บทบาทสื่อหนังสือพิมพ์ออนไลน์กับการผลิตซ�้ำความเชื่อ
เพื่อการเสี่ยงโชค1
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บทคัดย่อ

งานวิจัยเรื่อง การผลิตซ�้ำความเชื่อเรื่องโชคลางและการพนันผ่านการ
น�ำเสนอข่าวของสื่อหนังสือพิมพ์ออนไลน์ เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative
research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการผลิตซ�้ำความเชื่อเรื่องโชคลางและการ
พนันผ่านการน�ำเสนอข่าวของสื่อหนังสือพิมพ์ออนไลน์ และศึกษาบทบาทของ
สื่อกับการด�ำรงรักษาความเชื่อเรื่องโชคลางและการพนันในสังคมไทย โดยใช้วิธี
วิจัย (research method) 2 ส่วนคือ การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)
และการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) ผูเ้ ชีย่ วชาญทีม่ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบ
ก�ำกับดูแลการท�ำหน้าที่ของสื่อหนังสือพิมพ์ออนไลน์
ผลการวิจยั พบว่า หนังสือพิมพ์ออนไลน์มกี ารผลิตซ�ำ้ ประเด็นทีเ่ กีย่ วข้อง
กับความเชื่อ และน�ำเสนอตัวเลขส�ำหรับการเสี่ยงโชคให้กับผู้รับสาร แบ่งออก
เป็น 7 ประเด็นหลัก ได้แก่ (1) ประเด็นอุบัติเหตุ (2) ประเด็นพืชที่มีลักษณะ
ผิดปกติ (3) ประเด็นเกี่ยวกับสัตว์ (4) ประเด็นเกี่ยวกับต�ำนาน (5) ประเด็น
ผีสางและวิญญาณ (6) การน�ำเสนอตัวเลขอย่างตรงไปตรงมา และ (7) ประเด็นอืน่ ๆ
โดยทั้งหมดถูกน�ำเสนอภายใต้องค์ประกอบข่าวด้านความแปลกประหลาด ซึ่งมี
จ�ำนวนประเด็นข่าวเกี่ยวกับความเชื่อและการน�ำเสนอตัวเลขเพื่อการเสี่ยงโชค
* วันที่รับบทความ 31 กรกฎาคม 2563; วันที่แก้ไขบทความ 9 กันยายน 2563; วันที่ตอบรับบทความ
31 ตุลาคม 2563
1
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่อง การผลิตซ�้ำความเชื่อเรื่องโชคลางและการพนันผ่านการ
น�ำเสนอข่าวของสื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์ ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยประจ�ำปีงบประมาณ 2562 จาก
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ของผู้รับสารในช่วงระยะเวลา 12 เดือน รวมทั้งหมด 576 ประเด็น โดยไทยรัฐ
ออนไลน์น�ำเสนอ 443 ประเด็น ขณะที่ข่าวสดออนไลน์น�ำเสนอ 133 ประเด็น
การน�ำเสนอประเด็นเกีย่ วกับความเชือ่ เรือ่ งโชคลางและน�ำไปสูก่ ารบอก
ตัวเลขเพื่อการเสี่ยงโชค ถือเป็นบทบาทหนึ่งของสื่อมวลชนในการผลิตซ�้ำเพื่อ
ธ�ำรงรักษาทางวัฒนธรรม ภายใต้โครงสร้างทางสังคมไทยที่ยึดอยู่กับความเชื่อ
โชคลาง ปาฏิหาริย์ ฯลฯ น�ำไปสู่วัฏจักรด้านความเชื่อและการเสี่ยงโชคโดยการ
ใช้อ�ำนาจของสื่อและผู้ใช้สื่อนั้นมีลักษณะแบบ dialectic ท�ำให้เกิดการก�ำหนด
วาระข่าวสารร่วมกันระหว่างสื่อมวลชนกับประชาชนผู้บริโภค โดยข้ามผ่าน
ข้อจ�ำกัดเรื่องประเภทของสื่อ
สื่อมวลชนได้สะสมทุนทางวัฒนธรรม และสื่ออาศัยทุนทางสังคมที่มีอยู่
ผลิตซ�้ำประเด็นข่าวเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องโชคลาง และน�ำเสนอตัวเลขเพื่อการ
เสี่ยงโชค เพื่อท�ำให้กลายเป็นสินค้าได้รับผลตอบแทนกลับมาในเชิงเศรษฐกิจ
ทั้งยังด�ำรงรักษาโครงสร้างทางชนชั้นให้กับรัฐและนายทุนไปพร้อมกัน
ค�ำส�ำคัญ: บทบาทสื่อมวลชน การผลิตซ�้ำวัฒนธรรม ความเชื่อ การพนัน
		 หนังสือพิมพ์ออนไลน์
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Reproduction of Superstition and Lottery Gambling
in Online Newspapers
Natcha Arjarayutt3

Abstract

Reproduction of Superstition and Lottery Gambling in Online
Newspapers is a qualitative research with the objective to study the
reproduction of superstition and lottery gambling by online newspapers
as well as the roles of the media in maintaining superstition and lottery
gambling in the Thai society. Research methods used by the researcher
include a content analysis and in-depth interviews with specialized online
media regulators.
The research found that online newspapers reproduced issues
related to beliefs and gave numbers for lottery to the readers. These
issues can be categorized into 7 main groups including (1) accidents,
(2) plants with abnormal characteristics, (3) animals, (4) legends, (5)
ghosts and spirits, (6) straightforward presentation of numbers, and (7)
other issues. All of the issues shared the “bizarre” element of news.
Furthermore, the research found that the online media published a
total of 576 stories related to beliefs with the presentation of numbers
for lottery gambling over a period of 12 months. 443 of which were
published by Thairath Online and the other 133 stories by Khaosod Online.
The media presentation of issues related to superstition and
numbers for lottery gambling is one of the media’s roles in reproducing issues
3

Lecturer, Faculty of Humanities and Social Sciences, Mahasarakham University

86

ว า ร ส า ร ศ า ส ต ร์

to preserve culture in the Thai society’s structure rooted in beliefs,
superstition, miracles, etc., creating a cycle of beliefs and lottery
gambling. The online media and audiences exercise their power with the
use of a dialectic method, creating a joint agenda setting regardless of
the limitations on the types of the media.
The media have accumulated cultural capital and used its existing
social capital to reproduce news stories about superstition and present
numbers for lottery gambling in the hopes turn news into products with
economic returns, while preserving the structure of social class for the
state and capitalists.
Keywords: media roles, cultural reproduction, belief, gambling, online
		 newspaper
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ที่มาและความส�ำคัญ

การน�ำเสนอเนื้อหาข่าวในยุคที่เทคโนโลยีพัฒนาและก้าวหน้าอย่าง
รวดเร็ว ท�ำให้ข้อมูลข่าวสารแพร่กระจายอย่างไร้พรมแดนด้วยระยะเวลาอันสั้น
ไม่มีข้อจ�ำกัดทั้งด้านเวลาและพื้นที่ เปรียบเสมือนคนทั่วโลกอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน
เดียวกัน ดังที่ Marshall McLuhan (1962) เรียกปรากฏการณ์นี้ว่า “global
village” หรือ “หมู่บ้านโลก” ซึ่งสะท้อนถึงการพัฒนาในเชิงเทคโนโลยีภายใต้
กรอบแนวคิดแบบวิทยาศาสตร์
เมื่อเทคโนโลยีการสื่อสารมีการพัฒนาจึงเกิดรูปแบบ (platform) ของ
การน�ำเสนอเนือ้ หาข่าวสารทีท่ นั สมัยและรวดเร็ว สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลง
ของพฤติกรรมผู้รับสาร (receiver) ที่กลายมาเป็นผู้ใช้สื่อ (user) สามารถเลือก
เข้าถึงเนื้อหา (content) ที่ตนเองสนใจจากสื่อประเภทต่างๆ ได้โดยตรง ส่งผล
ให้สื่อมวลชนแบบดั้งเดิมต้องปรับตัว และพัฒนารูปแบบการสื่อสารเนื้อหาเพื่อ
ให้สามารถด�ำเนินธุรกิจท่ามกลางกระแสการแข่งขันที่รุนแรงเพิ่มขึ้นจากสื่อ
เกิดขึ้นใหม่
หนังสือพิมพ์เป็นสื่อมวลชนประเภทหนึ่งที่ได้รับผลกระทบอย่างชัดเจน
หลังจากสื่อดิจิทัลเข้ามาแทนที่ในชีวิตประจ�ำวันของคน หรือที่รู้จักกันว่า “digital
disruption”
การลดลงของยอดขายหนังสือพิมพ์บวกกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ท�ำให้สื่อที่เสนอข่าวเป็นหลักอย่างหนังสือพิมพ์ ต้องเปลี่ยนตัวเองจากกระดาษ
ไปยังสื่อออนไลน์เพื่อความอยู่รอด หนังสือพิมพ์ที่แปรสภาพเป็นหนังสือพิมพ์
ออนไลน์ เป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ประชาชนรู้ข่าวสาร ประหยัดเงิน เวลา
สามารถตอบกลับไปยังผู้เขียนได้ มีลิงก์ไปยังข้อมูลเก่า นอกจากนี้ ยังสามารถ
ใส่ภาพ ภาพเคลื่อนไหวและเสียงได้อีกด้วย (ทักษยา วัชรสารทรัพย์, 2557)
ผูด้ ำ� เนินธุรกิจสือ่ หนังสือพิมพ์จงึ จ�ำเป็นต้องมีชอ่ งทางออนไลน์ของตนเอง
เพือ่ น�ำเสนอเนือ้ หา แม้วา่ จะยังคงด�ำเนินการพิมพ์แบบสิง่ พิมพ์ดงั้ เดิมควบคูไ่ ปด้วย
หรือปิดกิจการไปแล้ว เหลือเพียงหนังสือพิมพ์ออนไลน์กับชื่อตราสินค้าที่เป็น
ที่รู้จักของประชาชนเท่านั้น
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อย่ า งไรก็ ต าม แม้ ว ่ า วิ ท ยาศาสตร์ จ ะช่ ว ยเปลี่ ย นแปลงและพั ฒ นา
เทคโนโลยีเพื่อความสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย ไม่มีข้อจ�ำกัดด้านเวลาและ
สถานที่ แต่บทบาทของสื่อไทยในการน�ำเสนอข่าวสารยังคงยึดถือหลักการของ
การท�ำหน้าที่ โดยใช้เกณฑ์บทบาทของสื่อมวลชนแบบดั้งเดิมในการน�ำเสนอ
ข้อมูลข่าวสาร
บทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชน (mass media function) หมายถึง การ
กระท�ำของสือ่ มวลชนทีไ่ ด้สง่ ผล ก�ำลังส่งผล หรือทีจ่ ะส่งผลต่อชีวติ และสังคม ซึง่
การกระท�ำนั้นอาจเป็นไปตามธรรมชาติของการสื่อสารมวลชน หรือเป็นไปตาม
จารีต ประเพณี หรือศีลธรรมของสังคม ตามกฎระเบียบทีก่ ำ� หนดไว้สำ� หรับอาชีพ
หรือวิชาชีพสือ่ มวลชน (ส�ำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2551: 92)
บทบาทหน้ า ที่ ข องสื่ อ มวลชนมิ ไ ด้ เ ปลี่ ย นนิ ย ามไปตามรู ป แบบของ
เทคโนโลยี หากแต่ยดึ มัน่ ในวิถแี ห่งการกระท�ำและเกีย่ วพันกับค่านิยม วัฒนธรรม
ความเชื่อของคนในสังคม การน�ำเสนอเนื้อหาในสื่อดั้งเดิม (old media) ไม่ว่า
จะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์หรือโทรทัศน์ หรือแม้กระทั่งสื่อใหม่ (new media) ในรูปแบบ
ออนไลน์ที่เข้ามามีบทบาทแทนที่สื่อดั้งเดิม ก็ยังคงปรากฏการผลิตซ�้ำเนื้อหาที่
เกี่ยวกับความเชื่อในสังคมอย่างสม�่ำเสมอ
จากการน�ำเสนอข่าวทีส่ ง่ เสริมความเชือ่ เรือ่ งโชคลางหรือไสยศาสตร์ของ
สื่อมวลชนกับความเชื่อที่ฝังรากลึกในสังคมไทย อาจมีบทบาทในการควบคุมซึ่ง
กันและกัน และก่อให้เกิดการผลิตซ�้ำเนื้อหาผ่านสื่อมวลชนในประเด็นดังกล่าว
เนื่องจากประเด็นข่าวเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องโชคลางหรือไสยศาสตร์เป็นสิ่งที่น่า
สนใจของสังคมไทย ท�ำให้บทบาทของสื่อปรากฏเรื่องของการน�ำเสนอเนื้อหา
ดังกล่าวซ�ำ้ แล้วซ�ำ้ เล่า กลายเป็นการผลิตซ�ำ้ ความเชือ่ เรือ่ งโชคลางหรือไสยศาสตร์
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมในสังคมไทย
เนื้อหา (content) และประเด็นการน�ำเสนอข่าวสารที่ปรากฏผ่าน
สือ่ มวลชนในสังคมไทยจึงยังคงยึดโยงอยูก่ บั ความเชือ่ เรือ่ งโชคลางหรือไสยศาสตร์
หลากหลายแง่มุมที่ไม่สามารถพิสูจน์หรืออธิบายด้วยวิทยาศาสตร์มาน�ำเสนอ
เป็นข่าว ยกตัวอย่างเช่น อาถรรพ์ ปาฏิหาริย์ ร่างทรง ผีสาง ฯลฯ ไม่เพียงเท่านัน้
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การน�ำเสนอข่าวทัว่ ไปทีค่ วรน�ำเสนอเฉพาะข้อเท็จจริง เช่น ข่าวอุบตั เิ หตุ ข่าวภัยพิบตั ิ
ข่าวฆาตกรรม และข่าวอาชญากรรมทั่วไป กลับถูกสื่อมวลชนน�ำเสนอเชื่อมโยง
เข้ากับความลึกลับ อาถรรพ์ และชี้น�ำไปสู่การตีความของตัวเลข เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการพนันหรือการเสี่ยงโชครูปแบบต่างๆ
ปฏิเสธไม่ได้วา่ ความเชือ่ ถือเป็นส่วนหนึง่ ของความเป็นมนุษย์และความ
เป็นวัฒนธรรมมนุษย์เรียนรู้ทั้งสิ่งที่พิสูจน์ได้และพิสูจน์ไม่ได้ โดยสิ่งที่พิสูจน์ได้
กลายเป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ แต่เมื่อมาถึงสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้ ก็หวน
ไปถึงความเชือ่ เป็นการน�ำมนุษย์เข้าไปสัมพันธ์กบั สิง่ นอกเหนือธรรมชาติ ดังนัน้
มิตขิ องความเชือ่ จึงเป็นส่วนหนึง่ ของความเป็นมนุษย์ (ศรีศกั ร วัลลิโภดม, 2560:
179) นอกจากนี้ ความเชื่อยังเป็นหนึ่งในปัจจัยส�ำคัญที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ผู้บริโภคซึ่งความเชื่อเรื่องโชคลาง จึงเป็นปัจจัยที่จะส่งผลต่อการเสี่ยงโชคต่างๆ
(ธีรนุช พูศักดิ์ศรีกิจ และศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์, 2557)
การเสี่ยงโชคหรือการพนันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใกล้ชิด หรืออาจเรียกได้
ว่า เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม ดังเช่นที่ Jame A. Warren (2013) ระบุไว้ว่า
การพนันถือเป็นปรากฏการณ์ระดับโลกอย่างแท้จริงในสังคมมนุษย์ เกิดขึ้นอยู่
ใกล้ชิดกับทุกวัฒนธรรมและทุกช่วงเวลา
ในส่วนของสังคมไทยนั้น ต้องยอมรับว่า การพนันถือเป็นส่วนหนึ่งของ
วัฒนธรรมไทย และเป็นเรื่องที่ถูกฝังรากลึก สืบทอดต่อเนื่องมาผ่านสื่อทุกระดับ
ตั้งแต่สื่อบุคคลไปตลอดจนสื่อมวลชน หรือแม้กระทั่งในต�ำราเรียนที่เกี่ยวเนื่อง
กับประวัติศาสตร์ ก็จะเห็นการชนไก่ การแข่งม้า การละเล่นที่มีการพนันเข้ามา
เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นวิถีชีวิตของมนุษย์ และเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
แต่ในทางกลับกันมุมมองของการพนันมิได้มีเพียงในแง่ของวัฒนธรรม
ของสั ง คมเท่ า นั้ น หากแต่ ยั ง มี ค วามหมายเชิ ง ลบในมุ ม มองระดั บ ชาติ ด ้ ว ย
ส�ำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (2551: 101) ได้เผยแพร่ขอ้ มูลจาก
งานวิจยั เกีย่ วกับวัฒนธรรมลักษณะนิสยั ของคนไทยทีค่ วรพัฒนา เพราะเป็นส่วน
ที่ไม่ดี โดยมีประเด็นการชอบเสี่ยงโชคและการเล่นพนันเป็นหนึ่งในส่วนที่ต้อง
พัฒนา ทั้งนี้ สื่อควรเป็นผู้ก�ำหนดคุณค่าและจริยธรรมในการน�ำเสนอข่าวสาร
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เพื่อให้ได้ผลในการเปลี่ยนแปลงสังคม ทั้งในด้านที่ต้องพัฒนาและด้านที่ต้อง
อนุรักษ์ไว้
ถึงแม้ว่าภาครัฐจะก�ำหนดความหมายเชิงลบให้กับการพนัน แต่ในเชิง
นโยบายถือเป็นส่วนหนึ่งที่มีการถกเถียงและย้อนแย้ง เพราะด้านหนึ่งคือมูลค่า
ทางเศรษฐกิจ ขณะทีอ่ กี ด้านหนึง่ คือความไม่ถกู ต้องในเชิงศีลธรรม ท�ำให้มหี ลาย
ประเด็นทีเ่ คยเป็นทีถ่ กเถียงและไม่สามารถหาข้อสรุปได้ เช่น การอนุญาตให้เปิด
บ่อนอย่างถูกกฎหมายในประเทศไทย หรือการออกสลากแบบพิเศษ อย่างไร
ก็ตาม มูลค่าทางเศรษฐกิจจ�ำนวนมหาศาลท�ำให้ภาครัฐให้การสนับสนุนการ
ออกสลากกินแบ่งรัฐบาล ด้วยสโลแกน “ช่วยราษฎร์ เสริมรัฐ ยืนหยัดยุติธรรม”
ภายใต้การดูแลของส�ำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
การพนันและเสีย่ งโชคทีไ่ ด้รบั ความนิยมอย่างมากในประเทศไทยคือ การ
เล่นหวย โดยการเล่นหวยเกิดขึ้นครั้งแรกประมาณปี พ.ศ. 2360 โดยชาวจีน
ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเริ่มต้นซื้อขายหวยในหมู่คนจีนอพยพ ก่อนที่จะแพร่
มาสู่ชาวไทย หลังจากนั้น เริ่มมีการออกหวยรัฐบาลขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (บุศรา สุกใส อ้างถึงใน ธีรนุช พูศักดิ์ศรีกิจ และศิวฤทธิ์
พงศกรรังศิลป์, 2557) และจนถึงปัจจุบนั วัฒนธรรมการเล่นหวยยังคงถูกสืบทอด
แพร่กระจาย และได้รับความนิยมจากหลากหลายกลุ่มคนในสังคมไทย
การสืบสานวัฒนธรรมถือเป็นบทบาทหน้าทีห่ นึง่ ของสือ่ มวลชน ดังเช่นที่
อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท (2542: น.8 ) ระบุว่า การท�ำหน้าที่สืบสานวัฒนธรรม
(continuity) เป็นการท�ำหน้าทีส่ บื ทอดวัฒนธรรมให้คงอยูต่ อ่ ไปจากรุน่ สูร่ นุ่ โดย
สื่อมวลชนมีบทบาทในการแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมกระแสหลักและวัฒนธรรม
ย่อยของสังคม รวมไปถึงการพัฒนาวัฒนธรรมใหม่ๆ นอกจากนี้ ยังต้องเสริมสร้าง
ค่านิยมพืน้ ฐาน และด�ำรงรักษาไว้ซงึ่ ค่านิยมโดยส่วนรวมของสังคมหรือสาธารณะ
ด้ว ยเหตุนี้ ถ้าจะท�ำความเข้าใจวัฒนธรรมคือ การท�ำ ความเข้าใจ
รากเหง้าของภูมปิ ญ
ั ญาทีส่ งั่ สมมาของมนุษย์ในแต่ละสังคม การด�ำรงอยูห่ รือการ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมจึงสามารถอธิบายได้โดยพิจารณาการที่ภูมิปัญญาถูก
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ถ่ายทอดเพือ่ การผลิตซ�ำ้ (reproduction) หรือปรับเปลีย่ นในลักษณะใด ซึง่ เครือ่ งมือ
ที่ส�ำคัญในการถ่ายทอดหรือปรับเปลี่ยนคือ การสื่อสาร (ณัฐกฤต ดิฐวิรุฬห์,
2547: 6)
เมื่อสื่อผลิตซ�้ำประเด็นใดประเด็นหนึ่ง ซึ่งในงานวิจัยชิ้นนี้ให้ความสนใจ
ไปทีป่ ระเด็นความเชือ่ เรือ่ งโชคลางและไสยศาสตร์ น�ำไปสูก่ ารตีความตัวเลข และ
ด�ำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมการเล่นหวยและการพนันอื่นๆ ทั้งนี้ เมื่อคนในสังคมได้รับ
ข้อมูลดังกล่าวซ�ำ้ ๆ ท�ำให้รสู้ กึ ว่าเป็นเรือ่ งปกติของวิถชี วี ติ สือ่ จึงถือเป็นส่วนหนึง่ ที่
มีบทบาทในการส่งเสริมหรือด�ำรงรักษาความเชือ่ และค่านิยมทางวัฒนธรรมต่างๆ
ในสังคม
การสือ่ สารถูกใช้เพือ่ ผลิตซ�ำ้ ถ่ายทอดความรู้ ความเชือ่ และวัฒนธรรม
ของคนในสังคม โดยสื่อมวลชนมีบทบาทเป็นสื่อกลางในการคัดเลือกประเด็น
มาน�ำเสนอเป็นข่าว ซึ่งส่งผลต่อการด�ำรงรักษาความเชื่อเรื่องโชคลางหรือ
ไสยศาสตร์ซึ่งน�ำไปสู่การตีความเกี่ยวกับตัวเลขและการส่งเสริมการพนันของ
คนในสังคมไทย จึงเป็นประเด็นน่าสนใจทีผ่ วู้ จิ ยั จะหยิบยกมาใช้ เพือ่ อธิบายถึงการ
ผลิตซ�ำ้ ความเชือ่ เรือ่ งโชคลางและการพนันผ่านการน�ำเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์
ออนไลน์ โดยงานวิจัยชิ้นนี้ไม่ได้ต้องการแสดงถึงความถูกผิดของการพนันกับ
ความเชื่อ แต่มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ทางด้านสื่อสารมวลชน
โดยหยิบยกถึงบทบาทการท�ำงานของสื่อที่เกี่ยวพันกับการพนัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของวัฒนธรรมมาอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร พร้อมทัง้ บริบททีเ่ กีย่ วข้อง
เท่านั้น โดยผู้วิจัยได้ก�ำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้ดังนี้

ปัญหาน�ำวิจัย

1. การผลิตซ�ำ้ ความเชือ่ เรือ่ งโชคลางและการพนันผ่านการน�ำเสนอข่าว
ของสื่อหนังสือพิมพ์ออนไลน์เป็นอย่างไร
2. บทบาทของสือ่ หนังสือพิมพ์ออนไลน์กบั การด�ำรงรักษาความเชือ่ เรือ่ ง
เรื่องโชคลางและการพนันในสังคมไทยมีลักษณะอย่างไร
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วัตถุประสงค์งานวิจัย

1. เพือ่ ศึกษาการผลิตซ�ำ้ ความเชือ่ เรือ่ งโชคลางและการพนันผ่านการน�ำ
เสนอข่าวของสื่อหนังสือพิมพ์ออนไลน์
2. เพื่อศึกษาบทบาทของสื่อหนังสือพิมพ์ออนไลน์กับการด�ำรงรักษา
ความเชื่อเรื่องโชคลางและการพนันในสังคมไทย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. เข้าใจบทบาทของสือ่ ในแง่มมุ การด�ำรงรักษา สืบทอดวัฒนธรรมเกีย่ ว
กับความเชื่อเรื่องโชคลางในสังคมไทยผ่านการผลิตซ�้ำเนื้อหาผ่านหนังสือพิมพ์
ออนไลน์
2. สามารถอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมเกี่ยวกับความเชื่อเรื่อง
โชคลาง ทีน่ ำ� ไปสูก่ ารสนับสนุนการพนันในส่วนของการเล่นหวยผ่านการน�ำเสนอ
ข่าวของสื่อหนังสือพิมพ์ออนไลน์
3. สื่อมวลชนตระหนักถึงความถี่ในการน�ำเสนอข่าวเกี่ยวกับความเชื่อ
เรื่องโชคลางและการสนับสนุน ส่งเสริมการพนันให้กับผู้รับสารของตนเอง และ
น�ำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการน�ำเสนอข่าวต่อไปในอนาคต
4. ตระหนักและรู้เท่าทันสื่อในบทบาทของการผลิตซ�้ำความเชื่อเรื่อง
โชคลางในสังคมไทย ซึ่งมีส่วนเกี่ยวโยงกับการเล่นพนันของคนในสังคมไทย

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อด�ำเนินงานวิจัยชิ้นนี้
ผู้วิจัยได้แบ่งการส�ำรวจเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก
ได้แก่ (1) งานวิจัยและแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวข้องกับการผลิตซ�้ำทางวัฒนธรรม
(2) งานวิจัยและแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชน และ
(3) งานวิจยั และแนวคิดทฤษฎีเกีย่ วข้องกับการพนันในสังคมไทย ซึง่ ยังไม่ปรากฏ
งานวิจัยที่ระบุถึงบทบาทของสื่อมวลชนกับความเชื่อและการพนันอย่างตรงไป
ตรงมา แต่เอกสารงานวิจัยได้แบ่งออกเป็นกลุ่มเพื่อศึกษาตามศาสตร์สาขาวิชา
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เฉพาะแต่ละศาสตร์ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้ทำ� การรวบรวมข้อมูลและคัดเลือกแนวคิด
ทฤษฎีรวมไปถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อน�ำมาใช้ในการวิเคราะห์และอธิบาย
ปรากฏการณ์ทางสังคมศาสตร์ตามวัตถุประสงค์งานวิจยั ทีร่ ะบุไว้ในส่วนต้น โดยมี
แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในงานวิจัยดังต่อไปนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของสื่อมวลชนกับการน�ำเสนอข่าวและการ
เผยแพร่วัฒนธรรม เป็นแนวคิดสําคัญที่ใช้สําหรับการอธิบายในเรื่องบทบาท
หน้าที่ของสื่อมวลชน และบทบาทของสื่อด้านการสืบทอดและรักษาวัฒนธรรม
ซึ่งสามารถนํามาใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์บทบาทของสื่อในการท�ำหน้าที่
น�ำเสนอเรื่องโชคลางและการพนันในข่าว
2. แนวคิ ด การรายงานข่ า วในสื่ อ ออนไลน์ การรายงานข่ า วในสื่ อ
ออนไลน์ นั้ น มี ห ลายปั จ จั ย ที่ เ ปลี่ ย นแปลงจากสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ ดั ง นั้ น ธุ ร กิ จ สื่ อ
หนังสือพิมพ์ที่ปรับตัวเข้าสู่การน�ำเสนอข่าวในรูปแบบออนไลน์เพื่อความอยู่รอด
ทางธุรกิจ จึงต้องเรียนรูแ้ ละปรับตัวให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและความต้องการ
ของผู้บริโภค ซึ่งผู้วิจัยได้น�ำแนวคิดเกี่ยวกับการรายงานข่าวในสื่อออนไลน์มาใช้
เพื่อออกแบบเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล รวมไปถึงใช้เพื่ออธิบายการ
ท� ำ งานของสื่ อ หนั ง สื อ พิ ม พ์ อ อนไลน์ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจในมุ ม มองของ
สื่อมวลชนมากยิ่งขึ้น
3. แนวคิ ด การผลิ ต ซ�้ ำ และการผลิ ต ซ�้ ำ ทางวั ฒ นธรรม (cultural
reproduction theory) ได้กล่าวถึงการผลิตซ�้ำวัฒนธรรม ซึ่งเรื่องของความเชื่อ
เรือ่ งโชคลางและการพนันถือเป็นวัฒนธรรมในชีวติ ประจ�ำวัน และถูกน�ำมาผลิตซ�ำ้
ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ออนไลน์ในรูปแบบของข่าว โดยได้น�ำแนวคิดนี้ไปใช้เพื่อ
สร้างเกณฑ์การวิเคราะห์เนื้อหาข่าว และอธิบายปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
การน�ำเสนอข่าวของสื่อมวลชน
4. แนวคิดเกี่ยวกับทุนทางสังคมและวัฒนธรรม โดย Pierre Bourdieu
จะน�ำมาใช้เพือ่ อธิบายในแง่มมุ หนึง่ ของการท�ำหน้าทีข่ องสือ่ มวลชนในการผลิตซ�ำ้
วัฒนธรรม ผ่านการสะสมทุนทางวัฒนธรรม และการใช้ทนุ ทางสังคมเพือ่ ผลิตซ�ำ้
และด�ำรงรักษาสถานะทางโครงสร้างสังคมและชนชัน้ เนือ่ งจากสือ่ ถือเป็นสถาบัน
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หนึ่งในสังคมที่มีอ�ำนาจในการเข้าถึงประชาชน และท�ำหน้าที่รวมความสัมพันธ์
ของสมาชิกสังคมเพื่อสืบทอดและด�ำรงรักษาวัฒนธรรมและได้รับผลตอบแทน
ทางเศรษฐกิจตามมา
กรอบแนวคิ
ดทฤษฎี
องงานวิข
จยั องงานวิจัย
กรอบแนวคิ
ดขทฤษฎี

ภาพที
่ 1 แสดงกรอบแนวคิ
ดในการวิจัย
ภาพที
่ 1 แสดงกรอบแนวคิ
ดในการวิจยั
Social Capital

Reproduction &

Cultural Capital

Cultural Reproduction

Role of Mass Media

Online
Newspapers

News Reporting in
Online Media

Non-Scientific Content

Superstition

ระเบียบวิธีวิจัย (Methodology)

ระเบียบวิ ธีวิจยั (Methodology)

งานวิจยั ชิน้ นีเ้ ป็นงานวิจยั เชิงคุณภาพ (qualitative research) ใช้วธิ วี จิ ยั
จยั ชิ้นนี้เป็ นสองส่
งานวิจยั วเชินงคุณคืภาพ
(qualitative
research)
จิ ยั (research analysis)
(research งานวิ
methods)
อ การวิ
เคราะห์
เนื้อใช้หาวธิ วี (content
methods) สองส่ ว น คือ การวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หา (content analysis) และการสัม ภาษณ์ เ ชิง ลึก (in-depth
และการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) โดยมีผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญคือ
interview) โดยมีผใู้ ห้ขอ้ มูลสาคัญคือ นายชวรงค์ ลิมป์ ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ซึ่ง
นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ซึ่งเป็นผู้มี
เป็ นผู้มอี านาจรับผิดชอบสูงสุดในการกากับ ดูแลบทบาทการทางานของสื่อหนังสือพิมพ์และหนังสือพิม พ์
อ�ำนาจรั
บผิดชอบสูงสุดในการก�ำกับดูแลบทบาทการท�ำงานของสื่อหนังสือพิมพ์
ออนไลน์
ของประเทศไทย
และหนังสือพิมพ์ออนไลน์ของประเทศไทย
วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั และการวิ เคราะห์ข้อมูล
หลังจากเริม่ ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นจากเอกสาร ตารา สื่อออนไลน์ และ
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วิธีการด�ำเนินการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล
หลังจากเริ่มด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นจากเอกสาร ต�ำรา
สื่อออนไลน์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนการผลิตซ�้ำ
ทางวัฒนธรรม การพนัน ความเชื่อ ฯลฯ รวมไปถึงแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
เพื่อศึกษาแนวทางการวิจัย น�ำไปสู่การก�ำหนดประเด็น พัฒนาประเด็นและ
ขอบเขตการศึกษาวิจัย
ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการศึกษาน�ำร่อง (pilot study) เกี่ยวกับการน�ำเสนอ
เนือ้ หาความเชือ่ เรือ่ งเหนือธรรมชาติในสือ่ สิง่ พิมพ์ออนไลน์ 3 เว็บไซต์คอื ไทยรัฐ
ออนไลน์ ข่าวสดออนไลน์ และมติชนออนไลน์ พบว่า สื่อมีการน�ำเสนอประเด็น
ข่าวเรื่องเหนือธรรมชาติเกี่ยวกับหวยมากที่สุด ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเลือกที่จะศึกษา
เฉพาะบทบาทของสือ่ กับการน�ำเสนอข่าวเกีย่ วกับความเชือ่ ทีม่ สี ว่ นสนับสนุนการ
เสีย่ งโชคหรือการพนัน จึงน�ำมาสูป่ ระเด็นของงานวิจยั เรือ่ ง การผลิตซ�ำ้ ความเชือ่
เรื่องโชคลางและการพนันผ่านการน�ำเสนอข่าวของสื่อหนังสือพิมพ์ออนไลน์
ผูว้ จิ ยั จะเก็บรวบรวมข้อมูลจากเนือ้ หาข่าวเกีย่ วกับความเชือ่ ทีป่ รากฏใน
หนังสือพิมพ์ออนไลน์ จากเว็บไซต์ข่าวที่เป็นทางการขององค์กรสื่อ 2 แห่ง คือ
ไทยรัฐออนไลน์ (www.thairath.co.th) และข่าวสดออนไลน์ (www.khaosod.
co.th) เนือ่ งจากทัง้ 2 องค์กรสือ่ มีรปู แบบการด�ำเนินธุรกิจสือ่ ทีน่ ำ� เสนอข่าวควบคู่
กัน ทั้งหนังสือพิมพ์และหนังสือพิมพ์ออนไลน์ ซึ่งหนังสือพิมพ์ออนไลน์ของทั้ง 2
เว็บไซต์มีจ�ำนวนผู้ติดตามตั้งแต่ปี 2560-2562 มากที่สุด 2 อันดับแรกอย่าง
ต่อเนือ่ ง โดยมีขอบเขตการคัดเลือกเนือ้ หาข่าวเฉพาะทีเ่ กีย่ วข้องกับความเชือ่ เรือ่ ง
โชคลางที่มีการบอกตัวเลขเพื่อส่งเสริมการเสี่ยงโชคหรือการเล่นพนันเท่านั้น
แต่มิได้จ�ำกัดประเภทของข่าว
โดยผู้วิจัยจะด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในเดือนมกราคมถึงเดือน
ธันวาคม 2561 เป็นระยะเวลารวม 12 เดือน เพื่อน�ำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์การ
ผลิตซ�้ำความเชื่อเรื่องโชคลางและการพนันผ่านการน�ำเสนอข่าวของสื่อสิ่งพิมพ์
ออนไลน์ หลังจากได้ผลการตีความข้อมูลในส่วนการวิเคราะห์เนือ้ หาแล้ว จึงน�ำผล
การวิจัยส่วนที่ 1 มาสร้างเป็นค�ำถามเพื่อใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อเติมเต็ม
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ข้อมูลทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์เนือ้ หา และสามารถอธิบายบทบาทและการท�ำหน้าที่
ที่เหมาะสมของสื่อมวลชนไทยกับกรณีการน�ำเสนอข่าวความเชื่อเรื่องโชคลาง
ที่สื่อมีส่วนสนับสนุนการบอกตัวเลขเพื่อการเสี่ยงโชคหรือการพนันดังกล่าวด้วย

สรุปผลการวิจัย

1. การผลิตซ�้ำความเชื่อเรื่องโชคลางและการพนันผ่านการน�ำเสนอ
ข่าวของสื่อหนังสือพิมพ์ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ออนไลน์มกี ารผลิตซ�ำ้ ประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับความเชือ่ และ
น�ำเสนอตัวเลขส�ำหรับการเสี่ยงโชคให้กับผู้รับสารในหลากหลายประเด็น โดย
ทัง้ หมดถูกน�ำเสนอภายใต้องค์ประกอบข่าวด้านความแปลกประหลาด ซึง่ มีจำ� นวน
ประเด็นข่าวด้านความเชื่อและการน�ำเสนอตัวเลขเพื่อการเสี่ยงโชคของผู้รับสาร
ปรากฏในหนังสือพิมพ์ออนไลน์ในช่วงระยะเวลา 12 เดือน รวมทั้งหมด 576
ประเด็น แบ่งเป็นหนังสือพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์น�ำเสนอ 443 ประเด็น ขณะที่
หนังสือพิมพ์ข่าวสดออนไลน์น�ำเสนอ 133 ประเด็น
หลังจากผูว้ จิ ยั ได้เก็บรวบรวมข้อมูลและท�ำการจัดกลุม่ (grouping) ข้อมูล
เพื่อวิเคราะห์เนื้อหา พบว่า หนังสือพิมพ์ออนไลน์ทั้งไทยรัฐออนไลน์และข่าวสด
ออนไลน์มีการผลิตซ�้ำประเด็นด้านความเชื่อและการน�ำเสนอตัวเลขเพื่อการ
เสีย่ งโชคของผูร้ บั สารทัง้ หมด 7 ประเด็น ได้แก่ (1) ประเด็นอุบตั เิ หตุ (2) ประเด็น
พืชที่มีลักษณะผิดปกติ (3) ประเด็นเกี่ยวกับสัตว์ (4) ประเด็นเกี่ยวกับต�ำนาน
(5) ประเด็นผีสางและวิญญาณ (6) การน�ำเสนอตัวเลขอย่างตรงไปตรงมา และ
(7) ประเด็นอื่นๆ ดังปรากฏในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงและเปรียบเทียบจ�ำนวนและร้อยละของประเด็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับ
การบอกหรือใบ้ตัวเลข เพื่อส่งเสริมการเสี่ยงโชคผ่านการน�ำเสนอเนื้อหา
ของสื่อหนังสือพิมพ์ออนไลน์
สือ่ ออนไลน์ อุบัติเหตุ

พืชที่มี

สัตว์

ลักษณะ
ผิดปกติ

ต�ำนาน

ผีสาง

การน�ำเสนอ

และ

และ

ตัวเลขอย่าง

การบอก วิญญาณ
เล่า

อื่นๆ

รวม

52

443

ตรงไป
ตรงมา

ไทยรัฐ

29

106

73

14

18

151

(ร้อยละ)

(6.54)

(23.92)

(16.47)

(3.16)

(4.06)

(34.08)

ข่าวสด

0

24

14

3

5

62

(ร้อยละ)

(0.00)

(18.04)

(10.52)

(2.25)

(3.75)

(46.61)

รวม

29

130

87

17

23

213

(ร้อยละ)

(5.03)

(22.56)

(15.10)

(2.95)

(3.99)

(36.97)

(11.73) (100)
25

133

(18.79) (100)
77

576

(13.36) (100)

จากตารางที่ 1 ประเด็นข่าวที่มีความถี่ในการผลิตซ�้ำมากที่สุดคือ “การ
น�ำเสนอตัวเลขอย่างตรงไปตรงมา” จ�ำนวนรวม 213 ประเด็น คิดเป็นร้อยละ
36.97 รองลงมาคือ “พืชทีม่ ลี กั ษณะผิดปกติ” มีการน�ำเสนอจ�ำนวน 130 ประเด็น
คิดเป็นร้อยละ 22.56 ส่วน “ประเด็นเกีย่ วกับสัตว์” มีความถีใ่ นการน�ำเสนอเป็น
ล�ำดับที่ 3 โดยน�ำเสนอจ�ำนวน 87 ประเด็น คิดเป็นร้อยละ 15.10 ขณะทีป่ ระเด็น
ข่าวที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อและตัวเลขแต่มีจ�ำนวนของประเด็นไม่มากนัก และ
มีลักษณะประเด็นที่กระจัดกระจายจัดอยู่ในกลุ่ม “ประเด็นอื่นๆ” ซึ่งความถี่ใน
การน�ำเสนอมากเป็นอันดับที่ 4 มีจ�ำนวน 77 ประเด็น คิดเป็นร้อยละ 13.36
ส่วนประเด็นเกี่ยวกับ “อุบัติเหตุ” ความถี่ในการน�ำเสนอเป็นล�ำดับที่ 5 น�ำเสนอ
จ�ำนวน 29 ประเด็น คิดเป็นร้อยละ 5.03 ประเด็น “ผีสางและวิญญาณ” มีความถี่
ในการน�ำเสนอเป็นล�ำดับที่ 6 โดยน�ำเสนอจ�ำนวน 23 ประเด็น คิดเป็นร้อยละ
3.99 และประเด็นเกี่ยวกับ “ต�ำนานและการบอกเล่า” มีจ�ำนวนในการน�ำเสนอ
น้อยที่สุด จ�ำนวน 17 ประเด็น คิดเป็นร้อยละ 2.95
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การน�ำเสนอตัวเลขอย่างตรงไปตรงมา เป็นประเด็นที่สื่อทั้ง 2 มีความถี่
ในการน�ำเสนอเป็นอันดับหนึง่ โดยผูว้ จิ ยั จะน�ำข้อมูลจากการวิเคราะห์เนือ้ หาบาง
ส่วนมาแสดงให้เห็นวิธกี ารสือ่ สารประเด็นการน�ำเสนอตัวเลขอย่างตรงไปตรงมา
ยกตัวอย่างเช่น
“ส่องบาตรน�ำ้ มนต์ ทีพ่ ระสงฆ์ทำ� พิธใี นวันพระนีว้ า่ เป็นเลขอะไร ขณะที่
บางคนก็เห็นเป็นเลข 2 และ 3 ทีล่ อยเห็นได้ชดั ” (ไทยรัฐออนไลน์, 15 ธันวาคม
2561)
“คอหวยก็ยังตีท่าร�ำของนาคน้อยเป็นเลขเด็ดจนได้ เราก็ไม่สามารถ
ห้ามได้เป็นความเชือ่ ของแต่ละบุคคล บางคนก็บอกว่า การชูมอื เป็นเลขนัน้ เลขนี้
แล้วแต่ดวง มี 485, 389, 83, 50 ความเชื่อของคอหวย” (ข่าวสดออนไลน์,
30 มิถุนายน 2561)
จากตัวอย่างดังกล่าวเป็นประเด็นการน�ำเสนอตัวเลขอย่างตรงไปตรงมา
โดยหนังสือพิมพ์ออนไลน์ทงั้ 2 สือ่ ต่างก็นำ� เสนอตัวเลขทีม่ ที มี่ าจากสถานที่ หรือ
จากบุคคลซึง่ ได้รบั ความนิยม และเชือ่ ว่ามีความศักดิส์ ทิ ธิ์ น�ำมาเป็นแหล่งอ้างอิง
ก่อนที่จะน�ำเสนอตัวเลขอย่างตรงไปตรงมา ผ่านตัวอักษรและภาพข่าวประกอบ
ท�ำให้จากการวิเคราะห์เนื้อหาพบว่า การน�ำเสนอตัวเลขอย่างตรงไปตรงมามี
ความถี่ของการน�ำเสนอมากที่สุด
ส่วนการน�ำเสนอประเด็นเกีย่ วกับพืชทีม่ ลี กั ษณะผิดปกตินำ� ไปสูก่ ารบอก
ตัวเลขส�ำหรับการเสีย่ งโชค พบว่า วิธกี ารน�ำเสนอของหนังสือพิมพ์ออนไลน์ยดึ โยง
กับองค์ประกอบข่าวเรื่องความแปลกประหลาด ที่อาจเกิดจากความผิดปกติ
ทางพันธุกรรมของพืชซึ่งไม่ถูกน�ำเสนอในเชิงวิทยาศาสตร์ แต่น�ำเสนอในเชิง
ไสยศาสตร์และความเชือ่ โดยอาจอ้างอิงเข้ากับสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิแ์ ละต�ำนาน โดยพืชที่
ได้รบั ความนิยมในการน�ำเสนอประเด็นเพือ่ บอกตัวเลขจากสือ่ ทัง้ 2 สือ่ มากทีส่ ดุ
คือ ต้นตะเคียน และต้นกล้วย ยกตัวอย่างเนื้อหาที่ปรากฏในสื่อดังนี้
“แห่ตีเลขเด็ด!! พบกล้วยประหลาดออกลูกกลางล�ำต้น ทั้งที่ถูกตัดไป
แล้วกว่า 1 เดือน โดยผลมีขนาดเล็กกว่ากล้วยปกติ ออกลูกเป็นหวีๆ และมี
หัวปลีขนาดเล็กโผล่ออกมา จนท�ำเอาชาวบ้านเชื่ออาจจะน�ำโชคมาให้ จึงพากัน
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ตีเลข 31” (ไทยรัฐออนไลน์, 14 กันยายน 2561)
“...ชาวบ้านก�ำลังจุดธูป 13 ดอก ไหว้ขอหวยกับต้นกล้วยไข่ที่ออกเครือ
ยาวถึง 1.5 เมตร มีหัวปลีที่ปลาย โดยนับจ�ำนวนหวีได้ 89 หวี และมีลูกออกมา
นับ 1,000 ลูก…” (ข่าวสดออนไลน์, 14 กันยายน 2561)
นอกจากนั้น ยังมีการกล่าวถึงพืชอีกหลายชนิด เช่น มะพร้าว ขนุน
ล� ำ ไย ต้ น งิ้ ว ต้ น ตาล ต้ น ยาง ต้ น คู น หมาก เห็ ด สั บ ปะรด ทุ เ รี ย น
แตงโม ฯลฯ จะเห็นได้ว่า พืชที่ถูกสื่อหนังสือพิมพ์ออนไลน์น�ำเสนอเพื่ออ้างอิงถึง
ตัวเลขมากที่สุดสองอันดับแรกนั้น เกี่ยวข้องกับความเชื่อดั้งเดิมของประชาชน
เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อาศัยอยู่ภายในพืชดังกล่าว เช่น เจ้าแม่ตะเคียน นางตานี
และพญานาค ท�ำให้เกิดเรื่องประหลาด และเกิดลักษณะที่ผิดแปลกออกไปจาก
ธรรมชาติ จึงสามารถตีความตัวเลขได้ ขณะเดียวกัน แม้ว่าพืชอื่นๆ ที่ไม่มีส่วน
เกีย่ วข้องกับต�ำนานหรือความเชือ่ เกีย่ วกับสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิเ์ ดิม สือ่ ก็สามารถน�ำเสนอ
เพื่ออ้างอิงการบอกตัวเลขได้เช่นเดียวกัน โดยเน้นการน�ำเสนอความแปลกและ
ตัวเลขที่เกี่ยวข้อง เช่น ขนาด จ�ำนวน บ้านเลขที่ที่ค้นพบ ฯลฯ
จากการน�ำเสนอประเด็นเกี่ยวกับสัตว์เพื่อน�ำไปสู่การตีความตัวเลข
ส�ำหรับการเสี่ยงโชคนั้น พบว่า สื่อหนังสือพิมพ์ออนไลน์เลือกน�ำเสนอประเด็น
ของสัตว์ที่ประชาชนมีความเชื่อว่า เป็นสัตว์เจ้าที่หรือสัตว์ที่ให้โชคลาภได้ เช่น
งู ตัวเงินตัวทอง เต่า ต่อหัวเสือ ขณะที่สัตว์ประเภทอื่นๆ สื่อจะยึดโยงเข้ากับ
องค์ประกอบข่าวด้านความแปลกประหลาด โดยเฉพาะความผิดปกติทางพันธุกรรม
ทีม่ ไิ ด้ถกู น�ำเสนอในเชิงวิทยาศาสตร์ เช่น ปลาไหลสีทอง ตะพาบสีทอง ไก่ออกไข่
สีขาว เป็นต้น โดยขอยกตัวอย่างเนื้อหาข่าวที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
“จงอางยักษ์ เลื้อยซุกตู้ต�ำราศาสนาอิสลาม ปืนยิงใส่กระสุนด้าน แห่
ตีเลขเด็ด...พากันกะเก็งเอาตัวเลขที่เกี่ยวข้อง เช่น บ้านเลขที่ 77/4 กับเลข 5
และ 45 เป็นเลขเด็ดในงวดนี้” (ไทยรัฐออนไลน์, 25 มกราคม 2561)
“เซียนหวยตาลุก! ตัวเงินตัวทองขึน้ บ้าน แห่ตเี ลขเด็ด เจ้าของคอมเมนต์
บอกเลขที่บ้าน” (ข่าวสดออนไลน์, 7 พฤศจิกายน 2561)

100

ว า ร ส า ร ศ า ส ต ร์

ทั้งนี้ สัตว์ที่ถูกสื่อหนังสือพิมพ์ออนไลน์น�ำมาเสนอเป็นประเด็นข่าวนั้น
มีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นจิ้งจก ต่อหัวเสือ แมว จระเข้ วัว ไก่ ควาย หมู กบ
ปลา ฯลฯ ขณะทีป่ ระเด็นเกีย่ วกับสัตว์ทสี่ อ่ื น�ำเสนอเพือ่ อ้างอิงกับการบอกตัวเลข
ส�ำหรับการเสี่ยงโชคจากทั้ง 2 สื่อมากที่สุดคือ งู และตัวเงินตัวทอง เนื่องจากงู
นั้นเป็นสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อของประชาชนทั่วไปในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์และ
เรือ่ งของสัตว์ในต�ำนานอย่างพญานาค ท�ำให้งกู ลายเป็นประเด็นทีถ่ กู น�ำเสนอเพือ่
บอกตัวเลขส�ำหรับการเสี่ยงโชคมากที่สุด
ขณะที่ประเด็นอื่นๆ มีความถี่ในการน�ำเสนอมากเป็นล�ำดับที่ 4 ซึ่งข่าว
ทีถ่ กู จัดจ�ำแนกอยูใ่ นกลุม่ นีค้ อื ข่าวทีเ่ กีย่ วข้องกับความเชือ่ และตัวเลขแต่มจี ำ� นวน
ของประเด็นไม่มากนัก และมีลักษณะประเด็นที่กระจัดกระจาย เช่น คนถูกหวย
การผลิตเหรียญพระ การค้นพบโครงกระดูกมนุษย์ การขุดเจอซากปืนใหญ่ คน
ทุบศาลให้เลขเด็ด และการแจ้งผลล็อตเตอรี่ เป็นต้น ยกตัวอย่างประเด็นอื่นๆ
เช่น
“ทะเบียนรถให้โชค! แม่บ้านทหารอากาศ กองบินโคราช ถูกรางวัลที่ 1
รับ 6 ล้าน” (ไทยรัฐออนไลน์, 1 กุมภาพันธ์ 2561)
“2 สามีภรรยาพม่าดวงเฮง! ขอพรวัดสว่างอารมณ์ ถูกรางวัลที่ 1”
(ไทยรัฐออนไลน์, 28 สิงหาคม 2561)
ส�ำหรับกลุ่มประเด็นอื่นๆ ที่สื่อหนังสือพิมพ์ออนไลน์น�ำเสนอส่วนใหญ่
เป็นประเด็นเกีย่ วกับเหตุการณ์ทวั่ ไป อันเกีย่ วกับตัวเลขแต่ไม่สามารถจัดเข้ากลุม่
ใดกลุ่มหนึ่งได้ เพราะการน�ำเสนอของประเด็นไม่ได้ถูกผลิตซ�้ำบ่อยๆ จนกลาย
เป็นรูปแบบ
ส่วนประเด็นเกี่ยวกับอุบัติเหตุมีความถี่ในการน�ำเสนอเป็นล�ำดับที่ 5
โดยการน�ำเสนอประเด็นหลักคือ อุบตั เิ หตุหรือเหตุฉกุ เฉินทีเ่ กิดขึน้ ก่อนทีจ่ ะโยง
เนื้อหาเข้าสู่การบอกตัวเลขเพื่อการเสี่ยงโชค เช่น
“จร. ท�ำคลอดสาวท้องแก่กลางกรุง ปลอดภัยทั้งแม่-ลูก คอหวยจับจ้อง
เลขหมวก...คือ 6205 และ 6108 เป็นเลขเด็ด เพื่อไปซื้อล็อตเตอรี่กันในงวด
ต่อไปนี้ด้วย” (ไทยรัฐออนไลน์, 4 มกราคม 2561)
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“โครมสนั่น! หนุ่มใหญ่ซิ่ง จยย. ชนท้าย 10 ล้อดับ พบหวย 2 ใบ ลุ้น
12 ล...เลขท้าย 56 ในกระเป๋าสตางค์” (ไทยรัฐออนไลน์, 1 ตุลาคม 2561)
ทั้งนี้ ประเด็นเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่ถูกโยงไปสู่การน�ำเสนอตัวเลขเพื่อการ
เสี่ยงโชคมากที่สุด 2 อันดับแรกคือ การคลอดลูกบนรถ รองลงมาคือ รถชน
และรถคว�่ำ ส�ำหรับการคลอดลูกบนรถนั้น มีความเชื่อว่า การเกิดของทารกเป็น
เรือ่ งทีด่ ี และเกิดขึน้ ไม่บอ่ ยนัก ท�ำให้ตวั เลขทีเ่ กีย่ วข้องกับการเกิดมักถูกน�ำมาใช้
เสีย่ งโชค โดยเฉพาะทะเบียนรถยนต์ รวมไปถึงเรือ่ งของอุบตั เิ หตุรถชนและรถคว�ำ่
โดยเฉพาะหากผูโ้ ดยสารในรถไม่เสียชีวติ จะมีการน�ำเสนออ้างอิงถึงสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์
ที่คุ้มครองก่อนจะอ้างถึงตัวเลขที่เกี่ยวข้องด้วย
ประเด็นผีสางและวิญญาณ มีความถี่ในการน�ำเสนอเป็นล�ำดับที่ 6 ยก
ตัวอย่างการน�ำเสนอประเด็นข่าว เช่น
“สวดถอนวิญญาณ! วิศวกรถูกฆ่า ขึ้น ยถา…แตรรถดังลั่น คอหวยแห่
เล็งทะเบียน” (ไทยรัฐออนไลน์, 9 มกราคม 2561)
“ฮือฮาแห่ซอื้ หวยฝาโลง เสีย่ ฟาร์มหมูดบั ปริศนา วิญญาณสิงร่างชาวบ้าน
ใบ้เลขเด็ด” (ข่าวสดออนไลน์, 2 พฤษภาคม 2561)
ทั้งนี้ การน�ำเสนอประเด็นเกี่ยวกับผีสางและวิญญาณโดยรวมทั้งหมด
มุง่ น�ำเสนอไปในทิศทางเดียวกันคือ ความเชือ่ เรือ่ งการแสดงอิทธิฤทธิห์ รือสิง่ แปลก
ประหลาดเหนือธรรมชาติ ก่อนจะน�ำไปสู่การบอกและตีความตัวเลขที่เกี่ยวข้อง
เพื่อการเสี่ยงโชค
ขณะทีป่ ระเด็นเกีย่ วกับต�ำนานและการบอกเล่ามีความถีใ่ นการน�ำเสนอ
น้อยที่สุด ยกตัวอย่างการน�ำเสนอประเด็นข่าว เช่น
“ต�ำนานผีจ้างหนัง ท�ำพิธีขอพรปีใหม่ปู่ศรีสุทโธ ส่องขันน�้ำมนต์มีเลข
เด็ด! ...มีคนมาดูพูดว่า มองเห็นเป็นเลข 3 บ้าง แถมด้วยเลข 2 แล้วดวงใคร
ดวงมัน เผื่อปู่จะให้โชคปีใหม่” (ไทยรัฐออนไลน์, 2 มกราคม 2561)
“ตามความเชื่อของชาวบ้านเชื่อว่า เจ้าแม่นาคีเป็นหลานสาวปู่ศรีสุทโธ
และแม่ย่าศรีปทุมมา อยู่ห่างจากเกาะค�ำชะโนดประมาณ 10 กิโลเมตร หาก
นักท่องเทีย่ วไปไหว้ปศู่ รีสทุ โธและย่าศรีปทุมมาเสร็จแล้ว ก็สามารถเดินมากราบไหว้
102

ว า ร ส า ร ศ า ส ต ร์

หลานสาวที่ปู่และย่ารักมาก...ส�ำหรับงวดนี้เป็นงวดที่ 3 ได้เลขเด็ด คือ 134”
(ไทยรัฐออนไลน์, 2 มกราคม 2561)
การน�ำเสนอประเด็นข่าวเกีย่ วกับต�ำนานและการบอกเล่า ก่อนจะน�ำเข้าสู่
การน�ำเสนอตัวเลขเพื่อการเสี่ยงโชคนั้น ทั้งหมดเกี่ยวโยงกับต�ำนานพญานาค
ซึง่ เป็นทีเ่ คารพนับถือของประชาชนอยูก่ อ่ นแล้ว ทัง้ นีเ้ พือ่ สนับสนุนหรือสร้างความ
น่าเชื่อถือให้กับที่มาของตัวเลขที่น�ำเสนอ
2. บทบาทของสื่อหนังสือพิมพ์ออนไลน์กับการด�ำรงรักษาความเชื่อ
เรื่องโชคลางและการพนันในสังคมไทย
การน�ำเสนอประเด็นข่าวเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องโชคลางและการพนัน
ในสังคมไทยในด้านบทบาทของสื่อ จะพบว่า สื่อมีบทบาทหน้าที่ในการถ่ายทอด
มรดกทางสังคม (transmission of social heritage from one to another)
และการแสดงออกทางวัฒนธรรม ถึงแม้การพนันและการเสีย่ งโชคจะถูกก�ำหนด
ความหมายว่า เป็นเรือ่ งของอบายมุข ท�ำให้เสียทรัพย์ เป็นสิง่ ทีไ่ ม่ดี หรือมีความหมาย
เชิงลบในสังคม หากแต่อีกด้านหนึ่ง กลับกลายเป็นวัฒนธรรมและค่านิยม
ของสังคม ทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค หรือแม้แต่ระดับประเทศ
ผู้วิจัยได้สรุปถึงบทบาทของสื่อในการผลิตซ�ำ้ ความเชื่อเรื่องโชคลางและ
การพนันผ่านการน�ำเสนอเนื้อหาของสื่อ โดยวิธีการที่หนังสือพิมพ์ออนไลน์ใช้
เพื่อผลิตซ�้ำประเด็นดังกล่าว สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้
1. น�ำเสนอข่าวเหตุการณ์ที่มีองค์ประกอบข่าวด้านความแปลก
โดยประเด็นส่วนใหญ่ที่หนังสือพิมพ์ออนไลน์น�ำเสนอนั้น จะยึดโยงเข้ากับ
องค์ประกอบข่าวด้านความแปลกเป็นหลัก
2. น�ำเสนอเป็นรายงานข่าวทัว่ ไปในประเด็นความเชือ่ ของประชาชน
สถานที่ที่คนนิยมไปเพื่อขอโชคลาภ โดยหนังสือพิมพ์ออนไลน์มักจะใช้วิธีการ
อ้างอิงถึงค�ำว่า “คอหวย” และ “ชาวบ้าน” เป็นการสื่อสารว่า เนื้อหาที่น�ำเสนอ
เป็นการรายงานข่าวตามความเชื่อของผู้ที่มีประสบการณ์ด้านตัวเลขหรือผู้ที่
เสี่ยงโชคเป็นประจ�ำ สื่อแสดงบทบาทเพียงแค่เป็นผู้น�ำเสนอตามความเชื่อของ
มกราคม – เมษายน 2 5 6 4
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ประชาชน หรือเป็นเพียงตัวกลางน�ำเสนอการตีความตัวเลขของคอหวยหรือ
ชาวบ้านเท่านั้น
3. สร้างความน่าเชื่อถือเกี่ยวกับที่มาของตัวเลขให้กับประเด็นข่าว
โดยระบุถงึ ผลการออกสลากกินแบ่งงวดก่อนหน้า เพือ่ ให้ผรู้ บั สารเกิดความเชือ่ มัน่
ด้านตัวเลขจากแหล่งที่อ้างอิงถึง
4. การผลิตซ�ำ้ ประเด็นข่าวทีเ่ กีย่ วข้องกับความเชือ่ และโชคลางผ่าน
บุคคล สถานที่ ต�ำนานเดิมอย่างต่อเนือ่ ง สร้างเนือ้ หาข่าวเพือ่ ตอบสนองผูร้ บั สาร
ที่ติดตามอย่างต่อเนื่อง หรือที่เรียกว่า ใช้วิธีการสร้างขาประจ�ำ
5. สร้างรูปแบบของทีม่ าตัวเลขแบบไม่มขี อ้ จ�ำกัดด้านเวลาและพืน้ ที่
แม้ว่าการน�ำเสนอเนื้อหาของสื่อซึ่งเป็นแหล่งที่มาตัวเลขจะมาจากท้องถิ่นหรือ
ภูมิภาคที่แตกต่างกัน แต่หนังสือพิมพ์ออนไลน์ได้มีการกระจายการน�ำเสนอโดย
ไม่ยึดติดเชิงพื้นที่ เนื่องด้วยเรื่องของความเชื่อไม่ยึดโยงเฉพาะพื้นที่หรือภูมิภาค
ใดภูมิภาคหนึ่ง แต่มีความลื่นไหลและสามารถถ่ายโอนความเชื่อระหว่างกันได้
โดยผ่านสื่อกลางความเชื่อ
นอกจากนี้ บทบาทของหนังสือพิมพ์ออนไลน์ในการผลิตซ�ำ้ ความเชือ่ เรือ่ ง
โชคลางและการพนัน มักจะใช้วิธีการสร้างรูปแบบของเนื้อหา 2 รูปแบบที่ส�ำคัญ
คือ (1) การสร้างความศักดิส์ ทิ ธิ์ น่าเชือ่ ถือให้กบั บุคคลหรือสถานทีท่ ปี่ รากฏใหม่
และ (2) การผลิตซ�้ำความศักดิ์สิทธิ์ น่าเชื่อถือให้กับบุคคลหรือสถานที่ ต�ำนาน
ที่ชาวบ้านเคารพนับถือ หรือเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้ว
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ตานานทีช่ าวบ้านเคารพรับถือ หรือเชื่อว่ามีความศักดิ ์สิทธิ ์อยู่แล้ว

ภาพที่ 2มพัแสดงความสั
มพันาธ์งรูขปองวิ
ธีการสร้
างรู่ยปวกั
แบบเนื
้อหาเกี
บความเชื่อเรื่อง น
ภาพที่ 2 แสดงความสั
นธ์ของวิธกี ารสร้
แบบเนื
้อหาเกี
บความเชื
่อเรื่ย่อวกั
งโชคลางและการพนั
		
โชคลางและการพนัน

สร้างใหม่
ผลิ ตซา้
ของเดิ ม

เนื้ อหา/ประเด็นข่าวในสื่อสิ่ งพิ มพ์ออนไลน์


ภาพที่ 2 แสดงให้เห็นถึงการน�ำเสนอประเด็นหรือเนื้อหาของข่าวใน
หนังสือพิมพ์ออนไลน์ ซึ่งสามารถพบได้ทั้งการสร้างหรือน�ำเสนอเหตุการณ์ใหม่
ก่อนน�ภาพที
ำไปสู่ก่ 2ารระบุ
ถึงตัเวห็เลขเพื
่อการเสี
่ยงโชค โดยวิ
ธีนอี้สเนื
ื่อมั้อกหาของข่
น�ำเสนอประเด็
น งสือพิมพ
แสดงให้
นถึงการน
าเสนอประเด็
นหรื
าวในหนั
เรือ่ งความแปลก ทัง้ สัตว์ พืช สิง่ ของ ฯลฯ น�ำไปสูก่ ารผูกโยงเข้ากับความเชือ่ ก่อนที่
ซึ่งสามารถพบได้ทงั ้ การสร้างหรือนาเสนอเหตุการณ์ใหม่ ก่อนนาไปสู่การระบุถงึ ตัวเลขเพื่อการเส
จะน�ำเสนอตัวเลข ขณะทีใ่ นอีกด้านหนึง่ ก็ผลิตซ�ำ้ เนือ้ หาหรือประเด็นทีส่ ร้างความ
โดยวิธนี ้สี ่อื มัน่กานเชืาเสนอประเด็
นเรื่อโดยโยงเข้
งความแปลก
ทัง้ สัตนว์และสถานที
พืช สิง่ ของ่เดิฯลฯ
ารผูกโยงเข้ากบ
่อถือให้กับตัวเลข
ากับประเด็
มๆ นทีาไปสู
่เคยน�ำ่กเสนอ
มาแล้ว วเลข
เพื่อขายเนื
ผู้ติด่งตามหรื
ำสถานที
่หรือนสิที่งศั่สกร้ดิางความน่
์สิทธิ์ที่ าเชื่อถือ
ก่อนทีจ่ ะนาเสนอตั
ขณะที้อใ่ หาให้
นอีกด้กาับนหนึ
ก็ผลิตอซขาประจ�
้าเนื้อหาหรื
อประเด็
เคยให้าตกััวบเลขมาก่
ซึ่งสถานที่เ่ทดิี่นมิยๆมน�ทีำเ่ คยน
เสนอมากที
่สุดคือ วค�เพื
ำชะโนดที
ด กบั ผูต้ ดิ ต
ตัวเลข โดยโยงเข้
ประเด็อนนและสถานที
าเสนอมาแล้
่อขายเนื่จ้อังหวั
หาให้
อุดรธานี วัดสว่างอารมณ์ทจี่ งั หวัดนครปฐม รูปปัน้ ไอ้ไข่ทจี่ งั หวัดนครศรีธรรมราช
ประจาสถานที
กดิ่อ์ศัหนั
กดิงสื์ทีอเ่ คยให้
วั เลขมาก่
อน ซึ่งสถานที
ท่ นี่ ่ยิยวกัมนบาเสนอมากที
เป็นห่ ต้รือนสิง่ ซึศั่งเมื
พิมพ์อตอนไลน์
น�ำเสนอเนื
้อหาข่าวเกี
ประเด็นเหล่านี่สุด้ คือ คาชะ
วิธีการน�ำเสนอจะไม่มีรายละเอียดของข่าวมากนัก แต่ใช้วิธีการน�ำเสนอตัวเลข
อย่างตรงไปตรงไปมา โดยอ้างถึงสถานที่ที่ชาวบ้านเคารพนับถืออยู่แล้ว
มกราคม – เมษายน 2 5 6 4
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ขณะที่ในมุมของผู้ผลิตสื่อมองว่า บทบาทของสื่อกับการด�ำรงรักษา
ความเชือ่ เรือ่ งโชคลางและการพนันในสังคมไทยไม่มขี อ้ จ�ำกัดเรือ่ งประเภทของสือ่
จังหวัดอุดรธานี วัดสว่างอารมณ์ทจี่ งั หวัดนครปฐม รูปปั ้นไอ้ไข่ทจี่ งั หวัดนครศรีธรรมราช เป็ นต้น ซึ่งเมื่อ
เนื่องจากเนื้อหาดังกล่าว ไม่ว่าจะอยู่ในสื่อรูปแบบใด ก็จะเป็นที่สนใจติดตามของ
หนังสือพิมพ์ออนไลน์นาเสนอเนื้อหาข่าวเกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้ วิธกี ารนาเสนอจะไม่มรี ายละเอียดของข่าว
ผูบ้ ริโภค หากแต่ขอ้ บังคับในการน�ำเสนอประเด็นดังกล่าวของแต่ละสือ่ อาจมีอสิ ระ
มากนัก แต่ใช้วธิ กี ารนาเสนอตัวเลขอย่างตรงไปตรงไปมา โดยอ้างถึงสถานที่ทชี่ าวบ้านเคารพนับถืออยู่แล้ว
ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับองค์กรที่เข้ามาก�ำกับดูแล โดยการน�ำเสนอประเด็นเกี่ยวกับ
ขณะทีใ่ นมุมของผูผ้ ลิตสื่อมองว่า บทบาทของสื่อกับการดารงรักษาความเชื่อเรื่องโชคลาง
ความเชื่อเรื่องโชคลาง และน�ำไปสู่การบอกตัวเลขเพื่อการเสี่ยงโชคนั้น ถือเป็น
และการพนันในสังคมไทยไม่มขี อ้ จากัดเรื่องประเภทของสื่อ เนื่องจากเนื้อหาดังกล่าว ไม่ว่าจะอยู่ในสื่อ
บทบาทหนึง่ ของสือ่ มวลชนซึง่ เป็นส่วนของการผลิตซ�ำ้ ทางวัฒนธรรม สือ่ มีหน้าที่
รูปแบบใด ก็จะเป็ นทีส่ นใจติดตามของผูบ้ ริโภค หากแต่ขอ้ บังคับในการนาเสนอประเด็นดัง กล่าวของแต่ละ
น�ำเสนอโดยไม่สามารถไปตัดสินว่าเรื่องใดถูกหรือผิด หากแต่การน�ำเสนอต้อง
สื่ออาจมีอิสระไม่เท่ากัน ขึน้ อยู่กบั องค์กรทีเ่ ข้ามากากับดูแล โดยการนาเสนอประเด็นเกี่ยวกับความเชื่อเรื่อง
ไม่ละเมิดกฎหมาย หรือส่งผลกระทบให้คนในสังคมเกิดความเสียหาย ซึ่งหากมี
โชคลาง และนาไปสู่การบอกตัวเลขเพื่อการเสีย่ งโชคนัน้ ถือเป็ นบทบาทหนึ่งของสื่อมวลชนซึ่งเป็ นส่วนของ
ผู้เสียหายทางสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติจะรับข้อร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการ
การผลิตซ้าทางวัฒนธรรม สื่อมีหน้าทีน่ าเสนอโดยไม่สามารถไปตัดสินว่าเรื่องใดถูกหรือผิด หากแต่การ
พิจารณาต่อไป
นาเสนอต้องไม่ละเมิดกฎหมาย หรือส่งผลกระทบให้คนในสังคมเกิดความเสียหาย ซึ่งหากมีผเู้ สียหายทาง
ทั้งนี้ การน�ำเสนอประเด็นดังกล่าวมิได้เกิดจากการก�ำหนดของสื่อ
สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติจะรับข้อร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการพิจารณาต่อไป
แต่เพียงฝ่
ายเดียว แต่การก�ำหนดวาระข่าวสารถูกก�ำหนดจากความสนใจของ
ทัง้ นี้ การนาเสนอประเด็นดังกล่าวมิได้เกิดจากการกาหนดของสื่อแต่เพียงฝ่ ายเดียว แต่การ
ประชาชนซึ
่งเป็
ผู้บริโภค ดังนั้น บทบาทการผลิ่งเป็ตซ�นผู้ำประเด็
่ยวกับความตซ้า
กาหนดวาระข่
าวสารถู
กกนาหนดจากความสนใจของประชาชนซึ
้บริโภค นดังข่นัาน้ วเกี
บทบาทการผลิ
ารน�ำเสนอตั
เลขเพื
่อการเสี
่ยงโชคและการพนั
นนั้น นนัจึนง้ จึง
ประเด็เชื
นข่่อาเรื
วเกี่อ่ยงโชคลาง
วกับความเชืซึ่อ่งเรืมี่อกงโชคลาง
ซึ่งมีกวารน
าเสนอตั
วเลขเพื
่อการเสี่ยงโชคและการพนั
ขึ้นเพื่อตอบสนองความต้
งการของสั
้บเริพืโ่อภค
โดยผู
้วิจัยได้ในภาพที
อธิบาย่ 3
เกิดขึน้ เกิ
เพืด่อตอบสนองความต้
องการของสังอคมและผู
บ้ ริโภคงคมและผู
โดยผูว้ จิ ยั ได้
อธิบายดั
งแสดงไว้
ดังแสดงไว้ในภาพที่ 3
ภาพที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของสื่อและสังคมเรื่องการนาเสนอประเด็นข่าวเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องโชคลาง
ภาพที
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของสื่อและสังคมเรื่องการน�ำเสนอ
และการพนั
นในสั่ ง3คมไทย

		

ประเด็นข่าวเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องโชคลางและการพนันในสังคมไทย
ความเชื่อและการพนัน

กาหนด

สื่อหนังสือพิมพ์ออนไลน์
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สังคม

บทบาทหน้าที่และการท�ำงานของสื่อหนังสือพิมพ์ออนไลน์ในการเลือก
น�ำเสนอประเด็นข่าวเกี่ยวกับโชคลาง และการบอกตัวเลขเพื่อการเสี่ยงโชคหรือ
การพนัน จะยังคงอยูแ่ ละด�ำเนินต่อไป เนือ่ งจากจ�ำนวนการติดตามของประชาชน
เป็นปัจจัยส�ำคัญในการเลือกน�ำเสนอประเด็นดังกล่าว ดังนัน้ บทบาทการท�ำหน้าที่
ของสือ่ ไม่ได้ขนึ้ อยูก่ บั การก�ำหนดจากฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ หากแต่สว่ นส�ำคัญคือ ปัจจัย
ทางธุรกิจ ตราบใดที่สังคมให้ความสนใจติดตามข่าวสารเกี่ยวกับตัวเลขเพื่อการ
เสี่ยงโชค ประเด็นข่าวเกี่ยวกับความเชื่อที่สามารถเชื่อมโยงไปยังตัวเลขได้ก็จะ
ยังคงอยู่คู่กับสังคมไทยต่อไป
สังคมและความเชื่อของคนในสังคมเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม ดังนั้น
ผลผลิตทางวัฒนธรรมซึ่งมีการหยั่งรากลึก จึงไม่อาจเกิดขึ้นได้จากส่วนใดส่วน
หนึ่งของสังคม หากแต่มีองค์ประกอบหลายส่วน การเล่นหวยอยู่คู่กับสังคมมา
ยาวนาน ขณะทีส่ อื่ เองก็มองว่า สือ่ มิใช่ตวั แปรเดียวทีท่ ำ� ให้สงั คมนิยมการเสีย่ งโชค
จากตัวเลข แต่เป็นความร่วมกันของสังคม ดังนั้น ไม่ว่าเนื้อหาประเภทดังกล่าว
จะอยู่ในสื่อใดก็จะได้รับความนิยม และเมื่อสื่อใหม่ท�ำหน้าที่ได้ดีสอดรับกับ
ความต้องการของผู้บริโภค จึงมีการยอมรับร่วมกันจากผู้ผลิตสื่อและผู้บริโภค
ในการหยิบยกเนื้อหาที่เป็นความสนใจร่วมของคนในสังคมติดตามไปด้วย

อภิปรายผลการวิจัย

การน�ำเสนอประเด็นข่าวเกี่ยวกับความเชื่อ โชคลาง และน�ำไปสู่การ
บอกตัวเลขเพื่อการเสี่ยงโชคหรือการพนันของสื่อหนังสือพิมพ์ออนไลน์ มีความ
เกี่ยวพันกับความเชื่อของประชาชน เนื่องจากสังคมไทยมีความหลากหลายทาง
ความเชือ่ แม้วา่ ประชากรส่วนใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธ แต่กม็ คี วามเชือ่ เรือ่ งผีและ
พราหมณ์ประกอบกัน น�ำไปสู่พิธีกรรมในชีวิตประจ�ำวันอย่างแยกไม่ออก เช่น
เดียวกับที่ผลการวิจัยสะท้อนบทบาทการผลิตซ�้ำประเด็นการบอกตัวเลขอย่าง
ตรงไปตรงมาของสื่อมากที่สุด โดยวิธีการบอกตัวเลขของสื่อถูกเชื่อมโยงเข้ากับ
ส่วนหนึ่งของพระพุทธศาสนา เช่น การหาตัวเลขจากขันน�้ำมนต์ที่วัดต่างๆ หรือ
การเชือ่ มโยงต�ำนานเรือ่ งพญานาคและการทรงเจ้าเข้าผี ไปสูก่ ารบอกตัวเลขจาก
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ร่างทรงของพญานาค หรือแม้กระทัง่ ความเชือ่ เรือ่ งงู ซึง่ เป็นสัตว์ทเี่ ชือ่ ว่าศักดิส์ ทิ ธิ์
เป็นบริวารของพญานาค ก็ถกู ผลิตซ�ำ้ ในประเด็นเกีย่ วกับสัตว์และน�ำไปสูก่ ารบอก
ตัวเลขที่เกี่ยวข้องในข่าว
ไม่เพียงเท่านัน้ พระหรือนักบวชพระพุทธศาสนาบางกลุม่ ก็ได้เชือ่ มโยง
ความเป็นพุทธเข้ากับเรื่องราวของความเชื่อและต�ำนาน เพื่อสร้างศรัทธาและ
ด�ำรงรักษาความเชือ่ ของประชาชนไว้ เห็นได้จากตัวอย่าง “พระครูยติธรรมานุยตุ
เผยว่า ไอ้ไข่เป็นรูปปั้นของวัดเจดีย์ อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งชาวภาคใต้
ต่างทราบเรือ่ งราวของไอ้ไข่เป็นอย่างดี ใครทีม่ เี รือ่ งทุกข์รอ้ นของหาย หากมาบน
ขอพร จะได้กลับคืนมาอย่างปาฏิหาริย์ หรือขอโชคขอลาภก็ได้ตามหวัง จึงเป็น
ที่เลื่องลือไปทั่วภาคใต้ เมื่อหลวงพ่อแว่นท่านมีเจตจ�ำนงน�ำไอ้ไข่มาประดิษฐาน
ที่วัด อาตมารีบตอบรับทันที เพราะท่านตั้งใจหล่อด้วยวิธีโบราณตามแบบฉบับ
ของภาคใต้ อาตมาเลยตั้งชื่อว่า ‘ไอ้ไข่ สามนคร’ จึงเชิญชวนสาธุชนมาไหว้
ขอพรได้” (ไทยรัฐออนไลน์, 25 พฤศจิกายน 2561)
ส�ำหรับประเด็นความเชื่อที่น�ำไปสู่การบอกตัวเลขเพื่อเสี่ยงโชคของสื่อ
หนังสือพิมพ์ออนไลน์ที่มีความถี่เป็นอันดับ 2 และอันดับ 3 คือ “พืชที่มีลักษณะ
ผิดปกติ” และ “ประเด็นเกีย่ วกับสัตว์” ตามล�ำดับ ซึง่ เป็นความเชือ่ ในสังคมไทยว่า
ความแปลกประหลาดทางพันธุกรรมทีเ่ กิดขึน้ เป็นอิทธิพลของสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิน์ ำ� ไปสู่
การน�ำเสนอตัวเลขทีเ่ กีย่ วข้องของสือ่ ตามมา ซึง่ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ธีรนุช
พูศักดิ์ศรีกิจ และศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ (2557) ที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรม
การซือ้ สลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยใต้ดนิ ของผูบ้ ริโภคชาวไทย ซึง่ พบว่าผูบ้ ริโภค
มีการตีความตัวเลขจากสิ่งของที่มีชีวิต เช่น ผลไม้ ต้นไม้ สัตว์ เป็นต้น รวมไป
ถึงอาศัยตัวเลขจากความฝัน
การน�ำเสนอข่าวเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องโชคลางและไสยศาสตร์ของ
สื่อมวลชนกับความเชื่อที่มีอยู่แล้วในสังคมไทย ต่างก็มีบทบาทในการก�ำหนด
ซึ่งกันและกัน ความต้องการตัวเลขเพื่อการเสี่ยงโชคกับการน�ำเสนอตัวเลขเพื่อ
ตอบสนองความต้องการผู้บริโภค จึงท�ำหน้าที่สอดรับกันก่อให้เกิดการผลิตซ�้ำ
เนื้อหาผ่านสื่อมวลชนในประเด็นดังกล่าว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมใน
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สังคม แม้ว่าสังคมและเทคโนโลยีการใช้สื่อจะเปลี่ยนแปลงไป สอดคล้องกับ
ผลการวิจยั ของ หนึง่ ฤทัย ขอผลกลาง และคณะ (2545) ทีร่ ะบุถงึ การท�ำงานของสือ่
หนังสือพิมพ์และโทรทัศน์วา่ แม้สงั คมไทยก้าวสูย่ คุ แห่งเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่
สิง่ พิมพ์ทกุ ฉบับยังคงแสดงบทบาทการให้ขอ้ มูลข่าวสารทีเ่ กีย่ วข้องกับโหราศาสตร์
ความเชื่อ ความเร้นลับ หรือสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้อยู่มาก นอกจากนี้ ในสื่อสิ่งพิมพ์ยัง
มีคอลัมน์ประจ�ำเกี่ยวกับการดูดวง ดูโหวเฮ้ง ดวงวิญญาณ ความเชื่อ พิธีกรรม
ไสยศาสตร์ เนือ้ หาทีน่ ำ� เสนอก็มกั สร้างความน่าเชือ่ ถือคล้อยตามให้ผอู้ า่ นได้มาก
ขณะที่สื่อโทรทัศน์ก็ยังมีโฆษณารับดูดวงชะตา ท�ำเลที่ตั้งบ้านหรือฮวงจุ้ย ทั้งที่
ตามระเบียบของส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มีข้อห้ามโฆษณาสินค้าหรือบริการ
โดยมีเจตนาให้หลงเชื่อ หรืองมงาย
เช่นเดียวกับแนวคิดของ John B. Thompson (1995 อ้างถึงใน กาญจนา
แก้วเทพ, 2557: 26) ซึ่งอธิบายถึงการสื่อสารกับวัฒนธรรมด้วยมุมมองเชิง
โครงสร้างว่า ปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมเกิดจากการท�ำงานของสถาบันต่างๆ
รูปแบบและเนื้อหาความหมายของผลผลิตทางวัฒนธรรมจะเป็นอย่างไร จึงขึ้น
อยู่กับพัฒนาการด้านโครงสร้างของสื่อมวลชน ดังนั้น ความเชื่อเรื่องโชคลาง
ไสยศาสตร์ที่ถูกผูกโยงอย่างแนบแน่นกับการเสี่ยงโชคหรือการพนัน ซึ่งกลาย
เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม จึงมีสถาบันสื่อเป็นส่วนส�ำคัญในการด�ำรงรักษา
วัฒนธรรมดังกล่าวไว้ผ่านการผลิตซ�้ำประเด็นเหล่านี้
หากอภิปรายผลการวิจัยชิ้นนี้ตามแนวทางวิเคราะห์กระบวนการผลิต
และการผลิตซ�ำ้ ทางวัฒนธรรม (กาญจนา แก้วเทพ และสมสุข หินวิมาน, 2551:
67) สามารถกล่าวได้ว่า
1. ด้านการผลิต ผลปรากฏว่า รัฐและสังคมได้ท�ำการผลิตวัฒนธรรม
การพนันและเสี่ยงโชคขึ้น จากความเชื่อดั้งเดิมเกี่ยวกับพุทธ ผี
พราหมณ์ ไสยศาสตร์ ฯลฯ ที่มีอยู่แล้วในสังคม โดยมีสื่อมวลชน
เป็นส่วนหนึ่งในการผลิตเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมเหล่านั้น ผ่านการ
น�ำเสนอข่าวเกี่ยวกับความเชื่อและน�ำไปสู่การน�ำเสนอตัวเลขเพื่อ
มกราคม – เมษายน 2 5 6 4

109

การเสี่ยงโชค โดยการสร้างความหมายทางวัฒนธรรม ซึ่งเข้าใจ
ร่วมกันทั้งผู้ผลิตและผู้รับสารในสังคมไทย
2. ด้านการเผยแพร่ สื่อมวลชนมีบทบาทในการเผยแพร่วัฒนธรรม
ซึ่ ง สื่ อ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของหน้ า ที่ ที่ ร ะบุ ไ ว้ ข องสื่ อ มวลชน หากแต่
วัฒนธรรมบางเรื่องถูกก�ำหนดความหมายไว้ทั้งในเชิงบวกและเชิง
ลบ แต่สื่อมวลชนก็ได้ด�ำเนินการแบ่งปันวัฒนธรรมการเสี่ยงโชค
และความเชื่อต่างๆ ในสังคมที่มีอยู่ ให้เป็นที่รับรู้กันภายในสังคม
3. ด้านการบริโภค คือ กลุ่มผู้บริโภคหรือรับรู้วัฒนธรรมคือกลุ่ม
ผูบ้ ริโภคสือ่ ซึง่ ปัจจุบนั มีบทบาทในการก�ำหนดวาระข่าวสาร (agenda
setting) ด้วยตนเอง สามารถก�ำหนดสิ่งที่ตนเองต้องการบริโภค
ได้ และมีปฏิกิริยาตอบสนองไปยังสื่อมวลชนได้ทันทีว่าต้องการรับ
ข่าวสารประเภทใด พึงพอใจต่อสารหรือไม่ เรือ่ งของตัวเลขเพือ่ การ
เสี่ยงโชคที่ได้จากข่าวสารถือเป็นการรับรู้ทางสังคม (social mind)
ในฐานะสมาชิกของสังคมไทย ซึง่ มีความสนใจทางวัฒนธรรมร่วมกัน
4. ด้ า นการผลิ ต ซ�้ ำ สื่ อ มี บ ทบาทในการก� ำ หนดการด� ำ รงอยู ่ ข อง
วัฒนธรรมผ่านการผลิตซ�้ำความเชื่อเรื่องโชคลางและการพนัน
ซึ่ ง มี ค วามถี่ ใ นการน� ำ เสนอค่ อ นข้ า งสู ง โดยใช้ วิ ธี น� ำ เสนอข่ า ว
5 วิธีการคือ (1) เลือกเหตุการณ์ที่มีองค์ประกอบข่าวด้านความ
แปลก (2) น�ำเสนอเป็นรายงานข่าวทั่วไปในประเด็นความเชื่อของ
ประชาชน สถานที่ที่คนนิยมไปเพื่อขอโชคลาภ (3) สร้างความ
น่าเชื่อถือเกี่ยวกับที่มาของตัวเลขให้กับประเด็นข่าว (4) ผลิตซ�้ำ
ประเด็นข่าวทีเ่ กีย่ วข้องกับความเชือ่ และโชคลาง ผ่านบุคคล สถานที่
ต�ำนานเดิมอย่างต่อเนือ่ ง และ (5) สร้างรูปแบบของทีม่ าตัวเลขแบบ
ไม่มีข้อจ�ำกัดด้านเวลาและพื้นที่ การผลิตซ�้ำประเด็นข่าวเกี่ยวกับ
ความเชื่อเรื่องโชคลางและน�ำไปสู่การน�ำเสนอตัวเลขเพื่อการเสี่ยง
โชคผ่านวิธกี ารดังกล่าว ท�ำให้ในกลุม่ มีการแลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสาร
และความรู้ทางวัฒนธรรมระหว่างกันอย่างต่อเนื่องผ่านสื่อ
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กระบวนการผลิตซ�ำ้ ทางวัฒนธรรมมีความเกีย่ วพันกับกระบวนการท�ำให้
วัฒนธรรมกลายเป็นสินค้า (commodification) เนื่องจากวัฒนธรรมถูกระบบ
ทุนนิยมน�ำมาผลิตซ�้ำและแปรรูปเพื่อให้สอดรับกับความต้องการของผู้บริโภค
เพือ่ ผลประโยชน์ตอบแทนในเชิงเศรษฐกิจ ดังนัน้ เนือ้ หาข่าวทีส่ อื่ น�ำเสนอ มีการ
หยิบยกเอาวัฒนธรรมระดับชาวบ้าน เช่น เรื่องไสยศาสตร์ ความเชื่อ ก่อนจะน�ำ
ไปสู่การน�ำเสนอตัวเลขเพื่อการเสี่ยงโชคนั้น ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
ท�ำให้วัฒนธรรมกลายเป็นสินค้าเพื่อน�ำไปก�ำหนดราคาและขายสินค้า
ส�ำหรับวัฒนธรรมเรือ่ งการพนันและการเสีย่ งโชคทีด่ ำ� รงอยูใ่ นสังคมไทย
มายาวนานนั้น เป็นเรื่องระดับชาติที่มีมูลค่ามหาศาล ศิริพร ยอดกมลศาสตร์
(2558) กล่าวถึง การพนันในสังคมไทยว่า หลังจากที่ ผาสุก พงษ์ไพจิตร และ
คณะ ส�ำรวจและให้ขอ้ มูลในหนังสือ อุตสาหกรรมการพนัน พบว่า ปี 2539-2541
ธุรกิจการพนันผิดกฎหมายสูงสุด 3 อันดับแรก คือ (1) หวยใต้ดนิ (2) บ่อนเถือ่ น
และ (3) พนันฟุตบอล การพนันเหล่านี้ท�ำเงินให้กับผู้ให้บริการการพนันสูง
ถึง 138,000-277,000 ล้านบาทต่อปี และอีก 12 ปีต่อมา สถาบันวิจัยสังคม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส�ำรวจสถานการณ์การพนันซ�้ำอีก พบว่า ปี 2553
หวยใต้ดนิ ยังเป็นการพนันอันดับหนึง่ ของการพนันไทย ควบคูก่ บั สลากกินแบ่งรัฐบาล
ตามด้วยการพนันในบ่อน และการพนันฟุตบอล และประมาณการจ�ำนวนเงินที่
สะพัดในอุตสาหกรรมการพนันตลอดทั้งปีสูงถึง 357,275 ล้านบาท
จากมูลค่าทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับการพนันโดยเฉพาะหวยและสลากกิน
แบ่งรัฐบาลที่มีมูลค่ามากเป็นอันดับแรก จึงเป็นดัชนีที่สะท้อนให้เห็นว่า บทบาท
ของสื่อการผลิตซ�้ำเนื้อหาเกี่ยวกับความเชื่อด้านโชคลางกับการพนัน เป็นการ
ตอบสนองความต้องการของคนในสังคม ทีม่ คี วามต้องการเนือ้ หารูปแบบดังกล่าว
โดยการผลิตข่าวต้องดูความสนใจและทิศทางของสังคมเพือ่ ให้ขา่ วสามารถขายได้
เพราะข่าวคือสินค้าประเภทหนึ่ง
หรืออาจกล่าวได้ว่า “สื่อมีบทบาทในการด�ำรงรักษาความเชื่อเรื่อง
โชคลางและการพนันในสังคมไทย” ผ่านการผลิตซ�้ำเนื้อหาหรือประเด็นข่าว
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เกีย่ วกับความเชือ่ น�ำไปสูก่ ารน�ำเสนอตัวเลขเพือ่ การเสีย่ งโชค โดยบทบาทของสือ่
ถูกก�ำหนดโดยทุน ซึง่ เนือ้ หาของข่าวทีเ่ กีย่ วกับความเชือ่ เรือ่ งโชคลางกับการพนันนัน้
ตอบสนองความต้องการของคนในสังคม ท�ำให้ขา่ วสามารถขายได้ เพราะเป็นการ
เชื่อมโยงเอาวัฒนธรรมเข้ากับสินค้า โดยวิธีการผลิตข่าวให้กลายเป็นสินค้าเชิง
วัฒนธรรม และในที่สุด ก็เป็นการด�ำรงรักษาอ�ำนาจของนายทุนและรัฐเอาไว้
ดังนั้น ลักษณะการใช้อ�ำนาจของสื่อและผู้ใช้สื่อนั้นมีลักษณะแบบวิภาษ
วิธี (dialectic) คือ นอกจากตัวผู้ผลิตสื่อที่ท�ำหน้าที่ในการคัดเลือกประเด็นข่าว
ส่งไปยังผู้อ่านแล้ว ผู้ใช้สื่อก็มีอ�ำนาจส่งกลับความต้องการของตน ซึ่งมีเรื่องของ
ทุนทางสังคมและวัฒนธรรมก�ำหนดอยู่ สะท้อนความต้องการกลับไปยังผูผ้ ลิต โดย
เห็นได้จากยอดการอ่านและการติดตามของข่าวที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อ น�ำไปสู่
การน�ำเสนอตัวเลขเพื่อการเสี่ยงโชคเช่นกัน
เมื่ อ องค์ ก รสื่ อ ต้ อ งพึ่ ง พาทุ น ทางเศรษฐกิ จ สั ง คมหรื อ ผู ้ บ ริ โ ภคสื่ อ
มีบทบาทในการก�ำหนดได้ว่าต้องการข่าวสารประเภทใด ท�ำให้สื่อและสังคม
ต่างก�ำหนดบทบาทซึ่งกันและกัน ผ่านเงื่อนไขปัจจัยเรื่องทุน ซึ่งการผลิตซ�้ำ
ประเด็นข่าวเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องโชคลางและการพนันน�ำไปสู่การสืบทอดทุน
ทางเศรษฐกิจตามทัศนะของ คาร์ล มาร์กซ์ (Karl Marx) แต่อย่างไรก็ตาม
สิ่งที่สังคมต้องการให้น�ำเสนอก็ขึ้นอยู่กับทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม
ของผู้คนในสังคมนั้นๆ ในทางกลับกัน สื่อก็ปฏิบัติหน้าที่ตามทุนทางวัฒนธรรม
และทุนทางสังคมที่ตนเองได้สะสมมา
ทุนทางสังคมมีคุณสมบัติที่เรียกว่าเป็นสินค้าสาธารณะหรือ public
goods สมาชิกของสังคมทุกคนต่างก็มีส่วนในการก่อเกิด การผลิตซ�้ำ และการ
ขยายตัวของทุนทางสังคมที่เกี่ยวข้องในเรื่องแนวคิดทฤษฎีในเรื่องทุนทางสังคม
แง่นี้คือทุนทางสังคมในลักษณะที่เป็นปัจจัยเชิงโครงสร้าง หรือใช้ทัศนะแบบ
structural determinism ที่มองว่า พฤติกรรมมนุษย์ถูกก�ำหนดโดยปทัสฐาน
กรอบวัฒนธรรม หรือกฎของสถาบัน (บัวพันธ์ พรหมพักพิง, 2546: 18)
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เนื่องจากงานวิจัยชิ้นนี้มุ่งเป้าไปที่บทบาทของสื่อหนังสือพิมพ์ออนไลน์
ซึ่งท�ำหน้าที่เป็นผู้ส่งสาร ดังนั้น การวิเคราะห์จึงมีจุดเน้นไปที่สื่อกับการผลิตซ�้ำ
ความเชื่อเรื่องโชคลางและการพนัน ซึ่งเมื่อมองผ่านประเด็นเรื่องทุนทางสังคม
และทุนทางวัฒนธรรม สื่อได้จัดการกับทุนวัฒนธรรมซึ่งสะสมมาจากความเชื่อ
เรื่องพระพุทธศาสนา พราหมณ์ ผี โชคลางไสยศาสตร์ต่างๆ รวมไปถึงเรื่อง
ของวัฒนธรรมการเสี่ยงโชคที่ฝังรากในสังคมไทย น�ำมาผลิตซ�้ำเพื่อด�ำรงรักษา
วัฒนธรรมดังกล่าว ขณะเดียวกัน ผูบ้ ริโภคเองซึ่งสะสมทุนทางวัฒนธรรมเหล่านี้
จากองค์ประกอบต่างๆ ของสังคม และสื่อมวลชนซึ่งเป็นสถาบันที่เป็นแหล่ง
ผลิตซ�้ำเนื้อหาหรือประเด็นข่าวเกี่ยวกับความเชื่อและการเสี่ยงโชค
แม้ว่าในความเป็นจริงแล้ว ประชาชนจะมีความเชื่อและพฤติกรรมการ
เสี่ยงโชคจากการปลูกฝังหรือเรียนรู้จากสถาบันอื่นๆ เช่น ครอบครัว สังคมหรือ
ชุมชน ศาสนา แต่ความเชื่อและตัวเลขเพื่อการเสี่ยงโชคที่ถูกน�ำเสนอผ่านสื่อ
ถือว่ามีน�้ำหนักในการให้ความสนใจและติดตามจากประชาชน เนื่องจากเป็น
สถาบันหลักทีม่ อี ำ� นาจในการสือ่ สารวงกว้าง ดังเช่นที่ Antonio Gramsci (อ้างถึง
ใน พนิดา หันสวาสดิ,์ 2544: 14) มองว่า การครอบง�ำด้านวาทกรรมทีป่ รากฏใน
สือ่ มวลชนนัน้ ทรงพลังกว่าการครอบง�ำทางเศรษฐกิจการเมือง เพราะข้อความที่
ปรากฏในสื่อมวลชนนั้นเป็นการให้ค�ำนิยามสังคม ชีวิต กลุ่มคน เหตุการณ์ ฯลฯ
นอกจากนี้ สือ่ มวลชนยังมีทงั้ ทุนทางวัฒนธรรมและทุนทางสังคมค่อนข้าง
มาก เพราะมีการสะสมเครือข่ายผูต้ ดิ ตามสร้างความรูส้ กึ และการมีสว่ นร่วมของ
ประชาชน ยกตัวอย่างเช่น เมื่อสื่อมวลชนขอรับบริจาคเงินในกรณีใดกรณีหนึ่ง
จะสามารถรวบรวมเงินบริจาคจากประชาชนได้รวดเร็ว เนือ่ งจากประชาชนรูส้ กึ ว่า
ตนเองคือสมาชิกของสังคมโดยมีสื่อมวลชนเป็นสถาบันร่วมหลัก
แม้ว่าสื่อมวลชนเกิดจากกลุ่มชนชั้นนายทุน ในยุคของ Karl Marx
สื่อมวลชนที่ส�ำคัญคือหนังสือพิมพ์ ซึ่งเจ้าของหนังสือพิมพ์คือนายทุนที่เข้ามา
ด�ำเนินธุรกิจเพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองและชนชั้น (เสริมศิริ นิลด�ำ,
2555: 14) แต่กระบวนการการผลิตสือ่ เป็นการท�ำงานของกลุม่ ชนชัน้ กลาง เช่น
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เดียวกับผู้รับสารส่วนใหญ่ของสังคมที่อยู่ในกลุ่มชนชั้นกลางและชนชั้นแรงงาน
ดังนั้นทุนทางวัฒนธรรมและการรับรู้ร่วมเกี่ยวกับความเชื่อรูปแบบต่างๆ ไป
ตลอดจนการเสี่ยงโชคมีการสะสมทุนวัฒนธรรมร่วมกันเพียงพอที่จะเข้าใจได้ว่า
กลุ่มผู้รับสารต้องการเนื้อหาสารประเภทใด ดังที่เห็นได้จากผลการวิเคราะห์
ข้อมูลส่วนหนึ่งที่ระบุว่า สื่อและสังคมต่างก�ำหนดวาระสารให้กันและกัน เพราะ
มีวัฒนธรรมและความเชื่อในสังคมร่วมกัน สะท้อนให้เห็นว่า วัฒนธรรมได้มีการ
แบ่งแยกชนชั้น หรือที่บูร์ดิเยอเรียกว่า รสนิยมในการเลือกบริโภคที่ใช้ในการ
วัดความแตกต่างทางชนชั้นในมุมของการบริโภคสื่อ เมื่อผู้บริโภคมีรสนิยมการ
ติดตามข่าวสารในประเด็นเกีย่ วกับความเชือ่ และโชคลางทีน่ ำ� ไปสูก่ ารบอกตัวเลข
เพือ่ การเสีย่ งโชค สือ่ ในฐานะผูผ้ ลิตเนือ้ หาสารจึงน�ำเสนอให้สอดคล้องกับรสนิยม
การบริโภครูปแบบเดียวกัน
ส่ ว นหนึ่ ง ที่ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น ความแตกต่ า งทางชนชั้ น ที่ ส อดแทรกอยู ่
ท่ามกลางวัฒนธรรมอย่างการเล่นหวยที่ผู้วิจัยยกตัวอย่างมาคือ สังคมไทยมีวลี
“คนจนเล่นหวย คนรวยเล่นหุ้น” ที่ให้คุณค่าความหมายของคนเล่นหวยว่า เป็น
คนที่ไม่มีอันจะกิน ต้องการเสี่ยงโชคเพื่อเป็นความหวังในการสร้างความร�่ำรวย
ขณะที่คนรวยจะเข้าสู่ระบบการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งต้องใช้เงินทุนและ
ความรูท้ มี่ ากกว่า ตอกย�ำ้ ความเป็นวัฒนธรรมระดับชาวบ้าน และโครงสร้างสังคม
ทีแ่ ตกต่างกัน โดยสือ่ มวลชนมีสว่ นในการผลิตซ�ำ้ ความไม่เท่าเทียมดังกล่าว เพือ่
สืบทอดโครงสร้างชนชัน้ ในสังคม เพราะการท�ำหน้าทีข่ องสือ่ มวลชนมีความเกีย่ วพัน
กับทุนทางวัฒนธรรม และทุนทางวัฒนธรรมและทุนทางสังคมก็ไปก�ำหนดและ
ด�ำรงรักษาโครงสร้างทางชนชัน้ อีกขัน้ หนึง่ โดยผูว้ จิ ยั ได้สร้างแผนภาพเพือ่ อธิบาย
ให้ชัดเจนขึ้นดังภาพที่ 4
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ภาพที่ 4 แสดงการด�ำรงรักษาโครงสร้างทางสังคมและชนชั้นผ่านการผลิตซ�้ำความ
		
เชื่อและวัฒนธรรมของสื่อมวลชน
ภาพที่ 4 แสดงการดารงรักษาโครงสร้างทางสังคมและชนชัน้ ผ่านการผลิตซ้าความเชื่อและวัฒนธรรมของสื่อมวลชน

ดารงรักษา

โครงสร้างทางสังคม

รัฐ

นายทุน

และชนชัน้ ทางสังคม
ผลิตซ้าความเชื่อและวัฒนธรรมการเสีย่ งโชค

สื่อมวลชน

ชนชัน้ กลาง
ชนชัน้ แรงงาน

จากภาพที่ 4 แสดงให้เห็นโครงสร้างทางสังคม ซึ่งมีการแบ่งออกเป็น
่ 4 แสดงให้
เห็นนโครงสร้
างทางสังคม
ซึ่งมีการแบ่
นชนชัน้ ต่าองๆ
ตามาน
ชนชั้นต่างๆจากภาพที
ตามเกณฑ์
ด้านทุ
ทางเศรษฐกิ
จ โดยมี
ชนชังออกเป็
้นแรงงานหรื
ชาวบ้
เกณฑ์
นทางเศรษฐกิจระมิ
โดยมี
อชาวบ้า่สนเป็
ส่วนฐานของพี
ะมิด ซึน่งมีชนชั
จานวนมากที
เป็นดา้ส่นทุ
วนฐานของพี
ดชนชั
ซึ่งน้ มีแรงงานหรื
จ�ำนวนมากที
ุด นขณะที
่ถัดขึ้นรไปเป็
้นกลางส่ ุด
ขณะที่ถดั ขึ้นไปเป็ นชนชัน้ กลาง ซึ่งมีทุนความรู้และทุนทางเศรษฐกิจที่เหนือกว่า ส่วนบนสุดของพีระมิดคือ
ซึ่งมีทุนความรู้และทุนทางเศรษฐกิจที่เหนือกว่า ส่วนบนสุดของพีระมิดคือ
นายทุนและรัฐซึ่งมีอานาจในการกากับดูแลสังคม ทัง้ ในเชิงนโยบาย วิถีชีวิต และวัฒนธรรม ซึ่งโครงสร้าง
นายทุนและรัฐซึ่งมีอ�ำนาจในการก�ำกับดูแลสังคม ทั้งในเชิงนโยบาย วิถีชีวิต
ทางสัง คมและชนชัน้ ทางสังคมดังกล่าว มีสถาบัน สื่อมวลชนทาหน้าที่ผลิ ตซ้าและสร้างการด ารงอยู่ของ
และวัฒนธรรม ซึ่งโครงสร้างทางสังคมและชนชั้นทางสังคมดังกล่าว มีสถาบัน
วัฒนธรรม ซึ่งในงานวิจยั ชิ้นนี้หมายถึงความเชื่อและการเสี่ยงโชคของคนในสังคมไทยที่นิยมมากที่สุดคือ
สื่อมวลชนท�ำหน้าที่ผลิตซ�้ำและสร้างการด�ำรงอยู่ของวัฒนธรรม ซึ่งในงานวิจัย
หวยและสลากกินแบ่งรัฐบาล การนาเสนอประเด็นข่าวต่างๆ ที่มตี วั เลขเข้ามาเกี่ยวข้อง ทัง้ การบอกตัวเลข
้นนี้หมายถึงการน
ความเชื
่อและการเสี
คมไทยที
่นิยมมากที
่สุดคือาว
อย่ชิ
างตรงไปตรงมา
าเสนอข่
าวพืชและสัต่ย
ว์ทงโชคของคนในสั
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หวยและสลากกินแบ่าไปผู
งรัฐกบาล
การน�ำ่อเสนอประเด็
นข่าวต่า้างๆ
ที่มีตัวกเลขเข้
ามา
ด้านความแปลกประหลาดเข้
โยงกับความเชื
ด้านต่างๆ ของการตอกย
เรื่องความศั
ดิ ์สิทธิ ์ โชคลาง
วข้ออาถรรพ์
ง ทั้งการบอกตั
างตรงไปตรงมา
การน�ำเสนอข่
ตว์ที่มาี น
จิตเกี
วิญ่ยญาณ
หรือเรื่องทีว่ไเลขอย่
ม่สามารถอธิ
บ ายได้ด้วยวิทยาศาสตร์
อ่นื ๆ ซึ่งาเป็วพื
นวัชฒและสั
นธรรมชาวบ้
ลักษณะผิ
าวอุด้บานหนึ
ตั เิ หตุ่งก็เฯลฯ
น�ำองค์ปทระกอบข่
านความแปลกประหลาด
นามาผลิ
ตเป็ นสิดนปกติ
ค้าเพื่อข่ขาย
พื่อผลประโยชน์
างเศรษฐกิาวด้
จ ขณะที
่อีกด้านหนึ่ง สื่อได้ทาหน้าที่
ผลิเข้
ตซา้าไปผู
เพื่อดการงรั
กษาโครงสร้
างทางชนชั
งคมเอาไว้ และยังำ้ เป็
ารงรักกษาอ
โยงกั
บความเชื
อ่ ด้านต่น้ าของสั
งๆ ของการตอกย�
เรืนอ่ การด
งความศั
ดิส์ านาจของนายทุ
ทิ ธิ์ โชคลาง น
และรั
าเสนอข่าวของเจ้
าของสื
่ออีกทด้ยาศาสตร์
วย
จิตฐวิผ่ญานการก
ญาณาหนดนโยบายและทิ
อาถรรพ์ หรือเรืศอ่ ทางการน
งทีไ่ ม่สามารถอธิ
บายได้
ดว้ ยวิ
อนื่ ๆ ซึง่ เป็น
คาอธิบายข้
างต้ำนมาผลิ
สอดคล้ตอเป็
งกับนสิ
พนินดค้าาหัเพื
นสวาสดิ
13) ที่งร่ ก็
ะบุเวพื่า่อสืผลประโยชน์
่อมวลชนจะนา
วัฒนธรรมชาวบ้
านน�
่อขาย์ (2544:
ด้านหนึ
วัฒทางเศรษฐกิ
นธรรมข่าวสารจ ไม่
ว่าในรูอ
เทิงาเรืที่ อผ
ษาสภาพสั
ง คมที่มาีกงาร
ขณะที
่ ปกี แบบของข่
ด้านหนึง่ าวสืความบั
อ่ ได้ทำ�นหน้
่ งแต่
ลิตงซ�ำฯลฯ
้ เพือ่ มารั
ด�ำกรงรั
กษาโครงสร้
แบ่ ง แยกและครอบง าทางชนชัน้ ให้ด ารงอยู่ต่อไป ซึ่ง กระบวนการทางานของสื่อมวลชนจะเป็ นไปตาม
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ทางชนชั้นของสังคมเอาไว้ และยังเป็นการด�ำรงรักษาอ�ำนาจของนายทุนและรัฐ
ผ่านการก�ำหนดนโยบายและทิศทางการน�ำเสนอข่าวของเจ้าของสื่ออีกด้วย
ค�ำอธิบายข้างต้นสอดคล้องกับ พนิดา หันสวาสดิ์ (2544: 13) ทีร่ ะบุวา่
สื่อมวลชนจะน�ำวัฒนธรรมข่าวสาร ไม่ว่าในรูปแบบของข่าว ความบันเทิง เรื่อง
แต่ง ฯลฯ มารักษาสภาพสังคมที่มีการแบ่งแยกและครอบง�ำทางชนชั้นให้ด�ำรง
อยูต่ อ่ ไป ซึง่ กระบวนการท�ำงานของสือ่ มวลชนจะเป็นไปตามหลักการท�ำงานของ
กลไกด้านอุดมการณ์อื่นๆ กล่าวคือ จะสอดแทรกความคิดต่างๆ ให้แทรกซึมอยู่
ตามส่วนต่างๆ ของเนื้อหาสื่อ มีผลท�ำให้โครงสร้างอ�ำนาจและค่านิยมของสังคม
ดูเป็นธรรมชาติ สามารถยอมรับได้โดยปริยาย
เรื่องโครงสร้างทางชนชั้นและการด�ำรงรักษาชนชั้น ส่วนหนึ่งเป็นเรื่อง
ของความรูแ้ ละวัฒนธรรม ในอีกมุมหนึง่ หากจ�ำแนกความแตกต่างทางวัฒนธรรม
ตามแนวคิดแบบวิวัฒนาการของ Lenin (อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ, 2557:
111) จะเห็นได้วา่ วัฒนธรรมชาวบ้านถือเป็นส่วนเริม่ ต้นแรกสุดก่อนจะเกิดระบบ
ทุนนิยม ซึ่งเป็นวัฒนธรรมแบบงมงายกับไสยศาสตร์ จนกระทั่งเมื่อเกิดระบบ
ทุนนิยมที่มากับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ วัฒนธรรมแบบใหม่จึงเข้ามา
แทนที่วัฒนธรรมชาวบ้าน ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่า ผลการวิจัยชิ้นนี้ไม่สอดคล้อง
กับแนวคิดของ Lenin เนือ่ งจากเรือ่ งวัฒนธรรมการเล่นพนันซึง่ ในงานวิจยั มุง่ เน้น
ไปที่การเสี่ยงโชคด้านตัวเลขหรือการเล่นหวย แต่เดิมเริ่มต้นจากระดับชาวบ้าน
จนกระทั่งพัฒนามาเป็นวัฒนธรรมระดับชาติ เนื่องจากมีการก�ำกับควบคุมการ
ออกสลากกินแบ่งโดยรัฐบาล
กระทั่งในปัจจุบันถึงแม้จะมีวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์แบบทุนนิยมเข้ามา
แต่ก็มิอาจแทนที่วัฒนธรรมชาวบ้านในสังคมไทยได้ ในทางกลับกัน วัฒนธรรม
วิ ท ยาศาสตร์ แ บบทุ นนิยมยังช่ว ยส่งเสริมให้วัฒนธรรมชาวบ้าน ความเชื่อ
แบบไสยศาสตร์เติบโตควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยี ยกตัวอย่างเช่น สื่อ
สังคมออนไลน์น�ำเสนอและส่งต่อเรื่องราวความเชื่อแบบไสยศาสตร์ ขณะที่สื่อ
หนังสือพิมพ์ออนไลน์กย็ นิ ยอมพร้อมใจทีจ่ ะผลิตซ�ำ้ ความเชือ่ ดังกล่าว เพราะเป็น
ที่นิยมของผู้บริโภค ซึ่งท�ำให้เกิดจ�ำนวนผู้ติดตามและผลตอบแทนด้านทุนกลับ
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มายังผู้ผลิต ดังนั้น งานวิจัยชิ้นนี้จึงสรุปว่า วัฒนธรรมชาวบ้านและวัฒนธรรม
วิทยาศาสตร์ต่างสนับสนุนซึ่งกันและกัน วัฒนธรรมชาวบ้านยังคงด�ำรงอยู่และ
ท�ำงานร่วมกับวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์แบบทุนนิยมอย่างไม่หยุดนิ่ง โดยมีสื่อ
หนังสือพิมพ์ออนไลน์ท�ำหน้าที่ในการส่งเสริมวัฒนธรรมทั้งสองประเภท
ดังนั้น แม้ว่าเวลาจะเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีไป น�ำเอาวิทยาศาสตร์มาใช้
กับวัฒนธรรม แต่วฒ
ั นธรรมความเชือ่ เรือ่ งโชคลางและการเสีย่ งโชคในสังคมไทย
หรือที่ Lenin เรียกว่า วัฒนธรรมชาวบ้านไม่ได้สูญหายไปตามวิวัฒนาการของ
วัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ หากแต่ประเด็นข่าวแบบบอกตัวเลขเพื่อการเสี่ยงโชค
จากแหล่งที่มาที่ผูกติดกับความเชื่อในสังคมไทย สามารถข้ามผ่านข้อจ�ำกัดด้าน
เวลาและพื้นที่ได้ หรือเรียกได้ว่าเป็น “อกาลิโก”
ผลการวิจัยยังสอดคล้องกับรายงานวิจัยของ หนึ่งฤทัย ขอผลกลาง และ
คณะ (2545) เกี่ยวกับบทบาทของสื่อมวลชนไทยต่อการสร้างและถ่ายทอด
วัฒนธรรมในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ระบุว่า การน�ำเสนอเนื้อหาที่ว่าด้วย
ปาฏิหาริย์ ผีบรรพบุรุษ ผีบ้านผีเรือน เจ้าป่าเจ้าเขา เนื้อหาวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับ
ความเชื่อในสื่อสิ่งพิมพ์ มีลักษณะเป็นการเสนอตามโอกาสหรือเสนอตามความ
นิยมอันมาจากสือ่ อืน่ ถือได้วา่ ค่านิยมความเชือ่ เรือ่ งโชคลางยังมีปรากฏในสังคม
ไทย และยังมีแนวโน้มสืบทอดต่อไป
จะเห็นได้วา่ ประเภทของสือ่ ไม่มผี ลต่อประเด็นการน�ำเสนอเนือ้ หาความ
เชือ่ โชคลางและสิง่ เร้นลับ ไม่วา่ จะเป็นสือ่ ดัง้ เดิม (old media) หรือสือ่ ใหม่ (new
media) ยังคงปรากฏการน�ำเสนอประเด็นเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องโชคลางและ
สิ่งเร้นลับมาโดยตลอด และมีความถี่ในการน�ำเสนอค่อนข้างสูง สอดคล้องกับ
ผลการวิจยั ส่วนหนึง่ จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) ประธานสภา
การหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ที่ระบุว่า ตราบใดที่สังคมยังมีความต้องการเนื้อหา
เหล่านี้ สื่อก็มีหน้าที่น�ำเสนอ เพราะหากไม่น�ำเสนอสังคม ก็เรียกร้องให้มีการ
น�ำเสนอ ซึง่ ในส่วนของสือ่ มวลชนมองว่า เป็นการน�ำเสนอความเชือ่ ในสังคมทีม่ อี ยู่
แล้วมากกว่าจะไปมอมเมาประชาชน
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ในมุมมองนี้ประกอบกับผลการวิเคราะห์เนื้อหา สะท้อนให้เห็นความ
พยายามในการต่อสูด้ นิ้ รนเพือ่ แย่งชิงพืน้ ทีใ่ นการด�ำรงรักษาความเชือ่ เรือ่ งโชคลาง
และสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์ที่ยังคงยึดถือในสังคมไทย ที่มา
ควบคู่กับวัฒนธรรมการเสี่ยงโชคด้านตัวเลข ซึ่งยึดครองพื้นที่สื่อหลากหลาย
ประเภท รวมไปถึงหนังสือพิมพ์ออนไลน์
ขณะที่ส่ือหนังสือพิมพ์ออนไลน์ก็ได้แสดงบทบาท และใช้อ�ำนาจเพื่อ
ด�ำรงรักษาความเชือ่ ภายใต้โครงสร้างทางสังคมไทยทีย่ ดึ อยูก่ บั ความเชือ่ โชคลาง
ปาฏิหาริย์ หรือสิง่ ทีอ่ ยูน่ อกเหนือการอธิบายด้วยวิทยาศาสตร์ น�ำไปสูว่ ฏั จักรด้าน
ความเชือ่ และการเสีย่ งโชค และการพึง่ พาข้อมูลข่าวสารในประเด็นดังกล่าว ด�ำรง
รักษาความเชื่อในสังคมไทยจากวลีที่ว่า “ไม่เชื่ออย่าลบหลู่” ที่สะท้อนค่านิยม
ความเชื่อและวัฒนธรรมของสังคม ซึ่งเป็นสิ่งที่สะสมให้เกิดทุนทางวัฒนธรรม
และสือ่ ได้อาศัยทุนทางสังคมทีม่ อี ยู่ ผลิตซ�ำ้ ประเด็นข่าวเกีย่ วกับความเชือ่ เกีย่ วกับ
โชคลางและการน�ำเสนอตัวเลขเพือ่ การเสีย่ งโชค เพือ่ ท�ำให้กลายเป็นสินค้าได้รบั
ผลตอบแทนกลับมาในเชิงเศรษฐกิจ อีกทั้งยังด�ำรงรักษาโครงสร้างทางชนชั้น
ให้กับรัฐและนายทุนไปพร้อมกัน

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย

1. สือ่ ได้นำ� เสนอตัวเลขเพือ่ การเสีย่ งโชคทัง้ แบบตรงไปตรงมา และแฝง
ไว้ในประเด็นข่าวที่มีองค์ประกอบด้านความแปลกประหลาด ดังนั้น การบริโภค
ข่าวสารผ่านสื่อรูปแบบต่างๆ ต้องตระหนักเสมอว่า สื่อได้มีกระบวนการผลิต
เนื้อหา เพื่อเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์บางอย่างทั้งโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ ดังนั้น
จึงควรมีความรู้เท่าทันสื่อเพื่อบริโภคข่าวได้อย่างเหมาะสม
2. เทคโนโลยีสื่อเป็นเครื่องมือช่วยอ�ำนวยความสะดวกในการส่งผ่าน
เนือ้ หาข่าวสาร ขณะทีเ่ นือ้ หาข่าวสารยังคงถูกก�ำหนดร่วมกันระหว่างคนในสังคม
กับองค์กรสื่อ ดังนั้น หากต้องการยกระดับหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการน�ำเสนอ
ประเด็นข่าวของสื่อ จึงไม่สามารถก�ำหนดผ่านองค์กรสื่อซึ่งเป็นผู้ผลิตแต่เพียง
อย่างเดียวได้ หากแต่ต้องเป็นความร่วมมือกันในทุกภาคส่วนของสังคม
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ข้อเสนอแนะส�ำหรับงานวิจัยในอนาคต

1. งานวิจัยชิ้นนี้มุ่งเน้นศึกษาในส่วนบทบาทของ “สื่อหนังสือพิมพ์
ออนไลน์” เป็นส�ำคัญ ดังนั้นได้เปิดช่องทางในการศึกษาประเด็นเกี่ยวกับการ
ผลิตซ�ำ้ และด�ำรงรักษาวัฒนธรรมในแง่มมุ อืน่ ๆ หรือประเด็นเกีย่ วกับความเชือ่ และ
การพนันในรูปแบบต่างๆ ในมุมมองของผูบ้ ริโภคสือ่ หรือสือ่ พืน้ บ้านประเภทอืน่ ๆ
2. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในแง่มุมของการสื่อสารไปในส่วนของการ
ใช้ประโยชน์จากสื่อออนไลน์ไปสู่มิติของผู้บริโภคสื่อ เช่น การโพสต์ และแชร์
(แบ่งปัน) เนื้อหาเกี่ยวกับตัวเลขเพื่อส่งเสริมการเสี่ยงโชคต่อในสื่อออนไลน์อื่นๆ
เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์ หรืออินสตาแกรม เป็นต้น
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