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บทคัดย่อ

บทความวิจัยน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความน่ากลัวที่ถูกสร้างข้ึนในซีรีส์ภาพยนตร์สยองขวัญเร่ือง 

ริงงุ (Ringu,『リング』) (1998 - ) ของ ฮิเดะโอะ นะกะตะ (Hideo Nakata, 中田秀夫) และซี

รีส์ภาพยนตร์สยองขวัญเรื่อง จูอน (Juon,『呪怨』) (2002 - ) ของ ทะคะชิ ชิมิสุ (Takashi 

Shimizu, 清水崇) โดยผู้วิจัยศึกษาวิเคราะห์การน�าเสนอความน่ากลัวของตัวละครวิญญาณผู้หญิง 

ผลการศกึษาพบว่า ซีรส์ีภาพยนตร์สยองขวญัเรือ่ง รงิง ุและ จอูน ได้สะท้อนให้เหน็การใช้ชีวติปรกติ

ทั่วไปของครอบครัวญี่ปุ่นในช่วงทศวรรษที่ 1990 ถึง 2000 ซึ่งผู้หญิงอยู่ภายใต้อ�านาจของระบบ

สังคมที่ผู้ชายมีอ�านาจเป็นใหญ่ วิญญาณผู้หญิงสร้างความน่ากลัวด้วยวิธีการพลิกกลับการใช้ชีวิต

ปรกติทั่วไปดังกล่าวให้กลายเป็นการใช้ชีวิตที่ไม่ปรกติ การคุกคามของวิญญาณผู้หญิงในสังคมก่อ

ให้เกิดการสร้างความน่ากลัวต่อผู้คนที่ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขในสังคมของผู้ชาย และผู้หญิงประกอบ

สร้างความน่ากลัวจากสิ่งที่อยู่ในสังคมผู้ชาย
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Abstract

This study aims to investigate the content  in horror film, namely Ringu series 
(1998 - ) directed by Hideo Nakata and Juon series (2000 - ) directed by Takashi 
Shimizu. The main study was analyzed on horror in the female ghosts. The result 
showed that the movies were affected from the Japanese’s daily life in 1990s - 
2000s, in which women’s life was under in a male - dominated society. In horror 
films, female’s ghosts reverse power relationship with men. Thus, female’s ghosts 
had got threatening everyday life under Japanese masculine society. 
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1.  วิญญาณผู ้ หญิ ง กับ สังคมญี่ ปุ ่ น ใน 

 ภาพยนตร์สยองขวัญท่ีได้รับความนิยมใน 

 ช่วงทศวรรษที่ 1990 ถึง 2000 

 ในช่วงทศวรรษที่ 1990  ถึง 2000  ภาพยนตร์

สยองขวญัญีปุ่น่ได้รบัความนยิมอย่างสงู จากการทีม่กีาร

ผลติภาพยนตร์สยองขวญัต้นทนุต�า่ออกมาอย่างมากมาย

หรือที่เรียกว่า ยุคทองของภาพยนตร์สยองขวัญญี่ปุ่น 

(J-Horror) (Iles, 2007, p.264-268) ภาพยนตร์สยอง

ขวัญเรื่อง ริงงุ (Ringu,『リング』) (1998) เป็น

ภาพยนตร์ที่เริ่มจุดกระแสความนิยมในภาพยนตร์สยอง

ขวัญญี่ปุ่น ท�ารายได้จากการฉายในประเทศญี่ปุ่นเกิน 

1,000 ล้านเยน ในปีทีอ่อกฉายและถกูซื้อลขิสิทธิเ์พื่อน�า

ไปสร้างใหม่ (Remake) ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์

ฮอลลวิดูส์ หลงัจากนัน้ไม่นานภาพยนตร์สยองขวญัเรือ่ง 

จูอน (Juon,『呪怨』) (2002) ประสบความส�าเร็จตาม

รอย ริงงุ กระแสความนิยมภาพยนตร์สยองขวัญในยุคนี้

จึงเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ริงงุ และ จูอน ได้รับการสร้าง

ภาคต่ออกีหลายภาคจนกระทัง่กลายเป็นซรีีส์ภาพยนตร์

สยองขวัญที่ได้รับความนิยม 

 ในซร่ีีส์ภาพยนตร์สยองขวญัท้ังสองเรือ่งนีต้วัละคร

วญิญาณผูห้ญิง ซะดะโกะ (Sadako, 貞子) และ คะยะโกะ 

(Kayako, 伽椰子) เป็นตวัละครทีถ่กูจดจ�าไปทัว่โลกตาม

กระแสความนยิมในภาพยนตร์สยองขวญัญีปุ่น่ ตวัละคร

ทั้งสองนี้มีจุดร่วมกันคือ เป็นผู้หญิงที่ใช้ชีวิตอย่างยาก

ล�าบากและถกูกระท�าความรนุแรงในครอบครวั กล่าวได้

ว่าเป็นการสะท้อนภาพของสังคมญ่ีปุ่นท่ีผู้หญิงถูกกดขี่

จากผู ้ชาย ดังที่ Marie Aquila (2014) กล่าวว่า 

“ภาพยนตร์สามารถสะท้อนความเปลีย่นแปลงทางสงัคม

ได้ส ่วนหนึ่ง เพราะนักเขียน ผู ้ก�ากับ และผู ้สร ้าง

ภาพยนตร์ท่ีประสบความส�าเร็จสามารถเชื่อมโยงกับ

ทัศนคติและความกังวลของผู้ชมได้” (p.7) 

 การก�าหนดบทบาทให้ตัวละครผู้หญิงถูกกระท�า

ความรุนแรงหรือเป็นวิญญาณ เกิดข้ึนจากอิทธิพลการ

ประกอบสร้างจากมมุมองของผูช้ายซ่ึงเป็นทมีงานผูส้ร้าง

ภาพยนตร์ ในภาพยนตร์สยองขวัญญี่ปุ ่นจึงก�าหนด

บทบาทให้ผู ้หญิงมีลักษณะดังกล่าว ในกรณีของ

ภาพยนตร์สยองขวัญตะวันตก การก�าหนดบทบาทของ

ผู้หญิงได้รับอิทธิพลจากมุมมองของผู้ชายเช่นเดียวกัน 

ดังที ่Laura Mulvey (1992) ผู้สร้างทฤษฎีเกีย่วกบัความ

เป็นสตรนียิมในภาพยนตร์กล่าวว่า “ผูห้ญงิเปรยีบเสมอืน

ภาพที่ถูกจ้องมองในภาพยนตร์ ส่วนผู้ชายเป็นเสมือนผู้

จ้องมอง การประกอบสร้างภาพยนตร์จงึสร้างจากความ

พึงพอใจของผู้ชายที่ต้องการเห็นผู้หญิงเป็นผู้ถูกกระท�า 

วัตถุทางเพศ หรือส่ิงประหลาด” (p.837-838) ผู้สร้าง

ภาพยนตร์สยองขวัญซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู ้ชายจึงนิยม

ก�าหนดบทบาทให้ตวัละครผูห้ญงิเป็นผูถ้กูกระท�าหรอืสิง่

ประหลาด เช่น วญิญาณ ปีศาจ หรอื สัตว์ประหลาด ฯลฯ 

การสร้างความน่ากลวัให้กบัตวัละครผู้หญงิในภาพยนตร์

สยองขวัญตามแนวความคิดของ Mulvey เกิดข้ึนจาก

อิทธิพลของมุมมองแบบผู้ชาย แต่ยังไม่ได้กล่าวถึง

อทิธพิลของสงัคมยคุปัจจุบนัเป็นปัจจยัทีท่�าให้เกดิความ

น่ากลัวของวิญญาณผู้หญิงในภาพยนตร์สยองขวัญ งาน

วจิยันีจ้งึศกึษาโครงสร้างความน่ากลวัของวญิญาณผูห้ญงิ

ในภาพยนตร์สยองขวัญญี่ปุ่นที่มีพื้นฐานมาจากความ

กลัวที่อยู่ในสังคมยุคปัจจุบัน

 ในช่วงระหว่างปลายทศวรรษที่ 1990 ถึงต้น

ทศวรรษที่ 2000 เกิดความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ

และสังคมครั้งใหญ่จากวิกฤติการณ์เศรษฐกิจฟองสบู่ 

ปรากฎการณ์นีส่้งผลกระทบต่อผูห้ญงิอย่างหนกั การขาด

โอกาสในการเข้าถึงงานที่มีรายได้ดีและมั่นคง เนื่องจาก

ระบบการท�างานที่เอ้ืออ�านวยให้กับผู้ชายมากกว่าซ่ึงได้

รับอิทธิพลมาจากสังคมผู้ชายมีอ�านาจเป็นใหญ่ ท�าให้ผู้

หญิงจ�านวนมากตกอยู่ในสภาพที่ต้องดิ้นรนสู้ชีวิตและ

เกิดปัญหาสังคมที่เกี่ยวกับผู้หญิงขึ้นจ�านวนมาก เช่น 

สถิติการท�าร้ายร่างกายภรรยาของสามีในช่วงระหว่างปี 

ค.ศ. 1998 ถึง 2003 มีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอด

ระยะเวลา 6 ปี (Gender Equality Bureau Cabinet 

Office, 2016) เมื่อลองพิจารณาเนื้อหาของภาพยนตร์
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สยองขวญัญีปุ่น่ในช่วงเวลาดงักล่าวพบว่า มกีารน�าเสนอ

เนื้อหาที่เกี่ยวกับปัญหาสังคมที่เกี่ยวกับผู ้หญิงเช่น

เดียวกัน จึงกล่าวได้ว่าการประกอบสร้างตัวละคร

วิญญาณผู้หญิงในภาพยนตร์สยองขวัญญี่ปุ ่นมีความ

เกี่ยวข้องกับสังคมญี่ปุ่นที่อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง

 วญิญาณผูห้ญงิในภาพยนตร์สยองขวญัก่อนจะเสยี

ชีวิตมีสถานภาพและบทบาทท่ีด้อยกว่าผู้ชายและยังถูก

กระท�าความรุนแรง หลังจากเสียชีวิตไปแล้วกลายเป็น

วญิญาณกลบัมาแก้แค้นด้วยค�าสาปมรณะซึง่สามารถฆ่า

คนจ�านวนมากได้ การประกอบสร้างตัวละครผู้หญิง

ลักษณะดังกล่าวนี้ สะท้อนให้เห็นความน่ากลัวเช่นใดใน

ช่วงเวลาทีส่งัคมญีปุ่่นอยูใ่นสภาวะท่ีอ�านาจของผูห้ญงิยงั

ด้อยกว่าผู้ชาย

 บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์ท่ีจะศึกษาการพลิก

กลับอ�านาจของผู้หญิงในภาพยนตร์สยองขวัญญี่ปุ่นโดย

จะใช้ตวัละครวญิญาณผูห้ญงิในซีรส์ีภาพยนตร์สยองขวญั

เรื่อง ริงงุ และ จูอน เป็นตัวสะท้อนให้เห็นการประกอบ

สร้างตัวละครทีม่คีวามเกีย่วข้องกบัอ�านาจของผูช้ายและ

ความน่ากลัวที่มีความเก่ียวข้องกับผู้หญิงในโลกแห่ง

ความเป็นจรงิ เพือ่ท�าความเข้าใจปัญหาสงัคมของผูห้ญงิ

ญี่ปุ่นในช่วงเวลาที่เกิดความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ

และสังคมครั้งใหญ่

 ในล�าดบัแรกจะเป็นการอธบิายข้อมลูเกีย่วกบัซรีส์ี

ภาพยนตร์สยองขวัญทั้งสองเรื่อง ล�าดับถัดมาเป็นการ

อธิบายเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม

ภาพยนตร์ญี่ปุ่นกับการสร้างภาพยนตร์จากมุมมองของ

ผู้ชายเพื่อเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์การเล่าเรื่องราว

เกี่ยวกับความสัมพันธ ์ระหว ่างผู ้ชายกับผู ้หญิงใน

ภาพยนตร์สยองขวัญ  การประกอบสร้างความน่ากลัว

ของผูห้ญงิในภาพยนตร์สยองขวญั และความรนุแรงของ

วิญญาณผู้หญิงต่อต้านระบบสังคมผู้ชาย ล�าดับสุดท้าย

เป็นการสรุปการพลกิกลับอ�านาจของผู้หญิงในภาพยนตร์

สยองขวัญ

2.  ซีรีส ์ภาพยนตร์สยองขวัญเร่ือง ริงงุ  

 และ จูอน 

 บทความน้ีใช้การวิเคราะห์เน้ือหา (Content 

Analysis) จากบทพูดและบริบทแวดล้อมในซีรี่ส ์

ภาพยนตร์สยองขวัญเรื่อง ริงงุ และ จูอน โดยการคัด

เลอืกภาพยนตร์ในซรีีส์่ทีอ่ยูใ่นช่วงปลายทศวรรษที ่1990 

ถงึต้นช่วงทศวรรษที ่2000 ซึง่เป็นช่วงเวลาทีปั่ญหาสงัคม

ของผู ้หญิงปรากฎออกมาอย่างชัดเจนและน�าเสนอ

เน้ือหาเกี่ยวกับการใช้ค�าสาปมรณะของวิญญาณผู้หญิง 

ซีรีส์ภาพยนตร์สยองขวัญเรื่อง ริงงุ ใช้ภาพยนตร์สยอง

ขวัญเรื่อง ริงงุ (Ringu,『リング』) (1998), ริงงุ 2 

(Ringu 2,『リング2』) (1999), ก�ากับภาพยนตร์โดย 

ฮิเดะโอะ นะกะตะ (Hideo Nakata, 中田秀夫) เขียน

บทภาพยนตร์โดย ฮิโรชิ ทะคะชิ (Hiroshi Takashi, 高

橋洋) ในการวิเคราะห์ ในส่วนของซีรี่ส์ภาพยนตร์สยอง

ขวญัเร่ือง จอูน ใช้ภาพยนตร์สยองขวญัเรือ่ง จอูน (Juon,

『呪怨』) (2002) และ จูอน 2 (Juon 2,『呪怨2』) 

(2003) ก�ากับและเขียนบทภาพยนตร์โดย ทะคะชิ ชิมิสึ 

(Takashi Shimizu, 清水崇) ในการวิเคราะห์

 ภาพยนตร์สยองขวัญเรื่อง ริงงุ (1998) เป็นเรื่อง

ราวเกี่ยวกับความพยายามของคู่สามีและภรรยาในการ

ไขปริศนาของวิดีโอค�าสาปมรณะท่ีเกิดจากความแค้น

ของวญิญาณผูห้ญงิซึง่ถกูพ่อฆาตกรรมในอดตี เนือ่งจาก

ลกูชายของตนเองตดิค�าสาปมรณะและผูค้นจ�านวนมาก

เสียชีวิตจากการดูวิดีโอม้วนนี้ สุดท้ายถึงแม้จะหาทาง

แก้ไขให้รอดพ้นจากค�าสาปได้แต่ไม่สามารถท�าลายค�า

สาปมรณะให้หายไปได้ รงิง ุ2 (1999)  เป็นเร่ืองราวเกีย่ว

กบัการไขปริศนาของวดิโีอค�าสาปมรณะทีด่�าเนนิต่อจาก

ภาคแรก แต่ตัวละครหลักที่ค้นหาปริศนาวิดีโอค�าสาป

มรณะเป็นผูห้ญงิเพียงคนเดยีว ในภาคนีเ้หยือ่ทีไ่ด้ดวูดิโีอ

ค�าสาปมรณะมีจ�านวนเพิ่มมากข้ึน แต่อย่างไรก็ตามค�า

สาปมรณะก็ไม่สามารถท�าลายได้ การคุกคามของวิดีโอ

ค�าสาปมรณะจึงด�าเนินต่อไป    
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 ภาพยนตร์สยองขวัญเรื่อง จูอน (2002) เป็นเรื่อง

ราวเกี่ยวกับการเสียชีวิตของผู้ที่เข้าไปในบ้านค�าสาป

มรณะซึง่เกดิจากความแค้นของวญิญาณผูห้ญงิซึง่ถูกสามี

ฆาตกรรมในอดีต ผู้ที่เข้ามาในบ้านหลังนี้จะถูกวิญญาณ

ตามไปหลอกหลอนจนกระทั่งเสียชีวิต เหยื่อหลายคนที่

เข้ามาในบ้านหลังนี้ต่างมีที่มาที่ไปแตกต่างกันไปตาม

สถานการณ์ ถงึแม้มกีารพบสาเหตขุองบ้านค�าสาปมรณะ 

แต่ไม่มีใครหยุดการคุกคามของวิญญาณผู้หญิงได้ จูอน 

2 (2003) เป็นเรื่องราวที่ไม่ได้ด�าเนินต่อจาก จูอน ภาค

แรก แต่ใช้การเล่าเรือ่งราวของเหยือ่แต่ละคนซึง่มทีีม่าที่

ไปแตกต่างกันเหมือนภาคแรก สุดท้ายเหยื่อทุกคนท่ี

เข้าไปในบ้านค�าสาปมรณะเสียชีวิตหมดทุกคน ไม่มีใคร

ลบล้างค�าสาปหรือปราบปรามวิญญาณผู้หญิงได้

3.  ความเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรภาพยนตร ์

 ญี่ปุ่นกับการสร้างภาพยนตร์จากมุมมอง 

 ของผู้ชาย

 ภาพยนตร์ญีปุ่น่โดยส่วนใหญ่ถกูสร้างขึน้จากผูช้าย

การประกอบสร้างจงึได้รบัอทิธพิลจากมมุมองของผูช้าย 

ภาพยนตร์สยองขวญัเป็นภาพยนตร์ประเภทหนึง่ทีส่ร้าง

จากมุมมองของผู้ชาย นอกจากนี้การด�าเนินเรื่องราวใน

ภาพยนตร์ยังเกี่ยวกับครอบครัวของคนทั่วไปในสังคม

ยุคปัจจุบัน

 ในช่วงทศวรรษท่ี 1950 ภาพยนตร์เป็นสื่อหลัก

ของสงัคมญีปุ่น่แต่ผูห้ญงิมบีทบาทในการสร้างภาพยนตร์

น้อยมาก ในส่วนของบทบาทการแสดง ผู้หญิงยังถูก

ก�าหนดบทบาทให้แสดงตามความชื่นชอบของผู้ชาย ดัง

ที่ ภาพยนตร์ที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับความเป็นแม่ ฮะฮะโมะ

โนะ (Hahamono. 母もの ) ซึ่งน�าเสนอเรื่องราวเกี่ยว

กับการให้ก�าเนิดบุตร การเลี้ยงดูบุตร และความเหนื่อย

ยากในการแม่ ภาพลักษณ์ของความเป็นแม่ดังกล่าวนี้

เป็นเพียงแค่การสร้างความเป็นแม่ในแบบท่ีผู ้ชาย

ต้องการให้เป็น เพ่ือให้กลมกลนืไปกบัแนวความคิดผูช้าย

มีอ�านาจเป็นใหญ่ในสังคมญี่ปุ่น (Sato, 2007, p.8) 

ในช่วงทศวรรษที่ 1960 ถึง 1970 โทรทัศน์กลายเป็นสื่อ

หลักแทนที่ภาพยนตร์ อุตสาหกรรมภาพยนตร์จึงตกต�่า

ลง อย่างต่อเนื่อง (Richie, 2005, p.177-178) ส่งผลให้

บรษิทัภาพยนตร์ต้องปรบัตวัด้วยการลดจ�านวนพนกังาน

และปรบัเปลีย่นแนวทางการผลิตภาพยนตร์เพือ่ความอยู่

รอด กลุ่มผู้ชมที่เป็นผู้หญิงกับเด็กหันไปนิยมดูโทรทัศน์

มากกว่า บริษัทภาพยนตร์จึงพยายามรักษากลุ่มผู้ชมที่

เป็นผู้ชายซ่ึงยังเหลืออยู่โดยการสร้างภาพยนตร์ตาม

รสนิยมของผู้ชาย ส่งผลให้มีการผลิตภาพยนตร์แนว

อีโรติกและภาพยนตร์สยองขวัญออกมาสู ่ท้องตลาด

จ�านวนมาก (Sato, 2006, p.74)  

 ในช่วงทศวรรษที่ 1980 ถึง 1990 สื่อวิดีโอและ

ดวีดีถีอืก�าเนดิขึน้มาและได้รบัความนยิมอย่างแพร่หลาย 

ผู้ชมสามารถเช่าหรือซื้อไปดูที่บ้านได้โดยที่ไม่ต้องไปโรง

ภาพยนตร์ ในส่วนของผู้สร้างภาพยนตร์สามารถใช้

ต้นทุนต�่าในการสร้างภาพยนตร์ได้ เพราะไม่มีต้นทุน

ส�าหรับการฉายในโรงภาพยนตร์ การโฆษณา หรือการ

กระจายผลงานภาพยนตร์ไปสู่ท้องตลาด ภาพยนตร์

สยองขวัญเป็นภาพยนตร์ต้นทุนต�่าประเภทหนึ่งที่นิยม

สร้าง ผู้สร้างภาพยนตร์ใช้เทคนิคการถ่ายท�าภาพยนตร์

แบบสารคดีซึ่งไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสร้างฉาก การ

ด�าเนนิเร่ืองในภาพยนตร์ใช้เพยีงส่ิงทีอ่ยูใ่นชีวติประจ�าวัน

ของผู้คนทัว่ไป ดงันัน้เนือ้หาของภาพยนตร์โดยส่วนใหญ่

จึงเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ปัจจุบันหรือการใช้ชีวิตทั่วไป

ของผู้คนในช่วงเวลานั้น 

 ในช่วงทศวรรษที่ 1990 ถึง 2000 เกิดความ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมครั้งใหญ่ซึ่งสงผล

กระทบต่อผู้หญิงดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ภาพยนตร์สยอง

ขวัญได้น�าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความทุกข์ยากของผู้

หญิงเหล่านั้นผ่านตัวละครผู้หญิง ลักษณะเด่นประการ

หน่ึงของภาพยนตร์สยองขวัญที่อยู ่ในยุคทองของ

ภาพยนตร์สยองขวัญญี่ปุ่น คือ การใช้ตัวละครวิญญาณ

ที่มีความแค้น อนเรียว (Onryou, 怨霊) สร้างความน่า

กลัว องค์ประกอบนีไ้ด้รับอทิธพิลมาจากภาพยนตร์สยอง
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ขวญัช่วงหลงัสงครามโลกครัง้ที ่2 ประเภทหนึง่ทีเ่รยีกว่า 

ไคดังเออิงะ (Kaidaneiga, 怪談映画) (McRoy, 2008, 

p.75-76) ภาพยนตร์สยองขวญัประเภทนีม้แีนวความคดิ

ในการสร้างตัวละครผู ้หญิงให้ถูกกดข่ีข่มเหงหรือถูก

ทรยศหักหลังจากผู้ชายและให้กลายเป็นวิญญาณท่ีมี

ความแค้น (Kitazawa, 2000, p.19) แนวความคิดดัง

กล่าวถกูน�ามาประยกุต์ใช้ในภาพยนตร์สยองขวญัยคุสมยั

ใหม่แต่ปรับให้เข้ากับบริบทสังคมในช่วงเวลานั้น

 ความตกต�่าของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ก่อให้เกิด

ความเปลี่ยนแปลงของกลุ่มผู้ชม ผู้ชมที่เป็นผู้ชายกลาย

เป็นกลุม่ผูช้มหลกัของภาพยนตร์ การสร้างภาพยนตร์จงึ

เจาะกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผู้ชาย ผลงานภาพยนตร์จึงมี

เนื้อหาที่เกี่ยวกับความชื่นชอบของผู้ชาย ภาพยนตร์

สยองขวัญเป ็นผลงานประเภทหนึ่ งที่นิยมสร ้าง 

เทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากขึ้นส่งผลให้การผลิตและเผย

แพร่ผลงานภาพยนตร์ท�าได้สะดวกรวดเร็วขึ้นและยัง

สามารถใช้ต้นทุนในการผลิตต�่า ถึงแม้จะมีงบประมาณ

จ�ากัดแต่ผู้สร้างภาพยนตร์ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ใน

การสร้างผลงานจนกระทั่งกลายเป็นรากฐานของ

ภาพยนตร์สยองขวัญที่ผสมผสานแนวความคิดสมัย

ดั้งเดิมกับบริบทในสังคมสมัยใหม่

4.  การเล่าเร่ืองราวเก่ียวกับความสัมพันธ ์

 ระหว่างผู ้ชายกับผู ้หญิงในภาพยนตร ์

 สยองขวัญ 

 ในภาพยนตร์สยองขวัญการเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ

ความสมัพันธ์ระหว่างผูช้ายกบัผูห้ญงิเป็นองค์ประกอบที่

นยิมใช้ในภาพยนตร์ เพราะการใช้องค์ประกอบดงักล่าว

นี้สามารถดึงดูดความสนใจของผู้ชมได้ง่าย แต่การ

ประกอบสร้างบทบาทของตัวละครผู้ชายกับตัวละครผู้

หญิงต่างได้รับอิทธิพลจากมุมมองของผู้ชายเมโลดราม่า 

(Melodrama) เป็นการแสดงที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ

ความสัมพันธ์ระหว่างผู ้ชายกับผู ้หญิงในภาพยนตร์ 

พจนานุกรมรากศัพท์ภาษาญี่ปุ ่น นิฮงโงะไดจิเทง 

(Nihongodaijiten,『日本語大辞典』) (1989) ได้ระบุ

ความหมายไว้ว่า เมโลดราม่า คือการแสดงละครเวที 

ละครโทรทศัน์ หรอืภาพยนตร์ทีใ่ช้เรือ่งราวเกีย่วกบัความ

รักเป็นหลัก เนื้อหาการแสดงมีลักษณะเศร้าสะเทือนใจ

แ ล ะ เ ป ็ น รู ป แ บ บ ที่ ค น ทั่ ว ไ ป เ ข ้ า ใ จ ไ ด ้ ง ่ า ย 

(Nihongodaijiten, 1989, p.1943) กล่าวโดยสรุปคือ 

เมโลดราม่า เป็นการเล่าถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

ซ่ึงเกี่ยวข้องกับความรัก แต่เป็นความรักที่มีอุปสรรค

ขวางกั้น ดังนั้นการวิเคราะห์ เมโลดราม่า ในภาพยนตร์

สยองขวัญจะท�าให้เข้าใจรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่าง

ผู้ชายกับผู้หญงิซึง่เกีย่วข้องกบัอ�านาจการประกอบสร้าง

จากมุมมองของผู้ชายและเข้าใจการใช้ความน่ากลัวเพื่อ

พลิกกลับอ�านาจของผู้หญิง

 การเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาครอบครัวใน

ภาพยนตร์สยองขวญัสะท้อนให้เหน็รูปแบบครอบครวัใน

ช่วงทศวรรษที่ 1990 ถึง 2000 ของตัวละครผู้หญิงซึ่งใช้

ชีวิตในครอบครัวเดี่ยว (Nuclear family) ที่ประกอบ

ด้วยสมาชิกเพียงสองรุ่นคือรุ่นพ่อแม่กับรุ่นลูก รูปแบบ

ของครอบครวัดงักล่าวเป็นรปูแบบครอบครวัสมยัใหม่ ดงั

ที่ เอมิโกะ โอจิไอ (Emiko Ochiai, 落合恵美子)  นัก

วิชาการด้านสังคมวิทยาผู้ศึกษาเกี่ยวกับครอบครัว ได้

วิเคราะห์ลักษณะเด่นของครอบครัวญี่ปุ ่นสมัยใหม่ไว้

หลายประเด็น แต่ประเด็นที่น่าสนใจคือ ครอบครัวสมัย

ใหม่มีลักษณะเป็นครอบครัวเดี่ยวที่สมาชิกในครอบครัว

มีปฎิสัมพันธ์ทางด้านอารมณ์ความรู้สึกต่อกันสูง มีแนว

ความคิดในการทุ่มเทความรักให้กับลูก และตัดขาดจาก

สังคมภายนอก (Senda, 2003a, p.31) กล่าวได้ว่าเป็น

รูปแบบครอบครัวสมัยใหม่ที่ให้ความส�าคัญกับความรัก

ความผกูพนัธ์ในครอบครวัซึง่ญีปุ่น่รบัเอาแนวความคดินี้

มาจากชนชั้นกลางของประเทศอังกฤษตั้งแต่ศตวรรษที่ 

19 แต่การใช้ชีวิตจริงสมาชิกในครอบครัวไม่สามารถ

รักษาความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวได้ จากสภาพเศษฐ

กิจและสังคมที่เปล่ียนไป ในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้นใน

ครอบครวัจงึมโีอกาสใช้ความรนุแรงสูง (Senda, 2003b, 
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p.45-47)  และปัญหาดังกล่าวยังถูกสังคมมองข้าม 

เนื่องจากการตัดขาดจากสังคมภายนอกของครอบครัว

 การวเิคราะห์ตวัละครผูห้ญงิท่ีรบับทบาทภรรยา แม่ 

และลูกสาวจะช่วยท�าให้เข้าใจภาพลักษณ์ของผู้หญิงใน

การใช้ชีวิตครอบครัวและรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่าง

ชายหญิงในสังคมทั่วไปซึ่งเป็นประเด็นที่ผู้คนส่วนใหญ่

เข้าใจได้ง่าย และสะท้อนให้เห็นสถานการณ์ในโลกแห่ง

ความเป็นจริงของผูห้ญงิในช่วงทศวรรษที ่1990-2000

 4.1 ส�มีกับภรรย�

 ตวัละครภรรยาเป็นตวัละครทีว่่านอนสอนง่ายยอม

ท�าตามสามีทุกอย่าง ถึงแม้ต้องทนกับความทุกข์ยากสัก

เพียงใดแต่ไม่เคยโต้แย้ง จึงเป็นฝ่ายท่ียอมทุกอย่างเพื่อ

สามี ในทางตรงกันข้ามตัวละครสามีเป็นผู้ที่ก�าหนดทุก

อย่างในครอบครัว มักจะท�าอะไรโดยไม่ค�านึงถึงสภาพ

จิตใจหรือความต้องการท่ีแท้จริงของผู ้เป็นภรรยา 

สถานการณ์เช่นนี้ท�าให้ท้ังสองฝ่ายไม่สามารถรับรู้ถึง

ความรู้สึกหรือความต้องการท่ีแท้จริงของกันและกัน 

ความสัมพันธ์ในครอบครัวจึงย�่าแย่ เมื่อเกิดปัญหาขึ้นใน

ครอบครัว สามีจึงใช้ความรุนแรงกับผู้เป็นภรรยา

 ในซรีส์ีภาพยนตร์สยองขวญัเรือ่ง จอูน  ครอบครวั 

ซะเอกิ (Saeki, 佐伯) ประกอบด้วยสมาชิก 3 คน คือ 

คะยะโกะ ผู้เป็นแม่บ้านให้กับสามีซึ่งประกอบอาชีพ

พนักงานบริษัท ทะเคโอะ (Takeo, 剛雄) และลูกชาย 

โทะชิโอะ (Toshio, 俊雄) การใช้ชีวิตของครอบครัวน้ี

สามีจะเป็นผู้ออกไปท�างานนอกบ้าน ส่วนภรรยารับผิด

ชอบงานบ้านและเลี้ยงลูก ทะเคโอะ ออกไปท�างานนอก

บ้านจนแทบไม่มเีวลาให้กบัครอบครวั ความสมัพนัธ์ของ

สามีและภรรยาคู่นี้จึงไม่แน่นแฟ้น วันหน่ึง ทะเคโอะ 

สงสัยว่าภรรยาของตนเองคบชู้ เขาไม่สอบถามข้อเท็จ

จริงแม้แต่น้อยกับภรรยา ในขณะที่ คะยะโกะ ไม่ยอม

อธบิายหรอืโต้แย้งในสิง่ทีส่ามกีล่าวหา เธอยอมปล่อยให้

สามีท�าร้ายจนเสียชีวิตต่อหน้าลูกชาย  

 ครอบครวั ซะเอก ิเป็นครอบครวัทีม่รีปูแบบความ

สัมพันธ์ระหว่างสามีท่ีเป็นพนักงานบริษัทกับภรรยาท่ี

เป็นแม่บ้าน แต่ความสัมพันธ์ย�่าแย่ เน่ืองจากสาเหตุ

ส�าคญัคอื ภรรยาว่านอนสอนง่ายเกินไป กล่าวคอืภรรยา

ยอมท�าตามสามีทุกอย่างโดยไม่โต้แย้งหรือแสดงความ

รู้สึกออกมา สามีจึงไม่เข้าใจส่ิงที่ภรรยาต้องการอย่าง

แท้จริง การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวจึงเป็น

เรื่องยาก สถานการณ์เช่นนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับทุก

ครอบครวั และท้ายทีสุ่ดน�าไปสูค่วามรนุแรงในครอบครวั

จะเหน็ได้ว่า คะยะโกะ ถกูจดัวางให้มภีาพลักษณ์เหมารวม 

(Stereotype) ซ่ึงเป็นการสะท้อนภาพทีเ่ป็นลักษณะร่วม

โดยทั่วไปของแม่บ้านผู้รักษาความเป็นครอบครัวซึ่งอยู่

ภายใต้ระบบครอบครัวที่อ�านาจผู้ชายเป็นใหญ่ แต่มี

ประเดน็ทีน่่าสนใจอกีประเดน็หนึง่คือ ความว่านอนสอน

ง่ายของผู้หญิง ในภาพยนตร์ไม่ได้น�าเสนอภาพลักษณ์

ของผูห้ญงิทีบ่่นหรอืโต้แย้งสาม ีท้ังทีใ่นโลกแห่งความเป็น

จรงิการบ่นหรอืโต้แย้งสามเีป็นเรือ่งปรกตใินชวีติประจ�า

วนั แต่อย่างไรกต็ามในสงัคมญีปุ่น่การกระท�าของภรรยา

ในลักษณะดังกล่าวถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ดัง

นั้นความน่ากลัวจึงเกิดขึ้นจากการท�าให้ผู้หญิงซึ่งถูก

ก�าหนดให้อยู่ในกฎระเบียบของสังคมญี่ปุ่นซึ่งอ�านาจ

ผู้ชายเป็นใหญ่พบกับความตาย 

 4.2 คว�มเป็นแม่ของผู้หญิง

 ในซีรีส์ภาพยนตร์สยองขวัญเรื่อง ริงงุ ผู้ก�ากับ

ภาพยนตร์ ฮิเดะโอะ นะกะตะ ได้เปลี่ยนตัวละครเอกใน

ฉบับนิยายจากตัวละครผู้ชายให้เป็นตัวละครผู้หญิงใน

ฉบับภาพยนตร์ เนื่องจากต้องการน�าเสนอเรื่องราวการ

ต่อสู้ชวีติของผู้หญงิ นะกะตะ ชอบภาพลักษณ์ของผู้หญงิ

ที่สู้ชีวิต เพราะในสังคมปัจจุบันผู้หญิงประเภทนี้หาได้

ยากในครอบครัว  (Nakata, 2002, p.133) ตัวละครแม่

ในซีรีส์ภาพยนตร์สยองขวัญเรื่อง ริงงุ จึงถูกประกอบ

สร้างให้ใช้ชวีติตามมมุมองของผูช้าย ตวัละครแม่เป็นตวั

ละครทีเ่อาใจใส่ดแูลลกูและยอมเสยีสละทกุอย่างเพือ่ลกู 

แต่ในขณะที่ตัวละครพ่อกลับมีท่าทีเฉยชาและไม่ได้

แสดงออกถึงความรักที่มีต่อลูก พ่อจึงมีมุมมองที่มีต่อ

ลูกแตกต่างจากแม่ นอกจากน้ีแม่ยังมีความหว่ันไหว

ระหว่างความรักที่มีต่อลูกกับความรักที่มีต่อสามี 
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 ในซีรีส์ภาพยนตร์สยองขวัญเรื่อง ริงงุ เรโกะ 

(Reiko, 玲子) ได้ขอให้อดีตสามี ริวจิ (Ryuji, 竜司) เข้า

มาช่วยเหลือในการไขปริศนาวิดีโอค�าสาปมรณะ จึงเป็น

โอกาสทีลู่กชายของเธอ โยอจิ ิ(Yoichi, 陽一) ได้พบหน้า

พ่ออกีครัง้หนึง่ แต่ท่าททีีม่ต่ีอลกูของคูส่ามภีรรยานีแ้ตก

ต่างกนั เรโกะ ให้ความรกัความใส่ใจต่อลกูชายอย่างมาก 

แต่ ริวจิ เฉยชาต่อลูกชายที่ไม่ได้พบกันมานาน  เรโกะ 

สั่งสอนเรื่องมารยาทแก่ โยอิจิ เรื่องการเข้าร่วมงานศพ 

ระหว่างที่เข้าร่วมงานไม่ควรถามเรื่องการเสียชีวิตของผู้

ตาย เพราะญาติของผู้ตายยังโศกเศร้ากับการจากไป 

นอกจากนี้ในฉากสุดท้ายของเรื่อง เรโกะ ได้เสี่ยงชีวิตลง

ไปในบ่อน�้าเพ่ือช่วยแก้ไขค�าสาปให้ โยอิจิ แต่ในขณะที่ 

ริวจิ ถึงแม้จะพบเจอหน้าลูกชายท่ีไม่ได้พบกันมานาน 

เขากลับไม่ทักทายถามไถ่สารทุกข์สุกดิบใด ๆ เลย 

 การทุ่มเทความรักให้กับลูกของ เรโกะ เป็นภาพ

ลักษณ์ของแม่ผู้เป็นแบบอย่างท่ีดีของลูกและแม่ผู้ยอม

เสียสละเพื่อลูกในภาพยนตร์ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 

2 ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ภาพลักษณ์ดังกล่าวนี้เกิดขึ้นจาก

การประกอบสร้างของผู้ชาย เรโกะ ทุ่มเทความรักให้กับ

ลูกมากกว่าสามี กล่าวได้ว่าเธอทุ่มเทความรักให้กับลูก

จนถึงแก่ความตาย การจัดวางบทบาทความเป็นแม่ดัง

กล่าวนี้จึงได้รับอิทธิพลจากมุมมองของผู้ชาย

 4.3 ลูกส�วกับพ่อ

 การใช้ชีวิตรูปแบบครอบครัวสมัยใหม่ตามแนว

ความคิดของ เอมิโกะ โอจิไอ ประการหนึ่งคือ การทุ่มเท

ความรักให้กับลูก ดังท่ีกล่าวไว้ข้างต้น แต่ส�าหรับผู้เป็น

พ่อการทุ่มเทความรักให้กับลูกยังน้อยกว่าผู้เป็นแม่อยู่

มาก ความรักความผูกพันระหว่างแม่กับลูกเป็นสิ่งที่เกิด

ขึน้ได้ง่ายกว่า เพราะแม่มหีน้าทีห่ลกัในการเลีย้งลกู ส่วน

พ่อเป็นผู้ที่โดยส่วนใหญ่ออกไปท�างานนอกบ้านตามรูป

แบบครอบครวัสมยัใหม่ ความผกูพนักบัลกูจงึมน้ีอย โดย

เฉพาะลกูสาวซึง่เป็นผูห้ญงิ การพูดคยุหรอืปรกึษาหารอื

เรื่องราวต่างๆผู้เป็นแม่ท่ีเป็นเพศเดียวกันย่อมมีความ

เข้าใจลูกสาวมากกว่า นอกจากนี้ลูกสาวไม่ใช่ผู้สืบทอด

มรดกหรอืสายตระกลูของครอบครวั ถ้าแต่งงานกจ็ะแยก

ไปอยูบ้่านของสามี ในกรณทีีเ่กดิปัญหาร้ายแรงขึน้แม่จึง

ยอมเสยีสละตนเองเพือ่ปกป้องลกูหรอืท�าทกุวถิทีางทีจ่ะ

ช่วยเหลอืลกูให้รอดพ้นจากภยัอนัตราย แต่ในขณะทีพ่่อ

มักจะแก้ปัญหาด้วยความรุนแรง

  ในซีรีส์ภาพยนตร์สยองขวัญเร่ือง ริงงุ ซะดะโกะ 

ถกูพ่อของตนเอง อคิมึะ เฮฮะจโิร (Heihachirou Ikuma, 

伊熊 平八郎) ก�าจัด เพราะกลัวพลังจิตของเธอซ่ึง

สามารถสังหารคนได้ อคิมึะ เป็นถงึอาจารย์มหาวทิยาลยั

ผูม้คีวามเชีย่วชาญเกีย่วกบัพลงัจติของมนษุย์ ด้วยเหตนุี้

เขาจึงน�าตัวแม่ของซะดะโกะ ชิซุโกะ ยะมะมุระ 

(Shizuko Yamamura, 山村志津子) ไปทดลองต่อหน้า

สื่อมวลชนจ�านวนมาก อิคึมะ รู้ว่าลูกสาวของตนเองมี

พลงัจติเหมอืนแม่แต่มคีวามรนุแรงกว่า แต่เขากลับเลือก

สังหารลูกของตนเอง แทนทีจ่ะพยายามรกัษาหรอืค้นหา

วธิแีก้ไขเพ่ือช่วยลกูของตนเอง เพราะเขาเป็นผูเ้ชีย่วชาญ

ในเรือ่งดังกล่าว จงึกล่าวได้ว่า อคิมึะ ไม่มคีวามผกูพนักบั

ลูกสาว เพราะเขาเอาแต่ทุม่เทเวลาให้กบัการทดลองและ

การศึกษาเก่ียวกับพลังจิต เมื่อรู้ว่าลูกสาวของตนเองมี

ความผิดปรกติ เขาจึงแก้ปัญหาง่าย ๆ ด้วยการก�าจัดทิ้ง

อย่างไม่มีเยื่อใย การแสดงออกถึงความรักและความ

ห่วงใยของเขาต่อลูกสาวจึงแตกต่างจากผู้เป็นแม่ ชซิโุกะ 

 การน�าเสนอเรือ่งราวเกีย่วกบัพ่อทีม่คีวามห่างเหนิ

ต่อลูกสาวหรือการกระท�าความรุนแรงต่อลูกสาวของ

ตนเองจงึถกูน�าเสนอในภาพยนตร์สยองขวญั สบืเนือ่งจาก

อทิธพิลของการใช้ชีวติครอบครวัทีผู้่ชายมอี�านาจเป็นใหญ่

 องค์ประกอบการเล่าเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง

ผู้ชายกับผู้หญิงในภาพยนตร์สยองขวัญสะท้อนให้เห็น

ภาพลกัษณ์ของผูห้ญงิทีถู่กสร้างจากมมุมองของผูช้าย ตวั

ละครภรรยาถกูประกอบสร้างให้อยูภ่ายใต้กฎเกณฑ์ของ

ระบบสังคมที่ผู้ชายมีอ�านาจเป็นใหญ่ ในส่วนของตัว

ละครแม่และลกูสาวเป็นตวัละครทีไ่ด้รบัอทิธพิลจากภาพ

ลักษณ์ที่ถูกสร้างจากมุมมองของผู้ชายเช่นเดียวกัน 
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5.  การประกอบสร้างความน่ากลัวของผูห้ญงิ 

 ในภาพยนตร์สยองขวัญ

 การเล่าเร่ืองเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างชาย

หญิงแบบเมโลดราม่า ในซีรีส์ภาพยนตร์สยองขวัญเรื่อง 

จูอน และ ริงงุ  ตัวละครผู้หญิงถูกประกอบสร้างขึ้นภาย

ใต้อิทธิพลจากมุมมองผู้ชาย ตัวละครผู้หญิงจึงถูกสร้าง

ภาพลักษณ์ให้อยู่ใต้อ�านาจของผู้ชาย แต่หลังจากที่ตัว

ละครผู้หญิงกลายเป็นวิญญาณแล้วกับมาแก้แค้น โลกที่

เคยปรกตสิขุซึง่เป็นโลกของสงัคมผูช้ายมอี�านาจเป็นใหญ่ 

ได้กลายเป็นโลกทีเ่ตม็ไปด้วยความน่ากลวั การกลายเป็น

วิญญาณของตัวละครผู้หญิงจึงเป็นการสร้างอ�านาจของ

ผู้หญิงขึ้นมาเพื่อตอบโต้อ�านาจของผู้ชายท่ีครอบง�าใน

สังคม

 ในสมัยโบราณสถานภาพและบทบาทของผู้หญิง

ในสงัคมญีปุ่น่มสีงูมาก แม้แต่ต�านานการก�าเนดิประเทศ

ญีปุ่น่ซึง่ถกูบนัทกึไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรในสมยัโบราณ

ที่เรียกว่า โคะจิกิ (Kojiki, 古事記) ยังยกให้สุริยเทพี 

อะมะเตระซโุอคะม ิ(Amatersuookami, 天照大御神) 

เป็นหนึง่ในเทพเจ้าทีม่อี�านาจสงูสดุ ในต�านานการก�าเนดิ

ประเทศญี่ปุ่นดังกล่าวยังได้กล่าวถึงจักรพรรดินี ซุอิโกะ

เทงโน (Suikotennou, 推古天皇) ซ่ึงเป็นจักรพรรดอิงค์

ที ่33 ของประเทศญีปุ่น่ (อรรถยา, 2557, น.1-2) ในส่วน

ของความเชือ่ในลทัธชินิโตซ่ึงเป็นศาสนาดัง้เดมิของญีปุ่น่ 

ในยุคที่สังคมญี่ปุ่นยังพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพระเจ้าเป็น

หลัก ผู้หญิงที่ท�าหน้าที่เป็นร่างทรง มิโกะ (Miko, 巫女) 

เป็นผู ้ที่มีบทบาทส�าคัญในการติดต่อกับพระเจ้า แต่

บทบาทของผู้หญิงดังกล่าวน้ีค่อยๆหมดความส�าคัญลง 

เนือ่งจากการเข้ามาของศาสนาพธุและแนวความคดิแบบ

ขงจื๊อซ่ึงให้ความส�าคัญกับพระท่ีเป็นผู ้ชายมากกว่า 

(Okano, 1993, p.27-28) ผู้หญิงในต�านานและความ

เชือ่ยคุแรกจงึเปรยีบเสมอืนเป็นเทพเจ้าหรอืตวัแทนของ

เทพเจ้า

 ในสมัยเอโดะเรื่องเล่าเก่ียวกับวิญญาณและภูตผี

ปีศาจ ไคดัง (Kaidan, 怪談) ซึ่งมีวิญญาณผู้หญิงเป็น

ตวัเอกของเรือ่งถกูน�ามาประยกุต์ในการแสดงต่าง ๆ  เช่น 

ละคร คะบุกิ (Kabuki, 歌舞伎) หรือ การเล่าเรื่องตลก 

ระคึโงะ (Rakugo, 落語)  (Uchiyama, 2008, pp.9) 

ลักษณะเด่นส�าคัญของ ไคดัง คือ ตัวละครผู้หญิงจะถูก

ผู้ชายฆาตกรรมแล้วกลายเป็นวิญญาณกลับมาแก้แค้นผู้

ที่ฆาตกรรมตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในเวลาต่อมาเม่ือ

ภาพยนตร์เข้ามาสูป่ระเทศญีปุ่น่ ละคร คะบกิุ เป็นศลิปะ

การแสดงท่ีนิยมน�ามาดัดแปลงท�าเป็นภาพยนตร์ ไคดัง 

จงึถกูถ่ายทอดผ่านภาพยนตร์ โดยส่วนมากเป็นเรือ่งราว

ของผูห้ญงิทีถ่กูฆาตกรรมอย่างไม่เป็นธรรม หลงัจากเสยี

ชวีติจงึกลบัมาแก้แค้นผู้ทีม่ส่ีวนท�าให้ตนเองเสยีชวีติไปที

ละคนๆ ในต�านานหรือเรื่องเล่าล้ีลับผู ้หญิงจึงเริ่ม

แสดงออกถึงความรุนแรง 

 การเล่าเร่ืองวญิญาณทีม่คีวามแค้น อนเรยีว ได้ถกู

น�ามาเล่าใหม่ในภาพยนตร์สยองขวัญช่วงทศวรรษที่ 

1990 ถึง 2000  แต่การแก้แค้นมีความรุนแรงมากขึ้น 

การเล่าเร่ืองผู้หญิงที่ถูกผู้ชายฆาตกรรมแล้วกลายเป็น

วญิญาณท่ีมีความแค้นเป็นการเล่าเรือ่งทีย่งัคงได้รบัความ

นิยม แต่ได้ปรับเปลี่ยนรายละเอียดต่าง ๆ ให้เข้ากับยุค

สมยั โดยเฉพาะการเชือ่มโยงกับปัญหาสงัคมญีปุ่น่ในช่วง

ทศวรรษที่ 1990 ถึง 2000 ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น และ

ประเด็นที่มีความน่าสนใจคือการแก้แค้นของวิญญาณผู้

หญิงซ่ึงมีลักษณะของการสังหารผู้คนอย่างไม่เลือกหน้า 

มซุะเบทสซึทัสจึนิ (Musabetsusatsujin, 無差別殺人) 

กล่าวอีกนัยหนึ่งคือแต่เดิมทีวิญญาณผู ้หญิงแก้แค้น

เฉพาะบุคคลที่ท�าให้ตนเองเจ็บแค้นหรือเป็นต้นเหตุให้

ตนเองเสียชีวิตเท่าน้ัน แต่ในภาพยนตร์สยองขวัญช่วง

ทศวรรษดังกล่าวมีเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายจ�านวนมากซ่ึงไม่

ได้เป็นผู้เกีย่วข้องกับการเสียชวีติของวญิญาณผู้หญงิ การ

แก้แค้นผู้คนในสังคมจ�านวนมากเช่นน้ีเป็นลักษณะเด่น

ของภาพยนตร์ในช่วงทศวรรษที่ 1990 ถึง 2000 ซึ่ง

สะท้อนให้เหน็ถงึความต้องการเปล่ียนแปลงระบบสังคม

ที่ไม่เป็นธรรม เนื้อหาของภาพยนตร์จึงมีความเกี่ยวข้อง

กับการให้ผู้อื่นยอมรับตนเองและแย่งชิงอ�านาจในการ



53 วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา ฉบับพิเศษ ปีที่ 8 ฉบับที่ 3  |  jsn Journal Special Edition Vol. 8 No. 3  2018

ตดัสนิใจเพือ่จดัระบบสงัคมใหม่ (Uno, 2011, p.13-26) 

จึงกล่าวได้ว่าวิญญาณผู้หญิงท่ีมีความแค้นสังหารผู้คน

อย่างไม่เลอืกหน้า มคีวามเกีย่วข้องกบัการแก้แค้นระบบ

สังคมมากกว่าตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

 ตัวละครผู้หญิงถูกกระท�าความรุนแรงจากผู้ชาย

จนเสียชีวิต ความโกรธแค้นได้ท�าให้กลายเป็นวิญญาณ

กลับมายังโลกของคนเป็นเพื่อแก้แค้น วิญญาณผู้หญิง

เหล่านี้มีพลังอ�านาจเหนือธรรมชาติ กล่าวคือมีความ

สามารถเหนือมนุษย์ธรรมดาท่ัวไป หลังจากกลายเป็น

วิญญาณที่มีความแค้นได้ใช้ความสามารถพิเศษหลอก

หลอนหรือสังหารผู้คนด้วยวิธีการต่างๆ โดยเฉพาะการ

ท�าใหส้ิง่ทีอ่ยูใ่กล้ตัวในชวีิตประจ�าวนัของผูค้นกลายเป็น

สิ่งที่น่ากลัว 

 ในซีรี่ส์ภาพยนตร์สยองขวัญเรื่อง ริงงุ ม้วนวิดีโอ

เป็นจดุก�าเนดิของความน่ากลัว หลงัจากที ่ซะดะโกะ ถกู

พ่อใช้ท่อนไม้ทบุศรษีะแล้วโยนลงบ่อน�า้ เธอทกุข์ทรมาน

อยู่ในบ่อน�้าเป็นระยะเวลายาวนานก่อนจะเสียชีวิต  ซะ

ดะโกะ จึงมีความโกรธแค้นและกลายเป็นวิญญาณที่มี

ความแค้น ซะดะโกะ ใช้ค�าสาปแช่งใส่ไว้ในม้วนวดิโีอเพือ่

เอาชวีติผูค้น หากใครได้ดวูดิโีอม้วนนีแ้ล้วไม่อดัส�าเนาให้

ผู้อื่นดูจะเสียชีวิตภายใน 7 วัน วิดีโอค�าสาปมรณะของ 

ซะดะโกะ ได้ท�าให้กลุ่มนักเรียนมัธยมปลายหญิงและ

เพื่อนชายเสียชีวิตอย่างมีเงื่อนง�า จึงเกิดข่าวลือว่าพวก

เขาได้ดูวิดีโอค�าสาปมรณะจนเสียชีวิต ข่าวลือน้ีแพร่

สะพดัไปอย่างกว้างขวางจนเกดิความหวาดกลวัเกีย่วกบั

วิดีโอค�าสาปมรณะไปทั่วเมือง จนกระทั่ง เรโกะ เข้ามา

ท�าหวัข้อข่าวเกีย่วกบัข่าวลอืนี ้การแพร่กระจายของข่าว

ลอืเกีย่วกบัวิดีโอค�าสาปมรณะเป็นการส่งต่อความน่ากลวั

ทีแ่พร่หลายไปในวงกว้างอย่างรวดเรว็ เพราะหากใครได้

ฟังกจ็ะน�าไปเล่าขานสบืต่อไปอย่างไม่มทีีส่ิน้สดุ สงัคมจงึ

เกิดความโกลาหลวุ่นวาย ไม่มีใครกล้าดูวิดีโอเทปเพราะ

กลัวติดค�าสาปมรณะ   

 นอกจากนี ้สิง่ของอืน่ๆทีอ่ยูใ่กล้ตวัยงัได้กลายเป็น

สิง่ทีช่่วยสนบัสนนุความน่ากลัวค�าสาปมรณะของ ซะดะโกะ 

หลักการทีใ่ช้พสูิจน์การตดิค�าสาปมรณะมอียู ่2 หลักการ

คอื 1.หลงัจากดวูดีโีอเสยีงโทรศพัท์ดงัขึน้ รบัสายแต่ไม่มี

เสียงคนพูด 2.เม่ือถ่ายรูปแล้วล้างฟิล์มออกมาใบหน้าผู้

ถูกถ่ายเบลอ ทั้งโทรศัพท์และรูปถ่ายต่างเป็นส่ิงที่ถูกใช้

งานทั่วไปในชีวิตประจ�าวัน การรับโทรศัพท์เป็นเรื่อง

ปรกติในชีวิตประจ�าวัน ส่วนรูปถ่ายที่มีความผิดปรกติก็

สามารถเกดิขึน้ได้เช่นกัน เน่ืองจากในยคุนัน้ใช้ม้วนฟิล์ม

ในการถ่ายรปูหรอืใช้การถ่ายจากกล้องโพลารอยด์ ความ

ผิดปรกติจึงสามารถเกิดขึ้นได้กับรูปถ่าย ถือเป็นเรื่อง

ปรกติ แต่หลังจากที่เกิดข่าวลือเรื่องวีดีโอค�าสาปมรณะ 

เพยีงแค่โทรศพัท์ดงัขึน้หรอืรปูถ่ายมคีวามผดิปรกต ิผูค้น

แตกตื่นและหวาดกลัวว่าจะติดค�าสาปมรณะ

 ในซีรี่ส์ภาพยนตร์สยองขวัญเรื่อง จูอน โทรทัศน์

กับโทรศัพท์เป็นอุปกรณ์ที่วิญญาณใช้หลอกหลอนผู้คน

เช่นเดยีวกบัซรีีส์่ภาพยนตร์สยองขวญัเรือ่ง รงิง ุ วญิญาณ

ของ คะยะโกะ ใช้พลังพิเศษส่งเสียงร้องของตนเองผ่าน

โทรศัพท์หลอกหลอน ฮิโทะมิ (Hitomi, 仁美) จนเธอ

ตกใจและทิ้งโทรศัพท์ลงกับพื้น ในเวลาต่อมาพอเธอเข้า

มาในห้องนอน หน้าจอโทรทัศน์ถูกท�าให้กลายเป็น

ใบหน้าวิญญาณของ คะยะโกะ จึงกล่าวได้ว่าวิญญาณ

ของ คะยะโกะ สามารถส่งสัญญาณเสียงและสัญญาณ

ภาพไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าได้เช่นเดียวกับ ซะดะโกะ

 บรรยากาศเมืองร ้างในฉากสุดท้ายของซีรี่ส ์

ภาพยนตร์สยองขวัญเรื่อง จูอน สร้างความรู้สึกสิ้นหวัง

ให้กับผู้คน วิญญาณของ คะยะโกะ สังหารเหยื่อไปทีละ

คน ในที่สุดไม่มีผู้ใดเหลือรอดแม้แต่ผู้เดียว ริกะ (Rika. 

理佳) ถูกสังหารเป็นคนสุดท้าย เธอตกอยู่ในสภาพเดียว

กบั คะยะโกะ กล่าวคอืถูกฆาตกรรมแล้วซ่อนอ�าพรางศพ

ไว้ในเพดานบ้าน หลังจากนั้นทั่วท้ังเมืองไร้ผู้คน มีแต่

ความรกร้างว่างเปล่า ราวกับว่าผู้คนถูกวิญญาณของ 

คะยะโกะ สังหารจนไม่เหลือใครแล้ว ทั้งที่เมื่อก่อนเคย

เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยผู้คนที่ใช้ชีวิตอย่างปรกติสุข โลก

ของคนเป็นจึงถูกท�าลายจากวิญญาณ
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 วิญญาณของ ซะดะโกะ และ คะยะโกะ กลับมา

แก้แค้นผู ้คนด้วยการใช้สิ่งท่ีพบเห็นได้ท่ัวไปในชีวิต

ประจ�าวันในการหลอกหลอน การกระท�าลักษณะนี้จึง

เป็นการคกุคามของผูห้ญงิทีม่ต่ีอสงัคมมากกว่าตวับคุคล

ใดบุคคลหนึ่ง ในช ่วงทศวรรษท่ี 1990 เกิดการ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมครั้งใหญ่ การ

เปลีย่นแปลงครัง้นีก่้อให้เกดิระบบสงัคมทีผ่ลกัผูห้ญงิตก

ไปอยู่ในสภาวะที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนในการใช้ชีวิตดังที่กล่าว

ไว้ในบทที่ 2 ของรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ระบบ

สังคมดังกล่าวนี้ถูกสร้างขึ้นจากอิทธิพลของผู้ชายที่มี

อ�านาจเป็นใหญ่ การหลอกหลอนของวิญญาณผู้หญิง

ลักษณะดังกล่าวจึงสะท้อนให้เห็นถึงการตอบโต้ของ

ผู้หญิงที่มีต่อสังคมที่ผู้ชายกุมอ�านาจ        

  

6.  ความรุนแรงของวิญญาณผู้หญิงกับการ 

 ต่อต้านระบบสังคมผู้ชายมีอ�านาจเป็นใหญ่ 

 การด�าเนินชีวิตของตัวละครผู้หญิงก่อนเสียชีวิต

เต็มไปด้วยความทกุข์ยากอย่างแสนสาหสั ตวัละครผูห้ญงิ

ใช้ชวีติในครอบครัวทีค่วามสมัพนัธ์ในครอบครวัร้าวฉาน

และถูกกระท�าความรุนแรง ผู ้เป็นฝ่ายกระท�าความ

รุนแรงคือผู้ชายในครอบครัวซึ่งก็คือพ่อหรือสามี การก

ระท�าความรุนแรงมีทั้งทางร่างกายและจิตใจ ตัวละครผู้

หญิงจึงพบเจอกับความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัส และ

สุดท้ายถูกฆาตกรรมอย่างเหี้ยมโหด แต่หลังจากกลาย

เป็นวญิญาณ ตวัละครผูห้ญงิใช้ค�าสาปมรณะสงัหารผูค้น

อย่างไม่เลือกหน้า กล่าวอีกนัยหนึ่งคือทุกคนในสังคมมี

โอกาสเสียชีวิต การกระท�าเช่นน้ีเป็นการท�าลายระบบ

สงัคมท่ีผูช้ายมอี�านาจเป็นใหญ่โดยใช้การแพร่กระจายค�า

สาปให้มีลักษณะเหมือนไวรัสที่แพร่ระบาดในสังคม 

 ซีรี่ส์ภาพยนตร์สยองขวัญเรื่อง ริงงุ  ได้น�าเสนอ

เรื่องราวของผู้หญิงท่ีได้รับผลกระทบจากระบบสังคมท่ี

ไม่ยตุธิรรมและการแก้แค้นเหยือ่ผูบ้ริสทุธิข์องวญิญาณผู้

หญิง ในภาพยนตร์เรื่องนี้วิญญาณผู้หญิงสังหารผู้คน

อย่างไม่เลือกหน้า วิธีการส�าคัญที่ใช้ในการท�าให้เหยื่อผู้

บรสุิทธิเ์สียชวีติคือการใช้ค�าสาปมรณะ กล่าวคือเมือ่ผู้ใด

ติดค�าสาปน้ีแล้วจะเสียชีวิต ประเด็นส�าคัญอีกประการ

หนึง่ของการใช้ค�าสาปมรณะคอื การท�าให้ค�าสาปมรณะ

แพร่กระจายไปเป็นลูกโซ่ เหยื่อผู้บริสุทธิ์จึงมีโอกาสถูก

ค�าสาปมรณะจนเสียชวีติ การแพร่กระจายค�าสาปมรณะ

เป็นลูกโซ่ดังกล่าวนี้ เป็นเทคนิคการเชื่อมโยงกับแนว

ความคิดทางวิทยาศาสตร์ประเภทหนึ่ง โดยการให้ค�า

สาปมรณะติดต่อและแพร่กระจายเหมือนเชื้อไวรัส เช่น 

โรคเอดส์ โรคไวรัสอีโบลา เป็นต้น (Oshima, 2010, 

p.77)  การแพร่ระบาดของค�าสาปมรณะจากวิญญาณผู้

หญิงจึงเปรียบเสมือนภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นใน

สังคม ผู ้หญิงกับธรรมชาติเป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์

เกีย่วข้องกนั แนวความคดิสตรนีเิวศนยิม (Ecofeminism) 

ซ่ึงให้ความส�าคัญกับความเช่ือมโยงระหว่างการปฎิบัติ

ของผูห้ญงิ (Treatment of woman) กบัการปฎบิติัของ

ส่ิงทีไ่ม่ได้เป็นธรรมชาตขิองมนษุย์ (Treatment of non-

human nature) กล่าวอีกนัยหนึ่งคือผู้หญิงเป็นเหยื่อที่

ถูกกระท�าเช่นเดียวกับสิ่งแวดล้องทางธรรมชาติต่าง ๆ 

เช่น ป่าไม้ แหล่งน�้า แหล่งอาหาร ฯลฯ ส่วนผู้ชายเป็น

ฝ่ายกระท�าทีส่ร้างส่ิงทีไ่ม่ได้เป็นธรรมชาติของมนษุย์ เช่น 

กฎเกณฑ์ กฎหมาย ธรรมเนียมปฎิบัติต่าง ๆ  ซึ่งครอบง�า

สังคม (Warren, 1997, p.3) ในกรณีของซีรี่ส์ภาพยนตร์

สยองขวัญเรื่อง ริงงุ  การแพร่ระบาดของค�าสาปมรณะ

จงึเป็นการคุกคามจากผู้หญงิต่อระบบสังคมท่ีผู้ชายสร้างข้ึน

 ในซีรีส์ภาพยนตร์สยองขวัญเรื่อง ริงงุ หลังจากที่ 

ซะดะโกะ กลายเป็นวิญญาณที่มีความแค้น เธอได้ใช้ค�า

สาปมรณะใส่ไว้ในม้วนวิดีโอเทปเพื่อให้ค�าสาปแพร่

กระจายตดิต่อไปเรือ่ยๆเหมอืนการแพร่กระจายของเช้ือ

โรค หากใครได้ดูวิดีโอค�าสาปมรณะแล้วไม่อัดส�าเนาส่ง

ให้ผู้อื่นดูต่อจะเสียชีวิตภายใน 7 วัน ส่งผลให้ผู้บริสุทธิ์

จ�านวนมากซึ่งไม่รู้วิธีแก้ไขค�าสาปมรณะเสียชีวิตไปเป็น

จ�านวนมาก ทัง้ทีไ่ม่ได้มส่ีวนเกีย่วข้องกบัการเสียชวีติของ
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เธอ นับตั้งแต่วัยรุ่น 4 คนซ่ึงไปเที่ยวยังบ้านพักตาก

อากาศเมอืงอสิพุบเจอกบัวดิโีอค�าสาปมรณะโดยบงัเอญิ 

จึงได้ดูและติดค�าสาปมรณะจนกระทั่งเสียชีวิตไปทุกคน 

หลังจากนั้นเหยื่อเคราะห์ร้ายได้เพิ่มจ�านวนขึ้นเรื่อย ๆ 

แต่ประเด็นที่น่าสนใจคือการเสียชีวิตของตัวละครเอก

ของเรื่อง ริวจิ ตัวละครตัวนี้เป็นผู้น�าในการตามหาความ

จริงเกี่ยวกับวิดีโอค�าสาปมรณะ เพราะเป็นอาจารย์

มหาวิทยาลัยที่มีความรู้ความสามารถ อีกท้ังยังมีพลัง

พิเศษในการใช้พลังจิตเพื่อดูภาพเหตุการณ์ในอดีต เขา

เป็นความหวังในการไขปริศนาวิดีโอค�าสาปมรณะ แต่

สดุท้าย รวิจ ิอาจารย์ผูม้ากไปด้วยความสามารถกลบัถกู

วิญญาณ ซะดะโกะ หลอกหลอนจนเสียชีวิตอย่างน่า

อนาถ โดยที่เขาไม่สามารถจะต่อต้านอะไรได้ เช่นเดียว

กับดอกเตอร์คะวะจิริ (Kawajiri ishi, 川尻医師) 

ผู ้ เชี่ยวชาญเกี่ยวกับพลังจิตผู้ซ่ึงไขปริศนาวิดีโอค�าสาป

มรณะด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ เขาเช่ือว่าการ

เคลือ่นทีข่องพลงัจติสูว่ตัถเุป็นต้นเหตท่ีุท�าให้เกดิวดีโีอค�า

สาปมรณะ จงึท�าการทดลองทางวทิยาศาสตร์เพือ่ลบล้าง

ค�าสาปมรณะของวิญญาณ ซะดะโกะ แต่การทดลองล้ม

เหลว และเป็นต้นเหตุท�าให้ดอกเตอร์คะวะจิริ เสียชีวิต 

 ในซีรีส์ภาพยนตร์สยองขวัญเร่ือง จูอน บ้านเป็น

สถานทีเ่ผยแพร่ค�าสาปมรณะ เหยือ่ผูเ้คราะห์ร้ายทีพ่ลดั

หลงเข้ามาในบ้านหลังนี้จะถูกวิญญาณแม่ลูก คะยะโกะ 

กับ โทะชิโอะ ตามไปหลอกหลอนและท�าร้ายทุกที่ หรือ

ในบางกรณีจะถูกสังหารที่บ้านหลังนี้โดยทันที นอกจาก

นี้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่เคยเข้าไปในบ้านหลังดังกล่าว

จะถูกท�าให ้ เสียชีวิตไปด ้วย นักสืบ นะคะงะวะ 

(Nakagawa, 中川) กับนับสืบ อิงะระชิ (Igarashi, 五十

嵐) เป็นต�ารวจที่มีบทบาทส�าคัญในการสืบหาความจริง

เกี่ยวกับคดีการตายอย่างมีเงื่อนง�าของสมาชิกใน

ครอบครัว โทคึนะงะ (Tokunaga, 徳永) ซ่ึงเกิดจาก

น�้ามือของวิญญาณ คะยะโกะ ต�ารวจทั้งสองนายนี้

พยายามสืบหาจากหลักฐานต่างๆตามหลักการสืบสวน

สอบสวนของต�ารวจ แต่ความพยายามหาตวัฆาตกรไร้ผล 

เหยือ่ผูบ้รสิทุธิเ์สยีชวีติอย่างต่อเนือ่งโดยทีไ่ม่สามารถหา

ตัวผู้ก่อเหตุได้ มิหน�าซ�้าต�ารวจทั้งสองนายนี้ยังได้กลาย

เป็นเหยือ่ของฆาตกรเสียเอง สุดท้ายไม่มใีครปราบปราม

หรือยับยั้งบ้านค�าสาปมรณะของวิญญาณ คะยะโกะ ได้ 

เมอืงทัง้เมอืงจงึกลายเป็นเมอืงร้าง เพราะผู้คนทยอยเสีย

ชีวิตไปเรื่อยๆ 

 การแพร่กระจายค�าสาปมรณะของวญิญาณผูห้ญงิ 

ส่งผลให้เหยื่อผู้บริสุทธ์ิเสียชีวิตจ�านวนมาก ผู้ชายเป็นผู้

ที่มีบทบาทส�าคัญในการไขปริศนาหรือพยายามสืบหา

ความจริง แต่สุดท้ายความพยายามทั้งหมดล้มเลว และ

ผู้ชายซึ่งเป็นความหวังของสังคมได้กลายเป็นเหยื่อการ

ฆาตกรรมของวิญญาณผู ้หญิงเสียเอง อ�านาจของ

วิญญาณผู้หญิงจึงได้ท�าลายระบบสังคมท่ีผู้ชายครอง

อ�านาจ 

7.  สรุป: การฟื้นฟูความปรกติสุขในสังคมกับ 

 ความน่ากลัวของวิญญาณผู้หญิง

        ในสังคมปรกติผู้หญิงใช้ชีวิตอยู่ภายใต้อิทธิพลของ

อ�านาจผูช้าย จงึถกูกดขีแ่ละกระท�าความรนุแรง แต่การก

ลายเป็นวญิญาณช่วยท�าให้ผูห้ญิงหลดุพ้นจากอ�านาจของ

ผู ้ชาย วิญญาณผู ้หญิงใช้อ�านาจพิเศษท�าสิ่งที่ปรกติ

ธรรมดาในชีวิตประจ�าวันให้กลายเป็นส่ิงที่น ่ากลัว 

นอกจากนี้ยังแพร่กระจายค�าสาปมรณะที่มีลักษณะเป็น

ภัยพิบัติ สังคมที่ผู ้ชายกุมอ�านาจจึงตกอยู ่ในสภาวะ

โกลาหลอลหม่าน ถึงแม้ผู้ชายเป็นผู้ที่มีบทบาทส�าคัญใน

การแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าวเพื่อให้สังคมกลับคืนสู่

ความปรกติสุข แต่อ�านาจของผู้ชายไม่สามารถต้านทาน

กบัอ�านาจของวญิญาณผูห้ญงิได้ การกลายเป็นวญิญาณ

ของผู้หญิงในภาพยนตร์สยองขวัญเรื่อง ริงงุ และ จูอน 

จึงเป็นการพลิกกลับอ�านาจของผู้หญิงในสังคม
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