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บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือวิเคราะห์อนุภาค (Motif) และแบบเร่ือง (Tale type) ท่ีปรากฏในเร่ืองเล่าสยอง

ขวญัสมยัใหม่บนแอปพลิเคชนัจอยลดา โดยการประยกุต์วิธีการจดัท าดชันีอนุภาคและแบบเร่ืองของสติธ ธอมป์สัน 
(Stith Thompson) มาวิเคราะห์เร่ืองเล่าแนวสยองขวญัสมยัใหม่ในแอปพลิเคชนัจอยลดาอนัดบั 1-50 ท่ีไดรั้บความนิยม
มากท่ีสุดในหอ้งเขตอาถรรพ ์ซ่ึงโพสตจ์นจบเร่ืองแลว้ และวเิคราะห์ปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรคเ์ร่ืองเล่า
สยองขวญั ผลการวเิคราะห์พบวา่อนุภาคท่ีโดดเด่นและมีผลต่อการด าเนินเร่ืองมี 2 หมวดใหญ่ คือ ก. อนุภาคการหลอก
หลอน และ ข. อนุภาคการรับมือกบัผี นอกจากน้ีผูศึ้กษายงัไดว้ิเคราะห์และจดัแบบเร่ืองของเร่ืองเล่าสยองขวญัใน   
แอปพลิเคชันจอยลดา โดยเลือกจดัเร่ืองเล่าท่ีมีล าดบั “เหตุการณ์หลกัท่ีเหมือนกนั” ให้เป็นแบบเร่ืองเดียวกนั ผูว้ิจยั
พบว่า สามารถจ าแนกแบบเร่ืองไดเ้ป็น 9 แบบ ได้แก่ 1) แบบเร่ืองผีตามหาความจริง 2) แบบเร่ืองสถานท่ีอาถรรพ ์       
3) แบบเร่ืองอาถรรพส์ัมผสัท่ี 6 4) แบบเร่ืองผีหาตวัตายตวัแทน 5) แบบเร่ืองคนช่วยผี 6) แบบเร่ืองผีช่วยคน 7) แบบ
เร่ืองผีแกแ้คน้ 8) แบบเร่ืองค าทา้ทายจากผี  และ 9) แบบเร่ืองเร่ืองผีท่ีคิดไปเอง ทั้งน้ีจากการวิเคราะห์และจดัหมวดหมู่
อนุภาคและแบบเร่ือง สามารถสะท้อนให้เห็นปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์เร่ืองเล่าสยองขวญั ได้แก่         
1. ภาพยนตร์และซีรีส์สยองขวญัท่ีส่งผลต่อการสร้างเร่ืองเล่าสยองขวญั 2. ความเช่ือท่ีส่งผลต่อการสร้างเร่ืองเล่าสยอง
ขวญั 3. การใชศิ้ลปินเกาหลีประกอบการเล่าเร่ืองท่ีส่งผลต่อการสร้างเร่ืองเล่าสยองขวญั 4. เร่ืองเล่าคนเมืองร่วมสมยั 
(Urban Legend) ท่ีส่งผลต่อการสร้างเร่ืองเล่าสยองขวญั 5. ส่ือเทคโนโลยีท่ีส่งผลต่อการสร้างเร่ืองเล่าสยองขวญั         
6. วรรณกรรมชายรักชาย (วรรณกรรม Y) ท่ีส่งผลต่อการสร้างเร่ืองเล่าสยองขวญั 7. สถานะของผูส้ร้างและผูเ้สพท่ี
ส่งผลต่อการสร้างเร่ืองเล่าสยองขวญั การศึกษาอนุภาคและแบบเร่ืองของเร่ืองเล่าสยองขวญัสมยัใหม่ในแอปพลิเคชนั
จอยลดา ท าใหเ้ห็นวิวฒันาการของการเล่าเร่ืองผีวา่มีการเปล่ียนแปลงตามยคุสมยั เป็นไปตามส่ือเทคโนโลยี ส่ิงเหล่าน้ี
จึงเป็นเคร่ืองยืนยนัถึงความคิดอนัเป็นสากลของมนุษยท่ี์ถ่ายทอดผ่านวรรณกรรม ในขณะเดียวกนัก็สะทอ้นความคิด
สร้างสรรคท่ี์เกิดข้ึนตามบริบทของสงัคมนั้นๆ อีกดว้ย 
 

ค ำส ำคญั: อนุภาค แบบเร่ือง เร่ืองเล่าสยองขวัญสมัยใหม่ในแอปพลิเคชันจอยลดา 
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Abstract 
 The principal objectives of this research are to analyze motifs and tale types which appeared in the modern 
horror tales on the Joylada application and to identify the factors that influenced the creation of the horror tales. This 
analysis was conducted by using the motif index and tale types of Stith Thompson. Out of the top 50 ranked horror 
tale, “In the Mystery Room” was the most popular story. It was found that the motifs were outstanding and 
influenced the storyline into two categories. A) the motif of haunting and B) the motif of dealing with spirits. 
Moreover, the researcher also analyzed and formatted the modern horror tales on Joylada application by categorizing 
the tales that have “the same main event” as the same tale. These were classified into 9 categories: 1) Finding the 
truth of the spirit, 2) Mysterious places, 3) Sixth sense, 4) Finding the doppelganger, 5) Humans helping the spirit, 6) 
Help from the spirit, 7) Spirit’s revenge, 8) Challenging words from the spirit, and 9) Imagination about the spirit. 
Furthermore, further analysis revealed that the motifs and tale types reflected the important factors that influenced 
the creation of the horror tales. These factors included horror films, horror TV series, beliefs, using the Korean 
artists to narrate the tales, urban legends, technology and media, homosexual literature, as well as the genres of the 
author and the readers. The study of motifs and tale types of the modern horror tales on Joylada application helps us 
to notice the evolution of the ghost story telling that has changed according to the era and technology. Evidently, it 
can be proven that the universal concept and theme of humans have been passed down through their literature. At the 
same time, it also reflects creativity that occurs according to the social context. 
 
Keywords: Motif, Tale Type, Modern Horror Tales in the Joylada Application 

 
1. บทน า 

เร่ืองเล่าสยองขวญัมีท่ีมาและความเป็นมาอยา่งยาวนาน และเปล่ียนแปลงไปตามยคุสมยั กอบกลุ อิงคุทานนท์ 
(2545: 65) ไดใ้หค้  าจ ากดัความวา่ในภาษาองักฤษใชค้  าวา่ Gothic Novel หมายถึง “ลกัษณะส าคญัของนวนิยายประเภท
น้ีจะมีความล้ีลบัเวทมนตร์ และความกลา้หาญเยี่ยงอศัวิน โดยมีความน่ากลวัสยองขวญัอบอวลอยู่” นอกจากนั้นหาก
มองในมุมมองของคติชนวทิยา จะพบวา่มีวรรณกรรมประเภทนิทานเร่ืองผีหรือเร่ืองเล่าสยองขวญัในลกัษณะนิทานอยู่
จ  านวนมากในทุกสงัคมทัว่โลก ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นสากล ประคอง    นิมมานเหมินท ์(2545 : 138) กล่าวไวว้า่ 
“นิทานเร่ืองผีของคนไทยก็เช่นเดียวกบัคนชาติอ่ืน ท่ีนิยมฟังการเล่าเร่ืองเก่ียวกบัผี ๆ สาง ๆ และเร่ืองต่ืนเตน้เขยา่ขวญั
โดยเฉพาะอยา่งยิง่เร่ืองผี กล่าวไดว้า่ มีเล่าอยูทุ่กถ่ิน ในขณะท่ีเล่าทั้งผูเ้ล่าและผูฟั้งมกัเช่ือวา่เป็นเร่ืองจริง เร่ืองเล่ากบัผีน้ี
จึงสะทอ้นใหเ้ห็นความเช่ือในเร่ืองวญิญาณและเร่ืองภูตผีต่าง ๆ ของคนไทยไดเ้ป็นอยา่งดี ผีในเร่ืองเล่ามีทั้งผีท่ีดี ซ่ึงให้
ความช่วยเหลือหรือคุม้ครองคนหรือบอกลาภใหแ้ละผีร้ายท่ีคอยหลอกหลอนรังควานคน” 

จากค าจ ากดัความดงักล่าวขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ เร่ืองเล่าสยองขวญัยงัคงอยูใ่นสังคมไทย โดยมีการเปล่ียนไป
ตามยุคสมยั และน าเสนอหลายรูปแบบ ในปัจจุบันการเล่าเร่ืองผีไม่ได้อยู่ในรูปแบบของส่ือส่ิงพิมพ์เพียงเท่านั้ น 
วรรณกรรมออนไลน์เป็นอีกหน่ึงส่ือท่ีไดรั้บความนิยมจากผูค้นในวงกวา้ง เช่น นวนิยายสยองขวญัและสั่นประสาท
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จาก  เวบ็ธัญวลยั นวนิยายระทึกขวญัจากเวบ็นิยายเด็กดี ห้องเร่ืองเล่าสยองขวญัจากกระทูส้นทนาในเวบ็     พนัทิป 
รายการ The Ghost Radio เล่าเร่ืองผีผา่นคล่ืนวทิย ุเป็นตน้ ตวัอยา่งดงักล่าวท าใหเ้ห็นถึงววิฒันาการของการเล่าเร่ืองผีวา่
มีการเปล่ียนแปลงตามยคุสมยัและปรับรูปแบบการน าเสนอไปตามส่ือเทคโนโลย ีเร่ืองเล่าสยองขวญัจึงกลายเป็นส่วน
หน่ึงของวรรณกรรมออนไลน์ท่ีไดรั้บความนิยม 

แอปพลิเคชันจอยลดา (Joylada) เป็นหน่ึงในแหล่งรวมวรรณกรรมออนไลน์ท่ีมีช่ือเสียงมากในปัจจุบัน 
เน่ืองจากการเล่าเร่ืองผ่านโปรแกรมแชตคร้ังแรกของประเทศไทยจากค่ายอุ๊กบี (OOKBEE) ดว้ยตวัเลขจ านวนนิยาย
ทั้งหมด 250,000 เร่ือง 1,100,000 ตอน จากนกัเขียน 180,000 คน ยอดเขา้อ่านนิยายประมาณ 800,000,000 คร้ังต่อวนั ซ่ึง
กลุ่มผูอ่้านจอยลดามากท่ีสุด คือ กลุ่มวยัรุ่นอายไุม่เกิน 25 ปี ช่วงเวลาท่ีมีคนเขา้ดูมากท่ีสุดคือช่วงปิดเทอม ซ่ึงมียอดเขา้
อ่านนิยายประมาณวนัละ 1,000,000,000 คร้ัง เน่ืองจากการเล่าเร่ืองผา่นโปรแกรมแชต แอปพลิเคชนัน้ีมีวรรณกรรมให้
เลือกอ่านหลายรูปแบบและเร่ืองเล่าสยองขวญัเป็นหน่ึงในนั้น โดยใชช่ื้อวา่หอ้งเขตอาถรรพ ์(Issaree (นามแฝง), 2560) 
 ห้องเขตอาถรรพ ์ในแอปพลิเคชนัจอยลดา มีลกัษณะเหมือนการเล่านิทานและมีแนวเร่ืองท่ีหลากหลายตรง
กบัรสนิยมการอ่านของคนไทย ผูว้ิจยัจึงน าทฤษฎีการศึกษาอนุภาคมาศึกษาองค์ประกอบยอ่ยท่ีเป็นวตัถุดิบ ซ่ึงท าให้
เร่ืองน่าสนใจ ตลอดจนการใชท้ฤษฎีแบบเร่ือง เพ่ือท าให้เห็นแนวเร่ืองของเร่ืองเล่าแนวสยองขวญัเหล่าน้ี การศึกษา
เร่ืองเล่าโดยการใชท้ฤษฎีทั้งสองน้ี นอกจากจะท าให้เห็นโครงสร้างของเร่ืองเล่าแนวสยองขวญัแลว้ ยงัจะท าให้เห็น
ปัจจยัทางวฒันธรรมท่ีส่งผลต่อการสร้างสรรคเ์ร่ืองเล่าสยองขวญัและวรรณกรรมออนไลน์อีกดว้ย 
 

 
รูปที่ 1 ลกัษณะของการเล่าเร่ืองแบบนวนิยายแชตในแอปพลิเคชนัจอยลดา 

 
2. วตัถุประสงค์ 

2.1 เพื่อวเิคราะห์อนุภาคท่ีปรากฏในเร่ืองเล่าแนวสยองขวญัสมยัใหม่บนแอปพลิเคชนัจอยลดา 
2.2 เพื่อวเิคราะห์แบบเร่ืองของเร่ืองเล่าแนวสยองขวญัสมยัใหม่บนแอปพลิเคชนัจอยลดา 
2.3 เพ่ือวเิคราะห์ปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรคเ์ร่ืองเล่าสยองขวญั 
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3. อุปกรณ์และวธีิการ / วธีิด าเนินการวจิยั 
การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามล าดบัดงัน้ี 
3.1 ศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
3.2 คดัเลือกและศึกษาเร่ืองเล่าแนวสยองขวญัสมยัใหม่ในแอปพลิเคชนัจอยลดาอนัดบั 1-50 ท่ีไดรั้บความ

นิยมมากท่ีสุดในหอ้งเขตอาถรรพ ์ซ่ึงโพสตจ์นจบเร่ืองแลว้ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม - ตุลาคม พ.ศ. 2561 จ านวน 50 เร่ือง 
3.3 วเิคราะห์อนุภาคและแบบเร่ืองท่ีปรากฏในเร่ืองเล่าแนวสยองขวญัสมยัใหม่ในแอปพลิเคชนัจอยลดา 
 3.3.1 การจดัระบบเพ่ือให้ได้ดชันีอนุภาคเร่ืองเล่าสยองขวญั ตามแนวของ สติธ ธอมป์สัน (Stith 

Thompson) (ศิราพร ณ ถลาง, 2548) ผูศึ้กษาไดเ้รียบเรียงหมวดหมู่อนุภาคหมวดใหญ่โดยใชพ้ยญัชนะไทยก ากบั และ
ใชต้วัเลขแทนอนุภาคหมวดยอ่ย ข้ึนอยูก่บัรายละเอียดของอนุภาคท่ีพบวา่มีมากนอ้ยเพียงใด ดงัน้ี 

  ก ……………… 
  ก.1 ……………… 
  ก.1.1 ………………. 
 3.3.2 การวิเคราะห์และจัดแบบเร่ืองของเร่ืองเล่าสยองขวญั ผูศึ้กษาเลือกจัดเร่ืองเล่าท่ีมีล าดับ 

“เหตุการณ์หลกัเหมือนกนั” ใหเ้ป็นแบบเร่ืองเดียวกนั ตามวธีิการของสติธ ธอมป์สนั โดยมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
  3.3.2.1 ผูศึ้กษาใชว้ธีิประมวลเหตุการณ์ส าคญัของเร่ืองเล่าสยองขวญัแต่ละเร่ือง 
  3.3.2.2 เม่ือไดเ้หตุการณ์ส าคญัแต่ละเร่ืองแลว้ ผูศึ้กษาจดัล าดบัเหตุการณ์ส าคญัก่อนหลงั 
  3.3.2.3 จดัแบบเร่ืองตามเน้ือหาโดยใชว้ิธีสังเกต “เหตุการณ์หลกัท่ีเหมือนกัน” ซ่ึงเป็น

ปัญหาส าคญัของเร่ือง เร่ืองเล่าท่ีมีโครงเร่ืองหรือเหตุการณ์หลกัเหมือนกนัจะจดัอยูใ่นแบบเร่ืองเดียวกนั 
3.4 วเิคราะห์ปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรคเ์ร่ืองเล่าสยองขวญั 
3.5 สรุปผลการวจิยัและน าเสนอผลการวจิยัแบบพรรณนาวเิคราะห์ 

 
4. ผลการวจิยั 
 4.1 อนุภาคทีป่รากฏในเร่ืองเล่าแนวสยองขวญัสมยัใหม่บนแอปพลเิคชันจอยลดา 

ผูว้ิจยัไดจ้ดัหมวดหมู่อนุภาคเร่ืองเล่าสยองขวญัในแอปพลิเคชนัจอยลดาข้ึนมาใหม่โดยประยุกตว์ิธีการจดัท า
ดชันีอนุภาคและแบบเร่ืองของสติธ ธอมป์สัน (Stith Thompson) และพิจารณาจากอนุภาคท่ีโดดเด่นท่ีสุดในเร่ืองเล่า
สยองขวญัในจอยลดา 2 หมวดใหญ่ คือ ก. อนุภาคการหลอกหลอนของผีท่ีปรากฏในเร่ืองเล่าสยองขวญัใน แอปพลิเคชนั
จอยลดา ข. อนุภาคการรับมือกบัผีท่ีปรากฏในเร่ืองเล่าสยองขวญัในแอปพลิเคชนัจอยลดา โดยใชพ้ยญัชนะตวัอกัษรไทย
แทนรายละเอียดของอนุภาคหมวดใหญ่และหมวดยอ่ยเหล่านั้นเป็นล าดบั โดยสามารถสรุปผลในรูปแบบตารางได ้ดงัน้ี 
 
 
 
 
 



งานประชุมวิชาการระดบัชาติ มหาวิทยาลยัรังสิต ประจ าปี ๒๕๖๒  
https://rsucon.rsu.ac.th/proceedings ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ 

976 

ตารางที่ 1 แสดงอนุภาคการหลอกหลอนของผีท่ีปรากฏในเร่ืองเล่าสยองขวญัจอยลดา 
ก. อนุภาคการหลอกหลอนของผทีี่ปรากฏในเร่ืองเล่าสยองขวญัจอยลดา 

ก .1 การหลอกหลอนด้วย
การปรากฏกายของผ ี
 

ก.1.1 ปรากฏกายให้เห็นในรูปลักษณ์ท่ี
เป็นมนุษยป์กติ 

ก.1.1.1 ปรากฏกายให้เห็นในรูปลกัษณ์นกัเรียน (พบจ านวน 
9 เร่ือง) 
ก.1.1.2 ปรากฏกายให้เห็นในรูปลกัษณ์นกัศึกษา (พบจ านวน 
3 เร่ือง) 
ก.1.1.3 ปรากฏกายให้เห็นตามลกัษณะของอาชีพ 

ก.1.1.3.1 ครูและอาจารย ์(พบจ านวน 9 เร่ือง) 
ก.1.1.3.2 แพทย ์(พบจ านวน 1 เร่ือง) 
ก.1.1.3.3 พยาบาล (พบจ านวน 1 เร่ือง) 
ก.1.1.3.4 ศิลปินและนกัแสดง (พบจ านวน 2 เร่ือง) 

ก.1.2 ปรากฏกายให้เห็นตามสภาพท่ีตาย
อยา่งไรมาให้เห็นอยา่งนั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.1.2.1 ปรากฏกายให้เห็นตามลกัษณะการฆ่าตวัตาย 
ก.1.2.1.1 ฆ่าตวัตายด้วยการกระโดดตึก (พบจ านวน 9 

เร่ือง) 
ก.1.2.1.2 ฆ่าตวัตายดว้ยการผกูคอ (พบจ านวน 7 เร่ือง) 
ก.1.2.1.3 ฆ่าตวัตายด้วยการกระโดดน ้ าหรือจมน ้ า (พบ

จ านวน 1 เร่ือง) 
ก .1.2.1.4 ฆ่าตัวตายด้วยการยิงตัวตาย  (พบจ านวน 1 

เร่ือง) 

ก.1.2.2 ปรากฏกายให้เห็นตามสภาพท่ีถูกฆาตกรรม 
ก.1.2.2.1 ฆาตกรรมดว้ยของมีคม (พบจ านวน 1 เร่ือง) 
ก .1.2.2.2 ฆาตกรรมด้วยการฆ่าข่มขืน (พบจ านวน 1 

เร่ือง) 
ก.1.2.2.3 ฆาตกรรมด้วยการฆ่าหั่นศพ (พบจ านวน 2 

เร่ือง 
ก.1.2.3 ปรากฏกายให้เห็นตามสภาพท่ีป่วยเป็นโรคร้ายจน
ตาย (พบจ านวน 8 เร่ือง) 
ก.1.2.4 ปรากฏกายให้เห็นตามสภาพท่ีตายเพราะอุบติัเหตุ 

ก.1.2.4.1 ปรากฏกายให้เห็นในรูปลกัษณ์ท่ีถูกรถชนตาย 
(พบจ านวน 1 เร่ือง) 
      ก.1.2.4.2 ปรากฏกายให้เห็นในรูปลกัษณ์ท่ีถูกไฟคลอก
ตาย (พบจ านวน 2 เร่ือง) 
ก .1.3.1 ปรากฏกายให้ เห็นในรูปลักษณ์ของเวตาล  (พบ
จ านวน 1 เร่ือง) 

ก.1.3 ปรากฏกายให้เห็นในรูปลักษณ์ท่ี
เป็นอมนุษย ์
 

ก.1.3.2 ปรากฏกายให้ เห็นในรูปลักษณ์ของรากษส  (พบ
จ านวน 1 เร่ือง) 
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ก. อนุภาคการหลอกหลอนของผทีี่ปรากฏในเร่ืองเล่าสยองขวญัจอยลดา 

ก .2 การหลอกหลอนด้วย
เร่ืองเกีย่วกบัเสียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.2.1 ท าเสียงให้ตกใจโดยการเลียนเสียง
มนุษย ์

ก.2.1.1 เสียงคนเรียกช่ือ (พบจ านวน 9 เร่ือง) 
ก.2.1.2 เสียงคนก าลงัพดูคุยกนั (พบจ านวน 6 เร่ือง) 
ก.2.1.3 เสียงคนกรีดร้องโหยหวน (พบจ านวน 5 เร่ือง) 
ก.2.1.4 เสียงคนหวัเราะ (พบจ านวน 4 เร่ือง) 
ก.2.1.5 เสียงคนเดินกระทืบเทา้ (พบจ านวน 8 เร่ือง) 
ก.2.1.6 เสียงคนก าลงัคลาน (พบจ านวน 10 เร่ือง) 

ก.2.2 ท าเสียงให้ตกใจโดยการใช้จงัหวะ
การเคาะ 

ก.2.2.1 จงัหวะการเคาะประตู (พบจ านวน 27 เร่ือง) 
ก.2.2.2 จงัหวะการเคาะกระจกหนา้ต่าง (พบจ านวน 12 เร่ือง) 

ก.2.3 ท าเสียงให้ตกใจโดยการใชอุ้ปกรณ์ 
 

ก.2.3.1 เสียงอุปกรณ์ชักโครกเปิดท างานเอง (พบจ านวน 15 
เร่ือง) 
ก.2.3.2 เสียงอุปกรณ์ฝักบัวเปิดท างานเอง (พบจ านวน 5 
เร่ือง) 
ก.2.3.3 เสียงเรียกเขา้โทรศพัทด์งั (พบจ านวน 6 เร่ือง) 
ก.2.3.4 เสียงกร่ิงประตูหน้าบา้นและหอพกั (พบจ านวน 10 
เร่ือง) 
ก.2.3.5 เสียงอุปกรณ์เคร่ืองดนตรี 

ก.2.3.5.1 เคร่ืองดนตรีไทย (พบจ านวน 5 เร่ือง) 
ก.2.3.5.2 เคร่ืองดนตรีสากล (พบจ านวน 2 เร่ือง) 

ก.2.4 การห้ามใชเ้สียง (พบจ านวน 1 เร่ือง) 
ก .3 การหลอกหลอนด้วย
การหายตัว 

ก.3.1 การหายตวัจากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึง (พบจ านวน 32 เร่ือง) 
ก.3.2 การหายตวัแบบล่องหน (พบจ านวน 25 เร่ือง) 

ก .4 การหลอกหลอนด้วย
การเข้าสิงคน 

ก.4.1 ผีเขา้สิงคน (พบจ านวน 2 เร่ือง) 

ก .5 การหลอกหลอนด้วย
การแปลงร่าง 

ก.5.1 การแปลงร่างเป็นคนรู้จกั 
 

ก.5.1.1 การแปลงเป็นเพื่อน (พบจ านวน 19 เร่ือง) 
ก.5.1.2 การแปลงเป็นพอ่แม่ (พบจ านวน 1 เร่ือง) 

ก .5 การหลอกหลอนด้วย
การแปลงร่าง 

ก.5.1 การแปลงร่างเป็นคนรู้จกั 
 

ก.5.1.3 การแปลงเป็นรุ่นนอ้ง (พบจ านวน 8 เร่ือง) 
ก.5.1.4 การแปลงเป็นรุ่นพ่ี (พบจ านวน 9 เร่ือง) 

ก .6 การหลอกหลอนด้วย
มนตร์คาถา ไสยศาสตร์ 

ก.6.1 มนตร์คาถาเสกของเขา้ทอ้ง (พบจ านวน 1 เร่ือง) 
ก.6.2 มนตร์คาถาการฝังรูปฝังรอย (พบจ านวน 2 เร่ือง) 

ก .7 การหลอกหลอนด้วย
การใช้วตัถุส่ือกลาง 
 

ก .7.1 วัต ถุ ส่ื อกลางสมัยใหม่ ในโลก
ออนไลน์ 

ก.7.1.1 แอฟพลิเคชนัไลน์ (พบจ านวน 50 เร่ือง) 
ก.7.1.2 ขอ้ความบนโทรศพัทมื์อถือ (พบจ านวน 6 เร่ือง) 

ก.7.2 วตัถุส่ือกลางตามแนวขนบโบราณ ก.7.2.1 ตุก๊ตานางร า (พบจ านวน 14 เร่ือง) 
ก.7.3 วตัถุส่ือกลางประเภทอ่ืน ๆ ก.7.3.1 จดหมายลูกโซ่ (พบจ านวน 1 เร่ือง) 

ก.7.3.2 กุญแจ (พบจ านวน 1 เร่ือง) 
ก.7.3.3 ดอกกุหลาบ (พบจ านวน 1 เร่ือง) 
ก.7.3.4 หนงัสือ (พบจ านวน 3 เร่ือง) 
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ก. อนุภาคการหลอกหลอนของผทีี่ปรากฏในเร่ืองเล่าสยองขวญัจอยลดา 
ก.7.3.5 ตุก๊ตา (พบจ านวน 3 เร่ือง) 
ก.7.3.6 เคร่ืองประดบั (พบจ านวน 2 เร่ือง) 
ก.7.3.7 หุ่นรูปป้ันเหมือนมนุษย ์(จ  านวน 14 เร่ือง) 

 
ตารางที่ 2 แสดงขอ้มูลอนุภาคการรับมือกบัผีท่ีปรากฏในเร่ืองเล่าสยองขวญัจอยลดา 
ข. อนุภาคการรับมือกบัผทีี่ปรากฏในเร่ืองเล่าสยองขวญัจอยลดา 

ข.1 การรับมือกับผด้ีวย เวทมนตร์คาถา หรือ
ความเช่ือพืน้บ้าน 

ข.1.1 การรับมือกบัผีดว้ยคาถาป้องกนัและขบัไล่ผี (พบจ านวน 7 เร่ือง) 
ข.1.2 การสาปแช่ง (พบจ านวน 2 เร่ือง) 

ข.2 การรับมือกบัผตีามความเช่ือทางศาสนา 
 

ข.2.1 การรับมือกบัผีตามความเช่ือทางศาสนา
พทุธ 
 

ข.2.1.1 พิธีกรรมของสงฆ์ในการรับมือ
กับผี  ประกอบด้วย พิธีกรรมสวดส่ง
วิญญาณ พิธีกรรมขับไล่ดวงวิญญาณ 
(พบจ านวน 3 เร่ือง) 
ข.2.1.2 บทสวดมนตร์เพ่ือขบัไล่ผี (พบ
จ านวน 7 เร่ือง) 
ข.2.1.3 การสะเดาะเคราะห์ (พบจ านวน 
2 เร่ือง) 

ข.2.2 การรับมือกบัผีตามความเช่ือทางศาสนา
คริสต ์
 

ข.2.2.1 การอ่านบทสวดขบัไล่ปีศาจใน
คัมภีร์ ไบเบิลของศาสนาคริสต์ (พบ
จ านวน 1 เร่ือง) 
ข .2.2.2 ก ารขับ ไ ล่ ผี โด ยก ารใช้ ไม้
กางเขน (พบจ านวน 1 เร่ือง) 

ข.3 การรับมือกับผีโดยใช้บุคคลพิเศษเป็น
ส่ือกลางเพ่ือขับไล่ผ ี

ข.3.1 การรับมือกบัผีโดยบุคคลท่ีมีไสยเวทย ์(พบจ านวน 6 เร่ือง) 
ข.3.2 การรับมือกบัผีโดยบุคคลท่ีมีสมัผสัท่ี 6 (พบจ านวน 11 เร่ือง) 

ข.4 การรับมือกบัผด้ีวยการค้นหาความจริง ข.4.1 การคน้หาผีตวัจริง (พบจ านวน 5 เร่ือง) 
ข.4.2 การคน้หาฆาตกรตวัจริง (พบจ านวน 9 เร่ือง) 

ข .5 การรับมือกับผีด้วยการหาตัวตายตัว
แทน 

ข.5.1 ผีหาตวัตายตวัแทนเพ่ือปลดปล่อยดวงวิญญาณของตนเองให้เป็นอิสระ (พบจ านวน 
7 เร่ือง) 

ข.6 การรับมือด้วยของวิเศษและเคร่ืองราง
ของขลงั 
 

ข.6.1 การรับมือดว้ยผา้ยนัตส์ะกดวิญญาณ (พบจ านวน 1 เร่ือง) 
ข.6.2 การรับมือดว้ยหมอ้สะกดวิญญาณ (พบจ านวน 1) 
ข.6.3 การรับมือดว้ยสายสิญจน์ป้องกนัผี (พบจ านวน 1 เร่ือง) 
ข.6.4 การรับมือกบัผีโดยกุมารทอง (พบจ านวน 1 เร่ือง) 
ข.6.5 การรับมือกบัผีโดยรักยม (พบจ านวน 1 เร่ือง) 
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4.2 แบบเร่ืองของเร่ืองเล่าแนวสยองขวญัสมยัใหม่บนแอปพลิเคชนัจอยลดา 
ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์และจดัแบบเร่ืองของเร่ืองเล่าสยองขวญัตามวิธีการของสติธ ธอมป์สัน (Stith Thompson) 

โดยเลือกจดัเร่ืองเล่าท่ีมีล าดบั “เหตุการณ์หลกัท่ีเหมือนกนั” ใหเ้ป็นแบบเร่ืองเดียวกนั ผูว้จิยัพบวา่ สามารถจ าแนกแบบ
เร่ืองไดเ้ป็น 9 แบบ ไดแ้ก่  

1) แบบเร่ืองผีตามหาความจริง พบจ านวน 24 เร่ือง และมีแบบเร่ืองย่อย 3 แบบ คือ แบบเร่ืองย่อยตามหา
ฆาตกรตวัจริง แบบเร่ืองยอ่ยตามหาสาเหตุการตาย และแบบเร่ืองยอ่ยตามหาร่างตนเอง 

2) แบบเร่ืองสถานท่ีอาถรรพ์ พบจ านวน 6 เร่ือง และมีแบบเร่ืองย่อย 2 แบบ คือ แบบเร่ืองย่อยโรงเรียน
อาถรรพ ์และแบบเร่ืองยอ่ยสถานท่ีอาถรรพอ่ื์น ๆ ท่ีเล่าตามต านาน 

3) แบบเร่ืองอาถรรพส์มัผสัท่ีหก พบจ านวน 2 เร่ือง ไม่พบแบบเร่ืองยอ่ย 
4) แบบเร่ืองผีหาตวัตายตวัแทน พบจ านวน 9 เร่ือง ไม่พบแบบเร่ืองยอ่ย 
5) แบบเร่ืองคนช่วยผี พบจ านวน 3 เร่ือง ไม่พบแบบเร่ืองยอ่ย 
6) แบบเร่ืองผีช่วยคน พบจ านวน 2 เร่ือง ไม่พบแบบเร่ืองยอ่ย 
7) แบบเร่ืองผีแกแ้คน้ พบจ านวน 1 เร่ืองไม่พบแบบเร่ืองยอ่ย 
8) แบบเร่ืองค าทา้ทายจากผี พบจ านวน 2 เร่ือง ไม่พบแบบเร่ืองยอ่ย 
9) แบบเร่ืองเร่ืองผีท่ีคิดไปเอง พบจ านวน 1 เร่ือง ไม่พบแบบเร่ืองยอ่ย 
4.3 ปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรคเ์ร่ืองเล่าสยองขวญั 
การวิเคราะห์และจดัหมวดหมู่อนุภาครวมทั้งแบบเร่ืองของเร่ืองเล่าสยองขวญัในแอปพลิเคชนัจอยลดา ผูว้จิยั

พบวา่อนุภาคและแบบเร่ืองเหล่าน้ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรคเ์ร่ืองเล่าสยองขวญั ปัจจยั
ส าคญัเหล่าน้ีลว้นเป็นวตัถุดิบในเร่ืองเล่าสยองขวญัสมยัใหม่ ซ่ึงท าให้แอปพลิเคชนัจอยลดา มีความสนุก สร้างความ
น่าสนใจและความแปลกใหม่ท่ีแตกต่างไปจากวรรณกรรมออนไลน์ประเภทอ่ืน ๆ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการสร้างสรรคเ์ร่ือง
เล่าสยองขวญั ประกอบดว้ย 

4.3.1 ภาพยนตร์และซีรีส์สยองขวญัท่ีส่งผลต่อการสร้างเร่ืองเล่าสยองขวญั 
ผูว้จิยัพบวา่ วตัถุดิบส าคญัท่ีใชส้ร้างความสยองขวญัมีความคลา้ยกบัภาพยนตร์ทั้งไทยและต่างประเทศ ไม่วา่

จะเป็น การหลอกหลอนดว้ยการหายตวั การเขา้สิงคน การแปลงร่างเป็นคน การใชเ้สียงในการหลอกหลอน ส่วนการ
ใช้วตัถุส่ือกลางในการหลอกหลอน มีทั้งวตัถุโบราณและสมยัใหม่ รวมทั้ งยงัมีการต่อกรกบัผี จะเห็นได้ว่าอนุภาค
เหล่าน้ีมีลกัษณะท่ีเป็นสากลซ่ึงส่งผลต่อการสร้างสรรคเ์ร่ืองเล่าสยองขวญัในแอปพลิเคชนัจอยลดา 
 
ตารางที่ 3 ตวัอยา่งเร่ืองเล่าสยองขวญัจอยลดาท่ีคลา้ยกบัภาพยนตร์และซีรีส์สยองขวญัในประเทศไทย 
ช่ือเร่ืองเล่าสยองขวญัในแอปพลเิคชันจอยลดา ภาพยนตร์และซีรีส์สยองขวญัไทย 

1. นายคือใครกนั PD101 ภาพยนตร์เร่ือง “ส่ีแพร่ง” ตอน “เหงา” 
2. 7ERROR #7_error ภาพยนตร์เร่ือง “เป็นชูก้บัผี” 
3. “เร่ืองลึกลบัในโรงเรียนของผม” ตอน “ค ามัน่สญัญา” ภาพยนตร์เร่ือง “เพื่อน..ท่ีระลึก” 
4. มุงเคยไดย้นิป้ะ? ภาพยนตร์เร่ือง “999-9999 ต่อ ติด ต่าย” 
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ตารางที่ 4 ตวัอยา่งเร่ืองเล่าสยองขวญัจอยลดาท่ีคลา้ยกบัภาพยนตร์และซีรีส์สยองขวญัในต่างประเทศ 
ช่ือเร่ืองเล่าสยองขวญัในแอปพลเิคชันจอยลดา ภาพยนตร์และซีรีส์สยองขวญัต่างประเทศ 

1. 72 HOURS #ซ่อนหาnct ภาพยนตร์เร่ือง “A Quiet Place | ดินแดนไร้เสียง” 
2. 7ERROR #7_error ภาพยนตร์เร่ือง “The Corpse of Anna Fritz | คน ซัม่ ศพ” 

 
4.3.2 ความเช่ือท่ีส่งผลต่อการสร้างเร่ืองเล่าสยองขวญั 
ผูศึ้กษาพบว่า ความเช่ือมีอิทธิพลต่อการสร้างเร่ืองเล่าสยองขวญั ประกอบดว้ยการใชข้อ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ศาสนาจ านวนมาก เช่น ศาสนาพทุธปรากฏให้เห็นผ่านพิธีกรรมการป้องกนัภูตผีปีศาจท่ีมาหลอกหลอนคน อีกทั้งยงัมี
ความเช่ือเร่ืองการใช้ตวัละครอมนุษย ์ไดแ้ก่ รากษส และ เวตาล รวมทั้งยงัปรากฏความเช่ือพ้ืนบ้าน เช่น ความเช่ือ
เก่ียวกบัไสยศาสตร์ ความเช่ือในเร่ืองของเวทมนตร์ คาถาอาคม และความเช่ือท่ีเก่ียวขอ้งกบัวตัถุตามแนวขนบโบราณ 

4.3.3 การใชศิ้ลปินเกาหลีประกอบการเล่าเร่ืองท่ีส่งผลต่อการสร้างเร่ืองเล่าสยองขวญั 
ผูศึ้กษาพบการใชศิ้ลปินเกาหลีประกอบการเล่าเร่ืองจ านวนมาก โดยสร้างเร่ืองราวของเร่ืองเล่าสยองขวญัผา่น

ศิลปินท่ีช่ืนชอบ และสร้างบทบาทสมมุติข้ึนมา ผูเ้ขียนจะเปล่ียนช่ือดารานกัร้องเกาหลีเป็นช่ือไทย แต่รูปภาพตวัละคร
และบุคลิกท่ีปรากฏในเร่ืองเล่าสยองขวญัจอยลดาเป็นรูปลกัษณ์ของดารานักร้องเกาหลีทั้ งหมด สะท้อนให้เห็น
วฒันธรรมร่วมสมยัของเกาหลี (Korean Pop Culture) เป็นปรากฏการณ์ทางวฒันธรรมขา้มชาติท่ีมีอิทธิพลต่อสงัคมไทย 
กระแสความนิยมเกิดจากความนิยมชมชอบจากดารานกัร้องเกาหลี เพลงเคป๊อบ (K-POP) ซีรีส์ภาพยนตร์ เป็นตน้ 

4.3.4 เร่ืองเล่าคนเมืองร่วมสมยั (Urban Legend) ท่ีส่งผลต่อการสร้างเร่ืองเล่าสยองขวญั  
เร่ืองเล่าคนเมืองร่วมสมยั (Urban Legend) หมายถึง “เร่ืองเล่าสมยัใหม่” ท่ีมีฉากเป็นสังคมเมือง สะทอ้นวิถี

ชีวิตและปัญหาในสังคมเมือง (ศิราพร ณ ถลาง , 2548 : 399) จดัเป็นขอ้มูลคติชนประเภทหน่ึง เร่ืองเล่าสยองขวญัใน
แอปพลิเคชนัจอยลดามีเหตุการณ์คลา้ยกบัเร่ืองเล่าคนเมือง ร่วมสมยัทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ซ่ึงมีผลต่อการ
สร้างสรรคเ์ร่ืองเล่าสยองขวญั ต านานเร่ืองผีและเร่ืองเล่าคนเมืองร่วมสมยัเหล่าน้ีคืออีกหน่ึงวตัถุดิบท่ีสะทอ้นความเป็น
สากลของเร่ืองเล่าสยองขวญัทัว่โลก เร่ืองเล่าคนเมืองร่วมสมยัท่ีส่งผลต่อการสร้างเร่ืองเล่าในแอปพลิเคชนั จอยลดา 
เช่น “ศุกร์13วนัเห็นผี” จากเร่ือง “ป๊อก...ป๊อก...ครืด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” “อาถรรพ์ ม.6/3 กลุ่มเรามันแปลกๆ
ป่าวว่ะ” จากเร่ือง “เร่ืองเล่าหลงัตึก 7 มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย” “หอเฮ้ียน?” จากเร่ือง “ศาลในห้องน ้ า สถาบัน
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ เจา้คุณทหาร ลาดกระบงั” 

4.3.5 ส่ือเทคโนโลยท่ีีส่งผลต่อการสร้างเร่ืองเล่าสยองขวญั 
ส่ือเทคโนโลยีในเร่ืองเล่าสยองขวญัในแอปพลิเคชนัจอยลดาถือเป็นอนุภาคท่ีโดดเด่นในเร่ืองของการใชส่ื้อ

เทคโนโลยีเป็นวตัถุส่ือกลางสมยัใหม่ท่ีใชใ้นการหลอกหลอนนั่นคือแอปพลิเคชนัไลน์บนโทรศพัท์มือถือ มีทั้งใน
รูปแบบท่ีผูใ้ชส้ามารถส่งขอ้ความ ภาพ สร้างกลุ่มแชต รวมทั้งการพดูคุยโทรศพัทแ์บบเสียง โดยแบ่งลกัษณะของการใช้
แอปพลิเคชนัไลน์บนโทรศพัทมื์อถือเพื่อการหลอกหลอนออกเป็น 3 ประเภท คือ ขอ้ความปริศนา ภาพ ขอ้ความเสียง 

4.3.6 วรรณกรรมชายรักชาย (วรรณกรรม Y) ท่ีส่งผลต่อการสร้างเร่ืองเล่าสยองขวญั 
เร่ืองเล่าสยองขวญัในแอปพลิเคชนัจอยลดา ส่วนใหญ่ไดรั้บอิทธิพลของวรรณกรรมชายรักชาย (วรรณกรรม 

Y) ท่ีเป็นกระแสนิยมในปัจจุบัน เขา้มาเป็นวตัถุดิบในการสร้างตวัละคร เพ่ือให้ผูอ่้านเกิดจินตนาการ นอกจากน้ียงั
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ปรากฏลกัษณะของวรรณกรรมหญิงรักหญิงดว้ย หรือท่ีเรียกวา่ “ยริู” (Yuri) ซ่ึงเป็นความรักระหวา่งผูห้ญิงดว้ยกนัเอง 
โดยแสดงให้เห็นผ่านรูปแบบความสนิทสนมของคู่เพ่ือนสนิท ความน่ารักระหวา่งหญิงกบัหญิง การสร้างแนวเร่ือง
หรือพฤติกรรมตวัละครให้มีลกัษณะดงักล่าวสร้างความน่าสนใจ ตอบสนองรสนิยมของกลุ่มนักอ่านท่ีเป็นวยัรุ่นได้
เป็นอยา่งดี 

4.3.7 สถานะของผูส้ร้างและผูเ้สพท่ีส่งผลต่อการสร้างเร่ืองเล่าสยองขวญั 
จากการศึกษาอนุภาคเร่ืองเล่าสยองขวญัในแอปพลิเคชนัจอยลดาท าให้ผูว้ิจยัพบว่าเร่ืองเล่าสยองขวญัส่วน

ใหญ่มีสถานะของตวัละครท่ีปรากฏมากท่ีสุด คือ นกัเรียนและนกัศึกษา สะทอ้นผ่านสถานะของผูส้ร้างและผูเ้สพใน
การสร้างสรรคเ์ร่ืองเล่าสยองขวญัจอยลดา ซ่ึงส่วนใหญ่ผูส้ร้างเร่ืองเล่าสยองขวญั และผูเ้สพเป็นบุคคลท่ีก าลงัอยูใ่นช่วง
วยัเรียน นอกจากน้ียงัรวมถึงสถานท่ี เช่น โรงเรียน มหาวิทยาลยั หอพกันักศึกษา ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกับการหลอก
หลอนของผีและการรับมือกบัผีผา่นอนุภาคต่าง ๆ 

 
5. การอภิปรายผล 

ผูว้จิยัพบอนุภาคเร่ืองเล่าสยองขวญัในแอปพลิเคชนัจอยลดาท่ีน ามาจดัระบบมีลกัษณะท่ีน่าสนใจดงัน้ี 
ประการแรก อนุภาคการหลอกหลอนของผีท่ีพบมากท่ีสุดคือ อนุภาคการหลอกหลอนด้วยการใช้วตัถุ

ส่ือกลาง ไดแ้ก่ วตัถุส่ือกลางสมยัใหม่ตามโลกออนไลน์ เช่น แอปพลิเคชนัไลน์บนโทรศพัทมื์อถือ ท่ีมีทั้งในรูปแบบท่ี
ส่งขอ้ความ ภาพ คลิปวิดีโอ สร้างกลุ่มแชต รวมทั้งการพูดคุยแบบเสียง เน่ืองจากเร่ืองเล่าสยองขวญัในแอปพลิเคชนั   
จอยลดาเป็นการเล่าเร่ืองผา่นโปรแกรมแชต รวมทั้งยงัสะทอ้นใหเ้ห็นวา่อิทธิพลของเทคโนโลยใีนยคุปัจจุบนัมีผลอยา่ง
มากต่อการน ามาใชเ้ป็นวตัถุดิบในการสร้างสรรค์เร่ืองเล่า ท่ีพบรองลงมาคือ อนุภาคการหลอกหลอนดว้ยการหายตวั 
ไดแ้ก่ การหายตวัจากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึง และการหายตวัแบบล่องหน เน่ืองจากเร่ืองเล่าสยองขวญัปรากฏการหลอก
หลอนดว้ยการหายตวัของผีเป็นวตัถุดิบทางความคิดท่ีพบกนัในเร่ืองเล่าสยองขวญัโดยทัว่ไป 

ประการท่ีสอง อนุภาคการรับมือกับผีท่ีพบมากท่ีสุดคือ อนุภาคการรับมือกบัผีตามความเช่ือทางศาสนา 
ไดแ้ก่ การรับมือกบัผีตามความเช่ือทางศาสนาพทุธ เช่น พิธีกรรมสวดส่งวญิญาณ พิธีกรรมขบัไล่ดวงวญิญาณใหไ้ปผุด
ไปเกิด บทสวดมนต์เพ่ือขบัไล่ผี และการสะเดาะเคราะห์ดว้ยการนอนโลงศพเพ่ือต่อชะตาชีวิต การรับมือกบัผีตาม
ความเช่ือทางศาสนาคริสต ์เช่น การอ่านบทสวด   ขบัไล่ปีศาจในคมัภีร์ไบเบิลของศาสนาคริสต ์และการขบัไล่ผีโดย
การใช ้ไมก้างเขน ผูว้ิจยัเห็นวา่การรับมือกบัผีตามความเช่ือทางศาสนายงัคงเป็นชุดความเช่ือท่ีฝังรากลึกในสังคมไทย 
ถ่ายทอดผา่นวถีิชีวติ ส่ือต่าง ๆ ซ่ึงเปล่ียนแปลงไดย้าก จึงไม่พบการสร้างสรรคข้ึ์นมาใหม่เท่าท่ีควร 

การศึกษาอนุภาคการหลอกหลอนและการรับมือกบัผีท่ีปรากฏในเร่ืองเล่าสยองขวญัในแอปพลิเคชนัจอยลดา
ดงักล่าว แสดงให้เห็นถึงชุดความคิดของมนุษยใ์นเร่ืองผีท่ีมาหลอกหลอนคน ท าให้คนตอ้งหาวิธีการรับมือกับผีท่ี
ปรากฏอยูใ่นเร่ืองเล่าสยองขวญั แต่ก็ยงัปรากฏเร่ืองเล่าสยองขวญับางเร่ืองท่ีเป็นความสัมพนัธ์เชิงบวกระหวา่งคนกบัผี 
คืออนุภาคการช่วยเหลือของคนกบัผี และอนุภาคการใหร้างวลัของคนกบัผี ซ่ึงท าใหมี้แนวเร่ืองท่ีหลากหลาย และสร้าง
ความน่าสนใจใหเ้กิดข้ึนได ้
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นอกจากนั้นในส่วนของการวเิคราะห์แบบเร่ืองผูว้จิยัพบประเด็นท่ีน่าสนใจ ดงัน้ี 
ประการแรก แบบเร่ืองของเร่ืองเล่าสยองขวญัในแอปพลิเคชนัจอยลดาท่ีพบมากท่ีสุดคือ แบบเร่ืองผีตามหา

ความจริง เป็นแบบเร่ืองท่ีเก่ียวกบัผีซ่ึงตอ้งการตามหาความจริง หรือตามหาของช้ินส่วนส าคญั ท่ีสามารถท าให้ดวง
วญิญาณไปผดุไปเกิดในภพภูมิท่ีเหมาะสม ประกอบดว้ยแบบเร่ืองยอ่ย ไดแ้ก่ แบบเร่ืองยอ่ยผีตามหาฆาตกร แบบเร่ือง
ย่อยผีตามหาสาเหตุการตาย และแบบเร่ืองย่อยผีตามหาร่างตนเอง แบบเร่ืองท่ีพบรองลงมาคือ แบบเร่ืองสถานท่ี
อาถรรพ ์ซ่ึงประกอบไปดว้ย สถานท่ีตอ้งห้าม หรือสถานท่ีท่ีมีกฎขอ้ห้าม เช่น เร่ืองเวลา เร่ืองขอ้ห้ามตามระเบียบของ
สถานท่ี เป็นตน้ ซ่ึงแบบเร่ืองสถานท่ีอาถรรพส์ามารถแยกเป็นแบบเร่ืองยอ่ยไดแ้ก่ แบบเร่ืองยอ่ยโรงเรียนอาถรรพ ์และ
แบบเร่ืองย่อยสถานท่ีอาถรรพอ่ื์น ๆ ท่ีเล่าตามต านาน ผูว้ิจยัเห็นวา่สาเหตุท่ีพบแบบเร่ืองผีตามหาความจริงมากท่ีสุด
เน่ืองจากความคิดเร่ืองการไปผดุไปเกิด การตายอยา่งหมดห่วง หมดกงัวล เป็นชุดความคิดส าคญัท่ีปรากฏในสงัคมไทย
ผูเ้ขียนเร่ืองเล่าจึงน ามาเป็นวตัถุดิบในการสร้างสรรค ์ซ่ึงเป็นไปในท านองเดียวกบัอนุภาคการรับมือกบัผีตามความเช่ือ
ทางศาสนาท่ีพบมากท่ีสุด นอกจากน้ีแบบเร่ืองตามหาความจริงยงัท าให้เร่ืองเล่าเขา้ลกัษณะของเร่ืองสืบสวนสอบสวน
ซ่ึงท าใหผู้อ่้านเกิดความสนใจไดง่้าย 

ประการท่ีสอง แบบเร่ืองของเร่ืองเล่าสยองขวญัในแอปพลิเคชนัจอยลดาท่ีพบนอ้ยท่ีสุดมีอยู ่2 แบบเร่ือง คือ 
แบบเร่ืองผีแกแ้คน้ เป็นแบบเร่ืองท่ีเก่ียวกบัผีกลบัมาแกแ้คน้ ทวงความยติุธรรมและความถูกตอ้งใหก้บัตนเอง และแบบ
เร่ืองเร่ืองผีท่ีคิดไปเอง เป็นแบบเร่ืองท่ีเก่ียวกบัคนท่ีพยายามสร้างเร่ืองราวสยองขวญัหรือเหตุการณ์ในลกัษณะท่ีตนเอง
ถูกผีหลอก หรือก าลงัต่อกรกบัผีท่ีเขา้มาท าร้ายตนเอง โดยเร่ืองทั้งหมดไม่ไดมี้ผีข้ึนมาจริง ๆ แต่เป็นความคิดของตวั
ละครท่ีถูกสร้างข้ึนมาทั้งหมด 
 
6. บทสรุป 

จากการศึกษาอนุภาคและแบบเร่ืองของเร่ืองเล่าสยองขวญัในแอปพลิเคชนัจอยลดาทั้ง 50 เร่ือง ท่ีไดรั้บความ
นิยมมากท่ีสุดในห้องเขตอาถรรพ ์ซ่ึงโพสตจ์นจบเร่ืองแลว้ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม - ตุลาคม พ.ศ. 2561 แสดงให้เห็นว่า
เร่ืองเล่าสยองขวญัมีอนุภาค ท่ีมีลกัษณะเด่น น่าจดจ า และการเล่าสืบต่อกนัมา โดยเฉพาะประเด็นเร่ืองของการเล่าสืบ
ทอดต่อกนัมาจะเห็นวา่แมจ้ะมีการเปล่ียนแปลงไปตามบริบทของสังคม อาทิ เทคโนโลยี แต่ก็ยงัคงแก่นของลกัษณะ
ของเร่ืองเล่าสยองขวญัไว ้อีกทั้ งจากการพิจารณาแบบเร่ืองยงัพบว่าเร่ืองเล่าสยองขวญัในจอยลดามีการถ่ายทอด
เร่ืองราว ดว้ยการเล่าเหตุการณ์หลกัท่ีซ ้ ากนั แต่เล่าดว้ยวธีิการท่ีแตกต่างกนัไปตามประสบการณ์และรสนิยมของผูเ้ขียน 

การศึกษาอนุภาคและแบบเร่ืองของเร่ืองเล่าสยองขวญัสมัยใหม่ในแอปพลิเคชันจอยลดา ท าให้เห็น
ววิฒันาการของการเล่าเร่ืองผีวา่มีการเปล่ียนแปลงตามยคุสมยั เป็นไปตามส่ือเทคโนโลยี ส่ิงเหล่าน้ีจึงเป็นเคร่ืองยืนยนั
ถึงความคิดอนัเป็นสากลของมนุษยท่ี์ถ่ายทอดผ่านวรรณกรรม ในขณะเดียวกนัก็สะทอ้นความคิดสร้างสรรค ์ความมี
เอกลกัษณ์ของแต่ละเร่ือง ซ่ึงมีการปรับแปลงไปไปตามบริบทของสงัคมนั้น ๆ ตลอดจนแปรตามแต่ละช่วงเวลาอีกดว้ย 
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