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บทคดัย่อ 

 

 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์ ๒ ประการ คือ วิเคราะห์ความหมายของค าเรียกผีในภาษาไทย 

ถ่ินเหนือตามองค์ประกอบทางความหมาย และอธิบายความเช่ือเร่ืองผีท่ีปรากฏในค าเรียกผีใน

ภาษาไทยถ่ินเหนือในหมู่บ้านป่าเสร้าหลวง ต าบลสันปูเลย อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่  

โดยใชว้ธีิการวเิคราะห์องคป์ระกอบทางความหมายตามแนวทางอรรถศาสตร์ชาติพนัธ์ุ 

 

 ผลการวิจยัพบวา่ ค  าเรียกผีมีจ  านวนทั้งส้ิน ๔๓ ค า สามารถแบ่งมิติแห่งความแตกต่างได ้

๘ มิติ ไดแ้ก่ “การกระท า” “การปรากฏ” “เพศ” “การแสดงออก” “แหล่งท่ีอยู่” “ท่ีมาของการตาย” 

“ส่ิงท่ีมนุษยก์ระท าให”้ และ “อาหาร” เม่ือพิจารณามิติเร่ือง “การกระท า” สามารถแบ่งผีออกเป็น ๒ 

ประเภท ได้แก่ ผีประเภทดี และผีประเภทร้าย ส าหรับผีประเภทดี สามารถแบ่งมิติเร่ือง “การ

ปรากฏ” ออกเป็น ๒ รูป คือ การปรากฏในรูปเทพ และวิญญาณ มิติเร่ือง “เพศ” ผีประเภทดีมีทั้งท่ี

เป็นเพศชาย เพศหญิง และเพศชายหรือเพศหญิงก็ได ้มิติเร่ือง “การแสดงออก” ผีประเภทดีมีการ

แสดงออกดว้ยการคุม้ครอง พยากรณ์ และใหโ้ชคลาภแก่ชาวบา้น มิติเร่ือง “แหล่งท่ีอยู”่ ผีประเภทดี



จ 
 

สถิตอยู่บนสวรรค ์และในโลกมนุษย ์เช่น หมู่บา้น บา้นเรือน รวมถึงขา้วของเคร่ืองใชภ้ายในบา้น

ของชาวบา้น มิติเร่ือง “ท่ีมาของการตาย” ผีประเภทดีเป็นผีท่ีตายตามอายุขยั มิติเร่ือง “ส่ิงท่ีมนุษย์

กระท าให”้ ผปีระเภทดีชาวบา้นจะประกอบพิธีกรรม ท าการเซ่นไหว ้และสร้างหอผีให้ และมิติเร่ือง 

“อาหาร” ผีประเภทดีชาวบา้นถวายเคร่ืองเซ่นหรือเหลา้ เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและขอบคุณ 

ส่วนผปีระเภทร้าย สามารถแบ่งมิติเร่ือง “การปรากฏ” ออกเป็น ๒ รูป คือ การปรากฏในรูปเงา และ

เป็นมนุษย ์มิติเร่ือง “เพศ” ผีประเภทร้ายสามารถเป็นไดท้ั้งเพศชาย เพศหญิง และเพศชายหรือเพศ

หญิงก็ได ้มิติเร่ือง “การแสดงออก” ผีประเภทร้ายจะมีการแสดงออกดว้ยการหลอกหลอนชาวบา้น

ใหเ้กิดความกลวั มิติเร่ือง “แหล่งท่ีอยู”่ ผีประเภทร้ายส่วนใหญ่จะอาศยัอยูต่ามแหล่งธรรมชาติ เช่น 

ป่าไม ้ตน้ไม ้เป็นตน้ รวมทั้งเขา้สิงในร่างกายมนุษย ์มิติเร่ือง “ท่ีมาของการตาย” ผีประเภทร้ายจะ

เป็นผีท่ีตายไม่ปกติ เช่น เกิดอุบติัเหตุ และมิติเร่ือง “อาหาร” ผีประเภทร้ายจะตอ้งหาอาหารกินเอง 

ไดแ้ก่ หนอง เลือด และของดิบคาว 

 

 ส าหรับความเช่ือเร่ืองผท่ีีปรากฏในค าเรียกผีในภาษาไทยถ่ินเหนือแบ่งเน้ือหาออกเป็น ๒ 

ประเด็น ประเด็นแรก คือ ความเช่ือเก่ียวกบัผี ชาวบา้นเช่ือวา่ ผีมีอยู่จริงทุกหนทุกแห่งลว้นแต่มีผีอาศยั

อยู ่อีกทั้งผีเป็นส่ิงท่ีน่ากลวั เพราะชาวบา้นกลวัว่า ผีจะมุ่งท าร้ายประสงคต่์อชีวิต นอกจากน้ีผีก็เหมือน

มนุษยท่ี์ตอ้งการปัจจยัพื้นฐาน คือ อาหารและแหล่งท่ีอยูใ่นการด ารงตน รวมทั้งผีมีการแบ่งเพศเป็นเพศ

ชายและเพศหญิงเหมือนมนุษยเ์ช่นกนั และเม่ือชาวบา้นรับพุทธศาสนาอนัมีหลกัค าสอนเก่ียวกบัการ

เวยีนวา่ยตายเกิดและสะสมบุญมุ่งหวงัผลในชาติหนา้จึงส่งผลให้ชาวบา้นเช่ือวา่ ผียงัตอ้งมีการเวียนวา่ย

ตายเกิด ประเด็นท่ีสอง คือ ความเช่ือเก่ียวกบับทบาทของผี ชาวบา้นเช่ือวา่ ผีมีอ านาจในการคุม้ครองและ

หลอกหลอน รวมทั้งผยีงัเป็นท่ีพึ่งทางใจในยามเดือดร้อน อีกทั้งชาวบา้นใชผ้เีป็นเคร่ืองมือในการควบคุม

พฤติกรรมของชาวบ้านให้อยู่ในกฎระเบียบท่ีชาวบ้านสร้างข้ึน นอกจากน้ีผียงัเช่ือมโยงความ

ความสัมพนัธ์ในกลุ่มเครือญาติเป็นการปลูกฝังให้ชาวบา้นเคารพนบัถือบรรพบุรุษ และมีจิตส านึก

ในเร่ืองความกตญัญูต่อผูอ้าวโุส 
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ABSTRACT 

 

 The purposes of this study were 1) to analyze meanings of the spirit terms used in the 

northern Thai dialect according to semantic component and 2) to explain the belief of ghosts 

appeared in spirit terms used in the northern Thai dialect in Muban Pa Sao Luang, Tambon San 

Pu Loei, Amphoe Doi Saket, Chiang Mai by analyzing semantic component according to 

ethnosemantics. 

 
 Results of this study showed that there were 43 spirit terms which can be divided in to 8 

categories of differences of dimensions; “actions”, “appearances”, “genders”, “expressions”, 

“habitats”, “causes of death”, “things offered by humans” and “food”. When considered by 

“actions”, ghosts can be divided into 2 categories; good ghosts and bad ghosts. Good ghosts can 

be divided by using the “appearances” into 2 categories; appeared in the image of deity or spirit. 

For the dimension of “genders”, good ghosts can be male, female or both male or female. For the 



ช 
 

dimension of “expressions”, good ghosts express a sense of protecting, forecasting and fortune 

giving. For the dimension of “habitats”, good ghosts settle in heaven and in the human world such 

as in a village, in a house or in household things. For the dimension of “causes of death”, good 

ghosts are humans who died at the right prescribed time. For the dimension of “things offered by 

humans”, villagers organize rites for good ghosts such as worshiping and building spirit houses. 

For the dimension of “food”, villagers offer food oblations and whiskey to thank and pay respect 

to the ghosts. On the other hand, bad ghosts can be divided by the dimension of “appearances” 

into 2 categories; appear in the form of a shadow or in the form of a human. For the dimension of 

“genders”, bad ghosts can be male, female or both male or female. For the dimension of 

“expressions”, bad ghosts haunt villagers. For the dimension of “habitats”, most of bad ghosts 

settle in natural places such as forests and trees or possess in a human body. For the dimension of 

“causes of death”, bad ghosts died by unusual ways such as accidents. For the dimension of 

“food”, bad ghosts have to seek for food by themselves such as pus, blood and raw stinky food. 

 
 The belief in ghosts appeared in spirit terms in the northern Thai dialect can be 

categorized into 2 topics. The first topic is ghostly belief. Villagers believe that ghosts are all 

around. Ghosts settle in everywhere. Ghosts are scary things as they aim to harm peoples lives. 

Villagers also believe that ghosts have basic needs like humans do, such as food and habitat, and 

ghosts have genders like human beings have as well. As villagers obtain Buddhist principles 

mentioned about the death spiral and merit accumulation for the next life, they increasingly 

believe that the death spiral really exists. The second topic is the role of ghosts. Villagers believe 

that ghosts have the power to protecting and haunt, and ghosts can be supporters in difficult 

times. Villagers also use the belief in ghosts to encourage members of the village to behave 

according to the rules they have set. Moreover, ghosts can be a tool which relates family members 

and instills villagers’ respect and gratitude towards their ancestors and senior people. 


