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การคน้หาอสัวงั(Aswang): เรื�องภตผูปีีศาจ ผี หมอผ ีในสงัคมฟิลปิปินส์ 

Kentaro AZUMA (Nagoya University) 

 
บทนํา: รูปภาพใบหนึ�ง  

 

เมื�อหลายปีกอ่น ผมไดโ้อกาสไปเมืองฟูกูโอกะประเทศญี�ปุ่ น แลว้จึ�งไปหาพพิธิภณัฑศ์ลปะ Fukuoka Asian 

Art Museum ทื�ใสใ่จมานานแลว้ ในพพิธิภฑัเต็มไปดว้ยการแสดงรูปภาพและ 

วจิติรศลิป์กรรมที�สะสมเอามาจากทุกประเทศในเอเซีย ผมยืนอยูข่า้งหนารูปภาพใบหนึ�งที�ชื�อ“ความเจรญิ 

กา้วหน้าดว้ยการศกึษา”ของจติรกรชาวฟิลปิปินส์ชื�อ Carlos Francisco รูปภาพใบนั��นแสดงภาพพจน์ 

อยา่งใหค้าวมรูซ้ึ��งหมายถงึการศกึษาและความเจรญิกา้วหน้าในสงัคมฟิลปิปินส์ และมรูีปรา่งที�มีแตค่รึ�งตวั 

บนดว้ยไสพุ้งแขวงลอยอยา่งเสียงรบกวนอยูข่า้งบนในรูปภาพใบนั��น ซึ�งคืออสัวงัแน่นอน ภาพพจน์ที�ใชใ่น 

รูปภาพใบนั�นคือการถือโชคถอึลางที�น่าจะเหือดหายไปดว้ยการศกึษาและความเจรญิกา้วหน้า ผมไมเ่คยคดิ 

วา่พบกบัอสัวงัอีกแลว้ที�ญี�ปุ่ น อยา่งนี�ดูเหมือนจะยงัไมจ่บเที�ยวของผมที�คน้หาอสัวงั 

 
อดีตและปจัจุบนัของอสัวงั 

  

อสัวงัคือสิ�งที�เหนือธรรมชาตทิี�ปรากฏออกมาบอ่ย ๆ ในความเชื�อของผูค้นและตํานานในสงัคม 

ศาสนาครศิตโ์ดยเฉพาะบรเิวณพื�นที�ตํ�าในประเทศฟิลปิปินส์ ประเภทของรูปรา่งอสัวงัที�กลา่วไดห้ลายอยา่ง 

แบง่ตามลกัษณะไดเ้ป็น 5 ประเภท คือ ผีดดูเลือด ผีปอบ ยกัษี์�กนิคน มนุษย์ที�มีความสามารถเปลี�ยนรา่งตน 

เองเป็นหรือคลา้ยสตัว์ป่า หรือ หมอผ ี[Ramos 1990] อสัวงัที�ผมไดม้องเหน็ในรูปภาพของ Carlos Francisco 

คอือสัวงัที�ลอยอยูเ่ป็นผปีอบ ยิ�งไปกวา่นั�นปจัจุบนันี�ปรากฏเหน็ไดว้า่อสัวงัแบบนี�เริ�มเพิิ�มความหลากหลายใน 

สื�มวลชนและตาํนานพื�นบา้น  
  

ผมไดเ้จออสัวงัเป็นคร ั�งแรกตอนที�ี �ผมเรียนหนงัสือที�มหาวทิยาลยัแหง่หนึ�งในเมืองมะนิลา ประเทศฟิลปิปินส์ 

ตอนนั�นผมใชชี่วติรว่มกบัพวกนกัศกึษาฟิลปิปินส์ที�มาจากท ั�วประเทศอยา่งรา่เรงิในหอ้ง 

นอนที�รว่มกนัใชท้ ั�งสี�คนในหอพกัชาย แมว้า่พวกนกัศกึษาฟิลปิปินส์เรียนหนกัขนาดไหน พวกเขาก็ไมลื่ม 

การพูดคุยกนัเลน่ ๆ บางทีกอ่นที�จะนอนหลบัเพื�อนรว่มหอ้งเลา่ใหฟ้งัเรื�องภตผูีปีศาจอยา่งเงยบสงบ ในไมช่า้ 

ผมเพลนิฟงัเรื�องแบบเล็ก ๆ น้อย ๆ อยา่งนี� ซึ�งถูกเลา่อสัวงับอ่ย ๆ    เห็นวา่อสัวงัมรูีปแบบเรื�องเลา่ที�รูก้นั 

แน่ชดัในท ั�วประเทศ ถงึพวกเพื�อนรว่มหอ้งทุกคนจะเกดิที�แตกตา่งกนั แตพ่วกเขาเขา้ใจกนัอยา่งดทีี�ไหม ี

ความสนุกหรือความหวาดกลวัในเรื�องอสัวงั ผมเริ�มสนใจเสน่หโ์ลกอื�นเป็นเรื�องภตูผปีีศาจ์ของสงัคม 

ฟิลปิปินส์ที�ละเล็กละน้อย แลว้อยากรูอ้ยากเห็นเกี�ยวกบัอสัวงัมากกวา่ 

   

อสัวงันั�นเห็นไดอ้ยูแ่ลว้ในเรื�องราวที�ชาวสเปนเป้นคนที�บุกเบกิอาณานิคมฟิลปิปินส์เขียนบนัทกึ 
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ไวใ้นศตวรรศที� 15 หรือ 16 ในเรื�องราวแบบนี� อสัวงัถูกเขียนบนัทกึเป็นการถือโชคลางของชนพื�นเมืองหรือ 

เป็นตวัมารซึ�งหมอสอนศาสนาคาทอลกิชาวสเปนมองเห็น[Plasencia 1903-9; Ortiz 1903-9] แตเ่ปลี�ยนที� 

อสัวงัไดร้บัฐานะเป็นความเชื�อของผูค้นและตาํนานประจาํชาตใินกระแสชาตนิิยมในรฐับาลเผดจ็การของ 

มาร์กอสซึ�ง  ผา่นไปตอนที�ปกคลองดว้ยประเทศสเปนและสหรฐัอเมรกิา และตอนที�ปกคลองดว้ยรฐับาล 

ทหารญี�ปุ่ นในสงครามโลกคร ั�งท◌ี◌่ 2 Ramos 

ที�กลา่วถงึแลว้สะสมตํานานเกี�ยวกบัอสัวงัเอามาจากท ั�วประเทศ แลว้เขียนบนัทกึไวอ้ยา่งด ี

ซึ�งชี�ใหเ้ห็นวา่อสัวงัเป็นความเชื�อระดบัประเทศ ระบบการสื�อสารของตาํนาน 

หรือความแปรผนัและความสอดคลอ้งกนัของอสัวงั ในที�สุดอสัวงัซึ�งไดร้บัฐานะเป็น “ผีประจาํชาต”ิ ขยาย 

บรบิททางสงัคมและวฒันธรมที�กลา่วถงึ 

 

อสัวงัในสื�มวลชน 

 

อสัวงัเป็น “ผีประจาํชาต”ิ ไมว่า่จะซอ่นตวัในหมูบ่า้นชนบทหรือภูเขา แตอ่ยูใ่นตาํนานพื�นบา้น 

ของเมืองใหญ ่เชน่รูปรา่งเป็นแมเ่ฒาที�วิ�งอยา่งรวดเร็วบนถนนไฮเวย ์หรือเป็นแมท่ี�ตดิโรคชัั�วรา้ยที�เมือง 

นอกเพื��อไปทาํงานและหลงัจากกลบัมาแลว้ฆา่กนิลูกเป็นตน้ จนิตนาการเกี�ยวกบัอสัวงัในแตล่ะชุมชนกลาย 

เป็นจนิตนาการที�รว่มใชร้ะดบัประเทศหรือสากล 

  

นอกจากนั�น อสัวงัออกในสื�มวลชนหลายอยา่งเป็นประจาํ ทาํใหป้ระหลาทใจที�สุดวา่ไมว่า่จะเป็น 

หนงัสือพมิพ์แท็บลอยด ์  แตห่นงัสือพมิพ์ขนาดใหญย่งัรายงานอยูเ่รื�องอสัวงัปรากฏตวัออกมา นาน ๆ จะมี 

คร ั�งสาํหรบัพสูิจน์เรื�องนั�นเป็นขอ้เท็จจรงิหรือไมแ่น่ทีเดียว แลว้สําหรบัในบนัเทงิคดีมีนวนิยายและการ์ตนูที� 

ใชอ้สัวงัเป็นหวัขอ้จํานวนมาก ในขณะนั�นการออกโทรทศัน์และภาพยนตร์เป็นลกัษณะพเิศษของปจัจุบนันี� 

  

ในที�เรียกกนัวา่“ภาพยนตรภาษาตากาล็อก” ซึ�งผลติเป็นภาษาฟิลปิิโนเป็นภาษาประจาํชาตขิอง ฟิลปิปินส์ 

มีชิ�นงานเป็นที�นิยมที�ใชอ้สัวงัเป็นหวัขอ้ เชน่ “Asawang” ในชุด Shake Ratle &RollⅡ(1990) 

ซึ�งเป็นชุดภาพยนตร์ความหวาดกลวัที�นิยม และ Asawang(1992) ซึ�งไดผ้ลติอีกแลว้ใน ค. ศ. 2011 

มีชื�อเสียง แลว้ยงัม ีAng Darling Kong Aswang(2009) ซึ�งเป็นภาพยนตร์โรแมนตกิคอเมด ีและ Corazon: 

Ang Unang Aswang (2012) ซึ�งเป็นภาพยนตร์โรแมนตกิอยา่งยิ�งเป็นตน 

 

บา้นเกดิของอสัวงั？ 

  

ในบรบิทปจัจุบนัหรือชีวติประจาํวนั อสัวงัถูกกลา่วบอ่ย ๆ บางทีลกัษณ์ของอสัวงันั�นถูกเกี�ยวขอ้ง 

กบัทอ้งถิ�นแหง่หนึ�ง คือจงัหวดักาปิซอยูใ่นเกาะปาไนยเ์วสเทร์ินวซิายาเป็น“บา้นเกดิของอสัวงั”  
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ผมไดส้าํรวจที�เมืองโรซาสจงัหวดักาปิซต ั�งแต ่ค. ศ. 2000 เพราะไดข้า่วจากพวกเพื�อนอยูท่ี � เมืองมะนิลาวา่ 

“จงัหวดักาปิซเป็นบา้นเกดิของอสัวงั” เมื�อพวกเขารูว้า่นกัศกึษาญี�ปุ่ นสนใจอสัวงัและจะเรียน 

ศกึษาเอานั�นแลว้ทุกคนลน่ปากผมทนัทีวา่ “จงัหวดักาปิซเป็นบา้นเกดิของอสัวงั” อยา่งสาํคญั เพราะเหตนีุ� 

ผมตดัสนิใจลงสนามระยะเวลานานพอสมควรที�เมืองโรซาสจงัหวดักาปิซเพื�อสาํรวจอสัวงั ดว้ยมคีาํถามซึ�งม ี

อะไรเกียวขอ้งกบัอสัวงัที�จงัหวดักาปิซ 

  
ถงึเมืองโรซาสแลว้ผมถามนี�ถามนั�นถงึอสัวงั แตป่ฏกิริริยาของคนเมืองโรซาสไมค่อ่ยดีเทา่ไร 

และไมย่อมทาํตาม บางทีสแดงความหมางหมองใจอยา่งรุนแรง ทา่ทางพวกเขาดูเหมือนจะไมอ่ยากพูดถงึ 

อสัวงัหรือสแดงความคดิเห็นซูง่อสัวงัไมอ่ยูท่ี �จงัหวดักาปิซ เพราะฉะนั�นการสมัภาษณ์ของผมไมส่าํเร็�จ ถงึรู ้

เหตุผลนั�นก็คือเมื�อไปหาสาํนกัหนงัสือพมิพ์ทอ้งถิ�งจงัหวดักาปิซซึ�งอยูใ่นเมืองโรซาส ผมสาํรวจหนงัสือ 

พมิพ์รายสปัดาห์ที�เคยตพีมิพแลว้แตย่งัมคีา่อยู ่แลว้บงัเอญิเจอขอ้ความเกี�ยวกบัอสัวงัซึ�งลงแตล่ะสองเหรือ 

สามเดือนต ั�งแตค่รึ�งทศวรรษ ค. ศ. 1990 หวัขอ้ของขอ้ความพวกนั�นคือควรจะยอมหรือไมย่อมสญัลกัษณ 

เป็น “บา้นเกดิของอสัวงั” ที�มองจากภายนอก โดยเฉพาะสภาเมืองแหง่หนึ�งลงมตกิารตาํหนิตเิตียนตอ่การที� 

จะถูกใชชื่�อเมืองปานิดตงัที�มจีรงิในจงัหวดักาปิซในภาพยนตร์ที�ฉายท ั�วประเทศใน ค. ศ. 1990 ชื�อ Sa 

Piling ng Aswang (เมืองอสัวงั) แลว้ไมว่า่จะเป็นคนอยูใ่นจงัหวดักาปิซ แตค่นที�เกดิจงัหวดักาปิซแต ่

ปจัจุบนัอยูท่ี �อืนก็แสดงความขดัแยง้ตอ่สญัลกัษณเป็น “บา้นเกดิของอสัวงั” อยา่งรุง่แรง 

  

แตใ่นขณะเดยีวกนันั�น ก็จะเกดิขึ�งกรยิาทา่ทางที�พยายามที�จะเปิด “อสัวงัเฟสตวิลั”  ซึ�งใชรู้ป ภาพ 

“บา้นเกดิของอสัวงั” ที�เป็นดา้นลบเป็นทรพัยากรการทอ่งเที�ยวอยา่งแน่ชดั ตอนแรกบรษิทัทอ่งเที�ยว 

แหง่หนึ�งที�มะนิลาเสนอแผนการเปิดเฟสตวิลั แลว้ในสภาจงัหวดัเกดิการโตเ้ถียงกนัเรื�องเฟสตวิลัตลอด 

ทศวรรษ ค. ศ. 1990 ในที�สุดโบสถ์คาทอลกิขดัขวางเรื�องนี�แลว้ดูเหมืองจะทาํใหส้งบชว่งผมอยู ่ตอ่มาหลงั 

จากนั�น “อสัวงัเฟสตวิลั” ไดเ้ป็ดเป็นงานฮาโลวีนใน ค. ศ. 2004 ดว้ย Dugo Capizonon Inc. 

ซึ�งมรีวมอยูด่ว้ยศลิปินร◌ุ่นใหม ่ตอ่ไป “อสัวงัเฟสตวิลั” ไดเ้ปิดระหวา่ง 3 ปิแลว้เลกิเปิดเพราะวา่โบสถ์ 

คาทอลกิยงัขดัขวางและสภาอาํเภอหยุดการสนบัสนุน อยา่งไรก็ตาม เกดิขึ�นการแขง่ขนัเกี�ยวกบัอสัวงัซึ�ง 

ควรจะเป็นการถือโชคลางและเรื�องภตูผปีีศาจ ทางการเมือง เศรษฐกจิ และศาสนาของแตล่ะทองถิ�นและผู ้

คนเป็นกจิลกัษณะ 

 

หมอผใีนหมูบ่า้น 

  
นอกจากนั�น มีอยูส่ถานการณ์ที�อสัวงักระทบกระเทือนถงึแตล่ะทองถิ�นและผูค้นเป็นกจิลกัษณะ 

ซึ�งเป็นสถานการณ์ที�ความเชื�อและเรื�องที�เลา่ตอ่ ๆ กนัมาถงึอสัวงัเป็นหมอผีเชื�อมตอ่กบัการเลือกปฏบิตัแิละ 

การขจดัตอ่บุคคลพเิศษ ตามแต ่Ramos ที�กลา่วถงึแลว้ “หมอผี” คือ “สิ�งที�อยูใ่นชุมชนแลว้ทาํใหช้าวบา้นเป็น 

โรคหรือฆา่ [Ramos 1990] 
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เมื�อผมสาํรวจการขดักนัเกี�ยวกบัสญัลกัษณ์อสัวงัในจงัหวดักาปิซ  ผมเผชญิสถานการณ์ที�หลาย 

บุคคลถูกนินทากนัวา่พวกเขาเป็นอสัวงัในหมูบ่า้นแหง่หนึ�งเมอืงโรซาสโดยบงัเอญิ ถงึแมว้า่ครอบครวั 

อุปถมัภแ์ละเพื�อนบา้นไดร้งัเกียจกบัสาํรวจของผม แตพ่วกเขาก็เขา้ใจความสนใจของผมเป็นดา้นวชิาการ 

แลว้รว่มกนัขา่วเกี�ยวกบัอสัวงั ในขณะนั�น ผมรูว้า่มีขา่วลือที�สกัสองคนในหมูบ่า้นที�ผมอยูเ่ป็นอสัวงั 

  

อยา่งไรก็ตามไมม่ีอะไรที�จะเกดิขึ�นการชนกนัและปญัหาผวิเผนิระหวา่งคนที�ถูกนินทาเป็นอสัวงักบัชาวบา้น 

แตผ่มอยูใ่นหมูบ่า้นนั�นแลว้คอ่ย ๆ วา่สองคนนั�นอยูใ่นสถานการณ์ที�ถูกขจดัเป็นคนที�เสียเปรียบ ทางสงัคม 

คนหนึ�งเป็นแมม่า่ยทาํการประมงอยา่งเล็กน้อย ปกตจิะไดก้ารทาํงานรว่มกนักบัญาตพีิ�น้องแต ่คนนั�นไมไ่ด ้

แลว้สาํหรบัการขายมีความลาํบากกบัสรา้งความเกี�ยบพนัธ์กบัลูกขา อีกคนหนึ�งเป็นพอ่มา่ยอาย ุ

สูงที�เป็นคนพกิารโดยอุบตัเิหตก็ุอยูใ่นสถานการณ์ความยากจนเพราะวา่ไมม่ีใครพอทจีะชว่ยเหลือ แมแ้ต ่

ญาตพีิ�น้องและเพื�อน ที�จรงิแลว้ไมม่คีวามสมัพนัธ์ระหวา่งการเลือกปฏบิตัแิละการขจดัตอ่สองคนนั�นกบัขา่ว 

ลือที�สอนคนนั�นเป็นอสัวงัอยา่งแน่ชดั แตข่า่วลือที�สอนคนนั�นเป็นอสัวงัยงัดาํเนินตอ่ไปและสถานการณ์ 

ความขจดัของพวกเขาก็ยงัมีอยู ่อยา่งนี�เมื�อเรื�องขา่วลือเพียงเทา่นั�นและความเชื�อและเรื�องที�เลา่ตอ่ ๆ กนัมา 

ถงึ อสัวงัเชื�อมตอ่กนัแลว้จะมีอิยูก่ารตกลงกนัอยา่งลบั ๆ เงียบ ๆ ที�พสูิจน์ใหเ้ห็นคนคนนั�นไดร้บัการเลือก 

ปฏบิตัแิละการขจดัซึ�งปฏบิตัไิดจ้รงิ 

 

บทสรุป: การถือโชคลางในความเจรญิกา้วหน้า 

  
ผมกาํลงัสาํรวจปรากฏการณ์ทางวฒันธรรมและสงัคมในสงัคมฟิลปิปินส์อยู ่ในขณะเดียวกนั  

ผมยงัหา่งจากอสัวงัไมไ่ด ้ถงึแมว้า่อสัวงัเป็นตวัมารสาํหรบัคาทอลกิ หรือเพียงแคเ่รื�องภตูผปีีศาจและเรื�อง 

ขา่วลือหรือผีที�ออกในภาพยนตร์ความหวาดกลวั  เพราะวา่ชีวติแทจ้รงิปรากฏออกมาในสิ�งที�มองเห็นซึ�งอยู ่

ที�เสน้รอบวงมาก 

  

อยา่งแรก อสัวงัเป็นสิ�งที�ตา่งศาสนาและควรจะขบัไลแ่ลว้ในสถานการณ์ทางอาณานิคม นอก จากนั�น 

อสัวงัเป็นสงิที�เป็นสว่นเหลือไมจ่าํเป็นและควรจะคบัสลายในเรื�องใหค้าวมรูเ้ป็นความเจรญิกา้วหน้า 

ในการทาํใหท้นัสมยั ซึ�งในชิ�นงานของ Carlos ดา้นหนึ�งมรูีปภาพที�เป็นศนูย์กลางของความเจรญิกา้วหน้า 

ดว้ยการศกึษา แตอ่กึดา้นหนึ�งมีรูปรา่งของอสัวงัเ้ป็นการถือโชคลางที�อยูล่อยลอ้มรอบในชิ�นงานที�อาจจะ 

พลาดไปได 

  

แตอ่ยา่งที�กลา่วแลว้วา่ รูปรา่งของอสัวงัคลี�คลายเป็นหลากหลายในสภาพแวดลอ้มที�แตก่ตา่งกนั 

ในสื�มวลชนและจนิตนาการอยา่งกวา้งที�การเคลื�อนทาํใหไ้ด ้แลว้สญัลกัษณ์ของอสัวงัในสื�มวลชนกระทบ 

กระท ั�งความเป็นจรงิทางสงัคม เศรษฐกจิและศาสนาในยา่นแหง่หนึ�ง นอกจากนั�น ชีวติของคนหนึ�งก็ยงั 

เกี�ยวกบัความเชื�อและเรื�องที�เลา่ตอ่ ๆ กนัมาถงึอสัวงัในสถานการณ์ซึ�งมขีนาดเล็กมากเป็นการเลือกปฏบิตั ิ
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และการขจดัซึ�งปฏบิตัใินหมูบ่า้น 

  

บางทผีมมองสถานการณ์ที� “การถือโชคลาง” อยา่งนี�มีชีวติที�จรงิอยูแ่ละตามความเจรญิกา้วหน้า 

อยา่งเป็นเงา ผมคดิวา่เมื�อพยายามเขา้ใจวฒันธรรมและสงัคมฟิลปิปินส์ ผมจะหลีกเลี�ยงการคน้หาอสัวงัไม ่

ได ้  

 

หมายเหต:ุ พอที�จะเสนอขอ้มลูเกี�ยวกบัอสัวงัรายละเอียดไมไ่ดใ้นที�นี� เพราะการจาํกดัหน้ากระดาษ สาํหรบั 

รายละเอียดของอสัวงั ขอคน้ควา้ตรวจสอบดใูน [Azuma 2011] 
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