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บทสรุปผู้บริหาร 

รายการศึกษาวิจัยเพื่อประเมินคุณภาพเนือ้หารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ใน

ครัง้นี ้ใชร้ะเบียบวิธีวิจยัทัง้เชิงคณุภาพและเชิงปรมิาณ โดยมีขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั ดงันี ้

1. การทบทวนเอกสารที่เก่ียวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและผลกระทบของการน าเสนอข่าวที่มี                   

การน าเสนอเนือ้หา เก่ียวกบัเรื่องความเชื่อทางไสยศาสตรใ์นสงัคมไทย 

2. การทบทวนเอกสารข้อกฎหมายรวมถึงระบบและกลไกในการก ากับดูแลเนื ้อหารายการที่มี            

การน าเสนอเก่ียวกับเรื่องความเชื่อทางไสยศาสตรข์องประเทศไทย ศึกษากฎหมายในประเทศไทย นโยบาย

และแนวทางของสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติและ กสทช. รวมทั้งงานวิจัยที่เก่ียวข้อง โดยเปรียบเทียบกับ

ต่างประเทศเป็นกรณีศกึษา 

3. การส ารวจและประเมินคณุภาพเนือ้หารายการท่ีมีการน าเสนอเนือ้หาเก่ียวกบัเรื่องความเชื่อทาง 

ไสยศาสตร์ของโทรทัศน์ภาคพื ้นดินในระบบดิจิทัล  ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื ้อหารายการและการส ารวจ                      

ความคิดเห็นประชาชน 

4. การจัดประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพืน้ดินระบบดิจิทัล 

ประเภทบริการธุรกิจ ผูป้ระกอบกิจการโทรทัศนภ์าคพืน้ดินระบบดิจิทัล ประเภทบริการสาธารณะ ผูไ้ด้รับ

ผลกระทบ เช่น เครือข่ายผูบ้รโิภค กลุม่เฝา้ระวงัสื่อ ภาคพลเมือง นกัวิชาการและผูท้รงคณุวฒุิที่เก่ียวขอ้ง 

ผลการศึกษา 

การทบทวนสถานการณ ์ผลกระทบ กฎระเบียบเกี่ยวกับการน าเสนอเร่ืองราวความเชื่อ  
ไสยศาสตรใ์นส่ือ 

สงัคมไทยมีลกัษณะเป็นสงัคมพหวุฒันธรรม มีความหลากหลายในเรื่องความเชื่อไดแ้ก่ ความเชื่อเรื่อง

ผี ความเชื่อที่เก่ียวกบัศาสนาพราหมณ ์และความเชื่อที่เก่ียวกบัพระพทุธศาสนา แมว้ิถีชีวิตของผูค้นในปัจจุบนั

ไดม้ีการน าแนวคิดวิทยาศาสตรม์าสรา้งสรรคเ์ครื่องมือเทคโนโลยีต่างๆ แต่ในทางปฏิบติัก็ยงัคงน าหลกัความ

เชื่อทางไสยศาสตรม์าผสมผสาน ยิ่งเทคโนโลยีเจรญิมากขึน้เท่าใดก็จะถกูน ามาเป็น “ช่องทาง” เพื่อ “ผลิตซ า้” 

ความเชื่อมากเท่านัน้ สื่อในยุคดิจิทลัที่มีลกัษณะเขา้ถึงและแพรก่ระจายไดง้่ายหลายช่องทาง มิไดม้ีไวเ้พื่อความ

บนัเทิงหรือสง่ข่าวสารความรูเ้ท่านัน้ แต่ยงัมีบทบาทในการผลิตซ า้และสืบทอดวฒันธรรมเรื่องราวเก่ียวกบัความ

เชื่อไสยศาสตร ์โดยมีลกัษณะที่ดงึดดูใหผู้ค้นรูส้กึ สนใจใครรู่ ้ดว้ยลกัษณะที่เหนือธรรมชาติมีเงื่อนง า  
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น่าสงสยั แต่ก็สอดรบักบัความเชื่อที่ฝังรากลกึในสงัคมไทย สื่อมวลชนมกัหยิบเนือ้หาดงักลา่วมาน าเสนอซ า้แลว้

ซ า้เล่า กลายเป็นการผลิตซ า้ความเชื่อเรื่องโชคลางหรือไสยศาสตร ์เสริมย า้ใหค้วามเชื่อนัน้กลายเป็นส่วนหนึ่ง

ของวฒันธรรมไทย แมค้วามเชื่อไสยศาสตรเ์ป็นสว่นหนึ่งของวิถีชีวิตของประชาชน อีกดา้นหนึ่งยงัเป็น 

ความรุนแรง ในนามของ การเลน่พนนัเสี่ยงโชค การหลอกลวง และการฉกฉวยผลประโยชนจ์ากการสรา้งสินคา้

และบรกิาร สื่อตอ้งหาจุดสมดลุในการน าเสนอใหค้วามหลากหลายทางวฒันธรรมเหล่านีด้  ารงอยู่ได ้ไปพรอ้มๆ

กบัการท าหนา้ที่เป็นกระจก ตะเกียง และสนุขัเฝา้ยามใหแ้ก่สงัคม 

การก าหนดกฎระเบียบเก่ียวกบัการน าเสนอเรื่องราวความเชื่อที่เก่ียวขอ้งกบัไสยศาสตรแ์ละเรื่องเหนือ

ธรรมชาติในสื่อของประเทศต่างๆที่ไดศ้ึกษา มีความเคร่งครดัที่แตกต่างกนัไป ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากเรื่องราว

เหลา่นีถ้กูมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของประชาชน และในแง่ของสื่อเอง ก็คือเรื่องราวที่อยู่ความสนใจของ

ผูช้ม ท าใหส้ามารถสรา้งเรตติง้ใหก้บัสื่อนัน้ไดอ้ย่างดี การหา้มหรือบงัคบัไม่ใหม้ีการท าเสนออย่างเขม้ขน้จึงท า

ไดย้าก จากการศึกษาพบว่า อินเดีย สิงคโปรแ์ละจีน มีการก าหนดขอ้ระเบียบที่เคร่งครดัและเป็นรูปธรรมเมื่อ

เปรียบเทียบกับฟิลิปปินสแ์ละเคนยา ที่มีการก าหนดมาตรการควบคุมอย่างกวา้งๆ หรือเพียงขอใหม้ีความ

ระมดัระวงัในการน าเสนอมากกว่าที่จะมีการออกกฎระเบียบที่เคร่งครดัและชัดเจนเพื่อด าเนินการ อย่างไรก็ดี 

ทุกประเทศต่างๆ มีความเหมือนกันในการที่ใหค้วามส าคัญกับกลุ่มผูช้มที่เป็น “เด็กหรือเยาวชน” โดยใหส้ื่อมี

ความระมดัระวงัเป็นอย่างยิ่งในการน าเสนอเรื่องราวเก่ียวกบัไสยศาสตรห์รือเรื่องลีล้บั เพื่อปอ้งกันการเขา้ใจผิด

หรือก่อใหเ้กิดความงมงามของผูช้มกลุม่นี ้นอกจากนี ้บทบาทของหน่วยงานรฐั องคก์รสื่อ และภาคประชาชนก็

มีความส าคัญในการควบคุมและช่วยกันเฝ้าระวังสื่อในการน าเสนอเรื่องราวเหล่านี ้ เพื่อให้เป็นไปตาม

กฎระเบียบที่ก าหนดขึน้ อีกดว้ย  

การส ารวจความคิดเหน็ประชาชน 

การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จ านวน 5,000 ตวัอย่าง เก่ียวกบัการน าเสนอเนือ้หา

ข่าว การน าเสนอรายการทางโทรทัศน์ ตลอดจนผลกระทบที่เกิดจากการน าเสนอรายการทางโทรทัศน์

ภาคพืน้ดินในระบบดิจิทัลที่มีการน าเสนอเนือ้หาเก่ียวกับเรื่องความเชื่อทางไสยศาสตร ์พบว่ากลุ่มตัวอย่างมี

ความคิดเห็นเก่ียวกับประเด็นต่างๆของการน าเสนอเนือ้หาข่าว และรายการทางโทรทัศนภ์าคพืน้ดินในระบบ

ดิจิทลัที่มีการน าเสนอเก่ียวกบัเรื่องความเชื่อทางไสยศาสตร ์โดยภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ยว่ามี 

ความเหมาะสม ในส่วนของผลกระทบต่อประชาชนที่เกิดจากการน าเสนอรายการทางโทรทัศนภ์าคพืน้ดินใน

ระบบดิจิทลัที่มีการน าเสนอเนือ้หาเก่ียวกบัเรื่องความเชื่อทางไสยศาสตรโ์ดยภาพรวมอยู่ในระดบัไม่แน่ใจ  
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เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นในประเด็นต่างๆของกลุ่มตัวอย่างพบว่ากลุ่มตวัอย่างที่มีเพศแตกต่างกนัมีความ

คิดเห็นที่ไม่แตกต่างกัน แต่กลบัพบว่ากลุ่มตวัอย่างที่มีอายุต่างกันจะมีความคิดเห็นในประเด็นต่างๆแตกต่าง

กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยสว่นใหญ่พบว่ากลุม่อายุ9-24 ปี (GEN Z) จะเป็นกลุม่ที่มี 

ความคิดเห็นแตกต่างจากกลุม่อายุอ่ืนๆ 

 

การวิเคราะหเ์นือ้หารายการ 

การวิเคราะหเ์นือ้หารายการข่าวและรายการทั่วไปที่น าเสนอเรื่องราวเก่ียวกบัความเชื่อและไสยศาสตร ์ 

พบว่ามีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อส่งเสริมธุรกิจการไดม้าซึ่งตวัเลข ‘หวย’ และเสนอขายสินคา้บริการดา้นความเชื่อ 

ผ่านการน าเสนอเนือ้หาประเภทต่างๆ ไดแ้ก่ การตีความตัวเลขเพื่อเสี่ยงโชค สิ่งศกัดิ์สิทธิ์ท่ีสรา้งใหเ้คารพบูชา 

พิธีกรรมตามความเชื่อของกลุ่มคน ผีสางวิญญาณเรื่องลีล้บัสยองขวญั พืชผิดปกติ สตัวผ์ิดปกติ เครื่องรางของ

ขลงั และการท านายพยากรณ ์การน าเสนอเนือ้หาดงักล่าวนีเ้ป็นไปเพื่อการสรา้งความบนัเทิง ต่ืนเตน้ระทึกใจ

ผ่านวิธีการเล่าเรื่องที่เกิดขึน้ทัง้ในรายการข่าวและรายการทั่วไป โดยมีความพยายามในการสรา้งความรูเ้ท่าทัน

ในปรากฏการณท์ี่เกิดขึน้ผ่านการน าเสนอเนือ้หาผลกระทบจากความเชื่อและไสยศาสตรท์ี่มีอยู่นอ้ยนิด  

เมื่อเทียบกบัปรมิาณเนือ้หาเก่ียวกบัความเชื่อและไสยศาสตรท์ัง้หมด 

 
ความคิดเห็นของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพืน้ดินระบบดิจิทัล ประเภทบริการธุรกิจ ผู้

ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล ประเภทบริการสาธารณะ ผู้ได้รับผลกระทบ เช่น 
เครือข่ายผู้บริโภค กลุ่มเฝ้าระวังส่ือ ภาคพลเมือง นักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒ ิ

บทสรุปของการศึกษาผ่านการใชก้ระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus group) ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง ได้

ขอ้สรุป 4 ประเด็นคือ หน่ึง นิยามไสยศาสตรแ์ละผลกระทบของรายการเชิงไสยศาสตรม์ีลกัษณะ  

 ‘เหรียญสองดา้น’ กลา่วคือมีทัง้ผลกระทบเชิงลบ เช่น  การสรา้งความเชื่องมงาย     การลดทอนทกัษะ 

การคิดวิเคราะหข์องประชาชน และผลกระทบเชิงบวกคือการเป็นแหลง่รวบรวมความรูแ้ละอตัลกัษณข์องชุมชน 

สินคา้ซอฟทพ์าวเวอรท์ี่เก่ียวขอ้งกบัความเชื่อ สอง ระบบเรตติง้สง่ผลกระทบต่อแนวทางการน าเสนอเนือ้หาเชิง

ไสยศาสตร ์เนื่องจากองคก์รสื่อมกัตอบสนองความตอ้งการของผูร้บัสารโดยการน าเสนอเนือ้หาเชิงไสยศาสตร์

จ านวนมากและบ่อยเกินความจ าเป็นเพื่อแลกกบัเรตติง้อนัหมายถึงเม็ดเงินโฆษณาและสปอนเซอรต่์อไป  

 แนวทางแกไ้ขคือการรณรงคใ์หผู้ส้นับสนุนภาคธุรกิจลดการใหค้วามส าคัญกับระบบเรตติง้เชิงปริมาณ และ

เพิ่มความส าคัญแก่ระบบเรตติง้เชิงคุณภาพมากยิ่งขึน้ สาม แนวทางการน าเสนอรายการเชิงไสยศาสตรข์อง
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องคก์รสื่อ ไดแ้ก่ การลดความรวดเร็วในการน าเสนอข่าว การเพิ่มความรอบดา้นและความน่าเชื่อถือของเนือ้หา

ข่าว การจัดใหม้ีผูเ้ชี่ยวชาญในสาขาที่เก่ียวขอ้งตรวจทานเนือ้หาอย่างละเอียดก่อนออกอากาศ ฯลฯ และสี่ 

บทบาทอนัเหมาะสมของการก ากบัดูแลการน าเสนอเนือ้หาเชิงไสยศาสตรข์องหน่วยงานรฐัตอ้งแบ่งมาตรการ

ก ากับดูแลออกเป็นสองแนวทางคือ มาตรการก ากับดูแลเชิงก ากับคือ การสรา้งกรอบแนวทางการน าเสนอ

เนือ้หาของสื่อแต่ละประเภท และมาตรการก ากับดูแลเชิงส่งเสริม คือการส่งเสริมใหส้ื่อมวลชนรายงานข่าวใน

วิถีทางที่ถกูตอ้ง ขณะเดียวกนัก็สง่เสรมิใหป้ระชาชนมีความรูเ้ท่าทนัสื่อมากยิ่งขึน้ 

 

แนวทางการเสนอเนือ้หาเกี่ยวกับเร่ืองความเชื่อทางไสยศาสตร ์

หลกัการจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อดา้นการน าเสนอเนือ้หาความเชื่อและไสยศาสตร ์และแนวปฏิบติัของ

สื่อมวลชนในรายการประเภท non- fiction อยู่ภายใต้หลักการบรรจบกันทั้งการเคารพความแตกต่าง

หลากหลายทางวฒันธรรมและการท าหนา้ที่ของสื่อมวลชน แนวทางการเสนอเนือ้หาเก่ียวกบัเรื่องความเชื่อทาง

ไสยศาสตรใ์นรายงานครัง้นีจ้ึงควรอยู่ภายใตก้รอบจริยธรรม 6 ดา้น ดงันี ้

1. หลักความถูกต้อง  

สื่อมวลชนควรยึดหลกัการน าเสนอความถูกตอ้งเก่ียวกบัการน าเสนอประเด็นความเชื่อและไสยศาสตร ์

การน าเสนอข้อมูลอย่างครบถ้วน รอบด้าน ไม่บิดเบือน ไม่แต่งเติม และไม่ผลิตซ า้มายาคติที่สรา้งอคติที่

คลาดเคลื่อนต่อประเด็นความเชื่อและไสยศาสตร์ เนือ้หาข่าวสารต้องสามารถแยกแยะใหผู้ ้รบัสารเห็นว่า 

ขอ้เท็จจริงในเนือ้หาความเชื่อและไสยศาสตรก์ับการแฝงมายาคติที่ไม่จริงนัน้เป็นอย่างไร การน าเสนอแง่มุม

การพิสูจนค์วามเชื่อและไสยศาสตรด์ว้ยศาสตรด์า้นอ่ืน เช่น วิทยาศาสตร ์ศาสนา สงัคมศาสตร ์สงัคมวิทยา

และมานุษยวิทยา เป็นตน้ เป็นการสรา้งทางเลือกใหผู้ร้บัสารมีวิจารณญาณในการตัดสินใจต่อความถูกตอ้ง

ของขอ้เท็จจรงิ 

แนวปฏิบติัส าหรบัสื่อมวลชน 

1.1 การน าเสนอเนือ้หาที่เก่ียวขอ้งกับความเชื่อและไสยศาสตร ์ตอ้งมีการเสาะแสวงหาขอ้มูลอย่าง

ครบถว้นรอบดา้น 

1.2 การน าเสนอเนือ้หาที่เก่ียวขอ้งกบัความเชื่อและไสยศาสตรต์อ้งไม่เติมแต่เนือ้หาที่คลาดเคลื่อนไป

จากขอ้เท็จจริงของเหตุการณ์ หรือเบี่ยงเบนจากขอ้เท็จจริงที่ผูช้มตอ้งรูไ้ปเป็นเนือ้หาความเชื่อ                

ไสยศาสตร์แทน เช่นกรณีการเบี่ยงประเด็นข่าวอาชญากรรมให้กลายเป็นเรื่องไสยศาสตร์                        
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และการใบห้วย ในบางกรณีอาจท าใหเ้ป็นอุปสรรคต่อการการสืบสวนขอ้เท็จจริงของเจา้หนา้ที่ที่

เก่ียวขอ้ง  

1.3 การน าเสนอเนือ้หาที่เก่ียวขอ้งกบัความเชื่อและไสยศาสตร ์ตอ้งสามารถช่วยใหผู้ช้มแยกขอ้เท็จจริง

ออกจากมายาคติต่าง ๆ ที่ประกอบเขา้มาในเหตกุารณ ์

1.4  การน าเสนอเนือ้หาที่เก่ียวขอ้งกับความเชื่อและไสยศาสตร ์ควรใชข้อ้มูลจากสหวิทยาการ เช่น 

วิทยาศาสตร ์ศาสนา สงัคมศาสตร ์สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา เป็นตน้ มาเป็นเครื่องมือหรือ

แง่มมุในการพิสจูนค์วามเชื่อ 

1.5 การน าเสนอเนื ้อหาที่เ ก่ียวข้องกับความเชื่อและไสยศาสตร ์ควรให้ผู ้เชี่ยวชาญจากศาสตร์                 

แขนงต่าง ๆ รว่มตรวจสอบเนือ้หาก่อนการน าเสนอ 

1.6 สื่อมวลชนต้องระมัดระวังการน าเสนอเนื ้อหาที่เก่ียวข้องกับความเชื่อและไสยศาสตรภ์ายใต้

องคป์ระกอบข่าวความมีเงื่อนง า และความแปลกประหลาด ส่วนใหญ่เป็นเนือ้หาการตีความ

ตัวเลขเพื่อเสี่ยงโชค และเรื่องผีสาง วิญญาณ เรื่องลีล้ับ สยองขวัญ พืชและสัตว์ที่มีลักษณะ

ผิดปกติ สื่อมวลชนควรเปิดพืน้ที่ใหม้ีการพิสจูนข์อ้เท็จจรงิโดยใชค้วามรูห้ลายศาสตรเ์ขา้ช่วย 

1.7 สื่อมวลชนต้องใช้ความระมัดระวังในการจ าลองภาพเหตุการณ์ทางความเชื่อและไสยศาสตร์                    

ใหเ้ห็นเสมือนจรงิเป็นรูปธรรม อาจเป็นการสรา้งการบิดเบือนขอ้เท็จจรงิในรูปแบบหนึ่ง โดยเฉพาะ 

การจ าลองภาพจากความฝัน ค าท านาย ค าบอกเลา่ เป็นตน้ 

2.หลักภววิสัย  

การรายงานขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัเรื่องความเชื่อและไสยศาสตร ์โดยสื่อมวลชนตอ้งเป็นกลาง ปราศจาก

อคติ ไม่ว่าจะเป็นอคติจากความรกั ความเกลียดชัง ความกลวั หรือความไม่รู ้ตลอดจนการไม่ปล่อยใหค้วาม

คิดเห็นหรือความรูส้ึกส่วนตัวเขา้แทรกแซงในการรายงานขอ้เท็จจริงเก่ียวกับเรื่องความเชื่อและไสยศาสตร์

สื่อมวลชนตอ้งไม่ตัดสิน ไม่ต าหนิ ไม่ตีตรา ไม่ประเมินคุณค่าบุคคลและเหตุการณ์ที่เก่ี ยวกับความเชื่อและ                 

ไสยศาสตร ์

 แนวปฏิบติัส าหรบัสื่อมวลชน 

 2.1 สื่อมวลชนควรระมดัระวงัไม่ใหก้ารรายงานข่าวความเชื่อและไสยศาสตรม์ีองคป์ระกอบข่าวที่เน้น

ดา้นการเรา้อารมณ ์ก่อใหเ้กิดอารมณร์่วม เช่นความเห็นอกเห็นใจ ดีใจ เสียใจ รกั เกลียด โกรธ กลวั ต่ืนเตน้ 
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ขบขัน เพราะอาจแฝงไว้ด้วยอคติได้โดยง่าย การน าเสนอเนื ้อหาภายใต้องค์ประกอบข่าวในด้านอ่ืนเป็น

ทางเลือกที่น าเนือ้หาความเชื่อและไสยศาสตรเ์ขา้ใกลค้วามเป็นกลางมากขึน้ 

 2.2 สื่อมวลชนตอ้งระมดัระวงัในการกลา่วการเชิญชวนผูช้มรายการท ากิจกรรมที่เก่ียวขอ้งกบัความเชื่อ

และไสยศาสตร ์เช่น การบอกใบต้วัเลขเพื่อเสี่ยงทาย การเชิญชวนใหร้่วมท าบุญ การเชิญชวนใหร้่วมสวดออ้น

วอน การเชิญชวนให้ซื ้อสินค้า การเชิญชวนถือเป็นการให้ความคิดเห็นในรูปแบบหนึ่งที่ เข้าแทรกแซง                         

การรายงานขอ้เท็จจรงิเก่ียวกบัความเชื่อและไสยศาสตร ์

3.หลักสิทธิมนุษยชน  

ในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนของสื่อมวลชนควรตระหนักและเคารพในคุณค่าของผูท้ี่ตกเป็นข่าวใน

ฐานะท่ีเป็นมนุษยซ์ึ่งมีศักดิ์ศรี ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกับความเชื่อและไสยศาสตรน์ัน้ มีแนวโนม้ท่ีสื่อมวลชน        

มักน ามาผูกโยงกับประเด็นข่าวอ่ืน เช่น ข่าวอาชญากรรม ข่าวสังคม ข่าวการศึกษา เป็นต้น ซึ่งมีบุคคล                       

ที่ เ ก่ียวข้องและควรได้รับการคุ้มครองในแง่สิทธิความเป็นส่วนตัวที่จะไม่ถูกรบกวนในการด าเนินชีวิต                       

การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวที่เชื่อมโยงกับตัวเลขต่าง ๆ ถือเป็นการละเมิดสิทธิของบุคคล และการรายงาน                       

ในรูปแบบของการเร้าอารมณ์ของประเด็นความเชื่ อและไสยศาสตร์ถือเป็นการซ ้า เ ติมผู้เสียหาย                                

จากโศกนาฏกรรม ถือเป็นรูปแบบของการละเมิดศกัดิ์ศรีความเป็นมนุษย ์ไม่ควรน าเสนอภาพขอ้มลูส่วนบุคคล

ที่เชื่อมโยงกบัตวัเลขและการเสี่ยงโชคเพื่อแสวงหาประโยชนใ์นทางเศรษฐกิจ 

แนวปฏิบติัส าหรบัสื่อมวลชน 

3.1 สื่อมวลชนต้องไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่จะน าไปสู่การเชื่อมโยงตัวเลขต่าง  ๆ เช่น ป้าย                 

ทะเบียนรถ วนัเดือนปีที่เก่ียวขอ้งกบับคุคลในข่าว เลขที่บา้น 

3.2 สื่อมวลชนตอ้งไม่น าเสนอเนือ้หารายการโดยแสดงอารมณ์ในลักษณะของการเรา้ความสนใจ                 

ต่อเหตกุารณค์วามเชื่อและไสยศาสตร ์เพราะอาจกระทบต่อความรูส้ึกของผูต้กเป็นข่าวและบุคคลที่เก่ียวขอ้ง 

ในกรณีนีถื้อเป็นการซ า้เติมผูเ้สียหาย 

4.หลักความหลากหลาย  

สื่อมวลชนควรยอมรบัในความแตกต่างของการด ารงอยู่ซึ่งความหลากหลายทางวฒันธรรมในสงัคม 

ไม่ควรตดัสินวฒันธรรมหนึ่งดว้ยอีกวฒันธรรมหนึ่ง หรือดว้ยจากความเป็นสงัคมกระแสหลกั เพราะวฒันธรรม

ย่อมมีความหลากหลายและต่างมีเหตุผลโดยตัวเอง ในพื ้นที่สื่อมวลชนหากมีการเปิดพื ้นที่ยอมรับ                        
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ความแตกต่างหลากหลายเกิดขึ ้น ก็จะยิ่งท าให้สื่อมวลชนสามารถเข้าใกล้ความจริง ความยุติธรรม                          

และสามารถสรา้งองคค์วามรูอ้ย่างมีวิจารณญาณสูส่งัคม 

แนวปฏิบติัส าหรบัสื่อมวลชน 

4.1 สื่อมวลชนจะตอ้งเป็นพหุนิยม คือ สะทอ้นความเห็นที่แตกต่าง  โดยเฉพาะความแตกต่างในทาง

วัฒนธรรมความเชื่อและไสยศาสตร ์เพราะถือเป็นรากเหงา้และองคค์วามรูข้องสงัคม การน าเสนอในแง่มุม

ความแตกต่างเหล่านีเ้ป็นการแสดงให้เห็นถึงการไม่ละทิง้ความเชื่อทางวัฒนธรรมในฐานะที่ท าหน้าที่จัด

ระเบียบทางสงัคม การท าหนา้ที่เป็นที่พึ่งทางจิตใจและจิตวิญญาณใหก้ับประชาชน บทบาทในทางเศรษฐกิจ

ของความเชื่อและไสยศาสตร ์ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตเหล่านี ้จะสะท้อนให้เห็นถึง                          

การอยู่รว่มกนัไดข้องสงัคม และเป็นการเปิดพืน้ที่สนัติในสงัคมผ่านการเคารพความแตกต่างโดยสื่อ 

5.หลักความสมดุลเป็นธรรม 

 สื่อมวลชนควรค านึงถึงความสมดุลของมิติพื ้นที่และมิติเวลาในการรายงานเนื ้อหา ผู้ร ับสาร                     

ควรมีทางเลือกที่สมดุลในการเข้าถึงเนือ้หาด้านต่าง ๆในรายการโทรทัศน์ หากปรากฏว่าเนือ้หาเก่ียวกับ                      

ความเชื่อและไสยศาสตรป์รากฏอยู่ทัง้การรายงานเป็นข่าวหลกัและเป็นประเด็นรองในรายงานอ่ืน สื่อมวลชน

ควรตอ้งพิจารณาความสมดลุในแง่มิติเวลาและมิติพืน้ที่ในการน าเสนอเพื่อมิใหเ้ป็นการเบียดขบัเนือ้หาดา้นอ่ืน

ที่ผูร้บัสารควรไดรู้ ้นอกจากนีใ้นดา้นความเป็นธรรม ถือว่าการใหค้วามเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่ไดร้บัผลกระทบ  

ในข่าวความเชื่อและไสยศาสตร ์เป็นการเปิดโอกาสใหผู้ท้ี่เก่ียวขอ้งในเหตกุารณไ์ดม้ีโอกาสที่จะพดูดว้ยเช่นกนั  

แนวปฏิบติัส าหรบัสื่อมวลชน 

5.1  สื่อมวลชนควรก าหนดสดัส่วนการน าเสนอเนือ้หาดา้นความเชื่อและไสยศาสตรใ์หม้ีความสมดุล 

ต้องไม่ให้พื ้นที่และเวลาของการน าเสนอเนื ้อหาความเชื่อและไสยศาสตร์มีปริมาณที่มากจนเนื ้อหา                  

ขาดความสมดลุจนผูช้มไม่มีโอกาสเขา้ถึงเนือ้หาสาระประเภทอ่ืน ควรใชค้วามระมดัระวงัในการก าหนดสดัส่วน

ของเวลาและพื ้นที่ที่ปรากฏในรายการข่าวที่น าเสนอความเชื่ อและไสยศาสตร์เ ป็นประเด็นหลัก                           

และข่าวที่น าเสนอความเชื่อและไสยศาสตรเ์ป็นประเด็นรอง 

5.2 สื่อมวลชนควรให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่ไดร้ับผลกระทบในข่าวความเชื่อและไสยศาสตร ์               

เป็นการเปิดโอกาสใหผู้ท้ี่เก่ียวขอ้งในเหตกุารณไ์ดม้ีโอกาสที่จะพดู 
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6.หลักความรับผิดชอบ  

การท าหนา้ที่ของสื่อมวลชนควรค านึงถึงผลกระทบต่อสงัคมเป็นส าคัญ ไม่สื่อสารหรือผลิตซ า้เนือ้หา

ความเชื่อ และพฤติกรรม ที่ไม่สรา้งสรรคแ์ละไม่เป็นประโยชนต่์อสงัคม  ในประเด็นความเชื่อและไสยศาสตร ์

สื่อมวลชนควรแสดงความรบัผิดชอบโดยการรายงานขอ้มูลเก่ียวกับผลกระทบจากความเชื่อและไสยศาสตร ์   

เช่น การน าไปสูก่ารพนนัเสี่ยงโชค การถกูหลอกลวงโดยมิจฉาชีพ การตกเป็นเหยื่อของสินคา้และบรกิารที่ไม่เป็น

ธรรมซึ่งฉกฉวยประโยชนจ์ากความเชื่อและความศรทัธาของประชาชน การขยายข่าวความเชื่อและไสยศาสตร์

ใหม้ากไปกว่ามีมมุมองเชิงวฒันธรรม แต่สามารถเชื่อมโยงมิติเชิงสงัคม เศรษฐกิจ การเมือง เพื่อใหส้งัคมตอ้ง

ร่วมกันรับผิดชอบและหาทางออกของปัญหาจากผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากความเชื่อและไสยศาสตร์                 

มิใช่ปลอ่ยใหเ้ป็นเพียงการใชว้ิจารณญาณของผูช้มแต่เพียงฝ่ายเดียว  

แนวปฏิบติัส าหรบัสื่อมวลชน 

6.1 ในการรายงานเหตุการณ์ที่ เก่ียวข้องกับภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ อุบัติภัย อาชญากรรมต่าง  ๆ 

สื่อมวลชนไม่ควรใหค้วามส าคญักบัเรื่องความเชื่อและไสยศาสตรข์องเหตกุารณม์ากไปกว่าการใหค้วามส าคญั

ต่อการรายงานเชิงปอ้งกนั ภยัธรรมชาติ อบุติัเหต ุอบุติัภยั หรืออาชญากรรมต่าง ๆ  

6.2 สื่อมวลชนต้องให้ความส าคัญต่อการรายงานข้อมูลเก่ียวกับผลกระทบจากความเชื่อและ                      

ไสยศาสตร ์เช่น การน าไปสู่การพนันเสี่ยงโชค การถูกหลอกลวงโดยมิจฉาชีพ การตกเป็นเหยื่อของสินคา้                   

และบรกิารท่ีไม่เป็นธรรมซึ่งฉกฉวยประโยชนจ์ากความเชื่อและความศรทัธาของประชาชน 

6.3 สื่อมวลชนควรขยายข่าวความเชื่อและไสยศาสตรใ์หม้ากไปกว่ามีมมุมองเชิงวฒันธรรม แต่สามารถ

เชื่อมโยงมิติเชิงสงัคม เศรษฐกิจ การเมือง  เพื่อใหส้งัคมตอ้งร่วมกนัรบัผิดชอบและหาทางออกของปัญหาจาก

ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากความเชื่อและไสยศาสตร ์มิใช่ปล่อยให้เป็นเพียงการใชว้ิจารณญาณของผูช้ม                   

แต่เพียงฝ่ายเดียว 

6.4 การเพิ่มพื ้นที่รายงานเชิงวิเคราะห์เก่ียวกับความเชื่อและไสยศาสตรถื์อเป็นการติดตั้งการใช้

วิจารณญาณในการรบัชมใหแ้ก่ผูช้ม เป็นความรบัผิดชอบต่อสังคมของสื่อมวลชนที่ไม่ผลักภาระใหก้ับผูช้ม                 

ในการใชว้ิจารณญาณ 

6.5 การมีข้อความแนะน าให้ใช้วิจารณญาณในการรับชม ถือว่าเป็นข้อความที่มีความจ าเป็น 

สื่อมวลชนควรใหค้วามส าคญัในการขึน้ขอ้ความ “โปรดใชว้ิจารณญาณในการรบัชม” ส าหรบัเนือ้หาที่เก่ียวขอ้ง



ฌ 
 

 
 

กบัความเชื่อและไสยศาสตรท์ัง้ที่น าเสนอโดยตรง รวมทัง้เนือ้หาที่น าเสนอเป็นองคป์ระกอบรองและเนือ้หาที่แฝง

การน าเสนอเนือ้หาความเชื่อและไสยศาสตรโ์ดยออ้มดว้ย  

6.6 สื่อมวลชนต้องไม่ใชพ้ืน้ที่ของรายการข่าวและรายการที่เก่ียวข้องกับความเชื่อและไสยศาสตร์              

มุ่งน าเสนอเนือ้หาเพื่อการส่งเสริมธุรกิจเป็นหลัก โดยเป็นธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกับกลไกการได้มาซึ่งตัวเลข หวย                  

และเสนอขายสินคา้บรกิารความเชื่อ ทัง้ในรูปแบบทางตรงและทางออ้ม  

 

ข้อเสนอด้านการพัฒนาการวัดเรตติง้เชิงคุณภาพให้เป็นวัฒนธรรมหลักในอุตสาหกรรมส่ือไทย 

การพฒันาระบบเรตติง้เชิงคณุภาพเป็นความจ าเป็นของสงัคมไทย เพื่อสรา้งจดุสมดลุของการประเมิน

คณุภาพรายการโทรทศัน ์ไม่ใหถู้กก าหนดหรือชีน้  าโดยการวัดเรตติง้เชิงปริมาณ การพฒันาระบบการประเมิน

เชิงคุณภาพเพื่อใหป้ระชาคมออนไลนส์ามารถเป็นผูก้  าหนดคุณภาพรายการโทรทัศนไ์ดด้ว้ยตัวเองมากกว่า               

จะเป็นการก าหนด โดยกลุ่มรฐั ทุน หรือแมแ้ต่จากนักวิชาการ เสียงสะทอ้นของประชาชนควรเป็นผูก้  าหนด

คณุภาพเนือ้หารายการดว้ยตวัของประชาชนเอง 

การวดัเรตติง้เชิงคณุภาพจะเผยใหเ้ห็นความหลากหลายจากภายนอกของสื่อ เขา้มาสูก่ารเฝา้ระวงัของ
สื่อเอง เช่น การมีขอ้บงัคบัควบคมุตวัเอง หรือการเฝ้าระวงัโดยอ านาจทางกฎหมายและการเมือง เพื่อใหม้ั่นใจ
ว่าสื่อไดท้ าหนา้ที่อย่างเหมาะสมในมิติการน าเสนอความเชื่อและไสยศาสตร ์การวัดเรตติง้เชิงคุณภาพโดย
ประชาชนเป็นเคร่ืองมือกระตุน้บทบาทพลเมืองในระบบสื่อและเครื่องมือนีอ้นญุาตใหพ้ลเมืองใชส้ิทธิของตัวเอง
ในการสื่อสาร การเฝ้าระวังเปรียบเสมือนอ านาจที่ 5 ซึ่งท าหน้าที่ถอดถอนอ านาจของกลุ่มสื่อผ่านกิจกรรม
เคลื่อนไหวทางสงัคม โดยพลเมืองซึ่งใชก้ารสื่อสารเป็นเครื่องมือและการเมืองแบบประชาธิปไตยจะเป็นพืน้ฐาน
ส าคญัส าหรบัการเคลื่อนไหวลกัษณะนี ้
 

ข้อเสนอเชิงนโยบายโดยท่ัวไปต่อการก ากับดูแลส่ือ 

 การก ากบัดแูลสื่อในฐานะที่เป็น “กระบวนการ” จากแนวคิดส านักเศรษฐศาสตรก์ารเมืองว่าดว้ยเรื่อง

สื่อไม่เคยมองสื่อเป็นเพียงผลผลิต (product) หากแต่มีกระบวนการ (process) ที่เคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่ง ดงันัน้

หากตอ้งการก ากับดูแลสื่อจะตอ้งมุ่งสนใจตัง้แต่ การวางระบบการก ากับดูแลไปจนถึง กระบวนการรายงาน  

สู่สังคมหลังเสร็จสิน้การพิจารณา ทั้งนี ้“กระบวนการ” ถูกก าหนดจากความสัมพันธ์และอ านาจของกลุ่ม  
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ที่เก่ียวขอ้ง เช่น กสทช. สมาคมวิชาชีพสื่อ องคก์รสื่อ ผูป้ฏิบติังานสื่อ นายทุน/สปอนเซอร ์เครือข่ายผูบ้ริโภค 

และผูช้ม ดงันี ้

1. การจดัตัง้ระบบการควบคมุกนัเองควรเป็นสากล เป็นที่ยอมรบัของนกัวิชาชีพ เป็นการท างานร่วมกัน
ของสื่อมวลชนและองคก์รวิชาชีพ  สื่อมวลชนไม่สามารถโดดเด่ียวโดยปราศจากการไดร้บัความร่วมมือในการ
ก ากบัควบคมุกนัเอง 

2. การจดัตัง้กองทุนที่มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนในการด าเนินงานดว้ยความร่วมมือจากหลาย
หน่วยงาน โดยกองทนุมีหนา้ที่ทัง้สง่เสรมิการท างานเพื่อสนบัสนนุการรายงานความเชื่อและไสยศาสตรใ์นฐานะ
ที่เป็นความหลากหลายทางวัฒนธรรม ขณะเดียวกันกองทุนมีหน้าที่ใหก้ารสนับสนุนการท างานเพื่อป้องกัน
ไม่ใหก้ารรายงานความเชื่อและไสยศาสตรส์รา้งผลกระทบต่อสงัคม 

3. การก าหนดจรรยาบรรณทางวิชาชีพซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล จัดท าคู่มือแนวทางการ
ปฏิบติังาน (Guidance Notes) ใหก้บัสมาชิกประกอบการด าเนินงานในประเด็นความเชื่อและไสยศาสตร ์ 

4. การด าเนินงานเก่ียวกบัขอ้รอ้งเรียนดา้นความเชื่อและไสยศาสตรต์อ้งมีความเที่ยงตรง ฉับไว และมี
ประสิทธิภาพซึ่งจะช่วยสรา้งความน่าเชื่อถือใหก้บัองคก์รได ้ 

5. การจดัตัง้คณะกรรมการพิจารณาขอ้รอ้งเรียนควรมีความเป็นกลางและปลอดจากการแทรกแซงของ
รฐัและองคก์รอ่ืน ๆ การท างานตอ้งโปรง่ใส รวดเรว็และตรวจสอบได ้ 

6. การก าหนดมาตรฐานการก ากบัการน าเสนอเนือ้หาเชิงไสยศาสตรค์วรมีความชดัเจนแต่ไม่ควรเป็น
กฎหมายเนื่องจากประเด็นไสยศาสตรม์ีความละเอียดอ่อนและและสุม่เสี่ยงจะท าใหเ้กิดการควบคมุรายการเกิน
ความจ าเป็น มาตรการอาจเป็นการออกใบเตือนไปยังสื่อที่สุ่มเสี่ยงกระท าความผิด หากไม่เชื่อฟังก็ยกระดับ
ความรุนแรงของโทษขึน้ไปมีการด าเนินงานกับผูฝ่้าฝืนอย่างมีประสิทธิภาพ  กรณีที่การก ากับดูแลกันเอง ไม่มี
ประสิทธิภาพ หรือพบการน าเสนอเนือ้หาที่ส่งผลกระทบต่อมาตรฐานงานข่าว/รายการ นิเวศสื่อ และสังคม 
กสทช.มีอ านาจหนา้ที่ตอ้งด าเนินตามมาตรการจากเบาไปหนกั  

7. ควรมีการติดตามตรวจสอบการก ากบัดแูลสื่ออย่างเป็นระบบ อาจเป็นการตรวจสอบตามประเภทสื่อ
หรือตรวจสอบตามประเด็นปัญหาดา้นความเชื่อและไสยศาสตร ์

8. การมีช่องทางการรบัเรื่องรอ้งเรียนที่เขา้ถึงไดง้่าย หลากหลายช่องทาง และเป็นที่รบัรูใ้นวงกวา้งของ
ผูช้ม 

9. การสรา้งความตระหนกัในการรูเ้ท่าทนัสื่อความเชื่อและไสยศาสตรใ์หแ้ก่ผู ้ชมเป็นการศึกษาเรียนรู้
ตลอดชีวิตของพลเมือง (Lifelong Learning) ใหส้ามารถเขา้ถึงขอ้มลูไดอ้ย่างมีวิจารณญาณ ผูช้มควรตระหนกั
รูว้่าสามารถสง่ขอ้รอ้งเรียนไปยงัช่องทางใด  
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10. สรา้งการนิยามใหช้ัดเจนว่าขอบข่ายของเนือ้หาเชิงไสยศาสตรค์วรมีขอบเขตอย่างไร  เรื่องไสย
ศาสตร์เป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวของประชาชนและส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตชาวบ้าน ดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากที่
สื่อสารมวลชนจะไม่น าเสนอเรื่องที่เป็นที่สนใจของประชาชน นอกจากนัน้เนือ้หาทางไสยศาสตรบ์างครัง้ยงัมี
ส่วนที่ซ  า้ซอ้นกับความเชื่อและพิธีกรรมทางศาสนา ดังนั้น จึงควรสรา้งเส้นแบ่งระหว่างเนือ้หาไสยศาสตร  ์
ที่ก่อใหเ้กิดความเชื่องมงายและวฒันธรรมของสงัคม  

11. ใหค้วามส าคญักับกลุ่มผูช้มที่เป็น “เด็กหรือเยาวชน” โดยใหส้ื่อมีความระมัดระวงัเป็นอย่างยิ่งใน
การน าเสนอเรื่องราวเก่ียวกบัไสยศาสตรห์รือเรื่องลีล้บั เพื่อป้องกนัการเขา้ใจผิดหรือก่อใหเ้กิดความงมงายของ
ผูช้มกลุม่นี ้

12. การขึน้ข้อความว่า “เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม” ตลอดจน                         
การที่ผู ้ประกาศข่าวมักจะพูดแนะน าแก่ผู ้ชมก่อนการน าเสนอข่าวความเชื่อทางไสยศาสตร์ว่าให้ผู ้ชม                                   
“ใชว้ิจารณญาณในการรบัชม” จากผลการวิจัยพบว่าประเด็นนี ้เป็นประเด็นที่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้ะแนน
สงูสดุ ไดค้ะแนน 3.94 กบั 3.84 จากคะแนนเต็ม 5 ยงัอยู่ในระดบัที่เห็นดว้ยแต่ก็ไม่ไดส้งูมาก ย่อมแสดงใหเ้ห็น
ว่า ในมุมมองผูช้มเองก็ยัง มีความเห็นว่าทัง้การขึน้ขอ้ความ และการพูดแนะน าก่อนน าเสนอเนือ้หา ก็ยังไม่
นบัว่าเป็นการแสดงความรบัผิดชอบต่อผูช้ม/สงัคมที่มากพอ ซึ่งคะแนนเฉลี่ยควรจะไม่ต ่ากว่า 4.21  หน่วยงาน
ที่มีหนา้ที่ก ากบัดแูล รวมถึง สมาคมวิชาชีพ ตลอดจนนกัวิชาชีพเอง คงตอ้งรว่มกนัสรา้งมาตรการ หรือแนวทาง
ที่เขม้ขน้มากขึน้ กว่าแค่การขึน้ขอ้ความหรือการพูดแนะน าคงไม่เพียงพอ  เพราะ วิจารณญาณในการรบัชม 
ของแต่ละบคุคลก็ย่อมแตกต่างกนัไป 

13. ประเด็น การน าเสนอข่าวความเชื่อทางไสยศาสตรถื์อว่าเป็นสิ่งดึงดดูใจใหผู้ช้มติดตามชมรายการ
ข่าว ผลการวิจยัพบว่าประเด็นนีเ้ป็นที่ไดค้ะแนนเฉลี่ยต ่าที่สุด จึงเห็นไดว้่า ข่าวความเชื่อทางไสยศาสตร ์ไม่ใช่
ปัจจยัส าคญัที่จะดึงดูดใจใหผู้ช้มติดตามชมรายการข่าว อยากเสนอใหท้างช่อง หรือ รายการ ปรบัลดเนือ้หา/
สัดส่วน ประเด็นความเชื่อทางไสยศาสตรใ์หน้อ้ยลง ไม่ถึงกับไม่มีแต่คงตอ้งมีในปริมาณที่ไม่มากจนเกินไป 
เพราะจากผลการวิจยั ผูช้มก็ใหค้วามเห็นว่าการน าเสนอความเชื่อทางไสยศาสตรถื์อว่าเป็นเรื่องปกติที่อยู่คู่กบั
สังคมไทย  โดยอ้างอิงจากการผลการวิเคราะหร์ายการร่วมด้วยจะเห็นได้ว่าปริมาณเนือ้หาความเชื่อทาง  
ไสยศาสตร ์มีปรมิาณที่มากเกินไป จึงขอเสนอใหป้รบัสดัสว่นใหเ้หมาะสมยิ่งขึน้ 

14. เนือ้หาเชิงไสยศาสตรย์ังอาจต่อยอดไปสู่การผลิตผลงานเป็น Soft Power (อ านาจละมุน) ที่เป็น
แหล่งที่พึ่งทางใจ สอดแทรกพิธีกรรม การเรียนรูบ้ทเรียนชีวิตผ่านปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม                  
และร่องรอยวฒันธรรมประเพณีต่าง ๆ นอกจากนัน้ยงัสามารถสรา้งรายไดต่้อชุมชนทอ้งถิ่น ดึงดดูนกัท่องเที่ยว 
ผลกระทบต่อผูบ้รโิภคในเชิงลบ สื่ออาจท าใหเ้กิดความเชื่องมงาย ไม่ตื่นรูท้างปัญญา สินคา้ประเภทไสยศาสตร์
อาจท าใหผู้บ้รโิภคเกิดการตามรอยละคร รายการ ข่าว และสง่ผลกระทบต่อความนิยมวตัถขุองผูบ้รโิภค 
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15. การรบัฟังขอ้รอ้งเรียนจากประชาชนเพื่อมาพฒันาสรา้งเป็นกรอบขอ้ก าหนดการด าเนินรายการใน
อนาคต รวมทัง้จดัตัง้สภาประชาชนที่ช่วยกนัพิจารณาและเสนอนโยบายเพื่อการก ากบัดแูลสื่อที่น าเสนอเนือ้หา
ไสยศาสตรท์ี่ไม่เหมาะสม 

16. การมีมาตรการเชิงบวกที่สรา้งสรรคเ์พื่อเสริมก าลงัใจใหแ้ก่สื่อที่เป็นตน้แบบในการรายงานเนือ้หา
เรื่องความเชื่อและไสยศาสตร ์เช่น การมอบรางวัลเกียรติยศ การมีมาตรการลดอัตราค่าสมัปทานทีวีดิจิทัล  
เป็นตน้ 

17. การร่วมมือกับหน่วยงานกลางของภาครฐั เช่น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม (MDES) 
เพื่อก าหนดมาตรฐานการท างานรว่มกนั 

18. การจัดระบบให้มีการสื่อสารและรายงานผลการก ากับดูแลสื่อด้านความเชื่อและไสยศาสตร์ 
ต่อสงัคมหรือกลุม่องคก์รที่ขบัเคลื่อนทางสงัคมอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นวฒันธรรมการติดตามการท างานเฝ้า
ระวงัสื่ออย่างต่อเนื่องในสงัคมไทย 
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บทที ่1  
บทน า 

 

1.หลักการและเหตุผล 

“ในทุก ๆ 1 ชั่วโมงของรายการข่าวเชา้จะมีการนาํเสนอข่าวที่เกี่ยวกับความเชื่อทางไสยศาสตร์ 

ประมาณ 2.23 นาท”ี (Media Alert, 2564) 

เนือ้หาสื่อที่น าเสนอเรื่องราวความเชื่อ ไสยศาสตร์ต่าง ๆ ไดร้บัความนิยมอย่างสูงในสงัคมไทย 

รายงานอันดับภาพยนตร์ ๘  หนังผีไทย โคตรสยองท าเงินเยอะสุด  (หนังผีไทยโคตรสยองท าเงิน .

(2563).สืบคน้จากhttps://workpointtoday.com/๘- หนังผีไทย-โคตรสยองท าเงิน/) โดยสามอันดับแรก

ไดแ้ก่  พี่มากพระโขนง (รายได ้559.59 ลา้นบาท) นางนาก (รายได ้149.6 ลา้นบาท)  และ ลดัดาแลนด ์

(รายได้117 ล้านบาท)  การที่ภาพยนตร์เนื ้อหาลักษณะเช่นนี ้ท ารายได้สูง บางเรื่องมีการสร้างซ า้                         

หรือมีภาคต่อ บ่งชีถ้ึงความนิยมเรื่องท านองนีใ้นสงัคมไทย  ในเชิงจิตวิทยา เกลน วอลเ์ตอร ์(Glenn Walter) 

นักนิติจิตวิทยา อธิบายเหตุผลที่มนุษย์ชอบดูเรื่องชวนขนหัวลุกว่า เกิดจากการที่คนเราเกิดความรู้สึก                  

อยากกลัว ต่ืนเต้น ตกใจ ยิ่งถ้าบังคับตัวเองให้ดูจนจบก็เท่ากับว่าเราสามารถเอาชนะความกลัว                                  

ของตัวเองได้ ( เปิดบ้าน ThaiPBS.รู ้เท่าทันสื่อ : เมื่อข่าวผสมเรื่องไสยศาสตร์,(2564). สืบค้นจาก

https://program.thaipbs.or.th/watch/aurEbh) 

บ่อยครั้งเมื่อรายการความเชื่อ ไสยศาสตรข์ึน้หน้าจอว่า “เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้

วิจารณญาณในการรับชม” ดา้นหนึ่งเป็นวาทกรรมที่สรา้งความชอบธรรมใหเ้นือ้หารายการความเชื่อ  

ไสยศาสตร ์ยงัคงมีพืน้ที่ในสื่อ วิธีการขา้งตน้ถือเป็นกลยุทธข์องรายการข่าวในการปฏิเสธความรบัผิดชอบ

ต่อเรื่องราวที่น าเสนอ (Disclaimer) และผลกัภาระเป็นหนา้ที่ของผูช้มในการใชว้ิจารณาญาณในการรบัชม

เนือ้หาต่าง ๆ (Media Alert,2564) ปัญหาอยู่ที่ว่าเรื่อง ไสยศาสตร ์ความเชื่อ ไม่ไดป้รากฎแค่สื่อบันเทิง

เท่านัน้ แต่มักเขา้ไปผสมปนเปกับรายการประเภทขอ้เท็จจริง เช่น รายการข่าวและสารคดี  การน าเสนอ

ประเด็นอบุติัเหต ุอาชญากรรม คนหาย .ปะปนไปกบัขอ้เท็จจริงในข่าวและสารคดีอาจท าใหป้ระชาชนผูร้บั

สารเกิดความเขา้ใจผิดคิดว่าเป็นขอ้เท็จจริง ขณะที่แนวคิดเรื่องความเชื่อ ไสยศาสตรม์ีความห่างไกลจาก

ขอ้เท็จจรงิและแทบจะไม่สามารถบรรจบกนัไดเ้มื่อพิจารณาในเชิงผลกระทบและความรบัผิดชอบต่อสงัคม   
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ความหมายของ “ไสยศาสตร”์ ตามที่ระบุใน พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554                      

ระบุว่า ไสยศาสตร ์หมายถึง "วิชาทางไสย อันเป็นลัทธิเก่ียวกับเวทมนตรค์าถาที่เชื่อว่ามาจากศาสนา

พราหมณ์ โดยเฉพาะจากคัมภีรอ์ถรรพเวทที่มีพิธีเพื่อใหเ้กิดสิริมงคลป้องกันอันตรายต่อตนเอง หรือท า

อนัตรายต่อผูอ่ื้น" ขณะที่ความหมายของค าว่า “ความเชื่อ” เป็นความรูส้ึกที่ฝังลึกอยู่ในความคิดของมนุษย ์

ท่ีมีต่อสิ่งท่ีมีอิทธิฤทธิ์ มีอ  านาจเหนือธรรมชาติ มีผลต่อพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาในรูปแบบต่าง ๆ ความเชื่อ

จึงมีมาตัง้แต่มีเริ่มมีมนุษยชาติ แลว้ค่อย ๆ พัฒนามาเป็นระบบความเชื่อที่ชัดเจน เป็นเรื่องของอ านาจ

เหนือธรรมชาติ (Super Naturalism) ที่มีอยู่เหนือการควบคุมของมนุษยแ์ละยอมรบัในพลังอ านาจด้วย 

การเคารพบูชา ประกอบพิธีกรรม และประพฤติปฏิบัติตน ให้อยู่ในกรอบกติกาที่ เห็นว่าเหมาะสม                          

กบัความเชื่อนัน้ ความเชื่อส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่สืบต่อกันมาที่มาอาจจะเกิดจากบริบททางสงัคมในช่วง

นัน้ (Gosaet, S., 2010 ใน ลญัจกร นิลกาญจน,์2018) 

เรื่องความเชื่อ ไสยศาสตร ์ เมื่อพิจารณาตามหลักการคุณค่าข่าวตามแนวทางวารสารศาสตร ์  

ถูกจัดให้อยู่ ในองค์ประกอบของ ความแปลกประหลาด (Oddity) และเป็นสิ่ งซึ่ งปุถุชนสนใจ                          

(Human Interest)  แต่หลักการดังกล่าวถูกวิพากษ์อย่างมากในงานวิชาการยุคปัจจุบันว่าได้สร้าง                    

ความงมงาย ไรป้ระโยชน ์อีกทัง้ไดน้ าไปสู่ปัญหาความรบัผิดชอบต่อสงัคม ขณะที่การเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบนัไดท้ าใหเ้สน้แบ่งของรายการไสยศาสตร ์ความเชื่อ กบัรายการขอ้เท็จจริง

อ่ืน ๆ เริ่มพรา่เลือนลง การน าเสนอรายการข่าวสารในปัจจุบนัมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่ง ส  าหรบัรายการประเภทข่าวสารจากเดิมที่ใหค้วามส าคัญต่อการน าเสนอเก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน                       

ที่เป็นขอ้เท็จจรงิและเป็นประเด็นสาธารณะ แต่ปัจจบุนัการน าเสนอข่าวกลบัเป็นการมุ่งเนน้ไปในเรื่องที่เป็น

กระแสสงัคมและเป็นเรื่องที่ประชาชนใหค้วามสนใจเป็นหลกั โดยมิไดค้  านึงประโยชนท์ี่สงัคมจะไดร้บัจาก

การน าเสนอข่าวสารเหล่านั้น การน าเสนอข่าวต่าง  ๆ นอกเหนือไปจากจะเป็นการหยิบยกเรื่องราว

เหตกุารณต่์าง ๆ มารายงานใหแ้ก่ผูร้บัชมแลว้ ขณะเดียวกนัการน าเสนอข่าวเหล่านัน้กลบัมีการสอดแทรก

ในเรื่องความเชื่อทางไสยศาสตรท์ี่เป็นเรื่องเหนือธรรมชาติ (Supernatural) และยงัไม่มีขอ้พิสจูนด์ว้ยวิธีการ

ของวิทยาศาสตรร์องรบัมาน าเสนอดว้ย ไม่ว่าจะเป็นเนือ้หาในเรื่องเก่ียวกับวิญญาณ ผีสาง การเขา้ทรง 

การท านายดวงชะตา เร่ืองลีล้ับ เคร่ืองราง ของขลัง วัตถุมงคล ท่ีเชื่อมโยงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พิธีกรรมทาง

ความเชื่อของกลุ่มคน การขอโชคลาภ การตีความเรื่องตัวเลข และการเสี่ยงโชค เป็นตน้ ซึ่งการน าเสนอ

เนือ้หาดงักล่าวมีความสุ่มเสี่ยงที่อาจท าใหเ้กิดความงมงาย และเป็นการส่งผลต่อทศันคติความเชื่อในการ

ด าเนินชีวิตของประชาชนได ้แต่ในทางกลบักันก็ไม่อาจปฏิเสธไดว้่าประเด็นเหล่านีไ้ดอ้ยู่คู่กับสงัคมไทย         

และวิถีชาวบา้นมาอย่างเนิ่นนาน และถือเป็นเรื่องที่สามารถสรา้งความน่าสนใจดึงดดูผูร้บัชมใหติ้ดตามได ้ 



3 
 

 
 

การสรา้งความแตกต่างที่เป็นจุดขายโดยการน าเรื่องความเชื่อทาง ไสยศาสตรจ์ึงเป็นรูปแบบหนึ่งใน  

การน าเสนอข่าวที่ไดร้บัความนิยมเป็นอย่างมาก แมค้ติชน ความเชื่อ ประเพณี วฒันธรรม และศาสนาใน

อีกด้านหนึ่งยังมีคุณค่า แต่สื่อสามารถน าเสนอในเชิงขอ้เท็จจริง โดยไม่ต้องท าให้เกิดประเด็นดราม่า  

จนท าใหค้นเขา้ใจว่าเรื่องความเชื่อเป็นประเด็นหลกั หลายครัง้ท าใหเ้กิดการเบี่ยงประเด็นข่าวอาชญากรรม  

ใหก้ลายเป็นเรื่องไสยศาสตรแ์ละการใบห้วย ไม่น าไปสู่การายงานความคืบหน้าของคดี การรายงานเชิง

ปอ้งกนั รวมทัง้ขาดการน าเสนอใหค้รบถว้นรอบดา้น 

      

ภาพที่ 1 ตวัอย่างการน าเสนอข่าวอาชญากรรมที่เชื่อมโยงกบัความเชื่อไสยศาสตร  ์

(อมรนิทรท์ีวี.ไทด ์เอกพนัธเ์ผยญาณทิพยพ์ญานาคบอก “แตงโมหนาว ท าบญุเสือ้ผา้ให ้.(2565). สืบคน้

จาก https://www.youtube.com/watch?v=RwLSS_p8QJI) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RwLSS_p8QJI
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ภาพที่ 2 ตวัอย่างการน าเสนอข่าวความเชื่อที่ไม่มีการพิสจูนใ์หเ้ห็นขอ้เท็จจรงิทางวิทยาศาสตร ์                 

(อมรนิทรท์ีว.ี ฮือฮา! น า้พุ่งจากปากพญานาค ชาวบา้นเชื่อศกัดิส์ิทธิ์.(2564) สืบคน้จาก

https://www.youtube.com/watch?v=X7_UfmAMdfs&t=23s) 
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ภาพที่ 3 ตวัอย่างการน าเสนอความเชื่อที่เชื่อมโยงกบั การพนนั ใบห้วย 

(คยุข่าวช่อง 8.คอหวยแห่ขอโชคแม่จฬุามณี-รา่งทรงใบเ้ลข .(2565). สืบคน้จาก

https://www.youtube.com/watch?v=GLSlXbXdEhs) 

 

อีกกรณีที่สื่อมักรายงานผูกโยงกับไสยศาสตร ์คือ ข่าวคนหาย มักมีการเชื่อมโยงกับความเชื่อ                 

ไสยศาสตรส์ามารถส่งผลกระทบต่อการติดตามคนหายไดเ้ช่นกนั เมื่อครอบครวัผูท้ี่มีคนหายไม่ไดร้บัความ

คืบหนา้ในการติดตามคนหายจากเจา้หนา้ที่ต  ารวจ ก็ตอ้งหาที่พึ่งทางจิตใจ หาค าตอบดว้ยวิธีการอ่ืน ๆ หาก

สื่อน าเสนอเนือ้หาส่วนนี ้ซึ่งไม่ใช่ขอ้เท็จจริงแต่เป็นขอ้คิดเห็น ท าใหม้ีการตีตราผูก้ระท าความผิดจากสิ่ง

ศกัดิส์ิทธิ์ บางครัง้ค าท านายตามความเชื่อไดเ้บี่ยงเบนการคน้หาของเจา้หนา้ที่  

(เอกลกัษณ ์หลุม่ชมแข สมัภาษณ ์ในเปิดบา้น ThaiPBS.รูเ้ท่าทนัสื่อ: เมื่อข่าวผสมเรื่องไสยศาสตร,์(2564). 

สืบคน้จาก https://program.thaipbs.or.th/watch/aurEbh) 

ปัญหาอีกประการของการท าให้รายการประเภทความเชื่ อ  ไสยศาสตร์มีความสมจริง                               
และแนบเนียนจนเส้นแบ่งข้อเท็จจริงกับความจริงเสมือนพร่าเลือนคือการใช้เทคนิคภาพประเภท                     
Virtual Reality หรือ  Immersive Graphic จ าลองเหตุการณ์ในลักษณะเสมือนจริง มาประกอบในการ
รายงานข่าวและสารคดี  ไม่เพียงแต่เป็นการจ าลองเหตกุารณจ์ากค าบอกเล่า แต่ยงัใชค้  าท านายของหมอด ู
ความฝัน ลางสงัหรณ ์ความเชื่อ โชคลาง มาประกอบสรา้งเป็นภาพเสมือนจรงิ ตามแนวคิดของ โบดริยารด์ 
(Jean Baudrillard,1994)  นกัทฤษฎีหลงัสมยัใหม่เสนอว่ากระบวนการสรา้งความจรงิเสมือน (Simulation) 

https://www.youtube.com/watch?v=GLSlXbXdEhs
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คือระบบสัญญะที่ผลิตตามความเป็นจริงโดยสื่อ เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นภาพจ าลองหรือโมเดลของ                       
ความเป็นจริงที่ถูกจ าลองและกลายเป็นจริงกว่าสิ่งที่ถูกจ าลองจึงเกิดสภาวะล า้จริง (Hyperreality) นัน้คือ
เป็นจรงิเสียยิ่งกว่าจรงิ สภาวะล า้จรงินีจ้ึงเป็นรูปแบบของมายาคติ และเมื่อมาปรากฏในพืน้ที่ของความจริง
อย่างรายการข่าวและสารคดีจึงเป็นกระบวนการกีดกนัท าใหผู้ช้มไม่สามารถหลีกหนีจากกระบวนการความ
จรงิเสมือน (Simulation Process) ความเชื่อและไสยศาสตรท์ี่ปรากฎในสื่อจึงมีสภาวะล า้จรงิ เช่นนี ้มนษุย์
สมยัใหม่ไม่สามารถบอกไดว้่าความจรงิคืออะไร เพราะเขาไดห้ลงเขา้ไปในโลกแห่ง "simulacra" นั่นคือภาพ
และสญัลกัษณไ์ดส้รา้งและน าเสนอว่าเป็น "ความจรงิ"แทนความจรงิ โดยสื่อมวลชน 

           

ภาพที่ 4 ตวัอย่างการน าเสนอข่าวคนหาย ที่เชื่อมโยงกบัการท านายของหมอด ูความฝัน ลางบอกเหตุ  

(ทบุโต๊ะข่าว.กลิ่นเน่าหึ่งรมิโขง.(2563).สืบคน้จาก
https://www.youtube.com/watch?v=8mNwen-ijc&t=1605s) 
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ภาพที่ 5 ตวัอย่างการน าเสนอข่าวคนหาย ที่มีการใชภ้าพ Immersive Graphic จ าลองความฝันของ

แหลง่ข่าวในลกัษณะเสมือนจรงิ (ทบุโต๊ะข่าว.กลิ่นเน่าหึ่งรมิโขง.(2563).สืบคน้จาก
https://www.youtube.com/watch?v=8mNw-en-ijc&t=1605s) 

 
ในทางทฤษฎีของสื่อมวลชนระบุว่าการสรา้งกรอบของสื่อมวลชน (Media Framing) เป็นการจัด

ระเบียบของข่าวสารดว้ยกลวิธีการเลือกสรร (Selection) การเน้น (Emphasis) การเจาะจง (Exclusion) 

และการขยายตกแต่ง (Elaboration) ประเด็นเรื่องราว หรือเหตุการณท์ี่น าเสนอนัน้ ๆ ผ่านกรอบความคิด 

ความเชื่อ อดุมการณ ์หรือวตัถุประสงคบ์างอย่าง อาจไม่ใช่การสะทอ้นภาพ ประเด็น เรื่องราวเหตกุารณท์ี่

เกิดขึน้ตามขอ้เท็จจริงเสมอไป แต่เกิดจากการเลือกบางเหตกุารณม์าประกอบสรา้งใหก้ลายเป็นความจริง 

มีการตกแต่ง ชปูระเด็น สรา้งกรอบการรบัรูใ้หม้ีความส าคญัขึน้มาในสงัคม การท างานของสื่อที่ตอ้งแข่งขนั

สงู ทัง้ในแง่ เวลา ช่องทางการน าเสนอที่มีมากขึน้ ความสนใจของผูร้บัสารที่มีหลากหลาย  ข่าวสารจ านวน

มากจึงกลายเป็นวาระซ่อนเรน้ถกูก าหนดกรอบดว้ยเหตปัุจจยัต่าง ๆ ซึ่งห่างไกลจากขอ้เท็จจรงิ  เนน้อารมณ์

ความรูส้ึกมากขึน้เพื่อช่วงชิงเรตติง้  ยอดการเขา้ถึง (engagement) ผ่านแพลตฟอรม์ต่าง ๆ การสอดแทรก

ความเชื่อเรื่องไสยศาสตรใ์นรายการข่าวถือเป็นการลดทอนมาตรฐานเชิงคณุค่าของรายการข่าวที่มีบทบท

ก าหนดวาระทางสงัคม 

เมื่อพิจารณาจากแนวปฏิบติัสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติเรื่องการน าเสนอข่าว และภาพข่าว ความ

เชื่อทางไสยศาสตร ์ตัวเลข และสลากพนัน พ.ศ. 2565 (สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ.แนวปฏิบติัสภาการ

สื่อมวลชนแห่งชาติเรื่องการน าเสนอข่าว และภาพข่าว ความเชื่อทางไสยศาสตร ์ตัวเลข และสลากพนัน 

พ.ศ.2565.(2565). https://www.presscouncil.or.th/regulation/๗๒๙๒ ) พบว่าสภาการสื่ อมวลชน

https://www.presscouncil.or.th/regulation/7292
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แห่งชาติมองผลกระทบของการน าเสนอเรื่องไสยศาสตร์โดยผูกโยงเข้าสู่การส่งเสริมการเล่นพนัน  

สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ Media Alert (2564) ใน สองประเด็นคือ  

1. การรายงานข่าวความเชื่อทางไสยศาสตร ์มีความเก่ียวขอ้งกบัหวยและการเสี่ยงโชคถึงรอ้ยละ 

75.5  

2. พบแนวโนม้การรายงานข่าวความเชื่อทางไสยศาสตรม์ีสดัส่วนมากขึน้ ในวนัที่มีการประกาศผล

สลาก กินแบ่งรฐับาล รองลงมาคือช่วงวันก่อนประกาศผลรางวัล ส่วนใหญ่เป็นการใบห้วยทั้งทางตรง                

และทางออ้ม และ การรายงานข่าวผูถ้กูรางวลั ในช่วงวนัถดัจากวนัที่มีการประกาศผลรางวลั 

ในแนวปฏิบติัของสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติใหค้ าแนะน าว่าสื่อพึงหลีกเลี่ยงการน าเสนอเนือ้หา

ข่าวส่วนบุคคลที่เก่ียวกับความฝัน วิญญาณ ปรากฏการณเ์หนือธรรมชาติ ความเชื่อส่วนบุคคล และให้

ความระมดัระวงักบัการน าเสนอข่าวปรากฏการณท์ี่ผูค้นจ านวนมากเดินทางไปในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ 

รวมถึงข่าวบคุคลที่อวดอา้งว่ามีอ านาจวิเศษที่เชื่อมโยงกบัสิ่งเรน้ลบัเหนือธรรมชาติ ดงันี ้

▪ พึงหลีกเลี่ยงการน าเสนอข่าวขอ้มูลส่วนบุคคลของผูท้ี่ไดร้บัรางวัลสลากพนนั หรือขอ้มลูการไดม้าซึ่ง

ตวัเลข วิธีการ โดยเฉพาะความฝัน วิญญาณ ปรากฏการณเ์หนือธรรมชาติ หรือความเชื่อสว่นบคุคล 

▪ พึงระมัดระวังการเสนอข่าวเก่ียวกับปรากฏการณท่ี์ผูค้นจ านวนมากเดินทางไปในสถานท่ีศักดิ์สิทธิ์ 
ต่าง ๆ โดยชีน้  าไปสู่การส่งเสริมใหม้ีการเล่นพนนั ซือ้สลากพนนั หรือสนบัสนุนความเชื่ออนังมงายซึ่ง
พิสจูนไ์ม่ได ้

▪ พงึระมดัระวงัการน าเสนอข่าวจากบคุคลที่อา้งตวัว่ามีคณุสมบติัพิเศษเก่ียวกบัขอ้มลูความเชื่อทางไสย
ศาสตร ์และการท านายผลการพนนั 

▪ พึงน าเสนอค าอธิบายทางวิทยาศาสตรจ์ากผูเ้ชี่ยวชาญ หรือหลักฐานที่พิสูจนท์ราบได ้ในส่วนของ
ความน า และเนือ้หาข่าวท่ีเป็นเร่ืองราวปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติ อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย ์หรือเร่ือง
แปลก(สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ.แนวปฏิบัติสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติเรื่องการน าเสนอข่าว                  
แ ละภาพข่ า ว  คว าม เ ชื่ อ ท า ง ไ สยศาสตร์  ตั ว เ ล ข  และสลากพนัน  พ . ศ .  2565.(2565). 
https://www.presscouncil.or.th/regulation/๗๒๙๒)  

เมื่อพิจารณาถึงสาเหตตุามแนวคิดเศรษฐศาสตรก์ารเมืองทางการสื่อสาร (Political Economy of 
Communications) เห็นไดว้่าความจ าเป็นทางเศรษฐกิจถือเป็นตัวแปรส าคัญที่กดดันใหอ้งค์กรสื่อต้อง
ออกแบบโครงสรา้งการท างานและวัฒนธรรมองคก์รที่เอือ้ใหเ้กิดการน าเสนอข่าวไสยศาสตรใ์นรูปแบบนี ้
เพราะธุรกิจสื่อสารปัจจุบนัอยู่รอดไดด้ว้ยเม็ดเงินโฆษณาและรายไดส้นับสนุนอันเกิดจากความนิยมของ
ผูช้มเป็นหลกั ดงันัน้ฝ่ายบรหิารขององคก์รสื่อจึงมุ่งเนน้หยิบประเด็นไสยศาสตรท์ี่ “ขายได”้ และ “ลงทนุต ่า” 

https://www.presscouncil.or.th/regulation/7292
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(หมายความว่ามักเป็นที่นิยมของผูค้นและยังมีตน้ทุนในการหาขอ้มูล ถ่ายท า และรายงานข่าวต ่า) มา
น าเสนอด้วยเทคนิคที่เน้นดึงดูดความสนใจของผู้ชม เช่น การใช้ภาษาสีสัน เรา้อารมณ์ การบรรยาย
เหตุการณเ์หมือนละคร การจ าลองภาพเสมือนอยู่ในเหตุการณจ์ริง การเนน้ตัวเลขเพื่อใหผู้ร้บัสารน าไปตี
เลข ฯลฯ เพื่อการนัตีเรตติง้และรายไดภ้ายใตค้วามเสี่ยงต ่าสดุ 

 ปรากฏการณเ์ลือกและน าเสนอประเด็นไสยศาสตรใ์หห้วือหวายิ่งทวีความรุนแรงขึน้ เมื่อองคก์รสื่อ
ดั้งเดิมถูกท้าทายจากคู่แข่งใหม่แห่งยุคดิจิทัล อย่าง สื่อโซเชียลมีเดีย สื่อเว็บบอรด์ สื่อเว็บไซต์ ฯลฯ                     
ซึ่งมีอิสระในการน าเสนอข่าวมากกว่า ผูช้มจ านวนมากหันหลงัใหส้ื่อดัง้เดิมและเลือกเปิดรบัแต่สื่อดิจิทลั
เพราะชื่นชอบในเนือ้หาไสยศาสตรท์ี่มีจ านวนมาก หลากหลาย และลีลาการน าเสนอ “เผ็ดรอ้น” ต่างจาก
สื่อดัง้เดิมที่ตอ้งถูกควบคมุอย่างเขม้งวดดว้ยหลกัจรรยาบรรณและกฎหมาย ปรากฏการณน์ีท้  าใหเ้กิดวงจร
การแข่งขนัระหว่างสื่อดัง้เดิมและสื่อออนไลนใ์นการน าเสนอประเด็นไสยศาสตรใ์หรุ้นแรงขึน้ เรา้อารมณข์ึน้ 
และหวือหวาขึน้ เพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งการตลาดกลบัมายงัธุรกิจของตนโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อสงัคม
เป็นเรื่องรอง 

 แมก้ารมุ่งน าเสนอประเด็นเรื่องความเชื่อทางไสยศาสตรแ์ละการเสี่ยงโชคในรายการข่าวจะไม่ใช่
เรื่องผิดกฎหมาย แต่ในแง่จรยิธรรมทางวิชาชีพสื่อแลว้ พฤติกรรมดงักลา่วอาจสง่ผลท าใหเ้กิดการเบี่ยงเบน
ความสนใจ ของผู้รับชมข่าวสาร จนท าให้มุมมองด้านวิทยาศาสตรก์ารสืบหาและพิสูจน์ข้อเท็จจริง                          
หรือปัญหาเชิงโครงสรา้งอ่ืน ๆ เก่ียวกบัเรื่องราวที่รายงาน ถูกลดทอนความส าคญั ไม่ถกูพดูถึง หรือไม่ไดร้บั
ความสนใจจากสงัคมอย่างที่ควรจะ เป็น และในขณะเดียวกนัก็อาจเป็นการสรา้งมาตรฐานการท างาน หรือ
สตูรส าเรจ็ของการรายงานข่าว ที่มกั เชื่อมโยงข่าวต่าง ๆ กบัความเชื่อทางไสยศาสตรแ์ละโชคลาง เพื่อเรียก
ความสนใจจากผูร้บัชม สรา้งและสืบต่อวงจร ที่ไม่รูจ้บสิน้ของการสรา้งและการเสพสื่อกับทัศนคติและ
พฤติกรรมทางสงัคมเก่ียวกบัความเชื่อทางไสยศาสตร ์เพื่อการเสี่ยงโชค (Media Alert,2564) 

ดงัที่ปรากฏว่า ส านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน ์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.) เคยลงโทษปรบัสถานีโทรทศันท์ี่น าเสนอเนือ้หาขดัต่อมาตรา ๓๗ ในพระราชบญัญัติการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนพ์.ศ. 2551 รวมทัง้ส่งหนังสือขอความร่วมมือหรือเตือน
ผูร้บัใบอนุญาตใหร้ะมดัระวงัการน าเสนอรายการที่มีลกัษณะใบห้วยและโนม้นา้วดา้นไสยศาสตร ์แต่ก็ยัง
ปรากฎว่ามีสื่อบางส านักยังคงผลิตเนือ้หาด้านความเชื่อ ไสยศาสตร ์โดยเป็นการน าเสนอที่พร่าเลือน
ระหว่างการแยกแยะขอ้เท็จจริงและความคิดเห็น ส่วนหนึ่งเป็นการสะทอ้นใหเ้ห็นว่า แมจ้ะมีการบงัคับใช ้
มาตรา ๓๗ เป็นบทบญัญัติหลกัในการก ากับดูแลเนือ้หารายการ แต่จากขอ้เท็จจริงการบงัคับใชห้รือการ
ลงโทษตามกฎหมายไม่สามารถน ามาใชไ้ดก้ับทุกกรณีเพราะปัญหาในทางปฏิบติัที่เกิดขึน้เป็นผลมาจาก
บริบททางสงัคมหลายประการเป็นเหตุท าใหผู้ร้บัใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศนข์าดความตระหนักรู ้
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และความเขา้ใจในขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอนัน ามาสู่การน าเสนอเนือ้หาไปในลกัษณะที่เป็นการชีน้  าหรือท า
ใหป้ระชาชนเกิดความงมงาย อย่างไรก็ตามเนือ้หาสาระของการน าเสนอข่าวที่เก่ียวกับเรื่องความเชื่อทาง
ไสยศาสตรบ์างกรณีก็มิไดถ้ึงขึน้เป็น “เนือ้หาที่ตอ้งหา้มมิใหอ้อกอากาศ” เวน้แต่กรณีนัน้มีความชัดเจนว่า 
การน าเสนอเนือ้หาที่เป็นการชีน้  าหรือซักจูงผู้รบัชมให้กระท าการบางอย่างที่เป็นการขัดต่อความสงบ
เรียบรอ้ย หรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน เข่น การใบห้วย การสง่เสรมิใหม้ีการเลน่พนนั เป็นตน้ ดงันั้นจึงมี
ความจ าเป็นที่ตอ้งมีการด าเนินการโครงการศกึษาวิจยัเพื่อประเมินคณุภาพเนือ้หารายการ ที่มีการน าเสนอ
เนือ้หาเก่ียวกับเร่ืองความเชื่อทางไสยศาสตร ์เพื่อเป็นการประเมินถึงผลสมัฤทธิ์ของการประกอบ กิจการ
โทรทศันภ์าคพืน้ดินในระบบดิจิทลั และเป็นการตอบสนองต่อยุทธศาสตรใ์นดา้นการก ากบัดแูลดา้นเนือ้หา
เพื่อเป็นการประเมินถึงประสิทธิภาพของระบบและกลไกในการก ากบัดแูลดา้นเนือ้หาและเป็นการก าหนด
กรอบแนวทางในการน าเสนอข่าวที่เก่ียวกบัเรื่องความเชื่อทางไสยศาสตรท์ี่มีความสอดคลอ้งเหมาะสมกบั
บรบิทของสงัคมไทย และเป็นการผลิตเนือ้หารายการ (Content) ที่เป็นการสง่ต่อหรือเผยแพรข่อ้มลูข่าวสาร
อย่างมีคณุภาพและมีประสิทธิภาพ โดยพึงค านึงประโยชนส์าธารณะของประชาชนในฐานะที่เป็นผูร้บัชม
รายการเป็นส าคัญ ตลอดจนเป็นการเพิ่มพูนความรู ้(Educate) สรา้งความเพลิดเพลิน (Entertain) สรา้ง
แรงบนัดาลใจ (Inspire) จูงใจ (Persuade) ไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง ใหแ้ก่ประชาชนไดร้บัประโยชนม์ากที่สุด
ตามเจตนารมณข์องการใชค้ลื่นความถ่ีในกิจการโทรทศันท์ี่เป็นไปเพื่อประโยชนส์าธารณะ นอกจากนัน้ ยงั
น าไปสู่การวิเคราะห์ ถึงแนวทางในการก ากับดูแลเนื ้อหารายการของ กสทช. ให้มีประสิทธิภาพ                      
และสอดคลอ้งกบัสถานการณปั์จจบุนั มากยิ่งขึน้ต่อไป 

2. วัตถุประสงคข์องโครงการ 

2.1 เพื่อศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันและผลกระทบของการน าเสนอข่าวเรื่องความเชื่อทาง                   
ไสยศาสตรใ์นการน าเสนอขอ้มลูของโทรทศันภ์าคพืน้ดินในระบบดิจิทลั 

2.2 เพื่อศกึษาขอ้กฎหมาย รวมถึงระบบและกลไกในการก ากบัดแูลเนือ้หารายการ ที่มีการน าเสนอ
เก่ียวกบัเรื่องความเชื่อทางไสยศาสตรข์องประเทศไทย และต่างประเทศมาเป็นกรณีศึกษา เพื่อน าแนวทาง
ดังกล่าว มาปรบัใชใ้นน าเสนอข่าวเก่ียวกับเรื่องความเชื่อทางไสยศาสตร ์พรอ้มจัดท าขอ้เสนอแนะเชิง
นโยบายต่อการก ากบัดแูลของ กสทช. ต่อไป 

 
3. วัตถุประสงคก์ารวิจัย 

3.1 เพื่อศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันและผลกระทบของการน าเสนอข่าวเรื่องความเชื่อทาง                  

ไสยศาสตรใ์นการน าเสนอขอ้มลูของโทรทศันภ์าคพืน้ดินในระบบดิจิทลั  
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3.2 เพื่อศึกษาปริมาณเนือ้หาความเชื่อทางไสยศาสตรท์ี่ปรากฏในรายการโทรทัศนภ์าคพืน้ดิน                 

ในระบบดิจิทลั  

3.3 เพื่อศึกษาประเด็นและรูปแบบการน าเสนอความเชื่อทางไสยศาสตรท์ี่ปรากฎในรายการ

โทรทศันภ์าคพืน้ดินในระบบดิจิทลั  

3.4 เพื่อส ารวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศต่อการน าเสนอเนือ้หาข่าว การน าเสนอ

รายการทางโทรทัศน ์ตลอดจนผลกระทบที่เกิดจากการน าเสนอรายการทางโทรทัศนภ์าคพื ้นดินในระบบ

ดิจิทลัที่มีการน าเสนอเนือ้หาเก่ียวกบัเรื่องความเชื่อทางไสยศาสตร ์

3.5 เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างทางประชากรศาสตรข์องประชาชนทั่วประเทศกบัความคิดเห็น

ต่อการน าเสนอเนือ้หาข่าว การน าเสนอรายการทางโทรทัศน ์ตลอดจนผลกระทบที่เกิดจากการน าเสนอ

รายการทางโทรทศันภ์าคพืน้ดินในระบบดิจิทลัที่มีการน าเสนอเนือ้หาเก่ียวกบัเรื่องความเชื่อทางไสยศาสตร ์

3.6 เพื่อศึกษาข้อกฎหมาย ระบบ และกลไกในการก ากับดูแลเนือ้หารายการ ที่มีการน าเสนอ

เก่ียวกบัเรื่องความเชื่อทางไสยศาสตรข์องประเทศไทยและต่างประเทศมาเป็นกรณีศึกษา  

3.7 เพื่อพัฒนาแนวทางการเสนอเนือ้หาเก่ียวกับเรื่องความเชื่อทางไสยศาสตร ์และขอ้เสนอแนะ

เชิงนโยบายต่อการก ากบัดแูลของ กสทช.  

 

4.สมมติฐานการวิจัย 

ประชาชนที่มีลกัษณะทางประชากรศาสตรแ์ตกต่างกนัจะมีความคิดเห็นต่อการน าเสนอเนือ้หาข่าว 

การน าเสนอรายการทางโทรทัศน์ ตลอดจนผลกระทบที่ เกิดจากการน าเสนอรายการทางโทรทัศน์

ภาคพืน้ดินในระบบดิจิทลัที่มีการน าเสนอเนือ้หาเก่ียวกบัเรื่องความเชื่อทางไสยศาสตรแ์ตกต่างกนั 
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5.กรอบแนวคิดในการวิจัย 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

   

                                                                                       

        

ภาพที่ 6 แผนภาพแสดงกรอบแนวคิดในการวิจยั                   

  

 

 

 

                                
เนื้อหารายการความเช่ือ ไสยศาสตร์ 

โครงสร้างส่วนบน 

                      โครงสร้างส่วนล่าง 
ระบบทุนนิยม: เรตติ้ง   

สื่อ เนื้อหา ผู้รับสาร = สินค้า  

สถาบันสังคม : การเมือง ศาสนา วัฒนธรรม ความเชื่อ 

จิตสำนึก:  ความรับผิดชอบต่อสังคมของสื่อ 

 ผู้รับสาร ผลกระทบ  
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การศึกษาครัง้นีใ้ชร้ะเบียบวิธีวิจัยทัง้เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ภายใตแ้นวคิดการสรา้งกรอบ

ของสื่อมวลชน (Media Framing) ท าใหก้ารน าเสนอเนือ้หาดา้นความเชื่อและไสยศาสตรม์ีความพร่าเลือน

จนกลายเป็นสภาวะล า้จริง (Hyperreality) ที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อต่อความจริงที่บิดเบีย้ว ปัจจัยที่

สง่ผลต่อความจรงิที่พร่าเลือนของเนือ้หาทางความเชื่อและไสยศาสตรม์าจากปัจจยัโครงสรา้งสว่นลา่งตาม

แนวคิดเศรษฐศาสตรก์ารเมืองที่มองว่าโครงสรา้งอตุสาหกรรมสื่อก ากบัภายใตทุ้นนิยมที่มองสื่อ เนือ้หาสื่อ 

และผูร้บัสารเป็นเพียงสินคา้ภายใตร้ะบบเรตติง้ สื่อตอ้งแข่งขนัท าก าไรสงูสุด ตอ้งขยายทุนและตลาดของ

ผูร้บัสารอยู่ตลอดเวลา เนือ้หาประเภทความเชื่อและไสยศาสตรเ์ป็นสินค้าที่ขายได ้  ขณะที่โครงสรา้ง

ส่วนบนมีบทบาททัง้ในดา้นการปลูกฝังอุดมการณค์วามเชื่อต่าง ๆ ใหก้บัองคก์รสื่อผ่านทางสถาบนัสงัคม 

เช่น การเมือง ศาสนา วัฒนธรรม ความเชื่อ ฯลฯและด้านหนึ่งที่งานวิจัยครั้งนี ้ต้องการพัฒนาคือ                          

การประยุกตใ์ชจ้ิตส านึกแบบความรบัผิดชอบต่อสงัคมในการตัง้ค าถามกับการท างานของสื่อมวลชนใน

การน าเสนอเนือ้หาความเชื่อและไสยศาสตร์ เพื่อน ามาสู่การพัฒนาแนวทางการเสนอข่าวเก่ียวกับเรื่อง

ความเชื่อทางไสยศาสตร ์และขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายต่อการก ากบัดแูลของ กสทช. 

6.นิยามศัพท ์

ความเชื่อไสยศาสตร์ หมายถึง ระบบความคิดที่เก่ียวกับอ านาจเหนือธรรมชาติ คติความเชื่อ

เก่ียวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อิทธิฤทธิ์ ปาฏิหาริย ์  เวทมนตร ์คาถา สิ่งเรน้ลับ หรืออ านาจเหนือธรรมชาติ ท่ีมี

ลกัษณะเป็นการหวงัพึ่งอ านาจภายนอกหรือการดลบนัดาลจากอ านาจภายนอก เป็นสิ่งที่ยงัไม่ไดพ้ิสจูน ์ 

หรือไม่อาจพิสจูนไ์ดด้ว้ยวิธีการของวิทยาศาสตร ์ซึ่งสง่ผลต่อทศัคติ และพฤติกรรมต่าง ๆ ของคนในสงัคม 

  

เนื้อหารายการโทรทัศน์เกี่ยวกับความเชื่อไสยศาสตร ์หมายถึง รายการโทรทัศนซ์ึ่งน าเสนอ

เนือ้หาเก่ียวกบัสิ่งศกัดิ์สิทธิ์ท่ีสรา้งและประดิษฐานใหเ้คารพบูชา เครื่องราง ของขลงั วตัถุมงคล ที่เชื่อมโยง

กบัสิ่งศกัดิ์สิทธิ์ เนือ้หาเก่ียวกบัการท านายทายทกัดวงชะตา เนือ้หาเก่ียวกบัพืช/สตัวท่ี์มีลกัษณะผิดปกติท่ี

เชื่อมโยงกบัสิ่งศกัดิส์ิทธิ์ เนือ้หาเก่ียวกบัผีสาง วิญญาณ เร่ืองลีล้บั สยองขวญั เนือ้หาเก่ียวกบัพิธีกรรม 

ทางความเชื่อของกลุม่คน มีลกัษณะเนน้ย า้ใหเ้ห็นขัน้ตอนของการประกอบพิธีกรรม เนือ้หาเก่ียวกบั 

การตีความเรื่องตวัเลขและการเสี่ยงโชค 

 
7. ประโยชนท์ีจ่ะได้รับ 

1) ไดอ้งคค์วามรู้เรื่องสถานการณ์ปัจจุบันและผลกระทบของการน าเสนอข่าวเรื่องความเชื่อทาง             
ไสยศาสตรจ์ากการน าเสนอขอ้มลูของโทรทศันภ์าคพืน้ดินในระบบดิจิทลั  
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2) ไดอ้งคค์วามรูด้า้นกฎหมาย ระบบและกลไกในการก ากับดูแลเนือ้หารายการ ที่มีการน าเสนอ
เก่ียวกบัเรื่องความเชื่อทางไสยศาสตรข์องประเทศไทย และต่างประเทศมาเป็นกรณีศกึษา 

3) ไดแ้นวทางการเสนอเนือ้หาเก่ียวกบัเรื่องความเชื่อทางไสยศาสตร ์และขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายต่อ
การก ากบัดแูลของ กสทช. 

4) แนวทางการเสนอเนือ้หาเก่ียวกบัเรื่องความเชื่อทางไสยศาสตร ์และขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายต่อ
การก ากบัดแูลของ กสทช.จะกลายเป็นตน้แบบผลกัดนัการก าหนดนโยบายสื่อในระดับองคก์รสื่อ 
สมาคมวิชาชีพ องค์กรด้านการก ากับดูแลสื่อ ที่ค  านึงถึงผลกระทบของเนื ้อหารายการด้าน                     
ความเชื่อและไสยศาสตรต่์อไป และเป็นแนวทางใหผู้ช้มไดม้ีขอ้มูลในการเฝ้าระวังสื่อที่น าเสนอ
เนือ้หาดา้นความเชื่อและไสยศาสตร ์
 

8. ผลผลิต (Output) 
1) รายงานองคค์วามรูเ้รื่องสถานการณปั์จจุบนัและผลกระทบของการน าเสนอเนือ้หาเรื่องความเชื่อ

ทางไสยศาสตรใ์นการน าเสนอขอ้มลูของโทรทศันภ์าคพืน้ดินในระบบดิจิทลั จ านวน 1 ฉบบั 

2) รายงานองคค์วามรูด้า้นกฎหมาย ระบบ และกลไกในการก ากบัดแูลเนือ้หารายการที่มีการน าเสนอ

เก่ียวกบัเรื่องความเชื่อทางไสยศาสตรข์องประเทศไทย และต่างประเทศจ านวน 1 ฉบบั 

3) รายงานผลการวิเคราะหเ์นือ้หารายการดา้นความเชื่อ ไสยศาสตร ์จ านวน 1 ฉบบั 

4) รายงานผลการส ารวจความคิดเห็นประชาชนต่อรายการดา้นความเชื่อ ไสยศาสตร ์จ านวน 1 ฉบบั 

5) รายงานแนวทางการเสนอเนือ้หาเก่ียวกับเรื่องความเชื่อทางไสยศาสตร ์และขอ้เสนอแนะเชิง

นโยบายต่อการก ากบัดแูลของ กสทช. จ านวน 1 ฉบบั 

6) จัดพิมพห์นังสือในรูปแบบสิ่งพิมพน์ าเสนอผลการศึกษา  แนวทางการเสนอเนือ้หาเก่ียวกับเรื่อง

ความเชื่อทางไสยศาสตรแ์ละขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย จ านวน 200 เล่มเพื่อมอบใหอ้งคก์รสื่อ               

และหอ้งสมดุของมหาวิทยาลยัที่มีการเรียนการสอนดา้นนิเทศศาสตร ์และจดัท าหนงัสือในรูปแบบ 

e-book จ านวน 1 ฉบบั 

7) จดัเสวนาวิชาการออนไลนเ์ผยแพรผ่ลการศกึษา จ านวน 1 ครัง้ 

8) เผยแพร่โครงการวิจัยทางรายการ Zoom สื่อ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                             

จ านวน 1 ครัง้ 

9) จัดท าขอ้มูลผลการศึกษาเผยแพร่ในรูปแบบบทความและ Infographic เผยแพร่ทางเพจ Peace 

Journalism and Transformative Learning 
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9. ผลลัพธ ์(Outcome) 
รายงานองคค์วามรูเ้รื่องสถานการณปั์จจุบนัและผลกระทบของการน าเสนอเนือ้หาเรื่องความเชื่อ

ทางไสยศาสตรใ์นการน าเสนอขอ้มูลของโทรทัศนภ์าคพืน้ดินในระบบดิจิทัล องคค์วามรูด้า้นกฎหมาย 

ระบบและกลไกในการก ากบัดแูลเนือ้หารายการที่มีการน าเสนอเก่ียวกบัเรื่องความเชื่อทางไสยศาสตรข์อง

ประเทศไทย และต่างประเทศ ตลอดจนแนวทางการเสนอเนือ้หาเก่ียวกับเรื่องความเชื่อทางไสยศาสตร ์         

และขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายต่อการก ากับดูแลของ กสทช.นี ้สามารถเป็นเครื่องมือในการแกปั้ญหาการ

ท างานขององค์กรสื่อให้ตระหนักต่อความรับผิดชอบต่อสังคม ไหวรูต่้อการน าเสนอเนื ้อหาที่มีความ

เปราะบางต่อความเชื่อและความศรทัธา  ไม่น าเสนอเนือ้หาที่ไม่เป็นประโยชน ์แต่ตอ้งค านึงถึงขอ้เท็จจริงที่

ครบถ้วนรอบดา้น ยึดผลประโยชนต่์อสังคมเป็นหลัก ไม่ท าใหป้ระชาชนตกเป็นเครื่องมือของผูฉ้กฉวย

ผลประโยชนจ์ากความเชื่อและความศรทัธา  

ในระยะยาว นโยบายในการก ากับดูแลสื่อดา้นความเชื่อและไสยศาสตรจ์ะสามารถสรา้งความ

เขม้แข็งใหส้ถาบนัสื่อท าหนา้ที่ชีน้  าสงัคมสู่การมีสติรูเ้ท่าทนัต่อเนือ้หาและร่วมสรา้งสรรคส์งัคมไทยใหเ้ป็น

สงัคมแห่งสติปัญญาอย่างยั่งยืน 

  



16 
 

 
 

 

บทที ่2  
แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้อง 

 

การศึกษาครั้งนีอ้ยู่ภายใต้แนวคิดการสรา้งกรอบของสื่อมวลชน (Media Framing) ท าให้การ

น าเสนอเนือ้หาดา้นความเชื่อและไสยศาสตรม์ีความพร่าเลือนจนกลายเป็นสภาวะล า้จริง (Hyperreality)   

ที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อต่อความจริงที่บิดเบีย้ว ปัจจัยที่ส่งผลต่อความจริงที่พร่าเลือนของเนือ้หาทาง

ความเชื่อและไสยศาสตรม์าจากปัจจัยโครงสรา้งส่วนล่างตามแนวคิดเศรษฐศาสตรก์ารเมืองที่มองว่า

โครงสรา้งอุตสาหกรรมสื่อก ากับภายใตทุ้นนิยมที่มองสื่อ เนือ้หาสื่อ และผูร้บัสารเป็นเพียงสินคา้ภายใต้

ระบบเรตติง้ สื่อต้องแข่งขันท าก าไรสูงสุด ต้องขยายทุนและตลาดของผู้รับสารอยู่ตลอดเวลา เนือ้หา

ประเภทความเชื่อและไสยศาสตรเ์ป็นสินคา้ที่ขายได ้ ขณะที่โครงสรา้งส่วนบนมีบทบาททั้งในดา้นการ

ปลกูฝังอดุมการณค์วามเชื่อต่าง ๆ ใหก้บัองคก์รสื่อผ่านทางสถาบนัสงัคม เช่น การเมือง ศาสนา วฒันธรรม 

ความเชื่อ ฯลฯ ซึ่งทา้ทายต่อบทบาทหนา้ที่ควารบัผิดชอบต่อสงัคมของสื่อ  

 การทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งในบทนีจ้ึงจะน าเสนอแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งตาม

กรอบแนวคิดที่กลา่วไวข้า้งตน้โดยล าดบัดงันี ้
 

แนวคิดเกี่ยวกับคติความเชื่อทางศาสนา  

จากบริบทความเชื่อสังคมไทยแบบ Three in one กลมกล่อมไปดว้ยความเชื่อเรื่องผี พราหมณ์ 
พุทธคละเคลา้กันไป จุดเชื่อมรอ้ยกรอบความคิดคติความเชื่อทางศาสนา เริ่มที่เคารพบูชาพระพุทธรูปที่
รอ้ยเรียงศาสนาผสานกบัความคิดของมนุษย ์โดยการสรา้งรูปเคารพเป็นความเชื่อทางศาสนาที่ร  าลึกนึกถึง
คณุของพระพทุธเจา้ แต่มนุษยก์ลบัรงัสรรคแ์ต่งแตม้ความศกัดิ์สิทธิ์ สอดแทรกอภินิหารขององคพ์ระต่าง ๆ 
(เสรี พงศพ์ิศ, 2533) นอกจากนี ้การเคารพบูชาพระพทุธรูปมีความเก่ียวโยงระดับของความเชื่อ ทัง้ความ
เชื่อพืน้บา้นและศาสนา เพราะนอกจากที่ผูค้นจะระลกึนึกถึงคณุของพระพทุธเจา้แลว้ ยงัเป็นศนูยร์วมจิตใจ
ด้านความเชื่อของชาวพุทธในด้านอ่ืน  ๆ เช่น การขอพร การขอได้ไหว้รับ การบนบานศาลกล่าว                           
หรือ วัฒนธรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง ซึ่งความเชื่อในมิตินีอ้าจเรียกว่า “เชื่อว่าพระพุทธรูปมีความศักดิ์สิทธิ์ 
สามารถขอสิ่งใดไดส้มปรารถนาเหมือนศาสนาผีอีกดว้ย” (เรณู อรรฐาเมศร,์ 2533) หากมองในมิติผีหรือ
วิญญาณ เป็นรากฐานความเชื่อดัง้เดิมของมนุษย ์อย่างในทวีปเอเชียนัน้มีรากฐานของศาสนาผีมาก่อน
ศาสนาพุทธ เชื่อเรื่องวิญญาณ เชื่อว่าสิ่งมีชีวิตมีวิญญาณ (จิต) รวมถึงเชื่อว่าสิ่งไม่มีชีวิตก็มีวิญญาณ 
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อย่างเช่น ศาลเจา้ท่ี ตน้ไมต้ะเคียนเก่าแก่ พระพุทธรูป เทวรูปศักดิ์สิทธิ์ เป็นตน้ ซึ่งเกิดจากอิทธิพลทาง
ศาสนาผนวกกับความคิด ความเชื่อของชาวบา้น จนพัฒนาไปถึงความเชื่อที่ว่า “วัตถุมงคล” อย่างเช่น 
พระพุทธรูป เทวรูป พระกริ่ง พระเครื่อง ผา้ยันต ์ตะกรุด เป็นตน้ ต่างมีวิญญาณอยู่จริงๆ หรือมีชีวิตจิตใจ 
เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ีมีพลังอ านาจ สามารถป้องกันภัยอันตรายได้ หรือมีพลังท่ีสามารถดลบันดาลให้ผู ้
ครอบครองประสบความส าเรจ็ดงัปรารถนาได ้

กาญจนา แก้วเทพ (2556) ได้สังเคราะห์ความเชื่อทางศาสนา หากเปรียบศาสนาเป็นต้นไม้ 
สามารถพูดไดว้่า “ความเชื่อทางศาสนาที่จะเป็นเหมือนรากแกว้ของศาสนา เป็นความเชื่อทางศาสนาที่
แยกแยะ “ศาสนา” ออกจากระบบความเชื่ออ่ืน ๆ เช่น ระบบวิทยาศาสตร ์ และในขณะเดียวกันก็ยังแบ่ง
ศาสนาออกจากกันอีกด้วย เปรียบเทียบความเชื่อและศาสนาของสังคมไทยกับสังคมตะวันตก ความ
แตกต่างที่เด่นชัดที่สุดคือ ในสังคมตะวันตก ศาสนาหลักคือ ศาสนาคริสต์ ออกเป็นนิกายต่าง ๆ เช่น 
โปรเตสแตนต์  คาทอลิกหรือนิกายอ่ืน ด้วยเหตุนีใ้นการศึกษาสื่อมวลชนในโลกตะวันตกจึงมักมีการ
เปรียบเทียบการใช้สื่อระหว่างนิกายคริสต์ แต่ในกรณีของไทยมีระบบความเชื่อที่ซับซ้อนกว่านั้ น สื่อ
วัฒนธรรมประชานิยมมีแนวความเชื่อว่า ระบบความเชื่อสงัคมไทยนัน้ ประกอบดว้ย 3 ระบบใหญ่ ๆ คือ                  
ผี พราหมณ ์พทุธ ที่ต่างผสมผสานและอยู่ร่วมกนัจนค่อนขา้งจะแยกแยะไดอ้ย่างล าบาก โดยที่ระบบความ
เชื่อเริ่มแรกในสงัคมไทย (เช่นเดียวกับยุคแรกเริ่มของมนุษยชาติ) ไดม้ีความเชื่อเรื่อง "ผี" ที่มีความหมาย
ครอบคลมุอย่างกวา้งขวาง เริ่มตัง้แต่ความเชื่อในวิญญาณของผูท่ี้ตายไปแลว้มีอิทธิฤทธิ์มาใหคุ้ณใหโ้ทษ
แก่ผูท้ี่ยังมีชีวิตอยู่ หากเป็นผูท้ี่เคยมีอ านาจในสงัคมครัง้เมื่อมีชีวิตอยู่ เมื่อวายชนม ์ไปแลว้ก็อาจจะไดร้บั
การยกระดบัเป็นบรรดาเจา้ผีหรือเจา้พ่อเจา้แม่ต่าง ๆ นอกจากนัน้ “ผี” ยงัอาจหมายถึง อ านาจสงูสดุที่มีอยู่
ในธรรมชาติ เช่น ภเูขา แม่น า้ ถ า้ ตน้ไมท้ี่มีปรากฏในรูปแบบบคุลาธิษฐาน ตวัอย่างเช่น พระขพงุผี เสือ้บา้น 
ศาลปู่ ตา เป็นตน้ 

ในขัน้ต่อมา กลุ่มผูป้กครองจึงไดน้ าเอาพุทธศาสนาเขา้มาในสงัคมไทย ในระยะแรกนัน้ ก็มีการ
ปะทะกันระหว่างระบบความเชื่อใหม่คือ พุทธศาสนากับบรรดาระบบความเชื่อเก่าที่ยึดครองพืน้ที่ทาง
วฒันธรรมอยู่ก่อน ดงัที่ปรากฏออกมาเป็นนิทานเรื่องเล่าที่พระพทุธเจา้ตอ้งเสด็จไปปราบบรรดาผีทอ้งถิ่น
ต่าง ๆ ทั่วประเทศ เช่น ผีบรรพบุรุษ ปู่ แสะย่าแสะในภาคเหนือ แต่ในชัน้ต่อมา ทัง้พุทธศาสนาและระบบ
ความเชื่อเรื่องผีก็หาทาง อยู่ร่วมกนัอย่างสนัติ โดยชาวบา้นยงัคงนับถือระบบความเชื่อทัง้ 2 ระบบ ควบคู่
กันไป ในบริเวณวัดของพุทธศาสนาก็ท าพิธีกรรมตามแบบพุทธ ส่วนนอกบริเวณวัดอันเป็นที่ตัง้ของหอผี 
ชาวบา้นก็ท าพิธีกรรมไหวผ้ี และไปวัดถวายภัตตาหารแก่ภิกษุสามเณรไปพรอ้ม ๆ กัน ในพิธีกรรมหลาย
อย่างของไทยจะมีการประกอบพิธีทัง้พทุธและผีไปพรอ้ม ๆ กนั 

ส าหรบัอิทธิพลของศาสนาพราหมณท์ี่เขา้มาในสังคมไทยนัน้ ไดติ้ดเขา้มากับพุทธศาสนา ทั้งนี ้
เนื่องจากประวติัศาสตรข์องพทุธศาสนานัน้เกิดขึน้ในสงัคมที่นบัถือศาสนาพราหมณม์าก่อน และกลยุทธ์
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ของพระพทุธเจา้ที่ปฏิบติัต่อศาสนาพราหมณก์็คือ ปฏิเสธในส่วนที่เป็นเนือ้หาสาระใหญ่ ๆ เช่น การไม่ยึด
ติดกบัอาตมนั จิตวิญญาณตวัตน หากทว่าไดท้รงรบั ค าอธิบายปลีกย่อยและทรงไกลเ่กลี่ยกบัขอ้วตัรปฏิบติั
บางอย่าง โดยการน าเอามาตีความใหม่ ตัวอย่างเช่น แนวคิดเรื่องวัฏสงสารหรือการเวียนว่าย ตายเกิด 
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากยังคงเหลือริว้รอยของศาสนาพราหมณ์ ตกคา้งหรือปนเป้ือนอยู่ในพุทธศาสนา 
ดงันัน้ ในกรณีของสงัคมไทยจึงมีการแพร่ขยายตวัของระบบความเชื่อของศาสนาพราหมณท์ี่แสดงออกใน
รูปแบบของความเชื่อในไสยศาสตร ์การเชื่อในเทพยดาอารกัษ์ การเชื่อว่ามีอ านาจที่อยู่นอกเหนือตนเองที่
อาจดลบนัดาลชะตากรรมของมนุษย ์ดังเช่น แนวคิดเร่ืองพรหมลิขิต อิทธิฤทธิ์ ปาฏิหาริย ์การเหาะเหิน
เดินอากาศ กอง คงกระพนั ด าน า้ลยุไฟ และอาศยัรูปแบบบางอย่าง เช่น การประทบัทรง การใชเ้ครื่องราง
ของขลงั ตวัมนษุย ์เป็นช่องทางน าเอาอ านาจดงักลา่วเขา้มาไวใ้นตวัมนษุย ์

ดังนั้น ในระบบความเชื่อของไทยจึงมีระบบแบบ three in one คือมีทั้งผี พราหมณ์ และพุทธ
รวมอยู่ดว้ยกัน ดว้ยเหตุนี ้ในการพิจารณา ความสมัพันธ์ระหว่างระบบความเชื่อกับสื่อนัน้ จึงจ าเป็นตอ้ง
พิจารณาให ้ครอบคลมุ 3 ระบบ จึงจะครบถว้น 

ในงานวิจยัดา้นนิเทศศาสตรก์บัระบบความเชื่อทางศาสนา พบงานวิจยัที่มีทัง้ 3 ระบบความเชื่อดงั
ตวัอย่างเช่น  

(1) ระบบความเชื่อเรื่องผี เช่น งานศึกษาความเชื่อเรื่องผีแม่นาคพระโขนงในสื่อภาพยนตรข์อง                
วิชุดา ปานกลาง (2539) และศิริพร ไฝศิริ (2544) รวมถึงงานศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบความหมายผีใน
รายการโทรทัศน ์“คนอวดผี” กบัความเชื่อเรื่องผีในสงัคมไทยของวริศา จนัทรข์ าและขวญัฟ้า ศรีประพันธ์  
(2560) 

(2) ระบบความเชื่อตามหลกัพทุธศาสนาที่พบมากที่สดุในงานของสื่อมวลชน คือความเชื่อเรื่องกฎ
แห่งกรรม การเวียนว่ายตายเกิด แต่ บาปบุญ เช่น งานวิจยัเรื่องกฎแห่งกรรมในละครโทรทัศนเ์รื่องคู่กรรม
ของอภิญญา ศรีรตันสมบุญ (2534) และปรวรรณ โลหะวฒันวงษ์ (2543) ในละครโทรทัศนช์ุด “เจา้กรรม
นายเวร” หรือแนวคิดเรื่องบาปบุญในหนงัสือพิมพข์อง บณัฑิต ศรีทองสกุ (2549) รวมถึงกลวิธีสื่อธรรมใน
ละครโทรทศันเ์รื่องกรงกรรมของณิชชา จนุทะเกาศลย ์(2564) 

(3) ระบบความเชื่อตามหลกัไสยศาสตร ์พราหมณ์ ก็คือ งานวิจัยเก่ียวกับโหราศาสตรข์องสุมน                   
ทิพยมาศโกเมน (2538) และนวฤทธิ์ เอิบอ่ิม (2540) รวมถึงความสมัพนัธร์ะหว่างแรงจูงใจและพฤติกรรม
การสกัลายมือของผูบ้รโิภค พระสมชาย ชวลิตเนตร (ชวนปญฺโญ) (2565) 

และในบางกรณี สื่อมวลชนทกุประเภทก็ช่วยท าหนา้ที่สืบทอดระบบความเชื่อทัง้ 3 ประเภทที่กลา่ว
มาขา้งตน้นี ้เช่น สทุธิรกัษ์ วินิจสร (2545) พบว่า สื่อมวลชนทัง้ 3 ประเภท คือ วิทยุ โทรทศัน ์และโทรศพัท ์
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ไดท้ าหนา้ที่ช่วยสืบทอดความเชื่อทัง้ในพุทธศาสนา ไสยศาสตรใ์นลทัธิพราหมณ ์รวมทัง้ความเชื่อเรื่องผี
และสิ่งลีล้บัต่าง ๆผ่านเนือ้หาในรายการ ของสื่อประเภทต่าง ๆ นัน้ 

 

แนวคิดเกี่ยวกับความเชื่อทางไสยศาสตร ์

วันเพ็ญ 15 ค ่า เดือน 8 นับเป็นวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเปลี่ยน
พราหมณใ์หก้ลายมาเป็นพทุธ เป็นวันเกิดขึน้ของพระรตันตรยั คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆค์รบ
เป็นครัง้แรก โดยมีพระสงฆเ์กิดขึน้เป็นพยานในการตรสัรูธ้รรมของความเป็นพระสมัมาสมัพุทธเจา้ของ             
พระพทุธองค ์ที่ส  าคญัที่สดุเป็นวนัที่พระพทุธองคท์รงแสดงปฐมเทศนาครัง้แรก คือ ธัมมจกักปัปวตัตนสตูร 
ซึ่งเป็นพระธรรมเทศนากณัฑแ์รก สาระส าคญัของธัมมจกักปัปวตัตนสตูร ก็คือเรื่องอรยิสจั 4 หรือ ทางสาย
กลาง (ความพอดี) หมายถึง อรยิมรรคมีองค ์8 เป็นหนทางแห่งการพน้ทุกขส์ูเ้สน้ทางอนัสขุลน้ แต่ความน่า
เศรา้ใจ คือ พทุธศาสนาทกุวนันี ้โดยเฉพาะพระสงฆ ์ผูส้ืบทอดค าสอนทางพระพทุธศาสนากลบัเปลี่ยนพทุธ
ใหก้ลายไปเป็นพราหมณ ์โดยอาศยัความเชื่อทางไสยศาสตร ์เป็นสะพานรอ้ยเรียงความเชื่ อดงักล่าวอย่าง
กลมกลืน จะเห็นไดว้่าที่ผ่านมาพุทธศาสนายอมรบัไสยศาสตร ์เพราะตอ้งการน าไสยศาสตรม์าใชใ้หเ้กิด
ประโยชนใ์นทางธรรม กล่าวคือ ควบคุมกิเลสตัณหาของคนใหอ้ยู่ในขอบเขต ไม่ท าใหผู้อ่ื้นเดือดรอ้น ใน
อดีตไสยศาสตรจ์ึงอยูในวัดได ้ ดังเห็นไดจ้ากพระสงฆท์ี่ทรงคุณความรูก้็เป็นผูท้ี่มีความสามารถทางไสย
ศาสตรด์ว้ยเช่นกนั ส่วนนอกวดั ไสยศาสตรก์็ไดร้บัการยอมรบัตราบใดที่มีพทุธศาสนาเป็นตวัน า ต่อมาเมื่อ
วิทยาศาสตรเ์ขา้มามีอิทธิพล สิ่งศกัดิส์ิทธิ์หรือไสยศาสตรถ์กูหาว่างมงาย  

“ไสยศาสตร”์ ความหมายตามพจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 หนา้ 1,276 ไดใ้ห้
ค าจ ากดัความค าว่า ไสยศาสตรห์มายถึง "วิชาทางไสย อนัเป็นลทัธิเก่ียวกบัเวทมนตรค์าถา ที่เชื่อว่ามาจาก
ศาสนาพราหมณ ์โดยเฉพาะจากคัมภีรอ์ถรรพเวท ที่มีพิธีเพื่อใหเ้กิดสิริมงคลป้องกันอันตรายต่อตนเอง  
หรือท าอนัตรายต่อผูอ่ื้น" 

“ไสยศาสตร์” จัดอยู่ในลัทธินอกพุทธศาสนา เป็นมิติของศาสนาพรามหณ์มิใช่พุทธศาสนา              
ตามที่เจา้ประคุณฯ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย ์(ประยุทธ์ ปยุตฺโต) (พระไตรปิฎก สืบคน้เมื่อ กรกฎาคม 
2565) ไดก้ลา่วถึง ลทัธินอกพระพทุธศาสนาไวใ้นพจนานุกรมพทุธศาสตร ์ฉบบัประมวลธรรมไวท้ี่เก่ียวขอ้ง
กับไสยศาสตร ์เป็นลัทธิพระเป็นเจา้หรือลัทธิพระเจา้บันดาล (อิสสรนิมมานเหตุวาท) คือ พวกที่ถือว่า                   
สิ่งใดกตามที่ไดป้ระสบจะเป็นสขุก็ตาม ทุกขก์็ตาม มิใช่สขุมิใช่ทุกขก์็ตาม ลว้นเป็นเพราะการบนัดาลของ
เทพผูย้ิงใหญ่ ความเป็นไปในชีวิตของเรานัน้มีพระเจา้เป็นผู ้“เขียนบท” หรือ “ลิขิต” เอาไวเ้รียบรอ้ยแลว้ 
ชีวิตจะเป็นอย่างไร ขึน้สงูหรือลงต ่า ส าเรจ็หรือลม้เหลว รุง่โรจนห์รือรว่งโรย ลว้นแต่เป็นไปตามบทที่เทพเจา้
เบือ้งบนท่านลิขิตเอาไวใ้หต้ัง้แต่ตน้ 
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นอกจากนี ้“ไสยศาสตร”์ คือ ระบบความคิดที่เก่ียวกบัอ านาจเหนือธรรมชาติ ที่อาจพิจารณาไดเ้ป็น
สองลกัษณะ ไดแ้ก่ 1) ความเชื่อของมนุษยท์ที่มีต่อสิ่งเหนือธรรมชาติอาจเรียกว่า ความเชื่อทางไสยศาสตร ์
และ 2) หมายถึง ความรูข้องมนุษย์เก่ียวกับการใช้อ านาจเหนือธรรมชาติ ซึ่งไดม้ีการคน้คว้าเล่ าเรียน                
และถ่ายทอดสืบต่อกนัมาในสงัคม ซึ่งในสว่นนีเ้รียกว่า “วิชาไสยศาสตร”์ และความเชื่อมโยงกบัภูมิปัญญา
โบราณดา้นอ่ืนๆ ในสงัคมไทย (พสิษฐ์ อิทธิปรชัญาบญุ, 2560) 

ตามงานศกึษาของกิ่งแกว้ อตัถากร (2520) ที่แบ่งประเภทความเชื่อไสยศาสตร ์เอาไว ้11 ประเภท 
ไดแ้ก่  

1) ความเชื่อเรื่องบุคคล เช่น การตัง้ชื่อ วิญญาณ การเกิด การตาย 2) ความเชื่อเรื่องสิ่งแวดลอ้ม 
เป็นความเชื่อในเหตกุารณต่์าง ๆ เช่น ลายแทง ลางสงัหรณ ์3) ความเชื่อในสิ่งศกัดิส์ิทธิ์ เช่นเทพเจา้ เทวดา 
เวทมนตร ์คาถา 4) ความเชื่อเรื่องเพศ 5) ความเชื่อเรื่องสุขภาพและสวสัดิภาพ เช่น คนหูยานจะอายุยืน                 
6) ความเชื่อเรื่องโชคลาง เช่น จิง้จกทัก นกแสกรอ้ง 7) ความเชื่อเรื่องความฝัน เช่น ฝันว่างูรดัจะได้คู่                      
8) ความเชื่อเรื่องเครื่องรางของขลัง 9) ความเชื่อเรื่องภูตผีวิญญาณ 10) ความเชื่อเรื่องนรกสวรรค์                       
11) ความเชื่อเรื่องโหราศาสตร ์

จากความหมายข้างตน้จะพบว่า “ไสยศาสตร”์ มีความเก่ียวขอ้งใกลช้ิดกับความเชื่อ และการ
ยอมรบัความเชื่อนัน้ว่าเป็นความจริง โดยยงัไม่มีขอ้พิสจูนด์ว้ยวิธีการของวิทยาศาสตรร์องรบั ดงัที่เรียกกัน
ว่าเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติ (Supernatural) การยอมรบันัน้ประกอบดว้ยความคิดและอารมณซ์ึ่งอาจเรียกได้
ว่าศรทัธา ซึ่งมีอิทธิพลเหนือความคิดและการกระท าของคน ไสยศาสตรจ์ึงมีทัง้ในลกัษณะที่เก่ียวขอ้งกบัจิต
วิญญาณของมนุษยซ์ึ่งปรากฎออกมาในรูปของความเชื่อเรื่องผี และเก่ียวขอ้งกับวัตถุและปรากฎการณ์                
ซึ่งปรากฎในรูปแบบของเครื่องรางของขลงัและคาถาอาคม เป็นตน้ 

รวมถึงงานวิจัยของพระไพศาล วิสาโล เรื่อง “พุทธศาสนาไทยในอนาคต: แนวโนม้และทางออก
จากวิกฤติ” การเปลี่ยนแปลงมโนทศันข์องพทุธศาสนาในสงัคมไทย พระไพศาล วิสาโล (2546: 4) กลา่วว่า 
โลกทัศนข์องคนไทยในอดีตเป็นโลกทัศนท่ี์แวดลอ้มดว้ย “สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ” ในขณะที่โลกทัศนข์องคนไทยใน
ปัจจุบนัยึดกบโลกนี ้มองว่า ความจริงคือสิ่งที่รบัรูไ้ดด้ว้ยอายตนะหรือสมัผสัทัง้หา้ สิ่งที่มีคณุค่าคือ สิ่งที่มี
ประโยชนใ์ชส้อยอย่างเป็นรูปธรรม โลกทศันข์องคนในปัจจบุนัมองทกุอยางเป็น“สิ่งสาธารณะหรือสามญั” 

อย่างไรก็ตามจากงานศึกษาพระประเสริฐ ชุตินฺธโร (สนุทรวฒัน)์ (2543) ชีใ้หเ้ห็นถึงความสมัพนัธ์
ระหว่างพทุธกบัไสยศาสตร ์ผ่านการวิเคราะหเ์รื่อง “ไสยศาสตรก์บัพทุธศาสตรต์ามทรรศนะของพระธรรม
ปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) พบว่า  "ไสยศาสตร"์ เป็นศาสตรท่ี์ว่าดว้ยคติความเชื่อเก่ียวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อิทธิฤทธิ์ 
ปาฏิหาริย ์  เวทมนตร ์คาถา สิ่งเรน้ลับ หรืออ านาจเหนือธรรมชาติ ที่มีลักษณะเป็นการหวังพึ่งอ านาจ
ภายนอกหรือการดลบนัดาลจากอ านาจภายนอก มีตน้ก าเนิดมาจากบทสวดในคัมภีรพ์ระเวท และยงัพบ
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อีกว่า ไสยศาสตรย์ังเป็นเรื่องที่ไม่อาจพิสูจนไ์ดแ้น่นอนว่ามีผลจริงหรือไม่ การหวังพึ่งไสยศาสตรน์ั้นก็มี
ขอ้จ ากัดอยู่มาก  และท่ีส าคัญคือไม่อาจน าไปสู่การพน้ทุกขไ์ด ้เพราะท่ีสุดของไสยศาสตรอ์าจแสดงฤทธิ์

ต่าง ๆ ไดก้็เป็นเพียงขัน้โลกิยอภิญญา  ยงัเก่ียวขอ้งอยู่กบัโลก อยู่ในวิสยัของปถุชุน  

สว่น "พทุธศาสตร"์ เป็นศาสตรท์ี่ว่าดว้ยเรื่องเก่ียวกบัพระพทุธศาสนาทัง้หมด แต่ในงานวิจยันีห้มาย
เอาเฉพาะหลกัค าสอนส าคญั ซึ่งมีตน้ก าเนิดมาจากการตรสัรูข้องพระพทุธเจา้ พระพทุธศาสนาไดช้ื่อว่าเป็น
ศาสนาแห่งการกระท า ซึ่งจัดเป็นกิริยวาท หรือกรรมวาท คือสอนใหห้วังผลจากการกระท า เป็นการหวัง
พึ่งตนเองสู่อิสรภาพคือ พน้ทุกขไ์ด ้และมีเป้าหมายสงูสุดคือปัญญา การอบุติัขึน้ของพระพทุธศาสนาเป็น
การประกาศอิสรภาพใหแ้ก่มนุษยด์ว้ยปรชัญาที่ว่า "มนุษยเ์ป็นสัตวท์ี่ ฝึกได"้  และจ าเป็นตอ้งไดร้บัการ
ฝึกฝนพัฒนาดว้ยการศึกษา ที่เรียกว่าไตรสิกขาคือ ศีล  สมาธิ  และปัญญา  และในขัน้สูงสุด การฝึกฝน
พฒันามนุษยจ์ะน าไปสู่การรูแ้จง้สจัธรรม คือท าใหเ้กิดปัญญา เขา้ใจถึงความสมัพนัธแ์ละอิงอาศยักนัของ
สิ่งทัง้หลาย ทัง้ที่เก่ียวกับชีวิตของเรา สงัคม และสิ่งแวดลอ้มรอบตัวเรา  ยังผลใหห้ลุดพน้เป็นอิสระหรือ                   
พน้ทกุขไ์ด ้

ตามทรรศนะของ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตฺุโต) จะเห็นไดว้่า  “ไสยศาสตร”์ คือ ความเชื่อในอ านาจ
นอกตวั หรืออ านาจเหนือธรรมชาติ ที่มีลกัษณะเป็นการหวงัพึ่งการดลบนัดาลจากภายนอก แมว้่าพระธรรม
ปิฎกจะมิได้ปฏิเสธความมีอยู่จริงของไสยศาสตร ์แต่ก็มิได้สนับสนุนให้เสียเวลาอยู่กับการพิสูจน์ว่า                   
ไสยศาสตรม์ีอยู่จริงหรือไม่  และในทางตรงกนัขา้มท่านไดช้ีใ้หเ้ห็นว่าไสยศาสตรม์ีโทษอย่างไร แมท้ี่สดุการ
แสดงฤทธิ์ต่าง ๆ ได้ก็เป็นเพียงโลกิยอภิญญา ยังอยู่ในวิสัยแห่งปุถุชน ไม่อาจน าไปสู่การพ้นทุกข์ได้                  
และท่านยงัไดแ้สดงจดุยืนในหลกัแห่งพทุธธรรม เพื่อใหม้นษุยไ์ดร้บัโอกาสในการฝึกฝนพฒันาตนที่สงูขึน้ 

 
ทฤษฎีความรับผิดชอบต่อสังคมของส่ือ 
 ทฤษฎีความรับผิดชอบต่อสังคม ถือเป็นส่วนหนึ่งของทฤษฎีบรรทัดฐานของสื่อสารมวลชนที่
อธิบายถึงบทบาทหนา้ที่ของสื่อมวลชนตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอ้มของสงัคม เกิดขึน้จากการ
น าทฤษฎีอิสรภาพนิยม (Libertarian Theory) มาใช ้น ามาซึ่งการทบทวนทฤษฎีครัง้ใหม่ ว่าหากทุกคนมี
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น สื่อมวลชนก็ควรมีเสรีภาพดงักล่าวนัน้ดว้ย แต่ถา้หากว่าสื่อมวลชนไม่ได้
พฒันาความรบัผิดชอบพรอ้มๆ กบัการมีเสรีภาพนัน้แลว้ จะมีใครมาก ากบัสื่อมวลชนได ้(พชัระ เชิงวิลาส , 
2551) โดยตวัทฤษฎีเริ่มตน้เมื่อปีค.ศ. 1947  เมื่อ คณะกรรมการท่ีท างานเรียกรอ้งเสรีภาพของหนงัสือพิมพ ์
(Commission on the Freedom of the Press) ในสหรฐัไดจ้ดัท ารายงานออกมา เนือ้หาในรายงานไดร้ะบุ
อย่างชดัเจนว่า แมว้่าเสรีภาพของสื่อเป็นสิ่งที่จะตอ้งไดร้บัการยืนยนั หากทว่าก็ตอ้งมีการเพิ่มเติมหลกัการ
เรื่องความรบัผิดชอบต่อสงัคมลงไปดว้ย หลกัการดงักลา่วที่ว่าดว้ยความรบัผิดชอบต่อสังคมของสื่อ ไดร้ะบุ
ขอ้ปฏิบติัส าคญัที่สื่อมวลชนพึงกระท า ไดแ้ก่ สื่อมวลชนจะตอ้งรายงานเหตกุารณท์ี่เกิดขึน้บนพืน้ฐานของ
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ความเป็นจริงอย่างละเอียดรอบดา้น และสื่อมวลชนจะตอ้งสรา้งเวทีในการแสดงและการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น รวมทัง้เป็นช่องทางที่จะแสดงความคิดเห็นของสาธารณะชน โดยสื่อมวลชนตอ้งเป็นภาพตัวแทน
ของคนทุก ๆ กลุ่มในสงัคม เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงคณุค่าและเป้าหมายของสงัคมอย่างชดัเจน นอกจากนัน้ยงั
ไดก้ล่าวถึงหนา้ที่หลกัของสื่อมวลชน คือ การคน้หาขอ้มลูที่เป็นจริงและรายงานออกไปอย่างถูกตอ้ง รอบ
ดา้น และเป็นกลาง (International Center for Journalists, 2009) 
 ทฤษฎีความความรับผิดชอบต่อสังคมถูกพัฒนาขึน้จากแนวความคิดของ Joseph Pulitzer                    
ที่ตอ้งการใหส้ื่อมวลชนมีความรบัผิดชอบต่อสงัคมในการกระจายข่าวสารต่าง ๆ  โดยการรายงานข่าวสาร
ขอ้มลูตอ้งใหค้วามส าคญัและรบัผิดชอบต่อสวสัดิภาพของประชาชนและต่อสงัคม โดยนกัข่าวตอ้งน าเสนอ
ความจริงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อยู่ในความสนใจของประชาชน โดยบทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนตาม
ทฤษฎีความรบัผิดชอบต่อสงัคมที่พฒันามาจากทฤษฎีเสรีนิยมแบบดัง้เดิม มีดงันี ้(นทัรียา ทวีวงศ,์ 2556)  
  1. การจะตอ้งถือเป็นภาระหนา้ที่หลกัที่จะใหบ้ริการแก่ระบบการเมืองโดยการใหข้่าวสาร 
และใหม้ีการอภิปรายโตเ้ถียงในเรื่องของสว่นรวมหรือกิจกรรมสาธารณะ 
  2. ควรจะต้องส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตย และให้ความสว่างทางปัญญา 
(Enlightening) แก่สาธารณชนเพื่อจะไดเ้กิดความสามารถในการปกครองตนเอง 
  3. ควรจะตอ้งพิทกัษร์กัษาสิทธิของบคุคลโดยคอยเฝ้าดรูฐับาล 
  4. ควรจะตอ้งใหบ้ริการแก่ระบบเศรษฐกิจ โดยเนน้ส่งเสริมผลประโยชนข์องผูซ้ือ้ ผูข้าย 
สินคา้และบรกิารดว้ยสื่อการโฆษณา แต่รายไดจ้ากการนีจ้ะตอ้งไม่บั่นทอนอิสรภาพของสื่อมวลชน 
  5. ควรจะต้องให้ความบันเทิงแก่สาธารณชน แต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องเป็นบันเทิงที่ ดีมี
คณุภาพ 
  6. ควรจะตอ้งหลีกเลี่ยง ไม่เสนอเนือ้หา หรือเรื่องราวที่อาจน าไปสู่การก่ออาชญากรรม 
ความรุนแรง ความไม่สงบเรียบรอ้ยของบา้นเมือง หรือการกา้วรา้วต่อชนกลุม่นอ้ย 
  7. สื่อมวลชนจะตอ้งเป็นพหุนิยม คือ สะทอ้นความเห็นที่แตกต่างรวมทัง้เปิดโอกาสใหใ้ช้
สิทธิโตต้อบ จะเห็นไดว้่าทฤษฎีความรบัผิดชอบต่อสงัคมจะแตกต่างไปจากทฤษฎีเสรีนิยมตรงประเด็นที่ว่า 
เสรีภาพมิใช่เป็นแต่เพียงอิสรภาพที่ไร้จุดหมายปลายทางและเสนอเพื่อสนองสิทธิมนุษยชนในการ 
แสดงออกเท่านัน้หากจะตอ้งเป็นอิสรภาพที่น าไปสู่การสรา้งสรรคป์ระโยชนข์องส่วนรวมใหเ้กิดผล อย่าง
จริงจัง สื่อมวลชนไม่ไดเ้กิดมาเพื่อเป็นเครื่องมือของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเพียงอย่างเดียว แต่จะตอ้งเป็น
เคร่ืองมือสื่อสารท่ีสรา้งความสัมฤทธิ์ผลให้กับสังคมด้วย สรุปไดว่้า เสรีภาพจาก (freedom form) หรือ
เสรีภาพเชิงลบ (negative freedom) ได้กลายมาเป็นเสรีภาพเพื่อ (freedom for) หรือ เสรีภาพเชิงบวก 
(positive freedom) นั่นเอง 
 ดว้ยเหตุนีท้  าใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงแนวคิดเสรีนิยมไปสู่ “ทฤษฎีความรบัผิดชอบต่อสงัคมของ
สื่อมวลชน”บนพืน้ฐานสมมติฐานที่ว่า “เสรีภาพ” ตอ้งควบคู่ไปกบั “พนัธกิจ” และ “หนงัสือพิมพ”์ตอ้งมีพนัธ
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กิจที่ต้องรับผิดชอบ โดยทฤษฎีความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมได้ก าหนด “มาตรฐาน” การท างานของ
นกัหนงัสือพิมพท์ี่จ  าเป็นไวแ้ละไดเ้รียกรอ้งใหน้กัวิชาชีพสนองต่อมาตรฐานที่ไดก้ าหนดขึน้ไวด้งักล่าวดว้ย 
(Siebert et al., 1969) 
 Theorodore Peterson (1973)  ได้กล่าวถึงทฤษฎีความรับผิดชอบต่อสังคม (The Social 
Responsibility Theory) ว่าเป็นทฤษฎีที่ท าใหส้ื่อมวลชนตระหนกัในบทบาทหนา้ที่และความรบัผิดชอบของ
ตนเองมากขึน้ โดยมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพเป็นกรอบหรือเสาหลักในการท างาน มีหลกัการพืน้ฐาน 3 
ประการ คือ  1) ใหป้ระชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการมีสว่นรว่มและเลือกรบัข่าวสาร 2) สื่อตอ้งมีอิสรภาพ และ
เสรีภาพในการน าเสนอข่าว 3) สื่อตอ้งตระหนักถึงประโยชนท์ี่สังคมจะไดร้บั ส าหรบับทบาทหน้าที่ของ
สื่อมวลชนภายใตท้ฤษฎีนี ้ประกอบดว้ย 
  ดา้นการเมือง ท าหนา้ที่ในการเสนอข่าวสาร และขอ้เท็จจริงที่เก่ียวกบักิจกรรมต่าง ๆ ของ
ส่วนรวมส่งเสริมกระบวนการทางประชาธิปไตย เพื่อใหป้ระชาชนมีความสามารถในการปกครองตนเอง 
ปกปอ้งรกัษาสิทธิของปัจเจกบคุคลโดยท าหนา้ที่เป็นผูต้รวจตราและควบคมุการท างานของรฐับาล 
  ดา้นเศรษฐกิจ ท าหนา้ที่ใหบ้ริการสื่อโฆษณาต่าง ๆ ดว้ยความเป็นธรรม ถูกตอ้ง และไม่
เกินจรงิ 
  ดา้นสงัคม ท าหนา้ที่ใหค้วามบนัเทิงที่คดัเลือกมาแลว้ว่ามีคณุภาพ หลีกเลี่ยงการน าเสนอ
ข่าวที่อาจน าไปสู่การก่ออาชญากรรม ความรุนแรง ความไม่สงบ หรือความแตกแยกในสงัคม และสามารถ
สะทอ้นความคิดเห็นที่แตกต่าง รวมทัง้เปิดโอกาสใหฝ่้ายตรงขา้มไดใ้ชส้ิทธิโตต้อบ 
 Gablentz (1968 อา้งถึงใน สมควร กวียะ, 2545) อธิบายถึงทฤษฎีความรบัผิดชอบต่อสงัคมว่า 
แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดงันี ้
  1. ความรบัผิดชอบทางกฎหมาย (Legal Responsibility) บุคคลตอ้งรบัผิดชอบต่อการ
กระท าของตนในกรณีที่การกระท านัน้ยงัความเสียหายต่อบุคคลอื่น 
  2. ความรบัผิดชอบทางศีลธรรม (Moral Responsibility) เก่ียวกับการมีจิตส านึกของคน 
หรือกลุม่คนเป็นส าคญั 
   3. ความรบัผิดชอบทางการเมือง (Political Responsibility) หมายถึง การใชอ้  านาจหนา้ที่
ทางการเมืองใหอ้ยู่ในท านองคลองธรรม และบรรลุเป้าหมายสงูสุด คือ รกัษาและเสริมสรา้งผลประโยชน์
ของสาธารณะ 

           4. ความรับผิดชอบทางสังคม (Social Responsibility) ต่างกับความรับผิดชอบทางอ่ืน    
ตรงที่ว่าเป็นความรบัผิดชอบที่ไม่ไดเ้กิดขึน้เพราะว่ามีกฎหมายบงัคับอยู่แต่เป็นความรบัผิดชอบที่เกิดขึน้
ตามหลกัเหตุผลที่ว่าบุคคลแต่ละกลุ่มบุคคลย่อมเป็นสมาชิกของชุมชนหรือสงัคมประเทศอย่างไม่มีทาง
หลีกเลี่ยงได้ จึงจะต้องมีความรับผิดชอบต่อการกระท าใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อสังคมดังกล่าว                      
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ความรบัผิดชอบทางสงัคมมักเก่ียวขอ้งสมัพันธ์กับการประกอบอาชีพ หรือการด าเนินชีวิตประจ าวันของ
บคุคลทกุคนในสงัคม ซึ่งเป็นเรื่องยืดหยุ่น ละเอียดอ่อน และไม่มีขอบเขตที่จะก าหนดไวช้ดัเจน 

จากขอ้มูลดังกล่าวแสดงใหเ้ห็นมุมมองความรบัผิดชอบต่อสงัคมของ Gablentz ในบางเนือ้หาที่
สอดคลอ้งกับการศึกษาของ จักรก์ฤษ เพิ่มพูล (2554) ที่ไดอ้ธิบายถึง ความรบัผิดชอบของสื่อมวลชน                   
ไว ้2 ดา้น ไดแ้ก่ 

 1. ความรบัผิดชอบทางกฎหมาย นักข่าวถือเป็นนายประตูข่าวสารอันดับแรกในการท า
ข่าว (Gatekeeper) ดังนัน้นักข่าวควรจะตอ้งมีความรูเ้ก่ียวกับกฎหมายต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการท างาน
ดา้นสื่อสารมวลชน เช่น  ประมวลกฎหมายอาญาว่าดว้ยความผิดฐานหมิ่นประมาท โดยเฉพาะความคิด
ฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา  พระราชบัญญัติความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ เป็นต้น โดย  
ความรบัผิดชอบทาง กฎหมายที่นักข่าวหรือบรรณาธิการข่าวจะตอ้งเผชิญอยู่บ่อยครัง้ คือ ความผิดฐาน
หมิ่นประมาท ละเมิดต่อชื่อเสียงเกียรติยศ และทางท ามาหาไดข้องบุคคลอ่ืน ดังนัน้นักข่าวจึงตอ้งระวัง  
การใชถ้อ้ยค าการรายงานข่าวที่เป็นการพดูความจริง มิฉะนัน้อาจส่งผลกระทบที่ไม่เหมาะสมและไม่เป็น
ธรรมต่อผูอ่ื้นได ้

 2. ความรบัผิดชอบทางจริยธรรม เป็นความรบัผิดชอบที่ส  าคญัซึ่งสื่อมวลชนทุกแขนงควร
ตอ้งค านึงถึงตลอดเวลา โดยใชจ้ิตส านึกพิจารณาและใคร่ครวญถึงผลกระทบที่จะเกิดขึน้กบัผูท้ี่ตกเป็น ข่าว 
รวมทัง้ญาติพี่นอ้งและครอบครวัของบุคคลเหล่านัน้ อย่างไรก็ตามองคก์รวิชาชีพต่าง ๆ มกัมีขอ้บงัคบัหรือ
แนวทางในการควบคุมและก ากับดูแลจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน เช่น สภาการ
หนงัสือพิมพแ์ห่งชาติจะเป็นองคก์รหลกัในการควบคมุการท างานของผูป้ระกอบวิชาชีพ หนงัสือพิมพ ์โดยมี
การตราขอ้บงัคบัว่าดว้ยจริยธรรมแห่งวิชาชีพไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษร เพื่อใหส้มาชิกใชเ้ป็นแนวทางในการ
ปฏิบติัในการท างาน นอกจากนัน้องคก์รสื่อบางแห่งก็ไดม้ีขอ้ก าหนดเรื่องจริยธรรมเป็นลายลกัษณอ์ักษร 
โดยแสดงรายละเอียดของการประพฤติที่พึงกระท าหรืองดเวน้เพื่อใหพ้นักงานใชเ้ป็นหลักในการท างาน
อย่างมีจรยิธรรมดว้ย 

McQuail (2005 อา้งถึงใน Ravi, 2012) ไดส้รุปทฤษฎีความรบัผิดชอบต่อสงัคม ไว ้ดงันี ้
 1. สื่อมวลชนควรยอมรบัและมีความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
 2. ความรบัผิดชอบที่มีต่อสงัคมตอ้งมีมาตรฐานในเรื่องการใหข้อ้มลูข่าวสาร ความถูกตอ้ง 

ครบถว้น และมีความสมดลุ 
 3. การมีความรบัผิดชอบต่อสงัคมของสื่อมวลชนควรตอ้งอยู่ภายใตก้รอบของกฎหมาย  

4. สื่อมวลชนควรหลีกเลี่ยงการน าเสนอสิ่งที่กระตุน้ใหเ้กิดอาชญากรรม ความรุนแรง                
การก่อใหเ้กิดความวุ่นวายในบา้นเมือง หรือก่อใหเ้กิดความเสียหาย  

5. สื่อมวลชนควรน าเสนอสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงสังคม น าเสนอมุมมองที่หลากหลาย                    
และผล สะทอ้นกลบัที่ถกูตอ้งต่อสงัคม  
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6. สงัคมและมวลชนมีความคาดหวงัการท างานภายใตม้าตรฐานของสื่อมวลชน 
7. นกัสื่อสารมวลชน และผูส้ื่อข่าวควรมีความสามารถในการอธิบายสิ่งต่าง ๆ ต่อสงัคม 

 จากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าวสามารถสรุปไดว้่า ทฤษฎีความรบัผิดชอบต่อสงัคม (Social 
Responsibility Theory) เ ป็นทฤษฎีที่ ก าหนดมาตรฐาน บทบาทหน้าที่ ของสื่อมวลชนที่พึงต้องมี 
ความรับผิดชอบในการกระจายข่าวสาร น าข้อเท็จจริงต่าง ๆ สู่ประชาชนภายใต้กรอบของกฎหมาย               
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ แสดงความเป็นกลางในการน าเสนอขอ้มลูข่าวสาร และสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความ
หลากหลายของสงัคมในเรื่องความคิด มมุมองอย่างเป็นธรรม สอดคลอ้งกบัสงัคมปัจจุบนัซึ่งเป็นสงัคมแห่ง
ขอ้มูลข่าวสาร  สังคมออนไลนท์ี่มีโซเชียลมีเดีย (Social media) เป็นเครื่องมือสื่อสารที่เขา้ถึงไดร้วดเร็ว              
และพรอ้มใชง้านไดง้่ายดายตลอดเวลา สื่อมวลชนยิ่งตอ้งใชห้ลกัจริยธรรมและความรบัผิดชอบที่มากขึน้ 
ดงันัน้ก่อนการน าเสนอข่าวสารต่าง ๆ สู่ประชาชน สื่อตอ้งท าหนา้ที่ในการกลั่นกรองขอ้มลูข่าวสาร รวมทัง้
ตอ้งป้องกันมิใหข้่าวสารนั้นเกิดผลกระทบต่อผูใ้ดในทางมิชอบตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพอีกดว้ย   
 

ทฤษฏีส านักเศรษฐศาสตรก์ารเมืองว่าด้วยเร่ืองส่ือ (Political Economy of Media) 

 เมื่อพิจารณาถึงรายการโทรทัศนปั์จจุบนั เราอาจเกิดค าถามหลายประการ เช่น ท าไมรายการเชิง

ไสยศาสตรจ์ึงไดร้บัความนิยมจากผูช้ม ท าไมผูผ้ลิตรายการหลายสถานีจึงพยายามดิน้รนใหช้่องของตนเอง

มีรายการเชิงไสยศาสตร ์ฯลฯ หากมองในมมุมองของนักทฤษฎีในสายเศรษฐศาสตรก์ารเมืองว่าดว้ยเรื่อง

สื่อ (political economy of media) อาจอธิบายไดว้่าจิตส านึกอาจไม่ใช่ตัวแปรส าคัญเดียวต่อการอยู่รอด

ของสื่อต่าง ๆ แต่ปัจจยัทาง เศรษฐกิจ ต่างหากที่เป็นตวัแปรหลกัส าคญัของการด ารงอยู่ของสื่อเหลา่นี ้

 เศรษฐศาสตรก์ารเมืองว่าดว้ยเรื่องสื่อเป็นแนวคิดที่ถูกน ามาประยุกตใ์ชก้บัศาสตรด์า้นการสื่อสาร

มายาวนานตัง้แต่ ค.ศ. 1940 โดยทศันะพืน้ฐานของแนวคิดนีเ้ห็นว่าสื่อต่าง ๆ ลว้นแลว้แต่มีลกัษณะไม่ผิด

แผกจากสินค้าชนิดหนึ่ง ดังนั้นจึงมีลักษณะร่วมอย่างน้อย 3 ประการที่น่าพิจารณาและน ามาศึกษา 

(Mosco, 1996) 

หนึ่ง การท าใหเ้ป็นสินคา้ (commodification) คือการมองว่าสื่อต่าง ๆ ลว้นแลว้แต่ตกอยู่ภายใต้

กระบวนการแปลงคณุค่าใชส้อยทั่วไปใหก้ลายเป็นคณุค่าที่ตลาดตอ้งการ และกลายเป็นคณุค่าที่สามารถ

แลกเปลี่ยนได้ อาทิ นิทานก่อนนอนที่คุณแม่เล่าให้ลูก  ๆ ฟังอาจถูกเปลี่ยนกลายเป็นนวนิยายหรือ

ภาพยนตรช์ื่อดัง วางจ าหน่ายไปทั่วโลกได ้สอง การขา้มพน้พรมแดน (spatialization) คือกระบวนการที่

สินค้าประเภทการสื่อสารสามารถก้าวข้ามพรมแดนทางกายภาพ (geographical space) และเข้าถึง
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มวลชนโดยอาศยัเทคโนโลยีการสื่อสารที่กา้วหนา้ อาทิเช่น สื่อรายการโทรทศันส์ามารถเผยแพร่ภาพไปทั่ว

โลกดว้ยความช่วยเหลือของเทคโนโลยีคอมพิวเตอรแ์ละอินเตอรเ์น็ตไรส้าย ดว้ยเหตุนีท้  าใหส้ื่อสามารถ

เข้าถึงผู้บริโภคจ านวนมหาศาลและมีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนธุรกิจหากสภาพเศรษฐกิจของ

ประเทศนัน้ ๆ ไม่เอือ้อ านวยต่อการด าเนินงาน และสาม โครงสรา้งสงัคม (structuration) เมื่อสินคา้ดา้น

การสื่อสารกา้วพน้พรมแดน ถูกผลิตและจ าหน่ายไปทั่วโลก ความนึกคิดของผูค้นในสงัคมหนึ่งๆ อาจถูก

หล่อหลอมผ่านการบริโภคสื่อ ส่งผลกระทบต่อความคิดเรื่อง วัฒนธรรม ชนชัน้ เพศสภาพ เชือ้ชาติ ฯลฯ 

อาทิเช่น เมื่อคนทั่วโลกดลูะครเกาหลี กระแสความนิยมในวฒันธรรมเกาหลี (เครื่องแต่งกาย ภาษา อาหาร 

ฯลฯ) จึงเกิดขึน้เป็นเงาตามตวั  

• แนวทางการวิเคราะหผ์่านทัศนะแบบส านักเศรษฐศาสตรก์ารเมือง 

กาญจนา แก้วเทพ (2560) ระบุว่าแนวทางการเข้าสู่ ปัญหา ( approach)  ของส านัก

เศรษฐศาสตรก์ารเมืองอา้งอิงทศันะของมารก์ที่มีต่อผลของการปฏิวติัอตุสาหกรรมในช่วงศตวรรษที่ 18 

โดยมารก์สนใจวิเคราะหส์ภาพเศรษฐกิจ สงัคม และการต่อสูท้างชนชัน้ของประเทศองักฤษผ่านเกณฑ์

การวิเคราะหส์ามดา้นดงัต่อไปนี ้

1. ตอ้งศึกษาโครงสรา้งสงัคม 

ท่าทีของส านักเศรษฐศาสตรก์ารเมืองเห็นว่าการเขา้ใจสงัคมตอ้งเริ่มจากการวิเคราะหโ์ครงสรา้ง

สังคม (social structure) ตอ้งมองเห็นลักษณะโครงข่ายความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันต่าง ๆ ในสังคม

โดยรวม เช่น หากตอ้งการศึกษาปัญหาความเชื่องมงายของคนในสงัคม นักทฤษฎีส านักเศรษฐศาสตร์

การเมืองมองว่าปัญหานีไ้ม่ไดเ้กิดจากความเบาปัญญาของปัจเจกชนหากแต่เชื่อมโยงไปยงัสถาบนัต่าง ๆ 

มากมาย อาทิ สถาบนัการศึกษาที่ไม่อาจท าใหผู้ค้นมีทักษะการวิเคราะหท์ี่ดี สถาบนัศาสนาที่ไม่สามารถ

สรา้งความเขา้ใจที่ถูกตอ้งต่อความเชื่อ ฯลฯ ดังนัน้ การท าความเขา้ใจรายการและระบบการท างานของ

สถานีโทรทศันต์อ้งเริ่มจากการท าความเขา้ใจความสมัพนัธร์ะหว่างสถานีกบัสถาบนัอ่ืนๆ ในสงัคม 

2. ตอ้งศึกษาแบบเป็นกระบวนการ 

ส านกัเศรษฐศาสตรก์ารเมืองว่าดว้ยเรื่องสื่อไม่เคยมองสื่อเป็นเพียงผลผลิต (product) หากแต่

มีกระบวนการ (process) ที่เคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่ง ดังนัน้หากตอ้งการศึกษาสื่อจะตอ้งมุ่งสนใจตั้งแต่ 

การก่อก าเนิด (genesis) ไปจนถึง การคลี่คลายและเปลี่ยนแปลง (chance) ที่อยู่ภายในสงัคมนัน้ ๆ 

เช่น หากต้องการศึกษารายการโทรทัศน์หนึ่งๆ นักทฤษฎีเศรษฐศาสตรก์ารเมืองว่าด้วยเรื่องสื่อ                   

จะอธิบายว่าหน้าตาของรายการโทรทัศน์ถูกก าหนดจากความสัมพันธ์และอ านาจของกลุ่ม
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ผลประโยชนต่์าง ๆ เช่น นกัข่าว โปรดิวเซอร ์สปอนเซอร ์ผูช้ม ฯลฯ และมีพลวตัรเปลี่ยนแปลงไปตาม

กาลเวลา 

3. ตอ้งศึกษามิติความขดัแยง้ 

นกัทฤษฎีเศรษฐศาสตรก์ารเมืองเห็นว่าสงัคมเริ่มตน้จากความขดัแยง้ทางความเห็นและผลประโยชน ์

ที่แตกต่างกัน เช่น ความขัดแยง้ทางชนชัน้ ความขัดแยง้ระหว่างกลุ่มผลประโยชน ์ความขัดแยง้ในความ

เป็น/ไม่เป็นเจา้ของทรพัยากรการสื่อสาร ดังนัน้ การวิเคราะหส์ื่อควรเริ่มจากการดูความขัดแยง้ที่เกิดขึน้

ภายในองคก์รสื่อ พยายามท าความเขา้ใจ หาทางแกไ้ข และจดัการความขดัแยง้เหลา่นัน้ใหส้  าเรจ็ 

ทัง้นี ้กาญจนา แกว้เทพ (2560) ระบวุ่าเมื่อกลา่วถึงการสื่อสาร ส านกัเศรษฐศาสตรก์ารเมือง 

สนใจศกึษา สถาบนัสื่อสารมวลชน เป็นหลกั เนื่องจากมองว่าสื่อสารมวลชนมีอิทธิพลอย่างสงูต่อความรูส้ึก

นึกคิดและอดุมการณข์องผูค้น ทัง้นี ้ทศันะของนกัวิชาการส านกันีม้องว่าสื่อสารมวลชนมีสถานะสองดา้น 

คือดา้นหนึ่ง สื่อมวลชนเป็นรูปแบบขององคก์รทางธุรกิจแบบหนึ่งที่ตอ้งมุ่งแสวงหาก าไรเพื่อความอยู่รอด

และขยายกิจการเพื่อความมั่งคั่ง ขณะที่อีกดา้นหนึ่ง สื่อมวลชนเป็นปัจจัยการผลิตทางความคิด หรือเป็น

แหล่งผลิตจิตส านึกให้กับมวลชน ภายใต้ความสัมพันธ์ดังกล่าวส านักเศรษฐศาสตรก์ารเมืองสนใจ

ความสมัพนัธด์งัแผนภาพต่อไปนี ้

 

ภาพที่ 7 แผนภาพความสมัพนัธร์ะหว่างโครงสรา้งเศรษฐกิจกบัการสื่อสาร 

(กาญจนา แกว้เทพ และ สมสขุ หินวิมาน, 2560) 

 ดังนั้น ตัวแปรที่นักวิชาการส านักเศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยเรื่องสื่อสนใจศึกษาคือ

ความสมัพนัธร์ะหว่างสามเสา้ และเกณฑใ์นการวิเคราะหท์ี่น่าสนใจไดแ้ก่ กระบวนการผลิต (production) 

การแพร่กระจาย (distribution) การบริโภค (consumption) ความเป็นเจา้ของ (ownership) อ านาจในการ

ควบคมุสื่อ (power of control) การแข่งขนัทางธุรกิจ (competition) ฯลฯ 
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แนวคิดผู้รับสาร 

กระบวนการสื่อสาร (process of communication) มีองคป์ระกอบที่ส  าคัญ 4 ประการ คือ ผูส้่ง

สาร (source) ข่าวสาร (message) ช่องทางในการสื่อสาร (channel) และผูร้บัสาร (receiver) (Berlo,1960, 

p.21) ผูร้บัสารในการสื่อสารอาจหมายถึงบุคคลคนเดียว ( individual) เช่น ผูฟั้งของการสนทนาของบุคคล 

2 คน หรืออาจมีความหมายถึงกลุ่มบุคคล (group) เช่น กลุ่มผูฟั้งการบรรยายหรือกลุ่มผูช้มการแสดง เป็น

ต้น และอาจหมายถึงมวลชน (mass) ได้ เช่น ผู้ชมรายการโทรทัศน์ ผู้ฟังรายการวิทยุ  หรือผู้อ่าน

หนงัสือพิมพ ์เป็นตน้ (พรทิพย ์วรกิจโภคาทร, 2532: 288) กลุ่มผูร้บัสารมีอิทธิพลต่อการท างานของสื่อทัง้

ทางตรงและทางออ้ม อิทธิพลของกลุ่มผูร้บัสารโดยทางตรง คือ การแสดงความคิดเห็น  ในทางชื่นชอบหรือ

ติเตียนต่อรายการต่าง ๆ ส่วนอิทธิพลทางออ้ม คือ จ านวนของผูร้บัสารในแต่ละรายการ  ที่จะทราบไดจ้าก

การท าการส ารวจความนิยมของผูช้ม (rating) อันมีผลท าใหม้ีผูอุ้ปถัมภร์ายการนั้นนมากขึน้  และส่งผล

ต่อเนื่องใหร้ายการนัน้สามารถด ารงอยู่ไดแ้ละยังจะไดช้่วงเวลาดี ๆ ในการน าเสนอ (กาญจนา แกว้เทพ, 

2541: 193) 

 

ลักษณะผู้รับสารในการส่ือสารมวลชน 

 คุณสมบัติของผู้รับสารในยุคผู้รับสารที่ ต่ืนรู ้ (Active audience) นั้นไม่ได้มีลักษณะเป็นเนื ้อ

เดียวกนั (Homogeneous) หากแต่มีความแตกต่างกนัทัง้ในระดับปัจเจกและระดับกลุ่ม มากกว่านัน้ ผูร้บั

สารยงัมีลกัษณะ “active” ในการรบัสารทุกขัน้ตอน ตัง้แต่ขัน้ตอนการเลือกว่าจะเปิดรบัหรือไม่ ขัน้ตอนการ

เลือกจดจ า เลือกเชื่อถือ เลือกปฏิบติัตาม หรือเลือกวิพากษว์ิจารณเ์นือ้หาที่สื่อน าเสนอ (กาญจนา แกว้เทพ

, 2556: 280) 

พรทิพย ์วรกิจโภคาทร (2532: 295-302) ระบุว่าผูร้บัสารในการสื่อสารมวลชนมีลักษณะเด่น 3 

ประการดงัต่อไปนี ้

1. มีความแตกต่างกนั เนื่องจากสื่อสารมวลชนครอบคลมุผูร้บัสารไดก้วา้งไกล และไม่สามารถจะ

สรา้งขอบเขตจ ากัดการสื่อสารเพื่อผูร้บัสารกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะได ้จึงท าใหม้ีผูร้บัสารจ านวนมาก

และแน่นอนว่าจะตอ้งส่งผลไปยังผูร้บัสารที่มีความแตกต่างกันทั้งเพศ อาชีพ อายุ สถานที่  สถานะทาง

สงัคม เศรษฐกิจ ฯลฯ  

2. ไม่รูจ้กักนั สื่อสารมวลชนอาศยัสื่อมวลชน (mass media) เป็นสื่อกลางในการสื่อสารท าใหผู้ร้บั

สารและผูส้ง่สารไม่พบหนา้กนั โอกาสที่จะท าความรูจ้กักนัจึงมีนอ้ย  
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3. มีขอ้จ ากดัในการแสดงออก จากการที่ผูร้บัสารในการสื่อสารประเภทนีม้ีจ  านวนมาก และมีความ

หลากหลายแตกต่างกนั ดงันัน้โอกาสในการแสดงความคิดเห็นหรือมีปฏิกิริยาโตก้ลบั ( feedback) ต่อการ

สื่อสารจึงมีนอ้ยมาก 

เกณฑแ์ละแนวทางการศึกษาผู้รับสาร 

 นกัวิจยัดา้นการสื่อสารอธิบายว่าพฤติกรรมของผูช้มที่แตกต่างกนัทัง้ในระดบัปัจเจกและระดับกลุ่ม

นัน้เกิดจากการผลกัดนัหลายดา้น เช่น จากปัจจยัภายใน (Endogenous factor) ซึ่งเป็นค าอธิบายจากสาย

จิตวิทยา (เช่น ความต้องการ แรงจูงใจ ความคาดหวัง ทัศนคติ ความสนใจ ฯลฯ) หรือมาจากปัจจัย

ภายนอก (Exogenous factor) อันเป็นค าอธิบายจากวิชาสงัคมวิทยา (เช่น เพศ อายุ รายได ้อาชีพ ฯลฯ) 

ว่าตวัแปรเหลา่นีก้  าหนดการเขา้ถึงและใชส้ื่อ (กาญจนา แกว้เทพ, 2556: 281) 

 แนวคิดเบือ้งหลงันีท้  าใหเ้กิดความสนใจในการวิเคราะหผ์ูร้บัสารดว้ยเกณฑด์งัต่อไปนี  ้

1. การใชปั้จจยัดา้นประชากรเป็นตวัแปร (Demographic Approach) 

วิธีการวิเคราะห์ผู้ร ับสารเช่นนี ้ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย วิธีนี ้จะใช้ตัวแปรที่ เป็น

คุณสมบติัของประชาชน คือ เพศ อายุ รายได ้การศึกษา ฯลฯ มาเป็นตัวแปรเพื่อใชว้ิเคราะห์ว่า  

การเปิดรบัและใชส้ื่อของกลุม่คนที่มีคณุสมบติัทางประชากรแตกต่างกนั จะมีลกัษณะอย่างไร 

2. การใชแ้ละความพงึพอใจของผูร้บัสาร (Users & Gratifications Approach) 

แนวคิดหลักของการวิเคราะหม์ีขอ้สันนิษฐานว่าผูร้บัสารนั้นมีความตั้งใจที่จะแสวงหา

ข่าวสารเพื่อน ามาใชป้ระโยชน ์เช่น เพื่ออาชีพ เพื่อควบคมุสถานการณ ์ฯลฯ จากความตอ้งการ

ของบคุคลนัน้จะถกูแปรเป็นแรงจงูใจ (Motivation) 

เมื่อมีความตั้งใจแน่วแน่แล้วจึงท ากิจกรรมที่มีเป้าประสงค์แน่นอน (Goal-oriented 

activity) เพื่อใหบ้รรลุความตอ้งการ อย่างไรก็ตาม สื่อมวลชนมิใช่ทางเลือกเดียวในการรับรู ้

ข่าวสารแต่เป็นเพียงตัวเลือกหนึ่งท่ามกลางตัวเลือกอ่ืน ๆ มากมาย และสื่ออ่ืน ๆ (เช่น สื่อ

ออนไลน ์สื่อโซเชียลมีเดีย ฯลฯ) ก็มีสถานะเป็นคู่แข่งของสื่อมวลชน 

จากหลกัการดงักล่าวสามารถเขียนกรอบกระบวนการวิเคราะหผ์ูร้บัสารในทางการใชแ้ละ

ความพงึพอใจแต่ละขัน้ตอนอย่างละเอียดดงัต่อไปนี ้
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ภาพที่ 8 กรอบกระบวนการศึกษาผูร้บัสารตามแนวทางการวิเคราะหก์ารใชแ้ละความพึงพอใจ 

(กาญจนา แกว้เทพ, 2556: 282) 

 

แนวคิดสภาวะล า้จริง (hyper-reality) 

แนวคิดสภาวะล า้จรงิหรือความล า้จรงิ (hyper-reality) มีจดุก าเนิดมาจากนกัคิดชาวฝรั่งเศส Jean 
Baudrillard ที่กล่าวถึงในหนังสือของเขาที่ชื่อว่า Simulacra and Simulation (The Body, In Theory: 
Histories of Cultural Materialism) ที่พิมพอ์อกมาครัง้แรกในปี ค.ศ. 1981 ซึ่งกล่าวโดยสรุปคือ “มนุษย์
สมยัใหม่ไม่สามารถบอกไดว้่าความจรงิคืออะไร เพราะเขาไดห้ลงเขา้ไปในโลกแห่ง "simulacra" นั่นคือภาพ
และสญัลกัษณไ์ดส้รา้งและน าเสนอว่าเป็น "ความจริง" แทนความจริง โดยสื่อมวลชน” (อรรถสิทธิ์ เมือง
อินทร.์ ออนไลน ์: 2558)  

ส าหรบัโบดริยารดแ์ลว้กระบวนการครอบง าของสญัญะในสงัคมทุนนิยมสมยัใหม่ กระท าผ่านสื่อ 
เนื่องจากในสงัคมยคุหลงัสมยัใหม่นัน้ โบดริยารดม์องว่าเป็นสงัคมแห่งการบริโภคสื่อ เป็นยคุของเทคโนโลยี
สมัยใหม่ที่มีการเกิดขึน้ของ กระบวนการสื่อสารและการชี ้น าของการสื่อสาร ยุคของคอมพิวเตอร์
กระบวนการสารสนเทศ ยุคของการผลิตอุตสาหกรรมความรู ้สิ่งเหล่านีเ้ป็นสิ่งที่เขา้มาแทนที่การผลิต                
แบบอุตสาหกรรมเบือ้งตน้ในอดีตที่แรงงานจะถูกบงัคับจากพลงัผลิตนัน้ไม่มีอีกต่อไป  แรงงานในยุคหลงั
สมัยใหม่ไม่ได้ถูกบังคับจากพลังการผลิต แต่เป็นตัวสัญญะที่ก าหนดตัวเองท่ามกลางสัญญะด้วยกัน  
(Kellner, 1989 อา้งใน สิตางศ ์เจรญิวงศ,์ 2559) 

กฎของสื่อเป็นส่วนประกอบหนึ่งของโลกหลังสมัยใหม่ ซึ่งมีอ านาจอย่างเต็มที่และเป็นอิสระใน  
การผลิตสัญญะต่าง ๆ ขึน้มา ในโลกหลังสมัยใหม่นีผ้ลกระทบที่ไดจ้ากสื่อนั้นแพร่กระจายเป็นวงกว้าง  
เป็นตวัแปรส าคญัที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจบุนั โดย โบดรยิารด ์มีทศันะว่าตวัแทนของ
สื่อที่ส  าคัญคือโทรทัศนท์ี่เป็นสิ่งที่ท าใหเ้จา้ของตกเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในสงัคมบริโภคอย่างแทจ้ริง สื่อเป็น
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กลไกส าคัญในการผลิตซ า้ ภาพสะทอ้นของสัญญะ และรหัสที่กลายมาเป็นส่วนประกอบที่ส  าคัญของ
สภาวะล า้จริง (Hyper-reality) ที่อยู่ในชีวิตประจ าวันของพวกเรา ซึ่งความจริงต่าง ๆ ได้ถูกลบเลือน  
จนไม่เหลือรอ่งรอย กลายเป็นสภาวะที่จรงิยิ่งกว่าจรงิ สภาวะที่ความจรงิตกอยู่ภายใตภ้าวะบงการของภาพ
ตวัแทน จนกระทั่งหลอมละลายกลายเป็นเนือ้เดียวกนั ซึ่งเกิดขึน้อย่างรวดเรว็ของสญัญะและตวัสารสนเทศ
ที่อยู่ในสื่อ ที่ท าหนา้ที่ลบเลือนและบิดเบือนความหมาย รวมถึงการที่ไม่สามารถแยกออกจากกนัไดร้ะหว่าง
สื่อและความจริงนอกจากนีส้ื่อยังท าหน้าที่ผลิตคนดูขนาดใหญ่ ที่มีความคิดและประสบการณ์ที่ได้รับ
เหมือนกนั (อา้งแลว้) 

ในปัจจุบนัภาพเสมือนจริงไม่ไดเ้กิดจากการปลอมแปลงหรือท าซ า้จากตน้ฉบบัอีกต่อไป ในยุคนี ้
เป็นยุคที่สิน้สดุของการเกิดขึน้ของรูปจ าลอง แต่เป็นสภาวะที่ภาพจ าลองกลายเป็นสวนประกอบสรา้งของ
โลกที่มีอยู่ทั่วไป ดงันัน้ภาพเสมือนจริง จริงเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึน้ไดใ้นยุคของ Cybernetic และทุนนิยม
สมยัใหม่ที่ทกุพืน้ที่ถูกสรา้งและควบคมุดว้ยสื่อ ที่สงัคมของภาพเสมือนจรงิท าการควบคมุมนุษยท์ัง้ในเรื่อง
ของความรบัผิดชอบการเลือกและพฤติกรรม (Baudrillard, 1981 อา้งใน สิตางศ ์เจรญิวงศ,์ 2559) 

“ในโลกของเราไม่มีสิ่งที่เรียกว่าจริงที่เรียกว่าจริงอีกต่อไป มันแทนที่ดว้ยสภาวะลํ้าจริงที่ภาพ
จําลองของความจริงไม่เชื่อมต่อจากความจริงก่อนหนา้นัน้” (Jean Baudrillard in A.Robinson, 2012 
อา้งใน สติางศ ์เจริญวงศ์, 2559) 

ตามทัศนะของ โบดริยารด์ มองว่าในยุคที่สามนีเ้ป็นยุคที่สามนีภ้าพเสมือนจริง (Simulacra)  
ได้กลายมาเป็นสภาวะล ้าจริง  โดยมี เพียงเศษเสี ้ยวของความจริงป ระกอบอยู่ เท่านั้น  ในยุคนี ้  
ภาพจินตนาการของความจรงิ สรา้งขึน้มาโดยภาษาหรือรหสัทางคอมพิวเตอร ์จึงกลายมาเป็นยุคที่ตัวแบบ
แบบนัน้มาก่อนการสรา้งบนโลกแห่งความจริง กลายมาเป็นสงัคมที่ภาพจ าลองกลายมาเป็นสภาวะความ
จรงิ (Lane, 2009 อา้งใน สิตางศ ์เจรญิวงศ,์ 2559) 

 ไฮเปอรเ์รียลถูกนิยามว่าเป็นสถานที่จริงและจ าลองที่ผสมกนัจนมองหาความแตกต่างไม่ได ้โบดริ
ยารด์ กล่าวว่า มนุษยจ์ะเริ่มยอมรบัการจ าลองความจริงอย่างไร จากการที่เสน้แบ่งระหว่างความจริงกบั
เสมือนไดจ้างลง เกิดค าถามว่า อะไรที่เป็นเรื่องจริงกันแน่ ในยุคนี ้ตัวอย่างความเขา้ใจเรื่องของจริงที่ถูก
ผสมเข้ากับสิ่งที่จินตนาการ (Jean Baudrillard, 1988 อ้างใน ศิวรักษ์ ศิวารมย์, อัคริมา นันทนาสิทธิ์, 
2557)  

 นอกจากนีส้  าหรบัโบดริยารด์แลว้ ความเสมือนจริงไม่ไดเ้กิดขึน้มาเพื่อทดแทนความจริง ปกปิด
ความจรงิ หรือแมก้ระทั่งกลายเป็นความจรงิแทน แต่ความเสมือนจรงิคือสิ่งที่เป็นจรงิอย่างที่มนัเป็น เช่นนัน้
จรงิ ๆ ดงัเช่นที่โบดริยารด์ ยกตวัอย่างว่า ความส าเรจ็ของดิสนียแ์ลนด ์ขึน้อยู่กบัความสามารถในการสรา้ง
จินตนาการและความคิดฝันในโลกแบบเด็ก ๆ ให้กับผู้เข้าเที่ยวชม โดยกา รปกปิดหรือหลีกเลี่ยง 
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ที่จะน าเสนอความจรงิที่ว่า โลกของผูใ้หญ่และชีวิตจรงินัน้อยู่แยกต่างหากออกไปในหว้งเวลานี ้ผูท้ี่เขา้เที่ยว
ชมสวนสนุกก าลังอยู่ในดินแดนเนรมิต ดินแดนในนิทานหรือจินตนาการเท่านั้น จงท าตัวใหส้นุกสนาน  
แบบเด็ก ๆ ใหถ้ึงที่สดุ (เกษม เพ็ญพินนัท,์ 2550 อา้งใน ศิรเิพ็ญ ชยัสนิท, 2561)  

 กฤดิกร วงศส์ว่างพานิช (ออนไลน์, 2560) เห็นว่าส าหรบัโบรดิยารด์แลว้ Simulacra ไม่ใช่ ‘ภาพ
ลวงตาของความจริง’ ซึ่งในทางหนึ่งการเป็นภาพลวงตาของความจริงนัน้ มนัจะอา้งอิงตวัเองอยู่กับความ
เป็นจริงบางอย่างอยู่หรือไม่ก็ก าลังปิดบังความจริงอะไรบางประการไว้อยู่ แต่ Simulacra หรือโลกจริง
จ าลองนัน้ ‘ไม่ไดอิ้งอยู่กับความเป็นจริงหรือพยายามจะซ่อนความจริงใดๆ ไว้’ หากแต่ตัว Simulacra เอง
นัน้ มันถูกรบัรูใ้นฐานะ ‘ความจริง’ โดยตัวมันเองเลย Simulacra ไม่ไดม้ีเพื่อ ‘แทน’ หรือ ‘ซ่อน’ ความจริง 
แต่ตัวมันเอง ‘กลายเป็นความจริง ’ โดยไม่สนใจ ไม่อ้างอิงอยู่กับ  ‘ความเป็นจริงแท้จริงที่ เกิดขึน้เลย ’ 
เหมือนกับแผนที่ที่กลายเป็นความจริงในการรับรู ้โดยไม่สนใจความเป็นจริงว่าแผ่นดินหรือดินแดนนั้น
หายไปหมดสิน้แลว้ 

 พทัธพ์สตุม ์สาธุนุวฒัน ์(2562) เห็นว่า ความล า้จริง (Hyper-reality) เป็นมากกว่าความจริงเพราะ 
"ดดีูกว่าของจริง" "ล า้กว่าของจริง" ประสบการณจ์ริงที่คนเรามีอยู่ในโลกความจริงเริ่มปะปนกบัโลกเสมือน
ความจริงในทุกวันนี ้และถา้คนเรามีจุดมุ่งหมายคือตัวบุคคลที่เราชื่นชมก็จะเป็นเสน้ทางที่เราจะบริโภค  
ในวิถีแบบนีไ้ดง้่ายขึน้แลว้นอ้ยคนนักที่จะคน้พบความจริง เบือ้งหลงัของ Hyper-reality คนเราเริ่มตกอยู่ 
ในสภาพโลกเสมือน โลกแห่งการลวง อย่างสภุาษิตที่ว่า “ใส่สีตีไข่” สะทอ้นสงัคมมนุษยว์่าการใชภ้าพมนัมี
ความหมาย มีสญัญะ (sign) ในโลกแห่งความจริงคนเราถูกก าหนดดว้ยศนูยก์ลางของโลกแต่ในโลกดิจิทลั
นัน้สามารถเปลี่ยนคน สงัคม และหน่วยงาน ใหม้ีอตัลกัษณต์ามที่ตนเองตอ้งการใหเ้ป็น 

 ธีระ นชุเป่ียม (2564) กระแสความคิดของ Baudrillard ท าลายความแตกต่างทางสภาวะของสรรพ
สิ่งโดยสิน้เชิง "ความเป็นจริง" เป็นเพียงสิ่งที่เราก าหนดเอาเองตามรูปแบบหลากหลายแห่งสภาวะ “hyper-
reality” นีเ้ป็นสภาวะรว่มสมยัของเรา สภาวะที่ไม่มีความแตกต่างระหว่างภาพลกัษณะและภาพลวง จึงคง
ไม่ตอ้งกลา่วถึงความแตกต่างระหว่าง ความจรงิ/ความเท็จ ความกา้วหนา้/ปฏิกิริยา ความรู/้อคุมการณ ์.... 
สิ่งที่พอใชว้ดัค่าแห่งความเป็นจริงไดก้็คือความสามารถที่จะท าใหค้วามคิด ความเขา้ใจของเรา แพร่หลาย 
ไดร้บัการยอมรบัไดก้วา้งขวางที่สดุ ยุคสมยัของเราจึงเป็นเรื่องของการใชส้ื่อ โดยเฉพาะสื่อมวลชนในเรื่อง
ของการใชส้ื่อ โดยเฉพาะสื่อมวลชนในรูปแบบต่าง ๆ ที่จะสรา้ง "new reality" หรือ "hyper-reality" ขึน้มา 

 ทัง้นีเ้มื่อน ามาเชื่อมโยงกับการน าเสนอรายการที่มีเนือ้หาทางไสยศาสตรใ์นปัจจุบัน เทคโนโลยี
ดิจิทลัที่สามารถสรา้งภาพเสมือนจริง เช่น การสรา้งภาพจ าลองสามมิติ จึงถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง
สภาวะล า้จริงขึน้มารองรบัจินตนาการของผูช้มใหเ้กิดเป็นพืน้ที่ที่ความล า้จริงเหล่านีส้ามารถด ารงอยู่ได้
ดว้ยตวัเอง ไม่จ าเป็นตอ้งถกูพิสจูนด์ว้ยทางวิทยาศาสตรห์รือหลกัวิชาการอ่ืน ๆ อีกต่อไป ทัง้นี ้เมื่อความเชื่อ
ทางไสยศาสตรเ์หล่านีไ้ดก้ลายเป็นพืน้ที่แบบสภาวะล า้จริงไปแลว้ย่อมมีอิทธิพลและมีผลต่อการด ารงชีวิต
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ของกลุ่มผูช้มอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงและที่อนัตรายกว่านัน้คือสภาวะดงักล่าวไม่จ าเป็นตอ้งยึดโยงกบัความ
จรงิซึ่งตอ้งไดร้บัการพิสจูนย์ืนยนัดว้ยหลกัเหตผุลอีกต่อไป.  

 
ทฤษฎีการวางกรอบ (Framing Theory/ News Frame) 

แมปั้จจุบันพุทธศาสนิกชนใชส้ื่อมวลชน เพื่อหาขอ้มูลตอกย า้ค่านิยมที่ตนเชื่อไดเ้พียงปลายนิว้

สมัผสั แต่ทว่าการน าเสนอข่าวสารผ่านสื่อมวลชนยงัทรงอิทธิพลในบริบทความเชื่อสงัคมไทยแบบ Three 

in one กลมกล่อมไปดว้ยความเชื่อเรื่องผี พราหมณ์ พุทธ คละเคลา้กันไป ซึ่งทุกเสน้ทางประวัติศาสตร์

ยังคงทิง้ร่องรอยของศาสนาพราหมณป์ะปนอยู่ ตอกย า้ว่าศาสนายังคงเป็นฐานยึดเหนี่ยวทางใจเพียงแต่

เชื่อมรอ้ยความเชื่อ พิธีกรรมผ่านการขอไดไ้หวร้บั  

โดยแนวคิดการก าหนดกรอบในการรบัรูข้่าวสาร (Framing) นี ้Erving Goffman (1974) เป็นผูน้  า
เสนอทฤษฎี ซึ่งไดส้ะทอ้นปรากฏการณ์ทางสังคม เป็นกระบวนทัศนห์ลัก (Dominant Paradigm) อันมี
รากฐานยาวนาน ที่มองผูร้บัสารในฐานะผูถู้กกระท า (Passive) โดยพืน้ฐานนักวิชาการส่วนใหญ่จัดกลุ่ม
แนวคิดทฤษฎีนีว้่า เชื่อในพลงัของสื่อที่สามารถสรา้งผลกระทบต่อผูร้บัสารได ้อนึ่งการก าหนดกรอบใน 
การรับรู ้ข่าวสาร (Framing) มีจุดร่วมกับทฤษฎีการก าหนดวาระของสื่อ (Agenda setting) (Erving 
Goffman,1974) ที่กล่าวถึงสื่อมวลชนในฐานะผูส้่งสาร เลือกเนน้ประเด็นส าคญัก าหนดเป็นวาระข่าวสาร
ต่อสงัคม ภายใตบ้ริบทวัฒนธรรม ณ  หว้งเวลานัน้ โดยน าเสนอใหผู้ร้บัสารตระหนักถึงสาระส าคัญของ
ประเด็นนัน้ๆว่าเป็นอย่างไร แต่ทว่าแนวคิดการก าหนดกรอบในการรบัรูข้่าวสาร (Framing) เป็นทฤษฎีที่
เกิดขึน้ภายหลัง เชื่อว่า สื่อมวลชนสามารถก าหนดเนือ้หาและวิธีการน าเสนอไดว้่า จะเบนความสนใจ
สาธารณชนไปสู่หวัขอ้อะไร และในหัวขอ้ นัน้จะใหส้นใจประเด็นไหน อย่างไร และรูส้ึกอย่างไร  นอกจากนี ้
ผลจากการศึกษาทฤษฎีท าใหรู้ว้่า ผลกระทบจากสื่อไม่ไดเ้กิดขึน้เพราะเนือ้หาของสื่อ แต่เกิดขึน้เพราะ
กระบวนการสรา้งกรอบ (Framing) และการก าหนดวาระ รวมถึงความส าคญัของข่าว (Agenda Setting) 
(Erving Goffman,1974) 

ทฤษฎีการวางกรอบ (Framing theory) มีการให้ความหมายของการก าหนดกรอบ (Framing)  
ว่า เป็นการเลือกบางแง่มุมของสื่อมวลชน หรือบางมุมมองของความเป็นจริงส่งมอบให้ผู้ร ับสาร  
ในขณะเดียวกันกลับละเลยบางเรื่อง โดยมีพื ้นฐานมาจากศาสตร์ทางสังคมวิทยา ( Sociology)  
เพื่อท าความเขา้ใจเก่ียวกบัโครงสรา้งการรบัรูท้ี่ส่งผลต่อการตีความและการตอบสนองต่อเหตกุารณต่์าง ๆ 
ที่ซบัซอ้น ในชีวิตประจ าวันของมนุษย ์ทฤษฎีนีเ้ชื่อว่ามนุษยส์รา้งชุดตัวกรองที่เรียกว่า “กรอบ (Frame)” 
ขึน้มา เพื่อท าความเขา้ใจหรือตีความเหตุการณ์หรือขอ้มูลที่ซับซอ้น โดยกรอบนั้นไดร้บัอิทธิลพมาจาก
ปัจจัยส่วนบุคคล วัฒนธรรม สังคม และการสื่อสาร เป็นการมองในระดับมหภาค (Macro level) ส่วน
มุมมองดา้นจิตวิทยาใหค้วามสนใจทฤษฎีนี ้ในระดับจุลภาค (Micro level) ว่าปัจเจกบุคคลนัน้วางกรอบ
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ของปัญหาต่าง ๆ ที่ตนเองเผชิญอยู่อย่างไร แมจ้ะเผชิญกับปัญหาเดียวกัน แต่ถา้วางกรอบแตกต่างกัน 
ปัจเจกบคุคลก็จะมีการตีความปัญหาดงักลา่วแตกต่างกนั 

การก าหนดกรอบจึงสามารถจะอธิบายได้ในแง่ของหลักการทั่วไปที่ซึ่งขอ้มูลข่าวสารถูกสรา้ง    
(In-Structured) ให้ความหมาย (Defined) ตราประทับ (Labeled) หรือถูกจัดหมวดหมู่ (Categorized) 
สอดคล้องกับที่ Robert Entman (1993) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบที่ส  าคัญของกรอบ ได้แก่ “การเลือก 
(Selection) และการท าใหโ้ดดเด่น (Salience) การวางกรอบ คือ การเลือกบางแง่มมุ หรือบางมมุมองของ
ความเป็นจริง และท าใหม้นัโดดเด่น โดยอาศัยบริบท ของการสื่อสารต่าง ๆ ในอนัที่จะเสนอปัญหา ตีความ
สาเหต ุประเมินค่าทางศีลธรรม และ/หรือแนะแนวทางแกไ้ขต่อประเด็นนัน้ๆ” และ Entman ย า้ว่า แมเ้นือ้หา
บางส่วนที่น าเสนอไปจะไม่ได้เป็น ส่วนที่ท าให้โดดเด่น แต่อาจโดดเด่นขึน้มาได้ในตัวของมันเอง  
หากสามารถเขา้กบัระบบความเชื่อของผูร้บัสารไดดี้ ในขณะเดียวกนัความคิดที่ถกูเนน้นัน้อาจจะยากที่ผูร้บั
สารจะรบัรู ้ตีความ และ จดจ าไดเ้ช่นกนั ถา้ไปหกัลา้งความเชื่อที่ผูร้บัสารมีอยู่ สรุปก็คือขึน้อยู่กบัพืน้ฐาน
ความคิดของผูร้บัสารดว้ย 

การศึกษาเก่ียวกับกรอบทางดา้นสื่อสารมวลชน จะถูกมองใน 2 ลกัษณะ คือ กรอบของสื่อ หรือ
กรอบของข่าว (Media or News Frames) และกรอบของผูร้บัสารหรือกรอบของปัจเจกบุคคล (Audience 
or Individual Frame 

 

กรอบของส่ือ หรือกรอบของข่าว 

กรอบของข่าวคือโครงสรา้งข่าวที่ไดร้บัการจัดระเบียบดว้ยวิธี ต่าง ๆ โดยสื่อ ทั้งนีเ้พื่อใชใ้น การ
น าเสนอมมุมอง หรือทศันะที่มีต่อข่าวอาจเป็นแก่นเรื่อง (Theme) หรือรูปแบบ (Style) ที่ น ามาใชเ้พื่อดึงดดู
ใจผูอ่้าน และอาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในประเด็นต่าง ๆ ของผูอ่้านทัง้ ทางตรงหรือทางอ้อมได ้  
การก าหนดกรอบขององคก์รข่าวก็คือ การจดัระเบียบความคิดส าคญั เก่ียวกบัเนือ้หาข่าวที่น าเสนอเสียใหม่
ใหส้อดคลอ้งกับบริบทและชีใ้หเ้ห็นว่าประเด็นข่าวคืออะไร โดยใชว้ิธีการเลือกสรร (selective) การเนน้ย า้ 
(emphasis) การตัดออก (exclusion) การชีแ้จง รายละเอียด (elaboration) ซึ่งในบางครัง้สะทอ้นออกมา
ผ่านกลไกต่าง ๆ ของการเขียน เช่น พาด หัวข่าว (headlines) ความน า (Lead) การยกบางค าพูดมาเนน้ 
(pull quotes) หรือการใชย้่อหนา้ Binney (nut graphs) (Tankard et al, 1991:278) 

กรอบของผู้รับสารหรือกรอบของปัจเจกบุคคล 

แนวคิดเรื่องการก าหนดกรอบในการตีความนัน้พบครัง้แรกในงานวิจัยของ Goffman. E (1974)  
นักสังคมวิทยา ซึ่งได้น าเสนอแนวคิดการวิเคราะห์กรอบมาอธิบายชุดของความคาดหวังที่ คนเราใช้ 
ในการท าความเขา้ใจกับสถานการณใ์นชีวิตประจ าวัน และบุคคลที่อยู่หรือเก่ียวขอ้งกับ สถานการณ์นั้น 
Goffman กล่าวว่า เมื่อประชาชนจะท าการตีความสิ่งที่เกิดขึน้รอบโลก พวกเขาจะ ท าผ่านกรอบ หรือ  



35 
 

 
 

แบบแผนตีความ (schemata of interpretation) ของแต่ละคน เพราะกรอบคือ  “การจัดการกับ
ประสบการณ”์ หรือเรื่องราวต่าง ๆ ที่เราพบเจออยู่ตลอดเวลาในชีวิตประจ าวัน เป็น กระบวนการส ารวจ
และท าความเขา้ใจกับเหตุการณ์ กรอบจะช่วยใหบุ้คคลสามารถวางต าแหน่ง  (locate) รบัรู ้(perceive) 
แยกแยะ (identify) หรือใหช้ื่อ (label) กับเหตุการณน์ัน้ได ้ทัง้นีค้นเราทุก คนจะประเมินคุณค่า (values) 
และสรา้งแง่มมุที่ใชใ้นการมองโลกใบนี ้ซึ่งแน่นอนว่าแต่ละคนจะมี การมองที่แตกต่างกนัออกไป เพราะเรา
ม ี“กรอบอา้งอิง” (frame of reference) ที่แตกต่างกนั ดงันัน้ผูส้ื่อข่าวในฐานะที่เป็นบุคคลหนึ่ง จึงย่อมจะมี
กรอบของปัจเจกบุคคลอยู่ดว้ยเช่นกัน และ กรอบของบุคคลที่มีสถานภาพเป็นผูส้ื่อข่าวในสังคมที่ใชใ้น 
การสรา้ง “กรอบของสื่อ” ใหแ้ก่สงัคม นัน้ๆ ต่อไป 

งานวิจัยที่ท าการศึกษาอิทธิพลของการก าหนดกรอบของสื่อมวลชนหลายเรื่อง เช่น Shah and 
Domke (1995) ก าหนดใหค้นกลุ่มหนึ่งได้รับข่าวสารเก่ียวกับสาธารณสุข โดยผ่านกรอบทางจริยธรรม 
(ethical frame) และอีกกลุ่มหนึ่งไดร้บัข่าวสารเดียวกนั แต่น าเสนอผ่านกรอบทางสงัคม (Societal frame) 
โดยที่กรอบทางจริยธรรมจะเนน้ไปในเรื่องสิทธิขัน้พืน้ฐาน และศีลธรรม ในขณะ ที่กรอบสงัคมจะเน้นไปที่
ค่าใช้จ่ายและผลตอบแทนต่อสังคม พบว่าคนที่ ได้รับข่าวสารผ่านกรอบ จริยธรรม จะตีความ 
การสาธารณสุขว่าเป็นประเด็นทางจริยธรรม มากกว่าคนที่ได้รับผ่านกรอบ สังคม นอกเหนือจากนั้น  
กลุม่คนดงักลา่วก็มีแนวโนม้ที่จะตีความประเด็นอ่ืนๆ ไปในทางจรยิธรรม สงูขึน้ดว้ย 

Maher (1995) ได้ศึกษาผลกระทบของการวางกรอบของหนังสือพิมพ์เ ก่ียวกับข่าวปัญหา
สิ่งแวดลอ้ม ที่เมืองออสติน รฐัเท็กซสั Maher โดยใชก้ารวิเคราะหเ์นือ้หาจากหนังสือพิมพร์ายวัน ทอ้งถิ่น 
และส ารวจความคิดเห็นของประชาชนในการรบัรูถ้ึงสาเหตขุองปัญหามาเปรียบเทียบ พบว่า กรอบของสื่อ
ละเวน้การเชื่อมโยงระหว่างการเพิ่มขึน้ของประชากรกับปัญหาสิ่งแวดลอ้ม ประชาชนในทอ้งถิ่นนัน้ก็ขาด
การเชื่อมโยงความสมัพนัธด์งักลา่วดว้ยเช่นกนั 

นอกจากนี ้การก าหนดกรอบในการรับรูข้่าวสาร (Framing) ไดถู้กน าไปเก่ียวข้องอย่างมากใน
การศึกษาเก่ียวกับการจัดวาระของข่าวสาร (Agenda Setting) โดยมีการระบุว่า การวางกรอบถือเป็น  
การจดัวาระล าดับที่สอง (second - level agenda setting) บทบาทในการจัดวาระของข่าวสารไม่ไดบ้อก
เราว่าใหคิ้ดอะไร (what to think) แต่ประสบความส าเร็จในการบอกเราให้คิดเรื่องอะไร (what to think 
about) การจดัวาระล าดบัที่สองก็คือ การมาบอกว่า เราควรจะคิดกบัเรื่อง (บางอย่าง) นัน้อย่างไร (how to 
think about some object) ในการตอกย้ํ า ผลิตซ้ํ าความเชื่อทางไสยศาสตรซ์ึ่งกระท าผ่านบทบาทและ
หนา้ที่ดา้นต่าง ๆ ของสื่อมวลชน ในส่วนขอ้ดีของการวางกรอบ คือ ช่วยใหส้ามารถสื่อสารไดต้รงประเด็น
เฉพาะจดุ แต่ทว่าขอ้เสีย ก็คือ ขอ้มลูที่ถกูน าเสนออาจไม่ครบถว้น และน าไปสูค่วามคิดความเชื่อที่เอนเอียง
ของผูร้บัสาร ดงันัน้การตัดสินใจวางขอบเขต เนือ้หาในการน าเสนอของผูส้่งสาร รวมถึงวิจารณญาณของ 
ทัง้ผูส้ง่สารและผูร้บัสารจึงเป็นสิ่งส าคญั 
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แทจ้ริงแลว้ข่าวสารเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย ์เพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่
เกิดขึน้ในสังคมลว้นส่งผลต่อความเป็นไปของผูค้นในสงัคมไม่มากก็นอ้ย ผูบ้ริโภคจึงมีการเสพข่าวสาร  
อยู่เป็นนิตย ์เพื่อน ามาใชใ้นการประกอบความคิด และการตัดสินใจต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน จะเห็นไดว้่า 
ในการน าเสนอข่าวแทบทุกข่าวในสื่อแต่ละประเภท ล้วนมีการวางกรอบข่าวไว้ทั้งสิ ้น โดยเฉพาะ  
การน าเสนอเรื่องราวความเชื่อทางไสยศาสตรผ์่านทางทีวีดิจิทัล อันขึน้อยู่กับว่า กรอบข่าวดังกล่า ว 
ถูกน าเสนอออกมาชัดเจนมากนอ้ยเพียงใด ซึ่งเหตกุารณ ์ปรากฏการณ์ต่าง ๆในสงัคม หรือข่าวที่สามารถ
อธิบายไดด้ว้ยทฤษฎีนี ้เพื่อใหเ้ห็นภาพชดัเจนขึน้ผ่านตวัอย่าง ดงันี ้

เริ่มตน้จากกรอบความคิด ลทัธิคลั่งไคลบู้ชาสินคา้“วัตถุมงคล” แมว้่าโลกที่สื่อสรา้งขึน้ “โลกียะ” 
(Secular) เดินคู่ขนานไปกับโลกแห่งความเป็นจริง “โลกุตระ” (Sacred) ใหผ้สานเป็นความเป็นจริงของ
พทุธศาสนิกชน เพื่อใหเ้ขา้ใจง่ายขึน้ ผูศ้ึกษาน าตวัอย่างของสื่อมวลชน อภิปราย เพี่อฉายภาพใหเ้ขา้ใจถึง
กรอบความคิด ลทัธิคลั่งไคลบ้ชูาสินคา้ (Commodity Fetishism) โดยรายการช่องส่องผี เป็นรายการความ
เชื่อ ลีล้บั ไสยศาสตรท์ี่ก าลงัเป็นประเด็นรอ้นแรง จากการเปิดประเด็นโดย เพจ “แหม่มโพธิ์ด  า” การขาย
ของขลังที่คาดว่าจะมีมูลค่ามากกว่ารอ้ยลา้นบาท ผูศ้ึกษาเห็นว่า รายการนีเ้ป็นศูนยร์วมปรากฏการณ์  
ที่สะทอ้นใหเ้ห็นภาพความคลั่งไคลบ้ชูาจนกลายเป็นมลูค่าใหม่ : มลูค่าสญัญัติเชิงเศรษฐกิจไดอ้ย่างชัดเจน 
อย่างใน EP.79 เรื่อง เงือกสยองคลองบางกอกนอ้ย EP.88 เร่ือง อิทธิฤทธิ์ทา้วเวสสวุรรณ และ EP.89 เรื่อง 
พระอินทร ์ราชาผูค้รองสวรรค ์โดยใชเ้ครื่องมือทางวิทยาศาสตร ์CameraDepth ของ Kinect มาพิสจูนส์ิ่งที่
มองไม่เห็น (โลกวิญญาณ) ว่า สิ่งนัน้มีอยู่จรงิดว้ยการใชก้ลอ้งสแกนไปยงัพระพทุธรูป เทวรูป หรือวตัถุต่าง 
ๆ เพื่อวัดคลื่นพลงังานที่มองไม่เห็น ตอกย า้ใหผู้บ้ริโภคเห็นประจักษ์ดว้ยสายตาตนเองผ่านการน าเสนอ
เรื่องราวของสื่อมวลชน ผสมผสานกับการยืนยันจากค าพูดของผูม้ีพลงัสมัผัสพิเศษ โนม้นา้วใหผู้บ้ริโภค
กลุ่มดงักล่าวนัน้หลงเชื่อไดง้่ายขึน้ แต่ก็ไม่สามารถพิสจูนไ์ดว้่า โลกแห่งวิญญาณถูกทา้ทายพิสจูนไ์ดด้ว้ย
โลกวิทยาศาสตร ์นั่นอาจเป็นเพราะความเชื่อเรื่องโลกวิญญาณไม่สามารถเห็นได ้แต่รายการนีน้  าเครื่องมือ
วิทยาศาสตรม์ารว่มดว้ย จึงเพิ่มความมั่นใจของการมีอยู่จรงิโลกวิญญาณ ประกอบกบัมิติทางศาสนาที่เป็น
นามธรรมจบัตอ้งไม่ได ้เมื่อผูบ้ริโภคไดร้บัชมรายการที่น าเสนอภาพเนือ้หาอย่างเป็นรูปธรรม เมื่อสิ่งที่เห็น
ตรงกบัประสบการณต์นจึงหลงเชื่อไดง้่ายขึน้ ทัง้นีก้ลุ่มผูบ้ริโภคที่มีความเชื่อเดิมอยู่แลว้ก็จะรับชมรายการ 
จนถึงขั้นเป็นแฟนพันธุ์แทข้องรายการ ไม่ว่าทางรายการจัดกิจกรรมทางศาสนา เช่น กิจกรรมทอดกฐิน  
พิธีบวงสรวง หรือกิจกรรมอื่นๆ ก็มกัจะเขา้รว่มดว้ย (ช่องสอ่งผี Fanpage , 2564) 

สอดคลอ้งกับงานศึกษาของ ธนภัทร เต็มรตันะกุล (2563) ที่น าพิธีกรรม วัตถุมงคลตามบริบท  
ตามความเชื่อท้องถิ่นเดิมเก่ียวกับเกษตรกรรม และด้านความปลอดภัยในชีวิต เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการตน เช่น ความอดุมสมบรูณ ์เพื่อตอบสนองวิถีชีวิตแบบเกษตรกรรม และดา้นแคลว้คลาดคงกระพัน 
เพื่อตอบสนองต่อความมั่นคงปลอดภยัในชีวิต 
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นอกจากนีก้ับผลวิจัยเมื่อปี 2554 (ส านักข่าวอิศรา, 2555) โดยมูลนิธิสื่อมวลชนศึกษาโครงการ
เสริมสรา้งสื่อมวลชนศึกษาเพื่อสุขภาวะ (มีเดียมอนิเตอร)์ เปิดเผยผลการศึกษา "รายการไสยศาสตร/์
โหราศาสตรใ์นทีวีดาวเทียม" จากกลุ่มตัวอย่าง 4 สถานีที่เผยแพร่รายการประเภทดังกล่าว ไดแ้ก่ MITI4, 
Miracle Channel, SMM TV และ Dara Channel ระหว่างวันที่ 7-13 ต.ค. 54 ระบุว่า ปัจจุบันสินคา้ทาง
ความเชื่อไม่ไดจ้ ากัดเฉพาะพระเครื่อง เหรียญบูชา ผา้ยันต ์หากแต่ขยายไปสู่กลุ่มเสือ้ผา้ เครื่องประดับ 
อปุกรณส์ื่อสาร ก าลงัถกูเก่ียวโยงใหอ้ยู่ในกลุม่ไสยศาสตรจ์ าพวกวตัถมุงคล เพื่อเสรมิสรา้งบารมี เจาะกลุ่ม
วยัรุ่น คนเมือง และสตรี ผ่านจุดขายผูด้  าเนินรายการที่มีชื่อเสียงอย่างอ.หนู กนัภยัในช่อง Dara Channel 
นอกจากนีม้ีการเสนอขายเสือ้แจ็คเก็ตยนัตม์หาเวทย ์นาฬิกาขอ้มือยนัต ์5 แถว 

ส่วนการน าเสนอนัน้มีการพฒันาเป็นรูปแบบเอนิเมชั่น เหตกุารณจ์ าลอง ภาพประกอบค าบรรยาย 
สมัภาษณบ์คุคลที่เก่ียวขอ้ง มากกว่ารูปแบบเดิมที่ปรากฏเพียงตวัหนงัสือและภาพนิ่งตามหนา้หนงัสือพิมพ ์
จึงท าใหข้ณะนีผู้บ้ริโภคสื่อสามารถเลือกซือ้สินคา้ผ่านโทรศัพทไ์ดง้่าย สินคา้จะถูกจัดส่งทางไปรษณีย์ 
รวมถึงการเช่าบูชาที่รา้นสะดวกซือ้ 7-Eleven อีกทัง้พิธีสะเดาะเคราะหย์ังด าเนินการไดส้ะดวกผ่าน SMS 
ซึ่งพิมพแ์ต่ชื่อ – นามสกุลเท่านัน้ ผิดกับอดีตที่ตอ้งเดินทางไปที่วัดหรือแหล่งบูชา จากกระแสความนิยม
ดังกล่าวส่งผลใหส้ถานีโทรทัศนด์าวเทียมจัดตารางการออกอากาศ 3-4 ครัง้ต่อวัน และเช่าออกอากาศ
มากกว่า 1 ช่องสถานี อันเกิดจากปัจจัยการควบคุมทีวีดาวเทียมที่ไม่ชัดเจน รวมถึงค่าเช่าช่องสถานีและ  
ค่าออกอากาศโฆษณาที่ถูกกว่าช่องฟรีทีวี  อาจท าให้ผู ้บริโภคเกิดความเชื่อที่บิดเบือน จนส่งผล  
ต่อการด าเนินชีวิต ทศันคติ โดยเฉพาะคนต่างจงัหวดั 

เช่นเดียวกับทรรศนะของ Raymond Williams (1980) ที่ขยายดว้ยมุมมองสื่อมวลชนว่า โฆษณา
ถือเป็น “มนตว์ิเศษ” (magic) เพราะโฆษณามีอ านาจในการแปลงวตัถธุรรมอย่างสินคา้ต่าง ๆ ใหก้ลายเป็น
สญัญัติ และท าใหส้ญัญัติเหล่านัน้กลายเป็นจินตกรรมที่ฝังตรึงในระบบวิธีคิดของผูบ้ริโภค เพราะฉะนัน้  
ทุกวนันีด้ว้ยมนตว์ิเศษแห่งการโฆษณา รงัสรรคม์ลูค่าใชส้อยของสินคา้ (use value) มากมายจึงอาจไม่ใช่
สิ่งจ าเป็นเท่ากับมูลค่าเชิงสัญญัติ (sign value) ที่มีพลังอันมหาศาลกระตุน้จิตส านึกของปัจเจกบุคคล 
ไดง้่ายขึน้ รวมถึงมลูค่าใหม่นีอ้ย่างมลูค่าแลกเปลี่ยนสญัญัติเชิงเศรษฐกิจดว้ย 

อย่างไรก็ตามในมิติภาพยนตรก์็ได้เผยถึงเบือ้งลึกของความเชื่อทางไสยศาสตรผ์่านการบูชา  
ผ่านงานศึกษาของ อุรุพงศ์ รักษาสัตย์ เรื่อง “ความจริงแท้ ความจริงลวง และ The Kuleshov Effect  
ในภาพยนตรส์ารคดีเรื่อง  บูชา” เกิดจากความสงสัยของผูเ้ขียนต่อหน้าที่ของพระสงฆ ์ไม่ไดท้ าหน้าที่  
สั่งสอนเทศนา มีเพียงการประกอบพิธีทางศาสนาในวาระโอกาสต่าง ๆ รวมถึงความสงสยัต่อวัดที่ไม่ไดม้ี
ความแตกต่างจากบ้านของฆราวาสเท่าไรนัก มีเครื่องอ านวยความสะดวกเหมือนกัน น ามาไดพ้ัฒนา
เนือ้หาของสารคดีใหก้วา้งขึน้เป็นภาพรวมของสงัคมไทย ผ่านการกราบไหวบ้ชูาสิ่งต่าง ๆ ไม่เพียงแค่เรื่องที่
เป็นกิจกรรมของพระสงฆเ์ท่านัน้โดยน าเสนอใหเ้ห็น เพื่อก่อใหเ้กิดการคิดและตัง้ค าถามตามหลกัความเชื่อ
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กาลามสตูรในศาสนาพทุธ ที่พระพทุธเจา้ไดก้ลา่วไวแ้ก่พทุธศาสนิกชน ไม่ใหเ้ชื่อสิ่งใดๆ อย่างงมงาย โดยไม่
ใช้ปัญญาหรือพิจารณาให้เห็นถึงคุณและโทษเสียก่อน แต่ทั้งนี ้ภาพยนตรไ์ด้แต่งเรื่องราวเสริมลงไป  
เพื่อน าเสนอความคิดเห็นส่วนตัว ผ่านมุมกลอ้งและการตัดต่อที่อยู่นอกจากเหตุการณ์จริงอ่ืนๆ ที่ปรากฏ 
ดว้ยเห็นว่าคุณค่าของภาพยนตรส์ารคดีในฐานะที่เป็นงานศิลปะควรมีความคิดเห็นของผูส้รา้งมากกว่า  
การบันทึกความจริง แม้บางเหตุการณ์อาจจะดูไม่เหมาะสม แต่ด้วยเจตนาที่ต้องการเปิดเผยให้เห็น  
ความจริง น่าจะน าไปสู่การยอมรบัและแกไ้ขมากกว่าปล่อยใหห้ลายสิ่งอย่างของกิจกรรมความเชื่อถูกใช้
เป็นช่องทางแสวงหาผลประโยชนข์องคนบางกลุม่ นอกเหนือจากนีย้งัมีดา้นที่สวยงามของการบูชาบางแห่ง
ดว้ยเช่นกนั แต่เป็นการมองในฐานะที่เป็นประเพณีและวฒันธรรมที่ท าหนา้ที่รวมผูค้นชุมชนเขา้ไวด้ว้ยกัน
ไดอ้ย่างดีแบบสันทนาการในชุมชน ไม่ใช่เป็นการมองในแง่ของพิธีกรรมทางศาสนาแต่เพียงอย่างเดียว 
แมว้่าการจดังานในปัจจบุนัมกัจะรวมทัง้สองดา้นเขา้ไวด้ว้ยกนั จนแยกแทบไม่ออกแลว้ก็ตาม 

ดงันัน้การแสวงหาหรือลทัธิคลั่งไคลบู้ชาสิงศักดิ์สิทธิ์ จึงเป็นวิธีการหนึ่งในการแข่งขนับนโลกหลงั
สมัย ใหม่ อาจอนุมานได้ว่า โลกเสมือนจริงที่สื่อสรา้งขึน้ เกิดปะทะเดินทางคู่ขนานพรอ้มกับโลกแห่ง  
ความจริง เช่นเดียวกับที่ Marshall McLuhan (1962) ไดก้ล่าวว่า“โลกหลงันวสมยัเป็นเรื่องที่เก่ียวขอ้งกบั
สงัคมของสื่อ เพราะเป็นโลกที่ถูกท าใหแ้คบลง ไม่เวน้แมแ้ต่มิติของภูมิศาสตรแ์ละเวลา คนเราอยู่ในโลก
แห่งความเสมือนจรงิ ไดพ้รอ้มกบัโลกแห่งความจรงิ” 
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บทที ่3  
ระเบยีบวิธีวิจัยและการบรหิารจัดการโครงการ 

 

การศึกษาในครัง้นีใ้ช้ระเบียบวิธีวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยมีขั้นตอนการ

ด าเนินการวิจยั ดงันี ้

 
1.การศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research)  
 

1) การทบทวนเอกสารที่เก่ียวขอ้งกับสถานการณ์ปัจจุบันและผลกระทบของการน าเสนอข่าวที่มี 

การน าเสนอเนือ้หา เก่ียวกบัเรื่องความเชื่อทางไสยศาสตรใ์นสงัคมไทย 

2) การทบทวนเอกสารข้อกฎหมายรวมถึงระบบและกลไกในการก ากับดูแลเนื ้อหารายการที่มี  

การน าเสนอเก่ียวกับเรื่องความเชื่อทางไสยศาสตรข์องประเทศไทย ศึกษากฎหมายในประเทศ

ไทย นโยบายและแนวทางของสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติและ กสทช. รวมทัง้งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 

โดยเปรียบเทียบกบัต่างประเทศเป็นกรณีศกึษา ไดแ้ก่  

• การศึกษาระบบและกลไกในการก ากับดูแลเนือ้หารายการที่มีการน าเสนอเก่ียวกบั

เรื่องความเชื่อทางไสยศาสตรข์องประเทศอินเดีย  

• การศึกษาระบบและกลไกในการก ากับดูแลเนือ้หารายการที่มีการน าเสนอเก่ียวกับ

เรื่องความเชื่อทางไสยศาสตรข์องประเทศสิงคโปร ์ 

• การศึกษาระบบและกลไกในการก ากับดูแลเนือ้หารายการที่มีการน าเสนอเก่ียวกบั

เรื่องความเชื่อทางไสยศาสตรข์องประเทศฟิลิปปินส ์ 

• การศึกษาระบบและกลไกในการก ากับดูแลเนือ้หารายการที่มีการน าเสนอเก่ียวกบั

เรื่องความเชื่อทางไสยศาสตรข์องฮ่องกง  

• การศึกษาระบบและกลไกในการก ากับดูแลเนือ้หารายการที่มีการน าเสนอเก่ียวกบั

เรื่องความเชื่อทางไสยศาสตรใ์นระดบัภมูิภาคเอเชีย แปซิฟิค 

• การศึกษาระบบและกลไกในการก ากับดูแลเนือ้หารายการที่มีการน าเสนอเก่ียวกบั

เรื่องความเชื่อทางไสยศาสตรข์องประเทศเคนย่า 
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2.การส ารวจและประเมินคุณภาพเนื้อหารายการที่มีการน าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับเร่ืองความเชื่อ
ทางไสยศาสตรข์องโทรทัศนภ์าคพืน้ดินในระบบดิจิทัล   
 

ใชว้ิธีการวิเคราะหเ์นือ้หารายการและการส ารวจความคิดเห็นประชาชน ดงันี ้
 2.1  การวิเคราะหเ์นือ้หารายการ 

การคดัเลือกตวัอย่าง 

2.1.1 เลือกศึกษารายการข่าวเชา้และรายการข่าวช่วงเย็น และรายการทั่วไปที่มีเนือ้หาเจาะจง  

ด้านความเชื่อไสยศาสตรอ์ย่างชัดเจน ออกอากาศทางทีวีดิจิทัลที่ออกอากาศเป็นระยะเวลา 3 เดือน  

โดยเป็นรายการข่าวที่ไดร้บัความนิยม (เรตติง้) 5 อันดับแรก และไม่ซ  า้ช่องกัน โดยหากมีช่องที่มีเรตติง้ 

อยู่ในกลุ่ม 5 อันดับแรกซ า้กัน จะเลือกรายการที่มีเรตติง้สูงสุด ขอ้มูลเรตติง้ปัจจุบัน ณ วันที่ศึกษาคือ  

วนัที่ 22 กรกฎาคม 2565 ไดแ้ก่ 

ตารางที่ 1 รายการที่คดัเลือกเป็นตวัอย่างในการวิเคราะหเ์นือ้หา 

ล าดบั รายการข่าวเชา้ ช่อง ความนิยม  
(เรตติง้) 

1 เรื่องเลา่เชา้นี ้ 3HD 1.08 
2 สนามข่าว 7 สี 7HD 1.054 
3 ข่าวเชา้เวิรค์พอยท ์ เวิรค์พอยท ์ 0.701 
4 ตะลอนข่าว ไทยรฐัทีวี 0.697 
5 ข่าวอรุณอมรนิทร ์ อมรนิทรท์ีวี 0.594 
ล าดบั รายการข่าวช่วงเย็น ช่อง ความนิยม 

 (เรตติง้) 
1 ไทยรฐันิวสโ์ชว ์ ไทยรฐัทีวี 1.796 
2 ทบุโต๊ะข่าว อมรนิทรท์ีวี 1.646 
3 ข่าวเย็นประเด็นรอ้น 7HD 1.304 
4 เรื่องเด่นเย็นนี ้ 3HD 1.082 
5 ข่าวเย็นช่องวนั ONE 0.82 

 

2.1.2 รายการทั่วไปที่มีเนือ้หาเจาะจงดา้นความเชื่อไสยศาสตรอ์ย่างชัดเจน จ านวน 5 รายการ 

ศกึษาเป็นระยะเวลา 3 เดือน ดงันี ้
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• รายการ คชาภาพาไปม ูช่องไทยรฐัทีวี 

• รายการบา้นดีผีคุม้ ช่อง Workpoint  

• รายการสารพนัม ูช่อง JKN18 

• รายการ ‘จิง้จกทกั’ ทางช่อง 3HD  

• รายการศกัดิส์ิทธิ์คงกระพนั ช่อง 9 MCOT HD 

 
2.2 การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนท่ัวประเทศ (Survey Research)  

โดยให้มี กลุ่มตัวอย่าง  5,000 ตัวอย่าง โดยกระจายในทุกภูมิภาคทั่วประเทศตามสัดส่วนประชากร 

ประกอบดว้ย 1) ภาคเหนือ 2) ภาคอีสาน 3) ภาคกลาง 4) ภาคใต ้และ 5) กรุงเทพมหานคร และปรมิณฑล 

ดงันี ้

• ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 

ประชากรในการวิจัยในครั้งนี ้ คือ ประชาชนไทยทั่ วประเทศ มีจ านวน  66,171,439  คน  

(กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย,2564) 

• กลุม่ตวัอย่างและวิธีการสุม่ตวัอย่าง  

ในการวิจัยนีผู้ ้วิจัยได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ  5,000 คน โดยอาศัยการสุ่มตัวอย่าง 

แบบหลายขัน้ตอน ดงันี ้ 

• อาศัยการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ  (Stratified random sampling) เพื่ อแบ่งประชาชน 

ทั่วประเทศตามเกณฑข์องส านักงานสถิติแห่งชาติ   สามารถแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มภูมิภาค 

ประกอบดว้ย ภาคเหนือ ภาคอีสาน   ภาคกลาง ภาคใต ้ กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 

•  ก าหนดขนาดกลุม่ตวัอย่างแต่ละภมูิภาคตามสดัสว่นของประชากร ดงันี ้

 

ตารางที่ 2 แสดงขนาดกลุม่ตวัอย่างแต่ละภมูิภาคตามสดัสว่นของประชากร 
ภมูิภาค ประชากร(คน) คิดเป็นรอ้ย

ละ 
กลุม่ตวัอย่าง(คน) 

ภาคเหนือ 12,010,024 18.15 908 
ภาคอีสาน 21,826,920 32.99 1,649 
ภาคกลาง 11,970,128 18.09 904  
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ภาคใต ้ 9,492,267  14.34  717  
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 10,827,100 16.43 822  
รวม 66,171,439 100.00 5,000 

 

• อาศัยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจับฉลากจังหวัด  

เพื่อเป็นตวัแทนจากแต่ละภมูิภาค ภมูิภาคละ 2-4 จงัหวดัขึน้กบัจ านวนกลุม่ตวัอย่าง ไดด้งันี ้

ตารางที่ 3 แสดงการสุม่ตวัอย่าง 
ภมูิภาค จงัหวดัตวัแทน 
ภาคเหนือ 
เชียงใหม่, เชียงราย, ล าปาง, ล าพูน, แม่ฮ่องสอน, น่าน, พะเยา, 
แพร่, อุตรดิตถ์ ,ตาก, สุโขทัย , พิษณุโลก, พิจิตร, ก าแพงเพชร, 
เพชรบรูณ,์นครสวรรค,์ อทุยัธานี 

1.พิษณโุลก  
2.เชียงใหม่  
3.พะเยา 
 

ภาคอีสาน 
อ านาจเจรญิ, บงึกาฬ, บุรีรมัย,์ ชยัภมูิ, กาฬสินธุ,์ ขอนแก่น, เลย, 
มหาสารคาม, มกุดาหาร, นครพนม, นครราชสีมา, หนองบวัล าภ,ู 
หนองคาย, รอ้ยเอ็ด, สกลนคร, ศรีสะเกษ, สรุนิทร,์ อบุลราชธานี, 
อดุรธานี, ยโสธร 

1.ขอนแก่น  
2.อบุลราชธานี  
3.สรุนิทร ์
4.บรุีรมัย ์
5.มหาสารคาม 

ภาคกลาง 
อ่างทอง, ชัยนาท, พระนครศรีอยุธยา , ลพบุรี, สมุทรสงคราม ,
สระบุรี, สิงหบ์ุรี,สพุรรณบุรี,นครนายก,ฉะเชิงเทรา, จนัทบุรี, ชลบุรี,
ปราจีนบุรี,ระยอง, สระแก้ว, ตราด ,กาญจนบุรี, ราชบุรี, เพชรบุรี, 
ประจวบคีรีขนัธ ์

1.ฉะเชิงเทรา 
2.สพุรรณบรุี  
3.ชลบรุี  

ภาคใต ้
ชมุพร, นครศรีธรรมราช, นราธิวาส, ปัตตาน,ี พทัลงุ,สงขลา, กระบี,่ 
พงังา,สรุาษฎรธ์านี, ยะลา, ภเูก็ต, ระนอง, สตลู, ตรงั 

1.นครศรีธรรมราช  
2.ยะลา  

กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
กรุงเทพมหานคร, นครปฐม, นนทบรุี, ปทมุธานี, สมทุรปราการ, 
สมทุรสาคร 

1.นนทบรุี 
2.กรุงเทพมหานคร  
3.สมทุรปราการ 
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• เก็บขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่างในจงัหวดัตวัแทนของทุกภูมิภาค โดยใหม้ีจ านวนกลุ่มตวัอย่างจ าแนก

ตามกลุ่มอายุ 4 กลุ่ม คือ  กลุ่ม Baby Boomer  กลุ่ม GEN X  กลุ่มGEN Y และกลุ่ม GEN Z  

ใกลเ้คียงกนั และใหม้ีจ  านวนเพศชายและเพศหญิงใกลเ้คียงกนั 

 

2.3 การจัดประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้ที่เก่ียวข้องจ านวน  

4 กลุ่ม จดัประชุมกลุ่มละ 1 ครัง้ รวมทัง้หมด 4 ครัง้ โดยใช ้กรุงเทพมหานครเป็นสถานที่จดัการประชุมทัง้  

4 ครัง้และเชื่อมต่อการประชุมออนไลนไ์ปยังส่วนภูมิภาค เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมจากภูมิภาคต่าง ๆที่ไม่สะดวก

เดินทางสามารถเขา้ร่วมการประชุมได ้สถานที่จัดประชุมในกรุงเทพมหานครเป็นโรงแรม 3 ดาวขึน้ไป 

ระยะเวลาครึ่งวันเช้า มีอาหารกลางวัน 1 มื ้อ และอาหารว่าง 1 มื ้อ ซึ่งในแต่ละครั้งต้องมีผู้เข้าร่วม 

ไม่นอ้ยกว่า 30 คน ประกอบดว้ย 

1) ผูป้ระกอบกิจการโทรทศันภ์าคพืน้ดินระบบดิจิทลั ประเภทบรกิารธุรกิจ 

2) ผูป้ระกอบกิจการโทรทศันภ์าคพืน้ดินระบบดิจิทลั ประเภทบรกิารสาธารณะ 

3) ผูไ้ดร้บัผลกระทบ เช่น เครือข่ายผูบ้รโิภค กลุม่เฝา้ระวงัสื่อ ภาคพลเมือง  

4) นกัวิชาการและผูท้รงคณุวฒุิที่เก่ียวขอ้ง 

 

3 เคร่ืองมือและการวิเคราะหข์้อมูล 

3.1 แบบวิเคราะหเ์นือ้หารายการ ประกอบดว้ย แบบวิเคราะหป์ริมาณเนือ้หา ประเด็น  รูปแบบ 

การน าเสนอเนือ้หาความเชื่อและไสยศาสตร ์

3.2 แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็น 4 สว่นดงันี ้

สว่นที่ 1  ค าถามเก่ียวกบัขอ้มลูทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา ศาสนา อาชีพ รายได ้

เป็นค าถามปลายปิด แบบใหเ้ลือกตอบเพียงค าตอบเดียว 

สว่นที่ 2  ค าถามเก่ียวกบัความคิดเห็นต่อการน าเสนอเนือ้หาข่าวทางโทรทศันภ์าคพืน้ดินในระบบดิจิทัลที่มี

การน าเสนอเก่ียวกบัเรื่องความเชื่อทางไสยศาสตร ์  เป็นค าถามปลายปิดจ านวน 20 ค าถาม แต่ละค าถาม

ใชม้าตราสว่นการประเมินค่า (Likert scale)  ในการเลือกตอบ 

ส่วนที่ 3 ค าถามเก่ียวกับความคิดเห็นต่อการน าเสนอรายการทางโทรทัศนภ์าคพืน้ดินในระบบดิจิทัลที่มี  

การน าเสนอเนือ้หาเก่ียวกับเรื่องความเชื่อทางไสยศาสตร ์   เป็นค าถามปลายปิดจ านวน 20 ค าถาม  

แต่ละค าถามใชม้าตราสว่นการประเมินค่า (Likert scale)  ในการเลือกตอบ 
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ส่วนที่ 4 ค าถามเก่ียวกับผลกระทบที่เกิดจากการน าเสนอรายการทางโทรทัศนภ์าคพืน้ดินในระบบดิจิทลั 

ที่มีการน าเสนอเนือ้หาเก่ียวกับเรื่องความเชื่อทางไสยศาสตร์ เป็นค าถามปลายปิดจ านวน 20 ค าถาม  

แต่ละค าถามใชม้าตราสว่นการประเมินค่า (Likert scale)  ในการเลือกตอบ 

ทัง้นีค้  าถามในสว่นที่ 2-4 ในแต่ละขอ้มีค าตอบใหเ้ลือก 5 ระดบั ส าหรบัเกณฑใ์นการใหค้ะแนนมีดงันี ้ 

เห็นดว้ยอย่างยิ่ง   5  คะแนน 

เห็นดว้ย   4 คะแนน 

ไม่แน่ใจ   3 คะแนน 

ไม่เห็นดว้ย  2  คะแนน 

ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 1 คะแนน 

  น าผลรวมของคะแนนที่ไดม้าหาค่าเฉลี่ย และน าค่าเฉลี่ยที่ไดม้าเทียบกับเกณฑเ์พื่อแปล

ความหมายของขอ้มลู ซึ่งเกณฑใ์นการแปลความหมายขอ้มลูดงันี ้

    ค่าเฉลี่ย     ความหมาย 

1.00-1.80   มีความคิดเห็นในระดบัไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

1.81-2.60   มีความคิดเห็นในระดบัไม่เห็นดว้ย  

2.61-3.40   มีความคิดเห็นในระดบัไม่แน่ใจ 

3.41-4.20   มีความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ย 

4.21-5.00   มีความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

 

การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเครื่องมือ 

 ผูว้ิจยัตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อถือได ้(Reliability)  ของแบบสอบถามโดย 

 1.ตรวจสอบความเที่ยงตรง(Validity) ของแบบสอบถาม โดยการน าแบบสอบถามที่สรา้งขึน้ให้

ผู ้ทรงคุณวุฒิจาก กสทช.  เ ป็นผู้ตรวจสอบความเที่ ยงตรงของเนื ้อหา (Content Validity) และ 

ความเหมาะสมของภาษา (Wording) เพื่อขอค าแนะน าในการตรวจสอบแกไ้ขก่อนน าไปเก็บขอ้มลู 
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 2.ทดสอบความเชื่อถือได(้Reliability) ดว้ยการน าแบบสอบถามที่ไดแ้กไ้ขแลว้ไปลองใช ้ (Try out) 

กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะทางประชากรใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริงจ านวน 30 คน มาค านวณ 

หาค่าสมัประสิทธอ์ลัฟา (Alpha Coefficient) ของ Cronbach  ไดค่้าดงันี ้

ตารางที่ 4 ค านวณหาค่าสมัประสิทธอ์ลัฟา (Alpha Coefficient) ของ Cronbach 

สว่นของแบบสอบถาม ค่าความเชื่อถือได ้(Reliability Coefficient) 

สว่นที่ 2 

ความคิดเห็นต่อการน าเสนอเนือ้หาข่าว 
.868 

สว่นที่ 3 

ความคิดเห็นต่อการน าเสนอรายการทางโทรทศัน ์
.852 

สว่นที่ 4 

ผลกระทบที่เกิดจากการน าเสนอรายการ 
.905 

 

ผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยดังกล่าว พบว่าระดับค่าความเชื่อถือได้  

(Reliability Coefficient)  สงู จึงสามารถน าแบบสอบถามไปใชเ้ก็บขอ้มลูได ้

 3.3 ค าถามในการสนทนากลุ่ม ไดแ้ก่ 

• สถานการณแ์ละผลกระทบของการน าเสนอเนือ้หาเรื่องความเชื่อทางไสยศาสตรข์องโทรทัศน์

ภาคพืน้ดินในระบบดิจิทลัมีอะไรบา้ง 

• ประเด็นปัญหาทางจริยธรรมและกฎหมายในการน าเสนอเนือ้หาความเชื่อไสยศาสตรข์อง

โทรทศันภ์าคพืน้ดินในระบบดิจิทลัมีอะไรบา้ง 

• ขอ้เสนอเชิงนโยบาย กฎหมาย รวมถึงระบบและกลไกในการก ากับดูแลเนือ้หารายการ ที่มี 

การน าเสนอเก่ียวกบัเรื่องความเชื่อทางไสยศาสตรข์องประเทศไทย เป็นอย่างไร 

            

3.4  การวิเคราะหข์อ้มลูและสถิติที่ใชใ้นการวิจยั 

ผูว้ิจยัวิเคราะหข์อ้มลูดว้ยโปรแกรมส าเรจ็รูปทางสถิติ โดยอาศยั 
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• สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี(Frequency) ค่ารอ้ยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ออธิบายขอ้มลูปริมาณเนือ้หา
รายการข่าวดา้นความเชื่อและไสยศาสตร ์ขอ้มลูทางประชากรศาสตร ์ ตลอดจนความคิดเห็นต่อ
การน าเสนอเนือ้หาข่าว การน าเสนอรายการทางโทรทัศน ์ และผลกระทบที่เกิดจากการน าเสนอ
รายการทางโทรทัศนภ์าคพืน้ดินในระบบดิจิทัลที่มีการน าเสนอเนือ้หาเก่ียวกบัเรื่องความเชื่อทาง
ไสยศาสตร ์

• สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ไดแ้ก่ การวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดียว (One-
way ANOVA) และการทดสอบภายหลัง(Post-hoc.) เพื่อหาคู่ที่แตกต่างโดยวิธีของเชฟเฟ่ 
(Scheffe’s method) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของลกัษณะทางประชากรศาสตรท์ี่ส่งผลต่อ
ความคิดเห็นต่อการน าเสนอเนือ้หาข่าว การน าเสนอรายการทางโทรทัศน ์ตลอดจนผลกระทบ  
ที่เกิดจากการน าเสนอรายการทางโทรทัศน์ภาคพืน้ดินในระบบดิจิทัลที่มีการน าเสนอเนื ้อหา
เก่ียวกบัเรื่องความเชื่อทางไสยศาสตร ์

 
4.การเผยแพร่องคค์วามรู้จากโครงการวิจัย 

• จัดพิมพห์นังสือในรูปแบบสิ่งพิมพน์ าเสนอผลการศึกษา  แนวทางการเสนอเนือ้หาเก่ียวกับเรื่อง

ความเชื่อทางไสยศาสตรแ์ละขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย จ านวน 200 เล่ม จัดส่งใหอ้งคก์รสื่อและ

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่มีการสอนด้านนิเทศศาสตร์ และรูปแบบ e-book จ านวน 1 เล่ม  

เพื่อเผยแพรใ่นวงกวา้ง 

• จดัเสวนาวิชาการออนไลนเ์ผยแพรผ่ลการศกึษา จ านวน 1 ครัง้ 

• เผยแพร่เผยแพร่โครงการวิจัยทางรายการ Zoom สื่อ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จ านวน 1 ครัง้ 

• จัดท าขอ้มูลผลการศึกษาเผยแพร่ในรูปแบบบทความและ Infographic เผยแพร่ทางเพจ Peace 

Journalism and Transformative Learning 
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ภาพที่ 9 ตวัอย่าง การเผยแพร ่Infographic ทางเพจ Peace Journalism and Transformative Learning 
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5. แผนการด าเนินงาน 

ตารางที่ 5 แสดงแผนการด าเนินงาน 
วตัถปุระสงค์
โครงการ 

วตัถปุระสงคว์จิยั ตวัชีว้ดั กิจกรรม/วธีิวจิยั เดือน 
ส.ค
. 

ก.ย
. 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

1.เพื่อศกึษา
สถานการณ์
ปัจจบุนัและ
ผลกระทบของ
การน าเสนอข่าว
เรื่องความเชื่อ
ทางไสยศาสตร์
ในการน าเสนอ
ขอ้มลูของ
โทรทศัน์
ภาคพืน้ดินใน
ระบบดิจิทลั 

1.เพื่อศกึษา
สถานการณปั์จจบุนั
และผลกระทบของการ
น าเสนอเนือ้หาเรื่อง
ความเชื่อทางไสย
ศาสตรใ์นการน าเสนอ
ขอ้มลูของโทรทศัน์
ภาคพืน้ดินในระบบ
ดิจิทลั 

รายงานองคค์วามรูเ้รื่อง
สถานการณปั์จจบุนัและ
ผลกระทบของการ
น าเสนอข่าวเรื่องความ
เชื่อทางไสยศาสตรใ์น
การน าเสนอขอ้มลูของ
โทรทศันภ์าคพืน้ดินใน
ระบบดิจิทลั จ านวน 1 
ฉบบั 

การส ารวจ
เอกสาร 
 
 

✓ 
 

    

2. เพื่อศกึษาปรมิาณ
เนือ้หาความเชื่อทาง
ไสยศาสตรท์ี่ปรากฎใน
รายการทางโทรทศัน์
ภาคพืน้ดินในระบบ
ดิจิทลั 
3. เพื่อศกึษาประเด็น
และรูปแบบการ
น าเสนอความเชื่อทาง
ไสยศาสตรท์ี่ปรากฎใน
รายการทางโทรทศัน์
ภาคพืน้ดินในระบบ
ดิจิทลั 

รายงานผลการวเิคราะห์
เนือ้หารายการดา้น
ความเชื่อ ไสยศาสตร ์
จ านวน 1 ฉบบั 

-การวิเคราะห์
เนือ้หารายการ
ข่าวภาคเชา้และ
ภาคเย็นจากทีวี
ดิจิทลับน
แพลตฟอรม์
ออนไลน ์โดย
เลือกจาก
รายการท่ีไดร้บั
ความนิยมสงู 5 
อนัดบัแรก  
-การวิเคราะห์
เนือ้หารายการท่ี
น าเสนอความ
เชื่อไสยศาสตร ์
5 รายการ 
 
 

✓ ✓ ✓   

4. เพื่อส ารวจความ
คิดเห็นของประชาชน
ทั่วประเทศต่อการ

รายงานผลการส ารวจ
ความคิดเห็นประชาชน
ต่อรายการขา่วดา้น

-การส ารวจโดย
เครื่องมือ
แบบสอบถาม 

✓ ✓ ✓   
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วตัถปุระสงค์
โครงการ 

วตัถปุระสงคว์จิยั ตวัชีว้ดั กิจกรรม/วธีิวจิยั เดือน 
ส.ค
. 

ก.ย
. 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

น าเสนอข่าวทาง
โทรทศันภ์าคพืน้ดิน 
ในระบบดิจิทลัที่มกีาร
น าเสนอเนือ้หาเก่ียวกบั
เรื่องความเชื่อทางไสย
ศาสตร ์
5. เพื่อเปรียบเทยีบ
ความแตกต่างทาง
ประชากรศาสตรข์อง
ประชาชนทั่วประเทศ
กบัความคดิเห็นต่อการ
น าเสนอข่าวทาง
โทรทศันภ์าคพืน้ดินใน
ระบบดิจิทลัที่มีการ
น าเสนอเนือ้หาเก่ียวกบั
เรื่องความเชื่อทางไสย
ศาสตร ์

ความเชื่อ ไสยศาสตร ์
จ านวน 1 ฉบบั 

กลุ่มตวัอย่าง 
5,000 คน ทั่ว
ประเทศ 
 
-การสนทนา
กลุ่มผูป้ระกอบ
กิจการโทรทศัน ์
ผูไ้ดร้บั
ผลกระทบ และ
นกัวิชาการ
ผูท้รงคณุวฒุิ 
- 
 

1. เพื่อศกึษาขอ้
กฎหมาย รวมถงึ
ระบบและกลไก
ในการก ากบัดแูล
เนือ้หารายการ ที่
มีการน าเสนอ
เก่ียวกบัเรื่อง
ความเชื่อทาง
ไสยศาสตรข์อง
ประเทศไทย และ
ต่างประเทศมา
เป็นกรณีศกึษา 
เพื่อน าแนวทาง
ดงักล่าว มาปรบั
ใชใ้นน าเสนอขา่ว
เก่ียวกบัเรื่อง

6. เพื่อศกึษาขอ้
กฎหมาย ระบบ และ
กลไกในการก ากบัดแูล
เนือ้หารายการ ที่มกีาร
น าเสนอเก่ียวกบัเรื่อง
ความเชื่อทางไสย
ศาสตรข์องประเทศไทย
และต่างประเทศมาเป็น
กรณีศกึษา  

รายงานองคค์วามรูด้า้น
กฎหมาย ระบบและ
กลไกในการก ากบัดแูล
เนือ้หารายการ ที่มกีาร
น าเสนอเก่ียวกบัเรื่อง
ความเชื่อทางไสยศาสตร์
ของประเทศไทย และ
ต่างประเทศจ านวน ๑ 
ฉบบั 

การศกึษา
เอกสาร 
 
 

✓     

7. เพื่อพฒันาแนว
ทางการเสนอเนือ้หา
เก่ียวกบัเรื่องความเชื่อ
ทางไสยศาสตร ์และ
ขอ้เสนอแนะเชงิ
นโยบายต่อการก ากบั
ดแูลของ กสทช. 

รายงานแนวทางการ
เสนอเนือ้หาเก่ียวกบั
เรื่องความเชื่อทางไสย
ศาสตร ์และขอ้เสนอแนะ
เชิงนโยบายต่อการก ากบั
ดแูลของ กสทช. จ านวน 
1 ฉบบั 

-การวิเคราะห์
ขอ้มลูจาก
การศกึษา
เอกสาร    
-การวิเคราะห์
รายการ  

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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วตัถปุระสงค์
โครงการ 

วตัถปุระสงคว์จิยั ตวัชีว้ดั กิจกรรม/วธีิวจิยั เดือน 
ส.ค
. 

ก.ย
. 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ความเชื่อทาง
ไสยศาสตร ์
พรอ้มจดัท า
ขอ้เสนอแนะเชงิ
นโยบายต่อการ
ก ากบัดแูลของ 
กสทช. 
 

-การวิเคราะห์
ผลการส ารวจ
ความคิดเห็น
ประชาชน -การ
สนทนากลุ่มผู้
ประกอบกิจการ
โทรทศัน ์ผูไ้ดร้บั
ผลกระทบ และ
นกัวิชาการ
ผูท้รงคณุวฒุิ 
 
 

การเผยแพรอ่งค์
ความรูจ้าก
โครงการวิจยั 

 •จดัพิมพห์นงัสือใน
รูปแบบส่ิงพิมพน์ าเสนอ
ผลการศกึษา แนว
ทางการเสนอเนือ้หา
เก่ียวกบัเรื่องความเชื่อ
ทางไสยศาสตรแ์ละ
ขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย 
จ านวน 200 เล่ม และ
รูปแบบ e-book 1 เล่ม 
•จดัเสวนาวชิาการ
ออนไลนเ์ผยแพรผ่ล
การศกึษา จ านวน 1 ครัง้ 
•เผยแพรโ่ครงการวิจยั
ทางรายการ Zoom ส่ือ 
สถานีวิทยแุห่ง
จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั จ านวน 1 
ครัง้ 
•จดัท าขอ้มลูผล
การศกึษาเผยแพรใ่น
รูปแบบบทความและ 

-จดัพมิพห์นงัสือ
ในรูปแบบ
ส่ิงพิมพน์ าเสนอ
ผลการศกึษา 
แนวทางการ
เสนอเนือ้หา
เก่ียวกบัเรื่อง
ความเชื่อทาง
ไสยศาสตรแ์ละ
ขอ้เสนอแนะเชงิ
นโยบาย 
จ านวน 200 
เล่ม และ
รูปแบบ e-book 
-จดัเสวนา
วิชาการ
ออนไลน์
เผยแพรผ่ล
การศกึษา 
จ านวน 1 ครัง้ 

    ✓ 
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วตัถปุระสงค์
โครงการ 

วตัถปุระสงคว์จิยั ตวัชีว้ดั กิจกรรม/วธีิวจิยั เดือน 
ส.ค
. 

ก.ย
. 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

Infographic เผยแพร่
ทางเพจ Peace 
Journalism and 
Transformative 
Learning 
 

-เผยแพร่
โครงการวิจยั
ทางรายการ 
Zoom ส่ือ 
สถานีวิทยแุห่ง
จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
จ านวน 1ครัง้ 
-จดัท าขอ้มลูผล
การศกึษา
เผยแพรใ่น
รูปแบบ
บทความและ 
Infographic 
เผยแพรท่างเพจ 
Peace 
Journalism 
and 
Transformative 
Learning 
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6. โครงสร้างการบริหารโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 10 แผนภาพแสดงโครงสรา้งการบริหารงานวิจยั 

 

 

สำนักงาน 

กสทช 

หัวหน้าโครงการ  

-รับนโยบายและประสานการ

ดำเนินโครงการจาก กสทช 

และคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ 

-ออกแบบกระบวนการดำเนิน

โครงการ 

-ดูแลบริหารภาพรวมของ

โครงการให้เป็นไปตาม

แผนการดำเนินงาน 

- แก้ปัญหาในระดับโครงสร้าง

ที่เกิดข้ึนในกระบวนการ

ทำงาน 

-จัดทำรายงานความก้าวหน้า 

เขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ 

ที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้าน

นิเทศศาสตร์  

-ให้คำปรึกษาและบริหารงานในส่วน

การทำงานการเก็บข้อมูลด้านการ

วิเคราะห์เนื้อหารายการ 

-เขียนรายงานและวิเคราะห์รายงาน

การวิเคราะห์เนื้อหารายการ 

ที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้าน

สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์  

-ให้คำปรึกษาและบริหารงานในส่วน

การทำงานการเก็บข้อมูลด้านการ

วิจัยเอกสาร กฎหมาย ระบบ การ

กำกับดูแลสื่อด้านความเชื่อไสย

ศาสตร์ในประเทศไทยและ

กรณีศึกษาต่างประเทศ 

-เขียนรายงานและวิเคราะห์รายงาน

ในส่วนของการทบทวนเอกสาร

กฎหมาย ระบบ การกำกับสื่อ 

ที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านการ

พัฒนาสังคม การบริหารธุรกิจ  

-ให้คำปรึกษาและบริหารงานในส่วน

การทำงานการเก็บข้อมูลการ

สนทนากลุ่มผู้ประกอบกิจการ

โทรทัศน์ เครือข่ายผู้บริโภค และ

นักวิชาการ 

-เขียนรายงานและวิเคราะห์รายงาน

การวิเคราะห์ข้อมูลการสนทนากลุ่ม 

 

 

 

 

 

ที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านการ

ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล  ประมวลผล

ข้อมูล  

-ให้คำปรึกษาและบริหารงานในส่วน

การทำงานการเก็บข้อมูลการสำรวจ

ความคิดเห็นประชาชน  

-เขียนรายงานและวิเคราะห์รายงาน

การวิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจความ

คิดเห็นประชาชน 

 

เจ้าหน้าที่ด้าน

การประสานงาน 

ทำหน้าที่

ประสานงาน

ผู้เกี่ยวข้องตลอด

โครงการ 

ประสานงานเรื่อง

งบประมาณ

ดำเนินโครงการ 

ตรวจสอบ

ความถูกต้องของ

งบประมาณ 

จัดทำรายงาน

การเงิน 

ผู้ช่วยที่ปรึกษาที่มีความ

เชี่ยวชาญด้านนิเทศศาสตร์  

-รับผิดชอบการทำงานการ

เก็บข้อมูลด้านการวิเคราะห์

เนื้อหารายการ 

-เขียนรายงานและวิเคราะห์

รายงานการวิเคราะห์เนื้อหา

รายการ 

ผู้ช่วยที่ปรึกษาที่มีความ

เชี่ยวชาญด้านสังคมศาสตร์ 

รัฐศาสตร์  

-รับผิดชอบงานการเก็บข้อมูล

ด้านการวิจัยเอกสาร กฎหมาย 

ระบบ การกำกับดูแลสื่อด้าน

ความเชื่อไสยศาสตร์ในประเทศ

ไทยและกรณีศึกษาต่างประเทศ 

-เขียนรายงานและวิเคราะห์

รายงานในส่วนของการทบทวน

เอกสารกฎหมาย ระบบ การ

กำกับสื่อ 

ผู้ช่วยที่ปรึกษาที่มีความ

เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสังคม 

การบริหารธุรกิจ  

-รับผิดชอบเก็บข้อมูลการ

สนทนากลุ่มผู้ประกอบกิจการ

โทรทัศน์ เครือข่ายผู้บริโภค 

และนักวิชาการ 

-เขียนรายงานและวิเคราะห์

รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลการ

สนทนากลุ่ม 

 

 

 

 

 

ผู้ช่วยที่ปรึกษาที่มีความ

เชี่ยวชาญด้านการลงพื้นที่

จัดเก็บข้อมูล  ประมวลผลข้อมูล  

-รับผิดชอบการเก็บข้อมูลการ

สำรวจความคิดเห็นประชาชน  

-เขียนรายงานและวิเคราะห์

รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลการ

สำรวจความคิดเห็นประชาชน 

 

เจ้าหน้าที่

จัดเก็บข้อมูล

ภาคสนาม ทำ

หน้าที่เก็บ

ข้อมูล

แบบสอบถาม

ประชาชน 

เจ้าหน้าที่บันทึก

ข้อมูลและ

มอนิเตอร์รายการ 

ทำหน้าที่บันทึก

ข้อมูลภาคสนาม 
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บทที ่4  
สถานการณปั์จจุบันและผลกระทบของการน าเสนอข่าวเรื่องความเช่ือทาง
ไสยศาสตรใ์นการน าเสนอข้อมูลของโทรทัศนภ์าคพืน้ดินในระบบดิจิทัล 

 

ผลผลิตของสื่อเป็นภาพสะท้อนมาจากสังคม แต่ในขณะเดียวกันสื่อก็มีบทบาทอย่างมากใน  
การชีน้  า สรา้งค่านิยมและความเชื่อใหก้บัสงัคมเช่นเดียวกนั ดงันัน้ สิ่งที่สื่อน าเสนอในทุกรูปแบบ เช่น ข่าว  
สารคดี รายการบนัเทิง ละคร ภาพยนตร ์ฯลฯ จึงลว้นแต่ส่งผลกระทบต่อสงัคมทัง้สิน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การน าเสนอข่าวและรายการที่มีเนือ้หาเก่ียวกบัความเชื่อ ศาสนาและไสยศาสตร ์ซึ่ งเป็นประเด็นที่มีความ
ละเอียดอ่อนและมีอิทธิพลต่อจิตใจของประชาชนคนรบัข่าวสารขอ้มลูในทกุเพศ ทกุวยั ในทกุยคุทกุสมยัใน
สงัคมไทย ศาสนาและความเชื่อมีบทบาทอย่างมากในการด าเนินชีวิตของมนุษย ์  มนุษยต์อ้งการความสขุ 
ความปลอดภยั ความมั่นคงทางรา่งกายและจิตใจสง่ผลใหศ้าสนาและความเชื่อ กลายเป็นเคร่ืองยึดเหนี่ยว
ทางจิตใจ รวมถึงแนวปฏิบติั ชุดความเชื่อขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมต่าง ๆ ใหก้ับผูค้น ลงราก
หยั่งลกึเขา้ไปในระบบความคิด กรอบการรบัรู ้และจิตวิญญาณ 
 
บริบททางวัฒนธรรมทางความเชื่อและศาสนาของสังคมไทย 

ความหมายของ “ไสยศาสตร”์ ตามที่ระบุใน พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554  

ระบุว่าไสยศาสตร ์หมายถึง "วิชาทางไสย อันเป็นลัทธิเก่ียวกับเวทมนตรค์าถาที่เชื่อว่ามาจากศาสนา

พราหมณ์ โดยเฉพาะจากคัมภีรอ์ถรรพเวทที่มีพิ ธีเพื่อให้เกิดสิริมงคลป้องกันอันตรายต่อตนเอง หรือ 

ท าอันตรายต่อผูอ่ื้น" ขณะที่ความหมายของค าว่า “ความเชื่อ” เป็นความรูส้ึกที่ฝังลึกอยู่ในความคิดของ

มนุษย ์ท่ีมีต่อสิ่งท่ีมีอิทธิฤทธิ์ มีอ  านาจเหนือธรรมชาติ มีผลต่อพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาในรูปแบบต่าง ๆ 

ความเชื่อจึงมีมาตัง้แต่มีเริ่มมีมนุษยชาติ แลว้ค่อยๆพัฒนามาเป็นระบบความเชื่อที่ชัดเจน เป็นเรื่องของ

อ านาจเหนือธรรมชาติ (Super Naturalism) ที่มีอยู่เหนือการควบคมุของมนุษยแ์ละยอมรบัในพลงัอ านาจ

ดว้ยการเคารพบูชา ประกอบพิธีกรรม และประพฤติปฏิบติัตน ใหอ้ยู่ในกรอบกติกาที่เห็นว่าเหมาะสมกบั

ความเชื่อนัน้ ความเชื่อสว่นใหญ่จะเป็นเรื่องที่สืบต่อกนัมา ที่มาของความเชื่อขึน้อยู่กบับริบททางสงัคมและ

วฒันธรรมในช่วงนัน้  

ความสนใจของมนุษย์ต่อไสยศาสตรน์ั้นมีมูลเหตุ 2 ประการ คือ เพราะความกลัว เช่น กลัวผี  

กลวัตน้ไมใ้หญ่ กลวัภยัพิบติั กลวัความเจ็บไขไ้ดป่้วย และกลวัอบุติัเหตตุ่าง ๆ และเพราะความตอ้งการ เช่น 

ต้องการโชคลาภ ต้องการชัยชนะในการแข่งขัน ต้องการความสุขและความปลอดภัย เป็นต้น  

ส่วนวัตถุประสงคใ์นการที่จะเชื่อและปฏิบติัตามความเชื่อนัน้ก็มีอยู่ 2 ดา้น ดว้ยกัน คือ ในดา้นก่อ ไดแ้ก่ 
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การน ามาซึ่งโชคดี ความส าเร็จ ความสขุ ความปลอดภยั และในดา้นการท าลาย ไดแ้ก่ การมุ่งท าลายสิ่งที่

ไม่ดีต่าง ๆ เช่น เคราะห์รา้ย ศัตรู โรคภัย ไข้เจ็บ และภัยพิบัติ เป็นต้น โดยประเภทต่าง ๆ ที่เก่ียวกับ 

ไสยศาสตร ์อาจแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ประเภท คือ วิญญาณ ผีสางเทวดา เครื่องราง ของขลงั และโชคลาง 

(รชันีกร เศรษฐโฐ, 2532)  

ความเชื่อ พิธีกรรมรวมถึงแนวปฏิบติั ประเพณี ขนบธรรมเนียม วฒันธรรมต่าง ๆ ที่สืบทอดกนัมา 

มีการปฏิบติัศาสนาที่ผสมผสานระหว่างความเชื่อแบบพราหมณแ์ละความเชื่อเรื่องผี กล่าวคือ ความเชื่อ

แบบพราหมณ์จะมีความเชื่อเก่ียวกับขวัญ มีพิธีเก่ียวกับการเรียกขวัญ หรือ  บายศรีสู่ขวัญเพื่อความ                  

สบายใจ และใหค้นมีสุขภาพที่ดี แต่เมื่อกล่าวถึงความเชื่อเรื่องวิญญาณของคนที่ตายไปแลว้หรือผีจะ

แบ่งเป็นความเชื่อหลายลักษณะ เช่น วิญญาณที่เป็นในรูปแบบจ าพวกเทวดา  เจา้ที่ เจา้ป่าเจา้เขา ฯลฯ 

มนษุยจ์ะกราบไวข้อความช่วยเหลือเพื่อดลบนัดาลใหป้ระสบความโชคดี และวิญญาณที่เป็นในรูปแบบของ

คนที่ตายไปแล้ว ยังเร่ร่อนไม่ไปผุดไปเกิด มีทั้งในรูปแบบที่เป็นผีดี และผีรา้ย เช่น ผีบา้นผีเรือน ผีปู่ ย่า                     

ผีบรรพบรุุษ ผีตายโหง ฯลฯ (มลูนิธิโครงการสารานกุรมไทย ส าหรบัเยาวชน, ม.ป.ป) 

คติความเชื่อหรือศรทัธาเก่ียวกบัผียงัฝ่ังรากลึกอยู่ในวิถีชีวิตของประชาชน  ถึงแมว้่าปัจจุบนัจะเป็น

ยุคสมยัใหม่ ซึ่งเรียกว่ายุคดิจิทลั แต่บุคคลทั่วไปก็ยงัมีคติความเชื่อเรื่องผีอยู่ แต่เดิมจะเห็นว่าถา้กล่าวถึง                

ผีจะไม่มีใครอยากจะพิสจูนอ์ะไร พยายามที่ออกห่างจากคติความกลวัเหล่านัน้ไม่ตอ้งการกลา่วถึงหรือเขา้

ไปเก่ียวข้องแต่อย่างใด เพราะในยุคก่อนนั้นมีความเชื่อว่าผีเป็นสิ่งชั่วร้ายจึงได้มีการจารึกเอาไว้ใน

วรรณกรรมหรือวรรณคดีไดก้ล่าวถึงผีในแง่รา้ย ส่วนปัจจุบันจะเป็นยุคที่เรียกว่าทันสมัยทางเทคโนโลยี                

จึงไดม้ีการพยายามที่หาขอ้พิสจูนเ์รื่องผี รายการทางโทรทศันบ์างรายการพยายามที่พิสจูน์ เรื่องผีว่ามีจริง

หรือไม่ มีการใชเ้ครื่องมือในการพยายามพิสจูนเ์รื่องวิญญาณว่ามีจริงหรือไม่ตามสถานที่ต่าง ๆ ท าใหเ้ห็น

ว่า คติความเชื่อเรื่อง “ผี” ยังปรากฏอยู่ทุกยุคทุกสมัย ถึงแม้ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว                            

แต่คติความเชื่อเรื่องผียังฝ่ังรากลึกในวิถีชีวิตของมนุษย์อยู่เหมือนกันทุกชาติ ศาสนา แต่วิธีการและ                

ความเชื่ออาจมีความแตกต่างกนั รวมถึงค าศพัทใ์นการเรียก “ผี” อาจแตกต่างกนั แต่ทุกชาติศาสนาจะถือ

ว่าผีเป็นสิ่งไม่ดี อีกประการหนึ่ง ค าว่า “ผี” มีความเก่ียวข้องกับชีวิตกับความตายซึ่งอาจจะมองไดว้่า              

มนุษยเ์กิดความกลวัต่อความตายเลยสรา้งจินตนาการว่าความตายเป็นสิ่งที่น่ากลวั เพราะฉะนัน้ ชีวิตที่

ตายเรียกว่า “ผี” (สชุาติ บษุยช์ญานนท,์ 2559) 

 

สจุิตต ์วงษ์เทศ (2562) กล่าวว่าคนไทยและคนชาติพนัธุ์อ่ืนมีระบบความเชื่อเก่ียวกบัการนับถือผี

ตัง้แต่ยคุดกึด าบรรพห์ลายพนัปีก่อน โดยมีการรบัศาสนาพทุธและศาสนาพราหมณ์-ฮินดจูากอินเดียซึ่งการ

ด ารงชีวิตของมนุษยใ์นยุคนั้นลว้นมีเรื่องพิธีกรรมเก่ียวกับผีทั้งสิน้ เครื่องดนตรีที่มีส่วนร่วมในพิธีกรรม
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ศักดิ์สิทธิ์ คือ กลอง มโหระทึกเป็นเครื่องมือโลหะส าริด ใชป้ระโคมตีในพิธีกรรมทางศาสนาผี โดยเฉพาะ

พิธีกรรมเก่ียวกบัหลงัความตาย รวมไปถึงความเชื่อเรื่องขวญัที่เก่ียวขอ้งกบัมนุษยต์ัง้แต่อยู่ในครรภจ์นหลงั

ความตาย ความเป็นอยู่ การท าบุญอทุิศบุญใหผ้ีหรือผูท้ี่ตายไปแลว้ หรือกระทั่งการปลกูพืชท าการเกษตร

ต่าง ๆ ก็มกัมีพิธีกรรมเก่ียวกบัผีทัง้สิน้ เพื่อผลผลิตและความอดุมสมบรูณข์องพืชไร ่หรือการขอขมาผีเมื่อมี

การท าผิดจารีตและอาจท าใหผ้ีโกรธใหโ้ทษแก่มนุษยไ์ด ้จึงมีพิธีเก่ียวกบัการขอขมาผีเพื่ อความสบายใจว่า

ผีจะไม่น าความเดือดรอ้นมาใหแ้ก่มนุษย ์พิธีกรรมต่าง ๆ เหล่านีไ้ดม้ีการสืบต่อกนัมาตลอดจนจนกระทั่งมี

การเปิดรับศาสนาแต่พิธีกรรมเก่ียวกับผีก็ยังคงอยู่และมีความแตกต่างกันไปในภูมิภาคและถิ่นที่อยู่ที่

แตกต่างกัน โดยเฉพาะพิธีกรรมที่ เ ก่ียวข้องกับขวัญและพิธีหลังความตายในมนุษย์ สัตว์ สถานที่                        

และสิ่งของ  

ทัง้นีห้ากพิจารณาความหมายของผีจากพจนานุกรรมฉบบับณัฑิตยสถานจะหมายถึง สิ่งที่มนุษย์

เชื่อว่าเป็นสภาพลึกลับ มองไม่เห็นตัว แต่อาจปรากฏเหมือนมีตัวตนได้  อาจให้คุณหรือให้โทษได้                      

ถา้ตรวจสอบให ้ละเอียดจะพบว่า “ผี” ไม่ไดม้าจากภาษาบาลีโดยตรง แต่น่าจะแผลงมาจากรากศพัทภ์าษา

บาลี จากค าว่า “ภี” ความหมายว่า ภัยหรือน่ากลัว ก็ดูมีความเป็นไปได ้ส่วน “ผี” ในความหมายของ

ต่างชาติในภาษาองักฤษก็มีชื่อเรียกที่เป็นที่รูจ้ักกนั เช่น Ghost หรือ Devil แสดงใหเ้ห็นว่า ผีเป็นความเชื่อ

แบบสากลที่ในภาพรวมเข้าใจตรงกัน และมีอยู่ในทุกพืน้ที่ ในทุกศาสนา มีความเชื่อเรื่องผีในรูปแบบ               

คลา้ย ๆ กนั มีการพิสจูนท์ี่คลา้ยคลงึกนั (สรกานต ์ศรีตองอ่อน, 2560: 3)  

อย่างไรก็ตาม “ผี” ในยุคดัง้เดิมนัน้จะเป็นส่วนหนึ่งของพืน้ฐานชีวิตคนไทย เพราะวิถีชีวิตคนไทย  

ตอ้งพึ่งพาอาศยัซึ่งกนัและกนั จึงท าใหผ้ีกลายเป็นองคป์ระกอบส าคญัที่มีหนา้ที่คลา้ยกบัระเบียบแบบแผน

หรือ ธรรมเนียมการใชช้ีวิตที่เชื่อมโยงความสมัพนัธร์ะหว่างคนกับคน คนกับ  ชุมชน และคนกับธรรมชาติ 

โดยสงัคมไทยไดแ้บ่งกฎเกณฑค์วามเชื่อที่ตอ้งปฏิบติัไว ้2 ประการ คือ (1) กฎเกณฑท์างศาสนา โดยมีพระ

และหลกัค าสอนเป็นตวัก ากบั แต่อีกหนึ่งสิ่งที่คนไทยเชื่อฟังและยึดถือควบคู่ดว้ย นั่นคือ (2) กฎเกณฑท์าง

สงัคมที่มี “ผี” เป็นผูก้  ากับกฎเกณฑ์ เช่น หากเป็นลูกสาวตอ้งไม่ชิงสุกก่อนห่าม เพราะถา้หากลูกสาวไป

ลักลอบไดเ้สียกับผูช้าย “ผีเรือน” อาจท าใหญ้าติผูใ้หญ่ฝ่ายหญิงเจ็บป่วย หรือทางน า้ธรรมชาติไม่ควร

ท าลาย หากท าลายจะถูก “ผีขนุน า้” หรือ “ผีน า้” ลงโทษใหเ้กิดวิบติัต่าง ๆ เป็นตน้ ดงันัน้ ความเป็นจริงทาง

สังคมในอดีตถ้าหากบุคคลใดท าผิดต่อผีนั่นหมายความว่าท าผิดต่อกฎของสังคม ผีจึงมีบทบาทหน้าที่

ส  าคัญที่มีผลต่อผูค้นและสงัคมอย่างมาก ความหมายของผีในช่วงเวลาหนึ่งของสงัคมไทยจึงมีเป้าหมาย

และสะท้อนความหมายบางอย่างด้วยการสอดแทรกคติค าสอนผ่านวิถีชีวิตให้ยึดถือ ซึ่งเป็นการให้

ความหมายที่เชื่อมโยงวิถีชีวิตของคนกบัผีเอาไวร้ว่มกนัอย่างชดัเจน (วรศิา จนัทรข์า, 2560 : 48)  
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สาเหตทุี่เรื่องราวของผียงัมีความน่าสนใจอยู่ในทุกยุคทุกสมัย อาจดว้ยเหตทุี่มีเหตกุารณท์ี่ไม่อาจ 

อธิบายได ้ท าใหเ้ป็นเรื่องลึกลบัน่าสืบคน้ เช่นที่เสฐียรโกเศศ กล่าวไวว้่า “สิ่งใดทีป่รากฏเกิดขึน้แก่เราและ

เราไม่สามารถจะทราบหรืออธิบายได ้ดว้ยปัญญาและเหตุผล หรือคิดว่าเป็นสิ่งประหลาดอัศจรรย์ผิด

ธรรมดา สามัญที่ควรเป็นสิ่งนัน้เราเรียกว่า “ผี” และเรียกอาการที่ปรากฏขึ้นในธรรมชาติที่ประหลาด

อศัจรรยห์รือรุนแรงนา่สะพรึงกลวัว่าผเีป็นผูบ้นัดาลใหป้รากฏขึน้” (เสฐียรโกเศศ, 2503: 279-280) 

 
 
ความเชื่อของชาวพุทธในสังคมไทย 

บทบาทของความเชื่อเรื่องผีไม่ไดว้างอยู่บนความตอ้งการของการพิสจูน ์แต่เป็นความเชื่อลกัษณะ

หนึ่งที่พยายามก่อตวัขึน้มาท่ามกลางบรบิทของสงัคม และเป็นกฎเกณฑค์วบคมุทางสงัคม โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งในสังคมไทย นอกจากนีค้วามหมายของผียังขึน้อยู่กับช่วงเวลาและบริบททางสังคมดว้ย ในอดีตผีมี

ความสมัพันธ์กับคนไทยในแง่ของกฎเกณฑแ์ละการควบคุมทางสงัคม ส่วนในปัจจุบนัผีถูกน าเสนอผ่าน  

สื่อต่าง ๆ ดว้ยประดิษฐกรรมทางความคิดและมโนภาพว่าผีตอ้งมีความน่ากลวัและท ารา้ยคน ตลอดจน

คอยขอเอาส่วนบญุจากคน ซึ่งคตินีก้็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ไดร้บัอิทธิพลมาจากพระพทุธศาสนา โดยความเชื่อ

ทางพทุธศาสนาของไทยในแบบดัง้เดิมก่อนที่จะมีการปฏิรูปประเทศในสมยัรชักาลที่ 5 นัน้ สงัคมไทยไดร้บั

อิทธิพลมาจากอาณาจักรลาวลา้นชา้ง ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างความเชื่อพืน้บา้นกับคติธรรมและ

พิธีกรรมในทาง พระพทุธศาสนาผนวกรวมเขา้ดว้ยกนัก่อใหเ้กิดการสอดประสานระหว่างความเชื่อดัง้เดิม

กบัแนวคิดที่เกิดจากค าสอนของพทุธศาสนา (พระศภุราชยั สรุสโก , พระครูสธีุคมัภีรญาณ และ จนัทรศิ์ริ 

พลอยงาม, 2563)    

ศาสนาพทุธจึงเป็นศาสนาที่ไม่ไดป้ฏิเสธเรื่องผีตรงขา้มกลบัมีความเชื่อมโยงกับเรื่องผีเขา้ดว้ยกัน

ในหลายมิติ และยอมรบัว่าผีเป็นวิญญาณที่อยู่ในขอบข่ายของกรรม ดังนัน้ ศาสนาพุทธจึงอาจจะไม่ใช่

ศาสนาแรกที่เข้ามามีอิทธิพลต่อระบบความเชื่อของคนไทย ทว่าเป็นแนวคิดเก่ียวกับการนับถือผีหรือ

ศาสนาผีที่เขา้มามีอิทธิพลต่อระบบความคิด การกระท า และการด ารงชีวิตของผูค้น โดยที่ศาสนาผีเป็น

ระบบความเชื่อของบรรพชนคนไทยและชาวอุษาคเนย ์(อาเซียน) ที่มีมา ตัง้แต่ดึกด าบรรพร์าว 5,000 ปี 

หรืออาจเก่าแก่มากกว่านั้น เนื่องจากการด ารงชีวิตของมนุษยล์ว้นมีความเชื่อพิธีกรรมเก่ียวกับผีทั้งสิน้  

ไม่ว่าจะเป็นการท ากสิกรรมปลกูขา้วเลีย้งสตัว ์มีพิธีกรรมเก่ียวกบัผีเพื่อความอดุมสมบูรณ ์หรือการท าบุญ

อุทิศใหก้ับผีหรือผูท้ี่จากไปแลว้ การขอขมาผีที่เชื่อว่าท าใหผ้ีโกรธแลว้จะน าความทุกขย์ากมาให ้เป็นตน้ 

ความเชื่อที่คนไทยนับถือจึงก่อเกิดรากของ ศาสนาผีที่แข็งแกร่ง เชื่อเรื่องสิ่งเรน้ลบัอ านาจเหนือธรรมชาติ 

แลว้รบัเอาสิ่งละอันพันละน้อยของ ศาสนาพราหมณก์ับศาสนาพุทธ โดยเลือกเอาส่วนที่ไม่ขัดกับหลักผี  
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เขา้มาประดับศาสนาผี เพื่อใหดู้ดีและทันสมัยแลว้น่าเลื่อมใสศรทัธาขึน้ คนไทยและอุษาคเนยท์ุกวันนี ้ 

จึงนบัถือศาสนาผีปนพราหมณแ์ละพทุธ (สจุิตต ์วงษเ์ทศ, 2558) 

เมื่อ “ผี” หรือ “ศาสนาผี” ไดเ้ขา้มามีอิทธิพลในศาสนาพทุธและวิถีการด าเนินชีวิตของคน ไทย จึง

เกิดเป็นลกัษณะเฉพาะศาสนาพทุธในแบบคนไทยที่ถกูถ่ายทอดจากบรรพบรุุษสง่ต่อมาในแต่ละรุ่น ศาสนา

ดงักลา่วมีบทบาทส าคญัต่อทศันคติ ความเชื่อของสงัคมไทย เป็นสว่นหนึ่งในการรกัษากฎเกณฑท์างสงัคม 

ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมใหส้งัคมสงบไปจนถึงรกัษาสาธารณสมบติัต่าง ๆ เช่น บ่อน า้ ป่าไม ้ความ

เชื่อเรื่องผี จึงมีหน้าที่รกัษากฎเกณฑท์างสังคม ขณะที่ความเชื่อพุทธท าหน้าที่รกัษากฎเกณฑท์างจิตวิ

ญาณของบุคคล ซึ่งหากกลา่วถึงความเชื่อเรื่องผีในช่วงกลางยุคของกรุงรตันโกสินทร ์กระแสโลกาภิวัตนไ์ด้

น าความเจริญทางวัตถุ เทคโนโลยี ความคิดเก่ียวกับวิทยาศาสตรเ์ข้ามาในสังคมไทยมากขึน้เรื่อย ๆ  

ซึ่งศาสนาผีกับศาสนาพุทธ ในบางแง่ของการยอมรับเป็นสิ่งที่ขัดแยง้กับหลักเหตุผลทางวิทยาศาสตร ์  

สมัยรชักาลที่ 5 ศาสนาผีถูกแบ่งแยกออกจากศาสนาพุทธ โดยศาสนาผีถูกมองว่าเก่ียวขอ้งไสยศาสตร ์  

นั่นคือ เป็นเรื่องของอวิชชา ความไม่รูเ้ป็นรากฐาน เป็นมิจฉาทิฐิหรือเห็นผิด จากความเป็นจริง อีกทัง้ยงัถูก

กล่าวอา้งว่าไดร้ับอิทธิพลมาจากศาสนาพราหมณ์ฮินดู ส่งผลใหค้วามเชื่อเรื่องผีดูล้าหลัง ไม่มีเหตุผล  

งมงาย ขดัแยง้กบัหลกัศาสนาพทุธที่มีเหตผุลรองรบั ภายหลงัคนไทยไดใ้หไ้สยศาสตรม์ารบัใชศ้าสนาพทุธ 

และแมว้่าพุทธกับไสยศาสตรแ์ยกออกจากกัน คนไทยยังมีส  านึกว่าความเชื่อสองระบบนีต้อ้งพึ่งกันอยู่ดี 

(นิธิ เอียวศรีวงศ,์ 2538 อา้งใน ณฐันนท ์ฤกษพ์ึ่งดี , 2561) 

ปรากฏการณ์ความเชื่ อของสังคมไทยที่ มี ลักษณะเ ป็นสังคมพหุวัฒนธรรมดังกล่ าว  

มีความหลากหลาย ในเรื่องความเชื่อ อาทิความเชื่อเรื่องชีวิตหลงัความตาย วิญญาณ ผีปู่ ย่า ผีฟ้า บรรพ

บุรุษ องคเ์ทพ เทวดา เจา้พ่อ เจา้แม่ แม่ย่านาง นางกวัก กุมารทอง และความ เชื่อเรื่องพญานาค ครุฑ 

มงักร วานร และ เสือ เป็นตน้ โดยมีรา่งทรงทัง้จากไทย จีน อินเดีย พม่า และชาติอ่ืนเป็นสื่อกลาง นอกจากนี ้

ยงัมีความเชื่ออ่ืนๆ อีกมากมาย ทัง้ความเชื่อที่แสดงออกถึงความกตญัญ ูความเคารพผูอ้าวโุส ผูท้ี่มีวยัวฒุิ

สงูกว่า ในขณะเดียวกนัก็มีความเชื่อเร่ืองสิ่งศกัดิ์สิทธิ์ท่ีมองไม่เห็นและพิสจูนไ์ม่ไดด้ว้ยเช่นกนั (รุจิกาญจน ์

สานนท ์จฑุา เทียนไทย และ กนัยาวีร ์สทัธาพงษ์ , 2560) 

สรุปจากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่ากระบวนทัศน์ทางความเชื่อดั้งเดิม ของสังคมไทยนั้น

ประกอบไปดว้ยความเชื่ออนัไดแ้ก่ ความเชื่อเรื่องผี ความเชื่อที่เก่ียวกับศาสนาพราหมณ ์และความเชื่อที่

เก่ียวกบัพระพทุธศาสนา และแมว้่าปัจจบุนัเทคโนโลยีเขา้มามีบทบาทในการใชช้ีวิตของผูค้นมากขึน้ หรือมี

คนไทยบางสว่นมองว่าเรื่องผี หรือ ไสยศาสตรเ์ป็นสิ่งลา้หลงั ไม่ทนัสมยั ไม่สามารถพิสจูนไ์ด ้ถกูมองว่าเป็น

คู่ขัดแยง้กับวิทยาศาสตร ์(Binary Opposition) แนวคิดโดยใชว้ิทยาการสมัยใหม่มีหลักเหตุผลพิสูจนไ์ด ้ 

แต่วิทยาศาสตรใ์นยุคสองรอ้ยกว่าปีที่ผ่านมา จนถึงยุคปัจจุบันไม่เพียงแต่เปิดเผย พืน้ที่แห่งความรูท้ี่
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กวา้งขวางเพิ่มขึน้ ในเวลาเดียวกันยังเปิดเผยพืน้ที่แห่งความไม่รูอี้กมหาศาลไดค้ าตอบมากขึน้ แต่ก็มี

ค าถามที่ตามมามากขึน้ ท าใหค้วามเชื่อเรื่องผีหรือไสยศาสตรเ์ป็นความเชื่อที่จะตอบในสิ่งที่วิทยาศาสตร์

ยงัไม่สามารถใหค้ าตอบได ้ดงันัน้ ในขณะที่วิถีชีวิตของผูค้นในปัจจุบนัได้มีการน าแนวคิดวิทยาศาสตรม์า

สรา้งสรรคเ์ครื่องมือเทคโนโลยีหรือ อาคารที่หรูหราทันสมยั แต่ในทางปฏิบติัก็ยงัคงน าหลกัความเชื่อทาง

ไสยศาสตรม์าผสมผสาน อาทิ การสรา้งศาลพระภูมิ บูชาเจา้ที่เจา้ทาง เพื่อจะไดอ้ยู่อย่างสงบร่มเย็น หรือ

ในช่วงที่ฝนตกหนกั ผูบ้รหิารในประเทศไดม้ีการจดัพิธีกรรมโบราณ “ไลน่ า้” ประกอบกบัใชว้ิธีในการจัดการ

น า้ท่วม อย่างอโุมงคร์ะบายน า้ เรือผลกัน า้และสรรพดาเครื่องไมเ้ครื่องมือ และมาตรการที่เป็นวิทยาศาสตร์

ทัง้หลาย เพื่อใหท้ัง้ผีและวิทยาศาสตรช์่วยกันไม่ใหน้ า้ท่วมกรุงเทพ เป็นตน้ การกระท าเหล่านีบ้่งบอกให้

ทราบถึงการด ารงอยู่แบบพึ่งพากันของอุดมการณส์มยัใหม่อย่างวิทยาศาสตร ์และอดุมการณเ์ก่าแก่แบบ

ไสยศาสตรท์ี่ยงัคงฝังรากลึกอยู่ในผูค้นทุกชนชัน้ของสงัคมไทย และแสดงใหเ้ห็นหนา้ที่ของผูม้ีความส าคญั

ต่อจิตใจ (ณฐันนท ์ฤกษพ์ึ่งดี, 2561) 

นอกจากนีย้งัพบว่าความเชื่อเรื่องโหราศาสตรย์งัไดร้บัความนิยมในสงัคมไทย ตัง้แต่ในอดีตจนถึง

ปัจจุบันโหราศาสตรไ์ด้รับความนิยมอย่างมาก เนื่องจากกระแสที่ความแม่นย าในการท านาย การให้

ค าปรกึษาในเรื่องต่าง ๆ ทัง้เรื่องการเรียน การงาน การเงิน ความรกั และคดีความต่าง ๆ โหราศาสตรไ์ดร้บั

ความนิยมในทุกช่วงอายุตั้งแต่เกิดจนตายใช้ฤกษ์ตามความเชื่อของสังคมไทย ฤกษ์เกิด ฤกษ์บวช  

ฤกษ์แต่งงาน ฤกษ์คลอด ฤกษ์ขึน้บา้นใหม่ ฤกษ์ยา้ยบา้น ฤกษ์ท าสญัญา และฤกษ์การเดินทางเป็นตน้ 

แมก้ระทั่งความฝันในสงัคมไทยมีความเชื่อเรื่องความฝัน และเชื่อว่าความฝัน เป็นลางบอกเหตทุี่ส  าคญัซึ่ง

มีความแตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลาที่ฝัน เช่น ฝันเวลา หวัค ่าเป็นฝันที่ไม่อาจเป็นจริงได ้ส่วนฝันเวลาตีสี่

เป็นฝันท่ีเป็นจริงกับตนเอง เป็นตน้ อีกทัง้คนไทยยังมีความเชื่อเร่ืองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทพ เทวดา ผีปู่ ย่า และ 

สิ่งศกัดิส์ิทธิ์ อ่ืน ๆ หากแสดงความเคารพต่อสิ่งศกัดิส์ิทธิ์เหลา่นัน้จะเป็นผลดีต่อตนเองและครอบครวั อีกทัง้

ยงัมีความเชื่อเก่ียวกบัสีโดยสีต่าง ๆ มีอิทธิพลต่อตนเองและครอบครวั ในทิศทางที่ต่างกนั บางสีเป็นมงคล 

บางสีอัปมงคล บางสีส่งเสริมเรื่องอ านาจ บางสีส่งเสริมเรื่องโชคลาภ เป็นตน้ (รุจิกาญจน ์สานนท ์จุฑา 

เทียนไทย และ กนัยาวีร ์สทัธาพงษ ์, 2560) 

 
สถานการณค์วามเชื่อทางไสยศาสตรข์องคนไทยในปัจจุบัน  
ปัจจุบนัแมว้่าความกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีจะน าพาโลกกา้วเขา้สู่การสื่อสารใน

ยุคไรพ้รมแดน แต่ความเชื่อเรื่องผีและอ านาจเหนือธรรมชาติซึ่งเป็นวัฒนธรรมเก่าแก่มิไดสู้ญหายไปจาก

สังคม ในทางกลับกันยิ่งเทคโนโลยีเจริญมากขึน้เท่าใดก็จะถูกน ามาเป็น  “ช่องทาง” เพื่อ “ผลิตซ า้”  

ความเชื่อมากเท่านั้น (คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง , 2560, น. 1)  โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนพื ้นที่ของ “สื่อใหม่”                      
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อย่างสื่อออนไลน์ในโลกยุคดิจิทัลซึ่งเป็นสื่อที่มีลักษณะเข้าถึงและแพร่กระจายได้ง่ายหลายช่องทาง                                

และมีคณุลกัษณะในการบรูณาการ คดัเลือกและดดัแปลงเนือ้หาใหม่จากเนือ้หาหรือแนวคิดดัง้เดิมไดอ้ย่าง

ไรข้อ้จ ากดั (ณัฐกาญจน ์นาคนวล, 2564, น. 14-15) บทบาทของสื่อใหม่อย่างสื่อออนไลนจ์ึงมิไดม้ีไวเ้พื่อ

ความบนัเทิงเท่านัน้ แต่ยังมีบทบาท ในการผลิตซ า้และสืบทอดวัฒนธรรมอีกด้วย (อติวิชญ์ เซี่ยงคิว้ และ 

สมบติั สมศรีพลอย, 2564) ประกอบกบัเรื่องราวเก่ียวกบัความเชื่อทางโชคลางหรือไสยศาสตรม์กัมีลกัษณะ

ที่มกัดึงดดูใหผู้ค้นรูส้ึก สนใจใคร่รู ้ดว้ยลกัษณะที่เหนือธรรมชาติมีเงื่อนง า น่าสงสยั แต่ก็สอดรบักับความ

เชื่อที่ฝังรากลึกในสงัคมไทย สื่อมวลชนจึงมกัหยิบเนือ้หาดงักล่าวมาน าเสนอซ า้แลว้ซ า้เล่า กลายเป็นการ

ผลิตซ า้ความเชื่อเรื่องโชคลางหรือไสยศาสตร ์เสรมิย า้ใหค้วามเชื่อนัน้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวฒันธรรมไทย 

ซึ่งณัชชา อาจารยุตต ์(2561) ไดศ้ึกษาการผลิตซ า้ประเด็นที่เก่ียวขอ้งกบัความเชื่อ และการน าเสนอตวัเลข 

ส าหรบัการเสี่ยงโชคใหก้บัผูร้บัสาร ในหนงัสือพิมพอ์อนไลน ์ซึ่งพบว่าสามารถแบ่งเนือ้หาดงักล่าวออกเป็น  

7 ประเด็นหลัก ไดแ้ก่ 1) ประเด็นอุบัติเหตุ 2) ประเด็นพืชที่มีลักษณะผิดปกติ 3) ประเด็นเก่ียวกับสัตว์  

4) ประเด็น เก่ียวกบัต านาน 5) ประเด็นผีสางและวิญญาณ 6) การน าเสนอตวัเลขอย่างตรงไปตรงมา และ                 

7) ประเด็นอ่ืน โดยทัง้หมดถกูน าเสนอภายใตอ้งคป์ระกอบข่าวดา้นความแปลกประหลาด  

การเปลี่ยนแปลงทางสงัคมและเศรษฐกิจที่เกิดขึน้อย่างรวดเร็วในปัจจุบนั ท าใหผู้ค้นในสงัคมไทย
เกิดความรูส้กึไม่มั่นคงในชีวิตมากขึน้ สง่ผลใหเ้กิดภาวะเครียดจนตอ้งหาทางออกใหก้บัตนเอง ระบบความ
เชื่อและประเพณีพิธีกรรมจึงขยายตัว เพิ่มพูนและซบัซอ้นมากขึน้จนไม่อาจปฏิเสธไดว้่าขณะนีค้วามเชื่อ
และพิธีกรรมไดแ้ทรกซึมเขา้ไปในมิติต่าง ๆ ในชีวิตและวัฒนธรรมของผูค้น ซึ่งความเชื่อเหล่านัน้มักเป็น
ความเชื่อที่เก่ียวกับสิ่งที่อยู่นอกเหนือธรรมชาติที่ดลบนัดาลใหเ้กิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตมนุษย ์ไดแ้ก่ 
อ านาจของโชควาสนา และอ านาจของสิ่งลกึลบัศกัดิส์ิทธิ์ (ถิรนนัท ์อนวชัศิรวิงศ,์ 2557: 112)     

นอกจากเรื่องโชคลางแลว้ ความเชื่อเรื่องตวัเลขก็ยงัคงมีบทบาทและผกูพนัอยู่ในวิถีความเชื่อและ
วัฒนธรรมของผูค้นในสังคมไทยอย่างแนบแน่น ไม่ว่าจะเป็นเลขวัน เดือน ปีเกิด เวลาตกฟาก เลขบัตร
ประชาชน เลขที่บา้น เลขทะเบียนรถ เลขโทรศัพทม์ือถือ เลขรวม ชื่อ-นามสกุล ซึ่งความเชื่อเรื่องตัวเลข
เหล่านี ้พบว่าไดถู้กน าเสนออยู่ในรายการสื่อสารมวลชนประเภทต่าง ๆ เช่น สื่อโทรทัศน ์เครือข่ายสงัคม
ออนไลน ์ลว้นแลว้แต่มีเนือ้หาเก่ียวกับการท านายดวงชะตาจากตัวเลขที่เชื่อ  เช่น สื่อโทรทัศน ์เครือข่าย
สังคมออนไลน์ ล้วนแล้วแต่มเนือ้หาเก่ียวกับการท านายดวงชะตาจากตัวเลขที่เชื่อว่าสามารถท านาย
แนวโนม้เหตกุารณท์ัง้ดีและรา้ยในชีวิตของมนุษยไ์ด ้(ภทัทราวรดา วิไลลอย, 2563) 

การผลิตซ า้ความเชื่อเรื่องโชคลางและการพนนัผ่านการน าเสนอข่าวของสื่อหนงัสือพิมพอ์อนไลน ์

หนังสือพิมพ์ออนไลน์มีการผลิตซ ้าประเด็นที่ เ ก่ียวข้องกับความเชื่ อ และ น าเสนอตัวเลขส าหรับ                           

การเสี่ยงโชคใหก้ับผูร้บัสารในหลากหลายประเด็นโดยประเด็นข่าวที่มีความถ่ีในการผลิตซ า้มากที่สุดคือ                          

“การน าเสนอตวัเลขอย่างตรงไปตรงมา" ยกตวัอย่างเช่น  
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“ส่องบาตรนํ้ามนต์ ที่พระสงฆ์ทําพิธีในวันพระนีว่้า เป็นเลขอะไร ขณะที่บางคนก็เห็นเป็น                       

เลข 2 และ 3 ทีล่อยเหน็ไดช้ดั" (ไทยรฐัออนไลน,์ 15 ธันวาคม 2561 อา้งใน ณชัชา อาจารยตุต ์, 2563)  

"คอหวยก็ยงัตท่ีาราํของนาคนอ้ยเป็นเลขเด็ดจนได ้เราก็ไม่สามารถ หา้มไดเ้ป็นความเชือ่ของแต่ละ

บคุคล บางคนก็บอกว่า การชูมือเป็นเลขนัน้เลขนี ้แลว้แต่ดวง มี 485, 389, 83, 50 ความเชือ่ของคอหวย” 

(ข่าวสดออนไลน,์ 30 มิถนุายน 2561 อา้งใน ณชัชา อาจารยตุต ์, 2563) 

จากตวัอย่างดงักล่าวเป็นประเด็นการน าเสนอตวัเลขอย่างตรงไปตรงมา โดยหนังสือพิมพอ์อนไลน์

ทั้ง 2 สื่อ ต่างก็น าเสนอตัวเลขที่มีที่มาจากสถานที่  หรือ จากบุคคลซึ่งได้รับความนิยม และเชื่อว่ามี  

ความศักดิ์สิทธิ์ น ามาเป็นแหล่งอ้างอิง ก่อนท่ีจะน าเสนอตัวเลขอย่างตรงไปตรงมา ผ่านตัวอักษรและ 

ภาพข่าวประกอบ ท าใหจ้ากการวิเคราะหเ์นือ้หาพบว่า การน าเสนอตวัเลขอย่างตรงไปตรงมามีความถ่ีของ  

การน าเสนอมากที่สดุ (ณชัชา อาจารยตุต ์, 2563) 
 

 

สถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับการน าเสนอข่าวและรายการท่ัวไปเกี่ยวกับเร่ืองความเชื่อทาง 
ไสยศาสตรใ์นโทรทัศน ์

ปัจจุบันความเชื่อเรื่องผียังมีความสัมพันธ์กับความรู้สึกนึกคิดของคนในสังคมไทย ซึ่งได้ถูก

น าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ ผ่านสื่อไม่ว่าจะเป็นรายการข่าวหรือธุรกิจความบนัเทิง โดยถ่ายทอดในรูปแบบ

ของสื่อภาพยนตร ์ละครโทรทศัน ์เป็นสื่อที่สรา้งภาพตามจินตนาการ และความคิดสรา้งสรรคข์องผูส้รา้งที่

จะใหผู้ช้มติดตามเรื่องราว ท าใหเ้ห็นภาพที่ไม่เคยเห็น เช่น “เรื่องผี” เป็นเรื่องที่ไม่มีผูใ้ดอธิบายไดว้่า “ผี”                

มีรูปร่างหนา้ตาเป็นอย่างไร มีอิทธิฤทธิ์น่ากลวัขนาดไหน แต่ภาพยนตรแ์ละละครโทรทัศน ์สามารถสรา้ง

ภาพและบรรยากาศใหผู้ช้มรบัความรูส้ึกไดต้ามที่ผูส้รา้งต้องการ โดยความน่ากลวัแสดงออกจากการจดั

แสงสลัว ๆ มีควันอบอวน พรอ้มกับเสียงหมาหอนตลอดเวลา สรา้งความวังเวงในความรูส้ึกของผูช้ม  

ส่วนลกัษณะของผีก็จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยตลอด ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอารมณข์องผีอาจเป็นหนา้ตาเหมือนคน

ปกติหรือหน้าตาเหมือนศพเน่าเฟะ มีอิทธิฤทธิ์เหนือคนโดยการหายตัวไปยังสถานท่ีต่าง ๆ ไดใ้นเวลา

อนัรวดเร็ว และดลบนัดาลใหส้ิ่งของเปลี่ยนรูปหรือเคลื่อนที่ได ้ในขณะที่วรรณกรรมจะใชถ้อ้ยค าพรรณนา

ถึงสิ่งเล็ก ๆ นอ้ย ๆ แลว้ ค่อย ๆ ประกอบเป็นเคา้โครงเป็นรูปร่างในใจของผูอ่้าน ผูอ่้านจะซึมซบัความรูส้ึก

ไดท้ีละเล็กทีละน้อยในเรื่องราวรายละเอียดต่าง ๆ ซึ่งจะใชเ้วลาในการอ่านนานเท่าใดก็ได ้เวลาใดก็ได ้  

(จฬุาวดี วรเศรษฐศกัดิ,์ 2548)  

ส่วนการน าเสนอเรื่องผีหรือความเชื่อเก่ียวกับไสยศาสตรใ์นลกัษณะของรายการข่าว คือเมื่อเกิด

เหตกุารณใ์ดที่ยงัไม่อาจอธิบายไดด้ว้ยวิธีการทางวิทยาศาสตร ์เรื่องราวเก่ียวกบัผีหรือไสยศาสตรจ์ะเขา้มา

เป็นค าตอบในทันที เนื่องจากเนือ้หาของข่าวมีเงื่อนง า บางครัง้เหตุการณท์ี่เกิดขึน้อาจมีเบือ้งหลงัลึกลับ
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ซบัซอ้น สื่อมวลชนจึงมักใหค้วามสนใจขุดคุย้และน ามาตีแผ่เสนอ เป็นข่าวติดต่อกันเป็นเวลาหลายๆ วัน                       

ซึ่งข่าวประเภทนีจ้ะไดร้บัความสนใจจากประชาชนอย่างกวา้งขวาง (ศิรริตัน ์สมสวสัดิ,์ 2563) 

ในภาพรวม สถานการณปั์จจุบนัเก่ียวกบัการน าเสนอข่าวและรายการทั่วไปเก่ียวกบัเรื่องความเชื่อ
ทางไสยศาสตรใ์นโทรทัศน ์จะเก่ียวขอ้งกับ 1) เนือ้หา รูปแบบ และลกัษณะการน าเสนอรายการโทรทศัน์                
2) การรบัรูแ้ละพฤติกรรมของประชาชนที่ดรูายการเก่ียวกบัความเชื่อทางไสยศาสตร์ 3) กระแสความนิยม
ของรายการไสยศาสตรใ์นประเทศไทย 4) การรายงานข่าวเชิงความเชื่อทางไสยศาสตรแ์ละการเสี่ยงโชค  
5) ประเด็นดา้นความเชื่อทางไสยศาสตรท์ี่ปรากฏในเว็บไซดข์่าวออนไลนต่์าง ๆ ดงัไดน้ าเสนอโดยล าดบั 
 

1) เนื้อหา รูปแบบ และลักษณะการน าเสนอรายการโทรทัศน์ที่มี เนื้อหาเกี่ยวกับ 
ไสยศาสตร ์ 

สื่อมวลชนไทยในปัจจุบันมีการน าเสนอเรื่องราวเก่ียวกับผีและความเชื่อผ่านวิธีการเล่าเรื่องใน
ชีวิตประจ าวนัที่พบมากที่สดุ เช่น การเลา่ข่าวผ่านสื่อโทรทศัน ์สื่อออนไลน ์และหนงัสือพิมพเ์ก่ียวกบัเรื่องผี 
สิ่งเรน้ลบัเหนือธรรมชาติที่เก่ียวกบัดา้นความเชื่อ เช่น สิ่งศกัดิ์สิทธิ์ เทพยดา การบนบาน การทรงเจา้เขา้ผี 
และการพบเห็นวิญาณ และข่าวเก่ียวกบัวิญญาณในคดีฆาตกรรม ที่พบเห็นกนัในกรณีที่มีการเสียชีวิตของ
ผูป้ระสบเหตอุนัน ามาซึ่งความเชื่อเก่ียวกบัวิญญาณที่มาปรากฏตวั เรียกรอ้งความเป็นธรรม การน าเสนอ
ข่าวไม่ไดเ้ป็นเพียงการเสนอถึงข้อเท็จจริง แต่เป็นการน าเสนอข่าวเก่ียวกับผีและความเชื่อที่ยังคงเป็น
วฒันธรรมความเชื่อในสงัคมว่าผีมีอยู่จรงิ (เอกพล เธียรถาวร, 2552)  

ปัจจุบนัจะเห็นไดว้่ารายการในโทรทัศนต์ามช่องสถานี ต่าง ๆ มีการน าเสนอเนือ้หาเก่ียวกับไสย
ศาสตร ์ความเชื่อต่อสิ่งลีล้ับ สิ่งเหนือธรรมชาติ ผีหรือวิญญาณที่ได้รับความสนใจจากประชาชนใน                    
การรบัชม มักเป็นการถ่ายทอดเนือ้หาที่มาจากการประสบพบเจอในชีวิตจริงของคนทั่วไป สามารถเรียก
กระแสความนิยมจากผูร้บัชมไดเ้ป็นอย่างมาก ทัง้นีเ้ป็นเพราะความเชื่อของคนไทยสมัพนัธก์บัการนบัถือผี
บรรพบุรุษ อันเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตประเพณี พิธีกรรม พบเห็นไดโ้ดยทั่วไปทุกภูมิภาคของประเทศไทย 
จุฬาวดี วรเศรษฐศักดิ์ (2548) ไดก้ล่าวว่า ความเชื่อเรื่องผีมีความสัมพันธ์กับความรูส้ึกและฝ่ังรากลึก
ภายในความคิดของคนในสงัคมไทย จนไดม้ีการดดัแปลงมาสู่ดา้นธุรกิจบนัเทิง  ถ่ายทอดผ่านสื่อโทรทัศน ์ 
สื่อภาพยนตร ์ทัง้รายการท่ีเก่ียวกบัความเชื่อเรื่องผี เป็นการสรา้งภาพตามจินตนาการของผูส้รา้งที่จะท าให้
ผูท้ี่รบัชมเกิดความกลวัและติดตามเรื่องราว ท าใหผู้ร้บัชมเห็นภาพชัดยิ่งขึน้ โดยอาศัยองคป์ระกอบของ
ความกลวั และความคิดสรา้งสรรคข์องผูส้รา้งถึงลกัษณะของ “ผี” ว่ามีลกัษณะหนา้ตาอย่างไร ท าอนัตราย
อะไรกับมนุษยไ์ดบ้้าง สามารถสรา้งภาพและบรรยากาศใหผู้ร้ ับชมรูส้ึกไดถ้ึงความน่ากลัวและไฟสลัว  
อบอวนไปดว้ยควนัพรอ้มกบัเสียงหมาหอน ใหผู้ช้มเกิดจินตนาการไดว้่าบรรยากาศแบบนีผ้ีตอ้งมาปรากฏ
ตวัในสถานที่นัน้ ๆ อย่างแน่นอน 
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ส าหรบัรายการโทรทศันท์ี่น าเสนอเรื่องราวของการประสบพบเจอกบัไสยศาสตร ์หรือวิญญาณของ
ผูช้มทางบา้นถูกถ่ายทอดผ่านประสบการณเ์รื่องเล่าเหล่านัน้จากผูด้  าเนินรายการและผูท้ี่สามารถสื่อสาร
กับพลงังานสิ่ง ลีล้บั สิ่งที่ไม่อาจมองเห็นไดด้ว้ยตาเปล่าในมิติของความเชื่อที่ผูกพันกับวิถีชีวิ ต พิธีกรรม 
วฒันธรรมของผูค้น ในที่นีข้อยกตวัอย่างรายการคนอวดผี ซึ่งมีเนือ้หา รูปแบบ ลกัษณะการน าเสนอรายการ
ที่น่าสนใจ ชวนติดตาม เช่น การแสดงสว่นที่เป็นขอ้เท็จจรงิ ขอ้คิดเห็นจากผูท้ี่รอ้งเรียนเรื่องลีล้บั ไสยศาสตร์
ร่วมกบัผูด้  าเนินรายการผ่านรายการ “คนอวดผี” ในแบบการเล่าเรื่อง (Story telling) อนัเป็นเรื่องราวที่อยู่
กับตัวบุคคล (Tacit knowledge) จากประสบการณ์การด าเนินชีวิต ท าใหผู้ร้บัชมรายการสามารถเข้าใจ  
เนือ้เรื่อง ตัวละครในเหตุการณ ์จุดเด่นของเรื่อง (Highlight) หรือปมขัดแยง้ (Tension) และส่วนสุดท้าย 
ที่ชวนติดตามคือ ส่วนสรุป หรือคลี่คลายเหตุการณ ์ทัง้นี ้ ผูท้ี่ถูกก าหนดจัดวางโดยรายการคนอวดผี ผูซ้ึ่ง
สามารถสื่อสารกับพลงังานลีล้บัจะท าหนา้ที่เขา้มาไขปริศนาและเขา้มาช่วยเหลือปัญหาจากไสยศาสตร์ 
ที่เกิดขึน้ใหก้บัผูร้อ้งทกุขจ์ากทางบา้นเป็นรายบุคคล รายการคนอวดผีจึงเป็นสื่อกลางในการสื่อสารระหว่าง
คนกบัวิญญาณ เป็นตน้  

ณัฐนนท ์ฤกษ์พึ่งดี (2561) ไดศ้ึกษารายการ “คนอวดผี” น าเสนอเรื่องราวเก่ียวกับผีวิญญาณ  
สิ่งเรน้ลบัเหนือธรรมชาติ และเรื่องราวชีวิตหลงัความตาย เป็นรายการโทรทศันรู์ปแบบ “วาไรตีท้อลค์โชว”์ 
ผลิตรายการโดยบรษิัท เวิรค์พอยท ์เอ็นเทอรเ์ทนเมนทจ์ ากดั มหาชน โดยออกอากาศเทปแรกวนัที่  3 
พฤศจิกายน พ.ศ.2553 ผ่านทางโทรทศันส์ีกองทพับก ช่อง 7 ต่อมาออกอากาศทางช่องดิจิทลั “Workpoint 
TV” ทกุวนัพธุเวลา 21.45 น.-24.00 น. ใชเ้วลาการออกอากาศ 2 ชั่วโมง ไดม้ีขอ้คน้พบที่ส  าคญั ดงันี ้

ลกัษณะการน าเสนอรายการคนอวดผี พบว่าการผลิตรายการคนอวดผี มีการสรา้งสรรคร์ายการ
โดยค านึงถึงวิธีการน าเสนอ เพื่อก าหนดโครงสรา้งของรายการคนอวดผี นั่นคือ การน าผีมาอวด ซึ่งมี 3 ช่วง
คือ ช่วงเปิดคลิปภาพวิดีโอ (ช่วง CLIP BATTLE) ช่วงเรื่องเล่า (ช่วงศูนยบ์รรเทาทุกขผ์ีและประสบการณ ์
ขนหัวลุก) และช่วงกิจกรรมพิสูจน ์(ช่วงล่าทา้ผี) โดยทุกช่วงรายการมีการบรรยายลกัษณะจากคนเห็นผี  
รว่มดว้ย  

รูปแบบของการน าเสนอรายการคนอวดผีมี 3 ช่วง คือ  
ช่วงเปิดคลิป ช่วงเลา่เรื่อง และช่วงกิจกรรมพิสจูน ์(ช่วงล่าทา้ผี) ดงัภาพที่ 11-13 

 
 
 
  
  
 
 

ภาพที่ 11  ช่วงเปิดคลิปภาพวิดีโอ (ช่วง CLIP BATTLE) 

จากเทปบันทกึรายการคนอวดผ ีสถานีโทรทัศน์ช่องเวิร์คพ้อยท์ workpoint TV วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 
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ภาพที่ 13 ช่วงกิจกรรมพิสจูน ์(ช่วงลา่ทา้ผี) 
จากเทปบันทกึรายการคนอวดผ ีสถานีโทรทัศน์ช่องเวิร์คพ้อยท์ workpoint TV วันที่ 2 มกราคม 2562 

 

ประเด็นความน่าสนใจของเนื ้อหา รูปแบบ ลักษณะการน าเสนอรายการที่มีเนื ้อหาเก่ียวกับ                      
ไสยศาสตรท์ี่พบเห็นตามสื่อโทรทศันจ์ากตัวอย่างของรายการคนอวดผี ในช่วง “ศูนยบ์รรเทาทุกขผ์ี” หรือ
ช่วงอ่ืน ๆ ที่มีเรื่องราวเก่ียวขอ้งกับไสยศาสตรแ์สดงใหเ้ห็นถึงการประกอบสรา้งความกลวัที่เกิดขึน้ภายใต้
การรบัรู ้ความรูส้ึก ความเชื่อส่วนบุคคลของผูร้ ับชมรายการ โดยอิทธิพลบนพืน้ฐานความเป็นจริงของ
สงัคมไทยในปัจจุบนั จะเห็นว่าผูค้นเชื่อ และมีความศรทัธาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งเหนือธรรมชาติ วิญญาณ ฯ 
การน าเสนอเหตุการณข์่าวในปัจจุบนัมักมีสิ่งที่ไม่อาจพิสจูนไ์ดท้างวิทยาศาสตร ์เป็นเรื่องราวไสยศาสตร์
เหล่านีไ้ดถู้กประกอบสรา้งความเป็นจรงิใหส้มจริง เช่น การใชเ้สียงประกอบ การเล่าเรื่อง (Story telling) ฯ 
ลว้นเป็นตวัแปรที่มีผลต่อความน่าสนใจของรายการ รวมทัง้การติดตามของผูร้บัชมรายการแทบทัง้สิน้  

ภาพที่ 12 ช่วงเรื่องเลา่ (ช่วงศนูยบ์รรเทาทุกขผ์ีและประสบการณข์นหวัลกุ) 
จากเทปบันทกึรายการคนอวดผ ีสถานีโทรทัศน์ช่องเวิร์คพ้อยท์ workpoint TV วันที่ 2 มกราคม 2562   
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ในแง่ของการประกอบสร้างความกลัวในรายการคนอวดผีนั้น แบ่งได้เป็น 6 หมวดหมู่ ดังนี ้  
1) เรื่องเล่าจากภาพ คน และสถานที่ 2) เหตุการณ/์กิจกรรม ใชพ้ิธีกรรมทางศาสนา ประเพณี ความเชื่อ 
และบรรยากาศ 3) ภาพ ใช ้มุมกลอ้ง การจัดองคป์ระกอบภาพ แสง สี การเคลื่อนไหว กลอ้ง 4) เสียง    
มีการใช ้4 ประเภท ไดแ้ก่ เสียงธรรมชาติ เสียงดนตรีประกอบ เสียงบรรยาย และเสียงเงียบ 5) จัดล าดับ
เรื่องตามเนือ้หารูปแบบรายการ และ    6) สญัญะหรือสิ่งที่ถูกสรา้งขึน้มา เพื่อใหม้ีความหมายแทนของจริง 
โดยมีการใช้สื่อความหมายโดยตรงและโดยแฝง และความกลัวที่ได้จากการประกอบสรา้งความกลัว  
ในรายการคนอวดผี พบว่าจะน าเสนอความกลัวอยู่ 4 ประเภท คือ 1) เชิงจิตวิทยา 2) เชิงศาสนา  
3) เชิงอ านาจ และ 4) ความเชื่อเรื่องผี (ณัฐนนท ์ฤกษ์พึ่งดี,2561)  ทัง้นีก้ารประกอบสรา้งความเป็นจริง 
ใหส้มจริง การท าใหเ้กิดความกลวั ที่แทรกอยู่ในรูปแบบการน าเสนอเรื่องของไสยศาสตรใ์นรายการคนอวด
ผี นับเป็นกระบวนการผลิตของรายการโทรทัศน์ที่ใช้การสร้างสรรค์ เรียงรอ้ยเนือ้หา รูปแบบ รวมทั้ง  
การน าเสนอรายการที่มีลักษณะเฉพาะ การคิดและวางแผนเพื่อสรา้งสรรคร์ายการจะเป็นการคิดอย่าง  
เป็นระบบ เป็นเหตุเป็นผล โดยมีขอ้มูลประกอบ มีการประเมินสถานการณ์และโอกาสความเป็นไปได้  
อย่างรอบดา้น จนน าไปสู่การตัดสินใจเพื่อก าหนดเรื่องที่จะน าเสนอ แก่นของรายการ รูปแบบรายการ  
และวิธีการน าเสนอของรายการที่ เหมาะสมที่สุด นับเป็นอีกหนึ่งรายการโทรทัศน์ที่มีการน าเสนอ                      
เรื่องไสยศาสตรห์ลากหลายมิติ ทัง้เรื่องพิธีกรรม วิญญาณ โชคลาง ฯ นั่นเพราะไสยศาสตรแ์บ่งออกเป็น  
4 ประเภท คือ วิญญาณ ผีสางเทวดา เครื่องรางของขลัง และโชคลาง (รัชนีกร เศรษฐโฐ , 2532 :  
185 – 187) และถกูผสมผสานผ่านรูปแบบการน าเสนอของรายการคนอวดผี  

โครงสรา้งเบือ้งต้นของรายการคนอวดผี พบว่าแต่ละช่วงของรายการนั้น จะมีวิธีการน าเสนอ
แบ่งเป็น 3 ลกัษณะ ดงัต่อไปนี ้

1) การเปิดคลิปภาพวิดีโอ ซึ่งจะน าเสนอในช่วง CLIP BATTLE ผ่านพิธีกรหลกั ทัง้ 3 ท่านที่จะอวด
ผีจากภาพวิดีโอ 

2) เรื่องเลา่ จะมี 2 ช่วงของรายการที่จะเสนอในลกัษณะดงักล่าว นั่นคือ ศนูยบ์รรเทาทุกขผ์ี ที่จะมี
แขกรบัเชิญอวดผี และประสบการณข์นหวัลกุ ดารารบัเชิญอวดผี  

3) กิจกรรมพิสจูนผ์ี น าเสนอในช่วงลา่ทา้ผี ซึ่งจะเป็นน าคน (ดารารบัเชิญ) ไปอวดผี 
หลงัจากไดก้ระบวนการสรา้งสรรคร์ายการโดยค านึงถึงวิธีการน าเสนอรายการแลว้ จะน าไปสู่โครงสรา้ง
รายการเบือ้งตน้ กล่าวไดว้่า ช่วง CLIP BATTRLE เป็นช่วงแรกของรายการที่น าเสนอความสนุกสนาน  
เพื่อตอ้งการดึงดูดความสนใจจากผูช้มทางบา้น รวมถึงเป็นการใหผู้ช้มบา้นที่เกิดข้อสงสัยตั้งค าถามว่า  
“ผีมีจริงหรือไม่” รู ้สึกร่วมไปกับพิธีกรทั้ง  3 ท่าน ที่วิพากษ์วิจารณ์ว่าคลิปที่น าเสนอนั้นเป็นผีจริง  
หรือผีปลอม และใหผู้ช้มไดเ้ห็นภาพของผี สรา้งจินตนาการอนัน าไปสูช่่วงต่อไปของรายการ  

ช่วงศูนยบ์รรเทาทุกขผ์ี ใหแ้ขกรบัเชิญทางบา้นมาร่วมในรายการ เพื่อร่วมแกปั้ญหา และบรรเทา
ทุกขใ์หแ้ก่ผีและแขกรบัเชิญทางบา้น ส่วนช่วงล่าทา้ผี เกิดขึน้จากการที่ 2 ช่วงแรกของรายการเป็นเสมือน
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การใหผ้ีมาในรายการ ฉะนัน้ ช่วงล่าทา้ผี จึงเป็นช่วงที่ออกไปหาผี ณ สถานที่ ต่าง ๆ ที่มีความเชื่อว่ามีผี
อาศยัอยู่ ต่อดว้ยช่วงประสบการณข์นหวัลกุอีกหนึ่งช่วงที่ใหค้วามผ่อนคลายแก่ผูช้มทางบา้น โดยใหด้ารา
รับเชิญมาเล่าประสบการณ์เก่ียวกับผี และช่วงสุดท้ายให้ข้อคิด ค าคม ตลอดการน าเสนอเรื่องเล่า
สถานการณท์ี่เกิดขึน้ในรายการคนอวดผี จะเนน้ในเรื่องการใชว้ิจารณญาณในการรบัชม ดงันัน้ ช่วงสดุทา้ย
ของรายการ จึงเป็นการสรุปเรื่องราวความเชื่อเก่ียวกบัผีที่น าเสนอในช่วงศนูยบ์รรเทาทุกขผ์ีเพื่อเป็นการดงึ
สติผูช้มทางบา้น  

จากตวัอย่างรายการคนอวดผี เป็นกรณีศึกษาการน าเสนอเรื่องไสยศาสตรผ์่านรายการโทรทัศนท์ี่
สะทอ้นว่า แมว้ิถีชีวิตคนไทยจะผูกพันกับการนับถือผีบรรพบุรุษ การรบัอิทธิพลความเชื่อของศาสนาพุทธ
และศาสนาพราหมณ-์ฮินดจูากอินเดีย เขา้มาเป็นส่วนหนึ่งในการด ารงชีวิต ก่อเกิดวฒันธรรมของการเกิด 
แก่ เจ็บ ตาย ไม่ว่าจะเป็นการโกนผมไฟ งานบวช งานบุญ งานศพ หรือ พิธีกรรมอ่ืนใด ลว้นเป็นความเชื่อ
ของผูค้นที่มีต่อสิ่งที่มอง ไม่เห็นวิญญาณและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ฯ ซึ่งถูกมองเป็นเร่ืองลา้หลังและไม่มีอยู่จริง                
ไม่สามารถพิสูจน์ทางวิทยาศาสตรไ์ด้ ทั้งยังเป็นคู่ตรงข้ามกับสิ่งที่พิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร ์(Binary 
Opposition) ที่ถูกพฒันาบนโลกสมยัใหม่ แต่ทว่ากลบัไดร้บัการเปิดเผยใหเ้ห็นการมีอยู่จรงิของไสยศาสตร์
ผ่านการประกอบสรา้ง การน าเสนอของสื่ออย่างเช่นรายการทางโทรทศันท์ี่สามารถน าสง่ขอ้มลูข่าวสารและ
เข้าถึงการรับรู ้ในชีวิตประจ าวันของผู้คนได้โดยง่ายเป็นไปอย่างรวดเร็ว ด้วยทุกสิ่งที่อยู่ภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีพลวัตของระบบทุน ที่แมก้ระทั่ งวัฒนธรรมเองยังถูกท าใหก้ลายเป็นสินคา้ เกิดเป็น
สินค้าทางวัฒนธรรม (Cultural Products) กระนั้นเองทุกอย่างในโลกของทุนนิยมจึงถูกแปรสภาพให้
กลายเป็นสินคา้สง่ถึงผูบ้รโิภคในฐานะผูร้บัชมรายการโทรทศันอี์กดว้ย  

ทั้งนีว้ิถีชีวิตของผูค้นไดน้ าแนวคิดวิทยาศาสตรม์าสรา้งสรรคเ์ครื่องมือเทคโนโลยีหรือ อาคารที่
หรูหราทันสมัย ในทางปฏิบัติยังคงน าหลักความเชื่อทางไสยศาสตรม์าผสมผสาน อาทิ การสรา้งศาล                 
พระภูมิ บูชาเจา้ที่เจา้ทาง เพื่อจะไดอ้ยู่อย่างสงบร่มเย็นหรือในช่วงที่ฝนตกหนัก ผูบ้ริหารในประเทศจัด
พิธีกรรมโบราณ “ไล่น า้” ประกอบกับใชว้ิธีในการจัดการน า้ท่วม อย่างอุโมงคร์ะบายน า้ เรือผลกัน า้และ
สรรพดาเครื่องไมเ้ครื่องมือ และมาตรการที่เป็นวิทยาศาสตรท์ัง้หลาย เพื่อใหท้ัง้ผีและวิทยาศาสตรช์่วยกนั
ไม่ให้น ้าท่วมกรุงเทพ เป็นต้น การกระท าเหล่านี ้บ่งบอกให้ทราบถึงการด ารงอยู่แบบพึ่ งพากันของ
อดุมการณส์มยัใหม่อย่างวิทยาศาสตร ์และอดุมการณเ์ก่าแก่แบบไสยศาสตรท์ี่ยงัคงฝังรากลึกอยู่ในผูค้น
ทกุชนชัน้ของสงัคมไทยและแสดงใหเ้ห็นว่าหนา้ที่ของผีมีความส าคญัต่อจิตใจ (ณฐันนท ์ฤกษพ์ึ่งดี,2561)   

การน าเรื่องราวเก่ียวกับผีความเชื่อ ต่าง ๆ มาเพิ่มคุณค่าทางการตลาด ท าให้ในวงการ
สื่อสารมวลชน ซึ่งมีบทบาทในการถ่ายทอด เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเรื่องราวที่เกิดขึน้ในสังคมได้มีการ
เลือกสรรหรือประกอบสรา้ง (Construct) ความเชื่อเรื่องผีขึน้มาตามมาตรฐานตามทศันะของแต่ละองคก์ร
สื่อ ซึ่งอาจจะกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า แทท้ี่จริงแลว้สื่อมวลชนมีส่วนส าคัญในการก าหนด สรา้งผลิตผลทาง
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ความคิด และความเชื่อเรื่องผีในสังคมไทย แม้อาจจะมาในรูปแบบของความบันเทิงก็ตาม (ฉลองรฐั  
เฌอมาลยช์ลมารค, 2553)  

เอกวิทย ์แก้วประดิษฐ์ (2545) ไดช้ีใ้หเ้ห็นว่าบรรดาสื่อทั้งหลายที่มีการประกอบสรา้งเรื่องราว
เก่ียวกบัผี “สื่อโทรทศัน”์ เป็นสื่อที่ไดร้บัความสนใจเขา้ถึงผูค้นไดม้ากที่สดุ เนื่องจากมีความสามารถในการ
ถ่ายทอดไดส้มจริง สรา้งความน่าเชื่อถือผ่านการสื่อสารทัง้ภาพและเสียง มีอิทธิพลการโนม้นา้วใจผูช้มได้
สงู จนกล่าวไดว้่า โทรทศันเ์ป็นเครื่องมือที่ส  าคัญอย่างหนึ่งในการพฒันาสงัคมและประเทศ  หากพิจารณา
ถึงเรื่องราวของไสยศาสตร ์สิ่งลีล้บั วิญญาณที่อยู่ในสื่อรายการโทรทศันม์ีรูปแบบ ลกัษณะการน าเสนอที่มี
จุดขายจาก “ประสบการณจ์ริง” ร่วมกบัการประกอบสรา้งความกลวั แทรกซึมเขา้มาในความศรทัธาความ
เชื่อที่เป็นพืน้ฐานของวัฒนธรรมในสังคมไทย การสรา้งสรรค์ดว้ยเสียง ภาพประกอบฉาก เป็นอีกหนึ่ง
รูปแบบของรายการที่ส่งผลต่อความนิยมความชื่นชอบ สร้างความเชื่อต่อผู้รับชมรายการโทรทัศน์  
ซึ่ง “รายการคนอวดผี” เป็นหนึ่งในรายการที่มีการน าเสนอมาอย่างยาวนานกว่า 7 ปี อีกทัง้เป็นรายการที่มี
ผู ้ติดตามมาก โดยดูได้จากผลการส ารวจความนิยม (Rating) ของการรับชมรายการโทรทัศน์ลักษณะ
ประเภทที่มีเนือ้หาเก่ียวกบัความเชื่อเก่ียวกบัเรื่องผี รายการคนอวดผีมีผูร้บัชมมากในช่วงปี 2561 ประมาณ 
1.6 -1.8 นอกจากนัน้ ยงัมีผูติ้ดตามในเว็บเพจเฟซบุ๊ก  (Facebook) จ านวน 4,895,702 คน ขอ้มลู ณ วนัที่ 
18 ต.ค. 2561 (ควนอวดผี, 2561) และแต่ละคลิปของรายการคนอวดผีทางช่องยูทูป (YouTube) มีผูช้ม
รายการตั้งแต่  2-3 ลา้นคนขึน้ไป เนื่องจากเป็นรายการผี ที่มีรูปแบบการน าเสนอเป็นการพูดคุย หรือ
สมัภาษณโ์ดยใชผู้ท้ี่มีประสบการณต์รง หรือผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้งกับเรื่องวิญญาณ ภูตผีมาเล่าในรายการ 
(Base on True Story) ลกัษณะรูปแบบการน าเสนอของรายการท าใหก้ารถ่ายทอดเรื่องผี เป็นรูปแบบการ
ถ่ายทอดที่ดูสมจริง (Construct as Real) ดว้ยประสบการณจ์ริง ความน่ากลัวจากผูท้ี่มาเล่าสู่ผูช้ม และ
โดยทั่วไปคนจ านวนหนึ่งในสงัคมมีความเชื่อเรื่องผีเป็นพืน้ฐานอยู่แลว้ ท าใหก้ารถ่ายทอดความเชื่อเรื่องผี
เป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพในแง่การส่งต่อความเชื่อเรื่องผีเขา้สู่สงัคมอย่างมาก รวมทัง้ภาพ เสียง สี แสง 
ลว้นเป็นองคป์ระกอบส าคญัในการน าเสนอทางรายการโทรทศัน ์ซึ่งถือเป็นการสื่อความหมายของรายการ
ที่ผูผ้ลิตรายการตอ้งการน าเสนอไปยงัผูช้ม ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย และวตัถปุระสงค ์ในการผลิตรายการนัน้ 
รวมถึงเป็นสิ่งดงึดดูใหผู้ติ้ดตามรายการ (ณฐันนท ์ฤกษพ์ึ่งดี, 2561) 

รายการโทรทัศนโ์ดยเฉพาะรายการเก่ียวกับไสยศาสตร ์สิ่งลีล้บั หรือผี ซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้
อย่างเป็นรูปธรรม ฉะนัน้ผูผ้ลิตรายการตอ้งสรา้งสรรคเ์นือ้หา รูปแบบ และลกัษณะการน าเสนอรายการ 
โดยสรา้งความหมายในการสื่อสารใหก้ับผูร้บัชมรายการเขา้ใจ รบัรู ้และมีความรูส้ึกร่ วมไปกับรายการ  
สิ่งเหล่านีเ้ป็นสญัญะของรายการโทรทัศนซ์ึ่งใหค้วามหมายตรงผ่านค าพูดของพิธีกร ขอ้ความตัวอักษร  
การพูดคุยกับแขกรับเชิญที่มาเล่าประสบการณ์จริง และนอกจากความหมายตรงแลว้นั้น การท างาน
ของสญัญะที่ใหค้วามหมายแฝงยงัถูกแสดงผ่านการแต่งกายของพิธีกร ผูร้่วมรายการ การจดัองคป์ระกอบ
ฉาก รูปแบบการน าเสนอรายการดว้ย เสียง สี ภาพ แสง ลว้นเป็นลกัษณะการน าเสนอรายการโทรทศันท์ี่ใช้
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เทคนิคภาพ เสียง สี แสง และเนือ้หาที่ถกูถ่ายทอดผ่านการเลา่เรื่องดว้ยประสบการณจ์รงิ แสดงเรื่องราวให้
เห็นความกลัว ความเชื่อ ต่อไสยศาสตรส์ิ่งที่ เหนือธรรมชาติ นับว่าเป็นสัญญะที่มิได้เกิดขึน้เองตาม
ธรรมชาติ (Unnatural) แต่ถูกประกอบสรา้งดว้ยเทคนิคของสื่อมวลชนสมัยใหม่สรา้งสรรคไ์สยศาสตรย์ุค 
5G หรือผีเชิงพาณิชยใ์หเ้กิดขึน้  

สรุปไดว้่า สญัญะที่สรา้งโดยรายการโทรทัศนท์ าหนา้ที่ส่งผ่านทัง้ความหมายตรงและความหมาย
แฝง กล่าวคือ 1) ความหมายตรง เป็นการน าเสนอขอ้ความที่บอกเล่าเรื่องราวโดยผูร้บัชมรายการอ่านแลว้
เกิดความเขา้ใจตรงกนั รวมทัง้ค าพดูของพิธีกรที่สื่อสารว่าไสยศาสตรใ์นวนันีจ้ะน าเสนอเรื่องราวอะไร แบบ
ไหน ต่อผูร้บัชม 2) ความหมายแฝง เช่น การแต่งกายของพิธีกรในโทนสีด า ฉาก อปุกรณป์ระกอบฉาก การ
เนน้จงัหวะอารมณ ์และน า้เสียงการพดูของพิธีกร หรือจงัหวะดนตรีที่เรว็ขึน้เพื่อแสดงถึงจุดส าคญัที่สดุของ
เรื่อง (Climax) ทัง้หมดที่กล่าวนีส้่งผลต่อการใหค้วามสนใจ ความเชื่อ และความกลวัจากผูร้บัชมรายการที่
จะเขา้ใจสญัญะต่าง ๆ ที่ถ่ายทอดผ่านรายการโทรทัศน ์ท าใหผู้ร้บัชมรายการเกิดความเชื่อ ความรูส้ึกร่วม
คลอ้ยตาม เกิดความสนกุต่ืนเตน้ และความกลวัขณะรบัชมสิ่งที่รายการไดน้ าเสนอออกมา  

รูปแบบการน าเสนอรายการโทรทัศนจ์ากรายการคนอวดผีท าใหม้องเห็นการปะทะสังสรรค์กัน
ระหว่างความเชื่อเรื่องผี พราหมณ ์พุทธศาสนา และการใชเ้ทคนิคการถ่ายทอดของสื่อมวลชนสมัยใหม่
สง่ผ่านเรื่อง ไสยศาสตรแ์ละไดร้บัความนิยมจากผูร้บัชมรายการท่ีลว้นด าเนินชีวิตต่อสูดิ้น้รน ศรทัธากบัสิ่งที่
จะเพิ่มตน้ทุนงอกเงยใหก้ับชีวิตใหอ้ยู่รอดไปพรอ้มกับการพัฒนาของสงัคมอุตสาหกรรมระบบทุนในโลก
วิทยาศาสตร ์และสิ่งเหล่านีย้งัคงเดินคู่ขนานไปพรอ้มกนั แมจ้ะเกิดการเปลี่ยนแปลงความทันสมยัไปมาก
เท่าใด แต่ความเชื่อของคนในสงัคมไทยยงัเป็นแรงขบัใหส้ื่อมวลชนถ่ายทอด สรา้งสรรครู์ปแบบของรายการ
ที่มีเนือ้หาเก่ียวกบัไสยศาสตรไ์ด ้อย่างไม่มีจุดสิน้สดุ สอดคลอ้งกบัขอ้คิดเห็นของพระศภุราชัย สรุสโก และ
คณะ (2563) ที่กล่าวว่า ลกัษณะของการสรา้งภาพจ าของวิทยาศาสตรใ์นสงัคมไทย ที่พยายามผูกติดกับ
การพัฒนาอุตสาหกรรมนัน้ ผูเ้ขียนเห็นว่าเป็นการดีที่เราจะพัฒนาประเทศใหก้า้วหนา้ แต่ในอีกทางหนึ่ง 
เราละเลยที่จะท าความเข้าใจหลักการพืน้ฐานของวิทยาศาสตรท์ี่ใส่ใจกับรายละเอียดเชิงเหตุผลของ
กระบวนการ ซึ่งสิ่งที่สงัคมไทยผลกัดนัมาตลอดไม่ใช่ลกัษณะดงักล่าว แต่เป็นการผลกัดนัว่าวิทยาศาสตร์
ไดก้่อเกิดขึน้มาเพื่อพฒันาอตุสาหกรรมเท่านัน้ ผลที่ตามมาอีกในแง่หนึ่งก็คือ การตัง้ค าถามว่า เทคโนโลยี
ความกา้วหนา้ที่ถูกพฒันาโดยอุตสาหกรรมเหล่านีช้่วยยกระดับคณุภาพชีวิตทัง้ร่ายกายและจิตใจใหผู้ค้น
หรือไม่ ค าตอบก็คงเห็นไดช้ัดเจนว่ายิ่งพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตบนฐานของเทคโนโลยีมากขึน้เท่าใด 
มนุษยก์็รูส้ึกถึงความแปลกแยกจากความเป็นมนุษยม์ากขึน้เท่านัน้ กล่าวไดว้่ากระบวนทศันร์่วมสมัยของ
วิทยาศาสตรก์็ยังมิใช่ความรู้ที่สมบูรณ์ หากแต่เป็นผลประโยชน์อันเก่ียวโยงสัมพันธ์กับการผลิตใน
ระดบัประเทศ แมจ้ะปฏิเสธระบบความเชื่อดัง้เดิมในอดีต แต่ก็ยงัไม่อาจน าเอาความเชื่อแบบวิทยาศาสตร์
ที่ถือว่าเป็นความรูจ้ริง ๆ มาปรบัใชไ้ดอ้ย่างจริงจงั มากกว่าผลประโยชนใ์นทางเศรษฐกิจ ในแง่ นีก้ระบวน
ทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ที่ เข้ามาในสังคมไทย จึงไม่อาจพัฒนาบุคคลให้เป็นมนุษย์ผู้มีความรู้คิดเชิง
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วิทยาศาสตรไ์ด้อย่างจริงจัง นั่นเพราะความเชื่อต่อไสยศาสตร ์สิ่งที่เหนือธรรมชาติยังคงท างานสรา้ง
ความหวัง และเป็นที่พึ่งพิงทางจิตใจใหก้ับชีวิตของผูค้นที่ยังคงเดินต่อไป ภายใตก้ารสะทอ้นเรื่องราวที่
เกิดขึน้ในแต่ละวนัผ่านการน าเสนอของรายการโทรทศันท์ี่ปรากฎเฉกเช่นทกุวนันี ้   

โครงสรา้งการน าเสนอรายการ เนือ้หาในรายการโทรทัศนก์รณีรายการ “เลขอวดกรรม” จากงาน
ศึกษาของ ภัททราวรดา วิไลลอย (2563) พบว่าการน าเสนอรายการ มี 5 ช่วงย่อย ไดแ้ก่ 1) ช่วงแนะน า
ผู้สร้างกรรมและผู้ถอดรหัสกรรม 2) ช่วงถอดรหัสกรรมผ่านตัวเลขวันที่ เกิด 3) ช่วงเล่าเรื่องกรรม  
4) ช่วงสรุปผลของกรรม โดยผูถ้อดรหสักรรม และ 5) ช่วงฝากขอ้คิดเก่ียวกบักรรม องคป์ระกอบดา้นเนือ้หา
ในรายการประกอบด้วย ความเชื่อเรื่องตัวเลข ความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม และความเชื่อด้านอ่ืน  ๆ 
องคป์ระกอบดา้นผูด้  าเนินรายการ ไดแ้ก่ ผูด้  าเนินรายการในภาพรวม และผูด้  าเนินรายการที่ท าหน้าที่
ถอดรหัสกรรม องค์ประกอบด้านผู้ร่วมรายการที่เป็นผู้มาถ่ายทอดเรื่องราวเหตุการณ์กรรมที่เกิดขึน้ 
องคป์ระกอบดา้นฉาก เป็นพืน้ที่ทางพิธีกรรมการสื่อสาร และองคป์ระกอบดา้นสญัลกัษณพ์ิเศษทางดา้น
ภาพและเสียง เป็นสว่นเสรมิใหเ้กิดอารมณค์ลอ้ยตามความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมในรายการ 

เนือ้หา รูปแบบ ลกัษณะการน าเสนอของรายการเลขอวดกรรม ที่เก่ียวขอ้งกับไสยศาสตรใ์นมิติ
ความเชื่อของคนที่มีต่อตวัเลข สรุปโดยละเอียด ดงันี ้

รูปแบบ ลักษณะการน าเสนอของรายการเลขอวดกรรม  
ช่วงที ่1 แนะน าผู้สร้างกรรมและผู้ถอดรหัสกรรม  
1) ขึน้ค าเตือนก่อนเข้ารายการ “เนือ้หาต่อไปนี ้ผู ้สรา้งกรรมเต็มใจที่จะมาเล่าเรื่องราวเป็ น

วิทยาทานเพื่อให้ทุกคนไม่ก่อกรรมชั่วและละอายต่อการสรา้งบาป” โดยกลวิธีในการขึน้  
ค าเตือนก่อนน าการเสนอรายการเป็นการตอกย า้วัตถุประสงค์ที่มุ่งหมายในการน าเสนอ
รายการ และเป็นการสรา้งความน่าเชื่อถือดว้ยว่าผูส้รา้งกรรมที่มาเล่าทกุคนมีตวัตนจรงิ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 14 การขึน้ค าเตือนก่อนเขา้รายการจากเทปบนัทกึรายการเลขอวดกรรม  
สถานีโทรทัศนช์่องเวิร์คพ้อยท์ workpoint TV วันที ่18 ตุลาคม 2561 
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2) เปิดรายการดว้ยฉากของแท่นวันเกิดทัง้ 31 วนั พรอ้มกบัการน าเขา้รายการของพิธีกร (แมทธิว 
ดีน)ดว้ยการตัง้ค าถาม  

3) เปิดตัวแขกรับเชิญพิเศษ ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่เกิดและนั่งอยู่บนแท่นตัวเลข มีกราฟิกแนะน า
เรื่องราวของแขกรบัเชิญครา่วๆ หากขอ้มลูสว่นใดที่เป็นเรื่องของตวัเลขจะใชก้ราฟิกตวัเลขแสดงแทน 

4) พิธีกรถามค าถามแขกรบัเชิญว่า “เชื่อในเรื่องกรรมหรือไม่ อย่างไร”  
5) เปิดตวัผูถ้อดรหสักรรม “รวิ จิตสมัผสั” โดยภาพที่เปิดตวัจะเป็นฉากสีด า แสงที่เขา้หนา้ของรวิจะ

เป็นสีแดงโทนหม่น การแต่งกายจะเป็นชุดสทูสีด า หลงัจากนัน้ผูถ้อดรหัสกรรมจะเริ่มตน้การตัง้ค าท านาย
ออกเป็น 3 ขอ้  

ช่วงที ่2 ถอดรหัสกรรมผ่านตัวเลขวันทีเ่กิด  
1) เขา้สู่การถอดรหัสกรรม ใหผู้ส้รา้งกรรมที่เป็นแขกรบัเชิญพิเศษเลือกเลขวันที่เกิด จากผูส้รา้ง

กรรมที่นั่งบนแท่น เมื่อพิธีกรเฉลย จึงใหผู้ส้รา้งกรรมที่นั่งบนอัฒจันทรท์ี่เกิดวันที่นัน้ ลงมาเขียนตัวเลขวนั 
เดือน ปีเกิด เลขที่บา้น และเลขทะเบียนรถลงบนกระดานไวทบ์อรด์วงกลมขนาดใหญ่ 

2) ผูถ้อดรหสักรรม (ริว จิตสมัผสั) จะน าเลขวนัที่เกิดของแขกรบัเชิญมาถอดรหสัเรื่องราวจากการ
อ่านตวัเลขวนัที่เกิด เลขที่บา้น เลขทะเบียนรถ และเลา่เรื่องราวที่ถอดรหสัใหท้กุคนฟัง 

3) เมื่อถอดรหสักรรมแลว้ พิธีกรหรือรวิ จิตสมัผสั ถามผูส้รา้งกรรมว่าเรื่องราวที่ถอดรหสัจากตัวเลข
ออกมาเมื่อครู่ตรงกบัเหตกุารณข์องผูส้รา้งกรรมหรือไม่ หลงัจากนัน้ผูส้รา้งกรรมจะเริ่มเล่าเรื่องราวที่เกิดขึน้
โดยละเอียด  
 

ช่วงที ่3 เล่าเร่ืองกรรม 
ผูส้รา้งกรรมเล่าเรื่องราวที่เกิดขึน้ สลบักบัการพดูคยุสนทนากบัพิธีกร ผูถ้อดรหสักรรม (ริว จิตสมัผสั) และ
แขกรบัเชิญพิเศษ 
 

ภาพที่ 15 ช่วงที่ 3 เลา่เรื่องกรรม จากเทปบนัทึกรายการเลขอวดกรรม  
สถานีโทรทัศนช์่องเวิร์คพ้อยท์ workpoint วันที่ 18 ตุลาคม 2561 
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ช่วงที ่4 สรุปผลของกรรมโดยผู้ถอดรหัสกรรม  
เมื่อผูส้รา้งกรรมเลา่เรื่องราวจบลง ผูถ้อดรหสักรรมจะท าหนา้ที่สรุปการกระท าและน าเสนอผลของ

กรรมและใหค้ าแนะน าตามความเชื่อรูปแบบต่าง ๆ  
ช่วงที ่5 ฝากข้อคิดเกี่ยวกับกรรม 
ช่วงสุดทา้ยของรายการเลขอวดกรรม จะมีการขึน้กราฟิกภาพของผูส้รา้งกรรม พรอ้มดว้ยเสียง

บรรยายสง่ทา้ยรายการที่มีเนือ้หาใหก้ าลงัใจผูส้รา้งกรรม 
เนือ้หาในรายการเลขอวดกรรม  
รายการเลขอวดกรรมมีเนือ้หาที่ปรากฎเก่ียวขอ้งกับความเชื่ออยู่ 3 เรื่องหลกั ๆ ไดแ้ก่ ความเชื่อ

เรื่องศาสตรต์ัวเลข ความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม และความเชื่อดา้นอ่ืน ๆ ซึ่งเนือ้หาความเชื่อมีรายละเอียด
ดงัต่อไปนี ้

 1) เนือ้หาที่เก่ียวขอ้งกับความเชื่อเรื่องตัวเลข สิ่งที่เป็นจุดเด่นในการน าเสนอของรายการ คือ  
การน าเสนอความเชื่อเรื่องตวัเลข (numerology) ประกอบไปดว้ยตวัเลขของวนั เดือน ปีเกิด เลขที่บา้น และ
เลขทะเบียนรถของผูส้รา้งกรรม ซึ่งสามารถเชื่อมโยงถึงเหตุที่เกิดขึน้ได ้ผูส้รา้งกรรมมีหนา้ที่เขียนตัวเลข 
เหล่านีล้งบนไวทบ์อรด์สีขาวขนาดใหญ่ เพื่อใหผู้ถ้อดรหัสกรรมอย่างริว จิตสัมผัส ไดใ้ชเ้ป็นสื่อกลางใน  
การถอดความหมายเรื่องราว  

2) เนือ้หาที่เก่ียวขอ้งกับความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม ในรายการเลขอวดกรรมมุ่งเนน้ การน าเสนอ
เรื่องราวกรรมของผูส้รา้งกรรมที่จะเป็นวิทยาทานแก่ผูช้มทางบา้น เพื่อใหเ้ขา้ใจลกัษณะกรรมดี กรรมชั่ว 
และผลของกรรมตามหลกัความเชื่อในเชิงพทุธศาสนา ซึ่งเนือ้หาในการน าเสนอส่วนนี ้จะถูกน าเสนอผ่าน
เรื่องราวของผูส้รา้งกรรม โดยเมื่อผูถ้อดรหสักรรมไดถ้อดรหสัเรื่องราวที่เกิดขึน้จากตวัเลขแลว้ ผูส้รา้งกรรม
ก็จะขยายรายละเอียดของเหตกุารณท์ี่เกิดขึน้อีกครัง้  
  3) เนือ้หาเก่ียวกบัความเชื่อดา้นอ่ืน ๆ ในรายการเลขอวดกรรม แมว้่าเรื่องราวที่น าเสนอจะมุ่งเนน้
เก่ียวกับเรื่องกฎแห่งกรรมทางพระพทุธศาสนา ยังปรากฏเนือ้หาเก่ียวกับความเชื่อดา้นอ่ืน ๆ ที่ยังคงเป็น
ความเชื่อที่ไดร้บัความนิยมอยู่ในสงัคมไทย เช่น ความเชื่อเก่ียวกบัต านาน ความเชื่อเรื่องผี ความเชื่อเรื่อง
โชคลาภ ความเชื่อเรื่องเทพฮินด ูเป็นตน้  

รายการเลขอวดกรรมมีเนือ้หาเก่ียวขอ้งกบัศาสตรข์องตวัเลขที่มีผลกบัชะตา วาสนา กรรมของชีวิต
มนษุย ์โดยเป็นรูปแบบรายการพดูคยุและสนทนา ที่ออกอากาศทางช่อง 23 (เวิรค์พอยท)์ โดยคณุปาณรวฐั 
ลิ่มรตันาอาภรณ ์(ริว จิตสมัผสั) ผูม้ีความสามารถพิเศษในการสื่อสารกับผีและวิญญาณ จะท าหนา้ที่เป็น 
ผู้ถอดรหัสเรื่องราวความทุกข์ของแขกรับเชิญที่เกิดขึน้มาแล้วจากตัวเลขดวงชะตา และตัวเลข ต่าง ๆ  
ที่เก่ียวขอ้งกับอยู่ในชีวิตของ  แขกรบัเชิญ ในส่วนลกัษณะการน าเสนอของรายการเก่ียวขอ้งกับความเชื่อ
เรื่องตัวเลข วันที่ เกิดเชื่อมโยงกับกรรมของบุคคล การน าเสนอเรื่องราวกรรมจากปากของผู้ประสบ



71 
 

 
 

เหตุการณ์จริง ร่วมกับการน าเสนอภาพความสามารถในการท านายของคุณ ริว จิตสัมผัส ผู้ท านาย  
ท าหนา้ที่ถอดรหสักรรมแขกรบัเชิญ รายการเลขอวดกรรมนับเป็นรายการเก่ียวกบัไสยศาสตรป์ระเภทโชค
ลางที่น าเสนอความเชื่อของคนที่มีต่อตัวเลข ซึ่งรัชนีกร เศรษฐโฐ (2532 : 185 – 187) ได้กล่าวถึง
ความหมายของโชคลางว่า โชคลาง หมายถึง เครื่องหมายที่ปรากฏใหเ้ห็น เพื่อบอกเหตุรา้ ยหรือเหตุดี  
ซึ่งคนไทยมีความยึดมั่นถือมั่นมาเป็นเวลาชา้นาน จนกลายเป็นประเพณีปฏิบัติ และงดเว้นปฏิบัติอยู่
โดยทั่วไป บรรดาสรรพสิ่งต่าง ๆ ที่สงัคมไทยยึดมั่นว่าเป็นเครื่องหมายของโชครา้ย หรือโชคดี โดยตัวเลข
ต่าง ๆ ที่ปรากฎเป็นบา้นเลขที่ บตัรประจ าตวัประชาชน ปา้ยทะเบียนยานพาหนะ หรือแมแ้ต่เลขที่ติดมากับ
ตวับุคคล เช่น วนัเดือนปีเกิด อายุฯ ไดใ้หค้วามหมายของโชครา้ยโชคดี ความส าเร็จ ความผิดหวงัสญูเสีย 
คราวเคราะห ์ต่างกันออกไปเมื่อรวมกับลกัษณะเฉพาะของบุคคลคนหนึ่ง ซึ่งถูกอธิบายโดยผูท้  านายของ
รายการดว้ยรูปแบบในรายการเลขอวดกรรมไดน้ าเสนอเรื่องราวความทกุขข์องแขกรบัเชิญที่เกิดขึน้มาแลว้
จากตัวเลขดวงชะตา และตัวเลขต่าง ๆ เป็นสิ่งที่แสดงใหเ้ห็นความเชื่อที่อยู่บนฐานคิด 3 ฐาน กล่าวคือ  
1) ความเชื่อที่มนุษยม์ีต่อมนุษย์: การสื่อสารเรื่องราวระหว่างแขกรบัเชิญและผูท้  านาย (คณุ ริว จิตสมัผสั) 
2) ความเชื่อที่มนุษย์มีต่อธรรมชาติ : การเล่าเรื่องที่ เกิดขึน้ ประสบการณ์จริงของแขกรับเชิญ และ  
3) ความเชื่อที่มนุษยม์ีต่อสิ่งเหนือธรรมชาติ: เรื่องราวของแขกรบัเชิญถูกถ่ายทอดในลกัษณะการน าเสนอ
ของรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเชื่อเรื่องตวัเลข อนัน ามาสูเ่หตกุารณท์ี่ตอ้งประสบพบเจอในชีวิตของบุคคล
คนหนึ่ง  

ภัททราวรดา วิไลลอย (2563) ยังไดว้ิเคราะหใ์หเ้ห็นว่าในดา้นผูร้บัชมรายการเลขอวดกรรมที่มี
ความรู้สึกร่วม ความกลัว และความเชื่อต่อตัวเลข หรือเรื่องของกรรม เกิดขึ ้นจากการผลิตซ ้า  
(reproduction) ความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมให้คงอยู่ในสังคมไทย ดว้ยการน าเสนอเนือ้หาที่ผสมผสาน
ระหว่างรายการประเภทความเชื่อหรือเรื่องเล่า (fiction) ซึ่งทางรายการไดน้ าความเชื่อเรื่องตวัเลขมาผูกโยง
กับเรื่องราวส่วนบุคคลและน าเสนอโดยใชข้อ้เท็จจริง ( factual) จากการเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึน้จริงจาก
ปากค าของบุคคลนัน้ ๆ ซึ่งท าใหล้กัษณะเนือ้หาและการน าเสนอของรายการเลขอวดกรรม มีความก า้กึ่ง
ระหว่างเรื่องเล่า (fiction) และเรื่องจริง (non-fiction) การถ่ายทอดเหล่านีล้ว้นถูกประกอบสรา้งความเป็น
จริงทางสงัคมบนฐานคิดวิถีชาวพทุธของสงัคมไทยที่มีความเชื่อต่อกฎแห่งกรรม เป็นกระบวนการก่อกรรม 
และการให้ผลของกรรมอย่างเป็นเหตุเป็นผล ต้นเหตุของทุกข์และผลจากการกระท า ซึ่งกระบวนการ  
ก่อกรรมนั้นตอ้งประกอบด้วยเจตนา ดังนั้นจึงเป็นค าสอนที่ส  าคัญในทางพระพุทธศาสนา โดยสอนให้
มนษุยเ์ชื่อเรื่องกรรม หรือผลของกรรมว่า ท าดีไดดี้ ท าชั่วไดช้ั่ว โดยหวัใจหลกัคือ การสรา้งความดี (กรรมดี) 
ละเวน้ความชั่ว และท าจิตใจใหบ้ริสทุธิ์ องคป์ระกอบเหล่านีไ้ดถู้กสอดแทรกอยู่ในการน าเสนอของรายการ
เลขอวดกรรมที่มอบแง่คิดเตือนใจใหแ้ก่ผูร้บัชมรายการ  

นอกจากนี ้ช่วงสุดท้ายของรายการจะมีการขึน้กราฟิกภาพของผู้สร้างกรรม พรอ้มด้วยเสียง
บรรยายสง่ทา้ยรายการที่มีเนือ้หาใหก้ าลงัใจผูส้รา้งกรรม ในสว่นนีเ้ป็นการน าเสนอใหเ้ห็นว่า อย่างไรก็ตาม
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มนษุยท์กุคนบนโลกนีย้่อมมีกรรมเป็นของตน ทางรายการจะท าหนา้ที่ในการสรุปเนือ้หาที่น าเสนอในแต่ละ
สปัดาหด์ว้ยขอ้ความใหก้ าลงัใจ ตามที่กล่าวมา การปิดทา้ยรายการในลักษณะดังกล่าวช่ วยเผยใหเ้ห็น 
เนือ้หาที่เก่ียวขอ้งกับความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม รายการเลขอวดกรรมมุ่งเนน้ การน าเสนอเรื่องราวของ
ผูส้รา้งกรรมที่จะเป็นขอ้เตือนใจแก่ผูร้บัชมรายการ เพื่อใหเ้ขา้ใจลกัษณะกรรมดี กรรมชั่ว และผลของกรรม
ตามหลกัความเชื่อในเชิงพทุธศาสนา  

การก าหนดใหร้วิ จิตสมัผสั เป็นผูถ้อดรหสักรรมของผูส้รา้งกรรมผ่านตวัเลขวนัที่เกิด นบัว่าเป็นการ
สรา้งความตื่นเตน้และทา้ทายแก่ผูช้มว่า ผูถ้อดรหสักรรมจะสามารถอ่านกรรมจากตวัเลขวนัที่เกิดไดต้รงกับ
เหตุการณท์ี่เกิดขึน้ของผูส้รา้งกรรมหรือไม่ ซึ่งจากการวิเคราะห ์ผูถ้อดรหัสกรรมสามารถอ่านเรื่องราวที่
เกิดขึน้ผ่านตวัเลขดวงชะตาของผูส้รา้งกรรมไดต้รงทุกคน และในบางกรณียงัใชค้วามสามารถในการสมัผสั
กับวิญญาณและท าหน้าที่ เป็นสื่อกลางในการสื่อสารระหว่างคนกับผีได้เช่นเดียวกับการท าหน้าที่  
ในรายการคนอวดผี ช่วงศนูยบ์รรเทาทุกขผ์ี จึงประกอบดว้ยสญัญะที่เป็นความหมายตรง จากการใชค้ าพูด
สื่อสารระหว่างผูถ้อดรหสักรรม แขกรบัเชิญ การแสดงขอ้ความตวัเลขที่ถูกเขียนลงไวทบ์อรด์จากเรื่องเล่า
ประสบการณจ์รงิของผูส้รา้งกรรม ที่สง่ขอ้มลูใหผู้ร้บัชมรายการเขา้ใจตรงกนั  
 ในสว่นสญัญะความหมายแฝง คือ การน าเสนอฉากในสตดิูโอ แท่นที่นั่งบนอฒัจนัทร ์ส าหรบัผูท้ี่
เกิดทัง้ 31 วนั รวมทัง้ภาพและเสียง สญัลกัษณพ์ิเศษทางดา้นภาพและเสียง ในรายการเลขอวดกรรม แมว้่า
จะมุ่งเนน้การน าเสนอเรื่องราวกรรมของผูส้รา้งกรรมที่จะเป็นวิทยาทานแก่ผูช้มทางบา้น เพื่อใหเ้ขา้ใจถึง
ลกัษณะของกรรมดี กรรมชั่ว และผลของกรรมตามหลกัความเชื่อในเชิงพุทธศาสนา สญัญะที่แสดงผ่าน
การน าผู้ถอดรหัสกรรมอย่าง ริว จิตสัมผัส ที่มีภาพลักษณ์ของผูท้ี่สามารถสื่อสารกับภูตผีวิญญาณได้  
เสียงบรรยายท่ีมีโทนเสียงทุม้ ต ่า เพื่อใหเ้กิดความรูส้กึหลอน และกลวักบัสิ่งที่ก าลงัจะเกิดขึน้  
 จากที่ได้ยกตัวอย่างรูปแบบการน าเสนอของรายการเลขอวดกรรมข้างต้น จะเห็นได้ว่าเป็น 
การน าเสนอตัวเลขใหส้มัพันธ์กับความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม การประกอบสรา้งความเป็นจริงทางสังคม 
และสัญญะความหมายที่กล่าวมานับเป็นจุดอันน่าสนใจของเนือ้หา รูปแบบ ลักษณะการน าเสนอของ
รายการเลขอวดกรรม อีกทั้งการท าหน้าที่ของสื่อมวลชนที่ช่วยสรา้งความมั่นคงทางจิตใจ เป็นที่พึ่งพิง  
สรา้งความสมัพันธ์ในครอบครวั และจิตส านึกต่อกฎแห่งกรรม ซึ่งชีใ้หเ้ห็นเสน้ขนานระหว่างไสยศาสตร์ 
ในมิติตวัเลข โชคลาง กบัความเชื่อผลจากการกระท าของมนษุยต์ามหลกัธรรมค าสอนทางพระพทุธศาสนา  
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ภาพที่ 16 การน าเสนอฉากในสตดิูโอ แท่นที่นั่งบนอฒัจนัทร ์ส าหรบัผูท้ี่เกิดทัง้ 31 วนั 

จากเทปบันทกึรายการเลขอวดกรรม สถานีโทรทัศนช์่องเวิร์คพ้อยท์ workpoint TV วันที่ 18 ตุลาคม 2561 

 
กรณีศึกษาต่อไป รายการที่มีเนือ้หาเก่ียวกับไสยศาสตรข์องรายการโทรทัศนช์่อง พีพีทีวี เอชดี  

ช่อง 36 (PPTV 36) เนือ้หาบอกเล่าเรื่องราวลึกลับที่ไม่สามารถหาข้อพิสูจนไ์ด ้เหตุการณ์ที่เกิดขึน้จริง  
ณ สาธารณรฐัเบนิน ประเทศโตโก และประเทศบรูก์ินาฟาโซ ดินแดนชายฝ่ังทวีปแอฟรกิาตะวนัตก ที่แห่งนี ้
คือ ตน้ก าเนิดของลทัธิวดู ูค าว่า “วดู”ู เป็นค าภาษาแอฟริกาตะวนัตก แปลว่า “วิญญาณ” มาจากค าเดิมว่า  
“โวดัน” (vodun) ซึ่งเป็นลัทธิลึกลับที่มีผูค้นทั่วโลกรูจ้ักและคุน้หูเป็นอย่างดี อีกทั้ง วูดู คือ ศาสนาที่คน  
ในสาธารณรฐัเบนิน ประเทศโตโก อีกจ านวน 50% ใหค้วามศรทัธาเคารพนับถือ วูดูเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อน 
วิถีชีวิตของผูค้นในประเทศ (ปักหมุดสุดขอบโลก ซีซั่น5 บันทึกโลกลึกลับของวูดู . (2563). สืบคน้จาก
https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%9F%E0%B9%8C%E0%
B8%AA%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B9%8C/122917 ) 

 
 
 
 
 
  
 

ภาพที่ 17 สื่อกลางศาสนาวดู ูสาธารณรฐัเบนิน ประเทศโตโก 

จากเทปรายการบันทกึโลกลกึลับของวูด ูEP.1 สถานีโทรทัศน์ช่อง PPTV 36 Online วันที่ 29 มีนาคม 2563 

 

https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%9F%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B9%8C/122917
https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%9F%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B9%8C/122917
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รายการโทรทศันช์่อง PPTV 36 น าเสนอเรื่อง บนัทกึโลกลกึลบัของวดูมูีลกัษณะเป็นรูปแบบรายการ
ท่องเที่ยวเชิงสารคดี โดยการบอกเล่าเรื่องราวของศาสนาวดู ูวดูคืูอเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของผูค้นแอฟรกิา
เป็นเวลากว่า 100 ปี แทจ้ริงแลว้วดูมูิใช่มนตด์ า หรือสิ่งไม่ดี การอธิบายศาสนาวดูจูากคนในหมู่บา้นเล็ก  ๆ
แห่งหนึ่งของประเทศเบนิน ไดเ้ผยใหเ้ห็นว่า วดูมูีหลายรูปแบบ วดูอูยู่ทุกแห่งหนเป็นสะพานเชื่อมระหว่าง
คนเป็นและคนตาย วดูไูม่ใช่ศาสตรม์ืดแต่อย่างใด หลกัค าสอนเนน้ใหค้นคิดดี ท าดี ไม่ท ารา้ยผูอ่ื้น ฉะนัน้
คนที่ไม่ดีจะไม่ไดพ้ลงัวดู ูวดูทู  าหนา้ที่เยียวยาจิตใจของผูค้น เพราะทุกปัญหาที่เกิดขึน้วดูจูะช่วยบรรเทาให้
เบาบางลงได้ จากการสัมภาษณ์บุคคล เทพีแห่งโชค นามว่า Amadossi Thabassi (Chief of Voodoo 
Priest) กล่าวว่า วดูไูม่เคยท ารา้ยใคร วดูเูชื่อว่า ทุกสรรพสิ่งบนโลกนีม้ีเทพเจา้ปกป้องคุม้ครองอยู่ วดูไูม่ใช่
ศาสตรม์ืด เพราะเทพเจา้ที่คน ๆ หนึ่งนบัถือจะคอยปกป้องคุม้ครองภยัใหก้บัผูน้ัน้ ตราบที่เรายงัท าความดี 
คิดดี ไม่เบียดเบียนท าใหผู้อ่ื้นเดือดรอ้น ผูท้ี่คิดท าความชั่ว องคเ์ทพพรอ้มที่จะลงโทษอยู่เสมอ (ปักหมุด 
สดุขอบโลก ซีซั่น5 บนัทกึโลกลกึลบัของวดู,ู2563) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 18 เทพีแห่งโชค นามว่า Amadossi Thabassi (Chief of Voodoo Priest) 
จากเทปรายการบันทกึโลกลกึลับของวูด ูEP.1 สถานีโทรทัศน์ช่อง PPTV 36 Online วันที่ 29 มีนาคม 2563 

 
 

สิ่งที่ถูกน าเสนอผ่านค าบอกเล่าของคนใน แสดงให้เห็นว่า แท้จริงแล้ววูดูไม่ใช่สิ่งชั่วรา้ย หรือ
ศาสตรม์ืด  แต่อย่างใด ค าว่า “ศาสนาวดู”ู เจือไปดว้ยความอคติทางชาติพนัธุ ์ที่คนส่วนใหญ่มีต่อพวกเขา 
เป็นขบวนการสรา้ง “ความเป็นอ่ืน” เพื่อสรา้งพลังอ านาจและสรา้งความชอบธรรม  ในการกดขี่ กดทับ  
ปิดกั้นผู้ที่แตกต่างจากกลุ่มตน  มายาคติที่มองว่า วูดูเป็นอ านาจมืดใช้มนต์ด า มายาคติที่หลายฝ่าย
พยายามฉุดรัง้วัฒนธรรม มายาคติเหล่านีบ้างอย่างไดก้ลายเป็นความจริงในสังคม มีช่องทางใดบา้งที่                 
จะแกไ้ขมายาคติเหล่านัน้ เพื่อใหเ้กิดความรูค้วามเขา้ใจที่ถูกตอ้งที่ควรจะเป็น เกิดการปฏิบติัที่เท่าเทียม
และมีมนุษยธรรมมากขึน้ ซึ่งการน าเสนอเนื ้อหาไสยศาสตรใ์นรูปแบบรายการท่องเที่ยวเชิงสารคดี                    
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ทางสถานีโทรทศันช์่อง PPTV 36 อาจท าใหค้นเหล่านีไ้ดม้ีโอกาสถ่ายทอดเสียงของพวกเขาออกมา เสียงที่
เราไม่ค่อยไดย้ิน เสียงที่ขาดหายไปใหส้่งออกมาสู่สาธารณชน เพื่อใหว้ดูเูป็นโลกที่กวา้งขึน้ และคนนอกได้
เห็นตวัเองเล็กลง เพื่อเรียนรูว้ดู ู“ไม่มีสงัคมใดเหนือกว่าสงัคมอ่ืน” (Gramont, 1970) อา้งใน Charoensin 
Oran, 2000, p.88) ดังนัน้เราไม่ควรตัดสินวัฒนธรรมหนึ่งดว้ยอีกวัฒนธรรมหนึ่ง หรือดว้ยจากความเป็น
สงัคมกระแสหลกั เพราะวฒันธรรมย่อมมีความหลากหลายและต่างมีเหตผุลของมันเอง การลบมายาคติ
เหล่านีอ้อกไปไดต้อ้งใชค้วามรู ้อนัเป็นความรูท้ี่เกิดจากคนในกลุ่มชาติพนัธุน์ัน้ ๆ เพื่อลบความเขา้ใจที่คน
อ่ืนพยายามสรา้งขึน้มาจากความที่ไม่ไดเ้ขา้ใจทัง้หมด 
 มาลีนอฟสกี ้(1922) อธิบายว่า เปา้หมายของนกัมานษุยวิทยาคือ การท าความเขา้ใจความคิดของ
คนพืน้เมือง รวมทัง้วิถีชีวิตและการมองโลกของคนพืน้เมือง ขณะที่ ฟรานซ ์โบแอส อธิบายว่า ถา้เปา้หมาย
ของนักมานุษยวิทยาคือ การท าความเข้าใจความคิดของมนุษย์โดยการศึกษาประสบการณ์ต่าง ๆ 
จ าเป็นตอ้งเขา้ใจความคิดของคนพืน้เมือง มิใช่ความคิดของตัวเอง1  ดังนัน้ จะเห็นไดว้่าการน าเสนอของ
รายการ บันทึกจากโลกแห่งวูดู ได้ตีแผ่ความหลากหลายทางวัฒนธรรม เนื ้อหาการถ่ายทอดเรื่อง  
ไสยศาสตรข์องศาสนาวูดูเป็นชุดความรูท้ี่สื่อมวลชนท าหนา้ที่เป็นสื่อกลางเผยใหเ้ห็นปรากฎการณท์าง
วัฒนธรรมกลุ่มชาติพนัธุ์ที่ต่างออกไป ดังนัน้เนื ้อหาของรายการจะเป็นการสมัภาษณแ์บบไม่เป็นทางการ 
(informal interview) ถูกเรียงรอ้ยเป็นค าบอกเล่าจากความเป็นจริง ประสบการณ์จริงโดยคนในเพื่อให้ 
ผูร้บัชมรายการรบัรูค้วามเขา้ใจที่ตรงกนั มองเห็นสิ่งที่เกิดขึน้จากความคิดของคนพืน้เมือง อนัเป็นความคิด
ที่มิไดม้าจากการติดปา้ยใหว้ดูเูป็น ‘หมอผ’ี ‘ศาสนาใชม้นตด์ า’ หรือ ‘การแพทยส์ดุแหวกแนว’ โดยการตีตรา
จากคนนอกเพียงเท่านัน้      
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 19 การรกัษาโรคภยัดว้ยซากสตัว ์ในแนวทางของศาสนาวดู ู

จากเทปรายการบันทกึโลกลกึลับของวูด ูEP.1 สถานีโทรทัศน์ช่อง PPTV 36 Online วันที่ 29 มีนาคม 2563 

 

 
1ค าศพัทท์างมานษุยวิทยา. สืบคน้จาก https://www.sac.or.th/databases/anthropology-concepts/glossary/42 
 

https://www.sac.or.th/databases/anthropology-concepts/glossary/42
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ภาพที่ 20 การรกัษาโรคภยัดว้ยซากสตัว ์ในแนวทางของศาสนาวดู ู

จากเทปรายการ บันทึกโลกลึกลับของวดูู EP.1 สถานีโทรทัศน์ช่อง PPTV 36 Online วันที่ 29 มีนาคม 2563 

 
ความน่าสนใจของเนือ้หา ประการแรก คือ ลักษณะการน าเสนอของรายการสะทอ้นถึงวิถีชีวิต 

ความเชื่อดา้นการรกัษาโรคภยัดว้ยแนวทางของศาสนาวดู ูกลา่วคือ ผูค้นที่นบัถือศาสนาวดู ูจะน าซากสตัว์
ที่ตายเองโดยธรรมชาติมาผสมน า้ใชอ้าบทั่วร่างกาย คนทอ้งถิ่นใชซ้ากสตัวเ์ป็นยารกัษาโรค ยาชกู าลงั และ
เชื่อว่า สตัวแ์ต่ละชนิดมีสรรพคณุรกัษาโรคแตกต่างกนัออกไป สว่นมากใชก้ารรกัษาโรคดว้ยแนวทางของวูดู
เป็นไปเพื่อบรรเทาโรคที่มีอาการเพียงเล็กน้อย บางครอบครัวรับความเชื่อการรักษาที่สืบทอดมาจาก  
บรรพบุรุษ อีกทัง้การรกัษาแบบ วูดู ยังเป็นที่พึ่งพิงทางจิตใจ ช่วยเหลือปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไป เป็น เครื่อง 
ยึดเหนี่ยวของคนแอฟริกันมายาวนานกว่า 100 ปี ตามที่ Bronislaw Malinowski (1916) อา้งใน นฤพนธ์ 
ด้วงวิเศษ (2560) อธิบายว่าเวทมนต์คาถาในสังคมชนเผ่ามีหน้าที่ท าให้มนุษย์ได้ในสิ่งที่ต้องการ                      
และสามารถควบคมุธรรมชาติได ้เช่น คาถาเรียกฝูงปลา คาถารกัษาโรค เป็นการใชไ้สยศาสตรต์อบสนอง
การยงัชีพของมนษุยแ์ละใชค้วบคมุสิ่งที่คาดเดาไม่ไดใ้นธรรมชาติ เพื่อท าใหม้นษุยรู์ส้กึสบายใจ 

แมโ้ลกจะมีพฒันาการทางวิทยาศาสตรก์า้วล า้ไปเพียงใดก็ตาม แต่ความรูแ้บบชาวบา้นยงัคงไดร้บั
การสืบทอดไปพรอ้ม ๆ กับความรูแ้บบวิทยาการ หรือเรียกได้ว่าเป็นคู่ตรงข้ามระหว่างศาสนาวูดู กับ  
โลกวิทยาศาสตรใ์นสงัคมสมยัใหม่ ซึ่ง Emile Durkheim (1912) อา้งใน นฤพนธ ์ดว้งวิเศษ (2560) อธิบาย
ในท านองเดียวกนัว่าความเชื่อทางศาสนาอยู่ตรงขา้มกบัความเชื่อทางโลก ความเชื่อทางศาสนาเก่ียวขอ้ง
กบัความศกัดิส์ิทธิ์และอ านาจท่ีมองไม่เห็น ซึ่งมีหนา้ท่ีจดัระเบียบสงัคม  
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ภาพที่ 21 ซากสตัว ์ส าหรบัใชร้กัษาโรคของศาสนาวดู ู

จากเทปรายการ บันทึกโลกลึกลับของวดูู EP.1 สถานีโทรทัศน์ช่อง PPTV 36 Online วันที่ 29 มีนาคม 2563 

 
ประการที่สอง คือ การน าเสนอเนือ้หาการรกัษาโรคในแนวทางของวดู ูโดยอ านาจจะสง่ผ่านจากวดูู

ไปสู่ร่างทรง และท าหนา้ที่รกัษาคนทอ้งถิ่น ผูค้นจะเคารพศรทัธาร่างทรงเมื่อประกอบพิธีกรรม รวมทัง้การ
หายจากโรคดว้ยการรักษาดังกล่าว และคนในยังคงสืบทอดการรักษาโรคแบบ วูดู ใหค้งอยู่ต่อไปด้วย  
ความเชื่อที่แรงกลา้ ปฏิบติัการที่ว่านีเ้ป็นความสมัพนัธร์ะหว่างคนโตโกที่สืบทอดวดูใูหก้บัลกูคา้ทอ้งถิ่น ซึ่ง
อยู่บนฐานความสัมพันธ์เชิงอ านาจ เป็นอ านาจของสิ่งเหนือธรรมชาติที่มีต่อมนุษย์ ความสัมพันธ์เชิง
อ านาจที่ว่านีป้ระกอบดว้ยโครงสรา้ง (structure) ของศาสนาวูดู และผูก้ระท าการ (agency) ทัง้ร่างทรง 
เทพีแห่งโชค ท าใหเ้ห็นความสมัพนัธข์องอ านาจไสยศาสตรท์ี่เชื่อมรอ้ยลกูคา้ทอ้งถิ่นและคนนอกใหศ้รทัธา 
เชื่อในแนวทางการรกัษาโรคของวดู ูประสานอยู่ทัง้ในฐานะผูค้า้และผูซ้ือ้ ในฐานะของผูส้ืบทอดอ านาจที่อยู่
เหนือธรรมชาติและผูอ้ยู่ภายใตอ้ านาจดว้ยความเชื่อ นั่นเพราะความเชื่อสิ่งศกัดิส์ิทธิ์เป็นอ านาจและความรู ้
ที่มนษุยใ์ชอ้ธิบายชีวิตและสงัคม ตามที่ Nurit Bird-David (1999) ใน นฤพนธ ์ดว้งวิเศษ (2560) อธิบายว่า 
โลกทศันท์ี่มนุษยใ์ชอ้ธิบายการมีชีวิตและการอยู่ในโลก เป็นเรื่องของการสรา้งความจรงิที่แตกต่างกนัในแต่
ละวัฒนธรรม ดังนั้นการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงเป็นโลกทัศน์ท่ีใช้สร้างความจริงเช่นเดียวกับการทดลอง 
ทางวิทยาศาสตร ์การมองดูมนุษยใ์นสงัคมชนเผ่ากราบไหวเ้จา้ป่าเจา้เขาและวิญญาณบรรพบุรุษจึงมิใช่
เรื่องความไรเ้หตุผล แต่เป็นโลกทัศน์ที่มนุษย์มองสิ่ง ต่าง ๆ ในธรรมชาติเป็น “บุคคล” ที่ให้คุณให้โทษ 
แก่มนุษย ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในธรรมชาติจึงเป็นภาพสะทอ้นของความรูท่ี้สอนใหม้นุษยรู์จ้ักระบบศีลธรรมผ่าน
การเคารพบูชา การใหเ้กียรติ ความรบัผิดชอบ และการประมาณตน มนุษยจ์ะมิใช่เจา้นายเหนือธรรมชาติ 
ความเชื่อเก่ียวกบัวิญญาณในธรรมชาติจึงด ารงอยู่ในฐานะ “ความรู”้ ที่ค  า้จนุการด ารงชีวิตของมนษุย ์
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 ส่วน Melford E. Spiro (1966) ใน นฤพนธ ์ดว้งวิเศษ (2560) อธิบายว่า ความเชื่อทางศาสนาคือ
ระบบความคิดที่มนุษย์น าไปอธิบายอ านาจเหนือธรรมชาติและความสัมพันธ์ที่มนุษย์มีต่ออ านาจนั้น  
ซึ่งศาสนาวูดู เผยให้เห็นระบบสังคมที่ประกอบไปด้วยผู้กระท าที่หลากหลายที่มีการปฏิบัติ ใน
สภาพแวดลอ้มหนึ่ง มองเห็นความสมัพันธ์เชิงอ านาจระหว่างศาสนาวูดูกับคนแอฟริกัน อีกทัง้รายการได้
น าเสนอเนือ้หา ‘พิธีปลกุเสกตุ๊กตาฟาง’ ที่ประเทศเบนิน ตน้ก าเนิดศาสนาวดู ูผูค้นในหมู่บา้นรว่มท าพิธีปลกุ
เสกเพื่อให ้ คนนอก ผูด้  าเนินรายการไดเ้ห็น การขยับไดเ้องของตุ๊กตาฟาง สามารถเคลื่อนที่ไปมาไดโ้ดย
ปราศจากคนอยู่ภายในนั้น และสิ่งที่ เหนือธรรมชาตินี ้ยังไม่อาจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตรไ์ด้ พิธีที่ว่านี ้ 
ชาวบา้นตอ้งการใหเ้ห็นอิทธิฤทธิ์ของวูดท่ีูมีอยู่จริง สิ่งเหล่านีเ้ป็นความสมัพนัธท่ี์ถูกก าหนดโดยวฒันธรรม
ความเชื่อทางไสยศาสตร ์เป็นการกระท าระหว่างกนัขององคป์ระกอบย่อยในระบบทางสงัคมหนึ่ง ทัง้ยงัเป็น
ความเชื่อของคนที่มีต่อไสยศาสตรท์ี่สมัพันธ์กับอ านาจ ความรู ้ซึ่งมนุษยไ์ดน้ ามาต่อรองสรา้งตัวตนทาง
สงัคม  
 

ภาพที่ 22 พิธีปลกุเสกตุ๊กตาฟาง ประเทศเบนิน ตน้ก าเนิดศาสนาวดูู 
จากเทปรายการบันทกึโลกลกึลับของวูด ูEP.1 สถานีโทรทัศนช์่อง PPTV 36 Online  

วันที่ 29 มีนาคม 2563 

 
นอกจากนี ้รูปแบบการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ( informal interview) ที่ดูเหมือนสร้าง 

ความเหินห่างระหว่างผูด้  าเนินรายการและเทพีแห่งโชค เริ่มแปรเปลี่ยนเมื่อการสนทนาเริ่มมีอรรถรส  
พรอ้มทัง้การแสดงออกซึ่งความเชื่อ การใหค้วามเคารพต่อวดูขูองผูด้  าเนินรายการ สง่ผลใหบ้รรยากาศเป็น
การพูดคุยอย่างกันเอง ไดร้บัขอ้มูลเชิงลึกมากขึน้ จากการบอกเล่าอธิบายวัฒนธรรมของตนโดยคนใน 
(emic) ขณะเดียวกนัคนนอก (etic) ท าหนา้ที่เรียนรู ้สรา้งความเขา้ใจ ยอมรบัต่อวฒันธรรมอนัเป็นชดุวิธีคิด
ของคนพืน้ถิ่น เพื่อน าเสนอผ่านเนือ้หาในรายการไดอ้ย่างรอบดา้น  
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2) การรับรู้และพฤติกรรมของประชาชนทีดู่รายการเกี่ยวกับความเชื่อทางไสยศาสตร ์

 โลกทางสังคมสมัยใหม่ถูกส่งผ่านความรู ้ขอ้เท็จจริง รวมทั้งขอ้คิดเห็นจากสื่อมวลชนที่เข้าถึง
ชีวิตประจ าวนัของผูค้นอย่างรวดเร็ว สถาบนัสื่อที่ว่านีเ้ป็นผูซ้ึ่งท าหนา้ที่สรา้งความเป็นจริงทางสงัคม ผ่าน
การน าเสนอข่าวสารต่าง ๆ ที่หลากหลาย รวมไปถึงข่าวสารที่เก่ียวกบัไสยศาสตร ์ทุกองคค์วามรู ้ทุกขอ้มลู 
ที่เกิดขึน้จึงซึมผ่านชุดความคิดของผูค้นใหส้ามารถเขา้ใจ รบัรู ้เกิดเป็นความเชื่อ ความศรทัธาต่อสิ่งที่อยู่
เหนือธรรมชาติ จนน ามาสูพ่ฤติกรรมที่แสดงออกเป็นปรากฎการณต่์าง ๆ ทางสงัคม อนัเป็นผลจากการตีแผ่
ของสื่อมวลชนด้วยปฏิบัติการของการสื่อสารระหว่างผู้ส่งสาร ช่องทางการสื่อสาร สาร และผู้รับสาร 
ในรูปแบบครบวงจร    

นอกจากนีพ้ฤติกรรมของประชาชนที่มีต่อเรื่องของไสยศาสตร ์ยังชีใ้ห้เห็นความสัมพันธ์ของ
โครงสรา้งทางสงัคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมในมิติความเชื่อ รวมทัง้พิธีกรรมต่าง ๆ ที่พบเห็น
ทั่วไปในปัจจบุนั ซึ่งการรบัรู ้และพฤติกรรมของประชาชนที่ดรูายการเก่ียวกบัไสยศาสตร ์ไดม้ีการแสดงออก
ผ่านพฤติกรรมและน าไปสูป่รากฎการณต่์าง ๆ ทางสงัคม สามารถจ าแนกได ้4 ประเด็นดงันี ้

 
 2.1) การรับรู้และพฤติกรรมของประชาชนที่มีต่อสังคมระบบทุนสมัยใหม่ผ่านความเชื่อ
ทางไสยศาสตร ์
 สภาพสงัคมและเศรษฐกิจเป็นปัจจยัหนึ่งที่มีผลต่อการรบัรู ้พฤติกรรมของประชาชนเก่ียวกบัความ
เชื่อและไสยศาสตร ์ซึ่งมีงานศึกษาที่กล่าวถึงประเด็นนี ้คือ งานศึกษาของ  นิภาวรรณ วิรัชนิภาวรรณ 
(2532) อา้งใน นฤพนธ ์ดว้งวิเศษ (2560) ไดอ้ธิบายชีวิตคนเมือง จงัหวดัฉะเชิงเทราผ่านความเชื่อร่างทรง 
โดยชีใ้หเ้ห็นสภาพสงัคมและเศรษฐกิจที่ท าใหเ้กิดการแข่งขนัสงู สง่ผลใหค้นตอ้งดิน้รนท างานหาเงิน สภาพ
บีบคัน้ดงักล่าวท าใหค้นบางคนหนัไปพึงสิ่งศกัดิ์สิทธิ์ โดยมีร่างทรงท าหนา้ที่ช่วยติดต่อสื่อสาร บทบาทของ
รา่งทรงจึงเป็นผูช้่วยบรรเทาความเดือดรอ้นใหก้บัคนที่ประสบปัญหาชีวิต เช่น เจ็บป่วย และมีความทุกขใ์จ 
เช่นเดียวกบัการศกึษาของ รตพร ปัทมเจรญิ (2543) ที่อธิบายว่ารา่งทรงในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม
ซึ่งมีทัง้หมด 5 ส านกั คือ ส านกัทรงกวนอ ูส านกัทรงซมัป่อกง ส านกัทรงเสด็จพี่ชินราช ส านกัทรงพ่อปู่ ใหญ่ 
และส านักทรงอุมาเทวี ร่างทรงจะท าหน้าท่ีติดต่อสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อช่วยคนท่ีมีความทุกข์และ
เดือดรอ้น 

 ในแง่ของการรบัรูเ้รื่องราวความเชื่อทางไสยศาสตรผ์่านรายการโทรทศันเ์ก่ียวกบักระแสรา่งทรงเป็น
ตวัอย่างปรากฎหนึ่งที่พบเห็นอย่างแพร่หลายในสงัคมระบบทุนสมยัใหม่ ผูค้นมีการรบัรูแ้ละการแสดงออก
ซึ่งความเชื่อ ขณะเดียวกันคนในสงัคมกลบัท าหนา้ที่เป็นร่างทรงเพื่อเป็นภาพตัวแทนแสดงอ านาจของสิ่ง 
ที่อยู่เหนือธรรมชาติ เกิดเป็นร่างทรงหลากเจา้หลายส านัก ใชเ้ป็นเครื่องต่อรองตัวตนใหไ้ดร้บัการยอมรบั 
ทัง้ยงัเพื่อไดค้วามอยู่รอดที่หลั่งไหลออกมาเป็นเม็ดเงินของแรงศรทัธา เช่น กรณีรายการโทรทัศนน์ าเสนอ
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ข่าวร่างทรง 4G ในยุครฐับาล คสช. จากกรณีของร่างทรงที่มีชื่อว่า ‘เจา้แม่อุไรทอง’ เริ่มทรงเจา้เมื่อราว  
พ.ศ. 2480 เศษ ร่างทรงนี ้มี เจ้ามาจับร่างเป็นจ านวนเกือบ 20 องค์ เช่น เจ้าแม่อุไรทอง , เจ้าแม ่
ตะเคียนทอง,พระนางเรือล่ม , เจ้าแม่กวนอิม, พระนารายณ์, พระนเรศวร, ฤๅษีลิงด า, องค์จุก และ 
เจา้พ่อหนแูดง เป็นตน้ โดยภาษาที่ใชเ้วลาเขา้ทรงส่วนใหญ่จะเป็นภาษาไทย แต่มีบางครัง้พดูภาษาจีนดว้ย 
หลักๆ แล้วคนที่มาหาร่างทรงเจ้าแม่อุไรทองมักจะมาขอให้ตนเองร  ่ารวย ขอเลขเด็ดไปแทงหวยกัน   
(พิพัฒน์ กระแจะจันทร ์,2561) ดังนัน้ปรากฎการณข์องร่างทรงยุค 4G ที่เกิดขึน้มากมาย ถูกน าเสนอ
ผ่านสื่อตามช่องทางต่าง ๆ ไดส้ะทอ้นยอ้นตน้สายปลายเหต ุอนัเก่ียวเนื่องมาจากพฤติกรรมของประชาชน 
ที่รบัรูแ้ละสนองตอบต่อความศรทัธาใหก้ับร่างทรง สรา้งกระแสร่างทรงใหเ้ป็นธุรกิจไสยศาสตร ์ไสยเวทย์
เชิงพาณิชยท์ี่แลดูจะมีความเติบโตอย่างเฟ่ืองฟู สอดคลอ้งกับงานวิจัยทางดา้นมานุษยวิทยาหลายชิน้ 
ที่อธิบายว่า หมอผี (shaman) และร่างทรง (spirit medium) มีหน้าที่ช่วยเยียวยาและสรา้งความมั่นคง 
ทางจิตใจใหก้บัปัจเจกชนและชมุชนในยามที่สงัคมป่ันป่วนไม่สงบ  (พิพัฒน์ กระแจะจันทร์,2561) 
 

ภาพที่ 23 รา่งทรง 4G ในยคุรฐับาล คสช.  
จาก พิพัฒน์ กระแจะจันทร์. กรณีของรา่งทรงที่มีชื่อว่า ‘เจา้แม่อุไรทอง’ สถานโีทรทัศนช์่อง 33 (ช่อง 3 HD) วันที่ 22 มิถุนายน 2561  

 
 Gerbner (1993 ใน พิชาญาธร หลายพฒัน ์และ ณฏัฐ์ชดุา วิจิตรจามรี) อธิบายว่า เนื่องจากคนเรา
มีชีวิตอยู่ตามที่เขาถูกบอกเลา่ใหเ้ป็นเช่นนัน้ รายการทกุรายการทางโทรทศัน ์ทัง้ข่าว ละคร สารคดี เกมโชว ์
เป็นตน้ ซึ่งเป็นการบอกเลา่เรื่องราวว่ามีอะไรอยู่บา้งในสงัคมและสิ่งเหลา่นีท้  างานไดอ้ย่างไร และเราจะตอ้ง
ท าอย่างไรกับสิ่งที่เกิดขึน้ ในดา้นการรบัรูแ้ละพฤติกรรมของประชาชนที่ดูรายการเก่ียวกับไสยศาสตร ์  
เป็นการเผยใหเ้ห็นว่า ข่าวที่น าเสนอเรื่องของไสยศาสตรใ์นสงัคมไทยเมื่อสมัพนัธก์ับเรื่องการท ามาหากิน 
การดิน้รนทางเศรษฐกิจ ไดเ้ผยใหเ้ห็นร่างทรง 4G ปรากฏออกมาสู่สาธารณชน การรบัรูแ้ละพฤติกรรมของ
ประชาชนที่ใหค้วามสนใจ ด าเนินควบคู่ไปพรอ้มกับปฏิบติัการของสื่อมวลชนท าหนา้ที่สื่อสารกบั ร่างทรง 
4G ให้มีตัวตน สามารถมองเห็นร่างทรงผ่านรายการโทรทัศน์ ขณะเดียวกันการรับรู ้ความสนใจของ
ประชาชนก็เพิ่มช่องการน าเสนอตัวตนร่างทรงใหม้ีความสมัพันธท์ี่ใกลช้ิดกับผูร้บัชมรายการมากขึน้ดว้ย 
บทสนทนาการสมัภาษณข์องพิธีกร และการน าเสนอของรายการ  

https://thestandard.co/category/opinion/%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b9%8c-%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c/
https://thestandard.co/category/opinion/%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b9%8c-%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c/
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 การรบัรูข้องประชาชนเมื่อเสพสื่อรายการโทรทศันแ์ละสื่อออนไลน์ต่าง ๆ สง่ผลต่อความเขา้ใจเรื่อง
ของไสยศาสตรก์บัผูซ้ึ่งเป็นดารา-นกัแสดง ไดห้ลากหลายมมุมอง ผลการศกึษาอธิบายถึง ความคิดเห็นของ
ประชาชน ต่อเหตุผลที่ดารา-นักแสดงเข้าร่วมพิธีกรรม หรือมีการปฏิบัติตามความเชื่อทางไสยศาสตร ์
พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ รอ้ยละ 43.36 ระบุว่า เป็นการเสริมบารมี ความสิริมงคลใหก้บัตนเอง รองลงมา 
รอ้ยละ 25.4 ระบวุ่า เพื่อเรียกงาน และชื่อเสียง รอ้ยละ 22.56 ระบวุ่า เพื่อเสรมิดวงชะตาชีวิต ช่วยคุม้ครอง
ใหป้ลอดภยั รอ้ยละ 17.84 ระบวุ่า เป็นแค่การท าตามกระแสความนิยมตามเพื่อนฝงู รอ้ยละ 17.68 ระบวุ่า 
เรียกโชคลาภ เงินทอง รอ้ยละ 11.04 ระบุว่า ช่วยใหง้านประสบความส าเร็จไปดว้ยดี รอ้ยละ 8.80 ระบุว่า 
เป็นการช่วยใหธุ้รกิจกิจการคา้ขายดี รอ้ยละ 8.00 ระบุว่า เป็นการสรา้งกระแสใหก้ับตนเอง รอ้ยละ 6.96 
ระบุว่า เป็นการเพิ่มเสน่ห ์เสริมความงาม รอ้ยละ 6.24 ระบุว่า เพื่อใหส้ขุภาพแข็งแรง รอ้ยละ 3.04 ระบุว่า 
ดารานักแสดงไดร้บัผลประโยชนจ์ากการเขา้ร่วมพิธีกรรม หรือมีการปฏิบติัตามความเชื่อทางไสยศาสตร ์
รอ้ยละ 2.00 ระบุว่า ดารานักแสดงโดนหลอกให้เข้าร่วมพิธีกรรม หรือมีการปฏิบัติตามความเชื่อทาง  
ไสยศาสตร ์รอ้ยละ 3.52 ระบอ่ืุน ๆ ไดแ้ก่ เป็นความเชื่อสว่นบคุคลที่ตอ้งการเครื่องยดึเหนี่ยวจิตใจและสรา้ง
ความมั่นใจใหก้บัตนเอง และรอ้ยละ 2.32 ไม่ระบ/ุไม่แน่ใจ (สวุิชา เปา้อารีย)์ 
 การรับรู ้การแสดงความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อเหตุผลความเชื่อไสยศาสตรข์องบรรดา
นักแสดง ดารา สะทอ้นการท ามาหากินของสายอาชีพการแสดง แวดวงบันเทิงที่ตอ้งพึ่งพิงไสยศาสตร์ 
ใหช้ีวิตประสบความส าเรจ็ เพื่อเรียกงาน และชื่อเสียง เสรมิสิรมิงคล ฯลฯ นานาความคิดเห็นของประชาชน
ผ่านนิด้าโพลจึงเป็นอีกสิ่งที่สะท้อนว่า ผู้คนรับรู ้การต่อสู้ดิ ้นรนทางเศรษฐกิจของแวดวงการแสดง  
ในมุมมมองใดบา้ง ซึ่งความคิดเห็นเหล่านีล้ว้นเก่ียวโยงมาจากสภาพเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ค่านิยมที่มี
อิทธิพลต่อทั้งผู้ที่เป็นนักแสดง หรือประชาชนทั่วไป และรวมไปถึงคนทุกระดับที่อยู่ภายใต้โครงสร้าง
เศรษฐกิจระบบทนุนิยมคู่ขนานกบัความคิด ความเชื่อของสงัคมกระแสหลกั   
 
 2.2) การรับรู้และพฤติกรรมของประชาชนที่มีต่อผลกระทบสินค้าท้องถ่ินผ่านความเชื่อ
ทางไสยศาสตร ์
 Lefrancois (1990 ใน ศรีเรือน แกว้กังวาน,2565) ทฤษฎีการเรียนรูท้างสงัคม กล่าวว่า บุคคลไม่
สามารถเกิดพฤติกรรมอ่ืน ๆ ไดเ้อง แต่จะตอ้งมีการเรียนรู ้พฤติกรรมเหล่านัน้ ดงันัน้รูปแบบพฤติกรรมอัน
ใหม่ของบคุคลจะเกิดไดจ้ากการสงัเกตคนอ่ืน หรือการเลียนแบบทางสื่อมวลชน 
 กรณีตัวอย่างการรบัรูแ้ละพฤติกรรมของประชาชนที่มีต่อผลกระทบสินคา้ทอ้งถิ่น เช่น จากการ
น าเสนอข่าวประเด็นปลารา้พระบิดาพาแบรนดอ่ื์นซวย คนแห่เลิกกินปลารา้ชัยภูมิ ลั่นกินไม่ลง! เกิดเป็น
กระแสความกงัวลและไม่มั่นใจในเรื่องสขุอนามัยของการผลิตปลารา้บองในพืน้ที่ จ.ชยัภูมิ ตน้สายปลาย
เหตขุองปรากฎการณแ์บนปลารา้บองนีม้าจากการรบัรูข้่าวลทัธิประหลาดของพระบิดาโจเซฟ โดยประเด็น
ข่าวมีดงันี ้ 
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 “วนัที่ 10 พ.ค. 65 ทีมข่าวอมรินทร์ ทีวี ติดตามบรรยากาศปลารา้พระบิดา หลงัจากศาลจังหวดั 
ภูเขียวใหป้ระกนัตวั นายทวี หรือ พระบิดา ออกมาแลว้จะเดินทางกลบัมาที่สาํนกัอีกหรือไม่ โดยมีหมอ
ปลาเฝ้าเกาะติดอยู่ที่สาํนกัฯ แต่ตลอดทัง้วนัยงัไม่พบพระบิดาเดินทางกลบัมา มีรายงานข่าวว่าพระบิดา
อาจจะไปหลบอยู่ที่บ้านของลูกศิษย์ที่ชอบกินของสกปรกเพื่อรักษาโรค ตามความเชื่อที่เชื่อไปเอง   
โดยระหว่างทีท่มีข่าวกาํลงัเดินสาํรวจ ยายยอ้ยทีเ่คยกม้ลงไปกินฉี่พระบิดาวนัแรก และนาํฉีพ่ระบิดามาลูบ
หนา้และตามตวั ยายยอ้ยไดเ้ดินมาปิดประตูโรงขนมพอดี ทีมข่าวจึงเขา้ไปสอบถามว่ายายยอ้ยทาํหนา้ที่
อะไรในโรงงานผลิตขนม เจ้าตวับอกว่าเป็นแม่ครัว และเป็นผูแ้พ็คขนมเหล่านีส้่งขายเอง ทีมข่าวตกใจ 
อย่างมาก ยายยอ้ยอา้งว่าทกุครัง้ทีใ่ชม้ือหยิบขนมแพค็ใส่ถงุจะลา้งมือดว้ยนํ้าสะอาด และลา้งแอลกอฮอล์
ทกุครัง้ แต่ยอมรบัว่าไม่ไดใ้ส่ถุงมือ เพราะตนเองมองว่าเป็นเรื่องปกติ และไม่ไดส้กปรกอะไร แค่หยิบเยีย่ว
มาทาหนา้แลว้ก็ไปหยิบขนมเท่านัน้เอง”( เพจทุบโต๊ะข่าว,2565,ปลารา้พระบิดา ตะลึงหนอนอือ้ ใชช้ื่อ
สินค้าว่า  "แซ่บหลาย"  สถานี โทรทัศน์ช่อง  AMARIN 34HD 10 พฤษภาคม 2565 สืบค้นจาก 
https://www.amarintv.com/news/detail/133642) 

 การรบัรูข้่าวลทัธิประหลาดของพระบิดาโจเซฟที่สรา้งความเชื่อการกินของที่ไม่ถูกสขุอนามยัของ
บรรดา ลูกศิษยใ์นส านัก ไดถู้กตีแผ่หลายสิ่งที่ผูศ้รทัธาด่ืมและกินสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ เขา้สู่ร่างกาย กระทั่ง
อาหารท่ีสรา้งกระแสความกงัวล การสญูเสียความน่าเชื่อถือใหก้บัประชาชนคือ ปลารา้บองยี่หอ้ แซ่บหลาย 
ซึ่งเป็นสินคา้ที่ผลิตโดยส านกัของพระบิดาโจเซฟ  
 
 “ทีมข่าวไดส้อบถามลูกศิษย์รายหนึ่งใหข้อ้มูลว่าบางส่วนไดน้าํมาผลิตเป็นปลารา้บอง โดยใชช้ื่อ
สินค้าว่า "แซ่บหลาย ปลาร้าบองแมงดา" และบรรจุใส่แพ็คเกจกล่องสวยงาม ก่อนจะส่งออกขาย  
โดยกระบวนการหลงัจากเหล่าลูกศิษย์แพ็คของทุกอย่างเตรียมส่งขายแลว้ จะมีรถของลูกศิษย์ไดน้าํขนม
ทั้งหมดไปเก็บไว้ก่อนภายในห้องเก็บของของสํานักฯ ซึ่ งทีมข่าวได้เดินเข้าไปสํารวจก็พบว่าสกปรก
เช่นเดียวกนั ทัง้ผนงัและเพดานมีทัง้หยกัไย่และเชือ้ราจาํนวนมาก” (เพจทบุโต๊ะข่าว,2565,ปลารา้พระบิดา 
ตะลึงหนอนอือ้ ใช้ชื่อสินค้าว่า "แซ่บหลาย" สถานีโทรทัศน์ช่อง AMARIN 34HD 10 พฤษภาคม 2565 
สืบคน้จาก https://www.amarintv.com/news/detail/133642) 

 
 ไสยศาสตรข์องลัทธิพระบิดาโจเซฟและสินคา้ปลารา้บอง ‘แซ่บหลาย’ ส่งผลต่อความกังวลใน
พฤติกรรมการตดัสินใจซือ้ปลารา้บองแบรนดอ่ื์นๆ ในพืน้ที่ จ.ชยัภมูิ เนื่องจากการรบัรูข้องประชาชนผ่านสื่อ 
จนเกิดเป็นการเลียนแบบเชิงสงัคม ในลกัษณะ Eliciting effect – การเลียนแบบทางออ้ม โดยปฏิบติัตาม
กันภายใต้ชุดความคิดของคนสังคมกระแสหลักที่ไม่กลา้รับประทานปลารา้บอง มีความกังวลในด้าน
สขุอนามยัที่รบัรูผ้่านข่าวปลารา้บองลทัธิพระบิดาฯ เป็นผลน ามาสู่คนทอ้งถิ่นที่ปฏิบติัตามไปในความเชื่อ
เดียวกนั จะเห็นไดจ้ากการน าเสนอข่าวของสื่อมวลชนที่รายงานพฤติกรรมของประชาชน  
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 “ล่าสุดเเบรนด์เเจ่วบองปลารา้ดงั ๆ ใน จ.ชยัภูมิ โดนดว้ย เช่นแบรนด์ #แซ่บบั๊กคกั ลูกคา้ทกัมา
ถามเจา้ของเเบรนดเ์เชทเเทบแตก ว่าเป็นเเบรนด์ปลารา้ของพระบิดา ทัง้ทีย่งัไม่รูอ้โิหน่อเิหน ่ลูกคา้บางคน
เก็บเงนิปลายทาง ของตกีลบัอือ้ ทอ้ใจทัง้ทีโ่รงงานรบัรองมาตรฐานคณุภาพ ที ่อ.หวัหนิ จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 
ไม่ใช่ชยัภูมิ โดยเจา้ของเเบรนด์ออกมาโพสต์ภาพแชทและคอมเมนต์ที่ลูกคา้ถาม และขอยกเลิกออเดอร์ 
หลายข้อความว่า “คิดว่าจะสั่ง แต่คิดถึงแบรนด์พระบิดาแล้วพักเลย” “เป็นแบรนด์เดียวกับปลาร้า 
แซ่บหลายมัย้คะ” “เห็นภาพแลว้อว้กแทบพุ่ง” บางคนถึงขัน้ขอยกเลลิกรอ้มกบับอกว่า “สั่งมาหลายครัง้  
แต่ครัง้นีไ้ม่แน่ใจจริง ๆ ขอยกเลิกก่อน” (เพจอีจนั. ปลารา้พระบิดาพาแบรนดอ่ื์นซวย คนแห่เลิกกินปลารา้
ชยัภมูิ ลั่นกินไม่ลง! 11 พฤษภาคม 2565 สืบคน้จาก https://shorturl.asia/mGde6)   
 

ปรากฎการณ์นี ้ส่งผลให้ ปลาร้าบอง สินค้าท้องถิ่นได้รับผลกระทบ เป็นสิ่งที่สะท้อนผลของ
ปฏิบติัการทางวฒันธรรมในดา้นการเลียนแบบเชิงสงัคม อนัมาจากความเชื่อภายใตก้ารเลียนแบบทางออ้ม 
อีกทัง้การส่งต่อชุดความคิดของความกลวัปลารา้บอง และกระจายของผลกระทบที่ว่านีอ้อกเป็นวงกวา้ง
ไปสู่สินคา้ปลารา้บองแบรนดอ่ื์นๆ อาจถูกตัง้ค าถามว่า เหตุใดวัฒนธรรมความเชื่อจากการรบัรูข้องผู้คน  
จึงส่งผลต่อเศรษฐกิจทอ้งถิ่น ความสมัพันธ์ของปฏิบติัการที่ถูกตัง้ค าถามนีเ้ป็นผลจากปลารา้บองอยู่ใน
ฐานะของสินคา้ทางวฒันธรรม (Cultural products) ภาคอีสาน เมื่อประชาชนรบัรูข้่าวที่เกิดขึน้ ความเชื่อ
และการแสดงออกเป็นพฤติกรรมถึงการไม่ยอมรบั การไม่เชื่อถือ จึงส่งผลใหส้ินคา้ปลารา้บองไม่สามารถ
ขายได ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 24 กระแสโซเชียลแบนปลารา้บอง  
จากเพจอีจัน. ปลาร้าพระบิดาพาแบรนด์อื่นซวย คนแห่เลิกกินปลารา้ชัยภูมิ ลัน่กินไม่ลง! วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 

 
  
 

https://shorturl.asia/mGde6
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 ปลารา้บองเป็นอาหารพืน้ถิ่นที่อยู่ในวิถีชีวิตผูค้นชาวอีสาน วัฒนธรรมที่อยู่ในสินคา้จึงเชื่อมรอ้ย  
ผูกโยงเขา้กบัระบบเศรษฐกิจของทอ้งถิ่นดว้ย ประกอบกบัการไม่ยอมรบัปลารา้บองจากสงัคมกระแสหลกั
สง่ผ่านมาสูท่อ้งถิ่นชยัภมูิ จึงกลายเป็นผลจากปฏิบติัการของพฤติกรรมผูร้บัข่าวสาร สรา้งปรากฎการณก์าร
แบนปลารา้บองตามที่ถูกน าเสนอในข่าว ฐานคิดนีม้องภายใตฐ้านของวัฒนธรรม ซึ่งนายแพทยป์ระเวศ  
วะสี (2555) เป็นผูเ้สนอหลกัเศรษฐศาสตรว์ัฒนธรรม คือ เศรษฐศาสตรท์ี่ไปดว้ยกันกับชีวิตจิตใจ คุณค่า
และปัญญา โดยที่เศรษฐกิจชมุชนเป็นเศรษฐศาสตรท์ี่อยู่บนหลกัการนี ้กลา่วคือ เป็นเศรษฐศาสตรท์ี่อยู่บน
รากฐานทางวฒันธรรมหรือรากฐานของทอ้งถิ่น เป็นเศรษฐศาสตรข์องผูค้นธรรมดาสามญั เศรษฐกิจชุมชน
เป็นเศรษฐกิจแบบแนวนอนหรือแบบกระจายอนัเป็นเศรษฐกิจที่มีความเจริญกระจายอยู่ทั่วประเทศ ดงันัน้
ฐานคิดนีช้ีใ้หเ้ห็นว่า วัฒนธรรมความเชื่อเรื่องไสยศาสตรท์ี่น าเสนอต่อการรบัรูข้่าวลัทธิพระบิดาโจเซฟ  
เป็นผลกระทบต่อปลารา้บองในรูปของสินคา้ทางวฒันธรรมของคนพืน้ถิ่น ขณะเดียวกนัไดส้่งผลต่อระบบ
เศรษฐกิจในชมุชนซึ่งอยู่ภายใตก้ารเป็นสว่นหนึ่งของสงัคมและวฒันธรรมนั่นเอง    
 
 2.3) การรับรู้และพฤติกรรมของประชาชนที่มีต่อการแสดงออกทางการเมืองผ่าน 
ความเชื่อทางไสยศาสตร ์
 Mircea Eliade (1949) Clifford Geertz (1960,1966,1973) และ  Victor Turner (1967)อ้า ง ใน  
นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ (2560) อธิบายว่าวัตถุและการปฏิบัติทางศาสนา  คือ “ระบบของสัญลักษณ์”  ที่มี
ความหมายแฝงอยู่ ซึ่งมนุษย์จะใช้สัญลักษณ์เพื่อบ่งบอกถึงอารมณ์ ความรูส้ึก ความปรารถนา และ 
แรงบันดาลใจของตัวเองในการที่จะจัดระเบียบชีวิตและสิ่ง ต่าง ๆรอบตัว ขณะที่ Turner (1967) มองว่า
สญัลกัษณข์องความเชื่อจะปรากฎอยู่ในวตัถสุิ่งของในพิธีกรรมซึ่งถือเป็นช่วงเวลาพิเศษที่สมาชิกของสงัคม
จะออกมาทา้ทายหรือเชิดชูระเบียบกฎเกณฑแ์ละระบบคณุค่าต่าง  ๆ ทัง้นี ้การท าความเขา้ใจระบบความ
เชื่อจ าเป็นตอ้งตีความสญัลกัษณ ์ซึ่งกระบวนทศันน์ีจ้ะสนใจการตีความเพื่อที่จะอธิบายอารมณข์องมนุษย์
และบรรทดัฐานทางสงัคม 
 การอธิบายอารมณ ์ความรูส้ึก ชดุความคิดของเยาวชนในฐานะพลเมืองของรฐั ถกูแสดงผ่านการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง ที่ผ่านมากระบวนการมีสว่นร่วมทางการเมืองอาจถูกน าทางใหป้ระชาชน
เขา้มามีบทบาทเป็นแค่การมีส่วนร่วมเทียม มิไดเ้ป็นผูก้  าหนดสิ่งที่ตอ้งการอนัจะสรา้งอรรถประโยชนท์ี่พึง
จะได้รับ หรือคุณภาพชีวิตตามสิทธิทางการเมืองเข้ามาต่อรองกับรัฐได้ การแสดงออกผ่านการชุมชน
ประทว้งทางการเมืองของเยาวชนรุ่นใหม่จึงถูกถ่ายทอดออกมาเป็นพิธีกรรมชุดใหม่ท่ามกลางพืน้ที่การ
แสดงออกทางการเมืองที่แลดเูหมือนว่าจะถูกมองขา้ม ถกูละเลยจากรฐัไปดว้ยเพียงเพราะว่า กลุม่เยาวชน
อาจเป็นเสียงของคนตวัเล็กตวันอ้ยทางสงัคม ทว่าพิธีกรรมภายใตชุ้ดความเชื่อทางไสยศาสตรจ์ึงถูกน ามา
เป็นเครื่องมือต่อรองทางการเมืองเพื่อการเรียกรอ้งสิทธิการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เยาวชนในฐานะเป็น
พลเมืองของรฐัใชแ้สดงออกซึ่งตวัตน เพื่อใหร้ฐัไดม้องเห็นสญัลกัษณก์ารเรียกรอ้งสิทธิทางการเมืองผ่านพิธี
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กรรมการประทว้งที่เกิดขึน้ ซึ่งเจมส ์แอล เครยต์นั (2551) ไดอ้ธิบายการมีส่วนร่วมเทียมว่าเป็นลักษณะ
สรา้งการมีส่วนร่วมโดยจะไม่มีการสานกิจกรรมต่อระหว่างสมาชิก สมาชิกรบัรูก้ิจกรรมเพียงแค่บางส่วน
หรือเป็นเพียงแค่องค์ประกอบหนึ่งของกิจกรรมที่ไม่ใช่เป็นผู้มีส่วนร่วมในขั้นตอนทั้งหมดของกิจกรรม                
เป็นลกัษณะที่สมาชิกมิไดม้ีส่วนร่วมต่อกระบวนการท างานที่ครอบคลมุตัง้แต่ตน้จนจบ ขณะที่การมีส่วน
ร่วมแท้จะมีลักษณะส าคัญอยู่อย่างน้อย 7 ประการคือ 1) การรบัรูแ้ละมุมมองที่เหมือนกัน (common 
perception) 2) การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (common vision) 3) มีความสนใจหรือมีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(mutual interests/benefits) 4) การมีสว่นรว่มของสมาชิกทกุคนในเครือข่าย (stakeholders participation) 
5)  มีการ เสริมสร้า งซึ่ ง กันและกัน  (complementary relationship)  6)  มีการ เ กื ้อหนุนพึ่ งพากัน 
(interdependent) และ 7) มีปฏิสัมพันธ์กันในเชิงแลกเปลี่ยน (interaction) ดังนั้นการท าความเข้าใจ 
กับองคป์ระกอบส าคัญของการมีส่วนร่วมแทจ้ึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะช่วยใหเ้กิดการด าเนิน
กิจกรรมนั้น ๆ ระหว่างผู้น าและสมาชิกได้อย่างสัมฤทธิ์ผลให้เป็นไปตามเป้าหมายและเพื่อประโยชน์
สว่นรวมที่มิใช่ของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด กรณีตวัอย่างเช่น การประทว้งรฐับาลโดยม็อบราษฎร 
 
 “การรบัรูข่้าวประทว้งรฐับาลทีน่าํเสนอเมื่อวนัที ่3 เม.ย. 2564 ไดป้รากฎม็อบราษฎร ชุมนมุหนา้
เรือนจาํพเิศษกรุงเทพฯ "เผาพริก เผาเกลือ" สาปแช่ง เผารูป "บ๊ิกตู่-บ๊ิกป้อม" ต่อตา้นใชม้าตรา 112 พรอ้ม
เรียกรอ้งใหป้ล่อยเพือ่นเรา แกนนาํทีถู่กจบัไดป้ระกนัตวั ทีห่นา้เรือนจาํพเิศษกรุงเทพฯ ผูส้ือ่ข่าวรายงานว่า 
กลุ่มผูชุ้มนุมใชช้ื่อว่า "ราษฎร" หรือม็อบ 3 นิว้ ไดท้าํกิจกรรม "เผาพริกเผาเกลือ" และ เผารูป พลเอก 
ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตรีและรมว.กลาโหม และ พลเอก ประวติร วงษ์สวุรรณ รองนายกรฐัมนตรี 
เพือ่ทาํพธิีกรรมสาปแช่ง ใครมีส่วนเกี่ยวขอ้งกบัการใชก้ฎหมาย มาตรา 112 และเรียกรอ้งใหป้ล่อยเพื่อน
เรา” (เพจไทยรฐัออนไลน.์ (2564). ม็อบชุมนุม "เผาพริก-เกลือ" แช่ง "บิ๊กตู่-บิ๊กป้อม" รอ้งปล่อยเพื่อนเรา.  
3 เม.ย. 64 สืบคน้จาก https://www.thairath.co.th/news/politic/2062900) 
 

 เหตุนีเ้อง คนรุ่นใหม่เขาถึงหันกลับมามองไสยศาสตรว์่ามันเป็นเครื่องมือส าคัญทางการเมือง   
ตัวเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อนั่นเป็นอีกเรื่อง แน่นอนว่ามีบางคนที่ยังเชื่อ และแมใ้นปัจจุบันไสยศาสตรก์็ยัง
ท างานของมันอยู่  นอกจากจะเป็นการท าความเข้าใจ “mindset” ชนชั้นน าที่ ไม่ได้อยู่ ในฝักฝ่าย
ประชาธิปไตยใหล้ึกซึง้ เขายังพยายามหาแนวรบทางวัฒนธรรมในการเคลื่อนไหวทางการเมืองดว้ย คือ  
เอาไสยศาสตรม์าใช ้“โตก้ลบั” ทัง้ในทางสญัลกัษณ ์หรือยียวนกวนประสาท เป็นสงครามจิตวิทยา อีกทัง้
อาจสามารถหาแนวร่วมจากกลุ่มคนที่เขามีความเชื่อขยายวงออกไปดว้ย “ผมคิดว่า คนรุ่นนีเ้ขาสนใจว่า
อะไรทีท่าํใหเ้รามาถึงจุดทีส่งัคมของเราไรค้วามหวงัและชีวิตของพวกเขาถูกทาํใหไ้รค้วามหมาย ถูกกดทบั
จาก “ผูใ้หญ่” ดงันัน้ ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่ผูใ้หญ่เชื่อ เขาก็อยากจะรูใ้หห้มด”  (คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง, 
2564) 

https://www.thairath.co.th/news/politic/2062900
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ภาพที่ 25 พิธีกรรมเผาพรกิ เผาเกลือ ประทว้งรฐับาล โดยกลุม่เยาวชน ม็อบราษฎร 
จากเพจไทยรัฐออนไลน์. ม็อบชุมนุม "เผาพริก-เกลือ" แช่ง "บิ๊กตู่-บิ๊กปอ้ม" ร้องปล่อยเพื่อนเรา. วันที่ 3 เมษายน 2564 

 
 สิ่งที่กล่าวมาชี ้ให้เห็นว่า  การรับรู ้สถานการณ์การเมืองของสังคม ประกอบกับการรับรู ้เรื่อง  
ไสยศาสตรใ์นแง่มมุต่าง ๆ ทางรายการโทรทศัน ์ไดถ้กูน ามาประสาน ต่อรอง เป็นเคร่ืองมือแห่งการเรียกรอ้ง
สิทธิทางการเมืองของเยาวชน การประทว้งเชิงสญัลกัษณด์ว้ยการเผาพริกเผาเกลือ ปรากฎในกลุ่มผูช้มุนมุ
ประทว้งม็อบราษฎร พิธีกรรม จึงเป็นจดุนบัพบ และเป็นจดุนดัหมายโดยเฉพาะ ส าหรบัชมุชนหรือหมู่ชนใน
สงัคมนัน้ ๆ ใหม้องเห็นความส าคญัที่จะเริ่มการใด ๆ กนัอย่างจริงจงั เพราะการกระท าที่ส  าคญัของชุมชน
หรือของส่วนรวมลว้นแต่เป็นเรื่องพิธีกรรม (ceremony) ดงันัน้ฐานคิดประการที่สามเป็นปฎิบติัการภายใต้
พฤติกรรม การรบัรูใ้ด ๆ จากการดรูายการเก่ียวกบัไสยศาสตร ์ซึ่งเผยใหเ้ห็นเป็นตวัอย่างการแสดงออกของ
พฤติกรรมที่สะทอ้นความเชื่อต่อพิธีกรรมทางไสยศาสตร ์ทั้งยังเป็นที่พึ่งของความหวังเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ประชาธิปไตยที่พลเมืองควรจะไดร้บัจากผูท้ี่ถูกเลือกใหเ้ขา้มาท าหนา้ที่ดแูลพวกเขาเหล่านัน้นั่น ผูซ้ึ่งรฐัตอ้ง
ดแูลคือค าว่า ‘ประชาชน’   
 
         2.4) การรับรู้และพฤติกรรมของประชาชนทีม่ีต่อสัญลักษณ ์ผ่านความเชื่อทางไสยศาสตร ์
          "อาจารยล์กัษณ์" ไดท้าํคอนเทนตส์ดุปังรบัปี 2565 มหามงคลแห่งปี "พญานาคราชประทานพร" กบั
รายการ รูปแบบออนไลน์  "ฟันธง ลงคลิป"  ที่สามารถติดตามได้ทางช่อง  YouTube : Ajarnluck 
honfuntong ประเดิมตอนแรก ขอแท็กทีมพิธี กรสายมู  ( เตลู  ตัวแม่   "ดี เจบุ๊ ค โกะ ธนัชพันธ์ "                                  
เปิดบา้น "อาจารยล์กัษณ์" แบบเอก็คลูซีฟ ทกุซอกทกุมมุเป็นครัง้แรก เพือ่ฟังเรือ่งราวและตาํนานความเชื่อ
ต่าง ๆ ของพญานาค พรอ้มดูเครือ่งรางของขลงั อาท ิพญานาคราชไมแ้กะสลกั 9 เศยีร ทีใ่ชเ้วลาสรา้งนาน
ถึง 3 ปี  รูปป้ันทา้ววิรูปักโขนาคราช ฝีมือของ "อาจารย์พิทักษ์ เฉลิมเล่า" ประติมากรรมชํานาญการ 
ผูล้่วงลบัไปแลว้ ซึ่งป้ันในรูปแบบศรีวชิยัผสมไทย เรียกไดว่้าเป็นองคแ์รกในโลกและในประเทศไทย  
 งานนี ้"อาจารย์ลกัษณ์" ก็บอกว่า ปีนีเ้ป็นปีพญานาคราช ใครมีนาคราชติดตวั หรือมีนาคราช 
ในบุญสมัพนัธ์จะมีปาฏิหาริย์ และเรื่องราวดี ๆ เกิดขึน้ ซึ่งในรายการฟันธงลงคลิป #ตน้ตาํรบัโหรฟันธง  
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เราจะพาทุกคนออกเดินทางตามรอยสักการะสถานที่แห่งความศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อว่ามีพญานาคอาศัยอยู่  
ไม่ว่าจะเป็น เกาะคาํชะโนด  พระธาตบุงัพวน ถํา้นาคาวดัมรุกขนคร ลานพญาศรีสตัตนาคราช วดัพระธาตุ
พนม ฯลฯ พืน้ที่ไหนไหวแ้ลว้ปัง ไหวแ้ลว้ศกัดิส์ิทธิ์  มีวิธีการสวดอย่างไร อธิฐานอย่างไร แบบที่อาจารย์
ลกัษณ์ทาํแลว้ปัง ก็จะพาไปดู ซึ่งก่อนหนา้นีผ้มเคยเขียนหนงัสอื สมบตัพิญานาคครัง้ทีห่นึ่ง พมิพป์ระมาณ 
1 แสนเล่ม ครัง้ที่สองอีก 5-6 หมื่นเล่มก็หมด ปีนีเ้ป็นปีพญานาคราชก็มีคนอยากใหอ้อกหนงัสืออีกครัง้ 
และเมื่อจะทําแล้วก็อยากจะสร้างมงคลวัตถุให้เขาเลยจะได้ไม่ต้องไปหาซือ้แพง ๆ ที่สําคัญต้องทํา 
พิธีเสกใหญ่ในพืน้ที่ศักดิ์สิทธิ์ ในทุกพืน้ที่ที่จะเป็นนาคนคราอีกด้วย อยากให้รอติดตามชมกันให้ดี   
(เพจคมชัดลึกออนไลน.์ (2565). ฟันธง "อาจารยล์กัษณ"์ จัดคอนเทนตส์ุดปังรบัปี 2565 ปีแห่งพญานาค
ราชประทานพร. 24 ธันวาคม 2564 สืบค้นจาก https://www.komchadluek.net/entertainment/thai-
entertainment/498347 )   
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 26 เครื่องรางพญานาค โดยหมอลกัษณฟั์นธง 
จากเพจคมชัดลึกออนไลน์. ฟันธง "อาจารย์ลักษณ์"  จัดคอนเทนต์สุดปังรับปี 2565 ปีแห่งพญานาคราชประทานพร. 

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 
 

 การน าเสนอความเชื่อเรื่องพญานาค บนแพลตฟอรม์ออนไลนช์่องยูทูป ในรายการฟันธงลงคลิป 
บอกเล่าเรื่องราวปีพญานาคราช หรือการรับรูจ้ากข่าวประเพณีประจ าปีงานบุญบั้งไฟพญานาคของ  
ภาคอีสาน พืน้ที่จังหวัดที่ติดริมแม่น า้ชายฝ่ังโขงเมืองเชียงคาน บึงกาฬ หนองคาย ฯ เป็นปฏิบติัการทาง
วัฒนธรรมที่ส่งต่อชุดความเชื่อว่า พญานาคพ่นลูกไฟสีแดงอมชมพูพวยพุ่งขึน้จากล าน า้ โขง เกิดเป็น
ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค ซึ่งถูกผูกโยงเข้ากับความเชื่อทางพุทธศาสนา และความเชื่อในต านาน
พญานาค การรบัรูท้ี่ว่านีเ้ผยใหเ้ห็น มลูค่าความศรทัธาสู่รายไดข้องไสยศาสตรเ์ชิงพาณิชยท์ี่ก าลงัเฟ่ืองฟู  
ในโลกวิทยาศาสตรส์ังคมสมัยใหม่ จิตรกร เอมพันธ์ (2545)  อา้งใน นฤพนธ์ ดว้งวิเศษ (2560) อธิบาย
พิธีกรรมบูชาพญานาคของชาวอีสานซึ่งสมัพนัธก์บัความเชื่อเรื่องความอดุมสมบูรณ ์เพราะชาวอีสานตอ้ง
พึ่งธรรมชาติในการท าเกษตรกรรมในพิธีบูชาพญานาคมีการน าหลกัค าสอนในพระพทุธศาสนามาผนวก  
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ท าใหพ้ญานาคเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นเทพเจา้ของดินและน า้และเป็นสาวกที่มีบุญบารมี 
ที่ใกลช้ิดกบัพระพทุธเจา้  
 จากกรณีข้างต้นจะเห็นได้ว่าความเชื่อและแรงศรัทธาของมหาชนที่มี ต่อพญานาคเห็นได้ 
จากพฤติกรรมประชาชนที่หลั่งไหลเดินทางไปสกัการะบูชายังสถานที่ที่เชื่อว่ามีพญานาคสถิตอยู่และทุก
แห่งหนนั้นมักมีสัญลักษณ์ของพญานาคใหผู้ค้นกราบไหวข้อสิ่งใด ๆ ต่ออ านาจเหนือธรรมชาติที่จะดล
บันดาลใหส้มหวังในทุกสิ่งสรรพ ทว่าสัญลักษณ์ตามสถานที่สักการะทั้งหลายนั้น รวมไปถึงเครื่องราง
พญานาคลว้นท าหนา้ที่เยียวยา หนนุน า จรรโลง และประทานพรแก่ผูบ้ชูานบัถือ   
 ในฐานคิดเก่ียวกับการรบัรู ้พฤติกรรมของประชาชนที่มีต่อสญัลกัษณ ์ไดช้ีใ้หเ้ห็นว่าการรบัรูข้อง
ประชาชนที่มีต่อพญานาค ความตอ้งการสญัลกัษณเ์ขา้มาเพื่อเป็นที่พึ่งทางจิตใจ เสริมแรงใจ จะเห็นได้
จากพฤติกรรมการบูชาเครื่องรางพญานาค ประเด็นนีต้้องการสะท้อนว่าพฤติกรรมการบูชาเครื่องราง
พญานาคเกิดขึน้ภายใตค้วามเชื่อ ซึ่งผูค้นรบัรูผ้่านสื่อ ถ่ายทอด และส่งต่อภายใตโ้ครงสรา้งของวฒันธรรม
สัญญะที่ ให้ความหมายเชิ งสัญลักษณ์ “พญานาค ” นิยมบูชากันมากโดยเฉพาะสายมู  สาย 
เสี่ยงโชค เน่ืองจากพญานาคหรือนาค เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชั้นสูงเป็นสัตว์ในต านานที่มีหลายตระกูล  
ที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ ความอุดมสมบูรณ์ น าพาโชคดีและความร ่ารวย คนส่วนใหญ่จึง  
มักมีความเชื่อในเรื่องของโชคลาภ เงินทอง และความส าเร็จ รวมถึงบูชาเพื่อขอพรในการเสี่ยงโชค  
ให้ถูกหวยรวยหุ้นกันมาก  (เพจคมชัดลึกออนไลน์. (2564). 9 "เครื่องราง" สายมู เสริมโชค เฮง รวย  
แคลว้คลาด. สืบคน้จาก https://www.komchadluek.net/kom-lifestyle/general-knowledge/482009)         
 การประกอบสรา้งความหมายจากการน าเสนอเรื่องพญานาคของสื่อทัง้รายการโทรทัศน ์รายการ
บนแพลตฟอรม์ออนไลนอี์กมากมายต่างท าหนา้ที่สง่สารใหไ้หลออกไปยงัผูร้บัสาร สญัญะพญานาคที่ส่งถึง
ผูร้บัสารก่อเกิดเป็นสายธารแห่งความเชื่อความศรทัธา ดังนั้น  การเลือกถือครองเครื่องรางพญานาคได ้
ท าหนา้ท่ีใหผู้ร้บัสารไดส้ญัลกัษณข์องสิ่งศกัดิ์สิทธิ์ท่ีพึ่งทางจิตใจ ขณะท่ีผูผ้ลิต ผลิตเคร่ืองรางไดท้ าหน้าท่ี
สนองตอบต่อความเชื่อเหล่านัน้ ตามที่ Claude Levi-Strauss (1908-1968) อา้งใน นฐัวฒุิ สิงหก์ลุ (2556) 
กล่าวว่า มนุษยติ์ดต่อสื่อสารโดยความหมายของสญัลักษณแ์ละสญัญะ  เครื่องรางพญานาคจึงถูกสรา้ง
ขึน้มาเพื่อใช้ หรือให้ความหมายในบริบทความเชื่อเรื่องพญานาค ซึ่งท าให้มองเห็นสิ่งที่เ กิดขึน้ตามที่ 
กลา่วมาเป็นพฤติกรรมความเชื่อต่อเครื่องรางพญานาค  
 
3) กระแสความนิยมของรายการไสยศาสตรใ์นประเทศไทย  
 MEDIA ALERT (2564) ไดศ้ึกษารายการข่าวเชา้ 4 รายการ ระหว่างวันที่ 31 พ.ค. 64 - 4 มิ.ย. 
2564 และ วนัที่ 14 -18 มิ.ย. 2564 พบว่าประเด็นเก่ียวกบัความเชื่อทางไสยศาสตร ์ดงันี ้

1) มีข่าวที่มีเนือ้หาความเชื่อทางไสยศาสตร ์รวมทัง้สิน้ 102 ข่าว คิดเป็นเวลาประมาณ 218 นาที 
โดยรายการคุยข่าวเชา้ช่อง 8 มีจ านวนข่าวที่มีเนือ้หาเชิงความเชื่อทางไสยศาสตรม์ากที่สุดรวม 48 ข่าว  
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คิดเป็นเวลา 119.47 นาที ในขณะที่รายการเรื่องเล่าเช้านี ้พบจ านวนข่าวที่มี เนือ้หาเชิงความเชื่อทาง 
ไสยศาสตรน์้อยที่สุด จ านวน 10 ข่าว คิดเป็นเวลา 10.47 นาที  เมื่อพิจารณาเนือ้หาข่าวความเชื่อทาง 
ไสยศาสตรใ์นภาพรวม จ านวน 102 ข่าว พบว่าเป็นข่าวที่มีเนือ้หาเก่ียวกับตัวเลขและการเสี่ยงโชคถึง  
77 ข่าว คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 75.5 และเมื่อพิจารณาเนือ้หาข่าวแลว้พบว่า ส่วนใหญ่เป็นการบอกใบห้วย
ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะในวันก่อนประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล และในวันที่มี  
การประกาศผลสลากกินแบ่งรฐับาล ส่วนในวนัหลงัประกาศผลรางวลัสลากกินแบ่งรฐับาล พบว่า มกัเป็น
การรายงานข่าวผูถู้กรางวัลที่หนึ่ง ที่มาพรอ้ม ที่มาและวิธีการเสี่ยงโชคที่มักเก่ียวขอ้งกับความเชื่อทาง  
ไสยศาสตร ์

2) มีการรายงานข่าวความเชื่อทางไสยศาสตรม์าก (มีจ านวน 10 ข่าวขึน้ไป) ในวนัที่มีการรายงาน
การประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรฐับาล (วันที่ 1 และวันที่ 16 มิ.ย. 2564) รองลงมาคือ ช่วงวันก่อน
ประกาศผลรางวลั (วนัที่ 31 พ.ค. 2564) และช่วงวนัถดัจากวนัประกาศผลรางวลั (วนัที่ 17 มิ.ย. 2564)  

3) ข่าวความเชื่อทางไสยศาสตรท่ี์มีเนือ้หาเก่ียวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ีสรา้งและประดิษฐานใหเ้คารพ
บชูา เช่น ศาลเจา้พ่อ เจา้แม่ พญานาค กมุาร ฯลฯ และการสกัการะบชูาเพื่อขอพรหรือขอโชคลาภมากที่สุด 
จ านวน 31 ข่าว รองลงมาเป็นข่าวที่มีเนือ้หาเก่ียวกับเครื่องราง ของขลงั และวตัถุมงคล เนือ้หาที่เก่ียวกับ
สตัวท์ี่มีลกัษณะ/พฤติกรรมที่ผิดปกติ และเนือ้หาที่เก่ียวกบัพิธีกรรมทางไสยศาสตร/์ความเชื่อของกลุ่มคน 
โดยพบกลุ่มละ 15 ข่าวเท่ากัน ในขณะที่พบข่าวที่มีเนือ้หาเก่ียวกับการท านายทายทัก การพยากรณ์  
นอ้ยที่สดุ เมื่อเทียบกบักลุม่อื่น ๆ จ านวน 3 ข่าว  
 

4) การรายงานข่าวเชิงความเชื่อทางไสยศาสตรแ์ละการเส่ียงโชคในตัวอย่างข่าวที่ศึกษา
คือ  
 4.1)ข่าวลงุพล คดีฆาตกรรมนอ้งชมพู่  ไดม้ีการยอ้นเลา่ถึงพิธีสาบานของลงุพลการปักธูป 
กลบัหัว การโกนผม และขอ้สงัเกตอ่ืน ๆ ที่เก่ียวกับความเชื่อ เพื่อสื่อใหเ้ห็นเงื่อนง าที่บ่งชีว้่าลงุพลคือหนึ่ง 
ในผูต้อ้งสงสยั ในขณะที่บางรายการมีการน าเสนอประเด็นอ่ืน ๆ ประกอบการรายงานข่าว ตัวอย่างเช่น 
การสมัภาษณค์วามเห็นของพระ หรือรา่งทรง ที่ใหค้วามเห็นว่าเหตกุารณท์ี่เกิดขึน้เป็นเพราะอ านาจสิ่งลีล้บั 
หรือการท านายดวงชะตาของลุงพล เป็นตน้ นอกจากนีย้ังมีการรายงานว่าตัวเลขที่ถูกหวยมาจากเลขไข่  
ในการท าพิธีเอิน้ขวญัที่แฟนคลบัจดัขึน้เพื่อตอ้นรบัลงุพลกลบับา้นภายหลงัจากท่ีไดร้บัการประกนัตวั 
              4.2) ข่าวแม่น ้าหนึ่ง นักใบ้หวย  มีการรายงานข่าวแม่น ้าหนึ่งใบ้หวยผ่านการจุดธูปบูชา                           
(องคป์ู่ พญานาค) โดยมีการตัดใหเ้ห็นภาพเลขธูปในช่วงใกลว้ันประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรฐับาล    
และรายงานตัวเลขผูเ้ขา้ชมไลฟ์สด แมก้ารรายงานผลการใบห้วยที่คลาดเคลื่อน/ไม่แม่นย า แต่ชาวบา้น
สว่นหนึ่งยงัศรทัธา เนื่องจากเลขทะเบียนรถของแม่น า้หนึ่ง ตรงกบัผลรางวลั   
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 จากประเด็นที่รายการข่าวเลือกน าเสนอ ทั้งในกรณีข่าวลุงพลและข่าวแม่น ้าหนึ่ง สะท้อนถึง
ความสมัพันธ์ระหว่างความสนใจของคน ที่สอดรับกับความเชื่อทางไสยศาสตรแ์ละโชคลางในสงัคมไทย
และการมุ่งผลิตซ า้ความเชื่อและความสนใจนัน้ของรายการข่าวเพื่อตอบโจทยค์วามสนใจของคนดอูนัมีผล
ต่อเรตติง้ของรายการ 
 นอกจากนีจ้ากการศึกษาของ MEDIA ALERT (2564) ยังพบว่าประเด็นความเชื่อทางไสยศาสตร์
ในรายการข่าวโทรทศัน ์รายการข่าวเชา้ 4 รายการ จาก 4 สถานี ไดแ้ก่ 1) รายการเรื่องเล่าเชา้นี ้ช่อง 3HD 
2) รายการข่าวเชา้เวิรค์พอยท ์ช่องเวิรค์พอยท ์3) รายการคยุข่าวเชา้ ช่อง 8 และ 4) รายการข่าวเชา้ช่องวนั 
ช่อง ONE31 ระหว่างวันที่ 31 พ.ค. 2564 - 4 มิ.ย. 2564 และวันที่ 14 -18 มิ.ย. 2564 มีคน้พบที่น่าสนใจ 
ดงันี ้ 

1) ทกุ ๆ 1 ชั่วโมงของรายการข่าวเชา้ที่เลือกศึกษา จะมีการน าเสนอข่าวที่เก่ียวกบัความเชื่อทาง
ไสยศาสตร ์ประมาณ 2.23 นาท ี

2) แนวโนม้การรายงานข่าวความเชื่อทางไสยศาสตรม์ีสดัส่วนมากขึน้ ในวนัที่มีการประกาศผล
สลากกินแบ่งรฐับาล รองลงมาคือช่วงวันก่อนประกาศผลรางวลั ส่วนใหญ่เป็นการใบห้วยทัง้ทางตรงและ
ทางออ้ม และการรายงานข่าวผูถ้กูรางวลั ในช่วงวนัถดัจากวนัที่มีการประกาศผลรางวลั 

3) การรายงานข่าวความเชื่อทางไสยศาสตร ์มีความเก่ียวข้องกับหวยและการเสี่ยงโชคถึง  
รอ้ยละ75.5 

4) การรายงานข่าวความเชื่ อทางไสยศาสตร์ ส่วนใหญ่มักเ ป็นเรื่ องที่ เ ก่ียวข้องกับ  
(1) สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ีสร้างและประดิษฐานให้เคารพบูชา (2) เครื่องราง ของขลัง วัตถุมงคล (3) สัตว์ที่มี
ลกัษณะ/พฤติกรรมที่ผิดปกติ (4) พิธีกรรมทางไสยศาสตร/์ความเชื่อของกลุม่คน (5) การตีความตวัเลขเพื่อ
การเสี่ยงโชค (6) ผีสาง วิญญาณ เรื่องลีล้บั สยองขวญั (7) พืชที่มีลกัษณะผิดปกติ (8) การตีความความฝัน
เพื่อการเสี่ยงโชค และ (9) การท านายทายทกั การพยากรณ ์ตามล าดบั  

5) รายการขา่วใชก้ลวิธีการปฏิเสธความรบัผิดชอบต่อเรื่องราวเก่ียวกบัความเชื่อทางไสยศาสตร์
ที่ตนน าเสนอ (Disclaimer) ผ่าน (1) การขึน้ขอ้ความ "โปรดใชว้ิจารณาญาณในการรบัชม" (2) การพดูเตือน
ผูช้มใหใ้ชว้ิจารณญาณ (3) การอา้งว่าเป็นเรื่องที่สงัคมใหค้วามสนใจ และ (4) การแซวหรือตั้งขอ้สังเกต 
เชิงข าขนัเพื่อสื่อสารว่าไม่เจตนาชีน้  าใหผู้ช้มเชื่อ 

6) การสอดแทรกความเชื่อทางไสยศาสตรใ์นรายการข่าวอาชญากรรม ที่อาจเป็นการเบี่ยงเบน
ความสนใจ ท าใหม้มุมองดา้นวิทยาศาสตร ์การสืบสวนและพิสจูนข์อ้เท็จจรงิหรือปัญหาเชิงโครงสรา้งอ่ืน ๆ 
เก่ียวกบัเรื่องราวที่รายงาน ถกูลดทอนความส าคญั และไม่ไดร้บัความสนใจจากสงัคมอย่างที่ควรจะเป็น 

7) การสอดแทรกความเชื่อเรื่องไสยศาสตรใ์นรายการข่าว อันอาจเป็นการสรา้ง การผลิตซ า้
มาตรฐานการท างาน หรือสูตรส าเร็จของการรายงานข่าว ที่ใชว้ิธีเชื่อมโยงข่าวต่าง ๆ กับความเชื่อทาง  
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ไสยศาสตรแ์ละโชคลาง เพื่อเรียกความสนใจจากผูร้บัชม อันส่งผลต่อเรตติง้รายการ แต่เป็นการลดทอน
มาตรฐานเชิงคณุค่าของรายการข่าวที่มีบทบทก าหนดวาระทางสงัคม  
 จากกระแสความนิยมของรายการไสยศาสตร์ในสังคมไทยภายใต้ระบบทุนนิยมสมัยใหม่ 
ประชาชนใหค้วามสนใจต่อสิ่งศกัดิ์สิทธิ์ เทพยาดา หรือสิ่งเหนือธรรมชาติที่สามารถดลบนัดาลความเป็นอยู่
ที่ดีขึน้ ส  าหรบัการศึกษากระแสความนิยมของรายการไสยศาสตรท์ี่ปรากฎผ่านการน าเสนอของสื่อมวลชน 
พบความสมัพนัธก์บับริบทความเหลื่อมล า้ทางเศรษฐกิจเป็นหลกั เป็นเคร่ืองสะทอ้นถึงปัญหาความเหลื่อม
ล ้าในสังคมไทยที่มีทั้งในแนวตั้งและแนวราบ กล่าวคือ เกิดเป็นความเหลื่อมล ้าในแนวตั้งโดยรัฐ  
ดว้ยลกัษณะโครงสรา้งจากบนลงล่างแบบ Top-down ที่ภายใตก้ลไกทุนนิยมสมัยใหม่ไดก้ระท าต่อผู้คน 
ขณะที่ความเหลื่อมล า้ในแนวราบของผูเ้ดินทางไปเสี่ยงโชคที่วดัเจดีย ์(ไอไ้ข่) จ. นครศรีธรรมราช มีทัง้คนที่
สมหวงัไดเ้ลขเด็ด และคนที่ไม่สมหวงั รอคอยความหวงัจากการขอพรไอไ้ข่ สิ่งที่เกิดขึน้สะทอ้นความเหลื่อม
ล า้หลายดา้น ซึ่งแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมของผู้คนเพื่อหาปัจจัย เลีย้งชีพ ตามที่นักสังคมศาสตรใ์ห้  
ความสนใจเรื่องของความเหลื่อมล า้สามประเด็นคือ 1. ความเหลื่อมล า้ทางสังคม 2. ความ เหลื่อมล า้ 
ทางเศรษฐกิจ และ 3. ความเหลื่อมล า้ทางการเมือง ความเหลื่อมล า้เหล่านีล้ว้นแทรกซึมอยู่ในปัญหา  
การด ารงชีวิตของคนในสงัคมยคุปัจจุบนั 
 พระมหามนสัวี ฐิตธมฺโม (อารยะนรากูล) (2564) พบว่าปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจของประเทศไทย 
มีผลกระทบดา้นค่าครองชีพ ดา้นราคาสินคา้ต่าง ๆ  ที่มีราคาเพิ่มสงูขึน้ จึงสง่ผลใหป้ระชาชนผูม้ีรายไดน้อ้ย
ต้องแบกรับภาระมากมาย ทั้งในด้านค่าอาหารในแต่ละมื ้อ ค่าเช่าบ้าน ค่าผ่อนรถ ค่าเทอมลูก ฯลฯ  
เมื่อประชาชนไม่สามารถที่จะรอการช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครฐัไดเ้พียงฝ่ายเดียว ฉะนั้นประชาชน  
ส่วนใหญ่จึงหันพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตามความเชื่อของตน และสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงกลายเป็น ท่ีพึ่งสุดทา้ยท่ีจะช่วย
เยียวยาความบอบช ้าจากความทุกข์ใจได้บ้าง และความหวังที่จะได้รับโชคลาภ ความส าเร็จของ  
การดลบนัดาลจากสิ่งศกัดิ์สิทธิ์นัน้เอง และกระแสข่าวรายวนัยงัพบว่า ประชาชนเกิดการแสวงหาโชคลาภ 
ที่แปลกขึน้ เช่น การบูชาจอมปลวกที่มีลกัษณะคลา้ยรูปมนุษย ์การที่กลว้ยออกปลีกลางล าตน้ หรือแมแ้ต่
การประสบอบุติัเหตขุองรถยนตก์็สามารถตีเลขจากป้ายทะเบียน เพื่อหวงัที่จะน าไปเสี่ยงโชคในแต่ละงวด 
เป็นการหวังรวยในทางลัด เมื่อน ามาพิจารณาแลว้หากไม่เป็นการสรา้งความเดือดรอ้นหรือเบียดเบียน
บุคคลอ่ืนก็เป็นสิทธิ์ส่วนบุคคลท่ีกระท าได ้ดังนั้น เมื่อบุคคลเกิดสภาวะท่ีมีผลกระทบต่อครอบครวัและ
ความเป็นอยู่ สิ่งที่ตอ้งการมากที่สุด คือ ความอยู่รอดของตนเองและครอบครวั จึงเกิดกระแสข่าวอีกว่า  
มีผู้ที่ได้ไปขอโชค ขอลาภกับไอ้ไข่ แล้วเกิดส าเร็จดังที่ขอ จึงมีการแก้บนตามที่ตนกล่าวไว้ ตลอดทั้ง
สื่อมวลชนไดม้ีการเผยแพร่ภาพของผูท้ี่สมหวงัออกไปอย่างกวา้งขวาง บางท่านใหส้มัภาษณด์ว้ยความสขุ  
ที่เกิดจากโชคลาภจากไอไ้ข่ จึงเกิดความเชื่อศรทัธาว่าเมื่อมีการบนบานต่อไอไ้ขด้ว้ยตวัเองแลว้ จะไดโ้ชค
หรือบางท่านที่ประกอบธุรกิจ ก็หวงัที่จะใหธุ้รกิจของตนนัน้ประสบความส าเร็จอย่างที่ตัง้ใจ และความเชื่อ  
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ก็เป็นอีกปัจจยัหนึ่งที่ท าใหป้ระชาชนทั่วไปเกิดการยอมรบั เกิดความคิดที่เก่ียวโยงไปถึงการด าเนินวิถีชีวิต
แตกต่างกนั 
 จากกรณีดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าปัจจัยที่สร้างกระแสสังคมที่ท าให้ไอ้ไข่โด่งดังมากคือ  
โลกออนไลน ์เช่น Facebook YouTube รวมทัง้ข่าวและรายการโทรทศันช์่องต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการรบัรู ้
และพฤติกรรมของประชาชนที่มีต่อสถานการณห์นึ่ง ๆ เก่ียวกบัความเชื่อและการหาที่พึ่งทางใจ 
 
5) ประเด็นด้านความเชื่อทางไสยศาสตรท์ีป่รากฏในเว็บไซดข์่าวออนไลนต์่าง ๆ   

การทบทวนวาระประเด็นดา้นความเชื่อทางไสยศาสตรใ์นเว็บไซดข์่าวออนไลนค์รัง้นี ้อาศัยการ
สืบคน้ดว้ยระบบแท็ก (tag) และระบบการคน้หา (search) จากค าส าคัญ (keyword) ที่เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 
ความเชื่อ ไสยศาสตร ์รายการไสยศาสตร ์ไสยเวทย์ พิธีกรรม การแก้บน มูเตลู เลขเด็ด เลขเสี่ยงโชค 
เครื่องราง พบเนือ้หาประเด็นเก่ียวกบัความเชื่อทางไสยศาสตร ์ดงันี ้

1) เนื ้อหาเก่ียวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ท่ีสร้างและประดิษฐานให้เคารพบูชา เช่น เทพเจ้า เทวดา  
ดวงวิญญาณ ที่มีลกัษณะใหค้ณุแก่ผูท้ี่มาขอพร หรือโชคลาภ 
2) เนือ้หาเก่ียวกบัเคร่ืองราง ของขลงั วตัถมุงคล ท่ีเชื่อมโยงกบัสิ่งศกัดิ์สิทธิ์ แต่มีลกัษณะส าคญัคือ 
สามารถครอบครองหรือพกพาเพื่อบชูา เพื่อคณุประโยชน ์เช่น ศิรมิงคล โชคลาภ ขอพร เป็นตน้ 
3)  เนื ้อหาเ ก่ียวกับการท านายทายทักดวงชะตา ลั กษณะนิสัย  รวมทั้งการพยากรณ์ 
สถานการณต่์าง ๆ 
4) เนือ้หาเก่ียวกบัผีสาง วิญญาณ เรื่องลีล้บั สยองขวญั 
5) เนือ้หาเก่ียวกับพิธีกรรมทางความเชื่อของกลุ่มคน มีลักษณะเน้นย า้ใหเ้ห็นขั้นตอนของการ
ประกอบพิธีกรรม 
6) เนือ้หาเก่ียวกบัการตีความเรื่องตวัเลขและการเสี่ยงโชค 

 
ผลกระทบของการน าเสนอข่าวเร่ืองความเชื่อทางไสยศาสตรใ์นการน าเสนอข้อมูลของโทรทัศน์
ภาคพืน้ดินในระบบดิจิทัล 

ศรทัธาหรือความเชื่อเป็นแรงดลใจใหม้นุษยม์ีพฤติกรรมต่าง ๆ อันจะน าไปสู่เป้าหมายที่ตัง้ใจไว้ 

ดังนั้น ศรัทธาหรือความเชื่อจึงมีอิทธิพลต่อการก าหนดวิถีชีวิตของแต่ละบุคคลและสังคม  ดังนั้น การ

น าเสนอข่าวเรื่องความเชื่อทางไสยศาสตรใ์นการน าเสนอขอ้มลูของโทรทัศนภ์าคพืน้ดินในระบบดิจิทัลซึ่ง

เป็นหนึ่งในสื่อกระแสหลกัจึงมีผลกระทบต่อสงัคมในหลายมิติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได ้เนื่องจากสื่อมีอิทธิพล

อย่างมากต่อการรบัรู ้ตลอดจนความคิด ความเชื่อ และค่านิยมของประชาชน  

จากการทบทวนผลกระทบของการน าเสนอข่าวเรื่องความเชื่อทางไสยศาสตรใ์นการน าเสนอขอ้มลู

ของโทรทศันภ์าคพืน้ดินในระบบดิจิทลั โดยทบทวนจากงานวิชาการที่ผ่านมาและประเด็นข่าวที่ปรากฏใน
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สื่อออนไลนพ์บว่า มีทัง้ผลกระทบในแง่บวกและผลกระทบในแง่ลบ ซึ่งสามารถแบ่งตามประเด็นหลักได ้  

4 ประเด็น ดงันี ้

 
1) ด้านส่ือมวลชน: เมื่อ “ผี” แปรสภาพเป็นสินค้า 

ประเทศไทยใชร้ะบบทุนนิยมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ “ผี” มีมิติสอดคลอ้งกับยุคสมัย

และไดร้บัความสนใจมากขึน้ โดยการท าให ้“ผี” แปรสภาพเป็น “สินค้า” (Commoditization of Culture) 

สงัเกตไดจ้ากการปรากฏตัวของภูตผีวิญญาณในแวดวงสื่อสารมวลชน และสื่อโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ทัง้ใน

รูปแบบของโฆษณา รายการโทรทศัน ์ภาพยนตร ์ละคร หรือเว็บไซต ์เว็บเพจ เก่ียวขอ้งกบัผี โดยสรา้งสรรค์

แต่งเป็นเรื่องราวใหม้ีความน่าสนใจ เพิ่มมูลค่าใหก้ับผีมากขึน้ เกิดปรากฏการณภ์ูตผีเชิงพาณิชยท์ี่ไดร้บั

ความนิยมอย่างกวา้งขวางเป็นสว่นหนึ่งในการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจไทย  

ดว้ยเหตุผลของการน าเรื่องราวเก่ียวกับผี ความเชื่อต่าง ๆ มาเพิ่มคุณค่าทางการตลาดท าให้ใน

วงการสื่อสารมวลชน ซึ่งมีบทบาทในการถ่ายทอด เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเรื่องราวที่เกิดขึน้ในสงัคม ไดม้ี

การเลือกสรรหรือประกอบสรา้ง (Construct) ความเชื่อเรื่องผีขึน้มาตามมาตรฐาน ตามทัศนะของแต่ละ

องคก์รสื่อ ซึ่งอาจจะกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า แทท้ี่จริงแลว้สื่อมวลชนมีส่วนส าคญัในการก าหนด สรา้งผลิตผล

ทางความคิด และความเชื่อเรื่องผีในสงัคมไทย แมอ้าจจะมาในรูปแบบของความบนัเทิงก็ตาม (ฉลองรฐั 

เฌอมาลยช์ลมารค, 2553)  

สื่อมวลชนไทยในปัจจุบันมีการน าเสนอเรื่องราวเก่ียวกับผีและความเชื่อผ่านวิธีการเล่าเรื่องใน

ชีวิตประจ าวนัที่พบมากท่ีสดุ เช่น การเลา่ข่าวผ่านสื่อโทรทศัน ์สื่อออนไลน ์และหนงัสือพิมพ  ์เก่ียวกบัเรื่องผี 

สิ่งเรน้ลบัเหนือธรรมชาติท่ีเก่ียวกับดา้นความเชื่อ อาทิเช่น สิ่งศกัดิ์สิทธิ์ เทพยดา การบนบาน การทรงเจา้

เขา้ผี และการพบเห็นวิญาณ และข่าวเก่ียวกบัวิญญาณในคดีฆาตกรรมที่พบเห็นกนัในกรณีที่มีการเสียชีวิต

ของผู้ประสบเหตุอันน ามาซึ่งความเชื่อเก่ียวกับวิญญาณที่มาปรากฏตัว  เรียกร้องความเป็นธรรม  

การน าเสนอข่าวไม่ไดเ้ป็นเพียงการเสนอถึงขอ้เท็จจริง แต่เป็นการน าเสนอข่าวเก่ียวกับผีและความเชื่อ 

ท่ียงัคงเป็นวฒันธรรมความเชื่อในสงัคมว่าผีมีอยู่จรงิ (ศิรริตัน ์สมสวสัดิ,์ 2565) 

ความเชื่อเรื่องผีมีความสมัพันธ์กับความรูส้ึกและฝ่ังรากลึกภายในความคิดของคนในสงัคมไทย  

จนไดม้ีการดัดแปลงมาสู่ดา้นธุรกิจบนัเทิง ถ่ายทอดผ่านสื่อโทรทัศน ์สื่อภาพยนตร ์ทัง้รายการที่เก่ียวกับ

ความเชื่อเรื่องผีเป็นการสรา้งภาพตามจินตนาการของผูส้รา้งที่จะท าใหผู้ท้ี่รบัชมเกิดความกลวัและติดตาม

เรื่องราว ท าใหผู้ร้บัชมเห็นภาพชดัยิ่งขึน้โดยอาศยัองคป์ระกอบของความกลวั และความคิดสรา้งสรรคข์อง

ผูส้รา้งถึงลกัษณะของ “ผี” ว่ามีลกัษณะหนา้ตาอย่างไร ท าอันตรายอะไรกับมนุษยไ์ดบ้า้ง สามารถสรา้ง

ภาพและบรรยากาศใหผู้ร้บัชมรูส้ึกไดถ้ึงความน่ากลวัและไฟสลวั  อบอวนไปดว้ยควันพรอ้มกับเสียงหมา
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หอน ให้ผู ้ชมเกิดจินตนาการได้ว่าบรรยากาศแบบนีผ้ีต้องมาปรากฏตัวในสถานที่นั้น  ๆ อย่างแน่นอน  

(ศิรริตัน ์สมสวสัดิ,์ 2565) 

 นอกจากนี ้เร่ืองผีและสิ่งลีล้บัยงัไดป้รากฏในสื่ออินเทอรเ์น็ตออนไลน์์เป็นจ านวนมาก คือ ช่องทาง

ยูทูบ (Youtube) ซึ่งเป็นการอปัโหลดสื่อวีดิทศันผ์่านเว็บไซตท์ี่สามารถแบ่งปันกนัได ้เป็นสื่อที่เขา้ถึงไดง้่าย 

เขา้ชมไดแ้บบไม่จ ากดัเวลา เป็นสื่อที่สรา้งความสะพรงึกลวัไดแ้บบไม่จ ากดัรูปแบบขึน้อยู่กบัการสรา้งสรรค์

ของผู้ดูแลช่องหรือที่ เรียกกันว่ายูทูบเบอร์, ยูทูบคอนเทนต์ครีเอเตอร ์ (Youtuber) หลายรายการที่มี 

การน าเสนอเรื่องผีผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงในปัจจุบันไดม้ีการเปลี่ยนมาน าเสนอรายการผ่าน

ช่องทางยูทูบไลฟ์ (Youtube live) แทนการน าเสนอผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแบบเดิม หรือบางรายการ

จดัควบคู่กนัไปทัง้ 2 รูปแบบ และมีการอปัโหลดวีดิทัศนล์งในเว็บไซตใ์หส้ามารถรบัชมยอ้นหลงัไดอี้กดว้ย 

ซึ่งรายการที่ไดร้บัความนิยมสงูสดุคือรายการ “เดอะโกสตเ์รดิโอ”  ที่น าเสนอเรื่องผีและสิ่งลีล้บัผ่านการเล่า

เรื่องจากการรบัสายผูเ้ล่าจากทางบา้นที่โทรมาเล่าประสบการณ ์รายการที่หยิบยกมาดงักล่าวเป็นรายการ

ที่มียอดผูติ้ดตามเยอะที่สุด เป็นที่รูจ้กัและคุน้เคยกนัในกลุ่มผูฟั้งเป็นอย่างดี เดอะโกสตเ์รดิโอยงัมีรายการ

“สถานีผีด”ุที่ท าร่วมกับทางไทยรฐัทีวีอีกดว้ย และไดร้บัการยอมรบัในทางธุรกิจและรายการยงัไดร้บัความ

นิยมจากผูฟั้ง สะทอ้นใหเ้ห็นว่าความเชื่อเก่ียวกบัวฒันธรรมเรื่องผียงัคงอยู่กบัสงัคมไทย (ศิรริตัน ์สมสวสัดิ์, 

2565) 

 
2) ด้านสังคม: การผลิตซ า้ความเชื่อเร่ืองโชคลางหรือไสยศาสตรใ์นสังคมไทย 

บทบาทหนา้ที่ของสื่อมวลชนมิไดเ้ปลี่ยนนิยามไปตามรูปแบบของเทคโนโลยี หากแต่ยึดมั่นในวิถี

แห่งการกระท าและเก่ียวพันกับค่านิยม วัฒนธรรมความเชื่อของคนในสังคม การน าเสนอเนื ้อหาใน 

สื่อดั้งเดิม (old media) ไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์หรือโทรทัศน์ หรือแม้กระทั่งสื่อใหม่ (new media) ใน

รูปแบบออนไลนท์ี่เขา้มามีบทบาทแทนที่สื่อดัง้เดิม ก็ยังคงปรากฏการผลิตเนือ้หาที่เก่ียวกับความเชื่อใน

สงัคมอย่างสม ่าเสมอ จากการน าเสนอข่าวที่ส่งเสริมความเชื่อเรื่องโชคลางหรือไสยศาสตรข์องสื่อมวลชน

กับความเชื่อที่ฝังรากลึกในสงัคมไทย อาจมีบทบาทในการควบคุมซึ่งกันและกัน และก่อใหเ้กิดการผลิต

เนือ้หาผ่านสื่อมวลชนในประเด็นดังกล่าว เนื่องจากประเด็นข่าวเก่ียวกับความเชื่อเรื่องโชคลางหรือ  

ไสยศาสตรเ์ป็นสิ่งที่น่าสนใจของสังคมไทย ท าให้บทบาทของสื่อปรากฏเรื่องของการน าเสนอเนื ้อหา

ดังกล่าวซ า้แลว้ซ า้เล่า กลายเป็นการผลิตซ า้ความเชื่อเรื่องโชคลางหรือไสยศาสตร ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ

วัฒนธรรมในสงัคมไทย เนือ้หา (Content) และประเด็นการน าเสนอข่าวสารที่ปรากฏผ่านสื่อมวลชนใน

สงัคมไทยจึงยงัคงยึดโยงอยู่กบัความเชื่อเรื่องโชคลางหรือไสยศาสตรห์ลากหลายแง่มมุที่ไม่สามารถพิสจูน์

หรืออธิบายดว้ยวิทยาศาสตรม์าน าเสนอเป็นข่าว ยกตวัอย่างเช่น อาถรรพ ์ปาฏิหารยิ ์รา่งทรง ผีสาง เป็นตน้ 
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 การน าเสนอข่าวทั่ วไปที่ควรน าเสนอเฉพาะข้อเท็จจริง เช่น ข่าวอุบัติเห ตุ ข่าวภัยพิบัติ   

ข่าวฆาตกรรม และข่าวอาชญากรรมทั่วไป กลับถูกสื่อมวลชนน าเสนอเชื่อมโยง เข้ากับความลึกลับ 

อาถรรพ ์และชีน้  าไปสูก่ารตีความของตวัเลข เพื่อสง่เสรมิ สนบัสนนุการพนนัหรือการเสี่ยงโชครูปแบบต่าง ๆ  

ซึ่งมมุมองของการพนนัมิไดม้ีเพียงในแง่ของวฒันธรรมของสงัคมเท่านัน้ หากแต่ยงัมีความหมายเชิงลบใน

มุมมองระดับชาติด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน าเสนอเนื ้อหารายการประเภทข่าวสารซึ่งมีแนวโน้ม  

ที่จะส่งผลกระทบต่อสาธารณะมากกว่ารายการประเภทอ่ืน เพราะเป็นการน าเสนอขอ้เท็จจริงที่เกิดขึน้ใน

สังคม แต่ดว้ยรูปแบบและวิธีการน าเสนอแลว้ พบว่าหลายครัง้เป็นการล า้เสน้รายการข่าวและสารคดี  

ซึ่งควรจะตั้งอยู่บนพืน้ฐานของขอ้เท็จจริง แต่กลับมีความเป็นรายการประเภทบันเทิงคดี หรือเรียลลิตี ้ 

มากขึน้ (สภุิญญา กลางณรงค,์ 2563) และในบางกรณีอาจท าใหเ้ป็นอปุสรรคต่อการการสืบสวนขอ้เท็จจริง

ของเจ้าหน้าที่ที่ เก่ียวข้อง ยกตัวอย่างเช่นกรณีการเบี่ยงประเด็นข่าวอาชญากรรมให้กลายเป็นเรื่อง  

ไสยศาสตร ์และการใบห้วย เป็นตน้ (ส านกัข่าวอิศรา, 2562) 

ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (2551: 101) ไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลจากงานวิจัยเก่ียวกบั

วฒันธรรมลกัษณะนิสยัของคนไทยที่ควรพฒันาเพราะเป็นส่วนที่ไม่ดี โดยมีประเด็นการชอบเสี่ยงโชคและ

การเล่นพนันเป็นหนึ่งในส่วนที่ตอ้งพัฒนา ทัง้นีส้ื่อควรเป็นผูก้  าหนดคุณค่าและจริยธรรมในการน าเสนอ

ข่าวสารเพื่อใหไ้ดผ้ลในการเปลี่ยนแปลงสงัคม ทัง้ในดา้นที่ตอ้งพัฒนาและดา้นที่ตอ้งอนุรกัษ์ไว ้ถึงแมว้่า

ภาครฐัจะก าหนดความหมายเชิงลบใหก้ับการพนัน แต่ในเชิงนโยบายส่วนหนึ่งยังมีการถกเถียงและยอ้น

แยง้ เพราะดา้นหนึ่งคือมูลค่าทางเศรษฐกิจ ขณะที่อีกดา้นหนึ่งคือความไม่ถูกตอ้งในเชิงศีลธรรม ท าใหม้ี

หลายประเด็นที่เคยเป็นที่ถกเถียงและไม่สามารถหาข้อสรุปได้ เช่น การอนุญาตให้เปิดบ่อนอย่างถูก

กฎหมายในประเทศไทย หรือการออกสลากแบบพิเศษ อย่างไรก็ตาม มลูค่าทางเศรษฐกิจจ านวนมหาศาล

ท าใหภ้าครฐัใหก้ารสนับสนุนการออกสลากกินแบ่งรฐับาลดว้ยสโลแกน "ช่วยราษฎร ์เสริมรฐั ยืนหยัด

ยติุธรรม" ภายใตก้ารดแูลของส านกังานสลากกินแบ่งรฐับาล (ณชัชา อาจารยตุต,์ 2563) 

ความเชื่อเรื่องโชคลางจึงเป็นปัจจยัส าคญัที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคและการเสี่ยงโชคต่าง ๆ 

และยิ่งทศันคติเรื่องการเล่นหวย หรือสลากกินแบ่งรฐับาลค่อนขา้งเปลี่ยนยาก ผลลพัธท์ี่ออกมา คือ เผลอ

ใชจ้่ายเกินก าลงั โดยจะเห็นไดจ้ากในปัจจุบนัมากกว่า 50% ของคนที่มีรายไดข้ัน้ต ่า เงินจะไม่พอใชจ้่ายถึง

สิน้เดือน ซึ่งปัจจยัส าคญัที่ท าใหผู้บ้รโิภคมีความมั่นใจที่จะเสี่ยงโชค ทัง้หวยใตดิ้น หวยรฐับาลหรือที่เรียกว่า 

ลอตเตอรี่ เนื่องจากหวยอยู่คู่กบัสงัคมไทยมาอย่างชา้นานทุกยุคทุกสมยั อาจจะเรียกไดว้่าเป็นก าลงัส าคญั

ที่มีบทบาทแฝงในการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจไทย (ล าภ ูแกว้กลา้, 2564) 

ประเด็นความเชื่อเรื่องโชคลางและไสยศาสตรด์ังกล่าวน าไปสู่การตีความตัวเลข และด ารงไวซ้ึ่ง

วฒันธรรมการเล่นหวยและการพนนัอ่ืน ๆ ซึ่งการที่คนในสงัคมไดร้บัขอ้มลูดงักล่าวซ า้ ๆ ท าใหรู้ส้ึกว่าเป็น



96 
 

 
 

เรื่องปกติของวิถีชีวิต สื่อจึงถือเป็นส่วนหนึ่งที่มีบทบาทในการส่งเสรมิหรือด ารงรกัษาความเชื่อและค่านิยม

ทางวฒันธรรมต่าง ๆ ในสงัคม การสื่อสารถูกใชเ้พื่อผลิตซ า้ ถ่ายทอดความรู ้ความเชื่อและวฒันธรรมของ

คนในสงัคม โดยสื่อมวลชนมีบทบาทเป็นสื่อกลางในการคัดเลือกประเด็นมาน าเสนอเป็นข่าว ซึ่งส่งผลต่อ

การด ารงรกัษาความเชื่อเรื่องโชคลางหรือไสยศาสตรอ์นัน าไปสู่การตีความเก่ียวกบัตวัเลขและการส่งเสรมิ

การพนันของคนในสังคมไทย ตลอดจนน าไปสู่การบอกตัวเลขเพื่อการเสี่ยงโชคหรือกา รพนันของสื่อ

หนงัสือพิมพอ์อนไลนท์ี่ มีความเก่ียวพนักบัความเชื่อของประชาชน เนื่องจากสงัคมไทยมีความหลากหลาย

ทางความเชื่อ แมว้่าประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพทุธ แต่ยงัมีความเชื่อเรื่องผีและพราหมณป์ระกอบ

กนัน าไปสูพ่ิธีกรรมในชีวิตประจ าวนัอย่างแยกไม่ออก โดยวิธีการบอกตวัเลขของสื่อถูกเชื่อมโยงเขา้กับส่วน

หนึ่งของพระพุทธศาสนา เช่น การหาตัวเลขจากขันน า้มนตท์ี่วัด ต่าง ๆ หรือ การเชื่อมโยงต านานเรื่อง

พญานาคและการทรงเจา้เขา้ผีไปสูก่ารบอกตวัเลขจากรา่งทรงของพญานาค หรือแมก้ระทั่งความเชื่อเรื่องงู 

ซึ่งเป็นสตัวท่ี์เชื่อว่าศกัดิส์ิทธิ์ เป็นบรวิารของพญานาคก็ถกูผลิตในประเด็นเก่ียวกบัสตัวแ์ละน าไปสู่การบอก 

ตวัเลขที่เก่ียวขอ้งในข่าว  

ไม่เพียงเท่านั้น พระหรือนักบวชพระพุทธศาสนาบางกลุ่มก็ได้เชื่อมโยงความเป็นพุทธเข้ากับ

เรื่องราวของความเชื่อและต านาน เพื่อสรา้งศรทัธาและด ารงรกัษาความเชื่อของประชาชนไว ้เห็นไดจ้าก

ตวัอย่างข่าว  

“พระครูยติธรรมานุยุต เผยว่า ไอไ้ข่เป็นรูปป้ันของวัดเจดีย์ อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งชาว

ภาคใตต่้างทราบเรื่องราวของไอไ้ข่เป็นอย่างด ีใครทีม่ีเรือ่งทกุข์รอ้นของหาย หากมาบนขอพรจะไดก้ลบัคืน

มาอย่างปาฏิหาริย์ หรือขอโชคขอลาภก็ไดต้ามหวัง จึงเป็นทีเ่ลือ่งลือไปทั่วภาคใต ้เมือ่หลวงพ่อแว่นท่านมี

เจตจาํนงนาํไอไ้ข่มาประดิษฐานทีว่ดั อาตมารีบตอบรบัทนัที เพราะท่านตัง้ใจหล่อดว้ยวิธีโบราณตามแบบ

ฉบับ ของภาคใต ้อาตมาเลยตัง้ชื่อว่า "ไอไ้ข่ สามนคร จึงเชิญชวนสาธุชนมาไหว ้ขอพรได"้  (ไทยรัฐ

ออนไลน,์ 25 พฤศจิกายน 2561 อา้งใน ณชัชา อาจารยตุต,์ 2563) 

การน าเสนอข่าวเก่ียวกบัความเชื่อเรื่องโชคลางและไสยศาสตรข์อง สื่อมวลชนกบัความเชื่อที่มีอยู่

แลว้ในสงัคมไทย ต่างก็มีบทบาทในการก าหนดซึ่งกนัและกนั ความตอ้งการตวัเลขเพื่อการเสี่ยงโชคกับการ

น าเสนอตวัเลขเพื่อตอบสนองความตอ้งการผูบ้รโิภคจึงท าหนา้ที่สอดรบักนัก่อใหเ้กิดการผลิตซ า้เนือ้หาผ่าน

สื่อมวลชนในประเด็นดงักลา่ว ซึ่งเป็นสว่นหนึ่งของวฒันธรรมในสงัคม แมว้่าสงัคมและเทคโนโลยีการใชส้ื่อ

จะเปลี่ยนแปลงไป สอดคลอ้งกับผลการวิจัยของ หนึ่งฤทัย ขอผลกลาง และคณะ (2545) ที่ระบุถึงการ

ท างานของสื่อ หนงัสือพิมพแ์ละโทรทศันว์่า  

“แมส้งัคมไทยกา้วสู่ยุคแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่สิ่งพิมพ์ทุกฉบบัยงัคงแสดงบทบาทการให้

ขอ้มูลข่าวสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัโหราศาสตร์ ความเชือ่ ความเรน้ลบั หรือสิ่งทีพ่สิูจนไ์ม่ไดอ้ยู่มาก นอกจากนีใ้น
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สือ่สิ่งพมิพย์งัมีคอลมัน์ประจาํเกี่ยวกบัการดูดวง ดูโหวเฮง้ ดวงวิญญาณ ความเชือ่ พธิีกรรม ไสยศาสตร์ 

เนือ้หาทีน่าํเสนอก็มกัสรา้งความน่าเชื่อถือคลอ้ยตามใหผู้อ่้านไดม้าก ขณะทีส่ือ่โทรทศัน์ก็ยงัมีโฆษณารับ

ดูดวงชะตา ทาํเลทีต่ัง้บา้นหรือฮวงจุย้ ทัง้ทีต่ามระเบียบของสาํนกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทศัน ์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ(กสทช.) มีขอ้หา้มโฆษณาสินคา้หรือบริการโดยมีเจตนา

ใหห้ลงเชือ่ หรืองมงาย”  

เช่นเดียวกบัแนวคิดของ John B. Thompson (1995) อา้งใน ณชัชา อาจารยตุต ์(2563) ซึ่งอธิบาย

ถึงการสื่อสารกับวัฒนธรรมดว้ยมุมมองเชิงโครงสรา้งว่าปรากฏการณท์างวัฒนธรรมเกิดจากการท างาน

ของสถาบนัต่าง ๆ รูปแบบและเนือ้หาความหมายของผลผลิตทางวัฒนธรรมจะเป็นอย่างไร จึงขึน้อยู่กับ

พัฒนาการดา้นโครงสรา้งของสื่อมวลชน ดังนัน้ ความเชื่อเรื่องโชคลาง ไสยศาสตรท์ี่ถูกผูกโยงอย่างแนบ

แน่นกับการเสี่ยงโชคหรือการพนัน ซึ่งกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมจึงมีสถาบนัสื่อเป็นส่วนส าคัญใน

การด ารงรกัษาวฒันธรรมดงักลา่วไวผ้่านการผลิตซ า้ประเด็นเหลา่นี ้ 
 

3) ด้านเศรษฐกิจ: ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ กระแสความเชื่อ และที่พ่ึงพิงทางใจที่น าไปสู่การสร้าง
ธุรกิจใหม่ในสังคม 

ประเทศไทยใชร้ะบบทุนนิยมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ “ผี” มีมิติสอดคลอ้งกับยุคสมัย
และไดร้บัความสนใจมากขึน้ โดย “ผี ” แปรสภาพเป็น “สินคา้” (Commoditization of Culture) สงัเกตได้
จากการปรากฏตวัของภูตผีวิญญาณในแวดวงสื่อสารมวลชน และสื่อโซเซียลมีเดียต่าง ๆ ทัง้ในรูปแบบของ
โฆษณา รายการโทรทัศน ์ภาพยนตร ์ละคร หรือเว็บไซตเ์ว็บเพจเก่ียวขอ้งกับผี โดยสรา้งสรรคแ์ต่งเป็น
เรื่องราวใหม้ีความน่าสนใจ เพิ่มมลูค่าใหก้บัผีมากขึน้ เกิดปรากฏการณภ์ูตผีเชิงพาณิชยท์ี่ไดร้บัความนิยม
อย่างกวา้งขวาง เป็นสว่นหนึ่งในการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจไทย (ณฐันนท ์ฤกษพ์ึ่งดี, 2561)  

สงัคมไทยปัจจุบนัภายใตก้ระแสบริโภคนิยมและวัตถุนิยมปลุกป่ันใหเ้กิดความตอ้งการทาง วัตถุ

เพิ่มขึน้ ผูค้นส่วนใหญ่ขาดที่พึ่งยึดเหนี่ยวจิตใจในการด ารงชีวิต ส่งผลใหค้วามเชื่อเรื่องไสยศาสตรจ์ึงมี

อิทธิพลต่อความคิดและวิถีชีวิตของคนไทยมากขึ ้น การมีความเชื่อเรื่องไสยศาสตรท์ี่ลุ่มหลงงมงาย 

ประกอบกบัการแสวงหาผลประโยชนข์องมิจฉาชีพที่หากินกบัความเชื่อดงักล่าว ส่งผลใหเ้กิดปัญหาสงัคม

ตามมามากมาย ดงัที่ Phra Pisarn Visaro (2003) อา้งใน จกัรพนัธ ์แสงทอง (2564) กลา่วว่า “ไสยศาสตร์

ในปัจจุบนัเป็นการสนองความตอ้งการโชคลาภและความสาํเร็จลว้นๆ พระเครื่องและวตัถุมงคลทัง้หลาย

ไดม้าดว้ยการซือ้ขายลว้นๆ โดยไม่จาํเป็นตอ้งทาํความดีประกอบ หรือมีศีลกาํกบัความ ประพฤติแต่อย่าง

ใด หลกัการทางพุทธศาสนาที่เนน้ใหพ้ึ่งตนและทาํความดีถูกกลบทบัไป เครื่องรางของขลงั กลายเป็น 

ทีพ่ึ่งพงิอย่างใหม่ไปแทน"  
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เมื่อปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจของประเทศไทยมีผลกระทบดา้นค่าครองชีพ ดา้นราคาสินคา้  ต่าง ๆ 

ที่มีราคาเพิ่มสงูขึน้ส่งผลใหป้ระชาชนผูม้ีรายไดน้อ้ยตอ้งแบกรบัภาระมากมายทัง้ในดา้นค่าอาหารในแต่ละ

มือ้ ค่าเช่าบา้น ค่าผ่อนรถ ค่าเทอมลกู เป็นตน้ ท าใหค้นส่วนใหญ่หนัพึ่งสิ่งศกัดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของตน 

สิ่งศกัดิ์สิทธิ์จึงกลายเป็นท่ีพึ่งสดุทา้ยท่ีจะช่วยเยียวยาความบอบช า้จากความทุกขใ์จไดบ้า้ง และความหวงั

ท่ีจะไดร้บัโชคลาภ ความส าเรจ็ของการดลบนัดาลจากสิ่งศกัดิ์สิทธิ์นัน้เอง โดยจากกระแสข่าวรายวนัพบว่า 

ประชาชนเกิดการแสวงหาโชคลาภที่แปลกขึน้ เช่น การบูชาจอมปลวกที่มีลกัษณะคลา้ยรูปมนุษย ์การที่

กลว้ยออกปลีกลาง ล าตน้ หรือแมแ้ต่การประสบอุบัติเหตุของรถยนตก์็สามารถตีเลขจากป้ายทะเบียน  

เพื่อหวงัที่จะน าไปเสี่ยงโชคในแต่ละงวด เป็นการหวงัรวยในทางลดั เมื่อน ามาพิจารณาแลว้ หากไม่เป็นการ

สรา้งความเดือดรอ้นหรือเบียดเบียนบุคคลอ่ืนก็เป็นสิทธิ์ส่วนบุคคลท่ีกระท าได ้(พระมหามนัสวี ฐิตธมฺโม 

(อารยะนรากลู), 2564) 

หากแต่ความเชื่อ ที่มากเกินขอบเขตแห่งความพอดีก็เบี่ยงเบนและท าลายบรรทัดฐานและคุณค่า

ของ สงัคม ดงัเช่นความเชื่อที่เกิดขึน้ระหว่างร่างทรงหรือตุ๊กตาลกูเทพในเรื่องมลูค่าและค่าใชจ้่ายอนัไม่พงึ

จ่ายกับราคาที่เกินจริงและค่าใช้จ่ายอ่ืน  ๆ การดูแคลนต่อภาพทวิลักษณ์ของคนเหล่านีก้ลายเป็นทั้ง  

ความรุนแรง เป็นทัง้การสรา้งความเป็นอ่ืนทางความเชื่อจากสมาชิกอ่ืนในสงัคม ซึ่งเป็นปรากฏการณร์่วม

ของสงัคม ความรุนแรงทางความคิด วาจา และการแสดงออก (พระครูพิพิธปริยัติกิจ (ชยนัต ์พทุธธมฺโม) , 

2559 : 9)  

ในช่วงที่ผ่านมามีธุรกิจที่เก่ียวข้องกับความเชื่อในประเทศไทยอยู่เป็นจ านวนมาก เช่น ธุรกิจ

ท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ (spiritual tourism) ธุรกิจบริการหลังความตาย (after life service) ธุรกิจ

โหราศาสตร ์(astrology business) รวมถึงธุรกิจขายสินคา้ และบรกิารท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเชื่อ เช่น หนงัสือ 

หินน าโชค สินคา้โชคลาง บริการให ้ค าปรกึษา ก่อสรา้งตามความเชื่อ บริการตัง้ชื่อ บริการเลือกหมายเลข

โทรศัพท์ และ บริการเสริมโหงวเฮ้ง จึงต้องมีการปรับตัวแสดงให้เห็นว่า ความเชื่อไม่ใช่เป็นเพียงแค่  

ความเชื่ออีกต่อไป ดังนัน้การหาแนวทางการจัดการอย่างเหมาะสมโดยการสรา้งความ เขา้ใจในทิศทาง

ความเชื่อของสงัคมไทยจะท าใหเ้กิดการเรียนรูร้่วมกนั เขา้ใจในประเด็นปัญหา และเกิดการยอมรบัความ

แตกต่างของความเชื่อ เพื่อให้สามารถสรา้ง จิตส านึก ปลูกฝังความเชื่อและค่านิยมแห่งความดี และ

สามารถสรา้งบรรทดัฐานทาง สงัคม กฎและกติกาท่ีเป็นกลางอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อใหป้ระชาชนในประเทศ

สามารถ อยู่รว่มกนัไดอ้ย่างสนัติ  

ดังนั้นเพื่อให้เข้ากับยุคโลกาภิวัตน์จึงได้บูรณาการความเชื่อของประชาชน เ ช่น ความเชื่อ 

ดา้นโหราศาสตร ์ชีวิตหลังความตาย วิญญาณ ผีปู่ ย่า ผีฟ้า บรรพบุรุษ องคเ์ทพ เทวดา เจา้พ่อ เจา้แม่  

แม่ย่านาง นางกวัก กุมารทอง และความเชื่อเรื่อง พญานาค ครุฑ มังกร วานร และ เสือ เป็นตน้ ร่วมกับ
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เทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบนั ในการสรา้งความสะดวกในการเขา้ถึง และใชง้าน รวมถึงการเสริมสรา้ง

ความมั่นใจ และความเชื่อมั่นในการด ารงชีวิตซึ่งจะท าใหเ้ห็นถึงทิศทางธุรกิจความเชื่อของสงัคมไทยต่อไป 

(รุจิกาญจน ์สานนท ์จฑุา เทียนไทย และ กนัยาวีร ์สทัธาพงษ์ , 2560) 

ไอ้ไข่ วัดเจดีย์ เป็นหนึ่งในความเชื่อและค่านิยมในการบูชาของคนในสังคมไทยยุคปัจจุบัน 

เนื่องจากเกิดกระแสข่าวว่ามีผูท้ี่ไดไ้ปขอโชคขอลาภกับไอไ้ข่แลว้เกิดส าเร็จดงัที่ขอจึงมีการแกบ้นตามที่ตน

กล่าวไว้ ตลอดทั้งสื่อมวลชนได้มีการเผยแพร่ภาพของผู้ที่สมหวังออกไปอย่างกว้างขวาง บางท่านให้

สมัภาษณด์ว้ยความสุขที่เกิดจากโชคลาภจากไอ้ไข่ จึงเกิดความเชื่อศรทัธาว่าเมื่อมีการบนบานต่อไอไ้ข่

ดว้ยตัวเองแลว้จะไดโ้ชค หรือบางท่านที่ประกอบธุรกิจก็หวังที่จะใหธุ้รกิจของตนนัน้ประสบความส าเร็จ

อย่างที่ตัง้ใจ ความเชื่อจึงเป็นอีกปัจจยัหนึ่งที่ท าใหป้ระชาชนทั่วไปเกิดการยอมรบั เกิดความคิดที่เก่ียวโยง

ไปถึงการด าเนินวิถีชีวิตแตกต่างกัน นั่นเป็นเพราะความเชื่อมีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิต  เปรียบเสมือน

หนทางหนึ่งที่จะเป็นตัวชีถู้กชีผ้ิดแก่ชีวิตของมนุษยไ์ด ้โดยสงัคมไทยที่ส่วนใหญ่ด ารงชีวิตไปพรอ้ม ๆ กับ

ความเชื่อมาจนถึงปัจจุบัน ความเชื่อเหล่านีก้็ยังคงเป็นที่พึ่งและยึดเหนี่ ยวจิตใจเพื่อใหเ้กิดความมั่นใจ 

ความสบายใจ และไม่ว่าความเชื่อนั้นจะเกิดขึน้จริงหรือไม่ก็ตาม แต่ความเชื่อนั้น  ๆ ก็มีอิทธิพลต่อการ

กระท าของมนุษย์ สิ่งเหล่านี ้จึงมีผลให้เกิดแรงบันดาลใจต่อกระบวนการทางความคิด อารมณ์และ

ความรูส้กึโดยการแสดงออกผ่านผลงานทางการสรา้งสรรค ์

ไอไ้ข่วดัเจดีย ์ท าใหเ้กิดความตอ้งการที่พึงทางใจแก่คนทั่วไปที่นบัถือผี วิญญาณ ไสยศาสตร ์โชค

ลาง อาถรรพ ์เทพเจา้ และสิ่งศกัดิ์สิทธิ์ ฯลฯ ของชาวพทุธในสงัคมไทย ความเชื่อและการบนบานเป็นสิ่งที่

ยากจะลบเลือนออกไป จากสังคมไทย การจะปฏิเสธ ความเชื่อต่าง ๆ ในสังคมไทย โดยจะใหย้ึดหลัก

เหตุผลอย่างเดียว คงไม่ได ้เพราะในชีวิตประจาวันของเราถูกสอนถูกกล่อมเกลาดว้ยระบบความเชื่อเริ่ม

ตั้งแต่ในสถาบันครอบครัว จะเห็นว่าการให้คุณค่าและความหมายของวัดเจดีย์ไอ้ไข่ก่อนวิกฤติความ

ทนัสมยั (ในช่วงปี พ.ศ. 2500 - 2540) ที่วดัเจดีย ์ไอไ้ข่เป็นเพียงวดัที่ผูค้นเขา้มาปฏิบติัธรรม ศาสนกิจ และ

บนบานศาลกล่าว ตามความเชื่อตาม ความศรทัธาตามที่มีอยู่ตามต านาน และการประสพพบเจอดว้ย

ตนเองและการเล่าขานสืบต่อกันมา ต่อมาเมื่อเรื่องเล่าต านานเก่ียวกับความเชื่อของคนในพืน้ที่ถูกขยาย

ต่อไปในวงกว้างผ่านสื่อต่าง ๆ ในสังคม ท าใหค้นในสังคมไทยเชื่อตามกันมากขึน้ หลายคนเดินทางมา

กราบไหวข้อโชคลาภถึงวดัเจดียใ์นจงัหวดันครศรีธรรมราช จึงท าใหค้วามเชื่อกรณีไอไ้ข่วดัเจดียส์่งผลอย่าง

มากต่อเที่ยวบินไปนครศรีธรรมราช ท าใหม้ีผูโ้ดยสารและอตุสาหกรรมอื่น ๆ  ที่เชื่อมโยงไปดว้ยไดป้ระโยชน ์ 

เมื่อเศรษฐกิจในเขตนครศรีธรรมราชดีขึน้ คนที่เก่ียวขอ้งก็ไดร้บัผลประโยชนจ์ึงท าใหส้ภาพจิตใจดีตามไป

ดว้ย ซึ่งปรากฏการณไ์อไ้ข่วดัเจดียม์ีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก เพราะช่วยกระตุน้เศรษฐกิจประเทศและ

คนในทอ้งที่ และยงัสะทอ้นปัญหาหลาย ๆ ดา้นในสงัคมไทย พบว่าแต่ละปีมีเงินสะพัดมากกว่าหมื่นลา้น
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บาท ในกิจกรรมและธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกับศาสนา สิ่งศักดิ์สิทธิ์และความเชื่อ ซึ่งตัวเลขนี ้เป็นขอ้มูลจาก

ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตรก์ารคา้ (สนค.) กระทรวงพาณิชย ์ที่ไดส้  ารวจพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 

ในทุกอ าเภอ จ านวน 7,904 คน ในช่วงเดือน ตลุาคม 2563 ที่ผ่านมา และไดพ้บว่า คนไทยท าบุญ ไหวพ้ระ 

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และท ากิจกรรมทางความเชื่อซึ่งเป็นเงินสะพัดทั่วประเทศกว่า 10,800 ลา้นบาทต่อปี หรือ 

คิด เ ป็น  0.36 % ต่อมูล ค่าการท่อง เที่ ยวไทย ซึ่ ง ถือ เ ป็นมูล ค่าทาง เศรษฐกิจที่ อยู ในระดับสูง  

(วราลี ศรตีระกลู, 2564) 

“ปรากฏการณข์อไดไ้หวร้บั หรือไอไ้ข่พารวย” ท าใหผู้ค้นทั่วทุกทิศเดินไปหาถึงที่ ดว้ยความเชื่อและ

ความศรทัธาที่ถูกบอกเล่าและเผยแพร่ต่อสาธารณะโดยผูม้ีอิทธิพลทางสื่อ เช่น ดารา นกัธุรกิจ หรือแมแ้ต่

ชาวบา้นธรรมดา หลงัจากที่สมหวงัจากสิ่งที่ขอหรือบนไวท้ี่จดัเจดีย ์และไดม้ีการบอกเล่าประสบการณก์ัน

ต่อ ๆ ออกไป ท าใหผู้ค้นต่างหลั่งไหลเขา้มาที่จงัหวดันครศรีธรรมราช ไม่เพียงแค่มาท่องเที่ยว แต่ยงัตอ้งแวะ

สักการะ ไหว้พระที่วัดเจดีย์ เพื่อขอพรบนบานกับไอ้ไข่ และด้วยแรงศรัทธาจ านวนมากนี ้จึงท าให้วัด  

มีการจดัสรา้งวตัถุมงคลไอไ้ข่รุ่นต่าง ๆ เพื่อเป็นตวัแทนการสื่อสารระหว่างคนกบัสิ่งที่เหนือธรรมชาติ ท าให้

วัดเจดีย ์มีการพัฒนา ปรบัปรุงพืน้ที่อย่างต่อเนื่อง ดว้ยแรงศรทัธานีเ้องยังส่งผลใหเ้กิดธุรกิจของชุมชน  

ซึ่งชาวบา้นสามารถมีรายไดเ้พิ่มมากขึน้จากที่ท าแค่เกษตรกรรมและเลีย้งสตัว ์เช่น ขายล็อตเตอรี่ ป้ันรูป 

ป้ันไก่เพื่อขายไปยงัรา้นคา้ ท าธุรกิจโฮมสเตย ์(Home Stay) ที่พกั เป็นตน้ (วราลี ศรีตระกลู, 2564) 

เศรษฐกิจชุมชนจึงมีการกระจายรายไดผ้่านกระบวนการทางความเชื่อความศรทัธาที่มีต่อไอไ้ข่  

วดัเจดียร์า้นคา้ วสัดสุิ่งคา้ที่เนื่องจากความเชื่อ ไดก้ลายเป็นว่ารอบ ๆ วดั มีรา้นคา้เก่ียวกบัพิธีกรรมความ

เชื่อ จ านวนมาก จากการเดินทางสะทอ้นใหเ้ห็นไดว้่าการจัดการท่องเที่ยวที่เกิดขึน้พรอ้มกับการสรา้งวัด 

สรา้งความเชื่อและการส่งเสริมการท่องเที่ยว  เชิงความหวังทางใจ และศาสนา ท าบุญไหวพ้ระ ปิดทอง  

บนบานศาลกลา่ว ประสบความส าเรจ็ จากการรอ้งขอ ซึ่งในความเป็นจรงิอาจะเป็นจรงิก็ได ้หรือไม่จรงิก็ได ้

โดยไม่มีเครื่องชีท้ี่วัดได ้ชดัเจน แต่อย่างนอ้ยคนเหล่านัน้ก็กลบัมาแสดงออกต่อความส าเร็จ ซึ่งอาจเทียบ

กับจ านวนผูท้ี่มาแลว้อาจมีเพียงน้อยนิดแต่ทั้งหมดเป็นภาพแทนของคนส่วนใหญ่ที่มีกระแสการบริโภค 

ผ่านสิ่งประดิษฐ์ทางความเชื่อ เมื่อไดส้อบถามแลว้มีประมาณ 60 รา้น โดยประมาณ รวมทัง้ผูค้า้สญัจร เช่น 

คนขายลอตเตอรี่ การเช่าพระเครื่องวัตถุมงคล เครื่องเซ่นไหว้บูชา เนื่องด้วยการบนบานรอ้งขอ และ

ความส าเร็จ ที่กระจายอยู่ในรอบรศัมีเป็นระยะทางหลายกิโลเมตร เช่น ดอกไม ้เครื่องบวงสรวง ประทัด 

กรอบรูป ชุดทหาร ของเล่นเด็ก เช่น ไก่ปนูป้ันขนาดต่าง ๆ ที่ในปัจจุบนั พบเห็นว่า ไก่ปนูป้ันเต็มทั่วบริเวณ

วดั นกัท่องเที่ยวทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวมาเลเซียที่หลั่งไหลเขา้มายงัวัดเจดียเ์พื่อบูชา

ไอไ้ข่เด็กวัดเจดียอ์ย่างมากมาย จนทางวัดตอ้งขยายพืน้ที่ใหม้ีหอ้งน า้และพืน้ที่ส  าหรบัจอดรถใหม้ีอย่าง
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เพียงพอแลว้ ความนิยม แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว เกิดเป็นวาทกรรมเล่าขานรบัความเชื่อดังกล่าวว่า 

“ขอไดไ้หวร้บั” ไอไ้ข่เด็กวดัเจดียเ์ทพแห่งสามญัชน (อนชุสรา เรืองมาก, 2559)  

 
4) ด้านศาสนาและความเชื่อ: เคร่ืองรางของขลัง และการเปล่ียนแปลงวาทกรรมการ

ท าบุญของสังคมไทย 

 จากการศึกษาพบว่าความหมายของการท าบุญในสงัคมไทยเปลี่ยนแปลงไปจากระบบบุญกุศลสู่

ระบบ ผลประโยชนก์ลา่วคือ ในอดีตการท าบญุอยู่ใน “ระบบบญุกศุล” ที่มีเจตนาของการใหม้ากกว่าการรบั 

แต่ท า กับพุทธศาสนา ในขณะที่พระสงฆใ์หธ้รรมทานกับชาวบา้นที่มาท าบุญเป็นการตอบแทน “ระบบ

ความสมัพนัธ ์ที่มีมาแต่เดิมตามหลกัการเรียกว่า ระบบบญุกุศลก็คือ ชาวบา้นไปวดัดว้ยความมุ่งหวงัดีงาม

ต่อพระศาสนา ใฝ่ใจว่าจะสร้างสมบุญกุศลคุณธรรมความดีด้วยความปรารถนาดีต่อพุทธศาสนา  

การท าบุญจึงเป็นเสมือนการเสียสละทรพัยส์่วนตนเพื่อใหเ้กิดประโยชน ์ธรรมทาน ส่วนชาวบา้นก็มีหนา้ที่

ช่วยเกือ้กูลต่อพระสงฆด์ว้ยอามิสทานเป็นการถวายก าลังเพื่อใหท้่านท าหน้าที่ ต่อมาท่ามกลางกระแส

บริโภคนิยมวัตถุนิยมของสังคมไทย ส่งผลให้ความหมายของการท าบุญ เปลี่ยนไปเมื่ออยู่ใน “ระบบ

ผลประโยชน”์ ที่มีเจตนาในการท าเพื่อตอ้งการรบัมากกว่าการให ้ยกตวัอย่างเช่น การบนบาน การขอโชค

ลาภ เครื่องรางของขลงั และวตัถุมงคลต่าง ๆ ซึ่งเป็นการท าบุญที่เกิดจากอ านาจของกิเลส โดยละเลยเรื่อง

หลกัธรรมค าสอนที่เป็นหวัใจของพทุธศาสนา โดยPhrabrahmagunabhorn (P.A. Payutto) (1995) อา้งใน 

จกัรพนัธ ์แสงทอง, 2564) กลา่วว่า 

“ระบบผลประโยชน์ก็คือ ชาวบา้นเวลานี ้จาํนวนมากไปวดัโดยมุ่งหวงัโชคลาภใหแ้ก่ตนเองซึ่งเป็น

เรื่องของผลประโยชน์ส่วนตวั จะไปหาพระก็ต่อเมื่อไปเอาสิ่งที่จะใหเ้กิดโชคลาภแก่ตน เช่น วตัถุมงคล 

ความสนใจและความสมัพนัธ์กบัวดัและพระสงฆ์ตลอดจนพระ ศาสนาทัง้หมดของเขามีแค่นัน้ เขาจะไม่

สนใจว่าธรรมวินยัเป็นอย่างไร พระพทุธเจา้สอนอะไร หลกัธรรมเป็นอย่างไร ส่วนไสยศาสตร์นัน้ มกัเอามา

ใชใ้นทางสนองโลภะโทสะโมหะ เช่น ทาํรา้ยหรือแกแ้คน้กนับา้ง ทาํเสนห่ใ์หลุ้่มหลงบา้ง จะเอาผลประโยชน์

บา้ง จึงเสยีคณุธรรมไม่ใช่เสริมคณุธรรม และจึงผดิสาํหรบัพระพทุธศาสนาจะตอ้งเป็นการใชใ้นทางทีด่ึงขึน้

สูธ่รรมอนันีเ้ป็นเรือ่งทีเ่ราชาวพทุธจะตอ้งตระหนกั”  

ผลกระทบที่เห็นไดช้ัดเจนที่สุด คือ พระสงฆท์ี่ออกมาสรา้งเครื่องรางของขลงั ท าใหช้าวไทยพุทธ  

ที่เป็นนักวิชาการมองว่า ไม่ควรท า พระสงฆเ์ป็นที่เคารพนบัถือของคนในสงัคมไทยเป็นอย่างมาก เพราะ

เป็นผู้ที่ประกอบพิธีทางศาสนาและมีส่วนส าคัญในการเผยแพร่พุทธศาสนา ดังนั้น พระสงฆ์ควรสงบ 

ส ารวม และเรียบรอ้ย ละจากกิเลสทัง้ปวง แต่ในชาวพทุธบางคนก็มองว่าเรื่องนีเ้ป็นเรื่องปกติ ซึ่งท าใหเ้กิด

ความเขา้ใจผิดว่าเครื่องรางของขลงันัน้เป็นของพทุธศาสนา ซึ่งความจริงนัน้เครื่องรางของขลงัไม่มีปรากฏ
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อยู่ในค าสอนทางพทุธศาสนา ในปัจจบุนัจึงเห็นไดว้่า เครื่องรางของขลงัมีอิทธิพลต่อจิตใจของชาวพทุธเป็น

อย่างมาก เพราะคนเราคิดว่าเครื่องรางของขลงันัน้สามารถตอบสนองความตอ้งการของตนเองไดโ้ดยท าให้

วิถีชีวิตที่เรง่รีบ มีการแข่งขนักนัสงู และมีความกงัวล ไดม้ีก าลงัใจ มีเครื่องยดึเหนี่ยวทางดา้นจิตใจใหรู้ส้ึกดี 

และปลอดภยัมากขึน้ โดยเครื่องรางของขลงัที่เคยไดร้บัความนิยมและท าใหเ้ศรษฐกิจของไทยมีการเงินที่

แพรส่ะพดัมากขึน้ จากที่หยดุนิ่งมานาน เพราะภาวะเศรษฐกิจของประเทศ คือ จตคุามรามเทพ เนื่องจากมี

การโฆษณาที่ดี จูงใจในเรื่องของความร ่ารวย ท าใหม้ีผูค้นสนใจเป็นจ านวนมาก หลงัจากนัน้ไม่นานความ

นิยมในจตคุามรามเทพก็เริ่มหายไปแทนที่ดว้ยพระพิฆเณศ ดงันัน้ จะเห็นไดว้่าในปัจจุบนันีเ้ครื่องรางของ

ขลงัไดก้ลายเป็นเรื่องของกระแส และค่านิยม ซึ่งคนไทยเราก็จะเปลี่ยนสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจไปตลอดเวลา 

ขึน้อยู่กับปัจจัยของกระแสว่าเครื่องรางของขลังชิ ้นใดจะเข้ามาสู่กระแสของการค้าที่เรียกว่าพาณิชย์  

การสรา้งเครื่องรางของขลงัขึน้มาใหเ้ป็นการพาณิชยห์รือการคา้มากเกินไปนัน้จึงอาจท าใหค้นเราห่างเหิน

จากพทุธศาสนามากขึน้ และเป็นสาเหตใุหพ้ทุธศาสนาเสื่อมลงไดใ้นที่สดุ (บา้นจอมยทุธ์, 2564)  

ความหมายของการท าบุญที่เปลี่ยนไปดังกล่าวสอดคลอ้งกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑข์องสงัคมที่มี

จุดหมายในการท าบุญเพื่อสนองกิเลสของมนุษย ์โดยหวงัว่าความเชื่อเรื่องไสยศาสตรจ์ะเป็นทางลดัที่ช่วย

ดลบนัดาลในสิ่งที่ตอ้งการได ้ทัศนะดังกล่าวชีใ้หเ้ห็นการเปลี่ยนแปลงวาทกรรมการท าบุญจากระบบบุญ

กุศลมาเป็น ระบบผลประโยชน์ โดยท าให้ผู ้คนเกิดความเชื่อถือศรัทธาว่าไสยศาสตรเ์ป็นความจริง 

สอดคลอ้งกบั สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย ์(ป.อ. ปยุตฺโต) ที่เห็นว่าทัง้ไสยศาสตรแ์ละระบบวตัถุนิยมบรโิภค

นิยมต่างสนบัสนนุ ซึ่งกนัและกนั  

“นกัรอผลดลบนัดาลหรือนกัหวงัพึ่งความช่วยเหลือจากภายนอกกบันกัเสพบริโภคนัน้ไปกันไดด้ี 

และมกัจะรวมอยู่ในคนเดียวทัง้สองพวกนัน้มีลกัษณะร่วมกนัคือไม่อยากทาํและไม่เพยีรพยายามทีจ่ะทาํ 

เรียก ไดว่้ามีชีวิตอยู่ในวิถีแห่งความเสือ่ม” (Phradhammapitaka (P.A. Payutto), 1998) อา้งใน จกัรพนัธ ์

แสงทอง, 2564) 

ปรากฎการณ์ทางสังคมที่คนไทยเชื่อถือเครื่องรางของขลัง ทั้งที่เป็นเรื่องนอกพุทธศาสนานั้น 

สอดคลอ้งไปตามลักษณะของสงัคมพุทธที่ใหอิ้สระและเสรีภาพทางความคิดความเชื่อของแต่ละบุคคล  

ทัง้การเชื่อเครื่องรางของขลงัในสงัคมไทยนัน้ถือว่าเป็นเรื่องที่ธรรมดาและไม่เสียหาย เพราะแมว้่าจะเป็น

เรื่องของไสยศาสตร ์แต่คนไทยก็ถือว่าพุทธศาสตรก์ับไสยศาสตรเ์ป็นสิ่งที่อยู่ในสังคมไทยมาช้านาน  

จึงสามารถอยู่ร่วมกันอย่างผสมกลมกลืนได้ แต่อย่างไรก็ตามเราก็ควรที่จะปฏิบัติตามค าสอนของ  

พทุธศาสนาอย่างเครง่ครดั เพื่อไม่ใหห้ลดุจากความเป็นพทุธศาสนิกชนที่ดีไป (บา้นจอมยทุธ, 2564)  

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตโต) เห็นว่าสังคมไทยยังมีความเชื่อที่ผิดเก่ียวกับพุทธ

ศาสนา กล่าวคือ ไสยศาสตรท์ าใหค้นงมงาย มีความหวงัในอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริยม์ากกว่าท่ีจะเชื่อในหลกัค า
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สอน ว่ าด้วยว่ าด้วย เ รื่ อ งหลักของ เหตุผลและหลักกรรมที่ อยู่ บนพื ้นฐานของการมี ปัญญา 

(Phradhammapitaka (P.A. Payutto), 1997) จะเห็นไดว้่า ชาวพทุธจ านวนไม่นอ้ยเขา้หาไสยศาสตรต์าม

กระแสพุทธพาณิชย์ที่ เห็นพุทธศาสนาเป็นสินค้าที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ อีกทั้งการเกิดของกระแส  

พระสัทธรรมปฏิรูป ส านักหรือลัทธิความเชื่อต่าง ๆ ที่มักมีแนวคิดที่ปะปนกันระหว่างพุทธศาสนาและ 

ไสยศาสตร ์ส่งผลใหว้ัดกลายมาเป็นพืน้ที่ของไสยศาสตรม์ากกว่าพุทธศาสนา คนเขา้วัดเพราะตอ้งการ  

ไสยศาสตรม์ากกว่าธรรมะ (Phradhammapitaka (P.A. Payutto), 1999 อา้งใน จกัรพนัธ ์แสงทอง, 2564) 

 
 กรณีตัวอย่าง: บทบาทและผลกระทบต่อสังคมจากการน าเสนอเร่ืองราวความเชื่อทาง
ไสยศาสตรใ์นสังคมไทย 

1) ผลกระทบต่อสังคมจากการน าเสนอเร่ืองราวความเชื่อทางไสยศาสตร์และการ
เส่ียงโชคในรายการโทรทัศน ์

รายการโทรทัศนน์ับว่าเป็นสื่อมวลชนที่มีบทบาทหน้าที่ในการสื่อสารที่ส  าคัญอย่างยิ่งในสังคม 

ฉะนัน้ โครงสรา้งและวิธีการน าเสนอของรายการโทรทศันจ์ึงส่วนส าคญัอย่างมากในการสื่อสาร ในที่นีผู้ว้ิจยั

ขอยกกรณีตวัอย่างรายการที่เก่ียวกบัความเชื่อทางไสยศาสตร ์คือ รายการเลขอวดกรรม ซึ่ง ภทัทราวรดา 

วิไลลอย (2563) ได้ชี ้ให้เห็นว่าโครงสร้างรายการเลขอวดกรรมมีลักษณะสอดคล้องกับแบบจ าลอง 

การสื่อสารที่ประกอบไปดว้ยผูส้ง่สาร (sender) ไดแ้ก่ ผูส้รา้งกรรม ท าหนา้ที่เลา่เหตกุารณท์ี่เกิดขึน้เพื่อเป็น

วิทยาทานแก่ผู้ชม ในขณะเดียวกันก็ท า  หน้าที่เป็นผู้รับสาร (receiver) มีหน้าที่ในการรับฟังการอ่าน

เรื่องราวที่ท านายจากตัวเลขวัน เดือน ปีเกิดและข้อเสนอแนะ ด้านความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมจาก 

ผูถ้อดรหสักรรม ซึ่งผูถ้อดรหสักรรมก็ท าหนา้ที่เป็นทัง้ผูร้บั สารและผูส้ง่สารในเวลาเดียวกนั โดยเนือ้หาของ

สาร (message) จะมุ่งเนน้ไปที่การน าเสนอเรื่องราวความ หมายของตัวเลขที่เชื่อมโยงเขา้กับเหตุการณ์

กรรม และความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมที่ถูกน าเสนอออกมาใน  รูปแบบความเชื่อด้านต่าง ๆ ผ่านสื่อ 

(channel) ซึ่งก็คือสื่อบุคคล และอปุกรณใ์นการแสดงการเชื่อมโยงตัวเลข (ไวทบ์อรด์สีขาว) และเรื่องราว

ของผูส้รา้งกรรม  

ด้านบทบาทของรายการเลขอวดกรรมในการสื่อสารความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม เ มื่อศึกษา

โครงสรา้งทางสังคมพบว่าสถาบันสื่อมวลชนเป็นสถาบันหนึ่งที่มีความส าคัญต่อโครงสรา้งทางสังคม  

จึงไดร้บัความคาดหวงัจากคนในสงัคมใหท้ าหนา้ที่ ต่าง ๆ เพื่อสงัคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท าหนา้ที่ ของ

สื่อมวลชนในการสื่อสารดา้นวฒันธรรมตามหลกัทฤษฎีหนา้ที่นิยม (Functionalism) ซึ่งพบว่ารายการเลข

อวดกรรมไดท้ าหนา้ที่ตามบทบาทของสื่อมวลชนในการใหข้อ้มลู ข่าวสาร (information) ดว้ยการ ถ่ายทอด

ความเชื่อเรื่องกรรมผ่านค าบอกเล่าเรื่องราวกรรมและผลของกรรมของผู้สรา้งกรรม ควบคู่ไปกับการ  
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ประกอบสรา้งความเชื่อเรื่องตัวเลขว่าสามารถท านายกรรมได ้ท าใหค้วามเชื่อเรื่องตัวเลขไดร้บัสถาปนา

ความ น่าเชื่อถือโดยสถาบนัสื่อมวลชน นอกจากนีย้งัท าหนา้ที่ในการประสานสมัพนัธ ์(correlation) ใหก้บั

คนและ สถาบนัต่าง ๆ ในสงัคมมีความเป็นอนัหนึ่งอันเดียวกนั ไม่ว่าจะเป็นการปลอบประโลมใหก้ าลงัใจ 

การสรา้ง ความสมัพันธ์อันดีในครอบครวั การแนะแนวทางในการด าเนินชีวิต และการขัดเกลาทางสงัคม  

ซึ่งรายการ เลขอวดกรรมให้ผู้ถอดรหัสกรรมท าหน้าที่กระตุ้นเตือน ให้ข้อคิด ข้อแนะน าด้วยแนวคิด  

ความเชื่อดา้นต่าง ๆ เช่น ขอ้คิดจากความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมที่ว่าท าเช่นไรก็ย่อมไดร้บัผลกรรมเช่นนัน้ 

ขอ้เท็จจรงิทางการแพทย ์ดา้นสขุภาพและสขุภาพจิต และขอ้ควรปฏิบติัทางกฎหมาย เพื่อการอยู่รว่มกนัใน

สงัคมอย่างปกติสขุ  

รายการเลขอวดกรรมยังท าหน้าที่ ในการสืบต่อวัฒนธรรม (continuity) ด้วยการผลิตซ ้า  

(reproduction) ความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมให้คงอยู่ในสังคมไทย ดว้ยการน าเสนอเนือ้หาที่ผสมผสาน

ระหว่างรายการประเภท ความเชื่อหรือเรื่องเล่า (fiction) ซึ่งทางรายการไดน้ าความเชื่อเรื่องตัวเลขมาผูก

โยงกบัเรื่องราว สว่นบคุคล และน าเสนอโดยใชข้อ้เท็จจรงิ (factual) จากการเลา่เหตกุารณท์ี่เกิดขึน้จริงจาก

ปากค าของบุคคลนัน้ ๆ ซึ่ง ท าใหล้กัษณะเนือ้หาและการน าเสนอของรายการเลขอวดกรรม มีความก า้กึ่ง

ระหว่างเรื่องเล่า (fiction) และ เรื่องจริง (non-fiction) ด้วยเหตุนี ้ บทบาทของรายการเลขอวดกรรม 

ใน               การสื่อสารความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม จึงเป็นทัง้การสะทอ้น (reflection) ใหเ้ห็นว่า กรรมเป็น

เรื่องของทกุคน ไม่ว่าผูใ้ดเมื่อไดท้ ากรรมลงไปแลว้ ย่อมตอ้งพบเจอกบัผลของการกระท านัน้อย่างหลีกเลี่ยง

ไม่ได ้ไม่ว่าจะเป็นคนธรรมดาหรือดารานักแสดงที่  โด่งดังก็ตาม นอกจากนี ้รายการเลขอวดกรรมยังมี

บทบาทในการประกอบสรา้งความหมายใหม่ที่เก่ียวโยง ความเชื่อดา้นอ่ืน ๆ นอกเหนือจากความเชื่อที่เป็น

ค่านิยมหลกัในสงัคมไทย ไดแ้ก่ ความเชื่อเรื่องดวงชะตา ความเชื่อเรื่องตวัเลข เช่น เลขวนัที่เกิด เลขที่บา้น 

เลขทะเบียนรถ ตลอดจนความเชื่อเรื่องผีสางเทวดาที่มี ความเก่ียวขอ้งกบัการกระท าในชีวิตของมนษุย ์ 

 

2) ผลกระทบต่อสังคมจากการน าเสนอเร่ืองราวความเชื่อทางไสยศาสตร์และการ
เส่ียงโชคในรายการข่าว 

ส าหรบัประเด็นการน าเสนอเรื่องความเชื่อทางไสยศาสตรแ์ละการเสี่ยงโชคในรายการข่าวปัจจบุนั

แมจ้ะไม่ใช่เรื่อง ผิดกฎหมาย แต่ในแง่จริยธรรมทางวิชาชีพสื่อแลว้ พฤติกรรมดงักล่าวอาจส่งผลท าใหเ้กิด

การเบี่ยงเบนความสนใจ ของผูร้บัชมข่าวสาร จนท าใหมุ้มมองด้านวิทยาศาสตรก์ารสืบหาและพิสูจน์

ขอ้เท็จจริง หรือปัญหาเชิงโครงสรา้งอ่ืน ๆ เก่ียวกบัเรื่องราวที่รายงาน ถูกลดทอนความส าคัญไม่ถูกพูดถึง

หรือไม่ไดร้บัความสนใจจากสงัคมอย่างที่ควรจะเป็น และในขณะเดียวกันก็อาจเป็นการสรา้งมาตรฐาน  

การท างานหรือสูตรส าเร็จของการรายงานข่าวที่มักเชื่อมโยงข่าวต่าง ๆ กับความเชื่อทางไสยศาสตร์                   
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และโชคลาง เพื่อเรียกความสนใจจากผู้รับชม สร้างและสืบต่อวงจรที่ไม่ รู ้จบสิน้ของการสร้างและ  

การเสพย์สื่อ กับทัศนคติและพฤติกรรมทางสังคมเก่ียวกับความเชื่อทางไสยศาสตรเ์พื่อการเสี่ยงโชค 

(MEDIA ALERT, 2564) เช่น กรณีการน าเสนอข่าวการเสียชีวิตน้องชมพู่ เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

และเชื่อมโยงเรื่องไสยศาสตรน์ัน้ ถือเป็นการสรา้งมลพิษในพืน้ที่ข่าวใหก้ับสังคม น าเสนอความขัดแยง้ 

ขยายบาดแผล ขยีป้มเรื่องส่วนตัว ไม่ค านึงถึงหลกัสิทธิมนุษยชน โดยไม่ยกระดับข่าวใหเ้กิดการกระตุน้

เตือนสงัคม หรือถอดบทเรียนเพื่อป้องกนัไม่ใหก้ระท าซ า้ ดงันัน้ควรมีกลไกคดักรองคนท าสื่อ เพราะสื่อท า

หนา้ที่เหมือนตะเกียงและกระจก คอยสอ่งทางสะทอ้นภาพสงัคมที่เกิดขึน้จรงิ (ชเนตตี ทินนาม, 2563) 
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บทที ่5  
กรณีศกึษาข้อกฎหมาย ระบบ และกลไกในการก ากับดูแลเนือ้หารายการ 
ทีม่ีการน าเสนอเกี่ยวกับเรื่องความเช่ือทางไสยศาสตรข์องประเทศไทยและ

ต่างประเทศ 

 

ในหัวขอ้นี ้จะกล่าวถึงพัฒนาการ รูปแบบและกลไก และบทเรียนการก ากับดูแลสื่อในภาพรวม 
จากนัน้จะเนน้อธิบายในสว่นที่เก่ียวกบัรูปแบบ กลไก และขอ้กฎหมายในการก ากบัดแูลเนือ้หารายการสื่อที่
เก่ียวกับความเชื่อทางไสยศาสตรข์องประเทศไทยในปัจจุบนั รวมถึงอธิบายใหเ้ห็นถึงปัญหาในเชิงระบบ
และการบริหารจดัการ ช่องว่างและขอ้ทา้ทาย ประเด็นขอ้เสนอแนะเพื่อใหม้ีการปรบัปรุงประสิทธิภาพและ
มาตรฐานการก ากับดูแลเนือ้หารายการที่มีการน าเสนอเก่ียวกับความเชื่อทางไสยศาสตร ์และกรณีศึกษา
จากต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

1. พัฒนาการ รูปแบบและกลไก และบทเรียนการก ากับดูแลส่ือเกี่ยวกับความเชื่อทาง 
ไสยศาสตรข์องประเทศไทย 
พัฒนาการและบทเรียนการก ากับสื่อเก่ียวกับความเชื่อไสยศาสตรข์องประเทศไทยสามารถแบ่ง

ออกเป็น ยคุ 4 ยคุ คือ  
1) ยุคสื่อถูกผูกขาดและควบคมุโดยรฐั (ความเชื่อทางไสยศาสตรเ์ป็นเพียงสื่อบนัเทิง) พ.ศ 2498-

2539  
2) ยคุแห่งการปฏิรูปโครงสรา้งสื่อและเนือ้หาสื่อ พ.ศ. 2540-2556  
3) ยคุคสช. ใหอ้  านาจ กสทช. ก ากบัดแูลสื่อ พ.ศ. 2557-2560  
4) ยุควิกฤตความเชื่อเก่ียวกับไสยศาสตรถ์ูกสรา้งผ่านสื่อ พ.ศ. 2561- ปัจจุบนั โดยมีรายละเอียด

ดงัต่อไปนี ้ 
 
1) ยุคส่ือถูกผูกขาดและควบคุมโดยรัฐ (ความเชื่อทางไสยศาสตร์เป็นเพียงส่ือบันเทิง)  

พ.ศ 2498-2539 
ในช่วงนีส้ื่อวิทยุและโทรทัศน์ของประเทศไทย ถูกผูกขาดโดยรฐับาล เนื่องจากมีสภาพวุ่นวาย               

และความขดัแยง้ทางการเมือง และถูกใชเ้พื่อการโฆษณาทางการเมืองและสรา้งจิตส านึกชาตินิยม กลไก  
การก ากับดูแลหลกั คือ การตรวจสอบเนือ้หาก่อนออกอากาศ (หรือการเซ็นเซอร์) และรฐัมิไดม้ีมาตรการ
ดา้นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพหรือก ากับดูแลเนือ้หารายการ เนือ้หารายการโทรทัศนใ์นขณะนั้น  
จึงเนน้ความบนัเทิงและการโฆษณา ขณะที่รายการข่าวท าหนา้ที่ในการเป็นกระบอกเสียงใหร้ฐับาล  



107 
 

 
 

ในปี 2518 มีการจัดตั้งคณะกรรมการการบริหารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (กบว.)               
และออกกฎระเบียบการบริหารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ โดยเน้นการควบคุมเนื ้อหาโดย  
มีอนุกรรมการตรวจเซ็นเซอรร์ายการดา้นโฆษณา ภาพยนตรแ์ละละคร การวิพากษ์วิจารณท์างการเมือง
ยังคงเป็นสิ่งต้องห้าม หน่วยงานของรัฐที่ดูแลควบคุม เช่น กรมประชาสัมพันธ์กรมไปรษณีย์โทรเลข 
กระทรวงกลาโหม กระทรวงศกึษาธิการส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร กรมต ารวจ เป็นตน้  

ในปี 2535 มีการตั้งคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนแ์ห่งชาติ (กกช.) 
รฐับาลไดอ้อกระเบียบว่าดว้ยวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทศัน ์พ.ศ.2535 และยกเลิกการตรวจพิจารณา
เนือ้หารายการ โดยใหค้ณะกรรมการของสถานีวิทยแุละโทรทศันต์รวจพิจารณากนัเอง โดยเจา้หนา้ที่ในกอง
งาน กกช. จะท าหน้าที่ในการสอดส่องเนือ้หาหลังออกอากาศ มีการก าหนดเรื่องเวลาในการโฆษณา                
และการวางบทลงโทษส าหรบัผู้ฝ่าฝืนระเบียบเป็น 5 ระดับ ไดแ้ก่ ใหส้ถานีชีแ้จงเป็นลายลักษณ์อักษร 
ตกัเตือนเป็นลายลกัษณอ์ักษร สั่งระงบัรายการที่ฝ่าฝืน เพิกถอนใบอนุญาตหรือสั่งใหปิ้ดสถานี โดย กกช. 
ท างานเน้นหนักด้านการก ากับและเซ็นเซอรเ์นือ้หา เฝ้าระวังรายการ แต่ยังไม่สามารถดูแลเนือ้หาให้
ตอบสนองความตอ้งการหลากหลายของกลุม่ประชาชนได ้

2) ยุคแห่งการปฏิรูปโครงสร้างส่ือและเนือ้หาส่ือ พ.ศ. 2540-2556 
ยุคแห่งการปฏิรูปสื่อ โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพขอประชาชน ปลดปล่อยสื่อจาก

การควบคุมของรฐั การปฏิรูปโครงสรา้งสื่อและการเปลี่ยนแปลงเนือ้หาในสื่ อมวลชนใหส้นองประโยชน์
สาธารณะ โดยรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน พ.ศ.  2540 ได้บรรจุ เจตนารมณ์ของการปฏิ รูปสื่ อ  
ซึ่งมีบทบัญญัติเก่ียวกับการจัดสรรคลื่นความถ่ีวิทยุ ซึ่งเป็นทรัพยากรของสื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศนแ์ละโทรคมนาคม และก าหนดใหม้ีองคก์รของรฐัที่เป็นอิสระท าหน้าที่ในการจัดสรรคลื่นความถ่ี 
และก ากบัดแูลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยโุทรทศันแ์ละกิจการโทรคมนาคมบนหลกัการของ
ประโยชนส์าธารณะและการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรม อย่างไรก็ตามในช่วงเวลาดังกล่าวการก ากับดูแล
เนือ้หายงัคงเป็นหนา้ที่ของ กกช.จนกระทั่ง ปี 2543 มีพระราชบญัญัติองคก์รจดัสรรคลื่นความถ่ีและก ากบั
กิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศนแ์ละกิจการโทรคมนาคม ไดก้ าหนดใหม้ีการก ากับดูแล 2 องคก์ร 
ไดแ้ก่ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ซึ่งก ากับดูแลโทรคมนาคม และคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแ์ห่งชาติ (กสช.) ซึ่งเป็นองคก์รก ากับดูแลส าหรบักิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทศัน ์โดยกทช. สามารถจดัตัง้ไดใ้นปี พ.ศ. 2547 แต่ กสช. ไม่สามารถสรรหาและจดัตัง้
ได ้ตอ้งหยุดชะงักและจบลงดว้ยค าตัดสินของศาลปกครองสูงสุดที่ท าให้กระบวนการสรรหาเป็นโมฆะ  
ท าใหใ้นช่วงเวลาดงักล่าวสื่อมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมีการเกิดขึน้ของผูใ้หบ้ริการโทรทศันผ์่าน
โครงข่ายอ่ืน นอกเหนือจากฟรีทีวี เช่น เคเบิลทีวี ทีวีดาวเทียมที่เพิ่มขึน้เป็นจ านวนมาก แต่ยังไม่ได้มี  
การจัดระดับความเหมาะสมของรายการ พบลักษณะเนือ้หาที่อาจเป็นภัยในรายการประเภทละครว่า 
มีความรุนแรง อคติและภาพตวัแทนและเรื่องเพศ ความรุนแรงทางกายภาพทัง้ต่อร่างกายต่อจิตใจ ต่อวตัถุ 
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ทางเพศ และความรุนแรงเชิงโครงสรา้ง สงัคม ทางเพศ ทางการเมืองและทางเศรษฐกิจ มีการออกอากาศ  
ที่ไม่เป็นไปตามผังรายการ มีการแพร่ภาพรายการโดยไม่ไดต้รวจสอบรายการก่อนออกอากาศ มีเนือ้หา
รายการที่ไม่เหมาะสมแต่ไม่มีองคก์รในการก ากับดูแลเนือ้หารายการ และมีการใชใ้นทางการเมืองใชใ้น  
การหาเสียง ปลุกป่ันและชักชวนใหม้ีการเคลื่อนไหวทางการเมือง รวมไปถึงสื่อเก่ียวกับความเชื่อทาง  
ไสยศาสตร ์อวดอา้งขอ้มลู อวดอา้งอานภุาพวตัถมุงคลโดยพระสงฆส์ง่เสรมิอบายมขุ แสวงหาผลประโยชน์
จากการท านายดวง น าเด็กและเยาวชนมาเป็นส่วนหนึ่งในการประชาสมัพนัธว์ตัถมุงคล และลบหลู ่ดหูมิ่น
ความเชื่ออ่ืน ๆ 

ปี พ.ศ. 2549 เกิดการรฐัประหาร ไดล้ม้เลิกรฐัธรรมนูญฉบบั ปี พ.ศ. 2540 จนกระทั่งปี พ.ศ.2550 
มีรฐัธรรมนูญฉบบัใหม่ ที่ไดร้บัการรบัรองโดยการลงประชามติจึงมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและนโยบาย
ที่เก่ียวขอ้งกับสื่ออย่างนอ้ย 5 ฉบบั รวมถึงพระราชบญัญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทศัน ์พ.ศ.2551 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใหแ้นวทางในการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
โดยตรง นอกจากนี ้ตามบทบัญญัติในรฐัธรรมนูญปี 2550 มาตรา 47 ไดก้ าหนดใหม้ีองคก์รก ากับดูแล 
ดา้นการสื่อสารของประเทศเพียงองคก์รเดียว ซึ่งเป็นการยุบรวมองคก์รก ากบัดูแลเดิม โดยมีการร่างและ
ออกกฎหมายฉบับใหม่ เพื่อเป็นฐานไปสู่การตั้ง กสทช. แต่เนื่ องจากสภาวะการเมืองกระบวนการ 
ร่างกฎหมายฉบบัใหม่จึงยังไม่สามารถเริ่มตน้ไดเ้นื่องจากยังไม่สามารถจัดตัง้องคก์รอิสระเพื่อท าหน้าที่  
ในการจดัสรรคลื่นความถ่ีและก ากบัดแูลได ้

ปี พ.ศ. 2554 มีกระบวนการสรรหาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทศัน ์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ขึน้ กสทช. มีภารกิจส าคญัในการก ากบัดแูลกิจการโทรทศันใ์หเ้ขา้มาอยู่ใน
กรอบของกฎหมาย โดยใชเ้ครื่องมือ คือ กฎ ระเบียบ และประกาศที่อยู่ในอ านาจขององคก์ร และยังมี
ภารกิจในการพัฒนาการประกอบกิจการโทรทัศน ์โดยใหส้อดคลอ้งกับเทคโนโลยี และพฤติกรรมคนดูที่
เปลี่ยนแปลงไป กสทช.ท าหน้าที่เป็นองคก์รอิสระ และในปี พ.ศ.2555 มีการแต่งตั้ง“คณะอนุกรรมการ  
ดา้นผงัรายการและเนือ้หารายการ” ขึน้ ตามค าสั่งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทศัน ์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ที่ 19/2555 โดยมีอ านาจหนา้ที่  

1. จัดท าหลักเกณฑเ์พื่อก าหนดมาตรฐานของเนือ้หารายการและผังรายการส าหรบัใบอนุญาต
ประกอบกิจการแต่ละประเภทเพื่อใหส้อดคลอ้งกบับทบญัญัติของกฎหมายและเหมาะสมกบัวตัถุประสงค์
ของการประกอบกิจการที่ไดร้บัอนญุาต  

2. ใหค้วามเห็นชอบหรือขอ้เสนอแนะในการก าหนดกลไกหรือเครื่องมือการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลจากการก ากับดูแลเนือ้หาและผังรายการต่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทศัน ์ 
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3. รายงานผลการด าเนินการตามหลกัเกณฑม์าตรฐานของเนือ้หารายการและผงัรายการและผล
การเฝ้าระวงัเนือ้หารายการของผูร้บัใบอนุญาต ตลอดจนใหค้วามเห็นหรือขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน ์ 

4. วินิจฉยัและจดัท าขอ้เสนอแนะเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตหรือออกค าสั่งแกไ้ขผงัรายการ
ที่ผูร้บัใบอนุญาตน าส่งหรือขอเปลี่ยนแปลงตามมาตรา 34 แห่งพระราชบญัญัติประกอบกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทศัน ์พ.ศ.2551 ต่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน ์ 

5. ประเมินผลกระทบจากการก ากบัดแูลดา้นเนือ้หารายการและผงัรายการเพื่อลดระดบัการก ากบั
ดแูลในช่วงเวลาและสถานการณท์ี่เหมาะสม  

6. รอ้งขอใหบ้คุคลด าเนินการชีแ้จงหรือจดัสง่เอกสารหรือหลกัฐานที่เก่ียวขอ้งเพื่อใหก้ารด าเนินการ
เป็นไปตามอ านาจหนา้ที่  

7. จัดการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อร่างหลักเกณฑ์มาตรฐานของเนือ้หา
รายการและผงัรายการและจดัการประชุมร่วมกบักลุ่มผูร้บัใบอนุญาตเพื่อแลกเปลี่ยนขอ้มลูและความเห็น
ประกอบการศกึษา วิเคราะหแ์ละด าเนินการตามอ านาจหนา้ที่  

8. จดัท าขอ้เสนอต่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนใ์นการพิจาณาแต่งตัง้
คณะท างานเพื่อสนับสนุนการปฏิบติังานของคณะอนุกรรมการดา้นผังรายการและเนือ้หารายการโดยให้
คณะท างานดงักลา่วมีระยะเวลาการปฏิบติังานครัง้ละไม่เกิน 3 เดือน และ  

9. ด าเนินการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ หรือคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์มอบหมาย (มูลนิธิ
สถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย 2559) 

อย่างไรก็ตาม ในช่วงปีพ.ศ. 2554-2556 ถึงแม ้กสทช.จะมีบทบาทและอ านาจหนา้ที่ในการก ากับ
ดูแลกิจการโทรทัศนแ์ละกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติใหเ้ป็นไปตามกรอบของกฎหมาย แต่ในทางปฏิบติั  
มีการด าเนินการก ากับในลักษณะ “ปล่อย” จนกระทั่งมีทีวีกลุ่มการเมืองต่าง ๆ สามารถถ่ายทอดสด  
การชุมนุมและใชภ้าษาหยาบคายออกอากาศได ้ไม่มีกติกาหรือแนวปฏิบัติก ากับ ซึ่งเวลานัน้ไดม้ีคนมา
รอ้งเรียนแต่ กสทช.ก็ไม่ไดด้  าเนินการแต่อย่างใด (ILaw Freedom, 2562) 
 

3) ยุคคสช. ให้อ านาจ กสทช. ก ากับดูแลส่ือ พ.ศ. 2557-2560 
ในช่วงปี พ.ศ.2557 จากการรฐัประหารโดย คณะรกัษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ไดม้ีการออก

มาตรการควบคมุสื่ออย่างชดัเจน และในทางปฏิบติัไดอ้าศยั กสทช. เป็นกลไกส าคญัในการควบคมุเนือ้หา
ที่น าเสนอผ่านสื่อโดยเฉพาะเนือ้หาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรฐั กองทัพบกประกาศใช ้พ.ร.บ. 
กฎอัยการศึก พ.ศ.2457 และได้ออกประกาศควบคุมสื่อห้ามก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือต่อต้านการ
ปฏิบัติงานของกองทัพ และมีการส่งก าลังเข้าควบคุมการท างานของสื่อ ท าให้สื่อวิทยุและโทรทัศน์  
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ในประเทศไทยทุกช่องทัง้ระบบแอนะล็อก ดิจิทัล ดาวเทียม เคเบิลทีวี วิทยุหลกัและวิทยุชุมชนตอ้งหยุด 
การออกอากาศรายการปกติและแพรส่ญัญาณรายการของกองทพับกเท่านัน้  

หลงัการรฐัประหาร กสทช. ยังคงท าหนา้ที่ในการก ากับดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ต่อไป หากแต่เป็นอ านาจที่อยู่ภายใต้การปกครองโดย คสช. กฎหมายส าคัญที่ คสช. ใช้ใน 
การควบคมุและก ากับดูแลเนือ้หาสื่อวิทยุและโทรทัศน ์2 ฉบบั ไดแ้ก่ประกาศ คสช. ฉบบัที่ 97/2557 และ
ประกาศ คสช. ฉบบัที่ 103/2557 โดยประกาศฉบบัที่ 97/2557 คือการก ากบัเนือ้หาที่มีลกัษณะดงันี ้ 

1. ข้อความอันเป็นเท็จหรือที่ส่อไปในทางหมิ่นประมาท หรือสรา้งความเกลียดชังต่อสถาบัน
พระมหากษัตรยิ ์องคร์ชัทายาท และพระบรมวงศานวุงศท์กุพระองค ์  

2. ข่าวสารท่ีจะเป็นภยัต่อความมั่นคงของชาติ รวมทัง้หมิ่นประมาทบคุคลอื่น  
3. การวิพากษ์วิจารณ์การปฏิบัติงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยมีเจตนาไม่สุจริต  

เพื่อท าลายความน่าเชื่อถือของ คสช. ดว้ยขอ้มลูอนัเป็นเท็จ  
4. ขอ้มลูเสียง ภาพ วีดิทศัน ์ความลบัของการปฏิบติังานของหน่วยราชการต่าง ๆ  
5. ข้อมูลข่าวสารที่ส่อให้เกิดความสับสน ยั่วยุ ปลุกป่ันให้เกิดความขัดแย้ง หรือสรา้งให้เกิด  

ความแตกแยกในราชอาณาจกัร  
6. การชกัชวน ซ่องสมุ ใหม้ีการรวมกลุ่มก่อการอนัเกิดการต่อตา้นเจา้หนา้ที่และบุคคลที่เก่ียวขอ้ง

ของ คสช.  
7. การขู่จะประทษุรา้ยหรือท ารา้ยบุคคล อนัน าไปสูค่วามต่ืนตระหนก หวาดกลวัแก่ประชาชน 
 
ในขณะที่ มาตรา 37 ของพ.ร.บ.ประกอบกิจการฯ มีองคป์ระกอบความผิด 2 ส่วนคือ ขัดความ

มั่นคงของชาติและกระทบการปกครองที่มีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข แต่เมื่อมีประกาศ คสช. ก็เกิด
กรณีที่ลงโทษทีวีที่วิพากษว์ิจารณก์ารเมืองและวิพากษว์ิจารณค์สช. ซึ่งก่อนรฐัประหารก็มองว่าเป็นเสรีภาพ
และค่อนขา้งเป็นเสรีภาพเกินขอบเขต โดยใหท้ีวีถ่ายทอดการชุมนุม 24 ชั่วโมง ไม่ไดม้ีการลงโทษ ซึ่งสรา้ง
มาตรฐานว่า สามารถวิพากษว์ิจารณท์างการเมืองได ้ทัง้นีท้ี่ผ่านมาเนือ้หาที่กสทช. มกัจะใชม้าตรา 37 ของ
พ.ร.บ.ประกอบกิจการฯ 2551 เอาผิดคือเนือ้หาก า้กึ่งอนาจาร เนือ้หาที่กระทบเด็ก เนือ้หาการน าเสนอ
เก่ียวกบัความเชื่อทางไสยศาสตรห์รือทางวฒันธรรม เท่านัน้ ยงัไม่พบการเอาผิดในประเด็นทางการเมือง
แต่อย่างใด รวมทัง้ ผูป้ระกอบวิชาชีพและองคก์รสื่อเองก็ไม่ไดค้  านึงถึงจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพของ
ตนเอง ประกอบกบัการก ากบัดแูลกนัเองของสภาวิชาชีพ/องคก์รวิชาชีพข่าว ท าใหม้ีกระบวนการพิจารณา
เรื่องรอ้งเรียนและมาตรการลงโทษทางจริยธรรมที่ไรป้ระสิทธิภาพจนกลายเป็นปัญหาเรือ้รงัอีกทั้งไม่มี
บทบาทการเคลื่อนไหวเพื่อปกป้องประโยชนส์าธารณะอย่างเป็นรูปธรรม ท าใหก้ารก ากบัดแูลกนัเองไม่ได้
รบัความศรทัธาจากประชาชน  
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4) ยุควิกฤต ความเชื่อเกี่ยวกับไสยศาสตรถู์กสร้างผ่านส่ือ พ.ศ. 2561- ปัจจุบัน  
ยุคของการเกิดวิกฤตสื่อ เกิดภาวะการแข่งขนัในอุตสาหกรรมสื่อ รวมทัง้การเขา้มาแทรกแซงและ

ควบคุมสื่อของรฐับาล และเนน้ในการก ากับดูแลเนือ้หาสื่อผ่านมาตรา 37 ของ พ.ร.บ.ประกอบกิจการฯ 
2551 ซึ่งมาตราดงักลา่วมีอ านาจที่กวา้ง โดยหา้มออกอากาศรายการท่ีมีเนือ้หาเขา้ข่าย 5 ลกัษณะไดแ้ก่  

1. รายการที่มีเนื ้อหาสาระที่ก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตรยิท์รงเป็นประมขุ  

2. รายการที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรฐั  
3. รายการที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบรอ้ยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน  
4. รายการที่มีการกระท าซึ่งเขา้ลกัษณะลามกอนาจาร  
5. รายการที่มีผลกระทบต่อการใหเ้กิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสขุภาพของประชาชนอย่าง

รา้ยแรง และในช่วงหลงัปี 2560 เป็นมา มีการลงโทษสื่อไปแลว้ไม่น้อยกว่า 59 ครัง้ เฉลี่ยประมาณปีละ
เกือบ 12 ครัง้ บทลงโทษรุนแรงที่สดุ คือ การเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบกิจการ จนเกิดเป็นค าถามต่อ
การปฏิบติังานของกสทช. ว่ากระท าการที่สมควรแก่เหตหุรือเลือกปฏิบติัต่อสื่อที่วิพากษ์วิจารณร์ฐัหรือไม่  

จากการที่เน้นก ากับดูแลเนื ้อที่ เป็นประเด็นทางการเมือง ควบคุมการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล  
เนน้ประเด็นความมั่นคง จนท าใหเ้กิดช่องว่างในการดแูลควบคมุสื่อประเด็นอ่ืน ๆ เช่น เนือ้หาที่มีลกัษณะ
งมงาย ไสยศาสตร ์โฆษณาเกินจริง หรือแมแ้ต่ภาษาหยาบคาย กสทช. ไม่ใหค้วามส าคัญและไม่ผิดต่อ
มาตรา 37 ของพ.ร.บ.ประกอบกิจการฯ 2551 หากเทียบข่าวการเมือง ในช่วงนีเ้อง ท าใหส้ื่อพยายาม
หลีกเลี่ยงการน าเสนอข่าวที่เ ก่ียวขอ้งกับการเมืองหรือวิพากษ์วิจารณ์การท างานของรฐับาล และเลือก
น าเสนอข่าวในประเด็นอ่ืน ๆ เช่น ข่าวที่เก่ียวกับความเชื่อด้านไสยศาสตร ์โชคลาภ วัตถุมงคล สรา้ง  
ความเชื่อเกินจริง เพราะมีผูช้มติดตามเป็นจ านวนมาก รวมทั้งเป็นช่วงที่ประเทศไทยมีการระบาดของ  
เชือ้ไวรสัโควิด-19 มีสภาวะเศรษฐกิจค่อนขา้งตกต ่า ประชาชนตกงาน ไม่มีรายได ้ประชาชนหาจึงหนัมาหา
ที่พึ่งทางใจ ใหค้วามส าคัญกับการเสี่ยงโชค เล่นพนัน และพกเครื่องรางของขลงั จึงเป็นปัจจัยที่ท าใหส้ื่อ
เลือกน าเสนอด้านไสยศาสตรค์วามเชื่อมากขึน้เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน จนลืม
ประเด็นจรรยาบรรณของสื่อ (ILaw Freedom, 2562) ท าใหใ้นช่วงปี 2561 สภาการหนงัสือพิมพแ์ห่งชาติ  
มีมติรบัรอง และใหป้ระกาศใชแ้นวปฏิบติัสภาการหนงัสือพิมพแ์ห่งชาติเรื่องการน าเสนอข่าว และภาพข่าว 
ความเชื่อทางไสยศาสตร ์ตวัเลข และสลากพนัน พ.ศ. 2561 เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาพบว่ามีสื่อมวลชน
น าเสนอข้อมูล ข่าว และภาพข่าว ในเรื่องไสยศาสตร ์และความเชื่อเรื่องงมงาย รวมถึงการให้ข้อมูล
สนบัสนุนการทายผลตวัเลขสลากกินแบ่งรฐับาลเพิ่มมากขึน้ คณะกรรมการจริยธรรมเห็นว่า การน าเสนอ
ข่าวในลกัษณะดงักลา่ว อาจละเมิดขอ้บงัคบัว่าดว้ยจรยิธรรมแห่งวิชาชีพหนงัสือพิมพ ์สภาการหนงัสือพิมพ์
แห่งชาติ พ.ศ. 2559 ที่ระบุว่า “หนงัสือพิมพพ์ึงหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ประกาศโฆษณาที่มีเหตใุหน้่าเชื่อว่า
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เจา้ของประกาศโฆษณานัน้ เจตนาจะท าใหผู้อ่้านหลงเชื่อในสิ่งที่งมงาย” ซึ่งแนวปฏิบติัฯ ดงักลา่วมีทัง้หมด 
9 ขอ้ คือ  

1. ต้องไม่ให้ความส าคัญในการน าเสนอข่าวสารเก่ียวกับสลากพนัน หรือสื่อสารไปในท านอง  
ที่สนับสนุนการเล่นสลากพนัน หรือการพนันรูปแบบอ่ืน ๆ เวน้แต่สลากดังกล่าวมีวัตถุประสงคห์ลักเพื่อ  
การกศุล  

2. ตอ้งไม่น าเสนอแหล่งที่มา วิธีการตีความเพื่อใหไ้ดต้ัวเลข หรือบ่งชีต้ัวเลขลงไปในรายงานข่าว 
ภาพข่าวหรือสามารถน าไปใชใ้นการเลน่พนนัไดโ้ดยไม่ตอ้งตีความ หรือสื่อความหมายอ่ืน ๆ  

3. ตอ้งไม่น าเสนอข่าวสารการพนนัทกุรูปแบบในบรบิทที่ปรากฏภาพ เนือ้หา ขอ้มลูของเด็กเยาวชน
ที่มีอายุต ่ากว่า 20 ปี ทัง้ในลกัษณะของการเขา้ร่วมกิจกรรม ร่วมเล่น ร่วมหาตัวเลข หรือมีส่วนในการเป็น 
พรีเซ็นเตอรห์รือผูท้ี่ไดร้บัผลประโยชนจ์ากเงินสลาก และเงินกองทนุสลากในทกุกรณี  

4. ตอ้งไม่น าเสนอขอ้มลูประกอบการเลน่พนนั หรือสลากพนนั ที่ไดม้าจากศิลปิน ดารา หรือบุคคล
สาธารณะ อนัน าไปสูก่ารจงูใจใหเ้ลน่การพนนั  

5. ตอ้งไม่น าเสนอเนือ้หาสนับสนุนการเล่นพนัน หรือสลากพนันในระหว่างการถ่ายทอดสดทาง
วิทยุโทรทัศน ์หรือสื่อออนไลนใ์นการจับรางวัลสลากพนันแก่ผูช้มทั่วไปว่าเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์  
การกุศล หรือช่วยแกปั้ญหาชีวิต หาทางออกในปัญหาทางเศรษฐกิจ หรือเป็นเรื่องปกติในสงัคมส าหรับ  
การเลน่พนนัหรือซือ้สลากพนนั  

6. พึงน าเสนอข่าวสารที่เนน้ความสมดุล รอบดา้น ของผูเ้ล่นการพนันแลว้ไม่ประสบความส าเร็จ 
หรือโอกาสที่จะเสี่ยงไดเ้สี่ยงเสีย และผลกระทบของการเลน่พนนัที่เกิดขึน้ 

7. พึงน าเสนอค าอธิบายทางวิทยาศาสตรจ์ากผูเ้ชี่ยวชาญ หรือหลกัฐานที่พิสจูนท์ราบได ้ในส่วน
ของความน า และเนื ้อหาข่าวท่ีเป็นเร่ืองราวปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติ อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ หรือ 
เรื่องแปลก  

8. พึงระวังการเสนอข่าวเก่ียวกับปรากฏการณ์ท่ีผูค้นจ านวนมากเดินทางไปในสถานท่ีศักดิ์สิทธิ์

ต่าง ๆ โดยชีน้  าไปสู่การส่งเสรมิใหม้ีการเล่นพนนั ซือ้สลากพนนั หรือสนบัสนนุความเชื่ออนังมงายซึ่งพิสูจน์
ไม่ได ้ 

9. พึงหลีกเลี่ยงการน าเสนอข่าวข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่ได้รับรางวัลสลากพนัน หรือข้อมูล  
การไดม้าซึ่งตวัเลข วิธีการ โดยเฉพาะความฝัน วิญญาณ ปรากฏการณเ์หนือธรรมชาติ หรือความเชื่อส่วน
บคุคล 

กลา่วโดยสรุป ในยคุสื่อถูกผกูขาดและควบคมุโดยรฐั พ.ศ 2498-2539 ประเทศมีความขดัแยง้ทาง
การเมือง รัฐบาลจึงใช้สื่อเน้นเพื่อการโฆษณาทางการเมืองและสรา้งจิตส านึกชาตินิยม และรัฐไม่ได้ 
มีมาตรการดา้นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพหรือก ากับดูแลเนือ้หารายการ เนือ้หารายการโทรทัศน์  
ในขณะนัน้จึงเนน้ความบนัเทิงและการโฆษณา ขณะที่รายการข่าวท าหนา้ที่ในการเป็นกระบอกเสียงให้
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รฐับาล สื่อที่ออกมาเก่ียวกบัความเชื่อทางไสยศาสตรใ์นช่วงนัน้จึงเป็นเพียงแค่สื่อบนัเทิง ต่อมาจุดเปลี่ยน
เกิดขึ่นในช่วงปฏิรูปสื่อ 2540 โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพขอประชาชน ปลดปล่อยสื่อจาก
การควบคุมของรฐั อย่างไรก็ตาม ก็ไม่สามารถสรรหาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงฯ ไม่มีองคก์ร  
ในการก ากบัดแูลเนือ้หารายการ จึงเกิดช่องว่าง มีสื่อเกิดขึน้เป็นจ านวนมาก มีเนือ้หารายการท่ีไม่เหมาะสม
สื่อเก่ียวกับความเชื่อทางไสยศาสตรจ์ึงเกิดขึน้มากในช่วงนี ้ อย่างไรก็ตาม ถึงแมใ้นช่วง 2554-2556 จะมี
การตัง้ กสทช.ขึน้มาเพื่อก ากับดูแลแต่ก็ไม่ไดม้ีการจัดการดูแลอย่างจริงจงั สื่อเก่ียวกับความเชื่อทางไสย
ศาสตรท์ี่มีเนือ้หาเกินจรงิมอบเมาประชาชนก็ยงัคงเกิดขึน้อย่างต่อเนื่อง อีกทัง้การเขา้มาของคสช. ที่เขา้มา
แทรกแซงและควบคมุสื่อออกกฎหมายเอาผิดสื่อที่น าเสนอข่าวทางการเมืองวิพากษ์วิจารณก์ารท างานของ
รฐับาล ยิ่งท าใหก้ารน าเสนอสื่อในประเด็นความเชื่อและไสยศาสตรเ์ป็นทางเลือกใหส้ื่อเลือกน าเสนอมาก
ขึน้ในปัจจบุนั 
 
2. ข้อกฎหมาย นโยบาย และกลไกในการก ากับดูแลส่ือเกี่ยวกับความเชื่อทางไสยศาสตร์ใน
ปัจจุบัน 

เนื่องจากสถานการณ์ปัจุบัน สื่อมวลชนมีการน าเสนอข่าว เนือ้หาข่าว การแสดงความคิดเห็น  
เน้นไปในลักษณะการน าเสนอเรื่องความเชื่อส่วนบุคคล เรื่องเหนือธรรมชาติ ไสยศาสตร ์อันน าไปสู่  
การสรา้งความงมงาย รวมถึงการใหข้อ้มลูสนบัสนุนการเล่นพนนั การเขา้ร่วมกิจกรรมเสี่ยงโชคสินคา้และ
บริการรวมถึงการทายผลตัวเลขสลากพนัน หลายภาคส่วนจึงมีการก าหนดขอ้กฎหมาย ระบบ กลไกหรือ
แนวทางปฏิบติัร่วมกนัของสื่อมวลชนในการก ากบัดแูลสื่อเก่ียวกบัความเชื่อทางไสยศาสตร ์โดยในหวัขอ้นี ้
จะแบ่งเป็น 2 ประเด็นคือ ขอ้กฎหมายและนโยบายที่เก่ียวขอ้งกับการกับก าดูแลสื่อ และกลไก ระเบียบ  
แนวปฏิบติัอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

 
2.1 ข้อกฎหมายและนโยบายทีเ่กี่ยวข้องกับการกับก าดูแลส่ือ 
ขอ้กฎหมายและนโยบายที่เก่ียวขอ้ง แบ่งเป็น 3 สว่น คือ  
1. ก ากับดูแลโดยองคก์รของรฐั โดยใชอ้ านาจผ่านกฎหมาย ผ่านพระราชบัญญัติการประกอบ

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน ์พ.ศ. 2551 มาตรา 37  
2. ก ากบัดแูลกนัเอง ผ่านองคก์รวิชาชีพฯ ที่เกิดจากการรวมกลุม่ตามพระราชบญัญัติการประกอบ

กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน ์พ.ศ. 2551 มาตรา 39 และ  
3. ก ากับดูแลตนเอง โดยแต่ละองค์กรสื่อท าหน้าที่ตรวจสอบการท างานของตนเอง ภายใต้

มาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งการประกอบวิชาชีพแผนแม่บทกิจการกระจายเสียง และกิจการ
โทรทศัน ์(ฉบบัที่ 1) พ.ศ. 2555 – 2559 โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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1) ก ากับดูแลโดยองคก์รของรัฐ โดยใช้อ านาจผ่านกฎหมาย ผ่านพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์พ.ศ. 2551 มาตรา 37 

มาตรา 37 ในหมวด 2 ว่าดว้ยรายการของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน ์มีเนือ้ความระบุ
ว่า หา้มมิใหอ้อกอากาศรายการที่มีเนือ้หาสาระที่ก่อใหเ้กิดการลม้ลา้งการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อย  
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือมีการกระท าซึ่งเขา้ลกัษณะลามกอนาจารหรือมีผลกระทบต่อการให้
เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสขุภาพของประชาชนอย่างรา้ยแรง  

ผูร้บัใบอนุญาตมีหนา้ที่ตรวจสอบและใหร้ะงับการออกอากาศรายการที่มีคุณลกัษณะตามวรรค
หนึ่ง หากผูร้บัอนญุาตไม่ด าเนินการ ใหก้รรมการซึ่งคณะกรรมการมอบหมายมีอ านาจสั่งดว้ยวาจาหรือเป็น
หนังสือใหร้ะงับการออกอาการายการนัน้ไดท้ันทีและใหค้ณะกรรมการสอบสวนขอ้เท็จจริงกรณีดังกล่าว
โดยพลัน ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนแลว้เห็นว่า การกระท าดังกล่าวเกิดจากการละเลยของผู้รับ
ใบอนญุาตจรงิ ใหค้ณะกรรมมีอ านาจสั่งใหผู้ร้บัใบอนญุาตด าเนินการแกไ้ขตามที่สมควรหรืออาจพกัใชห้รือ
เพิกถอนใบอนญุาตก็ได ้ 

จากข้อความข้างต้น เป็นข้อกฎหมายที่รัฐใช้ก ากับดูแล ส าหรับการก ากับดูแลโดยอ านาจรัฐ 
(statutory Regulation) มักเป็นมาตรการออกค าสั่งและควบคุม (Command and Control) เน้นการใช ้
ข้อกฎหมายและการบังคับใช้ของหน่วยงานที่มีอ  านาจที่ เ ก่ียวข้อง มีการก าหนดบทล งโทษโดย 
อาจประกอบดว้ยหน่วยงานดา้นการบังคับใช้กฎหมาย (ต ารวจ) หน่วยงานก ากับดูแลดา้นการแข่งขัน 
หน่วยงานก ากับดูแลเก่ียวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ฯลฯ มีความสามารถในการบังคับใช้เนื่องจาก  
มีบทลงโทษตามอ านาจทางกฎหมาย โดยมีลกัษณะ การก ากบัดแูลได ้4 วิธี  

1. ก าหนดใหเ้ป็นสิ่งผิดกฎหมาย (Make the Content Illegal) ก าหนดเนือ้หาที่ไม่พึงประสงคแ์ลว้
ใชก้ฎหมายในการหา้มเผยแพร่ออกอากาศเนือ้หานัน้ เช่น การหา้มน าเสนอเนือ้หาที่ก่อใหเ้กิดการลม้ลา้ง
การปกครอง เป็นตน้ โดยมีขอ้ควรระวงัในการจ ากดัเสรีภาพในการแสดงออก  

2.จ ากัดการผลิตเนือ้หา (Limit Production) ส าหรบัเนือ้หาบางประเภทที่พิจารณาแลว้ว่าไม่เป็น
ภัยร้ายแรงจนถึงขั้นก าหนดให้เป็นสิ่งผิดกฎหมายแต่ยังสมควรจ ากัดปริมาณเนื ้อหานั้น หรืออาจมี  
การจ ากดัไปถึงตน้ตอของเนือ้หา  

3. จ ากดัการเขา้ถึงเนือ้หา (Limit Access) การก าหนดแนวทางหรือวิธีการในการเขา้ถึงเนือ้หาบาง
ประเภทใหเ้ขา้ถึงไดย้ากขึน้ ส  าหรบัวิทยุและโทรทัศน ์อาจท าไดเ้ช่น ก าหนดระดับของเนือ้หา (Rating 
System) ซึ่งอาจก าหนดอายุของผู้ชม/ผู้ฟังเป็นเกณฑ์ (Age Constraint) ได้ และหรือก าหนดเวลาใน 
การแพร่ภาพออกอากาศของเนือ้หาบางประเภท เช่น ก าหนดใหร้ายการที่มีเนือ้หาส าหรบัผูใ้หญ่ ใหแ้พร่
ภาพออกอากาศไดใ้นเวลาดกึ เพื่อไม่ใหเ้ด็กและเยาวชนไดร้บัชมรบัฟังเนือ้หาดงักลา่ว  
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4. การสกดัหรือปิดกัน้การเขา้ถึงเนือ้หา (Block Access) ในบางกรณีที่อาจไม่สามารถจัดการกับ
ตน้ตอของปัญหาได ้จึงมีการสกัดการเขา้ถึงเนือ้หาดังกล่าว โดยวิธีการนีใ้ชบ้่อยครัง้ส  าหรบัสื่อออนไลน ์
ส าหรบัสื่อวิทยแุละโทรทศันอ์าจใชก้ารสกดัเนือ้หาจากต่างประเทศมายงัประเทศไทย 
 
 

2) ก ากับดูแลกันเองผ่านองคก์รวิชาชีพฯ ทีเ่กิดจากการรวมกลุ่มตามพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์พ.ศ. 2551 มาตรา 39  

มาตรา 39 อยู่ในหมวด 3 ว่าดว้ยการส่งเสริมและควบคุมจริธรรมแห่งวิชาชีพและการคุม้ครอง
ผูเ้สียหายจากการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์มีเนือ้ความระบุว่า ใหค้ณะกรรมการ
ด าเนินการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผูร้บัใบอนุญาตผูผ้ลิตรายการและผูป้ระกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน  
ที่เก่ียวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เป็นองค์กรในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อท าาหน้าที่จัดท า
มาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพและควบคุมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ
กันเองภายใต้มาตรฐานทางจริยธรรม การจัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมขององค์กรตามวรรคหนึ่ง  
ตอ้งค านึงถึงการคุม้ครองการไดร้บัรูข้อ้มลูข่าวสารสาธารณะของประชาชน และการคุม้ครองผูบ้ริโภคจาก
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์รวมทัง้การคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของผูป้ระกอบ
อาชีพและวิชาชีพขององคก์ร 

ในการควบคุมการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพขององคก์รตามวรรคหนึ่ง ใหแ้ต่ละองคก์รตามวรรค
หนึ่งจดัตัง้คณะกรรมการควบคมุจริยธรรมขึน้โดยมีองคป์ระกอบและใหค้ านึงถึงสดัส่วนที่เหมาะสมระหว่าง
ผูป้ระกอบอาชีพและวิชาชีพ นกัวิชาการ และผูท้รงคณุวฒุิภายนอก 

มาตรา 39 ไดเ้ปิดช่องใหส้ื่อมวลชนสามารถก ากบัดแูลกนัเอง (Self-Regulation) ถือไดว้่าเป็นหนึ่ง
ในกลไกที่สื่อมวลชนใชใ้นการควบคุมการท างานของสื่อด้วยกันเอง เพื่อให้สื่อมวลชนยังคงมีเสรีภาพ
ภายใตค้วามรบัผิดชอบในการน าเสนอข่าวสาร โดยการก ากับดูแลกันเองของสื่อมวลชนนั้นช่วยป้องกัน  
การแทรกแซงจากรฐับาลเนื่องจากสื่อมวลชนเองจะมีความเขา้ใจถึงธรรมชาติในการท างานของสื่อไดดี้กว่า
หน่วยงานของรฐั ซึ่งการก ากับดูแลกันเองอาศัยหลักของจริยธรรมที่เกิดขึน้ดว้ยความสมัครใจ และจะมี
ประสิทธิภาพไดต้อ้งมีองคป์ระกอบ ส าคญั 3 ประการคือ  

1. สิ่งแวดลอ้มทางกฎหมายที่ส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและเสรีภาพ  
ของสื่อ  

2. กลไกการก ากับดูแลกันเองที่อยู่บนหลักการของความน่าเชื่อถือ ความโปร่งใส และ 
เป็นประชาธิปไตย  

3. การมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมและประชาชน โดยการก ากับดูแลกันเองของสื่อนั้นมี  
ความยืดหยุ่น สามารถปรบัเปลี่ยน และมีประสิทธิภาพมากกว่าการควบคุมจากรฐั อีกทัง้การก ากับดูแล
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กันเองของสื่อนัน้ยังสามารถสรา้งความน่าเชื่อถือใหก้ับสื่อมวลชนดว้ย ซึ่ง พัชราภา เอือ้อมรวนิช (2562)  
ไดใ้หเ้หตผุลที่สื่อมวลชนควรมีการพฒันาการก ากบัดแูลกนัเองไวด้งันี ้  

1. การก ากบัดแูลกนัเองช่วยใหก้องบรรณาธิการมีอิสระ  
2. การก ากบัดแูลกนัเองช่วยใหถ้กูแทรกแซงจากรฐัไดน้อ้ย  
3. การก ากบัดแูลกนัเองช่วยสง่เสรมิใหส้ื่อมวลชนมีคณุภาพ  
4. การก ากบัดแูลกนัเองเป็นหลกัฐานของความรบัผิดชอบของสื่อมวลชน  
5. การก ากบัดแูลกนัเองช่วยใหผู้ร้บัสารสามารถเขา้ถึงสื่อมวลชนได ้ 
 
ส่วนการก ากบัดแูลกนัเอง โดยองคก์รธุรกิจดว้ยการใชจ้รรยาบรรณทางวิชาชีพตามความสมคัร ใจ 

โดยมีหลกัส าคญั 10 ประการ คือ  
1. ระบบการควบคุมกันเองควรเป็นสากล เป็นที่ยอมรบัของนักวิชาชีพ นักโฆษณาเอเจนซีและ

สื่อมวลชน โดยไดร้บัการสนบัสนนุจากธุรกิจสื่อเป็นสว่นใหญ่ เพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น  
2. การจัดตัง้กองทุนที่มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนในการด าเนินงานดว้ยความร่วมมือจาก

หลายหน่วยงาน 
3.  การบริหารจัดการควรเป็นอิสระจากองค์กรธุรกิจที่ ให้ทุน เป็นการด าเนินงานที่ ต้อง  

มีความน่าเชื่อถือต่อบคุคลภายนอก  
4. ควรมีการก าหนดจรรยาบรรณทางวิชาชีพซึ่งเป็นที่ยอมรบัในระดบัสากล  
5. ควรจัดท าคู่มือแนวทางการปฏิบัติงาน (Guidance Notes) ให้กับสมาชิกประกอบการ

ด าเนินงาน  
6. การด าเนินงานเก่ียวกับขอ้รอ้งเรียนตอ้งมีความเที่ยงตรง ฉับไว และมีประสิทธิภาพซึ่งจะช่วย

สรา้งความน่าเชื่อถือใหก้บัองคก์รได ้ 
7. คณะกรรมการพิจารณาขอ้รอ้งเรียนควรมีความเป็นกลางและปลอดจากการแทรกแซงของรฐั

และองคก์รอ่ืน ๆ การท างานตอ้งโปรง่ใส รวดเรว็และตรวจสอบได ้ 
8. มีการด าเนินงานกบัผูฝ่้าฝืนอย่างมีประสิทธิภาพและสื่อต่าง ๆ ใหค้วามรว่มมือเป็นอย่างดี  
9. ควรมีการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ อาจเป็นการตรวจสอบตามประเภทสื่อหรือตรวจสอบตาม

ประเด็นปัญหา  
10. ผูบ้ริโภคควรตระหนักรูว้่าสามารถส่งขอ้รอ้งเรียนไปยังช่องทางใด ในขณะเดียวกันธุรกิจควร 

ปฏิบติัตามจรรยาบรรณและขัน้ตอนต่าง ๆ อย่างถกูตอ้งในขณะที่ก ากบัดแูลกนัเอง  
แมพ้ระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว จะมีผลบังคับใชม้านานแลว้ แต่ในทางปฏิบัติกลับพบว่า กสทช.  

ยังไม่สามารถส่งเสริมใหเ้กิดการรวมกลุ่มของผูป้ระกอบวิชาชีพขึน้เป็นองคก์รเพื่อการก ากับดูแลกันเอง
ภายใตม้าตรฐานจริยธรรมที่มีวัตถุประสงคเ์พื่อการคุม้ครองประโยชนส์าธารณะไดจ้ริงจงั อีกทัง้ยังไม่พบ
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การเกิดขึน้ขององคก์รใดเพื่อจัดท าแนวทางใหผู้ป้ระกอบวิชาชีพสื่อมวลชนไดร้บัการส่งเสริมแลคุม้ครอง
สิทธิเสรีภาพไปพรอ้ม ๆ กับการสรา้งกลไกในการก ากับดูแลดา้นจริยธรรมเพื่อคุม้ครองผูบ้ริโภคไดอ้ย่าง 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ชวรงค ์ลิมป์ปัทมปาณี, 2559) 
 

3) ก ากับดูแลตนเองโดยแต่ละองคก์รส่ือท าหน้าทีต่รวจสอบการท างานของตนเอง 
ภายใต้มาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งการประกอบวิชาชีพแผนแม่บท
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน ์(ฉบับที ่1) พ.ศ. 2555 – 2559 

สาระส าคญัของมาตราฐานจริยธรรมและการก ากบัดแูลกนัเองในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทศัน ์คือ   

1. ก าหนดกรอบจริยธรรมและจรรยาบรรณ แบ่งเป็น 2 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัองคก์รในกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทศัน ์8 ขอ้ ไดแ้ก่ หลกัผลประโยชนส์าธารณะ หลกัความเป็นอิสระ หลกัสิทธิมนุษยชน 
หลกัความสุจริตซื่อสตัย ์หลกัความโปร่งใส่ หลกัการยอมรบัการตรวจสอบ หลกัธรรมาภิบาล หลกัความ
คุม้ค่า ระดบัผูป้ระกอบวิชาชีพกระจายเสียงและโทรทศัน ์14 หลกัการ ไดแ้ก่ จรยิธรรม ความเป็นอิสระ สิทธิ
มนุษยชน ความทั่ วถึง หลักความเท่าเทียม ความหลากหลาย การพัฒนา หลักพื ้นที่สาธารณะ  
หลักความถูกต้องเที่ยงตรง วัตถุวิสัย หลักความไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ความสมดุลเป็นธรรม ผลประโยชน์
สาธารณะ และหลกัเกียรติยศ ศกัดิศ์รี 

2. ก าหนดแนวทางปฏิบติัดา้นจรยิธรรมและจรรยาบรรณของการประกอบวิชาชีพ 8 หลกัการ ไดแ้ก่ 
1) ขอ้มูลข่าวสารที่ถูกต้อง เที่ยงตรง ครบถ้วน สมดุล และเป็นธรรม 2 ) สิทธิมนุษยชน สิทธิส่วนบุคคล                  
สิทธิในครอบครวัเกียรติยศชื่อเสียงข้อมูลส่วนตัว 3) ความอิสระทางวิชาชีพ ความรบัผิดชอบต่อสังคม 
ผลกระทบต่อผูบ้ริโภค 4) เคารพในลิขสิทธิ์และทรพัยส์ินทางปัญญา 5) ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติเพื่ อสร้างสรรค์ สังคม  ตลอดจนค่านิยมอันดีงาม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 6) ปกป้องเด็กและเยาวชนจากเนื ้อหาที่มีความเสี่ยงและเด็กที่ปรากฏในสื่อ  
7) การใหพ้ืน้ที่สาธารณะ ข่าวสารสาธารณะในเหตุการณส์าธารณะที่ส  าคัญ และ 8 ) การสื่อสารที่สรา้ง
ความเกลียดชงั (รดี ธนารกัษ,์ 2557) 

ตามแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตรท์ี่ 5.2 การก ากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศนก์ารก ากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนใ์หเ้ป็นประโยชนใ์นมิติเชิง
เศรษฐกิจ สงัคม และความมั่นคง มีการใชค้ลื่นความถ่ีและเครื่องวิทยคุมนาคมอย่างถูกตอ้งและปราศจาก
การรบกวน รวมถึงมีการแข่งขนัเสรีภายใตก้ติกาท่ีโปรง่ใสและเป็นธรรม มีวตัถปุระสงค ์ดงันีคื้อ 

1. เพื่อก ากับดูแลการประกอบกิจการในด้านเนือ้หาให้มีคุณภาพ เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 
ค านึงถึงหลกัสิทธิมนษุยชนและความหลากหลาย 

2. เพื่อก ากบัดแูลโฆษณามิใหล้ะเมิดสิทธิและเป็นการเอาเปรียบผูบ้ริโภค 
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3. เพื่อก ากับดูแลการใชค้ลื่นความถ่ีและเครื่องวิทยุคมนาคมใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย และมิให้ 
เกิดการรบกวนซึ่งกนัและกนั 

4. เพื่อก ากับดูแลใหม้ีการแข่งขันอย่างเสรี ตลาดมีประสิทธิภาพ ภายใตก้ฎกติกาที่โปร่งใส และ
เป็นธรรม 

5. เพื่อใหม้ีมาตรการรองรบัอย่างมีประสิทธิภาพกรณีที่มีภยัพิบติัหรือเหตฉุกุเฉิน 
 
สว่นแนวทางในการก ากบัดแูล คือ 
1. ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละกติกาในการก ากบัดแูลการประกอบกิจการดา้นเนือ้หา 
2. ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตให้ผู้ร ับใบอนุญาตต้องจัดเวลาให้แก่รายการ  

ที่มีเนือ้หาสรา้งสรรค์สังคมหรือรายการส าหรับเด็กและเยาวชน และค านึงถึงความรับผิดชอบต่อเด็ก               
และหลกัสิทธิมนษุยชน 

3. ก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขในการใหบุ้คคลอ่ืนเช่าเวลาด าเนินรายการส าหรบัผูไ้ดร้บั
ใบอนญุาต 

4. ส่งเสริมการรวมกลุ่มของผูร้บัใบอนุญาต ผูผ้ลิตรายการ และผูป้ระกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน 
ที่เก่ียวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เป็นองค์กรในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อท าหน้าที่จัดท า
มาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ และการควบคมุการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ
กนัเองภายใตม้าตรฐานทางจรยิธรรม 

5. ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาโฆษณาอันมีลักษณะเป็นการค้าก าไรเกินควร หลอกลวง
ผูบ้รโิภค หรือก่อใหเ้กิดความเดือดรอ้นร  าคาญ 

6. สรา้งกลไกการป้องกันโดยจัดการใหค้วามรู ้ท าความเขา้ใจแก่ผูส้นใจเก่ียวกบัการใชค้ลื่นและ
เครื่องวิทยคุมนาคมส าหรบักิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศันอ์ย่างถกูตอ้งและปราศจากการรบกวน 

7. ประสานงานคลื่นความถ่ีเพื่อปอ้งกนัและแกไ้ขปัญหาการรบกวนการใชค้ลื่นความถ่ี 
8. ด าเนินการใหม้ีกลไกการบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
9. ก าหนดมาตรการเพื่อป้องกันการกระท าอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดการไม่เป็นธรรม  

ในการแข่งขนัในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน ์
10. จัดท าหลักเกณฑก์ารก ากับดูแลด้านราคาและอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและ

กิจการโทรทศันใ์หเ้ป็นธรรมต่อผูใ้หบ้รกิารและผูใ้ชบ้รกิารโดยค านึงถึงประโยชนส์าธารณะเป็นส าคญั  
 
2.2 กลไก ระเบียบ แนวปฏิบัติอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 
นอกจากขอ้กฎหมายและนโยบายที่เก่ียวขอ้งกับการกบัก าดแูลสื่อยงัมีกลไก ระเบียบ แนวปฏิบติั 

อ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้ง เช่น แนวปฏิบติัสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติเรื่องการน าเสนอข่าว และภาพข่าว ความเชื่อ
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ทางไสยศาสตร ์ตวัเลข และสลากพนนั พ.ศ. 2565 ประกาศส านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศนแ์ละกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเรื่อง แนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการ
โทรทศัน ์พ.ศ. 2556 โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

1) แนวปฏิบัติสภาการส่ือมวลชนแห่งชาติเร่ืองการน าเสนอข่าว และภาพข่าว 
ความเชื่อทางไสยศาสตร ์ตัวเลข และสลากพนัน พ.ศ. 2565 มีขอ้ปฏิบติัจ านวน 11 ขอ้ ดงันี ้
(สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ 2565) 
1. ต้องไม่ให้ความส าคัญในการน าเสนอข่าวสารเก่ียวกับสลากพนัน หรือสื่อสารไปในท านอง 

ที่สนับสนุนการเล่นสลากพนัน หรือการพนันรูปแบบอ่ืนๆ เวน้แต่สลากดังกล่าวมีวัตถุประสงคห์ลักเพื่อ  
การกศุล 

2. ตอ้งไม่น าเสนอแหล่งที่มา วิธีการตีความเพื่อใหไ้ดต้ัวเลข หรือบ่งชีต้ัวเลขลงไปในรายงานข่าว 
ภาพข่าว หรือสามารถน าไปใชใ้นการเลน่พนนัไดโ้ดยไม่ตอ้งตีความ หรือสื่อความหมายอ่ืนๆ 

3. ต้องไม่น าเสนอข่าวสารการพนันทุกรูปแบบในบริบทที่ปรากฏภาพ เนือ้หา ข้อมูลของเด็ก
เยาวชนที่มีอายุต ่ากว่า 20 ปี ทัง้ในลกัษณะของการเขา้ร่วมกิจกรรม ร่วมเล่น ร่วมหาตวัเลข หรือมีส่วนใน
การเป็นพรีเซ็นเตอร ์หรือผูท้ี่ไดร้บัผลประโยชนจ์ากเงินสลาก และเงินกองทนุสลากในทกุกรณี 

4. ตอ้งไม่น าเสนอขอ้มลูประกอบการเลน่พนนั หรือสลากพนนั ที่ไดม้าจากศิลปิน ดารา หรือบุคคล
สาธารณะ อนัน าไปสูก่ารจงูใจใหเ้ลน่การพนนั 

5. ตอ้งไม่น าเสนอเนือ้หาสนับสนุนการเล่นพนัน หรือสลากพนันในระหว่างการถ่ายทอดสดทาง
วิทยุโทรทัศน ์หรือสื่อออนไลนใ์นการจับรางวัลสลากพนันแก่ผูช้มทั่วไปว่าเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์  
การกุศลหรือช่วยแก้ปัญหาชีวิต หาทางออกในปัญหาทางเศรษฐกิจ หรือเป็นเรื่องปกติในสังคมส าหรบั  
การเลน่พนนัหรือซือ้สลากพนนั 

6. พึงหลีกเลี่ยงการน าเสนอข่าวข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่ได้รับรางวัลสลากพนัน หรือข้อมูล  
การไดม้าซึ่งตัวเลข วิธีการ โดยเฉพาะความฝัน วิญญาณ ปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติ หรือความเชื่อ  
สว่นบคุคล 

7. พึงระมัดระวังการเสนอข่าวเก่ียวกับปรากฏการณ์ที่ผู ้คนจ านวนมากเดินทางไปในสถานที่
ศกัดิส์ิทธิต่์าง ๆ โดยชีน้  าไปสูก่ารสง่เสรมิใหม้ีการเล่นพนนั ซือ้สลากพนนั หรือสนบัสนนุความเชื่ออนังมงาย
ซึ่งพิสจูนไ์ม่ได ้

8. พึงระมดัระวงัการน าเสนอข่าวจากบุคคลที่อา้งตัวว่ามีคณุสมบติัพิเศษเก่ียวกับขอ้มลูความเชื่อ
ทางไสยศาสตร ์และการท านายผลการพนนั 

9. พึงน าเสนอข่าวสารที่เนน้ความสมดุล รอบดา้น ของผูเ้ล่นการพนันแลว้ไม่ประสบความส าเร็จ 
หรือโอกาสที่จะเสี่ยงไดเ้สี่ยงเสีย และผลกระทบของการเลน่พนนัที่เกิดขึน้ 
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10. พึงน าเสนอค าอธิบายทางวิทยาศาสตรจ์ากผู้เชี่ยวชาญ หรือหลักฐานที่พิสูจน์ทราบได้  
ในส่วนของความน า และเนือ้หาข่าวท่ีเป็นเร่ืองราวปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติ อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์  
หรือเรื่องแปลก 

11. ข่าว เนื ้อหาข่าว การแสดงความคิดเห็น เนื ้อหาทั่ วไป ตามแนวปฏิบัติฉบับนี ้หมายถึง                        
ข่าวเนือ้หาข่าว การแสดงความคิดเห็น เนือ้หาทั่วไป ตามขอ้บงัคบัว่าดว้ยจริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อมวลชน  
สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ พ.ศ. 2564 

2) ประกาศส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติเร่ือง แนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน ์พ.ศ. 2556  
 

ในปี 2556 ส านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน ์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.) ไดด้  าเนินการจัดท าแนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศนฯ์ ขึน้  
โดยอ้างอิงจากคู่มือการจัดระดับความเหมาะสมของสื่อโทรทัศน์โดยกรมประชาสัมพันธ์และได้มี  
การปรับปรุงเนื ้อหาให้มีความเหมาะสม ครอบคลุม และสอดคล้องกับรูปแบบของรายการโทรทัศน์  
ในปัจจุบันมากยิ่งขึน้ โดยได้มีการระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาคส่วนต่าง ๆ  
ทัง้ผูป้ระกอบกิจการ นกัวิชาการ และองคก์รวิชาชีพต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดดงันี ้  

หลักการและแนวคิดในการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน ์ 
1. การจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน ์เป็นเครื่องมือที่ส  าคัญ ในการใหค้ าแนะน า

ส าหรบัผูช้ม โดยเฉพาะพ่อแม่หรือผูป้กครอง ในการเลือกรบัชมสื่อทางโทรทัศนท์ี่เหมาะสมกับวัยของเด็ก
และเยาวชนในครอบครวั โดยมีหลกัการในการจัดระดับความเหมาะสมของรายการ ดงันี ้ 1) เป็นแนวทาง
และสร้างแรงจูงใจในการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ที่ส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ให้กับผู้ชม  
2) ส่งเสริมและพฒันาระบบการก ากบัดูแลตนเอง (Self-Regulation) ของกิจการวิทยุโทรทศัน  ์3) รกัษาไว้
ซึ่งสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและการไดร้บัขอ้มลูข่าวสาร  4) ค านึงถึงประโยชนส์ขุ ความปลอดภยัและ
พฒันาการดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณแ์ละศกัดิ์ศรีของเด็กและเยาวชน 5) สรา้งมาตรฐานในการตรวจสอบ
เนือ้หาและเฝา้ระวงัสื่อ บนหลกัเกณฑแ์ละความเขา้ใจเดียวกนั 

2. การจ าแนกเนือ้หาของรายการโทรทศันต์ามช่วงอายุของผูช้มตามหลกัการขา้งตน้ มีแนวคิดใน
การพิจารณา โดยแบ่งเนือ้หาของรายการโทรทัศนอ์อกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 1) เนือ้หาที่ควรมีการจ ากัด 
เป็นระบบการจ าแนกเนือ้หาและการน าเสนอของรายการโทรทัศน ์เพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนจากภาพ 
เสียง และ เนือ้หาของรายการโทรทศันท์ี่ไม่เหมาะสมต่อพฒันาการและการเรียนรูแ้ละเป็นแนวทางแก่สถานี
วิทยโุทรทศันใ์นการพิจารณาจดัเวลาในการออกอากาศรายการใหเ้หมาะสมกบักลุม่ผูช้ม 2) เนือ้หาที่ควรมี
การส่งเสริม เป็นระบบการพิจารณาเนื ้อหาของรายการโทรทัศน์ที่สนับสนุน ด้านการศึกษาและการ
พฒันาการเรียนรู ้ของเด็ก และ เยาวชน อนัจะน าไปสู่การสรา้งสรรคร์ายการที่มีคุณภาพ และการก าหนด



121 
 

 
 

ทิศทางเพื่อการสนับสนุนรายการที่มีคุณภาพ รวมทัง้ เป็นการใหค้วามรูก้ับพ่อแม่ผูป้กครอง ในการเลือก
รบัชมรายการที่มีประโยชนส์  าหรบัเด็กและเยาวชนในครอบครวั 

หลักเกณฑ์การพิจารณาระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์  การพิจารณาระดับ
ความเหมาะสมของรายการโทรทศันป์ระกอบดว้ย 2 หลกัเกณฑ ์ดงันี ้

1. หลักเกณฑข์องระบบการจ าแนกเนื้อหาที่ควรมีการจ ากัด พิจารณาจากภาพ เสียง และ
เนือ้หาในรายการ ประกอบกบัเจตนาในการผลิต และการจดัท าวตัถปุระสงคแ์ละวิธีการในการน าเสนอภาพ
หรือเสียง น ้าหนักของการด าเนินเรื่อง รวมทั้ง มุมกล้องของการถ่ายท า ที่ท าให้ผู ้ชมรับรู ้ในทางที่  
ไม่เหมาะสม และอาจมีผลต่อการพฒันาค่านิยมและพฤติกรรมในดา้นลบ โดยพิจารณาใน 3 ประเด็น คือ 
1) พฤติกรรมและความรุนแรง 2) เรื่องทางเพศ และ 3) ภาษา 

พฤติกรรมและความรุนแรง พิจารณาจากภาพ เสียงและเนื ้อหา ที่อาจท าให้เกิดการเรียนรู้ 
ที่ไม่เหมาะสม ในเรื่องพฤติกรรมที่รุนแรง หรือน าไปสู่ความรุนแรงและอนัตราย ประกอบดว้ย 1) การแสดง
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม รวมทัง้การน าเสนอที่ก่อหรือชักน าใหเ้กิดผลรุนแรง ต่อจิตใจของผูช้ม ท าใหเ้กิด
ความรูส้ึกทางจิตใจ เช่น ความหดหู่ ความเศรา้ ความเครียด ความสะเทือนใจอย่างรุนแรง รวมตลอดถึง 
องคป์ระกอบของรายการที่ท าใหผู้ช้มตกใจกลวั ความน่าเกลียด สยดสยองขยะแขยง 2) การใชค้วามรุนแรง
กระท าต่อตนเอง บุคคลอ่ืน สิ่งมีชีวิตและวัตถุ 3) การใชอ้าวุธ ยาเสพติด การแสดงภาพของการกระท า
ความผิดในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงเนือ้หาที่ขัดต่อศีลธรรม และความสงบสุขของสังคม  4) การน าเสนอ 
ที่ก่อหรือชกัน าใหเ้กิดการอคติ การเลือกปฏิบติัอนัน ามาซึ่งการต่อตา้นหรือล่วงละเมิดบคุคลหรือกลุม่บุคคล 
รวมถึงการส่งเสริม การสร้างทัศนคติ ความเชื่อ การชักจูงใจให้เกิดการล่วงละเมิดหรือการต่อต้าน  
การดหูมิ่นเหยียดหยาม การลดทอนหรือการละเมิดศกัดิ์ศรีความเป็นมนษุยล์ะเมิดสิทธิมนุษยชน ตลอดจน
การส่งเสริมหรือชักจูงให้เกิดการต่อต้าน ดูหมิ่น สร้างทัศนคติเชิงลบการล้อเลียนให้เกิดความอาย 
กลายเป็น “ตวัตลกในสงัคม” ที่มีผลต่อตวับุคคล กลุ่มบุคคล ทัง้ในประเด็นของเชือ้ชาติ สญัชาติ ชาติพนัธุ ์
เพศ รสนิยมทางเพศ ชนชั้น สถานะ สภาพทางเศรษฐกิจ อายุ ศาสนา สีผิว โรคหรือภาวะสุขภาพ 
ความพิการทัง้ทางรา่ยกาย จิตใจ และสติปัญญา 

เรื่องทางเพศ พิจารณาจากภาพ เสียงและเนือ้หา ที่อาจท าใหเ้กิดการเรียนรูท้ี่ไม่เหมาะสม ในดา้น
การแต่งกาย การแสดงออกทางเพศ การแสดงท่าทางหรือกิริยาที่ไม่เหมาะสมในทางเพศการล่วงละเมิด 
ทางเพศ การสนทนาหรือใชค้  าพูดเก่ียวกับเนือ้หาทางเพศที่ล่อแหลมหรือ ไม่เหมาะสมการสรา้งทัศนคติ  
ทางลบเก่ียวกบัเนือ้หาทางเพศในประเด็นต่าง ๆ เช่น การเหยียดเพศ เป็นตน้ 

ภาษา พิจารณาจากภาพ เสียงและเนื ้อหา ที่อาจท าให้เกิดการเรียนรู้ที่ไม่เหมาะสมในเรื่อง 
การใช้ภาษา ไวยากรณ์ทางภาษา การใช้ภาษาที่ล่อแหลม หมิ่นเหม่สื่อความหมายในเชิงลบ รวมถึง  
การใชภ้าษาท่ีกา้วรา้ว ดหูมิ่น น ามาซึ่งการลดทอนศกัดิแ์ละศรีของผูฟั้ง 
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2. หลักเกณฑข์องระบบการจ าแนกเนื้อหาที่ควรมีการส่งเสริม พิจารณาเนือ้หาของรายการ
โทรทัศน์ที่สนับสนุนด้านการศึกษาและการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน โดยใช้เกณฑ์  
ดา้นการศึกษาและการเรียนรู ้6 ประเด็น เป็นตวัชีว้ดั ดงันี ้1) เนือ้หาที่ส่งเสริมใหเ้กิดระบบวิธีคิด กล่าวคือ 
ใหคิ้ดเป็นตามความสามารถของสมองในแต่ละวัย ตลอดจนการส่งเสริมดา้นพัฒนาการทางสมองและ
สติปัญญา ให้สามารถมีความรู ้มีความเข้าใจ มีความสามารถในการประยุกต์ วิเคราะห์ สังเคราะห์                    
และประเมินผลไดอ้ย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท าใหเ้กิดความคิดริเริ่มสรา้งสรรค ์การวางแผน
การตดัสินใจการแกไ้ขปัญหาอย่างเป็นระบบ 2) เนือ้หาที่สง่เสรมิความรูใ้นเรื่องวิชาการ ตลอดจนความรูใ้น
ศาสตรส์าขาต่าง ๆ ใหส้ามารถเรียนรูว้ิชาการในศาสตรส์าขาวิชาต่าง ๆ ตลอดจนศาสตรป์ระยุกต ์และ
ศาสตรใ์นเชิงบูรณาการ ที่สามารถน าไปใชป้ระโยชนใ์นชีวิตประจ าวนัได ้เช่น ความรูใ้นดา้นภาษาศาสตร ์
ตรรกะและคณิตศาสตร ์ดนตรี กีฬา ตลอดจนความรูใ้นดา้นวิชาชีพ รวมถึง การสรา้งความรกัในการเรียนรู้ 
3) เนือ้หาที่ส่งเสริมใหเ้กิดการพฒันาดา้นคณุธรรม และจริยธรรม ใหเ้กิดการเรียนรูแ้ละเขา้ใจถึงคณุธรรม
และจริยธรรม ตลอดจนเกิดความรูส้ึกนึกคิดและความเชื่อแรงบนัดาลใจที่จะประพฤติปฏิบติัตามคณุธรรม
และจริยธรรมในมาตรฐานของความเป็นมนุษย์ 4) เนือ้หาที่ส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรูเ้ก่ียวกับทักษะชีวิต  
ใหรู้จ้ักและเรียนรูเ้ก่ียวกับทักษะในการใชช้ีวิตในสังคมที่เหมาะสมกับกาลและเทศะ สามารถน าทักษะ
ดังกล่าวไปใช้ในชีวิตของตนเองได้ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาในชีวิตอย่างเหมาะสมได้ 5) เนือ้หา 
ที่ส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู ้ยอมรับ เข้าใจ และชื่นชมความหลากหลายในสังคม ทั้งในเรื่องของสังคม 
วัฒนธรรม เชือ้ชาติ สญัชาติ ภาษา สถานะทางสงัคม เพศและวัย เป็นตน้ เพื่อใหเ้กิดการเรียนรูใ้นความ
แตกต่างหลากหลาย และสามารถอยู่ร่วมกัน กับความแตกต่างหลากหลายนั้นไดอ้ย่างสันติ ตลอดจน  
ใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาและขจัดความขัดแย้งอันเกิดจากความแตกต่างหลากหลายนั้นได้               
และ 6) เนือ้หาที่ส่งเสริมการพัฒนาความสมัพันธ์ของคนในครอบครวั และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล                
ท าใหเ้กิดการเรียนรูใ้นความสัมพันธ์ที่ดีของคนในครอบครัว ทั้งเรียนรูแ้ละเข้าใจกันและกันของคนใน
ครอบครวั ตลอดจนการท าใหเ้กิดศรทัธาและแรงบนัดาลใจในสถาบนัครอบครวัระดบัความเหมาะสม 

 

ILaw Freedom (2562) ไดช้ีเ้ห็นว่าการก ากบัดแูลสื่อในช่วงที่ผ่านมายงัไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
ทัง้การก ากับดูแลกันเองทางดา้นจริยธรรมในวิชาชีพสื่อมวลชนและการก ากับดูแลโดยองคก์รที่มีอ  านาจ
ตามกฎหมาย รวมถึงภาคประชาชนก็ไม่ไดม้ีส่วนร่วมในการก ากับดูแลสื่อ ท าใหเ้กิดปัญหาที่เก่ียวข้อง
ตามมามากมาย  

การก ากบัดแูลกนัเอง ทางจริยธรรมในวิชาชีพสื่อมวลชนในกรณีสื่อหลกัไดแ้ก่ วิทยุ โทรทศัน ์และ
หนงัสือพิมพ ์พบปัญหาการก ากบัดแูลกนัเองภายใตค้วามสมคัรใจ มีการละเมิดมาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพ
และปัญหาการบงัคบัใชม้าตรฐานจริยธรรมวิชาชีพ เนื่องจากองคก์รวิชาชีพมิไดม้ีสถานะใด ๆ ในกฎหมาย 
จึงไม่มีอ  านาจในการลงโทษ (Sanction) ผูป้ระกอบวิชาชีพที่กระท าการขัดต่อมาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพ  
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ที่ไดร้่วมกันก าหนดขึน้ เนื่องจากองคก์รเหล่านี ้ไม่ใช่สภาวิชาชีพหรือคณะกรรมการควบคุมการประกอบ
วิชาชีพที่ไดร้บัอ านาจตามกฎหมาย  

นอกจากองคก์รวิชาชีพไม่มีอ านาจใหค้ณุใหโ้ทษแก่สมาชิก สมาชิกที่ถูกตดัสินว่าท าผิดมาตรฐาน
จริยธรรม ก็สามารถที่จะไม่ต้องปฏิบัติตามค าตัดสินดังกล่าว และลาออกจากองค์กรวิชาชีพได้ และ
คณะกรรมการองคก์รวิชาชีพหลีกเลี่ยงการตดัสินชีผ้ิดถกู เพราะเป็นผูป้ระกอบการสื่อดว้ยกนั ขณะเดียวกนั 
องคก์รวิชาชีพในกิจการวิทย ุโทรทศัน ์หนงัสือพิมพ ์ยงัมีบทบาทนอ้ยในดา้นการคุม้ครองแก่สมาชิก ในเรื่อง
ของสวัสดิภาพและสวัสดิการ และการเปิดช่องทางในการรีบเรื่องราวร้องทุกข์หรือร้องเรียนในกรณี  
ผูป้ระกอบวิชาชีพสื่อมีการปฏิบติังานไม่ถูกตอ้งเหมาะสม ส่วนกิจกรรมที่องคก์รและวิชาชีพสื่อในกลุ่มสื่อ
วิทยชุมุชน วิทยธุุรกิจทอ้งถิ่น เคเบิลทีวี โทรทศันด์าวเทียม และสื่อออนไลน ์ยงัไม่ค่อยท านกัคือ กิจกรรมใน
เรื่องการรับเรื่องราวร้องทุกข์หรือร้องเรียนจากผู้บริโภค ในกรณีผู้ประกอบวิชาชีพมีการปฏิบัติงานที่  
ไม่เหมาะสม หรือละเมิดหลกัจรยิธรรมและกิจกรรมการสง่เสรมิการพฒันาคณุภาพของผลงานสื่อมวลชน  

การก ากับดูแลโดยองคก์รที่มีอ  านาจตามกฎหมาย ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน ์และ
กิจการโทรคมนาคม (กสทช.) พบปัญหาธรรมาภิบาลขององคก์ร ในการเปิดเผยขอ้มลู การก าหนดนโยบาย 
การรบัฟังความคิดเห็นสาธารณะ การจัดการเรื่องรอ้งเรียน และการใชง้บประมาณซึ่งขาดความโปร่งใส 
และการรบัผิดชอบต่อสงัคมภายนอกที่ดีเพียงพอ กสทช.ถูกตัง้ค าถามเก่ียวกบัการเอือ้ประโยชนใ์หก้ลุม่ทนุ
และรัฐ ความไม่โปร่งใส การกีดกัน การมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง จากกลุ่มประชาชนผู้บ ริโภค และ 
การพยายามแทรกแซงสื่อ ภาคประชาชนยังไม่สามารถมีส่วนร่วมในการก ากับดูแลสื่อได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กสทช.ยงัขาดแนวปฏิบติัการก ากบัสื่อ และการรบัฟังขอ้มลูอย่างรอบดา้น ที่ผ่านมากสทช.ยงัไม่มี
แนวปฏิบติัของการก ากับเนือ้หาสื่อ ไม่มีเกณฑป์ฏิบติัที่ชัดเจน และที่ผ่านมา กสทช. ไม่มีความเชี่ยวชาญ 
ในการท างานสื่อ ภูมิหลงัส่วนใหญ่ของกรรมการ กสทช.คือ เป็นทหารหรือต ารวจ ขาดภูมิหลงัเรื่องวารสาร
ศาสตรแ์ละสื่อสารมวลชน มีคนที่พอจะมีมมุมองที่เปิดกวา้งบา้งคือหน่วยงานภาควิชาการและ NGOs ซึ่งมี
จ านวนน้อย ดังนั้นวิธีคิดก็ค่อนขา้งที่จะไปในทางที่ตัดสินอยู่บนพืน้ฐานความคิดและความเชื่อส่วนตน 
ปราศจากหลกัการรองรบัในแง่ที่ตีความในทางของผูม้ีอ  านาจ วิจารณผ์ูม้ีอ  านาจคือกระทบต่อความมั่นคง 
มีแนวโนม้จะมีความเชื่อลกัษณะเชิงอ านาจนิยม อนุรกัษ์นิยมและการตดัสินใจเป็นบนลงล่าง (Top Down 
Decision)  

 
4. ช่องว่างและข้อท้าทายในการก ากับส่ือของไทยเกี่ยวกับความเชื่อทางไสยศาสตร ์

จาการทบทวนช่องว่างและขอ้ทา้ทายในการก ากับสื่อของไทยเก่ียวกับความเชื่อทางไสยศาสตร ์
พบว่ามีปัญหาที่ไม่แตกต่างไปจากประเด็นอ่ืน ๆ มากนกั กล่าวคือปัญหาส่วนใหญ่มาจากการแข่งขันทาง
การตลาดในอุตสาหกรรมของสื่อ จึงขอน าเสนอปัญหาช่องว่างและขอ้ทา้ทายในการก ากบัสื่อของไทยใน
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ภาพรวม ซึ่งพีรวฒัน ์โชติธรรมโม นายกสมาคมนกัข่าววิทยุและโทรทศันไ์ทย ไดส้ะทอ้นปัญหาในภาพรวม
ว่า   

“การแข่งขันแซงหน้าหลักวิชาชีพ ทุกครั้งที่พูดเกี่ยวกับสื่อ ก็จะมีการพูดถึงการแข่งขันทาง
อุตสาหกรรมของสื่อ มีเหตุมีผลที่สื่อทีวีดิจิตอลตอ้งแข่งขันกันโดยมีค่านิยมและเรตติ้งเป็นตัวกําหนด  
จึงจําเป็นตอ้งทาํทุกวิถีทางเพือ่ใหร้ายการข่าวช่องทีวีสรา้งรายได ้เป็นสิ่งที่กองบรรณาธิการมกัพูดว่ามี
ความเจ็บปวดแต่จําเป็นตอ้งทาํ เพราะว่าตอ้งรกัษาเรตติง้เพื่อรกัษารายได ้ไม่เช่นนัน้จะมีผลกระทบกับ
ภาพรวมของสาํนกัข่าว ขอ้ทา้ทายคือ ตอ้งมาทบทวนว่ารายไดจ้ากการแข่งขันแบบนีคุ้ม้ค่าพอที่จะเสีย
จุดยืนหรือภาพลกัษณ์ของความเป็นสือ่หรือไม่พอทีจ่ะเสียจุดยืนหรือภาพลกัษณ์ของความเป็นสื่อหรือไม่”  
(สมาคมนกัข่าวนกัหนงัสือพิมพแ์ห่งประเทศไทย, 2565) 

ส่วน สุภิญญา กลางณรงค ์อดีตคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนแ์ละกิจการ
โทรคมนาคม (กสทช.) ไดใ้หข้อ้เสนอแนะว่า  

“กสทช. ตอ้งสื่อสารกบัสื่อและผูบ้ริโภคเพือ่หาสมดุล ใชป้ระโยชน์สาธารณะเป็นที่ตัง้ เมื่อพูดถึง
เสรีภาพของสื่อ ก็มกัจะนึกถึงเรื่องการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ซึ่งอาจจะมีขอ้จํากดั จึงทาํใหส้ื่อ 
ไปแสดงความคิดเห็นกับอย่างอื่นแทนแลว้ไปลํ้าเสน้จริยธรรม โดยไม่ตอ้งถูกกดดันจากทางการเมือง  
ซึ่งจะเกี่ยวโยงกบั กสทช. ในอดีต ซึ่งจุดหนึ่งทีเ่ป็นปัญหาถกเถียงมาตลอด คือการไม่ไดด้ลุกนัระหว่างทาง
สื่อกับฝ่ายที่กํากับดูแล หลายเรื่องที่กระทบต่อประชาชน การกํากับดูแลของรัฐก็อ่อนแอ และเรื่องที่
ประชาชนจะไดป้ระโยชน ์อย่างเช่นสือ่ขดุเรือ่งของประโยชนส์าธารณะ ก็อาจจะถูกเซ็นเซอร์หรือไม่ก็ลงโทษ 
สุภิญญามองว่า การแกป้ัญหาระยะยาวเป็นเรื่องของการประคบัประคองระหว่างการกาํกับการรายงาน
ข่าวของสื่อกับความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีประโยชน์สาธารณะเป็นตัวตั้ง” (สมาคมนักข่าว
นกัหนงัสือพิมพแ์ห่งประเทศไทย, 2565) 

พิรงรอง รามสตู มีมมุมองว่า  
“ความทา้ทายของการกาํกบัดูแลสือ่ กสทช. ตอ้งการจดัการกบัภาวะ “Dumbing Down” “Racing 

to the bottom” อุดมดราม่า ไม่ประเทืองปัญญา และการแข่งกนัฉุดรัง้มาตรฐานใหต้ํ่าลง ภายใตก้ระแส 
Disinformation การเคลื่อนย้ายแพลตฟอร์มสู่ดิจิทัล (migration to digital) กับขอบเขตอํานาจทาง
กฎหมายทีไ่ปไม่ถงึทีจ่ะจดัการปัญหาทางจริยธรรม ไม่ว่าจะเป็น แหล่งทีม่าของเนือ้หา ความนา่เชือ่ถือและ
การตรวจสอบข้อเท็จจริง ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล การละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิส่วนบุคคล 
การเผยแพร่เนือ้หาเร้าอารมณ์การตกเป็นเครื่องมือของผูท้ี่มีวาระซ่อนเร้น”  (สมาคมนักข่าววิทยุและ
โทรทศัน,์ 2565) 

 
ในขณะที่  กุลทิพย์ ศาสตระรุจ ได้กล่าวถึงความท้าทายในการท างานของสื่อในภาพรวมไว้ 

หลายประเด็น ดงันี ้ 
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1) องคก์รสื่อในปัจจุบันส่วนใหญ่อยู่ในตลาดหลักทรพัยแ์ละสื่อส่วนใหญ่ไม่มีช่องทางรอ้งเรียน  
มีแค่ ThaiPBS ช่อง 9 ดังนั้น เสียงของผู้บริโภคจะเป็นอีกหนึ่งพลังที่จะช่วยก ากับกันเอง เพื่อเป็นการ
ทบทวนบทบาทและคณุภาพใหดี้ยิ่งขึน้  

2) องคก์รวิชาชีพสื่อ ถกูมองว่าเป็นเสือกระดาษ จะท ายงัไงใหค้นท าข่าวดีและยืนหยดัได ้และคนที่
มีคุณภาพไดร้บัการส่งเสริม ซึ่งจะมีกลไกอะไรบา้ง อีกทั้งสมาคมนักข่าววิทยุโทรทัศนแ์ละสื่อออนไลน์
จะตอ้งท างานรว่มกนั ซึ่งถา้สามารถสรา้งกลไกไดจ้ะดีมาก และประชาชนพรอ้มแลว้ที่จะตรวจสอบ  

3) ผูบ้รโิภคตอ้งการความถกูตอ้ง ไม่ไดต้อ้งการความเรว็ ดงันัน้ บรรณาธิการตอ้งเป็น GateKeeper 
จริงๆ และตรวจสอบทุกอนัก่อนออกอากาศ ถามบรรณาธิการก่อนไลฟ์ สดซึ่งสิ่งเหล่านีม้ีกระบวนการและ
ถ่วงดลุดีแลว้หรือยงั (สมาคมนกัข่าววิทยแุละโทรทศัน,์ 2565) 

 
5.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงประสิทธิภาพและมาตรฐานการก ากับดูแลเนื้อหารายการที่มี
การน าเสนอเกี่ยวกับความเชื่อทางไสยศาสตร ์

MEDIA ALERT (2564) ได้แบ่งข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพและมาตรฐาน  
การก ากับดูแลเนื ้อหารายการที่มีการน าเสนอเก่ียวกับความเชื่อทางไสยศาสตรอ์อกเป็น 3 ประเด็น 
ประกอบไปดว้ย ขอ้เสนอแนะต่อผูผ้ลิตรายการข่าว ขอ้เสนอแนะต่อกลไกก ากับดูแลสื่อ และขอ้เสนอต่อ
สงัคมและผูร้บัชมรายการข่าว 

1) ข้อเสนอแนะต่อผู้ผลิตรายการข่าว 
แมป้ระเด็นความเชื่อทางไสยศาสตรเ์ป็นหนึ่งในเรื่องราวที่มีคนในสงัคมใหค้วามสนใจ อนัอาจเป็น

เหตุใหผู้ป้ระกอบการและผูผ้ลิตรายการข่าว มักใชเ้ป็นขอ้อา้งในการก าหนดวาระและเนือ้หาข่าวสารเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของคนดู อีกทัง้ยังไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมาย แต่อาจขัดจริยธรรมทางวิชาชีพ ทัง้ที่
รายการประเภทข่าวย่อมถูกคาดหวังใหม้ีมาตรฐานเชิงคุณค่าข่าวที่สูงกว่ารายการประเภทอ่ืน ๆ เพราะ
รายการข่าวมีบทบทก าหนดวาระทางสังคม จึงควรมุ่งเน้นการน าเสนอข้อเท็จจริง อย่างรอบด้าน  
อย่างถูกตอ้งเที่ยงตรง อย่างเป็นเหตเุป็นผลผูผ้ลิตรายการข่าวจึงไม่ควรจดักระท าใหข้่าวเชื่อมโยงกบัความ
เชื่อทางไสยศาสตรอ์ย่างมุ่งกระตุน้ความสนใจ ที่อาจเป็นการตอกย า้ ผลิตซ า้ หรือท าใหเ้ป็นความเชื่อที่งม
งายดว้ยไรเ้หตุผล ไม่สรา้งประโยชนอ์าจท าใหติ้ดการเสี่ยงโชคการที่รายการข่าวไม่น าเสนอประเด็นข่าว
ความเชื่อทางไสยศาสตรอ์ย่างเชื่อมโยงถึงการเสี่ยงโชค นอกจากแสดงถึงการเป็นสื่อที่ใหค้วามส าคัญ  
กับมาตรฐานงานข่าว และจริยธรรมสื่ อแล้ว ยังเป็นการแสดงความรับผิดชอบของสื่อต่อสังคม  
ในการไม่สื่อสารหรือผลิตซ า้เนือ้หาความเชื่อ และพฤติกรรม ที่ไม่สรา้งสรรคแ์ละไม่เป็นประโยชนต่์อสงัคม 

2) ข้อเสนอแนะต่อกลไกก ากับดูแลส่ือ 
กลไกการควบคุมกันเองขององค์กรวิชาชีพสื่อ ต้องเคร่งครัดในกระบวนการควบคุมกันเอง  

ทัง้การก าหนดขอ้บงัคับจริยธรรม การติดตามตรวจสอบ การรบัเรื่องรอ้งเรียน การพิจารณาและก าหนด
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มาตรการเพื่อระงบัยบัยัง้พฤติกรรมสื่อที่กระท าละเมิดขอ้ตกลงหรือขอ้บงัคบัจรยิธรรม โดยมีการสื่อสารและ
รายงานต่อสงัคมหรือกลุ่มองคก์รที่ขับเคลื่อนทางสงัคม อย่างต่อเนื่อง ทัง้นีใ้นการศึกษา “ความเชื่อทาง  
ไสยศาสตร์ในรายการข่าวโทรทัศน์”  ครั้งนี ้ พบการน า เสนอเนื ้อหาข่ าวที่ ขัดกับ แนวปฏิบั ติ  
สภาการหนังสือพิมพแ์ห่งชาติเรื่องการน าเสนอข่าวและภาพข่าว ความเชื่อทางไสยศาสตร ์ตัวเลข และ
สลากพนัน พ.ศ. 2561 ในหลายขอ้ อาทิ น าเสนอวิธีการตีความเพื่อใหไ้ดต้ัวเลข หรือบ่งชีต้ัวเลขลงไปใน
รายงานข่าว น าเสนอข้อมูลประกอบการเล่นพนันหรือสลากพนันที่ได้มาจากศิลปิน ดาราหรือบุคคล
สาธารณะ ทัง้ในการศึกษา ยังไม่พบขอ้พึงปฏิบติัที่แนะน าในแนวปฎิบัติดังกล่าว อาทิน าเสนอค าอธิบาย
ทางวิทยาศาสตรจ์ากผูเ้ชี่ยวชาญ หรือหลกัฐานที่พิสจูนท์ราบได ้ในส่วนของความน า และเนือ้หาข่าวที่เป็น
เร่ืองราวปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติ อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย ์หรือเร่ืองแปลก ท่ียอ้นแยง้อย่างส าคัญ คือมี 
การน าเสนอในทางตรงกนัขา้มกับขอ้พึงปฎิบติั กล่าวคือ ไม่ไดห้ลีกเลี่ยงการน าเสนอข่าวขอ้มลูส่วนบุคคล
ของผู้ที่ได้รับรางวัลสลากพนัน หรือข้อมูลการได้มาซึ่งตัวเลข วิธีการ โดยเฉพาะความฝัน วิญญาณ 
ปรากฏการณเ์หนือธรรมชาติ หรือความเชื่อสว่นบคุคล 

อาจสรุปไดว้่า ในกรณีเก่ียวกับการน าเสนอข่าว/เนือ้หาความเชื่อทางไสยศาสตรท์ี่เชื่อมโยงไปถึง
การน าเสนอตวัเลขเพื่อการเสี่ยงโชค แมอ้งคก์รวิชาชีพสื่อจะมีแนวปฏิบติัสภาการหนงัสือพิมพแ์ห่งชาติเรื่อง
การน าเสนอข่าว และภาพข่าว ความเชื่อทางไสยศาสตร ์ตัวเลข และสลากพนัน พ.ศ. 2561 แต่ก็ยังขาด
กลไกการติดตามตรวจสอบอย่างเป็นระบบ แมจ้ะมีกลไกรบัเรื่องรอ้งเรียน แต่ในช่วงเวลาที่ท าการศึกษา  
ก็ไม่พบการรายงานต่อสงัคมถึงผลการพิจารณาและการก าหนดมาตรการเพื่อระงบัยับยัง้พฤติกรรมสื่อที่
กระท าละเมิดขอ้ตกลงหรือขอ้บงัคบัจริยธรรม งานการศึกษาครัง้นี ้จึงขอเสนอขอ้เสนอแนะ ดงัระบุขา้งตน้
และในสรุปทา้ยขอ้นี ้ 

กลไกการก ากับดูแลของหน่วยงานที่มีอ  านาจหน้าที่ในการก ากับดูแลสื่อ เช่น กสทช.กรณีสื่อ
กระจายเสียงและแพร่ภาพ ที่เป็นหน่วยในการศึกษาครัง้นี ้ควรส่งเสริมใหก้ลไกการก ากับดูแลกนัเองของ
องค์กรวิชาชีพสื่อ ได้ท าหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการใช้กลไก “ก ากับดูแลร่วม ” ตาม
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ โทรทัศน ์พ.ศ.2551 ที่ก าหนดใหผู้ ้ได้รับ
ใบอนญุาตประกอบกิจการทกุรายตอ้งเป็นสมาชิกองคก์รวิชาชีพที่ท าหนา้ที่ก ากบัดแูลกนัเอง หากรายใดไม่
เป็นสมาชิกก็จะถูกก ากับดูแลโดยตรงจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศนแ์ละกิจการ 
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) รวมทัง้ กสทช.สามารถเขา้ไปก ากับดแูลการท าหนา้ที่ขององคก์รวิชาชีพที่
ควบคุมกันเองอย่างไม่มีประสิทธิภาพได้อีกทางหนึ่งด้วยอีกทั้งหากกรณีที่การก ากับดูแลกันเอง ไม่มี
ประสิทธิภาพ หรือพบการน าเสนอเนือ้หาที่ส่งผลกระทบต่อมาตรฐานงานข่าว/รายการ นิเวศสื่อ และสงัคม 
กสทช.ก็มีอ  านาจหนา้ที่ตอ้งด าเนินตามมาตรการจากเบาไปหนกั เช่นตกัเตือน ปรบัทางปกครอง ระงบัการ
ออกอากาศ ยึดใบอนุญาต จึงขอเสนอให้ กสทช.ด าเนินการติดตามตรวจสอบ และพิจารณาด าเนิน
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มาตรการตามอ านาจหนา้ที่ และใหค้วามส าคญักบัการประสาน สนบัสนนุ เพื่อใหก้ารท าหนา้ที่การควบคมุ
กนัเองขององคก์รวิชาชีพสื่อมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

3) ข้อเสนอต่อสังคมและผู้รับชมรายการข่าว 
สงัคมและผูร้บัชมรายการข่าว ควรใชว้ิจารณญาณในการรบัชมข่าวสาร ไม่ว่าจะเป็นทางโทรทศัน์

ภาคพืน้ดิน หรือรบัชมสดหรือชมยอ้นหลงัทางออนไลน ์หากพบรายการข่าวที่มีพฤติกรรมล า้เสน้ น าเสนอ
เรื่องความเชื่อทางไสยศาสตร ์ในลกัษณะการแสวงหาผลประโยชน ์หรือเขา้ลกัษณะสรา้งความเชื่อที่งมงาย
ไรเ้หตุผล ไม่มีประโยชนใ์ดแต่อาจส่งผลเสียต่อทรพัยส์ิน สุขภาพ สุขภาวะ ฯลฯ ควรรอ้งเรียนต่อสถานี  
หรือช่องทางออนไลนท์ี่เผยแพร่เนือ้หา รวมทั้งองคก์รวิชาชีพสื่อ อาทิ สภาการสื่อสารมวลชนแห่งชาติ             
กรณีพบในรายการวิทยุกระจายเสียงหรือรายการโทรทัศน์ภาคพื ้นดิน ที่น าเสนอทางออนไลน์ด้วย                          
ก็รอ้งเรียนไดท้ี่ กสทช.  

 
6. กรณีศึกษาการก ากับดแูลส่ือด้านไสยศาสตรใ์นต่างประเทศ 
 

ในส่วนนีจ้ะน าเสนอกรณีศึกษาเด่ียวกับยโนบายและแนวทางการก ากับดูแลเนือ้หารายการที่

เก่ียวขอ้งกับไสยศาสตรแ์ละเรื่องเหนือธรรมชาติในต่างประเทศ โดยเนน้ไปที่กลุ่มประเทศภูมิภาคเอเชีย -

แปซิฟิกซึ่งมีบริบทใกลเ้คียงกับประเทศไทย โดยน าเสนอในภาพรวมของภูมิภาค และลงรายละเอียดใน 

รายประเทศ/เขตเศรษฐกิจ ที่น่าสนใจ ไดแ้ก่ อินเดีย สิงคโปร ์ฟิลิปปินส ์และ ฮ่องกง รวมถึงกรณีศึกษาจาก

แอฟรกิา ไดแ้ก่ เคนยา  

 

• การศึกษาระบบและกลไกในการก ากับดูแลเนื้อหารายการที่มีการน าเสนอเกี่ยวกับ
เร่ืองความเชื่อทางไสยศาสตรใ์นระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 

 
 ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เป็นภูมิภาคที่มีประชากรสูงถึง 4.3 พันลา้นคน หรือคิดเป็นสัดส่วนของ 
60%ของประชากรโลก (UNFPA, n.d.) ในแง่ของเม็ดเงินโฆษณาภูมิภาคนีม้ีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของ
โลกรองจากสหรฐัอเมริกาเท่านั้น (Guttmann, 2021) สะทอ้นใหเ้ห็นถึงตลาดของสื่อที่มีขนาดใหญ่และ 
มีเงินไหลเวียนเป็นจ านวนมาก โดยประเทศในภูมิภาคนีเ้ต็มไปด้วยความหลากหลายทั้งเชือ้ชาติและ
ศาสนา รวมถึงมีผกูพนักบัความเชื่อในเรื่องลีล้บัเหนือธรรมชาติซึ่งดจูะแทรกตวัเป็นสว่นหนึ่งของวิถีชีวิตของ
ผูค้นในภูมิภาคนีม้าชา้นาน ดว้ยเหตนุีค้วามต่ืนตวัในเรื่องการควบคมุหรือจัดระเบียบในการน าเสนอเรื่อง
ไสยศาสตรผ์่านสื่อไม่ไดร้บัการใหค้วามส าคญัมากนกั  โดยหลายประเทศในภูมิภาคมองว่าสิ่งเหล่านีเ้ป็น
ส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของตนเองมากว่าที่จะเป็นเรื่องที่ต้องห้าม ขณะเดียวกันประชาชน  
ในประเทศเหล่านี ้ยังชื่นชอบเรื่องราวเก่ียวกับภูติผีปีศาจ เรื่องสยองขวัญเหนือธรรมชาติ ท าใหผู้ผ้ลิตสื่อ 
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ไม่ว่าจะเป็นละคร หรือรายการต่าง ๆ มักจะน าเสนอเรื่องราวเหล่านีผ้่านสื่ออยู่เป็นประจ า แม้กระทั้ง
ประเทศ ญ่ีปุ่ น หรือเกาหลีใต ้ที่อยู่ในกลุ่ม OECD2 ซึ่งถือเป็นประเทศที่พฒันาแลว้ก็ยงันิยมน าเสนอเรื่องผี
ในรายการโทรทัศน์และวิทยุอย่างแพร่หลายในช่วงฤดูร้อน ตามความเชื่อที่ว่าจะเป็นช่วงเทศกาลที่                    
ดวงวิญญาณจะกลบัมาบนโลกมนษุย ์เป็นตน้  
   สอดคลอ้งกับ รายงานของ Baker & McKenzie (2012) ที่ไดร้วบรวมกฎระเบียบการด าเนินงาน
ของสื่อใน ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 11 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย จีน (รวมฮ่องกง) อินโดนีเซีย ญ่ีปุ่ น 
มาเลเซีย นิวซีแลนด ์ฟิลิปปินส ์สิงคโปร ์เกาหลีใต ้ไทยและเวียดนาม  พบว่า แมแ้ต่ละประเทศจะมีการออก
กฎหมายเพื่อควบคมุการด าเนินงานของสื่อในดา้นต่าง ๆ ทว่า ในประเด็นเรื่องการน าเสนอเนือ้หาเก่ียวกบั
เรื่องไสยศาสตรห์รือสิ่งลีล้ับ กลับมีการพูดถึงเพียงเล็กน้อย และเป็นเพียงการก าหนดมาตรการควบคุม
อย่างกว้าง ๆ หรือเพียงขอให้มีความระมัดระวังในการน าเสนอมากกว่าที่จะมีการออกกฎระเบียบที่
เคร่งครดัและชดัเจนเพื่อด าเนินการ อย่างไรก็ดี รฐับาลของประเทศเหล่านีต่้างแสดงความกงัวลร่วมกนัต่อ
การน าเสนอเรื่องราวดงักลา่วใหก้บัผูช้มที่เป็น “เด็ก”  

พิจารณาจากกฎระเบียบฯ ที่รวบรวมในรายงานดังกล่าว พบว่า มาเลเซียและเกาหลีใต ้ไดม้ีการ
หา้มการเผยแพร่โฆษณาที่เก่ียวขอ้งกับเรื่องลีล้บัเหนือธรรมชาติผ่านสื่อกระจายเสียงต่าง ๆ เช่นเดียวกับ 
ที่ เวียดนามก็หา้มสื่อในการน าเสนอเรื่องราวที่เก่ียวกบัประเพณีหรือความเชื่อเรื่องไสยศาสตรไ์ม่ว่าจะเป็น
สื่อและโฆษณา โดยระบุไวใ้นกฎระเบียบสื่อของตนเพียงคราวๆ เท่านัน้ ปราศจากการมาตรฐานจัดการ  
ที่ชดัเจนหากพบว่าผูผ้ลิตฝ่าฝืนการน าเสนอเรื่องดงักลา่ว   
 อย่างไรก็ดี  รายงานของ Baker & McKenzie แสดงใหเ้ห็นว่า มีเพียง “จีน” ที่เป็นประเทศในกลุ่ม
เอเชีย-แปซิฟิก ที่มีความต่ืนตัวและที่มีการควบคุมสื่อเคร่งครัดมากสุด ยิ่งในยุคของประธานาธิบดี  
 สี จิน้ผิง ที่มุ่งใหค้วามส าคญัในการส่งเสรมิประชาชนใหย้ึดหลกัมารก์ซิสตแ์ละแนวทางปฏิบติัตามค่านิยม
และจารีตประเพณีจีน ควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศใหเ้ติบโต โดยทางการจีนมองกว่า
ความแนวทางปฎิบติัในทางไสยศาสตร ์เช่นการเชื่อหมอดแูละการยึดหลกัฮวงจุย้ ลว้นการเป็นปฏิบติัที่ขัด
กับหลกัแนวคิดลทัธิมารก์ซิสต ์ที่เป็นแก่นส าคัญของพรรคคอมมิวนิสตจ์ีน ซึ่งเป็นแนวคิดที่เชื่อว่าพัฒนา
ตามหลกัแนวทางวิทยาศาสตร ์(AFP, 2016) 

Wang Zuoan หัวหน้าส านักงานจัดการกิจกรรมศาสนาแห่งชาติ (State Administration of 
Religious Affairs) ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ Study Times ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ของโรงเรียนพรรค
คอมมิวนิสตจ์ีน (Central Party School) ว่า “ส าหรบัพรรคคอมมิวนิสตจ์ีนที่ปฏิบติัตามหลกัการมารก์ซิสต ์
ทางพรรคจ าเป็นตอ้งช่วยประชาชนในการสรา้งมุมมองต่อโลกที่ถูกตอ้งและจัดการกับสิ่ง ต่าง ๆ ที่เกิดขึน้
ตามหลักวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นการเกิด แก่ เจ็บ และตาย รวมถึงการโชคดีหรือแม้แต่โชคร้าย                        

 
2 องคก์ารเพื่อความรว่มมือทางเศรษฐกจิและการพฒันา (The Organisation for Economic Co-operation and Development) 
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ดว้ยการส่งเสริมความรูด้า้นวิทยาศาสตร  ์ทว่า ทางการจีนก็ตระหนกัว่าการด าเนินการดงักล่าวจ าเป็นตอ้ง
ใชเ้วลา และความอดทนเพื่อท าใหส้  าเรจ็” (Ben Blanchard, 2013)  

ทัง้นีเ้พื่อใหป้ระชาชนจ านวนกว่า 1.41 พันลา้นคน (World Bank, n.d.) ที่นับถือพุทธ เต๋า คริสต์
และอิสลาม ไดร้บัสารที่ถูกตอ้งและเหมาะสมตามหลักแนวคิดพรรค ทางการจีนไดม้ีการจัดหน่วยงาน 
ที่เก่ียวขอ้ง เช่น ส านกังานจดัการกิจกรรมศาสนาแห่งชาติ ส านกังานจดัการวิทยุ ภาพยนตร ์และโทรทัศน์
แห่งชาติ (State Administration of Radio, Film and Television: SARFT) หรือส านกับรหิารสื่อสารมวลชน
และสิ่งพิมพ์แห่งชาติ (General Administration and Press and Publishing: GAPP)  ให้อยู่ภายใต้การ
ดแูลของคณะมนตรี (State Council) โดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง SARFT ที่มีบทบาทส าคญัในการควบคมุ
และดแูลการน าเสนอของสื่อต่าง ๆ ในประเทศ 

 SARFT ถือว่าเป็นองคก์รที่มีอ  านาจเบ็ดเสร็จในการควบคุมและก ากับสื่อ โดยท าหนา้ที่ทัง้ในเชิง
นโยบายและปฏิบติัการ โดยเฉพาะมีอ านาจในการออกใบอนุญาต หรือเซ็นเซอรเ์นือ้หาและคณุภาพของสื่อ
ที่เก่ียวขอ้งกับภาพยนตร ์โทรทัศน ์วิทยุ แอนิเมชันและสื่อออนไลน ์ทัง้นี ้การหา้มสื่อในการน าเสนอและ
เผยแพร่เนือ้หาที่เก่ียวขอ้งกับลัทธิชั่วรา้ยและเรื่องไสยศาสตร์งมงาย ถือเป็นหนึ่งในกฎเหล็กส าคัญที่สื่อ 
ไม่ว่าจะเป็นฟรีทีวี เคเบิลทีวีหรือระบบบอกรบัสมาชิก และวิทยุในจีน จ าเป็นตอ้งยึดปฎิบติัอย่างเคร่งครดั 
เช่นเดียวกบัการน าเสนอผ่านทางออนไลนแ์ละสื่อโสตทศันบ์นอินเตอรเ์น็ต ผูใ้หบ้รกิารขอ้มลูหรือคอนเทนต์
ต่าง ๆ ผ่านทางอินเตอร ์จะตอ้งรบัประกนัว่าเนือ้หาเหล่าที่น าไม่ขดักบันโยบายดา้นศาสนาของรฐัหรือเป็น
การเผยแพร่เนื ้อหาที่เก่ียวข้องกับการหลักการสอนที่ผิดเพี ้ยนหรือความเชื่อทางไสยศาสตร ์รวมถึง  
ไม่ส่งเสริมและสนับสนุนลทัธิหรือความเชื่อในเรื่องงมงายใดๆ (Baker & McKenzie, 2012) เห็นไดช้ัดใน
ปัจจุบัน ที่ทางการจีนมีการแบนภาพยนตร์หรือละครที่มีเนื ้อหาเก่ียวกับความเชื่อและภูติผี ปีศาจ  
ซึ่งกลายเป็นขอ้จ ากดัด่านส าคญัที่ท าใหห้นงัหรือละครผีของไทย ไม่สามารถเจาะตลาดแดนมงักรไดง้่ายแม้
จะไปโกยรายไดใ้นตลาดต่างประเทศอ่ืน ๆ ไดก้็ตาม  

ในส่วนของหนังสือพิมพ์และสื่อสิ่งพิมพ์ GAPP หน่วยงานรัฐที่ท าหน้าที่ ในการก ากับดูแล 
ดา้นดงักล่าวก็ไดอ้อกมาตรการที่เคร่งครดัเช่นเดียวกนั โดยสื่อสิ่งพิมพ ์ไม่ว่าจะเป็น หนงัสือพิมพ ์รายปักษ์
ต่าง ๆ หรือหนงัสือรวมถึงหนงัสือออนไลน ์จะตอ้งไม่มีเนือ้หาที่ส่งเสริมเรื่องลทัธิ ต่าง ๆ หรือความเชื่อที่งม
งาย เป็นตน้ (Baker & McKenzie, 2012) 
 

• การศึกษาระบบและกลไกในการก ากับดูแลเนื้อหารายการที่มีการน าเสนอเกี่ยวกับ
เร่ืองความเชื่อทางไสยศาสตรข์องประเทศอินเดีย   

 
อินเดียเป็นประเทศที่ประชาชนกว่า 1.39 พันลา้นคน (World Bank, n.d.) มีความผูกพันกับเรื่อง 

ลีล้บัหรือไสยศาสตรม์ากสดุประเทศหนึ่ง ศาสนาฮินดเูป็นศาสนาที่ประชาชนส่วนใหญ่นบัถือ ขณะเดียวกนั 
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ก็ยังมีมุสลิม คริสต ์สิกข ์พุทธและเชน ดว้ยศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมที่มีความเก่ียวขอ้งกับแนวคิด  
ในเรื่องดังกล่าว ท าใหเ้ป็นการยากที่จะควบคุมหรือจ ากัดการเผยแพร่เรื่องราวเหล่านีใ้นสื่อต่าง ๆ ของ
ประเทศ อีกทัง้ เรื่องที่เก่ียวกับความเชื่อเหนือธรรมชาติเหล่านีย้ังเป็นประเด็นที่ประชาชนใหค้วามสนใจ  
ท าใหส้ื่อจ านวนมากมกัจะน าเสนอคอนเทนตด์งักลา่วเเพื่อผลประโยชนใ์นเชิงธุรกิจของตนเอง 

 
 

ภาพที่ 27 ส านกัข่าว India Today ไดน้ าเสนอคลิปวิดีโอของหญิงชาวอินเดียที่น าเด็กมาใชใ้นการประกอบ

พิธีทางไสยศาสตรใ์นอินเดีย วนัที่ 13 ตลุาคม 2022 

 

 
 

ภาพที่ 28 ตวัอย่างรายการทางโทรทศันอิ์นเดียที่เก่ียวกบัเรื่องสยองขวญัจากบทความ  

Top 10 scariest Hindi horror TV Shows ในเว็บไซต ์https://tellychakkar.com2 
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ยกตัวอย่างเช่นในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 ความเชื่อในเรื่องการรักษาที่ไม่ใช่หลัก
วิทยาศาสตร์มีการเผยแพร่อย่างรวดเร็ว โดยหนึ่งในนั้นคือการที่สมาชิกพรรคภาราติยะ จานาตะ 
(Bharatiya Janata Party) ในรฐัเบงกอลตะวนัตกจดังานด่ืมปัสสาวะววัขึน้ เพื่อช่วยประชาชนจากการแพร่
ระบาดของโลก นอกจากนี ้บางกลุม่ก็ยงัเชื่อว่าปัสสาวะววัไม่เพียงแต่ช่วยป้องกนัโควิด-19 แต่ยงัช่วยรกัษา
โรคมะเร็ง เบาหวานหรือหัวใจอีกดว้ย จากการเผยแพร่ข่าวในลกัษณะเหล่านี ้ท าให ้Raoof Mir อาจารย์
คณะวารสารศาสตรข์องมหาวิทยาเดลี  ไดแ้สดงความกงัวลเก่ียวกับระดับการเขา้ใจในดา้นวิทยาศาสตร์
ของสาธารณชนอินเดียและเรียกรอ้งใหส้ื่อช่วยท าหนา้ที่ในการน าเสนอขอ้มลูที่ถูกตอ้งใหก้บัประชาชนดว้ย 
โดยมองว่าในอินเดียการเขา้ถึงเนือ้หาเก่ียวกบัวิทยาศาสตรน์ัน้ท าไดย้าก เมื่อเทียบกบัคอนเทนตท์ี่เก่ียวกบั
กีฬาคริกเก็ต การเมืองหรือบนัเทิง ที่สามารถหาไดท้ัง้ในสื่อหลกัและสื่อออนไลน ์ซึ่งความน่าดึงดดูใจกอปร
กบัคอนเทนตท์ี่น าเสนอผ่านความบนัเทิงช่วยในการสรา้งการรบัรูข้องผูช้มและท าใหห้ลายคนเชื่อว่านัน้คือ
เรื่องจรงิได ้(Raoof Mir, 2020)  

ที่ผ่านมา ทางการอินเดียและองคก์รสื่อในประเทศไดม้ีความพยายามในการด าเนินมาตรการเพื่อ
ควบคุมและก ากับการน าเสนอเนือ้หารายการที่เก่ียวขอ้งกับเรื่องศาสตรล์ีล้ับหรือไสยศาสตร ์โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งคณะมนตรีรับเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับเนื ้อหาการกระจายเสียง (The Broadcasting Content 
Complaints Council: BCCC) ซึ่งเป็นหน่วยงานก ากับตนเองอิสระส าหรบัช่องบนัเทิงที่ไม่ใช่ข่าว ซึ่งจดัตัง้
ภายใต้มูลนิธิการกระจายเสียงของอินเดีย ( Indian Broadcasting Foundation: IBF) ท างานร่วมกับ
กระทรวงสารสนเทศและการกระจายเสียง (Ministry of Information and Broadcasting: MIB) ในการรบั
เรื่องรอ้งเรียนจากผูบ้ริโภคเก่ียวกบัการน าเสนอเรื่องราวไสยศาสตรผ์่านทางสื่อ ต่าง ๆ และไดท้ าหนงัสือไป
ยงัองคก์รสื่อต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสื่อหลกัและออนไลนใ์นการทบทวนการน าเสนอเนือ้หาที่เป็นการเผยแพร่
เรื่องลีล้บั มนตด์ า หรือที่เก่ียวกบัไสยศาสตรเ์กินจรงิเหนือธรรมชาติ ซึ่งหากมีความจ าเป็นก็ใหม้ีการน าเสนอ
ในช่วงเวลาที่ก าหนดไม่ใช่ช่วงไพรไ์ทม ์หรือตอ้งการมีเขียนขอ้ความแจง้เตือนใหก้ับผูช้มก่อนที่จะน าเสนอ
เรื่องดังกล่าว (Anuradha Raman, 2015) นอกจากนี ้MIB เองที่มีการท าหนังสือแจง้เตือนไปยังสื่อต่าง ๆ 
อยู่บ่อยครัง้ ไม่ว่าจะเป็นฟรีทีวีหรือช่องเคบิล รวมถึงสื่อโฆษณาเก่ียวกับยกเลิกการน าเสนอรายการที่มี
เนือ้หาที่เป็นการสง่เสรมิความเชื่องมงายหรือเรื่องลีล้บัเหนือธรรมชาติ เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบสื่อและ
สื่อโฆษณาที่ก าหนดไว ้(BestMediaInfo Bureau, 2021)   
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ภาพที่ 29 ข่าวเก่ียวกบัความเชื่อเรื่องไสยศาสตรท์ี่ยงัคงเป็นยงัเป็นปัญหาในอินเดีย 

แมจ้ะมีกฎหมายควบคมุก็ตาม จากหนงัสือพิมพ ์Hindustan Times วนัที่ 18 ตลุาคม 2022 
 

นอกจากนี ้อินเดียยงัมีการออกกฎระเบียบและมาตรการต่าง ๆ ทัง้โดยรฐับาลและองคก์รสื่ออิสระ
ไม่ว่าจะเป็น IBF หรือ สมาคมผู้ประกอบการกระจายเสียงข่าวและดิจิทัล (News Broadcasters and 
Digital Association: NBDA) ที่มีการออกคู่มือหรือประมวลจรรยาบรรณสื่อในการควบคู่การน าเสนอ
เนือ้หาต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการเผยแพร่เรื่องราวที่เก่ียวข้องกับเรื่องไสยศาสตรล์ีล้ับ เช่น Self-Regulatory 
Content Guidelines For Non-news and Current Affairs Television Channels ซึ่งจัดท าโดย IBF ซึ่งมี
การระบุขอ้ก าหนดชัดเจนเก่ียวกับการน าเสนอเนือ้หาในเรื่องไสยศาสรตรข์องช่องข่าว ที่จะตอ้งไม่มีการ
เผยแพร่ข่าวสารที่มีเนือ้หาเก่ียวกบัสิ่งลีล้บัหรือเรื่องไสยศาสตรใ์ด  ๆ และหากมีการน าเสนอในเชิงดงักล่าว 
จะตอ้งมีการแจง้เตือนผูช้มก่อนเสมอ เพื่อป้องกนัไม่มีการเขา้ใจผิดว่าเรื่องราวความเชื่อเหล่านัน้เป็นเรื่อง
จริง  หรือ CODE of Ethics and Broadcasting Standards ของ NBDA  ที่มีการก าหนดประเภทรายการ
เป็น 2 ประเภท คือ “G” คือรายการทั่วไปไม่มีการจ ากดัผูช้ม และ/หรือตอ้งอยู่ภายใตก้ารดแูลขอผูป้กครอง 
และ “R” คือรายการที่ไม่เหมาะกบัผูช้มที่เป็นเด็กและเยาวชน ซึ่งรายการที่มีเนือ้หาเก่ียวกบัเรื่องลีล้บัเหนือ
ธรรมชาติจะสามารเผยแพรไ่ดเ้ฉพาะในกลุม่รายการหมวด “R” เท่านัน้ อีกทัง้ เนือ้งหาที่น าเสนอจะตอ้งมีไม่
ส่งเสริมความเชื่อดงักล่าว สรา้งความหวาดกลวัหรือน าไปสู่การเชื่ออย่างไม่ลืมหูลืมตา  ป้องกนัการท าตาม 
และตอ้งไม่สรา้งภาพใหเ้ป็นผูห้ญิงเป็นแม่มดตามแนวความเชื่อเรื่องเวทมนตล์ีล้บัใด ๆ เป็นตน้ 
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•  การศึกษาระบบและกลไกในการก ากับดูแลเนื้อหารายการที่มีการน าเสนอเกี่ยวกับ
เร่ืองความเชื่อทางไสยศาสตรข์องประเทศสิงคโปร ์ 

 
สิงคโปรเ์ป็นหนึ่งในประเทศอาเซียนที่ใหค้วามหลากหลายดา้นเชือ้ชาติของประชาชนในประเทศ 

ในปี 2021 จ านวนประชากรในประเทศอยู่ที่ 5.45 ลา้นคน (World Bank, n.d.) ประกอบไปดว้ยทัง้ชาวจีน 
มาเลย ์หรืออินเดีย ที่นบัถือไม่ว่าจะเป็นศาสนาพทุธ คริสต ์มสุลิม ฮินด ูและอ่ืน  ๆ ประชาชนมีความเชื่อใน
เรื่องไสยศาสตรห์รือสิ่งลีล้บัเหนือธรรมชาติไม่แตกต่างไปจากประเทศอ่ืน  ๆ ในประเทศอาเซียน เห็นไดจ้าก
การน าเสนอเรื่องราวเก่ียวกับศาสตรเ์หล่านี ้ โดยเฉพาะความเชื่อในเรื่องโหราศาสตร ์ฮวงจุย้ การอ่าน
ลายมือ หรือศาสตรต์วัเลขต่าง ๆ ผ่านสื่อต่าง ๆ   

 

 
 

ภาพที่ 30 เรื่องราวเก่ียวกบัความเชื่อเหนือธรรมชาติมีปรากฏใหเ้ห็นอย่างแพรห่ลายในสื่อสิงคโปร ์

เช่น เรื่องเกร็ดต านานเรื่องเลา่ หรือศาสตรค์วามเชื่อต่าง ๆ เช่น บทความที่เผยแพรใ่นเว็บไซต ์Time Out 
วนัที่ 15 ตลุาคม 2020 

 
 ทว่า รัฐบาลสิงคโปรม์ีความพยายามอย่างหนักในการควบคุมและจ ากัดการน าเสนอในเรื่อง

เหล่านีผ้่านสื่อต่าง ๆ ของประเทศ  โดย หน่วยงาน Inforcomm Media  Development Authority (IMDA) 
ภายใต้กระทรวงสื่อสารและสารสนเทศ (Ministry of Communications and Information) ได้มีจัดท า
กฎระเบียบครอบคลุมทั้งด าเนินงานของสื่อประเภทต่าง ๆ  รวมถึงการโฆษณาและการสนับสนุน 
(sponsorship) ในการน าเสนอเนือ้หาในเรื่องสิ่งลีล้บัเหนือธรรมชาติ อีกดว้ย 
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ทัง้นี ้หากพิจารณาตามกฎขอ้บงัคบัการกระจายเสียงไม่ว่าจะเป็นสื่อโทรทศันห์รือสื่อโฆษณาต่างมี
ขอ้ก าหนดในเรื่องดงักล่าวอย่างชดัเจน โดยเฉพาะสื่อโทรทศันท์ี่ใหมุ้่งใหค้วามส าคญัในการรบัสารของสื่อที่
เป็นเยาวชน เช่น ในขอ้ระเบียบดา้นเนือ้หาในการใหบ้ริการสื่อโทรทัศนท์ั่วประเทศ (Content Code for 
Nationwide Managed Transmission Linear Television Services) ไ ด้ มี ก า ร ก า ห น ด ช่ ว ง เ ว ล า 
ในการน าเสนอเนือ้หาที่มีลกัษณะเหนือธรรมชาติหรือเป็นสิ่งลีล้บัหลงัเวลา 22.00 น. เพื่อป้องกนัการสรา้ง
ความหวาดกลวัใหก้บัเด็ก เป็นตน้  

ขณะเดียวกัน รายการที่มีเนือ้หาเก่ียวกับโหราศาสตร ์ฮวงจุย้ การอ่านลายมือหรือตัวเลข รวมถึง
การอ่านไพ่และอื่น ๆ ตอ้งไม่น าเสนอในรูปแบบที่ท าใหผู้ช้มรูว้่าสิ่งเหลา่นีคื้อศาสตรท์ี่แทจ้รงิ  (INFOCOMM 
Media Development Authority, n.d.) ซึ่งความพยายามดงักล่าวอาจจะท าไดย้ากในทางปฏิบติั เนื่องจาก
ประชาชนชาวสิงคโปร ์ซึ่งส่วนใหญ่มีเชือ้สายจีน มีความเชื่อในเรื่องศาสตรด์ังกล่าวเ ป็นอย่างมาก อีกทัง้  
วิถีชีวิตก็มีเก่ียวขอ้งกบัศาสตรเ์หล่านีจ้นกลายมาเป็นสว่นใหญ่ของวฒันธรรมไปแลว้  

นอกจากนี ้ทางการสิงคโปรย์งัไดม้ีมาตรการในการควบคมุสื่อโฆษณาในการเผยแพร่ความเชื่อเกิน
จริงเหนือธรรมชาติ เช่น ในประมวลกฎการโฆษณาวิทยุและการสนับสนุน (Radio Broadcasting and 
Sponsorship Code) การหา้มสื่อโฆษณาที่มีเนือ้หาในการประชาสมัพนัธใ์นเรื่องโหราศาสตร ์หลกัฮวงจุย้ 
การปฏิบัติตามลัทธิหรือความเชื่อในเรื่องลีล้ับ ทั้งในทางตรงและทางออ้ม หรือเป็นการโฆษณาสินคา้ที่
เก่ียวขอ้งกบัเรื่องดงักล่าว ก็ไม่ไดร้บัอนุญาตใหเ้ผยแพร่ในสื่อวิทย ุรวมถึง โฆษณาที่เก่ียวขอ้งกบัความเรื่อง
ลีล้บัและการท านายโชคชะตาที่มีผลกระทบต่อความรูส้ึกของผูฟั้ง (INFOCOMM Media Development 
Authority, n.d.) เนื่องจากความเชื่อดังกล่าว สามารถชี ้น าสังคมไปในทิศทาง ต่าง ๆ ได้ เช่นในตลาด
อสงัหาริมทรพัย ์ที่ความเชื่อในเรื่องฮวงจุย้ ช่วยในการตัดสินใจซือ้ของลกูคา้หรือกลายเป็นมาจุดขายของ
ผูป้ระกอบการในการดงึดดูและเพิ่มยอดขายได ้เป็นตน้ 
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ภาพที่ 31-32 ความเชื่อเรื่องฮว้งจุย้และศาสตรต์วัเลข มีผลต่อตลาดอสงัหารมิทรพัยส์ิงคโปร  ์

(ซา้ย) จากบทความของส านกัข่าว Channel NewsAsia วนัที่ 16 กมุภาพนัธ ์2018  
(ขวา) จากบทความของเว็บไซต ์99.co วนัที่ 9 กรกฎาคม 2016 

 

• การศึกษาระบบและกลไกในการก ากับดูแลเนื้อหารายการที่มีการน าเสนอเกี่ยวกับ
เร่ืองความเชื่อทางไสยศาสตรข์องประเทศฟิลิปปินส ์ 

 
ฟิลิปปินสถื์อเป็นประเทศขนาดใหญ่อันดับตน้  ๆ ในภูมิภาค ดว้ยจ านวนประชากรกว่า 111.05 

ลา้นคน (World Bank, n.d.) ในปี 2021 ซึ่งส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสตน์ิกายโรมันคาธอลิก ตามดว้ยโป
รเตสแตนท์ มุสลิม พุทธและอ่ืน  ๆ ชาวฟิลิปปินส์มีการถ่ายทอดเรื่องราวเก่ียวกับความเชื่อ ในด้าน                    
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ไสยศาสตรห์รือสิ่งลีล้บัเหนือธรรมชาติมายาวนานจากรุ่นสู่รุน่ทัง้ในยุคก่อนอาณานิคมและหลงัอาณานิคม 
เรื่องเหลา่นีก้ลายเป็นสว่นหนึ่งของประเพณีและต านานที่เลา่สืบทอดกนัมาจนถึงปัจจุบนั  

       
 

ภาพที่ 33-34 เรื่องราวเก่ียวกบัไสยศาสตรห์รือความเชื่อลทัธิต่าง ๆ ที่มีการน าเสนอผ่านสื่อ  

โดยแสดงใหเ้ห็นว่า เรื่องเหล่านีเ้ขา้มามีสว่นร่วมในวิถีชีวิตของประชาชนชาวฟิลิปปินส ์

ในรูปแบบต่าง ๆ 

(ซา้ย) จากบทความของเว็บไซต ์Things Asian วนัที่ 22 มิถนุายน 2014  
 (ขวา) จากบทความของหนงัสือพิมพ ์South China Morning Post วนัที่ 30 มกราคม 2019 

 
การน าเสนอเรื่องราวเล่านีผ้่านสื่อต่าง ๆ สามารถพบเห็นได ้ไม่ว่าจะเป็นสื่อหลกัหรือสื่อออนไลน ์

โดยฟิลิปปินสม์ีการก าหนดขอ้ปฏิบติัในการน าเสนอของสื่อเก่ียวกบัเนือ้หาเรื่องลีล้บัและไสยศาสตร ์ทว่า 
ไม่เคร่งครดัเหมือนกับหลายประเทศ เป็นเพียงการขอความร่วมมือใหร้ะมัดระวังในการน าเสนอเนือ้หา 
มากกว่าที่จะหา้มอย่างเด็ดขาด  
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ภาพที่ 35 รายการตวัอย่างรายการทางโทรทศันฟิ์ลิปปนสเ์ก่ียวกบัเรื่องสยองขวญั 

จากบทความ Top Pinoy horror TV shows that scared you as a child จาก https://sugbo.ph/ 
 
ปัจจยัหนึ่งมากจากการโครงสรา้งการก ากบัดแูลองคก์รสื่อในกิจการกระจายเสียงและโทรทศันน์ัน้

อยู่ ภ ายใต้ความรับผิ ดชอบของ คณะกรรมการกิ จการ โทรคมนาคมแห่ งชา ติ  (The National 
Telecommunications Commission: NTC) ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระของรฐั  ทัง้นี ้NTC ไดจ้ดัตัง้สมาพันธ์ผู ้
ประกอบกิจการวิทยุและโทรทัศน์ (Association of Broadcasters of the Philippines: KBP) ซึ่งทั้งสอง
หน่วยงานไดร้่วมกันจัดท ามาตรฐานแนวทางการก ากับเนือ้หาทางโทรทัศน ์รวมถึงโฆษณาทางโทรทัศน ์
เป็นตน้ ขณะที่ การควบคมุและก ากบัดแูลเนือ้หาของสื่อในประเทศจะมีการจัดตัง้คณะกรรมการวิเคราะห์
เนื ้อหาและจัดประ เภทรายการ โทรทัศน์และภาพยนตร์ (Movie and Television Review and 
Classification: MTRCB)  อย่างไรก็ดี กลไกการก ากับการด าเนินงานของสื่อในฟิลิปปินส์ด าเนินไปใน
รูปแบบการก ากบัดแูลตวัเองมากกว่าที่จะมีหน่วยงานภาครฐัท าหนา้ที่ควบคมุโดยเฉพาะ KBP มีหนา้ดแูล
ก ากบัการด าเนินงานของสื่อที่เป็นสมาชิก ซึ่งการเขา้ร่วมกลุ่มก็เป็นไปดว้ยความสมคัรใจของสมาชิกที่ยินดี
ใหม้ีการก ากบัดแูลกนัเองภายในสมาพนัธ ์ (มหาวิทยาลยัราชภฎัอตุรดิตถ,์ ม.ป.ป.) 

ทัง้นี ้NTC และ KBP ไดร้่วมกันจัดท ามาตรฐานแนวทางการก ากับดูแลดา้นเนือ้หาที่น าเสนอทาง
โทรทัศน์ (Broadcast Code of the Philippines (as of amended 2011))  เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการ
ด าเนินงานของสมาชิกซึ่งมีจ านวนมากกว่ารอ้ยบริษัทสื่อในประเทศ โดย 1 ในขอ้ก าหนดจากทัง้หมด 33 ขอ้ 
มีการพูดถึงขอ้ปฏิบติัในการน าเสนอเนือ้หาเก่ียวกับเรื่องลีล้บัและลทัธิต่าง ๆ เพียงสัน้ๆ เท่านัน้ โดยระบุ
เพียงว่า รายงานที่น าเสนอในเรื่องลีล้บัเหนือธรรมชาติหรือความเชื่อและหลกัปฏิบติัที่ไม่ใช่วิทยาศาสตร ์
เช่น พลงัวิเศษ การพยากรณอ์นาคต โหราศาสตร ์อ านาจจิต การดูลายมือหรือทายตัวเลข การสะกดจิต 

https://sugbo.ph/
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หรือความเชื่อในการกัษาต่าง ๆ ตอ้งมีความระมดัระวงัในการน าเสนอโดยตอ้งไม่เป็นการส่งเสรมิความเชื่อ
ดังกล่าว เพื่อป้องกันคนที่อาจจะถูกชักจูงในเรื่องดังกล่าวไดง้่าย อีกทั้ง ยังไม่อนุญาตใหม้ีการน าเสนอ
รายการที่มีเนือ้หาในเชิงเผยแพร่หรือเชิญชวนใหเ้กิดลทัธิความเชื่อ เช่น เรื่องมนตด์ า แม่มด หรือกิจกรรม  
ที่คล้าย  ๆ กันนี ้ (Association of Broadcasters of the Philippines, 2011)  จะเห็นได้ว่า ข้อก าหนด
ดงักล่าวไดม้ีการระบุไวเ้พียงกวา้ง ๆ เท่านัน้ และไม่มีการก าหนดมาตรการควบคมุที่เป็นรูปธรรมหากมีการ
ฝ่าฝืน ซึ่งขอ้ก าหนดดงักล่าวก็จะเป็นไปในทิศทางเดียวกบัหลายประเทศในเอเชีย ที่มีการพดูถึงแนวทางใน
การน าเสนอเนือ้หาเก่ียวกับสิ่งลีล้บัเหนือธรรมชาติ แต่ไม่ไดใ้หค้วามส าคัญมากหนักเมื่อเปรียบเทียบกับ
ประเด็นสื่อในดา้นอ่ืน ๆ ส่วนหนึ่งมีปัจจัยมาจากเรื่องลีล้บัและไสยศาสตรเ์หล่านี ้ยังเป็นประเด็นที่ไดร้บั
ความสนใจในสังคม และไม่ได้ถูกมองว่าเป็นเรื่องแปลกหรือร้ายแรง ในทางกลับกัน ฟิลิปปินส ์ซึ่งมี
ประชาชนจ านวนมากและมีหลากหลายทางเชือ้ชาติ ยังคงยึดถือปฏิบัติตามวิถีความเชื่อในเรื่องนีอ้ยู่ใน
ปัจจบุนั ท าใหเ้ป็นการยากที่จะควบคมุอย่างเครง่ครดัในการน าเสนอเรื่องราวเหลา่นีต้ามสื่อต่าง ๆ  

 

• การศึกษาระบบและกลไกในการก ากับดูแลเนื้อหารายการที่มีการน าเสนอเกี่ยวกับ
เร่ืองความเชื่อทางไสยศาสตรข์องฮ่องกง 

 
‘ฮ่องกง’ เขตปกครองพิเศษของจีน ที่มีประชากรกว่า 7.41 ลา้นคนในปี 2021 (World Bank, n.d.) 

โดยส่วนใหญ่เป็นชาวจีน และมีการนับถือศาสนาพุทธมหายาน คริสต ์อิสลาม ฮินดแูละสิกข ์รวมถึงกลุ่ม
คนที่ไม่นบัถือศาสนาก็มีจ านวนมากและมีแนวโนม้ที่จะเพิ่มขึน้ดว้ยเช่นกนั ถึงแมฮ้่องกงจะมีการผสมผสาน
ทางวฒันธรรม รวมถึงสมัผสักบัความเป็นตะวนัตกจากการที่เคยอยู่ภายใตก้ารปกครองขององักฤษจนท า
ใหก้ลายเป็นศูนยก์ลางความทันสมัยที่มีการขยายตัวในดา้นเศรษฐกิจ การเงินและเทคโนโลยีในภูมิภาค
เอเชีย มีชาวต่างชาติที่มาท างานในเกาะแห่งนีจ้  านวนมากและหลากหลาย ทว่า หากใครที่ไดไ้ปสมัผสัก็ได้
เห็นถึงความผสมผสานในเรื่องความเชื่อ โดยเฉพาะศาสตรฮ์วงจุย้ กบัความสมยัใหม่ที่เป็นอยู่ ไม่ว่าจะเป็น
การสรา้งตึกที่อยู่อาศัย หรือความเชื่อทั้งในเรื่องหมอดู หรือศาสตรล์ีล้ับ ต่าง ๆ ก็สามารถพบเห็นไดง้่าย 
บนเกาะแห่งนี ้
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ภาพที่ 36  บทความของหนงัสือพิมพ ์The Guardian  วนัที่ 19 กรกฎาคม 2018  

แสดงใหเ้ห็นถึงวิถีความเชื่อในศาสตรฮ์วงจุย้ ที่มีบทบาทในฮ่องกงที่มีความทนัสมยัและเป็นหนึ่งใน
ฮบัเศรษฐกิจของภมูิภาค 

 
ภาพที่ 37 ละครชุด Karma ออกอากาศทาง Hong Kong /television Network ในปี 2015  

โดยมีเนือ้หาเก่ียวกบัเรื่องลีล้บัและไสยศาสตร ์ 
 
 
Yan Zhang, ศาสตราจารย์แห่ งมหาวิทยาลัยแห่ งชา ติสิ งค โปร์ (National University of 

Singapore) ได้อธิยายเหตุผลส าคัญที่ท าให้คนเชื่อในเรื่องลีล้ับเหนือธรรมชาติเพราะต้องการสร้าง
ความรูส้ึกที่สามารถควบคุมธรรมชาติได ้ ทั้งนี ้ศาสนา วิทยาศาสตรแ์ละเรื่องลีล้ับ  คือสามสิ่งที่ช่วยให้
คนเรารูส้ึกว่าสามารถควบคุมไดแ้ละเกิดความผ่อนคลาย ยิ่งฮ่องกงซึ่งเป็นที่ที่ไม่มีความเก่ียวโยงในเรื่อง
ศาสนาเหมือนกบัหลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็นหลกัวิทยาศาสตรห์รือความเชื่อดา้นไสยศาสตรย์่อมเป็นสิ่งที่
ช่วยใหป้ระชาชนมีความรูส้กึดีขึน้ (Matthew Keegan, 2020) 
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อย่างไรก็ดี ก็ปอ้งกนัการสรา้งความเขา้ใจผิดใหก้บัประชาชนในเรื่องดงักล่าว รฐับาลฮ่องกงน าโดย
ส านักงานสื่อสาร (Communication Authority) ได้มีการก าหนดมาตรต่าง ๆ ในการเผยแพร่เรื่องราวที่
เก่ียวขอ้งกับเรื่องไสยศาสตร ์เช่น ไดม้ีการก าหนดประมวลหลกัปฎิบติัเก่ียวกับมาตรฐานรายการของสื่อ
วิทยุ (Radio Code of Practice on Programme Standards) ในการหา้มน าเสนอเนือ้หาเก่ียวกับสิ่งลีล้ับ
เหนือธรรมชาติต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเก่ียวหมอดู ฮวงจุย้ การอ่านจิตใจ หรือการดูลายมือและศาสตร์
ตัวเลข เป็นตน้ เพื่อป้องกันไม่ประชาชนเข้าใจผิดหรือเชื่อว่าสิ่งดังกล่าวเป็นศาสตรท์ี่เป็นจริง อีกทั้งยัง
หลีกเลี่ยงการสรา้งผลกระทบทางดา้นอารมณแ์ละจิตใจ เช่น ก่อใหเ้กิดความกลวัและวิตกกงัวล โดยเฉพาะ
กบัเด็กและคนที่อายนุอ้ย เป็นตน้ (Communications Authority, 2014)   

 

 
 

ภาพที่ 38  การน าเสนอเรื่องราวเก่ียวกบัสิ่งลีล้บั ไสยศาสตรห์รือสิ่งเหนือธรรมชาติ ยงัคงไดร้บั
ความนิยมในฮ่องกง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยคุที่โซเชียลมีเดียขยายตวั ท าใหผู้ผ้ลิตรายการสามารถขยาย
ช่องทางในการน าเสนอเรื่องราวดว้ยกลา่วเพื่อดงึดดูผูช้มเพิ่มขึน้ จากหนงัสือพิมพ ์Financial Times  

วนัที่ 4 มิถนุายน 2021 
 

ทัง้นี ้อาจจะเป็นการยากที่รฐับาลจะควบคมุในเรื่องการน าเสนอเนือ้หาเก่ียวกบัเรื่องความเชื่อเหนือ
ธรรมชาติ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของประชาชนมาชา้นาน ความเชื่อดังกล่าวถูก
ถ่ายทอดจากรุน่ที่รุน่ แมแ้ต่กบัคนรุน่ใหม่ที่เกิดท่ามกลางการพฒันาทางวิทยาศาสตร ์การถ่ายทอดเรื่องราว
ที่ลีล้ับหรือความเชื่อในเรื่องโหราศาสตร์ต่าง ๆ กลายเป็นเรื่องที่พบเห็นได้ในสื่อทั่วไป ทั้งสื่อโทรทัศน์  
หรือหนงัสือพิมพ ์ยิ่งในการเติบโตของสื่อโซเชียลมีเดีย ที่ท าใหก้ารควบคมุในเรื่องการน าเสนอเรื่องดงักล่าว
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ท าไดย้าก กอปรกบัขอ้จ ากดัในการควบคุมเรื่องดงักล่าวก็มีการพดูถึงไม่มากและเป็นไปในลกัษณะกวา้ง ๆ 
เท่านัน้    
 

• การศึกษาระบบและกลไกในการก ากับดูแลเนื้อหารายการที่มีการน าเสนอเกี่ยวกับ
เร่ืองความเชื่อทางไสยศาสตรข์องประเทศเคนยา 

 เช่นเดียวกบัชาวแอฟริกาจ านวนมาก ชาวเคนยามีความผกูพนักบัความเชื่อในเรื่องเหนือธรรมชาติ
หรือไสยศาสตรอ์ย่างเหนียวแน่น มีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น จนกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและ 
วิถีชีวิตของคนในชาติที่มีกว่า 54.99 ลา้นคนในปี 2021 (World Bank, n.d.)  เคนยามีการนับถือศาสนา 
ที่หลากหลายทัง้ครสิต ์อิสลาม ความเชื่อดัง้เดิม และอื่นๆ   

เมื่อความเชื่อในเรื่องลีล้บัเหนือธรรมชาติไดก้ลายส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวันของประชาชนไปแลว้ 
ย่อมเป็นการยากที่จะควบคุมเรื่องเหล่านี ้แมว้่าการอพยพไปยงัดินแดนใหม่หรือการปรบัตวัในถิ่นฐานอ่ืน  
ที่มีความเชื่อแตกต่างไป จะน าไปสูก่ารตัง้ค าถามเก่ียวกบัความเชื่อเดิมที่มี หรือการคน้พบดา้นวิทยาศาสตร์
จะท าใหค้นที่ไดร้บัการศกึษามีความเชื่อในเรื่องลีล้บัเหนือธรรมชาติลดลงก็ตาม (Joseph Mutei, 2022) 

ขณะที่เดียวกนั การน าเสนอเรื่องราวเก่ียวกบัเรื่องไสยศาสตรส์ิ่งลีล้บัก็สามารถพบเห็นในทั่วไปใน
สื่อของประเทศ เนื่องจากกฎระเบียบที่เ ก่ียวกับการท างานของสื่อภายใต้กฎหมายสารสนเทศและ  
การสื่อสาร (Kenya Information and Communication Act) ไดร้ะบเุพียงค าเตือนมากกว่าที่จะเป็นขอ้หา้ม 
โดยขอใหร้ายการที่น าเสนอเรื่องราวในเรื่องความเชื่อลีล้ับควรระมัดระวังในการน าเสนอเพื่อไม่ใหผู้ช้ม  
รบัสารท่ีผิด หรือหากเป็นการสง่เสรมิเก่ียวกบัความปฏิบติัของลทัธิต่าง ๆ หรือเรื่องเก่ียวกบัแม่มด หรือเรื่อง
ลีล้ับอ่ืน ๆ ก็จะตอ้งไม่น าเสนอในช่วงเวลาที่ส  าคัญในการรับชม (Justin Limpitlaw, 2016) เพื่อป้องกัน
ไม่ใหเ้กิดการลอกเลียนแบบหรือการเขา้ใจที่ไม่ถูกตอ้ง ซึ่งอาจน าไปสู่ปัญหาสงัคมดา้นอ่ืนๆ ตามมา  ทัง้นี ้
เนื่องจากไม่ไดม้ีกฎหมายการควบคมุสื่อที่เครง่ครดั ท าใหก้ารน าเสนอเนือ้หาหรือรายการเก่ียวกบัเรื่องลีล้บั
หรือเวทยม์นตต่์าง ๆ ยงัเป็นสิ่งที่พบเห็นไดใ้นสื่อของประเทศ เพราะความเชื่อเหลา่นีก้ลายเป็นสว่นหนึ่งของ
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในประเทศ ในมุมมองของสื่อ ก็เห็นว่าเป็นการน าเสนอเรื่องราวที่ตรงตาม
ความสนใจของผู้ชม ยิ่งเคนยาและประเทศในแถบแอฟริกามีความผูกพันในเรื่องเหนือธรรมชาติและ 
เวทมนตค์าถา การน าเสนอเรื่องราวอย่างไม่ระมดัระวงัอาจจะส่งผลใหเ้กิดความขดัแยง้และน าไปสู่ปัญหา
ความรุนแรงตามมา  

อย่างไรก็ดี ปัจจุบันไดม้ีการน าเสนอเรื่องราวที่เก่ียวกับผลกระทบของความเชื่องมงายและไสย
ศาสตรท์ี่สรา้งความเสียหายให้กับสังคมเพิ่มขึน้ เพื่อสรา้งความตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวในประเทศ  
โดยเฉพาะการล่าแม่มดหรือท ารา้ยคนที่เชื่อว่าเป็นแม่มดหรือมีศาสตรม์นตด์ า ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึน้ไดอ้ยู่
บ่อยครัง้ในเคนยา โดยเฉพาะในกลุ่มประชาชนที่อาศัยในเผ่าต่าง ๆ มีการฆ่าคนแก่และเด็ก หรือผูห้ญิงที่
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ถูกเชื่อว่าเป็นแม่มดที่จะน าความโชครา้ยมาใหก้ับเผ่าของตน จนคนเหล่านีต้อ้งลีภ้ัยไปอยู่ที่ ต่าง ๆ หรือ 
ถกูท ารา้ยอย่างสาหสั เป็นตน้ 

 
ภาพที่ 39 ข่าวการลา่แม่มดในเคนยา  

ในส านกัข่าว  Aljazeera วนัที่ 26 ธันวาคม 2009 
 

 
 

ภาพที่ 40 บทความเก่ียวกบัปัญหาการลา่แม่มดในเคนยา 

ในหนงัสือพิมพ ์Telegraph (ไม่ไดร้ะบวุนัที่เผยแพร่) 
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 ภายหลังส านักงานด้านสื่อสารของเคนยา (Communications Authority of Kenya: CA) ซึ่งท า
หนา้ที่ในการส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในการพฒันาอตุสาหกรรมการกระจายเสียงของประเทศ ได้
เสนอใหม้ีการมีการระบุช่วงเวลาในการน าเสนอรายการที่มีเนือ้หาที่เก่ียวขอ้งกับเรื่องลีล้บัเหนือธรรมชาติ 
โดยตอ้งไม่ใช่ช่วงเวลาที่มีผูช้มเป็นเด็กรับชมหรือฟัง อีกทั้งไดม้ีการเน้นย า้ใหม้ีความระมัดระวังในการ
น าเสนอเนือ้หาดงัล่าวเพื่อป้องกนัการแสวงหาประโยชนจ์ากกลุ่มคนที่อาจจะหลงเชื่อในเรื่องลีล้บัหรือไสย
ศาสตรไ์ดง้่าย อีกดว้ย (Communications Authority of Kenya, n.d)  
 

 
ภาพที่ 41 กฎหมายการผลิตรายการส าหรบัการใหบ้รกิารกระจายเสียงในเคนยา  

ฉบบัปรบัปรุง ครัง้ที่ 3 
 

ทัง้นี ้ขอ้เสนอดงักล่าวไดม้ีการระบุในกฎหมายการผลิตรายการส าหรบัการใหบ้ริการกระจายเสียง
ในเคนยา ฉบับปรบัปรุงครัง้ที่ 3 ปี 2019 ที่จัดหมวดรายการที่มีเนือ้หาในทางส่งเสริมหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติในทางไสยศาสตรห์รือพวกมนตข์าวหรือมนตด์ า เรื่องเวทมนตค์าถา และอ่ืน  ๆ ที่มีลักษณะแบบ
เดียวกันนี ้ ไม่ให้ฉายในช่วงเวลา  05.00-22.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีเด็กและเยาวชนรับชม เป็นต้น 
(Communications Authority of Kenya, 2019) 
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บทที ่6  
การวิเคราะหเ์นือ้หารายการข่าวและรายการทั่วไปทีน่ าเสนอ 

เรื่องราวเกี่ยวกับความเช่ือและไสยศาสตร ์

 

 การศึกษาเนื้อหารายการข่าวและรายการทัว่ไปที่น าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อและ  
ไสยศาสตร์ ใช้วธิีการวเิคราะห์เนื้อหา โดยใช้วธิีการเลือกอย่างเฉพาะเจาะจง ด้วยการก าหนดกลุ่ม
ตวัอย่างจากรายการขา่วทีไ่ดร้บัการจดัเรตติ้งสูงสุดทัง้ข่าวเชา้และข่าวเยน็ และการเลอืกรายการทัว่ไปที่
น าเสนอเรื่องราวเกีย่วกบัความเชื่อและไสยศาสตรจ์าก 5 สถาน ี 

 หลงัจากได้รายการกลุ่มตวัอย่างแล้ว ด าเนินการเก็บขอ้มูลด้าน วนัและเวลา ความยาวในการ
ออกอากาศ เนื้อหาในการน าเสนอ ประเภทของเนื้อหา องค์ประกอบของข่าว ลกัษณะการพูดคุยของ 
ผู้ด าเนินรายการ องค์ประกอบด้านภาพและเสยีง โดยใช้แบบบนัทกึขอ้มูล เพื่อน ามาท าการวเิคราะห์
ต่อไป 

ประเภทกลุ่มตวัอย่าง  

 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ประกอบดว้ย 

 ก. รายการข่าว คอืการน าเสนอเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ในปัจจุบนั โดยมคีุณค่าและองคป์ระกอบของ
ข่าวที่ท าให้มีเนื้อหาเฉพาะตัว มีความเป็นปัจจุบันและทันต่อเหตุการณ์ น าเสนอเป็นประจ าทุกวัน  
มผีูป้ระกาศข่าวเป็นผูน้ าเสนอเนื้อหาในรูปแบบของการรายงาน มกีารพดูคุยแสดงความคดิเหน็ประกอบ
เพือ่ลดความจรงิจงัในการน าเสนอขา่ว บางครัง้มผีูส้ ือ่ขา่วร่วมน าเสนอรายละเอยีด  

 รายการขา่วทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่างในการศกึษาครัง้นี้พจิารณาจากรายการข่าวช่วงเชา้และช่วงเยน็ที่
ออกอากาศวนัจนัทรถ์งึวนัศุกร์ และไดร้บัการจดัเรตติ้งสูงสุด 5 ล าดบั รวม 10 รายการ (ขอ้มูลเมื่อวนัที่  
21 กรกฎาคม 2565) ประกอบดว้ย 

 ข่าวเช้า 

 1. เรื่องเล่าเช้านี้  ออกอากาศทาง ช่อง 3 เอชดี เวลา 06.00-08.30 น. ผู้ประกาศข่าวได้แก่  
สรยุทธ สุทศันะจนิดา พชิญทฬัห ์จนัทรพ์ุฒ เอกราช เก่งทุกทาง 
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 2. สนามขา่ว 7 ส ีออกอากาศทาง ช่อง 7HD เวลา 07.30-09.05 น. ประกอบดว้ยเนื้อหาช่วงต่าง 
ๆ ได้แก่ ข่าวหลกั กล้าลองกล้าคุย แบบนี้บวิท าได้ เจษฎาโอ้โฮ สนามข่าวเศรษฐกิจ สนามข่าวธุรกิจ 
สนามข่าวกฬีา ภาพเป็นข่าว ผูป้ระกาศข่าวได้แก่ เปรมสุดา สนัตวิฒันา ศจ ีวงศ์อ าไพ ชยัอนันต์ ปันชู 
ป่ินปินัทธ์ ฐากุลวรีนันท์ ณิชารยี ์พดัทอง ชยัอนันต์ ปันชู เจษฎา อุปนิ เกณฑส์ทิธิ ์กณัฑจนัทร์ อดสิรณ์ 
พึง่ยา วาทติ ตรคีรุธพนัธุ ์ศรสวรรค ์ภู่วจิติร 

 3. ข่าวเช้าเวริ์คพอยท์ ออกอากาศทาง ช่องเวริ์คพอยท์ เวลา 05.00-08.45 น. ประกอบด้วย
เนื้อหาสองช่วง คอื ตลาดข่าว ข่าวเช้าเวริ์คพอยท์ คลปิเป็นข่าว ผู้ประกาศข่าวได้แก่ บรรจง ชวีมงคล
กานต ์สุภาพชาย บุตรจนัทร ์รนิรดา รวเีลศิ ชมพนุูช ตณัฑเศรษฐ ีประภาศร ีสภานนท ์ 

 4. ตะลอนขา่ว ออกอากาศทาง ไทยรฐัทวี ีเวลา 08.30-10.00 น. ผูป้ระกาศขา่วไดแ้ก่ ชนะ เดชภิ
รตันมงคล ชสิา อธบิุญญาโชค รชัตวรรณ โพชนุกูล 

 5. ข่าวอรุณอมรนิทร์ ออกอากาศทาง อมรนิทร์ทวี ีเวลา 05.30-08.45 น. ประกอบด้วยเนื้อหา 
คอื ช่วงข่าวหลกั ส่องข่าวเดด็ เดือดคลิปเด็ด ผู้ประกาศข่าวได้แก่ รงัสมิา ศฤงคารนฤมติร สถาปัตย์              
แพทอง ศุภโชค โอภาสะคุณ 

 ข่าวเยน็ 

 6. ไทยรฐันิวส์โชว์ ออกอากาศทาง ไทยรฐัทวี ีเวลา 19.00-22.40 น. ประกอบด้วยเนื้อหาสอง
ช่วง คือช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 มีข่าวในพระราชส านักคัน่กลาง ผู้ประกาศข่าวประกอบด้วย ภาคภูมิ               
พนัธุส์ถติย ์เขมสรณ์ หนูขาว พรีะวฒัน์ อฐันาค อรชพร ชลาดล 

 7. ทุบโต๊ะข่าว ออกอากาศทาง อมรนิทรท์วี ีเวลา 18.55-22.30 น. ผูป้ระกาศข่าวประกอบด้วย  
พุทธอภวิรรณ องคพ์ระบารม ีธนญญ์นภสสร ์น้อยเวยีง สารวตัร กจิพานิช กมลพร วรกุล 

 8. ข่าวเย็นประเด็นร้อน ออกอากาศทาง ช่อง 7HD เวลา 15.45-18.00 น. ประกอบด้วยช่วง       
ข่าวหลัก เบื้องหลังข่าวกับ กาย สวิตต์ ถกไม่เถียง รู้กฎหมายกับมิสเตอร์ฆ่าโง่ ข่าวดีประจ าวนั ผู้
ประกาศข่าวไดแ้ก่ ทนิ โชคกมลกจิ ศรสีุภางค ์ธรรมาวุธ (ต่อมาไดย้า้ยไปเป็นผูป้ระกาศข่าวช่องวนั 31) 
เปรมสุดา สนัตวิฒันา สวติต ์ลลีะพงศว์ฒันา สงกาญ์ อจัฉรยิะทรพัย ์ 

 9. เรื่องเด่นเยน็นี้ ออกอากาศทาง ช่อง 3 เอชด ีเวลา 16.30-18.00 น. ประกอบด้วยช่วง ข่าว
หลกั และ เรื่องเด่นเศรษฐกจิ ผู้ประกาศข่าวประกอบด้วย ภาษิต อภญิญาวาท ปรนิดา คุ้มธรรมพนิิจ 
บญัชา ชุมชยัเวทย ์
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 10. ข่าวเย็นช่องวัน ออกอากาศทาง ช่องวัน 31 เวลา 16.30-18.00 น. ประกอบด้วยช่วง             
ขา่วหลกั วนับนัเทงิ จัด๊ซดัทุกความจรงิ และขา่วลกัยิม้ ผูป้ระกาศขา่วประกอบดว้ย บญัชา แขง็ขนั วณีา
รตัน์ เลาหภคกุล ศรสีุภางค ์ธรรมาวุธ ธมีะ กาญจนไพรนิ ศรณัภสัร ์ตัง้ไพศาลธนกุล ลลิลี ่แมค็กร๊าธ 

 ข. รายการทัว่ไป เป็นรายการต่าง ๆ ที่น าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับความเชื่อและไสยศาสตร์                      
มรีูปแบบทีแ่ตกต่างกนัออกไป ในการศกึษาครัง้นี้รายการกลุ่มตวัอย่างเป็นการเลอืกอย่างเฉพาะเจาะจง
จาก 5 สถาน ีประกอบดว้ย 

 1. คชาภาพาไปมู ออกอากาศทางไทยรัฐทีวี วันเสาร์ 17.00-18.00 น. ด าเนินรายการโดย  
คชาภา ตนัเจรญิ วรฤทธิ ์เฟ่ืองอารมย์ เฉลมิพล ทฆิมัพรธรีวงศ์ ประชากร ปิยะสกุลแก้ว เป็นรูปแบบ
รายการสารคด ีมหีลายเรื่องย่อยในแต่ละตอน น าเสนอผ่านการพูดคุย สมัภาษณ์แขกรบัเชญิ พาเยี่ยม
ชมสถานทีจ่รงิ 

 2. จิ้งจกทกั ออกอากาศทาง ช่อง 3 เอชดี วนัอาทิตย์ 16.45-17.30 น. ด าเนินรายการโดย                  
คชาภา ตนัเจรญิ ทศพร ศรตีุลา เป็นรูปแบบรายการแข่งขนัชงิรางวลัสอดแทรกดว้ยการพูดคุยกบัแขก
รบัเชญิซึง่เป็นผูเ้ขา้แขง่ขนั  

 3. บ้านดีผีคุ้ม ออกอากาศทางช่องเวิร์คพอยท์ วนัศุกร์ 23.30-24.00 น. ด าเนินรายการโดย      
กพล ทองพลบั ปานรวฐั ลิ่มรตันอาภรณ์ (รวิ จิตสมัผสั) เจนจิรา เรยีบร้อยเจรญิ เป็นรายการที่เคย
ออกอากาศมาแลว้และน ามาออกอากาศซ ้าอกีครัง้ เป็นรูปแบบรายการพูดคุยสมัภาษณ์แขกรบัเชญิผ่าน
ทางออนไลน์ ประกอบการน าพาเยีย่มชมภายในบา้นแขกรบัเชญิ 

 4. ศกัดิส์ทิธิค์งกระพนั ออกอากาศทาง ช่อง 9 MCOT วนัเสาร ์13.00-14.00 น. ด าเนินรายการ
โดย ศกัดิส์ทิธิ ์แท่งทอง คงกะพนั แสงสุรยิะ เป็นรูปแบบรายการสารคดี ม ี4 ช่วงย่อยในแต่ละตอน 
ได้แก่ วดัสวย เกจิดงั คงกระพนั และอร่อยรอบวดั น าเสนอผ่านการพูดคุย สมัภาษณ์แขกรบัเชิญ                  
พาเยีย่มชมสถานทีจ่รงิ 

 5. สารพันมู ออกอากาศทางช่อง JKN18 วันอาทิตย์ 12.55-13.40 น. ด าเนินรายการโดย                 
เชษฐวุฒ ิวชัรคุณ สุระประภา ค าขจร (อ.เรนนี่) ร่วมด าเนินรายการ เป็นรายการทีเ่คยออกอากาศมาแลว้
และน ามาออกอากาศซ ้าอกีครัง้ เป็นรูปแบบรายการสารคดี น าเสนอผ่านการพูดคุย สมัภาษณ์แขกรบั
เชญิ พาเยีย่มชมสถานทีจ่รงิ 

มติดิา้นเวลา 

 รายการข่าวทุกรายการมกีารเสนอเรื่องราวเกีย่วกบัความเชื่อและไสยศาสตร์ พบว่ารายการข่าว
ช่วงเชา้มจี านวนของข่าวทีเ่กี่ยวกบัความเชื่อและไสยศาสตร์มากกว่าข่าวช่วงเยน็ อาจจะดว้ยความยาว
ของรายการที่ยาวกว่าจงึท าให้มพีื้นที่ในการน าเสนอได้มากกว่า นอกจากนี้ยงัพบว่า สถานีที่น าเสนอ
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รายการข่าวที่เกี่ยวกับความเชื่อและไสยศาสตร์มาก คือน าเสนอทัง้ในช่วงเช้าและช่วงเย็น ได้แก่  
ไทยรฐัทวี ีอมรนิทรท์วี ีอกีทัง้ยงัมปีรมิาณขา่วทีเ่กีย่วกบัความเชื่อและไสยศาสตรม์ากกว่าสถานีอื่น 

 รายการ สถานี จ านวนข่าว 

ข่าวเช้า ตะลอนขา่ว ไทยรฐัทวี ี 477 

 ขา่วเชา้เวริค์พอยท ์ ช่องเวริค์พอยท ์ 408 

 ขา่วอรุณอมรนิทร ์ อมรนิทรท์วี ี 267 

 เรื่องเล่าเชา้นี้ ช่อง 3 เอชด ี 80 

 สนามขา่ว 7 ส ี ช่อง 7HD 21 

ข่าวเยน็ ไทยรฐันิวสโ์ชว ์ ไทยรฐัทวี ี 169 

 ทุบโต๊ะขา่ว อมรนิทรท์วี ี 154 

 ขา่วเยน็ช่องวนั ช่องวนั 31 91 

 ขา่วเยน็ประเดน็รอ้น ช่อง 7HD 85 

 เรื่องเด่นเยน็นี้ ช่อง 3 เอชด ี 38 

รวม 1790 

ตารางที่ 6 แสดงจ านวนข่าวที่เก่ียวขอ้งกบัความเชื่อและไสยศาสตร ์
 

 เป็นที่น่าสงัเกตว่า ทางสถานีช่อง 3 เอชด ีช่อง 7HD และช่องวนั 31 ไม่ค่อยเน้นการน าเสนอ
ข่าวเกี่ยวกบัความเชื่อและไสยศาสตรเ์ท่าไรนัก เพราะมจี านวนข่าวทีน่ าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกบัความเชื่อ
และไสยศาสตรแ์ตกต่างอย่างเหน็ไดช้ดัเจน 

 

ภาพที่ 42 แผนภมูิแสดงจ านวนข่าวที่เก่ียวขอ้งกบัไสยศาสตร ์

 สถานีข่าวเช้า 3 แห่งมรีายการข่าวที่น าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกบัความเชื่อและไสยศาสตร์ทุกวนั  
ได้แก่ ตะลอนข่าวทางไทยรฐัทวีี ข่าวอรุณอมรนิทร์ทางอมรนิทร์ทวีี และ ข่าวเช้าเวริ์คพอยท์ทางช่อง
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เวริ์คพอยท์ โดยทางตะลอนข่าว และข่าวเช้าเวิร์คพอยท์มกีารน าเสนอข่าวที่เกี่ยวกับความเชื่อและ                 
ไสยศาสตร์มากเป็นพิเศษในช่วงวนัที่ 15, 16 และ 30 (31), 1 ของเดือน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ใกล้กับ               
การออกรางวลัสลากของหน่วยงานต่าง ๆ  

 

ภาพที่ 43 แผนภมูิแสดงจ านวนข่าวที่เก่ียวกบัความเชื่อและไสยศาสตรท์ี่น าเสนอในแต่ละวนั 

 

 จากแผนภูมพิบว่าข่าวทีเ่กี่ยวกบัความเชื่อและไสยศาสตรท์ี่น าเสนอในช่วงวนัที่  15,16 และ 30 
(31), 1 ของเดอืนจะมมีากเป็นพเิศษเมื่อเทียบกบัวนัอื่นๆ ของเดอืน ยกเว้นในช่วงเวลาที่มกีิจกรรมที่
เกี่ยวขอ้งกบัความเชื่อและไสยศาสตร์มากเป็นพเิศษ เช่น วนัที่ 26 กนัยายน 2565 เป็นวนัเริม่ต้นของ
เทศกาลกินเจ วนัที่ 10 และ 11 ตุลาคม 2565 เป็นวนัประกอบพธิีฌาปนกิจศพเหยื่อที่ถูกกราดยิงที่
จงัหวดัหนองบวัล าภู  

 การปรากฏของข่าวที่เกี่ยวกบัความเชื่อและไสยศาสตร์มลีกัษณะกระจายอยู่ตลอดทุกช่วงของ
รายการ บางรายการมกีารจดักลุ่มในการน าเสนอใหอ้ยู่ในช่วงเดยีวกนั เช่น ไทยรฐันิวสโ์ชว ์บางรายการ
มกีารน าเสนอข่าวความเชื่อและไสยศาสตร์ตลอดทัง้เบรกโดยเฉพาะในช่วงใกล้วนัออกรางวลัสลาก                
เช่น ขา่วเชา้เวริค์พอยท์ ตะลอนขา่ว 

 ข่าวที่เกี่ยวกบัความเชื่อและไสยศาสตร์ส่วนใหญ่มคีวามยาวของข่าวโดยประมาณ 2-3 นาที 
ส าหรบัข่าวที่มีเรื่องราวน าเสนอเพียงประเด็นเดียว ส่วนข่าวที่มีความยาวเพียง 1-2 นาที มกัไม่มี
รายละเอยีดของเหตุการณ์ตามหลกัการน าเสนอข่าว ปรากฏในช่วงขา่วหลกัและภาพปิดทา้ยของรายการ 
เป็นเพยีงคลปิทีม่กีารโพสตใ์นสือ่สงัคมออนไลน์แลว้ทางรายการน ามาเสนอผ่านทางรายการข่าวอกีครัง้ 
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 นอกจากนี้ยังพบว่ามีการสอดแทรกภาพข่าวและค าพูดของผู้ประกาศที่เกี่ยวกับความเชื่อ                   
และไสยศาสตร์อยู่ในข่าวทัว่ไป โดยเฉพาะในข่าวที่มคีวามยาวมากกว่า 3 นาท ีโดยประเดน็ความเชื่อ
และไสยศาสตร์มักปรากฏเป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์  เช่น การจุดธูปเชิญดวงวิญญาณในข่าว
อาชญากรรมต่าง ๆ การเป็นประธานในพธิเีปิดงานของนกัการเมอืง 

รายการทัว่ไป สถานี จ านวนตอน 

คชาภาพาไปม ู ไทยรฐัทวี ี 13 

บา้นดผีคุีม้ ช่องเวริค์พอยท ์ 12* 
สารพนัม ู ช่อง JKN18 13 

จิง้จกทกั ช่อง 3 เอชด ี 13 

ศกัดิส์ทิธิค์งกระพนั ช่อง 9 MCOT 13 

ตารางที่ 7 แสดงจ านวนตอนรายการทั่วไปที่เก่ียวกบัความเชื่อและไสยศาสตร ์
* หมายเหตุ ในช่วงเวลาของการเกบ็ขอ้มลู มกีารงดออกอากาศเพือ่ถ่ายทอดการแขง่ขนัวอลเล่ยบ์อล 

 รายการทัว่ไปที่น าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อและไสยศาสตร์  มีความยาวโดยเฉลี่ย
ประมาณ 1 ชัว่โมง ในแต่ละตอนจะแบ่งออกเป็นช่วง มคีวามยาวของช่วงประมาณ 10-12 นาท ีโดยมาก
มกัออกอากาศในช่วงวนัเสารแ์ละอาทติย ์ในช่วงเวลาเยน็  

มติดิา้นเน้ือหา 

 ในการพจิารณาเนื้อหาของรายการข่าวและรายการทัว่ไปที่น าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกบัความเชื่อ
และไสยศาสตร์ พบว่า เนื้อหารายการข่าวส่วนใหญ่มปีระเด็นความเชื่อและไสยศาสตร์เป็นเหตุการณ์
หลกั มจี านวน 1,337 ขา่ว (รอ้ยละ 75) และมปีระเดน็ความเชื่อและไสยศาสตรเ์ป็นสว่นประกอบ จ านวน 
453 ข่าว (ร้อยละ 25) ส่วนรายการทัว่ไปมีประเด็นความเชื่อและไสยศาสตร์เป็นเหตุการณ์หลักทุก
รายการและทกุตอน 

 

ภาพที่ 44 แผนภมูิแสดงสดัส่วนจ านวนข่าวที่มีเนือ้หาเก่ียวกบัความเชื่อและไสยศาสตรเ์ป็นเหตกุารณห์ลกั

และสว่นประกอบ 
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 ภายใตเ้งือ่นไขของเวลาทีน่ าเสนอทีม่อียู่อย่างจ ากดั และสอดรบักบัรปูแบบของรายการ สง่ผลต่อ
การน าเสนอประเดน็เน้ือหาในรายการขา่วและรายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเชื่อและไสยศาสตร์ ดงันี้   

 ก. ประเด็นความเช่ือและไสยศาสตร์เป็นเหตุการณ์หลกัในการน าเสนอ  เกิดขึ้นทัง้ใน
รายการข่าวและรายการที่เกี่ยวกบัความเชื่อและไสยศาสตร์ รายการข่าวทุกรายการมกีารเสนอข่าวที่
เกี่ยวกบัความเชื่อและไสยศาสตร์โดยตรง มากและน้อยแตกต่างกนัไปตามจุดเน้นของแต่ละรายการ 
ภายใต้เวลาอนัจ ากดัของข่าวท าใหข้่าวทีเ่กี่ยวกบัความเชื่อและไสยศาสตรท์ี่น าเสนอเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้
โดยมีรายละเอียดด้านเนื้อหาและภาพแตกต่างกันไปตามเหตุการณ์  เช่น ข่าวที่น าเสนอพิธีกรรม 
ตามความเชื่อของกลุ่มคน เนื้อหามรีายละเอียดที่สามารถแสดงด้วยภาพและค าพูดได้ค่อนข้างมาก                      
การน าเสนอจงึสามารถเลอืกไดว้่าจะเน้นกจิกรรมในช่วงใด ในขณะทีข่่าวทีน่ าเสนอเรื่อง ผสีาง วญิญาณ 
เรื่องลี้ลบั สยองขวญั มเีนื้อหาเรื่องราวใหน้ าเสนอแต่อาจมขีอ้จ ากดัดา้นภาพ บางรายการแก้ปัญหาดว้ย
การใชภ้าพกราฟิกเพือ่ท าใหเ้รื่องราวดนู่าตดิตามมากยิง่ขึน้  

 ส าหรบัรายการทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความเชื่อและไสยศาสตร์ สามารถน าเสนอเรื่องราวความเชื่อและ 
ไสยศาสตร์ได้อย่างละเอยีด มกีารแบ่งเป็นช่วงท าใหส้ามารถน าเสนอได้หลากหลายประเดน็มากยิง่ขึน้ 
อีกทัง้ยงัสามารถเสนอเรื่องราวรวมถึงขายสินค้าที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับประเด็นความ เชื่อและ              
ไสยศาสตรร์่วมในรายการได ้ลกัษณะการน าเสนอเรื่องราวความเชื่อและไสยศาสตรเ์รื่องเดยีวทีป่ระกอบ
กนัขึ้นมาจากหลากหลายประเดน็ สามารถเป็นได้ทัง้รูปแบบสารคดแีละการแข่งขนัชงิรางวลั กล่าวคอื               
ในรูปแบบสารคดหีนึ่งตอนทีน่ าเสนอเรื่องความเชื่อและไสยศาสตร์ มปีระเดน็ทีห่ลากหลายเกีย่วกบัเรื่อง
นัน้ ๆ น าเสนอแยกกนัไปเป็นช่วงๆ ในขณะทีก่ารแข่งขนัชงิรางวลัมกีารก าหนดแนวค าถามทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบัความเชื่อและไสยศาสตร์ไว้เพยีงเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่มปีระเด็นค าถามที่หลากหลายที่เกี่ยวข้องกบั
ความเชื่อและไสยศาสตรใ์นเรื่องนัน้  

 ข. ประเด็นความเช่ือและไสยศาสตร์เป็นส่วนประกอบของเหตุการณ์ในการน าเสนอ  
เกดิขึ้นเฉพาะในรายการข่าว โดยทัว่ไปประเภทของข่าวที่น าเสนอในรายการข่าวมคีวามหลากหลาย                 
ไม่จ ากดัเพยีงข่าวประเภทใดประเภทหนึ่ง อกีทัง้เวลาในการน าเสนอข่าวแต่ละข่าวค่อนขา้งจะมอียู่อย่าง
จ ากดั เว้นเสยีแต่ว่าข่าวนัน้จะเป็นปรากฏการณ์ที่ซบัซ้อนและเป็นที่สนใจของผู้ชม ภายใต้ขอ้ก าหนด
ดา้นประเภทของข่าวและเวลาที่มอียู่อย่างจ ากดั การเสนอประเดน็ความเชื่อและไสยศาสตรใ์หเ้ป็นส่วน
หนึ่งของเหตุการณ์ก็เป็นสิ่งที่พบได้อย่างต่อเนื่อง โดยปรากฏทัง้ที่เป็นภาพข่าวและหรือค าพูดของ 
ผู้ประกาศ เช่น ในข่าวอาชญากรรมเกี่ยวกบัอุบตัิเหตุบนถนน การปรากฏภาพป้ายเลขทะเบียนหรือ
ค าพดูหมายเลขทะเบยีนรถของผูป้ระกาศข่าวเป็นสิง่ทีส่ามารถน าไปสูก่ารตคีวามตวัเลขเพือ่เสีย่งโชคได้ 
หรือการให้ความส าคัญกับความเชื่อในเครื่องรางของขลังมากกว่าการตัง้ใจขับขี่อย่างปลอดภัย                        
ในขา่วอาชญากรรมเกีย่วกบัเหตุฆาตกรรมมกัปรากฏภาพญาตผิูส้ญูเสยีจุดธปูเชญิดวงวญิญาณเพื่อตอก
ย ้าถงึ ความเชื่อเรื่องชวีติหลังความตาย ในข่าวการเมอืงการปรากฏภาพนักการเมอืงสกัการะบูชารูป
เคารพเพือ่แสดงถงึการศรทัธาในอ านาจสิง่ศกัดิส์ทิธิม์ากกว่าการพสิจูน์ถงึความบรสิุทธิข์องตน 
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 ยิง่ไปกว่านัน้ ภายใต้สงัคมไทยที่ด าเนินไปบนพื้นฐานเรื่องราวของความเชื่อและไสยศาสตร์   
ข่าวทีน่ าเสนอส่วนหนึ่งเป็นผลกระทบจากความเชื่อและไสยศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็น การแย่งชงิสทิธิใ์นการ
ซือ้สลากชงิรางวลั การโจรกรรมทรพัยส์นิเงนิทองและของมคี่าทีม่าจากการบรจิาคตามความเชื่อ  

 อย่างไรกต็าม ไม่ว่าประเดน็ความเชื่อและไสยศาสตรจ์ะเป็นเหตุการณ์ในการน าเสนอ หรอืเป็น
ส่วนหนึ่งของเหตุการณ์ในการน าเสนอ ย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องใช้วธิีการเล่าเรื่องในการสื่อสาร
ประเดน็ความเชื่อและไสยศาสตรเ์หล่านัน้ 

วธิกีารเล่าเรื่อง 

 วิธีการเล่าเรื่อง เป็นกลวิธีในการเสนอเรื่องราวที่ปรากฏในรายการข่าวและรายการทัว่ไปที่
เกีย่วขอ้งกบัความเชื่อและไสยศาสตร ์สามารถจ าแนกไดเ้ป็นสองลกัษณะใหญ่ คอื 

 ประเด็นความเช่ือและไสยศาสตร์เป็นเหตุการณ์หลกัในการน าเสนอ  มวีธิีการเล่าเรื่อง
เป็นไปตามหลกัการน าเสนอขา่วโดยทัว่ไป คอื ใคร ท าอะไร ทีไ่หน เมื่อไหร่ อย่างไร และท าไม (5W 1H) 

  ใคร - บุคคลและสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์คอืตวัละครหลกัในข่าวหรอืเรื่องราวที่น าเสนอ ในข่าวที่
เสนอเนื้อหาการตคีวามตวัเลขเพื่อเสีย่งโชค บุุคคลนัน้หมายถงึประชาชนทัว่ไปและบุคคลที่มชีื่อเสียง  
สิง่ศกัดิส์ทิธิค์รอบคลุมถงึรปูเคารพทีส่รา้งขึน้เพือ่บูชา เทพเจา้ พชื สตัว ์เครื่องรางของขลงั วญิญาณ 

  ท าอะไร - กจิกรรมหลกัทีเ่กดิขึน้กบับุคคลหรอืกจิกรรมทีบุ่คคลไดก้ระท าต่อสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์
เช่น บนบานศาลกล่าว ขอพร ขอโชค ขอลาภ หายตวั คลุม้คลัง่ แห่เฉลมิฉลอง  

  ทีไ่หน - สถานทีท่ีส่ ิง่ศกัดิส์ทิธิต์ ัง้อยู่หรอืสถานทีท่ีเ่กดิเหตุการณ์ขึน้  

  เมื่อไหร่ - เหตุการณ์เกดิขึน้เมื่อไหร่ 

  อย่างไร - รายละเอยีดของเหตุการณ์หรอืวธิกีารในการกระท าต่อสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์ 

  ท าไม - สาเหตุของการกระท าต่อสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์เช่น เพื่อร ่ารวย เพื่อการเป็นที่ยอมรบั  
เพื่อประสบความส าเรจ็ เพื่อให้หายเจบ็ป่วย เพื่อให้พ้นทุกข์ สาเหตุของการกระท าต่อสิง่ศกัดิส์ทิธิม์กั
ไม่ไดถู้กน าเสนอผ่านขา่วโดยตรง 

 วธิกีารเล่าเรื่องทีป่ระเดน็ความเชื่อและไสยศาสตรเ์ป็นเหตุการณ์หลกัในการน าเสนอมแีนวทางที่
ส าคญัคอื ง่ายและไม่ซบัซ้อน กล่าวคอืวธิกีารเล่าเรื่องนัน้จะต้องเขา้ใจได้ง่ายโดยทนัที ไม่จ าเป็นต้อง
ตคีวาม ไม่มเีหตุการณ์มากมายซบัซ้อนซ่อนเงื่อน เนื่องจากขอ้มูลหลกัทีผู่้ชมต้องในเนื้อหาทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบัความเชื่อและไสยศาสตร์มเีพยีงตวัเลขเพื่อใช้เสี่ยงทาย การน าเสนอตวัเลขอย่างแจ่มแจ้งชดัเจน              
จึงเป็นสิ่งที่ต้องการมากที่สุด หรือในกรณีที่น าเสนอเนื้อหา ผีสาง วิญญาณ เรื่องลี้ลับ สยองขวญั                   
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ก็จ าเป็นต้องรวบรัดชัดเจนมากที่สุด  ไม่จ าเป็นต้องมีกลวิธีการเล่าเรื่องแบบซ่อนเร้นให้เกิด                       
ความเคลือบแคลงแบบเรื่องเล่าสยองขวญัโดยทัว่ไป หากเป็นการเสนอเนื้อหาเกี่ยวกบัสิง่ศกัดิส์ ิทธิ  ์                    
ทีส่รา้งใหเ้คารพบูชา กร็ะบุถงึพุทธคุณไดใ้นทนัท ีโดยน าเสนอผ่านตวัอย่างบุคคลทีไ่ดร้บัผลจากพุทธคุณ
นัน้ 

 ประเด็นความเช่ือและไสยศาสตร์เป็นส่วนประกอบของเหตุการณ์ในการน าเสนอ                     
มวีธิกีารเล่าเรื่องทีเ่ป็นไปตามหลกัการน าเสนอข่าว หากแต่มรีายละเอยีดไม่มากและลกึซึ้้ง อาจจะไม่ครบ
ทุกองคป์ระกอลหรอือาจมอีงคป์ระกอบทีไ่ม่ส าคญัต่อเหตุการณ์หลกัแต่มนีัยส าคญัต่อประเดน็ความเชื่อ
และไสยศาสตรเ์พิม่ขึน้ (5W 1H -> 6w1h) 

  ใคร - บุคคลในขา่วหลกัครอบคลุมถงึบุคคลรอบขา้งหรอืใกลช้ดิบุคคลในขา่วหลกั 

  อะไร - สิง่ทีเ่กีย่วเนื่องกบัเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ของบุคคลในขา่วหลกั เช่น ป้ายทะเบยีนรถ 
เครื่องรางทีพ่กตดิตวั 

  ท าอะไร - กจิกรรมย่อยที่เป็นเพยีงส่วนหนึ่งของเหตุการณ์หลกัที่น าเสนอในข่าว เช่น 
การจุดธปูเชญิดวงวญิญาณ การดหูมอ การเปิดพธิ ีการรอดชวีติ 

  เมื่อไหร่ - เหตุการณ์เกดิขึน้เมื่อไหร่ 

  ที่ไหน - สถานที่ในการประกอบกจิกรรม หากเป็นบ้านที่เกดิเหตุการณ์หลกัอาจมกีาร
น าเสนอผ่านเลขทีบ่า้น 

  อย่างไร - ไม่มกีารระบุรายละเอยีดของกจิกรรม  

  ท าไม - สาเหตุของการกระท าทีม่คีวามเกี่ยวเนื่องกบัเหตุการณ์หลกัในการน าเสนอขา่ว 
เช่น เพือ่เชญิดวงวญิญาณกลบับา้น เพือ่ใหค้น้พบ 

 วิธีการเล่าเรื่องประเด็นความเชื่อและไสยศาสตร์ที่ เ ป็นส่วนประกอบของเหตุการณ์                       
ในการน าเสนออาจด าเนินไปโดยที่ไม่ครบทุกองค์ประกอบ ซึ่งไม่ส่งผลต่อเหตุการณ์หลักที่เกิดขึ้น
โดยตรง หากแต่เป็นส่วนประกอบทีท่ าใหเ้หตุการณ์หลกันัน้ด าเนินไปอย่างมสีสีนัทางอารมณ์มากยิง่ขึ้น  
และช่วยตอกย ้าทศันะทีม่ตี่อเรื่องราวความเชื่อและไสยศาสตร์ 

ประเภทของเนื้อหาทีเ่กีย่วกบัความเชื่อและไสยศาสตร์ 

 ในการพจิารณาประเภทเนื้อหาที่เกี่ยวกบัความเชื่อและไสยศาสตร์ พบว่า ข่าวในรายการข่าว
และรายการทัว่ไปสามารถเป็นได้ทัง้ประเภทเนื้อหาเพยีงเนื้อหาเดียว และผสมผสานกนัมากกว่าหนึ่ง
เนื้อหา เช่น ข่าวทีน่ าเสนอเนื้อหาความผดิปกตขิองพชืหรอืสตัว์จะมเีนื้อหาการตคีวามตวัเลขเพื่อเสี่ยง
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โชคร่วมอยู่ดว้ยเสมอ หรอืขา่วทีน่ าเสนอเนื้อหาสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ีส่รา้งใหเ้คารพบูชาอาจจะมเีนื้อหาพธิกีรรม
และเนื้อหาการตคีวามตวัเลขเพื่อเสีย่งโชคร่วมอยู่ดว้ย  หรอืรายการทีน่ าเสนอเนื้อหาสิง่ศกัดิส์ทิธิอ์าจจะ
มเีนื้อหาผสีางวญิญาณเรื่องลีล้บัสยองขวญัร่วมอยู่ดว้ย เป็นตน้ 

 รายการขา่วและรายการทัว่ทีเ่กีย่วกบัความเชื่อและไสยศาสตรท์ีม่กีารน าเสนอผ่านทางรายการ 
สามารถจดัแบ่งประเภทของเนื้อหา ไดด้งัต่อไปนี้ 

 1. การตีความตวัเลขเพื่อเส่ียงโชค เป็นประเภทเนื้อหาที่มกีารน าเสนอมากที่สุดในรายการ
ข่าว บางรายการมกีารใหข้อ้มูลเกี่ยวกบัตวัเลขเพื่อเสีย่งโชค มบีุคคลทีใ่หข้อ้มูลตวัเลขเพื่อเสีย่งโชคเป็น
ข่าวประจ าของทางรายการ เช่นในข่าวอรุณอมรนิทรม์ ีแม่น ้าหนึ่ง เจ๊ฟองเบยีร์ และจอมทพั โดยตะลอน
ข่าว และข่าวเชา้เวริค์พอยท์ เป็นรายการข่าวทีน่ าเสนอเนื้อหาการตคีวามตวัเลขเพื่อเสีย่งโชคมากที่สุด 
ในขณะที่รายการเกี่ยวกบัความเชื่อและไสยศาสตร์ไม่มกีารน าเสนอเนื้อหาการตคีวามตวัเลขเพื่อเสีย่ง
โชคเท่าใดนกั 

 

รายการข่าว จ านวนข่าวการตีความตวัเลขเพื่อเสียงโชค 

ตะลอนขา่ว 336 

ขา่วเชา้เวริค์พอยท์ 274 

ขา่วอรุณอมรนิทร ์ 161 

เรื่องเล่าเชา้นี้ 9 

สนามขา่ว 7 ส ี 1 

ไทยรฐันิวสโ์ชว ์ 2 

ทุบโต๊ะขา่ว 3 

ขา่วเยน็ช่องวนั 10 

ขา่วเยน็ประเดน็รอ้น 1 

เรื่องเด่นเยน็นี้ 3 

ตารางที่ 8 แสดงจ านวนข่าวการตีความตวัเลขเพื่อเสี่ยงโชค 
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ภาพที่ 45 แผนภมูิแสดงจ านวนข่าวการตีความตวัเลขเพื่อเสี่ยงโชค 

 

 การตีความตัวเลขเพื่อเสี่ยงโชคประกอบด้วยตวัเลขจากกิจกรรมของมนุษย์ที่เกิดขึ้นโดย
ประชาชนทัว่ไปหรอืบุคคลทีม่ชีื่อเสยีงที่กระท าต่อสิง่ทีเ่ชื่อกนัว่าศกัดิส์ทิธิโ์ดยตรงไม่ว่าจะเป็น  เทพเจา้ 
รูปเคารพทัง้ที่เป็นมนุษย์และอมนุษย์ รวมถึงต้นไม้ กิจกรรมที่มนุษย์ได้กระท าขึ้นก่อให้เกิดตัวเลข
ปรากฏในลกัษณะต่าง ๆ เช่น การจุดประทดัขนาดยาวท าใหเ้กดิเลขหางประทดั การจุดธูปเสีย่งทายท า
ให้เกิดเลขปรากฏค้างอยู่ที่ขี้ธูป การลงแป้งบนพื้นผวิของวตัถุแล้วถูท าให้เกิดลวดลายที่ตีความเป็น
ตวัเลข การเสีย่งเซียมซี การล้วงไหที่ภายในมลีูกปิงปองและมตีวัเลขเขยีนก ากบั การส่องหาเลขทีเ่กดิ
จากการจุดเทยีนและปล่อยใหน้ ้าตาเทยีนตกลงในขนัน ้ามนต์ การทายปรศินาค าใบ้ เป็นต้น ตวัเลขจาก
กจิกรรมทัง้หลายเหล่านี้ไดร้บัการน าเสนอเป็นข่าวมากทีสุ่ด  

 ตัวอย่างข่าวที่มีการตีความตัวเลขเพื่อเสี่ยงโชคจากกิจกรรมของมนุษย์ เช่น “อลังการกฐิน 
วดัอ่าวใหญ่ลุน้ปลายหางประทดั” ตะลอนข่าว 18 ตุลาคม 2565, “ลว้งไหขอโชคไอไ้ข่เหนือ” ตะลอนขา่ว 
13 ตุลาคม 2565, “ประชาชนแห่งสอ่งเลขปลายประทดั ‘ไอไ้ข’่” ขา่วเชา้เวริค์พอยท ์15 กนัยายน 2565  

 บางรายการมกีารน าเสนอตวัเลขจากบุคคล โดยเป็นตวัเลขจากบุคคลที่มชีื่อเสยีงที่เสียชีวติ
เพื่อใช้เสี่ยงโชค เช่น เวลาสวรรคต อายุ ของสมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธที่ 2 อายุ จ านวนบุตรธิดา 
จ านวนผลงาน ปีทีเ่ขา้วงการ ของสมบตั ิเมทะนี เด่น ดอกประดู่ และ มติร ชยับญัชา เป็นตน้  

 ในกรณีที่เป็นบุคคลที่มชีวีติ ตวัเลขจากบุคคลจะมาจากทัง้ร่างทรงและบุคคลปกติ เพื่อใช้เสีย่ง
โชคโดยทีไ่ม่ตอ้งตคีวามแต่อย่างใด อาท ิแม่น ้าหนึ่งและเจ๊ฟองเบยีร ์ร่างทรงเจา้แม่ตะเคยีนทอง ร่างทรง
เจา้แม่หมอนทอง ร่างทรงเจา้แม่ขนัทอง เป็นตน้  
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 ตวัอย่างข่าวทีม่กีารตคีวามตวัเลขเพื่อเสีย่งโชคจากบุคคล เช่น “จบัตาเลขเดด็ ‘สมบตั ิเมทะนี’”  
ข่าวอรุณอมรนิทร์ 1 กนัยายน 2565, ถัว่แระเชญิยิม้ชูเลขทีถ่่ายจากขา้งโลงศพ ใน “บรรยากาศงานศพ
ศลิปินตลก เด่น ดอกประดู่” เรื่องเล่าเชา้นี้ 12 ตุลาคม 2565, “เฮลัน่! ร่างทรงเจา้แม่กระซบิบอกเลขเดด็” 
ข่าวเชา้เวริค์พอยท์ 15 สงิหาคม 2565, “แม่น ้าหนึ่ง ฝันเหน็เลขเดยีว 3 วนัตดิ เจ๊ฟองเบยีรบ์อกแลว้เลข
นี้มาแรง” ขา่วอรุณอมรนิทร ์16 สงิหาคม 2565 

 ตวัเลขจากเหตุการณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัสตัว์ โดยเฉพาะอย่างยิง่เมื่อสตัวป์ระเภทนัน้คอื ง ูเช่น งู
เขา้บา้น งูเลื้อยผ่าน งูกนิไก่ในเล้า งูกนิแมว งูสองตวัเกี้ยวกนั งูเลื้อยขึน้หลงัคา งูเลื้อยเขา้กระโปรงรถ 
ฯลฯ ตวัเลขทีถู่กตคีวามเพื่อเสีย่งโชค ไดแ้ก่ เลขทีห่อ้ง เลขทีบ่า้น หมู่ที ่วนัทีงู่เขา้บา้น จ านวนไข่ ความ
ยาวของงู ป้ายทะเบยีนรถ แมว้่าคนไทยในสมยัก่อนจะมคีวามเชื่อกนัว่าการทีงู่เลื้อยเขา้บา้นถอืเป็นลาง
ทีไ่ม่ด ีอาจน ามาซึ่งความเจบ็ป่วยหรอืเสยีชวีติ แต่ในปัจจุบนัการปรากฏของงูภายในบา้นถอืเป็นการน า
โชคลาภเขา้มาในบา้น  

 เหตุการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสตัวป์ระเภทอื่นที่น าไปสูก่ารตคีวามตวัเลขเพือ่เสีย่งโชค หากเกดิขึน้ใน
บา้นจะเป็นเลขทีบ่า้น หากเกดิขึน้บนรถจะเป็นป้ายทะเบยีนรถ เช่น ตวัเงนิตวัทองเกาะเสาไฟ แมวคลอด
ลูก แมวนอนในศาลพระภูม ิตวัเลขทีถู่กตคีวามเพือ่เสยีงโชค คอื เลขทีบ่า้น ตวัเงนิตวัทองเลือ้ยเขา้มาใน
หอ้งเครื่องรถยนต์ เสอืขึน้รถ กระแตคลอดลูกทีค่อรถจกัรยานยนต์ สุนัขหวัตดิกนัชนรถ ตุ๊กแกเกาะป้าย
ทะเบยีน ลงิตดิหน้าหอ้งเครื่องรถยนต์ ตวัเลขทีถู่กตคีวามเพื่อเสีย่งโชค คอื ป้ายทะเบยีนรถ การเกดิขึน้
ของรงัจอมปลวก ตวัเลขทีถู่กตคีวามเพื่อเสีย่งโชค ไดแ้ก่ ความสูง อายุ การสรา้งรงัของผึง้ ตวัเลขทีถู่ก
ตคีวามเพือ่เสีย่งโชค ไดแ้ก่ วนัทีก่่อสรา้ง ระยะเวลา ขนาดของวตัถุทีไ่ปสรา้งรงั 

 เหตุการณ์ทีม่นุษยก์ระท าต่อสตัว์ที่น าไปสู่การตคีวามตวัเลขเพื่อเสีย่งโชค คอื การใหส้ตัวเ์ลี้ยง
เป็นผูเ้สีย่งทายตวัเลข เช่น นกแกว้ นกเอีย้ง กระต่าย สุนขัคาบเซยีมซ ีแมวเขีย่ลูกปิงปอง พญาบึง้เสีย่ง
ทาย เป็นตน้ 

 ตวัอย่างข่าวที่มกีารตคีวามตวัเลขเพื่อเสีย่งโชคจากเหตุการณ์ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสตัว ์เช่น “ ‘ดวงด’ี  
นกเอีย้งใบเ้ลขเดด็” ขา่วอรุณอมรนิทร ์7 ตุลาคม 2565, “ช่วยตวัเงนิตวัทองหวัตดิแกว้พลาสตกิ” ตะลอน
ข่าว 13 ตุลาคม 2565, “ขอโชคจากพญาบึ้งวดัโบสถ์ราชศรทัธา” ตะลอนข่าว 12 กนัยายน 2565, “น้อง
แมวช่วยเสีย่งโชค” ตะลอนขา่ว 18 สงิหาคม 2565 

 ตวัเลขจากสตัว ์มนุษยม์คีวามเชื่อเกีย่วกบัความฝันถงึสตัวช์นิดต่าง ๆ ทีม่คีวามหมายแตกต่าง
กนัออกไป เช่น ในเรื่องการงาน โชคลาภ การเดนิทาง ฯลฯ รวมทัง้มกีารก าหนดเลขน าโชค เมื่อฝันเหน็
สตัวช์นิดนัน้ๆ ทว่าตวัเลขจากความฝันถงึสตัวเ์ป็นเรื่องเฉพาะบุคคลทีไ่ม่เคยปรากฏเป็นข่าวแต่อย่างใด 
ตวัเลขจากสตัว์จึงเกิดขึ้นจากลวดลายของสตัว์ที่ปรากฏน าไปสู่การตีความตวัเลขเพื่อเสี่ยงโชค  เช่น 
ลวดลายผิวหนังของตัวเงินตัวทอง เลขใต้ท้องกบ เลขจากกระดูกช้าง กระดูกวาฬ  ตลอดจนไข่ไก่
ประหลาดทีม่เีสน้นูนเป็นตวัเลข เป็นตน้ 
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ตวัอย่างข่าวทีม่กีารตคีวามตวัเลขจากสตัวเ์พื่อเสีย่งโชค เช่น “ขอโชคลาภกระดูกชา้งกลายเป็นหนิหนัก 
2.8 กก.” ตะลอนขา่ว 19 กนัยายน 2565, เลขใตท้อ้งกบ ใน “สอ่งเลขใตท้อ้งกบก่อนลงกระทะ” ขา่วอรุณ
อมรนิทร์ 1 กนัยายน 2565 กระดูกวาฬ ใน “แปลกขอโชคจากกระดูกวาฬเจ้าของถูกรางวลัต่อเนื่อง” 
ตะลอนขา่ว 16 กนัยายน 2565, “ปชช.แห่ขอเลขเดด็กระดกูวาฬ” ขา่วเชา้เวริค์พอยท์ 15 กนัยายน 2565  
ตลอดจนไข่ไก่ประหลาดที่มเีส้นนูนเป็นตวัเลข ใน “ไข่ไก่ประหลาดมตีวัเลขขึ้นที่เปลอืก” ตะลอนข่าว  
10 สงิหาคม 2565 

 ตวัเลขจากป้ายทะเบียนรถ เป็นตัวเลขเพื่อน าไปเสี่ยงโชคที่ได้รบัการน าเสนอในข่าวบาง
รายการเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ข่าวอุบตัเิหตุที่โดยปกตแิลว้จะมีการท าให้ภาพป้ายทะเบยีน
รถยนต์เบลอไม่สามารถระบุเลขไดเ้พื่อปกป้องความเป็นส่วนตวัของผูเ้สยีหาย แต่ในข่าวเชา้เวริค์พอยท์
มกีารน าเสนอตวัเลขจากทะเบยีนรถยนต์โดยไม่มกีารปกปิดแต่อย่างใด บางครัง้ผู้ประกาศข่าวได้อ่าน
เลขทะเบียนรถในเนื้อข่าวด้วย นอกจากข่าวอุบัติเหตุที่มีการเสนอภาพป้ายทะเบียนรถแล้ว  ยังมี
เหตุการณ์อื่น ๆ ที่มกีารเสนอตวัเลขจากป้ายทะเบียนรถอีกด้วย เช่น หญิงคลอดลูกบนรถ รถลุยน ้า  
รถนกัการเมอืงทีม่าตรวจเยีย่มประชาชน เป็นตน้ 

 แมว้่าความเชื่อทีเ่กีย่วขอ้งกบัเลขป้ายทะเบยีนรถมกัจะมคีวามเกีย่วขอ้งกบัผูเ้ป็นเจา้ของรถ และ
มรีายละเอยีดของความเชื่อแตกต่างมากมายหลายต ารา ข่าวทีน่ าเสนอตวัเลขจากป้ายทะเบยีนรถกลบั
ไม่ไดแ้สดงถงึความสมัพนัธร์ะหว่างตวัเลขป้ายทะเบยีนรถและผูเ้ป็นเจา้ของรถแต่อย่างใด แต่มุ่งน าเสนอ
เฉพาะตวัเลขเพือ่เสีย่งโชคเป็นหลกั  

 ตวัอย่างข่าวที่มกีารตคีวามตวัเลขจากป้ายทะเบยีนรถเพื่อเสีย่งโชค เช่น “‘ลุงตู่’ เปลี่ยนรถ แห่
ส่องทะเบยีน” ข่าวอรุณอมรนิทร์ 28 ตุลาคม 2565, “ตุ๊กแกเกาะทะเบยีนรถนักเสี่ยงโชคลุ้นหมดแผง” 
ตะลอนขา่ว 29 สงิหาคม 2565, “สบิลอ้ขนลูกเจีย๊บเบรกแตกตายเกลื่อน” ขา่วเชา้เวริค์พอยท ์6 กนัยายน 
2565, “นายกฯ ลงพืน้ทีก่าญจนบุร ีพบปะประชาชน” เรื่องเล่าเชา้นี้ 5 สงิหาคม 2565 

 ตวัเลขจากพืช เป็นตัวเลขที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของมนุษย์ที่กระท าต่อต้นไม้โดยตรงและ  
โดยออ้ม กจิกรรมทีก่ระท าต่อต้นไม้โดยตรงมกัเกดิขึ้นกบัไมย้นืต้นที่มอีายุยาวนาน เช่น การถูแป้งเพื่อ
ส่องหาตัวเลขที่อาจจะปรากฏบนพื้นผิวของต้นไม้ โดยมากมกัจะเป็นต้นตะเคียนที่เชื่อกันว่ามีดวง
วญิญาณสงิสถติอยู่ ปรากฏเป็นชื่อเจา้แม่ต่าง ๆ เช่น เจา้แม่ตะเคยีนทอง แม่ศรมีณีทอง แม่ตะเคยีนจุฬา
มณี แม่สร้อย พี่สไบแก้ว-พี่จ าปา เป็นต้น เมื่อเชื่อกนัว่าต้นไม้เหล่านัน้มดีวงวิญญาณสงิสถิต ก็จะม ี
การน าผ้าแพรสพีวงมาลยัมาผูกล้อมรอบ มกีารน าเครื่องเซ่นไหว้และชุดไทยมาถวาย บางแห่งมกีาร
สรา้งศาลขึน้เพือ่ใหด้วงวญิญาณสงิสถติอยู่ และจดักจิกรรมเพือ่ใหม้นุษยไ์ดก้ระท าต่อตน้ไมโ้ดยออ้ม เช่น 
การลว้งไหเสีย่งโชค การจุดธูปเสีย่งทาย เป็นต้น นอกเหนือจากต้นตะเคยีนแลว้ยงัมตี้นไมป้ระเภทอื่นที่
ผู้คนไปกราบไหว้ขอโชคลาภ เช่น ต้นจามจุรี ต้นโพธิ ์ต้นกระบกยักษ์ ต้นมะสัง ต้นข่อยโบราณ  
ตน้สะเดาคู่ ตน้ออ้ยชา้ง เป็นตน้  
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 นอกจากนี้แลว้ พชืทีไ่ม่ค่อยพบเหน็ไดโ้ดยทัว่ไป อย่างเหด็บางชนิด เช่น เหด็ปะการงั เหด็ดาว
ดนิ เหด็กระดิง่หยก เมื่อมปีรากฏขึ้นในบ้านของมนุษย์กถ็อืว่าเป็นพชืน าโชค น าไปสู่การตคีวามตวัเลข
เพื่อเสีย่งโชคผ่านการน าเสนอเลขทีบ่้านที่พบ พชืบางชนิดมยีางไหลออกจากล าต้นเป็นตวัเลข น าไปสู่
การตคีวามตวัเลขเพื่อเสีย่งโชค ตลอดจนพชืบางชนิดทีม่คีวามเชื่อว่าเป็นไมม้งคล เช่น พญากาเผอืก ก็
มกีารตคีวามตวัเลขจากลายเสน้ที่ใบ พชืที่ผ่านการท าพธิี เช่น การน ามะเขอืเปราะไปไว้ใต้โลงศพแลว้
น ามาผ่าครึง่เพือ่ดลูายจากเมลด็ เป็นตน้ 

 ตวัอย่างขา่วทีม่กีารตคีวามตวัเลขจากพชืเพือ่เสีย่งโชค เช่น “แห่ขอเลขเดด็ ‘พีส่ไบแกว้-พีจ่ าปา’ 
คกึคกั”  ขา่วเชา้เวริค์พอยท์ 16 สงิหาคม 2565, “ขอโชคลาภแม่ตะเคยีน 3 ตน้” ตะลอนขา่ว 8 กนัยายน 
2565, “ไขปรศินาโชคลาภตะเคยีนแม่ศรมีณีทอง” ตะลอนข่าว 13 ตุลาคม 2565, “‘บวบ’แปลกแจกเลข  
ถูกสองงวดตดิแลว้!” ข่าวอรุณอมรนิทร ์25 ตุลาคม 2565, “ขอโชคเจา้แม่ไมนุ่้นโบราณอายุกว่า 200 ปี” 
ตะลอนข่าว 24 สิงหาคม 2565, “ส่องโชคจากมะเขืองานศพ” ตะลอนข่าว 31 สิงหาคม 2565,                      
“เรื่องประหลาดยางไหลจากตน้ลลีาวดเีป็นตวัเลข” ตะลอนขา่ว 3 สงิหาคม 2565, “พญากาเผอืก ตน้บอน
กระดาษมหาโชค” ตะลอนขา่ว 26 สงิหาคม 2565,  

ลกัษณะการตีความตวัเลขเพื่อเส่ียงโชค จ านวนข่าวท่ีพบ* 
กจิกรรมของมนุษย ์ 312 

ป้ายทะเบยีนรถ 148 

เหตุการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสตัว ์ 113 

พชื 107 

สตัว ์ 73 

บุคคล 46 

ตารางที่ 9 แสดงลกัษณะการตีความตวัเลขเพื่อเสี่ยงโชคและจ านวนข่าวที่พบ 

* หมายเหตุ ขา่วบางข่าวมลีกัษณะการตคีวามตวัเลขเพือ่เสีย่งโชคมากกว่าหนึ่งลกัษณะ 

 

ภาพที่ 46 แผนภมูิแสดงสดัส่วนลกัษณะการตีความตวัเลขเพื่อเสี่ยงโชคในรายการข่าว 
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 การตคีวามตวัเลขเพือ่เสีย่งโชคและการพูดคุยของผูป้ระกาศข่าว โดยเฉพาะในช่วงเวลาใกลอ้อก
รางวลัสลากของหน่วยงานต่าง ๆ และสามารถเกิดควบคู่ไปพร้อมกันกับประเภทเนื้อหาอื่น ได้แก่                    
สิง่ศกัดิส์ทิธิท์ีส่รา้งใหเ้คารพบูชา พธิกีรรม พชืผดิปกต ิสตัวผ์ดิปกต ิ 

 รายการทัว่ไปทีม่เีนื้อหาเกี่ยวขอ้งกบัความเชื่อและไสยศาสตร์ ไม่มกีารน าเสนอประเภทเนื้อหา
การตคีวามตวัเลขเพือ่เสีย่งโชคเลย 

 2. ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสร้างให้เคารพบูชา เป็นรูปเคารพที่สร้างขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้บูชา กราบ
ไหวข้อพร ขอโชคลาภ ไดแ้ก่ รปูเคารพทีส่รา้งขึน้มทีีม่าจากหลายแหล่ง บา้งมปีระวตัทิีส่ามารถสบืค้นได้
ถงึการมอียู่จรงิ บา้งเป็นเพยีงแค่เรื่องเล่าในทอ้งถิน่ ในต านาน หรอืแม่แต่ในวรรณคด ี 

 การน าเสนอเนื้อหาสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ี่สร้างให้เคารพบูชา มกัเสนอควบคู่ไปกบัเนื้อหาการตคีวาม
ตวัเลขเพื่อเสี่ยงโชค และพธิีกรรมตามความเชื่อของกลุ่มคน ตะลอนข่าว เป็นรายการข่าวที่น าเสนอ
เนื้อหาสิ่งศักดิส์ ิทธิท์ี่สร้างให้เคารพบูชามากที่สุด  ส่วนข่าวเช้าเวิร์คพอยท์ และข่าวอรุณอมรินทร์                   
เป็นรายการขา่วทีน่ าเสนอเนื้อหาสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ีส่รา้งใหเ้คารพบูชารองลงมา   

ขณะทีร่ายการทัว่ไปทีเ่กี่ยวความเชื่อและไสยศาสตร์ คชาภาพาไปมู ศกัดิส์ทิธิค์งกระพนั และสารพนัมู
เป็นรายการที่น าเสนอเนื้อหาสิ่งศักดิส์ ิทธิท์ี่สร้างให้เคารพบูชามาก  มีการเน้นที่ประวัติ เรื่องราว  
ความศกัดิส์ทิธิ ์และศรทัธาของประชาชน โดยรูปแบบรายการเป็นการพาไปยงัสถานทีท่ีส่ ิง่ศกัดิส์ทิธิน์ัน้
ตัง้อยู่ในทัว่ทุกภูมภิาคของประเทศ ส่วน บ้านดผีคีุ้ม มกีารพูดถงึสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ี่ตัง้อยู่ตามบ้านแขกรบั
เชญิของรายการ 

รายการข่าว จ านวนข่าวส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสร้างให้เคารพบูชา 
ตะลอนขา่ว 208 

ขา่วเชา้เวริค์พอยท์ 58 

ขา่วอรุณอมรนิทร ์ 52 

เรื่องเล่าเชา้นี้ 4 

สนามขา่ว 7 ส ี 0 

ไทยรฐันิวสโ์ชว ์ 6 

ทุบโต๊ะขา่ว 2 

ขา่วเยน็ช่องวนั 10 

ขา่วเยน็ประเดน็รอ้น 2 

เรื่องเด่นเยน็นี้ 2 

ตารางที่ 10 แสดงจ านวนข่าวสิ่งศกัดิส์ิทธิ์ท่ีสรา้งใหเ้คารพบชูา 
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ภาพที่ 47 แผนภมูิแสดงจ านวนข่าวสิ่งศกัดิส์ิทธิ์ท่ีสรา้งใหเ้คารพบชูา 

 

รายการทัว่ไป จ านวนตอนท่ีน าเสนอเน้ือหาส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสร้างให้เคารพบูชา 
คชาภาพาไปม ู 13 

บา้นดผีคุีม้ 10 

สารพนัม ู 11 

จิง้จกทกั 0 

ศกัดิส์ทิธิค์งกระพนั 13 

ตารางที่ 11 แสดงจ านวนตอนท่ีน าเสนอเนือ้หาสิ่งศกัดิส์ิทธิ์ท่ีสรา้งใหเ้คารพบชูา 

 

 สิ่งศักดิส์ ิทธิท์ี่สร้างให้เคารพบูชาประกอบด้วย เทพเจ้า เทวดา เช่น ท้าวเวสสุวรรณ พระ
พฆิเนศวร ปู่ ฤาษนีารอด พระราห ูพระตรมีรูต ิหน่าจาซาไทจ้ือ้ ยกัษ์กุมภณัฑ ์พระเสือ้เมอืง พระอุเชนทร ์
วิญญาณ เช่น ไอ้ไข่ กุมารทอง กุมารสองจุก กุมารจุกด า ตาทอง งิ้วราย ไอ้สม้ฉุน เจ้าแม่หมอนทอง 
นครสวรรค ์เจา้แม่แก่งเกาะใหญ่ นครสวรรค ์เศรษฐตีายาย เจา้แม่เกลด็แก้ว อ่างทอง ย่านาคพระโขนง 
เจ้าแม่สองนาง หนองคาย ปู่ ขุนเดชขุนจันทร์ ปราจีนบุรี หุ่นพยนต์ แปะโรงสี พระพุทธรูป เช่น 
พระพุทธรูปหยกเขยีวหยกขาว พระเงนิพระทอง หลวงพ่อส าเรจ็ ศกัดิส์ทิธิ ์หลวงพ่อปลดหนี้ หลวงพ่อ
ปากแดง หลวงพ่อทนัใจ พระนอนขอนตาล เจา้แม่กวนอมิ พระเถระพระเกจิ เช่น พระอุปคุต พระสวีล ี
พระอาจารยจ์วน วดัภูทอก ปู่ ฤาษชีวีกโกมารภจัจ์ หลวงพอ่เป่ิน วดับางพระ หลวงปู่หลวิขีพ่ญาเต่าเรอืน 
วดัไร่แตงทอง หลวงปู่ ทวด วดัทบัชา้ง หลวงปู่ สรวง วดัป่าพลาญเพชร หลวงพ่อคลา้ยวาจาสทิธิ ์หลวง
พ่ออี ๋วดัสตัหีบ พระมหากษัตริย์ ชนชัน้ขุนนาง เช่น สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระเจ้าตากสนิ
มหาราช พระวอ ท้าวสุรนารี เจ้าแม่นางพระยานครศรีธรรมราช พระนางเลือดขาว ตัวละครใน
วรรณคดี สตัวใ์นต านาน เช่น พญานาค ชา้งเอราวณั พญาครุฑ แม่ผเีสือ้สมุทร แมงสีหู่หา้ตา พ่อขุน
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ช้างมหาเศรษฐี สถานท่ี เช่น ประตูมหาเฮง วัดโพธิ ์พระที่นัง่ วัดอรุณ หลุมเปรต วัดนาเตา  
หลกักโิลจ าลอง ประตูแห่งกาลเวลา วดัเลขธรรมกติติ ์ป้อมผเีสือ้สมุทร เป็นตน้ 

ลกัษณะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสร้างให้เคารพบูชา จ านวนข่าวท่ีพบ* 
วญิญาณ 118 

เทพเจา้ เทวดา 86 

ตวัละครในวรรณคด ีสตัวใ์นต านาน 59 

พระเถระพระเกจ ิ 33 

สถานที ่ 25 

พระพุทธรปู 17 

พระมหากษตัรยิ ์ชนชัน้ขนุนาง 5 

ตารางที่ 12 แสดงลกัษณะสิ่งศกัดิส์ิทธิ์ท่ีสรา้งใหเ้คารพบูชาและจ านวนข่าวท่ีพบ 

* หมายเหตุ ขา่วบางข่าวมลีกัษณะสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ีส่รา้งใหเ้คารพบูชามากกว่าหนึ่งลกัษณะ 

 

ภาพที่ 48 แผนภมูิแสดงสดัส่วนลกัษณะสิ่งศกัดิส์ิทธิ์ท่ีสรา้งใหเ้คารพบชูาในรายการข่าว 

 

 สิ่งศักดิส์ ิทธิท์ี่สร้างขึ้นให้เคารพบูชามีวัตถุประสงค์ในการสร้างที่แตกต่างกันออกไป  เช่น                    
เพือ่ความเป็นสริมิงคล เพือ่ความมัน่คงในหน้าทีก่ารงาน เพือ่โชคลาภ ฯลฯ ในบรรดาสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ีส่ร้าง
ให้เคารพบูชาที่มกีารน าเสนอเป็นข่าวมากที่สุดคอื ท้าวเวสสุวรรณ และพญานาค ท้าวเวสสุวรรณเป็น
เทพเจ้าแห่งยักษ์ เป็นหนึ่งในจตุมหาราช ผู้คุ้มครองและดูแลโลกมนุษย์ ตามคติทางพุทธศาสนา                   
ท้าวเวสสุวรรณได้ถวายสตัย์ในการดูแลพระพุทธเจ้า จึงมกัจะพบเห็นรูปประดิษฐานท้าวเวสสุวรรณ
พร้อมด้วยเทพองค์อื่นที่บริเวณทางเข้าโบสถ์ เชื่อกันว่าการบูชาท้าวเวสสุวรรณจะท าให้ค้าขายดี              
ทรพัยส์มบตัมิัน่คง จงึมกัปรากฏข่าวทีเ่กี่ยวขอ้งกบัทา้วเวสสุวรรณในเรื่องการขอโชคลาภอย่างมากมาย 
จนกลายเป็นสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ีม่อียู่ทัว่แทบทุกจงัหวดัของประเทศไทย พญานาคปรากฏในความเชื่อของผูท้ี่
อาศยัอยู่แถบเอเชยีใตแ้ละเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ ในต านานทางพระพุทธศาสนามพีญานาคตนหนึ่งได้
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เขา้ช่วยปกป้องพระพุทธเจา้จากลมฝน ในต านานทางภาคเหนือมพีญานาคแปลงกายมาช่วยชี้ทีต่ ัง้เมอืง
ใหม่ ต านานทางอสีานเชื่อว่าพญานาคเป็นเจ้าแห่งบาดาล ผูใ้หก้ าเนิดน ้า มรีูปปั้นพญานาคปรากฏตาม
สถาปัตยกรรมทางพระพุทธศาสนามาแต่โบราณ แต่ปัจจุบนัความศรทัธาในพญานาคมมีากขึน้ ดว้ยเชื่อ
ว่าจะน าโชคลาภและสริมิงคลมาให ้ปรากฏว่ามกีารสรา้งรปูเคารพทีเ่ป็นพญานาคตระกูลต่าง ๆ มากมาย
ทัว่ประเทศ  

 รูปเคารพต่าง ๆ ทีส่รา้งขึน้เพื่อใหป้ระชาชนไดบู้ชาเกอืบทัง้หมดตัง้อยู่ในวดั ซึ่งเป็นสถานทีเ่ผย
แผ่ค าสอนทางพระพุทธศาสนา วดัหลายแห่งมกีารสร้างรูปเคารพอย่างมากมายเพื่อเป็นการดึงดูดให้
ประชาชนเข้าวดัมากขึ้น มีชื่อเสียงส าหรับนักแสวงโชคลาภ ในช่วงเวลาการออกรางวลัสลากของ
หน่วยงานต่างจงึปรากฏข่าวประชาชนเขา้วดัไปกราบไหวข้อโชคลาภกนัอย่างมากมาย  

 นอกจากวดัแล้วสถานที่บางแห่งถูกสร้างขึ้นเพื่อประดษิฐานรูปเคารพเหล่านี้  เช่น อาศรมฤาษี
เณร ธรรมสถานม่อนพญานาคราช เป็นตน้ 

 ตวัอย่างขา่วทีเ่สนอสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ีส่รา้งใหเ้คารพบูชา เช่น “แห่ขอพระทา้วเวสฯ สง่เลขเซยีมซใีห้
โชค” ข่าวอรุณอมรนิทร์ 26 กนัยายน 2656, “บูชาท้าวเวสสุวรรณในพธิีวางศิลาฤกษ์” ตะลอนข่าว 9 
สิงหาคม 2565, “ ‘ต่าย’ หล่อท้าวเวสฯ โชว์เลขหางประทดั” ข่าวเช้าเวิร์คพอยท์  31 ตุลาคม 2565,                 
“จุดประทดัขอเลขไอไ้ข่ทีว่ดัสว่างอารมณ์” ตะลอนขา่ว 29 สงิหาคม 2565, “ขนุชา้งจ าแลงแก้บนไอไ้ข่สม้
ฉุนหลงัโชคด ี5 งวดต่อเนื่อง” ตะลอนข่าว 16 กนัยายน 2565,  “กราบไหวข้อพรพระพุทธรูปในโลงศพ” 
ตะลอนข่าว 7 กนัยายน 2565, “ฮอืฮา!พระเจา้ทนัใจแกะสลกัหนิ อายุ  152 ปี” ข่าวเยน็ประเดน็รอ้น 25 
ตุลาคม 2565, “ชาวบา้นแห่ร่วมพธิเีปลีย่นผา้ ‘หลวงพอ่แดง’” ขา่วอรุณอมรนิทร ์24 ตุลาคม 2565, “ศษิย์
ขอเลขหลวงปู่ สรวง-พ่อปู่ พญานาค” ข่าวเช้าเวริ์คพอยท์ 1 กนัยายน 2565, “ขอพระพรเจ้าตากสินวดั
ปากน ้าโจโล”้ ตะลอนข่าว 2 สงิหาคม 2565, “ขอพร ‘ย่าโม’ ก่อนลุยศกึ ‘วนัอาเซยีนกรงัด์ปรซี์ ครัง้ที ่2’” 
ข่าวเย็นช่องวัน 9 กันยายน 2656, “ถวายหมูทัง้ตัว แก้บนแม่ผีเสื้อสมุทร” ข่าวอรุณอมรินทร์ 20 
กนัยายน 2565, “ขอโชคลาภจากชา้งเอราวณั” ตะลอนข่าว 9 สงิหาคม 2565, “ไหวข้อพรพญานาควดัดงั
ภาคอสีาน” ตะลอนขา่ว 1 กนัยายน 2565, “สอ่งเลขธปูงานบวงสรวงปู่พญานาค” ขา่วเชา้เวริค์พอยท ์15 
กนัยายน 2565 

 ตวัอย่างรายการทัว่ไปทีเ่สนอสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ี่สร้างใหเ้คารพบูชา เช่น “หน่าจาซาไท้จื้อ เทพแห่ง
ความส าเรจ็” คชาภาพาไปมู 24 กนัยายน 2565, “ต านานรอยพระพุทธบาทและยกัษ์กุมภณัฑ”์ คชาภา
พาไปมู 15 ตุลาคม 2565, “วดัจุกเฌอ จุดเริม่ต้นของท้าวเวสสุวรรณ” ศกัดิส์ทิธิค์งกระพนั 13 สงิหาคม 
2565 

 3. พิธีกรรมตามความเช่ือของกลุ่มคน เ ป็นกิจกรรมที่มนุษย์ปฏิบัติตามความเชื่ อ                      
ความศรทัธา มทีัง้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัพระพุทธศาสนาและไม่เกีย่วขอ้งกบัศาสนา  
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รายการข่าว จ านวนข่าวพิธีกรรมตามความเช่ือของกลุ่มคน 

ตะลอนขา่ว 256 

ขา่วเชา้เวริค์พอยท์ 97 

ขา่วอรุณอมรนิทร ์ 84 

เรื่องเล่าเชา้นี้ 30 

สนามขา่ว 7 ส ี 9 

ไทยรฐันิวสโ์ชว ์ 66 

ทุบโต๊ะขา่ว 55 

ขา่วเยน็ช่องวนั 29 

ขา่วเยน็ประเดน็รอ้น 37 

เรื่องเด่นเยน็นี้ 23 

ตารางที่ 13 แสดงจ านวนข่าวพิธีกรรมตามความเชื่อของกลุม่คน 

 

ภาพที่ 49 แผนภมูิแสดงจ านวนข่าวพิธีกรรมตามความเชื่อของกลุม่คน 

  

ตะลอนข่าวเป็นรายการข่าวที่น าเสนอเนื้อหาพิธีกรรมตามความเชื่อของกลุ่มคนมากที่สุด   
ส่วนในรายการศกัดิส์ทิธิค์งกระพนั จิ้งจกทกั และสารพนัมูมกีารน าเสนอเนื้อหาพธิกีรรมตามความเชื่อ
ของกลุ่มคนอยู่บา้ง  

 พธิกีรรมทีไ่ดร้บัการน าเสนอสามารถแบ่งเป็นกลุ่มต่าง ๆ ประกอบดว้ย 

 พิธีกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการเส่ียงโชค เป็นพธิกีรรมทีไ่ดร้บัการน าเสนอมากทีสุ่ด พบไดเ้กอืบ
ทุกรายการข่าว เช่น พธิีพุทธาภิเษก พธิีหล่อ พธิีอญัเชิญ พธิีบวงสรวง พธิีเบิกเนตร พธิีเจิมกระเป๋า              
พธิแีกบ้น พธิขีอเลข โดยสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ีใ่ชป้ระกอบพธิกีรรมนี้มกัเป็นทา้วเวสสุวรรณ และพญานาคต่าง ๆ 
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มกีารน าเสนอถึงรายละเอียดขัน้ตอน ของเซ่นไหว้ที่ใช้ประกอบพธิี และเมื่อเสร็จพธิีก็มกัจะน าเสนอ
กจิกรรมเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ตวัเลขเพือ่การเสีย่งโชคร่วมอยู่ดว้ย เช่น การจุดประทดัเสีย่งทาย การจุดธปูเสีย่ง
ทาย การลว้งไหหาตวัเลข ฯลฯ กจิกรรมเหล่านี้มกัถูกท าใหเ้ป็นช่วงส าคญัของพธิกีรรม  

 บางทอ้งถิน่มพีธิกีรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเสีย่งทาย เช่น นางกวกัเสีย่งทาย พธิเีหยาดเูสือ้ 

 พิธีกรรมท่ีเก่ียวกบัผู้ท่ีล่วงลบัไปแล้ว มกัน าเสนอประกอบข่าวอาชญากรรมที่มผีู้เสียชีวิต  
เช่น พิธีเชิญดวงวิญญาณ พิธีจุดธูปเปิดทาง การท าบุญอุทิศส่วนกุศล นอกจากนี้มีการน าเสนอใน
ลักษณะพิธีกรรมที่เกี่ยวกับผู้ที่ล่วงลับเป็นการเฉพาะท้องถิ่น  เช่น พิธีจุดธูปบอกลา พิธีโปรยทาน                 
พธิเีรยีกขวญักลบับา้น พธิขีอตดัความสมัพนัธ์ พธิเีลีย้งผบีรรพบุรุษ พธิที าบุญขา้วประดบัดนิ งนัเฮอืนด ี
พธิบีุญลา้นนาขา้ว 100 ค า พธิเีกบ็อฐั ิพธิฝัีงหมอ้ดนิ ฯลฯ  

 พิธีกรรมท่ีเก่ียวกบัประเพณีท้องถ่ินหรือกลุ่มชาติพนัธุ์ เป็นพธิกีรรมทีเ่กดิขึน้ตามช่วงเวลา
ที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจน มักเป็นช่วงเวลาตามปีปฏิทินจันทรคติ บางพิธีกรรมได้รับความนิยม
นอกเหนือจากประชาชนทอ้งถิน่จนกลายเป็นเทศกาล เช่น พธิตีัง้เสาทกีงเตง็ พธิตีดิยอดไฟ พธิเีชญิเจา้
ประทบัทรง พธิอีิ้วเก้งแห่พระรอบเมอืง บุญสารทเดอืนสบิ พธิเีรยีกขวญัขา้ว พธิเีลี้ยงผไีฟของชาวปกา
เกอะญอ ประเพณีชนไข่แดง ประเพณีหว่านแหขึ้นบ้านใหม่ ประเพณีแซนโฎนตา พธิีอุ้มพระด าน ้ า 
ประเพณีปล่อยไขพ่ญานาค งานไหลเรอืไฟ งานบัง้ไฟพญานาค พธินีวราตร ีประเพณีรบับวั ฯลฯ 

 พิธีกรรมท่ีเก่ียวกบัการอ้อนวอนส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ เป็นพธิกีรรมทีเ่กดิขึน้เฉพาะกจิโดยกระท าต่อ
สิง่ศกัดิส์ทิธิเ์พื่อหวงัผลอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นพธิกีรรมทีเ่กดิขึน้ทัง้ในระดบัชุมชนและระดบับุคคล เช่น 
พธิบีูชาพญายมราช ฟ้อนนางเหลยีวบวงสรวงอารกัษ์เมอืงเชยีงราย รวมถงึการอ้อนวอนสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์
ขอใหส้มหวงั บนบานศาลกล่าว และสาปแช่ง  

 พิธีกรรมท่ีเก่ียวกบัการบูชาคร ูเป็นพธิกีรรมทีม่กัจะมผีูร้่วมพธิเีกดิอาการ “องคล์ง” เพื่อแสดง
ถงึความศกัดิส์ทิธิใ์นพธิี เช่น พธิไีหวค้รูโนราห์ พธิไีหวค้รูหุงขา้วเหนียวด า พธิคีรอบครูตอืโป๊ยก่าย พธิี
ครอบหน้าพรานโนราห ์มะมว็ดบอ็งบอต 

 พิธีกรรมท่ีเก่ียวกบัการรกัษาและสะเดาะเคราะห์ เป็นพธิกีรรมเฉพาะทอ้งถิน่บางถิน่เกดิขึน้
เพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยบางอย่าง เช่น พิธีผมดูดผีถอนของ พิธีกาบเปลือยมหา พิธีเรียกขวัญ                   
(ส่อนขวญั) พธิแียกแม่ซื้อจากเดก็ พธิแีก้ขดัทางเหนือ พธิแีซ่ย่าง พธิเีหยาเหยยีบไฟ พธิโีนราหเ์ชญิครู
หมอขึน้หิง้ พธิสีวดถอน การสวดต่อชะตา พธิอีาบน ้าว่าน พธิลีงธรรมพุทโธรกัษาโรค พธิลีมินตร ์พธิโีต๊ะ
ครมึ พธิโีหนผา้ พธิไีล่ผ ี

 พิธีกรรมท่ีเพ่ิมความเป็นสิริมงคล เป็นพธิกีรรมที่เสรมิสร้างความเป็นสริมิงคลให้แก่บุคคล 
วตัถุ หรอืสถานที่ที่ประกอบพธิี เช่น พธิีกรรมลอดท้องพระเจดีย์ พธิีเผาผตี้นกล้วย พธิีปลุกเสกเลข
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ทะเบยีนรถ พธิกีรรมบางอย่างกระท าขึน้เพื่อสรา้งความคุม้ครองใหป้ลอดภยั เช่น พธิขีึน้เปลบูชาแม่ซื้อ 
พธิตีอ้นรบัสะใภเ้ขา้บา้น พธิรีดัมอืคุม้ครองลูกหลาน  พธิขีีม่า้แห่นาคเขา้โบสถ์ 

 พิธีกรรมท่ีเก่ียวกบัการสร้างเสน่ห์ เป็นพธิกีรรมทีก่ระท าแก่บุคคลทีต่้องการสมหวงัในความ
รกัและเสน่หา เช่น พธิผีูกหุ่น การท าเมตตามหานิยม พธิปิีดทองของลบั มนต์แมลงวนัด า ใน จิ้งจกทกั    
มเีนื้อหาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสรา้งเสน่หเ์ป็นค าถามของทางรายการ 

 พิธีกรรมท่ีเก่ียวกบัการเบิกปฐมฤกษ์ เช่น พธิวีางศลิาฤกษ์  

ลกัษณะพิธีกรรมตามความเช่ือของกลุ่มคน จ านวนข่าวท่ีพบ* 
พธิกีรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเสีย่งโชค 227 

พธิกีรรมทีเ่กีย่วกบัผูท้ีล่่วงลบัไปแลว้ 143 

พธิกีรรมทีเ่กีย่วกบัประเพณีทอ้งถิน่หรอืกลุ่มชาตพินัธุ์ 96 

พธิกีรรมทีเ่กีย่วกบัการรกัษาและสะเดาะเคราะห์ 87 

พธิกีรรมทีเ่กีย่วกบัการออ้นวอนสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์ 69 

พธิกีรรมทีเ่กีย่วกบัการเพิม่ความเป็นสริมิงคล 26 

พธิกีรรมทีเ่กีย่วกบัการบูชาครู 19 

พธิกีรรมทีเ่กีย่วกบัการสรา้งเสน่ห์ 17 

พธิกีรรมทีเ่กีย่วกบัการเบกิปฐมฤกษ์ 2 

ตารางที่ 14 แสดงลกัษณะพิธีกรรมตามความเชื่อของกลุ่มคนและจ านวนข่าวท่ีพบ 

* หมายเหตุ ขา่วบางข่าวมลีกัษณะพธิกีรรมตามความเชื่อของกลุ่มคนมากกว่าหนึ่งลกัษณะ 

 

ภาพที่ 50 แผนภมูิแสดงสดัส่วนลกัษณะการพิธีกรรมตามความเชื่อของกลุม่คนในรายการข่าว 
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 พธิกีรรมที่ได้รบัการน าเสนอส่วนใหญ่เป็นพธิกีรรมที่ไม่เกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัพระพุทธศาสนา                 
มีบางพิธีกรรมที่เชิญพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนามาร่วมประกอบพธิีกรรม ส่งผลให้เกิดความเข้าใจ
คลาดเคลื่อนว่าเป็นกิจแห่งพระพุทธศาสนา ในขณะที่พธิีกรรมส่วนใหญ่สะท้อนถึงการอยู่ร่วมกันกับ                     
สิง่เหนือธรรมชาตจินกลายเป็นสว่นหน่ึงของชวีติ 

 ตวัอย่างรายการข่าวทีเ่สนอพธิกีรรมตามความเชื่อของกลุ่มคน เช่น “เปิดพธิี-โปรยเหรยีญในเถ้า
กระดกู 32 เหรยีญ/โปรยขา้วตอกเปรยีบสจัธรรมชวีติ” “เศรา้ ท าพธิตีดัภพตดัโลก ฝังอฐัใินป่าชา้” ไทยรฐั
นิวสโ์ชว ์12 ตุลาคม 2565, “ตายตดิกนัหลายศพ ชาวบา้นปั้นหุ่นท าพธิขีอขมาผ”ี ข่าวอรุณอมรนิทร ์22 
สงิหาคม 2565, “พธิสีตูรถอนลา้นนา” ตะลอนขา่ว 3 สงิหาคม 2565, “การละเล่นงนัเฮอืนดเีล่นเพือ่คลาย
ความโศกเศรา้” ตะลอนขา่ว 6 กนัยายน 2565, “เซ่นไหวบ้รรพบุรุษแซนโฏนตาเสีย่งทายคางไก่” ตะลอน
ข่าว 23 กนัยายน 2565, “ยกเสาตะเกียงฟ้าดินทีกงเต็งเริ่มเทศกาลกินเจ” ตะลอนข่าว 26 กนัยายน 
2565, “ร าวงแห่หมรบัเทศกาลท าบุญส่งตายาย” ตะลอนข่าว 3 ตุลาคม 2565, “หาดูยากการสางผมย่า
นาค” ตะลอนข่าว 30 กนัยายน 2565, “มติใิหม่! ครอบครู ‘ตอืโป๊ยก่าย’” ข่าวอรุณอมรนิทร ์5 กนัยายน 
2565, “พธิกีาบเปลอืยมหา ปัดเป่าสิง่ไม่ด”ี ตะลอนขา่ว 8 สงิหาคม 2565, “แซ่ย่าง พธิบีูชาผเีพือ่สะเดาะ
เคราะห”์ ตะลอนข่าว 5 กนัยายน 2565, “พธิโีก้ยโหย้ (จุนโช) มา้ทรงฝากเปลวเพลงิทีร่อ้นระอุ” ตะลอน
ขา่ว 5 ตุลาคม 2565, “พธิกีรรมมะม๊วดรกัษาอาการป่วย” ตะลอนขา่ว 18 สงิหาคม 2565, “พธิกีรรมเสยีว 
ลงนะกลางเป้าสาว” ทุบโต๊ะข่าว 14 กนัยายน 2565, “พระลงนะหน้าทององคชาต ลงพธิเีสรจ็แถมอมให้
ดว้ยจนเสรจ็” ขา่วอรุณอมรนิทร ์8 สงิหาคม 2565 

ตวัอย่างรายการทัว่ไปที่เสนอพธิีกรรมตามความเชื่อของกลุ่มคน เช่น “พระพฆิเนศเทพแห่ง
ความส าเร็จ” คชาภาพาไปมู 1 ตุลาคม 2565, “งานบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” สารพนัมู  
7 สงิหาคม 2565 

 4. ผีสาง วิญญาณ เรื่องล้ีลบั สยองขวญั เป็นเรี่องราวที่เกี่ยวขอ้งกบัเหตุการณ์ที่ไม่สามารถ
อธบิายถงึสาเหตุที่เกดิขึ้นได้อย่างแน่ชดั สร้างความน่าสะพรงึกลวัแก่ผู้ที่เกี่ยวขอ้งจนท าให้เชื่อว่าเป็น
เพราะอ านาจเรน้ลบับางอย่างท าใหเ้กดิเหตุการณ์ขึ้น มลีกัษณะทีห่ลากหลายมากทีสุ่ด ไทยรฐันิวส์โชว์ 
ข่าวเช้าเวริ์คพอยท์ และข่าวอรุณอมรนิทร์เป็นรายการข่าวที่น าเสนอเนื้อหาผสีาง วญิญาณ เรื่องลี้ลบั 
สยองขวญั มากกว่ารายการอื่น รองลงมาเป็น ตะลอนขา่ว และทุบโต๊ะขา่ว ตามล าดบั 
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รายการข่าว จ านวนข่าวผีสาง วิญญาณ เร่ืองลี้ลบั สยองขวญั 

ตะลอนขา่ว 61 
ขา่วเชา้เวริค์พอยท ์ 71 
ขา่วอรุณอมรนิทร ์ 70 
เรื่องเล่าเชา้นี้ 19 
สนามขา่ว 7 ส ี 7 
ไทยรฐันิวสโ์ชว ์ 98 
ทุบโตะ๊ขา่ว 58 
ขา่วเยน็ช่องวนั 26 
ขา่วเยน็ประเดน็รอ้น 18 
เรื่องเด่นเยน็น้ี 9 

ตารางที่ 15 แสดงจ านวนข่าวผีสาง วิญญาณ เรื่องลีล้บั สยองขวญั 

 

ภาพที่ 51 แผนภมูิแสดงจ านวนข่าวผีสาง วิญญาณ เรื่องลีล้บั สยองขวญั 

 

 ในส่วนของรายการ คชาภาพาไปมู ศักดิส์ ิทธิค์งกระพนั มีการเสนอเนื้อหาผีสาง วิญญาณ  
เรื่องลีล้บั สยองขวญั เกอืบทุกตอน สว่น สารพนัม ูและบา้นดผีคีุม้ มกีารเสนอเนื้อหาอยู่บา้ง  
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รายการทัว่ไป จ านวนตอนท่ีน าเสนอเน้ือหาผีสาง วิญญาณ เร่ืองลี้ลบั สยอง
ขวญั 

คชาภาพาไปม ู 10 

บา้นดผีคุีม้ 5 

สารพนัม ู 7 

จิง้จกทกั 9 

ศกัดิส์ทิธิค์งกระพนั 12 

ตารางที่ 16 แสดงจ านวนตอนที่น าเสนอเนือ้หาผีสาง วิญญาณ เรื่องลีล้บั สยองขวญัในรายการทั่วไป 

 เนื้อหาผสีาง วญิญาณ เรื่องลีล้บั สยองขวญั ประกอบดว้ย 

 เหตุการณ์เก่ียวกบัวิญญาณเข้าสิงร่าง เป็นเหตุการณ์ที่มนุษย์แสดงพฤตกิรรมหรอือาการที่
ผดิปกตไิปจากทีเ่ป็นอยู่ โดยเชื่อว่ามวีญิญาณของผูอ้ื่นเขา้สงิ ซึ่งเป็นไดท้ัง้เทพ ครู ผ ีมกัจะเกดิขึ้นเมื่อ
มนุษย์ไปเขา้ร่วมพธิกีรรมที่เกี่ยวขอ้งกบัสิง่ศกัดิส์ทิธิต์่าง ๆ การเขา้สงิของวญิญาณเกดิขึ้นเพื่อสื่อสาร
ขอ้มูลบางอย่างแก่คนรอบขา้ง หรอืแสดงพฤตกิรรมทีส่รา้งความตื่นตะลงึแก่ผูพ้บเหน็ ในขณะเดยีวกนัก็
อาจมกีารท าใหบุ้คคลทีถู่กสงินัน้กลบัคนืสูส่ภาพปกต ิเป็นลกัษณะเหตุการณ์ทีพ่บมากทีสุ่ด 

 เหตุการณ์เก่ียวกบัลางสงัหรณ์ เป็นเหตุการณ์รา้ยทีเ่กดิขึน้แก่มนุษย์ โดยก่อนเกดิเหตุการณ์
บุคคลผูท้ีเ่กีย่วขอ้งจะมลีางบอกเหตุถงึสิง่ไม่ดทีีก่ าลงัจะเกดิ แต่ไม่สามารถระบุไดว้่าจะเกดิเหตุการณ์รา้ย
อะไร บุคคลนัน้จะรบัรูห้รอืจะหนักไดถ้งึลางสงัหรณ์กต็่อเมื่อเหตุการณ์รา้ยไดเ้กดิขึน้แลว้  เหตุการณ์รา้ย
มกัเป็นเหตุการณ์ทีม่ผีูเ้สยีชวีติ 

 ร่องรอยปริศนา เป็นร่องรอยทีเ่กดิขึน้ตามที่ต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถระบุสาเหตุหรอืแสดงถงึทีม่าที่
แน่ชดัได้ มนุษย์มกัเชื่อว่าเป็นการกระท าของสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์เช่น พญานาค กุมาร ตลอดจนภาพถ่ายตดิ
วญิญาณต่าง ๆ  

 ปรากฏการณ์ธรรมชาติ เป็นปรากฏการณ์หรอืสถานที่ที่เกดิการเปลีย่นแปลงตามสภาพและ
ความเป็นไปของธรรมชาติ เช่น หลุมยุบ หนิประหลาด หากเป็นปรากฏการณ์มกัเกดิขึน้ในขณะที่ก าลงั
ท าพธิีกรรมอยู่ สร้างความเข้าใจว่าเป็นเพราะความศกัดิส์ทิธิข์องพธิีกรรมจึงท าให้เกิดปรากฏการณ์
เช่นนัน้ขึน้ เช่น ทอ้งฟ้าเปิด เมฆแผ่ปกคลุม ตน้ไมม้นี ้าหยดตลอดเวลา 

 เหตุการณ์หายตวั เป็นเหตุการณ์ทีม่ผีู้สูญหายโดยที่ไม่ทราบแน่ชดัว่ายงัมชีวีติอยู่หรอืไม่ ผู้ที่
เกี่ยวขอ้งเชื่อว่าสิง่เรน้ลบับางอย่างทีท่ าใหต้ามหาไม่พบ อาจจะมกีารท าพธิบีางอย่างเพื่อคน้หา ผูท้ีสู่ญ
หายอาจจะกลบัมาหรอืว่าไม่กลบัมา หรอืบางครัง้เป็นผูเ้สยีชวีติไปแลว้ 
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 อุบติัการณ์ท่ีไม่ทราบสาเหตุ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่สามารถระบุได้ว่าใครเป็น
ผู้กระท า สามารถบนัทกึภาพวดิโีอไว้ได้ แต่ก็ไม่สามารถอธิบายได้ว่าเหตุการณ์นัน้เกดิขึ้นได้อย่างไร 
เช่น เครื่องเสยีงดบัเอง รถเคลื่อนทีไ่ดเ้อง รถไม่สามารถเคลื่อนทีไ่ด ้ฝาตะกรา้เปิดเองได ้เครื่องวดัชพีจร
ดงัโดยทีไ่ม่มผีูป่้วย ในพธิลีา้งป่าชา้พบศพทีไ่ม่เน่าเป่ือย กระดกูทีล่อยองัคารในแม่น ้าไหลทวนน ้ากลบัมา 
คณะโคโยตีเ้ตน้ในงานศพท าใหฝ้าโลงเปิดปิดเองได ้

 การตายโดยไม่ทราบสาเหตุ เป็นเหตุการณ์ทีม่กีารตายเกดิขึน้ โดยทีส่ภาพแวดลอ้มท าใหเ้ชื่อ
ได้ว่าผู้ตายได้กระท าการบางอย่างต่อสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์แม้จะไม่ปรากฏหลกัฐานใดๆ ก็ตาม เช่น หนุ่มตาย
ปรศินาขา้งศาลเจา้แม่ ชายคลัง่ลบหลู่ศาลหลวงปู่ทวดเดนิลงทะเลดบั  

 เหตุการณ์เก่ียวกบัจินตนาการ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทัง้ในแง่ดแีละแง่ร้าย บุคคลที่อยู่ใน
เหตุการณ์คดิไปเองหรอืเชื่อว่าสิง่ทีเ่กดิขึน้เป็นเพราะอ านาจเรน้ลบับางอย่างท าใหเ้หตุการณ์เป็นเช่นนัน้  
โดยมากมกัเป็นเรื่องร้าย เช่น การทีบุ่คคลเสยีชวีติในที่เดยีวกนัต่างเวลากนั การรูส้กึปวดหลงัภายหลงั
จากเขา้ไปในโรงเรยีนรา้ง จอมปลวกท าใหเ้กดิการฆาตกรรมขึน้ พระธาตุเจดยีถ์ล่มเป็นเพราะเกดิอาเพศ 
อุบตัเิหตุทีเ่กดิขึน้ซ ้าซากบรเิวณใดบรเิวณหนึ่ง แต่กม็บีา้งทีเ่ป็นเรื่องดี เช่น การท าความดอีย่างต่อเนื่อง
สง่ผลใหไ้ดร้บัสิง่มคี่า อ านาจจากสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ าใหร้อดพน้จากการถูกปลน้  

 เหตุการณ์เก่ียวกบัความเช่ือ เป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อของแต่ละกลุ่มคน  
บางความเชื่อกลายเป็นประเพณีที่ยดึถอืปฏบิตักินัต่อเนื่องมา เช่น การไม่นับถอืครูส่งผลต่อชวีติ คนดี
ตายแลว้ขึน้สวรรค ์การไม่เผาศพในวนัองัคาร การไม่เผาศพตายทัง้กลม การปักธปูกลบัหวัเป็นการสะกด
วิญญาณ การท าผิดจารีตท าให้กลายเป็นผีปอบ ไก่ร้องตอนเย็นลูกสาวจะมีคนมาจีบและตัง้ท้อง  
ใน จิง้จกทกั มกัเสนอเป็นค าถามทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเชื่อของคน 

 เหตุการณ์เก่ียวกบัความสามารถ เป็นเหตุการณ์ทีม่กีารใชค้วามสามารถเฉพาะตวัในการรอด
ชวีติ เช่น การใชฟั้นรบักระสุน การสะเดาะเชอืกหนีจากการถูกจบักุม การขายสนิคา้ปิดหน้ากากอนามยั
เพื่อเสริมสมาธิ นอกจากนี้ยังพบในรายการทัว่ไป อย่าง ศักดิส์ ิทธิค์งกระพัน และคชาภาพาไปมู                   
มกีารแสดงถงึความสามารถของพระเกจติ่าง ๆ ทีเ่ป็นทีก่ล่าวขานกนัจนเป็นต านาน 
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ลกัษณะเหตุการณ์ผีสาง วิญญาณ เร่ืองลี้ลบั สยอง
ขวญั 

จ านวนข่าวท่ีพบ* 

เหตุการณ์เกีย่วกบัวญิญาณเขา้สิง่ร่าง 125 

เหตุการณ์เกีย่วกบัจนิตนาการ 68 

ร่องรอยปรศินา 53 

ปรากฏการณ์ธรรมชาต ิ 46 

เหตุการณเกีย่วกบัลางสงัหรณ์ 37 

อุบตักิารณ์ทีไ่ม่ทราบสาเหตุ 30 

การตายโดยไม่ทราบสาเหตุ 30 

เหตุการณ์เกีย่วกบัความเชื่อ 24 

เหตุการณ์หายตวั 17 

เหตุการณ์เกีย่วกบัความสามารถ 8 

ตารางที่ 17 แสดงลกัษณะเหตกุารณผ์ีสาง วิญญาณ เรื่องลีล้บั สยองขวญัและจ านวนข่าวที่พบ 

* หมายเหตุ ขา่วบางข่าวมลีกัษณะพธิกีรรมตามความเชื่อของกลุ่มคนมากกว่าหนึ่งลกัษณะ 

 

ภาพที่ 52 แผนภมูิแสดงสดัส่วนลกัษณะการเหตกุารณผ์ีสาง วิญญาณ เรื่องลีล้บั สยองขวญั 

 

 ตวัอย่างขา่วทีเ่สนอเหตุการณ์ผสีาง วญิญาณ เรื่องลีล้บั สยองขวญั เช่น “ไก่รอ้งตอนเยน็เชื่อเกดิ
เรื่องไม่ด”ี ตะลอนข่าว 24 ตุลาคม 2565, “ลุงหายตวัปรศินา 8 วนั รื้อบ้านตามหา” ไทยรฐันิวส์โชว์ 9 
สงิหาคม 2565, “เชื่อผสีุนัข สงิร่างยายวยั 87 ป่วยตดิเตยีง” ไทยรฐันิวส์โชว์ 17 ตุลาคม 2565, “หมอ
ปลาบุกช่วยสาว 12 หวิเลอืด มผีสีงิ 5 ตวั” ขา่วอรุณอมรนิทร ์7 กนัยายน 2565 

 5. พืชผิดปกติ เป็นลกัษณะผดิปกติที่เกิดขึ้นกับพืช ไม่อาจพบเห็นได้โดยทัว่ไป พชืที่แสดง
ลกัษณะผดิปกต ิและน าไปสู่ความเชื่อของมนุษยม์ากทีสุ่ดคอื กลว้ย ลกัษณะผดิปกตทิีเ่กดิขึน้กบักล้วย 
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เช่น กลว้ยสองยอด กลว้ยออกเครอืมากกว่าหนึ่ง กลว้ยออกปลมีากกว่าหนึ่ง กลว้ยออกเครอืชีฟ้้า กลว้ย
ออกเครอืกลางล าต้น กล้วยตายแล้วออกปลี กล้วยออกเครอืคล้ายงวงช้าง กล้วยออกปลีคล้ายมงักร 
กลว้ยใบสขีาวทัง้ตน้ เป็นตน้  

 ความเชื่อเกี่ยวกบัเรื่องกล้วยมอียู่อย่างมากมายในสงัคมไทยทัง้ในแง่ดแีละแง่ร้าย ไม่ว่าจะเป็น
ต าแหน่งการปลูกกลว้ยในบา้น การไม่เดนิเขา้ไปในดงกลว้ย การใชห้น่อกลว้ยในงานมงคล รวมถงึการที่
กล้วยออกปลีกลางล าต้น กล้วยมหีวัปลีหลายหวั มยีอดหลายยอด ถือเป็นเรื่องอุบาทว์ตามความเชื่อ
ลา้นนา ฯลฯ แต่ในสงัคมปัจจุบนัความผดิปกตขิองกลว้ยถูกน าไปเชื่อมโยงกบัการตคีวามตวัเลขเพือ่เสีย่ง
โชคทัง้สิน้ ผ่านเลขทีบ่า้นทีต่น้กลว้ยนัน้ตัง้อยู่  

 นอกจากความผดิปกติที่เกดิขึ้นกบักล้วยที่ได้รบัการน าเสนอมากที่สุดแล้ว พชืประเภทอื่นที่มี
ลกัษณะผดิปกตทิี่ได้รบัการน าเสนอ อาท ิมะพร้าวแตกหน่อคล้ายงวงช้าง มะพร้าวออกต้นลอยกลาง
อากาศ อนิทผาลมัออกใบคลา้ยพญานาค หน่อไมเ้ศยีรพญานาค ว่านสีท่ศิออกดอกหกดอก คตมะละกอ 
เป็นตน้ 

 เมื่อความผดิปกติเกิดขึ้นกบัพืช มนุษย์ได้ประกอบพธิีกรรมที่ท าให้พชืมคีวามศักดิส์ ิทธิด์้วย 
การจุดธูปบูชา น าเครื่องเซ่นไหว้มาประกอบ ด าเนินกจิกรรมใหไ้ด้มาซึ่งตวัเลขเพื่อเสีย่งโชค จงึมกัพบ
เนื้อหาพชืผดิปกตคิวบคู่กนักบัเนื้อหาการตคีวามตวัเลขเพือ่เสีย่งโชค 

รายการข่าว จ านวนข่าวพืชผิดปกติ 

ตะลอนขา่ว 22 

ขา่วเชา้เวริค์พอยท์ 13 

ขา่วอรุณอมรนิทร ์ 5 

เรื่องเล่าเชา้นี้ 0 

สนามขา่ว 7 ส ี 0 

ไทยรฐันิวสโ์ชว ์ 0 

ทุบโต๊ะขา่ว 0 

ขา่วเยน็ช่องวนั 0 

ขา่วเยน็ประเดน็รอ้น 0 

เรื่องเด่นเยน็นี้ 0 

ตารางที่ 18 แสดงจ านวนข่าวพืชผิดปกติ 
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ภาพที่ 53 แผนภมูิแสดงจ านวนข่าวพืชผิดปกติ 

 

 ตะลอนข่าว เป็นรายการข่าวทีเ่สนอเนื้อหาพชืผดิปกตคิ่อนขา้งมาก ข่าวเชา้เวริค์พอยท์และขา่ว
อรุณอมรนิทร ์เสนอขา่วพชืผดิปกตริองลงมา เป็นทีน่่าสงัเกตว่าลกัษณะความผดิปกตขิองพชืเหล่านี้ไม่มี
รายการใดน าเสนอขา่วในแงมุ่มวทิยาศาสตรว์่าเป็นความผดิปกตทิางพนัธุกรรมเลย 

ตวัอย่างข่าวที่เสนอพชืผดิปกต ิเช่น “มะพร้าวแปลกยนืต้นลอยกลางอากาศ” ตะลอนข่าว 7 กนัยายน 
2565, “เหด็รูปร่างแปลกประหลาดหาดูได้ยาก” ตะลอนข่าว 26 ตุลาคม 2565, “ขอโชคลาภกลว้ยแปลก
หวัปลโีผล่จากพื้นดนิ” ตะลอนข่าว 28 กนัยายน 2565, “เชื่อให้โชค! หน่อไม้คล้ายพญานาคปรก” ข่าว
เช้าเวริ์คพอยท์ 1 สงิหาคม 2565, “ชาวบ้านแห่ส่องเลขเด็ด กล้วยงอขึ้นฟ้า” ข่าวเช้าเวริ์คพอยท์ 16 
สงิหาคม 2565, “สอ่งเลขกลว้ยออกปล ี5 หวัในตน้เดยีว” ขา่วเชา้เวริค์พอยท ์30 กนัยายน 2565 

 6. สตัว์ผิดปกติ มสีองลกัษณะ ลกัษณะแรกเป็นความผิดปกติหรือความพิการที่เกดิขึ้นกบั
สตัวท์ีไ่ม่อาจพบเหน็ไดโ้ดยทัว่ไป เช่น แมวสามตา จิ้งจกหวัโต จิ้งจกหางสองแฉก จิ้งจกสามตา ววัสาม
ตา ลกัษณะทีส่องเป็นลกัษณะปกติทางพนัธุกรรมท่ีไม่ค่อยมีโอกาสได้พบเห็น เช่น ปลาไหลสทีอง 
ปลาไหลสเีผอืก ปลาบู่สทีอง ปลาดุกสทีอง ตะพาบสทีอง ควายสเีผอืก ตะพาบยกัษ์ เต่าด า คางคกปาน
แดง คางคกสทีองสลบัแดง หนอนผเีสือ้ในใบกลว้ย ตวัอ่อนบัว่รา ลกัษณะทีพ่บเหน็ไดน้้อยในสตัวท์ัง้สอง
ลกัษณะจงึถูกน าเสนอออกมาในแงมุ่มสตัวผ์ดิปกต ิ

การปรากฏของสตัวผ์ดิปกติ จะก่อใหเ้กดิพธิกีรรมทีม่นุษยไ์ดจ้ดัท าใหม้ขีึน้ เช่น การจุดธูปเซ่นไหว้ และ
ด าเนินกิจกรรมให้ได้มาซึ่งตัวเลขเพื่อเสี่ยงโชค จึงมกัพบเนื้อหาสตัว์ผดิปกติควบคู่กนักบัเนื้อหาการ
ตคีวามตวัเลขเพือ่เสีย่งโชค 
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รายการข่าว จ านวนข่าวสตัวผิ์ดปกติ 

ตะลอนขา่ว 27 

ขา่วเชา้เวริค์พอยท์ 6 

ขา่วอรุณอมรนิทร ์ 22 

เรื่องเล่าเชา้นี้ 0 

สนามขา่ว 7 ส ี 0 

ไทยรฐันิวสโ์ชว ์ 1 

ทุบโต๊ะขา่ว 0 

ขา่วเยน็ช่องวนั 0 

ขา่วเยน็ประเดน็รอ้น 0 

เรื่องเด่นเยน็นี้ 1 

ตารางที่ 19 แสดงจ านวนข่าวสตัวผ์ิดปกติ 

 

ภาพที่ 54 แผนภมูิแสดงจ านวนข่าวสตัวผ์ิดปกติ 

 

 ตะลอนข่าว และข่าวอรุณอมรนิทรเ์ป็นรายการข่าวทีเ่สนอเนื้อหาสตัวผ์ดิปกตคิ่อนขา้งมาก และ
ในท านองเดียวกนักบัพชืผดิปกติ ไม่ปรากฏว่ามรีายการใดน าเสนอข่าวในแง่มุมวทิยาศาสตร์ว่าเป็น
ความผดิปกตทิางพนัธุกรรม หรอืเป็นประเภทของสตัวท์ีห่ายากแต่อย่างใด 

 ตวัอย่างข่าวที่เสนอสตัว์ผดิปกติ เช่น “ปลาไหลแปลกเขียวทัง้ตวัเชื่อให้โชค” ตะลอนข่าว 9 
กนัยายน 2565, “กบ 6 ขา ใหโ้ชคหลายงวด” ขา่วอรุณอมรนิทร ์17 ตุลาคม 2565 

 7. เครื่องราง ของขลงั เป็นวตัถุทีม่นุษยเ์ชื่อกนัว่าน าสิง่ทีด่ใีนแง่มุมต่าง ๆ มาใหแ้ก่ชวีติ มสีาม
ลกัษณะ ลกัษณะแรกเป็นวตัถท่ีุมนุษยส์ร้างขึ้น เช่น ปลดัขกิ ยนัต์ เหรยีญรูปเคารพ ผบีัง้ ลกัษณะที่
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สองเป็นวตัถท่ีุน ามาจากพืชหรือสตัว์ เช่น เดอืยงู ชอ้งหมูป่า แหวนหางชา้ง หมอนนกกระแตแต้แวด 
เครอืเขาหลง คตมะละกอ คตคนู ลกัษณะทีส่ามเป็นวตัถท่ีุหายากในธรรมชาติ เช่น เหลก็ไหล วตัถุแต่
ละชนิดมคีวามหมายตามความเชื่อทีแ่ตกต่างกนัออกไป 

รายการข่าว จ านวนข่าวเคร่ืองราง ของขลงั 
ตะลอนขา่ว 23 

ขา่วเชา้เวริค์พอยท์ 20 

ขา่วอรุณอมรนิทร ์ 9 

เรื่องเล่าเชา้นี้ 6 

สนามขา่ว 7 ส ี 2 

ไทยรฐันิวสโ์ชว ์ 13 

ทุบโต๊ะขา่ว 8 

ขา่วเยน็ช่องวนั 6 

ขา่วเยน็ประเดน็รอ้น 9 

เรื่องเด่นเยน็นี้ 2 

ตารางที่ 20 แสดงจ านวนข่าวเครื่องราง ของขลงั 

 

ภาพที่ 55 แผนภมูิแสดงจ านวนข่าวเครื่องราง ของขลงั 

 

 การน าเสนอเนื้อหาข่าวลกัษณะเครื่องราง ของขลงั มกัจะแสดงให้เห็นถงึเครื่องราง ของขลงั
นัน้ๆ พร้อมกับการกล่าวถึงคุณสมบัติเฉพาะตัวของเครื่องราง  ของขลัง แต่ไม่ได้เสนอถึงผลจาก
คุณสมบตัิเฉพาะตวัดงักล่าว แต่การน าเสนอเนื้อหาเครื่องราง ของขลงัในอีกลกัษณะหนึ่งที่พบเห็น
โดยมากคอื การแคลว้คลาดจากภยนัตรายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอุบตัเิหตุ หรอือาชญากรรม โดยผู้ที่รอด
ชวีติปลอดภยัเชื่อว่าเป็นเพราะบารมหีรอืความศกัดิส์ทิธิข์องเครื่องราง ของขลงัทีพ่กตดิตวั โดยมทีัง้ระบุ
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ว่าเป็นเครื่องราง ของขลงัจากทีใ่ด และการกล่าวถงึโดยไม่ระบุเจาะจง  ทัง้นี้ไม่มขีา่วใดน าเสนอขอ้มูลถงึ
การทดสอบคุณสมบตัิที่แท้จริงที่ท าให้ผู้ที่พกพาเครื่องราง ของขลงันัน้แคล้วคลาดปลอดภยั เนื้อหา
เครื่องราง ของขลงั พบอยู่บา้งในทุกรายการขา่ว พบมากใน ตะลอนขา่ว และขา่วเชา้เวริค์พอยท ์ 

ลกัษณะของเคร่ืองราง ของขลงั จ านวนข่าวท่ีพบ* 
วตัถุทีม่นุษยส์รา้งขึน้ 36 

วตัถุทีน่ ามาจากพชืหรอืสตัว ์ 12 

วตัถุทีห่ายากในธรรมชาต ิ 16 

บารมขีองเครื่องราง ของขลงั 36 

ตารางที่ 21 แสดงลกัษณะของเครื่องราง ของขลงัและจ านวนข่าวที่พบ 

* หมายเหตุ ขา่วบางขา่วมลีกัษณะของเครื่องราง ของขลงัมากกว่าหนึ่งลกัษณะ 

 

ภาพที่ 56 แผนภมูิแสดงลกัษณะของเครื่องราง ของขลงัและจ านวนข่าวที่พบ 

 

รายการทัว่ไป จ านวนตอนท่ีน าเสนอเน้ือหาเคร่ืองราง ของขลงั 
คชาภาพาไปม ู 10 

บา้นดผีคุีม้ 5 

สารพนัม ู 7 

จิง้จกทกั 9 

ศกัดิส์ทิธิค์งกระพนั 12 

ตารางที่ 22 แสดงจ านวนตอนที่เสนอเนือ้หาเครื่องราง ของขลงั 
 

 ตวัอย่างขา่วทีเ่สนอ เครื่องราง ของขลงั  เช่น “แหวนหางชา้งใหโ้ชคเรื่องคา้ขาย” ตะลอนขา่ว 22 
สงิหาคม 2565, “พบผมผชี่อของสาวใหญ่เชื่อปืนยงิไม่เขา้” ตะลอนขา่ว 31 ตุลาคม 2565, “‘คตมะละกอ’ 
ของขลงัจากธรรมชาต”ิ ขา่วเชา้เวริค์พอยท ์16 กนัยายน 2565, “ฮอืฮา! เดอืยงเูหลอืมตายพรายเป็นของ
ขลัง” ข่าวอรุณอมรินทร์ 10 สิงหาคม 2565, “หมอนนกกระแตแต้แว้ดให้โชคลาภ” ตะลอนข่าว 28 
สงิหาคม 2565, “ช้องหมูป่าของขลงัให้โชค” ตะลอนข่าว 1 กนัยายน 2565, “เก็บรกแมวไว้บูชาเชื่อให้
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โชคลาภ” ตะลอนข่าว 26 กนัยายน 2565, “ว่านจกัจัน่ของขลงัน าโชค” ตะลอนข่าว 24 ตุลาคม 2565, 
“ฮอืฮา! เหลก็ไหลงอกในหนิ เซยีนทุ่ม 100 ลา้น” ขา่วอรุณอมรนิทร ์1 กนัยายน 2565 

ตวัอย่างรายการทัว่ไปทีเ่สนอ เครื่องราง ของขลงั ในศกัดิส์ทิธิค์งกระพนั มกีารน าเสนอเนื้อหา
วตัถุมงคลเป็นช่วงหนึ่งของรายการ โดยเป็นการใหข้อ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้ง ราคา รุ่น บารมขีองเครื่องราง ฯลฯ 
เช่น “เปิดกรุวตัถุมงคลหลวงพ่อคล้าย วาจาสทิธิท์ี่ได้สร้างไว้” ศกัดิส์ทิธิค์งกระพนั 6 สงิหาคม 2565,  
“สุดยอดวตัถุมงคลหายาก หลวงปู่ ดู่ พรหมปัญโญ” ศกัดิส์ทิธิค์งกระพนั 27 สงิหาคม 2565 ขณะที่คชา
ภาพาไปมู มกีารน าเสนอเนื้อหาเครื่องราง ของขลงั อยู่บ้าง เช่น “หุ่นพยนต์รบัเคราะห์แทนหนุนธุรกจิ
รุ่งเรอืง” คชาภาพาไปมู 10 กนัยายน 2565 ใน จิ้งจกทกั มกีารตัง้ค าถามเกี่ยวกบัเครื่องราง ของขลงั 
เช่น “เครื่องรางชิน้ใดเรยีกทรพัยไ์ดไ้ม่หยุด” จิง้จกทกั 14 สงิหาคม 2565 

 8. การท านายพยากรณ์ เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์ รวมถึงการพยากรณ์ถึง
เหตุการณ์ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ โดยมากผูท้ านายมกัเป็นผูท้ีม่ช่ีอืเสยีงในวงการ  

 

รายการข่าว จ านวนข่าวการท านายพยากรณ์ 

ตะลอนขา่ว 2 

ขา่วเชา้เวริค์พอยท์ 4 

ขา่วอรุณอมรนิทร ์ 2 

เรื่องเล่าเชา้นี้ 0 

สนามขา่ว 7 ส ี 0 

ไทยรฐันิวสโ์ชว ์ 1 

ทุบโต๊ะขา่ว 2 

ขา่วเยน็ช่องวนั 0 

ขา่วเยน็ประเดน็รอ้น 0 

เรื่องเด่นเยน็นี้ 0 

ตารางที่ 23 แสดงจ านวนข่าวการท านายพยากรณ ์
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ภาพที่ 57 แผนภมูิแสดงจ านวนข่าวการท านายพยากรณ ์

 

 ข่าวที่เกี่ยวกับความเชื่อและไสยศาสตร์มีจ านวนน้อยมากเมื่อเทียบกับประเภทเนื้อหาที่
เกี่ยวขอ้งกบัความเชื่อและไสยศาสตร์ประเภทอื่น โดยเป็นเรื่องการท านายอนาคตของนายกรฐัมนตรี
ในช่วงทีศ่าลรฐัธรรมนูญก าลงัจะตดัสนิถงึระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งนายกรฐัมนตรี เช่น “ถอดดวง 
‘ประยุทธ์’ รอด หรอื หลุด?” ทุบโต๊ะข่าว 28 กนัยายน 2565, “ฤาษฟัีนธง ‘บิก๊ตู่ อยู่ต่อ’ เปรยีบเป็นเหลก็
ไรส้นิม” ขา่วเชา้เวริค์พอยท ์29 กนัยายน 2565 

 

รายการทัว่ไป จ านวนตอนท่ีน าเสนอเน้ือหาการท านายพยากรณ์ 

คชาภาพาไปม ู 1 

บา้นดผีคุีม้ 1 

สารพนัม ู 3 

จิง้จกทกั 13 

ศกัดิส์ทิธิค์งกระพนั 0 

ตารางที่ 24 แสดงจ านวนตอนที่เสนอเนือ้หาการท านายพยากรณ ์

 

 ในขณะที่ จิ้งจกทกัเป็นรายการที่เกี่ยวกบัความเชื่อและไสยศาสตร์ที่เสนอเนื้อหาการท านาย
พยากรณ์มากทีสุ่ด และเป็นเนื้อหาหลกัของทางรายการ โดยก าหนดใหแ้ขกรบัเชญิซึ่งเป็นผูเ้ขา้แข่งขนั
ตอบค าถามเนื้อหาเกี่ยวกบัการท านายพยากรณ์ อาท ิราศใีดจะแพภ้ยัตวัเอง ราศใีดจะรบัทรพัย ์หากฝัน
ถงึญาตทิีเ่สยีชวีติจะเป็นลางบอกเหตุอะไร เป็นตน้ โดยมตีวัเลอืกใหก้บัผูเ้ขา้แข่งขนั และในช่วงทา้ยของ
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รายการยังมีช่วง เคล็ดเกร็ดมงคล ซึ่งเป็นการให้ค าแนะน าการใช้ชีวิตเพื่อความเป็นสิริมงคล                            
ในแงมุ่มต่าง ๆ สว่นรายการอื่นมกีารน าเสนอเนื้อหาการท านายพยากรณ์อยู่บา้ง 

 9. ผลกระทบจากเรื่องราวความเช่ือและไสยศาสตร์ ไม่ได้เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกบัความเชื่อ
และไสยศาสตรโ์ดยตรง แต่เป็นผลสบืเนื่องจากเรื่องราวความเชื่อและไสยศาสตรท์ีม่อียู่มากในสงัคมไทย
ทัง้ในแง่บวกและแง่ลบ ทัง้ต่อร่างการและจติใจ เช่น คนถูกรางวลั การหลอกลวงผูค้นจากความเชื่อและ
ศรทัธา การขโมยเงนิบรจิาค เป็นต้น ข่าวทีแ่สดงผลกระทบจากเรื่องราวความเชื่อและไสยศาสตรพ์บใน
ทุกรายการ โดยขา่วเชา้เวริค์พอยทน์ าเสนอมากทีสุ่ด 

รายการข่าว จ านวนข่าวผลกระทบจากเรื่องราวความเช่ือและไสยศาสตร ์

ตะลอนขา่ว 16 

ขา่วเชา้เวริค์พอยท์ 66 

ขา่วอรุณอมรนิทร ์ 31 

เรื่องเล่าเชา้นี้ 28 

สนามขา่ว 7 ส ี 5 

ไทยรฐันิวสโ์ชว ์ 15 

ทุบโต๊ะขา่ว 38 

ขา่วเยน็ช่องวนั 34 

ขา่วเยน็ประเดน็รอ้น 33 

เรื่องเด่นเยน็นี้ 7 

ตารางที่ 25 แสดงจ านวนข่าวผลกระทบจากเรื่องราวความเชื่อและไสยศาสตร ์

 

ภาพที่ 58 แผนภมูิแสดงจ านวนข่าวผลกระทบจากเรื่องราวความเชื่อและไสยศาสตร ์
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 ประเภทเนื้อหาผลกระทบจากเรื่องราวความเชื่อและไสยศาสตร์ พบแต่ในรายการข่าวเท่านัน้ 
ประกอบดว้ยประเดน็ดงัต่อไปนี้ 

 ผลกระทบต่อวงการศาสนา เป็นข่าวที่น าเสนอถงึเรื่องราวในวงการศาสนา โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่กจิกรรมของพระสงฆท์ีส่่งผลทัง้ทางบวกและทางลบต่อความรูส้กึของประชาชน ผลกระทบในแง่บวก 
เช่น ครูบาบุญชุ่มออกจากการปลกีวเิวกในถ ้า หลวงตาบุญชื่นออกธุดงค์เพื่อเชญิชวนให้ประชาชนร่วม
บรจิาคเงนิ เป็นต้น ผลกระทบในแง่ลบ เช่น พระถูกผปีอบเขา้สงิ พระปลอมออกเรีย่ไรเงนิ พระก๊งเบยีร์
เรยีกสาวเขา้กุฏ ิวดัป่าหรูกว่ารสีอรต์ เป็นต้น นอกจากนี้ยงัผลกระทบในเชงิตัง้ค าถามแก่วงการศาสนา 
เช่น การรกัษาดว้ยการอบโอ่ง การใสบ่าตรออนไลน์ ผลกระทบต่อวงการศาสนาเป็นประเดน็เนื้อหาที่พบ
มากทีสุ่ด 

 ผลกระทบจากเรื่องหวย เป็นข่าวที่น าเสนอถึงผลกระทบจากการส่งเสริมให้มีการซื้อขาย              
ลอ็ตเตอรทีัง้ทางตรงและทางออ้ม เช่น คนถูกหวย การแย่งชงิควิในการซื้อสลาก ความขดัแย้งระหว่าง            
ผูท้ีถู่กรางวลัและไม่ถูกรางวลัตอ้งการจะเผาจอมปลวก ผูค้นแห่ไปไหว ้‘พีส่าว’ ขอโชค 

 การขโมยและหลอกลวง เป็นข่าวที่น าเสนอเหตุการณ์การใช้ประโยชน์จากความศรทัธาของ
ผู้คนที่มตี่อความเชื่อต่าง ๆ เช่น คนขโมยตู้บรจิาคเงนิ การหลอกลวงโดยอ้างลทัธคิวามเชื่อบางอย่าง 
การประมลูพระเครื่องแลว้ไดข้องปลอม หญงิสาวไล่ใหไ้ปตกนรกอเวจปีอยเปต 

 เรื่องล้อเลียน เป็นข่าวที่น าเสนอเหตุการณ์การหยิบประเด็นความเชื่อและไสยศาสตร์มา
ลอ้เลยีน เช่น การแกลง้ยายดว้ยพระอุลตรา้แมน การแต่งตวัในงานฮาโลวนี ของขลงัชวนอึง้ พระแม่กาลี
ประทบัขบวนกฬีาส ีคอนเทน้ตร์บัจา้งกนิเจ  

 ผลกระทบท่ีดีต่อความรู้สึก เป็นข่าวที่น าเสนอเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อและ 
ไสยศาสตร์และส่งผลต่อความรู้สกึในเชงิบวก เช่น ม้าทรงรูปหล่อ ร้านอาหารขวญัใจสายมู ร้านกาแฟ
วาดลายยนัตล์งบนแกว้กาแฟ รา้นกาแฟรมิป่าชา้ 

 การท าร้ายร่างกายและจิตใจ เป็นข่าวทีน่ าเสนอเหตุการณ์การท ารา้ยร่างกายหรอืจติใจโดยมี
มูลเหตุมาจากประเด็นความเชื่อและไสยศาสตร์ เช่น การท าร้ายร่างกายโดยอ้างว่ามวีญิญาณเข้าสงิ  
การท ารา้ยร่างกายโดยอา้งลทัธคิวามเชื่อบางอย่าง 

 การท าลายทรพัย์สินเสียหาย เป็นข่าวที่น าเสนอเหตุการณ์ท าลายทรพัย์สนิโดยมมีูลเหตุมา
จากประเด็นความเชื่อและไสยศาสตร์ เช่น คนท าลายศาลปู่ ย่าของหมู่บ้าน คนท าลายพระพุทธรูป                   
เป็นตน้ 
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ผลกระทบจากเรื่องราวความเช่ือและไสยศาสตร ์ จ านวนข่าวท่ีพบ* 
ผลกระทบต่อวงการศาสนา 110 

ผลกระทบจากเรื่องหวย 55 

การขโมยและหลอกลวง 47 

เรื่องลอ้เลยีน 27 

ผลกระทบทีด่ตี่อความรูส้กึ 15 

การท ารา้ยร่างกายและจติใจ 14 

การท าลายทรพัยส์นิเสยีหาย 5 

ตารางที่ 26 แสดงผลกระทบจากเรื่องราวความเชื่อและไสยศาสตรแ์ละจ านวนข่าวที่พบ 

* หมายเหตุ ขา่วบางข่าวมผีลกระทบจากเรื่องราวความเชื่อและไสยศาสตรม์ากกว่าหนึ่งลกัษณะ 

 

ภาพที่ 59 แผนภมูิแสดงผลกระทบจากเรื่องราวความเชื่อและไสยศาสตรแ์ละจ านวนข่าวที่พบ 

 

 ตวัอย่างข่าวผลกระทบจากความเชื่อและไสยศาสตร ์เช่น “แคน้จอมปลวก ! ใหห้วยไม่แม่นต้อง
เผาทิ้ง” ข่าวอรุณอมรนิทร์ 3 สงิหาคม 2565, “ป้าสายมู! จุดธูปหน้าตู้ ATM. รอซื้อหวย” ข่าวเช้าเวริ์ค
พอยท ์6 ตุลาคม 2565, “ธุรกจิใหม่ตกับาตรออนไลน์” ทุบโต๊ะขา่ว 12 กนัยายน 2565, “‘ขนุกว ีศรสียาม’ 
ไล่ผปีอบสงิร่างพระสงฆ์” ข่าวอรุณอมรนิทร์ 18 ตุลาคม 2565, “ชายถบีร้านทอง ท าพญานาคหางหกั” 
ข่าวเช้าเวิร์คพอยท์ 10 สิงหาคม 2565, “พิลึก! ไรเดอร์เจอลูกค้าไม่จ่ายค่าพิซซ่า แถมแช่งตกนรก”                 
ขา่วเยน็ประเดน็รอ้น 14 กนัยายน  2565, “หลานแกลง้ยายบูชาพระอุลตรา้แมน” ขา่วเชา้เวริค์พอยท ์10 
สิงหาคม 2565, “จิบกาแฟแลป่าช้า” ตะลอนข่าว 26 กันยายน 2565, “แชร์สนัน่! ม้าทรง ‘ต้าวเทพ ’               
สุดละมุน” ข่าวอรุณอมรินทร์ 5 ตุลาคม 2565, “โลกออนไลน์ตามหาม้าทรงรูปหล่อในงานกินเจที่
หาดใหญ่” เรื่องเล่าเช้านี้ 5 ตุลาคม 2565, “เตอืนสายบุญ! ปล่อยปลาไหล-กบ กลายเป็นเหยื่อปลาดุก” 
ขา่วเยน็ช่องวนั 11 ตุลาคม 2565, “เจา้อาวาสขบัเก๋งชนบณัฑติสาวดบั” ทุบโต๊ะขา่ว 17 ตุลาคม 2565 
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ประเภทของเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัความเช่ือและไสย
ศาสตร ์

ลกัษณะของประเภทเน้ือหา 

การตคีวามตวัเลขเพื่อเสีย่งโชค ตวัเลขจากกจิกรรมของมนุษย์ ตวัเลขจากป้ายทะเบยีน
รถ ตัวเลขจากเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์  ตัวเลข
เกี่ยวกับบุคคลที่มีชื่อเสียง ตัวเลขจากพชื ตัวเลขจาก
สตัว ์ตวัเลขจากบุคคล 

สิง่ศกัดิส์ทิธิท์ีส่รา้งใหเ้คารพบชูา วญิญาณ เทพเจา้เทวดา ตวัละครในวรรณคดแีละสตัวใ์น
ต านาน พระเกจ ิสถานที่ พระพุทธรูป พระมหากษตัรยิ์
และชนชัน้ขนุนาง 

พธิกีรรมตามความเชื่อของกลุ่มคน การเสีย่งโชค ผูท้ีล่่วงลบัไปแลว้ ประเพณีทอ้งถิน่หรอื
กลุ่มชาตพินัธุ ์การรกัษาและสะเดาะเคราะห์ การออ้น
วอนสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์การเพิม่ความเป็นสริมิงคล การบชูาคร ู
การสรา้งเสน่ห ์การเบกิปฐมฤกษ์ 

ผสีางวญิญาณเรื่องลีล้บัสยองขวญั วญิญาณสงิเขา้ร่าง จนิตนาการ ร่องรอยปรศินา 
ปรากฏการณ์ธรรมชาต ิลางสงัหรณ์ อุบตักิารณ์ทีไ่ม่
ทราบสาเหตุ การตายโดยไม่ทราบสาเหตุ การหายตวั 
ความสามารถ 

พชืผดิปกต ิ - 
สตัวผ์ดิปกต ิ ความผดิปกตหิรอืความพกิาร ลกัษณะปกตทิาง

พนัธุกรรมทีไ่ม่ค่อยมโีอกาสไดพ้บเหน็ 

เครื่องรางของขลงั วตัถุทีม่นุษยส์รา้งขึน้ วตัถุทีม่นุษยน์ ามาจากพชืหรอืสตัว์ 
วตัถุทีห่ายากในธรรมชาต ิ

การท านายพยากรณ์ - 
ผลกระทบจากเรื่องราวความเชื่อและไสยศาสตร ์ ผลกระทบต่อวงการศาสนา ผลกระทบจากเรื่องหวย  

การขโมยและหลอกลวง เรื่องลอ้เลยีน ผลกระทบทีด่ตี่อ
ความรูส้กึ การท ารา้ยร่างกายและจติใจ การท าลาย
ทรพัยส์นิเสยีหาย 

ตารางที่ 27 แสดงประเภทเนือ้หาที่เก่ียวกบัความเชื่อและไสยศาสตรแ์ละลกัษณะของประเภทเนือ้หา 

 

 ข่าวทีเ่กี่ยวกบัความเชื่อและไสยศาสตรส์ามารถเป็นไดท้ัง้ประเภทเนื้อหาเพยีงเนื้อหาเดยีว และ
ผสมผสานกนัมากกว่าหนึ่งเนื้อหา เช่น ข่าวที่น าเสนอเนื้อหาความผดิปกตขิองพชืหรอืสตัวจ์ะมเีนื้อหา
การตคีวามตวัเลขเพื่อเสีย่งโชคร่วมอยู่ดว้ยเสมอ หรอืข่าวทีน่ าเสนอเนื้อหาสิง่ศักดิส์ทิธิท์ีส่รา้งใหเ้คารพ
บูชาอาจจะมเีนื้อหาพธิกีรรมและเนื้อหาการตคีวามตวัเลขเพือ่เสีย่งโชคร่วมอยู่ดว้ย เป็นตน้ 
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ตะลอน
ข่าว 

ข่าวเช้า
เวิรค์
พอยท์ 

ข่าว
อรณุ

อมรินทร ์

เรื่อง
เล่าเช้า

น้ี 

สนาม
ข่าว 7 สี 

ไทยรฐั
นิวสโ์ชว ์

ทุบโต๊ะ
ข่าว 

ข่าวเยน็
ช่องวนั 

ข่าวเยน็
ประเดน็
ร้อน 

เรื่อง
เด่นเยน็

น้ี 

การตีความตวัเลขเพื่อเส่ียงโชค 336 274 161 9 1 2 3 10 1 3 

ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสร้างให้เคารพบูชา 208 58 52 4 0 6 2 10 2 2 

พิธีกรรมตามความเช่ือของกลุ่มคน 256 97 84 30 9 66 55 29 37 23 

ผีสาง วิญญาณ เรื่องล้ีลบั สยองขวญั 61 71 70 19 7 98 58 26 18 9 

พืชผิดปกติ 22 13 5 0 0 0 0 0 0 0 

สตัวผิ์ดปกติ 27 6 22 0 0 1 0 0 0 1 

เครื่องราง ของขลงั 23 20 9 6 2 13 8 6 9 2 

การท านายพยากรณ์ 2 4 2 0 0 1 2 0 0 0 

ผลกระทบจากเรื่องราวความเช่ือ
และไสยศาสตร ์

16 66 31 28 5 15 38 34 33 7 

ตารางที่ 28 แสดงประเภทเนือ้หาที่เก่ียวกบัความเชื่อและไสยศาสตรท์ี่พบในรายการข่าว 

 

 

 

ภาพที่ 60 แผนภมูิแสดงประเภทเนือ้หาที่เก่ียวกบัความเชื่อและไสยศาสตรท์ี่พบในรายการข่าว 
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จากแผนภูมจิะพบว่ารายการข่าวที่มเีนื้อหาเกี่ยวกบัความเชื่อและไสยศาสตร์ในปรมิาณที่มาก   
แต่ละรายการมจุีดเน้นในการน าเสนอประเภทเนื้อหาทีแ่ตกต่างกนั เช่น ตะลอนข่าว มุ่งน าเสนอประเภท
เนื้อหาการตคีวามตวัเลขเพื่อเสีย่งโชค สิง่ศกัดิส์ทิธิท์ีส่รา้งใหเ้คารพบูชา และพธิกีรรมตามความเชื่อของ
กลุ่มคน ข่าวเช้าเวิร์คพอยท์ และข่าวอรุณอมรินทร์ มุ่งน าเสนอประเภทเนื้อหาการตีความตัวเลข 
เพื่อเสี่ยงโชค ไทยรฐันิวส์โชว์ และทุบโต๊ะข่าว มุ่งน าเสนอประเภทเนื้อหาผสีาง วญิญาณ เรื่องลี้ลับ                   
สยองขวญั และพธิกีรรมตามความเชื่อของกลุ่มคน 

 
คชาภาพา

ไปม ู
บ้านดีผีคุ้ม สารพนัม ู จ้ิงจกทกั ศกัด์ิสิทธ์ิคง

กระพนั 

ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสร้างให้เคารพบูชา 13 10 11 0 13 

พิธีกรรมตามความเช่ือของกลุ่ม
คน 

3 0 1 1 2 

ผีสาง วิญญาณ เร่ืองลี้ลบั สยอง
ขวญั 

10 5 7 9 12 

พืชผิดปกติ 1 0 0 0 0 

เคร่ืองราง ของขลงั 10 5 7 9 12 

การท านายพยากรณ์ 1 1 3 13 0 

ตารางที่ 29 แสดงประเภทเนือ้หาที่เก่ียวกบัความเชื่อและไสยศาสตรท์ี่พบในรายการทั่วไป 

 

 

ภาพที่ 61 แผนภมูิแสดงประเภทเนือ้หาที่เก่ียวกบัความเชื่อและไสยศาสตรท์ี่พบในรายการทั่วไป 
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 ในส่วนของรายการทัว่ไปทีม่เีน้่ือหาเกี่ยวกบัความเชื่อและไสยศาสตรแ์ต่ละรายการกม็จุีดเน้นที่
แตกต่างกนัออกไป คชาภาพาไปมู ศกัดิส์ทิธิค์งกระพนั และสารพนัมู มุ่งน าเสนอประเภทเนื้อหาสิ่ง
ศักดิส์ ิทธิท์ี่สร้างให้เคารพบูชา รวมถึงผีสาง วิญญาณ เรื่องลี้ลับ สยองขวญั ขณะที่ บ้านดีผีคุ้ม มุ่ง
น าเสนอประเภทเนื้อหา สิง่ศกัดิส์ทิธิท์ีส่รา้งใหเ้คารพบูชา ส่วน จิ้งจกทกั มุ่งน าเสนอประเภทเนื้อหาการ
ท านายพยากรณ์ และผสีาง วญิญาณ เรื่องลีล้บั สยองขวญั โดยเฉพาะทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเชื่อต่าง ๆ   

ประเภทของขา่ว 

 ประเภทของข่าวเป็นลกัษณะการจดัแบ่งประเภทโดยพจิารณาจากแนวเนื้อหาหลกัที่น าเสนอ 
ข่าวที่มเีนื้อหาหลกัเป็นเรื่องเกี่ยวกบัความเชื่อและไสยศาสตร์ ส่วนใหญ่เป็นข่าวสงัคม และข่าวเกษตร 
ในขณะที่ข่าวที่มปีระเดน็เนื้อหาเกี่ยวกบัความเชื่อและไสยศาสตร์เป็นส่วนประกอบ ส่วนใหญ่เป็นข่าว
อาชญากรรม และมปีรากฏบา้งในขา่วการศกึษาและข่าวการเมอืง 

ประเภทของข่าว จ านวน 

ขา่วสงัคม 1217 

ขา่วอาชญากรรม 431 

ขา่วเกษตร 106 

ขา่วการเมอืง 25 

ขา่วการศกึษา 10 

ขา่วราชส านัก 1 

ตารางที่ 30 แสดงจ านวนและประเภทของข่าวที่เก่ียวกบัความเชื่อและไสยศาสตร ์

 

ภาพที่ 62 แผนภมูิแสดงจ านวนและประเภทของข่าวที่เก่ียวกบัความเชื่อและไสยศาสตร  ์
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 ข่าวสงัคม คอื ขา่วทีม่เีนื้อหาเกีย่วกบับุคคลทัว่ไปในสงัคม ครอบคลุมเกอืบทุกมติขิองความเป็น
มนุษย์ เช่น วฒันธรรม ประเพณี ความเชื่อ ความรกั ฯลฯ เป็นประเภทของข่าวที่พบมากที่สุด เนื้อหา
ข่าวทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความเชื่อและไสยศาสตร์ที่พบ ไดแ้ก่ การตคีวามตวัเลขเพื่อเสีย่งโชค สิง่ศกัดิส์ทิธิท์ี่
สรา้งใหเ้คารพบูชา พธิกีรรมตามความเชื่อของกลุ่มคน เครื่องรางของขลงั ผสีางวญิญาณเรื่องลีล้บัสยอง
ขวญั และผลกระทบจากเรื่องราวความเชื่อและไสยศาสตร์ 

 ข่าวสงัคมทีม่เีนื้อหาเกี่ยวกบัความเชื่อและไสยศาสตร์ โดยมากเป็นข่าวทีเ่กี่ยวขอ้งกบัพธิกีรรม
หรือการบูชาสิ่งศักดิส์ ิทธิท์ี่น าไปสู่การตีความตัวเลขเพื่ อเสี่ยงโชค ข่าวเรื่องลี้ลับต่างๆ ในสังคม  
ขา่วพธิกีรรมตามความเชื่อทัง้ในงานประเพณีทอ้งถิน่และกลุ่มชาตพินัธุ์ ขา่วสรรพคุณของเครื่องรางของ
ขลงั มสีว่นน้อยทีเ่ป็นขา่วน าเสนอผลกระทบจากเรื่องราวความเชื่อและไสยศาสตร์ 

 ข่าวอาชญากรรม คอื ข่าวที่สะท้อนความผดิปกตขิองสงัคม ซึ่งผู้ก่ออาชญากรรมมคีวามเหน็
แก่ตวัไม่ค านึงถึงความเสยีหายหรอืความสูญเสยีที่เกิดขึ้นกบัผู้ถูกกระท า  ครอบคลุมถึงอุบตัิเหตุและ
โจรกรรม เนื้อหาขา่วทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเชื่อและไสยศาสตรเ์ป็นเพยีงสว่นประกอบของข่าวอาชญากรรม 
ได้แก่ การตีความตวัเลขเพื่อเสี่ยงโชค พธิีกรรมตามความเชื่อของกลุ่มคน ผสีางวญิญาณเรื่องลี้ลับ 
สยองขวญั เครื่องรางของขลงั 

 ข่าวอาชญากรรมที่มเีนื้อหาเกี่ยวขอ้งกบัความเชื่อและไสยศาสตร์ อาท ิข่าวอุบตัเิหตุรถที่มกีาร
แสดงตัวเลขป้ายทะเบียนรถ ข่าวการจุดธูปอัญเชิญดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตเพื่อไปประกอบ 
พธิฌีาปนกจิ ข่าวการจุดธูปบนบานสิง่ศกัดิส์ทิธิใ์ห้ตามหาผู้สูญหาย ข่าวอุบตัเิหตุที่มผีู้รอดชวีติแสดง
เครื่องรางของขลงัทีพ่กตดิตวั ขา่วการท ารา้ยร่างกายอนัเน่ืองมาจากอาการขาดสต ิเป็นตน้  

 ข่าวเกษตร คอื ข่าวที่มเีนื้อหาเกี่ยวกบัพชืและสตัว์ ตลอดจนพธิกีรรมที่เกี่ยวขอ้ง เนื้อหาข่าว 
ที่เกี่ยวข้องกบัความเชื่อและไสยศาสตร์ที่พบ ได้แก่ พชืที่มลีกัษณะผดิปกติ สตัว์ที่มลีกัษณะผดิปกติ   
การตคีวามตวัเลขเพือ่เสีย่งโชค 

 ข่าวเกษตรที่มเีนื้อหาเกี่ยวข้องกบัความเชื่อและไสยศาสตร์ ได้แก่ อาทิ ข่าวพชืหรอืสตัว์ที่มี
ลักษณะผิดปกติที่น าไปสู่การตีความตัวเลขเพื่อเสี่ยงโชค ซึ่งมีความหลากหลายของพืชและสัตว์ที่
น าเสนอมาก  

 ข่าวการเมือง คอื ขา่วทีแ่สดงถงึความเคลื่อนไหวของพรรคการเมอืง นกัการเมอืง กระบวนการ
ต่าง ๆ ทางการเมอืง เนื้อหาข่าวทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความเชื่อและไสยศาสตรเ์ป็นเพยีงส่วนประกอบของข่าว
การเมอืง ไดแ้ก่ พธิกีรรมตามความเชื่อของกลุ่มคน การตคีวามตวัเลขเพือ่เสีย่งโชค 
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 ข่าวการเมืองที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อและไสยศาสตร์  เป็นข่าวนักการเมืองเดินทางไปเป็น
ประธานในพิธีอุ้มพระด าน ้ า  ป้ายทะเบียนรถของนายกรัฐมนตรีเวลาตรวจเยี่ยมพื้นที่  และข่าว
นกัการเมอืงเดนิทางไปสกัการะศาลหลกัเมอืงภายหลงัจากการพน้ขอ้กล่าวหาในคดทีุจรติ 

 ข่าวการศึกษา คอื ข่าวทีน่ าเสนอประเดน็แง่มุมเรื่องการศกึษา เนื้อหาข่าวทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความ
เชื่อและไสยศาสตรเ์ป็นเพยีงสว่นประกอบของขา่วการศกึษา ไดแ้ก่ เครื่องรางของขลงั  

 เป็นที่น่าสงัเกตว่าข่าวการศึกษาที่เกี่ยวข้องกบัความเชื่อและไสยศาสตร์  เป็นข่าวที่เกี่ยวกับ
นกัเรยีนพกเครื่องรางของขลงัเขา้ในหอ้งสอบเพือ่ช่วยเสรมิสร้างก าลงัใจในการสอบเท่านัน้ 

ข่าวราชส านัก คอื ข่าวทีน่ าเสนอพระราชกรณียกจิของพระมหากษตัรยิแ์ละเชื้อพระวงศ์ ในช่วงเวลาที่
ศกึษามขี่าวราชส านักเพยีงข่าวเดยีวคอื ข่าวพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสริภิาจุฑาภรณ์เสดจ็ฯ ร่วม
พธิบีวงสรวงหอเสือ้ วดัธาราทพิยช์ยัประดษิฐ์ จงัหวดัเชยีงใหม่ 

ประเภทของข่าว ประเภทของเน้ือหา 
ขา่วสงัคม การตคีวามตวัเลขเพื่อเสีย่งโชค สิง่ศกัดิส์ทิธิท์ีส่รา้งใหเ้คารพบูชา พธิกีรรมตาม

ความเชื่อของกลุ่มคน เครื่องรางของขลงั ผสีางวญิญาณเรื่องลีล้บัสยองขวญั 
ผลกระทบจากเรื่องราวความเชื่อและไสยศาสตร ์

ขา่วอาชญากรรม การตคีวามตวัเลขเพื่อเสีย่งโชค พธิกีรรมตามความเชื่อของกลุ่มคน ผสีางวญิญาณ
เรื่อง 
ลีล้บัสยองขวญั เครื่องรางของขลงั ผลกระทบจากเรื่องราวความเชื่อและไสยศาสตร ์

ขา่วเกษตร พชืผดิปกต ิสตัวผ์ดิปกต ิการตคีวามตวัเลขเพื่อเสีย่งโชค 

ขา่วการเมอืง พธิกีรรมตามความเชื่อของกลุ่มคน การตคีวามตวัเลขเพื่อเสีย่งโชค การท านาย
พยากรณ์ 

ขา่วการศกึษา เครื่องรางของขลงั ผลกระทบจากเรื่องราวความเชื่อและไสยศาสตร์ 
ขา่วราชส านัก พธิกีรรมตามความเชื่อของกลุ่มคน 

ตารางที่ 31 แสดงประเภทของเนือ้หาที่พบในประเภทของข่าว 

 

องคป์ระกอบของข่าว 

 องคป์ระกอบของข่าว คอื คณุค่าของเหตุการณ์ซึง่ประกอบอยู่ในตวัขา่วทีท่ าใหข้า่วนัน้สมควร
ไดร้บัการน าเสนอ ขา่วทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความเชื่อและไสยศาสตรม์คีุณค่าของข่าวในการน าเสนอเพยีงไม่กี่
ประการ 
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องคป์ระกอบของข่าว จ านวน* 
ความเรา้อารมณ์ 956 

ความมเีงือ่นง า 597 

ความแปลกประหลาด 84 

ความขดัแยง้ 71 

ผลกระทบ 62 

ความมชีื่อเสยีง 55 

เพศ 13 

ตารางที่ 32 แสดงจ านวนและองคป์ระกอบของข่าว 

* หมายเหตุ ขา่วบางขา่วมอีงคป์ระกอบของขา่วมากกว่าหนึ่งลกัษณะ 

 

ภาพที่ 63 แผนภมูิแสดงจ านวนและองคป์ระกอบของข่าว 

 

 ความเร้าอารมณ์ เป็นเหตุการณ์ที่มนุษย์ปุถุชนสนใจ ก่อใหเ้กดิอารมณ์ร่วม ทัง้เหน็อกเหน็ใจ  
ดใีจ เสยีใจ รกั เกลยีด โกรธ กลวั ตื่นเต้น ขบขนั เนื้อหาเกี่ยวกบัความเชื่อและไสยศาสตร์ที่มคีุณค่า 
ดา้นความเรา้อารมณ์ มกัเป็นเรื่องผสีาง วญิญาณ เรื่องลี้ลบั สยองขวญั พธิกีรรมตามความเชื่อของกลุ่ม
คน และเครื่องรางของขลงั 

 ความมีเงื่อนง า เป็นเหตุการณ์ทีย่งัไม่สามารถคลีค่ลายหรอืหาสาเหตุได้ รวมถงึเหตุการณ์ทีย่งั
ไม่ทราบผลแน่ชดั เนื้อหาเกี่ยวกบัความเชื่อและไสยศาสตร์ที่มคีุณค่าด้านความมเีงื่อนง า ส่วนใหญ่เป็น
เนื้อหาการตคีวามตวัเลขเพือ่เสีย่งโชค และเรื่องผสีาง วญิญาณ เรื่องลีล้บั สยองขวญั 

 ความแปลกประหลาด เรื่องราวที่แปลกประหลาด ปิดปกตไิปจากธรรมดา ไม่ค่อยได้มผีู้พบ
เหน็มาก่อน เป็นไดท้ัง้เหตุการณ์ตามธรรมชาตหิรอืเหตุการณ์ทีม่นุษยส์รา้งขึน้ เนื้อหาเกีย่วกบัความเชื่อ
และไสยศาสตร์ที่มคีุณค่าด้านความแปลกประหลาด มกัเป็นเนื้อหาพชืผดิปกติ สตัวผ์ดิปกต ิเครื่องราง
ของขลงั และพธิกีรรมตามความเชื่อของกลุ่มคน 
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 ความขดัแย้ง เป็นเหตุการณ์ที่มาจากมุมมองที่แตกต่างกัน ในข่าวทัว่ไปความขดัแย้งทาง
กายภาพจะได้รบัการหยบิยกมาน าเสนอ แต่ส าหรบัข่าวทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความเชื่อและไสยศาสตร์ คุณค่า
ดา้นความขดัแยง้จะปรากฏในลกัษณะการใหห้ลกัการทางวทิยาศาสตรพ์สิูจน์ความเชื่อนัน้ ๆ ซึง่พบเหน็
ได้น้อยมากเมื่อเทยีบกบัจ านวนข่าวที่น าเสนอ เนื้อหาเกี่ยวกบัความเชื่อและไสยศาสตร์ที่มคีุณค่าด้าน
ความขดัแยง้ มกัเป็นเรื่องผสีาง วญิญาณ เรื่องลีล้บั สยองขวญั และพธิกีรรมตามความเชื่อของกลุ่มคน 

 ผลกระทบ เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกบัความเชื่อและไสยศาสตร์ที่ส่งผลกระทบต่อวถิชีีวติผู้คน 
มกัจะถูกน าเสนอในแง่ทีเ่ลวลง แต่ทัง้นี้จ านวนข่าวทีแ่สดงถงึผลกระทบมอียู่น้อยมาก เนื้อหาทีเ่กี่ยวกบั
ความเชื่อและไสยศาสตร์ที่มคีุณค่าด้านผลกระทบ เป็นเรื่องผลกระทบจากเรื่องราวความเชื่อและไสย
ศาสตร ์เช่น การแย่งควิซือ้สลาก การขโมยเงนิตูบ้รจิาค การท าลายรปูเคารพสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์เป็นตน้ 

 ความมีช่ือเสียง เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีชื่อเสียงจะได้รับความสนใจในการ
น าเสนอเป็นข่าว รวมถงึสถานทีท่ีม่ชีื่อเสยีง เป็นทีน่่าสงัเกตว่าการเสนอข่าวทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความเชื่อและ
ไสยศาสตรจ์ะมุ่งน าเสนอสถานทีท่ีม่ชีื่อเสยีงมาก มบีุคคลทีม่ชีื่อเสยีงเพยีงบางคนเท่านัน้ที่ปรากฏในข่าว 
เนื้อหาเกี่ยวกบัความเชื่อและไสยศาสตร์ที่มคีุณค่าด้านความมชีื่อเสยีง เป็นเรื่องสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ี่สร้างให้
เคารพบูชา 

 เพศ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกบัเพศและความสมัพนัธใ์นรปูแบบต่าง ๆ ทัง้ผดิหวงัและสมหวงั เนื้อหา 
ที่เกี่ยวกบัความเชื่อและไสยศาสตร์ที่มีคุณค่าด้านเพศ เป็นเรื่องพธิีกรรมตามความเชื่อของกลุ่มคน 
โดยเฉพาะพธิกีรรมทีส่รา้งเสน่ห ์ซึง่มกีารน าเสนอเพยีงน้อยนิด 
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ภาพที่ 64 แผนภาพแสดงความสมัพนัธร์ะหว่างประเภทของเนือ้หาและองคป์ระกอบของข่าว 

 

 จากการศึกษาพบว่า ประเภทของเนื้อหามีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบของข่าว  ข่าวที่
เกี่ยวขอ้งกบัความเชื่อและไสยศาสตร์อาจมอีงค์ประกอบของข่าวมากกว่าหนึ่งคุณค่า  เช่น ข่าวการขอ
ตัวเลขจากพืชหรือสตัว์ผิดปกติ มีคุณค่าทัง้ในด้านความแปลกประหลาดและความมีเงื่อนง า  ล าพงั 
การน าเสนอความผดิปกตขิองพชืหรอืสตัวอ์าจไม่ไดร้บัความสนใจจากผูช้ม ทางรายการจงึต้องน าเสนอ
ตวัเลขเพือ่เสีย่งโชคทีไ่ดม้าจากพชืหรอืสตัวผ์ดิปกตนิัน้ ๆ โดยทีย่งัไม่ทราบผลการออกรางวลั เป็นตน้ 

ประเภทของรายการ 

 ประเภทของรายการเป็นลกัษณะการจดัแบ่งตามรูปแบบการน าเสนอ รายการที่เกี่ยวข้องกบั
ความเชื่อและไสยศาสตรท์ีศ่กึษาในครัง้นี้ มสีามประเภทคอื รายการสารคด ีและรายการแขง่ขนัชงิรางวลั 

 รายการสารคดี เป็นรายการที่น าเสนอผ่านการบรรยายโดยมภีาพจากสถานที่จรงิประกอบ 
สลับกับผู้ด าเนินรายการพูดคุยถึงเรื่องราวในรายการ และการสมัภาษณ์แขกรบัเชิญในรายการซึ่ง
โดยมากจะเป็นผูม้คีวามรูค้วามเชีย่วชาญทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสถานทีห่รอืเหตุการณ์ทีน่ าเสนอ ในแต่ละตอนมี
เนื้อหาย่อยที่แตกต่างกันออกไป แต่น าเสนอภายใต้ทิศทางของเรื่องเดียวกนั ได้แก่ คชาภาพาไปมู              
สารพนัม ูและศกัดิส์ทิธิค์งกระพนั 
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 รายการพดูคยุ เป็นรายการทีน่ าเสนอผ่านการพดูคุยและสมัภาษณ์แขกรบัเชญิเป็นหลกั มภีาพ
จากสถานที่จรงิประกอบการพูดคุยบ้าง เนื้อหาจะเกี่ยวขอ้งกบัแขกรบัเชญิ แต่ละตอนจะมแีขกรบัเชญิ
เพยีงหน่ึงคน ไดแ้ก่ บา้นดผีคีุม้ 

 รายการแข่งขนัชิงรางวลั เป็นรายการที่น าเสนอผ่านการแข่งขนัตอบปัญหา สอดแทรกด้วย
การพูดคุยเพื่อขยายรายละเอยีดของค าถามและค าตอบ อาจจะมภีาพประกอบค าถามและค าตอบเพื่อ
เพิม่ความน่าสนใจ เมื่อมผีูช้นะในการแขง่ขนักจ็ะเขา้สู่รอบแจค็พอ็ตดว้ยการเสีย่งทายว่าจะไดร้างวลัเป็น
อะไร ไดแ้ก่ จิง้จกทกั 

บทบาทของผูด้ าเนินรายการ 

 ในรายการข่าว บทบาทของผูด้ าเนินรายการปรากฏในหน้าทีข่องผูป้ระกาศข่าว ส่วนในรายการ 
บทบาทของผู้ด าเนินรายการปรากฏในหน้าที่ของพธิกีรและผู้ช่วยพธิกีร บทบาทของผู้ด าเนินรายการ
เป็นปัจจยัส าคญัส าหรบัการก าหนดทศิทางของเนื้อหาในรายการและรายการข่าวที่เกี่ยวขอ้งกบัความ
เชื่อและไสยศาสตร์ ดงัเช่นในข่าวเช้าเวิร์คพอยท์มีการเชิญบุคคลที่มีชื่อเสียงในด้านความเชื่อและ  
ไสยศาสตร์คอื รวิ จิตสมัผสั มาร่วมเป็นผู้ประกาศข่าวเฉพาะเบรคที่ 4 ของรายการ (ประมาณเวลา 
06.00 น.) ในช่วงวนัที่ 15,16 และ 30(31),1 ของแต่ละเดอืน ตะลอนข่าวม ีหมอไก่ พ.พาทนิี เป็นบุคคล
ในขา่วทีป่รากฏอยู่ในรายการเป็นประจ า  

 บทบาทของผูด้ าเนินรายการประกอบดว้ย 

 การให้ข้อมูล ผู้ประกาศข่าวในรายการข่าวจะท าหน้าที่รายงานข่าว น าเสนอให้ขอ้มูลต่าง ๆ  
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเชื่อและไสยศาสตรอ์ย่างละเอยีด 

ริว   “เหตุการณ์นี้เราเลยไปสอบถามนายจอม ตุ่มนาค อาย ุ40 ปี เจา้ของบา้นเลขที ่129 หมู่ 
6 ทีจ่งัหวดัสุรนิทรน์ะฮะ ไดเ้ผยว่าตนเองปลูกมะละกอสุกหนึ่งลูก เป็นพนัธุ์ฮอลแลนด์ทีป่ลูกไวห้ลงับ้าน 
จงึเดนิไปเก็บเพื่อจะน ามาผ่ากนิ แต่เมื่อเขย่าดู ท าไมในทะละกอจงึมเีสยีงป๊อกป๊อก คอือะไร ก็เลยผ่า
ออกมาดู ปรากฏว่าพบของแขง็มลีกัษณะแหลมเรยีวแฝงอยู่ในลูกมะละกอดงักล่าวนะครบั ซึ่งจากการ
สอบถามผูรู้ใ้นชุมชนเขากเ็ลยบอก อ๋อ ไอท้ีอ่ยู่ในมะละกอเขาเรยีกคตมะละกอ เป็นสิง่มงคล เป็นของด ี
เป็นของขลงัหายากจากธรรมชาติ จะพบได้หนึ่งในแสนเท่านัน้ และเชื่อว่าจะให้โชคลาภแน่นอน จงึได้
ชวนชาวบา้นมาขอโชคลาภจากต้นมะละกอต้นนี้นะครบั หวงัว่าเจา้พ่อเจ้าแม่ เพราะตอนนี้ยงัไม่รู้ว่าจะ
เป็นเจา้พอ่หรอืเจา้แม่ดนีะฮะ เพราะว่าพึง่มขีา่วมะละกอเองนะครบัผม กเ็ลยมาหาเลขเดด็กนั แลว้กไ็ด ้นี่
แหละ ทีจ่ดอยู่ในกระดาษนี่ล่ะครบั เออ บางคนกอ็าจจะตจีากลูกมะละกอ บางคนกอ็าจจะตจีากสิง่ทีเ่หน็
ว่าพบเจอหนึ่งอนัอยู่ในนัน้นะครบั แต่ยงัไงกต็าม นี่คอืวถิคีวามเชื่อของชาวบา้นนะฮะ ครบั”  
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รินรดา   “คุณผู้ชมสงสยั คตคืออะไร คตคือ เออเป็นลักษณะที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมา
ภายในสิง่ทีเ่ป็นธรรมชาตอิกีทนีึง แลว้มนักลายเป็นของแขง็ ๆ คลา้ยหนิ ใช่ไหมคะพีร่วิ เออกม็คีตหลาย
อย่าง อนัน้ีเจอในมะละกอกเ็ป็นคตมะละกอ เจอในตน้คณูกเ็ป็นคตคณู เจอในหอยกเ็ป็นคตหอย” 
ริว    “แลว้ถา้เจอในไมส้กักค็อื กน็ัน่แหละครบักค็อืเป็นคตไม้ เป็นราชาคต ครบัผม” 
รินรดา   “เป็นสิง่ทีธ่รรมชาตสิรา้งขึน้มา เป็นลกัษณะเป็นหนิแขง็ๆ อยู่แกนกลางจากสิง่ที่
เกดิจากธรรมชาตอิกีทนีึงนะคะ”                                                                                                                            
ริว    “เขาก็เลยยิ่งเชื่อกันว่าอันเนี่ยเป็นของขลังจากธรรมชาติเลย  ไม่ต้องผ่าน
พธิกีรรมใด ๆ ทัง้สิน้เพราะเป็นของหายากเมื่อน ามาไวต้ดิตวัเป็นของด”ี 

“‘คตมะละกอ’ ของขลงัจากธรรมชาต”ิ ข่าวเชา้เวริค์พอยท์ 16 กนัยายน 2565 

ปรินดา   “...แห่ทางทะเลแล้วก็ต้องแห่ทางรถด้วยนะคะ รถแห่หมายเลขทะเบียน 83-
8379 สมุทรปราการ (เสยีงเน้น)” 

“ปชช. แห่ “หลวงพอ่ปาน” ทางเรอื-รถอย่างยิง่ใหญ่” เรือ่งเด่นเยน็นี้ 28 ตุลาคม 2565 

พธิกีรในรายการนอกจากจะใหข้อ้มูลแลว้ อาจท าหน้าที่ซกัถามแขกรบัเชญิเพื่อใหร้ายละเอยีด
ขอ้มูลของเรื่องราวที่เกดิขึ้น เช่นใน บ้านดผีคีุ้ม ซึ่งเมื่อถามรายละเอยีดขอ้มูลของแขกรบัเชญิมากแลว้ 
พธิกีรผูม้ากดว้ยประสบการณ์เรื่องราวความเชื่อและไสยศาสตรก์็จะเสนอแนะและตดัสนิบนพื้นฐานของ
เรื่องราวทีเ่กดิขึน้ 

ริว    “แกม้บุ๋ม แกม้บุ๋มอย่าโกรธกนันะ ส าหรบัพีร่วิจ ากดัความเลย... รก” 
ปรียาดา   “รก อ๋อ มนัรกจรงิ ๆ ของมนัเยอะ” 
ริว    “นี่ถ้าไม่มแีม่บา้นนะแก้มบุ๋ม พีบ่อกไดเ้ลยเชื่อมัย้ หนูเองยงัจ าไม่ไดด้ว้ยซ ้าเลย
  ว่าตรงไหนท าความสะอาดแลว้หรอืไม่ท า” 
ปรียาดา   “ดูดฝุ่ นทุกวนั บนทีน่อน เพราะว่าไม่ดูดไม่ได้ขนเยอะมาก ขนเยอะมากจรงิ ๆ 
  เพราะว่าแมวดว้ย หมาดว้ย แลว้หมาเป็นแบบผลดัขน” 
กพล    “แนะน าไดม้ัย้ฮะพีร่วิ แนะน าน้องไดม้ัย้ หรอืว่าคุณผูช้มทีดู่อยู่ไดม้ัย้ว่าถ้ามหีอ้ง
  ในลกัษณะทีแ่บบ 
แก้มบุม๋  มอีย่างนี้เนี่ย ควรจะแยกห้องท างานมัย้นะฮะ เพราะว่าอย่างที่เห็นอยู่อย่างนี้  
  แนะน าหน่อยส ิควรมัย้” 
ริว   “ถ้าถามพี่รวินะ เอาตรง ๆ มนัไม่ควรหรอก ห้องนอนก็คอืห้องนอน ห้องนอน
  คอืทีค่วรทีเ่ราเดนิเขา้หอ้งปุ๊ บ เราสามารถปิดสวทิช์สมอง แลว้หลบัใหม้นัสบาย การทีม่ี
  โต๊ะท างานอยู่ในหอ้งนอน การที่มอีะไรอยู่ในห้องนอนเนี่ย มนัจะท าให้เรานอนไม่หลบั 
  เราจะไปงุ่นง่านแล้วก็ห่วงกบัการท าธุรกิจ เราก็จะคดิไม่ตกกบัเรื่องขายของ อนันี้มนั
  เป็นหลกัจติวทิยาแลว้ นอนจะท าใหน้อนไม่พอ เป็นคนทีพ่ะวงแลว้แบบต้องรบีตื่น อนันี้
  มนัไม่ด ีเพราะฉะนัน้ชาวต่างชาตหิรอืแมก้ระทัง่ชาวฝรัง่เนี่ยถ้าเราสงัเกตใหด้ี ถ้าเราไป
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  บ้านคนฝรัง่เนี่ย ทัง้ ๆ ที่เขาไม่ได้รู้เรื่องฮวงจุ้ยนะ แต่เขาจะเป็นอย่างนี้ เลยคือ               
  ถ้าหอ้งนอนบา้นเขาเราเขา้ไปเนี่ยเขาไม่มทีวีนีะ เขามแีต่หอ้งคอืเขานอนอย่างเดยีว คอื
  เขา้ไปปุ๊ บพกัผ่อนเลย ส่วนหอ้งดูทวีเีขากจ็ะแยกอกีหอ้งนึง หอ้งท างานเขากจ็ะแยกอกี
  หอ้งนึง อนัน้ีถูกตอ้ง” 
(ช่วงทา้ย) 
ป๋อง    “พี่ป๋องกลบัไปที่พี่เจน พี่เจน ถ้างัน้แสดงว่าบ้านหลงันี้ของแก้มบุ๋มถือว่าเป็น
  บา้นดผีคีุม้มัย้ครบั” 
เจนจิรา   “ในความรูส้กึของพีน่ะคะ กม็ทีุกอย่างแลว้ในบา้นหลงันี้ สิง่ศกัดิส์ทิธิม์อีะไรกถ็อื
  ว่าเป็นบา้นทีด่นีะคะ ถามว่าผคีุม้มัย้กต็อบไดว้่าสิง่ศกัดิส์ทิธิเ์ยอะมากนะคะ แต่ไม่ค่อย
  ไดไ้หวห้รอืบูชาเท่าไหร่ แลว้กเ็ครื่องสกัการะของไหว้ เช่น น ้าหรอืว่าผลไมต้่าง ๆ ทีม่า
  สกัการะควรจะมี เพราะว่าแต่ก่อนมตีลอดนะ แต่ว่าหลงั ๆ มาไม่เหน็ภาพว่ามเีลยค่ะ 
  อยากใหเ้พิม่เตมิตรงน้ีนะคะ กถ็อืว่าเป็นบา้นทีด่ ีมสีิง่ศกัดิส์ทิธิม์ากมายเลยล่ะค่ะ” 

        บา้นดผีคีุม้ 14 ตุลาคม 2565 

 การเชิญชวน ผู้ประกาศข่าวบางรายการนอกจากจะให้ข้อมูลแล้ว  ยงัเชิญชวนท ากิจกรรม             
ที่เกี่ยวขอ้งกบัความเชื่อและไสยศาสตร์ด้วย อาจจะเป็นการเชญิชวนโดยตัง้ใจหรอืไม่ตัง้ใจก็ตาม เช่น 
การบอกใบต้วัเลขเพื่อเสีย่งทาย การเชญิชวนใหร้่วมท าบุญ การเชญิชวนใหร้่วมสวดออ้นวอน การเชญิ
ชวนใหซ้ือ้สนิคา้ บางรายการแสดงจุดยนืของการน าเสนอเพือ่เชญิชวนอย่างชดัเจน พบอย่างมากมายใน 
ขา่วเชา้เวริค์พอยท์ ขา่วอรุณอมรนิทร ์ตะลอนขา่ว 

สุภาพชาย    “ที่ว ัดภูตะเภาทอง  ก่อนวันหวยออก  นักท่อง เที่ยวคอหวย  สายบุญ                           
  สายพญานาค เดนิทางไปอธษิฐาน แลว้สิง่หนึ่งทีป่ฏบิตักินัเป็นทุกคนกค็อืลอดท้องหนิ 
  ภูตะเภาทอง คลา้ยกบัทอ้งเรอืส าเภาทอง เพื่อจะขอโชคลาภ หน้าทีก่ารงานก็จะขอได้ 
  เจ้าปู่ หนิหยกหรอืเจ้าปู่ มุจลนิท์นาคราช เขาบอกเขาเชื่อแบบนี้ คุณบวัไลยก็พาญาตพิี่
  น้องไปท าบุญขอพรขอโชคขอลาภกบัสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ีว่ดัภูตะเภาทอง แลว้กจุ็ดธูปขอเลข
  มงคลต่อองค์รูปเหมอืนของเจ้าปู่ มุจลินท์นาคราช มนัก็ได้เลขมาอย่างนี้ ดูนะคุณหยก 
  มนัคลา้ยกบัเลขทีคุ่ณหยกพดูเมื่อสกัครู่นี้ ปรากฏเป็นเลข 319 กบัเลข 69 นะ เมื่อสกัครู่
  บา้นเลขทีข่องคนทีอ่ยู่อุดรเหมอืนกนัใช่มัย้” 
รินรดา   “339” 
สุภาพชาย  “บา้นเลขที ่339 หมู่ที ่9 ดว้ย อาย ุ39 ดว้ย แลว้ขา่วนี้ 69 ดว้ย 319 ดว้ย อนัน้ี
  เป็นความเชื่อ ไม่ไดใ้บอ้ะไรทัง้สิน้เลย เล่าสูก่นัฟัง”  

“ขอเลขเดด็ เจา้ปู่ มุจลนิท์ เจา้แม่ตะเคยีน” ข่าวเชา้เวริค์พอยท์ 31 สงิหาคม 2565 
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ชิสา    “ตอ้งบอกนิดนึงเพราะว่าแต่ละคนกไ็ม่เหน็เหมอืนกนัเคา้บอกว่าพอเขาไปลูบไป
  สงัเกตนะคุณช่วยดูนะว่าคุณเหน็ตรงไหนตรงกนัไหมเคา้เหน็เป็น 329”  
ชนะ    “เหน็อะไร” 
รชัตวรรณ   “ไม่รูไ้ม่รูส้ว่นเลขจากธูปนัน้ทีเ่คา้จุดไปแลว้มนัดนัออกมา 293” 
ชนะ    “มนัตอ้ง 298 นะ” 
รชัตวรรณ   “ไม่รูไ้ม่รู”้ 
ชนะ    “การท่องสตูรคณูมนัตอ้ง 298 นะแลว้ยงัมอีกี” 
รชัตวรรณ   “หางประทดัทีเ่อามาจุดแกบ้น หลงัจากทีส่มหวงักม็าจุดประทดัแกบ้นกเ็ป็นอนัน้ี 
  ไม่รูไ้ม่รูไ้ดย้งัไงนี่กเ็หน็อยู่ กไ็ม่รูว้่ามนัจะถูกยงัไง” 
ชนะ    “เอาอย่างนี้แลว้กนัแลว้กใ็ชว้จิารณญาณ” 
รชัตวรรณ  “คอืตอ้งบอกอย่างนี้ว่าหลายคนทีถู่กรางวลัเคา้จะเอาชุดไทยมาแกบ้นซึง่ก็มี
  หลากหลายทีท่ีเ่คา้แกบ้นกนัแบบน้ี นอกจากนี้นะเขา้ไปในวดัในวดัมพีระพุทธรปูอยู่ 
  มากกว่า 150 ปีองคน์ี้นะชาวบา้นนบัถอืขอพรขอโชคขอลาภกนัเป็นประจ า  
  นอกเหนือจากต้นตะเคยีนคอืมาวดัก่อนดกีว่า” 
ชนะ    “บางคนไปตดิอยู่ตน้ตะเคยีนไม่ยอมเขา้วดัเลย”   
รชัตวรรณ   “อยู่ดา้นหลงัรมิน ้ายงัเขา้วดัไม่ถงึเลยแนะน าว่าเขา้ไปในพระอุโบสถก่อนไป 
  กราบไหวพ้ระประธานแลว้ค่อยเดนิออกไปส ารวจบรเิวณรอบวดันะคะ” 
ชสิา    “ไปทัง้ทกีไ็ปใหค้รบทุกทีทุ่กจุดนะคะ”  

   “ขอโชคตน้ตะเคยีนรมิน ้าใหโ้ชคหลายงวด” ตะลอนข่าว 16 กนัยายน 2565 

รงัสมิา    “ขุนชา้งมาขอโชคขอลาภขุนชา้งนะคะ โดยคุณพีท่ศพลทีม่าแต่งเป็นพ่อขุนชา้ง
  บอกว่าก่อนหน้านี้กไ็ปขอพรมาหลายทีแ่ลว้ แต่ว่าพืน้ทีต่รงน้ีตวัเองกม็าเป็นประจ า 
  เหมอืนกนั เวลามาแลว้เนี่ยเหมอืนพ่อขุนชา้งท่านถูกชะตา เออ เอง็แต่งตวัแบบขา้ เอา
  โชคเอาลาภเอาความเฮงไป พี่เขากลบัมาตัง้ใจท ามาหากินนะคะคุณผู้ชม คอืกลบัมา
  ท างานแลว้กไ็ดค้วามเจรญิรุ่งเรอืงประสบความส าเรจ็ กเ็ลยกลบัมาอกีค่ะ ครัง้นี้พอ 
  กลบัมากระซิบ พ่อขุนช้างกระซิบหูพ่อขุนช้าง พ่อจ๊ะ พ่อจ๋า พรุ่งนี้หวยออกแล้วจ้ะพ่อ 
  นอกเหนือจากการตัง้ใจท างานแล้ว พ่อให้ฉันกลบับ้านติดปลายนวมซกัหน่อยได้มัย้ 
  ลว้งขึน้มา ลว้งกีเ่ลขอะพี ่เออ้ ใหเ้วลาพอ่เขาลว้งหน่อย ลว้งออกมาไดส้ามเลข 049 
  เดีย๋วพ่อขุนชา้งทศพลเขาจะเอาไปเสีย่งดวงในวนัพรุ่งนี้ค่ะ นอกจากนี้งานทอดกฐนิเขา
  ก็มกีารจุดประทดักนัด้วยนะคะคุณผู้ชม เลขหมายปลายประทดัก็พ่อขุนช้างนัน่แหละ
  เป็นคนถอืให ้สถาปัตยต์าด ีๆ มองซ”ิ 
สถาปัตย ์  “อะไรอะ” 
รงัสมิา    “อะไรมากมายๆ” 
สถาปัตย ์  “อ่านยากจงัเลย” 
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รงัสมิา    “มากมาย 74 398 เออ ทมีงานบอกมาแบบน้ี”  
   “พอ่ขนุชา้งจดัเตม็กระซบิขอโชคขนุชา้ง” ข่าวอรุณอมรนิทร์ 31 ตุลาคม 2565 

 การด าเนินรายการของพธิกีรในรายการเกี่ยวกบัความเชื่อและไสยศาสตร์บางรายการสามารถ
น าไปสู่ความต้องการแสวงหาวตัถุมงคลมาไว้ครอบครอง ในศกัดิส์ทิธิค์งกระพนั เมื่อพธิีกรสอบถาม
รายละเอยีดเกีย่วกบัวตัถุมงคลถงึพุทธคุณกบันกัสะสม 

ชยัชนะ   “รุ่นฟ้าผ่าไม่ตาย เป็นประสบการณ์จรงิ ๆ ครบั” 
ศกัดิส์ทิธิ ์  “เฮย้ ฟ้าผ่า” 
ชยัชนะ    “รุ่นฟ้าผ่า”  
ศกัดิส์ทิธิ ์  “มฟ้ีาผ่า ไม่ใช่ใช่เครื่องบนิตกอย่างเดยีว” (ท าหน้าตกใจ) 
ชยัชนะ    “ชาวบ้านคนหนึ่งในหนองคายนี่แหละ เหมอืนก าลงัคุมงานเทปูน ถนน แล้วก็
  พอฝนตก แลว้กฟ้็าผ่าลงมาแลว้กโ็ดนคอ เป็นรอยออกขา่วไปทัว่ อกีหนึ่งรุ่น นี่ล่ะครบัไม่
  ธรรมดา”  
ศกัดิส์ทิธิ ์  “มอีกีมัย้” 
ชยัชนะ    “รูส้กึว่าจะหมดแลว้นะครบั” 
        ศกัดิส์ทิธิค์งกระพนั 29 ตุลาคม 2565 

ในขณะทีบ่างรายการพธิกีรร่วมกบัแขกรบัเชญิเชญิชวนใหซ้ือ้สนิคา้ผูส้นับสนุนรายการโดยมี
วตัถุมงคลเป็นสิง่กระตุ้นความตอ้งการ  

คชาภา    “อนัน้ีออกมาจากกุฏทิ่านเลย”   
เฉลมิพล   “แลว้ท่านกพ็รมน ้ามนตใ์หเ้รยีบรอ้ยครบั”  
คชาภา    “ซึ่งอนันี้เป็นรุ่นที่เขาท าเหมอืนองค์ที่แจ๊ค ใต้เตยีงท่านเลย ซึ่งทางวดัไม่ได้มี
  จ าหน่าย เราขอแจกใหท้่านผูช้มกแ็ลว้กนั เอาเท่าทีไ่ด ้แจกเท่าทีม่แีลว้กนั เราขอให ้
  พรอ้มกบัวนัเดอรส์ไมล์ทีต่วัเองเป็นพรเีซน็เตอร์ จุดเริม่ตน้คอื เรื่องเยอะใชย้าสฟัีนอะไร
  กไ็ม่ถูกใจทัง้นัน้”   
ยุทธนา    “ใช่เลยเพราะว่าเราเป็นคนกนิกาแฟเวลาเรากนิกาแฟน ้าลายบูดง่ายมากหรอืว่า
  อยู่ใกลใ้ครแลว้มนัมกีลิน่ปากมนักไ็ม่เหมาะอะไรแบบนี้จากปัญหาเรื่องหนิปูนแบบมนัมี
  อะไรเยอะมาก ใช่จรงิๆ ปัญหาเรื่องหนิปูนตอนแรกผมเขา้ใจว่าเราอาจจะแปรงฟันไม่ดี
  หรอืว่าเราแปรงไม่ดีหรอืเปล่าแต่จรงิๆ ยาสฟัีนเกี่ยวมากๆ ครบัเกี่ยวมากในการที่จะ
  ช่วยใหห้นิปนูหลุดออกมาไดโ้ดยงา่ยหรอืว่ามนัไม่จบัคราบแบบน้ี” 
คชาภา    “ซึ่งจรงิๆแลว้ อยากจะบอกว่าเคา้ใชส้มุนไพรไทย 12 ชนิดวติามนิอกีสามชนิด
  แลว้กค็ดิคน้โดยทมีผูเ้ชีย่วชาญเป็น ยาสฟัีนฝีมอืคนไทยใชง้่ายรสชาตดิจีรงิๆ ปกตคิุณ
  เป็นไหมเวลาเราแปรงฟันเสร็จไม่มัน่ใจมนัจะต้องใช้น ้ายาบ้วนปากต่ออนันี้กล้าท้าให้
  ลองว่ามนัเป็นทอูนิวนัตูมตามใชแ้ลว้เป็นยงัไงบา้ง” 
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ยุทธนา    “อนัดบัแรกเลยคอืมนัไม่มกีลิน่ปากและทีส่ าคญัคอืมนัช่วยลดคราบเหลอืง แปรง
  แลว้รูส้กึสดชื่นมดด ามนัตอบโจทยค์รัง้แรก...”  
(พธิกีรและแขกรบัเชญิบรรยายสรรพคุณของสนิคา้สนับสนุนรายการ) 
คชาภา    “วนัน้ีโปรโมชัน่ของเราฟังดีๆ  นะ วนัน้ีซือ้สามหลอด” 
ยุทธนา    “ซือ้สามหลอดแถมฟรสีามหลอดครบั” 
คชาภา    “เป็นหกหลอดนะฮะ คุณไดย้าสฟัีนวนัเดอรส์ไมลห์กหลอด”  
ยุทธนา    “และไดแ้ปรงสฟัีนอกีสามดา้ม” 
คชาภา    “ซึง่มสีองระดบัอกีสามดา้ม รวมเป็นเก้าชิ้นแลว้นะฮะ และน่ีเลย เมาทส์เปรยอ์กี
  หนึ่งขวด ทัง้หมด”  
ยุทธนา    “ราคาเพยีง 1,499 บาท” 
คชาภา    “ทีส่ าคญัเราไดพ้ระอุเชนทรอ์งคน์ี้มา เอามาทัง้หมดจากกุฏพิอ่ท่านคลา้ย ม ี
  เท่าทีม่แีลว้กนั เพราะท่านใหม้าทัง้หมดสองกล่อง กล่องหนึ่งจะเป็นสทีอง กล่องหนึ่งจะ
  เป็นสดี า ซึง่ดา้นหน่ึงจะเป็นพอ่ท่านคลา้ยวาจาสทิธิ ์อกีดา้นหน่ึงจะเป็นพระอุเชนทร ์เอา
  อย่างนี้นะฮะ คอืกล่องหนึ่งจะมเีท่าไหร่ยงัไม่ไดน้ับเนอะ เราใหห้มดเลย พธิกีรจะไม่เกบ็
  ไวเ้ลย เราขอมอบใหท้ัง้หมดเลยส าหรบัท่านทีส่ ัง่สนัเดอรส์ไมลว์นันี้...” 

       คชาภาพาไปม ู21 ตุลาคม 2565 

 การตัง้ค าถาม ในการน าเสนอข่าวเกี่ยวกับความเชื่อและไสยศาสตร์บางข่าว ผู้ประกาศตัง้
ค าถามเพื่อชวนให้ผู้ชมร่วมคิดวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ขึ้น และร่วม
ตรวจสอบปรากฏการณ์ มีความพยายามในการท าความจริงให้ปรากฏพร้อมกับเชิญชวนให้ผู้ชมมี
วจิารณญาณในการรบัชม 

สวติต ์   “อาจารย์พรมเปิดใจกบันักข่าวด้วยว่าพธิีกรรมนี้เรียกว่าพธิีกรรมมหาเสน่ห์  
  เรยีกลูกคา้ คาถาน้ีมอียู่จรงิแลว้กส็บืทอดกนัต่อมาซึง่ไดร้ ่าเรยีนมาจากอาจารยท์่านหนึ่ง
  ในพืน้ทีภ่าคอสิาน ใหคุ้ณดา้นการคา้ขายเงนิทองและโชคลาภ ส่วนในคลปิทีแ่ชร์ลูกค้า
  ลูกศษิยท์ีม่าไดร้บัอนุญาตแลว้มกีารเผยแพร่ทางโซเชยีลมเีดยีนะครบั ซึง่ทัง้หมดน้ี 
  ขึน้อยู่กบัความเชื่อของแต่ละคนทีผ่่านมาลูกศษิย์ที่มาหากลบัไปไดเ้งนิเป็นกอง ๆ เลย 
  หลายคนชอบอกชอบใจ ถ้าไม่เชื่อกไ็ม่ต้องมา มนักอ็ยู่ทีค่วามเชื่อ อาจารยพ์รมยงับอก
  อกีว่ามนต์มหาเสน่ห์ในต ารามอียู่จรงิ ซึ่งอาจารย์ที่ตนไปเรยีนวชิาด้วยนัน้แกหวงวชิา
  มาก เพราะกว่าทีจ่ะไดม้าตอ้งใชเ้วลานานกว่าสบิปี ทีผ่่านมาลองผดิลองถูกมาแลว้ ทีสุ่ด
  ก็มพีธิมีหาเสน่ห์นี้เกดิขึ้นมา คลปิที่เราเหน็นี้มผีู้หญิงล้อมกนัอยู่มหีม้อแล้วก็กวนอะไร
  บางอย่างอยู่ ทีก่วนเป็นมวลสารจากธรรมชาตแิลว้กท็่องคาถาไปดว้ย กวนน ้ามนัในหมอ้
  แลว้กม็กีารตัง้ไฟจุดเผาตลอดเวลา นี่กเ็ป็นพธิกีรรมเรื่องของการท าเสน่ห์ เป็นพธิมีหา
  เสน่หเ์รยีกลูกคา้เรยีกโชคลาภ หลายคนเหน็คลปินี้กเ็กดิความไม่สบายใจ เพราะเกรงว่า
  เป็นการหลอกลวงประชาชนหรอืเปล่า มผีูเ้สยีหายหรอืยงั ผมกไ็ปสอบถามกบัผู้ก ากบั
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  การวเิศษไชยชาญ จงัหวดัอ่างทอง กบ็อกว่าขณะน้ียงัไม่ไดร้บัรายงาน ยงัไม่มผีูเ้สยีหาย
  แต่อย่างใด แต่อย่างไรก็ตามขอเวลาหน่อยจะไปตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิที่เกดิขึ้นว่าเป็น
  การหลอกลวงประชาชนหรอืไม่ และมผีูเ้สยีหายเขา้รอ้งเรยีนเรื่องนี้หรอืไม่ และ 
  หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งต้องเร่งไปตรวจสอบว่าพฤตกิรรมเหล่านี้เหมาะสมหรอืไม่อย่างไร
ครบั” 

  “เจา้ส านกัท าพธิ ี‘เสน่หพ์สิดาร’ สอ่หลอกลวง” ขา่วเยน็ประเดน็รอ้น 13 กนัยายน 2565 

 ส าหรบัรายการทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความเชื่อและไสยศาสตร์ ผูด้ าเนินรายการมกีารตัง้ค าถามเพื่อเป็น
ส่วนหนึ่งของการแข่งขนั และเพื่อซกัถามขอ้มูลที่เพิม่มากขึ้นเกี่ยวกบัความเชื่อและไสยศาสตร์ แต่ก็มี
การตัง้ค าถามเพือ่ใหผู้ช้มไดว้เิคราะหแ์ละตดัสนิใจถงึปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้อยู่บา้ง 

กพล    “พีร่วิครบั พีป๋่องถามหน่อยส ิแทนคนดฮูะว่า อย่างกรณีอย่างพีท่ราครบัทีม่พีระ
  เยอะมากมายเตม็ไปหมดเลย ในหอ้งพระกเ็ยอะ แลว้ยงัมตีรงจุดอื่นอกีนะฮะ อย่างนี้ควร
  จะแนะน าพีท่รายงัไง แนะน าผูช้มยงัไงทีม่บีา้นแบบน้ี แลว้มพีระเยอะแบบน้ีครบั” 
รวิ    “ส าหรบัใครทีเ่วลาทีไ่ปท าบุญหรอือะไรกต็าม หรอืมคีนหวงัดทีีเ่อาพระมาใหน้ะ
  ครบั เราตอ้งประมาณตนก่อน เราคดิแต่ว่าเรามบีุญ คนถงึเอาพระมาให ้เราตอ้ง 
  ประมาณตนก่อนว่าทีเ่รามมีัย้ เราปฏบิตัไิดห้รอืเปล่า แลว้คนทีเ่อามาใหเ้ขาหวงัดจีรงิมัย้ 
  เพราะของมงคลก็มขีองไม่มงคลที่ถูกบรรจุอยู่ขา้งในได้ เพราะฉะนัน้ บางครัง้การที่จะ
  เอาอะไรมาไวใ้นบา้นกใ็หพ้อเหมาะพอควรจะดทีีสุ่ดนะครบั นี่คอืเรื่องแรก เรื่องทีส่องที่
  เราลมืคดิคอืพีท่ราย วนัทีเ่ราดูแลได้ วนัทีเ่ราแขง็แรงเนี่ย พระเยอะเป็นเรื่องดทีางจติใจ
  ของเราเนอะ แต่ถ้าเกดิวนันึงไม่ใช่เราล่ะ ถามว่ารุ่นหลงั เขาจะดูแลได้มัย้ ถ้าเขาดูแล
  ไม่ไดป้ระเดน็ส าคญัต่อมาคอืเขาจะกลายเป็นทุกข์ เพราะเขากจ็ะเหมอืนพีท่ราคอืจะเอา
  ไปไหนด ีจะเอาไปกไ็ม่กลา้ กลวัวญิญาณคุณปู่  คุณย่าจะมาว่า แต่ถา้เอาไวก้ไ็ม่ไดอ้ยาก
  ท า เออ มนัก็จะกลายเป็นภาระของคนรุ่นหลงั เพราะฉะนัน้ คนจนีถงึบอกว่าทุกอย่าง
  ควรอยู่ในความพอเหมาะพอด ีมากเกนิกไ็ม่ด ีน้อยเกนิกไ็ม่ด ีท าใหม้นัพอด ีมนักจ็ะเป็น
  สิง่ทีด่สี าหรบัคนในครอบครวั แลว้กต็วัเราเองใน อนาคต บ้านส าคัญที่สุดคือเจ้าของ
  บ้าน บารมไีม่ได้เกิดจากพระ พระพุทธรูป พระพุทธเจ้าท่านเสด็จไปแล้ว ท่านแค่ทิ้ง
  แบบอย่างไว้ว่า ถ้าเจรญิรอยตามท่านเธอกก็ลบัคนืนิพพานไดเ้หมอืนกนั เพราะฉะนัน้ 
  เราท ารูปเคารพเพื่อสกัการะในคุณงามความดแีละการเป็นแบบอย่าง เพราะฉะนัน้ เรา
  เคารพไม่ใช่เพือ่ความงมงาย” 

       บา้นดผีคีุม้ 30 กนัยายน 2565 

การปล่อยให้ผู้ชมตดัสินใจ ผู้ประกาศข่าวบางรายการให้ขอ้มูล บอกใบ้ตวัเลขเพื่อเสีย่งทาย  
แต่ทา้ยทีสุ่ดผลกัภาระใหก้บัผูช้มในการใชว้จิารณญาณในการรบัชม พรอ้มทัง้ใหเ้หตุผลในการน าเสนอ
เรื่องราวทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเชื่อและไสยศาสตรว์่าเป็นวถิขีองชาวบา้น  
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สรยุทธ ์   “ท่านผูช้มครบั การน าเสนอขา่วสารในวนัน้ีถา้มเีรื่องทีเ่กีย่วกบัตวัเลขผม 
  พยายามจะบอก ไม่เกี่ยวกบัการใบห้วยไม่ถงึขนาดทีเ่ราเหน็หลายที่ เขามกีารออกข่าว
  เลยนะ น ้ามนต์หยดลงเท่าไหร่ยงัไง เราไม่ถงึขนาดนัน้ แต่เพื่อตอบสนองหลายท่านจะ
  ได้ไม่ต้องถาม เป็นว่าบ้านเลขที่นี้เท่าไหร่ ซอยอะไร อนันี้ เป็นการบอกขอ้มูลปกติ...”
  

        เรือ่งเล่าเชา้นี้ 1 กนัยายน 2565 

สุภาพชาย   “ไปที่จงัหวดัสุรนิทร์กนัหน่อย ยงัมปีลาไหลสทีอง คอืชาวบ้านเขาออกไปหา
  ปลานัน่แหละ ทีอ่ าเภอล าดวน จงัหวดัสุรนิทรบ์า้นพีเ่นี่ยะ เขากไ็ปดกัปลาไปดกัปลาไหล
  แต่ว่าไดป้ลาไหลสทีองกเ็ลยเอามาเลี้ยงไวท้ีบ่า้น คอืเอามาใสใ่นกาละมงัน ้าใสๆใหดู้ลาย 
  ลายของปลาไหล คอืคนดูเขาก็จ้องหวัจรดหางของปลาไหล เขาบอกว่าที่หวันี่ชดัเจน
  มากเลย หวัด้านขวาเนี่ย เป็นเลขๆ หนึ่ง (สีส่อง) ใช่ๆๆๆ แล้วก็ล าตวัเป็นอกีเลขหนึ่ง 
  ชาวบา้นชาวช่องยกขนัหา้ขนัแปดมาไหวป้ลาไหล กแ็ลว้แต่คนมอง” 
รวิ    “แต่ผมเหน็ธปูตรงหวัปลานะ” 
สุภาพชาย   “อนัน้ีกเ็ป็นความเชื่อของชาวบา้นนะ นกัขา่วกข็ยนั” 
รวิ    “ปลาไหลสทีองเนี่ย คนจนีถอืว่าเป็นแปดนะ ทองคอืห้า เป็นธาตุทัง้ห้าที่อยู่ใน
  โลกเรา หนึ่งในนัน้กค็อืทอง ไม่มสีาระหรอกครบัทีพู่ด ใหคุ้ณผูช้มตื่นเตน้เล่นในตอนเช้า 
  กเ็ป็นวถิคีวามเชื่อของชาวบา้นนะครบั เราไม่ไดส้นบัสนุนใหคุ้ณผูช้มอยู่ในเรื่อง 
  ความหวงัเพยีงอย่างเดยีว สองมอืต้องลงมอืท าดว้ยนะครบั ความหวงัคอืความหวงัครบั 
  แต่ชวีติจรงิตอ้งลงมอืท าครบั” 
สุภาพชาย   “ถา้อยากไดก้เ็ขา้ไปในอนิบอกซข์องสุภาพชายนะครบั พีร่วิใหไ้วแ้ลว้” 

 “ดกัได ้‘ปลาไหลสทีอง’ ไม่พลาดขอเลข” ขา่วเชา้เวริค์พอยท์ 15 กนัยายน 2565 

 การคยุเล่นเพื่อความสนุกสนาน ผู้ประกาศข่าวบางรายการมกีารพูดคุยเล่นในเรื่องเกี่ยวกบั
ความเชื่อและไสยศาสตรอ์ย่างสนุกสนาน เสมอืนเป็นเรื่องปกตใินชวีติประจ าวนั มกัจะเป็นบทสนทนาที่
เกิดขึ้นหลงัจากที่เสนอข่าวจบแล้ว ผู้ประกาศต้องการผ่อนคลายบรรยากาศที่เคร่งขรมึจรงิจงัให้ผ่อน
คลายลง โดยมากมกัเป็นขา่วทีน่ าเสนอตวัเลขเพือ่การเสีย่งทาย 

(เสยีงดนตรแีดนซเ์ปิดรายการ) 
ผูป้ระกาศทัง้สามคน  “สวสัดคีรบั (ค่ะ)” 
ชสิา    “สญัจรทัว่ทศิ”  
รชัตวรรณ   “เกาะตดิทัว่ไทย” 
ชนะ    “ตดิตามในตะลอนขา่ว โอย้ ทัง้ผไีทย ผจีนี มารวมกนัอยู่ตรงนี้ มาแฮ่ๆๆ ใสเ่ลย 
  เพราะฉะนัน้อาจารยม์าแลว้ เดีย๋วอาจารยจ์ะท่องมนต์ร่ายเพือ่ไล่ผ ีไล่ทัง้สองเลยแลว้กนั 
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  เพราะฉะนัน้พรอ้มๆ กนัเลยนะ (รอ้ง) อะนันตะปัดชะเย อะปัดตเิถเถนา อะปัดตยิา อะ
  ปัดตเิถเถคอื อะปัดตโิถ อะปัดตกิดึ กดึ กดึ ไล่แลว้กไ็ป...” 

        ตะลอนขา่ว 31 ตุลาคม 2565  

 ในเรื่องเล่าเช้านี้  19 กนัยายน 2565 ภายหลงัจากที่ผู้ประกาศข่าวได้เสนอข่าวการขายสลาก
ดจิทิลัหมดภายในเวลาหกวนั ผูป้ระกาศข่าวพูดว่า “งวดนี้ยงัพอมเีวลาฝันนะ” และภายหลงัจากที่เสนอ
ขา่วภยัพบิตัใินต่างประเทศ ผูป้ระกาศขา่วพดูว่า “บา้นเรากต็อ้งสวดมนตใ์ช่มัย้ คอืไม่อยากใหม้พีายุมา”  

สุภาพชาย   “คางคกเขาบอกว่าแปลกประหลาดมากเลย สสีวยงามแบบน้ี เขาบอกว่าส ี
  สวยงาม สทีองสลบักบัแดง อยู่ทีต่ าบลอู่โลก อ าเภอล าดวน ตวัหวดัสุรนิทร ์คุณยาย 
  เจา้ของบา้นไดพ้บคางคกตวันี้ ในมุมของคุณยายบอกว่าเป็นคางคกทีป่ระหลาดมากเลย 
  กระโดดเขา้มาในบา้นหยองๆๆ ชาวบา้นเชื่อว่าจะมาใหโ้ชค แน่นอนมากนัเตม็เลย นี่ขนั 
  5 มาแลว้ เหลา้ขาวธปูเทยีน ผลไมม้าแลว้ ไหวข้อโชคลาภจากคางคก บอกว่าคางคกให้
  โชคแน่ๆ เลย กไ็หวก้นัแบบนี้ กลว้ยหลายหวทีเีดยีวเชยีว สุดทา้ยแลว้เอาคางคกขึน้มา
  ด ูดทูีห่ลงัคางคกยงัไม่ชดัเท่าไหร่ ดทูีท่อ้งคางคก เป็นไง หงายทอ้งหงายไสม้าเลย ดเูอา
  ด ูชีไ้ป ชดัเจนมัย้ เราอาจจะมองไม่ชดัแต่ว่าชาวบา้นชาวช่องมองชดัมากเลย แลว้กม็อง
  ตรงกนัดว้ย เป็นตวันี้ ท่านผูช้มครบั เป็นตวันี้ สามตวัชดัๆ เลย (ภาพเลข) บอกว่างวดนี้
  แหละ เอาตวันี้ไปเสีย่งโชคดู... นอกจากคางคกให้ดูที่หน้า (ภาพหน้าเจ้าของบ้านเหน็
  ทะเบยีน จยย) อย่าเพิง่ไป เอากลบัมาหน่อยๆๆ ที่ท้องคางคกได้เลขสามตวัใช่ไหม ดู
  หน้าของยายโปรดเมื่อสกัครู่ ใหดู้ทีห่น้านะ อย่าดูทีด่า้นหลงัของยาย (เหน็เลขทะเบยีน
  รถ จยย) แค่นี้เแหละขา่วนี้แหละ” 
บรรจง    “ช่วงใกลห้วยออกนี่ตาไม่ค่อยดเีนอะ มองอะไรเหน็เป็นตวัเลขไปหมดเลย ลาย
  ขึน้มา” 
สุภาพชาย   “หมกมุ่นเกนิไปหรอืเปล่า” 

  “แห่ขอโชค! คางคกประหลาด เลขเดด็ชดั” ข่าวเชา้เวริค์พอยท์ 30 สงิหาคม 2565 

ลกัษณะของการคุยเล่นเพื่อความสนุกสนานจะไม่ค่อยปรากฏในรายการเกี่ยวกบัความเชื่อและ  
ไสยศาสตรส์กัเท่าไหร่นกั เพราะอาจท าใหค้วามเคร่งขรมึจรงิจงัของทางรายการในการเสนอเนื้อหาลดลง 
แต่กม็อียู่บา้งในลกัษณะของการแซวกนั เมื่อพธิกีรในศกัดิส์ทิธิค์งกระพนัสงสยัในพระเครื่องทีต่นมอียู่จงึ
ใหเ้ซยีนพระดใูห ้

ศกัดิส์ทิธิ ์  “เอายงัล่ะ” 
คงกะพนั   “เอาใหโ้กห่าวดเูลย”  
ศกัดิส์ทิธิ ์  “จะไดส้บายใจ จะไดอ้อกราคากนัเลย หนุ่มจะไปรูอ้ะไร” 
(เซยีนพระสองคนสอ่งดพูระของศกัดิส์ทิธิ)์ 
วชัรชยั    “ใช่ครบั” 
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สมเกยีรต ิ   “อุย้ แขง็นะเนี่ย อนัน้ีเมด็ใหญ่ ถอืว่าใหญ่นะ”  
(ศกัดิส์ทิธิห์วัเราะดใีจ) 
สมเกยีรต ิ   “อนันี้เขาไม่ไดเ้รยีกลูกอม เขาจะเรยีกว่า ถ้าภาษาพวกผมเขาเรยีกชานหมาก
  คาย คายออกมาจากปากแลว้ปัน้ ถา้ลูกอมจะเป็นเน้ือผสมเนื้อว่านคนละอย่างกนั” 
ศกัดิส์ทิธิ ์  “เหนือขึน้ไปอกี ออกจากปากไม่มสีว่นผสมใดๆ ทัง้สิน้”  
คงกะพนั   “โอเค โกห่าวกบัคุณบอยคอนเฟิรม์ ดแีลว้ มขีองแท้ๆ  ไวส้กันิดนึง”  
ศกัดิส์ทิธิ ์  “เหมอืนเพิง่จะมชีิน้แรก มไีวส้กันิดนึง” 
คงกะพนั   “รูจ้กักนัมานาน เพิง่จะดวู่าใช่กอ็งคน์ี้” 
เสยีงบรรยาย  “เรื่องของดนีี่สองพธิกีรเขาไม่ยอมกนัจรงิๆ นะครบั เอางีพ้ี ่ถ้ามแีลว้กไ็ม่แท้ เอามาฝาก
ผมสกัองคส์ององคก์ไ็ดน้ะครบั รบัจบทุกกรณีจา้” 

      ศกัดิส์ทิธิค์งกระพนั 6 สงิหาคม 2565 

ลกัษณะของภาพทีป่รากฏในรายการ 

 ภาพทีป่รากฏในรายการและรายการข่าวเป็นปัจจยัทีส่ าคญัในการท าใหเ้นื้อหาเกีย่วกบัความเชื่อ
และไสยศาสตรม์คีวามสมบูรณ์มากยิง่ขึน้ เพราะภาพทีป่รากฏท าใหผู้ช้มไดเ้หน็เหตุการณ์ต่าง ๆ ทีท่าง
ผู้ผลติรายการต้องการน าเสนออย่างชดัเจน เป็นขอ้มูลที่ส าคญัส าหรบัการตอกย ้าวตัถุประสงค์ในการ
เสนอเนื้อหา ทัง้ในเรื่องของการให้ขอ้มูลเพื่อกระตุ้นใหเ้กดิการบรโิภค โดยเฉพาะอย่างยิง่ขอ้มูลตวัเลข
เพื่อการเสีย่งทาย นอกจากนี้ภาพที่น าเสนอยงัช่วยท าให้เกดิอารมณ์ร่วมไปกบัเรื่องราวความเชื่อและ
ไสยศาสตรน์ัน้แๆ ในขณะเดยีวกนักท็ าใหเ้กดิความกระจ่างในเรื่องลีล้บัทีย่งัเป็นทีส่งสยั 

 ภาพทีป่รากฏในรายการแบ่งไดเ้ป็นสองลกัษณะ คอื ภาพวดิโีอ และภาพกราฟิก 

 ภาพวิดีโอ เป็นภาพที่เกิดจากการถ่ายท าโดยทางทมีงานที่ปรากฏเป็นภาพข่าว รวมถึงคลปิ
วดิโีอจากทางบา้น และภาพรายการขา่ว ภาพทีถ่่ายท าในสตูดโิอ และภาพประกอบทีใ่ชใ้นรายการ  

 ภาพข่าว เป็นภาพที่ทางทีมงานถ่ายท าขึ้นเพื่อใช้ประกอบในการเสนอข่าว  รวมถึงภาพจาก
โทรทศัน์วงจรปิดทีแ่สดงถงึเหตุการณ์ต่าง ๆ ภาพข่าวทีเ่กดิขึน้แสดงถงึรายละเอยีดทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความ
เชื่อและไสยศาสตร์ได้อย่างสมบูรณ์  มกีารสมัภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อยนืยนัข้อมูลของเรื่องราว 
รายการข่าวหลายรายการมกีารใช้ภาพข่าวเพื่อที่จะให้ข้อมูลตวัเลขเพื่อการเสี่ยงทาย  แทนที่จะให้ผู้
ประกาศเป็นผู้พูดข้อมูลดงักล่าว ยิง่ไปกว่านัน้ยงัมกีารแช่ภาพดงักล่าวเพื่อให้ผู้ชมสามารถรบัข้อมูล
ตวัเลขไดอ้ย่างชดัเจน 
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ภาพที่ 65 “แม่น า้หนึ่ง ฝันเห็นเลขเดียว 3 วนัติด เจ๊ฟองเบียรบ์อกแลว้เลขนีม้าแรง”  

(ขา่วอรุณอมรนิทร ์16 สงิหาคม 2565) 
ภาพข่าวแสดงการใหข้อ้มลูตวัเลขเพือ่เสีย่งทาย 

 
ภาพที่ 66 “คอหวยแห่ลุน้เลข พิธีบวงสรวงทา้วเวสฯ”  

(ขา่วเชา้เวริค์พอยท์ 31 ตุลาคม 2565) 
ภาพข่าวแสดงการใหข้อ้มลูตวัเลขเพือ่เสีย่งทาย 

 บางรายการภาพข่าวที่ให้ข้อมูลตัวเลขเพื่อการเสี่ยงทายในข่าวอุบัติเหตุ  มกัจะถูกน าเสนอ
มากกว่าหนึ่งครัง้ ในขณะทีบ่างรายการเลอืกทีจ่ะใชเ้ทคนิคการท าใหภ้าพเลขป้ายทะเบยีนรถไม่ชดั 

 
ภาพที่ 67 “ระทกึ! เก๋งพุ่งทะลลุานจอดรถหา้งฯ สาหสั”  

(ขา่วเชา้เวริค์พอยท์ 29 สงิหาคม 2565) 
ภาพข่าวแสดงการใหข้อ้มลูตวัเลขเพือ่เสีย่งทายจากป้ายทะเบยีนรถ 
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ภาพที่ 68 “ประกนัไม่จ่าย เก๋งพุ่งชนก าแพงลานจอดหอ้งฯ 2 รอบ” 

(ขา่วเยน็ช่องวนั 29 สงิหาคม 2565) 
ภาพข่าวแสดงการใชเ้ทคนิคท าใหภ้าพเลขป้ายทะเบยีนไม่ชดั 

 ภาพขา่วทีแ่สดงถงึความรุนแรงจะมกีารท าใหภ้าพไม่ชดั เพือ่ลดความน่ากลวั ตลอดจนมกีารท า
ใหภ้าพใบหน้าไม่ชดัเพือ่เป็นการปกป้องผูเ้สยีหาย  

 
ภาพที่ 69 “หนุ่มเมายา หลอนเป็นมา้ทรง แทงปากเลือกสาด” (ไทยรฐันิวสโ์ชว ์10 ตุลาคม 2565) 

ภาพข่าวแสดงการใชเ้ทคนิคท าใหภ้าพไม่ชดั 

 
ภาพที่ 70 “ครอบครวัเศรา้! เก็บอฐิั เหยื่อเหตสุลดหนองบวัล าภ”ู (ขา่วช่องวนั 12 ตุลาคม 2565) 

ภาพข่าวแสดงการใชเ้ทคนิคท าใหภ้าพไม่ชดั 

 ภาพจากโทรทัศน์วงจรปิดเป็นภาพข่าวที่ท าให้เนื้อหาเกี่ยวกับความเชื่อและไสยศาสตร์มี
น ้าหนกัมากยิง่ขึน้ โดยเฉพาะถา้เนื้อหานัน้เป็นเรื่องผสีาง วญิญาณ เรื่องลีล้บั สยองขวญั เพราะเป็นภาพ
จากแหล่งทีไ่ม่ไดม้กีารประกอบสรา้งใด ๆ อย่างไรกด็เีมื่อภาพจากโทรทศัน์วงจรปิดทีน่ ามาเป็นภาพข่าว
ก็เกดิขอ้ถกเถยีงกนัต่าง ๆ นานาถงึเหตุการณ์ที่เกดิขึ้นว่าเป็นเพราะคุณภาพของกลอ้งหรอืเป็นเพราะ
สาเหตุใด ยิง่ไปกว่านัน้บางขา่วมกีารใสเ่สยีงดนตรหีลอนประกอบ 
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ภาพที่ 71 “สดุหลอน! สาวถ่ายติดวิญญาณเด็กกลางดึก” (ข่าวอรุณอมรินทร ์29 สิงหาคม 2565) 

ภาพข่าวจากโทรทศัน์วงจรปิด 

 
ภาพที่ 72 “ภาพหลอน ถ่ายติดวิญญาณ” (ตะลอนข่าว 7 กนัยายน 2565) 

ภาพข่าวจากโทรทศัน์วงจรปิด 

 

 
ภาพที่ 73 “พิสจูนแ์สงปริศนาลอยผ่านกลอ้ง ผี หรือ คน?” (ไทยรฐันิวสโ์ชว ์5 กนัยายน 2565) 

ภาพข่าวแสดงความเหน็นกัวชิาการกรณีมแีสงปรศินาปรากฏในภาพ 

 คลปิวดิโีอจากทางบา้น เป็นภาพจากคลปิวดิโีอทีป่รากฏในสือ่สงัคมออนไลน์ทีท่างรายการน ามา
เป็นข่าว ไม่มรีายละเอยีดของเรื่องราว และขาดความสมบูรณ์ของภาพ รายการข่าวที่น าคลปิวดิโีอจาก
ทางบา้นมาเป็นประกอบขา่วอาจจะมกีารถ่ายภาพขา่วเพิม่เตมิเพือ่ใหเ้นื้อหาสมบูรณ์มากยิง่ขึน้ 

 ภาพท่ีถ่ายท าในสตูดิโอ เป็นภาพรายการในขณะทีผู่ป้ระกาศรายงานข่าวอยู่  บางรายการมใีช้
ภาพพืน้หลงัใหส้อดคลอ้งกบัข่าวทีน่ าเสนอ หรอืมกีารสรา้งภาพเสมอืนเพื่อใหบ้รรยากาศดูน่าสนใจมาก
ยิง่ขึน้ 
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ภาพที่ 74 “พระ อ.แจ ้ยนัไม่มีปิดทององคชาต ชีโ้ดนอดีตลกูศิษยจ์ดัฉาก”  

(ขา่วอรุณอมรนิทร ์9 สงิหาคม 2565) 
ภาพแสดงภาพพืน้หลงัผูป้ระกาศขา่ว 

 
ภาพที่ 75 “เชื่อผีสนุขัสิงร่าง! ยาย 87 ปีป่วยติดเตียง” (ไทยรฐันิวสโ์ชว ์17 ตลุาคม 2565) 

ภาพแสดงภาพพืน้หลงัผูป้ระกาศขา่ว 

 
ภาพที่ 76 “คณุอยากเป็นผีอะไรในวนัฮาโลวีน” (ตะลอนข่าว 31 สิงหาคม 2565) 

ภาพแสดงพืน้หลงัผูป้ระกาศขา่ว 

 ในสว่นของรายการเกี่ยวกบัความเชื่อและไสยศาสตร์ มเีพยีงรายการจิง้จกทกัเพยีงรายการเดยีว
ที่ถ่ายท าในสตูดโิอ มกีารจดัฉากเป็นโต๊ะ มพีธิกีรและผู้เข้าแข่งขนั นัง่รอบโต๊ะ อกีด้านเป็นจอค าถาม
ส าหรบัแขง่ขนั และแผ่นป้ายเสีย่งทายของผูส้นบัสนุนรายการ 

 

 
ภาพที่ 77 รายการจิง้จกทกั 18 กนัยายน 2565 

ภาพแสดงฉากในสตูดโิอ 
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 ภาพประกอบท่ีใช้ในรายการ เป็นไดท้ัง้ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ดว้ยความเป็นสารคดจีงึมี
ความประณีตในการถ่ายท ามากกว่าภาพข่าว และอาจมกีารใชเ้ทคนิคพเิศษทางภาพเพื่อท าให้ภาพดูมี
ความน่าสนใจมากยิง่ขึน้ 

 
ภาพที่ 78 รายการคชาภาพาไปม ู6 สิงหาคม 2565 

ภาพแสดงการใชอุ้ปกรณ์พเิศษในการถ่ายท า 

 บางรายการมขีอ้จ ากดัในการถ่ายท าในช่วงสถานการณ์โควดิ ภาพที่ใช้ในรายการเกดิขึ้นจาก
การถ่ายท าด้วยกล้องของพธิีกรและแขกรบัเชิญเอง ในลักษณะของการประชุมออนไลน์ แล้วน ามา
ผสมผสานกนัใหเ้กดิเป็นรายการ 

 
ภาพที่ 79 รายการบา้นดีผีคุม้ 2 กนัยายน 2565 

ภาพแสดงการถ่ายท าภายใตข้อ้จ ากดั 

 กราฟิก เป็นภาพทีส่รา้งขึน้ดว้ยคอมพวิเตอรม์ทีัง้ทีเ่ป็นตวัอกัษรและภาพ ท าหน้าทีแ่ตกต่างกนั
ออกไป รายการขา่วของทางไทยรฐัทวีมีคีวามโดดเด่นในเรื่องการใชก้ราฟิกเป็นอย่างมาก ท าใหภ้าพข่าว
มสีสีนัชวนตดิตามมากยิง่ขึ้น หน้าที่ของกราฟิกในรายการข่าวและรายการเกี่ยวกบัความเชื่อและไสย
ศาสตร ์มดีงัต่อไปนี้ 
 การเน้นย า้รายละเอียดของภาพ กราฟิกทีท่ าหน้าทีเ่น้นย ้ารายละเอยีดมกัปรากฏเป็นวงกลมสี
แดง อาจมลีูกศรชีจุ้ดพรอ้มค าอธบิายทีต่อ้งการใหส้งัเกต 
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ภาพที่ 80 “ไม่ผิดหวงั! ‘บัง้ไฟพญานาค’ โผลเ่หนือล าน า้โขง” (ข่าวเย็นประเด็นรอ้น 11 ตลุาคม 2565) 

ภาพแสดงกราฟิกเน้นย ้ารายละเอยีดของภาพ 

การให้ข้อมูล กราฟิกน าเสนอขอ้มูล รายละเอยีดของข่าว แหล่งข่าว และเหตุการณ์ ช่วยท าใหผู้ช้มเกดิ
ความเขา้ใจมากยิง่ขึน้ นอกจากนี้บางรายการมกีารใชก้ราฟิกประเภทตวัอกัษรเป็นซบัไตเติ้ลค าพูดของ
แหล่งขา่ว 

 
ภาพที่ 81 ‘นางร  าแกบ้น’ กบัความเชื่อ-ความศรทัธา (ไทยรฐันิวสโ์ชว ์11 สิงหาคม 2565) 

ภาพแสดงกราฟิกการใหข้อ้มลู 

 
ภาพที่ 82 “แห่รว่มท าพิธีเผา ‘เรือส าเภามงักร’ ที่ประทบัเทพเจา้” (ข่าวเย็นประเด็นรอ้น 5 ตลุาคม 2565) 

ภาพแสดงกราฟิกการใหข้อ้มลู 
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ภาพที่ 83 “สาวคลั่งเตลิดเขา้ถ า้ เชื่อถกูท าของ” (ไทยรฐันิวสโ์ชว ์7 ตลุาคม 2565) 

ภาพแสดงกราฟิกการใหข้อ้มลู 

 การจ าลองเหตุการณ์ กราฟิกสร้างภาพจ าลองเหตุการณ์ที่ไม่สามารถถ่ายท าได้ ท าให้ผู้ชม
สามารถรบัรูเ้รื่องราวทีเ่กดิขึน้ไดอ้ย่างมอีรรถรส 

 
ภาพที่ 84 “ถกูหวย 18 ลา้น เลขนิว้คนทอ้ง สาวทอ้งแก่เล่าฝันเห็นพญานาคถูกหวย 4 วนัติด” 

(ขา่วอรุณอมรนิทร ์10 สงิหาคม 2565) 
กราฟิกแสดงการจ าลองเหตุการณ์ 

ภาพกราฟิกจ าลองเหตุการณ์หญิงสาวฝันเห็นพญานาคกลางแม่น ้ าพอตื่นมามีเลขปรากฏที่นิ้วมือ  
เลยน าไปซือ้หวย ปรากฏถูกรางวลัเป็นสว่นหน่ึงของภาพขา่ว 
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ภาพที่ 85 “อาถรรพป่์าชา้เก่า! หนุ่มปลดทุกขแ์ลว้หลง” (ไทยรฐันิวสโ์ชว ์21 ตลุาคม 2565) 

ภาพกราฟิกแสดงการจ าลองเหตุการณ์ 

ภาพกราฟิกจ าลองเหตุการณ์ชายหนุ่มเดินเข้าไปปลดทุกข์ในป่าแล้วถูกวญิญาณลกัพาตวัไป แสดง
เรื่องราวตามค าบอกเล่าของผู้อยู่ในเหตุการณ์เป็นส่วนหนึ่งของภาพข่าว นอกเหนือไปจากการใช้
ภาพกราฟิกสรุปเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ ท าใหผู้ช้มตดิตามเรื่องราวไดอ้ย่างเขา้ใจไดด้ยีิง่ขึน้ 

 การให้ค าแนะน าในการรับชม  รายการข่าวและรายการทัว่ ไปเกี่ยวกับความเชื่ อ                           
และไสยศาสตร์ ผู้ด าเนินรายการมกัจะประกาศให้ผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรบัชม ขณะเดียวกันมี 
การแสดงขอ้ความแนะน าผูช้มดว้ยการแสดงขอ้ความ “โปรดใชว้จิารณญาณในการรบัชม” “เป็นความเชื่อ
นอกระบบ โปรดใชว้จิารณญาณ” “เป็นความเชื่อสว่นบุคคล โปรดใชว้จิารณญาณในการรบัชม” อกีดว้ย 

ภาพที่ 86 ภาพแสดงกราฟิกการใหค้ าแนะน าในการรบัชมในรายการต่าง ๆ 
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 การสร้างสีสนัทางอารมณ์ กราฟิกในรายการเกี่ยวกบัความเชื่อและไสยศาสตร ์แสดงขอ้ความ
แซวแขกรบัเชญิเป็นการสรา้งสสีนัทางอารมณ์ในขณะรบัชมรายการ 

 
ภาพที่ 87 รายการศกัดิส์ิทธิ์คงกระพนั 6 สิงหาคม 2565 

ภาพกราฟิกการสรา้งสสีนัทางอารมณ์ 

 
ภาพที่ 88 รายการจิง้จกทกั 6 ตลุาคม 2565 

ภาพกราฟิกการสรา้งสสีนัทางอารมณ์ 

วตัถุประสงคข์องการน าเสนอเนื้อหาทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเชื่อและไสยศาสตร์ 

 เมื่อพจิารณาองคป์ระกอบต่าง ๆ ทีป่ระกอบกนัขึน้มาเป็นรายการขา่วและรายการทีเ่กี่ยวขอ้งกบั 
ความเชื่อและไสยศาสตร ์สามารถวเิคราะหถ์งึวตัถุประสงคข์องการน าเสนอเนื้อหาไดด้งันี้ 

 เพื่อส่งเสริมธุรกิจกลไกการได้มาซ่ึงตวัเลข ‘หวย’ และเสนอขายสินค้าบริการด้านความ
เช่ือ   
 จากการศกึษาพบว่า รายการขา่วและรายการทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความเชื่อและไสยศาสตรมุ่์งน าเสนอ
เนื้อหาเพื่อการส่งเสรมิธุรกจิเป็นหลกั โดยเป็นธุรกจิทีเ่กี่ยวขอ้งกบักลไกการได้มาซึ่งตวัเลข ‘หวย’ และ
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เสนอขายสินค้าบริการความเชื่อ มากที่สุด โดยปรากฏทัง้ในรูปแบบทางตรงและทางอ้อม ทัง้นี้เมื่อ
พจิารณาประเภทเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกบัความเชื่อและไสยศาสตร์ จะพบว่าเนื้อหาที่ตอบวตัถุประสงค์
ดงักล่าวประกอบด้วยการตคีวามตวัเลขเพื่อเสี่ยงโชค สิง่ศกัดิส์ทิธิท์ี่สร้างให้เคารพบูชา พธิกีรรมตาม
ความเชื่อของกลุ่มคน ผสีาง วญิญาณ เรื่องลี้ลบั สยองขวญั พชืผดิปกต ิสตัวผ์ดิปกต ิเนื้อหาเหล่านี้ลว้น
แต่สว่นหน่ึงของกลไกการไดม้าซึง่ตวัเลข ‘หวย’ ทัง้สิน้ 

 

ภาพที่ 89 แผนภาพแสดงกลไกการไดม้าซึ่งตวัเลข ‘หวย’ 

 

 จุดเริม่ตน้ของกลไกการไดม้าซึง่ตวัเลข ‘หวย’ คอื มทีีม่าจาก สิง่ศกัดิส์ทิธิ ์การประกอบพธิกีรรม 
วญิญาณเร้นลบั พชืผดิปกติและสตัว์ผดิปกติ น าไปสู่การตีความตวัเลขเพื่อเสี่ยงโชค ในการตีความ
ตวัเลขเพือ่เสีย่งโชคน้ีเองกม็กีารน าเสนอตวัเลขจากแหล่งทีอ่ื่นดว้ย ไดแ้ก่ คน พชื สตัว ์และป้ายทะเบยีน 
ตวัเลขที่ได้จะน าไปเสี่ยงโชคหรอือีกนัยหนึ่งคอื การพนัน โดยมอีงค์กรของรฐัรบัรองอย่างชดัเจนใน
รูปแบบของสลากกนิแบ่งรฐับาลหรอืสลากดจิทิลั และทีผ่ดิกฎหมายอย่างหวยใต้ดนิ ตวัเลขทีไ่ดเ้มื่อถูก
รางวลักจ็ะมกีารน าเสนอข่าวผูถู้กรางวลัเป็นการกระตุ้นความตอ้งการของผูช้มอย่างต่อเนื่อง จากนัน้กจ็ะ
มกีจิกรรมทีเ่ป็นพธิกีรรมทีก่ระท าต่อสิง่ศกัดิส์ทิธิใ์นลกัษณะของการแก้บนพรอ้มกบัการรอ้งขอเลขในครัง้
ต่อไป ตลอดจนเดนิทางไปซื้อสนิค้าและบรกิารความเชื่อตามสถานที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ วดัที่ม ี
สิ่งศักดิส์ ิทธิท์ี่สร้างให้เคารพบูชาตัง้อยู่  ทุกขัน้ตอนทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นในกลไกนี้ล้วนแต่ได้รบัการ
น าเสนออย่างละเอยีดดว้ยกลวธิกีารเล่าเรื่องผ่านข่าวและรายการทัง้สิน้ ในขณะทีไ่ม่เคยมปีรากฏในข่าว
หรอืรายการเลยว่าตวัเลขที่ได้มาจากที่ใดก็แล้วแต่ไม่ถูกรางวลั แต่กลบัน าเสนอขัน้ตอนและกจิกรรม
ส าหรบัการได้มาซึ่งตวัเลขในครัง้ต่อไป กลไกที่เกดิขึ้นใช้ระยะเวลาประมาณสองสปัดาห์ การน าเสนอ
เนื้อหาในกลไกนี้มแีนวโน้มมากยิง่ขึน้เรื่อย ๆ โดยพจิารณาจากปรมิาณและรายการทีน่ าเสนอ 

 เนื้อหาพธิกีรรมทีก่ระท าต่อสิง่ศกัดิส์ทิธิช์กัน าใหผู้ช้มเดนิทางไปยงัสถานทีด่งักล่าวเพื่อประกอบ
กจิกรรมตามทีเ่คยน าเสนอในข่าว ดว้ยหวงัว่าจะไดร้บัโชคและลาภในลกัษณะเดยีวกนั การเสนอเนื้อหา 
ในลกัษณะน้ีเป็นแรงกระตุ้นใหเ้กดิการบรโิภคสนิคา้และบรกิารดา้นความเชื่อทีเ่พิม่มากขึน้ โดยมวีดัเป็น
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ตลาดของสินค้าและบริการด้านความเชื่อ ปัจจุบันภาพที่ปรากฏทางสื่อวดักลายเป็นสถานที่รวมสิง่
ศกัดิส์ทิธิไ์วม้ากกว่าเป็นแหล่งศกึษาพระธรรมเพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจในพระพุทธศาสนา 

 ในขณะที่การน าเสนอขายสนิค้าความเชื่อได้รบัการน าเสนอทางออ้มผ่านการเสนอถงึพุทธคุณ
ของสิ่งศักดิส์ ิทธิท์ี่สร้างให้เคารพบูชา เครื่องรางของขลัง พร้อมกับเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นเพื่อตอกย ้าถึง
พุทธคุณเหล่านัน้ โดยที่ไม่ได้มกีารแสดงถงึช่องทางการจ าหน่ายโดยตรง หรอืแม้จะไม่มกีารจ าหน่าย
สนิคา้ความเชื่อเหล่านัน้แลว้กต็าม แต่กท็ าใหผู้ช้มเกดิความรูส้กึอยากไดไ้วค้รอบครอง  

 รายการข่าวบางรายการมขี่าวที่เชญิชวนให้ผู้ชมร่วมกนับรจิาคเงนิเพื่อสร้างสิง่ศกัดิส์ทิธิ  ์หรอื
บรจิาคเงนิเพือ่ไถ่ชวีติสตัว์ และมกีารขายสนิคา้ความเชื่อในช่วงเนื้อหาและช่วงทา้ยของรายการ  

 ยิง่ไปกว่านัน้การใช้สนิค้าความเชื่อมาเป็นสิง่ดงึดูดเพื่อให้ผูช้มสัง่ซื้อสนิค้าปกตเิป็นวธิกีารทาง
การตลาดทีต่อกย ้าใหเ้หน็ว่าสิง่ศกัดิส์ทิธิเ์หล่านัน้มคีุณค่าไม่แตกต่างจากสนิคา้บรกิารทัว่ไป 

 เพื่อสร้างความบนัเทิง ต่ืนเต้นระทึกใจ 
 การศึกษาครัง้นี้ยังพบว่ารายการข่าวและรายการที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อและไสยศาสตร์   
มุ่งเสนอเนื้อหาเพื่อสร้างความบันเทิง  ตื่นเต้นระทึกใจ ซึ่งเป็นการเร้าอารมณ์ในลักษณะหนึ่ ง  
โดยพจิารณาจากประเภทเนื้อหาที่เกี่ยวขอ้งกบัความเชื่อและไสยศาสตร์ จะพบว่ามกีารเสนอเนื้อหาผี
สาง วิญญาณ เรื่องลี้ลับ สยองขวัญ เป็นอย่างมากและมีความหลากหลายของเรื่องราวอย่างสูง 
นอกจากนี้ยงัมเีนื้อหาเกีย่วกบัเครื่องรางของขลงั การท านายพยากรณ์ ทีล่ว้นแต่มเีรื่องเล่าทีเ่กี่ยวขอ้งอยู่
ดว้ยเสมอ เรื่องเล่าเหล่านี้มสีว่นส าคญัในการสรา้งความตื่นเตน้ระทกึใจซึ่งเป็นลกัษณะหนึ่งของการสร้าง
ความบนัเทงิ 

 เรื่องเล่าที่เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหามีที่มาจากในต านานบ้าง  บุคคลในที่เกิดเหตุบ้าง บุคคล
ใกลเ้คยีงบา้ง ส าทบัดว้ยความเหน็ทีม่ตี่อเรื่องเล่าเหล่านัน้ยิง่ท าใหเ้รื่องราวดงักล่าวเป็นทีก่ล่าวขานร ่าลอื
มากยิง่ขึน้ ดงัจะเหน็ไดจ้ากข่าวทีม่เีนื้อหาความเชื่อและไสยศาสตรเ์ป็นเหตุการหลกัในการน าเสนอจะมี
ตวัละครบุคคลประกอบอยู่ด้วยเสมอ ยิง่ถ้ามตีวัละครปรากฏในเรื่องราวที่ไม่สามารถสร้างสถานการณ์
คลี่คลายหรอือธิบายเหตุแห่งการกระท าได้ ยิง่ท าให้เรื่องเล่านัน้เป็นที่น่าสนใจใคร่ติดตามมากยิ่งขึ้น                
ในบรรดาเนื้อหาที่เกี่ยวกบัความเชื่อและไสยศาสตร์ที่น าเสนอมาในรายการ แทบจะไม่มกีารอธบิายให้
เหน็อย่างประจกัษ์แจง้ถงึสาเหตุของปรากฏการณ์เหล่านัน้ในทางวทิยาศาสตรเ์ลย  

 ขณะทีร่ายการข่าวโดยปกตติอ้งอาศยัหลกัการพืน้ฐานของการเสนอขา่วดว้ยการท าความจรงิให้
ปรากฏ แต่กลบัมบีางรายการทีน่ าเสนอเรื่องราวความเชื่อและไสยศาสตรเ์ป็นหลกั แมจ้ะมคีวามพยายาม
ในการเสนอแง่มุมทางวทิยาศาสตรห์รอืในทางตรงกนัขา้มเพื่อท าความจรงิให้ปรากฏอยู่บ้าง  ทว่ายิง่ท า
ใหเ้รื่องราวดงักล่าวมคีวามตื่นเตน้น่าตดิตามมากยิง่ขึน้ 
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 เพื่อสร้างความรู้เท่าทนัในปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้น 

 การศกึษาครัง้นี้ยงัพบอกีว่า ท่ามกลางการน าเสนอเนื้อหารายการข่าวและรายการทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ความเชื่อและไสยศาสตร์ที่มีอยู่อย่างมากมายและหลากหลายนัน้  ทางผู้ผลิตพยายามแสดงความ
รบัผิดชอบในการน าเสนอเนื้อหาด้วยการให้ค าแนะน าในการรบัชมเนื้อหาดงักล่าวอย่างสม ่าเสมอ            
ดงัปรากฏว่ามตีวัหนังสอืแนะน าให้ใช้วจิารณญาณในการรบัชมส าหรบัเนื้อหาที่เกี่ยวขอ้งกบัความเชื่อ
และไสยศาสตร์โดยตรง ทว่าเนื้อหาที่เกี่ยวขอ้งโดยอ้อมไม่ปรากฏค าแนะน าทัง้ตวัอกัษรหรอืค าพูดแต่
อย่างใด หากแต่ยงัมกีารน าเสนอเนื้อหาดงักล่าวอย่างต่อเนื่อง  

 นอกจากการให้ค าแนะน าในการรับชมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อและไสยศาสตร์แล้ว                  
ยังปรากฏอีกว่ามีความพยายามในการสร้างความสมดุลทางเนื้อหา  ด้วยการให้ข้อมูลจากทาง
นักวิทยาศาสตร์ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่ออธิบายถึงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น อีกทัง้ยังเป็นการกระตุก
ความคดิไม่ใหค้ลอ้ยตามไปกบัปรากฏการณ์ความเชื่อโดยปราศจากการฉุกคดิและตัง้ค าถาม  

 บางรายการมกีารแสดงเจตนาของรายการไวอ้ย่างชดัเจน ดงัเช่น 

 “เป็นรายการบนัเทงิทีเ่พิม่ความเป็นสริมิงคลใหก้บัชวีติ โดยองิศาสตรค์วามเชือ่ทีส่บืทอดกนัมา
ตัง้แต่โบราณกาลและมหีลกัทางวทิยาศาสตรร์องรบั...แต่ไม่ว่าศาสตรม์งคลใด ๆ กไ็ม่เท่ากบัการด าเนิน
ชวีติดว้ยสตแิละหลกัการทางศาสนา” 
          จิง้จกทกั 

 “รายการนี้เป็นวาไรตี้เทีย่ววดัทีม่วีตัถุประสงคอ์ยากใหค้นไทยใกลว้ดัและเขา้วดัมากขึ้น ทุกสิง่ที ่
เกดิขึน้ในรายการกเ็พือ่ใหผู้ช้มไดส้าระและความบนัเทงิเป็นส าคญั หากมสีิง่ใดดขูดัใจหรอืไม่เหมาะสมใน
มุมของท่าน ทางรายการมิได้มีเจตนา และกราบขออภัยมา ณ ทีน่ี้ด้วยครับ จากใจจริง ศักดิ์สิทธิ์                        
คงกระพนั” 
          ศกัดิส์ทิธิ ์คงกระพนั 

 เมื่อพจิารณาเนื้อหาที่แสดงถงึผลกระทบจากความเชื่อและไสยศาสตร์ซึ่งเกดิขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ชวนใหเ้กดิค าถามถงึปรมิาณความศรทัธาในความเชื่อและไสยศาสตรท์ี่มอียู่อย่างล้นเหลอืในสงัคมไทย
อนัน ามาซึ่งผลกระทบเหล่านัน้ อย่างไรก็ดีเมื่อเทียบโดยปริมาณการน าเสนอแล้ว เนื้อหาที่แสดงถึง
ผลกระทบอนัก่อใหเ้กดิการรูเ้ท่าทนัในปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้ยงัมอียู่น้อยเมื่อเทยีบกบัเนื้อหาทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบัความเชื่อและไสยศาสตรท์ัง้หมด 

 กล่าวโดยสรุป มติดิา้นเวลาของรายการข่าวทีน่ าเสนอเรื่องราวเกีย่วกบัความเชื่อและไสยศาสตร์ 
มีลักษณะกระตุ้นการรบัรู้เรื่องราวความเชื่อและไสยศาสตร์ของผู้ชมทัง้ในแง่ช่วงวนัและช่วงเวลาที่
ออกอากาศ กล่าวคอื มขี่าวที่น าเสนอเป็นจ านวนมากในช่วงวนัใกล้ออกสลาก ในส่วนมติิด้านเนื้อหา 
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พบว่าขา่วช่วงเชา้เน้นการน าเสนอข่าวทีเ่กี่ยวกบัการตคีวามตวัเลขเพือ่เสีย่งโชค และสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ี่สร้าง
ใหเ้คารพบูชา ในขณะทีข่่าวช่วงเยน็มเีนื้อหาประเภทผสีาง วญิญาณ เรื่องลี้ลบั และสยองขวญั โดยทัง้
ข่าวช่วงเชา้และช่วงเยน็มกีลวธิกีารน าเสนอทัง้ในบทบาทของผู้ประกาศและการใช้ภาพเพื่อการสื่อสาร
เพือ่ตอกย ้าการรบัรู ้ 

ในส่วนรายการทัว่ไปทีน่ าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกบัความเชื่อและไสยศาสตร ์มมีติดิา้นเวลาในการ
ออกอากาศเพื่อตอบสนองความบนัเทิงและกระตุ้นการรบัรู้เรื่องราวความเชื่อและไสยศาสตร์ โดยจะ
ออกอากาศในช่วงวนัหยุด และมมีติดิา้นเนื้อหาทีมุ่่งสู่ความบนัเทงิเป็นส าคญั ดว้ยการน าเสนอเรื่องราว
เกี่ยวกบัสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ีส่รา้งใหเ้คารพบูชา และผสีาง วญิญาณ เรื่องลี้ลบั และสยองขวญั โดยมกีารเสนอ
ขายสนิคา้ความเชื่อปรากฏอย่างชดัเจน ทัง้นี้ไม่มกีารเสนอเนื้อหาเกี่ยวกบัผลกระทบจากความเชื่อและ
ไสยศาสตรแ์ต่อย่างใด 

ทัง้นี้ ปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึ้นกบัรายการข่าวและรายการทัว่ไปที่น าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกบัความ
เชื่อและไสยศาสตร์นัน้เป็นไปเพื่อกระตุ้นวตัถุประสงค์ของการน าเสนอเนื้อหาอย่างชดัเจน โดยเพื่อ
สง่เสรมิกลไกการไดม้าซึง่ตวัเลขและเสนอขายสนิคา้บรกิารความเชื่อ ตลอดจนสรา้งความบนัเทงิตื่นเต้น
ระทกึใจ เป็นส าคญั 
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บทที ่7  
ผลการส ารวจความคิดเหน็ของประชาชนทั่วประเทศต่อการน าเสนอรายการ
ทางโทรทศันภ์าคพืน้ดินในระบบดิจิทัลทีม่ีการน าเสนอเนือ้หาเกี่ยวกับเรื่อง

ความเช่ือทางไสยศาสตร ์

 

การวิจัย เพื่ อส ารวจความคิดเห็นของประชาชนทั่ วประเทศ โดยอาศัยแบบสอบถาม 

(Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยมีกลุ่มตัวอย่างจ านวน 5,000 ตัวอย่าง โดย

กระจายในทุกภูมิภาคทั่วประเทศตามสัดส่วนประชากร  ประกอบด้วย 1)ภาคเหนือ 2)ภาคอีสาน  

3)ภาคกลาง 4)ภาคใต ้และ 5)กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 

ผูว้ิจยัวิเคราะหข์อ้มลูดว้ยโปรแกรมส าเรจ็รูปทางสถิติ โดยอาศยั 

• สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี(Frequency) ค่ารอ้ยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ออธิบายขอ้มลูปริมาณเนือ้หา
รายการข่าวด้านความเชื่อและไสยศาสตร ์ข้อมูลทางประชากร  ตลอดจนความคิดเห็นของ
ประชาชนทั่วประเทศต่อการน าเสนอข่าว เนือ้หารายการ และผลกระทบจากรายการโทรทัศน์
ภาคพืน้ดินในระบบดิจิทลัที่มีการน าเสนอเนือ้หาเก่ียวกบัเรื่องความเชื่อทางไสยศาสตร ์

• สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ไดแ้ก่ การวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดียว (One-
way ANOVA) และการทดสอบภายหลัง(Post-hoc.) เพื่อหาคู่ที่แตกต่างโดยวิธีของเชฟเฟ่ 
(Scheffe’s method) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างทางประชากรศาสตร์ของประชาชน 
ทั่วประเทศกับความคิดเห็นต่อการน าเสนอข่าว เนือ้หารายการ ตลอดจนผลกระทบจากรายการ
โทรทศันภ์าคพืน้ดินในระบบดิจิทลัที่มีการน าเสนอเนือ้หาเก่ียวกบัเรื่องความเชื่อทางไสยศาสตร ์
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ผลการวิจัย 

ตารางที่ 33  แสดงจ านวนและรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามพืน้ที่เก็บขอ้มลู 

พืน้ที่ จ านวน(คน) รอ้ยละ 
ภาคเหนือ 908 18.16 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1649 32.98 
ภาคกลาง 904 18.08 
ภาคใต ้ 717 14.34 
กรุงเทพและปรมิณฑล 822 16.44 

รวม 5000 100.00 
  

 จากตารางที่ 33 พบว่าจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามโดยอาศัยการค านวณสัดส่วนจากจ านวน

ประชากรทั้งประเทศ จะมีจ านวนผูต้อบแบบสอบถามจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด จ านวน  

1649 คน รองลงมาคือ ภาคเหนือจ านวน 908 คน ภาคกลางจ านวน 904 คน กรุงเทพและปรมิณฑลจ านวน  

822 คน และผูต้อบแบบสอบถามที่อยู่ในภาคใตม้ีจ านวนนอ้ยที่สุด 717 คน คิดเป็นรอ้ยละ 32.98  18.16 

18.0 16.44 และ 14.34 ตามล าดบั    

 

ตารางที่ 34  แสดงจ านวนและรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน(คน) รอ้ยละ 
ชาย 2235 44.70 
หญิง 2691 53.82 
ผูม้ีความหลากหลายทางเพศ 74 1.48 

รวม 5000 100.00 
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 จากตารางที่ 34 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 2691 คน รองลงมาคือ

เพศชาย จ านวน 2235 คน และผูม้ีความหลากหลายทางเพศ จ านวน 74 คน คิดเป็นรอ้ยละ 53.82  44.70 

และ 1.48 ตามล าดบั 

ตารางที่ 35  แสดงจ านวนและรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามช่วงอายุ 
ช่วงอายุ จ านวน(คน) รอ้ยละ 

9-24 ปี (GEN Z) 1227 24.54 
25-40 ปี (GEN Y) 1372 27.44 
41-56 ปี (GEN X) 1287 25.74 
57-75 ปี (GEN BB) 1114 22.28 

รวม 5000 100.00 
 

จากตารางที่ 35 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 25-40 ปี (GEN Y) จ านวน 

1372 คน รองลงมามีอายุระหว่าง  41-56 ปี (GEN X) จ านวน 1287 คน  และมีอายุระหว่าง 9-24 ปี  

(GEN Z) จ านวน 1227 คน ส่วนกลุ่มอายุระหว่าง 57-75 ปี (GEN BB) มีจ านวนน้อยที่สุด 1144 คน  

คิดเป็นรอ้ยละ 27.44  25.74  24.54 และ 22.28 ตามล าดบั  

 

ตารางที่ 36  แสดงจ านวนและรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระดบัการศึกษา 

ระดบัการศึกษา จ านวน(คน) รอ้ยละ 
1.ต ่ากว่าปรญิญาตรี 
ไม่ไดเ้รียนหนงัสือ 23 0.46 
ประถมศกึษา 1086 21.72 
มธัยมศกึษาตอนตน้ 796 15.92 
มธัยมศกึษาตอนปลาย/ปวช. 1068 21.36 
อนปุรญิญา/ปวส. 367 7.34 

รวม 3340 66.80 
2.ปรญิญาตรี 1435 28.70 
3.สงูกว่าปรญิญาตรี 225 4.50 

รวม 5000 100.00 
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จากตารางที่ 36 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับต ่ากว่าปริญญาตรี 

จ านวน 3340 คน  ปรญิญาตรี 1435 คน และสงูกว่าปรญิญาตรี 225 คน คิดเป็นรอ้ยละ 66.80 28.70 และ 

4.50 ตามล าดบั 

ตารางที่ 37  แสดงจ านวนและรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน(คน) รอ้ยละ 
พทุธ 4434 88.68 
ครสิต ์ 168 3.36 
อิสลาม 364 7.28 
อ่ืน ๆ 34 0.68 
รวม 5000 100.00 

  

จากตารางที่ 37 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่นบัถือศาสนาพทุธ จ านวน 4434 คน รองมา

คือ ศาสนาอิสลาม 364 คน ศาสนาครสิต ์จ านวน 168 คน และศาสนาอ่ืน ๆ 34 คน คิดเป็นรอ้ยละ 88.68 

7.28   3.36 และ 0.68 ตามล าดบั  

ตารางที่ 38  แสดงจ านวนและรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอาชีพ 
อาชีพ จ านวน(คน) รอ้ยละ 

นกัเรียน/นกัศกึษา 974 19.48 
ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวิสาหกิจ   665 13.30 
พนกังานเอกชน 558 11.16 
เจา้ของกิจการ คา้ขาย ธุรกิจสว่นตวั 581 11.62 
รบัจา้งทั่วไป 1329 26.58 
พ่อบา้น แม่บา้น 354 7.08 
เกษียณอายุ 176 3.52 
ว่างงาน 264 5.28 
อ่ืน ๆ 99 1.98 

รวม 5000 100.00 
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จากตารางที่ 38 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป จ านวน 1329 คน 

รองลงมาคือ นักเรียน/นักศึกษา จ านวน 974 คน และขา้ราชการ/พนักงานรฐัวิสาหกิจ จ านวน 665 คน  

ส่วนอาชีพอ่ืน ๆ เช่น นักบวช เกษตรกร มีจ านวนนอ้ยที่สุด 99 คน คิดเป็นรอ้ยละ  26.58  19.48  13.30 

และ 1.98 ตามล าดบั 

ตารางที่ 39  แสดงจ านวนและรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 
รายไดต่้อเดือน จ านวน(คน) รอ้ยละ 

10,000 บาท หรือนอ้ยกว่า 2621 52.42 
10,001-20,000 บาท 1446 28.92 
20,001-30,000 บาท 508 10.16 
30,001-40,000 บาท 198 3.96 
40,001-50,000 บาท 114 2.28 
มากกว่า 50,000 บาท 113 2.26 

รวม 5000 100.00 
 

 จากตารางที่ 39 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได ้10,000 บาท หรือนอ้ยกว่า จ านวน 

2621 คน รองลงมามีรายได ้10,001-20,000 บาท จ านวน 1446 คน และมีรายได ้20,001-30,000 บาท 

จ านวน 508 คน ส่วนผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายไดม้ากกว่า 50,000 บาท มีจ านวนนอ้ยที่สุด  113 คน  

คิดเป็นรอ้ยละ 52.42  28.92 10.16 และ2.26 ตามล าดบั  
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ตารางที ่40 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเหน็ต่อการน าเสนอเนือ้หาข่าวทางโทรทัศนภ์าคพืน้ดินในระบบ
ดิจิทัลทีม่ีการน าเสนอเกี่ยวกับเร่ืองความเชื่อทางไสยศาสตร ์            

ประเด็น 
ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย  
อย่างยิง่ 

1.เนือ้หาการน าเสนอข่าวความเชื่อทางไสยศาสตร ์มีความเป็นกลาง 
ไม่ชีน้  า ไม่บิดเบือน ไม่ปกปิดขอ้มลู แก่ผูช้ม 

n 709 1818 1832 543 98 
3.50 เห็นดว้ย .932 

% 14.18 36.36 36.64 10.86 1.96 
2.การน าเสนอข่าวความเชื่อทางไสยศาสตรม์ีเนือ้หาไม่มอมเมาและ
ไม่สรา้งใหเ้กิดความงมงายหรือความเชื่อท่ีผิด 

n 661 1849 1711 676 103 
3.46 เห็นดว้ย .952 

% 13.22 36.98 34.22 13.52 2.06 

3.รายการข่าวน าเสนอเนือ้หาความเชื่อทางไสยศาสตรไ์ดถ้กูตอ้งตาม
ขอ้เท็จจริง 

n 630 1700 1892 667 111 
3.41 เห็นดว้ย .946 

% 12.6 34.00 37.84 13.34 2.22 

4.การน าเสนอเนือ้หาข่าวความเชื่อทางไสยศาสตรม์ีหลกัฐานและ
แหล่งท่ีมาอา้งอิงท่ีน่าเชื่อถือ 

n 629 1665 1883 663 160 
3.39 ไม่แน่ใจ .973 

% 12.58 33.30 37.66 13.26 3.20 

5.การน าเสนอข่าวความเชื่อทางไสยศาสตรม์ีการแทรกขอ้คิด คติ
สอนใจ 

n 760 2014 1647 488 91 
3.57 เห็นดว้ย .924 

% 15.20 40.28 32.94 9.76 1.82 

6.การน าเสนอข่าวความเชื่อทางไสยศาสตร ์โดยขึน้ขอ้ความว่า “เป็น
ความเชื่อส่วนบคุคลโปรดใชว้ิจารณญาณในการรบัชม” ถือว่าเป็น
การแสดงความรบัผิดชอบต่อผูช้ม 

n 1468 2129 1105 247 51 
3.94 เห็นดว้ย .895 

% 29.36 42.58 22.10 4.94 1.02 

7.การน าเสนอข่าวความเชื่อทางไสยศาสตรถ์ือว่าเป็นเรื่องปกติท่ีอยู่คู่
กบัสงัคมไทย  

n 938 2243 1394 343 82 
3.72 เห็นดว้ย .901 

% 18.76 44.86 27.88 6.86 1.64 

8.การน าเสนอข่าวความเชื่อทางไสยศาสตรถ์ือว่าเป็นสิ่งดึงดดูใจให้
ท่านติดตามชมรายการข่าว 

n 591 1763 1790 679 177 
3.38 ไม่แน่ใจ .978 

% 11.82 35.26 35.80 13.58 3.54 
9.การน าเสนอข่าวความเชื่อทางไสยศาสตรม์กัจะน าไปโยงกบัการ
เสี่ยงโชค เช่น การเสนอเลขทะเบยีนรถ เลขท่ีบา้น วนัเดือนปี ฯลฯ 

n 963 1947 1404 575 111 
3.62 เห็นดว้ย .993 

% 19.26 38.94 28.08 11.50 2.22 
10.การน าเสนอข่าวความเชื่อทางไสยศาสตรท่ี์เชื่อมโยงกบัการเสี่ยง
โชคมกัจะมีความถี่สงูในช่วงใกลว้นัออกสลากกินแบ่งรฐับาล 

n 1063 1942 1387 499 109 
3.67 เห็นดว้ย .988 

% 21.26 38.84 27.74 9.98 2.18 

n 805 2070 1513 511 101 3.59 เห็นดว้ย .943 
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ประเด็น 
ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย  
อย่างยิง่ 

11.การใชภ้าพกราฟิกประกอบการน าเสนอข่าวความเชื่อทาง 
ไสยศาสตรท์ าใหข้่าวมีความน่าสนใจมากขึน้ 

% 16.10 41.40 30.26 10.22 2.02 

12.การใชภ้าพกราฟิกประกอบการน าเสนอข่าวความเชื่อทาง 
ไสยศาสตรท์ าใหข้่าวมีความน่าเชื่อถือมากขึน้ 

n 640 1780 1749 692 139 
3.42 เห็นดว้ย .971 

% 12.80 35.60 34.98 13.84 2.78 
13.ลีลาและน า้เสียงของผูป้ระกาศข่าว มีสว่นท าใหก้ารน าเสนอข่าว
ความเชื่อทางไสยศาสตรม์ีความน่าสนใจมากขึน้ 

n 858 2143 1510 423 66 
3.66 เห็นดว้ย .903 

% 17.16 42.86 30.20 8.46 1.32 
14.ลีลาและน า้เสียงของผูป้ระกาศข่าว มีสว่นท าใหก้ารน าเสนอข่าว
ความเชื่อทางไสยศาสตรม์ีความน่าเชื่อถือมากขึน้ 

n 753 1976 1603 562 106 
3.54 เห็นดว้ย .950 

% 15.06 39.52 32.06 11.24 2.12 
15.การพดูคยุกนัและแสดงความคิดเห็นของผูป้ระกาศข่าวมีส่วนท า
ใหข้่าวความเชื่อทางไสยศาสตรม์ีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึน้ 

n 630 2035 1691 568 76 
3.52 เห็นดว้ย .906 

% 12.60 40.70 33.82 11.36 1.52 
16.การท่ีผูป้ระกาศขา่วมกัจะพดูแนะน าแก่ผูช้มก่อนการน าเสนอข่าว
ความเชื่อทางไสยศาสตรว์า่ใหผู้ช้ม “ใชว้ิจารณญาณในการรบัชม”  
ถือว่าเป็นการแสดงความรบัผิดชอบต่อผูช้ม 

n 1098 2333 1265 254 50 
3.84 เห็นดว้ย .859 

% 21.96 46.66 25.30 5.08 1.00 

17.การลงพืน้ท่ีรายงานข่าวภาคสนามจากสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิหรือจาก
สถานท่ีเกิดเหต ุยิ่งท าใหผู้ช้มเกิดความเชื่อในสิ่งลีล้บัมากยิ่งขึน้ 

n 717 2033 1658 511 81 
3.56 เห็นดว้ย .914 

% 14.34 40.66 33.16 10.22 1.62 

18.การบรรยายสภาพแวดลอ้ม ณ สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิหรือจากสถานท่ี
เกิดเหต ุของนกัข่าวภาคสนามมีส่วนท าใหผู้ช้มเกิดความเชื่อในเรื่อง 
ลีล้บัมากยิ่งขึน้ 

n 680 2006 1713 529 72 
3.54 เห็นดว้ย .905 

% 13.60 40.12 34.26 10.58 1.44 

19.การสมัภาษณป์ระชาชนท่ีมากราบไหวส้ถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิหรือ
ผูเ้ห็นเหตกุารณใ์นสถานท่ีเกิดเหตมุีส่วนท าใหผู้ช้มเกิดความเชื่อใน
เรื่องลีล้บัมากยิ่งขึน้ 

n 708 1961 1683 543 105 
3.52 เห็นดว้ย .936 

% 14.16 39.22 33.66 10.86 2.10 

20.การน าเสนอข่าวความเชื่อทางไสยศาสตรก์่อใหเ้กิดค่านิยมหรือ
อปุทานหมู่ในสงัคมได ้

n 882 1892 1535 580 111 
3.57 เห็นดว้ย .981 

% 17.64 37.84 30.70 11.60 2.22 
รวม  3.57 เห็นดว้ย .606 
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 จากตารางที่ 40 พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบัประเด็นต่าง ๆของการน าเสนอเนือ้หาข่าวทางโทรทศันภ์าคพืน้ดินในระบบดิจิทลัที่มีการน าเสนอ

เก่ียวกบัเรื่องความเชื่อทางไสยศาสตร ์โดยภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ย (คะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากบั 3.57 จากคะแนนเต็ม 5) เมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่าประเด็นที่มี

คะแนนเฉลี่ยสงูที่สดุ 3 ล าดบั คือ การน าเสนอข่าวความเชื่อทางไสยศาสตร ์โดยขึน้ขอ้ความว่า “เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใชว้ิจารณญาณ ในการรบัชม” ถือว่า

เป็นการแสดงความรบัผิดชอบต่อผูช้ม (คะแนนเฉลี่ย 3.94) การที่ผูป้ระกาศข่าวมกัจะพดูแนะน าแก่ผูช้มก่อนการน าเสนอข่าวความเชื่อทางไสยศาสตรว์่าใหผู้ช้ม “ใช้

วิจารณญาณในการรบัชม” ถือว่าเป็นการแสดงความรบัผิดชอบต่อผูช้ม (คะแนนเฉลี่ย 3.84) และ การน าเสนอข่าวความเชื่อทางไสยศาสตรถื์อว่าเป็นเรื่องปกติที่อยู่คู่

กบัสงัคมไทย (คะแนนเฉลี่ย 3.72) ส่วนประเด็นที่มีคะแนนเฉลี่ยต ่าสดุ คือ การน าเสนอข่าวความเชื่อทางไสยศาสตรถื์อว่าเป็นสิ่งดึงดดูใจใหท้่านติดตามชมรายการ

ข่าว (คะแนนเฉลี่ย 3.38) 

ตารางที ่41 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเหน็ต่อการน าเสนอรายการทางโทรทัศนภ์าคพืน้ดินในระบบดิจิทัล
ทีม่ีการน าเสนอเนือ้หาเกี่ยวกับเร่ืองความเชื่อทางไสยศาสตร ์           

ประเด็น 
ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย  
อย่างยิง่ 

1.รายการน าเสนอความเชื่อทางไสยศาสตร ์มีความเป็นกลาง ไม่ชีน้  า  
ไม่บิดเบือน ไม่ปกปิดขอ้มลู แก่ผูช้ม 

n 730 2081 1636 468 85 
3.58 เห็นดว้ย .908 

% 14.60 41.62 32.72 9.36 1.70 

2.รายการน าเสนอเนือ้หาความเชื่อทางไสยศาสตรม์ีเนือ้หาไม่มอมเมา
และไม่สรา้งใหเ้กิดความงมงายหรือความเชื่อท่ีผิด 

n 639 2087 1561 604 109 
3.51 เห็นดว้ย .937 

% 12.78 41.74 31.22 12.08 2.18 

3.รายการน าเสนอความเชื่อทางไสยศาสตรไ์ดถ้กูตอ้งตามขอ้เท็จจริง n 610 1854 1875 562 99 
3.46 เห็นดว้ย .915 

% 12.20 37.08 37.50 11.24 1.98 

4.รายการน าเสนอความเชื่อทางไสยศาสตรโ์ดยมีหลกัฐานและแหล่งท่ีมา
อา้งอิงท่ีน่าเชื่อถือ 

n 671 2049 1667 517 96 
3.54 เห็นดว้ย .916 

% 13.42 40.98 33.34 10.34 1.92 

5.รายการน าเสนอความเชื่อทางไสยศาสตรโ์ดยมีการแทรกขอ้คิด  
คติสอนใจ 

n 946 2278 1267 433 76 
3.72 เห็นดว้ย .920 

% 18.92 45.56 25.34 8.66 1.52 
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ประเด็น 
ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย  
อย่างยิง่ 

6.รายการน าเสนอความเชื่ อทางไสยศาสตร์ โดยขึ ้นข้อความว่า  
“เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม” ถือว่า 
เป็นการแสดงความรบัผิดชอบต่อผูช้มและสงัคม 

n 1326 2383 913 318 60 
3.92 เห็นดว้ย .897 

% 26.52 47.66 18.26 6.36 1.20 

7.การน าเสนอเนือ้หาความเชื่อทางไสยศาสตร ์ถือว่าเป็นเรื่องปกติท่ีอยู่ 
คู่กบัสงัคมไทย 

n 915 2633 1016 385 51 
3.80 เห็นดว้ย .863 

% 18.30 52.66 20.32 7.70 1.02 

8.การน าเสนอเกี่ยวกบัความเชื่อทางไสยศาสตรถ์ือว่าเป็นสิ่งดึงดดูใจให้
ท่านติดตามชมรายการ 

n 577 2335 1408 565 115 
3.54 เห็นดว้ย .918 

% 11.54 46.70 28.16 11.30 2.30 

9.การน าเสนอเนือ้หาความเชื่อทางไสยศาสตรน์บัเป็นการสรา้งความ
บนัเทิงและสรา้งภาพจินตนาการใหก้บัผูช้ม 

n 708 2268 1462 474 88 
3.61 เห็นดว้ย .904 

% 14.16 45.36 29.24 9.48 1.76 
10.การน าเสนอความเชื่อทางไสยศาสตรท่ี์เชื่อมโยงกบัการเสี่ยงโชคมกัจะ
มีความถี่สงูในช่วงใกลว้นัออกสลากกินแบง่รฐับาล 

n 1017 2218 1224 450 91 
3.72 เห็นดว้ย .947 

% 20.34 44.36 24.48 9.00 1.82 

11.การน าเสนอความเชื่อทางไสยศาสตรม์กัจะน าไปโยงกบัการเสี่ยงโชค 
เช่น   การเสนอเลขทะเบยีนรถ เลขท่ีบา้น วนัเดือนปี เป็นตน้ 

n 933 2191 1231 539 106 
3.66 เห็นดว้ย .970 

% 18.66 43.82 24.62 10.78 2.12 

12.การบ่งบอกเลขทะเบยีนรถหรือเลขท่ีเกี่ยวขอ้งกบัเหตกุารณใ์นข่าวเป็น
สิ่งท่ี เป็นปกติ ไมใ่ช่เรื่องเสยีหาย 

n 653 2172 1423 626 126 
3.52 เห็นดว้ย .955 

% 13.06 43.44 28.46 12.52 2.52 
13.การใช้ภาพกราฟิกประกอบการน าเสนอความเชื่อทางไสยศาสตร  ์
ท าใหม้ีความน่าสนใจมากขึน้ 

n 723 2205 1475 521 76 
3.60 เห็นดว้ย .911 

% 14.46 44.10 29.50 10.42 1.52 
14.การใชภ้าพกราฟิกประกอบการน าเสนอความเชื่อทางไสยศาสตรท์ าให้
มีความน่าเชื่อถือมากขึน้ 

n 696 2116 1522 571 95 
3.55 เห็นดว้ย .932 

% 13.92 42.32 30.44 11.42 1.90 
15.ลีลาและน า้เสียงของผูด้  าเนินรายการมสี่วนท าใหก้ารน าเสนอความ
เชื่อทางไสยศาสตรม์ีความน่าสนใจมากขึน้ 

n 773 2421 1270 460 76 
3.67 เห็นดว้ย .897 

% 15.46 48.42 25.40 9.20 1.52 
16.ลีลาและน า้เสียงของผูด้  าเนินรายการมสี่วนท าใหก้ารน าเสนอความ
เชื่อทาง  ไสยศาสตรม์ีความน่าเชื่อถือมากขึน้ 

n 777 2233 1405 501 84 
3.62 เห็นดว้ย .920 

% 15.54 44.66 28.10 10.02 1.68 
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ประเด็น 
ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย  
อย่างยิง่ 

17.การน าเสนอเนือ้หาความเชื่อทางไสยศาสตรก์่อใหเ้กิดกระแส ค่านิยม
หรืออปุทานหมู่ ในสงัคมได ้

n 946 2096 1435 464 59 
3.68 เห็นดว้ย .923 

% 18.92 41.92 28.7 9.28 1.18 
18.รฐัควรออกนโยบายเพื่อควบคมุตรวจสอบรายการท่ีมีเนือ้หาเกี่ยวกบั
ความเชื่อทางไสยศาสตรใ์หม้ากกว่านี ้

n 1135 2062 1317 414 72 
3.75 เห็นดว้ย .944 

% 22.70 41.24 26.34 8.28 1.44 

19.รายการท่ีมเีนือ้หาเกี่ยวกบัความเชื่อทางไสยศาสตรช์่วยส่งเสริมใหค้น
รูจ้กัรกับญุกลวับาป ทัง้ยงัเป็นกฎเกณฑค์วบคมุสงัคมทางออ้มไดอ้ีกดว้ย 

n 824 2094 1473 471 138 
3.60 เห็นดว้ย .961 

% 16.48 41.88 29.46 9.42 2.76 

20.การน าเสนอความเชื่อทางไสยศาสตรน์บัว่าเป็นสิ่งท่ีสนบัสนนุความ
เชื่อดัง้เดิมท่ีท่านเคยมีเกี่ยวกบัไสยศาสตร ์ยิ่งท าใหท่้านเชื่ออย่างไม่มขีอ้
สงสยั 

n 545 1801 1609 784 261 
3.32 ไม่แน่ใจ 1.03 

% 10.90 36.02 32.18 15.68 5.22 

รวม  3.62 เห็นดว้ย .581 

 

จากตารางที่ 41 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกับประเด็นต่าง ๆ ของการน าเสนอรายการทางโทรทัศนภ์าคพืน้ดินในระบบดิจิทลัที่มีการน าเสนอ

เนือ้หาเก่ียวกบัเรื่องความเชื่อทางไสยศาสตร ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นดว้ย (คะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.62 จากคะแนนเต็ม 5) เมื่อพิ จารณารายประเด็นพบว่า

ประเด็นที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด 3 ล าดับ คือ รายการน าเสนอความเชื่อทางไสยศาสตร ์โดยขึน้ขอ้ความว่า “เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใชว้ิจารณญาณในการ

รบัชม” ถือว่าเป็นการแสดงความรบัผิดชอบต่อผูช้มและสังคม (คะแนนเฉลี่ย 3.92) การน าเสนอเนือ้หาความเชื่อทางไสยศาสตร ์ถือว่าเป็นเรื่ องปกติที่อยู่คู่กับ

สงัคมไทย (คะแนนเฉลี่ย 3.80) และ รฐัควรออกนโยบายเพื่อควบคมุตรวจสอบรายการที่มีเนือ้หาเก่ียวกบัความเชื่อทางไสยศาสตรใ์หม้ากกว่านี ้  (คะแนนเฉลี่ย 3.75) 

ส่วนประเด็นที่มีคะแนนเฉลี่ยต ่าสดุ คือ การน าเสนอความเชื่อทางไสยศาสตรน์ับว่าเป็นสิ่งที่สนับสนุนความเชื่อดัง้เดิมที่ท่านเคยมีเก่ี ยวกบัไสยศาสตร ์ยิ่งท าใหท้่าน

เชื่ออย่างไม่มีขอ้สงสยั (คะแนนเฉลี่ย 3.32) 
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ตารางที ่42 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลกระทบทีเ่กิดจากการน าเสนอรายการทางโทรทัศนภ์าคพืน้ดินในระบบ
ดิจิทัลทีม่ีการน าเสนอเนือ้หาเกี่ยวกับเร่ืองความเชื่อทางไสยศาสตร ์     

ประเด็น 
ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย  
อย่างยิง่ 

1.การน าเสนอเนือ้หาความเชื่อทางไสยศาสตรใ์นรายการต่าง 
ๆ ท าใหท่้านเชื่อว่าความเชื่อทางไสยศาสตรน์ัน้เป็นส่วนหน่ึง
ของหลกัค าสอนทางศาสนา 

n 538 1839 1404 914 305 
3.28 ไม่แน่ใจ 1.071 

% 10.76 36.78 28.08 18.28 6.10 

2.การน าเสนอเนือ้หาความเชื่อทางไสยศาสตรท่ี์เชื่อมโยงกบั
การเสีย่งโชคท าใหท่้านรูส้กึมีที่พึ่ง เกิดความหวงั เกิดแรง
บนัดาลใจ 

n 478 1890 1418 924 290 
3.27 ไม่แน่ใจ 1.051 

% 9.56 37.8 28.36 18.48 5.80 

3.หลงัจากท่ีท่านไดช้มรายการท่ีเสนอเนือ้หาความเชื่อทางไสย
ศาสตรท่์านมกัจะเสี่ยงโชคดว้ยการซือ้หวย หรือ สลากกินแบ่ง
รฐับาล 

n 549 1701 1361 1010 379 
3.21 ไม่แน่ใจ 1.115 

% 10.98 34.02 27.22 20.20 7.58 

4.การน าเสนอความเชื่อทางไสยศาสตรม์สี่วนท าใหท่้านเพิ่ม
ปริมาณการเสี่ยงโชคจากการซือ้หวย หรือ สลากกินแบ่ง
รฐับาล มากขึน้กวา่เดิม 

n 548 1590 1422 1029 411 
3.17 ไม่แน่ใจ 1.124 

% 10.96 31.80 28.44 20.58 8.22 

5.หลงัจากรบัชมรายการท่ีน าเสนอเกี่ยวกบัสถานท่ีศกัดิสิทธ์ิ 
ท่านเกิดความตอ้งการท่ีจะเดินทางไปยงัสถานท่ีตามท่ีเสนอ
ในรายการ 

n 499 1615 1480 1015 391 
3.16 ไม่แน่ใจ 1.101 

% 9.98 32.30 29.60 20.30 7.82 

6.การรบัรูเ้รื่องราวความเชื่อทางไสยศาสตรใ์นรายการต่าง ๆ
ส่งผลใหท่้านมกัจะน าสิ่งต่าง ๆรอบตวัไปโยงกบัตวัเลขเพื่อ
การเสีย่งโชค 

n 546 1589 1415 1047 403 
3.17 ไม่แน่ใจ 1.122 

% 10.92 31.78 28.30 20.94 8.06 

7.ท่านมกัจะขอพรหรือบนบานศาลกล่าวต่อส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีท่าน
ไดช้มในรายการ เมื่อท่านตอ้งการก าลงัใจหรือมีความ
ปรารถนาในสิ่งต่าง ๆท่ีท่านตอ้งการ 

n 559 1831 1420 881 309 
3.29 ไม่แน่ใจ 1.074 

% 11.18 36.62 28.4 17.62 6.18 

n 501 1824 1516 835 324 3.27 ไม่แน่ใจ 1.058 
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ประเด็น 
ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย  
อย่างยิง่ 

8.การรบัรูเ้รื่องราวความเชื่อทางไสยศาสตรใ์นรายการต่าง ๆ
เป็นสิ่งท่ีท าใหท่้านไม่ตกกระแสสามารถมีเรื่องพดูคยุกบัคน
รอบขา้งได ้

% 10.02 36.48 30.32 16.70 6.48 

9.การรบัชมรายการความเชื่อทางไสยศาสตรถ์ือว่าเป็นสิ่งท่ี
ขาดไม่ไดใ้นชีวิตประจ าวนัของท่าน 

n 436 1332 1461 1119 652 
2.96 ไม่แน่ใจ 1.166 

% 8.72 26.64 29.22 22.38 13.04 
10.ถา้ท่านเจ็บป่วยและไดร้กัษาดว้ยการแพทยแ์ผนปัจจบุนั
แลว้ไม่หาย ท่านจะ  หนัไปรกัษาดว้ยวิธีการทางไสยศาสตร์
เช่นเดียวกบัการน าเสนอในรายการต่าง ๆ 

n 486 1549 1455 980 530 
3.10 ไม่แน่ใจ 1.144 

% 9.72 30.98 29.10 19.60 10.60 

11.จากการชมรายการต่าง ๆ ท าใหท่้านใหค้วามส าคญักบั 
เวลา-ฤกษ์ยาม  ท่านมกัจะหาฤกษ์ดีหรือฤกษ์ท่ีเหมาะสม เมื่อ
ท่านวางแผนจะเปิดรา้นใหม่ ขึน้บา้นใหม ่การท าสญัญา การ
เดินทาง การคลอดบตุร งานมงคลและงานอวมงคล ฯลฯ 

n 722 1951 1343 719 265 
3.43 เห็นดว้ย 1.068 

% 14.44 39.02 26.86 14.38 5.30 

12.หลงัจากชมรายการท่ีน าเสนอเรื่องราวความเชื่อทางไสย
ศาสตรท์ าใหท่้านรูส้กึคลอ้ยตามและอยากเป็นส่วนหน่ึงของ
กระแสนิยมตามสงัคม 

n 492 1595 1519 1005 389 
3.16 ไม่แน่ใจ 1.095 

% 9.84 31.90 30.38 20.10 7.78 

13.จากการชมรายการต่าง ๆ ท าใหท่้านใหค้วามส าคญักบั
ตวัเลขต่าง ๆท่ีเกี่ยวขอ้งกบัชีวิตท่าน เช่น วนัเดือนปีเกิด อาย ุ
ฤกษ์ยาม เลขทะเบยีนรถ เลขท่ีบา้น หมายเลขโทรศพัทม์ือถือ 
เลขรวม 
ชื่อ-นามสกลุ  เป็นตน้ 

n 681 1833 1366 817 303 

3.35 ไม่แน่ใจ 1.092 
% 13.62 36.66 27.32 16.34 6.06 

14.จากการชมรายการต่าง ๆ ท าใหท่้านใหค้วามส าคญักบัสี
ต่าง ๆท่ีเกี่ยวขอ้งกบัชีวิตท่าน เช่น สีเสือ้ผา้  สีกระเป๋าสตางค ์
สีบา้น สีรถ สีโทรศพัท ์เป็นตน้ 

n 691 1900 1350 810 249 
3.39 ไม่แน่ใจ 1.067 

% 13.82 38.00 27.00 16.20 4.98 

15.จากการชมรายการต่าง ๆ ท าใหท่้านใหค้วามส าคญักบั
ศาสตร ์ฮวงจุย้ที่เกี่ยวขอ้งกบัชีวิตท่าน เช่น ทิศทาง ท าเลท่ีตัง้

n 633 2025 1379 705 258 
3.41 เห็นดว้ย 1.043 

% 12.66 40.50 27.58 14.10 5.16 
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ประเด็น 
ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย  
อย่างยิง่ 

บา้น-ส านกังาน การจดัโต๊ะท างาน ต าแหน่งของหอ้งต่าง ๆ
ภายในบา้น การจดัสภาพแวดลอ้มรอบตวัท่าน เป็นตน้ 
 

16.หลงัชมรายการท่านมีความเชื่อเกี่ยวกบัอิทธิปาฏิหาริยข์อง
พระเกจิ เครื่องราง ของขลงั จนท่านมีความตอ้งการจะ
แสวงหาสิ่งเหล่านัน้มาไวบ้ชูากบัตวัท่านเอง 

n 490 1614 1541 971 384 
3.17 ไม่แน่ใจ 1.090 

% 9.80 32.28 30.82 19.42 7.68 

17.ท่านมกัจะเชื่อค าท านาย การพยากรณด์วงเมือง ดวงชะตา 
และจะปฏิบติัตวัตามค าแนะน าของหมอดใูนรายการ 

n 506 1600 1667 891 336 
3.21 ไม่แน่ใจ 1.062 

% 10.12 32.00 33.34 17.82 6.72 
18.ท่านเชื่อว่าผีสาง วญิญาณ เรื่องลีล้บั สยองขวญั ท่ีรายการ
ไดน้ าเสนอนัน้มี   อยู่จริง 

n 537 1628 1741 772 322 
3.26 ไม่แน่ใจ 1.049 

% 10.74 32.56 34.82 15.44 6.44 

19.ท่านมกัจะเชื่อว่าส่ิงที่ท่านฝัน จิง้จกรอ้งทกั หรือแมวด าวิ่ง
ตดัหนา้ จะเป็นลางบอกเหตใุหก้บัท่าน ตามท่ีท่านไดร้บัรูจ้าก
การชมรายการต่าง ๆ 

n 612 1622 1608 855 303 
3.28 ไม่แน่ใจ 1.073 

% 12.24 32.44 32.16 17.10 6.06 

20.เมื่อท่านไดร้บัรูเ้รื่องราวเกี่ยวกบัความเชื่อทางไสยศาสตร์
ผ่านรายการต่าง ๆ ท าใหท่้านใชช้ีวิตอย่างมีสติ ไม่ประมาท 

n 1007 2071 1191 536 195 
3.63 เห็นดว้ย 1.041 

% 20.14 41.42 23.82 10.72 3.90 
รวม  3.28 ไม่แน่ใจ .802 
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จากตารางที่ 42 พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นเก่ียวกบัประเด็นต่าง ๆของผลกระทบที่เกิดจาก

การน าเสนอรายการทางโทรทศันภ์าคพืน้ดินในระบบดิจิทัลที่มีการน าเสนอเนือ้หาเก่ียวกับเรื่องความเชื่อ

ทางไสยศาสตร ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับไม่แน่ใจ (คะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.28 จากคะแนนเต็ม 5)  

เมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่าประเด็นที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่ สุด 3 ล าดับ คือ เมื่อท่านไดร้ับรูเ้รื่องราว

เก่ียวกบัความเชื่อทางไสยศาสตรผ์่านรายการต่าง ๆ ท าใหท้่านใชช้ีวิตอย่างมีสติ ไม่ประมาท (คะแนนเฉลี่ย 

3.63) จากการชมรายการต่าง ๆ ท าใหท้่านใหค้วามส าคัญกับ เวลา-ฤกษ์ยาม  ท่านมักจะหาฤกษ์ดีหรือ

ฤกษ์ที่เหมาะสม เมื่อท่านวางแผนจะเปิดรา้นใหม่ ขึน้บา้นใหม่ การท าสญัญา การเดินทาง การคลอดบุตร 

งานมงคลและงานอวมงคล ฯลฯ (คะแนนเฉลี่ย 3.43) และ จากการชมรายการต่าง ๆ ท าให้ท่านให้

ความส าคัญกับศาสตร ์ฮวงจุย้ที่เก่ียวขอ้งกับชีวิตท่าน เช่น ทิศทาง ท าเลที่ตัง้บา้น-ส านักงาน การจัดโต๊ะ

ท างาน ต าแหน่งของหอ้งต่าง ๆภายในบา้น การจดัสภาพแวดลอ้มรอบตวัท่าน เป็นตน้ (คะแนนเฉลี่ย 3.41) 

ส่วนประเด็นที่มีคะแนนเฉลี่ยต ่าสดุ คือ การรบัชมรายการความเชื่อทางไสยศาสตรถื์อว่าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้

ในชีวิตประจ าวนัของท่าน (คะแนนเฉลี่ย 2.96) 

 

กาทดสอบสมมติฐาน 

1.ประชาชนที่มีลกัษณะทางประชากรศาสตรแ์ตกต่างกันจะมีความคิดเห็นต่อการน าเสนอเนือ้หา

ข่าวทางโทรทัศนภ์าคพืน้ดินในระบบดิจิทัลที่มีการน าเสนอเนือ้หาเก่ียวกับเรื่องความเชื่อทางไสยศาสตร์

แตกต่างกนั 

2.ประชาชนที่มีลกัษณะทางประชากรศาสตรแ์ตกต่างกนัจะมีความคิดเห็นต่อการน าเสนอรายการ

ทางโทรทัศน์ภาคพืน้ดินในระบบดิจิทัลที่มีการน าเสนอเนื ้อหาเก่ียวกับเรื่องความเชื่อทางไสยศาสตร์

แตกต่างกนั 

3.ประชาชนที่มีลกัษณะทางประชากรศาสตรแ์ตกต่างกันจะมีความคิดเห็นในมิติผลกระทบที่เกิด

จากการน าเสนอรายการทางโทรทัศนภ์าคพืน้ดินในระบบดิจิทลัที่มีการน าเสนอเนือ้หาเก่ียวกับเรื่องความ

เชื่อทางไสยศาสตรแ์ตกต่างกนั 
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ข้อตกลงเบือ้งต้นในการทดสอบสมมติฐาน 

1.ผู้วิจัยได้วางแผนการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเพื่อใหเ้หมาะสมและถูกต้องตามหลักการ

ทดสอบสมมติฐาน โดยใหม้ีจ านวนเพศชาย-หญิงที่ใกลเ้คียงกัน และจ านวนตามช่วงอายุที่ใกลเ้คียงกัน 

เนื่องจากตวัแปร เพศและอายุ เป็นตวัแปรที่สามารถเก็บขอ้มลูในปรมิาณที่ใกลเ้คียงกนัได ้จึงน า 2 ตวัแปร

นีม้าใชใ้นการทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม ผูว้ิจยัไดท้ าการทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มและ

เมื่อพบว่าประเด็นใดมีความแตกต่างเกิดขึน้ระหว่างกลุ่มจริง ผูว้ิจยัจึงไดท้ดสอบเพื่อหาว่ากลุ่มใดแตกต่าง

กนับา้ง (Post hoc Test)  ผลการทดสอบสมมติฐานจึงมีความน่าเชื่อถือในเชิงสถิติและสามารถอา้งอิงไป

ยงัประชากรได ้ 

2.เนื่องจากขอ้มลูทางประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถามที่ระบุไวใ้นแบบสอบถามมีตัวแปร

อ่ืน ๆ ดว้ย ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา ศาสนา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน ตวัแปรดงักล่าวไม่สามารถที่จะเก็บ

ขอ้มูลในปริมาณที่ใกลเ้คียงกันได ้จะเห็นไดว้่าจ านวนตัวอย่างในแต่ละกลุ่มมีปริมาณที่แตกต่างกนัอย่าง

มาก แต่ผูว้ิจยัก็ไดท้ าการทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มไวโ้ดยมิไดท้ดสอบว่ากลุ่มใดแตกต่างกันบา้ง 

ผลการทดสอบสมมติฐานอาจจะสามารถมาใช้ประโยชน์ได้บ้างแต่ไม่สามารถใช้ในการอ้างอิงไปยัง

ประชากรได ้

 

ตารางที ่43 เปรียบเทยีบค่าเฉล่ียความคิดเหน็ต่อการน าเสนอเนือ้หาข่าวทางโทรทัศนภ์าคพืน้ดิน
ในระบบดิจิทัลทีม่ีการน าเสนอเกี่ยวกับเร่ืองความเชื่อทางไสยศาสตร ์จ าแนกตามเพศของผู้ตอบ
แบบสอบถาม            

ประเด็น 

ค่าเฉลี่ย 

F sig 
คู่ที่

แตกตา่ง 
เพศ
ชาย 
(1) 

เพศหญิง 
(2) 

ผู้มีความ
หลากหลาย
ทางเพศ (3) 

1.เนือ้หาการน าเสนอข่าวความเชื่อทางไสย
ศาสตร ์มีความเป็นกลาง ไม่ชีน้  า ไม่
บิดเบือน ไม่ปกปิดขอ้มลู แก่ผูช้ม 

3.50 3.51 3.19 4.17 .015 1,2>3 

2.การน าเสนอข่าวความเชื่อทางไสยศาสตร์
มีเนือ้หาไมม่อมเมาและไม่สรา้งใหเ้กิด
ความงมงายหรือความเชื่อที่ผิด 

3.46 3.46 3.18 3.30 .037 1,2>3 
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3.รายการข่าวน าเสนอเนือ้หาความเชื่อทาง
ไสยศาสตรไ์ดถ้กูตอ้งตามขอ้เท็จจรงิ 

3.42 3.41 3.22 1.67 .188 - 

4.การน าเสนอเนือ้หาข่าวความเชื่อทางไสย
ศาสตรม์ีหลกัฐานและแหล่งที่มาอา้งองิที่
น่าเชื่อถือ 

3.39 3.39 3.11 3.11 .045 1,2>3 

5.การน าเสนอข่าวความเชื่อทางไสยศาสตร์
มีการแทรกขอ้คิด คติสอนใจ 

3.57 3.58 3.47 .46 .632 - 

6.การน าเสนอข่าวความเชื่อทางไสยศาสตร ์
โดยขึน้ขอ้ความว่า “เป็นความเชื่อส่วน
บคุคลโปรดใชว้ิจารณญาณในการรบัชม” 
ถือว่าเป็นการแสดงความรบัผิดชอบต่อผูช้ม 

3.90 3.97 4.18 6.53 .001 2,3>1 

7.การน าเสนอข่าวความเชื่อทางไสยศาสตร์
ถือว่าเป็นเรื่องปกติที่อยู่คู่กบัสงัคมไทย  

3.71 3.73 3.68 .37 .690 - 

8.การน าเสนอข่าวความเชื่อทางไสยศาสตร์
ถือว่าเป็นส่ิงดงึดดูใจใหท้่านติดตามชม
รายการข่าว 

3.38 3.39 3.20 1.36 .257 - 

9.การน าเสนอข่าวความเชื่อทางไสยศาสตร์
มกัจะน าไปโยงกบัการเสี่ยงโชค เช่น การ
เสนอเลขทะเบียนรถ เลขที่บา้น วนัเดือนปี 
ฯลฯ 

3.62 3.61 3.88 2.68 .069 - 

10.การน าเสนอขา่วความเชื่อทางไสย
ศาสตรท์ี่เชื่อมโยงกบัการเสี่ยงโชคมกัจะมี
ความถ่ีสงูในชว่งใกลว้นัออกสลากกินแบ่ง
รฐับาล 

3.66 3.67 3.88 1.70 .183 - 

11.การใชภ้าพกราฟิกประกอบการน าเสนอ
ข่าวความเชื่อทางไสยศาสตรท์ าใหข้่าวมี
ความน่าสนใจมากขึน้ 

3.60 3.59 3.76 1.21 .299 - 

12.การใชภ้าพกราฟิกประกอบการน าเสนอ
ข่าวความเชื่อทางไสยศาสตรท์ าใหข้่าวมี
ความน่าเชื่อถือมากขึน้ 

3.43 3.41 3.38 .61 .545 - 

13.ลีลาและน า้เสียงของผูป้ระกาศข่าว มี
ส่วนท าใหก้ารน าเสนอข่าวความเชื่อทาง
ไสยศาสตรม์ีความน่าสนใจมากขึน้ 

3.63 3.68 3.81 2.96 .052 - 
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14.ลีลาและน า้เสียงของผูป้ระกาศข่าว มี
ส่วนท าใหก้ารน าเสนอข่าวความเชื่อทาง
ไสยศาสตรม์ีความน่าเชื่อถือมากขึน้ 

3.54 3.54 3.61 .20 .817 - 

15.การพดูคยุกนัและแสดงความคิดเห็น
ของผูป้ระกาศข่าวมีส่วนท าใหข้า่วความเชื่อ
ทางไสยศาสตรม์ีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึน้ 

3.51 3.52 3.47 .10 .909 - 

16.การท่ีผูป้ระกาศขา่วมกัจะพดูแนะน าแก่
ผูช้มก่อนการน าเสนอขา่วความเชื่อทางไสย
ศาสตรว์า่ใหผู้ช้ม “ใชว้จิารณญาณในการ
รบัชม” ถือว่าเป็นการแสดงความรบัผิดชอบ
ต่อผูช้ม 

3.78 3.88 3.96 9.07 .000 2,3>1 

17.การลงพืน้ท่ีรายงานขา่วภาคสนามจาก
สถานท่ีศกัดิ์สิทธ์ิหรือจากสถานท่ีเกิดเหตยุิง่
ท าใหผู้ช้มเกดิความเชื่อในส่ิงลีล้บัมาก
ยิ่งขึน้ 

3.54 3.58 3.55 1.00 .369 - 

18.การบรรยายสภาพแวดลอ้ม ณ สถานท่ี
ศกัดิ์สิทธ์ิหรือจากสถานท่ีเกดิเหตขุอง
นกัข่าวภาคสนามมีส่วนท าใหผู้ช้มเกิด
ความเชื่อในเรื่องลีล้บัมากยิ่งขึน้ 

3.53 3.54 3.65 .57 .563 - 

19.การสมัภาษณป์ระชาชนท่ีมากราบไหว้
สถานท่ีศกัดิ์สิทธ์ิหรือผูเ้ห็นเหตกุารณใ์น
สถานท่ีเกดิเหตมุีส่วนท าใหผู้ช้มเกิดความ
เชื่อในเรื่องลีล้บัมากยิง่ขึน้ 

3.52 3.52 3.73 1.80 .165 - 

20.การน าเสนอขา่วความเชื่อทางไสย
ศาสตรก์่อใหเ้กดิคา่นิยมหรืออปุทานหมู่ใน
สงัคมได ้

3.56 3.57 4.09 10.76 .000 3>1,2 

รวม 3.56 3.58 3.60 .39 .679 - 
 

จากตารางที่ 43 พบว่าในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเพศแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อ 

การน าเสนอเนือ้หาข่าวทางโทรทัศนภ์าคพืน้ดินในระบบดิจิทัลที่มีการน าเสนอเก่ียวกบัเรื่องความเชื่อทาง

ไสยศาสตรไ์ม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

 แต่เมื่อพิจารณารายขอ้พบว่ามีบางขอ้ที่มีความคิดเห็นแตกต่างกนั ดงันี ้1.เนือ้หาการน าเสนอข่าว

ความเชื่อทางไสยศาสตร ์มีความเป็นกลาง ไม่ชีน้  า ไม่บิดเบือน ไม่ปกปิดขอ้มลูแก่ผูช้ม   2.การน าเสนอข่าว
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ความเชื่อทางไสยศาสตร์มี เนื ้อหาไม่มอมเมาและไม่สร้างให้เกิดความงมงายหรือความเชื่อที่ผิด   

3.การน าเสนอเนื ้อหาข่าวความเชื่อทางไสยศาสตร์มีหลักฐานและแหล่งที่มาอ้างอิงที่น่าเชื่ อถือ   

4.การน าเสนอข่าวความเชื่อทางไสยศาสตร ์ โดยขึน้ข้อความว่า “เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้

วิจารณญาณในการรบัชม” ถือว่าเป็นการแสดงความรบัผิดชอบต่อผูช้ม  5.การที่ผูป้ระกาศข่าวมกัจะพดู

แนะน าแก่ผูช้มก่อนการน าเสนอข่าวความเชื่อทางไสยศาสตรว์่าใหผู้ช้ม “ใชว้ิจารณญาณในการรบัชม” ถือ

ว่าเป็นการแสดงความรบัผิดชอบต่อผูช้ม 6.การน าเสนอข่าวความเชื่อทางไสยศาสตรก์่อใหเ้กิดค่านิยมหรือ

อปุทานหมู่ในสงัคมได ้
 

ตารางที ่44 เปรียบเทยีบค่าเฉล่ียความคิดเหน็ต่อการน าเสนอรายการทางโทรทัศนภ์าคพืน้ดินใน
ระบบดิจิทัลทีม่ีการน าเสนอเนือ้หาเกี่ยวกับเร่ืองความเชื่อทาง   ไสยศาสตร ์จ าแนกตามเพศของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม            

ประเด็น 

ค่าเฉลี่ย 

F Sig 
คู่ที่

แตกตา่ง 
เพศ
ชาย 
(1) 

เพศหญิง 
(2) 

ผู้มีความ
หลากหลาย
ทางเพศ (3) 

1.รายการน าเสนอความเชื่อทางไสยศาสตร ์
มีความเป็นกลาง ไม่ชีน้  า ไม่บิดเบือน ไม่
ปกปิดขอ้มลู แก่ผูช้ม 

3.57 3.60 3.42 1.99 .137 - 

2.รายการน าเสนอเนือ้หาความเชื่อทางไสย
ศาสตรม์เีนือ้หาไม่มอมเมาและไม่สรา้งให้
เกิดความงมงายหรือความเชื่อที่ผิด 

3.49 3.53 3.36 2.17 .114 - 

3.รายการน าเสนอความเชื่อทางไสยศาสตร์
ไดถ้กูตอ้งตามขอ้เทจ็จรงิ 

3.45 3.47 3.36 .70 .494 - 

4.รายการน าเสนอความเชื่อทางไสยศาสตร์
โดยมีหลกัฐานและแหล่งที่มาอา้งอิงที่
น่าเชื่อถือ 

3.50 3.57 3.50 3.04 .048 2>1,3 

5.รายการน าเสนอความเชื่อทางไสยศาสตร์
โดยมีการแทรกขอ้คดิ คติสอนใจ 

3.67 3.75 3.73 4.30 .014 2>1 

6.รายการน าเสนอความเชื่อทางไสยศาสตร ์
โดยขึน้ขอ้ความว่า “เป็นความเชื่อส่วน
บคุคลโปรดใชว้ิจารณญาณในการรบัชม” 
ถือว่าเป็นการแสดงความรบัผิดชอบต่อผูช้ม
และสงัคม 

3.88 3.94 4.19 5.97 .003 3>1 
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7.การน าเสนอเนือ้หาความเชื่อทางไสย
ศาสตร ์ถือวา่เป็นเรื่องปกติที่อยู่คูก่บั
สงัคมไทย  

3.79 3.79 3.88 .349 .705 - 

8.การน าเสนอเก่ียวกบัความเชื่อทางไสย
ศาสตรถื์อว่าเป็นส่ิงดงึดดูใจใหท้า่นติดตาม
ชมรายการ 

3.53 3.54 3.54 .112 .894 - 

9.การน าเสนอเนือ้หาความเชื่อทางไสย
ศาสตรน์บัเป็นการสรา้งความบนัเทิงและ
สรา้งภาพจินตนาการใหก้บัผูช้ม 

3.61 3.60 3.85 2.84 .059 - 

10.การน าเสนอความเชื่อทางไสยศาสตรท์ี่
เชื่อมโยงกบัการเสี่ยงโชคมกัจะมคีวามถ่ีสงู
ในช่วงใกลว้นัออกสลากกินแบ่งรฐับาล 

3.70 3.74 4.08 6.51 .002 3>1,2 

11.การน าเสนอความเชื่อทางไสยศาสตร์
มกัจะน าไปโยงกบัการเสี่ยงโชค เช่น   การ
เสนอเลขทะเบียนรถ เลขที่บา้น วนัเดือนปี 
เป็นตน้ 

3.65 3.66 4.04 5.80 .003 3>1,2 

12.การบ่งบอกเลขทะเบียนรถหรือเลขท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเหตกุารณใ์นข่าวเป็นส่ิงที่เป็น
ปกติ ไม่ใชเ่รื่องเสียหาย 

3.49 3.54 3.39 2.37 .093 - 

13.การใชภ้าพกราฟิกประกอบการน าเสนอ
ความเชื่อทางไสยศาสตรท์ าใหม้คีวาม
น่าสนใจมากขึน้ 

3.58 3.61 3.66 .74 .479 - 

14.การใชภ้าพกราฟิกประกอบการน าเสนอ
ความเชื่อทางไสยศาสตรท์ าใหม้คีวาม
น่าเชื่อถือมากขึน้ 

3.53 3.56 3.65 1.06 .348 - 

15.ลีลาและน า้เสียงของผูด้  าเนินรายการมี
ส่วนท าใหก้ารน าเสนอความเชื่อทางไสย
ศาสตรม์คีวามน่าสนใจมากขึน้ 

3.64 3.70 3.73 2.49 .083 - 

16.ลีลาและน า้เสียงของผูด้  าเนินรายการมี
ส่วนท าใหก้ารน าเสนอความเชื่อทางไสย
ศาสตรม์คีวามน่าเชื่อถือมากขึน้ 

3.61 3.63 3.78 1.50 .223 - 

17.การน าเสนอเนือ้หาความเชื่อทางไสย
ศาสตรก์่อใหเ้กดิกระแส คา่นิยมหรือ
อปุทานหมู่ ในสงัคมได ้

3.68 3.68 3.95 3.11 .045 3>1,2 
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18.รฐัควรออกนโยบายเพื่อควบคมุ
ตรวจสอบรายการท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกบัความ
เชื่อทางไสยศาสตรใ์หม้ากกวา่นี ้

3.75 3.75 3.93 1.33 .264 - 

19.รายการท่ีมเีนือ้หาเก่ียวกบัความเชื่อทาง
ไสยศาสตรช์ว่ยส่งเสรมิใหค้นรูจ้กัรกับญุ
กลวับาป ทัง้ยงัเป็นกฎเกณฑค์วบคมุสงัคม
ทางออ้มไดอ้กีดว้ย 

3.63 3.58 3.47 2.58 .076 - 

20.การน าเสนอความเชื่อทางไสยศาสตร์
นบัว่าเป็นส่ิงที่สนบัสนนุความเชื่อดัง้เดิมที่
ท่านเคยมีเก่ียวกบัไสยศาสตร ์ยิ่งท าใหท้่าน
เชื่ออยา่งไมม่ีขอ้สงสยั 

3.34 3.30 3.20 1.62 .199 - 

รวม 3.61 3.63 3.69 1.35 .259 - 
 

จากตารางที่ 44 พบว่าในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเพศแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อ 

การน าเสนอรายการทางโทรทศันภ์าคพืน้ดินในระบบดิจิทัลที่มีการน าเสนอเนือ้หาเก่ียวกับเรื่องความเชื่อ

ทางไสยศาสตรไ์ม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

 แต่เมื่อพิจารณารายขอ้พบว่ามีบางขอ้ที่มีความคิดเห็นแตกต่างกนั ดงันี ้1.รายการน าเสนอความ

เชื่อทางไสยศาสตรโ์ดยมีหลักฐานและแหล่งที่มาอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ   2.รายการน าเสนอความเชื่อทาง 

ไสยศาสตร์โดยมีการแทรกข้อคิด คติสอนใจ   3.รายการน าเสนอความเชื่อทางไสยศาสตร์ โดยขึน้ 

ข้อความว่า “เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม” ถือว่าเป็นการแสดงความ

รบัผิดชอบต่อผูช้มและสงัคม 4.การน าเสนอความเชื่อทางไสยศาสตรท์ี่เชื่อมโยงกับการเสี่ยงโชคมักจะมี

ความถ่ีสงูในช่วงใกลว้นัออกสลากกินแบ่งรฐับาล 5.การน าเสนอความเชื่อทางไสยศาสตรม์ักจะน าไปโยง

กบัการเสี่ยงโชค เช่น   การเสนอเลขทะเบียนรถ เลขที่บา้น วนัเดือนปี เป็นตน้  6.การน าเสนอเนือ้หาความ

เชื่อทางไสยศาสตรก์่อใหเ้กิดกระแส ค่านิยมหรืออปุทานหมู่ ในสงัคมได ้
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ตารางที ่45 เปรียบเทยีบค่าเฉล่ียความคิดเหน็ในมิติผลกระทบทีเ่กิดจากการน าเสนอรายการทาง
โทรทัศนภ์าคพืน้ดินในระบบดิจิทัลทีม่ีการน าเสนอเนือ้หาเกี่ยวกับเร่ืองความเชื่อทางไสยศาสตร ์
จ าแนกตามเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม            

ประเด็น 

ค่าเฉลี่ย 

F Sig 
คู่ที่

แตกตา่ง 
เพศ
ชาย 
(1) 

เพศหญิง 
(2) 

ผู้มีความ
หลากหลาย
ทางเพศ (3) 

1.การน าเสนอเนือ้หาความเชื่อทางไสย
ศาสตรใ์นรายการตา่ง ๆ ท าใหท้่านเชื่อวา่
ความเชื่อทางไสยศาสตรน์ัน้เป็นส่วนหนึ่ง
ของหลกัค าสอนทางศาสนา 

3.29 3.27 3.07 1.72 .180 - 

2.การน าเสนอเนือ้หาความเชื่อทางไสย
ศาสตรท์ี่เชื่อมโยงกบัการเสี่ยงโชคท าให้
ท่านรูส้กึมีที่พึ่ง เกิดความหวงั เกดิแรง
บนัดาลใจ  

3.27 3.27 3.04 1.79 .167 - 

3.หลงัจากที่ท่านไดช้มรายการท่ีเสนอ
เนือ้หาความเชื่อทางไสยศาสตรท์่านมกัจะ
เส่ียงโชคดว้ยการซือ้หวย หรือ สลากกินแบ่ง
รฐับาล  

3.20 3.22 3.03 1.16 .314 - 

4.การน าเสนอความเชื่อทางไสยศาสตรม์ี
ส่วนท าใหท้า่นเพิ่มปรมิาณการเสีย่งโชค
จากการซือ้หวย หรือ สลากกินแบ่งรฐับาล 
มากขึน้กวา่เดมิ 

3.17 3.16 3.16 .02 .981 - 

5.หลงัจากรบัชมรายการท่ีน าเสนอเก่ียวกบั
สถานท่ีศกัดิสิทธ์ิ ท่านเกดิความตอ้งการท่ี
จะเดินทางไปยงัสถานท่ีตามที่เสนอใน
รายการ 

3.17 3.16 2.86 2.81 .060 - 

6.การรบัรูเ้รื่องราวความเชื่อทางไสยศาสตร์
ในรายการตา่ง ๆส่งผลใหท้า่นมกัจะน าส่ิง
ต่าง ๆรอบตวัไปโยงกบัตวัเลขเพื่อการเสี่ยง
โชค  

3.16 3.17 3.01 .72 .488 - 

7.ท่านมกัจะขอพรหรือบนบานศาลกล่าวต่อ
ส่ิงศกัดิ์สิทธ์ิท่ีท่านไดช้มในรายการ เมื่อท่าน
ตอ้งการก าลงัใจหรือมีความปรารถนาในส่ิง
ต่าง ๆที่ทา่นตอ้งการ 

3.27 3.31 3.08 2.12 .121 - 
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8.การรบัรูเ้รื่องราวความเชื่อทางไสยศาสตร์
ในรายการตา่ง ๆเป็นส่ิงที่ท  าใหท้า่นไม่ตก
กระแสสามารถมีเรื่องพดูคยุกบัคนรอบขา้ง
ได ้

3.28 3.27 3.01 2.25 .106 - 

9.การรบัชมรายการความเชื่อทางไสย
ศาสตรถื์อว่าเป็นส่ิงที่ขาดไม่ไดใ้น
ชีวิตประจ าวนัของทา่น 

2.98 2.95 2.47 6.83 .001 1,2>3 

10.ถา้ท่านเจ็บป่วยและไดร้กัษาดว้ย
การแพทยแ์ผนปัจจบุนัแลว้ไม่หาย ท่านจะ
หนัไปรกัษาดว้ยวิธีการทางไสยศาสตร์
เช่นเดียวกบัการน าเสนอในรายการต่าง ๆ 
 

3.14 3.07 2.78 4.64 .010 1>3 

11.จากการชมรายการตา่ง ๆ ท าใหท้่านให้
ความส าคญักบั เวลา-ฤกษย์าม  ท่านมกัจะ
หาฤกษ์ดีหรือฤกษ์ที่เหมาะสม เมื่อท่าน
วางแผนจะเปิดรา้นใหม่ ขึน้บา้นใหม่ การ
ท าสญัญา การเดินทาง การคลอดบตุร งาน
มงคลและงานอวมงคล ฯลฯ 

3.41 3.45 3.16 3.02 .049 1,2>3 

12.หลงัจากชมรายการท่ีน าเสนอเรื่องราว
ความเชื่อทางไสยศาสตรท์ าใหท้า่นรูส้กึ
คลอ้ยตามและอยากเป็นส่วนหนึ่งของ
กระแสนิยมตามสงัคม 

3.17 3.16 3.07 .33 .718 - 

13.จากการชมรายการตา่ง ๆ ท าใหท้่านให้
ความส าคญักบัตวัเลขตา่ง ๆที่เก่ียวขอ้งกบั
ชีวิตทา่น เช่น วนัเดือนปีเกิด อาย ุฤกษ์ยาม 
เลขทะเบียนรถ เลขท่ีบา้น หมายเลข
โทรศพัทม์ือถือ เลขรวมชื่อ-นามสกลุ  เป็น
ตน้ 

3.32 3.38 3.43 1.67 .189 - 

14.จากการชมรายการตา่ง ๆ ท าใหท้่านให้
ความส าคญักบัสีต่าง ๆที่เก่ียวขอ้งกบัชวีิต
ท่าน เช่น สีเสือ้ผา้  สีกระเป๋าสตางค ์สีบา้น 
สีรถ สีโทรศพัท ์เป็นตน้ 

3.33 3.45 3.46 7.85 .000 2,3>1 

15.จากการชมรายการตา่ง ๆ ท าใหท้่านให้
ความส าคญักบัศาสตรฮ์วงจุย้ที่เก่ียวขอ้ง
กบัชีวติท่าน เช่น ทิศทาง ท าเลที่ตัง้บา้น-

3.38 3.44 3.41 2.57 .077 - 
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ส านกังาน การจดัโต๊ะท างาน ต าแหน่งของ
หอ้งต่าง ๆภายในบา้น การจดั
สภาพแวดลอ้มรอบตวัท่าน เป็นตน้ 
16.หลงัชมรายการท่านมีความเชื่อเก่ียวกบั
อิทธิปาฏิหารยิข์องพระเกจิ เครื่องราง ของ
ขลงั จนท่านมคีวามตอ้งการจะแสวงหาสิ่ง
เหล่านัน้มาไวบ้ชูากบัตวัท่านเอง 

3.18 3.17 2.85 3.24 .039 1,2>3 

17.ท่านมกัจะเชื่อค าท านาย การพยากรณ์
ดวงเมือง ดวงชะตา และจะปฏิบตัิตวัตาม
ค าแนะน าของหมอดใูนรายการ 

3.16 3.25 3.19 4.79 .008 2>1,3 

18.ท่านเชื่อว่าผีสาง วิญญาณ เรือ่งลีล้บั 
สยองขวญั ที่รายการไดน้ าเสนอนัน้มีอยู่จรงิ 

3.22 3.29 3.14 3.72 .024 1,2>3 

19.ท่านมกัจะเชื่อว่าส่ิงที่ท่านฝัน จิง้จกรอ้ง
ทกั หรือแมวด าวิง่ตดัหนา้จะเป็นลางบอก
เหตใุหก้บัท่าน ตามที่ท่านไดร้บัรูจ้ากการชม
รายการต่าง ๆ 

3.25 3.31 3.00 4.22 .015 1,2>3 

20.เมื่อท่านไดร้บัรูเ้รื่องราวเก่ียวกบัความ
เชื่อทางไสยศาสตรผ่์านรายการตา่ง ๆ ท า
ใหท้่านใชช้วีิตอย่างมีสติ ไม่ประมาท 

3.61 3.65 3.49 1.92 .147 - 

รวม 3.27 3.29 3.13 1.80 .165 - 
 

จากตารางที่  45 พบว่าในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเพศแตกต่างกันมีความคิดเห็น  

ต่อผลกระทบที่เกิดจากการน าเสนอรายการทางโทรทัศนภ์าคพืน้ดินในระบบดิจิทลัที่มีการน าเสนอเนือ้หา

เก่ียวกบัเรื่องความเชื่อทางไสยศาสตรไ์ม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

 แต่เมื่อพิจารณารายขอ้พบว่ามีบางขอ้ที่มีความคิดเห็นแตกต่างกัน ดังนี ้ 1.การรบัชมรายการ

ความเชื่อทางไสยศาสตรถื์อว่าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ไดใ้นชีวิตประจ าวนัของท่าน  2.ถา้ท่านเจ็บป่วยและไดร้กัษา

ด้วยการแพทย์แผนปัจจุบันแล้วไม่หาย ท่านจะ  หันไปรักษาด้วยวิธีการทางไสยศาสตรเ์ช่นเดียวกับ  

การน าเสนอในรายการต่าง ๆ  3.จากการชมรายการต่าง ๆ ท าใหท้่านใหค้วามส าคัญกับ เวลา-ฤกษ์ยาม  

ท่านมักจะหาฤกษ์ดีหรือฤกษ์ที่เหมาะสม เมื่อท่านวางแผนจะเปิดรา้นใหม่ ขึน้บา้นใหม่ การท าสัญญา  

การเดินทาง การคลอดบุตร งานมงคลและงานอวมงคล ฯลฯ  4.จากการชมรายการต่าง ๆ ท าให้ท่าน 

ให้ความส าคัญกับสี ต่าง  ๆ ที่ เ ก่ียวข้องกับชีวิตท่าน เช่น  สีเสื ้อผ้า  สีกระเป๋าสตางค์ สีบ้าน สีรถ  
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สีโทรศัพท์ เป็นต้น  5.หลังชมรายการท่านมีความเชื่อเก่ียวกับอิทธิปาฏิหาริย์ของพระเกจิ เครื่องราง  

ของขลงั จนท่านมีความตอ้งการจะแสวงหาสิ่งเหลา่นัน้มาไวบู้ชากบัตวัท่านเอง  6.ท่านมกัจะเชื่อค าท านาย 

การพยากรณด์วงเมือง ดวงชะตา และจะปฏิบติัตวัตามค าแนะน าของหมอดใูนรายการ 7.ท่านเชื่อว่าผีสาง 

วิญญาณ เรื่องลีล้ับ สยองขวัญ ที่รายการไดน้ าเสนอนัน้มีอยู่จริง  8.ท่านมักจะเชื่อว่าสิ่งที่ท่านฝัน จิง้จก 

รอ้งทกั หรือแมวด าวิ่งตดัหนา้ จะเป็นลางบอกเหตใุหก้บัท่านตามที่ท่านไดร้บัรูจ้ากการชมรายการต่าง ๆ 
 

ตารางที ่46 เปรียบเทยีบค่าเฉล่ียความคิดเห็นต่อการน าเสนอเนือ้หาข่าวทางโทรทัศนภ์าคพืน้ดิน
ในระบบดิจิทัลที่มีการน าเสนอเกี่ยวกับเร่ืองความเชื่อทางไสยศาสตร ์จ าแนกตามช่วงอายุของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม            

ประเด็น 

ค่าเฉลี่ย 

F Sig 
คู่ที่

แตกตา่ง 

9-24 ปี 
(GEN 

Z) 
(1) 

25-40 
ปี 

(GEN 
Y) 
(2) 

41-56 
ปี 

(GEN 
X) 
(3) 

57-75 
ปี 

(GEN 
BB) 
(4) 

1.เนือ้หาการน าเสนอข่าวความเชื่อทาง
ไสยศาสตร ์มีความเป็นกลาง ไมช่ีน้  า ไม่
บิดเบือน ไม่ปกปิดขอ้มลู แก่ผูช้ม 

3.43 3.50 3.47 3.60 6.86 .000 4>1,3 

2.การน าเสนอข่าวความเชื่อทางไสย
ศาสตรม์เีนือ้หาไม่มอมเมาและไม่สรา้งให้
เกิดความงมงายหรือความเชื่อที่ผิด 

3.36 3.47 3.46 3.55 7.70 .000 4>1 

3.รายการข่าวน าเสนอเนือ้หาความเชื่อ
ทางไสยศาสตรไ์ดถ้กูตอ้งตามขอ้เท็จจรงิ 

3.34 3.42 3.41 3.49 5.45 .001 4>1 

4.การน าเสนอเนือ้หาข่าวความเชื่อทาง
ไสยศาสตรม์ีหลกัฐานและแหล่งที่มา
อา้งองิที่น่าเชื่อถือ 

3.32 3.43 3.36 3.44 4.60 .003 4,2>1 

5.การน าเสนอข่าวความเชื่อทางไสย
ศาสตรม์กีารแทรกขอ้คิด คติสอนใจ 

3.53 3.57 3.56 3.64 2.72 .043 4>1,2,3 

6.การน าเสนอข่าวความเชื่อทางไสย
ศาสตร ์โดยขึน้ขอ้ความวา่ “เป็นความเชื่อ
ส่วนบคุคลโปรดใชว้ิจารณญาณในการ
รบัชม” ถือว่าเป็นการแสดงความ
รบัผิดชอบต่อผูช้ม 

3.97 3.93 3.96 3.92 .86 .462 - 
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7.การน าเสนอข่าวความเชื่อทางไสย
ศาสตรถื์อว่าเป็นเรื่องปกติที่อยูคู่ก่บั
สงัคมไทย  

3.66 3.71 3.75 3.77 3.66 .012 4>1 

8.การน าเสนอข่าวความเชื่อทางไสย
ศาสตรถื์อว่าเป็นส่ิงดงึดดูใจใหท้า่น
ติดตามชมรายการขา่ว 

3.31 3.39 3.34 3.50 8.34 .000 4>1,2,3 

9.การน าเสนอข่าวความเชื่อทางไสย
ศาสตรม์กัจะน าไปโยงกบัการเสีย่งโชค 
เช่น การเสนอเลขทะเบยีนรถ เลขที่บา้น 
วนัเดือนปี ฯลฯ 

3.60 3.66 3.59 3.61 1.59 .189 - 

10.การน าเสนอขา่วความเชื่อทางไสย
ศาสตรท์ี่เชื่อมโยงกบัการเสี่ยงโชคมกัจะมี
ความถ่ีสงูในชว่งใกลว้นัออกสลากกินแบ่ง
รฐับาล 

3.62 3.75 3.64 3.66 4.22 .005 2>1 

11.การใชภ้าพกราฟิกประกอบการ
น าเสนอข่าวความเชื่อทางไสยศาสตรท์ า
ใหข้่าวมีความน่าสนใจมากขึน้ 

3.57 3.64 3.55 3.61 2.44 .063 - 

12.การใชภ้าพกราฟิกประกอบการ
น าเสนอข่าวความเชื่อทางไสยศาสตรท์ า
ใหข้่าวมีความน่าเชื่อถือมากขึน้ 
 

3.28 3.46 3.41 3.52 12.90 .000 2,3,4>1 

13.ลีลาและน า้เสียงของผูป้ระกาศข่าว มี
ส่วนท าใหก้ารน าเสนอข่าวความเชื่อทาง
ไสยศาสตรม์ีความน่าสนใจมากขึน้ 

3.64 3.70 3.63 3.67 1.95 .119 - 

14.ลีลาและน า้เสียงของผูป้ระกาศข่าว มี
ส่วนท าใหก้ารน าเสนอข่าวความเชื่อทาง
ไสยศาสตรม์ีความน่าเชื่อถือมากขึน้ 

3.41 3.58 3.55 3.62 11.89 .000 2,3,4>1 

15.การพดูคยุกนัและแสดงความคิดเห็น
ของผูป้ระกาศข่าวมีส่วนท าใหข้า่วความ
เชื่อทางไสยศาสตรม์ีความน่าเชื่อถือมาก
ยิ่งขึน้ 

3.44 3.54 3.51 3.57 4.96 .002 2,4>1 

16.การท่ีผูป้ระกาศขา่วมกัจะพดูแนะน า
แก่ผูช้มก่อนการน าเสนอข่าวความเชื่อ
ทางไสยศาสตรว์า่ใหผู้ช้ม “ใช้

3.88 3.84 3.83 3.79 1.92 .124 - 
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วิจารณญาณในการรบัชม” ถือวา่เป็นการ
แสดงความรบัผิดชอบต่อผูช้ม 
17.การลงพืน้ท่ีรายงานขา่วภาคสนาม
จากสถานท่ีศกัดิ์สิทธ์ิหรือจากสถานท่ีเกดิ
เหต ุยิ่งท าใหผู้ช้มเกิดความเชื่อในส่ิงลีล้บั
มากยิ่งขึน้ 

3.47 3.57 3.58 3.61 5.35 .001 3,4>1 

18.การบรรยายสภาพแวดลอ้ม ณ 
สถานท่ีศกัดิ์สิทธ์ิหรือจากสถานท่ีเกิดเหตุ
ของนกัขา่วภาคสนามมีส่วนท าใหผู้ช้ม
เกิดความเชื่อในเรื่องลีล้บัมากยิง่ขึน้ 

3.45 3.57 3.55 3.58 4.96 .002 2,4>1 

19.การสมัภาษณป์ระชาชนท่ีมากราบ
ไหวส้ถานท่ีศกัดิ์สิทธ์ิหรือผูเ้ห็นเหตกุารณ์
ในสถานท่ีเกิดเหตมุีสว่นท าใหผู้ช้มเกิด
ความเชื่อในเรื่องลีล้บัมากยิ่งขึน้ 

3.41 3.55 3.53 3.61 9.13 .000 2,3,4>1 

20.การน าเสนอขา่วความเชื่อทางไสย
ศาสตรก์่อใหเ้กดิคา่นิยมหรืออปุทานหมู่
ในสงัคมได ้

3.55 3.62 3.55 3.56 1.57 .195 - 

รวม 3.51 3.60 3.56 3.62 6.88 .000 2,4>1 
 

จากตารางที่ 46 พบว่าในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อ 

การน าเสนอเนือ้หาข่าวทางโทรทัศนภ์าคพืน้ดินในระบบดิจิทัลที่มีการน าเสนอเก่ียวกบัเรื่องความเชื่อทาง

ไสยศาสตรแ์ตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

 โดยส่วนใหญ่พบว่ากลุ่มอายุ9-24 ปี (GEN Z) จะเป็นกลุ่มที่มีความคิดเห็นแตกต่างจากกลุ่มอายุ

อ่ืนๆ ตวัอย่างประเด็นที่แตกต่าง เช่น การใชภ้าพกราฟิกประกอบการน าเสนอข่าวความเชื่อทางไสยศาสตร์

ท าใหข้่าวมีความน่าเชื่อถือมากขึน้  ลีลาและน า้เสียงของผูป้ระกาศข่าว มีส่วนท าใหก้ารน าเสนอข่าวความ

เชื่อทางไสยศาสตรม์ีความน่าเชื่อถือมากขึน้  การสมัภาษณป์ระชาชนท่ีมากราบไหวส้ถานท่ีศักดิ์สิทธิ์หรือ

ผูเ้ห็นเหตกุารณใ์นสถานที่เกิดเหตมุีสว่นท าใหผู้ช้มเกิดความเชื่อในเรื่องลีล้บัมากยิ่งขึน้ เป็นตน้ 
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ตารางที ่47 เปรียบเทยีบค่าเฉล่ียความคิดเหน็ต่อการน าเสนอรายการทางโทรทัศนภ์าคพืน้ดินในระบบดิจิทัลทีม่ีการน าเสนอเนือ้หาเกี่ยวกับเร่ืองความ
เชื่อทางไสยศาสตร ์จ าแนกตามช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม            

ประเด็น 

ค่าเฉลี่ย 

F Sig 
คู่ท่ี 

แตกต่าง 
9-24 ปี 
(GEN Z) 

(1) 

25-40 ปี (GEN Y) 
(2) 

41-56 ปี (GEN X) 
(3) 

57-75 ปี (GEN BB) 
(4) 

1.รายการน าเสนอความเชื่อทางไสยศาสตร ์มีความเป็น
กลาง ไม่ชีน้  า ไม่บิดเบือนไม่ปกปิดขอ้มลูแก่ผูช้ม 

3.48 3.59 3.58 3.68 8.97 .000 2,4>1 

2.รายการน าเสนอเนือ้หาความเชื่อทางไสยศาสตรม์ีเนือ้หา
ไม่มอมเมาและไม่สรา้งใหเ้กิดความงมงายหรือความเชื่อท่ี
ผิด 

3.41 3.52 3.56 3.55 6.56 .000 2,3,4>1 

3.รายการน าเสนอความเชื่อทางไสยศาสตรไ์ดถ้กูตอ้งตาม
ขอ้เท็จจริง 

3.40 3.49 3.48 3.48 2.92 .033 2,3,4>1 

4.รายการน าเสนอความเชื่อทางไสยศาสตรโ์ดยมีหลกัฐาน
และแหล่งท่ีมาอา้งองิที่น่าเชื่อถือ 

3.49 3.55 3.55 3.55 1.31 .268 - 

5.รายการน าเสนอความเชื่อทางไสยศาสตรโ์ดยมีการแทรก
ขอ้คิด คติสอนใจ 

3.67 3.73 3.73 3.74 1.65 .175 - 

6.รายการน าเสนอความเชื่อทางไสยศาสตร ์โดยขึน้ขอ้ความ
ว่า “เป็นความเชื่อส่วนบคุคลโปรดใชว้ิจารณญาณในการ
รบัชม” ถือว่าเป็นการแสดงความรบัผิดชอบต่อผูช้มและ
สงัคม 

3.88 3.94 3.96 3.90 1.89 .129 - 

7.การน าเสนอเนือ้หาความเชื่อทางไสยศาสตร ์ถือว่าเป็น
เรื่องปกติท่ีอยู่คู่กบัสงัคมไทย  

3.73 3.84 3.82 3.78 3.59 .013 2>1 

8.การน าเสนอเกี่ยวกบัความเชื่อทางไสยศาสตรถ์ือว่าเป็น
สิ่งดึงดดูใจใหท่้านติดตามชมรายการ 

3.46 3.56 3.56 3.57 4.24 .005 2,3,4>1 

9.การน าเสนอเนือ้หาความเชื่อทางไสยศาสตรน์บัเป็นการ
สรา้งความบนัเทิงและสรา้งภาพจินตนาการใหก้บัผูช้ม 

3.58 3.65 3.60 3.58 1.82 .141 - 
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10.การน าเสนอความเชื่อทางไสยศาสตรท่ี์เชื่อมโยงกบัการ
เสี่ยงโชคมกัจะมีความถี่สงูในช่วงใกลว้นัออกสลากกินแบ่ง
รฐับาล 

3.67 3.78 3.78 3.65 7.39 .000 1,4>2,3 

11.การน าเสนอความเชื่อทางไสยศาสตรม์กัจะน าไปโยงกบั
การเสีย่งโชค เช่น   การเสนอเลขทะเบียนรถ เลขท่ีบา้น วนั
เดือนปี เป็นตน้ 

3.58 3.71 3.72 3.62 6.69 .000 2,3>1 

12.การบ่งบอกเลขทะเบยีนรถหรือเลขท่ีเกี่ยวขอ้งกบั
เหตกุารณใ์นข่าวเป็นสิ่งท่ี เป็นปกติ ไม่ใชเ่รื่องเสียหาย 

3.42 3.54 3.58 3.54 6.67 .000 2,3,4>1 

13.การใชภ้าพกราฟิกประกอบการน าเสนอความเชื่อทาง
ไสยศาสตรท์ าใหม้ีความน่าสนใจมากขึน้ 

3.55 3.63 3.62 3.57 2.36 .070 - 

14.การใชภ้าพกราฟิกประกอบการน าเสนอความเชื่อทาง
ไสยศาสตรท์ าใหม้ีความน่าเชื่อถือมากขึน้ 

3.48 3.59 3.58 3.55 3.78 .010 2>1 

15.ลีลาและน า้เสียงของผูด้  าเนินรายการมสี่วนท าใหก้าร
น าเสนอความเชื่อทางไสยศาสตรม์ีความน่าสนใจมากขึน้ 

3.62 3.70 3.69 3.67 1.93 .122 - 

16.ลีลาและน า้เสียงของผูด้  าเนินรายการมสี่วนท าใหก้าร
น าเสนอความเชื่อทางไสยศาสตรม์ีความน่าเชื่อถือมากขึน้ 

3.55 3.64 3.66 3.64 3.72 .011 3>1 

17.การน าเสนอเนือ้หาความเชื่อทางไสยศาสตรก์่อใหเ้กิด
กระแส ค่านิยมหรืออปุทานหมู่ ในสงัคมได ้

3.68 3.74 3.65 3.64 3.02 .029 2>4 

18.รฐัควรออกนโยบายเพื่อควบคมุตรวจสอบรายการท่ีมี
เนือ้หาเกี่ยวกบัความเชื่อทางไสยศาสตรใ์หม้ากกว่านี ้

3.70 3.78 3.75 3.78 1.98 .114 - 

19.รายการท่ีมเีนือ้หาเกี่ยวกบัความเชื่อทางไสยศาสตรช์่วย
ส่งเสริมใหค้นรูจ้กัรกับญุกลวับาป ทัง้ยงัเป็นกฎเกณฑ์
ควบคมุสงัคมทางออ้มไดอ้ีกดว้ย 

3.50 3.62 3.65 3.63 6.48 .000 2,3,4>1 

20.การน าเสนอความเชื่อทางไสยศาสตรน์บัว่าเป็นสิ่งท่ี
สนบัสนนุความเชื่อดัง้เดิมท่ีท่านเคยมีเกี่ยวกบัไสยศาสตร ์
ยิ่งท าใหท่้านเชื่ออย่างไม่มีขอ้สงสยั 

3.20 3.36 3.35 3.36 7.00 .000 2,3,4>1 

รวม 3.55 3.65 3.64 3.62 7.28 .000 2,3,4>1 
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จากตารางที่ 47 พบว่าในภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามที่มีอายแุตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการน าเสนอรายการทางโทรทศันภ์าคพืน้ดินในระบบดิจิทลัที่มี

การน าเสนอเนือ้หาเก่ียวกบัเรื่องความเชื่อทางไสยศาสตรแ์ตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 โดยสว่นใหญ่พบว่ากลุม่อาย9ุ-24 ปี (GEN Z) จะเป็นกลุม่ที่มีความคิดเห็นแตกต่างจากกลุม่อายอ่ืุนๆ ตวัอย่างประเด็นที่แตกต่าง เช่น รายการน าเสนอ

เนือ้หาความเชื่อทางไสยศาสตรม์ีเนือ้หาไม่มอมเมาและไม่สรา้งใหเ้กิดความงมงายหรือความเชื่อที่ผิด  การน าเสนอเก่ียวกบัความเชื่อทางไสยศาสตรถื์อว่าเป็นสิ่ง

ดงึดดูใจใหท้่านติดตามชมรายการ  การบ่งบอกเลขทะเบียนรถหรือเลขที่เก่ียวขอ้งกบัเหตกุารณใ์นข่าวเป็นสิ่งที่ เป็นปกติ ไม่ใช่เรื่องเสียหาย เป็นตน้ 

 

ตารางที ่48 เปรียบเทยีบค่าเฉล่ียความคิดเหน็ในมิติผลกระทบทีเ่กิดจากการน าเสนอรายการทางโทรทัศนภ์าคพืน้ดินในระบบดิจิทัลทีม่ีการน าเสนอ
เนือ้หาเกี่ยวกับเร่ืองความเชื่อทางไสยศาสตร ์จ าแนกตามช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม            

ประเด็น 

ค่าเฉลี่ย 

F Sig คู่ท่ีแตกต่าง 
9-24 ปี 
(GEN Z) 

(1) 

25-40 ปี (GEN 
Y) 
(2) 

41-56 ปี 
(GEN X) 

(3) 

57-75 ปี 
(GEN BB) 

(4) 
1.การน าเสนอเนือ้หาความเชื่อทางไสยศาสตรใ์นรายการต่าง ๆ ท าให้
ท่าน เชื่อว่าความเชื่อทางไสยศาสตรน์ัน้เป็นส่วนหน่ึงของหลกัค าสอน
ทางศาสนา 

3.19 3.29 3.26 3.38 6.59 .000 4>1,3 

2.การน าเสนอเนือ้หาความเชื่อทางไสยศาสตรท่ี์เชื่อมโยงกบัการเสี่ยง
โชคท าใหท่้านรูส้กึมีที่พึ่ง เกิดความหวงั เกดิแรงบนัดาลใจ  

3.18 3.32 3.25 3.32 5.06 .002 2,4>1 

3.หลงัจากท่ีท่านไดช้มรายการท่ีเสนอเนือ้หาความเชื่อทางไสยศาสตร์
ท่านมกัจะเสี่ยงโชคดว้ยการซือ้หวย หรือ สลากกินแบ่งรฐับาล  

3.08 3.21 3.25 3.28 7.31 .000 2,3,4>1 

4.การน าเสนอความเชื่อทางไสยศาสตรม์สี่วนท าใหท่้านเพิ่มปริมาณ
การเสีย่งโชคจากการซือ้หวย หรือ สลากกนิแบ่งรฐับาล มากขึน้กว่าเดิม 

3.06 3.21 3.17 3.22 5.20 .001 2,4>1 

5.หลงัจากรบัชมรายการท่ีน าเสนอเกี่ยวกบัสถานท่ีศกัดิสิทธ์ิ ท่านเกิด
ความตอ้งการท่ีจะเดินทางไปยงัสถานท่ีตามท่ีเสนอในรายการ 

2.99 3.20 3.21 3.25 14.08 .010 2,3,4>1 
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6.การรบัรูเ้รื่องราวความเชื่อทางไสยศาสตรใ์นรายการต่าง ๆส่งผลให้
ท่านมกัจะน าสิ่งต่าง ๆรอบตวัไปโยงกบัตวัเลขเพื่อการเสี่ยงโชค  

3.04 3.22 3.16 3.24 7.89 .000 2,4>1 

7.ท่านมกัจะขอพรหรือบนบานศาลกล่าวต่อส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีท่านไดช้มใน
รายการ เมื่อท่านตอ้งการก าลงัใจหรือมีความปรารถนาในส่ิงต่าง ๆท่ี
ท่านตอ้งการ 

3.19 3.33 3.29 3.34 5.21 .001 2,4>1 

8.การรบัรูเ้รื่องราวความเชื่อทางไสยศาสตรใ์นรายการต่าง ๆเป็นสิ่งท่ี
ท าใหท่้านไม่ตกกระแสสามารถมีเรื่องพดูคยุกบัคนรอบขา้งได ้

3.09 3.33 3.33 3.22 15.22 .000 2,3,4>1 

9.การรบัชมรายการความเชื่อทางไสยศาสตรถ์ือว่าเป็นสิ่งท่ีขาดไม่ไดใ้น
ชีวิตประจ าวนัของท่าน 

2.81 2.95 2.97 3.11 12.84 .000 4>1,2,3 

10.ถา้ท่านเจ็บป่วยและไดร้กัษาดว้ยการแพทยแ์ผนปัจจบุนัแลว้ไม่หาย 
ท่านจะหนัไปรกัษาดว้ยวิธีการทางไสยศาสตรเ์ช่นเดียวกบัการน าเสนอ
ในรายการต่าง ๆ 

2.90 3.11 3.14 3.25 19.43 .000 2,3,4>1 

11.จากการชมรายการต่าง ๆ ท าใหท่้านใหค้วามส าคญักบั เวลา-ฤกษ์
ยาม  ท่านมกัจะหาฤกษ์ดีหรือฤกษ์ท่ีเหมาะสม เมื่อท่านวางแผนจะเปิด
รา้นใหม่ ขึน้บา้นใหม่ การท าสญัญา การเดินทาง การคลอดบตุร งาน
มงคลและงานอวมงคล ฯลฯ 

3.26 3.44 3.49 3.54 15.74 .000 2,3,4>1 

12.หลงัจากชมรายการท่ีน าเสนอเรื่องราวความเชื่อทางไสยศาสตรท์ า
ใหท่้านรูส้กึคลอ้ยตามและอยากเป็นส่วนหน่ึงของกระแสนิยมตาม
สงัคม 

3.02 3.16 3.18 3.29 11.49 .000 2,3,4>1 

13.จากการชมรายการต่าง ๆ ท าใหท่้านใหค้วามส าคญักบัตวัเลขต่าง ๆ
ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัชีวิตท่าน เช่น วนัเดือนปีเกิด อาย ุฤกษ์ยาม เลขทะเบยีน
รถ เลขท่ีบา้น หมายเลขโทรศพัทม์ือถือ เลขรวมชื่อ-นามสกลุ  เป็นตน้ 

3.22 3.39 3.38 3.42 7.89 .000 2,3,4>1 

14.จากการชมรายการต่าง ๆ ท าใหท่้านใหค้วามส าคญักบัสีต่าง ๆท่ี
เกี่ยวขอ้งกบัชีวิตท่าน เช่น สีเสือ้ผา้  สีกระเป๋าสตางค ์สีบา้น สีรถ สี
โทรศพัท ์เป็นตน้ 

3.31 3.44 3.42 3.40 3.80 .010 2>1 

15.จากการชมรายการต่าง ๆ ท าใหท่้านใหค้วามส าคญักบัศาสตรฮ์วง
จุย้ที่เกี่ยวขอ้งกบัชีวิตท่าน เช่น ทิศทาง ท าเลท่ีตัง้บา้น-ส านกังาน การ
จดัโต๊ะท างาน ต าแหน่งของหอ้งต่าง ๆภายในบา้น การจดั
สภาพแวดลอ้มรอบตวัท่าน เป็นตน้ 

3.26 3.45 3.48 3.46 12.90 .000 2>1 
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16.หลงัชมรายการท่านมีความเชื่อเกี่ยวกบัอิทธิปาฏิหาริยข์องพระเกจิ 
เครื่องราง ของขลงั จนท่านมีความตอ้งการจะแสวงหาส่ิงเหล่านัน้มาไว้
บชูากบัตวัท่านเอง 

3.01 3.22 3.20 3.25 12.46 .000 2>1 

17.ท่านมกัจะเชื่อค าท านาย การพยากรณด์วงเมือง ดวงชะตา และจะ
ปฏิบติัตวัตามค าแนะน าของหมอดใูนรายการ 

3.12 3.27 3.21 3.23 4.15 .006 2>1 

18.ท่านเชื่อว่าผีสาง วญิญาณ เรื่องลีล้บั สยองขวญั ที่รายการได้
น าเสนอนัน้มีอยู่จริง 

3.18 3.28 3.25 3.32 3.48 .015 4>1 

19.ท่านมกัจะเชื่อว่าส่ิงที่ท่านฝัน จิง้จกรอ้งทกั หรือแมวด าวิ่งตดัหนา้ 
จะเป็นลางบอกเหตใุหก้บัท่าน ตามท่ีท่านไดร้บัรูจ้ากการชมรายการ
ต่าง ๆ 

3.17 3.29 3.29 3.36 6.33 .000 
2,3,4>1 

20.เมื่อท่านไดร้บัรูเ้รื่องราวเกี่ยวกบัความเชื่อทางไสยศาสตรผ์่าน
รายการต่าง ๆ ท าใหท่้านใชช้ีวิตอย่างมีสติ ไม่ประมาท 

3.45 3.68 3.68 3.71 16.65 .000 
2,3,4>1 

รวม 3.15 3.32 3.31 3.36 15.13 .000 2,3,4>1 
 

จากตารางที่ 48 พบว่าในภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามที่มีเพศแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อผลกระทบที่เกิดจากการน าเสนอรายการทางโทรทศันภ์าคพืน้ดิน

ในระบบดิจิทลัที่มีการน าเสนอเนือ้หาเก่ียวกบัเรื่องความเชื่อทางไสยศาสตรแ์ตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

 โดยสว่นใหญ่พบว่ากลุม่อาย9ุ-24 ปี (GEN Z) จะเป็นกลุม่ที่มีความคิดเห็นแตกต่างจากกลุม่อายอ่ืุนๆ ตวัอย่างประเด็นที่แตกต่าง เช่น หลงัจากท่ีท่านไดช้ม
รายการที่เสนอเนือ้หาความเชื่อทางไสยศาสตรท์่านมกัจะเสี่ยงโชคดว้ยการซือ้หวย หรือ สลากกินแบ่งรฐับาล    การรบัรูเ้รื่องราวความเชื่อทางไสยศาสตรใ์นรายการ
ต่าง ๆเป็นสิ่งที่ท าใหท้่านไม่ตกกระแสสามารถมีเรื่องพดูคยุกบัคนรอบขา้งได ้   ถา้ท่านเจ็บป่วยและไดร้กัษาดว้ยการแพทยแ์ผนปัจจุบนัแลว้ไม่หาย ท่านจะหนัไป
รกัษาดว้ยวิธีการทางไสยศาสตรเ์ช่นเดียวกบัการน าเสนอในรายการต่าง ๆ  เป็นตน้ 
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ตารางที ่49 เปรียบเทยีบค่าเฉล่ียความคิดเหน็ต่อการน าเสนอเนือ้หาข่าวทางโทรทัศนภ์าคพืน้ดินในระบบดิจิทัลทีม่ีการน าเสนอเกี่ยวกับเร่ืองความเชื่อ
ทางไสยศาสตร ์จ าแนกตามระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม            

ประเด็น 
ค่าเฉลี่ย 

F Sig ต ่ากว่า 
ปริญญาตรี (1) 

ปริญญาตรี 
(2) 

สูงกว่า 
ปริญญาตรี (3) 

1.เนือ้หาการน าเสนอข่าวความเชื่อทางไสยศาสตร ์มีความเป็นกลาง ไม่ชีน้  า ไม่
บิดเบือน ไม่ปกปิดขอ้มลู แก่ผูช้ม 

3.56 3.38 3.29 24.59 .000 

2.การน าเสนอข่าวความเชื่อทางไสยศาสตรม์ีเนือ้หาไม่มอมเมาและไม่สรา้งใหเ้กิด
ความงมงายหรือความเชื่อท่ีผิด 

3.55 3.33 3.20 31.06 .000 

3.รายการข่าวน าเสนอเนือ้หาความเชื่อทางไสยศาสตรไ์ดถ้กูตอ้งตามขอ้เท็จจรงิ 3.48 3.27 3.31 28.20 .000 
4.การน าเสนอเนือ้หาข่าวความเชื่อทางไสยศาสตรม์ีหลกัฐานและแหล่งท่ีมาอา้งอิงท่ี
น่าเชื่อถือ 

3.47 3.23 3.18 34.98 .000 

5.การน าเสนอข่าวความเชื่อทางไสยศาสตรม์ีการแทรกขอ้คิด คติสอนใจ 3.62 3.48 3.46 12.80 .000 
6.การน าเสนอข่าวความเชื่อทางไสยศาสตร ์โดยขึน้ขอ้ความว่า “เป็นความเชื่อส่วน
บคุคลโปรดใชว้ิจารณญาณในการรบัชม” ถือว่าเป็นการแสดงความรบัผิดชอบต่อ
ผูช้ม 

3.92 3.98 3.98 2.55 .078 

7.การน าเสนอข่าวความเชื่อทางไสยศาสตรถ์ือว่าเป็นเรื่องปกติท่ีอยู่คู่กบัสงัคมไทย  3.72 3.71 3.77 .45 .635 

8.การน าเสนอข่าวความเชื่อทางไสยศาสตรถ์ือว่าเป็นสิ่งดึงดดูใจใหท่้านติดตามชม
รายการขา่ว 

3.44 3.27 3.24 17.55 .000 

9.การน าเสนอข่าวความเชื่อทางไสยศาสตรม์กัจะน าไปโยงกบัการเสีย่งโชค เช่น การ
เสนอเลขทะเบยีนรถ เลขท่ีบา้น วนัเดือนปี ฯลฯ 

3.57 3.70 3.76 11.63 .000 

10.การน าเสนอข่าวความเชื่อทางไสยศาสตรท่ี์เชื่อมโยงกบัการเสี่ยงโชคมกัจะมี
ความถี่สงูในช่วงใกลว้นัออกสลากกินแบ่งรฐับาล 

3.63 3.75 3.85 11.53 .000 

11.การใชภ้าพกราฟิกประกอบการน าเสนอข่าวความเชื่อทางไสยศาสตรท์ าใหข้่าวมี
ความน่าสนใจมากขึน้ 

3.58 3.62 3.59 .774 .461 

12.การใชภ้าพกราฟิกประกอบการน าเสนอข่าวความเชื่อทางไสยศาสตรท์ าใหข้่าวมี
ความน่าเชื่อถือมากขึน้ 

3.46 3.33 3.33 10.64 .000 
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13.ลีลาและน า้เสียงของผูป้ระกาศข่าว มีสว่นท าใหก้ารน าเสนอข่าวความเชื่อทาง
ไสยศาสตรม์ีความน่าสนใจมากขึน้ 

3.64 3.69 3.78 3.85 .021 

14.ลีลาและน า้เสียงของผูป้ระกาศข่าว มีสว่นท าใหก้ารน าเสนอข่าวความเชื่อทาง
ไสยศาสตรม์ีความน่าเชื่อถือมากขึน้ 

3.56 3.50 3.60 2.20 .112 

15.การพดูคยุกนัและแสดงความคิดเห็นของผูป้ระกาศข่าวมีส่วนท าใหข้า่วความเชื่อ
ทางไสยศาสตรม์ีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึน้ 

3.56 3.42 3.48 11.43 .000 

16.การท่ีผูป้ระกาศขา่วมกัจะพดูแนะน าแก่ผูช้มก่อนการน าเสนอข่าวความเชื่อทาง
ไสยศาสตรว์่าใหผู้ช้ม “ใชว้ิจารณญาณในการรบัชม” ถือว่าเป็นการแสดงความ
รบัผิดชอบต่อผูช้ม 

3.83 3.86 3.77 1.45 .236 

17.การลงพืน้ท่ีรายงานข่าวภาคสนามจากสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิหรือจากสถานท่ีเกิดเหต ุ
ยิ่งท าใหผู้ช้มเกิดความเชื่อในสิ่งลีล้บัมากยิ่งขึน้ 

3.57 3.53 3.63 1.49 .230 

18.การบรรยายสภาพแวดลอ้ม ณ สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิหรือจากสถานท่ีเกิดเหตขุอง
นกัข่าวภาคสนามมีส่วนท าใหผู้ช้มเกิดความเชื่อในเรื่องลีล้บัมากยิ่งขึน้ 

3.54 3.51 3.62 1.64 .194 

19.การสมัภาษณป์ระชาชนท่ีมากราบไหวส้ถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิหรือผูเ้ห็นเหตกุารณใ์น
สถานท่ีเกิดเหตมุีส่วนท าใหผู้ช้มเกิดความเชื่อในเรื่องลีล้บัมากยิ่งขึน้ 

3.54 3.47 3.58 3.45 .032 

20.การน าเสนอข่าวความเชื่อทางไสยศาสตรก์่อใหเ้กิดค่านิยมหรืออปุทานหมู่ใน
สงัคมได ้

3.51 3.67 3.83 22.65 .000 

รวม 3.59 3.54 3.56 3.49 .030 
 

จากตารางที่ 49 พบว่าในภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการน าเสนอเนือ้หาข่าวทางโทรทศันภ์าคพืน้ดินใน

ระบบดิจิทลัที่มีการน าเสนอเก่ียวกบัเรื่องความเชื่อทางไสยศาสตรแ์ตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
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ตารางที ่50 เปรียบเทยีบค่าเฉล่ียความคิดเหน็ต่อการน าเสนอรายการทางโทรทัศนภ์าคพืน้ดินในระบบดิจิทัลทีม่ีการน าเสนอเนือ้หาเกี่ยวกับเร่ืองความ
เชื่อทางไสยศาสตร ์จ าแนกตามระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม            

ประเด็น 
ค่าเฉลี่ย 

F Sig ต ่ากว่า 
ปริญญาตรี (1) 

ปริญญาตรี 
(2) 

สูงกว่า 
ปริญญาตรี (3) 

1.รายการน าเสนอความเชื่อทางไสยศาสตร ์มีความเป็นกลาง ไม่ชีน้  า ไมบ่ิดเบือนไม่
ปกปิดขอ้มลูแก่ผูช้ม 

3.65 3.45 3.36 33.01 .000 

2.รายการน าเสนอเนือ้หาความเชื่อทางไสยศาสตรม์ีเนือ้หาไม่มอมเมาและไม่สรา้งให้
เกิดความงมงายหรือความเชื่อท่ีผิด 

3.58 3.37 3.32 29.79 .000 

3.รายการน าเสนอความเชื่อทางไสยศาสตรไ์ดถ้กูตอ้งตามขอ้เท็จจริง 3.53 3.34 3.32 24.76 .000 
4.รายการน าเสนอความเชื่อทางไสยศาสตรโ์ดยมีหลกัฐานและแหล่งท่ีมาอา้งอิงท่ี
น่าเชื่อถือ 

3.60 3.42 3.39 21.01 .000 

5.รายการน าเสนอความเชื่อทางไสยศาสตรโ์ดยมีการแทรกขอ้คิด คติสอนใจ 3.73 3.72 3.60 1.96 .140 
6.รายการน าเสนอความเชื่อทางไสยศาสตร ์โดยขึน้ขอ้ความว่า “เป็นความเชื่อส่วน
บคุคลโปรดใชว้ิจารณญาณในการรบัชม” ถือว่าเป็นการแสดงความรบัผิดชอบต่อผูช้ม
และสงัคม 

3.92 3.92 3.85 .76 .468 

7.การน าเสนอเนือ้หาความเชื่อทางไสยศาสตร ์ถือว่าเป็นเรื่องปกติท่ีอยู่คู่กบัสงัคมไทย  3.81 3.75 3.86 2.63 .072 

8.การน าเสนอเกี่ยวกบัความเชื่อทางไสยศาสตรถ์ือว่าเป็นสิ่งดึงดดูใจใหท่้านติดตาม
ชมรายการ 

3.57 3.47 3.55 6.10 .002 

9.การน าเสนอเนือ้หาความเชื่อทางไสยศาสตรน์บัเป็นการสรา้งความบนัเทิงและสรา้ง
ภาพจินตนาการใหก้บัผูช้ม 

3.60 3.60 3.69 .97 .379 

10.การน าเสนอความเชื่อทางไสยศาสตรท่ี์เชื่อมโยงกบัการเสี่ยงโชคมกัจะมีความถี่สงู
ในช่วงใกลว้นัออกสลากกินแบง่รฐับาล 

3.69 3.78 3.81 4.86 .008 

11.การน าเสนอความเชื่อทางไสยศาสตรม์กัจะน าไปโยงกบัการเสี่ยงโชค เช่น   การ
เสนอเลขทะเบยีนรถ เลขท่ีบา้น วนัเดือนปี เป็นตน้ 

3.65 3.66 3.78 1.86 .155 

12.การบ่งบอกเลขทะเบยีนรถหรือเลขท่ีเกี่ยวขอ้งกบัเหตกุารณใ์นข่าวเป็นสิ่งท่ี เป็น
ปกติ ไม่ใชเ่รื่องเสียหาย 

3.58 3.41 3.36 19.22 .000 
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13.การใชภ้าพกราฟิกประกอบการน าเสนอความเชื่อทางไสยศาสตรท์ าใหม้ีความ
น่าสนใจมากขึน้ 

3.60 3.60 3.58 .029 .972 

14.การใชภ้าพกราฟิกประกอบการน าเสนอความเชื่อทางไสยศาสตรท์ าใหม้ีความ
น่าเชื่อถือมากขึน้ 

3.56 3.52 3.56 1.01 .363 

15.ลีลาและน า้เสียงของผูด้  าเนินรายการมสี่วนท าใหก้ารน าเสนอความเชื่อทางไสย
ศาสตรม์ีความน่าสนใจมากขึน้ 

3.67 3.66 3.76 1.15 .316 

16.ลีลาและน า้เสียงของผูด้  าเนินรายการมสี่วนท าใหก้ารน าเสนอความเชื่อทางไสย
ศาสตรม์ีความน่าเชื่อถือมากขึน้ 

3.62 3.60 3.78 3.66 .026 

17.การน าเสนอเนือ้หาความเชื่อทางไสยศาสตรก์่อใหเ้กิดกระแส ค่านิยมหรืออปุทาน
หมู่ ในสงัคมได ้

3.62 3.79 3.91 24.03 .000 

18.รฐัควรออกนโยบายเพื่อควบคมุตรวจสอบรายการท่ีมีเนือ้หาเกี่ยวกบัความเชื่อทาง
ไสยศาสตรใ์หม้ากกว่านี ้

3.72 3.81 3.95 10.14 .000 

19.รายการท่ีมเีนือ้หาเกี่ยวกบัความเชื่อทางไสยศาสตรช์่วยส่งเสริมใหค้นรูจ้กัรกับญุ
กลวับาป ทัง้ยงัเป็นกฎเกณฑค์วบคมุสงัคมทางออ้มไดอ้ีกดว้ย 

3.66 3.48 3.51 17.52 .000 

20.การน าเสนอความเชื่อทางไสยศาสตรน์บัว่าเป็นสิ่งท่ีสนบัสนนุความเชื่อดัง้เดิมท่ี
ท่านเคยมีเกี่ยวกบัไสยศาสตร ์ยิง่ท าใหท่้านเชื่ออย่างไม่มขีอ้สงสยั 

3.42 3.10 3.16 50.74 .000 

รวม 3.64 3.57 3.61 6.64 .001 
 

จากตารางที่ 50 พบว่าในภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการน าเสนอรายการทางโทรทศันภ์าคพืน้ดินในระบบ

ดิจิทลัที่มีการน าเสนอเนือ้หาเก่ียวกบัเรื่องความเชื่อทางไสยศาสตรแ์ตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
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ตารางที ่51 เปรียบเทยีบค่าเฉล่ียความคิดเหน็ในมิติผลกระทบทีเ่กิดจากการน าเสนอรายการทางโทรทัศนภ์าคพืน้ดินในระบบดิจิทัลทีม่ีการน าเสนอ
เนือ้หาเกี่ยวกับเร่ืองความเชื่อทางไสยศาสตร ์จ าแนกตามระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม            

ประเด็น 
ค่าเฉลี่ย 

F Sig ต ่ากว่า 
ปริญญาตรี (1) 

ปริญญาตรี 
(2) 

สูงกว่า 
ปริญญาตรี (3) 

1.การน าเสนอเนือ้หาความเชื่อทางไสยศาสตรใ์นรายการต่าง ๆ ท าใหท่้าน เชื่อว่า
ความเชื่อทางไสยศาสตรน์ัน้เป็นส่วนหน่ึงของหลกัค าสอนทางศาสนา 

3.40 3.03 3.03 66.05 .000 

2.การน าเสนอเนือ้หาความเชื่อทางไสยศาสตรท่ี์เชื่อมโยงกบัการเสี่ยงโชคท าให้
ท่านรูส้กึมีที่พึ่ง เกิดความหวงั เกิดแรงบนัดาลใจ  

3.36 3.09 3.07 37.17 .000 

3.หลงัจากท่ีท่านไดช้มรายการท่ีเสนอเนือ้หาความเชื่อทางไสยศาสตรท่์านมกัจะ
เสี่ยงโชคดว้ยการซือ้หวย หรือ สลากกินแบ่งรฐับาล  

3.32 2.98 2.90 58.19 .000 

4.การน าเสนอความเชื่อทางไสยศาสตรม์สี่วนท าใหท่้านเพิ่มปริมาณการเสี่ยงโชค
จากการซือ้หวย หรือ สลากกินแบ่งรฐับาล มากขึน้กว่าเดิม 

3.28 2.93 2.96 55.35 .000 

5.หลงัจากรบัชมรายการท่ีน าเสนอเกี่ยวกบัสถานท่ีศกัดิสิทธ์ิ ท่านเกิดความ
ตอ้งการท่ีจะเดินทางไปยงัสถานท่ีตามท่ีเสนอในรายการ 

3.29 2.89 3.01 69.85 .000 

6.การรบัรูเ้รื่องราวความเชื่อทางไสยศาสตรใ์นรายการต่าง ๆส่งผลใหท่้านมกัจะ
น าสิ่งต่าง ๆรอบตวัไปโยงกบัตวัเลขเพื่อการเสี่ยงโชค  

3.27 2.95 2.96 46.72 .000 

7.ท่านมกัจะขอพรหรือบนบานศาลกล่าวต่อส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีท่านไดช้มในรายการ 
เมื่อท่านตอ้งการก าลงัใจหรือมีความปรารถนาในส่ิงต่าง ๆท่ีท่านตอ้งการ 

3.41 3.04 3.08 64.40 .000 

8.การรบัรูเ้รื่องราวความเชื่อทางไสยศาสตรใ์นรายการต่าง ๆเป็นสิ่งท่ีท าใหท่้านไม่
ตกกระแสสามารถมีเรื่องพดูคยุกบัคนรอบขา้งได ้

3.39 3.01 3.17 66.71 .000 

9.การรบัชมรายการความเชื่อทางไสยศาสตรถ์ือว่าเป็นสิ่งท่ีขาดไม่ไดใ้น
ชีวิตประจ าวนัของท่าน 

3.12 2.64 2.58 99.83 .000 

10.ถา้ท่านเจ็บป่วยและไดร้กัษาดว้ยการแพทยแ์ผนปัจจบุนัแลว้ไม่หาย ท่านจะ
หนัไปรกัษาดว้ยวิธีการทางไสยศาสตรเ์ช่นเดียวกบัการน าเสนอในรายการต่าง ๆ 
 

3.24 2.81 2.81 79.34 .000 
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11.จากการชมรายการต่าง ๆ ท าใหท่้านใหค้วามส าคญักบั เวลา-ฤกษ์ยาม  ท่าน
มกัจะหาฤกษ์ดีหรือฤกษ์ท่ีเหมาะสม เมื่อท่านวางแผนจะเปิดรา้นใหม่ ขึน้บา้นใหม่ 
การท าสญัญา การเดินทาง การคลอดบตุร งานมงคลและงานอวมงคล ฯลฯ 

3.54 3.20 3.29 54.82 .000 

12.หลงัจากชมรายการท่ีน าเสนอเรื่องราวความเชื่อทางไสยศาสตรท์ าใหท่้านรูส้กึ
คลอ้ยตามและอยากเป็นส่วนหน่ึงของกระแสนิยมตามสงัคม 

3.28 2.92 2.94 57.99 .000 

13.จากการชมรายการต่าง ๆ ท าใหท่้านใหค้วามส าคญักบัตวัเลขต่าง ๆท่ี
เกี่ยวขอ้งกบัชีวิตท่าน เช่น วนัเดือนปีเกิด อาย ุฤกษ์ยาม เลขทะเบียนรถ เลขท่ี
บา้น หมายเลขโทรศพัทม์ือถือ เลขรวมชื่อ-นามสกลุ  เป็นตน้ 

3.45 3.17 3.14 36.34 .000 

14.จากการชมรายการต่าง ๆ ท าใหท่้านใหค้วามส าคญักบัสีต่าง ๆท่ีเกี่ยวขอ้งกบั
ชีวิตท่าน เช่น สีเสือ้ผา้  สีกระเป๋าสตางค ์สีบา้น สีรถ สีโทรศพัท ์เป็นตน้ 

3.47 3.24 3.24 27.98 .000 

15.จากการชมรายการต่าง ๆ ท าใหท่้านใหค้วามส าคญักบัศาสตรฮ์วงจุย้ที่
เกี่ยวขอ้งกบัชีวิตท่าน เช่น ทิศทาง ท าเลท่ีตัง้บา้น-ส านกังาน การจดัโต๊ะท างาน 
ต าแหน่งของหอ้งต่าง ๆภายในบา้น การจดัสภาพแวดลอ้มรอบตวัท่าน เป็นตน้ 

3.50 3.23 3.29 37.84 .000 

16.หลงัชมรายการท่านมีความเชื่อเกี่ยวกบัอิทธิปาฏิหาริยข์องพระเกจิ เครื่องราง 
ของขลงั จนท่านมีความตอ้งการจะแสวงหาสิ่งเหล่านัน้มาไวบ้ชูากบัตวัท่านเอง 

3.29 2.93 2.88 65.72 .000 

17.ท่านมกัจะเชื่อค าท านาย การพยากรณด์วงเมือง ดวงชะตา และจะปฏิบติัตวั
ตามค าแนะน าของหมอดใูนรายการ 

3.30 3.03 3.09 34.04 .000 

18.ท่านเชื่อว่าผีสาง วญิญาณ เรื่องลีล้บั สยองขวญั ที่รายการไดน้ าเสนอนัน้มีอยู่
จริง 

3.37 3.04 3.00 56.25 .000 

19.ท่านมกัจะเชื่อว่าส่ิงที่ท่านฝัน จิง้จกรอ้งทกั หรือแมวด าวิ่งตดัหนา้ จะเป็นลาง
บอกเหตใุหก้บัท่าน ตามท่ีท่านไดร้บัรูจ้ากการชมรายการต่าง ๆ 

3.38 3.08 3.01 48.15 .000 

20.เมื่อท่านไดร้บัรูเ้รื่องราวเกี่ยวกบัความเชื่อทางไสยศาสตรผ์่านรายการต่าง ๆ 
ท าใหท่้านใชช้ีวิตอย่างมีสติ ไม่ประมาท 

3.69 3.52 3.50 15.27 .000 

รวม 3.38 3.08 3.10 83.90 .000 
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จากตารางที่ 51 พบว่าในภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อผลกระทบที่เกิดจากการน าเสนอรายการทางโทรทศัน์

ภาคพืน้ดินในระบบดิจิทลัที่มีการน าเสนอเนือ้หาเก่ียวกบัเรื่องความเชื่อทางไสยศาสตรแ์ตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

ตารางที ่52 เปรียบเทยีบค่าเฉล่ียความคิดเหน็ต่อการน าเสนอเนือ้หาข่าวทางโทรทัศนภ์าคพืน้ดินในระบบดิจิทัลทีม่ีการน าเสนอเกี่ยวกับเร่ืองความเชื่อ
ทางไสยศาสตร ์จ าแนกตามศาสนาของผู้ตอบแบบสอบถาม            

ประเด็น 
ค่าเฉล่ีย 

F Sig 
พุทธ (1) คริสต ์(2) 

อิสลาม 
(3) 

อ่ืน ๆ (4) 

1.เนือ้หาการน าเสนอข่าวความเชื่อทางไสยศาสตร ์มีความเป็นกลาง ไม่ชีน้  า ไม่
บิดเบือน ไม่ปกปิดขอ้มลู แกผู่ช้ม 

3.51 3.77 3.33 3.06 11.43 .000 

2.การน าเสนอข่าวความเช่ือทางไสยศาสตรมี์เนือ้หาไม่มอมเมาและไม่สรา้งให้
เกิดความงมงายหรือความเชื่อที่ผิด 

3.47 3.73 3.25 2.94 14.22 .000 

3.รายการข่าวน าเสนอเนือ้หาความเชื่อทางไสยศาสตรไ์ดถ้กูตอ้งตามขอ้เท็จจริง 3.43 3.72 3.10 3.09 21.67 .000 
4.การน าเสนอเนือ้หาข่าวความเชื่อทางไสยศาสตรมี์หลกัฐานและแหล่งที่มา
อา้งอิงที่น่าเชื่อถือ 

3.41 3.62 3.09 3.09 16.00 .000 

5.การน าเสนอข่าวความเช่ือทางไสยศาสตรมี์การแทรกขอ้คิด คตสิอนใจ 3.59 3.71 3.32 3.29 12.15 .000 
6.การน าเสนอข่าวความเช่ือทางไสยศาสตร ์โดยขึน้ขอ้ความว่า “เป็นความเช่ือ
ส่วนบคุคลโปรดใชว้ิจารณญาณในการรบัชม” ถือว่าเป็นการแสดงความ
รบัผิดชอบต่อผูช้ม 

3.95 3.87 3.86 3.79 2.05 .105 

7.การน าเสนอข่าวความเช่ือทางไสยศาสตรถ์ือว่าเป็นเรื่องปกติที่อยู่คู่กบั
สงัคมไทย  

3.75 3.77 3.44 3.47 13.87 .000 

8.การน าเสนอข่าวความเช่ือทางไสยศาสตรถ์ือว่าเป็นสิ่งดงึดดูใจใหท้่านตดิตาม
ชมรายการข่าว 

3.41 3.56 2.98 2.71 30.06 .000 

9.การน าเสนอข่าวความเช่ือทางไสยศาสตรม์กัจะน าไปโยงกบัการเสี่ยงโชค เช่น 
การเสนอเลขทะเบียนรถ เลขที่บา้น วนัเดือนปี ฯลฯ 

3.66 3.73 3.05 3.47 43.86 .000 
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10.การน าเสนอข่าวความเชื่อทางไสยศาสตรท์ี่เช่ือมโยงกบัการเสี่ยงโชคมกัจะมี
ความถี่สงูในช่วงใกลว้นัออกสลากกินแบ่งรฐับาล 

3.71 3.73 3.09 3.82 45.92 .000 

11.การใชภ้าพกราฟิกประกอบการน าเสนอข่าวความเช่ือทางไสยศาสตรท์ าให้
ข่าวมีความน่าสนใจมากขึน้ 

3.62 3.64 3.26 3.21 18.40 .000 

12.การใชภ้าพกราฟิกประกอบการน าเสนอข่าวความเช่ือทางไสยศาสตรท์ าให้
ข่าวมีความน่าเชื่อถือมากขึน้ 

3.44 3.55 3.18 2.79 13.75 .000 

13.ลีลาและน า้เสียงของผูป้ระกาศข่าว มีส่วนท าใหก้ารน าเสนอข่าวความเช่ือ
ทางไสยศาสตรมี์ความน่าสนใจมากขึน้ 
 

3.68 3.68 3.45 3.12 11.55 .000 

14.ลีลาและน า้เสียงของผูป้ระกาศข่าว มีส่วนท าใหก้ารน าเสนอข่าวความเช่ือ
ทางไสยศาสตรมี์ความน่าเชื่อถือมากขึน้ 

3.56 3.65 3.34 2.97 11.17 .000 

15.การพดูคยุกนัและแสดงความคิดเหน็ของผูป้ระกาศข่าวมีสว่นท าใหข้่าวความ
เช่ือทางไสยศาสตรมี์ความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึน้ 

3.53 3.68 3.24 3.15 15.65 .000 

16.การที่ผูป้ระกาศข่าวมกัจะพดูแนะน าแก่ผูช้มก่อนการน าเสนอขา่วความเช่ือ
ทางไสยศาสตรว์า่ใหผู้ช้ม “ใชว้ิจารณญาณในการรบัชม” ถือว่าเป็นการแสดง
ความรบัผดิชอบต่อผูช้ม 

3.84 3.78 3.77 3.79 1.02 .381 

17.การลงพืน้ที่รายงานข่าวภาคสนามจากสถานที่ศกัดิ์สิทธิห์รือจากสถานที่เกิด
เหต ุยิ่งท าใหผู้ช้มเกิดความเช่ือในสิ่งลีล้บัมากยิ่งขึน้ 

3.58 3.65 3.26 3.12 17.35 .000 

18.การบรรยายสภาพแวดลอ้ม ณ สถานที่ศกัดิส์ิทธิ์หรือจากสถานที่เกิดเหตขุอง
นกัข่าวภาคสนามมีส่วนท าใหผู้ช้มเกิดความเช่ือในเรื่องลีล้บัมากยิ่งขึน้ 

3.57 3.68 3.19 3.12 23.85 .000 

19.การสมัภาษณป์ระชาชนที่มากราบไหวส้ถานทีศ่กัดิส์ิทธิ์หรือผูเ้ห็นเหตกุารณ์
ในสถานที่เกิดเหตมีุส่วนท าใหผู้ช้มเกิดความเชื่อในเรื่องลีล้บัมากยิ่งขึน้ 

3.56 3.57 3.10 3.26 29.06 .000 

20.การน าเสนอข่าวความเชื่อทางไสยศาสตรก์่อใหเ้กิดค่านิยมหรืออปุทานหมู่ใน
สงัคมได ้

3.59 3.75 3.18 4.06 25.43 .000 

รวม 3.59 3.69 3.27 3.27 37.10 .000 
 



251 
 

 
 

จากตารางที่ 52 พบว่าในภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามที่นบัถือศาสนาแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการน าเสนอเนือ้หาข่าวทางโทรทศันภ์าคพืน้ดินในระบบ

ดิจิทลัที่มีการน าเสนอเก่ียวกบัเรื่องความเชื่อทางไสยศาสตรแ์ตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

  

ตารางที ่53 เปรียบเทยีบค่าเฉล่ียความคิดเหน็ต่อการน าเสนอรายการทางโทรทัศนภ์าคพืน้ดินในระบบดิจิทัลทีม่ีการน าเสนอเนือ้หาเกี่ยวกับเร่ืองความ
เชื่อทางไสยศาสตร ์จ าแนกตามศาสนาของผู้ตอบแบบสอบถาม            

ประเด็น 
ค่าเฉลี่ย 

F Sig 
พุทธ (1) คริสต ์(2) อิสลาม (3) อ่ืน ๆ (4) 

1.รายการน าเสนอความเชื่อทางไสยศาสตร ์มีความเป็นกลาง ไม่ชีน้  า ไมบ่ิดเบือนไมป่กปิด
ขอ้มลูแก่ผูช้ม 

3.60 3.76 3.28 3.21 18.52 .000 

2.รายการน าเสนอเนือ้หาความเชื่อทางไสยศาสตรม์ีเนือ้หาไม่มอมเมาและไม่สรา้งใหเ้กิด
ความงมงายหรือความเชื่อท่ีผิด 

3.53 3.69 3.19 2.85 23.02 .000 

3.รายการน าเสนอความเชื่อทางไสยศาสตรไ์ดถ้กูตอ้งตามขอ้เท็จจริง 3.48 3.68 3.21 3.06 15.26 .000 
4.รายการน าเสนอความเชื่อทางไสยศาสตรโ์ดยมีหลกัฐานและแหล่งท่ีมาอา้งอิงท่ีน่าเชื่อถือ 3.55 3.63 3.37 3.18 6.48 .000 
5.รายการน าเสนอความเชื่อทางไสยศาสตรโ์ดยมีการแทรกขอ้คิด คติสอนใจ 3.72 3.70 3.71 3.47 .871 .455 
6.รายการน าเสนอความเชื่อทางไสยศาสตร ์โดยขึน้ขอ้ความว่า “เป็นความเชื่อส่วนบคุคลโปรด
ใชว้ิจารณญาณในการรบัชม” ถือวา่เป็นการแสดงความรบัผิดชอบต่อผูช้มและสงัคม 

3.95 3.98 3.55 3.68 23.38 .000 

7.การน าเสนอเนือ้หาความเชื่อทางไสยศาสตร ์ถือว่าเป็นเรื่องปกติท่ีอยู่คู่กบัสงัคมไทย  3.84 3.99 3.23 3.65 60.35 .000 
8.การน าเสนอเกี่ยวกบัความเชื่อทางไสยศาสตรถ์ือว่าเป็นสิ่งดึงดดูใจใหท่้านติดตามชม
รายการ 

3.57 3.73 3.17 2.85 30.25 .000 

9.การน าเสนอเนือ้หาความเชื่อทางไสยศาสตรน์บัเป็นการสรา้งความบนัเทิงและสรา้งภาพ
จินตนาการใหก้บัผูช้ม 

3.64 3.78 3.16 3.44 34.23 .000 

10.การน าเสนอความเชื่อทางไสยศาสตรท่ี์เชื่อมโยงกบัการเสี่ยงโชคมกัจะมีความถี่สงูในช่วง
ใกลว้นัออกสลากกินแบ่งรฐับาล 

3.76 3.82 3.21 3.74 39.04 .000 

11.การน าเสนอความเชื่อทางไสยศาสตรม์กัจะน าไปโยงกบัการเสี่ยงโชค เช่น   การเสนอเลข
ทะเบียนรถ เลขท่ีบา้น วนัเดือนปี เป็นตน้ 

3.70 3.79 3.07 3.65 49.80 .000 
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12.การบ่งบอกเลขทะเบยีนรถหรือเลขท่ีเกี่ยวขอ้งกบัเหตกุารณใ์นข่าวเป็นสิ่งท่ี เป็นปกติ ไม่ใช่
เรื่องเสียหาย 

3.54 3.57 3.37 2.85 9.20 .000 

13.การใชภ้าพกราฟิกประกอบการน าเสนอความเชื่อทางไสยศาสตรท์ าใหม้ีความน่าสนใจ
มากขึน้ 
 

3.61 3.76 3.38 3.35 9.96 .000 

14.การใชภ้าพกราฟิกประกอบการน าเสนอความเชื่อทางไสยศาสตรท์ าใหม้ีความน่าเชื่อถือ
มากขึน้ 

3.55 3.68 3.48 3.18 3.68 .012 

15.ลีลาและน า้เสียงของผูด้  าเนินรายการมสี่วนท าใหก้ารน าเสนอความเชื่อทางไสยศาสตรม์ี
ความน่าสนใจมากขึน้ 

3.69 3.73 3.44 3.29 10.86 .000 

16.ลีลาและน า้เสียงของผูด้  าเนินรายการมสี่วนท าใหก้ารน าเสนอความเชื่อทางไสยศาสตรม์ี
ความน่าเชื่อถือมากขึน้ 

3.65 3.70 3.31 3.12 19.57 .000 

17.การน าเสนอเนือ้หาความเชื่อทางไสยศาสตรก์่อใหเ้กิดกระแส ค่านิยมหรืออปุทานหมู่ ใน
สงัคมได ้

3.67 3.89 3.68 4.03 4.60 .003 

18.รฐัควรออกนโยบายเพื่อควบคมุตรวจสอบรายการท่ีมีเนือ้หาเกี่ยวกบัความเชื่อทางไสย
ศาสตรใ์หม้ากกวา่นี ้

3.77 4.07 3.93 3.76 25.07 .000 

19.รายการท่ีมเีนือ้หาเกี่ยวกบัความเชื่อทางไสยศาสตรช์่วยส่งเสริมใหค้นรูจ้กัรกับญุกลวับาป 
ทัง้ยงัเป็นกฎเกณฑค์วบคมุสงัคมทางออ้มไดอ้ีกดว้ย 

3.64 3.71 3.05 3.15 42.97 .000 

20.การน าเสนอความเชื่อทางไสยศาสตรน์บัว่าเป็นสิ่งท่ีสนบัสนนุความเชื่อดัง้เดิมท่ีท่านเคยมี
เกี่ยวกบัไสยศาสตร ์ยิ่งท าใหท่้านเชื่ออย่างไม่มีขอ้สงสยั 

3.37 3.46 2.63 2.44 70.83 .000 

รวม 3.64 3.76 3.30 3.30 47.73 .000 
 

จากตารางที่ 53 พบว่าในภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามที่นบัถือศาสนาแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการน าเสนอรายการทางโทรทศันภ์าคพืน้ดินในระบบ

ดิจิทลัที่มีการน าเสนอเนือ้หาเก่ียวกบัเรื่องความเชื่อทางไสยศาสตรแ์ตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
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ตารางที ่54 เปรียบเทยีบค่าเฉล่ียความคิดเหน็ในมิติผลกระทบทีเ่กิดจากการน าเสนอรายการทางโทรทัศนภ์าคพืน้ดินในระบบดิจิทัลทีม่ีการน าเสนอ
เนือ้หาเกี่ยวกับเร่ืองความเชื่อทางไสยศาสตร ์จ าแนกตามศาสนาของผู้ตอบแบบสอบถาม            

ประเด็น 
ค่าเฉลี่ย 

F Sig 
พุทธ (1) คริสต ์(2) อิสลาม (3) อ่ืน ๆ (4) 

1.การน าเสนอเนือ้หาความเชื่อทางไสยศาสตรใ์นรายการต่าง ๆ ท าใหท่้าน เชื่อว่าความเชื่อ
ทางไสยศาสตรน์ัน้เป็นส่วนหน่ึงของหลกัค าสอนทางศาสนา 

3.33 3.54 2.57 2.59 67.94 .000 

2.การน าเสนอเนือ้หาความเชื่อทางไสยศาสตรท่ี์เชื่อมโยงกบัการเสี่ยงโชคท าใหท่้านรูส้กึมีที่พึ่ง 
เกิดความหวงั เกิดแรงบนัดาลใจ  

3.34 3.48 2.33 2.97 113.28 .000 

3.หลงัจากท่ีท่านไดช้มรายการท่ีเสนอเนือ้หาความเชื่อทางไสยศาสตรท่์านมกัจะเสี่ยงโชคดว้ย
การซือ้หวย หรือ สลากกินแบง่รฐับาล  

3.27 3.48 2.38 2.44 84.37 .000 

4.การน าเสนอความเชื่อทางไสยศาสตรม์สี่วนท าใหท่้านเพิ่มปริมาณการเสี่ยงโชคจากการซือ้
หวย หรือ สลากกินแบ่งรฐับาล มากขึน้กวา่เดิม 

3.22 3.49 2.39 2.68 70.68 .000 

5.หลงัจากรบัชมรายการท่ีน าเสนอเกี่ยวกบัสถานท่ีศกัดิสิทธ์ิ ท่านเกิดความตอ้งการท่ีจะ
เดินทางไปยงัสถานท่ีตามท่ีเสนอในรายการ 

3.22 3.48 2.41 2.26 76.39 .000 

6.การรบัรูเ้รื่องราวความเชื่อทางไสยศาสตรใ์นรายการต่าง ๆส่งผลใหท่้านมกัจะน าสิง่ต่าง ๆ
รอบตวัไปโยงกบัตวัเลขเพื่อการเสี่ยงโชค  

3.22 3.62 2.32 2.65 88.32 .000 

7.ท่านมกัจะขอพรหรือบนบานศาลกล่าวต่อส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีท่านไดช้มในรายการ เมื่อท่าน
ตอ้งการก าลงัใจหรือมีความปรารถนาในส่ิงต่าง ๆท่ีท่านตอ้งการ 

3.33 3.55 2.81 2.44 36.79 .000 

8.การรบัรูเ้รื่องราวความเชื่อทางไสยศาสตรใ์นรายการต่าง ๆเป็นสิ่งท่ีท าใหท่้านไม่ตกกระแส
สามารถมเีรื่องพดูคยุกบัคนรอบขา้งได ้

3.30 3.60 2.39 2.65 104.64 .000 

9.การรบัชมรายการความเชื่อทางไสยศาสตรถ์ือว่าเป็นสิ่งท่ีขาดไม่ไดใ้นชีวิตประจ าวนัของ
ท่าน 

2.99 3.31 2.48 2.38 30.07 .000 

10.ถา้ท่านเจ็บป่วยและไดร้กัษาดว้ยการแพทยแ์ผนปัจจบุนัแลว้ไม่หาย ท่านจะหนัไปรกัษา
ดว้ยวิธีการทางไสยศาสตรเ์ช่นเดียวกบัการน าเสนอในรายการต่าง ๆ 

3.14 3.35 2.57 2.38 35.30 .000 

11.จากการชมรายการต่าง ๆ ท าใหท่้านใหค้วามส าคญักบั เวลา-ฤกษ์ยาม  ท่านมกัจะหาฤกษ์
ดีหรือฤกษ์ท่ีเหมาะสม เมื่อท่านวางแผนจะเปิดรา้นใหม่ ขึน้บา้นใหม่ การท าสญัญา การ
เดินทาง การคลอดบตุร งานมงคลและงานอวมงคล ฯลฯ 

3.50 3.49 2.55 2.62 101.28 .000 
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12.หลงัจากชมรายการท่ีน าเสนอเรื่องราวความเชื่อทางไสยศาสตรท์ าใหท่้านรูส้กึคลอ้ยตาม
และอยากเป็นส่วนหน่ึงของกระแสนิยมตามสงัคม 

3.21 3.49 2.43 2.21 73.52 .000 

13.จากการชมรายการต่าง ๆ ท าใหท่้านใหค้วามส าคญักบัตวัเลขต่าง ๆท่ีเกี่ยวขอ้งกบัชีวิต
ท่าน เช่น วนัเดือนปีเกิด อาย ุฤกษ์ยาม เลขทะเบียนรถ เลขท่ีบา้น หมายเลขโทรศพัทม์ือถือ 
เลขรวมชื่อ-นามสกลุ  เป็นตน้ 

3.42 3.58 2.48 2.44 99.66 .000 

14.จากการชมรายการต่าง ๆ ท าใหท่้านใหค้วามส าคญักบัสีต่าง ๆท่ีเกี่ยวขอ้งกบัชีวติท่าน เช่น 
สีเสือ้ผา้  สีกระเป๋าสตางค ์สีบา้น สีรถ สีโทรศพัท ์เป็นตน้ 

3.47 3.57 2.46 2.65 114.02 .000 

15.จากการชมรายการต่าง ๆ ท าใหท่้านใหค้วามส าคญักบัศาสตรฮ์วงจุย้ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัชีวิต
ท่าน เช่น ทิศทาง ท าเลท่ีตัง้บา้น-ส านกังาน การจดัโต๊ะท างาน ต าแหน่งของหอ้งต่าง ๆภายใน
บา้น การจดัสภาพแวดลอ้มรอบตวัท่าน เป็นตน้ 

3.51 3.57 2.23 2.62 197.83 .000 

16.หลงัชมรายการท่านมีความเชื่อเกี่ยวกบัอิทธิปาฏิหาริยข์องพระเกจิ เครื่องราง ของขลงั จน
ท่านมีความตอ้งการจะแสวงหาสิ่งเหล่านัน้มาไวบ้ชูากบัตวัท่านเอง 

3.25 3.40 2.21 2.15 123.10 .000 

17.ท่านมกัจะเชื่อค าท านาย การพยากรณด์วงเมือง ดวงชะตา และจะปฏิบติัตวัตาม
ค าแนะน าของหมอดใูนรายการ 

3.27 3.46 2.37 2.79 90.36 .000 

18.ท่านเชื่อว่าผีสาง วญิญาณ เรื่องลีล้บั สยองขวญั ที่รายการไดน้ าเสนอนัน้มีอยู่จริง 3.32 3.47 2.43 2.44 95.25 .000 
19.ท่านมกัจะเชื่อว่าส่ิงที่ท่านฝัน จิง้จกรอ้งทกั หรือแมวด าวิ่งตดัหนา้ จะเป็นลางบอกเหตุ
ใหก้บัท่าน ตามท่ีท่านไดร้บัรูจ้ากการชมรายการต่าง ๆ 

3.32 3.46 2.76 2.29 43.28 .000 

20.เมื่อท่านไดร้บัรูเ้รื่องราวเกี่ยวกบัความเชื่อทางไสยศาสตรผ์่านรายการต่าง ๆ ท าใหท่้านใช้
ชีวิตอย่างมีสติ ไม่ประมาท 

3.70 3.67 2.83 2.74 92.82 .000 

รวม 3.34 3.53 2.52 2.59 143.38 .000 
 

จากตารางที่ 54 พบว่าในภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามที่นบัถือศาสนาแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อผลกระทบที่เกิดจากการน าเสนอรายการทางโทรทศัน์

ภาคพืน้ดินในระบบดิจิทลัที่มีการน าเสนอเนือ้หาเก่ียวกบัเรื่องความเชื่อทางไสยศาสตรแ์ตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
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ตารางที ่55 เปรียบเทยีบค่าเฉล่ียความคิดเหน็ต่อการน าเสนอเนือ้หาข่าวทางโทรทัศนภ์าคพืน้ดินในระบบดิจิทัลทีม่ีการน าเสนอเกี่ยวกับเร่ืองความเชื่อ
ทางไสยศาสตร ์จ าแนกตามอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม            

ประเด็น 
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ึกษ
า(
1)

 

ข้า
รา
ชก

าร
/พ
นัก

งา
น

รัฐ
วิส

าห
กิจ

 (2
) 

พนั
กง

าน
เอ
กช

น(
3)

 

เจ
้าข

อง
กิจ

กา
ร 
ค้า

ขา
ย 

ธุร
กิจ

ส่ว
นต

ัว(
4)

 

รับ
จ้า

งทั่
วไ
ป(

5)
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) 

อื่น
 ๆ
 (9

) 

1.เนือ้หาการน าเสนอข่าวความเชื่อทาง
ไสยศาสตร ์มีความเป็นกลาง ไม่ชีน้  า ไม่
บิดเบือน ไม่ปกปิดขอ้มลู แกผู่ช้ม 

3.41 3.37 3.51 3.47 3.60 3.56 3.53 3.63 3.33 6.08 .000 

2.การน าเสนอข่าวความเช่ือทางไสย
ศาสตรมี์เนือ้หาไม่มอมเมาและไม่สรา้งให้
เกิดความงมงายหรือความเชื่อที่ผิด 

3.34 3.35 3.46 3.43 3.55 3.58 3.53 3.58 3.33 6.34 .000 

3.รายการข่าวน าเสนอเนือ้หาความเชื่อ
ทางไสยศาสตรไ์ดถ้กูตอ้งตามขอ้เท็จจริง 

3.32 3.34 3.41 3.41 3.50 3.53 3.36 3.48 3.26 4.66 .000 

4.การน าเสนอเนือ้หาข่าวความเชื่อทาง
ไสยศาสตรมี์หลกัฐานและแหล่งที่มา
อา้งอิงที่น่าเชื่อถือ 

3.31 3.33 3.40 3.37 3.46 3.47 3.30 3.46 3.29 2.82 .004 

5.การน าเสนอข่าวความเช่ือทางไสย
ศาสตรมี์การแทรกขอ้คิด คตสิอนใจ 

3.54 3.53 3.57 3.53 3.62 3.62 3.56 3.61 3.53 1.20 .295 

6.การน าเสนอข่าวความเช่ือทางไสย
ศาสตร ์โดยขึน้ขอ้ความวา่ “เป็นความเชื่อ
ส่วนบคุคลโปรดใชว้ิจารณญาณในการ

3.97 4.03 4.02 3.88 3.88 3.93 3.99 3.85 4.16 3.70 .000 
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รบัชม” ถือว่าเป็นการแสดงความ
รบัผิดชอบต่อผูช้ม 
7.การน าเสนอข่าวความเช่ือทางไสย
ศาสตรถ์ือว่าเป็นเรื่องปกติที่อยู่คู่กบั
สงัคมไทย  

3.65 3.78 3.82 3.61 3.73 3.81 3.68 3.77 3.71 3.78 .000 

8.การน าเสนอข่าวความเช่ือทางไสย
ศาสตรถ์ือว่าเป็นสิ่งดงึดดูใจใหท้่าน
ติดตามชมรายการข่าว 

3.29 3.39 3.39 3.31 3.43 3.49 3.39 3.52 3.25 3.23 .001 

9.การน าเสนอข่าวความเช่ือทางไสย
ศาสตรม์กัจะน าไปโยงกบัการเสี่ยงโชค 
เช่น การเสนอเลขทะเบียนรถ เลขทีบ่า้น 
วนัเดือนปี ฯลฯ 

3.60 3.79 3.66 3.52 3.58 3.60 3.65 3.67 3.51 3.96 .000 

10.การน าเสนอข่าวความเชื่อทางไสย
ศาสตรท์ี่เช่ือมโยงกบัการเสี่ยงโชคมกัจะมี
ความถี่สงูในช่วงใกลว้นัออกสลากกินแบ่ง
รฐับาล 

3.62 3.85 3.70 3.67 3.65 3.59 3.70 3.67 3.30 5.25 .000 

11.การใชภ้าพกราฟิกประกอบการ
น าเสนอข่าวความเชื่อทางไสยศาสตรท์ า
ใหข้่าวมีความน่าสนใจมากขึน้ 

3.57 3.73 3.61 3.52 3.57 3.60 3.54 3.70 3.43 3.22 .001 

12.การใชภ้าพกราฟิกประกอบการ
น าเสนอข่าวความเชื่อทางไสยศาสตรท์ า
ใหข้่าวมีความน่าเชื่อถือมากขึน้ 

3.25 3.47 3.42 3.35 3.49 3.53 3.46 3.60 3.17 7.49 .000 

13.ลีลาและน า้เสียงของผูป้ระกาศข่าว มี
ส่วนท าใหก้ารน าเสนอข่าวความเชื่อทาง
ไสยศาสตรมี์ความน่าสนใจมากขึน้ 

3.64 3.77 3.70 3.67 3.62 3.68 3.65 3.67 3.48 2.21 .024 
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14.ลีลาและน า้เสียงของผูป้ระกาศข่าว มี
ส่วนท าใหก้ารน าเสนอข่าวความเชื่อทาง
ไสยศาสตรมี์ความน่าเชื่อถือมากขึน้ 

3.40 3.65 3.58 3.56 3.54 3.63 3.54 3.63 3.41 4.92 .000 

15.การพดูคยุกนัและแสดงความคิดเหน็
ของผูป้ระกาศข่าวมีสว่นท าใหข้่าวความ
เช่ือทางไสยศาสตรมี์ความน่าเชื่อถือมาก
ยิ่งขึน้ 

3.44 3.56 3.51 3.48 3.53 3.59 3.50 3.68 3.26 3.66 .000 

16.การที่ผูป้ระกาศข่าวมกัจะพดูแนะน า
แก่ผูช้มก่อนการน าเสนอข่าวความเชื่อทาง
ไสยศาสตรว์่าใหผู้ช้ม “ใชว้ิจารณญาณใน
การรบัชม” ถือว่าเป็นการแสดงความ
รบัผิดชอบต่อผูช้ม 

3.91 3.88 3.89 3.78 3.76 3.88 3.72 3.78 3.99 3.94 .000 

17.การลงพืน้ที่รายงานข่าวภาคสนามจาก
สถานที่ศกัดิ์สิทธิ์หรือจากสถานที่เกิดเหต ุ
ยิ่งท าใหผู้ช้มเกิดความเช่ือในสิ่งลีล้บัมาก
ยิ่งขึน้ 

3.47 3.64 3.56 3.54 3.57 3.65 3.56 3.61 3.41 2.68 .006 

18.การบรรยายสภาพแวดลอ้ม ณ สถานที่
ศกัดิ์สิทธิ์หรือจากสถานที่เกิดเหตขุอง
นกัข่าวภาคสนามมีส่วนท าใหผู้ช้มเกิด
ความเชื่อในเรื่องลีล้บัมากยิ่งขึน้ 

3.46 3.68 3.55 3.49 3.53 3.62 3.52 3.55 3.38 4.11 .000 

19.การสมัภาษณป์ระชาชนที่มากราบไหว้
สถานที่ศกัดิ์สิทธิ์หรือผูเ้ห็นเหตกุารณใ์น
สถานที่เกิดเหตมีุสว่นท าใหผู้ช้มเกิดความ
เช่ือในเรื่องลีล้บัมากยิ่งขึน้ 

3.41 3.62 3.53 3.49 3.55 3.64 3.45 3.61 3.35 4.34 .000 
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20.การน าเสนอข่าวความเชื่อทางไสย
ศาสตรก์่อใหเ้กิดค่านิยมหรืออปุทานหมู่ใน
สงัคมได ้

3.56 3.78 3.61 3.50 3.50 3.55 3.63 3.61 3.29 6.54 .000 

รวม 3.51 3.63 3.59 3.53 3.58 3.63 3.56 3.63 3.44 3.92 .000 
 

จากตารางที่ 55 พบว่าในภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามที่มีอาชีพแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการน าเสนอเนือ้หาข่าวทางโทรทศันภ์าคพืน้ดินในระบบดิจิทลัที่

มีการน าเสนอเก่ียวกบัเรื่องความเชื่อทางไสยศาสตรแ์ตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

 

ตารางที ่56 เปรียบเทยีบค่าเฉล่ียความคิดเหน็ต่อการน าเสนอรายการทางโทรทัศนภ์าคพืน้ดินในระบบดิจิทัลทีม่ีการน าเสนอเนือ้หาเกี่ยวกับเร่ืองความ
เชื่อทางไสยศาสตร ์จ าแนกตามอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม            
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1.รายการน าเสนอความเชื่อทางไสยศาสตร ์มีความเป็นกลาง ไม่ชีน้  า ไมบ่ิดเบือน
ไม่ปกปิดขอ้มลูแก่ผูช้ม 

3.47 3.48 3.60 3.55 3.66 3.76 3.53 3.67 3.60 6.53 .000 

2.รายการน าเสนอเนือ้หาความเชื่อทางไสยศาสตรม์ีเนือ้หาไม่มอมเมาและไม่
สรา้งใหเ้กิดความงมงายหรือความเชื่อท่ีผดิ 

3.38 3.46 3.52 3.53 3.58 3.65 3.47 3.59 3.33 5.17 .000 

3.รายการน าเสนอความเชื่อทางไสยศาสตรไ์ดถ้กูตอ้งตามขอ้เท็จจริง 3.38 3.41 3.49 3.41 3.54 3.60 3.32 3.56 3.36 4.72 .000 
4.รายการน าเสนอความเชื่อทางไสยศาสตรโ์ดยมีหลกัฐานและแหล่งท่ีมาอา้งอิงท่ี
น่าเชื่อถือ 

3.47 3.49 3.57 3.49 3.59 3.65 3.34 3.63 3.56 3.76 .000 
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5.รายการน าเสนอความเชื่อทางไสยศาสตรโ์ดยมีการแทรกขอ้คิด คติสอนใจ 3.65 3.72 3.78 3.66 3.74 3.77 3.65 3.75 3.81 1.77 .077 
6.รายการน าเสนอความเชื่อทางไสยศาสตร ์โดยขึน้ขอ้ความว่า “เป็นความเชื่อ
ส่วนบคุคลโปรดใชว้ิจารณญาณในการรบัชม” ถือว่าเป็นการแสดงความ
รบัผิดชอบต่อผูช้มและสงัคม 

3.88 3.96 4.04 3.85 3.91 3.98 3.86 3.82 4.00 2.97 .003 

7.การน าเสนอเนือ้หาความเชื่อทางไสยศาสตร ์ถือว่าเป็นเรื่องปกติท่ีอยู่คู่กบั
สงัคมไทย  

3.72 3.87 3.87 3.73 3.81 3.89 3.67 3.80 3.64 3.95 .000 

8.การน าเสนอเกี่ยวกบัความเชื่อทางไสยศาสตรถ์ือว่าเป็นสิ่งดึงดดูใจใหท่้าน
ติดตามชมรายการ 

3.45 3.64 3.56 3.47 3.57 3.61 3.45 3.58 3.36 3.71 .000 

9.การน าเสนอเนือ้หาความเชื่อทางไสยศาสตรน์บัเป็นการสรา้งความบนัเทิงและ
สรา้งภาพจินตนาการใหก้บัผูช้ม 

3.56 3.77 3.65 3.48 3.60 3.72 3.51 3.62 3.36 6.47 .000 

10.การน าเสนอความเชื่อทางไสยศาสตรท่ี์เชื่อมโยงกบัการเสี่ยงโชคมกัจะมี
ความถี่สงูในช่วงใกลว้นัออกสลากกินแบ่งรฐับาล 

3.64 3.94 3.78 3.66 3.71 3.80 3.60 3.65 3.44 7.90 .000 

11.การน าเสนอความเชื่อทางไสยศาสตรม์กัจะน าไปโยงกบัการเสี่ยงโชค เช่น   
การเสนอเลขทะเบียนรถ เลขท่ีบา้น วนัเดือนปี เป็นตน้ 

3.56 3.87 3.73 3.61 3.67 3.75 3.50 3.56 3.32 8.47 .000 

12.การบ่งบอกเลขทะเบยีนรถหรือเลขท่ีเกี่ยวขอ้งกบัเหตกุารณใ์นข่าวเป็นสิ่งท่ี 
เป็นปกติ ไมใ่ช่เรื่องเสียหาย 

3.36 3.54 3.59 3.47 3.59 3.64 3.51 3.53 3.51 5.75 .000 

13.การใชภ้าพกราฟิกประกอบการน าเสนอความเชื่อทางไสยศาสตรท์ าใหม้ีความ
น่าสนใจมากขึน้ 

3.54 3.68 3.63 3.58 3.59 3.70 3.59 3.56 3.31 3.03 .002 

14.การใชภ้าพกราฟิกประกอบการน าเสนอความเชื่อทางไสยศาสตรท์ าใหม้ีความ
น่าเชื่อถือมากขึน้ 

3.44 3.66 3.62 3.48 3.57 3.58 3.47 3.62 3.43 4.42 .000 

15.ลีลาและน า้เสียงของผูด้  าเนินรายการมสี่วนท าใหก้ารน าเสนอความเชื่อทาง
ไสยศาสตรม์ีความน่าสนใจมากขึน้ 

3.60 3.79 3.68 3.66 3.64 3.76 3.62 3.75 3.51 3.66 .000 

16.ลีลาและน า้เสียงของผูด้  าเนินรายการมสี่วนท าใหก้ารน าเสนอความเชื่อทาง
ไสยศาสตรม์ีความน่าเชื่อถือมากขึน้ 

3.56 3.76 3.64 3.60 3.62 3.69 3.59 3.67 3.47 3.95 .000 

17.การน าเสนอเนือ้หาความเชื่อทางไสยศาสตรก์่อใหเ้กิดกระแส ค่านิยมหรือ
อปุทานหมู่ ในสงัคมได ้

3.67 3.88 3.72 3.64 3.61 3.65 3.69 3.67 3.58 5.55 .000 

18.รฐัควรออกนโยบายเพื่อควบคมุตรวจสอบรายการท่ีมีเนือ้หาเกี่ยวกบัความเชื่อ
ทางไสยศาสตรใ์หม้ากกว่านี ้

3.68 3.88 3.73 3.78 3.74 3.76 3.98 3.74 3.54 4.26 .000 
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19.รายการท่ีมเีนือ้หาเกี่ยวกบัความเชื่อทางไสยศาสตรช์่วยส่งเสริมใหค้นรูจ้กัรกั
บญุกลวับาป ทัง้ยงัเป็นกฎเกณฑค์วบคมุสงัคมทางออ้มไดอ้ีกดว้ย 

3.48 3.69 3.59 3.51 3.67 3.77 3.49 3.59 3.43 6.26 .000 

20.การน าเสนอความเชื่อทางไสยศาสตรน์บัว่าเป็นสิ่งท่ีสนบัสนนุความเชื่อดัง้เดิม
ท่ีท่านเคยมีเกี่ยวกบัไสยศาสตร ์ยิ่งท าใหท่้านเชื่ออย่างไมม่ีขอ้สงสยั 

3.18 3.34 3.26 3.24 3.47 3.42 3.15 3.36 3.10 8.17 .000 

รวม 3.53 3.69 3.65 3.57 3.64 3.70 3.55 3.63 3.49 7.17 .000 
 

 จากตารางที่ 56 พบว่าในภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามที่มีอาชีพแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการน าเสนอรายการทางโทรทศันภ์าคพืน้ดินในระบบดิจิทลัที่มี

การน าเสนอเนือ้หาเก่ียวกบัเรื่องความเชื่อทางไสยศาสตรแ์ตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

ตารางที ่57 เปรียบเทยีบค่าเฉล่ียความคิดเหน็ในมิติผลกระทบทีเ่กิดจากการน าเสนอรายการทางโทรทัศนภ์าคพืน้ดินในระบบดิจิทัลทีม่ีการน าเสนอ
เนือ้หาเกี่ยวกับเร่ืองความเชื่อทางไสยศาสตร ์จ าแนกตามอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม            
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1.การน าเสนอเนือ้หาความเชื่อทางไสยศาสตรใ์นรายการต่าง ๆ ท าใหท่้าน เชื่อว่า
ความเชื่อทางไสยศาสตรน์ัน้เป็นส่วนหน่ึงของหลกัค าสอนทางศาสนา 

3.19 3.16 3.22 3.10 3.44 3.49 3.18 3.41 3.15 10.46 .000 

2.การน าเสนอเนือ้หาความเชื่อทางไสยศาสตรท่ี์เชื่อมโยงกบัการเสี่ยงโชคท าใหท่้าน
รูส้กึมีที่พึ่ง เกิดความหวงั เกิดแรงบนัดาลใจ  

3.18 3.26 2.28 3.15 3.36 3.45 3.07 3.38 3.06 6.15 .000 
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3.หลงัจากท่ีท่านไดช้มรายการท่ีเสนอเนือ้หาความเชื่อทางไสยศาสตรท่์านมกัจะเสี่ยง
โชคดว้ยการซือ้หวย หรือ สลากกินแบง่รฐับาล  

3.07 3.20 3.17 3.06 3.36 3.42 3.09 3.31 2.92 9.32 .000 

4.การน าเสนอความเชื่อทางไสยศาสตรม์สี่วนท าใหท่้านเพิ่มปริมาณการเสี่ยงโชคจาก
การซือ้หวย หรือ สลากกินแบง่รฐับาล มากขึน้กว่าเดิม 

3.04 3.14 3.10 3.02 3.31 3.36 3.06 3.32 2.94 8.36 .000 

5.หลงัจากรบัชมรายการท่ีน าเสนอเกี่ยวกบัสถานท่ีศกัดิสิทธ์ิ ท่านเกิดความตอ้งการท่ี
จะเดินทางไปยงัสถานท่ีตามท่ีเสนอในรายการ 

2.96 3.17 3.09 3.02 3.34 3.43 3.00 3.35 2.91 15.32 .000 

6.การรบัรูเ้รื่องราวความเชื่อทางไสยศาสตรใ์นรายการต่าง ๆส่งผลใหท่้านมกัจะน าสิง่
ต่าง ๆรอบตวัไปโยงกบัตวัเลขเพื่อการเสี่ยงโชค  

3.02 3.17 3.17 2.99 3.30 3.41 3.02 3.26 2.95 9.43 .000 

7.ท่านมกัจะขอพรหรือบนบานศาลกล่าวต่อส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีท่านไดช้มในรายการ เมื่อ
ท่านตอ้งการก าลงัใจหรือมีความปรารถนาในส่ิงต่าง ๆท่ีท่านตอ้งการ 

3.11 3.25 3.21 3.16 3.43 3.47 3.09 3.44 3.41 8.55 .000 

8.การรบัรูเ้รื่องราวความเชื่อทางไสยศาสตรใ์นรายการต่าง ๆเป็นสิ่งท่ีท าใหท่้านไม่ตก
กระแสสามารถมีเรื่องพดูคยุกบัคนรอบขา้งได ้

3.05 3.29 3.27 3.22 3.41 3.50 3.10 3.36 2.90 13.28 .000 

9.การรบัชมรายการความเชื่อทางไสยศาสตรถ์ือว่าเป็นสิ่งท่ีขาดไม่ไดใ้นชีวิตประจ าวนั
ของท่าน 

2.76 2.82 2.82 2.86 3.19 3.15 2.74 3.23 2.83 16.84 .000 

10.ถา้ท่านเจ็บป่วยและไดร้กัษาดว้ยการแพทยแ์ผนปัจจบุนัแลว้ไม่หาย ท่านจะหนัไป
รกัษาดว้ยวิธีการทางไสยศาสตรเ์ช่นเดียวกบัการน าเสนอในรายการต่าง ๆ 

2.85 2.99 3.05 2.93 3.32 3.32 3.01 3.25 3.35 17.93 .000 

11.จากการชมรายการต่าง ๆ ท าใหท่้านใหค้วามส าคญักบั เวลา-ฤกษ์ยาม  ท่าน
มกัจะหาฤกษ์ดีหรือฤกษ์ท่ีเหมาะสม เมื่อท่านวางแผนจะเปิดรา้นใหม่ ขึน้บา้นใหม่ 
การท าสญัญา การเดินทาง การคลอดบตุร งานมงคลและงานอวมงคล ฯลฯ 

3.23 3.49 3.36 3.37 3.53 3.68 3.30 3.54 3.43 9.62 .000 

12.หลงัจากชมรายการท่ีน าเสนอเรื่องราวความเชื่อทางไสยศาสตรท์ าใหท่้านรูส้กึ
คลอ้ยตามและอยากเป็นส่วนหน่ึงของกระแสนิยมตามสงัคม 

2.99 3.12 3.12 2.97 3.32 3.35 3.15 3.31 3.18 10.98 .000 

13.จากการชมรายการต่าง ๆ ท าใหท่้านใหค้วามส าคญักบัตวัเลขต่าง ๆท่ีเกี่ยวขอ้งกบั
ชีวิตท่าน เช่น วนัเดือนปีเกิด อาย ุฤกษ์ยาม เลขทะเบียนรถ เลขท่ีบา้น หมายเลข
โทรศพัทม์ือถือ เลขรวมชื่อ-นามสกลุ  เป็นตน้ 

3.20 3.39 3.33 3.23 3.50 3.51 3.14 3.41 3.26 8.51 .000 

14.จากการชมรายการต่าง ๆ ท าใหท่้านใหค้วามส าคญักบัสีต่าง ๆท่ีเกี่ยวขอ้งกบัชีวติ
ท่าน เช่น สีเสือ้ผา้  สีกระเป๋าสตางค ์สีบา้น สีรถ สีโทรศพัท ์เป็นตน้ 

3.29 3.45 3.35 3.24 3.50 3.60 3.17 3.48 3.17 8.10 .000 

15.จากการชมรายการต่าง ๆ ท าใหท่้านใหค้วามส าคญักบัศาสตรฮ์วงจุย้ทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบัชีวิตท่าน เช่น ทิศทาง ท าเลท่ีตัง้บา้น-ส านกังาน การจดัโต๊ะท างาน ต าแหน่งของ
หอ้งต่าง ๆภายในบา้น การจดัสภาพแวดลอ้มรอบตวัท่าน เป็นตน้ 

3.24 3.47 3.37 3.39 3.52 3.64 3.19 3.45 3.24 9.06 .000 
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16.หลงัชมรายการท่านมีความเชื่อเกี่ยวกบัอิทธิปาฏิหาริยข์องพระเกจิ เครื่องราง ของ
ขลงั จนท่านมีความตอ้งการจะแสวงหาส่ิงเหล่านัน้มาไวบ้ชูากบัตวัท่านเอง 

2.95 3.16 3.13 3.07 3.37 3.29 3.05 3.34 2.89 13.68 .000 

17.ท่านมกัจะเชื่อค าท านาย การพยากรณด์วงเมือง ดวงชะตา และจะปฏิบติัตวัตาม
ค าแนะน าของหมอดใูนรายการ 

3.11 3.23 3.15 3.13 3.33 3.33 2.98 3.32 2.98 6.42 .000 

18.ท่านเชื่อว่าผีสาง วญิญาณ เรื่องลีล้บั สยองขวญั ที่รายการไดน้ าเสนอนัน้มีอยู่จริง 3.16 3.19 3.17 3.18 3.38 3.45 3.06 3.43 3.16 8.00 .000 
19.ท่านมกัจะเชื่อว่าส่ิงที่ท่านฝัน จิง้จกรอ้งทกั หรือแมวด าวิ่งตดัหนา้ จะเป็นลางบอก
เหตใุหก้บัท่าน ตามท่ีท่านไดร้บัรูจ้ากการชมรายการต่าง ๆ 

3.13 3.26 3.22 3.20 3.42 3.39 3.15 3.42 3.16 7.62 .000 

20.เมื่อท่านไดร้บัรูเ้รื่องราวเกี่ยวกบัความเชื่อทางไสยศาสตรผ์่านรายการต่าง ๆ ท าให้
ท่านใชช้ีวิตอย่างมีสติ ไม่ประมาท 

3.44 3.69 3.59 3.56 3.75 3.82 3.52 3.67 3.60 9.09 .000 

รวม 3.13 3.28 3.24 3.17 3.42 3.47 3.15 3.40 3.14 15.52 .000 
 

จากตารางที่ 57 พบว่าในภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามที่มีอาชีพแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อผลกระทบที่เกิดจากการน าเสนอรายการทางโทรทศัน์

ภาคพืน้ดินในระบบดิจิทลัที่มีการน าเสนอเนือ้หาเก่ียวกบัเรื่องความเชื่อทางไสยศาสตรแ์ตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
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ตารางที ่58 เปรียบเทยีบค่าเฉล่ียความคิดเหน็ต่อการน าเสนอเนือ้หาข่าวทางโทรทัศนภ์าคพืน้ดินในระบบดิจิทัลทีม่ีการน าเสนอเกี่ยวกับเร่ืองความเชื่อ
ทางไสยศาสตร ์จ าแนกตามรายได้ต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถาม            
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1.เนือ้หาการน าเสนอข่าวความเชื่อทางไสยศาสตร ์มีความเป็น
กลาง ไม่ชีน้  า ไม่บิดเบือน ไม่ปกปิดขอ้มลู แก่ผูช้ม 

3.52 3.51 3.45 3.58 3.53 3.09 5.16 .000 

2.การน าเสนอข่าวความเชื่อทางไสยศาสตรม์เีนือ้หาไมม่อมเมา
และไม่สรา้งใหเ้กิดความงมงายหรือความเชื่อที่ผิด 

3.49 3.44 3.41 3.51 3.51 3.04 5.22 .000 

3.รายการข่าวน าเสนอเนือ้หาความเชื่อทางไสยศาสตรไ์ดถ้กูตอ้ง
ตามขอ้เท็จจรงิ 

3.43 3.41 3.38 3.52 3.38 3.12 2.91 .013 

4.การน าเสนอเนือ้หาข่าวความเชื่อทางไสยศาสตรม์ีหลกัฐานและ
แหล่งที่มาอา้งองิที่น่าเชื่อถือ 

3.40 3.42 3.34 3.44 3.38 3.00 4.29 .001 

5.การน าเสนอข่าวความเชื่อทางไสยศาสตรม์กีารแทรกขอ้คิด คติ
สอนใจ 

3.60 3.58 3.52 3.53 3.48 3.35 2.28 .044 

6.การน าเสนอข่าวความเชื่อทางไสยศาสตร ์โดยขึน้ขอ้ความว่า 
“เป็นความเชื่อส่วนบคุคลโปรดใชว้ิจารณญาณในการรบัชม” ถือ
ว่าเป็นการแสดงความรบัผิดชอบต่อผูช้ม 

3.95 3.93 3.90 4.05 4.14 3.82 2.39 .036 
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7.การน าเสนอข่าวความเชื่อทางไสยศาสตรถื์อว่าเป็นเรื่องปกติที่
อยู่คู่กบัสงัคมไทย  

3.71 3.74 3.73 3.74 3.86 3.56 1.48 .193 

8.การน าเสนอข่าวความเชื่อทางไสยศาสตรถื์อว่าเป็นส่ิงดงึดดูใจ
ใหท้่านตดิตามชมรายการขา่ว 

3.39 3.42 3.35 3.30 3.47 3.04 3.66 .003 

9.การน าเสนอข่าวความเชื่อทางไสยศาสตรม์กัจะน าไปโยงกบั
การเสี่ยงโชค เช่น การเสนอเลขทะเบียนรถ เลขที่บา้น วนัเดือนปี 
ฯลฯ 

3.57 3.65 3.68 3.65 3.68 3.82 3.09 .009 

10.การน าเสนอขา่วความเชื่อทางไสยศาสตรท์ี่เชื่อมโยงกบัการ
เส่ียงโชคมกัจะมีความถ่ีสงูในชว่งใกลว้นัออกสลากกินแบ่ง
รฐับาล 
 

3.59 3.74 3.76 3.74 3.75 3.95 7.53 .000 

11.การใชภ้าพกราฟิกประกอบการน าเสนอขา่วความเชื่อทางไสย
ศาสตรท์ าใหข้่าวมคีวามนา่สนใจมากขึน้ 

3.56 3.64 3.61 3.62 3.67 3.65 1.55 .172 

12.การใชภ้าพกราฟิกประกอบการน าเสนอขา่วความเชื่อทางไสย
ศาสตรท์ าใหข้่าวมคีวามนา่เชื่อถือมากขึน้ 

3.39 3.48 3.43 3.34 3.51 3.36 2.38 .037 

13.ลีลาและน า้เสียงของผูป้ระกาศข่าว มีส่วนท าใหก้ารน าเสนอ
ข่าวความเชื่อทางไสยศาสตรม์ีความนา่สนใจมากขึน้ 

3.62 3.68 3.75 3.71 3.83 3.73 3.41 .004 

14.ลีลาและน า้เสียงของผูป้ระกาศข่าว มีส่วนท าใหก้ารน าเสนอ
ข่าวความเชื่อทางไสยศาสตรม์ีความนา่เชื่อถือมากขึน้ 

3.49 3.60 3.59 3.54 3.74 3.65 4.42 .001 

15.การพดูคยุกนัและแสดงความคิดเห็นของผูป้ระกาศข่าวมีส่วน
ท าใหข้า่วความเชื่อทางไสยศาสตรม์ีความนา่เชื่อถือมากยิ่งขึน้ 

3.49 3.52 3.62 3.54 3.56 3.42 2.06 .067 
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16.การท่ีผูป้ระกาศขา่วมกัจะพดูแนะน าแก่ผูช้มก่อนการน าเสนอ
ข่าวความเชื่อทางไสยศาสตรว์่าใหผู้ช้ม “ใชว้ิจารณญาณในการ
รบัชม” ถือว่าเป็นการแสดงความรบัผิดชอบต่อผูช้ม 

3.85 3.81 3.85 3.86 3.87 3.66 1.52 .179 

17.การลงพืน้ท่ีรายงานขา่วภาคสนามจากสถานท่ีศกัดิ์สิทธ์ิหรือ
จากสถานท่ีเกิดเหต ุยิ่งท าใหผู้ช้มเกิดความเชื่อในส่ิงลีล้บัมาก
ยิ่งขึน้ 

3.53 3.58 3.62 3.56 3.68 3.58 1.68 .136 

18.การบรรยายสภาพแวดลอ้ม ณ สถานท่ีศกัดิ์สิทธ์ิหรือจาก
สถานท่ีเกดิเหตขุองนกัขา่วภาคสนามมีส่วนท าใหผู้ช้มเกิดความ
เชื่อในเรื่องลีล้บัมากยิง่ขึน้ 

3.49 3.58 3.58 3.58 3.70 3.63 3.12 .008 

19.การสมัภาษณป์ระชาชนท่ีมากราบไหวส้ถานท่ีศกัดิ์สิทธ์ิหรือ
ผูเ้ห็นเหตกุารณใ์นสถานท่ีเกดิเหตมุีส่วนท าใหผู้ช้มเกดิความเชื่อ
ในเรื่องลีล้บัมากยิง่ขึน้ 

3.49 3.55 3.55 3.60 3.70 3.58 2.03 .071 

20.การน าเสนอขา่วความเชื่อทางไสยศาสตรก์่อใหเ้กิดคา่นิยม
หรืออปุทานหมู่ในสงัคมได ้

3.50 3.59 3.70 3.69 3.83 3.88 9.28 .000 

รวม 3.55 3.59 3.59 3.60 3.66 3.50 2.02 .073 
 

จากตารางที่ 58 พบว่าในภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการน าเสนอเนือ้หาข่าวทางโทรทศันภ์าคพืน้ดินใน

ระบบดิจิทลัที่มีการน าเสนอเก่ียวกบัเรื่องความเชื่อทางไสยศาสตรไ์ม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
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ตารางที ่59 เปรียบเทยีบค่าเฉล่ียความคิดเหน็ต่อการน าเสนอรายการทางโทรทัศนภ์าคพืน้ดินในระบบดิจิทัลทีม่ีการน าเสนอเนือ้หาเกี่ยวกับเร่ืองความ
เชื่อทางไสยศาสตร ์จ าแนกตามรายได้ต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถาม            
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ท 
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ว่า
50
,00

0บ
าท

 (6
) 

1.รายการน าเสนอความเชื่อทางไสยศาสตร ์มีความเป็นกลาง ไม่
ชีน้  า ไม่บิดเบือนไม่ปกปิดขอ้มลูแก่ผูช้ม 

3.61 3.58 3.54 3.56 3.52 3.24 4.01 .001 

2.รายการน าเสนอเนือ้หาความเชื่อทางไสยศาสตรม์เีนือ้หาไมม่อม
เมาและไม่สรา้งใหเ้กดิความงมงายหรือความเชื่อที่ผิด 

3.52 3.52 3.50 3.48 3.47 3.13 3.91 .002 

3.รายการน าเสนอความเชื่อทางไสยศาสตรไ์ดถ้กูตอ้งตาม
ขอ้เท็จจรงิ 

3.47 3.49 3.46 3.43 3.34 3.12 3.80 .002 

4.รายการน าเสนอความเชื่อทางไสยศาสตรโ์ดยมีหลกัฐานและ
แหล่งที่มาอา้งองิที่น่าเชื่อถือ 

3.56 3.54 3.49 3.55 3.43 3.18 4.47 .000 

5.รายการน าเสนอความเชื่อทางไสยศาสตรโ์ดยมีการแทรกขอ้คดิ 
คติสอนใจ 

3.72 3.74 3.68 3.74 3.68 3.37 3.68 .003 

6.รายการน าเสนอความเชื่อทางไสยศาสตร ์โดยขึน้ขอ้ความว่า 
“เป็นความเชื่อส่วนบคุคลโปรดใชว้ิจารณญาณในการรบัชม” ถือว่า
เป็นการแสดงความรบัผิดชอบตอ่ผูช้มและสงัคม 

3.91 3.96 3.94 3.91 3.97 3.57 4.32 .001 
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7.การน าเสนอเนือ้หาความเชื่อทางไสยศาสตร ์ถือวา่เป็นเรื่องปกติที่
อยู่คู่กบัสงัคมไทย  

3.77 3.80 3.87 3.83 3.93 3.82 1.77 .116 

8.การน าเสนอเก่ียวกบัความเชื่อทางไสยศาสตรถื์อวา่เป็นส่ิงดงึดดู
ใจใหท้่านตดิตามชมรายการ 

3.52 3.55 3.59 3.62 3.70 3.30 3.04 .010 

9.การน าเสนอเนือ้หาความเชื่อทางไสยศาสตรน์บัเป็นการสรา้ง
ความบนัเทงิและสรา้งภาพจินตนาการใหก้บัผูช้ม 

3.59 3.61 3.67 3.56 3.79 3.62 1.71 .128 

10.การน าเสนอความเชื่อทางไสยศาสตรท์ี่เชื่อมโยงกบัการเสี่ยงโชค
มกัจะมีความถ่ีสงูในช่วงใกลว้นัออกสลากกินแบ่งรฐับาล 
 

3.67 3.77 3.80 3.83 3.80 3.84 4.02 .001 

11.การน าเสนอความเชื่อทางไสยศาสตรม์กัจะน าไปโยงกบัการ
เส่ียงโชค เช่น   การเสนอเลขทะเบียนรถ เลขที่บา้น วนัเดือนปี เป็น
ตน้ 

3.61 3.68 3.75 3.77 3.77 3.75 3.18 .007 

12.การบ่งบอกเลขทะเบียนรถหรือเลขท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตกุารณใ์น
ข่าวเป็นส่ิงที่ เป็นปกติ ไมใ่ชเ่รื่องเสียหาย 

3.51 3.55 3.50 3.49 3.57 3.31 1.65 .143 

13.การใชภ้าพกราฟิกประกอบการน าเสนอความเชื่อทางไสย
ศาสตรท์ าใหม้คีวามน่าสนใจมากขึน้ 

3.58 3.61 3.64 3.63 3.63 3.51 .725 .605 

14.การใชภ้าพกราฟิกประกอบการน าเสนอความเชื่อทางไสย
ศาสตรท์ าใหม้คีวามน่าเชื่อถือมากขึน้ 

3.52 3.58 3.59 3.58 3.72 3.46 2.10 .063 

15.ลีลาและน า้เสียงของผูด้  าเนินรายการมีส่วนท าใหก้ารน าเสนอ
ความเชื่อทางไสยศาสตรม์ีความน่าสนใจมากขึน้ 

3.64 3.69 3.72 3.66 3.75 3.84 1.90 .091 

16.ลีลาและน า้เสียงของผูด้  าเนินรายการมีส่วนท าใหก้ารน าเสนอ
ความเชื่อทางไสยศาสตรม์ีความน่าเชื่อถือมากขึน้ 

3.59 3.64 3.69 3.69 3.75 3.74 2.49 .029 
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17.การน าเสนอเนือ้หาความเชื่อทางไสยศาสตรก์่อใหเ้กดิกระแส 
ค่านิยมหรืออปุทานหมู่ ในสงัคมได ้

3.64 3.71 3.72 3.85 3.81 3.74 3.25 .006 

18.รฐัควรออกนโยบายเพื่อควบคมุตรวจสอบรายการท่ีมเีนือ้หา
เก่ียวกบัความเชื่อทางไสยศาสตรใ์หม้ากกว่านี ้

3.70 3.76 3.87 3.87 3.97 3.96 5.86 .000 

19.รายการท่ีมเีนือ้หาเก่ียวกบัความเชื่อทางไสยศาสตรช์่วยส่งเสรมิ
ใหค้นรูจ้กัรกับญุกลวับาป ทัง้ยงัเป็นกฎเกณฑค์วบคมุสงัคม
ทางออ้มไดอ้กีดว้ย 

3.60 3.60 3.61 3.63 3.65 3.45 .65 .663 

20.การน าเสนอความเชื่อทางไสยศาสตรน์บัว่าเป็นส่ิงที่สนบัสนนุ
ความเชื่อดัง้เดมิที่ท่านเคยมเีก่ียวกบัไสยศาสตร ์ยิ่งท าใหท้า่นเชื่อ
อย่างไมม่ีขอ้สงสยั 

3.33 3.35 3.31 3.20 3.33 2.98 3.20 .007 

รวม 3.60 3.64 3.65 3.64 3.68 3.50 2.15 .057 

 

จากตารางที่ 59 พบว่าในภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการน าเสนอรายการทางโทรทศันภ์าคพืน้ดินในระบบ

ดิจิทลัที่มีการน าเสนอเนือ้หาเก่ียวกบัเรื่องความเชื่อทางไสยศาสตรไ์ม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
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ตารางที ่60 เปรียบเทยีบค่าเฉล่ียความคิดเหน็ในมิติผลกระทบทีเ่กิดจากการน าเสนอรายการทางโทรทัศนภ์าคพืน้ดินในระบบดิจิทัลทีม่ีการน าเสนอ
เนือ้หาเกี่ยวกับเร่ืองความเชื่อทางไสยศาสตร ์จ าแนกตามรายได้ต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถาม            
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) 

1.การน าเสนอเนือ้หาความเชื่อทางไสยศาสตรใ์นรายการ
ต่าง ๆ ท าใหท้่าน เชื่อว่าความเชื่อทางไสยศาสตรน์ัน้เป็น
ส่วนหนึ่งของหลกัค าสอนทางศาสนา 

3.34 3.26 3.22 3.12 3.04 2.74 9.94 .000 

2.การน าเสนอเนือ้หาความเชื่อทางไสยศาสตรท์ี่เชื่อมโยง
กบัการเสีย่งโชคท าใหท้่านรูส้กึมทีี่พึ่ง เกิดความหวงั เกิด
แรงบนัดาลใจ  

3.28 3.30 3.26 3.20 3.10 2.81 5.67 .000 

3.หลงัจากที่ท่านไดช้มรายการท่ีเสนอเนือ้หาความเชื่อทาง
ไสยศาสตรท์่านมกัจะเส่ียงโชคดว้ยการซือ้หวย หรือ สลาก
กินแบ่งรฐับาล  

3.24 3.24 3.19 3.15 3.01 2.47 11.48 .000 

4.การน าเสนอความเชื่อทางไสยศาสตรม์ีส่วนท าใหท้า่น
เพิ่มปรมิาณการเส่ียงโชคจากการซือ้หวย หรือ สลากกิน
แบ่งรฐับาล มากขึน้กวา่เดมิ 

3.20 3.17 3.17 3.14 2.92 2.54 8.15 .000 
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5.หลงัจากรบัชมรายการท่ีน าเสนอเก่ียวกบัสถานท่ีศกัดิ
สิทธ์ิ ท่านเกิดความตอ้งการท่ีจะเดินทางไปยงัสถานท่ี
ตามที่เสนอในรายการ 

3.19 3.21 3.06 3.09 3.09 2.64 7.23 .000 

6.การรบัรูเ้รื่องราวความเชื่อทางไสยศาสตรใ์นรายการตา่ง 
ๆส่งผลใหท้่านมกัจะน าส่ิงตา่ง ๆรอบตวัไปโยงกบัตวัเลข
เพื่อการเส่ียงโชค  

3.18 3.20 3.14 3.16 3.11 2.59 6.40 .000 

7.ท่านมกัจะขอพรหรือบนบานศาลกล่าวต่อส่ิงศกัดิ์สิทธ์ิท่ี
ท่านไดช้มในรายการ เมื่อท่านตอ้งการก าลงัใจหรือมคีวาม
ปรารถนาในส่ิงตา่ง ๆที่ท่านตอ้งการ 

3.35 3.29 3.17 3.26 3.02 2.70 11.35 .000 

8.การรบัรูเ้รื่องราวความเชื่อทางไสยศาสตรใ์นรายการตา่ง 
ๆเป็นส่ิงที่ท  าใหท้่านไม่ตกกระแสสามารถมีเรื่องพดูคยุกบั
คนรอบขา้งได ้

3.28 3.28 3.33 3.20 3.14 2.92 3.37 .005 

9.การรบัชมรายการความเชื่อทางไสยศาสตรถื์อว่าเป็นส่ิงที่
ขาดไม่ไดใ้นชีวติประจ าวนัของทา่น 

3.03 2.94 2.89 2.75 2.74 2.31 11.88 .000 

10.ถา้ท่านเจ็บป่วยและไดร้กัษาดว้ยการแพทยแ์ผนปัจจบุนั
แลว้ไม่หาย ท่านจะหนัไปรกัษาดว้ยวธีิการทางไสยศาสตร์
เช่นเดียวกบัการน าเสนอในรายการต่าง ๆ 

3.14 3.11 2.99 3.01 2.98 2.55 7.43 .000 

11.จากการชมรายการตา่ง ๆ ท าใหท้่านใหค้วามส าคญักบั 
เวลา-ฤกษ์ยาม  ท่านมกัจะหาฤกษ์ดีหรือฤกษ์ที่เหมาะสม 
เมื่อท่านวางแผนจะเปิดรา้นใหม่ ขึน้บา้นใหม่ การท า
สญัญา การเดินทาง การคลอดบตุร งานมงคลและงาน
อวมงคล ฯลฯ 

3.46 3.40 3.42 3.45 3.33 3.20 1.77 .115 



271 
 

 
 

12.หลงัจากชมรายการท่ีน าเสนอเรื่องราวความเชื่อทางไสย
ศาสตรท์ าใหท้่านรูส้กึคลอ้ยตามและอยากเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระแสนิยมตามสงัคม 

3.20 3.17 3.13 3.04 3.15 2.54 8.49 .000 

13.จากการชมรายการตา่ง ๆ ท าใหท้่านใหค้วามส าคญักบั
ตวัเลขต่าง ๆที่เก่ียวขอ้งกบัชวีิตทา่น เช่น วนัเดือนปีเกิด 
อาย ุฤกษ์ยาม เลขทะเบียนรถ เลขที่บา้น หมายเลข
โทรศพัทม์ือถือ เลขรวมชื่อ-นามสกลุ  เป็นตน้ 

3.38 3.35 3.35 3.28 3.21 3.03 2.92 .012 

14.จากการชมรายการตา่ง ๆ ท าใหท้่านใหค้วามส าคญักบั
สีต่าง ๆที่เก่ียวขอ้งกบัชีวติท่าน เช่น สีเสือ้ผา้  สีกระเป๋า
สตางค ์สีบา้น สีรถ สีโทรศพัท ์เป็นตน้ 

3.41 3.42 3.39 3.42 3.23 2.94 4.97 .000 

15.จากการชมรายการตา่ง ๆ ท าใหท้่านใหค้วามส าคญักบั
ศาสตรฮ์วงจุย้ที่เก่ียวขอ้งกบัชวีิตท่าน เช่น ทิศทาง ท าเล
ที่ตัง้บา้น-ส านกังาน การจดัโต๊ะท างาน ต าแหน่งของหอ้ง
ต่าง ๆภายในบา้น การจดัสภาพแวดลอ้มรอบตวัท่าน เป็น
ตน้ 

3.40 3.44 3.50 3.45 3.31 3.15 2.77 .017 

16.หลงัชมรายการท่านมีความเชื่อเก่ียวกบัอิทธิปาฏิหารยิ์
ของพระเกจิ เครื่องราง ของขลงั จนท่านมีความตอ้งการจะ
แสวงหาสิง่เหล่านัน้มาไวบ้ชูากบัตวัท่านเอง 

3.18 3.22 3.15 3.07 3.05 2.70 5.46 .000 

17.ท่านมกัจะเชื่อค าท านาย การพยากรณด์วงเมือง ดวง
ชะตา และจะปฏิบตัิตวัตามค าแนะน าของหมอดใูนรายการ 

3.22 3.24 3.21 3.21 3.10 2.67 6.43 .000 

18.ท่านเชื่อว่าผีสาง วิญญาณ เรือ่งลีล้บั สยองขวญั ที่
รายการไดน้ าเสนอนัน้มีอยู่จรงิ 

3.30 3.27 3.18 3.15 3.09 3.82 6.36 .000 
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19.ท่านมกัจะเชื่อว่าส่ิงที่ท่านฝัน จิง้จกรอ้งทกั หรือแมวด า
วิ่งตดัหนา้ จะเป็นลางบอกเหตใุหก้บัท่าน ตามที่ท่านไดร้บัรู ้
จากการชมรายการต่าง ๆ 

3.30 3.31 3.22 3.23 3.18 2.76 6.26 .000 

20.เมื่อท่านไดร้บัรูเ้รื่องราวเก่ียวกบัความเชื่อทางไสย
ศาสตรผ่์านรายการต่าง ๆ ท าใหท้่านใชช้ีวติอยา่งมีสติ ไม่
ประมาท 

3.63 3.63 3.62 3.57 3.61 3.35 2.11 .062 

รวม 3.31 3.30 3.26 3.23 3.16 2.83 8.52 .000 
   

จากตารางที่ 60 พบว่าในภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามที่มีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อผลกระทบที่เกิดจากการน าเสนอรายการทางโทรทศัน์
ภาคพืน้ดินในระบบดิจิทลัที่มีการน าเสนอเนือ้หาเก่ียวกบัเรื่องความเชื่อทางไสยศาสตรแ์ตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  
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บทที ่8  
สถานการณ ์ผลกระทบ ประเด็นปัญหา และแนวทางการเสนอเนือ้หา 

เกี่ยวกับเรื่องความเช่ือทางไสยศาสตร ์ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการก ากับ
ดูแลของ กสทช.ของผู้ประกอบกิจการโทรทัศนภ์าคพืน้ดินระบบดิจิทัล ประเภท
บริการธุรกิจส่ือ และประเภทบรกิารสาธารณะ ผู้ได้รับผลกระทบ และนักวิชาการ 

 

การศึกษาการใชก้ระบวนการกลุม่ (Focus group) ผูท้ี่มีสว่นเก่ียวขอ้ง  ในการสรา้งการมีสว่นรว่มเพื่อ

ประเมินคณุภาพเนือ้หารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน ์กรณีรายการไสยศาสตร ์ในครัง้นี ้

ศกึษาโดยใชก้ระบวนการวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative research) โดยผูเ้ขา้รว่มกระบวนการสนทนากลุม่ 

จ านวนทัง้หมด 129 คน ประกอบดว้ย 

1) ผูป้ระกอบกิจการโทรทศันภ์าคพืน้ดินระบบดิจิตอล ประเภทบรกิารธุรกิจ จ านวน 30 คน 

2) ผูป้ระกอบกิจการโทรทศันภ์าคพืน้ดินระบบดิจิตอล ประเภทบรกิารสาธารณะ จ านวน 37 คน 

3) ผูไ้ดร้บัผลกระทบ เช่น เครือข่ายผูบ้รโิภค กลุม่เฝา้ระวงัสื่อ ภาคพลเมือง จ านวน 30 คน 

4) นกัวิชาการและผูท้รงคณุวฒุิที่เก่ียวขอ้ง จ านวน 32 คน 

 

 มีผลการศกึษาแบ่งออกไดเ้ป็น 4 สว่นดงันี ้

1. บริบทสังคม วัฒนธรรม และนโยบายองคก์รส่ือทีส่่งผลต่อการน าเสนอเนือ้หาความเชื่อไสย
ศาสตร ์

เนือ้หาเชิงไสยศาสตรม์ีความสมัพนัธก์บัความเชื่อและความศรทัธาของประชาชนชาวไทยอย่างแยกไม่

ออกจากรากฐานทางวัฒนธรรม ประเพณีและความเชื่อ ดังนัน้ เนือ้หาเชิงไสยศาสตรจ์ึ งเป็นส่วนหนึ่งของวิถี

ชาวบา้นและหลายครัง้ยังมีเคา้โครงมาจากพิธีกรรมและศาสนา จึงไม่สามารถบอกไดว้่าเรื่องไสยศาสตรเ์ป็น

เรื่องที่ไรส้าระและไม่มีแก่นสารเพราะไสยศาสตรอ์าจมีหนา้ที่บางอย่างต่อสงัคม เช่น พิธีกรรมที่ก่อใหเ้กิดความ

สามคัคีกนัในชมุชน 
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ทางดา้นนโยบายขององคก์รสื่อ สื่อธุรกิจมักก าหนดแผนกหนึ่งที่ท าหน้าที่ในการเซนเซอรเ์นือ้หาไม่

เหมาะสม โดยเนือ้หาเชิงไสยศาสตรท์ี่มากเกินไปก็เป็นหนึ่งในเนือ้หาที่ถูกเซนเซอรม์ากเช่นกนั แต่เนื่องจากสื่อ

เชิงธุรกิจมีการแข็งขันเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งรายได้และเรตติ้งที่ เข้มข้นท าให้หลายสื่อ เลือกลดมาตรฐาน 

การเซนเซอร์เนื ้อหาเชิงไสยศาสตร์ให้น้อยลงเพื่อเพิ่มเรตติ้ง ขณะที่  สื่อสาธารณะส่วนใหญ่มีนโยบาย 

การน าเสนอเนือ้หาอันเขม้ข้น เช่น การก าหนดลักษณะการน าเสนอที่เน้นความรอบดา้น ชัดเจน มากกว่า  

ความรวดเร็วในการน าเสนอ หลายส านักมีนโยบายจ ากัดเวลาในการน าเสนอข่าวที่เก่ียวขอ้งกับไสยศาสตร  ์

เป็นสัดส่วนต่อข่าวสารอ่ืนๆ ทั้งหมด นอกจากนั้นยังมีการส่งเนื ้อหาให้ผู้เชี่ยวชาญ เช่น ผู้เชี่ยวชาญ  

ทางการแพทย ์ทางสขุภาพ หรือทางศาสนา ช่วยตรวจเช็คความถกูตอ้งของเนือ้หาก่อนน าเสนอ 

 

2. สถานการณปั์จจุบันและผลกระทบของการน าเสนอข่าวเร่ืองความเชื่อทางไสยศาสตรจ์าก
การน าเสนอข้อมูลของโทรทัศนภ์าคพืน้ดินในระบบดิจิทัล 

ผูเ้ขา้ร่วมกระบวนการสนทนากลุ่มเห็นว่านโยบายขององค์กรสื่อที่สนใจแต่เรตติง้ส่งผลใหเ้กิดการ

น าเสนอข่าวไสยศาสตรท์ี่เนน้ปรากฏการณเ์หนือธรรมชาติ สรา้งความงมงาย และเนน้ปรมิาณการน าเสนอบ่อย

เกิดความจ าเป็นเพื่อสรา้งเรตติง้ใหก้ับช่อง นอกจากนีส้ื่อบางส านักยังเนน้น าเสนอเนือ้หาเชิงไสยศาสตรด์ว้ย

ท่าทีหรือน า้เสียงที่ ต่ืนเต้น เรา้อารมณ์ พยายามตั้งค าถามชีน้  าแหล่งข่าวเพื่อสรา้งความเชื่อในเรื่องเหนือ

ธรรมชาติ และจ าลองภาพทางไสยศาสตรใ์หเ้ห็นลกัษณะทางความเชื่อและไสยศาสตรอ์ย่างเป็นรูปธรรม 

การน าเสนอเนือ้หาเชิงไสยศาสตรอ์าจมีผลกระทบดา้นบวก เช่น การก่อใหเ้กิดผลประโยชนท์างธุรกิจ

แก่ชุมชนที่ขายสินคา้ดา้นความเชื่อ กระตุน้การท่องเที่ยว เป็นโอกาสในการชีแ้จงขอ้เท็จจริง และเสริมความรู้

ใหแ้ก่สงัคมทัง้ในมิติวฒันธรรมและประวติัศาสตร ์นอกจากนีก้ารน าเสนอเนือ้หาทางไสยศาสตรท์ี่ผิดเพีย้นอาจ

กระตุน้ใหผู้ร้บัสารตัง้ค าถาม สงสยั น าไปสู่การเท่าทนัสื่อมากยิ่งขึน้ และเป็นกระจกสะทอ้นความตอ้งการของ

สงัคม อย่างไรก็ตาม เนือ้หาเชิงไสยศาสตรก์็อาจมีผลกระทบดา้นลบ เช่น การหลอกลวงใหเ้กิดความเชื่อถืองม

งาย ซ า้เติมสภาวะความไม่มั่นคงทางจิตใจ ลดทอดภูมิปัญญาของประชาชน เยาวชนเกิดพฤติกรรมเลียนแบบ 

และเบี่ยงเบนความสนใจของประชาชนไปจากเนือ้หาที่ควรน าเสนอ เช่น กระบวนการยุติธรรม ขอ้มูลทาง

วิทยาศาสตร ์ฯลฯ 
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3. เพ่ือศึกษาองคค์วามรู้ด้านกฎหมาย ระบบและกลไกในการก ากับดูแลเนือ้หารายการ ทีม่ี
การน าเสนอเกี่ยวกับเร่ืองความเชื่อทางไสยศาสตรข์องประเทศไทย  

หน่วยงานของรฐัควรเริ่มจากการนิยามใหช้ัดเจนว่าขอบข่ายของเนือ้หาเชิงไสยศาสตรค์วรมีขอบเขต

อย่างไร ควรควบคุมปริมาณการน าเสนอข่าวไสยศาสตร์ให้อยู่ภายในเวลาที่จ  ากัดและเพิ่มเนื ้อหาเชิง

วิทยาศาสตร ์เปิดโอกาสใหผู้เ้ชี่ยวชาญและนักวิชาการท าหน้าที่ตรวจสอบเนือ้หาไสยศาสตร์อย่างละเอียด 

ควบคมุไม่ใหผู้ผ้ลิตชีน้  าความคิดเห็นของแหลง่ข่าวไม่ใหโ้นม้เอียงไปทางดา้นประเด็นไสยศาสตร ์

ทางด้านนโยบาย กสทช.ควรออกมาตรฐานการน าเสนอเนื ้อหาเชิงไสยศาสตรท์ี่ชัดเจน ก าหนด

มาตรฐานการเซนเซอรเ์นือ้หา ออกมาตรการเชิงบวก เช่น การใหร้างวลัแก่สื่อที่ไม่น าเสนอเนือ้หาเชิงไสยศาสตร ์

ใหค้วามรูค้วามเขา้ใจวิธีการน าเสนอเนือ้หาเชิงสืบสวนสอบสวน ( investigative reporting) และรายงานขอ้มลู

โดยอา้งอิงความรูเ้ชิงวิทยาศาสตรเ์ป็นหลกั นอกจากนัน้ควรผลกัดนัการน าเสนอเนือ้หาไสยศาสตรใ์หเ้ป็น Soft 

power (อ านาจละมนุ) ที่สามารถกลายเป็นสินคา้เชิงวฒันธรรม สรา้งความรว่มมือกบัภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ของ

รฐับาล และสง่เสรมิการรูเ้ท่าทนัสื่อ (Media Literacy) ใหผู้บ้รโิภคสามารถเขา้ถึงขอ้มลูไดอ้ย่างมีวิจารณญาณ 

 

4. เพ่ือศึกษาแนวทางการเสนอเนือ้หาเกี่ยวกับเร่ืองความเชื่อทางไสยศาสตร ์และ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการก ากับดูแลของ กสทช. 

นโยบายที่องคก์รสื่อควรประยุกตใ์ชคื้อ การไม่มุ่งเนน้น าเสนอข่าวอย่างรวดเร็วจนขาดความรอบดา้น

และขอ้มลูที่น่าเชื่อถือ การก าหนดจ านวนและเวลาในการน าเสนอเนือ้หาเชิงไสยศาสตรต่์อครัง้ ความต่อเนื่อง

ของข่าวและเนือ้หาที่เก่ียวขอ้งกบัไสยศาสตร ์ใหผู้เ้ชี่ยวชาญในสาขาที่เก่ียวขอ้งตรวจทานเนือ้หาอย่างละเอียด

ก่อนออกอากาศ จดัตัง้เจา้หนา้ที่ตรวจสอบเนือ้หาภายในองคก์ร และเนน้การน าเสนอตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

สื่อมวลชนอย่างเครง่ครดั 

ดา้นนโยบายที่เสนอต่อส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน ์และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติไดแ้ก่ การก าหนดนิยามของสื่อกระแสหลกัและสื่อออนไลนอ์ย่างชดัเจน การสรา้งกรอบ

แนวทางการน าเสนอเนือ้หาของสื่อแต่ล่ะประเภท เช่น การก าหนดช่วงเวลาน าเสนอเนือ้หา การก าหนด rating 

การก าหนดระยะเวลาในการน าเสนอเนื ้อหาแต่ละตอน ฯลฯ การจัดจ้างบุคลากรเพิ่มเติมของหน่วยงาน  

การร่วมมือกบัหน่วยงานกลางของภาครฐั เช่น กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจกและสงัคม (MDES) เพื่อก าหนด

มาตรฐานการท างานร่วมกัน การรณรงคใ์หป้ระชาชนเกิดตระหนักรูถ้ึงข้อควรระวังในการเสพเนือ้หาสารที่

เก่ียวขอ้งกบัเรื่องความเชื่อและไสยศาสตร ์การรบัฟังขอ้รอ้งเรียนจากประชาชนเพื่อมาพฒันาสรา้งเป็นกรอบขอ้
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ก าหนดการด าเนินรายการในอนาคต สง่เสรมิใหเ้อเจนซีโฆษณาลดความส าคญัของเรตติง้ในการประเมินความ

นิยมของรายการโทรทัศน ์สนับสนุนใหภ้าคประชาสังคมมีความรูเ้ท่าทันและร่วมกันประนามสื่อที่น าเสนอ

เนือ้หาที่ไม่เหมาะสม  และสดุทา้ยจดัตัง้สภาประชาชนที่ช่วยกนัพิจารณาและเสนอนโยบายเพื่อการก ากับดูแล

สื่อที่น าเสนอเนือ้หาไสยศาสตรท์ี่ไม่เหมาะสม 

 
ผลการศึกษาผ่านกระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus Group) รายกลุ่มย่อย 

1. กลุ่มผู้ประกอบกิจการโทรทัศนภ์าคพืน้ดินระบบดิจิตอล ประเภทบริการธุรกิจ  

กลุ่มย่อยที่ 1 กลุ่มผูป้ระกอบกิจการโทรทัศนภ์าคพืน้ดินระบบดิจิตอล ประเภทบริการธุรกิจ จ านวน  

32 คนซึ่งเป็นตัวแทนจากกิจการโทรทัศนภ์าคพืน้ดินระบบดิจิตอล ประเภทบริการธุรกิจ ร่วมน าเสนอประเด็น

สถานการณ์และผลกระทบของการน าเสนอข่าวและรายการเรื่องความเชื่อทางไสยศาสตร ์องคค์วามรูด้้าน

กฎหมาย ระบบและกลไกในการก ากับดูแลเนือ้หารายการ รวมถึงแนวทางการเสนอเนือ้หาเก่ียวกับเรื่อง 

ความเชื่อทางไสยศาสตร ์และขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายต่อการก ากบัดแูลของ กสทช. ดงัตารางที่ 33 ดงัต่อไปนี ้

1.1. เรื่องไสยศาสตรเ์ป็นเรื่องความเชื่อ เป็นวิถีชาวบา้น และเก่ียวขอ้งกบัศาสนา 

เรื่องไสยศาสตรเ์ป็นเรื่องที่อยู่ใกลต้วัของประชาชนและส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตชาวบา้น ดงันัน้จึงเป็นเรื่อง

ยากที่สื่อสารมวลชนจะไม่น าเสนอเรื่องที่เป็นที่สนใจของประชาชน นอกจากนั้นเนือ้หาทางไสยศาสตร์

บางครัง้ยงัมีส่วนที่ซ  า้ซอ้นกบัความเชื่อและพิธีกรรมทางศาสนา ดงันัน้ จึงควรสรา้งเสน้แบ่งระหว่างเนือ้หา

ไสยศาสตรท์ี่ก่อใหเ้กิดความเชื่องมงายและวฒันธรรมของสงัคม 

1.2. ช่องว่างในการก ากบัดแูลของหน่วยงานรฐั 

การก ากบัดแูลของรฐัในประเด็นเนือ้หาทางไสยศาสตรย์งัไม่ทั่วถึงและเท่าเทียม เช่น รายการที่น าเสนอทาง

ช่องทางออนไลนไ์ม่ถูกก ากับดูแล การขึน้ค าเตือนว่า "เป็นความเชื่อส่วนบุคคล" ถือเป็นการผลกัภาระการคดั

กรองขอ้มลูและน าเสนอขอ้เท็จจรงิของสื่อใหแ้ก่ผูร้บัสาร และการน าเสนอสินคา้ความเชื่อไม่ถือว่าผิดกฎหมาย 

1.3. เงื่อนไขที่ท าใหก้ารก ากบัดแูลขาดประสิทธิภาพ 

ภายในองคก์รสื่อทุกองคก์รมีการเซนเซอรเ์นือ้หาเชิงไสยศาสตรม์าโดยตลอด หากแต่การแข่งขนัของธุรกิ จ

สื่อที่เข้มข้นและส่วนแบ่งรายได้ที่ลดงลงเป็นปัจจัยที่ท าให้สื่อต้องลดการเซนเซอรเ์นื ้อหาเชิงไสยศาสตร์ 

ใหน้้อยลงเพื่อหล่อเลีย้งเรตติง้ใหดี้ยิ่งขึน้ ขณะที่การก ากับดูแลกันเองของสื่อซึ่งเป็นกลไกที่เหมาะสมกลับ  
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ไม่ค่อยไดผ้ลในสงัคมไทยเนื่องจากไม่มีบทลงโทษที่เป็นรูปธรรม เป็นเพียงการตกัเตือนและขอความร่วมมือให้

ปฏิบติัตาม 

 

ตารางที ่61 ผลการศึกษากลุ่มผู้ประกอบกิจการโทรทัศนภ์าคพืน้ดินระบบดิจิทัล ประเภทบริการ
ธุรกิจ 

ประเด็นค าถาม สรุปประเด็นทีไ่ด้จากกระบวนการสนทนากลุ่ม 

 
1. บริบทสังคม วัฒนธรรม และ

นโยบายองคก์รส่ือทีส่่งผลต่อการ
น าเสนอเนือ้หาความเชื่อไสยศาสตร ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
เรื่องไสยศาสตรถื์อเป็นรากฐานทางวฒันธรรมและประเพณี

ความเชื่อของประชาชนชาวไทย เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต
ชาวบา้น นอกจากนั้นเนือ้หาทางไสยศาสตรบ์างส่วนยังมีเค้า
โครงมาจากพิธีกรรมและศาสนา จึงไม่สามารถบอกไดว้่าเรื่อง
ไสยศาสตรเ์ป็นเรื่องที่ไรส้าระและไม่มีแก่นสารเพราะไสยศาสตร์
อาจมีหนา้ที่บางอย่างต่อสงัคม เช่น พิธีกรรมที่ก่อใหเ้กิดความ
สามคัคีกนัในชมุชน 

ทัง้นี ้ภายในองคก์รสื่อทุกองคก์รจะมีแผนกหนึ่งที่ท าหนา้ที่
ในการเซนเซอรเ์นือ้หาไม่เหมาะสม โดยเนือ้หาเชิงไสยศาสตร  ์
ที่มากเกินไปก็เป็นหนึ่งในเนื ้อหาที่ถูกเซนเซอร์มากเช่นกัน  
แต่เนื่องจากสื่อเชิงธุรกิจมีการแข็งขนัเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งรายได้
และ เ รต ติ้งที่ เ ข้มข้นท า ให้หลายสื่ อ เลื อกลดมาตรฐ าน 
การเซนเซอรเ์นือ้หาเชิงไสยศาสตรใ์หน้อ้ยลงเพื่อเพิ่มเรตติง้ และ
การไม่มีสมาคมสื่อที่เขม้แข็งท าใหไ้ม่มีเวทีกลางใหส้ื่อมวลชน 
มาประชุมและร่วมกันก าหนดมาตรฐานการรายงานเนือ้หาเชิง 
ไสยศาสตร ์ส่วนการก ากับดูแลปัจจุบันก็ไม่มีความเข้มแข็ง
เพราะไม่มีบทลงโทษ เป็นแค่การตกัเตือนและขอความรว่มมือให้
ปฏิบติัตาม 
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ประเด็นค าถาม สรุปประเด็นทีไ่ด้จากกระบวนการสนทนากลุ่ม 

2. สถานการณแ์ละผลกระทบของ
การน าเสนอเนือ้หาเร่ืองความเชื่อ
ทางไสยศาสตรข์องโทรทัศน์
ภาคพืน้ดินในระบบดิจิทัลมีอะไรบ้าง 

การไม่เสนอข่าวเรื่องความเชื่ออาจเป็นสิ่งที่ท าได้ยาก  เพราะ
เร่ืองความเชื่อและไสยศาสตรเ์ป็นเร่ืองท่ี่ีอยู่คู่กับสังคมไทยมา
นาน หลายสื่อพยายามน าเสนอเนือ้หาดา้นไสยศาสตรม์ุ่งเน้น
เสนอขอ้เท็จจริง ขอ้มลูที่เป็นวิทยาศาสตร ์และการพิสจูนใ์หเ้ห็น
ข้อเท็จจริงต่าง ๆ แต่นโยบายขององค์กรสื่อที่สนใจแต่เรตติง้
ส่งผลใหเ้กิดตอ้งน าเสนอข่าวไสยศาสตรบ์่อยเกิดความจ าเป็น
เพื่อสรา้งความนิยม 
 นอกจากนี ้บางโอกาสสื่อยงัน าเสนอเนือ้หาเชิงไสยศาสตรด์ว้ย
ท่าทีหรือน า้เสียงที่ต่ืนเตน้ เรา้อารมณ ์พยายามตัง้ค าถามชีน้  า
แหล่งข่าวในเรื่องของความเชื่อและไสยศาสตร์ จ าลองภาพทาง
ไสยศาสตรใ์หเ้ห็นลักษณะทางความเชื่อและไสยศาสตรอ์ย่าง
เป็นรูปธรรม และยงัมีการน าเสนอเรื่องไสยศาสตรใ์นลกัษณะที่
เป็นเรื่องน่ารกั (เช่น การใชค้ าว่ามเูตล)ู หรือเป็นเรื่องราวที่เหนือ
จรงิ น่าสนกุ 
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ประเด็นค าถาม สรุปประเด็นทีไ่ด้จากกระบวนการสนทนากลุ่ม 

3. ประเด็นปัญหาทางจริยธรรม
และกฎหมายในการน าเสนอเนือ้หา
ความเชื่อไสยศาสตรข์องโทรทัศน์
ภาคพืน้ดินในระบบดิจิทัลมีอะไรบ้าง 

หน่วยงานของรฐัควรเริ่มจากการนิยามใหช้ดัเจนว่าขอบข่าย
ของเนื ้อหาเชิงไสศสาตร์ควรจ ากัดที่ตรงไหน  ต้องควบคุม
ปริมาณการน าเสนอข่าวไสยศาสตรใ์หอ้ยู่ภายในเวลาที่จ  ากัด
และเพิ่มเนือ้หาเชิงวิทยาศาสตร  ์เปิดโอกาสใหผู้เ้ชี่ยวชาญและ
นักวิชาการท าหนา้ที่ตรวจสอบเนือ้หาไสยศาสตรอ์ย่างละเอียด 
ควบคุมไม่ให้ผู ้ผลิตชีน้  าความคิดเห็นของแหล่งข่าวไม่ให้โน้ม
เอียงไปทางดา้นประเด็นไสยศาสตร  ์ไม่น าเสนอความเห็นและ
ขอ้มลูบางอย่างระหว่างการรายงานแบบไลฟ์สด 
ทางดา้นนโยบาย กสทช.ควรออกมาตรฐานการน าเสนอเนือ้หา
เชิงไสยศาสตรท์ี่ชดัเจนแต่ไม่ควรเป็นกฎหมายเนื่องจากประเด็น
ไสยศาสตรม์ีความละเอียดอ่อนและและสุ่มเสี่ยงจะท าให้เกิด
การควบคมุรายการเกินความจ าเป็น มาตรการอาจเป็นการออก
ใบเตือนไปยังสื่อที่สุ่มเสี่ยงกระท าความผิด  หากไม่เชื่อฟัง 
ก็ยกระดับความรุนแรงของโทษขึน้ไป ก าหนดมาตรฐานการ
เซนเซอรเ์นือ้หาทางดา้นไสยศาสตร ์ออกมาตรการเชิงบวก เช่น  
การให้รางวัลแก่สื่ อที่ ไม่น า เสนอเนื ้อหาเชิ ง ไสยศาสตร์   
เป็นมาตรฐานส าหรบัสื่ออ่ืนๆ รางวลัอาจเป็นการลดภาษี ลดค่า
สมัปทาน และควรตอ้งเขม้งวดกับการระบบเรตติง้ใหท้ั่วถึงและ
เท่าเทียมกนัทกุสื่อ 

4.ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อองคก์ร
ส่ือและส านักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน ์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

 
 
  

เอเจนซีโฆษณาอาจตอ้งลดการใหค้วามส าคญักบัเรตติง้
ของรายการโทรทศันล์งเพื่อใหส้ื่อมีแนวทางในการน าเสนออย่าง
มีความรบัผิดชอบกบัสงัคม มากกว่าสนใจจ านวนผูช้ม 
นอกจากนัน้ ภาคประชาสงัคมตอ้งมีความรูเ้ท่าทนัและรว่มกนั
ประนามสื่อที่น าเสนอเนือ้หาที่ไม่เหมาะสม เช่น การติดแฮชแท็ก 
การจดัตัง้สภาประชาชนที่ช่วยกนัพิจารณาและเสนอนโยบาย
เพื่อการก ากบัดแูลสื่อที่น าเสนอเนือ้หาไสยศาสตรท์ี่ไม่เหมาะสม 
หรืออาจพิจารณาสรา้งรายการโทรทศันท์ี่เจาะจงน าเสนอเรื่อง
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ประเด็นค าถาม สรุปประเด็นทีไ่ด้จากกระบวนการสนทนากลุ่ม 

ไสยศาสตรเ์พื่อใหผู้ช้มเท่าทนัว่ารายการเหล่านีจ้ะน าเสนอแต่
เรื่องเหนือธรรมชาติและไม่ใช่ความจรงิ  

 

 

2. กลุ่มผู้ประกอบกิจการโทรทัศนภ์าคพืน้ดินระบบดิจิทัล ประเภทบริการสาธารณะ 

กลุม่ผูป้ระกอบกิจการโทรทศันภ์าคพืน้ดินระบบดิจิทลั ประเภทบรกิารสาธารณะ จ านวน 37 คนน าเสนอ

ประเด็นสถานการณแ์ละผลกระทบของการน าเสนอข่าวและรายการเรื่องความเชื่อทางไสยศาสตร ์ องคค์วามรู้

ดา้นกฎหมาย ระบบและกลไกในการก ากบัดแูลเนือ้หารายการ รวมถึงแนวทางการเสนอเนือ้หาเก่ียวกบัเรื่อง

ความเชื่อทางไสยศาสตร ์และขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายต่อการก ากบัดแูลของ กสทช. ดงัตารางที่ 34 ดงัต่อไปนี ้

2.1 เนือ้หาไสยศาสตรเ์ป็นกระจกสะทอ้นสภาวะของสงัคม 

เนือ้หาเชิงไสยศาสตรถื์อเป็นเป็นกระจกสะทอ้นสภาวะของสงัคม เช่น ความนิยมข่าวที่เก่ียวขอ้งกับ

ไสยศาสตรอ์าจหมายความว่าสงัคมก าลงัตกอยู่ในความไม่มั่นคงและเศรษฐกิจตกต ่า ดังนัน้ ผูน้  าเสนอ

เนือ้หาเชิงไสยศาสตรจ์ึงควรมีหน้าที่ในการสะท้อนเสียงความต้องการของสังคมให้ผู้ชมเห็นร่วมกัน 

ขณะเดียวกนัก็ชีน้  าสงัคมไปยงัทิศทางที่ถกูตอ้ง 

2.2 มาตรฐานการก ากบัสื่อแต่ละ่ชนิด 

สื่อแต่ละ่ชนิดมีธรรมชาติและแนวทางการน าเสนอเนือ้หาเชิงไสยศาสตรท์ี่แตกต่างกนั เช่น สื่อออนไลน์

ถือเป็นพืน้ที่เสรีในการน าเสนอเนือ้หาไสยศาสตรท์ี่มีความหลากหลายและอาจไม่ถูกตอ้งเสนอไป ขณะที่สื่อ
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กระแสหลกัควรน าเสนอเนือ้หาที่ผ่านการคดักรองแลว้ มีขอ้มลูรอบดา้น และน่าเชื่อถือ ดงันัน้ มาตรฐาน

การกก ากบัดแูลของ กสทช. ควรแยกเกณฑก์ ากบัดแูลในแต่ละ่สื่อแทนการใชม้าตรฐานเดียวกนัทัง้หมด 

ตารางที ่62 ผลการศึกษากลุ่มผู้ประกอบกิจการโทรทัศนภ์าคพืน้ดินระบบดิจิตอล ประเภทบริการ
สาธารณะ 

ประเด็นค าถาม สรุปประเด็นทีไ่ด้จากกระบวนการสนทนากลุ่ม 

1. บริบทสังคม วัฒนธรรม และ
นโยบายองคก์รส่ือทีส่่งผลต่อการ
น าเสนอเนือ้หาความเชื่อไสยศาสตร ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. สถานการณแ์ละผลกระทบของ
การน าเสนอเนือ้หาเร่ืองความเชื่อ
ทางไสยศาสตรข์องโทรทัศน์
ภาคพืน้ดินในระบบดิจิทัลมีอะไรบ้าง 

เนือ้หาเชิงไสยศาสตรม์ีความสัมพันธ์กับความเชื่อและความ
ศรทัธาของผูค้น และยังเป็นสิ่งที่ชาวบา้นใชช้ีวิตอยู่ร่วมดว้ยอยู่
เสมอจึงไม่แปลกที่ประชาชนจะชื่นชอบเนือ้หาเชิงไสยศาสตรไ์ด้
ง่าย 
อย่างไรก็ตาม สื่อสาธารณะส่วนใหญ่มีนโยบายการน าเสนอ
เนือ้หาอันเขม้ข้น เช่น การก าหนดลักษณะการน าเสนอที่เน้น
ความรอบด้าน ชัดเจน มากกว่าความรวดเร็วในการน าเสนอ 
หลายส านกัมีนโยบายจ ากัดเวลาในการน าเสนอข่าวที่เก่ียวขอ้ง
กบัไสยศาสตรเ์ป็นสดัส่วนต่อข่าวสารอ่ืนๆ ทัง้หมด นอกจากนัน้
ยงัมีการส่งเนือ้หาใหผู้เ้ชี่ยวชาญ เช่น ผูเ้ชี่ยวชาญทางการแพทย ์
ทางสุขภาพ หรือทางศาสนา ช่วยตรวจเช็คความถูกต้องของ
เนือ้หาก่อนน าเสนอ นอกจากนั้นหลายองค์กรยังจัดให้มีการ
ฝึกอบรมผูผ้ลิตรายการใหม้ีจรรยาบรรณในการน าเสนอเนือ้หาที่
ไม่ท ารา้ยสงัคม 
 
 
รายการข่าวและรายการโทรทศันท์ั่วไปของช่องกิจการสาธารณะ
ส่วนใหญ่เน้นน าเสนอเรื่องไสยศาสตรเ์ฉพาะเรื่องความเชื่อ 
ที่เก่ียวขอ้งกับวฒันธรรม ประวติัศาสตร ์โดยน าเสนอในท านอง
รายงานข้อเท็จจริงที่เกิดขึน้ การพิสูจน์ผ่านกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์ขณะที่ช่องกิจการธุรกิจอาจน าเสนอขอ้มลูบางส่วน
ที่ไม่เก่ียวข้องกับข่าวโดยตรง  เช่น ตัวเลข โดยน าเสนอซ ้าๆ  
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ประเด็นค าถาม สรุปประเด็นทีไ่ด้จากกระบวนการสนทนากลุ่ม 

ซึ่งอาจน าไปสู่การเกิดอุปทานหมู่ การน าเสนอขอ้มูลที่กระตุ้น
ความอยากรูอ้ยากเห็นเพื่อใหเ้กิดยอดเรตติง้สงู 
อย่างไรก็ตาม การน าเสนอเรื่องไสยศาสตรส์ามารถน าเสนอทัง้
ในดา้นที่ก่อใหเ้กิดประโยชน ์เช่น เกิดผลประโยชนท์างธุรกิจแก่
ชุมชมที่ขายสินค้าด้านความเชื่อ  กระตุ้นการท่องเที่ยว  เป็น
โอกาสในการชีแ้จงขอ้เท็จจริงและเสริมความรูใ้หแ้ก่สงัคมทัง้ใน
มิติวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ แต่ก็อาจน าเสนอให้เกิดผล
กระทบทางลบ เช่น การหลอกลวงใหเ้กิดความเชื่อถืองมงาย 
ซ า้เติมสภาวะความไม่มั่นคงทางจิตใจ ลดทอนภูมิปัญญาของ
ประชาชน และเบี่ยงเบนความสนใจของประชาชนไปจากเนือ้หา
ที่ควรน าเสนอ (กระบวนการยุติธรรม ขอ้มูลทางวิทยาศาสตร ์
ฯลฯ) 
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ประเด็นค าถาม สรุปประเด็นทีไ่ด้จากกระบวนการสนทนากลุ่ม 

3. ประเด็นปัญหาทางจริยธรรมและ
กฎหมายในการน าเสนอเนือ้หาความ
เชื่อไสยศาสตรข์องโทรทัศน์
ภาคพืน้ดินในระบบดิจิทัลมีอะไรบ้าง 

แนวทางการน าเสนอที่เหมาะสมเริ่มจากผูส้รา้งสรรคร์ายการควร
ทบทวนจุดประสงค์และพันธกิจขององค์กรทุกครั้งก่อนจะ
น าเสนอข่าวที่เก่ียวขอ้งกับไสยศาสตร  ์เนน้การน าเสนอเนือ้หา
เชิงสืบสวนสอบสวน (investigative reporting) เพิ่มเติมเนือ้หา
ที่สืบคน้มาจากผูเ้ชี่ยวชาญในสาขานัน้ๆ และรายงานขอ้มลูโดย
อ้างอิงความรู้เชิงวิทยาศาสตร์เป็นหลัก ทั้งนี ้ ผู้เข้าร่วมการ
สนทนากลุม่มีความเห็นว่าหนา้ที่ความรบัผิดชอบของสื่อมวลชน
คือการเตือนสติสงัคม น าเสนอข่าวที่ผ่านการกลั่นกรองอย่างถ่ี
ถ้วน เลือกเฟ้นข่าวที่เหมาะสม และพิจารณาผลกระทบที่อาจ
เกิดกบัสงัคมอย่างมีจริยธรรม แต่ยงัตอ้งเคารพต่อความเชื่อและ
วัฒนธรรมชาวบ้าน  แนวทางในการน าเสนอเนื ้อหาเชิงไสย
ศาสตร์ที่ เหมาะสมอาจมีการจ ากัดช่วงเวลาน าเสนอ  ไม่
สอดแทรกเนือ้หาไสยศาสตรล์งในข่าวต่าง ๆ หยดุรายงานเนือ้หา
ที่ไม่เก่ียวขอ้งกับข่าวโดยตรง และการจัดระบบ rating system 
ที่ค  านึงถึงเนือ้หาดา้นไสยศาสตรด์ว้ย 
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ประเด็นค าถาม สรุปประเด็นทีไ่ด้จากกระบวนการสนทนากลุ่ม 

4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อ
องคก์รส่ือและส านักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน ์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ 

นโยบายที่องค์กรสื่อควรประยุกต์ใช้คือ หนึ่ง  ไม่มุ่งเน้นการ
น าเสนอข่าวอย่างรวดเร็วจนขาดความรอบด้านและข้อมูลที่
น่าเชื่อถือ สอง จ ากดัจ านวน เวลาในการน าเสนอต่อครัง้ ความ
ต่อเนื่องของข่าวและเนือ้หาที่เก่ียวขอ้งกับไสยศาสตร ์สาม  ส่ง
ข่าวที่เตรียมน าเสนอใหผู้เ้ชี่ยวชาญในสาขาที่เก่ียวขอ้งตรวจทาน
อย่างละเอียดก่อนออกอากาศ สี่ ควรจดัตัง้เจา้หนา้ที่ตรวจสอบ
เนื ้อหาภายในองค์กร และห้า  น าเสนอข้อมูลโดยค านึงถึง
มาตรฐานการท างานตามจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อมวลชนอย่าง
เครง่ครดั 
ดา้นนโยบายที่เสนอต่อส านกังานคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติได้แก่ 
หนึ่ง การก าหนดนิยามของสื่อกระแสหลกัและสื่อออนไลนอ์ย่าง
ชัดเจน สอง การสรา้งกรอบแนวทางการน าเสนอเนือ้หาของสื่อ
แต่ล่ะประเภท เช่น  การก าหนดช่วงเวลาน าเสนอเนื ้อหา  
การก าหนด rating การก าหนดระยะเวลาในการน าเสนอเนือ้หา
แต่ละตอน ฯลฯ สาม การจดัจา้งบุคลากรเพิ่มเติมของหน่วยงาน 
สี่ การรว่มมือกบัหน่วยงานกลางของภาครฐั เช่น กระทรวงดิจิทลั
เพื่อเศรษฐกิจกและสังคม (MDES) เพื่อก าหนดมาตรฐานการ
ท างานร่วมกัน หา้ การรณรงคใ์หป้ระชาชนเกิดตระหนักรูถ้ึงขอ้
ควรระวงัในการเสพเนือ้หาสารที่เก่ียวขอ้งกบัเรื่องความเชื่อและ
ไสยศาสตร ์และหก การรบัฟังขอ้รอ้งเรียนจากประชาชนเพื่อมา
พฒันาสรา้งเป็นกรอบขอ้ก าหนดการด าเนินรายการในอนาคต 

 

3. กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ เช่น เครือข่ายผู้บริโภค กลุ่มเฝ้าระวังส่ือ ภาคพลเมือง 

กลุ่มผูไ้ดร้บัผลกระทบ เช่น เครือข่ายผูบ้ริโภค กลุ่มเฝ้าระวังสื่อ ภาคพลเมือง จ านวน 30 คนซึ่งเป็น

ตวัแทนจากภาคประชาสงัคมต่าง ๆ ร่วมน าเสนอประเด็นสถานการณแ์ละผลกระทบของการน าเสนอข่าว

และรายการเรื่องความเชื่อทางไสยศาสตร ์องคค์วามรูด้า้นกฎหมาย ระบบและกลไกในการก ากับดูแล
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เนือ้หารายการ รวมถึงแนวทางการเสนอเนือ้หาเก่ียวกบัเรื่องความเชื่อทางไสยศาสตร ์และขอ้เสนอแนะเชิง

นโยบายต่อการก ากบัดแูลของ กสทช. ดงัตารางที่  63  ต่อไปนี ้

 

3.1.        นโยบายการก ากบัดแูลกนัเองของสื่อ 

องคก์รสื่อควรมีแนวทางชดัเจนในการน าเสนอเนือ้หารายการดา้นไสยศาสตร/์รายการข่าวเก่ียวกับไสย
ศาสตร ์หากพบขอ้บกพร่องหรือขอ้รอ้งเรียนจากผูบ้ริโภค ควรเรง่แกไ้ขโดยเร็ว การก ากบัดแูลกนัเองของสื่อ 
ควรมีแนวปฏิบติัร่วมกัน หากพบการด าเนินงานที่ไม่สอดคลอ้งกับขอ้ตกลงดงักล่าว อาจมีวิธีการว่ากล่าว
ตกัเตือนหรือบทลงโทษตามสมควร  

 
3.2.          การน าเสนอเนือ้หาเชิงไสยศาสตรท์ี่สรา้งความเขม้แข็งใหแ้ก่ชมุชน 

สื่อควรน าเสนอเนือ้หาไสยศาสตรใ์นเชิงบวกที่สรา้งประโยชนต่์อสงัคมได ้เช่น การสรา้งความสมัพนัธ์

ระหว่างไสยศาสตรก์บัประวติัศาสตร ์ก่อใหเ้กิดโครงการน าเที่ยวโดยเยาวชน (มคัคเุทศกน์อ้ย) หรือการเขา้

ไปพฒันาชมุชนและสิ่งแวดลอ้มของเยาวชนที่ตามรอยสถานที่ในเนือ้หาเชิงไสยศาสตร ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



286 
 

 
 

ตารางที ่63 กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ 

ประเด็นค าถาม สรุปประเด็นทีไ่ด้จากกระบวนการสนทนากลุ่ม 

1. สถานการณแ์ละผลกระทบของ
การน าเสนอเนือ้หาเร่ืองความเชื่อ
ทางไสยศาสตรข์องโทรทัศน์
ภาคพืน้ดินในระบบดิจิทัลมีอะไรบ้าง 

รายการข่าวเก่ียวกับไสยศาสตร์มีความถ่ีมากเกินไป  การ
น าเสนอข่าวเก่ียวกับไสยศาสตรม์ีลักษณะซ า้ซอ้น วนฉายข่าว
เรื่องเดิมอยู่บ่อยครั้ง และปรากฏในทุกช่วงเวลาออกอากาศ 
รวมทัง้พบไดใ้นเกือบทกุสถานีโทรทศัน ์ลกัษณะการรายงานข่าว
ดา้นไสยศาสตรม์ีการพดูซ า้ไปมา ใชว้ิธีการน าเสนอไม่เหมาะสม 
น าเสนอเรื่องไรส้าระเพื่อเรียกเรตติง้ น าเสนอไม่ตรงตามความ
เป็นจริง สื่อกระแสหลกัน าเสนอข่าวตามสื่อกระแสรอง และสื่อ
น าเสนอแค่ปรากฏการณ์แต่ตรวจสอบไม่ได้หรือไม่ได้ข้อสรุป 
ดา้นผลกระทบเชิงบวก รายการเชิงไสยศาสตรอ์าจช่วยใหเ้กิด
การกระตุน้การเรียนรู  ้เศรษฐกิจ และพัฒนาชุมชน (เช่น แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงประวติัศาสตร)์ เป็นตวัช่วยในการตดัสินใจและเป็น
เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ดา้นผลกระทบเชิงลบ  เยาวชนอาจเกิด
พฤติกรรมเลียนแบบ สรา้งความเดือดรอ้นแก่ชุมชน เกิดความ 
งมงาย 

2. ประเด็นปัญหาทางจริยธรรมและ
กฎหมายในการน าเสนอเนือ้หาความ
เชื่อไสยศาสตรข์องโทรทัศน์
ภาคพืน้ดินในระบบดิจิทัลมีอะไรบ้าง 

สื่อควรมีการคัดกรองเนื ้อหาก่อนเผยแพร่  ลดปริมาณข่าว
เก่ียวกับไสยศาสตรใ์ห้น้อยลงหรือลดเวลาการน าเสนอ หรือ
ก าหนดเวลาการน าเสนอ น าเสนอเนือ้หาไสยศาสตรใ์นเชิงบวกที่
สรา้งประโยชนต่์อสงัคมได้ นักข่าวตอ้งมีจรรยาบรรณ น าเสนอ
ข่าวอย่างตรงไปตรงมาภายใตก้รอบของคณุธรรมและจริยธรรม  
และควรน าเสนอข่าวอย่างมีหลักเหตุผล มีวิทยาศาสตรห์รือ
ทฤษฎีมารองรบั 
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ประเด็นค าถาม สรุปประเด็นทีไ่ด้จากกระบวนการสนทนากลุ่ม 

3. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อ
องคก์รส่ือและส านักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน ์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ 

การสื่อสารผ่านช่องทางสื่อออนไลนย์ังขาดการก ากับดูแล  ควร
สนบัสนนุใหส้ื่อน าเสนอข่าวสารไดอ้ย่างเต็มที่ ลดการควบคมุปิด
กั้นการน าเสนอข่าว ส่งเสริมการพูดคุย ถกเถียง  แลกเปลี่ยน
ข้อมูลกันแบบเสรี  รวมทั้งบังคับให้สื่อทุกสถานีกลับสู่ระบบ 
เรตติง้เพื่อใหก้สทช. มีอ านาจในการก ากบัดแูลได้ นอกจากนีย้ัง
ควรส่งเสริมทักษะการรู้เท่าทันสื่อ (Digital literacy) รวมถึง
ทกัษะการคิดเป็นเหตเุป็นผลใหแ้ก่ผูบ้ริโภค เพื่อสรา้งสงัคมอดุม
ปัญญาที่มีสนุทรียะ 

 

4. กลุ่มนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิทีเ่กี่ยวข้อง  

กลุ่มนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิที่ เก่ียวข้อง จ านวน 32 คนซึ่งเป็นตัวแทนจากนักวิชาการและ

ผูท้รงคณุวฒุิต่าง ๆ ร่วมน าเสนอประเด็นสถานการณแ์ละผลกระทบของการน าเสนอข่าวและรายการเรื่อง

ความเชื่อทางไสยศาสตร ์องคค์วามรูด้า้นกฎหมาย ระบบและกลไกในการก ากบัดแูลเนือ้หารายการ รวมถึง

แนวทางการเสนอเนือ้หาเก่ียวกบัเรื่องความเชื่อทางไสยศาสตร ์และขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายต่อการก ากบั

ดแูลของ กสทช. ดงัตารางที่ 64 ดงัต่อไปนี ้

 

4.1. แนวทางการน าเสนอเนือ้หาเชิงไสยศาสตรข์องโทรทัศนด์ิจิทัล 

ผูผ้ลิตสื่อตอ้งสื่อสารใหเ้ขา้ใจถึงแก่นความเชื่อทางพุทธศาสนาใหไ้ดเ้พราะความเชื่อไสยศาสตร ์เป็น  

กุศโลบายของพทุธศาสนาในแบบฉบบัชาวบา้นที่ท าใหผู้ค้นเขา้ถึงศาสนา โดยสื่อตอ้งสามารถย่อยค าสอน

ทางพทุธศาสนาใหเ้ขา้ใจง่าย โดยไม่ลืมบริบทวิถีชีวิตของทอ้งถิ่นนัน้ๆ นอกจากนีอ้งคก์รสื่อควรเพิ่มค่าแรง

วิชาชีพขัน้ต ่า เพื่อใหผู้ป้ระกอบวิชาชีพสื่อ สามารถประกอบอาชีพ ภายใตห้นา้ที่ตามหลกัจรรยาบรรณได้

อย่างคลอ่งตวั เนื่องจากพบว่า ปัจจยัดา้นค่าแรงเป็นสว่นส าคญัที่ท าใหส้ื่อท าผิดจริยธรรมไดง้่าย 

 
4.2. แนวทางการปรับหลักสูตรการศึกษาเพ่ือให้เกิดความเท่าทันเนือ้หาด้านไสยศาสตร ์

องคก์รการศกึษา ควรปลกูฝังนิสิต/นกัศกึษา ในการหาขอ้เท็จจรงิ สามารถตัง้ค าถามเก่ียวกบัตวัทฤษฎี 

ตั้งแต่ในคาบเรียน มุ่งสอนให้ความรู้ ยกระดับเนื ้อหา โดยมุ่งสอนการรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy)  
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ที่สามารถน าไปใชใ้นการสรา้งการตระหนักรูใ้หแ้ก่เยาวชนไปจนถึงผูสู้งอายุทุกช่วงวัย และการผลิตสื่อ

ภายใตจ้รรยาบรรณวิชาชีพสื่อ อนัสามารถต่อยอดน าไปปรบัใชใ้นการท างานไดจ้ริง บางครัง้ปัญหาไม่ได้

เกิดจากเยาวชนนกัข่าวและผูป้ระกอบวิชาชีพสื่อรุ่นใหม่ แต่เกิดจากนกัข่าวและผูป้ระกอบวิชาชีพสื่อรุ่นเก่า 

วยัรุน่ติดตามข่าวผ่านช่องทางสงัคมออนไลนม์ากขึน้ โดยไม่ไดต้รวจสอบขอ้เท็จจรงิหรือแหลง่ที่มา 

 

ตารางที ่64 ผลการศึกษากลุ่มนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒทิีเ่กี่ยวข้อง 
ประเด็นค าถาม สรุปประเด็นทีไ่ด้จากกระบวนการสนทนากลุ่ม 

1. สถานการณแ์ละผลกระทบของการน าเสนอ
เนือ้หาเรื่องความเชื่อทางไสยศาสตรข์องโทรทศัน์
ภาคพืน้ดินในระบบดิจิทลัมีอะไรบา้ง 

สถานีโทรทัศนดิ์จิทัลมีนโยบายในการเลือกน าเสนอ
หรือไม่น าเสนอข่าวดา้นความเชื่อทางไสยศาสตรท์ี่
ชดัเจน ซึ่งส่วนใหญ่มกัค านึงถึงเรตติง้ (Rating) ของ
รายการเป็นส าคัญ เนือ้หาเชิงไสยศาสตรส์่วนใหญ่
น าเสนอในรูปแบบละครสัน้ท าใหแ้ยกไม่ออกว่าเป็น
เรื่องจริงหรือเรื่องแต่ง มุ่งน าเสนอข่าวผ่านการใช้
เทคนิค Immersive Graphic ส่งผลให้ผู้บริโภคเกิด
จินตนาการได้ง่ายได้รับความบันเทิงเช่นเดียวกับ
ละคร ผลกระทบต่อผูบ้ริโภคในเชิงบวก เยาวชนรุ่น
ใหม่ที่สนใจเนือ้หาทางไสยศาสตรท์ี่ผิดเพีย้นจะเกิด
การตัง้ค าถาม และเท่าทนัสื่อมากยิ่งขึน้ เป็นโอกาสที่
สื่อจะน าเสนอเนื ้อหาอ่ืนๆ ท าให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจเรื่องเชิงไสยศาสตร์ให้มากขึน้ นอกจากนี ้ 
รายการไสยศาสตรอ์าจเป็นการบนัทกึความเจ็บปวด
ของสงัคมในรูปแบบหนึ่งที่สะทอ้นใหเ้ห็นปัญหาเชิง
สังคม (เช่น การเขา้ไม่ถึงระบบสาธารณสุขของรฐั) 
เป็นพืน้ที่ทางจินตนาการที่ใชจ้ัดการกับความไม่ลง
รอยต่าง ๆ เช่น (การใช้ความเชื่อไสยศาสตร ์ เพื่อ
ประนามคนบางกลุ่ม) นอกจากนีส้ามารถเนือ้หาเชิง
ไสยศาสตรย์ังอาจต่อยอดไปสู่การผลิตผลงานเป็น 
Soft Power (อ านาจละมุน) ที่เป็นแหล่งที่พึ่งทางใจ 
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ประเด็นค าถาม สรุปประเด็นทีไ่ด้จากกระบวนการสนทนากลุ่ม 
สอดแทรกพิธีกรรม การเรียนรู้บทเรียนชีวิตผ่าน
ปรากฏการณท์างธรรมชาติ สิ่งแวดลอ้ม และรอ่งรอย
วัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ นอกจากนั้นยังสามารถ
สร้างรายได้ต่อชุมชนท้องถิ่น ดึงดูดนักท่องเที่ยว 
ผลกระทบต่อผู้บริโภคในเชิงลบ สื่ออาจท าให้เกิด
ความเชื่องมงาย ไม่ต่ืนรูท้างปัญญา สินคา้ประเภท
ไสยศาสตรอ์าจท าใหผู้บ้ริโภคเกิดการตามรอยละคร 
รายการ ข่าว และส่งผลกระทบต่อความนิยมวัตถุ
ของผูบ้รโิภค 

2. ประเด็นปัญหาทางจรยิธรรมและกฎหมายในการ
น าเสนอเนือ้หาความเชื่อไสยศาสตรข์องโทรทศัน์
ภาคพืน้ดินในระบบดิจิทลัมีอะไรบา้ง 

สื่อควรมีความรบัผิดชอบต่อสงัคมมากกว่าเพียงแค่
การขึน้ค าบรรยายว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคล ควร
น าเสนอใหค้รอบคลมุรอบดา้น โดยผสมผสานความ
เชื่ อ ไ สยศาสตร์ในมิ ติ วิ ทยาศาสตร์ร่ วมด้ว ย 
ขณะเดียวกันควรส่งเสริมคุณธรรมให้กับเยาวชน 
ผูบ้ริโภคไดม้ีการวิเคราะหแ์ยกแยะ โดยที่ผูผ้ลิตสื่อมี
การตรวจสอบ คัดกรองเนื ้อหา และควบคุมการ
น าเสนอ ส าหรบัแนวทางในการน าเสนอเนือ้หาเรื่อง
ความเชื่อทางไสยศาสตร ์ผูผ้ลิตสื่อไม่ควรเจาะลึก 
จนท าใหผู้บ้ริโภคงมงาย ไม่พยายามเชื่อมโยงไสย
ศาสตร์ที่ท าให้เกิดความเชื่อที่ผิดแปลกหรือเกิด
อุปทานหมู่ ผูผ้ลิตสื่อควรมีจริยธรรมในการน าเสนอ 
ดา้นมาตรการก ากบัดแูลของ กสทช. ควรก าหนดผูม้ี
อ  านาจในการสร้างนโยบาย/ผู้ก าหนดผังรายการ 
ตลอดจนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในผลกระทบได้น า
ความรู้ด้านกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ
สื่อสารมวลชนมาเป็นกรอบในการก าหนดโครงสรา้ง 
ผั ง รายการ  ช่ ว ง เ วลา  อี กทั้ ง ในประ เ ด็น เ รื่ อง
จรรยาบรรณจริยธรรมสื่อ ผูผ้ลิตสื่อ ควรมีนโยบายที่
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ประเด็นค าถาม สรุปประเด็นทีไ่ด้จากกระบวนการสนทนากลุ่ม 
ชัดเจน มุ่งเสนอข้อเท็จจริงที่พิสูจน์ได้ โดยสื่อต้อง
ตระหนักรู ้ว่า ความเชื่อทางไสยศาสตร์นั้น ไม่ใช่
ขอ้เท็จจริงทางวิทยาศาสตร ์แต่เป็นขอ้เท็จจริงทาง
สังคม โดยเฉพาะการไม่ไปลดทอนความเชื่อความ
ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ข อ งผู้บ ริ โ ภค   นอกจาก นี้  ก สทช .  
ควรผลักดันการน าเสนอเนือ้หาไสยศาสตร ์โดยใช้
ความบัน เทิ งน า  สนับสนุนให้เ ป็น  Soft power 
(อ านาจละมนุ) ส่งเสริมใหเ้ป็นสินคา้วฒันธรรมที่ต่อ
ยอด ขายได้ และควรสร้างความร่วมมือกับภาคี
เครือข่าย กสทช. ควรร่วมหาแนวทางก ากับดูกนัเอง 
การก ากบัรว่มกนั โดยเฉพาะกองทุนพฒันาสื่อฯ และ
หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งในการร่วมกันพัฒนายกระดับ
การน า เสนอเนื ้อหาไสยศาสตร์ ควบคู่กับการ
ยกระดบักลไกการรูเ้ท่าทนัสื่อของผูบ้ริโภค 
มิติผูบ้ริโภคสื่อ กสทช. ควรส่งเสริม การรูเ้ท่าทันสื่อ 
(Media Literacy) ใหผู้บ้ริโภคสามารถเขา้ถึงข้อมูล
ได้ง่าย เพื่อป้องกันการรับข้อมูลที่บิดเบือน  ควรมี
การตั้งค าถามตามบริบทที่สื่อน าเสนอ ส่งเสริม
พฒันาคณุภาพเยาวชนคนรุ่นใหม่  ใหม้ีความรู ้และ
รสนิยมในการบรโิภคสื่อที่เหมาะสม 

3. ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายต่อองคก์รสื่อและ
ส านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทศัน ์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

ด้ า น ก า ร ค ว บ คุ ม ต า ม โ ค ร ง ส ร้ า ง ก ฎหม า ย
พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน ์พ.ศ. 2551 ของคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ควรผลักดันการ
ก ากับดูแลสื่อให้เป็นวาระแห่งชาติ มีการท างาน
อย่างโปร่งใส เน้นการควบคุมกันเองของสื่อที่มี
มาตรฐานการน าเสนอและบทลงโทษชัดเจน เช่น 
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ประเด็นค าถาม สรุปประเด็นทีไ่ด้จากกระบวนการสนทนากลุ่ม 
การน าเสนอขอ้เท็จจริงใหเ้ป็นวิทยาศาสตรม์ากขึน้ 
แยกแยะความจริงและไม่จริงใหช้ัดเจน และไม่ชีน้  า
ใหเ้กิดความเชื่องมงาย นอกจากนีก้สทช. ยังควรมี
มาตรการดา้นการใหร้างวัลกับกลุ่มรายการทางทีวี
ธุรกิจ เพิ่มสัดส่วนเนื ้อหาที่ เ ก่ียวข้องกับประเด็น
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ (Public Affairs) 
ใหม้ากขึน้ และจดัตัง้สหภาพเขา้ไปก ากบัดแูลสื่อ ใน
มิติผลกระทบการน าเสนอความเชื่อทางไสยศาสตร ์
และสง่เสรมิการรูเ้ท่าทนัสื่อ (Media Literacy) 

 

การวิเคราะหแ์ละจัดท าข้อเสนอผ่านข้อมูลจาก 

กระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus group) ผู้ทีม่ีส่วนเกี่ยวข้อง 

 ผลการศึกษาจากการใชก้ระบวนการกลุม่ (Focus group) ผูท้ี่มีสว่นเก่ียวขอ้ง ในการสรา้งการมีสว่น
รว่มเพื่อประเมินคณุภาพเนือ้หารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน ์ กรณีรายการไสยศาสตร ์
พบว่าผูเ้ขา้รว่มกระบวนการสนทนากลุม่ จ านวนทัง้หมด 129 คน จาก 4 ภาคสว่นอนัไดแ้ก่ 1. ผูป้ระกอบกิจการ
โทรทศันภ์าคพืน้ดินระบบดิจิตอล ประเภทบรกิารธุรกิจ จ านวน 30 คน 2. ผูป้ระกอบกิจการโทรทศันภ์าคพืน้ดิน
ระบบดิจิตอล ประเภทบรกิารสาธารณะ จ านวน 37 คน 3. ผูไ้ดร้บัผลกระทบ เช่น เครือข่ายผูบ้รโิภค กลุม่เฝา้
ระวงัสื่อ ภาคพลเมือง จ านวน 30 คน และ 4. นกัวิชาการและผูท้รงคณุวฒุิที่เก่ียวขอ้ง จ านวน 32 คน สามารถน า
ขอ้มลูมาจดัหมวดหมู่และสรุปตามเป็นหวัขอ้ดงัต่อไปนี ้

1. ผลกระทบของรายการเชิงไสยศาสตรม์ีลักษณะ ‘เหรียญสองด้าน’  

หากมองผิวเผิน การน าเสนอเนือ้หาเชิงไสยศาสตรม์กัสง่ผลกระทบเชิงลบต่อสงัคม เช่น การสรา้งความ

เชื่องมงาย การลดทอนทักษะการคิดวิเคราะหข์องประชาชน รวมถึงการแย่งเนือ้ที่หรือเวลาของรายการที่มี

คุณค่าและประเทืองปัญญา เช่น รายงานที่น าเสนอกระบวนการท างานของระบบยุติธรรม การทดลองทาง

วิทยาศาสตร ์ฯลฯ อย่างไรก็ตาม ความเห็นของผู้เข้าร่วมชี ้ให้เห็นมิติของผลกระทบเชิงบวกอันเกิดจาก 
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การน าเสนอเนือ้หาเชิงไสยศาสตร ์ เช่น สินคา้ซอฟทพ์าวเวอรท์ี่เก่ียวข้องกับความเชื่อ การประชาสัมพันธ์ 

การท่องเที่ยว และสง่เสรมิใหส้งัคมเกิดแรงบนัดาลใจในการศกึษาวฒันธรรมและประวติัศาสตรด์ว้ยตนเอง ฯลฯ  

 
2. ระบบเรตติง้มีผลกระทบต่อแนวทางการน าเสนอเนือ้หาเชิงไสยศาสตร ์

ผูเ้ขา้ร่วมกระบวนการสนทนากลุ่มเกือบทุกกลุ่มเห็นว่าระบบเรตติง้เป็นระบบส าคญัที่ส่งผลกดดันต่อ

นโยบายการน าเสนอรายการเชิงไสยศาสตรข์องทุกองคก์รสื่อ โดยเฉพาะองคก์รสื่อเชิงธุรกิจ เนื่องจากเนือ้หา 

ที่สร้างความงมงายมักเป็นเนื ้อหาที่มีสีสัน เป็นที่ชื่นชอบของผู้รับสาร ดังนั้น องค์กรสื่อมักตอบสนอง 

ความตอ้งการของผูร้บัสารโดยการน าเสนอเนือ้หาเชิงไสยศาสตรจ์ านวนมากและบ่อยเกินความจ าเป็นเพื่อแลก

กับเรตติง้อันหมายถึงเม็ดเงินโฆษณาและสปอนเซอรต่์อไป ความใส่ใจแต่เพียงเรตติง้ยังส่งผลต่อแนวทาง 

การน าเสนอเนือ้หาที่มกัเป็นไปในลกัษณะต่ืนเตน้ เรา้อารมณ ์พยายามตัง้ค าถามชีน้  าแหลง่ข่าวเพื่อสรา้งความ

เชื่อในเรื่องเหนือธรรมชาติ และจ าลองภาพทางไสยศาสตรใ์หเ้ห็นลกัษณะทางความเชื่อและไสยศาสตรอ์ย่าง

เป็นรูปธรรม 

3. แนวทางการน าเสนอรายการเชิงไสยศาสตรข์ององคก์รส่ือ 

ผูเ้ขา้ร่วมกระบวนการสนทนากลุ่มจ านวนมากแนะน าว่าองคก์รสื่อควรลดความรวดเรว็ในการน าเสนอ

ข่าวและหันไปเพิ่มความรอบด้านและความน่าเชื่อถือของเนือ้หาใหม้ากยิ่งขึน้ นอกจากนั้นยังควรจัดให้มี

ผูเ้ชี่ยวชาญในสาขาที่เก่ียวข้องตรวจทานเนือ้หาอย่างละเอียดก่อนออกอากาศ จัดตั้งเจา้หน้าที่ตรวจสอบ

เนือ้หาภายในองคก์ร และเนน้การน าเสนอตามจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อมวลชนอย่างเครง่ครดั 

 
4. บทบาทอันเหมาะสมของการก ากับดูแลการน าเสนอเนือ้หาเชิงไสยศาสตรข์องหน่วยงาน

รัฐ 

หน่วยงานของรฐัควรแสดงขอบเขตของเนือ้หาเชิงไสยศาสตร ์รวมถึงเปรียบเทียบใหเ้ห็นความหมายอนั

แตกต่างระหว่างค าอ่ืน เช่น ความเชื่อถือ วัฒนธรรม และความศรัทธา เป็นต้น นอกจากนั้น ผู้เข้าร่วม

กระบวนการสนทนากลุ่มทุกกลุ่มยังเห็นพอ้งกันว่านโยบาย กสทช.ควรออกมาตรฐานการน าเสนอเนือ้หาเชิง

ไสยศาสตรท์ี่ชัดเจน ก าหนดมาตรฐานการเซนเซอรเ์นือ้หา โดยสามารถแบ่งมาตรการก ากับดูแลออกเป็น  

2 แนวทางคือ หนึ่ง มาตรการก ากบัดแูลเชิงก ากบั อนัไดแ้ก่ การสรา้งกรอบแนวทางการน าเสนอเนือ้หาของสื่อ

แต่ล่ะประเภท เช่น การก าหนดช่วงเวลาน าเสนอเนื ้อหา การก าหนด rating การก าหนดระยะเวลาใน 

การน าเสนอเนือ้หาแต่ละตอน ฯลฯ การจดัจา้งบุคลากรเพิ่มเติมของหน่วยงาน การร่วมมือกบัหน่วยงานกลาง
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ของภาครฐั เช่น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจกและสงัคม (MDES) เพื่อก าหนดมาตรฐานการท างานร่วมกนั 

สอง มาตรการก ากบัดแูลเชิงสง่เสริม อนัไดแ้ก่ การรณรงคใ์หป้ระชาชนเกิดตระหนกัรูถ้ึงขอ้ควรระวงัในการเสพ

เนือ้หาสารที่เก่ียวขอ้งกบัเรื่องความเชื่อและไสยศาสตร ์การรบัฟังขอ้รอ้งเรียนจากประชาชนเพื่อมาพฒันาสรา้ง

เป็นกรอบขอ้ก าหนดการด าเนินรายการในอนาคต ส่งเสริมใหเ้อเจนซีโฆษณาลดความส าคัญของเรตติง้ใน  

การประเมินความนิยมของรายการโทรทัศน์ การใหร้างวลัแก่สื่อที่ไม่น าเสนอเนื ้อหาเชิงไสยศาสตร ์ใหค้วามรู้

ความเขา้ใจวิธีการน าเสนอเนือ้หาเชิงสืบสวนสอบสวน (investigative reporting) และรายงานขอ้มลูโดยอา้งอิง

ความรูเ้ชิงวิทยาศาสตรเ์ป็นหลกั การผลกัดนัการน าเสนอเนือ้หาไสยศาสตรใ์หเ้ป็น soft power (อ านาจละมนุ) 

ที่สามารถกลายเป็นสินคา้เชิงวฒันธรรม สนบัสนุนใหภ้าคประชาสงัคมมีความรูเ้ท่าทนัและร่วมกนัประนามสื่อ

ที่น าเสนอเนือ้หาที่ไม่เหมาะสม  และสุดทา้ยจัดตั้งสภาประชาชนที่ช่วยกันพิจารณาและเสนอนโยบายเพื่อ  

การก ากบัดแูลสื่อที่น าเสนอเนือ้หาไสยศาสตรท์ี่ไม่เหมาะสม
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บทที ่9  
แนวทางการเสนอเนือ้หาเกี่ยวกับเรื่องความเช่ือทางไสยศาสตร ์

และข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการก ากับดูแลส่ือ 

 

เนือ้หาในบทนีเ้ป็นการประมวลขอ้เสนอที่ส  าคญัและมีความเป็นไปไดใ้นการขับเคลื่อนการก ากับดูแล

สื่อดา้นความเชื่อและไสยศาสตร ์โดยแบ่งการน าเสนอเป็น สว่นที่ 1 ขอ้สรุปผลการศกึษา สว่นที่ 2 ขอ้เสนอ 

ในการขบัเคลื่อนการก ากบัดแูลสื่อดา้นความเชื่อและไสยศาสตร ์

 

ส่วนที ่1 ข้อสรุปผลการศึกษา 

1.การทบทวนสถานการณ ์ผลกระทบ กฎระเบียบเกี่ยวกับการน าเสนอเร่ืองราวความเชื่อ ไสย
ศาสตรใ์นส่ือ 

สงัคมไทยมีลกัษณะเป็นสงัคมพหวุฒันธรรม มีความหลากหลายในเรื่องความเชื่อ ไดแ้ก่ ความเชื่อเรื่อง

ผี ความเชื่อที่เก่ียวกบัศาสนาพราหมณ ์และความเชื่อที่เก่ียวกบัพทุธศาสนา แมว้ิถีชีวิตของผูค้นในปัจจุบนัไดม้ี

การน าแนวคิดวิทยาศาสตรม์าสรา้งสรรคเ์ครื่องมือเทคโนโลยีต่างๆ แต่ในทางปฏิบติัก็ยังคงน าหลกัความเชื่อ

ทางไสยศาสตรม์าผสมผสาน ยิ่งเทคโนโลยีเจริญมากขึน้เท่าใดก็จะถูกน ามาเป็น “ช่องทาง” เพื่อ “ผลิตซ า้” 

ความเชื่อมากเท่านั้น สื่อในยุคดิจิทัลที่มีลักษณะเขา้ถึงและแพร่กระจายไดง้่ายหลายช่องทาง มิไดม้ีไวเ้พื่อ

ความบันเทิงหรือส่งข่าวสารความรู้เท่านั้น แต่ยังมีบทบาทในการผลิตซ า้และสืบทอดวัฒนธรรมเรื่องราว

เก่ียวกับความเชื่อไสยศาสตร ์โดยมีลกัษณะที่ดึงดูดใหผู้ค้นรูส้ึก สนใจใคร่รู ้ดว้ยลกัษณะที่เหนือธรรมชาติมี

เงื่อนง า น่าสงสัย แต่ก็สอดรบักับความเชื่อที่ฝังรากลึกในสังคมไทย สื่อมวลชนมักหยิบเนือ้หาดังกล่าวมา

น าเสนอซ า้แลว้ซ า้เล่า กลายเป็นการผลิตซ า้ความเชื่อเรื่องโชคลางหรือไสยศาสตร ์เสริมย า้ใหค้วามเชื่อนั้น

กลายเป็นส่วนหนึ่งของวฒันธรรมไทย แมค้วามเชื่อไสยศาสตรเ์ป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของประชาชน อีกดา้น

หนึ่งยงัเป็น ความรุนแรง ในนามของการเลน่พนนัเสี่ยงโชค การหลอกลวง และการฉกฉวยผลประโยชนจ์าก 

การสรา้งสินคา้และบริการ สื่อตอ้งหาจุดสมดลุในการน าเสนอใหค้วามหลากหลายทางวฒันธรรมเหล่านีด้  ารง

อยู่ได ้ไปพรอ้มๆกบัการท าหนา้ที่เป็นกระจก ตะเกียง และสนุขัเฝา้ยามใหแ้ก่สงัคม 



295 
 

 
 

การก าหนดกฎระเบียบเก่ียวกบัการน าเสนอเรื่องราวความเชื่อที่เก่ียวขอ้งกบัไสยศาสตรแ์ละเรื่องเหนือ

ธรรมชาติในสื่อของประเทศต่างๆที่ไดศ้ึกษา มีความเคร่งครดัที่แตกต่างกนัไป ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากเรื่องราว

เหล่านีถู้กมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของประชาชน และในแง่ของสื่อเองก็คือเรื่องราวที่อยู่ความสนใจของ

ผูช้ม ท าใหส้ามารถสรา้งเรตติง้ใหก้บัสื่อนัน้ไดอ้ย่างดี การหา้มหรือบงัคบัไม่ใหม้ีการท าเสนออย่างเขม้ขน้จึงท า

ไดย้าก จากการศึกษาพบว่า อินเดีย สิงคโปรแ์ละจีน มีการก าหนดขอ้ระเบียบที่เคร่งครดัและเป็นรูปธรรมเมื่อ

เปรียบเทียบกับฟิลิปปินสแ์ละเคนยา ที่มีการก าหนดมาตรการควบคุมอย่างกวา้งๆ หรือเพียงขอใหม้ีความ

ระมดัระวงัในการน าเสนอมากกว่าที่จะมีการออกกฎระเบียบที่เคร่งครดัและชัดเจนเพื่ อด าเนินการ อย่างไรก็ดี 

ทุกประเทศต่างๆ มีความเหมือนกนัในการที่ใหค้วามส าคัญกบักลุ่มผูช้มที่เป็น “เด็กหรือเยาวชน” โดยใหส้ื่อมี

ความระมดัระวงัเป็นอย่างยิ่งในการน าเสนอเรื่องราวเก่ียวกบัไสยศาสตรห์รือเรื่องลีล้บั เพื่อปอ้งกนัการเขา้ใจผิด

หรือก่อใหเ้กิดความงมงามของผูช้มกลุม่นี ้นอกจากนี ้บทบาทของหน่วยงานรฐั องคก์รสื่อ และภาคประชาชนก็

มีความส าคัญในการควบคุมและช่วยกันเฝ้าระวังสื่อในการน าเสนอเรื่องราวเหล่านี ้ เพื่อให้เป็นไปตาม

กฎระเบียบที่ก าหนดขึน้ อีกดว้ย  

2.การส ารวจความคิดเหน็ประชาชน 

การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จ านวน 5,000 ตวัอย่าง เก่ียวกบัการน าเสนอเนือ้หา

ข่าว การน าเสนอรายการทางโทรทัศน์ ตลอดจนผลกระทบที่เกิดจากการน าเสนอรายการทางโทรทัศน์

ภาคพืน้ดินในระบบดิจิทัลที่มีการน าเสนอเนือ้หาเก่ียวกับเรื่องความเชื่อทางไสยศาสตร ์พบว่ากลุ่มตัวอย่างมี

ความคิดเห็นเก่ียวกบัประเด็นต่างๆของการน าเสนอเนือ้หาข่าว และรายการทางโทรทัศนภ์าคพืน้ดินในระบบ

ดิจิทัลที่มีการน าเสนอเก่ียวกับเรื่องความเชื่อทางไสยศาสตร ์โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยว่ามีความ

เหมาะสม ในส่วนของผลกระทบต่อประชาชนที่เกิดจากการน าเสนอรายการทางโทรทัศนภ์าคพืน้ดินในระบบ

ดิจิทัลที่มีการน าเสนอเนือ้หาเก่ียวกับเรื่องความเชื่อทางไสยศาสตรโ์ดยภาพรวมอยู่ในระดับไม่แน่ใจ เมื่อ

เปรียบเทียบความคิดเห็นในประเด็นต่างๆของกลุ่มตัวอย่างพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีเพศแตกต่างกันมีความ

คิดเห็นที่ไม่แตกต่างกัน แต่กลบัพบว่ากลุ่มตวัอย่างที่มีอายุต่างกนัจะมีความคิดเห็นในประเด็นต่างๆแตกต่าง

กนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยส่วนใหญ่พบว่ากลุ่มอายุ9-24 ปี (GEN Z) จะเป็นกลุ่มที่มีความ

คิดเห็นแตกต่างจากกลุม่อายุอ่ืนๆ 
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3.การวิเคราะหเ์นือ้หารายการ 

การวิเคราะหเ์นือ้หารายการข่าวและรายการทั่วไปที่น าเสนอเรื่องราวเก่ียวกบัความเชื่อและไสยศาสตร ์ 

พบว่ามีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อส่งเสริมธุรกิจการไดม้าซึ่งตวัเลข ‘หวย’ และเสนอขายสินคา้บริการดา้นความเชื่อ 

ผ่านการน าเสนอเนือ้หาประเภทต่างๆ ไดแ้ก่ การตีความตวัเลขเพื่อเสี่ยงโชค สิ่งศกัดิ์สิทธิ์ท่ีสรา้งใหเ้คารพบูชา 

พิธีกรรมตามความเชื่อของกลุม่คน ผีสางวิญญาณเรื่องลีล้บัสยองขวญั พืชผิดปกติ สตัวผ์ิดปกติ เครื่องรางของ

ขลงั และการท านายพยากรณ ์การน าเสนอเนือ้หาดงักล่าวนีเ้ป็นไปเพื่อการสรา้งความบนัเทิง ต่ืนเตน้ระทึกใจ

ผ่านวิธีการเลา่เรื่องที่เกิดขึน้ทัง้ในรายการข่าวและรายการทั่วไป โดยมีความพยายามในการสรา้งความรูเ้ท่าทนั

ในปรากฏการณท์ี่เกิดขึน้ผ่านการน าเสนอเนือ้หาผลกระทบจากความเชื่อและไสยศาสตรท์ี่มีอยู่นอ้ยนิด เมื่อ

เทียบกบัปรมิาณเนือ้หาเก่ียวกบัความเชื่อและไสยศาสตรท์ัง้หมด 

4.ความคิดเหน็ของผู้ประกอบกิจการโทรทัศนภ์าคพืน้ดินระบบดิจิทัล ประเภทบริการธุรกิจ ผู้
ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพืน้ดินระบบดิจิทัล ประเภทบริการสาธารณะ ผู้ได้รับผลกระทบ เช่น 
เครือข่ายผู้บริโภค กลุ่มเฝ้าระวังส่ือ ภาคพลเมือง นักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒ ิ

บทสรุปของการศึกษาผ่านการใชก้ระบวนการสนทนากลุ่มผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้งไดข้อ้สรุป 4 ประเด็นคือ 

หนึ่ง นิยามไสยศาสตรแ์ละผลกระทบของรายการเชิงไสยศาสตรม์ีลักษณะ  ‘เหรียญสองดา้น’ กล่าวคือมีทั้ง

ผลกระทบเชิงลบ เช่น การสรา้งความเชื่องมงาย การลดทอนทักษะการคิดวิเคราะห์ของประชาชน และ

ผลกระทบเชิงบวกคือการเป็นแหล่งรวบรวมความรูแ้ละอัตลกัษณข์องชุมชน สินคา้ซอฟทพ์าวเวอรท์ี่เก่ียวขอ้ง

กบัความเชื่อ สอง ระบบเรตติง้ส่งผลกระทบต่อแนวทางการน าเสนอเนือ้หาเชิงไสยศาสตร ์เนื่องจากองคก์รสื่อ

มกัตอบสนองความตอ้งการของผูร้บัสารโดยการน าเสนอเนือ้หาเชิงไสยศาสตรจ์ านวนมากและบ่อยเกินความ

จ าเป็นเพื่อแลกกับเรตติง้อันหมายถึงเม็ดเงินโฆษณาและสปอนเซอรต่์อไป แนวทางแก้ไขคือการรณรงคใ์ห้

ผูส้นบัสนนุภาคธุรกิจลดการใหค้วามส าคญักบัระบบเรตติง้เชิงปรมิาณ และเพิ่มความส าคญัแก่ระบบเรตติง้ 

เชิงคณุภาพมากย่ิงขึน้ สาม แนวทางการน าเสนอรายการเชิงไสยศาสตรข์ององคก์รสื่อ       ไดแ้ก่  

 การลดความรวดเร็วในการน าเสนอข่าว การเพิ่มความรอบดา้นและความน่าเชื่อถือของเนือ้หาข่าว การจดัใหม้ี

ผูเ้ชี่ยวชาญในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งตรวจทานเนือ้หาอย่างละเอียดก่อนออกอากาศ ฯลฯ และสี่ บทบาทอนัเหมาะสม

ของการก ากับดูแลการน าเสนอเนือ้หาเชิงไสยศาสตรข์องหน่วยงานรฐัตอ้งแบ่งมาตรการก ากับดูแลออกเป็น

สองแนวทางคือ มาตรการก ากบัดแูลเชิงก ากบัคือ การสรา้งกรอบแนวทางการน าเสนอเนือ้หาของสื่อ 
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แต่ละประเภท และมาตรการก ากบัดแูลเชิงสง่เสรมิ คือการสง่เสรมิใหส้ื่อมวลชนรายงานข่าวในวิถีทางที่ถูกตอ้ง 

ขณะเดียวกนัก็สง่เสรมิใหป้ระชาชนมีความรูเ้ท่าทนัสื่อมากยิ่งขึน้ 

 

ส่วนที ่2 ข้อเสนอในการขับเคล่ือนการก ากับดูแลส่ือด้านความเชื่อและไสยศาสตร ์ 

เนือ้หาในส่วนนีเ้ป็นการสงัเคราะหข์อ้มลูที่ไดน้ าเสนอในส่วนที่ 1 โดยจะเป็นการแบ่งขอ้เสนอออกเป็น 

3 ดา้น ไดแ้ก่ แนวทางการเสนอเนือ้หาเก่ียวกบัเรื่องความเชื่อทางไสยศาสตร ์ ขอ้เสนอดา้นการพฒันาการวดั 

เรตติง้เชิงคณุภาพดา้นความเชื่อและไสยศาสตร ์และขอ้เสนอเชิงนโยบายโดยทั่วไปต่อการก ากบัดแูลสื่อดา้น

ความเชื่อและไสยศาสตร ์
 

 

แผนภาพที่ 90 แสดงขอ้เสนอเพื่อการก ากบัดแูลสื่อในประเด็นความเชื่อและไสยศาสตร ์

 

1.แนวทางการเสนอเนือ้หาเกี่ยวกับเร่ืองความเชื่อทางไสยศาสตร ์

ตามรากเหงา้ทฤษฎีความรบัผิดชอบต่อสงัคมของสื่อ Theorodore Peterson (1973) ระบวุ่าสื่อมวลชน

ตอ้งตระหนกัในบทบาทหนา้ที่และความรบัผิดชอบของตนเองมากขึน้ โดยมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพเป็นกรอบ
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หรือเสาหลกัในการท างาน มีหลกัการพืน้ฐาน 3 ประการ คือ  1) ใหป้ระชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการมีส่วนร่วม

และเลือกรบัข่าวสาร 2) สื่อตอ้งมีอิสรภาพ และเสรีภาพในการน าเสนอข่าว 3) สื่อตอ้งตระหนักถึงประโยชนท์ี่

สงัคมจะไดร้บั  

ในที่นี ้ความเชื่อไสยศาสตรด์า้นหนึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของประชาชนหลกัการในการพัฒนา

ขอ้เสนอเชิงนโยบายในการก ากับดูแลสื่อของ กสทช. ตอ้งยึดโยงบนหลกัการความสมดุลระหว่าง “ความเชื่อ

ไสยศาสตร”์ ในฐานะที่เป็นความหลากหลายทางวฒันธรรม และ “บทบาทหนา้ที่ของสื่อ” ในการปกป้องสงัคม

จากการท าให ้“ความเชื่อและไสยศาสตรเ์ป็น “ความรุนแรง” ในนามของ การเล่นพนนัเสี่ยงโชค การหลอกลวง 

และการฉกฉวยผลประโยชนจ์ากการสรา้งสินคา้และบริการ ความเชื่อและไสยศาสตรม์ีบทบาทหนา้ที่ต่อสงัคม 

สื่อตอ้งหาจุดสมดลุในการน าเสนอใหค้วามหลากหลายทางวฒันธรรมเหลา่นีด้  ารงอยู่ได ้ไปพรอ้ม ๆ กบัการท า

หนา้ที่เป็นกระจก ตะเกียง และสนุขัเฝา้ยามใหแ้ก่สงัคม  

“ความเชื่อไสยศาสตร”์ ในฐานะที่เป็น Soft Power อ านาจละมุนที่สามารถใชข้ับเคลื่อนเศรษฐกิจใน
ฐานะที่เป็นสินคา้ทางวฒันธรรม ความหลากหลายทางวฒันธรรม ความเชื่อและไสยศาสตรม์ีหนา้ที่จดัระเบียบ
สังคม สรา้งอัตลักษณ์ของชุมชน ต่อรองเชิงอ านาจของคนกลุ่มน้อยในสังคม Nurit Bird-David (1999) ใน  
นฤพนธ ์ดว้งวิเศษ (2560) อธิบายว่า โลกทศันท์ี่มนุษยใ์ชอ้ธิบายการมีชีวิตและการอยู่ในโลก เป็นเรื่องของการ
สรา้งความจริงท่ีแตกต่างกนัในแต่ละวฒันธรรม ดงันัน้การบูชาสิ่งศกัดิ์สิทธิ์จึงเป็นโลกทศันท่ี์ใชส้รา้งความจริง
เช่นเดียวกบัการทดลองทางวิทยาศาสตร ์การมองดมูนษุยใ์นสงัคมชนเผ่ากราบไหวเ้จ้าป่าเจา้เขาและวิญญาณ
บรรพบรุุษจึงมิใช่เรื่องความไรเ้หตผุล แต่เป็นโลกทศันท์ี่มนุษยม์องสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติเป็น “บคุคล” ที่ใหค้ณุ
ใหโ้ทษแก่มนุษย ์สิ่งศกัดิส์ิทธิ์ในธรรมชาติจึงเป็นภาพสะทอ้นของความรูท่ี้สอนใหม้นษุยรู์จ้กัระบบศีลธรรมผ่าน
การเคารพบูชา การใหเ้กียรติ ความรบัผิดชอบ และการประมาณตน มนุษยจ์ะมิใช่เจา้นายเหนือธรรมชาติ 
ความเชื่อเก่ียวกบัวิญญาณในธรรมชาติจึงด ารงอยู่ในฐานะ “ความรู”้ ที่ค  า้จนุการด ารงชีวิตของมนุษย ์Melford 
E. Spiro (1966) ใน นฤพนธ์ ดว้งวิเศษ (2560) สิ่งที่เหนือธรรมชาตินีย้ังไม่อาจพิสูจนท์างวิทยาศาสตรไ์ด้  
สิ่งเหลา่นีเ้ป็นความสมัพนัธท์ี่ถูกก าหนดโดยวฒันธรรมความเชื่อทางไสยศาสตร ์เป็นการกระท าระหว่างกันของ
องคป์ระกอบย่อยในระบบทางสังคมหนึ่ง ทั้งยังเป็นความเชื่อของคนที่มีต่อไสยศาสตรท์ี่สัมพันธ์กับอ านาจ 
ความรู ้ซึ่งมนษุยไ์ดน้ ามาต่อรองสรา้งตวัตนทางสงัคม 

นอกจากนี ้ความเชื่อและไสยศาสตรใ์นสื่อยงัเป็นการน าเสนอในมิติของความเหลื่อมล า้ทางเศรษฐกิจ 
จากกระแสความนิยมของรายการไสยศาสตรใ์นสงัคมไทยภายใตร้ะบบทุนนิยมสมัยใหม่ ประชาชนใหค้วาม
สนใจต่อสิ่งศกัดิส์ิทธิ์ เทพยดา หรือสิ่งเหนือธรรมชาติท่ีสามารถดลบนัดาลความเป็นอยู่ท่ีดีขึน้ ส  าหรบัการศกึษา
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กระแสความนิยมของรายการไสยศาสตรท์ี่ปรากฎผ่านการน าเสนอของสื่อมวลชน พบความสมัพนัธก์บับริบท
ความเหลื่อมล า้ทางเศรษฐกิจเป็นหลัก เป็นเครื่องสะท้อนถึงปัญหาความเหลื่อมล า้ในสังคมไทยที่มีทั้งใน
แนวตัง้และแนวราบ กล่าวคือ เกิดเป็นความเหลื่อมล า้ในแนวตั้งโดยรฐั ดว้ยลกัษณะโครงสรา้งจากบนลงล่าง
แบบ Top-down ที่ภายใตก้ลไกทุนนิยมสมัยใหม่ไดก้ระท าต่อผูค้น  พระมหามนสัวี ฐิตธมฺโม (อารยะนรากูล) 
(2564) พบว่าปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจของประเทศไทยมีผลกระทบดา้นค่าครองชีพ ดา้นราคาสินคา้ต่าง ๆ  ที่มี
ราคาเพิ่มสงูขึน้ จึงสง่ผลใหป้ระชาชนผูม้ีรายไดน้อ้ยตอ้งแบกรบัภาระมากมาย เมื่อประชาชนไม่สามารถที่จะรอ
การช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครฐัไดเ้พียงฝ่ายเดียว ฉะนัน้ประชาชนสว่นใหญ่จึงหนัพึ่งสิ่งศกัดิส์ิทธิ์ ตามความ
เชื่อของตน และสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงกลายเป็น ท่ีพึ่งสุดทา้ยท่ีจะช่วยเยียวยาความบอบช า้จากความทุกขใ์จไดบ้า้ง 
และความหวงัท่ีจะไดร้บัโชคลาภ ความส าเรจ็ของการดลบนัดาลจากสิ่งศกัดิส์ิทธิ์นัน้เอง และกระแสข่าวรายวนั
ยงัพบว่า ประชาชนเกิดการแสวงหาโชคลาภที่แปลกขึน้  

ประเทศไทยอยู่ภายใต้ระบบทุนนิยมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ “ไสยศาสตร”์ ถูกแปรสภาพเป็น 
“สินคา้ทางวฒันธรรม” (Commoditization of Culture) การปรากฏตวัของไสยศาสตรใ์นแวดวงสื่อสารมวลชน
ท าใหเ้ป็นเรื่องราวเพิ่มมลูค่าใหก้บัไสยศาสตรม์ากขึน้   ปรากฏการณไ์สยศาสตรเ์ชิงพาณิชยไ์ดร้บัความนิยม 
อย่างกวา้งขวางเป็นสว่นหนึ่งในการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจไทย        ดงันัน้แลว้ในการก าหนดแนวทางการน าเสนอ 
เนือ้หาความเชื่อและไสยศาสตรไ์ม่ควรตัดสินวัฒนธรรมหนึ่งดว้ยอีกวัฒนธรรมหนึ่ง หรือดว้ยจากความเป็น
สังคมกระแสหลัก เพราะวัฒนธรรมย่อมมีความหลากหลายและต่างมีเหตุผลโดยตัวเอง  การลบมายาคติ
เหลา่นีอ้อกไปไดต้อ้งใชค้วามรูท้ี่เกิดจากเจา้ของวฒันธรรมเพื่อลบความเขา้ใจที่ผิดผลาดของคนภายนอก   
การน าเสนอเนือ้หาไสยศาสตรใ์นรูปแบบของขอ้เท็จจริงที่ไม่เจือการตัดสินท าใหว้ัฒนธรรมย่อยไดม้ีโอกาส
ถ่ายทอดเสียงของคนกลุ่มน้อยออกมาสู่สาธารณชน เพื่อเรียนรูว้่าการไม่ควรตัดสินวัฒนธรรมหนึ่งด้วยอีก
วฒันธรรมหนึ่ง หรือดว้ยจากความเป็นสงัคมกระแสหลกั เพราะวฒันธรรมย่อมมีความหลากหลายและมีเหตผุล
โดยตวัเอง  

การมาปะทะกนัของทัง้ความเชื่อที่ว่า ไสยศาสตรแ์ละความเชื่อเป็นรากวฒันธรรมที่มีพนัธกิจต่อสงัคม 

และผลกระทบของความเชื่อและไสยศาสตรใ์นดา้นต่าง ๆ จึงถือเป็นพืน้ที่สีเทาทางจริยธรรม ซึ่งหมายความว่า

เป็นพืน้ที่ที่ยากต่อการตดัสินผิดถูก หากตอ้งพึ่งพิงการวิเคราะหเ์ชิงบริบท และความหลากหลายของขอ้เท็จจริง

มาสนบัสนุน แมว้่าเสรีภาพของสื่อเป็นสิ่งที่จะตอ้งไดร้บัการยืนยัน หากทว่าก็ตอ้งมีการเพิ่มเติมหลกัการเรื่อง

ความรบัผิดชอบต่อสังคมลงไปดว้ย หลักการดังกล่าวที่ว่าดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคมของสื่อ ไดร้ะบุข้อ

ปฏิบติัส าคญัที่สื่อมวลชนพึงกระท า ไดแ้ก่ สื่อมวลชนจะตอ้งรายงานเหตุการณท์ี่เกิดขึน้บนพืน้ฐานของความ

เป็นจริงอย่างละเอียดรอบดา้น และสื่อมวลชนจะตอ้งสรา้งเวทีในการแสดงและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
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รวมทัง้เป็นช่องทางที่จะแสดงความคิดเห็นของสาธารณะชน โดยสื่อมวลชนตอ้งเป็นภาพตัวแทนของคนทุกๆ 

กลุ่มในสงัคม เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงคณุค่าและเป้าหมายของสงัคมอย่างชดัเจน นอกจากนัน้ยงัไดก้ล่าวถึงหนา้ที่

หลกัของสื่อมวลชน คือ การค้นหาขอ้มูลที่เป็นจริงและรายงานออกไปอย่างถูกตอ้ง รอบดา้น และเป็นกลาง 

(International Center for Journalists, 2009) 

หลกัการจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อดา้นการน าเสนอเนือ้หาความเชื่อและไสยศาสตร ์และแนวปฏิบติัของ

สื่อมวลชนในรายการประเภท non- fiction ที่ควรบรรจบกันทั้งการเคารพความแตกต่างหลากหลายทาง

วฒันธรรมและการท าหนา้ที่ของสื่อมวลชน แนวทางการเสนอเนือ้หาเก่ียวกับเรื่องความเชื่อทางไสยศาสตรใ์น

รายงานครัง้นีจ้ึงควรอยู่ภายใตก้รอบจรยิธรรม 6 ดา้น ดงันี ้

1) หลักความถูกต้อง  

สื่อมวลชนควรยึดหลกัการน าเสนอความถูกตอ้งเก่ียวกบัการน าเสนอประเด็นความเชื่อและไสยศาสตร ์

การน าเสนอข้อมูลอย่างครบถ้วน รอบด้าน ไม่บิดเบือน ไม่แต่งเติม และไม่ผลิตซ า้มายาคติที่สรา้งอคติที่

คลาดเคลื่อนต่อประเด็นความเชื่อและไสยศาสตร์ เนือ้หาข่าวสารต้องสามารถแยกแยะให้ผูร้ ับสารเห็นว่า 

ขอ้เท็จจริงในเนือ้หาความเชื่อและไสยศาสตรก์ับการแฝงมายาคติที่ไม่จริงนัน้เป็นอย่างไร การน าเสนอแง่มมุ

การพิสูจนค์วามเชื่อและไสยศาสตรด์ว้ยศาสตรด์า้นอ่ืน เช่น วิทยาศาสตร ์ศาสนา สงัคมศาสตร ์สงัคมวิทยา

และมานุษยวิทยา เป็นตน้ เป็นการสรา้งทางเลือกให้ผูร้บัสารมีวิจารณญาณในการตัดสินใจต่อความถูกตอ้ง

ของขอ้เท็จจรงิ 

แนวปฏิบติัส าหรบัสื่อมวลชน 

1.1 การน าเสนอเนือ้หาที่เก่ียวขอ้งกบัความเชื่อและไสยศาสตร ์ตอ้งมีการเสาะแสวงหาขอ้มลูอย่างครบถว้น

รอบดา้น 

1.2 การน าเสนอเนือ้หาที่เก่ียวขอ้งกับความเชื่อและไสยศาสตรต์อ้งไม่เติมแต่เนือ้หาที่คลาดเคลื่อนไปจาก

ข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ หรือเบี่ยงเบนจากข้อเท็จจริงที่ผู ้ชมต้องรู ้ไปเป็นเนื ้อหาความเชื่ อ  

ไสยศาสตรแ์ทน เช่นกรณีการเบี่ยงประเด็นข่าวอาชญากรรมให้กลายเป็นเรื่องไสยศาสตร ์และ  

การใบ้หวย ในบางกรณีอาจท าให้เป็นอุปสรรคต่อการการสืบสวนข้อเท็จ จริงของเจ้าหน้าที่ 

ที่เก่ียวขอ้ง  
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1.3 การน าเสนอเนือ้หาที่เก่ียวขอ้งกบัความเชื่อและไสยศาสตร ์ตอ้งสามารถช่วยใหผู้ช้มแยกขอ้เท็จจริงออก

จากมายาคติต่าง ๆที่ประกอบเขา้มาในเหตกุารณ ์

1.4  การน าเสนอเนื ้อหาที่เก่ียวข้องกับความเชื่อและไสยศาสตร ์ควรใช้ข้อมูลจากสหวิทยาการ เช่น 

วิทยาศาสตร ์ศาสนา สงัคมศาสตร ์สงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา เป็นตน้ มาเป็นเคร่ืองมือหรือแง่มมุใน

การพิสจูนค์วามเชื่อ 

1.5 การน าเสนอเนือ้หาที่เก่ียวขอ้งกับความเชื่อและไสยศาสตร ์ควรใหผู้เ้ชี่ยวชาญจากศาสตรแ์ขนง ต่าง ๆ 

รว่มตรวจสอบเนือ้หาก่อนการน าเสนอ 

1.6 สื่อมวลชนต้องระมัดระวังการน าเสนอเนื ้อหาที่ เ ก่ียวข้องกับความเชื่อและไสยศาสตร์ภายใต้

องคป์ระกอบข่าวความมีเงื่อนง า และความแปลกประหลาด สว่นใหญ่เป็นเนือ้หาการตีความตวัเลขเพื่อ

เสี่ยงโชค และเรื่องผีสาง วิญญาณ เรื่องลีล้บั สยองขวัญ พืชและสตัวท์ี่มีลกัษณะผิดปกติ สื่อมวลชน

ควรเปิดพืน้ที่ใหม้ีการพิสจูนข์อ้เท็จจรงิโดยใชค้วามรูห้ลายศาสตรเ์ขา้ช่วย 

1.7 สื่อมวลชนตอ้งใชค้วามระมัดระวังในการจ าลองภาพเหตุการณ์ทางความเชื่อและไสยศาสตรใ์หเ้ห็น

เสมือนจรงิเป็นรูปธรรม อาจเป็นการสรา้งการบิดเบือนขอ้เท็จจรงิในรูปแบบหนึ่ง โดยเฉพาะ การจ าลอง

ภาพจากความฝัน ค าท านาย ค าบอกเลา่ เป็นตน้ 

 

2)หลักภววิสัย  

การรายงานขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัเรื่องความเชื่อและไสยศาสตร ์โดยสื่อมวลชนตอ้งเป็นกลาง ปราศจาก

อคติ ไม่ว่าจะเป็นอคติจากความรัก ความเกลียดชัง ความกลัว หรือความไม่รู ้ ตลอดจนการไม่ปล่อยให ้

ความคิดเห็นหรือความรู้สึกส่วนตัวเข้าแทรกแซงในการรายงานข้อเท็จจริงเก่ียวกับเรื่องความเชื่อและ  

ไสยศาสตรส์ื่อมวลชนต้องไม่ตัดสิน ไม่ต าหนิ ไม่ตีตรา ไม่ประเมินคุณค่าบุคคลและเหตุการณ์ที่เก่ียวกับ  

ความเชื่อและไสยศาสตร ์

 แนวปฏิบติัส าหรบัสื่อมวลชน 

 2.1 สื่อมวลชนควรระมดัระวงัไม่ใหก้ารรายงานข่าวความเชื่อและไสยศาสตรม์ีองคป์ระกอบข่าวที่เนน้

ดา้นการเรา้อารมณ ์ก่อใหเ้กิดอารมณร์่วม เช่นความเห็นอกเห็นใจ ดีใจ เสียใจ รกั เกลียด โกรธ กลวั ต่ืนเตน้ 
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ขบขัน เพราะอาจแฝงไว้ด้วยอคติได้โดยง่าย การน าเสนอเนือ้หาภายใต้องค์ประกอบข่าวในด้านอ่ืนเป็น

ทางเลือกที่น าเนือ้หาความเชื่อและไสยศาสตรเ์ขา้ใกลค้วามเป็นกลางมากขึน้ 

 2.2 สื่อมวลชนตอ้งระมัดระวังในการกล่าวการเชิญชวนผูช้มรายการท ากิจกรรมที่เก่ียวขอ้งกับความ

เชื่อและไสยศาสตร ์เช่น การบอกใบต้วัเลขเพื่อเสี่ยงทาย การเชิญชวนใหร้่วมท าบุญ การเชิญชวนใหร้่วมสวด

ออ้นวอน การเชิญชวนใหซ้ือ้สินคา้ การเชิญชวนถือเป็นการใหค้วามคิดเห็นในรูปแบบหนึ่งที่เขา้แทรกแซงการ

รายงานขอ้เท็จจรงิเก่ียวกบัความเชื่อและไสยศาสตร ์

 

3)หลักสิทธิมนุษยชน  

ในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนของสื่อมวลชนควรตระหนักและเคารพในคุณค่าของผูท้ี่ตกเป็นข่าวใน

ฐานะท่ีเป็นมนษุยซ์ึ่งมีศกัดิ์ศรี ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเชื่อและไสยศาสตรน์ัน้ มีแนวโนม้ท่ีสื่อมวลชนมกั

น ามาผูกโยงกบัประเด็นข่าวอ่ืน เช่น ข่าวอาชญากรรม ข่าวสงัคม ข่าวการศึกษา เป็นตน้ ซึ่งมีบุคคลที่เก่ียวขอ้ง

และควรไดร้บัการคุม้ครองในแง่สิทธิความเป็นส่วนตัวที่จะไม่ถูกรบกวนในการด าเนินชีวิต การเปิดเผยขอ้มลู

ส่วนตัวที่เชื่อมโยงกับตัวเลขต่าง ๆถือเป็นการละเมิดสิทธิของบุคคล และการรายงานในรูปแบบของการเรา้

อารมณข์องประเด็นความเชื่อและไสยศาสตรถื์อเป็นการซ า้เติมผูเ้สียหายจากโศกนาฏกรรม ถือเป็นรูปแบบของ

การละเมิดศกัดิ์ศรีความเป็นมนุษย ์ไม่ควรน าเสนอภาพขอ้มลูสว่นบุคคลท่ีเชื่อมโยงกบัตวัเลขและการเสี่ยงโชค

เพื่อแสวงหาประโยชนใ์นทางเศรษฐกิจ 

แนวปฏิบติัส าหรบัสื่อมวลชน 

3.1 สื่อมวลชนตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลที่จะน าไปสู่การเชื่อมโยงตวัเลขต่าง ๆ เช่น ปา้ยทะเบียน

รถ วนัเดือนปีที่เก่ียวขอ้งกบับคุคลในข่าว เลขที่บา้น 

3.2 สื่อมวลชนตอ้งไม่น าเสนอเนือ้หารายการโดยแสดงอารมณใ์นลกัษณะของการเรา้ความสนใจต่อ

เหตุการณ์ความเชื่อและไสยศาสตร ์เพราะอาจกระทบต่อความรูส้ึกของผูต้กเป็นข่าวและบุคคลที่เก่ียวขอ้ง  

ในกรณีนีถื้อเป็นการซ า้เติมผูเ้สียหาย 
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4)หลักความหลากหลาย  

สื่อมวลชนควรยอมรบัในความแตกต่างของการด ารงอยู่ซึ่งความหลากหลายทางวฒันธรรมในสงัคม 

ไม่ควรตัดสินวัฒนธรรมหนึ่งด้วยอีกวัฒนธรรมหนึ่ง หรือด้วยจากความเป็นสังคมกระแสหลัก เพราะ  

วัฒนธรรมย่อมมีความหลากหลายและต่างมีเหตุผลโดยตัวเอง ในพืน้ที่สื่อมวลชนหากมีการเปิดพืน้ที่ยอมรบั 

ความแตกต่างหลากหลายเกิดขึน้ ก็จะยิ่งท าให้สื่อมวลชนสามารถเข้าใกล้ความจริง ความยุติธรรม และ

สามารถสรา้งองคค์วามรูอ้ย่างมีวิจารณญาณสูส่งัคม 

แนวปฏิบติัส าหรบัสื่อมวลชน 

4.1 สื่อมวลชนจะตอ้งมีลักษณะพหุนิยม คือ สะทอ้นความเห็นที่แตกต่าง โดยเฉพาะความแตกต่าง

ในทางวัฒนธรรมความเชื่อและไสยศาสตร ์เพราะถือเป็นรากเหงา้และองคค์วามรูข้องสงัคม การน าเสนอใน

แง่มมุความแตกต่างเหล่านีเ้ป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงการไม่ละทิง้ความเชื่อทางวฒันธรรมในฐานะที่ท าหนา้ที่จดั

ระเบียบทางสงัคม การท าหนา้ที่เป็นที่พึ่งทางจิตใจและจิตวิญญาณใหก้บัประชาชน บทบาทในทางเศรษฐกิจ

ของความเชื่อและไสยศาสตร ์ ความหลากหลายทางวฒันธรรมและวิถีชีวิตเหล่านีจ้ะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการอยู่

รว่มกนัไดข้องสงัคม และเป็นการเปิดพืน้ที่สนัติสชุในสงัคมผ่านการเคารพความแตกต่างโดยสื่อ 

 

5)หลักความสมดุลเป็นธรรม 

 สื่อมวลชนควรค านึงถึงความสมดุลของมิติพืน้ที่และมิติเวลาในการรายงานเนือ้หา ผูร้บัสารควรมี

ทางเลือกที่สมดุลในการเขา้ถึงเนือ้หาดา้นต่าง ๆ ในรายการโทรทัศน ์หากปรากฏว่าเนือ้หาเก่ียวกับความเชื่อ

และไสยศาสตรป์รากฏอยู่ทัง้การรายงานเป็นข่าวหลกัและเป็นประเด็นรองในรายงานอ่ืน สื่อมวลชนควรตอ้ง

พิจารณาความสมดลุในแง่มิติเวลาและมิติพืน้ที่ในการน าเสนอเพื่อมิใหเ้ป็นการเบียดขับเนือ้หาดา้นอ่ืนที่ผูร้บั

สารควรไดรู้ ้ นอกจากนีใ้นดา้นความเป็นธรรม ถือว่าการใหค้วามเป็นธรรมกบัทุกฝ่ายที่ไดร้บัผลกระทบในข่าว

ความเชื่อและไสยศาสตร ์เป็นการเปิดโอกาสใหผู้ท้ี่เก่ียวขอ้งในเหตกุารณไ์ดม้ีโอกาสที่จะพดูดว้ยเช่นกนั  

แนวปฏิบติัส าหรบัสื่อมวลชน 

5.1  สื่อมวลชนควรก าหนดสดัส่วนการน าเสนอเนือ้หาดา้นความเชื่อและไสยศาสตรใ์หม้ีความสมดุล 

ตอ้งไม่ใหพ้ืน้ที่และเวลาของการน าเสนอเนือ้หาความเชื่อและไสยศาสตรม์ีปริมาณที่มากจนเนือ้หาขาดความ
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สมดลุจนผูช้มไม่มีโอกาสเขา้ถึงเนือ้หาสาระประเภทอ่ืน ควรใชค้วามระมดัระวงัในการก าหนดสดัส่วนของเวลา

และพืน้ที่ที่ปรากฏในรายการข่าวที่น าเสนอความเชื่อและไสยศาสตรเ์ป็นประเด็นหลกั และข่าวที่น าเสนอความ

เชื่อและไสยศาสตรเ์ป็นประเด็นรอง 

5.2 สื่อมวลชนควรใหค้วามเป็นธรรมกบัทุกฝ่ายที่ไดร้บัผลกระทบในข่าวความเชื่อและไสยศาสตร ์เป็น

การเปิดโอกาสใหผู้ท้ี่เก่ียวขอ้งในเหตกุารณไ์ดม้ีโอกาสที่จะพดู 

 

6)หลักความรับผิดชอบ  

การท าหนา้ที่ของสื่อมวลชนควรค านึงถึงผลกระทบต่อสงัคมเป็นส าคัญ ไม่สื่อสารหรือผลิตซ า้เนือ้หา

ความเชื่อ และพฤติกรรม ที่ไม่สรา้งสรรคแ์ละไม่เป็นประโยชนต่์อสงัคม  ในประเด็นความเชื่อและไสยศาสตร ์

สื่อมวลชนควรแสดงความรบัผิดชอบโดยการรายงานขอ้มูลเก่ียวกับผลกระทบจากความเชื่ อและไสยศาสตร ์

เช่น การน าไปสู่การพนันเสี่ยงโชค การถูกหลอกลวงโดยมิจฉาชีพ การตกเป็นเหยื่อของสินคา้และบริการที่ไม่

เป็นธรรมซึ่งฉกฉวยประโยชน์จากความเชื่อและความศรัทธาของประชาชน การขยายข่าวความเชื่อและ  

ไสยศาสตรใ์หม้ากไปกว่ามีมมุมองเชิงวฒันธรรม แต่สามารถเชื่อมโยงมิติเชิงสงัคม เศรษฐกิจ การเมือง  เพื่อให้

สังคมต้องร่วมกันรับผิดชอบและหาทางออกของปัญหาจากผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากความเชื่อและ  

ไสยศาสตร ์มิใช่ปลอ่ยใหเ้ป็นเพียงการใชว้ิจารณญาณของผูช้มแต่เพียงฝ่ายเดียว  

แนวปฏิบติัส าหรบัสื่อมวลชน 

6.1 ในการรายงานเหตุการณ์ที่ เก่ียวข้องกับภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ อุบัติภัย อาชญากรรมต่าง ๆ 

สื่อมวลชนไม่ควรใหค้วามส าคญักบัเรื่องความเชื่อและไสยศาสตรข์องเหตกุารณม์ากไปกว่าการใหค้วามส าคญั

ต่อการรายงานเชิงปอ้งกนั ภยัธรรมชาติ อบุติัเหต ุอบุติัภยั หรืออาชญากรรมต่าง ๆ  

6.2 สื่อมวลชนต้องให้ความส าคัญต่อการรายงานข้อมูลเก่ียวกับผลกระทบจากความเชื่อและ 

ไสยศาสตร ์เช่น การน าไปสู่การพนันเสี่ยงโชค การถูกหลอกลวงโดยมิจฉาชีพ การตกเป็นเหยื่อของสินคา้และ

บรกิารท่ีไม่เป็นธรรมซึ่งฉกฉวยประโยชนจ์ากความเชื่อและความศรทัธาของประชาชน 

6.3 สื่อมวลชนควรขยายข่าวความเชื่อและไสยศาสตร์ให้มากไปกว่ามีมุมมองเชิงวัฒนธรรม  

แต่สามารถเชื่อมโยงมิติเชิงสงัคม เศรษฐกิจ การเมือง  เพื่อใหส้งัคมตอ้งร่วมกนัรบัผิดชอบและหาทางออกของ
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ปัญหาจากผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากความเชื่อและไสยศาสตร ์มิใช่ปลอ่ยใหเ้ป็นเพียงการใชว้ิจารณญาณของ

ผูช้มแต่เพียงฝ่ายเดียว 

6.4 การเพิ่มพืน้ที่รายงานเชิงวิเคราะห์เก่ียวกับความเชื่อและไสยศาสตรถื์อเป็นการติดตั้งการใช้

วิจารณญาณในการรบัชมใหแ้ก่ผูช้ม เป็นความรบัผิดชอบต่อสงัคมของสื่อมวลชนที่ไม่ผลกัภาระใหก้ับผูช้มใน

การใชว้ิจารณญาณ 

6.5 การมีข้อความแนะน าให้ใช้วิจารณญาณในการรับชม ถือว่าเป็นข้อความที่มีความจ าเป็น 

สื่อมวลชนควรใหค้วามส าคญัในการขึน้ขอ้ความ “โปรดใชว้ิจารณญาณในการรบัชม” ส าหรบัเนือ้หาที่เก่ียวขอ้ง

กบัความเชื่อและไสยศาสตรท์ัง้ที่น าเสนอโดยตรง รวมทัง้เนือ้หาที่น าเสนอเป็นองคป์ระกอบรองและเนือ้หาที่แฝง

การน าเสนอเนือ้หาความเชื่อและไสยศาสตรโ์ดยออ้มดว้ย  

6.6 สื่อมวลชนตอ้งไม่ใชพ้ืน้ที่ของรายการข่าวและรายการที่เก่ียวขอ้งกับความเชื่อและไสยศาสตรม์ุ่ง

น าเสนอเนือ้หาเพื่อการส่งเสริมธุรกิจเป็นหลัก โดยเป็นธุรกิจที่เก่ียวข้องกับกลไกการได้มาซึ่งตัวเลข ห วย  

และเสนอขายสินคา้บรกิารความเชื่อ ทัง้ในรูปแบบทางตรงและทางออ้ม  

 

2.ข้อเสนอด้านการพัฒนาการวัดเรตติง้เชิงคุณภาพด้านความเชื่อไสยศาสตร ์

หากมองในมมุมองของนกัทฤษฎีในสายเศรษฐศาสตรก์ารเมืองว่าดว้ยเรื่องสื่อ (political economy of 

media) อาจอธิบายได้ว่าจิตส านึกอาจไม่ใช่ตัวแปรส าคัญเดียวต่อการอยู่รอดของสื่อต่าง ๆ แต่ปัจจัยทาง 

เศรษฐกิจต่างหากที่เป็นตวัแปรหลกัส าคญัของการด ารงอยู่ของสื่อเหล่านี ้การใชเ้รตติง้เชิงปริมาณเป็นการท า

ใหเ้รื่อง “ความเชื่อและไสยศาสตร”์ กลายเป็นสินคา้ (commodification) คือการมองว่าสื่อต่าง ๆ ลว้นแลว้แต่

ตกอยู่ภายใตก้ระบวนการแปลงคณุค่าใชส้อยทั่วไปใหก้ลายเป็นคณุค่าที่ตลาดตอ้งการ และกลายเป็นคณุค่าที่

สามารถแลกเปลี่ยนได ้เมื่อสินคา้ความเชื่อและไสยศาสตรถ์ูกผลิตและจ าหน่ายในนามของรายการโทรทศัน ์

ความนึกคิดของผูค้นในสงัคมหนึ่ง ๆ อาจถูกหล่อหลอมผ่านการบริโภคสื่อ ส่งผลกระทบต่อความคิดที่อาจโนม้

น าไปสู่ผลกระทบในดา้นต่าง ๆ ดังที่ปรากฏ ในเรื่องการเล่นพนัน เสี่ยงโชค การหลอกลวงใหซ้ือ้สินคา้และ

บรกิาร 
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ภายในองคก์รสื่อทุกองคก์รมีการเซนเซอรเ์นือ้หาเชิงไสยศาสตรม์าโดยตลอด หากแต่การแข่งขันของ

ธุรกิจสื่อที่เขม้ขน้และส่วนแบ่งรายไดท้ี่ลดงลงเป็นปัจจยัที่ท าใหส้ื่อตอ้งลดการเซนเซอรเ์นือ้หาเชิงไสยศาสตรใ์ห้

นอ้ยลงเพื่อหล่อเลีย้งเรตติง้ใหดี้ยิ่งขึน้ ขณะที่การก ากบัดแูลกนัเองของสื่อซึ่งเป็นกลไกที่เหมาะสมกลบัไม่ค่อย

ไดผ้ลในสงัคมไทยเนื่องจากไม่มีบทลงโทษที่เป็นรูปธรรม เป็นเพียงการตกัเตือนและขอความร่วมมือใหป้ฏิบัติ

ตาม 

ผลจากการส ารวจเชิงปริมาณในรายงานวิจัยเล่มนี ้ เมื่อสอบถามถึงความคิดเห็นเก่ียวกับประเด็น                  

ต่าง ๆ ของผลกระทบที่เกิดจากการน าเสนอรายการทางโทรทัศนภ์าคพืน้ดินในระบบดิจิทัลที่มีการน าเสนอ

เนือ้หาเก่ียวกบัเรื่องความเชื่อทางไสยศาสตร ์ปรากฏว่าหวัขอ้ การรบัชมรายการความเชื่อทางไสยศาสตรถื์อว่า

เป็นสิ่งที่ขาดไม่ไดใ้นชีวิตประจ าวัน มีคะแนนเฉลี่ยต ่าที่ สุด (คะแนนเฉลี่ย 2.96) หมายความว่าประชาชน

จ านวนมากไม่ไดใ้หค้วามสนใจรายการที่น าเสนอความเชื่อและไสยศาสตร ์ซึ่งสวนทางกับการวัดเรตติง้เชิง

ปริมาณที่สื่อมวลชนมกัใชอ้า้งอิงในการเพิ่มปริมาณการน าเสนอเรื่องความเชื่อและไสยศาสตรล์งไปในรายการ

ต่าง ๆ ทัง้ยงัมีการสอดแทรกลงไปในการรายงานข่าวในฐานะที่เป็นประเด็นรอง 

การวดัอนัดบัความนิยมหรือการส ารวจเรตติง้ (ratings) ของรายการโทรทศันไ์ทย จดัท าโดยบริษัทนีล

เส็น มีเดีย ซึ่งท าการวิจัยเรตติง้เชิงปริมาณ โดยตอบค าถามเพียงว่า 1. ผูช้มเปิดเครื่องรบัโทรทัศนห์รือไม่  

2.ผูช้มเลือกดรูายการอะไร การวดัเรตติง้ผ่านตวัเลขผูช้มรายการเป็นเครื่องชีว้ดั  ความอยู่รอดของรายการที่ถูก

ประเมินในรูปแบบปริมาณนีข้ึน้อยู่กบัจ านวนผูช้ม รายการที่เนน้ความบนัเทิงสนุกสนานเกาะกระแสดราม่ามกั

มีผูติ้ดตามมาก ท าใหร้ายการโทรทัศนโ์ดยทั่วไปมักหันหลงัใหก้ับเนือ้หาคุณภาพ ที่ส  าคัญการค านึงถึงการวัด

เชิงปริมาณเองก็มีข้อกังขาในเรื่องของกลุ่มเป้าหมายซึ่งอาจไม่ครอบคลุมผู้ชมทุกกลุ่มรวมทั้งไม่สามารถ

แยกแยะกลุ่มเป้าหมายที่มีความแตกต่างในยุคสื่อหลอมรวมที่ผูร้บัสารมีระดับความสนใจและความเขา้ใจที่

แตกต่างหลากหลาย (fragmented audience) ซึ่งไม่อาจสะท้อนออกมาผ่านการวัดเรตติง้เชิงปริมาณได้

ทัง้หมด  

การวดัเรตติง้เชิงคณุภาพจึงเป็นอีกแนวทางที่มีการพฒันาขึน้มาเพื่อสรา้งจดุสมดลุไม่ใหส้ื่อถูกก าหนด

ทิศทางโดยเรตติง้เชิงปรมิาณแต่เพียงอย่างเดียว โดยมี 3 มิติที่ตอ้งพิจารณา มิติแรกคือระดบัความผกูพนักบัสื่อ

ที่ใช ้มิติที่สองคือการแสดงออกถึงความตัง้ใจเลือกเปิดรบัสาร ซึ่งขึน้กบัความพอใจจากประสบการณข์องผูร้บั

สารเอง มิติที่สามไดแ้ก่ ระดับการใหค้วามสนใจหรือระดับความเก่ียวขอ้งในการใชส้ื่อตามจริงของผูร้ ับสาร  

ซึ่งเรตติง้เชิงคณุภาพจะสามารถบอกถึงระดบัความพอใจ ความเขา้ใจ ความซาบซึง้ หรือความชอบ นอกจากนี ้
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เรตติง้คณุภาพยงัสามารถที่จะเป็นตัวก าหนดไดด้ว้ยว่าในมุมมองของผูร้บัสารนัน้ รายการดงักล่าวมีคุณภาพ

ระดบัใด 

การพฒันาระบบเรตติง้เชิงคณุภาพเป็นความจ าเป็นของสงัคมไทย เพื่อสรา้งจดุสมดลุของการประเมิน

คณุภาพรายการโทรทศัน ์ไม่ใหถู้กก าหนดหรือชีน้  าโดยการวดัเรตติง้เชิงปริมาณ การพฒันาระบบการประเมิน

เชิงคณุภาพเพื่อใหป้ระชาคมออนไลนส์ามารถเป็นผูก้  าหนดคณุภาพรายการโทรทศันไ์ดด้ว้ยตวัเองมากกว่าจะ

เป็นการก าหนด โดยกลุ่มรัฐ ทุน หรือแม้แต่จากนักวิชาการ เสียงสะท้อนของประชาชนควรเป็นผู้ก าหนด

คณุภาพเนือ้หารายการดว้ยตวัของประชาชนเอง 

ในยคุที่สื่อกลายเป็นอตุสาหกรรมเพื่อการผลิตข่าวสารและความบนัเทิง ความจ าเป็นที่สงัคม 
ผูร้บัสื่อจะตอ้งมีความต่ืนตวั ปรบับทบาทของการเป็นผูร้บัสารแบบเชิงรุก (active audiences) มากขึน้จึงเป็น
ทางออกที่ส  าคญัซึ่งจะช่วยไม่ใหป้ระชาชนตกเป็นเหยื่อ หรือไดร้บัผลกระทบจากการน าเสนอเนือ้หาสาระของ
สื่อในดา้นที่มีพิษมีภัยไดง้่ายเกินไป ดังเช่นเนือ้หาล่อลวงทางไสยศาสตรแ์ละความเชื่อ เมื่อโครงสรา้งของ
สื่อมวลชนมีความสลบัซบัซอ้นมากขึน้ ผลประโยชนท์างธุรกิจก าไรและอ านาจทางสงัคมการเมืองเกิดการทับ
ซอ้นกับหนา้ที่รบัผิดชอบเพื่อสงัคมของสื่อมวลชนมากขึน้ จึงยิ่งมีความจ าเป็นที่จะตอ้งเกิดกลุ่มทางสงัคมท า
หนา้ที่ตรวจสอบติดตามการท างานของสื่อ รอ้งเตือนประชาชนเมื่อมีการน าเสนอที่ไม่เหมาะสม และสะทอ้น
ความคิดของประชาชนกลบัไปยังสื่อ เพื่อใหส้ื่อเกิดการตรวจสอบควบคุมตัวเองมากขึน้ การเคลื่อนไหวเพื่อ
ด าเนินการตรวจสอบสื่อในรูปแบบพลงัประชาชนเช่นนี ้เป็นความพยายามที่เกิดขึน้ในหลายประเทศทั่วโลก 
โดยเฉพาะในประเทศที่มีการสนบัสนนุสิทธิเสรีภาพของประชาชน (วิลาสินี พิพิธกลุ,2547) 

การวัดเรตติง้เชิงคุณภาพโดยประชาชน ถือเป็นกลไกส าคัญในระบอบประชาธิปไตย เป็นเครื่องมือ
ส าคญัของพลเมืองซึ่งไม่เป็นแค่เพียงผูม้ีสิทธิออกเสียงเลือกตัง้ ทว่ายงัสามารถท าหนา้ที่ในการคดัคา้นรฐั และ
สังคม ถือเป็นกลไกของประชาธิปไตยแบบโต้กลับ (counter- democracy) ปลายทศวรรษ 1940s  
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ข้อถกเถียงของ Hutchins Commission เก่ียวกับบทบาทของสื่อมวลชนในสังคม
ประชาธิปไตย ที่ เ รียกต่อมาว่า  ทฤษฎีความรับผิดชอบต่อสังคม( Theory of Social Responsibility)  
(G Rosique Cedillo, A Barranquero Carretero,2016) เตือนใหเ้ห็นว่าควรมีกลไกในการก ากับสื่อและรกัษา
ระดบัความรบัผิดชอบเพื่อใหส้ื่อแสดงออกซึ่งหนา้ที่ต่อพลเมืองโดยปราศจากแรงกดดนัใด ๆ จากภาครฐัและ
เอกชน 

การวดัเรตติง้เชิงคณุภาพจะเผยใหเ้ห็นความหลากหลายจากภายนอกของสื่อ เขา้มาสูก่ารเฝา้ระวงัของ
สื่อเอง เช่น การมีขอ้บงัคบัควบคมุตวัเอง หรือการเฝ้าระวงัโดยอ านาจทางกฎหมายและการเมือง เพื่อใหม้ั่นใจ
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ว่าสื่อไดท้ าหน้าที่อย่างเหมาะสมในมิติการน าเสนอความเชื่อและไสยศาสตร ์การวัดเรตติง้เชิงคุณภาพโดย
ประชาชนเป็นเคร่ืองมือกระตุน้บทบาทพลเมืองในระบบสื่อและเครื่องมือนีอ้นญุาตใหพ้ลเมืองใชส้ิทธิของตัวเอง
ในการสื่อสาร การเฝ้าระวังเปรียบเสมือนอ านาจที่ 5 ซึ่งท าหน้าที่ถอดถอนอ านาจของกลุ่มสื่อผ่านกิจกรรม
เคลื่อนไหวทางสงัคม โดยพลเมืองซึ่งใชก้ารสื่อสารเป็นเครื่องมือและการเมืองแบบประชาธิปไตยจะเป็นพืน้ฐาน
ส าคญัส าหรบัการเคลื่อนไหวลกัษณะนี ้

 

 

                                 แผนภาพที่ 91 แสดง Quality Rating รายการความเชื่อ ไสยศาสตร ์

3.ข้อเสนอเชิงนโยบายโดยท่ัวไปต่อการก ากับดูแลส่ือ 

 การก ากับดูแลสื่อตอ้งท าในฐานะที่เป็น “กระบวนการ” จากแนวคิดส านักเศรษฐศาสตรก์ารเมืองว่า

ดว้ยเรื่องสื่อไม่เคยมองสื่อเป็นเพียงผลผลิต (product) หากแต่มีกระบวนการ (process) ที่เคลื่อนไหวไม่หยุด

นิ่ง ดังนัน้หากตอ้งการก ากับดูแลสื่อจะตอ้งมุ่งสนใจตัง้แต่การวางระบบการก ากับดูแลไปจนถึงกระบวนการ

รายงานสู่สงัคมหลงัเสร็จสิน้การพิจารณา ทัง้นี ้“กระบวนการ” ถูกก าหนดจากความสมัพันธ์และอ านาจของ

กลุ่มที่เก่ียวข้อง เช่น กสทช. สมาคมวิชาชีพสื่อ องค์กรสื่อ ผู้ปฏิบัติงานสื่อ นายทุน/สปอนเซอร ์เครือข่าย

ผูบ้รโิภค และผูช้ม  ดงันี ้
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1. การจดัตัง้ระบบการควบคมุกนัเองควรเป็นสากล เป็นที่ยอมรบัของนกัวิชาชีพ เป็นการท างานรว่มกนั
ของสื่อมวลชนและองคก์รวิชาชีพ สื่อมวลชนไม่สามารถโดดเด่ียวโดยปราศจากการไดร้ับความร่วมมือใน  
การก ากบัควบคมุกนัเอง 

2. การจดัตัง้กองทุนที่มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนในการด าเนินงานดว้ยความร่วมมือจากหลาย
หน่วยงาน โดยกองทุนมีหน้าที่ทั้งส่งเสริมการท างานเพื่อสนับสนุนการรายงานความเชื่อและไสยศาสตรใ์น
ฐานะที่เป็นความหลากหลายทางวัฒนธรรม ขณะเดียวกันกองทุนมีหน้าที่ใหก้ารสนับสนุนการท า งานเพื่อ
ปอ้งกนัไม่ใหก้ารรายงานความเชื่อและไสยศาสตรส์รา้งผลกระทบต่อสงัคม 

3. การก าหนดจรรยาบรรณทางวิชาชีพซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล จัดท าคู่มือแนวทางการ
ปฏิบติังาน (Guidance Notes) ใหก้บัสมาชิกประกอบการด าเนินงานในประเด็นความเชื่อและไสยศาสตร ์ 

4. การด าเนินงานเก่ียวกับข้อร้องเรียนด้านความเชื่อและไสยศาสตรต์้องมีความเที่ยงตรง ฉับไว                  
และมีประสิทธิภาพซึ่งจะช่วยสรา้งความน่าเชื่อถือใหก้บัองคก์รได ้  

5. การจดัตัง้คณะกรรมการพิจารณาขอ้รอ้งเรียนควรมีความเป็นกลางและปลอดจากการแทรกแซงของ
รฐั ทนุ และองคก์รอ่ืน ๆ การท างานตอ้งโปรง่ใส รวดเรว็และตรวจสอบได ้ 

6. การก าหนดมาตรฐานการก ากบัการน าเสนอเนือ้หาเชิงไสยศาสตรค์วรมีความชดัเจนแต่ไม่ควรเป็น
กฎหมายเนื่องจากประเด็นไสยศาสตรม์ีความละเอียดอ่อนและและสุ่มเสี่ยงจะท าใหเ้กิดการควบคุมรายการ
เกินความจ าเป็น มาตรการอาจเป็นการออกใบเตือนไปยงัสื่อที่สุม่เสี่ยงกระท าความผิด หากไม่เชื่อฟังก็ยกระดบั
ความรุนแรงของโทษขึน้ไปมีการด าเนินงานกับผูฝ่้าฝืนอย่างมีประสิทธิภาพ  กรณีที่การก ากับดูแลกันเองไม่มี
ประสิทธิภาพ หรือพบการน าเสนอเนือ้หาที่ส่งผลกระทบต่อมาตรฐานงานข่าว รายการ นิเวศสื่อ และสงัคม 
กสทช.มีอ านาจหนา้ที่ตอ้งด าเนินตามมาตรการจากเบาไปหนกั  

7. ควรมีการติดตามตรวจสอบการก ากับดูแลสื่ออย่างเป็นระบบ อาจเป็นการตรวจสอบตามประเภท
สื่อหรือตรวจสอบตามประเด็นปัญหาดา้นความเชื่อและไสยศาสตร ์

8. การมีช่องทางการรบัเรื่องรอ้งเรียนที่เขา้ถึงไดง้่าย หลากหลายช่องทาง และเป็นที่รบัรูใ้นวงกวา้ง              
ของผูช้ม 

9. การสรา้งความตระหนกัในการรูเ้ท่าทนัสื่อความเชื่อและไสยศาสตรใ์หแ้ก่ผูช้มเป็นการศึกษาเรียนรู้
ตลอดชีวิตของพลเมือง (Lifelong Learning) ใหส้ามารถเขา้ถึงขอ้มลูไดอ้ย่างมีวิจารณญาณ ผูช้มควรตระหนกั
รูว้่าสามารถสง่ขอ้รอ้งเรียนไปยงัช่องทางใด  

10. การสร้างการนิยามให้ชัดเจนว่าขอบข่ายของเนื ้อหาเชิงไสยศาสตร์ควรมีขอบเขตอย่างไร                                   
เรื่องไสยศาสตรเ์ป็นเรื่องที่อยู่ใกลต้ัวของประชาชนและส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตชาวบา้น ดังนัน้จึงเป็นเรื่องยากที่
สื่อสารมวลชนจะไม่น าเสนอเรื่องที่เป็นที่สนใจของประชาชน นอกจากนัน้เนือ้หาทางไสยศาสตรบ์างครัง้ยงัมี
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ส่วนที่ซ  า้ซอ้นกับความเชื่อและพิธีกรรมทางศาสนา ดังนัน้ จึงควรสรา้งเสน้แบ่งระหว่างเนือ้หาไสยศาสตรท์ี่
ก่อใหเ้กิดความเชื่องมงายและวฒันธรรมของสงัคม  

11. ใหค้วามส าคญักบักลุ่มผูช้มที่เป็น “เด็กหรือเยาวชน” โดยใหส้ื่อมีความระมดัระวงัเป็นอย่างยิ่งใน
การน าเสนอเรื่องราวเก่ียวกบัไสยศาสตรห์รือเรื่องลีล้บั เพื่อปอ้งกนัการเขา้ใจผิดหรือก่อใหเ้กิดความงมงายของ
ผูช้มกลุม่นี ้

12. การขึน้ขอ้ความว่า “เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใชว้ิจารณญาณในการรบัชม” ตลอดจนการที่ 
ผู้ประกาศข่าวมักจะพูดแนะน าแก่ผู ้ชมก่อนการน าเสนอข่าวความเชื่ อทางไสยศาสตร์ว่าให้ผู ้ชม  
“ใชว้ิจารณญาณในการรบัชม” จากผลการวิจัยพบว่าประเด็นนี ้เป็นประเด็นที่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้ะแนน
สงูสดุ ไดค้ะแนน 3.94 กบั 3.84 จากคะแนนเต็ม 5 ยงัอยู่ในระดบัที่เห็นดว้ยแต่ก็ไม่ไดส้งูมาก ย่อมแสดงใหเ้ห็น
ว่า ในมุมมองผูช้มเองก็ยัง มีความเห็นว่าทัง้การขึน้ขอ้ความ และการพูดแนะน าก่อนน าเสนอเนือ้หา ก็ยังไม่
นับว่าเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อผู้ชมและสังคมที่มากพอ ซึ่งคะแนนเฉลี่ยควรจะไม่ต ่ากว่า 4.21 
หน่วยงานที่มีหนา้ที่ก ากับดูแล รวมถึง สมาคมวิชาชีพ ตลอดจนนักวิชาชีพเอง คงตอ้งร่วมกันสรา้งมาตรการ 
หรือแนวทางที่เขม้ขน้มากขึน้ กว่าแค่การขึน้ขอ้ความหรือการพดูแนะน าคงไม่เพียงพอ  เพราะ วิจารณญาณใน
การรบัชมของแต่ละบคุคลก็ย่อมแตกต่างกนัไป 

13. ประเด็นการน าเสนอข่าวความเชื่อทางไสยศาสตรถื์อว่าเป็นสิ่งดึงดูดใจใหผู้ช้มติดตามชมรายการ
ข่าว ผลการวิจยัพบว่าประเด็นนีเ้ป็นที่ไดค้ะแนนเฉลี่ยต ่าที่สดุ จึงเห็นไดว้่า ข่าวความเชื่อทางไสยศาสตร ์ไม่ใช่
ปัจจยัส าคญัที่จะดึงดูดใจใหผู้ช้มติดตามชมรายการข่าว อยากเสนอใหท้างช่อง หรือ รายการ ปรบัลดเนื ้อหา/
สดัส่วน ประเด็นความเชื่อทางไสยศาสตรใ์หน้้อยลง ไม่ถึงกับไม่มีแต่คงตอ้งมีในปริมาณที่ไม่มากจนเกินไป 
เพราะจากผลการวิจยั ผูช้มก็ใหค้วามเห็นว่าการน าเสนอความเชื่อทางไสยศาสตรถื์อว่าเป็นเรื่องปกติที่อยู่คู่กบั
สงัคมไทย  โดยอา้งอิงจากการผลการวิเคราะหร์ายการร่วมด้วยจะเห็นไดว้่าปริมาณเนือ้หาความเชื่อทางไสย
ศาสตร ์มีปรมิาณที่มากเกินไป จึงขอเสนอใหป้รบัสดัสว่นใหเ้หมาะสมยิ่งขึน้ 

14. เนือ้หาเชิงไสยศาสตรย์ังอาจต่อยอดไปสู่การผลิตผลงานเป็น Soft Power (อ านาจละมุน) ที่เป็น
แหล่งที่พึ่งทางใจ สอดแทรกพิธีกรรม การเรียนรูบ้ทเรียนชีวิตผ่านปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ สิ่งแวดลอ้ม                 
และรอ่งรอยวฒันธรรมประเพณีต่าง ๆ นอกจากนัน้ยงัสามารถสรา้งรายไดต่้อชมุชนทอ้งถิ่น ดงึดดูนกัท่องเที่ยว 
ผลกระทบต่อผูบ้รโิภคในเชิงลบ สื่ออาจท าใหเ้กิดความเชื่องมงาย ไม่ตื่นรูท้างปัญญา สินคา้ประเภทไสยศาสตร์
อาจท าใหผู้บ้รโิภคเกิดการตามรอยละคร รายการ ข่าว และสง่ผลกระทบต่อความนิยมวตัถขุองผูบ้รโิภค 

15.การรบัฟังขอ้รอ้งเรียนจากประชาชนเพื่อมาพฒันาสรา้งเป็นกรอบขอ้ก าหนดการด าเนินรายการใน
อนาคต รวมทัง้จดัตัง้สภาประชาชนที่ช่วยกนัพิจารณาและเสนอนโยบายเพื่อการก ากบัดแูลสื่อที่น าเสนอเนือ้หา
ไสยศาสตรท์ี่ไม่เหมาะสม 
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16. การมีมาตรการเชิงบวกที่สรา้งสรรคเ์พื่อเสริมก าลงัใจใหแ้ก่สื่อที่เป็นตน้แบบในการรายงานเนือ้หา
เรื่องความเชื่อและไสยศาสตร ์เช่น การมอบรางวัลเกียรติยศ การมีมาตรการลดอัตราค่าสมัปทานทีวีดิจิทัล  
เป็นตน้ 

17. การร่วมมือกับหน่วยงานกลางของภาครฐั เช่น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม (MDES) 
เพื่อก าหนดมาตรฐานการท างานรว่มกนั 

18. การจัดระบบใหม้ีการสื่อสารและรายงานผลการก ากับดูแลสื่อดา้นความเชื่อและไสยศาสตรต่์อ
สงัคมหรือกลุ่มองคก์รที่ขบัเคลื่อนทางสงัคมอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นวัฒนธรรมการติดตามการท างานเฝ้า
ระวงัสื่ออย่างต่อเนื่องในสงัคมไทย 
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แบบสอบถามเพ่ือส ารวจความคิดเหน็ของประชาชนท่ัวประเทศต่อการน าเสนอรายการทางโทรทัศน์

ภาคพืน้ดินในระบบดิจิทัลทีม่ีการน าเสนอเนือ้หาเกี่ยวกับเร่ืองความเชื่อทางไสยศาสตร ์

----------------------------------------------------------------------------- 
ค าชีแ้จง : แบบสอบถามนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจยัเพื่อประเมินคณุภาพเนือ้หารายการในกจิการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทศัน ์ไดร้บัทนุสนบัสนนุการวิจยัจากส านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กจิการโทรทศันแ์ละกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.)  

*** ข้อมูลและค าตอบของทา่นจะเก็บเป็นความลบั และไม่สามารถเชื่อมโยงมายังตวัท่านได้ *** 

 

ตอนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

กรุณาท าเครื่องหมาย ✓ ใน  ที่ตรงกบัตวัท่าน 

1.ภมูิภาคที่ท่านอยู่ในปัจจบุนั 

 1) ภาคเหนือ  2) ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ    3) ภาคกลาง   4) ภาคใต ้   5) กรุงเทพและปรมิณฑล 

2.เพศ 

 1) ชาย   2) หญิง   3) LGBTQN (ผูม้ีความหลากหลายทางเพศ) 

3.อาย ุ

 1) 9-24 ปี (GEN Z)  2) 25-40 ปี (GEN Y)  3) 41-56 ปี (GEN X)  4) 57-75 ปี (GEN BB) 

4.ระดบัการศกึษา  

 1) ประถมศกึษา  2) มธัยมศกึษาตอนตน้  3) มธัยมศกึษาตอนปลาย/ปวช. 

 4) อนปุรญิญา/ปวส.  5) ปรญิญาตร ี   6) สงูกว่าปรญิญาตรี  7) อ่ืน ๆ โปรดระบ…ุ…………….. 

5.ศาสนา  

 1) พทุธ   2) ครสิต ์   3) อิสลาม   4) อื่น ๆ โปรดระบ…ุ…………….. 

 

ชุดที ่ 
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6.อาชีพ  

 1) นกัเรียน/นกัศกึษา  2) ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวิสาหกิจ    3) พนกังานเอกชน 

 4) เจา้ของกิจการ คา้ขาย ธุรกิจส่วนตวั  5) รบัจา้งทั่วไป   6) พ่อบา้น แม่บา้น   

 7) เกษียณอาย ุ  8) วา่งงาน  9) อ่ืน ๆ โปรดระบ…ุ…………….. 

7.รายไดต้่อเดือน 

 1) 10,000 บาท หรือนอ้ยกวา่  2) 10,001-20,000 บาท   3) 20,001-30,000 บาท 

 4) 30,001-40,000 บาท   5) 40,001-50,000 บาท   6) มากกว่า 50,000 บาท 

 

ตอนที ่2 ความคิดเหน็ตอ่การน าเสนอเนือ้หาขา่วทางโทรทศันภ์าคพืน้ดนิในระบบดิจิทัลทีมี่การน าเสนอเกี่ยวกับ

เร่ืองความเชื่อทางไสยศาสตร ์           *** กรุณาท าเคร่ืองหมาย ✓ ใน ช่องว่างทีต่รงกับความคดิเหน็ของท่าน *** 

ประเด็น 

ระดับความคดิเหน็ 

เหน็ด้วย
อย่างยิ่ง 

เหน็ด้วย 
เหน็ด้วย
ปานกลาง 

ไม่เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็
ด้วย  

อย่างยิ่ง 

1.เนือ้หาการน าเสนอข่าวความเชื่อทางไสยศาสตร ์มีความเป็นกลาง ไม่ชีน้  า 
ไม่บิดเบือน ไม่ปกปิดขอ้มลู แก่ผูช้ม 

     

2.การน าเสนอข่าวความเชื่อทางไสยศาสตรม์เีนือ้หาไมม่อมเมาและไม่สรา้ง
ใหเ้กดิความงมงายหรือความเชื่อที่ผิด 

     

3.รายการข่าวน าเสนอเนือ้หาความเชื่อทางไสยศาสตรไ์ดถ้กูตอ้งตาม
ขอ้เท็จจรงิ 

     

4.การน าเสนอเนือ้หาข่าวความเชื่อทางไสยศาสตรม์ีหลกัฐานและแหล่งที่มา
อา้งองิที่น่าเชื่อถือ 

     

5.การน าเสนอข่าวความเชื่อทางไสยศาสตรม์กีารแทรกขอ้คิด คติสอนใจ      
6.การน าเสนอข่าวความเชื่อทางไสยศาสตร ์โดยขึน้ขอ้ความว่า “เป็นความ
เชื่อส่วนบคุคลโปรดใชว้ิจารณญาณในการรบัชม” ถือวา่เป็นการแสดงความ
รบัผิดชอบต่อผูช้ม 

     

7.การน าเสนอข่าวความเชื่อทางไสยศาสตรถื์อว่าเป็นเรื่องปกติที่อยู่คู่กบั
สงัคมไทย  
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ประเด็น 

ระดับความคดิเหน็ 

เหน็ด้วย
อย่างยิ่ง 

เหน็ด้วย 
เหน็ด้วย
ปานกลาง 

ไม่เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็
ด้วย  

อย่างยิ่ง 

8.การน าเสนอข่าวความเชื่อทางไสยศาสตรถื์อว่าเป็นส่ิงดงึดดูใจใหท้่าน
ติดตามชมรายการขา่ว 

     

9.การน าเสนอข่าวความเชื่อทางไสยศาสตรม์กัจะน าไปโยงกบัการเส่ียงโชค 
เช่น การเสนอเลขทะเบยีนรถ เลขที่บา้น วนัเดือนปี ฯลฯ 

     

10.การน าเสนอขา่วความเชื่อทางไสยศาสตรท์ี่เชื่อมโยงกบัการเสีย่งโชค
มกัจะมีความถ่ีสงูในช่วงใกลว้นัออกสลากกินแบ่งรฐับาล 

     

11.การใชภ้าพกราฟิกประกอบการน าเสนอขา่วความเชื่อทางไสยศาสตรท์ า
ใหข้่าวมีความน่าสนใจมากขึน้ 

     

12.การใชภ้าพกราฟิกประกอบการน าเสนอขา่วความเชื่อทางไสยศาสตรท์ า
ใหข้่าวมีความน่าเชื่อถือมากขึน้ 

     

13.ลีลาและน า้เสียงของผูป้ระกาศข่าว มีส่วนท าใหก้ารน าเสนอขา่วความ
เชื่อทางไสยศาสตรม์ีความน่าสนใจมากขึน้ 

     

14.ลีลาและน า้เสียงของผูป้ระกาศข่าว มีส่วนท าใหก้ารน าเสนอขา่วความ
เชื่อทางไสยศาสตรม์ีความน่าเชื่อถือมากขึน้ 

     

15.การพดูคยุกนัและแสดงความคิดเห็นของผูป้ระกาศข่าวมีส่วนท าใหข้า่ว
ความเชื่อทางไสยศาสตรม์ีความน่าเชื่อถือมากยิง่ขึน้ 

     

16.การท่ีผูป้ระกาศขา่วมกัจะพดูแนะน าแก่ผูช้มก่อนการน าเสนอข่าวความ
เชื่อทางไสยศาสตรว์่าใหผู้ช้ม “ใชว้ิจารณญาณในการรบัชม” ถือวา่เป็นการ
แสดงความรบัผิดชอบต่อผูช้ม 

     

17.การลงพืน้ท่ีรายงานขา่วภาคสนามจากสถานท่ีศกัดิ์สิทธ์ิหรือจากสถานท่ี
เกิดเหต ุยิ่งท าใหผู้ช้มเกิดความเชื่อในส่ิงลีล้บัมากยิง่ขึน้ 

     

18.การบรรยายสภาพแวดลอ้ม ณ สถานท่ีศกัดิ์สิทธ์ิหรือจากสถานท่ีเกิดเหต ุ
ของนกัขา่วภาคสนามมีส่วนท าใหผู้ช้มเกดิความเชื่อในเรื่องลีล้บัมากยิ่งขึน้ 

     

19.การสมัภาษณป์ระชาชนท่ีมากราบไหวส้ถานท่ีศกัดิ์สิทธ์ิหรือ
ผูเ้ห็นเหตกุารณใ์นสถานท่ีเกดิเหตมุีส่วนท าใหผู้ช้มเกดิความเชื่อในเรื่องลี ้
ลบัมากยิง่ขึน้ 

     

20.การน าเสนอขา่วความเชื่อทางไสยศาสตรก์่อใหเ้กิดคา่นิยมหรืออปุทาน
หมู่ในสงัคมได ้
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ตอนที ่3 ความคิดเหน็ตอ่การน าเสนอรายการทางโทรทัศนภ์าคพืน้ดนิในระบบดิจิทัลทีมี่การน าเสนอเนือ้หา

เกี่ยวกับเร่ืองความเชือ่ทางไสยศาสตร ์          *** กรุณาท าเคร่ืองหมาย ✓ ใน ช่องว่างทีต่รงกับความคดิเหน็ของ
ท่าน *** 

ประเด็น 

ระดับความคดิเหน็ 

เหน็ด้วย
อย่างยิ่ง 

เหน็
ด้วย 

ไม่แน่ใจ 
ไม่เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็
ด้วย  

อย่างยิ่ง 

1.รายการน าเสนอความเชื่อทางไสยศาสตร ์มีความเป็นกลาง ไม่ชีน้  า ไม่
บิดเบือน ไม่ปกปิดขอ้มลู แก่ผูช้ม 

     

2.รายการน าเสนอเนือ้หาความเชื่อทางไสยศาสตรม์เีนือ้หาไมม่อมเมาและไม่
สรา้งใหเ้กิดความงมงายหรือความเชื่อที่ผิด 

     

3.รายการน าเสนอความเชื่อทางไสยศาสตรไ์ดถ้กูตอ้งตามขอ้เทจ็จรงิ      
4.รายการน าเสนอความเชื่อทางไสยศาสตรโ์ดยมีหลกัฐานและแหล่งที่มาอา้งองิ
ที่น่าเชื่อถือ 

     

5.รายการน าเสนอความเชื่อทางไสยศาสตรโ์ดยมีการแทรกขอ้คดิ คติสอนใจ      
6.รายการน าเสนอความเชื่อทางไสยศาสตร ์โดยขึน้ขอ้ความว่า “เป็นความเชื่อ
ส่วนบคุคลโปรดใชว้ิจารณญาณในการรบัชม” ถือวา่เป็นการแสดงความ
รบัผิดชอบต่อผูช้มและสงัคม 

     

7.การน าเสนอเนือ้หาความเชื่อทางไสยศาสตร ์ถือวา่เป็นเรื่องปกติที่อยู่คู่กบั
สงัคมไทย  

     

8.การน าเสนอเก่ียวกบัความเชื่อทางไสยศาสตรถื์อวา่เป็นส่ิงดงึดดูใจใหท้่าน
ติดตามชมรายการ 

     

9.การน าเสนอเนือ้หาความเชื่อทางไสยศาสตรน์บัเป็นการสรา้งความบนัเทงิ
และสรา้งภาพจินตนาการใหก้บัผูช้ม 

     

10.การน าเสนอความเชื่อทางไสยศาสตรท์ี่เชื่อมโยงกบัการเสี่ยงโชคมกัจะมี
ความถ่ีสงูในชว่งใกลว้นัออกสลากกินแบ่งรฐับาล 

     

11.การน าเสนอความเชื่อทางไสยศาสตรม์กัจะน าไปโยงกบัการเส่ียงโชค เช่น   
การเสนอเลขทะเบียนรถ เลขที่บา้น วนัเดอืนปี เป็นตน้ 

     

12.การบ่งบอกเลขทะเบียนรถหรือเลขท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตกุารณใ์นข่าวเป็นส่ิงที่ 
เป็นปกติ ไม่ใช่เรื่องเสียหาย 

     

13.การใชภ้าพกราฟิกประกอบการน าเสนอความเชื่อทางไสยศาสตรท์ าใหม้ี   
ความน่าสนใจมากขึน้ 

     



331 
 

 
 

ประเด็น 

ระดับความคดิเหน็ 

เหน็ด้วย
อย่างยิ่ง 

เหน็
ด้วย 

ไม่แน่ใจ 
ไม่เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็
ด้วย  

อย่างยิ่ง 

14.การใชภ้าพกราฟิกประกอบการน าเสนอความเชื่อทางไสยศาสตรท์ าใหม้ี   
ความน่าเชื่อถือมากขึน้ 

     

15.ลีลาและน า้เสียงของผูด้  าเนินรายการมีส่วนท าใหก้ารน าเสนอความเชื่อทาง 
ไสยศาสตรม์ีความน่าสนใจมากขึน้ 

     

16.ลีลาและน า้เสียงของผูด้  าเนินรายการมีส่วนท าใหก้ารน าเสนอความเชื่อทาง  
ไสยศาสตรม์ีความน่าเชื่อถือมากขึน้ 

     

17.การน าเสนอเนือ้หาความเชื่อทางไสยศาสตรก์่อใหเ้กดิกระแส ค่านิยมหรือ
อปุทานหมู่ ในสงัคมได ้

     

18.รฐัควรออกนโยบายเพื่อควบคมุตรวจสอบรายการท่ีมเีนือ้หาเก่ียวกบัความ
เชื่อทางไสยศาสตรใ์หม้ากกวา่นี ้

     

19.รายการท่ีมเีนือ้หาเก่ียวกบัความเชื่อทางไสยศาสตรช์่วยส่งเสรมิใหค้นรูจ้กั    
รกับญุกลวับาป ทัง้ยงัเป็นกฎเกณฑค์วบคมุสงัคมทางออ้มไดอ้ีกดว้ย 

     

20.การน าเสนอความเชื่อทางไสยศาสตรน์บัว่าเป็นส่ิงที่สนบัสนนุความเชื่อ
ดัง้เดิมที่ท่านเคยมีเก่ียวกบัไสยศาสตร ์ยิ่งท าใหท้า่นเชื่ออย่างไม่มขีอ้สงสยั 

     

 
ตอนที ่4 ผลกระทบทีเ่กดิจากการน าเสนอรายการทางโทรทศันภ์าคพืน้ดนิในระบบดิจิทัลทีมี่การน าเสนอเนือ้หา

เกี่ยวกับเร่ืองความเชือ่ทางไสยศาสตร ์    *** กรุณาท าเคร่ืองหมาย ✓ ใน ชอ่งว่างทีต่รงกบัความคดิเหน็ของท่าน 
**** 

ประเด็น 

ระดับความคดิเหน็ 

เหน็ด้วย
อย่างยิ่ง 

เหน็
ด้วย 

ไม่แน่ใจ 
ไม่เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็
ด้วย  

อย่างยิ่ง 

1.การน าเสนอเนือ้หาความเชื่อทางไสยศาสตรใ์นรายการต่าง ๆ ท าใหท้า่น       
เชื่อวา่ความเชื่อทางไสยศาสตรน์ัน้เป็นส่วนหนึ่งของหลกัค าสอนทางศาสนา 

     

2.การน าเสนอเนือ้หาความเชื่อทางไสยศาสตรท์ี่เชื่อมโยงกบัการเส่ียงโชคท าให้
ท่านรูส้กึมีที่พึ่ง เกิดความหวงั เกดิแรงบนัดาลใจ  

     

3.หลงัจากที่ท่านไดช้มรายการท่ีเสนอเนือ้หาความเชื่อทางไสยศาสตรท์่าน
มกัจะเส่ียงโชคดว้ยการซือ้หวย หรือ สลากกินแบ่งรฐับาล  

     

4.การน าเสนอความเชื่อทางไสยศาสตรม์ีส่วนท าใหท้า่นเพิม่ปรมิาณการเส่ียง
โชคจากการซือ้หวย หรือ สลากกนิแบ่งรฐับาล มากขึน้กว่าเดมิ 
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ประเด็น 

ระดับความคดิเหน็ 

เหน็ด้วย
อย่างยิ่ง 

เหน็
ด้วย 

ไม่แน่ใจ 
ไม่เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็
ด้วย  

อย่างยิ่ง 

5.หลงัจากรบัชมรายการท่ีน าเสนอเก่ียวกบัสถานท่ีศกัดิสิทธ์ิ ท่านเกิดความ
ตอ้งการท่ีจะเดินทางไปยงัสถานที่ตามที่เสนอในรายการ 

     

6.การรบัรูเ้รื่องราวความเชื่อทางไสยศาสตรใ์นรายการตา่ง ๆส่งผลใหท้่านมกัจะ
น าส่ิงตา่ง ๆรอบตวัไปโยงกบัตวัเลขเพื่อการเส่ียงโชค  

     

7.ท่านมกัจะขอพรหรือบนบานศาลกล่าวต่อส่ิงศกัดิ์สิทธ์ิท่ีท่านไดช้มในรายการ 
เมื่อท่านตอ้งการก าลงัใจหรือมีความปรารถนาในส่ิงต่าง ๆที่ท่านตอ้งการ 

     

8.การรบัรูเ้รื่องราวความเชื่อทางไสยศาสตรใ์นรายการตา่ง ๆเป็นส่ิงที่ท  าใหท้า่น   
ไม่ตกกระแสสามารถมีเรื่องพดูคยุกบัคนรอบขา้งได ้

     

9.การรบัชมรายการความเชื่อทางไสยศาสตรถื์อว่าเป็นส่ิงที่ขาดไม่ไดใ้น
ชีวิตประจ าวนัของทา่น 

     

10.ถา้ท่านเจ็บป่วยและไดร้กัษาดว้ยการแพทยแ์ผนปัจจบุนัแลว้ไม่หาย ท่านจะ  
หนัไปรกัษาดว้ยวิธีการทางไสยศาสตรเ์ช่นเดียวกบัการน าเสนอในรายการต่าง ๆ 

     

11.จากการชมรายการตา่ง ๆ ท าใหท้่านใหค้วามส าคญักบั เวลา-ฤกษย์าม  
ท่านมกัจะหาฤกษด์ีหรือฤกษ์ที่เหมาะสม เมื่อท่านวางแผนจะเปิดรา้นใหม่ ขึน้
บา้นใหม่ การท าสญัญา การเดินทาง การคลอดบตุร งานมงคลและงาน
อวมงคล ฯลฯ 

     

12.หลงัจากชมรายการท่ีน าเสนอเรื่องราวความเชื่อทางไสยศาสตรท์ าใหท้่าน
รูส้กึคลอ้ยตามและอยากเป็นส่วนหนึ่งของกระแสนิยมตามสงัคม 

     

13.จากการชมรายการตา่ง ๆ ท าใหท้่านใหค้วามส าคญักบัตวัเลขต่าง ๆที่
เก่ียวขอ้งกบัชวีิตท่าน เช่น วนัเดอืนปีเกิด อาย ุฤกษ์ยาม เลขทะเบียนรถ เลขท่ี
บา้น หมายเลขโทรศพัทม์ือถือ เลขรวมชื่อ-นามสกลุ  เป็นตน้ 

 

     

14.จากการชมรายการตา่ง ๆ ท าใหท้่านใหค้วามส าคญักบัสีตา่ง ๆที่เก่ียวขอ้ง
กบัชีวติท่าน เช่น สีเสือ้ผา้  สีกระเป๋าสตางค ์สีบา้น สีรถ สีโทรศพัท ์เป็นตน้ 

     

15.จากการชมรายการตา่ง ๆ ท าใหท้่านใหค้วามส าคญักบัศาสตรฮ์วงจุย้ที่
เก่ียวขอ้งกบัชวีิตท่าน เช่น ทิศทาง ท าเลที่ตัง้บา้น-ส านกังาน การจดัโต๊ะท างาน 
ต าแหน่งของหอ้งต่าง ๆภายในบา้น การจดัสภาพแวดลอ้มรอบตวัท่าน เป็นตน้ 
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ประเด็น 

ระดับความคดิเหน็ 

เหน็ด้วย
อย่างยิ่ง 

เหน็
ด้วย 

ไม่แน่ใจ 
ไม่เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็
ด้วย  

อย่างยิ่ง 

16.หลงัชมรายการท่านมีความเชื่อเก่ียวกบัอิทธิปาฏิหารยิข์องพระเกจิ 
เครื่องราง ของขลงั จนท่านมีความตอ้งการจะแสวงหาส่ิงเหล่านัน้มาไวบ้ชูากบั
ตวัท่านเอง 

     

17.ท่านมกัจะเชื่อค าท านาย การพยากรณด์วงเมือง ดวงชะตา และจะปฏิบตัิตวั
ตามค าแนะน าของหมอดใูนรายการ 

     

18.ท่านเชื่อว่าผีสาง วิญญาณ เรือ่งลีล้บั สยองขวญั ที่รายการไดน้ าเสนอนัน้มี   
อยู่จรงิ 

     

19.ท่านมกัจะเชื่อว่าส่ิงที่ท่านฝัน จิง้จกรอ้งทกั หรือแมวด าวิง่ตดัหนา้ จะเป็น   
ลางบอกเหตใุหก้บัท่าน ตามที่ท่านไดร้บัรูจ้ากการชมรายการตา่ง ๆ 

     

20.เมื่อท่านไดร้บัรูเ้รื่องราวเก่ียวกบัความเชื่อทางไสยศาสตรผ่์านรายการต่าง ๆ 
ท าใหท้่านใชช้ีวติอยา่งมีสติ ไม่ประมาท 

     

 

ตอนที ่5 ข้อเสนอแนะตอ่การน าเสนอเนือ้หาทางโทรทัศนภ์าคพืน้ดนิในระบบดจิิทัลทีมี่การน าเสนอเนือ้หาเกี่ยวกับ
เร่ืองความเชื่อทางไสยศาสตร ์

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการน าเสนอเนือ้หาทางโทรทศันเ์ก่ียวกบัเรื่องความเชื่อทางไสยศาสตร  ์

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลที่เปน็ประโยชน์อย่างยิ่ง 
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ภาคผนวก 2 
การสนทนากลุ่ม 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมรายการศึกษาวิจยัเพื่อประเมินคณุภาพเน้ือหารายการในกิจการกระจายเสียง และ

กิจการโทรทศัน์ กรณีรายการท่ีเก่ียวข้องกบัไสยศาสตร ์
 

กลุ่มที่ 1 ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล ประเภทบริการธุรกิจ (30 คน) 

ชื่อ-สกุล        องค์กรที่สังกัด 

1. นิราวุฒิ สกุลแก้ว                         ผู้ผลิตสื่ออิสระ (ผลิตสื่อให้ช่อง 8) 

2. พรรษนันท์ ช่างคิด      TNN  

3. มานพ จิตรมั่น       True 4 U 

4. พรทิพย์ สิริมงคลพาณิชย์      9 MCOT HD 

5. นัทธพงศ์ ไทยพิชิตบูรพา      9 MCOT HD  

6. ธีรุตม์ นิมโรธรรม       ข่าว 3 มิติ   

7. สุรางค์รัตน์ รักสุข      Workpoint 

8. รัชติการ์ คาโต้       ไทยรัฐทีวี 

9. จุฑาธิปษ์ ภักดีกุล      ช่อง 3  

10. อดิศักดิ์  กรังพานิช      ช่อง 8 

11. กนกภา กรีประเสริฐกุล      บริษัท อสมท จำกัด 

12. นฤมล ไซมอนส์       ช่อง 8 

13. ฐิติพงศ์ มังคละศิริ      The Nation  

14. สาริสา ทองดี       Workpoint 

15. พิมพ์ชนิกา ไชยวิเศษ      ช่อง 8 

16. นิธินัย แก้วสีขาว       GMM TV 

17. ชลณิชา กุลตประเสริฐ      ช่อง 8 

18. กานต์พิชชา โสธน      ช่อง 8 

19. ภานรินทร์ ซู       ช่อง 8 

20. ณิชา อภิรักขวนานนท์      ช่อง 8  

21. อธิกฤษฏ์ วิจิตรเอกศิลป์      9 MCOT HD  

22. ถิรภัทร์ ธนเศรษฐ      True 4 U 
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23. จารุวรรณ ชนบท       ช่อง 8 

24. กานต์ธิดา คุณพาที      Workpoint 

25. สุรเชรษฐ สายสนั่น      ช่อง 8 

26. สมศักดิ์ ศรีชุ่ม       Nation TV 

27. ธรรมสถิตย์    ผลแก้ว      Nation TV 

28. วรภา พันลุตัน       ข่าว 3 มิติ 

29. ศิริพันธ์ นันทะศิริ       ข่าว 3 มิติ 

30. ติยากรณ์  วงศ์เลิศวาทิก      Nation TV 

 

กลุ่มที ่2 ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล ประเภทบริการสาธารณะ (37 คน) 
ชื่อ-สกุล        องค์กรที่สังกัด 

1. ปฐมพร มาลีถาวร       สถานีโทรทัศน์รัฐสภา  

2. อินทเดช พิทักษ์สรยุทธ      NBT2HD 

3. ศิรินทร์ญา ไพศาลธรรม      สถานีโทรทัศน์รัฐสภา 

4. ปรียารัฐ กล้วยคำ       สถานีโทรทัศน์รัฐสภา  

5. ไกรภูมิ เวทพิสัย       สถานีโทรทัศน์รัฐสภา 

6. วิภา รักไทย       สถานีโทรทัศน์รัฐสภา  

7. สสพินทุ์ ฉิมบรรเลง      สถานีโทรทัศน์รัฐสภา 

8. ฤทัย ตาเจริญ       NBT2HD  

9. พีร์ญาดา ประสูตร์แสงจันทร์      Thai pbs 

10. เชิดพงษ์ ศรีสุธรรม      Thai pbs 

11. สรัญ ภู่พันธุ์ศรี       Thai pbs 

12. กฤตติยา โพธิ์รัศมี       Thai pbs 

13. จิตพิสุทธิ์ มงคลรัตนา       Thai pbs 

14. นันท์นภัส พิมพา       NBT อุบลราชธานี 

15. พัฒนพงศ์ สถานทรัพย์      NBT สุราษฎร์ธานี 

16. อัมภิกา วรรณสอน      NBT2HD 

17. สนั่น  กล้วยคำ       สถานีโทรทัศน์รัฐสภา  
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18. วันทนา ยืนยงวิวัฒน์      Thai pbs 

19. สุกันยา หอมชมชื่น      NBT2HD 

20. อานันท์ แซ่เถียน       สถานีโทรทัศน์รัฐสภา  

21. นันทนา อินหลี       NBT เชียงใหม่ 

22. พิเชษฐ์ ศิริเพ็ญ       สถานีโทรทัศน์รัฐสภา   

23. นุสรา เย็นประเสริฐ      NBT2HD 

24. สุทธิชัย ยี่สุ่นแซม       Thai pbs 

25. อำพา แย้มเครือ       NBT2HD 

26. กมลรัตน์ เสราดี       Thai pbs 

27. ธีระพงษ์ โลหะวัชระ      NBT เชียงใหม่  

28. สุพิชฌาย์ คำไพเราะ      NBT สุราษฎร์ธานี  

29. ประยูระรัตน์ เข็มทิศ      NBT อุบลราชธานี 

30. ณัฐภัทร พันธุ์ชนะพล       สถานีโทรทัศน์รัฐสภา 

31. นิวัฒ กลิ่นแก้ว       NBT อุบลราชธานี 

32. ชญานี พงศ์ภคเธียร      Thai pbs 

33. โสภิดา คำย่อย       Thai pbs  

34. อินทราณี ศรีบุญเรือง      Thai pbs 

35. ขวัญฤดี  กันหา       Thai pbs 

36. นันทินี ลายละเอียด      Thai pbs 

37. สิปปกร คำสมศรี       Thai pbs 
 

 

กลุ่มที่ 3 ผู้ได้รับผลกระทบ เช่น เครือข่ายผู้บริโภค กลุ่มเฝ้าระวังสื่อ ภาคพลเมือง (30 คน) 
ชื่อ-สกุล       องค์กรที่สังกัด 

1. นัชชา ตันติวิทยาพิทักษ์     สื่ออิสระ 
2. พรรณเพ็ชร อัครวงศ์ภิญโญ     Atime Online  

3. อัฐวุฒ เหลืองสอาด     MOJO THAI NEWS 

4. รสวรรณ หงษ์สุวรรณ์     Travel Radio 
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5. เจนพสิษฐ์ ปู่ประเสริฐ     กลุ่มยามเฝ้าจอ 

6. จำลอง สง่าเนตร      ศูนย์สิทธิผู้บริโภค เขตบางซ่ือ 

7. บุญศรี สุวรรณดี      ศูนย์สิทธิผู้บริโภค  เขตดอนเมือง 

8. จตุรัตน์ สิงหาสาหัส     ศูนย์สิทธิผู้บริโภค  เขตสะพานสูง 

9. ละม้าย จันทา      ศูนย์สิทธิผู้บริโภค  เขตสะพานสูง 

10. ผุสดี ปั้นเลิศ      ศูนย์สิทธิผู้บริโภค เขตประเวศ 

11. กฤตภาส โพธิ์นิ่มแดง     ศูนย์สิทธิผู้บริโภค เขตประเวศ 

12. สิทธิชัย แสงนาค      ศูนย์สิทธิผู้บริโภคเขต บางเขน 

13. บุญเรือน คาระวะ     ศูนย์สิทธิผู้บริโภคเขต.บางเขน 

14. ศุภมาส รุกขชาติ      ศูนย์สิทธิผู้บริโภคเขตดุสิต 

15. ฐิติกานต์ สังวรินทะ     ศูนย์สิทธิผู้บริโภคเขตบางกอกน้อย 

16. กฤติยานันท์  กระแสร์ฉาย    ศูนย์สิทธิผู้บริโภคเขตลาดกระบัง 

17. อิศรา ฮับมูซอ      ศูนย์สิทธิผู้บริโภคเขตหนองจอก 

18. บัวทิพย์ ฮับมูซอ      ศูนย์สิทธิผู้บริโภคเขตหนองจอก 

19. มานิตย์ จันทร์เพ็ญ     ศูนย์สิทธิผู้บริโภคพญาไท 

20. สาคร ดีพลงาม      ศูนย์สิทธิผู้บริโภคพญาไท 

21. การุณ  เมตตพันธุ์     สมาคมเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค 

22. ยุทธพล ดำรงชื่นสกุล     ชมรมโกลบอลแคมปัสเชียงใหม่ 

23. ไตรภพ เครือคำน้อย     กลุ่มเยาวชนอาสารถม้าลำปาง 

24. โชคทวัส  ยินดีจันทร์     ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจันทบุรี 

25. วุฒิกร  พุทธิกุล      ศูนย์เรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ จ.น่าน 

26. วัชรินทร์ จันทร์เดช     กลุ่มเกษตรกร 

27. อิสรินทร์ ไร่ใหญ่      เครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดกระบี่ 

28. ภัธภร  การะกันสมบัติ     องค์กรคุ้มครองผู้บริโภค พิจิตร 

29. ฉ่ายะ บิลหีม      เครือข่ายผู้บริโภคอำเภอหาดใหญ่ 

30. สุจิน  รุ่งสว่าง      ศูนย์สิทธิผู้บริโภคนอกระบบ  
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กลุ่มที่ 4 นักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเกี่ยวข้อง (32 คน) 
ชื่อ-สกุล        องค์กรที่สังกัด 

1. จารุวรรณ ด้วงคำจันทร์      field feel media 

2. ณัฐชานันท์ กล้าหาญ      SALMON 

3. จักรธร สุขโชต ิ       มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

4. สิริพงษ์ สุวรรณประภักดิ์      มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 

5. กุลระวี สุขีโมกข์       field feel media 

6. นภสินธุ์ ขันธหิรัญ      มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

7. สุกฤษฎิ์ ศรีธัญรัตน์      มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

8. ธนพงษ์ ผลาขจรศักดิ์      มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

9. อารีรัมภ์ หิระรัก       ร้านมงคลเวทพิธี 

10. กุลชัย กุลตวนิช       สจล. 

11. รัตตมา รัตนวงศา      สจล. 

12. สรรัตน์ จิรบวรวิสุทธ ์      นักเขียนบทอิสระ 

13. โสรยา งามสนิท       มรภ.พระนคร   

14. อภิชยา ขันรุ่ง       นักเขียนอิสระ 

15. วิมลา เอี่ยมวงศ์       สำนักพิมพ์โซฟา 

16. ไตรลักษณ์ เปี่ยมวรนันท์      สำนักพิมพ์โซฟา 

17. จตุรงค์ จงอาษา       นักเขียนอิสระ 

18. นิภาวรรณ แก้วรากมุกข์      สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ 

19. ปพิชญานันท์ จารุอริยานนท์     อิสระ 

20. รัญคุณานิชช  กันหลง      สจล. 

21. จิณัชญ์ดา  วิทยาพันธ์ประชา     มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 

22. ชัชกัลย์  ปรุโปร่ง       Atime Online 

23. ณัฐพล ศุภสิทธิ์        กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย 

24. ธำรงค์ จิตตะปะสาทะ      กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย 

25. ปิยะพงษ์ อิงไธสง       มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

26. ศุทธภา เพชรสุทธิ์      กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย 
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27. สมานฉันท์ พุทธจักร      นักข่าวอิสระ 

28. ศิรณัฐ เชาวน์ศิริวรกุล      มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

29. ณหทัย แสนมงคล      นักเขียน/นักวิชาการอิสระ 

30. กฤษตฤณ วีระฉันทะชาติ      นักเขียนอิสระ 

31. ชุตินิษฐ์ ปานคำ       มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

32. วุฒิ บุญฤกษ์       มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

ภาพบรรยากาศการสนทนากลุ่มรายการศึกษาวิจยัเพื่อประเมินคณุภาพเน้ือหารายการในกิจการ

กระจายเสียง และกิจการโทรทศัน์ กรณีรายการท่ีเก่ียวข้องกบัไสยศาสตร์
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ภาคผนวก 3 

การเสวนาออนไลน ์
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สรุปประเด็นการเสวนาออนไลน ์
น าเสนอผลการศึกษาเร่ือง “มูเตรู้ : มูเตลู โทรทัศนไ์ทยกับการน าเสนอประเด็น 

ความเช่ือและไสยศาสตร”์ วันอังคารที ่13 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30-15.30 น. 
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เนือ้หาการเสวนาประกอบไปดว้ย 6 หวัขอ้ ดงันี ้
1) มูเตรู้ มูเตลู: โจทยก์ารวิจัยรายการโทรทัศนไ์ทยกับการน าเสนอประเด็นความเชื่อและไสย

ศาสตร ์
โดย ดร.ชเนตตี ทินนาม คณะนิเทศศาสตร ์จฬุาฯ 

2) กรณีศึกษาด้านการก ากับดูแลส่ือด้านความเชื่อและไสยศาสตรใ์นต่างประเทศ 
โดย ผศ.ดร. เจษฎา ศาลาทอง คณะนิเทศศาสตร ์จฬุาฯ 

3) การวิเคราะหเ์นือ้หารายการด้านความเชื่อและไสยศาสตร ์
โดย รศ.เมธา เสรีธนาวงศ ์คณะนิเทศศาสตร ์จฬุาฯ 

4) ความคิดเหน็ของประชาชนต่อรายการโทรทัศนด์้านความเชื่อและไสยศาสตร ์
โดย ผศ.ดร.ต่อตระกลู อบุลวตัร คณะนิเทศศาสตร ์ม.เกษมบณัฑิต 

5) ข้อเสนอจากส่ือ เครือข่ายผู้บริโภค และนักวิชาการต่อรายการด้านความเชื่อ ไสยศาสตร ์ 
โดย ดร.วิศวสั ปัญญาวงศส์ถาพร คณะนิเทศศาสตร ์จฬุาฯ 

6) ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการก ากับดูแลการน าเสนอความเชื่อและไสยศาสตรใ์นรายการ
โทรทัศน ์โดย ดร.ชเนตตี ทินนาม คณะนิเทศศาสตร ์จฬุาฯ 

 
1. มูเตรู้ มูเตลู: โจทยก์ารวิจัยรายการโทรทัศนไ์ทยกับการน าเสนอประเด็นความเชื่อและไสย

ศาสตร ์โดย ดร.ชเนตตี ทินนาม คณะนิเทศศาสตร ์จุฬาฯ 
 
นิยามความเชื่อไสยศาสตร ์

ความเชื่อไสยศาสตร ์หมายถึง ระบบความคิดที่เก่ียวกบัอ านาจเหนือธรรมชาติ คติความเชื่อเก่ียวกบั
สิ่งศกัดิส์ิทธิ์ อิทธิฤทธิ์ ปาฏิหารยิ ์เวทมนตร ์คาถา สิ่งเรน้ลบั หรืออ านาจเหนือธรรมชาติ ท่ีมีลกัษณะเป็นการ
หวงัพึ่งอ านาจภายนอกหรือการดลบนัดาลจากอ านาจภายนอก เป็นสิ่งที่ยงัไม่ไดพ้ิสจูน ์หรือไม่อาจพิสจูนไ์ด้
ดว้ยวิธีการของวิทยาศาสตร ์ซึ่งสง่ผลต่อทศัคติ และพฤติกรรมต่าง ๆ ของคนในสงัคม 

 
สถานการณปั์ญหาด้านความเชื่อและไสยศาสตรใ์นข่าวและรายการโทรทัศนไ์ทย 

• ปรมิาณความถ่ีเนือ้หารายการดา้นความเชื่อและไสยศาสตรท์ี่มีนยัยะส าคญัต่อผลกระทบผูร้บัสาร 

• การน าเสนอเนือ้หารายการดา้นความเชื่อและไสยศาสตรไ์ม่ถือว่าผิดกฎหมายแต่ในทางจรยิธรรม
ถือว่าสรา้งผลกระทบ 

• การก ากบัดแูลสื่อในดา้นความเชื่อและไสยศาสตรย์งัไม่มีประสิทธิภาพมากพอ 
มิติผลกระทบของความเชื่อและไสยศาสตร ์สามารถมองได ้2 ดา้นคือ 
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ผลกระทบด้านบวก คือ มองความเชื่อด้านไสยศาสตรใ์นฐานะรากเหง้าทางวัฒนธรรม ซึ่ง
สามารถใชป้ระโยชนไ์ดใ้นรูปแบบของ Soft Power เช่น สินคา้ทางวฒันธรรมและเศรษฐกิจ ระบบศีลธรรมและ
บรรทดัฐานทางสงัคม การธ ารงอตัลกัษณ ์การต่อรองเชิงอ านาจ และการเคารพต่อความหลากหลาย 

ผลกระทบด้านลบ คือ การพนัน เส่ียงโชคการหลอกลวง การฉกฉวยประโยชนจ์ากสินค้าและ
บริการ เช่น ความเหลื่อมล า้ทางเศรษฐกิจ ปัญหาศีลธรรม อาชญากรรม ความรุนแรง ปัญหาสขุภาวะ  และ
ช่องว่างทางความรู/้การศึกษา 
 
วัตถุประสงคข์องโครงการวิจัย 

• เพื่อศกึษาสถานการณปั์จจบุนัและผลกระทบของการน าเสนอข่าวเรื่องความเชื่อทางไสยศาสตรใ์น
การน าเสนอขอ้มลูของโทรทศันภ์าคพืน้ดินในระบบดิจิทลั 

• เพื่อศกึษาขอ้กฎหมาย รวมถึงระบบและกลไกในการก ากบัดแูลเนือ้หารายการ ท่ีมีการน าเสนอ
เก่ียวกบัเรื่องความเชื่อทางไสยศาสตรข์องประเทศไทย และต่างประเทศมาเป็นกรณีศึกษา เพื่อน า
แนวทางดงักล่าว มาปรบัใชใ้นการน าเสนอข่าวเก่ียวกบัเรื่องความเชื่อทางไสยศาสตร ์พรอ้มจดัท า
ขอ้เสนอเชิงนโยบายต่อการก ากบัดแูลของ กสทช. 

 
ระเบียบวิธีวิจัยทัง้เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ: การวิเคราะหเ์อกสารการส ารวจความคิดเห็นประชาชน การ
วิเคราะหเ์นือ้หารายการ และ การสนทนากลุม่สื่อ เครือข่ายผูบ้รโิภค นกัวิชาการ 
 

2. กรณีศึกษาข้อกฎหมาย ระบบและกลไกในการก ากับดูแลเนือ้หารายการทีม่ีการน าเสนอ
เกี่ยวกับเร่ืองความเชื่อทางไสยศาสตรข์องต่างประเทศ โดย ผศ.ดร. เจษฎา ศาลาทอง 

 
กรณีศกึษาการก ากบัดแูลสื่อในประเทศต่าง ๆ ที่มีบริบทวฒันธรรมความเชื่อในเรื่องผีสางและไสย

ศาสตรต่์าง ๆ เขา้มาเก่ียวขอ้งกบัสงัคมและวิถีชีวิตของประชาชนในประเทศไม่แตกต่างจากของประเทศไทย
มากนกั โดยเนน้ไปในกลุม่ประเทศเอเชียไดแ้ก่ อินเดีย สิงคโปร ์ฟิลิปปินส ์จีนและฮ่องกง รวมถึงกรณีศกึษาจาก
แอฟรกิา ไดแ้ก่ เคนยา เพื่อถอดบทเรียนของประเทศเหลา่นีแ้ละน ามาประยกุตใ์ชป้ระเทศไทยในอนาคต 

สิงคโปร ์

• ความเชื่อเรื่องฮวงจุย้และศาสตรต์วัเลข มีผลต่อตลาดอสงัหารมิทรพัยส์ิงคโปร  ์

• มีหน่วยงาน INFOCOMM Media Development Authority (IMDA) ภายใตก้ระทรวงสื่อสาร
และสารสนเทศ (Ministry of Communications and Information) ไดม้ีจดัท ากฎระเบียบครอบคลมุทัง้
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ด าเนินงานของสื่อประเภทต่าง ๆ รวมถึงการโฆษณาและการสนบัสนนุ (sponsorship) ในการน าเสนอเนือ้หา
ในเรื่องสิ่งลีล้บัเหนือธรรมชาติ เช่น ในประมวลกฎการโฆษณาวิทยุและการสนบัสนนุ (Radio Broadcasting 
and Sponsorship Code) การหา้มสื่อโฆษณาที่มีเนือ้หาในการประชาสมัพนัธใ์นเรื่องโหราศาสตร ์หลกัฮวงจุย้ 
การปฏิบติัตามลทัธิหรือความเชื่อในเรื่องลีล้บั ทัง้ในทางตรงและทางออ้ม หรือเป็นการโฆษณาสินคา้ที่
เก่ียวขอ้งกบัเรื่องดงักลา่ว ก็ไม่ไดร้บัอนญุาตใหเ้ผยแพรใ่นสื่อวิทยุ รวมถึงโฆษณาที่เก่ียวขอ้งกบัความเชื่อเรื่องลี ้
ลบัและการท านายโชคชะตาที่มีผลกระทบต่อความรูส้ึกของผูฟั้ง (INFOCOMM Media Development 
Authority, n.d.)  

• Content Code for Nationwide Managed Transmission Linear Television Services ไดม้ี
การก าหนดช่วงเวลาในการน าเสนอเนือ้หาที่มีลกัษณะเหนือธรรมชาติหรือเป็นสิ่งลีล้บัหลงัเวลา 22.00 น. เพื่อ
ปอ้งกนัการสรา้งความหวาดกลวัใหก้บัเด็ก เป็นตน้  

• รายการที่มีเนือ้หาเก่ียวกบัโหราศาสตร ์ฮวงจุย้ การอ่านลายมือหรือตวัเลข รวมถึงการอ่านไพ่
และอื่นๆ ตอ้งไม่น าเสนอในรูปแบบที่ท าใหผู้ช้มรูว้่าสิ่งเหล่านีคื้อศาสตรท์ี่แทจ้รงิ 

 
เคนยา 

• มีกฎระเบียบที่เก่ียวกบัการท างานของสื่อภายใตก้ฎหมายสารสนเทศและการสื่อสาร (Kenya 
Information and Communication Act) ไดร้ะบเุพียงค าเตือนมากกว่าที่จะเป็นขอ้หา้ม โดยขอใหร้ายการที่
น าเสนอเรื่องราวในเรื่องความเชื่อลีล้บัควรระมดัระวงัในการน าเสนอเพื่อไม่ใหผู้ช้มรบัสารที่ผิด หรือหากเป็น
การสง่เสรมิเก่ียวกบัความปฏิบติัของลทัธิต่าง ๆ หรือเรื่องเก่ียวกบัแม่มด หรือเรื่องลีล้บัอ่ืนๆ ก็จะตอ้งไม่
น าเสนอในช่วงเวลาที่ส  าคญัในการรบัชม 

• ภายหลงัส านกังานดา้นสื่อสารของเคนยา (Communications Authority of Kenya: CA) ซึ่ง
ท าหนา้ที่ในการสง่เสรมิและอ านวยความสะดวกในการพฒันาอตุสาหกรรมการกระจายเสียงของประเทศ ได้
เสนอใหม้ีการระบชุ่วงเวลาในการน าเสนอรายการที่มีเนือ้หาที่เก่ียวขอ้งกบัเรื่องลีล้บัเหนือธรรมชาติ โดยตอ้ง
ไม่ใช่ช่วงเวลาที่มีผูช้มเป็นเด็กรบัชมหรือฟัง อีกทัง้ไดม้ีการเนน้ย า้ใหม้ีความระมดัระวงัในการน าเสนอเนือ้หา
ดงักลา่วเพื่อปอ้งกนัการแสวงหาประโยชนจ์ากกลุม่คนที่อาจจะหลงเชื่อในเรื่องลีล้บัหรือไสยศาสตรไ์ดง้่าย อีก
ดว้ย 

 
ฟิลิปปินส ์

• NTC และ KBP ไดร้ว่มกนัจดัท ามาตรฐานแนวทางการก ากบัดแูลดา้นเนือ้หาที่น าเสนอทาง
โทรทศัน ์(Broadcast Code of the Philippines (as of amended 2011)  
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•  1 ในขอ้ก าหนดจากทัง้หมด 33 ขอ้ มีการพดูถึงขอ้ปฏิบติัในการน าเสนอเนือ้หา
เก่ียวกบัเรื่องลีล้บัและลทัธิต่าง ๆ เพียงสัน้ๆ เท่านัน้ โดยระบเุพียงว่า รายงานที่
น าเสนอในเรื่องลีล้บัเหนือธรรมชาติหรือความเชื่อและหลกัปฏิบติัที่ไม่ใช่วิทยาศาสตร ์
เช่น พลงัวิเศษ การพยากรณอ์นาคต โหราศาสตร ์อ านาจจิต การดลูายมือหรือทาย
ตวัเลข การสะกดจิต หรือความเชื่อในการรกัษาต่าง ๆ ตอ้งมีความระมดัระวงัในการ
น าเสนอโดยตอ้งไม่เป็นการส่งเสรมิความเชื่อดงักลา่ว เพื่อปอ้งกนัคนที่อาจจะถกูชกั
จงูในเรื่องดงักลา่วไดง้่าย  

• ไม่อนญุาตใหม้ีการน าเสนอรายการที่มีเนือ้หาในเชิงเผยแพรห่รือเชิญชวนใหเ้กิดลทัธิ
ความเชื่อ เช่น เรื่องมนตด์ า แม่มด หรือกิจกรรมที่คลา้ยๆ กนันี ้

 
จีนและฮ่องกง 

• มีการจดัหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง เช่น ส านกังานจากการกิจกรรมศาสนาแห่งชาติ ส านกังาน
จดัการวิทย ุภาพยนตร ์และโทรทศันแ์ห่งชาติ (State Administration of Radio Film and Television: 
SARFT) หรือส านกับรหิารสื่อสารมวลชนและสิ่งพิมพแ์ห่งชาติ (General  Administration and Press and 
Publishing: GAPP) ใหอ้ยู่ภายใตก้ารดแูลของคณะมนตรี (State Council) โดยตรง โดยเฉพาะ SARFT ที่มี
บทบาทส าคญัในการควบคมุและดแูลการน าเสนอของสื่อต่าง ๆ ในประเทศ 

• การน าเสนอเรื่องราวเก่ียวกบัสิ่งลีล้บัไสยศาสตรห์รือสิ่งเหนือธรรมชาติยงัคงไดร้บัความนิยม
ในฮ่องกงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยคุที่ Social Media ขยายตวัท าใหผู้ผ้ลิตรายการสามารถขยายช่องทางในการ
น าเสนอเรื่องราวดงักลา่วเพื่อดงึดดูผูช้มเพิ่มขึน้  

 
ฟิลิปปินส ์

• การน าเสนอเรื่องราวเลา่นีผ้่านสื่อต่าง ๆ สามารถพบเห็นได ้ไม่ว่าจะเป็นสื่อหลกัหรือสื่อ
ออนไลนโ์ดยฟิลิปปินสม์ีการก าหนดขอ้ปฏิบติัในการน าเสนอของสื่อเก่ียวกบัเนือ้หาเรื่องลีล้บัและไสยศาสตร ์
แต่ไม่เครง่ครดัเหมือนกบัหลายประเทศ เป็นเพียงการขอความรว่มมือใหร้ะมดัระวงัในการน าเสนอเนือ้หา
มากกว่าที่จะหา้มอย่างเด็ดขาด 

• โครงสรา้งการก ากบัดแูลองคก์รสื่อในกิจการกระจายเสียงและโทรทศันน์ัน้อยู่ภายใตค้วาม
รบัผิดชอบของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (The National Telecommunications 
Commission: NTC) ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระของรฐั  
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•  NTC ไดจ้ดัตัง้สมาพนัธผ์ูป้ระกอบกิจการวิทยแุละโทรทศัน ์(Association of Broadcasters 
of the Philippines: KBP) ซึ่งทัง้สองหน่วยงานไดร้ว่มกนัจดัท ามาตรฐานแนวทางการก ากบัเนือ้หาทาง
โทรทศัน ์รวมถึงโฆษณาทางโทรทศัน ์ 

• การควบคมุและก ากบัดแูลเนือ้หาของสื่อในประเทศจะมีการจดัตัง้คณะกรรมการวิเคราะห์
เนือ้หาและจดัประเภทรายการโทรทศันแ์ละภาพยนตร ์(Movie and Television Review and Classification: 
MTRCB) 

 
อินเดีย 

• คณะมนตรีรบัเรื่องรอ้งเรียนเก่ียวกบัเนือ้หาการกระจายเสียง (The Broadcasting Content 
Complaints Council: BCCC) เป็นหน่วยงานก ากบัตนเองอิสระส าหรบัช่องบนัเทิงที่ไม่ใช่ข่าว ซึ่งจดัตัง้ภายใต้
มลูนิธิการกระจายเสียงของอินเดีย (Indian Broadcasting Foundation: IBF) ท างานรว่มกบักระทรวง
สารสนเทศและการกระจายเสียง (Ministry of Information and Broadcasting: MIB)  

• การรบัเรื่องรอ้งเรียนจากผูบ้ริโภคเก่ียวกบัการน าเสนอเรื่องราวไสยศาสตรผ์่านทางสื่อ
ต่าง ๆ และไดท้ าหนงัสือไปยงัองคก์รสื่อต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสื่อหลกัและออนไลนใ์น
การทบทวนการน าเสนอเนือ้หาที่เป็นการเผยแพรเ่รื่องลีล้บั มนตด์ า หรือที่เก่ียวกบั
ไสยศาสตรเ์กินจรงิเหนือธรรมชาติ  

• หากมีความจ าเป็นก็ใหม้ีการน าเสนอในช่วงเวลาที่ก าหนดไม่ใช่ช่วงไพรไ์ทม ์หรือถา้
ตอ้งการมีตอ้งเขียนขอ้ความแจง้เตือนใหก้บัผูช้มก่อนที่จะน าเสนอเรื่องดงักลา่ว 

• อินเดียยงัมีการออกกฎระเบียบและมาตรการต่าง ๆ ทัง้โดยรฐับาลและองคก์รสื่ออิสระไม่ว่า
จะเป็น IBF หรือ สมาคมผูป้ระกอบการกระจายเสียงข่าวและดิจิทลั (News Broadcasters and Digital 
Association: NBDA) ที่มีการออกคู่มือหรือประมวลจรรยาบรรณสื่อในการควบคู่การน าเสนอเนือ้หาต่าง ๆ ซึ่ง
รวมถึงการเผยแพรเ่รื่องราวที่เก่ียวขอ้งกบัเรื่องไสยศาสตรล์ีล้บั เช่น  

• Self-Regulatory Content Guidelines for Non-news and Current Affairs 
Television Channels IBF 

• CODE of Ethics and Broadcasting Standards ของ NBDA ที่มีการก าหนด
ประเภทรายการเป็น 2 ประเภท คือ “G” คือรายการทั่วไปไม่มีการจ ากดัผูช้ม และ/
หรือตอ้งอยู่ภายใตก้ารดแูลขอผูป้กครอง และ“R” คือรายการท่ีไม่เหมาะกบัผูช้มที่เป็น
เด็กและเยาวชน ซึ่งรายการท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกบัเรื่องลีล้บัเหนือธรรมชาติจะสามาร
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เผยแพรไ่ดเ้ฉพาะในกลุม่รายการหมวด “R” เท่านัน้ อีกทัง้ เนือ้งหาที่น าเสนอจะตอ้งมี
ไม่สง่เสรมิความเชื่อดงักล่าว สรา้งความหวาดกลวัหรือน าไปสูก่ารเชื่ออย่างไม่ลืมหู
ลืมตา ปอ้งกนัการท าตามและตอ้งไม่สรา้งภาพใหเ้ป็นผูห้ญิงเป็นแม่มดตามแนว
ความเชื่อเรื่องเวทมนตล์ีล้บัใดๆ เป็นตน้ 

 
ถอดบทเรียนการก ากับการน าเสนอเร่ืองราวไสยศาสตรใ์นส่ือต่างประเทศ 

• อินเดีย สิงคโปรแ์ละจีน มีการก าหนดขอ้ระเบียบที่เครง่ครดัและเป็นรูปธรรมเมื่อเปรียบเทียบ
กบัฟิลิปปินสแ์ละเคนยา ที่มีการก าหนดมาตรการควบคมุอย่างกวา้งๆ หรือเพียงขอใหม้ีความระมดัระวงัในการ
น าเสนอมากกว่าที่จะมีการออกกฎระเบียบที่เครง่ครดัและชดัเจนเพื่อด าเนินการ 

• ทกุประเทศมีความเหมือนกนัในการที่ใหค้วามส าคญักบักลุม่ผูช้มที่เป็น “เด็กหรือเยาวชน” 
โดยใหส้ื่อมีความระมดัระวงัเป็นอย่างยิ่งในการน าเสนอเรื่องราวเก่ียวกบัไสยศาสตรห์รือเรื่องลีล้บั เพื่อป้องกนั
การเขา้ใจผิดหรือก่อใหเ้กิดความงมงายของผูช้มกลุม่นี ้   
 
ล าดับ ประเทศ ระดับความเคร่งครัดในการก ากับส่ือ 

มาก ปานกลาง น้อย 

1. อินเดีย X   

2. สิงคโปร ์ X   

3. ฟิลิปปินส ์  X  

4. จีนและฮ่องกง X   

5. เคนยา   X 
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กลไกของการบรูณาการส่ือต่อการน าเสนอเรื่องไสยศาสตรใ์หม้ีประสิทธิภาพ 

 
1) การก าหนดกฎ ระเบียบและขอ้ระเบียบที่ชดัเจน เช่น มีการจดัหมวดหมู่ของผูช้มระยะเวลาในการ

น าเสนอเรื่องราวที่มีเนือ้หาในเชิงไสยศาสตรห์รือเรื่องลีล้บัเหนือธรรมชาติ หรือมีบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืน 
2) การมีสว่นรว่มของภาครฐั องคก์รสื่อ และภาคประชาชน ที่ใหค้วามส าคญัและกระตือรือรน้ในการ

ดแูลและเฝา้ระวงัการน าเสนอเนือ้หาดงักล่าวของสื่อ โดยเฉพาะ "ประชาชน" ที่ถือเป็นเสียงสะทอ้นของผูช้มที่มี
สว่นส าคญัในการก าหนดทิศทางการน าเสนอเนือ้หาของสื่อ 

3) สื่อตอ้งมีความตระหนกัในการน าเสนอเรื่องราวเก่ียวกบัไสยศาสตรห์รือสิ่งเหนือธรรมชาติซึ่งอาจจะ
สง่ผลเสียใหก้บัผูช้ม โดยเฉพาะกลุม่ที่มีเด็กและเยาวชนที่อาจจะยงัไม่สามารถแยกแยะได ้สง่ผลใหเ้กิดความ
เชื่อที่ผิดหรืองมงาย เป็นตน้ 

 
 

3. การวิเคราะหเ์นือ้หารายการด้านความเชื่อและไสยศาสตร ์
โดย รศ.เมธา เสรีธนาวงศ ์คณะนิเทศศาสตร ์จุฬาฯ 

• กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการศึกษา คือรายการข่าวและรายการทั่วไป โดยเลือกจากเรตติง้ที่สงูสดุ 5 ล าดบั
ของรายการแต่ละประเภท ช่วงเวลาที่ศึกษาคือ เดือนสิงหาคม-ตลุาคม 2565 ผลการศึกษาพบว่ามีจ านวน
ข่าวมีสามารถเรียงจากมากไปหานอ้ย ดงันี ้

 รายการข่าว สถานี จ านวนข่าว 

ข่าวเช้า ตะลอนข่าว ไทยรฐัทีวี 477 

 ข่าวเชา้เวิรค์พอยท ์ ช่องเวิรค์พอยท ์ 408 

 ข่าวอรุณอมรนิทร ์ อมรมิทรท์ีวี 267 

 เรื่องเลา่เชา้นี ้ ช่อง 3 เอชดี 80 

 สนามข่าว 7 สี ช่อง 7 HD 21 
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ข่าวเย็น ไทยรฐันิวสโ์ชว ์ ไทยรฐัทีวี 169 

 ทบุโต๊ะข่าว อมรนิทรท์ีวี 154 

 ข่าวเย็นช่องวนั ช่องวนั 31 91 

 ข่าวเย็นประเด็นรอ้น ช่อง 7 HD 85 

 เรื่องเด่นเย็นนี ้ ช่อง 3 เอชดี 38 

รวม 1790 

 
จากจ านวนข่าวของแต่ละรายการขา้งตน้ พบว่าการน าเสนอข่าวที่มีความเชื่อและไสยศาสตรจ์ะกระจกุ

ตวัทกุวนัที่ 1, 15-16 และ 30-31 ของทกุเดือนซึ่งเป็นวนัที่หวยออกและใกลว้นัหวยออก โดยรายการที่มีการ
น าเสนอมากที่สดุคือตะลอนข่าว และข่าวเชา้เวิรค์พอยท ์

• สัดส่วนจ านวนข่าวทีม่ีเนือ้หารายการด้านความเชื่อและไสยศาสตรเ์ป็นเหตุการณห์ลัก
และส่วนประกอบ พบว่าเป็นเหตกุารณห์ลกั รอ้ยละ 75 และเป็นสว่นประกอบ รอ้ยละ 25 
 

 ประเภทเนื้อหาในรายการข่าว 

• การตีความตัวเลขเพ่ือเส่ียงโชค ไดแ้ก่ กิจกรรมของมนุษย ์ป้ายทะเบียนรพ เหตกุารณท์ี่
เก่ียวขอ้งกบัสตัว ์พืช สตัว ์และบคุคล โดยรายการที่น าเสนอมากที่สดุคือ รายการตะลอนข่าว 
ข่าวเชา้เวิรค์พอยท ์และอรุณอมรนิทร ์

• ส่ิงศักดิสิ์ทธิ์ทีส่ร้างให้เคารพบูชา ไดแ้ก่ วิญญาณ เทพเจา้ เทวดา ตวัละครในวรรณคดี 
สตัวใ์นด่านาน พระเถระพระเกจิ สถานท่ี พระพทุธรูพระมหากษัตรยิ ์ชนชัน้ขนุนาง 

• พิธีกรรมตามความเชื่อของกลุ่มคน ไดแ้ก่ พิธีการเสี่ยงโชค พิธีผูท้ี่ลว่งลบัไปแลว้ พิธี
ประเพณีทอ้งถิ่นหรือกลุม่ชาติพนัธุ ์พิธีการรกัษาและสะเดาะเคราะห ์พิธีการออ้นวอนสิ่ง
ศกัดิส์ิทธิ์ พิธีการเพิ่มความเป็นสิรมิงคล พิธีการบชูาครู พิธีการสรา้งเสน่ห ์และพิธีการเบิก
ปฐมฤกษ์ 

• ผีสาง วิญญาณ เร่ืองลีลั้บ สยองขวัญ ไดแ้ก่ เหตกุารณเ์ก่ียวกบัวิญญาณเขา้สิ่งรา่ง
เหตกุารณเ์ก่ียวกบัจินตนาการ รอ่งรอยปริศนา ปรากฏการณธ์รรมชาติ เหตกุารณเก่ียวกบั
ลางสงัหรณ ์อบุติัการณท์ี่ไม่ทราบสาเหต ุการตายโดยไม่ทราบสาเหต ุเหตกุารณเ์ก่ียวกบั
ความเชื่อ เหตกุารณห์ายตวั และเหตกุารณเ์ก่ียวกบัความสามารถ ซึ่งสว่นใหญ่น าเสนอใน
รายการไทยรฐันิวสโ์ชว ์ข่าวเชา้เวิรค์พอ้ยท ์และข่าวอรุณอมรนิทร ์
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• พืชผิดปกติ ถกูน าเสนอใน 3 ราย คือรายการตะลอนข่าว ข่าวเชา้เวิรค์พอ้ยท ์และอรุณ
อมรนิทร ์ตามล าดบั พืชสว่นใหญ่คือ ตน้กลว้ย มะพรา้ว และอินผาลมั 

• สัตวผ์ิดปกติ ถกูน าเสนอใน 3 ราย คือรายการตะลอนข่าว ข่าวเชา้เวิรค์พอ้ยท ์และอรุณ
อมรนิทร ์เช่น ปลาดกุสีทอง เป็นตน้ 

• การท านายพยากรณ ์ถูกน าเสนอในรายการ ข่าวเชา้เวิรค์พอ้ยท ์รายการตะลอนข่าว อรุณ
อมรนิทร ์และทบุโต๊ะข่าว ตามล าดบั 

• ผลกระทบจากเร่ืองราวความเชื่อและไสยศาสตร ์ได้แก่ ผลกระทบต่อวงการศาสนา 
ผลกระทบจากเรื่องหวย การขโมยและหลอกลวง เรื่องลอ้เลียน ผลกระทบที่ดีต่อความรูส้กึ การ
ท ารา้ยร่างกายและจิตใจ และการท าลายทรพัยส์ินเสียหาย ซึ่งทกุรายการมีการน าเสนอ
ผลกระทบจากเรื่องราวความเชื่อและไสยศาสตร ์แต่รายการที่น าเสนอมากที่สดุคือ รายการข่าว
เชา้เวิรค์พอยท ์

 
ประเภทเนื้อหาในรายการท่ัวไป มี 5 รายการ ไดแ้ก่ รายการคชา /พาไปม ู/บา้นดีผีคุม้ /สารพนัม

จิง้จกทกั /ศกัดิส์ิทธิ์คงกระพนั ซึ่งรายการสว่นใหญ่มีเนือ้หาเก่ียวกบัสิ่งศกัดิ์ศกัสิทธิ์ท่ีสรา้งใหเ้คารพบชูา /ผีสาง 
วิญญาณ เรื่องลีล้บั สยองขวญั /เครื่องราง ของขลงั (วตัถุที่มนษุยส์รา้งขึน้ วตัถทุี่น ามาจากพืชหรือสตัว ์วตัถทุี่
หายากในธรรมชาติ บารมีของเครื่องราง ของขลงั) 

 
รายการท่ัวไป สถานี จ านวนตอน 

คชาภาพาไปม ู ไทยรฐัทีวี 13 

บา้นดีผีคุม้ ช่องเวิรค์พอยท ์ 12 

สารพนัม ู ช่อง JKN18 13 

จิง้จกทกั ช่อง 3 เอชดี 13 

ศกัดิส์ิทธิ์คงกระพนั ช่อง 9 MCOT 13 

 
ประเภทข่าว พบว่าประกอบดว้ย ข่าวสงัคม ข่าวอาชญากรรม ข่าวเกษตร ข่าวการเมือง ข่าวการศึกษา 

และข่าวราชส านกั 

องคป์ระกอบของข่าว ประกอบดว้ย ความเรา้อารมณ ์ความมีเงื่อนง่า ความแปลกประหลาด ความ
ขดัแยง้ ผลกระทบ ความมีชื่อเสียง และเพศ 
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 ความสอดคล้องกันของเนื้อหาข่าวและองคป์ระกอบข่าว 
ประเภทของรายการพบว่ามี 3 ประเภทคือ 

- รายการสารคดี 
- รายการพดูคยุ 
- รายการแข่งขนัชิงรางวลั 

บทบาทของผู้ด าเนินรายการ 
- การใหข้อ้มลู 
- การเชิญชวน 
- การตัง้ค าถาม 
- การปลอ่ยใหผู้ช้มตดัสินใจ  
- การคยุเลน่เพื่อความสนกุสนาน 

ลักษณะภาพทีป่รากฏ  
• มีภาพที่ใหต้วัเลข จากสิ่งต่าง ๆ เช่น ทะเบียนรถ หางธูป ประทดั ฯลฯ  

• การท ากราฟิก  

• การใหค้ าแนะน าในการรบัชม 

• เพื่อการสรา้งสีสนั 

• การจ าลองเหตกุารณ ์

• การใหข้อ้มลู 

• การถ่ายภาพสถานที่และสิ่งปลกูสรา้งในมมุกวา้งและมมุสงูเพื่อใหเ้ห็นภาพที่ยิ่งใหญ่อลงัการ 

• ภาพวีดีโอ เก่ียวกบัคนหรือเหตกุารณท์ี่เกิดขึน้โดยมีการปิดปังอตัลกัษณข์องคนในข่าว (เซ็นเซอร)์ 
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วัตถุประสงคข์องการน าเสนอเนือ้หา มี 4 ขอ้คือ 

• เพื่อสง่เสรมิธุนกิจกลไกการไดม้าซึ่งตวัเลข “หวย” และเสนอขายสินคา้บรกิารดา้นความเชื่อ 

 
 

• เพื่อสง่เสรมิธุรกิจกลไกการไดม้าซึ่งตวัเลข 'หวย' และเสนอขายสินคา้บรกิารดา้นความเชื่อ 

• เพื่อสรา้งความบนัเทิง ต่ืนเตน้ระทกึใจ 

• เพื่อสรา้งความรูเ้ท่าทนัในปรากฏการณท์ี่เกิดขึน้ 
 

4. ความคิดเหน็ของประชาชนต่อรายการโทรทัศนด์้านความเชื่อและไสยศาสตร ์ 
โดย ผศ.ดร.ต่อตระกูล อุบลวัตร คณะนิเทศศาสตร ์ม.เกษมบัณฑิต 
 
ได้ท าการส ารวจความคิดเหน็ของประชาชนท่ัวประเทศ ใน 3 ประเด็น คือ 

• การน าเสนอเนือ้หาข่าวทางโทรทศันเ์ก่ียวกบัเรื่องความเชื่อทางไสยศาสตร ์

• การน าเสนอรายการทางโทรทศันเ์ก่ียวกบัเรื่องความเชื่อทางไสยศาสตร ์

• ผลกระทบที่เกิดจากการน าเสนอรายการทางโทรทศันเ์ก่ียวกบัเรื่องความเชื่อทางไสยศาสตร  ์
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

• แบบสอบถามปลายปิด ประเด็นละ 20 ค าถาม รวม 60 ค าถาม เป็นค าถามใหผู้ต้อบใหค้ะแนน 5 
ระดบั(Likert scale) (เห็นดว้ยอย่างยิ่ง = 5 .......ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง = 1) 

• เดือนกนัยายน 2565 

• กลุม่ตวัอย่างจ านวน 5,000 ตวัอย่าง กระจายในทุกภมูิภาคทั่วประเทศตามสดัสว่นประชากร
ตวัอย่าง สดัสว่นของ เพศและช่วงอายแุบ่งตาม GEN ที่ใกลเ้คียงกนั 
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• ภาคเหนือ 

• ภาคอีสาน 

• ภาคกลาง 

• ภาคใต ้กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
การวิเคราะหข์้อมูล 

• วิเคราะหด์ว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 

• สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ความถ่ี รอ้ยละค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

• สถิติเชิงอนมุาน (Inferential Statistics) การทดสอบสมมติฐาน One-way ANOVA 
การแปลความหมายค่าเฉล่ีย 

• 1.00-1.80 มีความคิดเห็นในระดบัไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

• 1.81-2.60 มีความคิดเห็นในระดบัไม่เห็นดว้ย 

• 2.61-3.40 มีความคิดเห็นในระดบัไม่แน่ใจ 

• 3.41-4.20 มีความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ย 

• 4.21-5.00 มีความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
 

ผลการวิจัย 

• ประเด็นที ่1 การน าเสนอเนือ้หาข่าวทางโทรทัศนท์ีม่ีการน าเสนอเกี่ยวกับเร่ืองความ
เชื่อทางไสยศาสตร ์กลุม่ตวัอย่างมีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดบัที่ 3.57 หมายถึงเห็น
ดว้ยว่ามีความเหมาะสม 
o ประเด็นทีม่ีระดับความเหน็สูงสุด 3 ล าดับคือ 

1) การขึน้ตน้ขอ้ความว่า เป็นความเชื่อสว่นบคุคล โปรดใชว้ิจารณญาณในการ
รบัชม ถือว่าเป็นการแสดงความรบัผิดชอบต่อประชาชนและสงัคม (3.94) 

2) ผูป้ระกาศข่าวมกัจะพดูแนะน าว่าใหใ้ชว้ิจารณญาณในการรบัชม (3.84) 
3) การน าเสนอข่าวความเชื่อทางไสยศาสตรถื์อเป็นเรื่องปกติในสงัคมไทย (3.72) 

o ประเด็นที่มีระดบัคะแนนความคิดเห็นต ่าสดุคือ การน าเสนอข่าวเก่ียวกบัความเชื่อ
ไสยศาสตรด์งึดดูใหท้่านติดตามข่าว (3.38) 
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• ประเด็นที ่2 การน าเสนอรายการโทรทัศนท์ีม่ีการน าเสนอเกี่ยวกับเร่ืองความเชื่อทาง
ไสยศาสตร ์กลุม่ตวัอย่างมีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดบัที่ 3.62 หมายถึงเห็นดว้ยว่ามี
ความเหมาะสม 
o ประเด็นทีม่ีคะแนนเฉล่ียสูงทีสุ่ด 3 อันดับ คือ 

1) การขึน้ขอ้ความว่า เป็นความเชื่อสว่นบุคคลโปรดใชว้ิจารณญาณในการรบัชม 
ถือว่าเป็นการแสดงความรบัผิดชอบต่อผูช้มและสงัคม (3.92) 

2) การน าเสนอเนือ้หาความเชื่อทางไสยศาสตร ์ถือว่าเป็นเรื่องปกติที่อยู่คู่กบั
สงัคมไทย (3.80) 

3) การน าเสนอความเชื่อทางไสยศาสตรท์ี่เชื่อมโยงกบัการเสี่ยงโชคมกัจะมีความถ่ี
สงูในช่วงใกลว้นัออกสลากกินแบ่งรฐับาล (3.72) 

o ประเด็นที่มีระดบัคะแนนความคิดเห็นต ่าสดุคือ การน าเสนอข่าวเก่ียวกบัความเชื่อ
ไสยศาสตรเ์ป็นสิ่งที่สนบัสนุนความเชื่อดัง้เดิมที่ท่านเคยมีเก่ียวกบัไสยศาสตร ์ยิ่งท า
ใหท้่านเชื่ออย่างไม่มีขอ้สงสยั (3.32) 

 

• ประเด็นที ่3 ผลกระทบทีเ่กิดจากการน าเสนอรายการทางโทรทัศนท์ีม่ีการน าเสนอ
เนือ้หาเกี่ยวกับเร่ืองความเชื่อทางไสยศาสตร ์กลุม่ตวัอย่างมีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่
ในระดบัที่ 3.28 หมายถึง ไม่แน่ใจ 
o ประเด็นทีม่ีคะแนนเฉล่ียสูงทีสุ่ด 3 ล าดับ คือ 
1) เมื่อท่านไดร้บัรูเ้รื่องราวเก่ียวกบัความเชื่อทางไสยศาสตรผ์่านรายการต่าง ๆ ท าให้
ท่านใชช้ีวิตอย่างมีสติ ไม่ประมาท (3.63) 

2) จากการชมรายการต่าง ๆ ท าใหท้่านใหค้วามส าคญักบัเวลา-ฤกษย์าม ท่านมกัจะ
หาฤกษ์ดีหรือฤกษท์ี่เหมาะสมเมื่อท่านวางแผนจะเปิดรา้นใหม่ ขึน้บา้นใหม่ การ
ท าสญัญาการเดินทาง การคลอดบตุร งานมงคลและงานอวมงคล ฯลฯ (3.43) 

3) จากการชมรายการต่าง ๆ ท าใหท้่านใหค้วามส าคญักบัศาสตร ์ฮวงจุย้ที่เก่ียวขอ้ง
กบัชีวิตท่าน เช่น ทิศทาง ท าเลที่ตัง้บา้น-ส านกังาน การจดัโต๊ะท างาน ต าแหน่ง
ของหอ้งต่าง ๆภายในบา้น การจดัสภาพแวดลอ้มรอบตวัท่าน เป็นตน้ (3.41) 

o ประเด็นทีม่ีคะแนนเฉล่ียต ่าสุด คือ การรบัชมรายการความเชื่อทางไสยศาสตรถื์อ
ว่าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ไดใ้นชีวิตประจ าวนัของท่าน (2.96) 
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การทดสอบสมมติฐาน ด้วยลักษณะทางประชากรศาสตรด์้านเพศ อายุ พบว่า 
ด้านเพศ 

o ความคิดเห็นต่อการน าเสนอเนือ้หาข่าวทางโทรทศันท์ี่มีการน าเสนอเก่ียวกบัเรื่อง
ความเชื่อทางไสยศาสตร ์ Sig = .679 

o ความคิดเห็นต่อการน าเสนอรายการทางโทรทศันท์ี่มีการน าเสนอเนือ้หาเก่ียวกบัเรื่อง
ความเชื่อทางไสยศาสตร ์Sig = .259 

o ความคิดเห็นในมิติผลกระทบที่เกิดจากการน าเสนอรายการทางโทรทศันท์ี่มีการ
น าเสนอเนือ้หาเก่ียวกบัเรื่องความเชื่อทางไสยศาสตร ์Sig = .165 

ดงันัน้ ในภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามที่มีเพศแตกต่างกนัมีความคิดเห็นทัง้ 3 ประเด็นขา้งตน้ 
ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

 
ด้านอายุ โดยแบ่งเป็น 4 กลุม่อาย ุคือ 
o อายรุะหว่าง 9-24 ปี (GEN Z) 
o อายรุะหว่าง 25-40 ปี (GEN Y) 
o อายรุะหว่าง 41-56 ปี (GEN X) 
o อายรุะหว่าง 57-75 ปี (GEN BB) 
ข้อค้นพบด้านอายุ 

o ความคิดเห็นต่อการน าเสนอเนือ้หาข่าวทางโทรทศันท์ี่มีการน าเสนอเก่ียวกบัเรื่อง
ความเชื่อทางไสยศาสตร ์ Sig = .000 

o ความคิดเห็นต่อการน าเสนอรายการทางโทรทศันท์ี่มีการน าเสนอเนือ้หาเก่ียวกบัเรื่อง
ความเชื่อทางไสยศาสตร ์Sig = . 000 

o ความคิดเห็นในมิติผลกระทบที่เกิดจากการน าเสนอรายการทางโทรทศันท์ี่มีการ
น าเสนอเนือ้หาเก่ียวกบัเรื่องความเชื่อทางไสยศาสตร ์Sig = . 000 

จากผลขา้งตน้ชีใ้หเ้ห็นว่าในภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามที่มีช่วงอายทุี่แตกต่างกนัมีความคิดเห็นทัง้ 3 
ประเด็นขา้งตน้ ที่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยส่วนใหญ่พบว่ากลุม่อาย ุ9-24 ปี (GEN 
Z) จะเป็นกลุม่ที่มีความคิดเห็นแตกต่างจากกลุม่อายอ่ืุนๆ คะแนนในแต่ละชอ้ค าถามจะแตกต่างจากช่วงวยั
อ่ืนๆ อย่างชดัเจน ตวัอย่างประเด็นที่มีความแตกต่างอย่างชดัเจน ไดแ้ก่  

1) การใชภ้าพกราฟิกประกอบการน าเสนอข่าวความเชื่อทางไสยศาสตรท์ าใหข้่าวมีความน่าเชื่อถือ
มากขึน้ 
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2) ลีลาและน า้เสียงของผูป้ระกาศข่าว มีสว่นท าใหก้ารน าเสนอข่าวความเชื่อทางไสยศาสตรม์ีความ
น่าเชื่อถือมากขึน้ 

3) การสมัภาษณป์ระชาชนท่ีมากราบไหวส้ถานท่ีศกัดิส์ิทธิ์หรือผูเ้ห็นเหตกุารณใ์นสถานท่ีเกิดเหตมุี
สว่นท าใหผู้ช้มเกิดความเชื่อในเรื่องลีล้บัมากย่ิงขึน้ 

4) หลงัจากท่ีท่านไดช้มรายการที่เสนอเนือ้หาความเชื่อทางไสยศาสตรท์่านมกัจะเสี่ยงโชคดว้ยการซือ้
หวยหรือสลากกินแบ่งรฐับาล 

5) หลงัจากรบัชมรายการท่ีน าเสนอเก่ียวกบัสถานท่ีศกัดิส์ิทธิ์ ท่านเกิดความตอ้งการท่ีจะเดินทางไป
ยงัสถานที่ตามที่เสนอในรายการ 

6) การรบัรูเ้รื่องราวความเชื่อทางไสยศาสตรใ์นรายการต่าง ๆ เป็นสิ่งที่ท าใหท้่านไม่ตกกระแส
สามารถมีเรื่องพดูคยุกบัคนรอบขา้งได ้

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1) การแสดงความรบัผิดชอบต่อผูช้มและสงัคม 
2) สดัสว่นเนือ้หาที่เหมาะสม 

 
 

5. ข้อเสนอจากส่ือ เครือข่ายผู้บริโภค และนักวิชาการต่อรายการด้านความเชื่อ ไสยศาสตร ์ 
โดย ดร.วิศวัส ปัญญาวงศส์ถาพร คณะนิเทศศาสตร ์จุฬาฯ 
 
กรอบค าถามในการท าความเข้าใจการน าเสนอเนือ้หาไสยศาสตรบ์นส่ือโทรทัศนด์ิจิทัล 

1. บรบิทสงัคม วฒันธรรม และนโยบายองคก์รสื่อที่สง่ผลต่อการน าเสนอเนือ้หาความเชื่อไสยศาสตร ์
2. สถานการณปั์จจุบนัและผลกระทบของการน าเสนอข่าวเรื่องความเชื่อทางไสยศาสตรจ์ากการ

น าเสนอขอ้มลูของโทรทศันภ์าคพืน้ดินในระบบดิจิทลั 
3. องคค์วามรูด้า้นกฎหมายและจรยิธรรม ระบบและกลไกในการก ากบัดแูลเนือ้หารายการที่มีการ

น าเสนอเก่ียวกบัเรื่องความเชื่อทางไสยศาสตรข์องประเทศไทย 
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ผลการศึกษา 
 
1. บริบทสังคม วัฒนธรรม และนโยบายองคก์รส่ือที่ส่งผลต่อการน าเสนอเนือ้หาความเชื่อไสยศาสตร ์

• ความเหน็เกี่ยวกับบริบทสังคมและวัฒนธรรมท่ัวไป 
 

กลุ่มผู้ประกอบกิจการโทรทัศนภ์าคพืน้ดินระบบดิจิทัล ประเภทบริการธุรกิจ 

•  มีความเห็นว่าเรื่องไสยศาสตรถื์อเป็นรากฐานทางวฒันธรรมและประเพณีความเชื่อของประชาชน
ชาวไทย เป็นสว่นหนึ่งของวิถีชีวิตชาวบา้น 

• เคา้โครงมาจากพิธีกรรมและศาสนา จึงไม่สามารถบอกไดว้่าเรื่องไสยศาสตรเ์ป็นเรื่องที่ไรส้าระ
และไม่มีแก่นสารเพราะไสยศาสตรอ์าจมีหนา้ที่บางอย่างต่อสงัคม เช่น พิธีกรรมที่ก่อใหเ้กิดความ
สามคัคีกนัในชมุชน 

กลุ่มผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิ ทัล ประเภทบริการสาธารณะ  
มีความเห็นวา่ 

•  เนือ้หาเชิงไสยศาสตรม์ีความสัมพันธ์กับความเชื่อและความศรทัธาของผูค้น และยังเป็นสิ่งที่
ชาวบา้นใชช้ีวิตอยู่ร่วมดว้ยอยู่เสมอจึงไม่แปลกที่ประชาชนจะชื่นชอบเนือ้หาเชิงไสยศาสตรไ์ด้
ง่าย 

• นโยบายขององคก์รส่ือธุรกิจ 
o มีแผนกเซ็นเซอร ์แต่เนื่องจากระบบธุรกิจและเรตติง้เขา้มามีอิทธิพลมาก ก็ท าใหเ้ซ็นเซอร์

ยาก 
o การไม่มีสมาคมสื่อที่เข้มแข็งท าให้ไม่มีเวทีกลางให้สื่อมวลชนมาประชุมและร่วมกัน

ก าหนดมาตรฐานการรายงานเนือ้หาเชิงไสยศาสตร ์ส่วนการก ากับดูแลปัจจุบันก็ไม่มี
ความเขม้แข็งเพราะไม่มีบทลงโทษ เป็นแค่การตกัเตือนและขอความรว่มมือใหป้ฏิบติัตาม 

• นโยบายขององคก์รส่ือธุรกิจ 
o สื่อสาธารณะส่วนใหญ่มีนโยบายการน าเสนอเนือ้หาอนัเขม้ขน้ เช่น การก าหนดลกัษณะ

การน าเสนอที่เน้นความรอบด้าน ชัดเจนมากกว่าความรวดเร็วในการน าเสนอ หลาย
ส านักมีนโยบายจ ากัดเวลาในการน าเสนอข่าวที่เก่ียวขอ้งกับไสยศาสตรเ์ป็นสดัส่วนต่อ
ข่าวสารอ่ืนๆ ทัง้หมด 
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o สง่เนือ้หาใหผู้เ้ชี่ยวชาญ เช่น ผูเ้ชี่ยวชาญทางการแพทย ์ทางสขุภาพ หรือทางศาสนา ช่วย
ตรวจเช็คความถูกตอ้งของเนือ้หาก่อนน าเสนอ นอกจากนัน้หลายองคก์รยังจัดใหม้ีการ
ฝึกอบรมผูผ้ลิตรายการใหม้ีจรรยาบรรณในการน าเสนอเนือ้หาที่ไม่ท ารา้ยสงัคม 

 
2. สถานการณปั์จจุบันและผลกระทบของการน าเสนอข่าวเร่ืองความเชื่อทางไสยศาสตรจ์ากการ
น าเสนอข้อมูลของโทรทัศนภ์าคพืน้ดินในระบบดิจิทัล 
 

กลุ่มผู้ประกอบกิจการโทรทัศนภ์าคพืน้ดินระบบดิจิตอล ประเภทบริการธุรกิจ 

• มองเรื่องไสยศาสตรว์่าเป็นเรื่องที่อยู่ใกลต้วัประชาชนและเป็นสว่นหนึ่งของวิถีชีวิตชาวบา้น 

• บางโอกาสสื่อยังน าเสนอเนือ้หาเชิงไสยศาสตรด์ว้ยท่าทีหรือน า้เสียงที่ต่ืนเตน้ เรา้อารมณ์ 
พยายามตัง้ค าถามชีน้  าแหลง่ข่าวในเรื่องของความเชื่อและไสยศาสตร ์

• จ าลองภาพทางไสยศาสตรใ์หเ้ห็นลกัษณะทางความเชื่อและไสยศาสตรอ์ย่างเป็นรูปธรรม 
แบะยังมีการน าเสนอเรื่องไสยศาสตรใ์นลกัษณะที่เป็นเรื่องน่ารกั (เช่น การใชค้ าว่ามูเตลู) 
หรือเป็นเรื่องราวที่เหนือจรงิ น่าสนกุ 

กลุ่มผู้ประกอบกิจการโทรทัศนภ์าคพืน้ดินระบบดิจิทัล ประเภทบริการสาธารณะ 
•  เนือ้หาเชิงไสยศาสตรถื์อเป็นกระจกสะทอ้นสภาวะของสงัคม เช่น ความนิยมข่าวที่เก่ียวขอ้ง
กับไสยศาสตรอ์าจหมายความว่าสังคมก าลังตกอยู่ในความไม่มั่นคงและเศรษฐกิจตกต ่า 
ดังนัน้ ผูน้  าเสนอเนือ้หาเชิงไสยศาสตรจ์ึงควรมีหน้าที่ในการสะทอ้นเสียงความตอ้งการของ
สงัคมใหผู้ช้มเห็นรว่มกนั ขณะเดียวกนัก็ชีน้  าสงัคมไปยงัทิศทางที่ถกูตอ้ง 

กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ เช่น เครือข่ายผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง สมาคมผู้ปกครอง 
•  รายการข่าวเก่ียวกับไสยศาสตรม์ีความถ่ีมากเกินไป การน าเสนอข่าวเก่ียวกับไสยศาสตรม์ี

ลกัษณะซ า้ซอ้น วนฉายข่าวเรื่องเดิมอยู่บ่อยครัง้ ไม่เสนอตามความจริง และปรากฏในทุก
ช่วงเวลาออกอากาศ 

• สื่อกระแสหลกัน าาเสนอข่าวตามสื่อกระแสรอง และสื่อน าเสนอแค่ปรากฏการณแ์ต่ตรวจสอบ
ไม่ไดห้รือไม่ไดข้อ้สรุป 

• ดา้นผลกระทบเชิงบวก รายการเชิงไสยศาสตรอ์าจช่วยใหเ้กิดการกระตุน้การเรียนรู ้เศรษฐกิจ 
และพฒันาชมุชน (เช่น แหลง่ท่องเที่ยวเชิงประวติัศาสตร)์ เป็นตวัช่วยในการตดัสินใจและเป็น
เครื่องยดึเหนี่ยวจิตใจ 
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• ดา้นผลกระทบเชิงลบ เยาวชนอาจเกิดพฤติกรรมเลียนแบบ สรา้งความเดือดรอ้นแก่ชุมชน 
เกิดความงมงาย 

กลุ่มนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒทิีเ่กี่ยวข้อง 
• สถานีโทรทัศนดิ์จิทัลมีนโยบายในการเลือกน าเสนอหรือไม่น าเสนอข่าวดา้นความเชื่อทาง
ไสยศาสตรท์ี่ชดัเจน ซึ่งสว่นใหญ่มกัค านึงถึงเรตติง้ (Rating) ของรายการเป็นส าคญั 

• เนือ้หาเชิงไสยศาสตรส์่วนใหญ่น าเสนอในรูปแบบละครสัน้ท าใหแ้ยกไม่ออกว่าเป็น
เรื่องจริงหรือเรื่องแต่ง มุ่งน าเสนอข่าวผ่านการใชเ้ทคนิคImmersive Graphic ส่งผล
ใหผู้บ้รโิภคเกิดจินตนาการไดง้่ายไดร้บัความบนัเทิงเช่นเดียวกบัละคร 

กลุ่มนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒทิีเ่กี่ยวข้อง 

• ด้านผลกระทบในเชิงบวก เยาวชนรุ่นใหม่ที่สนใจเนือ้หาทางไสยศาสตรท์ี่ผิดเพีย้น
จะเกิดการตัง้ค าถาม และเท่าทนัสื่อมากยิ่งขึน้ เป็นโอกาสที่สื่อจะน าเสนอเนือ้หาอ่ืนๆ 
ท าใหเ้กิดความรูค้วามเขา้ใจเรื่องเชิงไสยศาสตรใ์หม้ากขึน้ 

• รายการไสยศาสตรอ์าจเป็นการบันทึกความเจ็บปวดของสังคมในรูปแบบหนึ่งที่
สะทอ้นใหเ้ห็นปัญหาเชิงสงัคม (เช่น การเขา้ไม่ถึงระบบสาธารณสขุของรฐั) 

• เป็นพืน้ที่ทางจินตนาการที่ใชจ้ัดการกับความไม่ลงรอยต่าง ๆ เช่น การใชค้วามเชื่อ
ไสยศาสตร ์เพื่อประนามคนบางกลุม่) 

• นอกจากนีเ้นือ้หาเชิงไสยศาสตรย์งัอาจต่อยอดไปสู่การผลิตผลงานเป็น Soft Power 
(อ านาจละมุน) ที่เป็นแหล่งที่พึ่งทางใจ สอดแทรกพิธีกรรม การเรียนรูบ้ทเรียนชีวิต
ผ่านปรากฏการณท์างธรรมชาติ สิ่งแวดลอ้ม และรอ่งรอยวฒันธรรมประเพณีต่าง ๆ 

• ด้านผลกระทบเชิงลบ เยาวชนอาจเกิดพฤติกรรมเลียนแบบ สรา้งความเดือดรอ้น
แก่ชมุชน เกิดความงมงาย 

 
3. องคค์วามรู้ด้านกฎหมายและจริยธรรม ระบบและกลไกในการก ากับดูแลเนือ้หารายการทีม่ีการ
น าเสนอเกี่ยวกับเร่ืองความเชื่อทางไสยศาสตรข์องประเทศไทย 

กลุ่มผู้ประกอบกิจการโทรทัศนภ์าคพืน้ดินระบบดิจิทัล ประเภทบริการธุรกิจ 

• การก ากบัดแูลของรฐัในประเด็นเนือ้หาทางไสยศาสตรย์ังไม่ทั่วถึงและเท่าเทียม เช่น 
รายการที่น าเสนอทางช่องทางออนไลนไ์ม่ถกูก ากบัดแูล 

• การขึน้ค่าเตือนว่า "เป็นความเชื่อสว่นบคุคล” ถือเป็นการผลกัภาระการคดักรองขอ้มลู
และน าเสนอขอ้เท็จจรงิของสื่อใหแ้ก่ผูร้บัสาร 
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• ตอ้งก าหนดนิยามและขอบข่ายของค าว่า เนือ้หาเชิงไสยศาสตร ์

• กสทช. ควรควบคมุปรมิาณการน าเสนอข่าวไสยศาสตรใ์หอ้ยู่ภายในเวลาที่จ  ากัดและ
เพิ่มเนือ้หาเชิงวิทยาศาสตร ์

• กสทช. ควรเปิดโอกาสใหผู้เ้ชี่ยวชาญและนักวิชาการท าหนา้ที่ตรวจสอบเนือ้หาไสย
ศาสตรอ์ย่างละเอียด 

• กสทช. ควรควบคุมไม่ให้ผู ้ผลิตชีน้  าความคิดเห็นของแหล่งข่าวไม่ให้โน้มเอียงไป
ทางดา้นประเด็นไสยศาสตร ์

กลุ่มผู้ประกอบกิจการโทรทัศนภ์าคพืน้ดินระบบดิจิทัล ประเภทบริการสาธารณะ 

• สื่อแต่ละชนิดมีธรรมชาติและแนวทางการน าเสนอเนือ้หาเชิงไสยศาสตรท์ี่แตกต่างกนั 
เช่น สื่อออนไลน์ถือเ ป็นพื ้นที่ เสรีในการน าเสนอเนื ้อหาไสยศาสตร์ที่มีความ
หลากหลายและอาจไม่ถกูตอ้งเสนอไป 

• สื่อกระแสหลักควรน าเสนอเนือ้หาที่ผ่านการคัดกรองแล้ว มีข้อมูลรอบด้าน และ
น่าเชื่อถือ ดงันัน้ มาตรฐานการก ากบัดแูลของกสทช. ควรแยกเกณฑก์ ากบัดแูลในแต่
ละสื่อแทนการใชม้าตรฐานเดียวกนัทัง้หมด 

 
3. องคค์วามรู้ด้านกฎหมายและจริยธรรม ระบบและกลไกในการก ากับดูแลเนือ้หารายการทีม่ีการ
น าเสนอเกี่ยวกับเร่ืองความเชื่อทางไสยศาสตรข์องประเทศไทย 

มาตรการควบคุมส่ือทีส่ื่อทัง้สองประเภทเหน็ตรงกัน 

• กสทช.ควรออกมาตรฐานการน าเสนอเนือ้หาเชิงไสยศาสตรท์ี่ชดัเจนแต่ไม่ควรเป็นกฎหมาย เนื่องจาก
ประเด็นไสยศาสตรม์ีความละเอียดอ่อนและและสุม่เสี่ยงจะท าใหเ้กิดการควบคมุรายการเกินความ
จ าเป็น 

• มาตรการเชิงลบ : การออกใบเตือนไปยงัสื่อที่สุม่เสี่ยงกระท าความผิด หากไม่เชื่อฟังก็ยกระดบัความ
รุนแรงของโทษขึน้ไป ก าหนดมาตรฐานการเซนเซอรเ์นือ้หาทางดา้นไสยศาสตร  ์

• มาตรการเชิงบวก : การใหร้างวลัแก่สื่อที่ไม่น าเสนอเนือ้หาเชิงไสยศาสตร ์เป็นมาตรฐานส าหรบัสื่อ
อ่ืนๆ รางวลัอาจเป็นการลดภาษี ลดค่าสมัปทาน 

• ควรตอ้งเขม้งวดกบัการระบบเรตติง้ใหท้ั่วถึงและเท่าเทียมกนัทกุสื่อ 
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กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ เช่น เครือข่ายผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง สมาคมผู้ปกครอง 

• องคก์รสื่อควรมีแนวทางชัดเจนในการน าเสนอเนือ้หารายการดา้นไสยศาสตร์/รายการข่าว
เก่ียวกบัไสยศาสตร ์เนน้การก ากบัดแูลกนัเองของสื่อ ควรมีแนวปฏิบติัร่วมกนั หากพบการค า
เนินงานที่ไม่สอดคลอ้งกบัขอ้ตกลงดงักล่าว อาจมีวิธีการว่ากล่าวตกัเตือนหรือบทลงโทษตาม
สมควร 

• สื่อควรมีการคดักรองเนือ้หาก่อนเผยแพร ่ลดปรมิาณข่าวเก่ียวกบัไสยศาสตรใ์หน้อ้ยลงหรือลด
เวลาการน าเสนอ หรือก าหนดเวลาการน าเสนอ น าเสนอเนือ้หาไสยศาสตรใ์นเชิงบวกที่สรา้ง
ประโยชนต่์อสงัคมได ้นกัข่าวตอ้งมีจรรยาบรรณ น าเสนอข่าวอย่างตรงไปตรงมาภายใตก้รอบ
ของคณุธรรมและจรยิธรรม และควรน าเสนอข่าวอย่างมีหลกัเหตผุล มีวิทยาศาสตรห์รือทฤษฎี
มารองรบั 

กลุ่มนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒทิีเ่กี่ยวข้อง 

• สื่อควรมีความรบัผิดชอบต่อสงัคมมากกว่าเพียงแค่การขึน้ค าบรรยายว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคล 
ควรน าเสนอใหค้รอบคลุมรอบดา้น โดยผสมผสานความเชื่อไสยศาสตรใ์นมิติวิทยาศาสตรร์่วม
ดว้ย 

• แนวทางในการน าเสนอเนือ้หาเรื่องความเชื่อทางไสยศาสตร ์ผูผ้ลิตสื่อไม่ควรเจาะลึก จนท าให้
ผูบ้รโิภคงมงาย 

• ดา้นมาตรการก ากับดูแลของ กสทช. ควรก าหนดผูม้ีอ  านาจในการสรา้งนโยบาย/ผูก้  าหนดผัง
รายการ ตลอดจนผูท้ี่มีส่วนไดส้่วนเสียในผลกระทบไดน้ าความรูด้า้นกฎหมายและจรรยาบรรณ
วิชาชีพสื่อสารมวลชนมาเป็นกรอบในการก าาหนดโครงสรา้ง ผงัรายการ ช่วงเวลา 

• มุ่งเสนอขอ้เท็จจริงที่พิสูจนไ์ด ้แต่ตอ้งตระหนักรูว้่า ความเชื่อทางไสยศาสตรน์ัน้ ไม่ใช่ขอ้เท็จจริง
ทางวิทยาศาสตร ์แต่เป็นข้อเท็จจริงทางสังคม โดยเฉพาะการไม่ไปลดทอนความเชื่อความ
ศกัดิส์ิทธิ์ของผูบ้รโิภค 

• นอกจากนี ้กสทช. ควรผลกัดนัการน าเสนอเนือ้หาไสยศาสตร ์โดยใชค้วามบนัเทิงน า้ สนบัสนุนให้
เป็น Soft power (อ านาจละมุน) ส่งเสริมใหเ้ป็นสินคา้วัฒนธรรมที่ต่อยอด ขายไดแ้ละควรสรา้ง
ความรว่มมือกบัภาคีเครือข่าย กสทช. ควรรว่มหาแนวทางก ากบัดกูนัเอง 

• ส่วนมิติผูบ้ริโภค กสทช. ควรส่งเสริมการรูเ้ท่าทนัสื่อ (Media literacy) ใหผู้บ้ริโภคเขา้ถึงขอ้มูลได้
ง่าย เพื่อปอ้งกนัการรบัขอ้มลูที่บิดเบือน ควรมีการตัง้ค าถามตามบรบิทที่น าเสนอ สง่เสรมิคณุภาพ
เยาวชนคนรุน่ใหม่ใหม้ีความรูแ้ละรสนิยมในการบรโิภคสื่อที่เหมาะสม 
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4. แนวทางการเสนอเนือ้หาเกี่ยวกับเร่ืองความเชื่อทางไสยศาสตร ์และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อ
การก ากับดูแลของ กสทช. 

กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ เช่น เครือข่ายผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง สมาคมผู้ปกครอง 

• การสื่อสารผ่านช่องทางสื่อออนไลนย์งัขาดการก ากบัดแูล ควรสนบัสนุนใหส้ื่อน าเสนอข่าวสารได้
อย่างเต็มที่ ลดการควบคมุปิดกัน้การน าเสนอข่าว 

• อยากใหส้ื่อทกุสถานีกลบัสูร่ะบบเรตติง้เพื่อใหก้สทช. มีอ านาจในการก ากบัดแูลได ้

• ส่งเสริมทักษะการรู้เท่าทันสื่อ (Digital Literacy) รวมถึงทักษะการคิดเป็นเหตุเป็นผลให้แก่
ผูบ้รโิภค 

กลุ่มนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒทิีเ่กี่ยวข้อง 

• ควรผลักดันการก ากับดูแลสื่อใหเ้ป็นวาระแห่งชาติ มีการท างานอย่างโปร่งใส เน้นการควบคุม
กนัเองของสื่อที่มีมาตรฐานการน าเสนอและบทลงโทษชดัเจน 

• กสทช. ยังควรมีมาตรการดา้นการให้รางวัลกับกลุ่มรายการทางทีวีธุรกิจ เพิ่มสัดส่วนเนือ้หาที่
เก่ียวข้องกับประเด็นสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ (Public Affairs) ให้มากขึน้ และจัดตั้ง
สหภาพเขา้ไปก ากับดูแลสื่อ ในมิติผลกระทบการน าเสนอความเชื่อทางไสยศาสตร ์และส่งเสริม
การรูเ้ท่าทนัสื่อ (Media Literacy) 

กลุ่มผู้ประกอบกิจการโทรทัศนภ์าคพืน้ดินระบบดิจิตอล ประเภทบริการธุรกิจ 

• เอเจนซีโฆษณาอาจต้องลดการให้ความส าคัญกับเรตติง้ของรายการโทรทัศน์ลงเพื่อให้สื่อมี
แนวทางในการน าเสนออย่างมีความรบัผิดชอบกบัสงัคม มากกว่าสนใจจ านวนผูช้ม 

• ภาคประชาสงัคมตอ้งมีความรูเ้ท่าทนัและร่วมกนัประนามสื่อที่น าเสนอเนือ้หาที่ไม่เหมาะสม เช่น 
การติดแฮชแท็ก การจดัตัง้สภาประชาชนที่ช่วยกนัพิจารณาและเสนอนโยบายเพื่อการก ากับดูแล
สื่อที่น าเสนอเนือ้หาไสยศาสตรท์ี่ไม่เหมาะสม 

กลุ่มผู้ประกอบกิจการโทรทัศนภ์าคพืน้ดินระบบดิจิทัล ประเภทบริการสาธารณะ 

• ไม่มุ่งเนน้การน าเสนอข่าวอย่างรวดเรว็จนขาดความรอบดา้นและขอ้มลูที่น่าเชื่อถือ 

• จ ากดัจ านวน เวลาในการน าเสนอต่อครัง้ ความต่อเนื่องของข่าวและเนือ้หาที่เก่ียวขอ้งกบัไสย
ศาสตร ์

• สง่ข่าวที่เตรียมน าเสนอใหผู้เ้ชี่ยวชาญในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งตรวจทานอย่างละเอียดก่อนออกอากาศ 

• ควรจดัตัง้เจา้หนา้ที่ตรวจสอบเนือ้หาภายในองคก์ร และหา้ น าเสนอขอ้มลูโดยค านึงถึงมาตรฐาน
การท างานตามจรรยาบรรณวิชาชีพสื่อมวลชนอย่างเครง่ครดั 
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6. ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการก ากับดูแลการน าเสนอความเชื่อและไสยศาสตรใ์นรายการ
โทรทัศน ์โดย ดร.ชเนตตี ทนินาม คณะนิเทศศาสตร ์จุฬาฯ 

 

 
 
 
แนวทางการเสนอเนือ้หาเกี่ยวกับเร่ืองความเชื่อทางไสยศาสตร ์และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการ
ก ากับดูแลของ กสทช. 

1. หลักความถูกต้อง สื่อมวลชนควรยดึหลกัการน าเสนอความถกูตอ้งเก่ียวกบัการน าเสนอประเด็น
ความเชื่อและไสยศาสตร ์การน าเสนอขอ้มลูอย่างครบถว้น รอบดา้น ไม่บิดเบือน ไม่แต่งเดิม และไม่ผลิตมายา
คติที่สรา้งอคติที่ตลาดเคลื่อนต่อประเด็นความเชื่อและไสยศาสตร ์เนือ้หาข่าวสารตอ้งสามารถแยกแยะใหผู้ร้บั
สารเห็นว่า ขอ้เท็จจริงในเนือ้หาความเชื่อและไสยศาสตรก์ับการแฝงมายาคติที่ไม่จริงนัน้เป็นอย่างไร ควรมี  
การน าเสนอแง่มุมการพิสูจน์ความเชื่อและไสยศาสตร์ด้วยศาสตร์ด้านอ่ืน เช่น วิทยาศาสตร์ ศาสนา 
สงัคมศาสตร ์สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา เป็นตน้เป็นการสรา้งทางเลือกใหผู้ร้บัสารมีวิจารณญาณในการ
ตดัสินใจต่อความถกูตอ้งของขอ้เท็จจรงิ 

2. หลักภววิสัย การรายงานขอ้เท็จจริงเก่ียวกับเรื่องความเชื่อและไสยศาสตร ์โดยสื่อมวลชนตอ้ง
เป็นกลาง ปราศจากอคติ ไม่ว่าจะเป็นอคติจากความรกั ความเกลียดชงั ความกลวั หรือความไม่รู ้ตลอดจนการ
ไม่ปล่อยใหค้วามคิดเห็นหรือความรูส้ึกส่วนตัวเขา้แทรกแซงในการรายงานขอ้เท็จจริงเก่ียวกับเรื่ องความเชื่อ
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และไสยศาสตรส์ื่อมวลชนตอ้งไม่ตัดสิน ไม่ต าหนิ ไม่ตีตรา ไม่ประเมินคุณค่าบุคคลและเหตุการณท์ี่เก่ียวกับ
ความเชื่อและไสยศาสตร ์

3. หลักสิทธิมนุษยชน ในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนของสื่อมวลชนควรตระหนักและเคารพใน
คณุค่าของผูท้ี่ตกเป็นข่าวในฐานะที่เป็นมนุษยซ์ึ่งมีศกัดิ์ศรี ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกับความเชื่อและไสยศาสตร์
นัน้ มีแนวโนม้ที่สื่อมวลชนมกัน ามาผูกโยงกบัประเด็นข่าวอ่ืน เช่น ข่าวอาชญากรรม ข่าวสงัคม ข่าวการศึกษา 
เป็นต้น ซึ่งมีบุคคลที่เก่ียวข้องและควรได้รับการคุ้มครองในแง่สิทธิความเป็นส่วนตัวที่จะไม่ถูกรบกวนใน  
การด าเนินชีวิต การเปิดเผยขอ้มูลส่วนตัวที่เชื่อมโยงกับตัวเลขต่าง ๆถือเป็นการละเมิดสิทธิของบุคคล และ 
การรายงานในรูปแบบของการเรา้อารมณข์องประเด็นความเชื่อและไสยศาสตรถื์อเป็นการซ า้เติมผูเ้สียหายจาก
โศกนาฏกรรม ถือเป็นรูปแบบของการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย ์ไม่ควรน าเสนอภาพขอ้มูลส่วนบุคคลที่
เชื่อมโยงกบัตวัเลขและการเสี่ยงโชคเพื่อแสวงหาประโยชนใ์นทางเศรษฐกิจ 

4. หลักความหลากหลาย สื่อมวลชนควรยอมรับในความแตกต่างของการด ารงอยู่ซึ่งความ
หลากหลายทางวฒันธรรมในสงัคม ไม่ควรตดัสินวฒันธรรมหนึ่งดว้ยอีกวฒันธรรมหนึ่ง หรือดว้ยจากความเป็น
สงัคมกระแสหลกั เพราะวฒันธรรมย่อมมีความหลากหลายและต่างมีเหตผุลโดยตวัเอง ในพืน้ที่สื่อมวลชนหาก
มีการเปิดพืน้ที่ยอมรบัความแตกต่างหลากหลายเกิดขึน้ ก็จะยิ่งท าใหส้ื่อมวลชนสามารถเขา้ใกลค้วามจริง 
ความยติุธรรม และสามารถสรา้งองคค์วามรูอ้ย่างมีวิจารณญาณสูส่งัคม 

5. หลักความสมดุลเป็นธรรม สื่อมวลชนควรการใหค้วามเป็นธรรมกบัทุกฝ่ายที่ไดร้บัผลกระทบ
ในข่าวความเชื่อและไสยศาสตร ์เป็นการเปิดโอกาสใหผู้ท้ี่เก่ียวขอ้งในเหตกุารณไ์ดม้ีโอกาสที่จะพดู 

6. หลักความรับผิดชอบ การท าหนา้ที่ของสื่อมวลชนควรค านึงถึงผลกระทบต่อสงัคมเป็นส าคัญ 
ไม่สื่อสารหรือผลิตเนือ้หาความเชื่อ และพฤติกรรมที่ไม่สรา้งสรรคแ์ละไม่เป็นประโยชนต่์อสงัคม ในประเด็น
ความเชื่อและไสยศาสตร ์สื่อมวลชนควรแสดงความรบัผิดชอบโดยการรายงานขอ้มูลเก่ียวกับผลกระทบจาก
ความเชื่อและไสยศาสตร ์เช่น การน าไปสู่การพนนัเสี่ยงโชค การถูกหลอกลวงโดยมิจฉาชีพ การตกเป็นเหยื่อ
ของสินคา้และบริการที่ไม่เป็นธรรมซึ่งฉกฉวยประโยชนจ์ากความเชื่อและความศรทัธาของประชาชน การขยาย
ข่าวความเชื่อและไสยศาสตรใ์หม้ากไปกว่ามมุมองเชิงวฒันธรรม แต่สามารถเชื่อมโยงมิติเชิงสงัคม เศรษฐกิจ 
การเมือง ฯลฯ เพื่อใหส้งัคมตอ้งร่วมกันรบัผิดชอบและหาทางออกของปัญหาจากผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จาก
ความเชื่อและไสยศาสตร ์มิใช่ปลอ่ยใหเ้ป็นเพียงการใชว้ิจารณญาณของผูช้มแต่เพียงฝ่ายเดียว 
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ภาคผนวก 4 

การให้สัมภาษณร์ายการ Zoom ส่ือ 
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รายการ Zoom ส่ือ 
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz. 

วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2565 เวลา 09:05-09:55 

 
 

Media Lens: นำเสนอผลการศึกษาวิจัยเพื่อประเมินคุณภาพเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ ศึกษากรณีที ่เกี ่ยวข้องกับรายการไสยศาสตร์และความเชื ่อ ได้ร ับการสนับสนุนโดย กสทช .  
โดย ดร.ชเนตตี ทินนาม คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ ผู้ดำเนินรายการ  
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ข้อสังเกต: การนำเสนอประเด็นความเชื่อและไสยศาสตร์เป็นการนำเสนอข่าวสารที่มีวาระความถี่บนพื้นที่สื่อเพ่ิม
มากขึ้น จากการสำรวจรายการข่าวเช้าของ Media Alert ในทุกๆ 1 ชั่วโมงของการนำเสนอรายการข่าวจะมีการ
นำเสนอประเด็นความเชื่อและไสยศาสตร์ทุกๆ 2 นาที 23 วินาที แม้จะไม่ผิดกฎหมาย แต่อาจจะก่อให้เกิดการเข้า
สู่วงจรทางด้านไสยศาสตร์ นำไปสู่การพนัน เสี่ยงโชคในรูปแบบต่าง ๆ  
 
ช่วง Media Lens: นำเสนอผลการศึกษาวิจัยเพื่อประเมินคุณภาพเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ ศึกษากรณีที่เก่ียวข้องกับรายการไสยศาสตร์และความเชื่อ ได้รับการสนับสนุนโดย กสทช.  
จะมาพูดคุยเรื่องมูเตลูในโทรทัศน์ไทย โดยมีทีมวิจัยดังนี้ 
รศ.เมธา เสรีธนาวงศ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ 
ผศ.ดร. เจษฎา ศาลาทอง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ 
ผศ.ดร.ต่อตระกูล อุบลวัตร คณะนิเทศศาสตร์ ม.เกษมบัณฑิต 
ดร.วิศวัส ปัญญาวงศ์สถาพร คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ 
 
ที่มา: มุ่งศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับความเชื่อทางไสยศาสตร์ในรายการโทรทัศน์ในประเทศไทย  
ศึกษาดูระบบกลไกในการกำกับดูแล นำไปสู่ผลลัพธ์เป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เป็นวิจัยที่รวบรวมองค์ความรู้
แบบสหวิชาการ ใช้รูปแบบระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน การวิเคราะห์เอกสาร การสำรวจเชิงปริมาณจากผู้รับ
สาร การวิเคราะห์เนื้อหารายการ และการสนทนากลุ่มจากผู้ได้รับผลกระทบ เชื่อมโยงผลการศึกษาไปสู่ข้อเสนอ
เชิงนโยบายให้กับ กสทช.  
 

การมองปรากฎการณ์ และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสื่อเกี่ยวกับมูเตลูอย่างไร  
ผศ.ดร. เจษฎา ศาลาทอง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ : จากเอกสารและดูการศึกษาในต่างประเทศ ต้อง

ยอมรับว่าประเทศอาเซียนเชื่อในรากสิ่งเหนือธรรมชาติ มีเรื่องเล่า ตำนาน เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม และความ
เชื่อแต่ปัจจุบันถูกร้อยเรียงผ่านสื่อ และผลิตซ้ำ เช่น แม่นาค การนำเสนอเรื่องเหล่านี้ในสื่อมีลักษณะยังไง ส่งผล
อะไรบ้างเป็นสิ่งที่น่าสนใจ อย่างมูเตลูก็เป็นชื่อหนังที่มาจากอินโดนีเซีย ในทางมิติโทรทัศน์ จากเวทีเสวนาจาก
กองทุนสื่อปลอดภัย และสร้างสรรค์ สังคมได้อะไรจากข่าวโทรทัศน์ ผลออกมาว่าข่าวโทรทัศน์ยังคงมีอิทธิพล และ
ได้รับความสนใจจากคนในอาเซียน  

ซึ่งงานวิจัยของ Media Alert ศึกษา 1-5 สิงหาคม 65 ดูรายการข่าวโทรทัศน์ 14 รายการ มีประเด็น
สาธารณะเพียง 18.9 % ที่เหลือเป็นประเด็นเร้าอารมณ์ซึ่งประเด็นเร้าอารมณ์ มีเรื่อง แปลก ไสยศาสตร์ ผลสลาก 
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ซึ่งเชื่อมโยงกับเรื่องความเชื่อ ไสยศาสตร์ และคนทำงานด้านสื่อยอมรับว่ารายการพวกนี้ ที่เชื่อมโยงกับเรื่องความ
เชื่อ ไสยศาสตร์ มีเรตติ้งสูง  

ทำให้เห็นสิ่งที่น่าสนใจ 2 ประเด็น ทำไมเราพิจารณาจากเนื้อหาของข่าวแล้ว เป็นประเด็นเรื่องเร้าอารมณ์
มากกว่า และประเด็นของเรตติ้ง ประชาชนต้องการดูเรื่องนี้มากเป็นพิเศษอย่างไร  

 
กรณีศึกษาด้านการกำกับดูแลส่ือด้านความเชื่อและไสยศาสตร์ในต่างประเทศ 
จากการทบทวนวรรณกรรมในต่างประเทศ สะท้อนความเชื่อ ไสยศาสตร์ที่แตกต่างกัน โดยการศึกษาดู

จากประเทศที่มีบริบทใกล้เคียงกับเรา และได้รับอิทธิพลมาจากเขา อินเดีย จีน ฟิลิปิน สิงคโปร์ และเคนย่า  
สรุปได้ว่ากลุ่มประเทศที่ศึกษาแต่ละประเทศมีบริบทต่างกันดังนี้ อินเดีย : มีศาสนาที่หลากหลาย ด้วยราก

ของวัฒนธรรมทำให้เกิดความเชื่อ เช่น ช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 มีความเชื่อว่าดื่มปัสสาวะวัวแล้วจะหาย (มี
การกำกับเข้มข้น) เคนย่า: มนต์ดำ ไสยศาสตร์ พ่อมด หมอผี (คำนิยามกว้างมาก) จีน: การกำกับดูแลจากส่วนกลาง
ที่เข้มข้น (มีการกำกับเข้มข้น) ฟิลิบปินส์: กลางๆ สิงคโปร์: ข้อบังคับเยอะ (มีการกำกับเข้มข้น) และบางประเทศมี
การระบุเนื้อหา และช่วงเวลาที่เหมาะสม ให้นำเสนอช่วงตอนกลางคืนเพ่ือเลี่ยงเด็ก  

เห็นได้ว่าการกำกับดูแลจำเป็นต้องมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ สื่อมวลชน ประชาสังคม(ซ่ึง
ปัจจุบันมีบทบาทน้อย) เห็นตัวอย่างจากอินเดียมีรับเรื่องร้องเรียนได้ ซึ่งแนวทางการมีกรอบ และการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาสังคมเป็นสิ่งสำคัญ แต่มีความแตกต่างไปตามบริบททางสังคม 
 

การวิเคราะห์เนื้อหารายการโทรทัศน์ด้านความเชื่อและไสยศาสตร์ 
โดย รศ.เมธา เสรีธนาวงศ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ: กรอบของการเก็บข้อมูล ศึกษารายการข่าวเปน็หลัก 

เป็นข่าวช่วงเช้า 5 รายการ ช่วงเย็น 5 รายการ เลือกจากเรตติ้งผู้ชมขณะศึกษา ดังนี้ ข่าวช่วงเช้า 5 รายการ คือ 
เรื่องเล่าเช้านี้ สนามข่าว7สี ข่าวเช้าเวิร์คพ้อย ตะลอนข่าว ข่าวอรุณอมรินทร์ ช่วงเย็น 5 รายการ คือ ไทยรัฐนิวส์
โชว์ ทุบโต๊ะข่าว ข่าวเย็นประเด็นร้อน เรื่องเด่นเย็นนี้ ข่าวเย็นช่องวัน รายการทั่วไปที่มีการนำเสนอความเชื่อและ
ไสยศาสตร์ 5 รายการ คือ คชาภาพาไปมู บ้านดีผีคุ้ม สารพันมู จิ้งจกทัก ศักสิทธิ์คงกระพัน โดยมีระยะเวลาศึกษา 
3 เดือน (สิงหาคม – ตุลาคม 2565 ) ดูการนำเสนอข่าว มี 1,790 ข่าว เกี่ยวกับความเชื่อและไสยศาสตร์ มีช่วงที่
เกี่ยวกับการประกอบพิธีกรรมความเชื่อ เช่น ช่วงกินเจ ช่วงเหตุกราดยิงหนองบัวลำภู  

ปรากฏการณ์ที่น่าสนใจมีรายการเด่นในการนำเสนอเรื่องความเชื่อและไสยศาสตร์ มีปริมาณมากเป็น
พิเศษ ดังนี้ ช่วงข่าวเช้า ได้แก่ ตะลอนข่าวโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับใบ้หวย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และพิธีกรรม ข่าวเช้าเวิร์คพ้อย 
โดยมีการตีหวยจากป้ายทะเบียนรถในข่าวอุบัติเหตุ ข่าวอรุณอมรินทร์ โดยเนื้อหาเน้นตีความตัวเลขเพื่อเสี่ยงโชค 
และช่วงข่าวเย็น ได้แก่ ไทยรัฐนิวส์โชว์ ทุบโต๊ะข่าว มีเนื้อหาเรื่องลี้ ลับ การเกิดปรากฏการณ์ที่ไม่สามารถอธิบาย
ทางวิทยาศาสตร์ 
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ปัจจัยเรตติ้งต่อการตัดสินใจเลือกเนื้อหาแตกต่างกัน หากดูจากรายการข่าวเช้าเรตติ้งจากการพิจารณา
เลือกข่าว ข่าวเช้าที่มีเรตติ้งสูงสุดไม่เน้นข่าวความเชื่อและไสยศาสตร์ แต่เข้าใจว่าเน้นเรื ่องการจัดลำดับ บาง
รายการมีการนำเสนอทั้งเบรกเลย ส่วนรายการข่าวเย็นเรตติ้งสูงสุดเน้นการนำเสนอเนื้อหาความเชื่อและไสย
ศาสตร์ จึงไม่สามารถสรุปผลความสัมพันธ์ที่ว่าเรตติ้งมีความสัมพันธ์กับการนำเสนอข่าวความเชื่อและไสยศาสตร์
มากน้อยแค่ไหน 
 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อรายการโทรทัศน์ด้านความเชื่อและไสยศาสตร์ 
โดย ผศ.ดร.ต่อตระกูล อุบลวัตร คณะนิเทศศาสตร์ ม.เกษมบัณฑิต : จากการสำรวจผู้รับสาร 5,000 

ตัวอย่าง โดยสำรวจทั่วประเทศใน 3 ประเด็น  
1.ความคิดเห็นต่อการนำเสนอข่าวโทรทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับข่าวความเชื่อและไสยศาสตร์  
2.ความคิดเห็นต่อการนำเสนอรายการโทรทัศน์ที่เกี่ยวกับความเชื่อและไสยศาสตร์  
3.ผลกระทบนำเสนอรายการโทรทัศน์ที่เกี่ยวกับความเชื่อและไสยศาสตร์ 

โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล 5,000 ชุด ในเดือนกันยายน 2565 ทั้ง 3 ประเด็น  
มีคำถามประเด็นละ 20 คำถาม เป็นคำถามปลายปิด เห็นด้วยอย่างยิ่ง 5 คะแนน ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 1 คะแนน 
เก็บข้อมูล 5 ภูมิภาคตามสัดส่วนของประชากร ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคใต้ กรุงเทพมาหานคร และ
ปริมณฑล สนใจศึกษาความแตกต่างของประชาการ เพศ แบ่งตามอายุ (Gen) กระจายเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างให้มี
เพศ และอายุให้ใกล้เคียงกัน นำข้อมูลมาประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ โดยจะใช้สถิติเชิงพรรณนา
มาอธิบายข้อมูล และใช้สถิติเชิงอนุมานมาทดสอบสมมติฐาน 

จากแบบสอบถามมาดูว่าจริงๆแล้วเนื้อหาความเชื่อทางไสยศาสตร์ดึงดูดใจผู้ชมหรือไม่ ? 
1. ความคิดเห็นต่อการนำเสนอข่าวโทรทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับข่าวความเชื่อและไสยศาสตร์  
เห็นด้วยว่ามีความเหมาะสมในการนำเสนอ 3.57/5  

คะแนนสูงสุด 3 อันดับ: 1.ผู้ชมให้คะแนนเกี่ยวกับประเด็นการขึ้นข้อความ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้
วิจารณญาณในการรับชม 2.ประเด็นที่ผู้ประกาศข่าวจะพูดแนะนำกับผู้ชมก่อนเลยว่าต่อไปนี้จะเป็นการนำเสนอ
ข่าวความเชื่อและไสยศาสตร์ ขอให้ผู้ชมใช้วิจารณญาณในการชม และ 3.ประเด็นการนำเสนอข่าวความเชื่อและ
ไสยศาสตร์เป็นเรื่องปกติที่อยู่คู่กับสังคมไทยคะแนน  
 

2. ความคิดเห็นต่อการนำเสนอรายการโทรทัศน์ที่เก่ียวกับความเชื่อและไสยศาสตร์  
เห็นด้วยว่ามีความเหมาะสมในการนำเสนอ 3.62/5  

คะแนนสูงสุด 3 อันดับ: 1.ผู้ชมให้คะแนนเกี่ยวกับประเด็นการขึ้นข้อความ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้
วิจารณญาณในการรับชมคะแนน 2.ประเด็นการนำเสนอข่าวความเชื่อและไสยศาสตร์เป็นเรื ่องปกติที่อยู่คู ่กับ
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สังคมไทย และ3.การนำเสนอความเชื่อทางไสยศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับการเสี่ยงโชคมักจะมีความถี่สูงในช่วงวันออก
สลากกินแบ่งรัฐบาล 

3. ผลกระทบนำเสนอรายการโทรทัศน์ที่เกี่ยวกับความเชื่อและไสยศาสตร์ 
อยู่ในระดับที่ไม่แน่ใจ  

คะแนนสูงสุด 3 อันดับ: 1.พบว่าการรายงานข่าวความเชื่อทางไสยศาสตร์ทำให้ผู้ชมใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาท  
2.เมื่อชมรายการต่าง ๆแล้วทำให้ผู้ชมให้ความสำคัญกับเวลา ฤกษ์ ยาม การหาฤกษ์งามยามดี และ3.ชมรายการ
ต่าง ๆทำให้ผู้ชมให้ความสำคัญกับศาสตร์เรื่องฮวงจุ้ย เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวัน ทิศทางที่ตั้ง การจัดโต๊ะ
ทำงาน ตำแหน่งห้อง และสภาพแวดล้อมรอบตัว  

การทดสอบสมมติฐานความแตกต่างของลักษณะทางประชากรศาสตร์กับ 3 ประเด็นข้างต้น สิ่งที่ค้นพบ  
ที่น่าสนใจคือกลุ่มอายุ Gen Z ที่มีความคิดเห็นแตกต่างจากภาพรวมในหลากหลายประเด็น  
 

ข้อเสนอจากสื่อ เครือข่ายผู้บริโภค และนักวิชาการต่อรายการด้านความเชื่อ ไสยศาสตร์ 
โดย ดร.วิศวัส ปัญญาวงศ์สถาพร คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ: ข้อค้นพบจากการสนทนากลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับ

การนำเสนอรายการด้านความเชื่อ ไสยศาสตร์ ใช้ Focus group  
คำถามแบ่งเป็น 4 หมวด ด้วยกัน  

1. บริบทสังคม วัฒนธรรม นโยบายองค์กรสื่อที่เก่ียวข้อง 
2. สถานการณ์ และผลกระทบของการนำเสนอข่าวเรื่องความเชื่อและไสยศาสตร์  
3. องค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระบบ และกลไกในการกำกับดูแลเนื้อหารายการ 
4. แนวทางในการนำเสนอเรื่องเก่ียวกับไสยศาสตร์ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการกำกับดูแลของ กสทช. 
 

ข้อค้นพบที่น่าสนใจ 3 ประเด็น  
1. ผลกระทบของรายการเรื่องความเชื่อและไสยศาสตร์เป็นเหมือนเหรียญสองด้าน ด้านหนึ่งเราคุ้นเคยกัน 

ที่ส่งผลกระทบเชิงลบ เช่น การสร้างความเชื่องมงาย การลดทอนทักษะการคิดวิเคราะห์ของประชาชน รวมทั้ง  
การนำเสนอเนื้อหาด้านนี้ ไปแย่ง air time พื้นที่สื่อในการนำเสนอข่าวที่มีคุณค่าประเทืองปัญญา ในอีกด้านหนึ่ง
ผู้เข้าร่วมก็เล็งเห็นว่ามีมิติเชิงบวก เรื่องของสินค้าในแนว Soft Power ของเรื่องความเชื่อ หรือการประชาสัมพนัธ์
การท่องเที่ยว และมีการคิดที่ทำให้ส่งเสริมในการศึกษาวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ด้วย  

2. องค์กรสื่อเห็นว่าระบบเรตติ้งมีผลกระทบต่อการนำเสนอเนื้อหาทางไสยศาสตร์จริง ระบบเรตติ้งเป็น
กลไกสำคัญที่ส่งผล และกดดันให้กับองค์กรสื่อโดยเฉพาะองค์กรสื่อธุรกิจ ปรับตัวและเปลี่ยนตัว เพราะเป็นสีสัน
และเป็นที่ชื่นชอบของผู้รับสาร นำเสนอเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้รับสารทำให้มีปริมาณมาก และบ่อยเกิน
ความจำเป็น เพ่ือแลกกลับเรตติ้ง ที่มีผลต่อโฆษณาและสปอนเซอร์  
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3. แนวทางการนำเสนอทางไสยศาสตร์องค์กรสื่อ ผู้เข้าร่วมแนะนำว่าองค์กรสื่อควรลดความรวดเร็วในการ
นำเสนอข่าว เพื่อแลกกับความเที่ยงตรง และถูกต้องของข้อมูลน่าจะดีกว่า ในขณะเดียวกันควรเพิ่มความรอบดา้น  
และความน่าเชื่อถือให้กับเนื้อหามากยิ่งขึ้น ซึ่งแนวทางที่น่าสนใจอีกอย่างคืออยากให้องค์กรสื่อ หรือองค์กรใหญม่ี
จัดตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญที่มีความเกี่ยวข้องกับความเชื่อและไสยศาสตร์ เพ่ือตรวจทานเนื้อหาก่อนนำเสนอ รวมถึงมี
ผู้ตรวจสอบภายในที่มีความรู้เรื่องจรรยาบรรณสื่ออย่างเข้มข้นดำเนินการตามจรรยาบรรณนั้นอย่างเคร่งครัดขึ้น  
 

ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการกำกับดูแลการนำเสนอความเชื่อและไสยศาสตร์ในรายการโทรทัศน์ 
 รศ.เมธา เสรีธนาวงศ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ: ในแง่เนื้อหา กสทช. ควรเคร่งครัดในการกำกับดูแล

เกี ่ยวกับความเชื ่อและไสยศาสตร์ โดยเฉพาะสิ ่งที ่ปรากฏอยู ่ในรายการข่าว เพราะการขึ ้นกราฟิกโปรดใช้
วิจารณญาณในการรับชมอาจจะไม่เพียงพอต่อการนำเสนอข้อเท็จจริง ที่เป็นอยู่ในรายการข่าว เพราะผู้ประกาศ
เป็นทั้งผู้บอกให้ใช้วิจารณญาณ แต่ก็เป็นผู้ที่เสนอตัวเลขเองด้วย อาจก่อให้เกิดความสับสน ควรศึกษาจริงจังว่าแนว
ปฏิบัติในการดำเนินการรายการข่าวอย่างไร ควรนำเสนอแง่มุมด้านวิทยาศาสตร์ให้มากกว่านี้ เพราะท่ีผ่านมาทำให้
เราเกิดความรู้สึกมากกว่าเกิดความเข้าใจในรายการข่าวนั้นๆ  

ผศ.ดร.ต่อตระกูล อุบลวัตร คณะนิเทศศาสตร์ ม.เกษมบัณฑิต: ในส่วนของการขึ้นข้อความการรับผิดชอบ
ต่อผู้ชมแม้จะเป็นค่าเฉลี่ยที่สูงเป็นอันดับที่หนึ่ง แต่ก็ไม่ได้สูงถึงขั้นที่น่าพึงพอใจ ผู้ชมเข้าใจว่ารับผิดชอบแต่ไม่ได้
ร ับผิดชอบสูงส ุด ต้องคิดต่อถึงมาตรฐาน หรือมาตรการ ที ่ตอบโจทย์มากกว่าการพูดหรือขึ้ นตัวอักษร  
จากผลการวิจัยเนื้อหาความเชื่อและไสยศาสตร์ ไม่ใช่ปัจจัยสำคัญที่จะดึงดูดคนดูเป็นสำคัญ อยากให้ลองพิจารณา
การปรับสัดส่วนให้เหมาะสม 
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ภาคผนวก 5 

Info Graphic ทีเ่ผยแพร่สู่สาธารณะ 
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 Info Graphic เผยแพร่ผลงาน Facebook Fanpage: Peace Journalism & Transformative Learning 
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