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บทคดัย่อ 
 งานวิจยัคร้ังน้ี  มีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้เขา้ใจถึงการผลิตและการประกอบสร้างความกลวัในรายการคนอวดผี  
โดยวิเคราะห์จากเน้ือหา วิธีการน าเสนอ โครงสร้าง กระบวนการผลิตรายการ และการประกอบสร้างความกลวัใน
รายการ โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ การสัมภาษณ์เชิงลึกฝ่ายผลิตรายการคนอวดผี วิเคราะห์ตวับทจ านวน          
12 ตอน ในปี พ.ศ. 2561 และสงัเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม 
 ผลการวจิยัพบวา่ การผลิตรายการคนอวดผี มีการสร้างสรรคร์ายการโดยค านึงถึงวธีิการน าเสนอ เพ่ือก าหนด
โครงสร้างของรายการคนอวดผี นัน่คือ การน าผีมาอวด ซ่ึงมี 3 ลกัษณะ ดงัน้ี เปิดคลิปภาพวิดีโอ (ช่วงCLIP BATTLE) 
เร่ืองเล่า (ช่วงศูนยบ์รรเทาทุกข์ผีและประสบการณ์ขนหัวลุก) และกิจกรรมพิสูจน์ (ช่วงล่าทา้ผี) โดยทุกช่วงรายการมี
การบรรยายลกัษณะจากคนเห็นผีร่วมดว้ย ส่วนกระบวนการผลิตรายการ มี 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 1) ขั้นก่อนการผลิต วธีิการ
หาและคดัเลือกขอ้มูล 2) ขั้นตอนผลิต ถ่ายท ารายการโดยการบนัทึกเทปเพ่ือให้ไดภ้าพจากการถ่ายท าหรือฟุตเทจและ
เน้ือหาตามท่ีก าหนดไว ้และ 3)ขั้นตอนหลงัการผลิต มีการตดัต่อ การผสมเสียงหรือมิกซ์เสียง ใส่กราฟฟิก ก่อนน าไปสู่
การตรวจเทปเน้ือหาจากฝ่ายผลิต และส่งให้ผูรั้บใบอนุญาตมีหน้าท่ีตรวจสอบและให้ระงบัการออกอากาศรายการ 
(Sensor) ตรวจเน้ือหาก่อนน าออกอากาศ 
 ส่วนการประกอบสร้างความกลวัในรายการคนอวดผีนั้น  แบ่งไดเ้ป็น 6 หมวดหมู่ ดงัน้ี 1) เร่ืองเล่าจากภาพ 
คน และสถานท่ี 2) เหตุการณ์/กิจกรรม ใชพิ้ธีกรรมทางศาสนา ประเพณี ความเช่ือ และบรรยากาศ 3) ภาพ ใชมุ้มกลอ้ง 
การจดัองค์ประกอบภาพ แสง สี การเคล่ือนไหวกลอ้ง 4) เสียง มีการใช ้4 ประเภท ไดแ้ก่ เสียงธรรมชาติ เสียงดนตรี
ประกอบ เสียงบรรยาย และเสียงเงียบ 5) จดัล าดบัเร่ืองตามเน้ือหารูปแบบรายการ และ 6) สัญญะหรือส่ิงท่ีถูกสร้าง
ข้ึนมาเพ่ือใหมี้ความหมาย แทนของจริง โดยมีการใชส่ื้อความหมายโดยตรงและโดยแฝง   และความกลวัท่ีได้จากการ
ประกอบสร้างความกลวัในรายการคนอวดผีพบวา่จะน าเสนอความกลวัอยู ่4 ประเภท คือ 1) เชิงจิตวิทยา 2) เชิงศาสนา 
3) เชิงอ านาจ และ 4) ความเช่ือเร่ืองผี 
 

ค ำส ำคญั: คนอวดผ ีการผลิตรายการ ผี การประกอบสร้าง ความกลัว 
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Abstract 
 The purpose of this study is to understand the production of the program and the construction of suspense 
element in Kon-Ouad-Pee show. This research aims to analyze the content, presentation, structure, and the process 
of production of the show and how it builds suspense. This research is qualitative and will use in-depth interview 
with the production crew of the show, analysis of the script for 12 episodes from the year 2018, and participative 
observation. 
 The result revealed that production of the show focuses on its presentation which is divided into 3 types; 
showing video clip (CLIP BATTLE session), storytelling (ghost relieve session and experience sharing session), and 
ghost prove activity. Every session also features the description of ghost from a direct bystander. The production of 
the show comes in 3 steps; 1) pre-production–search and selection of content, 2) production–show record and 
production to produce the content in accordance with storyline, and 3) post-production –including sound mix, cut 
and editing, adding graphic, and sent for review at production unit before submitted to Sensor committee. 
 On the suspense construction, the show build suspense in 6 categories; 1) story from visual, person, and 
place, 2) event/activity using custom and tradition to create atmosphere, 3) use of camera angle, cinematography, 
color, and movement, 4) the use of sounds in 4 ways – natural sound, ambient music, narration, and muted sound, 5) 
sequencing of story line to build suspense, 6) the use of symbolism to transfer direct and subtle message. The type of 
suspense that was built in the show is categorized in 4 groups; 1) psychological suspense, 2) religious suspense, 3) 
supernatural power and 4) belief in ghost. 
 
Keyword: Kon-Ouad-Pee, Show production, Ghost, Construction, Suspense 
 

1. บทน า 
 ปัจจุบนัแมเ้ทคโนโลยีเขา้มามีบทบาทในการใชชี้วิตของผูค้นมากข้ึน และมีคนไทยบางส่วนมีความเห็นว่า 
“เร่ืองผี หรือ ไสยศาสตร์” เป็นส่ิงลา้หลงั ไม่สามารถพิสูจน์ได ้แต่วถีิชีวติในทางปฏิบติัของผูค้นก็ปฏิเสธไม่ไดว้า่มีการ
น าหลกัความเช่ือทางไสยศาสตร์ เร่ืองผีมาผสมผสาน อาทิ การสร้างศาลพระภูมิ บูชาเจ้าท่ีเจ้าทาง เป็นตน้ ซ่ึงการ
กระท าเหล่าน้ี ลว้นบ่งบอกให้ทราบถึงการด ารงอยู่แบบพ่ึงพากันของอุดมการณ์สมยัใหม่อย่างวิทยาศาสตร์ และ
อุดมการณ์เก่าแก่แบบเร่ือง “ผ”ี ยงัคงฝังรากลึกอยูใ่นสงัคมไทย  
 ประเทศไทยใชร้ะบบทุนนิยมในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจประเทศ “ผี” มีมิติสอดคลอ้งกบัยคุสมยัและไดรั้บ
ความสนใจมากข้ึน โดย “ผี”แปรสภาพเป็น “สินค้า” สังเกตได้จากการปรากฏตัวของภูตผีวิญญาณในแวดวง
ส่ือสารมวลชน และส่ือโซเซียลมีเดียต่างๆ ทั้งในรูปแบบโฆษณา ภาพยนตร์ รายการโทรทศัน์ ละคร เวบ็ไซต ์เวบ็เพจ
เก่ียวกบัผี โดยสร้างสรรคเ์ป็นเร่ืองราวให้น่าสนใจ เพ่ิมมูลค่าให้กบัผี เกิดปรากฏการณ์ภูตผีเชิงพาณิชยท่ี์ไดรั้บความ
นิยมอยา่งกวา้งขวาง  
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 บรรดาส่ือทั้งหลายท่ีมีการประกอบสร้างเร่ืองราวเก่ียวกบัผี “ส่ือโทรทศัน์” เป็นส่ือท่ีไดรั้บความสนใจมาก
ท่ีสุด เน่ืองจากมีความสามารถในการถ่ายทอดได้สมจริง สร้างความน่าเช่ือถือผ่านการส่ือสารทั้ งภาพและเสียง  มี
อิทธิพลโนม้นา้วใจผูช้มไดสู้ง  “คนอวดผี” หน่ึงในรายการท่ีมีการน าเสนอมาอยา่งยาวนานกวา่ 7 ปี โดยผลการส ารวจ
ความนิยม (Rating) ของการรับชมรายการโทรทศัน์ลกัษณะประเภทท่ีมีเน้ือหาความเช่ือเก่ียวกบัเร่ืองผีรายการคนอวดผี
มีผูรั้บชมมากในช่วงปี พ.ศ. 2561 ประมาณ 1.6-1.8 นอกจากนั้น ในส่วนของการติดตามจากส่ือออนไลน์ รายการคน
อวดผี เป็นรายการท่ีมีผูติ้ดตามจ านวนมาก โดยในเวบ็เพจเฟสบุ๊ค (Facebook) มีผูติ้ดตามจ านวน 4,895,702 คน (ขอ้มูล 
ณ วนัท่ี 18 ต.ค. 2561) และแต่ละคลิปของรายการคนอวดผีท่ีน าเสนอทางช่องยทููป (YouTube) มีผูช้มรายการตั้งแต่ 2-3 
ลา้นคนข้ึนไป 
 อยา่งไรก็ตาม “รายการคนอวดผี” ถูกตั้งขอ้สังเกตวา่เป็นการสะทอ้นความไม่มัน่คงของชีวิตในโลกยคุใหม่ 
แสดงให้เห็นถึงความคลุมเครือก ากวมของสงัคม ซ่ึงไม่สามารถแยกโลกของความจริงออกจากโลกของความลวง โลก
วิทยาศาสตร์ออกจากโลกไสยศาสตร์ โลกยุคเก่ากบัโลกยุคใหม่ออกจากกนัได้ แต่เป็นการผสมผสานกลมกลืนกัน
ระหวา่งโลกสองขั้วท่ีตรงขา้มกนัใหเ้ขา้คู่อยูด่ว้ยกนัอยา่งลงตวั  
 จากปัจจยัและเหตุผลดงักล่าว ผูว้จิยัจึงมีความสนใจศึกษาการผลิตและการประกอบสร้างความกลวัในรายการ
คนอวดผี เน่ืองจากรายการดงักล่าวมีลกัษณะการประกอบสร้างความจริงเร่ืองผีท่ีไดรั้บความนิยมและมีการกล่าวถึง
มากท่ีสุด อีกทั้ง มีการน าเสนอผ่านรูปแบบท่ีหลากหลายแตกต่างจากรายการผีประเภทอ่ืนๆ รวมถึงการประกอบสร้าง
ความจริงในรายการคนอวดผี ไดมี้การน าพ้ืนฐานความกลวัผี วญิญาณ ชีวติหลงัความตายมาน าเสนอ เพื่อท าใหผู้ช้มเกิด
การยอมรับและคลอ้ยตามเช่ือวา่เร่ืองราวเก่ียวกบัผี วิญญาณท่ีปรากฏในจอโทรทศัน์วา่จะเป็นจริงไปได ้เพราะต่อให้
ผูช้มบางส่วนอาจจะมีขอ้สงสัยว่าเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนเป็นจริงหรือไม่  แต่พ้ืนฐานทางวฒันธรรมท่ีฝังรากลึกมาอย่าง
ยาวนาน ผสมผสานกบัความสมจริงอนัเกิดจากการประกอบสร้าง จึงท าให้ซึมซับเกิดการคลอ้ยตามไปโดยปริยาย 
ฉะนั้น งานวจิยัดงักล่าวจะเป็นการศึกษาวเิคราะห์ เพ่ือหาค าตอบถึงการผลิตและการประกอบสร้างความกลวัในรายการ
คนอวดผี โดยพิจารณาเก่ียวกบัการผลิตรายการคนอวดผีจากการสัมภาษณ์  และการประกอบสร้างความกลวั จากการ
วเิคราะห์ตวับทรายการคนอวดผีในปี พ.ศ. 2561 และการสงัเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม 
 
2. วตัถุประสงค์ 

2.1 เพื่อศึกษาถึงกระบวนการผลิตรายการคนอวดผี   
2.2 เพื่อศึกษาการประกอบสร้างความกลวัในรายการคนอวดผี  

 
3. วธีิด าเนินการวจิยั 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กลุ่มฝ่ายผลิตรายการคน
อวดผีถึงกระบวนการผลิตรายการคนอวดผี จ านวน 5 ท่าน และวิเคราะห์ตวับท (Textual Analysis) รายการคนอวดผี 
ในปี พ.ศ. 2561 จ านวน 12 ตอน  และสงัเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม 
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กรอบความคิดการวจิยั (Conceptual Framework) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. สรุปและอภิปรายผลการวจิยั 

จากปัญหาน าวจิยัของการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้จิยั พบวา่รายการคนอวดผี เป็นรายการท่ีมีการน าเสนอเก่ียวกบัเร่ือง
ผีผ่านรูปแบบต่างๆ โดยเน้นถึงกระบวนการท่ีจะท าให้คนท่ีมีความเช่ือเก่ียวกบัผีไดรั้บอรรถรสในการรับชมดว้ยการ
ประกอบสร้างความกลวั ความสนุกสนาน ความตลก รวมถึง ยงัเป็นการดึงสติผูช้มให้เกรงกลวัในเร่ืองของบาปบุญ 
กรรมและการกระท า และการไตร่ตรองก่อนจะเช่ือเร่ืองราวล้ีลบั โดยมีการผลิตรายการดงัต่อไปน้ี  

1.กระบวนการสร้างสรรคแ์ละการผลิตรายการคนอวดผี  
การผลิต “รายการคนอวดผี” เร่ิมจากกระบวนการสร้างสรรคร์ายการ โดยค านึงถึงวธีิการน าเสนอ อนัน าไปสู่

การก าหนดทิศทางโครงสร้างเบ้ืองตน้ ซ่ึงสามารถแบ่งวธีิการน าเสนอ 3 ลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี 1) การเปิดคลิปภาพวิดีโอ 
น าเสนอในช่วง CLIP BATTLE ผา่นพิธีกรหลกัทั้ง 3 ท่านท่ีจะอวดผีจากภาพวดีิโอ 2) เร่ืองเล่า มี 2 ช่วงรายการท่ีเสนอ
ในลกัษณะดงักล่าว  นั่นคือ ศูนยบ์รรเทาทุกขผ์ี ท่ีจะมีแขกรับเชิญมาอวดผี และประสบการณ์ขนหัวลุก ดารารับเชิญ
อวดผี  และ 3) กิจกรรมพิสูจน์ผี  น าเสนอในช่วงล่าทา้ผี ซ่ึงเป็นการน าคน (ดารารับเชิญ) ไปอวดผี โดยทุกช่วงรายการมี
การบรรยายลกัษณะจากคนเห็นผีร่วมดว้ย สอดคลอ้งกบัแนวคิดการสร้างสรรค์รายการโทรทศัน์ (ชยพล สุทธิโยธิน, 
2550) กล่าวไวว้่ากระบวนการการสร้างสรรคร์ายการโทรทศัน์  ตอ้งท าการวางแผน ก าหนดประเด็น รวบรวมขอ้มูล 
สงัเคราะห์ขอ้มูล มาสู่การออกแบบสร้างสรรคร์ายการ หรือวิธีการน าเสนอของรายการวา่จะเป็นไปในรูปแบบได ้เพ่ือ
ก าหนดโครงสร้างรายการเบ้ืองตน้ โดยแสดงดงัรูปท่ี 1 และรูปท่ี 2 ดงัต่อไปน้ี  

 
 

การผลติและการประกอบสร้างความกลวัในรายการคนอวดผ ี

กระบวนการผลติรายการคนอวดผี การประกอบสร้างความกลวัในรายการคนอวดผ ี

กรอบกระบวนการสร้างสรรค์รายการ 
-วางแผนการสร้างสรรค ์
-ออกแบบสร้างสรรคร์ายการ 
-ทดสอบและประเมินความคิดสร้างสรรค ์

กรอบกระบวนการผลติรายการ 
-ขั้นก่อนการผลิต 
-ขั้นการซอ้มก่อนถ่ายท า 
-ขั้นการผลิต 
-ขั้นหลงัการผลิต 

กรอบการประกอบสร้างความกลวั  
-ความหมายโดยตรง 
-ความหมายโดยนยั 
-ภาพ 
-เสียง 
-การจดัล าดบัเร่ือง 
-เวลา 
-ความกลวั 
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รูปที่ 1 กระบวนการสร้างสรรคร์ายการคนอวดผี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 2 โครงสร้างรายการคนอวดผีเบ้ืองตน้ 

 
ทั้ งน้ี  เม่ือได้กระบวนการสร้างสรรค์รายการ ซ่ึงถือเป็นกระบวนการแรกของการผลิตรายการโทรทัศน์ 

น าไปสู่กระบวนการผลิตรายการคนอวดผี โดยด าเนินการใน 3 ขั้นตอน คือ  
1.1 ขั้นวางแผนการผลิต การหาขอ้มูลเบ้ืองตน้ และเน้ือหาในแต่ละช่วงของรายการ ดงัน้ี ในช่วงแรก หรือ 

ช่วง CLIP BATTLE จะเป็นการหาคลิป ต่อมา ช่วงท่ี 2 หรือช่วงศูนยบ์รรเทาทุกข์ผี จะเป็นการหากรณีเร่ืองเล่า หรือ
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง  ช่วงท่ี 3 หรือช่วงล่าทา้ผี จะเป็นการหาสถานท่ี และช่วงท่ี 4 หรือช่วงประสบการณ์ขนหวัลุกจะ
เป็นการหากรณีเร่ืองเล่าของดารารับเชิญ ส่วนช่วงสุดทา้ยของรายการ หรือช่วงขอ้คิดและค าคม จะเป็นการสรุปและให้
ค  าแนะน าในช่วงศูนยบ์รรเทาทุกขผ์ี  ทั้งน้ี เม่ือไดเ้น้ือหาตามท่ีก าหนดไว ้จะเขา้สู่กระบวนการคดักรองเน้ือหา เพ่ือเขา้สู่
ช่วงถ่ายท าต่อไป  

1.2 ขั้นตอนการถ่ายท า ซ่ึงรายการคนอวดผีจะไม่มีขั้นตอนการซ้อมก่อนถ่ายท า จะเป็นการถ่ายท าจริง โดย
เป็นการบนัทึกเทปไวเ้พ่ือออกอากาศตามวนัเวลาท่ีก าหนด หลงัจากไดฟุ้ตเทจและเน้ือหาตามท่ีตอ้งการแลว้ จะเขา้สู่
ขั้นตอนต่อไป 

 กระบวนการสร้างสรรค์รายการคนอวดผี 

 

 

เป ดคลิป เร ่องเล่า 

วิธีการน าเสนอ 

กิจกรรม ิสูจน์ผี 
 

- ช่วงCLIP BATTLE      - ศูนยบ์รรเทาทุกขผ์ี (แขกรับเชิญอวดผี)           -ล่าทา้ผี (คนอวดผี)    
(พิธีกรอวดผีจากภาพ) - ประสบการณ์ขนหวัลุก (ดารารับเชิญอวดผี)  
 

โครงสร้างรายการเบ ้องต้น 

CLIP BATTLE     ศูนย์บรรเทาทุกข์ผ ี            ล่าท้าผ ี        ประสบการณ์ขนหัวลุก     ข้อคดิ/ค าคม 

-สนุกสนาน  
-ผูช้มเกิดขอ้
สงสัยตั้งค  าถาม 
“ผมีีจริง
หรือไม่”  
-ให้ผูช้มเห็น
ภาพผจีาก
จินตนาการ 

-แกปั้ญหา
บรรเทาทุกขใ์ห้
ผแีละแขกรับ
เชิญทางบา้น 
- ไดรั้บความ
นิยมมากที่สุด
ของรายการ  
 

-ออกไปหาผ ี

ณ สถานท่ี

ต่างๆ ท่ีมี

ความเช่ือวา่มี

ผอีาศยัอยู ่

-ช่วงท่ีให้ความ
ผอ่นคลายแก่
ผูช้มทางบา้น 
โดยให้ดารารับ
เชิญมาเล่า
ประสบการณ์
เก่ียวกบัผี 

-สรุปเร่ืองราว
ความเช่ือ
เก่ียวกบัผ ี
น าเสนอ
ในช่วงศูนย์
บรรเทาทุกขผ์ ี
-ดึงสติผูช้ม
ทางบา้น 
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1.3 ขั้ นตอนหลังการผลิต ซ่ึงมีกระบวนการตัดต่อตามโครงสร้าง และรูปแบบรายการ เร่ิมต้นด้วย 
ส่วนประกอบรายการโทรทัศน์ ท่ีท าหน้าท่ีบอกช่วงรายการคนอวดผี ตวัอย่างรายการ และต่อด้วยช่วงต่างๆ ของ
รายการ นัน่คือ ช่วง CLIP BATTLE ช่วงศูนยบ์รรเทาทุกขผ์ี ช่วงล่าทา้ผี ช่วงประสบการณ์ขนหัวลุก และขอ้คิดและค า
คม หลงัจากนั้นมีการตรวจเทปเน้ือหารายการจากฝ่ายผลิต เพ่ือเพ่ิมหรือลดเน้ือหาตามความเหมาะสม ส่งใหส้ถานีเวร์ิค
พอยท ์หรือ Sensor ตรวจเน้ือหาของรายการอีกคร้ัง ก่อนน าเสนอออกอากาศ  

ทั้งน้ีกระบวนการผลิตรายการคนอวดผี สามารถแสดงไดด้งัรูปท่ี 3 ดงัต่อไปน้ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

รูปที่ 3 กระบวนการผลิตรายการคนอวดผี 

 
2. การประกอบสร้างความกลวัในรายการคนอวดผี  
“ความกลวั” เป็นสญัชาตญาณของมนุษยท่ี์ทุกคนมีเหมือนกนั เพียงแตกต่างกนัไปตามความเช่ือ วตัถุ และการ

นึกคิด ซ่ึง “ผ”ี เป็นส่ิงท่ีมนุษยเ์ช่ือวา่มีอยูจ่ริงแมจ้ะมองไม่เห็น นั้นเป็นความเช่ือแห่งจิตของคนเกือบทั้งประเทศและทั้ง
โลก ไดแ้ผซ่่านไปครอบง าจิตของทุกคนใหส้ร้างผีข้ึนมาในมโนคติ ท าใหผ้ีมีตวัตนข้ึนจริงในโลกใบน้ี 

 
 

กระบวนการผลิตรายการคนอวดผ ี

ข้ันวางแผนผลิตรายการก่อนการผลิต 
- การหาขอ้มูลเบ้ืองตน้ 
ช่วง CLIP BATTLE -การหาคลิป 
ช่วงศูนยบ์รรเทาทุกขผ์ ี -การหาเร่ืองเล่า 
ช่วงล่าทา้ผ ี–การหาสถานท่ี 
ช่วงประสบการณ์ขนหัวลุก–การหาเคสเร่ืองเล่าดารา  
- การคดักรองเน้ือหา 

ข้ันการผลิตรายการ 
- การถ่ายท ารายการ 

ไดภ้าพจากการถ่ายท าหรือฟุตเทจ 

 

ข้ันหลังการผลิต 
- ตดัต่อตามโครงเร่ือง/รูปแบบของรายการ 
1. ไตเต้ิลรายการ ไฮไลทร์ายการ  ช่วง CLIP BATTLE    ช่วงศูนย์
บรรเทาทุกขผ์ ี  ช่วงล่าทา้ผ ี ช่วงประสบการณ์ขนหัวลุก  ช่วงขอ้คิด
และค าคม 
2. ตรวจเทปเน้ือหารายการจากฝ่ายผลิต   เพิ่ม-ลดเน้ือหา 

3. ตรวจเน้ือหารายการจากสถานีเวร์ิคพอยท ์(Sensor) ออกอากาศ 
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ส าหรับ “การประกอบสร้างความกลวัในรายการคนอวดผี” สรุปได ้6 หมวดหมู่  ดงัต่อไปน้ี  
1) เร่ืองเล่า ลกัษณะเร่ืองเล่าในรายการคนอวดผี จะมีทั้งหมด 3 ลกัษณะ คือ การเล่าเร่ืองดว้ยภาพ การเล่าเร่ือง

ดว้ยคน (แขกรับเชิญทางบา้น และดารารับเชิญ) และการเล่าเร่ืองดว้ยสถานท่ี โดยเร่ืองเล่ามีความสัมพนัธ์กบัความเช่ือ
ในรูปแบบระหวา่งผีกบัคน  ภาพกบัผี สถานท่ีกบัผี สอดคลอ้งกบัความเช่ือเร่ืองผีของไทย (ราชบณัฑิตยสถาน, 2546) 
อธิบายไวว้า่รายการโทรทศัน์เก่ียวกบัผี ไดน้ าเสนอผีจากต านานความเช่ือของไทย มาผลิตเป็นเน้ือหา เร่ืองราวแตกต่าง
กนั  อีกทั้งยงัเป็นการประกอบสร้างความกลวัท่ีใชเ้ช่ือมโยงกบัความเป็นส่ือมวลชน สัมพนัธ์ศาสนาและระบบความ
เช่ือ สอดคลอ้งกบัการอธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งศาสนา ระบบความเช่ือ และส่ือมวลชน (กาญจนา แกว้เทพ, 2542)  
ไวว้า่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งศาสนา ระบบความเช่ือ กบัส่ือมวลชนท่ีปรากฏในโลกวชิาการในประเทศไทย ไดจ้ าแนก
ทิศทางความสมัพนัธ์ระหวา่งศาสนา และระบบความเช่ือในสงัคมไทย เก่ียวกบัภาพลกัษณ์ของระบบความเช่ือต่างๆ ท่ี
สะทอ้นผา่นผลงานของส่ือ  

2.2 เหตุการณ์/กิจกรรม รายการคนอวดผี ถ่ายท าทั้ งภายในสตูดิโอ และนอกสถานท่ี สร้างบรรยากาศใน
สตูดิโอและนอกสถานท่ี ผสมผสานกบักิจกรรมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากความเช่ือ พิธีกรรมทางศาสนา ประเพณี และความ
กลวัภายในจิตใจของผูช้มรายการ สอดคลอ้งกบัแนวคิดการสร้างความกลวัทั้งในเชิงจิตใจ (McGlasson.Michael, 2012) 
อธิบายวา่ ความกลวัของมนุษยใ์นบางคร้ังไม่ไดเ้กิดข้ึนเอง แต่เกิดจากการรับความกลวัของคนอ่ืนเขา้มาในจิตใจ และ
เช่ือมโยงกบัความกลวัในเชิงศาสนา (พุทธทาสภิกขุ, 2479) กล่าวไวว้่า ความกลวัเป็นเร่ืองของจิตใจ มากกว่าวตัถุ      
แต่เป็นสร้างความกลวัข้ึนมาของมนุษยต์ามความเช่ือ ความรู้สึกนึกคิด เพ่ือใชส่ิ้งนั้นส่ิงยดึเหน่ียว เป็นส่ิงท่ีรักเทิดทูน  

2.3 ภาพ น าเสนอเพื่อประกอบสร้างความกลวัในรายการคนอวดผีมีองคป์ระกอบภาษาภาพเชิงเทคนิคในการ
สร้างความหมายและความกลวัให้เกิดข้ึนแก่ผูช้ม ทั้งในเร่ืองของการจดัแสงแบบโลวคี์ย ์(Low Key) มีพ้ืนท่ีของเงาเป็น
ส่วนใหญ่และมีแสงสว่างเพียงเล็กน้อย มีการเปล่ียนแสงของฉากจากสีน ้ าเงินเป็นสีแดงเม่ือมีวิญญาณมายงัรายการ  
รวมถึงการจดัองคป์ระกอบของภาพแบบไม่สมมาตร เหลือพ้ืนท่ีว่างเอาไว ้มีการใชสี้ทั้ งวรรณะร้อนและวรรณะเยน็   
ใช้เทคนิคกล้องและการตัดต่อ สอดคล้องกับแนวคิดการส่ือความหมายทางโทรทัศน์  อธิบายไวว้่า ภาพเป็น
องคป์ระกอบหลกัของกระบวนการผลิตรายการโทรทศัน์ท่ีตอ้งจดัแสง องคป์ระกอบภาพ สี เทคนิคการใชก้ลอ้งและ
การตดัต่อ ประกอบสร้างความหมายใดความหน่ึงท่ีผูผ้ลิตตอ้งการส่ือสารไปยงัผูช้มรายการ นอกจากนั้น มีการใช้
ลกัษณะของภาพแบบชดัลึกและชดัต้ืน การประกอบสร้างความกลวัแก่รายการคนอวดผีทั้ งส้ิน (Bruce Mamer, 2006 
อา้งถึงในกฤษณ์ ทองเลิศ, 2556) อธิบายไวว้า่ การเลือกปรับความชดัของภาพ มีผลต่อการแสดงความหมาย 

2.4 เสียง ท่ีใช้ในการประสร้างความกลวัในรายการคนอวดผี สามารถแบ่งได้เป็น 4 ประเภท ดังต่อไปน้ี       
1) เสียงดนตรีประกอบอนัเกิดจากการใชเ้สียงอิเลก็ทรอนิกส์ ในรูปแบบต่างๆ เช่น เสียงดงักระแทก เสียงยา่นความถ่ีต ่า 
เสียงจ าลองบรรยากาศ 2) เสียงบรรยาย 3) เสียงตามธรรมชาติ  และ  4) เสียงเงียบ ซ่ึงในรายการคนอวดผี มี
ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาพและเสียงเขา้ดว้ยกนั เพ่ือให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกลึกลบั น่าคน้หา และความกลวัเม่ือรับชม
รายการคนอวดผี  สอดคลอ้งกบัแนวคิดการส่ือความหมายทางโทรทศัน์  ซ่ึงอธิบายหนา้ท่ีของเสียงไวว้า่ เสียง สามารถ
ใชส้ร้างอารมณ์ความรู้สึก ความเขา้ใจ ดึงดูดใหผู้ช้มไดเ้กิดความรู้สึกร่วม คลอ้ยตามรายการอยา่งต่อเน่ือง  
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2.5 การจดัล าดบัเร่ือง แต่ละช่วงรายการคนอวดผีมีการจดัล าดบัเร่ืองเร่ิมจากพิธีกรหลกัเป็นผูน้ าเขา้สู่เน้ือหา 
การเร่ืองเล่า การน าเสนอรูปแบบต่างๆ กิจกรรม และพิธีกรหลกัจะเป็นผูปิ้ดรายการ เช่นเดียวกบัเร่ืองของเวลา น าเสนอ
ช่วงเวลากลางคืน  

2.6 สัญญะ รายการคนอวดผีเน้นการประกอบสร้างความกลวั แบ่งเป็น ความหมายโดยตรง อย่าง เสียง
บรรยาย  ขอ้ความตวัอกัษรท่ีเป็นวจันะภาษาเขา้ใจไดท้นัที ส่วนความหมายโดยแฝง อาทิ การน าเสนอผ่านฉากกระจก 
บ่งบอกถึงการแอบดู บรรยากาศความวงัเวง น่ากลวั การแต่งกายของพิธีกร โทนด า การจดัระยะภาพเวน้พ้ืนท่ีว่าง
เพ่ือให้รู้สึกเหมือนมีใครอยู ่เสียงดนตรีประกอบใหเ้กิดความตกใจ สะดุง้ หรือบนัไดในรายการ แสดงถึงการนัง่ลอ้มวง
คุยเล่าเร่ืองผีอยู่ใตถุ้นบ้านอย่างคนในสมยัอดีต สอดคลอ้งกับนักวิชาการทางสัญญะวิทยา (Roland Barthes , 1967    
อา้งถึงในทศพร กรกิจ, 2550) เสนอวา่ความหมายตรงหรือความหมายท่ีถูกประกอบสร้างข้ึนมาแลว้คนส่วนใหญ่เขา้ใจ
ตรงกนั เป็นท่ียอมรับ และความหมายแฝงในรายการคนอวดผี ถูกประกอบสร้างอนัเกิดจากประสบการณ์ส่วนตวัของ
บุคคลหรือของสงัคม ค่านิยมแต่ละสงัคม ฉะนั้น ในรายการคนอวดผี มีการน าสญัญะมาประกอบสร้างความหมาย และ
ความกลวั เพ่ือใหผู้ช้มไดเ้กิดความรู้สึกร่วมและคลอ้ยตาม 

อย่างไรก็ตาม องค์ประกอบทั้ง 6 หมวดหมู่ดังกล่าว สามารถประกอบสร้างความกลวัในรายการคนอวดผี  
จ าแนกได ้4 ลกัษณะ คือ 1) ความกลวัในเชิงจิตวิทยา ความกลวัดา้นอารมณ์ความรู้สึกของผูเ้ขา้ร่วมรายการและพิธีกร
รายการคนอวดผี อาทิ อาการขนลุก ร้องไห ้กรีดร้อง ตกใจ สะดุง้ เหง่ือแตก สอดคลอ้งกบั (McGlasson.Michael, 2012) 
ไดอ้ธิบายไวว้า่ ความกลวัของมนุษยใ์นบางคร้ังไม่ไดเ้กิดข้ึนเอง แต่เกิดจากการรับเอาความเจ็บปวด หรือความกลวัของ
คนอ่ืนเขา้มาในจิตใจ ซ่ึงตวัอยา่งท่ีเด่นชดั ท่ีสุดในเร่ืองน้ี คือ การท่ีเรารับชมรายการภาพยนตร์สยองขวญั แลว้รู้สึกกลวั 
เช่นเดียวกบัตวัละครในเร่ือง 2) ความกลวัในเชิงอ านาจ เป็นความกลวัท่ีเกิดข้ึนในรายการคนอวดผีท่ีมีการก าหนด
บทสรุปวาระของผีไดว้า่จะให้กระท าอะไร หรือออกมาในทิศทางใด 3) ความกลวัในเชิงศาสนา  เป็นภาวะจิตใจท่ีเกิด
จากประสบการณ์และน าไปสู่การอุปาทานของแต่ละบุคคล สอดคลอ้งกบัแนวคิดความกลวัในเชิงศาสนา และ 4) ความ
เช่ือเร่ืองผี รายการคนอวดผีผลิตเน้ือหาเก่ียวกับผีจากความเช่ือ หรือชีวิตหลงัความตาย โดยมีผีทั้ งดีและร้าย  อีกทั้ ง
เป็นไปตามวฒันธรรมของสังคมไทยท่ีเช่ือมโยงกบัผีตั้งแต่บรรพบุรุษ (เสาวภา ไพทยวฒัน์, 2538) ไดอ้ธิบายสงัคมและ
วฒันธรรมเก่ียวกบัผีไวว้า่ การด าเนินชีวิตของผูค้น มีแนวคิดผูกพนั เช่ือมโยงในเร่ืองความเช่ือมเก่ียวกบัผีมาตั้งแต่รุ่น
บรรพบุรุษ จนถึงเสียชีวติ  
 
6. บทสรุป 

การศึกษาวิจยัเร่ือง การผลิตและการประกอบสร้างความกลวัในรายการคนอวดผี ในคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิง
คุณภาพ เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กลุ่มฝ่าย
ผลิตรายการคนอวดผีถึงกระบวนการผลิตรายการคนอวดผี และการวเิคราะห์ตวับท (Textual Analysis) รายการคนอวด
ผี ในปี พ.ศ. 2561 ทั้ งน้ีสรุปไดว้า่ รายการประเภทผีในประเทศไทยมีการผลิตอยา่งสม ่าเสมอ แต่มีวิธีการและรูปแบบ
แตกต่างกนัออกไป ฉะนั้น จึงควรศึกษาการผลิตและการประกอบสร้างความกลวัในรูปแบบใหม่ๆ ให้เกิดข้ึน รวมถึง
ศึกษาวิธีการน าเสนอนอกเหนือจากวิธีการเปิดคลิป  เร่ืองเล่า และกิจกรรมพิสูจน์ผี อย่างท่ีรายการคนอวดผีได้
ด าเนินการผลิต อีกทั้งควรศึกษาการผลิตและการประกอบสร้างความกลวัในรายการผีทั้งท่ีไดรั้บความนิยมและไม่ได้
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รับความนิยม รวมถึงควรมีการน าผลการวจิยัไปประยกุตใ์นการสร้างสรรคร์ายการผีในรูปแบบใหม่ๆ เพ่ือเป็นแนวทาง
และพฒันาการสร้างสรรคร์ายการผีต่อไป 

 
7. กติตกิรรมประกาศ 

การศึกษาคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีส าเร็จลงไดด้ว้ยดี เน่ืองจากไดรั้บความกรุณาอย่างสูงจาก รศ.ดร.กฤษณ์ ทอง
เลิศ อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ท่ีกรุณาให้ค  าแนะน าปรึกษาตลอดจนปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ดว้ยความเอา
ใจใส่อยา่งดียิ่ง และตอ้งกราบขอบคุณ รศ.ดร.ลกัษณา คลา้ยแกว้ ประธานกรรมการสอบ และ รศ.ดร.ณัฏฐชุดาห์ วิจิตร
จามรี กรรมการและผูท้รงคุณวฒิุในการสอบคร้ังน้ี ท่ีคอยใหค้  าช้ีแนะในเร่ืองเก่ียวกบัการท างานเป็นอยา่งดี 
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