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บทที ่1 

 
บทน ำ 

 
1.1 หลกักำรและเหตุผล 
 

เม่ือกล่าวถึงผิวขาวเนียนเปล่งปลัง่ มีสุขภาพดี ไร้ร้ิวรอยมวัหมองนั้น คงไม่มีใครปฏิเสธถึง
ความตอ้งการครอบครองความนิยมอนัโดดเด่น สะดุดตาเป็นท่ียอมรับในปัจจุบนัไปได ้เน่ืองจาก ส่ิง
เหล่าน้ีถูกนิยามทางสังคมถึงความสวยงามเป็นท่ียอมรับอยา่งแพร่หลาย อีกทั้งยงัไดรั้บความนิยมอยา่ง
ต่อเน่ืองตั้ งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ความขาวของสีผิวนั้ นนับได้ว่าเป็นสับเซตอย่างหน่ึงภายใต้
กระบวนการคิดดา้นความสวยความงามอนัเป็นอุดมการณ์อย่างหน่ึงภายใตก้ารผลิตความหมายผ่าน
มายาคติ (Myth) เชิงอ านาจท่ีเรียกว่า “อุดมคติ” (Ideology) ซ่ึงเป็นการสร้างกรอบกฎเกณฑ์หรือ         
ค่ามาตรฐานด้านความสวยความงามท่ีเหมาะสมพอดี โดยมีความแตกต่างท่ีหลากหลายในการให้
คุณค่าและความหมายภายใตบ้ริบททางสังคมและวฒันธรรมท่ีเป็นตวัแปรจดัการควบคุม ในแต่ละ
พื้นท่ี แต่ละเวลา วาทกรรมอ านาจและอิทธิพลด้านต่างๆ จึงเป็นตวัก าหนดให้เกิดการปรับเปล่ียน
สภาพผิวภายใตเ้ง่ือนไขดา้นประวติัศาสตร์ ส่ือสมยัใหม่ ค่านิยม ฯลฯ โดยมีเหตุปัจจยัท่ีส่งผลกระทบ
ต่อแนวคิด เจตคติ ทศันคติ มุมมอง ฯลฯ อนัเป็นพื้นฐานต่อระบบคิดของคนในสังคม 

ความแตกต่างดา้นสรีระถูกก าหนดโดยกฎเกณฑ์ทางธรรมชาติซ่ึงเป็นปัจจยัในการก าหนด
ความเช่ือในอดีตอนัมีร่างกายเป็นส่วนสัมพนัธ์กบัระบบเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวฒันธรรม ซ่ึง
เช่ือวา่ผูห้ญิงมีศกัยภาพดา้นความคิด สติปัญญา ความถนดั จิตใจและอารมณ์ท่ีดอ้ยกวา่ผูช้ายและเป็น
เหตุผลท่ีไม่สามารถเปล่ียนแปลงได ้เช่น การใช้อารมณ์มากกวา่เหตุผลในการแกไ้ขปัญหา ผูห้ญิงไม่
เก่งคณิตศาสตร์ ไม่สามารถคิดประเด็นท่ีซับซ้อนไดห้รือนอกเหนือจากประสบการณ์ของตนเองได ้
เป็นตน้ ผูห้ญิงในสมยัก่อนจึงไดถู้กก าหนดให้มีสถานะในความเป็นภรรยาและความเป็นแม่เป็นหลกั 
ซ่ึงท าให้นกัสตรีนิยมหลายท่านไดอ้อกมาแสดงความคิดเห็นและเรียกร้องถึงสิทธิสตรีอนัเกิดข้ึนจาก
ความไม่เท่าเทียมในสังคม (วารุณี ภูริสนสิทธ์ิ, 2555: ออนไลน์) 

อุดมการณ์ในการผลิตระบบโครงสร้างทางสังคมหรือวิถีปฏิบติัอนัไดมี้ความเล่ือมล ้าทางเพศ
สภาพนั้น นับได้ว่าเป็นส่ิงท่ีก าหนดบทบาทและสถานภาพในสังคมของฝ่ายท่ีด้อยกว่าอย่างชัดเจน  
เม่ือผูห้ญิงไม่มีโอกาสเท่าเทียมกบัผูช้ายในดา้นบทบาททางสังคมท าใหต้อ้งพึ่งพาผูช้ายอยา่งหลีกเล่ียง
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ไม่ได ้จึงไดใ้ห้ความสนใจกบัการปรุงแต่งและการปรับเปล่ียนเรือนร่างภายใตก้ารผลิตความสวยความ
งาม ซ่ึงเป็นการถูกพนัธนาการหรือครอบง าผา่นมายาคติโดยสังคมชายเป็นใหญ่หรือ 
 
ปิตาธิปไตย (Patriarchy) ได้แก่แบบแผนพฤติกรรมทางเพศและความปรารถนาทางเรือนร่างท่ีสร้าง
ความพึงพอใจทางเพศ จนท าให้เกิดกระบวนการกลายเป็นสินคา้ทางดา้นความสัมพนัธ์ทางเพศหรือ
ประเวณีท่ีซ่ึงหากินกับความปรารถนาทางร่างกายในฐานะท่ีเป็นร่างบริโภคและร่างท่ีถูกบริโภค 
สอดคลอ้งกบัวิถีการมองร่างกายของ Rudofsky ท่ีมองเห็นถึง “ความเป็นวตัถุดิบก่อนการเกิดผลงาน
สร้างสรรค์ทางเรือนร่างของมนุษย”์ ท่ียงัสร้างไม่เสร็จเรียบร้อยเป็นเพียงแค่หน่วยหรือจุลท่ีตอ้งถูก
พฒันาต่อให้สมบูรณ์ดว้ยการปรับแต่งเพื่อให้ไดรั้บการยอมรับและสร้างโอกาสท่ีมากกวา่จากสภาวะ
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวฒันธรรม ท่ีแพร่กระจายอ านาจภายใตก้รอบกฎเกณฑ์ในแต่ละพื้นท่ี
ร่างกายจึงเปรียบเหมือนกบัโครงการร่างกาย (Body Project)    ท่ีอยูใ่นภาวะของการก าลงักลายเป็นส่ิง
อ่ืนท่ีไม่มีวนัจบส้ินจึงเกิดวิถีการลงทุนในร่างกายซ่ึงเป็นวิถีทางหน่ึงในการสร้างตวัตนของเจา้ของ
ร่างกาย จึงเกิดความตระหนกัถึงความสามารถในการควบคุมร่างกายของตน ในการสามารถจดัการ
บางอยา่งกบัขนาดและรูปลกัษณ์ของร่างกายได ้โครงการร่างกายจึงเป็นไปเพื่อท าให้ร่างกายสอดรับ
กบัจินตนาการและความตอ้งการจากความคาดหวงัทางสังคมมากกว่าท่ีจะแสดงออกถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคลของตน (อุ่นใจ เจียมบูรณะกุล, 2547: 3-4, 16-17) 

การจดัการกบัร่างกายเป็นการน าภาพในอุดมคติของร่างท่ีปรากฏอยูใ่นภาพตวัแทนต่างๆมาสู่
การปฏิบติัจริง ท่ีท าให้ผูห้ญิงลว้นแต่เขา้ไปมีส่วนร่วมในระบบการสร้างความหมายให้โตต้อบกลบั
กบัส่ือต่างๆ แวดล้อม ยิ่งถ้าผูห้ญิงลงทุนกบัร่างกายอนัเป็นเคร่ืองหมายในการแสดงอตัลกัษณ์มาก
เท่าใดยิ่งท าให้ภาพตวัแทนมีความส าคญัต่อการนิยามความหมายในความเป็นหญิงมากเท่านั้นท าให้
เร่ืองความสวยความงามเป็นเพียงมายาคติท่ีเกิดข้ึนจากการสัมผสัและให้คุณค่าเพียงการมองเท่านั้น 
ผูห้ญิงจึงแสวงค่าคุณค่าของการมองผา่นให้เกิดความน่าสนใจต่อเรือนร่างท่ีไร้ซ่ึงการสร้างสรรคห์รือ
วตัถุดิบ เปล่ียนเป็นร่างกายอนัถูกรังสรรค์ ผูห้ญิงจึงตกอยู่ในวตัถุแห่งการเอารัดเอาเปรียบคล้ายกบั
หลุมพรางท่ีถูกขุดไวด้้วยระบบความคิดของปิตาธิปไตยและผู ้หญิงก็ยินดีท่ีจะถูกส่ิงต่างๆเหล่านั้น
ครอบง าเช่นกนั ดงันั้นแลว้การตกแต่ง ปรับปรุง เปล่ียนแปลงร่างกายจึงเป็นการบ่งช้ีถึงอตับุคคลผา่น
ความหมายเชิงสัญญะโดยมีนัยแฝงภายใตแ้นวความคิดท่ีมีเง่ือนไขปัจจยัดา้นอ านาจเป็นตวัควบคุม 
(Macdonald, 1995: 192. อา้งในโกสุม โอมพรนุวฒัน์, 2555: ออนไลน์) 

บรรทดัฐานการมีผิวขาวเป็นอุดมคติในรูปแบบของความสวยความงามอยา่งหน่ึงท่ีไดรั้บการ
ยอมรับและถูกผลิตซ ้ าวาทกรรมมาหลายร้อยปีโดยส่งผ่านทางวฒันธรรมขา้มชาติอนัเก่ียวโยงกับ
ประวติัศาสตร์เชิงแนวคิดท่ีไม่เพียงแต่ผกูโยงกนักบัความสวยความงาม แต่ยงัเก่ียวโยงถึงการช่วงชิง
อ านาจ การต่อสู้ การเอารัดเอาเปรียบ การดูถูก การผลิตสัญญะเชิงอ านาจในการก าหนดวิถีชีวิต เป็น
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ต้น ด้วยการนิยามความขาวไวก้ับชนชั้ นสูงอันได้รับการคุ้มครองจากการตกเป็นผู ้ใช้แรงงาน 
(Hegemony) การบ่งบอกถึงชนชั้ น เช้ือชาติทางสังคม ซ่ึงในสังคมไทยความต้องการในการ
ครอบครองวาทกรรมดงักล่าวเป็นท่ีตอ้งการอยา่งชดัเจนและแพร่หลายมานบัหลายร้อยปี โดยปรากฏ
หลกัฐานในวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีเป็นท่ีรู้จกัอย่างแพร่หลาย เช่น สังข์ทอง อิเหนา ไตรภูมิพระ
ร่วง เวสสันดรชาดก เป็นตน้ ซ่ึงในอดีตจนถึงปัจจุบนัแนวคิดดงักล่าวถูกเปล่ียนแปลงมาอยา่งต่อเน่ือง
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัยุคสมยัในปัจจุบนัดว้ยเหตุผลโดยส่งผลต่อการครอบครองอ านาจในเชิงอตัลกัษณ์
และภาพตวัแทนในตวับุคคล (โกสุม โอมพรนุวฒัน์, 2555: ออนไลน์) 

เน้ือหาทั้งหมดท่ีกล่าวมามีความสอดคล้องกบัวาทกรรมเชิงอ านาจอนัส่งทอดให้กบับุคคล
และการสะทอ้นออกมาจากตวัตนระหวา่งกนั (Feedback) กบัภาวะท่ีเป็นปัจจยัส่งผลภายนอก       โดย
ผูศึ้กษาสามารถจดัท าเป็นแผนภาพล าดับโครงสร้างอันอยู่ภายใต้กรอบทางด้านสังคม เศรษฐกิจ 
การเมืองและวฒันธรรมไดด้งัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภำพที ่1.1 องคป์ระกอบโดยสรุปท่ีส่งผลต่อความเป็นผวิขาว 
 

เม่ือสังคมมีภาวะการแข่งขนัสูงรวมถึงปริมาณของผูค้นท่ีมีจ  านวนมากข้ึนคนส่วนใหญ่ก็ตอ้ง
รู้จกัการปรับตวัให้เขา้กบัยุคสมยัและสร้างอ านาจให้กบัตนเองโดยการท าให้มีความโดดเด่นเป็นท่ีน่า
จดจ าและมีความแตกต่างท่ีเด่นชัดกว่าบุคคลอ่ืนๆ ซ่ึงอาจสร้างความสามารถด้านการท างาน 
ความสามารถในการแสดงออกหรือแมก้ระทัง่ความสามารถในการพฒันาดา้นบุคลิกภาพ ซ่ึงตรงกบั
ทฤษฏีของอับราฮัม มาสโลว์ (Abraham Maslow) (novabizz.com, 2557: ออนไลน์) ท่ีได้กล่าวถึง
ล าดบัความตอ้งการของมนุษย์ (Hierarchy of need) มนุษยมี์ความตอ้งการเป็นพื้นฐานในการพฒันา
และด ารงชีวิต โดยหน่ึงในนั้นคือความตอ้งมีประสบความส าเร็จส่วนตวั โดยอธิบายวา่มนุษยทุ์กคนมี

ความเป็นธรรมชาติทางดา้นกายภาพ 

ความเป็นเพศสภาพ (Gender) 

มายาคติ (Myth) 

ความสวยความงามภายใตปั้จจยับนเรือนร่าง (Beauty) 

ความสวยความงามในบริบทผิวขาว (White Skin) 

อตัลกัษณ์/ภาพตวัแทน 
ในระดบับุคคล 

(Identity, Representation) 

อุดมคติ (Ideology) 

การครอบครองอ านาจ 
ของผูมี้อ านาจทางเพศสภาพ 
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ความทะเยอทะยานในตวัตนท่ีไดต้ั้งเป้าหมายล่วงหนา้ไวเ้พื่อไปให้ถึงดงัค าพูดท่ีวา่ “ฝันให้ไกล ไปให้
ถึง” โดยมีพื้นฐานส่งผลกบัความตอ้งการความภาคภูมิใจและความเช่ือมัน่ในตนเองต่อภาพลกัษณ์และ
ความเป็นตัวตน ซ่ึงลักษณะดังกล่าวได้สอดคล้องกับแนวคิดของบู ร์ดิ เยอ (Pierre Bourdieu) 
(Pooklookpiclic.tumblr.com, 2557: ออนไลน์)โดยมองวา่ “มนุษยใ์ชท้รัพยากรทางวฒันธรรมเป็นทุน
ในการด้ินรนต่อสู้แข่งขนั เอาชนะ เพื่อผลิตซ ้ าความแตกต่างทางชนชั้นโดยมิให้ผูถู้กครอบง าทนัส านึก
หรือรู้ตวั โดยผ่านระบบสัญลกัษณ์ทางวฒันธรรม (Symbolic System) ไม่ว่าจะเป็นรสนิยม ความคิด 
ความเช่ือ หรือปฏิบติัการทั้งหมดเหล่าน้ี ล้วนท าหน้าท่ีในการผลิตซ ้ าความแตกต่างทางด้านสังคม 
(Social Distinction) ทั้งส้ิน” ร่างกายจึงถูกมองว่าเป็นท่ีมาของอตัลกัษณ์และการแบ่งหน้าท่ีในสังคม 
ส่งผลให้ร่างกายกลายเป็นวตัถุทางการศึกษา เพื่อท าความเขา้ใจปัจเจกบุคคลและสังคม เม่ือเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ได้มีการพัฒนาก้าวหน้าข้ึนตามล าดับตั้ งแต่ต้นศตวรรษท่ี 20 ท าให้ความเช่ือมต่อ
ความคิดและค่านิยมในเร่ืองการเปล่ียนแปลงร่างกายให้เป็นไปตามอุดมคติ มีความเป็นจริงมากยิ่งข้ึน
มนุษยเ์ราแทบทุกคนมีร่างกายสมบูรณ์ท่ีถูกประกอบสร้างตั้งแต่เส้นผม-จรดปลายเทา้จะแตกต่างกนั
ไปกเ็พราะเร่ืองเพศเขา้มาเป็นส่วนส าคญัต่ออวยัวะท่ีตอ้งใชง้านต่างกนั 

ปัจจยัดา้นสรีระ (Physiological Condition) เป็นส่ิงหน่ึงท่ีก าหนดพฤติกรรมการอุปโภคและ
บริโภคภายใตค้วามตอ้งการทางดา้นร่างกายท่ีเป็นตวัส่งผลให้เกิดความตอ้งการสินคา้และผลิตภณัฑ ์
เช่น ความตอ้งการแวน่สายตาเน่ืองมาจากมีสายตายาว เป็นตน้  ลกัษณะทางสรีระถูกก าหนดโดยสภาพ
ทางด้านจิตวิทยา (Psychological Condition) ซ่ึงเป็นตัวก าหนดความต้องการภายนอกภาวะความ
จ าเป็นเพียงอยา่งเดียว ซ่ึงอาจตอบสนองความตอ้งการในดา้นความรู้สึกและมองเห็นคุณค่าท่ีแอบซ่อน
และแน่นอนวา่สภาพจิตใจมีบทบาทส าคญักวา่สรีระทางกายภาพ เช่น การตอ้งการน ้ าด่ืม โดยทัว่ไปก็
เพียงแค่ให้ด่ืมกระหาย แต่เม่ือมีความตอ้งการถึงประเภทของน ้ า ยี่ห้อของน ้ า หรือขนาดบรรจุภณัฑ์ส่ิง
เหล่านั้ นจึงจะถูกจัดเป็นความต้องการทางด้านจิตวิทยา ดังนั้ นเราจึงเห็นระดับและรูปแบบท่ี
หลากหลายในความต้องการของผูบ้ริโภคในปัจจุบัน โดยถูกบ่มเพาะจากสภาวะทางครอบครัว 
(Family) อนัเป็นการปลูกฝังและสร้างประสบการณ์จากบุคคลทั้งลกัษณะนิสัยและค่านิยมต่างๆ ซ่ึงมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมและการตดัสินใจในการบริโภค เช่น การถูกสอนให้รู้จกัประหยดัอดออมไม่ใช้
จ่ายอยา่งสุรุ่ยสุร่าย รสนิยมและความตอ้งการบริโภคสินคา้ก็เนน้ไปในระดบัท่ีถูกและคุม้ค่ากบัการใช้
จ่าย เป็นต้น แน่นอนว่าลกัษณะทางครอบครัวถูกแวดล้อมโดยสภาวะทางสังคม (Social Group) ท่ี
สร้างกรอบกฎเกณฑ์และบรรทดัฐานประพฤติปฏิบติัอนัถูกแบ่งแยกเป็นระดบัชนชั้นต่างๆ ซ่ึงมีความ
แตกต่างกนัในการเขา้ถึงสินคา้และผลิตภณัฑใ์นการบริโภค โดยถูกแบ่งแยกตามระดบัต่างๆ เช่น ราคา
สินค้า แบรนด์หรือยี่ห้อ สถานท่ี เป็นต้น  วฒันธรรม (Culture) เป็นอิทธิพลอีกประเภทหน่ึงท่ี
ลอ้มรอบสภาวะท่ีกล่าวมาทั้งหมดไวโ้ดยมีแบบแผนความเหมาะสมและขอบเขตท่ีถูกสร้างข้ึนจาก
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บุคคลอนัเป็นแนวปฏิบติัตามท่ีเป็นท่ียอมรับและพึงปฏิบติัในสังคม ซ่ึงสามารถเปล่ียนแปลงไดต้าม
กาลเวลา (ณฐัวดี กิจแสงทอง, 2550: 26-27) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภำพที ่1.2 องคป์ระกอบท่ีส่งผลต่อการปรับเปล่ียนแนวคิดดา้นลกัษณะทางสรีระ 
ท่ีมา : http://www.baanjomyut.com/library/personality/08.html, 25 กรกฎาคม 2557 
 

 

วาทกรรมและค่านิยมเร่ืองผิวขาวเป็นอีกประเภทหน่ึงท่ีได้รับการแพร่ขยายออกไปเป็น
วฒันธรรมมวลชนและทวีความนิยมข้ึนเร่ือยๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งความนิยมดงักล่าวไดเ้ขา้ไปมีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัวงการต่างๆในสังคม เช่น วงการบนัเทิง วงการทางดา้นส่ือ รวมถึงวงการทางการแพทย ์
โดยความขาวกระจ่างของสีผิวนั้ นสามารถปรับเปล่ียนได้ตามต้องการด้วยความทันสมัยของ
เทคโนโลยีทางการแพทย ์ในการผลิตรูปแบบของยาและวิธีทางการต่างๆในการบริโภค ไดแ้ก่ อาหาร
เสริมแบบแคปซูลกระตุน้สีผวิใหข้าว การฉีดกลูตาไธโอนปรับสีผิวใหข้าว การลอกผวิหนงัเพื่อเปล่ียน
สีผิว เป็นตน้ ท าให้การปรับเปล่ียนสีผวิในปัจจุบนัเป็นเร่ืองท่ีหลายๆ คนสามารถเขา้ถึงไดง่้าย สะดวก 
และรวดเร็วตามความตอ้งการ ซ่ึงไม่เพียงแค่ให้มีผิวขาวเฉพาะในส่วนท่ีเราสามารถมองเห็นไดท้ัว่ไป
เพียงเท่านั้น แต่ยงัรวมไปถึงส่วนด าคล ้าของจุดซ่อนเร้นต่างๆตามร่างกายท่ีตอ้งการปรับให้ขาว เช่น 
รักแร้, ร่องอก, ปานนม, หัวนม, ร่องกน้, ขาหนีบ เป็นตน้ จึงมีผลิตภณัฑ์ทัว่ไปตามทอ้งตลาดทั้งแบบ
รับประทาน แบบทา แบบพอก แบบขดั ฯลฯ โดยมีการโฆษณาตามส่ือต่างๆ ทั้งส่ือกระแสหลกัและ
กระแสรองมากมาย อีกทั้งมีคุณสมบติัท่ีโดดเด่น เห็นผลอยา่งชดัเจน รวดเร็วและหาซ้ือไดอ้ยา่งง่ายดาย 
ทั้งท่ีผา่นการรับรองทางการแพทยแ์ละหน่วยงานจากสถาบนัต่างๆท่ีท าใหผู้ซ้ื้อเกิดความมัน่ใจ รวมถึง

วฒันธรรม  
(Culture) 

 
สงัคม 

(Social Group) 

ครอบครัว 
(Family) 

สภาพจิตวิทยา 
(Psychological Condition) 

 
ลกัษณะทางสรีระ 

(Physiological Condition) 

 

http://www.baanjomyut.com/library/personality/08.html
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หน่วยงานหรือผูป้ระกอบการท่ีไม่ไดรั้บการรับรองจากหน่วยงานหรือสถาบนัใด ซ่ึงส่ิงน้ีเองท าให้เกิด
ช่องโหว่ของกลุ่มผูแ้สวงหาผลประโยชน์ในการเอารัดเอาเปรียบและกอบโกยผลประโยชน์ได้เป็น
อยา่งมาก โดยกลุ่มคนดงักล่าวไม่ค  านึงถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนกบัผูใ้ชใ้นเวลาต่อมา ซ่ึงอาจก่อให้เกิดปัญหา
หรือผลขา้งเคียงและเป็นสาเหตุท าให้เสียชีวิตตามมาภายหลงัจากการใช้สินคา้หรือบริการนั้นๆ โดย
ปัญหาดงักล่าวมีปรากฏให้พบเห็นทัว่ไปตามส่ือโทรทศัน์ หนงัสือพิมพ ์อินเตอร์เน็ต ฯลฯ ส่ิงเหล่าน้ี
ลว้นสะทอ้นให้เห็นถึงการขาดจรรยาบรรณ จริยธรรมและวินยัท่ีดีในสังคมปัจจุบนัเป็นอยา่งยิ่ง จึงมี
แพทย์และผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทางหลายท่านออกมาอธิบายและให้ความรู้และย  ้าเตือนในการใช้
ผลิตภณัฑ์ปรับสภาพผิวให้ขาวเป็นจ านวนมาก โดยอธิบายให้ผูใ้ช้ทราบถึงอนัตรายของการใชสิ้นคา้
หรือผลิตภณัฑ์ดว้ยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ความประมาท การขาดประสบการณ์ความรู้ของผูใ้ช้และ
สถานใหบ้ริการ รวมถึงสรรพคุณและความส าคญัในการใชย้าทางการแพทย ์เป็นตน้ 

จะเห็นว่าความตอ้งการมีผิวขาวเป็นส่ิงท่ีได้รับความนิยมมาโดยตลอดตั้งแต่อดีตมาจนถึง
ปัจจุบนัและยิ่งทวีความรุนแรงมากข้ึนเร่ือยๆ ด้วยปัจจยัท่ีส่งผลกระทบหลายๆด้านต่อการกระตุ้น
ความตอ้งการในการบริโภคเพื่อปรับเปล่ียนอตัลกัษณ์ให้เป็นท่ียอมรับในสังคม จึงเกิดการตอบรับใน
ดา้นต่างๆ ทั้งดา้นธุรกิจ ดา้นการตลาด รวมถึงดา้นการส่ือสารของส่ือและการโฆษณาท่ีสามารถเขา้ถึง
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ผูศึ้กษาจึงตอ้งการศึกษาถึงอิทธิพลของส่ือในปัจจุบนัท่ี
ส่งผลต่อความต้องการ แนวโน้ม และการตดัสินใจในความปรารถนามีผิวขาวของกลุ่มนักศึกษา 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

ในปัจจุบนัความตอ้งการดา้นวาทกรรมดงักล่าวไม่ไดเ้ป็นเพียงแค่เร่ืองส่วนบุคคลเท่านั้นแต่ยงั
ส่งผลไปถึงภาพลกัษณ์โดยรวมขององคก์รหรือสังคมท่ีดีอีกดว้ย ซ่ึงความขาวนั้นไดถู้กสร้างและผลิต
ความหมายอยู่ตลอดเวลาจนกลายเป็นภาพตวัแทนท่ีชดัเจนของผูห้ญิง รวมถึงความนิยมผลิตภณัฑ์
สินคา้และบริการ ท่ีไม่เพียงแค่ผูห้ญิงหรือกลุ่มท่ีให้ความเฉพาะเขา้ถึงไดเ้ท่านั้นแต่ยงัรวมถึงผูช้ายท่ี
หนัมาใหค้วามสนใจการบ ารุงดูแลผวิของตนเองโดยเฉพาะความขาวกระจ่างใสของ สีผวิท่ีไดรั้บความ
นิยมมากยิ่งข้ึน จากสภาวะทางการตลาดในประเภทผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวเม่ือปีท่ีผา่นมามีการเติบโตข้ึน
มากจากปีก่อนๆ อย่างมากท าให้เห็นถึงความนิยมในการดูแลและบ ารุงผิวมากข้ึนของคนในปัจจุบนั 
โดยภาพรวมตลาดผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวรวมทั้ งผูห้ญิงและผูช้าย ในช่วงเดือนมกราคมจนถึง เดือน
พฤศจิกายน ปี 2554 มีมูลค่ากว่า 7,600 ล้านบาท มีการเติบโตร้อยละ6 เทียบกับช่วงเดียวกนัของปี 
2553 แบ่งเป็นตลาดผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวผูห้ญิง กวา่ 6,700 ลา้นบาท เติบโตเพียง ร้อยละ 3 ขณะท่ีตลาด
ผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวผูช้ายมูลค่ากวา่ 880 ลา้นบาท เติบโตถึงร้อยละ 34 มีการเติบโตทั้งปีมากกวา่ร้อยละ 
35 หากดูแนวโนม้ส่วนแบ่งระหวา่งผลิตภณัฑบ์ ารุงผวิผูช้ายกบัผูห้ญิงในช่วงระหวา่ง 3 ปีผา่นมาพบวา่
ผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวผูช้ายเติบโตข้ึนต่อเน่ืองจากปี 2552 ท่ีมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 7 ของตลาดบ ารุงผิว
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โดยรวมเพิ่มเป็นร้อยละ 9 ในปี 2553 และล่าสุดในปี 2554 เพิ่มเป็น ร้อยละ 12 ขณะท่ีตลาดผลิตภณัฑ์
บ ารุงผวิผูห้ญิงเติบโตคงท่ี (ประชาชาติธุรกิจ, 2555 : ออนไลน์) 

ดว้ยการส่ือสารของสินคา้และบริการประเภทผลิตภณัฑ์บ ารุงดูแลผิวมีกระแสเป็นท่ีนิยมและ
มีภาวะการแข่งขนัสูงมากข้ึน ทั้งการโฆษณาผา่นส่ือโทรทศัน์กระแสหลกัและกระแสรอง ส่ือตามป้าย
โฆษณา ส่ือออนไลน์หรืออินเตอร์เน็ต เป็นตน้  

 

   
ภำพที ่1.3 ส่ือโฆษณาผลิตภณัฑท์ าใหผ้วิขาว 

ท่ีมา : http://www.cosmenet.in.th, 25 กรกฎาคม 2557 
 

อีกทั้งแบรนดใ์นระดบัท่ีเป็นท่ียอมรับในตลาดบนจนถึงแบรนดใ์นระดบัสินคา้โอท็อปและยงั
มีการผลิตในรูปแบบท่ีหลากหลายเพื่อง่ายต่อการเขา้ถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภคแต่ละกลุ่ม แต่ละ
ประเภท เช่น แบบทาภายนอก แบบรับประทานทั้งชนิดเม็ดและชนิดน ้ า แบบฉีดเขา้เซลล์ผวิหนงั หรือ
แมแ้ต่แบบลอกเซลล์ผวิหนงัชั้นนอก เป็นตน้ ซ่ึงเป็นการยากท่ีผูศึ้กษาจะกล่าวถึงประเภทและยี่หอ้ของ
สินคา้และผลิตภณัฑ์ไดห้มดทีเดียว เน่ืองจากปริมาณท่ีมีในทอ้งตลาดเป็นจ านวนมาก ซ่ึงปัจจยัหลกั
ของค่านิยมดังกล่าวในปัจจุบนัเกิดจากกระแสสังคมวฒันธรรมการบริโภคนิยมท่ีได้เปล่ียนแปลง
ระบบความตอ้งการหลายๆดา้นในยคุโลกาภิวตัน์อยา่งรวดเร็ว โดยเปล่ียนทุกอยา่งให้กลายเป็นสินคา้
โดยมีผลก าไรและรายไดเ้ป็นปัจจยัสูงสุดท่ีเป็นท่ีตอ้งการภายใตเ้ศรษฐกิจแบบทุนนิยม ท่ามกลางการ
แข่งขนัทางเศรษฐกิจเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายดว้ยการแสวงหาอ านาจและโอกาสทางสังคมดว้ยหน้าท่ี
การงานตลอดถึงการเป็นเจา้ของครอบครองวตัถุเพื่อให้ไดม้าซ่ึงอ านาจในการต่อรองทางสังคมเรียกวา่ 
“การบริโภคเชิงสัญญะ” ท่ีส่งผลถึงการสร้างตัวตนให้มีอ านาจแห่งความมั่งคั่งด้วยเคร่ืองหมาย
หรือสัญญะท่ีสัมผสัไดด้ว้ยผสัสะแบบไฮเปอร์เรียล (Hyper Real) มนุษยจึ์งถูกผูกติดกบัส่ิงของ วตัถุ 
เคร่ืองมือ ซ่ึงเม่ือเอ่ยถึงภาพรวมแลว้กระแสบริโภคนิยมอาจพูดไดอี้กแบบวา่”ลทัธิบริโภคนิยม” ท่ีท า
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ใหเ้กิดความสามารถใน การซ้ือ การอุปโภค-บริโภค วตัถุส่ิงของท่ีจ าเป็นและไม่จ  าเป็นในเวลาเดียวกนั 
โดยเพิ่มพูนความสามารถในการเข้าถึงส่ิงของอุปโภค-บริโภคต่างๆได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ
ง่ายดาย โดยมีระดบัท่ีเป็นองคป์ระกอบหลกัทางวฒันธรรมการบริโภคหรือรสนิยมเป็นตวัก าหนด ซ่ึง
กล่าวไดว้า่ปัจจุบนัหมดยุคของ Mass Media อยา่งไร้ซ่ึงขอ้ครหาและส่งผา่นไปสู่ยุคแห่งการส่ือสารท่ี
เน้นเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง และส่งไปจนถึงรากถึงโคนของกลุ่มผูบ้ริโภค อีกทั้งไม่ใช่เพียงแค่
การส่งผา่นจากผูผ้ลิตหรือผูส้ร้างเพียงทางเดียวเท่านั้นแต่ยงัสร้างจินตภาพให้ผูบ้ริโภคมีส่วนร่วมใน
การสร้าง Production ในลกัษณะโตต้อบไปมา (2 Way) ได้อีกด้วย เช่น การส่งรหัสหรืออกัษรท่ีอยู่
ภายใตบ้รรจุภณัฑ์ของผลิตภณัฑ์เพื่อลุ้นรางวลัและของสมนาคุณ  เป็นตน้ อาจกล่าวได้ว่าปัจจุบัน 
Media Text อยู่ในมือทุกคนอย่างง่ายดายและมีเสรีภาพในการเป็นผูส้ร้างวฒันธรรมข้ึนมาได้ใช้ไม่
เพียงแต่เป็นผูรั้บจากการส่งมอบเพียงทางเดียว 

ดงันั้นผูศึ้กษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาอิทธิของส่ือท่ีส่งผลต่อความต้องการเปล่ียนสีผิวให้ขาว 
เน่ืองจากการมีผิวขาวเป็นค่านิยมท่ีเป็นท่ียอมรับอยา่งแพร่หลายแทบทุกสังคม และส่ือก็ยงัมีบทบาท
ส าคญัในการช้ีน าและก าหนดกรอบความสวยความงามทางเรือนร่างในบริบทของผิวขาวไดอ้ย่างไร้
ขอบเขตอีกดว้ย 

 
1.2 วตัถุประสงค์ 
 

เพื่อศึกษาอิทธิพลของส่ือท่ี ส่งผลต่อความต้องการเปล่ียนสีผิวให้ขาวของนักศึกษา
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 
1.3 ขอบเขตในกำรศึกษำ 
 

1.ขอบเขตด้านเน้ือหา การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งศึกษาอิทธิพลของส่ือท่ีส่งผลต่อความต้องการ
เปล่ียนสีผวิใหข้าวของนกัศึกษามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 2. ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่  นักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่                
ปีการศึกษา 2556 
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1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
 

1.ทราบถึงอิทธิพลของส่ือท่ี ส่งผลต่อความต้องการเปล่ียนสีผิวให้ขาวของนักศึกษา
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 2.เป็นแนวทางในการแนะน าและให้ข้อมูลเก่ียวกับการเปล่ียนสีผิวให้ขาวของนักศึกษา 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 
1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 

อิทธิพลส่ือ หมายถึง แรงผลกัดนัท่ีมีผลกระตุน้ต่อพฤติกรรมและทศันคติของมนุษย ์มีผลต่อ
การด ารงชีวิต ซ่ึงอิทธิพลต่างๆนั้นมีทั้งในแง่บวกและลบเป็นการแสดงบทบาทและการกระท าผา่นส่ือ
ต่างๆ ถ่ายทอดมาย ังประชาชน ซ่ึงอาจมีผลกระทบทั้ งทางตรงและทางอ้อมของมนุษย์โดย
เปรียบเสมือนเป็นดาบสองคมท่ีใหท้ั้งคุณและโทษ 

ควำมต้องกำร หมายถึง พฤติกรรมท่ีถูกกระตุน้โดยแรงขบั (Drive) โดยมีแนวทางมุ่งไปท่ีส่ิง
ใดส่ิงหน่ึงและมีความตอ้งการท่ีจะบรรลุเป้าหมายนั้นๆ ในการเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุงการกระท า 

กำรเปลี่ยนสีผิว หมายถึง การปรับเปล่ียนผิวให้มีความขาวตามร่างกาย อนัเป็นท่ีปรารถนา
ของคนกลุ่มหน่ึงท่ีมีความต้องการเปล่ียนสีผิว ท าให้ผูเ้ปล่ียนสีผิวเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง
เน่ืองจากเป็นส่ิงท่ีไดรั้บการยอมรับจากสังคมปัจจุบนั 
 


