
บทที่ 4
ผลการศึกษา

4.1 รางกาย พื้นท่ี และ เวลา : เงื่อนไขแหงสัมพันธภาพของการบริหารกิจกรรมการใชชีวิต
4.1.1 รางกายในอุดมคติและความสําคัญของรางกายในสังคม
ต้ังแตเด็กจนเติบใหญ ในสังคมไทยแทบจะปฏิเสธไมไดวาเราถูกปลูกฝงใหเปนคนมีสุขภาพดี

รางกายแข็งแรงสมสวน ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ ทั้งน้ีทุกๆปในสมุดพกของโรงเรียนบางแหงมีการจด
บันทึกวัดนํ้าหนักและสวนสูงประกอบเกณฑมาตรฐานความเจริญเติบโตของรางกายในชวงการเจริญ
พันธของเพศและวัยในระดับตางๆเพื่อเปรียบเทียบวารางกายเด็กคนใดที่ ตํ่ากวาเกณฑมาตรฐาน
เพื่อที่จะไดรายงานใหแกผูปกครองทราบและแกไขรางกายน้ันใหไรความบกพรอง ไมวาจะเปนการ
เสริมอาหาร การดูแลการออกกําลังกาย หรือวิธีที่เกี่ยวของอ่ืนๆ

การดูแลรางกายในสังคมเปนเร่ืองที่ตองการการติดตามและดูแลอยางพิถีพิถันในชีวิตประจําวัน
เราทุกคนตางเลือกสรรผลิตภัณฑที่จะประคบประหงมรางกายใหอยูในสภาพสมบูรณที่สุดและใน
ขณะเดียวกันก็มีอายุการใชงานไดตราบนานเทานานเชนเดียวกัน

ความเขาใจเร่ืองมายาคติเกี่ยวกับรางกายน้ัน เปรียบเปนเร่ืองลี้ลับ เน่ืองจากวางานวิจัยนอยชิ้นที่
อางอิงถึงเร่ืองการบริโภคกับมายาคติที่ซอนเรนภายใตกิจกรรมของคนในสังคม เราตางมองวาการดูแล
รางกายน้ันเปนเร่ืองปกติธรรมชาติที่เจาของรางกายน้ันพึงตองดูแล เพื่อไมใหเปนภาระตอทั้งสังคมหรือ
แมกระทั่งเปนภาระตอหนาที่การงานของตน อันจะนําไปสูผลกระทบที่เปนไปไดตางๆตามมา เชนการ
โดนไลออกจากงาน หรือการเปนที่รังเกียจของสังคม

4.1.2 ภาพและสัญญะเกี่ยวกับรางกายในสื่อขอมูลเชิงธุรกิจ
จากการเก็บตัวอยางสื่อขอมูลเชิงธุรกิจจากรายการโทรทัศน TV Direct ที่นําเสนอผานฟรีทีวี ชอง 3 5 7
และ 9 น้ัน เมื่อลงพื้นที่เก็บขอมูลของภาพแทนและสัญญะที่เกี่ยวของกับรางกายในรายการโฆษณา
จํานวน 20 ชิ้น โดยผูวิจัยขอสงวนชื่อตราสินคาที่แทจริง ทั้งน้ีสามารถอธิบายลักษณะภาพแทน
และสัญญะเกี่ยวกับรางกายดังปรากฏในสื่อขอมูลเชิงธุรกิจที่แบงตามหมวดหมูทั้ง 4 หมวดดังน้ี
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ตาราง 4.1 รายละเอียดโฆษณาหมวดเคร่ืองออกกําลังกาย

ลําดับ
ท่ี

ชื่อโฆษณา รายละเอียด ลักษณะภาพแทนและสัญญะเกี่ยวกับรางกาย

1 บารแรงตาน บ า ร แ ร ง ต า น บ ริ ห า ร
กลามเน้ือ

- ภาพตนแบบกลามเน้ือหนาอก หลัง ไบเส็ป
ไตรเส็ป กลามเน้ือเขา ขาดานใน หนาทอง และ
ทั่วรางกายมากกวา 100 จุด ในสภาพเปนมัดเงา
สมบูรณ
- ภาพการออกกําลังกายดวย บารแรงตาน
ระหวางวัน
- ภาพเบื้องหลังการถายทํารายการที่แสดงให
เห็นวาผูดําเนินรายการและผูรวมรายการกําลัง
พูดถึงกิจวัตรการออกกําลังกาย
- กอนพลาสติกจํานวน 1 กิโลกรัม แทนไขมัน
สะสมในรางกาย
- ภาพกราฟกแสดงตาขายกลามเน้ือที่ไดรับการ
ออกกําลังกาย ทั้งสวนบน สวนลาง และกลาง
ลําตัว

2 เ ค ร่ื อ ง อ อ ก
กําลังทวิสเตอร

เ ค ร่ื อ ง อ อ ก กํ า ลั ง ก า ย
บริหารกระชับกลามเน้ือ
ตนแขน หัวไหล หนาอก
หลัง ลําตัวหนาทอง สีขาง
ตนขาดานใน ตนขาดาน
นอก สะโพก

- ภาพการออกกําลังกายหมูดวยเคร่ืองออก
กําลังเคร่ืองออกกําลังทวิสเตอรดวยความ
คลองแคลว รวดเร็ว ดวยใบหนายิ้มแยม
- จํานวนสัดสวนที่ลดลงหลังออกกําลังกายดวย
เคร่ืองออกกําลังกาย
- ภาพแสดงกลามเน้ือในแตละสัดสวนที่ถูก
บริหาร
- ภาพกราฟกไฮไลตสีเนนกลามเน้ือที่ไดรับ
การบริหาร
- ภาพนวัตกรรมการออกแบบการเคลื่อนไหว
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ตาราง 4.1 รายละเอียดโฆษณาหมวดเคร่ืองออกกําลังกาย (ตอ)

ลําดับ
ท่ี

ชื่อโฆษณา รายละเอียด ลักษณะภาพแทนและสัญญะเกี่ยวกับรางกาย

3 เค ร่ืองบริหาร
หนาทองระบบ
ห มุ น แ ล ะ
เหวี่ยง

เค ร่ือง บริหารหน าทอง
ระบบหมุนและเหวี่ยง

- ภาพรูปรางในฝน V line ใสชุดออกกําลังกาย
โชวสัดสวนกลามเนอหนาทองและกลามเน้ือ
ตนแขนชัดเจน
- ภาพขาวดําแสดงผูที่ออกกําลังกายดวยเคร่ือง
ออกกําลังกายแบบเดิมๆที่แสดงถึงการเผา
ผลาญไขมัน แตกลามเน้ือยังไมไดสัดสวน
หรือการออกกําลังกายที่เกร็งกลามเน้ือผิดสวน
ทําใหได รับบาดเ จ็บ ประกอบภาพความ
ยากลําบากในการออกแรงบริหารดวยสีหนา
เครงเครียด

4 เ ค ร่ื อ ง อ อ ก
กําลังสามขา

เคร่ืองออกกําลังบริหาร
กลามเน้ือขาและหนาทอง

- ภาพนางแบบสวมชุดบิกินีโชวเรียวขาและ
หนาทองแบนราบ
- ผูดําเนินรายการพูดถึงประสบการณการดูแล
รางกายหลังจากมีบุตร
- ภาพถายจับความรอนของรางกายระหวางที่
ออกกําลังกายดวยเคร่ืองบริหาร แสดงสวน
กลามเน้ือที่มีการทํางาน
- คําอธิบายภาพเคลื่อนไหวถึงเรียวขาในอุดม
คติ มีความเซ็กซี่  ตนขากระชับ บั้นทายที่
สวยงาม พรอมภาพเรียวขาในแบบตางๆ ที่มี
ความลับอันเปนผลมากจากการบริหารดวย
เคร่ืองออกกําลังกาย 3 เคร่ืองออกกําลังสามขา

5 เคร่ืองออก
กําลังกลามเน้ือ

เคร่ืองออกกําลังกลามเน้ือ - การแนะนําเคร่ืองออกกําลังกาย เคร่ืองออก
กําลังกลามเน้ือ A ในฐานะการออกกําลังกาย
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ตาราง 4.1 รายละเอียดโฆษณาหมวดเคร่ืองออกกําลังกาย (ตอ)

ลําดับ
ท่ี

ชื่อโฆษณา รายละเอียด ลักษณะภาพแทนและสัญญะเกี่ยวกับรางกาย

A ในยุคศตวรรษที่ 21
- ภาพการออกกําลังกายรูปแบบเดิมแสดงความ
ลําบากและเสี่ยงตออาการบาดเจ็บ ถายทอด
ผานภาพเคลื่อนไหวขาวดํา
- นักกีฬาระบําใตนํ้าแชมเปยน
ออกกําลังกายกลามเน้ือสําหรับการแขงขัน
ระบําใตนํ้า ดวยเคร่ืองออกกําลังกายทําใหได
กลามเน้ือหนาทองไดรับการบริหาร
- นักกีฬาวอลเลยบอลชายหาดอธิบายเคล็ดลับ
ในการรักษารูปรางโดยใช เคร่ืองออกกําลัง
กลามเน้ือ A

6 เ ค ร่ื อ ง อ อ ก
กําลังกลามเน้ือ
แบบ B

เค ร่ืองออกกําลังกายลด
ก ล า ม เ น้ื อ ส ว น ก ล า ง
กลามเน้ือดานขางลําตัว
และกลามเน้ือหนาทอง

- ภาพกลามเน้ือหนาทองสมสวน ชักชวนใหมา
ใชเคร่ืองออกกําลังกายรูปแบบใหม เคร่ืองออก
กําลังกลามเน้ือแบบ B
- นักยิมนาสติกเหรียญทอง โอลิมปก แชนนอน
มิลเลอร กัปตันทีมฟุตบอลอเมริกา เหรียญทอง
โอลิมปกบอกเหตุผลที่เลือกใชเคร่ืองออกกําลัง
กลามเน้ือแบบ B
- แสดงผลงานถายแบบเรือนรางของโพติเอร
ผูเชี่ยวชาญดานฟตเนส ในนิตยสารฟตเนสชื่อ
ดังมากมาย

7 เ ค ร่ื อ ง อ อ ก
กําลังกลามเน้ือ
แบบ c

เกาอ้ีบริหารหนาทอง - ภาพเคลื่อนไหวนายแบบและนางแบบรูปราง
ดีออกกําลังกายดวย เคร่ืองออกกําลังกลามเน้ือ
แบบ c
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ตาราง 4.1 รายละเอียดโฆษณาหมวดเคร่ืองออกกําลังกาย (ตอ)

ลําดับ
ท่ี

ชื่อโฆษณา รายละเอียด ลักษณะภาพแทนและสัญญะเกี่ยวกับรางกาย

- ภาพการใชรางกายในชีวิตประจําวันใน
อิริยาบถตางๆ
- ภาพผลตอบรับที่ดีจากคนรอบขาง
- ภาพอาการบาดเจ็บและความเสี่ยงจากการ
ออกกําลังกายแบบเดิมๆดวยภาพเคลื่อนไหว
ขาวดํา
- นักกีฬาเวกบอรดชื่อดัง เจอรรี นักออกกําลัง
กายดวย เคร่ืองออกกําลังกลามเน้ือแบบ c
- ภาพเคลื่อนไหวของนางแบบใสชุดวายนํ้า
โชวกลามเน้ือ ออกกําลังกายดวย เคร่ืองออก
กําลังกลามเน้ือแบบ c

ภาพแทนและสัญญะเกี่ยวกับการดูแลรูปราง สุขภาพและรางกายในหมวดหมูผลิตภัณฑเคร่ือง
ออกกําลังกายน้ันคอนขางชัดเจน การซูมเขาและเลื่อนออกของกลองเพื่อเนนก ารถายทอดรางกายที่
ไดรับการบริหารมาอยางดีสมสวนของนายแบบ นางแบบ นักกีฬา ที่เปนที่ยอมรับ และปรากฏตัวอยูใน
สื่อมวลชน เปรียบเปนพิมพบล็อกตนแบบใหผูชมหลอหลอมตัวเองและผลิตรางกายใหมใหตรงกับภาพ
แมแบบที่เห็น

ในโฆษณาสื่อขอมูลเชิงธุรกิจยังแบงรางกายใหผูชมเห็นอยางชัดเจนวากลามเน้ือในแตละสวน
จะตองมีรูปรางลักษณะใด ถึงจะเรียกวาความงามและความแข็งแรง แนนอนวากลามเน้ือที่เรียบตึง เปน
ลอน โอบรับกับรางกายที่ไรไขมันยอมไดรับการเชิดชูด่ังการแกะสลักรูปปนวีนัส สิ่งที่ขาดไมไดเลยใน
การนําเสนอภาพกลามเน้ือเหลาน้ีคือภาพการแสดงกิจวัตรการออกกําลังกายพรอมคําอธิบายเพื่อขยาย
ความเกี่ยวกับกิจวัตรที่ตองทําอยางสม่ําเสมอ และใครๆก็ทําได ไมจํากัดอายุ ดังที่เราเห็นภาพคนชรา
เด็ก ผูใหญทั้งวัยทํางานและเรียน หรือแมกระทั่งหญิงในบทบาทแมบานก็ตองรักษากิจวัตรประจําวัน
เหลาน้ีเชนเดียวกันอยางไมมีขอยกเวน
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ตาราง 4.2 รายละเอียดโฆษณาหมวดผลิตภัณฑในครัวเรือน

ลําดับ
ท่ี

ชื่อโฆษณา รายละเอียด ลักษณะภาพแทนและสัญญะเกี่ยวกับรางกาย

1 เคร่ืองปน
เอนกประสงค
A

เคร่ืองปนอาหาร
เอนกประสงคพลังใบมีด
เทอรโบคู

- ภาพอาหารจํานวนหลายรอยชนิดวางเรียง
รายอยูบนโตะ ถูกเตรียมและปรุงดวยเคร่ือง
ปนเทอรโบคู
- ภาพการสาธิตเมนูอาหารที่หลากหลาย โดย
ใชเคร่ืองปนเทอรโบคูเตรียมอาหารดวย 9 วิธี
9 รายการอาหาร โดยใชเวลาเพียงไมกี่วินาที
ตอ 1 รายการอาหาร

2 เคร่ืองปง
อาหาร
เอนกประสงค
A

เคร่ืองปง อบ ยาง
เอนกประสงค

- การแนะนําพอครัวที่สามารถลดนํ้าหนักได
รวมรอยกิโลดวยวิธีการรับประทานอาหาร
แบบ Stella Style ซึ่งหมายถึง อาหารปรุงสด
ใหมเพื่อสุขภาพ เพิ่มไฟเบอร ทิ้งนิสัยการกิน
ที่ไมดี
- ภาพการกินอาหาร fast food ที่ไมดีตอ
สุขภาพ
- ภาพการปรุงอาหารสุขภาพดวย เคร่ืองปง
อาหารเอนกประสงค A
- ภาพเมนูอาหารที่หลากหลายที่สามารถปรุง
ดวยเคร่ืองน้ี ทั้งปลา ไก เน้ือ และผัก
- ภาพผูเชี่ยวชาญดานอายุรกรรมอธิบายถึง
โทษของการรับประทานอาหารที่ไมสมดุล
- ภาพนํ้ามันที่ไหลออกมาจากเน้ือสัตว
ระหวางการปรุง
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ตาราง 4.2 รายละเอียดโฆษณาหมวดผลิตภัณฑในครัวเรือน (ตอ)

ลําดับ
ท่ี

ชื่อโฆษณา รายละเอียด ลักษณะภาพแทนและสัญญะเกี่ยวกับรางกาย

3 เคร่ืองปน
เอนกประสงค
9 in 1

เคร่ืองปนอาหาร
เอนกประสงค

- ภาพการทําอาหารดวยตนเองดวยเคร่ืองปน
เอนกประสงค 9 in 1
- ภาพครอบครัวสุขสันต รวมตัวกันที่บาน
หลังหน่ึงเพื่อรับประทานอาหาร
- ภาพการปรุงอาหารเมนูเพื่อสุขภาพผานการ
สาธิตดวยเคร่ืองปนเอนกประสงค 9 in 1
- ผูดําเนินรายการทยอยนําอาหารที่ปรุงสุก
เรียบรอยแลวมาเสิรฟแกบรรดาญาติ ญาติตาง
ชิมอาหารเหลาน้ันพรอมยืนยันวารสชาด
อาหารน้ันเยี่ยมแมจะใชเวลาในการเตรียมสั้น
มาก
- สาธิตวิธีการทํานํ้าผลไมเพื่อสุขภาพดวย
ผลไมชนิดตางๆเพื่อเปนประโยชนตอระบบ
ขับถาย และอุดมไปดวยวิตามิน แตไรกาก
ผลไม

4 เคร่ืองปน
อาหารแบบ B

เคร่ืองปนอาหาร
เอนกประสงค

- ภาพขอมูลเ ร่ืองรางกายและโภชนาการ
ไดแก กิจวัตรเกี่ยวกับการบริโภคอาหารในแต
ละวัน มีการอางอิงถึงอาหารขยะประเภท
ตางๆและความเสี่ยงของโรคที่จะเกิดขึ้น
ไดแก เบาหวาน และไขมันอุดตันในเสนเลือด
- กระเพาะอาหารเทียมเต็มไปดวยอาหารขยะ
- ภาพสาธิตการใชเคร่ืองปนอาหารแบบ B
ประกอบกับการใหขอมูลเร่ืองโภชนาการเร่ือง
การควบคุมนํ้าหนัก และการควบคุม
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ตาราง 4.2 รายละเอียดโฆษณาหมวดผลิตภัณฑในครัวเรือน (ตอ)

ลําดับ
ท่ี

ชื่อโฆษณา รายละเอียด ลักษณะภาพแทนและสัญญะเกี่ยวกับรางกาย

สารอาหารในรางกาย เมื่อเทียบระหวางการ
ด่ืมนํ้าสกัดผลไมกับผักสดและผลไมสด
โดยตรง
- ภาพความสําเร็จของแจ็ค ลาแลนน เกี่ยวกับ
ธุรกิจเคร่ืองออกกําลังกาย ในป 1936
ประวัติของแจค ลา แลนนในฐานะคนแกที่มี
สุขภาพดี

5 เคร่ืองปน
อาหารแบบ C

เคร่ืองปนอาหาร
เอนกประสงค

- ภาพแนะนําเคร่ืองเคร่ืองปนอาหารแบบ C
ในฐานะพัฒนาการอันยิ่งใหญของทศวรรษ
มีเคร่ืองปนอาหารแบบ C ต้ังอยูสามเคร่ือง
พรอมสาธิต
- ภาพผูทดลองใชบอกเปาหมายของการมี
สุขภาพดี
- ภาพสาธิตการทําอาหารจากตมและซุปรอน

ดวยเคร่ืองปนอาหารแบบ C โดยที่ยังคง
เอนไซมและวิตามินจากผักและผลไม
- ภาพสาธิตการเตรียมและปรุงอาหารจาก
เคร่ืองปนอาหารแบบ C เพื่อทําอาหารใหแก
เด็กที่ไมชอบรับประทานผักและผลไม พบวา
เ ด็ ก ส า ม า ร ถ ด่ื ม นํ้ า ผั ก ไ ด ง า ย ขึ้ น แ ล ะ
สนุกสนานกับการรับประทาน
- ภาพสาธิตการทําอาหารสําหรับเด็กออนและ
สาธิตวิธีการทําไอศกรีมที่สดใหม

6 หมอเก็บความ หมอเก็บความรอน ปรุง - ภาพสาธิตการเก็บความรอนของหมอเก็บ



28

ตาราง 4.2 รายละเอียดโฆษณาหมวดผลิตภัณฑในครัวเรือน (ตอ)

ลําดับ
ท่ี

ชื่อโฆษณา รายละเอียด ลักษณะภาพแทนและสัญญะเกี่ยวกับรางกาย

รอนแบบ A อาหารโดยไมใชไฟฟา
หมอประหยัดพลังงาน

ความรอนแบบ A โดยวางไวบนถาดนํ้าแข็ง
เพื่อพิสูจนคุณสมบัติการเก็บความรอน
- ภาพอาหารมีสีสันนารับประทาน สุกโดย
ทั่วถึงและยังคงรสชาดที่อรอยของอาหารไว
- ภาพพิธีกรภาคสนามแสดงการปรุงอาหาร
ดวย หมอเก็บความรอนแบบ A ทามกลาง
หิมะ ซึ่งแสดงการเก็บความรอนของหมอเก็บ
ความรอนแบบ Aที่สามารถทําใหปลาสุกได
ภายในหน่ึงชั่วโมงโดยไมตองใชไฟฟา

การเก็บขอมูลภาพและสัญญะเกี่ยวกับรางกายในหมวดสินคาประเภทผลิตภัณฑในครัวเรือน
สังเกตไดวาจะมีการนําเสนอภาพเกี่ยวกับขอมูลความรูหลักโภชนาการที่ถูกตอง เนนเคร่ืองมือที่
ทําอาหารสุขภาพรับประทานไดในครัวเรือน การแสดงประสิทธิภาพของเคร่ืองครัวที่สามารถกักเก็บ
สารอาหารไมใหเสียไประหวางการปรุง รวมไปถึงการจําแนกแจกแจงกิจวัตรที่ทําใหเสื่อมสุขภาพและ
โทษของการรับประทานอาหารที่ไรคุณคาทางโภชนาการ

อุปกรณในครัวเรือนจึงกลายเปนเหมือนปจจัยในการดํารงชีวิตที่จะชวยควบคุมการบริโภคของ
รางกายใหเปนไปตามครรลอง การใชอุปกรณในการปรุงอาหารที่ตกมาตรฐานสรางความเสื่อมใหกับ
อาหารก็ยอมแสดงใหเห็นวารางกายก็พรอมที่จะเสื่อมลงจากการไดรับสารอาหารชั้นเลวจากเคร่ืองมือ
เลวๆเชนเดียวกัน ภาพเปรียบเทียบการใชเคร่ืองครัวปรุงอาหารบานๆกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เคร่ืองครัวแหงทศวรรษจึงถูกนํามาเปรียบเทียบกันใหเห็นอยางชัดเจน และผลที่หลีกเลี่ยงไมไดน่ันก็คือ
ความเสื่อมของรางกายที่ไดรับสารอาหารชั้นเลวเมื่อใชเคร่ืองครัวชั้นเลว กับรางกายอันมีกลามเน้ือได
รูป ทํางานเต็มประสิทธิภาพอันเปนผลมาจากกรไดรับสารอาหารที่ดีที่ปรุงจากเคร่ืองมือแหงทศวรรษ
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ตาราง 4.3 รายละเอียดโฆษณาหมวดผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพและความงาม

ลําดับ
ท่ี

ชื่อโฆษณา รายละเอียด ลักษณะภาพแทนและสัญญะเกี่ยวกับรางกาย

1 ครีม 365 โลชั่นเขมขนบํารุงผิวหนา
เพื่อผิวหนากระชับ ลดร้ิว
รอย กระชับรูขุมขน

- ภาพเคลื่อนไหวชีวิตประจําวันที่ตองเจอ
สภาวะแวดลอมที่เปนปจจัยทํารายผิว
ความสําคัญของผิวหนา เปรียบเปนปราการ
ดานแรกของผูพบเห็น
- ภาพผูทดลองใชเพศหญิงผลิตภัณฑบอกความ
กังวลเกี่ยวกับร้ิวรอย สีผิว ปญหาความเสื่อม
ของผิว
- ภาพประกอบจากเคร่ืองตรวจสภาพผิวที่
แสดงจุดบกพรองทางผิวหนาที่ไมเห็นไดดวย
ตาเปลา
- ภาพเปรียบเทียบการผลัดผิวหนาดานที่ใช
และไมไดใชเซร่ัม

2 นํ้ามันสกัดจาก
ตับปลา

นํ้า มันส กัดจาก ตับป ล า
ทะเล นํ้า ลึกใ นประเท ศ
ญ่ีปุน ใชบํารุงผิวและผม
ใหแข็งแรง

- การอธิบายโมเลกุลของนํ้ามันที่หลอเลี้ยงบน
ผิวหนัง และปญหาที่ เปนปจจัยการทําลาย
นํ้ามันหลอเลี้ยงผิว และผลของผิวถูกทําลาย
- ภาพประกอบการวิจัยที่ประเทศญ่ีปุนเกี่ยวกับ
ครีมชื่อ นํ้ามันสกัดจากตับปลา ผลิตจากสาร
สกัดทะเลลึกในประเทศญ่ีปุนที่มีความคลาย
เคียงกับนํ้ามันของผิวหนังมนุษย
- ภาพลักษณะโรงงานผลิตที่ได รับรางวัล
Green Factory
- ภาพทัศนียภาพของเกาะฮอกไกโด พนักงานมี



30

ตาราง 4.3 รายละเอียดโฆษณาหมวดผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพและความงาม (ตอ)

ลําดับ
ท่ี

ชื่อโฆษณา รายละเอียด ลักษณะภาพแทนและสัญญะเกี่ยวกับรางกาย

ความเปนอยูที่ดีมีคุณภาพ โรงงานมีสถานรับ
เลี้ยงเด็กของคนงาน
- ภาพผูดําเนินรายการอธิบายถึงการผลิต
นํ้ามันสกัดจากตับปลา ตามธรรมชาติของ
รางกาย และผลจากการขาด นํ้ามันสกัดจากตับ
ปลา

3 เคร่ืองปรับแตง
ทรงผมแบบ A

เค ร่ืองรีดผมตรงและจัด
แตงลอนผม

- ภาพนางแบบใช เคร่ืองปรับแตงทรงผมแบบ
A ดวยตนเอง สลับกับภาพนางแบบเริงรา
ทามกลางบรรยากาศทะเลพรอมสยายผมอยาง
เปนอิสระ
- ภาพกราฟกแสดงการสรางประจุลบ เคร่ือง
ปรับแตงทรงผมแบบ A ที่ชวยใหผมเก็บกัก
ความชื้นระหวางใชงานโดยผมไมแหงเสีย
- ภาพครอบครัวต้ังแต วัยรุน คุณแม คุณปา
และคุณยาย ใชเคร่ืองปรับแตงทรงผมแบบ A
พรอมกัน
- ภาพผมที่จัดทรงโดยเคร่ืองเปาผมที่แสดง
ความยุงยาก

4 เซร่ัมบํารุงผม
แบบ A

นํ้ายาบํารุงเสนผมปองกัน
การหลุดรวง

- การบอกเลาประสบการณใชผลิตภัณฑ เคยมี
ปญหาเร่ืองเสนผมบาง และสูญเสียความมั่นใจ
และเกิดอาการเครียด
- ผูดําเนินสัมภาษณนักธุรกิจไดรับคําแนะนํา
จ า ก แ ฟ น ใ ห ใ ช เ ซ ร่ั ม บํ า รุ ง ผ ม แ บ บ A
เน่ืองจากพบปญหาเครียดจากการทํางานสูบ
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ตาราง 4.3 รายละเอียดโฆษณาหมวดผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพและความงาม (ตอ)

ลําดับ
ท่ี

ชื่อโฆษณา รายละเอียด ลักษณะภาพแทนและสัญญะเกี่ยวกับรางกาย

บุหร่ี ทําใหผมรวง
- ภาพเคลื่อนไหวปญหาเสนผมและหนังศีรษะ

ที่จะเกิดขึ้นหากดปลอยละเลยปญหาเสนผม
โดยไรการดูแลดวยผลิตภัณฑที่ดี

5 ครีมลดร้ิวรอย
แบบ A

ครีมบํารุงหนาลดร้ิวรอย
เห็นผลทันที่ใช

- ภาพความสําเร็จของสินคาที่สามารถขายได
54 ประเทศทั่วโลก หน่ึงลานหาแสน
ผูดําเนินรายการแนะนําวาทุกนาทีที่ผานไปจะ
มีคนหน่ึงคนซื้อ 1 หลอด ใน 54 ประเทศ
- ภาพน่ิงรางวัลตางๆที่ครีมลดร้ิวรอยแบบ A
ไดรับ รวมไปถึงการกลาวขานถึงในนิตยสาร
ในฐานะ สุดยอดครีมป 2009
- ผลการทดสอบในหองปฏิบัติการในกลุม
อาสาสมัครเพศหญิง 23 ราย อายุ 41 – 75 ป
ในป 2550
- ผูจัดการผลิตภัณฑอธิบายสาเหตุของการเกิด
ปญหาร้ิวรอยที่หลีกเลี่ยงไดอยาก ทุกอารมณ
บนใบหนาจะถูกบันทึกเอาไวทุกจุดบนหนา
- ภาพกราฟกแสดงความเปนไปไดของร้ิวรอย
ที่เกิดขึ้นบนใบหนาเมื่อแสดงอารมณ
พริตต้ีตองใชครีมเพื่อใหไดรับงานอีเวนต และ
ไดรับจางงานมากขึ้นหลังจากร้ิวรอยลดลง
- ภาพสามมิติแสดงการเติมเต็มร้ิวรอยลึกของ
ผิวหลังใชครีมเติมรองร้ิวรอยลึก ครีมลดร้ิว
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ตาราง 4.3 รายละเอียดโฆษณาหมวดผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพและความงาม (ตอ)

ลําดับ
ท่ี

ชื่อโฆษณา รายละเอียด ลักษณะภาพแทนและสัญญะเกี่ยวกับรางกาย

รอยแบบ A พรอมภาพเคลื่อนไหวสาธิต
วิธีการใชบนใบหนาอยางสั้นๆ พรอมเปดเผย
ขอมูลรางวัลที่ครีมเติมรองร้ิวรอยลึก ครีมลด
ร้ิวรอยแบบ Aไดรับ และยอดขายทั่วโลก

6 ครีมบํารุงรอบ
ดวงตาแบบ A

ค รี ม บํ า รุ ง ร อ บ ด ว ง ต า
กระชับผิวถุงใตตา
ลดรอยหมองคล้ํา
กระชับผิว ลดร้ิวรอยรอบ
ดวงตา

- การอธิบายความบอบบางของผิวหนังสวน
ดวงตาที่ตองการการดูแลปกปองเปนพิเศษ
อธิบายปจจัยสาเหตุ ควรใชผลิตภัณฑเพื่อรอบ
ดวงตาโดยเฉพาะ
- การอธิบายถึงขอเสียของการมีสุขภาพผิว
รอบดวงตาที่แยพรอมภาพหญิงสาวแสดง
ใบหนากังวล ขาดบุคลิกภาพที่ดี
- ผูใชครีมบํารุงผิวรอบดวงตา
ยืนยันคุณสมบัติของครีม หมดกังวลกับสภาพ
ผิวรอบดวงตา
- ภาพผูทดลองใชแบงออกเปนสี่ชวงอายุ คือ
20 – 30 ป, 31 – 40 ป, 41-50 ป, 51 – 60 ป
ความเปลี่ยนแปลงของผิวหนังรอบดวงตาใน
แตละสัปดาห

ภาพและสัญญะเกี่ยวกับรางกายที่ปรากฏอยูในโฆษณาหมวดที่ 3 ผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพและ
ความงามน้ี ถึงแมจะไมไดแสดงรางกายในอุดมคติที่แสดงถึงความกํายําแข็งแรงของรางกาย ดังเชนใน
หมวดเคร่ืองออกกําลังกายและผลิตภัณฑในครัวเรือน แตเปนรางกายในฐานะความสวยงาม อาหารตา ที่
เสริมสรางบุคลิกใหดูโดดเดน และไรซึ่งความบกพรองเล็กๆนอยๆ การใชภาพความกังวลเกี่ยวกับสภาพ
ผิวหนาที่มีปญหาตางๆ รวมไปถึงภาพความตระหนักถึงปจจัยที่ทําใหเกิดปญหาผิวนานาประการซึ่งไม
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สามารถหลีกเลี่ยงปจจัยเหลาน้ีในชีวิตประจําวันได ปจจัยที่ไมอาจหลีกเลี่ยงน้ีเองที่เปนการกระตุนให
เกิดการดูแลอยางสม่ําเสมอในชีวิตประจําวัน เพราะบุคลิกภาพที่ดีน้ันก็ถือเปนตนทุนทางสังคมอยาง
หน่ึงที่ทําใหผูคนไดรับโอกาสในการทํางานหรือรับสิทธิพิเศษในสังคม ดังเชนในโฆษณาครีมบํารุง
หนาลดร้ิวรอย ครีมลดร้ิวรอยแบบ A ที่ระบุวาผูใชมีอาชีพเปนพริตต้ีตองใชครีมเพื่อใหไดรับงานอีเวนต
และไดรับจางงานมากขึ้นหลังจากร้ิวรอยลดลง

นอกจากน้ีการนําเสนอการทดลองใชครีมของผูใชที่ไดผลดีในระดับอายุที่ตางในขณะที่มี
ปญหาผิวที่ตางกัน รวมไปถึงภาพครอบครัวต้ังแตพอ แม พี่ นอง ปู ยา ตา ยาย ลุง ปา นา อา มารวมใช
ผลิตภัณฑดูแลสุขภาพและความงามน้ันแสดงใหเห็นถึง ความจําเปนในการดูแลผิวหนาที่ เปน
สวนประกอบของการสรางบุคลิกที่ดีน้ันไมไดจํากัดอายุ หรืออาจจะพูดไดวาในทุกระดับอายุควรดูแล
ผิวหนาใหเปนผูที่มีบุคลิกภาพและความเชื่อมั่นดีในองครวม ไมใชเมื่อแกตัวลงก็ปลอยเน้ือปลอยตัวให
เปนขยะทางสายตา

นอกจากน้ีการนําเสนอขอมูลรางวัลที่ผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพและความงามแตละประเภทไดรับ
รวมไปถึงยอดขายทั่วโลกที่ไดรับการตอบรับเปนอยางน้ัน แสดงใหเห็นนัยยะสําคัญวาความสําคัญใน
การดูแลรักษาผิวหนาน้ันถูกยกระดับเปรียบเปนวาระนานาชาติที่คนในทุกมุมโลกตางยอมรับวาเปนสิ่ง
สําคัญที่ตองเอาใจใสไมใหโรยราไปตามเวลา จึงไมนาแปลกใจวาหากในโฆษณาจะแสดงภาพความ
ออนเยาวของผิวยอนแยงกับอายุราวกับเปน ความขัดแยงที่ลงตัวของความงามกับกาลเวลา

ในกลุมโฆษณาสุดทายคือ อุปกรณและผลิตภัณฑเพื่อการศึกษาและบันเทิง เปนการนําเสนอ
สินคาพจนานุกรมอิเลกทรอนิกส ซึ่งดูผิวเผินไมใชสินคาและอุปกรณที่เกี่ยวของกับรางกายแตกระน้ัน
แลว โฆษณาสินคาน้ีกลับเกี่ยวของกับการดูแลบุคลิกภาพ ลักษณะของรางกาย และภาพลักษณอยาง
หลีกเลี่ยงไมได ในโฆษณาโปรยคุณสมบัติของสินคาและการใชงานวา ในขณะที่โฆษณาแสดง
ภาพเคลื่อนไหวของมิสไทยแลนดยูนิเวอรส ป 1991 ทํางานเกี่ยวของกับบริษัทตางชาติและการดูแล
ลูกคา พูดถึงความรวดเร็วในการหาคําศัพทระหวางการทํางาน ที่ทําใหการสนทนาระหวางกันไมขาด
ตอน และไมเสียบุคลิก อีกทั้งลักษณะของพจนานุกรมอิเลกทรอนิกสน้ันมีรูปทรงคลาย Iphone ทําให
บุคคลภายนอกไมทราบวาในขณะที่ ผูใชมีความติดขัดทางดานภาษากําลังหาคําศัพทอยู สะทอนใหเห็น
การรักษาภาพลักษณของผูใชและการจัดระเบียบสวนตางๆของรางกายและการแสดงใหดูเหมือนเปน
บุคคลที่ฉลาดและรอบรู ไมมีขอบกพรองในทุกเสี้ยวนาทีของการใชชีวิต หรือกลาวงายๆวาการควบคุม
ไมใหรางกายและพฤติกรรมที่เกี่ยวของแสดงความโงออกมาใหผูอ่ืนเห็นน่ันเอง อีกทั้งการชื่นชมรูปราง
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ของพจนานุกรมอิเลกทรอนิกสวามีรูปทรงคลาย Iphone ก็คลายกับการไมยอมรับบุคลิกภาพและรางกาย
ในระหวางที่ผูใชรูสึกวาตัวเองแสดงความไมฉลาดในที่สาธารณะ

เรือนรางในอุดมคติของนักกีฬา ผูเชี่ยวชาญ ดารานักแสดง เปรียบเปนความยั่วยวนอันถูกตอง
และหวังดีตอผูชมรายการโฆษณาใหโหยหาเรือนรางอันนาดึงดูด เทาน้ันยังไมพอการใชภาพขาวดําที่
แสดงความลําบากของการใชชีวิตที่จะตองหอบสังขารอันอิดโรย ไมแข็งแรง อวนทวน ไมคลองแคลว
ในการประกอบกิจกรรมในชีวิตเหมือนเปนการตอกย้ําเสี้ยวความลมเหลวหน่ึงของการใชชีวิต และอาจ
นําพาไปสูความลมเหลวในดานตางๆ

รางกายในอุดมคติจึงคลายกับเปนสะพานที่ทอดขามไปสูความสําเร็จอ่ืนๆ โดยมีรางกายเปน
เคร่ืองมือแรกในการเขาถึงความสําเร็จน้ันๆ จึงไมนาแปลกใจวาเหตุใดเราจึงตองดูแลรางกายใหสมบูรณ
แข็งแรงอยางพิถีพิถัน คําถามที่วา โตขึ้นพวกเขาอยากเปนอะไร อยากทําอาชีพอะไร ก็จะไดรับการ
ตอบสนองหากพวกเขามีรางกายที่ดูดี แข็งแรง สมสวนเหมือนรางกายในอุดมคติน่ันเอง

การประสบความสําเร็จในหนาที่การงาน การศึกษา งานอดิเรก และมิติทางสังคมอ่ืนๆลวนมี
เร่ืองของขอจํากัดทางรางกายเปนโจทยวาเราจะสามารถเขารวมกิจกรรมเหลาน้ันไดหรือไม รางกายที่
แข็งแรงสมบูรณจึงเปรียบเปนภาพมายาเชิญชวนใหคนหันมาเอาใจใสอยางเครงครัด ภาพแทนของ
กิจวัตรการออกกําลังกายและรักษากลามเน้ือจึงสะทอนทั้งประโยชน ความหวัง ความฝนในภายภาค
หนาที่จะไดรับจากการเอาใจใสเพียงงายๆอย างละเอียดละออแทรกอยูในชวงเสี้ยวนาทีหน่ึงใน
ชีวิตประจําวัน

4.1.3 รางกายในอุดมคติและมายาคติของรางกาย
จากขอมูลโฆษณาสื่อขอมูลเชิงธุรกิจน้ันเกี่ยวกับการใชภาพแทนและสัญญะทางรางกายน้ัน

สอดคลองกันกับประเด็นมายาคติที่ Roland Barthes1 อธิบายไววา มายาคติเปนเร่ืองจุกจิก เปนสิ่งที่
เล็กนอยแตเต็มไปดวยความหมายที่แฝงอยูในชีวิตประจําวัน เขาไดกลาวไววาสิ่งที่มองเห็นไดเดนชัด จง
ต้ังกับคําถามของการมีอยูของสิ่งน้ัน ทั้งน้ีการสืบสวนหรือการต้ังคําถามน้ันควรใชเคร่ืองมือทาง
วัฒนธรรมและวิธีปฏิบัติตางๆ Roland Barthes กลาววาสิ่งที่แลดูบริสุทธิ์ผุดผองและมีความเปน

1 รอล็อง บารต (ฝรั่งเศส: Roland Barthes)เปนนักวิพากษวรรณกรรม นักทฤษฎีวรรณกรรมและทฤษฎีสังคม
นักปรัชญา และนักสัญวิทยา งานของบารตแผคลุมหลายสาขาวิชา และเขามีอิทธิพลตอการพัฒนาสํานักทฤษฎีหลาย
สํานัก ซ่ึงรวมถึง โครงสรางนิยม สัญวิทยา อัตถิภาวนิยม ลัทธิมารกซ และหลังโครงสรางนิยม
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ธรรมชาติลวนมีความหมายแฝงซอนอยู เชน ประโยชนทางดานหนาที่การใชงานของรถยนตน้ันมีไวขับ
เดินทางไปยังจุดหมายปลายทางตางๆ แตความหมายแฝงของการเลือกยี่หอรถยนตเพื่อขับขี่บนทอง
ถนนน้ันลวนมีความหมายแฝง การเลือกรถยนตยี่หอง BMW กับ Citroen ยอมใหความหมายที่ตางกัน
การขับ BMW ใหความรูสึกเทห เปนคนรุนใหม สวนคนที่เลือกขับ Citroen แสดงใหเห็นถึงความสุขุม
ภูมิฐาน และมีรสนิยม การเลือกรุนของรถยนตน้ันก็เปรียบเสมือนกับการชื่นชมยินดี การเฉลิมฉลอง
ความสําเร็จของตนเอง รวมไปถึงการประดับประดาตนเองดวยผลกําไรทางดานวัตถุ ( Material
Benefits) ซึ่งBarthes เรียกวา ความกาวหนาทางเทคโนโลยี (Technological Advance) สิ่งเหลาน้ีลวน
เปนความหมายที่ซอนเรนอยูอยางเงียบๆ Roland Barthes จึงใหความเห็นวาอยาคิดวาสิ่งที่อยูรอบตัวเรา
น้ันดํารงอยูอยางเชื่องๆ และมีความสําคัญกับชีวิตเพียงเพราะประโยชนใชสอยของมันเทาน้ัน2

หากพิจารณาขอสังเกตของ Barthes เร่ืองผลประโยชนกับมายาคติ เราก็อาจเปรียบเทียบยี่หอรถ
ที่เราเลือกขับเพื่อบงบอกฐานะทางสังคม เชนเดียวกับการที่เราเลือกดูแลรางก ายใหสมบูรณแข็งตาม
รูปแบบสมัยนิยมเพื่อที่จะบงบอกวาเรามีสุขภาพดี และเปนคนใสใจกับความเปนอยูของรางกายเพื่อผล
กําไรทางวัตถุ สิทธิพิเศษในการถูกเลือกใหเขาเปนสวนหน่ึงของกิจกรรมทางสังคม และไดแลกเปลี่ยน
กับคนที่อยูในรางสังขารที่มาจากระดับเดียวกัน

ความหมายของมายาคติของ Barthes น้ัน แบงออกเปนสองความหมาย อยางที่หน่ึงหมายถึง
การเปนยอดมนุษย ซึ่งเปนการอางอิงถึงเหลายอดมนุษยที่อยูในปกรณัมตางๆ ความหมายที่สองอาจ
หมายถึง ความคลุมเครือ สิ่งที่ไรซึ่งการพิสูจน หรือเปนภาพลวง Barthes ใหความสําคัญกับความหมาย
ที่สอง โดยกลาววาภาพแทนที่อยูในชีวิตประวั ติเปนภาพแทนที่ผิดพลาดและเปนความเชื่อที่ผิด
ธรรมชาติของมายาคติน้ันเปนภาพลวงแหงความจริง ภาพลวงซึ่งเคลือบอํานาจที่แทจริงในสังคมดังเชน
วัฒนธรรมมวลชนของชนชั้นกลาง

มายาคติและอุดมคติน้ัน Barthes กลาววาเปนสิ่งเดียวกัน อุดมคติเปนความเชื่อที่ถูกกลั่นกรอง
และผานกระบวนการที่ทําใหเปนสิ่งที่ถูกตองและเปนภาพแทนของความสัมพันธของอํานาจที่กําลัง
บริหารอยูในชวงเวลาน้ันๆ อุดมคติตางๆจะมีสวนสนับสนุนคานิยม ความสนใจของกลุมคนหลักของ
สังคม โดยอุดมคติจะดําเนินกระบวนการของมันดวยการทําใหคนในสังคมคุนเคยกับความเปน
ธรรมชาติของมันและการทําใหอุดมคติน้ันมีความสอดคลองกับความเปนสากล วัฒนธรรมชั้นสูง และ
วัฒนธรรมมวลชน (Pop Culture) ลวนเปนกลุมตัวอยางของการมีอยูที่ควรจะถูกตรวจสอบและต้ัง

2 http://seacoast.sunderland.ac.uk/~os0tmc/myth.htm
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คําถามตอการมีอยูของพวกมัน Barthes กลาววา Pop Culture เปนรูปแบบเดียวที่วัฒนธรรมชั้นสูงถูก
สงวนรักษาไว เขากลาววาวัฒนธรรมที่ถูกมองวาชั้นตํ่าน้ันสามารถมองใหเปนวัฒนธรรมชั้นสูงไดดวย
ลักษณะของความเขมขนเกี่ยวกับการใชชีวิต การแสดงออกถึงความทุกขทรมาน การถูกทําใหหมดสิ้น
ความเปนมนุษยที่ถูกนําเสนอในวัฒนธรรมชั้นตํ่า ดังที่ Barthes ยกตัวอยางระหวางมวยปล้ํา ซึ่งเปน
วัฒนธรรมที่ถูกมองวาตํ่ากับละครเวทีซึ่งเปนศาสตรชั้นสูงวา มวยปล้ําน้ันสามารถถูกมองวาเปน
วัฒนธรรมชั้นสูงไดเน่ืองจากการแสดงมวยปล้ําน้ันถือเปนมหรสพที่เปนทางการโดยนําเสนออยางมี
มาตรฐานทั้งรูปแบบการเคลื่อนไหวที่ตรงตามกฎมาตรฐาน การออกแบบทวงทาการปล้ําราวกับเปน
โศกนาฏกรรมคลาสสิค สิ่งที่เปนองคประกอบของมวยปล้ําถูกทําใหเปนรหัสที่เปนมาตรฐานและเปน
รูปแบบที่แนนอน Barthes กลาวถึงวัฒนธรรมมวลชนสมัยใหมวาถูกครอบงําโดยจิตวิญญาณของคนชน
ชั้นกลาง กลุมผูใชแรงงานก็ถูกดึงใหเขามารวมวงวาทกรรม (discourse) Pop Culture ของชนชั้นกลาง
ดวย ทําใหกลุมผูใชแรงงานสูญเสียวัฒนธรรมของตนเองไป Barthes ยังอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมมวลชนวา วัฒนธรรมมวลชนพยายามลอเลียนวัฒนธรรมชั้นสูงและในขณะเดียววัฒนธรรม
มวลชนก็พยายามแทรกแซงและเขามาแทนที่วัฒนธรรมปอป ความรูเร่ืองมายาคติจะชวยคลายปม
เกี่ยวกับปฏิบัติการในชีวิตประจําวันวาความจริง ความฝน คานิยมตางๆที่ถูกปลุกขึ้นในจิตใตสํานึกของ
คนในสังคมน้ันมีอํานาจใดกําลังบริหารมายาคติหรือภาพลวงตาเหลาน้ันอยู การทําความเขาใจเร่ืองมายา
คติจึงชวยในการเขาใจสังคมที่ซอนประเด็นปญหา ความหวัง ความฝน และความคาดหวังซึ่งทับซอน
กันอยูราวกับขนมชั้น3

หากมายาคติเกี่ยวกับการถือครองรางกายในอุดมคติเปนภาพลวงแหงความจริงของชนชั้นกลาง
และชนชั้นที่ตํ่ากวาก็สามารถถือครองความแข็งแรงและสมบูรณตามอุดมคติผานเคร่ืองออกกําลังกายที่
ดอยกวาเพื่อบรรลุเปาหมายและคุณภาพชีวิตที่ดีในปลายทางเดียวกันแลว ก็ไมนาแปลกใจหากระหวาง
ทางของการดูแลรางกายใหแข็งแรง สมบูรณน้ันเราจะตองผานการเรียนรูอยางเปนธรรมชาติผานคํา
สอนของพอแม คุณครู ใหทานอาหารครบ 5 หมู ออกกําลังกายวันละ 30 นาที อยางนอย 3 วันตอ
สัปดาห และลางมือกอนรับประทานอาหาร และถายพยาธิทุกๆสามเดือน

ความฝนที่เร่ิมกอตัวขึ้นในวัยเด็กวาอยากประกอบอาชีพตางๆเร่ิมชัดเจน การขวนขวายหา
ตนทุนทางรางกายก็เร่ิมขึ้น เมื่อเขาโรงเรียนเด็กนักเรียนก็จะคอยเขาใกลความฝนที่ถูกกํา กับโดยความ
จริงเมื่อเขาไดเรียนรูเกี่ยวกับศาสตรแขนงตางๆที่จะชวยพิสูจนประสบการณความจริงในชีวิต จนกระทั่ง

3 http://seacoast.sunderland.ac.uk/~os0tmc/myth.htm
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ความรูเหลาน้ันคอยกลายมาเปนสวนหน่ึงในเกณฑ และมาตรฐานของการทดสอบความจริงใน
ชีวิตประจําวัน เชน วิชาคณิตศาสตรเปนการพิสูจนตรรกะการคํานวน คาดคะเนความนาจะเปน หรือ
วิชาวิทยาศาสตรที่พิสูจนขอเท็จจริงเกี่ยวกับความเปนไปของธรรมชาติ ทั้งในและนอกโลก รวมไปถึง
ปรากฏการณธรรมชาติตางๆ ซึ่งรวมถึงกลไกการมีชีวิตอยูของมนุษย เราปฏิเสธไมไดวา นอกจากวิชา
ความรูที่เราไดทยอยสั่งสมมาต้ังแตเด็กและไมมีทีทาวาจะหยุดเรียนรู ในขณะเดียวกันความรูที่เปน
วิถีทางสังคมที่แวดลอมก็ยังคอยกํากับชีวิตเราอีกชั้นหน่ึงราวกับเปนกําแพงคูขนานที่บีบเอาผูเรียนรูไว
ตรงกลาง ประกอบกับความบีบคั้นและขอจํากัดทางรางกายในการเปนสวนหน่ึงของความฝนก็เร่ิม
เขมงวดขึ้นทุกทีๆ

ความรูและขอจํากัดเตือนใจที่สั่งสมก็เปรียบด่ังซีเมนตที่พอกหนาตามกําแพงจนกระทั่งเราด้ิน
ไมหลุดออกจากชองแคบระหวางกําแพงของขอจํากัดเร่ืองรางกายน้ัน  เมื่อเราไดรับการหลอหลอมจาก
ความรูที่เราผูกเขากับความเชื่อมั่น วาเปนสิ่งที่ถูกตอง และเปนเคร่ืองมือพิสูจนมิติตางๆชั้ นเยี่ยม ภาพ
ความหวังที่ไหลเลื่อนเขามาสูความคิด และสูสายตากลายเปนเปาที่เราพยายามครอบครองโดยใชความรู
กรอบการคิด วิถีทางสังคม ประเพณี เปนเคร่ืองมือพิสูจนและนําพาใหประสบการณที่เขามาในชีวิต
ดําเนินไปอยางถูกตอง เพื่อที่จะประสบความสําเร็จดังหวัง

ภาพความหวัง ความฝนน้ันถือวาเปนความจริงอยางหน่ึงที่สังคมพยายามหลอหลอมผานความรู
ที่กรอกใสระบบความคิดของผูคนในสังคม แตเราเคยต้ังคําถามกับตัวเองหรือไมวาปลายทางของ
ความสําเร็จน้ันมีผูถือครองรางกายกํายํา แข็งแรง กลามเน้ือเปนลอนไดสัดสวน หรือรางกายที่เซ็กซี่
ยั่วยวนน้ันยืนเบียดกันอยูบนสะแพนแขวนที่ไรซึ่งหลักประกันวาทุกคนจะไดรับความสําเร็จที่ปลายทาง
น้ันอยางเทาเทียมกันทุกคนและสมหวังอยางต้ังใจ

4.1.4 รางกายท่ีบิดเบี้ยวกับการควบคุมดวยวินัยและการลงทัณฑความบกพรอง
ในสังคมของการบริโภค วงจรแหงทุนนิยมก็มักจะเ ร่ิมจากการจูงใจผูซื้อผานภาพการโฆษณา

อุปกรณเคร่ืองอุปโภคบริโภค คุณสมบัติ ราคาที่สมเหตุผลและคูควรแกเปนเคร่ืองทุนแรงในดานตางๆ
ของการใชชีวิต หลังจากที่ยั่วยวนดวยภาพ รส กลิ่น เสียง ที่สะทอนผานสัญลักษณตางๆในโฆษณา ผูซื้อ
ไมวาจะมีการกลั่นกรองหรือไมก็ตามยอมจะตองคาดหวังวาเมื่อซื้อสินคาเหลาน้ันแลวเคร่ืองอุปโภค
บริโภคเหลาน้ันจะตองตอบแทนพวกเขาทางกายภาพหรือจิตภาพไมทางใดก็ทางหน่ึง เชน การซื้อ
กางเกงยีนสทรงสกินน่ีหน่ึงตัว หญิงสาวจะตองมั่นใจวาการใสกางเกงสกินน่ียีนสน้ันจะตองแลดูรางระ
หงสสงางาม ตนขาตองกระชับไดสัดสวนเมื่อสวมใส สงผลใหเธอดูดีและไดรับความมั่นใจจากคําช ม
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เมื่อยามสวมใส  ทั้งน้ีหญิงสาวที่จะซื้อสกินน่ียีนสมาใสจะตองเขาใจสภาพรางกายของตนในขณะน้ัน
เปนอยางดีวาสมควรและคูควรกับการใสกางเกงยีนสทรงน้ีหรือไม เพื่อที่วาผลลัพธจากการใสกางเกง
ของเธอน้ันจะไดไมถูกวิพากษวิจารณจากคนรอบขางในทางเสียหาย หรือไมถูกมองจากคนอ่ืนวาแตง
กายไมเหมาะสม

จากการบริโภคสินคาและบริการคร้ังหน่ึงๆน้ัน เรามักหวังวาจะใหสินคาหรือบริการเปน
เคร่ืองมือที่ชวยยกระดับชีวิตหลังจากการใช แตในความเปนจริงแลวผูซื้อสินคาไมสามารถควบคุม
กลไกการบริโภคหลังการขายไดโดยสิ้นเชิง การซื้อขายไมไดจบสิ้นที่แคการซื้อ แตเคร่ืองมือเคร่ืองใชที่
ถูกซื้อไปกลับมีบทบาทในการควบคุมรางกายของผูซื้ออีกตอหน่ึงผานคุณสมบัติของเคร่ืองใชเอง หรือ
แมแตผานคําโฆษณาที่ติดมากับตัวสินคา

สื่อขอมูลเชิงธุรกิจทั้ง 4 หมวดที่ ผูวิจัยศึกษาไดสะทอนใหเห็นภาพกิจกรรมการดําเนินชีวิตที่
ดําเนินไปดวยการใชรางกายเปนเคร่ืองมือและสื่อกลางในการเขาถึงความสําเร็จและคุณภาพชีวิตที่ดี
ตามที่ไดกลาวมาแลวบางบางสวน ทั้งน้ีผูวิจัยสังเกตุเห็นวาความคาดหวังในการใชรางกายทุกสวนให
คุมคาและเกิดประโยชนสูงสุดเทาที่กลามเน้ือของรางกายมัดน้ันๆจะทําประโยชนได ในสื่อขอมูลเชิง
ธุรกิจประเภทแรก คือหมวดเคร่ืองออกกําลังกาย เปนหมวดที่เห็นชัดที่สุดเกี่ยวกับการใหคุณคาแก
กลามเน้ือทุกมัดในรางกาย ในฐานะเคร่ืองมือดําเนินกิจกรรมในชีวิตประจําวัน เคร่ืองออกกําลังกายที่
เปนสินคาปรากฏอยูในสื่อขอมูลเชิงธุรกิจเปนเคร่ืองมือที่ลวนถูกออกแบบมาดวยนวัตกรรมพิเศษที่
มุงเนนการการบริหารรางกายหลายๆสวนไดจากการปรับเปลี่ยนทาทางในการออกกําลังกายจาก
เคร่ืองมือเพียงชิ้นเดียว

ตาราง 4.4 ผลจากการออกกําลังกายดวยเคร่ืองออกกําลังกาย

เคร่ืองออกกําลังกาย กลามเน้ือท่ีไดรับการบริหาร
เคร่ืองออกกําลังสามขา นอง ขา สะโพก สวนขาดานหลัง หนาขาดานนอก สะโพกสวนบน
เคร่ืองบริหารหนาทอง
ระบบหมุนและเหวี่ยง

สะโพก ตนขา กลามเน้ือหัวใจ หนาทอง

เคร่ืองออกกําลัง
กลามเน้ือแบบ B

กลามเน้ือสวนกลาง กลามเน้ือดานขางลําตัว และกลามเน้ือหนาทอง
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ตาราง 4.4 ผลจากการออกกําลังกายดวยเคร่ืองออกกําลังกาย (ตอ)

เคร่ืองออกกําลังกาย กลามเน้ือท่ีไดรับการบริหาร
เคร่ืองออกกําลัง
กลามเน้ือแบบ c

กลามเน้ือหนาทองสวนบนและสวนลาง

เคร่ืองออกกําลัง
กลามเน้ือ A

กลามเน้ือหนาทองสวนกลาง สวนบน และดานขาง

เคร่ืองออกกําลัง
ทวิสเตอร

ตนแขน หัวไหล หนาอก หลัง ลําตัวหนาทอง สีขาง ตนขาดานใน ตนขาดาน
นอก สะโพก กระชับ

บารแรงตาน กลามเน้ือหนาอก หลัง ไบเส็ป ไตรเส็ป กลามเน้ือเขา ขาดานใน หนาทอง
ทั่วรางกายมากกวา 100 จุด

จากตารางจะเห็นวา เคร่ืองออกกําลังกายหน่ึงชิ้นสามารถสรางมูลคาเพิ่มแกกลามเน้ือทั่ว
รางกายไดมากกวา 1 จุด ที่สําคัญ เคร่ืองมือเหลาน้ียังไดรับการรับรองวาไมกอใหเกิดอาการบาดเจ็บ
ระหวางการออกกําลังกายดังเชนการออกกําลังกายแบบเดิมๆเชนการวิดพื้นหรือซิทอัพที่รังแตจะทําให
เกิดการบาดเจ็บจากการวางตําแหนงรางกายที่ไมถูกตอง

การใหความสําคัญกับรางกายเปนสวนๆอยางพิถีพิถันเชนน้ี แสดงใหเห็นถึงประโยชนจากการ
ใชกลามเน้ือแตละสวนอยางเปนระบบและไดประโยชนสูงสุด จากภาพโฆษณาจะเห็นภาพการการ
สาธิตการใชเคร่ืองออกกําลังกายโดยปรับรูปแบบของเคร่ืองออกกําลังกายเพื่อรองรับอวัยวะสวนหน่ึงๆ
ที่กําลังจะไดรับการบริหาร ทุกๆคร้ังที่อวัยวะแตละสวนไดรับการบริหารจะปดทายดวยเรือนรางของ
หญิงอันเซ็กซี่ไดสัดสวนเห็นกลามเน้ือหนาทองแบนราบควบคูกับชายกลามเปนมัด กํายํา เคลื่อนที่อยาง
แคคลวคลองและภูมิใจ ภาพแทนเหลาน้ีคลายกับเปนการประกอบรางของยอดมนุษยที่พรอมปฏิบัติการ
ในภารกิจที่สําคัญที่เขาจะตองเผชิญ

หากวิเคราะหถึงคุณสมบัติของเคร่ืองออกกําลังกายทั้ง 6 ชิ้นที่ยกมาเปนกรณีศึกษาน้ันจะพบวา
มีคุณประโยชนที่คลายกันพอจําแนกออกเปนขอๆไดดังน้ีคือ

1. ไมเกิดอาการบาดเจ็บระหวางการออกกําลังกาย
2. ใชเทคโนโลยีใหมในการออกแบบเพื่อการบริการรางกาย
3. ใชงาย ใหผลเร็ว
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4. ออกกําลังกายไดหลายสวนในเคร่ืองเดียว
5. มีรูปรางกะทัดรัด พกพกสะดวกหรือเก็บไดโดยไมเปลืองพื้นที่
6. สามารถปรับแตงรูปทรงของเคร่ืองบริหารใหเขากับรางกายของผูใช
7. ชวยใหเคลื่อนไหวกลามเน้ือในชีวิตประจําวันไดเปนอยางดี
ลักษณะของเคร่ืองออกกําลังกายที่คลายกันน้ันสะทอนใหเห็นพฤติกรรมและความคาดหวังของ

ผูใชตอผลของรางกายหลังจากไดรับการออกกําลังกายดวยเคร่ืองนานาชนิด กลาวคือ การเกิดอาการ
บาดเจ็บระหวางการออกกําลังกายน้ันเปนผลตอบแทนอันไมพึงประสงค เพราะผลของการออกกําลัง
กายที่ไดคือความแข็งแรงและเตรียมพรอมทํากิจกรรม การออกกําลังกายที่สรางความเจ็บปวยใหแก
รางกายแทนภูมิคุมกันที่นาจะเกิดขึ้น ถือเปนการบริหารรางกายที่ลมเหลวและสิ้นเปลืองตอเวลาที่
สูญเสียไป น้ันจึงเปนสาเหตุที่วาเหตุใดเคร่ืองออกกําลังกายเหลาน้ีจึงเนนการออกกําลังที่เพิ่มความ
แข็งแกรงใหกับกลามเน้ือในระยะเวลาอันสั้นแตกลับไดผลเปนเลิศดวยความชวยเหลือจากเทคโนโลยี
การเคลื่อนไหวและการจัดระเบียบรางกายที่ไดรับการออกแบบมาเปนอยางดี ที่สําคัญผูใชที่มีรูปราง
ตางกันสามารถปรับเคร่ืองมือออกกําลังกายใหกับรูปรางของพวกเขาไดอยางไมจํากัดเชนเดียวกัน เพื่อ
ไมใหเกิดความสิ้นเปลืองกับเม็ดเงินที่จะตองสูญเสียไปเพื่อซื้อเคร่ืองออกกําลังกายเพิ่มอีกหลายชิ้นใน
การออกกําลังรางกายที่ตางสวนกัน ที่สําคัญการออกกําลังกายรางกายแตละสวนน้ันเมื่อรางกายที่ไดรับ
ความแข็งแรงเพิ่มขึ้นมาประกอบรางเขาดวยกันทําใหเกิดเปนลักษณะเรือนรางในอุดมคติที่พรอมจะ
ทํางานในกิจกรรมในชีวิตประจําวัน

มิเชล ฟูโกต อธิบายประวัติศาสตรของการมีเรือนรางที่แข็งแรงกํายําเชนน้ีเร่ิมจากการฝกหัด
รางกาย เร่ิมขึ้นในวงการทหาร โดยเร่ิมตนจากการจัดระเบียบรางกายของทหาร ใหมีลักษณะแข็งแรง
กํายํา เพื่อแสดงใหเห็นถึงรางกายที่แบกรับเอาเกียรติยศและเกียรติศักด์ิ เกี่ยวการการปกปองดูแล
ประเทศชาติเอาไว โดยมีการฝกหัดรางกายเพื่อใหเกิดความวานอนสอนงาย ซึ่งเปนเคร่ืองมือหน่ึงของ
อํานาจที่พยายามยอสวนบทบาทและอํานาจของตัวมันเองใหมีขนาดเล็กลง และเปนการเร่ิม
กระบวนการที่ทําใหมนุษยกลายเปนสิ่งมีชีวิตที่เรียกวา “มนุษยยนต”

ในศตวรรษที่ 18 เร่ิมมีการเพิ่มระดับของการควบคุม โดยมีการควบคุมความคุมคาของรางกาย
เนนประโยชนใชสอยที่เปนผลผลิตหน่ึงของการกระทําของรางกายมากกวาการเขาใจวารางกายน้ัน
กําลังสื่อความหมายอะไร โดยการบังคับเชนน้ีเปนการควบคุมบังคับอยางตอเน่ือง ราวกับเปน “ทศนิยม
ที่ไมรูจบ” มีการจัดตารางเวลาใหแกรางกาย รวมไปถึงการจัดพื้นที่การเคลื่อนไหวในสวนตางๆของ
รางกายอยางละเอียด การควบคุมโดยละเอียดน้ี เปนที่เขาใจวาเปนอํานาจแบบ “จุลฟสิกส” ซึ่งเปนการ
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บริหารอํานาจดวยอุบายเล็กๆนอยๆที่สั่งสม อํานาจที่เก็บรายละเอียดความผิดปกติเล็กนอยหยุมหยิม
และพยายามที่จะควบคุมความผิดปกติน้ัน นับเปนการสังเกตการณที่แฝงไปดวยความหวาดระแวงวาคน
ในความควบคุมของตนเองน้ันจะกอเร่ืองวุนวายที่ผิดทํานองคลองธรรม กระทบผลประโยชน การผลิต
เศรษฐกิจ หรือกอกวนสถาบันหรือไม กลาวไดวาเปนการจับผิดที่หมกมุนอยูกับรายละเอียด4

ทั้งน้ีจึงเปนที่แนนอนวารางกายตามอุดมคติหากมีแมขอบกพรองเพียงนอยนิด มันก็เพียง
พอที่จะสรางความหวาดกลัวใหกับเจาของเรือนรางวาจะไมสามารถใชรางกายแตละสวนไดอยางคุมคา
ตามที่ควรจะเปน ไมวาจะเผื่อผลประโยชนในการทํางานในชีวิตประจําวัน เพราะคงไมมีบริษัทใด
ตองการพนักงานที่ปวยไมพรอมทํางาน หรือเมื่อเปรียบเทียบกันพนักงานที่ทํางานไดคลองแคลวและ
สามารถบริหารรางกายแตละสวนใหทํางานรวมกันอยางสอดคลองก็ยอมเปนผลดีกวาคนที่ไมสามารถ
จัดระเบียบรางกายไดอยางพอดีและมีประสิทธิภาพ

ในขณะที่การออกกําลังกายแตเพียงอยางเดียวน้ันไมใชทางออกเพียงอยางเดียวในการ
ควบคุมดูแลการทํางานของรางกาย หลายๆคร้ังที่ผูคนมักจะไดยินคํากลาวที่วาการสวยและสมบูรณจาก
ภายในน้ันเปนสิ่งที่จําเปน ดังน้ันการรับประทานอาหารที่ถูกสุขอนามัย เปยมไปด วยสารอาหารที่
รางกายตองการจึงเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่งและไมใชเร่ืองที่ตองถูกมองขาม สื่อขอมูลเชิงธุรกิจประเภท
ผลิตภัณฑในครัวเรือนในดานผลของการใชสินคาผลิตภัณฑในครัวเรือนเพื่อปรุงอาหารจึงเปนตัวอยาง
ที่สะทอนภาพของการดูแลรางกายในอีกตัวอยางหน่ึงตามคอนเซ็ปตสวยจากภายใน

ผูวิจัยไดจําแนกคุณสมบัติของสินคาผลิตภัณฑในครัวเรือน จํานวน 6 ชนิด ดังตาราง

ตาราง 4.5 คุณสมบัติและผลท่ีไดรับจากการใชสินคาผลิตภัณฑในครัวเรือน

ผลิตภัณฑในครัวเรือน คุณสมบัติและผลท่ีไดรับจากการใช
เคร่ืองปนเอนกประสงค
9 in 1

1. สรรสรางจินตนาการในการทําอาหารมื้อใหญ
2. ประหยัดเวลาในการเตรียมอาหารเพียง 45 วินาทีตอจาน
3. ใชเปนเคร่ืองผสมอาหาร ที่ทรงประสิทธิภาพ
4. ใชเปนเคร่ืองหั่น สับ ฝาน ผักและเน้ือสัตว

4 Foucault, Michel. ทองกร โภคธรรม แปล. Les Corps Dociles: Surveiller et Punir. หนา 5-43. โครงการ
จัดพิมพคบไฟ. 2547
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ตาราง 4.5 คุณสมบัติและผลท่ีไดรับจากการใชสินคาผลิตภัณฑในครัวเรือน (ตอ)

ผลิตภัณฑในครัวเรือน คุณสมบัติและผลท่ีไดรับจากการใช
5. ใชทําอาหารหลากหลายเมนูไดในเวลารวดเร็วพรอมปรุง
6. สามารถทําอาหารที่สดใหมรับประทานที่บานโดยไมสิ้นเปลืองเงิน
7. ใชพื้นที่ในการเตรียมอาหารเทากับเคร่ืองปงขนมปงหน่ึงเคร่ือง
8. สามารถบดสับเน้ือสัตวชิ้นใหญโดยไมตองหั่นเปนชิ้นเล็กให

เสียเวลา
9. การหั่นผักดวย เคร่ืองปนเอนกประสงค 9 in 1 จะไดขนาดที่เรียง

สวยงามเทากันเหมือนรานอาหารชั้นนํา
10. ทําใหการเตรียมอาหารเปนเร่ืองสนุก
11. สามารถลางดวยเคร่ืองลางจาน
12. ทําความสะอาดไดงาย
13. สามารถใชเปนเคร่ืองคั้นนํ้าผลไมแบบแยกกาก
14. สามารถทําไดทั้งอาหารคาวและหวาน

เคร่ืองปนอาหารแบบ C 1. ใชความเร็วสูงในการปน
2. เปนระบบปนผสมแบบดิจิตอล
3. สามารถปนผลไมและผักทั้งลูกใหเปนของเหลวภายในเวลาไมกี่

วินาที
4. คงคุณคาวิตามินและแรธาตุในอาหาร
5. สามารถใชแทนเคร่ืองครัวไดหลายชนิด
6. ชวยประหยัดเวลา
7. ชวยควบคุมนํ้าหนัก
8. ทําอาหารไดหลายประเภท
9. ใชแรงปนสองแรงมา =1,492 วัตตเทียบเทากับมอเตอรเรือลําเล็กๆ
10. มีระบบนิรภัยที่ฐานและฝา
11. สามารถปนเน้ือผลไมใหเนียนเปนเน้ือเดียวกัน
12. ประหยัดเงินในการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ
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ตาราง 4.5 คุณสมบัติและผลท่ีไดรับจากการใชสินคาผลิตภัณฑในครัวเรือน (ตอ)

ผลิตภัณฑในครัวเรือน คุณสมบัติและผลท่ีไดรับจากการใช
12. ประหยัดเงินในการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ
13. การปนดวยเคร่ืองพลังแรงมาที่ความเร็วสามพันรอบตอนาทีชวยทํา

ใหซุปที่ไดจากการปนรอนขึ้นโดยไมตองตมใหเสียคุณคาทาง
สารอาหาร

14. ปนสวนผสมโดยไรกากหยาบ
15. ใชเปนเคร่ืองทําไอศกรีม
16. ใบมีดแสตนเลสสามารถปนไดทั้งอาหารสดและแหง
17. มีฟงกชั่นการต้ังเวลา
18. ปนดวยความเร็วสามพันรอบตอนาที
19. สามารถปนนํ้าแข็งใหละเอียดได
20. ใชปนเมล็ดธัญญพืชใหเปนผงแปง

เคร่ืองปงอาหาร
เอนกประสงค A

1. สามารถขจัดไขมันออกจากอาหารได
2. ใหความรอนในการปรุงอาหาร 400 องศาเซลเซียส
3. สามารถปรุงเน้ืออบขนาดใหญ 2 กิโลกรัมไดทั้งชิ้น
4. มีถาดรองนํ้ามันที่ไหลจากอาหารไมใหมีการปนกับอาหารที่จะ

รับประทาน
5. มี 2 ขนาดใหเลือก คือขนาดทั่วไปและขนาดครอบครัว
6. สามารถใชลางกับเคร่ืองลางจานได
7. ไมตองใชนํ้ามันในการปรุงอาหาร
8. ทําใหอาหารสุกเหลืองนารับประทานในเวลาสั้น
9. ขนาดเคร่ืองกะทัดรัด สวยงาม
10. ชวยเก็บกักความชุมชื้นในอาหาร
11. มีแกนหมุนอัตโนมัติทําใหอาหารสุกโดยทั่วกัน
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ตาราง 4.5 คุณสมบัติและผลท่ีไดรับจากการใชสินคาผลิตภัณฑในครัวเรือน (ตอ)

ผลิตภัณฑในครัวเรือน คุณสมบัติและผลท่ีไดรับจากการใช
12. เหล็กเสียบยางเคลือบยางดีทําใหไมติดอาหาร เสริมดวยตะกราอบ

และตะแกรงเสริม
13. สามารถปรุงอาหารหลากชนิดในคราวเดียว
14. ประหยัดไฟในการปรุงอาหาร
15. ชวยประหยัดเงินเพราะสามารถทําหารเพื่อสุขภาพทานไดเองที่บาน

เคร่ืองปนเอนกประสงค
A

1. พัฒนาการออกแบบการปนแบบบนลงลาง
2. ประกอบดวยการทํางานของใบมีดคู
3. มีมอเตอรความเร็ว 2 จังหวะ 500 วัตต
4. มีพลังแรงไซโคลนในการปน และชวยใหสวนผสมถูกคลุกเคลา

อยางตอเน่ือง
5. สามารถใชงาน สับ ปน ตี  บด ผสม ขูด ปน ตีฟู และทําใหขน

ภายในเคร่ืองเดียว
6. ใชเปนเคร่ืองทําไอศกรีม
7. ใชทําอาหารเด็กออน
8. มีชองใสเคร่ืองปรุงแยกเปนพิเศษ
9. ทําความสะอาดงาย
10. ชวยประหยัดเงินและเวลาในการทําและเตรียมอาหาร
11. ทํางานดวยสัมผัสเดียว

เคร่ืองปนอาหารแบบ B 1.         เคร่ืองปนนํ้าผลไมสามารถสกัดนํ้าผลไมออกมาได 30 เปอรเซ็นต
ของผลไม

2.         เคร่ืองแยกกากมีประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับเคร่ืองสกัดนํ้าผลไมทั่วไป
กากผลไมที่ไดมีลักษณะแหง ในขณะที่เคร่ืองทั่วไปกากผลไมเปยก
เปนคราบติดเลอะเทอะบนตัวเคร่ือง

3.          เคร่ืองสกัด เคร่ืองปนอาหารแบบ B ไมมีเสียงรบกวน
4.          ใชไดกับผักและผลไมที่หลากชนิด
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ตาราง 4.5 คุณสมบัติและผลท่ีไดรับจากการใชสินคาผลิตภัณฑในครัวเรือน (ตอ)

ผลิตภัณฑในครัวเรือน คุณสมบัติและผลท่ีไดรับจากการใช
5.          ใชเทคโนโลยีการปนเน้ือผลไมดวยเทคโนโลยีพิเศษที่เปนลิขสิทธิ์

ของ เคร่ืองปนอาหารแบบ B เทาน้ัน
6.          เคร่ืองสกัดสามารถใชกับผลไมชิ้นใหญๆ ไมตองหั่น สามารถคั้นได

รวดเร็วไมเสียเวลา
7.          เคร่ืองสกัดสามารถแยกชิ้นออกเปนสวนๆเพื่อสะดวกตอการทํา

ความสะอาด
8.          กากผลไมที่เหลือจากเคร่ืองสกัดยังสามารถนําไปปรุงอาหารอ่ืนๆได

หมอเก็บความรอนแบบ
A

1. สามารถเก็บความรอนไดอยางตอเน่ือง
2. ดานในหมอมีรังผึ้งไอรอนแซน
3. ใชหมอประกอบอาหารบนเตาทั่วไปใชเวลา 10 - 15 นาทีเพื่อชวย

ประหยัดพลังงาน
4. ปองกันอุณหภูมิจากภายนอกและรักษาอุณหภูมิภายในใหคงที่ได

นานกวา 1 ชั่วโมง
5. ใชเวลาปรุงอาหารเพียง 15 นาที
6. ประหยัดพลังงานโลก
7. ใชงานงาย
8. ใชไดทั้งตน ตุน อบ
9. ประหยัดพลังงานได 80 เปอรเซ็นต
10. สามารถถอดประกอบลางไดงาย
11. ไดรับการยอมรับจากญ่ีปุน เกาหลี จีน ไตหวัน อเมริกา เยอรมัน

ฝร่ังเศส

สําหรับสินคาในกลุมผลิตภัณฑในครัวเรือนเปนอีกเคร่ืองมือหน่ึงที่มีสวน ในการชวย
ควบคุมดูแลรางกาย ผานการบริโภคอาหารที่ไดจากการเตรียมและปรุงโดยเคร่ืองมือเหลาน้ัน คุณสมบัติ
ของเคร่ืองใชในครัวเรือนที่นําเสนอในรายการโฆษณาสื่อขอมูลเชิงธุรกิจ สวนใหญจะมีลักษณะ Multi
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function คือ ไมไดมีไวทําอาหารเพียงแคลักษณะใดลักษณะหน่ึง แตสามารถยืดหยุนในการทําอาหาร
หลายประเภท หลากวิธีเตรียมและปรุง เพื่อใหไดอาหารที่มีประโยชนสูงสุดในการเตรียมและปรุงใน
คราวเดียว

จากตารางแสดงคุณสมบัติและผลที่ไดรับจากการใชสินคาผลิตภัณฑในครัวเรือนในสื่อโฆษณา
สื่อขอมูลเชิงธุรกิจ จํานวน 6 ชนิด เราจะพบวาคุณสมบัติหลักของเคร่ืองใชในครัวเรือนคือ สามารถ
เตรียมและปรุงอาหารไดทั้งอาหารคาวและหวาน สามารถทําอาหารที่สดใหมรับประทานเองไดโดยไม
สิ้นเปลืองเงิน อาหารที่ไดสามารถรับประทานไดทุกคนในครอบครัวต้ังแตการทําอาหารเด็กทารกไป
จนถึงเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพไรกากแกผูสูงอายุ อาหารที่ปรุงเปนอาหารเพื่อสุขภาพไรไขมันและเต็มไป
ดวยเสนใยไฟเบอรสูง ที่สําคัญใชเวลาในการปรุงสั้นเพื่อรักษาคุณคาของสารอาหารอยางครบถวน ไม
กอใหเกิดความอวน ผลิตภัณฑในครัวเรือนบางประเภทมีการยืนยันถึงประสิทธิภาพที่นานาประเทศ
ยอมรับไมวาจะเปน ญ่ีปุน เกาหลี จีน ไตหวัน อเมริกา เยอรมัน ฝร่ังเศส

เปนที่รูกันดีวาการไดรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหมๆน้ันเปนผลดีกับรางกายและทําให
รางกายไดรับสารอาหารอยางเต็มที่ แตการปรุงอาหารดวยวิธีเดิมน้ันๆกลายเปนเร่ืองที่เสียเวลา และทํา
ใหสูญเสียสารอาหาร ดังน้ันการแนะนําเคร่ืองใชในครัวเรือนไดรับการออกแบบใหสามารถเตรียม
อาหารดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหมๆจึงเปนเร่ืองที่นาดึงดูดใหคนมาสนใจในการปรุงอาหารดวย
เคร่ืองมือเทพมากกวาการปรุงอาหารแบบบานๆ

เคร่ืองเตรียมอาหารแบบธรรมดา กลายรางเปนเคร่ืองมือเอนกประสงค 9 in 1 มีระบบปนและ
ผสมแบบดิจิตอลที่มีการคํานวณรอบการปนที่แนนอนดวยการระบุวัตตไฟฟาและจํานวนรอบปนแรงมา
ที่แนนอน  รวมถึงภาพการใชงานเคร่ืองครัวที่ประหยัดพลังงานกวา 80 เปอรเซ็นตไมเพียงเปนเคร่ืองกา
รันตีคุณภาพอาหารที่ได การทําอาหารในชีวิตประจําวันจึงเปลี่ยนแปลงไปเปนการใชเทคโนโลยีมาชวย
ยกระดับการบริโภคที่ เนนประโยชนสูงสุดของการรับประทานอาหาร ปจจัยที่สําคัญไมใชการ
รับประทานอาหารเพียงใหครบ 5 หมู แตเปนการดูดซึมสารอาหารทั้ง 5 หมูอยางมีประสิทธิภาพ
เปาหมายกลายเปนวิธีการที่ยอดเยี่ยมเพื่อผลอันเปนเลิศในการมีสุขภาพที่เยี่ยมยอดในปลายทาง

นอกจากน้ีเมื่อมีวิธีการปรุงอาหารที่ชาญฉลาดแลวภาพแทนในสื่อขอมูลเชิงธุรกิจยังสะทอนให
เห็นภาพของการทําอาหารที่เปนมืออาชีพ จัดการความวุนวายที่อาจเกิดขึ้นระหวางการทําอาหารไดเปน
อยางดี ในโฆษณาสื่อขอมูลเชิงธุรกิจ เรามักจะเห็นภาพเปรียบเทียบระหวางการทํางานของเคร่ืองใชใน
ครัวเรือนทั่วไปเพื่อเตรียมและปรุงอาหารกับการทํางานของเคร่ืองใชในครัวเรือนที่ออกแบบการทํางาน
แบบ Multi – Function เพื่อลดระยะเวลาและเพื่อเพิ่มสมรรถภาพในการจัดการ เรียงลําดับ และลด
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ขั้นตอนในการปรุงอาหาร ที่รางกายของผูที่กําลังทําอาหารดวยความชวยเหลือของเทคโนโลยีในขณะ
เดียวยังคงดูสงาและโดดเดน ไมใชพอครัวหรือแมครัวที่ผมเผายุงเหยิง ใบหนามัน เน้ือตัวเลอะเทอะ
เปรอะเปอน แลดูสกปรกและไรซึ่งสุขอนามัย

การวิเคราะหภาพแทนที่อยูในโฆษณาสื่อขอมูลเชิงธุรกิจประเภทเคร่ืองครัวจึงสะทอนความ
กังวลฉากหน่ึงของการใชชีวิต ซึ่งนอกจากจะตองดูแลอาหารที่รับประทานแลวทําใหรางกายสมบูรณ
แข็งแรงจากภายใน ในขณะเดียวกันรางกายภายนอกก็ตองสามารถจัดระเบียบการทํางานของรางกายใน
แตละสวนอยางลงตัวและจัดการสิ่งรอบขางไดดวยรางกายที่มีบุคลิกภาพที่ดีไปพรอมๆกัน

4.1.5 การจัดระเบียบและเทคนิคการแยกสวนเพื่อควบคุมรางกาย
การจัดระเบียบรางกายแตละสวนใหทํางานกันอยางมีประสิทธิภาพเชนน้ีเองที่สะทอนภาพการ

ควบคุมรางกายแยกสวนโดยมีเทคนิค 3 ประการ ไดแก
1. การปดลอมพื้นที่ เพื่อเปนการควบคุมคนอนาถาและคนที่ดอยประสิทธิภาพในดานตางๆ

ไมใหอยูกระจัดกระจายในสังคม ซึ่งภายหลังไดกลายเปนสวนหน่ึงของการควบคุมในสถาบันตางๆใน
สังคม ไมวาจะเปน โรงเรียน โรงพยาบาล เพื่อรวบรวมเอาคนที่มีปญหา ขอดอย และความบกพรองมา
รวมกัน ภายใตระเบียบวินัยตางๆเพื่อสรางตนแบบในการปฏิบัติตามสําหรับคนเหลาน้ัน

2. การจัดวางตําแหนงขั้นพื้นฐาน การควบคุมเกี่ยวกับตําแหนงในการดําเนินกิจกรรมตางๆน้ัน
จะชวยควบคุมเร่ืองของการทํางานตามหนาที่ซึ่งแบงออกเปนสวนๆตามที่ไดรับมอบหมาย เชน
หลีกเลี่ยงการอูงาน ทิ้งงาน หรือทํางานไมเสร็จตามเวลา เน่ืองจากเมื่ อแตละคนถูกวางตําแหนงในการ
ทํางาน ผูตรวจสอบก็จะสามารถตรวจสอบไดวา คนใดอยูทํางานในที่ประจําของตน

3. การจัดพื้นที่ตามหนาที่ใชสอย เปนการควบคุมเฝาดู และขัดขวางสิ่งที่เปนอันตราย ตอ
กระบวนการผลิต โดยมุงหวังที่จะสรางพื้นที่กอประโยชน เร่ิมจากกระบวนการกลั่นกรองความผิดปกติ
ความเสื่อมคุณภาพ ความบกพรองทางรางกาย กําหนดบทบาท และการกําหนดตารางวาสิ่งใดที่ถูกตอง
พึงกระทํา และสรางกรอบอันพึงกระทํา นอกจากน้ียังมีการจัดพื้นที่ออกเปนสวนๆตามความ
หลากหลายของประเภทของงานและสําหรับเคร่ืองมือในการผลิต ผลที่ตามมาจากการเฝาดูและเฝาระวัง
คือสามารถสังเกตพฤติกรรม และกิจกรรมของปจเจกบุคคลได สามารถตรวจสอบความอุตสาหะ ความ
วองไว ความชํานาญ ความสม่ําเสมอ โดยประเมินผลจากกิจกรรมไดงายขึ้น
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การจัดพื้นที่ในโลกของระเบียบวินัยน้ันไมไดกําหนดขอบเขตของสถานที่หรืออาณาเขต แต
เปนการวางอันดับตําแหนงของบุคคลที่แบงตามคุณภาพ ความสามารถในการทํากิจกรรมในสังคม5

จากเทคนิคการควบคุมรางกายออกเปนสวนๆที่มิเชล ฟูโกต ไดอธิบายไวทําใหเราเห็นภาพการ
ทํางานและกลไกการตอบสนองของเจาของรางกายกับความกังวลและความตระหนักถึงรูปรางและ
รางกายในอุดมคติอยางเปนระบบ โดยสามารถแบงแยกออกเปนกระบวนขั้นตอนเพื่อเห็นภาพที่ชัดเจน
ดังตอไปน้ี

1. การพบขอบกพรองอันไมอาจหลีกเลี่ยงไดบนสวนหน่ึงสวนใดของรางกาย
2. การคนหาเคร่ืองมือชิ้นใหมที่ประกอบดวยเทคโนโลยีอันเปนนวัตกรรมแหงศตวรรษ

เพื่อชวยแกปญหาที่ไมสามารถแกไขไดดวยเคร่ืองมือเดิมๆ
3. การเลือกเคร่ืองมือที่เปนที่ยอมรับจากสังคมวงกวางทั้งในและตางประเทศ โดยเฉพาะ

เคร่ืองมือที่ไดรับการการันตีรางวัลระดับนานาชาติ
4. การเลือกเคร่ืองมือที่ได รับการพิสูจนจากบุคคลที่มีชื่อเสียงวาทําใหรางกายมี

ประสิทธิภาพ
5. การใชเคร่ืองมือเพื่อดูแลรางกายทั้งภายในและภายนอกใหทํางานรวมกันอยางเปน

ระบบ ทั้งความแข็งแรงที่เกิดจากการรับประทานอาหารที่ดี ผลิตภัณฑดูแลรางกายจากภายในใหเปลง
ปลั่งมายังภายนอก และสงผลใหมีบุคลิกภาพและใชชีวิตประจําวันดวยภาพลักษณที่ดี

ดังน้ันการดูแลตัวเองจึงเปนเร่ืองในที่รโหฐานคลายกับสิ่งที่ฟูโกตอธิบายวาเปนการปดลอม
พื้นที่ไมใหคนที่มีความบกพรองออกมาเผนผานในที่สาธารณะ ไมวาจะเปนความบกพรองของผูบริโภค
ในฐานะความนารังเกียจทางสายตาที่มีรูปรางไมไดมาตรฐานหรือสุขภาพแย ซึ่งลวนแลวแตมี
ผลกระทบกับตําแหนงและระดับขั้นของพื้นที่การทํางานในสังคม ดังน้ันในชวงที่รางกายมีความ
บกพรองทางใดทางหน่ึง การดูแลบํารุงรักษาน้ันไมไดหมายถึงการบํารุง รักษา แกไข แบบที่ตองรักษาที่
โรงพยาบาล แคผูที่คิดวาตนมีรางกายบกพรองจากการที่ตนเองไดประเมินและจากการเปรียบเทียบ
มาตรฐานในสังคมทําใหพวกเขาตระหนักรูไดวาตองไดรับการเยียวยา ดังน้ันอุปกรณและเคร่ืองมือที่
ชวยอํานวยความสะดวกใหแกรางกายเหลาน้ันก็เปรียบเสมือนเปนอุปกรณการแพทยที่จะชวยใหรางกาย

5Foucault, Michel. ทองกร โภคธรรม แปล. Les Corps Dociles: Surveiller et Punir. หนา 19-20.โครงกา
จัดพิมพคบไฟ. 2547
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กลับมาเปนปกติในมาตรฐานของกลุม สังคม หรือชุมชนน้ัน หรือหากการใชเคร่ืองมือเหลาน้ันไมใช
เปนการรักษา แตหากเปนการอนุบาลใหมีรางกาย สุขภาพ และบุคลิกภาพที่ดีไปอีกยาวนาน ก็คงเปรียบ
บานกับเคร่ืองมือประเภทตางๆเหมือนโรงอนุบาลสัตวและเทคโนโลยีพัฒนาที่จะ เพาะพันธุสัตวให
เจริญเติบโตตอไป

ทั้งน้ีดังที่ฟูโกตอธิบายวาการแบงหนาที่สิ่งตางๆออกเปนสวนแยกยอยเพื่อใหดําเนินกิจกรรม
ตางๆอยางลุลวงโดยที่รางกายไมไดเปนภาระ ทําใหผูวิจัยนึกถึงเหตุการณเมื่อไมนานในประเทศไทยที่มี
การออกขาวเกี่ยวกับสายการบินหน่ึงในประเทศไทยยึดหลัก BMI6 ในการปรับปรุงหุนแอรและสจวตที่
อวน พรอมสั่งลดเกรดการบินหากนํ้าหนักไมไดตามเกณฑ โดย นายปยสวัสด์ิ กก.ผอ.ใหญ บมจ.การ
บินไทย มาใชควบคุมผูปฏิบัติงาน ซึ่งกําหนดใหพนักงานตอนรับหญิงตองมีBMI ไมเกิน 25 และมีรอบ
เอวไมเกิน 32 น้ิว และพนักงานชาย BMI ไมเกิน 27.5 และรอบเอวไมเกิน 35 น้ิว และหากไมสามารถ
ปฏิบัติไดใน 6 เดือนที่ เ ร่ิม ต้ังแต  1 มิ .ย.53 เปนตนไป จะตองเปลี่ยนมาใหบริการเสนทางบิน
ภายในประเทศ หรือ บินในเสนทางที่ไปกลับภายในวันเดียวและเพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับการปรับปรุงบุคลิกภาพ ใหมีการนัดหมายพบแพทย หรือการเขารับการดูแลจากสถาบันและ
ผูเชี่ยวชาญดานสุขภาพ เปนตน จนกวาจะมี BMI ตามเกณฑ แลวหากเมื่อครบกําหนด 1 ป ยังไม
ปรับปรุง ตองเปลี่ยนมาปฏิบัติงานภาคพื้นดินแทน น้ันเปนการลดความมั่นคงในสภาพการจางงาน 7 ถือ
วาเปนปรากฏการณในสังคมที่โดดเดนและสอดคลองเกี่ยวกับเร่ืองการปดลอมพื้นที่และการจัดวาง
ตําแหนงขั้นพื้นฐานที่ฟูโกตไดอธิบายไว

6 ดัชนีมวลกาย (Body mass index, BMI) หมายถึง น้ําหนักตัวเปนกิโลกรัมหารดวยสวนสูงเปนเมตร
ยกกําลังสอง (kg/m) เปนดัชนีที่ยอมรับใหเปนเกณฑในการบอกถึงภาวะโภชนาการโดยรวมของรางกาย คาที่จัดวา
ปกติของคนสุขภาพดีทั่วไปของคนเอเชียจะอยูระหวาง 18.5 – 23.0 จากการศึกษาจํานวนมากเก่ียวกับประชากรทั้งที่มี
น้ําหนักตัวนอยกวาเกณฑ และที่มีน้ําหนักตัวมากกวาเกณฑพบวามีอัตราเส่ียงตอการตายดวยโรคตางๆ สูงขึ้น ผูที่มี
น้ําหนักตัวนอยกวาเกณฑปกติหรือผอมไป มีคาดัชนีมวลกายต่ํากวา 18.5 รางกายมักจะออนแอ ภูมิตานทานต่ํา
เจ็บปวยงาย ประสิทธิภาพในการเรียนและการทํางานดอยกวาปกติ ดัชนีมวลกายที่เกิน 23.0 จัดเปนผูที่มีน้ําหนักตัว
มากกวาเกณฑปกติหรืออวนไป ถาย่ิงเกินไปกวานี้คือเกินกวา 30.0 จัดเปนโรคอวน มักจะมีความเส่ียงสูงตอการเกิด
โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และมะเร็งบางชนิด ซ่ึงเปนสาเหตุการตายที่สําคัญของ
ประชากรโลกในปจจุบัน

7 http://www.newsplus.co.th/NewsDetail.php?id=18460
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ขอสังเกตจากการบริโภคในแตละคร้ังจึงไมนาแปลกใจวา เคร่ืองอุปโภคบริโภคที่ถูกโฆษณา
ในรายการโทรทัศนน้ันมักจะมีการแบงแยกเปนหมวดหมูชัดเจน ขอสะดวกที่บงชี้อยางแรกก็เพื่อใหงาย
ตอการหาเคร่ืองมือเคร่ืองใชตามความตองการของผูใช ในอีกนัยยะหน่ึงอาจคาดเดาไดวาใชเปน
เคร่ืองมือบังคับผูใชใหถูกสัดสวนของรางกายเพื่อใหรางกายแตละสวนทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
และเปนประโยชนสูงสุดตอตัวเจาของรางกายเองและเปนประโยชนตอกิจสวนรวมของสังคมที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต

4.1.6 การควบคุมรางกายใหสอดคลองกับกิจกรรม เวลา และสถานท่ี
สื่อโฆษณาขอมูลเชิงธุรกิจทั้ง 4 ประเภทไมวาจะเปน เคร่ืองออกกําลังกาย ผลิตภัณฑเพื่อ

สุขภาพและความงาม ผลิตภัณฑในครัวเรือน อุปกรณและผลิตภัณฑเพื่อการศึกษาและบันเทิง น้ัน
นอกจากคุณสมบัติที่ไดจากการใชงาน และความสามารถในการจัดระเบียบเรือนรางของผูใชใหอยูใน
ภาพลักษณระหวางการใชแลว สินคาและผลิตภัณฑในหมวดตางๆยังปฏิวัติการใชงานดวยการใชงาน
เพียงไมกี่วินาทีเพื่อใหดูแลเรือนรางประสบความสําเร็จ รวมไปถึงการปรับเคร่ืองมือใหสามารถใชกับ
เรือนรางไดในทุกโอกาส และไมสรางอุปสรรคในการใชงานใหกับผูใช ไมวาสถานที่การใชงานน้ันจะ
เปนที่ใด

ตาราง 4.6 การเปรียบเทียบสินคาและผลิตภัณฑในหมวดตางๆดานรายละเอียดการกําหนดเวลาเวลาเพื่อ
รับผลสําเร็จจากการใชงานในการควบคุมรูปราง บุคลิกภาพ และความยืดหยุนในการใชงานอุปกรณกับ
สถานท่ีท่ีแตกตาง

ชื่อผลิตภัณฑ ประเภท ระยะเวลาท่ีกําหนดเพื่อเห็น
ผลลัพธจากการใชงาน

ความยืดหยุนในการใชงาน
สถานท่ีตางๆ

เคร่ืองปน
เอนกประสงค
9 in 1

ผลิตภัณฑใน
ครัวเรือน

ใชเวลาเตรียมอาหารเร็วสุด
ภายใน 15 วินาที และมากสุดไม
เกิน 45 นาที

ไมระบุ

เคร่ืองปน
เอนกประสงค
A

ผลิตภัณฑใน
ครัวเรือน

ไมระบุ แตอธิบายวาใชเวลาไมกี่
วินาทีในการปน

ไมระบุ
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ตาราง 4.6 การเปรียบเทียบสินคาและผลิตภัณฑในหมวดตางๆดานรายละเอียดการกําหนดเวลาเวลาเพื่อ
รับผลสําเร็จจากการใชงานในการควบคุมรูปราง บุคลิกภาพ และความยืดหยุนในการใชงานอุปกรณกับ
สถานท่ีท่ีแตกตาง (ตอ)

ชื่อผลิตภัณฑ ประเภท ระยะเวลาท่ีกําหนดเพื่อเห็น
ผลลัพธจากการใชงาน

ความยืดหยุนในการใชงาน
สถานท่ีตางๆ

เคร่ืองปง
อาหาร
เอนกประสงค
A

ผลิตภัณฑใน
ครัวเรือน

ใชเวลาปรุงอาหารเพียง 15 นาที ไมระบุแตอธิบายวามีขนาด
กะทัดรัด

เคร่ืองปน
อาหารแบบ B

ผลิตภัณฑใน
ครัวเรือน

ไมระบุ ไมระบุ

เคร่ืองปน
อาหารแบบ C

ผลิตภัณฑใน
ครัวเรือน

ไมระบุชัดเจน อธิบายวา1 นาที
สามารถปนอาหารได 3 พันรอบ

ไมระบุ

Smart Turbo
Cooker

ผลิตภัณฑใน
ครัวเรือน

สามารถปรุงอาหารโดยไมใช
ไฟฟาใหสุกทั่วถึงภายใน 1
ชั่วโมง

ใชไดทุกสถานที่

เคร่ืองบริหาร
หนาทอง
ระบบหมุน
และเหวี่ยง

เคร่ืองออก
กําลังกาย

ใชเพียงวันละ 3 นาที เห็นผล
ภายใน 2 สัปดาห

ใชไดทุกสถานที่ พับเก็บงาย

เคร่ืองออก
กําลังสามขา

เคร่ืองออก
กําลังกาย

ใชวันละ 3 นาที เห็นผลภายใน 2
สัปดาห

ใชไดทุกสถานที่ พับเก็บงาย

เคร่ืองออก
กําลังทวิ
สเตอร

เคร่ืองออก
กําลังกาย

ไมระบุชวงเวลาที่เห็นผล ใชไดทุกสถานที่ พับเก็บงาย
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ตาราง 4.6 การเปรียบเทียบสินคาและผลิตภัณฑในหมวดตางๆดานรายละเอียดการกําหนดเวลาเวลาเพื่อ
รับผลสําเร็จจากการใชงานในการควบคุมรูปราง บุคลิกภาพ และความยืดหยุนในการใชงานอุปกรณกับ
สถานท่ีท่ีแตกตาง (ตอ)

ชื่อผลิตภัณฑ ประเภท ระยะเวลาท่ีกําหนดเพื่อเห็น
ผลลัพธจากการใชงาน

ความยืดหยุนในการใชงาน
สถานท่ีตางๆ

เคร่ืองออก
กําลัง
กลามเน้ือ A

เคร่ืองออก
กําลังกาย

ไมระบุชวงเวลาที่เห็นผล ใชไดทุกสถานที่ พับเก็บงาย

บารแรงตาน เคร่ืองออก
กําลังกาย

ใชวันละ 5 – 10 นาที เห็นผล
ทันทีเมื่อใชงาน

ใชไดทุกสถานที่

เคร่ืองออก
กําลัง
กลามเน้ือแบบ
B

เคร่ืองออก
กําลังกาย

ไมระบุชวงเวลาที่เห็นผล ใชไดทุกสถานที่ พับเก็บงาย

เคร่ืองออก
กําลังกลาม
เน้ือแบบ c

เคร่ืองออก
กําลังกาย

ไมระบุชวงเวลาที่เห็นผล ใชไดทุกสถานที่ พับเก็บงาย

ครีม 365 ผลิตภัณฑเพื่อ
สุขภาพและ
ความงาม

ผิวหนาดีขึ้นภายใน 2 – 4
สัปดาห

ใชไดทุกสถานที่

นํ้ามันสกัด
จากตับปลา

ผลิตภัณฑเพื่อ
สุขภาพและ
ความงาม

ไมระบุ เปนหนวยเวลา อธิบาย
แตเพียงวาครีมซึบลงผิวอยาง
รวดเร็ว

ใชไดทุกสถานที่

เคร่ือง
ปรับแตงทรง
ผมแบบ A

ผลิตภัณฑเพื่อ
สุขภาพและ
ความงาม

เห็นผลทันที ไมระบุ แตอธิบายวาขนาด
กะทัดรัดพกพางาย
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ตาราง 4.6 การเปรียบเทียบสินคาและผลิตภัณฑในหมวดตางๆดานรายละเอียดการกําหนดเวลาเวลาเพื่อ
รับผลสําเร็จจากการใชงานในการควบคุมรูปราง บุคลิกภาพ และความยืดหยุนในการใชงานอุปกรณกับ
สถานท่ีท่ีแตกตาง (ตอ)

ชื่อผลิตภัณฑ ประเภท ระยะเวลาท่ีกําหนดเพื่อเห็น
ผลลัพธจากการใชงาน

ความยืดหยุนในการใชงาน
สถานท่ีตางๆ

เซร่ัมบํารุงผม ผลิตภัณฑเพื่อ
สุขภาพและ
ความงาม

ผมหยุดรวงภายใน 2 เดือน ใชไดทุกสถานที่

ครีมลดร้ิวรอย
แบบ A

ผลิตภัณฑเพื่อ
สุขภาพและ
ความงาม

ร้ิวรอยจางลงเห็นผลทันที่ที่ใช ใชไดเชา กลางวัน เย็น ทุก
สถานที่

ครีมบํารุงรอบ
ดวงตาแบบ A

ผลิตภัณฑเพื่อ
สุขภาพและ
ความงาม

ผิวดวงตาไดรับความชุมชื่น
ภายในสามนาที

ใชไดเชา กลางวัน เย็น ทุก
สถานที่

พจนานุกรมอิ
เลกทรอนิกส

อุปกรณและ
ผลิตภัณฑเพื่อ
การศึกษาและ
บันเทิง

ไมระบุหนวยเวลาแตอธิบายวา
คนหาคําศัพทไดรวดเร็วทันใจ

ใชไดทุกสถานที่

หมายเหตุ ขอมูลเกี่ยวกับตารางแสดงเวลาและความยืดหยุนในการใชเคร่ืองมือขางตนอางอิงจาก
รายละเอียดของสื่อขอมูลเชิงธุรกิจที่มีการอธิบายแจงผูชมเห็นเปนลายลักษณอักษณเพื่อแจกแจง
คุณสมบัติ

จากตารางเปรียบเทียบระยะเวลาของการใชเคร่ืองมือทั้ง 4 หมวด เราจะเห็นไดวาระยะการใช
งานของเคร่ืองมือที่พอจะทําใหเห็นผลการเปลี่ยนแปลงทางรางกายทั้งทางตรงและทางออมแบง
ออกเปน 3 กลุม

1. ผลิตภัณฑที่เห็นผลเปนหนวยวินาที หรือนาที
2. ผลิตภัณฑที่เห็นผลเปนเดือน – ป
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3. ผลิตภัณฑที่ไมสามารถวัดหนวยเวลาไดเน่ืองจากเห็นผลทันที หรือ เห็นผลจาก
ความรูสึกวารางกายมีการตอบสนอง

ผลิตภัณฑที่เห็นผลเปนหนวยวินาทีหรือนาทีน้ัน ไดแก ผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพและความงาม
จํานวน 1 ชนิด  ผลิตภัณฑในครัวเรือนจํานวน 4 ชนิด เคร่ืองออกกําลังกายกายจํานวน 3 ชนิด

ผลิตภัณฑที่เห็นผลเปนเดือน – ป ไดแก ครีมบํารุงผิวจํานวน 2 ชนิด
ผลิตภัณฑที่ไมสามารถวัดหนวยเวลาไดเน่ืองจากเห็นผลทันที หรือ เห็นผลจากความรูสึกวา

รางกายมีการตอบสนอง ไดแก ผลิตภัณฑในครัวเรือนจํานวน 2 ชนิด เคร่ืองออกกําลังกายจํานวน 4
ชนิด ผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพและความงามจํานวน 3 ชนิด และ อุปกรณและผลิตภัณฑเพื่อการศึกษาและ
บันเทิงจํานวน 1 ชนิด

หากวิเคราะหระยะเวลาของการใชผลิตภัณฑจนผูใชพบวามีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีบน
รางกายของพวกเขา ในกลุมผลิตภัณฑที่เห็นผลภายในไมกี่นาทีหรือชั่วโมงน้ัน ปกติควรจะเปนปญหาที่
ตองรีบแกไขโดยดวน เพราะหากปลอยไวนานอาจทําใหเกิดความสูญเสียมากแกรางกาย จากขอมูล
พบวาในกลุมผลิตภัณฑเคร่ืองครัวเรือนจํานวน 4 ชนิด เปนเคร่ืองมือที่เห็นผลไดเร็ว น่ันอาจเปนเพราะ
การเตรียมอาหารน้ันเปนการปรุงมื้อตอมื้อ โดยเฉพาะอยางยิ่งตามปกติการเตรียมอาหารกอนปรุงอาจจะ
ตองใชเวลาอยางนอย 10 –30 นาที ในการเตรียมสวนผสมของอาหารหลายๆจานในมื้อหน่ึงๆ แต
ความสามารถของเคร่ืองครัวที่เปนสินคาในรายการโฆษณาสื่อขอมูลเชิงธุรกิจสามารถใชเวลาไดนอย
ที่สุดในการเตรียมอาหาร 1 รายการเพียง 15 วินาที ( เคร่ืองปนเอนกประสงค 9 in 1) อีกทั้งในชวง
ระหวางการสาธิตการใชงานเคร่ืองครัวสวนใหญไมมีภาพของแมบานหัวฟูที่ตองเตรียมอาหารใหไดพบ
เห็นเลยแมวาจะเปนชวงเวลาที่คับขันในการเตรียมมื้ออาหาร มีเพียงแตภาพการบริหารเวลาและเลือก
เคร่ืองมืออยางชาญฉลาดเทาน้ัน ดังน้ันความสําคัญในสวนของสินคาหมวดเคร่ืองใชในครัวเรือนตอการ
แกปญหารางกายจึงเปนเร่ืองของปากทองในชีวิตประจําวันที่ตองการความพิถีพิถันในการเตรียมใน
ขณะเดียวกันก็ตองการความรวดเร็วในการถนอมสารอาหาร และหากสามารถเพิ่มความหลากหลายใน
มื้ออาหารไดโดยไมเสียเวลาแมแตนอยก็ดูเหมือนจะเปนสวรรคของสมาชิกในบาน ซึ่งเราไมสามารถ
ปฏิเสธไดวาเร่ืองกินน้ันเปนเร่ืองใหญเร่ืองหน่ึงในชีวิตประวันและเปนปจจัยหลักของการมีสุขภาพที่ดี
ในทางตรง

สินคาหมวดเคร่ืองออกกําลังกายกายจํานวน 3 ชนิด ที่ใชเวลาเปนหนวยวินาที/ นาที เพื่อเห็นผล
ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงตอรางกาย ผลที่ไดจากการออกกําลังกายเพียงไมกี่วินาทีที่เห็นผลเปนรูปมัด
กลามเน้ือที่ชัดเจน ไมใชเพียงความรูสึกเพียงวาไดเคลื่อนไหวเพื่อบริหารรางกายในทิศทางที่แตกตาง
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จากเดิมน้ันเปนเร่ืองที่ดูนาทึ่ง โดยเฉพาะการสาธิตและแนะนําเคร่ืองออกกําลังกายในรายการสื่อขอมูล
เชิงธุรกิจน้ันย้ําวา “เปนการออกกําลังกาย ที่ใชเวลาไมกี่วินาที ไมรูสึกวาไดออกกําลังมากมาย แต
ไดผลดีเยี่ยมจริง” การนําเสนอการออกกําลังกายใหเปนลักษณะของการละเลนของรางกายแตกลับได
ประโยชน ปกติการออกกําลังกายน้ันเปรียบเสมือนเปนหนาที่หน่ึงของรางกายที่ตองรักษารูปรางใหได
เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกรางกาย ควรออกกําลังกายสัปดาหละ 3 วันขึ้นไปคร้ังละ 30 นาทีจะทํา
ใหสุขภาพดีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจสงผลใหมีพลังในการปฏิบัติงาน ตอไปอีกนาน ความบอย
(frequency) ประมาณ 3-5 วันตอสัปดาห ถาความหนักระดับปานกลาง ใชเวลา 5 วัน แตถาความหนัก
มากใชเวลา 3 วันความหนัก (intensity) ประมาณรอยละ 55/65 – 90 ของอัตราการเตนหัวใจสูงสุด
(maximum heart rate) ระยะเวลา (time/duration) ประมาณ 20-60 นาที แบบตอเน่ืองหรือเปนชวงๆ
ประเภทของกิจกรรม (mode) กิจกรรมใดๆที่มีการใชกลามเน้ือมัดใหญ เคลื่อนไหวเปนจังหวะอยาง
ตอเน่ือง และใชออกซิเจนในการทํากิจกรรมเปนหลัก เชน การเดินเร็ว การวิ่งเหยาะ การเตนแอโรบิค
หรือการปนจักรยาน เปนตน8

การออกกําลังกายที่ทําใหเปนหนาที่น้ันสรางความเบื่อหนายใหกับผูคน เพราะสิ่งที่ทําอะไร
อยางเปนจริงจัง มีแบบแผนที่เครงตึงเกินไปทําใหขาดอรรถรสในการปฏิบัติหรือเขารวมกิจกรรม จึงไม
นาแปลกใจที่ภาพแทนของการออกกําลังกายในสื่อขอมูลเชิงธุรกิจมีลักษณะของการใชเศษเสี้ยวเวลาใน
การออกกําลังกายดวยเคร่ืองออกกําลังกายที่จัดทา และออกแบบการแยกเพียวสองสามคร้ังแตบริหารได
อยางตรงจุดในเวลันสั้นมากและกอใหเกิดประโยชนสูงสุดเทียบเทาหรือดีกวาการออกกําลังกายแบบ
ทั่วไปที่กินเวลา 30 นาที มากไปกวาน้ันการออกกําลังกายยังสามารถทําควบคูไปกับพักผอนหยอนใจ
อ่ืนๆเชน การดูโทรทัศน  เปนตน ทุกวันน้ีการดูแลรางกายเปนเร่ืองที่ผูคนเอาใจใสมากขึ้น ใน
ขณะเดียวกันก็พิถีพิถันในรายละเอียดของการออกกําลังกายมากขึ้น จะเห็นไดวาตามสถานออกกําลัง
กายมีการจางครูฝกมาแนะนําสวนตัว ไมใชเพื่อแคเรียนรูการออกกําลังกายที่ถูกตอง แตเปนการ
ออกแบบรางกายวาตองการสวนเวาโคงหรือเพิ่มกลามเน้ือเฉพาะสวนในสวนใดบาง การออกกําลังกาย
จึงไมใชการใชเวลาวางใหเปนประโยชน แตเปนการหาเวลาวางเพื่อทํากิจวัตรการออกกําลังกายใหดู
จริงจัง จึงไมนาแปลกใจถาหากการโฆษณาเคร่ืองออกกําลังกายที่เราพบเห็นจะมีคําโปรยคุณสมบัติวาใช
เวลาสั้นแตไดผลเกินคาด

8 http://www.kcn.ac.th/km/km2.html
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ผลิตภัณฑที่ไมสามารถวัดหนวยเวลาไดเน่ืองจากเห็นผลทันที หรือ เห็นผลจากความรูสึกวา
รางกายมีการตอบสนอง ก็เปนขอมูลที่นาสนใจอยางยิ่งเน่ืองจากไมสามารถวัดชวงเวลาเปนหนวยที่แน
ชัดไดแตหากเปนความรูสึกที่ผูใชสามารถสัมผัสไดจากการใชคร้ังแรก และเห็นผลทันที เพียงแตไม
สามารถวัดได เปรียบเสมือนกับการรับประทานอาหารที่อรอย เราไมสามารถบอกไดวามาตรวัดความ
อรอยน้ันคืออะไรรูแตทานแลวอรอยในชวงวินาทีที่ลิ้นแตะอาหารทันที ผลิตภัณฑเหลาน้ีก็เชนกันไมวา
จะเปนเคร่ืองออกกําลังกาย ผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพและความงาม ผลิตภัณฑในครัวเรือนและ อุปกรณ
และผลิตภัณฑเพื่อการศึกษาและบันเทิง ในสวนของเคร่ืองออกกําลังกายในโฆษณาสื่อขอมูลเชิงธุรกิจ
จะอธิบายผานภาพแทนของผูใชงานวาพวกเขารูสึกวาไดรางกายไดออกแรงอยางไมเคยรูสึกมากอน
โดยที่จากการที่กลามเน้ือเหลาน้ันไมเคยไดออกแรงหรือเคลื่อนไหวในทาทีที่ถูกตอง เมื่อพวกเขาออก
กําลังกายดวยการเคลื่อนไหวที่ไดรับการออกแบบมาอยางดีโดยมีเคร่ืองออกกําลังกายเปนเคร่ืองมื อ
กํากับทาทางมันทําใหพวกเขารูสึกดีอยางทันทีเมื่อใช ภาพสีหนาที่ยิ้มแยมและประหลาดใจใน
ประสิทธิภาพเปนเพียงอยางเดียวที่เปนรูปธรรม แตความรูสึกน้ันไมสามารถจับตองไดจริง

นอกจากน้ีผลิตภัณฑที่ไมสามารถวัดหนวยเวลาไดเน่ืองจากเห็นผลทันที หรือ เห็นผลจาก
ความรูสึกวารางกายมีการตอบสนองในกลุมของผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพและความงาม และอุปกรณและ
ผลิตภัณฑเพื่อการศึกษาและบันเทิงก็มีลักษณะของการใหความรูสึกที่ไมสามารถจับตองไดนอกจาก
ความภูมิใจจากการที่เห็นครีมซึมลงผิวไดอยางรวดเร็ว แตผลจากการซึมของครีมน้ันจะเปนอยางไรก็
คอยวากันในภายหลังเพราะอยางนอยครีมก็ซึมลงผิวไปแลว และคิดวาครีมเหลาน้ันก็จะซึมหายไปไหน
เสียไมไดนอกจากเพื่อเปนการบํารุง ในขณะเดียวกันเมื่อผลที่ไดทางรางกายยังไมปรากฏชัด ผลทางใจ
ในขณะน้ันก็ไดปฏิบัติการไปเรียบรอยแลว หรือการใชพจนานุกรมอิเลกทรอนิกสซึ่งอยูในหมวดของ
ผลิตภัณฑเพื่อการศึกษาและบันเทิง การเห็นผลของการใชงานเกิดขึ้นจากการหาคําศัพทไดรวดเร็ว ทั้งน้ี
ที่ไมไดระบุหนวยเวลาที่เห็นผลก็อาจเปนเพราะเปาหมายน้ันอยูที่ปลายทางคือไดความหมายของ
คําศัพทในเวลาที่รวดเร็วมาก เร็วมากพอที่จะทําใหผูที่คนหาคําศัพทอยูไมเสียบุคลิก ไมฉายแววเสี้ยว
ความโงออกมาใหคนแวดลอมที่กําลังมีปฏิสัมพันธอยูดวยเห็นก็ทําใหเกิดความภูมิใจ ความมั่นใจ ซึ่ง
ลวนแตเปนปจจัยสนับสนุนใหเกิดบุคลิกภาพและการวางตัวในชวงเวลาหน่ึงไดเปนอยางดี ซึ่งการมี
บุคลิกภาพที่ดีก็เชื่อมโยงกับการมีสติในการจัดการและควบคุมรางกายใหแสดงออกอยางเชื่อมั่นและ
ภูมิใจ

ในสวนของความยืดหยุนในการใชผลิตภัณฑแตละหมวดจะเห็นวาผลิตภัณฑสวนใหญน้ันมี
ขนาดกะทัดรักดพกพาไดงาย โดยเฉพาะเคร่ืองออกกําลังกายทุกชนิดน้ันสามารถพกพาไปออกกําลังกาย



57

นอกสถานที่ไดอยางไมเปนปญหา และถึงแมวาอุปกรณบางหมวดเชน ผลิตภัณฑเคร่ืองใชในครัวเรือน
หรือผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพและความงามบางชนิดจะตองใชไฟฟา แตไมไดมีขาดใหญจึงสามารถพกพา
ไปไดทุกที

การทําใหอุปกรณและเคร่ืองมือมีขนาดเล็กกะทัดรัด หรือสามารถพับเก็บ ถอดชิ้นสวนแยกเก็บ
ได ทําใหผูใชสามารถพกพาอุปกรณเหลาน้ีไปสรางบุคลิกรางกายที่ดูดีในสถานที่ตางๆตามที่ตนเอง
ปรารถนาและหลุดพนจากไมสม่ําเสมอในการควบคุมดูแลรางกาย

ดังน้ันการทํางานของรางกายที่เปนระบบจึงจะตองสามารถสรางความสัมพันธที่กลมกลืนใน
การเคลื่อนไหวรางกายเพื่อสอดคลองกับเวลา ไมวาเวลาจะผานไปกี่นาทีหรือวินาทีรางกายก็ถูกเพงเล็ง
ใหตองอยูในสภาพที่ดีตลอดเวลา ฟูโกตอธิบายตารางเวลาในสังคมวามักจะแบงซอยออกเปนชวงเวลาที่
ยิบยอยเปนชั่วโมง นาทีและวินาที เพื่อใหสามารถทํางานบรรลุไดตามเวลาที่กําหนด และสามารถ
กําหนดจังหวะในการทํางานที่จะไมสูญเสียเวลาไป และในขณะเดียวกัน การควบคุมกิริยาอาการเพื่อให
สัมพันธกับเวลา โดยรางกายตองอยูในรูปแบบความถูกตองตามแมแบบในขณะที่ทํากิริยาอาการที่
สัมพันธกับเวลาน้ันๆ โดยถือเปนการควบคุมรางกายใหถูกหลักตามทิศทาง ปริมาณและระยะเวลาที่
ถูกตองและสมควร ซึ่งเปนลักษณะการควบคุมรางกายเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และคุมกับเวลาที่
ดําเนินไป โดยไมปลอยใหรางกายสวนใดสวนหน่ึงอยูโดยเปลาประโยชน ทุกสวนของรางกายตอง
พรอมที่จะทํางานในทุกทวงทาอากัปกิริยาและเพื่อใหรางกายสามารถควบคุมวัตถุหรือเคร่ืองมือไดอยาง
มีประสิทธิภาพอีกตอหน่ึง เปนการสะทอนใหเห็นวาอํานาจและระเบียบวินัยของโลกที่ตองการควบคุม
รางกายและเคร่ืองมือที่เปนสวนหน่ึงของกระบวนการผลิต ไมใชเพียงสนใจในผลลัพธของการผลิต
เทาน้ัน9

จากความสัมพันธของรางกายตอเวลา สถานที่ และวัตถุโดยรอบ จึงไมนาแปลกใจที่สื่อขอมูล
เชิงธุรกิจไดสะทอนใหเห็นภาพเหลาน้ีผานภาพแมบานกําลังทําอาหารสิบอยางทามกลางความกดดัน
ของสมาชิกในบานที่รอทานอาหารอยูเปนสิบคนซึ่งในทายที่สุดผูดําเนินรายการในฐานะแมบานก็
สามารถจัดการเตรียมอาหารไดเสร็จภายในเวลาไมกี่วินาทีดวยความชวยเหลือของเคร่ืองครัวนวัตกรรม
ใหมวางเรียงรายพรอมทํางานเพียวสัมผัสแคปลายน้ิว หรือการบํารุงผิวหนาเพื่อลบรอยจุดดางดอยที่เห็น
ผลทันทีพรอมออกจากบานแถมยังสามารถเติมรองร้ิวรอยไดระหวางวัน พรอมสวยทุกสถานการณ หรือ

9 Foucault, Michel. ทองกร โภคธรรม แปล. Les Corps Dociles: Surveiller et Punir. หนา 5-43. โครงการ
จัดพิมพคบไฟ. 2547.
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เคร่ืองออกกําลังกายที่สรางสัดสวนและเสริมกลามเน้ือไดทุกที่ไมวาจะเปนการออกกําลังกายที่บาน
ชายทะเล หรือแมแตในสวนสาธารณะก็สามารถหอบหิ้วติดตามไปไดไมตองหวงวารางกายจะบกพรอง
หรือพลาดในการควบคุมรางกายในแตละวินาทีที่รางกายดําเนินไป

ดังน้ัน การใชเวลาอยางเต็มศักยภาพ โดยทํางานอยางเต็มตารางเวลา ไมผลาญเวลาเพราะถือ
เปนการผิดศีลธรรม และเปนการทุจริตทางเศรษฐกิจ แนวคิดขอน้ีถือวาเราควรสรางประโยชนจากเวลา
ใหมากที่สุด เพื่อใหเกิดความเร็วสูงสุด มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยควรมีการฝกฝนเทคนิคและการปฏิบัติ
ซ้ําๆตามลําดับขั้นตอนที่กําหนด ซึ่งถือเปนการควบคุมอยางมีแบบแผนและตอเน่ืองกอนที่จะเขาสู
ระบบการปฏิบัติตามระเบียบวินัยอยางแทจริง ซึ่งการปฏิบัติและกิริยาอาการตางๆจะมีความซับซอน
มากขึ้นตามลักษณะความซับซอนของกิจกรรม

4.1.7 ภาวะตกเขียว : ภาวะรางกายท่ีไมผาน ISO และบทลงโทษ
ในโฆษณาโทรทัศนจํานวนมากที่สะทอนภาพของการรักษาคุณภาพของรางกายและ

สมรรถภาพในทุกระดับชั้น เพศสภาพ เศรษฐกิจ ครอบครัว ภาษา หรือแมกระทั่งการละเลน โฆษณานม
ผงหลายยี่หอที่เสริมสรางวิตามิน ซึ่งเมื่อเด็กไดรับสารอาหารเหลาน้ีจะเปนเด็กที่มีคุณภาพพรอมทั้ง
รางกายที่แข็งแรงอันจะนําไปสูความพรอมทางดานพัฒนาการการเรียนรูตางๆ หรือพูดงายๆวาพรอมที่
จะเขาสูระบบกิจกรรมการผลิตของสังคม สําหรับในชวงวัยกลางคนโฆษณาก็จะนําเสนอภาพการ
บริโภคเพื่อใหสมวัยทํางาน มีการสนับสนุนการบริโภคที่สะทอนความสําเร็จในชีวิตทํางานและการมี
คูครอง ในขณะที่มีการฉายภาพลักษณความสําเร็จของชวงวัยตางๆ ในขณะเดียวกันก็มีการนําเสนอภาพ
ความลมเหลวของการละเมิดกรอบวินัยในการรักษาคุณภาพของรางกายเชนเดียวกัน เราจะเห็นไดวา
โฆษณายาลดความอวนในโทรทัศนจะนําเสนอภาพความลมเหลวของการใชชีวิตหากปลอยตัวใหมี
นํ้าหนักเกิน แสดงออกของความเปนภาระและความไมสมบูรณของกิจกรรมที่เขารวมโดยคนอวน
ความลมเหลวทั้งหลายของผูบริโภคที่มองขามระเบียบวินัยในการดูแลรางกายและการใชชีวิตลวนเปน
ขอเตือนใจ คําสอน ที่คอยตอกย้ําใหทุกคนมีสํานึกรักและหวงแหนรางกาย ซึ่งเปนปจจัยเสริมอยางหน่ึง
ในชีวิตประจําวันที่คอยตอกย้ํามาตรฐานเร่ืองวินัยที่สังคมกําลังกอตัวผลิตขึ้นอยางชาๆและแนบเนียน
การสังเกตการณ รักษามาตรฐาน ระเบียบวินัย ในการดูแลรางกายและกิจกรรมการใชชีวิตเพื่อควบคุม
กิจกรรมในการรักษาพื้นที่และรางกายในฐานะเคร่ืองมือบริหารอํานาจจึงเกิดขึ้น ผูมีอํานาจในสังคมจึง
ตองใชเวลาอยางคุมคาเพื่อไมใหสูญเปลาไปกับการปลอยใหรางกายเสื่อมโทรมและนํามาซึ่งการทํางาน
ที่ไมเปนระบบและสมรรถภาพถดถอย ในขณะที่รางกายทุกสวนของมนุษยในสังคมจะตองถูกใชอยาง
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คุมคาทุกสัดสวนเชนเดียวกัน ดังที่เราเห็นภาพโฆษณาที่แบงแยกรางกายในการดูแลออกเปนสวนๆ โดย
มีมาตรฐานในการดูแลที่ตางกันประกอบกับเคร่ืองมือเสริมตางๆ ในขณะที่ระยะเวลาก็ตองมี
ความสัมพันธกับการเคลื่อนไหวและใชงานของรางกายในแทบทุกอณู

เมื่อสังคมมีการกําหนดกรอบปฏิบัติที่รางกายของคนในสังคมพึงสังวร หากเกิดการละเมิด
กรอบวินัย บทลงโทษที่เกิดขึ้นไมใชการลงโทษที่เกิดจากรางกายละเมิดขอบังคับกฎหมายและเปน
กรอบการลงโทษที่เกิดจากการหลุดพนวงโคจรของสิ่งที่สังคมอางวาเปน “สํานึกดีที่พึงกระทํา” รางกาย
ที่ไมไดรับการควบคุมใหเปนไปตามวัฏจักรของระเบียบวินัยและความราบร่ืนของกิจกรรมที่สังคม
คาดหวังไว จะถูกลงโทษโดยอัตโนมัติ เชนการเสียสิทธิในการเขาถึงทรัพยากรของสังคม การถูก
ประณามจากการจองมองของสังคม และการเปรียบเทียบซึ่งทําใหรางกายและการใชชีวิตที่ตกมาตรฐาน
ไดรับความอับอาย

วินัยและการลงโทษของสังคมดังกลาวตอสมาชิกของสังคมที่ละเมิดตอการปฏิบัติตัวตาม
มาตรฐาน กรอบความคิด และคานิยมน้ันไมใชการลงโทษดวยการจําคุก จองจํา เฆ่ียน ฆา โบย แตเปน
การลงโทษโดยสายตาของวัฒนธรรม เปนการลงโทษดวยคําวา ตกมาตรฐานในรูปแบบตางๆของการใช
ชีวิต และขอจํากัดในการเขาถึงสิทธิพิเศษตางๆในสังคมซึ่งลวนมีความเลวราย และสรางตราบาปในใ จ
อยางใดอยางหน่ึงใหแกสมาชิกของสังคมน้ันๆ

ฟูโกตกลาวไวในงานเขียนของเขาที่ชื่อ Discipline and Punish วา ในสังคมแตละยุคแตละสมัย
จะมีเครือขายของอํานาจที่ครอบงําสังคมในดานตางๆ ไมวาจะเปนการควบคุมคน ความคิด พื้นที่
เทคโนโลยี รวมไปถึงกิจกรรมของมนุษยที่ฟูโกตแบงออกเปน แรงงานหรือผลผลิตทางเศรษฐกิจ เพศ
ครอบครัว ภาษา การพูด การละเลนตางๆ  ในยุคสมัยใหมเขากลาววามีการครอบงําโดยหวังที่จะใหผูคน
มีระเบียบวินัย มีกรอบของการแสดงออก และความประพฤติที่พึงปฏิบัติโดยหวังผลและประสิทธิภาพ
จากรางกายและพื้นที่การใชชีวิต  ฟูโกตมองวาการใหความสําคัญกับเร่ืองวินัยน้ันมีคุณคาสําหรับสังคม
สมัยใหมพอๆกับการสะสมทุน (Capital) เน่ืองจากวินัยของมนุษยจะทําใหเกิดการทํางานอยางเปน
ระบบและมีประสิทธิภาพ ซึ่งเปนสิ่งสําคัญของมนุษยที่จะทําหนาที่ของตนอยางดี เพื่อเปนการ
ขับเคลื่อนสังคม โดยการที่จะมีวินัยไดน้ันสมาชิกในสังคมจะตองมีสุขภาพดี มีทักษะ ขยัน เอาการเอา
งาน10

10 ธีรยุทธ บุญมี. Michel Foucault. หนา 160-167. สํานักพิมพวิภาษา. กรุงเทพ. 2551.
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ทั้งน้ีสังคมจะตองเปนสังคมที่เปยมไปดวยวินัยในการควบคุมรางกายและกิจกรรม มีสาเหตุมา
จากปจจัยหลายประการดังน้ี

1. กระบวนการเกิดแนวคิดประชากร-เศรษฐกิจ เน่ืองจากปจจัยทางดานประชากรน้ันเปน
สิ่งที่สําคัญทามกลางเศรษฐกิจที่มีการแขงขันสูง ดังน้ันการพัฒนาบุคคลใหมีความเจริญ มีประสิทธิภาพ
ในการทํางานยอมจะทําใหการเคลื่อนตัวทางเศรษฐกิจเปนไปไดดี อีกทั้ง เมื่อประชากรในสังคมมี
จํานวนมาก วินัยจึงมีความจําเปนที่จะถูกนํามาเปนเคร่ืองมือในการตรวจตรา ตรวจสอบ เพื่อประเมินผล
และวัดประสิทธิภาพ

2. กระบวนการทางกฎหมายและการเมือง มุงประโยชนเพื่อสรางความเสมอภาคใหแก
สมาชิกในสังคม นับต้ังแตเกิดชนชั้นกลางขึ้นมา และคอยๆเปนผูที่มีอํานาจในสังคม อํานาจทางดาน
วินัยก็ถูกสรางขึ้นตามมา ไมใชเพื่อเปนการสรางความเทาเทียมใหเกิดขึ้นในสังคม แตเปนเคร่ืองมือให
กลุมคนที่ถูกควบคุมยอมตกอยูภายใตกรอบและอํานาจ

3. กระบวนการพัฒนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ชวยขยายอํานาจทางวินัยให
สามารถทํางานในการตรวจตราไดซับซอนมากขึ้น

กลุมแนวคิดและทฤษฎีที่วาดวยเร่ืองรางกายและพื้นที่น้ีจะเปนการขยายพื้นที่การวิพากษจาก
เร่ืองภาพแทน มายาคติ และการจองมองในโฆษณามาสูเรือนรางและพื้นที่การใชชีวิตของผูบริโภคอัน
เปนพื้นที่ที่ถูกบริหารอํานาจ และถูกควบคุมการแสดงออกในชีวิตประจําวันตามกรอบวินัยของสังคม
วินัย” ของสังคม สิ่งที่มิเชล ฟูโกต นําเสนอเกี่ยวกับรางกายที่มีวินัยน้ัน คนในสังคมไดรับการปลูกฝง
จากรุนสูรุน จนเราไมสามารถจําแนกไดวา เราเร่ิมเรียนรูเกี่ยวกับการดูแลรักษารางกายเพื่อใหคงสภาพ
และสมรรถภาพต้ังแตเมื่อใด

การที่มนุษยรูสึกวาการมีสุขภาพดีและมีรางกายแข็งแรง มีรางกายสมสวนสวยงามน้ันเปนเร่ือง
ธรรมชาติที่ทุกคนจะตองครองสภาพไปตลอดอายุขัย ฟูโกต พยายามชี้ใหเห็นวาสังคมคาดหวังรางกายที่
เต็มไปดวยสมรรถภาพเพื่อใหสังคมสามารถขับเคลื่อนกําลังการผลิตและกิจกรรมตางๆที่เกี่ยวของกับ
การผลิตไดโดยผูมีอํานาจในการกําหนดกรอบระเบียบวินัยของสังคมกําลังครอบงําสมาชิกในสังคม
อยางแยบยลอยางรอบมิติ11

ดังน้ันเมื่อสั่งคมตองการรางกายที่มีคุณภาพ การตกลงเขารวมสังคมวินัยและกิจกรรมที่ควบคุม
รางกายโดยอํานาจในสังคมจึงเปนสิ่งจําเปน อยางไรก็ตามที่ผานมาการรณรงคแบบทื่อๆใหคนมาออก

11 ธีรยุทธ บุญมี. Michel Foucault. สํานักพิมพวิภาษา. กรุงเทพ. 2551.  หนา 160-167.
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กําลังกายน้ันทุกวันวันละ 3 วัน คร้ังละอยางนอย 30 นาทีเชนน้ีเปนเร่ืองที่นาเบื่อและไมไดทําใหสังคม
เกิดการต่ืนตัวเทาที่ควร

ภาพการใชเคร่ืองออกกําลังกาย ผลิตภัณฑในครัวเรือน ผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพและความงาม
รวมไปถึงอุปกรณและผลิตภัณฑเพื่อการศึกษาและบันเทิง แสดงใหเห็นกลยุทธในการหลอกลอคนใน
สังคมใหยอมรับระเบียบวินัย ความจําเปน และการตอบสนองของรางกายตามที่วินัยกําหนด โดยแบง
กลยุทธออกเปน 3 สวนคือ

1. การใชเทคโนโลยีและวิทยาศาตรการแพทยในการทความเขาใจเร่ืองปญหาของรางกาย
ที่จําแนกออกเปนสวนๆ

2. กลยุทธที่ใชสถาบันทางสังคมมาเปนแรงผลักในการตระหนักถึงความจําเปนในการ
ควบคุมดูแลรางกาย

3. การลอลวงใหควบคุมรางกายดวยสิทธิพิเศษตางๆที่เกี่ยวของ
ในโฆษณาสื่อขอมูลเชิงธุรกิจจํานวน 20 ชิ้น เราพบวามีโฆษณาถึง14 ชิ้นที่มีการนําเทคโนโลยี

การผลิตและนวัตกรรมการทํางานของสิ้นคาที่เกี่ยวของ

ตาราง 4.7 เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมในสินคาท่ีโฆษณาในสื่อขอมูลเชิงธุรกิจ

สินคา ประเภทสินคา เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีเกี่ยวของกับสินคา
Easy Dict อุปกรณและ

ผลิตภัณฑเพื่อ
การศึกษาและ
บันเทิง

- ระบบบออกเสียงแบบ Human Voice
- ระบบวิดีโอสอนภาษา

เคร่ืองออกกําลัง
กลามเน้ือ A

เคร่ืองออกกําลัง
กาย

- เทคโนโลยี Resistant Cylinder ลดอาการบาดเจ็บจาก
การออกกําลังกายตามองศาสเคลื่อนไหวที่เปน
ธรรมชาติ

เคร่ืองออกกําลัง
กลามเน้ือแบบ c

เคร่ืองออกกําลัง
กาย

- เทคโนโลยีทางการแพทยเกี่ยวกับการกระตุน
กลามเน้ือ EMG พบวาการพับตัวดวยการบริหาร
กลามเน้ือทองเมื่อเทียบกับการบริหารทั่วไปน้ันงาย
กวามาก และเมื่อใช เคร่ืองออกกําลังกลามเน้ือแบบ c
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ตาราง 4.7 เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมในสินคาท่ีโฆษณาในสื่อขอมูลเชิงธุรกิจ (ตอ)

สินคา ประเภทสินคา เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีเกี่ยวของกับสินคา
กลามเน้ือสวนบน สวนลาง ไดรับการบริหารมากขึ้น
เมื่อใชแรงที่เทากัน

เคร่ืองออกกําลัง
สามขา

เคร่ืองออกกําลัง
กาย

- เทคโนโลยี Guide Assistance Technology ชวย
กําหนดทิศทางในการเคลื่อนไหวที่ถูกตอง

เคร่ืองออกกําลังทวิ
สเตอร

เคร่ืองออกกําลัง
กาย

- นวัตกรรม Dual Drive Gear Box บริหารรางกายขั้น
สูงดวยวิธี Rib and Ride เนนการกระชับรูปราง กําจัด
ไขมันสะโพก ตนขาถึงชวงลางดวยแรงตาน 7 ระดับที่
แตกตางจากการออกกําลังโดยทั่วไป

เคร่ืองปน
เอนกประสงค A

ผลิตภัณฑใน
ครัวเรือน

- มอเตอรความเร็ว 2 จังหวะ 500 วัตต

เคร่ืองปนอาหาร
แบบ C

ผลิตภัณฑใน
ครัวเรือน

- แรงปนสองแรงมา =1,492 วัตตเทียบเทากับมอเตอร
เรือลําเล็กๆ
- ระบบนิรภัยที่ฐานและฝา
- ปนดวยความเร็วสามพันรอบตอนาที
- ปนรอนโดยไมตองตมใหเสียคุณคาทางสารอาหาร

Smart Turbo
Cooker

ผลิตภัณฑใน
ครัวเรือน

- เทคโนโลยีจุดเดือดคงที่ เก็บความรอนในการปรุง
อาหารได 1 ชั่วโมงโดยไมตองใชไฟฟา

เคร่ืองปน
เอนกประสงค 9 in
1

ผลิตภัณฑใน
ครัวเรือน

- เทคโนโลยีการปนแบบ 9 in 1

ครีมลดร้ิวรอย
แบบ A

ผลิตภัณฑเพื่อ
สุขภาพและความ
งาม

- เทคโนโลยี Silicone Elastomer ชวยอําพรางและ
ปกปดรองร้ิวรอย
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ตาราง 4.7 เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมในสินคาท่ีโฆษณาในสื่อขอมูลเชิงธุรกิจ (ตอ)

สินคา ประเภทสินคา เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีเกี่ยวของกับสินคา
ครีม 365 ผลิตภัณฑเพื่อ

สุขภาพและความ
งาม

- High-Tech Power Peptidesชวยรับมือกับร้ิวรอยและ
ทําใหผิวแลดูสุขภาพดี
- เทคนิคการกระจายแสงที่ทํางานควบคูกับไขมุกสีฟา
ที่สกัดและหายาก (Optical Diffusers)
- เทคโนโลยีสารสกัดจาก มัลเบอรร่ี องุน วิตามินซี
และสมุนไพรScutelleria ที่พบมากในประเทศญ่ีปุน
สารสกัดจากยีสต

นํ้ามันสกัดจากตับ
ปลา

ผลิตภัณฑเพื่อ
สุขภาพและความ
งาม

- ผลิตจากตับปลาทะเลนํ้าลึก 99.99 เปอรเซ็น ในหมู
เกาะฮอกไกโดประเทศญ่ีปุน

เคร่ืองปรับแตง
ทรงผมแบบ A

ผลิตภัณฑเพื่อ
สุขภาพและความ
งาม

- ประกอบดวยแผนทําความรอนระบบไอออนนิก
- ไมทําใหเกิดไฟฟาสถิตแบบเคร่ืองเปาผม
- สรางประจุลบชวยใหผมเก็บกักความชื้นระหวางใช
งานโดยผมไมแหงเสีย

ครีมบํารุงรอบ
ดวงตาแบบ A

ผลิตภัณฑเพื่อ
สุขภาพและความ
งาม

- สวนผสม HA Plumping Sphere ชวยฟนบํารุงผิว
ขณะนอนหลับ
- สวนผสมประกอบไปดวย Suberlift สารสกัดจาก
ตนคอกโอค ทําใหเสนร้ิวรอยรอบดวงตาแลดูจางลง,
Polylift สกัดจากเม็ดอัลมอนดหวาน และ Advance
Rho-Cite Complex เปนสวนผสมของซิงค ชาเขียว
คาเฟอีน และวิตามินซีทําหนาที่ Antioxidant

ดังที่ผูวิจัยไดอธิบายไววาวิทยาศาสตรทางการแพทยถูกใชเปนกลอุบายใหผูชมในฐานะ
ผูบริโภคเห็นความสําคัญของรางกายผานขอมูลวิทยาศาสตรที่สัมพันธเกี่ยวกับรางกาย ปกติแลว เราไม
สามารถมองเห็นกลไกการทํางานภายในรางกายที่ซับซอนของเราได และเราก็ไมสามารถเขาใจวา
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อาหารที่เรารับประทานเขาไปแตละมื้อน้ันไดซอมแซมสวนที่สึกหรออยางไร และจะดีกวาน้ีหรือไม
หากมีสารอาหารอ่ืนๆที่มีคุณคาและใชเปนทางลัดในการดูแลรางกายให มีสุขภาพดี รวมไปถึง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมอ่ืนใดที่จะชวยสงเสริมบุคลิกภาพ

ทั้งน้ีหัวใจสําคัญของนวัตกรรมและเทคโนโลยีในสินคา คือ ความแปลกใหม ไมเหมือนใคร
ใหผลรวดเร็ว ตรงจุด อยางที่ไมตองอดทนรอเพื่อใหเห็นผล เหมือนกับการออกกําลังกายแบบเดิมๆ การ
รับประทานอาหารหาหมูแบบเดิมๆ

จากตารางแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมในสินคาที่โฆษณาในสื่อขอมูลเชิงธุรกิจ
ทําใหเราเห็นวาการคิดคนดวยวิทยาการใหมๆ ทําใหรางกายของเราพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น ใน
ระยะเวลาอันสั้น การใชพจนานุกรมอิเลกทรอนิกส ไมใชมีความสําคัญแคการเปดหาความ หมายของ
คําศัพททั่วไป แตเปนการพัฒนาการออกเสียง เปรียบเทียบการออกเสียงของตนเองกับการออกเสียง
ตนแบบที่ถูกตองตามหลัก Phonetic12 เพื่อการเนนพยางคที่ถูกตอง ซึ่งสามารถนําไปใชประโยชนใน
การสมัครงาน หรือการสนทนาที่ราบร่ืนกับชาวตางชาติ เพิ่มมูลคาใหกับตัวเองขึ้นอีกโข หรือการปรุง
อาหารดวยเคร่ืองมือที่ถูกออกแบบการทํางานดวยเทคโนโลยีใหมๆก็สามารถทําใหแมบานสามารถ
จัดการทําอาหารใหแกสมาชิกในครอบครัวไดรับประทานอยางไมซับซอน ทําไดหลายรายการอาหาร
และจัดระเบียบเวลาในการบริหารเร่ืองในครัวอยางชาญฉลาด เชน ภาพในโฆษณา เคร่ืองปน
เอนกประสงค 9 in 1 แมบานที่ตองวุนวายกับการสับผักในขณะที่ลูกนอยกําลังรองไหดูวุนวายและไรซึ่ง
การจัดการและการเตรียมตัวที่ดี ผิดกับผูดําเนินรายการทําอาหารเสร็จหลายเมนูดวยความชวยเหลือของ
เคร่ืองปนเอนกประสงค 9 in 1 และเทคโนโลยีการปนสับแบบ 9 in 1 เทคโนโลยีและนวัตกรรมจึงไม
เพียงยนระยะเวลาการเขาถึงคุณภาพชีวิตที่ดีแตยังทําใหผูใชดูชาญฉลาดในการเลือกใชเคร่ืองมือเพื่อ
บริหารเวลาและการดําเนินกิจวัตรประจําวัน

นอกจากที่ เทคโนยีและนวัตกรรมถูกใชเปนเคร่ืองมือในการอํานวยความสะดวกแลว
เทคโนโลยีทางการแพทยยังเปรียบเสมือนกลองจุลทรรศนติดไมโครโฟน ที่แสดงภาพการทํางานที่
ซับซอนของเคร่ืองมือ อุปกรณ และผลิตภัณฑตางๆตอรางกาย ในโฆษณาสื่อขอมูลเชิงธุรกิจ มันใชภาพ

12 สัทอักษรชุดหนึ่งที่พัฒนาโดยสมาคมสัทศาสตรสากล โดยมุงหมายใหเปนสัญกรณมาตรฐานสําหรับการ
แทนเสียงพูดในทุกภาษา นักภาษาศาสตรใชสัทอักษรสากลเพ่ือแทนหนวยเสียงตาง ๆ ที่อวัยวะออกเสียงของมนุษย
สามารถเปลงเสียงได โดยแทนหนวยเสียงแตละหนวยเสียงดวยสัญลักษณเฉพาะที่ไมซํ้ากัน สัญลักษณในสัทอักษร
สากลนั้นสวนใหญนํามาจากหรือดัดแปลงจากอักษรโรมัน สัญลักษณบางตัวนํามาจากอักษรกรีก และบางตัวประดิษฐ
ขึ้นใหมโดยไมสัมพันธกับอักษรภาษาใดเลย
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ขยายการทํางานของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ถูกออกแบบและถูกใชในสินคา แสดงใหผูชมไดเห็น
ประสิทธิภาพการทํางานของมัน เชน ภาพครีมบํารุงผิวหนาที่แทรกซึมไปตามร้ิวรอย และถมรองจนเต็ม
ไดผิวที่เรียบเนียนและแกไขปญหาเร่ืองความมั่นใจ ภาพสวนผสมที่หายากและคุณสมบัติของัมนที่
ทํางานซอมแซมผิวที่สึกหรอรวมกันอยางเปนระบบ หรือการใชเทคโนโลยีทางการแพทยแสดงผลเปน
กราฟแสดงประสิทธิภาพกลามเน้ือที่ไดรับการออกกําลังกายที่ไดผลกวาการออกกําลังกายแบบธรรมดา
ที่ไมมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเขาชวย

วิทยาศาสตรทางการแพทยและเทคโนโลยี รวมไปถึงนวัตกรรมจึงทําหนาที่ทั้งขยายภาพความ
ผิดปกติของรางกายที่ตามองไมเห็นและแสดงภาพการทํางานของการแกปญหาขอบกพรองทางรางกาย
เพื่อกระตุนใหผูบริโภคเห็นความสําคัญของการรักษาวินัยและเขาสูระบบการควบคุมรางกายดวยวินัย
เร็วขึ้น

วินัยจะไมพยายามสื่อออกมาโดยผานสัญลักษณที่เปนรางกายของมนุษยเพียงอยางเดียว แตการ
ควบคุมของวินัยจะอยูในรูปแบบสัญญะอ่ืนๆ โดยมีการบริหารความหมายของวินัยใหอยูในรูปตางๆที่
แนบเนียนอยางเงียบๆ โดยสัญญะเหลาน้ีจะมีการเชื่อมโยงเขาหากันเสมอ13

หลายคร้ังที่ผูวิจัยพบวามีภาพแทนและสัญญะเกี่ยวกับสถาบันทางสังคมที่เปนเคร่ืองกระตุนให
ผูบริโภค และผูชมรายการเขาสูวังวนของวินัยในการควบคุมร างกาย ไดแก สถาบันครอบครัว
สถาบันการศึกษา เปนตน

ในรายการสื่อขอมูลธุรกิจ สังเกตไดวาในแตละรายการนอกจากจะมีผูดําเนินรายการที่มีชื่อเสียง
ไมวาจะเปนดารา นักแสดง นักกีฬา นางแบบ ผูเชี่ยวชาญสาขาตางๆ เปนผูอธิบายคุณสมบัติของโฆษณา
ประโยชน สิทธิพิเศษ รวมไปถึงสาเหตุที่ตองใชสินคา อุปกรณและผลิตภัณฑ ปญหาที่เกิดขึ้นกอนใช
และผลลัพธที่ไดหลังจากการใชผลิตภัณฑ บางคร้ังรวมไปถึงสาธิตผลิตภัณฑดวยเชนเดียวกัน

ตาราง 4.8 รายละเอียดผูดําเนินรายการและแขกรับเชิญในโฆษณาสื่อขอมูลเชิงธุรกิจ

สินคา ชื่อผูดําเนินรายการ และแขกรับเชิญ
อาชีพผูดําเนินรายการ/ แขกรับเชิญ

เคร่ืองปนเอนกประสงค ไมระบุ

13 ธีรยุทธ บุญมี. Michel Foucault. สํานักพิมพวิภาษา. กรุงเทพ. 2551.  หนา 160-167.
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ตาราง 4.8 รายละเอียดผูดําเนินรายการและแขกรับเชิญในโฆษณาสื่อขอมูลเชิงธุรกิจ (ตอ)

สินคา ชื่อผูดําเนินรายการ และแขกรับเชิญ
อาชีพผูดําเนินรายการ/ แขกรับเชิญ

9 in 1
เคร่ืองปนเอนกประสงค
A

- จูลี ฮิกกินส
- เชฟโทนี ผูเชี่ยวชาญเคร่ืองปนเทอรโบคู

เคร่ืองปงอาหาร
เอนกประสงค A

- มอนเทล วิลเลียมส พิธีกรรายการทีวี และผูเขียนหนังสือ Living Well with
Montel
- ฟอรบ ไรลีย ผูเชี่ยวชาญดานอาหารจาก Living Well

เคร่ืองปนอาหารแบบ B - ราเคล การดเนอร ดาราสาวยอดนิยม
- แจค ลาแลนน ผูนําเสนอเคร่ืองออกกําลังกาย อายุ 87 ป

เคร่ืองปนอาหารแบบ C - มอนเทล วิลเลียมส พิธีกรรายการทีวี ผูเขียนหนังสือ Living Well with
Montel
- ฟอรบ ไรลีย ผูเชี่ยวชาญดานอาหารจาก Living Well และคุณแมลูกแฝด

หมอเก็บความรอนแบบ
A

- เจน และ เดวิด (ไมระบุรายละเอียดเพิ่มเติม)
- เชฟเซียน แอนดรู ผูมีประสบการทํางานดานอาหาร 32 ป

เคร่ืองบริหารหนาทอง
ระบบหมุนและเหวี่ยง

- Jennifer Nicole Lee เซเลบริต้ีฟตเนส นางแบบ และคุณแมผูยุงเหยิง

เคร่ืองออกกําลังสามขา - มอลลี คัลเวอร อดีตนางแบบและบทบาทคุณแมจอมยุง
- ดร. อัลเลน สเตลเนอร ผูเชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตรการกีฬา

เคร่ืองออกกําลังทวิ
สเตอร

- เบรนดา ไดแกรฟ

เคร่ืองออกกําลัง
กลามเน้ือ A

ไมระบุ

บารแรงตาน - ฟอบ ไรลีย
- มาริโอ โลเปซ นักกีฬา
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ตาราง 4.8 รายละเอียดผูดําเนินรายการและแขกรับเชิญในโฆษณาสื่อขอมูลเชิงธุรกิจ (ตอ)

สินคา ชื่อผูดําเนินรายการ และแขกรับเชิญ
อาชีพผูดําเนินรายการ/ แขกรับเชิญ

- ผูเชี่ยวชาญดานสรีระศาสตร
เคร่ืองออกกําลัง
กลามเน้ือแบบ B

- คิม อเล็กซิส นางแบบอาชีพและคุณแมลูก 5 คน
- โพติเอร ผูเชี่ยวชาญดานฟตเนส มีผลงานถายแบบเรือนรางในนิตยสารฟต
เนสชื่อดังมากมาย

เคร่ืองออกกําลัง
กลามเน้ือแบบ c

- เครก แฮมเมอร ผูบรรยายขาวกีฬา และเจาของรางวัลยู เอสโอเชียน
แชมเปยน 7 สมัย
- ผูเชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยวิเชสตันลาครอส

ครีม 365 - สุกัญญา ไรวินทร และวิยะดา พีรรัฐกุล พิธีกร  นักแสดง และผูประกาศ
ขาว
- ผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับผลิตภัณฑเวชสําอาง
- ผูจัดการผลิตภัณฑ Foodskin Lab

นํ้ามันสกัดจากตับปลา - เจ๊ียบ กาญนาพร ปลอดภัย พิธีกร นักแสดง และนางแบบ
- ฮิโรยูกิ โฮชิโน Director, International Department

เคร่ืองปรับแตงทรงผม
แบบ A

- ทันยา บัคสตัน
- ไควาน ชางออกแบบทรงผม และ สไตลลิส

เซร่ัมบํารุงผม - สุรางคณา สุนทรพนาเวศ และ เอกพัน บรรลือฤทธิ์ ดารา นักแสดง ฐานะ
เจาของผลิตภัณฑ

ครีมลดร้ิวรอยแบบ A - ยุพาพักตร วัชราภัย ดาราในแวดวงสังคมไฮโซ
ครีมบํารุงรอบดวงตา
แบบ A

- ชางแตงหนาชื่อดังผูผานการแตงหนาในเวลาที่ระดับโลกและอยูเบื้องหลัง
งานโฆษณาและละครมากมาย
- อัฉริยา สินรัชตานันท วีเจและดารา
- ผูจัดการฝายฝกอบรม Goodskin Lab
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ตาราง 4.8 รายละเอียดผูดําเนินรายการและแขกรับเชิญในโฆษณาสื่อขอมูลเชิงธุรกิจ (ตอ)

สินคา ชื่อผูดําเนินรายการ และแขกรับเชิญ
อาชีพผูดําเนินรายการ/ แขกรับเชิญ

EasyDict - ปาริชาติ วิสุทธิพัฒน
- กรรมการผูจัดการฝายการตลาดผูจําหนายสินคา

สังเกตเห็นวาโฆษณาสื่อขอมูลเชิงธุรกิจเพียงชิ้นเดียวเทาน้ันที่ไมมีการระบุราย ละเอียดของผู
ดําเนินรายการสวนโฆษณา 19 ชิ้นน้ัน จะมีการระบุชื่อ อาชีพ และบางโฆษณามีการระบุเกี่ยวกับ
บทบาทในสังคม เชน บทบาทของแมบาน หรือบทบาทของความเปนแม การกําหนดบทบาทและอาชีพ
ของผูดําเนินรายการเชนน้ีราวกับเปนความพยายามในการใหภาพลักษณสินคารวมไปถึงคุณสมบัติของ
สินคาไดรับการยืนยันจากบุคคลที่มีชื่อเสียง ผูเชี่ยวชาญ ดารานักแสดง วาสินคาเหลาน้ันดีและคูควรแก
การซื้อไปใชเผื่อทุนแรงและเวลาในการดูแลรางกาย

ดารานักแสดง ถือเปนบุคคลในสังคมที่มีชีวิตเปนที่เปดเผยตอสาธารณะ การเห็นภาพในมุมลึก
ของดารานักแสดง หรือบุคคลที่มีชื่อเสียงในการใชเคร่ืองมือ อุปกรณ และเทคโนยีในการดูแลรางกาย
ของตนน้ันจึงถือเปนสิทธิพิเศษในการลวงรูความลับที่ดารานักแสดงผูน้ันสามารถมีรางกายที่นาเอา
เยี่ยงอยาง หรือมีสุขภาพ ผิวพรรณ หนาตาดี ไมวาดาราหรือนักแสดงเหลาน้ันจะใชสินคาเหลาน้ันจริง
หรือไหม แตก็ทําใหเกิดความสัมพันธระหวางตัวเคร่ืองมือที่เปนสินคา ที่สรางความสัมพันธกับรางกาย
ของผูดําเนินรายการอันจะนําไปสูการคิดตรึกตรองเร่ืองรางกายที่มีขอบกพรองของตนและหาทางออก
เพื่อแกไขวิธีใดวิธีหน่ึง ทั้งน้ีภาพความสําเร็จที่สะทอนจากการมองเห็นดารานักแสดงที่มีชื่อเสียงสลับ
กับภาพเคร่ืองมือ อุปกรณและเผลิตภัณฑดูแลรางกายและบุคลิกภาพยังอาจเชื่อมโยงใหเห็นถึงภาพของ
ปลายทางของความสําเร็จในดานตางๆอันเปนผลจากการดูแลรางกาย

นอกจากน้ีการใชภาพของผูเชี่ยวชาญในการยืนยันสมรรถภาพของเคร่ืองมือ อุ ปกรณ และ
ผลิตภัณฑในหมวดหมูตางๆน้ันนอกจากจะชวยยืนยันประสิทธิภาพและผลที่จะไดจากการดูแลรางกาย
ผานเคร่ืองมือเหลาน้ีแลว ยังเปนการตอกย้ําความจริงทางวิทยาศาสตรใหเห็นเปนภาพผานเคร่ืองมือการ
วิเคราะหรางกายที่เปนรูปธรรมมากขึ้น เชนการแสดงผลกราฟประสิทธิภาพการทํางานของกลามเน้ือที่
สัมพันธกับการเคลื่อนไหวของรางกายในชวงเวลาหน่ึง โดยมีอุปกรณออกกําลังกายคอยกํากับทาทาง
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บทบาททางสถาบันสังคมยังเปนภาพแทนอยางหน่ึงที่พบในโฆษณาสื่อขอมูลเชิงธุรกิจ ภาพ
ของผูดําเนินรายการในฐานะแมบาน หรือแมแตผูใชสินคาที่มายืนยันประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ
อุปกรณละผลิตภัณฑน้ันไดสรางภาพเกี่ยวกับความตระหนักถึงความยากลําบากของการถือครอง
บทบาทหน่ึงที่สําคัญในสังคม ภาพที่เห็นในโฆษณาสื่อขอมูลธุรกิจน้ันจะเปนภาพของแมบานและคํา
บรรยายบทบาทของผูดําเนินรายการเชน การใชคําวา บทบาทแมบานผู ยุงเหยิง หรือ คุณแมลูก 5
นอกจากจะแสดงบทบาทและหนาที่ที่เกี่ยวกับสถาบันครอบครัวแลว ยังทําใหเห็นภาพของภารกิจที่
ยิ่งใหญของบทบาทน้ันที่กําลังดําเนินแขงกับเวลาที่หมุนไปและความยากลําบากในการทําภารกิจชีวิตที่
แตเดิมภาพของความเปนแมคือภาพแหงการดูแล ปกปองลูก ในขณะเดียวกันบทบาทที่เพิ่มเติมและ
สรางความคาดหวังใหแกบทบาทของความเปนแมน้ันคือ ความสัมพันธของการบริหารรางกาย
กิจกรรม และเวลา

ภาพการประกอบรางเขาดวยกันของบทบาท อาชีพ และผูเชี่ยวชาญที่ปรากฏอยูในโฆษณา
สื่อขอมูลเชิงธุรกิจจึงประสานงานกันอยางลงตัว เพราะเปนการประกอบรางของภาพรางกายอันเปน
อุดมคติจากดารา นักแสดง  การสรางมิติการไตรตรองเกี่ยวกับการจัดการรางกาย พื้นที่ กิจกรรม และ
เวลาของผูบริโภคผานภาพบทบาทและหนาที่ของผูดําเนินรายการและแขกรับเชิญ และการตรวจสอบ
รางกายและกระตุนดวยการสนับสนุนดวยขอมูลเชิงวิทยาศาสตร เพื่อทําใหคนตระหนักถึงการดูแล
รักษารางกายอยางมีวินัย และใชเวลาไตรตรองเกี่ยวกับความสําคัญในการดูแลรางกายใหนอยลงและเขา
สูระบบวินัยเร็วขึ้น

วินัยจะไมพยายามสื่อออกมาโดยผานสัญลักษณที่เปนรางกายของมนุษยเพียงอยางเดียว แตการ
ควบคุมของวินัยจะอยูในรูปแบบสัญญะอ่ืนๆ โดยมีการบริหารความหมายของวินัยใหอยูในรูปตางๆที่
แนบเนียนอยางเงียบๆ โดยสัญญะเหลาน้ีจะมีการเชื่อมโยงเขาหากันเสมอ 14เชน สถาบันการศึกษาที่
สอดแทรกความสําคัญศาสตรของความเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานเพื่อการผลิตเฉพาะดานหรือการแบง
ซอยการผลิตออกเปนสวนๆหรือการโฆษณาในโทรทัศนที่นําเสนอสินคาเพื่อการดูแลรางกายเฉพาะ
สวน

14 ธีรยุทธ บุญมี. Michel Foucault. สํานักพิมพวิภาษา. กรุงเทพ. 2551.  หนา 160-167.
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ตาราง 4.9 รายละเอียดการใชเทคนิคพิเศษในโฆษณาสื่อขอมูลเชิงธุรกิจ

สินคา ภาพแทนเกี่ยวกับเทคนิคพิเศษท่ีใชประกอบการบรรยาย
เคร่ืองปนเอนกประสงค
9 in 1

- ภาพเปรียบเทียบการทํางานของเคร่ืองมือที่เปนสินคา กับเคร่ืองมือธรรมดา
ที่พบเห็นทั่วไป

เคร่ืองปนเอนกประสงค
A

- ภาพกราฟกแสดงการทํางานของเคร่ืองปนเทอรโบคู

เคร่ืองปงอาหาร
เอนกประสงค A

- ภาพเปรียบเทียบการทํางานของเคร่ืองมือที่เปนสินคา กับเคร่ืองมือธรรมดา
ที่พบเห็นทั่วไป

เคร่ืองปนอาหารแบบ B - ภาพเปรียบเทียบการทํางานของเคร่ืองมือที่เปนสินคา กับเคร่ืองมือธรรมดา
ที่พบเห็นทั่วไป

เคร่ืองปนอาหารแบบ C - ภาพเปรียบเทียบการทํางานของเคร่ืองมือทีเปนสินคา กับเคร่ืองมือธรรมดา
ที่พบเห็นทั่วไป

หมอเก็บความรอนแบบ
A

- ภาพสามมิติการทํางานเพื่อเก็บความรอนของ หมอเก็บความรอนแบบ A

เคร่ืองบริหารหนาทอง
ระบบหมุนและเหวี่ยง

- ภาพกราฟฟคสามมิติแสดงมัดกลามเน้ือที่กําลังออกกําลังกาย
- กราฟแสดงระดับการเตนของหัวใจปกติหลังจากออกกําลังกายดวยระบบ
หมุนและเหวี่ยงของ AB Circle

เคร่ืองออกกําลังสามขา - เทคโนโลยี Guide Assistance Technology ที่แสดงถึงพัฒนาการของเคร่ือง
ออกกําลังกาย ประกอบภาพจําลองสามมิติแสดงกลามเน้ือที่ไดรับการออก
กําลังกาย
- ภาพถายจับความรอนของรางกายระหวางที่ออกกําลังกายดวยเคร่ือง
บริหาร แสดงสวนกลามเน้ือที่มีการทํางาน

เคร่ืองออกกําลังทวิ
สเตอร

- การขับเคลื่อนแบบ Dual Drive Gear Box พรอมแสดงภาพกราฟกไฮไลตสี
เนนกลามเน้ือที่ไดรับการบริหาร
- ภาพเปรียบเทียบการออกกําลังกายดวยเคร่ืองเคร่ืองออกกําลังทวิสเตอรกับ
การออกกําลังกายแบบพิลาทิส วาเคร่ืองออกกําลังทวิสเตอรใชงานสะดวก
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สินคา ภาพแทนเกี่ยวกับเทคนิคพิเศษท่ีใชประกอบการบรรยาย
และยืดหยุนตอพื้นที่การออกกําลังกายมากกวา

เคร่ืองออกกําลัง
กลามเน้ือ A

- เทคโนโลยี Resistant Cylinder มีการใชเทคนิคภาพสามมิติแสดงใหเห็น
การทํางานของกลามเน้ือ

บารแรงตาน - ภาพกราฟกแสดงตาขายกลามเน้ือที่ไดรับการออกกําลังกาย ทั้งสวนบน
สวนลาง และกลางลําตัว พรอมบอกเทคโนโลยีการสรางแรงตานระหวาง
ออกกําลังกาย
- ภาพผูดําเนินรายการ นักกีฬาและผูเชี่ยวชาญดานสรีระถือกอนไขมัน
จําลองเพื่อใหเห็นภาพรางกายที่ตองแบกรับไขมันในรางกายจํานวนมาก
หากไมออกกําลังกาย

เคร่ืองออกกําลัง
กลามเน้ือแบบ B

- ผูเชี่ยวชาญวามีการประสานการทํางานของกลามเน้ือหนาทองทุกสวน
แสดงกราฟประกอบ พรอมภาพสามมิติแสดงกลามเน้ือภายในรางกายที่
ไดรับการบริหาร
- นักวิจัยอิสระใชเคร่ืองตรวจวัดคลื่นไฟฟาแสดงการทํางานของกลามเน้ือ
ระหวางที่ผูทดลองออกกําลังกายดวย เคร่ืองออกกําลังกลามเน้ือแบบ B

เคร่ืองออกกําลัง
กลามเน้ือแบบ c

- ภาพสามมิติแสดงภาพหนาทองที่ไดรับการบริหารหลังจากเลน เคร่ืองออก
กําลังกลามเน้ือแบบ c

ครีม 365 - ภาพประกอบจากเคร่ืองตรวจสภาพผิวที่แสดงจุดบกพรองทางผิวหนาที่ไม
เห็นไดดวยตาเปลา
- ภาพกราฟกแสดงประสิทธิภาพของเซร่ัมที่มีตอชั้นผิวหนังที่ไดรับการ
บํารุง

นํ้ามันสกัดจากตับปลา - ภาพปญหาที่เปนปจจัยการทําลายนํ้ามันหลอเลี้ยงผิว และผลของผิวถูก
ทําลาย บอกคุณสมบัติของครีมบํารุง

เคร่ืองปรับแตงทรงผม
แบบ A

- ภาพกราฟกแสดงการสรางประจุลบเคร่ืองปรับแตงทรงผมแบบ A ที่ชวย
ใหผมเก็บกักความชื้นระหวางใชงานโดยผมไมแหงเสีย
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สินคา ภาพแทนเกี่ยวกับเทคนิคพิเศษท่ีใชประกอบการบรรยาย
Velform Hair - ภาพการใชเซร่ัมบํารุงผม
ครีมลดร้ิวรอยแบบ A - ภาพกราฟกแสดงความเปนไปไดของร้ิวรอยที่เกิดขึ้นบนใบหนาเมื่อแสดง

อารมณ
- ภาพสามมิติแสดงการเติมเต็มร้ิวรอยลึกของผิวหลังใชครีมเติมรองร้ิวรอย
ลึก ครีมลดร้ิวรอยแบบ A

ครีมบํารุงรอบดวงตา
แบบ A

- ภาพการดูแลผิวหนังรอบดวงตาและปญหาที่เกิดขึ้นบริเวณรอบดวงตา
พรอมอธิบายปจจัยสาเหตุการเกิดปญหา
- ภาพกราฟกกลไกการทํางานของครีม

พจนานุกรมอิเลกทรอ-
นิกส

ไมระบุ

นอกจากน้ีงานวิจัยยังพบวามีการใชภาพกราฟกตางๆเปนภาพขยายการทํางานที่สายตาปกติไม
สามารถมองเห็นกลไกและการทํางานของผลิตภัณฑตอการซอมแซมรางกายได เชนในหมวดของสินคา
ประเภทเคร่ืองออกกําลังกายจะเปนภาพสามมิติหรือกราฟกแสดงกลามเน้ือที่ไดรับการบริหารหรือ
ความสัมพันธของรางกายสวนตางๆที่ทํางานรวมกันอยางเปนระบบเชนกลามเน้ือกับหัวใจ ซึ่ งผลเหลาน้ี
จะไดรับหลังจากที่รางกายออกกําลังกายดวยเคร่ืองออกกําลังกายที่เปนสินคาเทาน้ัน โดยที่เคร่ืองออก
กําลังกายในชีวิตประจําวันแบบธรรมดาไมสามารถทําได การภาพที่เปรียบเปนกลงจุลทรรศนคอย
สอดสองจุดเล็กจุดนอยของรางกายเปนกลยุทธหน่ึงที่ทําใหคนต่ืนตัว ทั้ งน้ีการสอดสองเขาไปดูถึง
กลามเน้ือของรางกายน้ันเหมือนเปนการสอดแนมของเคร่ืองมือที่ตรวจสอบดูวารางกายทั้งหมดของเรา
น้ันทํางานไดอยางคุมประสิทธิภาพหรือไม และประสานการทํางานกับอวัยวะสวนอ่ืนๆไดเปนอยางดี
หรือไม

ในหมวดของผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพและความงามก็เชนเดียวกัน แตจะเปนการแสดงผลการ
ทํางานของครีมบํารุงในชั้นเน้ือเน้ือตางๆของรางกาย และแสดงกลไกการทํางานของครีมที่มีตอผิวแต
ละชั้นที่สําหรับผูบริโภคแลวจะเห็นผลก็ตอเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงบนใบหนาหรือผิวพรรณ ไมวาการ
มีผิวเนียนละเอียดขึ้น หรือไรซึ้งฝา กระ ไฝ การที่ไดเห็นภาพที่ไมสามารถมองใหเห็นไดดวยตาเปลาจึง
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เปนเหมือนการจองมองพัฒนาการของตนเองอยางละเอียดดวยสายตาแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่
เห็นภาพการทํางานระดับมาโคร เปรียบเหมือนภาพที่กระตุนการทํางานของจิตใจวาอยางนอยหากผิว
ไดรับการบํารุงเชนน้ี การเปลี่ยนแปลงในระดับมาโครอยางน้ียอมสรางความหวังวาการดูแลรางกาย
อยางเปนระบบเชนน้ีจะนํามาซึ่งผลในปลายทางที่ผิว รางกาย และความงามที่สะทอนผานบุคลิคอันนา
ภูมิใจจะมาเยือนชีวิตของผูที่ดูแลรางกายตัวเองเปนอยางดีในไมชา

หมวดสินคาประเภทผลิตภัณฑในครัวเรือนก็เชนเดียวกัน แตเปนการแสดงความสัมพันธ
ระหวางรางกายกับเคร่ืองมือรอบตัวดวยการบริหารรางกายใหสมดุลยและไดประสิทธิภาพสูงสุดใน
เวลาที่จํากัด ปกติเวลาเราทํากับขาว หรือใชเคร่ืองครัว เราไมสามารถตระหนักรูไดวาเคร่ืองมือแตละชิ้น
ที่เราใชเตรียมอาหารน้ันใชเวลาเปนหนวยวินาทีหรือนาทีเปนจํานวนเทาไหร เรารูแตเพียงวารายการ
อาหารกี่รายการที่จะตองทําในมื้อหน่ึงๆเทาน้ันภายในเวลาที่เรามีอยูบางคร้ังอาจจะเปนเวลาที่กระชั้น
และจํากัด การแสดงภาพการจัดเรียงเคร่ืองครัวที่เปนสินคาพรอมกับกดปุมเพียงไมกี่วินาทีก็สามาร ถ
เตรียมหรือปรุงอาหารไดสําเร็จ เมื่อวางเคร่ืองครัวที่เปนสินคาเคียงคูกับการทํางานดวยเคร่ืองครัวปกติ
ยอมเห็นความแตกตางระหวางความสัมพันธของรางกาย เคร่ืองมือ เวลา และผลลัพธ การวางมือเพื่อกด
ปุมเคร่ืองครัวและรออาหารที่ปรุงเสร็จใหมๆสดพรอมคุณคาสารอาหาร กับบุคลิกภาพที่ลมเหลวในการ
จัดวางรางกายใหจัดการเตรียมมืออาหารไปพรอมๆกับวางทาทางใหดูดีเมื่อใชเคร่ืองครัวเดิมๆ ทําให
เห็นภาพตัดฉากกันอยางชัดเจนระหวางความมีชีวิตชีวาในทุกยางกาวของรางกายในเวลาทําครัวดวย
ขอจํากัดทางดานเวลาดวยความชวยเหลือของเคร่ืองมือที่เปยมไปดวยนวัตกรรมที่เปนประโยชน กับการ
ใชเคร่ืองครัวที่นอกจาจะไมชวยใหงานเสร็จเร็วขึ้นแลวระเบียบของรางกายก็อลหมานไปดวยในครา
เดียวกัน

เราอาจสรุปไดวาวินัยที่เกี่ยวของกับการควบคุมรางกายน้ัน จะตองมีความสัมพันธกับเวลา
กลาวคือ วินัยที่ใชควบคุมรางกายและพื้นที่ตางๆในสังคมจะตองสามารถควบคุมไดอยางตอเน่ือง ไมใช
แคเพียงชั่วคราวหรือแคระยะเวลาใดเวลาหน่ึง เชนการตรวจสอบความผิดปกติหรือความบกพรอง
ทางดานความงามของผูบริโภคผานการเปรียบเทียบในชีวิตประจําวัน ไมวาจะเปนการพิจารณาวาการ
แตงหนาไปทํางานมีความสัมพันธและเหมาะสมกับเคร่ืองแตงกายรวมไปถึงความเหมาะสมกับงานที่จะ
ไปหรือไม หากพบกับความลมเหลวก็ตองฝกใหม หาขอมูลเพิ่มรวมไปถึงการฝกมรรยาทในการเขา
สังคมเพื่อใหเปนที่ยอมรับและสามารถประสบความสําเร็จในการทํางานหรือการเจรจา

อํานาจของวินัยน้ันจะอยูกระจายตามจุดเล็กๆในสังคม โดยเฉพาะรางกายที่ถูกแบงพื้นที่ยอยๆ
ออกเปนหลายๆสวน โดยอํานาจของวินัยถูกจัดสรรใหกระจายไปควบคุมพื้นที่เล็กๆอยางเปนระบบ
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กลาวคือไมมีกฎหมายที่ระบุวาการปฏิบัติใดเหมาะสมและถูกตองที่สุดในการใชชีวิต แตการประเมิน
ความประพฤติวาเหมาะสมหรือไมน้ันมาจากคนในสังคมที่ไดรับการหลอหลอมความความคิดมาจาก
คานิยมเดียวกัน

นอกจากการควบคุมดวยวินัยตอพื้นที่ที่ถูกแบงออกเปนสวนๆแลว การควบคุมดวยวินัยยังเปด
ใหมีการตรวจสอบ สังเกตเพื่อประเมินประสิทธิภาพในการควบคุม และเปนการขจัดคุณสมบัติของ
รางกายที่ไมพึงประสงคอันเปนสาเหตุของการบอนทําลายทักษะในการทํางาน เกิดความเจ็บปวย เกียจ
คราน และขาดสมรรถภาพในการทํางาน เชน การกระจายจุดชั่งนํ้าหนักตามรานสะดวกซื้อเพื่อเปนการ
เช็คความปกติของนํ้าหนักของรางกายโดยมีระบบบอกนํ้าหนักอัตโนมัติดวยการเปลงเสียงดังออกมาจน
คนรอบขางไดยินนํ้าหนักของผูชั่ง15

4.1.8 แสกนกรรม : รางกายท่ีถูกสอดแนม ตรวจสอบ และการลงทัณฑ
ทั้งการสังเกตการณ การตัดสินความผิดปกติและการตรวจสอบลวนมีความสัมพันธกับอํานาจ

ทางสายตา โดยอํานาจทางสายตาไมไดรวมตัวอยูที่ศูนยกลางการควบคุมอีกตอไป แตอํานาจทางสา ยตา
ที่ทําหนาที่ตรวจสอบวินัยไมวาจะเปนการแสดงออกทางรางกาย หรือตัวรางกายเองน้ัน อํานาจได
กระจายตัวไปอยูตามจุดตางๆของสังคม ทําใหสามารถตรวจสอบวินัย ความประพฤติตางๆได
ตลอดเวลา

ความปกติและการตัดสินความผิดปกติ ฟูโกตกลาววาเปนระบบการลงโทษอยางหน่ึงเพื่อ
ควบคุมพฤติกรรมตางๆของมนุษย

สุดทายคือการตรวจสอบ โดยมีการประเมินผล จัดลําดับ ใหคะแนน ใหรางวัล โดยมักจะมีการ
แบงการประเมินออกเปน กลุมที่สอบผาน โดยถือวาเปนกลุมที่มีความปกติตามเกณฑที่สังคมกําหนด
กับกลุมที่ไมผานคุณสมบัติ เปนกลุมที่จัดวาตกมาตรฐานและสมควรไดรับการลงโทษ16

การสอดแนมรางกาย ตรวจสอบ และการลงโทษรางกายที่ตกมาตรฐานน้ี ผูวิจัยเห็นภาพของ
กระบวนการดังกลาวในโฆษณาสื่อขอมูลเชิงธุรกิจเกี่ยวกับการตรวจสอบรางกาย และตัวอยาง
บทลงโทษรางกายที่ไมไดมาตรฐาน

15 ธีรยุทธ บุญมี. Michel Foucault. สํานักพิมพวิภาษา. กรุงเทพ. 2551.  หนา 160-167.
16 ธีรยุทธ บุญมี. Michel Foucault. สํานักพิมพวิภาษา. กรุงเทพ. 2551.  หนา 160-167.
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ภาพกอนและหลังการใช ผลิตภัณฑเปนภาพเปรียบเทียบที่แสดงใหเห็นถึงปรากฏการณการ
สอดแนมรางกาย และปญหาที่มีอยูรายลอมรางกาย สะทอนอยูในโฆษณาสื่อขอมูลเชิงธุรกิจไดเปน
อยางดี โฆษณาในหมวดเคร่ืองออกกําลังกายและผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพและความงามจะเปน กลุม
ผลิตภัณฑที่เห็นการเปรียบเทียบของภาพกอนและหลังใชผลิตภัณฑมากที่สุด

ภาพของรางกายที่แสดงความกังวลเกี่ยวกับกลามเน้ือไมสมสวน รูปรางที่ไมเซ็กซี่ อาการ
บาดเจ็บจากการออกกําลังกายในชีวิตประจําวัน ร้ิวรอยที่ปรากฏบนใบหนา เปนภาพความกังวลเกี่ยวกับ
รางกายและการจัดระเบียบรางกายที่เกิดขึ้นในภาพ โฆษณาสื่อขอมูลเชิงธุรกิจ และมักจะพบวามีการวัด
ขนาดรูปรางของผูใชกอนใชเคร่ืองมือ อุปกรณ ซึ่งในหมวดของเคร่ืองออกกําลังกายพบวาปญหาของ
รูปรางสวนใหญคืออวน และหมดกําลังใจในการออกกําลังกายดวยวิธีเดิมๆที่ทําใหเกิดอาการบาดเจ็บ
และ เห็นผลชา ในขณะที่สินคาในหมวดของผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพและความงามจะแสดงภาพของ
ปญหา ผิวและร้ิวรอยที่สะสมบมเพาะในชั้นใตผิว และไมสามารถมองเห็นปญหาในระยะกอตัวดวยตา
เปลา รวมไปถึงความรูสึกหวาดกลัวตอปจจัยอันเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาผิวพรรณ ซึ่งความรูสึกที่
ไมสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลาน้ีสรางความกังวลใหแก ผูใชอยางมาก

นอกเหนือจากภาพความกังวลของผูใชเคร่ืองออกกําลังกาย ยังพบวาสื่อขอมูลเชิงธุรกิจใน
หมวดเคร่ืองออกกําลังกายแสดงภาพของการบันทึกขอมูลรางกายของผูบริโภคเพื่อประเมินคุณภาพและ
มาตรฐานของรางกายวายังอยูในเกณฑที่เหมาะสมหรือไม ดัง น้ันในโฆษณาเคร่ืองออกกําลังกายจึงมี
การวัดสัดสวนเปนน้ิว มีการชั่งนํ้าหนักใหเห็นอยูตลอดเวลากอนที่จะใชผลิตภัณฑ ควบคูไปกับการ
สะทอนภาพความกังวลของผูใชกอนใชเคร่ืองออกกําลังกาย

ในขณะที่สินคาหมวดเคร่ืองใชในครัวเรือนน้ันจะแตกตางกับสินคาในหมวดเคร่ืองออกกําลัง
กายและผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพและความงาม เน่ืองจากเคร่ืองใชในครัวไมไดมีผลกับรางกายโดยตรง แต
เปนปลายทางของการเตรียมและปรุงอาหาร รวมไปถึงเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพสําหรับคัดกรองสารอาหาร
ที่มีประโยชนใหแกรางกาย ดังน้ัน ภาพความกังกลที่ฉายในคร้ังแรกจะเปนภาพความกังวลของผูใช
สินคากอนใชสินคาเคร่ืองครัว กลัววาจะไดรับสารอาหารไมครบถวน เสียเวลาในการเตรียมและปรุง
อาหาร ไมสามารถจัดการเตรียมมื้ออาหารไดภายในเวลาจํากัด รวมไปถึงความกังวลที่จะเจ็บปวยดวย
โรคภัยไขเจ็บตางๆอันเปนผลมาจากการรับประทานอาหารที่ไมถูกสุขลักษณะ หรือการที่รางกายไม
สามารถดูดซึมสารอาหารที่จําเปนตอรางกาย ในขณะเดียวกันโฆษณาสื่อขอมูลเชิงธุรกิจยังสะทอนให
เห็นภาพความกังวลเกี่ยวกับความไมสมสวนของรางกายและบุคลิกภาพอันเปนปมปญหาปลายเหตุที่
เปนผลจากการบริโภคอาหารที่เปนผลจากการปรุงที่ไมสมบูรณ
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การตรวจตราและตรวจสอบความผิดปกติของรางกายในโฆษณาสื่อขอมูลเชิงธุรกิจประเภท
เคร่ืองครัวจึงเปนการตรวจตราเคร่ืองมือในการเขาถึงความสมบูรณของรางกาย การปรากฏภาพการวาง
เคียงกันของเคร่ืองปนพลังเทอรโบ หรือ การแขงขันการทําอาหารระหวางผูใชที่ใชเคร่ืองมื อธรรมดา
และใชเคร่ืองครัวที่ผลิตดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่คํานึงผลลัพธของการรักษาคุณคาของ
สารอาหารควบคูไปกับการควบคุมเวลาใหอยูในเวลาที่จํากัดถูกเปรียบเทียบกันอยางหลีกเลี่ยงไมได
ภาพความยุงเหยิงในการจัดเตรียมอาหารของแมบานที่ไมไดมีเคร่ืองมือพลังเทอ รโบ หรือ Multi
function มาชวยทํางาน สะทอนภาพความไมสมดุลยของรางกายกับการใชเคร่ืองมือ รวมไปถึงการ
ประสบกับความลมเหลวในควบคุมบุคลิกภาพใหอยูในสภาพที่ดีในขณะที่เตรียมและปรุงอาหาร และ
แนนอนวาผลที่ตามมาคือผลกระทบที่เกิดขึ้นกับรางกาย การเปรียบเทียบแขงขั นการใชเคร่ืองครัวและ
ปริมาณอาหารที่สามารถจัดการไดภายในเวลาที่จํากัดจึงเปนมาตรวัดความมีประสทิธิภาพของสื่อกลาง
ที่นําชีวิตและรางกายเพื่อเขาถึงเกณฑและมาตรฐานในปลายทาง

ผลิตภัณฑเคร่ืองครัวจึงเปนตัวอยางของการตรวจสอบกระบวนการใชชีวิต วิธีการจัดการ เพื่อ
ผลปลายทางคือรางกายเปนสุข สมบูรณทั้งทางชีววิทยาและจิตวิทยา คือมีรางกายแข็งแรงสมบูรณ
บุคลิกภาพดี และมีความภูมิใจในรางกายทั้งเจาของรางกายและผูที่เห็นและใชชีวิตอยูแวดลอมรางกาย
น้ัน เพราะจากในโฆษณาหมวดหมูเคร่ืองครัวเราจะเห็นวาหลายคร้ังๆที่มีการสาธิตการทําอาหารในที่
สาธารณะ ทามกลางผูชมจํานวนมากในหองสง หรือทามกลางสมาชิกในครอบครัวที่ถึงแมวาจะเปนการ
จัดฉากขึ้นมาเพื่อถายทําในรายการเทาน้ันก็ตาม บุคคลที่รายลอมลอมเหลาน้ีจะแสดงอาการชื่นชม กลาว
ชมเชย ที่ผูดําเนินรายการสามารถปรุงอาหาร เตรียมอาหาร และควบคุมบุคลิกภาพไดในระหวางการ
เตรียมอาหารดวยวิธีอันชาญฉลาด ระหวางที่ผูดําเนินรายการเปดโอกาสใหผูชมซักถามและแสดงความ
คิดเห็น บางคร้ังก็เปนผูใชสินคาเคร่ืองครัวเองที่อธิบายผานประสบการณการเขาครัวที่ตองจัดการสับผัก
ดูแลลูก และเตรียมมื้ออาหารอ่ืนๆไปพรอมกัน

สินคาในโฆษณาสื่อขอมูลเชิงธุรกิจหมวดอุปกรณเพื่อศึกษาและบันเทิงก็เชนเดียวกัน การ
ตรวจสอบน้ีเกี่ยวของกับการตรวจสอบลักษณะของผูมีความรูตามเกณฑมาตรฐานการแสดงออกที่
อางอิงจากหลักความรูผานโฆษณาพจนานุกรมอิเลกทรอนิกส ไดแกการใชภาษาที่ถูกตอง การออกเสียง
ตามไวยากรณ การเตรียมความพรอมทางภาษาที่รอบดาน รวมไปถึงแบบทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อ
เตรียมความพรอมการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษที่สามารถพกขึ้นมาเพื่อใชทดสอบความสามารถ
ทางดานภาษาของตนเองเมื่อใดก็ได นอกจากน้ียังมีการตรวจสอบภาพลักษณและบุคลิกภาพของผูใช
ระหวางการใชงานดวย เชน การอางอิงลักษณะการใชงานพจนานุกรมอิเลกทรอนิกสวา ไมเหมือนกําลัง
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หาความหมายคําศัพทที่ไมรูระหวางการพบลูกคาของผูใชที่เคยไดรับบทบาทมิสไทยแลนดยูนิเวอรส ป
1991 และทํางานเกี่ยวของกับบริษัทตางชาติและการดูแลลูกคา ซึ่งไดพูดถึงความรวดเร็ว ในการหา
คําศัพทระหวางการทํางาน ที่ทําใหการสนทนาระหวางกันไมขาดตอน และไมเสียบุคลิก รวมไปถึงการ
อางอิงวาในขณะที่ใชพจนานุกรมอิเลกทรอนิกสหาความหมายน้ันใหอารมณการสัมผัส และภาพลักษณ
เหมือนกําลังใช Iphone และ PDA (Personal Digital Assistant) เพื่อวางแผนงาน มากกวาเปนทาทีของ
การหาคําศัพท อาจจะสรุปคราวๆวาสินคาในหมวดอุปกรณเพื่อศึกษาและบันเทิงเปนการตรวจสอบ
บุคลิกภาพของผูบริโภคขณะดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับความบันเทิง หรือการศึกษาในชีวิตประจําวัน

จากการอางอิงเกี่ยวกับเคร่ืองมือการสื่อสารอ่ืนที่ใหภาพลักษณภูมิฐาน คลองตัว เมื่อผูใชใชงาน
พจนานุกรมอิเลกทรอนิกสน้ัน จะเห็นไดชัดวาเปนการตรวจตราและตรวจสอบบุคลิกภาพ และ
ภาพลักษณที่ควรเปดเผยในที่สาธารณะ กลาวคือ ในขณะที่หาความหมายของคําศัพทที่เราไมรูน้ัน ทาที
ของความโงเขลา หรือไรการศึกษาที่สะทอนผานทาทีของรางกายน้ัน เปนกิริยาอาการที่ไมพึงประสงค
ผูใชงานจากรายการสื่อขอมูลธุรกิจจึงรูสึกวาการใชเคร่ืองมือพจนานุกรมอิเลกทรอนิสที่มีรูปรางคลาย
โทรศัพทมือถือแบบหนาจอสัมผัสและคลายกับ PDA (Personal Digital Assistant) เพื่อเปนการหลบ
ซอนความเขลาและความขัดเขินของบุคลิกภาพและรางกายในขณะน้ัน

เมื่อรางกาย สุขภาพ และบุคลิกภาพไดรับการตรวจสอบจากวินัยการควบคุมของระบบการ
ตรวจสอบเรียบรอยแลว ขั้นตอนสุดทายก็คือการประเมินและลงโทษ ในหมวดเคร่ืองออกกําลังกายและ
ผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพและความงามสะทอนภาพของการประเมินรางกายข องผูใชหลังจากการใช
ผลิตภัณฑอยางชัดเจน เชน ในหมวดสินคาประเภทเคร่ืองออกกําลังกายจะมีภาพการเปรียบเทียบขนาด
นํ้าหนัก สัดสวน ขนาดเสื้อผาที่ผูใชสวมใสทั้งกอนและหลังการบริหารรางกายดวยสินคาประเภทเคร่ือง
ออกกําลังกายในสื่อขอมูลเชิงธุรกิจ รวมไปถึงการแสดงภาพความภูมิใจของคนที่สามารถผานวิกฤติ
รางกายที่คร้ังหน่ึงเคยบั่นทอนสุขภาพและความภูมิใจ บางคนถึงกับกลั้นนํ้าตาไมอยูเมื่อไดเห็นความ
เปลี่ยนแปลงคร้ังใหญกับรางกายของตน หรือในสินคาเพื่อสุขภาพและความงามจะมีภาพเปรียบเทียบร้ิว
รอยบนใบหนาที่ลดลงหลังจากใชครีม ผมที่เรียบตรงนุมสลวยหลังจากใชเคร่ืองรีดผมประจุลบ หรือ
ปริมาณลูกผมที่งอกขึ้นมาใหมหลังจากใชเซร่ัมบํารุงผมเพื่อบรรเทาอาการผมรวงและศีรษะลาน ภาพ
ของผูทดลองใชสินคาเพื่อสุขภาพและความงามจับกลุมคุยกันเพื่อแบงปนเคล็ดลับความงามดวยการใช
ครีมบํารุงหรือเคร่ืองมือที่เกี่ยวของน้ันแสดงใหเห็นภาพของกลุมคนที่ประสบความสําเร็จในการดูและ
รางกาย บุคลิกภาพและความงามที่ไดรับการประเมินวาประสบความสําเร็จและมีรางกาย บุคลิกภาพที่ดี
งามอยางมาตรฐาน และไดรับการอนุญาตใหมาเผยแพรเปนไทยทานใหแกคนที่ยังมีรางกายที่ไม
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สมบูรณแบบไดรับทราบขอมูลเพื่อเอาไวพิจารณาในการดูแลรางกายของตนเอง ทั้งน้ีภาพผูทดลองใชที่
ไดประสบความสําเร็จในการลดนํ้าหนักหนัก ควบคุมสัดสวน รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงขนาดเสื้อผา
ไดแสดงภาพความสําเร็จสูงสุดราวกับไดผานวิกฤตการที่รายแรงเกี่ยวกับรางกายมาได

ภาพการประเมินรางกายผานโฆษณาสื่อขอมูลเชิงธุรกิจประเภทเคร่ืองครัวน้ัน ตามที่ผูวิจัยได
อธิบายไววาสินคาประเภทเคร่ืองครัวเปนเคร่ืองมือตรวจสอบประสิทธิภาพของเคร่ืองมือที่เขามากํากับ
และควงคุมรางกายใหบริโภคอาหารตามโภชนาการที่ถูกสุขลักษณะอีกชั้นหน่ึง ดังน้ันปริมาณอาหารที่
ถูกเตรียมและปรุงดวยเคร่ืองมือจํานวนมากที่วางเรียงรายกัน เตรียมและปรุงเสร็จในเวลาอันสั้นจึงถูก
แสดงผานหนาจอโทรทัศนเพื่อยืนยันความมีประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ ที่ทําใหเราสามารถรับประทาน
อาหารที่ยังคงเต็มไปดวยสารอาหารครบถวน ในขณะที่ภาพผูบริภคที่ไมได ครอบครองเคร่ืองมือที่
ออกแบบมาอยางดีดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยีตองเผชิญกับความยากลําบากในการปรุงอาหารใน
เวลาที่จํากัด ไมสามารถควบคุมรางกายใหสามารถทํากิจกรรมหลายๆอยางไดในเวลาเดียวกันซึ่ง
สะทอนใหเห็นถึงความลมเหลวในการจัดการกิจกรรมในชวงเวลาตางๆ นอกเหนือจาก เร่ือง
ประสิทธิภาพในการเตรียม ปรุง และบริโภคอาหารที่มีคุณภาพ ดังนันการวางเคียงกันของสินคาใน
รายการสื่อขอมูลเชิงธุรกิจและสินคาเคร่ืองครัวทั่วๆไป จึงเปรียบเสมือนภาพเตือนใจใหนึกถึงการ
เปรียบเทียบความสําเร็จและความลมเหลวเกี่ยวกับเร่ืองการดูแลรางกาย บุคลิกภาพ และสุขภาพในเวลา
เดียวกัน

ภาพการประเมินบุคลิกของผูบริโภคผานอุปกรณ เพื่อการศึกษาและการบันเทิง เชน
พจนานุกรมอิเลกทรอนิกส ดังที่เราจะเห็นไดวาผูใชพจนานุกรมอิเลกทรอนิกสลวนแลวแตเปนผูใชใน
แนวกวาง ต้ังแตเด็กอนุบาล นักเรียนนักศึกษา คนในวัยทํางานที่มีหลากอาชีพ ต้ังแตครูฝกมวย ไปจนถึง
ผูประสานงานตางประเทศที่อดีตเคยไดรับตําแหนงความงามเปนเคร่ืองรับประกันสะทอนใหเห็นภาพ
ของความสําเร็จ และความเชื่อมั่น และเชื่อถือใหอุปกรณที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาชวยพัฒนาทั้ง
คุณภาพชีวิต บุคลิกภาพ และทักษะความรูที่เกี่ยวของในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งน้ียังมีการเชื่อมโยง
ลักษณะของเปนเคร่ืองมือยุคใหมที่ทํางานใหภาพลักษณเหมือนโทรศัพท IPHONE และ PDA ที่ไมใช
แคพจนานุกรมอิเลกทรอนิกส แตเปนเคร่ืองที่ใหทั้งความรูและความบันเทิง รวมไปถึงการเตรียมความ
พรอมทางดานภาษาที่ครอบคลุม ดังน้ันภาพลักษณของคนที่ใชเคร่ืองมือพจนานุกรมอิเลกทรอนิกสจึง
เปนคนที่ฉลาดในการใชเคร่ืองมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางรอบดาน

ในหมวดสินคาเพื่อสุขภาพและความงามผูเชี่ยวชาญและกรรมมการผูจัดการที่เกี่ยวของกับ
ผลิตภัณฑตางๆเหลาน้ีสะทอนภาพของการรับประกันคุณภาพความงามและสุขภาพจากผูที่มีความรู
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เกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโลยี ประสิทธิภาพของการใชงานสินคาอยางใกลชิด การใหผูเชี่ยวชาญหรือ
กรรมการผูจัดการมามีบทบาทในการอธิบายสวนผสม การทดลองใชผลิตภัณฑ รวมไปถึงการอธิบายถึง
แหลงผลิตครีมบํารุงและสารเสริมสุขภาพความงามเหลาน้ัน ทําใหภาพของผลิตภัณฑน้ันแลดูนาเชื่อถือ
คลายกับมีการรับประกันคุณภาพ รวมไปถึงการนําผูใชที่ไดทดสอบดวยตนเองมาแนะนําครีมบํารุง
ตางๆเหลาน้ันใหกับคนที่ไมเคยมีประสบการณการใชเคร่ืองประทินโฉมดังกลาว ทําใหเกิดการแบงแยก
และแยกแยะระหวางกลุมที่ผานคุณสมบัติและกลุมที่ยังไมผานคุณสมบัติของสุขภาพและความงาม แต
น้ันก็ไมไดหมายความวา กลุมที่ยังมีร้ิวรอยบนใบหนา ผมรวง หรือผิวแหงกรานจะไมไดรับการเยียวยา
แตจะเปนกลุมที่จะตองไดรับการพัฒนาตอไป และสมควรไดรับการแกไขปญหาที่ตรงจุดดวยเคร่ืองมือ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่เหมาะสมตอไป

ทั้งน้ีในขั้นตอนสุดทายของการตรวจสอบและประเมินน่ันก็คือการลงโทษรางกายที่ไมได
มาตรฐาน ทั้งน้ีในโฆษณาสื่อขอมูลเชิงธุรกิจไมไดแสดงใหเห็นวาผูที่มีรางกายบกพรองไมไดมาตรฐาน
หลังจากการตรวจสอบตองเจอกับอะไรบาง หากแตเปนการเลาประสบการณของผูใชที่ไดผลมาบอกเลา
เหตุการณที่เคยเกิดขึ้นใหผูอ่ืนฟง เชน การไปลองเสื้อผาที่รานและบังเกิดความตกใจในรางกายที่ตอง
สวมเสื้อผาไซส XXL และรูสึกผิดกับตัวเอง ขาดความมั่นใจ ขาดความภูมิใจในตนเอง หรือภาพของผูที่
ขาดประสิทธิภาพในการจัดการเวลา รางกาย เมื่อไมสามารถที่จะเลี้ยงดูบุตร ทําอาหาร และเตรียมมื้อ
อาหารไดทันเวลา รวมไปถึงภาพการขาดความมั่นใจในบุคลิกภาพของคนที่หัวลาน ใบหนามีร้ิวรอยเมื่อ
แสดงอารมณดูไมเจริญหูเจิรญตา แตงหนายาก ซึ่งลวนเปนความกังวลสวนตัวเกี่ยวกับความงาม ความมี
สุขภาพและบุคลิกภาพที่ดีตามที่ปรากฏทางสายตา อยางไรก็ตามแต รางกายที่อวนฉุไรสวนเวาโคง กลับ
ไดรับการแกปญหาทันทวงทีดวยเคร่ืองออกกําลังกายนานาชนิดที่สามารถปรับใหเหมาะสมกับรางกาย
ที่ตองการการพัฒนาในขณะน้ัน แมบานหรือพอบานที่ตองการจัดการเวลาโดยสามารถทําหนาที่หลาย
อยางในเวลาเดียวกันก็ไดรับการแกปญหาโดยการใชเคร่ืองมือ Multi Function ปน สับ บด ละเอียด
ผสม หรือแมกระทั่งตมใหสุกภายในเคร่ืองเดียวโดยไมเสียทั้งเวลา สารอาหาร และเวลาในการจัดการ
ลูก พรอมบุคลิกภาพที่ดีเลิศ มีแตคนรายลอมชื่นชม สวนหญิงชายที่มีร้ิวรอยบนใบหนาก็สามารถพกพก
ครีมเทพที่สามารถปกปดร้ิวรอยไดทันทีเมื้อแตมลงไปบนจุดบกพรองของใบหนา และแมแตเคร่ือง
พจนานุกรมอิเลกทรอนิกสที่สามารถแปลงรางทั้งเคร่ืองมือแปลภาษา เคร่ืองฉายหนัง เคร่ืองเลนเพลง
ภายในเคร่ืองเดียวที่ทําใหผูใชไดรับทั้งความบันเทิงคลายเหงาเมื่อตองการความผอนคลาย หรือ
แมกระทั่งการหาความหมายของคําศัพทในเวลาอันสั้นเพื่อแกปญหาเฉพาะหนายามอยูระหวางการ
สนทนา
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จริงอยูที่การลงโทษไมไดปรากฏใหเห็นเปนรูปธรรมแตโฆษณาสื่อขอมูลเชิงธุรกิจทิ้งคําถามไว
เปนประเด็นวาหากรางกายอวนฉุ แมบานที่มีชีวิตยุงเหยิง ร้ิวรอยบนใบหนา ศีรษะที่ลาน และผูคนที่เกิด
ปญหาบทสนทนาสะดุดลงเพราะปญหาของภาษาและความหมายไมไดรับความชวยเหลือจากอุปกรณ
เคร่ืองมือ นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีเหลาน้ีแลว สิ่งที่เปนปญหาคางอยูคือการสูญเสียซึ่งความเชื่อมั่นใน
ตนเอง ซึ่งยังไมรวมกับความกังวลอ่ืนใดที่เกี่ยวของกับสถาบันตางๆในสังคม เชน การทํางาน การศึกษา
เปนตน ซึ่งลวนแตเปนพื้นฐานที่สําคัญในการเร่ิมตนชีวิตที่ตองการพัฒนาไปยังการเขาถึงปจจัยที่
หลากหลายในการเลือกบริโภคในชีวิตประจําวัน

ความเชื่อมั่นในตัวเองน้ันถูกอธิบายวาเปนสวนหน่ึงของการตรวจสอบระหวางบุคคลหน่ึงกับ
อีกบุคคลหน่ึงในสังคม ความเชื่อมั่นและความเคารพในตัวเองเปรียบเปนพื้นฐานของจิตวิทยาการ
พัฒนาทางดานสังคมและบุคลิกภาพ หากขาดซึ่งความเชื่อมั่นและเคารพในตัวเองก็จะตามมาซึ่งปญหา
เชิงพฤติกรรมและอารมณ

บทบาทของความเคารพในตัวเองในฐานะแรงกระตุนของปจเจก คือ การทําหนาที่เปนมาตรวัด
ของสังคมตอตัวปจเจกเกี่ยวกับการยอมใหเขารวมกลุมหรือกันบุคคลน้ันออกไปจากกลุมของสังคม
บุคคลที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงและมีความเคารพตัวเองในระดับสูงยอมมีประสิทธิภาพในการ
ปรับตัวและเผชิญหนาตอความกดดันและอารมณเชิงลบแวดลอมไดเปนอยางดีดวยความภูมิใจใน
ตนเอง ความพึงพอใจ และความเชื่อมั่น ในขณะที่คนที่ขาดความเชื่อมั่น และไมสามารถสรางความ
เคารพแกตัวเองได ก็จะเต็มไปดวยความรูสึกกดดัน เกิดความวิตกกังวล ไมสามารถปรับตัวกับภาวะ
ตึงเครียรอบดาน รูสึกละอาย วางตัวไมถูก ไปจนถึงความรูสึกที่ตัวเองดูงี่เงา

ความเชื่อมั่นและการเคารพตัวเองจึงเปนเร่ืองที่เกี่ยวของกับสภาพสุขภาพ การมองโลกในแงดี
มีความคาดหวังและมีเปาหมายในชีวิต อยางไรก็ตามการรักษาระดับความเชื่อมั่นและการเคารพตอ
ตนเองก็แตกตางกันออกไปตามภาวะการณและเวลาที่ดําเนินไปเร่ือยๆ

ที่วาความเชื่อมั่นในตัวเองและการเคารพตอตนเองน้ันเปนเร่ืองของมาตรวัดของสังคมอยางไร
น้ันสามารถอธิบายได กลาวคือ ในสังคมมนุษยมีความตองการที่จะเขารวมกลุมตางๆตามที่ตนเองสนใจ
และสรางความสัมพันธในระดับตางๆในสังคม ดังน้ันมนุษยจึงมีปฏิกิริยาตออากัปกิริยาของผูอ่ืนตอ
ตนเองอยางระแวดระวัง การเฝาสังเกตวาบุคคลรายลอมเหลาน้ันมีทีทาปฏิเสธหรือพึงพอใจในตัวปจเจก
จึงแสดงใหเห็นถึงการกังวลตอการปฏิเสธใหเขารวมกลุมหรือการยินยอมใหมีปฏิสัมพันธและดําเนิน
กิจกรรมในสังคม ดังน้ันปฏิกิริยาและบุคคลแวดลอมในสังคมที่คอยประเมินดวยความพึงพอใจตอสิ่งที่
พวกเขาเห็น หรือปฏิเสธพฤติกรรมหรือการแสงออกที่พวกเขาไมเห็นดวยจึงเปนปรากฏการณคุกคาม
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และบั่นทอนอัตตาของปจเจก และเปนจุดทําลายความสัมพันธของปจเจกกับความสัมพันธตอสัง คม
ทั้งน้ีเน่ืองจากเปนจุดที่คนที่ถูกประเมินและสายตาที่ประเมินความพึงพอใจเร่ิมปฏิบัติการการกีดกัน
ปจเจกออกจากกลุม และการปฏิเสธการใหเขารวมกลุม ผลของการยินยอม หรือปฏิเสธใหเขารวมกลุม
น่ีเองที่ทําใหระดับการรักษาความเชื่อมั่นและการเคารพตนเองน้ันลดลงหรืออาจเพิ่มขึ้น ซึ่งทั้งน้ีการ
ประเมินดังกลาวยังทําใหรูวาปจเจกน้ันๆมีความสําคัญตอการเขารวมกิจกรรมของสังคมเพียงใดและทํา
ใหปจเจกตระหนักถึงความเปนไปไดในการเขารวมกิจกรรมของสังคม จึงไมนาแปลกใจหากบุคคลที่
ถูกปฏิเสธการเขารวมกลุมกิจกรรมในสังคมจะรูสึกถูกปลนสะดมความเชื่อมั่นในตัวเอง รวมไปถึงการ
เคารพในตัวเองและทําใหเกิดความยากลําบากในการปรับตัว ทั้งยังเกิดความละอาย และการโทษตัวเอง
ในฐานะแหงความเขลาและโงเงาที่ไมสามารถเขารวมกลุมที่สําคัญในสังคมได17

ดังน้ันการสะทอนภาพความมั่นใจของคนที่ประสบความสําเร็จในการดูและรางกาย บุคลิกภาพ
สุขภาพ อาจสะทอนมุมหน่ึงของการปรับตัวเพื่อเขากลุมและเปนที่ยอมรับของสังคม ในขณะที่บุคคลที่
ลมเหลวในการควบคุมจัดระเบียบรางกาย บุคลิกภาพและสุขภาพกลับสะทอนใหเห็นความกังวลในการ
ถูกปฏิเสธ การไมไดรับการยอมรับจากบุคคลที่เปนสมาชิกในสังคม รวมไปถึงการสูญเสียความเคารพ
ในตัวเอง

แผนภาพ4.1 แสดงความสัมพันธของระบบกลไกการควบคุมรางกายในสื่อ

17 Leary, Mark R. Self-Esteem as an Interpersonal Monitor: The Sociometer Hypothesis. Journal
Personality and Social Psychology. 1995. Vol. 68. No. 3. 518-530
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4.2 ความปรวนแปรของรางกายเชิงปฏิสัมพันธกับพื้นท่ีและสื่อโฆษณา
จากการวิเคราะหเกี่ยวกับมายาคติที่สอดแทรกเกี่ยวกับความสําคัญของรางกาย บทบาทของ

รางกาย บุคลิกภาพ และสุขภาพของผูบริโภคในบทที่ 4 ในหลายๆมิติที่สื่อขอมูลเชิงธุรกิจไดสะทอน
ภาพความจําเปนในการบริโภค สาเหตุของการกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย บุคลิกภาพ
และสุขภาพ รวมไปถึงผลดีผลเสียของการเปลี่ยนแปลงพัฒนารางกายนสวนตางๆใหเขากับมาตรฐาน
ของสังคมในขณะน้ัน ถึงแมวาสื่อขอมูลเชิงธุรกิจไมไดระบุลักษณะที่ เปนอุดมคติของรางกาย
บุคลิกภาพ และสุขภาพแบบเฉพาะเจาะจงวาเราในฐานะผูบริโภคควรพัฒนารางกายในสวนใดบาง แตก็
พอจะมองเห็นภาพรวมวามาตรฐานและความคาดหวังของสังคมกําลังชักชวนและนําพาเราใหมี
ความคิดเกี่ยวกับการดูแล ควบคุมรางกาย บุคลิกภาพ และสุขภาพไปในทางใด

4.2.1 ภาวะวิตกจริตแหงวัย : ชวงวัยและความกังวลตอมิติการใชชีวิต
อยางไรก็ตามมิติเกี่ยวกับการบริโภคของผูบริโภคเพื่อการดูแลรักษารางกาย สุขภาพ และ

บุคลิกภาพ ใหตรงกับมาตรฐานที่สังคมกําหนดน้ันไดรับการกระตุนจากหลายปจจัย จากการเก็บขอมูล
งานวิจัยในสวนผูบริโภค ผูวิจัยไดเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง โดยใชวิธีการเก็บขอมูลแบบกลุมผูให
ขอมูล (Focus Group) จํานวน 10 คน โดยแบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมอายุระหวาง 25 – 35 ป และ 36 –
55 ป ทั้งน้ีใชการแบงกลุมตามอายุ อางอิงจาก Erikson's stages of psychosocial development ซึ่งอธิบาย
ถึงพัฒนาการเกี่ยวกับความคิดทางดานจิตวิทยาของคนในชวงอายุตางๆกัน ซึ่งผูวจัย มีความสนใจ
ในชวงวัย 19-40 ป และ 40 – 65 ป ซึ่งวัยในสองชวงน้ีมีความสําคัญกลาวคือ

1. ชวยวัย 19 – 40 ป
ถือเปนวัยรุนกลางคน Young Adult เปนวัยแหงความใกลชิดสนิทสนมและความโดดเด่ียว

ความรูสึกโดดเด่ียวกับความใกลชิดสนิทสนมเปนด่ังความขัดแยงซึ่งกันและกันในวัยใกล 30 และหลัง
30 ทั้งน้ีในชวงแรกของชวงวัยจะเกิดความขัดแยงระหวางความมีเอกลักษณของตนกับบทบาทหนาที่
บางคร้ังชวงวัยน้ีจะมีความพยายามในการแทรกความเปนตัวของตัวเองลงไปในบทบาทตางๆใน
ชีวิตประจําวัน ทั้งน้ี การมีปฏิสัมพันธกันในสังคมก็ทําใหเกิดความฉุกคิดที่วา กลัวถูกปฏิเสธ หรือ การ
ถูกบอกเลิก และถึงแมวาในชวงวัยน้ีจะเร่ิมมีความคุนชินกับความเจ็บปวด แตอยางไรก็ตามการถูก
ปฏิเสธน้ันยอมสรางความเจ็บปวดเสมอ ในขณะเดียวความใกลชิดสนิทสนมเปรียบเปนด่ังการสราง
ความหวาดกลัวใหแกการถูกทอดทิ้งและการสรางระยะหาง ในขณะที่ผูคนเติบโตขึ้น พวกเขาพยายามที่
จะสรางอัตลักษณใหกับตนเอง หลังจากน้ันก็จะเร่ิมเขาไปสูวงจรการสรางความสัมพันธกับคนในสังคม
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ดังน้ันความใกลชิดสนิทสนมจึงเปนสิ่งที่จะรักษาความสัมพันธทั้งสองฝายใหยั่งยืน ซึ่งถาหากไม
สามารถสรางความสนิทสนมไดผลที่ไดรับก็คือปลายทางแหงความโดดเด่ียวน่ันเอง

2. ชวงอายุ 40 – 65 ป เปนชวงวัยแหงการสรางสรรค
เปนชวงวัยแหงการผลิดอกออกผลและขั้วตางของความหยุดน่ิง เปนวัยที่ไครครวญและสราง

เงื่อนไขแหงการผลิตหรือเพิ่มพูนที่มีคุณคาอยางแทจริงเทาน้ัน ทั้งน้ีวัยน้ีจะมีความเกี่ยวโยงกับบทบาท
ทางสังคมเชน การเปนพอแม คาบเกี่ยวกับสถาบันการศึกษา เปนตน วัยแหงการสรางสรรคน้ีเกิดขึ้นเพื่อ
เปนชวงวัยที่สงตอ ชี้แนะ และเปลี่ยนผานใหกับคนรุนตอไป การทํางานที่มีคุณคา และความมีวินัยเปน
การแสดงออกอันเปนผลิตผลของการสรางสรรคของคนวัยน้ี

ผูใหญวัยกลางคนน้ีมีภาระกิจอยางหน่ึงคือการทํางานเพื่อสังคมและเพื่อชวยเหลือคนรุน ใหม
ดังน้ันในวัยเชนน้ีคนที่ไมสามารถชวยเหลือสังคม หนําซ้ําเปนภาระก็จะตกอยูในภาวะของความหยุดน่ิง
ไรซึ่งประโยชนจากการผลิดอกออกผลและการอุทิศตนใหกับสังคมและคนรุนใหม

ภาระกิจหลักของผูใหญวัยกลางคนไดแก
- การแสดงความรัก นอกเหนือจากเร่ืองเพศสัมพันธ
- การคงสภาพสุขภาพและชีวิตตามวิถีของรูปแบบ
- พัฒนาความสัมพันธเกี่ยวกับการใชชีวิตคู
- การดูแลบุตรหลานใหเปนคนที่มีความรับผิดชอบในตัวเอง
- การยอมรับเพื่อนและแฟนของบุตรหลาน
- การสรางความเปนบานที่อบอุน
- ความรูสึกภาคภูมิใจในคูครองหรือคนรัก
- การสลับบทบาทกับพอแมในวัยชรา
- บรรลุความเปนผูใหญ โดยสามารถรับผิดชอบทางสังคมและในสิ่งที่เจริญดีงาม
- ปรับสภาพรางกายไปตามความแปรเปลี่ยนที่เกิดขึ้นในวัยผูใหญกลางคน
- ใชเวลาวางอยางสรางสรรค
- มีความรักใหกับแม18

18 Gross, F. L. (1987). Introducing Erik Erikson: An invitation to his thinking. Lanham, MD: University
Press of America. p. 39.
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ทั้งน้ีการเลือกวัยทั้งสองชวงน้ี จะเห็นไดวาเปนชวงที่มีบทบาทในการถือครองอัตลักษณของ
ตนเองและมีบทบาทที่เกี่ยวพันธกับสถานภาพทางสังคมที่ตนดํารงอยู ดังน้ันผูวิจัยจึงเห็นวากลุมตัวอยาง
ดังกลาวจะมีประโยชนตอการขยายความและใหคําตอบเกี่ยวกับเร่ืองการควบคุมรางกาย การรับรูเร่ือง
การครอบงําทางดานจิตวิทยาของสื่อตอการควบคุมรางกายในชีวิตประจําวันหรือไมเชนไร ทั้งน้ีอาจจะ
สะทอนรูปแบบแนวคิดและการแสดงออกพฤติกรรมในชีวิตประจําวันของกลุมตัวอยางน้ีบางไมมากก็
นอย

ผูวิจัยไดจัดการสนทนากลุม Focus Group จํานวน 2 กลุม กลุมละ 5 คน คือ
1. กลุมแรกเปนชวงอายุ 19 – 40 ป ซึ่งเปนกลุม Young Adult หรือผูใหญวัยรุน

โดยแบงออกเปน เพศชาย จํานวน 2 คน และเพศหญิง จํานวน 3 คน กลุมตัวอยางประกอบอาชีพ
เจาหนาที่โสตทัศนูปกรณ เจาหนาที่คอมพิวเตอร นักวิจัย เจาหนาที่สารสนเทศ และเลขานุการ

2. กลุมสองเปนชวงอายุ 40 – 65 ป ซึ่งเปนกลุม Middle Adulthood หรือ ผูใหญ
วัยกลางคน โดยแบงออกเปนเพศชาย 4 คน และเพศหญิง 1 คน กลุมตัวอยางประกอบอาชีพ นักวิจัย
เจาหนาที่ประเมินผล เลขานุการ เจาหนาที่บริการการศึกษา และ เจาหนาที่บริหารทั่วไป

จากการพูดคุยกับกลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุม จํานวน 10 คน ในประเด็น เกี่ยวกับความรูพื้นฐาน
เร่ืองสื่อขอมูลเชิงธุรกิจพบวา กลุมตัวอยางขอมูลมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับสื่อขอมูลเชิงธุรกิจมา
พอสมควร เน่ืองจากสามารถใหขอมูลเกี่ยวกับชวงเวลาของการออกอากาศและลักษณะของสื่อขอมูล
เชิงธุรกิจไดเปนอยางดี เชน รายการสื่อขอมูลเชิงธุรกิจเหลาน้ีออกอากาศในชวงเวลาตีหน่ึงถึงตีสี่ และมี
ลักษณะของการสาธิตสินคาและการโฆษณาควบคูกันไป รวมทั้งยังมีการยกตัวอยางประเภทสินคา และ
รายละเอียดของสินคาที่ถายทอดอยูในโฆษณาอีกดวย

4.2.2 ประสบการณเบื้องตนเกี่ยวกับการดูสื่อขอมูลเชิงธุรกิจของกลุมกรณีศึกษา
จากประสบการณการรับชมโฆษณาสื่อขอมูลเชิงธุรกิจของกลุมตัวอยาง จํานวน 10 คน ทั้งใน

กลุมวัยรุนผูใหญ และผูใหญวัยกลางคน พบวา สาเหตุในการเลือกรับชมโฆษณาสื่อขอมูลเชิงธุรกิจ แบง
ออกเปน 2 รูปแบบ

1. ความต้ังใจที่จะรับชมรายการเพื่อหาเทคโนโลยีรูปแบบใหมๆในสินคาที่จะทําใหการ
ใชชีวิตสะดวกสบายมากขึ้น
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2. ความไมต้ังใจในการรับชมรายการสื่อขอมูลเชิงธุรกิจ แตทามกลางความไมต้ังใจน้ัน
กลับไดรับขอมูลขาวสาร รูปแบบการใชเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันอยางที่ผูรับชมไมได
หลีกเลี่ยง

ทั้งน้ีจากความไมต้ังใจและต้ังใจการรับชมสื่อขอมูลเชิงธุรกิจ หลังจากรับชมโฆษณาสื่อขอมูล
เชิงธุรกิจ กลุมตัวอยางบางสวนเห็นวาสินคามีความนาสนใจ แตเน่ืองจากมีราคาแพง จึงไมมีความสนใจ
ใครอยากครอบครองสินคา รวมไปถึงการที่ขาดประสบการณจากการไดทดลองใชดวยตนเอง จึงไมมี
ความเชื่อมั่นในตัวสินคาวาจะสามารถทําใหรางกาย สุขภาพ และบุคลิกภาพถูกปรับเปลี่ยนไปไดจริง
อยางที่สื่อขอมูลเชิงธุรกิจไดนําเสนอ ทั้งน้ีกลุมตัวอยางบางสวนมีการจดจําคุณลักษณะเฉพาะตัวของ
สินคา และนําไปเปรียบเทียบกับสินคาตามทองตลาดที่มีคุณสมบัติคลายกันและมีราคายอมเยาวกวา เพื่อ
มาใชอํานวยความสะดวกและดูแลบริหารจัดการชีวิตประจําวันตางหาก กลุมตัวอยางชี้ใหเห็นวา การ
รับชมสื่อขอมูลเชิงธุรกิจในเบื้องตน ไมไดทําใหเกิดการต่ืนตัวหรือสรางความสนใจในการเฟน คัดเลือก
หรือ สรางการตัดสินใจที่แนวแนเกี่ยวกับการหาเคร่ืองมือเคร่ืองใชมาดูแลรางกายและสวนประกอบการ
ใชชีวิตประจําวันที่เกี่ยวของ แตทั้งน้ีก็ยังมีสวนประกอบขึ้นอยูกับวา ในชวงเวลาน้ัน กลุมตัวอยาง
ตองการใชสินคาประเภทไหน หรือมีความสนใจเกี่ยวกับเร่ืองใด ถาหากสื่อขอมูลเชิงธุรกิจในชวงเวลา
ดังกลาวไมไดนําเสนอกับความตองการของผูรับชม ผูชมก็จะไมเกิดปฏิกิริยาตอบสนอง อยางไรก็ตาม
ไมไดหมายความวาการสื่อสารขอมูลดังกลาวจะไมไดทิ้ง ต่ิงซากของความคิดเกี่ยวกับชีวิตที่
สะดวกสบาย รางกายที่แข็งแรงสมบูรณทิ้งไวเปนภาพจารึกในรอยหยักของสมองของผูรับชม เห็นได
จากที่การต้ังใจหรือไมต้ังใจดูน้ันไดทิ้งเอาคุณสมบัติ ขอดีขอเสียของสินคาในสื่อขอมูลเชิงธุรกิจไวใน
ใจเบื้องลึกของผูบริโภค

“...เคยดูโฆษณาที่มันขายนํ้ายาลางรถนะ แลวก็ไปตามหาดูวาในหางมันขายแบบคลายๆกัน
ไหม เพราะมันนาจะถูกกวา เพราะก็มีคุณสมบั ติในใจจากที่ดูโฆษณามาบาง แตวาราคามันเปน
ตัวกําหนดไงวาจะทําใหเราอยากซื้อมาใชในชีวิตประจําวันรึเปลา...”

“...เคยดูจนจบรายการนะ เปนการนําเสนอไมถูพื้นปนแหงรูสึกอยากไดมากเลย แตราคามัน
แพงมาก ก็เลยไมซื้อ แตพอไปเดินซื้อของที่โลตัสก็เจอไมถูพื้นที่คลายกันราคา 800 ก็เลยซื้ออันน้ีแทน
ดีกวา...”

แนนอนวาในการรับชมขอมูลการสื่อสารชุดหน่ึงๆน้ัน สําหรับผูบริโภคคงเปนเร่ืองยากที่พวก
เขาจะมาน่ังทําความเขาใจวาใครเปนผูผลิตสื่อ จุดประสงคแอบแฝงของการผลิตสื่อน่ันคืออะไร แลวใช
ระยะเวลาในการจูงใจเพื่อใหคนคลอยตามนานเทาไหร สําหรับผูบริโภคน้ันการที่จะคลอยตาม
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พฤติกรรมการแสดงออก การสรางอัตลักษณไมวาจะชั่วคราวหรือถาวร มักจะอาศัยแรงจูงใจจากบริบท
รอบตัว พฤติกรรมการเลียนแบบที่รับรูผานสายตาบอยๆ สิ่งที่ผูบริโภคคิดวาทําแลวดูเจริญ มีชาติตระกูล
สะทอนใหเห็นถึงการไดรับการศึกษามาอยางดี หรือตามสมัยนิยมสิ่งเหลาน้ีเราไมสามารถระบุไดวา
ความเปนจริงอะไรคือสิ่งที่ดูนําสมัย มีชาติตระกูล และดูมีการศึกษา หรือและดูเปนคนมีคุณภาพ แตสิ่ง
ที่ลวนนําสมัยในชวงขณะหน่ึงน้ันถือเปนความมีวัฒนธรรมในชวงขณะหน่ึง ไมวาวัฒนธรรมการถือ
ประพฤติการปฏิบัติน้ันจะถูกมองวาเปนวัฒนธรรมชั้นตํ่าหรือสูง เพราะทั้งหมดทั้งมวลน้ันถือเปน
วัฒนธรรมสมัยนิยมที่ผูคนถือครองกันในชวงเวลาน้ัน หรือสมัยน้ัน ซึ่งเรามักจะเห็นภาพฉายซ้ําๆ
เกี่ยวกับสิ่งที่เปนที่นิยมผานการสื่อสารในรูปแบบตางๆ และการใชชีวิต ทั้งในชีวิตจริ งและชีวิตสมมติ
เชนในภาพโฆษณาในชวงเวลาตางๆ แนนอนวาการสื่อสารมีสวนชวยกระจายคานิยม และวัฒนธรรม
ใหเปนที่รูจักแกคนในสังคม และนําไปสูการผลิตซ้ําและลอกเลียนแบบกันในสังคม นําไปสูการ
สรางอัตลักษณรูปแบบเดิมๆที่วน loop ซ้ําแลวซ้ําเลาเพียงแตตางที่ตัวแสดงที่ เปนผูเลน (Role Player)
แตลักษณะนิสัย (character) ยังคงเดิม ทั้งน้ีทั้งน้ันการดูแลรางกาย สุขภาพ บุคลิกภาพ ที่สงผลไปยัง
ความสะดวกสบายในชีวิตประจําวัน และเอ้ือตอการวางแผนตางๆเกี่ยวกับการใชชีวิตที่เกี่ยวของ จึงราว
กับเกิดขึ้นไดดวยตนเองที่เปนเจตนจํานงคที่อิสระในการตัดสินใจที่จะซื้อสินคาหรือไมซื้อเพื่อที่จะมา
ดูแลรางกายของตนเอง แตความเปนจริงและความนําสมัยหรือสมัยนิยมในแตละยุคไดหลอหลอมจน
เกิดเปนสิ่งที่ดูเหมือนเกิดขึ้นตามธรรมชาติและทําใหปจเจกเกิดความมั่นใจวาน่ีคือสิ่งที่พวกเขาเลือกเอง
คิดเอง และกระโจนแวบเขามาสูความคิดของพวกเขาดวยตัวของพวกเขาเอง

4.2.3 เทคโนโลยีอกอิ่ม ผมดกดํา งามจากภายใน : การเพิกเฉยตอความทันสมัย และนวัตกรรม
การสรางอัตลักษณความงามของผูบริโภค

ผูวิจัยไดต้ังคําถามวา หลังจากดูภาพโฆษณาสื่อขอมูลเชิงธุรกิจที่ประกอบไปดวยภาพกอนและ
หลังใชเคร่ืองมือและสินคาในรายการ ผูชมเหลาน้ันมีความรูสึกอยางไร พบวากลุมตัวอยางในวัย Young
Adult (ผูใหญวัยรุน) แสดงใหเห็นวา ภาพกอนและหลังการใชเคร่ืองมือ ไมสงผลใหเกิดความอยากมี
อยากไดในเคร่ืองมือ เน่ืองจากวาเห็นวา เคร่ืองมือที่จําหนายในรายการน้ันสามารถลักหลั่นเปลี่ยนแปลง
เปนเคร่ืองมือที่หาไดตามทองตลาด ภาพรางกายและการสาธิตวิธีใชเปนเหมือนเร่ืองเหลือเชื่อ เกินความ
จริง รวมถึงตระหนักถึงการจัดฉากเพื่อโฆษณา รวมไปถึงผูดําเนินรายการโฆษณาสื่อขอมูลเชิงธุรกิจก็
ไมมีผลในการกระตุนทําใหเกิดอยากดูแลหรือควบคุมรางกาย ทั้งในสวนของบุคลิกภาพและสุขภาพ
รวมไปถึงสมรรถนะในการใชประโยชนจากรางกายดังกลาว โดยคนในวัย Young Adult กลาววา ตัว
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สินคาและคุณสมบัติของสินคาตางหากที่เปนจุดสรางความต่ืนตัวในการตอบรับเร่ืองการหาเคร่ืองมือมา
ใชเพื่ออํานวยความสะดวกแกรางกาย รวมไปถึงมีการชี้ใหเห็นวาการดูแลรางกายเพื่อใหมีรูปรางดี
อยางเชนในรายการสื่อขอมูลเชิงธุรกิจดวยการด่ืมนํ้าผลไมปนดวยเคร่ืองปนตามอยางในรายการแลวจะ
สามารถมีรางกายแข็งแรงบึกบึนอยางผูนําเสนอหรือสาธิตการใชงานสินคา แตจะตองเปนการดูแล
ควบคูไปกับการออกกําลังกายดวยตางหากเพื่อที่จะพบกับความสําเร็จในการดูแลรางกายรอบดานเยี่ยง
น้ัน

กลุมผูใหญวัยรุนอธิบายวาบางคร้ังในการมองภาพรางกายหลังจากที่ใชเคร่ืองมือและผลิตภัณฑ
ที่เปนสินคาเหลาน้ันแลวกลับไมไดนึกถึงตนเอง แตกลับเห็นจุดบกพรองในรางกายของคนอ่ืนชัดเจน
ขึ้นและบางคร้ังก็คิดอยากจะแนะนําใหคนที่มีขอบกพรองเชนน้ันหันไปซื้อสินคามาใช

ในสวนของกลุมตัวอยางในวัย Middle Adult Hood ก็เห็นพองไปในแนวทางเดียวกันวา การ
ตองการมีรางกายสมบูรณแบบอยางในภาพหลังการใชสินคา (After) ไมไดเปนผลจากการใชเคร่ืองมือที่
เปยมไปดวยเทคโนโลยีเพียงอยางเดียว แตมันเปนความสัมพันธองครวมระหวางอุปนิสัยการกิน การ
ออกกําลังกาย การกินอาหารสุขภาพ ควบคูกันไป ไมใชเปนแคเร่ืองของการลดความอวน ซึ่งกลุม
ตัวอยางในวัย Middle Adult Hood เห็นวา ภาพโฆษณาชวนเชื่อของรางกายกอนและหลังการใชสินคาที่
ไดถายทอดในสื่อขอมูลเชิงธุรกิจแสดงความไมสัมพันธของรางกายกับวิธีการที่จะนําไปสูความสมบูณ
ทางดานรางกาย สุขภาพ บุคลิกภาพ ตามที่คนหวังจะอยากจะมีอยากจะเปน แลวพวกเขาก็ไมไดเชื่อวา
รางกายที่อยูในโฆษณาใชเคร่ืองมือเคร่ืองใชหรือผลิตภัณฑเหลาน้ันจริง อยางไรก็ตามภาพรางกายหลัง
การใชอุปกรณก็มีสวนในการกระตุนทําใหเราอยากมีรางกายแบบน้ัน แตกลุมผูใหขอมูล ผูใหญวัย
กลางคนก็บอกวาไมไดมีการเปรียบเทียบรางกายจนรูสึกวารางกายตัวเองเปนจุดดอย แตในขณะเดียวกัน
ก็ไมไดมีรางกายสวยงามเต็มไปดวยมัดกลามเน้ือเชนน้ัน

จากการใชวิจารณญาณในการเลือกซื้อสินคาเพื่อมาดูแลรางกายของตนเองน้ัน เราจะเห็นวา
ผูชมไดคลอยตามเปาประสงคของการโฆษณาแตเพียงอยางเดียว ซึ่งการรับชมสื่อของผูบริโภคน้ันถือ
เปนกิจวัตรประจําวันอยางหน่ึง ที่ปจเจกปฏิบัติที่ถือเปนสวนหน่ึงของชีวิต การที่จะทําความเขาใจเกี่ยว
การการรับสื่อไดเราก็ตองมีความเขาใจวาผูชมน้ันไมไดมีพฤติกรรมในการรับสื่อแบบ Passive หรือเปน
ผูรับสื่อที่ออนแอ ผูไหวไปตามคําโปรยและคําเชิญชวนจากสื่อ กิจกรรมการรับสื่อเปนพื้นที่ภาคปฏิบัติ
ของปจเจกในการทํางานรวมกับสัญญะที่พวกเขารับมาระหวางการรับชมสื่อ ในการผลิตสื่อแนนอนวา
ผูผลิตยอมมีเปาประสงคการใชงานของสัญญะเพื่อหวังผลบางอยางแกผูชม แตในขณะเดียวการตีความ
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ของปจเจกอาจไมไดดําเนินรอยไปตามความคาดหวังน้ัน ซึ่งทั้งน้ีอาจมีการขยายความและตีความหมาย
ใหมโดยผูชมในขณะที่มีการรับสื่อ

การรับชมสื่อจึงสามารถอธิบายไดในแงของการเปนกิจกรรมที่เรียกวา Situated Activity ซึ่ง
หมายถึงการรับชมสื่อแตละคร้ัง ผูชมจะอยูในพื้นที่ที่มีลักษณะบริบททางสังคม วัฒนธรรม ความรู ที่
แตกตางกัน รวมไปถึงพื้นที่ที่มีประวัติศาสตรที่ตางกัน ซึ่งความแตกตางของลักษณะทางสังคมที่ปจเจก
ต้ังอยูน้ันก็ไดรับการสรางอัตลักษณจากการความสัมพันธของอํานาจ และการเขาถึงทรัพยากรที่แตกตาง
กัน ซึ่งจากลักษณะของบริบทแวดลอมที่ตางกันน่ีเองทําใหการรับสื่อพรอมการตีความสามารถพา
ปจเจกออกไปสูโลกที่หางไกลจากวัตถุประสงคของสื่อและสัญลักษณที่ประกอบกันเปนสื่อน่ันเอง และ
ปจเจกเองก็พรอมที่จะปรับเอาความหมายจากการรับชมสื่อใหเขากับชีวิตประจําวันของพวกเขามากกวา
ชีวิตที่ปรากฏอยูในสื่อ

อยางไรก็ตามการครอบครองสื่อในมือก็ไมไดหมายความวาจะมีการตีความสื่อที่อยูในมือน้ัน
ดวย เชน บางคร้ังหนังสือที่เราซื้อ เราก็ไมไดอาน หรือการเปดทีวีทิ้งไวก็ไมไดหมายความวาเรากําลังดู
มันอยูเพราะการตีความน้ันไมใชมีสื่ออยูในมืออยางเดียว แตความต้ังใจและสนใจรับชมตางหากที่จะ
กอใหเกิดกระบวนการตีความ ไมวาการสนใจที่จะอาน ดู และ ฟง การตีความหมายสื่อจึงเปน
กระบวนการแหงความคิดสรางสรรค ต่ืนตัว ในการต้ังสมมติฐานตอความคาดหวังที่เกี่ยวของตางๆที่ฝง
อยูในความหมายของสื่อ ความคาดหวังและสมมติฐานตางๆที่ปจเจกสรางขึ้นมีเอกลักษณตางกันไปตาม
รากเหงาทางดานประวัติศาสตร สังคม และวัฒนธรรมที่แตคนกําเนิดมา แตการตีความของปจเจกน้ัน
อยางไรเสียก็มีความเกี่ยวของกับสังคมอยางกวางๆเชนเดียวกัน ความหมายที่ไดจากการตีความจึงไมใช
ปรากฏการณที่ยั่งยืนและหยุดน่ิงคงเดิม แตมันเปนปรากฏการณที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ความ
เขาใจจากการตีความสื่อเหลาน้ีปจเจกก็จะเก็บไวเปนพื้นฐานของการสะทอนกลับของโลกรอบตัว หรือ
แมกระทั่งภาพสะทอนของตนเองและคนรอบขางในสังคมที่พวกเขารวมตัวอยูดวยกัน ความหมายจาก
การตีความเหลาน้ีจะถูกจดจําอยูแคชวงระยะหน่ึงและก็จะถูกลืมไป แตบางความหมายจากการตีคว าม
สื่อก็จะเปนฐานใหแกพฤติกรรมหลายๆอยางในสังคม19

สวนประเด็นเกี่ยวกับรางกายอันเปนอุดมคติที่สอดแทรกอยูในภาพ Before and After ผูวิจัยเห็น
วาเปนการใชภาพเพื่อสื่อสารเกี่ยวกับการสรางอัตลักษณของคนสมัยใหมที่สังคมตองการวาควรเปน

19 Thompson, John B. The Media and Modernity: A Social Theory of the Media. Oxford, pp.119-140,
1995.



89

อยางไร จากที่เราจะเห็นวาภาพรางกายหลังการใชสินคาประเภทตางๆ กลุมผูใหญวัยรุนและกลุมผูใหญ
วัยกลางคนตางก็เห็นพองตองกันวาเปนรางกายที่มีเสนหและเปนความสวยงามในทัศนะของพวกเขาแต
ในทางกลับกันพวกเขากลับไมไดรูสึกถึงความปรารถนาอันแรงกลาที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อบรรลุ
และประสบความสําเร็จในการครอบครองของรางกายในฝนเหลาน้ันที่ปรากฏอยูในโฆษณา ที่พยายาม
กลอมประสาทผูบริโภคใหสรางอัตลักษณอยางเดียวกัน

4.2.4 อัตลักษณแหงความหักเห กระอักกระอวน แปรปรวน และวงจรสั้น
อัตลักษณตามตํานานทางสังคมศาสตรและมานุษยวิทยา รวมถึงสังคมโบราณเชื่อวาอัตลักษณ

ของคนหน่ึงๆน้ันถูกจํากัด และมีความคงที่ อัตลักษณถือเปนบทบาทหน่ึงที่มีสวนในการกําหนด
บทบาทในสังคมและมีบทบาทในระบบความลึกลับซับซอนของประเพณี

ในยุคสมัยใหมอัตลักษณน้ันมีลักษณะที่ไหลเลื่อนได มีความหลากหลาย มีความเปนปจเจก
สะทอนตัวตน และโอนออนตอความเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมใหม อัตลักษณของปจเจกในยุค
สมัยใหมถูกใหคําจํากัดความวาเปนผลผลิตจากการตระหนักรูรวมของคนในสังคม เน่ืองจากปจเจกเร่ิม
ผลิตอัตลักษณโดยการผสมผสานความถูกตองชอบธรรมที่ประเมินดวยตนเอง ผนวกกับการรับรู
ตระหนักรูจากมุมมองของผูอ่ืนในสังคม ทั้งน้ีอัตลักษณก็ยังคงเปนผลผลิตที่มาจากบทบาทและวิถีนิยม
อันเปนที่ยอมรับในสังคม ประเด็นปญหาเกี่ยวกับอัตลักษณในยุคสมัยใหมเกิดขึ้นเน่ืองจากความวิตก
กังวลของผูคนในการสรางอัตลักษณเน่ืองจากไมใชเพียงตัวปจเจกที่มีสวนในการรังสรรคอัตลัก ษณแต
ยังตองเปนสวนหน่ึงที่ตองไดรับการประเมินจากสายตาของบุคคลอ่ืนๆที่อยูในสังคม ความวิตกกังวล
ดังกลาวของปจเจกทําใหตองเกิดการเลือกตัวเลือกที่เกี่ยวพันกับการสรางอัตลักษณตางๆวาควรจะมา
จากธรรมชาติของอัตลักษณปจเจก หรือเปนอัตลักษณที่ถูกปรุงแตงแกไขใหถูกตองกันแน เพราะอัต
ลักษณเหลาน้ีจะตองถูกจองมองและเพงเล็งจากคนในสังคม ในสังคมสื่อและผูบ ริโภคที่ เกิดขึ้นมา
หลังจากสงครามโลกคร้ังที่ 2 อัตลักษณคอยๆมีสวนเกี่ยวของกับสไตลเพื่อสรางภาพลักษณใหแกคน
หน่ึงๆ ราวกับวาคนทุกคนจะตองมีสไตล ภาพลักษณ และอัตลักษณเฉพาะของตนเอง แมวาในทาง
กลับกันตนแบบมากมายก็อาจจะนํามาจากวัฒนธรรมของผูบริโภค และก็มีความพยายามมากมายที่จะ
สรางสรรคตัวปจเจกในสังคมของผูบริโภคในปจจุบัน ดังน้ันในยุคสมัยใหมปญหาที่เกี่ยวกับอัตลักษณก็
คงจะประกอบไปดวยเน้ือหาที่วา เราสราง รับรู และนําเสนอตัวตนของตัวเองแกตนเองและผูอ่ืนให
ไดรับรูอยางไร
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ในสมัยยุคหลังสมัยใหมน้ันอัตลักษณเปนความลึกลับและเปนภาพลวงตา นักทฤษฎียุคหลัง
สมัยใหมกลาววาลักษณะพื้นฐานของวัฒนธรรมในยุคหลังสมัยใหมคือ ความไมตอเน่ือง ความกระจัด
กระจาย ความขาดตอนที่อยูในประสบการณของผูคนและบริบทตางๆที่แวดลอม การสรางอัตลักษณใน
สังคมรวมสมัยจึงมีลักษณะของการเปลี่ยนแปลงตนเอง (Self Transformation) ดังเชนในภาพยนตรเร่ือง
Pretty Woman นักแสดงนําหญิงที่รับบทโดย Julia Robert แสดงเปนหญิงขายบริการที่สามารถ
เปลี่ยนแปลงตัวเองจากหญิงผูไรซึ่งความทันสมัยไปสูผูหญิงที่มีความงามในแบบแฟชั่นชั้นสูงเพื่อให
เขากับชายผูทรงเสนหนําแสดงโดย Richard Gear ในภาพยนตรไดนําเสนอภาพกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงตัวเองของ Julia Robert ในบทบาทโสเภณี ผานภาพแฟชั่น เคร่ืองสําอาง สไตล การออก
เสียง และขอบเขตที่อัตลักษณตางๆจะสามารถถูกสรางขึ้นมาไดในวัฒนธรรมรวมสมัย ดังน้ันลักษณะ
บุคลิกลักษณะของ Julia Robert ที่เปลี่ยนแปลงไปในภาพยนตรที่ตัวบทบาทเปลี่ยนเปนบุคลิกลักษณะ
ใหม ทําใหเธอไดพบกับชายหนุมรูปงามและเปนหญิงโสเภณีที่ประสบความสําเร็จทางดานการตลาด
การสรางภาพและอัตลักษณ สารที่ไดรับจากสื่อภาพยนตรเร่ืองดังกลาวจึงสื่อสารวาหากคุณตองการ
เปลี่ยนเปนคนใหม ตองการเปลี่ยนอัตลักษณ เพื่อประสบความสําเร็จ คุณตองใหความสําคัญกับเร่ือง
ภาพลักษณ สไตล และแฟชั่น จึงไมนาแปลกใจวาลักษณะรางกายหลังจากใชผลิตภัณฑในประเภทตางๆ
ในโฆษณาสื่อขอมูลเชิงธุรกิจจึงถูกเชื่อมโยงเขากับการประสบความสําเร็จหลายรูปแบบในชีวิตเชน
ประสบความสําเร็จในหนาที่การงาน การมีครอบครัวที่ ดี ประสิทธิภาพในการทํากิจกรรมใน
ชีวิตประจําวันที่ดีขึ้นหลายเทาตัว

โทรทัศนเพื่อธุรกิจการคาไดรับอิทธิพลภายใตอํานาจควบคุมของภาพแทน ภาพลักษณ และ
เร่ืองราวที่มีสวนสรางความจริงและมีความพยายามที่จะทําใหเกิดผลกระกระทบตางๆที่เกิดขึ้นในโลก
แหงความเปนจริง ภาพแทนแหงความจริงน้ันเปนสวนหน่ึงของสัญญะแหงการเลาเร่ือง การเลาเร่ือง
และการประกอบสรางของประเภทสัญญะตางๆโทรทัศนเพื่อธุรกิจการคาถูกผลิตขึ้นโดยผูผลิตหวังวา
ผูชมจะไดรับความบันเทิงใจจากการเลาเร่ือง วิธีการเลาเร่ืองที่คุนเคย ผานตัวละครที่เปนที่จดจํา โครง
เร่ือง องคประกอบและการสื่อสารที่คุนเคยตางๆ ดังน้ันในโทรทัศนเพื่อสื่อธุรกิจการคาเหลาน้ีจึง
ประกอบไปดวยความต่ืนตาต่ืนใจ  การเยายวนใจ ความพึงพอใจ สุนทรียภาพ และประสบการณตางๆ

โทรทัศนเพื่อธุรกิจการคายังมีสวนในการจัดการอุปสงคของผูบริโภค ซึ่งสามารถกลาวไดวา
เปนศิลปะแบบใหมของการปกครอง เราอาจกลาวไดวาผูชมรายการโทรทัศนประเภทตางๆน้ันสามารถ
ถูกครอบงําจากการชมในระดับที่ตางกัน แตอยางไรก็ตามในขณะที่ผูชมกําลังดูรายการประเภทตางๆน้ัน
พวกเขาก็จะกอรางแบบอยางพฤติกรรม สไตล และทัศนคติตางๆของพวกเขาน่ันเอง
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การโฆษณาในขณะที่มันดูเหมือนวาจะเปนความพยายามในการขายสินคาใหไดผานภาพ
สโลแกน การจัดวางตางๆ แตในขณะเดียวกันในการโฆษณาหน่ึงๆน้ันไดมีการทําวิจัยทางดานจิตใจ
การรังสรรคทรัพยากรทางศิลปะจํานวนมาก กลยุทธทางดานการตลาดตางๆไดอุทิศตัวมันเองเพื่อสราง
โฆษณาขึ้นมาชิ้นหน่ึง สื่อโฆษณามีความวิตกกังวลเกี่ยวกับยอดขายที่พยายามจะขายวิถีชีวิต และอัต
ลักษณที่นาปรารถนา ซึ่งวิถีชีวิตและอัตลักษณที่ถูกนําเสนอในโฆษณาน้ันก็จะมีอิทธิพลตอตนแบบ
ของอัตลักษณและความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญตางๆ20

แตทั้งน้ีอัตลักษณในสังคมปจจุบันยอมรับความหลากหลายมากขึ้น ประกอบกับอายุของการยึด
มั่นถือมั่นในอัตลักษณบางรูปแบบมีอายุสั้น การยึดมั่นถือปฏิบั ติในทางเดียวกันหมดนอกจากจะไม
ตอบสนองตอความหลากหลายที่สังคมตองการและไมไดสรางความมั่นคงกับการดําเนินชีวิตของ
ผูบริโภคไปมากกวารางกายที่พวกเขาถือครองอยู นอกจากน้ีภาพอัตลักษณที่อยูในโฆษณาน้ันไมได
นําเสนอติดตอกันเปนเร่ืองราวเดียวกันยาวๆ แตกลับเปนการฉายภาพรางกาย สุขภาพ บุคลิกภาพเปน
ฉากสั้นๆ ไมมีการปะติด ปะตอกัน และกระจัดกระจาย เอกภาพของการถายทอดเร่ืองราวจึงอาจไม
สามารถแสดงใหเห็นถึงความจําเปนในการดูแลแกนแทของรางกายได นอกจากความงามฉาบฉวย
ภายนอก นอกจากน้ีประเด็นที่กลุมตัวอยางผูใหขอมูลทั้งกลุมผูใหญวัยรุนและผูใหญวัยกลางคนมี
ความเห็นตรงกันคือ การยอมรับในอัตลักษณบางสวนที่ปจเจกอนุญาตใหดํารงอยูในชีวิตประจําวันของ
ตนได เชน การยอมอวนบาง การยอมมีสิวขึ้น หรือสรุปงายๆคือ การยอมรับในขอบกพรองของรางกาย
ใหเกิดขึ้น เพราะสังคมไมไดลงโทษลักษณะความบกพรองเชนน้ีอยางรุนแรงในชีวิตของพวกเขา ซึ่ง
การยอมรับขอบกพรองของรางกายในทัศนคติของกลุมตัวอยางผูใหขอมูลทั้ง 2 กลุมน้ัน กระทบตอ
ความพยายามในการขวนขวายหรือด้ินรนที่จะมีรางกาย สุขภาพ หรือบุคลิกภาพที่สมบูรณ รวมไปถึง
การยอมรับขอจํากัดทางความหลากหลายที่เปนผลจากการใชรางกายอันมีขอบกพรองน้ัน โดยผูวิจัย
สังเกตวาหลังจากที่กลุมตัวอยางของการศึกษาจะยอมรับวารางกายตัวเองไมไดสมบูรณแบบในภาพ
โฆษณา แตก็ไมไดรูสึกวาตัวเองมีรางกายที่ดอยกวาโฆษณา

จากประเด็นการยอมรับขอบกพรองในรางกายเชนน้ี เราอาจสามารถอธิบายไดดวยเร่ือง
ประเด็นมุมมองดานอัตลักษณทางการสื่อสาร การวิพากษวิเคราะห

20 Thompson, John B. The Media and Modernity: A Social Theory of the Media. Oxford, pp.119-140,
1995.
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มุมมองดานการสื่อสารกลาวถึงเร่ืองอัตลักษณวา การสื่อสารกอใหเกิดสองสิ่ง คือ การยอมรับ
ในตัวเองในสิ่งที่ตนเองเปน และการยัดเยียดอัตลักษณในรูปแบบอ่ืนมาสูผูชม โดยระหวา งการสื่อสาร
น้ันเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูล อัตลักษณถูกจัดการ สรางขึ้นใหม ถูกบังคับ และถูกทาทาย

มุมมองดานการวิพากษวิเคราะหกลาวเร่ืองอัตลักษณวาอัตลักษณกอตัวขึ้นเปนผลมาจากบริบท
ที่แวดลอมตางๆ ประวัติศาสตร เศรษฐกิจ การเมืองและวาทกรรมซึ่งมีอิทธิพลตอการมอง สิ่งที่เรามอง
และความหมายของสิ่งที่เรามองเห็น โดยบริบทที่วาน้ันทําใหเกิดอัตลักษณรูปแบบตางๆดังน้ี

1. อัตลักษณเร่ืองเพศ เพศในที่น้ีไมไดมีความหมายเกี่ยวกับเพศทางชีววิทยา แตกลับเปน
กิจกรรมที่บงบอกเพศสภาพวา เปนกิจกรรมของชายหรือหญิง เชน การดูรายการโทรทัศน เกมสโชว
การเย็บปกถักรอย ฟุตบอล วาเปนกิจกรรมของเพศใด ซึ่งสิ่งที่ทําใหเราสามารถจําแนกไดวากิจกรรมใด
เปนของเพศอะไรน้ันเกิดจากขอบงชี้และขอสังเกตในวัฒนธรรมหน่ึงๆ หรือตัวอยางเชนวา ผูหญิงหรือ
ผูชายจะนาสนใจและมีบุคลิกภาพที่ดีน้ันตองอาศัยขอบงชี้และขอสังเกตในเร่ืองเพศของวัฒนธรรมน้ันๆ
โดยขอบงชี้เกี่ยวกับความคิดเห็นดานเพศจะเปลี่ยนไปตามความสนใจทางดานการคา และพลังอิทธิพล
ของวัฒนธรรม

2. อัตลักษณดานวัย กลาวกันวาตัวเลขน้ันไมไดเปนขอบงชี้วาแกหรือเยาววัย หากแตขอ
บงชี้เร่ืองอายุน้ันมีความเกี่ยวของกับขนบวัฒนธรรมมากกวา เชน ความคิดทางดานปรัชญา คานิยม และ
วิธีการพูดจาของบุคคลคนน้ัน ตัวอยางเชน คุณครูที่สอนหนังสืออาจจะไมรูสึกวาตัวเองแก ในขณะ
เดียวกับเมื่อมองจากมุมมองของนักเรียนกลับคิดวาครูน้ันแกเน่ืองจากเปนผูมีความรู น าเชื่อถือ และมี
ประสบการณการใชชีวิต

3. อัตลักษณดานเชื้อชาติและชาติพันธ ความแตกตางดานเชื้อชาติน้ันแสดงใหเห็นถึง
ความตางดานวัฒนธรรมและการแบงกลุมทางวัฒนธรรม ไมใชการแบงแยกตามลักษณะทางชีววิทยา
ของเชื้อชาติน้ันๆ เชนความเปนจริงคนผิวขาว และคนผิวดําไมไดถูกแบงกลุมวัฒนธรรมตามสีผิวแต
หากดวยวัฒนธรรมของพวกเขาตางหาก ในสวนของชาติพันธุน้ันอัตลักษณของปจเจกอาจถูกเนนย้ํา
ความคิดความรูตามวัฒนธรรมของชาติพันธุน้ันๆ

4. อัตลักษณทางชนชั้น ชนชั้นน้ันกอใหเกิดปฏิกิริการกระทําในสังคมรวมไปถึงการ
ตีความของวัฒนธรรมตางๆโดยมีความสัมพันธกับกิจกรรม การประพฤติปฏิบัติของคนในสังคม
ความชอบในสิ่งตางๆ เชน บทความหรือหนังสือที่เราอานจะสะทอนชนชั้นทางสังคมที่เราดํารงอยู ซึ่ง
กลยุทธทางการสื่อสารน้ันถูกนํามาใชเพื่อที่จะตระหนักวาคนคนหน่ึงน้ันดํารงอยูในชนชั้นใดในสังคม
ซึ่งถูกนําเสนอผานสัญลักษณตางๆที่กิจกรรมในชีวิตประจําวันของผูคน ในขณะที่ชนชั้นกรรมาชีพก็
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อาจจะสํานึกตนเองอยูตลอดเวลาวากิจกรรม พฤติกรรมและกิจวัตรของตนเองน้ันไมไดหมายรวมอยูใน
กิจวัตรที่เปนมาตรฐานของสังคม

ความพิศวงลึกลับตางๆที่เกิดขึ้นระหวางการสื่อสารน้ันไดปกปดความจริงที่วา ชนชั้นอาจเปน
กุญแจสําคัญที่ตอบคําถามวาทําไมผูคนจึงมีโอกาสในชีวิตที่แตกตางกันทามกลางการใชชีวิตในสังคมที่
มีลักษณะระบบชนชั้นแฝงอยูกลายๆ ในขณะที่อัตลักษณสวนตัวของแตละคนน้ันก็มีความหลากหลาย
และในขณะเดียวกันอัตลักษณเหลาน้ันก็ขัดแยงกันเอง แตก็ดวยอัตลักษณสวนบุคคลน่ันเองที่นําพาไปสู
ความสําเร็จในรูปแบบตางๆซึ่งก็ขึ้นอยูกับวาคนอ่ืนๆขานรับและมีทาทีตออัตลักษณเหลาน้ันของเรา
อยางไร21

การที่กลุมตัวอยางทั้งผูใหญวัยรุนและผูใหญวัยกลางคนไมไดกระตือรือลนและเห็นคุณคาของ
การดูแลรางกาย สุขภาพ บุคลิกภาพ มากเทาใดนักน้ันอาจะเปนเพราะตนทุนทางดานอัตลักษณโดยรวม
ของพวกเขาไมไดทําใหเกิดปญหาในการเขาถึงสิทธิพิเศษ หรือทรัพยากรในระหวางการดําเนินชีวิต
เพราะพวกเขามีทุนทางดานอัตลักษณบางสวนที่ทําใหพวกเขาไมรูสึกวาตัวเองมีปมดอยทางดานรางกาย
เชน อัตลักษณในดานเพศ ที่เกี่ยวของกับกิจกรรมตามเพศภาพ เชนในผูใหญวัยรุนเพศชายก็เปนกลุมที่
รักกิจกรรมการออกกําลังกายโดยธรรมชาติ เชน การออกไปเลนฟุตบอลกับกลุมเพื่อน หรือในเพศหญิง
ก็มีการจํากัดการกินดวยตนเอง เพราะอยูในวัยเจริญพันธุ ยังคงตองดูแลรูปรางใหเปนที่สนใจกับเพศตรง
ขาม หรืออัตลักษณในดานวัยของกลุมผูใหญวัยกลางคนมีมีตนทุนทางความรู เหมาะสมกับวัยและ
ตําแหนงหนาที่การงาน ที่จะนําพาพวกเขาไปสูการกาวขึ้นไปสูหนาที่การงานที่ดีขึ้นและมีรายไดเพิ่ม
มากขึ้น ซึ่งผลจากการประกอบกิจกรรมตามการสะสมทุนดานอัตลักษณดังกลาวขางตนทําใหพวกเขา
เพิกเฉยตอเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมใหมๆในสินคาที่จะเปนเคร่ืองมือนําพาไปสูรูปแบบชีวิต รางกาย
สุขภาพ บุคลิกภาพที่ดีตามที่ระบุในโฆษณา และภาพของความสุขสมหวังจากการใชงานของรางกายจึง
ไมจําเปนตองมีรางกายที่สมบูรณแบบทุกกระเบียดน้ิว และใชงานรางกายรวมไปถึงผลจากการมีรางกาย
ที่ดีเพื่อเปนเคร่ืองมือไปสูความสําเร็จในชีวิตของพวกเขา

อยางไรก็ตามความเห็นของกลุมตัวอยางทั้ง 2 วัย ไดสะทอนใหเห็นความหวังและความฝน
เกี่ยวกับการควบคุมรางกาย สุขภาพและบุคลิกภาพ วาความสมบูรณของรางกายก็ไมใชสิ่งที่นาปฏิเสธ
หากไดครอบครองรางกายดังโฆษณาน้ันก็ถือวาโชคดีดังฝน อยางที่ Ernest Bloch พูดถึงวัฒนธรรมสมัย
นิยม วรรณกรรมอันเลื่องชื่อในสังคมวาเปนเคร่ืองมือการตรวจสอบความฝนของสังคม ในขณะเดียวกัน

21Martin, Judith N. Intercultural Communication in Contexts. Mountain View, pp. 148 – 169, 2003.
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เราก็อาจกลาวไดวาโฆษณาก็เปนเคร่ืองมือวัดคานิยมของสังคมที่เปนมาตรฐานในชวงขณะน้ันวา
กิจกรรมการใชชีวิตในลักษณะใดกําลังไดรับความนิยม เพราะวัฒนธรรมสมัยนิยม วรรณกรรม และ
โฆษณา ก็ลวนแตเปนผลผลิตของคานิยมทั้งสิ้น Esnest Bloch เสริมวาในโครงสรางระดับยอยภายใตทุน
นิยมลวนบรรจุชวงเวลาแหงการปลดปลอยจากสภาพความเลวรายของชีวิตทั้งสิ้น หากจะนําวัฒนธรรม
สมัยนิยม วรรณกรรม และ โฆษณามาเปรียบเทียบกันในฐานะสื่อที่แสดงออกถึงการปลดปลอยจาก
สภาพการณอันเลวรายน้ันถือวามีความใกลเคียงกัน เชน วัฒนธรรมของการผลิตหนังอินด้ีที่ถายทอด
มุมมอง ความคิด และความเปนอยูของเพศที่สามถือกําเนิดขึ้นอยางมากมายเชน insect in the back yard,
Yes or No อยากรักก็รักเลย ทั้งที่ผานและไมผานจากการเซนเซอร แตก็ถือเปนชวงเวลาแหงการ
ปลดปลอยจากความเปนจริงในสังคมที่ยังมีอคติกับเพศสภาพของเพศที่สาม ที่ฝนอยากจะไดรับการ
ยอมรับอยางแทจริง และสามารถแสดงออกถึงอัตลักษณที่แทจริงของตนได ในสวนของวรรณกรรมเชน
หนังสือที่ไดรับรางวัลซีไรตหลายเร่ืองที่สะทอนความอัตคัดของชีวิต เชน คําพิพากษา ที่สะทอนวิบาก
กรรมของตัวละครชื่อ ฟก ที่ถูกพิพากษาจากการเพงเล็งของสังคม สรางจุดฉุกคิดใหแกคนในสังคมวา
การพิพากษาจากสังคมด่ังศาลเต้ียที่ถือครองอุดมคติและคานิยมเปนตนทุนเชนน้ีควรไดรับการ
ปลดปลอยหรือคลายความสําคัญลงเพื่อไมใหคนดีตกเปนเหยื่อหรือแพะรับบาป และสุดทายในงาน
โฆษณาที่สะทอนภาพความหวังของการมีครอบครัวที่ดี การกินอยูที่ดี มีงานทํา ผานการบริโภคสินคา
และบริการมากมาย เพื่อใหหลุดพนจากการตกมาตรฐานสังคมก็มีลักษณะเชนเดียวกัน วัฒนธรรมรวม
สมัย วรรณกรรม และ โฆษณา อาจกลาวไดวาเปนทั้งเคร่ืองมือตรวจสอบความฝนและบันทึกสภาพของ
สังคมในขณะน้ันเชนเดียวกัน วาสมาชิกในสังคมฝนเห็นอะไร และกําลังบกพรองเร่ืองใด22

4.2.5 รางกาย : วัตถุแหงการประเมินคุณคาของความหลากหลาย
ในระหวางชมโฆษณาสื่อขอมูลธุรกิจ ภาพแทนหลากหลายรูปแบบที่ปรากฏอยูในสื่อโฆษณา

ขอมูลเชิงธุรกิจนอกจากภาพรางกายกอนและหลังใชสินคา ยังประกอบดวยภาพการอธิบายคุณสมบัติ
และขอไดเปรียบจากการใชสินคาของผูบริโภค ภาพเทคโนโลยีที่ใชอธิบายประกอบการทํางานของ
สินคาทั้ง 4 ประเภท ไมวาจะเปนเคร่ืองครัว เคร่ืองออกกําลังกาย ผลิตภัณฑดูแลสุขภาพและความงาม
และ อุปกรณและผลิตภัณฑเพื่อการศึกษาและบันเทิง รวมไปถึงการใชภาพผูเชี่ยวชาญ และผูนําเสนอ
สินคาที่เปนดาราหรือผูที่มีชื่อเสียงในสังคม

22 Martin, Judith N. Intercultural Communication in Contexts. Mountain View, pp. 148 – 169, 2003.
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ในประเด็นเร่ืองภาพการอธิบายคุณสมบัติสินคา ขอไดเปรียบจากการใชสินคา และสิทธิพิเศษ
รวมถึงเทคโนโลยีและภาพกราฟคที่ชวยอธิบายการทํางานของสินคา กลุมผูใหขอมูลในกลุมผูใหญ
วัยรุนยอมรับวาภาพการสาธิตสินคาและคุณสมบัติของสินคาที่อยูในรายการสื่อขอมูลเชิงธุรกิจแสดงให
เห็นวาสินคาน้ันมีความพิเศษกวาสินคาทั่วไป เพราะทําใหประหยัดเวลาและมีหลากหลายหนาที่การใช
งานในเคร่ืองเดียว แตพวกเขาก็ไมไดรูสึกอยากไดสินคาที่เปยมไปดวยเทคโนโลยีเหลาน้ันมาชวยดูแล
ควบคุมรางกาย สุขภาพ บุคลิกภาพ หรือ แมแตการเอ้ือประโยชนในการควบคุมการใชงานของรางกาย
ในสวนตางๆ สวนการจูงใจดวยสิทธิพิเศษไมวาจะเปนการลด แลก แจก แถม หรือการผอนสินคาเปน
งวดๆ พวกเขาก็รูสึกวาสิทธิพิเศษเหลาน้ีทําใหภาพลักษณของสินคาดูตํ่าลง ไมนาเชื่อถือ เพราะเดิมที
ราคาต้ังไวสูงลิ่ว แตพอมีสวนลดมากขึ้นกลุมผูใหญวัยรุนก็รูสึกตระหนักถึงตนทุนของสินคาที่สามารถ
หั่นราคาไดตํ่าลงอยางไมนาเชื่อ จากราคาที่ต้ังไว และสะทอนใหเห็นภาพวาในตลาดก็ยังมีบริการและ
สินคาราคาถูกกวาที่มีประสิทธิภาพเชนเดียวกัน และประหยัดเงินมากกวา สวนภาพกรา ฟฟคที่ชวย
อธิบายเทคโนโลยีของสินคาก็ไมไดทําหนาที่อะไรมากไปกวาการอธิบายรายะลเอียดนวัตกรรมที่
บางคร้ังไมไดเห็นไดดวยตา เน่ืองจากสินคามีนวัตกรรมที่ซับซอน รวมไปถึงผลจากการใชงานที่มี
นวัตกรรมเหลาน้ันมาชวยดูแลรางกาย สุขภาพ และบุคลิกภาพ

ในกลุมผูใหญวัยกลางคนมีความเห็นตอเร่ืองคุณสมบัติสินคา ขอไดเปรียบจากการใชสินคา
และสิทธิพิเศษ รวมถึงเทคโนโลยีและภาพกราฟคที่ชวยอธิบายการทํางานของสินคาวา การที่พวกเขาจะ
เลือกสินคาสักอยางมาดูแลรางกาย สุขภาพ และบุคลิกภาพน้ัน คุณสมบัติของสินคาอาจไมตองดีเลิศ
สมบูรณแบบ แตพวกเขาใชตามความจําเปนในชีวิตประจําวันไมไดเลือกคุณสมบัติเผื่อการใชงานใน
อนาคต และไมไดรูสึกขวนขวายหานวัตกรรมใหมๆมาใชขนาดน้ัน เพราะตองการสินคาที่เหมาะกับ
ความตองการของรางกายในชั่วขณะน้ัน อยางไรก็ตามผูใหญวัยกลางคนใหความเห็นวาความตองกา ร
ของรางกายก็ยังแบงออกเปน ความตองการแทและความตองการเทียมซึ่งเปนความฟุงเฟอที่ตอบสนอง
ความอยากเพียงชั่วครูเทาน้ัน สวนเทคโนโลยีและนวัตกรรมเปนสิ่งที่ทําใหรางกาย สุขภาพ และ
บุคลิกภาพดีขึ้นจริง แตในทางปฏิบัติกลุมผูใหญวัยกลางคนก็อาจเลือกใชแคเคร่ืองใชธรรมดา หากวา
ขอดีของเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกินคําวาจําเปน ทั้งน้ีก็ขึ้นอยูกับความยืดหยุนในการเอ้ือประโยชน
ในชีวิตประจําวันของแตละคนวาไดประโยชนและสามารถแสวงหากําไรเพิ่มเติมจากเคร่ืองมือเหลาน้ัน
หรือเปลา เชน หน่ึงในกลุมผูใหญวัยกลางคนอธิบายวา
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“มันอาจจะเกี่ยวกับความคุมคาดวย อยางพี่ทําธุรกิจสมุนไพร แลวพี่ซื้อเคร่ืองปนในโฆษณามา
ใช ตรงน้ีมันก็จะตอบโจทยความคุมคาในการใชงานดวยเทคโนโลยีอีกตอหน่ึง เพราะมันทําใหพี่ทํางาน
ไดเร็วขึ้น ... มันก็คุมถาเราซื้ออุปกรณไปเกื้อหนุนธุรกิจที่เราทําอยู”

นอกจากน้ีกลุมผูใหญวัยกลางคนยังเห็นวาหากไรซึ่งวินัยในการดูแลรางกาย เทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมใดก็ไมสามารถจูงใจใหเกิดการดูแล รางกาย สุขภาพ บุคลิกภาพได เชน เห็นวาคนบางคนซื้อ
ลูวิ่งมาทําเปนราวตากผา การยกตัวอยางความคุมคาของเคร่ืองมือในการควบคุมรางกาย ของกลุม
ตัวอยางทั้งสองวัยยังสะทอนใหเห็นถึงเร่ืองคุณคาของระบบวัตถุดวยเชนกัน

ในบทความชื่อ The System of Objects and Commodification of Everyday Life ไดอธิบาย
เกี่ยวกับระบบความหมายวาเปนการผลิตหมุนเวียนสินคา ระบบรูปแบบสัญญะตางๆที่ถูกผลิตขึ้นถือ
เปนปรากฏการณทางวัฒนธรรมดังเชนที่ Roland Barth กลาวไววาระบบของวัตถุก็คือปรากฏการณทาง
วัฒนธรรมซึ่งเกี่ยวของกับวัฒนธรรมทาดานวัตถุ ความหมายที่เกี่ยวของกับวัตถุน้ันๆเกิดขึ้นจาก
วาทกรรมเกี่ยวกับอุดมคตินิยมที่สัมพันธกับการใชวัตถุสิ่งของน้ันๆ ทั้งน้ีลักษณะการสื่อสารเพื่อใหเกิด
การใชวัตถุสิ่งของน่ันซึ่งก็คือการเปลี่ยนแปลงตัวเลือกสิ่งของ สินคาในใจของผูบริโภคใหเหมาะสม

ระบบของวัตถุ (Les Systeme des objects) พูดถึงเร่ืองราวของเคร่ืองครัวเร่ืองของชนชั้นกลางที่
แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของคนที่อาศัยอยูในแตละครอบครัว โดยดูจากเคร่ืองใชที่แบงออกเปน 2
ประเภท คือวัตถุสิ่งของที่มีประโยชนตามหนาที่การใชงาน (Functional Objects) และวัตถุสิ่งของที่ไมมี
ประโยชนตามหนาที่การใชงาน (Non Functional Objects) ซึ่งในปจจุบันคุณคาและประโยชนจากการ
ใชสิ่งของไดเปลี่ยนไปจากเดิมที่คุณคาน้ันเกิดจากประโยชนการใชสอยของเคร่ืองครัวเรือนและอุปกรณ
ตางๆแตกลับกลายเปนคุณคาที่ไดมาจากระบบความหมายนามธรรมของวัตถุชิ้นน้ันๆ ดวยความ
คํานึงถึงรูปทรง ลายเสน รูปราง และความเหมาะสมของการตกแตงของวัตถุในครัวเรือน ทําให
ความสําคัญของอารมณความรูสึกจากคุณคาในแบบด้ังเดิมถูกกําจัดออกไป ในขณะเดียวกับที่คุณคาจาก
ประโยชนใชสอยไดรับความสนใจมากกวาความสัมพันธระหวางผูใชหรือผูบริโภคกับตัววัตถุ เชน
สมัยกอนบานคือหัวใจและแกนของประเพณี รวมไปถึงประวัติศาสตรชุมชนแตปจจุบันบานเปรียบเปน
ตูกระจกสําหรับโชวความเปนบริโภคนิยม ซึ่งเมื่อขาวของตางๆที่อยูในบานลาสมัย ขาวของเหลาน้ันก็
ไมตางไปจากขยะ

ขาวของเคร่ืองมือตางๆกับสภาพสังคมในยุคเทคโนโลยี สิ่งของและวัตถุสมัยใหมจะตองมี
หนาที่การใชงานที่สัมพันธกับสภาพแวดลอมและการจัดการใหเขากับพื้นที่  สถานที่ ซึ่งขาด
ความสัมพันธตอเน่ืองกับสิ่งด้ังเดิม ความปรารถนาที่จะครอบครองตัวเคร่ืองมือ อุปกรณและขาวของ
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ตางๆในยุคสมัยใหมทําใหเกิดแฟชั่นจากการใชสิ่งของตางๆ ตางกับของเกา (Antique) ที่ถูกมองจาก
สายตาของความเปนสมัยใหมวาเปนสิ่งของที่ไมไดมีประโยชนอยูจ ริงในชวงเวลาขณะน้ัน พวกมันถูก
มองวาเปนสิ่งอ่ืนและไมมีประโยชนใชสอยจริง ซึ่งหลุดออกจากประเด็นของความทันสมัยและความ
เปนเหตุเปนผลของเร่ืองการตกแตงภายใน (Interior Design)

เมื่อเจาะลึกไปถึงเคร่ืองใชในครัวเรือนก็จะพบวาระบบความหมายและคุณคาทางนามธรรมได
แทรกซึมเขามามีสวนรวมมากขึ้นในชีวิตประจําวันซึ่งมีความสัมพันธกับระบบการตกแตงภายใน
อํานาจของพื้นที่และบริบทแวดลอมเขามาแทนที่ความรูสึกที่ละเอียดออนตอสิ่งของน้ันในแงมุมตางๆ
ประโยชนใชสอยจริงๆถูกมองขามไปและความสําคัญทางบริบทแวดลอมน้ันกลับขึ้นมาเปนอันดับแรก
เพราะในยุคสมัยใหมน้ันไดหลุดพนจากการตอบสนองพื้นฐานไปสูภาวะบริโภคนิยม เปลี่ยน
ความสัมพันธระหวางสิ่งของกับคนเชิงประวัติศาสตรเปน ความสัมพันธเชิงอารมณและความตองการ
ระหวางผูคน สิ่งของ และบริบทแวดลอม

ระบบบริโภคนิยมน้ันไดสะสมคุณคาจากการใชสิ่งของและการแลกเปลี่ยนเชิงคุณคาระหวาง
การใชสิ่งของน้ันๆ ซึ่ง Baudrillard ไดอธิบายวาชีวิตประจําวันน้ันถูกทําใหเปนสินคา และทําลายคุณคา
ของมันเหลือเพียงแคคุณคาทางสัญญะ

ในการบริโภคน้ันประชาชนผูคนไมไดทําตามบริโภคสัญญะที่อยูในการบริโภคอยางนามืดตา
มัวแตในทางกลับกันใชสัญญะจากการบริโภคเพื่อใหไดมาซึ่งความไดเปรียบตางๆเหนือผูอ่ืน การ
บริโภคยังมีการเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบของการบริโภคสัญญะไปเปนการบริโภคสัญญะดิจิตอล ซึ่ง
เปนกลไกกรรมวิธีเชิงขอมูลที่มีความสัมพันธกับเศรษฐศาสตรการเมือง Cybernatics เนนไปที่การ
เปลี่ยนถายยายโอนขอมูลความรูมากกวาเนนที่การเปลี่ยนถายความหมายของสิ่งตางๆ Cybernatics ยัง
เกี่ยวของกับทฤษฎีขอมูลสารสนเทศตางๆ ที่มีความเกี่ยวของกับวัฒนธรรมรวมสมัย

ในระบบขอมูลสารสนเทศและการเปลี่ยนถายโยกยายขอมูล การโฆษณาถูกกลาวถึงในฐานะที่
เปนสิ่งที่มากกวาคําเชิญชวน มันถือเปนการคืนกําไรใหผูบริโภคทุกคร้ังที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนราว
กับมีการเก็บสะสมแตมคะแนนจากการช็อปปง ทั้งน้ีการซื้อขายน้ันยอมมีความเกี่ยวพันกับยุทธวิธีของ
การโฆษณาที่นักโฆษณายอมตระหนักถึงพฤติกรรมของผูซื้อ บางคร้ังพบวาผูบริโภคน้ันไดตอบสนอง
การบริโภคหลังจากที่ดูโฆษณาโดยปราศจากความเกี่ยวของกับของสินคาที่ถูกโฆษณาหรือแมกระทั่ง
ไมมีความเกี่ยวของกับชื่อสินคาที่ถูกโฆษณา แตพฤติกรรมการบริโภคน้ันกลับมีความสอดคลองกับสิ่ง
ที่นักโฆษณาตองการใหเกิดการบริโภค ซึ่งถือเปนการขยายขอบเขตของระบบการประเมินผานการจอง



98

มอง (Monitoring Measurement) โดยมีแมแบบการการบริโภคที่มีความสัมพันธกับสื่อประเภท
โทรทัศน หางราน ผูใชเอง และตัวผลิตภัณฑ

นอกจากน้ีการสํารวจเชิงการเมืองและผลสํารวจตางๆยังถูกนําเสนอในการสื่อสารเชิง
แลกเปลี่ยนสารสนเทศน้ีเชนกัน โดยนักการตลาดจะสรางเร่ืองราวที่นาชักชวนใจเกี่ยวกับความหมาย
และปริมาณของการบริโภคหน่ึงๆในโฆษณาหรือสื่อประเภทตางๆ รวมไปถึงจํานวนของลูกคาที่
เกี่ยวของกับการบริโภคน้ันๆ

ดังน้ันการสื่อสารในโลกสากล การละคร หรือมหรสพตางๆในโลกจึงแสดงคุณสมบัติอยาง
หน่ึงคือ สะทอนการแสดงออกของการโหยหาความเปนจริงและร้ัวรอบขอบเขตของลักษณะที่เปนอุดม
คติ คนหมูมากจะถูกสํารวจ กลยุทธการตลาดก็จะเคลื่อนตัวจากผูผลิตผานสินคาไปยังผูบริโภค การขาย
สินคาและบริการตางๆในโลกของเทคโนโลยีสารสนเทศจะปรับใหเขากับความปรารถนาของผูบริโภค
ที่คาดหวังตอตัวสินคา การตลาดที่กําลังดําเนินกลยุทธอยูน้ันจะทําถูกทําใหสอดคลองกับอุดมคติของ
กลุมเปาหมายผานตัวสินคาที่สะทอนความหวังความฝนที่เปนนามธรรม สะทอนความวิตกกังวลเบื้อง
ลึกที่มีความสัมพันธเกี่ยวของกับรางกาย

วิธีการนําเสนอของโฆษณาเปลี่ยนจากการเนนย้ําเร่ืองประโยชนจากการใชสินคาเปนการย้ํา
คุณคาทางสัญญะที่ถูกอธิบายผานสิ่งตางๆในโฆษณาเชน การโฆษณาลักษณะวิถีชีวิตเปนตน  สําหรับ
Baudrillard สัญญะจึงกลายเปนเร่ืองของระบบอํานาจไมใชการแลกเปลี่ยนทางสัญญะระหวางกัน
เทาน้ัน ดังน้ันจึงไมนาแปลกใจที่รูปแบบการบริโภคตางๆน้ันยังดําเนินไปโดยปราศจากการโฆษณาตัว
สินคาที่เกี่ยวของราวกับวาโฆษณาน้ันถูกฝงและเปนที่จดจําอยูในหัวผูบริโภค แตขณะเดียวถาการ
นําเสนอประโยชนน้ันไมตรงกับที่กลุมเปาหมายคาดหวัง สินคาก็จะถูกเมินเฉย แตหากการโปรโมทน้ัน
ตรงจุด การบริโภคก็จะยังคงดําเนินตอไป

Baudrillad กลาวเพิ่มเติมวาการลอกเลียนแบบและวงจรของมันน้ันเกิดขึ้นไปพรอมกัน การ
เลียนแบบจะเกิดขึ้นผานรูปแบบตัวอยางที่สะทอนความเปนจริงที่สมบูรณที่สุด การเลียนแบบน้ันทําให
เกิดสนามแมเหล็กของเหตุการณ (Magnetics Field of Events) ที่ทําใหเกิดการหมุนเวียนของการกระทํา
ตางๆที่ลอกเลียนแบบกัน ดังน้ันการบริโภคสินคาที่ไมไดเกิดจากการกระตุนของโฆษณาสินคายี่หอน้ัน
จึงสามารถเกิดขึ้นได เพราะระบบสัญญะตามความคิดของ Baudrillard มีลักษณะสองขั้วที่สามารถสื่อ
ความยอนกลับไปมาระหวางสองขั้วได เชน ภาพไกน้ันสื่อความถึงอาหาร แตในขณะเดียวกันก็มีความ
เกี่ยวของกับภาพหางราน รานขายของชําซึ่งเปนสถานที่ขายอาหารประเภทตางๆดวยเชนกัน ดังน้ันการ
ยอนกลับไปมาของความสัมพันธของภาพจึงไมไดหมุนเวียนไปพรอมกับความหายของสิ่งน้ันๆอีก
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ตอไป แตทุกๆคร้ังของการหมุนเวียนภาพของสิ่งตางๆในระบบสัญญะจะมีการผสมผสานความหมายที่
เกี่ยวของอ่ืนๆซึ่งอาจขึ้นอยูกับสถานที่และสถานการณที่ภาพน้ันปรากฏขึ้น

Baudrillard เห็นวาสิ่งที่กําลังบริหารระบบสัญญะที่อยูคือสิ่งที่เรามองไมเห็นแตกลับเปน
โครงการสถาปตยกรรมเสมือนจริงที่กําลังทํางานบริหารอยูโดยควบคุมการหมุนเวียนและความเปนไป
ของรางกาย ภาพ และตัวสินคา กลยุทธการชักจูงทั้งหลายถูกนํามาใช และในขณะเดียวกันผูบริโภคก็ถูก
ขับเคลื่อนไปสูการบริโภคสินคาผานสินคาประเภทตางๆโดยไมจําเปนตองมีการกลาวถึงชื่อสินคาหรือ
บริษัทผูผลิต ดังน้ันความสัมพันธระหวาง ตัวผลิตภัณฑ  ภาพ และประโยชนใชสอยจึงสราง
ความสัมพันธระหวางกันอยางหน่ึงที่กระตุนความทรงจําเปนระยะ

จากปรากฏการณของการบริโภคตางๆที่ Baudrillardไดแสดงใหเห็นซึ่งมีความเกี่ยวของกับ
ระบบสัญญะ สัญญะของ Baudrillard จึงเปรียบเปนยานพาหนะแหงสัญญะที่เคลื่อนยายผูคนในสังคม
ไปสูทิศทางตางๆของการบริโภคทางดานรางกาย บทบาทของสัญลักษณที่เปรียบเปนด่ังยานพาหนะน้ี
ไดกระตุนใหปจเจกยังคงซื้อสินคาโดยทําใหพวกเขาเชื่อและยึดมั่นในประโยชนของตัวสินคา

ดังน้ันในโลกแหงการผลิตสินคาจึงเต็มไปดวยความยั่วยวน Baudrillard กลาววาความเปนจริง
แลวอํานาจไมใชสิ่งอ่ืนใดแตเปนการเลียนแบบของอํานาจที่คอยจองมองผูคนอยูซึ่งสอดคลองกับสิ่งที่ฟู
โกตคิด ซึ่งอํานาจก็คือสัญญะแหการยั่วยวนที่ทรงพลังน่ันเอง อํานาจน้ีทํางานผานรางกายซึ่งเปน
แหลงขอมูลอยางหน่ึง และรางกายยังเปนกลไกที่สรางผลตอบรับในรูปแบบที่หลากหลายและเกี่ยวของ
กับเศรษฐศาสตรการเมือง23

ในสังคมการทําใหทุกประเด็นมีความสําคัญตอการดํารงชีวิต มนุษยในยุคสมัยใหมจึงถูก
ปลูกฝงใหมีการเตรียมพรอมอยางรอบดาน วันน้ีบางประเด็นอาจมีแกนสําคัญ แตสังคมก็มักจะผลักดัน
ใหเราพรอมรับมือดวยการคิดเผื่ออนาคตขางหนา การเตรียมพรอมในเร่ืองรางกายก็เชนเดียวกัน เรา
ไดรับความรูเร่ืองสุขภาพพลานามัยจากวิชาสุขศึกษา เรียนต้ังแตระดับประถมจนถึงมัธยมปลายราวกับ
ใหเราไดรูเทาทันโรคภัยแหงยุคสมัย หรือแมแตการเรียนวิชาพละศึกษาที่สอนใหรูจักกรบริหารรางกาย
ต้ังแตกิจกรรมฟุตบอล วายนํ้า วิ่งมาราธอนไปจนถึงการเตนลีลาศ ทั้งน้ีกิจกรรมการดูแลรางกายใน
ชีวิตประจําวันเมื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีถูกพัฒนาขึ้น ชีวิตของผูคนจึงถูกยัดเยียดใหใชเคร่ืองมือ

23 The System of Objects and the Commodification of Everyday Life : The Early Baudrillard Mark
GottidienerBaudriallard:A Critical ReaderCambridge, Massachusetts 1994.91 - 112
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ดูแลรางกาย สุขภาพ บุคลิกภาพ ดวยเทคโนโลยีเหลาน้ีราวกับเปนถังออกซิเจนที่จะชวยยืดชีวิตใหมีอายุ
ไดยืนยาวกวาคนที่ไมไดเขาถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรม

คุณคาของเคร่ืองมือ ผลิตภัณฑที่มีสวนในการควบคุมรางกายดานสุขภาพ บุคลิกภาพจาก
โฆษณาสื่อขอมูลเชิงธุรกิจ สามารถแบงออกเปน ประเด็นเร่ืองคุณคาของประโยชนใชสอย Functional
Object และ คุณคาที่ไมไดเกิดจากประโยชนใชสอย Non Functional Object เชนการแปลงรางเปนวัตถุที่
ประดับการดําเนินชีวิตใหดูเปนคนทันยุคทันสมัย ดังที่ไดอธิบายมาแลววากลุมตัวอยางศึกษาทั้งผูใหญ
วัยรุนและผูใหญวัยกลางคนไมไดปฏิเสธประโยชนจากการใชสอยของเค ร่ืองมือ ผลิตภัณฑ และ
อุปกรณที่โฆษณาในสื่อขอมูลเชิงธุรกิจ แตสิ่งที่พวกเขาไมเห็นดวยคือ การใชเคร่ืองมือที่ประกอบดวย
ความลนหลามทางเทคโนโลยีเหลาน้ีตางหาก การสรางเคร่ืองมือหรืออุปกรรที่เปยมดวยนวัตกรรม
นอกจากจะเกินความพอดีในการดํารงชีวิตในสายตากลุมตัวอยางแลว ยังสะทอนใหเห็นถึงการสราง
ความสนใจเร่ืองคานิยมการมีเกินพอดีเพื่อรองรับปญหาทางดานรางกายที่จะมีขึ้นในอนาคตและสราง
ความเหนือกวาผูบริโภคคนอ่ืนดวยลักษณะความเปนเจาแหงเทคโนโลยี แตทั้งน้ีกลุมตัวอยางสะทอนให
เห็นวา คุณคาที่ไมไดเกี่ยวของกับประโยชนใชสอยไมใชสิ่งที่พวกเขาสรรเสริญหรือเห็นดีเห็นงาม
เพราะเมื่อเทคโนโลยีเหลาน้ีลาสมัย อุปกรณที่มาพรอมกับนวัตกรรมใหมก็จะเขามาแทนที่ รวมไปถึง
ลักษณะแบบ Multi Function รูปแบบใหมๆก็จะถูกนําเสนออีกคร้ัง ความไมมั่นคงของความยั่งยืนของ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เอ้ือตอประโยชนใชสอยประสิทธิภาพชั้นสูงจึงไมไดดํารงคุณคาอยูจริงใน
ชวงเวลาน้ันๆ และในที่สุดก็จะหลุดไปจากกรอบของความทันสมัย

สื่อโฆษณาขอมูลเชิงธุรกิจยังสะทอนบทบาทของโฆษณาเกี่ยวกับการเตือนและทําใหผูบริโภค
นึกถึงความสําคัญของสุขภาพ แตไมสามารถโนมนาวผูบริโภคใหใชเคร่ืองมือ ผลิตภัณฑ หรืออุปกรณ
อยางเดียวกัน เพื่อปรับรูปแบบการควบคุมดูแลรางกายอยางเดียวกันกับโฆษณาได แตกลับเชื่อมโยงตัว
ผูบริโภคเองกับสิ่งอ่ืน เชน การดูแลรางกายในแบบวิธีของตนเองตามที่ไดใชมาโดยตลอดซึ่งไมมีความ
เกี่ยวกับกับนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีชั้นเลิศที่กลาวในโฆษณา แตก็ใชไดผลในอยางเดียวกัน แมไม
เทียบเทาแตก็ยังดีกวาไมไดดูแลรางกาย และที่สําคัญเหมาะและจําเปนตอการดํารงชีวิตในแบบของเขา
ภาพสัญลักษณตางๆที่อยูในสื่อขอมูลเชิงธุรกิจ จึงทําหนาที่ไดเพียงแคกระตุนใหเกิดค วามทรงจํา
เกี่ยวกับความสําคัญของรางกาย สุขภาพ บุคลิกภาพ รวมไปถึงความสําคัญของการเลือกเคร่ืองมือ
เคร่ืองใชผลิตภัณฑเพื่อควบคุมรางกายในสวนดังกลาวผานสัญญะที่หมุนเวียนและเปลี่ยนแปลง
ความหมายอยูตลอดเวลา
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4.2.6 ปจจัยภายในและภายนอกเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนอัตลักษณดานรางกาย
ตามที่ผูวิจัยไดสรุปขางตนแลววา นวัตกรรม และเทคโนโลยี รวมไปถึง ภาพแทนชวนเชื่อ

เกี่ยวกับเคร่ืองมือ คุณสมบัติ ภาพกอนและหลังการใชผลิตภัณฑตางๆเปนปจจัยสวนนอยที่ทําใหผูชม
รายการสื่อขอมูลโทรทัศนรูสึกออนไหวไปกับคําชวนเชื่อในการควบคุมดูแลรางกาย ซึ่งในที่น้ีก็อาจจะ
อนุมานไดวาในชีวิตประจําวัน ประเด็นเหลาน้ีอาจจะไมใชปจจัยสําคัญที่ปลุกไฟแหงการเปลี่ยนแปลง
รางกาย สุขภาพ และบุคลิกภาพของผูบริโภค ดังน้ันปจจัยที่แทจริงของการเปลี่ยนแปลงคานิยมเกี่ยวกับ
การควบคุมรางกายน้ันคืออะไร ผูวิจัยได ต้ังคําถามกับกลุมกรณีศึกษาในกลุมผูใหญวัยรุนวาปจจัยที่
กระตุนใหกลุมตัวอยางเกิดการดูแล ควบคุม รางกาย สุขภาพ บุคลิกภาพ คืออะไร พวกเขาไดอธิบายวา
โดยปกติแลวการที่มีรางกายแข็งแรงสมบูรณยอมเปนสิ่งที่ดีอยูแลว บางคร้ังการสรางบุคลิกภาพที่ดีก็
เอ้ือประโยชน เชน ตอหนาที่การงาน หรือการสมัครงาน สรางความนาเชื่อถือใหกับตนเอง ประเด็น
เร่ืองสุขภาพเปนสิ่งที่ตองดูแลอยูตลอด แตเร่ืองบุคลิกภาพน้ันการปฏิสัมพันธทางสังคมมีสวนเกี่ยวของ
ที่ทําใหเราตองปรับปรุงบุคลิกภาพ บางคร้ังสังคมรอบขางมีการวิจารณซึ่งหนา ทําใหพวกเขารูสึกตอง
ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง ซึ่งในบางกรณีพวกเขาก็รูสึกวารูสึกแยกับคําวิจารณเหลาน้ันและไมอยาก
แบกรับขอบกพรองเชนน้ีในรางกาย ในบางกรณพบวาปจจัยที่ทําใหตองดูแลสุขภาพ บุคลิกภาพก็เพื่อ
ครอบครัว พวกเขาไมตองการปวยบอย และเห็นความสําคัญของครอบครัวมาเปนลําดับแรก

ในกลุมกรณีศึกษากลุมผูใหญวัยกลางคนเห็นพองตองกันกับกลุมผูใหญวัยรุนวาการมีรางกาย
แข็งแรงน้ันเปนสิ่งที่ดี มีสวนสรางความเชื่อมั่นและความเชื่อถือใหแกตนเอง รวมไปถึงการดูแล
บุคลิกภาพเพื่อเสริมความแข็งแรงของรางกายน้ันมีสวนสัมพันธกันหมด การใสใจตอคําวิพากษวิจารณ
เร่ืองรางกาย สุขภาพ บุคลิกภาพ ที่บอกกลาวโดยคนใกลชิดจึงเปนปจจัยในการดูแลรางกาย แตไมไดยึด
มั่นถือมั่นวาจะตองมีการควบคุมรางกายอยางเขมงวดจนกลายเปนขอกําหนดของชีวิต หรือเปนการ
เปลี่ยนแปลงแบบพลิกหนามือเปนหลังมือ

นอกจากน้ีการเปลี่ยนแปลงรางกาย บุคลิกภาพ และดูแลสุขภาพกลุมตัวอยางศึกษาทั้ง 2 กลุมมี
ความเห็นตรงกันวาความรูที่ไดสั่งสมมามีสวนชวยในการตัดสินใจในการดูแลรางกาย รวมไปถึงการ
เขาถึงขอมูลการบริโภคที่สะดวกขึ้น และมีแหลงขอมูลที่หลากหลายสามารถสืบคนไดดวยตนเอง หรือ
การติดตามขอมูลจากแผนพับใบปลิวตามโรงพยาบาล รวมไปถึงคําสอนของพอแมในสมัยเด็กเกี่ยวกับ
สิ่งที่ดีและมีประโยชนตอรางกาย สวนขอมูลการปรับการบริโภคที่ไดรับจากผูเชี่ยวชาญตามโฆษณา
ตางๆน้ัน แทบจะไมมีผลเน่ืองจากกลุมกรณีศึกษาเห็นวาเปนการทําหนาที่ขายสินคาเทาน้ัน ความเชื่อถือ
จากผูเชี่ยวชาญในโฆษณาจึงแทบไมมีความหมาย  บางสวนของกลุมกรณีศึกษาอธิบายวาถาผูเชี่ยวชาญ
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ในชีวิตมาแนะนําขอเท็จจริงและความรูอาจจะมีสวนชวยในการตัดสินใจบาง ไมวาจะเปนผูเชี่ยวชาญ
จากสถาบันใด แตในปจจุบันลักษณะของความเปนชาวตางชาติไมไดมีความสําคัญเทากับสมัยกอนที่
ลูกคร่ึงมีบทบาทและเปนของแปลกสําหรับสังคม ความดาษด่ืนของความเปนลูกคร่ึงจึงไมมีอะแปลก
ใหมแมแตในโฆษณาที่นําชาวตางชาติมาเปนผูแนะนําสินคาหรือเปนผูเชี่ยวชาญในการแนะนําขอมูล
ความรูและเทคโนโลยี รวมไปถึงการอางอิงของวัฒนธรรมการบริโภคที่ตางกันของชาวตางชาติและคน
ไทย

“... สินคาบางอยางมันเกี่ยวกับวัฒนธรรมการบริโภค อยางฝร่ังบางทีเขากินอาหารกระปองเยอะ
ไมคอยกินผักสดผลไมเทาไหร อยางเราวัฒนธรรมกินของสดเกือบจะสามมื้อ ทําใหคนที่มีวัฒนธรรม
การกินแบบฝร่ัง เนนรวดเร็วกินงาย พอมาเห็นเคร่ืองปนอาหารสดแบบน้ีมันก็อาจจะทําใหรูวึกวา
เทคโนโลยีในครัวเรือนแบบน้ีทําใหชีวิตเขาดีขึ้นก็ได แตคนที่กินของสดอยูแลวก็อาจไมรูสึกอะไร แต
ถาเปนเคร่ืองมืออ่ืนๆมันก็ไมไดมีความหมายอะไรเทาไหรกับเชื้อชาติของผูดําเนินรายการ ผูเชี่ยวชาญ
หรือผูทดลองอะไรแบบน้ี...”

ในประเด็นแรกที่ผูวิจัยจะอธิบายที่การขยายความของกลุมกรณีศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลในการ
เปลี่ยนแปลงเร่ืองการควบคุม ดูแลรางกายของผูบริโภค เราจะเห็นไดวาผูบริโภคหรือผูรับชมสื่อ
กรณีศึกษาจากกลุมตัวอยางผูใหญวัยรุนและผูใหญวัยกลางคน จะมีแรงขับทั้งภายในและภายนอก ปจจัย
ภายในก็คือการอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองเมื่อตนเองสัมผัสไดถึงความปวยไขทางรางกายและตองการเปน
อิสระตอความปวยไข ในขณะเดียวกันที่ปจจัยภายนอก ทั้งการแทรกแซงของสถาบันสังคม เชน
ครอบครัว การปฏิสัมพันธตอที่สาธารณะ ตางมีบทบาทสําคัญในการเปลี่ยนแปลงรางกาย ทั้งน้ีความ
เปนจริงแรงขับภายในที่กลุมตัวอยางอางอิงก็ไดรับแรงกดดันจากปจจัยภายนอกอีกทีหน่ึงที่บีบคั้นให
เกิดการยอมรับขอบกพรองและนําไปสูการเปลี่ยนแปลง

แรงจูงใจภายนอก และแรงจูงใจภายใน (Internalism and Externalism Conceptions of
Epistemic Justification) เกี่ยวกับความคิดเร่ืองเหตุผลที่เปนอํานาจอธิบายเกี่ยวกับญาณวิทยาในการ
กระทําหน่ึงๆ เรามักมีเหตุผลใหกับการกระทําของเราเสมอ ไมวาจะเปนการหาหลักฐาน เหตุผลขอดี
หรือประสบการณตรงของปจเจก หรืออางอิงตามพื้นฐานของการแสดงออกที่ระบบความเชื่อบางอยาง
น้ันถูกผลิตอยู

แรงจูงใจภายในเปนพื้นฐานของพื้นฐานของความรูหรือความเชื่อที่ถูกตองไมวาปจเจกคนน้ัน
จะมีรูปแบบการเขาถึงพื้นฐานของความรูหรือความเชื่ออรูปแบบใดก็ตาม แตหัวใจสําคัญก็คือ ปจเจก
สามารถตระหนักถึงพื้นฐานเหลาน้ันหรือไมก็ตาม แรงจูงใจภายนอกเปนเร่ืองที่ปจเจกไมสามารถอางอิง
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ถึงพื้นฐานความรูหรือพื้นฐานความเชื่อโดยทั่วไปได เพราะสวนหน่ึงของความรูเหลาน้ันเชื่อมโยง
พื้นฐานกับความรูอ่ืนอยู ในขณะที่ภาวะจิตนิยม (Mentalism) ก็จะพยายามตรวจสอบความเชื่อ ที่มา
พรอมกับความรูตางๆ แตสําหรับแรงจูงใจภายนอกเปนเร่ืองที่นอกเหนือภาวะแหงจิตจะสามารถ
ตรวจสอบความเชื่อเหลาน้ันได แรงจูงใจภายในจะใหความสําคัญกับแนวคิดของการใหเหตุผลมากกวา
ธรรมชาติของเคร่ืองมือหรือวิธีการเขาถึงความรูของเคร่ืองมือที่จะมาตรวจสอบความถูกตองความรูหรือ
ความเชื่อ ในขณะเดียวกันแรงจูงใจภายในในการหาความรู หรือพิสูจนความถูกตองของความเชื่อจะ
เกิดขึ้นไดเมื่อตองการหาความรูเพื่อเติมเต็มหนาที่หรือภารกิจเกี่ยวกับหนาที่การงาน24

ดังน้ันการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองของผูรับชมสื่อจึงมีกระบวนการที่ตองมีการซับซอนมาก
ขึ้น รวมไปถึงการตรวจสอบขอมูล ความรูที่ไดรับมากจากหลายๆแหลง การรับชมสื่อเพียงไมกี่ชั่วโมง
น้ันไมสามารถที่จะโนมนาวความกระหายใครอยากของผูรับสื่อไดงายๆอีกตอไป

การที่เรารูจักบางอยางเราจะลงมือกระทําหรือตัดสินใจเชื่อเพราะเรารูจักสิ่งๆน้ัน แต ในกรณีที่
เราเชื่อในบางอยาง การกระทําหรือการตัดสินใจกระทําการใดๆก็ตามเกิดจากความที่เราเชื่อ แตเราไมได
รูจักสิ่งๆน้ันอยางแทจริง และในมุมมองเกี่ยวกับความจริงบางประการที่ถูกคนพบมากอน การใชเพียง
ความรูที่มีอยูของเราในการวิเคราะหหรือตัดสินใจน้ัน ถือวาเปนสิ่งที่บกพรอง ซึ่งน่ันอาจเปนเหตุผล
ที่วาภาพแทน และสัญลักษณเกี่ยวกับการควบคุมรางกายในสื่อไมไดทํางานภายในชั่วครูที่มันปรากฏตัว
กลไกของแรงขับภายในของผูบริโภคในการกรองประสบการณความรูที่สั่งสมมาจะทํางานเพื่อเลือก
เสพยขอมูล ถึงแมจะเห็นดีเห็นงามดวยในบางสวนก็ตาม เพราะพื้นฐานความรูหน่ึงๆของปจเจกอาจ
เชื่อมโยงกับสิ่งที่เรารูจักไดอีกหลายอยาง ทั้งน้ีพื้นฐานความรูใดๆก็ไมไดผูกติดกับความรูหรือความเชื่อ
ชุดใดชุดหน่ึง โดยที่พื้นฐานความรูก็อาจจะเชื่อมโยงกับประสบการณของปจเจกเสียดวยซ้ํา การเขาถึง
พื้นฐานความรูจึงถือเปนแกนของความรูจากปจจัยภายใน

กระบวนการของการพิสูจนความรูวาถูกตองหรือไมน้ัน มักจะมีความเชื่อ หรือประสบการณ
ของปจเจกที่ทําหนาที่ตรวจสอบเชนน้ัน แตก็ไมเคยมีการระบุวาอะไรจะเปนเคร่ืองมือที่แนนอนในการ
ใชตรวจสอบความถูกตองของความรู อยางไรก็ตามเมื่อความรูหน่ึงถูกเชื่อวาเปนความรูที่ถูกตองแลว
น้ัน ปจเจกบางคร้ังก็ยังคงพยายามหาเคร่ืองมือมาพิสูจนและตรวจสอบความเชื่อคร้ังแลวคร้ังเลา การ
เทียบเคียง และตรวจสอบความเชื่อ ดวยชุดความจริง ประสบการณ หรือความรูชุดอ่ืนๆ ทําใหเกิด

24 http://plato.stanford.edu/entries/justep-intext/
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กระบวนการสะทอนกลับของความรูซึ่งกันและกัน ซึ่งผลปลายทางของการพิสูจนก็คือ ความรูที่ถูกตอง
เชื่อถือไดน้ันเอง ซึ่งน่ีก็คือกระบวนการของความรูแบบปจจัยภายใน

บางคร้ังญาณวิทยาเกี่ยวกับการสนับสนุนความถูกตองของความรูหรือขอเท็จจริงน้ัน มี
ความสัมพันธกับหลักจริยธรรมที่ปจเจกเติบโตมาพรอมกับความคิดจริยธรรมที่ติดสอยหอยตามมาจาก
การดําเนินชีวิตประจําวันตามบทบาทหนาที่การทํางานหรือบทบาทที่เกี่ยวของกับความรู

พฤติกรรมของมนุษยที่เกี่ยวของกับการตัดสินคุณคาของวัตถุน้ันไมไดเกี่ยวของกับเร่ือง
อรรถประโยชนของมัน แตประเด็นที่วาจํานวนที่เราสามารถครอบครองวัตถุน้ันๆไดอยางจํากัด ขึ้นอยู
กับเงินหรือของแลกเปลี่ยนเพื่อใหไดมาซึ่งการครอบครองของปจจเจกน้ันมีอยูจํากัดจึงทําใหคุณคาของ
วัตถุ สิ่งของเหลาน้ันมีมูลคาเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งบางคร้ังทําใหการบริโภคของผูบริโภคเปนร่ืองที่คาดเดาได
ยากวาการตัดสินใจซื้อสินคาบางอยางที่ผูบริโภคแหแหนกันไปซื้อ ก็ไมไดหมายความวาสินคาเหลาน้ัน
มีคุณคา อีกทั้งนักการตลาดก็ไมมีสิทธิ์ไปตัดสินวาการซื้อหรือไมซื้อของผูบริโภคน้ันเกี่ยวของกับเร่ือง
การประเมินคุณคาหรือไม เพราะสําหรับการตัดสินใจของผูบริโภคน้ันคุณคาอาจไมไดมีความหมายอ่ืน
ใดนอกจากเปนขอมูลที่ใหเหตุผลประกอบเทาน้ัน

การศึกษาพฤติกรรมของมนุษยเราไมไดใหความสําคัญกับปลายทางแหงความหวังของปจเจก
แตสนใจวิธีการที่จะพาไปสูเปาประสงคเหลาน้ันตางหาก เพราะมนุษยมีวิธีการที่นําพาตัวเองไปสูความ
สมบูรณแบบในประเด็นตางๆตามที่ตนคาดหวัง ไมใชแคเร่ืองความสุขสบายทางวัตถุแตเพียงอยางเดียว

ทั้งน้ีมันก็มีเร่ืองของความเปนเหตุเปนผลและความไมมีเหตุผลในพฤติกรรมหน่ึงๆ Marx
Webber อธิบายวา ความมีเหตุผลและไมมีเหตุผลของการกระทําน้ันถูกตัดสินจากความสําคัญและ
ปญหาที่เกี่ยวของ ดังน้ันจึงมีคําวาประเด็นทางสังคมและประเด็นที่ไมใชทางสังคมเกืดขึ้น เพราะการ
ตัดสินคุณคาความสําคัญของปรากฏการณสังคมที่เกี่ยวของน่ันเอง นอกจากน้ียังมีความพยายามในการ
อธิบายความแตกตางระหวางความมีเหตุผลและไมมีเหตุผลวา เปนเร่ืองของการสร างขึ้นของ
ปรากฏการณจากความลมเหลวและการกอรางสรางตัวของพฤติกรรมที่ผิดพลาด เชน พฤติกรรมที่เกิด
จากความคิดและความคาดหวังที่ผิดๆ หรือกระบวนการของการเกิดผลพฤติกรรมที่ไมถูกตอง และ
ไมไดนําพาไปสูเปาหมายอยางใดอยางหน่ึง หรือบางคร้ังพฤติกรรมที่ไมกอใหเกิดกิ จกรรมทางดาน
เศรษฐกิจก็กลายเปนเร่ืองไรเหตุผล ไรสาระ เชน พฤติกรรมที่เกี่ยวของกับศาสนา อิสรภาพของชาติ
ฯลฯ อยางไรก็ตามคนๆหน่ึงก็ไมสามารถตัดสินคุณคาของความฝนอันเปนเปาประสงคปลายทางของ
ปจเจกคนหน่ึงๆได เพราะแตละคนก็มีเกณฑการตัดสนิคุณคา ความถูกตองของพฤติกรรมตนเอง
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อยางไรก็ตามเมื่อมีประเด็นเร่ืองความมีเหตุและไมมีเหตุผลเกี่ยวกับพฤติกรรม การหลีกเลี่ยง
การประเมินคุณคาพฤติกรรมและเปาหมายของพฤติกรรมก็เปนเร่ืองที่เลี่ยงไดยาก มักจะมีการต้ังคําถาม
วาปลายทางของพฤติกรรมน้ันมีคาแคไหนถึงตองเกิดพฤติกรรมเชนน้ีขึ้น บางคร้ังก็เกิดการยอมรับและ
การตอตานพฤติกรรมดังกลาวจากคนรอบขาง

ตามธรรมชาติแลวมนุษยมักจะไมเพิกเฉยกับสิ่งแวดลอมรอบกายพวกเขา ในพฤติกรรมตางๆ
อาจเปลี่ยนแปลงไปตามเปาหมายที่พวกเขาหมายตา และเขาก็ไมลืมที่จะสรางเหตุผลใหตัวเองคลอยตาม
และนําไปสูพฤติกรรมตางๆ ซึ่งความจริงน้ันปรากฏการณตางๆที่เกิดขึ้นรอบตัวสามารถเปลี่ยนแปลงได
อยูตลอด ดังน้ันเราไมสามารถสรุปไดวาวิธีการไหนที่จะเปนเคร่ืองมือที่ดีที่สุด หรือนําพาไปสูเปาหมาย
แหงความจริงที่เราวางไว เราไมสามารถพูดไดวาพฤติกรรมของมนุษยทีไดทดลองปฏิบั ติการในสังคม
ในปจจุบันคือวิถีที่ดีที่สุด และในขณะเดียวกันเราก็ไมสามารถบอกไดวาพฤติกรรมในอดีตที่เคยทําแลว
ลมเหลวหรือถูกมองวาไรเหตุผล จะถูกตัดสินและประเมินคาอยางน้ันตลอดไป ดังน้ันวิถีแหงพฤติกรรม
การพิสูจนความรู หรือการตัดสินความถูกตอง มันก็เหมือนกับแฟชั่นเสื้อผาที่วนเวียนเปลี่ยนไปมาจน
ไมรูวาแบบใดคือความลาหลัง และแบบใดคือ New Trend25

4.2.7 กําแพงมีหู ประตูเปนรู : บทบาทของพื้นท่ีสวนตัวกับพื้นท่ีสาธารณะ ปจจัยกระตุนใน
การเปลี่ยนแปลงควบคุมรางกาย

การใหคําอธิบายเกี่ยวกับบทบาทของปจจัยภายนอกที่มีสวนกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
เร่ืองการควบคุมรางกายของผูบริโภคน้ัน ทําใหเราไดเห็นอํานาจของสถาบันตอการใชกําลังบางประการ
เพื่อบังคับใหเกิดกิจกรรมการควบคุมบางประเภทของสมาชิกในสังคมที่มีการสื่อสารกันทั้งตอหนา
และการสื่อสารทางออมที่ผานสื่อทั้งโทรทัศน ทีวี และอินเตอรเน็ต

เน่ืองจากการสื่อสารน้ันเปนประตูแหงการอํานาจของสถาบันตางๆที่มีผลตอการสรางและ
ควบคุมอัตลักษณการแสดงออกหลายๆมิติของผูบริโภค ดังน้ันเราจึงตองวิเคราะหการสื่อสารในฐานะที่
เปนการกระทําที่กอรางขึ้นโดยอัตลักษณทางสังคมรูปแบบหน่ึง ในขณะเดียวกันที่การสื่อสารเกิดขึ้น
ทามกลางบริบทที่แตกตางกัน ปจเจกเองตองอาศัยอยูในสถานการณของการสื่อสารที่สังคมสรางขึ้น
โดยเฉพาะอยางยิ่งการเขาถึงทรัพยากรและความมั่นคงในการใชชีวิต พวกเขาจึงตองมีการรวมกลุมกัน

25 Ludwig von Mises. Epistemological Relativism in the Sciences of Human Action.Mises Daily:Saturday,
July 12, 2008.
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ดวยคงามสัมพันธของกฏระเบียบ ทรัพยากร และปฏิสัมพันธทางสังคมที่สรางขึ้น ทั้งน้ีมีสถาบันที่
เกี่ยวของในสังคมไดกําหนดวิถีการสรางปฏิสัมพันธไวลวงหนาอยูกอนแลว และบางคร้ังสถาบันก็เปน
ตัวกําหนดตําแหนงและบทบาทของคนในสังคม และอุปสรรคของชีวิตที่ปจเจกตองฟนฝา

อํานาจจึงเปนสิ่งที่ปจเจกใชเปนเคร่ืองมือในการบรรลุเปาหมายและความสนใจของพวกเขา
และเอ้ือผลประโยชนในอนาคต Michael Man ไดแบงอํานาจหลักออกเปน 4 กลุม ไดแก อํานาจทาง
เศรษฐกิจ อํานาจทางการเมือง อํานาจการใชกําลัง และอํานาจสัญญะ ซึ่งอํานาจทั้งหมดลวนสะทอน
ลักษณะประเภทของกิจกรรมที่คนในสังคมตองเขาไปใชชีวิตพัวพันดวย

อํานาจทางเศรษฐกิจ เกิดจากอํานาจการผลิตของมนุษย ซึ่งเกี่ยวของกักระบวนการทําใหเปน
สินคาที่สามารถบริโภคและแลกเปลี่ยนไดในทองตลาด กิจกรรมที่เพิ่มผลผลิตเกี่ยวของกับการใชงาน
และการสรางสรรคของวัตถุดิบที่หลากหลายและทุนทางการเงิน ทรัพยากรเหลาน้ีสามารถเก็บสะสม
และแบงบันระหวางกันไดโดยผานปจเจกดวยกันเองและระหวางองคกรเพื่อขยายพื้นที่กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ

อํานาจทางการเมือง เปนความสัมพันธระหวางปจเจกที่มีประเด็นเร่ืองสถาบันางการเมืองมา
เกี่ยวของ เชน อํานาจของรัฐในการทํากิจกรรมตางๆ รวมไปถึงการกําหนดก ฏเกณฑจากรัฐในพื้นที่
ปฏิสัมพันธทางสังคม  ทั้งน้ีรัฐจะบริหารอํานาจของตนผานอํานาจ 2 รูปแบบ ไดแก Coercive Power
หรือการใชกําลัง และอํานาจสัญญะ อํานาจจากการใชกําลังก็อาจเปนการใชอํานาจผานอาวุธ
ยุทโธปกรณ สวนอํานาจทางสัญญะน้ันมีความเกี่ยวเน่ืองกับวัฒนธรรมที่มีบอเกิดจากวัฒนธรรมของ
การผลิต การเปลี่ยนแปลงและสงทอด และการไดรับความหมายจากระบบสัญญะในปลายทาง ปจเจก
น้ันมีความเกี่ยวของกับระบบสัญญะอยางหลีกเลี่ยงไมได เพราะการปรากฏตัวฝนสังคมน้ันก็คือการ
แสดงออกทางสัญญะอยางอัตโนมัติ นอกจากน้ีปจเจกยังมีการสื่อสารและแลกเปลี่ยนขอมูลและเน่ือหา
เกี่ยวกับสัญญะ ในขณะที่เกิดกิจกรรมเชนน้ัน ผูที่มีปฏิสัมพันธก็อาจจะตอบสนองตอสัญลักษณและ
ความหมายเหลาน้ันแตกตางกันไป ทั้งน้ีอํานาจเหลาน้ีจะมีผลตอพฤติกรรมของผูคนก็ตอเมื่อมีการ
ผลิตสัญญะและมีการสงตอความหมายผานสัญญะระหวางกัน อํานาจของสัญญะจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อมี
กิจกรรมในสังคม และสัญลักษณถูกใชในกิจกรรมเพื่อสรางอิทธิพลตอพฤติกรรมบางอยางในสังคม
และมีการเปลี่ยนถาย ถายทอดสัญลักษณระหวางกิจกรรม

จากประเภทของอํานาจที่อธิบายดังกลาว จึงเปนสิ่งที่สามารถอธิบายไดวาเหตุใดครอบครัวถึงมี
สวนในการปรับปรุงพฤติกรรมการดูแลรางกายของตนเอง เพราะสถาบันครอบครัวเปนสวนหน่ึงของ
คนที่ไดรับผลกระทบทางดานเศรษฐกิจจากการใชรางกายเพื่อหาผลประโยชนของปจเจกที่เปนสมาชิก
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ในครอบครัว ดังน้ันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจของครอบครัวจึงเป นสิ่งที่
ควรหลีกเลี่ยง กิจกรรมใดที่ยังตองการรางกาย สติปญญา บุคลิกภาพ เพื่อสรางความมั่นคงทางการเงิน
ควรจะตองดํารงอยูในสภาพที่ดีพรอมใชงาน สวนอํานาจของรัฐ ถึงแมพวกเขาไมไดใชกําลังความ
รุนแรงทางทหารมาบีบบังคับใหคนเกิดการเปลี่ยนแปลงในการควบคุมดูแลรางกาย แตในฐานะที่รัฐก็
ตางไดรับผลประโยชนจากการใชรากายของปจเจกในการขับเคลื่อนและขยายพื้นที่การทํากิจกรรม
ดังน้ันการเปลี่ยนแปลงเพื่อดูแลรางกายเพื่อการเติบโตในหนาที่การงานของปจเจกจึงไมใชเร่ืองที่นา
ประหลาดใจ

ในสวนของอํานาจสัญญะน้ันเปนประเด็นที่นาอภิปร ายเพิ่มเติมแยกออกไป ทั้งน้ีผูวิ จัย
เห็นสมควรเกร่ินเกี่ยวกับเร่ืองของของการกําเนินโทรทัศนที่ทําใหการปฏิสัมพันธในสังคมเพื่อ
แลกเปลี่ยนทั้งความคิดเห็น สัญลักษณ และอัตลักษณ ที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลงที่แปรปรวนและไม
มั่นคงของคนในสังคมในฐานะผูบริโภค

การเกิดขึ้นของโทรทัศนทําใหพื้นที่สาธารณะเปลี่ยนแปลงไป โทรทัศนประกอบไปดวย
สัญลักษณที่บอกเปนนัย และสรางความแตกตางรูปแบบใหมเกี่ยวกับพื้นที่สาธารณะกับการมองเห็น
กิจกรรมและพฤติกรรมที่ปรากฏอยูในโทรทัศนบันทึกเหตุการณและกิจกรรมของปจเจกที่อยูในพื้นที่
และบริบทที่กระจัดการะจายไปทั่วโลก โทรทัศนทําใหปจเจกสามารถมองเห็นปรากฏการณที่
กวางขวางกวาสิ่งที่เขาเห็นในชีวิตประจําวัน และปจเจกเองก็ไมสามารถเขาไปมีสวนรวมในการควบคุม
กิจกรรมตางๆที่ปรากฏอยูในโทรทัศน นอกจากน้ันการกําเนิดโทรทัศนยังทําใหรูปแบบของการปรากฏ
ในที่สาธารณะ และความสัมพันธของผูสรางสื่อกับผูรับสื่อมีความสัมพันธกันแบบการมองเห็นและการ
มองไมเห็น ความสามารถที่จะมองเห็นและถูกมองเห็น26

ตัวตนและประสบการณในโลกของสื่อพูดเร่ืองธรรมชาติของปจเจกกับประสบการณใน
ชีวิตประจําวันของโลกที่ถูกทําใหเปนสื่อ ภาพสัญลักษณจากสื่อทําใหปจเจกมีความหลากหลาย
ทางเลือกในการขึ้นรูปอัตลักษณของตนเอง ในขณะเดียวกันที่มีการสรางสรรคความเปนปจเจกขึ้นน้ัน
โลกที่ถูกทําใหเปนสื่อก็ทําใหความสัมพันธระหวางรูปแบบการสรางอัตลักษณกับพื้นที่สาธารณะที่ทํา
กิจกรรมรวมกันในสังคม ความสัมพันธน้ีไมไดถูกทําลายแตคลายความเหนียวแนนของความสัมพันธ
ลงในขณะที่ปจเจกเผชิญหนากับความหลากหลายของขอมูลและการสื่อสารที่มีที่มาจากแหลงกําเนิดที่

26 Thompson, John B. The Media and Modernity: A Social Theory of the Media. Oxford. 1995. P.120-130.
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อยูไกลตัวออกไปแตถูกสงผานเครือขายการสื่อสารที่ถูกขยายออกไปเร่ือยๆ รวมไปถึงความรูขอมูลที่
ปจเจกไดรับน้ันไมใชความรูทองถิ่นที่เคยถายทอดกันมาจากรุนสูรุน

ในขณะที่ปจเจกไดรับความรูที่เปนอ่ืน ทําใหพวกเขาสั่งสมประสบการณรูปแบบความสัมพันธ
แหงความหางไกล ความไมสนิทชิดเชื้อ และความผสมผสานความแตกตางของประสบการณในโลก
สมัยใหม เมื่อการปะทะประสานความสัมพันธของคนในสังคมไมใชการพบปะซึ่งหนาอีกตอไป พื้นที่
การทํากิจกรรมบางสวนที่มีความคาบเกี่ยวกันในพื้นที่กิจกรรมจริงๆในชีวิตประจําวันถูกลดความสําคัญ
ลงในแตละคร้ังที่ผูคนพบเจอหนากันในบริบทของสังคม เชน การพูดเร่ืองความเจ็บปวย ความฟนเฟอน
ความตาย เปนตน เร่ืองเหลาถูกผลักใหเปนหนาที่ความรับผิดชอบของสถาบันที่มีความรูความสามารถ
พิเศษเปนผูดูแลรับผิดชอบ

จากลักษณะของโลกความเปนสาธารณะที่คืบคลานเขามาในชีวิตประจําวันของผูบริโภค ทําให
โอกาสในการรับขอมูลที่หลากหลายเดินมาเยี่ยมเยียนพวกเขาถึงเตียงนอน การปฏิสัมพันธแบบซึ่งหนา
แมกระทั่งในเร่ืองของการปรึกษาปญาสุบภาพและความงามก็ทําไดเพียงการคลิกเมาสจากแหลงขอมูล
สถาบันที่นาเชื่อถือ การเขา Webboard เพื่อถามตอบกับกลุมสมาชิกที่มีความสนใจเหมือนกัน เพื่อ
เปรียบเทียบความรูที่ไดมา ดังที่ไดอธิบายไปแลววา พื้นที่บางสวนของชีวิตที่ยกเวนจากการปฏิสัมพันธ
ซึ่งหนา เชนเร่ืองเจ็บไขไดปวย หรือการตายดวยสาเหตุของความบกพรองทางสุขภาพรางกาย ไดถูกยก
ใหเปนหนาที่ของสถาบันเฉพาะทาง แตทั้งน้ีทั้งน้ันมันก็ไมใชเร่ืองงายสําหรับคนไทยที่จะเขาไปปรึกษา
ปญหาหยุมหยิมทางดานสุขภาพ บุคลิกภาพ กับผู เชี่ยวชาญโดยตรง ดังน้ันการที่รายการโทรทัศน สื่อ
โฆษณาประเภทตางๆ พยายามสอดแทรกบทบาทของผูเชี่ยวชาญจึงเปนเร่ืองปกติ แตความสําคัญของ
การปรากฏตัวของผูเชี่ยวชาญน้ัน ผูวิจัยเห็นวาไมไดชวยกระตุนใหสนับสนุนการบริโภคสินคาประเภท
น้ันๆ แตเปนการเชื่อมโยงสถาบันที่ไดรับการรับรอง หรือองคกรเชี่ยวชาญเฉพาะดานที่มีอยูในชีวิตจริง
และแสดงใหเห็นที่การเอาใจใสรางกายตามที่สมควรจะเปน ซึ่งก็การขยายความผลจากการวิจัยที่วา
ผูเชี่ยวชาญในรายการสื่อขอมูลธุรกิจไมไดมีผลตอการเลือกซื้อนวัตกรรม เทคโลยีของสินคาของ
ผูบริโภค แตเมื่อถึงเวลาจําเปนองคกรหรือสถาบันความเชี่ยวชาญเหลาน้ีจะชวนใหพวกเขาฉุกคิดวาเมื่อ
มีปญหาทางสุขภาพอยางรุนแรงแทจริงแลวการเขารับการตรวจ ดูแลอยาสม่ําเสมอจากสถาบันเหลาน้ีจึง
เปนสิ่งที่จําเปนตอการดูแลรางกาย ซึ่งการปรากฏตัวของผูเชี่ยวชาญ ดาราที่โดงดัง ที่ปรากฏในโฆษณาก็
มีประโยชนไมตางอะไรกับวัตถุที่มีคุณคาตามหนาที่การใชงาน แตไมไมคุณคาเกี่ยวแบบ Non
Functional เพียงเพื่อใหผูบริโภคเชื่ออยางฉาบฉวยเพื่อซื้อสินคเทาน้ัน
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ในระบบสัญลักษณ ปจเจกไดเคลื่อนไหวตัวเองในการทํากิจกรรมและประกอบสรางการ
ปรากฏตัวของตนเองอยางขยันขันแข็ง ปจเจกจะรอยเรียงเอาขอมูลที่เขาพบเจอมาถักถอขึ้นเปนราวกับ
เปนการสรางเร่ืองราวของการปรากฏตัวของปจเจกในชวงเวลาหน่ึงๆของการสรางอัตลักษณ วัสดุ
ทางสัญญะที่เอามาประกอบเปนอัตลักษณจะถูกเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาหลังจากที่พวกเขามี
ประสบการรใหมๆในชีวิต บางคร้ังมีการหมุนเวียนของสัญลักษณที่ถูกยอนนํากลับมาใชอีกเพื่อบอกเลา
เร่ืองราวของปจเจก ในขณะเดียวกันที่สัญลักษณตางๆถูกนํามาใชในการสรางอัตลักษณ แตความยั่งยืน
และความสม่ําเสมอของการใชสัญลักษณเหลาน้ันกลับเปนภาวะของความระส่ําระสายและไมแนนอน
ในการเปลี่ยนแปลงองคประกอบสัญลักษณที่จะถูกนําเสนอในอัตลักษณของปจเจก ปจเจกจะเปนผู
ประเมินคุณคาของสัญลักษณเหลาน้ันวาสามารถสรางอัตลักษณที่นําไปไปสูสิ่งที่พวกเขาคาดหวังและ
ความสําเร็จหรือไม หากสัญลักษณสรางความลมเหลวในการสรางอัตลักษณกระบวนการประเมินการ
เลือกสัญลักษณก็จะถูกพิจารณาใหมอีกคร้ัง และแนนอนวาสถานที่ที่ใชสําหรับการประเมินสัญลักษณที่
ถูกเลือกและอัตลักษณที่ถูกสรางก็คือพื้นที่กิจกรรมที่มีการปะทะประสานซึ่งหนา Face to Face
interaction น่ันเอง

นอกจากไปจากน้ันเมื่อความรูที่ปจเจกไดรับจากความหลากหลายของสื่อรูปแบบใหม ทําให
ความสําคัญของผูเชี่ยวชาญลดนอยลงไป และลดบทบาทความสําคัญลงจากความสัมพันธเชิงอํานาจที่
ถูกสรางผานการประสานความสัมพันธดวยการสื่อสารแบบซึ่งหนา ก็เพราะวาปจเจกไมไดแลกเปลี่ยน
ความรูตอกันโดยตรงอีกตอไปแลว พวกเขาสามารถหาความรูจากการสื่อสารที่เปดกวางที่แทบจะปอน
ผานสายยาง ซึมเขาสูสมองโดยตรง

ผลจากการสรางสรรคของปเจกดังที่กลาวมามีหลายขอ คือ การที่สื่อสัญลักษณมีการขยายตัว
มากขึ้น น้ันเปนการเปดโอกาสใหภาพอัตลักษณที่มีความหมายบางประการถูกเผยแพรออกไปในโลก
ชีวิตประจําวันผานอัตลักษณที่ถูกสรางเหลาน้ันไปดวยซึ่งถาหากมีการสรรสรางอัตลักษณดังเชนน้ัน
เกรอในสังคม มันก็จะถูกมองราวกับวาเปนภาพแหงอุดมคติ ในขณะที่สื่อสัญลักษณมีเพิ่มขึ้นละลานตา
และมีผลตอการสรางอัตลักษณของปจเจก น่ันก็ทําใหปจเจกใชชีวิตขึ้นอยูกับสื่อสัญลักษณในสังคมมาก
ขึ้น นอกจากน้ีการเพิ่มพูนของสัญลักษณที่ปรากฏในสื่อทําใหเกิดความรูสึกไมคุนเคย เน่ืองจากปจเจก
แตละคน เก็บสะสมปรสบการรจากสื่อที่ผลิตขึ้นในที่ตางๆ แลวมาประกอบสรางเปนอัตลักษณที่
หลากหลาย ผสมผสาน ดังน้ันในชีวิตประจําวันปจเจกไมไดเพียงแคเห็นโลกที่กวางขึ้น แตยังเปน
เร่ืองราวประกอบสรางอัตลักษณที่ประกอบดวยสัญลักษณมากมายที่ไมคุนเคยและไมสัมพันธกันของ
ผูคนรายรอบ ซึ่งในขณะเดียวกันที่ปจเจกรับสื่อจากแหลงตางๆ ในชีวิตประจําวันก็ยังมีโอกาสในการ
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ปฏิสัมพันธกับผูคนที่เปนแหลงขอมูลและคําแนะนําดานความเชี่ยวชาญตางๆที่ปจเจกมีความคุนเคยซึ่ง
ในที่สุดก็มีการปรับใชและเลือกสัญลักษณมาตีความหมายและสรางความเปนตัวตนของปจเจก ซึ่ง
บางคร้ังการใชสื่อสัญลักษณบางรูปแบบทําใหเกิดปรากฏการรสะทอนกลับของปจเจก กลาวคือ ในการ
ตีความและเลือกสื่อสัญลักษณมาใชเพื่อประกอบสรางตัวตนของปจเจก บางคร้ังไมไดเชื่อมโยงปจเจก
ไปสูสิ่งอ่ืนที่พวกเขาไมไดต้ังใจอยากจะสื่อความความเปนตัวตนของพวกเขา ปรากฏการณเชนน้ีเปน
ปฏิสัมพันธเสมือนของสื่อ เพราะสื่อสัญลักษณที่ถูกเลือกมาไดใชสื่อความเพียงบางสวน และอีก สวน
หน่ึงเชื่อมโยงไปหาสิ่งอ่ืน27

บางคร้ังความเจ็บปวย ไมสบายน้ันก็ไมใชลักษณะทางกายภาพ แตมันเปนการตัดสินของสังคม
วาลักษณะใดคือภาวะรางกายบกพรอง ในขณะที่ปจเจกเผชิญกับสภาพรางกายหรือสุขภาพบกพรอง น่ัน
คือการเผชิญหนากับความคาดหวังของสังคมที่รันแตจะเพิ่มมากขึ้นและสรางความกระสับกระสาย
ความไมมั่นคง ความสับสนอลหมาน ในการเลือกบริโภคในสังคมยุคสมัยใหม ที่อะไรก็ไมจีรังและ
ยั่งยืน

27 Thompson, John B. The Media and Modernity: A Social Theory of the Media. Oxford. 1995. P.207-219.


