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5.1 การสรุปผลเร่ืองมายาคติและรางกายอันเปนอุดมคติ
งานวิจัยเกี่ยวกับโฆษณาที่ผานมา ผูวิจัยมักจะใหความสําคัญกับกลยุทธทางการตลาด การ

โฆษณาเพื่อเพิ่มยอดขายสินคา หรือการทําวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกคา รวมไปถึงปจจัยที่ทําให
ลูกคามีความจงรักภักดีตอตราสินคา ทั้งน้ีสิ่งที่ถูกมองขามเกี่ยวกับการทําความเขาใจเร่ืองการสื่อสาร ไม
มีความพยายามที่จะเขาใจรากฐานเร่ืองวัฒนธรรมเกี่ยวกับการรับสื่อ บริบทแวดลอมที่เกี่ยวของกับ
กระบวนการรับสงสื่อ เพราะสาระสําคัญของการบริโภคสื่อไมไดสําคัญแคหัวและทายขบวนของการ
สื่อสารเทาน้ัน แตกระบวนการรับสาร ตีความ แปลความ การถอดสัญลักษณ และภาพแทน เปนเร่ืองที่
สัมพันธกันอยางลึกซึ้ง และไมใชประเด็นที่ควรมองขาม

ในงานวิจัยเร่ือง การศึกษาเชิงวิเคราะหสื่อโฆษณาประเภทขอมูลธุรกิจผานทฤษฎีวัฒนธรรม
ทางสายตา ผูวิจัยมีจุดประสงคเพื่อศึกษาวิเคราะหองคประกอบภาพแทนที่ถูกนําเสนอในสื่อขอมูลเชิง
ธุรกิจ ในประเด็นน้ีก็เพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับความสัมพันธของภาพแทนและสัญลักษณที่สะทอน
ภาพรางกายในอุดมคติที่สังคมสะทอนใหผูบริโภคเห็น ประกอบกับหนาที่การใชประโยชนของรางกาย
ตอความคุมคาระหวางการใชชีวิตประจําวัน ซึ่งผูวิจัยเห็นวาเปนประเด็นที่นาสนใจและควรศึกษาเพื่อ
ขยายความเขาใจ จุดประสงคในการศึกษาตอมาคือ เพื่อศึกษาและพิจารณาภาพแทนและสัญญะที่อยูใน
องคประกอบรายการโฆษณาประเภทสื่อขอมูลธุรกิจวาสะทอนการครอบงําในทางจิตวิทยาและกํากับ
รางกายของผูบริโภคอันมีผลตอรูปแบบแนวคิดและการแสดงออกพฤติกรรมในชีวิตประจําวันหรือไม
อยางไร สําหรับประเด็นน้ีเปการขยายความเขาใจตอเน่ืองหลังจากที่เราทําความเขาใจเร่ืองรางกายและ
หนาที่ของรางกายเชิงอุดมคติที่สังคมเปนผูกําหนดกรอบและสั่งการ คําถามที่ตามมาก็คือ ผูชมในฐานะ
ผูบริโภคสื่อมีการตอบสนองตอภาพอันเปนอุดมคติและมีกระบวนการคิดเห็นตอรางกายเหลาน้ัน
อยางไร รวมไปถึงการตอบสนองตอการเชิญชวนจากโฆษณาใหใชเคร่ืองมือประเภทตางๆเขาควบคุม
กํากับ และดูแลรางกาย สุขภาพ และบุคลิกภาพในชีวิตประจําวันอยางไร

จากจุดประสงคของการวิจัยที่นําไปสูการต้ังประเด็นคําถามตางๆขางตนน้ัน นําไปสู
กระบวนการหาคําตอบ ผูวิจัยแบงการเก็บขอมูลออกเปน 2 สวน ไดแก การเก็บขอมูลสื่อขอมูลเชิงธุรกิจ
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เพื่อศึกษาประเด็นรางกายในอุดมคติ และการสัมภาษณขอมูลเชิงลึกในกลุมตัวอยางของผูมี
ประสบการณการดูสื่อขอมูลเชิงธุรกิจเพื่อศึกษาสะทอนการครอบงําในทางจิตวิทยาและกํากับรางกาย
ของผูบริโภคอันมีผลตอรูปแบบแนวคิดและการแสดงออกพฤติกรรมในชีวิตประจําวัน

ผูวิจัยไดสุมเลือกโฆษณาสื่อขอมูลเชิงธุรกิจ จํานวน 20 รายการ จากรายการทีวีไดเร็กต แบง
ออกเปน 4 กลุม ไดแก

1. เคร่ืองออกกําลังกาย
2. ผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพและความงาม
3. ผลิตภัณฑในครัวเรือน
4. อุปกรณและผลิตภัณฑเพื่อการศึกษาและบันเทิง

เพื่อศึกษาองคประกอบตางๆในฐานะภาพแทนของการทํางานอยางมีความสัมพันธกันเร่ือง
รางกายที่เปนอุดมคติ โดยองคประกอบภาพที่อยูในรายการไดแก ผูนําเสนอรายการสินคา เทคนิคการ
นําเสนอสินคา คุณสมบัติสินคา ผลจากการใชสินคา สิทธิพิเศษในการซื้อสินคา

จากการวิจัยพบวาองคประกอบของภาพแทนที่อยูในรายการ สะทอนภาพการทํางานอยางเปน
ระบบของการโปรโมตรางกายอุดมคติที่สามารถใชงานตามหนาที่คุมกับเวลาพรอมผลที่คุมคาทั้งคุณคา
แบบ Functional คือสามารถใชรางกายทุกสัดสวนไดอยางมีประสิทธิภาพ และ Non Functional Value
คือ ความสวยงามที่มีคุณคาทางจิตใจ โดยมีรางกายเปรียบเปนอาหารตา และเคร่ืองประดับอันมีชีวิต มี
การสะทอนภาพแทนและสัญลักษณเกี่ยวกับรางกายในฝนที่แฝงอยูในคุณสมบัติของสินคา และผลจาก
การใชสินคา ทั้ง 4 กลุม ภาพรางกายที่แข็งแรง กลามเน้ือเปนมัด
ปราศจากกอนไขมันสวนเกิน หรือใบหนาที่ไรร้ิวรอย เคร่ืองมือเตรียมอาหารที่รักษาคุณคาทาง
สารอาหารไวอยางครบถวน รวมไปถึงชวงเวลาที่ใชงานเคร่ืองมืออันเปนสินคาเหลาน้ี เรายังสามารถ
รักษาบุคลิกภาพที่ดีทามกลางสายตาที่จะจองมองหรือไมจองมองก็ตาม การควบคุมและกํากับรางกายที่
สะทอนในคุณสมบัติและผลจากการใชสินคายังสะทอนใหเห็นวา วัย ไมใชขออางของการควบคุม
กํากับ ดูแลรางกาย สินคาทุกกลุมตอบรับการใชงานของผูใชทุกกลุม ดวยความสามารถรอบดานของ
พวกมัน รวมไปถึงคุณสมบัติที่มีลักษณะการใชงานที่หลากหลาย Multifunction ที่สะทอนใหเห็นภาพ
ของความจําเปนในการจักระเบียบรางกายใหเขากับสภาพการทํางานที่หลากหลายและซับซอน
ทามกลางเวลาที่มีอยูอยางจํากัดและตองใชประโยชนอยางคุมคา
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รางกายในอุดมคติจึงคลายกับเปนสะพานที่ทอดขามไปสูความสําเร็จอ่ืนๆ โดยมีรางกายเปน
เคร่ืองมือแรกในการเขาถึงความสําเร็จน้ันๆ จึงไมนาแปลกใจวาเหตุใดเราจึงตองดูแลรางกายใหสมบูรณ
แข็งแรงอยางพิถีพิถัน

ภาพของผูเชี่ยวชาญ Presenter หรือผูทดลองใชงาน ในโฆษณาสื่อขอมูลเชิงธุรกิจ มีสวนชวย
ในการอธิบายเร่ือง ลักษณะขององคอธิปตยของความรูเกี่ยวกับเร่ืองสุขภาพ การควบคุม กํากับ และดูแล
รางกาย ผูเชี่ยวชาญ ดารานักแสดง และผูทดลองใชผลิตภัณฑ เปรียบเสมือนตัวแทนของสถาบันที่มีสวน
ในการกําหนดขอบเขตของคําวาบกพรอง และ ภาวะ สอบผานของรางกาย บทบาทของสถาบันที่แทน
ดวยภาพแทนเหลาน้ีนอกจากจะทําหนาที่ยืนยันประสิทธิภาพของรางกายที่ปจเจกหน่ึงพึงมีแลว พวกเขา
ยังทําหนาที่แนะนํานวัตกรรม เทคโนโลยี และการคิดคนใหมที่รางกายควรไดรับการควบคุมผาน
เคร่ืองมือเหลาน้ี ซึ่งจากการวิจัยพบวาสินคาทุกประเภทจะมีผูเชี่ยวชาญ ผูทดลองสินคาที่บอกสถานะ
ทางสังคม เชน เปนแมบาน นักศึกษา หรือดารานักแสดงที่มีประสบการรดานการรักษาวินัยในการ
ควบคุม กํากับ ดูแลรางกาย ผานเคร่ืองมือแหงเทคโนโลยี นอกจากจะเปนผูกระจายความรูแลว สถาบัน
ก็ยังทําหนาที่กระตุนเตือนใหคนมีสามัญสํานึกในการดูแลรางกายเพื่อไมใหเสียโอกาสในการเขาถึง
ทรัพยากรตางๆในสังคม ภาพบทบาทและหนาที่ของผู ดําเนินรายการและแขกรับเชิญ และการ
ตรวจสอบรางกายและกระตุนดวยการสนับสนุนดวยขอมูลเชิงวิทยาศาสตร เพื่อทําใหคนตระหนักถึง
การดูแลรักษารางกายอยางมีวินัย และใชเวลาไตรตรองเกี่ยวกับความสําคัญในการดูแลรางกายให
นอยลงและเขาสูระบบวินัยเร็วขึ้น

วินัยจะไมพยายามสื่อออกมาโดยผานสัญลักษณที่เปนรางกายของมนุษยเพียงอยางเดียว แตการ
ควบคุมของวินัยจะอยูในรูปแบบสัญญะอ่ืนๆ โดยมีการบริหารความหมายของวินัยใหอยูในรูปตางๆที่
แนบเนียนอยางเงียบๆ โดยสัญญะเหลาน้ีจะมีการเชื่อมโยงเขาหากันเสมอ เชน สถาบันการศึกษาที่
สอดแทรกความสําคัญศาสตรของความเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานเพื่อการผลิตเฉพาะดานหรือการแบง
ซอยการผลิตออกเปนสวนๆหรือการโฆษณาในโทรทัศนที่นําเสนอสินคาเพื่อการดูแลรางกายเฉพาะ
สวน

หลังจากที่เราไดรับขอมูลเกี่ยวกับรางกายอุดมคติและการจัดการ ควบคุม กํากับ รางกายที่สังคม
ไดแนะนําผาน Totem ของความรูไมวาจะเปนผูเชี่ยวชาญ ผูทดลองใชสินคา และดารานักแสดงที่เปนผู
นําเสนอรายการสินคาแลว ขั้นตอนตอไปของการกํากับควบคุมรางกายก็คือ การตรวจสอบขอบกพรอง
และความตํ่ากวามาตรฐานของรางกายที่แนะนําโดยสถาบันหรือสังคมวาเปนสิ่งไมพึงประสลค ภาพ
ของกระบวนการน้ีถูกถายทอดผานชุดภาพกอนและหลังใชสินคา
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ภาพกอนและหลังการใช ผลิตภัณฑเปนภาพเปรียบเทียบที่แสดงใหเห็นถึงปรากฏการณการ
สอดแนมรางกาย และปญหาที่มีอยูรายลอมรางกาย มีการเปรียบเทียบภาพใหเห็นชัดเจนระหวางภาพ
กอนใชผลิตภัณฑ ซึ่งเปนภาพของรางกายที่ไมพึงปรารถนา อันหมายถึง รางกายไมสมสวน กลามเน้ือ
ไมไดรูป เมื่อมองดวยตาแลวไมทําใหเกิดความสุนทรียในการมอง เปนรางกายที่ไมสรางความภูมิใจ
ใหแกเจาของเรือนราง และที่สําคัญคือ รางกายที่ไมสามารถประกอบกิจกรรมไดอยางสมบูรณ และเมื่อ
เปรียบเทียบกับภาพหลังการใชสินคา กลับพบวาปญหาที่ไดกลาวถึงเหลาน้ันอันตรธานหายไป ที่
เพิ่มเติมคือ การสามารถใชรางกายในกิจกรรมตางๆไดอยางมีปริทธิภาพ และ สามารถบริหารจัดการ
รางกายใหทําหนาที่และบทบาทไมวาจะเปนบทบาทเล็กนอยในชีวิตประจําวัน หรือบทบาทที่สําคัญขง
สถาบัน เชน การเปนแม หรือการเปน Working Woman ที่สามารถทํางานไดดีอันเปนผลมาจาก
สมรรถภาพและประสิทธิภาพของรางกายที่พรอมรอบดาน

ทั้งน้ีสินคา 4 กลุม น้ันสะทอนลักษณะการประเมินรางกายในมิติที่แตกตางกัน กลาวคือ กลุม
เคร่ืองใชในครัวเรือนทําหนาที่ตรวจสอบประสิทธิภาพของเคร่ืองมือที่มากํากับดูแลรางกายอีกตอหน่ึง
วาเคร่ืองมือน้ันสามารถรักษาคุณคาของสารอาหร ดวยหนาที่อันหลากหลายเพื่อใหรางกายไดรับ
ประโยชนสูงสุดหรือไม หมวดอุปกรณเพื่อศึกษาและบันเทิงก็เชนเดียวกัน การตรวจสอบน้ีเกี่ยวของกับ
การตรวจสอบลักษณะของผูมีความรูตามเกณฑมาตรฐานการแสดงออกที่อางอิงจากหลักความรูผาน
โฆษณาพจนานุกรมอิเลกทรอนิกส ไดแกการใชภาษาที่ถูกตอง การออกเสียงตามไวยากรณ การเตรียม
ความพรอมทางภาษาที่รอบดาน น่ันหมายรวมถึงบุคลิกภาพและการวางตัวตอที่สาธารณะที่พึง
แสดงออก สวนหมวดเคร่ืองออกกําลังกายและผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพและความงามก็เปนการประเมิน
ความแข็งแรงตามหนาที่และการใชงานของรางกายรวมถึงการประเมินภาพความงามจากภายนอกอัน
เปนผลจากการดูแลรางกายจากภายใน

ในสวนสุดทายของกระบวนการกํากับและควบคุมรางกายคือ การลงโทษรางกายที่ไมได
มาตรฐาน ในโฆษณาสื่อขอมูลเชิงธุรกิจจริงอยูที่การลงโทษไมไดปรากฏใหเห็นเปนรูปธรรมแต
โฆษณาสื่อขอมูลเชิงธุรกิจทิ้งคําถามไวเปนประเด็นวาหากรางกายอวนฉุ แมบานที่มีชีวิตยุงเหยิง ร้ิวรอย
บนใบหนา ศีรษะที่ลาน และผูคนที่ เกิดปญหาบทสนทนาสะดุดลงเพราะปญหาของภาษาและ
ความหมายไมไดรับความชวยเหลือจากอุปกรณเคร่ืองมือ นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีเหลาน้ีแลว สิ่งที่
เปนปญหาคางอยูคือการสูญเสียซึ่งความเชื่อมั่นในตนเอง ซึ่งมีความสัมพันธกับเร่ืองการวางเปาหมาย
ชีวิตและความคาดหวังในการบรรลุผลสําเร็จในชีวิตของตนเอง
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ทั้งน้ีเราอาจสรุปไดวากระบวนการสรางภาพรางกายอุดมคติน้ัน ประกอบไปดวยภาพแทนของ
สถาบันทางสังคมที่ทําหนาที่เตือนความจําและกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานรางกายของปจเจก
ภาพแทนของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ชวยบริหารจัดการทั้งเร่ืองเวลาในการกํากับควบคุมรางกาย
รวมไปถึงความคุมคาในการปฏิบัติตามหนาที่ของรางกาย ตามดวยกระบวนการตรวจสอบและ
เทียบเคียงใหเห็นภาพของปญหาจากการมีรางกายบกพรองและไมสามารถสรางความหลากหลายของ
กิจกรรมในเวลาที่มีอยูอยางจํากัด และสุดทายเปนกระบวนการการลงโทษที่ไมใชการทําใหเจ็บตัวแต
เจ็บปวดดวยภาพการสูญเสียความเชื่อมั่นและความลมเหลวในการสรางความคาดหวังและการ
วางเปาหมายชีวิต ดังน้ันภาพของสื่อขอมูลเชิงธุรกิจไดสะทอนใหเห็นถึงทั้งความฝน การวางแผน การก
ปญหา คุณคาและหนาที่ของรางกาย รวมไปถึงกิจวัตรปฏิบัติเกี่ยวกับรางกายที่สังคมไดต้ังมาตรฐานรอ
เราไวอยูแลว

5.2 สรุปผลเร่ืองญาณวิทยาเกี่ยวกับการบริโภคสื่อดานการกํากับและควบคุมรางกาย
ในประเด็นการศึกษาสวนที่ 2 ที่ผูวิจัยไดย้ําวาเปนผลของงานวิจัยที่ถูกละเลยในงานวิจัยเกี่ยวกับ

โฆษณาสวนใหญ ซึ่งทําใหขาดมิติตอันหลากหลายทางดานสังคม น้ันคือกระบวนการรับและบริโภคสื่อ
ของผูชมในฐานะผูบริโภค กลุมผูใหญวัยรุนและผูใหญวัยกลางคน ไดสะทอนใหเห็นวา การรับสื่อของ
ผูบริฌภคน้ันไมไดมีลักษณะเปน Passive หรือเปนผูบริโภคสื่อประเภทออนตอโลก จากงานวิจัยแสดง
ใหเห็นวา ไมวาการต้ังใจหรือไมต้ังใจชมสื่อน่ัน ผูบริโภคจะมีกระบวนการทํางานในการวิพากษความรู
จดจํา และนําไปปฏิบัติ ดวย รูปแบบตามลําดับคือ รับชมสื่อ ตัดสินคุณคาของวัตถุ การทบทวนความรู
และสุดทายนําไปสูการสรางอัตลักษณ

งานวิจัยสะทอนใหเห็นวาการโฆษณาที่เต็มไปดวยขอมูลภาพแทนและสัญลักษณเกี่ยวกับ
รางกายไมสามารถสรางขอมูลชวนเชื่อไดอยาง 100 เปอรเซ็นต การโฆษณาไมไดกอใหเกิดการ
เลียนแบบอยางหัวขมําลงไปในยุทธวิธีการตลาด แตทําใหผูบริโภคเกิดความสับสนเกี่ยวกับความรูและ
ขอมูลสารสนเทศที่พวกเขาไดสะสมมา ทั้งจากโฆษณาเองและแหลงความรูอ่ืนๆ ดังน้ันหลังจากที่รับชม
สื่อแลวคุณคาของเคร่ืองมือในการกํากับดูแลรางกายก็ตองถูกประเมินคาเชนเดียวกัน วาคุณคาของ
เคร่ืองมือเหลาน้ันเปนคุณคาเชิงหนาที่หรือเปนเพียงการประดับตกแตงกิจวัตรประจําวันเทาน้ัน และยัง
ยกประเด็นคําถามในใจของผูบริโภควาในชีวิตประจําวันของพวกเขา คุณคาเชิงหนาที่ของนวัตกรรม
และเทคโนโลยีของเคร่ืองมือและสินคาที่ไดรับการโฆษณาเหลาน้ันมีผลตอพื้นที่ภาคปฏิบัติในชีวิตของ
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เขามากนอยเพียงไร เพราะชีวิตจริงน้ันกลุมตัวอยางแสดงใหเห็นวาเขาไมไดใชชีวิตขึ้นอยูกัยความรูจาก
ในโฆษณาเทาน้ัน

ขั้นตอนการตรวจสอบความถูกตองของแหลงความรูตางๆเพื่อเขาใจความจําเปนในการเลือกหา
อุปกรณหรือสินคามาดูแล ควลคุม และ กํากับรางกาย โดยการใหเหตุผลในการตัดสินใจประกอบ
พฤติกรรมอะไรก็ตามจะมาจากแรงจูงใจ 2 สวน น่ันคือ แรงจูงใจภายนอก และแรงจูงใจภายใน
(Internalism and Externalism Conceptions of Epistemic Justification) เรามักมีเหตุผลใหกับการกระทํา
ของเราเสมอ ไมวาจะเปนการหาหลักฐาน เหตุผลขอดี หรือประสบการณตรงของปจเจก หรืออางอิง
ตามพื้นฐานของการแสดงออกที่ระบบความเชื่อบางอยางน้ันถูกผลิตอยู
ดังน้ันการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองของผูรับชมสื่อไมวาจะเปนสิ่งที่ตนเองเชื่อวาเปนผูมีอิทธิพลตอ
การกระทําของตนเองหรือจากแรงขับภายนอกจากสถาบั นทางสังคม แหลงความรูมากมายใน
ชีวิตประจําวันที่สงผานระหวางกันผานสื่อและสารสนเทศก็ตาม มันจะมีกระบวนการปรับเปลี่ยนอัต
ลักษณที่ซับซอนมากขึ้น รวมไปถึงการตรวจสอบขอมูล ความรูที่ไดรับมากจากหลายๆแหลง

บางคร้ังญาณวิทยาเกี่ยวกับการสนับสนุนความถูกตองของความรู หรือขอเท็จจริงน้ัน มี
ความสัมพันธกับหลักจริยธรรมที่ปจเจกเติบโตมาพรอมกับความคิดจริยธรรมที่ติดสอยหอยตามมาจาก
การดําเนินชีวิตประจําวันตามบทบาทหนาที่การทํางานหรือบทบาทที่เกี่ยวของกับความรู

แตอยางไรก็ตามเน่ืองจากสื่อขอมูลสารสนเทศไมไดมีการนําเสนออยางตรงไปตรงมา บางคร้ัง
ขอมูลมีการตอสูกันเองโดยที่ผูแตงบทความรูเหลาน้ันไมสามารถเขารวมวงอภิปรายหรือวิพากษใดๆกับ
ผูชมได รวมไปถึงที่มาของความรูที่อาจจะดํารงอยูในบริบททางสังคมที่ตางกัน กระบวนการตรวจสอบ
ความรูอาจเปลี่ยนแปลงไปไดเร่ือยๆขึ้นอยูกับวาขอบเขตความรูตามสมัยนิยมของชวงเวลาน้ันมุงให
ความสนใจกับประเด็นความรูเร่ืองใดและพวกมันถูกผลิตออกมาตามสื่อและถูกยัดเยียดใหผูชมตองรับรู
ทั้งที่รูสึกตัวและไมรูสึกตัวรวมถึงผูชมอาจไมสามารถตระหนักถึงการถูกยัดเหยียดของความรูเหลาน้ันก็
เปนได ผูชมอยูในภาวะของความเคงควางทามกลางทะเลขอมูลที่มีแตเคร่ืองมือตรวจสอบความรูก็ไมได
มีความมั่นคง แนนอน และไมมีใครที่จะสามารถพิสูจนความจริงแทของชุดความรูเหลาน้ันได

กระบวนการสุดทายก็คือการนําความรูประกอบกับเคร่ืองมือเคร่ืองใชมาปรับเพื่อใหดูแล
ควบคุม และกํากับรางกาย ตามรูปแบบอัตลักษณที่ตนเองสนใจและเอ้ือประโยชนใหสามารถ
เขาถึงทรัพยกรและสิทธิพิเศษในสังคมได แตทั้งน้ีอัตลักษณที่ถูกสรางก็จะมีวงจรชีวิตสั้นๆ มันจะถูก
ปรับเปลี่ยนไปเร่ือยๆตราบใดที่เรายังมีการบริโภคขาวสารขอมูล รับชมโฆษณา รายการโทรทัศน และ
แหลงพื้นที่การปฏิสัมพันธจริงในสังคม ซึ่งยอมจะนํารูปแบบการใชชีวิตอ่ืนที่หลากหลาย ยัดเยียดให
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เปนตัวเลือกของการปฏิบัติและควบคุมรางกาย เพื่อตอบสนองตอหนาที่ที่สังคมไดวางหมากเกมไวแลว
เพียงแตวิธีการของผูบริโภคเทาน้ันที่แตกตางแตผลปลายทางคือทําอยางไรก็ไดใหรางกายยังคงรูปและ
หนาที่แหงความหลากหลายเพื่อเปนฟนเฟองแหงกิจกรรมของสังคมตอไป

กระบวนการทํางานเกี่ยวกับการรับสื่อของผูบริโภคตามที่ไดอธิบายไปขางตนแลวน้ัน อาจมี
การสลับลําดับตําแหนงของขั้นตอน ขึ้นอยูกับลักษณะการปฏิสัมพันธของปจเจกวาจะเจอปจจัยใดกอน
หรือหลงั แตกระบวนการปรับแตงอัตลักษณเชนน้ีจะวนเปนวงกลมตราบจนลมหายใจของผูบริโภคจะ
หมดไปพรอมกับภาระและหนาที่ของรางกายที่ถูกปลดประจําการ

ทั้งน้ีผูวิจัยสังเกตวาการเตรียมพรอม ควบคุม กํากับ ดูแลรางกายของผูบริโภคน้ัน นอกจากจะ
ขึ้นอยูกับปจจัยภายในของปจเจกในการสรางเหตุผลที่เห็นสมควรและเขากับบริบทแวดลอมที่พวกเขา
อยู รวมไปถึงปจจัยภายนอกเชนสถาบันทางสังคมที่มีสวนหลอหลอม บีบบังคับ และกําหนดความ
จําเปนในการดูแลรางกายบางชวงเวลาของผูบริโภคแลวน้ัน ผูวิจัยก็เห็นวาการเตรียมพรอมทางรางกาย
ของผูบริโภคไมไดมีความมั่นคงเลย เน่ืองจากหากความตองการหรือคานิยมของสังคมเปลี่ยนแปลงไป
หรือสภาวะแวดลอมของปจเจกตองการรางกายที่ทําหนาที่ไดหลากหลาย หรือตองการลักษณะของ
รางกายที่มีความงามตางไปจากรางกายที่ปจเจกถือครองอยู และความตองการหรือคานิยมเชนน้ันมี
ผลกระทบตอความมั่นคงทางดานการงาน การมีคูครอง หรือการใชรางกายในที่สาธารณะของปจเจกที่
สุมเสี่ยงตอการตรวจสอบ ตําหนิ หรือตอตาน เมื่อน้ันอัตลักษณของปจเจกก็อาจจะตองถึงคราแหงการ
เปลี่ยนแปลงอีกคร้ังหน่ึง ซึ่งน้ันก็อาจจะหมายความวาการเตรียมพรอมรางกายในรูปแบบหน่ึงกอนหนา
น้ันอาจจะไรประโยชนก็ได

5.3 ขอคนพบในงานวิจัย
จากความคิดที่วาสื่อมีบทบาทในการครอบงําผูชมหรือผูบริโภคตามที่คนในสังคมเชื่อวาสื่อเปน

อํานาจอยางหน่ึงในสังคม ที่มีสวนในการบังคับ ปรับเปลี่ยนทิศทางการใชชีวิตอยางยิ่งยวดในยุค
โลกาภิวัฒน การสรุปอยางไรมิติทางสังคมไมไดทําใหการแกปญหาที่เกี่ยวของกับสื่อ ผลของการ
บริโภคสื่อ หรือแมแตการทําความเขาใจเร่ืองการบริโภคในสังคมเกิดผลสําเร็จ การอธิบายเร่ืองอํานาจ
ในสังคมของ Michael Foucault ครอบงํานักคิดมากมายเกี่ยวกับอํานาจขนาดโมเลกุลที่ซอกซอนอณูการ
ใชชีวิตของคน และเชื่อวาอํานาจเหลาน้ันกําลังบริหารพลังอยางเบ็ดเสร็จโดยไรแรงตานทาน นับต้ังแต
กระบวนการครอบงําผานการต้ังโจทยอุดมคติเกี่ยวกับเร่ืองตางๆในสังคม ซึ่งสําหรับงานวิจัยฉบับน้ีได
เนนเร่ืองรางกายอุดมคติและการควบคุมรางกายของคนในสังคมตามที่ไดวิพากษไปกอนหนาน้ีแลวน้ัน
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อุดมคติตามที่อธิบายโดย Rolan Bath ที่วาอุดมคติเปนความเชื่อที่ถูกกลั่นกรองผานกระบวนการที่ทําให
เปนสิ่งที่ถูกตองของสังคม ผานภาพแทนความสัมพันธของอํานาจในชวงเวลาหน่ึงๆ เมื่อสังคมคุนเคย
กับคานิยมอันเปนอุดมคติ คนในสังคมก็จะเกิดการปฏิบัติตามอย างไมมีเงื่อนไขดําเนินการใชชีวิตตาม
อุดมคติอยางเปนธรรมชาติ และทายสุดก็เกิดเปนวัฒนธรรมมวลชน

รูปแบบการใชชีวิตที่ดูเหมือนเปนอิสระแตความเปนจริงถูกพันธการดวยกฏระเบียบ ขอบังคับ
ที่ไมไดระบุเปนลายลักษณอักษร แตฝงรากลึกอยูในรูปแบบการใชชีวิตที่ถูกป ลูกฝงกันมาจากทั้ง
สถาบัน การเมือง สังคม วัฒนธรรม ดังที่ Foucault อธิบายเกี่ยวกับกลไกของการควบคุมและระเบียบ
วินัยเกี่ยวกับการใชชีวิตในแนวคิดเร่ือง Discipline and Punishment และ รางกายใตบงการ (Dociled
Body) ที่พูดเร่ืองการควบคุมรางกายที่ไมใชเพื่อประโยชนของปจเจกดานการดูแลสุขภาพแตเปนการ
ดูแลควบคุมระเบียบการทํางานและหนาที่ของรางกายในฐานะฟนเฟองที่ขับเคลื่อนกิจกรรมในสังคมที่
เกี่ยวของกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม ในมิติและบริบทที่ตองการรางกาย
ในชวงเวลาน้ันตางๆ

สิ่งที่ Foucault เกี่ยวกับอํานาจที่คอยควบคุมในระดับจุลฟสิกสที่ราวกับทรงอานุภาพและคอย
บีบใหคนไมหลุดออกจากกรอบระเบียบวินัยที่สังคมกําหนดไว ไมวาจะเปนรางกายในอุดมคติ หรือ
หนาที่ของรางกายที่เปนอุดมคติก็ตาม การลงทษทางสังคมและวัฒนธรรมเชน การติฉินนินทา การ
ไมใหเขารวมกลุมการทํากิจกรรมชั้นนําของสังคม โดยเฉพาะกิจกรรมที่สรางชื่อเสียง ความภาคภูมิ และ
กิจกรรมที่เปนคานิยมของสังคมในขณะน้ัน โดยเฉพาะกิจกรรมสมัยนิยมของชนชั้นกลางสวนใหญ
อยางไรก็ตามในภาคปฏิบัติในการใชชีวิตเกี่ยวกับดานการควบคุมรางกาย และหนาที่ของรางกายใน
ชีวิตประจําวันของสมาชิกในสังคมไมไดมองเห็นนวัตกรรมการควบคุมรางกายในระดับฟสิกสอยางที่
Foucault กําลังพยายามอธิบายกลไกของอํานาจในระดับไมโคร ไมวาจะเปนการใชเทคโนโลยีทางดาน
วิทยาศาสตรในการควบคุมรางกายผานเคร่ืองมือ คานิยมตางๆในชีวิตประจําวัน

สําหรับผูบริโภค ที่อยูในฐานะสมาชิกของสังคมน้ัน ถึงแมวาไมสามารถมองเห็นกลไกที่
ซับซอนเกี่ยวกับการควบคุมรางกายในระดับ Micro Power ดังที่ Foucault แจกแจง แตก็ยังมีความสํานึก
เกี่ยวกับการดูแลรางกายในแบบที่เกิดขึ้นจริงในภาคปฏิบัติ การควบคุมรางกายและหนาที่ของรางกายใน
ภาคปฏิบัติเกิดขึ้นจากแรงขับ 2 ประการ คือ แรงขับภายใน ที่เปนความตองการของปจจเจกในการ
ควบคุมรางกายตามความเหมาะสมและสอดคลองกับการใชงานของรางกายในหนาที่ที่ตนกําลังถือ
ปฏิบัติอยู แรงขับภายในของปจเจกในการดูแลรางกายแมไมใชเจตนจํานงคเสรี (Free Will) ของปจเจก
โดยแท  เพราะในชีวิตประจําวันผูบริโภค หรือผูรับชมสื่อ ในฐานะสมาชิกของสังคมยอมไดรับอิทธิพล
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จากทั้งภาพการใชชีวิตในสังคมของทั้งตนเองและของผูอ่ืน รวมไปถึงการเก็บสะสมภาพตอจ๊ิกซอวของ
ความรูและภาพวัฒนธรรมที่เห็นดวยตาจากสื่อและการสื่อสารที่ไรซึ่งความตอเน่ืองของชุดความรู
ดังน้ันเมื่อการสะสมความรูและวิถีการใชชีวิตที่เก็บสะสมมาเปรียบเสมือนแสงขาววาบที่ผานเขาสูมาน
ตา ดังน้ันการมองเห็นภาพของกฏระเบียบ วินัยในการใชชีวิต รวมถึงการดูแลรางกายยอมมีความ
หลากหลาย แตกตาง และไมเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน สวนแรงขับภายนอกก็คือการกระตุนจากสถาบัน
ในสังคม ไมวาจะเปนสถาบันครอบครัว การศึกษา เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ที่สรางเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การควบคุมรางกายเพื่อใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดตามที่รางกายควรจะตอบสนองไดดีในบริบทการใช
งานที่สอดคลองกับกิจกรรมของสถาบันตางๆ ดังน้ันการต้ังโจทยความตองการเกี่ยวกับสภาพรางกายที่
จะสามารถทําไดดีในภารกิจบางอยางจึงเกิดขึ้น มีการคัดเลือกรางกายที่เหมาะสมมาทําหนาที่ และไดรับ
ผลตอบแทนดังที่เจาของรางกายน้ันปรารถนาราวกับเปน Win-Win Situation คือ การไดประโยชนทั้ง
สถาบันที่ตองการรางกายที่มีคุณภาพ ในขณะที่เจาของรางกายก็ไดรวมกิจกรรมกับสถาบันหรือกลุม
ผูนําสมัยนิยมที่ตนเองตองการเขารวมและไดรับผลตอบแทนที่นาพึงพอใจ

งานวิจัยชิ้นน้ีไดทําใหเห็นวาผูบริโภคมีกระบวนการตรวจสอบความรู ภาพการใชชีวิต กฏการ
บังคับในการดูแลและควบคุมรางกาย ทั้งการควบคุมทางกายภาพ หรือการควบคุมเชิงนโยบาย เพื่อให
เหมาะสมกับความจําเปนในการใชชีวิต ไมไดรับอิทธิพลของการบริการอํานาจในระดับจุลฟสิกสอยาง
ไมมีอนาคตและไรซึ่งการหลบหลีกหรือปลอยวางในความบกพรองของรางกายที่เกิดขึ้น ถึงแมวากฏ
ระเบียบ ขอบังคับพื้นฐานเกี่ยวกับการดูแลรางกายจะกระจายตัวไปตามจุดเล็กๆของการใชชีวิตก็ตาม

ในงานวิจัยแสดงใหเห็นวาภาพการโฆษณา ซึ่งเปนตัวอยางของวัฒนธรรมทางสายตาอยางหน่ึง
ในชีวิตประจําวัน ไมไดสรางการต่ืนตัวในการเปลี่ยนแปลงรางกายใหแกผูบริโภคเทาใดนัก แตเปนภาพ
การชวนเชื่อบนพื้นฐานของสุขอนามัยตามความเปนจริงอยูสวนเสี้ยวหน่ึงเสียมากกวา เมื่อภาพโฆษณา
เกี่ยวกับรางกายออกมาอยางไมปะติดปะตอ การไมสามารถเชื่อมโยงกับความจําเปนในชีวิตจริงได และ
ภาพความฝนเกี่ยวกับการครอบครองเรือนรางและทรวดทรงองคเอวที่สัญญากับผูบริโภควาการถือ
ครองรางกายเชนน้ันจะทําใหไดรับสิทธิพิเศษในสังคมตางๆตามที่ไดวิพากษในบทที่ 4 น้ัน แตในความ
เปนจริงปจจัยทางดานอ่ืนๆที่สงเสริมใหสามารถเขารวมกิจกรรมที่พิเศษหรือเปนผูไดรับเลือกใหเขา
กลุมน้ันไมไดผูกติดกับประเด็นเร่ืองความสมบูรณของรางกาย สุขภาพ และบุคลิกภาพเทาน้ัน ดังน้ันใน
ชีวิตจริงของผูบริโภคจึงยอมปลอยใหมีพื้นที่ของความไมสมบูรณเกี่ยวกับรางกายที่ไมสมบูรณเกิดขึ้น
ในเวลาเดียวกันกับที่ความฝนในเร่ืองรางกายอันเปนอุดมคติกําลังทํางานอยางขยันขันแข็ง
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ดังที่ผูวิจัยไดแจกแจงไปแลววา แรงขับทั้งภายในและภายนอกน้ัน มีผลตอการควบคุมดูแลราย
กายตามมาตรฐานของสังคม แตในภาคปฏิบัติน้ัน งานวิจัยชิ้นน้ีไดเสนอใหเห็นวาผูบริโภคใชแรงขับ
ภายนอกในการเปลี่ยนแปลงควบคุมรางกายที่ถูกกําหนดขึ้นโดยสถาบันเปนโจทยและเปาหมายหน่ึงใน
การใชชีวิต แตในภาคปฏิบัติแรงขับภายในของปจเจกและกระบวนการตรวจสอบความรูเกี่ยวกับการ
ควบคุมรางกายเกิดขึ้นไปพรอมๆกับการทดสอบชุดความรูเกี่ยวกับความจําเปนในการดูแลรางกายบน
พื้นฐานของความจําเปนในการใชรางกายและความเขมงวดในการดูแลรางกายในบริบทที่แตกตาง
ออกไปของปจเจก

แผนภาพ6.1 แสดงกระบวนการรับขอมูลจากสื่อและการตรวจสอบความรูของผูบริโภค

จากตารางขางตนแสดงใหเห็นถึงภาพรวมของการรับสื่อของผูบริโภค ดังที่ผูวิจัยไดกลาวไววา
ในสังคม ผูบริโภคไดรับชมสื่อขอมูลหลายประเภทที่ใหขอมูลที่หลากหลายทั้งความรู ความบันเทิ ง
โฆษณาที่สอดแทรกมายาคติเกี่ยวกับการใชชีวิตดานตางๆ เมื่อผูบริโภคไดรับขอมูลเหลาน้ันแลว ปจจัย
ที่จะนําไปสูกระบวนการตรวจสอบความรูและมายาคติที่สอดแทรกก็คือความต้ังใจในการรับชมสื่อใน
ชวงเวลาดังกลาว วาผูบริโภคไดใหความสนใจขณะรับชมสื่อและการสื่อสารเ หลาน้ันหรือไม หาก
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ผูบริโภคไมไดจดจอหรือต้ังใจรับชมสื่อ ความรูและขอมูลจากการสื่อสารก็จะไดรับการเพิกเฉยแบบเขา
หูซายทะลุหูขวา แตหากกระบวนการสื่อสารไดรับความสนใจและความต้ังใจชมจากผูบริโภค ขอมูล
ตางๆที่ไหลเขาสมองเหมือนเศษสวนของจ๊ิกซอวเหลาน้ันก็จ ะถูกตีความและเขาสูกระบวนการ
ตรวจสอบความรู เมื่อเขาสูการตรวจสอบความรูแลว ประเด็นที่เกี่ยวของกับกฏระเบียบการใชชีวิตที่
รวมไปถึงการควบคุมและการดูแลรางกายก็จะถูกวินิจฉัยตามกระบวนการตรวจสอบและการใหความ
ไววางใจความรูน้ันๆ และนําไปสูปลายทางที่วาผูบริโภคจะมีการเปลี่ยนแปลงการควบคุมรางกายและ
วินัยในการดูแลรางกายตามแบบอัตลักษณที่ถูกยัดเยียดน้ัน หรือเพียงแคยอมรับรางกายและอัตลักษณ
ของตนเองในขณะน้ันโดยไมยอมสรางความเปลี่ยนแปลงตามความรูชุดใหมที่ถูกนําเสนอผานสื่อก็
เปนได

แผนภาพ 6.2 ภาพแสดงวงจรกระบวนการตรวจสอบความรูของผูบริโภคและพื้นท่ีภาคปฏิบัติ
ในชีวิตประจําวัน

แผนภาพ 6.2 ภาพแสดงวงจรกระบวนการตรวจสอบความรูของผูบริโภคและพื้นที่ภาคปฏิบัติ
ในชีวิตประจําวันน้ี ผูวิจัยพยายามแสดงแผนผังใหเห็นภาพรวมของวัฏจักรของการตรวจสอบความรู
ของผูบริโภคที่ไมสิ้นสุดทามกลางการผลิตขาวสารความรูแบบวินาทีตอวินาที ทําใหคลังขอมูลความรู
ในสังคมตองมีการตรวจสอบจากผูบริโภค เพราะผูบริโภคไมไดมีลักษณะแบบ Passive ที่น่ังคอยรับ
ขาวสารและบริโภคแตเพียงอยางเดียว ตามที่ไดอธิบายไปวาผูบริโภคจะมีแรงขับภายใน เพื่อหาเหตุผล
มาประกอบการกระทําของตนเอง ดังน้ันการตรวจสอบความรูที่พยายามชักชวนใหเจารวมกิจกรรม
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หน่ึงๆ จึงเกิดขึ้น หากชุดความรูใดที่ถูกตรวจสอบแลวไมนาเชื่อถือและไมมีความสอดคลองกับกิจกรรม
ที่ชุดความรูพยายามจะลากผูบริโภคเขาสูวงจร หรือผูบริโภคเห็นวาชุดความรูเหลาน้ันไมไดสรางสิทธิ
พิเศษอ่ืนใดเพิ่มเติมใหดีขึ้นจากสภาพความเปนอยูเดิม ชุดความรูน้ันก็จะถูกปฏิเสธและถูกเมินเฉย แต
เมื่อชุดความรูหน่ึงไดรับการเห็นชอบวานาเชื่อถือ มีประโยชน รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวของน้ันถูกเชื่อวา
สามารถสรางมูลคาใหกับชีวิตไดก็จะถูกรับมาสะสมเปนความรูพื้นฐานในการใชชีวิตและปรับใหเขา
กับวิธีการและรูปแบบการใชชีวิตของปจเจกตอไป และเมื่อปจเจกนํารูปแบบวิธีการใชชีวิตที่อางอิงถึง
พื้นฐานความรูที่ตนเองสะสมมาไปใชในสังคมที่เต็มไปดวยการผลิตสรางทางวัฒนธรรมทางสายตาและ
ความรูและนวัตกรรมใหมๆ ก็จะเขาสูวงจรการตรวจสอบความรูเชนน้ีไปเร่ือยๆ

ดังน้ันสิ่งที่เปนอํานาจแบบจุลฟสิกสที่แฝงอยูในบริบทการใชชีวิตที่ถี่ยิบยอยแบบที่ Foucault
กลาวถึง หากอํานาจไมวาจะเกี่ยวของกับการควบคุมรางกายหรือมิติการใชชีวิตดานอ่ืนๆยืนกระตายขา
เดียวถึงความมีอํานาจในชุดความรูของตนและหยิ่งผยองที่จะปรับตัวเพื่อมีบทบาทซอกซอนอยางที่
อํานาจในอุดมคติฝนถึง อํานาจการควบคุมที่ไมปรับตัวน้ัน แมจะซอกซอนชอนไชไปไดทั่วแตไรซึ่ง
อํานาจการควบคุม และไมไดรับการตอบสนองๆ ก็คงไมตางกับแมลงรําคาญที่มีอยูทั่วไป หรือเปนเพียง
ฝุนผงที่ปลิววอนไรพิษสงน่ันเอง

5.4 ปญหาในการวิจัย
ในการตอบคําถามงานวิจัยในประเด็นเกี่ยวกับญาณวิทยาของผูชมสื่อโฆษณาในฐานะผูบริโภค

ผูวิจัยจะตองสุมตัวอยางจากกลุมคนที่เคยใชเวลาดูสื่อขอมูลธุรกิจและมีความคุนเคยกับลักษณะของ
รายการสื่อขอมูลเชิงธุรกิจในระดับหน่ึง เพื่อใหกลุมตัวอยางสามารถตอบคําถามเชิงวิพากษเพื่อสะทอน
ประเด็นปญหาเกี่ยวกับการดูแล ควบคุม กํากับรางกาย ไดอยางมีมิติมากขึ้น ซึ่งการคนหาผูที่มี
ประสบการณชมสื่อในลักษณะที่จะใหขอมูลและวิพากษรวมกันเปนกลุมน้ันถือเปนความลําบากและ
ยุงยาก เน่ืองจากผูวิจัยแบงกลุมตัวอยางในการทํา Focus Group ออกเปน 2 กลุม คือ ผูใหญวัยรุน และ
ผูใหญวัยกลางคน ดังน้ันในแตละกลุม สมาชิกจะตองมีความรูเกี่ยวกับรายการสื่อขอมูลเชิงธุรกิจเทากัน
เพื่อที่จะไดเขาใจประเด็นคําถามและการตอยอดการตอบคําถามไปในหัวขอประเด็นที่เปนที่เขาใจ
ตรงกัน

ดังน้ันในการตอบคําถามของกลุมตัวอยาง จึงไมใชขอพิสูจนวา คําตอบเหลาน้ีเปนรูปแบบที่
เปนบรรทัดฐานของการใชชีวิตในกลุมอายุน้ันๆ แตผูวิจัยต้ังใจใหเห็นภาพสะทอนของชวงวัยน้ีและ
ประเด็นสนับสนุนที่เกี่ยวของ มากกวาการพิสูจนวาคําตอบเหลาน้ีเปนความจริงหรือไม
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5.5 ขอเสนอแนะในการวิจัย
ในระหวางการคนหาคําตอบที่เปนประโยชนแกงานวิจัย ผูวิจัยเห็นวาประวัติศาสตรความรู

เกี่ยวกับการสรางอัตลักษณดานการสรางคานิมเร่ืองรางกายและหนาที่ของรางกายเปนประเด็นที่
นาสนใจในการหาคําตอบเพื่อขยายความวาในสังคมไทยน้ันเรามีประวัติศาสตรรับรูเร่ืองความสําคัญ
ของรางกายที่เปนอุดมคติและหนาที่การใชงานของรางกายในฐานะผลิตภัณฑของสังคมอยางไร ซึ่งเรา
อาจจะสามารถเขาใจประเด็นปญหาเร่ืองความสับสนและซับซอนเกี่ยวกับการควบคุมและกํากับดูแล
รางกายในบริบทแฉพาะของสังคมไทยวาเปนอยางไร ซึ่งการหาคําตอบเพิ่มเติมอาจทําใหเราเขาใจ
กระบวนการสื่อสารและการรับรูที่อยูตรงกลางระหวางการสื่อสาร นอกเหนือจากแคความสําคัญของ
ตนทางและปลายทางของการสื่อสารอยางลวกๆ โดยไรซึ่งความสนใจเกี่ยวกับประวัติศาสตรและมิติ
รอบดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งความปรวนแปรที่เกิดในสังคมไทย อะไรๆก็ดูจะมีวงจรชีวิตที่สั้นและไรซึ่ง
ที่มั่นของความมั่นคง


