่ีเดิมท่ีเก็บจากขอ้มูลเชิงคุณภาพ  และน า
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากส ารวจความคิดเห็นคร้ังท่ี  2  มาทดสอบและยืนยนัถึงถึงการมีอยูจ่ริงในส่ิงท่ีเกิดข้ึน
ในเหตุการณ์ผปีอบ  รวมไปถึงความเห็นดว้ย  หรือเห็นต่าง  ในวธีิการท่ีถูกน าไปใชเ้พื่อแกไ้ขปัญหา
เร่ืองผปีอบท่ีเกิดข้ึน  ซ่ึงเป็นขอ้มูลยนืยนัในการยอมรับต่อในแนวทางท่ีอาจจะถูกน าไปใชเ้พื่อแกไ้ข
ปัญหาเร่ืองผปีอบในอนาคต  และเพื่อเป็นขอ้มูลน าทางให้เกิดการแกไ้ขปัญหาร่วมกนัของบุคคลใน
สังคม  หน่วยงานราชการ  และตวัผูถู้กกล่าวหาวา่เป็นผปีอบหากมีเหตุการณ์ผปีอบเกิดข้ึน   

สรุปแลว้ในแต่ละพื้นท่ีจะมีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกบับุคลส าคญั  2  กลุ่ม  รวม  23  คน
ไดแ้ก่  

กลุ่มท่ี  1  คือ  ผูท่ี้ถูกกล่าวหาวา่เป็นผปีอบ  และญาติพี่นอ้งท่ีใกลชิ้ดจ านวน  6  คน 
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กลุ่มท่ี  2  คือผูน้ าชุมชน  เช่น  ก านนั  ผูใ้หญ่บา้น  รวมไปถึงชาวบา้นและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง
กบัเหตุการณ์ผปีอบท่ีเกิดข้ึน  จ  านวน  17  คน    

ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีการเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณเพื่อใช้ยืนยนัและทดสอบกบัขอ้มูลเชิง
คุณภาพ  และเพื่อให้ขอ้มูลจากการวิจยัมีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน  การเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณใช้
วธีิการสัมภาษณ์โดยใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มูลจากบุคคลทั้ง  2  กลุ่มในพื้นท่ีเดิมท่ีใชเ้ก็บขอ้มูลเชิง
คุณภาพ  และมีกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน  385  คน 
 
3.5  เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 
 
 ผูเ้ขียนไดส้ร้างแบบสอบถามตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1) ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัคร้ังน้ี โดยท าการศึกษาจากต ารา 
เอกสาร ผลงานวิจยั  วิทยานิพนธ์ท่ีเก่ียวขอ้ง  และรวมไปถึงขอ้มูลข่าวสารทางอินเตอร์เน็ต  
หนงัสือพิมพ ์ และรายการโทรทศัน์ดว้ย 

2) ศึกษาระเบียบวิธีวิจยัทางสังคมศาสตร์เก่ียวกบัการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวจิยั 

3) น าแนวคิดและทฤษฎีท่ีได้จากการทบทวนวรรณกรรมผนวกเข้ากับกรอบ
แนวคิดการวิจยัเพื่อน ามาพฒันาสร้างแบบสอบถามตามระเบียบวิจยัทางสังคมศาสตร์  โดยมีเน้ือหา
สาระครอบคลุมเน้ือหาเร่ืองท่ีจะศึกษาตามกรอบแนวคิดการวจิยั 

4) น าแบบสอบถามท่ีไดส้ร้างข้ึนและตรวจสอบแกไ้ข ปรับปรุง โดยให้ท่ีปรึกษา
ตรวจวจิารณ์และแกไ้ข เพื่อหาความเท่ียงตรงและความเช่ือถือไดต้ามเน้ือหา 
 ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีมีลกัษณะเป็นแบบสอบถาม  ซ่ึงมีอยู ่ 2  ส่วนดว้ยกนั  คือ  
ส่วนเชิงคุณภาพ  และส่วนเชิงปริมาณ  ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
  
 3.5.1  แบบสอบถามเชิงคุณภาพ 
 เป็นขอ้มูลส่วนท่ี  1  ท่ีไดจ้ากการลงพื้นท่ีศึกษาวิจยัเพื่อสัมภาษณ์บุคลในพื้นท่ีศึกษาวิจยัท่ี
ไดจ้ากการก าหนดเกณฑ์การคดัเลือกเขา้เป็นกลุ่มตวัอยา่ง (Inclusion Criteria)  ซ่ึงจุดมุ่งหมายเป็น
การเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัเน้ือหาการวิจยัท่ีเกิดข้ึนจริงในพื้นท่ีต่างๆ  อย่างละเอียดโดยการ
สัมภาษณ์แบบก่ึงมีโครงสร้าง  (Semi-Structure  Interview) จากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน  23  คน  ซ่ึง
ประกอบไปดว้ย  ผูถู้กกล่าวหาวา่เป็นผปีอบ  ญาติพี่นอ้งผูถู้กกล่าวหาวา่เป็นผปีอบ  ผูน้ าชุมชน  และ
ชาวบา้น  จาก  6  หมู่บา้นใน  3  พื้นท่ี  ซ่ึงถือวา่เป็นผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์โดยตรง  โดยใช้
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แนวทางการสัมภาษณ์เป็นไปตามกรอบแนวคิดการวิจัยท่ีประยุกต์มาจากแนวคิดทฤษฎีตีตรา  
(Labeling  Theory)  รวมไปถึงปัจจยัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งในเหตุการณ์  
 
 3.5.2  แบบสอบถามเชิงปริมาณ 
 เป็นขอ้มูลส่วนท่ี  2  ท่ีถูกวเิคราะห์จากขอ้มูลเชิงคุณภาพท่ีไดร้วบรวมมา  ซ่ึงถูกจ าแนกแยก
ส่วนออกไปตามกรอบแนวคิดการวิจยัท่ีก าหนดไว ้ เม่ือได้ขอ้มูลเหล่านั้นแล้วจึงน ามาสร้างเป็น
แบบสอบถามเพื่อน าผลของขอ้มูลเชิงปริมาณมาทดสอบและยืนยนัถึงการมีอยู่จริงของขอ้มูลเชิง
คุณภาพ  รวมไปถึงทศันคติของคนในสังคมต่อเหตุการณ์ผปีอบในดา้นต่างๆ   
  3.5.2.1  ลกัษณะของแบบสอบถาม 
  ส าหรับขอ้มูลในแบบสอบถามมีการแยกออกเป็น 8  ส่วน  ดงัน้ี 
  ส่วนท่ี 1  เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม  ไดแ้ก่  สถานะ
ผูต้อบแบบสอบถาม  เพศ  อาย ุ อาชีพ  รายได ้ ศาสนา 
  ส่วนท่ี 2  เป็นข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยท่ีท าให้รับรู้ถึงการมีผีปอบในสังคม  ซ่ึง
วเิคราะห์มาจากขอ้มูลเชิงคุณภาพ  ไดแ้ก่  การการฝันเห็นสุนขัหรือลิง  การการท่ีมีคนถูกผีปอบเขา้
สิง  การท่ีมีสัตวเ์ล้ียงลม้ตายเป็นจ านวนมาก  การมีคนเสียชีวิตติดต่อกนัจ านวนมาก  การพบเห็น
เหตุการณ์ประหลาดในสังคม 
  ส่วนท่ี 3  เป็นข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมเบ่ียงเบนเร่ิมต้นของบุคคล  ได้แก่  
พฤติกรรมเบ่ียงเบนเร่ิมตน้โดยการก าหนดตนเอง  คือ  พฤติกรรมท่ีแสดงออกทางดา้นร่างกาย  และ
วาจาของผูถู้กกล่าวหาวา่เป็นผีปอบ  และการเบ่ียงเบนเร่ิมตน้โดยผูอ่ื้นก าหนดให้  คือการท่ีผีปอบ
ออกปากผ่านผูถู้กผีปอบเขา้สิง  การใช้พิธีกรรมเส่ียงทาย  การใช้เหตุการณ์ประหลาดท่ีเกิดข้ึนใน
สังคม  และการสร้างสถานการณ์เพื่อใส่ร้ายบุคคลอ่ืน 
  ส่วนท่ี  4  เป็นขอ้มูลเก่ียวกบักระบวนการตีตราทางสังคมท่ีน ามาใชก้บัผูถู้กเช่ือวา่
เป็นผีปอบ  การลดปฏิสัมพนัธ์ต่อผูถู้กกล่าวหาลงไป  การถูกจบัตามอง  การกล่าวโทษ  การคว  ่า
บาตรทางสังคม  การท าร้ายร่างกาย  การท าลายทรัพยสิ์น  การขบัไล่ออกไปจากสังคม 
  ส่วนท่ี  5  เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมเปล่ียนแปลงแบบถาวรของผูถู้กกล่าวหาวา่
เป็นผีปอบ  ได้แก่  การลดปฏิสัมพันธ์กับสังคมลง  การมีพฤติกรรมก้าวร้าวขัดขืน  การงด
ปฏิสัมพนัธ์กับสังคมอย่างส้ินเชิง  การมีพฤติกรรมท่ีผิดแปลกแตกต่าง  และการมพฤติกรรม
หลบหนีหายไปจากสังคม 
  ส่วนท่ี  6  เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัแนวทางการแก้ไขปัญหาเร่ืองผีปอบ  ได้แก่  แนว
ทางการแกไ้ขปัญหาของสังคม   หน่วยงานราชการ  และ ผูถู้กกล่าวหาวา่เป็นผปีอบเอง 
  ส่วนท่ี  7  เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัแนวทางการป้องกนัการกล่าวหาให้บุคคลกลายเป็น  
ผปีอบ  ไดแ้ก่  ผูท่ี้เขา้ไปท าพิธีกรรม  ผูน้  าชุมชน  หน่วยงานราชการ และชาวบา้น  
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  ส่วนท่ี  8  เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัผลกระทบท่ีเกิดจากเหตุการณ์เร่ืองผีปอบ  ได้แก่  
ผลกระทบท่ีมีต่อการด าเนินชีวติ   ทรัพยสิ์นเงินทอง และชีวติร่างกายของชาวบา้น 
  3.5.2.2  วธีิการวดัแบบสอบถาม 
  ในการวิจยัคร้ังน้ีจะใช้วิธีการวดัและมาตรวดัเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) 5 ระดบั โดยมีเกณฑใ์หค้ะแนน ดงัน้ี 
  ระดบั 5 หมายถึง ความคิดเห็นเก่ียวกบัขอ้ค าถามนั้นๆ  อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
  ระดบั 4 หมายถึง ความคิดเห็นเก่ียวกบัขอ้ค าถามนั้นๆ  อยูใ่นระดบัมาก 
  ระดบั 3 หมายถึง ความคิดเห็นเก่ียวกบัขอ้ค าถามนั้นๆ  อยูใ่นระดบันอ้ย 
  ระดบั 2 หมายถึง ความคิดเห็นเก่ียวกบัขอ้ค าถามนั้นๆ  อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
  ระดบั 1 หมายถึง ความคิดเห็นเก่ียวกบัขอ้ค าถามนั้นๆ  อยูใ่นระดบัไม่มีผล 
  ในการน าคะแนนไปวิเคราะห์ โดยใชโ้ปรแกรมทางสถิติ  ซ่ึงสถิติท่ีใชใ้นการ
วเิคราะห์  คือ ค่าความถ่ี  และค่าร้อยละ  
  เม่ือไดข้อ้มูลจากแบบสอบถาม ผูเ้ขียนน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์โดยใชโ้ปรแกรม
ค านวณส าเร็จรูปส าหรับการวิจยัทางสังคมศาสตร์ (Statistical  Package  for  the  Social  Science: 
SPSS  for  Window)   ซ่ึงท าการป้อนขอ้มูลเพื่อใหโ้ปรแกรมดงักล่าวท าการประมวลผล และผูเ้ขียน
จะด าเนินการแปรผลการค านวณตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้
 
3.6  การวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 ผูเ้ขียนไดน้ าขอ้มูลท่ีรวบรวมมาได ้ น ามาแยกการวเิคราะห์ออกเป็น  2  ส่วน  ดงัน้ี 
 
 3.6.1  การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
  ผูเ้ขียนจะน าขอ้มูลท่ีไดก้ารสัมภาษณ์แบบก่ึงมีโครงสร้าง  (Semi-Structured Interview)  
ของบุคคลจ านวน  23  คนท่ีไดท่ี้ไดจ้ากการก าหนดเกณฑ์การคดัเลือกเขา้กลุ่มตวัอยา่ง (Inclusion-
Criteria)  มาวเิคราะห์ในเชิงพรรณนา  (Description  Analysis)  เพื่อประกอบการอธิบาย 
 
 3.6.2  การวเิคราะห์เชิงปริมาณ 
 ผูเ้ขียนไดน้ าเสนอการวเิคราะห์ขอ้มูลในรูปของตารางและสถิติท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ 
สถิติเชิงพรรณนา ท่ีใชอ้ธิบายปัจจยัต่างๆ ของเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยน าเสนอในรูปแบบตาราง
ค่าความถ่ี  (Frequencies)  และค่าร้อยละ  (Percentage)  เพื่อประกอบการอธิบาย 
  
 



 

 

 
บทที ่ 4 

 
ผลการศึกษา 

 
 ในบทน้ีเป็นผลการศึกษาวิจยัเร่ือง  “การศึกษากระบวนการตีตราทางสังคมท่ีทาํให้บุคคล
กลายเป็นผปีอบ”  ซ่ึงเป็นการนาํเสนอขอ้มูลท่ีไดจ้ากการลงพื้นท่ีศึกษาเพื่อเก็บขอ้มูลในวิธีการต่างๆ 
ไดแ้ก่  การสัมภาษณ์บุคคลในพื้นท่ีศึกษาและการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม   
 ในการศึกษาเหตุการณ์เร่ืองผีปอบท่ีเกิดข้ึนในสังคมต่างๆ  น้ีเป็นการศึกษาเพื่อนํามา
เปรียบเทียบกบัหลกัการเกิด  “อาชญากรรม”  ในสังคมโดยใชท้ฤษฎีตีตรา  (Labeling  Theory)  ซ่ึง
เป็นหน่ึงในทฤษฏีทางด้านอาชญาวิทยามาอธิบายเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน เพื่อทําความเข้าใจใน
กระบวนการของการถูกกล่าวหาวา่เป็นผีปอบของบุคคลในสังคมรวมทั้งแนวทางการลงโทษทาง
สังคมท่ีเป็นกระตุน้ใหพ้ฤติกรรมบุคคลเปล่ียนแปลงไปในดา้นต่างๆ  ซ่ึงถูกมองวา่มีความคลา้ยคลึง
กบัการเป็น  “อาชญากร”  ท่ีไดส้ร้างความเดือดร้อนให้แก่สังคมจนมีผลปรากฏเป็นรูปธรรมอย่าง
ชดัเจนท่ีเรียกว่า  “อาชญากรรมทางสังคม”  แต่การเกิดข้ึนของคาํว่า  “อาชญากร”  นั้นมีผลมาจาก
กระบวนการตีตราของสังคมเป็นสําคญั  ซ่ึงถือว่าสังคมนัน่เองเป็นผูก้าํหนดให้เป็นไป  ดงันั้นการ
อธิบายขอ้มูลในดา้นต่างๆ  ท่ีถูกเก็บรวบรวมมานั้นจะนาํมาอธิบายเป็นขั้นตอนตามกรอบแนวคิด
ของการวิจยั  รวมไปถึงแนวทางการแกไ้ขปัญหาเร่ืองผีปอบ  และผลกระทบท่ีเกิดจากเหตุการณ์
เร่ืองผปีอบ  ซ่ึงประกอบดว้ย  7  ส่วน  คือ 
  1)  ขอ้มูลพื้นฐานของผูใ้หข้อ้มูล 
  2)  สาเหตุของการเกิดผปีอบในสังคม 
  3)  พฤติกรรมเบ่ียงเบนเร่ิมตน้  (Primary Deviance) 
  (1)  ความเบ่ียงเบนท่ีเกิดจากการกาํหนดตนเอง 
  (2)  ความเบ่ียงเบนท่ีเกิดจากผูอ่ื้นกาํหนดให ้
  4)  กระบวนการตีตรา  (Libeling Process) 
  (1)  การตีตราเร่ิมตน้ 
  (2)  การตีตราท่ีรุนแรง 
  5)  พฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงถาวร  (Secondary  Deviance) 
  (1)  การเปล่ียนแปลงแบบเล็กนอ้ย 
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  (2)  การเปล่ียนแปลงแบบรุนแรง 
  6)  แนวทางการแกไ้ขปัญหา 
  (1)  แนวทางการแกไ้ขปัญหาของสังคม 
  (2)  แนวทางการแกไ้ขปัญหาของหน่วยงานราชการ 
  (3)  แนวทางการแกไ้ขปัญหาของผูถู้กกล่าวหาวา่เป็นผปีอบ 
  7)  แนวทางการป้องกนัการกล่าวหาใหบุ้คคลเป็นผปีอบ 
  8)  ผลกระทบท่ีเกิดจากเหตุการณ์ผปีอบ 
  (1)  ผลกระทบท่ีมีต่อการดาํรงชีวติ 
  (2)  ผลกะทบท่ีมีต่อทรัพยสิ์น 
  (3)  ผลกรทบท่ีมีต่อชีวติและร่างกาย 
 

4.1  ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ให้ข้อมูลงานวจิัย 
 
 ในการอธิบายผลการศึกษาน้ี  เป็นการอธิบายแบบคู่ขนานเพื่อการยืนยนักนัระหวา่งขอ้มูล
ทั้ง  2  ด้าน  คือผลขอ้มูลเชิงคุณภาพ  และขอ้มูลเชิงปริมาณ  สําหรับผูใ้ห้ขอ้มูลนั้นมาจากพื้นท่ี
ศึกษาจาํนวน  3  พื้นท่ี  6  หมู่บา้น  ซ่ึงประกอบไปดว้ยบุคคล  3  กลุ่มคือ  1) ผูเ้คยถูกกล่าวหาวา่เป็น
ผีปอบและญาติพี่น้อง  2) ผูน้าํชุมชน  และ  3) ชาวบา้นในหมู่บา้นท่ีเคยเกิดเหตุการณ์ผีปอบทั้ง  6  
หมู่บา้น  ซ่ึงสามารถจาํแนกผูใ้หข้อ้มูลออกไดเ้ป็น  2  ส่วน  ดงัน้ี 
 
 4.1.1  ผู้ให้ข้อมูลเชิงคุณภาพ   
 เป็นขอ้มูลของผูใ้ห้ขอ้มูลเชิงคุณภาพ  ซ่ึงมีการให้สัมภาษณ์แบบเจาะลึกจาํนวน  23  คน  
ประกอบไปดว้ย  1) ผูท่ี้เคยถูกกล่าวหาวา่เป็นผีปอบและญาติพี่นอ้ง  จาํนวน  6  คน  2) ผูน้าํชุมชน  
จาํนวน  8  คน  และ  3) ชาวบา้นในหมู่บา้น  9  คน 
 
 4.1.2  ผู้ให้ข้อมูลเชิงปริมาณ 
 เป็นผูใ้ห้ข้อมูลเชิงปริมาณ  ซ่ึงเป็นการตอบแบบสอบถามแบบปลายปิดในทั้ งหมด  6  
หมู่บา้น  3  พื้นท่ี  โดยผูว้ิจยัใช้วิธีการลงพื้นท่ีแจกแบบสอบถาม โดยให้ผูต้อบกรอกคาํตอบเอง 
หรือสัมภาษณ์ตามแบบสอบถาม  (ข้ึนอยูก่บัความสะดวกของผูต้อบ)  ซ่ึงผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บ
ขอ้มูลระหวา่งเดือนกรกฏาคม-สิงหาคม  2557  ทั้งน้ีอตัราการตอบท่ีนาํไปใชใ้นการวิเคราะห์ได ้คือ
ร้อยละ  80  จึงจะถือวา่ใชไ้ด ้ (พิชิต พิทกัษเ์ทพสมบติั, 2550: 345)  ปรากฏวา่แบบสอบถามทั้งหมด
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มี 385 ชุด สามารถเก็บขอ้มูลไดท้ั้งส้ิน  378  ชุด คิดเป็นร้อยละ  98.18  ซ่ึงมีการขาดหายไป  7  ชุด  
คิดเป็นร้อยละ  1.82  ดงันั้นผูต้อบบสอบถามในขอ้มูลเชิงปริมาณจึงมีทั้งส้ิน  378  คน  ซ่ึงมีขอ้มูล
พื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม  ดงัน้ี 
 
ตารางที ่ 4.1  ลกัษณะของประชากรกลุ่มตวัอยา่ง 
 

ลกัษณะทางประชากร จ านวน (คน) ร้อยละ 
ประเภทผูต้อบคาํถาม   
     ผูถู้กกล่าวหาวา่เป็นผปีอบ 2 0.5 
     ญาติพี่นอ้งผูถู้กกล่าวหาวา่เป็นผปีอบ 11 2.9 
     ผูน้าํชุมชน 29 7.7 
     ประชาชนในพื้นท่ีเคยเกิดเหตุการณ์ผปีอบ 336 88.9 
 378 100.0 
เพศ   
     ชาย 210 55.6 
     หญิง 168 44.4 
 378 100.0 
อาย ุ   
     21-30  ปี 8 2.1 
     31-40  ปี 37 9.8 
     41-50  ปี  150 39.7 
     51-60  ปี 101 26.7 
     61  ปีข้ึนไป 82 21.7 
 378 100.0 
สถานภาพ   
     สมรส 345 91.3 
     หมา้ย 22 5.8 
     โสด 8 2.1 
     อยา่ร้าง 3 0.8 
 



88 
 

 

ตารางที ่ 4.1  (ต่อ) 
 

ลกัษณะทางประชากร จ านวน (คน) ร้อยละ 
 378 100.0 
จาํนวนสมาชิกในครัวเรือน   
     1-2  คน 32 8.5 
     3-4  คน 165 43.7 
     5-6  คน 154 40.7 
     7  คนข้ึนไป 27 7.1 
 378 100.0 
อาชีพ   
     เกษตรกรรม 341 90.2 
     คา้ขาย 16 4.2 
     รับจา้ง 5 1.3 
     รับราชการ 11 2.9 
     พอ่บา้น-แม่บา้น 5 1.3 
 378 100.0 
ฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือน   
     ต ํ่ากวา่  50,000  ต่อปี 75 19.8 
     50,001-100,000  ต่อปี 229 60.6 
     100,001-300,000  ต่อปี 62 16.4 
     300,001-500,000  ต่อปี 12 3.2 
 378 100.0 
ภูมิลาํเนาเดิม   
     หมู่บา้นปัจจุบนั 317 83.9 
     จากตาํบลอ่ืน 15 4.0 
     จากอาํเภออ่ืน 13 3.4 
     จากจงัหวดัอ่ืน 33 8.7 
 378 100.0 
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ตารางที ่ 4.1  (ต่อ) 
 

ลกัษณะทางประชากร จ านวน(คน) ร้อยละ 
ระยะเวลาการในการอาศยัในพื้นท่ีปัจจุบนั 
    ต ํ่ากวา่  10  ปี 

 
3 

 
0.8 

     11-20  ปี 12 3.2 
     21-30  ปี 25 6.6 
     31-40  ปี 40 10.6 
     41-50  ปี 47 12.4 
     51-60  ปี 118 31.2 
     มากกวา่  60  ปี 113 35.2 
 378 100.0 
ศาสนา   
     พุทธ 378 100.0 
 378 100.0 
   
 จากตารางท่ี  4.1  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นประชาชนทัว่ไปท่ีอาศยัอยู่ใน
พื้นท่ี  (ร้อยละ  88.99)  รองลงมาคือ  ผูน้าํชุมชน  ญาติของผูท่ี้ถูกกล่าวหาว่าเป็นผีปอบ  และผูถู้ก
กล่าวหาว่าเป็นผีปอบ  (ร้อยละ  7.7, 2.9  และ  0.5)  ผูต้อบคาํถามส่วนใหญ่เป็นผูช้าย  (ร้อยละ  
55.6)  ท่ีเหลือเป็นผูห้ญิง  (ร้อยละ  44.4)   
 ในเร่ืองของอายุของผูต้อบคาํถามส่วนใหญ่อยูใ่นช่วง  41-50  ปี  (ร้อยละ  39.7)  รองลงมา
ไดแ้ก่กลุ่มอายุ 51-60  ปี กลุ่มอายุ  60  ปีข้ึนไป  กลุ่มอายุ  31-40  ปี  และ กลุ่มอายุ  21-30  ปี  (ร้อย
ละ  26.7,  21.7,  9.8  และ  2.1)  ตามลาํดบั 
 ในเร่ืองของสถานภาพของผูต้อบคาํถามส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส  (ร้อยละ  91.3)  
รองลงมาไดแ้ก่  สถานภาพหมา้ย  โสด  และอยา่ร้าง  (ร้อยละ  5.8,  2.1  และ  0.8)  ตามลาํดบั 
 ในเร่ืองของผูต้อบคาํถามส่วนใหญ่มีจาํนวนสมาชิกในครัวเรือน  3-4  คน  (ร้อยละ  43.7)  
รองลงมาไดแ้ก่  กลุ่มท่ีมีจาํนวนสมาชิกในครัวเรือน 5-6  คน  1-2  คน  และ  7  คนข้ึนไป (ร้อยละ  
40.7,  8.5  และ  7.1)  ตามลาํดบั 
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 ในส่วนอาชีพส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม  (ร้อยละ 90.2)  รองลงมาไดแ้ก่  คา้ขาย  รับ
ราชการ  รับจา้ง  และแม่บา้น  (ร้อยละ  4.2, 2.9, 1.3 และ  1.3)  ตามลาํดบั   
 ในส่วนของเร่ืองฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือนพบว่ากลุ่มตวัอย่างมีรายไดม้ากท่ีสุดอยู่
ในช่วง  50,000-100,000  บาทต่อปี  (ร้อยละ  60.6)  รองลงมาคือช่วง  ตํ่ากว่า  50,000 บาทต่อปี  
ช่วง  100,001-300,000  บาทต่อปี  และ  300,001-500,000  บาทต่อปี  (ร้อยละ  19.8, 16.4  และ  3.2)  
ตามลาํดบั 
 ผูต้อบคาํถามส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นท่ีโดยกาํเนิดไม่ไดย้า้ยมาจากพื้นท่ีอ่ืน  (ร้อยละ  77.7)  
รองลงมาไดแ้ก่การยา้ยมาจากจงัหวดัอ่ืน  ยา้ยมาจากตาํบลอ่ืนในอาํเภอเดียวกนั  และยา้ยมาจาก
อาํเภออ่ืนในจงัหวดัเดียวกนั  (ร้อยละ  12.9, 5.1  และ  4.3)  ตามลาํดบั   
 ส่วนระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีศึกษาน้ีส่วนใหญ่อาศยัอยูม่านานเป็นเวลามากกวา่  60  ปี 
(ร้อยละ  35.2) รองลงมาคือ  กลุ่มช่วงเวลา  51-60  ปี  ช่วงเวลา  41-50  ปี  ช่วงเวลา  31-40  ปี  
ช่วงเวลา  21-30 ปี  ช่วงเวลา  11-20  ปีข้ึนไป  และช่วงเวลาน้อยกว่า  10  ปี  (ร้อยละ  31.2, 12.4, 
10.6, 6.6, 3.2  และ  0.8)  ตามลาํดบั  และประชาชนส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธทั้งหมด  (ร้อยละ  
100)  ตามลาํดบั 
 ในส่วนของการนบัถือศาสนา  พบวา่ชาวบา้นทั้งหมดนบัถือศาสนาพุทธ  (ร้อยละ  100) 
 

4.2  สาเหตุของการรับรู้ว่ามผีปีอบในสังคม 
 
 จากการลงเก็บขอ้มูลในพื้นท่ีวิจยั    กลุ่มพื้นท่ี  จาํนวน  6  หมู่บา้นนั้น  พบวา่ชาวบา้นใน
พื้นท่ียงัมีความเช่ือเร่ืองผปีอบอยูม่าก  ดงัขอ้มูลต่อไปน้ี  
 
ตารางที ่4.2  ความเช่ือเร่ืองผปีอบ 
 

ความเช่ือเร่ืองผปีอบ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เช่ือวา่ผปีอบมีจริงหรือไม่   
     เช่ือ 365 96.6 
     ไม่เช่ือ 13 3.4 
 378 100.0 
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 จากตารางท่ี  4.2  พบว่าชาวบา้นส่วนใหญ่ยงัมีความเช่ือในเร่ืองผีปอบอยู่  ถึง  (ร้อยละ  
96.6)  และท่ีเหลือคิดวา่ผปีอบไม่มีจริง  (ร้อยละ  3.4)   
 ดงันั้นไม่ใช่เร่ืองผิดปกติแต่อย่างใดหากชาวบา้นจะเช่ือว่ามีผีปอบในสังคมของตนเม่ือมี
เหตุการณ์ต่างๆ  เกิดข้ึนในสังคมของตนเอง  ซ่ึงจากการสํารวจขอ้มูลจึงทราบไดว้า่การเกิดข้ึนของ 
ผปีอบในสังคมแต่ละแห่งนั้นมีความคลา้ยกนัอยูบ่า้งในเร่ืองของแนวคิดและความเช่ือเก่ียวกบัการมี
ผปีอบในสังคม  ซ่ึงจากการศึกษาพบวา่มีอยู ่ 6  ลกัษณะดว้ยกนั  คือ 
 
 4.2.1   การฝันเห็นสุนัขหรือลงิ   
 ในความเช่ือลักษณะน้ีมีความกระจายตวัอยู่ในทุกพื้นท่ีของภาคอีสานเพราะจากการท่ี
สัมภาษณ์บุคคลในพื้นท่ีใด  ก็ได้คาํตอบท่ีมีความคล้ายกนัคือ  เม่ือชาวบา้นฝันเห็นสุนัขหรือลิง  
เสมือนว่าบุคคลั้นกาํลงัฝันเห็นผีปอบ  เพราะเป็นส่ิงท่ีถูกยึดถือมาตามความเช่ือจากบรรพบุรุษนั้น  
โดยเช่ือวา่  “ลิง”  หรือ  “สุนขั”   หรือสัควอ่ื์นๆ  เป็นตวัแทนของผีปอบ  ดงัคาํพูดของกลุ่มตวัอยา่ง
ดงัน้ี 
 

  “ก่อนเขาสิว่ามีผีปอบนั้นเนาะ ไทบา้นเพิ่นกะฝัน  ฝันเห็นหมากบัลิงดู๋แทเ้ด ้ 
คนเขากะเลยอยากเช่ือวา่เป็นผีปอบ  เพราะว่าแต่ก้ีแต่ก่อนพ่อแม่เพิ่นกะบอเนาะว่าคนั
ฝันแนวน้ีกะแม่นฝันเห็นปอบท่อนั้นแหล่ว”  (ก่อนท่ีจะมีการยืนยนัวา่มีผีปอบ  ชาวบา้น
ฝันเห็นสุนขักบัลิงบ่อย  จึงมีความเช่ือกนัวา่เป็นผีปอบ  เพราะสมยัก่อนคนโบราณบอก
วา่ถา้ฝันเห็นสุนขัหรือลิงเขาถือวา่เป็นการฝันเห็นผีปอบ)  (นามสมมติท่ี  5  อายุ  64  ปี, 
2557) 
 
  “ไทบา้นเขากะฝันหลายคน  ฝันเห็นหมากบัลิงแล่นออ้มบา้น  นาํบา้นน้ีหลาย
คกั  แฮงเช่ือคกัแหล่วไทบา้น  มีแต่วา่ผปีอบล่ะบาดน้ี”  (ชาวบา้นก็ฝันหลายคน  ฝันเห็น
สุนขักบัลิงวิ่งเต็มหมู่บา้นเลย  เยอะมากนะยิ่งทาํให้ชาวบา้นเช่ือมากกวา่เดิมอีกวา่เป็นผี
ปอบ)  นามสมมติท่ี  15  อาย ุ 45  ปี, 2557) 
 
  “ไทบา้นเพิ่นกะวา่  มีคนฝันเห็นหมาดาํ บ่ซัน่กะลิงโตบกัใหญ่นัน่ล่ะครับ  เพิ่น
กะเชเลยเช่ือว่ามีผีปอบ”  (ชาวบา้นก็พูดกนัว่า  มีคนฝันเห็นสุนขัสีดาํ  ไม่อย่างนั้นก็ลิง
ตวัใหญ่  คราวน้ีชาวบา้นก็เลยเช่ือกนัวา่มีผปีอบ)  (นามสมมติท่ี  22  อาย ุ 47  ปี, 2557) 
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ตารางที ่ 4.3  ความเช่ือมัน่ต่อการมีผปีอบในสังคม ดว้ยการฝันเห็นสุนขัหรือลิง 
 

หมายเลข แทนค่า จ านวน (คน) ร้อยละ 
5 มากท่ีสุด 61 16.1 
4 มาก 149 39.4 
3 นอ้ย 103 27.2 
2 นอ้ยท่ีสุด 59 15.6 
1 ไม่มีผล 6 1.6 

รวม  378 100.0 
 
 จากตารางท่ี  4.3  พบว่าชาวบา้นส่วนใหญ่มีความเช่ือว่าหากฝันเห็นสุนขัหรือลิงนั้นเป็น
การฝันเห็นผีปอบอย่างแน่นอนในระดบัมาก  จาํนวน  149  คิดเป็นร้อยละ  39.4  รองลงมาไดแ้ก่
ระดบันอ้ย  มากท่ีสุด  นอ้ยท่ีสุด  และไม่มีผล  จาํนวน  103,  61, 59  และ  6  คิดเป็นร้อยะ  27.2, 
16.1, 15.6  และ  1.6  ตามลาํดบั 
 ดงันั้นการฝันเห็นสุนขัหรือลิงนั้นก็ย่อมทาํให้ชาวบา้นเช่ือไดว้า่มีผีปอบในสังคม  หากแต่
ตามความเช่ือเร่ืองผีปอบของชาวอีสานนั้นไม่เพียงแต่การฝันเห็นสุนขัหรือลิงเท่านั้น  หากการฝัน
เห็นอย่างอ่ืนก็สามารถระบุถึงการมีผีปอบไดเ้ช่นเดียวกนั  ดงัท่ีพระโพธิญาณมุนี  เจา้อาวาสวดัป่า
มชัฌิมาวาส  อาํเภอเมือง  จงัหวดักาฬสินธ์ุ  ไดก้ล่าววา่  
 

  “สมยัก่อนมียายคนหน่ึงแกเป็นผีปอบ  แกก็รู้ตวันะว่าแกเป็นผีปอบ  ทีน้ี
แกก็อยากเลิกเป็นเลยมาหาอาตมาน่ีล่ะ  มาปรึกษาว่างั้น  อาตมาก็เลยถามวา่คนท่ี
เป็นผปีอบน่ีมนัเป็นยงังยั  แกก็เลยเล่าใหฟั้งวา่  เวลามนัจะไปเขา้สิงใคร  มนัจะร้อง
ออกไปก่อนบอกช่ือเลยนะวา่จะไปเขา้สิงคนๆ  น้ี  เวลามนัออกไปจากร่างกายเราน่ี
มนัเบาเหมือนกบัเราแบกกระสอบอยู่แลว้ทิ้งกระสอบนั้นลงเสียเป็นอย่างนั้นเบา
มาก  แต่เวลามนักลบัมาเขา้ร่างตวัเจา้ของมนัมนัจะหนกัมากเหมือนแบกกระสอบ
อีกรอบเลยล่ะ  ผีปอบน่ีจะว่ามนัฉลาดก็ไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่นะ  แกเล่าว่าถา้เวลา
มนัออกไปหากินแลว้เราคือเจา้ของน่ีเขา้มุง้นอน  ถา้มนักลบัมามนัจะเขา้มุง้ไม่เป็น
มนัจะเดินวนรอบมุง้อยู่อย่างนั้นล่ะ  จนเจา้ของมนัไม่ไดน้อนบางท่ีก็เป็นหมาดาํ
บา้ง  เป็นลิงบา้ง  ถา้มนัแก่มาก  หรือดุมากน่ีอาจจะเป็นเสือบา้ง  หรือคนบา้งนัน่ล่ะ  
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จนเจา้ของทนไม่ไหวตอ้งมาเปิดมุง้ใหเ้ขา้มาถึงนอนได”้  (พระโพธิญาณมุนี  (เมือง  
พลวฑฺโฒ), 2557) 

 
 ดงันั้นฐานคติความเช่ือเร่ืองผปีอบในส่วนน้ีเกิดมาจากความเช่ือดั้งเดิมท่ีมาจากบรรพบุรุษท่ี
ถูกปลูกฝังสืบทอดในฐานแนวคิดของคนในสังคมมาเป็นเวลานาน  พอมาเกิดเหตุการณ์ท่ีชาวบา้น
เกิดฝันในลกัษณะเดียวกนัหลายคนก็ทาํให้ชาวบา้นมีความวิตกกงัวลเพราะเช่ือวา่ส่ิงท่ีตนฝันไปนั้น
คือผปีอบ 
 
 4.2.2   การทีม่ีคนในหมู่บ้านมีอาการคล้ายถูกผปีอบเข้าสิง 
 การท่ีมีคนถูกผปีอบเขา้สิงคนในหมู่บา้นนั้นเป็นส่ิงท่ียนืยนัถึงการมีผีปอบในสังคมไดอ้ยา่ง
ชดัเจน  เพราะหากไม่มีผปีอบแลว้คนท่ีถูกผีเขา้สิงร่างนั้นจะไม่เอ่ยปากวา่ตนเป็นผีปอบอ่างเด็ดขาด  
เพราะจะถูกชาวบา้นหรือหมอผีกระทาํการต่างๆ   ซ่ึงชาวบา้นเช่ือวา่หากมีคนถูกผีปอบเขา้สิงแลว้
ในหมู่บา้นของตนเองก็คงมีผปีอบอาศยัอยูอ่ยา่งแน่นอน  ดงัคาํพดูต่อไปน้ี 
 

 “ผีปอบมนัเขา้คน  จัง่วา่เพิ่นฮูว้่ามีปอบนั้นตั้ว”  (มีผีปอบมาเขา้สิงคน  จึง
ทาํใหช้าวบา้นรู้วา่มีผปีอบน่ะ)   (นามสมมติท่ี  4  อาย ุ 37  ปี, 2557) 
 
 “ตอนนั้นมนัเขา้อีนาง  น. (นามสมติ)   มนักะบอกว่าเฮือนอยู่ใกล้ๆ   กนั
น่ีเดล่้ะ‛  (ตอนนั้นมนัเขา้นาง  น.  มนัก็บอกวา่บา้นมนัอยูใ่กล้ๆ   กนัน่ีล่ะ)  (นาม
สมมติท่ี  5  อาย ุ63 ปี, 2557) 
 
 “ปอบมนัเขา้คน  เขา้หลายคน  เขา้ทั้งบา้นน้ีบา้นอ่ืนกะมี  พอคนไปถามวา่
มาแต่ใสมนักะบอกหม่องโลดปหล่ว”  (ผีปอบมนัเขา้สิงคนนะ  เขา้สิงหลายคน
หมู่บา้นน้ีก็มี  ไปเขา้สิงคนหมู่บา้นอ่ืนก็มี  พอมีคนไปถามวา่มาจากไหนมนัก็บอก
วา่มาจากท่ีนัน่ๆ ก็ท่ีท่ีมนัมานั้นล่ะ) (นามสมมติท่ี 9  อาย ุ57 ปี, 2557) 
 
 “มนัเขา้สิงเด็กน้อยผูห้ญิงท่ีอยู่บา้นตรงขา้มกนันั้นล่ะผีปอบนั้น”  (นาม
สมมติท่ี 6  อาย ุ 56, 2557) 
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ตารางที ่ 4.4  ความเช่ือมัน่ต่อการมีผปีอบในสังคม ดว้ยการมีผปีอบเขา้สิงคน 
 

หมายเลข แทนค่า จ านวน (คน) ร้อยละ 
5 มากท่ีสุด 46 12.2 
4 มาก 181 47.9 
3 นอ้ย 87 23.0 
2 นอ้ยท่ีสุด 21 5.6 
1 ไม่มีผล 43 11.4 

รวม  378 100.0 
 

 จากตารางท่ี  4.4  พบวา่ชาวบา้นใหค้วามเช่ือมัน่วา่หากมีคนท่ีลกัษณะคลา้ยถูกผีปอบเขา้สิง
จะสามารถยืนยนัได้ว่ามีผีปอบอยู่ในสังคมในระดับมาก  จํานวน  181  คิดเป็นร้อยละ 47.9  
รองลงมาไดแ้ก่ระดบันอ้ย  มากท่ีสุด  ไม่มีผล  และนอ้ยท่ีสุด  จาํนวน  87, 46, 43  และ  21  คิดเป็น
ร้อยละ  23.0, 12.2, 11.4  และ  5.6  ตามลาํดบั    
 ดงันั้นแนวคิดเร่ืองการท่ีผีปอบเข้าสิงคนในสังคมแล้วจะสามารถระบุได้ว่าในสังคมมี        
ผีปอบนั้นเป็นไปไดสู้งมากตามความเช่ือของชาวบา้น  ซ่ึงลกัษณะการใชห้ลกัเกณฑ์น้ีกาํหนดให้มี  
ผีปอบไดน้ั้นอาศยัการเกิดเหตุการณ์ในสังคมท่ีผิดปกติเป็นส่ิงยืนยนั  ร่วมกบัคาํบอกเล่าหรือความ
เช่ือมาแต่คร้ังบรรพบุรุษท่ีบอกถึงลกัษณะของคนท่ีถูกผีปอบเขา้สิงเป็นอยา่งไรถึงจะเรียกไดว้า่เป็น
ผปีอบจริงๆ ท่ีเขา้มาสิงร่างคน 
 
 4.2.3  การมีสัตว์เลีย้งล้มตายจ านวนมาก 
 การท่ีสัตวเ์ล้ียงของชาวบา้นท่ีเล้ียงไวล้ม้ตายไปนั้น  บางกรณีก็ถือเป็นเร่ืองธรรมดาเพราะ
อาจจะเป็นการตายท่ีจาํนวนนอ้ย  แต่หากเป็นการตายแบบยกเลา้  หรือการตายแบบเรียงรายวนั  อีก
ทั้งลกัษณะของการตายมีความผิดปกติแลว้  ก็อาจทาํให้ชาวบา้นมีความเช่ือวา่เป็ดไก่ สัตวเ์ล้ียงของ
ตนนั้นถูกผีปอบกินเป็นอาหาร  หากชาวบา้นมีความคิดเช่นนั้นจริงก็อาจจะทาํให้ชาวบา้นมีความ
เช่ือวา่มนสังคมตนองมีผปีอบแลว้แน่นอน  ดงัคาํพดูต่อไปน้ี 
 

 “เป็ดไก่ตายไปหลายอยา่งของแม่ใหญ่ขา้งบา้นตายเกือบเบิดคอก‛  (อยา่ง
เป็ดไก่ก็ตายไปเยอะ  ของยายขา้งบา้นน้ีก็เกือบหมดเลา้เลย) (นามสมมติท่ี  4  อาย ุ
37  ปี, 2557) 
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 “งวัแม่ใหญ่อนัหน่ึงไทบา้นใหญ่ก็ออกลูกมาตาย เขาก็ว่าผีปอบน่ีล่ะกิน‛  
(ววัยายคนหน่ึงชาวบา้นใหญ่คลอดลูกออกมาแลว้ตาย  เขาก็พูดกนัว่าผีปอบยาย  
ม.  น่ี  แหล่ะกิน)  (นามสมมติท่ี 5  อาย ุ 63  ปี, 2557) 
 
 “ไก่ท่ีชาวบา้นเล้ียงน้ีตูดไก่โบ๋เลยนะ‛  (นามสมมติท่ี  6  อายุ  56  ปี, 
2557) 
 
 “เร่ืองเป็ดไก่ตายในช่วงนั้นถือเป็นเร่ืองปกติเลยตายทุกม้ือตายก็ตายแบบ
ปกติน่ีล่ะตายแบบยงัมีขนอยูแ่ต่ตูดโบ๋ดากบานทุกโต เอากาํบั้นยดัลงไปไดเ้ลยล่ะ
แต่บ่มีเคร่ืองในเด็กนอ้ยนกัเรียนแฮงถือมาแจง้ผมทุกม้ือตอนนั้น‛  (เร่ืองเป็ดเร่ือง
ไก่ตายช่วงนั้นถือเป็นเร่ืองปกติเลยนะ  ตายทุกวนั ตายแบบปกติน่ีล่ะตายแบบยงัมี
ขนติดอยูแ่ต่ตูดโบ๋ ทุกตวั  เราสามารุเอากาํป้ันยดัลงไดอ้วยัวะภายในหายหมดเลย
นะ  เด็กนกัเรียนยิง่ถือมาแจง้ผมทุกวนั) (นามสมมติท่ี  6  อาย ุ 56  ปี, 2557) 
 

ตารางที ่4.5  ความเช่ือมัน่ต่อการมีผปีอบในสังคม ดว้ยการมีสัตวเ์ล้ียงลม้ตายจาํนวนมาก 
 

หมายเลข แทนค่า จ านวน (คน) ร้อยละ 
5 มากท่ีสุด 42 11.1 
4 มาก 163 43.1 
3 นอ้ย 102 27.0 
2 นอ้ยท่ีสุด 51 13.5 
1 ไม่มีผล 20 5.3 

รวม  378 100.0 
 

 จากตารางท่ี  4.5  พบวา่ชาวบา้นใหค้วามเช่ือมัน่ต่อการมีผปีอบในสังคมดว้ยการมีสัตวเ์ล้ียง
ลม้ตายจาํนวนมากในระดบัมาก  จาํนวน  163  คน  คิดเป็นร้อยละ  43.1  รองลงมาไดแ้ก่ระดบันอ้ย  
นอ้ยท่ีสุด  มากท่ีสุด  และไม่มีผล  จาํนวน  102, 51, 42  และ  20  คิดเป็นร้อยละ  27.0,  13.5, 11.1  
และ  5.3  ตามลาํดบั 
 ดังนั้นการท่ีมีเป็ดไก่ตาย  หรือสัตว์เล้ียงอ่ืนๆ ตายกันเป็นจาํนวนมากเสมือนหน่ึงเป็น
สัญญาณบอกแก่ชาวบา้นว่าในหมู่บา้นของตนเองนั้นมีผีปอบเกิดข้ึนแลว้  และผีปอบกาํลงัเขา้มา
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อาละวาดและจบัสัตวเ์ล้ียงของชาวบา้นกินเป็นอาหาร  ดว้ยความเช่ือท่ีฝังลึกอยูใ่นคติท่ีถูกถ่ายทอด
มาจากบรรพบุรุษ  อีกทั้งผนวกเขา้กับเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในสังคมขณะนั้นย่อมทาํให้เกิดความ
หวาดกลวัและเช่ือวา่มีผปีอบสังคมของตนจริง 
 
 4.2.4   การมีคนเสียชีวติติดต่อกนัจ านวนหลายคนในเวลาใกล้เคียงกนั 
 การท่ีมีคนเสียชีวตินั้นเป็นเร่ืองปกติของทุกสังคมแต่การท่ีมีคนเสียชีวิตติดต่อกนัจาํวนมาก
ในเวลาท่ีใกลเ้คียงกนันั้น  อาจจะทาํให้ชาวบา้นมีความคิดวา่เป็นเร่ืองผิดปกติ  เพราะการท่ีจะมีคน
เสียชีวิตติดต่อกนัจาํนวนมากนั้นเป็นเร่ืองท่ีไม่ค่อยพบเจอสังคมใด  ดงันั้นชาวบา้นจึงเช่ือว่าการ
เสียชีวติของคนเหล่านั้นลว้นมาจากฝีมือของผปีอบ  ดงัคาํพดูต่อไปน้ี 
 

 “ตอนนั้นมีคนตายตอนท่ีเขาซาวา่เพิ่นเป็นผีปอบมีคนตายบ่แม่น  3  คน  
พุน้บ่เอาแต่เฉพาะท่ีไทบา้นเช่ือวา่เป็นฝีมือของผีปอบตอนนั้นเด‛้  (ตอนนั้นมีคน
เสียชีวิตนะ  ตอนท่ีเขาลือกนัว่ายายแกเป็นผีปอบมีคนตายไม่ใช่  3  คนเลยหรอ  
เอาแต่เฉพาะตอนท่ีชาวบา้นเช่ือวา่แกเป็นผีปอบหนกัๆ  ตอนนั้นนะ)  (นามสมมติ
ท่ี  4  อาย ุ 37  ปี, 2557) 
 
 “อย่างเขาเช่ือว่ามีผีปอบท่ีตอนนั้นชุมชนของผมน่ีมีคนตาย 5-6 ศพ
ติดต่อกนั‛  (อยา่งเขาเช่ือวา่มีผปีอบ  ตอนนั้นในชุมชนของผมก็มีคนเสียชีวิตไปตั้ง  
5-6  คน ท่ีเสียชีวติติดต่อกนั) (นามสมมติท่ี  6  อาย ุ 56  ปี, 2557) 
 
 “คนในหมู่บา้นน่ีตายหลายคนในตอนนั้นพอผปีอบไปเขา้สิงผูใ้ด๋ก็จะบอก
วา่  ‚กไูดกิ้นตบัคนๆนั้น แซ่บ อีหลี‛  คนับ่จัง่ซัน่กะบอกวา่  ‚บกัอนันั้นตายกะกูน่ี
ล่ะฆ่ามนักูหกัคอมนัเอง‛  ส่วนหลายจะเป็นจัง่ซ้ีล่ะ‛  (คนในหมู่บา้นน้ีเสียชีวิตไป
เยอะนะช่วงนั้น  พอผีปอบไปเขา้สิงใครก็จะบอกว่ากูได้กินตบัคนนั้นคนน้ีมนั
อร่อยจริงๆ  ถา้ไม่อย่างนั้นก็บอกว่า  ไอค้นนั้นตายก็กูน่ีล่ะฆ่ามนั  กูหกัคอมนัเอง 
ส่วนมากจะเป็นอยา่งน้ี)  (นามสมมติท่ี  15 อาย ุ 60,  2557) 
 
 “ช่วงนั้นก็มีคนตายหลายล่ะครับ  เขากะวา่ตายยอ้นผีปอบน่ีล่ะกิน‛  (ช่วง
นั้นคนตายหลายคนครับ  เขาก็พากนัพูดว่าตายเพราะผีปอบกินกนัทั้งนั้น) (นาม
สมมติท่ี  9  อาย ุ 57 ปี, 2557) 
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 “ตอนผีปอบฮ่ายๆ เขากะว่ามีคนตายยอ้นผีปอบตั้ง  12  คนเด้ตอนนั้น‛  
(ตอนท่ีเร่ืองผปีอบกาํลงัรุนแรงอยู ่ เขาก็บอกวา่มีคนเสียเพราะผีปอบในตอนนั้นตั้ง  
12  คนนะ) (นามสมมติท่ี  18  อาย ุ 62  ปี, 2557) 
 
 “กะมีคนตายในตอนท่ีเกิดเหตุการณ์ผีปอบ  12  คนล่ะครับ‛  (ก็มีคน
เสียชีวติในตอนท่ีเกิดเหตุการณ์ผีปอบตั้ง  12  คนนะครับ)  (นามสมมติท่ี  19  อาย ุ 
52  ปี, 2557) 
 
 “คนในหมู่บา้นผมตายไปห้า หก คนล่ะครับ ในเดือนเดียว‛  (คนใน
หมู่บา้นของผมเสียชีวิตไปห้าหกคนภายในเดือนเดียว) (นามสมมติท่ี  22  อายุ  47  
ปี, 2557) 
 
 “การตายน้ีตายเรียงกนัเลย  ม้ือน้ีตาย  ม้ืออ่ืนตายๆ  จัง่ซ้ีล่ะ‛  (การเสียชีวิต
ของชาวบา้นเป็นการเสียชีวิตแบบเรียงกนัวนัต่อวนัเลยครับ วนัน้ีเสียชีวิต  พรุ่งน้ี
เสียชีวติอยา่งน้ีล่ะ)  (นามสมมติท่ี  23  อาย ุ 55  ปี, 2557) 
 

ตารางที ่ 4.6  ความเช่ือมัน่ต่อการมีผปีอบในสังคม ดว้ยการมีคนเสียชีวติติดต่อกนัจาํนวนหลายคน 
   ในเวลาใกลเ้คียงกนั 
 

หมายเลข แทนค่า จ านวน (คน) ร้อยละ 
5 มากท่ีสุด 26 6.9 
4 มาก 145 38.4 
3 นอ้ย 121 32.0 
2 นอ้ยท่ีสุด 54 14.3 
1 ไม่มีผล 32 8.5 

รวม  378 100.0 
 
 จากตารางท่ี  4.6  พบวา่ชาวบา้นใหค้วามเช่ือมนัต่อการมีผีปอบในสังคมดว้ยการมีการมีคน
เสียชีวิตติดต่อกนัจาํนวนหลายคนในเวลาใกลเ้คียงกนัในระดบัมาก  จาํนวน  145  คน  คิดเป็นร้อย



98 
 

 

ละ  38.4  รองลงมาไดแ้ก่ระดบันอ้ย  นอ้ยท่ีสุด  ไม่มีผล  และมากท่ีสุด  จาํนวน  121, 54, 32  และ  
26  คิดเป็นร้อยละ  32.0, 14.3, 8.5  และ  6.9  ตามลาํดบั   
 ดงันั้นการท่ีมีคนเสียชีวิตเป็นจาํนวนมากในเวลาท่ีใกล้เคียงกนัเป็นเสมือนหน่ึงสัญญาณ
บอกชาวบา้นวา่คนในสังคมกาํลงัตกเป็นเหยื่อของผีปอบอยา่งเล่ียงไม่ได ้ ดว้ยความเช่ือดงักล่าวแม้
คนท่ีเสียชีวิตไปนั้นจะเสียชีวิตไปดว้ยสาเหตุใดก็ตาม  ชาวบา้นก็จะมีความเช่ือว่าเป็นฝีมือของผี
ปอบอยา่งแน่นอน 
 
 4.2.5  การพบเห็นเหตุการณ์ประหลาดเกดิขึน้ในสังคม  
 การเกิดความผิดปกติในสังคมไม่ว่าจะเหตุการณ์ใดชาวบา้นจะมีความพยายามมองหา
สาเหตุของเหตุการณ์เหล่านั้ นอยู่อย่างต่อเน่ือง  แต่ทว่าเม่ือมีเหตุการณ์ท่ีเข้าข่ายความผิดปกติ
เก่ียวกบัเร่ืองผีปอบท่ีชาวบา้นถูกปลูกฝังมาจากบรรพบุรุษแลว้  เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน เหล่านั้นอาจจะ
ถูกชาวบา้นเช่ือมโยงให้เขา้ไปมีความสัมพนัธ์กบัเร่ืองผีปอบในทนัที  จนกลายเป็นการมีผีปอบใน
สังคมไปในท่ีสุด  ดงัคาํพดูต่อไปน้ี 
  

 “มีคนต่างจงัหวดัมาเล่าใหฟั้งเขาสิมานอนอยูว่ดัวดั สินอนศาลากะยงันอน
บ่ได ้เพราะวา่เขาเห็นหมาดาํตาแดงเขาย่าน”  (มีคนต่างจงัหวดัเขามาเล่าให้ฟังว่า
เขาจะมาขออาศยันอนวดั  นอนบนศาลาก็ยงันอนไม่ได ้ เพราะวา่เขาเห็นหมาดาํตา
แดงเขากลวั) (นามสมมติท่ี  6 อาย ุ56  ปี, 2557) 
 
 “แมแ้ต่พระกะยงัถืกเล่นเนาะ  จนวา่ไดย้า้ยกุฎีเขา้หากนั  แต่กะบ่แม่นกุฏิ
ใหญ่ดอก คือเพิ่นเฮ็ดกะต๊อบน้อยๆ  ไวไ้กลๆ กนั  พอตอนเร่ืองมนัหนกัข้ึนๆ กะ
ได้ไปยกกุฏิมารวมกนัอยู่ตีล่ะบาดน้ี  ได้เอามาตั้งอยู่ใกล้ๆ  กบักุฏิพระครูนั้น”        
(แมแ้ต่พระก็ยงัโดนเลยยงัไดย้า้ยกุฏิเขา้อยู่รวมกนัแต่ก็ไม่ใช่กุฏิจริงๆ  หรอกคือ
ท่านทาํเป็นกะตอ๊บเล็กๆ  ไวไ้กลๆ  โนน้ล่ะเอาไปเอามามนัอาละวาดหนกัข้ึนๆ  ก็
ไดใ้หค้นไปยกมารวมๆ  ตั้งไวไ้กล้ๆ   กุฏิพระครูน่ีล่ะ)  (นามสมมติท่ี 8 อายุ 55 ปี, 
2557) 
 
 “ข่อยกะเลยถามเพิ่น  แม่ใหญ่เจา้เห็นแสงบ่เพิ่นก็ถามว่าแสงหยงั ข่อยก็
บอกวา่แสงสีขาว  อยูน่าเจา้นั้นล่ะ  มนัข้ึนมนัลงแถวนั้น  ไทบา้นเพิ่นเห็นมาโดน
เติบแล้ว” (ฉันเลยถามแกดู ว่ายายเห็นแสงอะไรบา้งหรือเปล่า  ฉันก็บอกว่าเป็น
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แสงสีขาวอยู่แถวนายายนั้นล่ะ  มนัข้ึนมนัลงแถวนั้น  ชาวบา้นเขาเห็นมาได้สัก
ระยะแลว้ล่ะ)  (นามสมมติท่ี  13  อาย ุ42 ปี, 2557) 
 
 ไทบ้านเพิ่นกะเห็นแสงไฟ ลอยนําทุ่งาน่ีล่ะ เขากะเช่ือว่าเป็นแสงผี
ปอบนัย่ล่ะ  (ชาวบา้นเห็นแสงไฟลอยอยูต่ามทุ่งนา  ก็เลยเช่ือกนัวา่เป็นแสงผีปอบ)  
(นามสมมติท่ี  9 อาย ุ57  ปี, 2557) 

 
ตารางที ่ 4.7  ความเช่ือมัน่ต่อการมีผปีอบในสังคม ดว้ยการพบเห็นเหตุการณ์ ประหลาดเกิดข้ึนใน
         สังคม 
 

หมายเลข แทนค่า จ านวน (คน) ร้อยละ 
5 มากท่ีสุด 33 8.7 
4 มาก 154 40.7 
3 นอ้ย 71 18.8 
2 นอ้ยท่ีสุด 93 24.6 
1 ไม่มีผล 27 7.1 

รวม  378 100.0 
 
 จากตารางท่ี  4.7  ชาวบ้านเช่ือมัน่ต่อการมีผีปอบในสังคมด้วยการพบเห็นเหตุการณ์
ประหลาดเกิดข้ึนในสังคมในระดบัมาก  จาํนวน  154  คิดเป็นร้อยละ  40.7  รองลงมาไดแ้ก่ระดบั
นอ้ยท่ีสุด  นอ้ย  มากท่ีสุด  และไม่มีผล  จาํนวน  93, 71, 33  และ  27   คิดเป็นร้อยละ  24.6, 18.8, 
8.7  และ  7.1  ตามลาํดบั 
 ดงันั้นการท่ีชาวบา้นพบเห็นส่ิงแปลกประหลาดเช่นแสงไฟ  หรือสุนขัสีดาํตาแดงนั้นทาํให้
ชาวบา้นเช่ือวา่มีผปีอบในสังคมของตน  เพราะส่ิงเหล่านั้นไม่ใช่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนแบบปกติธรรมดา  และ
เป็นส่ิงท่ีถูกปลูกฝังมาจากบรรพบุรุษวา่เม่ือพบเห็นส่ิงเหล่านั้นก็เสมือนวา่เห็นส่ิงท่ีเป็นตวัแทนของ
ผปีอบ 
 
 4.2.6  การมีคนในสังคมเจ็บป่วยโดยไม่มีสาเหตุ 
 การเจ็บไช้ไดป่้วยของคนเป็นเร่ืองปกติท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้ แต่การเจ็บป่วยท่ีไร้สาเหตุของ
โรคแมจ้ะเขา้ตรวจโดยแพทยแ์ผนปัจจุบนัแล้วก็ตาม  การวินิจฉัยนั้นอาจจะไม่พบว่าอะไรท่ีเป็น
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สาเหตุท่ีทาํให้บุคคลคนนั้นเจ็บป่วย  ดงันั้นเม่ือรักษาทางแพทยปั์จจุบนัไม่สําเร็จชาวบา้นจึงหนัเห
ความเช่ือไปสู่ส่ิงท่ียากแก่การพิสูจน์  เช่น  เร่ืองผ ี สาง  เทวดา  ซ่ึงยิง่มีคนป่วยมากหลายคน  และแต่
ละคนมีอาการเขา้ข่ายคลา้ยถูกผีปอบกระทาํแลว้ยิ่งทาํให้ชาวบา้นเช่ือวา่อาการเจ็บป่วยเหล่านั้นเป็น
เพราะฝีมือของผปีอบแน่นอน  ดงัคาํพดูต่อไปน้ี 
 

 “จัง่คนในหมู่บา้นผมเจ็บป่วยหลายคนไปหาหมอ  หมอเพิ่นยงับ่สามารถ
บอกไดว้า่เป็นเพราะหยงั  เขากะวา่ผีปอบน่ีล่ะเฮ็ด”  (อยา่งคนในหมู่บา้นของผมท่ี
เจ็บป่วยกนัหลายคน  พาไปหาหมอ  หมอเองยงัสามารถระบุไดเ้ลยวา่เป็นเพราะ
อะไร  ชาวบา้นเลยเช่ือวา่เพราะผปีอบ)  (นามสมมติท่ี  6  อาย ุ 56  ปี, 2557) 
 
 “แม่ใหญ่อนันั้นป่วยยา่งบ่ได ้กินขา้วกะบ่ได ้ พอเอาหมอธรรมาเฮ็ดยา่งกะ
ได ้กินขา้วกะได ้เป็นตะงึดคือหยงัน่ี ทนัตาเห็นเลยนะ”  (ยายคนหน่ึงแกป่วยหนกั
มากเดินก็ไม่ได ้ กินขา้วก็ไม่ได ้ พอเขาเชิญหมอธรรมาทาํพิธีปรากฏว่าแกเดินได้
กินขา้วไดท้นัทีเลยนะ น่าอศัจรรยม์าก)  (นามสมมติท่ี 6  อาย ุ 56  ปี, 2557) 

 
ตารางที ่ 4.8  ความเช่ือมัน่ต่อการมีผปีอบในสังคม ดว้ยการมีคนในสังคมเจบ็ป่วยโดยไม่มีสาเหตุ 
 

หมายเลข แทนค่า จ านวน (คน) ร้อยละ 
5 มากท่ีสุด 31 8.2 
4 มาก 104 27.5 
3 นอ้ย 99 26.2 
2 นอ้ยท่ีสุด 107 28.3 
1 ไม่มีผล 37 9.8 

รวม  378 100.0 
 
 จากตารางท่ี  4.8  พบวา่ชาวบา้นให้ความเช่ือมัน่ต่อการมีผีปอบในสังคมดว้ยการท่ีมีคนถูก
ผปีอบทาํใหป่้วยเร้ือรังโดยไม่ทราบสาเหตุนั้นในระดบันอ้ยท่ีสุด  จาํนวน  107  คิดเป็นร้อยละ  28.3  
รองลงมาไดแ้ก่ระดบัมาก  นอ้ย  ไม่มีผล  และมากท่ีสุด  จาํนวน  104,  99,  37  และ  31  คิดเป็นร้อย
ละ  27.5, 26.2, 9.8  และ  8.2  ตามลาํดบั   
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 ดงันั้นการท่ีชาวบา้นเช่ือวา่คนท่ีเจ็บป่วยโดยไร้สาเหตุนั้นชาวบา้นส่วนหน่ึงไม่มีความเช่ือ
ในลกัษณะน้ี  แต่ก็มีคนอีกจาํนวนหน่ึงถึง  104  คน  และคิดเป็นร้อยละ  27.5  กลบัคิดวา่มีความน่า
เช่ือมัน่ในระดบัมาก  เพราะการเป็นลมลม้พบัแบบกระทนัหนั  หรือท่ีชาวบา้นเรียกวา่  “ผีปอบตาํ”  
หรือคนท่ีป่วยเร้ือรัง มานานแต่เม่ือผา่นการทาํพิธีตามความเช่ือกลบัปรากฏวา่หายขาดสนิท  ยิ่งทาํ
ใหช้าวบา้นเช่ือวา่ในสังคมของตนนั้นมีผปีอบแน่นอน 
 
ตารางที ่ 4.9  สรุปเปรียบเทียบความเช่ือมัน่ต่อการรับรู้ถึงการมีผปีอบภายในสังคม 
 

รายการ ความเช่ือมั่น 
(378) 

ร้อยละ  
(378 = 100%) 

1.  การท่ีมีคนในหมู่บา้นมีอาการคลา้ยถูกผปีอบเขา้สิง 227 60.05 
2.  การฝันเห็นสุนขัหรือลิง   210 55.56 
3.  การมีสัตวเ์ล้ียงในหมู่บา้นลม้ตายจาํนวนมาก 205 54.23 
4.  การท่ีมีเหตุการณ์แปลกประหลาดเกิดข้ึนในสังคม 187 49.47 
5.  การท่ีมีคนในหมูบา้นเจบ็ป่วยแบบไร้สาเหตุ 135 35.71 
6.  การท่ีมีคนในหมู่บา้นเสียชีวติติดต่อกนัจาํนวนมาก 71 18.78 
 
 จากตารางท่ี  4.9  พบวา่จาํนวนผลรวมความเช่ือมัน่ในระดบัมากท่ีสุดและมากต่อลกัษณะ
ของการมีผีปอบในสังคมนั้นชาวบา้นส่วนใหญ่เช่ือมัน่ต่อแนวทาง  การท่ีมีคนในสังคมมีอาการ
คลา้ยถูกผปีอบเขา้สิง  มากท่ีสุด  จาํนวน  227  คน  คิดเป็นร้อยละ  60.05  ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 
รองลงมาได้แก่  การฝันเห็นสุนขัหรือลิง  การมีสัตวเ์ล้ียงในหมู่บา้นลม้ตายจาํนวนมาก  การท่ีมี
เหตุการณ์แปลกประหลาดเกิดข้ึนในสังคม  การท่ีมีคนในหมู่บา้นเจ็บป่วยแบบไร้สาเหตุ  และ  การ
ท่ีมีคนในหมู่บา้นเสียชีวิตติดต่อกนัจาํนวนมาก  จาํนวน  210, 205, 187, 135  และ  71  คน  คิดเป็น
ร้อยละ  55.56, 54.23, 49.47, 35.71 และ  18.78  ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด  ตามลาํดบั 
 

4.3  พฤติกรรมเบี่ยงเบนเร่ิมต้น  (Primary  Deviance) 
 
 ก่อนท่ีจะมีการกาํหนดให้บุคคลใดเป็นผีปอบไดน้ั้นสังคมตอ้งมีความแน่ชดัในส่ิงท่ีจะไป
ยนืยนัถึงการเป็นผปีอบของบุคคลท่ีถูกกล่าวหานั้นเสียก่อน  ดงันั้นสังคมจึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งกาํหนด
หลกัเกณฑ์ท่ีสําคญัข้ึนมาเพื่อแสวงหา หรือยืนยนัในการเป็นผีปอบของบุคคลดงักล่าวนั้นให้ได้
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อยา่งชดัเจนก่อนท่ีจะไปกล่าวหาบุคคลอ่ืนใหเ้ป็นผีปอบ  หรืออาชญากรทางสังคม  ซ่ึงในการศึกษา
คร้ังน้ีพบวา่มีอยู ่ 2  ลกัษณะสําคญัดว้ยกนั  คือ  1) ความเบ่ียงเบนท่ีเกิดจากการกาํหนดตนเอง  และ  
2) ความเบ่ียงเบนท่ีถูกบุคคลอ่ืนกาํหนดให ้ ซ่ึงจะไดอ้ธิบายรายละเอียด  ดงัต่อไปน้ี 
 
 4.3.1   ความเบี่ยงเบนทีเ่กดิจากการก าหนดตนเอง 
 สําหรับความบ่ียงเบนท่ีเกิดจากการกาํหนดตนเองนั้น  เป็นการท่ีบุคคลได้แสดงกิริยา  
ท่าทาง  พฤติกรรมท่ีผิดปกไปจากบุคคลธรรมดาทัว่ไป  จนทาํให้ชาวบา้นเกิดความสงสัย  และ
เคลือบแคลงในตวับุคคล  ดงันั้นแลว้ชาวบา้นจึงอาจจะมีช่องทางในการจะกล่าวหาให้บุคคลท่ีมี
พฤติกรรมผิดปกติคนนั้น เป็นบุคคลท่ีต้องสัยว่าจะเป็นผีปอบตามความเช่ือของชาวบ้าน  ซ่ึง
สามารถจาํแนกออกได ้ 2  ลกัษณะดว้ยกนั  คือ  1) การแสดงออกทางดา้นพฤติกรรม  และ  2)  การ
แสดงออกทางดา้นวาจา  ซ่ึงจะไดอ้ธิบายรายละเอียด  ดงัต่อไปน้ี 
  4.3.1.1  การแสดงออกทางดา้นพฤติกรรม   
  เป็นพฤติกรรม  หรือลกัษณะท่าทางของบุคคลท่ีแสดงออกถึงความผิดปกติ  ซ่ึง
ความผิดปกติดงักล่าวนั้นไปสอดคลอ้งต่อความเช่ือของชาวบา้นเก่ียวกบัเร่ืองพฤติกรรมผีปอบ  จึง
ทาํให้ชาวบา้นมีความเช่ือวา่  หรือสงสัยวา่บุคคลดงักล่าวนั้นมีลกัณะท่าทางคลา้ยกบัคนเป็นผีปอบ  
ตามความเช่ือของตน  ดงัคาํพดูต่อไปน้ี 
 

 “ เป็นหยงัเขาคือคิดว่าเราเป็นผีปอบ  ?  คือแม่ใหญ่น่ีแปลกอยู่อย่างหน่ึง  
คือ เขาเวา้อีหยงัอยูใ่สกะฮูเ้บิดฮูเ้ร่ืองเบิด‛  (ยายเองมีความแปลกอยูอ่ยา่งหน่ึงนะก็
คือ  มีคนเขาพดูอะไร  อยูท่ี่ไหนยายก็รู้เร่ืองหมด) (นามสมมติท่ี 1 อาย ุ73 ปี, 2557) 
 
 “บ่มีอยา่งอ่ืนเลย  กะมีแต่ไดย้นิและฮูจ้กัเร่ืองราวต่างๆ ท่ีพิเศษกวา่ผูอ่ื้นทอ
นั้นล่ะ  อยา่งสมมติวา่มีคนเวา้พื้นเฮาจัง่ซ้ีกะรู้  หรือมีคนสิเป็นหยงัอยูใ่สสิเจ็บป่วย  
อยา่งอยูบ่า้นหนองกุงจัง่ซ้ีก็รู้”  (ไม่มีอยา่งอ่ืนเลย  ก็มีแค่ไดย้ินและรู้เร่ืองราวต่างๆ  
ได้พิเศษกว่าคนอ่ืนเท่านั้นล่ะ อย่างสมมติว่ามีคนนินทาว่าร้ายให้เราอย่างน้ีก็รู้  
หรือมีคนจะเป็นอะไร จะเจ็บป่วย อย่างอยู่บ้านหนองกุงใหญ่อย่างนั้นก็รู้เอง)  
(นามสมมติท่ี 1 อาย ุ 73  ปี, 2557) 
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 “สาเหตุท่ีเขาเวา้จัง่ซัน่ก็ยอ้นวา่แม่ใหญ่  ม. (นามสมมติ / ผูถู้กกล่าวหา) รู้
ไปเบิดทุกเร่ือง‛  (สาเหตุท่ีชาวบา้นเขาพูดอยา่งนั้นไดอ้าจเป็นเพราะยายรู้ไปหมด
ทุกเร่ืองก็เป็นได)้  (นามสมมติท่ี 1 อาย ุ73  ปี, 2557) 
 
 “ตั้งแต่ก้ีมีโจรลกังวัลกัควาย  ววัควายเขาหายไปเขากะมาหาแม่ใหญ่ ม. 
(นามสมมติ / ช่ือผูถู้กกล่าวหา) น่ีล่ะเขากะมาถามเบ่ิงเพิ่นกะบอกถืกเบิดเดล่้ะวา่ววั
ควายเขาเอาไปเส่ียงไวไ้สแน่เพิ่นบอกถืกเบิด”  (สมยัก่อนมีโจรขโมยววัควาย
ชาวบา้น  ววัควายเขาหายไปเขาก็มาหายาย  ม.  น่ีล่ะ  เขามาถามดูว่าววัควายอยู่
ไหน  แกก็บอกถูกหมดเลยนะวา่ววัควายท่ีหายไปเขาเอาไปซ่อนไวท่ี้ไหน  แกบอก
ถูกหมดเลยนะ)  (นามสมมติท่ี  2  อาย ุ 45  ปี,  2557) 
 
 “หมู่ข่อยกาํลงัขุดกกหมากอยูม้ื่อนั้น  มีสามคนแลว้ซ่อยกนัดึงข้ึนวา่สิยา้ย
ไปปลูกหม่องใหม่ แต่ดึงจัง่ใด๋กะดึงบ่ข้ึนมนัหนกั  บาดน้ีแม่ใหญ่  ท.  (นามสมมติ 
/ ผูถู้กกล่าวหา) เพิ่นย่างผ่านมาเพิ่นเลยเดินเขา้มาเบ่ิง  มาเห็นหมู่ข่อยกาํลงัดึงตน้
หมากอยู ่ เพิ่นกะเลยเขา้มาดึงซ่อย  แต่วา่เฮาบ่ไดไ้ปดึงซ่อยเพิ่นเดเ้พิ่นดึงคนเดียว
ข้ึนเลยพวกข่อยดึงสามคนยงับ่ข้ึนเลย  อนัน้ีเพิ่นมาดึงผูเ้ดียวปานยกกระสอบบกั
นุ่น  ข้ึนเลยงึดเพิ่นอยู‛่  (พวกฉนักาํลงัขดุตน้หมากอยูน่ะวนันั้น  ช่วยกนัสามคนวา่
จะยา้ยไปปลูกท่ีใหม่  แต่พยายามดึงยงังยัก็ดึงไม่ข้ึนมนัหนกัมาก  คราวน้ียาย  ท.  
แกเดินผา่นมาพอดีแกเลยแวะเขา้มาดูพวกฉนักาํลงัดึงตน้หมากข้ึนจากหลุมอยู ่ แก
ก็เลยเขา้มาช่วยดึง  แต่พวกฉนัไม่ไดไ้ปดึงกบัแกนะแกดึงคนเดียว แกดึงตน้หมาก
ข้ึนมาเลยยงักะยกกระสอบนุ่น  พวกฉนัก็งงไปตามๆ  กนั)  (นามสมมติท่ี  13  อาย ุ 
42  ปี, 2557) 
 
 “ม้ือนั้นหมู่ข่อยสิกินขา้ว  กะเลยเอ้ินเพิ่นมากินนาํเพิ่นกะบ่มา  เพิ่นบอกวา่
บ่เป็นหยงั  เป็นจัง่ซ้ีอยูส่ี่ห้าม้ือ  ตอนเอ้ินเพิ่นกินขา้วเพิ่นก็บ่ยอมมา  ข่อยกะสงสัย
อยู ่ ทีแรกกะคึดวา่เพิ่นอาย  แต่สุดทา้ยเพิ่นกะบอกว่า  แนวกินมีแต่เน้ือ  ยายบ่กิน
เน้ือ” (วนันั้นพวกฉันกาํลงัจะกินขา้ว  ก็เลยเรียกแกมากินด้วย  แต่แกก็ไม่มาแก
บอกวา่ไม่เป็นไรเป็นอยา่งน้ีอยูส่ี่ห้าวนั  ตอนเรียกมากินขา้วดว้ยกนัแกก็ไม่ยอมมา  
ฉนัเองก็สงสัยอยูเ่หมือนกนั  ทีแรกก็คิดวา่แกคงอายแต่สุดทา้ยแกก็บอกวา่  อาหาร
มีแต่เน้ือววั  ยายไม่กินเน้ือววั)  (นามสมมติท่ี  13  อาย ุ 42  ปี, 2557) 
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 “ข่อยกะเลยถามเพิ่น  แม่ใหญ่เจา้เห็นแสงบ่เพิ่นก็ถามว่าแสงหยงั ข่อยก็
บอกวา่แสงสีขาว  อยูน่าเจา้นั้นล่ะ  มนัข้ึนมนัลงแถวนั้น  ไทบา้นเพิ่นเห็นมาโดน
เติบแลว้  แม่ใหญ่เห็นนาํเพิ่นอยูบ่ ่ พอแต่ข่อยเวา้จัง่ซัน่ตาเพิ่นก็เร่ิมตาแดงข้ึนเลยเด ้ 
ผดิสังเกตทนัทีเลย  ปกติตาคนจะมีขาวดาํธรรมดาเนาะ  แต่น่ีตาขาวเพิ่นเร่ิมแดงข้ึน
คือคนไห้มาใหม่ๆน่ี ข่อยกะตกใจแหล่ว  แล้วเพิ่นกะเลยกลบับา้นตอนนั้นเลย‛  
(ฉันก็เลยถามยายแกว่า  ยายเห็นแสงอะไรมั้ย  แกก็เลยถามฉันกลบัว่าแสงอะไร  
ฉนัเลยบอกวา่แสงสีขาวๆ  อยูแ่ถวนายายนั้นล่ะมนัข้ึนมนัลงแถวนั้น  ชาวบา้นเขา
เห็นมาซกัพกัแลว้ยายเห็นกบัเขามั้ยล่ะ  พอฉนัพูดอยา่งนั้นตาแกก็เร่ิมแดงเลยคราว
น้ี  ผิดสังเกตทนัทีเลย  ปกติตาคนมนัจะเป็นสีขาวดาํใช่มั้ย  แต่ตาขาวแกเร่ิมแดง
เหมือนคนร้องไห้มาใหม่ๆ  เลย  ฉันเองก็ตกใจเหมือนกนั  แล้วแกก็ขอตวักลบั
บา้นตอนนั้นเลย)  (นามสมมติท่ี  13  อาย ุ 42  ปี, 2557) 
 
 “ข่อยกะสังเกตเห็นฮอยสักเพิ่นท่ีเพิ่นสักไวก้กขา  เป็นดอกกุหลาบสีดาํ  
ข่อยกะเลยทาํท่าถามแกวา่ดอกกุหลาบงามตั้วล่ะยาย  เพิ่นก็ฟ้าวดึงขาซ่งลงมาปิด
ไว‛้  (ฉนัก็สังเกตรอยสักแกท่ีแกสักไวท่ี้ตน้ขานะ  เป็นดอกกุหลายสีดาํ  ฉนัก็เลย
ทาํทีพดูไปวา่ดอกกุหลาบสวยนะยาย  แกก็รีบดึงขากางเกงลงมาปิดไวท้นัทีเลย) 
“ก่อนท่ีเพิ่นสิมาเอากนักบัพ่อใหญ่หมู่ข่อยน่ีเพิ่นกะไดผ้วัมาแลว้หลายคนล่ะเดเ้ขา
วา่‛  (ก่อนแกจะมาแต่งงานอยูกิ่นกบัตาของฉนั  เขาวา่แกก็เคยมีสามีมาแลว้หลาย
คนนะ) (นามสมมติท่ี  13  อาย ุ 42  ปี, 2557) 
 
 “เพิ่นมกัใส่ซ่งขาสั้ น  แต่งโตดี  แต่งโตคือวยัรุ่น  บ่คือผูเ้ฒ่าทัว่ไปดอก  
ยอ้มผมสีแดงเลยล่ะ‛  (แกชอบใส่กางเกงขาสั้ น  แต่งตวัดีเหมือนวยัรุ่นเลย ไม่
เหมือนคนแก่ทัว่ไปหรอก  ยอ้มผมสีแดงเลยล่ะ)  (นามสมมติท่ี  17  อายุ  57  ปี, 
2557) 
 

ตารางที ่ 4.10  ความเบ่ียงเบนท่ีเกิดจากการกาํหนดตนเองดว้ยพฤติกรรม 
 

หมายเลข แทนค่า จ านวน (คน) ร้อยละ 
5 มากท่ีสุด 37 9.8 
4 มาก 119 31.5 
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ตารางที ่ 4.10  (ต่อ) 
 

หมายเลข แทนค่า จ านวน (คน) ร้อยละ 
3 นอ้ย 143 37.8 
2 นอ้ยท่ีสุด 50 13.2 
1 ไม่มีผล 29 7.6 

รวม  378 100.0 
 
 จากตารางท่ี  4.10  ทาํให้ทราบว่าชาวบา้นเช่ือมัน่ต่อความเบ่ียงเบนท่ีแสดงออกทางดา้น
พฤติกรรมของบุคคล  วา่สามารถระบุถึงการเป็นผีปอบของบุคคลคนนั้นไดใ้นระดบันอ้ย  จาํนวน  
143  คน  คิดเป็นร้อยละ  37.8   รองลงมาคือในระดบัมาก  นอ้ยท่ีสุด  มากท่ีสุด  และไม่มีผล  119, 
50, 37  และ  29  คิดเป็นร้อยละ  31.5, 13.2, 9.8  และ  7.6  ตามลาํดบั 

4.3.1.2 การแสดงออกทางดา้นวาจาหรือคาํพดู 
  เป็นลกัษณะท่ีแสดงออกทางดา้นวาจา  หรือคาํพูดของบุคคล  ท่ีกล่าวออกมาใน
ความผดิปกติซ่ึงอาจไปสอดคลอ้งกบัความเช่ือของสังคมจนทาํใหเกิดความสงสัยเคลือบแคลงในตวั
บุคคลท่ีแสดงวาจานั้นออกมาวา่เป็นผปีอบ  ดงัคาํพดูต่อไปน้ี 
 

 “แม่ใหญ่น้ีเพิ่นแปลกอย่างหน่ึง ยามเพิ่นเมาเพิ่นสิมกัไปเฟียเล่นกบัเด็ก
นอ้ยคนหนุ่ม แลว้เอามือไปหยิก ไปบิดทอ้งเขาแลว้เวา้ว่าเป็นตาแซ่บเนาะฮาลาง
เทือจนเลือดออกเลยเดอ้ฮอยหยิกเพิ่น"  (ยายคนน้ีแกมีส่ิงท่ีแปลกอยูอ่ยา่งหน่ึง  คือ
เวลาแกเมาแกจะชอบไปหยอกเล่นกบัเด็กหนุ่ม  แลว้มกัจะเอามือไปหยิก  ไปบิดท่ี
ทอ้งเขา  แลว้มกัพูดลอยๆ  วา่น่าอร่อย  บางทีถึงกบัเลือดออกเลยนะรอยหยิกนั้น) 
(นามสมมติท่ี  4  อาย ุ 37  ปี,  2557) 
 
 “ฮาลางเทือเลากะเวา้ออกมากะมี  กูสิเอามนัตายอยูบ่กัอนันั้น  บกัอนัน้ี  บ่
โดนเดล่้ะ  ผูเ้พิ่นเวา้หานั้น  คนับ่ตาย  ก็หั่งสิมีแนวเป็นล่ะ‛  (บางคร้ังแกก็พูด
ออกมาเหมือนกนั  ว่าเด๋ียวกูจะเอาให้มนัตาย  ไอค้นนั้น  คนน้ี  ไม่นานนะ  คนท่ี
แกเอ่ยว่าจะเอาให้ตาย  ถา้ไม่ตายก็ตอ้งมีอนัเป็นไปอย่างใดอย่างหน่ึงล่ะ)  (นาม
สมมติท่ี  5  อาย ุ 63  ปี, 2557) 
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ตารางที ่ 4.11  ความเบ่ียงเบนท่ีเกิดจากการกาํหนดตนเองดว้ยวาจาหรือคาํพดู 
 

หมายเลข แทนค่า จ านวน (คน) ร้อยละ 
5 มากท่ีสุด 16 4.2 
4 มาก 83 22.0 
3 นอ้ย 156 41.3 
2 นอ้ยท่ีสุด 69 18.3 
1 ไม่มีผล 54 14.3 

รวม  378 100.0 
 
 จากตารางท่ี  4.11  ทาํให้ทราบว่าชาวบา้นเช่ือมัน่ต่อความเบ่ียงเบนท่ีแสดงออกทางดา้น
วาจาของบุคคล  วา่สามารถระบุถึงการเป็นผีปอบของบุคคลคนนั้นไดใ้นระดบัน้อย  จาํนวน  156 
คิดเป็นร้อยละ  41.3  รองลงมาคือระดบัมาก  นอ้ยท่ีสุด  ไม่มีผล  และ  มากท่ีสุด  จาํนวน  83, 69, 54  
และ  16  คิดเป็นร้อยละ  22.0, 18.3, 14.3  และ  4.2  ตามลาํดบั 
 
 4.3.2   ความเบี่ยงเบนทีเ่กดิจากบุคคลอืน่เป็นผู้ก าหนดให้ 
 คือพฤติกรรม  หรือสถานะของบุคคลท่ีถูกสังคมกําหนดให้โดยท่ีข้อกล่าวหา  หรือ
สมมติฐานของสังคมดังกล่าวนั้นอาจไม่ได้เกิดจากบุคคลผูถู้กกล่าวหาว่าเป็นผีปอบแม้แต่น้อย
หากแต่สังคมอาจจะใช้หลายวิธีการหรือหลายแนวทางเพื่อกาํหนดให้บุคคลนั้นมีพฤติกรรม  หรือ
กิริยาอาการเปล่ียนแปลงไปในส่ิงท่ีสังคมกาํหนด  หรือทาํให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงในสังคมนั้นมี
สถานะเป็น  “ผูถู้กกล่าวหาว่าเป็นผีปอบ”  ไป  ซ่ึงสามารถจาํแนกได ้ 4  ลกัษณะด้วยกนั  คือ  1)  
การท่ีผีปอบออกปากผ่านผูถู้กผีปอบเขา้สิง  2)  การทาํพิธีกรรมเพื่อทาํนาย  หรือเส่ียงทาย  3)  การ
เกิดเหตุการณ์ประหลาดในสังคม  และ 4) เกิดจากการใส่ร้ายเพื่อหวงัประโยชน์อยา่งอ่ืน  ซ่ึงจะได้
อธิบายรายละเอียด  ดงัต่อไปน้ี 
  4.3.2.1  การท่ีผปีอบออกปากผา่นผูถู้กผปีอบเขา้สิง 
  เป็นลกัษณะของการพูดจาของผีปอบท่ีสิงอยูใ่นร่างคน  เพื่อส่ือสารกบับุคคลท่ีอยู่
โดยรอบซ่ึงมีทั้งการพูดจาดว้ยความเต็มใจในการส่ือสารเพื่อบอกกล่าวถึงเร่ืองราวต่างๆ  ท่ีเกิดข้ึน
ในสังคม  หรืออาจจะเกิดจากการถูกหมอธรรม  (หมอผี)  ข่มขู่  หรือทรมานดว้ยวีการต่างๆ  เพื่อให้
ยอมบอกช่ือ  ท่ีอยูข่องผปีอบนั้น  เพื่อจะสามารถถึงตวับุคคลท่ีเป็นผีปอบนั้นได ้ และเม่ือผีปอบเอ่ย
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ปากบอกช่ือของตนเองออกมา  บุคคลท่ีถูกเอ่ยช่ือออกมานั้นจะถูกสังคมเช่ือว่าเป็นผีปอบแน่นอน  
ดงัคาํพดูต่อไปน้ี 
 

 “ตอนพอ่บกั  ล. (นามสมมติ) ตาย มนัก็เขา้สิงคน แลว้มนักะออกปากวา่กู
น่ีล่ะ  (ช่ือผูถู้กกล่าวหา)  บกั ค.  (นามสมมติ)  นั้นตายกะกูล่ะกินตบัมนั  โอ๊ยซะ
แม่นแซ่บ มนัก็วา่จัง่ซ้ี‛  (ตอนท่ีพ่อนาย  ล.  เสียชีวิตนั้น  ผีปอบมนัก็ไปเขา้สิงร่าง
คนแลว้ก็ออกปากบอกวา่  กน่ีูล่ะ  อี ม.  นาย  ค.  ตายก็เพราะกูน่ีล่ะกินตบัมนั  โอ๊ย
มนัอร่อยจริงๆ  มนัก็พดูอยา่งน้ี)  (นามสมมติท่ี  5  อาย ุ 63, 2557)  
 
 “ตอนนั้นมนัเขา้อีนาง  น. (นามสมมติ)   มนักะบอกวา่เฮือนอยูใ่กล้ๆ   กนั
น่ีเดล่้ะ‛  (ตอนนั้นมนัเขา้นาง  น.  มนัก็บอกวา่บา้นมนัอยู่ใกล้ๆ   กนัน่ีล่ะ) (นาม
สมมติท่ี  5  อาย ุ 63 ปี, 2557) 
 
 “พ่อเฒ่า  ว.  (นามสมมติ)  ตายกะมนัเดอ้อกปากว่ากิน‛  (ตอนท่ีตา  ว.  
เสียชีวิตก็มนัน่ีล่ะออกปากบอกวา่มนัเป็นคนกินเอง) (นามสมมติท่ี  4  อายุ  37 ปี, 
2557) 
 
 “บงัเอิญวา่มีเด็กนอ้ยผูห้ญิงป่วยถืกผีเขา้ซัน่เด ้ อาการป่วยก็ในลกัษณะคน
โบราณเฮากะเช่ือว่าผีปอบเขา้นั้นล่ะ  กะพากนัไปหาหมอธรรมมาไล่ออก  เฮ็ด
นํ้ามนตฮ์ดให ้ แลว้อีนางนั้นกะซกัเลยล่ะบาดน้ี ซกับ๊ึบๆ หมอกะเลยถามวา่มึงเป็น
ไผ  มาแต่ทางใด๋  มนักะบอกวา่มนัช่ือยาย  บ.  (นามสมมติ / ผูถู้กกล่าวหา)เฮือนอยู่
ใกล้ๆ   กนัน่ีล่ะย่างบ่พอห้ากา้วกะฮอดว่าซั่น”  (เผอิญว่ามีเด็กผูห้ญิงคนหน่ึงป่วย
ป่วยในลกัษณะท่ีคนโบราณเช่ือว่าเป็นเพราะผีปอบเขา้สิงนะครับก็พากนัไปหา
หมอผี มารักษาเพื่อขบัไล่ออกไปแกทาํนํ้ ามนตพ์รมให้แลว้เด็กผูห้ญิงคนนั้นก็เกิด
อาการชักข้ึนมาเลยถามว่ามึงเป็นใครมาจากไหน มนัก็ออกปากว่าเป็นนาง  บ.    
บา้นกกู็อยูแ่ถวน้ีล่ะ  เดินไม่ถึงหา้กา้วก็ถึง”  (นามสมมติท่ี  6 อาย ุ 56 ปี, 2557) 
 
 “พอเขาถามคนท่ีถืกผีปอบเข้าสิงตอนนั้นว่ามึงเป็นไผมาจากไสมึงช่ือ
หยงัจัง่ซ้ีล่ะมนัผดัออกปากช่ือเมียเพิ่น (สามีผูถู้กกล่าวหา) พ่อใหญ่  อ. (นาม
สมมติ)  เพิ่นกะเลยยา่งไปถามวา่มึงเป็นผูใ้ด๋กนัแทม้นัก็ตอบใส่หนา้เลาเลยวา่  ‚กูก็
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เมียมึงนั้นล่ะพ่อใหญ่  อ.  หนา้ลาเลย  ยา่งลงเฮือนไปอาดหลาด”  (ตอนท่ีเขากาํลงั
ถามคนท่ีถูกผปีอบเขา้สิงอยูต่อนนั้นวา่  มึงเป็นใคร  มาจากท่ีไหน  ช่ืออะไรอยา่งน้ี
ล่ะครับ  มนักลบัออกปากบอกเป็นช่ือเมียแก  นาย  อ.  สามีผูถู้กล่าวหา  แกก็เลย
เดินไปถามดว้ยตวัเองว่า  มึงเป็นใครกนัแน่  มนัก็ตอบใส่หน้าแกเลยว่า  กูก็เมีย
มึงงัยล่ะ  นาย  อ. ถึงกับหน้าถอดสีเลย  แล้วแกก็เดินออกจากบ้านหลังนั้นไป  
(นามสมมติท่ี  6 อาย ุ 56 ปี, 2557) 
 
 “ตอนนั้นมีคนถืกผีปอบเขา้หลายคน  มีทั้งบา้นหนองกุงนอ้ยแน่  บา้นอ่ืน
กะมีคือกนั  มนัเขา้ผูใ้ด๋มนักะออกปากวา่เป็นแม่ใหญ่  ท.  (นามสมมติ)  เบิดเดล่้ะ”  
(ในตอนนั้นไดมี้คนถูกผีเขา้จาํนวนมากทั้งบา้นหนองกุน้อยและบา้นอ่ืนๆ แลว้ก็
บอกวา่เป็นยาย  ท.  (นามสมมติ))  (นามสมมติท่ี  16  อาย ุ 54  ปี, 2557) 
 
  “ยามผีปอบเขา้คนนั้น  มนักะว่ามนัเป็นแม่ใหญ่  ท.  (นามสมมติ) นั่น
แหล่ว‛  (เวลาผปีอบเขา้สิงคน  มนัก็จะบอกวา่มนัคือยาย  ท. นะ) (นามสมมติท่ี  17  
อาย ุ 57  ปี, 2557) 
 
 “บ่มี  นาง  ม.  (นามสมมติ)  บ่เคยมีผีปอบว่าเป็นเพิ่น  มีแต่แม่ใหญ่  ท. 
(นามสมติ)  น่ีล่ะส่วนหลาย”  (ไม่มีนะนาง  ม.  ไม่เคยมีผีปอบออกปากว่าเป็น
แกนะ  ส่วนมากจะเป็นยาย  ท. มากกวา่)  (นามสมมติท่ี  17  อาย ุ 57  ปี, 2557) 
 
 “มนัมีเทือหน่ึงท่ีไทบา้นถืกผีปอบเขา้แลว้ไปเอาหมอมาไล่ออกก่อนสิเอา
ออกเขาก็ส่อถามก่อนว่ามึงเป็นไผมาจากใสมนักะบอกวา่ลงมาจากภูแอก‛  (ก็มี
คร้ังหน่ึงท่ีชาวบา้นถูกผีปอบเขา้สิงแลว้ก็พากนัไปเชิญหมอผีมาไล่ออก  แต่ก่อนท่ี
จะไล่ออกนั้นไดพ้ยายามถามก่อนว่าผีปอบเป็นใคร  มาจากไหน  มนัก็ยอมรับว่า
มนัลงมาจากภูแอก)  (นามสมมติท่ี  9  อาย ุ 57 ปี, 2557) 
 
 “มนักะออกปากอยู่ว่าเป็นไผยามมนัเขา้สิงคนนั้นน่ะก็เลยให้หนีทั้งพระ
ทั้งโยม‛  (มนัก็ยอมบอกอยูน่ะวา่มนัเป็นใครเวลามนัมาเขา้สิงคน  ก็เลยมีมติให้หนี
ทั้งพระทั้งโยมเลย) (นามสมมติท่ี  9  อาย ุ 57 ปี, 2557) 
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 “เขากะว่ามีการออกปากออกเสียงของผีปอบท่ีเขา้สิงคนน่ีล่ะแลว้คนกะ
เวา้ปากต่อปากมาจนบ่ฮูว้่าอนัใด๋จริงอนัใด๋ปลอมล่ะครับเพราะมนัเป็นคาํเวา้ของ
คนเนาะ  บ่รู้วา่ไผวา่ไผเวา้แน่‛  (เขาก็บอกวา่มีการยอมรับของผีปอบตอนท่ีเขา้สิง
คนน้ีล่ะครับ  แลว้คนก็เอามาพูดปากต่อปาก จนไม่รู้วา่อนัไหนจริงอนัไหนปลอม
เพราะมนัเป็นคาํพดูของคนท่ีเล่ากนัมา) (นามสมมติท่ี  9  อาย ุ 57  ปี, 2557) 
 
 “หมู่บา้นอ่ืนกะถืกผีเขา้มนัก็ออกปากว่าเป็นคนนั้นคนน้ีคือกนั‛  (คน
หมู่บา้นก็ถูกผปีอบเขา้สิงเหมือนกนั  มนัก็บอกวา่มนัเป็นคนนั้นเหมือนกนั)  (นาม
สมมติท่ี  10  อาย ุ 47  ปี,  2557) 
 
 “กะผีปอบมาสิงไทบา้น ก็ไทบา้นกะบอกว่ามนัออกปากว่าเป็นผูน้ั้นผูน้ี้
บอกช่ือวา่เป็นคนนั้นคนน้ีกะมีการพาดพิงล่ะลางทีก็วา่พ่อลางทีก็วา่ลูกพวกเขานั้น
ล่ะ‛  (เวลาผีปอบมาสิงชาวบา้น  ชาวบา้นก็บอกวา่มนัออกปากบอกวา่มนัเป็นคน
นั้นเป็นคนน้ี  พอบอกว่ามนัเป็นคนนั้นคนน้ีก็มีการพาดพิงกนัเกิดข้ึนล่ะคราวน้ี  
บางทีก็วา่เป็นพอ่  บางทีก็วา่เป็นลูก)  (นามสมมติท่ี  10  อาย ุ 47 ปี, 2557) 

 
ตารางที ่4.12  ความเบ่ียงเบนท่ีบุคคลอ่ืนกาํหนดให ้โดยการท่ีผปีอบออกปากผา่นคนท่ีถูกเขา้สิงร่าง      
 

หมายเลข แทนค่า จ านวน (คน) ร้อยละ 
5 มากท่ีสุด 41 10.8 
4 มาก 149 39.4 
3 นอ้ย 129 34.1 
2 นอ้ยท่ีสุด 31 8.2 
1 ไม่มีผล 28 7.4 

รวม  378 100 
 
 จากตารางท่ี  4.12  ทาํใหท้ราบวา่ชาวบา้นส่วนใหญ่เช่ือวา่การท่ีผีปอบออกปากโดยการเอ่ย
ช่ือบุคคลออกมาผา่นบุคคลท่ีถูกผปีอบเขา้สิงนั้น  จะสามารถระบุถึงคนท่ีเป็นผีปอบไดใ้นระดบัมาก  
จาํนวน  149  คิดเป็นร้อยละ  39.4    รองลงมาคือระดบัน้อย  มากท่ีสุด  น้อยท่ีสุด  และไม่มีผล  
จาํนวน  129, 41, 31  และ  28  คิดเป็นร้อยละ  34.1, 10.8, 8.2  และ  7.4  ตามลาํดบั 
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  4.3.2.2  การทาํพิธีกรรมเพื่อทาํนาย  หรือเส่ียงทาย 
  เป็นลกัษณะของการใช้พิธีกรรมตามความเช่ือดั้งเดิมของสังคมท่ีจะใชเ้พื่อตามหา  
หรือระบุถึงบุคคลท่ีเป็นผีปอบท่ีอาศยัอยู่ในสังคมแห่งนั้น  ซ่ึงอาจจะมีหลายวิธีการดว้ยกนัตามแต่
วฒันธรรมและประเพณีของแต่ละทอ้งถ่ิน  แต่โดยส่วนมากจะเป็นการทาํพิธีโดยหมอธรรม    (หมอ
ผ)ี  ผูมี้วชิาอาคมปราบผปีอบ  และจะเส่ียงทายดว้ย  เซียงขอ้ง-เซียงคอ้น  ซ่ึงเป็นการเส่ียงทายท่ีนิยม
ใช้กนัในภาคอีสาน  ด้วยวิธีการน้ีจะสามารถทาํให้ชาวบา้นรับรู้ไดว้่าบุคคลใดในสังคมท่ีเป็น  ผี
ปอบ  ดงัคาํพดูต่อไปน้ี 
 

 “ตอนนั้นผมจาํได้ว่าจบัได ้ 12  โตเด้ผีปอบนั่น  ไดอ้ยู่เลาะขา้งเฮือนเลา  
(ผูถู้กกล่าวหา)  3  ตวั  อยูเ่ทิงตน้ม่วงขา้งเฮือนนั้น  โตหน่ึงล้ีอยูเ่ทิงหลงัคาเฮือนเขา
กะนาํจบัได‛้  (ตอนนั้นผมจาํไดว้า่จบัผีปอบได ้ 12  ตวันะ  ไปจบัไดอ้ยูแ่ถวบา้น
ของแก  3  ตวั  อยู่บนตน้มะม่วงขา้งบา้นนะ  อีกตวัหน่ึงอยู่บนหลงัคาบา้นเขาก็
ตามจบัมาได)้  (นามสมมติท่ี  3  อาย ุ 47 ปี, 2557) 
 
 “โตสุดทา้ยไดยุ้หม่องทาํพิธีนั้นล่ะ  งอยคอเจา้ของมนัอยู่  เขากะคุบเอา
โลดแหล่ว‛  (ตวัสุดทา้ยก็ไปจบัไดอ้ยูท่ี่ปรําพิธีนั้นล่ะ  ข่ีคอขา้วของอยู ่ เขาก็จบัเอา
เลย)  (นามสมมติท่ี  4  อาย ุ 37  ปี, 2557) 
 
 “ผีปอบมนัสิไปใส  มนักะยุเลาะเฮือนมนันั้นล่ะ  เขาไปไล่จบักะจบัได้ยุ
เฮือนมนันั้ ล่ะ  คนับ่ไดเ้ป็นสาแลว้มนัมาสิไปอยูฮ่ ัน่‛  (ผีปอบมนัจะไปไหน  มนัก็
อยู่แถวบา้นเจา้ของมนันั้นแหล่ะ  ตอนเขาไปไล่จบัก็จบัไดอ้ยู่บา้นมนันั้นล่ะ  ถ้า
ไม่ไดเ้ป็นปอบจริงๆ  แลว้ทาํไมมนัถึงไปอยูท่ี่นั้นไดล่้ะ)  (นามสมมติท่ี  5  อายุ  63 
ปี, 2557) 
 
 “ตอนท่ีทาํพิธีเซียงค้องเซียงค้อนมนักะแล่นออกไปนอกบ้านไปท่ีท่ง
นาพุน้แหล่ว  ไปนาแม่ใหญ่  ท.  (นามสมมติ)  แลว้ไปหยุดอยูเ่ถียงนาเพิ่นนั้นล่ะ  
เขากะเลยเช่ือว่าเพิ่นเป็นผีปอบคือกนั‛  (ตอนท่ีเขาทาํพิธีไล่ผีปอบ เซียงขอ้ง-     
เซียงคอ้น  มนัก็วิง่ออกไปนอกหมู่บา้นโน่น  ออกไปท่ีทุ่งนาของยาย  ท.  โน่นแลว้
ก็ไปหยุดท่ีเถียงของแก  เขาก็เลยเช่ือวา่แกเป็นผีปอบดว้ย)  (นามสมมติท่ี  13  อาย ุ 
43  ปี, 2557) 
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 “ตอนท่ีเขาเอาเซียงขอ้งมาไล่นั้นมนัก็แล่นข้ึนไปเทิงเฮือนของอีนาง  ม. 
(นามสมมติ) ไทบา้นกะนาํไปคน้เบ่ิงกะพอ้นวดอนันึง เขาก็เลยว่านาง  ม.  (นาม
สมมติ)  เป็นปอบนาํกนั”  (ตอนท่ีเขาทาํพิธีเอาเซียงขอ้ง-เซียงคอ้นมาไล่มนัก็วิ่งข้ึน
ไปบนบา้นของนาง  ม.  ชาวบา้นก็ตามไปคน้ก็ไปเจอสีผึ้งตลบัหน่ึง  ชาวบา้นก็เลย
เช่ือวา่นาง  ม. เป็นผปีอบดว้ยกนั)  (นามสมมติท่ี  16  อาย ุ 57  ปี, 2557) 
 
 “เซียงขอ้งมนัแล่นไปหยุดอยูฮ่า้นพระเลานั้น  นาง  ม.  (นามสมมติ) น่ีล่ะ  
เขาไปคน้เบ่ิงไดต้ลบันวดอนัหน่ึง  ไทบา้นกะเลยถามวา่นวดมาแต่ใส  เลากะวา่อา
มาแต่นาํพระ‛  (เซียงขอ้งมนัก็วิ่งไปหยุดอยูห้ิ่งพระบา้นแกนั้นล่ะ  นาง  ม.  (นาม
สมมติ)  นั้นล่ะ  เขาก็ตามไปคน้ดูก็ไปเจอตลบัสีผึ้งอนัหน่ึง  ชาวบา้นเขาก็ถามนะ
ว่าเอาสีผึ้งน้ีมาจากไหน  แกก็บอกว่าพระเอาให้)  (นามสมมติท่ี  14  อายุ  45  ปี, 
2557) 
 
 “ของแม่ใหญ่  ท.  (นามสมมติ)เซียงขอ้งมนักะแล่นไปเถีงนาเพิ่นพุน้ตั้ว  
มนัออกไปเลยตรงเขา้ใส่โลด”  (ส่วนของยาย  ท.  มนัก็วิ่งไปท่ีทุ่งนาของแกเลยนะ  
มนัตรงเขา้ใส่เลย)  (นามสมมติท่ี  15  อาย ุ 60 ปี, 2557) 
 

ตารางที ่ 4.13  ความเบ่ียงเบนท่ีบุคคลอ่ืนกาํหนดให ้ โดยผา่นพิธีกรรมเส่ียงทายหรือทาํนาย 
 

หมายเลข แทนค่า จ านวน (คน) ร้อยละ 
5 มากท่ีสุด 57 15.1 
4 มาก 122 32.3 
3 นอ้ย 213 32.5 
2 นอ้ยท่ีสุด 43 11.4 
1 ไม่มีผล 33 8.7 

รวม  378 100.0 
  

จากตารางท่ี  4.13  ทาํให้ทราบว่าชาวบา้นส่วนใหญ่เช่ือว่าการทาํพิธีกรรมเพื่อเส่ียงทาย  
หรือทาํนายหาคนท่ีเป็นผีปอบ  จะสามารถระบุถึงคนท่ีเป็นผีปอบไดจ้ริงในระดบัน้อย  และระดบั
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มาก  จาํนวน  123  และ  122  คิดเป็นร้อยละ  32.5  และ  32.3  ตามลาํดบั  รองลงมาคือ  ระดบัมาก
ท่ีสุด  น้อยท่ีสุด  และไม่มีผล  จาํนวน  57, 43  และ  33  คิดเป็นร้อยละ  15.1, 11.4 และ  8.7  
ตามลาํดบั 
  4.3.2.3  การเกิดเหตุการณ์ความผดิปกติในสังคม 
  เป็นลกัษณะของการใชเ้หตุการณ์ผดิปกติท่ีเกิดข้ึนในสังคมเพื่อยืนยนัถึงคนท่ีเป็นผี
ปอบ  เพราะเช่ือว่าส่ิงท่ีเกิดข้ึนนั้นเป็นฝีมือของผีปอบ  เช่น  เม่ือมีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดข้ึน  ณ  
สถานท่ีใดบุคคลท่ีเป็นเจา้ของสถานท่ี  หรือมีความเก่ียวขอ้งกบัสถานท่ีแห่งนั้นยอ่มตกเป็นผูต้อ้ง
สงสัยวา่เป็นผปีอบอยา่งแน่นอน  เป็นตน้  แต่ทวา่เหตุการณ์ลกัษณะน้ีบางคร้ังยงัตอ้งอาศยัปัจจยัอ่ืน
เพื่อเขา้มาสนบัสนุนเพิ่มเติมจึงจะสามารถยนืยนัไดถึ้งการเป็นผปีอบของบุคคลได ้ ดงัคาํพดูต่อไปน้ี 
 

 “กะมีคนฝันวา่  เลามาหาเป็นหมาแล่นมา  แลว้กะกลายเป็นเพิ่น  (ช่ือผูถู้ก
กล่าวหา)  ฝัน หลายคนเดต้อนนั้น  ฝันคือกนัน่ีล่ะ‛  (ตอนนั้นก็มีคนฝันไปวา่  แก
มาหาทีแรกเป็นสุนขัวิ่งเขา้มา  พอมาใกลก้็กลายเป็นยาย  ม.  ตอนนั้นฝันอย่างน้ี
หลายคนนะ  ฝันคลา้ยๆ  กนัน่ีแหล่ะ)  (นามสมมติท่ี  4  อาย ุ 37  ปี, 2557) 
 
 “กะมีคือกนั  คะเจา้กะฝัน  ฝันเห็นเพิ่นนั้นล่ะ  เป็นลิงมากะมี  เป็นหมามา
กะมี ส่วนมากสิเป็นหมาดํา  มาหา  พอมาใกล้ๆ  ผดักลายเป็นคน  (ช่ือผูถู้ก
กล่าวหา)”  (ก็มีเหมือนกนั  คนอ่ืนๆ  ก็ฝันเห็นแกน่ีแหล่ะ  เป็นลิงมาหาบา้ง  เป็น
สุนขัมาก็มี  แต่ส่วนมากจะเป็นสุนขัสีดาํมา  พอวิ่งเขา้มาใกล้ๆ   เรากลบักลายเป็น
ยาย  ม.)  (นามสมมติท่ี  5  อาย ุ 63  ปี, 2557) 
 
 “ทีแรกกะมีคนเห็นแสงลอยอยู่ท่ งนา เป็นแสงสีขาวๆ คือกันกับ
หลอดไฟเฮาน่ีล่ะ  แต่เป็นแสงสีขาวแสงนั้นมนัพุ่งข้ึนมาจากทางนาของแม่ใหญ่ท.  
(นามสมมติ) นัน่ล่ะยามมนัลงมนัก็ลงทางนั้นคือเก่าพวกท่ีขะเจา้ออกไปหากินยาม
กลางคืนลางคนเขาปิดไฟแล่นนาํเลยนะนาํไปเบ่ิงวา่แสงอีหยงัมนัมาแต่ไสจนฮูว้่า
มนัไปลงแถวๆ เถียงนาแม่ใหญ่ท.  (นามสมมติ)  นัน่ล่ะ”  (ทีแรกก็มีคนเห็นแสง 
ลอยอยูต่ามทุ่งนาเป็นแสงสีขาว  เหมือนกบัหลอดไฟเราน่ีล่ะแต่เป็นแสงสีขาวมนั
พุง่ข้ึนมาแถวๆ นาของยาย  ท.  เวลามนัลงก็ลงทางเดิมคนท่ีเขาออกไปหากินตอน
กลางคืนบางคนถึงกบัดบัไฟแลว้วิ่งตามเลยนะ  วิ่งตามไปดูว่ามนัเป็นแสงอะไร  
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มาจากไหน  จนรู้วา่มนัลงแถวๆ  เถียงนายายท.  (นามสมมติ)  นั้นล่ะ)  (นามสมมติ
ท่ี  13  อาย ุ 43  ปี, 2557) 
 
  “มีคนเขามารับจ้างเฮ็ดรางนํ้ านําหมู่บ้านเขาไปพอ้แม่ใหญ่  ท.  (นาม
สมมติ)  เขากะเลยมาเวา้ให้ไทบา้นฟังว่า‚สูเจา้ให้ยายอนัน้ีเขา้มาอยู่ในหมู่บา้น
ไดจ้ัง่ใด๋ ยายน้ีเพิ่นเป็นผีปอบเดอ้บา้นเก่าเขาไล่หนีเขาบ่ให้อยู่นาํเขาว่าเพิ่นเป็นผี
ปอบ‛  (มีคนเขา้มารับจา้งทาํรางนํ้ าตามหมู่บา้นเจาไปเจอยาย  ท.  เขา้เขาก็เลยมา
พดูคุยใหช้าวบา้นฟังวา่  พวกคุณใหย้ายคนน้ีเขา้มาอยูใ่นหมู่บา้นน้ีไดอ้ยา่งไร  ยาย
คนน้ีแกเป็นผีปอบนะ  หมู่บา้นเก่าของแกเขาไล่แกหนีเขาไม่ให้อยู่ดว้ย  เพราะว่า
แกเป็นผปีอบ)  (นามสมมติท่ี  16  อาย ุ 54  ปี, 2557) 
 
 “เขากะเห็นแสงยามกลางคืน  ข้ึนลงอยูเ่ลาะนาแม่ใหญ่  ท.  นั้นล่ะ” (เขา
เห็นแสงตอนกลางคืน  ข้ึนลงอยู่แถวนาของยาย  ท.  นั้นล่ะ)  (นามสมมติท่ี  17 
อาย ุ 57  ปี, 2557) 
 
 “ลางเทือไทบา้นกะบอกวา่เห็นเป็นแสงอีหยงัน่ีล่ะ  แสงคือจัง่ไฟโคมเฮา
ไตย้ามกลางคืนน่ี  ออกสีแดงๆ จกัหน่อย  เขากะเห็นนําไฮ่นาํนาน่ีล่ะ”  (บางที
ชาวบา้นก็บอกวา่เห็นแสงเห็นอะไรน่ีล่ะแสงคลา้ยกบัไฟโคมเราน่ีล่ะ สีออกแดงๆ
เขาก็เห็นตามทอ้งไร่ทอ้งนา)  (นามสมมติท่ี  10  อาย ุ 47  ปี, 2557) 
 
 “อนัน้ีกะบ่ฮูคื้อกนัครับ  บ่รู้ว่าไผมารักษาไผ  มาให้ญาครูรักษาหรือมา
รักษาญาครูกะบ่ฮูก้ะยามถามเขาเขากะบ่บอกวา่มารักษาอีหยงั  มนักะเลยกายเป็น
ประเด็นสงสัยอีกอนัหน่ึงคือกนั”  (ก็ไม่รู้เหมือนกนัครับไม่รู้วา่ใครมารักษาใครมา
รักษาพระหรือให้พระรักษาก็ไม่ทราบเพราถามเขาเขาก็ไม่บอกว่ามารักษาอะไร
มนัก็เลยกลายเป็นประเด็นสงสัยข้ึนมาอีกอยา่งหน่ึงดว้ย)  (นามสมมติท่ี  10  อาย ุ 
47  ปี, 2557) 

 
 
 
 



114 
 

 

ตารางที ่ 4.14  ความเบ่ียงเบนท่ีบุคคลอ่ืนกาํหนดให ้ โดยอาศยัเหตุการณ์ผดิปกติในสังคม 
 

หมายเลข แทนค่า จ านวน (คน) ร้อยละ 
5 มากท่ีสุด 26 6.9 
4 มาก 144 38.1 
3 นอ้ย 108 28.6 
2 นอ้ยท่ีสุด 78 20.6 
1 ไม่มีผล 22 5.8 

รวม  378 100.0 
 
 จากตารางท่ี  4.14  พบว่าชาวบา้นส่วนใหญ่เช่ือว่าการทาํพิธีกรรมเส่ียงทาย  หรือทาํนาย  
จะสามารถระบุตวัคนท่ีเป็นผปีอบไดจ้ริงในระดบัมาก  จาํนวน  144  คิดเป็นร้อยละ  38.1  รองลงมา
ไดแ้ก่  ระดบันอ้ย  นอ้ยท่ีสุด  มากท่ีสุด  และไม่มีผล  จาํนวน  108, 78, 26  และ  22  คิดเป็นร้อยละ  
28.6, 20.6, 6.9, และ  5.8  ตามลาํดบั 
  4.3.2.4  เกิดจากการใส่ร้ายเพื่อหวงัประโยชน์อยา่งอ่ืน 
  เป็นการนาํเร่ืองผีปอบมาสร้างสถานการณ์เพื่อใส่ร้ายบุคคลอ่ืนดว้ยหวงัประโยชน์
อยา่งอ่ืนท่ีเป็นผลจากเหตุการณ์เร่ืองผีปอบโดยอาจหวงัทาํลายช่ือเสียงและบทบาทของบุคคลอ่ืนท่ี
เป็นคู่อริกบัตนเอง    หรือเพื่อหวงัในทรัพยสิ์นเงินทองท่ีอาจไดจ้ากบุคคลท่ีถูกกล่าวหาวา่เป็นผีปอบ
ซ่ึงอาจเกิดจากหมอธรรมท่ีเขา้มาทาํพิธีในสังคม  เป็นตน้  ซ่ึงเหตุการณ์เหล่าน้ีอาจเกิดข้ึนไดจ้าก
ปัจจยัต่างๆ  คือ  การเมืองท้องถ่ิน  ความขดัแยง้ภายในสังคม  ปัญหาระหว่างญาติพี่น้อง  และ
ผลประโยชน์เร่ืองเงินทอง  เป็นตน้  ดงัคาํพดูต่อไปน้ี 
 

 “สิไล่ให้เฮาหนี  พอเฮาบ่หนีก็สิเผาบา้น กะน่ีล่ะตวัการพ่อใหญ่  น. (นาม
สมมติ)  น่ีล่ะ  พอใกลสิ้ตายก็เลยไปเวา้กบัลุง  จ.  (นามสมมติ)  ว่า  “กูว่าจะเอา
บา้นมนั  อยากไดบ้า้น  อยากไดท่ี้ดินมนั‛  (จะมาไล่ให้เราหนีไป  พอเราไม่หนีก็
จะมาเผาบา้น  ก็น่ีล่ะตวัการทั้งหมด  ผูใ้หญ่ น.  น่ีแหล่ะ  พอแกใกลจ้ะตายแกได้
พูดกบัลุง  จ. ว่า กูว่าจะเอาบา้นมนั  อยากได้บ้านมนั  อยากได้ท่ีดินมนั)  (นาม
สมมติท่ี  2  อาย ุ 45  ปี, 2557) 
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 “ถา้มึงบ่อยากหนีเอาเงินห้าหม่ืนมาให้กู  ถา้มึงบ่อยากให้กุเวา้ให้มึง”  เขา
วา่จัง่ซ้ีล่ะ  พอ่ใหญ่ป.  เลยพดูวา่  “ถา้มึงอยากไดเ้งินหา้หม่ืนจากกขูา้มศพกูไปก่อน
บกั  น.  (นามสมมติ)”  สุดทา้ยก็เลยผดิใจกนัไปใหญ่โตเลยบาดน้ี‛  (ถา้มึงไม่อยาก
ให้ไล่หนีเอาเงิน 50,000  มาให้กู  ถา้มึงไม่อยากให้กูพูดใส่ร้ายมึงอีก  เขาก็พูดกนั
อย่างน้ีเลยนะ  ผูใ้หญ่  น. นั้น  ตา  ป.  ก็เลยบอกกลบัไปว่า  ถ้ามึงอยากได้เงิน  
50,000  ของกขูา้มศพกไูปก่อนนะไอ ้ น.)  (นามสมมติท่ี  1  อาย ุ 45  ปี, 2557) 
 
 “ทีแรกพระเพิ่นกะมาสิมาขอสร้างศาลาคลอบพระใหญ่อยูเ่ทิงภู  บาดน้ีกะ
สร้างไปๆ มนัลุกลามไปเฮด็ฮอดศาลา ฮอดกุฏิ  ฮอดสิใด๋อีก  ไทบา้นกะบ่ยอมบาด
น้ี  อนัเฮ็ดศาลานั้นกะไปปาดดินออก  กะเป็นดินหม่องไทบ้านเขาปลูกป่ากับ
โครงการ ตชด.  กะเลยเป็นเร่ืองเป็นราวกนั  (ทีแรกพระท่านก็มาอาสาสร้างศาลา
ครอบพระบนหลงัภูเขา  คราวน้ีการสร้างมนัเลยเถิดไปมาก  มีทั้งสร้างกุฎิ  ห้องนํ้ า  
ศาลา  ชาวบา้นเลยไม่เห็นดว้ยและไม่ยอม  ท่ีไปสร้างศาลานั้นก็เอารถมาปาดหนา้
ดินออก  ดินตรงนั้นเป็นโครงการท่ีชาวบา้นปลูกตน้ไมร่้วมกบัโครงการของ  ตชด. 
มนัก็เลยเป็นเร่ืองเป็นราวกนั)  (นามสมมติท่ี  10  อาย ุ 47  ปี, 2557) 
 
 “ลูกชายผมท่ีเป็นรองนายก  อบต.  กะตอ้งลาออก แสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคม  แต่ปานนั้นเขากะบ่ยอม”  (ลูกชายผมท่ีเป็นรองนายกก็ตอ้งลาออกนะ  
เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม  ถึงกระนั้นเขาก็ไม่ยอม)  (นามสมมติท่ี  11  
อาย ุ 65  ปี, 2557) 
 
 “ไทบา้นบางกลุ่มเขากะบ่ยอม  เขากะหาวา่ผูใ้หญ่บา้นบ่ไปนาํเขา  มนัสิมา
เล่นฮอดผูใ้หญ่บา้นพี้ เด ้ แต่บางกลุ่มกะบ่เอานาํเร่ืองมนัเลยซาไป"  (ชาวบา้นบาง
กลุ่มเขาก็ไม่ยอม  เขาหาว่าผูใ้หญ่บา้นไม่เอนเอียงไปตามเขา  เขาก็จะมาเล่นงาน
ผูใ้หญ่บา้นดว้ย  แต่ชาวบา้นอีกบางกลุ่มก็ไม่เอาดว้ยเร่ืองมนัเลยเงียบไป)  (นาม
สมมติท่ี  9  อาย ุ 58  ปี, 2557) 
 
 “ไทบา้นแตกกนัออกเป็นหลายหมู่เดต้อนนั้น  ซุคนมีหลายวตัถุประสงค์
วา่ซัน่เถาะ”  (ชาวบา้นก็แตกกนัออกเป็นหลายก๊กนะตอนนั้น  ทุกก๊กทุกกลุ่มต่างก็
มีวตัถุประสงคข์องตวัเอง) (นามสมมติท่ี  10  อาย ุ 47  ปี, 2557) 
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 “การเผาสํานกัสงฆ์น้ีบ่แม่นเผาเทือแรกเด ้ เผาเป็นเทือท่ีสามแลว้  ตั้งแต่
สมยัพอ่ผมพาไปสร้างไปแปง  กะพากนัไปไล่ละกะเผาฮอดสองเทือ  เทือน้ีล่ะเทือ
ท่ีสาม”  (การเผาสาํนกัสงฆแ์บบน้ีไม่ใชเ้ป็นการเผาคร้ังแรกนะ  แต่เป็นการเผาคร้ัง
ท่ีสามแลว้ตั้งแต่สมยัท่ีพอ่ของผมพาไปสร้างทีแรก  ก็พากนัไปเผาถึงสองคร้ัง  คร้ัง
น้ีเป็นคร้ังท่ีสาม) (นามสมมติท่ี  11  อาย ุ 65  ปี, 2557) 
 

ตารางที ่ 4.15  ความเบ่ียงเบนท่ีบุคคลอ่ืนกาํหนดให ้ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใส่ร้ายหรือหวงั 
           ประโยชน์อยา่งอ่ืน 
 

หมายเลข แทนค่า จ านวน (คน) ร้อยละ 
5 มากท่ีสุด 15 4.0 
4 มาก 40 10.6 
3 นอ้ย 110 29.1 
2 นอ้ยท่ีสุด 148 39.2 
1 ไม่มีผล 65 17.2 

รวม  378 100.0 
 
 จากตารางท่ี  4.15   พบว่าชาวบา้นส่วนใหญ่เช่ือว่าการท่ีมีคนเป็นผีปอบในสังคมของตน
เกิดจากการใส่ร้ายเพื่อหวงัผลประโยชน์อย่างอ่ืน  ในระดบัน้อยท่ีสุด  จาํนวน  148  ร้อยละ  39.2  
รองลงมาไดแ้ก่  110, 65, 40  และ  15  คิดเป็นร้อยละ  29.1, 17.2, 10.6  และ  4.0  ตามลาํดบั 
 
ตารางที ่ 4.16  สรุปเปรียบเทียบความเช่ือมัน่ต่อการพฤติกรรมเบ่ียงเบนเร่ิมตน้ 
 

รายการ ความเช่ือมั่น 
(378) 

ร้อยละ  
(378 = 100%) 

เกดิจากการก าหนดตนเอง   
      1.  การแสดงออกดา้นพฤติกรรม 156 41.27 
      2.  การแสดงออกดา้นวาจา 99 26.19 
เกดิจากบุคคลอืน่ก าหนดให้   
     1. การท่ีผปีอบออกปากผา่นผูถู้กผปีอบเขา้สิง 190 50.26 
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ตารางที ่ 4.16  (ต่อ)   
 

รายการ ความเช่ือมั่น 
(378) 

ร้อยละ  
(378 = 100%) 

     2.  การใชพ้ิธีกรรมเพื่อทาํนาย หรือเส่ียงทาย 179 47.25 
     3.  การเกิดเหตุการณ์ประหลาดในสังคม 170 44.97 
     4.  การใส่ร้ายเพื่อหวงัประโยชน์อยา่งอ่ืน 55 14.55 
 
 จากตารางท่ี  4.16  พบว่าผลรวมความเช่ือมัน่ต่อพฤติกรรมเบ่ียงเบนเร่ิมตน้ท่ีเกิดจากการ
กาํหนดตนเองของบุคคลในระดบัมากและมากท่ีสุดนั้น  ชาวบา้นส่วนใหญ่เช่ือมัน่ต่อการแสดงออก
ทางดา้นพฤติกรรมวา่สามารถยนืยนัถึงการเป็นผปีอบของบุคคลไดจ้าํนวน  156  คน  คิดเป็นร้อยละ  
41.27  ของกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด  รองลงมาคือ  การแสดงออกทางดา้นวาจา  จาํนวน   99  คน  คิด
เป็นร้อยละ  26.19  ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด   
 และผลรวมความเช่ือมัน่ต่อพฤติกรรมเบ่ียงเบนเร่ิมตน้ท่ีเกิดจากบุคคลอ่ืนกาํหนดให้ใน
ระดบัมากและมากท่ีสุดนั้น  ชาวบา้นส่วนใหญ่เช่ือมัน่ต่อการท่ีผปีอบออกปากผา่นผูถู้กผีปอบเขา้สิง  
จาํนวน  190  คิดเป็นร้อยละ  50.26  ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด  รองลงมาไดแ้ก่  การใชพ้ิธีกรรมเพื่อ
ทาํนาย หรือเส่ียงทาย  การเกิดเหตุการณ์ประหลาดในสังคม  และการใส่ร้ายเพื่อหวงัประโยชน์อยา่ง
อ่ืน  จาํนวน  179, 170  และ  55  คน  คิดเป็นร้อยละ  47.25, 44.97  และ  14.55  ของกลุ่มตวัอยา่ง
ทั้งหมด    ตามลาํดบั 
 

4.4   กระบวนการตีตรา  (Labeling  Process) 
 

 เม่ือมีการสงสัยวา่ใครเป็นผีปอบ  หรือรับรู้แลว้ว่าใครเป็นผีปอบอย่างแน่ชดัตามความเช่ือ
ของชาวบา้น  สังคมจะเกิดปฏิกิริยาเพื่อตีตรา  หรือลงโทษบุคคลท่ีถูกกล่าวหาวา่เป็นผีปอบนั้นดว้ย
วิธีการต่างๆ  โดยมีจุดประสงคห์ลายอยา่ง  เช่น  เพื่อการทาํให้ภาพลกัษณ์ผีปอบของบุคคลชดัเจน
ข้ึน  เพื่อป้องกนัตนเองจากการถูกผีปอบทาํร้าย และ เพื่อแกไ้ขปัญหาเร่ืองผีปอบท่ีเกิดข้ึนในสังคม  
ทั้งน้ีพบว่ากระบวนการตีตรา  หรือการลงโทษทางสังคมมีระดับความรุนแรงแตกต่างกนัอยู่  2  
ระดบัดว้ยกนั  คือ  ระดบัเร่ิมตน้  และระดบัรุนแรง  ซ่ึงแนววิธีการลงโทษก็มีความรุนแรงแตกต่าง
กนัออกไป  ซ่ึงจะไดอ้ธิบายดงัน้ี 
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 4.4.1   การตีตราขั้นเร่ิมต้น 
 เป็นกระบวนการท่ีสังคมใชว้ิธีการลงโทษทางสังคม  หรือการตีตราดว้ยไม่รุนแรงมากนกั  
ซ่ึงอาจเกิดจากความไม่แน่ใจ  ในการเป็นผีปอบของบุคคลท่ีถูกกล่าวหาวา่เป็นผีปอบนั้น และบาง
คนก็อาจมีความหวาดกลวัเกิดข้ึนมาบา้งจึงพยายามสร้างปฏิกิริยาทางพฤติกรรมเพื่อท่ีจะไม่เขา้ไป
เก่ียวขอ้งกบับุคคลท่ีถูกกล่าวหาวา่เป็นผีปอบนั้น ดงันั้นวิธีการท่ีถูกเลือกมาใชส่้วนมากจะปฏิกิริยา
ใตส้ํานึกของบุคคลท่ีตอ้งกระทาํเพื่อป้องกนัตนเองจากอนัตายท่ีอาจเกิดข้ึนได ้ ซ่ึงมีอยู ่ 3  วิธีการ  
ไดแ้ก่  1)  การท่ีสังคมลดปฏิสัมพนัธ์ลง  2)  มีการจบัตามองเพื่อจอ้งจบัผิดในพฤติกรรม  และ 3) 
เกิดการกล่าวหา  หรือกล่าวร้ายเม่ือมีเหตุการณ์ผดิปกติในสังคมเกิดข้ึน  ดงัจะไดอิ้บายต่อไปน้ี 
  4.4.1.1  การท่ีสังคมลดปฏิสัมพนัธ์ลง 
  เป็นลักษณะของการท่ีสังคมเกิดความหวาดกลัวต่อบุคคลท่ีถูกกล่าวหาว่าเป็น       
ผปีอบในระยะแรก  จึงมีการพยายามลดการเผชิญหนา้  ลดการพดูคุย  หรือลดการเขา้มาขอ้งเก่ียวกบั
บุคคลท่ีถูกกล่าวหาวา่เป็นผีปอบนั้นลงไปบา้ง  แต่ยงัไม่ถึงขั้นตดัความสัมพนัธ์อย่างส้ินเชิง  และ
โดยนัยหน่ึงชาวบ้านก็ยงัไม่ได้มีความเช่ือมัน่ในการเป็นผีปอบของบุคคลท่ีถูกกล่าวหามากนัก  
ดงันั้นกระบวนการตีตราในขั้นตอนน้ีจึงเป็นไปดว้ยความไม่รุนแรงมากนกั  ดงัคาํพดูต่อไปน้ี 

 
 “ตอนนั้นไทบา้นเขากะยา่นเพิ่นอยูเ่ด๊ะลางคนก็ไม่กลา้เวา้กบัเพิ่นพุ่นล่ะ”  
(ตอนนั้นชาวบา้นก็กลัวยายแกอยู่นะ  บางคนถึงกับไม่กล้าพูดคุยกบัแกเลยล่ะ) 
(นามสมมติท่ี  3  อาย ุ 47 ปี, 2557) 
 
 “ตั้งแต่ก้ีข่อยยงัเล้ียงงวัอยูพ่อแต่เหลียวเห็นเพิ่น  (ผูถู้กกล่าวหา)  ขบัรถมา
ใก้ๆ   จัง่ซ้ีหมู่ลางคนฮอดแล่นเขา้ไปล้ีในป่าออ้ยก่อนกะมี  ให้เพิ่นกายไปซะก่อน
จัง่ออกมา‛  (เม่ือก่อนตั้งแต่ฉันยงัเล้ียงววัอยู่  พอมองเห็นยาย  ม.  แกขบัรถมา
ใกล้ๆ   อยา่งน้ี  เพื่อบางคนถึงกบัวิง่เขา้ไปหลบในป่าออ้ยก่อนก็มี  รอให้รถแกผา่น
ไปก่อนแลว้ค่อยออกมา)  (นามสมมติท่ี  5  อาย ุ 63 ปี, 2557) 
 
 “แต่ก้ีกะบ่กลา้เวา้กบัเพิ่นพุน้ล่ะ  ยา่นผปีอบ”  (เม่ือก่อนก็ไม่กลา้พูดกบัแก
เลยล่ะ  กลวัผปีอบ)  (นามสมมติท่ี  4  อาย ุ 37  ปี, 2557) 
 
 “อย่างยาย  บ.  (นามสมมติ)  บา้นเลาขายของพอมาตอนหลงักะบ่มีไผ
อยากไปซ้ือของบา้นเลาอยา่งน้ีล่ะครับ‛  (อยา่งยาย  บ.  บา้นแกเปิดร้านคา้ขายของ
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ชาํ  พอมาตอนหลงัท่ีเกิดเหตุการณ์ผีปอบ  ก็ไม่ค่อยมีใครอยากไปซ้ือของบา้นแก
เลยอยา่งน้ีล่ะครับ)  (นามสมมติท่ี  6  อาย ุ 56 ปี, 2557) 
 
 “ตอนน้ีแทบสิบ่ไดข้ายดอกครับคนกะไปซ้ือก็นอ้ยทุกม้ือน้ีก็แทบบ่ไดข้าย
มีแต่สามีของเลานั้นล่ะยงัตดัผมอยูแ่ต่ตดัผมน่ีส่วนหลายกะสิเป็นคนหมู่บา้นอ่ืนเด้
มาตดัคนบา้นน้ีเขาบ่ค่อยไปตดักนัดอก‛  (ตอนน้ีแทบจะไม่ไดข้ายหรอกครับ  คน
ไปซ้ือก็นอ้ย  ทุกวนัน้ีก็แทบจะไม่ไดข้ายอะไรเลย  ก็เหลือเพียงแต่ร้านตดัผมของ
ของสามีแกเท่านั้นล่ะ  ท่ียงัตดัอยู ่ แต่ส่วนมากจะเป็นคนหมู่บา้นอ่ืนนะมาตดั  คน
บา้นน้ีเขาไม่ไปตดักนัหรอก)  (นามสมมติท่ี  6  อาย ุ 56 ปี, 2557) 
 
  “พอคนเขารู้วา่เลาเป็นปอบ เขาก็บ่ไปซ้ือของบา้นเพิ่นอีหลี‛  (พอคนเขารู้
วา่แกเป็นผปีอบเขาก็ไม่พากนัไปซ้ือของบา้นแกจริงๆ  นะ)  (นามสมมติท่ี  8  อาย ุ 
55 ปี, 2557) 
 
 “ไทบา้นกะบ่มีไผอยากเวา้กบัเพิ่นดอก  มนัเวา้ยาก” (ชาวบา้นเองก็ไม่มี
ใครอยากพดูคุยอะไรกบัแกหรอก  มนัพดูยาก)  (นามสมมติท่ี  8  อาย ุ 55 ปี, 2557) 
 
 “แต่คนอ่ืนก็บ่ค่อยเวา้กับเพิ่นเด้ตอนนั้ นยามเห็นเพิ่นยางผ่านมาเขาก็
พยายามหลบหนา้เพิ่นบ่ให้เพิ่นเห็น  จัง่ลางคนก็ทาํท่ายา่งเขา้ไปในเฮือนก่อนท่ีแม่
ใหญ่  ท.  (นามสมมติ)  สิย่างผา่นมาฮอดเฮือนเจา้ของแต่กะมีหน่อยดอก  บ่หลาย  
ส่วนมากเขากะซือๆ เสยๆไป‛  (ตอนนั้นชาวบา้นก็ไม่ค่อยคุยอะไรกบัแกนะ  เวลา
เห็นแกเดินมาเขาก็พยายามหลบหนา้แก  พยายามไม่ให้แกเห็น  อยา่งบางคนก็ทาํที
เป็นเดินเขา้ไปในบา้นก่อนท่ียาย  ท.  แกจะเดินผ่านมาท่ีบา้นของตวัเอง  แต่ก็ไม่
เป็นกนัมากหรอก  ส่วนมากชาวบา้นเขาก็จะทาํเป็นไม่มีอะไรเกิดข้ึน  เฉยๆ แทน)  
(นามสมมติท่ี  13  อาย ุ 42 ปี, 2557) 
 
 “แมว้า่ไทบา้นสิไปวา่ลูกผวัเพิ่นเป็นปอบ  เพิ่นกะยงัมาร่วมงานนาํไทบา้น
คือเก่าอยู ่ แต่ไทบา้นกะบ่ไดไ้ปสนใจหยงัเพิ่น  ลางเทือกะบ่มีฮอดคนสิไปหาขา้ว
หานํ้ามาสู่กินพุน้ล่ะ”  (แมว้า่ชาวบา้นจะไปกล่าวหาวา่ลูกวา่สามีแกเป็นผีปอบแกก็
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ยงัไปงานอยูน่ะแต่ไปก็ตามธรรมดาน่ีล่ะแต่พวกชาวบา้นก็ทาํเฉยๆบางทีถึงขั้นไม่
หาขา้วปลาใหกิ้นก็มี)  (นามสมมติท่ี  10  อาย ุ 47 ปี, 2557) 
 
 “ไทบา้นกะอยากคุยนาํ  คนัยา่งกายทางไปเขากะเฮ็ดคือบ่สนใจกะมี  คนั
เฮือนเพิ่นมีงานไทบา้นกะบ่ค่อยไปเดล่้ะ”  (ชาวบา้นก็ไม่มีใครอยากคุยดว้ย  เวลา
เดินผ่านทางไปบางคนเขาก็ทาํเป็นไม่สนใจ  หรือถา้บา้นของแกจดังานบุญอะไร
ชาวบา้นก็ไม่ค่อยไปกนันะ)  (นามสมมติท่ี  10  อาย ุ 47 ปี, 2557) 
 
 “เพิ่นกะมาเลาอยูค่รับ  แต่ผมกะบ่ไดไ้ป  ไทบา้นผูอ่ื้นกะบ่ค่อยไปดอก มี
แต่พี่นอ้งเพิ่นนั้นล่ะไป”  (เขาก็มาเชิญผมไปงานอยูน่ะ  แต่ผมก็ไม่ไดไ้ป  ชาวบา้น
คนอ่ืนๆ ก็ไม่ไดไ้ปกนัหรอกก็มีแต่ญาติพี่นอ้งแกนัน่ล่ะไปกนั)  (นามสมมติท่ี  10  
อาย ุ 47 ปี, 2557) 
 

ตารางที ่ 4.17  การตีตราเร่ิมตน้  โดยใหส้ังคมลดความสัมพนัธ์ต่อผูถู้กกล่าวหาวา่เป็นผปีอบลง 
 

หมายเลข แทนค่า จ านวน (คน) ร้อยละ 
5 มากท่ีสุด 38 10.1 
4 มาก 55 14.6 
3 นอ้ย 130 34.4 
2 นอ้ยท่ีสุด 65 17.2 
1 ไม่ควร 90 23.8 

รวม  378 100 
 
 จากตารางท่ี  4.17  พบวา่ชาวบา้นส่วนใหญ่มีความเห็นดว้ยกบัการตีตราบุคคลท่ีถูกกล่าวหา
วา่เป็นผีปอบดว้ยการลดความสัมพนัธ์ในระดบัน้อย  จาํนวน  130  คิดเป็นร้อยละ  34.4  รองลงมา
ไดแ้ก่  ระดบัไม่ควร  นอ้ยท่ีสุด  มาก  และมากท่ีสุด  จาํนวน  90, 65, 55  และ  38  คิดเป็นร้อยละ  
23.8, 17.2, 14.6  และ  10.1  ตามลาํดบั 
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  4.4.1.2  การเป็นเป้าหมายในการถูกจบัตามองเพื่อจอ้งจบัผดิและกล่าวโทษ 
  เป็นลักษณะของการท่ีสังคมพยายามจบัตามองในพฤติกรรมของบุคคลท่ีถูก
กล่าวหาว่าเป็นผีปอบนั้นอย่างต่อเน่ืองเพื่อท่ีจะทาํให้ทราบถึงพฤติกรรมผิดปกติของบุคคลท่ีถูก
กล่าวหาว่าเป็นผีปอบ  เพื่อนาํมาสนบัสนุนความเช่ือของตนเองท่ีว่าบุคคลท่ีถูกกล่าวหาวนั้นเป็นผี
ปอบจริง  อีกทั้งเม่ือเกิดเหตุการณ์ผิดปกติใดข้ึนในสังคมก็จะสามารถบอกบุคคลอ่ืนไดว้า่เหตุการณ์
ท่ีเกิดข้ึนนั้นมีความเก่ียวขอ้งกบับุคคลท่ีถูกกล่าวหาว่าเป็นผีปอบหรือไม่  ซ่ึงบางคร้ังก็เป็นการ
อนุมานเอาวา่เหตุการณ์เหล่านั้นอาจจะเกิดข้ึนจากการกระทาํของผีปอบซ่ึงมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัผูถู้ก
กล่าวหาวา่เป็นผปีอบ  ดงัคาํพดูต่อไปน้ี 
 

 “แต่ก้ีเพิ่นไปใสกะแนมแหล่ว  วา่เพิ่นสิไปทางใด๋  สิเขา้เฮือนไผน่ีคึดยาก
แหล่วจกัหยงัสิเกิดล่ะ‛  (เม่ือก่อนแกไปไหนก็จบัตามองตลอดนะ  วา่แกจะไปท่ี
ไหน  ไม่รู้จะเขา้บา้นใคร  ฉันเองก็คิดไม่ตกเหมือนกนัไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดข้ึนล่ะ
ต่อไป)  (นามสมมติท่ี  4  อาย ุ 37 ปี, 2557) 
 
 “กะสังเกตเบ่ิงยุยามเพิ่นไปเฮือนนั้นเฮือนน้ี  ยามเกิดอีหยงัมากะสิไดบ้อก
ถูก‛  (ก็พยายามสังเกตอยูน่ะ  เวลาแกไปบา้นนั้นบา้นน้ี  เวลาเกิดอะไรข้ึนมาจะได้
บอกถูก)  (นามสมมติท่ี  4  อาย ุ 37 ปี, 2557) 
 
 “อนัน้ีเขาเวา้ให้ฟัง  แต่ก้ีเพิ่นเป็น  อสม.  ยามไปประชุมอยูโ่รงบาลนาํกนั  
เพิ่นมกัสิหายโต  หมู่ผูไ้ปอบรมนาํกนัเขากะเวา้กนัน้อว่า  ปานน้ีสิไปยืนเลียปาก 
ลวบๆ อยู่เตียงใด๋น้อ  ว่าซัน่”  (เร่ืองน้ีเขาพูดให้ฟัง  เม่ือก่อนแกเป็น  อสม.  เวลา
ไปประชุมท่ีโรงพยายาบาลด้วยกนั  แกมกัจะหายหน้าไป  เพื่อนๆ  อสม.  ท่ีไป
อบรมดว้ยกนัก็เลยพูดกนัวา่  ป่านน้ีไม่รู้จะไปยืนเลียปากอยูเ่ตียงไหนหนอ)  (นาม
สมมติท่ี  5  อาย ุ 63  ปี, 2557) 
 
 “ม้ือนั้นมีผูห้ญิงคนหน่ึงลูกหลานบา้นน้ีล่ะ  เลามายามบา้นแลว้มานอนอยู่
บา้นโคกสูงน่ีล่ะ 3 คืน  แลว้ก็กลบัไปทาํงานอยู่ชลบุรี  พอไปได ้9 ม้ือก็บอกเฮ็ด
งานบ่ไดมี้อาการ  ปวดหวั  ตาขวาง  ทีน้ีกะเลยโทรมานาํพ่อ  กบั  อบต. คนหน่ึงลง
ไปชลบุรี  กะบอกวา่ผปีอบยายคนน้ีล่ะนาํไป  พอพ่อเดินทางกลบัมาถึงกบินทร์บุรี  
เลาก็โทรมาบอกว่าให้ฆ่าไก่ให้แน่  แล้วเอาไปวางไวบ้า้นท่ีมีเตียงไมก้ระดาน 8 
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แปดเดอ้  วา่ซัน่กะเป็นหลงัน้ีเลยล่ะ  ผมกะแอบไปนบัก็แปดแผน่อีหลีๆ  แต่ตอนน้ี
ลุงชายคนท่ีฆ่าไก่ผูบ้่กลา้เอาไปวางไปไวท่ี้บา้นหลงันั้นเลยเอาไปวางท่ีขา้งฮั้วบา้น
ขา้งๆ คนละฝ่ังทาง  บาดทีน้ีบ่ถึง  20  นาทีก็โทรมาอีก  บอกวา่บ่อ่ิม  ให้ฆ่าให้อีก
แน่เอาโตใหญ่กวา่เก่าเดอ้โตก่อนมนัโตนอ้ยโพด เขาบอกจัง่ซ่ีอนัท่ีจริงคนท่ีฆ่าไก่
นั้นเพิ่นก็ฆ่าตวัน้อยอีหลี  เพราะว่าเพิ่นก็เสียดายไก่  แต่บาดน้ีฆ่าตวัใหญ่เลยพ่อ
พนัธ์ุเลย  แลว้ก็เอามาวางไวห้ม่องเก่านั้นล่ะ  ประมาณ  2-3  ชัว่โมงเพิ่นก็ไม่ไดเ้ฝ้า
หยงัดอกซัวกลับไปเบ่ิงหยงัไก่ตูดโบ๋เลย ”  (วนันั้ นมีผู ้หญิงคนหน่ึงแกเป็น
ลูกหลานบา้นน้ีล่ะ  แกกลบัมาเยี่ยมบา้นก็เลยไดม้านอนอยู่บา้นโคกสูงน้ี  3  คืน
แลว้ก็กลบัไปทาํงานท่ีชลบุรีตามเดิม  แต่พอไปได ้ 9  วนัก็โทรกลบัมาบอกพ่อว่า
ไม่สบายทาํงานไม่ไดมี้อาการปวดหัว  ตาขวาง  คราวน้ีก็เลยโทรมาตามพ่อลงไป  
กบั อบต.  คนหน่ึงให้ลงไปดูอาการท่ีชลบุรี  พอถามไปถามถามมาก็บอกว่าเป็น    
ผปีอบยายคนน้ีตามมาดว้ย  เม่ือเห็นเป็นอย่างนั้นพ่อก็เลยพากลบับา้น  แต่พอรถ
มาถึง อ.กบินทร์บุรี  ก็ไดโ้ทรมาบอกทางบา้นให้ฆ่าไก่ให้หน่อย  แลว้เอาไปวางไว้
บา้นท่ีมีเตียงไมก้ระดานแปดแผ่นอยูห่นา้บา้นนะ  ก็หลงัน้ีเลยล่ะผมก็เคยแอบไป
นบัดูอยู่  8  แผ่นจริงๆ  แต่คราวน้ีลุงผูช้ายคนท่ีฆ่าไก่ไม่กลา้เอาไปวางท่ีบา้นหลงั
นั้นนะสิ  แกก็เลยเอาไปวางไวท่ี้ริมร้ัวบา้นตรงขา้มคนละฝ่ังทางกนั  คราวน้ีไม่ถึง  
20  นาทีทางโนน้ก็โทรมาอีกบอกวา่ให้ฆ่าไก่ให้อีกหน่อย   เอาตวัใหญ่กวา่เดิมนะ  
ตวัก่อนมนัเล็กเกินไปไม่อ่ิมว่าอย่างนั้น  ทีจริงแล้วคนท่ีฆ่าไก่เขาก็ฆ่าให้ตวัเล็ก
จริงๆ  เพราะแกเสียดายไก่  คราวน้ีเลยฆ่าพ่อพนัธ์ุตวัใหญ่ให้เลยแลว้เอาไปวางไว้
ท่ีเดิม  ประมาณ  2-3  ชัว่โมงแกก็ไม่ไดน้ัง่เฝ้าหรอก  พอแกกลบัไปดูปรากฏวา่ไก่
ตูดโบ๋เลย)  (นามสมมติท่ี  6  อาย ุ 56  ปี, 2557) 
 
 “มีไทบา้นคอ้เพิ่นไปเฮียนธรรม กะมีคนไปบอกเพิ่นวา่  เอามยัเลยเอามนั
หนกัๆเลยเดอ้หลานผปีอบแฮงมาตดัออ้ยบา้นน้ีอยู‛่  (มีชาวบา้นคอ้คนหน่ึง แกเคย
เรียนวิชาอาคมในเร่ืองปราบผีปอบ  ก็คนบางกลุ่มไปบอกแกว่า  ให้จดัการแบบ
หยกัๆ  เลยนะ  ยิ่งตอนน้ีหลานผีปอบยิ่งมาตดัออ้ยท่ีบา้นน้ีอยูพ่อดี)  (นามสมมติท่ี  
1  อาย ุ 73 ปี, 2557) 
 
 “ตอนนั้นบกั ร.  (นามสมมติ)  ยงับ่ทนัไปทหารมนัก็นัง่เล่นไฮโลอยูแ่ถว
เฮือนมนัมนันัน่อยู่ดีๆ มนัก็เกิดปวดหัวข้ึนมาแลว้ก็ไปมีคนมาหาว่าแม่ใหญ่น่ีล่ะ  
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(ผูถู้กกล่าวหา)  ยา่งผา่นแถวนั้น  ผีปอบเลยมาซูดมาตาํบกั  ร.  นัน่‛  (ตอนนั้นนาย  
ร.  ยงัไม่ไปเป็นทหาร  เขาได้มานั่งเล่นไฮโลท่ีแถวๆ  บา้นเขานั้นล่ะ  แต่อยู่ดีๆ  
นาย  ร.  ก็เกิดปวดหวั  เวียนศีรษะข้ึนมากะทนัหนั  แลว้ก็มีเอาเร่ืองน้ีไปพูดกนัว่า
เป็นเพราะยายเดินผา่นไปแถวนั้น  จึงทาํใหผ้ปีอบไปทาํร้ายนาย  ร.)  (นามสมมติท่ี  
1  อาย ุ 73 ปี, 2557) 
 
 “ยามทาํวตัรแลงแลว้กะสิกล่าวบทท่ีวา่  ‚กาเยนะวาจายะวะเจตะสาวา‛  อี
นาง  ท.  แม่ใหญ่  ท  (นามสมมติ)  อีบ่ได้หนังสือนั้นน่ะแต่ก้ีเฮือนมนัอยู่ขา้งๆ 
เฮือนแม่ใหญ่น่ีล่ะ มนัว่าแม่ใหญ่สวดคาถา ‚มะโตมะเต‛  มนัว่าเฮาสวดคาถาผี
ปอบพุน้น่ะ‛  (เวลาทาํวตัรเยน็เสร็จบทหน่ึงเขาก็จะมีการกล่าววา่  กาเยนะ  วาจายะ  
วะเจตะสาวา  ยาย  ท.  แกเป็นคนอ่านหนงัสือไม่ออก  เม่ือก่อนบา้นแกก็อยูข่า้งๆ  
บา้นยายน่ีแหล่ะ  แกไดย้ินอยา่งนั้นแกไม่รู้เร่ือง  แกเลยเอาไปพูดไปบอกกบัคนวา่  
ยายน้ีสวดคาถา  มะโตมะเต  มนัหาว่าเป็นคาถาผีปอบโน่นนะ)  (นามสมมติท่ี  1  
อาย ุ 73 ปี, 2557) 
 
  “กะมีอยู ่ลางคนกะวา่เป็ดไก่กูตาย   กะยอ้นปอบยายอนัน่ีล่ะมากิน‛  (ก็มี
อยู่นะ  บางคนเป็ดไก่เขาตาย  เขาก็ว่าเป็นเพราะผีปอบยายคนน้ีล่ะมากิน)  (นาม
สมมติท่ี  5  อาย ุ 63  ปี, 2557) 
 
 “ตอนนั้นงวัไทบา้นใหญ่ออกลูกมาตายเขาก็ว่าปอบแม่ใหญ่  ม.  น่ีล่ะกิน
พอผา่เบ่ิงขา้งใน ปอดตบั เน่าหมด‛  (ตอนนั้นววัชองชาวบา้นใหญ่ออกลูกมาแลว้
ตาย  เขาก็พูดกันว่าเป็นเพราะผีปอบยาย  ม.  น้ีแหล่ะมากิน  พอเขาผ่าดูร่างววั  
อวยัวะภายในเน่าหมดเลยนะ)  (นามสมมติท่ี  5  อาย ุ 63  ปี, 2557) 
 

“ ตอนนั้นท่ีมีเหตุการณ์ผีปอบ กะมีคนตายยอ้นผีปอบเพิ่นบ่แม่นสาม
คนพุน้บ‛่  (ตอนนั้นท่ีมีเหตุการณ์ผปีอบ  ก็มีคนเสียชีวิตเพราะถูกผีปอบของแกกิน
ตาย ไม่ใช่สามคนเลยหรอ)  (นามสมมติท่ี  4  อาย ุ 37 ปี, 2557) 
 
  “นัน่ๆ พ่อใหญ่นั้น  เลาไปเวา้ทา้ผีปอบ  เพิ่นบ่เช่ือ  เพิ่นกะไปเวา้ม้ือเขา
มาไล่ปอบนั้นตั้วว่าใสๆ  ผีปอบมนัเป็นโตจัง่ใด๋ คนัจบัไดเ้อาไปเล่นกลออ้มผา้หา
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เงินเนาะเฮา  วา่ซัน่ยามม้ือเชา้ถืกหยอ่งเอาเกือบปลุกบ่ต่ืน  ปอบแม่ใหญ่  ท.  (นาม
สมมติ)  มาหยอ่งเอา”  (นั้นๆ ตาคนนั้นแกไปพดูทา้ทายผปีอบแกไม่เช่ือเร่ืองผีปอบ
นะ  แกก็ไปพูดวนัท่ีเขามาทาํพิธีไล่ผีปอบนั้นล่ะ  วา่ไหนๆ  เป็นตวัยงังยัผีปอบถา้
จบัไดเ้ราเอาไปลอ้มผา้เล่นมายากลหาเงินดีกว่านะเรา  วา่อยา่งน้ีล่ะ  พอตอนเชา้ผี
ปอบมาทาํร้ายแกเกือบปลุกไม่ต่ืน  ผปีอบยาย  ท.  มาทาํร้ายแก)  (นามสมมติท่ี  16  
อาย ุ 54 ปี, 2557) 
 
  “พอแต่มีคนตายหลายๆ ในหมู่บา้น  เขากะว่าผีปอบแม่ใหญ่  ท.  (นาม
สมมติ)  ล่ะกิน”  (ตอนนั้นมีคนตายเยอะมากในหมู่บา้น  เขาก็ว่าผีปอบยาย  ท.  
(นามสมมติ)  น่ีล่ะกินตาย)  (นามสมมติท่ี  17  อาย ุ 57 ปี, 2557) 
 
 “เป็ดไก่ตายจัง่ซ้ี  เขากะวา่ผปีอบนั้นแหล่ว  จกัสิไปวา่แนวอ่ืนไดจ้ัง่ใด๋  กะ
แนวมนับ่เห็นโตเนาะ‛  (เป็ดไก่ตายอยา่งน้ี  เขาก็วา่ผีปอบทั้งนั้นล่ะ ไม่รู้จะไปวา่
มนัตายเพราะอะไนก็มนัไม่เห็นตวัน่ี)  (นามสมมติท่ี  17 อาย ุ57 ปี, 2557) 
 
  “แมว้า่ไทบา้นสิไปวา่ลูกผวัเพิ่นเป็นปอบ  เพิ่นกะยงัมาร่วมงานนาํไทบา้น
คือเก่าอยู ่ แต่ไทบา้นกะบ่ไดไ้ปสนใจหยงัเพิ่น  ลางเทือกะบ่มีฮอดคนสิไปหาขา้ว
หานํ้ามาสู่กินพุน้ล่ะ”  (แมว้า่ชาวบา้นจะไปกล่าวหาวา่ลูกวา่สามีแกเป็นผีปอบแกก็
ยงัไปงานอยูน่ะแต่ไปก็ตามธรรมดาน่ีล่ะแต่พวกชาวบา้นก็ทาํเฉยๆ  บางทีถึงขั้นไม่
หาขา้วปลาใหกิ้นก็มี)  (นามสมมติท่ี  11  อาย ุ 65 ปี, 2557) 
 
 “ไทบา้นกะอยากคุยนาํ  คนัยา่งกายทางไปเขากะเฮ็ดคือบ่สนใจกะมี  คนั
เฮือนเพิ่นมีงานไทบา้นกะบ่ค่อยไปเดล่้ะ”  (ชาวบา้นก็ไม่มีใครอยากคุยดว้ย  เวลา
เดินผ่านทางไปบางคนเขาก็ทาํเป็นไม่สนใจ  หรือถา้บา้นของแกจดังานบุญอะไร
ชาวบา้นก็ไม่ค่อยไปกนันะ) (นามสมมติท่ี  10  อาย ุ 47 ปี, 2557) 
 
 “เพิ่นกะมาเลาอยูค่รับ  แต่ผมกะบ่ไดไ้ป  ไทบา้นผูอ่ื้นกะบ่ค่อยไปดอก มี
แต่พี่นอ้งเพิ่นนั้นล่ะไป”  (เขาก็มาเชิญผมไปงานอยูน่ะ  แต่ผมก็ไม่ไดไ้ป  ชาวบา้น
คนอ่ืนๆ ก็ไม่ไดไ้ปกนัหรอกก็มีแต่ญาติพี่นอ้งแกนัน่ล่ะไปกนั)  (นามสมมติท่ี  10  
อาย ุ 47 ปี, 2557) 
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ตารางที ่ 4.18  การตีตราเร่ิมตน้  โดยวธีิการจบัตามองเพื่อจอ้งจบัผดิและกล่าวโทษ  
 

หมายเลข แทนค่า จ านวน (คน) ร้อยละ 
5 มากท่ีสุด 35 9.3 
4 มาก 58 15.3 
3 นอ้ย 134 35.4 
2 นอ้ยท่ีสุด 74 19.6 
1 ไม่ควร 77 20.4 

รวม  378 100.0 
 
 จากตารางท่ี  4.18  พบว่าชาวบา้นส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยกบัการตีตราของสังคมด้วย
วธีิการจบัตามองเพื่อจอ้งจบัผดิ  หรือกล่าวโทษแก่ผูถู้กกล่าวหาวา่เป็นผีปอบเม่ือมีเหตุการณ์ผิดปกติ
ข้ึนในสังคมในระดบันอ้ย  จาํนวน  134  คิดเป็นร้อยละ  35.4  รองลงมาไดแ้ก่  ระดบัไม่ควร  นอ้ย
ท่ีสุด  มาก  มากท่ีสุด  จาํนวน  77, 74, 58  และ  35  คิดเป็นร้อยละ  20.4, 19.6, 15.3  และ  9.3  
ตามลาํดบั 
 
 4.4.2   การตีตราข้ันรุนแรง 
 เป็นกระบวนการท่ีสังคมใชว้ธีิการตีตรา  หรือการลงโทษทางสังคมอยา่งรุนแรง  ซ่ึงมีผลมา
จากเหตุการณ์ผีปอบท่ีเกิดข้ึนในสังคมมีความรุนแรงอยา่งต่อเน่ือง  จนทาํให้สังคมเกิดความวุน่วาย
มากมาย  ดงันั้นชาวบา้นจึงอาจจะมีการพยายามใช้วิธีการท่ีรุนแรงของการตีตรา  หรือการลงโทษ
ทางสังคมเพื่อท่ีจะกาํจดัปัญหาเร่ืองผีปอบให้เสร็จส้ินไป  อน่ึงการท่ีสังคมเกิดผลกระทบในหลาย
ดา้นชาวบา้นบางคนมีความเช่ือเร่ืองผปีอบมากและเช่ืออีกวา่ตนเองเป็นผูท่ี้ถูกผปีอบกระทาํให้ไดรั้บ
ความเดือดร้อน  จนเกิดภาวะความเครียด  ความโกรธ  ความคบัแคน้ในใจ  เพราะฉะนั้นการท่ีลงมือ
กระทาํการท่ีรุนแรงกบัคนท่ีถูกกล่าวหาวา่เป็นผปีอบในบางวธีิการนั้นอาจจะไม่ไดมี้จุดประสงคเ์พื่อ
แก้ไขปัญหา  แต่อาจเกิดจากการระบายโทสะของบุคคลท่ีมีต่อผูถู้กกล่าวหาว่าเป็นผีปอบ  ด้วย
วธีิการท่ีรุนแรง  ซ่ึงในการตีตราขั้นน้ีพบวา่มีอยู ่ 4  วิธีการคือ  1)  การงดปฏิสัมพน์ักบัผูถู้กกล่าวหา
ว่าเป็นผีปอบอย่างส้ินเชิง  หรือเรียกว่าการคว ํ่าบาตรทางสังคม  2)  การข่มขู่ทาํร้ายร่างกายผูถู้ก
กล่าวหาวา่เป็นผีปอบ  3)  การทาํลายทรัพยสิ์นของผูถู้กกล่าวหาวา่เป็นผีปอบ  และ  4)  การขบัไล่
บุคคลท่ีถูกกล่าวหาวา่เป็นผปีอบออกไปจากสังคมอยา่งถาวร  ซ่ึงจะไดอ้ธิบายดงัต่อไปน้ี 
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  4.4.2.1  การท่ีสังคมตดัความสัมพนัธ์อยา่งเด็ดขาด หรือ การคว ํ่าบาตรทางสังคม 
  เป็นการท่ีสังคมพยายามลดการมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูถู้กกล่าวหาวา่เป็นผีปอบอยา่งตํ่า
ท่ีสุด  ซ่ึงอาจจะมีทั้งการไม่พดูคุย  ไม่มีการเผชิญหนา้  และรวมไปถึงการไม่ยอมร่วมทาํกิจกรรมใด
กบัผูถู้กกล่าวหาว่าเป็นผีปอบ  ซ่ึงวิธีการน้ีถือว่ามีความรุนแรงอย่างมากต่อสภาพจิตใจของผูถู้ก
กล่าวหาว่าเป็นผีปอบ  เพราะการอยู่ในสังคมท่ีไม่มีใครอยากคบหาด้วยก็ไม่ต่างอะไรกบัการอยู่
ลาํพงัคนเดียวในสังคม  ดงันั้นจึงถือว่าเป็นวิธีการตีตราหรือลงโทษทางสังคมท่ีรุนแรงมาก  ดัง
คาํพดูต่อไปน้ี 
 

 “คิดวา่ไทบา้นยา่นเพิ่นจนฮอดป่านน้ีล่ะ  ล่ะกะหลายคนกะซงัเพิ่นเลยล่ะบ่
มีใครเขา้ไปบา้นเพิ่นเลยนะตอนน้ี‛  (คิดวา่ชาวบา้นกลวัยายแกถึงทุกวนัน้ีเลยล่ะ  
และก็หลายคนก็เกลียดแกเลยนะ  ทุกวนัน้ีไม่มีใครเขาไปในบา้นของแกหรอก)  
(นามสมมติท่ี  6  อาย ุ 56  ปี, 2557) 
 
 “ทุกม้ือน้ีเขากะซังอยู่แล้วตอนน้ีเขาชังแทบจะทุกคนเลยก็ว่าได้คนใน
เฮือนเพิ่น‛  (ทุกวนัน้ีเขาก็เกลียดกนัอยู่แล้ว  ตอนน้ีคนในบา้นของแกทุกคน
ชาวบา้นเขาก็เกลียดเกือบจะหมดแลว้)  (นามสมมติท่ี  6  อาย ุ 56  ปี, 2557) 
 
 “แต่ตดัผมก็บ่มีคนบา้นน้ีไปตดันะ  มีคนบา้นอ่ืนไปตดัดอก‛  (แค่ตดัผม
คนหมู่บา้นน้ีเขาก็ไม่ไปตดักนันะ  มีแต่คนบา้นอ่ืน)  (นามสมมติท่ี  6  อายุ  56  ปี, 
2557) 
 
 “เพิ่นเป็นคนบ่มีสังคม  เขา้กบัไผกะบ่ได ้ อยูไ่ดแ้ต่กบัผวันั้นล่ะ  แมแ้ต่ลูก
แท้ๆ  ยงัอยูน่าํบ่ได‛้  (แกเป็นคนท่ีไม่มีสังคมกบัใคร  เขา้กบัคนอ่ืนๆ ก็ไม่ได ้ อยูไ่ด้
แต่กบัสามีเท่านั้นล่ะ แมแ้ต่ลูกแท้ๆ   ยงัอยูด่ว้ยไม่ได)้  (นามสมมติท่ี  7  อายุ  49 ปี, 
2557) 
 
 “บ่ไคมีไผไปหาเพิ่นดอก  เพิ่นกะอยูน่ั้นล่ะ  แต่หมู่ข่อยถา้บ่มีธุระกะบ่ไป
คือกนั”  (ไม่ค่อยมีใครไปหาแกหรอก  แกก็อยูข่องแกอย่างนั้นแหล่ะ  แมแ้ต่พวก
ฉนัเองถา้ไม่มีธุระก็ไม่ไปเหมือนกนั)  (นามสมมติท่ี  7  อาย ุ 49  ปี, 2557) 
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  “ของก็บ่ได้ขายดอก  บ่มีไผไปซ้ือ  มีแต่คนชัง”  (ขายของก็ไม่ได้ขาย
หรอกนะ  ไม่มีใครไปซ้ือมีแต่คนเกลียดชงัแก)  (นามสมมติท่ี  8  อาย ุ 55 ปี, 2557) 
 
 “เพิ่นกะคนบ่เขา้สังคมเนาะ  เวา้บ่เอาไผเดน้ั้น  จกัไผสิไปเวา้นาํได‛้  (แกก็
เขา้สังคมกบัใครไม่ได ้ นิสัยแกพูดไม่ค่อยเขา้หูใครนะนัน่  ไม่มีใครคุยกบัแกได้
หรอก)  (นามสมมติท่ี  8  อาย ุ 55 ปี, 2557) 
 
 “ไทบา้นกะบ่ไดใ้ห้ความสนใจอีหยงัหลายดอกคลา้ยกบัว่าต่างคนต่างอยู่
เขาจะเฮ็ดหยงัก็เร่ืองของเขาจัง่ซ้ีน่ะ‛  (ชาวบา้นก็ไม่ไดใ้ห้ความสนใจอะไรมาก
หรอก  คลา้ยกบัวา่อยูใ่ครอยูม่นัต่างคนต่างอยู ่ พวกเขาจะทาํอะไรก็เป็นเร่ืองของ
เขาอยา่งน้ีล่ะครับ)  (นามสมมติท่ี  10  อาย ุ 47  ปี, 2557) 
 
 “พระเพิ่นก็ธรรมดาปกติน่ีล่ะมาบิณฑบาตตามปกติอยู่แต่หมู่ไทบา้นท่ี
เพิ่นบ่พอใจเขากะบ่ใส่บาตรให้  กะมีแต่พี่แต่นอ้งเพิ่นนัน่ล่ะใส่ให้‛  (พระท่านก็
ปกติดีครับ  มาบิณฑบาตอยู่ทุกวนั  แต่ชาวบา้นท่ีไม่ค่อยพอใจก็ไม่ยอมใส่บาตร  
ส่วนมากก็มีแต่ญาติพี่น้องของท่านล่ะครับท่ีใส่บาตรให้)  (นามสมมติท่ี  10  อาย ุ 
47  ปี, 2557) 
 
 “ท่ีไดรั้บผลกระทบก็คือสิเป็นการอยูไ่ผอยูม่นัไทบา้นบ่ไดส้นใจใยดีนาํน่ี
ล่ะมีการมีงานไทบา้นก็ไม่มีการบอกกล่าวเลยเวา้ง่ายๆ คือตดัออกไปจากสาระบบ
ของสังคมเลยล่ะไป๋‛  (ท่ีได้รับผลกระทบก็อาจจะเป็นการอยู่ใครอยู่มนัน่ีล่ะ  
ชาวบา้นก็ไม่ค่อยใสใจใยดีอะไรด้วย  เวลามีการมีงานชาวบา้นเขาก็ไม่ไปบอก
กล่าวเลยนะ  พูดง่ายๆ คือการตดัออกไปสาระบบเลยก็ว่าได)้  (นามสมมติท่ี  10  
อาย ุ 47  ปี, 2557) 

 
ตารางที ่ 4.19  การตีตราขั้นรุนแรง  โดยวธีิการใหส้ังคมตดัความสัมพนัธ์อยา่งเด็ดขาด (คว ํ่าบาตร 
           ทางสังคม)  
 

หมายเลข แทนค่า จ านวน (คน) ร้อยละ 
5 มากท่ีสุด 106 28.2 
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ตารางที ่ 4.19  (ต่อ) 
 

หมายเลข แทนค่า จ านวน (คน) ร้อยละ 
4 มาก 70 18.6 
3 นอ้ย 107 28.5 
2 นอ้ยท่ีสุด 74 19.7 
1 ไม่ควร 19 5.1 

รวม  378 100.0 
 
 จากตารางท่ี  4.19  พบวา่ชาวบา้นส่วนใหญ่มีความเห็นดว้ยกบัการตีตราของสังคมดว้ย
วธีิการท่ีสังคมตดัความสัมพนัธ์อยา่งเด็ดขาดกบับุคคลท่ีถูกกล่าวหาวา่เป็นผปีอบในระดบันอ้ย  และ
มากท่ีสุด  จาํนวน  107  และ  106  คิดเป็นร้อยละ  28.5  และ  28.2  รองลงมาไดแ้ก่ระดบันอ้ยท่ีสุด  
มาก  และไม่ควร  จาํนวน  74, 70  และ 19  คิดเป็นร้อยละ  19.7, 18.6  และ  5.1  ตามลาํดบั 
  4.4.2.2  การทาํร้ายร่างกาย 
  เป็นการลงโทษทางสังคม  หรือการตีตราท่ีรุนแรง  ดว้ยารข่มขู่วา่จะทาํร้ายร่างกาย  
หรือการทาํร้ายร่างกายผูถู้กกล่าวหาวา่เป็นผีปอบดว้ยวิธีการต่างๆ  ดว้ยความรุนแรง ทั้งน้ีรวมไปถึง
กระบวนการแกไ้ขปัญหาของสังคมดว้ยการนาํตวัผูถู้กกล่าวหาว่าเป็นผีปอบไปเขา้ร่วมการทาํพิธี
ต่างๆ  ซ่ึงส่ิงนั้นอาจจะเป็นการทรมานร่างกายให้ผูถู้กกล่าวหาว่าเป็นผีปอบได้รับความเจ็บปวด
ทรมานร่างกาย  ซ่ึงวธีิการน้ีถือวา่เป็นการกระทาํท่ีผิดกฎหมายอาญาอีกดว้ย  และเป็นการละเมิดต่อ
สิทธิมนุษยชนอีกดว้ย  ดว้ยเหตุน้ีจึงถือวา่วธีิการน้ีเป็นการตีตราท่ีรุนแรง  ดงัคาํพดูต่อไปน้ี 
 

 “ได้ไปเอาโตยาย  ท.  มาแต่อาํเภอบา้นดุงอุดรพุน้  เขากะเช่ือว่าเลาเป็น
เจา้ของผีปอบ  ก่อนสิเอาเลามานั้นหมอผีกะให้เลากินนํ้ ามนต์  ฮ่วย..เลาสลบไป
สามม้ือสามคืนพุน้”  (ได้ไปนาํตวัยายทองจากอาํเภอบา้นดุงอุดรมาเขา้พิธีด้วย
เพราะเช่ือว่าเป็นเจา้ของผีปอบแต่ก่อนจะเอามานั้นไดน้าํนํ้ ามนต์ให้ยายทองกิน
ปรากฏวา่ยาย  ท.  (นามสมมติ) ไดน้อนน่ิงสลบไปสามม้ือสามคืน)  (นามสมมติท่ี  
15  อาย ุ 60  ปี, 2557) 
 
 “แลว้เขากะเร่ิมทาํพิธีลา้งของเพิ่นออก  ออกไปจากโตยาย  ท.  นั้นล่ะ  เอา
กะเอานํ้ามนตเ์ทอาบให้เพิ่นแลว้เอาไมแ้หยไ่ปนาํตนนาํโตเลาเบิดโตเอาโลด  แหย่
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หาไล่เอาของในโตเลาออกไป”  (แลว้ก็เร่ิมทาํพิธีลา้งมนต์ลา้งของออกจากตวัยาย  
ท.  (นามสมมติ)  ดว้ยการให้อาบนํ้ าและเอาไมจ้ิ้มไปทัว่ร่างเหมือนกนักบัการไล่
หาของท่ีอยูภ่ายในตวัใหอ้อกไป)  (นามสมมติท่ี  17  อาย ุ 57 ปี, 2557) 
 
 “กรรมการหมู่บา้นกะไปเอาเพิ่นมา  มาทาํพิธีกะมานอนอยูก่ลางศาลาน่ีล่ะ  
หม่องทาํพิธีน่ีล่ะ‛  (กรรมการหมู่บา้นก็ไปเอาตวัแกมา  แกก็มานอนอยู่ศาลา
ประชาคมน่ีล่ะตรงนั้น  ตรงท่ีทาํพิธีนั้นล่ะ)  (นามสมมติท่ี  17  อาย ุ 57 ปี, 2557) 

 
ตารางที ่ 4.20  การตีตราขั้นรุนแรง  โดยวธีิการข่มขู่ทาํร้ายร่างกาย 
 

หมายเลข แทนค่า จ านวน (คน) ร้อยละ 
5 มากท่ีสุด 22 5.8 
4 มาก 42 11.1 
3 นอ้ย 105 27.8 
2 นอ้ยท่ีสุด 87 23.0 
1 ไม่ควร 122 32.3 

รวม  378 100.0 
 
 จากตารางท่ี  4.20  พบว่าชาวบา้นส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยกบัการตีตราของสังคมด้วย
วธีิการข่มขู่และทาํร้ายร่างกายผูถู้กกล่าวหาวา่เป็นผีปอบในระดบัไม่ควร  จาํนวน  122  คิดเป็นร้อย
ละ  32.3  รองลงมาไดแ้ก่  ระดบันอ้ย  นอ้ยท่ีสุด  มาก  และมากท่ีสุด  จาํนวน  105, 87, 42  และ  22 
คิดเป็นร้อยละ  27.8, 23.0, 11.1  และ  5.8  ตามลาํดบั  จากตารางท่ี  4.17  พบวา่ชาวบา้นส่วนใหญ่มี
ความเห็นดว้ยกบัการตีตราของสังคมดว้ยวธีิการ 
  4.4.2.3  การทาํลายทรัพยสิ์น 
  เป็นการลงโทษทางสังคม  หรือการตีตราท่ีรุนแรงดว้ยวิธีการท่ีเช่ือว่าจะสามารถ
แกไ้ขปัญหาเร่ืองผีปอบได ้ เพราะการท่ีกดดนัผูถู้กกล่าวหาวา่เป็นผีปอบดว้ยวิธีการท่ีรุนแรงจะทาํ
ใหผ้ปีอบ  และผูถู้กกล่าวหาวา่เป็นผีปอบมีความหวาดกลวัต่อชาวบา้นและไม่กลา้ออกมาอาละวาด  
แต่บางคร้ังการลงโทษทางสังคมแบบน้ีก็ไม่ไดมี้จุดประสงค์ดงัท่ีกล่าวมา  แต่มีนยัสําคญัอีกหลาย
อยา่ง  เช่น  มีจุดประสงคเ์พื่อสร้างความกดดนัแกผู้ถู้กเช่ือวา่เป็นผีปอบเพื่อท่ีจะบีบบงัคบัให้ออกไป
จากสังคม  หรือเป็นการระบายความคบัแค้นในส่วนตวัท่ีไม่สามารถจะระบายลงไปท่ีตวัผูถู้ก
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กล่าวหาไดจึ้งมีการพยายามท่ีจะทาํลายขา้วของหรือทรัพยสิ์นแทน  ซ่ึงถือว่าเป็นส่ิงท่ีผิดกฏหมาย
เช่นเดียวกนั  ดงัคาํพดูต่อไปน้ี 
 

 “เขาสิมาไล่หนี  บ่ให้อยูใ่นฮ่วมบา้นนาํ  วา่ให้หนีภายในตอนนั้น  บ่ซัน่สิ
เผาเฮือนเขาวา่”  (เขาจะมาไล่หนี ไม่ใหอ้ยูใ่นหมู่บา้นดว้ย  เขาบอกวา่ใหห้นีภายใน
ตอนนั้น  เด๋ียวนั้น  ไม่อยา่งนั้นจะเผาบา้น  เขาบอก)  (นามสมมติท่ี  1  อายุ  73 ปี, 
2557) 
 
 “กะคนในบา้นน่ีล่ะ  กะนอ้งชายผวัแม่ใหญ่น่ีล่ะเป็นผูใ้หญ่บา้นพาไทบา้น
มา  สิมาเผาเฮือน  สิไล่เฮาหนี  คนัแม่ใหญ่บ่หนีกะสิเผาเฮือนบ่ให้อยู่”  (ก็คนใน
หมู่บา้นน้ีแหล่ะ  ก็เป็นนอ้งชายของสามียายเองท่ีเป็นผูใ้หญ่บา้นนาํพาชาวบา้นจะ
มาขบัไล่เราใหห้นีไป  ถา้ยายไม่หนีเขาก็จะเผาบา้นไม่ให้มีบา้นอยู)่  (นามสมมติท่ี  
1  อาย ุ 73 ปี, 2557) 
 
 “สิไล่ใหเ้ฮาหนีพอเราไม่หนีก็จะเผาบา้น‛  (จะไล่ใหเ้ราหนี  ถา้เราไม่หนีก็
จะเผาบา้น)  (นามสมมติท่ี  2  อาย ุ 45  ปี, 2557) 
 
 “ทีแรกกะพากนัมาไล่ให้หมู่ข่อยน่ีหนีไปจากบา้น  แต่หมู่ข่อยบ่หนีกะสิ
พากนัมาเผาเฮือน  ข่อยกะเลยไปแจง้ความพุน้แหล่ว”  (ทีแรกมาไล่พวกเราให้หนี
ไปจากหมู่บา้นแต่พวกฉนัไม่หนีพอเห็นเราไม่หนีก็จะพากนัมาเผาบา้นฉนัก็เลยได้
ไปแจง้ความ)  (นามสมมติท่ี  2  อาย ุ 45  ปี, 2557) 
 
 “กะไดย้ินว่าเขาสิไปเผาเฮือนเลาพุน้เด ้ กะพ่อใหญ่  น.  นั้นล่ะพาหมู่ไท
บา้นไป‛  (ก็ไดย้ินข่าววา่มีคนจะไปเผาบา้นแกเลยนะ  ก็ผูใ้หญ่  น.  นั้นแหล่ะพา
ชาวบา้นไป)  (นามสมมติท่ี  4  อาย ุ 37  ปี, 2557) 
 
 “สิไปไล่เลาหนี  สิไปเผาเฮือนเลา  บ่ให้เลาอยู่ในบา้นน้ี  แต่เลากะบ่ไป  
เกือบสิเผาแลว้ เขาไปแจง้ความตาํรวจออกมาก่อน”  (จะไปไล่แกหนี  จะเผาบา้น
แกดว้ย  จะไม่ให้แกอยูบ่า้นน้ี  แต่แกก็ไม่ยอมไป  เกือบจะเผากนัแลว้  แต่มีคนไป
แจง้ความตาํรวจออกมาก่อน)  (นามสมมติท่ี  5  อาย ุ 63  ปี, 2557) 
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 “กะมีการเอาส่ิงของขวา้งปาบา้นกนัมีคนมาแจง้ผมตอน  4  ทุ่มมนัเป็น
ขวดใส่ข้ีเถา้  ขวา้งเขา้ไปใส่ประตูเฮือนเพิ่น‛  (มนัเป็นขวดข้ีเถา้  ขวา้งเขา้ใส่ประตู
บา้นแก)  (นามสมมติท่ี  6  อาย ุ 56  ปี, 2557) 
 
  “มีคนดึกขวดนํ้ามนั  กบัขวดข้ีเถา้ใส่ประตูเฮือนเพิ่น  ขวดมนักะแตกต้ีล่ะ
บาดน้ี  แกว้กะซะเตม็พื้นพุน้ล่ะ  แต่การทาํลายอยา่งอ่ืนบ่มี”  (มีคนขวา้งขวดนํ้ ามนั  
และขวดข้ีเถา้ใส่ประตูบา้นแก  ขวดมนัก็แตกล่ะทีน้ี  เศษแกว้ก็กระจายเต็มพื้นเลย
ล่ะ  แต่เร่ืองการทาํลายอยา่งอ่ืนไม่มี)  (นามสมมติท่ี  7  อาย ุ 49  ปี, 2557) 
 
 “เร่ืองเผาภูแอกน่ีเป็นเทือท่ีสามล่ะเด ้ บ่แม่นเท่ือแรกเด‛้  (เร่ืองการเผาวดั
ภูแอกน้ีเป็นคร้ังท่ี  3  แลว้นะไม่ใช่คร้ังแรกท่ีถูกเผานะ)  (นามสมมติท่ี  11  อาย ุ 
65  ปี, 2557) 
 
 “กะไทบา้นน้ีล่ะข้ึนไปเผา  เผายามม้ือเช้านั้นกะดบัทนั  พอแต่พระเพิ่น
ออกไปกะข้ึนไปเผาอีกยามม้ือแลง‛  (ก็ชาวบา้นเราน้ีล่ะข้ึนไปเผา  คร้ังแรกเผา
ตอนเชา้ก็ดบัทนั  แต่พอพระออกไปแลว้ตอนเยน็เขาก็ข้ึนไปเผาอีก)  (นามสมมติท่ี  
11  อาย ุ 65  ปี, 2557) 
 
 “อยูเ่ฮือนนั้นบ่เป็นหยงั กะมีแต่ไปเผาแต่วดันั้นล่ะ”  (บา้นไม่เป็นอะไร  ก็
มีแต่วดัเท่านั้นล่ะท่ีถูกเผาไป)  (นามสมมติท่ี  11  อาย ุ 65  ปี, 2557) 
 
 “มนัมีมือดีไปหลอยเผา  พระเพิ่นก็ยอมออกไปแลว้  แต่มนัจกัมาแต่ใสบ่รู้
คนเผานั้น”  (มนัมีมือดีไปแอบเผา  พระท่านก็ยอมออกไปแลว้ แต่คนท่ีเผานั้นมา
จากไหนก็ไม่รู้ถึงไดข้ึ้นไปเผาวดันั้น)  (นามสมมติท่ี  9  อาย ุ 57  ปี, 2557) 
 
 “ทางจงัหวดัเขาก็ออกมาเบ่ิง เขามาประเมินความเสียหาย ก็วา่หลายลา้นยุ
นัน่แหล่ว‛  (หน่วยงานทางจงัหวดัก็ออกมาดู  เขามาประเมินความเสียหายท่ีสรุป
มาก็วา่หลายลา้นอยูน่ะ)  (นามสมมติท่ี  9  อาย ุ 57  ปี, 2557) 
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 “กะมีตอนท่ีไทบา้นข้ึนไปไล่เองน่ีล่ะท่ีมีการเผาวดัเผาวาตอนนั้นล่ะครับ‛  
(ก็ตอนท่ีชาวบ้านรวมตวักันข้ึนไปขบัไล่พระนั้นล่ะครับท่ีได้เผาวดัเผาวากัน)  
(นามสมมติท่ี  9  อาย ุ 57  ปี, 2557) 
 
 “กะคนในบา้นเฮาน่ีล่ะเป็นคนไปเผาวดันั้น  แต่กะบ่รู้วา่ไปเผาเอ็ดผิดสัง‛  
(ก็คนชาวบ้านเราน่ีล่ะครับท่ีข้ึนไปเผาวดัน่ะ  ผมก็ไม่รู้ว่าจะไปเผาเพื่ออะไร)  
(นามสมมติท่ี  10  อาย ุ 47  ปี, 2557) 
 
 “บา้นของพอ่แม่เพิ่นบ่เป็นหยงั  บ่มีหยงั  บ่ไดถื้กทาํลายอีหยงัดอก” (บา้น
ของพ่อแม่ท่านไม่เป็นอะไร  ไม่มีอะไรเกิดข้ึน ไม่มีการทาํลายอะไรนะ)  (นาม
สมมติท่ี  10  อาย ุ 47  ปี, 2557) 

 
ตารางที ่ 4.21  การตีตราขั้นรุนแรง  โดยวธีิการทาํลายทรัพยสิ์น 
 

หมายเลข แทนค่า จ านวน (คน) ร้อยละ 
5 มากท่ีสุด 16 4.2 
4 มาก 41 10.8 
3 นอ้ย 49 13.0 
2 นอ้ยท่ีสุด 142 37.6 
1 ไม่ควร 130 34.6 

รวม  378 100.0 
 
 จากตารางท่ี  4.21  พบว่าชาวบา้นส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยกบัการตีตราของสังคมด้วย
วธีิการทาํลายทรัพยสิ์นของผูถู้กกล่าวหาวา่เป็นผีปอบในระดบันอ้ยท่ีสุด  จาํนวน  142  คิดเป็นร้อย
ละ  37.6  รองลงมาไดแ้ก่ระดบัไม่ควร  นอ้ย  มาก  และมากท่ีสุด  จาํนวน  130, 49, 41  และ  16  คิด
เป็นร้อยละ  34.6, 13.0, 10.8  และ  4.2  ตามลาํดบั 
  4.4.2.4  การถูกขบัไล่ออกไปจากสังคม 
  เป็นวธีิการลงโทษทางสังคม  หรือการตีตราท่ีถือวา่รุนแรงท่ีสุด  ซ่ึงการขบัไล่ผูถู้ก
กล่าวหาวา่เป็นผปีอบออกไปจากสังคมนั้นชาวบา้นถือวา่เป็นการแกไ้ขปัญหาเร่ืองผีปอบอีกวิธีหน่ึง
ท่ีนิยมกนัมากตั้งแต่อดีต  และปัจจุบนัก็ยงัพบเห็นอยูบ่า้ง  เพราะชาวบา้นเช่ือวา่การท่ีผูถู้กเช่ือวา่เป็น
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ผปีอบออกไปจากสังคมแลว้จะทาํให้วิญญาณผีปอบตามออกไปด้วย  จึงทาํให้ผูถู้กกล่าวหาตอ้งยา้ย
ออกไปอาศยัอยูส่ังคมใหม่ซ่ึงถือวา่เป็นปัญหาใหม่ของผูถู้กกล่าวหาวา่เป็นผปีอบท่ีตอ้งเผชิญ  เพราะ
สังคมใหม่ก็ไม่อาจท่ีจะรับเขา้ไปให้อาศยัอยูร่่วมไดห้ากคนในสังคมใหม่นั้นมีคติความเช่ือท่ีคลา้ย
สังคมเดิม  อน่ึงวิธีการดงักล่าวเป็นการกระทาํท่ีผิดกฎหมาย  และเป็นการกระทาํท่ีละเมิดต่อสิทธิ
เสรีภาพของบุคคลในเร่ืองการเลือกท่ีอยูศ่ยัดว้ย  ดงัคาํพดูต่อไปน้ี 
 

  “เขาให้เพิ่นหนีเพิ่นกะหนี  เพิ่นบ่สู้หยงัเลย  ยอมเบิดซุอยา่ง‛  (ชาวบา้น
ให้แกออกไปจากหมู่บ้าน  แกก็ยอมออกไปแต่โดยดี  แกไม่ยอมต่อสู้อะไรเลย  
ยอมหมดทุกอยา่ง)  (นามสมมติท่ี  12  อาย ุ 70  ปี, 2557) 
 
 “ตอนนั้นเขากะว่าเลาเป็นผีปอบเนาะ ไทบา้นกะอยากให้เพิ่นหนีไปอยู่
หม่องอ่ืนเพื่อความสบายใจของไทบา้นพอ้ม  เขากะวา่ให้เลาไปเลากะไปเองเลย”   
(ตอนนั้นแกโดนกล่าวหาว่าเป็นผีปอบนะชาวบา้นก็อยากให้แกออกไปอยู่ท่ีอ่ืน
เพื่อใหช้าวบา้นสบายใจเขาก็มาบอกใหแ้กออกไปแกก็ยอมไปเองนะ)  (นามสมมติ
ท่ี  16  อาย ุ 70  ปี, 2557) 
 
 “มีการไปบอกเลาตามท่ีไทบา้นเพิ่นเห็นควรกนันั้นล่ะ  ตามมติไทบา้นเขา
กะว่าบ่อยากให้แม่ใหญ่  ท.  (นามสมมติ)  กลบัมาบา้นน้ีอีก”  (มีการบอกกล่าว
ตามท่ีมติในท่ีประชุมของชาวบา้นว่าไม่อยากให้ยาย  ท.  แกกลบัมาอีก)  (นาม
สมมติท่ี  16  อาย ุ 70  ปี, 2557) 
 
 “เขากะไดนิ้มนตพ์ระให้หนีและกะขบัไล่ลูกสาวผมออกไปนาํบ่ให้อยูใ่น
หมู่บา้นนาํน้ีล่ะครับ”  (เขาก็ไดนิ้มนต์พระกบัลูกสาวผมออกให้หนีออกไปจาก
หมู่บา้น  ก็ชาวบา้นไม่ใหอ้ยูใ่นหมู่บา้นดว้ยน่ีครับ)  (นามสมมติท่ี  11  อายุ  57  ปี, 
2557) 
 
 “บาดน้ีบา้นเมืองกะเลยเดือดร้อนกะเลยให้หนีนอกจากนั้นก็ให้ยุติในการ
ก่อการสร้างอีหยงัต่างๆ ในสํานักสงฆ์นั้นและกะให้หนีก่อนจกัคาว” (คราวน้ี
ชาวบ้านชาวเมืองก็เลยเดือดร้อน  ก็เลยขอให้หนี นอกจากนั้ นก็ขอให้ยุติการ
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ก่อสร้างอะไรต่างๆ บนสํานกัสงฆไ์วก่้อน  และให้หลบหนีออกไปก่อนชัว่คราว)  
(นามสมมติท่ี  9  อาย ุ 57  ปี, 2557) 
 
 “ไทบา้นกะบ่ยอม เขาก็เลยรวมตวักนัข้ึนไปพอข้ึนไปแลว้กะไปบอกวา่ให้
ไปให้หนีเสียก่อน‛  (ชาวบา้นเขาก็ไม่ยอมนะ  ก็เลยพากนัรวมตวักนัข้ึนไปไล่เอง  
พอข้ึนไปก็บอกวา่ใหไ้ปก่อนใหอ้อกไปก่อน) (นามสมมติท่ี  9  อาย ุ 57  ปี, 2557) 
 
  “บ่ไดป้ระชุมเดเ้อ้ินกนัข้ึนไปเลยไผอยากไปก็ไปเอ้ินกนัไปตอนไปไล่เขา
หนีนั้น‛  (ไม่ไดป้ระชุมหารืออะไรนะ  เรียกกนัข้ึนไปเลย  ใครอยากไปก็ไปเรียก
กนัข้ึนไปเลยนะตอนท่ีไปไล่เขาออกไปน่ะ)  (นามสมมติท่ี  10  อาย ุ 57  ปี, 2557) 
 
 “เพราะเขาไม่ยอมไปดีๆ เลยตอ้งถูกไล่จัง่ซ้ีล่ะ‛  (ก็เขาไม่ยอมไปดีๆ  ก็เลย
ตอ้งถูกไล่อยา่งน้ีล่ะ)  (นามสมมติท่ี  10  อาย ุ 57  ปี, 2557) 

 
ตารางที ่ 4.22  การตีตราขั้นรุนแรง  โดยวธีิการขบัไล่ผูถู้กกล่าวหาวา่เป็นผปีอบออกไปจากสังคม 
 

หมายเลข แทนค่า จ านวน (คน) ร้อยละ 
5 มากท่ีสุด 15 4.0 
4 มาก 90 23.8 
3 นอ้ย 91 24.1 
2 นอ้ยท่ีสุด 53 14.0 
1 ไม่ควร 129 34.1 

รวม  378 100.0 
 
 จากตารางท่ี  4.22  พบว่าชาวบา้นส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยกบัการตีตราของสังคมด้วย
วิธีการขบัไล่ผูถู้กกล่าวหาว่าเป็นผีปอบออกไปจากสังคมอย่างถาวรในระดบัไม่ควร  จาํนวน  129 
คิดเป็นร้อยละ  34.1  รองลงมาไดแ้ก่  ระดบันอ้ย  มาก  นอ้ยท่ีสุด  และ  มากท่ีสุด  จาํนวน  91, 90, 
53  และ 15  คิดเป็นร้อยละ  24.1, 23.8, 14.0  และ  4.0  ตามลาํดบั 
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ตารางที ่ 4.23  สรุปเปรียบเทียบความเช่ือมัน่ต่อแนวทางกระบวนการตีตราของสังคม 
 

รายการ ความเช่ือมั่น 
(378) 

ร้อยละ  
(378 = 100%) 

การตีตราขั้นเร่ิมต้น   
      1.  การท่ีสังคมลดปฏิสัมพนัธ์ลง 93 24.60 
      2.  การจบัตามองเพื่อจอ้งจบัผดิและกล่าวโทษ 93 24.60 
การตีตราข้ันรุนแรง   

     1. การคว ํ่าบาตรทางสังคม 176 46.56 
     2.  การขบัไล่ออกไปจากสังคม 105 27.78 
     3.  การทาํร้ายร่างกาย 64 16.93 
     4.  การทาํลายทรัพยสิ์น 57 15.08 

 
 จากตารางท่ี  4.23  พบว่าจากผลรวมค่าความเช่ือมัน่ต่อวิธีการของกระบวนการตีตราทาง
สังคมแบบเร่ิมตน้ในระดบัมากและมากท่ีสุดของ  ชาวบา้นส่วนใหญ่เช่ือมัน่ต่อวิธีการท่ีสังคมลด
ปฏิสัมพนัธ์ลง  และการจบัตามองเพื่อจอ้งจบัผิดและกล่าวโทษ  จาํนวเท่ากนั  คือ  93  คน  คิดเป็น
ร้อยละ  24.60  ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด   
 และผลรวมค่าความเช่ือมัน่ต่อวธีิการของกระบวนการตีตราทางสังคมแบบรุนแรงในระดบั
มากและมากท่ีสุดของ  ชาวบา้นส่วนใหญ่เช่ือมัน่ต่อวิธีการคว ํ่าบาตรทางสังคม  จาํนวน  176  คน  
คิดเป็นร้อยละ  46.56   ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด  รองลงมาไดแ้ก่  การขบัไล่ออกไปจากสังคม  การ
ทาํร้ายร่างกาย  และการทาํลายทรัพยสิ์น  จาํนวน  105, 64  และ  57  คิดเป็นร้อยละ  27.78, 16.93  
และ  15.08  ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด  ตามลาํดบั 
 
4.5   การเปลีย่นแปลงพฤติกรรมถาวร  (Secondary  Deviance) 
 
 เป็นพฤติกรรมของผูถู้กกล่าวหาว่าเป็นผีปอบท่ีเปล่ียนแปลงไปในรูปแบบต่างๆ  อัน
เน่ืองมาจากผลของกระบวนการตีตรา  หรือการลงโทษทางสังคมของคนในสังคม  ซ่ึงอาจจะเป็น
การเปล่ียนแปลงไปตามท่ีสังคมกาํหนด  หรือมีพฤติกรรมท่ีขดัขืนต่อส่ิงสังคมกาํหนดก็เป็นได ้ ซ่ึง
ข้ึนอยูก่บัภาวะจิตใจของบุคคลท่ีถูกกล่าวหาวา่เป็นผีปอบดว้ยวา่จะสามารถต่อสู้กบัแรงกดดนัของ
สังคมไดม้ากนอ้ยเพียงใด  ซ่ึงพบวา่มีอยู ่ 2  รูปแบบดว้ยกนั  คือ  1)  การเปล่ียนแปลงแบบเล็กนอ้ย  
และ  2)  การเปล่ียนแปลงแบบรุนแรง 
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 4.5.1   การเปลีย่นแปลงพฤติกรรมถาวรแบบเลก็น้อย 
 เป็นพฤติกรรมของผูถู้กกล่าวหาวา่เป็นผีปอบท่ีมีพฤติกรมเปล่ียนแปลงไปบา้ง  อาจจะเกิด
จากการปรับตวัเพื่อรับมือกบัการตีตราของสังคม  ซ่ึงอาจจะมีการเปล่ียนแปลงในรูปแบบการแบ่ง
รับแบ่งสู้สลบักนัไปในบางโอกาส  ซ่ึงการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในส่วนน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อท่ีจะ
สร้างความเขา้ใจกบัสังคม  และพิสูจน์ให้สังคมเห็นว่าตนเองไม่ไดเ้ป็นผีปอบตามท่ีสังคมกล่าวหา
กนั  ซ่ึงมีอยู ่ 2  รูปแบบ  คือ  1)  การลดปฏิสัมพนัธ์กบัสังคมลงไปบา้ง  และ  2)  การมีพฤติกรรมท่ี
ขดัขืนต่อส่ิงท่ีสังคมกล่าวหา  ดงัจะไดอ้ธิบายต่อไปน้ี 
  4.5.1.1   ผูถู้กกล่าวหาวา่เป็นผปีอบมีการลดปฏิสัมพนัธ์กบัสังคมลงไป 
  เป็นพฤติกรรมของผูถู้กกล่าวหาว่าเป็นผีปอบท่ีมีการพยายามท่ีหลบเล่ียงท่ีจะ
เผชิญหนา้กบับุคคลลในสังคมลงไปบา้งเพื่อป้องกนัท่ีจะถูกคนอ่ืนๆ  พดูจาเสียดสี  หรือไม่อยากพบ
เห็นในพฤติกรรมท่ีคนอ่ืนแสดงถึงความหวาดกลวัหรือรังเกียจตนเองออกมา  อีกทั้งยงัเป็นการ
พยายามป้องกนัไม่ใหเ้กิดการปะทะกนัระหวา่ง    ฝ่ายซ่ึงอาจจะมีความรุนแรงตามมา  แต่ก็ไม่ไดต้ดั
ขาดกบัสังคมโดยส้ินเชิง  ดงัคาํพดูต่อไปน้ี 
 

 “เพิ่นบ่ค่อยเวา้กบัไผดอกตอนนั้นอยูแ่ต่ในเฮือนกบัผวัสองคน  ไทบา้นกะ
บ่ค่อยคุยนาํปานใด๋‛  (แกไม่ค่อยพูดคุยกบัใครเลยนะตอนนั้น  อยู่แต่ในบา้นกบั
สามีสองคน  ชาวบา้นเองก็ไม่ค่อยพูดคุยกบัแกซกัเท่าไหร่)  (นามสมมติท่ี  3  อาย ุ 
47  ปี, 2557) 
 
 “ตอนผปีอบดงัๆ เพิ่นจะบ่ค่อยไดอ้ยูบ่า้นดอกเพิ่นสิไปบา้นหนองกุงใหญ่
ตลอดฮอดตอนกลางเวน แลงๆ  ค่อยกลบัมา  มาฮอดกะเขา้เฮือนปิดปะตูมิซีลีบ่
ออกมาเด‛้  (ตอนเร่ืองผปีอบดงัๆ  แกไม่ค่อยจะอยูบ่า้นหรอก  แกจะไปบา้นหนอง
กุงใหญ่ตลอดเลย  ถึงตอนเย็นๆ  ค่อยกลบัมาท่ีบา้น พอมาถึงก็เขา้บา้นปิดประตู
เงียบไม่ออกมาอีกเลยนะ)  (นามสมมติท่ี  4 อาย ุ 37  ปี, 2557) 
 
 “ เพิ่นบ่ค่อยอยู่บ้านดอกตอนนั้น  มีแต่ไปจกัไปใสแน่  เด๋ียวกะไปนั้น 
เด๋ียวกะไปน้ี”  (แกไม่ค่อยอยูบ่า้นหรอกตอนนั้น  มีแต่ออกไปขา้งนอก  ไม่รู้วา่ไป
ไหนบา้ง  เด๋ียวก็ไปโน่น  เด๋ียวก็ไปน่ี) (นามสมมติท่ี  5  อาย ุ 63  ปี, 2557) 
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 “ยามกลางวนัเพิ่นไปอยู่นาํน้องสาวเพิ่นตั้ว  พูน้บา้นหนองกุงพุน้  บ่ค่อย
อยูบ่า้น ดอก‛  (ตอนกลางวนัแกไปอยูก่บันอ้งสาวแกนะ  โน่นบา้นหนองกุงใหญ่
โน่น  ไม่ค่อยอยูบ่า้นหรอก)  (นามสมมติท่ี  5  อาย ุ 63  ปี, 2557) 
 
 “แต่ก้ีเพิ่นบ่เบ่ิงหนา้คนเดย้ามเพิ่นเวา้นาํคน  มีแต่กม้หนา้บ่สบตาคนดอก‛  
(เม่ือก่อนแกไม่มองหนา้คนนะเวลาคุยกบัคนอ่ืน  มีแต่กม้หน้าไม่สบตาคนหรอก)  
(นามสมมติท่ี  5  อาย ุ 63  ปี, 2557) 
 
 “แต่ก้ีตาขวางตั้ว  ยามเบ่ิงหนา้เฮาคนัเฮาหนัไปกะหลบ‛  (เม่ือก่อนตาแก
ขวางๆ  นะเวลามองหนา้เรา  แต่ถา้เราหนักลบัไปมองหนา้แกบา้งแกก็หลบ)  (นาม
สมมติท่ี  5  อาย ุ 63  ปี, 2557) 
 
 “ตาเพิ่นเป็นตายา่นเด ้ ยามแนมเบ่ิงเฮาคือจัง่สิกินเฮาน้ีล่ะ‛  (ตาแกมนัน่า
กลวันะ  เวลามองดูเราเหมือนจะกินเราน่ีล่ะ)  (นามสมมติท่ี  5  อาย ุ 63  ปี, 2557) 
 
 “แต่ก้ียามเพิ่นเวา้นาํเฮาเพิ่นบ่ค่อยแนมหน้าเด้พี้ จนเขามาไล่ปอบอีหยงั
แลว้พี้  เพิ่นจัง่แนมหนา้คนยามเวา้นาํ‛  (เม่ือก่อนเวลาแกคุยกบัเราแกไม่มองหน้า
นะ  จนเขามาทาํพิธีไล่ผีปอบเรียบร้อยแลว้  แกจึงมองหน้าคนเวลาคุยดว้ย)  (นาม
สมมติท่ี  5  อาย ุ 63  ปี, 2557) 
 
 “อยา่งนกัข่าวไปขอสัมภาษณ์เพิ่นก็บอกใหห้นีๆเพิ่นไล่หนีเลยล่ะเพิ่นเป็น
คนบ่มีสังคม”  (อยา่งนกัข่าวไปขอสัมภาษณ์แกก็บอกให้หนีเลยนะ  แกไล่หนีเลย
ล่ะ  เพราะแกเองก็ไม่มีสังคมกบัใคร)  (นามสมมติท่ี  6  อาย ุ 56  ปี, 2557) 
 
 “ม้ือท่ีเขามาทาํพิธีท่ีศาลากลางหมู่บา้นยาย  บ.  (นามสมมติ)  เพิ่นก็ออก
เงินนาํอยู่เดแ้ต่เพิ่นก็บ่มาเขา้ร่วมพิธีนาํ‛  (วนัท่ีเขามาทาํพิธีท่ีศาลาประชาคม
หมู่บา้นยาย  บ.  แกก็ออกเงินช่วยอยู่นะ  แต่แกไม่มาเขา้ร่วมพิธีดว้ยนะ)  (นาม
สมมติท่ี  6  อาย ุ 56  ปี, 2557) 
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 “อยา่งไฮ่นาท่ีลูกหาเงินซ้ือไวต้อนท่ีเขาไปทาํงานอยูก่รุงเทพ  เขาไดเ้งินมา
ก็ซ้ือไว ้ เพิ่นเป็นคนเฮ็ดนาพอลูกสาวมาขอขา้วไปกินกระสอบเดียวถึงกบัทะเลาะ
กนับา้นแตกเลยนะ”  (อย่างไร่นาลูกเป็นคนหาเงินมาซ้ือตอนท่ีเขาทาํงานอยู่
กรุงเทพฯ  เขาไดเ้งินมาก็ซ้ือไว ้ แกเป็นคนทาํนา แต่พอลูกสาวมาขอขา้วกลบัไป
กินกระสอบเดียวถึงกบัทะเลาะกนัจนบา้นแตก)  (นามสมมติท่ี  6  อายุ  56  ปี, 
2557) 
 
 “การไปร่วมงานกบัชุมชน หรือชาวบา้นส่วนหลายสิให้ผวัไปเพิ่นสิอยู่
บา้น‛  (การไปร่วมงานกบัชุมชน ส่วนใหญ่ก็จะให้สามีไป  แต่ตวัแกจะอยูบ่า้นไม่
ไปไหน)  (นามสมมติท่ี  8  อาย ุ 55  ปี, 2557) 
 
 “หมู่ข่อยกะถืกมาคือกนัแต่บ่แม่นเร่ืองผีปอบเด ้ แต่เป็นเร่ืองของ  อสม.  
ดอกยงัถืกเลาด่าเสย  แต่หมู่ข่อยกะบ่ไดส้นใจ”  (พวกฉนัก็โดนมาเหมือนแต่ไม่ใช่
เร่ืองผีปอบนะเป็นเร่ืองของอสม.ต่างหากยงัโดนแกด่าเลยแต่ฉันก็บ่ได้สนใจ)  
(นามสมมติท่ี  8  อาย ุ 55  ปี, 2557) 
 
  “นาง  ม. (นามสมมติ)  กะยงัไปๆมาๆ อยู ่ มาเฮ็ดไฮ่เฮ็ดนาก็มา  แต่ไม่ได้
อยูบ่า้นน้ีแลว้  เลากะมาแต่ยามมีธุระสาํคญัท่อนั้นล่ะ”  (นาง  ม.  ก็ยงัไปๆ มาๆ อยู ่
มาทาํไร่ทาํนาก็มาอยู่  แต่ก็ไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านน้ีแล้วล่ะ  แกก็มาแค่ตอนมีธุระ
สาํคญัเท่านั้นล่ะ)  (นามสมมติท่ี  16  อาย ุ 54  ปี, 2557) 
 
 “นาง  ม.  (นามสมมติ)  เลากะเป็นคนบา้นใก้ๆ  น่ีล่ะ  บ่ไดห้ายไปใสดอก  
กะยงัไปยงัมาหากนัอยู่”  (นาง  ม.  แกก็เป็นคนบา้นใกลก้นัน่ีแหล่ะ แกก็ไม่ได้
หายไปไหนหรอก  ก็ยงัไปมาหากนัอยู)่  (นามสมมติท่ี  15  อาย ุ 60  ปี, 2557) 
 
 “นาง ม.  (นามสมมติ)  เพิ่นก็มาเฮ็ดไฮเฮ็ดนาบา้นน้ีอยู ่ บ่ไดห้ายไปดอก‛  
(นาง ม.  แกก็ยงัมาทาํไร่ทาํนาบา้นหนองกุงนอ้ยอยู่นะ  ไม่ไดห้ายไปไหนหรอก)  
(นามสมมติท่ี  15  อาย ุ 60  ปี, 2557) 
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 “เลากะมาดู๋อยูห่ัง่ บ่มีแนวจาํเป็นกะบ่อยากมาปานใด๋เพิ่นวา่  ไทบา้นเขาสิ
ลาํบากใจ  โตเพิ่นกะลาํบากใจคือกนั”  (แกก็มาบ่อยอยูน่ะ  แต่หากไม่มีธุระจาํเป็น
ก็ไม่อยากมาเท่าไหร่แกบอก   เพราะกลวัชาวบา้นลาํบากใจและตวัแกเองก็ลาํบาก
ใจเหมือนกนั)  (นามสมมติท่ี  15  อาย ุ 60  ปี, 2557)  
 
 “ลูกสาวกะไปๆ  มาๆ อยู ่บ่ไดห้ลบหายไปใส  แต่พระเพิ่นบ่ทนัไดม้าจกั
เทือดอก‛  (ลูกสาวก็ยงัไปๆ มาๆ ไม่ได้หลบหายไปไหน  ส่วนพระยงัไม่เคย
กลบัมา)  (นามสมมติท่ี  11  อาย ุ 65  ปี, 2557) 
 
 “ยามเขาทาํบุญอีหยงัก็ไปเฮ็ดไปทาํนาํเขา  คนัไปบ่ไดก้็ให้ยายไปแทน‛  
(เวลาเขามีงานบุญอะไรก็ไปร่วมกบัเขา  ถ้าตวัเองไปไม่ไดก้็ให้ภรรยาไปแทน)  
(นามสมมติท่ี  11  อาย ุ 65  ปี, 2557) 
 
 “บ่หนีครับ  ก็ทาํโตปกติทุกอย่าง  ถึงหลบหน้าหรือหนีไปกะมีแต่เสีย‛  
(ไม่หนีครับ เราทาํตวัให้เป็นปกติทุกอยา่ง  ถึงจะหลบหนา้หรือไปก็มีแต่เสียไม่มี
อะไรดีข้ึน)  (นามสมมติท่ี  11  อาย ุ 65  ปี, 2557) 
 
 “ผูห้ญิงนั้นกะเขา้ๆ  ออกๆ  อยูน่ี่ล่ะ  บ่ไดไ้ปใสไกลดอก‛  (คนท่ีเป็นลูก
สาวก็เขา้ๆ  ออกๆ หมู่บา้นน้ีอยูไ่ม่ไดห้ายไปไหน)  (นามสมมติท่ี  10  อายุ  47  ปี, 
2557) 
 
 “คนเป็นปอบไทบา้นก็บ่อยากให้มาดอก  แต่มนัก็ห้ามกนับ่ไดเ้นาะ‛  (คน
ท่ีเป็นผีปอบชาวบ้านก็ไม่อยากให้เข้ามาในหมู่บ้านอีกหรอก แต่มันก็ห้ามกัน
ไม่ได)้  (นามสมมติท่ี  10  อาย ุ 47  ปี, 2557) 
 
 “เมียเพิ่นมา เฮ็ดบุญเฮ็ดทานเพิ่นกะมาเฮ็ดนาํหมู่อยูบ่่ขาดดอก  แต่ไทบา้น
ก็บ่สนใจ”  (ภรรยาแกก็มานะ เวลาท่ีมีงานบุญต่างๆ  แกก็มาร่วมอยูไ่ม่ไดข้าด  แต่
ชาวบา้นก็ไม่ไดใ้หค้วามสนใจเท่าไหร่)  (นามสมมติท่ี  10  อาย ุ 47  ปี, 2557) 
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ตารางที ่ 4.24  พฤติกรรมเปล่ียนแปลงถาวรแบบเล็กนอ้ย  โดยมีการลดความสัมพนัธ์กบัสังคมลง 
 

หมายเลข แทนค่า จ านวน (คน) ร้อยละ 
5 มากท่ีสุด 43 11.4 
4 มาก 123 32.5 
3 นอ้ย 129 34.1 
2 นอ้ยท่ีสุด 65 17.2 
1 ไม่เปล่ียนแปลง 18 4.8 

รวม  378 100.0 
 
 จากตารางท่ี  4.24  พบวา่ชาวบา้นส่วนใหญ่เช่ือวา่บุคคลท่ีถูกกล่าวหาวา่เป็นผีปอบเม่ือถูก
สังคมตีตราแลว้  จะมีพฤติกรรมเปล่ียนแปลงไปโดยการลดความสัมพนัธ์กบัสังคมลงไปในระดบั
นอ้ย  จาํนวน  129  คิดเป็นร้อยละ  34.1  รองลงมาไดแ้ก่  ระดบัมาก  นอ้ยท่ีสุด  มากท่ีสุด  และไม่
เปล่ียนแปลง  จาํนวน  123, 65, 43  และ  18  คิดเป็นร้อยละ  32.5, 17.2, 11.4  และ  4.8  ตามลาํดบั 
  4.5.1.2   ผูถู้กกล่าวหาวา่เป็นผปีอบมีพฤติกรรมกา้วร้าว หรือขดัขืน 
  เป็นพฤติกรรมท่ีผูถู้กกล่าวหาว่าเป็นผีปอบแสดงออกถึงการไม่ยอมรับในคาํ
กล่าวหาท่ีสังคมกาํหนดให ้ จึงมีการแสดงออกถึงกิริยากา้วร้าวต่อสังคม  ซ่ึงเกิดจากอารมณ์ท่ีเกร้ียว
กราด  และโกรธแคน้ท่ีสังคมไดก้ระทาํกบัตนเองอยา่งนั้น  อีกทั้งยงัมีพฤติกรรมขดัขืนคือแมส้ังคม
จะกาํหนดกฏเกณฑ์เพื่อควบคุมพฤติกรรมตนเองอย่างไร  ผูถู้กกล่าวหาว่าเป็นผีปอบเองก็จะไม่
ปฏิบติัตามเพื่อแสดงให้เห็นว่าตนเองไม่ไดเ้ป็นและไม่ยอมรับในส่ิงท่ีสังคมกล่าวหา  อน่ึงยงัเป็น
การแสดงความบริสุทธ์ิของตนเองใหส้ังคมไดเ้ห็นอีกดว้ย  ดงัคาํพดูต่อไปน้ี 
 

 “ฮ่วย....ถา้พวกมนัไม่ยอมเลิกกล่าวหาแม่ใหญ่วา่จะเขา้ถึงผูว้า่เลยล่ะ‛  (ถา้
พวกเขาไม่เลิกกล่าวหายายวา่จะเขา้ถึงผูว้า่เลยนะเร่ืองน้ี)  (นามสมมติท่ี  1  อายุ  73  
ปี, 2557) 
 
 “บ่ยอมแหล่ว  คนัไผมาวา่แม่ใหญ่เป็นผีปอบ  แม่ใหญ่สินาํถามฮอดเฮือน
เลยวา่เอาเร่ืองน้ีมาแต่ใสมาเวา้‛  (ไม่ยอมนะ  ถา้ใครมาวา่ยายเป็นผีปอบ  ยายจะ
ตามไปถึงบา้นเลย  จะไปถามให้รู้เร่ืองไปเลยวา่เอาเร่ืองน้ีมาพูดไดอ้ยา่งไร)  (นาม
สมมติท่ี  1  อาย ุ 73  ปี, 2557) 
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  “พวกข่อยกะบ่ยอมแหล่ว  เขา้ไปแจง้ตาํรวจเลยม้ือเขาสิมาเผาเฮือนแลว้
ไล่หนี‛  (พวกฉนัก็ไม่ยอมนะ  เขา้ไปแจง้ตาํรวจเลยวนัท่ีเขาจะมาเผาบา้นแลว้ไล่
หนี) (นามสมมติท่ี  2  อาย ุ 45  ปี, 2557) 
 
  “เพิ่นบ่ยอมเด ้ ไผไปว่าเพิ่นเป็นปอบน่ีนาํฮอดเฮือนเลย” (แกไม่ยอมนะ  
ใครไปว่าแกเป็นผีปอบ  แกจะตามไปถึงบา้นเลย) (นามสมมติท่ี  5  อายุ  63  ปี, 
2557) 
 
 “เพิ่นกะบ่พอใจหลายเลยล่ะครับพุน้ล่ะนาํไปอาละวาดทุกตรอกทุกซอย
เลยล่ะครับไปฮอดพุน้หมู่  2  ก็ไปด่าไปเบิดเลยน่ะ ไปทั้งผวัทั้งเมียเลยน่ะ”  (แกก็
ไม่พอใจมากเลยล่ะครับ  โน่นตามไปอาละวาดทุกตรอกทุกซอยเลยล่ะ  ไปถึง
กระทัง่หมู่  2  โน่นก็ไป  ด่าทอไปหมดนะ  ไปทั้งผวัทั้งเมีย)  (นามสมมติท่ี  6  อาย ุ 
56  ปี, 2557) 
 
 “เลาสู้อยา่งคกัเลยล่ะครับป่ันจกัรายานรอบบา้นหมู่ 2-3  เลาไปเบิดเลยเด ้
ไปกบัผวัเพิ่นนัน่ล่ะก็ไปถามว่าไผเป็นคนเวา้คนวา่ไปสืบไปถามมาหมดขอแต่ได้
ยนิเพิ่นกน็าํไปด่าหมด‛  (แกสู้มากเลยล่ะครับ  ป่ันจกัรยานรอบบา้น  หมู่ 2-3  น่ีแก
ไปหมดเลยนะไปกบัสามีแกนั้นแหล่ะ  แกก็ไปถามวา่ใครเป็นคนพดูคนกล่าวหาวา่
แกเป็นผีปอบไปสืบมาหมดขอแต่ไดย้ินข่าว แกก็จะตามไปด่าให้หมดเลย)  (นาม
สมมติท่ี  6  อาย ุ 56  ปี, 2557) 
 
 “ฟ้องผมในขอ้หาวา่  ผมไปกล่าวหาตระกูลเพิ่นให้เส่ือมเสียช่ือเสียง  วา่
ผมน้ีเป็นคนไปกล่าวหาวา่เพิ่นเป็นผีปอบซัน่เด ้  มาเรียกกบัผม 1,000,000  บาท  
เป็นค่าเสียหาย‛  (ฟ้องผมในขอ้หาว่า  ผมไปกล่าวหาให้ตระกูลแกเส่ือมเสีย
ช่ือเสียง  วา่ผมน้ีเป็นคนไปกล่าวหาวา่แกเป็นผีปอบวา่อยา่งนั้นนะ  มาเรียกกบัผม  
หน่ึงลา้นบาท เป็นค่าเสียหาย)  (นามสมมติท่ี  6  อาย ุ 56  ปี, 2557) 
 
 “ตอนแรกเลาฟ้องคนนั้นท่ีลูกสาวเขาถืกผีปอบเขา้แล้วออกปากว่าเพิ่น
เป็นผีปอบก็ไปเรียกกบัเขา  200,000 บาท‛  (ตอนแรกแกฟ้องคนท่ีลูกสาวเขาถูกผี
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ปอบเขา้แลว้ออกปากวา่เป็นช่ือแกนะ  ไปเรียกกบัเขา  200,000  บาท)  (นามสมมติ
ท่ี  6  อาย ุ 56  ปี, 2557) 
 
  “เลานาํไปด่าเบิดล่ะ  ไผไปวา่เลาเป็นผปีอบ  เลาบ่ยอมมกัง่ายแหล่ว”  (แก
ตามไปด่าหมดแหล่ะใครไปพูดว่าแกเป็นผีปอบ  แกไม่ยอมง่ายๆ  นะ)  (นาม
สมมติท่ี  8  อาย ุ 55  ปี, 2557) 
 
 “ นาง  ม. (นามสมมติ)  กะยงัไปๆมาๆ อยู ่ มาเฮ็ดไฮ่เฮ็ดนาก็มา  แต่ไม่ได้
อยูบ่า้นน้ีแลว้  เลากะมาแต่ยามมีธุระสาํคญัท่อนั้นล่ะ”  (นาง  ม.  ก็ยงัไปๆ มาๆ อยู ่
มาทาํไร่ทาํนาก็มาอยู่  แต่ก็ไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านน้ีแล้วล่ะ  แกก็มาแค่ตอนมีธุระ
สาํคญัเท่านั้นล่ะ) (นามสมมติท่ี  16  อาย ุ 54  ปี, 2557) 
 
 “นาง  ม.  (นามสมมติ)  เลากะเป็นคนบา้นใก้ๆ  น่ีล่ะ  บ่ไดห้ายไปใสดอก  
กะยงัไปยงัมาหากนัอยู่”  (นาง  ม.  แกก็เป็นคนบา้นใกลก้นัน่ีแหล่ะ แกก็ไม่ได้
หายไปไหนหรอก  ก็ยงัไปมาหากนัอยู)่  (นามสมมติท่ี  17  อาย ุ 57  ปี, 2557) 
 
 “นาง ม.  (นามสมมติ)  เพิ่นก็มาเฮ็ดไฮเฮ็ดนาบา้นน้ีอยู ่ บ่ไดห้ายไปดอก‛  
(นาง ม.  แกก็ยงัมาทาํไร่ทาํนาบา้นหนองกุงนอ้ยอยู่นะ  ไม่ไดห้ายไปไหนหรอก) 
(นามสมมติท่ี  14  อาย ุ 45  ปี, 2557) 
 
 “เลากะมาดู๋อยูห่ัง่ บ่มีแนวจาํเป็นกะบ่อยากมาปานใด๋เพิ่นวา่  ไทบา้นเขาสิ
ลาํบากใจ  โตเพิ่นกะลาํบากใจคือกนั”  (แกก็มาบ่อยอยูน่ะ  แต่หากไม่มีธุระจาํเป็น
ก็ไม่อยากมาเท่าไหร่แกบอก   เพราะกลวัชาวบา้นลาํบากใจและตวัแกเองก็ลาํบาก
ใจเหมือนกนั)  (นามสมมติท่ี  15  อาย ุ 60  ปี, 2557)   
 
 “ ลูกสาวกะไปๆ  มาๆ อยู ่บ่ไดห้ลบหายไปใส  แต่พระเพิ่นบ่ทนัไดม้าจกั
เทือดอก‛  (ลูกสาวก็ยงัไปๆ มาๆ ไม่ได้หลบหายไปไหน  ส่วนพระยงัไม่เคย
กลบัมา)  (นามสมมติท่ี  11  อาย ุ 65  ปี, 2557) 
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 “ยามเขาทาํบุญอีหยงัก็ไปเฮ็ดไปทาํนาํเขา  คนัไปบ่ไดก้็ให้ยายไปแทน‛  
(เวลาเขามีงานบุญอะไรก็ไปร่วมกบัเขา  ถ้าตวัเองไปไม่ไดก้็ให้ภรรยาไปแทน)  
(นามสมมติท่ี  11  อาย ุ 65  ปี, 2557) 
 
 “บ่หนีครับ  ก็ทาํโตปกติทุกอย่าง  ถึงหลบหน้าหรือหนีไปกะมีแต่เสีย‛  
(ไม่หนีครับ เราทาํตวัให้เป็นปกติทุกอยา่ง  ถึงจะหลบหนา้หรือไปก็มีแต่เสียไม่มี
อะไรดีข้ึน)  (นามสมมติท่ี  11  อาย ุ 65  ปี, 2557) 
 
  “ผูห้ญิงนั้นกะเขา้ๆ  ออกๆ  อยูน่ี่ล่ะ  บ่ไดไ้ปใสไกลดอก‛  (คนท่ีเป็นลูก
สาวก็เขา้ๆ ออกๆ หมู่บา้นน้ีอยูไ่ม่ไดห้ายไปไหน)  (นามสมมติท่ี  10  อายุ  47  ปี, 
2557) 
 
 “คนเป็นปอบไทบา้นก็บ่อยากให้มาดอก  แต่มนัก็ห้ามกนับ่ไดเ้นาะ‛  (คน
ท่ีเป็นผีปอบชาวบ้านก็ไม่อยากให้เข้ามาในหมู่บ้านอีกหรอก แต่มันก็ห้ามกัน
ไม่ได)้ (นามสมมติท่ี  10  อาย ุ 47  ปี, 2557) 
 
 “เมียเพิ่นมา เฮ็ดบุญเฮ็ดทานเพิ่นกะมาเฮ็ดนาํหมู่อยูบ่่ขาดดอก  แต่ไทบา้น
ก็บ่สนใจ”  (ภรรยาแกก็มานะ เวลาท่ีมีงานบุญต่างๆ  แกก็มาร่วมอยูไ่ม่ไดข้าด  แต่
ชาวบา้นก็ไม่ไดใ้หค้วามสนใจเท่าไหร่)  (นามสมมติท่ี  10  อาย ุ 47  ปี, 2557) 

 
ตารางที ่ 4.25  พฤติกรรมเปล่ียนแปลงถาวรแบบเล็กนอ้ย  โดยมีพฤติกรรมกา้วร้าวหรือขดัขืน 
 

หมายเลข แทนค่า จ านวน (คน) ร้อยละ 
5 มากท่ีสุด 48 12.7 
4 มาก 155 41.0 
3 นอ้ย    88 23.3 
2 นอ้ยท่ีสุด    69 18.3 
1 ไม่เปล่ียนแปลง    18 4.8 

รวม    378 100.0 
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 จากตารางท่ี  4.25  พบวา่ชาวบา้นส่วนใหญ่เช่ือวา่บุคคลท่ีถูกกล่าวหาวา่เป็นผีปอบเม่ือถูก
สังคมตีตราแล้ว  จะมีพฤติกรรมเปล่ียนแปลงไปโดยมีพฤติกรรมกา้วร้าวหรือขดัขืนต่อคาํสั่งของ
สังคม ในระดบัมาก  จาํนวน  155  คิดเป็นร้อยละ  41.0  รองลงมาไดแ้ก่  ระดบันอ้ย  นอ้ยท่ีสุด  มาก
ท่ีสุด  และไม่เปล่ียนแปลง  คิดเป็นร้อยละ  23.3, 18.3, 12.7  และ  4.8  ตามลาํดบั 
 
 4.5.2   การเปลีย่นแปลงพฤติกรรมถาวรแบบรุนแรง 
 เป็นพฤติกรรมของผูถู้กกล่าวหาวา่เป็นผีปอบท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรุนแรงผิดปกติไปจาก
บุคคลปกติทัว่ไป  ดว้ยเพราะสภาพจิตใจและร่างกายท่ีไดรั้บผลกระทบจากกระบวนการตีตราอยา่ง
รุนแรงของสังคมเป็นสําคัญ  จึงทําให้บุคลิก  ท่าทาง  กิริยาอาการต่างๆ  ท่ีแสดงออกมานั้ น
เปล่ียนแปลงไป  ทั้งน้ีบางกรณีอาจจะเกิดจากความหวาดกลวัท่ีจะถูกสังคมลงโทษอยา่งหนกักวา่ท่ี
ผ่านมาจึงทาํให้เกิดพฤติกรรมใหม่เกิดข้ึน  และบางกรณีอาจจะมีการมีการสํานึกตนเองไปตามท่ี
สังคมกาํหนดใหน้ั้นคือ  “ผปีอบ”  นัน่เอง  ซ่ึงพบวา่มี 3 รูปแบบดว้ยกนั  คือ  1)  การงดปฏิสัมพนัธ์
กบัสังคม  2)  การมีพฤติกรรมผิดแปลกแตกต่างไปจากคนปกติธรรมดา  และ  3)  การหลบหนี
หายไปจากสังคมอยา่งถาวร  ซ่ึงจะไดอ้ธิบายดงัน้ี 
  4.5.2.1  ผูถู้กกล่าวหาวา่เป็นผปีอบมีการงดปฏิสัมพนัธ์กบัสังคมอยา่งส้ินเชิง 
  เป็นพฤติกรรมของผูถู้กกล่าวหาว่าเป็นผีปอบท่ีแสดงออกมาด้วยการไม่ยินดี  
หรือไม่ยนิยอมท่ีจะเผชิญหนา้ผูค้นในสังคมอยา่งเด็ดขาด  ซ่ึงเกิดจากการท่ีถูกสังคมกดดนัและตีตรา
อยา่งรุนแรงจนเกิดความหวาดกลวัท่ีจะเผชิญหนา้กบัคนอ่ืนเพราะเกรงวา่จะเกิดการปะกนัดว้ยความ
รุนแรงโดยเฉพาะจากคนในสังคมท่ีอาจจะทาํร้ายผูถู้กกล่าวหาวา่เป็นผีปอบได ้ ดงันั้นจึงพยายามท่ี
จะสร้างพื้นท่ีส่วนตวัเพื่อเก็บตวัอยูต่ามลาํพงัภายในเขตบา้นเรือนหรือบนพื้นท่ีของตนเอง  อน่ึงคือผู ้
ถูกกล่าวหาวา่เป็นผีปอบนั้นอาจจะมีความโกรธแคน้คนในสังคมมากจนไม่อยากท่ีจะพบหน้าใคร
ทั้งนั้นเพราะมองวา่สังคมไม่มีความยติุธรรมกบัตนเองอยา่งท่ีสุด  ดงัคาํพดูต่อไปน้ี 
 

  “แต่ก้ีเลามาสิเวา้นาํคน  ยามเชา้กะออกไป  คํ่าๆ จัง่กลบัมาเฮือน  มาฮอด
กะเขา้เฮือนมิดซีลี เป็นจัง่ซ้ีซุม้ือตอนนั้น”  (เม่ือก่อนแกไม่คุยกบัคนอ่ืนนะ  ตอน
เชา้ก็ออกไปกบัสามี  ตอนเยน็ค่อยกลบัมาบา้น  พอมาถึงก็เขา้บา้นเงียบไปเลยไม่
ออกมาเลย เป็นแบบน้ีนะตอนนั้น)  (นามสมมติท่ี  5  อาย ุ 63  ปี, 2557) 
 
  “หลงัๆ  มา เพิ่นบ่ค่อยไปใสมาใสเลยเด ้ อยู่แต่บา้นนั้นล่ะ  ยามมีการมี
งานกะใหผ้วัไปแทน  (ระยะหลงัๆ มาแกไม่ค่อยออกไปไหนมาไหนเลยนะ  อยูแ่ต่
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ในบา้นนั้นล่ะ  เวลามีงานอะไรก็ให้สามีไปแทน)  (นามสมมติท่ี  6  อายุ  56  ปี, 
2557) 

 
ตารางที ่ 4.26  พฤติกรรมเปล่ียนแปลงถาวรแบบรุนแรง  โดยมีการงดปฏิสัมพนัธ์กบัสังคมถาวร 
 

หมายเลข แทนค่า จ านวน (คน) ร้อยละ 
5 มากท่ีสุด 49 13.0 
4 มาก 51 13.5 
3 นอ้ย 150 39.7 
2 นอ้ยท่ีสุด 75 19.8 
1 ไมเ่ปล่ียนแปลง 53 14.0 

รวม  378 100.0 
 
 จากตารางท่ี  4.26  พบวา่ชาวบา้นส่วนใหญ่เช่ือวา่บุคคลท่ีถูกกล่าวหาวา่เป็นผีปอบเม่ือถูก
สังคมตีตราแลว้  จะมีพฤติกรรมเปล่ียนแปลงไปแบบรุนแรงโดยมีการงดปฏิสัมพนัธ์กบัสังคมอยา่ง
ส้ินเชิง  ในระดบัน้อย  จาํนวน  150  คิดเป็นร้อยละ  39.7  รองลงมาได้แก่  ระดบัน้อยท่ีสุด  ไม่
เปล่ียนแปลงมาก  และมากท่ีสุด  จาํนวน  75, 53, 51  และ  49  คิดเป็นร้อยละ  19.8, 14.0, 13.5  และ  
13.0  ตามลาํดบั 
  4.5.2.2  ผูถู้กกล่าวหาวา่เป็นผปีอบมีพฤติกรรมผดิแปลก  หรือผดิปกติ 
  เป็นพฤติกรรมท่ีผูถู้กกล่าวหาว่าเป็นแสดงออกมา  ซ่ึงมีผลมาจากการตีตราอย่าง
รุนแรงของสังคมไดก้ระทาํซ่ึงทาํใหเ้กิด  ความกดดนั  ความเครียด  สภาวะทางอารมณ์เปล่ียนแปลง
จนทาํส่ิงต่างๆ  เหล่านั้นถูกส่งผา่นออกมาทางร่างกายจนเป็นพฤติกรรมท่ีผิดปกติท่ีสามารถสังเกต
ได ้ เช่น  อาการป่วยเร้ือรังโดยไม่มีสาเหตุของโรค  พฤติกรรมหลบเล่ียงการเผชิญหนา้ผูค้น  อาการ
ประหลาดทางจิตคลา้ยคนบา้เสียสติ  หรือแมก้ระทัง่การสาํคญัตนเองวา่เป็นผีปอบตามท่ีถูกกล่าวหา
จากสังคม  ดงัคาํพดูต่อไปน้ี 
 

  “ทุกม้ือน้ีแม่ใหญ่ก็ยงัรักษาคนอยูเ่ด ้ รักษาคนป่วยซุมเป็นบา้เป็นบอ  แต่
บ่ไดรั้กษาเองดอกทางเทิงพุน้เพิ่นเป็นผูม้ารักษา  เวลาลงทรงเจา้ของบ่ฮูเ้ร่ืองอีหยงั
ดอก‛  (ทุกวนัน้ีแม่ใหญ่ก็ยงัรักษาคนอยู่นะ  รักษาพวกคนป่วยท่ีเป็นบา้เป็นบอ  
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แต่ก็ไม่ไดรั้กษาเองหรอก  องค์ขา้งบนโน่นท่านมารักษา  เวลาท่านลงตวัเองไม่รู้
เร่ืองหรอก)  (นามสมมติท่ี  1  อาย ุ 73  ปี, 2557) 
 
 “แต่ก้ีแม่ใหญ่ป่วยหลาย  ตาน่ีลางม้ือกะบอดบ่เห็นฮูง  ลางม้ือกะดี คึ
ดอยากป่วยกะป่วย  แต่ป่วยบ่มีโรคดอก  พระเพิ่นเลยบอกวา่มีเทวดาสิมาอยูน่าํ ให้
แต่งขนัรับเพิ่น  รับแลว้จัง่เซาน่ีล่ะ”  (เม่ือก่อนยายน่ีป่วยมากนะ  สายตาบางวนัก็
บอดมองไม่เห็น  บางวนัก็ดีเป็นปกติ  บางคร้ังนึกอยากจะป่วยมนัก็ป่วยด้ือๆ แต่
ป่วยแบบไม่มีโรคอะไรหรอก พระท่านเลยมาบอกวา่มีเทวดาจะมาอยูด่ว้ย  ให้แต่ง
ขนัรับท่านมาอยู่ดว้ย  พอรับแลว้ก็หายป่วยเลย)  (นามสมมติท่ี  1  อายุ  73  ปี, 
2557) 
 
 “ทุกม้ือน้ีแม่ใหญ่เพิ่นก็ยงัเฮ็ดอยูเ่ดท่ี้รักษาคนป่วยน่ะรักษาคนเป็นบา้เป็น
บอบ่รู้เร่ืองรู้ราวอะไรมาฮอดก็ร่างทรงนั้นล่ะรักษาให้เพิ่นบ่ไดเ้ฮ็ดเองดอก”  (ทุก
วนัน้ียายแกก็ยงัทาํอยู่นะ  ท่ีรักษาคนป่วยน่ะ  รักษาคนท่ีเป็นบา้เป็นบอไม่รู้เร่ืองรู้
ราวอะไร  พอมาถึงก็ร่างทรงนั้นล่ะรักษาให้  ยายแกไม่ไดท้าํเองหรอก)  (นาม
สมมติท่ี  1  อาย ุ 73  ปี, 2557) 
 
 “เด๋ียวน้ีเพิ่นเป็นร่างทรงตั้ว  ทรงพระพรหม  รักษาคน  ยามไผเจ็บไขห้รือ
วา่ป่วยรักษาบ่ไดเ้ขากะมาหาเพิ่นน่ีล่ะ‛  (เด่ียวน้ีแกเป็นร่างทรงนะ  ร่างทรงพระ
พรหมรักษาคน  เวลามีใครเจ็บป่วยไม่สบายหรือรักษาไม่หายก็มาหาแกน่ีล่ะ) 
(นามสมมติท่ี  1  อาย ุ 73  ปี, 2557) 
 
 “เพิ่นออกไปรักษาหม่องอ่ืนนาํ  ไปเบิดล่ะ ระยอง จนัทร์  อุบล ศรีสะเกษ
เพิ่นไปเบิดไปปัวคน‛  (แกออกไปรักษาท่ีอ่ืนด้วยนะ  ไปหมดแหล่ะ  ระยอง  
จนัทบุรี  อุบล  ศรีสะเกษ   แกไปหมดนะ  ไปรักษาคนป่วย)  (นามสมมติท่ี  5  อาย ุ 
63  ปี, 2557) 
 
 “หมอเพิ่นก็มาบอกผมวา่  ถา้เอาคาถาผกูไวม้นัสิออกไปใสบ่ได ้ มนัสิกิน
เจา้ของเอง  ละก็สิตายไปพร้อมกนัเลย  เพิ่นวา่อยูไ่ด ้บ่เกิน  2 ปี  แต่ยาย  ท.  (นาม
สมมติ)  เพิ่นอยูไ่ดบ้่เถิงปีกะตาย‛  (หมอผแีกก็บอกผมไวก่้อนหนา้น้ีแลว้วา่  ถา้เอา
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คาถาผกูผีปอบไวใ้นตวัเจา้ของมนัจะออกไปไหนไม่ได ้ มนัก็จะหนัมากินเจา้ของ
มนัเอง  และสุดทา้ยก็ตายไปพร้อมกนั  แลว้หมอผีก็ยงับอกอีกวา่ถา้ทาํแบบน้ีคนท่ี
เป็นผีปอบจะอยูไ่ดไ้ม่เกิน  2  ปี  แต่น่ียาย  ท.  แกอยูไ่ดไ้ม่ถึงปีก็ตายแลว้)  (นาม
สมมติท่ี  16  อาย ุ 54  ปี, 2557) 
 
 “ตายแลว้ครับ เขาขงัปอบไวน้าํเพิ่น  กลบัไปกะตาย  อยู่ไดบ้่โดน แปลก
ยเุดผ้มวา่  ‚  (ยาย  ท.  แกตายแลว้ครับ  เขาขงัปอบไวก้บัตวัแก พอกลบัไปแกก็ตาย
อยูไ่ดไ้ม่นานเป็นเร่ืองแปลกอยูน่ะผมวา่)  (นามสมมติท่ี  14  อาย ุ 45  ปี, 2557) 

 
ตารางที ่ 4.27  พฤติกรรมเปล่ียนแปลงถาวรแบบรุนแรง  โดยมีพฤติกรรมผดิแปลกหรือผดิปกติ 
 

หมายเลข แทนค่า จ านวน (คน) ร้อยละ 
5 มากท่ีสุด 28 7.4 
4 มาก 50 13.2 
3 นอ้ย 69 18.3 
2 นอ้ยท่ีสุด 134 35.4 
1 ไม่เปล่ียนแปลง 97 25.7 

รวม  378 100.0 
 
 จากตารางท่ี  4.27  พบวา่ชาวบา้นส่วนใหญ่เช่ือวา่บุคคลท่ีถูกกล่าวหาวา่เป็นผีปอบเม่ือถูก
สังคมตีตราแลว้  จะมีพฤติกรรมเปล่ียนแปลงไปแบบรุนแรงโดยมีการพฤติกรรมท่ีผิดปกติไปจาก
บุคคลธรรมดาทัว่ไปในระดบันอ้ยท่ีสุด  จาํนวน  134  คิดเป็นร้อยละ  35.4  รองลงมาไดแ้ก่  ระดบั
ไม่เปล่ียนแปลง  นอ้ย  มาก  และมากท่ีสุด  จาํนวน  97, 69, 50  และ  28  คิดเป็นร้อยละ  25.7, 18.3, 
13.2  และ  7.4  ตามลาํดบั 
  4.5.2.3  ผูถู้กกล่าวหาวา่เป็นผปีอบไดห้ลบหนีหายไปจากสังคม 
  เป็นพฤติกรรมท่ีผูถู้กกล่าวหาว่าเป็นผีปอบไดแ้สดงออกถึงการไม่กลา้ท่ีจะอยู่ใน
สังคมต่อไป  เพราะเกรงวา่หากขืนอยูต่่อไปอาจจะถูกสังคมลงโทษทางสังคมอยา่งรุนแรงกวา่ท่ีผา่น
มา  ซ่ึงตนเองรับไม่ไดก้บัการถูกระทาํเช่นนั้นจึงไม่มีความประสงค์ท่ีจะอยู่ในสังคมนั้นอีกต่อไป  
ซ่ึงการออกไปอาจจะมีการยา้ยออกไปอยา่งเป็นทางการ  และการหลบหนีหายไปจากสังคมอยา่งไม่
มีการบอกกล่าว  ดงัคาํพดูต่ไปน้ี 



148 
 

 

  “นาง  ม.  เพิ่นไปเองของเพิ่นดอก  เพิ่นยา้ยกลบัไปอยูน่าํพ่อนาํแม่เพิ่นอยู่
บา้นอ่ืน เลากะเฮ็ดเพื่อความสบายใจของไทบา้นน่ีล่ะ”  (ส่วนนางม. (นามสมมติ)  
ก็มีความสมคัรใจท่ีจะยา้ยกลบัไปอยูก่บัพ่อแม่ของตนท่ีบา้นอ่ืนเพื่อความสบายใจ
ของชาวบา้น)  (นามสมมติท่ี  16  อาย ุ 54  ปี, 2557) 
 
  “เพิ่นยา้ยไปอยู่กบัพ่อกบัแม่เพิ่นตั้วบา้นนาอุดม  ใกล้ๆ  น่ีล่ะ  เพื่อความ
ปลอดภยัเพิ่นเอง  เพิ่นกะยา่นถืกคือแม่ใหญ่  ท.  (นามสมมติ)‛  (นาง  ม.  แกยา้ย
กลบัไปอยูก่บัพ่อกบัแม่แกนะท่ีบา้นนาอุดม  หมู่บา้นใกล้ๆ  น่ีล่ะแกก็ทาํเพื่อความ
ปลอดภยัของแกเองเหมือนกนั  เพราะแกก็กลวัชาวบา้นทาํกบัแกเหมือนท่ีทาํกบั
ยาย  ท.) (นามสมมติท่ี  14  อาย ุ 45  ปี, 2557) 

 
ตารางที ่ 4.28  พฤติกรรมเปล่ียนแปลงถาวรแบบรุนแรง  โดยมีพฤติกรรมหลบหนีหายไปจากสังคม 
 

หมายเลข แทนค่า จ านวน (คน) ร้อยละ 
5 มากท่ีสุด 19 5.0 
4 มาก 61 16.1 
3    นอ้ย        77     20.4 
2   นอ้ยท่ีสุด         155     41.0 
1   ไม่เปล่ียนแปลง         66     17.5 

รวม         378    100.0 
   
 จากตารางท่ี  4.28  พบวา่ชาวบา้นส่วนใหญ่เช่ือวา่บุคคลท่ีถูกกล่าวหาวา่เป็นผีปอบเม่ือถูก
สังคมตีตราแลว้  จะมีพฤติกรรมเปล่ียนแปลงไปแบบรุนแรงโดยมีพฤติกรรมหลบหนีหายไปจาก
สังคมในระดับน้อยท่ีสุด  จาํนวน  155  คิดเป็นร้อยละ  41.0  รองลงมาได้แก่  ระดับน้อย  ไม่
เปล่ียนแปลง  มาก  และมากท่ีสุด  จาํนวน  77, 66, 61  และ 19  คิดเป็นร้อยละ  20.4, 17.5, 16.1  
และ  5.0  ตามลาํดบั 
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ตารางที ่ 4.29  สรุปเปรียบเทียบความเช่ือมัน่ต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมถาวร 
 

รายการ ความเช่ือมั่น 
(378) 

ร้อยละ  
(378 = 100%) 

แบบเลก็น้อย   
     1.  การมีพฤติกรรมกา้วร้าว และขดัขืน 203 53.70 
     2.  การลดปฏิสัมพนัธ์สัมพนัธ์กบัสังคมลง 166 43.92 
แบบรุนแรง   
     1.  การงดปฏิสัมพนัธ์ร่วมกบัสังคมแบบถาวร 94 24.87 
     2.  การมีพฤติกรรมหลบหนีไปจากสังคม 80 21.16 
     4.  การมีพฤติกรรมเปล่ียนแปลงไปอยา่งผดิปกติ 78 20.63 
 

จากตารางท่ี  4.29  พบวา่ผลรวมค่าความเช่ือมัน่ของการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมถาวรแบบ
เล็กน้อยของระดบัมาก  และมากท่ีสุด   ซ่ึงชาวบา้นส่วนใหญ่ให้ความเช่ือมัน่มากท่ีสุดต่อการมี
พฤติกรรมก้าวร้าว และขดัขืนของผูถู้กกล่าวหาว่าเป็นผีปอบ  จาํนวน  203  คน  คิดเป็นร้อยละ  
53.70  ของกลุ่มตวัอย่างทั้ งหมด  รองลงมาได้แก่  การลดปฏิสัมพนัธ์สัมพนัธ์กับสังคมลงไป  
จาํนวน  166  คน  คิดเป็นร้อยละ  43.92  ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด   
 และผลรวมค่าความเช่ือมัน่ของการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมถาวรแบบรุนแรงของระดบัมาก  
และมากท่ีสุด   ซ่ึงชาวบา้นส่วนใหญ่ให้ความเช่ือมัน่มากท่ีสุดต่อการงดปฏิสัมพนัธ์ร่วมกบัสังคม
แบบถาวร  จาํนวน  94  คน  คิดเป็นร้อยละ   24.87  ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด  รองลงมาไดแ้ก่  การ
มีพฤติกรรมหลบหนีไปจากสังคม  และการมีพฤติกรรมเปล่ียนแปลงไปอย่างผิดปกติ  จาํนวน  80  
และ  78  คิดเป็นร้อยละ  21.16  และ  20.63  ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด  ตามลาํดบั 
 

4.6  แนวทางการแก้ไขปัญหาเร่ืองผปีอบ 
 
 เม่ือเกิดเหตุการณ์เร่ืองผีปอบข้ึนในพื้นท่ีสังคมใดก็ตามความวุ่นวายจะเกิดข้ึนตามมาไม่
หยดุย ั้ง  ทั้งความหวาดกลวัต่อผีปอบจนไม่กลา้ท่ีจะออกไปทาํมาหากิน  ปัญหาความรุนแรงภายใน
สังคม  การทะเลาะววิาทระหวา่งผูถู้กกล่าวหาวา่เป็นผีปอบกบัคนอ่ืนๆ  การท่ีมีคนมีอาการคลา้ยถูก
ผปีอบเขา้สิงอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง  เป็ดไก่ลม้ตายและชาวบา้นก็มกักล่าวโทษผีปอบ  เป็นตน้  ดงันั้นการ
ท่ีจะระงบัเหตุการณ์วุ่นวายต่างๆ  ดงักล่าวไดน้ั้นตอ้งมีการจดัการกบัเร่ืองผีปอบ  วิญญาณผีปอบท่ี
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อาละวาดอยู่ในสังคม  และบุคคลท่ีถูกเช่ือว่าเป็นผีปอบอย่างเด็ดขาด  ซ่ึงในแต่ละพื้นท่ีอาจจะมี
ความแตกต่างกนัไปตามแต่วฒันธรรม  ประเพณี  และความเช่ือของแต่ละทอ้งถ่ิน  ซ่ึงสามารถ
จาํแนกออกได ้ 3 แนวทางวสําคญั คือ  1)  แนวทางการแก้ไขปัญหาของสังคม  2)  แนวทางการ
แก้ไขปัญหาของหน่วยงานราชการ  และ  3)  แนวทางการแก้ไขปัญหาของผูถู้กกล่าวหาว่าเป็น        
ผปีอบ  ดงัจะไดอ้ธิบายต่อไปน้ี 
 
 4.6.1   การแก้ไขปัญหาเร่ืองผปีอบโดยสังคม 
 เป็นแนวทางการแกไ้ขปัญหาของสังคมท่ีใช้เพื่อจดัการกบัเร่ืองราวผีปอบให้หมดไปจาก
สังคมของตน  ซ่ึงแนวทางของสังคมท่ีใชน้ั้นมีหลายวธีิการ  แต่หลกัสาํคญัในวธีิการนั้นมาจากความ
เช่ือของคนโบราณท่ีสืบทอดกนัมา  และอาศยัแนวคิดทางดา้นไสยศาสตร์เป็นหลกัการเพื่อแกไ้ข
ปัญหาท่ีเกิดข้ึน  ไม่วา่จะเป็นการนิมนตพ์ระ  และการเชิญหมอธรรม  (หมอผี)  มาทาํพิธีกรรมไล่ผี
ปอบ  ซ่ึงอาจจะมีพิธีกรรมประกอบต่างๆ  เช่น  การใชเ้ซียงขอ้ง-เซียงคอ้น  เพื่อเส่ียงทายและตามหา
ตวัผีปอบ  และยงัมีการใช้วิธีการขบัไล่บุคคลออกไปจากสังคมท่ีถือว่าเป็นวิธีการท่ีนิยมใช้กนัมา
ตั้งแต่อดีตของคนอีสานท่ีกระทาํต่อบุคคลท่ีเป็นผีปอบ  แต่ทว่าแนวทางการแก้ไขปัญหาของ
ชาวบา้นน้ีอาจจะเป็นชนวนปัญหาก่อให้เกิดปัญหาอ่ืนๆ  ตามมาให้แก่ชาวบา้นอีกทอดหน่ึง  ดงั
คาํพดูต่อไปน้ี 
 

 “เขากะพากนัไปเอาญาครูมาทาํพิธีมาขบัมาไล่ผีปอบล่ะบาดน้ี‛  (ชาวบา้น
ก็พากนัไปนิมนตพ์ระมาทาํพิธี  มาขบัไล่ผีปอบในหมู่บา้นล่ะทีน้ี)  (นามสมมติท่ี  
2  อาย ุ 47  ปี, 2557) 
 
 “ไทบา้นกะเอาพระมาทาํพิธีลีปอบนัน่แหล่ว  พระมาแต่ทางกาฬสินธ์ุพุน้‛  
(ชาวบ้านก็พากันไปนิมนต์พระมาทาํพิธีไล่จบัผีปอบนะสิทีน้ี  พระมาจากทาง
กาฬสินธ์ุโนน้)  (นามสมมติท่ี  4  อาย ุ 37  ปี, 2557) 
 
 “เอามาทั้งพระ  ทั้งหมอธรรม  แต่มาคนละเทือ  บ่ได้มาเทือเดียวเด้มา
หลายเทืออยู‛่  (อามาทั้งพระ  ทั้งหมอผ ี แต่มาคนละคร้ัง ไม่ไดม้าพร้อมกนันะ  มา
กนัหลายคร้ังอยูน่ะ)  (นามสมมติท่ี  5  อาย ุ 63  ปี, 2557) 
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 “ความเช่ือตอ้งระงบัดว้ยความเช่ือล่ะครับผมเช่ือจัง่ซัน่นั้นหนามยอกตอ้ง
เอาหนามบ่ง กะไปหาพระและหมอธรรมมาทาํพิธีล่ะครับ‛  (ความเช่ือตอ้งระงบั
ดว้ยความเช่ือล่ะครับ  ผมเช่ืออยา่งนั้น  หนามยอกตอ้งเอาหนามบ่ง  ก็ไดไ้ปนิมนต์
พระ  และหาหมอผมีาทาํพิธีล่ะครับ)  (นามสมมติท่ี  6  อาย ุ 56  ปี, 2557) 
 
 “กะเลยนิมนตพ์ระคุณเจา้เขา้มาพิจารณาเบ่ิงเพิ่นกะบอกวา่ในหมู่บา้นมีผี
ปอบ  กะเลยไดนิ้มนต์เพิ่นเขา้มาประกอบพิธีกรรมไล่ผีปอบเลยล่ะครับ‛  (ก็เลย
นิมนต์พระมาพิจารณาเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน  พระท่านก็บอกว่าในหมู่บา้นมีผีปอบ  
ทางชาวบา้นก็เลยนิมนต์ท่านเขา้ทาํพิธีจบัผีปอบต่อเลยครับ)  (นามสมมติท่ี  22  
อาย ุ 47  ปี, 2557) 
 
 “ไปเอาพระมาส่องเบ่ิงวา่มนัเป็นแนวใด๋เพิ่นกะบอกวา่เป็นผีปอบ  กะเลย
ใหเ้พิ่นทาํพิธีต่อเลย‛  (ไปนิมนตพ์ระมาพิจารณาดู  วา่มนัเป็นอยา่งไรมนัเกิดอะไร
ข้ึนท่านก็บอกเลยว่ามนัมีผีปอบในหมู่บา้น  ก็เลยนิมนต์ท่านทาํพิธีจบัผีปอบต่อ)  
(นามสมมติท่ี  23  อาย ุ 55  ปี, 2557) 
 
  “เพิ่นกะเอ้ินประชุมม้ือนั้น  ไทบา้นกะวา่ให้ไปหาพระมาเฮ็ดผูใ้หญ่บา้น
กะเลยไดเ้อาพระมาปราบผีปอบนัน่ล่ะ‛  (ผูใ้หญ่บา้นก็เรียกประชุมล่ะครับวนันั้น  
ในท่ีประชุมชาวบา้นก็บอกวา่ให้ผูใ้หญ่บา้นไปหาพระมาทาํพิธี  ผูใ้หญ่บา้นก็เลย
ไดนิ้มนตพ์ระมาทาํพิธีปราบผปีอบน่ีล่ะ)  (นามสมมติท่ี  21  อาย ุ 48  ปี, 2557) 
 
 “ม้ือนั้นเพิ่นเอาพระมาไล่  ไดผ้ีปอบตั้ง  6 โตล่ะครับ‛  (วนันั้นไดนิ้มนต์
พระมาไล่จบัผปีอบไดต้ั้ง  6  ตวัล่ะครับ)  (นามสมมติ21  อาย ุ 48  ปี, 2557) 
 
 “กะมีการนิมนตพ์ระมาทาํพิธีไล่ผปีอบ  และก็ทาํพิธีกนับา้นล่ะครับ‛  (ก็มี
การนิมนต์พระมาทาํพิธีขบัไล่ผีปอบ  และทาํพิธีป้องกนัหมู่บา้นล่ะครับ)  (นาม
สมมติท่ี  19  อาย ุ 52  ปี, 2557) 
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 “เอาพระมาจากบา้นดอนสมบูรณ์ล่ะ มาเฮ็ด ไทบา้นก็ซาํบายใจข้ึน‛  (ไป
นิมนตพ์ระมาจากบา้นดอนสมบูรณ์ครับ  เป็นผูม้าทาํพิธีป้องกนัหมู่บา้นพอทาํแลว้
ชาวบา้นก็สบายใจข้ึน)  (นามสมมติท่ี  19  อาย ุ 52  ปี, 2557) 
 
 “มนตพ์ระมาคบั  มาไล่ ละกะกนัพร้อม  บ่ใหผ้ปีอบเขา้มาไดอี้ก‛  (นิมนต์
พระมาไล่ผีปอบครับ  และก็ทาํพิธีป้องกนัหมู่บา้นดว้ย  เพื่อไม่ให้ผีปอบเขา้มาใน
หมู่บา้นไดอี้ก) (นามสมมติท่ี  20  อาย ุ 57  ปี, 2557) 
 
 “พอเอาพระมาทาํพิธีล่ะ  เร่ืองมนักะเงียบไป‛  (พอนิมนตพ์ระมาทาํพิธี
เร่ืองผปีอบก็เลยเงียบไปเลย) (นามสมมติท่ี  20  อาย ุ 57  ปี, 2557) 
 
 “บาดน้ีพอฮอดเดือนหกกะเลยพากนัเอาบุญบา้น  บุญซะฮะบา้น  เอาบุญ
ใหญ่เลยล่ะชาํระแนวบ่ดีออกไป ชาํระเทิงคนเทิงผีพุน้ล่ะ”  (คราวน้ีพอถึงเดือนหก
ก็เลยพากนัเอาบุญบา้น  ‚บุญซาํฮะบา้น‛ เอาบุญใหญ่เป็นการชาํระบา้นในส่ิงท่ีไม่
ดีมนัก็หมดเพราะเป็นการชาํระ ชาํระทั้งคนชาํระทั้งผ)ี  (นามสมมติท่ี  9  อายุ  57  
ปี, 2557) 
 “รอบสองบ่ไดเ้อาพระมาเดเ้อาหมอธรรมมาเขาก็มาเป็นทีมมา  4  คน‛  
(รอบท่ีสองไม่ไดเ้อาพระมานะแต่เอาหมอธรรม  หมอผีมา  เขามากนัเป็นทีม  4  
คน) (นามสมมติท่ี  2  อาย ุ 47  ปี, 2557) 
 
 “เอามาทั้งพระ  ทั้งหมอธรรม  แต่มาคนละเทือ  บ่ได้มาเทือเดียวเด้มา
หลายเทืออยู‛่  (อามาทั้งพระ  ทั้งหมอผ ี แต่มาคนละคร้ัง ไม่ไดม้าพร้อมกนันะ  มา
กนัหลายคร้ังอยูน่ะ)  (นามสมมติท่ี  5  อาย ุ 63  ปี, 2557) 
 
 “ความเช่ือตอ้งระงบัดว้ยความเช่ือล่ะครับผมเช่ือจัง่ซัน่นั้นหนามยอกตอ้ง
เอาหนามบ่ง กะไปหาพระและหมอธรรมมาทาํพิธีล่ะครับ‛  (ความเช่ือตอ้งระงบั
ดว้ยความเช่ือล่ะครับ  ผมเช่ืออยา่งนั้น  หนามยอกตอ้งเอาหนามบ่ง  ก็ไดไ้ปนิมนต์
พระ  และหาหมอผมีาทาํพิธีล่ะครับ)  (นามสมมติท่ี  6 อาย ุ 56  ปี, 2557) 
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 “หมอเพิ่นก็มาบอกผมวา่  ถา้เอาคาถาผกูไวม้นัสิออกไปใสบ่ได ้ มนัสิกิน
เจา้ของเอง  ละก็สิตายไปพร้อมกนัเลย  เพิ่นวา่อยูไ่ด ้บ่เกิน  2 ปี  แต่ยาย  ท.  (นาม
สมมติ)  เพิ่นอยูไ่ดบ้่เถิงปีกะตาย‛  (หมอผแีกก็บอกผมไวก่้อนหนา้น้ีแลว้วา่  ถา้เอา
คาถาผกูผีปอบไวใ้นตวัเจา้ของมนัจะออกไปไหนไม่ได ้ มนัก็จะหนัมากินเจา้ของ
มนัเอง  และสุดทา้ยก็ตายไปพร้อมกนั  แลว้หมอผีก็ยงับอกอีกวา่ถา้ทาํแบบน้ีคนท่ี
เป็นผีปอบจะอยูไ่ดไ้ม่เกิน  2  ปี  แต่น่ียาย  ท.  แกอยูไ่ดไ้ม่ถึงปีก็ตายแลว้)  (นาม
สมมติท่ี  16  อาย ุ 54  ปี, 2557) 
 
 “เขาก็พาไปหาอาจารย ์ฑ.  (นามสมมติ)  บา้นหลกัเหล่ียม-หนองขอน
เตรียมนั้นเพิ่นกะเก่งเดเ้พิ่นเอามีดโกนหัวเขาน่ะ  ผมน่ีโลนเบิดเลยผมผีปอบนั้น  
พอเฮ็ดแลว้มนักะคือเก่า  กะคนมนัไดเ้ป็นหยงั”  (เขาก็พาไปหาอาจารย ์ ฑ.  บา้น
หลกัเหล่ียม หนองขอนเตรียมโนน้  แกเป็นคนเก่ง  เป็นคนมีวิชา  สามารถเอามีด
โดนขดูท่ีหวัเขาของคนเป็นผปีอบ  แต่วา่ผมบนหวันะร่วงหมดเลย  แต่พอมาทาํกบั
เรามนัก็เหมือนเดิม  ก็คนมนัไม่ไดเ้ป็นอะไรน่ีนา)  (นามสมมติท่ี  1  อายุ  73  ปี, 
2557) 
 
 “ทีแรกไปประโคนชยั ไปหาอาจารยด์าํล่ะครับ  เพิ่นเป็นผูมี้วิชาอาคม  เก่ง
ทางปราบผีปอบตั้ว”  (ทีแรกก็ไปหาอาจารยด์าํท่ีประโคนชยัล่ะครับ  ท่านเป็นคน
ท่ีมีวิชาอาคม  และมีช่ือเสียงทางดา้นปราบผีปอบ)  (นามสมมติท่ี  6  อายุ  56  ปี, 
2557) 
 
 “ตามความคิดของไทบา้นกะคือวา่อยากให้ออกไปก่อน  ไปอยู่หม่องอ่ืน
สาก่อนคนัออกไปแลว้เร่ืองมนัเงียบกะแสดงวา่เจา้เป็นปอบอีหลี  คนัมนัยงับ่เงียบ
กะแสดงวา่บ่ไดเ้ป็นคือเขาเวา้ จัง่คืนมา”  (ตามความคิดของชาวบา้นก็คือวา่อยาก
ให้ออกไปเสียก่อนไปอยูท่ี่อ่ืนถา้เร่ืองมนัเงียบก็แสดงวา่คนท่ีถูกกล่าวหานั้นเป็นผี
ปอบจริงๆ  แต่ถ้ามนัไม่เงียบก็แสดงว่าไม่ได้เป็นผีปอบดังท่ีกล่าวหาแล้วค่อย
กลบัมา)  (นามสมมติท่ี  9  อาย ุ 57  ปี, 2557)  
 
 “ตอนนั้นเขากะว่าเลาเป็นผีปอบเนาะ ไทบา้นกะอยากให้เพิ่นหนีไปอยู่
หม่องอ่ืนเพื่อความสบายใจของไทบา้นพอ้ม  เขากะวา่ให้เลาไปเลากะไปเองเลย”   
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(ตอนนั้นแกโดนกล่าวหาว่าเป็นผีปอบนะชาวบา้นก็อยากให้แกออกไปอยู่ท่ีอ่ืน
เพื่อใหช้าวบา้นสบายใจเขาก็มาบอกใหแ้กออกไปแกก็ยอมไปเองนะ)  (นามสมมติ
ท่ี  16  อาย ุ 70  ปี, 2557) 
 
 “มีการไปบอกเลาตามท่ีไทบา้นเพิ่นเห็นควรกนันั้นล่ะ  ตามมติไทบา้นเขา
กะว่าบ่อยากให้แม่ใหญ่  ท.  (นามสมมติ)  กลบัมาบา้นน้ีอีก”  (มีการบอกกล่าว
ตามท่ีมติในท่ีประชุมของชาวบา้นว่าไม่อยากให้ยาย  ท.  แกกลบัมาอีก)  (นาม
สมมติท่ี  16  อาย ุ 70  ปี, 2557) 
 

 อน่ึงในเร่ืองการแก้ไขปัญเร่ืองผีปอบของสังคมในปัจจุบันนั้ น  พบว่ามีการพยายาม
สอดแทรกและใชเ้ร่ืองกฏหมายเขา้มาเก่ียวขอ้งเพื่อป้องกนัการกระทาํท่ีรุนแรงต่อกนั  และยงัมีการ
พยายามใชร้ะยะเวลาและการไม่รุกราน 
 

 “เร่ืองน้ีเวลาผมประชุมผมก็เนน้อยูใ่นเร่ืองกฎหมายและกะความเช่ือผมก็
บอกวา่เช่ือไดแ้ต่อยา่ไปฝังใจหลายอยา่ไรบกวนเพิ่นหลายยาย  บ.  นั้นถา้มนัจบไป
แล้วก็ให้มนัแล้วกนัไปผมก็บอกจัง่ซ้ีล่ะ‛  (เร่ืองน้ีเวลาผมประชุมก็เน้นอยู่
เหมือนกนัในเร่ืองกฎหมาย  แลก็เร่ืองความเช่ือผมก็ไดแ้นะนาํวา่เช่ือไดแ้ต่อยา่ฝัง
ใจมาก  อย่าไปรบกวนแกมากยาย  บ.  ถา้เร่ืองมนัจบไปแลว้ก็ให้มนัแลว้กนัไป)  
(นามสมมติท่ี  6  อาย ุ 56  ปี, 2557) 
 
 “หน่ึงเฮาบ่ไดไ้ปสร้างความเดือดร้อนให้ไผสองถือว่าทุกคนมีมติร่วมกนั
ประชุมแลว้ค่อยเฮ็ดแลว้เราก็บ่ไดไ้ปสร้างความเดือดร้อนให้เพิ่นนาํเฮาก็เฮ็ดอยูใ่น
ท่ีของเหมาะสมของเฮาต่างหาก‛  (หน่ึงเราไม่ไดไ้ปสร้างความเดือดร้อนให้ใคร  
สองถือว่าทุกคนมีมติร่วมกนัก่อนแลว้ค่อยลงมือทาํ  แลว้ก็ส่ิงท่ีเราทาํก็ไม่ไดไ้ป
สร้างความเดือดร้อนให้แก่ใคร  เราทาํก็ทาํอยู่ในเขตของความเหมาะสมของเรา
ต่างหาก)  (นามสมมติท่ี  6  อาย ุ 56  ปี, 2557) 
 
 “เฮาบ่ไปสนใจเร่ืองมนัก็เงียบไปเองดอกตอนน้ีเร่ืองมนัก็เงียบล่ะเดเ้พิ่นกะ
อยูดี่ซาํบายแลว้ไปวดัไปวาตามปกติบ่มีอีหยงักนัแลว้‛  (เราไม่ไปสนใจเร่ืองมนัก็
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เงียบไปเองหรอก  ตอนน้ีเร่ืองมนัก็เงียบไปแลว้นะ  แกก็อยูส่บายแลว้ไปวดัไปวา
ไดต้ามปกติ  ไม่มีอะไรแลว้)  (นามสมมติท่ี  8  อาย ุ 55  ปี, 2557) 
   

ตารางที ่ 4.30  ความเช่ือมัน่ต่อแนวทางการแกไ้ขปัญหาเร่ืองผปีอบ  โดยแนวทางของสังคม 
 

หมายเลข แทนค่า จ านวน (คน) ร้อยละ 
5 มากท่ีสุด 35 9.3 
4 มาก 160 42.3 
3 นอ้ย 108 28.6 
2 นอ้ยท่ีสุด 37 9.8 
1 ไม่เห็นดว้ย 38 10.1 

รวม  378 100.0 
 
 จากตารางท่ี  4.30  พบวา่ชาวบา้นส่วนใหญ่มีความเช่ือมัน่ต่อแนวทางการแกไ้ขปัญหาเร่ือง
ผปีอบ  โดยแนวทางของสังคมหรือของชาวบา้นเองในระดบัมาก  จาํนวน  160  คิดเป็นร้อยละ  42.3  
รองลงมาไดแ้ก่  ระดบันอ้ย  ไม่เห็นดว้ย  นอ้ยท่ีสุด  และมากท่ีสุด  จาํนวน  108, 38, 37  และ 35  
คิดเป็นร้อยละ  28.6, 10.1, 9.8  และ  9.3  ตามลาํดบั 
 
 4.6.2   การแก้ไขปัญหาเร่ืองผปีอบโดยผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นผปีอบ 
 เป็นแนวทางการแกไ้ขปัญหาของผูถู้กกล่าวหาวา่เป็นผีปอบท่ีพยายามอธิบายตวัเองแก่ผูค้น
ในสังคม  เพื่อให้สังคมไดเ้ขา้ใจวา่ตนเองไม่ไดเ้ป็นผีปอบอยา่งท่ีสังคมกล่าวหา  ซ่ึงอาจจะมีทั้งการ
ทาํตามในส่ิงท่ีสังคมเช่ือถือดว้ยแนวทางดา้นไสยศาสตร์  และการเขา้ไปพูดคุยกบัคนในสังคมท่ีมี
ความเขา้ใจว่าตนเองเป็นผีปอบได้มีความเข้าใจอย่างถูกตอ้ง  บางกรณีอาจจะมีการเรียกร้องให้
หน่วยงานอ่ืนเขา้มาช่วยเหลือเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรม  ดงัคาํพดูต่อไปน้ี 
 

 “แม่ใหญ่กะไดย้า่งไปถามฮอดเฮือนเลยบกัผูม้นัเวา้วา่แม่ใหญ่ย่างไปใกล้
เฮือนเขาแลว้บกั  ร. (นามสมมติ)  เลยปวดหวั  ไปถามให้มนัรู้เร่ืองเลยวา่มนัเอามา
แต่ในมาเวา้”  (ยายเองก็ไดเ้ดินไปถามถึงบา้นคนท่ีกล่าวหาเลยนะ  เร่ืองท่ีว่าเห็น
ยายเดินไปใกลบ้ริเวณบา้นของเขา  แลว้นาย  ร.  เลยเกิดปวดหัว  เวียนหัว ยายน้ี
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เดินไปถามให้มนัรู้เร่ืองเลยว่ามนัเอาเร่ืองน้ีมากจากไหนมาพูด)  (นามสมมติท่ี  1  
อาย ุ 73  ปี, 2557) 
 
 “ฮ่วย....ถา้พวกมนับ่ยอมเลิกกล่าวหาแม่ใหญ่วา่จะเขา้ถึงผูว้า่เลยล่ะแต่บาด
น้ีทางหน่วยงานอาํเภอเขาออกมาซอยก่อนพระสงฆ์กะเข้ามาซอยเร่ืองมนัเลย
เงียบๆ ลง‛  (ถา้พวกเขาไม่ยอมเลิกกล่าวหาวา่ยายเป็นผปีอบนะ  คิดวา่จะเอาเร่ืองน้ี
ให้ถึงผูว้่าเลยล่ะ  แต่พอดีหน่วยงานทางอาํเภอเขาออกมาช่วยเหลือก่อน  ทาง
พระสงฆก์็เขา้มาช่วยเหลือเร่ืองมนัเลยเงียบๆ  ลงไป)  (นามสมมติท่ี  1  อายุ  73  ปี, 
2557) 
 
 “หลวงปู่ หงษเ์พิ่นมาทาํพิธีใหพ้อแต่เพิ่นมาเพิ่นกะฮูโ้ลกวา่มนับ่มีหยงั เพิ่น
เลยเอาแม่ใหญ่น้ีไปอยู่นาํ  เพิ่นให้บวชชีพราหมณ์แลว้กะสั่งไวว้่าบ่ให้เวา้ให้ปาก
กบัไผ  15  ม้ือ  15  คืน”  (หลวงปู่ หงษท์่านก็มาทาํพิธีใหพ้อท่านมาทาํท่านก็รู้วา่ไม่
มีอะไรท่านก็เอายายน้ีกลบัไปด้วยไปอยู่กบัท่านท่านบวชชีพราหมณ์ให้แล้วสั่ง
หา้มพดูหา้มคุย ตั้ง  15  วนั  15  คืน)  (นามสมมติท่ี 1 อาย ุ73 ปี, 2557) 
 
 “หลวงปู่ บุญนาค  ภูกระแต  เพิ่นอยู่ใกล้ๆ บา้นเฮาน่ีล่ะ  เพิ่นกะมาฮอด
เฮือนเลย  เพิ่นกะมานัง่อยูน่ี่คุยกบัญาติโยมพี่นอ้งทั้งหลายอยูน่ี่ เพิ่นกะวา่ ‘สูคนัสูสิ
มาว่าอี   ม. เป็นผีปอบ  ให้สูย่านบกัผูม้นัเวา้พุน้เดอ้’  เพิ่นกะว่าจัง่ซั่นเพิ่นว่า  ‘ถา้
มึงเป็นผปีอบอีหลี  มึงสิบ่มานัง่คุยกบักูไดจ้ัง่ซ้ีดอก’  เพิ่นวา่จัง่ซ้ีล่ะ‛  (หลวงปู่ บุญ
นาค  ภูกระแต  อยู่ใกล้ๆ  บา้นเราน่ีท่านก็มาถึงบา้นเลย  ท่านก็มานัง่อยู่ท่ีน่ีล่ะคุย
กบัญาติโยมพี่นอ้ง  ท่านพดูวา่  ถา้พวกแกจะมากล่าวหาวา่นาง  ม.  น่ีเป็นผีปอบ  ก็
ใหพ้วกแกกลวัคนท่ีมนัพูดมนักล่าวหาโนน้น่ะ  ท่านก็วา่อยา่งน้ี)  (นามสมมติท่ี  1 
อาย ุ73 ปี, 2557) 
 
 “บาดท่ีน้ีลุง  ก. (นามสมมติ)  เฮาน่ีล่ะ พาแม่ใหญ่ไปหาหลวงปู่ คาํ  บา้น
เสาเลา้  หลวงปู่ เพิ่นกะวา่  มนับ่ไดเ้ป็นหยงัดอก  มนัเป็นคนศีลคนธรรม  อย่าไป
หาเวา้หาวา่ใหม้นัไปทัว่ทีบ  บกัผูม้นัวา่นั้นล่ะมนัสิตายเอาเอง”  (คราวน้ีลุง ก.  เรา
น่ีล่ะเป็นคนพายายไปหาหลวงปู่ คาํ บา้นเสาเลา้ หลวงปู่ ท่านก็ว่า  “มนัไม่ไดเ้ป็น
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อะไร มนัเป็นคนมีศีลมีธรรม  อยา่พากนัไปพูดไปกล่าวหาให้มนั  คนท่ีพูดนั้นล่ะ
มนัจะตายเอง”  (นามสมมติท่ี  1 อาย ุ 73  ปี, 2557) 
 
  “กะเอาพระมาเฮ็ดฮอดเฮือนเลยเดพ้ระน่ะมาเป็นทีมเลย”  (ก็เอาพระมา
รักษาถึงบา้นเลยนะ  พระมาเป็นทีมเลยแหล่ะ) (นามสมมติท่ี  2  อาย ุ 45  ปี, 2557) 
 
  “เพิ่นกะเอาพระมาเฮ็ดอยู่เฮือนเพิ่นนั้น  มาหลายองค์เด้  มาหลายเทือ
พอ้ม” (แกก็ไปนิมนต์พระมาทาํพิธีท่ีบา้นแกเลยนะ  พระก็มาหลายรูป  และยงัมา
หลายคร้ังดว้ย)  (นามสมมติท่ี  4  อาย ุ 37  ปี, 2557) 
 
 “มีแต่พระใหญ่ๆ ตั้วมาเฮือนเพิ่นมาทาํพิธีอยู่ฮ ัน่  หมอธรรมกะมีมาอยู่”  
(มีแต่พระผูใ้หญ่ทั้งนั้นนะท่ีมาทาํพิธีท่ีบา้นแกน่ะ  มาทาํพิธีท่ีนัน่  ส่วนหมอผีก็มี
มาบา้งเหมือนกนั)  (นามสมมติท่ี  5  อาย ุ 63  ปี, 2557) 
 
 “ฉนัไปหาเบิดแลว้หมอทางใด๋  เขากะว่าบ่ไดเ้ป็นอีหยงั‛  (ฉันไปหามา
หมดแลว้ทางท่ีไหน  เขาก็วา่ฉนัไม่ไดเ้ป็นอะไร)  (นามสมมติท่ี 24  อายุ 63  ปี, 
2557)   
 
 “เพิ่นไปหาหมอทางอ่ืนกะไปของเพิ่นเองเพิ่นก็ไม่ให้ไผไปนาํดอกหมู่
ข่อยกะบ่ฮูด้อกวา่ไปหาหมอทางใด๋  ฮูแ้ต่วา่เพิ่นไปอยู‛่  (แกไปหาหมอท่ีอ่ืนแกก็
ไปเองนะ  แกไม่ให้ใครไปดว้ยหรอก  พวกฉนัเองก็ไม่รู้วา่แกไปหาหมอท่ีไหน  รู้
แต่วา่แกไปหาหมอท่ีอ่ืนอยู)่   (นามสมมติท่ี  7  อาย ุ 49  ปี, 2557) 
 
 “เลาสู้อยา่งคกัเลยล่ะครับป่ันจกัรายานรอบบา้นหมู่ 2-3  เลาไปเบิดเลยเด ้
ไปกบัผวัเพิ่นนัน่ล่ะก็ไปถามว่าไผเป็นคนเวา้คนวา่ไปสืบไปถามมาหมดขอแต่ได้
ยนิเพิ่นกน็าํไปด่าหมด‛  (แกสู้มากเลยล่ะครับ  ป่ันจกัรยานรอบบา้น  หมู่ 2-3  น่ีแก
ไปหมดเลยนะไปกบัสามีแกนั้นแหล่ะ  แกก็ไปถามวา่ใครเป็นคนพดูคนกล่าวหาวา่
แกเป็นผีปอบไปสืบมาหมดขอแต่ไดย้ินข่าว แกก็จะตามไปด่าให้หมดเลย)  (นาม
สมมติท่ี  6  อาย ุ 54  ปี, 2557) 
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 “ช่ืออาจารยด์าํอยู่ท่ีอาํเภอประโคนชยัผมกะบอกว่าถา้จัง่ซั่นกะให้เอารถ
ผมไปเลยม้ือนั้นไปหลายคนยายบ.  (นามสมมติ / ผูถู้กกล่าวหา)  ก็ไป เพิ่นไป
พิสูจน์ดว้ยโตเองเลย‛  (ช่ืออาจารยด์าํ  อยูที่อาํเภอประโคนชยั  ผมก็เลยบอกวา่ถา้
อยา่งนั้นเอารถผมไปเลย  วนันั้นก็ไปกนัหลายคนยาย  บ.  แกก็ไปเหมือนกนั  แก
ไปพิสูจน์ดว้ยตวัเองเลยวนันั้น)  (นามสมมติท่ี  6  อาย ุ 54  ปี, 2557) 
 
 “เขาใหเ้พิ่นหนีเพิ่นกะหนี  เพิ่นบ่สู้หยงัเลย  ยอมเบิดซุอยา่ง‛  (ชาวบา้นให้
แกออกไปจากหมู่บา้น  แกก็ยอมออกไปแต่โดยดี  แกไม่ยอมต่อสู้อะไรเลย  ยอม
หมดทุกอยา่ง)  (นามสมมติท่ี  12  อาย ุ 70  ปี, 2557) 
 
 “ลูกสาวของยาย  ท.  (นามสมมติ)  ต่างหากท่ีหาทนายมาแลว้ก็เขา้แจง้
ความสิดาํเนินคดีในขอ้หาประจานแม่เขาใหเ้ส่ือมเสียต่อสาธารณะทางชาวบา้นเอง
ก็ยินยอมท่ีจะชดใชค้่าเสียหายในตอนนั้นเป็นเงิน  15,000  บาท”  (นามสมมติท่ี  
16  อาย ุ 54  ปี, 2557) 
 
 “นั่นพ่อใหญ่นั้นกะเสีย  15,000  คือกัน  เลากะไปว่าปอบแม่ใหญ่  ท.  
(นามสมมติ) น่ีล่ะไปเขา้สิงเพิ่น  เขาก็เลยแจง้ความเรียกค่าเสียหายนาํเพิ่นซะ  เขา
วา่เพิ่นไปหม่ินประมาทแม่เขา‛  (ตาคนนั้นแกก็จ่ายไป  15,000  เหมือนกนั  เพราะ
แกไปพูดว่าผีปอบยาย  ท.  นั้นแหล่ะท่ีไปเขา้สิงแกทาํร้ายแก  เขาก็เลยแจง้ความ
เรียกค่าเสียหาย  เพราะเขาถือวา่แกไปหม่ินประมาทแม่ของเขานะ)  (นามสมมติท่ี  
16  อาย ุ 54  ปี, 2557) 
 
  “ลูกสาวของยายท.  เดล่้ะท่ีหาทนายมาแลว้ก็เขา้แจง้ความสิดาํเนินคดีใน
ขอ้หาประจานบุคคลอ่ืนให้เส่ือมเสียต่อสาธารณะชนทางไทบา้นกะยินยอมท่ีสิ
ชดใชค้่าเสียหายในตอนนั้น‛  (ก็ลูกสาวของยายทองต่างหากท่ีไปหาทนายความ
มาแล้วก็ เข้าแจ้งความดําเนินคดีในข้อหาประจานบุคคลอ่ืนให้เส่ือมเสียต่อ
สาธารณะชนทางชาวบา้นก็ยินยอมท่ีจะชดใชค้่าเสียหายให้นะในตอนนั้น)  (นาม
สมมติท่ี  15  อาย ุ 60  ปี, 2557) 
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  “นาง  ม.  เพิ่นไปเองของเพิ่นดอก  เพิ่นยา้ยกลบัไปอยูน่าํพ่อนาํแม่เพิ่นอยู่
บา้นอ่ืน เลากะเฮ็ดเพื่อความสบายใจของไทบา้นน่ีล่ะ”  (ส่วนนาง ม. (นามสมมติ)  
ก็มีความสมคัรใจท่ีจะยา้ยกลบัไปอยูก่บัพ่อแม่ของตนท่ีบา้นอ่ืนเพื่อความสบายใจ
ของชาวบา้น)  (นามสมมติท่ี  16  อาย ุ 54  ปี, 2557) 
 
 “เพิ่นยา้ยไปอยู่กบัพ่อกบัแม่เพิ่นตั้วบา้นนาอุดม  ใกล้ๆ  น่ีล่ะ  เพื่อความ
ปลอดภยัเพิ่นเอง  เพิ่นกะยา่นถืกคือแม่ใหญ่  ท.  (นามสมมติ)‛  (นาง  ม.  แกยา้ย
กลบัไปอยูก่บัพ่อกบัแม่แกนะท่ีบา้นนาอุดม  หมู่บา้นใกล้ๆ  น่ีล่ะแกก็ทาํเพื่อความ
ปลอดภยัของแกเองเหมือนกนั  เพราะแกก็กลวัชาวบา้นทาํกบัแกเหมือนท่ีทาํกบั
ยาย  ท.)  (นามสมมติท่ี  14  อาย ุ 45  ปี, 2557) 
 
 “กะมีแต่พิสูจน์ตามเช่ือน่ีล่ะผมก็ไปหาพระท่ีเขาว่าดงัๆ คนศรัทธาหลาย  
เพิ่นก็วา่ผมบ่ไดเ้ป็นหยงั‛  (ก็มีการพิสูจน์ตามความเช่ือล่ะครับ ผมก็ไปหาพระท่ี
เขาว่าดงัๆ คนศรัทธามากๆ พระท่านก็บอกว่าผมไม่ไดเ้ป็นอะไร)  (นามสมมติท่ี  
11  อาย ุ 65  ปี, 2557) 
 
 “พอผมไดย้นิเขาวา่จัง่ซัน่ผมก็นาํถึงท่ีเลยผมไปถามวา่ไผเป็นคนเวา้วา่เห็น
ผมลงมาโผล่หนา้เบ่ิงคนท่ีถืกผีเขา้อยูบ่า้นเขาแลว้ไผเห็นผมจอดรถลงมาแน่  แต่ก็
บ่มีผูใ้ด๋วา่เจา้ของเห็นจกัคนเดล่้ะครับ‛  (พอผมไดย้นิข่าวอยา่งนั้นผมก็ตามไปถึงท่ี
เลยล่ะครับ  ผมไปถามว่าใครเป็นคนพูดว่าเห็นผมเขา้โผล่หน้าเขา้ไปดูคนท่ีถูก      
ผีปอบเข้าสิง  แล้วใครเห็นผมจอดรถแล้วลงมาบ้าง  สุดทา้ยก็ไม่มีใครบอกว่า
ตวัเองเห็นสักคน)  (นามสมมติท่ี  11  อาย ุ 65  ปี, 2557) 
 
 “หลงัจากนั้นผมก็ไปแจง้ความกบัผูใ้หญ่บา้นไวเ้ป็นหลกัฐานวา่คนๆน้ีได้
กล่าวหาผมในทางท่ีบ่ดีหากมีเทือต่อไปผมสิแจง้ความกบัตาํรวจเลย‛  (หลงัจาก
นั้นผมก็ไดไ้ปแจง้ความไวก้บัผูใ้หญ่บา้นเพื่อเป็นหลกัฐานวา่นายคนน้ีไดก้ล่าวหา
ผมในทางท่ีเส่ือมเสียหากมีคร้ังต่อไปผมจะแจง้ดาํเนินคดีตามกฎหมายเลย)   (นาม
สมมติท่ี  11  อาย ุ 65  ปี, 2557) 
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ตารางที ่ 4.31  แนวทางการแกไ้ขปัญหาเร่ืองผปีอบ  โดยแนวทางของผูถู้กกล่าวหาวา่เป็นผปีอบ 
 

หมายเลข แทนค่า จ านวน (คน) ร้อยละ 
5 มากท่ีสุด 37 9.8 
4 มาก 119 31.5 
3 นอ้ย 100 26.5 
2 นอ้ยท่ีสุด 17 18.8 
1 ไมเ่ห็นดว้ย 51 13.5 

รวม  378 100.0 

 
 จากตารางท่ี  4.31  พบวา่ชาวบา้นส่วนใหญ่มีความเช่ือมัน่ต่อแนวทางการแกไ้ขปัญหาเร่ือง
ผปีอบ  โดยแนวทางของผูถู้กกล่าวหาวา่เป็นผีปอบในระดบัมาก  จาํนวน  119  คิดเป็นร้อยละ  31.5  
รองลงมาไดแ้ก่ ระดบัน้อย  ไม่เห็นดว้ย  มากท่ีสุด  และนอ้ยท่ีสุด  จาํนวน  100, 51, 37  และ  17  
คิดเป็นร้อยละ  26.5, 18.8, 13.5  และ  9.8  ตามลาํดบั 
 
 4.6.3   การแก้ไขปัญหาเร่ืองผปีอบโดยหน่วยงานราชการ 
 เป็นแนวทางการแกไ้ขปัญหาของหน่วยงานราชการท่ีเขา้มาช่วยเหลือสังคมในการแกไ้ข
ปัญหาเร่ืองผีปอบ  ซ่ึงหน่วยงานราชการท่ีเขา้มานั้นอาจจะมีหลายหน่วยงานและแต่ละหน่วยงานก็
จะเขา้มาอธิบายให้คนในสังคมมีความรู้และความเขา้ใจตามองคค์วามรู้ของหน่วยงานของตนเองท่ี
รับผดิชอบ  เช่น  หน่วยงานปกครองอาํเภอ  หน่วยงานวฒันธรรมอาํเภอ  หน่วยงานดา้นสาธารณสุข  
โรงพยาบาล  เป็นตน้  ซ่ึงถือว่าเป็นแนวทางใหม่ท่ีเขา้มามีบทบาทในการแกไ้ขปัญหาเร่ืองผีปอบท่ี
เกิดข้ึนในปัจจุบนั  ดงัคาํพดูต่อไปน้ี 
 

 “นายอาํเภอเพิ่นกะวา่เพิ่นบ่เช่ือดอกวา่สิมีคนเป็นปอบพระเพิ่นก็บอกแลว้
วา่  ‚ถา้เป็นปอบกะคือสิเป็นผูอ่ื้นแต่คนผูน้ี้บ่ไดห้ยงัเป็นเพิ่นเป็นคนดีๆปกติน่ีล่ะ‛   
(นายอาํเภอท่านก็บอกว่าท่านเองก็ไม่เช่ือหรอกว่าจะมีคนเป็นผีปอบ  พระท่านก็
บอกแลว้วา่ถา้มีคนเป็นผีปอบจริงก็คงเป็นคนอ่ืน  แต่คนๆ  น้ีไม่ไดเ้ป็นอะไรแกก็
เป็นคนดีๆ  ปกติ)  (นามสมมติท่ี  1  อาย ุ 73  ปี, 2557)  
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 “มีทางอาํเภอออกมาเขาก็ออกมาถามหาว่า  ‚ไผเป็นคนฮูค้นเห็นว่ามีผี
ปอบมนัเป็นจัง่ใด๋จัง่ได้มากล่าวหาว่าแม่ใหญ่  ม. (ผูถู้กกล่าวหา)  เป็นผีปอบ‛        
(ทางอาํเภอเขาก็ออกมา  เขาออกมาถามวา่ใครเป็นคนท่ีรู้เห็นเร่ืองราวผีปอบ  เป็น
อะไรกนัถึงได้มากล่าวหาว่ายาย  ม.  เป็นผีปอบ)  (นามสมมติท่ี  1  อายุ  73  ปี, 
2557) 
 
 “ตั้งแต่ก้ีมนัมีช่องไอทีวีมาทาํข่าวออกโทรทศัน์นาํ  เขามาทาํข่าวหลงัจาก
นั้น  ส่ีหา้ม้ือเขาก็พาไปออกรายการทีวีอยูก่รุงเทพพุน้น่ะ‛  (สมยัก่อนมีช่อง ไอทีว ี
มาทาํข่าวออกรายการโทรทศัน์ดว้ย  เขาออกมาทาํข่าว  หลงัจากนั้นส่ีห้าวนัเขาก็
พาไปออกรายการทีวอียูก่รุงเทพ)  (นามสมมติท่ี  1  อาย ุ 73  ปี, 2557) 
 
 “เจา้นายทางอาํเภอเพิ่นก็บอกวา่มนัเป็นเร่ืองเสียหายเขากะเขา้มาถามวา่ไผ
เป็นคนรู้เห็นในเร่ืองผีปอบสุดทา้ยแลว้บ่มีใครรู้เห็นจกัคน‛  (ผูใ้หญ่ทางอาํเภอ
ท่านก็ออกมาบอกวา่การกล่าวหากนัแบบน้ีมนัเป็นเร่ืองเสียหาย  ท่านก็ออกาถามดู
ว่ามีใครเป็นคนรู้เห็นเร่ืองราวผีปอบน้ี  สุดทา้ยก็ไม่มีใครบอกว่าตวัเองรู้สักคน)  
(นามสมมติท่ี  1  อาย ุ 73  ปี, 2557) 
 
 “ทางอาํเภอเขาก็บอกว่าไดย้ินมาหลายปีแลว้เป็นจัง่ใด๋คือจัง่อยากไปเวา้
กล่าวหาแม่ใหญ่ ม. (ช่ือผูถู้กกล่าวหา)  ปานนั้นเขาก็มาถามวา่มีเร่ืองผิดใจอีหยงักนั
อยูบ่่‛   แม่ใหญ่ก็บอกวา่  ‚มีอยูท่ี่ผิดใจกนั‛  ก็เลยเวา้ให้เพิ่นฟัง‛  (ทางอาํเภอเขาก็
ออกมา  เขาบอกว่าไดย้ินมานานหลายปีแลว้  ทาํไมถึงชอบไปกล่าวหาวา่ยาย  ม.  
เป็นผีปอบขนาดนั้น  เขาก็มาถามว่ามีเร่ืองผิดใจทะเลาะกนัหรือเปล่า  ยายเองก็
บอกวา่มนัก็มีอยูเ่ร่ืองท่ีผดิใจกนัก็เลยไดเ้ล่าใหเ้ขาฟัง)  (นามสมมติท่ี  1  อายุ  73 ปี, 
2557) 
 
 “ตํารวจเขากะบอกว่ามาคุ้มครองแม่ใหญ่น่ีล่ะพวกตํารวจเขาฮู ้จ ัก
พฤติกรรมพวกนั้นเขาบอกวา่พวกนั้นมนัมีพฤติกรรมข่มขู่‛  (ตาํรวจเขาก็ออกมา  
เขาบอกวา่มาคุม้ครองยายน่ีแหล่ะ  เพราะตาํรวจเขารู้จกัพฤติกรรมของพวกนั้นดีวา่
มีการข่มขู่)  (นามสมมติท่ี  1  อาย ุ 73  ปี, 2557) 
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 “หมอบ่ได้มาแต่แม่ใหญ่ออกไปหาเขาเองไปตรวจร่างกายโรงพยาบาล
รวมแพทยส์ารคามพุน้แลว้ก็เอาเอกสารมายืนยนัเขา‛  (หมอไม่ไดม้า  แต่ยาย
ออกไปหาหมอเอง  ไปตรวจร่างกายท่ีโรงพยาบาลรวมแพทยม์หาสรคามโน้น  
แลว้เอาเอกสารมายนืยนัเขา) (นามสมมติท่ี  1  อาย ุ 73  ปี, 2557) 
 
 “ออกมาทางอาํเภอก็ออกมาปลดัอาํเภอมาปลดัเทศบาลก็มาผูก้าํกบัก็มา
นกัข่าวไอทีวกี็มา”  (นามสมมติท่ี  2  อาย ุ 47  ปี, 2557) 
 
 “ตอนเร่ืองมนัฮอ้นๆ ตาํรวจตอ้งมาเฝ้าเฮือนนาํซุม้ือเลยเด‛้  (ตอนท่ีเร่ือง
มนัร้อนๆ ตาํรวจน่ีออกมานอนเฝ้าบา้นดว้ยทุกวนัเลยนะ)   (นามสมมติท่ี  2  อาย ุ 
47  ปี, 2557) 
 
 “จนไดต้าํรวจมานอนเฝ้าเฮือนเลาตั้งหลายม้ือ  ตอนท่ีเป็นเร่ืองเป็นราวกนั
นั้น  โอ๋ยมนัรุนแรงคกัอีหลีเดเ้ด๋ียวน่ี”  (ถึงขั้นเอาตาํรวจมานอนเฝ้าบา้นแกตั้งหลาย
วนันะในตอนท่ีเป็นเร่ืองเป็นราวกนัอยู่ตอนนั้น  โห..เร่ืองน้ีมนัรุนแรงจริงๆ นะ)  
(นามสมมติท่ี  5  อาย ุ 63  ปี, 2557) 
 
 “นายอาํเภอเพิ่นกะวา่เร่ืองความเช่ือน้ีมนัห้ามกนับ่ไดม้นัจะห้ามกนัจัง่ใด๋
กะคนมนัเช่ือเบิดบ้านแม่นบ่แต่ว่าความเช่ือมนักะห้ามกนับ่ได้แต่อย่าไปสร้าง
ความเดือดร้อนให้แก่ผุอ่ื้นหรือครอบครัวใด๋ครอบครัวหน่ึง”  (นายอาํเภอท่านก็
บอกเร่ืองของความเช่ือมนัห้ามกนัไม่ได ้ มนัจะห้ามไดอ้ยา่งไรก็คนมนัเช่ือกนัทั้ง
หมู่บา้นใช่มั้ย  แต่ทว่าความเช่ือแมม้นัจะห้ามกนัไม่ไดแ้ต่ก็ไม่ควรไปสร้างความ
เดือดร้อนให้แก่ผูอ่ื้น  หรือครอบครัวใดครอบครัวอ่ืน)  (นามสมมติท่ี  6  อายุ  56 
ปี, 2557) 
 
 “ทางอาํเภอเพิ่นกะออกมาแนะนาํดา้นกฎหมายคือดา้นความเช่ือดา้นไสย
ศาสตร์ก็อย่าเอาไปทาํพิธีในอาณาบริเวณบ้านของเพิ่นให้เฮ็ดอยู่ในกรอบของ
คณะกรรมการหมู่บา้นพาทาํนั้นกะทาํไดอ้ยา่งเฮาสิไปหวา่นขา้วสารหรืออีหยงัใน
บา้นเขากะบ่ไดเ้ดม้นัผิดกฎหมายเดเ้พิ่นก็แนะนาํดา้นกฎหมายน่ีล่ะ”  (หน่วยงาน
ทางอาํเภอก็ออกมาแนะนาํในดา้นของกฎหมาย  คือในดา้นความเช่ือในดา้นไสย
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ศาสตร์ก็อย่าไปทาํในเขตบ้านของแกนะ  ให้ทาํอยู่ในขอบเขตของกรรมการ
หมู่บา้นพาทาํอยา่งนั้นก็สามารถทาํได ้ อยา่งจะไปหวา่นขา้วสาร  หรือทาํอยา่งอ่ืน
ในบ้านของแกก็ไม่ได้นะมันผิดกฎหมายด้วย  ท่านก็ออกมาแนะนําทางด้าน
กฎหมายใหฟั้งทางนายอาํเภอ) (นามสมมติท่ี  6  อาย ุ 56  ปี, 2557) 
 
 “ในส่วนของโรงพยาบาลเขาก็มีการแยกเป็นกรณีคนป่วยคือคนป่วยทั้ง  9  
คนท่ีถืกผีปอบเขา้เพิ่นกะวา่ให้ไปหาผม  (ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลกล่าว)  ผมสิบ่
คิดค่าใช้จ่ายอีหยงัทั้งส้ิน  ผอ. เพิ่นก็บอกจัง่ซ้ีถือว่าเป็นกรณีพิเศษผมก็พาไป‛     
(ในส่วนของโรงพยาบาลเขาก็มีการแยกประเภทของคนป่วยเป็นกรณีพิเศษทั้ง  9  
คนท่ีบอกวา่ถูกผีปอบเขา้สิง  ท่าน  ผอ. โรงพยาบาลท่านก็บอกวา่ให้ไปหาผมเลย
ผมจะไม่คิดค่าบริการใดๆ  ทั้งส้ิน  ผอ. ท่านก็บอกอยา่งน้ี)  (นามสมมติท่ี  6  อาย ุ 
56 ปี, 2557) 
 
 “จนรัฐมนตรีสาธารณสุขออกมาผมก็เวา้ใส่หน้าเลยว่า ผอ.โรงพยาบาล 
ไม่ฟันธงให้ลูกบา้นผมใสบายใจ‛  (จนรัฐมนตรีสาธารณสุขออกมา  ผมก็เลยพูด
ต่อหนา้ท่านรัฐมนตรีเลยวา่ผมไม่ค่อยพอใจ ผอ. โรงพยาบาล เพราะวา่ท่านไม่ฟัน
ธงใหลู้กบา้นผมสบายใจเลย)  (นามสมมติท่ี  6  อาย ุ 56  ปี, 2557) 
 
 “วฒันธรรมอาํเภอเขาก็ออกมาอธิบายเร่ืองความเช่ือน่ีล่ะครับวา่บ่อยากให้
ไปยึดติดกบัความเช่ือหลายเกินไปถ้าสิเวา้ว่าเป็นผีปอบมนัก็บ่ได้เป็นกนัจกัคน
ดอก‛  (วฒันธรรมอาํเภอเขาก็ออกมาอธิบายเร่ืองราวเก่ียวกบัความเช่ือน่ีล่ะครับวา่
ไม่อยากให้ไปยึดติดกบัความเช่ือมากเกินไปถา้จะพูดวา่การเป็นผีปอบมนัก็ไม่ได้
เป็นกนัสักคนหรอกนะผปีอบนัน่)  (นามสมมติท่ี  6  อาย ุ 56  ปี, 2557) 
 
 “ผูพ้ิพากษาเองยามเพิ่นเวา้ต่อหน้าพี่น้องไทบา้นน่ีเพิ่นกะบอกว่ามนับ่มี
ดอกพี่นอ้งมนัไม่มีดอกผูใ้หญ่เร่ืองผีปอบอีหยงันั้นน่ะ‛  (ผูพ้ิพากษาเองเวลาท่าน
พูดต่อหน้าพี่น้องชาวบ้าน  ท่านก็บอกว่ามันไม่มีหรอกพี่น้อง  มันไม่มีหรอก
ผูใ้หญ่ เร่ืองผปีอบอะไรนัน่)  (นามสมมติท่ี  6  อาย ุ 56  ปี, 2557) 
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 “ส่วนเจา้คณะอาํเภอเพิ่นก็มาสอนเร่ืองความเช่ือ  และเร่ืองศาสนา  การ
รักษาศีลเพื่อป้องกนัพวกผปีอบมารบกวน” (นามสมมติท่ี  6  อาย ุ 56  ปี, 2557) 
 
 “มีแต่หมอทางโรงพยาบาลท่ีเขามาเจาะเอาเลือดยาย  ท.(นามสมมติ)  ไป
ตรวจเพราะทีมของหมอเขาบ่เช่ือเรืองน้ี‛  (มีหมอทางโรงพยาบาลออกมาเจาะเอา
เลือดนาง  ท.  (ผูถู้กกล่าวหาวา่เป็นผีปอบ) ไปตรวจ เพราะหมอเขาไม่มีความเช่ือ
ในเร่ืองพวกน้ี (เร่ืองผปีอบ))  (นามสมมติท่ี  16  อาย ุ 54  ปี, 2557) 
 
 “ตาํรวจกะออกมาน่ีล่ะมาตอนทา้ยๆ มาเจรจากนัเขาสิเรียกค่าเสียหายน่ีล่ะ
ครับ‛  (ตาํรวจก็เข้ามา  แต่มาตอนท้ายๆ มาเจรจากันตอนท่ีมีการเรียกร้อง
ค่าเสียหายกนัน่ีล่ะครับ)  (นามสมมติท่ี  16  อาย ุ 54  ปี, 2557) 
 
 “บ่มีจกัเทือหน่วยงานราชการ  มีแต่ไทบ้านเฮ็ดกันเอง”  (ไม่มีเลยนะ
หน่วยงานราชการ  เห็นมีแต่ชาวบา้นจดัการกนัเอง)  (นามสมมติท่ี  16  อายุ  54  ปี, 
2557) 
 
  “ก็เจา้คณะจงัหวดั  เจา้คณะอาํเภอสายธรรมยุติมา มาเคลียร์  ไทบา้นเขาก็
บ่ฟังแลว้  เหตุการณ์มนัรุนแรงไปหลายแลว้‛  (เจา้คณะจงัหวดั เจา้คณะอาํเภอของ
ฝ่ายธรรมยุติออกมาเคลียร์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนให้  แต่ชาวบ้านก็ไม่ฟังแล้ว  เพราะ
เหตุการณ์มนัรุนแรงไปมากแลว้)  (นามสมมติท่ี  10  อาย ุ 47  ปี, 2557) 

 
ตารางที ่ 4.32  แนวทางการแกไ้ขปัญหาเร่ืองผปีอบ  โดยแนวทางของหน่วยงานราชการ 
 

หมายเลข แทนค่า จ านวน (คน) ร้อยละ 
5 มากท่ีสุด 74 19.6 
4 มาก 119 31.5 
3 นอ้ย 56 14.8 
2 นอ้ยท่ีสุด 82 27.7 
1 ไม่เห็นดว้ย 47 12.4 

รวม  378 100.0 
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 จากตารางท่ี  4.32  พบวา่ชาวบา้นส่วนใหญ่มีความเช่ือมัน่ต่อแนวทางการแกไ้ขปัญหาเร่ือง
ผีปอบ  โดยแนวทางของหน่วยงานราชการในระดับมาก  จาํนวน  119  คิดเป็นร้อยละ  31.5  
รองลงมาไดแ้ก่  ระดบันอ้ยท่ีสุด  มากท่ีสุด  นอ้ย  และไม่เห็นดว้ย  จาํนวน  82, 74, 56  และ  47  คิด
เป็นร้อยละ  27.7, 19.6, 14.8  และ  12.4  ตามลาํดบั 
 
ตารางที ่ 4.33  สรุปเปรียบเทียบความเช่ือมัน่ต่อแนวทางการแกไ้ขปัญหาเร่ืองผปีอบ 
 

รายการ ความเช่ือมั่น 
(378) 

ร้อยละ  
(378 = 100%) 

      1.  แนวทางการแกไ้ขปัญหาของสังคม 195 51.59 
      2.  แนวทางการแกไ้ขปัญหาของหน่วยงานราชการ 193 51.06 
      3.  แนวทางการแกไ้ขปัญหาของผูท่ี้ถูกกล่าวหาวา่เป็น  
           ผปีอบ 

156 41.27 

 
 จากตารางท่ี  4.33  พบว่าค่าผลรวมของความเช่ือมัน่ต่อแนวทางการแกไ้ขปัญหาในระดบั
มากและมากท่ีสุด  ชาวบา้นส่วนใหญ่ให้ความเช่ือมัน่มากท่ีสุดต่อแนวทางการแก้ไขปัญหาของ
สังคม  จาํนวน  195  คน  คิดเป็นร้อยละ  51.59  ของผูต้อบแบบสอบถามั้งหมด  รองลงมาไดแ้ก่ 
แนวทางการแกไ้ขปัญหาของหน่วยงานราชการ  และแนวทางการแกไ้ขปัญหาของผูท่ี้ถูกกล่าวหาวา่
เป็นผีปอบ  จาํนวน  193  และ  156  คิดเป็นร้อยละ  51.06  และ  41.27  ของผูต้อบแบบสอบถาม
ทั้งหมด  ตามลาํดบั 
 

4.7  แนวทางการป้องกนัการกล่าวหาบุคคลให้เป็นผปีอบ 
  
 เป็นแนวทางท่ีชาวบา้นคิดว่าจะสามารถป้องกนัไม่ให้คนในสังคมเกิดการกล่าวหาบุคคล
อ่ืนในสังคมวา่เป็นผีปอบได ้ เพราะการเกิดเหตุการณ์ผีปอบในสังคมใดก็ยอ่มสร้างความวุน่วายให้
เกิดข้ึนแก่สังคมนั้นอย่างมากมาย  ยิ่งไปกว่านั้นหากสังคมใดเกิดมีการกล่าวหาบุคคลในสังคมว่า
เป็นผีปอบด้วยยิ่งจะทาํให้เกิดความวุ่นายและความแตกแยกของคนในสังคมมากยิ่งข้ึน  ซ่ึงจาก
งานวิจยัพบว่าบุคคลท่ีมีโอกาสช้ีนาํให้ชาวบา้นเกิดความสงสัย  หรือรู้ว่าใครเป็นผีปอบไดน้ั้นคือ
หมอธรรม  (หมอผ)ี  ตามตารางท่ี  4.34 
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ตารางที ่ 4.34  บุคคลช้ีนาํใหรู้้ถึงการท่ีมีคนเป็นผปีอบ 
 

รายการ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ผูมี้บทบาทสาํคญัในการช้ีนาํใหบุ้คคลอ่ืนวา่เป็นผปีอบ   
     หมอธรรม (หมอผ)ี 156 41.3 
     ผูท่ี้ถูกเช่ือวา่เป็นผปีอบ 81 21.4 
     ผูน้าํชุมชน 66 17.5 
     ชาวบา้น 46 12.2 
     ญาติพี่นอ้งผูท่ี้ถูกเช่ือวา่เป็นผปีอบ 27 7.1 
     พระสงฆ ์ 2 0.5 
 378 100.0 

 
 จากตารางท่ี  4.34  พบว่าชาวบา้นเช่ือว่าคนท่ีมีบทบาทในการช้ีนาํชาวบา้นให้รับรู้ถึงการ
เป็นผีปอบของบุคคลได้นั้ นคือ  หมอธรรม  หรือหมอผี  จ ํานวน  156   คิดเป็นร้อยละ  41.3  
รองลงมาไดแ้ก่  ตวัผูถู้กกล่าวหาวา่เป็นผีปอบเอง  ผูน้าํชุมชน  ชาวบา้น  ญาติพี่นอ้งผูถู้กกล่าวหาวา่
เป็นผีปอบ  และพระสงฆ ์ จาํนวน  81, 66, 46, และ  2  คิดเป็นร้อยละ  21.4, 17.5, 12.2, 7.1  และ  
0.5  ตามลาํดบั 
 ดงันั้นในแนวทางการป้องกนัการกล่าวหาว่าบุคคลวา่เป็นผีปอบนั้นจึงตอ้งควบคุมไปท่ีตวั
บุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์ทั้งหมด  ซ่ึงพบวา่มีอยู ่ 4  แนวทางดว้ยกนั  คือ  1)  ผูเ้ขา้มาทาํ
พิธีไม่ควรช้ีนาํใหช้าวบา้นสงสัยวา่ใครเป็นผปีอบ  2)  ผูน้าํชุมชนหรือบุคคลท่ีชาวบา้นนบัถือควรจะ
เขา้ไปพูดคุยเจรจากบัผูเ้ขา้มาทาํพิธีว่าไม่ควรไปกล่าวหาว่าใครเป็นผีปอบ  3)  หน่วยงานราชการ
ควรเขา้ช้ีแจงใหช้าวบา้นผอ่นคลายในเร่ืองผปีอบท่ีเกิดข้ึน  และ  4)  ชาวบา้นเองควรจะลดความเช่ือ
และปรับทศันคติในเร่ืองผปีอบลง  ซ่ึงจะไดอ้ธิบายดงัต่อไปน้ี 
 
 4.7.1   ผู้เข้ามาท าพธีิกรรมไม่ควรช้ีน า 
 เป็นแนวทางท่ีมุ่งไปท่ีตวัผูเ้ข้ามทาํพิธีกรรมไล่ผีปอบนั่นคือ  พระสงฆ์  และหมอธรรม  
(หมอผ)ี  ท่ีควรจะมีจิตสาํนึกในการไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่สังคมแห่งนั้นเพิ่มข้ึน  ดว้ยการ
ไปช้ีนําให้ชาวบ้านเกิดความสงสัยเคลือบแคลงใจต่อบุคคลในสังคมด้วยกันว่าใครเป็นผีปอบ  
เพราะเม่ือมีคนถูกกล่าวหาว่าเป็นผีปอบแล้วจะทาํให้สังคมเกิดความวุ่นวายมากยิ่งข้ึน  ดงัคาํพูด
ต่อไปน้ี 
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 “พระเพิ่นกะว่าผีปอบบ่มีเจา้ของ  มนัเป็นผีปอบเร่ร่อน‛  (พระท่านก็ได้
บอกวา่ผีปอบเหล่าน้ีเป็นผีปอบไม่มีเจา้ของ  เป็นผีปอบเร่ร่อน)  (นามสมมติท่ี  19  
อาย ุ 52  ปี, 2557) 
 
 “เจา้ของมนัตายไปโดนแลว้  มนัเลยเป็นผีเร่ร่อน บ่มีเจา้ของ‛  (เจา้ของ     
ผปีอบมนัตายไปนานแลว้มนัเลยกลายเป็นผเีร่ร่อนไม่มีเจา้ของหรอก)  (นามสมมติ
ท่ี  19  อาย ุ 52  ปี, 2557) 
 
 “พระเพิ่นบอกมนับ่มีเจา้ของ  สิมีจัง่ใด๋เจา้ของมนัตายพอแฮง‛  (พระท่าน
ก็บอกว่าผีปอบมนัไม่มีเจา้ของ  จะมีไดอ้ยา่งไรก็เจา้ของมนัตายไปแลว้)  (นาม
สมมติท่ี  20  อาย ุ 57  ปี, 2557) 
 
 “ตอ้งเป็นผูท้าํพิธีล่ะครับ  ท่ีสิแก้ไขเร่ืองน้ีได้  ตอ้งบ่ไปช้ีบอกว่าไผเป็น    
ผีปอบ  เพราะว่าสังคมสิวุ่นวายกวา่เก่า‛  (ตอ้งเป็นผูท้าํพิธีล่ะครับท่ีจะสามารถ
แกไ้ขปัญหาเร่ืองน้ีได ้ คือตอ้งไม่ไปช้ีหรือเจาะจงวา่บุคคลใดเป็นผีปอบเพราะว่า
จะทาํใหส้ังคมวุน่วายกวา่เดิม)  (นามสมมติท่ี  21  อาย ุ 48  ปี, 2557) 

 
ตารางที ่ 4.35  แนวทางการป้องกนัการกล่าวหาบุคคลใหเ้ป็นผปีอบ   โดยผูเ้ขา้มาทาํพิธีกรรมไม่ 
           ควรช้ีนาํใหช้าวบา้นสงสัยวา่ใครเป็นผปีอบ 
 

หมายเลข แทนค่า จ านวน (คน) ร้อยละ 
5 มากท่ีสุด 123 32.5 
4 มาก 151 39.9 
3 นอ้ย 40 10.6 
2 นอ้ยท่ีสุด 31 5.2 
1 แกไ้ขไม่ได ้ 33 8.7 

รวม  378 100.0 

 
 จากตารางท่ี  4.35  พบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่คิดว่าการป้องกันการกล่าวหาบุคคลให้
กลายเป็นผปีอบโดยการท่ีผูเ้ขา้มาทาํพิธีไม่ควรช้ีนาํให้ชาวบา้นเกิดความสงสัยวา่มีคนในสังคมเป็น
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ผีปอบนั้นอยู่ในระดับมาก  จาํนวน  151  คิดเป็นร้อยละ  39.9  รองลงมาได้แก่  ระดบัมากท่ีสุด  
นอ้ย  แกไ้ขไม่ได ้ และ  นอ้ยท่ีสุด  จาํนวน  123, 40, 33  และ  31  คิดเป็นร้อยละ  32.2, 10.6, 8.7  
และ  8.2  ตามลาํดบั 
 
 4.7.2  ผู้น าชุมชนควรเข้าไปบอกกล่าวแก่ผู้มาท าพธีิกรรม 
 เป็นแนวทางการป้องกนัการกล่าวหาบุคคลใหก้ลายเป็นผปีอบดว้ยการเนน้ย ํ้าไปท่ีตวับุคคล
ท่ีชาวบ้านให้ความเคารพนับถือในสังคมแห่งนั้ นเข้าไปพูดคุยทาํความเข้าใจกับผูท่ี้เข้ามาทํา
พิธีกรรมขบัไล่ผีปอบในสังคมขณะนั้นวา่ไม่ควรท่ีจะไปช้ีนาํหรือกล่าวหาบุคคลใดในสังคมวา่เป็น  
ผปีอบซ่ึงอาจจะเป็นชนวนก่อใหเ้กิดความวุน่วายในสังคมตามมา  ดงัคาํพดูต่อไปน้ี 
 

 “ผมวา่ควรสิแม่นผูน้าํชุมชนพุน้เดไ้ปเวา้กบัผูม้าทาํพิธีนั้น  วา่บ่ควรไปเวา้
วา่ไผเป็นปอบบ่ซั่นมัน่บ่แลว้เด”้  (ผมคิดวา่ควรจะเป็นผูน้าํชุมชนนะท่ีควรจะเขา้
ไปพดูคุยกบัคนท่ีเขา้มาทาํพิธี  วา่ไม่ควรไปกล่าวหาวา่ใครเป็นผีปอบ  ไม่อยา่งนั้น
เร่ืองมนัไม่จบนะ)  (นามสมมติท่ี  22  อาย ุ 47  ปี, 2557) 
 
 “คนท่ีไทบา้นนบัถือล่ะครับท่ีจะมาเวา้กบัไทบ่านละกะคนมาทาํพิธี เพื่อบ่
ให้เร่ืองมนับานปลายไป  ผมคึดว่าแนวน้ี”  (ก็คนท่ีชาวบา้นให้ความเคารพนบัถือ
ล่ะครับท่ีจะเขา้ไปพดูคุยกบัชาวบา้น  และคนท่ีเขา้มาทาํพิธีเพื่อไม่ให้เร่ืองมนับาน
ปลาย)  (นามสมมติท่ี  21  อาย ุ 48  ปี, 2557) 

 
ตารางที ่ 4.36  แนวทางการป้องกนัการกล่าวหาบุคคลใหเ้ป็นผปีอบ   โดยผูน้าํชุมชนควรเขา้มาทาํ 
           พิธีกรรมถึงการไม่ควรช้ีนาํใหช้าวบา้นสงสัยวา่ใครเป็นผปีอบ 
 

หมายเลข แทนค่า จ านวน (คน) ร้อยละ 
5 มากท่ีสุด 74 16.6 
4 มาก 150 39.7 
3 นอ้ย 57 15.1 
2 นอ้ยท่ีสุด 50 13.2 
1 แกไ้ขไม่ได ้ 47 12.4 

รวม  378 100.0 
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 จากตารางท่ี  4.36  พบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่คิดว่าการป้องกันการกล่าวหาบุคคลให้
กลายเป็นผีปอบโดยการท่ีผูน้าํชุมชน  หรือบุคคลท่ีสังคมให้ความเคารพนับถือควรเขา้ไปพูดคุย
เจรจากบับุคคลท่ีเขา้มาทาํพิธีกรรมถึงการไม่ควรไปช้ีนาํหรือกล่าวหาว่าใครเป็นผีปอบนั้นอยู่ใน
ระดบัมาก  จาํนวน  150  คิดเป็นร้อยละ  39.7  รองลงมาไดแ้ก่  ระดบัมากท่ีสุด  น้อย  น้อยท่ีสุด  
และแกไ้ขไม่ได้  จาํนวน  74, 57, 50  และ  47  คิดเป็นร้อยละ  16.6, 15.1, 13.2  และ  12.4  
ตามลาํดบั 
 
 4.7.3  หน่วยงานราชการควรเข้ามาแนะน าคนในสังคม 
 เป็นแนวทางการป้องกนัการกล่าวหาบุคคลให้กลายเป็นผีปอบโดยอาศยัหน่วยงานราชการ
ต่างๆ  ท่ีอยูใ่นพื้นท่ีให้ เขา้มาช่วยเหลือสังคมโดยการแนะนาํให้ความรู้แก่คนในสังคมดว้ยความรู้
สมยัใหม่  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ชาวบา้นเกิดไม่ไปยึดติดกบัความเช่ือเร่ืองผีปอบ  และคนเป็น  
ผีปอบให้มากท่ีสุด  และโน้มน้าวจิตใจชาวบ้านให้ผ่อนคลายต่อเหตุการณ์ความวุ่นวายในเร่ือง        
ผปีอบท่ีเกิดข้ึนลงไป  ดงัคาํพดูต่อไปน้ี 
 

 “ควรสิแนะนําให้ไทบ้านมีความรู้ในเร่ืองวิชาการหลายกว่าน้ี  ให้
หน่วยงานราชการช่วยเหลือล่ะครับ‛  (ควรจะแนะนาํความรู้ด้านวิชาการให้
ชาวบา้นมากน้ี  ให้หน่วยงานราชการออกมาช่วยเหลือด้วย)  (นามสมมติท่ี  22  
อาย ุ 47  ปี, 2557) 

 
ตารางที่  4.37  แนวทางการป้องกนัการกล่าวหาบุคคลให้เป็นผีปอบ   โดยให้หน่วยงานราชการเขา้
           มาใหค้วามรู้กบัคนในสังคม 
 

หมายเลข แทนค่า จ านวน (คน) ร้อยละ 
5 มากท่ีสุด 81 21.4 
4 มาก 107 28.3 
3 นอ้ย 85 22.5 
2 นอ้ยท่ีสุด 78 20.6 
1 แกไ้ขไม่ได ้ 27 7.1 

รวม  378 100.0 
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 จากตารางท่ี  4.37  พบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่คิดว่าการป้องกันการกล่าวหาบุคคลให้
กลายเป็นผปีอบโดยใหห้น่วยงานราชการเขา้มาแนะนาํให้ความรู้แก่คนในสังคมเพื่อผอ่นคลายเร่ือง
ผปีอบในระดบัมาก  จาํนวน  107  คิดเป็นร้อยละ  28.3  รองลงมาไดแ้ก่  ระดบัระดบันอ้ย  มากท่ีสุด  
นอ้ยท่ีสุด  และแกไ้ขไม่ได ้ จาํนวน  85, 81, 78  และ  27  คิดเป็นร้อยละ  22.5, 21.4, 20.6  และ  7.1  
ตามลาํดบั 
 
 4.7.4  ชาวบ้านควรลดทศันคติความเช่ือเร่ืองผปีอบลงไป 
 เป็นแนวทางการป้องกนัการกล่าวหาบุคคลให้เป็นผีปอบโดยเน้นย ํ้าไปท่ีตวัชาวบา้นใน
สังคม  ท่ีควรจะปรับลดทศันคติความเช่ือเร่ืองผีปอบลงไป  เพื่อท่ีจะผ่อนคลาย ความเครียดและ
ความหวาดกลวัต่อเร่ืองผีปอบท่ีเกิดข้ึนในขณะนั้นได ้  เพราะปัจจุบนัชาวบา้นส่วนหน่ึงท่ีไม่ไดมี้
ความเช่ือเร่ืองผีปอบแลว้จึงมองวา่หากสังคมจะลดความวุน่วายและป้องกนัไม่ให้เกิดการกล่าวหา
บุคคลว่าเป็นผีปอบไดน้ั้นชาวบา้นตอ้งจดัการกบัความเช่ือของตนเองให้พอดีและไม่ควรไปยึดติด
กบัความเช่ือท่ีงมงายมากนกั  ดงัคาํพดูต่อไปน้ี 
 

 “ไทบา้นกะบ่ควรงมงายในเร่ืองพวกน้ีหลาย  ถา้บ่ไปหมกมุ่นกบัมนัหลาย  
กะสิบ่ได้ไปว่าผูใ้ด๋เป็นผีปอบดอกครับ”  (ชาวบ้านเองก็ไม่ควรงมงายกบัเร่ือง
เหล่าน้ีมากนกั  คือถา้ไม่ไปหมกมุ่นกบัเร่ืองน้ีมาก  ก็คงจะไม่มีการไปกล่าวใครวา่
เป็นผปีอบหรอกครับ)  (นามสมมติท่ี  23  อาย ุ 55 ปี, 2557) 
 
 “ไทบา้นเฮากะบ่ควรไปเช่ือหลายดอกครับ  บางเทือโลกเขากะไปไกล
แลว้ เฮาสิมางมแต่นาํแนวหมู่น้ีหลายกะสิบ่คือปานใด๋  (ชาวบา้นเองก็ไม่ควรท่ีจะ
ไปเช่ือเร่ืองพวกน้ีมากหรอกครับ  บางคร้ังโลกเขาก็ไปไกลมากแลว้เรายงัจะมางม
งายกบัเร่ืองพวกน้ีมากก็คงไม่ไหว)  (นามสมมติท่ี  23  อาย ุ 55 ปี, 2557) 

 
ตารางที ่ 4.38  แนวทางการป้องกนัการกล่าวหาบุคคลใหเ้ป็นผปีอบ   โดยใหห้น่วยงานราชการเขา้ 
           มาใหค้วามรู้กบัคนในสังคม 
 

หมายเลข แทนค่า จ านวน (คน) ร้อยละ 
5 มากท่ีสุด 39 10.3 
4 มาก 70 18.5 
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ตารางที ่ 4.38  (ต่อ) 
 

หมายเลข แทนค่า จ านวน (คน) ร้อยละ 
3 นอ้ย 97 25.7 
2 นอ้ยท่ีสุด 95 25.1 
1 แกไ้ขไม่ได ้ 77 20.4 

รวม  378 100 

 
 จากตารางท่ี  4.38  พบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่คิดว่าการป้องกันการกล่าวหาบุคคลให้
กลายเป็นผีปอบโดยให้ชาวบ้านต้องลดความเช่ือและทศันคติเก่ียวกับเร่ืองผีปอบในระดบัน้อย  
จาํนวน  97  คิดเป็นร้อยละ  25.7  รองลงมาไดแ้ก่  ระดบันอ้ยท่ีสุด  แกไ้ขไม่ได ้ มาก  และมากท่ีสุด  
จาํนวน  95, 77, 70  และ  39  คิดเป็นร้อยละ  25.1, 20.4, 18.5  และ  10.3   ตามลาํดบั 
 
ตารางที ่ 4.39  สรุปเปรียบเทียบความเช่ือมัน่ต่อแนวทางการป้องกนัการกล่าวหาบุคคลใหเ้ป็น          

           ผปีอบ 
 

รายการ ความเช่ือมั่น 
(378) 

ร้อยละ  
(378 = 100%) 

    1.  ผูท้าํพิธีกรรมไม่ควรช้ีนาํใหช้าวบา้นเกิดความสงสัย 274 72.49 
    2.  ผูน้าํชุมชนควรเขา้ไปพูดคุยกบัผูท่ี้เขา้มทาํพิธีก่อน 224 59.26 
    3.  หน่วยงานราชการควรเขา้ใหค้วามรู้แก่ชาวบา้น 188 49.74 
    4.  ชาวบา้นควรไม่ควรยดึติดกบัความเช่ือในเร่ืองของ   
         ผปีอบมาก 

109 28.84 

 
 จากตารางท่ี  4.39  พบวา่ผลรวมค่าความเช่ือมัน่ต่อแนวทางการป้องกนัการกล่าวให้บุคคล
วา่เป็นผีปอบในระดบัมากและมากท่ีสุดนั้น  ชาวบา้นส่วนใหญ่ให้ความเช่ือมัน่ต่อแนวทางท่ีผูท้าํ
พิธีกรรมไม่ควรช้ีนาํให้ชาวบา้นเกิดความสงสัยวา่ใครเป็นผีปอบ  จาํนวน  274  คน  คิดเป็นร้อยละ  
72.49  ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด  รองลงมาไดแ้ก่  การท่ีผูน้าํชุมชนควรเขา้ไปพูดคุยกบัผูท่ี้เขา้มาทาํ
พิธีก่อนเพื่อสร้างความเขา้ใจและไม่ไปช้ีนาํให้ชาวบา้นเกิดความสงสัยว่าใครเป็นผีปอบ  การท่ีให้
หน่วยงานราชการควรเขา้ให้ความรู้แก่ชาวบา้นเพื่อผอ่นคลายเร่ืองผีปอบ  และชาวบา้นควรไม่ควร
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ยึดติดกบัความเช่ือในเร่ืองของผีปอบมากเกินไป  จาํนวน  224, 188  และ  109  คน คิดเป็นร้อยละ  
59.26, 49.74  และ  28.84  ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด  ตามลาํดบั 
 

4.8   ผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากเหตุการณ์เร่ืองผปีอบ 
 
 เหตุการณ์เร่ืองผีปอบท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัเม่ือทาํการศึกษาอย่างละเอียดซ่ึง
พบว่าเหตุการณ์เร่ืองผีปอบได้สร้างความเสียหายแก่สังคมมากมาย  ทั้ งท่ีอิงจากความเช่ือของ
ชาวบา้น  เช่น  เป็ดไก่ลม้ตาย  คนเสียชีวิต  เพราะเช่ือวา่เป็นฝีมือของผีปอบทาํร้าย  และขอ้มูลเชิง
ประจกัษท่ี์พบเห็นไดท้ัว่ไป  เช่น  คนในสังคมเกิดความเดือดร้อนไม่กลา้ออกไปทาํมาหากินเพราะ
ความหวาดกลวั  คนในสังคมเกิดความแตกแยก  ชาวบา้นตอ้งสูญเสียเงินทองไปกบัการแกไ้ขปัญหา  
และการถูกสังคมใหญ่เบียดขบัให้เป็นคนชายขอบ  เป็นต้น  ซ่ึงส่ิงต่างๆ  เหล่าน้ีล้วนเกิดจาก
เหตุการณ์เร่ืองผีปอบเพียงอยา่งเดียว  ซ่ึงพบว่ามีอยู่  3  ดา้นดว้ยกนั  คือ  1)  ผลกระทบท่ีมีต่อการ
ดาํเนินชีวิตของคนในสังคม  2)  ผลกระทบท่ีมีผลต่อทรัพยสิ์น  และรายไดข้องครัวเรือน  และ  3)  
ผลกระทบท่ีมีต่อชีวติและร่างกาย  ดงัจะไดอ้ธิบายตอ่ไปน้ี 
 
 4.8.1  ผลกระทบต่อการด าเนินชีวติของคนในสังคม 
 เป็นผลกระทบท่ีเกิดจากเหตุการณ์ผีปอบท่ีมีผลต่อการดาํเนินชีวิตของคนในสังคมเป็น
สําคญั  ซ่ึงผลของการมีผีปอบในสังคมทาํให้ชาวบา้นตอ้งปรับเปล่ียนวิถีชีวิตใหม่เพื่อรับมือกบั
สภาพเหตุการณ์ความวุ่นวายท่ีเกิดข้ึน  อีกทั้งการปรับเปล่ียนวิถีแนวทางการดาํเนินชีวิตนั้นยงั
ก่อใหเ้กิดปัญหาอ่ืนๆ  ตามมามากมายแก่ชาวบา้นซ่ึงจะตอ้งแบกรับผลกระทบนั้นจนกวา่เร่ืองผีปอบ
จะถูกจดัการแกไ้ขให้หมดส้ินไปจากสังคม  อน่ึงชาวบา้นในสังคมท่ีมีผีปอบเองก็จะถูกสังคมใหญ่
มองวา่เป็นวา่เป็นความแตกต่างไปจากสังคมปกติ  และพยายามเบียดขบับุคคลในหมู่บา้นเหล่าน้ีให้
ตกไปอยูช่ายขอบของสังคมใหญ่ไปเพราะความเกลียด  และกลวัผีปอบท่ีอาละวาดอยูใ่นสังคมแห่ง
น้ี  ดงัคาํพดูต่อไปน้ี 
 

 “แต่ก้ีกะยา่นล่ะเนาะบ่กลา้เวา้กบัเพิ่นดอกแม่ใหญ่  ม.  นั้น” (เม่ือก็กลวันะ
สิ  ไม่กลา้พดูคุยกบัแกหรอกยาย  ม.  น่ะ)  (นามสมมติท่ี  4  อาย ุ 37  ปี, 2557) 
 
 “ฮ่วย..กลางคํ่ากลางคืนในตอนนั้นบ่ออกไปเลยล่ะ  คนไปไตก้บไตเ้ขียดน่ี
เงียบปานหยงั‛  (ตอนกลางคืนอยา่งน้ีไม่กลา้ออกไปไหนเลยล่ะ  คนท่ีเขาไปหากิน
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ตอนกลางคืนจบักบ  จบัเขียด  อย่างน้ีเงียบหมด)  (นามสมมติท่ี  4  อายุ  37  ปี, 
2557) 
 
 “ไปไฮ่ไปนากะคึดยา่นอยูย่ามไปผูเ้ดียวจัง่ซ้ี‛  (เวลาไปไร่ไปนาก็นึกกลวั
อยูน่ะถา้ไปคนเดียวอยา่งน้ี)  (นามสมมติท่ี  4  อาย ุ 37  ปี, 2557) 
 
 “บ่อยากเขา้ไปฮอดบา้นท่าเยี่ยมพุน้ล่ะช่วงนั้น‛  (ตอนนั้นแทบจะไม่อยาก
เขาไปบา้นท่าเยีย่มเลยล่ะ)  (นามสมมติท่ี  5  อาย ุ 63  ปี, 2557) 
 
 “ ยามไปใสมาใสคนัเห็นรถเพิ่นข่ีผา่นมา  ตอ้งหลบก่อนแต่ก้ี  เขา้ไปล้ีใน
ป่าออ้ยให้เพิ่นผา่นไปก่อนแลว้จัง่ค่อยออกมา‛  (เวลาไปไหนมาไหนถา้เห็นรถแก
ขบัผ่านมาต้องหลบก่อนนะแต่ก่อน  รอให้แกผ่านไปแล้วค่อยออกมา)  (นาม
สมมติท่ี  5  อาย ุ 63  ปี, 2557) 
 
  “มีคนต่างจงัหวดัมาเล่าให้ฟังเขาสิมานอนอยู่วดัวดั สินอนศาลากะยงั
นอนบ่ได ้เพราะวา่เขาเห็นหมาดาํตาแดงเขายา่น”  (มีคนต่างจงัหวดัเขามาเล่าให้ฟัง
วา่เขาจะมาขออาศยันอนวดั  นอนบนศาลาก็ยงันอนไม่ได ้ เพราะวา่เขาเห็นหมาดาํ
ตาแดงเขากลวั)  (นามสมมติท่ี  6  อาย ุ 56 ปี, 2557) 
 
 “แมแ้ต่พระกะยงัถืกเล่นเนาะ  จนวา่ไดย้า้ยกุฎีเขา้หากนั  แต่กะบ่แม่นกุฏิ
ใหญ่ดอก คือเพิ่นเฮ็ดกะต๊อบน้อยๆ  ไวไ้กลๆ กนั  พอตอนเร่ืองมนัหนกัข้ึนๆ กะ
ได้ไปยกกุฏิมารวมกนัอยู่ตีล่ะบาดน้ี  ได้เอามาตั้งอยู่ใกล้ๆ  กบักุฏิพระครูนั้น”        
(แมแ้ต่พระก็ยงัโดนเลยยงัไดย้า้ยกุฏิเขา้อยู่รวมกนัแต่ก็บ่แม่นกุฏิดอกคือเพิ่นเฮ็ด
เป็นกะต๊อบน้อยๆไวไ้กลๆพุน้ล่ะเอาไปเอามามนัอาละวาดหนกัข้ึนๆ ก็ไดใ้ห้คน
ไปยกมารวมๆ  ตั้งไวไ้กล้ๆ   กุฏิพระครูน่ีล่ะ)  (นามสมมติท่ี  6  อาย ุ 56  ปี, 2557) 
 
 “พวกวยัรุ่นน้ีบ่มีดอก ตอนนั้นสิมาย่างในเวลากลางคํ่ากลางคืน”  (พวก
วยัรุ่นอยา่งน้ีไม่มีหรอกท่ีจะมาเดินตอนกลางคํ่ากลางคืน) (นามสมมติท่ี  6  อายุ  56  
ปี, 2557) 
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 “เขากะเวา้กนัอยูว่า่  ‘บ่แม่นมนัข่ีคอมึงมาแลว้บ่ผีปอบนั้น’  อยา่งเห็นหนา้
ผมเขาก็ยงัฮูเ้ลย  เขายงัเวา้วา่  ‘เอา้ น่ีมนัผูใ้หญ่หมู่บา้นผีปอบตั้วน่ี’‛   (เขาก็พูดคุย
กนัอยู่ว่า  ไม่ใช่มนัข่ีคอมึงมาแล้วหรือผีปอบ  อย่างท่ีเขาเห็นหน้าผมเดินเขา้ไป  
เขาก็ยงัรู้เลย  เขาเองก็ยงัไดพ้ดูอยูว่า่  เอา้ น่ีมนัผูใ้หญ่บา้นผีปอบน่ีนา)  (นามสมมติ
ท่ี  6  อาย ุ 56  ปี, 2557) 
 
 “ช่ือเสียงหมู่บา้นมนัก็ค่อนขา้งเสียหายล่ะครับ”  (นามสมมติท่ี  6  อายุ  56  
ปี, 2557) 
 
 “ก็ยา่นล่ะแหล่วตอนแลงๆคํ่าๆ น่ีบ่มีไผกลา้ผ่านทางมาแถวน้ีดอก‛  (ก็
กลวัอยู่นะ  ตอนเยน้ๆ  หรือคํ่าๆ  ก็ไม่มีใครกล้าผ่านทางมาแถวน้ีหรอก) (นาม
สมมติท่ี  8  อาย ุ 55  ปี, 2557) 
 
 “เขา้นอนตั้งแต่หัวคํ่าพุน้ล่ะใบหนาดน่ีเขาจะเหน็บไวป้ระตูบา้นทุกบา้น
เลย‛  (เขา้นอนตั้งแต่หวัคํ่าโน่นล่ะ  ใบหนาดน้ีเขาเอาไปเหน็บติดประตูไวทุ้กบา้น
เลยนะ)  (นามสมมติท่ี  8  อาย ุ 55  ปี, 2557) 
 
 “ทีแรกกะรู้สึกปกติอยู่แต่พอเขาบอกว่าเพิ่นเป็นผีปอบต้ีข่อยเองก็รู้สึก
ย่านๆอยู่คือกนัส่วนคนอ่ืนๆกะบ่รู้ว่าเขาสิย่านบ่ แต่ข่อยว่าคะเจา้กะสิคือๆ กนัน่ี
ล่ะ‛  (ทีแรกก็รู้สึกเป็นปกติกบัแกนะ  แต่พอไดย้ินข่าวว่าแกเป็นผีปอบฉนัเองก็
รู้สึกกลัวๆ แกข้ึนมาเหมือนกนั ส่วนคนอ่ืนๆ  ก็ไม่รู้ว่าจะกลวัมั้ย  แต่ฉันคิดว่า
น่าจะเหมือนกนัน่ีล่ะ)  (นามสมมติท่ี  13  อาย ุ 45  ปี, 2557) 
 
 “ข่อยกะทาํโตปกติเด ้ เวา้กบัเพิ่นใหเ้ป็นธรรมดา  บ่ไดแ้สดงอาการยา่นให้
เพิ่นเห็นดอก  แต่ยามเพิ่นกลับไปแล้วกะขนคีงลุกอยู่เด้”  (ฉันก็ทาํตวัปกตินะ
พูดคุยก็ให้เป็นธรรมดาไม่ไดแ้สดงอาการอะไรออกมาให้แกเห็นหรอกแต่พอแก
กลบัก็รู้สึกขนลุกอยูน่ะ)  (นามสมมติท่ี  13  อาย ุ 45  ปี, 2557) 
 
  “โอย้..ก็ยา่นนั้นแหล่วไปใสมาใสฮอดยามคํ่าก็ฟ้าวกลบัไทบา้นอ่ืนเพิ่นมา
เล่นมาเยี่ยมหรือผ่านไปผ่านมาฮอดยามคํ่ามาบ่มีไผอยากผ่านไปผ่านมาดอกคน
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ท่ีมากะฟ้าวกลบักนัเบิด”  (ก็กลวัล่ะสิ  ไปไหนมาไหนถึงเวลาคํ่ามืดก็รีบกลบับา้น  
ชาวบา้นอ่ืนๆ ท่ีเขามาเยี่ยมหรือผา่นทางไปมา  พอถึงตอนเยน็ก็ไม่ค่อยมีใครอยาก
ผา่นไปผ่านมาหรอกคนท่ีมาก็รีบกลบักนัหมด)  (นามสมมติท่ี  16  อายุ  54  ปี, 
2557) 
 
 “ไทบา้นกะมีแต่ย่านว่าสิถืกปอบเขา้ย่านแต่สิถืกผีปอบเฮ็ด‛  (ช่วงนั้น
ชาวบา้นก็มีแต่ความกลวัท่ีจะถูกผีปอบเขา้ กลวัท่ีจะถูกผีปอบทาํร้าย)  (นามสมมติ
ท่ี  16  อาย ุ 54  ปี, 2557) 
 
 “ถา้เป็นผมน่ีบ่ย่านดอกครับแต่ถา้เป็นคนอ่ืนเอาอาจจะเกรงอยู่เช่นว่าลูก
เล็กเด็กแดงอาจสิยา่น อยา่งวา่ ‚ผีปอบมาแลว้ แลว้ก็แล่นหนัเลยล่ะ‛  (ถา้เป็นอยา่ง
ผมน่ีก็ไม่ไดก้ลวัล่ะครับ  แต่ถา้เป็นคนอ่ืนเขาก็อาจจะเกรงอยู ่ เช่นว่าเป็นเด็กเล็ก
อย่างน้ีก็อาจจะกลวัอยู่มาก  อย่างพูดว่าผีปอบมาแลว้อย่างน้ี มนัวิ่งให้ไวเลยล่ะ)  
(นามสมมติท่ี  9  อาย ุ 57  ปี, 2557) 
 
 “ไทบา้นรอบๆขา้งเขาก็บ่ค่อยพอใจคือกนักบัเร่ืองของผีปอบ‛  (ชาวบา้น
อ่ืนรอบๆ บา้นน้ีเขาก็ไม่ค่อยพอในเหมือนกนักบัเร่ืองผีปอบท่ีเกิดข้ึน)  (นาม
สมมติท่ี  9  อาย ุ 57  ปี, 2557) 
 
  “ไทบา้นกะยา่นสิครับ‛  (ชาวบา้นก็กลวัสิครับ)  (นามสมมติท่ี  10  อาย ุ 
47  ปี, 2557) 
 
 “จากคนท่ีมกัออกไปหากินกลางคืนก็บ่ไปบ่กลา้ไปยา่น‛  (จากคนท่ีชอบ
ออกไปหากินตอนกลางคืนก็ไม่กลา้ออกไป  เพราะกลวัผีปอบกนั)  (นามสมมติท่ี  
10  อาย ุ 47  ปี, 2557) 
 
 “ถา้คนในหมู่บา้นเฮาออกไปหมู่บา้นอ่ืนเขาก็ไม่อยากจะคุยนาํ  คนัเฮายา่ง
ไปหาทั้งท่ีเขาก็กาํลงัคุยกนัอยู่  พอเฮาย่างไปหา  เซาเวา้แตกหนีไผมนั”  (ถา้คน
หมู่บา้นเราออกไปหาคนหมู่บา้นอ่ืนอย่างน้ีเขาก็ไม่อยากคุยดว้ยนะ  อยา่งเราเดิน
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ไปหาเขาทั้งท่ีเห็นวา่เขากาํลงัคุยกนัอยู ่ แต่พอเห็นเราเดินเขา้ไปเขาก็หยุดคุย แลว้ก็
ไปทางใครทางมนั วงแตกล่ะครับ)  (นามสมมติท่ี  10  อาย ุ 47  ปี, 2557) 
 
 “คนจากหมู่บา้นอ่ืนก็บ่อยากเขา้มาอยา่งเป็นการเป็นงานบา้นอ่ืนก็ไม่ยาก
มาร่วมทาํบุญนาํนะ”  (คนจากหมู่บา้นอ่ืนๆ ก็ไม่อยากเขา้มาบา้นเรา  อย่างมีงาน
บุญประเพณีอยา่งน้ีคนหมู่บา้นอ่ืนๆ  เขาก็ไม่อยากจะมานะ)  (นามสมมติท่ี  10  
อาย ุ 47 ปี, 2557) 
 
 “ไทบา้นบ่ออกไปใสเลยครับ  อยู่แต่บา้นตอนนั้น‛  (ชาวบา้นไม่กล้า
ออกไปไหนเลยครับตอนนั้น  อยูแ่ต่บา้นของตนเอง)  (นามสมมติท่ี  19  อายุ  52  
ปี, 2557) 
 
 “ไทบา้นบ่ออกไปใสมาใสเลยครับ  แถมมาด่าผูใ้หญ่บา้นอีกว่าบ่หาทาง
แกไ้ข”  (ชาวบา้นไม่ออกไปไหนมาไหนเลยครับตอนนั้น  แถมมาด่าผูใ้หญ่บา้นอีก
วา่ไม่ยอมทาํอะไร  ไม่ยอมแกไ้ขอะไรเลย)  (นามสมมติท่ี  20  อาย ุ 57  ปี, 2557) 
 
 “ไปไฮ่ไปนากะบ่ไป  ยา่นผปีอบ มนัฮ่ายคกัโพด  ป๋าท่ิมเลยเวียกนั้น‛  (ไป
ไร่ไปนาก็ไม่กลา้ไป  กลวัผีปอบตอนนั้นมนัเฮ้ียนมาก  ปล่อยทิ้งเลยงานการท่ีทาํ
อยู)่  (นามสมมติท่ี  18  อาย ุ 62  ปี, 2557) 
 
  “อยูแ่ต่บา้นบ่ไปใส  เฮือนอ่ืนกะบ่ไปใสคือกนั  ยา่นผีปอบ‛  (อยูแ่ต่บา้น
ไม่ออกไปไหนเลย  ชาวคนอ่ืนเขาก็ไม่ไปไหนเหมือนกัน  เพราะกลัวผีปอบ)  
(นามสมมติท่ี  18  อาย ุ 62  ปี, 2557) 
 
 “การทาํมาหากินกะลาํบากล่ะครับ  บ่กลา้ไปใสมาใส‛  (การทาํมาหากินก็
ลาํบากล่ะครับ  ไม่กลา้ไปไหนมาไหนเลย)  (นามสมมติท่ี  18  อายุ  62  ปี, 2557)
   
 “ยามกางเวนน้ีกะปกติครับ  แต่กลางคืนบ่มีไผออกไปใสดอก  เขาย่าน” 
(อย่างตอนกลางวนัก็เหมือนปกติทัว่ไปครับ  แต่พอมาตอนกลางคืนไม่มีใคร
ออกไปไหนหรอก  ชาวบา้นเขากลวักนัมาก)  (นามสมมติท่ี  22  อาย ุ 47  ปี, 2557) 



177 
 

 

 “ไทบา้นนอนแต่หวัคํ่าล่ะตอนนั้น  คนับ่นอนอก็อยูใ่นบา้นบ่ออกไปใสมา
ใส‛  (ชาวบา้นพากนันอนแต่หัวคํ่าล่ะครับตอนนั้น  หรือถ้าไม่นอนก็ไม่ยอม
ออกไปไหนก็อยูใ่นบา้นนั้นล่ะ)  (นามสมมติท่ี  23  อาย ุ 55  ปี, 2557) 
 
 “กลางคืนน้ีมิดพอปานหยงั  บ่มีฮอดคนยา่งนาํบา้น‛  (ตอนกลางคืนน้ีเงียบ
มากนะไม่มีแมค้นจะเดินตามถนนในหมู่บา้น)  (นามสมมติท่ี  23  อายุ  55  ปี, 
2557) 
 
 “ ไปใสมาใสกลา้ไปยุยามกางเวน  แต่กางคืนกะบ่ไปแหล่ว‛  (เวลาไป
ไหนมาไหนถา้เป็นตอนกลางวนัก็กลา้ไปอยูน่ะ  แต่กลางไม่ไปไหนหรอก)  (นาม
สมมติท่ี  21  อาย ุ 48  ปี, 2557) 
 
 “ย่านยุครับ  กางเวนกะพอไป  กางคืนกะบ่อยากไปปานใด๋  แต่มนักะบ่
โดนเดือนกว่า  เขากะไล่จบัปอบ  เร่ืองมนัก็เงียบ”  (ก็กลวัอยู่ครับ  ตอนกลางวนั
แบบน้ีก็กลา้ไปไหนมาไหนอยู่แต่ถา้เป็นกลางคืนก็ไม่อยากออกไปไหนเท่าไหร่  
แต่ไม่นานนะเดือนกวา่ๆ เขาทาํพิธีจบัผปีอบแลว้เร่ืองมนัก็เงียบไป)  (นามสมมติท่ี  
21  อาย ุ 48  ปี, 2557) 

 
ตารางที ่ 4.40  ผลกระทบท่ีเกิดจากเหตุการณ์เร่ืองผปีอบ ท่ีมีต่อการดาํเนินชีวติของคนในสังคม 
 

หมายเลข แทนค่า จ านวน (คน) ร้อยละ 
5 มากท่ีสุด 73 19.3 
4 มาก 186 48.2 
3 นอ้ย 43 11.4 
2 นอ้ยท่ีสุด 18 4.8 
1 ไม่มีผล 58 15.3 

รวม  378 100.0 
  

จากตารางท่ี  4.40  พบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่เช่ือว่าเหตุการณ์ผีปอบมีผลกระทบต่อการ
ดาํรงชีวติในระดบัมาก  จาํนวน  186  คิดเป็นร้อยละ  49.2  รองลงมาไดแ้ก่  ระดบัมากท่ีสุด  ไม่มีผล  
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นอ้ย  และน้อยท่ีสุด  จาํนวน  73, 58, 43  และ  18  คิดเป็นร้อยละ  19.3, 15.3, 11.4  และ  4.8  
ตามลาํดบั 
 
 4.8.2   ผลกระทบต่อเร่ืองทรัพย์สิน  เงินทองของผู้คนในสังคม 
 เป็นผลกระทบท่ีเกิดจากเหตุการณ์เร่ืองผปีอบ  ท่ีมีผลต่อทรัพยสิ์นเงินทองของชาวบา้น  ซ่ึง
ผลกระทบในส่วนน้ีสามารถแยกออกเป็น  2  ส่วน  คือ  หน่ึง  ความเสียหายของทรัพยสิ์นท่ีตอ้ง
ผสานเขา้กบัความเช่ือเร่ืองผีปอบจึงจะสามารถช้ีชดัไดว้่ามีความเสียหาย  เช่น  การท่ีตอ้งสูญเสีย
สัตวเ์ล้ียง  เช่น  เป็ด  ไก่  ไปเป็นจาํนวนมากเพราะเช่ือว่าเป็นฝีมือของผีปอบเป็นผูท้าํร้าย เป็นตน้  
และ  สอง  ความเสียหายของทรัพยสิ์นท่ีมีขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ เช่นการตอ้งสูญเสียเงินทองไปกบัการ
ลงขนัเพื่อนาํไปแกไ้ขปัญหาเร่ืองผปีอบ  การสูญเสียเงินทองไปกบัการตอ้งเดินทางข้ึนศาล  หรือเสีย
ค่าปรับ  เม่ือถูกฟ้องร้องดาํเนินคดีหลงัจากไปกล่าวหาบุคคลวา่เป็นผปีอบ  เป็นตน้  ดงัคาํพดูดงัน้ี 
 

 “ฮ่วย...  แม่ใหญ่ผูเ้ป็นเจา้ของน่ีกะไดอ้อกหม่ืนหน่ึงเขาให้ออก  ส่วนเงิน
ไทบา้นท่ีรวบรวมไดต้อนนั้นจกัหวา่งเจด็พนัน่ีล่ะเอาไปจา้งหมอมาเฮด็”  (ยายเองผู ้
ท่ีเขาเช่ือว่าเป็นเจา้ของผีปอบน้ีออกเงิน 10,000  บาท  ส่วนชาวบา้นท่ีรวบรวมได้
ในตอนนั้น  7,000  บาทก็เอาเงินไปจา้งหมอผีมาทาํพิธี)  (นามสมมติท่ี  1  อายุ  73  
ปี, 2557) 
 
 “เทือแรกหม่ืนหน่ึง  เทือท่ีสองหม่ืนหา้ กะไดไ้ปยมืเขามาทาํพิธีเพื่อพิสูจน์
เจา้ของ เพื่อให้ไทบา้นไดรั้บรู้‛  (คร้ังแรกก็ออกไป  10,000  บาท  คร้ังท่ีสองก็  
15,000  บาทไปยืมเขามานะเงินเพื่อมาพิสูจน์ตวัเองให้ชาวบ้านได้รับรู้)  (นาม
สมมติท่ี  1  อาย ุ 73  ปี, 2557) 
 
 “ออกเงินกนั ลงขนักนั  หาเงินจา้งหมอ จา้งพระนั้น”  (นามสมมติท่ี  4  
อาย ุ 37  ปี, 2557) 
 
 “เป็ดไก่ตายไปหลายอยา่งของแม่ใหญ่ขา้งบา้นตายเกือบเบิดคอก‛  (อยา่ง
เป็ดไก่ก็ตายไปเยอะ  ของยายขา้งบา้นน้ีก็เกือบหมดเลา้เลย)  (นามสมมติท่ี  4  อาย ุ 
37  ปี, 2557) 
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 “งวัแม่ใหญ่อนัหน่ึงไทบา้นใหญ่ก็ออกลูกมาตาย เขาก็ว่าผีปอบน่ีล่ะกิน‛  
(ววัยายคนหน่ึงชาวบา้นใหญ่คลอดลูกออกมาแลว้ตาย  เขาก็พูดกนัว่าผีปอบยาย  
ม.  น่ี    แหล่ะกิน)  (นามสมมติท่ี  5  อาย ุ 63  ปี, 2557) 
 
 “ไก่ท่ีชาวบา้นเล้ียงน้ีตูดไก่โบ๋เลยนะ”  (นามสมมติท่ี  6  อายุ  56  ปี, 
2557) 
 
 “เร่ืองเป็ดไก่ตายในช่วงนั้นถือเป็นเร่ืองปกติเลยตายทุกม้ือตายก็ตายแบบ
ปกติน่ีล่ะตายแบบยงัมีขนอยูแ่ต่ตูดโบ๋ดากบานทุกโต เอากาํบั้นยดัลงไปไดเ้ลยล่ะ
แต่บ่มีเคร่ืองในเด็กนอ้ยนกัเรียนแฮงถือมาแจง้ผมทุกม้ือตอนนั้น‛  (เร่ืองเป็ดเร่ือง
ไก่ตายช่วงนั้นถือเป็นเร่ืองปกติเลยนะ  ตายทุกวนั ตายแบบปกติน่ีล่ะตายแบบยงัมี
ขนติดอยูแ่ต่ตูดโบ๋ ทุกตวั  เราสามารถเอากาํป้ันยดัลงไดอ้วยัวะภายในหายหมดเลย
นะ  เด็กนกัเรียนยิง่ถือมาแจง้ผมทุกวนั)  (นามสมมติท่ี  6  อาย ุ 56  ปี, 2557) 
 
 “ตอนแรกเขาฟ้องคนคนนั้นท่ีลูกสาวเขาถูกผีปอบเขา้แลว้ออกปากวา่เพิ่น
เป็นผีปอบก็ไปเรียกกบัเขา  200,000 บาท‛  (ตอนแรกเขาฟ้องคนคนนั้นท่ีลูกสาว
เขาถูกผีปอบเขา้แลว้ออกปากว่าแกเป็นผีปอบก็ไปเรียกกบัเขา  200,000 บาท)  
(นามสมมติท่ี  6  อาย ุ 56  ปี, 2557) 
 
 “ฟ้องผมในขอ้หาวา่  ‚ไปกล่าวหาตระกูลเพิ่นให้เส่ือมเสียช่ือเสียงโดยหา
วา่ผมเป็นคนไปกล่าวหาวา่เพิ่นเป็นผปีอบ‛  มาเรียกกบัผม 1,000,000  บาท  แต่ผม
บ่ไดเ้สียดอกศาลยกฟ้อง  ผมก็เสียแต่ค่าดาํเนินการ  30,000 กว่าบาท  แต่นั้นเพิ่น
เสียเป็นแสนเลยล่ะ‛  (มาฟ้องผมในขอ้หาวา่  ผมน่ีไปกล่าวหาวา่ตระกูลแกเส่ือม
เสียช่ือเสียงโดยหาว่าผมไปกล่าวหาว่าแกเป็นผีปอบ  มาเรียกกับผม 1,000,000  
บาท  แต่ผมไม่ได้เสียให้หรอกเพราะศาลยกฟ้อง  แต่ผมก็เสียค่าเดินเร่ืองอะไร
ต่างๆ  ไป  30,000  กวา่บาท แต่แกสิเสียไปเป็นแสนนะ)  (นามสมมติท่ี  6  อายุ  56  
ปี, 2557) 
 
 “ผมก็ถามต่อไปถึงเร่ืองเงินเร่ืองทุนจะหาไหนก็ไปขอกบัทุกครัวเรือนเลย
ครัวเรือนละ 150 บาท”  (นามสมมติท่ี  6  อาย ุ 56  ปี, 2557) 
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 “กะไดเ้สียเงินออกค่าไปจา้งหมอมาไล่ปอบน่ีล่ะ  เฮือนละ 150  บาท  ไผสิ
ออกกะได ้ บ่ออกกะได ้ เพื่อความสบายใจบ่มีกะไปหามาให้ต้ีล่ะ”  (ก็ไดเ้สียเงิน
เป็นค่าจา้งหมอและพระมาทาํพิธีท่ีน่ีล่ะ  เขาเก็บบา้นละ  150  บาท  ใครจะออกก็
ได ้ หรือไม่ออกก็ได ้ แต่เพื่อความสบายใจถึงเงินไม่มีก็ตอ้งไปหามาให้ล่ะ)  (นาม
สมมติท่ี  8  อาย ุ 55  ปี, 2557) 
 
 “ทีแรกหมอธรรมนั้นวา่  บ่เรียกร้องค่าเสียหายหยงัดอก  แต่ขอครัวเรือน
ละ  20  บาท‛  (ทีแรกหมอผีคนนั้นบอกวา่ไม่เรียกร้องค่าเสียหายอะไร  แต่ขอแค่
ครัวเรือนละ  20  บาท)  (นามสมมติท่ี  16  อาย ุ 54  ปี, 2557)   
 
 “จา้งหมอธรรมมาตั้งสามเทือแต่กะปราบบ่ได ้ สองเทือแรกบ่กลา้ทาํพิธี
เลยล่ะ  แต่คนสุดทา้ยทาํพิธีขบัไล่เลย”  (ไปจา้งหมอผมีาถึง  3  คร้ังแต่ก็ไม่สามารถ
ปราบผีปอบได ้ มีคนสุดทา้ยคนท่ี  3  ท่ีทาํพิธีปราบผีปอบให้ได)้  (นามสมมติท่ี  
16  อาย ุ 54  ปี, 2557)   
 
 “ก็เลยลงขนักนัครัวเรือนล่ะ  20 บาทแต่บางครัวเรือนก็ให้มากกว่านั้น
อาจจะร้อยสองร้อยพุน้ล่ะ‛  (ชาวบา้นก็เลยลงขนักนัครัวเรือนละ  20  บาทแต่บาง
ครัวเรือนก็ใหม้ากกวา่นั้นอาจจะ  100-200  เลยล่ะ)  (นามสมมติท่ี  16  อายุ  54  ปี, 
2557)   
 
 “ไทบา้นออกเงินเฮือนละ หา้สิบ ร้อย สองร้อยก็มี”  (ชาวบา้นไดล้งขนักนั
ครัวเรือนละ ห้าสิบบาท  ร้อยบาท  หรือสองร้อยก็มี)  (นามสมมติท่ี  19  อายุ  52  
ปี, 2557)   
 
 “ลงขนักนัเฮือนละร้อย สองร้อย  ไดเ้งินสามหม่ืนกวา่บาท‛  (ลงขนักนั
ครัวเรือนละร้อย  สองร้อย  ได้เงินราวๆ สามหม่ืนกว่าบาท)  (นามสมมติท่ี  19  
อาย ุ 52  ปี, 2557)   
 
 



181 
 

 

 “ค่าจา้งพระมาเฮด็นั้นก็หม่ืนกวา่บาท   ละกะค่าอ่ืนๆ  อยา่งซ้ือของ  ค่ารถ 
จัง่ซ้ีกะหม่ืนกวา่บาทคือกนั‛  (ท่ีคาท่ีตกลงกนักบัพระก็หม่ืนกวา่บาท  และก็ค่าซ้ือ
ของอ่ืนๆ ท่ีใชก้ารทาํพิธีก็หม่ืนกวา่บาทเช่นกนั)  (นามสมมติท่ี  20  อายุ  57  ปี, 
2557)   
 
 “บ่จาํกดัวา่สิออกจกับาท  แต่ก็ออกทุกเฮือน‛  (ไม่จาํกดัวา่จะลงขนักนั
ครัวเรือนละเท่าไหร่  แต่ก็ขอให้ออกทุกครัวเรือน)  (นามสมมติท่ี  20  อายุ  57  ปี, 
2557)   
 
  “เป็ดไก่  บ่ตายหลายครับ  แต่ท่ีตายหลายเป็นคน‛  (เป็นไก่ท่ีตายไปไม่
เยอะครับ  แต่ท่ีตายเยอะคือคน)  (นามสมมติท่ี  18  อาย ุ 62  ปี, 2557)   
 
 “เป็ดไก่บ่ตายคบั  มีแต่คนตาย‛  (เป็ดไก่ไม่ตายครับ  แต่มีคนเสียชีวิตเลย)  
(นามสมมติท่ี  22  อาย ุ 47  ปี, 2557)   
 
 “ไทบ้านก็ออกเงินกันเฮือนละร้อย  หรือไผมีหลายกะออกหลาย‛  
(ชาวบา้นก็ลงขนักนัครัวเรือนละหน่ึงร้อยบาท  หรือถ้าใครมีเยอะก็ออกเยอะ)  
(นามสมมติท่ี  23  อาย ุ 55  ปี, 2557)   
 
 “ลงขนักนั เฮือนละร้อย  ได้เงินจกัว่าง สามหม่ืนน่ีล่ะ‛  (ลงขนักัน
ครัวเรือนละหน่ึงร้อยบาท  รวมแลว้ก็ไดเ้งินประมาณสามหม่ืนบาทน่ีล่ะ)  (นาม
สมมติท่ี  23  อาย ุ 55  ปี, 2557)   
 
  “บ่มีกะไดห้าแหล่ว  หมู่เพิ่นกะออก  เพิ่นเก็บเฮือนละร้อย‛  (ไม่มีก็ไดไ้ป
หามานะ  ชาวบา้นเขาก็ออกกนัหลงัคาเรือนละร้อย)  (นามสมมติท่ี  21  อายุ  48 ปี, 
2557)   
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ตารางที ่ 4.41  ผลกระทบท่ีเกิดจากเหตุการณ์เร่ืองผปีอบ ท่ีมีต่อทรัพยสิ์นและระบบเศรษฐกิจภาค 
            ครัวเรือน 
 

หมายเลข แทนค่า จ านวน (คน) ร้อยละ 
5 มากท่ีสุด 17 4.5 
4 มาก 122 31.9 
3 นอ้ย 98 25.7 
2 นอ้ยท่ีสุด 62 16.2 
1 ไม่มีผล 79 20.7 

รวม  378 100.0 

 
 จากตารางท่ี  4.41  พบวา่ชาวบา้นส่วนใหญ่เช่ือวา่เหตุการณ์ผปีอบมีผลกระทบต่อทรัพยสิ์น
และระบบเศรษฐกิจภาครัวเรือนในระดบัมาก  จาํนวน  122  คิดเป็นร้อยละ  31.9  รองลงมาไดแ้ก่  
ระดบันอ้ย  ไม่มีผล  นอ้ยท่ีสุด  และมากท่ีสุด  จาํนวน  98, 79, 62  และ  17  คิดเป็นร้อยละ  25.7, 
20.7, 16.2  และ  4.5  ตามลาํดบั 
 
 4.8.3  ผลกระทบทีม่ีต่อชีวติและร่างกาย 
 เป็นผลกระทบท่ีเกิดจากเหตุการณ์ผีปอบท่ีมีผลต่อชีวิตและร่างกายของคนในสังคมเป็น
สําคญั  ซ่ึงผลกระทบด้านน้ีโดยส่วนมากจะต้องอาศยัการผสานเข้ากับความเช่ือเร่ืองผีปอบจึง
สามารถช้ีชดัไดว้า่มีความเสียหายเกิดข้ึนแก่ร่างกายและชีวิตของคนในสังคมจริง  เช่น  การเสียชีวิต
ของคนในสังคมเพราะเช่ือว่าถูกผีปอบทาํร้าย  การท่ีมีคนในสังคมเจ็บป่วยโดยไร้สาเหตุของโรค  
หรือมีอาการคล้ายถูกผีปอบเข้าสิงเพราะผีปอบเป็นผู ้กระทาํ  ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีชาวบ้านเช่ือว่าเป็น
ผลกระทบท่ีเกิดจากเหตุการณ์ผปีอบท่ีเกิดข้ึนสังคมของตน  ดงัคาํพดูต่อไปน้ี 
 

 “ตอนนั้นมีคนตายตอนท่ีเขาซาวา่เพิ่นเป็นผีปอบมีคนตายบ่แม่น  3  คน  
พุน้บ่เอาแต่เฉพาะท่ีไทบา้นเช่ือวา่เป็นฝีมือของผีปอบตอนนั้นเด‛้  (ตอนนั้นมีคน
เสียชีวิตนะ  ตอนท่ีเขาลือกนัว่ายายแกเป็นผีปอบมีคนตายไม่ใช่  3  คนเลยหรอ  
เอาแต่เฉพาะตอนท่ีชาวบา้นเช่ือวา่แกเป็นผีปอบหนกัๆ  ตอนนั้นนะ)  (นามสมมติ
ท่ี  4  อาย ุ 37  ปี, 2557)   
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 “มนักะเขา้คนนั้นแหล่วลางคนก็นอนไหลฮอ้งละเมอไปปลุกกนัเกือบบ่
ทนั  บางคนก็ถูกผีเขา้แล้วกะบ่ปากนาํไผ  เอาแต่ฮอ้งไห้กะมี  ในบา้นน้ีก็มีคนก็
โดนผีปอบเขา้เกือบตายคือกนั‛  (ผีปอบมนัก็เขา้สิงคนนะ  บางคนก็นอนร้อง
ละเมอปลุกกนัแทบไม่ทนั  บางคนก็ถูกผีปอบเขา้สิงแลว้ก็ไม่ยอมคุยกบัใคร  เอา
แต่นัง่ร้องห่มร้องไห้ก็มี  ในหมู่บา้นน้ีก็มีคนถูกผีปอบเขา้สิงเกือบตายเหมือนกนั)  
(นามสมมติท่ี  5  อาย ุ 63  ปี, 2557)    
 
 “อย่างเขาเช่ือว่ามีผีปอบท่ีตอนนั้นชุมชนของผมน่ีมีคนตาย 5-6 ศพ
ติดต่อกนั‛  (อยา่งเขาเช่ือวา่มีผปีอบ  ตอนนั้นในชุมชนของผมก็มีคนเสียชีวิตไปตั้ง  
5-6  คน ท่ีเสียชีวติติดต่อกนั)  (นามสมมติท่ี  6  อาย ุ 56  ปี, 2557)   
 
 “เผอิญว่ามีผูห้ญิงคนหน่ึงป่วยป่วยในลักษณะท่ีคนโบราณเช่ือว่าเป็น
เพราะผปีอบเขา้สิงนะครับ”  (นามสมมติท่ี  6  อาย ุ 56  ปี, 2557)   
 
 “นัง่อยูดี่ๆ ก็พากนัลม้ชกัลงคลา้ยแบบวา่เขา้สิงคนนั้นคนน้ีโบราณก็วา่ถูก
ผีปอบตาํนั้นล่ะแบบน้ี‛  (ก็นัง่กนัอยู่ดีๆ ก็พากนัล้มลงชกัด้ินชกังอคลา้ยกบัว่า       
ผปีอบเขา้สิงคนนั้นคนน้ี  ลกัษณะคลา้ยกบัท่ีโบราณท่านบอกวา่ผีปอบเขา้สิงคนน่ี
ล่ะ) (นามสมมติท่ี  6  อาย ุ 56  ปี, 2557)   
 
  “ตอนนั้นท่ีโดนผีปอบเขา้ 9 คนตอนหลงัค่อยเพิ่มมาเป็น  12 คน”  (นาม
สมมติท่ี  6  อาย ุ 56  ปี, 2557)   
 
 “พวกคนท่ีเขา้ไปเป็นพยานให้ผมก็เป็นพวกท่ีโดนผีปอบเข้าสิงทั้งนั้น
อยา่ง ส. (นามสมมติ)นัน่ก็หลานแกนัน่ก็ถูกเขา้สิงทั้งผวัทั้งเมียเลย”  (นามสมมติท่ี  
6  อาย ุ 56  ปี, 2557)   
 
 “ช่วงนั้นคนตายหลาย  พระบา้นโคกสูงแทบสิบว่า่งตายรอบหมู่บา้น 6 ศพ
เลยนะตอนนั้น”  (นามสมมติท่ี  6  อาย ุ 56  ปี, 2557)   
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  “พระเพิ่นก็สวดไปเร่ือยๆจนถึงบทพาหุงเนาะคร่ึงหน่ึงพอดีแล้วกะบ่รู้
เร่ืองเลย ‚  (พระท่านก็สวดเร่ือยๆ  จนถึงบทพาหุงนะ  ไดค้ร่ึงหน่ึงพอดีแลว้ก็ไม่รู้
เร่ืองเลย)  (นามสมมติท่ี  7  อาย ุ 49  ปี, 2557)   
 
 “ก็อยูแ่บบปกติแฟนก็บเ่คยเป็นหยงัก็กลบัมาถืกผปีอบตาํคือกนั‛  (ก็อยูก่นั
แบบปกติ  แฟนก็ไม่เคยเป็นอะไรแต่ก็กลบัมาถูกผีปอบเขา้สิงเหมือนกนั)  (นาม
สมมติท่ี  7  อาย ุ 49  ปี, 2557)   
 
  “พระก็ถืกเล่นงานไปแลว้ถืกเล่นตั้งแต่กลางคืนแลว้”  (พระก็ถูกเล่นงาน
ไปแลว้  ถูกเล่นงานตั้งแต่กลางคืนแลว้)  (นามสมมติท่ี  8  อาย ุ 55  ปี, 2557)   
 
 “ผูล้างคนกะบ่ยา่นเดย้งัมีการไปทา้ทายผีปอบอีกวา่  ‚ยุใสผีปอบเป็นโต
จงัใด๋จบัไดแ้ลว้เอาไปเล่นกล  หาเงินเลยเนาะเฮา‛  บ่โดนเดล่้ะยามเชา้ม้ือใหม่พ่อ
ใหญ่คนท่ีเวา้นั้นก็ถืกผปีอบหย่องเอาเกือบตายปลุกเอากนัเกือบบ่ต่ืน”  (บางคนก็
ไม่กลวันะ  แถมยงัมีการไปพดูทา้ทายผปีอบอีกวา่  ไหนมนัเป็นตวัยงังยัผีปอบ  ถา้
จบัไดแ้ลว้เอาไปเล่นมายากลหาเงินเลยนะพวกเรา  ไม่นานนะตอนเชา้ของวนัใหม่
คนท่ีไปพูดอย่างนั้นถูกผีปอบเขา้สิงเกือบตายปลุกเกือบไม่ต่ืน)  (นามสมมติท่ี  8  
อาย ุ 55  ปี, 2557)   
 
 “ตอนนั้นหมู่บา้นน่ีคนตายติดต่อกนัหลายคนนะ”  (นามสมมติท่ี  8  อาย ุ 
55  ปี, 2557)   
 
  “เร่ิมมีคนถืกผเีขา้ทางไทบา้นกะพอรู้วา่มีผีปอบอยูใ่นหมู่บา้นแลว้ล่ะบาด
น้ี‛  (เร่ิมมีคนถูกผีปอบเขา้สิง  ชาวบา้นก็เลยพอจะรู้วา่มีผีปอบในหมู่บา้นของตน)  
(นามสมมติท่ี  15  อาย ุ 60  ปี, 2557)   
 
 “คนในหมู่บา้นหนองกุงน้อยน่ีตายหลายคนในตอนนั้นพอผีปอบไปเขา้
สิงผูใ้ด๋ก็จะบอกวา่  ‚กูไดกิ้นตบัคนๆนั้น แซ่บ อีหลี‛  คนับ่จัง่ซัน่กะบอกวา่  ‚บกั
อนันั้นตายกะกูน่ีล่ะฆ่ามนักูหกัคอมนัเอง‛  ส่วนหลายจะเป็นจัง่ซ้ีล่ะ‛  (คนใน
หมู่บา้นหนองกุงน้อยน้ีเสียชีวิตไปเยอะนะช่วงนั้น  พอผีปอบไปเขา้สิงใครก็จะ
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บอกว่ากูไดกิ้นตบัคนนั้นคนน้ีมนัอร่อยจริงๆ  ถา้ไม่อย่างนั้นก็บอกว่า  ไอค้นนั้น
ตายก็กน่ีูล่ะฆ่ามนั  กหูกัคอมนัเอง ส่วนมากจะเป็นอยา่งน้ี)  (นามสมมติท่ี  15  อาย ุ 
60  ปี, 2557)   
 
 “ทีแรกก็ยงับ่เช่ือกนัดอกแต่มนัถ่ีเขา้ถ่ีเขา้จนหลายเทือเลยเฮ็ดให้ไทบา้น
เร่ิมสงสัยวา่มนัสิเป็นความจริงแลว้ก็คนก็มาตายปีน้ีตาย  5  ศพล่ะ‛  (ทีแรกก็ยงัไม่
เช่ือกนัหรอก  แต่มนัถ่ีเขา้ๆ หลายคร้ังต่อหลายคร้ังเขา้  เลยทาํใหช้าวบา้นเร่ิมสงสัย
วา่เร่ืองน้ีมนัจะเป็นจริง  อยา่งปีน้ีตายไป  5  ศพแลว้)  (นามสมมติท่ี  9  อายุ  57  ปี, 
2557)   
 
 “ช่วงนั้นก็มีคนตายหลายล่ะครับ  เขากะวา่ตายยอ้นผีปอบน่ีล่ะกิน‛  (ช่วง
นั้นคนตายหลายคนครับ  เขาก็พากนัพูดวา่ตายเพราะผีปอบกินกนัทั้งนั้น)  (นาม
สมมติท่ี  10  อาย ุ 47  ปี, 2557)   
 
 “คนถูกผปีอบเขา้หลาย  ทั้งไทบา้นภูวงน้ี  และก็ไทบา้นอ่ืนกะมี‛  (คนถูก
ผีปอบเขา้สิงเยอะครับ  ทั้งคนในหมู่บา้นภูวงเอง  และชาวบา้นอ่ืนก็มีเหมือนกนั)  
(นามสมมติท่ี  10  อาย ุ 47  ปี, 2557)   
 
 “ตอนผีปอบฮ่ายๆ เขากะว่ามีคนตายยอ้นผีปอบตั้ง  12  คนเด้ตอนนั้น‛  
(ตอนท่ีเร่ืองผปีอบกาํลงัรุนแรงอยู ่ เขาก็บอกวา่มีคนเสียเพราะผีปอบในตอนนั้นตั้ง  
12  คนนะ)  (นามสมมติท่ี  19  อาย ุ 52 ปี, 2557)   
 
 “กะมีคนตายในตอนท่ีเกิดเหตุการณ์ผีปอบ  12  คนล่ะครับ‛  (ก็มีคน
เสียชีวติในตอนท่ีเกิดเหตุการณ์ผีปอบตั้ง  12  คนนะครับ)  (นามสมมติท่ี  19  อาย ุ 
52  ปี, 2557)   
 
 “ตายหลายครับ  ตอนนั้นคนในหมู่บา้นน้ีตายหลาย  เขากะวา่ปอบกินนั้น
แหล่ว”  (มีคนเสียชีวิตเยอะนะครับ  ตอนนั้นมีคนในหมู่บา้นน้ีเสียชีวิตไปเยอะ  
ส่วนมากเขาก็บอกว่าเสียชีวิตเพราะถูกผีปอบทาํร้ายนะ)  (นามสมมติท่ี  20  อาย ุ 
57 ปี, 2557)   
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 “เห็นคนตายหลายๆ  เขากะยา่น แฮงซุมผีปอบเคยเขา้แฮงยา่นคกั‛  (เห็น
ว่ามีคนเสียชีวิตเยอะ  ชาวบา้นเขาก็กลวั  ยิ่งพวกท่ีผีปอบเคยเขา้สิงยิ่งกลวัมาก)  
(นามสมมติท่ี  20  อาย ุ 57  ปี, 2557)   
 
  “คนแข็งแรงอยูก่ะตาย  นอนไหลตายไปซือๆ  ก็มี‛  (บางคนก็มีสุขภาพ
แขง็แรงดีก็เสียชีวติได ้ นอนละเมอแลว้ก็เสียชีวิตไปอยา่งน้ีก็มี)  (นามสมมติท่ี  18  
อาย ุ 62 ปี, 2557)   
 
 “มีคนถืกผีเขา้ มนักะวา่กูไปกินคนนั้น ไปกินคนคนน้ี‛  (มีคนถูกผีปอบ
เขา้สิง  ผปีอบมนัก็บอกวา่กน่ีูล่ะไปกินคนนั้นคนน้ี)  (นามสมมติท่ี  18  อายุ  62 ปี, 
2557)   
 “ คนในหมู่บา้นผมตายไปห้า หก คนล่ะครับ ในเดือนเดียว‛  (คนใน
หมู่บา้นของผมเสียชีวติไปหา้หกคนภายในเดือนเดียว)  (นามสมมติท่ี  22  อายุ  47 
ปี, 2557)   
 
 “การตายน้ีตายเรียงกนัเลย  ม้ือน้ีตาย  ม้ืออ่ืนตายๆ  จัง่ซ้ีล่ะ‛  (การเสียชีวิต
ของชาวบา้นเป็นการเสียชีวิตแบบเรียงกนัวนัต่อวนัเลยครับ วนัน้ีเสียชีวิต  พรุ่งน้ี
เสียชีวติอยา่งน้ีล่ะ)  (นามสมมติท่ี  22  อาย ุ 47  ปี, 2557)   
 
 “ผปีอบมนัฮา้ย พระเพิ่นวา่มนัสิไปเกิด มนัเลยหาผูแ้ทน  กะเอาคนในบา้น
น่ีล่ะไหตั้ง  6  คน‛  (ผีปอบมนัเฮ้ียนมาก  มนัดุมากพระท่านบอกวา่มนัจะไปเกิด
มนัเลยหาคนไปอยู่แทนท่านเรียดว่าตวัตายตวัแทน ก็เอาไปตั้ง  6  คน)  (นาม
สมมติท่ี  23  อาย ุ 55  ปี, 2557)   
 
 “มนัเอารวดเดียวหกคนเลย  ตายตั้งวา่หกคน‛  (มนัเอาทีเดียวหกคนเลย  
เสียชีวติไปตั้งหกคนนะ)  (นามสมมติท่ี  21  อาย ุ 48  ปี, 2557)   
 
 “บ่มีไผถูกผเีขา้ดอก  มีแต่คนตาย”  (ไม่มีคนถูกผปีอบเขา้สิงหรอกมีแต่คน
เสียชีวติเลย)  (นามสมมติท่ี  21  อาย ุ 48  ปี, 2557)   
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ตารางที ่ 4.42  ผลกระทบท่ีเกิดจากเหตุการณ์เร่ืองผปีอบ ท่ีมีต่อชีวติและร่างกาย 
 

หมายเลข แทนค่า จ านวน (คน) ร้อยละ 
5 มากท่ีสุด 57 15.1 
4 มาก 164 43.4 
3 นอ้ย 82 21.7 
2 นอ้ยท่ีสุด 29 7.7 
1 ไม่มีผล 46 12.2 

รวม  378 100 

 
 จากตารางท่ี  4.42  พบวา่ชาวบา้นส่วนใหญ่เช่ือวา่เหตุการณ์ผีปอบมีผลกระทบต่อชีวิตและ
ร่างกายของคนในสังคมในระดบัมาก  จาํนวน  164  คิดเป็นร้อยละ  43.4  รองลงมาไดแ้ก่  ระดบั
นอ้ย    มากท่ีสุด  ไม่มีผล  และนอ้ยท่ีสุด  จาํนวน  82, 57, 46  และ  29  คิดเป็นร้อยละ  21.7, 15.1, 
12.2 และ  7.7  ตามลาํดบั 
 
ตารางที ่ 4.43  สรุปเปรียบเทียบความเช่ือมัน่ต่อผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกบัสังคม 
 

รายการ ความเช่ือมั่น 
(378) 

ร้อยละ  
(378 = 100%) 

      1.  ผลกระทบท่ีมีต่อทรัพยสิ์นของชาวบา้น 296 78.31 
      2.  ผลกระทบท่ีมีต่อการดาํเนินชีวติของชาวบา้น 259 68.52 

3.  ผลกระทบท่ีมีต่อชีวติและร่างกายของคนใน  
           สังคม 

221 58.47 

 
 จากตารางท่ี  4.43  พบว่าผลรวมค่าความเช่ือมัน่ต่อผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกบัสังคมในระดบั
มากและมากท่ีสุด  ซ่ึงชาวบา้นส่วนใหญ่ให้ความเช่ือมัน่ในผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อผลกระทบท่ีมีต่อ
ทรัพย์สินของชาวบ้าน  จํานวน  269  คน  คิดเป็นร้อยละ  78.31  ของกลุ่มตัวอย่างทั้ งหมด  
รองลงมาได้แก่  ผลกระทบท่ีมีต่อการดาํเนินชีวิตของชาวบา้น  และ  ผลกระทบท่ีมีต่อชีวิตและ
ร่างกายของคนในสังคม  จาํนวน  259  และ  221  คิดเป็นร้อยละ  68.52  และ  58.47  ของจาํนวน
กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด  ตามลาํดบั 



 
บทที ่ 5 

 
สรุปผลการศึกษา อภปิรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาเร่ือง  “การศึกษากระบวนการตีตราทางสังคมท่ีท าให้บุคคลกลายเป็นผีปอบ”  ซ่ึง
มีวตัถุประสงคใ์นการศึกษาอยู ่ 2 ประการ  ดงัน้ี 
 ประการท่ี  1  เพื่อศึกษาเหตุการณ์เก่ียวกบัผปีอบ  อนัเกิดจากพฤติกรรมของบุคคลท่ีมีความ
เช่ือจนน าไปสู่ความรุนแรงของการตีตราและการลงโทษ   
 ประการท่ี  2  เพื่อศึกษาถึงแนวทางแกไ้ขปัญหา  และการป้องกนัไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน  จากผูค้นในชุมชนต่อผูท่ี้ถูกเช่ือวา่เป็นผปีอบ   
 จากพื้นท่ีศึกษา  3  พื้นท่ี  6  หมู่บา้น  ซ่ึงสามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัต่อไปน้ี 
 5.1  สรุปผลการศึกษา 
 5.1.1  การรับรู้ถึงการเกิดผปีอบในชุมชน 
 5.1.2  การเบ่ียงเบนพฤติกรรมเร่ิมตน้  (Primary  Deviance) 
 5.1.3  กระบวนการตีตรา  (Labeling  Process) 
 5.1.4  การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมถาวร  (Secondary  Deviance) 
 5.1.5  การก าหนดตนเอง  (Self-Image) 
 5.1.6  แนวทางแกไ้ขปัญหาเร่ืองผปีอบ 
 5.1.7  แนวทางการป้องกนัการกล่าวหาวา่บุคคลเป็นผปีอบ 
 5.1.8  ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากเหตุการณ์ผปีอบ 
 5.2  อภิปรายผล 
 5.3  ขอ้เสนอแนะ 

 
5.1  สรุปผลการศึกษา 
 
 จากการศึกษากระบวนการท าให้บุคคลกลายเป็นผีปอบในมุมมองดา้นอาชญาวิทยา  มีขอ้
คน้พบท่ีน่าสนใจ  ดงัต่อไปน้ี 
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 5.1.1   การรับรู้ถึงการเกดิผปีอบในชุมชน 
 ค าวา่  “ผปีอบ”  เป็นช่ือท่ีชาวบา้นภาคอีสานมีความคุน้เคยมนัมาชา้นาน  เพราะผีปอบจดัวา่
เป็นหน่ึงในบรรดา ผีร้าย  หรืออสูรกาย ท่ีถูกเล่าขานถึงความดุร้ายมาตั้งแต่สมยัโบราณจวบจนถึง
ปัจจุบนั  ทุกวนัน้ีข่าวสารเร่ืองผีปอบก็ยงัมีปรากฏให้เห็นตามส่ือต่างๆ อยู่อย่างต่อเน่ือง  ถึงแมว้่า
โลกจะเพียบพร้อมไปดว้ยเทคโนโลยสีมยัใหม่และมีความกา้วหนา้ในดา้นวทิยาศาสตร์ไปมากแลว้ก็
ตาม  หากแต่ฐานคติความเช่ือเร่ืองผีปอบของชาวอีสานยงัไม่มีทีท่าว่าจะลดน้อยถอยลง หรือ
เลือนลางจางหายไปเหมือนความเช่ือเร่ืองอ่ืนๆ หากแต่ความเช่ือดงักล่าวไดมี้การขยายตวัไปพร้อม
กบัการโยกยา้ยถ่ินฐานของชาวอีสานไปทัว่ทุกภาคของประเทศจนถูกน าไปสร้างเป็นภาพยนตร์
หลายเร่ืองอย่างเช่น  บา้นผีปอบ  และปอบผีฟ้า เป็นตน้  ซ่ึงปัจจุบนัคนไทยทัว่ประเทศอาจจะมี
ความรู้สึกคุน้เคยและรู้จกักนัดีกบัค าวา่  “ผปีอบ”   
 ในการรับรู้เก่ียวกบัการเกิดข้ึนของผีปอบในหมู่บา้นนั้น  พบวา่มีหลายสาเหตุดว้ยกนั  โดย
แต่ละพื้นท่ีศึกษา  และในแต่ละหมู่บา้นก็มีความแตกต่างกนัอยูบ่า้งเล็กนอ้ยซ่ึงทัว่ไปแลว้ก็มีลกัษณะ
ท่ีค่อนขา้งคลา้ยคลึงกนั  แต่โดยหลกัการแลว้ท่ีมาของก าหนดถึงการมีผีปอบในชุมชนมาไดจ้าก  3  
ส่วนท่ีส าคญัดงัน้ี 
 5.1.1.1  มากจากความเช่ือท่ีเล่าสืบต่อกนัมาจากบรรพบุรุษเก่ียวกบัลกัษณะของการ
เกิดผปีอบ   
 5.1.1.2  มากจากประสบการณ์ท่ีผ่านมาของชาวบ้านท่ีพบเห็นและเคยสัมผสัถึง
ลกัษณะท่ีเก่ียวกบัการเกิดผปีอบในชุมชนของตนเองและชุมชนอ่ืน 
 5.1.1.3  มาจากการสังเกตลกัษณะเหตุการณ์ผิดปกติท่ีเกิดข้ึนในสังคมขณะนั้น  ท่ี
อาจมีส่วนท่ีสามารถไปเก่ียวโยงกบัเร่ืองราวผปีอบได ้
   ซ่ึงจากหลกัเกณฑด์งักล่าวในการศึกษาพบวา่มีอยู ่ 6  ลกัษณะ ซ่ึงสามารถจ าแนกและ
เรียงล าดบัตามขอ้มูลเชิงปริมาณไดด้งัต่อไปน้ี 
   1)  การมีคนถูกผีปอบเขา้สิงร่างเป็นการสังเกตจากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนใน
ขณะนั้น รวมเขา้กบัค าบอกเล่าของคนสมยัก่อนถึงลกัษณะของคนท่ีถูกผีปอบเขา้สิงร่าง  โดยอาศยั
ประสบการณ์ท่ีเคยพบเห็นมาเพื่อพิจารณาถึงความเป็นจริงในการถูกผีปอบเขา้สิงของคนๆ  นั้น 
หากพบว่าบุคคลดงักล่าวถูกผีปอบเขา้สิงร่างจริงนัน่ก็แสดงว่าในชุมชนมีผีปอบเขา้มาอาศยัอยู่ใน
ชุมชนแลว้แน่นอน ซ่ึงชาวบา้นให้ความเช่ือมัน่ในหลกัเกณฑ์น้ีเป็นอนัดบัสอง  ดงัค่าความเช่ือมัน่
ตามขอ้มูลเชิงปริมาณจ านวน  227 คน คิดเป็นร้อยละ  60.05  ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 
   2)  การฝันเห็นสุนัขหรือลิงของชาวบ้าน  จากค าบอกเล่าของคนใน
สมยัก่อนท่ีว่า  การฝันเห็น  “สุนัข”  หรือ  “ลิง”   ในเวลากลางคืนนั้นเป็นการฝันเห็น  “ผีปอบ”  
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ดงันั้นเม่ือชาวบา้นในหมู่บา้นใดมีการฝันเช่นน้ีบ่อยคร้ัง  และมีคนฝันในท านองน้ีหลายคนยิ่งจะ
สามารถยืนยนัไดว้่าในหมู่บา้นแห่งนั้นมีผีปอบอาศยัอยา่งแน่นอน ซ่ึงชาวบา้นให้ความเช่ือมัน่กบั
หลกัเกณฑใ์นขอ้น้ีมากท่ีสุดดงัค่าความเช่ือมัน่ตามขอ้มูลเชิงปริมาณจ านวน  210  คน คิดเป็นร้อยละ  
55.56  ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 

   3)  การมีสัตวเ์ล้ียงในหมู่บา้นลม้ตายจ านวนมาก  การตายของสัตว ์เช่น
เป็ดไก่  ก็ถือวา่เป็นเร่ืองผิดปกติของสังคม  เพราะ มีการตายเป็นจ านวนมากติดต่อกนั  ลกัษณะของ
การตายก็มีตั้งแต่ การตายแบบธรรมดา  และมีร่องรอยการถูกท าร้าย  เช่น  การลว้งเอาอวยัวะภายใน
ไปเหลือเพียงตวัไก่ท่ีถูกทิ้งไวเ้ท่านั้น  ซ่ึงเหตุน้ีท าให้ชาวบา้นเช่ือวา่การตายของเป็ดไก่เหล่านั้นเกิด
จากฝีมือของผีปอบเป็นผูก้ระท า นัน่ก็แสดงว่าตอ้งมีผีปอบในหมู่บา้นแลว้แน่นอนจึงสามารถเกิด
เหตุเช่นน้ีได้  ซ่ึงชาวบา้นให้ความเช่ือมัน่ในหลกัเกณฑ์น้ีเป็นอนัดบัสาม  ดงัค่าความเช่ือมัน่ตาม
ขอ้มูลเชิงปริมาณจ านวน  205  คน คิดเป็นร้อยละ  54.23  ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด  
   4)  การพบเห็นเหตุการณ์ประหลาดเกิดข้ึนในชุมชนการท่ีมีเหตุการณ์
ประหลาดเกิดข้ึนในหมู่บา้นเช่น  แสงไฟ  หรือดวงไฟประหลาด  และสุนขัสีด าตวัใหญ่นยัน์ตาแดง 
ซ่ึงทั้งสองอยา่งท่ีกล่าวมานั้นสามารถรถระบุไดถึ้งการมีผปีอบตามค าบอกเล่าของคนสมยัก่อนไดใ้น
ระดบัหน่ึง  เพราะเม่ือพบเห็นส่ิงเหล่าน้ี ณ  ท่ีใดหมู่บา้นนั้นก็มกัจะมีเร่ืองผีปอบเกิดข้ึนเกือบทุกคร้ัง
ไป  ดังค่าความเช่ือมัน่ตามข้อมูลเชิงปริมาณจ านวน  187 คน คิดเป็นร้อยละ  49.47  ของกลุ่ม
ตวัอยา่งทั้งหมด 
   5)  การมีคนในหมู่บา้นมีอาการป่วยแบบไม่มีสาเหตุ  เช่นมีการอาการ
ซึมเศร้า  ร่างกายซูบผอม  หมดเร่ียวแรงแม้จะยืนหรือเดิน  หรือมีอาการเป็นลมล้มชักไปแบบ
กะทนัหนัคลา้ยกบัการเป็นลมซ่ึงเกิดข้ึนกบัคนในหมู่บา้นหลายคน  แมจ้ะมีการน าคนท่ีป่วยนั้นไป
ตรวจและรักษาท่ีโรงพยาบาล แต่ผลของการตรวจแพทยก์ลบัไม่สามารถระบุถึงสาเหตุของการป่วย
ดงักล่าวได ้ ด้วยเหตุน้ีชาวบา้นมกัจะมองว่าบุคคลท่ีมีอาการดงักล่าวถูกผีปอบท าร้ายหรือเขา้สิง
แน่นอน  ดงันั้นจึงท าให้ชาวบา้นเช่ือว่ามีผีปอบในชุมชนของตนเองแลว้  ดงัค่าความเช่ือมัน่ตาม
ขอ้มูลเชิงปริมาณจ านวน  135  คน คิดเป็นร้อยละ  35.71  ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 
   6)  การมีคนเสียชีวติติดต่อกนัหลายคนในช่วงระยะเวลาใกลเ้คียงกนั  การ
เสียชีวิตของชาวบา้นในชุมชนน้ีเป็นอีกลกัษณะหน่ึงของการก าหนดว่ามีผีปอบในชุมชนได้  ซ่ึง
ลกัษณะของการเสียชีวิตนั้นก็มีหลายรูปแบบ  มีทั้งการนอนเสียชีวิตไปแบบปัจจุบนัทนัด่วนซ่ึงมี
ลกัษณะเหมือนการนอนหลบัหรือท่ีชาวบา้นเรียกวา่  “ไหลตาย”  แต่ก็อาจจะมีบางรายท่ีมีลกัษณะท่ี
มีรอยเขียวคล ้าท่ีล าคอคลา้ยถูกหกัคอบา้ง  และการเสียชีวิตเพราะโรคประจ าตวั  เพราะผูเ้สียชีวิตมี
โรคประจ าตัวอยู่ก่อนแล้ว  หรือเป็นผูสู้งอายุ  หากแต่ด้วยจ านวนท่ีมากมายหลายคน  อีกทั้ ง
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เหตุการณ์เหล่านั้นเกิดในระยะเวลาไล่เล่ียกัน  จึงท าให้ชาวบา้นมองว่าการเสียชีวิตของคนใน
หมู่บา้นนั้นลว้นเกิดจากฝีมือของผีปอบทั้งส้ิน ดงัค่าความเช่ือมัน่ตามขอ้มูลเชิงปริมาณจ านวน  71 
คน คิดเป็นร้อยละ  18.78  ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 
 โดยสรุปแล้วแต่ละชุมชนมีหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาถึงการเกิดข้ึนของผีปอบในชุมชน
ของตนเองอยู่แล้ว  เพราะโดยภาพรวมแล้วทุกชุมชนมีแนวคิดและวิถีความเช่ือท่ีใกล้เคียงกัน  
ดงันั้นท่ีมาของหลกัเกณฑต่์างๆ ในการก าหนดวา่มีผปีอบในชุมชนหรือไม่นั้นยอ่มมีความคลา้ยคลึง
กนัเป็นส่วนมาก  แต่ดว้ยวิถีชีวิต ความหลากหลายทางวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และ
ชาติพนัธ์ุ  จึงอาจจะท าให้มีบางอย่างท่ีแตกต่างกันไปบา้งเล็กน้อยเท่านั้น  แต่โดยส่วนใหญ่ทุก
ชุมชนจะมีความเห็นว่าหลกัเกณฑ์ท่ีกล่าวมาแลว้นั้นสามารถยืนยนัถึงการมีผีปอบในชุมชนไดทุ้ก
ขอ้   
 
 5.1.2   การเบี่ยงเบนพฤติกรรมเร่ิมต้น  (Primary Deviance) 
 ก่อนจะมีการก าหนดให้บุคคลเป็นผีปอบได้นั้น  สังคมต้องมีหลักฐานท่ีส าคญัเพื่อการ
กล่าวหาอยา่งมีน ้ าหนกัเละน่าเช่ือถือ  แต่ดว้ยการเป็นผีปอบเป็นส่ิงท่ีเร้นลบัยากแก่การหาหลกัฐาน  
หรือพยานเพื่อยืนยนัถึงตวัตนผูเ้ป็น  “อาชญากร”  เหมือนในอาชญากรรมประเภทอ่ืน  ดว้ยเหตุน้ี
ชาวบา้นจึงไดอ้าศยัแนวทางต่างๆ  โดยเฉพาะส่ิงท่ีถูกปลูกฝังสั่งสอนมาจากบรรพบุรุษเก่ียวกบัผี
ปอบ  รวมไปถึงเหตุการณ์ท่ีผดิปกติท่ีเกิดข้ึนในสังคมขณะนั้นเพื่อน ามาเป็นเคร่ืองมือในการก าหนด
และยนืยนัวา่บุคคลใดเป็นผปีอบ  ซ่ึงพบวา่มีอยู ่ 2  แนวทางดว้ยกนัดงัน้ี 
 5.1.2.1  ความเบ่ียงเบนท่ีเกิดจากการก าหนดตวัเอง  คือการท่ีบุคคลท่ีถูกเช่ือวา่เป็นผี
ปอบ  ไดแ้สดงพฤติกรรมท่ีมีความผิดปกติไปจากบุคคลธรรมดาทัว่ไปออกมาซ่ึงเป็นการส่อพิรุธท่ี
จะเขา้ข่ายการเป็นผีปอบตามความเช่ือของชาวบา้น  ดงันั้นบุคคลท่ีถูกเช่ือวา่เป็นผีปอบนั้นก็อาจจะ
ถูกมองวา่เป็นผีปอบเพราะตนเองไดแ้สดงพฤติกรรมออกมาให้ชาวบา้นพบเห็นเองจนน าไปสู่การ
กล่าวหาวา่บุคคลดงักล่าววา่เป็นผปีอบได ้จากผลการศึกษาพบวา่มีอยู ่ 2  สาเหตุดว้ยกนั ซ่ึงสามารถ
จ าแนกและเรียงล าดบัตามขอ้มูลเชิงปริมาณไดด้งัน้ี 
   1)  การแสดงออกดา้นพฤติกรรม  คือการท่ีบุคคลท่ีจะถูกกล่าวหาวา่เป็นผี
ปอบนั้น  มีการพฤติกรรมท่ีส่อแวววา่มีความผิดปกติไปจากบุคคลธรรมดาทัว่ไป  ซ่ึงในพฤติกรรม
นั้นอาจจะมีทั้งความพิเศษเหนือมนุษยธ์รรมดา  การมีพฤติกรรมหลบเล่ียงสายตาเวลาพูดคุยกบัคน
อ่ืน  หรือการแสดงพฤติกรรมท่ีคล้ายกบัผีปอบท่ีชาวบา้นไดเ้ห็นตามส่ือต่างๆ  เช่น ชอบออกไป
ไหนมาไหนตอนกลางคืน  ท าตวัลบัๆ ล่อๆ  เป็นตน้ ดั้งน้ีแลว้บุคคลดงักล่าวอาจจะถูกชาวบา้นมอง
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วา่เป็นผปีอบเพราะมีพฤติกรรมท่ีผดิปกติจากพฤติกรรมของตนเองได ้ ดงัค่าความเช่ือมัน่ตามขอ้มูล
เชิงปริมาณจ านวน  156  คน คิดเป็นร้อยละ  41.27  ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 
   2)  การแสดงออกทางดา้นวาจาหรือค าพูด  ซ่ึงเป็นพฤติกรรมของบุคคลท่ี
ถูกเช่ือวา่เป็นผปีอบไดแ้สดงออกมาดว้ยการพูดจาท่ีผิดแปลกไป  และอาจจะมีเน้ือหาท่ีไปเก่ียวขอ้ง
กบัเร่ืองราวผีปอบท่ีเกิดข้ึนอยู่ในขณะนั้น  เช่น  อาจจะมีการพูดถึงคนท่ีเสียชีวิตไปในท านองท่ีว่า
ตนเองเป็นผูก้ระท าหรือลงมือ  และอาจจะมีการพูดข่มขู่คนอ่ืนๆ  ดว้ยการจะท าร้าย  หรือฆ่าให้ตาย
ดว้ยผีปอบ  หรือแมก้ระทัง่การสวดมนตบ์ทต่างๆ  หากบุคคลอ่ืนท่ีมาไดย้ินเสียงสวดมนตโ์ดยไม่มี
ความเข้าใจในบทสวดดังกล่าว  ก็อาจจะเข้าใจไปว่าเป็นการสวดคาถาเก่ียวกับผีปอบก็เป็นได ้ 
ดงันั้นบุคคลท่ีถูกกล่าวหาว่าเป็นผีปอบดงักล่าวอาจจะถูกชาวบา้นมองว่าเป็นผีปอบไดด้ว้ยการค า
พูดจาท่ีแปลกแตกต่างไปจนท าให้เกิดความน่าสงสัยซ่ึงชาวบา้นให้ความเช่ือมัน่ต่อสาเหตุน้ีเป็น
อนัดบัสอง  ดงัค่าความเช่ือมัน่ตามขอ้มูลเชิงปริมาณจ านวน  99  คน คิดเป็นร้อยละ  26.19 ของกลุ่ม
ตวัอยา่งทั้งหมด 
 5.1.2.2  ความเบ่ียงเบนท่ีบุคคลอ่ืนเป็นผูก้  าหนดให ้ คือการท่ีมีบุคคลอ่ืนๆ ไดก้็มีการ
ใช้วิธีการต่างๆ  เพื่อพิสูจน์หาว่าใครเป็นผีปอบ  ทั้งท่ีบุคคลท่ีอาจจะถูกกล่าวหาว่าเป็นผีปอบนั้น
ไม่ไดแ้สดงอาการผิดปกติออกมาแต่อย่างใด  หากแต่ชาวบา้นก็ไดอ้าศยัหลกัเกณฑ์  หรือส่ิงท่ีตน
เช่ือว่าจะสามารถระบุตวัตนผีปอบไดน้ั้นมาใช้ในหมู่บา้น  ซ่ึงวิธีการท่ีถูกน ามาใช้นั้นมีทั้งมาจาก
ความเช่ือแบบโบราณ  ประสบการณ์ของบุคคลท่ีเคยพบเห็นมา  และเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในสังคม
ปัจจุบนัโดยวิธีการเหล่าน้ีสามารถท่ีจะบ่งบอกได้ว่าใครเป็นผีปอบ  ทั้ งท่ีคนท่ีถูกกล่าวหาไม่รู้
เร่ืองราวมาก่อนก็เป็นได้  ดงันั้นจึงท าให้ผูถู้กกล่าวหามีพฤติกรรมเบ่ียงเบนได้จากผลการศึกษา
พบวา่มีอยู ่ 3  สาเหตุดว้ยกนั  ซ่ึงสามารถเรียงล าดบัตามขอ้มูลเชิงปริมาณไดด้งัน้ี 
   1)  การท่ีผีปอบออกปาก  คือการท่ีมีผีปอบเขา้สิงร่างคนในชุมชน  แลว้มี
การเอ่ยปากบอก  หรือยอมรับวา่ตนเองเป็นใคร  ช่ืออะไร  อยูท่ี่ไหน  ซ่ึงการยอมรับน้ีอาจจะเพราะ
ถูกทรมานดว้ยวิธีการต่างๆ จึงเกิดการยอมรับข้ึนมา  ซ่ึงโดยส่วนใหญ่หากผีปอบบอกช่ือว่าตนเอง
เป็นใครแลว้  บุคคลท่ีถูกผีปอบเอ่ยช่ือออกมานั้นจะถูกชาวบา้นเช่ือว่าเป็นผีปอบอย่างแน่นอน  แต่
ในบางกรณีการท่ีผปีอบเอ่ยช่ือของบุคคลใดออกมานั้นก็ใช่วา่บุคคลนั้นจะเป็นผีปอบเสมอไปเพราะ
บางคร้ังผีปอบก็มีการใช้เล่ห์เหล่ียมเพื่อเอาตวัรอดโดยการแอบอา้งช่ือของบุคคลอ่ืนมาใช้แทน
ตวัเองจนท าใหช้าวบา้นเขา้ใจผดิไปอยา่งไรก็ตามชาวบา้นก็ยงัคงเช่ือมัน่ในวิธีการน้ีอยูม่ากท่ีสุด  ดงั
ค่าความเช่ือมัน่ตามข้อมูลเชิงปริมาณจ านวน  190  คน คิดเป็นร้อยละ  50.26 ของกลุ่มตวัอย่าง
ทั้งหมด    



193 
 

   2)  การท านาย  หรือเส่ียงทาย  คือการท่ีชาวบา้นน าคนทรงเจ้า  หมอผ ี 
(หมอธรรม)  และพระสงฆท่ี์มีความรู้ความเช่ียวชาญในเร่ืองของผีปอบ  เขา้มาท าพิธีเส่ียงทายดูว่า  
เหตุการณ์ความวุ่นวายท่ีเกิดข้ึนในหมู่บา้นเกิดจากฝีมือของผีปอบหรือไม่  หากเป็นผีปอบจริง  ผี
ปอบตนนั้นเป็นใคร  มีจ  านวนก่ีตวั  ซ่ึงในการท านายก็มีความแตกต่างกนัออกไป  ซ่ึงส่วนใหญ่
ชาวบ้านจะนิยมใช้หมอธรรม  หรือพระสงฆ์เป็นผูท้  าการเส่ียงทายด้วยการแบบโบราณโดยใช ้
“เซียงขอ้ง-เซียงคอ้น” เพราะไม่เพียงแต่จะท านายวา่ใครเป็นผีปอบไดแ้ลว้  ยงัสามารถระบุต าแหน่ง
ท่ีอยูข่องผปีอบไดด้ว้ยซ่ึงสะดวกในการจบัผีปอบในการท าพิธีกรรมจบัผีปอบในหมู่บา้นอีกดว้ยซ่ึง
วิธีการน้ีเป็นท่ีนิยมกนัมากและชาวบา้นก็ยงัให้ความเช่ือมัน่เป็นอนัดบัสอง  ดงัค่าความเช่ือมัน่ตาม
ขอ้มูลเชิงปริมาณจ านวน  179  คน คิดเป็นร้อยละ  50.26  ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด  
   3)  การเกิดเหตุการณ์ประหลาด  คือเป็นการน าเหตุการณ์ผิดปกติท่ีเกิดข้ึน
ในหมู่บา้นขณะนั้นมาเป็นตวัก าหนดว่าใครเป็นผีปอบ  ซ่ึงเหตุการณ์เหล่านั้นตอ้งมีส่วนเก่ียวขอ้ง
กบับุคคลใดบุคคลหน่ึงจึงจะสามารถก าหนดไดว้า่ใครเป็นผีปอบ  เช่นการท่ีมีคนในหมู่บา้นฝันเห็น
สุนขั  หรือลิง  แต่เม่ือเดินเขา้มาใกล้ๆ  กลบักลายเป็นคน  ซ่ึงบุคคลดงักล่าวอาจจะถูกเช่ือว่าเป็นผี
ปอบได ้ ยิ่งหากมีการฝันในท านองเดียวกนัหลายคนในช่วงเวลาใกลเ้คียงกนัยิ่งจะท าให้ชาวบา้นมี
ความเช่ือมัน่ยิ่งข้ึนในการเป็นผีปอบของบุคคลดงักล่าว  และในเหตุการณ์ท่ีสองคือ  การท่ีชาวบา้น
พบเห็นดวงไฟหรือแสงประหลาดในตอนกลางคืน  ซ่ึงจุดท่ีโผล่ข้ึน  และลงของดวงไฟดงักล่าวจะ
เป็นตวับอกไดว้่าใครเป็นผีปอบได ้ เช่น  บริเวณท่ีไร่ท่ีนา  ใกลเ้ถียงนา  หรือใกลบ้า้นเรือนของ
บุคคลใดบุคคลนั้นจะถูกชาวบ้านเช่ือว่าเป็นผีปอบหรือมีส่วนเก่ียวข้องกับผีปอบแน่นอน  ซ่ึง
ชาวบา้นมีความเช่ือมัน่ต่อวธีิการน้ีเป็นอนัดบัสุดทา้ยดงัค่าความเช่ือมัน่ตามขอ้มูลเชิงปริมาณจ านวน  
170  คน คิดเป็นร้อยละ  44.97 ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 
   4)  เกิดจากใส่ร้ายเพื่อหวงัผลประโยชน์อย่างอ่ืน  คือการท่ีมีบุคคลท่ีมี
ความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงในเร่ืองความเช่ือของชาวบา้นวา่  “ผีปอบ”  เป็นส่ิงท่ีชาวบา้นเกลียดกลวัเป็น
ท่ีสุด  และเม่ือมีคนเป็นผปีอบในหมู่บา้นผูถู้กกล่าวหายอ่มไดรั้บผลกระทบอยา่งรุนแรงอีกทั้งความ
น่าเช่ือถือก็ยอ่มลดนอ้ยลง เช่น  เพื่อผลประโยชน์ส่วนตวั  และผลประโยชน์ทางการเมือง  เป็นตน้ 
อีกทั้งผีปอบยงัเป็นเหตุการณ์ท่ีน่ากลวัจนตอ้งมีการพยายามก าจดัให้ออกไปจากสังคมโดยด่วนแม้
จะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายสูงแต่ก็ยินยอมเพราะความสงบสุขและปลอดภยัของคนในสังคม  เช่น  การท่ี
แก๊งมิจฉาชีพเขา้มาหากินบนความเช่ือของชาวบา้นเพื่อหวงัเงินจากค่าท าพิธี เป็นตน้  ดงัค่าความ
เช่ือมัน่ตามขอ้มูลเชิงปริมาณจ านวน  55  คน คิดเป็นร้อยละ  14.55  ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 
 โดยสรุปแล้วลักษณะของความเบ่ียงเบนขั้นต้นท่ีเกิดข้ึนทั้ ง  2  ลักษณะนั้ นล้วนถูก
ผสมผสานระหว่างความเช่ือตามแบบโบราณท่ียึดถือตามค าบอกเล่าสืบต่อกนัมา  และเหตุการณ์
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ผิดปกติท่ีเกิดข้ึนในขณะนั้น  มาเป็นตวัก าหนดว่าใครคือตน้เหตุของความวุ่นวายท่ีเกิดข้ึน  ซ่ึง
บางคร้ังอาจจะเกิดจากตวัผูถู้กกล่าวเอง  และบางคร้ังก็อาจเกิดจากบุคคลอ่ืนเป็นผูก้  าหนดให้  แต่ทุก
วธีิการลว้นสามารถระบุไดว้า่ใครเป็นผปีอบตามความเช่ือ  แต่โดยส่วนมากชาวบา้นก็จะพยายามน า
ขอ้มูลทั้งสองลกัษณะมาสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนัเพื่อใหข้อ้มูลเร่ืองผปีอบนั้นมีความน่าเช่ือถือยิง่ข้ึน 
 
 5.1.3   กระบวนการตีตรา  (Labeling  Process) 
 ในเร่ืองของกระบวนการตีตราในท่ีน้ี  มีความหมายคลอบคลุมไปถึงการลงโทษทางสังคม  
(Social Sanction)  ดว้ยเพราะถือวา่เป็นส่ิงท่ีชาวบา้นไดก้ระท ากบัผูท่ี้ถูกเช่ือวา่เป็นผีปอบในวิธีการ
ต่างๆ  ดว้ยความรุนแรงเสมือนหน่ึงเป็นการลงโทษและประณามแก่บุคคลท่ีมีความผิดของสังคม
เพราะการเป็นผีปอบนั้น  ตามความเช่ือมาแต่สมยัโบราณวา่เป็นส่ิงอปัมงคลแก่สังคม  เป็นผีร้ายท่ี
สามารถท าร้ายและสร้างความเดือดร้อนใหแ้ก่ชาวบา้นดงันั้นจึงท าใหช้าวบา้นมีความหวาดกลวัต่อผี
ปอบ  และคนท่ีเป็นผีปอบเป็นอยา่งมาก  จนเกิดปัญหาในสังคมและมีความความวุน่วายอยูไ่ม่หยุด
หย่อน  ท าให้ชาวบา้นเดือดร้อนกนัถว้นหน้า  เพราะดว้ยเกรงว่าตนเองจะตกเป็นเหยื่อของผีปอบ  
ดงันั้นความคิดเห็นของชาวบา้นถึงร้อยละ  49.9  เห็นวา่ควรมีการลงโทษทางสังคม  หรือการตีตรา
แก่บุคคลท่ีถูกกล่าวหาวา่เป็นผีปอบ  ดว้ยเหตุน้ีจึงไม่แปลกอะไรท่ีจะพบเห็นชาวบา้นพยายามสร้าง
แนวทางเพื่อจดัการกบัผูถู้กกล่าวหาวา่เป็นผปีอบดว้ยวธีิการต่างในปัจจุบนัแต่ก็มีชาวบา้นอีกจ านวน
หน่ึงท่ีมองว่าไม่ควรลงโทษทางสังคมแก่บุคคลท่ีถูกกล่าวหาวา่เป็นผีปอบดงักล่าวถึงร้อยละ  50.1
ซ่ึงสามารถแยกระดบัของความรุนแรงของการตีตราได ้ 2  ระดบัดงัน้ี 
 5.1.3.1  การตีตราขั้นเร่ิมตน้เป็นวิธีการลงโทษท่ีชาวบา้นไดก้ระท าต่อผูถู้กกล่าวหา
วา่เป็นผีปอบดว้ยท่ีไม่รุนแรงมากนกั  ในขั้นตอนน้ีอาจะท าให้เห็นภาพของการตราหนา้บุคคลให้
เป็นผปีอบชดัเจนยิง่ข้ึนเพราะยงัเป็นการหาเหตุผลเพื่อสนบัมาสนบัสนุนความเช่ือของพวกชาวบา้น
อยู ่ ซ่ึงมีอยู ่ 2  วธีิการดว้ยกนั ซ่ึงสามารถเรียงล าดบัตามขอ้มูลเชิงปริมาณไดด้งัน้ี 
   1)  การท่ีสังคมลดปฏิสัมพนัธ์ลง  เป็นวิธีการท่ีชาวบา้นในหมู่บา้น  มีการ
ลดความสัมพนัธ์ต่อผูถู้กกล่าวหาว่าเป็นผีปอบลงอย่างเล็กน้อย  เช่นการพยายามพูดคุยให้น้อยลง  
หรือหลีกเล่ียงการเผชิญหน้า  โดยนัยของการลงโทษด้วยวิธีการน้ีคือ  การพยายามไม่เข้าไปยุ่ง
เก่ียวกบัผูถู้กกล่าวหามากเกินไป  เพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดช่องว่างท่ีผีปอบจะสามารถเขา้มาท าร้าย
ตนเองได ้ เพราะหลายคนเช่ือว่าหากไม่ยุง่กบัคนท่ีเป็นผีปอบ  ผีปอบก็จะไม่มายุง่กบัตนเอง  ดว้ย
เหตุน้ีจึงท าใหช้าวบา้นหลายคนพยายามหลบเล่ียงท่ีจะเผชิญหนา้  หรือพูดคุยกบับุคคลท่ีถูกกล่าวหา
วา่เป็นผีปอบ  ดงัค่าความเช่ือมัน่ตามขอ้มูลเชิงปริมาณจ านวน  93  คน คิดเป็นร้อยละ  24.60 ของ
กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 
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   2)  การเป็นเป้าหมายในการถูกจบัตามอง  หรือจอ้งจบัผิดและกล่าวโทษ  
เป็นวิธีการท่ีชาวบ้านได้พยายามสอดส่องถึงพฤติกรรมของผูถู้กกล่าวหาว่าเป็นผีปอบ  ว่ามี
พฤติกรรมอะไรบ้างในแต่ละวนั  และมีพฤติกรรมผิดปกติเก่ียวกับผีปอบบ้างหรือไม่  เช่นมี
พฤติกรรมลบัๆ  ล่อๆ   หรือการเดินเขา้ไปในเขตบา้นเรือนของชาวบา้นคนใดหรือไม่  สาเหตุท่ีใช้
วิธีการน้ีคือชาวบา้นพยายามจบัตามองพฤติกรรมของบุคคลท่ีถูกเช่ือว่าเป็นผีปอบนั้นเพื่อน าไป
สนับสนุนถึงขอ้สงสัยการเป็นผีปอบของบุคคลดงักล่าว   อีกทั้งยงัเป็นการป้องกนัอนัตรายของ
สังคมดว้ยการสอดส่องเพื่อวา่หากเกิดอะไรท่ีผิดปกติข้ึนในหมู่บา้น  ก็จะสามารถบอกไดว้า่ผูท่ี้ถูก
กล่าวหาวา่เป็นผปีอบมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์นั้นดว้ยหรือไม่  ดงัค่าความเช่ือมัน่ตามขอ้มูลเชิง
ปริมาณจ านวน  93  คน คิดเป็นร้อยละ  24.60 ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด    
 5.1.3.2  การตีตราท่ีรุนแรง  เป็นวิธีการลงโทษท่ีชาวบา้นไดก้ระท าต่อผูถู้กกล่าวหา
วา่เป็นผีปอบดว้ยท่ีรุนแรง บางวิธีการถึงขั้นเขา้ข่าย  “ผิดกฎหมาย”  และ  “ละเมิดสิทธิมนุษยชน”   
โดยผลของการตีตรา  หรือการลงโทษทางสังคมในระดบัน้ีมีเป้าหมายและเจตนาเพื่อการประณาม
และลงโทษบุคคลท่ีเป็นผีปอบโดยเฉพาะ  ซ่ึงอาจเกิดได้จากความหวาดกลวั  ความเกลียดกลัว  
ความไม่พอใจ  การไม่ยอมรับ  และความเกลียดชงัท าให้ผูถู้กกล่าวหาวา่เป็นผีปอบไดรั้บผลกระทบ
ท่ีรุนแรงมากจนมีผลต่อลกัษณะพฤติกรรมในเวลาต่อมาแต่ผลท่ีเกิดข้ึนยงัมีผลต่อชาวบา้นในระดบั
ท่ีรุนแรงดว้ยเช่นเดียวกนั  ซ่ึงพบว่ามีอยู่  4  วิธีการด้วยกนั  ซ่ึงสามารถเรียงล าดบัตามขอ้มูลเชิง
ปริมาณไดด้งัน้ี 
   1)  การคว  ่าบาตรทางสังคม  เป็นวิธีการท่ีมีผลมาจากความหวาดกลวัของ
ชาวบา้น  ท่ีไดพ้ยายามลดความสัมพนัธ์กบัผูถู้กกล่าวหาวา่เป็นผีปอบในตอนแรก  ซ่ึงจากเหตุการณ์
ผปีอบท่ีเกิดข้ึนไม่มีทีท่าวา่จะลดลง  จึงท าให้ชาวบา้นเร่ิมมีความคิดท่ีเปล่ียนไปนัน่คือ  จากการท่ีมี
ความ   “หวาดกลวั”  ก็กลายเป็นความ  “เกลียดกลวั”  ซ่ึงท าให้สังคมเร่ิมรังเกียจผูถู้กกล่าวหาวา่เป็น
ผีปอบมากยิ่งข้ึน  ดังนั้ นชาวบ้านส่วนใหญ่จึงมีความคิดว่าควรท่ีจะ  “งด” หรือ  “ตัดขาด” 
ความสัมพนัธ์กบัผูถู้กกล่าวหาวา่เป็นผีปอบในทุกๆ  ดา้นเพื่อแสดงให้เห็นวา่ชาวบา้นไม่พอใจเป็น
อย่างยิ่งกบัการท่ีมีผีปอบในหมู่บา้น  เพราะท าให้ชาวบา้นไดรั้บความเดือดร้อนมาก  ดงัค่าความ
เช่ือมัน่ตามขอ้มูลเชิงปริมาณจ านวน  176  คน คิดเป็นร้อยละ  46.56  ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 
   2)  การขบัไล่ออกไปจากสังคม  เป็นวิธีการลงโทษทางสังคมท่ีชาวบา้น
ใช้ลงโทษผูท่ี้ถูกล่าวหาว่าเป็นผีปอบดว้ยวิธีการท่ีรุนแรงสูงสุด  ซ่ึงในสมยัก่อนถา้หากพบว่าใคร
เป็นผีปอบบุคคลจะถูกขับไล่ออกไปจากหมู่บ้านทนัทีโดยไม่มีการผ่อนผนัโทษใดๆ  และใน
ปัจจุบนัก็ยงัพบว่ามีการน าวิธีการน้ีมาใช้อยู่ในบางสังคม  การลงโทษทางสังคมด้วยการขบัไล่
ออกไปจากหมู่บา้นน้ีเกิดจากการท่ีชาวบา้นเกิดความหวาดกลวัต่อผีปอบ  อีกทั้งมีความเกลียดชงัต่อ
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คนท่ีเป็นผีปอบ  และมีความโกรธแคน้ต่อคนท่ีเป็นผีปอบอย่างมาก  จึงไม่ต้องการให้บุคคลท่ี
ชาวบา้นคิดวา่เป็นสาเหตุของความวุน่วายท่ีเกิดข้ึนในสังคมนั้นอาศยัอยูร่่วมกบัพวกตนในสังคมอีก
ต่อไปจึงท าการขบัไล่ออกไปจากสังคมอยา่งถาวร  แต่วิธีการน้ีไม่เพียงเป็นแค่การลงโทษทางสังคม
แต่เป็นแนวทางหน่ึงท่ีชาวบา้นใชแ้กไ้ขปัญหาเร่ืองผีปอบท่ีเกิดข้ึนในสังคมอีกดว้ย  เพราะชาวบา้น
เช่ือว่าเม่ือผูท่ี้เป็นผีปอบออกไปจากสังคมแล้วจะท าให้วิญญาณผีปอบเหล่านั้นติดตามเจ้าของ
ออกไปดว้ย  แลว้จะท าให้สังคมเกิดความสงบสุขได ้ แต่วิธีการขบัไล่บุคคลท่ีเป็นผีปอบอกอกไป
จากหมู่บา้นนั้นถือเป็นวิธีการท่ีรุนแรง  และมีผลกระทบต่อผูถู้กกล่าวหาวา่เป็นผีปอบมาก  เพราะ
การเป็นผีปอบท่ีสังคมเดิมตราหน้าให้นั้นเป็นเสมือนส่ิงท่ีท าให้สังคมอ่ืน  หรือหมู่บ้านอ่ืน  ก็
หวาดกลวัเช่นเดียวกนั  อีกทั้งวิธีการน้ียงัเป็นการกระท าท่ีผิดต่อหลกักฎหมาย  ถือเป็นการละเมิด
สิทธิมนุษยชนดว้ย  จากสาเหตุดงักล่าวจึงไดเ้กิด  “หมู่บา้นผปีอบ”  ข้ึนมา  เช่น  หมู่บา้นนาสาวนาน  
จ.สกลนคร  เพื่อรองรับบุคคลกลุ่มน้ีใหส้ามารถเขา้ไปอาศยัอยูไ่ด ้ ซ่ึงเป็นแนวทางแกไ้ขปัญหาของ
สังคมอีกทางหน่ึง  ดงัค่าความเช่ือมัน่ตามขอ้มูลเชิงปริมาณจ านวน  105  คน คิดเป็นร้อยละ  27.78
ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด    
   3)  การท าร้ายร่างกาย  เป็นวิธีการลงโทษทางสังคมท่ีชาวบา้นไดก้ระท า
ต่อผูถู้กกล่าวหาว่าเป็นผีปอบอย่างรุนแรง การลงโทษดว้ยวิธีการน้ีเป็นผลมาจากการท่ีเหตุการณ์     
ผีปอบในหมู่บา้นมีความรุนแรงยิ่งข้ึน  ชาวบา้นมีการสูญเสียบุคคลในครอบครัว  สูญเสียสัตวเ์ล้ียง
ของตนไปมากมาย  มีความล าบากในการท ามาหากินและด ารงชีวติในประจ าวนั  จึงท าให้ชาวบา้นมี
ความกดดนัและโกรธแคน้ผูถู้กกล่าวหาวา่เป็นผีปอบเป็นอยา่งยิ่ง  เลยตอ้งการท่ีจะแสดงออกให้ผู ้
ถูกเช่ือวา่เป็นผีปอบเห็นวา่พวกตนทนไม่ไหว  และรับไม่ไดท่ี้จะให้มีผีปอบในหมู่บา้น  ดงันั้นจึงมี
การข่มขู่วา่จะท าร้ายร่างกาย  บางพื้นท่ีก็มีการลงมือท าร้ายร่างกายกนัจริงๆ  ก็มี  อน่ึงการท่ีชาวบา้น
ไดเ้ชิญหมอผี  หรือหมอธรรมมาขบัไล่ผีปอบ แลว้มีการทรมานร่างกายผูถู้กกล่าวหาวา่เป็นผีปอบ
ดว้ยวิธีการต่างๆ  อย่างรุนแรง  หรือมีผลท าให้ผูถู้กกล่าวหาว่าเป็นผีปอบไดรั้บความเจ็บปวดหรือ
ทรมานตามร่างกายก็ถือว่าเป็นการท าร้ายร่างกายในรูปแบบหน่ึงเช่นเดียวกนั  ซ่ึงการลงโทษเช่นน้ี
อาจจะมีผลท าให้ผูถู้กกล่าวหาวา่เป็นผีปอบเกิดความหวาดกลวั  และหวาดระแวงต่อชาวบา้นมาก
ข้ึน  แต่หากมีการลงมือท าร้ายร่างกายกนัจริง  การลงโทษดว้ยวิธีการน้ีก็เขา้ข่ายเป็นการกระท าท่ีผิด
ต่อหลกักฎหมาย  หรือละเมิดสิทธิมนุษยชน  ซ่ึงการน้ีผูถู้กกล่าวหาวา่เป็นผีปอบยอ่มมีสิทธ์ิท่ีจะแจง้
ความด าเนินคดีตามเอาผิดชาวบา้นและผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืนๆ  ตามกฎหมายได้  ดงัค่าความเช่ือมัน่ตาม
ขอ้มูลเชิงปริมาณจ านวน  64  คน คิดเป็นร้อยละ  16.93  ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 
   4)  การท าลายทรัพยสิ์น  เป็นวิธีการลงโทษทางสังคมท่ีชาวบา้นได้ใช้
ลงโทษบุคคลท่ีถูกกล่าวหาว่าเป็นผีปอบอย่างรุนแรง  ด้วยวิธีการพยายามท าลายทรัพยสิ์น  หรือ



197 
 

ส่ิงของอนัมีค่า  ไม่วา่จะเป็น  วตัถุส่ิงของ  หรืออาจจะแมก้ระทัง่บา้นเรือนท่ีอยูอ่าศยัอ่ืนๆ ก็ตามการ
กระท าดงักล่าวของชาวบา้นในลกัษณะเช่นน้ี  เน่ืองมาจากความหวาดกลวั  และความรังเกียจท่ีมีต่อ
ผีปอบ  และบุคคลท่ีถูกกล่าวหาว่าเป็นผีปอบ  เพราะชาวบา้นถือว่าความวุ่นวายท่ีเกิดข้ึนทั้งหมด
ลว้นเกิดจากฝีมือของผีปอบ  ดงันั้นหากชาวบา้นไม่สามารถลงมือกระท ากบัตวัผีปอบ  หรือตวัผูถู้ก
กล่าวหาวา่เป็นผีปอบได ้ ก็จะมีการพยายามระบายอารมณ์ดว้ยการท าลายขา้วของ  หรืออาจจะเผา
บา้นเรือนท่ีอยูอ่าศยัแทน  นยัหน่ึงก็เพื่อแสดงให้คนท่ีถูกกล่าวหาวา่เป็นผีปอบเห็นวา่พวกชาวบา้น
ไม่พอใจท่ีมีผปีอบในหมู่บา้นของพวกตน  ซ่ึงในการลงโทษทางสังคมเช่นน้ีถือวา่เป็นการกระท าท่ี
รุนแรงเขา้ข่ายเป็นการกระท าผิดต่อกฎหมาย  ซ่ึงผูท่ี้ถูกลงโทษ  หรือผูท่ี้ถูกกล่าวหาว่าเป็นผีปอบ
สามารถแจง้ความด าเนินคดีได้เหมือนกบัขอ้ท่ีสองได้  ดงัค่าความเช่ือมัน่ตามขอ้มูลเชิงปริมาณ
จ านวน  57  คน คิดเป็นร้อยละ  15.08  ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 
 โดยสรุปแลว้วธีิการลงโทษทางสังคม  หรือการตีตรานั้นมีอยู ่ 2  ส่วนใหญ่  ซ่ึงแต่ละส่วนมี
เป้าหมายและวตัถุประสงค์ในการลงโทษท่ีคลา้ยกนันัน่คือการพยายามตอบโตบุ้คคลท่ีถูกกล่าวหา
ว่าเป็นผีปอบ  ซ่ึงชาวบา้นเช่ือว่าเป็นสาเหตุของความวุ่นวายทั้งหมดในท่ีเกิดข้ึนในหมู่บา้น  การ
ลงโทษดังกล่าวมีการพยายามเร่ิมใช้ในแบบขั้นต้นก่อนแล้วจึงค่อยยกระดับความรุนแรงข้ึน
ตามล าดบั  เพื่อให้ผูถู้กกล่าวหาว่าเป็นผีปอบไดรั้บรู้และปรับตวั  แต่ในการลงโทษบางวิธีการก็มี
ความรุนแรงเกินความเหมาะท่ีสังคมพึงจะกระท าต่อบุคคลอ่ืน  และบางวิธีการก็เขา้ข่ายเป็นการ
กระท าท่ีละเมิดต่อสิทธิเสรีภาพ  สิทธิมนุษยชนซ่ึงถือวา่เป็นเร่ืองท่ีผดิกฎหมาย 
 
 5.1.4   การเปลีย่นแปลงพฤติกรรมถาวร  (Secondary  Deviance) 
 ดว้ยการลงโทษทางสังคมอย่างรุนแรงและต่อเน่ืองดว้ยวิธีการต่างๆ  ต่อบุคคลท่ีถูกเช่ือว่า
เป็นผีปอบนั้ น  ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนอาจส่งผลให้บุคคลท่ีถูกกล่าวหาว่าเป็นผีปอบดังกล่าวมี
พฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปในลกัษณะต่างๆ  ซ่ึงข้ึนข้ึนอยู่กบัวิธีการลงโทษทางสังคม  สภาวะ
ความกดดนัของสังคม  และสภาพจิตใจของผูถู้กล่าวหาว่าเป็นผีปอบเอง  ดงันั้นการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมอย่างถาวรจึงสามารถแยกออกได้เป็น  2  ระดับตามความรุนแรงของพฤติกรรมท่ี
เปล่ียนแปลงไปดงัน้ี 
 5.1.4.1  การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมถาวรแบบเล็กน้อย  เป็นพฤติกรรมของผูถู้ก
กล่าวหาว่าเป็นผีปอบไดเ้ปล่ียนแปลงไป  หลงัจากท่ีถูกชาวบา้นในชุมชนลงโทษดว้ยวิธีการท่ีไม่
รุนแรงมากนัก  หรือการตีตราเร่ิมตน้  ในส่วนน้ีผูถู้กกล่าวหาเองยงัอยู่ในช่วงการปรับตวั  และ
พยายามโตต้อบต่อค ากล่าวหาของสังคมจึงมีการเปล่ียนแปลงท่ีไม่รุนแรงมากนกั  ซ่ึงสามารถแบ่ง
ออกไดเ้ป็น  2  ลกัษณะ  ซ่ึงสามารถเรียงล าดบัตามขอ้มูลเชิงปริมาณไดด้งัน้ี 
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 1)  คือการท่ีผูถู้กกล่าวหาวา่เป็นผปีอบไดแ้สดงพฤติกรรมท่ีกา้วร้าว  หรือขดั
ขืนต่อวิธีการท่ีสังคมใชล้งโทษ  เช่นการแสดงออกถึงการไม่ยอมรับในขอ้กล่าวหาวา่ตนเองเป็นผี
ปอบ  ดว้ยการตามหาคนท่ีกล่าวหาตน  หรือการด่าทอชาวบา้นคนอ่ืนๆ  ท่ีไปกล่าวหาว่าตนเป็นผี
ปอบ  และบางคร้ังยงัมีการแจง้ความเพื่อด าเนินคดีต่อบุคคลท่ีสร้างกระแส  และกล่าวหาวา่ตนเอง
เป็นผีปอบอีกดว้ย  ซ่ึงพฤติกรรมเช่นน้ียงัอยู่ในส่วนของการอธิบายตนเองให้ชาวบา้นคนอ่ืนๆ  ได้
เขา้ใจว่าตนเองไม่ได้เป็นผีปอบตามท่ีชาวบ้านเช่ือกัน  ดงัค่าความเช่ือมัน่ตามขอ้มูลเชิงปริมาณ
จ านวน  203  คน คิดเป็นร้อยละ  53.70  ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 
 2)  คือการท่ีผูถู้กกล่าวหาวา่เป็นผปีอบพยายามลดปฏิสัมพนัธ์กบัชาวบา้นใน
ชุมชนลงไปเล็กน้อย  ซ่ึงมีผลจากการท่ีผูถู้กกล่าวหาว่าเป็นผีปอบถูกชาวบา้นลงโทษดว้ยการลด
ปฏิสัมพนัธ์ลง  เม่ือรู้วา่ชาวบา้นไม่อยากพดูจาหรือเผชิญหนา้กบัตน  ผูถู้กกล่าวหาวา่เป็นผีปอบเองก็
พยายามท่ีจะลดโอกาสในการเผชิญหน้ากบัชาวบา้นเหล่านั้นดว้ยเช่นกนัหากแต่ไม่ไดต้ดัขาดจาก
การมีส่วนร่วมในสังคมอยา่งส้ินเชิง  และมีการร่วมท ากิจกรรมกบัชาวบา้นคนอ่ืนๆ  อยูบ่า้งในบาง
โอกาส  ดงัค่าความเช่ือมัน่ตามขอ้มูลเชิงปริมาณจ านวน  166  คน คิดเป็นร้อยละ  43.92 ของกลุ่ม
ตวัอยา่งทั้งหมด  
 5.1.4.2  การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมถาวรแบบรุนแรง  เป็นพฤติกรรมท่ีผูถู้กกล่าวหา
ว่าเป็นผีปอบได้แสดงออกมาหลังจากท่ีถูกชาวบา้น  หรือผูค้นในสังคมลงโทษทางสังคมอย่าง
รุนแรง  ดว้ยการตีตราท่ีรุนแรง  ซ่ึงท าให้ผูถู้กกล่าวหาวา่เป็นผีปอบหมดหนทางท่ีจะตอบโตใ้ดๆ  มี
เพียงการไม่ไปยุง่เก่ียวกบัชาวบา้นคนอ่ืนๆ  ซ่ึงผลของการลงโทษท่ีทางสังคมรุนแรงยงัท าให้มีผล
ต่อสภาพจิตใจ และสภาพร่างกายของผูถู้กกล่าวหาวา่เป็นผปีอบอีกดว้ย  ซ่ึงสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น  
3  ลกัษณะ  ซ่ึงสามารถเรียงล าดบัตามขอ้มูลเชิงปริมาณไดด้งัน้ี 
 1)  คือการงดการมีปฏิสัมพนัธ์กบัชาวบา้นคนอ่ืนๆ  อยา่งส้ินเชิง  เพราะการ
ท่ีสังคมไดล้งโทษอยา่งรุนแรงและต่อเน่ือง  จนท าใหก้ารอธิบายเก่ียวกบัการไม่ไดเ้ป็นผีปอบไม่เป็น
ผล  อีกทั้งยงัมีภาวะความกดดนัจากสังคมอีกมากมายจนท าให้ผูถู้กกล่าวหาวา่เป็นผีปอบตอ้งจ ากดั
พื้นท่ีชีวิตของตนเอง  โดยการไม่ยอมออกไปไหน  ไม่ยอมท ากิจกรรมใดๆ ร่วมกบัสังคม  เพื่อ
ป้องกนัไม่ให้ชาวบา้นใช้วิธีการลงโทษท่ีรุนแรงมากข้ึนกว่าท่ีเป็นอยู่แก่ตนเอง  อน่ึงการคว  ่าบาตร
ทางสังคมก็ยงัเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าใหผู้ถู้กกล่าวหาวา่เป็นผปีอบมีพฤติกรรมงดการมีปฏิสัมพนัธ์กบั
ชาวบา้นคนอ่ืนๆ  ได ้ ดงัค่าความเช่ือมัน่ตามขอ้มูลเชิงปริมาณจ านวน  94  คน คิดเป็นร้อยละ  24.87 
ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 
 2)  คือการหลบหนีหายไปจากสังคม  เป็นพฤติกรรมของผูถู้กกล่าวหาว่า
เป็นผปีอบท่ีแสดงออกในขั้นสุดทา้ยของพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลง  เพราะดว้ยการลงโทษทางสังคม
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ท่ีรุนแรงและต่อเน่ือง  เพื่อสร้างความกดดนัให้แก่ผูถู้กกล่าวหาว่าเป็นผีปอบ ด้วยหวงัผลในดา้น
ต่างๆ  จนท าให้ผูถู้กกล่าวหาว่าเป็นผีปอบเองเกิดความกลวั  เพราะเกรงว่าชาวบา้นจะกระท ากบั
ตนเองในวิธีการท่ีรุนแรงกวา่ท่ีผา่นมา  อีกทั้งในเม่ือชาวบา้นคนอ่ืนๆ ก็แทบจะไม่ไดพ้อใจและไม่
สนใจกบัตวัผูถู้กกล่าวหาว่าเป็นผีปอบเท่าใดนกั  ดงันั้นการอยู่ในสังคมต่อไปอาจจะท าให้เกิดผล
กระทบอยา่งอ่ืนท่ีร้ายแรงตามมา   ผลสุดทา้ยคือตอ้งหลบหนีออกไปจากหมู่บา้น  หรือยา้ยถ่ินฐานท่ี
อยูอ่าศยัไปอยูท่ี่อ่ืนแทน  เพื่อความสบายใจของตนเอง  และคนอ่ืนๆ ในสังคม  ดงัค่าความเช่ือมัน่
ตามขอ้มูลเชิงปริมาณจ านวน  80  คน คิดเป็นร้อยละ  21.16  ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด  
 3)  คือการมีพฤติกรรมผิดแปลกแตกต่างผิดปกติ  ซ่ึงพฤติกรรมเช่นน้ีเกิด
จากสภาพร่างกายและจิตใจของผูถู้กกล่าวหาวา่เป็นผีปอบทนรับความกดดนัจากสังคมไม่ไหว  จึง
ส่งผลกระทบต่อสภาพร่างกาย  ท าใหมี้อาการแปลกผิดปกติไปหลายอยา่ง  เช่น  มีอาการป่วยเร้ือรัง  
เม่ือไปตรวจสุขภาพกบัสถานพยาบาลกลบัไม่พบว่าไม่มีสาเหตุมาจากโรคใด  หรือบางคนก็ถึงกบั
สติฟ่ันเฟือนคลา้ยกบัคนเป็นบา้เสียสติไป  และบางกรณีผูถู้กกล่าวาวา่เป็นผีปอบก็แสดงพฤติกรรม
คลา้ยผีปอบออกมาอย่างชดัเจน  ดงัค่าความเช่ือมัน่ตามขอ้มูลเชิงปริมาณจ านวน  78  คน คิดเป็น
ร้อยละ  20.63  ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด   
 โดยสรุปแล้วการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมแบบถาวรน้ีเป็นผลจากการลงโทษทางสังคม  
หรือการตีตราของสังคมเป็นส าคญั  มีผูน้ าชุมชน  และชาวบา้นเป็นกลไกในการขบัเคล่ือน  ถึงแมว้า่
การลงโทษทางสังคมบางวิธีการชาวบา้นจะมองว่าเป็นการป้องกนัตนเองจากผีปอบ  หรือเป็นการ
แก้ไขปัญหาเร่ืองผีปอบท่ีเกิดข้ึนอีกทางหน่ึง  แต่ด้วยเป็นวิธีการท่ีไม่ได้ผ่านความเห็นชอบจาก
บุคคลอ่ืนนอกเหนือจากคนในชุมชน  จึงท าให้บางวิธีการท่ีชาวบา้นเลือกใช้มีผลในดา้นลบแก่ผูถู้
กล่าวหาวา่เป็นผีปอบทั้งทางตรงและทางออ้ม  จนท าให้ผูถู้กกล่าวหาวา่เป็นผีปอบตอ้งปรับเปล่ียน
พฤติกรรมเพื่อรับมือวิธีการลงโทษทางสังคมของชาวบ้านในรูปแบบต่างๆ  จนบางกรณีท่ีผูถู้ก
กล่าวหาวา่เป็นผปีอบอาจจะมีการก าหนดใหต้นเองกลายเป็นผีปอบตามท่ีชาวบา้นตีตราไวก้็มี  หรือ
อาจะเป็นการเปล่ียนแปลงไปในดา้นกิริยาท่าทาง นิสัยจนพฤติกรรมน าไปสู่ความเช่ือจากคนใน
ชุมชนวา่เป็นผปีอบมากยิง่ข้ึนถึงแมว้า่จากการส ารวจขอ้มูลเชิงปริมาณจะพบวา่ผูถู้กกล่าวหาวา่เป็นผี
ปอบจะไดรั้บผลกระทบเพียงเล็กนอ้ยดงัค่าเฉล่ียท่ี  2.32 ก็ตาม  แต่ผลท่ีเกิดข้ึนก็ท าให้ผูถู้กกล่าวหา
วา่เป็นผปีอบตอ้งไดรั้บผลกระทบอยา่งมากท่ีสุดอยูเ่ช่นเดิมจนในบางคร้ังท าให้ผูถู้กกล่าวหาวา่เป็น
ผปีอบตอ้งทุกขท์นกบัผลกระทบท่ีเกิดข้ึนอยา่งล าบากอยูเ่พียงล าพงั  โดยชาวบา้นเองก็อาจจะไม่รู้วา่
มีผลกระทบใดบ้างท่ีเกิดข้ึนแก่ผูถู้กกล่าวหาว่าเป็นผีปอบ  และพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปใน
บางคร้ังของผูถู้กกล่าวหาวา่เป็นผีปอบกลบัมีผลท าให้ชาวบา้นยิ่งเช่ือวา่ผูถู้กกล่าวหาว่าเป็นผีปอบ
นั้นเป็นผปีอบตวัจริง  ซ่ึงหากเป็นเช่นน้ียิง่เป็นส่ิงท่ียากต่อการแกไ้ขปัญหาต่อไป 
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5.1.5   การก าหนดตนเอง  (Self-Image)   
 ในทางทฤษฎีเช่ือเม่ือบุคคลถูกสังคมก าหนดบทบาทให้เป็นอย่างใด  อย่างหน่ึง  บุคคล
ดังกล่าวจะมีพฤติกรรมคล้อยตามกับค ากล่าวหาเช่นนั้ น  แม้แต่เหตุการณ์เร่ืองผีปอบเองก็
เช่นเดียวกนั  การก าหนดตนเองให้เป็นผีปอบเป็นผลท่ีเกิดจากกระบวนการควบคุมทางสังคม  หรือ
กระบวนการตีตราดว้ยวธีิการลงโทษทางสังคมดว้ยวธีิการต่างๆ  ทั้งแบบรุนแรง  และไม่รุนแรง  จน
น ามาสู่การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมแบบถาวร  (Secondary  Deviance)  ดงัท่ีกล่าวมาแลว้นั้นท าให้
สามารถสรุปภาพลกัษณ์ของการก าหนดตนเองของผูถู้กกล่าวหาวา่เป็นผปีอบได ้ 3  รูปแบบ  คือ 
 5.1.5.1  การยอมรับท่ีจะมีพฤติกรรมตามท่ีสังคมก าหนดให้เป็น  คือการยอมรับใน
การเป็นผีปอบโดยสมบูรณ์  ซ่ึงบุคคลดงักล่าวจะมีพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปแบบถาวรคลา้ยกบั
การเป็นผีปอบ  เช่น  มีการออกไปหาอาหารกินตอนกลางคืนดว้ยการแอบขโมยไก่ชาวบา้นมากิน
แบบสดๆ  (ไทยรัฐออนไลน์,  2555) การท่ีบุคคลดังกล่าวมีพฤติกรรมท่ีคล้ายกับคนป่วย  ไม่มี
เร่ียวแรงในเวลากลางวนั  และกลบัแขง็แรงกระฉบักระเฉงเดินเหินไดเ้ม่ือถึงเวลากลางคืน (ผวาปอบ
สิงหญิงชราวยั 80 ปี หมอระบุป่วยโรคคนแก่,  2552)  และการท่ีมีพฤติกรรมท่ีน่ากลวัเม่ือเห็นบุคคล
อ่ืนเดินผา่นหรือมาหาอาจจะมีการจอ้งมอง  เลียปากคลา้ยกบัมีความตอ้งการอยากจะกินบุคคลคน
นั้นเป็นตน้ 
 5.1.5.2  การไม่ยอมรับในส่ิงท่ีสังคมกล่าวหา  แต่กลบัมีพฤติกรรมเปล่ียนแปลงท่ีผิด
แปลกแบบถาวร  คือการไม่ยอมรับในการเป็นผีปอบ  แต่กลบัมีพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไป  จึงท า
ใหช้าวบา้นเช่ือวา่พฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปของผูถู้กกล่าวหาวา่เป็นผีปอบนั้นเป็นพฤติกรรมของ
คนท่ีเป็นผีปอบมกัแสดงออกเสมอ  เช่น  การพูดจาแต่ไม่ยอมสบตาใคร  การหลบล้ีอยูแ่ต่ในบา้น
โดยไม่ยอมออกไปหาสู่กบับุคคลอ่ืน  และการแสดงพฤติกรรมท่ีผิดแปลกออกมาให้ชาวบา้นไดพ้บ
เห็นอยู่บ่อยคร้ัง  เป็นตน้จนท าให้ชาวบา้นเช่ือโดยสนิทใจว่าบุคคลท่ีถูกกล่าวหานั้นเป็นผีปอบตวั
จริง  แมเ้จา้ตวัจะไม่ไดย้อมรับก็ตาม 
 5.1.5.3  การไม่ยอมรับในส่ิงท่ีถูกกล่าวหา  คือการท่ีบุคคลท่ีถูกกล่าวหาวา่เป็นผีปอบ
มีพฤติกรรมท่ีกา้วร้าว  มีอารมณ์ท่ีรุนแรงฉุนเฉียว  และมีพฤติกรรมตอบโตส้ังคมดว้ยความรุนแรง
ต่างๆ  เพราะการไม่ยินยอมท่ีจะตกเป็นผูถู้กกล่าวหาวา่เป็นผีปอบตามท่ีสังคมเช่ือกนั  ดงันั้นบุคคล
ในกลุ่มน้ีจะมีแนวทางต่างๆ ท่ีตอบโตต่้อวิธีการลงโทษทางสังคมของชาวบา้นโดยตลอด  ทั้งการ
แจง้ความ  ฟ้องร้องด าเนินคดีต่อบุคคลท่ีมากล่าวหาตนว่าเป็นผีปอบ  การหาแนวทางเพื่อพิสูจน์
ความบริสุทธ์ิของตนเองดว้ยวิธีการของชาวบา้นและของตนเอง  และการเรียกร้องให้หน่วยงาน
ราชการต่างๆ  เขา้มาเป็นผูมี้ส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมแก่ตนเอง  ซ่ึง
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บุคคลในกลุ่มน้ีมีโอกาสท่ีจะอยูร่่วมกนัชาวบา้นคนอ่ืนๆ ในสังคมเดิมไดต่้อไป  เพราะมีวิธีการและ
แนวทางท่ีสามารถพิสูจน์ตนเองและแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพท่ีสุด 
 
 5.1.6  แนวทางแก้ไขปัญหาเร่ืองผปีอบ 
 ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากเหตุการณ์เร่ืองผีปอบนั้นมีอยู่หลายอย่าง  แต่ละอย่างก็มีความรุนแรง
ของผลกระทบท่ีแตกต่างกนัออกไป  ถึงแมว้่าจะมากน้อยต่างกนัแต่อย่างไรก็ตาม  “ผีปอบ”  ก็ยงั
สร้างความกงัวลใจใหแ้ก่ชาวบา้นอยู ่ อีกทั้งตวัผูถู้กกล่าวหาวา่เป็นผีปอบเองก็ไม่ไดมี้ความสุขอะไร
จากการเกิดข้ึนของเหตุการณ์ผีปอบ  กลบัมีแต่ความเดือดร้อนในทุกวนัเวลาในขณะท่ีเกิดเร่ืองราว  
ดงันั้นเหตุการณ์ผปีอบควรท่ีจะถูกก าจดัหรือแกไ้ขใหห้มดไปจากหมู่บา้นโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้ 
เพราะหากปล่อยไวน้านเท่าไหร่ยิ่งจะสร้างความเสียหายให้มากข้ึนเท่านั้น  ดงันั้นการแกไ้ขปัญหา
เร่ืองผีปอบจึงมีหลายฝ่ายต่างให้ความส าคญัและพยายามแกไ้ขดว้ยวิธีการของตวัเอง  สามารถแบ่ง
ออกไดเ้ป็น  3  แนวทาง  ซ่ึงสามารถเรียงล าดบัตามขอ้มูลเชิงปริมาณไดด้งัน้ี 
 5.1.6.1  แนวทางการแก้ไขปัญหาของสังคมเป็นแนวทางท่ีชาวบา้นมีมติเลือกใช้
วิธีการอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อน ามาแก้ไขปัญหาเก่ียวกับเหตุการณ์ผีปอบท่ีเกิดข้ึนในชุมชนใน
ขณะนั้น  ซ่ึงอาจจะมีความแตกต่างกนัไปตามวฒันธรรมประเพณี  และความเช่ือของแต่ละทอ้งถ่ิน  
อยา่งไรก็ตามแนวทางท่ีถูกน ามาใช้ก็ยงัคงมีความคลา้ยกนัอยู ่ เช่น  การนิมนตพ์ระ  หรือเชิญหมอ
ธรรม  (หมอผ)ี  เพื่อเขา้มาท าพิธีไล่ผปีอบท่ีอาละวาดอยูใ่นหมู่บา้น  การพาตวัผูถู้กกล่าวหาวา่เป็นผี
ปอบไปรักษาท่ีอ่ืน  หรือแมก้ระทัง่  การขบัไล่ผูถู้กกล่าวหาวา่เป็นผีปอบออกไปจากหมู่บา้น  ก็ยงั
เป็นแนวทางท่ีชาวบ้านเช่ือว่าจะสามารถท าให้เร่ืองราวของผีปอบสงบลงได้  ซ่ึงวิธีการต่างๆ  
เหล่าน้ีเป็นวิธีการท่ีชาวบา้นพยายามเลือกสรรน ามาใชซ่ึ้งส่วนมากจะเป็นแนวทางท่ีถูกสืบทอดมา
จากบรรพบุรุษท่ีใชแ้กไ้ขปัญหาเร่ืองผีปอบในอดีตโดยเฉพาะวิธีการสุดทา้ย  คือการขบัไล่บุคคลท่ี
เป็นผปีอบออกไปจากหมู่บา้น  ซ่ึงในสมยัก่อนถือเป็นเร่ืองปกติธรรมดาของสังคมภาคอีสาน  ดงัค่า
ความเช่ือมัน่ตามขอ้มูลเชิงปริมาณจ านวน  195  คน คิดเป็นร้อยละ  51.59  ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด
 5.1.6.2  แนวทางแกไ้ขปัญหาของหน่วยงานราชการ  ถือวา่เป็นแนวทางใหม่ของการ
แก้ไขปัญหาเร่ืองผีปอบท่ีหน่วยงานราชการจะเขา้มามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือชาวบ้านแก้ไข
ปัญหา  เพราะในอดีตชาวบา้นจดัการกนัเองเป็นส่วนใหญ่  แต่ด้วยวิธีการท่ีชาวบา้นน ามาใช้นั้น
อาจจะมีวธีิการท่ีรุนแรงเกินไปจนมีผลท าให้บุคคลท่ีถูกกล่าวหาวา่เป็นผีปอบไดรั้บความเดือดร้อน  
บางคร้ังอาจจะมีผลถึงขั้นละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงได้  อน่ึงปัจจุบนัก็มีคนจ านวนมากท่ี
ไม่ไดเ้ช่ือเร่ืองผีปอบ  ดงันั้นเม่ือเกิดเหตุการณ์ท่ีรุนแรงจึงมีการพยายามเรียกร้องท่ีจะให้หน่วยงาน
ราชการเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนเพื่อไม่ให้เร่ืองราวบานปลายไปมากเหมือน
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เหตุการณ์ในอดีต  ดงันั้นหน่วยงานราชการจึงไดเ้ขามามีบทบาทในการแกไ้ขเร่ืองผีปอบของบาง
พื้นท่ีในยุคปัจจุบนั  เช่น  การออกมาให้ความรู้เร่ืองผีปอบในรูปแบบความรู้ท่ีทนัสมยั  ดว้ยขอ้มูล
เชิงวชิาการ  และดา้นกฎหมาย  เพื่อโนม้นา้วใหช้าวบา้นลดความวิตกกงัวลเร่ืองผีปอบลงไป  อีกทั้ง
ยงัเป็นการปรับทศันคติของชาวบา้นเพื่อป้องกนัไม่ให้ชาวบา้นไดก้ระท าการท่ีรุนแรงจนกลายเป็น
การกระท าท่ีผิดกฎหมายไป  ซ่ึงหน่วยงานท่ีมีส่วนในการแก้ไขปัญหาเร่ืองผีปอบนั้นมีอยู่หลาย
หน่วยงาน  เช่น  ฝ่ายปกครองอ าเภอ  หน่วยงานด้านสาธารณสุข  หน่วยงานด้านวฒันธรรม  
หน่วยงานดา้นศาสนา  หน่วยงานต ารวจ  และหน่วยงานดา้นส่ือสาธารณะ  เป็นตน้ ซ่ึงหน่วยงาน
เหล่าน้ีจะเขา้มามีบทบาทในการแกไ้ขปัญหาเร่ืองผีปอบเพื่อให้อยู่ในกรอบความเหมาะสมไม่เกิน
เลยจนชาวบา้นตอ้งกลายเป็นผูเ้ดือดร้อนจากการกระท าของตนเอง  ดงัค่าความเช่ือมัน่ตามขอ้มูลเชิง
ปริมาณจ านวน  193  คน คิดเป็นร้อยละ  51.06  ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 
 5.1.6.3  แนวทางการแกไ้ขปัญหาของผูถู้กกล่าวหาวา่เป็นผีปอบซ่ึงเป็นวิธีการของผู ้
ถูกกล่าวหาวา่เป็นผปีอบจะตอ้งพยายามอธิบายตวัเองเก่ียวเร่ืองผีปอบท่ีเกิดข้ึน  ถึงแมว้า่บุคคลท่ีถูก
กล่าวหานั้นจะเป็นผปีอบจริงตามท่ีชาวบา้นกล่าวหาหรือไม่ก็ตาม  แต่เม่ือตกเป็นผูถู้กกล่าวหา  หรือ
จ าเลยของสังคมก็ตอ้งหาทางท่ีจะพิสูจน์ตวัเองเพื่อแสดงถึงความบริสุทธ์ิในการไม่ไดเ้ป็นผีปอบ  
ดงันั้นการท่ีผูถู้กกล่าวหาวา่เป็นผีปอบจะพยายามหาวิธีช่วยให้ตนเองรอดพน้จากขอ้กล่าวหานั้นให้
ได้ก็ถือว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาอีกด้านหน่ึง ซ่ึงมีวิธีการต่างๆ  เช่น   การพยายามไป
อธิบายเร่ืองราวต่างๆ  แก่ชาวบา้นคนอ่ืนๆ  การนิมนตพ์ระหรือหมอธรรมช่ือดงัมาเป็นพยาน  การ
ไปหาพระหรือหมอธรรมช่ือดงัเพื่อพิสูจน์ตนเอง  หรือแมแ้ต่การพยายามเผชิญหน้าและร่วมท า
กิจกรรมต่างๆ  กบัคนในหมู่บา้นอยา่งต่อเน่ืองโดยไม่มีการหลบล้ีหนีหนา้  เพื่อสร้างความสัมพนัธ์
และท าใหค้นในหมู่บา้นมีความไวใ้จและเช่ือมัน่วา่ตนเองไม่ไดเ้ป็นผีปอบดงัท่ีชาวบา้นกล่าวหา  ดงั
ค่าความเช่ือมัน่ตามขอ้มูลเชิงปริมาณจ านวน  156  คน คิดเป็นร้อยละ  41.27  ของกลุ่มตวัอย่าง
ทั้งหมด 
 โดยสรุปแล้ว  การแก้ปัญหาเร่ืองผีปอบมีหลายแนวทางท่ีจะสามารถแก้ไขได้  ซ่ึงมีทั้ ง
แนวทางของชาวบ้านท่ีแก้ไขกันเอง  แนวทางของผูถู้กกล่าวหาว่าเป็นผีปอบกับญาติพี่น้องท่ี
พยายามอธิบายเก่ียวกับเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึน  และแนวทางการแก้ปัญหาแบบใหม่โดยหน่วยงาน
ราชการในทอ้งท่ีเป็นผูข้บัเคล่ือนและให้การช่วยเหลือ  ซ่ึงในปัจจุบนัมีการพยายามท่ีจะน าทั้งสาม
แนวทางมาบูรณาการร่วมกนัเพื่อแกไ้ขปัญหาเร่ืองผีปอบ อีกทั้งเพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ
บุคคลใดบุคคลหน่ึงอยา่งท่ีเป็นมาในอดีต 
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 5.1.7  แนวทางการป้องกนัการกล่าวหาบุคคลให้เป็นผปีอบ 
 เป็นอีกแนวทางหน่ึงท่ีเกิดจากบุคคลท่ีไม่เช่ือในเร่ืองผีปอบพยายามมองว่าสาเหตุของการ
เกิดข้ึนของผีปอบจนน าไปสู่การกล่าวหาวา่บุคคลเป็นผีปอบนั้นคืออะไร  ซ่ึงส่วนใหญ่จะเนน้ไปท่ี
 ตวับุคคลท่ีมีอิทธิพลท่ีจะช้ีน าให้ชาวบา้นรู้ว่าใครเป็นผีปอบ  ดว้ยเหตุน้ีชาวบา้นและผูน้ า
ชุมชนหลายพื้นท่ีมีความเห็นว่าการท่ีจะยบัย ั้งไม่ให้เกิดการกล่าวหาว่าใครเป็นผีปอบได้นั้นตอ้ง
พยายามควบคุมไม่ให้บุคคลใดก็ตามไปกล่าวหา  หรือช้ีน าว่าคนในชุมชนเป็นผีปอบ  ซ่ึงแบ่ง
ออกเป็น  4  แนวทาง ซ่ึงสามารถเรียงล าดบัตามขอ้มูลเชิงปริมาณไดด้งัน้ี 
 5.1.7.1  ผูเ้ขา้มาท าพิธีไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ ์ หรือหมอธรรม  (หมอผี)  ไม่ควรช้ีน า
วา่มีใครในหมู่บา้นเป็นผีปอบ  เพราะเม่ือมีเหตุการณ์ผีปอบเกิดข้ึนโดยทัว่ไปชาวบา้นจะมีแนวโนม้
ท่ีจะเช่ือว่ามีคนท่ีเป็นเจา้ของผีปอบท่ีอาละวาดในหมู่บา้นในระดบัท่ีสูงมาก  แต่ถ้าหากไม่มีการ
กระตุน้ให้เกิดความเช่ือดงักล่าวเหตุการณ์การแกไ้ขปัญหาเร่ืองผีปอบก็ยอ่มผ่านไปไดด้ว้ยดี  หรือ
การให้ผูเ้ขา้มาท าพิธีไม่วา่จะเป็นพระ  หรือหมอธรรม (หมอผี)  มีการยืนยนัอย่างขนัแข็งว่าการท่ี
เกิดเหตุการณ์ผีปอบน้ีเป็นเพียงผีปอบท่ีเร่ร่อนไม่มีเจา้ของเท่านั้น ก็จะท าให้ชาวบา้นคลายความ
กงัวลในเร่ืองเจา้ของผีปอบลงไปได้  ดงัค่าความเช่ือมัน่ตามขอ้มูลเชิงปริมาณจ านวน  274  คน คิด
เป็นร้อยละ 72.49  ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด   
 5.1.7.2  ผูน้  าชุมชนควรเขา้ไปพูดคุยท าความเขา้ใจกบัผูท่ี้เขา้มาท าพิธีว่าไม่ควรไป
ช้ีน าว่าใครเป็นผีปอบ  เป็นวิธีการหน่ึงท่ีชาวบ้านและผูน้ าชุมชนมีความคิดเห็นตรงกันว่าหาก
ตอ้งการท่ีจะป้องกนัไม่ใหมี้การกล่าวหาวา่มีคนในชุมชนเป็นผปีอบตอ้งใหผู้น้  าชุมชน  หรือบุคคลท่ี
ชาวบา้นให้ความเคารพนบัถือเขา้ไปพูดคุยเจรจากบัผูเ้ขา้มาท าพิธีไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์หรือหมอ
ธรรม  (หมอผ)ี  ใหมี้ความเขา้ใจในความจ าเป็นท่ีไม่ตอ้งการใหมี้การกล่าวหาวา่บุคคลใดเป็นผีปอบ  
เพราะเกรงว่าจะเป็นสาเหตุปัญหาท่ีท าให้ชาวบา้นเดือดร้อนเพิ่มมากข้ึน  ดงันั้นเพื่อเป็นการตดัไป
แต่ต้นลมจึงควรท่ีจะพูดคุยกนัก่อนท่ีเข้าไปท าพิธีในหมู่บ้าน  ดงัค่าความเช่ือมัน่ตามข้อมูลเชิง
ปริมาณจ านวน  224  คน คิดเป็นร้อยละ  59.26  ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด   
 5.1.7.3  ควรให้หน่วยงานราชการเขา้มาช้ีแจงท าความเขา้ใจกบัชาวบา้นก่อนท่ีจะมี
การกล่าวหาวา่ใครเป็นผปีอบ  ในแนวทางน้ีเป็นการร้องขอให้หน่วยงานราชการไดเ้ขา้มาอธิบายถึง
ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนในชุมชนด้วยชุดความรู้ท่ีเป็นวิชาการและเป็นความรู้สมยัใหม่  เพื่อให้
ชาวบา้นคลายความกงัวลในเร่ืองผีปอบลงไป  และเพื่อหลีกเล่ียงไม่ให้ชาวบา้นมีความพยายามท่ี
จอ้งจบัผิดบุคคลใดเพื่อกล่าวหาวา่เป็นผีปอบ  ดงัค่าความเช่ือมัน่ตามขอ้มูลเชิงปริมาณจ านวน  188  
คน คิดเป็นร้อยละ  49.74  ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด    
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 5.1.7.4  ชาวบา้นไม่ควรเช่ือในเร่ืองผีปอบมากจนเกินไป  และไม่ควรจบัจอ้งมองหา
วา่ใครในหมู่บา้นเป็นผปีอบ  ซ่ึงถือวา่เป็นแนวทางท่ีจะสามารถระงบัขอ้กล่าวหาไดโ้ดยชาวบา้นเอง
โดยไม่ตอ้งผ่านการบอกกล่าวหรือยืนยนัจากบุคคลอ่ืน  แต่การท่ีจะให้ชาวบา้นมีความคิดเช่นน้ีได้
นบัว่าเป็นเร่ืองท่ียากพอสมควรเพราะในสังคมภาคอีสานชาวบา้นยงัมีความเช่ือในเร่ืองผีปอบอยู่
มาก  และผปีอบยงัมีอิทธิพลต่อจิตใจของชาวบา้นมากเช่นเดียวกนั  ดงัท่ีเห็นผลกระทบท่ีเกิดข้ึนใน
ดา้นต่างๆ ดงัค่าความเช่ือมัน่ตามขอ้มูลเชิงปริมาณจ านวน  109  คน คิดเป็นร้อยละ  28.84 ของกลุ่ม
ตวัอยา่งทั้งหมด  

หลกัการส าคญัท่ีสุดของการป้องกนัการกล่าวหาบุคคลวา่เป็นผีปอบนั้น  ชาวบา้นและผูน้ า
ชุมชน  รวมไปถึงหน่วยงานราชการตอ้งเฝ้าสังเกตถึงความผิดปกติของเหตุการณ์ผีปอบท่ีเกิดข้ึน วา่
มีความผดิปกติไปจากหมู่บา้นอ่ืนๆ  หรือไม่  และควรเฝ้าจบัตาดูพฤติกรรมของบุคคลท่ีถูกกล่าวหา
วา่เป็นผีปอบวา่ผิดปกติจริงตามท่ีชาวบา้นกล่าวอา้งหรือไม่  อีกทั้งส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดคือการเฝ้าจบัตา
มองพฤติกรรมของบุคคล  หรือกลุ่มบุคคลท่ีเขา้มาช้ีน า  หรือไปกล่าวหาวา่บุคคลอ่ืนเป็นผีปอบนั้น
ดว้ยวา่  บุคคลเหล่านั้นมีความคาดหวงัต่อส่ิงอ่ืนใด  หรือมีเป้าหมายเพื่อส่ิงใดถึงไดมี้การไปช้ีน าให้
ชาวบา้นเช่ือวา่บุคคลท่ีถูกกล่าวหาวนั้นเป็นผีปอบ  เพราะในหลายพื้นท่ี  มีการน าเร่ืองผีปอบมาหา
เพื่อท าลายความน่าเช่ือถือของบุคคลอ่ืนเพื่อสร้างและสนบัสนุนบทบาทของตนเองและเพื่อหวงั
ประโยชน์อย่างอ่ืนในเหตุการณ์เร่ืองผีปอบดว้ย  ดงันั้นการเป็นผีปอบในบางคร้ังก็ไม่ได้เกิดจาก
เหตุการณ์ท่ีมาจากผีปอบจริงๆ  หากแต่เป็นเร่ืองราวของกลุ่มบุคคลสร้างข้ึนเพื่อหาประโยชน์จาก
ชาวบา้น  และหวงัท าลายช่ือเสียงของคนอ่ืน  หรือเพื่อหวงัผลประโยชน์อยา่งอ่ืน  
 
 5.1.8  ผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากเหตุการณ์ผปีอบ 
 จากเหตุการณ์เร่ืองผีปอบท่ีเกิดข้ึนท าให้สังคม  หรือหมู่บา้นต่างๆ  ไม่ใช่วา่ผูถู้กกล่าวหาวา่
เป็นผปีอบจะเป็นผูไ้ดรั้บผลกระทบแต่เพียงฝ่ายเดียว  แต่เหตุการณ์ผปีอบยงัมีผลกระทบต่อชาวบา้น
อีกมากมายอีกดว้ย  ถึงแมว้า่ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกบัชาวบา้นบางประการจะเป็นส่ิงท่ีชาวบา้นเช่ือวา่
ไปเองว่าเป็นฝีมือของผีปอบเป็นผูก้ระท าให้เกิด  แต่ผลกระทบอีกหลายส่วนก็สามารถเห็นได้
ชดัเจนเป็นรูปธรรมวา่ชาวบา้นไดรั้บผลกระทบนั้นจริงแทแ้น่นอน  และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนไดส้ร้าง
ความล าบากใหแ้ก่ชาวบา้นในหลายดา้น  สามารถจ าแนกไดเ้ป็น  3  ส่วน  ซ่ึงสามารถเรียงล าดบัตาม
ขอ้มูลเชิงปริมาณไดด้งัน้ี 
 5.1.8.1  ผลกระทบท่ีมีผลต่อทรัพยสิ์น  และระบบเศรษฐกิจภาคครัวเรือน  การมีผี
ปอบในหมู่บา้นไม่เพียงแค่ท าใหมี้คนเสียชีวติไดเ้ท่านั้น  หากแต่สัตวเ์ล้ียงก็เป็นเป้าหมายส าคญัของ
ผีปอบท่ีใช้กินเป็นอาการตามความเช่ือของชาวบา้น  การท่ีเป็ดไก่ตายของชาวบ้านล้มตายเป็น
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จ านวนมากนั้นถือวา่ชาวบา้นไดสู้ญเสียทรัพยสิ์นท่ีมีค่าไปมากพอสมควร  อีกทั้งเหตุการณ์ผีปอบท่ี
เกิดข้ึนจ าเป็นตอ้งมีการแก้ไขอย่างเร่งด่วน  เพราะหากปล่อยไวน้านยิ่งจะสร้างความเสียหายแก่
ชุมชนและสังคมโดยรอบมากมาย  ดงันั้นชาวบา้นจึงนิมนตพ์ระ  หรือเชิญหมอธรรม (หมอผี)  เขา้
มาจดัการผีปอบในหมู่บา้นตามความเช่ือ  แต่ด้วยวิธีการดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายจ านวนมากในการ
ด าเนินการจึงจ าเป็นตอ้งขอรับบริจาคจากชาวบา้นทุกหลงัคาเรือนซ่ึงอาจมีจ านวนมากน้อยตาม
สมควร  ซ่ึงบางคร้ังอาจจะมีบางครัวเรือนท่ียากจนไม่มีเงินท่ีจะบริจาค  ก็ตอ้งไปขอหยิบยืมจากคน
อ่ืน  กลายเป็นการสร้างภาระหน้ีสินข้ึนมาอีก  บางพื้นท่ีมีการเรียกเก็บเงินจากบุคคลท่ีถูกกล่าวหาวา่
เป็นผีปอบเป็นจ านวนมากอีกดว้ยเพราะถือวา่เป็นตน้เหตุ   เพื่อน าไปด าเนินการแกไ้ขปัญหาเร่ืองผี
ปอบในหมู่บา้นต่อไป  และอีกอย่างท่ีส าคญัคือ  การท่ีชาวบา้นตอ้งสูญเสียเงินทองไปกบัการเสีย
ค่าปรับ  หรือชดใชค้่าเสียหายใหแ้ก่ผูถู้กกล่าวหาวา่เป็นผีปอบหากถูกผูถู้กกล่าวหาวา่เป็นผีปอบแจง้
ความและเรียกร้องค่าเสียหายในการหม่ินประมาทจากการไปกล่าวหาวา่บุคคลอ่ืนเป็นผีปอบ  ดงัค่า
ความเช่ือมัน่ตามขอ้มูลเชิงปริมาณจ านวน  296  คน คิดเป็นร้อยละ  78.31  ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 
 5.1.8.2  ผลกระทบท่ีมีต่อการด าเนินชีวิตของผูค้นในสังคม  เป็นผลจากการท่ีเกิด
เหตุการณ์ผีปอบในชุมชน  จึงท าให้ชาวบา้นทั้งในหมู่บา้นท่ีเกิดเหตุการณ์ผีปอบ  และชาวบา้นจาก
หมู่บา้นอ่ืนๆ  ท่ีเช่ือเร่ืองผีปอบเกิดความหวาดกลวั  สาเหตุของความกลวันั้นเกิดจากการท่ีมีคนใน
ชุมชนเสียชีวติติดต่อกนัหลายคน เกิดจากคนถูกผีปอบเขา้สิงร่าง   และคนป่วยท่ีเช่ือวา่ถูกผีปอบท า
ร้าย  จึงท าให้ชาวบา้นมีความหวัน่เกรงว่าตนเองอาจจะตกเป็นเหยื่อของผีปอบได ้ ดงันั้นส่ิงท่ีจะ
ปลอดภยัท่ีสุดในขณะนั้นคือการพยายามไม่ไปไหนมาไหนคนเดียว  หรือไม่ออกไปท ามาหากินใน
ตอนกลางคืน  หรือหากร้ายแรงกว่านั้นก็จะไม่ยอมออกไปจากบา้นเรือนเพราะเกรงว่าจะท าให้ผี
ปอบมีโอกาสท าร้ายตนได ้ ดว้ยแนวคิดเหล่าน้ีท าใหช้าวบา้นตอ้งตกอยูใ่นภาวะความอดอยาก  หรือ
ยากจนลง  เพราะชีวิตชาวบา้นตามชนบทอาชีพหลกัคือการเกษตรกรรม  และรับจา้งทัว่ไป  ดงันั้น
หากไม่มีการออกไปท างานใดๆ  ก็จะท าใหช้าวบา้นขาดแคลนรายไดท่ี้จะมาจุนเจือครอบครัว  และ
หากมีการไปเยี่ยมเยือนกันระหว่างคนต่างหมู่บ้านก็ไม่มีใครอยากจะนอนค้างท่ีหมู่บ้านท่ีเกิด
เหตุการณ์ผีปอบ  โดยส่วนมากจะรีบกลบัออกจากหมู่บา้นก่อนค ่า  เพราะเกรงจะถูกผีปอบท าร้าย  
อน่ึงเหตุการณ์ผีปอบท่ีเกิดข้ึนก็ท าให้ชาวบา้นในหมู่บา้นท่ีเกิดเหตุการณ์ผีปอบตอ้งตกเป็นบุคคล
ชายขอบของสังคมไป  เพราะเหตุท่ีว่าชาวบา้นในหมู่บา้นอ่ืนๆ ก็ไม่อยากจะพูดคุย   หรือคบหา
สมาคมกบัคนท่ีอยูใ่นหมู่บา้นท่ีมีผปีอบเพราะเกรงวา่ตนเองจะถูกผีปอบตามมาท าร้ายได ้ ส่ิงเหล่าน้ี
ท าใหช้าวบา้นคิดวา่มีผลกระทบมากท่ีสุด  ดงัค่าความเช่ือมัน่ตามขอ้มูลเชิงปริมาณจ านวน  259  คน 
คิดเป็นร้อยละ  68.52  ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 
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 5.1.8.3  ผลกระทบท่ีมีต่อชีวิตและร่างกาย  ซ่ึงผลกระทบในส่วนน้ีส่วนใหญ่เป็นส่ิง
ท่ีเกิดข้ึนตามความเช่ือของชาวบา้น  เพราะส่ิงท่ีเกิดข้ึนนั้นส่วนหน่ึงเป็นสัญญาณท่ีบ่งบอกถึงการมีผี
ปอบเกิดข้ึนในหมู่บา้น  เช่น  การท่ีมีคนเสียชีวิตหลายคน  การถูกผีปอบเขา้สิง  และการท่ีบุคคลถูก
ผปีอบท าร้าย  ส าหรับบุคคลท่ีตอ้งสูญเสียสมาชิกในครอบครัวไปโดยเช่ือวา่ผีปอบเป็นผูก้ระท านั้น
ถือว่าเป็นส่ิงท่ียากแก่การประมาณค่าความเสียหายได ้ และในส่วนของผูท่ี้เคยถูกผีปอบเขา้สิงร่าง  
และถูกผีปอบท าร้ายนั้นต่างก็หวาดกลวัและเสียขวญัก าลงัใจเป็นอยา่งมาก  เพราะไม่รู้วา่เม่ือไหร่ผี
ปอบจะกลับมาท าร้ายพวกตนอีกคร้ัง  ซ่ึงมีผลกระทบทางจิตใจเป็นอย่างมาก นอกจากนั้ น
ผลกระทบท่ีมีต่อชีวิตและร่างกายยงัส่งผลให้ผูถู้กกล่าวหาวา่เป็นผีปอบถูกสังคมกระท าดว้ยความ
รุนแรง  เช่น การถูกทารุณกรรมร่างกายในการประกอบพิธีไล่ผีปอบจากหมอผี  การถูกลิดรอนสิทธ์
เสรีภาพในการเลือกถ่ินท่ีอยู่อาศยัเพราะถูกขบัไล่ออกไปจากสังคม  การถูกสังคมเกลียดชังด้วย
เพราะการถูกตราหนา้วา่เป็นผีปอบ  ซ่ึงเป็นผลกระทบท่ีรุนแรงไม่ต่างกบัคนในสังคม  ดงัค่าความ
เช่ือมัน่ตามขอ้มูลเชิงปริมาณจ านวน  221  คน คิดเป็นร้อยละ  58.47 ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 
 โดยสรุปแลว้  ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนน้ี  ไม่เพียงแค่ผูถู้กกล่าวหาว่าเป็นผีปอบจะเป็นผูไ้ดรั้บ
เพียงฝ่ายเดียว  แต่เหตุการณ์ผปีอบยงัท าใหช้าวบา้นในชุมชน  ไดรั้บผลกระทบมากมายอยา่งคาดไม่
ถึง ทั้งผลกระทบท่ีเกิดจากความเช่ือ  เช่นคนเสียชีวิต และการท่ีสัตวเ์ล้ียงลม้ตายท าให้ทรัพยข์อง
ชาวบ้านเสียหายไป   อีกทั้งผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในช่วงท่ีเกิดเหตุการณ์  โดยเฉพาะการตกเป็น
หมู่บา้นคนชายขอบ  หรือพลเมืองชั้นสองของสังคมไป  ดว้ยเพราะชาวบา้นในหมู่บา้นอ่ืนๆ ต่างก็มี
ความหวาดกลวัต่อผปีอบและเกรงวา่คนในหมู่บา้นท่ีมีผีปอบจะเป็นพาหะในการน าพาผีปอบเขา้มา
ท าร้ายตนเอง  ดงันั้นชาวบา้นจากหมู่บา้นอ่ืนๆ  ต่างหวาดกลวั  และไม่อยากคบหาสมาคมดว้ย  อีก
ทั้งปัญหาเร่ืองการท ามาหากิน  เร่ืองปากทอ้งของชาวบา้นเป็นส่ิงท่ีไดรั้บผลกระทบมาก  เพราะดว้ย
ความหวาดกลวัท่ีจะตกเป็นเหยื่อของผีปอบท าให้ไม่กลา้ท่ีจะออกไปท ามาหากินซ่ึงส่งผลให้รายได้
ลดน้อยลง และยงัมีการเรียกเก็บเงินเพื่อน าไปเป็นค่าด าเนินการแกไ้ขเร่ืองผีปอบอีก  ซ่ึงเป็นส่ิงท่ี
ชาวบา้นตอ้งระดมทุนช่วยกนับางครอบครัวตอ้งหยิบยืมจากคนอ่ืนกลายเป็นหน้ีสินตามมามากมาย  
ซ่ึงทั้งหมดลว้นถือวา่เป็นผลกระทบท่ีเกิดจากเหตุการณ์ผปีอบท่ีเกิดข้ึน 
 

5.2  อภิปรายผล 
 
ในการศึกษาเร่ือง  “กระบวนการท าให้บุคคลกลายเป็นผีปอบในมุมมองดา้นอาชญาวิทยา”  

น้ีเป็นการศึกษาเพื่ออธิบายถึงกระบวนการท่ีท าใหบุ้คคลใหก้ลายเป็นผปีอบ  โดยการน าทฤษฎีตีตรา  
(Labeling  Process)  ซ่ึงเป็นทฤษฎีท่ีส าคญัในด้านอาชญาวิทยามาเป็นเคร่ืองมือในการอธิบาย
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เหตุการณ์เร่ืองผีปอบท่ีเกิดข้ึน  โดยท่ีมีการเน้นไปท่ีสภาพความเป็นจริงในกระบวนท่ีเกิดข้ึนของ
สังคมซ่ึงพยายามยกเอาเร่ืองความเช่ือในทางไสยศาสตร์ออกไปจากกระบวนการศึกษาในคร้ังน้ีให้
มากท่ีสุด  เพื่อท่ีจะสามารถเห็นภาพของกระบวนการท่ีเกิดข้ึนในสังคมวา่การกลายเป็นผีปอบของ
บุคคลนั้นมีอะไรเป็นปัจจยั  หรือกลไกในการขบัเคล่ือนให้เกิดข้ึน  รวมไปถึงผลกระทบท่ีเห็นเป็น
รูปธรรมท่ีมีผลต่อสภาพร่างกาย  จิตใจ  และสังคมของผูถู้กกล่าวหาว่าเป็นผีปอบ  และผูค้นใน
สังคม  ตลอดถึงแนวทางแกไ้ขปัญหา  และแนวทางการป้องกนัการกล่าวหาบุคคลว่าเป็นผีปอบท่ี
สังคมเสนอเพื่อน าไปปรับใชด้ว้ย  ซ่ึงสามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
 จากวตัถุประสงค์ของงานวิจยัขอ้ท่ี  1  พบว่าการเกิดข้ึนของผีปอบนั้นเป็นผลมาจาก
กระบวนการทางความคิดของคนในสังคมท่ีมุ่งหวงัท่ีจะอธิบายเหตุการณ์ผิดปกติท่ีเกิดข้ึนวา่เกิดจาก
อะไร  แต่ดว้ยคติความเช่ือในเร่ืองของผีปอบท่ีมีอยู่เป็นคติความเช่ือดั้งเดิมของคนในสังคมภาค
อีสาน  จึงท าให้การอธิบายเหตุการณ์ท่ีผิดปกติมีความโนม้เอียงไปในเร่ืองของผีปอบมาก  เหตุน้ีจึง
ท าให้คนในสังคมมีความคิดและจินตนาการไปว่า  เหตุการณ์ความผิดปกติท่ีเกิดข้ึนนั้นน่าจะเป็น
ฝีมือของผปีอบเป็นผูก้ระท า  ดว้ยการสรุปปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุของความวุน่วายในสังคมเช่นนั้นจึงท า
ให้เกิดการสืบคน้หาบุคคลท่ีพวกตนเช่ือว่าเป็นผีปอบข้ึน ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้ในขั้นตอนท่ีของการ
กล่าวหาบุคคลให้เป็นผีปอบ หรืออาชญากรของสังคมในทางทฤษฎีตีตราเช่ือว่าเป็นกระบวนการ
ของพฤติกรรมเบ่ียงเบนเร่ิมตน้ของบุคคล  (Primary  Deviance)  ท่ีถูกสังคมกล่าวหาวา่เป็นผีปอบ  
ซ่ึงสังคมอาจจะก าหนดได้จากการพฤติกรรมส่วนตวัท่ีผิดแปลกไปของบุคคลดงักล่าวท่ีเรียกว่า  
“ความเบ่ียงเบนท่ีเกิดจากการก าหนดตวัเอง”  และเกิดจากสังคมใชว้ิธีการอ่ืนเพื่อพิสูจน์หรือยืนยนั
ในการเป็นผีปอบของบุคคลท่ีเรียกว่า  “พฤติกรรมเบ่ียงเบนท่ีเกิดจากบุคคลอ่ืนก าหนดให้”  ซ่ึง
ตามท่ี  Lermert  (1951 อา้งถึงใน  พรชยั  ขนัตี, 2553:  271) ไดอ้ธิบายเก่ียวกบัพฤติกรรมส่วนน้ีวา่  
พฤติกรรมท่ีเบ่ียงเบนเร่ิมตน้น้ีอาจเกิดจากปัจจยัทางกายภาพ  จิตวิทยา  หรือปัจจยัทางสังคมท่ีเป็น
ตวัก าหนดให้เบ่ียงเบน  และดว้ยความเบ่ียงเบนน้ีเองท่ีอาจจะไปขดัแยง้กบับรรทดัฐานหรือค่านิยม
ทางสังคมจนก่อใหเ้กิดการตอบโตท้างสังคมดว้ยการลงโทษหรือการต่อตา้นจากสังคมอยา่งรุนแรง   
 เม่ือสังคมมีความแน่ใจ  หรือเช่ือมัน่ระดบัหน่ึงในตวับุคคลท่ีมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนนั้นว่า
เป็นผีปอบแล้ว  ในช่วงแรกสังคมอาจจะมีปฏิกิริยาด้วยการเคล่ือนไหวอย่างเงียบๆ  เพราะยงัไม่
เช่ือมัน่วา่ขอ้สมมติฐานของตนเองเป็นจริงมากนอ้ยเพียงใด  อีกทั้งยงัเป็นไปดว้ยวิธีการทีไม่รุนแรง
หรือท่ีเรียกว่า  “การตีตราเร่ิมตน้”  ซ่ึงบางคร้ังอาจจะดูเหมือนวา่ยงัเป็นการพยายามตราหนา้  หรือ     
ตีตราให้บุคคลท่ีถูกกล่าวหานั้นเป็นผีปอบอยู ่ แต่เม่ือส่ิงแวดลอ้มภายในสังคมและความผิดปกติท่ี
รุนแรงและต่อเน่ืองมากข้ึนการตีตราของสังคมก็จะเร่ิมมีความรุนแรงมากข้ึนและพฒันาการจากการ
ตีตราธรรมดา กลายเป็นการตีตราท่ีรุนแรง  หรือการลงโทษทางสังคมอยา่งสมบูรณ์ท่ีเห็นไดช้ดั  จน
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ผูถู้กกล่าวหาว่าเป็นผีปอบต้องมีการปรับพฤติกรรมของตนเองตามเพื่อรับมือกบัความรุนแรงท่ี
เกิดข้ึน  ในทางทฤษฎีเช่ือวา่การตีตรา  หรือการลงโทษทางสังคมเป็นการควบคุมพฤติกรรมบุคคลท่ี
เบ่ียงเบนและก าหนดทางเลือกของบุคคลดงักล่าวให้ลดน้อยลง  เพราะการถูกสังคมก าหนดให้
กลายเป็นบุคคลท่ีชั่วร้าย ทั้ งท่ีบางคร้ังบุคคลท่ีถูกสังคมตีตรานั้นอาจจะไม่เข้าใจในส่ิงท่ีสังคม
ก าหนดภาพลกัษณ์ให้  หรือไม่ไดแ้สดงพฤติกรรมอาชญากรรมออกมาแมแ้ต่นอ้ย  แต่ยงัคงตอ้งถูก
ก าหนดใหเ้ขา้ไปอยูใ่นกลุ่มอาชญากร  จึงท าใหเ้กิดความเปล่ียนแปลงในดา้นพฤติกรรมอยา่งรุนแรง  
(Lemert,  1951; Becker, 1963  อา้งถึงใน  พรชยั ขนัตี, 2553: 277) 
 หลังจากท่ีถูกสังคมตีตรา  หรือลงโทษทางสังคมอย่างรุนแรงจนตอ้งมีการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมเพื่อรับมือความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนนั้น  ท าให้ผูถู้กกล่าวหาว่าเป็นผีปอบมีพฤติกรรมท่ี
เบ่ียงเบนไป  ซ่ึงระยะแรกอาจจะมีการต่อตา้นค ากล่าวหาว่าเป็นผีปอบของสังคมท่ีเรียกว่า  “การ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมถาวรแบบเล็กนอ้ย”  ดว้ยวธีิการตีตราเหล่านั้นรุนแรงมากเกินไปการต่อตา้น
อาจจะไม่เป็นผลและไม่เกิดประโยชน์แก่ผูถู้กกล่าวหาวา่เป็นผีปอบ  จึงจ าเป็นตอ้งปรับพฤติกรรม
ใหม่ใหอ้ยูใ่นรูปของการหลีกเล่ียงซ่ึงไม่สามารถตอบโตส้ังคมได ้ ผูถู้กกล่าวหาวา่เป็นผีปอบบางคน
ตอ้งตกอยู่ในสภาพการกดดันจากสังคม  จนเกิดการส าคญัตนเองว่าเป็นผีปอบไปตามท่ีสังคม
กล่าวหา  หรือไม่เช่นนั้นก็เก็บตวัเงียบไร้การตอบโตใ้ดๆ  จนสังคมมองว่าพฤติกรรมดงักล่าวคือ
พฤติกรรมของคนท่ีเป็นผปีอบตามสมมตติฐานของสังคมไปในท่ีสุด  ซ่ึงเรียกวา่  “การเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมถาวรแบบรุนแรง”  ซ่ึงในทางทฤษฎีเช่ือว่าสาเหตุท่ีท าให้บุคคลมีพฤติกรรมท่ี
เปล่ียนแปลงแบบถาวรนั้นเกิดจากการตีตรา  หรือการลงโทษทางสังคมท่ีรุนแรงไม่วา่จะดว้ยวิธีการ
ใดก็ตาม  การปฏิบติัตามกระบวนการน้ีจะท าให้บุคคลเกิดการสร้างประสบการณ์ใหม่ท าให้เกิด
ความรู้สึกนึกคิดว่าเป็นบุคคลภายนอกสังคม  อีกทั้งยงัพฒันาความรู้สึกจนกลายเป็นการส าคญั
ตนเองวา่เป็นอาชญากรตลอดไป  (Becker, 1963; Lermert, 1967; Tannenbeum, 1938 อา้งถึงใน   
พรชยั  ขนัตี, 2553)  ดว้ยพฤติกรรมเปล่ียนแปลงไปค่อนขา้งรุนแรง  จึงกลายเป็นบุคคลท่ีมีความ
ผิดปกติไปมากในสายตาของสังคมแมจ้ะไม่มีการยอมรับในการเป็นผีปอบแต่สังคมกลบัมองว่า
พฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปนั้นคือพฤติกรรมของคนเป็นผีปอบ  เช่นการหลบล้ีหนีหน้า  การไม่
กล้าเผชิญหน้ากับสังคม  และมีบุคคลอีกบางกลุ่มท่ีส าคญัตนไปตามท่ีสังคมกล่าวหาจนแสดง
พฤติกรรมท่ีสังคมไม่ตอ้งคาดเดาว่าเป็นผีปอบหรือไม่ออกมา  เพราะพฤติกรรมนั้นแสดงให้เห็น
อย่างโจ่งแจง้ในการเป็นผีปอบอย่างสมบูรณ์  บุคคลเหล่าน้ีจึงกลายเป็น  “ผูถู้กเช่ือว่าเป็นผีปอบ”  
ไปในท่ีสุดซ่ึงเป็นการก าหนดภาพลกัษณ์ตนเอง  (Self-Image)  ของผูถู้กกล่าวหาวา่เป็นผีปอบเพราะ
เกิดจากการตีตราของสังคม 
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 เม่ือสังคมอยู่ในภาวะความวุ่นวายท่ีมีสาเหตุมาจากเหตุการณ์เร่ืองผีปอบ  ผลกระทบท่ี
เกิดข้ึนตามมานั้นยอ่มมีผลต่อสภาพร่างกาย  สภาพจิตใจ  และสภาพแวดลอ้มของสังคม  ซ่ึงรวมไป
ถึงความเสียหายของช่ือเสียงสังคมอีกดว้ย  และไม่เพียงแต่ผูถู้กกล่าวหาวา่เป็นผีปอบเท่านั้นถูกคน
ในสังคมก าหนดให้เขา้ไปอยูใ่นกลุ่มของผูท่ี้มีพฤติกรรมเลวร้าย  หรืออาชญากรเท่านั้น  แต่คนใน
สังคมเหล่านั้นยงัถูกสังคมใหญ่โดยรอบจ ากดับทบาทและแสดงปฏิกิริยาทางสังคมเพื่อควบคุมให้
อยู่ในกรอบเช่นเดียวกนัเหมือนสังคมท ากบัผูถู้กกล่าวหาวา่เป็นผีปอบ  จึงมีผลท าให้เกิดการเบียด
ขบัให้กลายเป็นพลเมืองชั้นสอง  หรือคนชายขอบ  (Marginalized)  ท่ีสังคมอ่ืนไม่อยากคบหาดว้ย
เพราะหวัน่เกรงในอนัตรายท่ีอาจเกิดจากฝีมือของผีปอบในสังคมท่ีมีผีปอบดงักล่าว  โดยมีคนใน
สังคมแห่งนั้นเป็นพาหนะน าพาซ่ึงผปีอบใหส้ามารถเขา้ไปสู่สังคมอ่ืนๆ ได ้
 วตัถุประสงค์ขอ้ท่ี  2  พบว่าในแนวทางแกไ้ขปัญหาของเหตุการณ์ผีปอบท่ีเกิดข้ึนพบวา่มี
อยู่  3  แนวทางดว้ยกนั  คือ  1) แนวทางของสังคม  เป็นการจดัการแกไ้ขปัญหาดว้ยแนวทางและ
วธีิการของสังคม  โดยสังคมเป็นผูก้  าหนดวิธีการและหลกัเกณฑ์ข้ึนมา  แลว้ใชม้ติของคนในสังคม
ส่วนใหญ่หรือความเห็นส่วนตวัในการปฏิบติัใชว้ธีิการต่างๆ  ซ่ึงส่วนมากจะเป็นวิธีการท่ีรุนแรง  2) 
แนวทางของผูถู้กกล่าวหาว่าเป็นผีปอบ  เป็นแนวทางแกไ้ขปัญหาของผูถู้กกล่าวหาว่าเป็นผีปอบ
พยายามคน้หาเพื่อน ามาใช้อธิบายตนในการไม่ได้เป็นผีปอบของตนเองให้สังคมได้เข้าใจและ
รับทราบ  และ  3)  แนวทางของหน่วยงานราชการ  เป็นแนวทางท่ีหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งใน
พื้นท่ีไดเ้ขา้ไปช่วยเหลือเพื่อพยายามสรรหาวิธีการแกไ้ขปัญหาท่ีนุ่มนวลและให้ความเป็นธรรมแก่
ทั้งสองฝ่ายมากท่ีสุด  อีกทั้งยงัพยายามท่ีจะลดความรุนแรงในการตีตราของสังคมให้น้อยลงเพื่อ
บรรเทาความวุน่วายท่ีเกิดข้ึนในสังคม  เช่น  หน่วยงานปกครองอ าเภอ  หน่วยงานดา้นสาธารณะสุข 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวทางการศึกษาของ  สงนั  สวรรณเลิศ  (2529)  ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง  ผีปอบ
ผเีขา้ในทรรศนะทางจิตเวชศาสตร์  พบวา่อาการผีปอบเขา้สิงตามความเช่ือของคนในสังคมนั้นหาก
จะน ามาวิเคราะห์ในทางจิตเวชศาสตร์แลว้พบวา่สามารถจ าแนกออกไดเ้ป็น  2  ประเด็น  คือ  หน่ึง  
อาการป่วยเป็นโรคประสาท  เน่ืองจากว่าคนท่ีป่วยเป็นโรคประสาทนั้นยงัมีความรู้สึกนึกคิดอยู่
พอสมควร  สังเกตจากการบอกเล่าของผูป่้วยท่ีรู้สึกเจ็บเม่ือเวลาผีปอบเขา้หรือถูกผีท า  และ  สอง  
ผูป่้วยเป็นโรคจิต  เน่ืองจากอาการของคนประเภทน้ีมีลกัษณะเหมือนถูกผีปอบเขา้สิงร่าง  แต่มี
อาการพดูคุยไม่รู้เร่ือง  เอะอะโวยวาย  มีลกัษณะวกิลจริต  ซ่ึงอาจไม่ใช่ผเีขา้อยา่งแน่นอน  แต่อาจจะ
เกิดจากเลือดลมไม่ดี  จึงตอ้งพยายามท่ีจะรักษาไปตามอาการท่ีอยู่ในกลุ่มของโรค  จิตเภท  โรค
อารมณ์สุขเศร้า  ซ่ึงแทรกอยูใ่นแต่ละคน  ซ่ึงการมองเร่ืองผีปอบเขา้สิงคนในรูปแบบจิตเวชน้ีเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งในการอธิบายให้คนสังคมไดเ้ขา้ใจในดา้นสาเหตุของโรคท่ีปราศจากความเช่ือ
เร่ืองผปีอบ  และเอ้ือประโยชน์ในการรักษาผูป่้วยซ่ึงมีอาการเช่นน้ีโดยง่าย 
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 ในการศึกษาของ  วชันี  หถัพนม  และคณะ  (2547) ของโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น  ได้
ท าการศึกษาผลช่วยเหลือวิกฤติชุมชน  กรณีศึกษาพิธีขบัไล่ผีปอบในช่วงการประชุม APEC  ซ่ึง
พบว่า  วิธีการของหน่วยงานด้านสาธารณะสุขสามารถท่ีจะเขา้ไปช่วยเหลือสังคมให้คลายความ
กงัวลในเร่ืองผปีอบไดด้ว้ยองคค์วามรู้ท่ีทนัสมยัในดา้นสาธารณสุขศาสตร์  และจิตเวชศาสตร์  โดย
ใช้องค์ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งเหล่าน้ีเขา้ไปอธิบายให้คนในสังคมเขา้ใจในเหตุการณ์ผีปอบท่ีเกิดข้ึน  
พร้อมทั้งยงัคอยช่วยเหลือผูถู้กกล่าวหาวา่เป็นผปีอบใหส้ามารถด ารงชีวิตอยูภ่ายในสังคมเดิมไดโ้ดย
ไม่ตอ้งยา้ยถ่ินท่ีอยูอ่าศยัใหม่ 
 ในการศึกษาของ  พระมหาสัมภาษณ์  ไชยตะมาตย ์ (2553)  ได้ศึกษาถึง  กระบวนการ
สร้างพื้นท่ีทางสังคมใหผู้ถู้กกล่าวหาวา่เป็นผปีอบ  พบวา่เป็นกระบวนการแกไ้ขปัญหาโดยแนวทาง
ของสังคมเพื่อท่ีจะสร้างพื้นท่ีให้แก่ผูท่ี้ถูกกล่าวหาวา่เป็นผีปอบเขา้มาอยูอ่าศยัไดโ้ดยปราศจากอคติ
ในภูมิหลงัของการถูกกล่าวหาว่าเป็นผีปอบ  ดว้ยการใชแ้นวคิดในเร่ืองศาสนาและคติความเช่ือใน
ทางบวกเพื่อสร้างการยอมรับโดยปราศจากอคติต่อบุคคลให้เกิดแก่คนในสังคมและนอกสังคม  ซ่ึง
มีความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาท่ีวา่  ในการแกไ้ขปัญหาเร่ืองผีปอบท่ีเกิดข้ึน  สังคมมีบทบาทใน
การก าหนดแนวทางท่ีจะแก้ไขปัญหาเร่ืองผีปอบเองซ่ึงมีอยู่หลายวิธีการและแต่ละวิธีการย่อมมี
ผลกระทบต่อบุคคลท่ีถูกกล่าวหาวา่เป็นผปีอบอยา่งยิง่โดยเฉพาะการถูกขบัไล่ออกไปจากสังคมเดิม  
ซ่ึงเป็นปัญหาว่าผูถู้กกล่าวหาจะไปอยู่ในสังคมใดได้  และเม่ือเข้าไปอยู่แล้วจะเกิดการยอมรับ
หรือไม่  และในการศึกษาของพระมหาสัมภาษณ์  ไชยตะมาตย ์น้ี  ท าให้เห็นถึงการตระหนกัท่ีจะ
สรรหาแนวทางเพื่อรองรับบุคคลท่ีถูกขบัไล่ออกไปจาดสังคมให้มีพื้นท่ีอาศยัอยา่งถาวรโดยไม่ได้
กลายเป็นคนเร่ร่อน  หรือเป็นปัญหาสังคมอย่างอ่ืน  ซ่ึงถือว่าเป็นการพฒันาทางออกของปัญหาท่ี
เกิดจากการแกไ้ขปัญหาของสังคมอีกชั้นหน่ึง 
 และการศึกษาของ  กมเลศ โพธิกนิษฐ์  (2556)  ไดศึ้กษาถึง  การท าให้เป็นผีปอบ  และการ
กีดกนัทางสังคมในมุมมองของการบริหารความขดัแยง้  พบว่า  การสร้างบุคคลให้เป็นผีปอบนั้น
เป็นการก าจดับุคคลท่ีมีความเห็นต่างจากกลุ่มของตนเองออกไปจากสังคมโดยอาศยัความเช่ือใน
เร่ืองของผีปอบเป็นเคร่ืองมือในการกีดกนับุคคลเหล่านั้น  และพยายามสร้างก าแพงเพื่อแบ่งแยก
กลุ่มอย่างชดัเจนจนท าให้เกิดการไม่ไวว้างใจ  ความเกลียดชงั  และลุกลามไปเป็นการกีดกนัทาง
สังคมและลงโทษทางสังคมในท่ีสุด  ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกนักบัผลการศึกษาในคร้ังน้ีวา่  การเป็นผี
ปอบของบุคคลอาจจะไม่ได้เกิดจากความเช่ือตามปกติทัว่ไป  อาจะเกิดจากการพยายามลดพื้นท่ี 
และลดบทบาทของบุคคลดงักล่าวใหน้อ้ยลงและพยายามขยายอ านาจบทบาทของกลุ่มตวัเองให้มาก
ข้ึน  และยงัมีเร่ืองของการแสวงหาประโยชน์จากเหตุการณ์ความวุ่นวายท่ีเกิดข้ึนจากเหตุการณ์       
ผปีอบใหแ้ก่ตวัเอง  เช่น  การเขา้มาเป็นหมอผีปราบผีปอบ  ความขดัแยง้กนัระหวา่งญาติพี่นอ้งเพื่อ
หวงัในทรัพยสิ์น  และการหวงัผลคะแนนนิยมทางการเมือง  
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5.3  ข้อเสนอแนะ 
 
 5.3.1   ข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ 
  5.3.1.1  จากการลงส ารวจข้อมูลพื้นท่ีศึกษาวิจัยพบว่าในบทบาทของการเข้า
ช่วยเหลือเพื่อแกไ้ขปัญหาร่วมกบัชาวบา้นของหน่วยงานราชการในปัจจุบนัถือวา่ยงัมีนอ้ยมาก  ดว้ย
เหตุน้ีอาจจะท าให้ชาวบา้นยงัไม่มีความเช่ือมัน่ต่อแนวทางแก้ไขปัญหาของหน่วยงานราชการดี
เท่าท่ีควร  ดงันั้นหากทราบวา่มีเหตุการณ์ผีปอบเกิดข้ึนในพื้นท่ีใด  หน่วยงานราชการท่ีรับผิดชอบ
อยู่ในพื้นท่ีดงักล่าวควรรีบลงพื้นท่ีเพื่อตรวจสภาพเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน  พร้อมทั้งรีบวางแผนหา
แนวทางป้องกนัและแกไ้ขปัญหาเร่ืองผีปอบร่วมกบัชาวบา้นก่อนท่ีเร่ืองราวจะรุนแรงบานปลายไป
มากกวา่ท่ีเป็นอยู ่ ซ่ึงประกอบไปดว้ย 
 กลุ่มท่ี  1  หน่วยงานปกครองอ าเภอ  (นายอ าเภอ,  ปลดัอ าเภอ)  หน่วยงานปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ี (เทศบาล,  อบต.)  และหน่วยงานต ารวจ  ท่ีจะเขา้ไปส ารวจสภาพเหตุการณ์ท่ี
เกิดข้ึน  เพื่อป้องกนัการรุกรานหรือละเมิดสิทธ์ิบุคคลอ่ืนดว้ยความรุนแรงหากมีการกล่าวหาบุคคล
ในสังคมวา่เป็นผปีอบ อีกทั้งยงัเป็นหน่วยงานท่ีตอ้งเขา้ไปเจรจาปรับทศันคติในการอยูร่่วมกนัอยา่ง
สันติสุขเพื่อลดความแตกแยกในสังคมดว้ย 
 กลุ่มท่ี  2  โรงพยาบาล  หน่วยงานสาธารณสุขอ าเภอ  และหน่วยงานปศุสัตวอ์  าเภอ  
ท่ีจะเขา้ไปส ารวจในส่ิงท่ีชาวบา้นเช่ือวา่เป็นฝีมือของผีปอบเป็นผูก้ระท า  เช่น คนเสียชีวิต  คนป่วย
โดยไร้สาเหตุ  และคนท่ีเจ็บป่วยกะทนัหนัคลา้ยถูกผีปอบท าร้าย  ซ่ึงความผิดปกติส่วนน้ีหน่วยงาน
ดา้นสาธารณสุขจ าเป็นตอ้งเขา้ไปอธิบายเพื่อใหส้ังคมเขา้ในความรู้ท่ีเป็นศาสตร์สมยัใหม่  เช่น  อาจ
เกิดจากโรคเครียด  โรคประจ าตวั  เป็นต้น  และเร่ืองเป็ดไก่  หรือสัตวเ์ล้ียงล้มตายจ านวนมาก  
หน่วยงานดา้นปศุสัตวค์วรจะเขา้ไปอธิบายให้ชาวบา้นมีความเขา้ใจในสาเหตุการตายท่ีเป็นศาสตร์
สมยัใหม่เช่น  เกิดจากโรคระบาด  เป็นตน้  เอลดความแตกต่ืน  และตกในกลวัต่อเร่ืองผีปอบท่ี
เกิดข้ึนสังคม 
 กลุ่มท่ี  3  หน่วยงานวฒันธรรมอ าเภอ  และหน่วยงานปกครองคณะสงฆ์  ท่ี
จ  าเป็นตอ้งเขา้ไปพูดคุยกบัชาวบา้นเพื่อสร้างความเขา้ใจในการก าหนดแนวทางและวิธีการแกไ้ข
ปัญหาเร่ืองผีปอบท่ีเกิดข้ึนตามความเช่ือดั้งเดิมซ่ึงเป็นวิธีการท่ีท าให้ชาวบา้นสบายใจมากท่ีสุดแต่
ในขั้นตอนการด าเนินการตอ้งอยูใ่นกรอบของวฒันธรรมประเพณีท่ีดีงามไม่ไปละเมิดต่อสิทธิหรือ
สร้างความเดือดร้อนต่อบุคลใด  ในส่วนพระสงฆก์็ท  าหนา้ท่ีบอกกล่าวสั่งสอนให้ในรูปของหลกัค า
สอนศาสนาเพื่อให้ชาวบา้นไดป้ระพฤติตนอยู่ในกรอบของศีลธรรมอนัดีงามซ่ึงอาจเป็นแนวทาง
ป้องกนัผปีอบมาท าร้ายตนเองและคนในครอบครัวได ้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        



212 
 

  5.3.1.2  จากความเห็นของผูน้ าชุมชนส่วนใหญ่พบว่าเร่ืองราวความเช่ือเก่ียวกบั
เร่ืองผีปอบมีความผกูพนัและเก่ียวขอ้งกบัวิถีชีวิตของชาวบา้นมาอยา่งยาวนาน  เป็นเร่ืองยากท่ีจะ
แก้ไขหรือลบลา้งให้ชาวบา้นเลิกเช่ือในเร่ืองดงักล่าวได ้ ดงันั้นในแนวทางการแก้ไขปัญหาของ
หน่วยงานราชการ  (ตามขอ้ 5.3.1.1)  ควรเป็นไปอย่างละมุนละม่อม  ค่อยเป็นค่อยไป  โดยมีการ
สร้างความเขา้ใจกบัชาวบา้นเป็นระยะอย่างต่อเน่ืองเพื่อปรับทศันคติของชาวบา้นให้ผ่อนคลายใน
เร่ืองผีปอบลงไป  เพราะไม่อย่างนั้นแนวทางการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานราชการอาจจะมี
ผลกระทบต่อความรู้สึกและจิตใจของชาวบา้นในด้านลบ  จนอาจมีกระแสท่ีขดัแยง้และต่อตา้น
หน่วยงานราชการได ้
  5.3.1.3  จากผลการศึกษาเก่ียวกบัแนวทางแกไ้ขปัญหาพบว่าหน่วยงานราชการ
ควรเร่งหาวิธีการท่ีสามารถแก้ไขปัญหาผีปอบอย่างย ัง่ยืนเพื่อก าหนดเป็นแนวทางสากล  หรือ
นโยบายของรัฐเพื่อสามารถน าไปแก้ไขปัญหาแกไ้ขปัญหาเร่ืองผีปอบท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีต่างๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  และสามารถน าไปแก้ปัญหาได้ในทุกพื้นท่ีท่ีเกิดเหตุการณ์ผีปอบ  อีกทั้ง
แนวทางดงักล่าวก็ควรท่ีจะสามารถน าไปประยกุตใ์ชก้บักรณีอ่ืนๆ  ท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนัได ้
 
 5.3.2   ข้อเสนอแนะต่อประชาชนในพืน้ทีท่ีม่ีความเช่ือเร่ืองผปีอบ 
  5.3.2.1 จากการลงส ารวจขอ้มูลในพื้นท่ีศึกษาพบวา่ชาวบา้นควรให้โอกาสแก่บุคคล
ท่ีถูกกล่าวหาวา่เป็นผปีอบไดอ้ธิบาย  และพิสูจน์ตนเองวา่ไม่ไดเ้ป็นผีปอบตามท่ีสังคมกล่าวหาตาม
แนวทางท่ีเห็นชอบร่วมกนัเพื่อป้องกนัไม่ให้เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของบุคคลใดบุคคลหน่ึง
จนน ามาซ่ึงการฟ้องร้องด าเนินคดีตามกฎหมาย   อีกทั้งยงัควรท่ีจะให้โอกาสแก่บุคคลท่ีถูกกล่าวหา
วา่เป็นผปีอบดงักล่าวไดป้รับตวัใหเ้ขา้กบัสังคมเดิมไดเ้พื่อการอยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุขดงัเดิม 
 5.3.2.2  จากผลการศึกษาพบวา่เม่ือเกิดเหตุการณ์ผิดปกติข้ึนในชุมชน  ชาวบา้นควร
ไตร่ตรองและพิสูจน์สาเหตุท่ีเกิดเหตุการณ์ดงักล่าวดว้ยความละเอียดและเหมาะสมตามแนวทาง
วทิยาศาสตร์สมยัใหม่  เพื่อไม่ใหเ้กิดการมองวา่สาเหตุของการเกิดเหตุการณ์ดงักล่าวเป็นฝีมือของผี
ปอบ  จนน ามาซ่ึงความวุน่วายในชุมชน 
 5.3.2.3  จากผลการศึกษาพบว่าเม่ือมีการกล่าวหาบุคคลว่าเป็นผีปอบในชุมชน  
ชาวบา้นควรพิจารณาท่ีมาของตวัผูช้ี้น าการกล่าวหาดงักล่าววา่เป็นใคร  มีจุดประสงคอ่ื์นใดหรือไม่
ในการไปกล่าวหาบุคคลอ่ืนว่า เป็นผีปอบ  เพราะบางคร้ังผู ้เป็นต้นตอของการกล่าวหามี
วตัถุประสงค์อ่ืนซ่อนเร้นอยู่เบ้ืองหลงั  อีกอย่างแมจ้ะเป็นผูถู้กผีปอบเขา้สิงออกปากเองว่าตนเอง
เป็นใคร  ชาวบา้นเองก็ไม่ควรเช่ือวา่บุคคลท่ีถูกกล่าวอา้งช่ือนั้นเป็นผปีอบตวัจริง  เพราะหลายคร้ังท่ี
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ผีปอบมีการน าเอาช่ือของบุคคลอ่ืนมาแอบอา้งหากินเพื่อปกปิดตวัจริงของตนเอง  จึงท าให้ผูท่ี้ถูก
เอ่ยช่ือออกมานั้นไดรั้บความเดือดร้อนทั้งท่ีไม่มีส่วนรู้เห็นในเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนแมแ้ต่นอ้ย 
 5.3.2.4  จากผลการศึกษาพบวา่เม่ือเกิดเหตุการณ์ผปีอบข้ึนในชุมชน  ผูน้ าชุมชนควร
เรียกประชุมชาวบา้นเพื่อหาแนวทางแกไ้ขปัญหาและให้ควรท่ีจะมีหน่วยงานราชการเขา้มาร่วมมือ
ในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวดว้ย  เพื่อจะสามารถควบคุมวิธีการ  หรือแนวทางท่ีถูกน ามาใชใ้ห้อยูใ่น
ความเหมาะสมไม่เกินเลยจนจนเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของบุคคลใดบุคคลหน่ึง   
 
 5.3.3  ข้อเสนอแนะในงานวจัิย 
 ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเหตุการณ์ผีปอบในภาพรวม  โดยเนน้ไปท่ีการศึกษา
กระบวนการกล่าวหาวา่บุคคลวา่เป็นผปีอบไดอ้ยา่งไร  ซ่ึงน ามาเปรียบเทียบกบัการเกิดอาชญากรรม
ในชุมชนโดยมีการน าผูถู้กกล่าวหาวา่เป็นผปีอบมาเปรียบเทียบเสมือนอาชญากร   และมีการคน้พบ
แนวทางแกไ้ขปัญหาท่ีถูกน ามาใชใ้นแต่ละพื้นท่ีของส่วนต่างๆ  เท่านั้น  หากมีการศึกษาคร้ังต่อไป
อาจมีการเนน้ไปท่ีกระบวนการท่ีใชแ้กไ้ขปัญหาท่ีเป็นรูปธรรมของส่วนงานต่างๆ  ของแต่ละพื้นท่ี
โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวทางของหน่วยงานราชการท่ีเป็นตวัแปรส าคญัท่ีจะป้องกนัไม่ให้เกิดการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนของบุคคลได้รวมไปถึงการสร้างวิธีการในการแกไ้ขปัญหาอยา่งย ัง่ยืนเพื่อจะ
สามารถแกไ้ขปัญหาเร่ืองผปีอบท่ีเกิดข้ึนไดใ้นทุกพื้นท่ี 
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แบบสอบถาม 

 
เร่ือง  การศึกษากระบวนการตีตราทางสังคมเพือ่ท าให้บุคคลกลายเป็นผปีอบ 
ค าช้ีแจง 
 แบบสอบถามน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชเ้ก็บขอ้มูลประกอบการท าวิทยานิพนธ์  ของนกัศึกษา
ปริญญาโท  คณะรัฐประศาสนศาสตร์  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  (นิดา้)  ขอความร่วมมือ
ทุกท่านโปรดใหข้อ้มูลตามความเป็นจริง  ผลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามน้ีจะใชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันา
กระบวนการแกไ้ขปัญหาเร่ืองผปีอบต่อไป 
 ผูว้ิจยัขอขอบคุณอยา่งยิ่งท่ีท่านกรุณาให้ขอ้มูลและความคิดเห็นท่ีมีคุณค่ายิ่งต่อการวิจยัใน
คร้ังน้ี 
 
            นายอภิมุข  สดมพฤกษ ์
     นกัศึกษาปริญญาโท  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
               สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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แบบสอบถาม 
 

เร่ือง  การศึกษากระบวนการตีตราทางสังคมเพือ่ท าให้บุคคลกลายเป็นผีปอบ 
 
ค าช้ีแจง   

1)  ผูต้อบแบบสอบถามน้ีไดแ้ก่  บุคคลท่ีถูกเช่ือวา่เป็นผปีอบ  ญาติพี่นอ้งผูถู้ก ก ล่ าวหาว่ า
เป็นผปีอบ  ผูน้ าชุมชน  และชาวบา้นในชุมชนท่ีเกิดเหตุการณ์ผปีอบ 
 2)  แบบสอบถามน้ีแบ่งออกเป็น  6  ตอน  ดงัน้ี 
 ตอนท่ี  1  ค  าถามเก่ียวกบัขอ้มูลบุคคลทัว่ไป 
 ตอนท่ี  2  ค  าถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการก าหนดถึงการมีผปีอบในชุมชน 
 ตอนท่ี  3  ค  าถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการกล่าวหาใหบุ้คคลกลายเป็นผปีอบ 
 ตอนท่ี  4  ค  าถามเก่ียวกบักระบวนการลงโทษทางสังคม 
 ตอนท่ี  5  ค  าถามเก่ียวกบักระบวนการลงโทษทางสังคม 
 ตอนท่ี  6  ค  าถามเก่ียวกบัแนวทางแกไ้ขปัญหา 
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เลขท่ีแบบสอบถาม......................วนัท่ี................................. เดือน............................................. 2557 
พื้นท่ีศึกษาท่ี.............................หมู่บา้นท่ี............................หมู่บา้น.................................................... 
ต าบล..........................................อ  าเภอ................................จงัหวดั.................................................... 
 

ตอนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
1.  ประเภทผูต้อบค าถาม  1 (  )  ผูถู้กเช่ือวา่เป็นผปีอบ    2  (  )  ญาติผูท่ี้สังคมเช่ือวา่เป็นผีปอบ   
  3  (  )  ผูน้  าชุมชน    4  (  )  ประชาชนทัว่ไป  
  5  (  )  อ่ืน.................... 
2.  เพศ      1  (  )  ชาย     2  (  )  หญิง 
3.  อาย.ุ............................ปี 
4.สถานภาพ    1  (  )  โสด     2  (  )  สมรส 
     3  (  )  หมา้ย     4  (  )  อยา่ร้าง 
5. อาชีพ................................................................. 
6.  จ  านวนสมาชิกในครัวเรือน………………..…คน 
7.  ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว 
  1  (  )     ต  ่ากวา่    50,000  บาท / ปี    2  (  )   50,001 - 100,000  บาท / ปี 
  3  (  )  100,001 - 300,000 บาท / ปี   4  (  ) 300,001 - 500,000 บาท / ปี 
  5  (  )  มากกวา่   500,001 บาท / ปี 
8.  ภูมิล าเนาเดิม....................................................... 
9.  ยา้ยเขา้มาอยูใ่นหมู่บา้นน้ีได.้.............................ปี   
10.  ศาสนา               1  (  )  พทุธ   5  (  )  อ่ืนๆ ................................. 
 
ตอนที ่2  ปัจจัยทีส่่งผลต่อการก าหนดถึงการมีผปีอบในชุมชน 
11.  ท่านเช่ือวา่ผปีอบมีจริงหรือไม่ 
    1. (  )  เช่ือ    2.  (  )  ไม่เช่ือ 
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12. ท่านคิดว่าสาเหตุดงัต่อไปน้ีท าให้ชาวบา้นทราบว่ามีผีปอบเขา้มาอาละวาดในหมู่บา้นไดม้าก
นอ้ยเพียงใด 

 
รายการ 

ท าให้ทราบ  
ไม่มีผล มาก

ทีสุ่ด 
มาก น้อย น้อย

ทีสุ่ด 
1.  มีคนในหมู่บา้นฝันเห็น สุนขั หรือลิง บ่อยคร้ัง      
2.  มีสัตวเ์ล้ียง เป็ดไก่ ตาย จ านวนมาก      
3.  มีคนป่วยด้วยอาการประหลาดคล้ายกบัถูกผี
ปอบกระท า เช่น ซึมเศร้า ไม่ยอมทานอาหาร เป็น
ลมลม้ชกั 

     

4.  มีคนถูกผีปอบเขา้สิงร่าง แลว้บอกว่าตนเป็นผี
ปอบ 

     

5. มีคนในหมู่บา้นเสียชีวิตติดต่อกันเป็นจ านวน
มาก  

     

6.  มีเหตุการณ์แปลกประหลาดเกิดข้ึนในหมู่บา้น
ท่ีเช่ือไดว้่าเป็นผีปอบ เช่น  พบดวงไฟประหลาด 
หรือพบเห็นหมาด าตาแดง เป็นตน้ 

     

 

ตอนที ่ 3  ปัจจัยทีส่่งผลต่อการกล่าวหาให้บุคคลกลายเป็นผปีอบ 
13. ท่านคิดว่าเม่ือมีเหตุการณ์เร่ืองผีปอบเกิดข้ึนในหมู่บา้น  ชาวบ้านควรจะมองหาว่ามีใครใน
หมู่บา้นเป็นผปีอบหรือไม่ 
 1.  (  )  ควร    2.  (  )  ไม่ควร 
14. ท่านคิดวา่ใครเป็นผูมี้บทบาทส าคญัในการก าหนด  หรือช้ีน าใหรู้้วา่ใครเป็นผปีอบ 
 1.  (  )  ผูท่ี้สังคมเช่ือวา่เป็นผปีอบ   2.  (  )   ญาติพี่นอ้งผูถู้กเช่ือวา่เป็นผปีอบ    

3.  (  )  ผูน้  าชุมชน   4.  (  )   ชาวบา้น   
5.  (  )  พระสงฆ ์    6.  (  )   หมอธรรม 
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15.  ท่านคิดวา่การท่ีมี  “คนถูกเช่ือวา่เป็นผปีอบ”  นั้นเกิดจากสาเหตุดงัต่อไปน้ี มากนอ้ยเพียงใด 
 

รายการ 
เช่ือถือ  

ไม่เห็น
ด้วย 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

1.  เกิดจากคนท่ีถูกเช่ือวา่เป็นผีปอบเองท่ีไดแ้สดง
พฤติกรรมท่ีแปลกๆ ผดิไปจากคนธรรมดาออกมา 

     

2.  เกิดจากคนท่ีถูกเช่ือว่าเป็นผีปอบเองได้พูดจา 
แปลกๆ ไปคลา้ยมีความเก่ียวขอ้งกบัผีปอบ หรือ
เหตุการณ์ผีปอบอยู่เร่ือยๆ เช่น เด่ียวจะไปกินตบั
มนั 

     

3.  เกิดจากมีคนถูกผปีอบเขา้สิง แลว้ออกปากบอก
ช่ือวา่ตนเองเป็นใคร จนท าให้ชาวบา้นเช่ือวา่คนท่ี
ถูกเอ่ยช่ืออกมานั้นเป็นผปีอบจริงๆ  

     

4.  เกิดจากการท านาย หรือ เส่ียงทายเพื่อหาคนท่ี
เป็นผีปอบ จากร่างทรง หรือพิธีกรรมเซียงข้อง 
เซียงคอ้น 

     

5.  เกิดจากมีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดข้ึนในหมู่บา้น 
แลว้มีความเก่ียวขอ้งกบัผูท่ี้ถูกเช่ือวา่เป็นผีปอบอยู่
บ่อยคร้ัง เช่นแสงไฟ หรือความฝัน 

     

6.  เกิดจาการกล่าวหาเพื่อใส่ร้ายแก่บุคคลท่ีถูกเช่ือ
วา่เป็นผปีอบเพื่อหวงัประโยชน์อยา่งอ่ืน 

     

 
16.  ท่านคิดวา่แนวทางใดจะสามารถป้องกนัไม่ใหเ้กิดการกล่าวหาวบุคคลวา่เป็นผปีอบได ้

 
รายการ 

ป้องกนัได้  
ไม่เห็น
ด้วย 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

1.  ชาวบา้นไม่ควรปักใจเช่ือและจอ้งจบัผิดวา่มีคน
ในหมู่บา้นเป็นผปีอบ 

     

2. ผูน้  าชุมชนและผูเ้ขา้มาท าพิธีไม่ควรช้ีน าวา่ใคร
เป็นผปีอบ 
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16.  ท่านคิดวา่แนวทางใดจะสามารถป้องกนัไม่ใหเ้กิดการกล่าวหาวบุคคลวา่เป็นผปีอบได ้  (ต่อ) 
 

รายการ 
เช่ือถือ  

ไม่เห็น
ด้วย 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

3. ผูน้  าชุมชนควรเขา้ไปพูดคุยท าความเขา้ใจกบัผู ้
ท่ีเขา้มาท าพิธีวา่ไม่ควรไปช้ีน าวา่ใครเป็นผปีอบ 

     

4. ควรให้หน่วยงานราชการเขา้มาช้ีแจงท าความ
เขา้ใจกบัชาวบ้านก่อนท่ีจะมีการกล่าวหาว่าใคร
เป็นผปีอบ 

     

 

ตอนที ่ 4  ค าถามเกีย่วกบักระบวนการลงโทษทางสังคม 
17. ท่านเห็นดว้ยกบัวธีิการท่ีสังคมใชล้งโทษผูถู้กกล่าวหาวา่เป็นผปีอบมากนอ้ยเพียงใด 

 
รายการ 

เห็นด้วย  
ไม่เห็น
ด้วย 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

1. ชาวบา้นควรลดความสัมพนัธ์กบัผูท่ี้ถูกเช่ือว่า
เป็นผปีอบลง เช่น พยายามหลบหนา้ ไม่พดูจาดว้ย   

     

3.  เม่ือเกิดตุการณ์ผิดปกติข้ึนในหมู่บา้น ชาวบา้น
ควรมองวา่เป็นฝีมือของผีปอบเป็นผูก้ระท าทั้งส้ิน 
เช่น เป็ดไก่ตาย  คนป่วยไม่สบาย หรือคนเสียชีวติ 

     

4.  ชาวบ้านตอ้งตดัความสัมพนัธ์กบัผูถู้กเช่ือว่า
เป็นผปีอบในทุกๆ ดา้น หรือท าการคว  ่าบาตร 

     

5.  สังคมตอ้งพยายามข่มขู่กดดนัผูถู้กเช่ือว่าเป็นผี
ปอบ  หรือ อาจจะมีการท าร้ายร่างกายกนับา้งใน
บางคร้ัง  

     

6.  ชาวบ้านต้องพยายามท าลายทรัพย์สินต่างๆ 
ของผูถู้กเช่ือวา่เป็นผปีอบเพื่อสร้างกดดนั 

     

7.  ชาวบา้นตอ้งขบัไล่ผูถู้กกล่าวหาออกไปจาก
หมู่บา้น 
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18. ท่านคิดวา่การลงโทษทางสังคมอาจจะท าให ้ “ผูถู้กเช่ือวา่เป็นผปีอบ”  มีการเปล่ียนแปลง  
      พฤติกรรมดงัต่อไปน้ีมากนอ้ยเพียงใด 
 

รายการ 
เปลีย่นแปลง ไม่

เปลีย่น 
แปลง 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

1.  ลดความสัมพนัธ์กบัสังคมลงไป เช่น พยายาม
ไม่พบหน้าผูค้น  ลดการท ากิจกรรมร่วมกบัผูค้น
หมู่บา้นลงไป 

     

2. มีพฤติกรรม กา้วร้าวต่อบุคคลอ่ืนเม่ือเผชิญหนา้
กนั เช่น การด่าทอดว้ยค าหยาบ  การแสดงอาการ
โกรธ  หรือไม่พอใจชาวบา้นคนอ่ืน  

     

3. มีการงดการท ากิจกรรมร่วมกบัชาวบา้นอย่าง
ถาวรเช่น ไม่ยอมพบปะพูดคุยกบัชาวบา้น อยู่แต่
ในบา้นตน 

     

4. มีพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไป คลา้ยเป็นคนบา้ 
เสียสติ  

     

5. มีการหลบหนีหายไปจากสังคม  อาจะด้วย
ความกลวัท่ีจะถูกลงโทษทางสังคมท่ีรุนแรงยิง่ข้ึน 

     

 
19.  ท่านคิดว่าเหตุการณ์ผีปอบท่ีเกิดข้ึน  ได้สร้างความเสียหายแก่ชีวิต และร่างกายของคนใน
หมู่บา้นท่านมากนอ้ยเพียงใดเช่น มีคนเสียชีวติ  มีคนถูกผปีอบท าร้าย หรือเขา้สิงร่าง เป็นตน้ 
 1.  (  )  มากท่ีสุด   2.  (  )  มาก   3.  (  )  นอ้ย 
 4.  (  )  นอ้ยท่ีสุด   5.  (  )  ไม่มีความเสียหาย 
20.  ท่านคิดว่าเหตุการณ์ผีปอบท่ีเกิดข้ึนสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านมากน้อย
เพียงใด  เช่น สัตวเ์ล้ียงลมตายไปจ านวนมาก หรือตอ้งสูญเสียเงินทองไปกบัการจดัการแกไ้ขปัญหา
เร่ืองผปีอบท่ีเกิดข้ึน 
 1.  (  )  มากท่ีสุด   2.  (  )  มาก   3.  (  )  นอ้ย 
 4.  (  )  นอ้ยท่ีสุด   5.  (  )  ไม่มีความเสียหาย 
 



228 
 

21. ท่านคิดว่าเหตุการณ์ผีปอบท่ีเกิดข้ึนท าให้ท่านและชาวบ้านคนอ่ืนๆ ในหมู่บ้านด ารงชีวิต
ประจ าวนัล าบากมากนอ้ยเพียงใด 
 1.  (  )  มากท่ีสุด   2.  (  )  มาก   3.  (  )  นอ้ย 
 4.  (  )  นอ้ยท่ีสุด   5.  (  )  ไม่มีผลกระทบ 
 

ตอนที ่ 6  ค าถามเกีย่วกบัแนวทางแก้ไขปัญหา 
 6.1  แนวทางการแก้ไขปัญหาของชาวบ้าน 

 
22.  ท่านคิดว่าการนิมนต์พระสงฆ์มาท าพิธีกรรมในหมู่บา้นแล้ว  จะสามารถแก้ไขปัญหาเร่ือง        
ผปีอบไดผ้ลดีเพียงใด 
 1.  (  )  มากท่ีสุด   2.  (  )  มาก   3.  (  )  นอ้ย 
 4.  (  )  นอ้ยท่ีสุด   5.  (  )  ไม่สามารถแกไ้ขได ้
23. ท่านคิดว่าการเชิญหมอธรรมมาท าพิธีกรรมในหมู่บ้านจะสามารถแก้ไขปัญหาเร่ืองผีปอบ
ไดผ้ลดีเพียงใด 
 1.  (  )  มากท่ีสุด   2.  (  )  มาก   3.  (  )  นอ้ย 
 4.  (  )  นอ้ยท่ีสุด   5.  (  )  ไม่สามารถแกไ้ขได ้
24. ท่านคิดว่าการท่ีชาวบา้นพาตวัผูท่ี้ถูกเช่ือว่าเป็นผีปอบไปหาพระ หรือหมอธรรมท่ีอ่ืนๆ เพื่อ
พิสูจน์ หรือรักษาผปีอบจะสามรถแกไ้ขปัญหาเร่ืองผปีอบไดเ้พียงใด 
 1.  (  )  มากท่ีสุด   2.  (  )  มาก   3.  (  )  นอ้ย 
 4.  (  )  นอ้ยท่ีสุด   5.  (  )  ไม่สามารถแกไ้ขได ้
25. การขบัไล่ผูท่ี้ถูกเช่ือว่าเป็นผีปอบออกไปจากหมู่บา้น เพื่อแกไ้ขปัญหาเร่ืองผีปอบ จะสามารถ
แกไ้ขปัญหาเร่ืองผปีอบไดผ้ลดีเพียงใด 
 1.  (  )  มากท่ีสุด   2.  (  )  มาก   3.  (  )  นอ้ย 
 4.  (  )  นอ้ยท่ีสุด   5.  (  )  ไม่สามารถแกไ้ขได ้
26. ท่านคิดวา่แนวทางของชาวบา้นจะสามารถแกไ้ขปัญหาเร่ืองผปีอบไดม้ากนอ้ยเพียงใด 
 1.  (  )  มากท่ีสุด   2.  (  )  มาก   3.  (  )  นอ้ย 
 4.  (  )  นอ้ยท่ีสุด   5.  (  )  ไม่สามารถแกไ้ขได ้
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 6.2 แนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นผปีอบ 
27. ท่านคิดวา่การท่ีผูถู้กเช่ือวา่เป็นผีปอบไดพ้ยายามอธิบายให้ชาวบา้นไดเ้ขา้ใจวา่ตนเองไม่ไดเ้ป็น
ผีปอบโดยไม่ได้ผ่านการพิสูจน์จากพระ หรือหมอธรรม นั้นจะสามารถแก้ไขปัญหาได้มากน้อย
เพียงใด 
 1.  (  )  มากท่ีสุด   2.  (  )  มาก   3.  (  )  นอ้ย 
 4.  (  )  นอ้ยท่ีสุด   5.  (  )  ไม่สามารถแกไ้ขได ้
28. การให้ผูถู้กเช่ือวา่เป็นผีปอบออกไปหาพระ หรือหมอธรรมเพื่อรักษา หรือพิสูจน์ดว้ยตนเองใน
สถานท่ีอ่ืนๆ โดยไม่มีชาวบา้นติดตามไปด้วยแล้วน าค าพูดของพระ หรือหมอธรรมเหล่านั้นมา
กล่าวอา้งเพื่อแสดงความบริสุทธ์ิของตนเองแก่ชาวบา้นทัว่ไป ท่านคิดว่าจะสามารถแกไ้ขปัญหา
เร่ืองผปีอบไดผ้ลดีมากนอ้ยเพียงใด 
 1.  (  )  มากท่ีสุด   2.  (  )  มาก   3.  (  )  นอ้ย 
 4.  (  )  นอ้ยท่ีสุด   5.  (  )  ไม่สามารถแกไ้ขได ้
29. หากผูถู้กเช่ือวา่เป็นผีปอบไดนิ้มนต์พระ หรือหมอธรรมเขา้มาในหมู่บา้นเพื่อมายืนยนัในความ
บริสุทธ์ิของตนเอง  และอธิบายให้ชาวบา้นคนอ่ืนๆ เขา้ใจวา่ตนเองไม่ไดเ้ป็นผีปอบ ท่านคิดวา่จะ
สามารถแกไ้ขปัญหาเร่ืองผปีอบไดดี้มากนอ้ยเพียงใด 
 1.  (  )  มากท่ีสุด   2.  (  )  มาก   3.  (  )  นอ้ย 
 4.  (  )  นอ้ยท่ีสุด   5.  (  )  ไม่สามารถแกไ้ขได ้
30. ท่านคิดวา่แนวทางของผูท่ี้ถูกเช่ือวา่เป็นผปีอบจะสามารถแกไ้ขปัญหาไดม้ากนอ้ยเพียงใด 
 1.  (  )  มากท่ีสุด   2.  (  )  มาก   3.  (  )  นอ้ย 
 4.  (  )  นอ้ยท่ีสุด   5.  (  )  ไม่สามารถแกไ้ขได ้
 
 6.3  แนวทางการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานราชการ 
31.  ท่านเช่ือมัน่เพียงในแนวทางแกไ้ขปัญหาของหน่วยงานยุติธรรม  (ศาล)  ท่ีจะเขา้มาให้ความรู้
เร่ืองการฟ้องร้องเก่ียวกบั  “การหม่ินประมาท และการละเมิดสิทธิมนุษยชน”  ให้แก่ชาวบา้น รวม
ไปถึงความรู้เร่ืองอตัราโทษ  ค่าใช้จ่าย  และความเสียหายอ่ืนๆ ท่ีจะตามมา  เพื่อป้องกนัไม่ให้
ชาวบา้นไปกล่าวหาวา่ใครเป็นผปีอบเพื่อแกไ้ขปัญหาเร่ืองผปีอบ 
 1.  (  )  มากท่ีสุด   2.  (  )  มาก   3.  (  )  นอ้ย 
 4.  (  )  นอ้ยท่ีสุด   5.  (  )  ไม่เห็นดว้ย 
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32.  ท่านเช่ือมั่นเพียงในแนวทางแก้ไขปัญหาของหน่วยงานปกครองอ าเภอ  (นายอ าเภอ / 
ปลดัอ าเภอ) ท่ีจะเขา้มาให้ความรู้แก่ชาวบา้นในเร่ืองของกฎหมาย เพื่อป้องกนัไม่ให้ชาวบา้นได้
กระท าส่ิงท่ีรุนแรงดว้ยวิธีการต่างๆ   อนัเป็นการละเมิดต่อสิทธิมนุษยชน  และสิทธิเสรีภาพของ
บุคคลท่ีถูกเช่ือวา่เป็นผปีอบเช่นการลงโทษทางสังคมท่ีรุนแรง เพื่อแกไ้ขปัญหาเร่ืองผปีอบ 
 1.  (  )  มากท่ีสุด   2.  (  )  มาก   3.  (  )  นอ้ย 
 4.  (  )  นอ้ยท่ีสุด   5.  (  )  ไม่เห็นดว้ย 
33.  ท่านเช่ือมัน่เพียงในแนวทางแกไ้ขปัญหาของหน่วยงานดา้นสาธารณสุข โรงพยาบาล  จะเขา้มา
อธิบายเก่ียวกบัสาเหตุการเสียชีวิตของคนในหมู่บา้น  และอาการป่วยคลา้ยถูกผีปอบเขา้สิง ในแนว
ทางดา้นสาธารสุข / ความรู้สมยัใหม่  เพื่อให้ชาวบา้นคลายความกงัวลเร่ืองผีปอบ  และไม่ไปยึดติด
วา่การเสียชีวติ  และอาการป่วยของบุคคลเป็นฝีมือของผปีอบ เพื่อแกไ้ขปัญหาเร่ืองผปีอบ 
 1.  (  )  มากท่ีสุด   2.  (  )  มาก   3.  (  )  นอ้ย 
 4.  (  )  นอ้ยท่ีสุด   5.  (  )  ไม่เห็นดว้ย 
33. ท่านเช่ือมัน่เพียงในแนวทางแกไ้ขปัญหาของหน่วยงานดา้นวฒันธรรมอ าเภอ  และองคก์รดา้น
ศาสนา  (เจา้คณะปกครอง / พระสงฆ์)  ท่ีจะเขา้มาช่วยดูแลถึงความเหมาะสมในการแกไ้ขปัญหา
ของชาวบา้นในเร่ืองของผีปอบให้อยู่ในกรอบขอบประเพณีท่ีดีงาม  และกรอบของศีลธรรม  เพื่อ
ป้องกนัไม่ใหมี้การกระท าท่ีโหดร้ายทารุณ ต่อผูถู้กเช่ือวา่เป็นผปีอบเพื่อแกไ้ขปัญหาเร่ืองผปีอบ 
 1.  (  )  มากท่ีสุด   2.  (  )  มาก   3.  (  )  นอ้ย 
 4.  (  )  นอ้ยท่ีสุด   5.  (  )  ไม่เห็นดว้ย 
34. ท่านเช่ือมัน่เพียงในแนวทางแกไ้ขปัญหาของหน่วยงานต ารวจ  ท่ีเจา้หนา้ท่ีต ารวจจะเขา้มารักษา
ความปลอดภยัให้แก่ผูถู้กเช่ือว่าเป็นผีปอบ  เพื่อป้องกนัไม่ให้บุคคลผูไ้ม่หวงัดีเขา้ท าร้ายร่างกาย  
และท าลายทรัพยสิ์นของผูถู้กเช่ือว่าเป็นผีปอบได้  และยงัช่วยดูแลความสงบเรียบร้อยของสังคม
ในช่วงท่ีเกิดเหตุการณ์ผปีอบท่ีรุนแรงในขณะนั้นเพื่อแกไ้ขปัญหาเร่ืองผปีอบ 
 1.  (  )  มากท่ีสุด   2.  (  )  มาก   3.  (  )  นอ้ย 
 4.  (  )  นอ้ยท่ีสุด   5.  (  )  ไม่เห็นดว้ย 
35. ท่านเช่ือมัน่เพียงในแนวทางแกไ้ขปัญหาของส่ือทีวี  รายการโทรทศัน์  จะไดน้ าเร่ืองราวผีปอบ  
และความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในหมู่บา้นของท่านออกไปเผยแพร่ออกอากาศ  เพื่อแกไ้ขปัญหาเร่ืองผี
ปอบ 
 1.  (  )  มากท่ีสุด   2.  (  )  มาก   3.  (  )  นอ้ย 
 4.  (  )  นอ้ยท่ีสุด   5.  (  )  ไม่เห็นดว้ย 
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36. ท่านคิดวา่หน่วยงานราชการจะสามารถแกไ้ขปัญหาเร่ืองผปีอบไดม้ากนอ้ยเพียงใด 
 1.  (  )  มากท่ีสุด   2.  (  )  มาก   3.  (  )  นอ้ย 
 4.  (  )  นอ้ยท่ีสุด   5.  (  )  ไม่สามารถแกไ้ขได ้
…………………………………………………………………………………………………. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก  ข 
แนวค าถามเชิงคุณภาพ 
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แนวค าถามเชิงคุณภาพ 

 
พืน้ทีศึ่กษากลุ่มที ่ 1  พืน้ทีท่ี่มีการกล่าวหาบุคคลว่าเป็นผีปอบแต่ไม่ถูกขับไล่ออกไปจากสังคม 

 
 แนวค าถามในการวิจยัเชิงคุณภาพน้ี  เพื่อใชส้ัมภาษณ์บุคคลในพื้นท่ีท่ีเกิดเหตุการณ์เร่ืองผี
ปอบท่ีมีการกล่าวหาบุคคลวา่เป็นผีปอบ  ประกอบดว้ยบุคคลจ านวน  4  กลุ่ม  ไดแ้ก่  บุคคลท่ีถูก
กล่าวหาวา่เป็นผีปอบ  ลูกหลานและญาติใกลชิ้ดของบุคคลท่ีถูกกล่าวหาวา่เป็นผีปอบ  ผูน้ าชุมชน  
และประชาชนในชุมชน  ซ่ึงมีแนวค าถามดงัต่อไปน้ี 
 
 1.1  เคร่ืองมือท่ีใช้สัมภาษณ์   ผู้ที่ เคยถูกเช่ือว่าเป็นผีปอบ  โดยใช้แบบสอบถามก่ึง
ปลายเปิด  (Semi  Structure  Interview)  โดยบรรจุค าถามเก่ียวกบัรายละเอียดของการกลายเป็นผี
ปอบ  หรือถูกเช่ือวา่เป็นผปีอบ  ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน  และการปรับเปล่ียนพฤติกรรมดา้นต่างๆ   
 
เลขท่ีแบบสอบถาม......................วนัท่ี................................. เดือน............................................. 2557 
พื้นท่ีศึกษาท่ี.............................หมู่บา้นท่ี............................หมู่บา้น.................................................... 
ต าบล..........................................อ  าเภอ................................จงัหวดั.................................................... 
 
ตอนที ่ 1 ข้อมูลทัว่ไป  
 เป็นค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคลคลของผูต้อบค าถาม  ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว  
ฐานะทางสังคม  อาชีพ  รายได ้ และอ่ืนๆ  ซ่ึงเป็นขอ้มูลพื้นฐานของควัเรือน   
ช่ือ - สกุล (นาย, นาง, นางสาว, อ่ืนๆ....................).............................................................................. 
อาย.ุ.........................................ปี 
สถานภาพ............................... 
สมาชิกในครัวเรือน.................คน 
สถานะท่ีอยูอ่าศยัของท่าน   1  (  )  บา้นตนเอง    2  (  )  บา้นเช่า    

3  (  )  อาศยับุคคลอ่ืนอยู ่
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ลกัษณะท่ีอยูอ่าศยัของท่าน   1  (  )  บา้นเด่ียวชั้นเดียว    2  (  )  บา้นเด่ียวสองชั้น  
3  (  )  หอ้งแถว   4  (  )  บา้นไม ้  

    5  (  )  บา้นคอนกรีต   6  (  )  เพิง/ กระท่อม 
    7  (  )  บา้นคร่ึงไมค้ร่ึงคอนกรีต 
สถานภาพการอยูอ่าศยัของท่าน 1  (  )  เจา้บา้น   2  (  )  ผูอ้าศยั   

3  (  )  ผูเ้ช่า 
 
ค าช้ีแจง   ค าถามต่อไปนีเ้ป็นการสัมภาษณ์ซ่ึงต้องการให้ผู้ตอบค าถามบรรยาย 

1. ท่านเขา้มาอาศยัอยูใ่นชุมชนน้ีนานแค่ไหน  ในกรณีท่ีอพยพหรือยา้ยมาจากท่ีอ่ืน จาก 
ท่ีไหน  มาก่ีคน  เพราะเหตุใดจึงไดย้า้ยหรืออพยพมาท่ีชุมชนแห่งน้ี 
 2.  ฐานะของครัวเรือนเป็นอยา่งไร  ครอบครัวประกอบอาชีพอะไรเป็นหลกั  รายไดข้อง
ครัวเรือนส่วนใหญ่มาจากใคร  และเขาคนนั้นประกอบอาชีพอะไร  อยู่ท่ีไหน  มีความสัมพนัธ์
เก่ียวขอ้งอะไรกนักบัท่าน  รายไดข้องครัวเรือนท่ีไดรั้บประมาณเท่าไหร่  เพียงพอหรือไม่ส าหรับ
การใช่จ่ายในปัจจุบนั 
 3.  เคยด ารงต าแหน่งทางสังคมอะไรบา้งทั้งในอดีตและปัจจุบนั  เช่น  อ.ส.ม,   ผูใ้หญ่บา้น,  
ก านนั,  สมาชิก  อ.บ.ต. / เทศบาล,  อปภร,  อ.ส.  อ่ืนๆ  
 4.  มีโรคประจ าตวัหรือไม่  โรคอะไร  ท าการรักษาอยา่งไร  ใครเป็นคนดูแลในยามเจบ็ป่วย 
 
ตอนที ่ 2  ค าถามเกีย่วกบัพฤติกรรม  บุคลกิภาพ  และลกัษณะนิสัยส่วนตัว  ทั้งก่อนหน้า  และ 
 หลงัจากถูกกล่าวหาว่าเป็นผปีอบ 
  1.  โดยปกติเป็นคนมีลกัษณะนิสัยอยา่งไร  เช่น  ร่าเริง  ไม่ค่อยพูด  ชอบเขา้สังคม  ชอบอยู่
คนเดียวเม่ือเกิด เหตุการณ์ผปีอบข้ึนมีการเปล่ียนแปลงหรือไม่  อยา่งไร 
 2.  โดยปกติยามว่างท่านชอบท าอะไรเป็นพิเศษเช่น  งานบา้น  ทอผา้  จกัสาน  เล่นการ
พนนั  หรือด่ืมสุรา 
 3.  ท่านชอบรับประทานประเภทไหนเป็นพิเศษ  ชอบกินของดิบ หรือสุกๆ ดิบๆ   หรือไม่ 
 4.  โดยส่วนตวัท่านชอบด่ืมสุรา  และเล่นการพนนัหรือไม่ 
 5.  ท่านชอบท าบุญ  รักษาศีล  ปฏิบติัธรรมหรือไม่  ส่วนส่วนมากจะไปท าบุญ หรือปฏิบติั
ธรรมท่ีใด  เพราะอะไร   
 6.  ท่านชอบงานร่ืนเริง  หรือเขา้สังคมคนหมู่มากหรือไม่  เช่นงานอะไร 
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ตอนที ่ 3  ค าถามเกีย่วกบัทศันคติ  และความเช่ือเร่ืองผปีอบ 
 1.  ท่านคิดวา่ผปีอบคืออะไร  มีจริงหรือไม่  มีลกัษณะเป็นอยา่งไร  เช่ือเร่ืองผปีอบหรือไม่ 
 2.  ขอ้สังเกตของการมีผปีอบเกิดข้ึนในชุมชนคืออะไร 
 3.  จะมีวธีิการสังเกตไดอ้ยา่งไรวา่ใครเป็นผปีอบหรือมีลกัษณะคลา้ยผปีอบ 
  
ตอนที ่ 4  ค าถามเกีย่วกบัสาเหตุทีท่ าให้ถูกกล่าวหาว่าเป็นผปีอบ   
 1.  การท่ีถูกกล่าวหาวา่เป็นผปีอบเกิดข้ึนเม่ือไหร่ 
 2.  ในเหตุการณ์คร้ังนั้นอะไรเป็นส่ิงท าใหค้นอ่ืนๆ  เช่ือวา่ท่านเป็นผปีอบ 
 3.  ก่อนท่ีเขาจะกล่าวหาวา่ท่านเป็นผปีอบ  ท่านไดแ้สดงพฤติกรรมอะไรท่ีแปลกไปจากคน
ปกติหรือไม่   เช่น  กิริยา  ท่าทาง  ค  าพดู และอ่ืนๆ 
 
ตอนที ่ 5  ค าถามเกีย่วกบัวธีิการตีตราของสังคม 
 1.  ในขณะนั้นใครเป็นผูน้ าในกลุ่มประชาชนเพื่อกล่าวหา  และลงโทษท่าน  ในกรณีน้ีท่าน
เคยผดิใจ  หรือมีเร่ืองบาดหมางกบับุคคลคนหรือไม่  ดว้ยเหตุใดเขาจึงลุกข้ึนมาเป็นผูน้ าในเวลานั้น 
 2.   เม่ือคนอ่ืนๆ  ในชุมชนเช่ือว่าท่านเป็นผีปอบ  ในขณะนั้นพวกเขาเหล่านั้นมีอาการ
หวาดกลวัท่านหรือไม่   และพวกเขาแสดงอาการอยา่งไรเม่ือเวลาพบเห็นท่าน  เดินผา่นบา้นท่าน 
 3.  ในขณะนั้นพวกเขาไดก้ระท า  หรือ  ปฏิบติักบัท่านอยา่งไร ทั้งแบบไม่รุนแรง  และแบบ
รุนแรงถึงขั้นท าร้ายร่างกาย  หรือท าลายทรัพยสิ์น  (ไล่ตามล าดบั) 
 4.  นอกจากตวัท่านแล้ว  สมาชิกในครอบครัว ลูกหลาน  หรือญาติใกล้ชิดของท่านถูก
กระท าเช่นเดียวกนักบัท่านหรือไม่  พวกเขาถูกกระท าอยา่งไรบา้ง  และรุนแรงมากแค่ไหน 
 
ตอนที ่ 6  ค าถามเกีย่วกบัการปรับเปลีย่นพฤติกรรมเพือ่รับมือกบัผลของการตีตราของสังคม   
 1.  ตอนท่ีเกิดเหตุการณ์ผีปอบนั้นตวัท่าน  และครอบครัวมีผลกระทบดา้นใดบา้ง  คิดว่า
รุนแรงมากนอ้ยแค่ไหน 
 2.  เม่ือผูค้นในชุมชนปฏิบติัเช่นนั้นกบัท่าน  ท่านเองมีวิธีรับมืออย่างไร  เคยโตต้อบกลบั
หรือไม่  อยา่งไร 
 
ตอนที ่ 7  ค าถามเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงด้านพฤติกรรมหลงัจากถูกสังคมลงโทษ 
 1.  ท่านคิดวา่ตวัท่านมีความเปล่ียนแปลงอะไรบา้ง  เช่น  นิสัย  ร่างกาย  จิตใจหลงัจากถูก
ผูค้นในชุมชนกล่าวหาวา่เป็นผปีอบ  และลงโทษดว้ยวธีิต่างๆ   
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 2.  การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนมีผลต่อการด าเนินชีวติ    และครอบครัวของท่านอยา่งไร  เช่น  
การประกอบอาชีพ  การด ารงชีวิต  การเขา้ร่วมท ากิจกรรมกบัสังคม  เป็นตน้ 
 
ตอนที ่ 8  ค าถามเกีย่วกบัวธีิการทีช่่วยในการแก้ไข  หรือลบล้างความเป็นผปีอบ  ทั้งวธีิการของ 
 สังคม  หน่วยงานต่างๆ   และส่ิงทีผู้่ถูกเช่ือว่าเป็นผปีอบใช้ 
 1.  ตวัท่านเองมีวธีิการแกไ้ขในเร่ืองการถูกกล่าวหาของผูค้นในชุมชนอยา่งไร  เพื่อให้รอด
พน้จากการถูกกล่าวหาในตอนนั้น 
 2.  สังคมไดใ้ชว้ิธีการอยา่งไรในการแกไ้ขปัญหาจากปรากฏการณ์เร่ืองผีปอบท่ีเกิดข้ึนใน
ขณะนั้น 
 3.  มีหน่วยงานราชการ  เอกชน  หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเขา้มาช่วยเหลือท่าน และสังคม เพื่อ
แกไ้ขปัญหาปรากฏการณ์เร่ืองผปีอบท่ีเกิดข้ึนในสังคมหรือไม่  ช่วยเหลือดา้นใดบา้ง 
 4.  หลงัจากท่ีมีการแก้ไขปรากฏการณ์ของผีปอบแล้ว  วิธีการเหล่านั้นสามารถคล่ีคลาย
ปัญหาต่างๆ ไดท้ั้งหมดหรือไม่  และท่านคิดวา่วธีิการเหล่านั้นไดผ้ลดีมากนอ้ยเพียงใด 
 5.  ท่านคิดวา่วิธีการใดเหมาะสม และดีท่ีสุดในการแกไ้ขปัญหาเร่ืองผีปอบ ส าหรับวิธีการ
ท่ีเคยถูกใชก้บัท่าน 
 
ตอนที ่ 9  ค าถามเกีย่วกบัทศันคติของผู้คนในสังคมทีม่ีต่อผู้ทีถู่กเช่ือว่าเป็นผปีอบ  ในมุมมองของผู้ 
 ทีถู่กเช่ือว่าเป็นผปีอบ 
 1.  ปัจจุบนัยงัมีคนในชุมชนท่ีเช่ือวา่ท่านเป็นผปีอบอยูห่รือไม่  เพราะอะไรพวกเขาถึงยงัคิด
อยา่งนั้นอยู ่
 2.  ท่านคิดวา่ปัจจุบนัผูค้นในสังคมยอมรับในความเป็นคนปกติของท่านมากน้อยเพียงใด  
เพราะเหตุใดท่านถึงคิดวา่มนัเป็นเช่นนั้น 
 
ตอนที ่ 10  ค าถามเกีย่วกบัแนวทางวธีิการทีผู้่ถูกเช่ือว่าเป็นผปีอบ  มีความคาดหวงัทีจ่ะให้ถูกน าไป 
  แก้ไข  หรือช่วยเหลอืผู้ทีถู่กกล่าวหาว่าเป็นผปีอบในสังคมอืน่ๆ  
 1.  ท่านคิดว่ายงัมีแนวทางอ่ืนใดท่ีจะสามารถแก้ไขปัญหาเร่ืองผีปอบ  เพื่อป้องกนัการ
กล่าวหาบุคคลให้เป็นผีปอบ  และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากปรากฏการณ์ผีปอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพท่ีสุด  นอกเหนือจากวธีิการท่ีท่านและสังคมเคยใช ้
 2.  ท่านคิดว่าหน่วยงานใดท่ีควรจะเข้ามาดูแล  และช่วยแก้ไขปัญหาเร่ืองผีปอบ  เพื่อ
ป้องกนัไม่ใหเ้กิดเร่ืองราวของผปีอบในสังคมข้ึนอีกทั้งในสังคมเดิม  และสังคมอ่ืนๆ 
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 3.  ในฐานะท่ีท่านเคยตกเป็นผูถู้กงัคมกล่าวหา  กระท าการท่ีรุนแรง  ท่านยงัโกรธแคน้พวก
เขาอยูห่รือไม่  และท่านคิดวา่อยากใหส้ังคมชดใชค้วามเสียหายท่ีเกิดข้ึนกบัหรือไม่  อยา่งไร 
 4.  ท่านคิดวา่พอจะมีแนวทางใดท่ีจะป้องกนัไม่ให้เกิดปรากฏการณ์ผีปอบข้ึนในสังคมได้
อีก  ทั้งในสังคมท่าน  และสังคมอ่ืนๆ 
 
**หมายเหตุ  กรณีท่ีผูถู้กกล่าวหาวา่เป็นผปีอบไม่สามารถตอบค าถามได ้ ใหลู้กหลานหรือญาติพี่ 
  นอ้งท่ีใกลชิ้ดตอบค าถามแทน 
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1.2  เคร่ืองมือท่ีใชส้ัมภาษณ์   ญาติพี่น้องผู้ที่เคยถูกเช่ือว่าเป็นผีปอบ  โดยใชแ้บบสอบถาม
ก่ึงปลายเปิด  (Semi  Structure  Interview)  โดยบรรจุค าถามเก่ียวกบัภาพลกัษณ์โดยรวมของบุคคล
ท่ีถูกกล่าวหาวา่เป็นผปีอบ  ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากเหตุการณ์เร่ืองผีปอบ  ผลกระทบท่ีท่ีเกิดจากการ
ตรีตราท่ีสังคมใช ้  และแนวทางการแกไ้ขปัญหา  โดยแบ่งค าถามท่ีจะตอ้งส ารวจออกเป็นดงัน้ี 
 
เลขท่ีแบบสอบถาม......................วนัท่ี................................. เดือน............................................. 2557 
พื้นท่ีศึกษาท่ี.............................หมู่บา้นท่ี............................หมู่บา้น.................................................... 
ต าบล..........................................อ  าเภอ................................จงัหวดั.................................................... 
 
ตอนที ่ 1 ข้อมูลทัว่ไป  
 เป็นค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคลคลของผูต้อบค าถาม  ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว  
ฐานะทางสังคม  อาชีพ  รายได ้ และอ่ืนๆ  ซ่ึงเป็นขอ้มูลพื้นฐานของควัเรือน   
ช่ือ - สกุล (นาย, นาง, นางสาว, อ่ืนๆ....................).............................................................................. 
อาย.ุ.........................................ปี 
สถานภาพ............................... 
สมาชิกในครัวเรือน.................คน 
ความสัมพนัธ์กบัผูถู้กกล่าวหาวา่เป็นผปีอบ..................................................................................... 
 
ค าถามต่อไปนีเ้ป็นการสัมภาษณ์ซ่ึงต้องการให้ผู้ตอบค าถามบรรยาย 
 1. ท่านเขา้มาอาศยัอยูใ่นชุมชนน้ีนานแค่ไหน  ในกรณีท่ีอพยพหรือยา้ยมาจากท่ีอ่ืน  มาจาก
ท่ีไหน  มาก่ีคน  เพราะเหตุใดจึงไดย้า้ยหรืออพยพมาท่ีชุมชนแห่งน้ี 
 2.  ประกอบอาชีพอะไรในปัจจุบนั   
 3.  เคยด ารงต าแหน่งทางสังคมอะไรบา้งทั้งในอดีตและปัจจุบนั  เช่น  อ.ส.ม,   ผูใ้หญ่บา้น,  
ก านนั,  สมาชิก อ.บ.ต. / เทศบาล,  อปภร,  อ.ส.  อ่ืนๆ  
 4.  ท่านมีความเก่ียวพนัธ์กบัผูท่ี้ถูกกล่าวหาวา่เป็นผปีอบอยา่งไร 
 
ตอนที ่ 2  ค าถามเกีย่วกบัพฤติกรรม  บุคลกิภาพ  และลกัษณะนิสัยส่วนตัว  ทั้งก่อนหน้า  และ 
 หลงัจากถูกกล่าวหาว่าเป็นผปีอบของบุคคลทีถู่กกล่าวหาว่าเป็นผปีอบ 
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 1.  โดยปกติเป็นญาติของท่านท่ีถูกกล่าวหาวา่เป็นผีปอบมีลกัษณะนิสัยอยา่งไร  เช่น  ร่าเริง  
ไม่ค่อยพูด  ชอบเขา้สังคม  ชอบอยูค่นเดียว  เม่ือเกิดเหตุการณ์ผีปอบข้ึนมีการเปล่ียนแปลงหรือไม่  
อยา่งไร 
 2.  โดยปกติยามว่างญาติของท่านท่ีถูกกล่าวหาว่าเป็นผีปอบชอบท าอะไรเป็นพิเศษเช่น  
งานบา้น  ทอผา้  จกัสาน  เล่นการพนนั  หรือด่ืมสุรา 
 3.  ญาติของท่านท่ีถูกกล่าวหาวา่เป็นผีปอบชอบรับประทานอะไรเป็นพิเศษ  ชอบกินของ
ดิบ หรอสุกๆ  ดิบๆ   หรือไม่ 
 4.  โดยส่วนตวัแลว้ญาติของท่านท่ีถูกกล่าวหาวา่เป็นผีปอบชอบด่ืมสุรา  และเล่นการพนนั
หรือไม่ 
 5.  ญาติของท่านท่ีถูกกล่าวหาวา่เป็นผปีอบชอบท าบุญหรือไม่  ส่วนส่วนมากจะไปท าบุญท่ี
ไหน  
 6.  ญาติของท่านท่ีถูกกล่าวหาว่าเป็นผีปอบชอบงานร่ืนเริง  หรือเข้าสังคมคนหมู่มาก
หรือไม่  เช่นอะไร 
 
ตอนที ่ 3  ค าถามเกีย่วกบัทศันคติ  และความเช่ือเร่ืองผปีอบ 
 1.  ท่านคิดว่าผีปอบคืออะไร  มีจริงหรือไม่  มีลกัษณะเป็นอย่างไร  เช่ือเร่ืองผีปอบหรือ
เปล่า 
 2.  ขอ้สังเกตวา่มีผปีอบเกิดข้ึนในชุมชนคืออะไร 
 3.  จะสังเกตไดอ้ยา่งไรวา่ใครเป็นผปีอบ 
 
ตอนที ่ 4  ค าถามเกีย่วกบัสาเหตุทีท่ าให้ถูกกล่าวหาว่าเป็นผปีอบ   
 1.  การท่ีญาติของท่านถูกกล่าวหาวา่เป็นผปีอบเกิดข้ึนเม่ือไหร่ 
 2.  ในเหตุการณ์คร้ังนั้นอะไรท าใหค้นอ่ืนเช่ือวา่ญาติของท่านเป็นผปีอบเป็นผปีอบจริง 
 3.  ก่อนท่ีเขาจะกล่าวหาวา่ญาติของท่านเป็นผีปอบ  บุคคลคนนั้นไดแ้สดงพฤติกรรมอะไร
ท่ีแปลกไปจากคนปกติหรือไม่   เช่น  กิริยา  ท่าทาง  ค  าพดู และอ่ืนๆ 
 4.  ในตอนนั้นท่านเช่ือหรือไม่วา่ญาติของท่านเป็นผปีอบ  เพราะอะไรถึงคิดอยา่งนั้น 
 5.  ในขณะนั้นบรรดาญาติของผูถู้กกล่าวหาวา่เป็นผีปอบมีการช่วยเหลือกนัอย่างไร  เพื่อ
แกไ้ขสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
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ตอนที ่ 5  ค าถามเกีย่วกบัวธีิการตีตราของสังคม 
 1. ในขณะนั้นใครเป็นผูน้ าในกลุ่มประชาชนเพื่อกล่าวหา  และลงโทษ  ในกรณีน้ีญาติของ
ท่านท่ีถูกกล่าวหาวา่เป็นผีปอบเคยผิดใจ  หรือมีเร่ืองบาดหมางกบับุคคลคนหรือไม่  ดว้ยเหตุใดเขา
จึงลุกข้ึนมาเป็น ผูน้ าในเวลานั้น 
 2.   เม่ือคนอ่ืนๆ ในชุมชนเช่ือว่าญาติของท่านเป็นผีปอบ  ในขณะนั้นพวกเขาเหล่านั้นมี
อาการหวาดกลวั หรือไม่   และพวกเขาแสดงอาการอยา่งไรเม่ือเวลาพบเห็นญาติของท่าน  หรือเวลา
เดินผา่นหนา้บา้น 
 3.  ท่านเคยมีความรู้สึกหวาดกลวัญาติของท่านท่ีถูกกล่าวหาว่าเป็นผีปอบบา้งหรือไม่  
เพราะอะไรถึงมี ความรู้สึกอยา่ง นั้น 
 4.  ในขณะนั้นพวกเขาไดก้ระท า  หรือ  ปฏิบติักบัท่านอยา่งไร ทั้งแบบไม่รุนแรง  และแบบ
รุนแรงถึงขั้นท า ร้ายร่างกาย  หรือท าลายทรัพยสิ์น(ไล่ตามล าดบั) 
 5.  ในเหตุการณ์เหล่านั้นญาติใกล้ชิดของบุคคลท่ีถูกกล่าวหาว่าเป็นผีปอบถูกสังคมมอง  
และปฏิบติัอยา่งไรบา้ง 
 6.  มีญาติพี่นอ้งคนใดท่ีไดรั้บผลกระทบมากท่ีสุดในเหตุการณคร้ังนั้น 
 
ตอนที ่ 6  ค าถามเกีย่วกบัการปรับเปลีย่นพฤติกรรมเพือ่รับมือกบัผลของการตีตราของสังคม   
 1.  ตอนท่ีเกิดเหตุการณ์ผีปอบนั้ นตัวญาติของท่านท่ีถูกกล่าวหาว่าเป็นผีปอบ  และ
ครอบครัวของเขามีผลกระทบดา้นใดบา้ง  รุนแรงมากนอ้ยแค่ไหน 
 2.  เม่ือผูค้นในชุมชนปฏิบติัเช่นนั้นกบัญาติของท่านท่ีถูกกล่าวหาวา่เป็นผีปอบ  เขาเองมีวิธี
รับมืออยา่งไร   เคยโตต้อบกลบัหรือไม่  อยา่งไร 
 
ตอนที ่ 7  ค าถามเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงด้านพฤติกรรมหลงัจากถูกสังคมลงโทษ 
 1.  ท่านคิดว่าญาติของท่านมีความเปล่ียนแปลงด้านใดบา้ง  เช่น  นิสัย  ร่างกาย  จิตใจ
หลงัจากถูกผูค้นในชุมชนกล่าวหาวา่เป็นผปีอบ  และลงโทษดว้ยวธีิต่างๆ   
 2.  การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนมีผลต่อการด าเนินชีวิตของญาติ และครอบครัวของญาติของ
ท่านท่ีถูกกล่าวหาวา่เป็นผปีอบอยา่งไร  เช่น  การประกอบอาชีพ  การด ารงชีวิต  การเขา้ท ากิจกรรม
กบัสังคม  เป็นตน้ 
 
ตอนที ่ 8  ค าถามเกีย่วกบัวธีิการทีช่่วยในการแก้ไข  หรือลบล้างความเป็นผปีอบ  ทั้งวธีิการของ 
 สังคม  หน่วยงานต่างๆ   และส่ิงทีผู้่ถูกเช่ือว่าเป็นผปีอบใช้ 
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 1.  ตอนท่ีญาติของท่านท่ีถูกกล่าวหาวา่เป็นผีปอบนั้น  ตวัเขาเองมีวิธีการแกไ้ขในเร่ืองการ
กล่าวหาของผูค้นในชุมชนอยา่งไร  เพื่อให้รอดพน้จากการขอ้กล่าวหาในตอนนั้นและเหล่าญาติพี่
นอ้งมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนหรือไม่ 
 2.  สังคมไดใ้ชว้ิธีการอยา่งไรในการแกไ้ขปัญหาจากปรากฏการณ์เร่ืองผีปอบท่ีเกิดข้ึนใน
ขณะนั้น 
 3.  มีหน่วยงานราชการ  เอกชน  หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเขา้มาช่วยเหลือญาติของท่านท่ีถูก
กล่าวหาวา่เป็นผ ีปอบ และสังคม เพื่อแก้ไขปัญหาปรากฏการณ์เร่ืองผีปอบท่ีเกิดข้ึนในสังคม
หรือไม่  ช่วยเหลือดา้นใดบา้ง 
 4.  หลงัจากท่ีมีการแก้ไขปรากฏการณ์ของผีปอบแล้ว  วิธีการเหล่านั้นสามารถคล่ีคลาย
ปัญหาต่างๆ ได ้ ทั้งหมดหรือไม่  และท่านคิดวา่วธีิการเหล่านั้นไดผ้ลดีมากนอ้ยเพียงใด 
 5.  โดยส่วนตวัท่านคิดว่าวิธีการใดเหมาะสม และดีท่ีสุดในการแก้ไขปัญหาเร่ืองผีปอบ 
ส าหรับวธีิการท่ีเคยถูกใชก้บัญาติของท่านท่ีถูกกล่าวหาวา่เป็นผปีอบ 
 
ตอนที ่ 9  ค าถามเกีย่วกบัทศันคติของผู้คนในสังคมทีม่ีต่อผู้ทีถู่กเช่ือว่าเป็นผปีอบ  ในมุมมองของผู้ 
 ทีถู่กเช่ือว่าเป็นผปีอบ 
 1.  ปัจจุบนัยงัมีคนในชุมชนท่ีเช่ือว่าญาติของท่านเป็นผีปอบอยู่หรือไม่  เพราะอะไรพวก
เขาถึงยงัคิดอยา่งนั้นอยู ่
 2.  ท่านคิดวา่ปัจจุบนัผูค้นในสังคมยอมรับของญาติของท่านวา่เป็นส่วนหน่ึงของสังคมมาก
นอ้ยเพียงใด  เพราะเหตุใดท่านถึงคิดวา่มนัเป็นเช่นนั้น 
 3.  ปัจจุบนับรรดาญาติพี่นอ้งของผูท่ี้ถูกกล่าวหาวา่เป็นผีปอบไดรั้บการยอมรับจากสังคม
มากนอ้ยแค่ไหน 
 
ตอนที ่ 10  ค าถามเกีย่วกบัแนวทางวธีิการทีผู้่ถูกเช่ือว่าเป็นผปีอบ  มีความคาดหวงัทีจ่ะให้ถูกน าไป 
 แก้ไข  หรือช่วยเหลอืผู้ทีถู่กกล่าวหาว่าเป็นผปีอบในสังคมอืน่ๆ  
 1.  ท่านคิดว่ายงัมีแนวทางอ่ืนใดท่ีจะสามารถแก้ไขปัญหาเร่ืองผีปอบ  เพื่อป้องกนัการ
กล่าวหาบุคคลให้เป็นผีปอบ  และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากปรากฏการณ์ผีปอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพท่ีสุด  นอกเหนือจาก วธีิการท่ีท่านและสังคมเคยใช ้
 2.  ท่านคิดว่าหน่วยงานใดท่ีควรจะเข้ามาดูแล  และช่วยแก้ไขปัญหาเร่ืองผีปอบ  เพื่อ
ป้องกนัไม่ใหเ้กิดเร่ืองราวของผปีอบในสังคมข้ึนอีกทั้งในสังคมเดิม  และสังคมอ่ืนๆ 
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 3.  ในฐานะท่ีท่านเป็นผูใ้กลชิ้ดผูท่ี้เคยตกเป็นผูถู้กสังคมกล่าวหา  ซ่ึงสังคมการกระท าการท่ี
รุนแรงหลายอยา่งในความรู้สึกท่านยงัโกรธแคน้พวกเขาอยู่หรือไม่  และท่านคิดว่าอยากให้สังคม
ชดใชค้วามเสียหายท่ีเกิดข้ึนกบัญาติพี่นอ้งของพวกท่านหรือไม่  อยา่งไร 
 4.  ท่านคิดวา่พอจะมีแนวทางใดท่ีจะป้องกนัไม่ให้เกิดปรากฏการณ์ผีปอบข้ึนในสังคมได้
อีก  ทั้งในสังคม ท่าน  และสังคมอ่ืนๆ 
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1.2  เคร่ืองมือท่ีใชส้ัมภาษณ์   ผู้น าชุมชนและชาวบ้าน  โดยใช้แบบสอบถามก่ึงปลายเปิด  
(Semi  Structure  Interview)  โดยบรรจุค าถามเก่ียวกบัสภาพของสังคมในยามท่ีเกิดเหตุการณ์
เก่ียวกบั       ผีปอบ  วิธีการตรีตราท่ีสังคมใช้   ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากเหตุการณ์เร่ืองผีปอบ  และ
แนวทางการแกไ้ขปัญหา  โดยแบ่งค าถามท่ีจ าเป็นตอ้งส ารวจออก  ดงัน้ี 
 
เลขท่ีแบบสอบถาม......................วนัท่ี................................. เดือน............................................. 2557 
พื้นท่ีศึกษาท่ี.............................หมู่บา้นท่ี............................หมู่บา้น.................................................... 
ต าบล..........................................อ  าเภอ................................จงัหวดั.................................................... 
 
ตอนที ่ 1 ข้อมูลทัว่ไป  
 เป็นค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคลคลของผูต้อบค าถาม  ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว  
ฐานะทางสังคม  อาชีพ  รายได ้ และอ่ืนๆ  ซ่ึงเป็นขอ้มูลพื้นฐานของควัเรือน   
ช่ือ - สกุล (นาย, นาง, นางสาว, อ่ืนๆ....................).............................................................................. 
อาย.ุ.........................................ปี 
สถานภาพ............................... 
สมาชิกในครัวเรือน.................คน 
สถานะในทางสังคม  ( )  ประชาชนทัว่ไป ( )  ต าแหน่ง...................................... 
เขา้มาอยูใ่นชุมชนน้ีก่ีปี..............อพยพ / ยา้ยมาจากท่ีไหน  เพราเหตุใดจึงยา้ยมาอยูท่ี่ชุมชนแห่งน้ี 
 
** หมายเหตุ  ค าถามต่อไปนีเ้ป็นการสัมภาษณ์ซ่ึงต้องการให้ผู้ตอบค าถามบรรยาย 
 
ตอนที ่ 2  ค าถามเกีย่วกบัสภาพแวดล้อม  และข้อมูลของชุมชน 

1. หมู่บา้นแห่งน้ีตั้งมานานก่ีปี  ผูค้นส่วนใหญ่อพยพมาจากท่ีไหน 
2. ปัจจุบนัมีก่ีครอบครัว  ประชากรเท่าไหร่  (ตามส าเนาทะเบียนบา้น  และมาอยูอ่ยา่งไม่

เป็นทางการ  เช่น  ประชากรแฝง)  มีวดั  โรงเรียน  สถานพยาบาลชุมชน  ก่ีแห่ง 
3. อาชีพท่ีส าคญัของชุมชนคืออาชีพอะไร  ฐานะทางเศรษฐกิจของผูค้นในชุมชนเป็น

อยา่งไร 
4. ปัจจุบนัสังคมมีปัญหาส าคญัท่ีตอ้งเร่งด าเนินการแกไ้ขหรือไม่  อยา่งไร 
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ตอนที ่ 3  ค าถามเกีย่วกบัทศันคติ  และความเช่ือ เร่ืองผปีอบของผู้คนในสังคม 
 1.  ประชาชนส่วนใหญ่ในชุมชนนบัถือศาสนาอะไร  นบัถือแบบไหน 
 2.  ท่านคิดวา่ผปีอบคืออะไร  มีลกัษณะอยา่งไร  จะสังเกตไดอ้ยา่งไรวา่ใครเป็นผปีอบ  และ
ถา้เกิดมีผปีอบ ข้ึนในชุมชนจะสังเกตอยา่งไร  จากอะไร 
 
ตอนที ่ 4   ค าถามเกีย่วกบัสาเหตุทีท่ราบถึงการเกดิขึน้ของผปีอบในสังคม  รวมทั้งการระบุตัวตน 
   ของผปีอบ 
 1.  ปรากฏการณ์ผปีอบในสังคมเกิดข้ึนเม่ือไหร่  ในเหตุการณ์คร้ังนั้นอะไรเป็นส่ิงท่ีบ่งบอก
วา่มีผปีอบใน ชุมชนของท่าน 
 2.  ในตอนนั้นอะไรท าให้ท่านและคนอ่ืนๆ ปักใจเช่ือวา่บุคคลท่ีถูกกล่าวหาเป็นผีปอบตวั
จริง   
 3.  ก่อนท่ีกล่าวหาว่าบุคคลนั้นเป็นผีปอบมีอะไรผิดปกติกบัตวัเขาหรือไม่  เช่น  ท่าทาง  
การพดูจา  หรืออ่ืนๆ 
 
ตอนที ่ 5  ผลกระทบทีเ่กดิขึน้กบัสังคมเมื่อเกดิมีผปีอบชุมชนก่อนทีจ่ะเกดิการตีตรา 
 1.   ข่าวสารเร่ืองผปีอบท่ีเกิดข้ึนในชุมชนมีการแพร่กระจายอยา่งรวดเร็ว  และขยายวงกวา้ง
มากแค่ไหนในขณะนั้น 
 2.  จากการท่ีมีผีปอบปรากฏข้ึนในชุมชนในขณะนั้น  ชุมชนมีผลกระทบในด้านใดบา้ง  
และมีผลกระทบอยา่งไร 
 3.  นอกจากชุมชนท่านแลว้มีชุมชนรอบขา้งอ่ืนหรือไม่  ท่ีเกิดปรากฏการณ์ผีปอบเช่นน้ีอีก
ในขณะนั้น 
 
ตอนที ่ 6  ค าถามเกีย่วกบัวธีิการตีตราของสังคมต่อผู้ทีถู่กเช่ือว่าเป็นผปีอบ 
 1. ในขณะนั้นท่านและคนอ่ืนๆ  ในชุมชนมีความรู้สึกอยา่งไรกบับุคลท่ีถูกกล่าวหาวา่เป็นผี
ปอบ 
 2.  ในตอนแรกท่ีท่านทราบว่าบุคคลคนนั้นเป็นผีปอบ  ท่านได้แสดงกิริยาท่าทาง  หรือ
กระท าอะไรต่อบุคคล คนนั้นบา้งในแบบท่ีไม่รุนแรงมากเช่นไม่พดูดว้ย  ไม่กลา้เขา้ใกล ้
 3.  หลงัจากท่ีมีความชดัเจนในเร่ืองการเป็นผีปอบของบุคคลนั้นแลว้  ทางชุมชนไดก้ระท า
อยา่งไรกบัคนท่ี เป็นผีปอบบ้าง  ในเร่ืองการลงโทษท่ีรุนแรงเช่น  กีดกนัไม่ให้เขา้ร่วมกิจกรรม
สังคม ท าร่ายร่างกาย 
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 4.  ในตอนนั้นใครเป็นผูท่ี้น ามวลชนลุกข้ึนต่อสู้  และจดัการเร่ืองราวของผปีอบ 
 5.  คนท่ีเป็นลูกหลาน  หรือญาติใกลชิ้ดของคนท่ีเป็นผีปอบไดรั้บผลกระทบท่ีเกิดจากการ
กระท าของสังคมหรือไม่อยา่งไร 
 6.  ท่านรู้หรือไม่ว่าในการกระท ากับบุคลท่ีถูกกล่าวหาว่าเป็นผีปอบบางอย่างท่ีรุนแรง
อาจจะเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน  และอาจมีความผดิตามกฎหมายได ้ 
 
ตอนที ่ 7  ค าถามเกีย่วกบัพฤติกรรมของผู้ทีถู่กเช่ือว่าเป็นผปีอบทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
 1.  เม่ือสังคม  และคนในชุมชน  ไดร่้วมกนักระท าการลงโทษบุคคลท่ีเป็นผีปอบเช่นนั้น  
ทางคนท่ีถูกกล่าวหาวา่เป็นผีปอบไดแ้สดงพฤติกรรมอะไรออกมาบา้ง  เช่น  ขดัขืน  ไม่ยอมท าตาม  
ปฏิเสธในค ากล่าวหา  แลว้สังคมท าอยา่งไรต่อไปเพื่อใหเ้ขายอมรับ หรือมีการเก็บตวัเงียบ  หลีกหนี
สังคม 
 
ตอนที ่ 8  ค าถามเกีย่วกบัแนวทางวธีิการแก้ไขของสังคม  รวมทั้งการเข้ามาช่วยเหลอืของ 
 หน่วยงานอืน่ๆ  เพือ่ช่วยคลีค่ลายปัญหาเกีย่วกบัผปีอบของสังคม 
 1.  คนในชุมชนไดใ้ชว้ิธีการอยา่งไรในการจดัการแกปั้ญหาเร่ืองผีปอบของชุมชนท่ีเกิดข้ึน
ในขณะนั้น 
 2.  ส าหรับบุคลท่ีถูกกล่าวหาวา่เป็นผีปอบไดพ้ยายามหาแนวทางอ่ืนใดเพื่อมาช่วยแกไ้ข
ปัญหาดว้ยหรือไม ่
 3.  ส าหรับแนวทางท่ีน ามาใช้  ก่อนท่ีจะถูกน ามาใช้จริงไดส้อบถามความเห็นของคนใน
ชุมชน  รวมทั้งคนท่ีเป็นผีปอบก่อนหรือไม่  แลว้มีคนท่ีไม่เห็นด้วยกบัวิธีการท่ีสังคมใช้หรือไม่
เพราะอะไร 
 4.  ท่านคิดว่าวิธีการท่ีน ามาใช้สามารถจดัการกบัปัญหาของผีปอบท่ีเกิดข้ึนได้มากน้อย
เพียงใด  และวธีิการใดใชไ้ดผ้ลดีท่ีสุด 
 5.  มีหน่วยงานของรัฐ  หรือเอกชนอ่ืนใดท่ีเขา้มาให้ความช่วยเหลือ ในปัญหาท่ีเกิดจาก
ปรากฏการณ์ผปีอบในคร้ังนั้นหรือไม่  และไดช่้วยเหลือดว้ยวธีิการใด  ไดผ้ลดีมากนอ้ยแค่ไหน 
 
ตอนที ่ 9  ค าถามเกีย่วกบัทศันคติของผู้คนในสังคมทีม่ีต่อผู้ทีเ่คยถูกเช่ือว่าเป็นผปีอบในปัจจุบัน 
 1.  ในปัจจุบนัยงัมีคนในชุมชนเช่ือวา่บุคคลคนนั้นเป็นผปีอบอยูห่รือไม่  เพราะเหตุใดจึง 
 2.  โดยส่วนตวัท่านคิดวา่สังคมให้การยอมรับกบับุคคลท่ีเคยถูกกล่าวหาวา่เป็นผีปอบมาก
นอ้ยแค่ไหน 
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 3.  สังคมไดใ้หก้ารยอมรับกบัครอบครัว  ญาติพี่นอ้งของคนท่ีถูกกล่าวหาวา่เป็นผีปอบมาก
นอ้ยเพียงใดใน ปัจจุบนั 
 
ตอนที ่ 10  ค าถามเกีย่วกบัแนวทางวธีิการทีผู้่คนในสังคม  มีความคาดหวงัทีจ่ะให้ถูกน าไปแก้ไข   
 หรือช่วยเหลอืสังคมอืน่ๆ  ในการแก้ไขปัญหาเกีย่วกบัผปีอบ 
 1.  ท่านคิดว่ายงัมีแนวทางอ่ืนใดท่ีจะสามารถแกไ้ขปัญหาเร่ืองผีปอบ  เพื่อป้องกนัการ
กล่าวหาบุคคลให้เป็นผีปอบ  และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากปรากฏการณ์ผีปอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพท่ีสุด  นอกเหนือจากวธีิการท่ีท่านและสังคมเคยใช ้
 2.  ท่านคิดว่าหน่วยงานใดท่ีควรจะเข้ามาดูแล  และช่วยแก้ไขปัญหาเร่ืองผีปอบ  เพื่อ
ป้องกนัไม่ใหเ้กิดเร่ืองราวของผปีอบในสังคมข้ึนอีกทั้งในสังคมเดิม  และสังคมอ่ืนๆ 
 3.  ท่านคิดวา่พอจะมีแนวทางใดท่ีจะป้องกนัไม่ให้เกิดปรากฏการณ์ผีปอบข้ึนในสังคมได้
อีก  ทั้งในสังคม ท่านและสังคมอ่ืนๆ 
 
** หมายเหตุ   การถามผูน้ าชุมชนและชาวบา้นในชุมชนกลุ่มน้ีจะเนน้ไปท่ีบุคคลท่ีมีบทบาทใน 
 เหตุการณ์เก่ียวกบัผปีอบท่ีเกิดข้ึนในอดีต 
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