
บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

2.1 ความสําคัญของการศึกษาภาพแทนและสัญญะท่ีเกี่ยวเน่ืองกับการควบคุมรางกาย
ประเด็นแรกเกี่ยวกับสัญญะและการตีความหมายภาพในสื่อโฆษณาประเภทสื่อขอมูลธุรกิจน้ัน

เปนประเด็นที่มีความสําคัญยิ่ง เน่ืองจากในชีวิตประจําวันผูคนบริโ ภคภาพโดยปราศจากซึ่งการ
ตีความหมาย หรือหากตีความก็เปนเพียงการตีความลึกๆ ไมไดเห็นภาพปญหาที่เปนปมซอนอยูเบื้อง
ลาง ภาพในสื่อโฆษณาเปนภาพในชีวิตประจําวันที่เราหลีกเลี่ยงไดยาก ในขณะที่ชีวิตของผูบริโภคยัง
ตองมีการอุปโภคบริโภค และยังมีความหวังเพื่อจะมีชีวิตความเปนอยูที่ดีและสุขสบายดังภาพโฆษณา
แตหากไรซึ่งการตีความหมายภาพวาภาพและกิจกรรมน้ันนอกจากจะเปนเพียงการเชิญชวนใหเกิดการ
ซื้อแลว เจตจํานงคของผูผลิตสื่อยังสะทอนใหเห็นความหวังและความหมายของการใชชีวิต การอุปโภค
บริโภคอยางไร และการซื้อสินคาบริการในแตละคร้ังใครกันแนที่เปนผูที่ไดรับอภิสิทธิ์ หรือใครกันแน
ที่เปนผูกุมอํานาจในการซื้อของใชจายแตละคร้ัง และสินคาบริการที่เราใชในชีวิตประจําวันน้ันเปนการ
หามาเพื่อรองรับความสะดวกสบายหรือเปรียบเปนการเซ็นสัญญาทาสเพื่อใหผูบริโภคซื่อสัตยและภักดี
ตอตราสินคา และยิ่งไปกวาน้ันทําใหผูบริโภคถือครองและซื่อสัตยตอความหวังบางอยางของสังคมกัน
แน สิ่งที่จะทําใหเราเขาใจความหมายของสัญญะตางๆ เราจําเปนที่ตองเขาใจวัฒนธรรมของการมองใน
สังคมเพื่อใหเขาใจปรากฏการณการจองมองและสื่อสาร

ในสังคมที่เต็มไปดวยการจองมองเพื่อที่จะลอกเลียนแบบพฤติกรรมการใชชีวิต รวมไปถึงการ
จองมองเพื่อสังเกตการปรากฏการณความเปนไปในสังคมน้ันกลายเปนเร่ืองปกติ หลายๆคร้ังที่การผลิต
ตางๆเกิดขึ้นไดก็เพราะผูผลิตจองมองและสังเกตเห็นการใชชีวิตที่นําสมัย หรือสิ่งที่คาดวาจะนําสมัยใน
ชวงหน่ึงๆ หลังจากสังเกตการณก็มีการผลิตวัฒนธรรม การใชชีวิตของผูคนในดานตางๆอยางซ้ําๆ
เพื่อที่จะใหเกิดการลอกเลียนแบบในสังคม ปรากฏการณเชนน้ีเปนสิ่งจําเปน เพราะถือวาเปนกา ร
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นําเสนอสินคาและวัฒนธรรมของสังคมรูปแบบหน่ึง ในการโฆษณาก็เชนเดียวกัน ดังที่รองศาสตราจารย
สมเกียรติต้ังนโม ไดอธิบายไวในเร่ืองวัฒนธรรมทางสายตา1

2.2 วัฒนธรรมทางสายตา
วัฒนธรรมทางสายตาเปนเคร่ืองมือตางๆที่อยูในสังคม ไมวาจะเปนปรากฏการณทางสายตาที่

เกิดขึ้น เทคโนโลยีที่สื่อแสดงออกถึงภาพที่สื่อความหมาย ไมวาภาพน้ันจะถูกสรางสรรคขึ้นดวยมือหรือ
ถูกสรางสรรคดวยเคร่ืองมือดิจิตอลก็ตาม วัฒนธรรมทางสายตาอาจกลาวไดเปนปรากฏการณที่เกี่ยวของ
กับชีวิตประจําวันและเปนรูปแบบระบบถูกรับรูผานโดยสายตา สิ่งที่เรามองเห็นและเกิดขึ้นลวนแลวแต
เปนวัฒนธรรมทางสายตาทั้งสิ้น การวิเคราะหวัฒนธรรมทางสายตาน้ันตองพยายามพินิจพิเคราะหวาภาพ
ตางๆเหลาน้ันเกิดขึ้นไดอยางไร มีความสําคัญอยางไร กอเกิดจากองคประกอบใดบาง โดยวิเคราะหผาน
วัฒนธรรมการดําเนินชีวิตในสังคมน้ันๆ

วัฒนธรรมทางสายตาน้ัน นักวิชาการไดกลาวไววาเปรียบเสมือนเปนวัฒนธรรมสมัยใหม และ
เปนวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นหลังสมัยใหม (Post Modern) ปรากฏการณที่เกิดและดําเนินขึ้นในสังคมถูก
ตีความและถายทอดออกมาเปนภาพใหเห็น ปรากฏการณของโลกถูกยอลงมาเหลือเปนเพียงภาพที่ใชสื่อ
ความหมายระหวางกัน เมื่อภาพที่ถูกสรางขึ้นเหลาน้ันถูกตีความ ทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงของทัศนคติ
ที่มีตอภาพระหวางผูสรางภาพ และผูอานภาพน้ัน ประสบการณที่ไดจากการตีความ และทัศนคติที่ไดรับ
น้ันเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นหลังจากไดมองภาพแทน (Representation) ดังน้ันความหมายที่สอดแทรก
อยูในภาพแทน (Representation) จึงไมมีความหมายที่แนนอน เน่ืองจากผูผลิตอาจนึกถึงความหมายอ่ืน
ในขณะที่สรางภาพจากประสบการณของตน สวนผูอานหลังจากที่มองภาพแทนน้ันก็อาจจะเขาใจ
ความหมายของภาพที่แตกตางๆไปขึ้นอยูกับทัศนคติและประสบการณสวนตัวของผูอานภาพ
นอกจากน้ันแลวการเปลี่ยนแปลงความหมายของภาพแทนยังขึ้นอยูกับความสัมพันธระหวางผูที่อานภาพ
กับโลกแหงความเปนจริงอีกดวย

วัฒนธรรมทางสายตาเชื่อวาถูกผลิตขึ้นเพื่อคนหาความจริงชุดใหม หลังจากที่เกิดความลมสลาย
ของยุคสมัยใหมที่ยึดมั่นถือมั่นเกี่ยวกับการพัฒนาทางดานวัตถุ บวกกับความมีเหตุมีผลเพียบพรอมดวย
สติปญญาความคิดของมนุษยชาติ แตเมื่อกาลเวลาลวงเลยมนุษยกลับคนพบวาความเจริญทางดานวัตถุ

1 สมเกียรติ ตั้งนโม. มองหาเรื่อง: วัฒนธรรมทางสายตา Visual Culture. สํานักพิมพมหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
มหาสารคาม. 2549. หนา 15-83.
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เหตุและผลตางๆที่ถูกจรรโลงขึ้นกลับไมใชความจริงหรือเปนคําตอบที่จะนําไปสูชีวิตที่เปนสุขได  ใน
โลกยุคหลังสมัยใหมจึงบังเกิดวัฒนธรรมทางสายตาขึ้น ภาพแทนและสัญลักษณในชีวิตประจําวัน
มากมายถูกผลิตสรางขึ้นเพื่อเปนภาพสะทอนของการทารุณกรรม ความเจ็บปวด และความพึงพอใจที่
เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของคนยุคหลังสมัยใหม เกิดเปนภารกิจของภาพแทนที่ทําหนาที่เรียกรองผาน
ภาพ ภาษา และวัฒนธรรม

การศึกษาวัฒนธรรมทางสายตาน้ันเปนการศึกษาภาพแทนในชีวิตประจําวันและความหมายของ
บรรดาภาพแทนเหลาน้ันโดยใชความรูทางดานสหวิทยาการ สังคมวิทยา วงศวานวิทยา (Ethnography)
ศิลปะวิจารณ มานุษยวิทยา จิตวิทยา เพื่อทําความเขาใจความหมายที่ซอนอยูภายใตภาพแทนเหลาน้ัน
เน่ืองจากกระบวนการผลิตภาพแทนน้ันไดถูกสรางสรรคและผลิตซ้ําความคิดและคานิยมซ้ําแ ลวซ้ําเลา
John Berger กลาววา การมองภาพแทนที่ถูกสรางสรรคขึ้นตองคิดและวิเคราะหวาใครเปนผูสรางภาพ
แทนน้ัน ตองมีการถอดรหัสภาพเพื่อคนหาทั้งความหมายแฝงและความหมายตรงของภาพแทน อีกทั้ง
การวิจารณภาพน้ันก็เพื่อต้ังคําถามเพื่อทําความเขาใจและตระหนักถึงอํานาจที่ แทรกตัวอยูในภาพและ
อํานาจที่มีผลตอความสัมพันธในสังคม และชีวิตประจําวัน

ในหนังสือเร่ืองวัฒนธรรมทางสาตา ยังไดสรุปเกี่ยวกับการต้ังคําถามอยางกวางๆเพื่อตรวจสอบ
ภาพทางสายตาที่ปรากฏอยูในชีวิตประจําวัน เพื่อศึกษาอํานาจที่ซอนอยูภายใตภาพแทนดังน้ี

- ใครคือคนที่เราพบเห็น และใครคือคนที่เราไมเคยพานพบมากอน
- ใครคือผูที่ไดรับสิทธิพิเศษ หรือขอไดเปรียบจากการบริหารอํานาจผานภาพแทน

เหลาน้ี
- ในประวัติศาสตรที่ผานมา ภาพในลักษณะใดที่ถูกเผยแพรในฐานะภาพแทนในสังคม

และ ทัศนคติและมุมมองใดที่ปรากฏอยูในภาพแทนเหลาน้ันไดหดหายไปบาง
- ความคิดเพอฝนแบบใดที่ถูกยัดเยียดผานระบบภาพทางสายตา
แนวคิดเร่ืองที่แยกออกไปจากระบบความคิดวิเคราะหเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางสายไมไดเลยก็คือ

แนวคิดเกี่ยวกับภาพแทน Representation เพราะในเมื่อเราตองหาความจริงบางอยางที่แฝงเรนผานการสื่อ
ความหมายผานภาพและสัญลักษณ ดังน้ันเราจึงตองเขาใจต้ังแตเหตุผลของการสรางภาพและสัญลักษณ
น้ันวามีความสัมพันธกับคานิยม และชุดความคิด ความหวังของสังคมอยางไร เพราะในโลกของการ
สื่อสาร ผูคนมักจะผลิตสัญลักษณเพื่อสื่อความใหตรงกับจุดประสงคและความคาดหวังของผลที่จะไดรับ
ในสังคมนอกจากภาษาที่ใชในการพูดคุยแลว ในระบบวัฒนธรรมทางสายตาไดสรุปวาภาพทุกสิ่งอยาง
น้ันลวนผลิตขึ้นเพื่อการสื่อสาร เราจึงตองเขาใจระบบของการสื่อสารดวยภาพแทน ภาพทุกภาพที่ถูก
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ผลิตขึ้นจึงเปนตัวแทนของความคิด ความหวัง ของผูสรางภาพน้ันๆ การที่ เราจะตองยอนกลับไปดูต้ังแต
เจตนาของการสรางภาพ เราจึงจะเขาใจวาลึกๆแลวผูสรางสัญลักษณเหลาน้ันตองการสื่อสารกับเราเร่ือง
ใดเปนเร่ืองหลัก และเร่ืองใดเปรียบเหมือนผลพลอยไดจากกิจกรรมการบริโภคในสังคม การโฆษณาจึง
เปนสื่อหน่ึงที่สะทอนภาพการใชชีวิตผานภาพ presenter ตัวสินคา และภาพความสะดวกสบาย ผูผลิต
โฆษณาจําเปนที่จะตองเลือกภาพความสะดวกสบาย ความมั่งคั่งของชีวิต ภาพการบรรลุเปาหมายในมิติ
ใดมิติหน่ึงของสังคม โดยภาพเหลาน้ันจะตองตรงกับความตองการและความฝนลึกๆของผูบริโภคเอง
ดังน้ันภาพแทนและสัญลักษณที่ถูกเลือกจะตองสะดุดตา และเปนที่จดจําของผูที่รับชมโฆษณา ใน
ขณะเดียวกันภาพแทนเหลาน้ันจะตองเชื่อมโยงไปสูความจริงที่เปนความฝนของผูชมในประเด็นและ
เร่ืองเดียวกัน หากผูผลิตรายการโฆษณาเลือกภาพแทนที่ผิดโดยที่ไมสามารถสื่อความตองการที่ตรงกัน
ของผูชมไดแลวน้ัน การบริโภคก็จะไมเกิดขึ้น และในขณะเดียวกันภาพความหวังและความฝนของผูชม
ก็ไมไดถูกเติมเต็ม ดังน้ันแนวคิดเกี่ยวกับเร่ืองภาพแทนจึงจําเปนที่จะตองศึกษา ดังที่เอกรัฐ เลาหทัย
วาณิชย ไดสรุปเร่ืองการศึกษาภาพแทน (Representation) (เอกรัฐ เลาหทัยวาณิชย, 2009)

2.3 การศึกษาภาพแทน (Representation)
ภาพแทน หมายถึง ผลผลิตของชุดความคิด หรือกรอบความคิดที่แสดงความสัมพันธระหวาง

ความคิดกับภาษา โดยที่สามารถอางอิงวัตถุในชีวิตจริง สรรพสิ่ง เหตุการณ และจินตนาการได
ระบบการสรางภาพแทนแบงออกเปนสองระบบ

1. ระบบภาพแทนในความคิด การอางอิงถึงสิ่งตางๆในความคิดเราน้ันตองการความสัมพันธ
ระหวางความหมายกับภาพในระบบความคิดของเรา นอกจากความสัมพันธระหวางภาพกับความหมาย
แลว ระบบการจําแนกแยกแยะยังเปนสวนหน่ึงของการสรางภาพแทนดวยเชนกัน เน่ืองจากระบบของ
การจําแนกแยกแยะเปนการแสดงความสัมพันธระหวางความคิดกับความแตกตาง (Binary Opposition)
ซึ่งลวนนําไปสูความเปนไปไดในการสรางความคิดเห็นที่ซับซอนตอวัตถุทั้งหลาย แผนที่ความคิด
(Conceptual Map) ที่อยูในสมองและระบบการจดจําของเรายังเปนปจจัยที่ทําใหเกิดความแตกตางในการ
ทําความเขาใจและการตีความ ดังเชนในสังคมที่มีวัฒนธรรมอยางเดียวกันก็จะมีลักษณะการตีความและ
การทําความเขาใจที่ดําเนินไปอยางเดียวกัน

2. ระบบของชุดความหมายและความคิดจะตองสามารถถายทอดและแลกเปลี่ยนระหวางกันใน
สังคมผานระบบภาษาที่ทําหนาที่เปนตัวแทน การใชระบบภาษาและสัญลักษณอยางเดียวกันยอมนําไปสู
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การอางอิงความหมายตอวัตถุที่เหมือนกัน อีกทั้งยังสะทอนความสัมพันธระหวางสัญลักษณและความคิด
ที่รวมตัวกันกอขึ้นเปนระบบความหมายทางวัฒนธรรม

การศึกษาภาพแทน แบงวิธีการศึกษาออกเปน 3 แนวทาง
1. ภาพสะทอน (Reflective Approach) การศึกษาแนวทางน้ีกลาววาความหมายน้ันมีอยูในตัว

วัตถุ ผูคน ความคิด และเหตุการณตางๆที่อยูในโลกแหงความจริง และภาษาจะทําหนาที่สะทอน
ความหมายที่แทจริงที่ปรากฏบนโลก

2. เจตนาความต้ังใจ (Intentional Approach) แนวทางน้ีเชื่อวาการสรางภาพแทนการประกอบ
สรางของความหมายผานภาษา โดยผูสรางภาพแทนลวนมีเจตนจํานงในการสรางภาพแทนทั้งน้ัน

3. การศึกษาภาพแทนในฐานะที่ เปนสิ่งประกอบสรางของความหมาย โดยภาพแทนน้ัน
ประกอบไปดวยความคิดที่กํากับและสัญญะ

แนวทางการศึกษาการประกอบสรางภาพแทน แบงออกเปน 2 วิธี คือ
1. แนวทางสัญญวิทยา (Semiology) เปนการศึกษาสัญลักษณทางวัฒนธรรมเพื่อคนหาวา

สัญลักษณมีบทบาทหนาที่ในการสื่อความหมายในสังคมอยางไร แนวคิดน้ีพัฒนามาจากแนวคิดเกี่ยวกับ
โครงสรางของภาษา Ferdinand de Saussure เขากลาววาภาษาสรางความหมายของสิ่งตางๆโดยใช
ความสัมพันธของคูตรงขาม Binary Opposition เพื่อสรางความหมาย นักทฤษฎีอีกหน่ึงคนที่ศึกษาภาพ
แทนดวยสัญวิทยาคือ Roland Barthes เขาศึกษาภาพแทนพรอมกันกับบริบทเพื่อทําความเขาใจ
เปาประสงคของการสรางความจริงในสังคม นอกจากน้ีเคายังศึกษาถึงเร่ืองมายาคติ ซึ่งหมายถึงความจริง
ที่ถูกสรางขึ้นดวยวิธีที่ทําใหคนในสังคมรูสึกวาความจริงน้ีเปนธรรมชาติ สมเหตุสมผล และเปนตัวแทน
ความจริง

2. แนวทางการศึกษาวาทกรรม (Discursive Approach) เปนการศึกษาวิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางอํานาจกับการประกอบสรางของความหมายเพื่อทําความเขาใจการเมืองที่ถูกซอนเรนภายใตภาพ
แทนทั้งหลายที่ปรากฏอยูในสังคม นักทฤษฎีที่ศึกษาวาทกรรมไดแก Michael Foucault เขาไดอางอิง
ระหวางเร่ืองความจริงกับอํานาจไววา

- อํานาจเปนแรกบันดาลใจอันดับแรกที่นําไปสูการสรรสรางความจริง
- ความจริงเปนตัวแทนของความรูที่ถูกกํากับดวยอํานาจ ทั้งน้ีความรูน้ันมักจะไ มถูก

ตรวจสอบหรือต้ังคําถามกับที่มาที่ไปของมัน
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- ไมมีความจริงใดเกิดและมีอยูขึ้นเองโดยปราศจากเหตุผล
- อํานาจจะชวยกระจายความจริงใหแพรหลายออกไปและอํานาจยังชวยดํารงรักษาให

ความจริงน้ันยังยืนหยัดอยูในสังคม
- ภาพแทนที่ถูกสรางขึ้นภายใตอิทธิพลของอํานาจน้ันเปนการสรางความหมายอ่ืนใหกับ

สิ่งๆหน่ึงและสรางภาพแทนใหกับสิ่งๆหน่ึงใหปรากฏขึ้นในความเปนจริง
Michael Foucault กลาวเกี่ยวกับเร่ืองภาพแทน Representation วา ความหมายของภาพแทนน้ัน

ไมตายตัวและไมมีความหมายที่แทจริงของภาพแทน สิ่งตางๆบนโลกลวนไมมีความหมายในตัวเอง และ
ความเหมือนและความตางของความหมายในแตละวัฒนธรรมขึ้นอยูกับวาใชชุดรหัสหรือสัญญะที่
ตรงกันหรือไม

การประกอบสรางของภาพแทนน้ันประกอบไปดวยความสัมพันธระหวางสามสิ่ง ไดแก โลก
ทางวัตถุ โลกทางความคิด และสัญญะ การผลิตความหมายใหแกวัตถุ เหตุการณ บุคคล ที่อยูในโลกทาง
วัตถุน้ัน เปนขั้นตอนการใสรหัส Encoding และความหมายใหแกตัววัตถุ บุคคลที่อยูปลายทางจะเขาใจ
รหัส Code และความหมายของรหัสที่ซอนอยูไดน้ันจะตองเขาสูขั้นตอนการถอดรหัส Decoding รหัสที่
อยูในโลกแหงวัตถุเปรียบไดดังกับขอตกลงทางสังคม Social Convention ซึ่งแตกตางจากตัวบทกฏหมาย
ที่ไมสามารถฝาฝนได เพราะขอตกลงทางสังคมน้ีมีความหมายที่ไมตายตัว สามารถเปลี่ยนถาย เลื่อนไหล
ได

2.4 ความหมายตรง (Denotation) ความหมายแฝง (Connotation) และทฤษฎี CRASH
ในการมองภาพตางๆที่อยูในชีวิตประจําวัน จะเห็นไดวาผูชมบางคนมองแตเพียงผิวสวยงามที่

ฉาบอยูบนแกนแทของการมีอยูของปรากฏการณ วัตถุ การเปลี่ยนแปลง หรือการเคลื่อนไหวหน่ึงๆใน
สังคม แตการมีชีวิตอยูอยางเขาใจการมีอยูของปรากฏการณหน่ึงๆน้ัน ไมสามารถมองสัญลักษณและภาพ
แทนเหลาน้ันแตเพียงเปลือก ทั้งน้ีการแสดงออกใดๆก็ตามในสังคมจึงมีอยูสองระดับ และสองนัยยะ คือ
การแสดงออกดวยความหมายตรง และการแสดงออกอยางมีนัยยะแฝง ดังน้ันการมองทุกสิ่งอยางแบบ
เชื่องๆก็ไมตางกันกับแกะที่ใชชีวิตอยูทามกลางฝูงหมาปาที่กางกรงเล็บพรอมฉีกขย้ําเหยื่ออยางไมปรานี
Barthes จึงไดกลาวถึงสัญลักษณตางๆที่มีอยูในชีวิตประจําวันน้ันสามารถถอดความหมายไดในสอง
ระดับ ไดแก
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1. Connotative Meaning ความหมายแฝง ซึ่งเปนความหมายเชิงอุปมาอุปมัย ตรงขามกับ
ภาพหรืออักษรที่ปรากฏ นอกจากน้ีความหมายแฝงยังมีความเกี่ยวของกับบริบททางวัฒนธรรมพื้นถิ่น
หรืออาจเปนความหมายเฉพาะกลุมสังคมน้ันๆ

2. Denotative Meaning ความหมายตรง เปนความหมายที่ตรงกับอักษรหรือภาพที่ปรากฏ
ซึ่งผูสังเกต สามารถเห็นความหมายของ ภาพไดทันที นอกจากน้ันในการศึกษาและตรวจสอบ
Mythologies หรือมายาคติในสังคมน้ัน Barthes ยังใหเราพิจารณาและวิพากษดวยทฤษฎี CRASH อันเปน
อักษรยอของ

1. Class ชนชั้น
2. Race เชื้อชาติ
3. Age อายุ
4. Sex เพศ
5. Handicap ความบกพรองทางดานรางกาย
เน่ืองจากการศึกษาสัญลักษณน้ัน ผูวิจัยจะตองศึกษาความหมายตรงและความหมายแฝงของภาพ

สัญลักษณ และภาพแทนตางๆที่ถูกผลิตขึ้นในงานโฆษณาประเภท Infomercial ดังน้ันหากผูวิจัยเขาใจ
เพียงความหมายตรงทื่อๆ ของภาพสัญญะ ผูวิจัยก็จะไมเขาใจประเด็นปญหา สัญญะแฝงทางดานสังคม
และวัฒนธรรมภายใตภาพมายาคติเหลาน้ันไดเลย ทั้งน้ีจึงมีความจําเปนที่จะเขาใจความหมายแฝงเชิง
สัญลักษณในมิติตางๆทั้งชนชั้น เชื้อชาติ อายุ เพศ และความบกพรองทางดานรางกายที่ปรากฏอยูใน
องคประกอบของโฆษณา

2.5 แนวคิด Hot and Cool Media
ในการดูรายการโฆษณาตางๆทางโทรทัศน หรือแมแตรายการละคร ความบันเทิงตางๆ ระดับ

การตีความของผูชมน้ันตางกันออกไป บางคนเพียงแครับชมเพื่อความสนุกเทาน้ันโดยปราศจากการ
ตีความน่ันอาจจะเปนทั้งสัญญาณดีและสัญญาณอันตราย ทั้งน้ีหากไมเกิดการตีความสัญลักษณในสื่อเลย
ก็อาจจะไมถูกมายาคติครอบงํา เพียงแคดูผานไปเพื่อรับความบันเทิง หรือ หากไมตีความเลยแตกลับโดน
ครอบงําโดยสัญลักษณอยางเปนธรรมชาติก็เปนได

Marshall Mcluhan เห็นวาสื่อที่มีความแตกตางกันไดเชื้อเชิญใหเกิดการตอบรับของผูชมในการ
มีสวนรวมในการรับชมสื่อที่ตางกัน โดย McLuhan แบงสื่อออกเปน 2 ประเภท
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1. Hot Media สื่อประเภทน้ี ผูชมไมตองใชความพยายามในการเขาใจคุณคา หรือคานิยม
บางอยางที่มาพรอมกับสื่อ สื่อประเภทน้ีจะใหสารขอมูลที่คอนขางครบถวน โดยไมตองกระตุนใหผูชม
ตองกลับมาวิเคราะหอยางที่ถวนถึงความเปนมาตางๆของสื่อน้ันอีก  โดยการนําเสนอจะเปนการนําเสนอ
แบบ Linear ไมซับซอน แตในขณะเดียวกันก็สามารถกระตุนใหเกิดการบริโภคขอมูลได สื่อประเภท
Hot Media น้ีไดแก วิทยุ ภาพยนตร และการบรรยาย 2. Cool Media สื่อประเภทน้ีตองการเวลาในการ
วิเคราะหขอมูลที่ไดจากสื่อ ผูชมจะตองทําความเขาใจและวิเคราะหวาสื่อกําลังสื่อสารเร่ืองอะไร หรือมี
แกนในประเด็นสาระใด เน่ืองจากการนําเสนอน้ันไมไดนําเสนอครบถวน ( Low Definition) บอก
จุดประสงคชัดเจนเชน Hot Media สื่อประเภทน้ีไดแก โทรทัศน การตูน และการสัมมนาเปนตน
(http://en.wikipedia.org/wiki/Marshall_McLuhan)

ดังที่รองศาสตราจารยสมเกียรติ ต้ังนโม นักวิชาการและอาจารยผูศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมทาง
สายตา ไดระบุในหนังสือเร่ืองวัฒนธรรมทางสายตาวา วัฒนธรรมทางสายตาเปนกระบวนการสมัยใหมที่
เมื่อเกิดการผลิตภาพแลว ก็ยอมจะเกิดการจดจองและจองมอง การจองมองที่หลายรูปแบบ อาจจะเปน
เพียงการจองมองเพื่อสังเกตการณ เพื่อเอาอยางพฤติกรรม หรือแมแตเพื่อการบันทึกพฤติกรรม วิเคราะห
ภาพ และนํามาซึ่งการกําหนดมาตรฐานในการแสดงออกอยางตรงไปตรงมา หรือการแสดงออกผานภาพ
แทนใหมๆที่ถูกผลิตซ้ําวนไปมาในสังคม ในโลกของการโฆษณาน้ันถือวาเปนกิจกรรมรับรูผานสายตาที่
เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน โดยทีมผูผลิตรายการน้ันเปนผูสรางภาพ สวนผูชมเปนผูอานภาพ การอานภาพ
ของผูชมน้ันอาจจะมีหลายระดับ หากผูชมที่ชมโดยปราศจากเกิดการตีความก็อาจจะรับสารผานภาพ
โฆษณาที่กําลังเสนอผลิตภัณฑชิ้นใหมพรอมกับคําโปรยเกี่ยวกับความสะดวกที่ผูรับชมจะไดใชจาก
สินคา ในขณะที่ผูชมที่อานภาพประกอบการตีความในระดับที่สูงขึ้นอาจจะมีการวิเคราะหภาพโฆษณา
ผลประโยชนใชสอยและความจําเปนที่เปนจริงในชีวิตประจําวัน รวมไปถึงอาจเทียบเคียงผลิตภัณฑจาก
ในกลุมเดียวกันที่อาจจะสามารถทดแทนกันได หากแตจะมีผูรับชมรายการโฆษณาจํานวนเทาใดที่
ตระหนักถึงคานิยมและอุดมคติที่ปลูกถายมาพรอมกันกับภาพแทนในโฆษณาเหลาน้ัน

ทั้งน้ี สิ่งที่ Marshall McLuhan กลาวเกี่ยวกับ Hot Media และ Cool Media ตรงกับสภาพการรับ
สื่อของคนในปจจุบันมาก ที่วา Hot Media เปนสื่อที่ไมตองใชความพยายามในการตีความเน่ืองจากเปน
การถายทอดความหมายของสื่อที่ไมซับซอน ในขณะที่ Cool Media ผูชมจะตองใชวิจารณญาณในการ
คิดวิเคราะหเพื่อเขาใจความหมายของภาพแทนที่สื่อฉายออกมา ในโลกของโฆษณาน้ันแนนอนวามี
จุดประสงคที่แทจริงคือ การจูงใจเพื่อนําเสนอและขายสินคาใหกับผูบริโภค แตมายาคติที่ฉาบเคลือบและ
แฝงไปดวยความซับซอนเบื้องหลังของการบริโภคแบบฉาบฉวยน้ันลึกซึ้งนัก เพราะมันไมใชเพียงเร่ือง
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ของการบริโภคของที่มีใหหมดไปหรือเพื่อรับความสะดวกสบายจากสินคาที่เสียเงินซื้อมา หากแตอุดม
คติที่ซอนอยูเบื้องหลังการจับจายใชสอยน้ันอาจจะนํามาซึ่งการเปลี่ยนพฤติกรรมและกรอบมาตรฐาน
ของสังคมบางอยางที่ซับซอน ดังน้ันการที่ McLuhan จัดใหสื่อที่นําเสนอเน้ือหาแบบ Low Definition
(การนําเสนอเน้ือหาเพียงบางสวนไมครบขั้นตอน) เปน Cool Media และตองใชวิจารณญาณสูงในการ
วิเคราะหความหมายเมื่อรับชมรายการโทรทัศนประเภทตางๆ แตสําหรับสื่อโฆษณาประเภทสื่อขอมูล
เชิงธุรกิจที่นําเสนอเน้ือราวกับตรงไปตรงมา เนนความสะดวกสบายของผูใช เปรียบเทียบสินคาที่รายการ
นําเสนอกับสินคาคูแขงอาจแทบไมตองแปลความอ่ืนไดนอกจากเปนการขายของ สิ่งน้ีราวกับวาไดให
ขอมูลมากมายผานภาพการนําเสนอน้ันไมซับซอน แตทามกลางความหลากหลายของภาพแทนน้ันเองมี
เคลือบหนาไปดวยมายาคติแหงพฤติกรรมและคานิยมอันอาจจะเปนมาตรฐานของสังคม

ภาพแทนน้ันถือเปนนวัตกรรมการสรางความหมายผานภาพที่มีกลวิธีการคิดและการถายทอดที่
แยบยล ดังน้ันการศึกษาภาพแทนที่มีอยูในโฆษณาจะตองไมศึกษาเพียงเจตนาความต้ังใจ ( Intentional
Approach)ของสื่อแตตองมองเห็นภาพสะทอน (Reflective Approach) ของชีวิตที่เปนอยูจริงจากสื่อ
โฆษณาตามไปดวยน่ันเอง แตทั้งน้ีทั้งน้ัน ตามที่เอกรัฐ เลาหทัยวาณิชยไดกลาวไวในบทความเร่ือง
Representation เกี่ยวกับการศึกษาภาพแทน นอกจากน้ีการศึกษากระบวนการสรางความหมายของภาพ
วามีความเกี่ยวของกับอํานาจใดน้ันแลวก็จะทําใหเราที่ความถองแทและเขาใจความหมายของภาพแทน
เกี่ยวกับการบริโภคเหลาน้ันไดดีขึ้น การศึกษาเร่ืองวาทกรรม(Discursive Approach) ที่สะทอนเร่ือง
อํานาจที่กํากับอยูเหนือการบริโภคในชีวิตประจําวันน้ันก็จะสามารถตีแตกภาพแทนใหคลายความจริง
เสมือนที่ถูกรังสรรคใหเห็นถึงแกนแทของมันมากขึ้น ทั้งน้ีเน่ืองจากความหมายของภาพแทนตางๆจะ
ขึ้นอยูกับแผนที่ความคิด (Conceptual Map)ของผูรับชมน้ันๆวาเคยมีประสบการณรวมและทับซอนกับ
มิติความเปนอยูรูปแบบใดในชีวิตบาง หรือความสามารถในตีความหมายของภาพแทนอาจไมเทากัน
เน่ืองจากขาดประสบการณที่ทับซอนอยูในวงวาทกรรมที่จํากัด จึงอาจจะไมนาแปลกใจหากผูชมโฆษณา
เคร่ืองออกกําลังกายยี่หอเดียวกันอาจเห็นแคภาพของเคร่ืองออกกําลังกายที่จะทําใหรางกายแข็งแรง
ในขณะที่ผูชมที่สังเกตภาพแทนสินคาตัวเดียวกันอาจรูสึกวาเคร่ืองออกกําลังกายเปนเคร่ืองมือบังคับขู
เข็ญจิตใจที่บั่นทอนความสุขในการใชชีวิตแตหากละเลยก็จะนํามาซึ่งภาพลักษณในสังคมที่ไมดี ถูก
วิพากษวิจารณที่เรียกงายๆวา นินทา

การทําความเขาใจเร่ืองภาพแทนไปพรอมๆกับการเขาใจเร่ืองมายาคติภายใตภาพแทนจึงเปน
เร่ืองที่ซับซอนและลึกซึ้ง เพราะคาบเกี่ยวกับมิติทางสังคมไมวาจะเปนเร่ืองชนชั้น เชื้อชาติ อายุ เพศ หรือ
แมแตเร่ืองความบกพรองทางรางกายที่ไมใชความพิกลพิการแตเปนเร่ืองของการตกมาตรฐานและหลุด
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จากวงอุดมคติของสังคมดังที่ Roland Barthes ไดเสนอใหเราทําความเขาใจเร่ืองมายาคติผานทฤษฎี
CRASH ที่มีความหมายยอมาจาก Class, Race, Age, Sex และ Handicapมิติทางสังคมเหลาน้ีลวนแฝงอยู
ในโฆษณาทางใดทางหน่ึง เน่ืองจากโฆษณาน้ันมักจะถายทอดวัฒนธรรม คานิยม และอุดมคติที่เปน
ปจจุบันของสังคมในสมัยน้ัน ดังที่ Roland Barthes กลาวไววา มายาคติน้ันจะกลืนไปกับปฏิบัติการทาง
สังคมอยางเปนธรรมชาติ และอํานาจที่อยูเหนือกําลังบริหารอํานาจผานภาพลวงตาและการใหความหวัง
ลมๆแลงๆ หรือแมกระทั่งปลุกความฝนใหต่ืนขึ้นผานภาพแทนที่เราเห็นในชีวิตประจําวันในโฆษณา เรา
อาจกลาวไดวาโฆษณาตางๆน้ันมีผลตอการกําหนดรสนิยม คานิยมของผูบริโภคได ในฐานะที่พวกเขาได
กุมเอาตนทุนทางสัญลักษณสะสมกันมาจากชั่วอายุคนหน่ึงมาสูอีกชวงอายุหน่ึงในสังคม คํากล าวของ
Roland Barthes เกี่ยวกับความรุนแรงเชิงสัญลักษณเปนคําอธิบายที่สมเหตุผลวา การหวานลอมใหคนใน
สังคมมีอุดมคติ คานิยม ผานภาพสัญลักษณมากมาย การพูดกลอมผานพรํ่าสอนของคนในสังคม จาก
เร่ืองที่เปนอ่ืนในการใชชีวิตมาสูความจําเปนในการดํารงชีวิตและเปนคุณภาพชี วิตที่พึงมีของสังคม
มากกวาน้ันยังกลายเปนเร่ืองสามัญสํานึกของคนในสังคมที่ไมควรละเลย ดังจะเห็นในตัวอยางของ
โฆษณาในประเทศไทยหลายปที่ผานมา ที่คานิยมของความผอมปรากฏอยูในแทบทุกมิติภาพแทนของ
การใชชีวิตผานสื่อของโฆษณาไทย ต้ังแตผลิตภัณฑกาแฟ ยาถายทอง ชุดชั้นใน เคร่ืองออกกําลังกาย ไป
จนถึงการจะเลือกรถยนตขับเคลื่อนสักคัน

ในทฤษฎีกลุมแรกที่วาดวยวัฒนธรรมทางสายตาน้ันจะเห็นไดวาผูวิจัยไดเรียบเรียงโดยเร่ิมตน
จากบริบทของตัวภาพที่เห็นในชีวิตประจําวันที่มีความสําคัญและมีอิทธิพลตอการดํารงชีวิตของคนใน
สังคมปจจุบันจนเกิดกลายเปนวัฒนธรรมของการผลิตภาพที่มุงเนนในการสื่อความหมาย ความสําคัญ
และผลกระทบในการบริโภคของผูบริโภค ที่มีความหมายเชิงซอนมุงเนนในการกํากับรางกายและ
พฤติกรรมที่เกี่ยวของและสนับสนุนการหมุนเวียนของการบริโภค ผานมายาคติที่รณรงคใหเกิดความ
รับผิดชอบในการบริโภคที่มีคุณภาพอันจะนําไปสูผลสมรรถภาพอันเปนเลิศที่ปรากฏอยูบนเรือนรางของ
สมาชิกในสังคม อันจะวิพากษเชิงทฤษฎีในแนวคิดเกี่ยวกับรางกายและพื้นที่ในสวนถัดไป


