
กระบวนการกลายเป็นสินค้าของผีญ่ีปุ่น และการใช้พื้นที่ชุมชนเสมือนในการบริโภค 
กรณีศึกษา : รายการคืนพุธมุดผ้าห่ม 

โดย 

นายธนพัทธ์  ยิ้มประเสริฐ 

รายงานการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individual study) เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา 

ตามหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 

ภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปีการศึกษา 2563 



กระบวนการกลายเป็นสินค้าของผีญ่ีปุ่น และการใช้พื้นที่ชุมชนเสมือนในการบริโภค 
กรณีศึกษา : รายการคืนพุธมุดผ้าห่ม 

โดย 

นายธนพัทธ์  ยิ้มประเสริฐ 

รายงานการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individual study) เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา 

ตามหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 

ภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปีการศึกษา 2563 



ภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติให้การศึกษาเฉพาะบุคคลเรื่อง 
กระบวนการกลายเป็นสินค้าของผีญี่ปุ่น และการใช้พื้นท่ีชุมชนเสมือนในการบริโภค กรณีศึกษา : 
รายการคืนพุธมุดผ้าห่ม เสนอโดย นายธนพัทธ์ ยิ้มประเสริฐ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขามานุษยวิทยา 

…………………………………………………………… 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ด ารงพล อินทร์จันทร์ 

หัวหน้าภาควิชามานุษยวิทยา 

วันท่ี…..…เดือน…..….พุทธศักราช……..… 

อาจารย์ที่ปรึกษา 

…………………………………………………. 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชินวร ฟ้าดิษฐี) 

………./………./………. 

กรรมการสอบ 

…………………………………………………. 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลศิริ อรุณภาคย์) 

………./………./……………



ก

หัวข้อศึกษา กระบวนการกลายเป็นสินค้าของผีญี่ปุ่น และการใช้พื้นท่ีชุมชน 

เสมือนในการบริโภค กรณีศึกษา : รายการคืนพุธมุดผ้าห่ม 

ค าส าคัญ ผีญี่ปุ่น, การบริโภค, วัฒนธรรมอุตสาหกรรม, ชุมชนเสมือน 

ผู้ศึกษา  นายธนพัทธ์ ยิ้มประเสริฐ รหัสนักศึกษา 03600100 

ภาควิชา มานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 

อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชินวร ฟ้าดิษฐี 

ปีการศึกษา  2563 

จ านวนหน้า  148 

บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่องกระบวนการกลายเป็นสินค้าของผีญี่ปุ่น และการใช้พื้นท่ีชุมชนเสมือนในการ
บริโภค กรณีศึกษา : รายการคืนพุธมุดผ้าห่ม มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพัฒนาการของรายการเล่า
เรื่องผีต้ังแต่ปี พ.ศ.2435-ปัจจุบัน ในช่องทางส่ือส่ิงพิมพ์ รายการวิทยุ รายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ 
และในพื้นท่ีอินเทอร์เน็ต เพื่อศึกษากระบวนการเปล่ียนวัฒนธรรมเป็นสินค้า ในการเปล่ียนเรื่องผี
ญี่ปุ่นมาน าเสนอต่อผู้บริโภคของรายการคืนพุธมุดผ้าห่ม เพื่อศึกษาวัฒนธรรมการรวมกลุ่มและบริโภค
เรื่องผีของชุมชนเสมือนในรายการคืนพุธมุดผ้าห่ม โดยศึกษาผ่านกลุ่มตัวอย่างท่ีเลือกจากการใช้
แบบสอบถามและการเลือกแบบเจาะจง จากนั้นนัดสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลท้ังส้ิน 14 คน โดย
แบ่งเป็นผู้ผลิต 4 คน ผู้บริโภค 10 คน โดยมีเงื่อนไขในการคัดเลือกคือ ต้องติดตามรายการคืนพุธมุด
ผ้าห่มไม่ต่ ากว่า 1 ปี รับชมช่องทางไลฟ์สดเป็นหลัก มีท าการโดเนทไม่ต่ ากว่า 100  Bit/เดือนให้กับ
รายการนี้ มีการยินยอมให้สัมภาษณ์ส่วนบุคคล และอยู่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพ เป็นเ กณฑ์ในการ
คัดเลือก 

ผลการศึกษาพบว่าพัฒนาการในการน าเสนอของผีในส่ือต่าง  ๆ นั้นมีมาโดยตลอด ไม่ว่าจะ
เป็น หนังสือ วิทยุ โทรทัศน์ และภาพยนตร์ ตลอดมาจนถึงอินเทอร์เน็ตท าให้เห็นถึงกระบวนการ
กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมของผีในส่ือสังคมไทย ท่ีถูกผลิตผ่านกระบวนการอุตสาหกรรม อย่างเป็น
มาตรฐาน และดึงดูดผู้คนผ่านคุณภาพของสินค้าหรือเนื้อหานั้น ๆ จนเกิดความนิยม ซึ่งรายการคืนพุธ
มุดผ้าห่ม เป็นรายการผีญี่ปุ่นที่ได้รับกระแสนิยมเป็นอันดับต้น ๆ บนโลกอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีรูปแบบการ



ข

น าเสนอคือ Live video Streaming หรือท่ีเรียกกันว่า “ไลฟ์สด” โดยพฤติกรรมของกลุ่มผู้ชม
รายการคืนพุธมุดผ้าห่มนั้น มีพฤติกรรมการบริโภคท้ังสองอย่างคือไลฟ์สดและดูย้อนหลัง  

ในส่วนของไลฟ์สดเองมีการใช้พื้นท่ีชุมชนเสมือนในการรับชมโดยแสดงออกเป็นพฤติกรรม
การพูดคุยแชทระหว่างผู้ชมกับทีมงาน หรือระหว่างผู้ชมกันเอง มีการท ากิจกรรมร่วมค าถามทายใจ
และสุดท้ายคือการโดเนท ซึ่งพฤติกรรมในการชมไลฟ์สดนั้นมีการปฏิสัมพันธ์ซึ่งสามารถพัฒนา
ความสัมพันธ์จากในชุมชนเสมือนไปสู่พื้นท่ีกายภาพได้อีกด้วย ในส่วนการของชมย้อนหลังนั้นมี
พฤติกรรมในการรับชมคือ ดูย้อนหลังเพื่อความเพลิดเพลินระหว่างท าง านและการชมซ้ าเพื่อเก็บ
รายละเอียดของเรื่องผีท่ีชอบ ซึ่งเป็นการบริโภคในรูปแบบของอุตสาหกรรมวัฒนธรรมนั่นเอง 
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กิตติกรรมประกาศ 

ผลงานการศึกษาเฉพาะบุคคลเล่มนี้มีความหมายต่อผู้ศึกษามาก เพราะเป็นเหมือนส่ิงท่ีท าท้ิง
เอาไว้เป็นส่ิงสุดท้ายก่อนจะเปล่ียนผ่านในการศึกษาท่ีรั้วมหาวิทยาลัยนี้ มีท้ังความยากล าบากในการ
หาข้อมูล ติดต่อสนามท่ีใช้ในการศึกษา และสุดท้ายคือเรื่องของผู้ศึกษาเองท่ีจะต้องบรรจงร้อยเรียง
ข้อมูลเหล่านั้นมาเป็นผลการศึกษาครั้งนี้ แต่สุดท้ายความยากล าบากเหล่านั้นก็มีทางออกเสมอ เมื่อ
ผ่านไปได้ปัญหาก็เป็นเพียงประสบการณ์ ข้อคิดบางอย่างในชีวิตท่ีจะท าให้เติบโตต่อไปได้ 

ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชินวร ฟ้าดิษฐี ซึ่งรับหน้าท่ีในการเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาของ
การศึกษาในครั้งนี้ท่ีคอยให้ค าปรึกษาในกรณีต่าง ๆ เสมอเมื่อเกิดปัญหา รวมท้ังในช่วงท้ายของการ
ท างานผู้ศึกษามีความท้อถอยและหมดก าลังใจในการท า อาจารย์ยังคอยให้ก าลังใจอีกด้วย ส่ิงท่ี
อาจารย์แนะน าและช่วยอ่านงานในการส่งตลอดทุกครั้งท าให้เกิดผลงานช้ินนี้ขึ้นได้นั้นเอง นอกจากนี้ 
ขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลศิริ อรุณภาคย์ ท่ีรับหน้าท่ีเป็นอาจารย์กรรมการสอบ ท่ีคอยให้
ค าแนะน าเนื้อหาส่วนขาดของผลงานเสมอ และจะไม่มีการพูดบีบค้ัน แต่จะเสนอว่าเป็นความคิดท่ีจะ
พัฒนาให้งานลึกขึ้นและดียิ่งขึ้น และสุดท้ายขอขอบคุณอาจารย์ภาคมานุษยวิทยาทุกท่านท่ีให้ความรู้
มาตลอดจนจบการศึกษา 

ขอขอบคุณครอบครัว ท่ีคอยสอบถามตลอดระหว่างการท าการศึกษานี้ และคอยเป็นห่วงเป็น
ใยเสมอมา ถึงแม้ครอบครัวจะไม่เข้าใจว่าผู้ศึกษาก าลังท าเรื่องอะไรอยู่ แต่ครอบครัวจะบอกเสมอว่ามี
อะไรให้ช่วยไหม แค่นี้ก็ถือเป็นการให้ก าลังใจและช่วยผู้ศึกษาได้มากมายแล้ว 

ขอขอบคุณเพื่อนทุกคน นิค น้ า เคน และอีกหลายคน ท่ีมักจะคอยพูดคุยและให้ก าลังใจใน
การท าผลงานนี้เสมอมา การมีเพื่อนส่งผลให้สามารถประคองชีวิตมหาวิทยาลัยตลอด 4 ปีมาได้เสมอ 
เพราะสังคมเพื่อนต่าง ๆ มาช่วยเหลือกัน เป็นส่ิงท่ีผู้ศึกษาควรอย่างยิ่งท่ีต้องขอบคุณ  

ขอขอบคุณผู้ให้ข้อมูลท้ังทางทีมงานรายการคืนพุธมุดผ้าห่ม คุณทีเค คุณเจ คุณด้อม คุณวิทย์ 
ท่ีตอบค าถามและให้ข้อมูลมาในการศึกษาครั้งนี้ และจากทางผู้ชมท้ัง 10  ท่าน ข้อมูลของพวกคุณ
ส าคัญมากท่ีท าให้การท าผลการศึกษาส่วนบุคคลนี้ออกมาสมบูรณ์ 

สุดท้ายคงต้องขอบคุณตัวของผู้ศึกษาเองท่ีท าการอดทน ฝ่าอุปสรรคต่างๆท่ีผ่านมา และ
สามารถท าส าเร็จได้จริง ขอขอบคุณจากใจจริง 

ธนพัทธ์  ยิ้มประเสริฐ 
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บทที่ 1 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

ความเช่ือนับไดวาเป็นส่ิงท่ีอยูคูกับมนุษยแมาต้ังแตสังคมบรรพกาลและมาจนถึงปใจจุบัน ความ
เช่ือท้ังหลายก็มีท้ังหายไปและยังคงอยู ความเช่ือ คือ การยอมรับอันเกิดอยูในจิตสํานึกของมนุษยแตอ
พลังอํานาจเหนือธรรมชาติ ท่ีเป็นผลดีหรือผลรายตอมนุษยแนั้น ๆ หรือสังคมมนุษยแนั้น ๆ แมวาพลัง
อํานาจเหนือธรรมชาติเหลานั้น ไมสามารถท่ีจะพิสูจนแไดวาเป็นความจริง แตมนุษยแในสังคมหนึ่ง
ยอมรับและใหความเคารพเกรงกลัว ส่ิงเหลานี้ เรียกวาความเช่ือ ฉะนั้นความเช่ือจึงมีขอบเขต
กวางขวางมาก ไมเพียงแตจะหมายถึงความเช่ือในดวงวิญญาณท้ังหลาย (belief in spiritual beings) 
ภูตผี คาถาอาคม โชคลาง ไสยเวทตาง ๆ ยังรวมถึงปรากฏการณแธรรมชาติท่ีมนุษยแยอมรับนับถือ เชน 
ตนไม (ตนโพธิ์ ตนไทร) ปุาเขา เป็นตน (ธวัช ปุณโณทก, 2528: 350) โดยสาเหตุท่ีทําใหส่ิงเหลานี้
ยังคงดํารงอยูก็คือการสืบทอดดวยวิธีการตาง ๆ โดยเรื่องเลาก็ถือเป็นวิธีการหนึ่งในนั้น 

เมื่อมนุษยแเริ่มมีการเรียนรู ไดคิดคนวิธีการแสดงออกทางความคิด โดยผานวิธีการเลา การ
รอง การแสดงเพื่อส่ือสารภาษาคิดภาษาพูดออกมา ดังนั้นภาษาพูดและภาษาทาทางจึงเกิดขึ้นกอน
ภาษาเขียน โดยวรรณกรรม เรื่องเลาตาง ๆ ของทุกชนชาติเริ่มตนท่ีภาษาพูด การทองจําเลาเรื่อง
ถายทอดตอ ๆ กันมาจากคนรุนหนึ่งไปสูคนอีกรุนหนึ่ง เป็นบทเพลง นิทาน เรื่องเลา ความเช่ือ  คํา
สอนหรือขอหามท่ีเกิดจากการส่ังสมประสบการณแเราเรียกวา  “วรรณกรรมมุขปาฐะ” (Oral 
Literature) ส่ิงนี้มีความสําคัญกับมนุษยแมากเพราะเป็นวิธีการแรกและยังใชมาจนถึงปใจจุบันในการ
ผลิตซ้ําวัฒนธรรม องคแความรู ใหมีตัวตนอยูกับสังคม โดยลักษณะเดนของวรรณกรรมมุขปาฐะคือการ
ถายทอดดวยการพูดและไมมีการจดบันทึก ดังนั้นจุดแยกระหวางวรรณกรรมลายลักษณแท่ีเรารูจักกัน
กับวรรณกรรมมุขปาฐะก็คือการจดบันทึกเป็นอักษร ส่ิงนี้เป็นตัวชวยยืนยันวาวรรณกรรมลายลักษณแ
บางเรื่องก็มีตนกําเนิดเริ่มตนมาจากวรรณกรรมมุขปาฐะ (สุกัญญา สุจฉายา , 2556: 1-3, 11-14)  
ผีถูกสงผานมาจากวรรณกรรมมุขปาฐะ กอนจะเริ่มปรับเปล่ียนรูปแบบการผลิตซ้ําท่ีหลากหลายตาม
ยุคสมัยของสังคม ไมวาจะเป็นเรื่องเลา ภาพเขียน หรือลายลักษณแอักษรเป็นตน  

ในอดีตผีถูกใชเป็นเครื่องมือในเรื่องของอํานาจในการควบคุมคนในเรื่องของตัวประเพณีและ
การดําเนินชีวิตประจําวันตาง ๆ แตเมื่อบริบทของผีเปล่ียนไป ผีถูกต้ังคําถามในท่ีสุดวามีอยูจริงหรือ
ใหม จึงเริ่มท่ีจะมีกระแสคนมาพิสูจนแวาจริง ๆ แลวผีคืออะไร ทําใหผีเริ่มเขาถึงไดกับผูคน ทําใหเกิด
หนังสือตางๆมากมายท่ีเขียนเกี่ยวกับเรื่องราวเหลานี้ บางก็เริ่มทําเป็นเรื่องขบขัน เป็นนิทานเพื่อความ
บันเทิงไมใชเพื่อความเช่ือทางศาสนาแตอยางใด  
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ในยุคอุตสาหกรรม ความรู ความเช่ือ ขอมูลส่ิงเหลานี้ลวนถูกเผยแพรผานส่ือมวลชน ไมวาจะ
เป็นรายการวิทยุ โทรทัศนแ หรืออินเทอรแเน็ต ทําใหส่ิงเหลานี้ทําใหขอมูลขาวสารและวิธี การเลา
กระจายไปหาผูคนไดงายขึ้น ความเช่ือก็เป็นหนึ่งในนั้น ท่ีทําใหสามารถเขาหาคนไดอยางท่ัวถึง ส่ิงท่ี
ตองกลาวยอมรับอยางหนึ่งคือ ส่ือมวลชนมีอํานาจในการผลิตสรางองคแความรูและผลิตซ้ําส่ิงตาง ๆ ท่ี
ส่ือนําเสนอออกมา (สมเกียรติ ต้ังนโม, 2549: 123-124) ตัวของส่ือมวลชนเองยังมีระบบท่ีนาสนใจคือ
เรื่องของการผลิตซ้ํา การผลิตซ้ําของส่ือมวลชนนั้นทําใหความเช่ือ แนวคิดตาง ๆ หรือวัฒนธรรมดํารง
อยูไดอีกดวย การผลิตซ้ําของส่ือมีหนาท่ีคือการสืบทอดทางวัฒนธรรม (กาญจนา แกวเทพ , 2545: 
214) ทําใหตัวของความเช่ือหรือผีถูกผลิตซ้ําในวิธีใหม รูปแบบใหมในท่ีนี้คือส่ือไมไดผลิตซ้ําวัฒนธรรม
เพื่อใหคงอยูส่ิงนี้เป็นเพียงแคผลประโยชนแท่ีตามมา แตผลประโยชนแหลักคือการนําเสนอขอมูล ส่ือมีไว
เพื่อขายขอมูลเหลานั้น โดยระบบทุนนิยมท่ีกํากับส่ือมวลชนเอาไว โดยนําเสนอเนื้อหาใหกับคนและได
เงินจากการขายความสนใจของคนดูเหลานั้นผานการโฆษณา โดยส่ิงนี้นับเป็นมูลคาและเม็ดเงินท่ี
สําคัญท่ีสุดในการสรางรายไดใหกับธุรกิจส่ือมวลชน ดังนั้นการสรางเนื้อหากระบวนการในการผลิตจึง
มีความนาสนใจท่ีเราจะตองไปศึกษาวาอะไรที่ทําใหผูชมหรือผูบริโภคเกิดการติดตามรายการหรือชอง
นั้นๆ 

ในชวงท่ีผานมาอุตสาหกรรมส่ือไดใหความสําคัญกับส่ือบันเทิงเป็นอยางมาก ส่ือบันเทิงนับได
วาเป็นหมวดหมู หรือประเภทส่ือท่ีมีผูรับชมสูงเป็นอันดับตน ๆ ของประเทศ ประเด็นท่ีมักจะพวงมา
กับการทํางานดานวิชาการของส่ือคือเรื่องกระบวนการกลายเป็นสินคา เมื่ อวัฒนธรรมใดถูกเอามา
นําเสนอผานส่ือ ความเขมขนของการกลายเป็นสินคาจะชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยรายการเลาเรื่องผีก็เป็น
รายการอีกรูปแบบหนึ่ง ท่ีไดนําเอาวัฒนธรรมความเช่ือเกี่ยวกับผี เอามาแชรแ หรือกระจายผานทาง
ชองทางส่ือมวลชน โดยความซับซอนของการกลายเป็นสินคาทางวัฒนธรรมของส่ือมวลชนก็คือระบบ
ทุนนิยมท่ีผูกเขามา เงินท่ีไดของส่ือมวลชนก็คือการขายขอมูลในการนําเสนอใหกับผูชม แตเม็ดเงินท่ี
ไดจะมาเป็นทางออมเพราะมาจากนายทุนท่ีตองการซื้อชองทางการนําเสนอสินคาจากการติดตามของ
ผูบริโภคนั้น ๆ ทําใหวัฒนธรรมเมื่อเขาสูกระบวนการผลิตส่ือ สามารถสรางรายไดและมีเม็ดเงินหมุน
อยูในนั้น ดังนั้นวัฒนธรรมท่ีเป็นขอมูลในการนําเสนอของส่ือยอมเป็นสินคาท่ีสรางรายไดใหกับ
รายการได รายการเลาเรื่องผีก็เชนกันจะใชในรูปแบบท่ีกลาวมาคือตองมีขอมูลในการนําเสนอคือเรื่อง
ผี และเมื่อผูติดตามจํานวนมากก็จะมีนายทุนมาสนับสนุนเรื่องเงินนั่นเอง 

โดยการเขามาของรายการเลาเรื่องผีเริ่มแรกในปี พ.ศ. 2535 กระแสการเลาเรื่องผีผานทาง
รายการวิทยุเกิดขึ้นจากรายการ THE SHOCK แตในตอนนั้น ออกอากาศครั้งแรก ซึ่งอยูในบริษัท 
Media Plus ในรายการ "Smile Radio" โดยใชช่ือชวงวา "Smile Shock" และเปล่ียนช่ือเป็น THE 
SHOCK โดยในปใจจุบันรายการนี้ก็ยังดําเนินอยู (จุดกําเนิดความหลอน , 2558, ออนไลนแ) ในชวงปี 
พ.ศ. 2538 รายการโทรทัศนแในประเทศไทยเริ่มมีการออกอากาศรายการบันเทิงท่ีเกี่ยวกับการเลาเรื่อง



3 
 

ผี รายการนั้นคือ ชมรมขนหัวลุก รายการนี้ออกอากาศครั้งแรกเมื่อ 17 กุมภาพันธแ พ.ศ. 2538 
ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศนแกองทัพบก (ยอนตํานาน 'ส่ือสยองขวัญ' ส่ันประสาท อดีตถึง
ปใจจุบัน, 2555, ออนไลนแ) หลังจากนั้นท้ังรายการโทรทัศนแและรายการวิทยุในประเทศไทยก็เริ่มมีการ
จัดธุรกิจรายการบันเทิงแนวนี้มากยิ่งขึ้น โดยจุดหลักของรายการนี้ก็คือเป็นศูนยแกลางในการเชิญชวน
ใหผูคน หรือใครก็ตามท่ีอยากจะแชรแประสบการณแ ความนากลัวเกี่ยวกับความเช่ือ ส่ิงล้ีลับ ถายทอด
ใหกับคนฟใงผานระบบส่ือสารมวลชนท้ังวิทยุและโทรทัศนแ จะนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับความเช่ือ เนน
เรื่องท่ีเกี่ยวของกับวิญญาณ หรือท่ีคนไทยชอบเรียกกันวาเรื่องผี โดยจุดหลักสําคัญของรายการเหลานี้
จะเชิญแขกรับเชิญ หรือคนเลาเรื่อง ฉะนั้นแลวเรื่องสวนใหญท่ีนํามาจึงเป็นเรื่องท่ีมาในรูปแบบเรื่อง
เลาประสบการณแตรงคือเป็นการเลาแบบปากเปลา  

ส่ิงสําคัญท่ีทําใหรายการประเภทนี้เกิดขึ้นเป็นจํานวนมากคือการเขามาของพื้นท่ีออนไลนแ
ในชวง ปี 2557 หรือท่ีเราเรียกกันวา YouTube Thailand (ไทยรัฐออนไลนแ, 2557, ออนไลนแ) ทําให
ทุกคนสามารถเป็นเจาของชองและทําส่ือเองไดโดยใชพื้นท่ีออนไลนแในการแสดงออก และไดรับเงิน
โดยท่ีไมตองทําเรื่องยุงยากผานตัวกลางตางประเทศ ในปี พ .ศ.2557 มีอีกชองท่ีถือกําเนิดและได
กระแสแรงจนเทียบเทากับ The Shock ไดเลย คือรายการ THE GHOST RADIO (ไทยรัฐออนไลนแ, 
2561, ออนไลนแ) การนําเสนอของรายการ the ghost ปฏิเสธไมไดเลยวาไดรับอิทธิพลจากรายการ 
the shock เพราะเกิดมาจากการแยกตัวของพิธีกรเกาจากรายการนั้น มาท้ังในรูปแบบการนําเสนอ 
เนื้อหา มาตรฐาน ลวนใกลเคียงกัน แตส่ิงสําคัญคือรายการนี้สามารถเจาะตลาดทางออนไลนแไดดีกวา 
the shock และหลังจากนั้นไมนานรายการ the shock ก็เริ่มทําการออกอากาศท้ังทางวิทยุและ
ออนไลนแไปพรอมกัน โดยในปใจจุบันทั้งสองรายการนี้ก็ยังมีอยู จุดนี้เองเป็นขอสังเกตท่ีทําใหเราเห็นวา
ชวงเวลานี้เป็นชวงท่ีสําคัญในการเกิดรายการเรื่องเลาสยองขวัญจากวิทยุและโทรทัศนแเริ่มเจาะตลาด
เขาสูโลกออนไลนแอยางจริงจัง  

ความนาสนใจของท้ังสองรายการคือการนําเสนอเรื่องราวของผีไทยตามท่ีไดกลาวเอาไว แตก็
มีความแปลกใหมของเนื้อหารายการท่ีคอยแทรกไมใหเกิดความเบื่อเชนกัน นั่นก็คือการนํา
ประสบการณแเป็นเรื่องผีญี่ปุุนมานําเสนอ  ตัวอยางในรายการ The shock มีเรื่องท่ีมีช่ือวา “เจอดีท่ี
โตเกียว” (The Shock ยอนยุค, ออนไลนแ : 2557) สวนในรายการ THE GHOST RADIO มีเรื่อง “คน
ไทยในตางแดน” (THE GHOST RADIO, ออนไลนแ, 2561) ส่ิงนี้เป็นเพียงตัวอยางท่ีสองรายการดังได
คัดเลือกนําเอาผีญี่ปุุนมานําเสนอตอผูชมผูบริโภคเพื่อเป็นการตัดบรรยากาศสรางความแปลกใหม
ใหกับเนื้อหาบาง และเป็นการยืนยันใหกับผูศึกษาวาจริง ๆ แลวในประเทศไทยมีการนําเสนอผีญี่ปุุน
มานานแลว แตรูปแบบการนําเสนออาจแตกตางไปบางในปใจจุบันเพราะเนื้อหาของสองตอนท่ีผูศึกษา
ยกมาจะเป็นประสบการณแโดยตรงจากผูเลาเองเลย นี่ยังไมไดนับถึงตัวภาพยนตรแหรือหนังสือเกี่ยวกับ
ผีญี่ปุุนที่มีการนําเสนอมากอนอีก เชนเรื่อง The Ring (1998) และ Ju-on (1998) ก็นับวาเป็นเรื่องท่ี
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คนไทยรูจักผีญี่ปุุนเพราะภาพยนตรแ 2 เรื่องนี้ แตถายอนกลับไปจริง ๆ แลวการติดตอระหวางไทยกับ
ญี่ปุุนนั้นมีมาต้ังแตตอนอยุธยาในสมัยสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชา จุดเริ่มตนของหมูบานญี่ปุุนมา
จากชุมชนเล็ก ๆ ของพอคาเรือสําเภาชาวญี่ปุุนซึ่งภายในหมูบานนั้นสันนิษฐานวามีชาวญี่ปุุนอยู 3 
กลุมดวยกัน คือ พอคา โรนิน หรือนักรบญี่ปุุนท่ีเขามาเป็นทหารอาสาญี่ปุุนในอยุธยา และชาวญี่ปุุนท่ี
นับถือศาสนาคริสตแ เดินทางออกจากญี่ปุุนเพื่อเสรีภาพในการนับถือศาสนา(MGR Online, ออนไลนแ, 
2558) ตัวหมูบานญี่ปุุนนั้นมีความเช่ือญี่ปุุนอยูอยางมากท้ังในเรื่องของตัวโทริอิหรือประตูศาลเจา และ
การทําหลุมศพดวยหินแบบญี่ปุุน แตก็ชวนเกิดคําถามท่ีวาทําไมท้ัง ๆ ท่ีเราติดตอกับญี่ปุุนมานานแต
ตัวความเช่ือญี่ปุุนกับเป็นเรื่องท่ีไกลตัว และกวาเราจะรับรูวัฒนธรรมของเขา ก็ใชเวลานานมาก กวา
จะรูตัวอีกทีวาผีญี่ปุุนเป็นอยางไรเราก็โดนภาพจําผีญี่ปุุนสมัยใหมท่ีภาพยนตรแนําเสนอเขาไปแลว 

ในปี พ.ศ.2561 บริษัท RUBSARB Production เจาของชอง RUBSARB ไดทํารายการเลา
เรื่องสยองขวัญออกมา ช่ือรายการคือ คืนพุธ มุดผาหม โดยมีคนดําเนินรายการหลักท้ังหมด 4 คน 
ไดแก คุณเจ คุณทีเค คุณวิทยแ และ คุณดอม (นามสมมติ) โดยผูดําเนินรายการจะเป็น คุณเจ เป็นหลัก 
โดยมีหนาท่ีในการพูดคุยกับผูชมและคอยอานการแสดงความคิดเห็นสด นอกจากนี้บางอยางท่ีผูชม
ถามมาก็จะเอาความคิดเห็นนั้นมาต้ังประเด็นและพูดคุยกับอีก 3 คนเพื่อสรางบรรยากาศใหดูนาฟใง
มากยิ่งขึ้น สวนคุณวิทยแก็สลับการดําเนินรายการและจะเลาเรื่องสยองขวัญท่ีทางบานสงเรื่องมา 
ในขณะท่ีคุณทีเคจะเป็นคนเลาเรื่องหลักของรายการนี้ ซึ่งรายการนี้จะทําการไลฟในชวง 3 ทุมไป
จนถึง เกือบ ๆ เท่ียงคืน ระยะเวลาเกือบ ๆ 3 ช่ัวโมงตอ 1 การออกอากาศ โดยรายการนี้ออกอากาศ
ครั้งแรกในแพลตฟอรแม Twitch ครั้งแรกเมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธแ 2561 และมีผูติดตาม 365,712 คน  
(คืนพุธมุดผาหม, ออนไลนแ, 2563)  

ในการด าเนินเนื้อเรื่องช่วงพักจากการเล่าเรื่องเป็นระยะเวลาประมาณหนึ่งช่ัวโมงจะมีการพัก 
เพื่อเปล่ียนบรรยากาศ หรือเป็นการให้นักเล่าไปพัก ก็จะมีรูปแบบอยู่ 2 กรณีคือ ค าถามทายใจ และ
การอ่านโดเนท ส่ิงเหล่านี้ส าคัญมากเพราะนอกจากจะเป็นการพักของทีมงานและผู้ชมแล้ว ยังเป็น
การสร้างปฏิสัมพันธ์จากทีมงานสู่ผู้ฟัง และจากผู้ฟังสู่ทีมงานด้วย จึงท าให้ความรู้สึกการจัดรายการนี้
เป็นไปในรูปแบบของ “กลุ่มเพื่อนท่ีแชร์เรื่องผีมาเล่ากันฟัง” (คุณเจ นามสมมติ, สัมภาษณแ, 15 
กรกฎาคม 2563)  

โดยเรื่องท่ีรายการนี้นําเสนอหลัก ๆ เลยคือเรื่องผีญี่ปุุน และเนนย้ําเสมอวาเรื่องเลาเหลานี้
นําเสนอในมุมมองของความบันเทิงลวน ๆ จุดเดนของรายการนี้คือรูปแบบของการ live streaming 
เลยทําใหเห็นขอแตกตางกับรายการผีในอดีตตรงท่ีวา จากการส่ือสารระหวางคนจัดรายการกับคนเลา
เรื่อง ส่ิงนี้เพิ่มผูรับชมไดอีกดวย ยอดเฉล่ียของการดูไลฟคืนพุธอยูท่ีประมาณ 2000-4000 คน (คืนพุธ 
มุดผาหม EP 98, ออนไลนแ: 2563) นอกจากนี้รายการนี้ไดรับกระแสนิยม ท่ีทําใหแฟน ๆ ชอง  
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RUBSARB production ใหลงคลิปยอนหลังบอย ๆ ทางทีมงานจึงตัดสินใจท่ีจะเปิดชองแยกใน 
YouTube และทําการอัปโหลดรายการยอนหลังลงไปในนั้น โดยยอดคนดูรวมอยูท่ี 16 ,826,949 วิว 
และมียอดติดตามถึง 1.02 แสนคน (เกี่ยวกับคืนพุธ มุดผาหม, 2563, ออนไลนแ)  

จากรูปแบบและเนื้อหาท่ีกลาวมาก็สรางความแปลกใหม และกลาวไดวารายการนี้นับไดวา
เป็นรายการเลาเรื่องผีของไทยท่ีนําเสนอเรื่องเลาผีญี่ปุุนเป็นอันดับแรก ๆ โดยเรื่องราวท่ีนํามาเลาใน
รายการนี้จะเป็นผีญี่ปุุน ความเป็นผีญี่ปุุนกลาวคือรายการนี้เนนเอาเรื่องเลาของสังคมวัฒนธรรมญี่ปุุน
มาเลาแทนท่ีจะเป็นการนําเอาสังคมวัฒนธรรมไทย อยางผีหรือวิญญาณไทยมาแตรายการนี้ไดหยิบ
เอาไมวาจะเป็นตํานาน พิธีกรรมตาง ๆ หรือแมแตเรื่องแปลก ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากญี่ปุุน ถึงแมวาการเอาผี
ญี่ปุุนมานําเสนอหรือขายจะมีมานานแลวในรูปแบบของหนังสือก็มี ภาพยนตรแก็มี แตยังไม เคยมีการ
เอาเรื่องผีหรือประสบการณแของคนญี่ปุุนท่ีเจอผีมาเลาแบบนี้ส่ิงนี้จึงเป็นอีกหนึ่งความนาสนใจของ
รายการ เรื่องราวเหลานี้ไดถูกรายการเอามานําเสนอใหกับผูรับชมเพื่อบริโภคถึงความแปลกใหมจน
กลายเป็นจุดสนใจตอผูชมหรือผูบริโภค ท่ีสินคารายการนี้สรางมีเอก ลักษณแของเนื้อหาท่ีรายการได
นําเสนอเอาไวเพื่อเอามาขายและสรางรายไดจากผูชม 

 เพราะในปใจจุบันรายไดจากการทําส่ือจะไดมาจากนายทุน ซึ่งเป็นการซื้อพื้นท่ีในการลง
โฆษณา แตในปใจจุบันส่ือออนไลนแทําใหเราไดเห็นถึงมิติรายไดและการเขามามีบทบาทของผูบริโภคกับ
ผูผลิตเป็นอยางมาก เพราะตัวผูบริโภคหรือผูรับชมสามารถท่ีจะสนับสนุนเงินไดโดยตรงใหกับทาง
รายการ “โดยการสนับสนุนจุดประสงค์หลักคือเราช่วยให้เงินเพื่อให้รายการนี้อยู่ต่อไป แต่เอาจริง  ๆ
การสนับสนุนจุดประสงค์หลักเลยคือการท่ีเราอยากคุยกับทางทีมงานระหว่างไลฟ์รายการอยู่” (คุณ
ตัน นามสมมติ, สัมภาษณแ, 15 สิงหาคม 2563) จากคําสัมภาษณแขางตนเป็นของคุณตัน คือผูชม
รายการคืนพุธมุดผาหมมา 2 ปี บทสัมภาษณแนี้เป็นความคิดเห็นเบ้ืองตนของผูบริโภคนาสนใจท่ีวาการ
เกิดขึ้นของชุมชนเสมือนทําใหเกิดการติดตอระหวางผูบริโภคกับผูผลิตรายการได งายขึ้น รวมถึง
ผูบริโภคสามารถซื้อเนื้อหาหรือสินคาท่ีผลิตออกมาผานการสนับสนุนบริจาคไดโดยตรงส่ิงนี้คือ
จุดประสงคแของการเกิดขึ้นในการสนับสนุน แตการสนับสนุนนอกจากจะเป็นการจายใหกับเนื้อหาแลว 
ยังมีจุดประสงคแอื่น ๆ อีกในเรื่องของการจายเพื่อใหชุมชนเสมือนก็คือรายการคงอยูอีกดวย 

ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นทําใหภาพท่ีเราเห็นวาเดิมส่ือมีหนาท่ีในการนําเสนอขอมูลและ
ไดรับเงินจากนายทุน แตตัวผูบริโภคในปใจจุบันสามารถใหเงินเองไดเลยในโลกชุมชนเสมือนของ  

Twitch ในตัวแพลตฟอรแมนี้สามารถทําเงินได 2 วิธีคือการโดเนท1 โดยการโดเนทนั้นจะมีหนวยท่ี

                                                             
1

 Donate คือ การแสดงการสนับสนุนพารแทเนอรแ ชอง รายการ บน Twitch เพ่ือการสนับสนุนและชวยใหขอความ
ของผูสงเดนชัดข้ึนในขณะถายทอดสด เราสามารถโดเนท ไดโดยพิมพแคําวา "cheer" ตามดวยหมายเลขจํานวน Bits 
ที่จะใช (ตัวอยาง cheer33 หรือ cheer255) 
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บริจาคเรียกวาบิท2อาจเรียกไดวาเป็นสกุลเงินของ Twitch โดยราคาของบิทจะอยูท่ี 42.65 บาทจะได 
100 บิท (twitch.tv, ออนไลนแ, 2563) ซึ่งการแลกเปล่ียนบิทก็จะมีความซับซอนถาเราแลกในปริมาณ
มาก ๆ ก็จะมีสวนลดทําใหมูลคาของหนวยเงินจะไมคอยคงท่ี ใครท่ีแลกจํานวนมาก ๆ ก็มีเฉล่ียแลว
อัตราก็จะถูกกวา 42.65/100 นั่นเอง โดยในรายการท่ีทําการศึกษามีคนท่ีโดเนทสะสมสูงสุดถึง 
304,711บิท (rubsarb, ออนไลนแ, 2563) เมื่อลองคิดเป็นเงินบาทตามอัตราก็จะไดประมาณ 120,000 
บาทซึ่งเป็นตัวเงินท่ีนับวาสูงมากและตองย้ําวาจากคนเพียงแคคนเดียว แตท้ังนี้ก็ตองขึ้นอยูกับบริบท
การแลกเปล่ียนแตก็คาดวายังไงก็หลักแสนแนนอน ในสวนท่ี 2 คือการสนับสนุนแบบรายเดือนคือจาย
ทีเดียวแบบเป็นเดือนอันนี้ขึ้นอยูกับวาทางผูผลิตหรือเจาของรายการจะต้ังราคาเอาไวเทาไรก็ได ส่ิงนี้
จึงเป็นรายไดรูปแบบใหมท่ีธุรกิจประเภทส่ือเกิดการขยายตัวอยางแพรหลายไมจําเป็นตองทุนหนา
อยางรายการทีวีก็สามารถสรางและผลิตรายการดวยตัวเองได สวนนี้จึงเป็นท่ีสําคัญอยางมากและตอบ
โจทยแในเรื่องการผลิตรายการอยางไรใหคนติดตาม นอกจากนี้การท่ีผูชมบริโภครายการเขาไปยอมท่ี
จะสนับสนุนเงินใหจริง ๆ แลวใหเพื่อสนับสนุนสินคาเพียงอยางเดียวก็ไมใช แตเงินท่ีสนับสนุนมีความ
ซับซอนในเรื่องของการสนับสนุนตัวเนื้อหาและการสรางตัวตนหรือซื้อพื้นท่ีในชุมชนเสมือนใหกับ
ตัวเองเหมือนกัน 

ทําใหส่ิงนี้นับเป็นชองทางใหมสําหรับธุรกิจออนไลนแดวยเนื่องจากรายไดท่ีหามาไดนั้นรวม
แลวจากรายการนี้คือ 3 ทาง อยางแรกมาจากโฆษณาเหมือนบริบทอุตสาหกรรมส่ือเกาหรือท่ีเราชอบ
เรียกกันวาส่ือกระแสหลัก ในขณะท่ีชองทางท่ี 2 และ 3 เหมือนกันคือไดจากผูบริโภคเพียงแตชองทาง
ท่ีสองจะเป็นการบริจาคเขาไปผานเงินตัวกลางท่ีทางโลกเสมือนสรางขึ้นโดยอิงจากเงินในโลกความ
เป็นจริง ในขณะท่ีบางคนไมอยากท่ีจะใชการโดเนทก็เลือกจายเป็นรายเดือนเลยก็มีเหมือนกัน หรือถา
ความเขมขนในการเป็นแฟนหรือติดตามมากกวานั้นก็ทําท้ัง 2 ชองทางในเวลาเดียวกัน ส่ิงนี้คือความ
นาสนใจของรายได ท่ีรายการคืนพุธมุดผาหมจะไดรับ เมื่อเงินท่ีไดมาจากกลุมคนตางกันทําใหความ
ซับซอนของจุดประสงคแการสนับสนุนก็ตางกันอีก 

ดังนั้นบริบทของการสนับสนุนจะแตกตางจากนายทุน โดยนายทุนจะซื้อพื้นท่ีในการโฆษณา 
แตผูบริโภคจะซื้อพื้นท่ีในการนําเสนอตัวตนในโลกเสมือนและก็เป็นการสนับสนุนและซื้อขอมูลเพื่อมา
บริโภคใหเกิดความบันเทิง ประเด็นนี้จึงเป็นเรื่องท่ีมีความซับซอนและไมเหมือนรูปแบบการซื้อขาย
ของธุรกิจส่ือแบบเดิมอีกตอไป ในจุดนี้เองจึงเป็นประเด็นท่ีทําใหผูศึกษาสนใจถึงอุตสาหกรรมของส่ือ
บันเทิงรายการเลาเรื่องผีบนโลกออนไลนแท่ีกําลังแพรหลายอยูในปใจจุบัน โดยใชรายการคืนวันพุธ มุด
ผ าห ม  เป็ น สนาม ในการ ศึกษา  และ ใช มุ มมองแนว คิดกระบวนการกลาย เป็น สินค า 

                                                             
2 Bits เป็นอิโมจิเคลื่อนไหวที่มีสีสันลวดลายแตกตางกันออกไป ซึ่งคุณสามารถซื้อไดและใช ไปโดเนทสนับสนุน
ผลงานรายการที่เราติดตามได 
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(Commoditization) และ แนวคิดชุมชนเสมือน (The Virtual Community) ในการศึกษาเรื่องนี้ 
เพื่อใหทราบถงึการกลายเป็นสินคาของผีญี่ปุุน และทําความเขาใจสังคมการบริโภคเรื่องผีของชุมชน
เสมือนดวยนั่นเอง 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา  

1. เพื่อศึกษาพัฒนาการของรายการเลาเรื่องผีในสังคมไทยต้ังแตปี พ .ศ.2435-ปใจจุบัน 
ในชองทางส่ือส่ิงพิมพแ รายการวิทยุ รายการโทรทัศนแ ภาพยนตรแ และในพื้นท่ี
อินเทอรแเน็ต 

2. เพื่อศึกษากระบวนการเปล่ียนวัฒนธรรมเป็นสินคา ในการเปล่ียนเรื่องผีญี่ปุุนมา
นําเสนอตอผูบริโภคของรายการคืนพุธ มุดผาหม 

3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการรวมกลุมและบริโภคเรื่องผีของชุมชนเสมือนในรายการคืน
พุธมุดผาหม 

สมมติฐานของการศึกษา  

 การผลิตส่ืออยูบนพื้นฐานของอุตสาหกรรมวัฒนธรรม ทุกส่ิงท่ีสามารถทํากําไรไดจะนํามาขาย 
เชนในกรณีนี้ก็นําเอาผี ส่ิงล้ีลับ ความกลัวเอามานําเสนอตอผูชม การกอเกิดของพื้นท่ีออนไลนแเอื้อตอ
การเกิดธุรกิจส่ือไดงายขึ้นใคร ๆ ก็สามารถนําเสนอและขายวัฒนธรรมไดท้ังส้ิน ในสวนของผูบริโภค
ปใจจัยสําคัญในการบริโภคหรือรับชมส่ือประเภทนี้คือมุมมองเรื่องความเช่ือและความกลัว จน
กลายเป็นงานอดิเรกและมีความช่ืนชอบในการบริโภคส่ิงนี้ และเนื้อหาประเภทนี้ไดทําการผลิตซ้ํา
ความกลัวของความสยองขวัญ ส่ิงล้ีลับ ความเช่ือ ใหยังคงมีอยูในตัวผูบริโภค และสังคม แตจะถูก
นําเสนอในรูปแบบของความบันเทิงนั่นเอง ในสวนของชุมชนเสมือนในดานของผูผลิตถูกใชเป็นพื้นท่ี
ในการกระจายเนื้อหาสินคาตาง ๆ เพื่อเขาถึงผูบริโภคในรูปแบบของการ live streaming  ในดาน
ของผูบริโภคนั้นการบริโภคภายใตชุมชนเสมือนชวยเพิ่มความรูสึกในการบริโภคมากขึ้นจากผูบริโภคท่ี
มีความชอบใกลเคียงกันและสามารถส่ือสารกับผูบริโภคท่ีชมดวยกันในขณะนั้นไดทันที นอกจากนี้
ชุมชนเสมือนยังสําคัญกับผูบริโภคในการบริโภคสินคา และใชในการสรางความสัมพันธแกับท้ังผูผลิต
เองและผูรับชมดวยกันไดดวย 
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ขอบเขตของการศึกษา  

ด้านเนื้อหา 

ในงานช้ินนี้จะทําการศึกษาเกี่ยวกับความเป็นมาของรายการบันเทิงประเภทเลาเรื่องสยอง
ขวัญในประเทศไทยต้ังแตชวงปี พ.ศ.2435 จนถึงปใจจุบัน เพราะเป็นชวงแรกท่ีเริ่มจัดรายการเลาเรื่อง
สยองขวัญผานระบบวิทยุ และเริ่มมีผูคนเขาถึงไดหลากหลายและมากยิ่งขึ้น โดยชวงเวลาดังกลาวจะ
ชวยใหทราบถึงการขยายตัวของรายการประเภทนี้ ท้ังในวิทยุ โทรทัศนแ และพื้นท่ีออนไลนแ นอกจากนี้
ยังศึกษาการตัดสินใจในการเลือกบริโภครายการคืนพุธมุดผาหม รวมถึงการรวบรวมขอมูลของผูผลิต
ในการผลิตเนื้อหาเพื่อมานําเสนอตอผูบริโภค และแนวคิดของผูบริโภคท่ีมีตอการบริโภครายการเลา
เรื่องผี   โดยใชแนวคิดเรื่องกระบวนการกลายเป็นสินคา (Commoditization) และ แนวคิดชุมชน
เสมือน (The Virtual Community)  ในการวิเคราะหแประเด็นนี้ 

ด้านพื้นที่ 

การศึกษาแบงออกเป็น 2 พื้นท่ีไดแกพื้นท่ีกายภาพคือการลงพื้นท่ีเก็บขอมูลจากการ
สัมภาษณแอยางไมเป็นทางการของผูบริโภครายการคืนพุธมุดผาหม โดยเป็นกลุมตัวอยางท่ีผูศึกษา
กําหนด บริเวณท่ีผูศึกษาไดนัดหมายสัมภาษณแกับกลุมตัวอยางเชนหางสรรพสินคา นอกจากนี้ยังมีการ
สัมภาษณแทางทีมงาน Rubsarb Production ในการจัดรายการคืนพุธมุดผาหม ท่ีสตูดิโอ RUBSARB 
Production และทําการสังเกตการณแแบบไมมีสวนรวมในการจัดรายการสดในคืนท่ี 99 และในพื้นท่ี
อินเทอรแเน็ตผูศึกษายังไดสังเกตการณแแบบมีและไมมีสวนรวมในแพลตฟอรแม Twitch และ 
Facebook FanPage : GGTKcastation 

ระเบียบวิธีการวิจัย  

การศึกษาครั้งนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อใหไดขอมูลเชิง
ลึกท่ีเกี่ยวของกับ ประเด็นท่ีศึกษาท้ังขอมูลปฐมภูมิและขอมูลทุติยภูมิ โดยการเก็บขอมูลสําหรับ
วิเคราะหแและสรุปผลการศึกษา ดวยการสัมภาษณแอยางไมเป็นทางการและการสังเกตการณแอยางไมมี
สวนรวมบนพื้นท่ีออนไลนแ ประกอบกับการคนควาเอกสาร หนังสือวารสาร บทความ งานวิจัย และส่ือ
ออนไลนแท่ีเกี่ยวของ โดยมีขอมูลท้ังส้ิน 2 ประเภท คือ ขอมูลทุติยภูมิ และขอมูลปฐมภูมิ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
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1.ข้อมูลทุติยภูมิ  

รวบรวมเอกสารการคนควาเอกสาร หนังสือ บทความ งานวิจัยและส่ือออนไลนแท่ีเกี่ยวของกับ
พัฒนาการของรายการเลาเรื่องผี พัฒนาการของการนําเสนอในรูปแบบ Live  streaming โดยผู
ศึกษาเลือกใชกรอบแนวคิดเกี่ยวกับ แนวคิดกระบวนการกลายเป็นสินคา (Commoditization) และ 
แนวคิดชุมชนเสมือน (The Virtual Community)  ในการศึกษาแนวคิดของผูผลิตและการตัดสินใจ
ของผูบริโภคในการเลือกบริโภคคืนพุธมุดผาหม  

2.ข้อมูลปฐมภูมิ 

เก็บขอมูลโดยการลงพื้นท่ีภาคสนามผูศึกษาเลือกใชแบบสอบถามออนไลนแจากกลุมผูบริโภค
รายการคืนพุธมุดผาหม โดยใชวิธีเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง  (Purposive Sampling) จาก 
FanPage Facebook : GGTKcastation (GeorGie TonKla castation)  สาเหตุท่ีเลือกกลุมศึกษานี้
เพราะรายการคืนพุธมุดผาหมอยูภายใตสังกัดของชอง RUBSARB Production ทําใหผูบริโภคสวน
ใหญมาจากแฟนคลับของชองนี้ท้ังส้ิน โดยทางทีมงาน RUBSARB Production ในทาง Facebook มี
แฟนเพจท่ีเป็นชองทางติดตอกับผูบริโภคในการกระจายขาวสารทางชองทางนี้มากท่ีสุด จึงทําการ
เลือกแฟนเพจช่ือวา GGTKcastation เป็นสนามในการประชาสัมพันธแแบบสอบถามและคัดเลือกกลุม
ตัวอยางท่ีจะสัมภาษณแอีกครั้ง เมื่อหลังจากไดรับขอมูลจากแบบสอบถามทางออนไลนแครบแลวก็จะ
เลือกผูบริโภคในการนัดสัมภาษณแเป็นรายบุคคลในพื้นท่ีกายภาพในจํานวน 14 คน โดยแยกเป็นผูผลิต 
4 คน และผูบริโภค 10 คน ดวยวิธีการสัมภาษณแแบบรายบุคคลแบบเป็นทางการ และใชวิธีเลือกกลุม
ตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใชเครื่องมือคือแบบสอบถามและเงื่อนไขในการคัด
เกณฑแกลุมผูบริโภคคือ ตองติดตามรายการคืนพุธมุดผาหมไมตํ่ากวา 1 ปี รับชมชองทางไลฟสดเป็น
หลัก มีทําการโดเนทไมตํ่ากวา 100 Bit/เดือนใหกับรายการนี้ มีการยินยอมใหสัมภาษณแสวนบุคคล 
และอยูอาศัยอยูในเขตกรุงเทพ เป็นเกณฑแในการคัดเลือก โดยชองทางในการแจกจายแบบสอบถาม
คือทาง FanPage Facebook : GGTKcastation นอกจากนี้ในสวนของผูผลิตจะทําการสัมภาษณแ
สวนบุคคล โดยการนัดมาสัมภาษณแเพื่อถามขอมูลเชนเดียวกันโดยมีท้ังหมด 4 คน ไดแก คุณเจ คุณ
ดอม คุณทีเค และคุณวิทยแ (นามสมมติ) โดยท้ัง 4 คนคือทีมงานหลักในการดูแลและควบคุมเนื้อหา
การนําเสนอของรายการนี้  

นอกจากนี้ยังเก็บขอมูลจากการสังเกตการณแอยางไมมีสวนรวมของผูผลิตและผูบริโภครายการคืนพุธ
มุดผาหม โดยแบงเป็น 

1. พื้นท่ีกายภาพ จะเป็นการเก็บขอมูลไดใชวิธีการสังเกตการณแอยางไมมีสวนรวมใน
การดูเบื้องหลังการถายทําในตอนท่ี 99 ท่ีสตูดิโอ RUBSARB Production ในวันท่ี 
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15 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เวลา 17.00 – 23.00 น. และสัมภาษณแทีมงานท้ัง 4 คน
ดวย เพื่อดูกระบวนการในการถายทําและนําเสนอตอผูบริโภค รวมถึงการสัมภาษณแ
เพื่อท่ีจะทราบแนวคิด และจุดประสงคแในการนําเอาเรื่องราวผีญี่ปุุนมาเสนอตอ
ผูบริโภค 

2. พื้นท่ีอินเทอรแเน็ต ผูศึกษาเก็บขอมูลจากแพลตฟอรแม twitch ซึ่งเป็นแพลตฟอรแม 
ไลฟสตรีมของรายการคืนพุธมุดผาหม ชอง RUBSARB และการสังเกตการณแอยางไม
มีสวนรวม จะเป็นเพียงการรับชมไลฟสตรีมเพียงอยางเดียว ไมมีการพูดคุย โดยเวลา
ในการลงสนามคือทุกวันพุธเวลา 21.00 – 00.00 น. เพื่อคอยสังเกตปฏิสัมพันธแ
ระหวางผูบริโภคกับผูบริโภค และผูบริโภคกับผูผลิต พฤติกรรมในการเสพหรือ
บริโภคส่ือ การใชพื้นท่ีชุมชนเสมือนของกลุมตัวอยางท้ัง 10 คน รวมถึงคลิปวีดีโอ
ยอนหลังในการถายทอดสดเพื่อนํามาใชเป็นขอมูลอีกดวย 

โดยในการเก็บขอมูลใชเครื่องมือดังนี้ 

1) คําถามในการสัมภาษณแครอบคลุมประเด็นเกี่ยวกับสาเหตุการบริโภครายการคืนพุธ
มุดผาหม  

2) สมุดบันทึก สําหรับบันทึกคําสัมภาษณแของผูใหขอมูล 

3) โทรศัพทแมือถือ สําหรับบันทึกภาพและเสียง 

สถานที่ในการศึกษา    

พื้นที่กายภาพ 

สตูดิโอ RUBSARB Production ซอย นวมินทรแ 14 แยก 11 แขวง คลองจ่ัน เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 10240 

เซ็นทรัล พระราม 9 

Century Plaza สุขุมวิท ออนนุช 

คาเฟุอเมซอน ทาน้ํานนทบุรี 

พื้นที่ออนไลน์  

FanPage Facebook : GGTKcastation 
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Twitch : Rubsarb 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ทําใหเขาใจถึงพัฒนาการรายการบันเทิงประเภทเรื่ องเลาผีต้ังแตปี พ.ศ.2530 – 
ปใจจุบัน ในชองทางวิทยุ โทรทัศนแ และบนโลกออนไลนแ 

2. ทําใหทราบถึงกระบวนการกลายเป็นสินคาทางวัฒนธรรมของเรื่องเลาผีญี่ปุุน ในการ
หารายไดในธุรกิจส่ือบันเทิงบนโลกออนไลนแ 

3. ทําใหทราบถึงวัฒนธรรมในการรวมกลุมและบริโภคเรื่องผีในชุมชนเสมือนของ
ผูบริโภครายการคืนพุธมุดผาหม 

ระยะเวลาและแผนการด าเนินงาน  

 การศึกษาเริ่มต้ังแตเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ.2564  รวมระยะเวลา
ท้ังส้ิน 10 เดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

กรกฎาคม 2563 - สิงหาคม 2563 ศึกษาและรวบรวมขอมูลจากเอกสาร หนังสือ 
วารสาร บทความวิชาการ และงานวิจัยท่ี 
เกี่ยวของ 
กําหนดขอบเขตการศึกษา/ระยะเวลาการ 
ดําเนินงาน/วัตถุประสงคแ/ต้ังสมมติฐาน 
การศึกษา/กําหนดแนวคิดทฤษฏีและประโยชนแ 
ของงานวิจัย 

สิงหาคม 2563 - มกราคม 2564 เก็บขอมูลภาคสนามโดยการสัมภาษณแเชิงลึก 
อยางไมเป็นทางการ รวมถึงการสังเกตการณแ 
อยางมีสวนรวม 

มกราคม 2564 - มีนาคม 2564 นําขอมูลท่ีไดจากการรวบรวมท้ัง 2 สวนมา 
สังเคราะหแขอมูลและตีความ 

มีนาคม 2564 – เมษายน 2564 วิเคราะหแและสรุปผลการศึกษา 
 

ตารางท่ี 1 ระยะเวลาและแผนการดําเนินงาน 
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นิยามศัพท์ 

1. คืนพุธ มุดผ้าห่ม หมายถึง รายการเรื่องเลาเรื่องผีญี่ปุุนที่นําเสนอถึง เรื่องล้ีลับ ตํานาน ความ
นากลัวในรูปแบบเรื่องเลาวัฒนธรรมญี่ปุุนใหกับผูชม โดยรายการนี้เป็นสวนหนึ่งของชอง 
RUBSARB production ผานแพลตฟอรแมในพื้นท่ีอินเทอรแเน็ต 

2. Twitch คือ แพลตฟอรแมถายทอดสดการเลนเกมและการแขงขัน e-sports ท่ีไดรับความ 
นิยมในกลุมวัยรุน ซึ่งเดิมทีนั้น Twitch เริ่มจากการเป็นหมวดหนึ่งในเว็บไซตแ Jutin.tv ท่ี
กอตั้งขึ้นในสหรัฐอเมริกามาต้ังแตปี 2550 กอนจะแยกออกมาเป็นชองหลัก เป็นแพลตฟอรแม
ท่ีมีฟใงกแชันมากมาย 
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บทท่ี 2 

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 ในบทท่ี 2 ของงานวิจัยเรื่อง “กระบวนการกลายเป็นสินคาของผีญี่ปุุน และการใชพื้นท่ีชุมชน
เสมือนในการบริโภค กรณีศึกษา : รายการคืนพุธมุดผาหม” ช้ินนี้ผูศึกษาไดรวบรวมแนวคิดและ
เอกสารการวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา โดยผูศึกษาจะแบงเนื้อหา 3 สวนดังนี้ 

1. แนวคิดกระบวนการกลายเป็นสินคา (Commoditization) 
2. แนวคิดชุมชนเสมือน (The Virtual Community) 
3. เอกสารและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

1.แนวคิดกระบวนการกลายเป็นสินค้า (Commoditization) 

การเอาวัตถุดิบมาผานกระบวนการแลวสงออกก็จะกลายเป็นสินคาได คาดวาความหมายอัน
ลาสุดท่ียกมาจะใกลเคียงกับสินคาในยุคปใจจุบันมากท่ีสุด ภายใตความเป็นทุนนิยมในยุคปใจจุบัน 
สินคาไมไดผลิตเพื่อมูลคาการใชสอยเพียงอยางเดียว หากแตในปใจจุบันนี้การแปรรูปสินคาจะตองให
ไดมากกวานั้น ผานการใสความหมายคุณคาและมาตรฐาน พรอมท้ังเทคโนโลยีการผลิตซ้ํา ในโลกทุน
นิยมนี้ไมไดจํากัดเพียงแควัตถุทางกายภาพอยางเดียว หากแตนามธรรม วัฒนธรรมต าง ๆ ลวน
สามารถทําใหเป็นสินคาไดท้ังส้ิน และใชนําเสนอเพื่อขายใหกับผูคนในสังคมปใจจุบันนี้ได (ขวัญหทัย 
เจริญไมตรีมิตร, 2543: 21) 

สินคาทางวัฒนธรรมนั้นจะตองมีนัยทางวัฒนธรรมใสเขาไป เชนระบบความเช่ือ ความศรัทธา 
ศาสนา คานิยม บรรทัดฐาน ศิลปวัฒนธรรม เป็นตน (รังสรรคแ ธนพรพันธุแ, 2546: 35) ธีโอดอรแ อดอรแ
โนและ แม็กซแ ฮอรแกไฮเมอรแ เป็นหนึ่งในบรรดานักคิดคนสําคัญของสํานักแฟรงคแเฟิรแท (Frankfurt 
school) ท่ีไดรวมกันพัฒนาแนวคิดอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและกระบวนการกลายเป็นสินคาของ
สหรัฐอเมริกา ในชวงปี ค.ศ. 1940 ซึ่งมีลักษณะเดนคือ มีผูผลิตนอยรายและกึ่งผูกขาด มีแนวคิดการ
ผลิตขายจํานวนมากโดยมีส่ือมวลชน เชน ส่ิงพิมพแ ภาพยนตรแ วิทยุ เป็นกลไกสําคัญในการเสนอขาย
สินคาวัฒนธรรม คุณลักษณะสําคัญของสินคาวัฒนธรรมท่ีถูกผลิตขึ้นมาจะมีลักษณะเหมือนกันหมด 
จนทําใหผูบริโภคมีความตองการเหมือนกัน (นันทวัฒนแ ฉัตรอุทัย, 2549: 98) ขอสําคัญของแนวคิดนี้
คือการศึกษาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมจะเป็นการวิพากษแเพื่อสะทอนใหเห็นถึงประชาชนท่ีอยูภายใต
การตลาด และแนวคิดนี้ยังชวยปรับโครงสรางสังคมไดอีกดวย ในทัศนะของอดอรแโน มีความนาสนใจ
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ในการศึกษาการจัดรายการวิทยุ โดยในงานของเขาไดอธิบายถึงกระบวนการกลายเป็นสินคาของเพลง
ท่ีถูกทําโดยรายการวิทยุ โดยทุกอยางท่ีเป็นสินคาตองสามารถแพรกระจายได การกระจายของสินคา
นั้นไดผานตัวกลางคือวิทยุ วิทยุจึงเป็นส่ือสําคัญในการเปล่ียนเพลงใหกลายเป็นสินคา และลดขั้นจาก
การเป็น “เพลงจริงจัง” ไปสู “เพลงนิยม” (Robert W.Witkin, 2002: 116-118) โดยเทคโนโลยี
สําคัญอยางมากในการผลิตซ้ําและเขามามีบทบาทตอชีวิตของมนุษยแเองดวยเชนกัน โดยเปูาหมาย
หลักของการผลิตซ้ําคือการทําใหเป็นอุตสาหกรรมดังท่ีจะไดเห็นกันท่ัวไปของอุตสาหกรรมความ
บันเทิง ท่ีมีท้ังภาพยนตรแ เพลง โทรทัศนแ และนิตยสารตาง ๆ ความนาสนใจของส่ิงเหลานี้คือสามารถ
ขยายอุตสาหกรรมความบันเทิงใหกลายเป็นวัฒนธรรมท่ีเขาถึงผูคนได ดังนั้นในทัศนะของ อดอรแโน 
และ ฮอรแกไฮเมอรแ อุตสาหกรรมเป็นส่ิงท่ีลอลวงมนุษยแใหเขาไปสูภายใตความเป็นทุนนิยมท่ีลึกซึ้งขึ้นๆ
ไป (ชินวร ฟูาดิษฐี, 2550: 12-16) 

สังคมภายใตระบบทุนนิยมนี้ไดสูญเสียความสามารถท่ีจะหลอเล้ียงความมีเสรีภาพอันแทจริง
และความเป็นปใจเจกบุคคล เนื่องมาจากกระบวนการผลิตผลงานทางวัฒนธรรมนั้นไดเคล่ือนยายจาก
เวทีศิลปะที่ตองอาศัยความพยายามจากศิลปินท่ีสรางสรรคแผลงานโดยไมคํานึงถึงการลงทุน การขาย
และการเก็งกําไร มาสูเวทีอุตสาหกรรมท่ีใชหลักการของทุนนิยมอุตสาหกรรมซึ่งเนนเรื่องของผลกําไร
และการลงทุนเป็นหลัก (กาญจนา แกวเทพ, 2549: 51) ส่ิงนี้ก็เป็นตัวอยางท่ีดีวาคุณคาของวัฒนธรรม
สามารถวัดไดดวยเงินตราผานระบบอุตสาหกรรม ส่ิงนี้เป็นส่ิงท่ีพิสูจนแวาสังคมไดแปรรูปใหวัฒนธรรม
เป็นสินคา เพื่อใหเขากับระบบทุนนิยม 

อดอรแโน และฮอรแก ไฮเมอรแเสนอวา วัฒนธรรมประเพณี ศิลปะ การรองรําทําเพลง ตลอดจน 
มหรสพตาง ๆ ท่ีแพรหลายในปใจจุบันไมไดเป็นผลผลิตของมวลชนเอง ตรงกันขามคือเป็นสินคาชนิด 
หนึ่งในอุตสาหกรรมบันเทิงและการทองเท่ียว ท่ีถูกผลิตขึ้นโดยนายทุนนักอุตสาหกรรมและสงกลับมา
ขายใหกับมวลชน มวลชนจึงเป็นเพียงผูรับไมใชผูสรางวัฒนธรรม อยางในกรณีของผีถึงแมวาเรื่องผีจะ
เกิดขึ้นกับตัวผูคนหรือมวลชน แตเรื่องผีท่ีเขาไปในกระบวนการของรายการบันเทิงไดสรางมาตรฐาน
การผลิตขึ้นมา และทําใหเป็นอุตสาหกรรมมากขึ้นไปอีก ไมวาจะเป็นหลักเกณฑแในการคัดเลือกเรื่อง 
การตัด การคัดใหเหมาะสมกับรสนิยมผูฟใง ดังนั้นควรจะเรียกส่ิงเหลานี้วา อุตสาหกรรมวัฒนธรรม 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อกระบวนการผลิตสินคาทางวัฒนธรรมมีลักษณะเหมือน การผลิตสินคา
อุตสาหกรรมชนิดอื่น ๆ ท่ีมีการผลิตสินคาจากระบบสายพาน (นันทวัฒนแ ฉัตรอุทัย, 2549: 83) โดยมี
ขั้นตอนการผลิตคือ   

1. กระบวนการทําใหเป็นสินคา เป็นขั้นของการสรางมูลคาและความหมายใหกับสินคา
ในทองตลาด   
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2. กระบวนการทําใหเป็นมาตรฐาน เป็นการทําใหสินคามีมาตรฐานเดียวกันภายใต 
กระบวนการผลิต เพื่อใหผูบริโภคเกิดการยอมรับและวางใจในสินคา   

3. การผลิตจํานวนมาก เป็นการผลิตภายใตระบบทุนนิยมอุตสาหกรรมท่ีเนนผลิตสินคา
ในปริมาณมากเพื่อท่ีจะสามารถตอบสนองตอความตองการของทองตลาด   

4. การผลิตซ้ํา เป็นขั้นของการตอกย้ําภาพลักษณแหรือความหมายของสินคาผานทางส่ือ 
โฆษณาและเทคโนโลยีตาง ๆ เพื่อกระตุนใหผูบริโภคเกิดการยอมรับในความหมายท่ี
ถูกสรางขึ้นจน ตองการสินคาเหลานั้นมาไวในครอบครอง (เพิ่งอาง, 2549: 83)  

ในสวนของขอท่ี 2 การทําใหเกิดมาตรฐาน ตัวของมาตรฐานในท่ีนี้คือมาตรฐานของการผลิต  
เมื่อเทียบระหวางตัวผีและเพลงแลวมีขอแตกตางกันหลายจุด เชนตัวผีคนจะชอบเรื่องแปลกใหม แต
เพลงสามารถฟใงซ้ํา ๆ ได แตเมื่อเทียบจริง ๆ แลว ถาเราดูถึงกระบวนการผลิต ถาเรื่องเลาผีไมมีความ
เป็นมาตรฐานจะเกิดส่ิงท่ีเรียกวาหมวดหมูของเรื่องไดอยางไร หรือตัวผูผลิตหรือกลุมนายทุนก็จะมีการ
จัดอันดับหรือรวมเรื่องความนากลัวเอาไว ส่ิงเหลานี้คือมาตรฐาน ซึ่งเหมือนกับตัวเพลงท่ีตัวอดอรแโน
เคยศึกษาเอาไว ดวยทัศนะนี้การใชแนวคิดกระบวนการกลายเป็นสินคาของอดอรแโนจะชวยใหเขาใจ
ถึงระบบอุตสาหกรรมส่ือบันเทิงของรายการเลาเรื่องผีในการผลิตส่ือและนําเอามาขายไดมากขึ้น 

ดวยขั้นตอนการผลิตท่ีมีลักษณะของการพยายามทําใหเป็นมาตรฐานเดียวกันและมีการสราง 
ภาพลักษณแใหกับตัวสินคาผานทางส่ือและเทคโนโลยีตาง ๆ ทําใหสินคาท่ีถูกผลิตขึ้นภายใตตรรกะของ 
ระบบทุนนิยมมีลักษณะท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน และเป็นการผลิตขึ้นเพื่อตอบสนองตองความตองการ 
ของมวลชนเป็นหลัก อดอรแโนกลาววาลักษณะเชนนี้ไดทําใหคุณคาบางอยางในวัฒนธรรมหรือตัว 
สินคาถูกทลายลงจนไมหลงเหลือความเป็นเอกลักษณะเฉพาะตัว นอกจากสินคาวัฒนธรรมจะถูกผลิต 
ออกมาเหมือน ๆ กันแลว สินคาทางวัฒนธรรมท้ังหลายตางมีคุณลักษณะรวมกันคือ การเป็นลูกผสม 
ระหวาง ศิลปวัฒนธรรม กับความบันเทิงหยอนใจ ดังนั้นสําหรับอดอรแโน อุตสาหกรรมวัฒนธรรมจึง 
เป็นกระบวนการสรางสินคาเพื่อความบันเทิง สินคาทางวัฒนธรรมท่ีถูกผลิตขึ้นจึงมีสาระสําคัญคือ 
ความบันเทิงเป็นหลัก (Theodor W. Adorno and Max Horkeimer, 1986: 123, อางถึงใน 
นันทวัฒนแ ฉัตรอุทัย, 2549: 102)    

จากแนวคิดทฤษฎีการกลายเป็นสินคาของธีโอดอรแ อดอรแโนและ แม็กซแ ฮอรแกไฮเมอรแ 
ดังกลาวขางตน ผูศึกษาสามารถนํามาใชเป็นแนวคิดทฤษฎีเพื่อนําไปสูการวิเคราะหแขั้นตอนการ 
กลายเป็นสินคาของเรื่องผี ส่ิงล้ีลับ ความนากลัว ผานรายการบันเทิง โดยจะหยิบยกมาเฉพาะประเด็น
ของการทําใหกลายเป็นสินคา การผลิตซ้ํา การทําใหเป็นมาตรฐาน และการผลิตเป็นจํานวนมากเขามา
อธิบายเป็นกรอบแนวคิดในการมองรูปแบบการผลิตผีญี่ปุุนสูความบันเทิงในรายการเลาเรื่องผีบนโลก



16 
 

ออนไลนแเพื่อใหเห็นการผลิตเป็นอุตสาหกรรมอยางเต็มรูปแบบ ทําใหเห็นถึงพัฒนาการกอตัวของการ
กลายเป็นสินคาของวัฒนธรรม จากความเช่ือมาสูความบันเทิงในรูปแบบของเรื่องเลา และมีมูลคาทาง
เศรษฐกิจอีกดวยในรูปแบบของสินคานามธรรม แตเมื่อรูปแบบสังคมเริ่มพัฒนาระบบอุตสาหกรรม
ไมไดแฝงตัวอยูกับพื้นท่ีกายภาพหรือชุมชนจริง ๆ เทานั้น แตโลกออนไลนแหรือชุมชนเสมือนเองก็มี
ความใกลเคียงกับออฟไลนแดังนั้นแนวคิดชุมชนเสมือนท่ีจะนําเสนอตอไปนี้จะชวยใหมุมมองใน
การศึกษางานชัดเจนยิ่งขึ้นในการบริโภคส่ือของผูรับชม 

2.แนวคิดชุมชนเสมือน (The Virtual Community) 

ในสวนของแนวคิด The Virtual Community หรือชุมชนเสมือนเป็นแนวคิดท่ีวาดวยเรื่อง 
การรวมตัวกันของคนกลุมตาง ๆ ผานเครือขายอินเทอรแเน็ต และคอมพิวเตอรแ เพื่อแลกเปล่ียนขอมูล 
ความคิดเห็น การติดตอธุรกิจ การระดมความคิด การหาเพื่อน การเลนเกม และการชวยเหลือซึ่งกัน
และกัน ผานการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในประเด็นตาง ๆ โดยไมจํากัดเวลาและสถานท่ี 
จนกระท่ังพัฒนาความสัมพันธแระหวางสมาชิก ท้ังแบบสวนตัวและสวนรวม ซึ่งความสัมพันธแจะเกิดขึ้น
ไดก็ตอเมื่อสมาชิกในกลุมนั้นมีมากพอในระดับหนึ่ง (Howard Rheingold, 1993 อางถึงใน ธนา 
ธุระกิจ, 2560: 5) 

ไซเบอรแสเปซ (cyberspace) จึงเป็นทําเลท่ีต้ังทางอิเล็กทรอนิกสแ ท่ีผูคนสามารถผานเขา 
ออก โดยไมตองพบปะกันจริงทางกายภาพ เป็นพื้นท่ีเปิดกวางใหปใจเจกบุคคลไดมีการเช่ือมโยงกับโลก
มากยิ่งขึ้น ทําใหผูคนสามารถทําการส่ือสารกันได และมีชองทางการเขาถึงแหลงขอมูลท่ีหลากหลาย
มากขึ้น รวมถึงทําใหเกิดการส่ือสารแบบรวมกลุมของคนท่ีไมเคยเห็นหนาคาตากันมากอน เพื่อ
แลกเปล่ียนความคิดเห็น กลายเป็นกลุมชุมชน รูปแบบใหม ท่ีเ รียกวา ชุมชนเสมือน (Virtual 
Communities) นอกจากนั้นเทคโนโลยีสารสนเทศยังกระตุนใหเกิดปฏิสัมพันธแระหวางผูคนแบบ
ใกลชิดและรวดเร็ว สงผลใหเกิดการสรางวัฒนธรรมขามชาติ วัฒนธรรมไรพรมแดน หรือแมกระท่ัง
วัฒนธรรมโลก ซึ่งภายใตวัฒนธรรมดังกลาวนี้ ผูคนจะมีวิถีการดําเนินชีวิตท่ีคลายคลึงกัน (พรรณ
พิลาศ กุลดิลก, 2560: 61-62) 

ชุมชนเสมือนจริง จึงหมายถึงกลุมของบุคคลหลาย ๆ คนท่ีมารวมตัวกัน มีปฏิสัมพันธแซึ่งกัน
และกัน มีการรวมกันแสดงความคิดเห็น และแลกเปล่ียนขอมูลประเด็นหนึ่ง ๆ มีระบบการส่ือสารผาน
เทคโนโลยีเป็นส่ือกลางชวยสนับสนุนการยอมรับกฎเกณฑแบรรทัดฐานท่ีถูกสรางขึ้นมาใหม รวมกัน 
(จตุรวิทย ทองเมือง, 2551: 23) นอกจากนี้ Kollock และ Smith ยังอธิบายวาพื้นท่ี ไซเบอรแสเปซคือ
บานของคนจํานวนมากท่ีมาพบกัน เพื่อแลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร พูดคุย ถกเถียง  เลนเกมและทํา
ธุรกิจ ซึ่งสมาชิกในชุมชนบนอินเทอรแเน็ตจะไมเคยเห็นหนาและรูจักกันมากอน  (นฤพนธแ ดวงวิเศษ, 
2562: 126) เชนเดียวกับ Howard Rheingold 
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ผลงานของ Howard Rheingold ท่ีนาสนใจคือ The Virtual Community 1993 ในชวง
แรกพูดถึงเรื่องการเปล่ียนแปลงของชุมชนรูปแบบใหมวา พื้นท่ีและหนาท่ีของชุมชนแบบเดิมเริ่ม
หายไป โดยเฉพาะสังคมเมือง โดยเงื่อนไขสําคัญท่ีสงผลตอการเปล่ียนแปลงคือความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ทําใหความหมายของชุมชนท่ีวาดวยพื้นท่ีและการปฏิสัมพันธแ
ทางกายภาพนั้นเปล่ียนไป เปิดโอกาสใหมีการติดตอปฏิสัมพันธแในพื้นท่ี Cyberspace เป็นการทําลาย
ขอจํากัดเรื่องพื้นท่ีและเวลาไดดี  (Howard Rheingold : 1993, อางถึงใน นฤพนธแ ดวงวิเศษ, 2562: 
126) 

ลักษณะพิเศษของชุมชนเสมือน 

1. ไมผูกติดกับลักษณะทางกายภาพสามารถล่ืนไหลเปล่ียนแปลงไดตามความสนใจของ
ผูคนในชุมชนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นไดเต็มท่ี 

2. เป็นพื้นท่ีไมกอใหเกิดอคติทางกายภาพ 
3. สามารถเป็นสมาชิกไดหลายชุมชน 
4. สมาชิกมีความรูสึกรวมในความเป็นชุมชนแมจะไมเคยเห็นหนากันก็ตาม 

ในขณะท่ี Nancy K. Baym (2000) ไดใหความคิดเห็นเพิ่มเติมจาก Rheingold ในหนังสือ
เรื่อง Tune in Log on : Soap, Fandom and Online Community ท่ี Baym ไดศึกษากลุมละคร
โทรทัศนแท่ีมีช่ือวา rec.arts.tv.soaps (r.a.t.s.) วาชุมชนเสมือนจริงไมใชเรื่องของพื้นท่ีเพียงอยางเดียว 
แตเป็นเรื่องของการมีกิจกรรมรวมและความรูสึกรวมกัน นอกจากนี้ในการศึกษายังทําใหเห็นถึงปใจจัย
สําคัญหรือเหตุผลท่ีทําใหปใจเจกสามารถรวมกลุมในชุมชนเสมือนไดคือเรื่องของการเกิดขึ้นของการ
เกิดขึ้นของโพสตแในการแสดงออกท่ีรวดเร็ว และทําใหกลุมมีกิจกรรมและการกระทําเรื่อย ๆ จน
กลายเป็นรูปแบบไปในท่ีสุด ผูท่ีเป็นสมาชิกสวนใหญท่ีสรางตัวตนมีบางอยางท่ีใกลเคียงคือการไดรับ
อิทธิพลในการใชชีวิตของออฟไลนแนําเขาไปในโลกเสมือนอีกดวย (Baym N.K, 2000: 197-200) ซึ่ง
เราจะไมสามารถเขาใจความสัมพันธแทางสังคมของพวกเขาได ถาเราดูเฉพาะการโตตอบขอความใน
กลุม การเป็นสมาชิกของกลุมไมใชแคการอานขอความ แตเกี่ยวกับการมีเพื่อนท่ีเป็นสมาชิกในกลุม มี
ชุดกิจกรรมท่ีทํากับเพื่อน ๆ ซึ่งโลกของความสัมพันธแและความรูสึกจะเติบโตจากกลุมเพื่อนเหลานั้น  

ความเช่ือมโยงระหวางการมีสวนรวมในโลกออนไลนแไปสูออฟไลนแ อวตารหรือตัวตนใหมท่ีถูก
สรางขึ้นในโลกออนไลนแนั้นมีความสอดคลองกับออฟไลนแ แตเรื่องนี้เป็นพื้นฐานสําหรับการศึกษา
ชุมชนเสมือน ส่ิงท่ีเป็นคําถามท่ีลึกกวานั้นคือถาบางคนตัดขาดระหวางการใชชีวิตในออฟไลนแเมื่อเขา
เขาไปสูโลกออนไลนแไดจริง ๆ รึเปลา ในหนังสือเลมนี้นาสนใจตรงท่ีถึงแมจะเอาเรื่องตัวตนของคนท่ี
เลนออกไป แตในการเขาสูโลกออนไลนแ ประสบการณแ การมีสวนรวม หรือแมแตความรูสึกในการ
แสดงออกส่ิงเหลานี้บางครั้งออกมาจากการใชชีวิตของเราในโลกออฟไลนแนั่นเอง หมายความวาเรานั้น
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ไมสามารถแยกขาดจาก 2 พื้นท่ีนี้ไดอยางแทจริง  Baym (2010) ไดเขียนหนังสืออีกเลมท่ีอธิบายเรื่อง
ความเช่ือมโยงในยุคดิจิทัลเอาไวใหชัดเจนมากขึ้นคือเรื่อง Personal Connections in the Digital 
Age ในหนังสือนี้มีจุดเดนและอธิบายถึงคนกับการเช่ือมโยงของยุคดิจิทัลไดเป็นอยางดี ในชวงของบท
ท่ี 5 ของหนังสือเลมนี้ไดพูดถึงเรื่องความสัมพันธแใหมกับตัวตน โดยความสัมพันธแหรือ relationship 
ใน Online มีความสัมพันธแท่ีเรียกวาความสัมพันธแแฝงอยูดวย ตัวอยางท่ีงายท่ีสุดเพื่อใหเขาใจถึง
ความสัมพันธแแฝง เชน เราเลน Facebook เราจะไมไดเช่ือมโยงแคเพื่อนเราหรือกลุมเราเพียงอยาง
เดียว แตตัวชุมชนเสมือนจะมีระบบการแนะนําเพื่อนของเพื่อนอีกทีหนึ่งทําใหเรามีความสะดวกและ
เริ่มตนความสัมพันธแไดงายขึ้นเพราะมีจุดรวมบางอยางท่ีตรงกันนั่นเอง   ดังนั้นความสัมพันธแของ
การศึกษาชุมชนเสมือนจะตองคํานึงเรื่อง Online และ Offline เสมอ  (เพิ่งอาง, 2010: 102-105) ส่ิง
นี้เป็นรูปแบบเดียวกับระบบแนะนําของแพลตฟอรแมตางๆเมื่อเรารับชมบางอยางหรือบริโภคใน
แพลตฟอรแมนั้นจะแนะนําส่ิงเหลานั้นมาให ซึ่งเป็นระบบท่ีมีพื้นฐานแบบเดียวกัน 

นอกจานี้ Baym ยังไดอธิบายถึง ลักษณะสําคัญของชุมชนเสมือนไว 4 ประการ โดยกลาวถึง
ประเด็นการทําความเขาใจชุมชนเสมือนผานกระบวนการทางสังคม (social process)  ไดแก 

1. รูปแบบของการแสดงออก (from of expression) การพูดคุยเกี่ยวกับความสนใจใน 
ชุมชนเสมือนของตนเอง โดยมีรูปแบบการสนทนาแบบเวลาเดียวกัน โดยเป็นการ
ส่ือสารโตตอบแบบทันทีทันใด อยางโปรแกรมสนทนาหรือแบบตางเวลาท่ีเป็นการ
ส่ือสารท่ีเปิดโอกาสใหสมาชิก โตตอบเมื่อสะดวกมากกวาตองโตตอบในทันที เชน 
การโตตอบในเว็บบอรแด 

2. อัตลักษณแ (identity) การรูสึกถึงการมีตัวตน การแสดงตัวตนของแตละบุคคล โดย
ตัวจริง ในโลกออนไลนแอาจมีความเกี่ยวพันกับประสบการณแในชีวิตจริงบางสวน เชน 
กรอบความคิดในสังคม จริงเป็นอยางไร ในโลกออนไลนแก็ยังคงเป็นแบบเดียวกัน 
นอกจากนี้อัตลักษณแยังถูกประกอบสรางได จากรูปภาพ ช่ือ และคําอธิบายเกี่ยวกับ
ตนเองอีกดวย 

3. ความสัมพันธแ (relationship) การปฏิสัมพันธแระหวางสมาชิกในชุมชนเดียวกันใน
พื้นท่ีอินเทอรแเน็ต อาจมีการพัฒนาไปสูการมีปฏิสัมพันธแกันบนพื้นท่ีกายภาพหรือ
การเป็นเพื่อนกันในชีวิตจริงและในทางกลับกัน ชุมชนจริง ๆ ก็สามารถกลายเป็น
ชุมชนออนไลนแ ไดเชนกัน เรียกวา รูปแบบของความเช่ือมโยงผสมผสาน (hybrid 
forms) ระหวาง Online และ Offline 

4. กฎเกณฑแ (norms) ระเบียบ กฎเกณฑแ ขอบังคับ ขอหาม ขอปฏิบัติท่ีคนในชุมชน
รับรู  และปฏิบัติรวมกัน โดยส่ิงนี้สามารถปรับเปล่ียนไดงายกวาเมื่อเทียบกับ
กฎเกณฑแในออฟไลนแ (เพิ่งอาง, 2000: 201-218) 
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จากแนวคิดชุมชนเสมือน ผูศึกษาไดนําแนวคิดท้ังมุมมองของ Rheingold ท่ีพูดถึงลักษณะ 
ของชุมชนเสมือน 4 ลักษณะ และ Baym ท่ีกลาวถึงองคแประกอบของชุมชนเสมือนท้ัง 4 ขอ แต
เนื่องจากขอบเขตในการศึกษา จากกลุมท่ีศึกษาคือผูชมท่ีเขาผานมาดูไลฟสตีมจึงเป็นกลุมท่ีอัตลักษณแ
ไมเขมขน ดังนั้นตรงตัวที่พูดถึงอัตลักษณแผูศึกษาจึงศึกษาอัตลักษณแโดยการนําเสนอจุดรวมบางอยาง
ของกลุมผูชมเทานั้น เพื่อชวยแสดงใหเห็นถึงพฤติกรรมหรือจุดรวมบางอยางของกลุมตัวอยาง  

โดยท้ังส่ีหลักนี้จะนํามาอธิบายถึงตัวผูบริโภค ในเรื่องของพฤติกรรมการบริโภคหรือเสพส่ือ 
นอกจากนี้ส่ิงท่ีขาดไมไดในการใช 4 หลักนี้มาอธิบายคือเรื่องของการใชพื้นท่ีของชุมชนเสมือน ท่ีมีท้ัง
ส่ิงท่ีผูบริโภคแสดงออกมา ความสัมพันธแระหวางผูบริโภค อัตลักษณแ และกฎเกณฑแของชุมชนเสมือนท่ี
จะศึกษา จะชวยใหเขาใจถึงพฤติกรรมเรื่องการสนับสนุนใหกับผูผลิต และเครือขายความสัมพันธแของ
ชุมชนเสมือนชัดเจนยิ่งขึ้น 

แนวคิดนี้อธิบายกับการศึกษานี้ในเรื่องของลักษณะชุมชนบนพื้นท่ีออนไลนแ ท่ีถูกสรางขึ้นมา
เพื่อการนําเสนอเนื้อหาจากรายการ และการรับชมของกลุมผูท่ีช่ืนชอบในส่ิงท่ีเหมือนกัน โดยนํามา
อธิบายกลุมประชากรตัวอยางของงานวิจัยอยางกลุมผูบริโภครายการคืนพุธมุดผาหม ท่ีมีการรวมกลุม
บนพื้นท่ีอินเทอรแเน็ต บนชุมชนเสมือนระหวางการดูรายการสด เพื่อใหทราบถึงพฤติกรรมการ
รวมกลุม ปฏิสัมพันธแตาง ๆ  กิจกรรมภายในกลุม กฎเกณฑแขอบังคับท่ีเกิดภายในกลุม รวมไปถึงการ
พัฒนา ความสัมพันธแของสมาชิกภายในกลุมชุมชนเสมือน ระหวางการดูสดในการไลฟสตีม ในสวน
ตอไปเพื่อใหเห็นถึงรูปแบบในการทํางานและการใชทฤษฎีท่ีเกี่ยวของในการวิเคราะหแ  

3.เอกสารและวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

 ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดแบงประเด็นในการทบทวนวรรณกรรมออกเป็น 3 ประเด็น 
ไดแก 1.วรรณกรรมเกี่ยวกับรูปแบบการนําเสนอเรื่องผีผานส่ือในสังคมไทย 2.วรรณกรรมเกี่ยวกับ
กระบวนการกลายเป็นสินคา และ3.วรรณกรรมเกี่ยวกับชุมชนเสมือน 

1. วรรณกรรมเก่ียวกับการน าเสนอเร่ืองผีผ่านสื่อในสังคมไทย 

การศึกษาเกี่ยวกับส่ือบันเทิง ในงานของสายนิเทศศาสตรแไดศึกษาเกี่ยวกับประเด็นนี้อยาง
แพรหลาย แตโดยสวนใหญแลวงานท่ีนํามานั้นจะเป็นการศึกษารายการเลาเรื่องผีท่ีเป็นประเด็นใน
สวนของกระบวนการผลิตและรูปแบบการนําเสนอ มีงานการศึกษาส่ือท่ีนาสนใจในหัวขอ การศึกษา
เรื่องล้ีลับในวิทยุ โทรทัศนแ และโทรศัพทแ ของสุทธิรักษแ วินิจสร พ.ศ.2545 งานนี้นาสนใจเป็นอยาง
มากท้ังในเรื่องของสนามงานวิจัยท่ีคอนขางหลากหลาย และรูปแบบเนื้อหาของแตละสนามก็มีความ
ใกลเคียงแตแตกตางกันทางบริบทการนําเสนอ โดยสนามท่ีงานนี้เลือกมีท้ังส้ิน 4 รายการ คือ The 
Shock ชมรมลูกนกฮูก มิติล้ีลับ และ TA Phone Club ในงานนี้ไดแสดงในเรื่องของขั้นตอนการ
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คัดเลือกเรื่องราวท่ีทางรายการท่ีศึกษานํามาใช ในรายการ  The Shock ตัวคุณปอง จะเป็นคน
คัดเลือกเอง โดยวิธีใชคือใหผูท่ีสงเรื่องมาติดตอหรือโทรมาเลาใหฟใงกอนรอบแรก และตัดสินใจวาจะ
ใชออกอากาศหรือไม แตเมื่อทีมงานและองคแกรเติบโตมากยิ่งขึ้นสงผลใหเริ่มมีทีมงานท่ีทําตําแหนงใน
การคัดเลือกเรื่องโดยเฉพาะ โดยเรื่องท่ีนํามาออกอากาศจะมีเกณฑแในการคัดเลือกคือ น้ําเสียงของผู
เลา อายุ และความนาเช่ือถือของเรื่อง ความนาเช่ือถือของเรื่องนับเป็นเรื่องสําคัญท่ีสุด เมื่อทําให
ผูบริโภคหรือผูฟใงเช่ือได หรือมีความคิดท่ีต้ังคําถามในเรื่องนั้นวาจริงหรือไมก็นับวาประสบความสําเร็จ
สําหรับการเอาเรื่องนั้นมาออกอากาศแลว 

 นอกจากนี้งานนี้นับไดวาเป็นตัวอยางท่ีดีในการเป็นพื้นฐานสูการศึกษาธุรกิจของส่ือมวลชนท่ี
เนนถึงการผลิตรายการเลาเรื่องผี เพราะในสวนของระเบียบวิธีการวิจัยนั้น โดยนอกจากจะทบทวน
วรรณกรรมตัวบทท่ีเป็นเทปวีดีโอแลวยังใชวิธีการสัมภาษณแกับเจาของหรือผูพัฒนารายการไดอีกดวย 
ส่ิงสําคัญท่ีงานนี้ตองการหาวิธีการผลิตคือเรื่องรอง เรื่องหลักคือขอแตกตางของแตละพื้นท่ีในการผลิต 
โดยในงานนี้ไดแบงเนื้อหาท่ีรายการท่ีศึกษานําเสนอเอาไวเป็น 2 ประเภทใหญ ๆ คือ ประเภท
จินตนาการ และประเภทประสบการณแสวนบุคคล ในรายการ The Shock จัดเป็นประเภทรายการวา
ไรตี้ทอลแก ซึ่งเมื่อเทียบกับอีก 3 รายการท่ีศึกษาจะมาในรูปแบบของละคร และการเลาเรื่องเป็นสวน
ใหญ ขอสําคัญก็คือรูปแบบการนําเสนอถาเป็นละครมีความนากลัวแตก็จะเป็นเพียงเรื่องราวบันเทิง 
แตถาเป็นแบบวาไรต้ีทอลแกผูฟใงจะมีความรูสึกถึงความสดของผูเลาและความเป็นจริงของรายการ 
ประกอบกับการจัดรายการแนว The Shock จะเป็นรูปแบบสัมภาษณแเพื่อชวยใหคนท่ีเลาเรื่องมีความ
ไหลล่ืนมากยิ่งขึ้น  

สวนตอมาคือเรื่องรูปแบบการนําเสนอในงานของจุฬาวดี วรเศรษฐศักด์ิ (2548) เรื่อง
การศึกษาวิเคราะหแเรื่องเลาสยองขวัญของรายการวิทยุ : เดอะช็อค ไดช้ีชัดใหเห็นถึงจุดเดนในการเลา
เรื่องผีของรายการ The Shock ไดชัดเจนมากวา การเลาเรื่องแบงเป็น 2 ประเภทท่ีคนพบจาก
รายการนี้คือผูเลาประสบพบเจอเหตุการณแมากับตนเอง ในขณะท่ีอยางหลังคือฟใงมาอีกทอดหนึ่ง ซึ่ง
ส่ิงเหลานี้ไมไดมีหลักฐานชัดเจนวาเจอมาแลวจะเป็นเรื่องจริงแตอยางใด แตถาเป็นเรื่องท่ีประสบพบ
เจอมากับตัวผูเลาก็จะชวยเพิ่มความกลัวและความบันเทิงใหกับผูฟใงเป็นอยางมาก ในขณะท่ีถาเป็น
เรื่องท่ีเลามาอีกทอดหนึ่ง ก็จะมีรูปแบบท่ีคลาย ๆ กันคือเรื่องนี้ไดฟใงมาจากผูสูงอายุก็จะมีความ
นาเช่ือถือและเพิ่มความนาสนใจใหกับเรื่องไดอีกดวย แตขอสําคัญของงานวิจัยช้ินนี้ก็คือการศึกษาท่ี
มองจากตัวบทเอกสารที่เป็นวีดีโอยอนหลังอยางเดียว ไมไดมีความคิดเห็นทางฝใ่งของผูฟใงหรือผูบริโภค
วามีความคิดเห็นแบบเดียวกันกับขอสรุปหรือผลการศึกษาของงานนี้หรือไม  

รายการประเภทเลาเรื่องสยองขวัญท่ีบริบทของสนามใกลเคียงกับผูศึกษา คือการศึกษา
รายการ The Shock โดยวิเคราะหแตัวเรื่องเลาจากรายการโดยจะเนนไปท่ีกลวิธีการเลาเรื่อง โดยแบง
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ได 3 ชวงคือ การปูเรื่อง สวนนี้ตัวพิธีกรดําเนินรายการจะยิงคําถามไปหาผูเลาเพื่อความสะดวกในการ
ปูเรื่อง และไมเสียเวลา ชวงท่ี 2 คือการเลาเรื่อง ชวงนี้จะเนนไปท่ีตัวผูเลาเต็มท่ี โดยพิธีกรจะทําหนาท่ี
เพียงแคแสดงอารมณแแทนผูฟใง หรือถาคนเลานั้นเริ่มใชเวลานานมากก็จะมีการเตือน และสวนสุดทาย
คือ บทสงทาย ก็จะเป็นการกลาวอําลาของทานพิธีกรและคนเลา  จะเห็นไดวาการจะเลาเรื่องใหคน
ติดตามรายการหรืออยูฟใงกับเราไมใชเรื่องงาย และเพียงแคคนเลาอยางเดียวไมสามารถท่ีจะเลาได
อยางเต็มท่ี จะตองมีคนชํานาญงานไดดานพิธีกรก็จะเพิ่มอรรถรสในเรื่องราวมากยิ่งขึ้น และถูกใจผูฟใง  

มีความเกี่ยวเนื่องกับงานของ อรณิชา เจริญสุข (2562) เรื่องความสัมพันธแคนกับผีใน
ภาพยนตรแผีไทย กรณีศึกษาภาพยนตรแตระกูลปอบ โดยในงานมีการใหความหมายของผีในมุมมองการ
นําเสนอของ ความกลัวที่เกิดข้ึนจากผีเป็นในลักษณะการผสมผสาน เชน ผีเคยเป็นคนมากอนเมื่อตาย
ไปจึงมีรูปรางเป็นคน ทําใหการแยกระหวางคนเป็นและคนตายจึงเป็นเรื่องท่ียากยิ่ง ส่ิงเดียวท่ีจะทําได
ในการยืนยันวาส่ิงนั้นคืออะไร คือเรื่องของพฤติกรรมบางอยางท่ีผิดมนุษยแ ไมวาจะเป็นการเดินท่ีไม
เหมือนคนท่ัวไป การพูดเสียงลากยาว  การผิดมนุษยแจึงเป็นส่ิงสําคัญท่ีสรางความกลัวใหกับผีขึ้นมา ซึ่ง
จุดนี้เราจะเห็นไดจากหนังผีท่ัวไปท่ีตองการเนนย้ํารูปแบบความกลัวในลักษณะนี้ออกมา  

นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มมุมมองในการสรางผีในภาพยนตรแเขาไปในขอมูลการสัมภาษณแของ
งาน ผีจะตองผูกติดกับเรื่องความตาย เป็นการเสริมย้ําการนําเสนอวาผีนั้นมีตัวตนจริง ๆ การท่ีผูกติด
ระหวางความตัวตนจริงกับวิญญาณ เป็นการนําเสนอโดยท่ัวไปของเรื่องผี และใชไดในทุกรูปแบบการ
เลาเรื่อง การผูกติดระหวางความเป็นจริงจะยิ่งเรียกกระแสความต่ืนเตนใหกับคนดูไดมาก ดังนั้นใน
การวิเคราะหแและสรางผีขึ้นมานั้นลวนโดนกํากับโดยวัฒนธรรมท้ังส้ิน ขอแตกตางงานนี้กับงานท่ีผู
ศึกษาทําคือ ตัวผูศึกษาการดูในเรื่องของผีญี่ปุุน ซึ่งมีลักษณะท่ีแตกตางจากงานนี้ในการศึกษาผีไทย
เป็นหลักและประเภทของเนื้อหาคือภาพยนตรแ ในขณะท่ีผูศึกษาเป็นเรื่องเลาเทานั้น 

สอดคลองกับงานของสุเมธ โพธิ์โสภณ ท่ีชวยใหทราบถึงพื้นฐานและรูปแบบในการนําเสนอ
ของผีญี่ปุุน โดยงานช้ินนี้ไดศึกษาถึงเรื่องความสัมพันธแระหวางผีญี่ปุุน-ไทยตนฉบับกับภาพยนตรแฮอลลี
วูดท่ีสรางใหม มุมมองท่ีใชในการศึกษามีท้ังใชตัวแนวคิดในการผลิตสรางส่ือและเพิ่มมุมมองทางอัต
ลักษณแทางสังคมและวัฒนธรรมในการวิเคราะหแภาพยนตรแ ในการวิเคราะหแของงานนี้มีภาพยนตรแถึง 
18 เรื่อง 9 คูเปรียบเทียบ แตผูศึกษาจะขอยกการวิเคราะหแบางเรื่องในภาพยนตรแผีญี่ปุุนมา โดยมีอยู
เรื่องหนึ่งท่ีไดรับความสนใจและคาดวามีความเป็นสากลมากท่ีสุดก็คือเรื่อง Ju-On (2003) ความ
นาสนใจและเรียกไดวาเป็นรูปแบบของเรื่องผีญี่ปุุนก็คือความอาฆาตมาดราย ในกรณีของเรื่องจูออน 
(สุเมธ โพธิ์โสภณ, 2551: 199-200) ในการวิเคราะหแของงานไดเนนย้ําถึงคุณลักษณะของจูออนท่ี
ภาพยนตรแไดดึงออกมาคือเรื่องของความพยาบาทจองเวรท่ีเกิดแบบตอเนื่องและไมมีท่ีส้ินสุด ทําให
วิญญาณกลายเป็นผีท่ีมีลักษณะเดนคือการจองเวรและจะพยายามหลอกหลอนและไลทํารายคน ดวย
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การหลอกหลอนกอนจนไปถึงขั้นตอนสุดทายคือทํารายเหยื่อก็คือคนท่ีถูกหลอกอยางโหดเหี้ยม และ
คนนั้นก็จะเป็นวิญญาณแคนคนตอไป ส่ิงสําคัญในการสรางภาพยนตรแเรื่องนี้คือการนําเสนอเนื้อเรื่องท่ี
ผูกติดกับสังคมญี่ปุุนโดยการโยงกับคดีท่ีเกิดขึ้นจริงในชวงนั้นจึงเพิ่มความนากลัวใหกับผีญี่ปุุนตัวนี้เป็น
อยางมาก ประกอบกับการสรางบรรยากาศนําเสนอท้ังเวลาและสถานท่ี ท่ีใกลเคียงกับความเป็นจริง
และนําเสนอผีจูออนออกมาในรูปแบบภาพยนตรแ 

เมื่อเปรียบเทียบกับผีไทยในงานนี้ไดยกเอาเรื่องชัตเตอรแเขามา บริบทความเป็นผีจะมีขอ
แตกตางตรงท่ีสถานะของผีเรื่องนี้จะเป็นคนดี ท่ีจะทําการเอาคืนหรือลางแคนคนท่ีกระทําตนเองใน
ตอนท่ีมีชีวิต จุดรวมกันระหวาง 2 เรื่องนี้คือความพยาบาทและความแคน แตขอแตกตางคือบริบท
การกระทําของผี ถาในจูออนผีญี่ปุุนจะเป็นตัวรายท่ีเต็มไปดวยแรงอาฆาต ทํารายคนไมเลือกหนาเป็น
การเสนอภาพสังคมญี่ปุุนในเรื่องของปใญหาสังคมท่ีทุกคนเพิกเฉยสุดทายปใญหานี้ยอมทํารายคนใน
สังคมไมเลือกหนาเชนกัน ในขณะท่ีผีไทยในเรื่องชัตเตอรแก็ยังคงนําเสนอถึงเรื่องบริบทศาสนาท่ีเห็น
จากแกนเรื่องคือความผิดบาปไมสามารถลบลางไดและจะกลับมาหาตัวผูกระทําในท่ีสุด ภาพของผีชัต
เตอรแจึงเป็นการสะทอนของหลักศาสนากฎแหงกรรมไวในโครงเรื่องนั้นๆ 

การมีโครงเรื่องแบบนี้ในมุมมองของผูวิจัยเห็นวาการเกิดโศกนาฏกรรมแบบนี้ก็เพียงพอท่ีจะ
ทําใหผูคนกลัวไดโดยท่ีไมตองมีผีแลว แตการใสวิญญาณหรือผีเขาไปเป็นการตอกย้ําถึงความทรงจํา
ของความกลัวแตยังคงฝใงลึกอยูในพื้นท่ีนั้น และตัวตนของความแคนและความกลัวยังไมหายไปไหน 
ดังนั้นเรื่องจูออนจึงมีอิทธิพลมากกับคนไทยเมื่อพูดถึงผีญี่ปุุนจูออนก็คงเป็นอันดับตน ๆ ท่ีคนจะรูจัก
กัน นอกจากนี้ยั งมีงานท่ีศึกษาเรื่องเลาผีญี่ปุุนรวมสมัยเป็นงานของ คุณพีระดา สายบัว ท่ี
ทําการศึกษาการนําเสนอผีญี่ปุุนในรูปแบบของเรื่องเลาผานหนังสือนวนิยาย โดยจุดประสงคแของงาน
ช้ินนี้คือการศึกษารูปแบบเรื่องราวของผีญี่ปุุนที่นําเสนอออกมาท่ีมีแกนเรื่องเกี่ยวกับการหลอกหลอน
ความสูญเสีย และการโหยหาอดีต ความวิตกกังวลดังกลาวนําไปสูการสรางตัวตนท่ีสะทอนออกมาใน
รูปแบบของ ผี ปีศาจได ความนาสนใจของผีญี่ปุุนยังครอบคลุมถึงคนท่ีทําพฤติกรรมแปลกแยกหรือท่ี
เรียกวาผิดปกติอีกดวย (พีระดา สายบัว , 2559: 65) ดังนั้นแลวท้ังสองงานชวยทําใหผูศึกษาไดเห็น
แนวคิดถึงการศึกษาถึงผีญี่ปุุนมากยิ่งขึ้น  

จากการที่ผูศึกษาไดนํางานท้ังส่ีมาทบทวนวรรณกรรม ชวยใหเขาใจถึงรูปแบบการนําเสนอใน
ดานตาง ๆ ของรายการเลาเรื่องผีในไทยวามีรูปแบบการนําเสนอในทิศทางใด ตลอดจนถึงการ
รวบรวมขอมูล การวางเรื่อง การจัดรายการเพื่อใหตอบโจทยแการเขาถึงผูบริโภค นอกจากนี้งานสวน
สุดทายยังชวยใหผูวิจัยไดเขาใจถึงการนําเสนอและเนื้อหาความเป็นรูปแบบของผีญี่ปุุน เรื่องราวท่ีทาง
รายการคืนพุธมุดผาหมเอามานําเสนอได นอกจากนี้ยังเป็นการทบทวนเพื่อใหทราบถึงขอแตกตางของ
งานทําคือเรื่องของรูปแบบในการนําเสนอของรายการท่ีนําเสนอผานส่ือออนไลนแ และในเรื่ องของ
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เนื้อหาท่ีนํามาเลาของผีญี่ปุุนท่ีไมไดมาจากภาพยนตรแหรือหนังสือแตมาจากเว็บบอรแดออนไลนแท่ีรวม
เรื่องเหลานี้เอาไว และในสวนตอไปจะเป็นการทบทวนวรรณกรรมในหัวขอกระบวนการกลายเป็น
สินคาเพื่อใหเห็นกระบวนการและการบริโภคสินคาทางวัฒนธรรมดังท่ีจะกลาวตอไป  

2. วรรณกรรมเก่ียวกับกระบวนการกลายเป็นสินค้า (Commoditization) 

การผลิตและการแลกเปล่ียนสินคานั้นเป็นส่ิงท่ีมีมานานแลว นับต้ังแตมนุษยแเริ่มมีผลผลิต 
สวนเกินจากการใชสอยในชีวิตประจําวัน แตผลผลิตสวนเกินในอดีตนั้นเป็นเพียงสวนนอย หากนํามา 
เทียบกับสังคมทุนนิยมอยางในปใจจุบันท่ีมีการผลิตสินคาครั้งละจํานวนมาก เพื่อตอบสนองความ 
ตองการของผูคนในสังคมท่ีมากขึ้น จนอาจกลาวไดวาภายใตการผลิตสินคาแบบทุนนิยมอุตสาหกรรม 
นั้นการแลกเปล่ียนถือเป็นปรากฏการณแปกติท่ีสามารถพบเห็นไดท่ัวไปในสังคม สินคามิไดถูกผลิตเพื่อ 
มูลคาเชิงการใชสอยเพียงอยางเดียวอีกตอไป หากแตเป็นการผลิตเพื่อสรางความหมายและมูลคาเชิง 
การแลกเปล่ียนในตัวสินคานั้นนั้นอยางไมมีท่ีส้ินสุด ซึ่งจะเห็นไดจากการท่ีส่ิงตาง ๆ ในสังคมทุนนิยม 
ถูกแปรรูปใหกลายเป็นสินคาท่ีมีมูลคาทางเศรษฐกิจผานทางการใสความหมายคุณคามาตรฐานรวมไป 
ถึงการผลิตซ้ํา ซึ่งส่ิงท่ีถูกนํามาแปรรูปเป็นสินคาในระบบทุนนิยมมิไดจํากัดอยูเพียงวัตถุส่ิงของเทานั้น 
หากยังครอบคลุมไปถึงประเพณีวัฒนธรรมหรือแมกระท่ังระบบความเช่ือ ท่ีถูกนํามาเช่ือมโยงเขากับ 
ระบบทุนนิยมอุตสาหกรรมและกระบวนการจําแนกประเภทเพื่อใหกลายเป็นส่ิงท่ีมีมูลคาและ 
มาตรฐานทางการคาและสามารถเสนอขายตอผูคนในสังคมรวมสมัยได (ขวัญหทัย เจริญไมตรีมิตร , 
2543: 17)  

มีงานวิจัยท่ีสอดคลองกับงานในเรื่องของกระบวนการกลายเป็นสินคาของคุณรติยา นิสะโส
กะ (2557) เรื่อง“การเปล่ียนแปลงประเพณีบุญบั้งไฟสูงกระบวนการกลายเป็นสินคา กรณีศึกษา: 
ประเพณีบุญบั้งไฟหมูบานไผ ตําบลกลางใหญ อําเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี”  ในงานนี้ไดศึกษา
ประวัติศาสตรแของประเพณีบุญบั้งไฟต้ังแตชวง พ.ศ.2500-2557 เพื่อใหเห็นถึงการเปล่ียนแปลงและ
จุดเริ่มตนในการเปล่ียนวัฒนธรรมใหกลายเป็นสินคา จุดสําคัญเลยคือชวงพัฒนาการในชวงท่ี 2 ในปี 
พ.ศ.2521-2542 มีการตัดถนนเขามาสูหมูบาน หลาย ๆ อยางเขามามากขึ้น ไมวาจะเป็นเทคโนโลยี 
ถนน ไฟฟูา และเริ่มมีการเห็นการจัดงานบั้งไฟในรูปแบบตาง ๆ ของหมูบานอื่น ๆ จึงเริ่มพัฒนาใส
องคแประกอบท่ีมากกวาการเป็นพิธีกรรมแตกอน เชนการเพิ่มหมอรําคณะดัง  ๆ เขาไปในงาน 
จนกระท่ังถึงการเปล่ียนแปลงในชวงท่ี 3 คือชวง พ.ศ.2542 แลวมีทางการหรือทางรัฐใหการสนับสนุน 
แลวระดับของงานเพิ่มข้ึนไปเป็นระดับตําบลไมใชหมูบาน สาเหตุก็มาจากนโยบายในชวงเดียวกันนี้เอง
จากรัฐบาลท่ีสงเสริมใหเกิดการทองเท่ียวหรือสรางแหลงทองเท่ียวในประเทศไทย  

ในตัวประเพณีบุญบั้งไฟขั้นตอนในการทําบั้งไฟในอดีตจะจัดกันเล็ก ๆ แคเฉพาะในตัวของ
หมูบานเทานั้นประเพณีตาง ๆ ก็จะอยูในละแวกนั้น มีการประชุมหมูบานทุกปี แตเนื่องจากในอดีต
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งานเรียบงายทําใหหนาท่ีตาง ๆ ก็เหมือนเดิมทุกปี การเขามารวมงานอยางมากก็แคหมูบานใกลเคียง
เทานั้น ในการผลิตบั้งไฟจะมีชางทําบั้งไฟโดยเฉพาะไมใชวาใครจะทําได แตส่ิงนี้นับวาเป็นของสูงและ
คนสวนใหญท่ีผลิตมักจะเป็นพระสงฆแโดยเฉพาะเจาอาวาสเป็นสวนใหญ ตนทุนในการจัดประเพณีนี้
ไดมาในทางเดียวคือการเปิดรับบริจาคจากสมาชิกชุมชนหรือผูรวมทําบุญจากหมูบานใกลเคียงเพียง
แคนั้น พอเขาสูการเปล่ียนแปลงชวงท่ี 2 ตัวประเพณีนี้ยังมีการจัดในรูปแบบเดิมแตมีการเปล่ียนแปลง
ในเรื่องการทําบั้งไฟที่จะเป็นในรูปแบบการรับเอาเทคโนโลยีหรือวิธีการผลิตจากหมูบานอื่นท่ีทันสมัย
หรือคนในหมูบานคิดวาดีกวาเขามา การทําบั้งไฟเริ่มมีการเปล่ียนแปลงจากท่ีการทําหรือการผลิต
นับวาไมใชใคร ๆ ก็จะผลิตได ในตอนนี้เริ่มมีชาวบานหลาย ๆ ทานมาลองสูตรบั้งไฟของตัวเอง เป็นผล
ใหในอดีตจากการจุดบั้งไฟไดเพียงปีละ 1-2 บั้งสงผลใหปี ๆ หนึ่งสามารถจุดเพิ่มเป็น 3-5 บั้งได มีการ
พัฒนาระบบการพนันในประเพณีบั้งไฟเพิ่มขึ้นดวยจากเดิมท่ีจะใชส่ิงของในการเดิมพันคือเหลา 
อาหาร เริ่มพัฒนาการเป็นเงิน ท่ีเป็นของในการเดิมพัน  

ในการพัฒนาชวงท่ี 3 ประเพณีนี้ถูกยกระดับเป็นประเพณีระดับตําบลไมใชหมูบาน จากเดิม
ท่ีแยกกันจัดตามหมูบานตาง ๆ มีนโยบายเขามาคือการให 4 หมูบาน 11 หมู รวมกันเป็นเจาภาพใน
การจัดงานและมีงบประมาณจากภาครัฐให 50,000 บาท เพื่อความยิ่งใหญและดึงดูดนักทองเท่ียวเขา
มารวมในประเพณีนี้ เนื่องจากระดับงานท่ีใหญขึ้นการวางแผนงานในการจัดประเพณีนี้ตองใช
ระยะเวลาเพิ่มข้ึนจากเดิมการจัดงานมีเพียง 3 วัน ก็เพิ่มเป็น 5 วันทําใหงบท่ีไดมาไมเพียงพอจึงตอง
ระดมทุนจากชาวบาน มีการแบงงานท่ีเป็นระบบเหมือนกับองคแกร นอกจากนี้ยังมีการเปิดรับบั้งไฟ
จากพื้นท่ีใกลเคียงและรอบนอกเอาเขามาในงานเพื่อทําการแขงขันบั้งไฟจัดเป็นงาน เป็นผลใหเกิดการ
เติบโตของคายบั้งไฟท่ีมีจุดประสงคแผลิตเพื่อการแขงขัน ในชวงนี้เองท่ีเป็นเครื่องยืนยันวาประเพณีบุญ
บั้งไฟบานไผถูกเปล่ียนเป็นอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเรียบรอยแตยังไมสมบูรณแ จุดเปล่ียนสําคัญความ
สลับซับซอนของกระบวนการกลายเป็นสินคาเพิ่มมากยิ่งขึ้นเมื่อส่ือมวลชนเขามามีบทบาทในการ
ประชาสัมพันธแ โดยการทองเท่ียวแหงประเทศไทยไดทําการสนับสนุนหรือการจางส่ือมวลชนใหทําการ
ประชาสัมพันธแขาวเกี่ยวกับประเพณีบุญบั้งไฟ เนื่องจากในชวงนั้นส่ิงเหลานี้นับวาเป็นความแปลกใหม
สําหรับผูคนท่ีไมไดอาศัยหรือมีพื้นเพจากภาคอีสาน ความแปลกใหมเหลานี้ทําใหนักทองเท่ียวอยากไป
สัมผัสกับความแปลกใหม และเป็นการดึงดูดชักจูงคนใหมาในงานบั้งไฟ 

กระบวนการกลายเป็นสินคาของงานนี้เริ่มจากการจัดการพื้นท่ีใหอยูในการควบคุมมาตรฐาน
ของคณะกรรมการท้ัง 4 หมูบาน สงผลใหเกิดการสรางมาตรฐานขึ้นมาเพื่อจัดการรูปแบบงานและการ
นําเสนอดวยการสรางจุดเดนใหกับพื้นท่ีตาง ๆ ในงาน เพื่อชักจูงใหผูทองเท่ียวบริโภคสินคาท่ีเกี่ยวของ
เขาไปอีก ในงานของคุณรติยาไดทําใหเห็นวาแนวทางของการใหขอมูลการสัมภาษณแ สอดคลองใน
เรื่องของการจัดประเพณีวัฒนธรรมนี้เพื่อหารายได มีท้ังการลอกแบบ ประยุกตแ เพื่อสรางกิจกรรมใน
งานขึ้นมาในทุก ๆ ปี ท้ังนี้เพื่อใหเกิดความแปลกใหมและจุดเดนท่ีทางผูผลิตจะสามารถสรางใหกับ
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นักทองเท่ียวหรือผูบริโภคได โดยจุดประสงคแก็เพื่อใหความสนุกสนานและความรื่นเริงกับผูบริโภค
ในขณะส่ิงท่ีผูผลิตไดคือเงินตราของผูบริโภค นอกจากนี้แมแตพื้นท่ีในการจัดงานก็ยังมีการทําใหเกิด
ระบบมาตรฐานในการวางพื้นท่ี แตละพื้นท่ีก็จะมีเนื้อหาหรือสินคาในการนําเสนอใหกับผูบริโภคอยาง
เป็นระบบและมีแบบแผน เพื่อใหสะดวกตอการจัดการและรองรับบริการนักทองเท่ียว  ในสวนของ
นักทองเท่ียวหรือผูบริโภคจะตองเสียอะไรบางในการบริโภคสินคาทางวัฒนธรรมนี้ อยางแรกคือเขา
งานและคาจอดรถ จํานวน 360 บาท และเมื่อเขางานไปก็ข้ึนอยูกับวาผูบริโภคจะเลือกบริโภคสินคาท่ี
เกี่ยวของอะไรบาง โดยในตัวงานจัดสินคาเป็นประเภทใหญ ๆ คือ 2 ประเภท ไดแกสินคานามธรรม
และรูปธรรม สินคานามธรรม3จะรวมอยูใน 360 บาทท่ีกลาวไปเพราะเมื่อเราสามารถเขาไปในงาน
แลวสินคานามธรรมเหลานี้จะแสดงผานผัสสะของผูบริโภค งานวัฒนธรรมนี้สามารถจัดหารายได
ใหกับชุมชนประมาณ 600,000 บาท/ปี  งานนี้จึงชวยใหเห็นถึงพัฒนาการในการขายวัฒนธรรม จาก
การผลิตเพื่อความเช่ือและไรซึ่งทุนนิยมมากํากับ ใหกลายเป็นระบบสายพานท่ีผลิตเพื่อเงินตราในการ
ดํารงชีวิตในโลกทุนนิยม 

สอดคลองกับงานของ คุณกฤตยภรณแ ตันติเศรษฐ (2556) เรื่องการกลายเป็นสินคาของ
ประเพณีแหเทียนพรรษาในจังหวัดอุบลราชธานี มีการทําใหเห็นถึงความแตกตางของวัตถุประสงคแของ
การคงมีอยูจากการเป็นศูนยแรวมจิตใจพิธีกรรมสรางความสามัคคีทองถิ่น ไปสูการขายเพื่อการ
ทองเท่ียวโดยเนนความแปลกใหมสําหรับคนท่ีไมเคยเห็นและอยากสัมผัสประสบการณแเหลานี้ โดยใน
การกลายเป็นสินคาเริ่มจากนโยบายจากรัฐในการทองเท่ียวคอยกํากับใหเกิดส่ิงนี้ขึ้น ทําใหชาวบานทํา
การผลิตวัฒนธรรมประเพณีเพื่อขายใหกับนักทองเท่ียวทั้งในประเทศและชาวตางชาติอีกดวย ในสวน
การบริโภคไดช้ีใหเห็นวาการเกิดขึ้นของวัฒนธรรมเป็นการผลิตและใชเองของคนกลุมนั้น ดังนั้นการ
ผลิตในปใจจุบันไดขามขอบเขตการผลิตเพื่อใชในทองถิ่นแตเป็นการผลิตเพื่อใชและขายในเชิงพาณิชยแ
แทน (กฤตยภรณแ ตันติเศรษฐ, 2556: 80-86)  

ในอดีตประเพณีเทียนพรรษาจะถูกใชในบริบทของศาสนาเนื่องจากเทียนพรรษามี
ความสําคัญสําหรับพระสงฆแในการศึกษาพระธรรมวินัยและประกอบพิธีกรรมในพระพุทธศาสนา จึง
เกิดการผลิตเทียนขึ้นเพื่อใหแสงสวางในการทํากิจกรรมแกพระสงฆแ ในสวนของชาวบานนั้นงาน
ประเพณีแหเทียนถูกใชเป็นเครื่องมือในเรื่องของการทําบุญโดยสอดแทรกความสนุกสนานเขาไปใน
ประเพณี นอกจากนี้การทําเทียนก็ยังมีชางเฉพาะไมตางอะไรกับชางทําบั้งไฟ แตจะไมมีการคิดเงิน
เนื่องจากส่ิงเหลานี้ถือวาเป็นงานบุญ โดยการไดมาดวยทุนหรือปใจจัยในการผลิตเทียนพรรษานั้นไดมา
รูปแบบเดียวกับงานท่ีแลวคือการเรี่ยไรเงินจากชาวบานเพื่อนํามาสรางเทียน ตอมาในชวงปี 

                                                             
3

 สินคานามธรรมคือ ส่ิงท่ีไมสามารถจับตองไดแตสัมผัสดวยผัสสะตาง  ๆ เชน บรรยากาศ 
สถาปใตยกรรม ธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิต อางจาก (รติยา นิสะโสกะ,2558: 155) 
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พ.ศ.2500 เริ่มมีการประกวดเทียนขึ้นทําใหมีการระดมทุนมากกวาเดิมแตจุดประสงคแในการระดมทุน
เริ่มเปล่ียนไปจากการทําบุญเป็นที่ต้ัง แตการแขงขันเริ่มขึ้นมาแทน 

ในปี พ.ศ.2520 มีนโยบายเกี่ยวกับการกระจายรายไดเขาสูทองถิ่นเขามาในเรื่องของการ
ทองเท่ียว ประเพณีแหเทียนพรรษาถูกยกเป็นงานระดับจังหวัด การผลิตเทียนพรรษาแตเดิมเนนเพื่อ
ตอบโจทยแทางดานศาสนา ต้ังแตในชวงนี้เป็นตนไปตัวเทียนถูกผลิตใหมีลวดลายสวยงามมากกวาเดิม
เพื่อจุดประสงคแเอาไวใชในงานประกวด โดยมีเงินรางวัลใหกับอําเภอท่ีชนะถึง 200,000 บาท แตส่ิง
สําคัญมากกวาเงินรางวัลท่ีไดคือเรื่องของช่ือเสียงและการดึงนักทองเท่ียวเขาสูทองถิ่นของตัวเองท่ีจะ
สรางรายไดใหมากกวานั้น ดังนั้นต้ังแตชวงนี้เป็นตนไปประเพณีแหเทียนถูกเปล่ียนรูปแบบจาก
ประเพณีเพื่อตอบโจทยแศาสนา ผานกระบวนการกลายเป็นสินคามาสูการตอบโจทยแในบริบทของทุน
นิยม  เมื่อแยกออกในสวนของกระบวนการกลายเป็นสินคาจะไดท้ังส้ินสองประเด็นคือกระบวนการ
ผลิตและการบริโภค เริ่มท่ีการผลิตจะใชมุมมองผูท่ีเกี่ยวของและรูปแบบในการนําเสนองาน ในสวน
ของผูผลิตท่ีเกี่ยวของจะแบงท้ังส้ิน 3 สวนคือ คณะกรรมการจัดงาน สวนการดําเนินงาน และสวนการ
ประเมินงาน โดยบุคคลเหลานี้มีสวนเขามาจัดการในการบริหารประเพณีแหเทียนพรรษาใหกลายเป็น
สินคาและเขาสูตลาด ประเพณีแหเทียนพรรษาถูกควบคุมโดยการทองเท่ียวแหงประเทศไทยใหมี
มาตรฐานเดียวและใชส่ือในการโปรโมตเพื่อใหเรียกผูคนมาทองเท่ียวไดมากขึ้น และไดทําการจัด
กิจกรรมภายในงานท่ีเกี่ยวของใหมากขึ้นกับประเพณีนี้เชน เย่ียมเยือนวิถีคนทําเทียน งานนี้ทําใหเห็น
วาประเพณีแหเทียนพรรษาเป็นสินคาท่ีมีความนาสนใจ และสามารถท่ีจะดึงดูดผูบริโภคไดมากพอ 
จากนั้นจึงทําการใชส่ือชวยประชาสัมพันธแออกสูตลาดการทองเท่ียว  

ในสวนของการบริโภค วัตถุประสงคแในการบริโภคถูกเปล่ียนไปประเพณีแหเทียนถูกใชในการ
ผลิตซ้ําทางดานความเช่ือและศรัทธาตอพระพุทธศาสนา แตในปใจจุบันถูกผลิตใหอยูในรูปแบบท่ีถูก
ระบบทุนนิยมกํากับเอาไว และผูบริโภคสวนใหญจะไมใชคนในชุมชนหากแตเป็นคนภายนอกท่ีมา
บริโภคในฐานะนักทองเท่ียวแทน โดยมูลคาทางเศรษฐกิจนั้นมีการเช่ือมถึงกันหลากหลายไมวาจะเป็น
โรมแรมท่ีนักทองเท่ียวใชพักและผูประกอบการธุรกิจทองถิ่นรานคาตาง ๆ โดยรวมแลวการขายของท่ี
ระลึกสามารถสรางเงินใหกับธุรกิจประเภทนี้ไดถึง 1,000 ลานบาท/ปี จะเห็นไดวามีเม็ดเงินทาง
เศรษฐกิจเป็นจํานวนมากท่ีสามารถหมุนเวียนใหกับจังหวัดอุบลราชธานีไดอยางมหาศาล เมื่อดู
กระบวนการแลวจะเห็นไดวาการขายประเพณีแหเทียนพรรษาคือประเด็นหลักในการดึงผูบริโภคเขา
มา ในการรับชมหรือเขามารวมงานนั้นก็คือกําไรท่ีทางผูผลิตไดแลว งานนี้จึงเป็นเสมือนภาพมุมมอง
รวมใหเห็นถึงการผลิตวัฒนธรรมในรูปแบบอุตสาหกรรม โดยมีผูควบคุมอยางเป็นระบบและสราง
มาตรฐานใหกับสินคา โดยสินคามีจุดประสงคแเพื่อขายสูระบบตลาดทางทุนนิยม จากนั้นจึงใชส่ือใน
การเผยแพรเพื่อเรียกผูบริโภค  
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งานท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการกลายเป็นสินคาของวัฒนธรรมไปเขาระบบรายการโทรทัศนแ 
โดยเป็นการศึกษาเรื่องกระบวนการท่ีทําใหวัฒนธรรมกลายเป็นสินคา : กรณีศึกษามวยไทยผานส่ือ
โทรทัศนแ ของ ทรายทิพยแ ธีรเดชพงศแ (2553) ในงานนี้ไดศึกษามวยไทยในบริบทของสินคาและเนนไป
ท่ีการเป็นสินคาผานส่ือโทรทัศนแ ระเบียบวิธีงานวิจัยช้ินนี้ ใชวิธีการเหมือนกับงานท่ีทบทวนมาเกือบ
ท้ังหมด คือการศึกษาตัวเอกสาร มีท้ังเอกสารวิชาการและงานท่ีเกี่ยวของ และยังรวมถึงตัวบทท่ี
ถายทอดออกมาในการชกมวยของโทรทัศนแ และการศึกษาอีกรูปแบบคือการสัมภาษณแผูผลิตรายการ
และตัวนักมวยดวย นับไดวางานนี้มีท้ังทางดานมิติของเอกสารและคนรวมอยูในงาน  

ผลท่ีไดงานนี้ไดแสดงใหเห็นถึงโครงสรางตลอดจนถึงขั้นตอนท้ังหมดในการขายวัฒนธรรม
ผานทางส่ือมวลชน โดยไดเขียนต้ังแตโครงสรางของรายการมวยไทยวามีผูเกี่ยวของอะไรบางไมวาจะ
เป็น นักมวย หัวหนาคาย โปรดิวเซอรแ ผูชม และกลุมนายทุนโฆษณา ในงานนี้ไดเขียนถึงความสัมพันธแ
กลุมคนเหลานี้ไวอยางละเอียด จุดสําคัญของงานนี้คือส่ือมวลชน คือกุญแจสําคัญในการทําให
วัฒนธรรมเป็นสินคาอยางแทจริง โดยทางรายการจะพยายามสรางมูลคาใหกับสินคาเพื่อเพิ่มความ
นิยมใหกับตัวรายการเองสินคานั้นคือนักมวย โดยการดึงอัตลักษณแและสรางมาตรฐานขึ้นเพื่อเป็นฐาน
และเป็นการรับประกันไดวามวยท่ีถายทอดทางโทรทัศนแรายการนั้น ๆ มีความดุเดือด เราใจ เพื่อเพิ่ม
ฐานผูชมหรือผูบริโภค และนําเอาความนิยมความสนใจจากผูบริโภคไปขายใหกับนายทุนท่ีตองการ
โฆษณา  

เมื่อเจาะลึกถึงกระบวนการและวิธีการทําใหกลายเป็นสินคาจะแบงไดท้ังส้ิน 2 ชวงกลาวคือ
คายมวยท่ีผลิตนักมวย และโทรทัศนแท่ีเป็นเสมือนพื้นท่ีและรานคาในการขายนักมวยออกสูชองทาง
ธุรกิจส่ือ ในสวนของคายมวยจะมีผูท่ีเกี่ยวของกันคือตัวนักมวยและเจาของคายมวย เจาของคายมวย
ในการสรางคายนั้นจะมีการลงทุนอยูท่ีประมาณ 300,000 บาท และมีคาใชจายท่ีเกี่ยวของอื่น ๆ ราย
เดือนอีกประมาณ 60,000 บาท/เดือน ส่ิงนี้ทําใหเห็นวาการกอต้ังคายมวยไมใชเรื่องเลนอยางเชนใจ
รัก หรือรักษาวัฒนธรรมแตอยางใด แตส่ิงนี้คือธุรกิจอยางหนึ่ง คืองานประเภทหนึ่งท่ีตองมีการลงทุน
ดวยเม็ดเงินไมใชของฟรี โดยเจาของคายมวยนั้นจะไดรับการสนับสนุนจากโปรโมเตอรแและนายสนาม
มวย4ในการสรางคายมวย ดังนั้นส่ิงนี้จึงทําใหเกิดระบบท่ีเรียกวาสังกัดขึ้นวาคายมวยแตละคายสังกัด
อยูกับตลาดใดนั่นเอง ส่ิงนี้ทําใหเราเห็นเหมือนกับระบบสายพานของการผลิตมวยไทยต้ังแตการสราง
คายมวย นักมวย สังกัดตลาด ในสวนของตัวนักมวยก็จะมีการแบงเกรดเชน ถายทอดสดคูท่ี 1-2 
คาตัวจะอยูท่ี 5,000-10,000 บาท และคูท่ี 4 (คูเอก) คาตัวจะอยูท่ี 30,000-100,000 บาทท้ังนี้ขึ้นอยู

                                                             
4 ในงานของทรายทิพยแไดอธิบายวาท้ังโปรโมเตอรแและนายสนามมวยโดยรวมแลวมักจะเป็นผูบริหาร
เดียวกันซึ่งในงานคนท่ีทํา 2 หนาท่ีนี้คือผูบริหารโทรทัศนแชอง 7 สี (ทรายทิพยแ ธีรเดชพงศแ, 2553: 70-
80) 
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กับมูลคาของตัวนักมวยเองดวยท้ังช่ือเสียงหรือประวัติตาง  ๆ ในการแขงขัน โดยท้ังหมดนี้คือระบบ
ความสัมพันธแในธุรกิจการถายทอดสดของมวยไทย 

เมื่อมาในสวนของผูบริโภคในงานนี้จะจัดเป็น 2 ประเภทคือผูบริโภคท่ีดูเพื่อบริโภคหรือเสพ
ความบันเทิงในประเภทนี้จะบริโภคเพื่อความบันเทิง แตก็ไมไดบันเทิงเฉย  ๆ ผูบริโภคพยายามจะ
แสดงหาโอกาสในการทํารายไดใหกับตัวเองในขณะท่ีไดความบันเทิงควบคูไปดวยคือเรื่องของการ
พนันมวย และอีกกลุมท่ีใชพื้นท่ีในการบริโภคคือกลุมทุนโฆษณา ในการซื้อพื้นท่ีเวลาในการโฆษณา
จากรายการมวยไทย 7 สี โดยมีท้ังการสนับสนุนเงินรางวัลใหนักมวยและจายใหกับทางรายการ
โทรทัศนแตางหากเพื่อแลกกับความสนใจท่ีจะมีคนดูโทรทัศนแในเวลานั้น โดยคิดอัตราคาโฆษณาเป็น 
1.7 แสนบาท/นาที โดยรวมท้ังส้ินคือการผลิตวัฒนธรรมมวยไทยใหเป็นสินคาในรูปแบบของธุรกิจ
โทรทัศนแ เริ่มจากการสรางสัมพันธแระหวางคายมวยกับผูบริหารโทรทัศนแ ในการสรางคายมวย เมื่อมี
การจึงเริ่มการฝึกใหไดมาตรฐานและทางนายสนามมวยหรือเจาของรายการจะใหเกรดกับนักมวยซึ่ง
เป็นเหมือนระบบอุตสาหกรรมในการประเมินมาตรฐานในการเอานักมวยวาจะเอาไปขายในพื้นท่ีใด 
และในสวนของผูบริโภคก็จะดูเพื่อเสพเอาความบันเทิงในขณะเดียวกันก็แสดงหาประโยชนแดวยการ
พนัน สวนกลุมทุนโฆษณาตาง ๆ จะติดตอกับเจาของรายการเพื่อขอซื้อความสนใจและพื้นท่ีในการ
นําเสนอตราสินคา และท้ังหมดนี้คือกระบวนการกลายเป็นสินคาต้ังแตการผลิตไปจนถึงการถูกบริโภค 

จากการทบทวนวรรณกรรมในหมวดนี้ถึงเรื่องกระบวนการกลายเป็นสินคาของวัฒนธรรม ส่ิง
ท่ีขาดไปไมไดเลยของสินคาทางวัฒนธรรมคือเรื่องราว เมื่อเราใสเรื่องราวลงไปและทําใหกลายเป็น
สินคาเราไมจําเป็นตองทําเป็นสินคาแบบรูปธรรมท่ีขายกันตามทองตลาด หากแตสินคาทางนามธรรม
ก็ขายไดเพียงแตมูลคาและการแลกเปล่ียนของสินคานามธรรมไมแนนอน ขอสําคัญในกระบวนการ
กลายเป็นสินคาคือส่ือ บางคนคิดวาส่ือไมใชพอคาเหมือนอยางนายทุนหากแตส่ือก็จัดเป็นธุรกิจท่ีตอง
ขายสินคาเหมือนกัน ส่ิงท่ีส่ือขายคือขอมูลและความนาสนใจ ความเราใจ หรือความบันเทิงของขอมูล
นั้นใหกับผูบริโภค ในขณะเดียวกันผูบริโภคเองก็จําเป็นท่ีจะตองแลกเปล่ียนก็คือความสนใจท่ีมีตอ
ขอมูลนั้น 

3. วรรณกรรมเก่ียวกับชุมชนเสมือน (The Virtual Community)  

การเกิดขึ้นของการส่ือสารผานตัวกลางคือคอมพิวเตอรแ นับเป็นการส่ือสารรูปแบบใหมท่ี 
กอใหเกิดชุมชนเสมือน (Virtual Community) ชุมชนท่ีเกิดขึ้นมาใหมในสังคมโลก ซึ่งเราคงตอง
นิยาม คําวา “ชุมชน” หรือ “สังคม” ใหม เพราะความหมายของ “ชุมชน” หรือ “สังคม” ในท่ีนี้ไมใช
การรวมกลุมทางกายภาพ แตเป็นการรวมกลุมกันตามความคิดเห็นตามความสนใจของสาธารณชน
โดยไมมีขอจํากัดทางดานเวลาและสถานท่ี (วรรณสิกา เช้ือชาติไทย , 2546: 17) นอกจากนี้ชุมชน
เสมือน ยังมีพื้นท่ีสาธารณะ (Public Sphere) ซึ่งทําหนาท่ีเป็นเวทีแลกเปล่ียนทางความคิด เป็น



29 
 

สถานท่ีในการพบปะ พูดคุย ตลอดจนแลกเปล่ียนประสบการณแซึ่งกันและกัน (ผกาพรรณ หะรังษี , 
2549: 35) 

มีงานท่ีสอดคลองในเรื่องของการใชพื้นท่ีชุมชนเสมือนของคุณวรรณสิกา เช้ือชาติไทย (2546) 
เรื่อง ความเหงาในชุมชนเสมือน กรณีศึกษา www.pantip.com และ  www.sanook.com โดยการ
เกิดขึ้นของเว็บไซดแท้ังสองก็เพื่อเป็นชองทางในการติดตอของคนไทยท่ัวโลก โดยการใชสอยของพื้นท่ี
ชุมชนเสมือนท้ังสองเว็บไซดแนี้เพื่อในการสอบถามเรื่องราวตาง  ๆ ของสมาชิกตามความสนใจ ใน
รูปแบบของกระดานสนทนา web board โดยมีการจัดประเภทในเว็บบอรแดนี้อีกที เชนใครสนใจอะไร
ก็ลองไปถามในหมวดหมูนี้ ของ pantip จะมีกลุมช่ือโทรโขง ซึ่งเอาไวสําหรับการรองเรียน หรือ
สอบถามเกี่ยวกับเรื่องความยุติธรรมหรือกฎหมาย ใน sanook ก็จะมีกลุมมิติพิศวง ท่ีจะรวบรวมผูท่ี
ช่ืนชอบหรือมาแชรแเรื่องแปลก ๆ เหนือธรรมชาติในกลุมนั้นๆ  

โดยผลการศึกษาพบวาตัวชุมชนเสมือนไมไดมีผลตอการขยายตัวของคนเหงา นอกจากนี้การ
ใชพื้นท่ีออนไลนแไมสงผลตอปใจเจกในการแยกออกจากสังคม แตการใชพื้นท่ีออนไลนแเป็นไปเพื่อบริบท
ทางการส่ือสาร หรือมุมมองส่ือใหม เพื่อใหเครือขายสังคมของบุคคลแข็งแกรงขึ้น ในงานไมไดปฏิเสธ
วาพื้นท่ีออนไลนแหรือชุมชนเสมือนถูกใชในบริบทเพื่อหาเพื่อน แตการหาเพื่อนในพื้นท่ีนี้ไมใชเพื่อ
ลดทอนความเหงา แตเพื่อเอาไวสรางความสัมพันธแหรือเครือขายของตัวเองในการรวบรวมขอมูลหรือ
แลกเปล่ียนเรื่องท่ีสนใจรวมกันได เชน กรณีของกลุมนักศึกษาจะมีความตองการในการหาเพื่อนใหม
สูง ผานกระทูตาง ๆ มีกระทูประเภทมีเพื่อนนอยแตไมไดตองการเพิ่มเพื่อนในออนไลนแเพียงอยาง
เดียวแตมีการสรางกระทูขึ้นเพื่อแลกเปล่ียนเบอรแโทรศัพทแ หรือ E-mail เพื่อการนัดเจอในพื้นท่ีจริง 
จึงเป็นการสนับสนุนการใชพื้นท่ีในงานนี้วาใชเพื่อเพิ่มเครือขายทางสังคมไมใชแยกตัวเองออกจาก
สังคมออฟไลนแแตอยางใด  

นอกจากนี้ยังมีในเรื่องกฎเกณฑแท่ีใกลเคียงกับชุมชนหรือสังคมจริง ๆ เชนในกรณีการโพสตแ
หรือตั้งกระทูในเรื่องการขายบริการก็จะโดนลบในกรณีท่ีหลายรอบข้ึนไปก็จะถูกแบน หรือก็คือการไล
ออกจากชุมชนเสมือนแหงนั้น ถาเปรียบเทียบในออฟไลนแส่ิงนี้นับไดวาเป็นโทษทางกฎหมายสูงมาก
เปรียบไดกับการเนรเทศออกจากประเทศในขณะท่ีชุมชนเสมือนทําเรื่องนี้เป็นปกติ เนื่องจากตัว
อวตาร หรือตัวตนในโลกเสมือนสามารถสรางขึ้นมาไดเรื่อย ๆ จุดนี้ก็เป็นขอสําคัญท่ีทําใหออฟไลนแกับ
ออนไลนแยังคงมีความแตกตาง 

 มีงานท่ีสนับสนุนในการศึกษาชุมชนเสมือนโดยการมององคแประกอบของชุมชนและลักษณะ
ออกมาเป็นปใจจัยในการศึกษาความภักดีตอชุมชนเสมือนของ คุณธนา ธุรกิจ (2560) เรื่องปใจจัยท่ี
สงผลทําใหสมาชิกเกิดความภักดีตอชุมชนเสมือนจริง: กรณีศึกษากลุมถามตอบปใญหาเทคโนโลยี
โทรศัพทแเคล่ือนท่ีของ Facebook ประเทศไทย ในงานไดแบงปใจจัยท่ีเอื้อตอความภักดีในชุมชน
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เสมือนไวท้ังส้ิน 7 ปใจจัยคือ 1.ความพึงพอใจของผูดูแลหรือท่ีเรียกวา Admin 2.คุณภาพของขอมูล
เนื้อหาท่ีเอามาในการนําเสนอ 3.คุณภาพของระบบชุมชนเสมือน 4.ความเช่ือมั่นของสมาชิกท่ีมีตอ
กลุม 5.ประโยชนแท่ีกอเกิดตอตัวสมาชิก 6.ความพึงพอใจระหวางความสัมพันธแสมาชิกดวยกันเอง 7.
สํานึกรวมของการเป็นกลุมในชุมชนเสมือน  ในงานนี้เป็นงานท่ีชวยใหเราไดเปรียบเทียบและเห็น
มุมมองของชุมชนเสมือนและยังมีความเช่ือมโยงกับงานของคุณวราเทพดวย อยางแรกงานนี้ไดทําให
เห็นถึงการติดตามของคนและความสัมพันธแของคนกับชุมชนเสมือนตามปใจจัยท่ีกลาวมา แตในงาน
ชุมชนเสมือนท่ีผูศึกษาไดศึกษานั้นไมใชกลุมท่ีชุมชนเสมือนในบริบทเดียวกับงาน แตเป็นการบริโภค
รับชมแบบกลุมในรูปแบบไลฟซึ่งมีรูปแบบท่ีใกลเคียงกับงานนี้เพียงแตกลุมจะจบลงก็ตอเมื่อไลฟจบ 
การไลฟจึงใกลเคียงกับพิธีกรรมในชุมชนเสมือนในการรวมผูคนท่ีมีความสนใจใกลเคียงมารวมกัน โดย
องคแประกอบในการไลฟสามารถใชไดกับปใจจัยของงานนี้ไดเลยท่ีถามวาทําไมผูบริโภคถึงติดตาม
รายการ และเลือกท่ีจะกลายเป็นแฟนคลับหรือสนับสนุนกันไปมากกวานี้ดังนั้นงานนี้จึงเป็นเหมือน
การนําทางใหเห็นวาปใจจัยเหลานี้มีผลตอการติดตามชุมชนเสมือน ไมวาจะเป็นท้ังตัวผูดูแล สินคา
เนื้อหาท่ีนําเสนอตอรายการหรือชุมชน และกลุมของผูบริโภคลวนสงผลตอการติดตาม  

ในงานของคุณธนาเมื่อทบทวนวรรณกรรม ส่ิงท่ีงานของคุณธนานําเสนอคือโครงสรางของ
ชุมชนเสมือนในพื้นท่ีของ Facebook การจัดการท่ีไมมีรูปแบบอาจทําใหชุมชนเกิดปใญหาได ทําใหเรา
เห็นท้ังลักษณะของผูบริโภควา ลักษณะการยึดโยงของผูบริโภคคือความถี่และเนื้อหาสาระ จากนั้นส่ิง
ท่ีตามมาจึงเป็นเรื่องของการจัดการของกลุมท่ีทาง แอดมินจะจัดการเมื่อกลุมเติบโตมากยิ่งขึ้นตัวแอด
มินมีผลอยางมากเมื่อกลุมเติบโต ท้ังทําอยางไรใหตัวชุมชนเสมือนมีความเคล่ือนไหวอยางตอเนื่อง 
และขอสุดทายท่ีสําคัญท่ีสุดคือลักษณะความสัมพันธแระหวางสมาชิกกับสมาชิก การท่ีมีสมาชิกไมตรง
กับสํานึกรวมหรืออัตลักษณแของกลุม ตัวชุมชนจะมีการจัดการท่ีมีมาตรการเริ่มจากการเตือนเป็น
เสมือนวากอนท่ีคุณจะเขามาในชุมชนเสมือนนี้จะมีกฎท่ีทุกคนควรปฏิบัติ กฎของชุมชนเสมือนไม
เทียบเทากับกฎหมายแตในทางปฏิบัติเมื่อทําผิดและเคยเตือนไปแลวหลายรอบก็จะถูกขับออกจาก
ชุมชนนั้น หมายความวาลักษณะของชุมชนในงานนี้แทบไมไดแตกตางจากชุมชนในโลกแหงความเป็น
จริง แถมบางครั้งการลงโทษอาจรุนแรงกวากฎหมายจริงเลยก็วาได เชนในเรื่องของการแบน ถาเทียบ
ลักษณะการแบนของสังคมจริงนั้นก็อาจมีบางแตเป็นเรื่องท่ีนอย แตในสังคมเสมือนส่ิงนี้คือเรื่องปกติ
และทํากันไดงายมาก การทบทวนวรรณกรรมเรื่องนี้ไดเห็นการมององคแประกอบของชุมชนเสมือน
และปใจจัยท่ีทําใหเกิดลักษณะการเกิดขึ้นของชุมชนเสมือนท้ัง 7 องคแประกอบตามท่ีไดกลาวเอาไว 

มีงานท่ีสอดคลองกับการใชพื้นท่ีและการบริโภคในชุมชนเสมือน วัฒนธรรมแฟนกับสตรีม
เมอรแ-กรณีศึกษาเด็กดอย-กลุมแฟนคลับสตรีมเมอรแดอยเซอรแ วราเทพ ศรีประเทศ (2562) ผล
การศึกษาทําใหเห็นไดชัดเจนวาชุมชนเสมือนจะมีลักษณะส่ิงท่ีเรียกวาจุดรวมหรืออัตลักษณแ ในการ
รวมกลุม หรือผลประโยชนแ ความชอบรวมกัน ดังนั้นในงานนี้ ไดแสดงใหเห็นถึงจุดเริ่มตนจาก
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ความชอบในเกมท่ีมีรวมกัน พัฒนาการในการรวมตัวกันเริ่มจากการท่ีตัว Twitch มีส่ิงท่ีเรียกวาระบบ
สมัครสมาชิกในการสนับสนุนรายเดือน เป็นการจายเงินใหกับทางผูผลิตใหไดรับเงินในการเอาไปทํา
กิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับชองหรือใชจายในชีวิตประจําวัน โดยราคาขึ้นอยูกับขอกําหนดท่ีทางผูผลิตทํา
เอาไวใหกับตัวผูผลิต จากนั้นผูผลิตจะสรางกลุมใหกับตัวผูบริโภคท่ีสนับสนุนใหรูปแบบพฤติกรรมท่ีถูก
แสดงออกอัตลักษณแท่ีรับรูรวมกัน รวมไปถึงการรวมกลุมท่ีเกิดขึ้นจากความช่ืนชอบในส่ิงเดียวกัน จน
กลายเป็นพื้นท่ีชุมชนเสมือน ภายในกลุมก็มีการปฏิสัมพันธแเกิดข้ึนจนนําไปสูพฤติกรรมตาง ๆ การเขา
มาของอาชีพสตรีมเมอรแ สรางรูปแบบใหมของการสรางรายไดของส่ือ จากท่ีไดกลาวไวในหมวดของ
กระบวนการกลายเป็นสินคาจะทราบดีวาการกลายเป็นสินคาผานส่ือมวลชนมีในรูปแบบใด รูปแบบ
การสรางรายไดของส่ือออนไลนแนั้นมีความคลายคลึงและแตกตางกันบางจุด ส่ิงแรกคือตัวส่ือหรือ
ผูผลิตยังคงขายความนาสนใจ หรือขอมูลท่ีดึงดูดผูบริโภคไดอยู แตเนื่องจากระบบของการทําส่ือ
ออนไลนแในชวย 2-3 ปีท่ีผานมาไดมีระบบท่ีเรียกวาการสมัครสมาชิกและการโดเนทหรือบริจาคขึ้นมา
ทําใหรูปแบบการแลกเปล่ียนของผูผลิตและผูชมเปล่ียนไป  

ลักษณะของชุมชนเสมือนในงานของคุณวราเทพทําใหเกิดความชัดเจนวาตัวชุมชนเสมือนเริ่ม
มาจากส่ือออนไลนแโดยผูชมไดบริโภคเนื้อหาและสาระจากชองดอยเซอรแ ทําใหตัว Twitch เป็น
ส่ือกลางในเรื่องของการเลนเกมอยูแลวทําใหผูคนรูจักและเริ่มติดตามการไลฟสตีม ดังนั้นชุมชนเสมือน
จึงเป็นเรื่องของส่ือกลางในการใชสอยผลประโยชนแตาง  ๆ ท้ังในการบริโภคความบันเทิงหรือการ
ปฏิสัมพันธแกับสตีมเมอรแ จนกระท่ังความเขมขนของผูบริโภคเริ่มเปล่ียนไปจากการเป็นผูบริโภค
ธรรมดาไปสูการเป็นแฟนคลับ โดยในงานไดแสดงใหเห็นถึงการนิยามการเป็นแฟนคลับจาก 2 อยาง
คือการติดตามขาวสารและการบริโภค ในสวนของการติดตามขาวสารจะใชงานพื้นท่ีออนไลนแเป็นสวน
ใหญโดยมีท้ังส้ิน 4 พื้นท่ีคือ YouTube Twitch Facebook และ Line โดยแตละพื้นท่ีก็จะมีการใช
งานท่ีแตกตางกันเชน จะใช YouTube เพื่อดูวีดีโอท่ีตัวดอยเซอรแสรุปและตัดตอนมาใหแลวในสวนนี้
มักจะเป็นการสอนเลนเป็นสวนใหญ ในดานของ Twitch จะใชเพื่อดูการสตีมเกมสดและปฏิสัมพันธแ
ผานการพูดคุยกับดอยเซอรแระหวางการเลนเกม เป็นตน โดยในงานไดอธิบายวาผูท่ีเป็นหรือนิยาม
ตัวเองวาอยูในระดับแฟนคลับจะตองติดตามและใชพื้นท่ีออนไลนแเหลานี้ 3 พื้นท่ีขึ้นไป เพื่อความเร็ว
ในขอมูล เพื่อท่ีจะรูมากกวาผูบริโภคท่ัวไป 

ในสวนท่ี 2 คือการบริโภคจะแบงไดท้ังส้ิน 3 ประเด็นคือการสนับสนุนรายเดือน โดเนท และ
การบริโภคสินคาท่ีเกี่ยวของ โดยท้ังหมดท้ังส้ินก็เพื่อใหตัวตนบนชุมชนเสมือนชัดเจนยิ่งขึ้น จนใน
ทายท่ีสุดเกิดการสรางกลุมจากทางผูผลิตเองในการแยกผูสนับสนุนท่ีเป็นแฟนคลับรายเดือนขึ้นมา 
และความสัมพันธแจากชุมชนเสมือนท่ีเป็นลักษณะเดนเลยคือทุกคนไมรูจักกันแตมีจุดรวมคือความเป็น
แฟน และช่ืนชอบในตัวดอยเซอรแส่ิงนี้ทําใหความสัมพันธแในชุมชนกอตัวขึ้น ความรูจักหรือสนิทสนม
ระหวางตัวแฟนคลับกลับดอยเซอรแมีความสอดคลองกับงานท่ีแลวตรงท่ีวาการท่ีรูจักกับสตีมเมอรแหรือ
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เจาของชุมชนเสมือนนอกจากจะเป็นแฟนคลับแลว ยังชวยเพิ่มทั้งเครือขายในชุมชนเสมือน ใหตัวแฟน
มีตัวตนท่ีโดดเดนกวาผูบริโภคท่ัวไป จนในท่ีสุดเมื่อฐานแฟนท่ีสนับสนุนมาก ก็จะสงผลใหทางผูผลิต
จัดกิจกรรม Meeting ขึ้นมาในพื้นท่ีกายภาพ กอเกิดความเช่ือมโยงระหวางพื้นท่ีจริงและพื้นท่ี
ออนไลนแ  

จากการทบทวนวรรณกรรมท้ังสามประเด็นคือ  วรรณกรรมเกี่ยวกับรูปแบบการนําเสนอรายการเลา
เรื่องผีในไทยและการนําเสนอผีญี่ปุุน กระบวนการกลายเป็นสินคา และชุมชนเสมือนพบวา รูปแบบ
การนําเสนอเนื้อหาท่ีแตกตางกันไปตามยุคสมัย นอกจากนี้ยังชวยใหเกิดความเขาใจในเรื่อง ของ
เอกลักษณแในการนําเสนอผีญี่ปุุน ในสวนของกระบวนการกลายเป็นสินคานั้นเกิดมาจากรูปแบบการ
ผลิตท่ีมีความเป็นอุตสาหกรรม การเกิดสินคาทางวัฒนธรรมจะเกิดขึ้นไมไดหากไรซึ่งอํานาจของระบบ
ทุนนิยมเขามากํากับการผลิต และส่ิงท่ีทําใหการกลายเป็นสินคาเขมขนยิ่งขึ้นคือส่ือมวลชน นอกจากนี้
ยังทําใหเห็นถึงความสัมพันธแตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นทั้งในจอและนอกจอ ระหวางสินคาทางวัฒนธรรม ผูผลิต 
ผูบริโภค และนายทุน สวนสุดทายคือเรื่องของชุมชนเสมือน ความนาสนใจของชุมชนเสมือนก็คือ
ความสนใจหรืออะไรบางอยางท่ีมีจุดรวมกัน การไลฟสดจัดไดวาระบบอันซับซอนระหวางการเป็นส่ือ
และเป็นชุมชนเสมือนในเวลาเดียวกัน ความนาสนใจก็คือ ในขณะท่ีเรารับชมบริโภคความนาสนใจจาก
รายการสดนั้น ๆ เรายังสามารถมีปฏิสัมพันธแกับผูคนท่ีมีความสนใจแบบเดียวกับเรารับชมพรอมกับ
เราดวยได และความเป็นชุมชนเสมือนจะยิ่งเพิ่มมูลคาใหกับตัวรายการและสามารถพัฒนาไปเป็นฐาน
แฟนคลับท่ีทํารายไดใหกับรายการไดในอนาคต 



33 
 

บทท่ี 3 

การพัฒนาของการเล่าและรูปแบบการน าเสนอเรื่องผีไทยและญี่ปุ่น  
และพัฒนาการของรายการคืนพุธมุดผ้าห่ม   

ในบทท่ี 3 จะนําเสนอประเด็นท่ีเกี่ยวของจํานวน 2 ประเด็น ไดแก (1) การพัฒนาของการ
เลาและรูปแบบการนําเสนอเรื่องผีไทยและญี่ปุุนในสังคมไทย  เพื่อใหเห็นภาพพัฒนาการรายการเลา
เรื่องผีในเชิงประวัติศาสตรแวา มีการพัฒนาและเปล่ียนแปลงในลักษณะสําคัญอยางในบางในบริบท
และเงื่อนไขของ เทคโนโลยี เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมในเวลานั้น  ๆ นอกจากนี้รูปแบบการนําเสนอ
ของรายการเลาเรื่องผี โดยจะเนนไปท่ีการนําเรื่องผีมาเผยแพรผานส่ือตาง  ๆ ท้ัง หนังสือ วิทยุ 
โทรทัศนแ ภาพยนตรแ และในโลกออนไลนแ ตามลําดับวาแตละส่ือนั้นไดแสดงและนําเสนอผีออกมาใน

รูปแบบอยางไร ประเด็นท่ี (2) พัฒนาการของรายการคืนพุธมุดผาหม เพื่ออธิบายถึงพัฒนาการความ

เป็นมาของรายการคืนพุธมุดผาหมอยางละเอียด นอกจากนี้ยังมีในเรื่องของการเปล่ียนแปลงในชวง
ของภาวะโควิดอีกดวย ดังจะแสดงรายละเอียดตอไปในบทนี้ 

3.1 การพัฒนาของการเล่าและรูปแบบการน าเสนอเร่ืองผีไทยและญ่ีปุ่น 

การเกิดขึ้นของเรื่องผีลวนมีจุดเริ่มตนการถายทอดเรื่องราวมาในรูปแบบของมุขปาฐะ หรือท่ี
เราเรียกกันวาการเลาปากตอปาก โดยตัวมุขปาฐะนั้นเป็นรูปแบบวัฒนธรรมอยางหนึ่งท่ีมนุษยแเรานั้น
ใชในการผลิตซ้ํา และสืบทอดเรื่องราวนั้น ๆ ใหคงอยูคูกับสังคมเพื่อจุดประสงคแของคนท่ีคิดขึ้นมา 
และเรื่องราวท่ีมักเกี่ยวของกับมุขปาฐะสวนใหญจะเป็นเรื่องความเช่ือ จารีต ศาสนา เป็นสวนมาก 
หนาท่ีของเรื่องเหลานี้มีไวเพื่อเป็นความบันเทิงและแฝงไวดวยความรูหรือหลักการปฏิบัติของสังคมอีก
ดวย การใชมุขปาฐะหรือการเลาปากเปลามีมาต้ังแตเมื่อใดไมมีใครทราบแนชัด แตมีการคาดการณแไว
หลากหลายวา การเลาปากเปลาตองเกิดขึ้นกอนการเกิดหรือคิดคนตัวอักษรของมนุษยแอยางแนนอน 
(หลากวิถีหลากวัฒนธรรม “ผี” กับกรณี “บนบานศาลกลาว” สะทอนคอรแรัปชันในสังคมไทย, 2563, 
ออนไลนแ) 

วรรณกรรมมุขปาฐะและวรรณกรรมลายลักษณแมีความเกี่ยวเนื่องกัน เมื่อมนุษยแมีการใชภาษา
ท่ีมีความซับซอนมากยิ่งขึ้นการเกิดขึ้นของตัวอักษรตาง ๆ ในภาษาท่ีใช สงผลใหมนุษยแใชวิธีการจด
บันทึกทดแทนการเลาแบบปากเปลา ดังนั้นหลายเรื่องราวท่ีเป็นเรื่องราวการจัดบันทึกหรือวรรณกรรม
ลายลักษณแ ก็เอาเรื่องเลาปากเปลามาใชในการจดบันทึกขึ้น ตัวอยางท่ีจะทําใหเห็นความสัมพันธแ
ระหวางการจดบันทึกและการเลาปากเปลา เชน การศึกษาประวัติศาสตรแบอกเลาจากการสัมภาษณแ 
ขอมูลท่ีเราไดจากการสัมภาษณแคือการบอกเลาของผูสัมภาษณแหรือชาวบาน แตการท่ีเราเอาส่ิงเหลานี้
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มาเรียบเรียงใหเป็นเรื่องราวและทิศทางตามท่ีเราเขียน ส่ิงนี้คือวรรณกรรมลายลักษณแท่ีเกิดขึ้นจากคํา
บอกเลา มีหลากหลายคําถามท่ีทําใหผูคนสนใจท่ีจะศึกษาเรื่องผีคือความเป็นสากล ท่ีเป็นเสมือน
วัฒนธรรมรวมของโลก (เพิ่งอาง, 2563, ออนไลนแ) ดังนั้นผีเองเป็นส่ิงท่ีอยูคูกับมนุษยแมาโดยตลอด 
อาจเรียกไดวาท่ีไหนมีคนท่ีแหงนั้นตองมีวัฒนธรรม แลวท่ีใดมีวัฒนธรรมท่ีนั่นก็ตองมีผี เพราะผีเองก็
เป็นสวนหนึ่งของวัฒนธรรมมนุษยแ 

3.1.1.ความสัมพันธ์ระหว่างผีกับวัฒนธรรม 

โดยสวนมากผีจะถูกผูกติดกับความเช่ือทางศาสนาเป็นหลัก และอาจโยงไปถึงประวัติศาสตรแ
บาง ตัวของศาสนาเองจะใชมุมมองของผีในการอธิบายและเสริมย้ําในเรื่องของโลกทัศนแหลังความตาย 
ส่ิงนี้มีหนาท่ีคอยสนับสนุนคําสอนของศาสนาและความเช่ือเอาไววา ในเมื่อตัวตนของผีมีอยูจริงผีจึงมี
หนาท่ีในการผลิตซ้ําความเช่ือศาสนาในเรื่องของโลกทัศนแหลังความตายอีกดวย นอกจากนี้ผีเองยัง
เปรียบเสมือนความทรงจําท่ีถูกสรางขึ้นมาเพื่อคอยตอกย้ํา (เพิ่งอาง, 2563, ออนไลนแ) 

ผี เป็นรูปแบบความเช่ือท่ีเกาแกท่ีสุดในโลก เรียกไดอีกอยางวาศาสนาผี มีมากอนทุกศาสนา 
คนดึกดําบรรพแทางบริเวณอุษาคเนยแ  เมื่อหลายพันปีมาแลว นับถือศาสนาผี กอนท่ีจะรู จัก 
ศาสนาหลัก ๆ ในปใจจุบันมีผูหญิงรับรูวาเป็นหัวหนานําพิธีกรรมประมาณ แตในปใจจุบันนั้นศาสนา
กระแสหลักสวนใหญตัวตนของเพศชายนั้นมีอํานาจเพิ่มขึ้นสูงอยางมากและสามารถทําพิธีกรรมได 
ในขณะท่ีตัวของผูหญิงอํานาจลดลงไปเรื่อย ๆ นอยความเช่ือนักท่ีผูหญิงจะเป็นฝุายนําการทําพิธีกรรม 
พ.ศ.1,000 ศาสนาพราหมณแ และพุทธ ไดเขามาจากอินเดีย และพยายามกําจัดศาสนาผีหรือความเช่ือ
เรื่องผี แตไมสําเร็จ ทําใหศาสนาท่ีเราเห็นตัวอยางในประเทศไทยนั้น นับถือผีแตเคลือบไวดวย
พราหมณแ และพุทธศาสนา (สุจิตตแ วงษแเทศ, 2557: 8) ตัวของคนเป็นและคนตายนั้นสามารถใชผีเป็น
ตัวแบงแยกได เรียกวาเป็นการแปรสภาพ เมื่อคนเป็นหมดลมหายใจจึงเรียกไดวาเป็นคนตาย แตเรา
จะเรียกวาเป็นคนตายในชวงแรก แตเมื่อผานพิธีกรรมตาง ๆ ตามความเช่ือ จากคนตายจึงกลายเป็นผี 
และเมื่อเป็นผีก็จะเขาสูโลกของคนตาย พิธีกรรมสงคนตายตาง ๆ เกิดขึ้นมาเพื่ออยากใหผีไปสูโลกใหม
ท่ีไมใชโลกของคนเป็น (เพิ่งอาง, 2557: 36) 

ในทัศนะทางประวัติศาสตรแ ผีและคนนั้นมีความผูกพันกันมานานและเรียกไดวามีความเป็น
สากลเอกลักษณแอยางหนึ่งของมนุษยแคือการหาคําอธิบายใหกับส่ิงตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นผีจึงเปรียบเสมือน
คําอธิบายของส่ิงเหลานั้นไดเชนกัน นอกจากนี้ในอดีตยังมีการพูดถึงผีและอํานาจ ผีถูกนิยามในเรื่อง
ของความกลัว ความยําเกรง และความศรัทธา ดวยแนวคิดเหลานี้ผีจึงถูกใชในการควบคุมความคิด
และพฤติกรรมผูคนมีบทบาทในการดําเนินชีวิตของคนอีกดวย ทัศนะของผีเมื่อผานสายตาผูคนจึงเป็น
การแสดงอํานาจ สวนทางคนของผูขอจะขออํานาจเหลานั้นเพื่อตอบสนองบางอยางใหกับตัวมนุษยแ 
(ธนพงศแ พุทธิวนิช, 2563, ออนไลนแ) เชนตัวเรื่องผีในชวงนี้จะเป็นเรื่องราวตํานานหรือเรื่องเลาท่ี
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เกี่ยวของและผูกติดกับธรรมชาติ เชน ผีปุา นางไม หรือเทวดาตาง ๆ เรื่องราวเหลานี้ลวนเป็นส่ิงท่ีผีใน
อดีตถูกนําเสนอออกมา 

ในเรื่องของอํานาจนั้น มี 2 ตัวอยาง ตัวอยางแรกคือผีเทพเจาจีนส่ิงเหลานี้ผูกติดมากับ
วัฒนธรรมผีบรรพบุรุษเชน กวนอู เจาแมมาจูหรือเจาแมทับทิม และหมอฮัวโตเ เป็นตน ซึ่งบุคคล
เหลานี้มีตัวตนจริง และนับวาเป็น “ผี” ท่ีถูกเล่ือน-ยกสถานะใหเป็นเทพเจา จากคนสูเทพ ซึ่งลวนแต
มีความพิเศษบางอยางท่ีสามารถดลบันดาลพรใหผูกราบไหวบูชาไดสมดังปรารถนา (ศิลปวัฒนธรรม , 
2563, ออนไลนแ ) ตัวอยางท่ี 2 เป็นของพระเส้ือเมือง พระทรงเมือง ก็ไดพัฒนาการมาจากผีบรรพ
บุรุษเชนกัน แตดวยการเขามากํากับของความเช่ือศาสนาพุทธและพราหมณแก็ทําใหถูกพัฒนาสถานะ
จากผีบรรพบุรุษเป็นพระเส้ือเมือง พระทรงเมือง ซึ่งรูปแบบก็ใกลเคียงกับเทพเจาจีนบางองคแ (สุจิตตแ 
วงษแเทศ, 2557: 177-187) 

ในประเทศไทยชวงปลายพุทธศตวรรษท่ี 24 สังคมไทยไดรับผลกระทบจากแนวคิดตะวันตก
ในเรื่องของวิทยาศาสตรแ ในระยะเวลานั้นความเช่ือเรื่องผีจึงเป็นหัวขอสําคัญสําหรับชนช้ันนํา ท่ี
ตองการจะถกเถียงถึงความเป็นจริงของผี ตัวอยางงานเรื่องอํานาจผีหลอก (2431)  ของ พระเจาบรม
วงศแเธอ พระองคแเจาศรีเสาวภางคแ ท่ีมีการวิพากษแและพยายามใชหลักวิทยาศาสตรแในการอธิบายเรื่อง
ผี ทําใหกระแสเกี่ยวกับเรื่องผีในตอนนั้นสําหรับชนช้ันสูงเป็นเรื่องท่ีมักจะนํามาถกเถียงกัน บางก็คุยวา
เป็นเรื่องบันเทิงงมงายบางก็มี และในชวงเวลานี้เองเทคโนโลยีการพิมพแของชาติตะวันตกเองก็ชวยให
หนังสือแบบนี้เขาถึงในหมูชนช้ันสูงกอนท่ีจะเริ่มเขาถึงประชาชนโดยท่ัวไป และเริ่มเกิดกระแสการ
เขียนหนังสือในการเลาเรื่องผีในไทยเกิดขึ้น (พิชยะพัฒนแ นัยสุภาพ , 2561: 16-22) สืบเนื่องมาจนถึง
ปใจจุบันถึงแมจะมีชุดความเช่ือหลายอยางเขามาผสมมากมาย แตก็ตองยอมรับวาผีไมเคยหายไปจาก
ตัวของสังคมไทยเลยแมแตนอย 

เรื่องผีในสังคมมีปรากฏอยูโดยท่ัวไป ท้ังในตํานาน ชาดก นิทาน รวมไปถึงเรื่องเลาจําพวก
ประสบการณแสวนตัว ผีไมใชส่ิงท่ีตัดขาดจากมนุษยแและมักจะซอนทับกันอยูเสมอดังจะเห็นไดวาผีถูก
นําเสนออยูตลอดท้ังในอดีตและปใจจุบัน แต ผีนั้นการนําเสนอจะถูกเปล่ียนไปเรื่อย ๆ ตามส่ิงแวดลอม
ท่ีผูกติดกับคนดวย ดังนั้นโดยสวนมากแลวในอดีตเรื่องผีจึงถูกใชเป็นเครื่องมือในการเสริมย้ําและ
สนับสนุนตัวความเช่ือและประวัติศาสตรแ โดยท่ียังไมมีเรื่องของทุนนิยมหรือเม็ดเงินเขามาเกี่ยวของ 
แตเมื่อเวลาผานไปเริ่มมีการนําเสนอเรื่องผีในรูปแบบของความบันเทิง และถูกตีความวาผีเป็นเรื่อง
แปลกและนากลัวตองการท่ีจะเอามานําเสนอ เริ่มจากหนังสือ วิทยุ โทรทัศนแ และพื้นท่ีอินเทอรแเน็ต ท่ี
เราเห็นกันในปใจจุบันดังจะอธิบายในหัวขอถัดไป 
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3.1.2 รูปแบบการน าเสนอผีในสื่อต่างๆ 

 สําหรับประเด็นนี้ ทางผูศึกษาจะทําการอธิบายถึงรูปแบบการนําเสนอของผีในส่ือตาง ๆ โดย
แบงเป็นท้ังหมด 5 ประเด็นไดแก (1) รูปแบบการนําเสนอเรื่องผีผานส่ือส่ิงพิมพแ (2) การนําเสนอเรื่อง
ผีผานรายการวิทยุ (3) การนําเสนอเรื่องผีผานรายการโทรทัศนแ (4) การนําเสนอเรื่องผีผานภาพยนตรแ 
(5) การนําเสนอเรื่องผีผานส่ืออินเทอรแเน็ต ดังลายละเอียดตอจากนี้ 

 3.1.2.1 รูปแบบการน าเสนอเร่ืองผีผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ 

การนําเสนอเรื่องผีในส่ือสังคมไทยจากรูปแบบของวรรณกรรมมุขปาฐะเรื่องผีเปล่ียนมาเป็น
ลายลักษณแอักษรนั้นมีมานานแลว แตชวงท่ีทําใหเรื่องผีแพรหลายมีท้ังส้ิน 2 ปใจจัยคือการเขามาของ
เครื่องพิมพแ และการคนหาหรือตั้งคําถามของความจริงเกี่ยวกับเรื่องผี ในปี พ.ศ.2435 หอพระสมุดวชิ
รญาณวิเศษ ไดตีพิมพแช่ือวาเรื่องอํานาจผีปอบ โดยเปิดเรื่องไววา “เรื่องท่ีจะเลาตอไปนี้ทานท้ังปวง
อยาหมายวาเปนนิทานคิดแตงขึ้นเพื่อหลอกลวง เรื่องนี้เปนเรื่องประหลาด ท่ีเปนความจริง และไดสืบ
ไดถามมีพยานก็มาก” และเนื้อเรื่องของอํานาจผีปอบก็จะเป็นการเอาเรื่องของตาพวง โดนเผาเรือน
สาเหตุก็มาจากชาวบานคิดวาตาพวงคือปอบ ส่ิงท่ีนาสนใจคือตอนปิดเรื่องมีการท้ิงทายวา “เรื่องนี้ไม
ตองหาสาระอันใด เห็นเป็นเรื่องขัน ๆ จึงเรียนสงมาถวาย5 หากใครเจอตัวตาพวงก็ไปกั้นมานเก็บเงิน
คนดูผีปอบก็ดี” ในชวงเดียวกันรัชกาลท่ี 6 มีการแตงและตีพิมพแเรื่องนางนากท่ีเป็นตํานานทางบริเวณ
พระโขนงใหเป็นเรื่องอานเลน โดยเนื้อหาหลัก ๆ คือนักสืบท่ีตองการจะรูความจริงเรื่องนางนากวา
เป็นผีหรืออะไร สุดทายเรื่องจบท่ีเรื่องเหลานี้เกิดจากลูกของนางนากปลอมตัวเพื่อไมใหพอไปมีภรรยา
ใหม (เพิ่งอาง, 2561: 27-28) แตโดยท้ังหมดแลวเรื่องราวเหลานี้ก็ถูกแตงโดยชนช้ันนํา ท่ีนําเอา
ตํานาน หรือเรื่องเลาวัฒนธรรมตามพื้นท่ีตาง ๆ ท่ีไปออกวาราชการมาแตงขึ้นเพื่อความบันเทิง 

แตชวงท่ีเริ่มเขาถึงมวลชนมากท่ีสุดคือชวง พ.ศ.2470 โดย เหม เวชกร ไดทําการเขียนเรื่อง
ส้ันเกี่ยวกับผีไทย โดยเนื้อหาท่ีนําเสนอจะเป็นเรื่องพุทธศาสนา บาปบุญคุณโทษ งานของเหมมีคุณคา
อยางมากตอเรื่องผีในส่ือมวลชนไทยเป็นอยางมาก เนื่องจากในชวงการเขียนเรื่องผีของเหม จะเป็น
ชวงเปล่ียนผานการปกครองในชวง พ.ศ.2475 พอดี โดยเนื้อหาของเหมจะมีสไตลแเนื้อหาท่ีผูกติดกับ
ชนบทและตางจังหวัดเป็นสวนใหญเนื่องจากงานของเหมจะทีมของเรื่องผีจะเป็นขายเกี่ยวกับการโหย
หาอดีต ผีจะถูกผูกติดกับฉากท่ีเป็นชนบท ผีท่ีเหมเขียนขึ้นจึงมักจะเป็นผีทองถิ่นทางบริเวณภาคกลาง 
เนื่องจากในชวงนั้นมีการปฏิวัติและพยายามทําใหไทยเปล่ียนเป็นสมัยใหมโดยเร็ว งานของเหมจึงมี
กล่ินอายความโหยหาอดีตท่ีสูงมาก (เพิ่งอาง, 2561: 30) นอกจากนี้ตัวของนวนิยายเหลานี้ไดแสดงให
เห็นถึงการนําเสนอผีท่ีผูกติดกับตัวของธรรมชาติเอาไว การใชชีวิตจึงเป็นการนอบนอมและอยูกับ

                                                             
5 ถวายถึงกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ซึ่งในตอนน้ันดํารงตําแหนงนายกหอพระสมุดวชิรญาณ 
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ธรรมชาติสงผลใหผีเป็นกุญแจสําคัญในการแสดงถึงอดีตท่ีผูคนผูกติดกับความเป็นชนบท (ทนงศแ จัน
ทะมาตยแ และ ธัญญา สังขพันธานนทแ, 2562: 217)  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 หนังสือรวมเรื่องส้ันของ เหม เวชกร 

(ท่ีมา : https://co.lnwfile.com/_/co/_raw/9p/2r/es.jpg) 

ตัวอยางของงานเขียนเหมเวชกรอยางหนังสือรวมเรื่องส้ันช่ือ 100 ปี เหม เวชกร ปีศาจของ
ไทย เรื่องท่ีจะยกมาคือเรื่อง ไปฝใงศพ โดยกลาวสรุปไดวาเหตุการณแเกิดขึ้นท่ีตางจังหวัด อยูท่ีอยุธยา 
เมื่อการขึ้นเรื่องวาเหตุการณแท่ีเกิดขึ้นจากเรื่องนี้ไดรับบันทึกจากปากคําของนายทองคํา(ผูเลา)ไวทุก
ประการ เรื่องเกิดขึ้นเมื่อตอนเด็กระหวางท่ีเลนอยูท่ีบานก็พบเจอกับนายอั๋นซึ่งเป็นคนรูจักเดินผานไป
แตไมตอบ ตัวของนายทองคําจึงไปถามยายวาวันนี้เขาผานหนาบานแตไมทักอะไรเขาเลย จากนั้นก็มี
ชาวบานมาบอกขาววานายอั๋นเสียชีวิตแลว ทําใหเขาตกใจท้ัง ๆ ท่ีพึ่งสวนกันแท ๆ ตัวของนายทองคํา
นั้นไดชวยเอาศพนายอั๋นไปฝใง แตดวยเหตุการณแแปลก ๆ ระหวางเคล่ือนยายศพทําใหเกิดความลาชา
กวาจะถึงปุาท่ีเอามาฝใงก็ตอนเย็น กอนท่ีเขาจะฝใงเสร็จมีผูหญิงคนหนึ่งบอกฝากหอผานี้เอาไวและสัก
เด๋ียวเขาจะกลับมาเอา ซึ่งนายทองคําก็รับเอาไวแลวฝใงศพจนเสร็จ เวลาจนถึงมืดคํ่า ผูหญิงคนนั้นไม
มาเอาของกลับไปสักที และในของฝากนั้นก็มีเสียงเด็กรองปรากฏวาเขาก็เปิดถุงผาออกพบเด็กรองแต
เป็นหนานายอั๋นจากนั้น นายทองคําก็สลบไป สุดทายก็ต่ืนขึ้นมาท่ีบานและจับไขไปหลายวัน เรื่อง
ท้ังหมดก็ประมาณนี้ (เหม เวชกร, 2552: 3-13) ผูศึกษามีความคิดเห็นวาเรื่องแนวนี้ในระยะเวลานั้น
ท่ีวาเป็นเรื่องเลาผีท่ีคอนขางมีความเป็นชาวบาน ของประชาชนโดยท่ัวไป ซึ่งแตกตางจากแตเดิมจึง
เขาถึงไดงายข้ึน งานของเหมเองก็เลยทําใหมีความนิยมมากในตอนนั้น นอกจากนี้เรื่องราวแนวนี้เอง
ในระยะเวลาตอมาจะถูกพัฒนามาเป็นละครวิทยุมากขึ้นอีกดวย 

ส่ิงเหลานี้จึงเป็นเครื่องยืนยันใหเห็นวา ผีและธรรมชาตินั้นถูกผูกติดกันมาเมื่อธรรมชาติ
เปล่ียนไปการนําเสนอของผีก็เปล่ียนตามไปดวย นอกจากนี้ ในชวงหลังเหม เวชกร จากไป เวลานี้จึง
เป็นชวงท่ีเริ่มมีเรื่องส้ันท่ีเขียนเกี่ยวกับเรื่องผีลงตีพิมพแในหนังสือตอ ๆ มาอยางนักเขียนมีช่ือเชนตรี 
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อภิรุม และแจเว วรจักร ซึ่งเป็นนักเขียนในชวงเวลาเดียวกัน โดยท้ังสอนคนเริ่มตนมาดวยการเขียน
เรื่องส้ันใหกับตัวของนิตยสารตาง ๆ ใน  นิตยสารฟูาเมืองไทยรายสัปดาหแ จนปใจจุบันก็มีการทํารวม
เรื่องส้ันเหลานั้นไวในเลมเดียว ตัวอยางของงานแจเว วรจักรคือ แจเวเจอผี ท่ีรวมเรื่องราวผี  ๆ ไว 
อภินิหารเจาพอกรมหลวงชุมพรฯ บานผีท่ีสงขลา เป็นตน (แจเวเจอผี, 2560, ออนไลนแ) และตรี อภิรุม 
เป็นเจาพอแหงวงการละครผีไทยเลยก็วาได ท่ีไดเริ่มเขียนเรื่องส้ันอยาง หาดจอมเทียน และเริ่มพัฒนา
เป็นนวนิยาย อยางท่ีเราเห็นความดังในการทําเป็นละครหลายเรื่อง เชน นาคี ทายาทอสูร เป็นตน 
(หลังโลกลึกลับฉบับตรี อภิรุม, 2560, ออนไลนแ)  

 

ภาพที่ 2 ตัวอยางงานเขียนของสรจักร 

(ท่ีมา : https://www.slideshare.net/sornblog2u/ss-33373839) 

คนท่ีมีอิทธิพลลําดับตอมาใน ซึ่งเป็นนักเขียนท่ีมีอิทธิพลในชวงหลังอยาง สรจักร ศิริบริรักษแ 
โดยนามปากกาของเขาคือ สรจักร โดยตัวของเขานั้น เป็นนักเขียนเรื่องส้ันแนวเขยาขวัญ ไดรับฉายา
วาเป็น สตีเฟุน คิง6 เมืองไทย การท่ีตัวของสรจักรไดฉายานี้มานั้นเพราะมีรูปแบบการนําเสนอของ
เรื่องท่ีใกลเคียงกัน งานเขียนของสรจักรมีจุดเดนตรงท่ี กระชับ หักมุม มีเหตุผลในตัว และท่ีสําคัญ
ท่ีสุด ความรูวิชาการตองเป็นจริง อางอิงได เพื่อประโยชนแแกผูอาน พรอม ๆ กับการไดรับความ
เพลิดเพลิน ทําใหตัวของเรื่องผีท่ีสรจักรเขียนนั้นไดรับความนิยม เมื่อมีความนิยมประกอบกับจุดเดน
ในงานทําใหเขาไดรับฉายานี้ไปโดยปริยาย ผลงานท่ีโดดเดนของเขานั้นถูกทางสํานักพิมพแมติชน
รวบรวมเรื่องส้ันท่ีเขาเขียนเอาไว แบงเป็น 3 ชุดคือ สามศพ สามผี สามวิญญาณ ในสวนของ สามศพ 
นั้นมีออกมาท้ังส้ิน 3 เลมคือ ศพใตเตียง ศพขางบาน และ ศพทายรถ ในสวนของ สามผี ก็ไดตีพิมพแ
เป็นหนังสือ 3 เลมคือ ผีหัวเราะ ผีหัวขาด และ ผีหลอก และสวนสุดทายของผลงานสรจักรคือ สาม

                                                             
6 เป็นนักเขียนนิยายเขยาขวัญชื่อดัง ชาวอเมริกัน เคยใชนามปากกาวา "ริชารแด บารแคแมน" (Richard Bachman) 
และ "จอหแน สวิเธน" (John Swithen) ผลงานที่สําคัญเชน Pet Sematary 
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วิญญาณ นาเสียดายท่ีสรจักรเสียชีวิตกอนทําใหผลงานชุดนี้มีออกมาแค 2 เลมคือ วิญญาณครวญ คน
สองวิญญาณ (มติชน, 2555, ออนไลนแ) 

 

ภาพที่ 3 7 วันจองเวร 

(ท่ีมา : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/th/d/df/7days.png) 

ในสวนของนักเขียนรวมสมัยปใจจุบัน ก็มีคนท่ีนาสนใจคือ ภาคินัย กสิรักษแ โดยในปใจจุบันเป็น
นักเขียนเรื่องสยองขวัญโดยใชนามปากกาช่ือ ภาคินัย ตรงตามช่ือจริง สาเหตุท่ีจัดใหภาคินัยเป็น
นักเขียนรวมสมัยปใจจุบันและนํามานําเสนอตองานนี้เนื่องจากตัวของเขานั้นไดรับอิทธิพลมาจาก สร
จักร เป็นแรงบัลดาลใจจึงเริ่มท่ีจะมาเขียนงานประเภทนี้ งานสวนใหญของเขาตีพิมพแผานสํานักพิมพแ 
Sofa  Publishing ประเภทของเรื่องท่ีเขียนจัดได 2 ประเภทคือ เรื่องผีโบราณอิงตามความเช่ือ และ
เรื่องผีรวมสมัย ตัวอยางของงานประเภทแรกเชน นางชฎา นางครวญ ศพเซนศาล เป็นตนและ
ประเภทท่ีสอง เชน Stairs 12 ข้ันบันไดผี และWard หองคลอดมรณะ เป็นตน ซึ่งเรื่องราวตาง ๆ ถูก
รวบรวมและเรียกวาซีรีสแ 7 วันจองเวร ซึ่งงานของภาคินัยก็ถูกทําเป็นซีรีสแและออกอากาศ ในเวิรแค
พอยทแทีวีอีกดวย  (bellephanuchanart, 2562, ออนไลนแ) นอกจากนี้ยังมีการผสมเรื่องผีเอาไวกับ
โลกไซเบอรแเพื่อใหมีความทันสมัยในความกลัวของยุคนี้ดวย ซึ่งช่ือเรื่องคือ Phub ถวิล โดยเรื่องราวจะ
เป็นการจับคนท้ัง 10 คนใหมาฆากันเอง เพื่อเลนเกมท่ีลืมไมลง จะมีเพียงหนึ่ง คนเทานั้นท่ีมีโอกาส
กลับหลังหันไปแกไขส่ิงท่ีเคยไดทํา เนื้อเรื่องจึงเป็นการผสมท้ังจิตวิทยาในเรื่องของจิตใจคน และใน
เรื่องของความแฟนตาซีในการยอนเวลาหรือการแกไขอดีตปมของตัวละครนั้นเอง (se-ed, 2559, 
ออนไลนแ) ซึ่งถาเป็นประเภทแรกตัวของเรื่องราวก็จะมีกล่ินอายเหมือนกับผีในรูปแบบกอน  ๆ ท่ีถูก
นําเสนอมาเรื่อย ๆ เชนผีนางรํา หรือความเช่ือผีเจาท่ี ในขณะท่ีประเภทหลังจะมีความรวมสมัย
เรื่องราวจะอยูกับโรงเรียนและโรงพยาบาล ซึ่งเรื่องผีในยุคปใจจุบันมีเพิ่มเขามาบอยมาก  

ในสวนของหนังสือยังไมหมดเพียงแคนี้ นอกจากผีไทยท่ีถูกนําเสนอออกมาแลวยังมีในเรื่อง
ของผีญี่ปุุนท่ีถูกนําเสนอผานหนังสืออีกดวย อยางในชวงปี พ .ศ.2534 เองก็มีหนังสือผีญี่ปุุนเชน 
ตํานานผีญี่ปุุน (สุดาพร ชวยบํารุง , 2534) จัดพิมพแโดยสํานักพิมพแหมึกจีน และบันทึกสยอง 
(อาถรรพณแผีญี่ปุุน) จากสํานักพิมพแหมึกจีน (ทรนง ทรงศักด์ิ , 2537)  โดยหนังสือท้ังสองเรื่องนี้เป็น
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หนังสือแปล เรื่องราวสวนใหญท่ีถูกนําเสนอนั้นจะแตกตางจากผีไทยท่ีมาเป็นเรื่องราวอยางเดนชัด 
หากแตตัวของหนังสือผีญี่ปุุนเหลานี้จะถูกนําเสนอออกมาในรูปแบบท่ีใกลเคียงกับสารานุกรมก็วาได 
โดยจะนําเสนอออกมาเชน รูปราง หนาตา ท่ีอยูอาศัย และวิธีการเลือกเหยื่อ ซึ่งก็คือการเลาตํานาน
ของผีญี่ปุุนนั้นเอง ทําใหตัวของหนังสือผีญี่ปุุนในชวงนี้ถูกนําเสนอในรูปแบบนี้ ผูเขียนมีความคิดวาการ
ท่ีผีญี่ปุุนถูกเอาเรื่องราวเหลานี้มานําเสนอเนื่องจากตอบโจทยแใหกับเหลาคนท่ีอยากรูจักกับผีตางชาติท่ี
ไมใชไทย ดังนั้นหนังสือผีญี่ปุุนในชวงนี้แคขายลักษณะและขอมูลของผีก็ขายไดแลว เรื่องสวนใหญจึง
ถูกออกแบบมาในดานนี้เป็นสวนมาก 

 

ภาพที่ 4 รวมเรื่องผีญี่ปุุน 

(ท่ีมา : https://www.facebook.com/Chilly-Book-1465285126901555/photos/pcb) 

ในขณะท่ีชวงปี 2540 จนถึงปใจจุบันยังคงเป็นหนังสือแปลเหมือนเดิม แตตัวของการนําเสนอ
เริ่มเปล่ียนไป ตัวอยางของหนังสือท่ีจะนํามาอางคือ กึกกึ๋ยสแปิดเทอมสยองขวัญ โดยสํานักพิมพแหมึก
จีน (นกฮูก, 2540) ผีท่ีถูกนําเสนอยังคงเหมือนเดิมแตเริ่มเอาคนเขาไปอยูในเนื้อเรื่อง ซึ่งก็คือเรื่องผีท่ี
เราเห็นกันอยูในปใจจุบันทั่วไป เชน มีคนไปเจอมาแลวเลาเรื่องในตอนนั้นวาเจอผีท่ีไหน เหตุการณแเป็น
อยางไร ทําใหเรื่องผีญี่ปุุนสมัยปใจจุบันไมใชแคสารานุกรม แตเป็นเรื่องราวผีญี่ปุุน ท่ีเพิ่มวัฒนธรรม วิถี
ชีวิตของคนญี่ปุุนไวในเรื่องราวดวย อยางซีรีสแกึกกึ๋ยสแท่ียกตัวอยางมานั้น ก็จะเป็นเรื่องราวกิจกรรม
ในชวงปิดเทอมของเด็กญี่ปุุน ซึ่งมีการลาทาผีรวมเขาไปในนั้นดวยทําใหเรื่องท่ีเลาออกมามีความสนุก
และรูปแบบท่ีเปล่ียนจากเกาดวย ดังนั้นผีญี่ปุุนในสวนของหนังสือนั้นตัวของผูศึกษาจัดได 2 ประเภท
ท่ีถูกนําเสนอออกมา อยางแรกคือ ประเภทตํานานตาง ๆ ในรูปแบบนี้จะคอนขางหาอานไดงาย และ
ประเภทท่ี 2 คือเรื่องเลารวมสมัย ซึ่งในปใจจุบันก็ไดรับความนิยมมากเลยทีเดียว 
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ในสวนหัวขอถัดไปจะอธิบายลายละเอียดของ การเขามาของวิทยุก็ทําการนําเสนอเรื่องผี
แตกตางออกไปนอกจากนี้ในชวงนี้ยังเริ่มมีการกอตัวธุรกิจส่ือสารมวลชนอีกดวย การเขามาของส่ือ
ใหมอยางวิทยุมีสวนสําคัญอยางมากสําหรับธุรกิจส่ือมวลชน ซึ่งในลําดับตอไปจะเป็นการอธิบายเรื่อง
ของการนําเสนอผีผานส่ือตาง ๆ โดยมีท้ัง วิทยุ โทรทัศนแ ภาพยนตรแ และอินเทอรแเน็ต เพื่อใหเห็น
ชวงเวลาตาง ๆ วาผีมีลําดับการนําเสนอเป็นอยางไรและยุคของการเปล่ียนผานจากส่ือหนึ่ง ไปอีกส่ือ
หนึ่ง ส่ือเกาผีก็ยังคงไมหายไปและยังมีคาบเกี่ยวเนื่องในชวงเวลานําเสนอกันอีกดวย 

3.1.2.2 การน าเสนอเร่ืองผีผ่านรายการวิทยุ 

ในขณะเดียวกันการมีอยูของละครวิทยุในประเทศไทยเริ่มตนอยูชวงปี พ.ศ.2473 โดยยังใชใน
งานราชการและการทหารอยู  แตเริ่มรายการละครวิทยุท่ีทําเกี่ยวกับละครวิทยุประมาณ พ .ศ.2478 
เรื่องผีท่ีดัง ๆ ในชวงนี้นั้น มีอยูคณะหนึ่งช่ือวา คณะนกฮูกการละคร โดยมีเจาของคือคุณสุจิตตแ รัตนะ
หรือ ส.รัตนะ โดงดังขึ้นจากงานละครวิทยุ 2 แนว คือ แนวละคร 18 มงกุฎ และละครผี จนกระท่ังถึง
วันท่ี คุณสุจิตตแ จากโลกไปตัวของลูกชายคือ คุณจําเริญ รัตนะ ไดเขามารับชวงตอแทน โดยใน  
ปี พ.ศ.2524 คุณจําเริญไดเปล่ียนช่ือทีมจากคณะนกฮูกการละครเป็นขบวนการลูกนกฮูก  ในยุคของ 
“ขบวนการลูกนกฮูก” ตองเรียกวา เป็นยุคเฟื่องฟูของละครวิทยุ เพราะเทคโนโลยีโทรทัศนแท่ีเพิ่งเขา
มายังมีราคาแพงมาก (5,000 - 6,000 บาท) ใชวาใคร ๆ ก็จะมีกันได ละครวิทยุจึงเป็นความบันเทิงคู
บานของคนไทยยุคนั้นเลยทีเดียว สวนการท่ีคุณจําเริญเลือกทําละครผีนั้น เพราะเป็นงานท่ีแปลกไม
เหมือนใคร ในขณะท่ีตลาดละครวิทยุสวนใหญเนนละครชีวิตแนวรักใคร ขบวนการลูกนกฮูกเป็นผู
เดียวที่จับละครผี ท่ีสําคัญ คนไทยในยุคกอนยังมีความเช่ือเรื่องผีอยางเหนียวแนน ซึ่งก็เป็นตัวชวยใน
เรื่องฐานเสียงผูฟใง  

 

 

 

 

ภาพที่ 5 ตัวอยางผลงานขบวนการลูกนกฮูก 

(ท่ีมา : https://f.ptcdn.info/614/024/000/1413614375-LookNokHoo-o.jpg) 
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ในสวนของรายไดเองตัวของรายการนี้ ราคาคาโฆษณาในรายการวิทยุสมัยนั้นคือ ช่ัวโมงละ 
8,000 บาท รายการผีของขบวนการลูกนกฮูกออกอากาศครึ่งช่ัวโมง (เนนละครส้ัน จบในตอน) ก็ได
ครั้งละ 4,000 บาท บวกกับคาเปิดเพลงอีกเพลงละ 1,000 บาท รวม ๆ กันแลว ก็สามารถมีรายไดพอ
ใหทีมงานเล้ียงตัวเองไดแบบสบาย ๆ ยุคหลังของละครวิทยุผี แมวาความกลัวท่ีผูคนไดรับจากละคร
วิทยุจะไมไดเลือนหายไป แตความแพรหลายของโทรทัศนแและความนิยมของคล่ืนเอฟเอ็ม ก็คอย  ๆ 
เบียดละครวิทยุชองเอเอ็มใหตกไป จนมาถึงชวงปีท่ีฟองสบูแตก คุณจําเริญจึงตองหยุดขบวนการลูก
นกฮูกลงใหเหลือแคตํานาน อยางไรก็ดี แมในวันท่ีไมไดออนแอรแแลว ผลงานของขบวนการลูกนกฮูกก็
ยังเป็นท่ีตองการของตลาดบางกลุม ยังมีคนมาติดตอขอซื้อลิขสิทธิ์ละครวิทยุผีไปขายในรูปแบบเทป
คาสเส็ททแและซีดี นอกจากนั้น ก็มีรายการวิทยุตาง ๆ มาขอซื้อละครวิทยุผีไปเปิดในรายการดวย (อา
ศิรา พนาราม, 2553, ออนไลนแ) 

 โดยเมื่อเวลาผานไปส่ือตาง ๆ เทคโนโลยีเริ่มเขามามีบทบาทมากขึ้นทําใหรูปแบบการ
นําเสนอตัวรายการ หรือรูปแบบในการเลาการจัดการเปล่ียนไป ในชวงปี พ.ศ.2535 นับไดวาเป็นชวง
ท่ีธุรกิจส่ือขยายตัวเป็นจํานวนมาก และส่ิงสําคัญท่ีชวงนี้เทคโนโลยีรูปแบบใหมกําลังเขาถึงคนคือส่ิงท่ี
เรียกวาโทรศัพทแ ดังนั้นแลวชวงนี้เองจึงเป็นชวงท่ีรายการทางวิทยุหรือโทรทัศนแเริ่มมีรูปแบบท่ีเรียกวา
การจัดรายการแบบ Hotline โดยการจัดรายการรูปแบบนี้เป็นการใหแขกรับเชิญโทรมาเพื่อท่ีจะ
สัมภาษณแหรือขอคําปรึกษาใด ๆ ก็ได ตามจุดประสงคแของรายการ (ประวัติโทรศัพทแมือถือในประเทศ
ไทย,  2556, ออนไลนแ) โดยการจัดรายการในรูปแบบนี้ก็มีรายการผีเริ่มเปล่ียนรูปแบบรายการจาก
การเป็นละครมาสูการเป็นรายการทอลแกโชวแ โดยวิธีการนําเสนอใชบริการ hotline ตามท่ีไดกลาวไป 
ใหคนเลาโทรมาในรายการและเลาใหฟใงในขณะนั้นเลย นับไดวาเป็นวิธีการท่ีฉลาดมาก การทําแบบนี้
ยิ่งเพิ่มความสดใหมของเนื้อหาในการนําเสนอ และอรรถรสในการรับชมกวากอนอยางเยอะมาก โดย
รายการผีแรก ๆ ท่ีทําคือรายการ The shock 

 รายการ The shock ต้ังแตอดีตจนถึงปใจจุบันนับไดวาเป็นรายการท่ีดังและผูคนในสังคม
ท่ัวไปรูจักกันอยางแพรหลาย ถาลองถามคนท่ัวไปวารูจักรายการผีอยางมาก ตัวเลือกท่ีตอบก็คงจะมี
ไมมาก แตหนึ่งในนั้นก็คงหนีไมพน The shock อิทธิพลของรายการนี้ไดสรางแรงขับเคล่ือนใหกับ
รายการผีในประเทศไทยเป็นอยางมาก เป็นบอเกิดรูปแบบการนําเสนอของรายการปใจจุบันตาง  ๆ
มากมาย โดยเบื้องตนประวัติของ  The shock ออกอากาศครั้งแรก ซึ่งอยูในบริษัท Media Plus ใน
รายการ “Smile Radio” โดยใชช่ือชวงวา “Smile Shock” หลังจากนั้นในชวงปี พ.ศ. 2540 
รายการไดยายมาจัดทางคล่ืน Pirate Radio และไดเปล่ียนช่ืออีกครั้งเป็น “The Shock” และใชช่ือนี้
มาโดยตลอดจนถึงปใจจุบันตามท่ีเราคุนช่ือกัน แมวาจะเปล่ียนคล่ืนวิทยุ หรือยายส่ือตาง  ๆ ในการ
นําเสนอ ก็ยังคงใชช่ือนี้มาโดยตลอด รายการนี้มีอิทธิพลเป็นอยางมากเนื่องจาก The Shock ไมไดถูก
นําเสนอผานแคส่ือวิทยุเทานั้น เนื่องในปใจจุบันรายการนี้ก็ยังคงอยูทําใหถูกนําเสนอบอยมากท้ังใน
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วิทยุ โทรทัศนแ ภาพยนตรแ และบนโลกออนไลนแ เชนภาพยนตรแ ไดจัดทําภาพยนตรแเรื่อง “The Letter 
of Dead” (เขียนเป็น สงตาย) ซึ่งฉายในปี 2549 และยายสปีด ซึ่งฉายในปี 2563 ท่ีผานมานี่เอง (4 
เรื่องเลาผี จากรายการดังท่ีถูกหยิบมาสรางเป็นภาพยนตรแ, 2562, ออนไลนแ) 

มีการขายเทปบันทึกเสียง และซีดี ในการฟใงยอนหลังไดอีกดวยในสมัยนั้น นอกจากนี้ยังมีการ
สรางและขายสินคาท่ีเกี่ยวของเป็นตัวแบรนดแของตัวรายการเอง เชน ตุ฿กตา THE SHOCK FM.101 
CE TOY ท่ีออกแบบเป็นลักษณะของทางทีมงานเองมาขาย นอกจากนี้ตัวรายการยังมีการสราง
รานอาหารขึ้นมาช่ือวา เดอะช็อค ขาวตมผี เป็นรานอาหารต้ังอยูแถว ๆ เลียบทางดวนรามอินทรา 
โดยจุดเดนของรานนี้ก็มาจากการเอาช่ือเสียงของรายการมาขาย อาหารปกติ แตจะมีการต้ังช่ือให
เกี่ยวของกับธีมผี ๆ นอกจากนี้บรรยากาศของรานพยายามตกแตงใหมีความใชสีโทนเย็น เพื่อเพิ่ม
บรรยากาศความนากลัว พรอมเปิดเรื่องเลาเกา ๆ ของทางรายการใหฟใงในการรับประทานอาหารใน
รานนั้นดวย (ไทยรัฐออนไลนแ, 2553, ออนไลนแ)  

 

 

 

 

ภาพที่ 6 เจอดีท่ีโตเกียว 

(ท่ีมา : https://www.youtube.com/watch?v=hkp1Uty3ebU) 

ในสวนของรายการนี้ มีการนําเสนอรูปแบบของผีญี่ปุุนท่ีแตกตางจากส่ือในรูปแบบหนังสือ
เป็นอยางมากเพราะ การนําเสนอของรายการแนวนี้จะเป็นการถายทอดเรื่องราวจากประสบการณแ
ของคนเลาเป็นหลัก ดังนั้น จึงไมเหมือนหนังสือท่ีถายทอดออกมาเหมือนละคร แตนี่คือการถอด
ประสบการณแมาเลาดังนั้นความรูสึกของการอานหนังสือ กับการฟใงเรื่องผีแลวคอนขางจะใหความรูสึก
ท่ีตางอยางมาก ตัวอยางของเรื่องผีญี่ปุุนที่ถูกเอามานําเสนอ ผูศึกษาขอยกตัวอยางไว 2 เรื่อง โดยเรื่อง
แรกคือ เจอดีท่ีโตเกียว และเรื่องท่ีสองเจอดีท่ีญี่ปุุน ในสวนของเรื่องแรกนั้นเจอดีท่ีโตเกียว สรุปความ
ไดวาตัวของผูเลานั้นมีโอกาสไดไปทํางานท่ีญี่ปุุน และตัวของทางคนรูจักของผูเลานั้นไดแนะนําท่ีพักให 
โดยเป็นอพารแตเมนตแ ใกลกับท่ีทํางาน ประเด็นคืออยูไดประมาณ 1 สัปดาหแ ชวงหนาหนาวมี
เหตุการณแแปลก ๆ เกิดขึ้นมีเงาคนผานเขาหองไปลาง ๆ มีลักษณะเหมือนมีคนอยูหอง ซึ่งเป็นไปไมได
เพราะเขาล็อกหอง และเจอคนนอนท่ีเตียง ซึ่งนั่นก็คือผี สืบทราบมาวาคนท่ีเคยอาศัยอยูเกา เคยฆา



44 
 

ตัวตายอยูท่ีนั่น  ส่ิงท่ีเขาเห็นเหมือนเป็นกิจวัตรประจําวันของวิญญาณผูหญิงท่ีฆาตัวตายไปนั่นเอง 
(เจอดีท่ีโตเกียว, 2559, ออนไลนแ)  

ในสวนของเรื่องเจอดีท่ีญี่ปุุน เรื่องราวเกิดขึ้นระหวางไปเท่ียวญี่ปุุนชวงตนปี 2563 เรื่องราว
เกิดจากท่ีพักโรงแรม คืนแรกเจอคนแปลก ๆ เดินสวนกันระหวางทางเดินไปหองพัก ประเด็นคือ
ระหวางเดินสวนเสร็จ เจาของเรื่องจะเขาไปในหอง แตหันไปทางท่ีคนสวนเธอไป กลับไมพบใคร ท้ัง ๆ
ท่ีถาตองเขาหองจะตองใชคียแการแดแลวจะเกิดเสียง แตไมมีเสียงอะไรเลยแตคนหายไป หลังจากเท่ียว
วันท่ี 2 ก็ยังสวนกับคนเดิมแตรอบนี้ใสชุดยูกาตะ รอบนี้เห็นหนาเต็ม ๆ ทางฝุายท่ีเดินสวนก็ยิ้มให 
ดวยความสงสัยจึงหันดวยความเร็ว ปรากฏวาคน ๆ นั้นก็หายไปเหมือนเดิม ท้ัง ๆ ท่ีรอบนี้หันเร็วกวา
ปกติ ประเด็นคือมีเรื่องเอะใจจากการแซวแฟนวาใสยูกาตะผิด ของจริงตองซายทับขวา ถาคนตายจะ
ใสขวาทับซาย ก็เลยนึกขึ้นไดวา คนท่ีสวนกันใสขวาทับซาย คืนสุดทายในการเท่ียวญี่ปุุนรอบนี้ไมเจอ
กับคน ๆ นั้น แตเวลาผานไปประมาณตี 2 เห็นคนท่ีเจอเดินทะลุหนาตางเขามา ท้ัง ๆ ท่ีหองอยูช้ัน 10 
ซึ่งรอบนี้เห็นหนาชัดวาเป็นคนแก แตก็ไมไดทําอะไร พอเชารุงขึ้นก็เลยเดินทางจะกลับท่ีประเทศไทย 
ระหวางทางก็ยังเจอคนแกคนนี้ท้ัง ๆ ท่ีไมไดอยูในโรงแรมแลว ปรากฏวาเธอแทงอยางไมทราบสาเหตุ 
ซึ่งเป็นเรื่องนาเศราตัวผูเลาคาดเดาวาอาจจะเป็นวิญญาณดวงนั้น ท่ีมาเอาลูกก็เป็นได (เจอดีท่ีญี่ปุุน , 
2563, ออนไลนแ) 

การเกิดขึ้นของรายการนี้สงผลอยางมากกับส่ือตาง ๆ โดยเฉพาะโทรทัศนแโดยในปี พ.ศ.2538 
เป็นตนมารายการโทรทัศนแตาง ๆ หลายชอง ก็เริ่มคิดหรือเปิดรายการใหมท่ีเกี่ยวของกับความเช่ือ
หรือผีมากยิ่งขึ้น โดยในชวงนี้เองก็มีหลายรายการท่ีเกิดขึ้นออกมาอยาง รายการชมรมขนหัวลุก โดย
ออกอากาศทางชอง 5 (ยอนตํานาน 'ส่ือสยองขวัญ' ส่ันประสาท อดีตถึงปใจจุบัน, ออนไลนแ, 2555) 
ต้ังแตชวงนี้เป็นตนไปรายการผีไดรับกระแสนิยมจากมวลชน วิทยุ โทรทัศนแ ตางมีรายการผีท่ี
หลากหลายรูปแบบและมีการผลิตรายการเพื่อเพิ่มการออกอากาศรายการประเภทนี้มากยิ่งขึ้น 

3.1.2.3 การน าเสนอเร่ืองผีผ่านรายการโทรทัศน์ 

โดยการดําเนินรายการผีในโทรทัศนแนั้นเรียกไดวาในชวงนี้เหมือนกับรายการวิทยุเพิ่มเติมคือมี
ภาพออกมาประกอบเพื่อเพิ่มความกลัว และใชภาพแสดงแทนใหมีความสมจริงมากยิ่งขึ้น โดยรายการ
แรก ๆ ท่ีออกอากาศในชวงนี้คือรายการมิติมืด ออกอากาศทางชอง 7 ทุกคืนวันเสารแ 4 ทุม เริ่มปี 
พ.ศ.2530 มิติมืด ท่ีออกอากาศ 3 ตอนแรกตามลําดับ คือ  นางแมวผี (ชนาภา นุตาคม) , หุนดิน, 
สมบัติบายน โดยไดนําตอน “หุนดิน” มาออกอากาศซ้ําเป็นตอนสุดทายเพื่อเป็นการระลึกถึงรายการ 
กอนท่ีละครชุดนี้จะปิดตัวลงไป ละครในชวงแรก มักจะเป็นพล็อตของบริษัทกันตนาเอง  ตอมาก็ได
นําเอาเรื่องส้ันสยองขวัญจากบทประพันธแของ เหม เวชกร มาทําดวย (รําลึกอดีต - มีใครเกิดทันไดดู
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ละครผีเรื่อง “มิติมดื” ทางชอง 7, 2556, ออนไลนแ) ซึ่งในปใจจุบันทางบริษัทกันตนาไดทําการเอาเรื่อง
มิติมืดท่ีเคยออกอากาศในอดีตมาลงทางตัวแพลตฟอรแม YouTube ใหไดรับชมอีกดวย 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7 รายการชมรมขนหัวลุก 

(ท่ีมา : https://www.youtube.com/watch?v=c9bKB6zwbrU) 

แตอยางไรก็ตามการจัดรายการผีในโทรทัศนแ ท่ีเป็นกระแสและมีผูคนพูดถึงเยอะท่ีสุดคือชวง 
พ.ศ.2538 ชมรมขนหัวลุก ท่ีผลิตโดย บริษัท เวิรแคพอยทแ เอ็นเทอรแเทนเมนทแ จํากัด (มหาชน) เนื้อหา
ท่ีรายการนําเสนอคือประสบการณแเรื่องเลาเกี่ยวกับการพบเจอเรื่องล้ีลับเหนือธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นจริง
จากแขกรับเชิญและเรื่องเลาจากทางบาน ไดออกอากาศมาแลว 2 รอบ ในรอบแรก ออกอากาศทาง
สถานีวิทยุโทรทัศนแกองทัพบก ในวันศุกรแท่ี 17 กุมภาพันธแ พ.ศ. 2538 - 26 กันยายน พ.ศ. 2540 โดย
ออกอากาศทุกวันศุกรแ เวลา 22.00 น. โดยประมาณ โดยใชช่ือรายการวา “ชมรมขนหัวลุก Friday” 
ซึ่งบอกไดถึงวันท่ีรายการชมรมขนหัวลุกออกอากาศทุกวันศุกรแ ในรอบท่ี 2 ออกอากาศทาง
สถานีโทรทัศนแไอทีวี ในวันท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2545 - 29 มีนาคม พ.ศ. 2546 โดยออกอากาศทุกวัน
เสารแ เวลา 22.30 น. โดยประมาณ โดยใชช่ือรายการวา ชมรมขนหัวลุก I-Ghost (วันวานสยาม, 
2563, ออนไลนแ) รายการนี้นาสนใจเป็นอยางมากเนื่องจากในปใจจุบันตัวรายการไดปิดตัวลงไปแลว 
แตตัวของบริษัทเวิรแคพอยทแ ไดทําการเปิดชองทางใน YouTube และทําการลงเทปบันทึกการ
ออกอากาศในชวงเวลานั้นเอาไวดวย ซึ่งกระแสตอบรับจากคนท่ีช่ืนชอบรายการนี้ก็ยั งคงเลือกรับชม
และฟใงกันอยู  

นอกจากนี้เองตัวของรายการบันเทิงตาง ๆ ต้ังแตอดีตจนถึงปใจจุบันก็มีการแทรกการเลาเรื่อง
ผีอยูอยางเสมออาจจะไมประจําแตก็มาเรื่อย ๆ เชนรายการของ ตีสิบ ท่ีออกอากาศเมื่อ  4 
พฤศจิกายน 2540 ในชวงทายของรายการบางตอนก็มีการเอาดารารับเชิญมาเลาไมงั้นก็ตัวพิธีกรรวม
เลยมาเลาดวยกัน ตีสิบท่ีพอจะสืบคนไดวามีการเลาเรื่องผีคือเทปท่ีมีพิธีกรอยางแพท ณปภา มาเลา 
(ตีสิบเดยแ, 2559, ออนไลนแ) ตัวอยางของเรื่องท่ีมีการนํามาเลาเชน เรื่องล้ีลับกับคําสัญญาของเพื่อน 



46 
 

โดยเรื่องยอของเรื่องนี้คือ เป็นกลุมเพื่อนท้ังหมด 4 คนท่ีเมื่อเกิดปใญหาอะไรขึ้นก็จะชอบคุยปรึกษากัน
เสมอมา เหตุการณแท่ีเลวรายเกิดขึ้นจาก 2 ใน 4 คนมีเรื่องทุกขแใจดวยกันท้ังคู ในระหวางนั้น อีก 2 
คนไปคายท่ีตางจังหวัด เมื่อความเคลียดสะสมประกอบกับคนทุกขแดวยกันท้ังคูมาคุยกัน ทําใหมี
ความคิดท่ีวาจะฆาตัวตายคู 1 ใน 2 คนท่ีจะฆาตัวตายพูดวา “สัญญาไดไหม วาอยาใหเราตายคนเดียว
นะ” หลังจากนั้นก็เริ่มทําการฆาตัวตาย คนแรกตาย แตคนท่ี 2 กลับลมเลิกการฆาตัวตายไปกลางคัน 
ท้ัง ๆ ท่ีอีกคนหนึ่งตายไปแลว ทําใหตาย 1 คน สวนอีกคนรอด ส่ิงสําคัญคือ หลังจากเหตุการณแนั้น
เกิดขึ้น คนท่ีรอดชีวิตกับถูกคนทักมากขึ้นเรื่อย ๆ วามีคนตามบางแหละ ขึ้นรถก็มีคนทักวามากับ
เพื่อน แฟนท่ีอยูดวยกันก็เห็นวามีผูหญิงตามตลอดเวลา ทําใหตัวของผูรอดชีวิตมีปใญหาทางดานจิตใจ
เรื่องของความหวาดระแวง จนถึงขนาดนอนไมได เมื่อสภาพจิตใจย่ําแย รางกายก็เริ่มทรุดลง วิธีแกมี
คนทักวาใหบวชตลอดชีวิต วันกอนท่ีจะบวช ตัวของเพื่อนท่ีรอดชีวิตไดเอาเส้ือบวชชี เอาไปแขวนกับ
ขื่อบานจากนั้นก็ผูกคอตายตามไปในท่ีสุด เรื่องราวก็ประมาณนี้ (เรื่องล้ีลับกับคําสัญญาของเพื่อน, 
2561, ออนไลนแ) 

ตัวอยางสุดทายของรายการนี้ ซึ่งเป็นเรื่องของบุเม ปนัดดา ซึ่งเรื่องยอประมาณวา คุณบุเมไปดู
งานท่ีประเทศอิตาลี ซึ่งประเด็นคือทางประเทศของทางโซนยุโรปนั้น มักมีเรื่องราวของโครงการรีโน
เวท ในการปรับปรุงพวกตึกเกาเอามาทําเป็นโรงแรม ประเด็นคือคุณบุเมไดพักท่ีโรมแรมแหงนี้ และ
โรงแรมนี้มักจะมีการจัดแสดงพวกของโบราณอยูเสมอ ระหวางต่ืนขึ้นมาจากท่ีพักผาปูเตียงมีลอยเลือด
เป็นเสน ๆ ก็เลยลุกนึกวาหลังมีแผลหรือไม ปรากฏท่ีหลังก็ไมมีแผล ปกติถาผาปูท่ีนอนเปื้อนควรจะมี
การคิดคาเสียหาย แตท่ีแปลกคือโรมแรมไมพูดถึงเรื่องนี้และเลือกเอาผามาเปล่ียนใหใหมแตโดยดี 
ผานไปอีกหนึ่งคืน มีผูหญิงตางชาติท่ีมากินอาหารดวยกันเธอมาบนใหฟใงวามีเสียงคนคุยกันดังมาก
ตลอดท้ังคืน แตเมื่อเปิดประตูออกไปกลับไมมีใครและเริ่มสืบทราบวาสถานท่ีโรงแรมแหงนี้คือศาลเกา 
แลวเอาตึกเกานั้นแหละมารีโนเวททําเป็นโรงแรม คาดวาสีแดงบนรอยเตียงเป็นรอยแผลจากการ
บาดเจ็บในการโดนทุบตีก็ได (แพท-ซารา และคนเห็นผี, 2560, ออนไลนแ) 

อยางในรายการอื่น ๆ เชน ชิงรอยชิงรานก็เคยมีการแกลงกันในการเลาเรื่องผีเชนกัน ในจุดนี้
เองท่ีเป็นการแสดงวาแมตัวรายการจะไมใชรายการผี แตผีมักจะแทรกไปอยูเสมอ ๆ กับรายการ
บันเทิงของไทยนั่นเอง ในชวง  พ .ศ.2543 มีการเชิญชวนทํางานเป็นผูดําเนินรายการอยาง The 
shock อยางปอง-กพล ทองพลับ ไดมาเป็นผูดําเนินรายการใหกับรายการมิติล้ีลับ ทางชอง 7 สี
รวมกับ กิ๊ก-มยุริญ ผองผุดพันธแ เมื่อ พ.ศ. 2543 โดยเขานําประสบการณแและขอมูลจากการทํา The 
Shock มาประยุกตแ จน มิติล้ีลับ กลายเป็นรายการผีท่ีโดงดัง และยังชวยขยายฐานผูฟใงทางวิทยุอีก
ทางหนึ่งดวย (ยอดมนุษยแคนธรรมดา, 2562, ออนไลนแ) ความแปลกใหมของมิติล้ีลับคือไมไดเลาแต
เรื่องผีเพียงอยางเดียวหากแตยังมีเรื่องของการลงพื้นท่ีเพื่อพิสูจนแหรือหาผี ทําใหเป็นแบบแผนอีก
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รูปแบบหนึ่งท่ีรายการผีในปใจจุบันจะเริ่มทํากันคือ การลาทาผี นับไดวาการลาทาผีเป็นมิติใหมของ
รายการผีในการนําเสนอเรื่องผีและความบันเทิงในอุตสาหกรรมโทรทัศนแเลยก็วาได 

อีกรายการท่ีไดรับความนิยมและยังคงมีอยูในรายการโทรทัศนแคือรายการคนอวดผี ท่ี
ออกอากาศครั้งแรกเมื่อ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 รายการนี้มีการนําเสนอผีในรูปแบบท่ีใกลเคียง
จากรายการผีอื่น ๆ คือมีการเชิญแขกรับเชิญมาเลาเรื่องผี และมีการออกสถานท่ีเพื่อไปลาทาผีอีกดวย 
แตจุดท่ีแตกตางคือชวงแรกที่ช่ือวาชวงศูนยแบรรเทาทุกขแผี นอกจากจะนําเสนอผีในเรื่องของความกลัว
ตัวรายการยังทําหนาท่ีเป็นตัวแทนในการมีผูส่ือวิญญาณชวยแกไขคนท่ีไดรับผลกระทบจากเรื่องนี้ดวย 
จึงเป็นการผสมผสานไมใชแคการดูผีแคเป็นความบันเทิงเพียงอยางเดียว แตจะใสความเช่ือเพื่อดึงดูด
คนในเรื่องความเช่ือของศาสนาท่ีเขมขนขึ้น ทําใหชวงรายการนี้เป็นรายการท่ีดังเป็นอันดับตน ๆ ของ
รายการผีในโทรทัศนแและยังมีอยูในปใจจุบัน (คนอวดผี, 2563, ออนไลนแ) ตัวของรายการนี้ไดรับและ
สรางกระแสในขณะเดียวกัน เพราะผูดําเนินรายการบางคนก็เป็นผูท่ีมีช่ือเสียงจากวงการนี้เชน ปอง -
กพล ทองพลับ ท่ีเคยทํารายการผีมาหลายรายการและผานประสบการณแมาเกือบทุกตลาด ในสวน
ของการสรางกระแสตัวรายการนี้ไดสรางผูท่ีมีจิตสัมผัส หรือคนเห็นผีใหออกตอส่ือมวลชนมากยิ่งขึ้น 
จนกลายเป็นเซเลบหรือคนดังดานนี้  

ในสวนของละครวิทยุท่ีเคยเลาเอาไวในชวงท่ีแลว ก็ถูกพัฒนาเชนเดียวกัน ตัวของละคร
โทรทัศนแคอนขางท่ีจะมีคนสนใจมากกวาละครวิทยุเนื่องจากมีภาพเขามาเกี่ยวของดวย ตัวของ
ขบวนการลูกนกฮูกถูกซื้อลิขสิทธิ์เสียงจากเรื่องราวท่ีเคยเลาตามวิทยุ และเจาของส่ือตาง ๆ ก็นําเอา
เสียงนั้นไปสรางละครผีขึ้นมา หรือท่ีเราเรียกกันละครประกอบเสียงวิทยุ คือเดิมเสียงมีอยูแลวแตทํา
ภาพเพิ่ม และถายทอดผานตัวโทรทัศนแ นอกจากนี้ยังมีในสวนของละครโทรทัศนแท่ีเพิ่มเขามา ตัวของ
ละครโทรทัศนแจะแตกตางจากละครประกอบเสียงวิทยุตรงท่ีวาจะเป็นการแสดงและบันทึกเสียง  
พรอม ๆ กันไมใชการพากยแ ตัวอยางละครผีท่ีมีช่ือเสียงเชน หองหุน ท่ีเคยทําการฉายเมื่อปี 2532 
ทางชอง 7 จนมีการทําใหมของชอง 3 และฉายในปี 2558 อีกเรื่องท่ีไดรับกระแสและทําการขายใน
รูปแบบเดียวกับหองหุนคือเรื่องคือเรื่องทายาทอสูร ท่ีทําการฉายมาถึง 3 ชอง และสรางปใดฝุุนใหมถึง 
3 รอบดวยกัน (10 สุดยอดละครผีในตํานานท่ีสยองจนคนดูนอนไมหลับ, 2558, ออนไลนแ) 

ในสวนของผีญี่ปุุนเอง รายการโทรทัศนแเองก็มีการนําเสนอออกมา เชนในรายการคนอวดผี 
นาสนใจท่ีวาของรายการคนอวดผีมีการนําเสนอผีญี่ปุุนออกมาผานชวงคลิปแบทเทิล ซึ่งจะเป็นการให
ทีมงานหาวิดีโอท่ีนากลัว หรือท่ีวาเป็นวิดีโอท่ีมีผีติด หรือเป็นเรื่องแปลกในนั้น ซึ่งบางครั้งบางคราวก็มี
การเอาคลิปจากรายการหรือประเทศญี่ปุุนมาเปิดบาง ซึ่งในตัวอยางท่ีนําเสนอออกมาเป็นคลิปเด็ก
หลงปุาท่ีญี่ปุุนที่ไดรับการชวยเหลือ แลวรายการขาวในพื้นท่ีญี่ปุุนก็ออกอากาศ แตปรากฏวามีคนซูม
ขยายตรงหลังเด็กท่ีเป็นผูประสบการหลงปุากลับผมเป็นเงาสีขาว ๆ รูปรางคลาย ๆ คน ในปุาลึกแหง
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นั้น ในรายการคนอวดผีจึงนําเสนอออกมาวาส่ิงนี้เองท่ีเป็นผีในปุาแหงนั้น (รวมคลิปคนอวดผี ตอนท่ี 
1. 2554, ออนไลนแ)  

นอกจากนี้ในยุคสมัยปใจจุบันอยางชองไทยรัฐทีวี ช่ือรายการคือสถานีผีดุ ก็มีการนําเสนอ
เรื่องราวผีญี่ปุุนเชนเดียวกัน ซึ่งการนับเสนอเรื่องของผีญี่ปุุนนั้นเหมือนรูปแบบของรายการวิทยุไมมีผิด
เนื่องจาก เป็นการนําเสนอประสบการณแของผูเลาท่ีไปญี่ปุุนดวยตัวเอง และเป็นเรื่องราวท่ีคนเลานั้น
ประสบพบเจอเองเทานั้น ซึ่งตัวอยางของรายการนี้มีช่ือเรื่องวา ญี่ปุุนหลอนออนทัวรแ โดยคุณแหมม
เป็นคนเลา ซึ่งเรื่องราวเกิดขึ้นจากการไปทองเท่ียวที่ญี่ปุุนซึ่งเจอปรากฏการณแแปลก ๆ นี้ในวันสุดทาย 
ซึ่งเป็นคืนท่ี 8 กอนกลับไทย สถานท่ีคือโรงแรมแหงหนึ่ง ซึ่งรูปแบบคือเรียวกัง ประเด็นคือในพื้นท่ีนั้น
คอนขางเป็นชนบทและมีสถานท่ีละแวกนั้นในการถายรูปกับธรรมชาติ ประเด็นคือคุณแหมมถายรูป
จนดึก จนเจาของเรียวกังมาตามพรอมกับโมโหท่ีกลับมาชาเพราะเป็นหวง แตอาการก็แสดงวาเหมือน
กลัวอะไรบางอยาง ระหวางกําลังไปอาบน้ําเหมือนเจอผูหญิงอาบน้ําอยู แตพนักงานบอกวาคืนนี้มีพัก 
แค 2 คนแลวจะมีคนเพิ่มไดอยางไร คุณแหมมกับเพื่อนเลยต้ังใจเปิดประตูแตก็ไมเจอใคร หลังจาก
อาบน้ําเสร็จจึงไปนอนประเด็นคือระหวางท่ีคุณแหมมนอนกับเพื่อนก็กึ่งหลับกึ่งต่ืน แตหันไปขาง ๆ ก็
คิดวาเป็นเพื่อน แตก็ตองลืมตาต่ืนเพราะมีคนเปิดประตูซึ่งคือเพื่อนของเขาและหันไปท่ีฟูกนอนอีกทีก็
ไมเจอคนนอนขาง ๆ แลว จากนั้นจึงรีบกลับไทย สืบทราบจากพนักงานเรียวกังทราบวามีคนตายใน
พื้นท่ีเรียวกังแหงนี้ตรงโรงอาบน้ํานั้นเอง (สถานีผีดุ EP.41, 2563, ออนไลนแ) 

จุดสําคัญสําหรับสวนโทรทัศนแท่ีผูศึกษาตองเนนย้ําใหเห็นวาในชวงนี้ไมใชวารายการวิทยุไมได
รับความนิยม และคนมุงเปูาหมายไปท่ีรายการโทรทัศนแ แตเรื่องผีท้ัง 2 ส่ือ ท้ังตัววิทยุและโทรทัศนแนั้น
ถูกนําเสนอควบคูกันไป เพราะบริบทเวลาในชวงนั้นตัวของวิทยุสามารถเขาถึงไดงายกวาโทรทัศนแ
ตรงท่ีเราฟใงแตเสียงไมตองดูภาพจึงเหมาะกับการทํางานนอกสถานท่ี ในขณะท่ีโทรทัศนแนั้นทําไดเพียง
ดูในชวงเวลาพักจึงถือเป็นขอจํากัดอยางหนึ่ง ทําใหตัวของวิทยุและโทรทัศนแไมสามารถแทน กันได 
เพียงแตตัวมูลคาและความนาสนใจในการนําเสนอโทรทัศนแมีมูลคากวาก็เทานั้น เมื่อเวลาผานไปการ
เขามาของอินเทอรแเน็ต หรือกระแสท่ีเรียกวาทีวีออนไลนแเริ่มเพิ่มมากขึ้นทําใหรายการเหลานี้เริ่มปรับ
รูปแบบรายการคือการออกอากาศท้ังโทรทัศนแและออนไลนแพรอมกัน นอกจากนี้อินเทอรแเน็ตยังมีผล
ใหตลาดของส่ือเกิดการแขงขันและการเกิดขึ้นของรายการใหม ๆ ขึ้นอยางมากดังท่ีจะอธิบายในหัวขอ
ถัดไป 

3.1.2.4 การน าเสนอเร่ืองผีผ่านภาพยนตร์ 

ประวัติภาพยนตรแไทย เริ่มแรกในปี พ.ศ. 2440 (ค.ศ. 1897) ไดมีภาพยนตรแ ท่ีเขามาฉายใน
ไทย เป็นครั้งแรกนั่นก็คือ ภาพยนตรแระดับโลก จากพี่นองตระกูลลูมิแอรแ ชาวฝรั่งเศสนั่นเอง ซึ่งฉาย
ภาพยนตรแโดย นักฉายภาพยนตรแเร ช่ือวา เอส. จี. มารแคอฟสกี ในวันท่ี 10 มิถุนายน 2440 คนไทยได
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เขาชมภาพยนตรแเป็นครั้งแรก ท่ีฉายใน โรงละครหมอมเจาอลังการ กรุงเทพ จึงเรียกมหรสพนี้วา หนัง
ฝรั่ง เป็นมหรสพฉายแสง เลนเงาบนจอผาขาว คลายกับการแสดงหนังใหญ และหนังตะลุง (ประวัติ
ภาพยนตรแไทย, 2558, ออนไลนแ)  

ภาพยนตรแผีไทยนั้นนับไดวามีความนิยมเป็นอยางมาก ตัวอยางแรกท่ีเอามานําเสนออยาง
เรื่อง นางนาก (2542) เป็นภาพยนตรแไทยแนวสยองขวัญท่ีมีเคาโครงเรื่องจากแมนาคพระโขนง กํากับ
โดยนนทรียแ นิมิบุตร เขียนบทโดยวิศิษฏแ ศาสนเท่ียง ผลิตและจัดจําหนายโดยไท เอ็นเตอรแเทนเมนตแ 
นาสนใจท่ีวาตัวของนางนาก หรือแมนาคนั้นถูกผลิตซ้ําอยูบอยมาก โดยแกนของเรื่องนั้น มาก  ถูก
เกณฑแไปเป็นทหารรบท่ีชายแดน ปลอยใหเมียสาวท่ีกําลังทองแกช่ือ นาก อยูเพียงคนเดียว นากตอง
ลําบากตรากตรําทํานาอยูคนเดียวทั้ง ๆ ท่ีทองแกใกลคลอด เมื่อเจ็บทองใกลคลอด มีลางรายนกแสก
บินผานหลังคาบาน นากเสียชีวิตพรอมลูกขณะคลอด แตวิญญาณของนางยังคงไมไปไหน วนเวียนอยู
บริเวณบานและรอคอยการกลับมาของผัวรัก และเมื่อมากกลับมา ผูคนพยายามบอกมากเกี่ยวกับ
เรื่องนากท่ีตายไปแลว มากไมเช่ือ นากเองก็อาละวาดหักคอผูคนท่ีพยามยามบอกเรื่องนี้แกมาก (15 
หนังผีไทยท่ีไมควรพลาด, 2563, ออนไลนแ) ส่ิงท่ีเป็นหลักฐานวาตัวเรื่องของแมนาคถูกผลิตซ้ําและ
ประสบความสําเร็จทางธุรกิจภาพยนตรแหรือวงการผีไทยนั่นก็คือการเกิดขึ้นของภาพยนตรแท่ีเอาเรื่อง
ของแมนาคไปใชอีกจนถึงปใจจุบัน เชน พี่มาก..พระโขนง มอ6/5 ปากหมาทาแมนาค เป็นตน 

 

 

 

 

ภาพที่ 8 โปสเตอรแภาพยนตรแเรื่องนางนาก 

(ที่มา : https://www.prachachat.net/wp-content/uploads/2019/07/Poster-Nangnak.jpg) 
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ภาพที่ 9 โปสเตอรแภาพยนตรแเรื่องชัดเตอรแ 

(ท่ีมา : https://www.youtube.com/watch?v=o6iKfzac8lI) 

อีกเรื่องท่ีเป็นภาพยนตรแผีท่ีมีการเลาเรื่องผีท่ีรวมสมัยและดังในระดับโลกคือเรื่อง ชัตเตอรแ 
กดติดวิญญาณเป็นภาพยนตรแไทยแนวสยองขวัญในปี 2547 รวมเขียนบทและกํากับโดย บรรจง 
ปิสัญธนะกูล และ ภาคภูมิ วงศแภูมิ นําแสดงโดย อนันดา เอเวอรแริ่งแฮม ณัฐฐาวีรนุช ทองมี และ อชิ
ตะ วุฒินันทแสุระสิทธิ์ เรื่องยอ ธรรมแ ชางภาพหนุมกับ เจน แฟนสาวของเขา ท้ังคูขับรถชนหญิงสาวคน
หนึ่งอยางแรง แลวตัดสินใจขับหนีไป ตอมาท้ังคูพบเหตุการณแประหลาด เมื่อภาพท่ีธรรมแถายติดแสง
เงาประหลาด และบางภาพมีเงาคลายกับใบหนาของผูหญิงติดมาในรูปดวย และเป็นท่ีมาของการสืบ
เช่ือมโยงเหตุการณแตาง ๆ (เพิ่งอาง, 2563, ออนไลนแ) 

ชัตเตอรแ สามารถทํารายไดในประเทศไทย 107 ลานบาท ยังขายลิขสิทธิ์ไดใน 30 ประเทศท่ัว
โลก สรางรายได ฉายในสิงคโปรแได 33 ลานบาท ท่ีเกาหลีติดอันดับ 5 หนังทําเงิน ฉายท่ีบราซิล 4 
สัปดาหแแรก ทํารายไดสูงถึง 100 ลานบาท ชัตเตอรแยังไดรับรางวัล Best Asian Film จากเทศกาล 
Fantasia Film Festival 2005 ท่ีแวนคูเวอรแ ประเทศแคนาดา และรางวัลหนังแฟนตาซีท่ีดีท่ีสุดใน
งาน Fantastic's Arts Festival of Gerardmer ประเทศฝรั่งเศส ภาพยนตรแถูกซื้อลิขสิทธิ์ไป
สรางใหมในปี พ.ศ. 2550 กํากับโดย Masayuki Ochiai ผูกํากับชาวญี่ปุุน นําแสดงโดย ราเชล เทยแ
เลอรแ นักแสดงชาวออสเตรเลีย ซึ่งมีช่ือเสียงจากภาพยนตรแฮอลลีวูดเรื่อง Transformer มีกําหนดออก
ฉายในปี พ.ศ. 2551 นอกจากนี้ยังมีผูสรางภาพยนตรแบอลลีวูด นําไปสรางเป็นภาพยนตรแภาษาทมิฬ 
ออกฉายในปี พ.ศ. 2550 ช่ือเรื่อง Sivi กํากับโดย K. R. Senthil Nathan ผูกํากับชาวอินเดีย (เพิ่งอาง
, 2563, ออนไลนแ) นาสนใจท่ีวาตัวของชัตเตอรแเป็นหนังผีรวมสมัยเลยก็วาไดเพราะผีไทยท่ีถูกนําเสนอ
ออกมานั้นไมไดผูกติดกับผีเดิม ๆ อยางนางรํา หรือผีโบราณ หากแตเอาเป็นวิญญาณของคนตายท่ีรวม
สมัยเป็นผีแทน 
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ตัวอยางสุดทายของผีไทยท่ีนําเสนอผานภาพยนตรแคือ ส่ีแพรง เป็นภาพยนตรแไทยแนวสยอง
ขวัญท่ีออกฉายเมื่อวันท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2551 กํากับโดย ยงยุทธ ทองกองทุน ปวีณ ภูริจิตปใญญา 
ภาคภูมิ วงศแภูมิ บรรจง ปิสัญธนะกุล นําแสดงโดย มณีรัตนแ คําอวน เฌอมาลยแ บุญยศักด์ิ วิทวัส สิงหแ
ลําพอง อภิญญา สกุลเจริญสุข ชล วจนานนทแ ณัฏฐพงศแ ชาติพงศแ และ กันตพัฒนแ สีดา ทํารายไดรวม 
85 ลานบาท ภาพยนตรแนี้วิธีการเลาจะคอนขางแตกตางจาก 2 เรื่องท่ีแลวเพราะส่ีแพรงเกิดจากการ
รวบรวมเรื่องส้ันมาเลาเอาไวดวยกัน โดยภาพยนตรแแบงออกเป็น 4 ตอน ไดแก เหงา เลาเรื่องราวของ 
ปิ่น สาวขาหักผูตองอาศัยอยูในหองพักคนเดียว กระท่ังไดรับขอความจากชายปริศนาท่ีทักมาวาอยาก
รูจักเธอ กอนเลาวาเขาอยูคนเดียวมาครบ 100 วันแลว ยันตแส่ังตาย พูดถึงกลุมนักศึกษาเกเรท่ีไปรังแก
ลูกชายหมอผีจนเขาเคียดแคนและทําพิธีเสกยันตแส่ังตาย ซึ่งจะทําใหใครท่ีสบตากับยันตแตองมีอัน
เป็นไป เที่ยวบิน 224 เลาเรื่องราวของ พิม แอรแโฮสเตสสาวผูตองดูแลศพบุคคลสําคัญขณะลําเลียง
ขึ้นเครื่องบิน โดยท่ีเธอมีเรื่องบาดหมางกับศพนั้นขณะท่ียังมีชีวิตอยู และ คนกลาง เป็นเรื่องของ เตเอ 
เผือก ชิน และเอ ส่ีวัยรุนผูไปลองแกงกลางปุา แตกลับประสบอุบัติจนเพื่อนคนหนึ่งเสียชีวิต ความนา
กลัวเริ่มขึ้นเมื่อเพื่อนคนนั้นดันกลับมาหากลุมในคืนถัดมา ซึ่งเคมีของนักแสดงท้ังส่ีไดกลายเป็น
จุดเริ่มตนของแก฿ง ตัวขโมยซีน ในตํานานจากเรื่อง พี่มาก..พระโขนง ในเวลาตอมา ส่ีแพรง สราง
กระแสความฮิตถลมทลายอยางมากในหมูคนดู โดยทํารายไดสูงถึง 85 ลานบาทท่ัวประเทศ และดวย
ความสําเร็จนี้จึงทําใหมีภาคตออยาง หาแพรง ออกมาในเดือนกันยายน 2552 (เพิ่งอาง , 2563, 
ออนไลนแ) 

โดยเรื่องราวของส่ีแพรงเนื่องจากเป็นการรวมเรื่องส้ันมาเลาทําใหตัวของภาพยนตรแมีความ
หลากหลาย ผีท่ีถูกนําเสนอในภาพยนตรแเรื่องนี้จึงมีความหลากหลาย บางตอนถูกนําเสนอในบริบท
ของปใจจุบันแตถูกผูกติดกับความเช่ือไสยศาสตรแโบราณ ในตอนของยันตแส่ังตาย นอกจากนี้ยังมีในเรื่อง
ของวิญญาณอาฆาตในเท่ียวบิน 224 ท่ีนับไดวาเป็นภาพยนตรแผีรวมสมัยหลอกกันบนเครื่องบินกันเลย
ทีเดียว โดยรวมท้ังหมดนี้ก็เพื่อจะแสดงใหเห็นถึงตัวอยางของผีท่ีถูกนําเสนอโดยภาพยนตรแไทยซึ่งใน
ลําดับตอไปจะเป็นการแสดงการนําเสนอผีญี่ปุุนผานส่ือภาพยนตรแ 

ในขณะเดียวกันทางฝใ่งภาพยนตรแสยองขวัญญี่ปุุนเองเริ่มกอตัวขึ้นชวงปี ค.ศ.1899 ในชวงนี้
เองไดมีการทําภาพยนตรแ Momijigari ขึ้นมา โดยตองกลาวกอนวาจุดเริ่มตนของภาพยนตรแผีญี่ปุุนนั้น
เกิดจากปใจจัยท้ังส้ิน 2 อยาง อันดับแรกเลยคือละครโน  ละครโนเกิดจากการรวมกันของอักษรคันจิ 2 

ตัว ไดแก「能」และ「楽」ออกเสียงวา “โน” (nou) ท่ีเป็นเสียงยาว แปลวาความสามารถ 
และ “ละกุ” (ra-ku) ท่ีแปลวา งาย สบาย…เมื่อเกิดการสมาสคําจึงกลายเป็น “โน-งะกุ” ท่ีควรแปล
เสียงไทยใหถูกตองไดวา “ละครโน” มิใชละครโนะ ตามท่ีถอดมาจากภาษาอังกฤษอีกตอหนึ่งดวยการ
สะกดวา Noh เนื้อหาของละครโดยมากจะเกี่ยวของกับการบูชาเทพเจา ซึ่งแสดงความเป็นละครโนได
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ชัดเจนท่ีสุด ตามความเช่ือท่ีถูกผสมผสานกันระหวาง “ชินโต” ท่ีพูดถึงความสะอาด และเรื่องราวของ
เทพเจาในทุกสรรพส่ิง ผสานเขากับ “พุทธ” ในเรื่องของความสงบเรียบงาย โดยถายทอดผานการ
เตนรําในสมัยโบราณ และการฟูอนรําในพิธีการบวงสรวงสักการะ  (ทําความรูจัก “ละครโน” 
นาฏกรรมของชนช้ันสูง, 2563, ออนไลนแ) 

และอยางท่ี 2 คือ ละครคาบูกิ เป็นศิลปะการแสดงด้ังเดิมของญี่ปุุนโดยมี 3 องคแประกอบท่ี
ทําใหคนดูรูสึกสนุกสนาน คือ การแสดง การเตน และดนตรี หากพูดถึงความเกาแก ญี่ปุุนเองก็มีละคร
โนหแซึ่งอาจเทียบไดกับโขนของไทยถือเป็นการแสดงช้ันสูงท่ีในสมัยกอนถูกจํากัดการแสดงและการชม 
สวนคาบูกิไมใชอยางนั้น เพราะคาบูกิเป็นการแสดงละครสําหรับคนท่ัวไปต้ังแตแรก จึงมีลักษณะ
ต่ืนเตนเราใจ เราอารมณแ เนื้อหาท่ีเลนก็จะเป็นเรื่องตํานานเท ๆ ของซามูไร หรือความรักเศราเคลา
น้ําตาแบบชาวบาน บางครั้งก็จับเอาเรื่องราวปใจจุบันทันดวนในสมัยนั้น ๆ มาเลนเป็นละคร เดือดรอน
ใหรัฐบาลในบางยุคสมัยตองออกมาหามปรามกันเลยทีเดียว (คาบูกิ (Kabuki) การแสดงเกาแกท่ีเกิด
จากผูหญิง แตหามผูหญิงแสดง, 2562, ออนไลนแ)  

โดยท้ังสองเรื่องราวนี้ถูกนําเอามาผสมกันและเกิดเป็นภาพยนตรแผีญี่ปุุนเรื่องในยุคสมัยแรก ๆ 
ก็จะมีโครงเรื่องท่ีเกี่ยวของกับซามูไร และประวัติศาสตรแเป็นสวนใหญ ซึ่งเรื่องท่ีได รับกระแสและดัง
มากสุดในชวงนั้นคือเรื่อง Onibaba (1964) และ Kwaidan ซึ่งฉายในปีเดียวกัน ภาพรวมของเรื่องท้ัง
สองนั้นเหมือนกันตรงท่ีเป็นภาพยนตรแท่ีอิงเกี่ยวกับประวัติศาสตรแยอนยุค ถาเป็นของ  Onibaba 
เรื่องราวท่ีนําเสนอจะเป็นรูปแบบประเภทปีศาจท่ีเรียกวา โยไค ปีศาจท่ีถูกนําเสนอคือฮันเนีย เป็น
ปีศาจท่ีจํากัดเพศเฉพาะผูหญิงและมีความริษยากอนท่ีจะตาย ตัวของฮันเนียนั้นจะถูกนําเสนอใน
ละครโนหแบอยครั้ง เพราะมีหนากากประจําตัวโดยเฉพาะใหเป็นตัวรายในเรื่อง ลักษณะของหนากาก
เป็นคลาย ๆ ยักษแ 2 เขา และมีเขี้ยว ในสวนของ Kwaidan จะเป็นคลาย ๆ ภาพยนตรแท่ีรวมตอน
เอาไวทั้งส้ิน 4 ตอน คลาย ๆ หนังส่ีแพรง แตโครงเรื่องจะเนนไปในยุคท่ีแตกตางกันแตโดยรวมยังเป็น
ในยุคท่ีใชการปกครองระบบซามูไรอยู ผีท่ีถูกนําเสนอในเรื่องนี้มีท้ังโยไคและยูเรผสมกันไป อยางการ
นําเสนอการมีอยูของยูกิอนนะ ท่ีเป็นผูหญิงท่ีจะมาหลอกตอนหิมะตกนี่นับเป็น ปีศาจท่ีจัดในหมวดหมู
โยไค ในขณะท่ียูเรหรือวิญญาณอาฆาตธรรมดา ก็จะนําเสนอในเรื่องของพื้นท่ีสงครามเกาเป็นตน โดย
ท้ังสองเรื่องนี้เป็นเรื่องท่ีไดรับกระแสและเป็นอิทธิพลใหกับภาพยนตรแผีในยุคหลังมากมายเชน The 
Ring และ Ju-On (A short history of Japanese Horror, 2561, ออนไลนแ) 
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ภาพที่ 10 ตัวอยางภาพยนตรแเรื่อง Onibaba 1964 

(ท่ีมา : https://www.youtube.com/watch?v=vCPEJ982dxo) 

ผีญี่ปุุนเองถูกพัฒนาแนวทางท่ีหลากหลายมากยิ่งขึ้นโดยไมจํากัดอยูท่ีกรอบท่ีกลาวไวขางตนคือ
การนําเอาเสนเรื่องจากละครโนหแกับคาบูกิมาผสมกันเทานั้น แตเริ่มมีการสรางภาพยนตรแผีท่ีมีเสน
เรื่องรวมสมัยกับปใจจุบันเชนเรื่อง The Lake Of Dracula (1971) ถาจะใหเห็นภาพงาย ๆ ก็ขอ
เรียกวาแดร็กคูลาญี่ปุุน ซึ่งเนื้อเรื่องก็ตามตัวมีผีดูดเลือดในชวงนั้นผูคนจึงตองหาทางเอาชีวิตรอดจากผี 
หรือจะเป็นอีกเรื่อง Housu (1977) เรื่องราวจะพูดถึงบานผีสิง บานผีสิงในท่ีนี้คือส่ิงของในบานทุก
อยางโดนผีสิง เอางาย ๆ ของนั้นมีชีวิตและจะพยายามฆาคนในบานใหหมด ซึ่งท้ังหมดก็เป็นเรื่องท่ี
คอย ๆ พยายามฉีกกรอบจากภาพยนตรแผีเกาออกมาแตก็ยังไมคอยมีความนิยมสูพวกผียอนยุคไมได 
จนกระท่ังชวงท่ีทําใหภาพยนตรแญี่ปุุนเปล่ียนแนวผีมาเป็นภาพติดตาเรามากท่ีสุดคือชวง ค .ศ.1998-
2000 ชวงนี้มีภาพยนตรแ ออกมา 2 เรื่องคือ The Ring หรือ Ringu และ Ju-On (เพิ่งอาง, ออนไลนแ : 
2561)  

โดยท้ังสองเรื่องเป็นเหมือนการผสานระหวางโครงเรื่องในอดีตเอาไวคือ ใชโครงเรื่องท่ีคนลํ่าลือกัน
ในสังคมคลาย ๆ กับคาบูกิ ซึ่งในชวงนั้นเป็นชวงท่ีเทป และวีซีดี เป็นอะไรท่ีมีอิทธิพลตอสังคมการ
บริโภคเป็นอยางมากทําใหตัวของผูกํากับเลนกับจุดนั้นและสรางเทปตองสาปขึ้นมาใครจะไปคิดวาผีท่ี
อยูในโทรทัศนแจะออกมาหลอกคนได Ringu จึงไดรับความนิยมเป็นอยางมาก ในขณะท่ีตัวของ Ju-On 
เองเป็นภาพยนตรแที่สรางและอิงจากคดีท่ีเคยเกิดข้ึนจริง แตตัวของวิญญาณอะไรนั่นตัวของผูกํากับใส
เขาไปเพิ่ม เมื่อเคยเกิดคดีจริง ประกอบกับผูคนรับรูวานี่คือความจริง ตัวของ Ju-On ก็สําเร็จไปตาม ๆ
กัน โดยส่ิงท่ีนาคิดก็คือวา Ringu และ Ju-On เมื่อประเทศไทยไดนําเอาเขามาฉาย ไดสรางภาพจํา
ใหมใหกับผีสมัยใหมดวยรึเปลาวา ผีนั้นตองผมยาวและใสชุดขาว ซึ่งคําพูดนี้นับไดวาเป็นมาตรฐาน
ของผีไทยในชวงเวลานั้นเลยก็วาได อยางไรก็ดีประเภทของผีญี่ปุุนที่กลาวถึงเมื่อเทียบกับ ผีญี่ปุุนเองก็
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มีการแบงประเภทเอาไวดวยเชนกัน ในกรณีของผีญี่ปุุนจะแบงไวท้ังส้ิน 3 ประเภท (ประเภทของผี
ญี่ปุุน, 2557, ออนไลนแ)  

1. โอบาเกะ (Obage : お化け) 

2. โยไค (Youkai : 妖怪) 

3. ยูเร (Yurei : 幽霊) 

 

ภาพที่ 11 โปสเตอรแภาพยนตรแเรื่อง Ringu 1998 

(ท่ีมา : https://f.ptcdn.info/995/019/000/1402489414-a24-o.jpg) 

ในสวนของโอบาเกะแปลตามความหมายตรง ๆ เลยก็คือ “ผี” ซึ่งปกติจะอยูในรูปของกลุมไอ
หมอกประหลาดสีดําท่ีลองลองไปตามถนนยามคํ่าคืน และเมื่อโอบาเกะเขาสิงไมวาจะคน สัตวแ หรือ
ส่ิงของ ส่ิงเหลานั้นก็จะกลายรางเป็นผีไป ในขณะท่ีตัวโยไคใชเรียกเหลาบรรดาภูติ ผี ปิศาจ บรรดา
สัตวแประหลาดและอสูรกายท่ีมีมาแตโบราณ ถาเปรียบเทียบกับของไทยก็จะมาในรูปแบบของ
รามเกียรต์ิ หรือไตรภูมิ ท่ีจะมีเหลาบรรดาสัตวแเทพ ปีศาจ อสูร ตัวโยไคเองจะเหมือนกับรูปแบบ
เหลานั้นเลย และในละครโนหแ จะเลนเรื่องผีตามท่ีกลาวมาเยอะมาก และสวนสุดทายยูเรคือวิญญาณ
คนท่ีตายไปโดยท่ียังไมทันไดดับจิตหรือเรียกกันวา “ผีตายโหง” ดวยความท่ีจิตคิดพยาบาทของดวง
วิญญาณเหลานี้ ทําใหไมสามารถไปผุดไปเกิดได ตัวยูเรคือตัวแกนหลักสําคัญท่ีหนังผีญี่ปุุนสวนมาก
ชอบเอามาเป็นตนแบบหรือทําภาพยนตรแ การแตูนตาง ๆ เพราะคําจํากัดความนั้นงายวิญญาณท่ีตาย
ดวยความแคนจะเขาแนวคิดของยูเรท้ังส้ิน และเรื่องผีญี่ปุุนรวมสมัยจะมีเรื่องผีประเภทนี้เยอะท่ีสุด  
สวนเรื่องท่ียกตัวอยางมาอยางยูเมะโอนิท่ีเคยยกตัวอยางไวในบทนํา เรื่องนี้จะเขาคายของโยไค เพราะ
โอนินั้นนับไดวาเป็นอสูรกายท่ีมีตํานานคลายกับยักษแของไทย ตัวโอนิจึงจัดอยูในหมวดนั้น สวนจูออน 
หรือซาดาโกะท่ีมาจากเรื่อง Ringgu (1998) สองตนนี้จัดอยูในประเภทยูเรนั่นเอง  
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ความนิยมของ The Ringgu ทําใหเกิดการสรางรายไดอีกมหาศาลจากผลงานภาคตอ ไดสราง
ปรากฏการณแเป็นภาพยนตรแสยองขวัญเรื่องแรกของญี่ปุุนท่ีไดเขาฉายในประเทศสหรัฐอเมริกา ถึง
ขนาดรีเมกเป็นเวอรแชันฮอลลีวูด ท่ีฮิเดโอะรับหนาท่ีกํากับเหมือนเดิมคือ The Ring (1998), Ring 
Two (2005) และภาค 3 ท่ีได F. Javier Gutiérrez ลาสุด ฮิเดโอะ มีความคิดท่ีจะปลุกชีพผีซาดาโกะ
ขึ้นมาดวยตัวเองอีกครั้งในช่ือ  Sadako (2019) ท่ีไมไดแคกลับมาแกแคน แตมีการตีความตามยุคสมัย
ท่ีเปล่ียนไปใหกลายเป็นซาดาโกะ 4.0 ดวยการเปล่ียนโฉมมวนวิดีโอตองคําสาปใหกลายเป็นคลิปยูทูบ
ท่ีแฝงไปดวยพลังแหงความแคน ในสวนของ Ju-On เองก็มีกระแสตอบรับท่ีดีมากจนกระท่ังทําภาค 2 
ขึ้น และในชวงปีท่ีแลว 2563 ทาง Netflix ไดแปรเปล่ียนจากภาพยนตรแใหกลายเป็น TV Series แทน 
ซึ่งก็ไดรับคะแนนรีวิวในระดับท่ีสูงมาก และไดรับคําชมจากหลายส่ือ  (Tanapon Noich, 2563, 
ออนไลนแ)  

ซึ่งภาพรวมในสวนของภาพยนตรแเองก็จะทําใหเห็นวา ภาพยนตรแเรื่องผีอยูควบคูกับ
สังคมไทยมาตลอด รวมท้ังมีการนําเขาในเรื่องของอุตสาหกรรมภาพยนตรแตางประเทศดวยการซื้อ
ลิขสิทธิ์นําเรื่องผีญี่ปุุนมาฉายในประเทศดวยมาหลายสิบปีแลวเชนกัน ดังนั้นผีญี่ปุุนเองก็มีความเป็นท่ี
นิยมของคนไทยและรูจักกันดีอีกดวย โดยในสวนตอไปจะเป็นการนําเสนอในประเด็นของส่ือ
อินเทอรแเน็ตในการนําเสนอเรื่องผี 

3.1.2.5 การน าเสนอเร่ืองผีผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต 

 จุดเปล่ียนของรายการผีท่ีสงผลมาจนถึงปใจจุบันเลยก็คือ อินเทอรแเน็ต การเขามาของ
อินเทอรแเน็ตนั้นในชวงแรกเริ่มมีไวเพื่อการส่ือสารโดยเฉพาะ แตธุรกิจส่ือเริ่มเขามาในพื้นท่ีนี้ของไทย
คือชวง ปี พ.ศ.2557 หรือท่ีเราเรียกกันวา YouTube Thailand (ไทยรัฐออนไลนแ, 2557, ออนไลนแ) 
ทําใหทุกคนสามารถเป็นเจาของชองและทําส่ือเองไดโดยใชพื้นท่ีออนไลนแในการแสดงออก และไดรับ
เงินโดยท่ีไมตองทําเรื่องยุงยากผานตัวกลางตางประเทศ ในปี พ.ศ.2557 มีอีกชองท่ีถือกําเนิดและได
กระแสแรงจนเทียบเทากับ The Shock ไดเลย คือรายการ THE GHOST RADIO โดยวันแรกท่ี
ออกอากาศ 10 ตุลาคม พ.ศ.2558 เท่ียงคืน การนําเสนอของรายการ THE GHOST RADIO ปฏิเสธ
ไมไดเลยวาไดรับอิทธิพลจากรายการ The Shock เพราะเกิดมาจากการแยกตัวของพิธีกรเกาจาก
รายการนั้น สงผลใหเกิดการนําเอามาท้ังในรูปแบบการนําเสนอ เนื้อหา มาตรฐาน ท่ีเหมือนกับ
รายการกอนท่ีเคยทํามา  

มีการใหผูชมทางบานสงเรื่องมาใหรายการจากนั้นถาเรื่องไดรับคัดเลือกจะโทรไปหาคนสง
เรื่องเพื่อนัดแนะกอนจะโทรมาเลาในรายการ ทุกวันเสารแ-อาทิตยแ ในชวง 22.00-03.00น. ซึ่งเรื่องท่ี
นําเสนอมาสวนมากคือเป็นเรื่องแนวประสบการณแสวนตัวที่เจอมากับตัวเอง สวนเรื่องท่ีเป็นในมุมมอง
บุคคลท่ี 2 ฟใงมาอีกทีจะคอนขางนอย เรื่องตางประเทศอยางผีญี่ปุุนก็มี แตจะนําเสนอในรูปแบบของ
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ไปเท่ียวตางประเทศแลวเจอ แทนท่ีจะเป็นเรื่องเลาท่ีผานจากประสบการณแของคนญี่ปุุนนั้น ๆ โดยขอ
แตกตางของรายการนี้ท่ีไมเหมือนรายการเลาเรื่องผีอื่น ๆ เลย โดยอางอิงจากบทสัมภาษณแคุณแจ็ค 
สายสิญจนแ ซึ่งเป็นท้ังเจาของและผูดําเนินรายการหลักของ THE GHOST RADIO 

 รายการผีทางวิทยุมีไมมากในเมืองไทย เราจะทําอะไรนอกเหนือกวานั้นไมได ก็ตองลอก THE 
SHOCK มา เป็นรายการทอลแกเรื่องผีคอนเซ็ปตแท่ีแตกตางจาก THE SHOCK THE GHOST RADIO 
จะเลาเรื่องผี แตผมจะมีคนท่ีพิเศษกวา ผมคิดขึ้นมาเพราะวาตอนนั้นตองเรียนตามตรงวาพี่ปองจะ
เป็นคนท่ีไมใหใครเลาเรื่องซ้ํา ผมก็คิดสวน ถาเราเอาคนท่ีเลาเรื่องผีดี ๆ เราก็เอามาเลาซ้ํา ๆ เริ่มจาก
คุณคิงสแกอน ปรากฏวาคุณคิงสแเลาเยอะคนเริ่มชอบ จากนั้นก็มี บาวตูน ปูาแมว แลวก็มีขึ้นมาเรื่อย ๆ 
ถาคอนเทนตแแข็งแรงมาก ๆ จะมีการติดดาวใหกับคนเลาและเรียกวา “ดาวประจํา THE GHOST” ซึ่ง
เราทํารายการผีก็ตองการคนเลาท่ีเลาเรื่องสนุก จากคนเลามีวิธีการเลา มีการบิลทแ  มีการลําดับ 
เรื่องดี ๆ เป็นส่ิงท่ีโอเค (ไทยรัฐออนไลนแ, 2561, ออนไลนแ) 

 แตส่ิงสําคัญคือรายการนี้สามารถเจาะตลาดทางออนไลนแไดโดย THE GHOST สราง
ปรากฏการณแอีกอยาง โดยมีเรื่องเลาผีท่ีนากลัวและไดรับกระแสจนไดรับเอาไปทําเป็นภาพยนตรแใน
ท่ีสุดคือเรื่องคายลูกเสือของคุณหมี (theghostradio, 2557, ออนไลนแ)  กระแสขาวในตอนแรกใหการ
ตอบรับเป็นอยางดีกับภาพยนตรแเรื่องวันหมาหอนท่ีคายลูกเสือ เพราะเรื่องคายลูกเสือนี้ดังอยางมาก
ในวงการเลาเรื่องผีท่ีนากลัวของไทย ทําใหกระแสของภาพยนตรแไดรับความสนใจเป็นอยางมาก แต
เมื่อภาพยนตรแถูกฉายไดแค 2 วัน ก็เจอกระแสวิพากษแวิจารณแหนังอยางรุนแรงพรอมกับคะแนนท่ีตํ่า 
โดยเหตุผลสวนใหญวานําเสนอออกมาสูเรื่องของตนฉบับไมได แตถึงอยางนั้นตัวภาพยนตรแเรื่องนี้ก็ทํา
กําไรไดอยูท่ี 2.3 ลานบาท (The Isaander, 2562, ออนไลนแ) ผลกระทบของเรื่องคายลูกเสือไมไดมี
เพียงเทานี้ ยังมีหลายรายการเชิญไปเลาเรื่องผีของคายลูกเสือเชน รายการแฉ ของ GMM25 หรือ
แมแตรายการเรื่องจริงผานจอก็มีการไปถายทํารายการท่ีคายลูกเสือแหงนั้นในเชิงเนื้อหาบันเทิงคดี
ดวย 

 ตัวของรายการ THE GHOST ยังไดรับกระแสตอเนื่อง ในการรวมงานกับชองไทยรัฐทีวี ใน
การเปิดรายการท่ีมีช่ือวา “สถานีผีดุ” เริ่มออกอากาศครั้งแรกวันศุกรแ 6 มีนาคม พ.ศ.2563 หลัง 4 
ทุม โดยรายการไมไดมีอะไรแตกตางจากการทําออนไลนแ เพราะการนําเสนอของรายการนี้คือเอานัก
เลาประจํารายการท่ีเลาเรื่องผีเกง ๆ มาเลาแบบเปิดหนา ซึ่งก็ไมตางจากรายการอื่น ๆ เลย แตคนช่ืน
ชอบตรงท่ีเป็นเทปบางครั้งมีใสเสียงประกอบ และภาพ ไดงายกวาการทําไลฟสด  ซึ่งในปใจจุบันก็มีไป
แลวถึง 44 ตอนดวยกัน โดยแตละตอนมียอดผูรับชมเฉล่ียสูงถึง 300,000 ครั้ง ซึ่งนับวารายการสถานี
ผีดุ ไดรับความนิยมมากพอสมควร (สถานีผีดุ, 2563, ออนไลนแ) 



57 
 

อีกหนึ่งรายการท่ีจะยกมาเป็นตัวอยางในการนําเสนอคือรายการอังคารคลุมโปง โดยเป็น
รายการในเครือของ AtimeOnline กอนท่ีจะมาเป็นตัวของอังคารคลุมโปงนั้น เป็นพัฒนาการมาจาก
ตัวของอังคารเช็คดวงมากอน ตัวของอังคารเช็คดวงนั้นเริ่มรายการแรกในวันท่ี 10 มกราคม 2560 ตัว
ของการดําเนินรายการและสาระจากรายการนั้นโดยสวนใหญเนนไปท่ีการนําเอาเหลาหมอดูช่ือดังท่ี
จะสลับสับเปล่ียนหมุนเวียนมาตรวจดวงชะตา วิเคราะหแ แกปใญหา ในเรื่องของความเช่ือโดยมีดีเจมด
ดําเป็นพิธีกรดําเนินรายการหลัก ประเด็นคือรายการนี้จะมีอยูในชวงหนึ่งท่ีจะเปิดใหโทรศัพทแมาดูดวง
หรือใหเลาปใญหาเกี่ยวกับความเช่ือท่ีคนโทรมานั้นยังไมสามารถแกไขได ซึ่งในบางครั้งตัวของเรื่องราว
ท่ีนํามาปรึกษานั้น ไมไดมีแคเรื่องเกี่ยวกับดวงเพียงอยางเดียวหากแตมีเรื่องของวิญญาณ หรือผีตาม 
ทําใหเกิดความเช่ือท่ีวาตัวของคนท่ีโทรมานั้นดวงชะตาแยหรือไม ซึ่งรายการอังคารเช็คดวงก็ดําเนิน
รายการแบบนี้ไปเรื่อย ๆ ดังนั้นตัวของรูปแบบรายการของอังคารเช็คดวงจะมีการนําเสนอในรูปแบบ
ปรึกษาปใญหาเรื่องความเช่ือเสียมากกวา ซึ่งคอนขางจะแตกตางจากรายการเลาเรื่องผี แตตอมา
เนื่องจากกระแสจากการดูดวงนั้นคนสนใจไดไมคอยดีเทาท่ีควร ตัวของอังคารเช็คดวงดําเนินมาได
ระยะเวลา 2 ปีพอดี เมื่อเขาปี 2560 ตัวของอังคารเช็คดวงจึงเปล่ียนเป็นอังคารคลุมโปง และยังใชช่ือ
นี้ในการออกอากาศจนถึงปใจจุบัน 

การดําเนินรายการในชวงหลังจากเปล่ียนเป็นอังคารคลุมโปงนั้นมีการเปล่ียนแปลงจากเดิม
เป็นอยางมากเพราะรอบนี้การใหคําปรึกษาแบบแตกอนจะจางหายไปเยอะ ส่ิงท่ีรายการนี้เป็นอยูนั้น
คือรายการเลาเรื่องผีท่ีเหมือน ๆ กับรายการท่ีผูศึกษาเคยยกตัวอยางเอาไว วิธีการก็ยังคงเหมือนเดิม
คือการใหคนโทรศัพทแแลวมาเลาเรื่องผีจากประสบการณแของตนเอง ส่ิงท่ีเพิ่มเขามาคือการนําแขกรับ
เชิญ เชนดารา หรือเน็ตไอดอล ท่ีมีช่ือเสียงในตอนนั้นมารวมดําเนินรายการกับดีเจมดดําดวย 
นอกจากนี้ยังมีชวยที่ใหตัวของแขกรับเชิญเองเลาเรื่องผีจากประสบการณแของตัวเอง หรือท่ีตัวเองเคย
ไดยินมาอีกดวย ซึ่งจุดนี้นับวาเป็นรูปแบบการนําเสนอท่ีเอารายการโทรทัศนแและวิทยุมารวมกัน ซึ่ง
ไมใชวิธีท่ีแปลกใหมอะไร เพียงแตยังไมคอยมีคนนิยมเอาวิธีการเหลานี้มาจับรวมกันและมานําเสนอ
เทานั้น ผีท่ีถูกนําเสนอออกมานั้น รูปแบบของเรื่องท่ีเลาก็คือเรื่องผีไทยท่ัวไปท่ีเราเคยเจอกันตาม
รายการ ซึ่งท่ีนาสนใจท่ีผูศึกษามีความคิดเห็นวาท้ัง ๆ ท่ีรูปแบบของเรื่องมีความเหมือนกัน แตรายการ
เหลานี้กลับมีตออยูเรื่อย ๆ นาสนใจท่ีวาแมเรื่องราวจะหนีไมพนโครงเรื่องท่ีใกลเคียงและจบท่ีเหมือน 
ๆ หรือซ้ํากัน แตตัวรายละเอียดเรื่องกลับแตกตาง อยางแรกเลยคือคนเลาไมเหมือนกัน สถานท่ีซ้ําก็
จริง แตคนเจอก็อธิบายประสบการณแไมซ้ํากันอีก เลยทําใหเรื่องในสถานท่ีซ้ํา ๆ หรือเรื่องท่ีใกลเคียง
กันมีความนาสนใจและผูชมก็ยังคงฟใงเพื่อความบันเทิงไดตอ 

นอกจากนี้รูปแบบของรายการท้ัง 4 ก็ไมไดมีเพียงแคการเลาเรื่องผีเทานั้น แตจะมีการ
นําเสนอในเรื่องของการลาทาผีดวยซึ่งก็เป็นอีกรูปแบบของการนําเสนอ การนําเสนอในรูปแบบนี้จะ
แตกตางจากการเลาเป็นอยางมาก เพราะการเลาจะเป็นการถายทอดและแชรแความรูสึ กความกลัว
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ใหกับคนฟใง ในขณะท่ีการลาทาผีก็เป็นการนําเสนอความกลัวเหมือนกัน แตจะพยายามใสความสงสัย
เขาไปวาผีมีจริงหรือไม แตสวนใหญแลวรายการเหลานี้ก็เสริมและผลิตซ้ําตัวตนของผีและชักจูงผูคน
ดวยความบันเทิงนี้อยูดี และในปใจจุบันตัวรายการนี้ไดสรางรานคาเฟุเป็นของตัวเองช่ือวา เดอะ โกสทแ 
เฮาสแ โดยใชวิธีเดียวท่ีใกลเคียงกับรายการอื่น ๆ คือ เปิดรานคาเฟุ ช่ือเมนูการตกแตงรานธีมผี และ
ระหวางมาใชบริการท่ีรานก็จะเปิดเรื่องเลาของรายการประกอบดวย ส่ิงนี้จึงกลายเป็นเหมือนชุมชน
ของรายการยอม ๆ เลยก็วาได เพราะมีการแลกเปล่ียนเรื่องผีกันระหวางใชบริการคาเฟุนี้ก็มี 

โดยในปใจจุบันท้ังสองรายการนี้ก็ยังออกอากาศอยู จุดนี้เองเป็นขอสังเกตท่ีทําใหเราเห็นวา
ชวงเวลานี้เป็นชวงท่ีสําคัญในการเกิดรายการเรื่องเลาสยองขวัญจากวิทยุและโทรทัศนแเริ่มเจาะตลาด
เขาสูโลกออนไลนแอยางจริงจัง จุดท่ีนาสนใจอีกอยางของพัฒนาการรายการผีคือเทคโนโลยี จะเห็นได
วาการเขามาของเทคโนโลยีมีความสําคัญอยางยิ่งในการสรางสรรคแรายการ หรือรูปแบบการถายทอด
การนําเสนอ จะเห็นไดชัดเจนวาในชวงแรกของรายการวิทยุนั้นส่ิงสําคัญคือเทคโนโลยีในการจัด
รายการในตอนนั้นความสะดวกในการจัดรายการคือการนําเสนอในรูปแบบของละครวิทยุ แตเมื่อการ
เขามาของโทรศัพทแ เพื่อเพิ่มความสมจริงและความนากลัว รวมท้ังทําใหเรื่องหรือเนื้อหาท่ีนําเสนอมี
ความสดใหมมากยิ่งขึ้น ก็เลยเกิดกระแสอยางรายการ The shock ท่ีใชวิธีการ hotline มาชวยในการ
เชิญชวนคนฟใงหรือคนท่ีอยากเลาโทรมาเลาในขณะนั้นไดเลย และสวนสุดทายคือการจัดรายการในยุค
ออนไลนแ รูปแบบรายการออนไลนแนั้น การจัดรายการอาจไมแตกตางจากเดิมมาก แตตัวพื้นท่ีชวย
สงเสริมใหกิจการหรือธุรกิจส่ือสามารถเขาถึงผูคนไดหลากหลายข้ึนนั้นเอง  

โดยท้ังสองรายการก็มีการนําเสนอผีญี่ปุุนออกมาดวย ความนาสนใจตรงท่ีวาเรื่องผีท่ีถูก
นําเสนอออกมานั้นก็จะแตกตางผีญี่ปุุนที่ผมนําเสนอไปต้ังแตตอนแรก ในมุมมองของภาพยนตรแ หรือ
เป็นโนหแหรือคาบูกิ แตผีญี่ปุุนท่ีรายการท้ังสองนี้นําเสนอมีความเหมือนกันไมแตกตางคือ การ เลา
ประสบการณแเจอผีท่ีญี่ปุุน แมแตตัวคนเลาเองก็ไมสามารถจัดประเภทไดวาส่ิงท่ีตนเองเจอนั้นคืออะไร 
บางคนก็เลาวาเวลาเจอผีตางชาติก็จะเจอปใญหาดานภาษา แตบางคนก็คุยกันรูเรื่อง  อยางสองเรื่องท่ี
จํานําเสนอคือของรายการ THE GHOST มี เรื่องเจอดีท่ีญี่ปุุน และญี่ปุุนหลอนออนทัวรแ 
(TheghostradioOfficial, 2563, ออนไลนแ) เรื่องแรกการนําเสนออธิบายงาย ๆ คือโครงเรื่องแคหนัง
ผีไทยแตยืมช่ือญี่ปุุนมาเฉย ๆ กลาวคือเป็นเรื่องท่ีเอาความคิดความอาน และความเช่ือของคนไทยไป
จับวามีการลบหลู สถานท่ีแหงนั้นก็ไมตางจากเรื่องผีไทยเสียเทาไร เพียงแตในสถานท่ีนั้นเป็นพื้นท่ี
ญี่ปุุน สวนเรื่องท่ีสองใกลเคียงกับรูปแบบผีในประเภทยูเร กลาวคือ เจอผีญี่ปุุนในโรงแรมราคาถูก 
แทนท่ีจะเรียกผีก็ไมเชิงเพราะในเรื่องไมเห็นตัวผีแต เกิดเหตุการณแแปลก ๆ ตลอดการอยูในท่ีพักนั้น 
ซึ่งเรื่องแนวนี้ก็จัดไดวาใกลเคียงกับผีญี่ปุุนที่ถูกนําเสนอผานทางภาพยนตรแ ซึ่งไมวาจะเป็นในรูปแบบ
เรื่องท่ี 1 หรือ 2 ก็ยังไมพนตัวของเรื่องราวท่ีซ้ํา ๆ กันจนเป็นบรรทัดฐานและเอกลักษณแของเรื่องราว
นั้น ซึ่งในรายการ The Shock เองก็มีการนําเสนอท่ีเรื่องผีญี่ปุุนซึ่งก็บอกไดคําเดียววาใกลเคียงท่ีผู



59 
 

ศึกษาไดยกตัวอยางไป อยางในรายการนี้เองก็เป็นเรื่องของ ญี่ปุุนหลอนออนทัวรแ  ก็มีเป็นรูปแบบท่ี
คลาย ๆ กันของเรื่องคือทองเท่ียว และไปเจอเหตุการณแประหลาดอยูดี 

จากขอมูลท่ีไดนําเสนอไปนั้น พื้นท่ีอินเทอรแเน็ตถูกสรางมาเพื่อรองรับผูผลิตและผูบริโภคท่ี
หลากหลาย ความนาสนใจก็คือวาตัวของรายการผีนั้นไมใชรายการท่ีแปลกใหม และมีเยอะมากใน
เมืองไทยตามท่ีไดอธิบายไวขางตน ไมวาจะเป็นรายการในรูปแบบวิทยุ เป็นเรื่องเลาก็มี หนังสือก็มี 
ละครก็มี และไมวาจะเป็นยุคสมัยใดก็จะมีรูปแบบของเรื่องราวท่ี ใกลเคียงกันแทบท้ังส้ิน ทําใหเกิด
การแขงขันที่สูงมากในการท่ีจะรายการผีใหมแลวไมโดนรายการเหลานี้กลบรัศมีไป และทําอยางไรเรา
ถึงจะหาเรื่องท่ีตางจากส่ิงเหลานี้ได ดังนั้นในสวนตัวไปจึงเป็นการอธิบายถึงการเติบโตของรายการท่ีผู
ศึกษาเลือกซึ่งก็คือรายการคืนพุธมุดผาหมในลําดับตอไป 

3.2 พัฒนาการรายการคืนพุธมุดผ้าห่ม  

รายการคืนพุธมุดผาหมเป็นรายการท่ีผลิตโดยชองและบริษัท  RUBSARB Production โดย
รายการนี้ออกอากาศครั้งแรกในแพลตฟอรแม Twitch ครั้งแรกเมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธแ 2561 โดย
เวลาการออกอากาศคือทุกวันพุธ เวลา 21.00 น. – 24.00 น. โดยมีคนดําเนินรายการหลักท้ังหมด 4 
คน ไดแก คุณเจ (นามสมมติ) อายุ 32 คุณทีเค (นามสมมติ) อายุ 28 คุณวิทยแ (นามสมมติ) อายุ 32 
และ คุณดอม (นามสมมติ) อายุ 32 ในปใจจุบันมียอดผูติดตามถึง 389,300 คนในชองทาง Twitch 
และ YouTube อีก 125,000 คน (คืนพุธมุดผาหม, 2563, ออนไลนแ)  รายการนี้ก็เป็นรายการท่ัว ๆ
ไปรายการหนึ่งท่ีไดรับอิทธิพลจากพื้นท่ีอินเทอรแเน็ตในการมาทํารายการในพื้นท่ีนี้ การท่ีเราจะเขาใจ
รายการคืนพุธมุดผาหมนี้ ผูศึกษาจึงจะขออธิบายถึงตัวชองท่ีเป็น RUBSARB Production7 โดยชองนี้
นับไดวาทีมงานหลาย ๆ ทานนั้นมีความชํานาญในการทําส่ือออนไลนแกันมากอนจากชอง VRZO  

VRZO คือรายการวาไรตี้ท่ีผลิตโดย บริษัท วีอารแโซ โปรตักชัน จํากัด ซึ่งมีเนื้อหาหลักคือการ
สัมภาษณแความเห็นของคนดูดี 100 คน ในแตละหัวขอท่ีแตกตางกันไปในแตละตอน ออกอากาศครั้ง
แรกบนYouTube ตอมาไดเพิ่มการออกอากาศทางชองเวรี่ ทีวี ทรูวิช่ันสแ 85 ช่ือวีอารแโซ มาจากคํา
ภาษาอังกฤษวา We Are So มีความหมายวาพวกเราเยอะ (7 เรื่องของ VRZO จากปาก สุรบถ หลีก
ภัย, 2558, ออนไลนแ) กระแสของรายการนี้ตองเรียกไดวาในบริบทของชวงเวลาท่ีการทําส่ือออนไลนแ
อยูในชวงยุคบุกเบิก ชองนี้คือชองอันดับหนึ่ง ท่ีไดรับกระแสตอบรับท่ีดีมากจากคนไทย แตเมื่อทําไป
ไดประมาณ 4 ปี ตัวของชองขยายตัวใหญขึ้น และประกอบกับปใญหาภายในองคแกรทําใหตัวผูกอต้ัง 

                                                             
7

 เป็นบริษัทที่กอต้ังโดยคุณปรีโรจนแ เกษมศานต์ิ โดยบริษัทน้ีทําเก่ียวกับธุรกิจสื่อออนไลนแ โดยมีเปิดชาแนลในการ
รับชมคือ RUBSARB ปใจจุบันชองน้ีมีอยูทั้งสิ้น 2 แพลตฟอรแม คือ YouTube และ Twitch ซึ่งรายการภายในบริษทั
น้ี หน่ึงในน้ันคือคืนพุธมุดผาหม 
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VRZO หลัก ๆ ไดลาออกและแยกทางไปตางๆนา ๆ ซึ่งการแยกทางในครั้งนั้นตัวของคุณจอรแจ ไดใช
ทักษะการท่ีเคยทํางานส่ือออนไลนแจากท่ีเกา ในตอนแรกทํากัน 2 คนกับคุณตนกลาและคิดท่ีจะแคสตแ
เกมเฉย ๆ ตอมาเนื่องจากสามารถรวมตัวเพื่อนเกา ๆ ไดไมนานจึงเกิดการรวมทุน และเปิดบริษัท 

RUBSARB Production เมื่อวันท่ี 12 ม.ค. 2559 โดยทุนท่ีใชในการเปิดบริษัทในตอนนั้นคือ 1 ลาน
บาท การเกิดขึ้นของชอง RUBSARB Production ในชวงแรกเนนในรายการทําอาหาร โดยคุณจอรแจ
เป็นคนทํา และคุณตนกลาเป็นผูชวย และก็เกิดคอนเทนตแตาง ๆ อีกมากมายไปเรื่อยซึ่งในชวงนี้ยังทํา
อยูกับ YouTube อยู ตอมาไดรับขอเสนอของ Twitch จึงยายแพลตฟอรแมไปทําท่ีนั้น และเนนไปท่ี
การไลฟสตีมเพิ่มข้ึน ในขณะท่ีคลิปก็ยังคงทําออกมาไปเรื่อย ๆ สาเหตุสําคัญท่ีทําใหชองนี้สามารถเกิด
ไดในพื้นท่ีออนไลนแอีกครั้ง หนึ่งคือช่ือเสียงเกาท่ีไดจากการทําท่ีเดิม และอีกอยางคือการเขามาทําใน 
Twitch ซึ่งในตอนนั้นตัวของส่ือออนไลนแก็นับวาเป็นชวงบุกเบิกการของจัดรายการรูปแบบไลฟสตีม
เชนกัน ทําใหตัวของชองมีความโดดเดนและสามารถอยูรอดไดในกระแสการแขงขันผลิตส่ือออนไลนแ 
(คุณเจ, สัมภาษณแ, 15 กรกฎาคม 2563) ส่ิงท่ีผูศึกษานํามาทําใหเห็นวาตัวของ  Twitch เป็นชองทาง
ใหมในชวงนั้นท่ีคนไทยยังไมคอยนิยม ทําใหมีเวลาสรางรากฐานไดเรื่อยๆ 

 

ภาพที่ 12 รายการคืนพุธมุดผาหม 

(ท่ีมา : https://yt3.ggpht.com/ytc/AAUvwnhl) 

 “คืนพุธมุดผาหม รายการท่ีนําเอาเรื่องสยองขวัญ ล้ีลับ เหนือธรรมชาติ ผีสาง ความเช่ือ 
ตาง ๆ ท้ังหมดเรานํามาเลาเพื่อมาเป็นความบันเทิงเทานั้นนะครับ” 

คําพูดขางตนคือสโลแกนของรายการท่ีจะพูดทุกครั้งเมื่อเริ่มรายการทุกคืน ส่ิงนี้เป็นตัวยืนยัน
และเป็นการสรางความหมายกับตัวผูรับชมหรือผูบริโภควา ส่ิงท่ีรายการหรือส่ือจะเอามานําเสนอนั้น
ไมไดตองการเสริมย้ําหรือใหงมงายแตอยางใด แตใหมองสินคาหรือผลผลิตช้ินนี้เป็นเพียงงานศิลปะ
หรือความบันเทิงเทานั้น ประโยคนี้จึงสําคัญมากสําหรับอุตสาหกรรมส่ือท่ีเปล่ียนความหมายจากเรื่อง
ล้ีลับหรือเรื่องผี ท่ีเป็นในเรื่องของความเช่ือและยากท่ีจะแตะตอง แตเมื่อเขาสูระบบอุตสาหกรรมแลว 
ความยากท่ีจะแตะตองนั้นไดหายไปและถูกแทนความหมายจากผีท่ีเป็นของสูงหรือส่ิงศักด์ิสิทธิ์ 
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กลายเป็นเพียงความบันเทิงท่ีพรอมเสิรแฟใหกับผูชมท่ีหนาจอ ท้ังนี้เนื้อหาตอจากนี้จะเป็นการใหเห็นถึง
พัฒนาการในการกอตัวของรายการคืนพุธมุดผาหมเพื่อใหเห็นถึงตัวพัฒนาการและการกลายเป็น
สินคาของระบบอุตสาหกรรมส่ือออกมา 

 รายการคืนพุธมุดผาหมเกิดจากความช่ืนชอบของคุณทีเค ท่ีตองการจะทํารายการผีขึ้นมา 
เพื่อความเขาใจในความช่ืนชอบและสนใจในงานดานนี้ของคุณทีเค ผูวิจัยจะใชขอมูลในการสัมภาษณแ
มาประกอบดวย คุณทีเค (นามสมมติ) อายุ 28 ปี และ คุณดอม (นามสมมติ) อายุ 32 ปี โดยท้ังสอง
คนเป็นพี่นองและเป็นลูกครึ่ง ไทย-ญี่ปุุน ส่ิงท่ีนาสนใจท่ีผูวิจัยไดขอมูลจากสนามคือความชอบท่ีคุณ
ทีเคไดรับนั้นเป็นผลมาจากพี่ชายคือคุณดอม การเกิดความชอบจริง ๆ เป็นเรื่องบังเอิญ  

 “คนท่ีท าให้ผมรู้จักเรื่องผีนี่คือพี่ด้อมเลยนะ แกชอบเช่าหนังมาดู และหนังท่ีเช่าส่วนใหญ่คือ
เรื่องผี ก็ดูกันสองคนพี่น้องดูบางครั้งจนกลัวนอนไม่หลับก็มี เราก็จ าฝังใจเลย แต่ก็ยังไม่หยุดนะ พี่เรา
เห็นกลัวก็ยังชอบจะเช่ามาดูตลอดเรื่อย ๆ ท่ีนี่จากกลัว กลายเป็นซึมซับชอบดูเฉย พอไปญี่ปุุนช่วง 
High School เราไม่ได้เรียนในตัวเมืองแต่ไปในต่างจังหวัด รูปแบบวิธีการเล่นก็จะชอบปั่นจักรยานไป
ตามศาลเจ้า บ้านร้างอะไรแบบนี้ และก็นั่งเล่าเรื่องผี ๆ นี่แหละ” (คุณทีเค, สัมภาษณ์, 15 กรกฎาคม 
2563) 

 “ใช่ตอนเด็กพี่โคตรชอบเลย ถ้าจ าไม่ผิดตอนเด็กเคยดูเรื่อง Brain dearth ท่ีบ้านญาติ ก็ดู
นั้นแหละท่ีจ าได้จนถึงตอนนี้ว่ากลัวมาก ๆ ในตอนนั้นก็ฝังใจไปพักใหญ่ ๆ ตอนมัธยมต้นถ้าจ าไม่ผิดไป
เช่า the ring มาเป็นเรื่องท่ีน่ากลัวกว่าเรื่องเก่าอีก กลัวทีวีไปพักใหญ่เลย แต่เหมือนกับว่าพอเราดูจบ
กลัวก็กลัวนะแต่มีความสะใจในความกลัวที่เราได้รับจากหนัง ก็เลยเสพหนังผีต่อมาเรื่อย ๆ นั่นแหละ 
ตอนเด็กก็ชอบเล่นนะพวกการละเล่นท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องผี พวกผีถ้วยแก้วอะไรแบบนี้ แต่พอโตแล้วก็
เริ่มห่าง ๆ ตัวน้องชายกลับชอบแทน” (คุณด้อม, สัมภาษณ์, 15 กรกฎาคม 2563) 

 จะเห็นไดวาการที่คุณทีเคไดความชอบเกี่ยวกับผีนั้นไดรับมาจากการที่คนรอบขางหรือสังคมท่ี
อยูในขณะนั้นมีความช่ืนชอบแบบนี้ดวย ทําใหคุณทีเคท่ีชอบเรื่องนี้ ต้ังแตเด็ก  ๆ ประกอบกับ
วัฒนธรรมญี่ปุุนในชวงท่ีคุณทีเคไปท้ังซัมเมอรแ และเรียนชวงมัธยมมีเรื่องการละเลนและการใชเวลา
วางกับเรื่องล้ีลับ เชนการลาทาผี หรือเลาเรื่องผีจะเป็นเรื่องยอดฮิตมากในท่ีญี่ปุุนส่ิงนี้จึงมีความสําคัญ
และเป็นปใจจัยหลัก ๆ ท่ีทําใหคน ๆ นี้มาทํารายการผี โดยเฉพาะการไปอยูในญี่ปุุนนั้น ไดเห็นอะไร
หลาย ๆ อยางวา ในประเทศนั้นเขาจริงจังกับการศึกษาเรื่องส่ิงเหนือธรรมชาติมาก และมีธุรกิจความ
บันเทิงเกี่ยวกับผีเชน นักเลาเรื่องผีมืออาชีพ หรือแมแตผูเช่ียวชาญในการลาทาผี ในสวนของคุณดอม
เองก็ทําใหเราเห็นมุมมองความชอบและการเลือกบริโภคเรื่องผีเหมือนกันวาเขาเลือกท่ีจะดูเพราะนา
กลัว แปลวาความกลัวเองเป็นปใจจัยหลักและสําคัญมากท่ีเป็นเหมือนเอกลักษณแของผีต้ังแตอดีตจนถึง
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ปใจจุบัน แตในทัศนะท่ีผูศึกษามองนั้นความกลัวของคุณดอมไมไดกลัวท่ีสยบยอมแตเป็นการท่ีตัวคนดู
ตองการจะกาวผานความกลัวนั้นไป 

 ทําใหเมื่อเรียนจบกลับมาท่ีไทยในชวงนั้นเป็นชวงท่ีบริษัท RUBSARB Production เพิ่งเปิด
ใหมและพี่ชายของตัวเองก็เป็นหุนสวนของบริษัทก็เลยไดเขามาทํางานของบริษัทนี้ดวย ทางคุณทีเคได
เคยเสนอไอเดียกับคุณเจและคุณดอมวาอยากจะทํารายการผี จึงมีการลองทําดูในรูปแบบการไลฟสตีม 
ท่ี YouTube ในชวงนั้นโดยมีรายการช่ือวา “โต฿ะกะใจ แอแฮ” เป็นรายการเลาเรื่องผีรูปแบบการ
ดําเนินรายการเหมือนคืนพุธมุดผาหมทุกประการเพียงแตวาการจัดการในเรื่องของโปรดักชันในตอน
นั้นยังไมพรอมท้ังเครื่องมือ และคุณภาพตาง ๆ  โดยเริ่มออกอากาศครั้งแรกเมื่อ 15 เมษายน 
พ.ศ.2559 แตออกอากาศมาได 2 อาทิตยแก็ตัดจบไปเนื่องจากคุณทีเคติดการเกณฑแทหาร 

 ผานไป 2 ปี คือ พ.ศ.2561 หลังจากท่ีคุณทีเคออกมาจากการรับราชการทหารแลว ในชวงนี้
เป็นชวงท่ีคุณเจชวนคุณทีเคกลับเขามาทํางาน และมีคนดูหลายทานแสดงผลตอบรับดีจากรายการเลา
เรื่องผีท่ีเคยทําเอาไว ประกอบกับคุณทีเคมีความชอบท่ีจะทํารายการประเภทนี้อยูแลว ในสวนของคิว
งานการออกอากาศเหลือวันพุธพอดี คุณเจเลยใหชวงออกอากาศทางวันพุธในการทํารายการ และเป็น
คนคิดช่ือวา “คืนพุธมุดผาหม” ซึ่งเป็นขอมูลจากบทสัมภาษณแของคุณเจ (นามสมมติ) อายุ 32 ปี   

 “ก่อนจะเป็นคืนพุธมุดผ้าห่ม เคยทดลองเป็นโต๊ะกะใจ แอ่แฮ่มาก่อนช่วงหนึ่ง แล้วทีเคได้จาก
ญี่ปุุนมาเยอะ เมืองไทยจะเป็น  Hot Line แต่ท่ีญี่ปุุนเป็นโชว์เลยมีคนเล่า ทีเคอยากเอามาท ามีท้ังเป็น
ทอล์กโชว์และรายการทีวีเลย ก็เลยเริ่มท า แต่ก็โดนทหารพอดีเลยต้องไปเป็นพอมาเลิกออกมา ก็เลย
มาคุยกัน พี่บอกว่าทีเคมีช่องว่างคือวันพุธ ไหน ๆ ก็อยากท าอยู่แล้วเอาวันพุธไป เห็นบอกอยากท ามา
นานแล้ว อาทิตย์ต่อไปก็เกิดเป็นคืนหนึ่งเลย” (คุณเจ, สัมภาษณ์, 15 กรกฎาคม 2563) 

 เมื่อผูศึกษาไดดูถึงตัวรายการท่ีพัฒนามาเรื่อย ๆ ก็ทําใหเห็นวาจุดเดนของรายการนั้นไมได
ขายเพียงผีอยางเดียว แตยังมีคอนเซปตแในการบันเทิงคนดูดวยกิจกรรมตาง  ๆ เชน การคุยกับคนดู 
หรือคําถามทายใจท่ีจะเอาตัวคําถามจิตวิทยาตาง ๆ มานั่งอานใหผูชมฟใงและคิดตามเพื่อใหผอนเบา
การหาเรื่องผีมาเลาไดดวย และท่ีหนักกวานั้นจนทําใหผูศึกษาตองตองคําถามคือคนท่ีมาฟใงนั้นไมไดมา
ฟใงแคเรื่องผี ซึ่งผูศึกษาก็คิดวาจริง จากการที่ผูศึกษาไดดูถายทอดสดของรายการคืนพุธมุดผาหมดวยก็
ทําใหเขาใจวาตัวทีมงานหนากลองถือเป็นปใจจัยสําคัญหลักอีกเหมือนกันท่ีทําใหคนดูถายทอดสด 
เพราะชวยตอบโจทยแเรื่องความบันเทิงของผูบริโภคในเรื่องของความเหงาไดอยางมาก เมื่อมาใน
รูปแบบนี้ดังนั้นตัวของทีมงานเองก็เป็นเสมือนสินคาท่ีเกี่ยวของท่ีถูกขายพรอมกับเรื่องผีเชนเดียวกัน
นั้นเอง 
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 หลังจากนั้นไมนานตัวของรายการก็เริ่มเติบโตไปเรื่อย ๆ เพราะมีกระแสตัวตนของรายการท่ี
ชัดเจนในการนําเอาประเด็นญี่ปุุนมานําเสนอ และแพรกระจายไปอยางรวดเร็วในชวงปลายปี 2562 ท่ี
ผานมา เริ่มมีเพจดังหลาย ๆ สํานักรีวิว และจัดอันดับเรื่องนากลัวของรายการตาง ๆ เหลานี้ 
ตัวอยางเชน TureID (นนทกร ทันสมัย, 2563, ออนไลนแ) และ ReviewHere (รีวิว คืนพุธ มุดผาหม, 
2562, ออนไลนแ) สาเหตุการรีวิวมาจากความดังของรายการประกอบกับการหาคอนเทนตแฆาเวลาของ
คนในชวงโควิดระบาดทําใหตัวของรายการเองมีคนติดตามเพิ่มมากขึ้นอยางเห็นไดชัดในชวงนี้  

 3.2.1. การพัฒนารายการในยุคโควิด-19 

 ตัวของรายการคืนพุธมุดผาหมนั้นหลังจากเปิดรายการมาไดท้ังส้ินเกือบ 3 ปีก็ตองพบเจอกับ
การระบาดของ โควิด-19 โดยโรคชนิดนี้คือโรคติดตอชนิดใหมซึ่งถูกคนพบในชวง ธันวาคม 2562 ซึ่ง
ในตอนนั้นยังถูกเรียนวาไวรัส อูฮั่น จนตอมามีการเปล่ียนช่ือเป็น coronavirus ตัวของโควิด-19 นั้น
เป็นช่ือยอของ coronavirus disease starting in 2019 การกอเกิดของโควิดจากเดินในชวงปี 2562 
นั้นพบการระบาดท่ีจีนเป็นจํานวนมาก และหลังจากนั้นเมื่อเขาสูชวงเดือนกุมภาพันธแ 2563 เริ่มมีขาว
วาตัวของคนไทยท่ีกลับมาจากประเทศจีน บางก็นักทองเท่ียวจากประเทศจีน เริ่มมีอาการตามท่ีระบุ 
วาเป็นอาการของโควิด แตทางรัฐบาลไทยก็ยังสามารถควบคุมเอาไวได (Coronavirus, 2563, 
ออนไลนแ)  

เหตุการณแท่ีทําใหสถานการณแของประเทศไทยย่ําแยอยางมากจากโรคระบาดชนิดนี้คือชวง
เดือนมีนาคม ในเดือนนี้มีเหตุการณแท่ีเรียกวา การแพรเช้ือท่ีสนามมวยลุมพินี-รามอินทรา ซึ่งสถานท่ี
แหงนี้คือตนตอในการระบาดครั้งท่ี 1 ของประเทศไทยจนเหตุการณแนั้นทําใหรัฐสูญเสียการควบคุม 
จนตองใช พรก.ฉุกเฉินและเปิดใชการควบคุมดวยกฎหมายพิเศษในชวงปลายเดือนมีนาคม ทําให
หลาย ๆ ธุรกิจตองหยุดตัวลง บางก็ตองเปล่ียนวิธีการใหสอดคลอง พรอมกับมาตรการท่ีรัฐกําหนด
ขึ้นมาหรือท่ีเราคุนกับคําวา  new normal ซึ่งทางตัวของบริษัท RUBSARB ก็ตองทําการปิดตัวของ
สตูดิโอ และเปล่ียนรูปแบบการทํางานในบานแทน การเกิดเหตุการณแในครั้งนี้ทําใหคอนเทนตแตาง  ๆ
ของบริษัทตองหยุดชะงัก เชน ททททททททหรือเรียกส่ัน ๆ วา “แปดทอ” ยอมาจากเท่ียวท่ัวทิศทาง
ทุกท่ีท้ังไทย ซึ่งเป็นรายการทองเท่ียว สวนรายการไหนท่ียังดําเนินรายการไดก็เกิดการปรับเปล่ียน
รูปแบบใหม ซึ่งแปลกตาเป็นอยางมาก ตัวของรายการคืนพุธมุดผาหมเองก็ตองปรับเปล่ียนในชวงนั้น
เชนกัน 

 ในตอนนั้นแย่มากเลยแหละเพราะต้องปิดสตูดิโอ แต่เราต้องปรับตัวถ้าปรับไม่ได้ บริษัทเรา
อยู่เฉย ๆ เราก็คงอยู่ไม่รอดแน่นอน (คุณเจ, สัมภาษณ์, 7 กุมภาพันธ์ 2564) 
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 มีการประชุมกับทีมงานครั้งใหญ่เลยแหละวางแผนว่าจะเอายังไงกัน ผลออกมาว่าต้องรีบ
เปล่ียน ไม่เปล่ียนพังกันหมดแน่เพราะรายได้ไม่เข้า กระทบถึงทุกคนยังไงรายการต้องด าเนินเท่าท่ีท า
ได้ อันไหนไม่ได้จริงตัดท้ิงไปก่อน (คุณด้อม, สัมภาษณ์, 5 กุมภาพันธ์ 2564) 

 บทสัมภาษณแบางสวนท่ีผูศึกษาไดยกเอามานั้นเป็นตัวอยางเพื่อแสดงถึงความรูสึกของทีมงาน
ในเวลานั้นวาการกอเกิดสถานการณแในตอนนั้นเป็นภาวะท่ีทาทายกับคนท่ัวโลก จนในท่ีสุดรายการ
ในชวงนั้นของ RUBSARB จึงมีเพียงแค 2 รายการ โดยนําเสนอเป็น 1 รายการเทป และ 1 รายการสด 
ตัวของรายการเทปนั้นช่ือวา COVID DIARY มีท้ังส้ิน 100 ตอน เป็นการแสดงถึงชวงเวลากอนท่ีจะ
คลายล็อควาเราตองอยูกับโควิดในชวงนั้นท้ังส้ิน 3 เดือนโดยรวม และอีกรายการท่ีรอดมาไดคือ 
รายการคืนพุธมุดผาหม มีท้ังส้ิน 13 ตอน ยังคงรูปแบบการเลาเรื่องผีในรายการแบบเดิมโดยรวมมี
ท้ังส้ิน 13 ตอน สัปดาหและ 1 การถายทอดสด โดยเริ่มออกอากาศในการเปล่ียนแปลงครั้งนี้เมื่อวันท่ี 3 
เมษายน 2563  

 

ภาพที่ 13 คืนพุธมุดผาหม Covid – Special 

(ท่ีมา : https://www.youtube.com/watch?v=LuSheptl474) 

 

ภาพที่ 14 ตัวอยางการจัดรายการในชวง Covid-19 

(ท่ีมา : https://www.youtube.com/watch?v=LuSheptl474) 
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 การเปล่ียนแปลงของคืนพุธมุดผาหมในชวงนี้ นาสนใจมากอยางแรกเลยคือสถานท่ี ในตัวของ
สถานท่ีเองนั้น เนื่องจากการที่ตองปิดสตูดิโอ ประกอบกับการทํางานท้ังหมดอยูในรูปแบบการทํางาน
ท่ีบาน ดังนั้นตัวของรายการจึงเป็นออนไลนแ 100% ท้ังในตัวของผูผลิตเอง และคนฟใงดวย จากเดิม
ทางหองสงจะรวมตัวกันอยูท่ีหนึ่งและทําการถายทอดสดภาพไปใหกับผูชม แตรอบนี้สถานการณแไม
เอื้ออํานวยจึงเปล่ียนเป็นการเปิดกลองของตัวเองในหนาจอคอม และใชโปรแกรมท่ีเป็นส่ือกลาง ซึ่ง
โปรแกรมนั้นเรียกวา Discord เป็นซอฟตแแวรแฟรีแวรแสําหรับการส่ือสารกันทางตัวอักษรหรือเสียงทาง
เครือขายอินเทอรแเน็ตผานทางหองพูดคุย เริ่มแรกทํามาเพื่อพูดคุยกันในสังคมวิดีโอเกม แตในปใจจุบัน
มีการใชในเรื่องอื่น ๆ อีกมากมาย ในปใจจุบันมีผูใชมากกวา 130 ลานคน (Lori Grunin, 2561, 
ออนไลนแ) 

 การใชดิสคอรแดนั้นเป็นโปรแกรมถาเปรียบเทียบก็จะคลายกับ Google Meet หรือ Zoom 
สามารถคุยกันในโลกอินเทอรแเน็ตไดผานการสรางหอง ฟใงกแชันท่ีใชไดนั้นไมแตกตางกันเพราะสามารถ
แชรแหนาจอหรือเปิดกลองใหเห็นระหวางคุยได ดังนั้นทางทีมงานจึงใชพื้นท่ีแหงนี้เป็นสตูดิโอรูปแบบ
ใหมหลังจากเกิดภาวะโควิด และใหทีมงาน 1 ในหองนั้นแชรแหนาจอคอมพิวเตอรแของตัวเองไปในการ
สตีม ซึ่งรูปแบบท่ีผูศึกษากลาวมานั้นไมแตกตางอะไรจากระบบสตีมเกม ท่ีแชรแหนาจอของตัวเองลงใน
แพลตฟอรแมอีกท่ีหนึ่ง เพื่อใหเขาใจงายข้ึนก็คือ เชนเราทําอะไรในหนาจอคอมพิวเตอรแเรา เราสามารถ
ท่ีจะแชรแภาพระหวางท่ีเราเห็นในหนาจอ หรือเราสามารถเลือกท่ีจะใหเห็นได และแชรแออกไปใน
แพลตฟอรแมในการสตีม เทานี้คนดูก็จะเห็นภาพสด ๆ แบบนั้นพรอมกัน  

 ถ้าเป็นเมื่อก่อนเรามีคอมแยกเอาไว้เพื่อดูคอมเมนต์ แต่พอเปล่ียนแบบนี้เราก็สามารถดูคอม
เมนต์ของผู้ชมได้ง่ายข้ึนเพราะเราอยู่ตรงหน้าจอคอมเลย (คุณทีเค, สัมภาษณ์, 17 มกราคม 2564) 

 สะดวกขึ้นแหละ แต่พี่ไม่ชอบเวลาดีเลย์สัก 1 วินาทีเวลาเราคุยกัน บางครั้งก็แบบเน็ตหลุด
หรือเปล่าสัญญาณดีไหม เคยลืมเปิดไมค์ระหว่างคุยด้วยแหละ (คุณด้อม , สัมภาษณ์, 5 กุมภาพันธ์ 
2564) 

 การใชเทคโนโลยีในการแกปใญหาเป็นเรื่องท่ีดี ทําใหตัวของรายการยังสามารถดําเนินการไป
ได แตการอยูในสตูดิโอนั้นรูปแบบนี้ก็มีขอดีอยู เชนการแกปใญหาเฉพาะหนา ตัวของคุณดอมบอกให
ฟใงอยูเสมอวา การจัดการปใญหาเฉพาะหนาคอนขางยากเพราะสาเหตุและตัวแปรนั้นคอนขาง
หลากหลายเป็นอยางมาก เพราะเราไมรูวาปใญหาเกิดท่ีใคร ตองใชเวลาหลายนาทีเชน ถาเสียงหาย ใน
สตูดิโอจะแกไขไดงายมากคือ ไปตรวจเช็คไมคแใหดีวามีจุดผิดพลาดหรือไม เพราะมีแคไมคแตัวเดียว 
ในขณะท่ีการทํารายการออนไลนแ 100% ยากกวาถาทําคนเดียวปใญหาจะเหมือนกับเราอยูท่ีสตูดิโอ
เพราะเราควบคุมคนเดียว แตการทําหลายคนปใจจัยมากไปเชน ถาเสียงหายก็ตองเช็ควาเป็นท่ีไมคแของ
ใครในการดําเนินรายการท้ัง 4 คน หรือถาไมไดเป็นของท้ัง 4 คน ก็ตองไปเช็ควาผิดพลาดท่ีโปรแกรม
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ถายทอดใชไหม ซึ่งหลายข้ันตอนและใชเวลาท่ีนานกวา แตก็เหมาะสมกับการทํางานในรูปแบบใหมใน
ตอนนั้น 

 ช่วงโควิดก็เปิดโอกาสใหม่เหมือนกัน ช่วงนั้นคนว่างใช่ไหม งานก็ไม่ค่อยจะมีท าในวงการ
บันเทิงเนอะ เราก็เชิญพวกเขานั้นแหละมาเป็นแขกรับเชิญ ไม่ต้องเดินทางไปถึงสตูดิโอ แต่ใช้ดิสคอร์ด
เป็นตัวกลางนี่แหละมาเล่าเรื่องผีกัน ได้ประโยชน์ท้ังเราและเขาด้วย (คุณเจ, สัมภาษณ์, 7 กุมภาพันธ์ 
2564) 

 นาสนใจท่ีวาตัวของคุณเจนั้นมองเห็นโอกาสในยุคโควิดนี้ ทําใหเกิดการเชิญดารารับเชิญท่ีมี
ช่ือเสียงหลายคน อยางในกรณีของคืนแรกมีการเชิญ จอหแน วิญโู และTubTimTube คืนอื่น ๆ ก็มี
เชน นนทแ ธนนทแ โอ฿ต ปราโมทยแ เป็นตน ดารารับเชิญเหลานี้จริง ๆ อาจเรียกไดวาแทบไมมีโอกาสเลย
ท่ีจะดึงตัวมาทางดานนี้ หรือถาดึงมาแลวคาใชจายของแขกรับเชิญก็คอนขางสูง แตเนื่องดวยภาวะ
ของโควิดเองก็ทําใหเหลาศิลปิน ดารา งานตางก็ตองหยุดชะงักเชนกัน จึงมีโอกาสสูงท่ีจะดึงพวกเขา
มาเป็นแขกรับเชิญไดงายข้ึน คืนพุธ มุดผาหม Covid Special ไดสรางโอกาสใหกับรายการเป็นอยาง
มาก ชวงท่ีโควิดระบาดนี้ การใชเวลาวางในการบริโภคส่ือออนไลนแมากขึ้นทําใหตัวของรายการคืนพุธ
มุดผาหมเองไดรับกระแสในการกอบโกยคนดูท่ีมากขึ้นอีกดวย 

 นอกจากนี้ในชวงนี้เองเนื่องจากเวลาเพิ่มมากขึ้นทางของตัวคืนพุธมุดผาหมเองไดรับการไหว
วานจากสํานักขาวออนไลนแตาง ๆ ใหชวยสงหรือทําเป็นขอมูลไมก็คลิปรวมเรื่องนากลัว ใหมีการจัด
อันดับและสงมา เพราะทางสํานักขาวออนไลนแตองการท่ีจะตีพิมพแโปรโมตในชวงท่ีทุกคนตองกักตัวอยู
ท่ีบานตัวอยางเชน The MATTER ในบทความช่ือ เก็บตัวอยูบานนาน ๆ ทําไรดี? แจกลิสตแ 15 เรื่อง
สยองขวัญท่ีทีมงาน ‘คืนพุธ มุดผาหม’ แนะนําใหคุณฟใงทําใหตัวของคืนพุธเองจากเดิมท่ีทําเฉพาะการ
ตัดเอาไลฟสดมาลงยอนหลังในยูทูบเฉย ๆ ก็เริ่มท่ีจะมีการใหทีมงานชวยกันคัดเลือกวาจะเอาเรื่องไหน
อยูหมวดหมูอะไรจัดใหชัดเจน และทําเป็นคลิปวิดีโอรวมไปเลย เพื่อใหงายตอการคนหาของคนฟใง 
และสรางรายไดเพิ่มอีกเทาตัวของผูผลิต 

 จนในทายท่ีสุดตัวของรายการคืนพุธมุดผาหมก็ไดปิดโปรเจคคืนพุธ มุดผาหม : Covid 
Special ไวในตอนท่ี 13 เมื่อวันท่ี 29 มิถุนายน 2563 เนื่องจากสถานการณแของโควิดมีการเริ่มคลาย
ล็อคแลวนั่นเอง การเปล่ียนแปลงในชวงนี้นับไดวาเป็นประสบการณแท่ีดีในการทํางานรูปแบบใหม
กลาวคือ แมไมมีในสวนของสตูดิโอเพราะตองปิดไปเนื่องจากภาวะโควิด แตทางทีมงานก็ไดริเริ่มเอา
ส่ิงใหมมาประยุกตแใชคือโปรแกรมดิสคอรแด เพื่อเอาโปรแกรมนี้มาใชเป็นสตูดิโอเฉพาะช่ัวคราวในการ
ทํางาน ซึ่งรูปแบบนี้ก็ไมตางอะไรจากตัวของรูปแบบชุมชนเสมือน ท่ีเป็นพื้นท่ีกลางในการรวมเอา
พนักงานมาทํางานดวยกันอีกครั้งก็ถือไดวาเป็นเรื่องท่ีใหความแปลกใหมกับการขยับปรับเปล่ียนของ
การทําใหในยุคใหมสมกับการณแเป็น new normal ท่ีไดผลกับภาวะนี้ ถึงแมจะมีปใญหาท่ียุงยากใน
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การแกไขปใญหาเฉพาะหนาไดไมเทากับพื้นท่ีจริง แตถึงอยางนั้นก็เป็นพัฒนาการท่ีดีในการปรับตัวใน
อนาคต ซึ่งในปใจจุบันนั้นตัวของโควิด-19 ก็ยังมีการควบคุมอยูเสมอมา แตเนื่องจากวัคซีนยังไม
แพรหลายสูผูคน การระบาดรอบตอไปยอมเกิดขึ้นไดเสมอ ดังนั้นตัวของทีมงานคืนพุธมุดผาหมเองก็
สามารถรับมือกับภาวะนั้นไดแบบท่ีเคยทํามา และสามารถนําไปปรับใชกับการทํางานรูปแบบอื่นได
อยางนาสนใจ จะเห็นไดวาในชวงกอนท่ีจะทํารายการคืนพุธมุดผาหมไดนั้นความนาสนใจคือรายการ 
โต฿ะกะใจ แอแฮ ท่ีชวยใหเราเห็นวาการท่ีจะทํารายการไดนั้นจะตองมีระบบในการทดลองกอนวามี
กระแสหรือผลตอบรับอยางไร นั่นหมายความวารูปแบบรายการออนไลนแของคืนพุธมุดผาหมกวาจะ
มาเป็นรายการหรือสินคาหนึ่งได จะตองมีการทดลองเพื่อดูความนาสนใจและคุมไหมท่ีจะทํา 

 จากเนื้อหาท้ังหมดของบทนี้ในการนําเสนอพัฒนาการรายการผีในส่ือตาง ๆ จะเห็นไดวาเรื่อง
ผีท้ังของไทยและญี่ปุุนถูกส่ือในสังคมไทยนําเสนออยางตอเนื่อง ท้ังในรูปแบบของคําพูดมุขปาฐะ 
หนังสือ รายการวิทยุ รายการโทรทัศนแ ภาพยนตรแและส่ือสมัยใหมอยางอินเทอรแเน็ต ซึ่งเป็นขอบงช้ีวา
แมจะมีการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีไปอยางไรนั้น เรื่ องผียังคงถูกสอดแทรกอยูในส่ือตาง ๆ 
เพียงแตอาจมีการปรับเปล่ียนรูปแบบใหเขากับยุคสมัย นอกจากนี้ยังมีในเรื่องการผลิตรายการของ
รายการคืนพุธมุดผาหม ชองทางการสรางรายได การใชพื้นท่ีในชุมชนเสมือนของผูบริโภค การพัฒนา
ความสัมพันธแของกลุมผูบริโภคอีกดวย ดังจะเห็นไดในบทท่ี 4 ในลําดับตอไป 
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บทท่ี 4 

การผลิตรายการของรายการคืนพุธมุดผ้าห่ม ช่องทางการสร้างรายได้  

การใช้พ้ืนท่ีในชุมชนเสมือนของผู้บริโภค การพัฒนาความสัมพันธ์ของกลุ่มผู้บริโภค 

ในบทท่ี 4 จะนําเสนอประเด็นท่ีเกี่ยวของจํานวน 3 ประเด็น ไดแก (1) การผลิตรายการของ
รายการคืนพุธมุดผาหม  เพื่อใหเห็นถึงกระบวนการทํางานของรายการ ท้ังในเรื่องของการแบงงาน 
การประชุม ไปจนถึงรายละเอียดการทํางาน ท้ังการคัดเลือกเรื่องเลา และในสวนของการจัดเตรียม
สถานท่ีในการถายทอดสด (2) ชองทางการสรางรายไดของรายการคืนพุธมุดผาหม ในสวนนี้จะแบง
การสรางรายไดท้ังส้ิน 3 ชองทางไดแก Twitch YouTube และ สปอนเซอรแ ซึ่งจะทําใหภาพรวมของ
การทํางานในรายการนี้ชัดเจนจนเป็นกระบวนการมากยิ่งขึ้น (3) การใชพื้นท่ีในชุมชนเสมือนของ
ผูบริโภค ในเนื้อหานี้จะเป็นการนําเสนอเนื้อหาท้ังส้ิน 3 ประเด็น ประกอบดวยภูมิหลังของกลุม
ตัวอยาง สาเหตุในการเลือกรับชมและเลือกบริโภครับชมรายการผี และพฤติกรรมในการรับชมของ
ผูบริโภค และประเด็นสุดทาย (4) การพัฒนาความสัมพันธแของกลุมผูบริโภครายการคืนพุธมุดผาหม 
ดังจะแสดงรายละเอียดในแตละประเด็นดังนี้ 

4.1 การผลิตรายการของรายการคืนพุธมุดผ้าห่ม 

 หลังจากรายการคืนพุธมุดผาหมไดทําการออกอากาศสดครั้งแรกเมื่อ วันท่ี 28 กุมภาพันธแ 
2561 ผานไปประมาณหนึ่งปี จนถึงคืนท่ี 21 รายการเองเริ่มมีความนิยมในหมูมวลชนและคนบนโลก
ออนไลนแมากยิ่งขึ้น หากในพื้นท่ีส่ือมวลชนไมวาจะเป็น วิทยุหรือโทรทัศนแ ทางฝใ่ง The shock 
ช่ือเสียงรายการเหลานี้ยอมเป็นท่ีรูจักกัน แตถาในพื้นท่ีออนไลนแ ช่ือของคืนพุธมุดผาหมเริ่มเป็นท่ีนิยม
ของผูใชอินเทอรแเน็ตมาก ถาจะพูดถึงรายการเลาเรื่องผีออนไลนแ ยังไงช่ือนี้ก็ตองมีคนรูจักอยู
พอประมาณบาง แตส่ิงสําคัญเนื่องจากมีคนดูและคนติดตาม ประกอบกับส่ิงนี้ไมใชงานอดิเรกธรรมดา
แตคือธุรกิจชนิดหนึ่ง ดังนั้นงานจะทําตามใจหรือไรแบบแผนไมได ในการนําเสนอการมีมาตรฐานจึง
เป็นส่ิงสําคัญ โดยทางผูศึกษาแบงเป็น 4 ประเด็นสําหรับการทํางานของรายการคืนพุธมุดผาหมคือ 
การประชุม การแบงหนาท่ีในการทํางาน การคัดเลือกเรื่องผีเพื่อมานําเสนอรายการ และกระบวนการ
ผลิตรายการ โดยทางผูศึกษาจะขอแสดงภาพรวมเพื่อใหเห็นภาพของการผลิตตามตารางดังนี้ 
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วัน การทํางาน 
จันทรแ ประชุมสําคัญในกรณีลูกคาเขา 
อังคาร ประชุมสําคัญในกรณีลูกคาเขา 

พุธ ดําเนินการถายทอดสดรายการคืนพุธมุดผาหม 
พฤหัสบดี เตรียมพรอมเรื่องผีท่ีใชเลาในรายการ 

ศุกรแ ประชุมประจําสัปดาหแทีมงานบริษัท ในกรณี
ลูกคาเขาชวงวันพุธ พฤหัสบดี จะประชุมในวันนี้
ดวย 

เสารแ วันหยุด 
อาทิตยแ วันหยุด 

 

ตารางท่ี 2 การวางแผนผลิตรายการคืนพุธมุดผาหม 

 4.1.1 การประชุมงาน  

ในสวนของการประชุมงานนั้น ทางบริษัท  RUBSARB จะมีการประชุมงานทุกสัปดาหแ 
นาสนใจตรงท่ีวาตัวของบริษัทนี้ตามขอมูลท่ีไดรับมาจากคุณดอม ซึ่งเป็นหนึ่งในทีมงานรายการคืนพุธ
มุดผาหมเลาวา  

“มีการประชุมทุกสัปดาห์ ก็จริงแต่ไม่มีวันท่ีตายตัว แต่วันท่ีเราจะไม่ท าการประชุมเลยคือ
เสาร์และอาทิตย์” (คุณด้อม, สัมภาษณ์, 5 กุมภาพันธ์ 2564) 

“เราประชุมกันทุกสัปดาห์อยู่แล้ว ในช่วงท่ีไม่มีงานก็ต้องประชุมสร้างความสัมพันธ์กับทีมงาน
กันเองด้วย ถ้าเป็นกรณีนี้จะเป็นวันศุกร์ท่ีรวมทีมงานมาประชุมเหมือนคุยเล่นกัน ในขณะท่ีถ้าลูกค้า
ติดต่องานเข้ามาอย่างเร็วท่ีสุดก็จะประชุมงานในวันถัดไปเลย แต่ถ้าติดคิดเสาร์-อาทิตย์ ก็จะคัดไป
ประชุมในวันจันทร์” (คุณเจ, สัมภาษณ์, 7 กุมภาพันธ์ 2564) 

“ถ้าเป็นช่วงแรกท่ีรายการพึ่งจะเริ่มเรื่องของคืนพุธจะถูกน าเสนอในท่ีประชุมเสมอ แต่พอ
รายการสามารถท าได้เรื่อย ๆ แล้ว เรื่องท่ีประชุมก็จะเป็นการรายงานยอดวิว กระแสในการท า
รายการ ซึ่งก็ประชุมกันในวันศุกร์ถ้าไม่มีลูกค้าเข้าก็จะมาในรูปแบบนี้” (คุณทีเค, สัมภาษณ์, 17 
มกราคม 2564) 

“ในแต่ละอาทิตย์จะมีประชุม 1 ครั้ง แต่ส่วนใหญ่ไม่เรียกประชุมหรอก เรียกว่ามาพูดคุย
ประจ าสัปดาห์ดีกว่า ซึ่งถ้าเป็นในกรณีนี้จะเป็นทุกวันศุกร์ แต่ถ้าเมื่อใดมีลูกค้าเข้าส่วนมากจะเอาเรื่อง
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มาประชุมในวันถัดไปเลย แต่ถ้าทีมงานคนส าคัญไม่พร้อมกันเยอะก็ใช้เป็นอีก 2 วันค่อยประชุมแทน 
และจะถือโอกาสประชุมงานลูกค้าในการคุยกับทีมงานประจ าสัปดาห์ด้วย” (คุณวิทย์, สัมภาษณ์, 9 
กุมภาพันธ์ 2564) 

ซึ่งบทสัมภาษณแนี้ชวยแสดงใหเห็นถึงวาในการทํางานทุกสัปดาหแจะตองมีการประชุมเสมอ 
และทุกการประชุมจะไมไดประชุมเนื้อหาของสัปดาหแนั้น ๆ แตจะเป็นการประชุมเพื่อกําหนดทิศทาง
ในอนาคต เชน การกําหนดการทํางานในสัปดาหแตอไป รายละเอียดของการประชุมนั้นเทาท่ีไดมาจาก
การสัมภาษณแ การประชุมงานสวนใหญจะเนนไปท่ีการนําเสนอไอเดียใหม ๆ หรือท่ีเราเรียกกันวาคอน
เทนตแ ซึ่งตัวของเนื้อหา และไอเดียใหม ๆ ท่ีจะเอามาทํารายการจะผานขั้นตอนนี้แทบท้ังส้ิน ซึ่งใน
กรณีของรายการคืนพุธมุดผาหมนั้น ไอเดียเกิดขึ้นมาจากคุณทีเค ในการจะทํารายการก็จะเอาไอเดีย
มานําเสนอในท่ีแหงนี้  

ซึ่งปใจจัยท่ีจะทําใหไอเดียผานออกมาเป็นรายการไดนั้น อยางแรกเลยคือคนท่ีนําเสนอจะตอง
มีความต้ังใจพอสมควร จะตองตอบใหไดวา จะทําอะไร แลวตองใชอะไรบาง และคนท่ีเกี่ยวของหรือ
ทีมงานท่ีจะรับไปทํามีใคร ซึ่งก็เหมือนกับการเสนอการทําโครงการนั่นเอง แตส่ิงสําคัญคือตัวทดลอง 
เมื่อผานท้ังสองอยางแลว ก็จะเกิดการลองคอนเทนตแ เพื่อทดสอบวามีกระแสตอบรับท่ีดีหรือไม ถาดี
จริงก็จะเป็นรายการตอ ถาไมดีอาจตองพับเก็บไป 

ซึ่งรูปแบบท่ีผูศึกษาเลามาเบื้องตนคือการประชุมการคิดรายการและเนื้อหาใหม  ๆ เรื่อย ๆ 
และเมื่อตัวของรายการมีความเสถียรภาพมาก คือสามารถทํางานใหเป็นระบบของรายการไดแลว ตัว
ของรายการจะถูกพูดถึงในการประชุมนอยลง ส่ิงท่ีการประชุมของบริษัทนี้จะใหความสําคัญคือ 2 
เรื่อง ประเด็นแรกคือปใญหาของรายการ เมื่อเป็นรายการไปแลวตัวของท่ีประชุมจะมีการพูดถึงนอยลง
ก็จริง แตเมื่อใดท่ีรายการเกิดปใญหาก็จะใชชองทางนี้ในการแกไข 

ตัวของรายการคืนพุธมุดผาหมในชวงแรกเคยเกิดปใญหา เชน คนเลาไมพอ ก็มีการพัฒนาเพิ่ม
หนาท่ีของคนเลาเขาไป จากเดิมท่ีคุณทีเคเลาคนเดียว ก็มีการเพิ่มเติมเอาคุณวิทยแมาชวยเลาในเรื่อง
ของเรื่องเลาจากทางบาน การประชุมเป็นตัวแปรสําคัญอยางมากท่ีจากเดิมคุณทีเคจะทําทุกอยาง 
และใหทีมงานชวยในดานเทคนิคการถายทอดสด และสถานท่ีเทานั้น แตเนื่องจากระยะเวลาท่ีนานถึง 
3 ช่ัวโมงทําใหเลาคนเดียวไมไหว ทางท่ีประชุมเลยไดการแบงงานของรายการใหม คือการใหคุณวิทยแ
ดูแลในเรื่องของเรื่องเลาจากทางบานคนเดียวไปเลย ในสวนของคุณทีเคจะไดไมตองเหนื่อยมาก และ
ดูแลรับผิดชอบเรื่องเลาผีญี่ปุุน ซึ่งจากการเกิดข้ึนของการจัดรายการท่ีเกิดปใญหาทําใหคุณวิทยแตองมา
ชวยเลา ก็ทําใหตัวของคนเลาถูกแบงหนาท่ีชัดเจนยิ่งขึ้น  
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“เรื่องผีญี่ปุุนท่ีผมหามาส่วนใหญ่เราก็คัดมาเองตามเกณฑ์ท่ีเราต้ังไม่ว่าจะเป็น ผีญี่ปุุนท่ีมี
ช่ือเสียง มีหลักฐานหรืออิงกับความเป็นจริง แล้วอย่างสุดท้ายเรารู้สึกว่าน่ากลัวและสนุกในเวลา
เดียวกัน ผมก็เลือกเรื่องพวกนี้เอามา แต่ถ้าเรื่องไหนไม่มั่นใจจะลองถามพี่ด้อมกับพี่วิทย์ว่าจะเวิร์คไหม
ถ้าเอามาเล่า” (คุณทีเค, สัมภาษณ์, 17 มกราคม 2564) 

“เรื่องทางบ้านท่ีพี่เลือกมาส่วนใหญ่ก็คัดเอาตามความน่ากลัวนั่นแหละ ยิ่งใกล้ตัวมากเท่าไร 
ก็น่ากลัวมากเท่านั้น แต่น่ากลัวอย่างเดียวก็ไม่พอต้องดูน้องท่ีส่งมาด้วยว่าเรื่องสนุกรึเปล่า หรือการ
เรียบเรียงเป็นไง ถ้าเรื่องสนุกแต่เรียงเรียงไม่ดี เราก็เอามาเล่า แต่พี่จะต้องเรียงเรื่องใหม่เอง แต่ถ้าใกล้
ตัวแต่ไม่สนุกพี่ก็ไม่เอา ซึ่งตอนแรกเราก็คุยกับทีเคว่าจะเอาแบบไหน แต่พอลงตัวแล้วท้ังการหาเรื่อง 
และเล่าเรื่องจากทางบ้านพี่รับผิดชอบหมดเลย” (คุณวิทย์, สัมภาษณ์. 9 กุมภาพันธ์ 2564) 

“พี่ชอบแนะน าให้ทีเคหาเรื่องต านานผีญี่ปุุนที่ดัง ๆ มาเล่า พี่รู้สึกว่าน่าสนใจ อย่างเรียวเม็ง สึ
คุนะ ท่ีเป็นค าสาปในการ์ตูน พี่ยังแนะน าให้หาประวัติมาเล่าเลย ในการ์ตูนเป็นการปรับเรื่องไปแล้วใช่
ไหม พี่ก าชับเลยว่าถ้าหาเป็นเรื่องผีท่ีเป็นต้นต ารับได้ยิ่งดี” (คุณด้อม, สัมภาษณ์,  5 กุมภาพันธ์ 2564) 

หรือแมแตในเรื่องของเนื้อหา เมื่อเนื้อหาเริ่มท่ีจะเขาท่ีเกินไป หรือเริ่มไมมีความโดดเดน ก็จะ
มีการรีเควสเรื่อง วาอยากไดเรื่องผีในรูปแบบท่ีต่ืนเตนหนอย หรือบางครั้งคุณดอมก็จะมีการรีเคว
สเรื่องท่ีนากลัวโดยอิงจากแนวภาพยนตรแท่ีชอบ ในสวนของคุณเจนั้น จะชอบรีเควสเรื่องท่ีเกี่ยวของ
กับขาว หรือประสบการณแจากคนรอบตัวคุณทีเค ใหเอามาเลา เมื่อเป็นแบบนี้ตัวของการประชุมเองจึง
มีผลตอการคัดเลือกเนื้อหาท่ีจะเอามาใหไดรับชมอีกดวย  

นอกจากนี้การประชุมอาจถูกจัดขึ้นในกรณีท่ีมีลูกคาหรือผูสนับสนุนรายการติดตอเขามา ซึ่ ง
ทางทีมงานใหความสําคัญและกวา 70% ของการประชุมจะเป็นการวางแผนงานเกี่ยวกับผูสนับสนุน
รายการ เชน ในกรณีท่ีวันจันทรแมีงานเขามา อยางเร็วที่สุดจะมีการประชุมในวันอังคาร ชาสุดอยูท่ีวัน
พุธ ในขณะท่ีถาในสัปดาหแไหน ไมมีงาน หรือลูกคาไมเขา การประชุมจะถูกจัดอยู ในวันศุกรแ ท้ังนี้
ตัวการประชุมจะเป็นในรูปแบบของการกระชับความสัมพันธแของทีมงานมากกวา เพื่อดูปใญหาในการ
ทํางาน และความสัมพันธแขององคแกร (คุณดอม, สัมภาษณแ, 5 กุมภาพันธแ 2564) 

“ลูกค้าแรก ๆ ท่ีเข้ารายการคืนพุธเลยก็คือ Lineage2 Revolution เขาบอกให้ช่วยโปรโมต
ตัวเกมให้หน่อย โดยมีคีย์เวิร์ดเป็น หุบเขาโยไค แล้วก็แทรกโฆษณาท่ีทางเขาท าให้ด้วย แต่จะเปิด
โฆษณาระหว่างไลฟ์คืนพุธก็ยังไงอยู่ ตัวพี่เจเสนอว่าท าเป็นคลิปซีรีส์ในท่ีประชุมเลย 5 คลิป เล่าเรื่อง
ต านานผีโยไค และช่วงจบคลิปก็ค่อยโฆษณาขายของไป” (คุณทีเค, สัมภาษณ์, 17 มกราคม) 

การประชุมงานของลูกคาเองก็มีผลตอรายการท่ีนําเสนออออกไป ดังนั้นจึงตองมีการประชุม 
เพื่อท่ีจะหาจุดท่ีลงตัวที่จะเอาสินคา หรือผลิตภัณฑแท่ีลูกคาจะเอามาโฆษณาในชวงไหน ท่ีจะเหมาะสม
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ท่ีสุด ซึ่งทางคุณดอมเองมีการเลาวา โดยสวนใหญแลวจะชอบใชชวงกอนท่ีจะเริ่มเลาตอนท่ี 1 ในคืน
นั้น ๆ เพราะผูชมไลฟสดเริ่มเขามากันเยอะมากแลว จึงทําการโฆษณา และเอาชวงพักเบรกหลังเลาใน
การอานการโดเนทจากผูชมแทน ซึ่งการประชุมงาน สวนใหญลูกคาจะมีความตองการแค ใหสินคา
ตัวเองนําเสนอผานหนาจอและใชคียแเวิรแดท่ีส่ือถึงสินคาหรือแบรนดแนั้น ๆ ซึ่งเมื่อลูกคามีรีเควสมาใน
รูปแบบนี้ ทําใหการนําเสนอ หรือรูปแบบโฆษณาจะตองคิดเองท้ังหมดแลว  ตัวอยางของเรื่องนี้ก็จะ
เป็นซีรีสแโยไค ซึ่งวีดีโอมีความยาวตอนละไมเกิน 7 นาที ซึ่งเปิดมาจะไมพบการขายแตอยางใดจะเป็น
เพียงการเลาเรื่องตํานานผีโยไค เมื่อเลาเรื่องจบจะเหลือเวลา 1 นาที ในชวงนี้ก็จะเป็นการปิดคลิป
พรอมกับขอบคุณผูสนับสนุน และเหลือ 50 วินาทีสุดทายในการเปิดโฆษณา (คืนพุธเรื่องเลา หุบเขา 
Yokai, 2562, ออนไลนแ) 

“มีของ Grab เขาไมไดตองการใหเราทําโฆษณาแตอยางใด ในตอนฮาลาวีน เขาติดตอมากอน 
1 อาทิตยแเขาใหทีเคไปเลาเรื่องผีในไลฟผานเพจ GrabFood ทางเรามีหนาท่ีสงทีเคไปแลวก็ใหทีเค
เตรียมเรื่องผีไปเลานอกนั้นเขาจัดการเอง” (คุณเจ, สัมภาษณแ, 7 กุมภาพันธแ 2564) 

แตถาถามวามีลูกคาประเภทท่ีวางแผนการนําเสนอทุกอยางไวหมดแลว และตองการใหทาง
บริษัทหรือรายการทําตามท่ีเขาตองการทุกอยางก็มีแตมีนอยซึ่งลูกคาท่ีเขาจะเป็นรูปแบบแรกมากกวา 
ทําใหการประชุมจึงมีบทบาทอยางมากในการคิดเนื้อหาเพื่อใหสอดคลองและเหมาะสมในการขาย
โฆษณานั่นเอง 

ดังนั้นตัวของการประชุมท่ีผูศึกษานําเสนอนั้นแบงออกเป็น 2 ประเภท 1 คือการประชุมใน
เรื่องของการพัฒนารายการตาง ๆ ซึ่งในสวนนี้จะเป็นการประชุมเพื่อกระชับความสัมพันธแของทีมงาน
ในขณะเดียวกันใครที่มีไอเดียอยากจะทํารายการอะไรตาง ๆ จะถูกนําเสนอผานการประชุมตรงนี้ ซึ่ง
มักจะอยูท่ีวันศุกรแ ตัวของรายการคืนพุธก็เกิดจากการประชุมตรงจุดนี้เชนกัน การประชุมในประเภทนี้ 
จะพูดถึงตัวรายการใหม และรายการท่ีมีปใญหา เพื่อพัฒนาใหดีกวาเดิม ปใญหาท่ีมักจะเกิดขึ้นในกรณี
ของรายการคืนพุธคือการท่ีคนไมพอ ก็จะใชการประชุมเป็นตัวแกปใญหาในการชวยจัดการในการแบง
หนาท่ีของทีมงานในการทํารายการ อยางในกรณีคุณวิทยแ และคุณทีเคตามท่ีไดนําเสนอเอาไว และ
ประเภทท่ี 2 ของการประชุมคือการคุยงานและออกแบบโฆษณาใหกับลูกคา ซึ่งมักจะประชุมใน
วันรุงขึ้นหรืออีก 1 วันหลังจากลูกคาติดตอมา เนื้อหาสวนใหญของการประชุมรูปแบบนี้คือ ลูกคา
ตองการซื้อชวงเวลาจากรายการไหน ตัวของทีมงานจะตองหาชวงเวลา หรือกิจกรรมท่ีเหมาะสมใน
การขายนั่นเอง ซึ่งในสวนตัวไปจะเป็นการช้ีแจงในเรื่องของการหนาท่ีในการทํางานของรายการคืนพุธ
มุดผาหมในลําดับตอไป 
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4.1.2 การแบ่งหน้าที่ในการท างาน 

เนื่องจากชวงหนึ่งปีท่ีผานมาในตอนนี้รายการคืนพุธมุดผาหมนับไดวาเป็นรายการเต็มรูปแบบ
ท่ีจะถายทอดสดทุกวันพุธ ของบริษัท RUBSARB แลว ในชวงนี้เองมีการทําหรือแบงงานตําแหนงท่ี
ชัดเจนวา อยางในกรณีของคุณทีเคจะดูแลเรื่องของการรับรีเควสเรื่องเพื่อท่ีจะเลาเป็นสัปดาหแ และ
เป็นผูเลาหลักของรายการดวย สวนของคุณวิทยแจะทําหนาท่ีเป็นคนรับเรื่องจากทางผูชมทางบานและ
เป็นคนเลาเรื่องนั้น ๆ ดังนั้นในสวนของคนเลาจะมี 2 คนแตแบงหมวดหมูในการหาเรื่องและเลาเรื่อง
ท่ีชัดเจน ในขณะท่ีทางฝใ่งคุณเจและคุณดอม จะเป็นพิธีกรและเป็นคนท่ีตรวจ QC งาน ไมวาจะเป็น
เรื่องตัวภาพรวมของการถายทอดสด กระแสผูชมและผลตอบรับในแตละสัปดาหแ และจะทําการไกดแ
แนวทางใหกับคุณทีเคหาเรื่องหรือสนับสนุนขอมูลวาควรหาเรื่องแนวผีญี่ปุุนแนวไหน เพราะมีกระแส
ผูชมขอมามาก ซึ่งท้ังหมดนี้เป็นเพียงตําแหนงและหนาท่ีของท้ัง 4 คนวามีการแบงงานท่ีชัดเจน
เหมือนกับรูปแบบระบบอุตสาหกรรม ดังตารางตอไปนี้ 

คุณทีเค (นามสมมติ) คัดเลือกเรื่องราวและเป็นผูเลาหลัก 
คุณเจ (นามสมมติ) พิธีกรดําเนินรายการและอานการสนับสนุนผูชม 

คุณดอม (นามสมมติ) พิธีกรรวมและควบคุมการตัดตอเทปยอนหลัง 
คุณวิทยแ (นามสมมติ) คัดเลือกเรื่องจากทางบานและเลาเรื่องท่ีนํามา 
ตารางท่ี 3 การแบงหนาท่ีในการทํางานของทีมงานรายการคืนพุธมุดผาหม 

 “พี่เริ่มมาจากหนังหน้ากล้องเป็นค าด าเนินรายการเฉย ๆ เหมือนเจนั่นแหละ แต่พอดีเกิด
ปัญหากับเสียงทีเคให้เล่าคนเดียวตลอดท้ังคืนไม่ไหว ในท่ีประชุมก็เลยลงความเห็นกันว่าให้เราไปช่วย
ทีเคเล่าเรื่องจะได้พักเสียงเล่าได้ไม่สะดุด แต่จะให้เราเล่าเรื่องผีญี่ปุุนเรา ไม่ได้มีข้อมูลขนาดนั้น ก็เลย
ไม่อิน ก็เลยเหมือนเปิดโอกาสให้ผู้ชมทางบ้านส่งเรื่องท่ีอยากให้เล่ามา เด๋ียวพี่จะเอามาเล่าเอง” (คุณ
วิทย,์ สัมภาษณ์, 15 กรกฎาคม 2563) 

 “เริ่มต้นรายการนี้เลยจริง ๆ มีแค่เรากับทีเค และคนอื่นในจอก็สับเปล่ียนกันมาสร้าง
บรรยากาศบ้างถ้าว่าง ส่วนด้อมตอนนั้นอยู่อเมริกาก็เลยยังไม่ได้มาท าด้วย จะให้ทีเคเล่าคนเดียว 3 
ช่ัวโมงก็ไม่ไหว เราเลยช่วยในการซัพพอร์ตในการเป็นคนด าเนินรายการให้เลย ช่วยเสริมมุขท าให้
บรรยากาศรายการไม่ตึง ต้ังแต่นั้นก็ท าหน้าท่ีนี้มาโดยตลอด” (คุณเจ, สัมภาษณ์, 7 กุมภาพันธ์ 2564) 

 “ผมเป็นตัวคิดและรันรายการมาโดยตลอด ต้ังแต่การน าเสนอกับพี่เจว่าอยากท า พี่เจเลยมา
ช่วยในการเป็นคนด าเนินรายการ ส่วนเราอยากท าในการเล่าหน้าท่ีเป็นคนเล่าหลักของรายการเราเลย
เป็นคนท า และก็ด าเนินรายการนี้กับหน้าท่ีนี้มาโดยตลอดนั่นแหละ แต่เนื่องจากเราเป็นคนเล่าเพื่อให้
เวลาเข้ารายการมาเล่าได้อย่างละเอียดและสนุกเลยมีหน้าท่ีควบคู่กับคนเล่า คือการหาเรื่องผีญี่ปุุน ใน
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บรรดาทีมงานคนท่ีคุ้นเคยกับภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุุนก็มีแต่ผมนี่แหละก็เลยต้องหาเรื่องเองด้วย” 

(คุณทีเค, สัมภาษณ์, 17 มกราคม 2564) 

 “พี่เข้ามาหลังสุดเลยกว่าจะกลับมาจากอเมริการายการนี้ ก็ท าไปได้แล้วประมาณ 2 ปี พี่มา
ช่วยเจในการอยู่หน้ากล้อง และเป็นคนเสนอให้เปิดช่องทางดูย้อนหลังใน YouTube หลังจากนั้นเวลา
ไลฟ์จบก็จะตัดไลฟ์ใน Twitch เอาช่วงท่ีไม่ส าคัญออก และก็ลงย้อนหลังทางนั้นแหละ” (คุณด้อม, 
สัมภาษณ์, 5 กุมภาพันธ์ 2564) 

 ซึ่งจากบทสัมภาษณแจะเป็นการอธิบายถึงหนาท่ีในการทํางานของทีมงานวามีการทําหนาท่ี
ตาง ๆ ไมวาจะเป็นการดําเนินรายการท่ีเริ่มจากคุณเจมากอน และมีคุณทีเคเป็นคนเลาคนเดียว ตอมา
เกิดปใญหาท่ีคนเลาตองรับภาระมากเกินไปจนเสนอไปในท่ีประชุมเพื่อชวยกันแกไข ทําให คุณวิทยแมา
ชวยเลาพรอมกับเกิดชองทางกิจกรรมใหผูชมสงเรื่องมาใหคุณวิทยแเลาได และสุดทายคือคุณดอม ท่ี
เป็นคนดําเนินรายการคนใหม และเป็นคนท่ีทําใหหนาท่ีตัดคลิปไลฟสดในการลงยอนหลังตามชองทาง 
YouTubeอีกดวย  

นอกจากนี้เรื่องการควบคุมเวลาในการทํางานในชวงนี้ก็สําคัญอยางมากกับความเป็น
มาตรฐานของการผลิต โดยเฉพาะเวลาท่ีตายตัว และตองคํานวณใหไดวา ภายในระยะเวลา 1 สัปดาหแ
จะตองมีเรื่องไมตํ่ากวา 7 เรื่อง หรือถาจะนอยกวานั้นก็ตองขึ้นอยูกับวาเรื่องท่ีเตรียมมาจะมีความยาว
หรือมีระยะเวลาในการเลานานพอท่ีจะดําเนินรายการตลอดระยะเวลา 3 ช่ัวโมงพอหรือไม ทําใหเกิด
ความกดดันตอตัวคุณทีเคท่ีเป็นคนหาเรื่องมาเลาเป็นอยางมาก และจากบทสัมภาษณแเบ้ืองตนท่ีผานมา
ก็ทําใหเห็นวาทางตัวทีมงานท่ีเป็นคนเลาท้ัง 2 คนนั้นใหความสําคัญกับวิธีในการหาเรื่องผีมาเลา โดย
เนื้อหาจะนําเสนอดังตอไปนี้ 

 4.1.3 การคัดเลือกเร่ืองผีเพื่อมาน าเสนอในรายการ 

 ในสวนของการคัดเลือกเนื้อหามาทํารายการนั้น ตัวรายการคืนพุธมุดผาหมเนื้อหาท่ีจะนํามา
เลาหรือนําเสนอในรายการจะมีท้ังส้ิน 2 รูปแบบอยางแรกคือคุณทีเคจะเป็นคนหามา และเรื่องราวท่ี
คุณทีเคหาสวนใหญจะเป็นเรื่องผีญี่ปุุนเป็นหลัก แตก็มีเรื่องผีไทยบางและถาเป็นเรื่องผีไทยสวนใหญ
จะเป็นเรื่องของคนรอบตัวหรือของตัวเอง และสวนท่ี 2 จะไดจากการที่รายการจะทําการเปิดชองทาง
ในการใหทางผูชมสงเรื่องท่ีตนอยากแชรแไปใหเลา โดยเราเรียกเนื้อหาในสวนนี้วาเรื่องจากทางบาน 
คุณวิทยแจะรับผิดชอบสวนนี้ โดยในรูปแบบแรกคุณทีเคจะคนหาจากท่ีอินเทอรแเน็ตเว็บไซตแหรือกลุม
ของประเทศญี่ปุุนเป็นหลัก 

“ในเว็บบอร์ดญี่ปุุนเยอะมาก ในท่ีญี่ปุุนจะมีเป็นชุมชนในออนไลน์เลยบางคนเจอเรื่องแปลก 
ๆ หรือบางคนแต่งเรื่องบ้างก็มีเอาไปลงในนั้นแหละ มีหลายเว็บมากท่ีญี่ปุุนเขาชอบเรื่องแนวนี้กันเป็น
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จริงเป็นจังเลยพี่ก็ไปเอาเรื่องพวกนี้มาเล่าในรายการนั้นแหละ มีท้ังเรียบเรียงในภาษาของเราเอง บาง
เรื่องไม่ถูกจริตคนไทยก็เอามาปรับด้วยก็มีเหมือนกัน” (คุณทีเค, สัมภาษณ์, 15 กรกฎาคม 2563) 

 

ภาพที่ 15 Kowabana.jp 

(ท่ีมา : https://kowabana.jp/) 

ตัวอยางเว็บรูปแบบเว็บบอรแดท่ีไดมาเชนเว็บของ Kowabana.jp เว็บนี้จะทําหนาท่ีคลาย ๆ
กับ Pantip ของประเทศไทย โดยเนื้อหาสวนใหญท่ีลงจะเกี่ยวของกับเรื่องผีและความนากลัวท้ังหมด 
ไมวาจะเป็นเรื่องแปลก ๆ เกี่ยวของกับคน หรือกับผีจะถูกเลาผานชองทางแหงนี้ ในสวนเว็บท่ี 2 ท่ี

เป็นตัวอยางคือ 恐怖の泉.com ตัวของเว็บนี้คอนขางจะแตกตางจากอันแรกเพราะรูปแบบจะ
คลาย ๆ กับเว็บนิยายออนไลนแ คลาย Dek-D ของประเทศไทยมากกวา ซึ่งท้ัง 2 ชองทางนี้เป็นเพียง
ตัวอยางของเรื่องท่ีทางทีมงานคืนพุธมุดผาหมไดคัดเลือกและนํามาเลาในรายการท่ีเราทุกคนไดฟใงกัน
นั้นเอง ซึ่งเป็นเรื่องท่ีนาเสียดายท่ีผูศึกษาไมมีความรูทางดานภาษาญี่ปุุนจึงนําออกมาเสนอไดเพียงแค
ตัวอยางเว็บท่ีทางรายการใชเอามาเพื่อเลาเรื่องไดเทานั้น 

 

ภาพที่ 16 恐怖の泉 

(ท่ีมา : https://xn--u9jv84l7ea468b.com/kaidan/#top) 
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 นอกจากนี้เองยังมีการคัดเลือกตัวของดารารับเชิญ ซึ่งสวนใหญจะเป็น Net Idol ท่ีมีช่ือเสียง
จากทางฝใ่งของ YouTube เป็นสวนใหญใหมาเลาเรื่องของตัวเองหรือคนอื่นท่ีพวกเขาไดยินมา ซึ่งการ
เชิญแขกรับเชิญมาเลาเริ่มประมาณหลังจากคืนพุธมุดผาหมเริ่มไปไดแลวประมาณ 1 ปี คือชวงคืนท่ี 
30 เป็นตนไป ซึ่งระบบการเอาดารารับเชิญมาเลาเรื่องราวนั้นก็มีท้ังตัวของขอดีและขอเสียเชนกัน 
ขอดีคือเรียกคนไดก็จริง แตในขณะท่ีถาคนท่ีเราเลือกมานั้นเลาเรื่องไดไมสนุกก็จะเกิดเหตุการณแคนดู
ไมพอใจซึ่งส่ิงเหลานี้ท่ีกลาวมาขางตนเป็นขอมูลของคุณทีเคและคุณเจสองคน ซึ่งเขาเสนอมุมมองวา
ตัวของดารารับเชิญเป็นอะไรที่ควบคุมยากเกินไป ไมวาจะเป็นเรื่องท่ีเอามาเลา หรือวาทศิลปการเลา
จากเขาพอมาถึงชวงคืนท่ี 90 เป็นตนไปก็ไมมีการเอาดารารับเชิญเขามาอีกเลย (คุณทีเค, สัมภาษณแ, 
15 กรกฎาคม 2563) 

 รูปแบบของเนื้อหาเรื่องผีท่ีเอามาเลานั้นไมไดวาเลือกมาเฉย ๆ หากแตมีเกณฑแในการคัดเลือก 
สาเหตุมาจากการที่รูปแบบเรื่องแบบนี้คนชอบและไดรับผลตอบรับดีโดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องท่ีผูกติด
กับตัวสถานการณแ สถานท่ี หรือมีจุดเช่ือมโยงกับความเป็นจริง ส่ิงนั้นจะไดรับกระแสดี และมักจะ
เลือกมาออกอากาศ เชนกรณีของเรื่องยักษแในฝใน คืนพุธมุดผาหม คืนท่ี 21 ตอนท่ี 6 (คืนพุธมุดผาหม 
คืนท่ี 21 ตอน 6, 2563, ออนไลนแ) 

 เรื่องราวโดยสรุปของเรื่องยูเมะโอนิหรือช่ือไทยคือยักษแในฝใน เป็นเรื่องราวท่ีเด็กประมาณ 7 
คนเลนพิธีกรรมขึ้นมาคือการวิ่งไลจับในฝในของตนเอง แตเมื่อจบพิธีปรากฏวามีเด็กอยูหนึ่งคนติดใน
ฝในและกลายเป็นเจาหญิงนิทราไป เมื่อไปขอใหทางพระแกไขเรื่องนี้ปรากฏวาไมมี ทางชวยสุดทาย 
เด็กคนนั้นตองติดในฝในจนกวาจะมีใครทําพิธีกรรมนี้ขึ้นมาอีก โดยเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องท่ีคนดูรายการคืน
พุธมุดผาหมใหเป็นเรื่องท่ีสนุกและนากลัวเป็นอันดับตนๆ โดยพิธีกรรมยูเมะโอนินี้มีอยูจริงในประเทศ
ญี่ปุุนโดยเอาไวใชเพื่อผนึกปีศาจรายตาง ๆ แตในเรื่องไมไดบอกวาเด็ก ๆ เหลานั้นท่ีเลนพิธีกรรมนี้มี
อยูจริงหรือไมก็สรางกระแสอยางมากวาสรุป เป็นเรื่องจริงหรือไมกันแน เรื่องนี้จึงเป็นการผสมระหวาง
ตัวเหตุการณแอาจจะเป็นเรื่องท่ีผลิตและสรางขึ้นมาในขณะท่ีพิธีกรรมนั้นมีอยูในความเช่ือของชาว
ญี่ปุุนจริง ๆ นี่ก็เป็นรูปแบบของเรื่องผีญี่ปุุนที่มีท้ังการรวมระหวางการแตงและขอเท็จจริงไวดวยกัน 

 “โดยส่วนตัวจากการท ารายการนะ ถ้าเรื่องไหนมีอะไรท่ีเป็น Fact เข้ามาเกี่ยวข้องคนมักจะ
รู้สึกและอินไปกับเรื่องผี เช่นเหตุการณ์นี้เคยออกข่าว หรือผมเจอมากับตัว ส่ิงเหล่านี้คนดูจะชอบมาก
เป็นพิเศษ เพราะเรื่องเล่าแบบนี้มี Credit เพราะผ่านมาจากปากของคนหรือข้อมูลท่ีพอจะอ้างอิงได้” 
(คุณเจ, สัมภาษณ์, 15 กรกฎาคม 2563) 

 “เรื่องท่ีผมเลือกมาอย่างแรกเลยคือผมอ่านต้องสนุก แล้วค่อยตามมาด้วยความน่ากลัว และ
ถ้ามีพวกรูปหรือความเป็นจริงของเหตุการณ์มาอ้างอิงนั่นแหละคือใช่เลยเราเลือกเอามาเล่าแน่นอน 
คดีดังอะไรแบบนี้เราก็เลือกเอามา พิธีกรรมหลอน ๆ ท่ียังมีอยู่อย่างนี้ก็ใช้ได้ ส่วนเรื่องทางบ้านผมยก
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ให้เป็นหน้าท่ีของพี่วิทย์เลย ถ้าเป็นเมื่อก่อนยังช่วยกันบ้างแต่ตอนนี้เรื่องทางบ้านผมให้พี่เขาจัดการได้
เลย” (คุณทีเค, สัมภาษณ์, 15 กรกฎาคม 2563) 

 “เมื่อก่อนท่ีเลือกเรื่องมาเล่าใหม่ ๆ เราก็ไม่ค่อยกล้าคัดเลือกเรื่องเพราะเราก็ยังจับไม่ได้
เหมือนกันว่าจะเอาอะไรมาเล่าดี ในตอนนั้นเลยปรึกษาทีเคไปด้วยและก็เลือกเรื่องไปด้วย ทีเคกับก็มา
แนะน า ว่ายิ่งเรื่องใกล้ตัวยิ่งน่ากลัว เอาเรื่องพวกนี้แหละมา เราก็เลยใช้เกณฑ์พวกนี้ในการคัด แต่พอ
คัดมาก ๆ ถึงแม้จะมีเรื่องใกล้ตัวก็ตามแต่คนเขียนท่ีส่งมาเล่าเรื่องไม่สนุกเราก็ไม่เอา นอกเหนือจาก
ความน่ากลัวเรื่องเล่าต้องดีด้วย” (คุณวิทย,์ สัมภาษณ์, 15 กรกฎาคม 2563) 

 บทสัมภาษณแนี้สอดคลองกับตัวของประเภทของผีอยางมาก เพราะหลักในการคัดเลือกมักจะ
เลือกเรื่องท่ีมีความเกี่ยวของและรวมสมัยกับความเป็นจริงเพื่อใหตัวของคนฟใงนั้นมีความรูสึกหรือ
อรรถรสเพิ่มเขาไปในนั้น ทําใหตัวผีประเภทยูเรถูกนําเอามาเลาบอยสุด เพราะแนวคิดของยูเรคือตาย
โหง ตายไมทันต้ังตัว ไมสนในเรื่องของหลักการตํานานหรือยุคสมัย ใคร ๆ ก็เป็นยูเรไดขอแคตายแบบ
ไมทันต้ังตัว หรือตายดวยความแคนก็พอ เนื้อเรื่องเหลานี้จึงถูกเอามาเลาบอยสุด และเป็นประเภทท่ี
เป็นมาตรฐานและภาพจําของผีญี่ปุุนเลยก็วาได อยางเชนเรื่องท่ีจะเลาตอจากนี้เคยออกขาว หรือเคย
มีคดีเกิดขึ้น ส่ิงเหลานี้มักเป็นเรื่องหลัก ๆ และชวงแรก ๆ ท่ีท้ังคุณทีเคและทางทีมงานจะเลือกเอามา
เลา นอกจากนี้เกณฑแพวกนี้ยังเอามาใชกับตัวของเรื่องทางบานท่ีจะคัดเอาเรื่องผีไทยมาเลาดวย ยิ่ง
เป็นเรื่องท่ีใกลตัว และเหตุการณแจริง เชนมาจากเพื่อน และมาจากคนรูจักก็จะเอามาเลา แตถาเป็น
ของผูชมสงมา สวนใหญมักจะเอาเรื่องเป็นผีท่ีไดรับความนิยมเชน นางรํา ดนตรีไทย วัด เมรุ ตางๆ ก็
จะคัดเอามาเลาใหฟใงกัน  

ดังนั้นการคัดเลือกเรื่องผีมานําเสนอในรายการทางทีมงานไมวาจะเป็นคุณทีเคหรือคนอื่น ๆ 
จะตองศึกษาผูบริโภความีผลตอบรับอยางไรมีบางคนรีเควสเรื่องแบบไหนมาบาง หลักการในการเลือก
เรื่องในการรีเควสก็ใชเกณฑแในการหาในรูปแบบเดียวกันคือตองนากลัวและสนุก  จากนั้นจึงเลือกเรื่อง
ผีญี่ปุุนท่ีผานตามการคัดเลือก แตการผลิตส่ือไมไดมีแคการเลือกเรื่องหากยังมีการผลิตท้ังเรื่องภาพ  
เสียง สถานท่ีในการถายทํา และการเรียบเรียงหรือดําเนินรายการ  ซึ่งจะแสดงรายละเอียดในลําดับ
ถัดไป  

4.1.4 กระบวนการในการผลิตรายการ 

 นอกจากกระบวนการในการคัดเลือกเรื่องผีท่ีจะนํามาใชแลว กระบวนการและขั้นตอนการ
ผลิตก็สําคัญไมแพกัน ผูศึกษาไดมีโอกาสไปชมเบื้องหลังในคืนท่ี 98 ของรายการนี้ ทําใหผูศึกษาได
เห็นวากระบวนการผลิตนั้นมีความสําคัญไมแพกับเนื้อหาหรือเรื่องผีท่ีนํามาเลาเลย ถาจะใหเขาใจกัน
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งาย ๆ เรื่องผีท่ีทางทีมงานเลือกนํามาเลา ซึ่งท่ีผูศึกษากําลังอธิบายอยูก็คือแนวคิดของคุณเจในการ
ผลิตรายการคืนพุธมุดผาหม 

“ก็ตามค าถามเลยพี่มองว่าส่ิงท่ีเราน าเสนอไปเป็น product เอาตรง ๆ เรามองว่าวัตถุดิบเรา
คือเรื่องผี ส่ิงส าคัญเลยส าหรับรายการ เป็นหน้าท่ีของเราท่ีจะต้องเอามาปรุง และน าเสนอให้กับคนดู
เหมือนอาหารนั่นแหละ” (คุณเจ, สัมภาษณ์, 15 กรกฎาคม 2563) 

ประเด็นแรกที่เห็นจากการไปสถานท่ีถายทําคือเรื่องของหองในการถายทํามีหลายส่ิง  หองท่ี
ถายทําระยะประมาณ 3 ตารางเมตรซึ่งเล็กมาก จริง  ๆ ภาพท่ีออกมาจากกลองนึกวา หอง
ถายทอดสดเป็นหองใหญ แตจริง ๆ เป็นสวนหนึ่งของออฟฟิศพนักงานท่ีทํางาน โดยการทํางานจะ
แบงเป็น 2 สวนคือคนท่ีอยูหนากลอง และหลังกลอง คนท่ีอยูหนากลองส่ิงนี้ก็เหมือนกับท่ีเราทุกคน  
รู ๆ กันก็คือจะมีคนเลาเรื่องและพิธีกรในการดําเนินเรื่องไปเรื่อย ๆ จนกระท่ังจบรายการ ในขณะท่ี
คนท่ีหนักท่ีสุดในหนากลองก็คงจะเป็นคนเลาคือพี่ทีเคนั่นแหละ  

ในชวงแรกตัวของพื้นท่ีนั้นใชตัวของสตูดิโอเดิม แตพื้นท่ีและบรรยากาศของสถานท่ีนั้น
แตกตางอยางมาก ในชวงแรกไมมีการทําฉากหลังแตอยางใด พื้นท่ีในการถายทอดสดไมมีอะไรเลย
นอกจากคอมและกลอง พื้นหลังไมมีการจัดฉากหรือเตรียมอะไรท้ังส้ิน ดานหลังเป็นโซฟาใหคนนั่ง
นอนกันอยางไมเป็นระเบียบ แตก็เป็นเสนหแองการทํารายการเริ่มตนเหมือนกัน ไมมีการจัดแสงอะไร
ใด ๆ เลยในหองถายทอดสดเนนแคการปิดไฟและทําให มืดอยางเดียวและใชโคมไฟหนึ่งตัวในการทํา
แสง   

เมื่อเวลาผานไปความนาสนใจเริ่มต้ังแตการเตรียมบรรยากาศ ในระหวางการเตรียมสถานท่ี
เพื่อออกอากาศสดนั้น จะพยายามอยางมากในการใชพื้นท่ีโทนสีดําเขามาในบริเวณภาพ ไมวาจะเป็น
ในเรื่องของ ผามานดานหลังสีดํา ไฟที่คอนขางจะมืด ๆ เพื่อสรางบรรยากาศเอาความลึกลับและความ
กลัวเขามาครอบสถานท่ีนั้นเอาไว ใชเทียนปลอมเป็นส่ือเพื่อใหเขากับธีมหรือบรรยากาศในตอนนั้น ส่ิง
สําคัญเลยคือไฟ ขอแตกตางระหวางการดูสดกับเบื้องหลังท่ีชัดเจนท่ีสุดคือบรรยากาศไฟท่ีใชในการ
ถายทํากับส่ิงท่ีหนาจอผูชมทางบานแสดงออกมาแตกตางกันโดยส้ินเชิง ไฟในหองท่ีถายทําสวางมาก
จนทําใหความนากลัวหรือมุมมองของภาพท่ีเราเห็นเปล่ียนไป เมื่อมาในจอท่ีควบคุมภาพในการ
ปรับแตงนั้น เขาจะใชโปรแกรมเพื่อปรับสีและแสงท่ีจะแสดงออกมา ทําใหภาพท่ีถายทอดออกไปนา
กลัว บางครั้งก็มีใสเสียงท่ีนากลัวเพิ่มเขาไปดวย จุดนี้จึงเป็นจุดสําคัญวาเรื่องผีเป็นตัวหลักก็จริงในการ
ขายเนื้อหาของรายการคืนพุธมุดผาหม แตก็ใชวาจะเอามานําเสนอไดเลยตองผานการปรุงและการ
สรางบรรยากาศหลายตามท่ีไดกลาวเอาไว 
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ภาพที่ 17 สถานท่ีในการถายทอดสด (กอนถายทํารายการ) 

(ท่ีมา : ธนพัทธแ ยิ้มประเสริฐ 15 กรกฎาคม 2563) 

 

ภาพที่ 18 สถานท่ีในการถายทอดสด (ระหวางถายทํารายการ) 

(ท่ีมา : ธนพัทธแ ยิ้มประเสริฐ 15 กรกฎาคม 2563) 

นอกจากนี้ตัวของสตูดิโอยังเพิ่มพื้นท่ีและอุปกรณแเขามาดวยคือจุดนี้คือโซนในการถายทอดสด 
และสวนนี้คือโซนของทีมงานท่ีควบคุมคุณภาพในเบื้องหลัง ดังนั้นในปใจจุบันการถายทอดสดจึงแบง
พื้นท่ีเป็นสองโซนคือคุมภาพและเสียงท่ีถายทอด นอกจากนี้ยังดูแลเรื่องของชองแชทอีกดวย และโซน
ท่ีสองคือการถายทําซึ่งจะแยกจากจุดนี้ ในขณะท่ีชวงเริ่มแรกจะใชคอมตัวเดียวท้ังหมดเลย และไมมี
การแบงโซนใด ๆ ท้ังส้ิน ส่ิงนี้จึงนับไดวาเป็นพัฒนาการท้ังดานของการแบงงานและการจัดวางการ
ทํางานของตัวสถานท่ีอีกดวย  
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ภาพที่ 19 ทีมงานเบ้ืองหลังควบคุมการถายทอดสด  

(ท่ีมา : ธนพัทธแ ยิ้มประเสริฐ 15 กรกฎาคม 2563) 

 

ภาพที่ 20 หนาจอถายทอดสด  

(ท่ีมา : https://www.youtube.com/watch?v=3YFXlYMFoSk&t=289s) 

 “พี่ให้ความส าคัญกับเสียงมาก ไมค์พี่จะเปล่ียนเสมอเพื่อให้คุณภาพเสียง ท่ีดี เป็น
ประสบการณ์ในการท างานของเราว่า เสียงชัดเจนแต่ภาพแย่ยังดีกว่า ภาพดีแต่เสียงแย่ เวลาเปล่ียน
อุปกรณ์เราจะท าการซื้ออุปกรณ์เกี่ยวกับเสียงให้ได้คุณภาพก่อน ส่วนเรื่องกล้องซื้อทีหลังก็ไม่เป็นไร 
แต่ก็ต้องซื้อนะเพราะท้ังภาพและเสียงต้องไปพร้อมกันแหละ” (คุณเจ, สัมภาษณ์, 15 กรกฎาคม 
2563) 

 “พี่ให้เจตัดสินเลยพวกเรื่องโปรดักช่ัน เพราะเจจะชอบอัพเกรดเรื่องพวกนี้ในรายการเสมอ 
อย่างตอนท่ีกระแส 60 FPS มาแรก ๆ ในวีดีโอ เจยังเสนอในท่ีประชุมเลยว่าโปรดักช่ันเราจะพัฒนา
รูปแบบภาพขึ้นไปอีก ซึ่งในปัจจุบันเราก็จะเห็นว่าในไลฟ์คืนพุธก็เป็น 60FPS ไปแล้ว” (คุณด้อม, 
สัมภาษณ์, 5 กุมภาพันธ์ 2564) 
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จากบทสัมภาษณแเมื่อเทียบกับบริบทเวลา การผลิตในอดีตของการผลิตรายการคืนพุธมุดผา
หมนั้นเมื่อเทียบต้ังแตคืนแรกนั้นแตกตางอยางเห็นไดชัด ตอนคืนแรกนั้นตัวของสถานท่ียังไมไดใช
สตูดิโอปใจจุบัน แตใชบานของคุณเจในการถายทําแทน ดังนั้นรูปแบบรายการจึงเป็นเหมือนการนั่งเลา
หนาคอมพิวเตอรแและมีเพื่อน ๆ ก็นั่งรอบ ๆ แตพัฒนาการเริ่มแตกตางเมื่อเขาสูคืนท่ี 30 มีการ
ปรับเปล่ียนสถานท่ีใหมีความเหมาะสมตอการถายทํามากยิ่งขึ้น แตเทาท่ีเห็นยังไมมีการจัดแสงไฟ
อะไรเพิ่มแตอยางใด เมื่อเขาสูคืนท่ี 35 ตัวของภาพเปล่ียนและมีการปรับความคมชัดของภาพขึ้น ภาพ
มีโทนสีท่ีคมชัดกวาเดิม จุดนี้จึงเห็นไดวายิ่งจํานวนตอนเพิ่มขึ้นคุณภาพของผลงานท่ีผาน ๆ มาก็เริ่ม
เปล่ียนไปในทางท่ีดี ยิ่งผูชมมากขึ้นอุปกรณแและการจัดการก็เริ่มเพิ่มความเขมขนขึ้น สถานท่ีเปล่ียน 
คุณภาพวีดีโอดีข้ึนตามลําดับมาเรื่อยๆ 

ดังนั้นเมื่อสินคาตัวนี้ออกเผยแพรสู ผูบริโภคในการรับชม เรื่องผีญี่ปุุนไดผานหลาย
กระบวนการมากท้ังในการคัดเลือกเรื่องท่ีจะนํามาใช จะตองมีกระบวนการในการผลิตท่ีซับซอน และ
ก็ใชวาถาเราเอาเรื่องผีมาเลาเฉย ๆ บรรยากาศจะแตกตางและไมนากลัวอยางท่ีคิด จะตองมีท้ังการ
เรียบเรียงของคนเลาเอง การสรางบรรยากาศท้ังสถานท่ีสตูดิโอเอง และการปรับแตงภาพท่ี แสดง
ถายทอดออกมา ส่ิงเหลานี้เมื่อดูแลวไมงายเลยในการทํารายการ แตถาเราอานท้ังหมดจะเห็นวากวา
ตัวรายการจะไดระบบท่ีเขาท่ีนั้น ยิ่งรายการเติบโตและมีคนดูเพิ่มมากขึ้นเทาไร  

4.2 ช่องทางการสร้างรายได้ 

ในสวนเนื้อหาของการสรางรายไดจากรายการนี้ สามารถแบงไดท้ังส้ินท้ังหมด 3 ชองทาง 
โดยแบงเป็น (1) ทางแพลตฟอรแม Twitch (2) ทางแพลตฟอรแม YouTube และ (3) สปอนเซอรแหรือ
กลุมนายทุน ตามลําดับตอไปนี้ 

4.2.1 Twitch 

ในสวนนี้จําเป็นอยางมากท่ีจะตองช้ีแจงใหเห็นถึงระบบรายไดจากการทําธุรกิจอุตสาหกรรม
ส่ือออนไลนแและจะชวยเช่ือมโยงไปหาผูบริโภคในชุมชนเสมือนไดดวย แพลตฟอรแม Twitch 
จุดประสงคแของพื้นท่ีนี้มีไวเพื่อรับชมความบันเทิงจากการถายทอดสด โดยมุงเนนไปท่ีเกม ดังนั้นกลุม
ผูบริโภคสวนใหญจึงเป็นวัยรุนแทบท้ังส้ิน ในชวงแรกของการเกิดแพลตฟอรแมนี้ใชในการนําเสนอการ
ถายทอดสดและรายไดหลักจะอยูท่ีการโฆษณา ซึ่งก็เหมือนกับการหารายไดท่ัวไปท่ีเราเคยเห็นกัน
ความนาสนใจของแพลตฟอรแมนี้คือการเขามาของบริษัท  Amazon ในปี พ.ศ.2558 โดยในปีนี้ทาง 

Amazon ไดเขามาซื้อกิจการจากผูพัฒนาหรือบริษัทเกาและทําใหตัว Twitch เกิดการเปล่ียนแปลง
ครั้งใหมการเป็นรายไดทางเลือกใหมของผูผลิตส่ือ และวัฒนธรรมการสนับสนุนของผูบริโภควิถีทาง
ใหมคือระบบ “Bits” (ลงทุนแมน, 2560, ออนไลนแ) 
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 การกอเกิดของ ระบบใหมนี้ ไดสรางการเปล่ียนแปลง ระบบนี้สรางขึ้นมาเพื่อใหผูบริโภคเขา
มาสนับสนุนดวยตัวเองไดโดยท่ีไมตองผานนายทุนอยางการดูโฆษณา นาสนใจท่ีวาหากทานใดสมัคร
ระบบรายเดือนใหกับรายการหรือชองท่ีเราชอบ ทานก็ไมจําเป็นท่ีจะตองดูโฆษณา เหมือนกับวาทาน
จายเงินไปก็เพื่อสนับสนุนรายการแทนคาโฆษณาในขณะนั้น ตัวระบบนี้เรียกวา “Twitch Prime”  

 อีกระบบคือการเชียรแ (Cheering) ตัวระบบนี้อยางท่ีเคยกลาวไวขางตนวาจะเป็นการบริจาค
หรือท่ีภาษาของคนใช Twitch จะเรียกกันวาโดเนทใหกับรายการ โดยส่ือกลางท่ีใชในการใหกําลังใจ
หรือบริจาคจะเรียกวา Bits ตัว Bits มีความสําคัญมากกับโลกเสมือนท่ีเรียกวา Twitch เพราะ ส่ิงนี้
คือชองทางการหารายไดเสริมของตัวผูผลิตเอง และเป็นชองทางท่ีงายกวาการสนับสนุนรายเดือน
เพราะ ไมมีขอผูกมัดอยากใหเวลาไหนก็ได จํานวนเทาไรก็ได ไมตายตัวและเหมาะ กับผูบริโภคท่ีไม
ตองการจะใชเงินจํานวนมากนั้นเอง 

 การเชียรแ (Cheering) ช่ือนี้นาจะใหความหมายท่ีดีสําหรับระบบหรือวัฒนธรรมของโลก
เสมือนนี้ ก็ตรงตามช่ือคือการใหกําลังใจกับผูสราง กําลังใจก็คือเงิน โดยหลักการของระบบนี้คือจะใช
จาย Bits เป็นส่ือกลางเพื่อท่ีจะสงขอความท่ีเราอยากจะบอกกับทางคนจัดรายการหรือทีมงานในเวลา
นั้น เด๋ียวนั้น และจะขึ้นแสดงใหคนดูพรอมกับเราคนอื่น ๆ เห็นดวย ส่ิงท่ีระบบนี้แสดงจะเป็นอิโมจิ8 
และขอความของผูท่ีสง ตัวอิโมจิท่ีแสดงจะเป็นรูปผลึก โดยตัวผลึกจะมีสีท่ีแตกตาง  และยิ่งจํานวนเงิน
ในโลกเสมือนหรือท่ีเราเรียกวา Bits เยอะมากเทาได เหล่ียมของตัวอิโมจิท่ีแสดงในหนาจอก็จะยิ่งมาก
ขึ้น โดยตอนนี้จํานวนท่ีเราสามารถบริจาคหรือโดเนทใหกับผูผลิตไดอยูท่ี 10,000 บิท/ครั้ง และรูปอิ
โมจิจะเป็นมีสีแดง (คําแนะนําการ Cheer ดวย Bits, 2563, ออนไลนแ) 

 

ภาพที่ 21 ผลึกแสดงมูลคาการโดเนท  

(ท่ีมา : https://assets.help.twitch.tv/article/img/2449458-01.gif) 

                                                             
8

 คือตัวหนังสือความคิดที่ใชกันบนโลกโซเขียล ปรากฏในหลายรูปแบบ เชน การแสดงสีหนาและกิริยาอาการ วัตถุ 
สถานที่ ลมฟูาอากาศ สัตวแ เป็นตน 
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ถึงแมวา Bits จะเป็นหนวยเงินท่ีใชกับ Twitch คลาย ๆ กับ Cryptocurrency หรือท่ีเรียก
กันวาสินทรัพยแดิจิทัล แตขอแตกตางของสองส่ิงนี้คือหลักการทํางานของ Cryptocurrency คือสกุล
เงินดิจิทัล สามารถแลกเปล่ียนไดท้ังสองฝใ่ง และใชเพื่อเป็นเงินตราในการซื้อสินคาตาง  ๆ ได แตตัว 

Bits ตางออกไป ถึงแมเราจะเปล่ียนเงินบาทหรือดอลลารแใหกลายเป็น Bits แตทางฝใ่งผูบริโภคทําได
แคใช เหมือนเป็นของขวัญหรือดอกไมใหกับทางผูผลิตมากกวา เราไมสามารถแลกกลับเป็ นเงินได 
ดังนั้น Bits ในมือผูบริโภคจึงมีเสนทางการใชในลักษณะท่ีเป็นเสนตรงคือ เอาเงินออฟไลนแแลกเป็น 
Bits และมอบใหกับตัวผูผลิตรายการเป็นอันจบกระบวนการจะแลกกลับก็ไมได แตในสวนของผูผลิต
สามารถเอายอดของการ Bits ไปแลกเปล่ียนเป็นเงินตราในความเป็นจริงได โดยมีอัตราอยูท่ี 100 
บิท/1 ดอลลารแ (เพิ่งอาง, 2563, ออนไลนแ)  

ส่ิงนี้คือกระบวนการขั้นตอนสุดทายของรายไดจากผูบริโภคท่ีทางผูผลิตจะไดรับไป และ
จํานวนอัตราท่ีกลาวไวขางตนทางตนสังกัดของ Twitch ไดหักสวนแบงไปแลวดวย ดังนั้นถาจะกลาว
วา Bits เป็น Cryptocurrency ก็คงกลาวไดวาไมใช เพียงแตมีความคลายและใกลเคียงก็เทานั้น ส่ิงท่ี
นําเสนอในเรื่องของรายไดยังไมนับถึงคาโฆษณาออนไลนแท่ีทาง Twitch จัดหามาแทรกระหวางการดู
ถายทอดสด หรือการสมัครสมาชิกรายเดือนของกลุมแฟนคลับ และการตัดตอนถายทอดสดเป็น  
เรื่อง ๆ เพื่อนําไปลงในชองทางอื่นเพื่อหารายไดอีก บอกไดเลยวาเป็นเม็ดเงินจํานวนมากมายอยางยิ่ง
สําหรับอุตสาหกรรมส่ือในโลกออนไลนแท่ีเราเห็นกันในปใจจุบัน  

4.2.2 YouTube 

ในสวนรายไดสวนท่ี 2 คือจากแพลตฟอรแม YouTube ในสวนนี้นั้นตัวรายการคืนพุธมุดผาหม
ไดเปิดชองแยกเอาไวดวย ซึ่งจะเป็นการตัดคลิปยอนหลังจากการไลฟสดใน Twitch และตัดชวงการ
อาน Bit ออกไป โดยรายไดหลักจากชองทางนี้มีเพียงแครูปแบบเดียวซึ่งแตกตางจาก Twitch คือเรื่อง
ของโฆษณาเพียงอยางเดียว แตในระบบจริง ๆ เมื่อไมนานมานี้เพิ่งเพิ่มระบบสมัครสมาชิกมา แตตัว
ของทางทีมงานยังไมเปิดใชงานระบบนี้ ดังนั้นทาง YouTube จึงไดกําไรจากโฆษณาออนไลนแเพียง
อยางเดียว ซึ่งไมตางอะไรจากการทํากําไรส่ือในรูปแบบอดีต การคิดรายไดของ YouTube จาก
โฆษณาคอนขางท่ีจะละเอียดเพราะไมไดคํานวณแคจํานวนการดู แตรวมถึงระยะเวลาเฉล่ียจากวิดีโอ
นั้นดวย แตมีการเฉล่ียวาถามียอดคนดู 1 ลาน วิว จะมีรายไดเขาประมาณ 20,000-30,000 บาท (วิธี
สรางรายไดจากยูทูป, 2563, ออนไลนแ) ซึ่งในปใจจุบันถาเฉล่ียคนดูรายการคืนพุธมุดผาหมยอนหลัง
ทาง YouTube จะอยูท่ีคืนละ 1 แสนคน และยอดก็ยังคงคอย ๆ เพิ่มเรื่อย ๆ ปใจจุบันมีการลงคลิป
ยอนหลังไปแลวทั้งส้ิน 114 คืน มูลคาของชองนี้ก็ทํากําไรใหกับชองนี้ไปแลวเป็นแสนบาทก็วาได  
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4.2.3 สปอนเซอร์ 

สวนสุดทายสําหรับเสนทางของรายไดในการทําธุรกิจประเภทนี้คือเงินท่ีไดรับจากการ
สนับสนุนในรูปแบบส่ือโฆษณา หรือท่ีเราชอบเรียกกันวาสปอนเซอรแหรือผูสนับสนุนนั่นเอง จากท่ีเคย
กลาวในสวนของเนื้อหาการประชุมสปอนเซอรแนับไดวาเป็นแหลงเงินท่ีเป็นรายไดอีกรูปแบบไดทางคืน
พุธมุดผาหมไดมา ในตัวของรายการคืนพุธมุดผาหมนั้น เคยมีลูกคามาใชบริการในการนําเสนอโฆษณา 
เชน ซีรีสแโยไคเป็นวิดีโอพิเศษท่ีทําขึ้นในตัวของรายการคืนพุธมุดผาหมนั้น มีลูกคาคือเกม Lineage2 
Revolution ซึ่งในชวงนั้นตัวเกมนี้มีการเปิดโซนหรือพื้นท่ีในการเลนเกมใหม ซึ่งพื้นท่ีใหมมีช่ือวาหุบ
เขาโยไค ซึ่งรวบรวมเหลาปีศาจจากญี่ปุุนเอาไวเป็นศัตรูท่ีเราตองไปปราบ ดังนั้นตัวของคืนพุธในชวง
นั้นจึงนําเสนอเรื่องผีท่ีเป็นในสวนของผีตามตํานาน หรือผีโยไคเป็นหลัก เพื่อใหเขากับตัวบรรยากาศ
ของเกม อีกท้ังเขากับบรรยากาศของรายการอีกดวยนั้นเอง (คืนพุธเรื่องเลา หุบเขา Yokai, 2562, 
ออนไลนแ)  

ตัวของซีรีสแโยไคมีการนําเสนอท้ังส้ิน 5 เทปแยกออกมาทําพิเศษ โดยรายละเอียดจะเป็นการ
เลาเรื่องผี โดยทางลูกคาไดจํากัดไวในธีมของ หุบเขาโยไค ความยาวของแตละวีดีโอจะไมเกิน 8 นาที 
รูปแบบในการนําเสนอเรื่องผีและการขายโฆษณาแบงเป็น 2 สวน สวนท่ีแรกจะเป็นการเลาเรื่องผี
ญี่ปุุนที่อยูในประเภทโยไค อยางในเทปแรกจะเป็นเรื่องของ ทามะโมโนะมาเอะ ดาจิ โดยจะเลาเรื่อง
ไปเลย 6 นาที 30 วินาที จะเหลืออยู 1 นาที 30 วินาที โดยใน 30 วินาทีแรกจะเป็นการกลาวขอบคุณ
ผูสนับสนุน Lineage2 Revolution และใน 1 นาทีสุดทายจะเปิดโฆษณาท่ีตัวเกมตองการใหทาง
รายการโปรโมต (เพิ่งอาง, 2562, ออนไลนแ) 

 

รูปท่ี 22 คืนพุธเรื่องเลา หุบเขา Yokai : ทามะโมโนะมาเอะ ดาจิ  

ท่ีมา : https://www.youtube.com/watch?v=u1nRCVjKy5s& 
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นอกจากนี้ยังมีอีกตัวอยางคือ GrabFood ท่ีในชวงฮาโลวีน ไดมีการจัดกิจกรรมในเพจดวย
การใหคุณทีเคไปเลาเรื่องผีในเพจอีกดวย ซึ่งรูปแบบนี้จะเป็นงานของลูกคาในประเภทท่ี 2 ตามท่ีเคย
อธิบายเอาไวในหัวขอประชุม ท่ีทางลูกคาจะมีรีเควสมาใหแลวทางทีมงานทําตามโดยไมตองออกแบบ
วิธีการนําเสนอใหยุงยาก ซึ่งในสวนนี้นั้นก็เป็นการเชิญคุณทีเคไปเลาเรื่องผีญี่ปุุนภายในเพจของ  

GrabFood ในธีมของฮาโลวีนนั่นเอง (GrabFood, 2563, ออนไลนแ) 

 

รูปท่ี 23 GrabFood Halloween LIVE ‘กลา ทา หิว’ 

ท่ีมา : https://www.facebook.com/GrabFoodTH/photos/a.588017504909625 

การติดตอกับ ลูกคานั้น จะเป็นฝุายตัวสปอนเซอรแติดตอมากับทางเลขาของบริษัทคือคุณไนทแ 
และเรียกรองวาตองการใหโปรโมตอะไร สินคาประเภทไหน ในกรณีท่ีมีรูปแบบการวางแผนในใจอยู
แลว เลขาก็จะเสนองานวาลูกคาตองการใหโฆษณาอะไร ในขณะท่ีถาเป็นลูกคาประเภทใหทางทีมงาน
รายการออกแบบเองวาจะเอาไปคูกับรายการอะไรขายชวงไหนก็ได แตตองมีคําท่ีติดหูหรือคียแเวิรแดใส
เขาไป ซึ่งประเภทนี้จะพบเจอไดมาก สําหรับประเภทท่ี 2 นี้ทางตัวเลขาของบริษัทก็จะรับเรื่องเอาไว
แลวไปเสนอในท่ีประชุม จากนั้นตัวของทีมงานจะชวยกันคิดตามท่ีเคยช้ีแจงไปในหัวขอของการ
ประชุมประเภทท่ี 2 วาดวยเรื่องการออกแบบรายการ หรือจังหวะในการนําเสนอผลิตภัณฑแนั่นเอง  

การขายชวงเวลาก็เป็นส่ิงสําคัญสําหรับการไลฟสดวาในชวงท่ีเยอะนั้นจะเป็นชวงท่ีดีในการ
ทําโฆษณาหรือชอบคุณสปอนเซอรแ ซึ่งสวนสําคัญในการโฆษณาสําหรับรายการคืนพุธมุดผาหมนั่นคือ
ชวงกอนท่ีจะเริ่มเลาเรื่องนั่นเอง ซึ่งชวงนี้เป็นชวงท่ีไดผลดีสุดในการทํางานแนวนี้ ในขณะท่ีชวงพักเขา
หองน้ําหรือคุยเลนจะเป็นการอานยอดโดเนทมากกวา สาเหตุมาจากชวงท่ีกําลังจะเลานั้นคนท่ีฟใงจะมี
สมาธิจดจอกับรายการสูงทําใหเป็นการทําโฆษณาไดดีมากกวาตอนพักเบรกหลังจากเลาเรื่องเสร็จ 
และในชวงขอพักเบรกเองก็จะเป็นการขอบคุณผูชมแทน ดังนั้นชวงการขายจึงเป็นชวงกอนจะเลา
นั่นเอง 
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 ดังนั้นรายไดของคืนพุธมุดผาหมจะอิงตามส่ิงท่ีผูศึกษาไดอธิบายไดท้ังหมด ส่ิงนี้คือระบบ
รูปแบบใหมท่ีผูศึกษานํามาเสนอ เพื่อใหเห็นถึงรายไดในรูปแบบใหมท่ีมาจากผูบริโภคโดยอาศัย
กรณีศึกษาของรายการนี้ วามีระบบท่ีซับซอนท้ังการใชเงินผูบริโภค และการเปล่ียนจาก Bits ของ
ผูผลิตรายการใหกลายเป็นเงินหรือรายได และในแพลตฟอรแม YouTube ท่ีนําเอาคลิปไลฟสดมาลง
ยอนหลังเพื่อสรางรายไดตออีกรอบหนึ่ง นอกจากนี้ยังรวมถึงการโฆษณาสินคา หรือแบรนดแตาง  ๆ 
เพื่อทําใหเกิดรายไดใหกับธุรกิจรูปแบบนี้นั่นเอง โดยรายไดหลักนั้นมากกวาการสนับสนุนของผูบริโภค 
ซึ่งในสวนถัดไปจะนําเสนอกลุมผูบริโภคท้ังสาเหตุท่ีเขามารับชมรายการและพฤติกรรมการรวมกลุม
เพื่อชมรายการและสนับสนุนรายการดวย โดยจะขอนําเสนอภูมิหลังผูบริโภคกอนเพื่อเป็นการแสดงให
เห็นถึงขอมูลเบ้ืองตนในสวนตอไป 

4.3 การใช้พื้นที่ในชุมชนเสมือนของผู้บริโภค 

โดยประเด็นท่ีนําเสนอในหัวขอนี้เป็นขอมูลเกี่ยวกับกลุมผูบริโภค โดยผูศึกษาไดแบงเอาไว
เป็น ภูมิหลังของผูบริโภคซึ่งจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการติดตามและประสบการณแในการรัยชม
เรื่องผี และความเช่ือในเรื่องของผี สาเหตุในรับชมและการติดตามรายการคืนพุธมุดผาหม และสวน
สุดทายคือพฤติกรรมในการรับชมดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 4.3.1 ภูมิหลังของผู้บริโภค 

ในการศึกษาครั้งนี้จะขาดกลุมผูบริโภคไปไมได โดยกลุมผูบริโภคท่ีเลือกในการศึกษานั้นคือ  
กลุมผูบริโภครายการคืนพุธมุดผาหม โดยผูศึกษาเลือกจากผูชมท่ีติดตามรายการคืนพุธมุดผาหมต้ังแต 
1 ปีเป็นตนไป และมีการโดเนทหรือการบริจาคต้ังแต 100 บิท/เดือน โดยคัดเลือกมาท้ังส้ินจากการ
ตอบแบบสอบถาม 150 คน จากเพจ GGTKcastation  โดยผูศึกษาคัดมาท้ังส้ิน 10 คนจากเกณฑแ
ระยะเวลาในการติดตาม และการโดเนท โดยในงานนี้เราไมไดศึกษาในประเด็นเรื่องอัตลักษณแรวมของ
แฟนคลับ เพราะเนื่องดวยการศึกษานี้เนนไปท่ีผูบริโภคท่ัวไป แตจะใชภาพรวมหรือจุดรวมของกลุม
แทน  

ความแตกตางระหวางกลุมผูบริโภคท่ัวไปกับแฟนคลับนั้นคอนขางจะมีความแตกตางกันอยาง
มากเนื่องจากในกรณีของแฟนคลับจะคอนขางมีการติดตามและการใชเงินเขาไปเกี่ยวของในการ
สนับสนุนเป็นจํานวนมาก ไมวาจะเป็นการสนับสนุนดวยการสมัครสมาชิกรายเดือนหรือแมแตการ
โดเนทดวย ในขณะท่ีผูบริโภคท่ัวไปนั้นก็มีการติดตามขอมูลบาง แตจะเนนไปท่ีบริโภคหรือรับชมเป็น
สวนใหญ และมีบางท่ีจะมีการสนับสนุนดวยการโดเนทแตเป็นจํานวนนอย ส่ิงนี้เป็นลักษณะของผูชม
ท่ัวไปท่ีผูศึกษาเลือกมา โดยรายละเอียดท่ีจะกลาวตอจากนี้คือขอมูลภูมิหลังของกลุมผูบริโภคท้ัง 10 
คน ท่ีตัวผูศึกษานั้นไดคัดเลือกมาโดยเริ่มจาก  
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คุณตัน (นามสมมติ) อายุ 27 ปี ปใจจุบันทําอาชีพ freelance เรื่องผีท่ีชอบคือยักษแในฝใน และ
สวัสดีฆาตรกร  ขอมูลภูมิหลังในสวนนี้ตัวของผูศึกษานํามาจากการสัมภาษณแคุณตันในวันท่ี 15 
สิงหาคม พ.ศ.2563 โดยการติดตามรายการคืนพุธมุดผาหมนั้น เขาติดตามมากวา 3 ปี เกิดจากการ
แจงเตือนผานตัว Twitch ทําใหเขาเริ่มท่ีจะเป็นแฟนรายการนี้ไปในท่ีสุด ตัวของคุณตันเองไดเลาวา
รายการนี้ไมใชรายการแรกท่ีเขาฟใง กอนท่ีจะมาติดตามรายการคืนพุธมุดผาหม เขาติดตามรายการ
หลัก ๆ อยู เชน The Shock The Ghost คนอวดผี เป็นตน การเขามาของรายการคืนพุธมุดผาหม
นั้นชวยตอบโจทยแเขาหลาย ๆ อยาง ไมวาจะเป็นในเรื่องของความแปลกใหมของผี ท่ีตัวของคุณตันนั้น
เริ่มรูสึกท่ีจะเบื่อการฟใงเพียงแตผีไทยท่ีมากและอยูรอบตัวจนเกินไป ดังนั้นการเปิดรับรายการท่ีเอา
เรื่องผีแปลก ๆ ท่ีไมใชของไทยก็คงจะไมใชเรื่องแย หลังจากท่ีติดตามจากคืนท่ี 2 มาจนถึงวันนี้ก็เขาปี
ท่ี 3 แลวที่ติดตามรายการนี้มา 

นอกจากประเด็นการติดตามรายการแลวทางผูศึกษายังไดถามถึงภูมิหลังเกี่ยวกับเรื่องความ
เช่ือของคุณตันดวย และก็ไดขอมูลท่ีนาสนใจอยางมาก โดยเขานั้นบอกวาตัวเองเป็นคนมีเซนสแหรือ
กลาวไดวาเคยเห็นส่ิงท่ีเรียกวาผี ตัวของคุณตันเคยเลาวาเมื่ออายุประมาณปีท่ีแลว (พ .ศ.2562) เรื่อง
เกิดระหวางเดินทางไปพักโรงแรมท่ีตางจังหวัดกับกลุมเพื่อน ในตอนนั้นเขาเกิดปุวยและไมคอยสบาย
จึงนอนอยูท่ีหองคนเดียว ทําใหกลุมเพื่อนของคุณตันปลอยเขานอนเอาไวทําใหเจอเรื่องแปลก ๆ ท่ีนั่น
เชน น้ําในหองน้ําเปิดเอง และไดยินเสียงคนเดินตามระเบียงทางเดินตลอด นี่เป็นเพียงตัวอยางท่ีผม
ถามจากการสัมภาษณแเทานั้น ขอมูลตัวนี้คงพอจะทําใหเห็นไดบางไมมากก็นอยวาตัวของผูใหขอมูล
ทานนี้มีภูมิหลังการรับชมและมีทัศนะตอเรื่องผีเป็นอยางมาก (คุณตัน, สัมภาษณแ, 15 สิงหาคม 2563) 

คนท่ี 2 คุณไผ (นามสมมติ) อายุ 19 ปี เรื่องผีท่ีชอบคือซีรีสแฟุจิวาระ ขอมูลภูมิหลังสวนนี้
นํามาจากการสัมภาษณแเมื่อวันท่ี 11 กันยายน พ.ศ.2563 ปใจจุบันเป็นนักศึกษา โดยตัวของคุณไผนั้น
ติดตามรายการคืนพุธมุดผาหมมากอนคืนแรกเสียอีก เพราะตัวของเขาเป็นแฟนของชองนี้มาต้ังแตยัง
ไมมีรายการคืนพุธมุดผาหมเลย โดยตัวของคุณไผเริ่มติดตามรายการนี้ต้ังแตชวง โต฿ ะกะใจแอแฮ ท่ี
เป็นรายการเช็คความนิยมกอนจะเกิดเป็นรายการคืนพุธมุดผาหมแบบในปใจจุบัน โดยกอนท่ีจะมา
ติดตามรายการนี้นั้น ตัวของไผติดตามรายการ The Shock และ The Ghost มากอน แตเขาให
คําตอบทํานองวาแทนท่ีจะเรียกวาติดตาม 2 รายการนี้ตองเรียกวาฟใงแบบผาน ๆ มามากกวา เพราะ
คนรอบตัวของเขานั้นชอบฟใง โดยเฉพาะพี่สาวกับแมของเขา ดังนั้นเมื่อรวมระยะเวลาดังกลาวแลวตัว
ของไผติดตามรายการคืนพุธมุดผาหมมาไดถึง 3 ปีแลวนั่นเอง 

ในสวนของภูมิหลังความเช่ือของไผ ความนาสนใจของไผจะแตกตางจากคนท่ีแลวตรงท่ีวาตัว
ของไผไมไดมีเซนสแ แตเขายังคงเช่ือและคิดวาวิญญาณหรือท่ีเราติดปากกันเรียกวาผีนั้นมีจริง แตพอ
พูดถึงประเด็นวาเขาเช่ือวาผีมีจริง วิญญาณมีจริง แตเขาอยากใหผูศึกษามองวา ตัวเขานั้นไมไดงมงาย



88 
 

เพราะเขาคิดวา ส่ิงท่ีเรียกวาวิญญาณก็จะอยูในท่ีของวิญญาณ ถาเป็นประเภทผีสิง หรือผีเขา ตัวของ
ไผเองนั้นก็ไมเช่ือเชนกัน ก็นับวาเป็นความคิดท่ีนาสนใจดี ถึงแมเขาจะไมมีเซนสแในการมองผีแตเขาก็มี
เรื่องแปลก ๆ เลาใหผูศึกษาไดฟใงในชวงสัมภาษณแ ในชวงท่ีอยูหอพักนักศึกษาอยูดี ๆ ก็เกิดเหตุการณแ
ประตูแงมออกมา สาเหตุท่ีไผบอกประตูแงมเขาไมไดเห็นแตไดยินเสียงประตูดังขึ้น เขาเลยเลือกท่ีจะ
มาปิด แตจริง ๆ แลวประตูนั้นก็ปิดอยูแลว ก็เป็นความแปลกของเหตุการณแในครั้งนั้น (คุณไผ , 
สัมภาษณแ, 11 กันยายน 2563) 

คนท่ี 3 คุณเท็น (นามสมมติ) อายุ 22 ปี ปใจจุบันเป็นนักศึกษา เรื่องผีท่ีชอบคือ บันทึกสยอง 
เสียงรองโหยหวน ขอมูลภูมิหลังสวนนี้นํามาจากการสัมภาษณแเมื่อวันท่ี 19 กันยายน พ.ศ.2563 การ
ติดตามของเท็นนั้นเริ่มจะมารับชมรายการคืนพุธมุดผาหม ติดตามมาระยะเวลากวา 3 ปี ประมาณคืน
ท่ี 3 ซึ่งตัวของเขานั้นเห็นจากการแนะนําของ Twitch ซึ่งกอนท่ีจะติดตามรายการคืนพุธมุดผาหมนี้ 
ตัวของเขาติดตามรายการผีมาเยอะมากและหลายรูปแบบ โดยความนาสนใจของเท็นคือเป็นคนท่ีเสพ 
หรือรับชมส่ือประเภทความสยองขวัญ หรือเรื่องผีเยอะมาก แตเขาบอกวารายการแรกท่ีดูเลยก็คือคน
อวดผี โดยอายุในตอนนั้นประมาณ 12 ปี ตอนนั้นเปิดทีวีผานชวง 4 ทุม จากนั้นพอโตขึ้นการเขาถึง
เริ่มเปล่ียนไป  ส่ือท่ีใชรับชมไมใชทีวี แตเป็นคอมพิวเตอรแ ไมก็โทรศัพทแ ผมมารูจัก  The Shock 
ในชวงท่ีรายการนี้เขามาในออนไลนแแลว แตมารูจักรายการคืนพุธมุดผาหมดวยการแนะนําโดยบังเอิญ 
แตเมื่อดูแลวก็เกิดชอบเพราะตัวของเนื้อหารายการนี้นั้น ไมใชผีไทย และเราอยากจะศึกษาและรูจัก
วัฒนธรรมอื่น ๆ บางวาผีประเทศอื่น ๆ เป็นอยางไร รายการคืนพุธมุดผาหมก็ใชฟใงเพลิน ๆ และ
แลกเปล่ียนวัฒนธรรมความแตกตางของผีตางชาติเหลานี้ก็ถือวาใชได 

 ในสวนของภูมิหลังความเช่ือของคุณเท็น เมื่อถามเกี่ยวกับเรื่องผี ตัวของเขาบอกวาตอบได
ยากมากเพราะจะบอกวาไมมีก็ไมใช เพราะตัวเขาก็เคยเจอเรื่องแปลก  ๆ ตอนเรียนอยู ช้ันมัธยม
เหมือนกัน โดยเขาไดเลาใหผูศึกษาฟใงวา ในชวงมัธยมเขานั้นชอบทํากิจกรรมกับเพื่อน ๆ วันนั้นมีกีฬา
สีพอดี ทําใหเขากับเพื่อนตองอยูโรงเรียนจนดึก โดยคุณเท็นก็ไมไดทําหนาท่ีอะไรในการเตรียมของ
เพียงแตมานั่งรวมกลุมกับเพื่อน ๆ อยูเป็นเพื่อนไมใหเหงานั่นแหละ เมื่อจัดเตรียมของเสร็จตัวของเขา
กับกลุมเพื่อนกําลังจะกลับบานก็ไดยินเสียงลูกบิดคลายล็อก แตประเด็นคือเมื่อเขาเขาไปเช็คประตูท่ีมี
เสียงก็ปรากฏวา ประตูล็อกอยู แตเพื่อนทุกคนก็บอกวาไมมีใครล็อก ก็นับวาเป็นเรื่องแปลกของคุณ
เท็นเจอมาทําใหเขาเช่ือ และช่ืนชอบท่ีจะอยากฟใงเรื่องผีมาเรื่อย ๆ เหมือนกับตองการจะแชรแและ
อยากเห็นวาคนอื่นท่ีเจอมามีเรื่องราวแบบไหนก็วาได (คุณเท็น, สัมภาษณแ, 19 กันยายน 2563) 

 คนท่ี 4 คุณแชมป นามสมมติ อายุ 18 ติดตามรายการคืนพุธมามากกวา 3 ปี เรื่องผีท่ีชอบ  
ซีรีสแฟูจิวาระ ปใจจุบันเป็นนักเรียนมัธยมปลายขอมูลภูมิหลังสวนนี้นํามาจากการสัมภาษณแเมื่อวันท่ี 3 
ตุลาคม พ.ศ.2563 ตัวของแชมปนั้นติดตามรายการมาต้ังแตคืนท่ี 2 เพราะเขานั้นเป็นแฟนชองนี้มาอยู
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แลว ซึ่งในกรณีนี้จะเหมือนกับกรณีของคุณไผ มีความคลายกันมาก ไมวาจะเป็นเรื่องของการเริ่มรูจัก
และบริโภครายการผี สาเหตุหลักมาจากครอบครัว โดยแมของคุณแชมปชอบเปิดใหฟใงเป็นประจําจาก
รายการ The Shock ทําใหเขาเริ่มท่ีจะฟใงเรื่องผีเป็นงานอดิเรก  

 ภูมิหลังเกี่ยวกับความเช่ือของคนท่ี 4 นี้นั้นเรียกไดวาคอนขางเขมขนเพราะตัวของคุณแชมป 
เลาวาแมของตัวเองนั้นคอนขางท่ีจะมีความเช่ือท่ีเขมขน ไมวาจะเป็นเรื่องของพิธีพุทธศาสนาตาง  ๆ 
หรือการไหวคนทรงใหชวยแกปใญหา ประกอบกับตัวของแชมปเคยเจอเหตุการณแแปลก ๆ เขาไปอีก 
คือระหวางกลับบานตางจังหวัดทางตอนเหนือของไทย ทางครอบครัวของแชมปจะมีเหมือนพระ
ประจําครอบครัวท่ีเขาศรัทธา ในวันนั้นท่ีเขาไปทําบุญใหกับวันนั้นซึ่งอยูบนเขา หลวงปูุทานนั้นเตือน
แชมปวา ใหระวังตัวเรื่องอุบัติเหตุหนอย ตัวของคุณแชมปก็ไมไดคิดอะไร ในวันรุงขึ้น จักรยานลม
ระหวางลงเขาจนตองเขาโรงบาล โดยแชมปเลาใหผูศึกษาฟใงวาไมรูเกิดเอาไรขึ้นเหมือนมีคนเอามือมา
กดคันบังคับจักรยานเอาไวจึงเล้ียวไมได โชคดีท่ีรอดมาได จากเหตุการณแนั้นก็ยิ่งทําใหเรื่องผีและความ
เช่ือฝใงเขาไปในใจของเขาลึกกวาเดิมอีก (คุณแชมป, สัมภาษณแ, 3 ตุลาคม 2563) 

 คนท่ี 5 คุณนิค อายุ 24 ปี ติดตามรายการคืนพุธมุดผาหมมามากกวา 3 ปี เรื่องผีท่ีชอบ  
Hitchhike ปใจจุบันเป็นพนักงานฝุายการตลาด ขอมูลภูมิหลังสวนนี้นํามาจากการสัมภาษณแเมื่อวันท่ี 
21 ธันวาคม พ.ศ.2563 การติดตามของคุณนิคเหมือนกับคุณไผตรงท่ีติดตามชองนี้และรับชมรายการ
โต฿ะกะใจแอแฮมา กอนท่ีจะเป็นคืนพุธมุดผาหมเสียอีก โดยตัวของเขานั้นก็เหมือนกับคนอื่น ๆ ตรงท่ี
เคยติดตามรายการอื่นมากอนท่ีจะมาเจอกับรายการคืนพุธมุดผาหม  โดยสาเหตุการรับชมเกิดจาก
ความชอบในเรื่องลึกลับ ตัวของคุณนิคขยายความวาเรื่องผีเขาชอบตรงท่ีวาเมื่อเป็นส่ิงท่ีพิสูจนแไมได ก็
ไมตองเอาอะไรไปใสใจกับเรื่องเลาฟใงเอาไวเพื่อเป็นเรื่องเลาท่ีแปลกตาสรางสีสันเทานั้น ภูมิหลัง
เกี่ยวกับความเช่ือ ตัวของคุณนิคนั้นเคยเจอประสบการณแแปลก ๆ เหมือนกัน แตเขาไมใหเรียกวาเรื่อง
ผีแตเรียกวาเรื่องแปลก เพราะอยูดี ๆ ก็เขากับตัวของรูมเมทในชวงท่ียังเรียนมหาลัยอยูถูกขังอยูในหอ
เพราะไมสามารถเปิดประตูได ทําไดแตเพียงปืนลูกกรงออกมาและลงไปช้ันลาง แตเมื่อเดินขึ้นมาจะ
เอากุญแจมาไขหองก็พบวาหองไมไดล็อก ก็สรางความสงสัยใหกับเขาและรูมเมทกับเจาของหอไวแบบ
งง ๆ  (คุณนิค, สัมภาษณแ, 21 ธันวาคม 2563) 

 คนท่ี 6 คุณณัฐ อายุ 23 ปี ปใจจุบันเป็นรับจางอิสระ เรื่องผีท่ีชอบซีรีสแเทียนรอยเลม ขอมูล
ภูมิหลังสวนนี้นํามาจากการสัมภาษณแเมื่อวันท่ี 24 ธันวาคม พ.ศ.2563 ตัวของคุณณัฐนั้นติดตามจาก
การแจงเตือนของ Twitch ก็นาสนใจการติดตามรายการผีของคุณณัฐมาก เพราะกอนท่ีจะมารูจัก
รายการคืนพุธมุดผาหม คุณณัฐเป็นคนเดียวต้ังแตการสัมภาษณแเก็บขอมูลเลยก็วาได ท่ีการติดตาม
รายการผีนั้นรายการคืนพุธมุดผาหมระยะเวลา 2 ปี เป็นรายการเดียวท่ีคุณณัฐฟใง นี่เป็นขอแตกตางท่ี
เห็นไดชัดอยางมากกับคนอื่น ๆ ซึ่งกิจกรรมท่ีคุณณัฐชอบทํากับเพื่อนๆก็คือกิจกรรมการเลาเรื่องผีชวง
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เย็นระหวางการรอกลับบานในชวงเรียนมัธยม ท้ัง  ๆ ท่ีชอบฟใงเรื่องผีจากเพื่อนมาก แตไมเคยฟใง
รายการอื่น ๆ เลย เพราะเขามีความรูสึกวาเรื่องผีไมไดต่ืนเตนพอท่ีจะทําใหเขาสนุกไดเมื่ออยูคนเดียว 
แตการท่ีฟใงเพื่อนเลาและคนรอบตัวเป็นเพื่อนเลาชอบบรรยากาศแบบนี้มากกวาเรื่องผีเสียอีก แตพอ
มาชวงหลังก็เริ่มเปล่ียนพฤติกรรมฟใงในชวงทํางานแทน ภูมิหลังความเช่ือของณัฐกับคนอื่น  ๆ ก็
คอนขางแตกตาง เพราะต้ังแตเกิดจนถึงอายุ 23 ปี ไมเคยเจอผี หรือประสบการณแแปลก ๆ อะไรเลย 
แมผูศึกษาจะย้ําคําถามอีกรอบก็ไมเคยเจอ แตคนท่ีเจอและเอาเรื่องพวกนี้มาเลามาแชรแใหกับเขา กับ
เป็นคนรอบตัว ซึ่งก็คือเพื่อน ๆ มากกวา ดังนั้นในมุมมองของคุณณัฐ เลยมองเรื่องผีเป็นความบันเทิง
ช้ันยอดเพราะเธอไมเคยท่ีจะประสบพบเจออะไรแปลก ๆ แบบนี้เลยนั่นเอง ก็นับเป็นผูใหขอมูลอีกคน
ท่ีนาสนใจและแตกตาง  (คุณณัฐ, สัมภาษณแ, 24 ธันวาคม 2563) 

 คนท่ี 7 คุณพล อายุ 19 ปี ปใจจุบันเป็นนักศึกษา เรื่องผีท่ีชอบปูาไมปลอยวาง ขอมูลภูมิหลัง
สวนนี้นํามาจากการสัมภาษณแเมื่อวันท่ี 24 ธันวาคม พ.ศ.2563 โดยพลติดตามรายการคืนพุธมุดผาหม
จากการที่เพื่อนแนะนํามาอีกทีหนึ่ง ซึ่งคนนี้การติดตามหางจากคนอื่นเพราะเริ่มติดตามมาไดประมาณ 
2 ปี คนนี้มีความนาสนใจในการตอบคําถามอยางมาก โดยการติดตามของคุณพลนั้นเหมือนกับ 
คนอื่น ๆ ตรงท่ีรูจักรายการอื่น ๆ กอนท่ีจะมารูจักรายการคืนพุธมุดผาหมตามเพื่อนแนะนํา โดย
สวนตัวภูมิหลังความเช่ือของพลคอนขางแตกตางจากคนอื่นนิดหนอย อาจเป็นเพราะอิทธิพลจากการ
เรียนจิตวิทยาดวยก็วาได เขาเลือกท่ีจะฟใงเรื่องผีอยางแรกก็เป็นเพราะความบันเทิง แตเขาก็มีมุมมอง
อื่นท่ีบอกกับผูศึกษาวาอยากจะเขาใจคนใหมากกวานี้ผานเรื่องผีและความเช่ือตาง ๆ ดังนั้นงานอดิเรก
นี้จึงไมตองจากการศึกษาผูคนเลยก็วาได ทําใหเขาเลือกท่ีจะฟใงเรื่องผีมาเรื่อย ๆ ท้ังท่ีตัวของพลเองนั้น
ไมเคยเจอผีเลยแมแตครั้งเดียว  (คุณพล, สัมภาษณแ, 24 ธันวาคม 2563) 

 คนท่ี 8 คุณอารแม อายุ 21 ปี ปใจจุบันทํางานชางซอมรถ เรื่องผีท่ีชอบหอง 204 ขอมูลภูมิหลัง
สวนนี้นํามาจากการสัมภาษณแเมื่อวันท่ี 9 มกราคม พ.ศ.2564 โดยอารแมติดตามผีอื่น ๆ มากอน กอนท่ี
จะมาเจอกับรายการคืนพุธมุดผาหมต้ังแตรายการโต฿ะกะใจแอแฮร ระยะเวลาการติดตามอยู ท่ี
ประมาณ 3 ปี นับไดวาเหมือนกับหลาย ๆ คนในกลุมตัวอยางท่ีเริ่มติดตามกอนจะมีรายการคืนพุธเสีย
อีก นาสนใจตรงท่ีวาภูมิหลังของคุณอารแมอาจจะ กวากลุมตัวอยางอื่นเลยก็วาได เพราะตัวของเขานั้น
บานอยูใกลกับวัดเป็นอยางมาก และในเรื่องของความเช่ือแลวไดรับอิทธิพลมาจากตัวของครอบครัว
เป็นหลักไมวาจะเป็น พอ แม  และพี่ชาย ทุกคนรอบตัวลวนเช่ือมั่นในส่ิงเหลานี้  มีการเจอ
ประสบการณแแปลก ๆ ท่ีเห็นดวยตัวเองชวง ม.4-5 ชวงเวลาประมาณเท่ียงคืนถึงตี 1 เคยเจอแสง
แปลก ๆ ท่ีตางจังหวัด ในขณะท่ีเมื่อปีท่ีแลวหรือก็คือชวงอายุ 20 ระหวางไปสงเพื่อนขากลับจากบาน
เพื่อนพบเจอคนคอขาด ซึ่งนาสนใจตรงท่ีวาตัวของกลุมตัวอยางไมเคยเจอใครใหคําตอบประสบการณแ
แปลก ๆ ท่ีนาสนใจขนาดนี้ แตภูมิหลังอารแมติดกับวัดมาเสมอตลอด ประกอบกับทางบานมีความเช่ือ
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ของส่ิงเหลานี้ท่ีลึกซึ้งนาจะไมใชเรื่องแปลกท่ีอารแมจะใหคําตอบแบบนี้ก็เป็นได (คุณอารแม , สัมภาษณแ, 
9 มกราคม 2564) 

 คนท่ี 9 คุณพิว อายุ 22 ปี ปใจจุบันเป็นนักศึกษา เรื่องผีท่ีชอบประเภทเรื่องยาวยักษแในฝในกับ
สวัสดีฆาตรกร ขอมูลภูมิหลังสวนนี้นํามาจากการสัมภาษณแเมื่อวันท่ี 10 มกราคม พ.ศ.2564 โดยพิว
นั้นก็คอนขางโดดเดนกับกลุมตัวอยางอีกเหมือนกันเพราะการติดตามหรือความชอบในเรื่องผีนั้น
คอนขางท่ีจะลึกลํ้ามากกวาคนอื่นการรับรูหรือเขามาติดตามของคุณพิวไมเหมือนคนอื่นท่ีจะมาจาก
การฟใงเป็นสวนใหญ แตตัวของคุณพิวนั้นเริ่มจากการหยิบหนังสือพระของพอมาอานซึ่งในหนังสือนั้น
มีจะมีอยูสักหนาหนึ่งท่ีเขียนเรื่องผีเอาไว ต้ังแตนั้นก็เริ่มอานมาเรื่อย และเริ่มซื้อหนังสือเรื่องส้ันผีบาง 
นิยายมาอาน เรียกไดวาคุณพิวเป็นนักอาน และเพราะการอานดวยความบังเอิญจากหนังสือพระทําให
เริ่มติดตามรายการผี โดยเธอนั้นฟใงรายการผีเยอะมากไมวาจะเป็นในกระแสหลักตามท่ีเคยอธิบายไป 
กระแสรองอยางรายการ Black Moon ก็มีการฟใง สวนการติดตามของรายการคืนพุธมุดผาหมเริ่มมา
รูจักเมื่อ คืนท่ี 12 โดยไดรับการแนะนําจากเพื่อน ระยะเวลาการติดตามจึงอยูท่ี 3 ปี และในสวนของ
ประสบการณแทางดานความเช่ือนั้นตัวเองไมเคยเจอ และทางคุณพิวเลาใหฟใงวาตัวของเธอมีความ
ขัดแยงสูงเพราะวาคนรอบตัวเธอนั้นเช่ือเรื่องเหลานี้เอามาก ๆ โดยเฉพาะพอแม ในเรื่องของความเช่ือ 
โชคลาภ ส่ิงเหลานี้ครอบครัวเธอเช่ือและยึดมั่น ในขณะท่ีตัวของเธอนั้นเลือกท่ีจะใหเรื่องราวเหลานั้น
เป็นเพียงนิทาน เพื่อความบันเทิงเทานั้น และไมอยากยึดถือเหมือนกับทางครอบครัว (คุณพิว , 
สัมภาษณแ, 10 มกราคม 2564) 

 คนท่ี 10 คุณเกง อายุ 22 ปี ปใจจุบันเป็นนักศึกษา เรื่องท่ีผีชอบคือผูหญิงท่ีตามติด ขอมูลภูมิ
หลังสวนนี้นํามาจากการสัมภาษณแเมื่อวันท่ี 16 มกราคม พ.ศ.2564 ในสวนของคุณเกงนั้นมีการ
ติดตามรายการผีเหมือนกับคนอื่น ๆ มากอนโดยเริ่มจากพวกรายการดัง ๆ กระแสหลักตามท่ีเคย
กลาวเอาไว ในสวนของรายการคืนพุธมุดผาหมนั้น เกงเริ่มติดตามชากวากลุมตัวอยางอื่น ติดตามเป็น
ระยะเวลาเกือบ 2 ปี เป็นตนไปในชวงนั้นเริ่มมีการลงยอนหลังใหกับตัวของ YouTube และเริ่มมีการ
ชวงคนดังตาง ๆ มากขึ้นในการมาเลาเรื่องผี คุณเกงก็รูจักรายการนี้ในชวงนั้น ประสบการณแดานความ
เช่ือของคุณเกงเองนั้นจะคลายกับตัวของคุณอารแมตรงท่ีทางบานมีความเช่ือท่ีเหนียวแนนเป็นอยาง
มาก ประกอบกับตัวของเขาเองนั้นเคยเจอประสบการณแเหลานั้นดวยแตไมถึงขั้นขนาดคุณอารแมท่ีเจอ
แบบหัวหลุด เรื่องท่ีเกงเลาใหฟใงจะเป็นเรื่องตอนท่ีเคยพักอยูในหอเกาท่ีเคยอาศัยอยู ซึ่งในตอนนั้น
เจอกับเหตุการณแประหลาดเขา พูดงาย ๆ ก็คือผีหลอก จะมีเสียงผูหญิงมารองไหทุกคืน และชวงเวลา
ตี 1 จะตองมีคนมาเคาะประตูทุกครั้ง แตเรื่องราวก็จบไดเพราะยายออกจากหอนั้นนั่นแหละ (คุณเกง , 
สัมภาษณแ, 16 มกราคม 2564) 
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 ซึ่งขอมูลดังกลาวคือขอมูลเบื้องตนเพื่อทําใหเห็นถึงภาพรวมของกลุมผูบริโภคท่ีผูศึกษาได
สัมภาษณแและเก็บขอมูลวามีประสบการ และชอบเรื่องผีท่ีคลายกัน ซึ่งในลําดับเนื้อหาตอไปจะเป็น
การแสดงรายละเอียดสาเหตุในการรับชมรายการคืนพุธมุดผาหม ดังรายละเอียดดังตอไปนี้  

 4.3.2 สาเหตุในการรับชมรายการคืนพุธมุดผ้าห่ม 
 ในสวนของสาเหตุในการรับชมของผูบริโภคนั้นจากการสัมภาษณแผูบริโภคท้ังส้ิน 10 คน 
สามารถจัดหมวดหมูขอมูลได 2 ประเด็น 

1) รูจักดวยตนเอง และจากคําแนะนําของแพลตฟอรแมออนไลนแ 
2) รูจักจากคําแนะนําของเพื่อน 

สําหรับกลุมท่ี 1 รูจักดวยตนเอง จากคําแนะนําของ Twitch จาก 10 คน มี 8 คน ท่ีขอมูล
ถูกจัดอยูในประเด็นนี้ โดยท้ัง 8 คนนี้ประกอบดวย คุณตัน คุณเท็น คุณไผ คุณแชมป คุณนิค คุณ
อารแม คุณณัฐ และคุณเกง ในสวนของประเภทนี้ สาเหตุจากการติดตามรายการคืนพุธมุดผาหมหลัก ๆ
เลยคือ ชอบในสวนของเรื่องผีแบบจริงจัง และเจอรายการคืนพุธมุดผาหมในโลกออนไลนแดวยความ
บังเอิญจากการแนะนําของแพลตฟอรแมออนไลนแ Twitch นั่นเอง ตัวอยางของประเภทนี้คือคุณตัน ซึ่ง
เขาไดเลาวาการมาพบเจอรายการคืนพุธมุดผาหมนั้นเป็นเรื่ องบังเอิญ เจอเพราะตัวของ Twitch 
ความนาสนใจท่ีเขามีใหกับตัวของรายการคือเขาเป็นคนชอบเรื่องผีและเกมในเวลาเดียวกัน แต
ประเด็นคือแพลตฟอรแม  Twitch นั้นเป็นแพลตฟอรแมท่ีมักจะนําเสนอเรื่องเกมเป็นหลัก แตนี่คือ
รายการเลาเรื่องผีเขาจึงสนใจ  

“พี่เจอมาจากการแนะน าของ Twitch ตอนนั้นเราใช้พื้นท่ีนี้ในการดูไลฟ์สตีมเกม ตอนนั้นตัว
ของแพลตฟอร์มนี้ขึ้นแนะน ารายการคืนพุธมุดผ้าห่มย้อนหลังคืนท่ี 1 พอดีเลย พี่ก็เลยสนใจว่ารายการ
ผีเข้ามาในแพลตฟอร์มท่ีเต็มไปด้วยเกมนี่นะ เลยลองไปย้อนดูคลิปท่ีแนะน านั่นแหละนั่นคือส่ิงท่ีท าให้
พี่เจอกับรายการนี้” (คุณตัน, สัมภาษณ์, 10 กุมภาพันธ์ 2564) 

 “ผมรู้จักกับรายการนี้ต้ังแต่ท่ีทางทีมงานเขาประกาศเลยครับ ต้องบอกก่อนว่าผมติดตาม
ช่องนี้มาต้ังแต่พึ่งเริ่มท าช่อง จากเดิมท่ีเราติดตามช่องเก่าท่ีพวกเขาเคยท าอยู่พอเขาย้ายมาท าช่องใหม่
เราก็ตามอยู่เสมอ ส่วนรายการคืนพุธมุดผ้าห่มนั้นผมรู้จักต้ังแต่เขาประกาศว่าจะท าต้ังแต่คืนแรกแล้ว
ครับ” (คุณไผ่, สัมภาษณ์, 11 กันยายน 2563) 

“ผมติดตามต้ังแต่ช่องเก่าเลยครับ ก่อนท่ีจะย้ายมาท าช่องปัจจุบัน เอาจริง  ๆ เรื่องผีท่ี
รายการนี้น ามาเล่านั้น ให้บรรยากาศคล้าย ๆ กับฟังนิทานไม่น่ากลัวเกินไป ประกอบกับชอบการเล่า
แบบเพื่อนมาปาร์ตี้กันต้ังแต่นั้นก็ติดตามตลอดครับ” (คุณแชมป,์ สัมภาษณ์, 3 ตุลาคม 2563) 
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“ติดตามมาต้ังแต่ VRZO หรือท่ีเขาเรียกกันว่าช่องเก่านั้นแหละ  วันท่ีทางแฟนเพจประกาศ
ว่าจะท ารายการคืนพุธมุดผ้าห่มผมก็รู้ต้ังแต่วันนั้นแล้วก็เลยลองเข้ามาดู” (คุณนิค, สัมภาษณ์, 21 
ธันวาคม 2563) 

“ติดตามมาต้ังแต่โต๊ะกะใจแล้วครับ เป็นรายการท่ีเขาลองท าขึ้นก่อนจะเป็นคืนพุธ ตอนนั้น
ทาง YouTube แนะน าว่าทีมรับทราบไลฟ์อยู่เลยลองมาดู จากนั้นก็มีการประกาศจากทางแฟนเพจว่า
จะท ารายการคืนพุธและย้ายไปทาง Twitch ผมก็ตามมาโดยตลอด”  (อาร์ม, สัมภาษณ์, 9 มกราคม 
2564) 

“ผมไปเจอตอนท่ีเราใช้ Twitch ก็หาสตีมเมอร์ท่ีไลฟ์เกม พอดีเรามีข้ึนแนะน าว่ามีรายการคืน
พุธ ตอนนั้นเป็นย้อนหลังของคืนท่ี 3 ผมก็ชอบเรื่องผีอยู่แล้ว และตัวรายการผีไม่น่าจะมาอยู่ใน
แพลตฟอร์มนี้นะ ก็เลยลองไปดูจากนั้นก็ติดตามครับ” (คุณเท็น, สัมภาษณ์, 19 กันยายน 2563) 

“เราติดตามประมาณคืนท่ี 30 ตอนนั้น Twitch แนะน ามาพอดี ตอนเห็นช่ือครั้งแรกว่าคืน
พุธมุดผ้าห่มก็แปลกใจว่าท าไมช่ือคลิปน่ากลัว ๆ ก็กดเข้าไปดูคือรายการผี หลังจากนั้นก็ค่อย ๆ เริ่ม
ติดตามมาจนถึงตอนนี้นี่แหละ” (คุณณัฐ, สัมภาษณ์, 24 ธันวาคม 2563) 

“ผมเริ่มติดตามมาก็ตอนท่ีตัวของคืนพุธเอาไลฟ์ของตัวเองมาลงย้อนหลังแล้วครับ แต่ตอนนั้น
ยังไม่เปิดช่องหลัก ตอนนั้นตัวของ YouTube แนะน าพอดีท่ีเราดูรายการผีบ่อย หลังจากนั้นก็เริ่มรู้จัก
รายการนี้เป็นต้นมา” (คุณเก่ง, สัมภาษณ์, 16 มกราคม 2564) 

จากบทสัมภาษณแขางตนทําใหเห็นวาในกลุมท่ี 1 นั้นสามารถรูจักและติดตามรายการคืนพุธ
มุดผาหมไดดวยตัวเอง ผานการแนะนําจากทางแพลตฟอรแมท่ีใชซึ่งมีความสามารถในการแนะนํา
ขอมูลหรือความบันเทิงท่ีเราสนใจในส่ิงนั้น ๆ มาแนะนําแกเราได ไมวาจะเป็นคนท่ีติดตามมาต้ังแต
ชองเกาหรือชองใหม กลุมคนในนี้ไดรับการแนะนําความช่ืนชอบท่ีใกลเคียงกันผานทางตัวแพลตฟอรแม
อินเทอรแเน็ตนั่นเอง 

ในสวนกลุมท่ี 2 รูจักจากคําแนะนําของเพื่อน ผูท่ีใหขอมูลในประเด็นนี้นี้มี 2 คนจากท้ังส้ิน 
10 คือคุณพล และคุณพิว  

“รูจักรายการนี้จากท่ีเพื่อนรอบ ๆ ตัวผมแนะนําครับ บอกวาเป็นรายการผีญี่ปุุนท่ีนาสนใจ 
และพยายามชักชวนผม ในตอนนั้นก็เลยลองเขามาดูรายการนี้ในแพลตฟอรแม Twitch ตอนท่ีเริ่ม
ติดตามก็เริ่มท่ีคืนท่ี 51 แลวครับ หลังจากนั้นเราก็ติดตามเรื่อยมาจากท่ีเพื่อนแนะนําในตอนนั้นนี่
แหละ” (คุณพล, สัมภาษณแ, 24 ธันวาคม 2563) 
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“ตอนนั้นเพื่อนมาแนะนําวามีรายการผีใหม ท่ีเป็นผีญี่ปุุน เราก็เลยลองไปดูตามท่ีเพื่อนบอก 
ตอนนั้นคือใหมมาก รูจักท้ัง คืนพุธมุดผาหมและ Twitch พรอม ๆ กันตอนนั้นเลย ตอนนั้นท่ีเริ่มดู 
จริง ๆ คือไลฟของคืนท่ี 12 จากนั้นก็เริ่มติดตามมาโดยตลอด” (คุณพิว, สัมภาษณแ, 10 มกราคม 
2564) 

จากบทสัมภาษณแในสวนของกลุมท่ี 2 ท่ีไดรับการแนะนําจากเพื่อน ซึ่งก็ทําใหเราเห็นแลววา 
สาเหตุในการรูจักและรับชมนั้นมาจากการท่ีบุคคลใกลตัวแนะนํา ประกอบกับความชอบจึงทําใหเริ่ม
ติดตามเรื่อยไปขอสังเกตท่ีนาสนใจคือไมวาจะเป็นกลุมแรกหรือกลุมท่ี 2 ก็ทําใหเห็นวามีการแนะนํา
จากความสนใจท่ีใกลเคียงกันของคน ๆ นั้น ซึ่งตัวของแพลตฟอรแมอินเทอรแเน็ตก็สามารถตอบโจทยแใน
เรื่องนี้ไดนั่นเอง สาเหตุในการติดตามของผูชมรายการคืนพุธมุดผาหมมาจาก 2 ประเด็นคือการ
ติดตามดวยตัวเอง กับเพื่อนแนะนํา การติดตามดวยตัวเองมีจํานวนท่ีมากกวาเพื่อนแนะนํามากนั่น
หมายความวาพื้นท่ีอินเทอรแเน็ตมีการแนะนําส่ิงเหลานี้อยางสม่ําเสมอโดย ไมตองพึ่งคนใกลตัวเราก็
สามารถเขาถึงไดดวยนั่นเอง ซึ่งในสวนตอไปจะเป็นการแสดงถึงรายละเอียดถึงสาเหตุในการติดตาม
รายการคืนพุธ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

4.3.3 สาเหตุในการติดตามรายการคืนพุธ 

สําหรับสาเหตุในการติดตามรับชมรายการคืนพุธมุดผาหมนั้น ผูศึกษามองเห็นประเด็นใหญ 
คือความช่ืนชอบในเรื่องผี ความช่ืนชอบในเรื่องผี ตามท่ีไดทราบกันต้ังแตภูมิหลังของผูบริโภค จะเห็น
ไดวาเกือบทุกคนนั้นมีการติดตามและบริโภคเรื่องผีมาโดยตลอด บางคนเริ่มในชวงวัยรุน บางคนเริ่ม
ต้ังแตชวงเด็ก ๆ ทําใหตัวของรายการคืนพุธมุดผาหมสามารถเติบโตและมีผูติดตามจากจุดนี้ได 

“ติดตามรายการนี้เพราะผีญี่ปุุนนี่แหละ ตอนพี่เข้ามาครั้งแรกเห็นว่าแปลก เพราะต้ังแต่ดูมา
ก็พึ่งจะเจอรายการนี้เล่าผีญี่ปุุน ผีญี่ปุุนตอนท่ีเราฟังแรก ๆ มีความน่ากลัว และเราชอบความน่ากลัว
ของผีญี่ปุุน ตรงท่ี บอกให้เราเห็นว่าคนญี่ปุุนกลัวกันยังไงนั่นแหละ” (คุณตัน, สัมภาษณ์, 10 
กุมภาพันธ์ 2564) 

“ผมชอบฟังเรื่องผี  ต่ืนเต้นดี แต่ข้อส าคัญเลยคือพอเป็นผีญี่ปุุน เราแทบไม่รู้จักอะไรเลยผม
เลยอยากจะรู้ว่า ผีญี่ปุุน แตกต่างอย่างไรกับของเรา จะน่ากลัวรึเปล่า ซึ่ง น่ากลัว แต่น่ากลัวแบบ
แปลก ๆ ไม่ใช่แบบผีไทย” (คุณเท็น, สัมภาษณ์, 19 กันยายน 2564) 

“เรื่องผีญี่ปุุน มีอะไรให้เราคิดเยอะนะ จากท่ีฟังเรื่องผีญี่ปุุนของรายการคืนพุธเรื่อยมา ก็เลยรู้
ว่าผีญี่ปุุนมีความน่ากลัวในเรื่องไร้เหตุผล ในกรณีท่ีอยู่ดี  ๆ ก็ท าร้ายคนแบบไม่มีสาเหตุ หรือตายไป
แล้วก็ไปไล่ท าร้ายคนอื่น  อาจเป็นเพราะเราอธิบายไม่ได้ด้วยตรงนี้แหละท่ีท าให้สนุกและน่ากลัวใน
ความอยากรู้ในเวลาเดียวกัน” (คุณพิว, สัมภาษณ์, 10 มกราคม 2564) 
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“ผมติดตามรับทราบมานานต้ังแต่บริษัทเก่าแล้ว เลยรู้ครับว่าถ้าเขาท าคอนเทนต์อะไรยังไงก็
ดี แต่ก็แปลกใจเหมือนกันตอนนั้นท่ีท าเรื่องผี แต่พอผมลองดู ดีมากเลยครับ น่ากลัวนะเรื่องผีแต่ก็
สนุกด้วยมีการค่ันหรือตัดรสด้วยความสนุกแบบเพื่อนเรากันเอง ท่ีส าคัญคือเขาเอาพี่แปะท่ีกลัวผีมานั่ง
ฟังด้วยพอเจอคนท่ีกลัวกว่าผม ผมกลับหายกลัวแทนและข าเวลาเห็นแกกลัว” (คุณไผ่, สัมภาษณ์, 11 
กันยายน 2563) 

“ตอนเราอยู่มัธยมช่วงเย็น ๆ ก็ชอบจับกลุ่มกับเพื่อนแล้วเล่าเรื่องผีนี่แหละ ตอนนั้นสนุกมาก 
และพอมาเจอรายการนี้ เรารู้สึกว่าเหมือนกับตอนท่ีเรานั่งจับกลุ่มกับเพื่อนตอนมัธยมเลย ท าให้เรา
เริ่มติดตามรายการเพราะถ้าแค่ผีน่ากลัวอย่างเดียวก็คงไม่ฟัง แต่พอมีความสนุกแบบกลุ่มเพื่อนเข้ามา
ผสมชอบมากเลยแหละ” (คุณณัฐ, สัมภาษณ์, 24 ธันวาคม 2563) 

ซึ่งตัวอยางจากการสัมภาษณแก็ทําใหเราเห็นวามีหลายคนท่ีเคยฟใงเรื่องผีมาและเมื่อมาเจอกับ
ผีญี่ปุุนทําใหมีความสนใจท่ีจะรับฟใงและรับชม ความนาสนใจจากขอมูลนี้คือวัฒนธรรมท่ีตางทําใหการ
ดูผีญี่ปุุนเป็นเรื่องท่ีแปลก แตเมื่อมองใหลึกลงไปแลวจริง ๆ ขึ้นช่ือวาผีญี่ปุุนหรือผีไทย ก็นากลัว
ดวยกันท้ังคูนั่นเอง นอกจากนี้เองทางรายการไมไดเสนอในเรื่องผีจนทําใหผูชม มีการรับชมเพียงดาน
เดียวเทานั้นแตมีการใสรายละเอียดหรือท่ีเรียกวาชวงพักเขาไปเพื่อใหบรรยากาศในการเลาไมตึง
เครียดและสามารถรับชมตอไดเรื่อย ๆ นั้นเอง ในสวนตอไปจะเป็นการแสดงรายละเอียดถึง 
พฤติกรรมในการรับชมของรายการคืนพุธมุดผาหมในลําดับตอไป 

4.3.4 พฤติกรรมในการรับชมรายการคืนพุธมุดผ้าห่ม 
ในสวนสุดทายของประเด็นผูบริโภคคือประเด็นพฤติกรรมในการรับชม ซึ่งในประเด็นนี้เอง 

ตัวของผูศึกษาจะแสดงใหเห็นถึงพฤติกรรมท่ีผูบริโภคไดกระทําในการดูรายการคืนพุธมุดผาหม โดย
แบงพฤติกรรมไดใหญ ๆ เลยคือ 2 ประเภท ไดแก 1 การดูรายการสด 2 การดูรายการยอนหลัง ดัง
รายละเอียดตอไปนี้  

4.3.4.1 การรับชมรายการสด 

ประเด็นแรกการดูรายการสด ในสวนนี้จากการสัมภาษณแขอมูลจากกลุมตัวอยางท้ัง 10 คน 
ผลคือท้ัง 10 คนเคยดูและรับชมรายการสด โดยแบงพฤติกรรมไดอีก 4 กรณีคือ 

1. แชทเพื่อมีสวนรวมกับตัวผูดําเนินรายการ  
2. แชทกับผูรับชมทานอื่น   
3. รวมกันทําโพลจากกิจกรรมคําถามทายใจ  
4. การโดเนท  
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สําหรับการสนทนาในพื้นท่ีออนไลนแหรือแชท กลุมตัวอยางท้ัง 10 คนเคย ใชระบบนี้ระหวาง
การดูไลฟรายการคืนพุธมุดผาหม จุดประสงคแท่ีชัดเจนท่ีสุดสําหรับการใชระบบนี้ก็คือ การมีสวน
รวมกับผูดําเนินรายการหรือทีมงานรายการในขณะหรือระยะเวลานั้น โดยรูปแบบการสนทนาสวน
ใหญจะเป็นการตอบเป็นประโยคส้ัน ๆ เพราะกลุมตัวอยางหรือแมแตตัวผูศึกษาท่ีไดทําการดูไลฟสด
เองก็เขาใจดีวา ตัวของชองแชทนั้นมีการเล่ือนขอความท่ีมีความไวสูงจนแทบจะอานประโยคยาว ๆ ไม
ทัน สาเหตุการเกิดขึ้นของแชทเล่ือนขอความไวเกิดจากการจํานวนคนดูท่ีรวมกันมีปฏิ สัมพันธแและ
ตองการพิมพแหรือพูดคุยมีจํานวนท่ีมาก ระบบจึงจะพยายามใหอัพเดทถึงขอความปใจจุบันใหเร็วท่ีสุด
ทําใหขอความท่ีพิมพแแสดงไปแลวจะขึ้นไปอยูขางบนเรื่อย ๆ ทําใหเวลามีคนพิมพแเขามามากเทาไร ก็
ยิ่งอานไมทันเทานั้น ซึ่งจะมีศัพทแท่ีเรียนรูปแบบการสนทนาออนไลนแแบบนี้วา “แชทไหล” 

การเกิดแชทไหลสงผลอยางมากกับตัวพฤติกรรมการสนทนาของคนดูไลฟสด เพราะเนื่องจาก
ความเร็วในการแสดงขอความท่ีรวดเร็วเกินไปจึงไมเหมาะสําหรับท่ีผูชมเองจะสนทนากัน ในขณะท่ี
ขอความสวนใหญจะสงไปหาทีมงานรายการแทบท้ังส้ิน และเป็นขอความท่ีเป็นในเชิงแสดงความ
คิดเห็นและความรูสึกเป็นสวนใหญ เชน กลัว ตลก คาดเดาเนื้อเรื่อง ไมก็แชรแประสบการณแท่ีใกลเคียง
กับเรื่องราวผานประโยคส้ันๆ 

 

ภาพที่ 24 การสนทนาผานชองแชท 

(ท่ีมา : ธนพัทธแ ยิ้มประเสริฐ 27 มกราคม พ.ศ.2564) 
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ภาพที่ 25 การสนทนาผานชองแชท 

(ท่ีมา : ธนพัทธแ ยิ้มประเสริฐ 24 มกราคม พ.ศ.2564) 

 “จริง ๆ เราอ่านแชทไม่ค่อยทันหรอกเพราะคนเยอะมากแชทไหลเร็ว แต่ส่วนใหญ่ท่ีเราชอบ
อ่านคือความคิดเห็นระหว่างการดู ไม่ก็ความรู้สึก เวลาท่ีเรื่องตลกทุกคนข า ก็จะเรียงเป็นเลข 5 ตลอด
ท้ังแถวเป็น 100 คน ช่วยสร้างบรรยากาศความสนุกด้วยนะเราก็ไปพิมพ์กับเขาด้วยแหละเวลาเรื่อง
ไหนท่ีเปิดเรื่องแบบมีคนอยู่คนหนึ่ง เราก็จะชอบพิมพ์ว่าช่ือแปะปะ ก็ปั่นพี่วิทย์นั่นแหละตอนแกกลัว
และทุกคนก็จะกระแสแชทก็จะไปในทางเดียวกันเลย เรื่องนี้พี่แปะชอบ ใกล้ตัวแปะแล้วนะเรื่องนี้ แต่
ก็ไม่มีการตอบกลับหรืออะไรเพราะอยู่ในช่วงเล่าเรื่องผีนั่นแหละ ” (คุณณัฐ, สัมภาษณ์, 24 ธันวาคม 
2563) 

 “ส่วนใหญ่เวลาพี่คุยกับทีมงานช่วงท่ีชอบคุยมากท่ีสุดคือตอนเปิดรายการนี่แหละ เพราะช่วง
เล่าเขาจะตอบน้อยมาก แต่ตอนต้นรายการเราพิมพ์ไปถ้าเขาตอบทันก็จะตอบ แต่ตอบไม่มากเพราะ
ต้องแบ่งเวลาอ่านโดเนทก่อนเริ่มเล่าด้วย ส่วนใหญ่ท่ีพี่พิมพ์ก็จะเปิดสวัสดีพี่  ๆ ทุกคนครับ เขาก็ตอบ
นะ แต่ถ้าช่วงเรื่องเล่า พี่จะชอบแซวกับทีมงาน เช่นเป็นเรื่องในกองถ่าย เราก็จะพิมพ์ย้ ากองถ่ายใกล้
ตัวพี่เจรึเปล่า แต่ก็ไม่มีการตอบกลับอะไรมาหรอกเพียงแต่อยากแซวเพื่อให้สนุกสนานนั่นแหละ” (คุณ
ตัน, สัมภาษณ์, 10 กุมภาพันธ์ 2564)  

 “ชวงตอนตนไลฟผมก็จะพิมพแแชทสวัสดีพี่  ๆ รับทราบนั่นแหละครับตามมารยาท เพราะ
พิมพแไปกับทีมงานหนากลองสวนใหญเขาไมคอยตอบเทาไรครับ สวนใหญถาจะเอาใหอานทุกคอมเมน
ยังไงก็ตองโดเนทนั่นแหละ แตผมจะชอบคุยแชทกับพี่แจงท่ีคุมแชทมากกวาครับ นอกจากเขาจะคุม
แชทแลวยังตอบเลนกับคนดูท่ีมาดูในแชทดวย และก็เขานี่แหละท่ีจะชอบคัดคอมเมนเด็ด ๆ ไปบอก
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ทีมงานหนากลองในตอนท่ีถายทอดสดอยู สวนใหญท่ีผมพิมพแในชวงเวลาจบเรื่องเลาผมจะชอบพิมพแ
วา มีรูปไหม เป็นการถามดักทีมงานไวกอนนั่นแหละครับ” (คุณไผ, สัมภาษณแ, 11 กันยายน 2563) 

 “สวนใหญผมพิมพแหลังจบเรื่อง เพราะสวนใหญแลวเราเขามาดูไลฟตอนตนไมคอยจะทัน
เทาไร สวนใหญท่ีผมพิมพแจะเป็นความรูสึกหลังเราฟใงเรื่องจบครับ เชนหลังจากจบเรื่องขึ้นมาถานา
กลัวจริง ๆ ผมชอบทาแบบขอเรื่องหลอน ๆ กอนนอนไดไหมครับ แตก็ไมมีคนตอบหรอกครับ เราเลย
ไมคอยไดพิมพแคุยกับทีมงานหนากลองเทาไร” (คุณแชมป, สัมภาษณแ, 3 ตุลาคม 2563) 

 “ผมชอบทักเรื่องเสียงแปลก ๆ กับทีมงานทุกรอบครับเวลาเราพิมพแไปในแชทระหวางเรานี่
แหละ เชน เสียงหมาเหารึเปลา บางครั้งรถมอเตอรแไซดแผานระหวางไลฟเราก็จะแบบ แงนนนนน ไป
ในแชทแบบนี้แหละครับ และพี่ทีมงานท่ีดูแลแชทจะชอบเอาพวกขอความแนวนี้ไปแซวทีมงานหนา
กลอง เวลาพิมพแแบบนี้สวนใหญทีมงานจะขํา” (คุณเท็น, สัมภาษณแ, 19 กันยายน 2563) 

 จากบทสัมภาษณแขางตนเป็นตัวอยางของผูชมรายการคืนพุธมุดผาหมท่ีมีการใชชองทางแชท
ในการส่ือสารกับผูดําเนินรายการ โดยรวมแลวจะเห็นไดวา สวนใหญสําหรับคนท่ีเขามาทันในชวงตน
รายการจะมีการพิมพแทักทายทีมงาน ซึ่งจากขอมูลจะทําใหรูวาชวงนี้จะเป็นชวงท่ีทีมงานตอบแชทได
เยอะท่ีสุด และนอกเหนือจากนั้นก็แทบไมไดตอบชองแชทอีกเลยไปจนจบรายการ ส่ิงท่ีชองแชทจาก
ผูชมจะส่ือไปหาทีมงานไดมีอีก 2 ชองทางคือการโดเนท กับทีมงานนี้คุมแชทเอาขอความไปบอกเพื่อ
สรางสีสัน ซึ่งสวนใหญขอความในสนมทนาก็จะมีต้ังแตทักทาย ไปจนถึงการแซวทีมงานดวยความ
หยอกลอนั่นเอง 

 รูปแบบท่ี 2 สําหรับการใชแชทคือการท่ีผูชมคุยกันเองในพื้นท่ีไลฟแชท ซึ่งเมื่อเทียบกับกรณี
แรกที่ผูศึกษายกตัวอยางมาจะทําใหเห็นวา กรณีท่ี 2 ยากมากท่ีจะเกิดขึ้น เพราะส่ิงท่ีเรียกวาแชทไหล
ทําใหการคุยกันในลักษณะแชทปกติทําไดยากตามท่ีอธิบายไวขางตน นาสนใจท่ีวาเมื่อผูศึกษาถาม
คําถามวาสามารถสนทนากับผูใชอื่นในเวลานั้นไดอยางไร เพราะขอความนั้นเล่ือนเร็วมากยิ่งในเวลา
ชวงสูงสุดของการรับชมท่ีมีผูชมประมาณ 5,000 คน แทบจะเป็นไปไดยากท่ีจะอานขอความใน
ประโยคยาว ๆ ได ซึ่งก็ไดรับขอมูลจากผูใหสัมภาษณแดังนี้ 

 “ก็จริงครับท่ีตัวแชท ไหลเร็ว แต่ Twitch มีระบบแท็กอยู่ ซึ่งระบบนี้ จะแจ้งเตือนกับอีกฝุาย
ว่ามีใครพูดถึงเราระหว่างการไลฟ์สตีม และช่วงเวลาท่ีผมใช้คุยโดยส่วนใหญ่ก็จะไม่ใช่เวลาในช่วงเล่า
ครับ แต่เป็นช่วงเปิดรายการไปจนถึงช่วงก าลังจะเล่า เอาไว้ฆ่าเวลาระหว่างรอทีมงานเล่าเรื่อง ซึ่งเวลา
นั้นคนยังไม่เยอะมา คุยได้ ท่ีเลือกจะแชทก็เพราะว่าอยากจะมีอะไรท าก่อนดูและเวลาคุยกับช่องแชท 
ก็รู้สึกว่าคุยกันได้ง่ายเพราะคอเดียวกัน” (คุณนิค, สัมภาษณ์, 21 ธันวาคม 2563) 
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 “ไม่ใช่คุยแบบเป็นคน ๆ บางครั้งเล่าเรื่องบางอย่างออกมา แล้วมีคนในแชทเล่นมุข คนท่ีดูอยู่
พร้อมกันก็จะไปช่วยกันตบมุขครับ เช่น เวลามีค าพูดของคนเล่าว่าลองดูดี ๆ สิ ผมก็คิดว่าช่วงนั้นคนท่ี
พูดน่าจะเป็นผี แชทก็จะเริ่มมีคนพิมพ์ครับว่า เอาแล้ววววว หลังจากนั้นก็พิมต่อกันช่วย ๆ กัน ตอน
นั้นผมก็รู้สึกเหมือนสร้างบรรยากาศให้เรื่องน่ากลัวขึ้นด้วยนะครับ” (คุณแชมป์, สัมภาษณ์, 3 ตุลาคม 
2563) 

 “พี่ชอบแชทตรงพวกประเภทตบมุขกันเองนี่แหละ บางคนก็พิมพ์ไม่กลัว แต่ ว แหวน นี่สิมา
เป็น 5-6 ตัว บางคนเหมือนเหงาชงมุขในแชทไปงั้น ๆ มีคนมาช่วยตบด้วยอ่านพวกนี้สนุกมาก เราเอง
ก็ไปช่วยตบมุขนั้น จะมีกรณีแบบเรื่องเล่าประมาณว่าเป็นเสียงแฟล็บ ๆ ในช่องแชทก็จะมีพิมพ์ว่า 
แฟล็บแรกไม่เป็นไร เราเห็นก็คันมือก็เลยต้องไปพิมพ์ แฟล็บต่อไปไฟเริ่มไหม้สบง คนท่ีเล่นกับเราเขาก็
มาตอบตัดอีกทีนะไม่ใช่หลวงปูุเค็มประมาณนี้ จริง ๆ มีเรื่องย้ าท้ังตัวเราเอง ทีมงาน และช่องแชทด้วย
นะ มีเรื่องท่ีเป็นโรงพยาบาลแบบนี้ ตอนท่ีพี่ทีเคเขาเริ่มเล่าว่าเรื่องในโรงพยาบาล เราก็จะเริ่มพิมพ์เลย 
แบบเอาแล้วโรงบาลด้วย ตัวของแชทก็จะมาช่วยกันพิมพ์ย้ า โรงบาลกันไปเรื่อย ๆ นั่นแหละ”  (คุณ
ตัน, สัมภาษณ์, 10 กุมภาพันธ์ 2564) 

 “พิมพ์คุยกันเด่ียว ๆ ไม่มีครับ แต่ส่วนใหญ่ผมชอบพิมพ์ช่วยแชท และก็แสดงความรู้สึกใน
ตอนนั้น เช่น มีรูปครับ แล้วแชทก็จะเริ่มเคล่ือนไหว เราก็จะพิมพ์ไปกับแชทนั่นแหละ นั่นไงมีรูป 
บางครั้งผมก็เล่นมุขก็มี แต่ไม่ได้หวังให้ใครตอบเราก็เล่นไป เหนือกว่ารูปคือคลิป บางครั้งก็ใส่
ความรู้สึกไปอย่างตอนจบเศร้าเราก็จะพิมพ์มาเวย์เศร้าได้ไง เรื่องนี้หนังไก่อย่างลุก ส่วนใหญ่ก็ชอบ
พิมพ์ประมาณนี้ครับ” (คุณไผ่, สัมภาษณ์, 11 กันยายน 2563) 

 “ปกติเราไม่ใช่สายท่ีจะพิมพ์แชทเท่าไรส่วนมากจะเป็นการดูเฉย ๆ แต่ก็มีบางครั้งท่ีเราเลือก
ท่ีจะพิมพ์ เวลาท่ีเรื่องน่ากลัว หรือข า เราก็จะเลือกท่ีจะพิมพ์ตอนเรื่องจบและแสดงความรู้สึกกับเรื่อง
นั้น ๆ ถ้าข าก็จะพิมพ์ 555555 ร่วมกับแชทนี่แหละ เวลากลัวก็พิมพ์ว่าเรื่องนี้น่ากลัวมาก ๆ เลย ท่ี
เลือกจะพิมพ์แชทเพราะรู้สึกอยากจะสนุกร่วมไปกับกระแสแชทท่ีพิมพ์ ๆ กันนั่นแหละ” (คุณพิว, 
สัมภาษณ์, 10 มกราคม 2564)  

 คุณนิคเองก็เป็นอีกกรณีท่ีสําคัญ ซึ่งทําใหเราเห็นวาตัวของชองแชทเองก็ยังมีบทบาทท่ีใชใน
การสนทนาและสรางความสัมพันธแกับผูอื่นได นอกจากนี้รายการคืนพุธมุดผาหมเองยังทําใหเขาไดรูจัก
กับเพื่อนเพิ่ม 1 คน และในปใจจุบันก็ยังคงความสัมพันธแกับเพื่อนคนนั้นและกลายเป็นเพื่อนท่ีเลนเกม
ดวยกัน ตัวของเขาเองเราใหฟใงวา เขาไดเพื่อนจากรายการนี้ก็จริงและเพราะชองแชทนี้ดวย แตเมื่อผู
ศึกษาถามลึกเขาไปเรื่อย ๆ จึงทําใหทราบวา พื้นท่ีออนไลนแ หรือการดูสตีมสามารถชวยสราง
ความสัมพันธแกับคนอื่นได แตขั้นตอนกวาจะมาเป็นความสัมพันธแท่ีรูจักกันนั้นเป็นเรื่องท่ียากมาก เขา
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เลาใหฟใงวาเขารูจักเพื่อนคนนั้นจากการคุยเลนระหวางรอรายการต้ังแต คืนตน  ๆ ท่ีรายการทําเลย 
แตส่ิงสําคัญท่ีทําใหเขาไดเพื่อนคนนี้คือกิจกรรมมีตต้ิง 

 นอกจากนี้ในกรณีของคนอื่น ๆ จากบทสัมภาษณแก็ทําใหเห็นวามีการสนทนาในชองแชท
ระหวางผูชมกันเอง ซึ่งการสนทนาก็มีความหลากหลายไมวาจะเป็นการตบมุขเพื่อสรางความ
สนุกสนานโดยท่ีเราไมรูจักกันมากอน หรือการแสดงความรูสึกรวมระหวางการดูกับคนอื่น  ๆ วาเรา
รูสึก นึกคิดอยางไรระหวางการรับชม เป็นการรวมแสดงความรูสึกนั่นเอง การรวมแสดงความรูสึกนั้น
ชวงทําใหเกิดความรูสึกรวมไดระหวางการรับชม อยางในกรณีของผูชมท่ีไมคอยพิมพแหรือตอบโตกับ
แชทก็ยังเลือกท่ีจะแสดงความรูสึกระหวางการรับชมกับคนดูคนอื่น ๆ ในขณะเวลานั้น 

 นอกจากนี้บทสัมภาษณแเหลานี้ชวยแสดงใหเห็นวาจริง ๆ พื้นท่ีชองแชทนั้นนอกจากจะทํางาน
ในการแสดงความรูสึกระหวางการดู หรือพูดคุยกับทีมงานเป็นหลักแลว แตตัวของแชทเองยังสามารถ
ใชเป็นพื้นท่ีในการพูดคุยระหวางคนดูกันเองและเป็นบอเกิดในการสรางความสัมพันธแไดดวย จากบท
สัมภาษณแก็ทําใหเห็นวาไลฟสตีมเปรียบไดกับตัวพื้นท่ีเสมือนท่ีไวใชในการดูรายการสดประเภทหนึ่ง 
พรอมท้ังมีพื้นท่ีไวใหในการแสดงความคิดเห็นและพูดคุย แตพื้นท่ีท่ีผูศึกษาวามานั้นถาเป็นในกรณีของ
นิคก็จะทําใหเห็นวาพื้นท่ีไลฟเป็นเพียงประตูแรกในการสรางความสัมพันธแเทานั้น ไมใชพื้นท่ีหาเพื่อน
แตอยางใด หากแตการจะสรางความสัมพันธแนั้นอาจตองใชกิจกรรมท่ีเขมขนเพื่อพัฒนาความสัมพันธแ
ตอไปในอนาคตอยางการมีตต้ิง ดังนั้นตัวของไลฟสตีมจึงเป็นเหมือนประตูแรกในการพบเจอผูคนท่ีจะ
สรางความสัมพันธแหรือไมในอนาคตเทานั้นเอง  

 รูปแบบท่ี 3 สําหรับกิจกรรมระหวางการดูคือคําถามทายใจ คําถามทายใจคือชวงหนึ่งของ
รายการคืนพุธมุดผาหม ท่ีจะนําเสนอเอาคําถามจิตวิทยาตาง ๆ ท่ีจะบอกวาตัวตนของคุณนั้นเป็นคน
ในรูปแบบไหน หรือคุณคิดอะไรอยู บางก็เอาคําถามทดสอบจิตใจเชนมีความเครียดมากไหม หรือนอย 
นอกจากนี้ยังรวมถึงคําถามทางเพศ เชนเป็นคนมีความตองการมาก หรือนอยเพียงใดเป็นตน ซึ่ง
คําถามเหลานี้จัดทําขึ้นเพื่อใหคนชมไลฟสดไดมาเลนกันในเวลาชวยพักหลักจากการเลาเรื่องผีใน
ระยะเวลาท่ีนาน นาสนใจท่ีวากลุมตัวอยางเองหรือแมแตตัวผูศึกษาก็ใหความเห็นไปในทิศทาง
เดียวกันวา กิจกรรมนี้สนุกมากและเป็นการตัดรสหรือพักอารมณแหลักจากฟใงเรื่องผีมาหลายเรื่องในคืน
นั้นๆ 
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ภาพที ่26 กิจกรรมคําถามทายใจ 

(ท่ีมา : ธนพัทธแ ยิ้มประเสริฐ 17 กุมภาพันธแ พ.ศ.2564) 

“คําถามทายใจสนุกดีนะอยากรูวาเราเป็นคนในประเภทไหน แตท่ีสนุกกวานั้นคือเราอยากรู
วาคนอื่นท่ีดูไปกับเราเลือกไปทางไหนเยอะกวากัน การรวมทํากิจกรรมคําถามทายใจระหวางดูไลฟก็
เป็นการพักชวงไปอีกแบบ” (คุณณัฐ, สัมภาษณ์, 24 ธันวาคม 2563) 

 “ผมชอบนะคําถามทายใจ  บางครั้งนั่งดูพรอมกับเพื่อนท่ีหอยังขํากันเองเลย ตัวอยางคําถามก็
จะเป็นตัวเลือกแลวจะมีบทสรุปใหเราวาเป็นคนแบบไหน ซึ่งเวลาเราเลนไปพรอมกับเพื่อนก็ไดความ
สนุก เป็นการพักจากท่ีฟใงเรื่อผีมานานครับ” (คุณไผ, สัมภาษณแ: 11 กันยายน 2563) 

 “มีความขัดแยงระหวางเรื่องผีและวิทยาศาสตรแ การเกิดขึ้นของคําถามทายใจทําใหความรูสึก
รายการเปล่ียนเลยนะ เพราะจากฟใงเรื่องผีดี ๆ ก็มาเป็นวิทยาศาสตรแเฉยเลย” (คุณตัน, สัมภาษณ์, 10 
กุมภาพันธ์ 2564) 

 “ผมว่าคนชอบเรื่องผีโดยส่วนใหญ่ก็คงจะชอบค าถามทายใจด้วยนั่นแหละครับ อย่างผม
ระหว่างดูไลฟ์สดก็เล่นด้วยเหมือนกัน ถ้าเรามองอีกมุมก็จะเห็นว่า ไม่แตกต่างกันเลยระหว่างค าถาม
ทายใจและเรื่องผี เพราะไม่ว่าจะเป็นผีหรือค าถามทายใจ เป็นการตอบจิตใจคนดูท้ังสอง แต่ต่างกันท่ี
วิธีน าเสนอเท่านั้น โดยส่วนตัวผมเลยมองว่าคนท่ีชอบค าถามทายใจก็ชอบเรื่องผีควบคู่กันไป” (คุณพล, 
สัมภาษณ์, 24 ธันวาคม 2563) 

 “ค าถามทายใจจริง ๆ ก็ฟังไว้เพลิน ๆ เล่นตอนท่ีเรื่องผีจบนั่นแหละ ไม่ได้รอคอยช่วงนี้ขนาด
นั้น แต่เพราะเรานั่งอยู่หน้าจอพอดีในตอนพักก็เลยถือโอกาสเล่นด้วยเลย เราเล่นเพื่อสนุก ๆ ไม่ได้คิด
จริงจังอะไรขนาดนั้นหรอกท่ีบอกว่าคุณเป็นคนอย่างไร” (คุณพิว, สัมภาษณ์, 10 มกราคม 2564) 
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 ตัวอยางคําสัมภาษณแในประเด็นเกี่ยวกับชวงคําถามทายใจ ในประเด็นท่ีวาตัวของคําถามทาย
ใจนั้นมีความนาสนใจท่ีวาจะเป็นคําถาม ท่ีจะเอาของเราเขาไปจัดประเภทวาเรานั้นเป็นคนแบบไหน  

หรือไปอยูในกลุมกอนไหน แตความนาสนใจคือการท่ีเราเลนคําถามทายใจคนเดียวไมสนุก แตการแชรแ
ผลคําตอบระหวางการดูเลยจําทําใหเราสนุกเมื่อเราไดทราบวามีคนท่ีดูพรอมเราอยูในกลุมไหนบาง
เมื่อตอบคําถามนี้  

 รูปแบบท่ี 4 สําหรับประเด็นพฤติกรรมในการรับชมสดสวนสุดทายท่ีนาสนใจและผูศึกษา
นํามาเสนอคือเรื่องของการบริจาคหรือโดเนทนั่นเอง  ตามท่ีเคยกลาวไวเบื้องตนวาหนึ่งในชองทาง
รายไดหลักจากส่ือออนไลนแในยุคปใจจุบัน การโดเนทเองเป็นอีกหนึ่งพฤติกรรมท่ีผูชมสดหลายคนชอบ
ทํา โดยจุดประสงคแของการโดเนทเองตามหลักแลวคือเพื่อสนับสนุนและใหกําลังใจกับตัวของทีมงาน  

แตในการสัมภาษณแจากกลุมตัวอยางกับใหคําตอบท่ีงายกวานั้น  

 “ตรง ๆ ก็คือพี่อยากคุยกับพี่ทีเค สนับสนุนก็ตามช่ือนั่นแหละ แต่จุดประสงค์จริง ๆ คืออยาก
ให้เขาอ่านคอมเม้นและตอบเรานั่นแหละ เพราะมีโอกาสยากมากท่ีตัวทีมงานหน้ากล้องจะอ่านคอม
เมนต์จากในแชทระหว่างด าเนินรายการ แต่ถ้าเป็นโดเนทจะอ่านหมดทุกอัน ถ้าแนบค าถามไปด้วยเขา
ก็จะตอบเราหมด อย่างพี่ก็เคยพิมพ์แบบ สวัสดีครับพี่ ๆ คืนนี้ขอเรื่องหนัก ๆ นะ หรือจบแบบนี้ฆ่าผม
เลยดีกว่า ง่าย ๆ คือพิมพ์อะไรไปเขาก็ตอบกับเราผ่านหน้ากล้องเลย”(คุณตัน , สัมภาษณ์, 10 
กุมภาพันธ์ 2564) 

 “ผมอยากเป็นส่วนหนึ่งท่ีช่วยพวกพี่ ๆ เขานะครับ ผมอยากเป็นก าลังใจให้และให้เขาท าต่อ 

เพราะส่ิงท่ีเขาท าก็ช่วยเป็นก าลังใจให้ผมเหมือนกัน การท่ีทางทีมงานสร้างตัวเนื้อหาและความบันเทิง
ให้กับผมได้มีความสุขหลังจากดูรายการก็เป็นก าลังใจได้แล้วครับ  ” (คุณไผ่, สัมภาษณ์, 11 กันยายน 

2563) 

 “การโดเนทเป็นวิธีท่ีคุยกับทีมงานหน้ากล้องได้ง่ายท่ีสุดเพราะไม่ว่าเราจะคุย  จะถามอะไร 

หรือให้ก าลังใจเขาตอบหมด แต่ส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยถามหรืออะไรหรอกเวลาโดเนท ส่ิงท่ีผมชอบพิมพ์
จะเป็นการให้ก าลังใจทีมงาน เช่น เรื่องนี้น่ากลัวสุด ๆ เลยครับเป็นก าลังใจให้ครับ  ขอบคุณพี่ ๆ ท่ีมา
เล่าเรื่องในวันนี้นะครับ” (คุณนิค, สัมภาษณ์, 21 ธันวาคม 2563) 

 “เวลาโดเนทจะเสียเงิน ผมเลยจะชอบพิมพ์ให้คุ้ม ๆ หน่อยครับ ส่วนใหญ่จะเป็นการแซว
ทีมงานมากกว่าครับ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ เช่นช่วยดูแลคนข้าง ๆ พี่ทีเคหน่อยนะครับดูเหมือนเขาจะ
ไม่ไหวแล้ว คนข้าง ๆ ท่ีว่าก็คือพี่วิทย์นั่นแหละครับ บางครั้งก็มีโดเนทไปบอกเขาเหมือนกันครับให้เห็น
ความส าคัญว่า สวัสดีครับพี่ ๆ นั่งฟังไปปั่นงานไปครับ ซึ่งเขาก็ตอบมาขอบคุณเราบ้าง อย่างท่ีแซวพี่
วิทย์กูข ากันหน้ากล้องบ้างประมาณนี้ครับ” (คุณพล, สัมภาษณ์, 24 ธันวาคม 2563) 
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 “ผมไม่เคยโดเนทเพื่อถามอะไรแบบนั้นเลยครับ  แต่การโดเนทของผมเหมือนกับให้ทิป
มากกว่า ถ้าเรื่องไหนผ่านเกณฑ์หรือเราชอบจริง ๆ ผมก็จะโดเนทไปเลย อย่างเรื่องท่ีผมชอบคือเรื่องฟู
จิวาระครับ เวลาเขาเอาซีรีส์นี้มาเล่าทีไรผมต้องโดเนทตลอดชอบมาก กับอีกเรื่องท่ีผมโดเนทยังจ าได้
ในตอนนี้คือ บันทึกสยองเสียงร้องโหยหวน อันนี้เป็นเรื่องยาวมากเกือบครึ่งช่ัวโมงแต่ชอบมากโดเนท
ครั้งแรกเพราะเรื่องนี้เลยครับ” (คุณเท็น, สัมภาษณ์, 19 กันยายน 2564) 

 “เคยโดเนทเหมือนกันแต่ไม่บ่อยมาก เอาตรง ๆ คือวันนั้นคิดไงไม่รู้ลองโดเนทไป เพราะตอน
นั้นพึ่งเคยดูรายการนี้ครั้งแรกกับแพลตฟอร์ม TWITCH ด้วย เราส่งไปว่า สวัสดีค่ะพึ่งมาดูรายการครั้ง
แรกสนุกมากเลย  ตอนขึ้นว่าเราส่งโดเนทไปแล้วทีมงานเขาก็อ่านแล้วขอบคุณ กับอีกอันท่ีโดเนทเลย
คือเรื่องผีในฝันยูเมะอนนิ อันนั้นเป็นอีกอันท่ีโดเนทให้พี่ทีเคท่ีเอามาเล่าเลย นั่งฟังจนจบครึ่งช่ัวโมง ” 

(คุณณัฐ, สัมภาษณ์, 24 ธันวาคม 2563) 

 ในบทสัมภาษณแท่ียกตัวอยางมานั้นเป็นเรื่องท่ีผูศึกษาถามถึงมุมมองในการโดเนท ซึ่งในกรณี
ของคุณตันนั้น ไดใหขอมูลวาจุดประสงคแหลักของการโดเนท ถาพูดกันอยางเป็นทางการก็คือการ
สนับสนุนทีมงาน หรือผูผลิตจากเงินของเราเอง แตจุดประสงคแท่ีคนทํากันจริง  ๆ ก็คือการใชเงินเพื่อ
เป็นต๋ัวในการคุยกับทีมงานไดงายขึ้น ในกรณีของรายการคืนพุธมุดผาหม จะมีชวยท่ีคนเลาไปเขา
หองน้ําเพื่อพักเบรก ชวงนี้จะเรียกวาเป็นชวงเวลาแหงการขอบคุณหรือท่ีเราเรียกกันวาการอานบิท ก็
คืออานขอความท่ีผูชมสงมาพรอมกับบิทซึ่งเป็นหนวยเงินของ Twitch อาจกลาวไดวาทิปก็ยอมได 
ชวงอานบิทจะอานขอความของคนท่ีสงพรอมกับแสดงการขอบคุณทุกคนท่ีสงมา ซึ่งการจะขึ้นแจง
เตือนใหกับทางทีมงานไดนั้น ขึ้นอยูกับวาตัวของทีมงานต้ังไววาการบริจาคขั้นตํ่าเพื่อใหขึ้นแจงเตือน
เทาใด จึงจะแสดง ซึ่งในกรณีนี้ รายการคืนพุธมุดผาหมไดต้ังเอาไว 100 บิท ถึงจะแจงเตือนและอาน
บิท 

 

ภาพที่ 27 การโดเนทในการสนับสนุนทีมงาน 

(ท่ีมา : ธนพัทธแ ยิ้มประเสริฐ 24 มกราคม พ.ศ.2564) 
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นอกจากในมุมมองการโดเนทเพื่อพูดคุยกับทีมงานแลว  บางครั้งการโดเนทท่ีนอยก็มี
ความสําคัญและเป็นแรงใจสวนหนึ่งสําหรับการใชชีวิตก็เป็นได  อยางในกรณีของไผท่ีผูศึกษานํามา
เสนอนั้น ตัวของไผคอนขางเห็นความสําคัญกับเงินท่ีตัวเองใชจายไปกับการสนับสนุนกับทีมงาน  

นาสนใจท่ีวาไผจะบอกเสมอวาตัวของเขานั้นไมไดมีเงินท่ีจะสนับสนุนไดมากมายอะไรขนาดนั้น  แตทุก
ครั้งท่ีเขาเขามาดูไลฟสด อยางนอยก็ขอโดเนทสัก 100 บิทก็พอใจแลว ตัวของไผคอนขางท่ีจะช่ืนชอบ
ทีมงานของรายการเป็นหลักตั้งแตกอนมีรายการนี้เสียอีก อาจเรียกไดงาย ๆ เลยวาเป็นแฟนตัวยง แต
ถึงอยางนั้นก็ยังติดท่ีเรื่องทุนทรัพยแตัวไผจึงเลือกท่ีจะสนับสนุนโดยท่ีไมใหตัวเองนั้นเดือดรอน  เพราะ
เขามีความช่ือวารายการท่ีทีมบริษัทรับทราบทําทุกรายการลวนมีคุณคาและเป็นแบบอยาง  พรอมเป็น
กําลังใจใหเขาในการใชชีวิต และสรางเสียงหัวเราะ ก็นับวานี่เป็นอีกมิติหนึ่งของเงิน 100 บิท ถาเทียบ
กับเงินจริงจะอยูท่ีประมาณ 30 บาท แตชวยสรางคุณคาและความสุขใหกับตัวของผูใชจายอยาง
มหาศาลนั่นเอง นอกจากนี้ยังมีการโดเนทท่ีหนาสนใจอยางกรณีของคุณณัฐ  

ในประเด็นนี้เองก็เป็นเรื่องท่ีนาสนใจของวัตถุประสงคแของการโดเนทเพราะ หลากหลายมาก 

บางคนโดเนทเพื่อท่ีจะคุยกับทีมงานโดยตรง ในกรณีของคุณตัน ซึ่งทําใหเห็นวาเขาโดเนทคืนหนึ่งเป็น
พันบิท เพื่อท่ีจะคุยกับทีมงานระหวางไลฟ ในขณะท่ีของไผนั่นจะงบคอนขางท่ีจะจํากัด ก็จะโดเนทใน
คืนพิเศษหรือคืนละ 100 บิทเทานั้น และจะคิดขอความท่ีจะสงไปเป็นอยางดี สวนกรณีของคุณณัฐเอง
ก็จะคลายกับไผไมไดโดเนทเยอะอะไรแตอธิบายความรูสึกในการโดเนทออกมาซึ่งโดเนทเพื่อแนะนํา
ตัวกับโดเนทในเรื่องผีท่ีตัวเองชอบ ซึ่งท้ังหมดนี้ก็เป็นพฤติกรรมของกลุมผูบริโภคท่ีมีตอการโดเนท 

จากการนําเสนอขอมูลพฤติกรรมการรับชมถายทอดสด 4 ประเด็นนั้น ท้ังในเรื่องของการ
แชทกับทีมงาน ซึ่งจะทําใหเห็นวาในชวงตนไลฟทางผูชมมีการทักทายทางทีมงานซึ่งเป็นชวงท่ีทีมงาน
จะมีการตอบมากท่ีสุดในการถายทอดสด ในขณะท่ีพอรายการดําเนินไปแลว จะเป็นการแสดงความ
คิดเห็นรวมกับคนดูอื่น และทําการแสดงความคิดเห็นรวม ๆ กันไมวาจะเป็นความนากลัว ก็จะพิมพแวา
กลัวเรื่องนี้ หรือมีศัพทแเฉพาะอยางมีรูปครับก็จะพิมพแกัน และชวงพักเบรกของการเลาเรื่องผีคือชวง
คําถามทายใจ ท่ีทางทีมงานเป็นคนจัดกิจกรรมเพื่อชักชวนใหผูชมออนไลนแในขณะนั้นรวมกันทํา  เป็น
การรวมกันทํากิจกรรมกลุมระหวางดู และสุดทายคือเรื่องของการโดเนทเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุดในการคุยกับ
ทีมงานหนากลองท่ีทุกคนรูดีวาถึงแมจะเลยชวงตนท่ีทักทายทีมงานไปแลวแตถาโดเนทหลังจากจบ
การเลาเรื่องผีญี่ปุุน หรือพักเบรกทีมงานก็จะมาอานโดเนทเพื่อทําการขอบคุณหรือตอบคําถามท่ีแนบ
มาทุกอัน ซึ่งท้ังหมดท่ีผูศึกษานําเสนอไปใหท้ังหมดนั้นก็เพื่อท่ีจะทําใหเห็นถึง พฤติกรรมในการรับชม
รายการคืนพุธมุดผาหมนั่นเองจากกรณีบทสัมภาษณแดังกลาวจะเห็นวามีการคุยกับทีมงานและผูชม
กันเองดวยภาษารวมของกลุมผูชม ดังนั้นในลําดับตอไปผูศึกษาจะนําเสนอตัวอยางคําศัพทแจากกลุม
ผูชมรายการคืนพุธมุดผาหมดังตอไปนี้ 
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4.3.4.2 ภาษาในกลุ่มผู้ชมรายการคืนพุธมุดผ้าห่ม 

ในสวนประเด็นเรื่องภาษารวมท่ีใชส่ือสารระหวางกลุมคนดูรายการคืนพุธมุดผาหมนั้น  มี
ความสําคัญในเรื่องของการส่ือสารเพื่อท่ีจําทําความเขาใจบางอยางระหวางรับชมรายการ หรือเขาใจ
บริบทภาษาของแชทมากยิ่งขึ้น โดยผูศึกษาไดขอมูลมาจากการสัมภาษณแและการลงสนามเก็บขอมูล 

นาสนใจท่ีวาถึงแมจะเป็นกลุมท่ีมีโครงสรางหลวม แตก็มีภาษาท่ีเอาไวใชในการส่ือสารระหวางการดู
ดวยเชนกัน โดยภาษาตาง ๆ เหลานี้หากอยากท่ีจะเขาใจคําพูดหรือความหมายท่ีส่ือสารในแชทไดก็
ควรอยางยิ่งท่ีจะตองรูความหมาย ตัวอยางของคําท่ีกลุมผูชมรายการคืนพุธมุดผาหมใชท้ังท้ัง 5 คํา คือ
มีรูปครับ แปะ  เอ เรื่องก็ประมาณนี้ และหนังไก 

“มีรูปครับ” หรือ “มีรูป” คํานี้มีความหมายถึงการนําเอารูปท่ีเกิดจากเหตุการณแจริง   
หรืองาย ๆ คือการมีรูปหรือหลักฐานมาแสดงหรือยืนยันวานี่คือหลักฐานจากเรื่องเลาในเรื่องนี้  ซึ่ง
กระแสหรือความหมายของคําวามีรูปครับ เป็นอะไรที่สะเทือนตอความรูสึกคนดูเป็นอยางมาก 

“มีรูปครับ พี่บอกเลยค านี้สะเทือนจริง ยังไม่ทันเห็นรูปก็รู้แล้วว่าเรื่องนี้โคตรน่ากลัว น่าสนใจ
มากเลยนะเวลาท่ีมีค านี้ทีไร จะมีคนออกไปจากการดูเกือบครึ่งจากท้ังไลฟ์สดเลยนะ พอผ่านสัก 5-10 

นาทีก็จะกลับกันเข้ามาแล้วก็จะมาพิมพ์แสดงความรู้สึกว่า  รูปหรอไม่เห็นน่ากลัวเลย” (คุณตัน, 
สัมภาษณ์, 10 กุมภาพันธ์ 2564) 

“ใครดูคืนพุธยังไงก็ต้องรู้จักค านี้ครับ เพราะเป็นค าพูดท่ีสะเทือนใจจริง ๆ ไม่ใช่ทุกคืนท่ีพี่ต้น
กล้าจะใช้ค านี้นะ แค่ได้ยินก็ขนลุกแล้วครับ”  (คุณไผ่, สัมภาษณ์, 11 กันยายน 2563) 

“รู้จักครับค านั้น ค านี้ก็ส่ือความหมายตรงตัวนั้นแหละว่ามีรูป แต่ช่องแชทท่ีเข้าใจกันก็คือ รูป
ท่ีมีเอามาเปิดในรายการคือรูปผี แต่ก็ไม่ได้โผล่ให้ชัดอะไรขนาดนั้น  ถ้าจ าไม่ผิดคืน  90 กว่า ๆ มี
ครอบครัวผีนั่งในรถด้านหลังอันนั้นน่าจะชัดท่ีสุดแล้ว แล้วตัวพี่ทีเคจะใช้ค านี้เสมอ เลยท าให้เราขนลุก
ครับเวลาในยินค านี้ภาพจะลอยมาก่อนเลยว่า เรื่องท่ีเล่าออกมามีหลักฐานประกอบการเล่าด้วย เพิ่ม
ความน่ากลัวเข้าไปอีก” (คุณเท็น, สัมภาษณ์, 19 กันยายน 2564) 

“เหมือนการันตีจากรับทราบนั่นแหละครับ พอจบเรื่องทุกเรื่องแล้วถ้าจบก็แล้วไป แต่ถ้าต่อ
ค าว่ามีรูปครับ ตัวแชทก็จะไหลรัวเลยพิมพ์กัน มีรูป มีรูปหรอ แค่ได้ยินค านี้ท้ังแชทท้ังผมก็ปั่นปุวนแล้ว
ครับ ว่าเรื่องนี้โคตรน่ากลัว” (คุณเก่ง, สัมภาษณ์, 16 มกราคม 2564) 

“เรามองว่าความหมายก็ไม่ได้พิเศษอะไรหรอกก็ตรงตัวนั้นแหละว่ามีรูป  แต่ความรู้สึกต่าง
เพราะรูปท่ีว่าคือรูปท่ีติดผีนั่นแหละ พอคิดว่ารูปท่ีต้องเห็นเป็นรูปผี ก็เหมือนหลักฐานว่ามีผีติดกล้อง 
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เราก็เป็นคนชอบเช่ือเรื่องท่ีมีหลักฐานด้วย  ก็พาเพิ่มความน่ากลัวไปอีก”คุณพิว, สัมภาษณ์, 10 

มกราคม 2564) 

คําตอไปคือ “แปะ” ความหมายของคําวาแปะคือ เป็นการเรียกคุณวิทยแอีกช่ือ ท่ีทางผูชม
รายการจะรูกันดี ความหมายนี้เกิดจากการท่ีคุณวิทยแมีเช้ือสายจีน  แลวคุณเจชอบเรียกช่ือวาแปะ 

อาจจะเพราะความเคยชิน ทําใหคุณเจและทีมงานบางสวนท้ังคุณดอมก็เรียกคํานี้ท้ังในกลองและนอก
กลอง ทําใหคนดูรายการนี้มานานจะชอบเรียกคุณวิทยแดวยชื่อนี้ในฐานะท่ีติดตามมานาน 

“พี่วิทย์ จริง ๆ ก็ช่ือวิทย์นี่แหละ ถ้าใครติดตามมานานจะรู้ว่าทีมงานรุ่นอาวุโสจะชอบเรียก
เขาว่าแปะมาต้ังนานแล้ว ท าให้พี่ท่ีติดตามมาตลอดก็เลยเข้าใจครับว่าถ้าเรียกแปะคือคนนี้ แล้วคืนพุธ
มุดผ้าห่มพี่แปะจะมีเอกลักษณ์ตรงท่ีว่า กลัวเรื่องผีมากกว่าคนอื่น เราก็ชอบหยอกล้อเสมอว่าเรื่อง
เกี่ยวกับกองถ่ายก็ไม่บอกพี่แปะชอบเลยแบบนี้ ” (คุณตัน, สัมภาษณ์, 10 กุมภาพันธ์ 2564) 

“ในช่วงแรกผมยังนึกเลยว่าพี่เขาช่ือแปะ เพราะเราก็รู้จักแค่ในกล้องใช่ไหม แล้วพี่เจก็เรียกช่ือ
นี้ตลอด จนมารู้ว่าช่ือวิทย์ตอนท่ีมีทีมงานหลาย ๆ คนเขาเรียกกันว่าพี่วิทย์ เราเลยรู้ว่าทีมงานท่ีเก่า ๆ
เท่านั้นท่ีจะเรียกช่ือนี้ ท าให้คนท่ีติดตามมานานในช่องแชทก็จะใช้ค าว่าแปะนี่แหละครับเรียกพี่เขา”
(คุณไผ่, สัมภาษณ์, 11 กันยายน 2563) 

“รู้จักช่ือแปะก่อนท่ีจะรู้ว่าเป็นวิทย์อีกครับ เพราะคนท่ีออกกล้องบ่อยสุดในช่วงท่ีท ารายการ
แรก ๆ ก็คือ พี่เจ ท าให้เวลาเรียกพี่วิทย์ เขาก็เรียกแปะ ๆ ตลอด แล้วทีมงานเก่า ๆ ส่วนใหญ่ก็เป็นหน้า
กล้องเกือบท้ังนั้น เวลาออกกล้องก็แปะ ท่ีมารู้ว่าเป็นวิทย์เพราะมีทีมงานรุ่นน้องเช่นพี่ทีเค หรือพี่ไนท์
มาเรียกถึงได้รู้ว่าแปะกับวิทย์คนเดียวกัน” (คุณแชมป,์ สัมภาษณ์, 3 ตุลาคม 2563) 

“เราเข้ามาทีหลัง รายการแรกท่ีรู้จักก็เป็นคืนพุธมุดผ้าห่มไปเลย ดังนั้นเลยเข้าใจว่าแปะท่ีเขา
เรียกกันคือผู้ชายคนท่ีเล่าเรื่องจากทางบ้านนั่นแหละ แต่พอติดตามนานเข้าเราเลยเข้าใจว่าช่ือจริง ๆ
ของเขาคือวิทย์ ขนาดวิทย์ยังเป็นช่ือเล่นเลยส่วนแปะนี่คือเรียกกันเองในกลุ่มทีมงาน จนเราก็คิดจริง ๆ
ว่าเขาช่ือแปะ” (คุณณัฐ, สัมภาษณ์, 24 ธันวาคม 2563) 

คําท่ีติดปากของกลุมคนดูรายการนี้อีกอันท่ีชอบใชกันคือ “ไอเอ” โดยความหมายของคํานี้จะ
เป็นการพูดถึงตัวละครหลักในเรื่องนั้น ๆ ท่ีทางทีมงานเลา เพราะตัวของคุณตนกลาท่ีเป็นคนเลาหลัก
จะชอบแทนช่ือหรือเรียบเรียงทําความเขาใจแลวนํามาเลาโดยแทนช่ือเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ  เชน 

A B C D E F เป็นตนและตัวหลักจะหนีไมพน A ซึ่งความเฉพาะของเอคือตัวของคุณทีเคท่ีเราเมื่อเรื่อง
มีตัวละครเยอะ ๆ จะใชนามสมมติในการต้ัง และตัวละครหลักจะเป็น เอเสมอ ดังนั้นจะมีการแซวกัน
เกิดขึ้นเป็นประจํากับการตั้งช่ือแบบนี้จนเป็นท่ีรูกันวา “ไอเอ” คืออะไร 



107 
 

“จริง ๆ ตอนแรกคนเขาก็ไม่ได้คิดอะไรกันสักเท่าไรหรอก แต่พี่จอร์จน่ะสิชอบปั่นหรือขยี้แก
เลยต้ังช่ือตอนว่า “ไอ้เอ” ต้ังแต่นั้นตัวละครหลักทุกคนท่ีดูคืนพุธก็จ าเป็นไอ้เอทุกคนหมดแล้ว” (คุณ
ตัน, สัมภาษณ์, 10 กุมภาพันธ์ 2564) 

“ฟังต้ังแต่คืนแรก จนถึงตอนนี้ผมก็เจอ ตัวละคร A B มาทุกคืนนี่แหละนี่ไม่พ้นช่ือพวกนี้ และ
เจอการต้ังช่ือตอนปั่น  ๆ อีก สงสาร A กับ B เวลาเรื่องผียังไงตัวละครหลักก็ต้องเจอผีใช่ไหม 

ความหมายของค าว่า เอ เลยเหมือนกับว่าคน ๆ นี้ซวยจริง ๆ ” (คุณนิค, สัมภาษณ์, 21 ธันวาคม 2563) 

“รู้ครับ เพราะเวลาต้ังช่ือพี่ทีเคจะเน้นความง่ายเอาไว้ก่อน  ตัวละครหลักเป็นเอตลอด เวลา
เรื่องจบแบบพีค ๆ ถ้าเป็นแนวปั่น ๆ กวน ๆ ก็จะพิมพ์กันครับว่า A มึงนี่นะ หรือไม่ก็มีแซวตัวของ
ทีมงานเองครับ ว่า A อีกแล้ว บางคนผมยังข าเม้นเลข คือพิมพ์ดักไว้ก่อนว่า ว่าแล้วต้องเป็นเอ เอเลย
เป็นตัวละครหลักท่ีเราเข้าใจกันนั้นแหละครับ” (คุณเท็น, สัมภาษณ์, 19 กันยายน 2564) 

“ตัวละครหลักนั่นแหละ ไม่มีอะไรซับซ้อน แต่ตอนท่ีเราเข้ามาแรก ๆ ก็งงนิดหน่อย แต่ว่าพอ
ติดตามไปสักประมาณเดือนหนึ่งก็พอจับทางความเคยชินของคุณทีเคได้แล้วว่า ถ้าตัวละครเยอะหรือ
จ าช่ือตัวละครไม่ได้ ก็จะใช้ เอนี่แหละแทนตัวละครหลัก ซึ่งก็ง่ายท่ีเราจะเข้าใจเรื่องด้วย” (คุณณัฐ, 
สัมภาษณ์, 24 ธันวาคม 2563) 

คําตอไปคือ เรื่องก็ประมาณนี้ ในสวนของความหมายของคํานี้นั้นจะเป็นประโยคเด็ดหรือ
เรียกวาประโยคติดปากของผูเลา ซึ่งเป็นคุณทีเคท่ีเริ่มขึ้น จนทําใหคนเลาอีกคนซึ่งก็คือคนวิทยแเอา
ประโยคนี้ไปใชเสมอในตอนจบของเรื่องเลาจนเป็นเอกลักษณแของรายการนี้ท่ีทุกคนเวลาเลาเรื่องจบ 

และปิดเรื่องจะตองปิดทายดวยประโยคท่ีวาเรื่องมันก็ประมาณนี้ 

“อันนี้เรียกได้ว่าเป็นประโยคติดหูทุกเรื่องเลยนะ ไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สดหรือย้อนหลัง ทุกคนจะ
ได้ยินเสมอกับค าว่าเรื่องมันก็ประมาณนี้ เป็นสัญญาณท่ีส่งไปถึงความรู้สึกเรานะ เวลาฟังเรื่องผีจะ
หนัก ๆ พวกบรรยากาศ แต่การท่ีคนเล่าพูดว่าเรื่องมันก็ประมาณนี้ ความหนักของบรรยากาศจากเรื่อง
ท่ีเล่า จะค่อย ๆ หายไป และคอมเม้นในแชทก็จะพิมพ์คุยกันถึงเรื่องผีท่ีพึ่งเล่าจบ ถ้าเรื่องไหนหลอน ๆ
หน่อยพี่จะชอบพิมพ์ย้ าไปในแชทว่าเรื่อง ก็ประมาณนี้ นั่นแหละ” (คุณตัน , สัมภาษณ์, 10 กุมภาพันธ์ 
2564) 

“ผมว่าเหมือนสัญญาณนะท่ีบ่งบอกว่าเรื่องจบแล้ว  แต่ก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะรายการนี้นี่
แหละ ท่ีจะปิดแล้วด้วยการใช้ค าว่าเรื่องมันก็ประมาณนี้มาโดยตลอด ๆ เริ่มต้ังแต่ คืนแรกเลยนั่นแหละ
ครับ เอาจริงตอนแรกไม่ใช่ค าเฉพาะกลุ่ม เพราะคนใช้มีแค่คนเดียวคือพี่ทีเคในตอนเล่าจบ ต้องเรียกว่า
เป็นค าพูดติดปากเขามากกว่า ต่อมาใช้บ่อยจนเป็นประจ า ท าให้คนท่ีมาเล่าคนอื่นในรายการใช้ตามไป
ด้วย ในแชทเองก็เข้าใจความหมายร่วมกัน” (คุณเท็น, สัมภาษณ์, 19 กันยายน 2564) 
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“ตอนท่ีเรามาติดตามเขาก็พูดค านี้ตลอดแล้วแหละเราก็ไม่ได้คิดอะไร  แต่พอเราติดตามมา
เรื่อย ๆ พี่ทีเคจะพูดตลอดค านี้ แล้วท าให้เราเข้าใจว่าเป็นเอกลักษณ์ของช่องนี้ท่ีจะใช้ค านี้เป็น
สัญลักษณ์ว่าเรื่องท่ีเล่ามาท้ังหมดจบแต่เพียงเท่านี้ แล้วบรรยากาศรายการก็เปล่ียนท่ีทีมงานมานั่ง
ถกเถียงกับเรื่องราวท่ีพึ่งเล่าจบไป” (คุณพิว, สัมภาษณ์, 10 มกราคม 2564) 

“ค านี้ใครที่ฟังคืนพุธ ก็จะได้ยินทุกครั้งหลังจบเรื่องเล่านั้นแหละ เพื่อบอกว่าเรื่องนี้จบแล้วนะ 

ก็ไม่ได้เป็นค าเฉพาะอะไรขนาดนั้นเพราะตอนผมมาฟังก็เข้าใจความหมายนะ  แต่ถ้าถามว่ามีรายการ
อื่นใช้ค านี้ไหม ก็น่าจะมีแค่รายการนี้เท่านั้นแหละครับท่ีใช้ค านี้ในการปิดเรื่องเล่าตลอด” (คุณนิค, 
สัมภาษณ์, 21 ธันวาคม 2563) 

นอกจากนี้ยังมีคําวา หนังไก คํานี้มีความหมายจากการยกตัวอยางเวลาท่ีเรากลัวอะไร
บางอยางแลวขนจะลุก เนื่องจากเวลาท่ีเกิดอาการขนลุกจะผิวหนังจะมีตุมขึ้นตามเพราะรูขุมขนกวาง
ขึ้น แลวผิวหนังในตอนนี้จะมีลักษณะใกลเคียงกับหนังไก เลยใชคําวาหนังไกในการเรียกแทน เชนเรา
จะไมใชคําวาขนลุก แตจะใชคําวาหนังไกแทน ซึ่งคํานี้มีท่ีมาจากคุณเจเลียนแบบรายการผีตาง  ๆ ท่ีจะ
ใหคะแนนวาเรื่องผีนี้ใหกี่กะโหลกดี ก็เลยเปล่ียนจากกะโหลกเป็นหนังไก  แลววัดเอาวาขนลุกขนาด
ไหน 

“ค านี้ก็มีมาต้ังแต่แรก ๆ แล้วแหละ พี่เจน่ะสิ เขาอยากท าให้รายการในช่วงแรก ๆ เหมือน
รายการผีดัง ๆ ไง ก็เลยแบบรายการอื่นเขามีกะโหลก งั้นรายการเราเอาหนังไก่ไปแทนแล้วกัน ระดับ
หนังไก่มีท้ังหมด 5 ระดับ ถ้าเรื่องไหนผ่านเกณฑ์น่ากลัวก็จะพูดประมาณว่าหนังไก่มาเลยเว้ย แล้วค่อย
บอกระดับว่ากี่หนังไก่ ถ้าน่ากลัวจริงแกจะพูดออกมาเลยว่า เอาไปเลย 5 หนังไก่ ท าให้ชาวแชทเวลา
กลัวก็ใช้ศัพท์นี้กันว่า หนังไก่ลุก ประมาณแบบนี้แหละ” (คุณตัน, สัมภาษณ์, 10 กุมภาพันธ์ 2564) 

“ในช่วงแรก เป็นค าท่ีไว้ใช้ในการให้คะแนนของพี่เจครับ แต่ช่วงหลังการคะแนนก็หายไปแล้ว
ครับไม่มี แต่จะใช้แค่ว่าเรื่องนี้ได้ หนังไก่ลุกเลย จะใช้ในการแสดงความรู้สึกแทนครับว่าของจริงของน่า
กลัว ท าให้เราก็รับรู้ครับว่าหนังไก่ คือขนลุกนี่แหละ และรับรู้กันว่าคนท่ีหนังไก่ก็คือกลัวเรื่องผีท่ีเล่า 

และเรื่องผีนั้นก็เนื้อเรื่องดีครับ” (คุณไผ่, สัมภาษณ์, 11 กันยายน 2563) 

“ผมเห็นแชทพิมพ์กันตลอดเวลาเล่าเรื่องจนจบถ้าดีจริงแชทจะไหลเลยว่า หนังไก่เว้ย เอาว่า
หนังไก่ก็มา เป็นค าท่ีใช้แสดงความรู้ สึกว่าขนลุก เรื่องนี้ของจริงน่ากลัว ความหมายของหนังไก่ก็
ประมาณนี้แหละครับ” (คุณนิค, สัมภาษณ์, 21 ธันวาคม 2563) 

“รู้จักเลย ค านี้ใช้กันเยอะ ส่วนใหญ่จะใช้แสดงความรู้สึกเวลาเรื่องจบ หรือตอนพีค ๆ เวลาท่ี
พี่ทีเค เล่าแล้วท าเสียงอิน ๆ เจ็บปวด หรือเสียงผีน่ากลัวอะไรแบบนี้ แชทก็จะพิมพ์กันว่าหนังไก่ลุกเลย 
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แต่ส่วนใหญ่ช่วงท่ีพิมพ์ค านี้มากท่ีสุดคือหลังจากจบการเล่าเรื่องต่อจากค าว่าเรื่องมันก็ประมาณนี้เลย  

ถ้าเรื่องน่ากลัวจริงก็จะเห็นค านี้เยอะ” (คุณณัฐ, สัมภาษณ์, 24 ธันวาคม 2563) 

“ไม่ใช่แค่หนังไก่นะ บางครั้งพี่เจแกจะใช้ว่าไก่ต้มบ้าง  ไก่สุกก าลังกินเลย ค านี้ส่ือถึงขนลุก
เพราะกลัวหมดเลย เวลามีเรื่องไหนน่ากลัวหรือทีมงานในหน้าจอขนลุกเขาก็จะชอบบอก แชทดูดิแปะ
หนังไก่อย่างเยอะแล้วก็จะพูดเฮฮาหยอกล้อกันไปนั่นแหละครับ” (คุณแชมป์, สัมภาษณ์, 3 ตุลาคม 

2563) 

ซึ่งท้ังหมดนี้ก็เป็นตัวอยางภาษารวมท่ีเกิดขึ้นจากความเขาใจของกลุมคนดูรายการคืนพุธมุด
ผาหมเทานั้น เพราะมีความหมายท่ีคอนขางเฉพาะและสอดคลองกับเหตุการณแตาง  ๆ ท่ีเกิดขึ้นกับ
รายการมาอยางสม่ําเสมอ ดังนั้นคนท่ัวไปท่ีติดตามอยางไมสม่ําเสมอหรือพึ่งติดตามก็อาจจะไมเขาใจ
คําเหลานี้ท่ีชองแชทส่ือสารและแลกเปล่ียนกันก็ได  ส่ิงนี้จึงทําใหเห็นวาแมจะเป็นกลุมคนท่ีเขามา
รวมตัวในระหวางการดูไลฟสด แตก็มีการเขามาอยูเรื่อย ๆ ทําใหเกิดการสรางภาษาท่ีมีความหมาย
ใหม ๆ ขึ้นมาเอาไวใชเพื่อส่ือสารกับกลุมคนดูดวยกันนั่นเอง  ซึ่งในหัวขอตัวไปจะเป็นการแสดง
รายละเอียดพฤติกรรมในการดูรูปแบบยอนหลังในลําดับตอไป 

4.3.4.3 การรับชมรายการย้อนหลัง 

 ในสวนประเด็นของการดูยอนหลังนั้น นาสนใจท่ีวาขอมูลท่ีผูศึกษาไดมาจากการสัมภาษณแ
จากกลุมตัวอยางท้ัง 10 คนพบวามีการดูไลฟนอยกวาการดูยอนหลัง การดูยอนหลังนั้นคือการดูเทปท่ี
บันทึกในรายการสดเอาไว และทางทีมงานจะลงในชองทาง YouTube ความแตกตางระหวางการดูสด
กับยอนหลังคือ ในระหวางการดูสดเราไมสามารถควบคุมอะไรไดเลยและรายการจะรันไปเรื่อย  ๆ
ดังนั้นคนดูจึงทําไดแคดู และพิมพแแชท ไมก็สนับสนุนโดเนท ไดเพียงเทานั้นจะยอนไปดูระหวางไลฟ
ไมไดจนกวาจะจบ ในขณะท่ีตัวของยอนหลังนั้นเราสามารถเลือกเวลาในการดูหรือแมแตเลือกไดวา
อยากฟใงตอนไหน และการดูยอนหลังจะไมมี การอานและขอบคุณโดเนทจากคนชมสดนั่นเอง 
ประเด็นสําคัญท่ีผูศึกษาพบจากกลุมตัวอยางท้ัง 10 คนคือเขามีความสุขและสนุกกับการดูไลฟสด
มากกวา แตขอสําคัญจากขอมูลการสัมภาษณแคือ กลุมตัวอยางท้ัง 10 คน ไมใชวาทุกคนจะดูไลฟจน
จบในทุกคืน  

“ส่วนใหญ่ก็ไปเช็คช่ือแล้วก็โดเนทคุยในไลฟ์สัก 4-5 รอบละเราก็ออกมาแล้ว ส่วนการดู
ย้อนหลังพี่รู้สึกว่า เหมาะส าหรับการนั่งฟังเพลิน ๆ มาก ต่างจากไลฟ์ตรงท่ีเราคุยกับคนอื่นหรือ
ทีมงานระหว่างดูไม่ได้ แต่ถ้าฟังเพลิน ๆ ระหว่างท างาน หรือเปิดฟังตอนนอนไปเรื่อย ๆ ไม่คิดอะไร ก็
ดีนะ เพราะเขาตัดช่วงโดเนทออกไปเหลือแต่เรื่องเล่าล้วน ๆ ก็ฟังเพลิน ๆ ไปเลย” (คุณตัน, สัมภาษณ์
, 10 กุมภาพันธ์ 2564) 
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 “การดูย้อนหลังส่วนใหญ่ผมชอบเปิดระหว่างการท างาน ไม่ต้องคิดอะไรมากครับเวลาเราดู
ย้อนหลังเพราะว่าเราเปิดไปเพลิน ๆ บางเรื่องเราเคยฟังแล้วแต่ก็เปิดซ้ าไปนั่นแหละ เพราะถ้าเอาเวลา
ไปเลือกเรื่องก็เสียเวลาในการท างานในตอนนั้นด้วยนั่นแหละครับ เวลาย้อนหลังก็คือเปิดไปเรื่อย ๆ 
YouTube แนะน าไลฟ์ไหนมาก็ฟังไปจนเสร็จงานนั่นแหละ” (คุณเท็น, สัมภาษณ์, 19 กันยายน 
2563) 

 “ช่วงหลัง ๆ ไม่มีเวลาว่างดูเลยครับ ส่วนใหญ่ในหนึ่งเดือนดูประมาณ 1 ครั้ง ท่ีเหลือก็ดู
ย้อนหลังเอา การดูย้อนหลังส่วนใหญ่เลยคือดูย้อนไลฟ์เอาไว้เปิดระหว่างการท างาน ท่ีชอบมากเวาเรา
เปิดย้อนหลังผ่านทาง YouTube ระหว่างการท างานเพราะไม่มีช่วงอ่านโดเนทเราสามารถฟังเรื่องผีได้
ยาว ๆ ในไลฟ์นั้นเลย” (คุณเก่ง, สัมภาษณ์, 16 มกราคม 2564) 

 “ไลฟ์สดไว้ฟังตอนท่ีเราว่าง หรือไม่ก็ช่วงพัก แต่ตอนท างานเราชอบฟังย้อนหลังตลอด 
เพราะว่าการท างานไปด้วยแล้วฟังเรื่องผีไปเรารู้สึกว่าเพลิน ๆ หูไม่ว่าง ไลฟ์ย้อนหลังใน YouTube 
เลยเหมาะส าหรับการท างานไปด้วยฟังไปด้วย ” (คุณณัฐ, สัมภาษณ์, 24 ธันวาคม 2563) 

 “การดูย้อนหลังผมชอบมากเลยนะ เหมือนเราดูอะไรเพลิน ๆ ให้ความรู้สึกเหมือนเวลาเรา
เปิดข่าวตอนเช้าแล้วก็ท ากิจวัตรประจ าวันต่าง ๆ ย้อนหลังคืนพุธก็เหมือนกัน ช่วงเวลาท างานเราไม่
อยากให้ เงียบ ผมก็จะเปิดไลฟ์ย้อนหลังคืนพุธนี่แหละเพราะเวลานานดี เปิดฟังไปเรื่อย ๆ เพลิน ๆ
ครับ” (คุณอาร์ม, สัมภาษณ์, 9 มกราคม 2564) 

 ตัวอยางจากบทสัมภาษณแขางตนเป็นประเด็นตาง ๆ ท่ีกลุมตัวอยางแสดงออกมา ประเด็น
แรกคือการดูยอนหลัง ถึงแมวาจะเคยเลาวาสวนใหญจะดูสด แตเมื่อใดก็ตามท่ีเกิดไมวาง ก็เขาไปเพื่อ
คุยกับทีมงานดวยวิธีการโดเนท เราจะเรียกพฤติกรรมประเภทนี้วาเช็คช่ือ คือมาเพื่อบอกใหทีมงาน
ทราบวาผมมาดูนะครับ แตไมมีเวลาขนาดนั้น และจะใชการสงขอความดวยการโดเนทก็ เพื่อใหเป็น
จุดสนใจใหทีมงานอานและมองเห็น ในขณะท่ีขอสรุปสวนใหญในการดูยอนหลังก็คือการท่ีเวลาวางไม
มี หรือไมตรงกับรายการ การดูสดนั้นจะใชความสนใจของคนดูเยอะมาก ในขณะเดียวกันส่ิงเรา
ระหวางการรับชมก็เยอะ ท้ังการอานความคิดเห็นและการสนทนาในชองแชท ในขณะเดียวกันก็ยังมี
อยางโพลคําถามทายใจใหกับผูชมไดทํากัน ดังนั้นการดูรายการสดจึงไมเหมาะสําหรับผูท่ีตองการ
สมาธิในการทํางานตาง ๆ ในขณะท่ีการไมมีเวลาวางเนื่องจากการติดงานอื่น  ๆ กลับทําใหการดู
ยอนหลังเป็นท่ีนิยม 

 การดูรายการคืนพุธมุดผาหมในรูปแบบยอนหลังนั้น สวนใหญจะชอบดูในชวงท่ีทํางาน อยาง
ในกรณีของหลาย ๆ คนไดเลาใหผูศึกษาฟใงวา ถาถามวาดูรายการนี้ทําไม ก็ไดคําตอบวาฟใงเพลิน ๆ 
ในตอนทํางานเพลินจริงนะ อยางการดูยอนหลังเปิดไปเลยรายการยาว ๆ 2 ช่ัวโมง 30 นาที เป็นอยาง
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ตํ่าและทํางานไปเลยยาว ๆ ถาเราชอบเรื่องไหนในยอนหลังจะมีคนหรือผูชมทําคอมเมนตแใหเราดวยวา
แตละเรื่องอยูในวินาทีเทาไร เราสามารถกดเพื่อดูไดเลยสะดวกมาก ๆ แตอยางวาจะขาดความสนุกท่ี
ไดตอบโตกับทีมงาน และรวมกันตอบคําถามทายใจ ในการดูสดเราจะไมรูวาวันนี้เตรียมเรื่องอะไรมา 
แลวก็รูไปพรอมกับคนดูท่ีดูพรอมกับเรา ในขณะท่ีการดูยอนหลังคือฟใงเพลิน ๆ ไมคาดหวังอะไร และ
ขอดีคือสามารถเลือกเวลาการฟใงไดบางครั้งเราฟใงไมใช หรือเราตองการท่ีจะฟใงซ้ํา ดังนั้นการดู
ยอนหลังสาเหตุหลักมาจากการไมมีเวลา และมีความสะดวกในการเลือกเรื่องท่ีจะฟใงไดเลย แตใน
ขณะเดียวกันก็จะเสียพฤติกรรมตามท่ีอธิบายในรูปแบบของการดูสด ท้ังการดูและตอบไลฟแชท และ
การรวมทําโพลคําถามทายใจ ประกอบกับการพูดคุยกับทีมงานในขณะไลฟนั่นเอง ส่ิงท่ีผูชมดู
ยอนหลังสามารถแสดงออกไดมีเพียงแคพื้นท่ีเดียวคือพื้นท่ี แสดงความคิดเห็นใตคลิปนั่นเอง 

 “เคยฟังซ้ าเหมือนกันนะเรื่องท่ีชอบ เราชอบฟังเรื่องแนว ๆ ยักษ์ในฝัน สวัสดีฆาตรกร พวก
ประเภทเรื่องยาว ๆ นั่นแหละ ให้ความรู้สึกเหมือนซีรีส์ หรือเรื่องส้ัน เวลานึกอยากฟังก็จะเข้าไปเปิด
แต่นาน ๆ จะเข้าไปเปิดสักทีนึงเวลาอยากจะฟัง ดีท่ีรายการย้อนหลังเขาจัดเพลย์ลิสต์เอาไว้ชัดเจนเลย
หาเปิดฟังอีกรอบได้ง่าย” (คุณพิว, สัมภาษณ์, 10 มกราคม 2564) 

 “ผมชอบเรื่องคนของคืนพุธครับ แนวโรคจิตญี่ปุุนอะไรแบบนี้ จะเปิดฟังตลอดนะ เพราะมี
เยอะมาก หลาย 100 เรื่องเลยครับในเพลย์ลิสต์ ท าให้เวลาเปิดฟังก็ให้เพลย์ลิสต์ เล่นไปเรื่อย ๆ นั่น
แหละครับว่าจะวนมาจนครบก็หลายสัปดาห์อยู่ ส่วนเรื่องท่ีชอบและต้ังใจดูมากสุดเลยคือบันทึกสยอง 
เสียงร้องโหยหวนเรื่องยาวประมาณ ครึ่งช่ัวโมง เดือนหนึ่งฟังสักครั้งหนึ่งนั่นแหละครับ” (คุณเท็น, 
สัมภาษณ์, 19 กันยายน 2563) 

 “เรื่องท่ีเลือกดูย้อนหลังคือซีรีส์ฟูจิวาระเลยครับ มีประมาณ 10 ตอน ตอนละไม่เกิน 10 นาที 
เรื่องก็ประมาณว่าเป็นเด็กท่ีเจอผีตลอดท้ังตัวคนเดียว และกลุ่มเพื่อน แต่ตัวฟุจิวาระไม่กลัวผีครับ เลย
เป็นเรื่องคนปั่นผีครับ ผมเรียกว่าต านานเลยสนุกมาก แทนท่ีจะเรียกว่ากลัวผีต้องข าผีแทนแล้วครับ ฟู
จิวาระเลยเป็นเรื่องท่ีผมชอบฟังมากสุด” (คุณไผ่, สัมภาษณ์, 11 กันยายน 2563) 

 “ผมดูย้อนหลังท่ีเป็นจัดอันดับเรื่องหลอนครับ เราไม่ต้องคิดมากจะได้ไม่เจอเรื่องท่ีไม่สนุก
ด้วย ตัวคืนพุธใน YouTube เข้าท าเอาไว้ครับเช่นคืนท่ี 10-20 รวมเรื่องอันดับ 1 ในแต่ละคืนอะไร
แบบนี้ครับ ผมไล่ฟัง พวกจัดอันดับแบบนี้มาตลอด ตอนท่ีคืนพุธพัก Season แรก ผมก็ฟังพวกนี้ซ้ า ๆ
วนไปนี่แหละครับ เพื่อรอเรื่องใหม่ ๆ ไปก่อน เรื่องท่ีชอบฟังมาก ๆ เลยคือปูาไม่ปล่อยวาง ผมจ าได้
เรียกว่าเหมือนดูสปอยภาพยนตร์เลยเพราะนานถึง 1 ช่ัวโมง นานมาก ๆ ” (คุณพล, สัมภาษณ์, 24 
ธันวาคม 2563) 
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 “เราชอบอะไรที่เกี่ยวกับพิธีกรรม เรื่องท่ีชอบดูย้อนหลังเลยคือ เทียนร้อยเล่ม คือถามว่าใน นี้
มีอะไรท่ีชอบท่ีสุด เราชอบหมดนั่นแหละ ตัวของเทียนร้อยเล่มเรื่องก็จะคล้าย  ๆ กันตรงท่ีว่าเป็น
พิธีกรรมถ้าเล่าถึงเรื่อง 100 จะเกิดเรื่องท่ีไม่ดี เรื่องก็แบบนี้ทุกตอนนั่นแหละท่ีเกี่ยวกับเทียนร้อยเล่ม 
แต่ให้ความรู้สึกเหมือนเราดูหนังภาคอื่น ๆ ตรงท่ีว่าเทียนร้อยเล่มเหมือนเดิมแต่ตัวละครเปล่ียน
สถานการณ์เปล่ียนเลยชอบฟังย้อนซีรีส์นี้มาก ๆ ” (คุณณัฐ, สัมภาษณ์, 24 ธันวาคม 2563) 

 “ต้องแยกเพราะพี่ชอบหลายเรื่อง ถ้าเป็นเรื่องคนพี่ชอบย้อนฟังเรื่องสวัสดีฆาตกร ให้เป็น
เรื่องท่ีฟังซ้ าบ่อยท่ีสุดแล้ว พี่ชอบฟังเก็บรายละเอียดเวลาเราจ าลายละเอียดไม่ค่อยได้แล้วก็จะชอบเข้า
ไปฟังซ้ า ถ้าเป็นเรื่องผีญี่ปุุนพี่ให้ยักษ์ในฝันอันดับหนึ่ง เราชอบท่ีตัวละครเยอะและเรื่องนี้ความยาว
เกือบช่ัวโมง เหมือนฟังหนังส้ันเรื่องหนึ่งเลยแหละสนุกมาก” (คุณตัน, สัมภาษณ์, 10 กุมภาพันธ์ 
2564) 

 “ผมชอบเรื่องห้องน้ านะผมให้น่ากลัว เรื่องผีท่ีเกี่ยวกับโรงพยาบาล เรื่องท่ีผมชอบคือห้อง 
204 เลยครับ ท่ีเป็นพยาบาลฝึกหัดเจอคนไข้ แล้วคนไข้ พี่พยาบาลก็เลยแนะน าน้องในการดูแลคนไข้
ในห้องนี้ ประเด็นคือเรานึกว่าคนไข้เป็นผีแต่ท่ีเป็นผีจริงคือพี่พยาบาลท่ีสอนน้องคนนั้นนั่นแหละครับ 
อย่างพีค ชอบเรื่องนี้มาก ๆ และเวลาฟังซีรี ส์พยาบาลจากเพลย์ลิสต์เรื่องนี้ก็อยู่ ในรวมเรื่อง
โรงพยาบาลนั่นแหละครับ” (คุณอาร์ม, สัมภาษณ์, 9 มกราคม 2564) 

 “ชอบฟูจิวาระมากเลยครับ แนวปั่น ๆ และสามารถท าให้กลัวในตอนต้นแต่ตอนจบสามารถ
ท าให้เราอึ้งและข าได้กับเรื่องผี ผมชอบเรื่องฟูจิวาระนี่แหละท่ีชอบฟัง ตอนฟังแรก ๆ ออกแนวกล้า ๆ
กลัว ๆ นี่แหละครับ แต่ฟังย้อนหลังแล้วผมให้ฟูจิวาระเป็นเรื่องผีท่ีสนุกมากและตลก” (คุณแชมป์, 
สัมภาษณ์, 3 ตุลาคม 2563) 

 “ยกให้ผู้หญิงท่ีตามติดเลย ผมเริ่มดูย้อนหลังจากเรื่องนี้นี่แหละเลยท าให้ติดตามรายการนี้
เรื่อยมา ความยาวเรื่องเกือบช่ัวโมงนานมาก ๆ ผมชอบฟังเพราะว่าพอเป็นเรื่องยาวราวละเอียดเยอะ 
บางครั้งก็ลืม ๆ แต่พอฟังซ้ าอีกรอบพอจ าได้บ้างก็จริงแต่ก็ยังมีความสนุกอยู่” (คุณเก่ง, สัมภาษณ์, 16 
มกราคม 2564) 

 “ผมชอบ Hitchhike เป็นเรื่องยาวครับเกือบครึ่งช่ัวโมง เรื่องจะเป็น คน 2 คนชอบเท่ียวและ
โบกรถตามทางไปเรื่อย ๆ ความน่ากลัวคือไปโบกรถและเจอคนแปลก ๆ ท้ัง ๆ เป็นท่ีญี่ปุุน แต่ช่ือ
คนขับรถกับครอบครัวกลับเป็นชื่อยุโรปท้ังหมดเลย บทสรุปคือส่ิงท่ีเจอท้ังหมดไม่มีอะไรเลยแต่เป็นรถ
ว่าง ๆ แล้วคนขับคือ 2 คนนั้นเอง โคตรดีจบพีคเหมือนโดนผีสิง แต่เล่าเป็นเรื่องว่าโดนคนจะกระท า
อะไรต่าง ๆ เป็นเรื่องท่ีฟังบ่อยสุดแล้ว” (คุณนิค, สัมภาษณ์, 21 ธันวาคม 2563) 
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 ตัวอยางจากบทสัมภาษณแขางตนก็ทําใหเห็นถึงประเด็นการดูยอนหลังท่ีไมไดฟใงเพลิน  ๆ
เหมือนกันเพราะวา มีผูชมท่ีช่ืนชอบเรื่องผีบางประเภท หรือบางเรื่องเป็นการสวนตัวอยูแลวทําใหมี
การฟใงซ้ําในเรื่องนั้น ๆ ดวย จากขอสังเกตเรื่องท่ีกลุมผูชมเลือกชมซ้ํามากท่ีสุดจะเป็นเรื่องยาว ท่ีมี
เวลาเกิน 20 นาทีขึ้นไป หรือถาไมใชเรื่องยาวก็จะเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวของแลวทีมงานรวมกันเป็นซีรีสแให
รับชมกันเรื่องราวจะมีความตอเนื่องหรือรูปแบบของเรื่องก็จะมีความใกลเคียงกับความชอบของคนฟใง 
ดังนั้นในกรณีหลังนี้ไมใชการฟใงยอนหลังเพื่อทํางานหรือปลอยผานเพลิน ๆ แตเป็นการฟใงดวย
ความชอบและอยากเก็บรายละเอียดของเรื่องราวหลังจากท่ีเคยฟใงมาแลวนั่นเอง ซึ่งในลําดับถัดไปจะ
เป็นการนําเสนอถึงประเด็นสุดทายสําหรับบทนี้ซึ่งก็คือเรื่องของความสัมพันธแดังตอไปนี้  

4.4 การพัฒนาความสัมพันธ์ของกลุ่มผู้บริโภครายการคืนพุธมุดผ้าห่ม 

 การพัฒนาความสัมพันธแของกลุมผูบริโภครายการคืนพุธมุดผาหม ผูศึกษาจะขอนําเสนอ 2 
อยาง ในสวนแรกคือความสัมพันธแในสวนของชุมชนเสมือน และสุดทายคือความสัมพันธแที่ถูกพัฒนาไป
อยูในพื้นท่ีความจริง 

 ความสัมพันธแในชุมชนเสมือน นาสนใจท่ีวาชุมชนเสมือนสามารถสรางความสัมพันธแไดแมไม
ตองผานเสียงก็ตาม ส่ิงสําคัญสําหรับการสรางสัมพันธแในกลุมคนดูรายการนี้ก็คือผานชองทางแชท โดย
ใชลายลักษณแอักษรในการส่ือสาร ซึ่งในชองแชทของรายการคืนพุธมุดผาหมจากท่ีทําการนําเสนอ
ขอมูลมาจะมีชวงเวลา อยู 2 ชวงท่ีผูชมจะสามารถปฏิสัมพันธแมากกันในชวงนั้น ซึ่งคือชวง กอนจะเริ่ม
เลาเรื่อง และระหวางจบการเลาเรื่องผี โดยผูศึกษาไดแบงคูความสัมพันธแไว 2 อยางคือ ความสัมพันธแ
ระหวางทีมงานกับผูชม และระหวางผูชมกับผูชมดังนี้ 

4.4.1 ความสัมพันธ์ระหว่างทีมงานกับผู้ชม 

ในสวนแรกคือความสัมพันธแระหวางทีมงานกับผูชม จากท่ีผูศึกษาไดเสนอขอมูลของ
พฤติกรรมการรวมกลุมของผูบริโภคนั้น จะมีการปฎิสัมพันธแระหวางทีมงานกับผูชมอยูดวย นาสนใจ
ท่ีวาจุดหลัก ๆ ในการติดตอหรือพูดคุยกับทีมงานในระบบแชทจะมีคอนขางนอยจากคําสัมภาษณแ
ผูบริโภคท่ีใหเป็นเสียงเดียวกันวา “การโดเนท” เป็นวิธีท่ีดีท่ีสุดสําหรับการปฎิสัมพันธแกับทีมงาน ซึ่งผู
ศึกษาจะแสดงใหเห็นจากบทสัมภาษณแดังตอไปนี้ 

“ข้อดีของการโดเนทเลยคือยังไงทีมงานก็ตอบเราแน่นอนเพื่อเป็นการขอบคุณ  แต่ในกรณีท่ี
เราโดเนทสะสมไปเรื่อย ๆ จะมีการแจ้งเตือนเสมอนะว่าเดือนนี้ใครโดเนทเท่าไร ระบบจะค านวณเลย
แล้วชื่อก็จะขึ้นไว้กับช่องว่าใครโดเนทจ านวนเท่าไร เฉพาะ 10 อันดับแรก และท าให้ทีมงานจ ากลุ่มคน
พวกนี้ได้ดีอีกด้วย”(คุณตัน, สัมภาษณ์, 10 กุมภาพันธ์ 2564) 
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 “จริง ๆ ผมอยากโดเนทบ่อย ๆ นะถ้าไม่ติดเรื่องค่าใช้จ่าย เพราะการโดเนทนอกจากจะเป็น
การใหก าลังใจพวกพี่ ๆ ทีมงานแล้ว ของแถมจากการโดเนทคือเขาจะอ่านและตอบคอมเมนต์ผมท่ี
แนบไปกับโดเนทด้วยเลย” (คุณไผ่, สัมภาษณ์, 11 กันยายน 2563) 

 “การโดเนทในช่วงแรกของผมก็เพื่อสนับสนุนให้รายการไปต่อได้ แต่พอเรารู้ว่าการท่ีโดเนท
จะได้รับการตอบกลับเสมอ และมีสัญลักษณ์แสดงว่าเราเป็นผู้สนับสนุนระดับใด ต้ังแต่นั้นก็โดเนทเพื่อ
พูดคุยกับทีมงานด้วยเลยได้ประโยชน์ท้ังสนับสนุน  และพูดคุยกับพวกพี่ ๆ เขา” (คุณนิค, สัมภาษณ์, 
21 ธันวาคม 2563) 

 โดยท้ังหมดนี้เป็นตัวอยางของคําสัมภาษณแท่ีมีผูบริโภคบางคนเลาวาทําไมถึงเลือกท่ีจะโดเน
ทตอไป และสนับสนุนอยูเรื่อย ๆ จุดเริ่มตนอาจเริ่มจากการเขามารับชมรับฟใงเรื่องผี จากนั้นจึงเริ่มท่ี
จะมีการพูดคุยกับทีมงาน ในรูปแบบท่ีเรียกวาการโดเนท และขอสําคัญเลยคือระบบแพลตฟอรแมท่ี
เรียกวา TWITCH มีรูปแบบท่ีเอื้อในการสรางระดับช้ันใหกับผูชมในเรื่องของความใกลชิดกับทีมงานจาก
การโดเนทอีกดวยนั่นเอง โดยจะมีการแสดงไอคอนท่ีหนาช่ือในการเขาใช ชองแชท ซึ่งเรียงตามมูลคาสี
แบบเดียวกับการโดเนทนั่นเอง 

 

ภาพที่ 28 ไอคอนหน้าช่ือแสดงยอดสะสมการโดเนทท้ังหมด 

(ท่ีมา : ธนพัทธ์ ยิ้มประเสริฐ 17 มีนาคม 2564) 

 4.4.2 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชมกับผู้ชม 

 สําหรับหัวขอนี้จะเป็นเรื่องของความสัมพันธแ ระหวางผูชมกับผูชม ในเรื่องของเวลาในการ
พูดคุยนั้นไมมีเวลาท่ีตายตัว แตสวนมากระยะเวลาท่ีผูชมกันเองมีปฏิสัมพันธแกันคือชวงกอนเริ่ม
รายการและหลังจากจบเรื่อง ซึ่งจุดประสงคแสวนใหญก็จะเป็นการแสดงความคิดเห็นและการพูดคุยกัน
นั่นเอง โดยมีผูชม จํานวนท้ิงส้ิน 2 คนท่ีมีเพื่อนในชองแชทนั้น ซึ่งก็คือ คุณตัน คุณเท็น   

 “พี่เล่นแชทบ่อยด้วย ต้ังแต่คืนท่ี 2 เลย ท าให้เป็นคนหน้าเก่าส าหรับแชทไปแล้ว ท าให้คนใน
แชทรุ่นเก่า ๆ ก็รู้จักพี่ว่าสิงแชทนี้มาตลอดขนาดทีมงานยังจ าได้เลยเพราะโดเนทคุยเสมอ มีอยู่คนหนึ่ง
ท่ีคุยกันมาต้ังแต่แรกเลยและปัจจุบันเขาก็ยังติดตามรายการอยู่ช่ือว่า ศิลา ในแชทเขาช่ือ zilla_89 
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คุยเล่นกับนี้ประจ าเพราะว่าติดตามมาใกล้ ๆ กันเขาติดตามต้ังแต่คืนแรก พี่เข้ามาคืน 2 ก็คุยกัน
เรื่อยมาเลยในแชทตลอด คนหน้าเก่าในแชทเองเลยคุยเรื่อยมา คุยเรื่องเปื่อยระหว่างรอรายการ กิน
ข้าวยัง ช่วงนี้สบายดีไหมพอเป็นมารยาทท่ีตามกันมานานนั้นแหละ” (คุณตัน, สัมภาษณ์, 10 
กุมภาพันธ์ 2564) 

 “ผมชอบคุยกับแอดคนหนึ่งท่ีดูแลแชทนั้นแหละ ช่ือว่า LatteNoEspresso แต่ท่ีชอบคุย
เพราะว่าแกอัธยาศัยดีนะ ชอบตบมุขให้กับลูกแชทตลอดเลยเราชอบชวนแกคุย ไม่กล้าคุยกับคนอื่น
เพราะเขาไม่ค่อยตอบกันเท่าไรยังไงคุยกับคนนี้ก็ตอบแน่นอนนั้นแหละนะ เวลาดูไลฟ์ถ้าเจอแกผมจะ
ทักตลอดว่าสบายดีไหม ประมาณนี้แหละ” (คุณเท็น, สัมภาษณ์, 19 กันยายน 2563) 

 จากบทสัมภาษณแท้ังสองคนก็ทําใหเห็นวาในกรณีของความสัมพันธแระหวางโลกเสมือนนั้น
สามารถเกิดข้ึนไดแมพึ่งจะมาเจอกันในอินเทอรแเน็ตก็ตาม ซึ่งทําใหเห็นวา การพูดคุยก็เหมือนกับการ
คุยกับคนรูจักแบบปกติ ซึ่งในกรณีนี้ไมไดมีเพียงคุยเรื่องผีแตอยางเดียวแตยังมีการถามถึงเรื่องสวนตัว
ของฝุายตรงขามและแสดงถึงความเป็นหวงกันดวย 

ในสวนของความสัมพันธแ จากกลุมผูใหขอมูล 10 คน มีอยู 1 คนท่ีสามารถสรางความสัมพันธแ
จากกลุมคนดูโดยท่ีไมรูจักกันมากอนและยังคงความสัมพันธแเป็นเพื่อนในชีวิตจริงดวยซึ่งกรณีท่ีจะเลา
ตอไปนี้เป็นเรื่องของคุณนิค ซึ่งผูศึกษาจะนําเสนอและเลาถึงการรูจักกับเพื่อนทางอินเทอรแเน็ตและไป
พัฒนาความสัมพันธแตอไดอยางไรดังตอไปนี้ (คุณเท็น, สัมภาษณแ, 19 กันยายน 2563) 

 “บางครั้งการดูไลฟ์สดก็ว่าง ๆ ก่อนท่ีจะเริ่มเล่าเรื่องผี ผมก็คุยกันในแชทนั่นแหละ ท้ังสวัสดี
กับทีมงานและก็คนในแชทด้วย ซึ่งส่ิงท่ีคุยในช่วงตอนต้นนั้นแทบไม่เกี่ยวกับผีเลยในครั้งแรกเพราะเรา
ยังไม่ได้ติดตามมานานมาก แต่พอเริ่มคืนถัด ๆ ไปเริ่มมีการคุยถึงเรื่องผีท่ีเคยฟังมาจากรายการและคุย
แลกเปล่ียนกันในแชทก่อนท่ีรายการจะเริ่ม ตรงนี้นี่แหละท่ีเป็นจุดเริ่มต้นในการแลกเปล่ียนเรื่องผีท่ีได้
ฟังกันมาว่าแต่ละคนท่ีผมก าลังพิมพ์ในแชทรู้สึกชอบหรือไม่ชอบแต่ละเรื่องอย่างไร ก็เลยกลายเป็นว่า
ผสมกันไปท้ังการคุยในเรื่องผี และเรื่องความเป็นอยู่มีการทักทายถามสารทุกข์สุขดิบก็ว่ากันไป ท าให้
ผมรู้จักกับคนในแชทท่ีเป็นขาประจ าชอบคุยระหว่างก่อนการเริ่มการเล่าเรื่องผี เพราะคนช่วงนี้ก็ไม่ได้
เยอะและหน้าเดิม ๆ ” (คุณนิค, สัมภาษณ์, 21 ธันวาคม 2563) 

 “จุดหันเหท่ีส าคัญเลยท่ีผมเจอกับเพื่อนท่ีเราคุยกันผ่านทางแชทคืองานมีตต้ิง ทางรับทราบได้
จัดขึ้น ก็มีแฟนคลับท่ีสนับสนุนกันแล้วก็จะมีสิทธิในการไปงานนี้ ประเด็นคือผมเองก็ไม่รู้ ว่าใครเป็น
ใคร น่าสนใจท่ีว่ากิจกรรมของทีมงาน เอื้อให้ผมจ าได้ด้วยแหละว่าใครคือเพื่อนท่ีเราคุยกันในช่องแชท
บ่อย ๆ เพราะเวลาแนะน าตัวจะแนะน าช่ือเล่นกับช่ือ User ท่ีใช้ใน Twitch นั่นแหละ ผมจ าได้ของ
เพื่อนผมได้ ก็เลยไปทักเขา ตอนนั้นยังไม่กล้าใช้กูมึงก็เลยเรียกนายไป เสร็จแล้วก็ทักว่าเราช่ือนี้เอง 
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กลายเป็นความคุ้นเคยท่ีเคยคุยในแชทไลฟ์นั่นแหละ ไม่เคยเห็นหน้านะแต่คุยด้วยกันบ่อย ประเด็นคือ
ความชอบก็ใกล้เคียงกันเลยคุยกันถูกคอได้ง่าย กิจกรรมมีตต้ิงนี่แหละท่ีท าให้ได้เป็นเพื่อนกับคนนี้ 
หลังจากนั้นก็มีนัดไปเท่ียวหรือกินข้าวด้วยนะ แต่ก็ไม่บ่อยมากเพราะตอนนี้เริ่มท างานแล้ว แต่ใน
ปัจจุบันก็ยังชวนเล่นเกมออนไลน์กันอยู่เสมอนั่นแหละครับ” (คุณนิค, สัมภาษณ์, 21 ธันวาคม 2563) 

 จากบทสัมภาษณ์เป็นเพียงตัวอย่างท่ีผู้ศึกษาอยากจะน าเสนอให้เห็นว่าการรู้จักกันในไลฟ์
แชทเองไม่จ าเป็นต้องเป็นกลุ่มท่ีมีความเข้มข้นขนาดนั้นก็สามารถสร้างความสัมพันธ์ได้ แต่ก็จะไม่มี
ความเข้มแข็งกับความสัมพันธ์เท่าท่ีควร ส่ิงท่ียืนยันจากกรณีของคุณนิคเลยคือการไปเจอในพื้นท่ี
กายภาพหรืองานมีตต้ิง ส่ิงนี้คือจุดหลักท่ีท าให้คุณนิคได้เพื่อนจากออนไลน์อย่างจริงจัง ท าให้เห็นว่า
ตัวของพื้นท่ีในไลฟ์แชทสามารถเป็นพื้นท่ีในการท าความรู้จักกันได้แต่อาจไม่เข้มข้นเท่าท่ีควรจ าเป็นท่ี
จะต้องอาศัยกระบวนการต่อ ๆ ไป ในการพัฒนาความสัมพันธ์ และจากโลกออนไลน์ก็จะข้ามมาถึง
ความเป็นจริงนั้นเอง 

จากท้ังหมดท่ีกลาวมาของบทท่ี 4 นั้นจะมีขอมูลท้ังส้ิน 2 สวนใหญ ๆ คือ กระบวนการในการ
ทํางานของรายการคืนพุธมุดผาหม ไมวาจะเป็นเรื่องของการประชุม เมื่อมองใหดีตัวรายการคืนพุธมุด
ผาหมนั้นเรียกวาไดเป็นโครงสรางท่ีมีระบบก็จริง แตตัวของผูบริหาร กลับเลือกท่ีจะใชความเป็นกึ่ง
โครงสรางเขาไปกํากับดวย อันจะเห็นไดจากรูปแบบของการประชุมจะไมไดจัดวันท่ีตายตัว แตก็จะมี
การบังคับใหประชุมอยางสม่ําเสมอสัปดาหและ 1 ครั้งเป็นอยางตํ่า นอกจากนี้กระบวนการเกิดขึ้นของ
รายการนั้นการนําเสนอจะเป็นรูปแบบท่ีเปิดใหทีมงานท่ีมีไอเดียใหม ๆ ถาอยากทําอะไรสามารถเสนอ
ในท่ีประชุมได แตถึงอยางนั้นก็ตองมีการทําและทดลองอยางเป็นระบบเพื่อดูกระแสและรายไดในการ
ประกอบการตัดสินใจในการผลิตรายการตอไปอยางเป็นระบบและมั่นคงในอนาคต ขณะเดียวกันผู
ศึกษาก็เสนอขอมูลในการลงพื้นท่ีในสตูดิโอวามีการเตรียมพื้นท่ีในลักษณะใด และมีการแบงหนาท่ีท้ัง
คนท่ีอยูในหนาจอเอง และคนท่ีคุมหลังจอในการดูและโปรแกรมระหวางการถายทอดสดซึ่งทุกอยาง
จะเป็นระบบและดําเนินการไปเรื่อย ๆ พรอมท้ังเปรียบเทียบเพื่อใหเห็นความแตกตางระหวางหลักจอ
และในจออีกดวยสุดทายสําหรับประเด็นแรกคือการทํารายไดในรูปแบบปใจจุบันของธุรกิจส่ือออนไลนแ
ท่ีนําเสนอเอาไวทั้ง 3 ชองทาง และในสวนประเด็นหลังสําหรับบทนี้คือ ผูบริโภค ผูศึกษาไดนําเสนอถึง
ภูมิหลัง ท้ังในเรื่องของการติดตามและความเช่ือเกี่ยวกับผี ก็จะเห็นไดวาตัวของผูบริโภคเกือบทุกคนมี
พื้นฐานในการฟใงเรื่องผีมาต้ังแตเด็กนอยคนท่ีจะพึ่งมาฟใงในตอนโต แตถึงอยางนั้นก็ยังมีความ
หลากหลายในการติดตาม บางคนติดตามในตัวทีมงาน บางคนชอบเรื่องผี และบางคนชอบท้ัง 2 อยาง 
นอกจากนี้พฤติกรรมของผูชมท้ังในสวนของการชมไลฟสด และการดูยอนหลังก็มีความแตกตางเป็น
อยางมาก ท้ังในเรื่องของพื้นท่ีการใชสอย และความเหมาะสมในการเลือกรูปแบบในการดู โดยในสวน
ตอไปสําหรับบทท่ี 5 จะเป็นการนําเอาขอมูลเรื่องราวตาง ๆ ท่ีผูศึกษาไดนําเสนอมานั้นไปวิเคราะหแ
และสรุปผลในลําดับตอไป 
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บทท่ี 5 

บทวิเคราะห์และสรุปผล 

 จากการศึกษาเรื่อง “กระบวนการกลายเป็นสินคาของผีญี่ปุุน และการใชพื้นท่ีชุมชนเสมือน
ในการบริโภค กรณีศึกษา : รายการคืนพุธมุดผาหม” ผานการรวบรวมขอมูลและการสัมภาษณแ ทําให
ผูศึกษาทราบถึงพัฒนาการในการนําเสนอเรื่องผีผานส่ือตาง  ๆ ท้ังความเป็นมาและกระแสหรือ
ปรากฏการณแเกี่ยวกับเรื่องผี ซึ่งจากขอมูลและเรื่องราวขางตนนั้น เป็นขอมูลพื้นฐานในการทําความ
เขาใจของหัวขอนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็นอุตสาหกรรมวัฒนธรรม และการใชพื้นท่ีชุมชนเสมือน 
การศึกษาขางตนดําเนินไปเพื่อตอบโจทยแจุดประสงคแในการศึกษา สําหรับการนําเสนอในบทนี้ จะนํา
แนวคิดกระบวนการกลายเป็นสินคา (Commoditization) และ แนวคิดชุมชนเสมือน (The Virtual 
Community) มาใชเพื่อวิเคราะหแและสรุปผลในการศึกษาดังตอไปนี้ 

 ผูศึกษาไดเลือกแนวคิดกระบวนการกลายเป็นสินคา (Commoditization) มาเพื่อใชอธิบาย
ถึงการเปล่ียนผีใหกลายเป็นสินคาจากรายการคืนพุธมุดผาหม รายการนี้มีพัฒนาการและโครงสรางท่ี
เป็นไปตามพัฒนาการในการดําเนินรายการอยางเป็นระบบและมีแบบแผนในการทําเนื้อหาและ
คัดเลือกเพื่อเอามาใชในการทํารายการ มีการประชุมกําหนดแนวทางของรายการอยางเป็นมาตรฐาน 
และยังใชตัวของพื้นท่ีอินเทอรแเน็ตในการเผยแพรในเรื่องของปริมาณไดอีกดวย  โดยผูศึกษาไดเลือก
แนวคิดกระบวนการกลายเป็นสินคา (Commoditization) ของ Theodor W. Adorno มาอธิบายถึง
กระบวนการในการผลิตสินคาวัฒนธรรมชนิดนี้ อุตสาหกรรมวัฒนธรรมคือกระบวนการผลิตอยางเป็น
อุตสาหกรรมของส่ิงตาง ๆ ต้ังแตสินคาไปจนถึงความเคยชินในการใชชีวิตประจําวัน ซึ่งมีความสัมพันธแ
ระหวางผลิตภัณฑแตาง ๆ อุตสาหกรรมวัฒนธรรมไมไดหมายถึงการทําวัฒนธรรมใหเป็นอุตสาหกรรม 
แตหมายถึงวิธีคิดหรือวิธีจัดการกระบวนการผลิตท้ังหมดมีลักษณะท่ีเป็นอุตสาหกรรมตามแนวคิดของ 

Adorno ไดเสนอลักษณะในการผลิตของวัฒนธรรมอุตสาหกรรมไวท้ังส้ิน 4 ลักษณะ ไดแก 1.การ
สรางมูลคาและความหมายใหกับสินคา 2.กระบวนการทําใหเป็นมาตรฐาน เป็นขั้นตอนหลักและ
สําคัญอันเป็นพื้นฐานในการผลิตของสินคาทุกชนิดในระบบอุตสาหกรรม 3.การผลิตจํานวนมาก และ
สุดทาย 4.การผลิตซ้ํา (นันทวัฒนแ ฉัตรอุทัย, 2549: 83) จากการศึกษากระบวนการผลิตของรายการ
คืนพุธมุดผาหม ผูศึกษาสามารถแบงตามแนวคิดไดดังนี้ 

 ในอุตสาหกรรมวัฒนธรรม Adorno ลักษณะแรกพูดถึงการสรางมูลคาและความหมายใหกับ
สินคา ซึ่งสินคาในท่ีนี้ท่ีคือผีท่ีถูกเอามานําเสนอในรายการคืนพุธมุดผาหม จากการสัมภาษณแช้ีใหเห็น
วา ตัวของผูผลิตเองเล็งเห็นมูลคาของเรื่องผีญี่ปุุนในสังคมไทยท่ีมีการนําเสนอมาอยางตอเนื่อง จาก
พัฒนาการท่ีผูศึกษารวบรวมมาในส่ือตาง ๆ ท่ีเคยมีมาไมวาจะเป็นส่ือส่ิงพิมพแ รายการวิทยุ รายการ
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โทรทัศนแ ตลอดจนภาพยนตรแและอินเทอรแเน็ต ผีถูกนําเสนอรอบตัวของเราทุกคนและถูกขายอยาง
สม่ําเสมอตลอดมา ไมวาจะเป็นผีญี่ปุุนหรือผีไทย ทําใหผีนั้นถูกสรางมูลคาและความหมายใหกับตลาด
ของส่ือมวลชน เพราะมีผูบริโภคหรือผูรับชมถูกสรางความตองการขึ้นมา และเขาใจหรือรับทราบวา
เป็นความบันเทิงชนิดหนึ่งท่ีมีผูบริโภคตองการ จากการติดตามและหลอหลอมมาต้ังแตตอนเด็กท่ีรับรู
ถึงรายการท่ีนําเสนอเรื่องผีออกมา ดังท่ีจะเห็นวาผีจากเดิมท่ีเคยถูกพูดถึงในเรื่องของความศักด์ิสิทธิ์ 
แตเมื่อเขาไปเผยแพรในรายการตาง ๆ หรือส่ือโทรทัศนแจะถูกกํากับในเรื่องของวิจารณญาณ บาง
รายการหรือในกรณีของคืนพุธมุดผาหมเองนั้นก็ไดสรางความหมายตอเรื่องผีนี้ขึ้นมาวาจัดทําขึ้นเพื่อ
ความบันเทิง แตถึงแมจะถูกนําเสนอออกมาวาเป็นความบันเทิงแตก็จําเป็นท่ีจะตองกํากับและควบคุม
ดวยธีมของความนากลัวซึ่งเป็นภาพแสดงแทนของผีนั่นเอง ส่ิงนี้เองจึงเป็นตัวช้ีวัดไดวามูลคาของผี
และความหมายนั้นไดถูกสรางขึ้นมาจากกระบวนการวัฒนธรรมอุตสาหกรรม  เพราะนายทุนหรือ
ผูผลิตเองก็ไมไดทําหรือเอามานําเสนอแบบฟรี ๆ แตส่ิงนี้มีมูลคาสามารถสรางรายไดใหกับผูผลิตได 

 รายการคืนพุธมุดผาหมเองเป็นรายการแรกท่ีมีการนําเอาเรื่องผีญี่ปุุนมาเลาในรายการ 
นาสนใจท่ีวาจุดเดนของผีญี่ปุุนท่ีรายการเอามานั้น ไมใชประสบการณแแบบคนไทยไปเท่ียวแลวนํามา
เลา แตจะเป็นการเลาเรื่องผีญี่ปุุนในรูปแบบของวัฒนธรรมญี่ปุุนแทน จะเห็นไดต้ังแตเรื่องราวท่ีนํามา
เลา เชน ยักษแในฝใน ฟูจิวาระ และโยไค ส่ิงเหลานี้เป็นเรื่องผีญี่ปุุนท่ีนับไดวาเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวพันถึง
วัฒนธรรมญี่ปุุน การที่จะนําเอาวัฒนธรรมเหลานี้มาสรางมูลคาและขายนั้นนับไดวาเป็นเรื่องท่ีทาทาย 
แตส่ิงท่ีทําใหเรื่องราวเหลานี้งายขึ้น และทําใหรายการนี้ดําเนินการเลาเรื่องผีดีกวารายการอื่น  ๆ
เพราะ คุณทีเคมีความเป็นลูกครึ่งญี่ปุุนประกอบกับเคยอาศัยอยูในประเทศญี่ปุุนชวงมัธยมปลายถึง
มหาวิทยาลัย ทําใหสินคาท่ีถูกนําเสนอออกมานั้นมีจุดเดนทางวัฒนธรรมญี่ปุุนท้ังจากเรื่องผีท่ีนํามา
จากแหลงเฉพาะ และผูเลาท่ีเขาใจวัฒนธรรมญี่ปุุนนั่นเอง  

 ในเรื่องของกระบวนการทําใหเป็นมาตรฐาน Standardization เป็นการทําใหสินคามี
มาตรฐานเดียวกันภายใต กระบวนการผลิต ส่ิงนี้เป็นพื้นฐานของระบบอุตสาหกรรมท่ัวไปท่ีจะเนนไป
ท่ีเรื่องของมาตรฐาน จากการสัมภาษณแทีมงานในรายการเองจะเห็นวาในการผลิตเนื้อหาของรายการ 
จะตองทําการเสนอผานท่ีประชุม การประชุมถูกแบงออกเป็นประชุมทีมงานและประชุมงานจากลูกคา 
ในกรณีของทีมงานจะเป็นการแกปใญหาตาง ๆ ของรายการท่ีมีอยู สวนการประชุมของลูกคานั้นจะจัด
ขึ้นพิเศษเพื่อผลิตงานใหสอดคลองกับลูกคาท่ีมาจางและใหเงินทุนนั้นเอง และเมื่อมีรายการมาแลว
การคัดเลือกเนื้อหาจําเป็นท่ีจะตองมีแบบแผนในการคัดเลือกเรื่อง ไมใชวาจะเอาเรื่องอะไรมาก็ได แต
ตองมีองคแประกอบท้ังความสนุกของเนื้อเรื่อง และความนากลัว ซึ่งจากขอมูลบทสัมภาษณแในชวงของ
บทท่ี 4 ในประเด็นของการผลิตรายการคืนพุธมุดผาหม ท่ีผูผลิตหรือทีมงานท้ัง 4 คน ซึ่งเราสามารถ
เรียกไดวาผูผลิตนี้เองก็คือนายทุนท่ีสรางมาตรฐานในการกํากับการผลิตเอาไว โดยจากบทสัมภาษณแ
จากกลุมผูผลิตไดใหขอมูลเพื่อทราบถึงกระบวนการในการผลิต ต้ังแตการประชุม มีเวลาการนัด



119 
 

ประชุมมีแบบแผนท่ีชัดเจนในการกํากับไว พรอมท้ังการประชุมยังเป็นเสมือนกาวแรกท่ีเหลาบรรดา
ผูผลิตชวยกันวางแผนและระบบขึ้นมาเพื่อสรรสรางรายการคืนพุธมุดผาหมขึ้นมา ในการประชุมจะ
แสดงรายละเอียดทุกอยางท่ีเป็นผลลัพธแของรายการนั้น ๆ อยางในกรณีของรายการคืนพุธมุดผาหม 
ขอมูลไมวาจะเป็นยอดวิว เนื้อเรื่อง หรือแมแตคุณภาพในการนําเสนอพวกอุปกรณแในการถายทํา
จะตองถูกการประชุมกํากับและดําเนินการในแนวทางท่ีตกลงกันไวเพื่อไมใหเกิดปใญหา และงายใน
การขายสินคาวัฒนธรรมซึ่งก็คือเรื่องผีญี่ปุุนอยางเป็นระบบผานรายการ  

การแบงหนาท่ี division of labour ในสภาพเศรษฐกิจแบบทุนนิยมการผลิตสินคาไมใชเพื่อ
ความอยูรอด แตเพื่อควบคุมตลาด การแบงงานจึงเป็นอีกสวนหนึ่งของมาตรฐานในการผลิต ซึ่งทุกคน
จะมีหนาท่ีของตัวเองโดยเฉพาะ ภายใตการควบคุมของระบบการผลิตท่ีถูกสรางขึ้นจากมาตรฐาน ทํา
ใหทีมงานตองปฏิบัติอยางเครงครัด และยอมถูกควบคุมในกระบวนการผลิตนี้ โดยในตอนเริ่มรายการ
จากบทสัมภาษณแคุณทีเคและคุณวิทยแจะเห็นไดวา ในชวงตนรายการคืนพุธมุดผาหมเคยเกิดปใญหาใน
เรื่องของทีมงานยังไมลงตัวในการแบงหนาท่ี ซึ่งเป็นภาระกับคุณทีเคมากเกินไป การประชุมจึงเป็น
ทางออกในการจัดการปใญหาอยางเป็นระบบและทําใหระบบการผลิตรายการถึงแมจะเป็นปใญหาก็
สามารถแกไขได และใหรายการสามารถดําเนินตอไปไดในปใจจุบัน ซึ่งการแบงหนาท่ีสงผลอยางยิ่งท่ี
ทําใหรายการดําเนินไดอยางเป็นระบบและไมติดขัดกับการดําเนินรายการและการผลิตรายการนั้นเอง  

ในเรื่องของมาตรฐานยังไมหมดเพียงเทานี้  ในเรื่องของคุณภาพในการผลิตเรื่อง การ
ถายทอดสด ท้ังคุณภาพของภาพเสียงจะตองสม่ําเสมออยูตลอด อีกหนึ่งตัวอยางท่ีไดขอมูลจากบท
สัมภาษณแและสอดคลองกับประเด็นการสรางมาตรฐานอีกคือเรื่องของคนเลาประจําและการเชิญแขก
รับเชิญพิเศษ ในพัฒนาการชวยที่รายการคืนพุธมุดผาหมกําลังเติบโตหลังจากผานไปได 1 ปีมีการเชิญ
แขกรับเชิญเป็นจํานวนมาก แตเมื่อเขาสูปีปใจจุบันกลับไมมีการเชิญแขกรับเชิญมานานแลว ซึ่งทาง
ทีมงานก็ใหความเห็นท่ีวาการเลาของแขกรับเชิญนั้นควบคุมไดยากในหลาย ๆ เรื่อง ส่ิงนี้เองท่ีทําให
เห็นวา ยอดวิวอาจเป็นส่ิงสําคัญท่ีใชในการประเมินคุณภาพของรายการ แตรายการเองก็ไมไดหวัง
ยอดการรับชมขนาดท่ีจะใหตัวแปรอื่น ๆ หรือก็คือแขกรับเชิญมาเลาเรื่องในรายการ เพราะมีการ
ควบคุมยาก ซึ่งทําใหเราไดรับทราบวาจุดประสงคแจริง ๆ ในการเลิกการเชิญแขกรับเชิญ มีอยูท้ังส้ิน 2 
สวนคือ แขกรับเชิญและฐานแฟนคลับของแขกรับเชิญ ซึ่งส่ิงนี้คือดาบสองคม ท่ีทําใหเราเห็นวาแมจะ
เชิญเหลาคนดังมาเพื่อท่ีจะทําการเรียกกระแสใหเพิ่มคนดูหันมาบริโภคและรับชมรายการกันมาก
ยิ่งขึ้น แตปใจจัยหลักคือแผนงานในการควบคุมรายการ บางครั้งแขกรับเชิญความสามารถหรือคุณภาพ
ในการเลาไมถึงระดับท่ีทางผูผลิตรายการคืนพุธมุดผาหมต้ังเปูาเอาไว ก็จะกระทบตอกลุมคนดูด้ังเดิม
ท่ีมาฟใงเรื่องผีโดยเฉพาะตรงนี้ตองไมพอใจกับการเอาแขกรับเชิญมาเลาแลวฝีมือการเลาไมถึงระดับ 
และอยางสุดทายคือ ไมสามารถควบคุมกลุมแฟนคลับจากแขกรับเชิญได ซึ่งในสวนนี้จะทําใหเกิด
ความวุนวายในชองแชท ซึ่งส่ิงนี้ทางผูผลิตรายการไมตองการใหเกิดปใญหาขึ้นจึงทําการแกไขเรื่องนี้
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ดวยการตัดท้ิงไป ซึ่งส่ิงนี้คือมาตรฐานท่ีชัดเจนมากสําหรับการผลิตรายการ ซึ่งการรับเรื่องผีจากคน
ทางบานมาเลาสุดทายก็ตองผานการคัดเลือกจากฝใ่งผูผลิตอยูดี ไมใชวาทุกเรื่องทุกคําขอของผูบริโภค
จะถูกบรรจุ แลวถายทอดออกมาผานรายการซึ่งเป็นไปไมได จากขอมูลท่ีไดจากทีมงานซึ่งก็คือคุณ
วิทยแท่ีมีการคัดเลือกเรื่องจากทางบาน ซึ่งสอดคลองกับประเด็นมาตรฐานนี้คือ ตองมีเกณฑแในการ
คัดเลือกซึ่งเกณฑแท่ีวาคือการคัดเลือกเรื่องท่ีทางทีมงานต้ังเอาไว เชน เรื่องไหนท่ีสอดคลองกับความ
เป็นจริง การเรียบเรียงเรื่องท่ีสงมาดีหรือไม  ถาดีก็จะเอานํามาเลาเลย แตโดยสวนมากแลวจะตอง
เรียบเรียงใหมโดยทีมงานท่ีคัดเลือกเอามาเองเพื่อใหสะดวกในความเขาใจและการเลาดวย นอกจากนี้
ยังมีเรื่องของหลักฐานเชนมีรูป หรือวิดีโอ หรือส่ิงของท่ีเกี่ยวของกับเรื่องนั้นไหม ซึ่งถาเงื่อนไขตาง  ๆ
ท่ีวามาครบก็จะเป็นเรื่องท่ีถูกเอามาเลาแนนอน ซึ่งเรื่องผีท่ีนํามานั้นก็จะถูกคัดและใหคะแนนวาจะ
ผานหรือเพียงพอท่ีจะถูกนํามาเลาเรื่องในรายการ ส่ิงนี้เองจึงทําใหเห็นวาการผลิตของรายการนี้เองถูก
มาตรฐานเขากํากับเอาไว นาสนใจท่ีวาตัวของมาตรฐานรายการก็มาจากการลอกเลียนมาตรฐานจาก
อุตสาหกรรมส่ือท่ีเราเห็นกันโดยท่ัวไป เชนในกรณีของการพัฒนาคุณภาพของภาพและเสียง ท่ีคุณเจ
จะย้ําเสมอในเรื่องของตามกระแสเทคโนโลยีใหทัน และปรับปรุงคุณภาพของการนําเสนอรายการ
เสมอ ในการซื้ออุปกรณแในการถายทํา เพื่อตามมาตรฐานเทคโนโลยีท่ีรายการใหญ ๆ ในปใจจุบันใชกัน 
และทําใหเกิดมาตรฐานในการผลิตท่ีทัดเทียมกับรายการในระดับใหญนั่นเอง 

ในสวนของการผลิตจํานวนมาก เป็นการผลิตภายใตระบบทุนนิยมอุตสาหกรรมท่ีเนนผลิต
สินคาในปริมาณมาก ส่ิงนี้เป็นรูปแบบใหมของการผลิตจํานวนมากท่ีผูศึกษาตองการนําเสนอ การผลิต
จํานวนมากในอดีตของตัวอุตสาหกรรมจะวัดกันท่ี จํานวนของสินคาท่ีเป็นวัตถุ แตในยุคปใจจุบันการ
ผลิตจํานวนมากนั้นแฝงไปอยูกับพื้นท่ีของโลกออนไลนแหรืออินเทอรแเน็ตกับส่ิงท่ีเราเรียกกันวา ชอง
ทางการรับชมท่ีหลากหลายมากยิ่งขึ้น ชองทางท่ีหลากหลายในการรับชมสอดคลองกับประเด็นนี้เป็น
อยางมากในระบบอุตสาหกรรมวัฒนธรรม ท่ีทําใหเห็นถึงการท่ีสามารถสํารองสินคาเพื่อบริการ
ผูบริโภคไดตลอดเวลาเมื่อตองการท่ีจะรับชมรายการ โดยสามารถชมเมื่อไรก็ได หรือจะดูซ้ํายอนหลัง
ตอนไหนก็ได ถาเทียบกับอดีตการจะทําอุตสาหกรรมในดานการผลิตใหไดจํานวนมากนั้นอาจเป็นเรื่อง
ยาก แตในยุคปใจจุบันการผลิตส่ือและใชพื้นท่ีออนไลนแในการผลิตจะไดจํานวนมหาศาลและไมสามารถ
นับไดเพราะจะอยูในแพลตฟอรแมท่ีลงตลอดไปจนกวาจะมีการนําออก จะไมมีวันหายไปในพื้นท่ีแหงนี้ 
จึงกลายเป็นวาตัวของพื้นท่ีอินเทอรแเน็ตนั้นชวยสนับสนุนในการผลิตจํานวนมากไดอยางดีเยี่ยมแบบท่ี
เราเห็นในประเด็นของคืนพุธมุดผาหม  

ประเด็นท่ี 4 การผลิตซ้ํา Repetition ซึ่งทําใหเห็นวาผีญี่ปุุนของรายการคืนพุธมุดผาหมถูก
ผลิตซ้ํามาอยางยาวนานและไมใชรายการนี้เทานั้นท่ีนําเสนอผีญี่ปุุนเป็นรายการแรก  ๆ การผลิต
จํานวนมากและการผลิตซ้ําเป็นอะไรที่ควบคูกันไปโดยตลอด ซึ่งจากขอมูลการสัมภาษณแก็ทําใหเห็นวา
ตัวของเนื้อหาท่ีรายการคืนพุธมุดผาหมนําเสนอออกมานั้นมีการผลิตซ้ําภาพลักษณแหรือความหมาย
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ของสินคาซึ่งก็คือผี ผานตัวอินเทอรแเน็ต นาสนใจตรงท่ีวาตัวการผลิตซ้ําของรายการนี้มีประเด็นท่ี
นาสนใจและซับซอน เมื่อเราถามทางของผูบริโภคจะมีการเนนย้ําเสมอวารายการนี้แตกตางจาก
รายการผีอื่น ๆ และสามารถเติบโตขึ้นมาไดเนื่องจากการนําเอาผีตางชาติ หรือผีญี่ปุุนเอามาเลาและ
นําเสนอออกมา ทําใหตัวของรายการมีเอกลักษณแท่ีชัดเจนยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ ส่ิงนี้ในประเด็นอุตสาหกรรม
วัฒนธรรมคือ hero worship หรือการบูชาบุคคล ซึ่งทําใหอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเขามาจัดการกับ
ปใจเจกชนในเรื่องของอุตสาหกรรมวัฒนธรรมท่ีคอยจัดการความพึงพอใจใหกับปใจเจกเอง และ
ผูบริโภคติดตามจากจุดนั้น ส่ิงนี้เป็นขอแตกตางท่ีทางผูรับชมเสนอกับผูศึกษา แตจริง  ๆ แลวในสวน
ของการผลิตซ้ําคือการเอาเรื่องผีญี่ปุุนจากเว็บไซดแ ท่ีมีอยูแลวเอามาเลา ซึ่งไมใชการผลิตซ้ํา 
สินคาเดิม ๆ แตผูผลิตไดนําเรื่องผีญี่ปุุนท่ีเคยมีอยูแลว ตามทองถิ่นของญี่ปุุน หรือจากเว็บไซดแท่ีกลุม
คนญี่ปุุนเขามาลงเรื่องผีเอาไว มาเลาซ้ําในรายการ ซึ่งมีการเรียบเรียงผานทางคนเลาเพื่อใหเขาใจงาย
และไมมีปใญหาในการนําเสนอและถายทอดอยางติดขัด โดยเรื่องผีท่ีนํามานั้นเนื้อแทและแกนเรื่องก็
ไมไดแตกตางไปจากการนําเรื่องผีของญี่ปุุนจากเว็บไซดแท่ีนํามาเลย เป็นการดึงเอาเรื่องราวเหลานั้นมา
เลา โดยใชเกณฑแคัดเลือกท่ีประชุมกับทีมงานกันมาเพื่อเลือกเรื่องเทานั้น ถาอันไหนไมผานก็แคไมเอา
มานําเสนอ ส่ิงนี้จึงทําใหเห็นวาแมแตเรื่องเลาท่ีรายการเอามานําเสนอเองก็ซ้ํากับแหลงท่ีเอามาแลว มี
เพียงภาษาในการเลาและการตีความเทานั้นท่ีเป็นของผูผลิตท่ีใสมาเพียงเทานั้น โดยเรื่องผีญี่ปุุนท่ี
นํามาเลาเมื่อมองลึกเขาไปกลับพบวาเมื่อถามขอแตกตางและขอเหมือนระหวางผีไทยและผีญี่ปุุนคือ
อะไร ก็ไดคําตอบความแตกตางในเรื่องของวัฒนธรรมทําใหผีไมเหมือน แตส่ิงท่ีเหมือนคือเรื่องเนื้อหา
ความนากลัว ไมวาจะเป็นผีในรูปแบบไหนหรือสัญชาติไหน ๆ รายการบันเทิงท่ีทําเกี่ยวกับเรื่องนี้จะ
แสดงออกมารูปแบบเดียวกันหมด ตัวของรายการคืนพุธมุดผาหมก็เชนกัน ดังนั้นตัวของความนากลัว
ของผีคือส่ิงสําคัญท่ีถูกผลิตและถูกตอกย้ําผานส่ือตาง ๆ ถาดูภายนอกจะสรางความแปลกใหมใหกับ
เรื่องผีไดก็จริงแตหลัก ๆ แลวก็นําเสนอความกลัวผานความบันเทิงเหมือนกันทุกรายการ  

เรือ่งการผลิตซ้ํายังไมหมดเพียงเทานี้ การผลิตซ้ําไมไดควบคุมคนในเรื่องของการผลิตหรือการ
ทํางานเพียงเทานั้น แตแพรกระจายมาถึงการใชชีวิตประจําวันในเรื่องของการใชเวลาวางอีกดวย ซึ่ง
ส่ิงนี้คือการบริโภคของผูรับชมเองก็โดนผลกระทบจากการผลิตซ้ํา สนับสนุนพฤติกรรมการบริโภค 
ท่ีซ้ํา ๆ จําเจของผูบริโภคดวย จากขอมูลการสัมภาษณแเมื่อเทียบกับกรณีของเพลงปฺอป เรื่องผีไมไดถูก
ฟใงซ้ําบอยขนาดวันละหลาย ๆ ครั้งได แตก็มีผูบริโภคจํานวนมากจากกลุมตัวอยางท่ีมีการฟใงเรื่องผีซ้ํา 
โดยใหเหตุผลวามีความช่ืนชอบเรื่องผีเรื่องนี้ และเรื่องผีท่ีกลุมผูชมไดยกมาสวนใหญจะเป็นเรื่องผีท่ีมี
ความยาวจํานวนเกือบครึ่งช่ัวโมงถึง 1 ช่ัวโมง หรือไมก็เป็นซีรีสแ ท่ีมีจํานวนตอนส้ัน ๆ แตเนื้อเรื่อง
เกี่ยวของกันเป็นตอน ๆ โดยสาเหตุหลักของการดูซ้ําแบบต้ังใจคือคิดถึงเรื่องนี้และอยากดู สวนสาเหตุ
ลึก ๆ คืออยากเก็บรายละเอียดเพราะเรื่องสนุกมาก แตมีจํานวนเรื่องท่ีมีความยาวจนจําไมไดหรือลืม
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ไปบางอยางทําใหผูบริโภคสามารถรับฟใงซ้ําได เพราะอยากเก็บรายละเอียดจึงฟใงอีกครั้ง แตจํานวน
การฟใงซ้ําก็ไมใชบอย ๆ อยางนอยก็เป็นเดือนถึงจะกลับมาฟใงซ้ํานั้นเอง  

นาสนใจท่ีวาความชอบตาง ๆ จากประเด็นของการดูยอนหลังหรือดูซ้ําของผูบริโภค จะมี
ขอมูลจากการสัมภาษณแท่ีเป็นจุดรวมของเรื่องราวท่ีรับชมใกลเคียงกัน เชน ชอบฟใงผีญี่ปุุนประเภท  
ซีรีสแ หลาย ๆ ตอน หรือเรื่องยาว โดยความยาวประมาณเกือบ 30 นาทีขึ้นไป เรื่องราวเหลานี้จะไดรับ
ความนิยมอยางมากในการรับชม นอกจากนี้เรื่องยาวตาง ๆ นี้มักจะมีส่ิงท่ีเรียกวาหลักฐานหรือรูป
ประกอบของเรื่องราวนั้นอีก ซึ่งสําคัญมากสําหรับประเด็นนี้ท่ีทําใหผูบริโภคสามารถกลับไปดูยอนหลัง 
ซึ่งเป็นการยืนยันวาผูบริโภคชอบมาตรฐานเรื่องผีญี่ปุุนแนวนี้ท่ีผูผลิตคัดเลือกมา เรื่องราวเหลานี้จึงมี
เยอะและผูชมช่ืนชอบเป็นอยางมาก ประกอบกับทีมงานมีการจัดทําการรวมเรื่องราวเหลานี้ตัดแยก
ออกมาเป็นตอน ๆ เพื่อสรางชองทางรายไดเขาบริษัทในมากขึ้นกวาเดิมหลายเทาตัว ซึ่งจากภาพรวม
ท้ังหมดก็จะทําใหเราเห็นวาระบบอุตสาหกรรม ไดเขามาจัดการในเรื่องของวัฒนธรรมซึ่งก็คือผี โดยมี
การวางแผนอยางรัดกุม และหลายขั้นตอนกอนจะนําผีมาถายทอดหรือนําเสนอออกมาได ซึ่งผีญี่ปุุน
เองก็ผานกระบวนการเหลานั้นออกมา และถูกนําเสนอจนในท่ีสุดก็มีเม็ดเงินหรือกําไรตอบแทนกลับ
เขามาจึงไมตางจากสินคาทางวัฒนธรรมนั้นเอง 

เนื่องจากในประเด็นของอุตสาหกรรมวัฒนธรรมมีขอจํากัดในเรื่องของการศึกษาท่ีเนนย้ําใน
เรื่องของผูผลิตหรือกลุมนายทุน และจํากัดกรอบผูบริโภคจนเกินไป  ซึ่งทําใหขาดในมุมมองของการ
วิเคราะหแผูบริโภค ผูศึกษาจึงจําเป็นอยางยิ่งท่ีจะตองนําเอาเรื่องของชุมชนเสมือนมาชวยเพื่ อเพิ่ม
มุมมองของชุมชนเสมือนในปใจจุบันอีกดวย เนื่องจากรูปแบบการบริโภคส่ือบันเทิงยังมีความ
เปล่ียนแปลงไปดวย นั่นคือการนําเสนอในรูปแบบถายทอดสดหรือท่ีเรียกกันวา Streaming การ
ถายทอดสดนั้นเป็นรูปแบบการรับชมท่ีพึ่งจะมานิยมและแพรหลายกันมาไมกี่ปีนี่เอง ส่ิงสําคัญท่ีผู
ศึกษามองเห็นคือระบบสนับสนุนตาง ๆ ระหวางการรับชมการถายทอดสดตาง ๆ ไมวาจะเป็นในเรื่อง
ของการสนับสนุนทีมงานโดยตรง การแชทพูดคุย ท้ังในสวนของทีมงานเอง และผูชมกันเอง 
นอกจากนี้ในระบบการทําโพลตาง ๆ ในการตอบคําถามแบบเรียลไทมแไดอีกดวย ซึ่งส่ิงเหลานี้ ผูศึกษา
จึงมองวาพื้นท่ีอินเทอรแเน็ตในการรับชมถายทอดสดเปรียบเสมือนการรวมกลุมชนิดหนึ่งในพื้นท่ี
ออนไลนแ ในสวนนี้ผูศึกษาจึงมองเห็นถึงประเด็นการรวมกลุมของผูชมรายการคืนพุธมุดผาหมผาน
แพลตฟอรแม Twitch โดยใชแนวคิดชุมชนเสมือน (The Virtual Community) ของ Howard 
Rheingold และ Nancy K. Baym ท่ีอธิบายถึงกลุมคนซึ่งรวมตัวกันในพื้นท่ีอินเทอรแเน็ต กลุมท่ีเกิด
จากคนหลาย ๆ คนมารวมตัวกันมีปฏิสัมพันธแซึ่งกันและกัน มีการรวมกันแสดงความคิดเห็นและ
แลกเปล่ียนขอมูลตามความสนใจ โดยมีเทคโนโลยีเป็นส่ือกลางท่ีชวยในการติดตอและสนับสนุน 
นอกจากนี้ยังมีเรื่องของกฎเกณฑแในกลุมนั้น ๆ ดวย โดยผูศึกษาไดนําเอาลักษณะของชุมชนเสมือน
ของท้ัง 2 คนมาประยุกตแใชจึงเป็นลักษณะชุมชนเสมือนดังตอไปนี้  
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ลักษณะชุมชนเสมือนของ Howard Rheingold โดยผูศึกษาเลือกใช 1.ไมผูกติดกับลักษณะ
ทางกายภาพสามารถล่ืนไหลเปล่ียนแปลงไดตามความสนใจของผูคนในชุมชนมีอิสระในการแสดง
ความคิดเห็นไดเต็มท่ี 2. เป็นพื้นท่ีไมกอใหเกิดอคติทางกายภาพ 3.สามารถเป็นสมาชิกไดหลายชุมชน 
4. สมาชิกมีความรูสึกรวมในความเป็นชุมชนแมจะไมเคยเห็นหนากันก็ตาม ของ Nancy K. Baym อีก 
4 ประเด็น 1.รูปแบบของการแสดงออก (from of expression)  2. อัตลักษณแ (identity) 3. 
ความสัมพันธแ (relationship) 4..กฎเกณฑแ (norms) โดยในแนวคิดท้ังสองนี้ผูศึกษาไดทําการศึกษา
ท้ังหมด แตประเด็น อัตลักษณแ (identity) จะเป็นการนําเสนอในเรื่องของจุดรวมของกลุมผูชม โดย
ไมใชอัตลักษณแแบบเขมขน เนื่องจากทางกลุมท่ีศึกษานั้นไมใชกลุมคนเฉพาะอยางในกรณีของแฟน
คลับ ทําใหเรื่องของอัตลักษณแนั้นจะนําเสนอจุดรวมแตเพียงเทานี้ 

ซึ่งพฤติกรรมการรวมกลุมของผูชมรายการคืนพุธมุดผาหมเกิดจากจุดรวมการชอบเรื่องผีและ
ทีมงาน rubsarb ซึ่งการรวมกลุมกันกอใหเกิดกิจกรรม และการปฏิสัมพันธแระหวางสมาชิกตามความ
สนใจ Rheingold และ Baym มีการอธิบายถึงลักษณะชุมชนเสมือนท่ีไปในทิศทางเดียวกันคือการมี
อิสระในการแสดงความคิดเห็น ซึ่งเป็นลักษณะแรกของชุมชนเสมือน นาสนใจท่ีวาผูชมหรือผูบริโภค
รายการคืนพุธมุดผาหมมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นผานชองแชทระหวางการรับชม ท้ังแชรแในเรื่องท่ี
ตัวเองเคยเจอผี บางคนก็แสดงอารมณแความรูสึกมาในแชทเชนกลัว หรือบางคนก็สรางอารมณแขันดวย
มุขตลกเป็นประโยคเหมือนกับการพูดคุย นาสนใจท่ีวาถึงแมจะมีความอิสระท่ีทุกคนท่ีเขามารับชม
รายการคืนพุธมุดผาหมขอแคเราเป็นสมาชิกหรือสรางตัวตนในแพลตฟอรแม Twitch เราก็สามารถ
แสดงความคิดเห็นในชองแชทได  

ผูผลิตหรือก็คือทีมงานเองก็สามารถมีอํานาจในการต้ังกฎเกณฑแ และลงโทษผูชมท่ีเขามา
แสดงความเห็นหรือไมปฏิบัติตามกฎเกณฑแของชุมชนนั้น ๆ นาสนใจท่ีวาในชองแชทของรายการคืน
พุธมุดผาหมไมมีการเขียนกฎเกณฑแท่ีเป็นลายลักษณแอักษรอยางชัดเจน แตจากขอมูลสัมภาษณแ
สามารถสรุปได 3 ขอ คือแชทอยางสุภาพ ไมสแปมแชททุกกรณี และหามมีการสงลิงกแผานทางแชท
เป็นอันขาดจนกวาจะไดรับอนุญาตจากทีมงาน หากใครทําผิดจะมีมาตรการ 2 กรณี ในแนวทางแรก
ทางตัวทีมงานท่ีควบคุมแชทจะทําการเตือนผูท่ีทําความผิดท้ังในแชทและในไลฟสตีมดวย ในกรณีท่ีไม
เป็นผลจะทําการตัดสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นทันที และจะสามารถดูไดแคอยางเดียว  ซึ่งส่ิงเหลานี้
ไมใชกฎเกณฑแลายลักษณแอักษร จึงเปรียบเสมือนจารีตหรือมารยาทเสียมากกวา ซึ่งทางผูชมนั้นจะรู
กันอยูแลว นาสนใจท่ีวาตัวของแชทไลฟแมจะมีความอิสระท่ีทุกคนมีสิทธิในการใชพื้นท่ีนี้แสดงออก
ระหวางการดู แตก็ถูกจํากัดเอาไวดวยกฎมารยาท ซึ่งเอาไวปูองกันการเปิดปใญหาภายในกลุม การ
เกิดขึ้นของ Norm หรือกฎเกณฑแในพื้นท่ีชุมชนเสมือนนั้น ชวยเสริมย้ําและบงช้ีวาชุมชนเสมือนเองก็มี
กฎเกณฑแไมแตกตางสังคมในพื้นท่ีความเป็นจริง 
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 กลุมยังชวยใหผูชมมีความรูสึกรวมในการเป็นสมาชิก ซึ่งเราจะเห็นไดจากในเรื่องของ
พฤติกรรมในการแชทจากบทท่ี 4 ซึ่งจะมีการปฏิสัมพันธแกัน ในกรณีนี้จะเป็นเรื่องของการท่ีทีมงาน
สรางกิจกรรมใหผูชมไดเลนในระหวางการรับชมท้ังในเรื่องของ คําถามทายใจ ท่ีเราสามารถตอบ
คําถามในขณะนั้นไดและจะขึ้นคําตอบมาเป็นเปอรแเซ็นตแใหเราไดเห็นวาสมาชิกหรือผูชมคนอื่น ๆ ตอบ
อะไรบางมาใหรวมสนุกกัน นอกจากนี้จากบทสัมภาษณแยังทําใหเห็นวากลุมตัวอยางมีความชอบ
รวมกันเป็นในเรื่องของการชอบเรื่องผีนั้นเอง ซึ่งสวนใหญแลวเคยติดตามรายการผีมาโดยตลอด การท่ี
มีความชอบท่ีใกลเคียงกันนั้นเป็นสวนสําคัญอยางมากท่ีทําให ผูชมรูสึกและรับรูไดวากลุมคนดูมี
ความชอบท่ีใกลเคียงประกอบกับการแชทและกิจกรรมท่ีทางทีมงานหรือผูผลิตท่ีมีระหวางการรับชม
การถายทอดสดดวยส่ิงนี้จึงเป็นส่ิงท่ีสนับสนุนใหคนรูสึกวาเป็นกลุมเดียวกันนั่นเอง  

ในเรื่องของอัตลักษณแ สําหรับผูชมรายการคืนพุธมุดผาหมนั้น ส่ิงท่ียืนยันไดเลยก็คือการท่ีทุก
คนชอบและสนใจเรื่องผี ความชอบเรื่องเลาผี เป็นจุดรวมท่ีเห็นไดชัดมากท่ีสุดของกลุมนี้ นาสนใจท่ีวา
แมบางคนจะไมเคยดูรายการผีอื่น ๆ หรือดูมาเยอะแคไหน แตการท่ีกลุมผูชมชอบเรื่องผีส่ิงนี้เป็นจุด
รวมเล็ก ๆ แตสําคัญท่ีทําใหเป็นอัตลักษณแ หรือจุดรวมของกลุมได ซึ่งส่ิงนี้ปรากฏใหเห็นจากการแสดง
ความคิดเห็นในชองแชท ท้ังการโดเนทเมื่อชอบเรื่องผีเรื่องใดมาก ๆ ก็จะใหเงิน หรือการตบมุขแสดง
ความคิดเห็นความรูสึกท่ีมีตอเรื่องผีตาง ๆ ระหวางการดูไลฟสด ส่ิงนี้คืออัตลักษณแท่ีเกิดจากความชอบ
ผีนั่นเอง อีกประเด็นคือเรื่องภาษารวม ท่ีเป็นการแสดงอัตลักษณแของกลุมกันระหวางการส่ือสาร
นั้นเอง โดยจะทําใหเห็นวาผูชมคนนี้ดูรายการคืนพุธมานานหรือติดตามมากนอยแคไหนแลว เชน มีรูป
ครับ แปะ เรื่องก็ประมาณนี้ เป็นตน ภาษาเหลานี้ชวยใหกลุมคนดูสามารถใชเป็นสัญลักษณแในการ
รับรูรวมกันได นอกจากนี้แสดงออกใหเห็นถึงวามีการติดตามมานาน รูจักกับทีมงานและรายการดี
เยี่ยมและติดตามมาในระดับหนึ่งแลว ซึ่งผูชมใหม  ๆ จะคอย ๆ เรียนรูส่ิงนี้ไดเรื่อย ๆ และเขาใจ
ความหมาย ซึ่งเป็นการสรางใหเห็นถึงภาษาท่ีใชส่ือสารรวมของกลุมคนดูคืนพุธไดเป็นอยางดี 
องคแประกอบเหลานี้ชวยสรางความรูสึกรวมแมจะไมเคยเห็นหนาตานั่นเอง 

 การเป็นกลุมเดียวกันมีจุดมุงหมายเหมือนกัน ทําใหสมาชิกไมสนรูปลักษณแภายนอกของ
สมาชิก  แตสนเพียงจุดรวมท่ีเหมือนกันทําใหกลุมลดอคติทางกายภาพของสมาชิกในกลุม เนื่องจาก
พื้นท่ีเสมือนหรือแพลตฟอรแมท่ีใชคือ Twitch ซึ่งระหวางการสนทนาระหวางผูชมดวยกันเองก็ไมไดมี
การเห็นหนาตาของผูรวมสนทนาเลย นอกจากนี้ในสวนของการติดตาม ผูชมหรือผูบริโภคก็ไมได
ติดตามทีมงานหนากลองดวยรูปลักษณแกายภาพเชนเดียวกัน โดย  Rheingold มองวาตัวของชุมชน
เสมือนปลอดอคติทางกายภาพเนื่องจากสมาชิกประกอบไปดวยคนท่ีหลากหลาย หลายเพศ หลาย
อายุ การสนทนากันก็ผานดวยทางอักษรในทางอินเทอรแเน็ต ทําใหผูคนลดอคติในสวนนี้ไป ไมวาจะ
เพศไหนอายุเทาไรก็สามารถมารวมพูดคุยกันได การพูดคุยของผูชมคืนพุธมุดผาหมนั้น เป็นไปใน
ทิศทางท่ีใกลเคียงกันคือ การคุยในเรื่องท่ีช่ืนชอบเชน ชอบในเรื่องบันเทิง เรื่องผี จึงไมมีเวลาท่ีจะไป
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สนใจลักษณะทางกายภาพของสมาชิกคนอื่น ๆ ในชวงกอนเริ่มรายการจะเป็นชวงท่ีแชทยังไมเร็วมาก
ก็จะมีการคุยกันระหวางสมาชิกดวยกันเอง และเป็นบอเกิดความสัมพันธแใหม ๆ ในพื้นท่ีกายภาพไดดี
อีก ในกรณีของผูศึกษานั้นศึกษาการรวมกลุมของคนระหวางการดูไลฟสตีม ทําใหส่ิงท่ีถูกแสดงออกมา
ชัดเจนท่ีสุดคือเรื่องของภาษาท่ีใชรวมกันเพื่อแสดงความเป็นกลุมตามท่ีไดกลาวมาเทานั้นเอง  

 สุดทายคือเรื่องของความสัมพันธแ (relationship) ของ Nancy K. Baym พูดถึงการมี
ปฏิสัมพันธแ กันในกลุมชุมชนเสมือนอาจมีการพัฒนาความสัมพันธแไปสูการนัดพบกันบนพื้นท่ีกายภาพ
และ กลายเป็นเพื่อนกันในชีวิตจริง เดิมทีชุมชนเสมือนเป็นกลุมท่ีรวบรวมบุคคลท่ีมีจุดรวมเหมือนกัน 
ไดเขามาพูดคุย โตตอบหรือมีปฏิสัมพันธแ ซึ่งเป็นการส่ือสารท่ีเกิดจากอินเทอรแเน็ต แตสมาชิกในกลุม  
เจอบุคคลท่ีมีความสนใจหรือประสบการณแ ความชอบคลาย ๆ กัน  ทําใหเกิดความสัมพันธแในโลก
เสมือนได โดยผูศึกษามองวาคูความสัมพันธแในรูปแบบแรกคือ ผูผลิตกับผูชม ส่ิงนี้นาสนใจในเรื่องของ
ความสอดคลองระหวางอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและชุมชนเสมือนมาก เพราะขอมูลท่ีไดมาสําหรับกลุม
คนดูคืนพุธมุดผาหมใหเป็นเสียงเดียวกันวาวิธีการเขาหาผูผลิตไดดีท่ีสุดคือการโดเนท การโดเนทนั้นจี
มีปใจจัยสําคัญท่ีเรียกวาเงินเขามาเกี่ยวของ ซึ่งก็คือรายไดจากทางผูผลิตนั่นเอง ดังนั้นเราจะเห็นไดวา
ความสัมพันธแในรูปแบบนี้ หลัก ๆ แลวจะขับเคล่ือนและพัฒนาความสัมพันธแดวยวิธีการโดเนทเป็น
สวนใหญ ผูผลิตไดกําไรที่ตองการ ผูบริโภคก็มีปฏิสัมพันธแกับทีมงานตามท่ีตนปรารถนา ส่ิงนี้จึงทําให
เห็นวาระบบชุมชนท่ีต้ังเอาไวแลวนั้นถูกกํากับดวยนายทุนอีกในการท่ีแสวงหากําไรเพิ่มจาก
อุตสาหกรรมวัฒนธรรมบนชุมชนส่ือออนไลนแแหงนี้  ส่ิงนี้เป็นการยืนยันวาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมกับ
ชุมชนเสมือนในกรณีนี้เกี่ยวของกัน 

นอกจากนี้ยังมีความสัมพันธแอีกรูปแบบคือระหวางผูชมกันเอง ซึ่งตัวอยางท่ีจะนํามาอธิบาย
คือกรณีของคุณตัน ท่ีทําใหเราเห็นวา คุณตันเป็นคนท่ีใชพื้นท่ีการแชทเยอะมาก ประกอบกับการท่ี
เป็นผูติดตามต้ังแตคืนแรก ๆ ทําใหมีคนท่ีรูจักในชองแชทเยอะประกอบกับมีการสรางความสัมพันธแ
กับคนในแชทเป็นอยางมาก ซึ่งหนึ่งในตัวอยางนั้นคือ คนท่ีใชช่ืออวตารวาศิลา ท่ีเป็นผูติดตามด้ังเดิม
เชนกัน เนื่องจากเห็นช่ือในแชทกันบอย ๆ เปรียบเสมือนกับการเห็นหนาตาในกลุมหรือชุมชนเรื่อยมา 
จึงมีการปฎิสัมพันธแกัน ซึ่งขอมูลหรือบทสนทนาก็ไมไดจํากัดเพียงแคเรื่องของผีญี่ปุุนหรือเรื่องเลาจาก
ทางรายการเทานั้นแตยังรวมถึง การทักทายในเรื่องของสวนตัวเชนสุขภาพ การรับประทานอาหาร 
กิจวัตรประจําวันอีกดวย ซึ่งส่ิงนี้เป็นบทสนทนาท่ีเป็นมากกวาคนแปลกหนา จึงเป็นความสัมพันธแ
เปรียบเสมือนเพื่อนท่ีรูจักแตไมเคยพบเห็นหนาตาหรือตัวจริงเพียงเทานั้นเอง ซึ่งในกรณีนี้เองก็อาจทํา
ใหเกิดการพัฒนา ความสัมพันธแตอไปสูชีวิตจริงได จาการสัมภาษณแ มีผูชมรายการคืนพุธมุดผาหม มี
อยู 1 คน ท่ีไดเพื่อนจากการดูรายการคืนพุธมุดผาหมและมีปฏิสัมพันธแกันในพื้นท่ีแชท ส่ิงสําคัญคือ
การคุย นาสนใจท่ีวาการสนทนาสําหรับการสรางความสัมพันธแในกรณีของชุมชนเสมือนนี้จะเริ่มจาก
การคุยในส่ิงท่ีเหมือนกันกอนซึ่งก็คือเรื่องผีญี่ปุุนหรือเรื่องตาง ๆ ท่ีทางรายการเคยเลาและแลกเปล่ียน
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ขอมูลความชอบกัน จนในท่ีสุดก็เริ่มพัฒนาท่ีไมไดคุยกันเฉพาะในเรื่องของผีแตเพียงอยางเดียว 
ความสัมพันธแท่ีถูกพัฒนาขึ้นทําใหบทสนทนาจะมีความครอบคลุมยิ่งขึ้น เชนมีการพูดคุยถึงเรื่อง
สวนตัว และมีการถามถึงสารทุกขแสุขดิบตาง ๆ นา ๆ ทําใหบทสนทนาไมไดมีเพียงแคเรื่องผีแตเขาใกล
ความเป็นสวนตัวมากยิ่งขึ้น ซึ่งทางผูสัมภาษณแซึ่งก็คือคุณนิคก็ไมไดมีความรูสึกถูกรุกลํ้าแตอยางใด ส่ิง
นี้หมายความวาความสัมพันธแในโลกเสมือนสงผลกระทบมาถึงความเป็นจริงไดนั้นเอง  

จุดพลิกผันท่ีทําใหกรณีนี้สามารถท่ีจะเพิ่มและขยายของเขตความสัมพันธแและเกิดผลกระทบ
ตอโลกหรือพื้นท่ีความเป็นจริงไดคือ ความรูจักและคุนเคยจากการพูดคุยในชองแชท ซึ่งเป็นบอเกิด
และพัฒนาไปกับงานมีตต้ิง ซึ่งการท่ีเคยคุยกันกอนในพื้นท่ีชุมขนเสมือนจึงเปรียบเสมือนวามีทุนใน
เรื่องของความสัมพันธแหรือการรูจักในระดับหนึ่งอยูแลว เมื่อมีการมีตต้ิงหรือก็คือการนัดพบในพื้นท่ี
จริง ความสัมพันธแที่เกิดข้ึนในโลกเสมือนสามารถนํามาใชเพื่อตอใหเกิดความสัมพันธแท่ีเขมขนขึ้นมาได
เป็นอยางมาก จนทําใหเกิดการเจอกันในพื้นท่ีชีวิตจริงและในปใจจุบันการพบกันในโลกเสมือนจนทําให
กลายเป็นเพื่อนในโลกจริงก็ยังคงดําเนินตอไป และพัฒนาเรื่อยมามีท้ังในเรื่องของกิจกรรมท่ีทํารวมกัน
ในโ,กจริงมากยิ่งขึ้น ท้ังในเรื่องของการนัดกินขาว การเท่ียว หรือแมกระท้ังการไปเลนเกมในโลก
เสมือนตาง ๆ ท่ีมากกวานี้เขาไปอีก ส่ิงนี้จึงเป็นส่ิงท่ีแสดงวาตัวของพื้นท่ีในการไลฟสตีมนั้นมีความเป็น
ชุมชนเสมือนอยู หากแตไมเขมขนขนาดท่ีแสดงอัตลักษณแรวมไดอยางชัดเจน แตส่ิงท่ีช้ีชัดคือ พื้นท่ีนี้
เองไมใชแคการดูหรือฟใงเรื่องผีอยางเดียว แตเป็นพื้นท่ีในการพัฒนาความสัมพันธแในอนาคตกับผูคนได
เหมือนกัน 

 ดังนั้นในงานศึกษาเรื่อง กระบวนการกลายเป็นสินคาของผีญี่ปุุน และการใชพื้นท่ีชุมชน
เสมือนในการบริโภค กรณีศึกษา : รายการคืนพุธมุดผาหม ไดแสดงใหเห็นถึงพัฒนาการท้ังในสวนของ
การผลิตสินคาทางวัฒนธรรมท่ีมีการนําเสนอผีผานส่ือตาง ๆ ตลอดจนมาในกรณีศึกษาท่ีทําใหเขาใจ
ถึงการนําเรื่องผีมาเลานั้นมีกระบวนการท่ีซับซอนกวาไปหาเรื่องผี จะตองมีการประชุม แบบแผน การ
สรุปงานท่ีทําใหเกิดรูปแบบและมาตรฐานเพื่อสรางสินคาและหารายไดใหไดเสมอ ในสวนของพื้นท่ี
อินเทอรแเน็ตในการไลฟสตีมเองก็สําคัญท่ีทําใหเราเห็นถึงประเด็นในเรื่องของการผลิตจํานวนมากและ
การผลิตซ้ําไปในตัว นอกจากนี้พื้นท่ีในการถายทอดสดเองทางฝใ่งของผูบริโภคไมไดใชเพื่อรับชม
เพียงแตอยางเดียว แตยังเป็นเหมือนพื้นท่ีในการรวมกลุมแลวมารับชมเรื่องผี พรอมท้ังแสดงความ
คิดเห็นผานชองแชท แตจะมีการกํากับดูแลของทีมงานในเรื่องของกฎมารยาท การดําเนินของรายการ
ยิ่งผานไปนานเขายิ่งทําใหผูชมเกิดความรูสึกรวม และแสดงออกบางอยางรวมกันเชน การใชภาษา  
ตาง ๆ ในชองแชทท่ีจะเขาใจกันเองระหวางกลุมคนดู ทีมงานเองก็พยายามคงตัวชุมชนนี้เอาไวดวย
การสรางกิจกรรมระหวางการถายทอดสดตลอดใหผูชมไดมีสวนรวมดวยกันทําใหชุมชนเสมือนรูปแบบ
นี้ยังคงอยูรวมกับรายการเสมอ และส่ิงสุดทายและสําคัญอยางมากกับมุมมองท่ีผูบริโภคสามารถกาว
ขามและใชพื้นท่ีเสมือนนี้ในการตอบสนองตัวเองเกินความคาดการของผูผลิต มีกรณีในเรื่องของการ
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เพิ่มความสัมพันธแจากโลกออนไลนแสูพื้นท่ีจริงซึ่งก็สามารถทําไดถาผูชมนั้นตองการทําจริง  ๆ ในการ
พัฒนาความสัมพันธแกับสมาชิกคนนั้น ๆ จนเป็นเพื่อนท่ีไมไดผูกติดกับแคความชอบรายการคืนพุธมุด
ผาหมแตเพียงอยางเดียว พื้นท่ีนี้จึงทําหนาท่ีเป็นเหมือนส่ือกลางในการรวมคนและเปิดโอกาสสราง
ความสัมพันธแไดนั่นเอง 
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สรุป 

 ผลจากการศึกษาเรื่อง“กระบวนการกลายเป็นสินคาของผีญี่ปุุน และการใชพื้นท่ีชุมชน
เสมือนในการบริโภค กรณีศึกษา : รายการคืนพุธมุดผาหม”ในครั้งนี้สรุปไดวาพัฒนาการในการ
นําเสนอของผีในส่ือตาง ๆ นั้นมีมาโดยตลอด ไมวาจะเป็น หนังสือ วิทยุ โทรทัศนแ และภาพยนตรแ 
ตลอดมาจนถึงอินเทอรแเน็ต ทําใหเราเห็นถึงกระบวนการกลายเป็นสินคาวัฒนธรรมของผีท่ีถูกผลิตผาน
กระบวนการอุตสาหกรรม อยางเป็นมาตรฐาน และดึงดูดผูคนผานคุณภาพของสินคาหรือเนื้อหานั้น ๆ 
จนเกิดความนิยม ประกอบกับตัวของพื้นท่ีอินเทอรแเน็ตสงผลใหการผลิตในรูปแบบอุตสาหกรรม
วัฒนธรรมนั้นงายข้ึนเป็นอยางมาก พื้นท่ีอินเทอรแเน็ตสอดคลองกับความเป็นอุตสาหกรรมวัฒนธรรม
อุตสาหกรรมในเรื่องของชองทางในการดูท่ีอํานวยความสะดวกใหผูบริโภคเขาถึงสินคาซึ่งก็คือผีญี่ปุุน
นั้นไดงายข้ึนกวาเดิมกวาแตกอนเป็นอยางมาก นอกจากนี้ยังมีรูปแบบการถายทอดสดท่ีผูชมสามารถ
มาดูและแสดงความคิดเห็นในเวลานั้นได จึงกลายเป็นพฤติกรรมการรวมกลุมบนพื้นท่ีออนไลนแไปใน
ท่ีสุด 

 สําหรับพฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นมีผลมาจากความช่ืนชอบท่ีมีตอเนื้อหา และทีมงาน ซึ่งส่ิงเหลานี้
เกิดจากการนําเสนอผานรายการคืนพุธมุดผาหมท้ังส้ิน เพราะเนื้อหาท่ีนําเสนอออกมาคือเรื่องผีญี่ปุุน 
นอกจากผีท่ีกลายเป็นสินคาแลว ในรายการยังขายความบันเทิงนอกจากผีคือเรื่องของความสนุกท่ีทาง
ทีมงานหนากลองไดสรางขึ้นไมวาจะเป็นคําถามทายใจ ท่ีใหทางผูชมหรือแมแตทีมงานเองไดมารวม
เลนดวยกัน การสรางบรรยากาศหลังจากการเลาเรื่องท่ีทางทีมงานจะอานโดเนทเพื่อแสดง
ความสําคัญใหเห็นวาเขาใหความสําคัญกับผูบริโภค การเปิดรับเรื่องเลาของทางบานเองก็ดี ส่ิงเหลานี้
คือระบบท่ีทางผูผลิตหรือกลุมนายทุนเตรียมเอาไวใหในการใหความบันเทิงกับผูบริโภคแทบท้ังส้ิน 

 แตถึงอยางนั้นผูบริโภคก็ไมไดมาเพื่อท่ีจะบริโภคเรื่องผีเพียงอยางเดียวเทานั้น โดยสามารถ
สะทอนผานพฤติกรรมการติดตาม และการโดเนท ซึ่งพฤติกรรมการรวมกลุมในพื้นท่ีแหงนี้แสดงออก
โดยการแสดงความคิดเห็นสามารถมีปฏิสัมพันธแและพูดคุยตอบโตกันได นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมใหกับ
กลุมคนดูระหวางการรับชมสดในเวลานั้นเพื่อเพิ่มความเป็นกลุมผูชมใหมีกิจกรรมทําใหกลุมเหนียว
แนนขึ้น นอกจากนี้ยังมีในเรื่องภาษาท่ีบงบอกถึงพฤติกรรมรวมของกลุมผูชมนี้ และสุดทายพื้นท่ีแหงนี้
สามารถเปิดโอกาสใหกับตัวของกลุมผูชมเอง พัฒนาความสัมพันธแไปในระดับท่ีเขมขนขึ้นดวยการนัด
ทํากิจกรรมในพื้นท่ีจริง และเป็นเพื่อนกันไดในอนาคต ซึ่งส่ิงเหลานี้คือความสัมพันธแท่ีพัฒนาขึ้นมาโดย
ไมไดอยูแคชุมชนเสมือนหรือพื้นท่ีออนไลนแนั่นเอง 
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