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บทที ่2 

 
เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
บทน้ีเป็นการรวบรวมหลกัการด้านแนวคิด ทฤษฏี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งอนัเป็น

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อวาทกรรมในความตอ้งการปรับเปล่ียนและสร้างภาพลกัษณ์ดว้ยการมีผิวขาวในตวั
บุคคล ผูศึ้กษาไดร้วบรวมแนวคิดและทฤษฎีต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

2.1 แนวคิดเก่ียวกบัความเป็นเรือนร่าง 
2.1.1 ความเป็นเพศสภาพของชายและหญิง 
2.1.2 ความเป็นผวิขาวในแต่ละยคุสมยัของไทย 

2.2 แนวคิดเก่ียวกบัอิทธิพลทางดา้นส่ือ 
2.2.1 วฒันธรรมการบริโภค 
2.2.2 แนวคิดทางการตลาดและส่ือ 
2.2.3 การโฆษณากบัส่ือสมยัใหม่ 

2.3 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
2.1 แนวคิดเกีย่วกบัความเป็นเรือนร่าง 
 

แนวคิดและค่านิยมเร่ืองการมีผิวขาวนั้น นับไดว้่าเป็นส่ิงท่ีอยู่คู่กบัสังคมไทยเป็นเวลานาน
และยงัไดรั้บความนิยมอยา่งต่อเน่ืองจากการถูกผลิตซ ้ าวาทกรรมหลายต่อหลายคร้ังตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบนั การมีผิวขาวเป็นเพียงส่วนหน่ึงของการผลิตรูปแบบทางดา้นความสวยความงามท่ีก่อรูปข้ึน
จากอิทธิพลด้านต่างๆทางสังคม รวมถึงการนิยามความหมายเชิงอ านาจจากการก าหนดคุณค่าทาง
ร่างกายและความแตกต่างดา้นสรีระเรือนร่าง โดยไดเ้ปรียบเทียบมโนทศัน์ความแตกต่างทางเพศใน
แบบคู่ขนาน (Binary Opposition) 

เป็นท่ีทราบกันดีว่าส่ิงแวดล้อมทางสังคมเป็นปัจจยัท่ีส่งผลสะท้อนต่อการปฏิบติัภายใต้
กระบวนการทางดา้นความคิดของมนุษย ์อนัก่อให้เกิดการแสดงออกทางกายภาพโดยมีร่างกายเป็น
พาหนะขบัเคล่ือน (ศิริลกัษณ์ คชนิล , 2551: 53) เรียกไดว้่า ร่างกายของมนุษยเ์ป็นสสารท่ีพฒันาข้ึน
ตามล าดบัวิวฒันาการและอาจเป็นมากกวา่สสารทางชีววิทยา สอดคลอ้งกบัแนวคิดของฉลาดชาย รมิ
ตานนท ์(2556: ออนไลน์) ในทศันะมุมมองแบบความแตกต่างระหวา่งเพศ (The sex differences 
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perspectives) โดยไดก้ล่าวถึงความแตกต่างทางสังคมท่ีส าคญัระหว่างผูห้ญิงกบัผูช้ายท่ีเกิดจากภาพ
สะทอ้นของความแตกต่างทางชีววทิยาหรือเรียกวา่ “ชีววทิยา คือ ชะตากรรม” (Biology Destiny) โดย
มองเห็นและตดัสินในความเป็นตัวตนนั้นๆ จากการถูก “ตั้ งโปรแกรมทางชีววิทยา” (Biological 
Programmed) เพื่อการท าหน้าท่ีท่ีสอดคลอ้งกบัเพศสรีระ เช่น งานบา้นหรืองานครัวมกัให้ผูห้ญิงเป็น
ฝ่ายรับผิดชอบเน่ืองจากใชค้วามสามารถทางดา้นสรีระค่อนขา้งนอ้ยกวา่ (Domestic Works) ส่วนเพศ
ชายถูกมองโดยธรรมชาติวา่เป็นผูท้  ามาหาเล้ียง (Bread Winners) การท างานหนกัท่ีตอ้งใช้ก าลงัอยา่ง
มากจึงตกเป็นหน้าท่ีหลกัของเพศชาย ฐานคิดอีกทฤษฎีหน่ึงท่ีเขา้มามีส่วนร่วมในเร่ืองความแตกต่าง
ทางชีววทิยา คือ ทฤษฎีหนา้ท่ีนิยม (Functionalism) ส่ิงเหล่าน้ีเป็นค าอธิบายท่ีนบัวา่ช่วยยดืหยุน่ในมิติ
ทางวฒันธรรมมากข้ึน โดยจอร์จ ปีเตอร์ เมอร์ดอค (George Peter Murdock) เห็นวา่ “การแบ่งงานกนั
ท าระหวา่งเพศท่ีผูห้ญิงเป็นฝ่ายอุม้ทอ้งและเล้ียงดูลูกๆ และผูช้ายท างานท่ีตอ้งใช้พละก าลงันั้น เป็น
เร่ืองของความสะดวกและใช้ไดใ้นเชิงปฏิบติัการจริง ไม่มีอะไรท่ีซับซ้อนไปมากกวา่นั้น” กล่าวคือ 
ความเป็นเพศหญิงและเพศชายท่ีเป็นปัจจยัทางชีววิทยาเป็นส่ิงท่ีไร้ซ้ึงเหตุผลอนัถูกสร้างมิติข้ึนจาก
เร่ืองความสะดวกสบาย 

ในชีวิตของมนุษยจ์  าเป็นตอ้งใชส่้วนประกอบทางสรีระร่างกายในแต่ละส่วนหลอมรวมเป็น
เรือนร่างท่ีสมบูรณ์ภายใต้การควบคุมหรือถูกควบคุมในรูปแบบทางด้านความสัมพนัธ์เชิงอ านาจ 
(Power Relation) ในแต่ละบริบทแต่ละพื้นท่ี ดงัแนวคิดของรูดอฟสก้ี (Rudofsky) ท่ีกล่าวว่า (โกสุม 
โอมพรนุวฒัน์, 2555: ออนไลน์) การมองร่างกายในฐานะวตัถุดิบอยา่งหน่ึงของผลงานสร้างสรรคข์อง
มนุษยท่ี์มีความแตกต่างจากสังคมดั้ งเดิมโดยให้ความส าคญักบัการปรับเปล่ียน-ปรับปรุงหรือการ
ดดัแปลงร่างกาย เพื่อการเป็นท่ียอมรับทางสังคม แต่ในปัจจุบนัร่างกายมีความส าคญัต่อการผลิตสร้าง
และส่งเสริมอตัลกัษณ์ตวัตนในวถีิสมยัใหม่เช่นเดียวกบัแนวคิดของ Chris Shilling ท่ีมองวา่ “ร่างกาย
เป็นเพียงแค่หน่วยหรือจุลท่ีต้องถูกพฒันาต่อให้สมบูรณ์ด้วยการปรับแต่งหรือเปล่ียนแปลง จาก
สภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวฒันธรรม ท่ีแพร่กระจายอ านาจภายใตก้รอบระเบียบกฎเกณฑ์
ในแต่ละพื้นท่ี แต่ละเวลา ร่างกายจึงเปรียบเสมือนกบัโครงการร่างกาย (body project) ท่ีอยู่ในภาวะ
ของการก าลังกลายเป็นส่ิงอ่ืนท่ีไม่มีวนัจบส้ิน” ท่ีการปฏิบติัไม่จ  าเป็นต้องเกิดข้ึนตลอดเวลาหรือ
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงในทุกส่วน แต่กระบวนการจะเกิดข้ึนหลงัจากการมองเห็นความส าคญัและเอา
ใจใส่ของเจา้ของร่างกาย จึงท าให้ร่ายกายมีความหมายท่ีเป็นทั้งสมบติัส่วนบุคคลและส่วนสังคมท่ี
แสดงออกถึงอตัลกัษณ์ของเจา้ของร่างกายนัน่เอง 

การปรับเปล่ียนหรือดดัแปลงขนาดทางเรือนร่างภายนอกร่างกายเป็นวิถีหน่ึงในการผนัตวัตน
ไปสู่ความเป็นอ านาจ เพื่อให้ไดม้าซ่ึงการยอมรับในสังคม ส่ิงเหล่าน้ีไดป้รากฏออกมาเป็นหลกัฐาน
ทางประวติัศาสตร์ตั้งแต่ในสมยัอดีต เช่น ประเพณีการรัดเทา้ของสาวชาวจีนท่ีเช่ือว่า   “เทา้ยิ่งเล็กยิ่ง
สวย” เป็นท่ีตอ้งใจของชายหนุ่มในสมยันั้น โดยขนาดของเทา้ท่ีเป็นท่ียอมรับจะมีขนาดความยาวเพียง 
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3 น้ิว ซ่ึงเรียกขนาดน้ีว่า “ดอกบวัทองค า 3 น้ิว” แต่ถา้เกิน 3 น้ิวแต่ไม่ถึง 4 น้ิว เรียกว่า “เทา้ดอกบวั
เงิน” แต่หากมีขนาดยาวเกินกวา่ 4 น้ิว จะถูกเรียกวา่ “ดอกบวัเหล็ก” ซ่ึงกลุ่มผูท่ี้นิยมมดัเทา้จะเป็นพวก
ผูดี้มีชาติตระกูลมากกว่ากลุ่มผูใ้ช้แรงงาน ตามประวติัศาสตร์จีนเช่ือว่าประเพณีน้ีเร่ิมตน้ข้ึนในสมยั
จกัรพรรดิหล่ีอ้ิวห์รือหล่ีโฮ่วจู่ ในยุค 5 ราชวงศ์ โดยมีกษตัริยท์รงพระนามว่า “หล่ีโฮ่วจู่” และมีพระ
สนมนางหน่ึงซ่ึงมีความสามารถในการเตน้ร าอนัอ่อนชอ้ยงดงาม ซ่ึงเทา้ของนางมีขนาดเล็กและมกัจะ
ใชผ้า้พนัไวท้  าใหมี้ลกัษณะคลา้ยดงัพระจนัทร์เส้ียว โดยเป็นท่ีรักใคร่เอ็นดูของท่านโฮ่วจู่เป็นอยา่งมาก 
ท าให้คนยุคสมยัต่อมามีการก าหนดค่าจากลกัษณะเทา้ท่ีเล็กของหญิงสาวว่า “จินเหลียง” ซ่ึงแปลว่า 
“ดอกบวัทอง” ท  าให้เกิดกระแสนิยมโดยการริเร่ิมจากนักปกครองในสมยัศกัดินา และยิ่งทวีความ
รุนแรงมากยิ่งข้ึนเร่ือยๆ จนกลายเป็นบรรทดัฐานทางสังคมท่ีท าให้หญิงสาวท่ีมีเท้าใหญ่มีโอกาส
แต่งงานหรือออกเรือนน้อยกว่าหญิงสาวท่ีมีเท้าขนาดเล็กหรือถูกมดัเท้าให้เล็กนั่นเอง แต่ปัจจุบนั
ประเพณีดงักล่าวได้ถือยกเลิกไปแล้ว (ประมาณ 200 ปี) ด้วยการออกกฎหมายลงโทษผูท่ี้ฝ่าฝืนมา
ตั้งแต่สมยัจกัรพรรดิเฉียนหลงประมาณ ปี ค.ศ.1736-1795 เป็นตน้มา (Mthai.com, 2556: ออนไลน์) 

ในยุคปัจจุบนัเทคโนโลยีกา้วล ้ าไปมากจนสามารถท าให้การดดัแปลง ปรับปรุง สร้างสรรค์
และตกแต่งรายละเอียดดา้นเรือนร่างในทุกเส้ียวส่วนไดต้ามความตอ้งการ อีกทั้งร่างกายยงัถูกนิยาม
และสร้างมูลค่าให้กบัผูค้รอบครองไดอี้กดว้ย ส่ิงเหล่าน้ีสามารถสะทอ้นถึงความงามเชิงจิตวิญญาณ
ภายในบุคคลในดา้นความรู้สึกของผูค้รอบครองร่างกาย ดงัเช่นทฤษฏีของบูดิเยอร์ (Pierre Boudieu) ท่ี
ไดก้ล่าวถึงทุนทางกายภาพในลกัษณะท่ีวา่ (ปริตตา เฉลิมเผา่ กออนนัตกูล, 2541 อา้งในศิริลกัษณ์ คช
นิล, 2551: 61 ) ร่างกายเป็นเจา้ของอ านาจสถานภาพหรือรูปแบบทางสัญลกัษณ์ท่ีมีความเป็นเลิศ ซ่ึง
เป็นส่ิงจ าเป็นท่ีจะน าไปสู่การสะสมทรัพยากรต่างๆ ซ่ึงหมายถึงกระบวนการท่ีท าให้ร่างกายมีสภาพ
เป็นสินคา้ (Commodification) ท าให้ในสังคมสมยัใหม่ร่างกายมีนัยยะส าคญัในการซ้ือขายแรงงาน
แน่นอนวา่ทุนในทศันะของความสวยความงามไดร้วมถึงภาพของผูห้ญิงในดา้นความสวยความงาม
ทางกายภาพ เช่น การมีรูปร่างดี การมีหน้าตาท่ีสวยงาม และการมีผิวขาวเนียนผุดผ่อง ฯลฯ ลกัษณะ
ดงักล่าวบูดิเยอร์ไดช้ี้ใหเ้ห็นถึงความส าคญัของร่างกายในระบบทุนนิยมท่ีใหค้วามส าคญัต่อร่างกายใน
ฐานะแหล่งบรรจุคุณค่าทางสัญลกัษณ์ ร่างกายจึงมีส่วนในการสร้างและการสานต่อเจตนารมณ์ทาง
วาทกรรมและท าให้มีตราประทบัทางชนชั้นแฝงฝันอยู่กบัตวั โดยปัจจยัสามประการท่ีคนจะพฒันา
ร่างกายไปในทางท่ีไดรั้บคุณค่าไม่เท่ากนัและเกิดความไม่เท่าเทียมทางสังคมดูเป็นเร่ืองธรรมชาติ ซ่ึงก็
คือ 
 1. ต าแหน่งทางสังคม (Social Location) ไดแ้ก่ ส่ิงแวดลอ้มทางวตัถุในชีวติประจ าวนั 

2. ท่ีอยูท่างสังคม (Habitus) ไดแ้ก่ ศกัยภาพ ความสามารถของร่างกายท่ีหล่อหลอมใหค้น
ตอบโตต่้อสถานการณ์ท่ีแวดลอ้มทั้งท่ีคุน้เคยและเป็นของใหม ่
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3. พฒันาการของรสนิยม (Taste) ได้แก่ การเขา้ไปเป็นเจา้ของวิถีชีวิตบางแบบท่ีพิเศษตาม
เง่ือนไขทางวตัถุ 

แนวคิดเร่ือง “ทุนทางกายภาพ” มีนักวิชาการหลายท่านได้ออกมาให้ขอ้คิดเห็นและพฒันา
ประเด็นหน่ึงในนั้นก็คือ Doug Mann (ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนัตกูล, 2541 อา้งใน ศิริลักษณ์ คชนิล, 
2551: 62) ท่ีกล่าวถึงกายภาพในลักษณะท่ีมีความสัมพนัธ์โดยตรงกับลัทธิบริโภคนิยมท่ีมีจ านวน
ผลิตภณัฑ์และสินคา้ต่างๆในการปรับปรุงสภาวะทางดา้นร่างกาย กระบวนการหลงัสมยัใหม่ (post-
modernist movement) ได้ร้ือถอนและช้ีให้เห็นถึงการปรุงแต่งทางกายภายใตก้ระบวนการผลิตสร้าง
ทางสังคมท่ีมิใช่เพียงการก่อรูปข้ึนโดยธรรมชาติเพียงเท่านั้น 

หากมองถึงร่างกายอนัมีองคป์ระกอบท่ีสมบูรณ์สวยงามแลว้ อาจเปรียบไดถึ้งมวลชนิดหน่ึงท่ี
เปล่งประกายไปดว้ยอิทธิพลเชิงสัญญะหรือการแสดงอ านาจผ่านร่างกายของตนเอง โดยเม่ือถูกย่าง
กรายไป ณ ท่ีใดก็จะถูกตอ้นรับเช้ือเชิญประหน่ึงกบัเป็นคนส าคญัในสังคม เช่น ดาราดงัในฮอลลีวูด้ 
เป็นตน้ เป็นเร่ืองปกติธรรมดาอยู่แลว้ท่ีคนทัว่ไปโดยเฉพาะผูห้ญิงจะเห็นถึงคุณค่าเหล่านั้นมากกว่า
ผูช้าย โดยเฉพาะเร่ืองการสร้างความชอบธรรมในวฒันธรรมตะวนัตกท่ีเก่ียวโยงกับร่างกาย ดังท่ี
โกสุม โอมพรนุวฒัน์ (2555: ออนไลน์) ไดก้ล่าวไวว้า่ “วาทกรรมหลกัเก่ียวกบัร่างกายสร้างความชอบ
ธรรมให้ผูท่ี้มีอ านาจเหนือกว่าในสังคม ท าให้ร่างกายของตนเองอยู่สถานภาพท่ีเหนือกว่าและ
กลายเป็นผูก้  าหนดมาตรฐานและตดัสินผูอ่ื้น ซ่ึงผูท่ี้อยู่ในสถานะท่ีดอ้ยกวา่ถูกนิยามจากร่างกายและ
นิยามตามบรรทดัฐานซ่ึงท าให้ผูท่ี้ดอ้ยกว่าไม่มีตวัตนหรือถูกลดทอนคุณค่าลงไป ผูท่ี้ถูกก าหนดจาก
วฒันธรรมกระแสหลกัวา่เป็นอ่ืนกลบัถูกจองจ าอยูใ่นร่างกายของตนเอง” มีตวัอยา่งท่ีสอดคลอ้งไดแ้ก่ 
ความคิดในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี  18 และต้นคริสต์ศตวรรษท่ี 19 ท่ี รับมาจากการศึกษาด้าน
มานุษยวิทยา กล่าวว่า จมูกแบบของคนด าและชาวยิวเป็นสัญลักษณ์ของความป่าเถ่ือน (primitive) 
เพราะจมูกท่ีแบนเกินไปถูกน ามาเปรียบเทียบกบัลกัษณะจมูกของผูป่้วยโรคซิฟิลิสซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์
ของบาปและส่ิงซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์อนัตรายของลกัษณะอนัเลวร้ายท่ีไดป้ระทบัตราไวอ้ยา่งชดัเจน บน
ใบหนา้ จากความคิดเช่นน้ีจมูกแบนจึงถูกมองวา่เป็นสาสน์เตือนภยัจากธรรมชาติถึงอนามยัและความ
เป็นอนัตรายของคนชาติพนัธ์ุท่ีมีจมูกในลกัษณะเช่นน้ี เช่นเดียวกบั ศิริลกัษณ์ คชนิล (2551: 74) ท่ี
กล่าวถึงการนิยามความหมายให้กับสรีระเรือนร่างโดยได้กล่าวว่า “ภายหลังการปฏิรูปศาสนา 
(Protestant Reformation) ซ่ึงสมยันั้นมีความเช่ือเร่ืองการสร้างความเป็นชาย/หญิงในประวติัศาสตร์
ของประเทศตะวนัตก มีความสัมพนัธ์กบัความคิดเร่ืองร่างกายของศาสนาคริสตใ์นประเทศองักฤษ ซ่ึง
เช่ือว่าร่างกายของผูห้ญิงผิวขาวผุดผ่องมีบทบาทส าคญัในการสร้างเผ่าพนัธ์ุ (race) ท่ีแข็งแรงให้
ครอบครัวและประเทศชาติ ส าหรับร่างกายของคนผิวด าโดยรวมแสดงถึง “ความเป็นอ่ืนท่ีอนัตราย” 
(dangerous others) เป็นร่างป่าเถ่ือน (uncivilized) มีพลงัทางเพศท่ีไม่สามารถควบคุมได้ อีกทั้งเป็น
ร่างกายท่ีอุดมดว้ยภยัท่ีคุกคามระเบียบอนัดีงามทางศีลธรรมของอารยธรรมตะวนัตก” อีกดว้ย 
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อ านาจดา้นร่างกายท่ีให้ความหมายกบัผูค้รอบครองไดห้ลงระเริงกบัความเป็นไปในสังคมนั้น 
แท้ท่ีจริงแล้วจะด ารงอยู่และก่อตวัไดก้็ต่อเม่ือถูกประกอบด้วยอ านาจควบคุมอีกทอดหน่ึง ซ่ึงก็คือ
ร่างกายท่ีนิยามความหมายถึงการเป็นท่ียอมรับจากสังคมแต่ละต าแหน่งแห่งท่ีโดยผูค้รอบครองได้
สร้างมโนทศัน์ว่าเป็นอ านาจท่ีแข็งแกร่งและทรงประสิทธิภาพท่ีสุดในการต่อรอง ซ่ึงอาจเป็นความ
จริงแต่ส่ิงเหล่าน้ีจะไม่สามารถเกิดข้ึนไดเ้ลยถา้ขาดการส่งผ่านจากอ านาจดา้นความแตกต่างในเร่ือง
ความเป็นเพศ (Gender) อนัมีผูถื้อครองอ านาจอีกทอดหน่ึงหรือท่ีเรียกว่า อ านาจเหนือ (Power-over) 
เป็นตวัเชิดชกัรูปแบบความเป็นไปผา่นร่างกายในรูปของมายาคติ (Myth) ซ่ึงส่ิงน้ีเองท่ีเป็นตวัส่งมอบ
ความหมาย นิยาม และผลิตอ านาจผา่นสัญญะทางเรือนร่างใหก้บัผูค้รอบครอง 

แนวคิดและทฤษฏีร่างกาย (ศิริลกัษณ์ คชนิล, 2551: 67-68) ไดป้รับเปล่ียนพฒันาตามยคุสมยั 
ตั้งแต่ในคริสต์ศตวรรษท่ี 19 เป็นตน้มา ซ่ึงเป็นยุคท่ีมีการพฒันาทางวิทยาศาสตร์ ความคิดท่ีว่าดว้ย
ความแตกต่างทางชีววิทยาของมนุษยมี์ความเพิ่มบทบาทมากยิ่งข้ึน โดยเม่ือตน้คริสต์ศตวรรษท่ี 19 
การแบ่งแยกโครงสร้างและหน้าท่ีระหว่างร่างกายของผูช้ายและผูห้ญิงมีความชัดเจนมากข้ึน โดย
ร่างกายยงัคงถูกมองว่าเป็นท่ีมาของ “อตัลกัษณ์” (Identity) และการแบ่งหน้าท่ีในสังคม ท่ีส่งผลให้
ร่างกายกลายเป็นวตัถุทางการศึกษาในการท าความเขา้ใจในปัจเจกบุคคลและสังคม เม่ือเทคโนโลยี
ทางการแพทยไ์ด้มีการพฒันาก้าวหน้าข้ึนตามล าดบัตั้งแต่ตน้ศตวรรษท่ี 20 เป็นตน้มา ซ่ึงท าให้การ
เช่ือมต่อความคิดและค่านิยมเร่ืองการเปล่ียนแปลงร่างกายให้เป็นไปตามอุดมคติมีความเป็นจริงมาก
ยิง่ข้ึนมนุษยแ์ทบทุกคนมีร่างกายสมบูรณ์ท่ีถูกประกอบสร้างตั้งแต่เส้นผม-จรดปลายเทา้แตกต่างกนัก็
เพราะเร่ืองเพศเขา้มาเป็นส่วนส าคญัต่ออวยัวะท่ีใช้งานต่างกัน เช่น เพศชายมีกล้ามเน้ือท่ีแข็งแรง
เหมาะส าหรับการท างานหนัก เพศหญิงมีเน้ือกายอ่อนนุ่มเหมาะส าหรับการท างานเบา ใช้แรงน้อย 
เป็นตน้ ร่างกายขอคนเราสามารถปรับเปล่ียนไปตามความเหมาะสมของสภาวะแวดลอ้มไดเ้ช่นกนั   
ท าให้ผูห้ญิงและผูช้ายในแต่ละพื้นท่ีมีลกัษณะร่างกายท่ีต่างกนั จะมีความคลา้ยคลึงกนับา้งส าหรับ
พื้นท่ีท่ีมีองคป์ระกอบคลา้ยๆกนัและใกลเ้คียงกนั เช่น ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ เป็นตน้ เม่ือเร่ืองเพศมี
บทบาทส าคญัในการตดัสินใจต่อการปรับเปล่ียนร่างกาย และการเปล่ียนแปลงร่างกายนั้นเป็นเร่ือง 
“เรือนร่างกบัอ านาจ” ท่ีผูห้ญิงส่วนใหญ่ใช้เป็นเคร่ืองต่อรองกบับุรุษเพศท าให้ผูห้ญิงมีการปรับปรุง
เปล่ียนแปลงหรือปรุงแต่งเรือนร่างมากกวา่ผูช้ายทั้งยงัมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนประกอบกบัความกา้วหน้า
ทางเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์การแพทย ์ท่ีท าให้โครงการของการปรับเปล่ียนร่างกายมีความเป็นไปได้
มากข้ึนและมีความปลอดภยั รวมถึงร่างกายยงัเป็นส่วนประกอบส าคญัในการสร้างอตัลกัษณ์ของ
ผูห้ญิงด้วย ดังนั้ น การมองปรากฏการณ์การเปล่ียนผ่านของร่างกายในอุดมคติผูห้ญิงอย่างพินิจ
พิเคราะห์ จึงช่วยสะทอ้นภาพให้เราเห็นถึงการปะทะกนัระหว่าง แรงผลกัดนัทางการเมือง สังคม
เศรษฐกิจ" ท่ีมีต่อการสร้างความหมายให้กบัร่างกายผูห้ญิง (โกสุม โอมพรนุวฒัน์, 2555: ออนไลน์) 
ส าหรับการปรับเปล่ียนร่างกายนั้นเป็นไปใน 2 รูปแบบ นัน่คือ 
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1. การปรับเปล่ียนร่างกายดว้ยวธีิการทรมาน และ 
2. การปรับเปล่ียนร่างกายโดยไม่ทรมานตนเอง 
ในส่วนของการปรับเปล่ียนร่างกายดว้ยวิธีการทรมานเพื่อสนองความตอ้งการของตนเองนั้น

มีอยูด่ว้ยกนัหลายวธีิ ซ่ึงไดส้ร้างความเจบ็ปวดให้กบัร่างกายเป็นอยา่งมาก อาทิเช่น การรัดเอวให้คอด
ของสตรีในยโุรป  การรัดเทา้ใหเ้ล็กของหญิงชาวจีน  การสักลวดลายบนเรือนร่าง การเจาะร่างกายเพื่อ
ประดบัส่ิงของตกแต่ง การลดน ้ าหนักเพื่อให้มีรูปร่างผอม การปรับเปล่ียนสีผิว การศลัยกรรมส่วน
ต่างๆของร่างกาย เป็นตน้ อีกเร่ืองหน่ึงท่ีคู่กบัการปรับเปล่ียนสรีระเรือนร่างของตนเองภายใตท้ศันคติ
ในมุมมองดา้นภาพลกัษณ์ของผูก้ระท า คือ “อตัลกัษณ์” (อภิญญา เฟ่ืองฟูสกุล, มปป. : 1) ถูกกล่าว
ควบคู่ไปกบัมโนทศัน์อ านาจ การนิยามความหมาย การสร้างภาพแทนตวัตน (representation) ซ่ึงเม่ือ
สัมพันธ์กับมโนทัศน์เหล่านั้ นอัตลักษณ์ดูจะมีความหมายท่ีเป็นท่ีเข้าใจโดยสามัญส านึกมาก 
โดยทัว่ไปเรามกัรู้สึกวา่อตัลกัษณ์ หมายถึง คุณสมบติัท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะของตวับุคคลหรือส่ิงนั้น ใน
พจนานุกรมภาษาไทยองักฤษ หรือองักฤษ-ไทย (วิทย ์เท่ียงบูรณะธรรม :1049 อา้งในอภิญญา เฟ่ืองฟู
สกุล: 1) มีค าแปลของ identity คือค าว่า “เอกลกัษณ์” ซ่ึงตรงกบัความหมายของค าน้ีในพจนานุกรม
ภาษาองักฤษ (Oxford Advance Learner’s1973: Collins Dictionary 1996 อา้งในอภิญญา เฟ่ืองฟูสกุล: 
1) นั่นก็คือส่ิงท่ีเป็นคุณสมบติัของคนหรือส่ิงหน่ึง และมีนยัขยายต่อไปเป็นคุณสมบติัเฉพาะของส่ิง
นั้นท าให้มีความโดดเด่นหรือแตกต่างจากส่ิงอ่ืนอย่างชัดเจน แนวโน้มทางทฤษฎียุคหลงัสมยัใหม่ 
(Postmodernism) ท าให้เกิดการตั้งค  าถามอย่างมากกบัวิธีการมองโลกการเขา้ถึง “ความจริง” ของส่ิง
ต่างๆรวมทั้งส่ิงท่ีเช่ือกนัวา่เป็นความจริงท่ีเป็น “แก่นแกน” ของปัจเจกบุคคล ซ่ึงวิธีคิดในกระแสน้ีได้
ร้ือถอนความเช่ือเก่ียวกบัคุณสมบติัแก่นแกนของปัจเจกภาพ ท่ีท าให้ความเป็นปัจเจกกลายเป็นเร่ือง
ของการนิยามความหมายซ่ึงสามารถเล่ือนไหลเปล่ียนแปรไปไดต้ามบริบทซ่ึงมิไดห้มายถึงคุณสมบติั
หรือลักษณะเฉพาะตัวอีกต่อไป ดังนั้ นค าว่า “อัตลักษณ์”    ดูจะเหมาะสมกว่า “เอกลักษณ์” ใน
ความหมาย identity ในยุคปัจจุบนั อีกค าหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกนัคือค าว่า “Personality” หรือบุคลิกภาพ
มโนทศัน์ ถูกใชอ้ยา่งแพร่หลายในสาขาจิตวทิยาและในบางสายของมานุษยวทิยาบุคลิกภาพ หมายถึง 
โครงสร้างหรือการจดัระเบียบของพลังหลายๆชนิดในตวัมนุษย ์บุคลิกภาพจึงมิใช่ตวัพฤติกรรม 
(behavior) แต่เป็นพลงัผลกัดนัเบ้ืองหลงัพฤติกรรมอีกทีหน่ึง บุคลิกภาพท่ีฝังอยูภ่ายในส่วนพฤติกรรม 
คือ ส่ิงท่ีแสดงออกดา้นนอกบุคลิกภาพมิไดห้มายถึงตวัการตอบสนอง (response) ต่อส่ิงเร้าขา้งนอกแต่
เป็นความพร้อม หรือแนวโนม้ท่ีจะตอบสนองมากกวา่ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวทางท่ีฟูโกต ์(ทองกร โภค
ธรรม, 2545:18) ไดแ้สดงให้เห็นมาโดยตลอดวา่ อตับุคคลเป็นเพียงภาพลวงตา “ผูก้ระท า” แทจ้ริงแลว้
เป็นเพียง “ผูถู้กกระท า” เพราะอตับุคคลนั้นก่อรูปข้ึนดว้ยวาทกรรมและปฏิบติัการทางสังคมต่างๆ แต่
มาในช่วงหลงัๆไดห้นัมาสนใจศึกษาวิธีการท่ีปัจเจกบุคคลพยายามสร้างตวัตนดว้ยตนเอง โดยเร่ิมจาก
การพิจารณาในยุคกรีกและโรมนัโบราณ ในสายตาของฟูโกตเ์พ่งเล็งไปท่ีวิถีการท างานของอ านาจท่ี
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ปรากฏออกมาให้เห็นจากการเช่ือมโยงวาทกรรมเขา้กบัวตัรปฏิบติัทางสังคม ซ่ึงหากจะกล่าวให้ถึง
ท่ีสุดอ านาจในสังคมแบบสมยัใหม่ตามทศันะของฟูโกต์ก็มีลกัษณะท่ีไม่ต่างจากวาทกรรมเท่าใดนกั 
กล่าวคือ อ านาจทุกชนิดเร่ิมตน้ดว้ยการมีท่ีมา (เช่น จากรัฐ จากทุน) แต่เม่ือกระบวนการของมนัด าเนิน
ไปถึงจุดหน่ึง อ านาจก็กลายเป็นส่ิงนิรนามท่ีไม่มีใครเป็นเจา้ของมนัอยา่งแทจ้ริงหลงัจากท่ีไหลลงมา
เป็นกระแสใหญ่ในทิศทางเดียว มนัก็ไหลเวียนไปมาในทุกทิศทางจนแผ่ซ่านในทุกระดบัพื้นท่ีของ
สังคมอ านาจจนกลายเป็นเหมือนโครงสร้างอย่างหน่ึงท่ีเปิดประตูให้ผูค้นเขา้ไป “สวมบทบาท” เป็น
ผูก้ระท าและผูถู้กกระท าวนเวียนสลับกันไป เช่น เป็นหมอ/เป็นคนไข้ เป็นครู/เป็นนักเรียน เป็น
ต ารวจ/เป็นผูร้้าย ฯลฯ มิหน าซ ้ า อ านาจมิได้เพียงกดข่ีลิดรอนหรือท าลายหากยงัผลิตสร้างส่ิงต่างๆ
ข้ึนมา ส่ิงเหล่าน้ีมีความชอบธรรมหรือไม่เป็น  

ในสมยัก่อนงานวรรณคดีมกัพบรายละเอียดในการดูแลตนเองมากมาย (ลาวณัย ์โชตามระ, 
2527 อา้งในอุ่นใจ เจียมบูรณะกูล, 2547: 5)  ทั้งในชีวิตประจ าวนั ในพิธีกรรมการเปล่ียนสถานภาพ 
(Rite of Passage) ท่ีตอ้งมีการดูแลร่างกายตนเองอย่างมาก ตั้งแต่การตาย การเกิด การแต่งงาน การมี
ประจ าเดือน การคลอดบุตรของสตรีเพศ เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีเป็นเร่ืองท่ีเช่ือมโยงกบัสุขภาพอนามยัและ
พิธีกรรมท่ีนกัมานุษยวิทยาสนใจ แต่ประเด็นท่ีไม่ค่อยมีใครแตะก็คือเร่ืองราวของ “ความสวย”จึงอดท่ี
จะตั้งค  าถามไม่ไดว้า่ การประคบตวัหลงัคลอดบุตรท่ีให้เหตุผลวา่ท าให้แม่มีสุขภาพดีนั้นมีนยัเชิงการ
รักษาฟ้ืนฟูความสวยหรือไม่ ในแวดวงของผูห้ญิงด้วยกันจะทราบว่ามีนัยแฝงเร่ืองของการรักษา
ทรวดทรงและเรือนร่างความงามเขา้มาเก่ียวโยง ซ่ึงการฟ้ืนฟูร่างกายดว้ยการประคบนั้น จุดส าคญัอยูท่ี่
ส่วนขยาย คือ หน้าอก หน้าทอ้ง ตน้ขา เป็นตน้ เพื่อท าให้ส่วนต่างๆเหล่านั้นกลบัเขา้มาเหมือนเดิม 
หมายความวา่ในสมยัก่อนเร่ืองความสวยและสุขภาพนั้นเป็นส่ิงท่ีเดินคู่ขนานระหวา่งกนัมาโดยตลอด 
โดยการมีสุขภาพท่ีดีจะส่งผลต่อการมีรูปร่างลักษณะท่ีดีตามไปด้วยนั่นเอง แต่ในยุคปัจจุบนัเร่ือง
สุขภาพและความสวยงามมกัถูกตีเส้นให้ห่างออกจากกนัเน่ืองจากความสวยงามนั้นไม่จ  าเป็นตอ้ง
เดินทางขนานกบัสุขภาพท่ีดีเสมอไปและบางคร้ังความสวยทางเรือนร่างนั้นอาจท าให้สุขภาพร่างกาย
ดูแย่ลงกว่าเดิมก็ เป็นได้ เช่น การใส่เส้ือฟิตรัดรูปร่างและการใส่กระโปรงสั้ นของนักศึกษา
มหาวทิยาลยัในปัจจุบนั เป็นตน้  

2.1.1 ความเป็นเพศสภาพของชายและหญิง 
ก่อนอ่ืนผูศึ้กษาตอ้งขอจ าแนกถ้อยค าต่างๆโดยการแบ่งแต่ละส่วนเพื่อง่ายต่อการพิจารณา

ความหมายไดอ้ยา่งละเอียดและท าใหเ้กิดความเขา้ใจตรงกนัไดดี้ท่ีสุด ในทีน้ีผูศึ้กษาแบ่งความหมายค า
วา่ “เพศสภาพ” ออกเป็น 2 ค าคือ เพศ และ สภาพ (ฉลาดชาย รมิตานนท#์2, 2556: ออนไลน)์ 

ค าวา่ “เพศ” (Sex) เป็นค าท่ีมาจากภาษาบาลี “เวส” และค าสันสกฤต “เวษ” โดยหมายถึง รูปท่ี
แสดงให้รู้ว่าหญิงหรือชาย ซ่ึงค าวา่ “รูป” แปลว่า ของท่ีปรากฏดว้ยการมองเห็นดว้ยตา เช่น ร่างกาย, 
เคา้โครง, แบบต่างๆ เป็นตน้ เม่ือน าค าน้ีมารวมกบัค าวา่หญิงหรือชาย จะปรากฏเป็น “สตรีเพศ” และ 
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“บุรุษเพศ” หมายถึง รูปกาย อาจกล่าวโดยสรุปไดว้า่ “เพศ” เป็นค าท่ีสร้างข้ึนใหม่โดยหยบิยืมค าจาก
ภาษาบาลีและสันกฤตมาใช้โดยแบ่งออกเป็นสองเพศคือหญิงและชายเป็นส่วนหลกัเท่านั้น กล่าวโดย
สรุปคือ “เพศ” เป็นส่ิงท่ีจดัประเภทคน สัตว ์พืช ฯลฯ โดยยึดเอารูปลกัษณะทางกายภาพและอวยัวะ
เพศเป็นเคร่ืองหมายก าหนดแบ่งแยกให้เกิดขอ้แตกต่างท่ีชดัเจน ส่วน “กะเทย” เป็นภาวะท่ีเกิดข้ึนทั้ง
ทางกาย จิตใจ และกิริยาท่าทาง โดยอยู่ระหวา่งเพศหลกัทั้งสอง แต่ยงัยึดเอาอวยัวะเพศเป็นตวัก ากบั
หลกัในการแบ่งแยกอยูดี่ ส่วนค าวา่ “สภาพ” จะมีค าท่ีใกลเ้คียงกนัอยู่ 4 ค  า ไดแ้ก่ สภาวะ, ภาวะ และ
สถานะ แต่ค าท่ีดูใกล้เคียงกบัค าว่าสภาพมากท่ีสุดดูจะเป็นค าว่า “สภาวะ” โดยมีความหมายอย่าง
เดียวกัน คือ ความเป็นตามธรรมดา, รู้จักในตัวเอง, ธรรมชาติ ซ่ึงตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า 
“Nature” หรือ ธรรมชาตินัน่เอง  (ฉลาดชาย รมิตานนท#์2, 2556: ออนไลน์) 

เม่ือน าค าวา่ “เพศ” และ “สภาพ” มารวมกนัก็จะไดค้วามหมายใหม่ท่ีกล่าวถึง ลกัษณะเพศทาง
สังคมท่ีถูกก าหนดโดยเง่ือนไขปัจจยัต่างๆ ทางดา้นสังคมและวฒันธรรมเพื่อแสดงบทบาทของความ
เป็นหญิงชาย โดยจะมีความแตกต่างกนัไปในแต่ละบริบททางสังคม สภาวการณ์ อีกทั้งเง่ือนไขท่ี
ก าหนดข้ึนในแต่ละพื้นท่ีค าวา่ “เพศสภาพ” จึงไม่ใช่เพียงลกัษณะความเป็นธรรมชาติทางกายภาพหรือ
ชีววิทยาของเพศท่ีถือก าเนิดข้ึนมา แต่หมายถึง การถูกก าหนดความเป็นตวัตนในแต่ละบริบทจากวาท
กรรมเชิงอ านาจทางสังคมท่ีถูกใหด้ าเนินไปโดยธรรมชาติอยา่งเหมาะสมในช่วงเวลาท่ีเกิดข้ึนขณะนั้น
หรือส่ิงท่ีถูกก าหนดข้ึนจากการมีส่วนร่วมหลกัโดยมติประชานัน่เอง 

ความเป็นเพศชาย-หญิงในสมยัอดีตถูกก าหนดบทบาทสถานภาพทางสังคมภายใตส้รีระใน
เชิงกายภาพผ่านโครงสร้างท่ีเป็นพื้นฐานทางธรรมชาติดา้นร่างกาย ดว้ยความแข็งแรงของกลา้มเน้ือ 
มวลกระดูก เป็นตน้ เป็นผลผลกัดนัไปสู่ความเช่ือท่ีก าหนดความแตกต่างของเพศในเร่ืองสติปัญญา 
ความสามารถ ความถนดั จิตใจ และภาวะอารมณ์ โดยถูกมองวา่เป็นความแตกต่างตามธรรมชาติท่ีไม่
สามารถเปล่ียนแปลงวิถีหรือบทบาทท่ีก าหนดได้ วารุณี ภูริสนสิทธ์ิ (2555:ออนไลน์) ได้นิยาม
ความหมายของความเป็นเพศภายใตค้วามแตกต่างในทางสรีระไวว้่า “องคค์วามรู้ท่ีสร้างความหมาย
ให้กบัความแตกต่างทางร่างกาย เป็นความสัมพนัธ์ท่ีซับซ้อนในทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และ
จิตวิทยาระหว่างผูห้ญิงและผูช้ายความเป็นเพศเป็นส่วนหน่ึงของโครงสร้างสังคมและวฒันธรรมซ่ึง
เป็นการจดัการทางสังคมในความแตกต่างระหว่างเพศดา้นต่างๆ” กล่าวอีกนยัหน่ึงคือความเป็นเพศ
นั้นถูกห้อมลอ้มไปดว้ยกระบวนการทางสังคมและวฒันธรรมท่ีเป็นปัจจยัหลกัในผลิตสร้างความเป็น
เพศ เน่ืองจากส่ิงต่างๆเหล่านั้นเป็นตัวก าหนดจดัสรรให้รู้ว่าควรปฏิบัติอย่างไร คิดอย่างไร และ
คาดหวงัอะไรจากผูอ่ื้น เช่น สังคมไทยแต่เดิมก าหนดบทบาทให้ผูห้ญิงตอ้งรู้จกัรักนวลสงวนตวั รู้จกั
การเล้ียงดูบุตรและสามี รู้จกัการวางตนให้มีกริยามารยาทเรียบร้อย เคารพและเช่ือฟังสามี ฯลฯ 
อยา่งไรก็ตามสภาพสังคมและวฒันธรรมยอ่มมีการปรับเปล่ียนตามยุคสมยัอยู่ตลอด ดว้ยวิวฒันาการ
ดา้นเทคโนโลย ีการพฒันาคุณภาพชีวติ รวมถึงความสามารถดา้นศกัยภาพของมนุษย ์รวมถึงความเป็น
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หญิงและชายก็แปรเปล่ียนไปตามเวลาและสถานท่ีเช่นกนั เช่น สังคมไทยในอดีตการแสดงออกทาง
เพศและประเวณีเป็นเร่ืองของผูช้ายในการเก้ียวพาราสี ฝ่ายหญิงไม่สามารถเป็นฝ่ายรุกเร้าก่อนหรือ
แสดงออกในลกัษณะจ ายอมอยา่งเปิดเผยดว้ยวิถีทางวฒันธรรม แต่ในปัจจุบนัสิทธ์ิความเป็นชายหญิง
มีความเท่าเทียมกนัทางสังคม การแสดงออกในเร่ืองเพศไม่ใช่เป็นเร่ืองท่ีถูกปิดกั้นหรือมองเห็นอ านาจ
การรุกเร้าเพียงแค่ฝ่ายชายเพียงฝ่ายเดียว ฝ่ายหญิงก็มีสิทธ์ิในการรุกเร้าและอ้าแขนรับกับความ
ปรารถนานั้นดว้ยความพึงพอใจไดเ้ช่นกนั (วารุณี ภูริสนสิทธ์ิ, 2555: ออนไลน์) 

บทบาทหนา้ท่ีของเพศชายและเพศหญิงถูกจดัแบ่งใหแ้ยกออกจากกนัทางสังคมอยา่งเด็ดขาด
เป็น 2 ส่วนคือ ส่วนท่ีเป็นสาธารณะ (Public) ไดแ้ก่ เร่ืองเก่ียวกบัเศรษฐกิจ การเมือง สังคมท่ีอยูน่อก
บา้น โดยส่วนใหญ่จะมองส่วนน้ีเป็นทางโลกหรือสังคมของผูช้ายมากกวา่ แต่สังคมไทยในอดีต (อุ่น
ใจ เจียมบูรณะกุล, 2547: 5) ความเป็นสาธารณะหรือเร่ืองนอกบา้นกลบัถูกกุมไวก้บัผูห้ญิงในชนชั้น
ไพร่ ท่ีตอ้งออกนอกบา้นไปท างานหาเงินดูแลครอบครัวและกุมเศรษฐกิจของบา้นไว ้ซ่ึงตรงกนัขา้ม
กบัผูห้ญิงชนชั้นสูงท่ีส่วนมากจะดูแลความเป็นไปภายในบา้น การดูแลปรนนิบติัรับใชเ้อาใจสามีและ
ครอบครัว รวมทั้งจดัการการเมืองภายในบ้านอีกด้วย อีกส่วนหน่ึงเป็นเร่ืองชีวิตส่วนตวั (Private) 
ไดแ้ก่เร่ืองในบา้นหรือการดูแลภายในครัวเรือน โดยวารุณี ภูริสนสิทธ์ิ (2555: ออนไลน์) กล่าวถึงท่ีมา
วา่ “ระบบคิดน้ีเร่ิมเกิดข้ึนในสังคมตะวนัตก เม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงการผลิตจากเกษตรกรรมมาเป็น
อุตสาหกรรม การผลิตแบบอุตสาหกรรมท าให้งานและบ้านถูกแยกออกจากกันอย่างเด็ดขาด 
อุดมการณ์ความเป็นแม่บา้น (Ideology of Domesticity) ไดถู้กสร้างข้ึนและจ ากดับทบาทผูห้ญิงให้อยู่
ภายในโลกของครอบครัว โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกลุ่มผูห้ญิงชนชั้นกลางและชนชั้นสูง” 

ความแตกต่างทางดา้นเพศสภาพท่ีเกิดข้ึนไดส่้งผลกระทบกบักลุ่มผูท่ี้ถูกลิดรอน กดข่ี และถูก
วางกรอบกฎเกณฑ์อนัมิชอบทางอ านาจโดยตรง ซ่ึงแน่นอนวา่ไดมี้การต่อรองอ านาจเกิดข้ึนจากกลุ่ม
ดงักล่าวแมว้า่ในช่วงแรกจะดูริบหร่ีก็ตาม แต่ปัจจุบนัก็เป็นขอ้พิสูจน์ระดบัหน่ึงถึงความส าเร็จในการ
ต่อสู้ ซ่ึงส่ิงท่ีผูศึ้กษาก าลงัพูดถึง คือ แนวคิดสตรีนิยม (Feminism) แนวคิดดงักล่าวมีนกัคิดและทฤษฏี
หลายท่านท่ีเป็นท่ีรู้จกัในสังคม หน่ึงในนั้นก็คือ แอนน์ โอคลีย ์(Ann Oakley) โดยได้แสดงทศันะ
ทางดา้นวสิัยทศัน์และมุมมองในเร่ืองความแตกต่างระหวา่งเพศและเพศสภาพ กล่าวไวใ้นลกัษณะท่ีวา่ 
“ความแตกต่างทางชีววิทยา ในขณะท่ีความแตกต่างทางเพศสภาพ เป็นส่ิงท่ีถูกสร้างข้ึนทาง
วัฒ น ธ ร รม ” (Sex differences are biological in nature, whereas gender differences are culturally 
produced) ความแตกต่างทางเพศในลักษณะชีววิทยานั้นเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถเปล่ียนแปลงได้ แต่
ส าหรับความเป็นเพศสภาพท่ีถูกสร้างข้ึนทางวฒันธรรมนั้น ไดเ้ปิดกวา้งส าหรับความแปรผนัในการ
เปล่ียนแปลงและปรับตวัทางสังคม (ฉลาดชาย รมิตานนท,์ 2556: ออนไลน์) 

เม่ือกล่าวถึงแนวคิดสตรีนิยม (Feminism) จะมีลกัษณะหมายถึง กระบวนการอยา่งหน่ึงในการ
สร้างความเท่าเทียมระหวา่งหญิงกบัชายในการยุติทฤษฏีท่ีส่งผลต่ออคติทางเพศและการปฏิบติัท่ีได้
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น าไปสู่การกดข่ีทางสังคมอนัอยูภ่ายใตอุ้ดมการณ์และแนวคิดทางการเมือง ในความเป็นจริงทางสังคม 
(Society reality) ในเร่ืองเพศสภาพและความไม่เท่าเทียมกันของเพศถูกน าเสนอและปรากฏตวัต่อ
สถาบนัทางสังคมตั้งแต่ระดบัใหญ่จนถึงระดบัย่อย ซ่ึงถูกปรากฏไวใ้นผลงานทางดา้นดนตรี ศิลปะ 
วรรณกรรม และวรรณคดีไวห้ลากหลายประเภท รวมไปถึงแบบแผนปฏิบติัพิธีกรรมทางศาสนา ท า
ใหเ้กิดระบบมาตรฐานท่ีใชใ้นสังคมโดยถูกผลิตและห่อหุ้มอ านาจการรักษาสภาวะทางสังคมแบบชาย
เป็นใหญ่เอาไว ้(serve the patriarchal status quo) (ฉลาดชาย รมิตานนท,์ 2556: ออนไลน์) 

ส านกัคิดของสตรีนิยมสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 แบบ ไดแ้ก่  
1. ส านกัสตรีนิยมแนวเสรีนิยม (Liberal feminism) เป็นแนวคิดท่ีมีววิฒันาการรากเหงา้มาจาก

ยุคแสงสว่างทางปัญญา (Enlightenment) โดยมุ่งเน้นในการจดัการปัญหาทางสังคมท่ีเกิดข้ึนท่ีได้
โต้แยง้และเสนอว่าส่ิงเหล่านั้นเกิดข้ึนมาจากความไม่รู้ผนวกเขา้กบัขอ้จ ากดัทางสังคมท่ีส่งผลต่อ
เสรีภาพในการเลือก (freedom of choice) ความรู้ต่างๆท่ีเกิดจากการศึกษาท่ีบรรลุปัญญา รวมกบัการ
เขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ท าให้เกิดการผลิตสร้างทางเลือกท่ีหลากหลายในสังคม โดยเช่ือวา่จะช่วย
ปัดเป่าปัญหาท่ีเกิดข้ึนอนัเก่ียวกบัสตรีเพศ ทั้งการเปล่ียนแปลงแนวคิดและวิถีปฏิบติัทางวฒันธรรม 
(Changing ideas and cultural practices) การเขียนต าราท่ีใช้สอนในโรงเรียน , การปฏิรูปกฎหมาย
บา้นเมือง เป็นตน้ อนัจะช่วยลดทอนการกดข่ี เอารัดเอาเปรียบ และการเลือกปฏิบติัใหห้มดไปได ้ 

2. ส านักสตรีนิยมแนวสังคมนิยมหรือมาร์กซิสต์ (Socialist or Marxist feminism) ซ่ึงเป็น
แนวคิดท่ีมีความแตกต่างกบัแนวคิดในขอ้แรกในลกัษณะท่ีมีน าแนวคิดทางดา้นทุนนิยมเขา้เก่ียวโยง 
โดยมองว่าผูห้ญิง คือ ชนชั้นท่ีถูกขูดรีดภายในวิถีการผลิตแบบทุนนิยม (women are and exploited 
class in the capitalist mode of production) ทั้ งสามีและนายจ้างในตลาดแรงงาน ท าให้เกิดแรงงาน
ราคาถูกและขูดรีดเอาเปรียบได้ จึงเกิดการท างานหนักเพื่อแลกกบัค่าจา้งเพียงเล็กน้อย โดยมองว่า
ผูห้ญิงเป็นเพียงแค่ภรรยาท่ีมีหนา้ท่ีเพียงดูแลสามีและลูกเท่านั้นไม่สามารถเรียกร้องและต่อรองกบัส่ิง
ต่างๆได ้ซ่ึงผูศึ้กษาคิดวา่แนวคิดดงักล่าวส่วนหน่ึงน่าจะไดรั้บอิทธิพลในช่วงปฏิวติัอุตสาหกรรมใน
องักฤษ (ประมาณศตวรรษท่ี 18) โดยส่งผลกระทบเป็นวงกวา้งโดยเฉพาะผูห้ญิงในการออกมาท างาน
นอกบา้นและเล้ียงดูครอบครัวด้วยการท างานหาเงิน แต่ถึงอย่างไรก็ตามระบบสังคมชายเป็นใหญ่ 
(Patriarchy) เป็นส่ิงท่ีนักสตรีนิยมสายมาร์กซิสต์ไม่ให้การยอมรับและมองขา้มขอ้เท็จจริงท่ีว่าการ
ครอบง าของผูช้ายหรือท่ีเรียกวา่ปิตาธิปไตย ยงัคงด าเนินต่อไปไม่หยุดย ั้งในประเทศแบบสังคมนิยม 
ถึงอย่างไรก็ตามแนวคิดต่างๆก็ไม่อาจลม้ลา้งขอ้เท็จจริงถึงบทบาททุนนิยมในสังคมเป็นใหญ่ไดจ้ริง
เน่ืองจากทุนนิยมเป็นวิถีหลกัแห่งโลกปัจจุบนัซ่ึงเป็นตวัก าหนดรูปแบบและวิธีการท่ีมองเห็นได้ก็
ต่อเม่ือมีเง่ือนไขของความไม่เสมอภาคระหวา่งเพศและเพศสภาพนัน่เอง (ฉลาดชาย รมิตานนท,์ 2556: 
ออนไลน์) 
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3. ส านักสตรีนิยมแรดิคลั (radical feminism) หรือสตรีนิยมถึงรากเหงา้เป็นกลุ่มสตรีนิยมท่ี
ใหม่ท่ีสุด เน่ืองจากเกิดข้ึนในปี ค.ศ.1970 โดยกลุ่มดงักล่าวไม่มุ่งเน้นความเสมอภาคระหว่างผูห้ญิง
และผูช้าย เพราะมองวา่ผูห้ญิงมีศกัยภาพเหนือกวา่ผูช้ายอยูแ่ลว้ อีกทั้งมีหลายๆส่ิงท่ีผูช้ายท าไม่ได ้เช่น 
การตั้งครรภ ์การให้นมบุตร เป็นตน้ รวมถึงมองวา่ผูห้ญิงมีศีลธรรมท่ีเหนือกวา่ผูช้าย แนวคิดสตรีนิยม
แบบแรดิคลัน้ีจึงมุ่งเนน้เชิดชูและสร้างคุณค่าความเป็นแม่ อีกทั้งสร้างเอกลกัษณ์ความเป็นหญิงอย่าง
ชัดเจน โดยถูกมองว่าแนวคิดดงักล่าวมีแนวโน้มค่อนข้างสูงในการผลิตกลุ่มเพศทางเลือกหรือเล
สเบ้ียน (ประชาไท, 2556: ออนไลน)์ 

ความเป็นเพศสภาพในเชิงพฤติกรรม หรือ Gender Behavior (ฉลาดชาย รมิตานนท์, 2556: 
ออนไลน์) สามารถเห็นความแตกต่างไดอ้ยา่งชดัเจนในสังคมสตรีของกลุ่มคนมุสลิมบางสังคมท่ีใช้
ชีวติประจ าวนัภายนอกบา้นดว้ยการคลุมหนา้ตาในขณะท่ีผูช้ายไม่ตอ้งท าเช่นนั้น โดยในสังคมไทยก็มี
ความแตกต่างในลกัษณะดงักล่าว เช่น การนุ่งกางเกงตั้งแต่ในสมยัอดีตจนถึงปัจจุบนัเป็นเร่ืองของ
ผูช้ายท่ีผูห้ญิงไม่ควรน ามานุ่งห่มได้แต่ในยุคปัจจุบนักางเกงได้เป็นส่วนหน่ึงของเส้ือผา้ท่ีผูห้ญิง
ตอ้งการมากท่ีสุดอย่างหน่ึงและสวมใส่ไดโ้ดยไม่ขดัเขิน ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า การก าหนดวิถีทางเพศ
ไม่ใช่เร่ืองท่ีเกิดข้ึนจากธรรมชาติ หากแต่เป็นส่ิงท่ีมนุษยไ์ดผ้ลิตกรอบกฎเกณฑ์ กติกา ธรรมเนียมใน
การปฏิบติัข้ึนมาเอง จึงกล่าวไดว้า่กระบวนการท่ีท าใหเ้กิดเพศสภาพนั้นเป็นกระบวนการขดัเกลาทาง
สังคม (Socialization) อนัเป็นผลพวงมาจากการเรียนรู้ทางเพศผา่นวิธีคิดแบบปัจจยัหรือจากทางดา้น
วฒันธรรมรวมถึงบทบาทและความสัมพนัธ์ทั้งหญิงชาย ทั้งสองส่ิงลว้นแต่เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากการ 
“เรียนรู้” (เน้นโดยผูศึ้กษา) ไม่ไดเ้กิดจากสัญชาติญาณตาม “ธรรมชาติ” ฉะนั้นเม่ือเกิดการเรียนรู้ผ่าน
การอบรมสั่งสอนเล้ียงดูรวมถึงการถ่ายทอดองคค์วามรู้ผา่นการผลิตซ ้ าแลว้ จึงถือวา่เป็น “วฒันธรรม” 
ท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนภายใตก้รอบคิดดา้นบริบททางสังคมและวฒันธรรมแต่ละพื้นท่ี 

กล่าวโดยสรุปไดว้่าร่างกายเปรียบดงัวตัถุดิบท่ีถูกนิยามความหมายไปในทิศทางต่างๆตาม
บริบทของสังคมโดยสมยัอดีตไดย้ดึถือตามวถีิทางสรีระในเชิงกายของเพศท่ีการมีสรีระท่ีแขง็แรงและ
มีพละมากกวา่เป็นฝ่ายไดเ้ปรียบกวา่โดยถูกนิยามในบริบทสมยันั้นจึงท าให้เพศชายเป็นฝ่ายไดเ้ปรียบ
และมีบทบาททางสังคมท่ีเหนือกวา่เพศหญิง แต่ภายหลงั (ประมาณศตวรรณท่ี 18) บทบาทความเป็น
เพศชายถูกต่อรองด้วยศกัยภาพท่ีต้องการให้เกิดความเท่าเทียมทางสังคมจึงเกิดแนวคิดสตรีนิยม 
(Feminism) โดยมีความตอ้งการในการลดหลัน่ความไดเ้ปรียบทางสังคมออกไปดว้ยการเรียกร้องดว้ย
วิธีต่างๆนบัไดว้า่เป็นจุดเร่ิมตน้หน่ึงของการสร้างบรรทดัฐานในความเป็นเพศเลยก็วา่ได ้ปัจจุบนัจึง
กล่าวได้ว่าบทบาทด้านความเสมอภาคทางเพศมีความเท่าเทียมกนัอย่างชัดเจน สรีระของมนุษยใ์น
ปัจจุบนัถูกลดบทบาทดา้นความเป็นเพศอยา่งเห็นไดช้ดัโดยมีเร่ืองของศกัยภาพและประสิทธิภาพของ
ตวับุคคลโอนถ่ายเขา้แทน 
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2.1.2 ความเป็นผวิขาวในแต่ละยคุสมยัของไทย 
ความสวยความงามในบริบทของสังคมไทย มีความเก่ียวโยงกบัแนวคิดดา้นวฒันธรรมทาง

ศาสนาอยา่งมาก อนัมีพื้นฐานท่ีเป็นแก่นแกนของวิถีปฏิบติัโดยส่งผลต่อดา้นสรีระเรือนร่าง รูปแบบ
ลกัษณะทางหน้าตา เป็นตน้ ซ่ึงก็คือความดีหรือกรรมดีของผูป้ฏิบติัโดยตั้งอยู่ภายใตค้วามเช่ือท่ีว่า 
“ความสวยความงามของผูห้ญิงในปัจจุบนัเกิดจากผลการกระท าในอดีตชาติ และยิ่งกระท ากรรมดีมาก
เพียงใด ผลจากการกระท าก็จะส่งผลให้กบัตนในชาติภพต่อไปให้มีรูปลกัษณะท่ีสวยงาม เป็นท่ีน่า
เอน็ดูแก่ผูพ้บเห็น เป็นตน้” ซ่ึงการเขา้วดัท าบุญตกับาตร การไม่คิดชัว่ร้ายท าลายผูอ่ื้น การประพฤติอยู่
ในศีลธรรมท่ีดีงาม การรักษาไวซ่ึ้งศีล 5 ฯลฯ ส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็นกุศโลบายในการสอนและแนะน าให้
ประพฤติปฏิบติัตนภายใต้กรอบแห่งความดี ละเวน้การประพฤติชั่ว อนัเก่ียวโยงกับความงามของ
ผูห้ญิงตามหลกัพุทธศาสนาในสังคมไทยในอดีตอยา่งแน่นแฟ้น อาจกล่าวไดว้า่ความสวยงามของรูป
กายท่ีดีนั้นจะมีความส าคญัมากข้ึนก็ต่อเม่ือมีจิตใจท่ีดีควบคู่กนั 

การมีกิริยามารยาทเรียบร้อย รักนวลสงวนตวั มีความดีงามภายในจิตใจ นับเป็นคุณสมบติั
เบ้ืองตน้ของการเป็น “กุลสตรี” ท่ีเหมาะสมอนัอยู่คู่กบัผูห้ญิงในสังคมไทยมาแต่ดั้ งเดิม โดยเฉพาะ
เร่ืองการระมดัระวงักิริยามารยาท การรู้จกักาลเทศะ การนอบนอ้ม ยิง่ตอ้งให้ความส าคญัเป็นพิเศษเม่ือ
อยู่ต่อหน้าผูใ้หญ่ เป็นต้น นางบุษบา (อิเหนา) นับได้ว่าเป็นนางในวรรณคดีท่ีควรค่าต่อการเป็น
แบบอย่างในวิถีปฏิบติัและความงดงามภายในอนัแสดงถึงการมีสัมมาคารวะ เช่นดงับทกลอนดงัน้ี 
(คุณสมบติัทัว่ไปของนางในวรรณคดี, 2556: ออนไลน์) 

เม่ือนั้น    บุษบาแน่งนอ้ยนวลหงส์ 
กลวัพระบิตุเรศฤทธิรงค ์  ก็เผยม่านคลานตรงออกมา 
คร้ันถึงจึงถวายอญัชลี   พระชนกชนนีนาถา 
ใหข้วยเขินสะเทินวิญญาณ  กม้หนา้น่ิงอยูไ่ม่ดูไป 

เม่ือนั้น   สังคามาระตาอชัฌาสัย 
ค่อยกระซิบทูลองคพ์ระทรงชยั  เป็นไฉนไม่ดูกลัยา 
อนันางโฉมยงองคน้ี์     เลิดล ้านารีในแหล่งหลา้ 
นวลละอองผอ่งพกัตร์โสภา   เพียงจนัทราทรงกลดหมดราคี 
งามดงัโกสุมประทุมทอง   บานอยูใ่นทอ้งสระศรี 
แต่พร ่ าทูลระเด่นมนตรี    ภูมีฮึดใหไ้ม่แลไป 

บดันั้น     พระพี่เล้ียงก านลันอ้ยใหญ่ 
ทั้งเหล่าทา้วนางขา้งใน    บา้งไปเบียดเสียดกนัดู 
ชมโฉมระเด่นมนตรี    ไม่มีผูใ้ดใครควรคู่ 
บา้งวา่พระบุตรีโฉมตรู    งามดูดงัแกว้แกมสุวรรณ 
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บา้งวา่เหมือนอสัญแดหวา  กบันางเทพธิดากระยาหงนั 
บา้งวา่เหมือนสุริยากบัพระจนัทร์   ถา้ไดค้รองกนัจะสมควร 
สมทั้งรูปทรงและยศศกัด์ิ   เสียดายนกัพระมาคิดหกัหวน 
ต่างคนก็ต่างรัญจวน    คร ่ าครวญไปทุกหนา้นารี 

 

(ค ากลอนอิเหนา ศึกกะหมงักุหนิง พระราชนิพนธ์ ในรัชกาลท่ี ๒ ) 
 

บทความขา้งตน้เม่ือน ามาเปรียบเทียบกบัวถีิการประพฤติปฏิบติัในสังคมปัจจุบนัแลว้ ท าให ้ผู ้
ศึกษาไดเ้ห็นถึงความลางเลือนและความแตกต่างจากสังคมไทยในสมยัก่อนค่อนขา้งมาก ด้วยการ
เปล่ียนแปลงของยุคสมยัผนวกกบัอิทธิพลของส่ือท่ีผกผนัอยา่งรวดเร็ว ท าให้กล่ินไอของคุณค่าทาง
วฒันธรรมท่ีมีมาแต่เดิมค่อยๆจางหายไป ความเป็นกุลสตรีไทยในขนบวฒันธรรมแต่เดิมก็ค่อยๆจาง
หายไปอยา่งชา้ๆเช่นกนั 

การผลิตสร้างวาทกรรมความสวยความงามในบริบทของผิวขาวในสังคมไทยนั้นมีปัจจยัและ
เหตุผลหลกัมาจากการรับวฒันธรรมขา้มชาติหรือวฒันธรรมขา้มพรมแดนในการหล่อหลอมแนวคิด
และนิยามส่ิงต่างๆท่ีเกิดข้ึนในสังคม ซ่ึงมีศกัยภาพในการส่งผ่านและถ่ายทอดอย่างรวดเร็วทั้งด้าน
เทคโนโลยีและนวตักรรมสมยัใหม่ท าให้การเช่ือมโยงระบบสัมพนัธ์ในการติดต่อส่ือสารของสังคม
โลกมีความเขม้แข็งหรือเสถียรภาพมากข้ึน แนวคิดและทฤษฏีของอลัเฟรด แอลโครเบอร์ (Alfred L. 
Kroeber) (ศิริลกัษณ์ คชนิล, 2551: 78) กล่าวในลักษณะท่ีว่า การยอมรับส่ิงใหม่ท่ีเกิดข้ึนผ่านวตัถุ
ทางดา้นวฒันธรรมอนัเต็มไปดว้ยการติดต่อและปฏิสัมพนัธ์ การแลกเปล่ียน และเช่ือมโยงเขา้หากนั 
โดยมีการแลกเปล่ียนไปมาระหวา่งกนัคลา้ยกบัพื้นท่ีวฒันธรรมท่ีมีการปะทะสังสรรค์กนัอยา่งถาวร
โลกจึงเต็มไปดว้ยการหลัง่ไหลของผูค้น ภาพลกัษณ์ วตัถุ และเกิดขอ้ถกเถียงใหม่เก่ียวกบัผลกระทบ
ของสินค้า ส่ือ และความหลากหลายทางวฒันธรรมของโลก ซ่ึงมีการอพยพยา้ยเขา้ออกของผูค้น
ภายในรัฐชาติความสัมพนัธ์แบบเช่ือมโยง การร้อยรัดเขา้ดว้ยกนัท่ีเกิดข้ึนกบัโลก คือ การหลัง่ไหลทาง
วฒันธรรมข้ามพรมแดน ซ่ึงการศึกษาทางมานุษยวิทยาเ รียกว่า ลักษณะข้ามพรมแดนรัฐชาติ 
(transnationalism) สังคมไทยไดรั้บทฤษฎีและแนวความคิดในดา้นวฒันธรรมขา้มพรมแดนในหลายๆ
ด้าน โดยเฉพาะทางด้านศาสนาท่ีสังเกตได้จากการสะท้อนผ่านงานทางด้านอักษรศาสตร์ ด้าน
กฎหมาย ดา้นวรรณกรรม ดา้นศิลปะและวทิยาการ ดา้นวถีิการด าเนินชีวติ (ศิลป-Art, ศาสตร-Science, 
อกัษร-Writing) ทั้งท่ีเป็นพิธีกรรมและระบบความเช่ือ เป็นตน้ อนัเก่ียวขอ้งกบัสังคมและวฒันธรรม
ไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั รวมถึงการผกูโยงและนิยามความหมายในการมีผวิขาว 

แนวคิดในเร่ืองความสวยความงาม ความเหมาะควรทางสรีระและกายภาพท่ีไดรั้บผลกระทบ
จากวฒันธรรมขา้มชาติประเภทหน่ึงและอยูม่าเป็นเวลานานนาน หน่ึงในนั้นคือเร่ือง “โหวงเฮง้” ท่ีบน
ใบหน้าซ่ึงหมายถึงอวยัวะทั้ง 5 ท่ีอยูบ่นใบหนา้ ไดแ้ก่ ตา หู คิ้ว จมูก ปาก และอีกความหมายคือ ธาตุ
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ดิน ธาตุน ้ า ธาตุไฟ ธาตุไม ้และธาตุทอง โดยเรียกวา่ “นรลกัษณ์” หมายถึง ความสามารถในการรับรู้
นิสัย ความคิด ความสามารถ รวมวิถีชีวติจากการดูลักษณะหนา้ตาของบุคคลหรือ “การท านาย” (เน้น
โดยผูศึ้กษา) นัน่เอง การท านายน้ีจึงตอ้งดูทั้งใบหนา้ ลกัษณะศีรษะ โครงสร้างทางดา้นร่างกาย กระดูก 
ล้ิน ฟัน กิริยาท่าทาง น ้ าเสียงและลายมือ จึงจะมีความแม่นย  ามากข้ึน ต ารานรลกัษณ์ยงัไดก้ล่าวถึง
รูปแบบความสวยความงามจากการนิยามโดยไดต้ั้งกฎเกณฑ์และมาตรฐานซ่ึงเป็นความเช่ือของคน
ไทยเช้ือสายจีนเผยแพร่เขา้สู่คนไทยเช้ือสายอ่ืนๆ อีกทั้งยงัผนวกรวมกบัวฒันธรรมของไทยไดอ้ยา่งไม่
ยากเยน็ เน่ืองจากความคลา้ยคลึงกนัของชาติพนัธ์ุ ท าให้การปรับเปล่ียนรูปโฉมใหเ้ขา้กบัลกัษณะตาม
ต าราเป็นเร่ืองง่าย ซ่ึงหน่ึงในลกัษณะหญิงงามทั้ง 9 ประการของต ารานรลกัษณ์น้ี คือ การมีผิวหนัง
หอมสะอาด อีกดว้ย (อุ่นใจ เจียมบูรณะกุล, 2547: 77-78) 

วาทกรรมผวิขาวท่ีเกิดในสังคมไทยนั้นไม่ไดถู้กผลิตข้ึนดว้ยเหตุผลในความสวยความงามเฉก
เช่นปัจจุบนัเพียงเท่านั้น แต่ยงัมีเหตุผลตน้ตอในการผลิตวาทกรรมดงักล่าวอนัเกิดจากการต่อสู้แยกชิง
พื้นท่ีและอ านาจของกลุ่มคนสองกลุ่มในสมยัอดีต อนัเกิดข้ึนท่ีประเทศอินเดีย โดยมีกลุ่มคน 2 กลุ่ม
คือ กลุ่มอารยนัและกลุ่มดราวิเดียน (Aryans and Dravidians) ซ่ึงเหตุการณ์เกิดข้ึนประมาณ 1500 ปี 
ก่อนคริสตกาล จากประวติัศาสตร์กล่าวไวว้่ากลุ่มอารยนัเป็นกลุ่มคนผิวขาว รูปร่างสูงใหญ่ จมูกโด่ง 
ศีรษะค่อนขา้งยาว ผมสีอ่อนได้อพยพมาจากตอนใตข้องรัสเซียหรือส่วนใดส่วนหน่ึงของประเทศ
อิหร่าน และเขา้มาทางตอนเหนือของอินเดียซ่ึงแต่เดิมนั้นมีกลุ่มดราวิเดียนซ่ึงเป็นกลุ่มคนผิวด าได้
อาศยัอยูม่าก่อน (2500-1500 ปีก่อนคริสตกาล) กลุ่มอารยนัไดท้  าการเขา้ต่อสู้ยดึครองพื้นท่ีทั้งหมดใน
แถบตอนเหนือ (บริเวณลุ่มแม่น ้ าสินธุและขยายอาณาเขตไปทางตะวนัออกถึงลุ่มแม่น ้ าคงคาและยมุ
นา) โดยไดแ้ย่งชิงทรัพยากรเกือบทั้งหมดไวไ้ด ้และขบัไล่กลุ่มดราวิเดียนไปอยูต่อนใตข้องประเทศ 
บางส่วนหนีไปทางภูเขา อีกส่วนหนีไปทางป่าทึบเหลือเพียงกลุ่มดราวิเดียนบางส่วนท่ีถูกน ามาเป็น
ทาสของอารยนั ท าให้สังคมอินเดียขณะเกิดการแบ่งแยกกลุ่มคนออกเป็น 2 ฝ่ายอยา่งชดัเจน โดยถูก
แบ่งแยกตามสถานภาพดว้ยระบบวรรณะ ซ่ึงเช่ือวา่ระบบดงักล่าวถูกผลิตและสร้างข้ึนจากกลุ่มอารยนั 
โดยแต่งตั้งและยินยอมให้เพียงกลุ่มของตนเท่านั้นท่ี พระ (พราหมณ์), ชนชั้นปกครอง (กษตัริย)์ และ
พอ่คา้ (แพศย)์ ต ่าลงมากกวา่นั้นเป็นวรรณะศูทร ซ่ึงแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่กลุ่มคนทอ้งถ่ินท่ีถูกแยง่ชิง
พื้นท่ีโดยชาวอารยนั และกลุ่มผูสื้บเช้ือสายจากชาวอารยนักบัคนในทอ้งถ่ินนัน่เอง เร่ืองราวของกลุ่ม
คนทั้งสองยงัถูกนิยามถึงลกัษณะทางกายภาพของเทพเจา้จากการเปรียบเทียบถึงฝ่ายธรรมะท่ีมีสีผิว
ขาวกบัฝ่ายอธรรม ทาส ปีศาจ และอสูรกาย ซ่ึงมกัถูกสร้างให้มีลกัษณะผิวท่ีด าคล ้ าตรงขา้มกบัฝ่าย
ธรรมะอย่างเห็นได้ชัดเจน ซ่ึงเช่ือว่าส่ิงเหล่าน้ีถูกสร้างข้ึนจากกลุ่มอารยนัท่ีมีชัยชนะและอ านาจ
เหนือกวา่ฝ่ายดราวเิดียน (Aharon Daniel, 2556:  ออนไลน)์ 

สีผิวกบัวรรณะมีความเก่ียวโยงกนัแบบคู่ขนาน ซ่ึงความหมายของวรรณะแปลวา่ “สี” ในท่ีน้ี
ก็คือ “สีผิว” ท่ีซ่ึงนิยามความหมายข้ึนด้วยการพยายามสถาปนาส่ิงท่ีเรียกว่าวรรณะหรือสีผิวข้ึน 
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เพื่อให้มีกรอบก าหนดในการแสดงเจตจ านงอย่างชัดเจนท่ีแสดงออกถึงชัยชนะและกลายมาเป็น
วฒันธรรมอินเดียท่ีจดัแบ่งคนออกเป็นหมวดหมู่ ฉะนั้นสีจึงเป็นสัญลกัษณ์อนัเป็นตวัแทนท่ีบ่งบอกถึง
อ านาจของวรรณะ โดยวรรณะ “พราหมณ์” มีสีขาวเป็นสัญลกัษณ์ “กษตัริย”์ ใช้สีแดง “แพศย”์ ใช้สี
เหลืองหรือส้มและพวก “ศูทร” ถือเป็นพวกชนชั้นต ่าและเป็นชาวพื้นเมืองผิวเขม้แต่เดิม จึงถูกใชสี้ด า
เป็นสัญลักษณ์แทน ท าให้สีมีอิทธิพลต่อความคิดและความรู้สึกของผู ้ท่ีถูกหล่อหลอมในด้าน
วฒันธรรมดงักล่าว เช่น เม่ือเห็นสีขาวจะรู้สึกได้ถึงความบริสุทธ์ิ สะอาด เพราะมีความเช่ือว่าพวก
พราหมณ์เป็นพวกท่ีบริสุทธ์ิแต่เม่ือเห็นสีแดงจะรู้สึกถึงความหาญกลา้ของเหล่านกัรบในการต่อสู้เพื่อ
การปกป้องสีแดงจึงเป็นสีท่ีวรรณะกษตัริยใ์ช้มาโดยตลอด สีเหลืองหรือสีส้มเป็นสัญลกัษณ์ของกลุ่ม
ติดต่อคา้ขายหรือแพศย ์และสีด าเป็นสีท่ีนิยามถึงกลุ่มชนชั้นแรงงาน ซ่ึงก็คือวรรณะศูทร ดงันั้นสีหรือ
สีผวิจึงเป็นส่วนสะทอ้นถึงภาพตวัแทนของความรู้สึกจากความหมายท่ีถูกผลิตภายใตอิ้ทธิพลทางดา้น
สังคมและวฒันธรรม (ประมวล เพง็จนัทร์, 2545: ออนไลน์) 

เหตุการณ์ดงักล่าวๆไดคื้อ เกิดจากการจดัวางระเบียบภายใตก้ระบวนการวางกฎเกณฑ์ในเชิง
อ านาจดว้ยกลุ่มผูมี้อ  านาจภายหลงัจากการช่วงชิงอ านาจส าเร็จ หมายถึง การแต่งตั้งระบบวรรณะโดย
แบ่งแยกประเภทกลุ่มคนเพื่อสร้างความแตกต่างและกฎเกณฑใ์หอ้ยูภ่ายใตก้ารควบคุมของผูกุ้มอ านาจ
ท่ีอยูเ่หนือกวา่ ซ่ึงคลา้ยกบัแนวคิดการควบคุมร่างกายภายใตก้รอบระเบียบท่ีถูกจดัแจงภายใตก้ระบวน
ทศัน์และบริบททางสังคมวฒันธรรม อนัผกูโยงกบัวาทกรรมในพื้นท่ี  (ทองกร โภคธรรม, 2554: 13-
14 , 27-28) ซ่ึ งมีความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และอ านาจท่ีคนส่วนใหญ่ถูกจัดแจงตัวเองทั้ ง
กระบวนการคิด วิถีปฏิบติั โดยเป็นการควบคุมผ่านกระบวนการสร้างบรรทดัฐาน หรือคลา้ยคลึงกบั
ค าวา่ระเบียบวินยัในปัจจุบนั ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัของผูถื้อครองอ านาจในการก ากบัและ
ควบคุมผูค้นในระดบั “จุลภาค” หรือระดบัชีวิตประจ าวนัท่ีสามารถซึมผา่นเขา้ไปในวตัรปฏิบติัของ
ร่างกายมนุษยไ์ด ้โดยกรอบระเบียบดงักล่าวไม่ไดผ้ลิตข้ึนเพื่อสร้างมิติในดา้นความชอบธรรมหรือ
ผลประโยชน์ในวงกวา้งแก่สังคม แต่ถูกสร้างเพื่อรับใช้ผลประโยชน์ของผูกุ้มความไดเ้ปรียบหรือผู ้
ครอบครองอ านาจนัน่เอง  ส่ิงเหล่าน้ีท าให้เกิดขอ้แตกต่างและเห็นจุดเด่นชดัของคนชายขอบท่ีถูกขบั
ออกจากอ านาจท่ีเคยมีโดยก าหนดความหมายเชิงสัญญะให้กบักลุ่มบุคคล ซ่ึงสามารถเห็นไดว้่าวาท
กรรมกับอ านาจนั้นสัมพนัธ์กันอย่างแน่นแฟ้น การจดัการควบคุม เชิดชัก การถูกปฏิบติัการ การ
จดัการพื้นท่ีในลกัษณะช่องตาราง เพื่อรองรับกระบวนการควบคุมอนัเกิดข้ึนจากวาทกรรมท่ีวา่ดว้ย
ประสิทธิภาพของอนุกรมวิธานหรือการจดัหมวดหมู่อย่างเป็นระเบียบซ่ึงสัมพนัธ์กบัพื้นท่ีและเวลา 
ซ่ึงสหสัมพนัธ์ระหวา่งร่างกายกบักิจกรรมอนัเป็นวตัรปฏิบติัในวถีิชีวติ 

 อ านาจทางสัญญะยงัเขา้ครอบง าส่ิงต่างๆ โดยการแบ่งแยกความแตกต่างเชิงกายภาพระหวา่ง
ความเป็นสีขาวและความเป็นสีด าจากการนิยามความหมายและเปรียบเทียบกบัส่ิงอ่ืนๆเป็นรูปธรรม 
เช่น ส่ิงของเคร่ืองใช ้อาหาร สัตวต่์างๆ เป็นตน้ สังคมไทยในสมยัอดีตก็นิยามถึงลกัษณะดงักล่าวโดย
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ปรากฏอยู่ในรูปแบบต่างๆ เช่น นิทาน วรรณคดี และวรรณกรรมต่างๆของไทยอยา่งมากมาย ได้แก่ 
“วรรณคดีเร่ืองสังข์ทอง” ท่ีกล่าวถึงการส่งผ่านความหมายของผูพ้บเห็นผ่านลกัษณะทางเรือนร่าง
ภายนอกของตวัด าเนินเร่ืองหรือพระสังข์ ในรูปลักษณ์ท่ีถูกน ามาเปรียบเทียบระหว่างเม่ือสวมรูป
เงาะป่าและหลงัจากถอดรูปเงาะป่าอยา่งเห็นไดช้ดั ซ่ึงในขณะท่ีพระสังขใ์ส่รูปเงาะจะมีลกัษณะรูปกาย
ภายนอกผมหยกิ ปากแดงหนา ผวิกายด าคล ้า ท าใหมี้รูปลกัษณะทางเรือนร่าง และหนา้ตาอปัลกัษณ์ไม่
สวยงาม ไร้ซ่ึงสง่าราศี ท าให้ไม่เป็นท่ีโปรดของท้าวสามลนักเม่ือคร้ันเขา้พิธีเลือกคู่ในเมืองสามล 
ก่อนท่ีนางรจนาจะเส่ียงมาลยัให้แก่พระสังข์อนัอยู่ในรูปเงาะป่า ซ่ึงแทท่ี้จริงแลว้ผิวกายเน้ือแทข้อง
พระสังขน์ั้นมีสีเหลืองนวลเปล่งประกายดัง่ทองคร้ังเม่ือลงชุบตวัในบ่อทองในเมืองของนางยกัษพ์นัธุ
รัตน์ก่อนจะสวมรูปเงาะแลว้เหาะหนีไป แต่เม่ือภายหลงัจากท่ีทา้วสามลได้เห็นผิวกายและลกัษณะ
รูปลกัษณ์แทข้องพระสังขก์็เกิดหลงใหลในรูปกายและเป็นท่ียอมรับและเชิดหนา้ชูตาใหแ้ก่ทา้วสามล
ต่อมาเป็นอยา่งมาก ซ่ึงจากเน้ือเร่ืองสังเกตไดว้า่ประเด็นดา้นความสวยความงามทั้งเรือนร่างและสีผิว
ถูกวางตนภายใตก้รอบคุณค่าของความดีงามในการประพฤติปฏิบติั (อุ่นใจ เจียมบูรณะกุล, 2547: 54) 
ซ่ึงเป็นพื้นฐานจากการพิสูจน์ตวัตนพร้อมๆไปกบัคุณความดีแห่งวิถีปฏิบติั แต่ในท้ายท่ีสุดความ
เหมาะสมและความงดงามทางเรือนร่างอนัสวยงามก็ถูกเลือกและไดรั้บการยอมรับจากสังคมมากกวา่
รูปร่างอปัลกัษณ์ในการส่งเสริมการมีความเป็นอยู่ท่ีมีความสุขในชีวิตท่ีมากกว่าของการยอมรับทาง
สังคม 

เม่ือพิจารณาจากตวัอย่างวรรณคดีขา้งตน้แลว้ ท าให้ผูศึ้กษาเห็นถึงความแตกต่างของรูปกาย
ในเร่ืองสีผิวท่ีถูกนิยามความหมายจากการส่งมอบและผกูโยงกบัวฒันธรรมดา้นศาสนา โดยมองว่าสี
ผิวท่ีด าคล ้ ามกัจะถูกจบัคู่กบัตวัละครท่ีต ่าตอ้ย ไม่สวยงาม อปัลกัษณ์ ไม่เหมาะควรกบัการเป็นผูดี้ 
ภาพลกัษณ์ต่างๆเหล่านั้นจึงถูกน ามาสร้างเป็นตวัละครท่ีไม่พึงปรารถนาในวรรณคดีอยา่งมากมาย เช่น 
บทกลอนท่ีกล่าวถึงนางวาลีใน เร่ือง พระอภยัมณี (อิงอร สุพนัธ์ุวณิช, 2551: 113-114) 
 
  - ช่ือวาลีสีเน้ือนั้นคล ้ามวั  รูปก็ชัว่ชายไม่อาลยัแล 
  - ลงอาบน ้าช ้าเอาผา้เม็ดงาถู แลว้แลดูเน้ือตวัยงัมวัหมอง 
    มาผดัหนา้ทาขมิ้นดินสอพอง ใหก้ลบร่องรอยฝีไม่มีรอย 
  - ผวิพรรณพกัตรานางวาลี 
    เหมือนคุลาหนาดุเหมือนปรุหนงั แลดูดงัตะไคร่น ้าด ามืดหมี 
  - ดูผวิพรรณสรรพางคเ์หมือนตุลา 
  - เห็นเน้ือจ ้าม  ่า ด ามิดหมี 

นอกจากนางวาลีในวรรณคดีพระอภยัมณีแลว้ ก็ยงัมี “จรกา” ตวัละครในเร่ือง “อิเหนา” ท่ีถูก
พรรณนาถึงความน่าเกลียดอปัลกัษณ์ในรูปกายเช่นกนั ดงับทกลอนดงัน้ี 
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  - บา้งต าหนิติวา่หนา้เพรียง ดูด าเหน่ียงน่าชงันกั 
  - รูปร่างอยา่งไพร่ใช่ระตู 
  - รูปชัว่ตวัด าต ่าศกัด์ิ 
  - รูปชัว่ต ่าชา้ทั้งศกัด์ิศรี 
 

ไม่เวน้แมก้ระทัง่ “นางแกว้” ท่ีมีรูปลกัษณ์หน้าตาละมา้ยคลา้ยกบัมา้ท าให้ถูกชาวบา้นเรียก
ขานและเป็นท่ีมาของวรรณคดีเร่ือง “แกว้หน้ามา้” โดยตวัละครเอกของเร่ืองหรือนางแก้วเป็นหญิง
สาวท่ีไม่ไดมี้ร่างกายและหนา้ตางดงามมาตั้งแต่เกิดแต่เป็นคนท่ีมีจิตใจท่ีงดงามจนเป็นท่ีรักของเพื่อน
บา้น เม่ือนางโตข้ึนไดมี้เหตุการณ์ท่ีพบกบัพระป่ินทองซ่ึงเป็นโอรสแห่งกษตัริยเ์มืองมิถิลา นางแกว้
เก็บวา่วของพระป่ินทองไดแ้ละพระองคก์็ตอ้งการวา่วคืน นางจึงต่อรองวา่ถา้อยากไดคื้นตอ้งสัญญาวา่
จะรับนางเป็นพระมเหสีเขา้ไปอยูใ่นวงัหลวง ดว้ยความท่ีพระป่ินทองตอ้งการวา่วคืนจึงตกลงรับปาก 
และนางแกว้ตอ้งการเขา้วงัในฐานะสะใภห้ลวงนางจึงขอให้พระป่ินทองมารับนางดว้ยตนเองและนาง
ก็แต่งกายอยา่งเตม็ท่ี ดงับทกลอนดงัน้ี 
  “ฉวดกระโหลกตกัน ้าจนคว  ่าโอ่ง  มาลดลงซู่ซู่ทั้งหูหวั 
 แลว้เอาส้มขดักายใหห้ายมวั   ตลอดทัว่เกศาจนฝ่าตีน 
 ขมิ้นผงลงละลายเป็นหลายอยา่ง   ทาตวันางเทกรดจนหมดส้ิน 
 ดูเป็นคราบอาบกายลายทมิฬ   แลว้เอาดินสอพอผดัรองพกัตร์ 
 ส้ินหา้แผน่ผดัหนา้หนาสักน้ิว   นางวาดคิ้วกนัผมใหส้มศกัด์ิ 
 แลว้นุ่มผา้แดงเทศวเิศษนกั   ภูษายกัสอดห่มสีชมพ ู
 แลว้สวมใส่แหวนกอ้ยพลอยกระจก  ทองเน้ือหกห่อหุม้ท าตุม้หู 
 แต่งตวัเสร็จโสภาเหมือนหมาจู   พวกคนดูกลั้นสรวลส ารวลกนั 
 

(มาลยั (นามปากกา), 2536 อา้งใน อุ่นใจ เจียมบูรณะกูล, 2547: 51) 
 

จากบทกลอนในวรรณคดีดงักล่าวจะเห็นการพรรณนาถึงลกัษณะการตกแต่งเรือนร่างและสี
ผิว ของนางแกว้ท่ีท าให้ผูพ้บเห็นทัว่ไปเกิดอารมณ์ขนัและหัวเราะชอบใจกบัการแต่งตวั อีกทั้งการดู
ถูกดูแคลนโดยมีเกณฑท์างลกัษณะและสภาพร่างกายเป็นส่ิงก าหนดตวัตน ซ่ึงตรงขา้มกบัตวัละครท่ีมี
สีผวิขาวท่ีมกัถูกตีกรอบให้ยนืคู่กบัความเหมาะสมสวยงาม ความสะอาด ความสูงส่งดว้ยฐานนัดรเป็น
ผูดี้ยศศกัด์ิ เป็นตน้ แต่ดว้ยสมยัก่อนความนิยมผิวขาวในรูปแบบปัจจุบนัยงัไม่เป็นท่ีนิยมมากนกั โดย
ในขณะนั้นมีความนิยมลกัษณะผิวสองสีหรือผิวเหลืองราวกบัทองค าโดยเปรียบถึงทองค าเป็นส่ิงของ
มีค่า ผูสู้งศกัด์ิดว้ยฐานนัดรและผูดี้มีสกุลเท่านั้นจกัมีโอกาสครอบครอง 
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การมีผิวพรรณขาวผุดผ่องนั้นนับได้ว่าเป็นวาทกรรมแต่เดิมของไทยท่ีได้รับความนิยมมา
อยา่งต่อเน่ืองและแพร่หลาย โดยถูกวางคู่กนักบัความงามแบบหญิงไทยในอุดมคติ ซ่ึงเม่ือศึกษาดูแลว้
จะพบกบัค าวา่ “เบญจกลัยาณี” จากวรรณกรรมและวรรณคดีท่ีถูกกล่าวอา้งไวอ้ยา่งมากมาย อนัมีความ
หมายถึง ความงามพร้อมของผูห้ญิง 5 ประการ ตามแบบฉบบัของไทย ได้แก่ เกศกลัยาณ (ผมงาม) 
มงัสกลัยาณ (เน้ืองาม คือ มีเหงือกและริมฝีปากแดง), อิตถิกลัยาณ (ฟันงาม), ฉวีกลัยาณ (ผิวงาม)  วยั
กลัยาณ (วยังาม) จากการศึกษาของอิงอร สุพนัธ์ุวณิช (2551: 102-103) ท าให้ทราบวา่ผิวสวยหรือผิว
งามในความคิดของคนไทยแต่เดิมนั้นจะมีลกัษณะท่ีแตกต่างไปจากปัจจุบนั ดงัน้ี  

1. เน้ือสองสี ไม่ด า ไม่ขาว 
2. เหลือง โดยเปรียบเทียบวา่ ราวกบัทอง 
3. ใส โดยจะเปรียบเทียบกบัพระจนัทร์เตม็ดวง 
4. เกล้ียง, เกล้ียงเกลาปราศจากมลทิน ไม่มีไฝ ไม่มีฝ้า 
5. อ่อน (นุ่ม) ดงัส าลี นุ่มน่ิม ไม่แขง็กระดา้ง 
6. ผดุผอ่ง ผุดผาดไม่มีราคีโดยเปรียบเทียบกบัพระจนัทร์ 
7. เน้ือละเอียด ไม่หยาบกร้าน 
8. ผวิสะอาด ไม่สกปรกมวัหมอง 
9. มีนวลดงัท่ีคนไทยมกัจะกล่าววา่ มีน ้ามีนวล 
10.ผวิมีความเรืองรอง, เปล่งปลัง่, เร่ือเรือง 
11.มีความหอมของผวิกาย 
จะเห็นไดว้า่ความงามของผิวในอุดมคติของไทยในสมยัยคุอดีตท่ีผา่นมามีความแตกต่างกบั

ปัจจุบนัท่ีมองวา่ยิง่ผวิพรรณขาวผอ่งมากเพียงใดยิง่เป็นท่ียอมรับมากเท่านั้น แต่ในอดีตกลบัเห็นวา่ผวิ
สองสีเป็นผวิหรือผวิเหลืองคลา้ยทองเป็นผวิท่ีไดรั้บการยอมรับมากท่ีสุด โดยมีลกัษณะท่ีผอ่งใสเรียบ
เนียนไม่ขรุขระ ไม่มีจุดไฝฝ้าราคี ผวิมีความละเอียด อ่อนนุ่ม มีความเปลัง่ปลัง่ ผวิกายสะอาด และตอ้ง
มีความหอมของผวิไร้กล่ินมลทิน หรือแมก้ระทัง่ในบทเพลงก็ยงัมีการกล่าวถึงลกัษณะผวิท่ีปรารถนา 
แมว้า่จะเป็นบทเพลงท่ีแต่งข้ึนในยคุสมยัปัจจุบนัก็ตามแต่ก็ยงัมีกล่าวถึงผวิตามวฒันธรรมดั้งเดิมของ
ไทย เช่น เพลงสาวงามเมืองพิจิตร ดงัท่อนท่ีวา่ 

          ผวิเรือง เหลืองผอ่ง  ดัง่ทองมาเจือ 
                         งานวดัแข่งเรือ    ท่าหลวงเหมือนดวงมาตอ้ง 

ความงามของผิวในอุดมคติยงัไดป้รากฏอย่างแพร่หลายในวรรณคดีต่างๆของไทยในสมยั
อดีตอยา่งมากมาย ดงัท่ีอิงอร สุพนัธ์ุวณิช (2551: 103-104, 107-108) กล่าวไวโ้ดยแบ่งแยกตามยคุสมยั
ต่างๆ ไดแ้ก่ 
สมยัสุโขทยัถึงอยธุยา 
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ไตรภูมิพระร่วง 
1. มีฝงูผูห้ญิงอนัอยูใ่นแผน่ดินน้ีงามทุกคน รูปทรงเลขานั้น บ่มิต ่า บ่มีสูง บ่มิพี บ่มิผอม บ่

มิขาวบ่มิด า สีสมบูรณ์ดงัทองอนัสุกเหลืองเรืองเป็นท่ีพึงใจฝงูชายทุกคนแล 
2. สองแกม้เขานั้น ใสงามเป็นนวล ดงัแกลง้เอาแป้งผดัหนา้เขานั้นหมดเกล้ียงปราศจาก

มลทิน หาฝ้าหาไฝบ่มิได ้แลเห็นดวงหนา้เขาใสดุจดวงพระจนัทร์อนัเพง็บริบูรณ์ 
3. มีฉววีรรณเกลาเกล้ียง หมดใส งามนกัหนา มาตรวา่ ละอองธุลีผง นอ้ยหน่ึงจะติด แปด

กายนั้นก็บ่มี 
4. เน้ือหนงัอ่อนดงัส าลี 
5. นางแกว้นั้น หอมดงัแก่นจนัทน์กฤษณาอนับดแลว้แลปรุงดว้ยคนัธรส 

เวสสันดรชาดก 
6. ขอใหผ้วิเน้ือละเอียด เป็นนวลดัง่ทองค าธรรมชาติสกลกายใสสะอาดดูผอ่งแผว้ หมด

ราคี 
7. หนา้นอ้ย แน่งนวลฉวีวรรณ เพริศพล้ิวพราย เป็นตน้ 
8. อีกแกม้ปรางทอง เทียบนา (ชมพระลอ) 
9. ผวิพรรณผดุผอ่งเพียงทองค า (ชมวทิยาสะก า) 
10. กุมารศรีสุวรรณ เน้ือดงัทองนพคุณ ดูผวิเหลืองเรืองรองทองอุไร (ชมศรีสุวรรณ) 

สังขท์อง 
11. เน้ือหนงัช่างกระไรราวกบัทอง 
12. ผวิพรรณผดุผอ่งดงัทองทา 
13. ผวิเน้ือเร่ือเหลืองเรืองรอง เปล่งปลัง่ดงัทองนพคุณ 
14. ผวิเน้ือเร่ือเรืองเหลืองประหลาด ดงัทองธรรมชาติหล่อเหลา 
15. ผวิเน้ือนวลละอองดงัทองทา 
16. แต่เน้ือเหลืองเรืองรองเป็นทองทา 
 

เห็นไดว้า่ค่านิยมในสมยัก่อนมีความแตกต่างกบัปัจจุบนั การเห็นคุณค่าของทองค าเป็นส่ิงท่ีมี
มูลค่าและเป็นส่ิงหายากจึงไดน้ าส่ิงนั้นมาเปรียบเทียบกบัการสร้างคุณค่าให้กบัอตัลกัษณ์บุคคลใน
ลกัษณะของสีผิวท าให้ทราบว่าความเป็นผิวขาวในบริบทสมยัอดีตมีลกัษณะเป็นสีเหลืองดงัทองค า
หรือผวิสองสีผุดผอ่งอร่ามตาผนวกกบัลกัษณะของผิวท่ีมีความสะอาดหมดจด เปล่งปลัง่ กล่ินหอม ไร้
มลทิน ฯลฯ จึงจะไดช่ื้อวา่มีผิวสวยสุขภาพดี แต่มีปรากฏในงานประพนัธ์ของเจา้ฟ้ากุง้ ท่ีกล่าวถึงว่า
ขาวสุดพุดจีบจีนหรือขาวสุดพุดซอ้นแซมซ่ึงอิงอร สุพนัธ์ุวณิช (2551: 105) กล่าวไวว้า่ “ซ่ึงอาจเป็นไป
ไดว้า่หญิงงามน้ีมีเช้ือสายจีนจึงมีผวิขาวไม่ใช่เหลืองทองเหมือนคนไทยทัว่ๆไป” 
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ในช่วงยคุสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ความนิยมในผิวเหลืองดงัทองค าดงักล่าวก็ยงัไม่แตกต่าง
ไปจากเดิม โดยสังเกตไดจ้ากบทกลอนในยคุสมยัขณะนั้น ดงัน้ี (อิงอร สุพนัธ์ุวณิช, 2552: 105-106) 

รามเกียรต์ิ (รัชกาลท่ี 1) 
1. ช่ือวา่มณโฑเทวี  งามล ้านารีสรวงสรรค ์
     ผวิพกัตร์ผอ่งเพียงดวงจนัทร์  สารพนัเป็นท่ีจ าเริญรัก 
2. งามพรรณผิวเน้ือดงัทองทา 
3. นวลละอองดัง่ทองนพมาส  (พระราม) 

รามเกียรต์ิ (รัชกาลท่ี 2) 
1. ผวิเน้ือนวลละอองเป็นสองสี 

อิเหนา 
2. ด าแดงแน่งเน้ือนวลผจง 
3. ด าแดงนวลเน้ือสองสี  
4. ผวิเน้ือนวลละอองสองสี                  อิเหนา 
5. ผอ่งพกัตร์ผวิพรรณดัง่จนัทรี  
6. โสภาผวิเน้ือนวลละออง  
7. นวลละอองสองสีขาวเหลือง (นางจินตาส่าหรี เมืองกาหลงั) 
8. พระปรางเปล่งปลัง่ดัง่ปรางทอง  
9. ผวิพรรณผดุผอ่งดงัทองทา            บุษบา 
10. ผวิพรรณผดุผอ่งเพียงทองค า (วทิยาสะก า) 

 

การมีผิวขาวซีดในแบบตะวนัตกนั้น นบัไดว้า่ส่งผลกระทบในดา้นอตัลกัษณ์ของสังคมไทย
ไดอ้ย่างรวดเร็ว โดยปรากฏหลกัฐานทางดา้นงานเขียนรวมถึงวรรณกรรมและวรรณคดีต่างๆ ไดแ้ก่ 
(อิงอร สุพนัธ์ุวณิช, 2552: ออนไลน์) 

ลิลิตพายพั 
1. ปรางแม่ขาวยิง่ขาว   ไข่ตม้ 

ศกุนตลา 
1. ดูผิวสินวลละอองอ่อน มะลิซ้อนดูด าไปหมดส้ิน (อนุมานวา่ผิวตอ้งขาวมากจนมะลิ

ดูด าไปส้ิน) 
โคบุตร 

1. พระอิงแอบแนบนอ้งประคองชม เจา้งามคมขาวข าล ้าวิไล 
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วรรณกรรมดงักล่าวไดส้ะทอ้นให้เห็นถึงความเปล่ียนค่านิยมท่ีแตกต่างออกไปแต่เดิมโดยผกู
เก่ียวกบัความเป็นตะวนัตกและชนต่างชาติเขา้ดว้ยกนัอยา่งชดัเจน ดงัท่ี อิงอร สุพนัธ์ุวณิช (2551: 111) 
กล่าวไวว้า่ “เห็นไดว้า่เม่ือชาวตะวนัตก ซ่ึงเป็นชนชาติท่ีมีผิวขาวเขา้มามีอิทธิพลต่อชนชาติตะวนัออก 
ซ่ึงมีผิวสีเหลืองหรือผิวคล ้าด าแดง ท าให้ชนชาติตะวนัออกนิยมความขาวของผวิตามไปดว้ยเพราะผิว
ขาวกลายเป็นสัญลกัษณ์ของความงาม ความสะอาด ความทนัสมยัและความศิวไิลซ์มากกวา่ผิวเหลือง
ดัง่ทองหรือขมิ้นเช่นในอดีตในรัชกาลท่ี 4 ยงันิยมว่าผิวสวยคือผิวเหลืองต่อมาเม่ือรัชกาลท่ี 5 เสด็จ
ต่างประเทศหลายคร้ังและอิทธิพลตะวนัตกได้เข้ามามีบทบาทมากข้ึนท าให้คนไทยโดยเฉพาะ
หญิงไทยเร่ิมใชเ้คร่ืองส าอางจากตะวนัตกโดยมีการใชฝุ้่ นเพื่อให้ผวิหนา้ขาวข้ึน” และในสมยัรัชกาลท่ี 
6 เป็นตน้มามีการแต่งกายคลา้ยกบัชาวตะวนัตกมากข้ึน เน่ืองจากไดรั้บบทบาทของความเป็นสตรีทาง
สังคมในการเป็นคู่คิดของสามีมากยิ่งข้ึน รวมถึงการไดพ้บปะแขกบา้นแขกเมืองของสตรีชนชั้นสูง
และชนชั้นกลางท าใหเ้กิดการปรับตวัใหท้ดัเทียมกบัอารยประเทศต่างๆ ดว้ยการแต่งกายในแบบสากล 
การมีผวิขาวจึงไดรั้บความนิยมและมีบทบาทอยา่งปรากฏชดัเจน 

ค่านิยมเร่ืองสีผิวถูกปรับเปล่ียนไปเป็นขาวผ่องคลา้ยกบัชนชาติตะวนัตก ด้วยปัจจยัเหตุผล
จากอิทธิพลของยคุการล่าอาณานิคมของจกัรวรรดินิยมตะวนัตก (Colonialism) สังคมไทยจึงตอ้งปรับ
รูปแบบดา้นต่างๆ เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม ฯลฯ เพื่อให้สอดคลอ้งกนักบัวถีิแห่ง
ความทนัสมยัและสร้างความปลอดภยัจากการคุกคามของชาติตะวนัตกนัน่เอง  

เม่ือกล่าวถึงอิทธิพลของชาติตะวนัตกนับได้ว่าได้อยู่คู่กับแนวคิดและการยอมรับใน
สังคมไทยเป็นเวลาไม่นอ้ย ซ่ึงแต่เดิมราชอาณาจกัรไทยเร่ิมติดต่อกบัชาติตะวนัตกในดา้นการคา้ตั้งแต่
ในสมยัอยธุยา (พ.ศ.2059) โดยชนชาติโปรตุเกสเป็นชนชาติแรกท่ีเขา้มาติดต่อทางการคา้และน าศิลปะ
วิทยาการ รวมทั้งเทคโนโลยีอนัทนัสมยัเขา้มาเผยแพร่ตั้งแต่สมยัอยุธยามากมาย เช่น ปืนกลไฟ, แบบ
แผนเมืองป้อมปราการต่อสู้ปืนไฟ, การฝึกหดัคนไทยให้รู้จกัใชอ้าวธุปืนไฟในการท าสงครามกบัพม่า, 
การน าข้ีผึ้งเป็นยาในการสมานแผล, การท าของกิน เป็นตน้ อีกทั้งโปรตุเกสยงัเป็นชนชาติท่ีมีความ
สนิทสนมกบัคนไทยมากท่ีสุดอีกดว้ย ในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ (สมยัรัชกาลท่ี 1-3) ความเจริญ
ทางวฒันธรรมต่างชาติได้ส่งผลต่อวฒันธรรมไทยอย่างเด่นชัดในยุคพฒันาประเทศเขา้สู่สมยัใหม่ 
(Age of Modernization) ในช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 24 (คริสตศ์ตวรรษท่ี 19) หรือในสมยัรัชการท่ี 4 
เป็นยุคของการเผยแพร่ลทัธิจกัรวรรดินิยมขององักฤษ ฝร่ังเศส และฮอลนัดา และเป็นยุคเดียวกนักบั
การเจรจาท าสนธิสัญญาเพื่อเจริญสัมพนัธไมตรีระหว่างไทยกบัองักฤษว่าในด้านการคา้ ท่ีเรียกว่า 
“สนธิสัญญาเบาวร่ิ์ง” (Bowring Treaty) ซ่ึงผลดีของการลงนามในสัญญาคร้ังน้ีเพื่อปกป้องเอกราช
ให้แก่องักฤษ ท าให้ไทยกลายเป็นรัฐกนัชน (Buffer State) ระหวา่งองักฤษกบัฝร่ังเศสโดยเป็นเหตุผล
หน่ึงในการ “รักษาความเป็นเอกราชของชาติในพุทธศตวรรษท่ี 25” นั่นเอง นับว่าอิทธิพลของชาติ
ตะวนัตกท่ีเผยแพร่เขา้มายงัราชส านักไทยในสมยัรัชกาลท่ี 4 เป็นจุดเร่ิมตน้ในการพฒันาประเทศ
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น าเขา้สู่ยุคใหม่และปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์ของนานาชาติในแบบตะวนัตก (Westernization) ซ่ึงก็
ยงัอยูใ่นวงจ ากดัเพียงเฉพาะในราชส านกัเท่านั้น แต่ในสมยัรัชการท่ี 5 ความเขม้ขน้ในการน าวิธีการ
พฒันาประเทศแบบใหม่หรือ Modernization มีมากข้ึน โดยมีการวางรากฐานการบริหารปรับปรุง
การเมืองการปกครองในประเทศยุคใหม่ Age of Reform อยา่งเห็นไดช้ดัเจน รวมถึงการสร้างบรรทดั
ฐานท่ีเป็นกรอบวิถีปฏิบติัเขา้มาจดัระบบระเบียบให้อยูใ่นเกณฑ์ท่ีเหมาะสมตามวถีิตะวนัตก (เสาวภา 
ไพทยวฒัน์, 2538: 141-147, 151) 

ชาติตะวนัตกท่ีเขา้มายงัประเทศไทยในแต่ละยุคสมยันั้น นับไดว้่ามีความก้าวหน้าทนัสมยั
ตามแบบสมัยใหม่ทั้ งด้านยุทโธปกรณ์ ด้านภาษาวฒันธรรม ด้านการเมืองและสังคม ด้านสินค้า
อุปโภค-บริโภค เป็นตน้ ท าให้ความชัดเจนในการเปล่ียนแปลงถึงวิถีการบริหารและการพฒันาเร่ิม
ปะทุข้ึนอีกคร้ังและน่าจะเป็นการเปล่ียนแปลงท่ียิง่ใหญ่ในประวติัศาสตร์ชาติไทยท่ีเคยมีมาก็วา่ได ้ใน
ปี พ.ศ.2416 หรือในช่วงการปกครองของรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัรัชกาล
ท่ี 5 นัน่เอง ท่ีมีการแพร่หลายอารยะทางดา้นตะวนัตกอย่างฟุ้งกระจายในสังคมไทย รวมถึงแนวคิด
ลทัธิล่าอาณานิคม (colonialism) ของจกัรวรรดินิยมตะวนัตก กษตัริยแ์ละผูน้ าในเวลานั้นจึงตระหนกั
ถึงการคุกคามของประเทศจกัรวรรดินิยมตะวนัตก ซ่ึงวิธีการต่อรองกบัประเทศตะวนัตกวิธีหน่ึงก็คือ 
การรับขนบธรรมเนียมท่ีมีผลต่อการด าเนินวิถีชีวิตท่ีมีการผสมผสานระหว่างประเพณีทางด้าน
ตะวนัตกกบัขนบประเพณีของไทย ฯลฯ อนัแสดงออกถึงความทดัเทียมกบัชาติตะวนัตก เพื่อเป็นการ
แสดงจุดยืนของตนเองเปรียบเสมือนเกราะป้องกนัจากการรุกล ้าอาณาดินแดน แน่นอนปัจจยัเหล่านั้น
ส่งผลต่อการปรับเปล่ียนทางดา้นกฎหมาย ระบบการศึกษา การแต่งกาย เช่น การสวมเส้ือแขนพอง
ไหล่แขนยาวหรือแขนยาวเพียงศอกเรียกวา่ “แขนหมูแฮม” หรือ “ขาหมูแฮม” การนุ่งกบัผา้ม่วงเป็น
โจงกระเบน สะพายแพรและสวมถุงน่องรองเทา้ ทรงผมก็ตดัเป็นทรงดอกกระทุ่มแต่ยาวกวา่เดิม โดย
เร่ิมตน้จากพระองค์และเหล่าขา้ราชการฝ่ายในๆการปรับเปล่ียนรูปแบบให้เป็นไปตามแบบตะวนัตก
ก่อนหน่วยงานอ่ืน (นันทิรา ข าภิบาล, 2530 และสุพตัรา กอบกิจสุขสกุล, 2531 อา้งในอุ่นใจ เจียม
บูรณะกุล, 2547: 55-57,61) 

การปรับเปล่ียนตามแบบวิถีตะวนัตกยงัส่งผลต่อวิถีปฏิบติัดา้นความสวยความงาม การแต่ง
กาย เรือนร่างและสภาพสีผิว ฯลฯ ทั้งน้ีเพื่อเพิ่มสถานภาพดา้นสิทธิสตรีให้มีเสรีภาพและความเท่า
เทียมในสังคม ตวัอย่างเช่น ในปี พ.ศ.2478 อิทธิพลชาติตะวนัตกได้สร้างบรรทดัฐานในการครอง
เรือนแบบครอบครัวและสังคมตะวนัตกในการให้เกียรติยกย่องภรรยา ดงัค าโปรยท่ีกล่าวว่า “Ladies 
and Gentlemen” และยกยอ่งระบบผวัเดียวเมียเดียว รวมถึงลูกท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายมิใช่ลูกนอกสมรส
จึงมีการจดทะเบียนสมรสและกฎหมายรองรับฐานะลูกโดยถูกกฎหมายข้ึน เป็นตน้ การให้เสรีภาพ
ทางดา้นสถานภาพทางสังคมแก่สตรีเพศไดป้รากฏอยา่งเด่นชดัในเร่ืองของค่านิยมทางเพศ โดยเร่ิมให้
ความส าคญัในการเขา้รับการศึกษาและไดรั้บการศึกษาดี สิทธิเสรีภาพทางสังคม การท างานท่ีให้ผู ้
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หญิงไทยเร่ิมออกท างานนอกบ้านหารายได้เล้ียงครอบครัว ซ่ึงแต่ก่อนถูกจ ากดัสิทธ์ิในการแฝงฝัง
ค่านิยมวา่ผูห้ญิงเป็นเพศท่ีอ่อนแอ หวัอ่อน ขาดความคิดเป็นของตนอง ถูกจ ากดัสิทธิเสรีภาพแต่ในยุค
ใหม่ผูห้ญิงมีความคล่องแคล่ว มีความเช่ือมัน่ในตนเอง สามารถท างานไดเ้ท่าเทียมผูช้ายและเป็นท่ีพึ่ง
ของครอบครัวได้ รวมถึงการถ่ายแบบโฆษณาทางเพศหรือถ่ายภาพนู้ด (Nude) ทั้งเปิดเผยและไม่
เปิดเผย โดยไดส้ะทอ้นให้เห็นถึงค่านิยมทางเพศเร่ืองความบริสุทธ์ิมีความส าคญันอ้ยลงอีกดว้ย ความ
เป็นสมยันิยมยงัสะทอ้นถึงภาพลกัษณ์การยกยอ่งให้เกียรติในการเขา้สังคมดา้นการส่งเสริมบทบาท
และความเท่าเทียมในการปฏิบติั เช่น การเปิดประตูรถ การเล่ือนเก้าอ้ีให้นั่งก่อน เป็นตน้  (เสาวภา 
ไพทยวฒัน์, 2538: 197) 

การมองวา่ชนชาติตะวนัตกเป็นความศิวไิลซ์สมยัใหม่ทางดา้นความคิดและววิฒันาการ ส่งผล
ให้เกิดการเปล่ียนภาพลกัษณ์ตามแบบชาวตะวนัตกทั้งท่ีเป็นปรากฏการณ์และค่านิยมติดฝังแน่นใน
สังคมไทยสมยันั้น ซ่ึงท าให้การรับเอาวฒันธรรมตะวนัตกหรือวฒันธรรมขา้มชาติของคนไทยเป็น
เร่ืองง่ายมาจนถึงสมยัปัจจุบนั การรับเอาหลกันโยบายและค่านิยมสมยัใหม่เก่ียวกบัการพฒันาสตรีเพศ
ในรูปแบบต่างๆ เช่น การแต่งกายตามแบบวิถีตะวนัตก การขดัฟันขาว การเกลา้ผม การดดัผม ท าให้มี
อาชีพรับจา้งขดัฟันด า รับจา้งท าผม หรือร้านดดัผมเกิดข้ึน อีกทั้งการปรับเปล่ียนรูปร่าง หนา้ตา และสี
ผิวท่ีผลสืบเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั โดยเกิดการปรับเปล่ียนแนวคิดเร่ืองสีผิวจากการนิยมในลกัษณะผิว
เหลืองทองหรือผวิสองสี ถูกเปล่ียนใหเ้ป็นสีผวิขาวซีด (Fair Skin) ในเวลาต่อมา 

กล่าวได้ว่าความเป็นผิวขาวท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยถูกนิยามบทบาทของความหมายโดย
วฒันธรรมขา้มชาติในแต่ละยุคสมยัและมีการสืบทอดทศันคติทางดา้นค่านิยมมานบัหลายร้อยปีจาก
หลกัฐานท่ีปรากฏในรูปของวรรณกรรมและวรรณคดีต่างๆ ท่ีความเป็นผิวขาวมกัจะสอดแทรกในรูป
ของตวัละครท่ีมีความสวยงามหรือตวัเอกของเร่ืองโดยมีความเป็นดีเป็นพฤติกรรมควบคู่อยู่เสมอ 
ในทางตรงกนัขา้มตวัละครท่ีมีผิวกายคล ้าหรือผวิคล ้าโดยส่วนใหญ่มกัจะถูกนิยมใหเ้ป็นตวัละครท่ีมา
พร้อมกับความต ่าศกัด์ิ ความชั่วร้าย หรือความเสียเปรียบทางสรีระ เป็นต้น  นอกจากน้ีความเป็น
วฒันธรรมขา้มชาติยงัปรากฏถึงชาติตะวนัตกท่ีน าความกา้วหนา้และวิวฒันาการโดยส่งผลต่อทศันคติ
ของสังคมไทยในการเปล่ียนแปลงมุมมองและวิถีชีวิตซ่ึงต่อมาท าให้เกิดภาวการณ์ปรับตวัตามมา
รวมถึงการปรับเปล่ียนสีผวิใหข้าวตามแบบชาวตะวนัตกอีกดว้ย กล่าวไดว้า่ค่านิยมของการมีผวิขาวใน
สังคมไทยนั้ นมีแนวโน้มท่ีผูกติดมากับวฒันธรรมข้ามชาติในแต่ละยุคสมัยโดยผูกโยงถึงการ
แสดงออกเชิงอ านาจภายในตวับุคคลแต่ละบริบทยคุสมยัท่ีเกิดข้ึนนัน่เอง 
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2.2 แนวคิดเกีย่วกบัอิทธิพลทางด้านส่ือ 
 

โลกในปัจจุบนันบัไดว้า่เป็นโลกท่ีกา้วเขา้สู่ยคุแห่งการส่ือสารอยา่งเตม็ตวั ความตอ้งการใน
การบริโภคขอ้มูลข่าวสารดูจะทวคีวามรุนแรงและมีการแข่งขนักนัสูงข้ึนมนุษยจ์  าเป็นตอ้งวิ่งตามให้
ทนัต่อสถานการณ์หรือเหตุการณ์ท่ีเป็นไปอยา่งไม่หยุดน่ิงดว้ยเหตุผลของการรับรู้และความเป็นไป
ในสังคมปัจจุบนัท่ีเกิดข้ึนโดยเฉพาะเทคโนโลยีและโทรคมนาคมท่ีมีความก้าวหน้ามากข้ึนท าให้
ช่องทางในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารยิ่งมีมากข้ึนตามไปดว้ย มนุษยเ์ราจึงตอ้งปรับตวัเขา้หาและคลอ้ย
ตามส่ิงต่างๆเหล่านั้นจึงท าให้ส่ือมีอิทธิพลต่อมนุษยแ์ทบทุกดา้นคลา้ยกบัเข็มทิศท่ีคอยก าหนดวิถี
การด าเนินชีวิตในโลกปัจจุบนั จึงปฏิเสธไม่ไดว้า่ส่ือมีอิทธิพลท่ีสามารถแทรกซึมเขา้ไปภายในของ
มนุษย์ในด้านความคิด การตัดสินใจ ความรู้สึก จนฝังติด เข้าไปในรูปแบบของจิตใต้ส านึกท่ี
แสดงออกผา่นพฤติกรรมภายนอก 

ความส าคญัในหวัขอ้น้ีเป็นการทบทวนเหตุผลและทฤษฏีท่ีเป็นอิทธิพลทางดา้นส่ือท่ีส่งผล
ต่อวฒันธรรมการบริโภค (Consumer Culture) ในบริบทดา้นความขาวของสีผวิท่ีมีผลกระทบต่อการ
แสดงออกเชิงอตัลกัษณ์ในตวับุคคล ดว้ยรูปแบบการบริโภคสินคา้และบริการท่ีซ่ึงอยูภ่ายใตก้ระแส
บริโภคนิยม (Consumerism) ท่ีในยุคหลงัสมยัใหม่ไดส้ร้างกระแสวฒันธรรมการบริโภคโดยมีส่ือ
เป็นตวักลางเช่ือมโยงท่ีทรงอิทธิพลและถูกจดัแจงภายใตก้รอบระเบียบท่ีก าหนดอาจเรียกไดว้า่ “การ
บริโภคประเพณีการส่ือสาร” โดยมีความแตกต่างเพียงแค่เฉพาะการแสดงออกภายใตรู้ปแบบเชิง
สัญลกัษณ์ท่ีปรากฏเท่านั้น 

2.2.1 วฒันธรรมการบริโภค 
สังคมในปัจจุบนันบัไดว้า่เป็นสังคมแห่งการบริโภคท่ีท าให้หลายๆคนเขา้ถึงความปรารถนา 

ความตอ้งการและเป็นส่ิงจ าเป็นไดด้ว้ยความสะดวก ความรวดเร็วและง่ายดาย เน่ืองจากส่ิงเหล่าน้ีถูก
จดัแบ่งไวเ้ป็นล าดบัประเภทเรียกว่า “องค์ประกอบหลกัทางวฒันธรรมการบริโภคหรือรสนิยม” ท่ี
ส่วนหน่ึงถูกส่งผา่นดว้ยกระบวนการทางการศึกษาผา่นฮาบิตุส (Habitus) แต่ละบุคคล ดว้ยสาเหตุท่ีวา่
การศึกษาเป็นการลงทุนในขนบทางวฒันธรรม อาจเปรียบไดว้า่หวัใจของวฒันธรรมเกือบทุกประเภท 
คือ ความรู้และการศึกษานัน่เอง ดงัแนวคิดของบูดิเยอร์ (Pierre Bourdieu) ในลกัษณะท่ีวา่ การศึกษา
เป็นระบบหน่ึงท่ีสร้างความย ัง่ยนืใหก้บัความไดเ้ปรียบของสังคมชนชั้นสูงและส่งต่อผา่นรุ่นสู่รุ่น จาก
ความไม่เท่าเทียมกนัในระบบการศึกษาน่ีเองท่ีเป็นสายพานเก่ียวโยงกบัหลกัเหตุผลเชิงอ านาจท่ีท าให้
เกิดการผลิตวนซ ้ าทางวฒันธรรม รวมไปถึงรสนิยมหรือค่านิยมในสังคมอนัส่งผลต่อการผลิตสร้าง
วฒันธรรมการบริโภคในแต่ละระดบั 
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ปัจจุบนักล่าวไดว้่าเป็นสังคมวฒันธรรมแห่งการบริโภคเชิงสัญญะ (Consumption of Sign) 
ซ่ึงหมายถึง การบริโภคท่ีไม่มุ่งเนน้ถึงคุณประโยชน์หลกัของส่ิงท่ีก าลงับริโภคดว้ยคุณประโยชน์อยา่ง
แทจ้ริง แต่มุ่งเน้นไปในดา้นค่านิยมหรือนามธรรมท่ีเป็นท่ียอมรับทางสังคม จึงท าให้เกิดความการ
บริโภคท่ีแตกต่างดว้ยเหตุผลทางอุดมคติ ค่านิยม หรือรสนิยมส่วนตวั เช่น การเลือกเส้ือผา้น าแฟชัน่ 
การเลือกรถท่ีค าถึงถึงความหรูหรา เป็นตน้ ซ่ึงอาจกล่าวไดว้่าส่ิงท่ีคนส่วนใหญ่ในปัจจุบนัให้ความ
สนใจคงหนีไม่พน้สัญญะการบริโภคนัน่เอง ท าให้สอดคลอ้งกบัทฤษฏีการบริโภคสัญญะของโบดริ
ยาร์ด (Jean Baudrillard) ท่ีให้ความส าคญัและประเด็นวิเคราะห์เก่ียวกบัสัญญะและการบริโภคใน
ลกัษณะดงัน้ี สินคา้ คือ วตัถุท่ีมองเห็นได้ชัดเจนท่ีสุดของวฒันธรรม (เป็นวตัถุธรรม) ซ่ึงในแต่ละ
วฒันธรรม ก็จะมีรูปแบบเฉพาะท่ีแตกต่างกนัออกไป และยงัเป็นส่ือชนิดหน่ึงท่ีผา่นการแสดงออกทาง
วฒันธรรมของมนุษย ์ดว้ยสินคา้จะมีความสัมพนัธ์กบัผูใ้ชโ้ดยถือยึดกบัคุณลกัษณะทางเพศ อายุ ชน
ชั้น อาชีพ รายได ้เป็นตน้ และแน่นอนส่ือย่อมมีผลกระทบต่อตวัสินคา้และการให้ความส าคญัของ
ผูใ้ช้สินคา้เช่นกนั ซ่ึงสินคา้โดยทัว่ไปมกัจะให้ผลกระทบในระดบัท่ีเพียงกายภาพเท่านั้น แต่เม่ือส่ือ
เขา้มามีบทบาทต่อสินคา้แล้วจะท าให้สินคา้นั้นมีผลในระดบัจิตวิญญาณต่อผูใ้ช้มากยิ่งข้ึน หรือท่ี
เรียกวา่ Spiritual Commodity กล่าวโดยรวมคือ ส่ือหรือโฆษณานบัเป็นกลไกหรือเคร่ืองมืออยา่งหน่ึง
ท่ีใหค้วามส าคญัในการน าเอาสินคา้บริโภคและโลกทางวฒันธรรมมาคลุกเคลา้หลอมรวมเป็นอนัหน่ึง
อนัเดียว เพราะยุคปัจจุบนัมกัจะไม่เอ่ยถึงตวัสินคา้มากเท่ากบัผูท่ี้จะใช้สินคา้นั่นเอง (กาญจนา แก้ว
เทพ, 2547: 156-159) 

ความสัมพนัธ์ในส่วนของประโยชน์ (Unity) เป็นส่ิงแรกท่ีคนส่วนใหญ่มกัจะค านึงถึงในเร่ือง
ทางด้านความสัมพนัธ์ระหว่างคนกบัวตัถุซ่ึงมกัจะเน้นในด้านความพึงพอใจทางกายภาพในแบบ
พื้นฐานเป็นส่วนใหญ่ เช่น การซ้ือเส้ือกนัหนาวหรือผา้พนัคอในฤดูหนาว เป็นตน้ ความสัมพนัธ์ใน
ระดบัสองเป็นความสัมพนัธ์ในเชิงสัญญะ ท่ีคนโดยส่วนใหญ่จะมองขา้มถึงความจ าเป็นแต่จะเน้นท่ี
ความตอ้งการในการครอบครองวตัถุรวมถึงเร่ืองของประโยชน์ใช้สอยเป็นประเด็นถดัมา เช่น การ
เลือกซ้ือเส้ือกนัหนาวท่ีเป็นสินคา้แบรนด์เนม (Brandname) ท่ีเป็นท่ีรู้จกั เป็นตน้ ซ่ึงปรากฏการณ์ท่ี
เกิดข้ึนเป็นความสัมพนัธ์ของสินคา้ในเชิงสัญญะแทบทั้งส้ิน อนัอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขสังคมท่ีการผลิต
สินคา้อยูใ่นระดบัมากเกินพอท าให้ตรรกะของการใชสิ้นคา้มกัไม่ไดม้องถึงคุณประโยชน์ (Logic of 
Utility) แต่มองถึงตรรกะแห่งการใชป้ระโยชน์ (Logic of Difference) เป็นส าคญั เน่ืองดว้ยสินคา้เป็น
สัญลกัษณ์ท่ีท าให้เรามีเอกลกัษณ์ท่ีแตกต่างออกไปจากคนอ่ืนๆ ดงันั้นในการบริโภควตัถุหรือสินคา้
ในแต่ละคร้ังบุคคลจึงมิไดบ้ริโภคเพียงแต่ “ตวัวตัถุ” เท่านั้นหากแต่ให้บริโภค “สัญญะ” ไปพร้อมๆ
กนัดว้ยเสมอ (กาญจนา แกว้เทพ, 2547: 159-161) 
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สัญญะท่ีสร้างข้ึนแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ เช่น สัญญะแบบเบา ไดแ้ก่ วตัถุ สินคา้ รูปภาพ 
และสัญญะแบบหนกั เช่น สัญญะทางการเมือง ศีลธรรม เพศ เป็นตน้ ซ่ึงแต่ละประเภทจะสามารถทวี
คุณค่ามากข้ึนได้ข้ึนอยู่กบัการยอมรับ การให้คุณค่า และความหมายในแต่ละพื้นท่ีทางสังคมและ
วฒันธรรม เช่น เม่ือกล่าวถึง “ผูห้ญิง” ก็จะมีมูลค่าในระดบัหน่ึง หากเติมค าวา่ “ผูห้ญิงสวย” มูลค่าก็จะ
เพิ่มข้ึน หากเติมความวา่ “ผูห้ญิงสวยและขาวเนียน” มูลค่าก็เพิ่มข้ึนมาอีกเป็นทวคูีณ กล่าวโดยสรุปวา่ 
สินคา้เป็นเพียงมูลค่าใชส้อย (Use Value) และมูลค่าแลกเปล่ียน (Exchange Value) เท่านั้น แต่เม่ือถูก
แปลงมาเป็นสัญญะสินคา้ก็จะมีมูลค่าเพิ่มมากยิ่งข้ึน โดยเรียกว่า “คุณค่าเชิงสัญลกัษณ์” (Symbolic 
Value) นัน่เอง (กาญจนา แกว้เทพ, 2547: 164) 

วฒันธรรมประชานิยมหรือท่ีเรียกว่า Popular Culture คือ วฒันธรรมท่ีเป็นท่ียอมรับ เป็นท่ี
นิยมจากมหาชนหมู่มาก โดยได้แทรกซึมเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตประจ าวนัทั้งในด้านกิจกรรม วิถี
ปฏิบติั ความเช่ือ ตวับุคคล รวมถึงสินคา้หรือผลิตภณัฑ์ต่างๆ ซ่ึงอาจเรียกได้ว่าเป็นวฒันธรรมท่ีเกิด
จากประชาชนอย่างแทจ้ริงดว้ยการผสมผสาน ดดัแปลงหรือการรวบรวมเอาองค์ประกอบปลีกย่อย
จากวฒันธรรมท่ีอ่ืนๆท่ีไดส้ร้างกระแสให้เป็นท่ียอมรับโดยเน้นถึงผลการตอบสนองจากสังคมมวล
รวม (Hybrid Culture) แน่นอนวา่วฒันธรรมนิยมท่ีเกิดข้ึนมกัเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็วและไดรั้บความนิยม
อยา่งเร็วอาจเส่ือมสูญไปไดอ้ย่างรวดเร็วเช่นกนั ดว้ยการถูกแทนท่ีดว้ยกระแสอ่ืนใหม่และเร้าความ
สนใจของผูค้นได้มากกว่าด้วยอิทธิพลของส่ือ (Culture of fashion and popular trend) อนัอยู่ภายใต้
ผลประโยชน์ทางดา้นการคา้และการบริโภคนิยม ซ่ึงจากอิทธิพลของส่ือมวลชนและการคมนาคม
ส่ือสารสมยัใหม่มีบทบาทในการก่อรูปและขยายตวัของวฒันธรรมประชานิยมท่ีไดแ้ทรกซึมเขา้ไป
ทุกซอกมุมโลกอย่างรวดเร็วและทัว่ถึงจึงท าให้เกิดกระแสท่ีเป็นโลกาภิวฒัน์ท่ีเกิดข้ึนลกัษณะเวิลด์
ไวด์ (World Wide) แม้แต่กระแสบริโภคนิยมและกระแสท้องถ่ินนิยม (Subculture) ซ่ึงอิทธิพล
ดงักล่าวไดผ้ลกัดนัให้เกิดการเห็นถึงมูลค่าเชิงคุณค่าทางดา้นสัญลกัษณ์ของตวัวตัถุหรือบุคคลและเกิด
การเลียนแบบต่อๆกันเป็นวงจรแห่งการบริโภควฒันธรรมประชานิยม   ท่ีเกิดข้ึนอนัเน่ืองมาจาก
อิทธิพลส่ือในปัจจุบนันัน่เอง (แนวคิดวฒันธรรมประชานิยม Popular Culture, 2556: ออนไลน์) 

Burke ไดเ้สนอว่า ความคิดสมยัใหม่ของวฒันธรรมประชานิยม (Popular Culture) ได้ถูกท า
ให้สัมพนัธ์กบัรูปแบบต่างๆ ท่ีเบ่งบานเก่ียวกบัส านึกของความเป็นชาติในปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 18
และด ารงอยู่อยา่งถาวรในความพยายามโดยผูมี้สติปัญญาทั้งหลาย, ยกตวัอยา่งเช่น บรรดานกักวีท่ีได้
สร้าง Popular Culture ข้ึนมาในฐานะท่ีเป็นวฒันธรรมชาติ แต่อยา่งไรก็ตามระหว่าง Popular Culture 
และ High or Learned Culture (วฒันธรรมประชานิยมและวฒันธรรมชั้นสูงหรือวฒันธรรมของผูมี้
ความรู้) นั้นมีความแตกต่างกนั  
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พฒันาการทางความคิดเก่ียวกบัวฒันธรรมประชานิยม (Popular Culture) ไดถู้กน าไปผูกติด
กบัการต่อสู้แข่งขนัเพื่อช่วงชิงความหมายและการตีความซ่ึงมีมาก่อนแลว้และไดก้ลายเป็นหลกัฐาน
ส าคญัในการโตแ้ยง้กนัต่างๆเก่ียวกบัวฒันธรรมมวลชน (Mass Culture) โดยเฉพาะเร่ืองราวหรือขอ้
ถกเถียงท่ีสัมพนัธ์กนั 3 ประการ ท่ีสามารถคน้พบไดใ้นผลงานท่ีอา้งถึงขา้งตน้, ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางของ
ทฤษฎีต่างๆ เก่ียวกบัวฒันธรรมประชานิยม (popular culture) ในคริสตศ์ตวรรษท่ี 20 

ประการแรก เก่ียวโยงกบัเร่ืองท่ีว่าใคร หรืออะไรท่ีมาเป็นตวัก าหนดตดัสิน Popular culture 
popular culture มาจากไหน มนัเกิดข้ึนมาจากตวัของประชาชนเองในฐานะท่ีเป็นการแสดงออกโดย
อตัโนมติัเก่ียวกับความสนใจ และคุณลกัษณะของพวกเขาเองใช่หรือไม่ หรือว่ามนัได้ถูกยดัเยียด 
จากขา้งบนลงล่าง โดยต าแหน่งต่างๆ ท่ีมีอ านาจเหนือกวา่ในฐานะท่ีเป็นแบบฉบบัของการควบคุมทาง
สังคมและวฒันธรรมใช่ไหม ค าถามต่อมาคือ, popular culture เกิดข้ึนมาจากผูค้นในระดบัล่าง, หรือวา่
มนัมาจากชนชั้นหวักระทิท่ีอยูสู่งกวา่ 

ประการท่ีสอง เก่ียวพนักบัเร่ืองของอิทธิพลในเชิงพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมท่ีมีต่อ
วฒันธรรมประชานิยม (Popular Culture) การปรากฏตวัข้ึนมาของวฒันธรรมในในรูปแบบของสินคา้
ต่างๆ น ามาซ่ึงบรรทดัฐานเก่ียวกบัการท าก าไร และการน าออกวางตลาด ท่ีมาก่อนเร่ืองคุณภาพและ
ศิลปะ, ซ่ึงหมายถึงความสมบูรณ์แบบและความทา้ทายชวนชมใช่หรือไม่ หรือการขยายตวัของตลาด
สากลส าหรับ Popular Culture ไดท้  าให้เกิดความมัน่ใจวา่จริงๆแลว้ มนั Popular ก็เพราะมนัท าให้เกิด
สินค้าต่างๆ ข้ึนมา ท่ีประชาชนต้องการอย่างแท้จริงใช่ไหม อะไรคือชัยชนะเม่ือ Popular Culture 
ไดรั้บการผลิตข้ึนมาในเชิงอุตสาหกรรม และถูกน าออกวางจ าหน่ายตามบรรทดัฐานของความเป็นไป
ของตลาด และผลก าไร - ดว้ยเหตุน้ีจึงเกิดค าถามข้ึนมาวา่ มนัเป็นเร่ืองเชิงพาณิชยห์รือเร่ืองเชิงคุณภาพ
กนัแน่  

ประการท่ีสาม เก่ียวโยงกบับทบาทอนัเป็นอุดมคติของ Popular Culture ตอ้งการท่ีจะปลูกฝัง
ความเช่ือให้กบัผูค้น เพื่อให้เกิดการยอมรับมนัและยึดมัน่ในความคิดและคุณค่าต่างๆ โดยมีความ
มัน่ใจว่ามนัจะมีอิทธิพลครอบง าผูค้นทั้งหลายต่อไปในต าแหน่งท่ีไดเ้ปรียบกว่า และใครเล่าซ่ึงเป็น
เป็นผูท่ี้มีอ านาจเหนือมนั หรือมนัเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการกบฏและความขดัแยง้ต่อระเบียบกฎเกณฑ์ท่ี
แพร่หลายอยู่ในสังคม มนัได้แสดงออกถึง, แม้ว่าจะเพียงเล็กน้อย, ในความละเอียดอ่อนและเพิ่ง
เร่ิมตน้ข้ึนเท่านั้นใช่ไหม ซ่ึงมนัยงัห่างไกลจากความสมบูรณ์แบบ วฒันธรรมประชานิยมเป็นการ
ต่อตา้นผูค้นทั้งหลายท่ีอยูใ่นอ านาจ, และพยายามท่ีจะโค่นลม้ความเด่นตระหง่านทางความคิดและการ
กระท าเหล่านั้นใช่หรือไม่  

เม่ือกล่าวถึงโลกยุคสมยัใหม่นั้นแทบไม่มีส่ิงใดท่ีเกิดข้ึนใหม่หมดจดทีเดียว หลายๆส่ิงไดถู้ก
พฒันาและผลิตวนซ ้ าจากส่ิงเดิมท่ีปรากฏมาอยูแ่ลว้ให้เขา้กบัยุคสมยัท่ีเกิดข้ึนภายใตแ้นวคิดดา้นทุน
นิยม (Capitalist) ท่ีด่ิงลงสู้เป้าหมายในระดบัจุลหรือการเขา้ถึงทุกกลุ่มผูบ้ริโภคให้ลึกท่ีสุดเป็นส าคญั
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นัน่เองท าให้ผูศึ้กษามองเห็นส่ิงท่ีเป็นปัจจยัในการผลิตสร้างสัญญะการบริโภคอนัเป็นกระแสท่ีไดรั้บ
การตอบรับจากผูบ้ริโภคไดไ้ม่นอ้ย ซ่ึงไดแ้ก่ 

1. Sublime คือ หลกัความจริง ความดี ความงามท่ีปรากฏตวัต่อส่ือทางสังคม 
2. Carnival คือ ความอลงัการ ยิง่ใหญ่ ตระการตา 
3. Irony      คือ ความบนัเทิงท่ีเนน้เน้ือหาทางอารมณ์  

ยคุแห่งวฒันธรรมศึกษา (Cultural Study) เรียกไดว้า่เป็นยคุท่ีใชก้รอบแนวคิดอยา่งเต็มใบของ
มิเชล ฟูโกต์ (Michel Foucault) โดยมองเห็นทฤษฎีแบบมหภาค (Macro) ท่ีเร่ิมมีการอ่ิมตวัและเกิด
ความจ าเจกับกรอบกวา้งขอบเขตโดยรวมทางสังคม ท าให้ทฤษฎีการศึกษาวฒันธรรมย่อยหรือ 
(Subculture) ท่ีไดรั้บความนิยมเพิ่มข้ึนดว้ยทฤษฏีดงักล่าวถูกเร่ิมตน้ข้ึนในยุค 70 ท่ีเกิดปรากฏการณ์
ทา้ทายกระแสทางสังคมมากข้ึนดว้ยยี่ห้อสินคา้ทางการตลาด (Brand) และเร่ิมแข็งแกร่งข้ึนมาอย่าง
เห็นได้ชดัเจนดว้ยการตกอยู่ภายใตก้รอบคิดและการควบคุมของนักการตลาดประหน่ึงว่าไม่มีใคร
หลุดออกจากกรอบเชิงแนวคิดของนกัการตลาดได ้ท าให้หลายต่อหลายคนเร่ิมหันมาสนใจกระแส
ร่วมมากกวา่กระแสหลกัรวมถึงการไม่สยบยอมต่ออ านาจและอาจมองถึงความเป็นรูปแบบของชีวิต 
(Lifestyle) มากข้ึนแนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดคริส แอนเดอร์สัน (Chris Anderson) ได้
กล่าวถึงยุคสังคมแห่งการติดต่อส่ือสารท่ีว่าดว้ยความมุ่งหมายของการบริโภคในลกัษณะของความ
ตอ้งการการบริโภคสินคา้ (Need Market) หรือยุคส่ือสังคมสมยัใหม่ (New Media) ในปัจจุบนั ท่ีทุก
ส่ิงอย่างส่งผลต่อเน่ืองโตต้อบระหว่างกนั อาจดว้ยกลุ่มคนท่ีไม่เพียงอยูใ่นระดบัมหภาคแต่เป็นการ
กระจายไปสู่กลุ่มคนระดับย่อยเท่านั้นแต่ยงัต้องการแฝงฝังตวัเข้าไปในแนวคิดของอตับุคคลให้
ไดม้ากท่ีสุดอีกดว้ย 

ช่วงปลายปี 90 วฒันธรรมการบริโภคมีการต่ืนตวัเป็นอยา่งมากดว้ยการเติบโตและพฒันาไป
อยา่งรวดเร็ว ท าให้ความคล่องตวัในมูลฐานการผลิตสินคา้ในแต่ละระดบัต่ืนตวัมากข้ึน เน่ืองมาจาก
การตอบสนองทางการตลาดท่ีไร้ซ่ึงขอบเขตจ ากดัของผูบ้ริโภคแมแ้ต่ชนชั้นล่างก็มีสิทธ์ิในการเป็น
ผูผ้ลิตวฒันธรรมของตนเองข้ึนมาไดท้  าให้สังคมโลกจึงเป็นกระแสของการสร้างสัญญะในลกัษณะ
การตลาดท่ีไร้ซ่ึงค าจ  ากดัความจึงท าให้อตัลกัษณ์ของชนชั้นสูงเกิดความสั่นคลอนอนัเน่ืองมาจาก
กลุ่มอตัลกัษณ์ท่ีมีรากฐานการผลิตจากชนชั้นล่างและชนชั้นกลางเขา้มามีบทบาทและทา้ทายต่อรอง
กบัอ านาจมากข้ึนซ่ึงเป็นผลสืบเน่ืองท าใหก้ารก่อตวัของอ านาจทางดา้นเสรีนิยมมีความแข็งแกร่งมาก
ยิง่ข้ึน อาจกล่าวไดว้า่ปัจจุบนัไดห้มดยุคของแมสมีเดีย (Mass Media) และกา้วเขา้สู่ยคุแห่งการส่ือสาร
ท่ีเฉพาะเจาะจงมากข้ึน ซ่ึงมิใช่เพียงแค่การส่ือสารจากผูส่้งถึงผูรั้บเพียงเท่านั้น (one way) แต่ยงัท าให้
ผูรั้บสารหรือกลุ่มผูบ้ริโภคสามารถโตต้อบ (Two Ways) ไปมาระหวา่งกนัได ้เช่น การตอบค าถามลุน้
รางวลัทางโทรทัศน์ , การส่งรหัสใต้ฝาผ่านข้อความสั้ น (sms), การแชร์ข้อมูลผ่านระบบโซเชียล
เน็ตเวิร์ก (Social Network) เป็นตน้ ซ่ึงสะท้อนให้เห็นว่าความเป็นมีเดียเท็กซ์ (Media Text) ได้ถ่าย
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โอนความเป็นอ านาจและความส าคญัท่ีให้กบัผูบ้ริโภคมากข้ึน ท าให้ผูบ้ริโภคไม่ไดเ้ป็นเพียงแค่ผูรั้บ
สารทางเดียวเท่านั้นแต่ยงัมีส่วนร่วมในการผลิตสร้างผลผลิต (Production) ไดอี้กดว้ย  

ทฤษฏีของเบอร์โล (David K.Berlo) ไดน้ าเสนอแบบจ าลองการส่ือสาร เรียกวา่ “แบบจ าลอง 
SMCR ของเบอร์โล” (Berlo’s SMCR Model) มีองคป์ระกอบดงักล่าวไวว้า่ (e-book.oram.edu, 2547: 
ออนไลน์) 
 1. ผูส่้งสาร (Source) เป็นผูมี้ความสามารถในการ “เขา้รหสั” (encode) ซ่ึงประกอบไปดว้ย    
ทกัษะ ความรู้และระบบการส่งขอ้มูลภายใตส้ังคมและวฒันธรรม 

 2. ขอ้มูลข่าวสาร (Message) เก่ียวกบัเน้ือสารผา่นตวัสัญญะจากการล าดบัเร่ืองราว 
3. ช่องทางในการส่ง (Channel) คือ ผสัสะในการรับขอ้มูลจากการไดย้นิ การไดก้ล่ิน การได้

สัมผสั การล้ิมรส หรือการมองดู 
4. ผูรั้บ (Receiver) เป็นผูมี้ความสามารถใน “การถอดรหสั” (decode) ทศันคติระดบัความรู้ 

และพื้นฐานทางสังคมวฒันธรรม 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่2.1 แบบจ าลองการส่ือสารสองทางของเบอร์โล (David K.Berlo) 
ท่ีมา : http://e-book.ram.edu/e-book/m/mc111/mc111_03_04.html, 25 กรกฎาคม 2557 

 

ความส าคญัท่ีกล่าวมานบัไดว้า่ส่งผลกระทบเป็นอยา่งมากในรูปแบบการด าเนินชีวิต ซ่ึงตวัเรา
จะถูกแวดล้อมไปด้วยการส่ือสารแต่ละประเภทอยู่ตลอดเวลา โดยส่ือมีอิทธิพลต่อการหล่อหลอม
ความคิดและการตดัสินใจในการด าเนินชีวิตไดไ้ม่น้อย ดว้ยส่ิงเหล่านั้นไม่ไดเ้ป็นเพียงแค่รูปธรรมท่ี
สามารถรับรู้ไดด้ว้ยผสัสะพื้นฐาน (ระดบักายภาพ) เท่านั้น แต่ยงัรวมไปถึงส่ิงท่ีสามารถรับรู้ไดด้ว้ย
อารมณ์ ความรู้สึกในระดับจิตวิญญาณ (Spiritual Commodity) ท่ีผูส่้งสารมีความต้องการในการ
ส่งผา่นเพื่อการรับรู้ให้กบัผูรั้บสารท่ีมีสัญญะบางอยา่งแทรกซึมติดผา่นไปอีกดว้ย ดงันั้นแลว้สังคมใน

ผูรั้บสาร (Receiver) 

ช่องทางการส่ือสาร (Channels) 

ตวัสาร (Message) 

ผูส่้งสาร (Sender) 

http://e-book.ram.edu/e-book/m/mc111/mc111_03_04.html
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ปัจจุบนัจึงมีรายละเอียดท่ีซบัซอ้นมากข้ึนดว้ยการเห็นถึงความส าคญัทุกส่วนเส้ียวของระดบัในสังคม 
(จุลภาค) ภายใตแ้นวคิดวฒันธรรมบริโภคนิยม (Consumerism) 

กล่าวโดยสรุป คือ ในยุคของการส่ือสารท่ีไร้พรมแดนท าให้การเขา้ถึงขอ้มูลเป็นส่ิงท่ีมีความ
รวดเร็ว สะดวก และมีความทนัสมยัในการปรับปรุงพฒันาเน้ือหามากข้ึน สังคมแห่งการบริโภคเป็น
อีกส่ิงหน่ึงท่ีเติบโตและพฒันาอยา่งรวดเร็วเช่นกนัโดยไร้ขอ้จ ากดัดา้นขอบเขตของการบริโภค ท าให้
การบริโภคนิยมและการบริโภคเชิงสัญญะจึงแฝงฝังไปถึงในระดบัความคิดโดยถือระดบัความส าคญั
ของคุณประโยชน์ท่ีแทจ้ริงเกิดความเลือนลางลงไปและหันมองในระดบัความส าคญัของความเป็น
วฒันธรรมประชานิยม (Popular Culture) มากยิ่งข้ึน กล่าวได้ว่าสังคมปัจจุบนัได้ให้บทบาทอ านาจ
ทางดา้นส่ืออยา่งเต็มใบและมีผลต่อบทบาทการด ารงชีวิตต่อการส่งเสริม ขดัเกลา หรือแมก้ระทัง่การ
ช้ีน าทศันคติไปในทิศทางต่างๆตามเป้าประสงคข์องส่ือไดอ้ยา่งง่ายดาย 

2.2.2 แนวคิดทางการตลาดและส่ือ 
การตลาดเป็นศาสตร์ส าคญัอย่างหน่ึงในการท าธุรกิจในยุคแห่งขอ้มูลข่าวสารในปัจจุบัน 

สินคา้ท่ีดีจะไม่สามารถท ามูลค่าไดถ้า้ขาดการน าเสนอหรือท าให้เป็นท่ีรู้จกัในวงกวา้ง ซ่ึงเรียกไดว้่า
การตลาดในโลกปัจจุบนัเป็นส่ิงท่ีอยูต่รงกลางหรือตวัเช่ือมโยงระหว่างผูผ้ลิตในการใช้ทรัพยากรให้
ตรงกบัผูบ้ริโภคสินคา้ดว้ยระบบการจดัการท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคนั่นเอง ซ่ึงมี
ผูใ้ห้ค  าจ  ากดัความทางการตลาดไวม้ากมาย หน่ึงในนั้นคือ Philips Kotler โดยไดก้ล่าวว่า “การตลาด 
หมายถึง กิจกรรมของมนุษยท่ี์ด าเนินไปเพื่อก ากบัให้มีการตอบสนองความพอใจและความตอ้งการ
ต่างๆ โดยอาศยักระบวนการแลกเปล่ียน” จึงท าใหเ้กิดเง่ือนไขของลกัษณะงานทางการตลาด โดยระบุ
ไว ้4 ประการคือ (ธงชยั สันติวงษ,์ 2539: 1-3) 

1. สามารถสร้างความพอใจใหลู้กคา้ (Customer Satisfaction)  
2. สามารถท าก าไรกบัลูกคา้ทุกกลุ่มได ้(Customer Profitability) 
3. สามารถท าก าไรในทางการตลาด (Marketing Profitability) 
4. การสร้างลูกคา้ (Create Customer) หรือหาตลาด 
การบริหารการตลาด คือ การประสานการผลิตและจดัการดว้ยการวางแผน การบริหารองคก์ร 

การประสานงานและควบคุมเพื่อให้เกิดรูปแบบการส่งเสริมการจ าหน่ายดา้นราคา สถานท่ี รวมถึงการ
ให้บริการออกสู่ผูบ้ริโภคภายใต้การวางแผน การจดัการกลยุทธ์ การบริหารกิจกรรมการตลาดท่ีมี
ประสิทธิภาพท่ีสามารถตอบโจทย์ท่ีลูกค้าต้องการได้เป็นอย่างดี อาจเรียกได้ว่าเป็นวิถีท่ีน าไปสู่
ความส าเร็จของการบริหารการตลาดในอนาคตก็วา่ได ้(ธงชยั สันติวงษ,์ 2539: 1-3) 

การตลาดท่ีมีประสิทธิภาพจะก่อให้เกิดผลต่อการเจริญเติบโตและขยายตวัทางธุรกิจไดอ้ย่าง
มากมาย ซ่ึงไม่ใช่เพียงแค่การผลิตสินคา้เพื่อการจ าหน่ายเท่านั้นแต่ยงัตอ้งแสวงหาความตอ้งการเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคได้ เรียกได้ว่า “มีความเขา้ใจผูบ้ริโภค” นั่นเอง การจะท าให้
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ประสิทธิภาพเกิดข้ึนนั้นส่วนหน่ึงตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจ การรู้จกัพฒันา และใชท้รัพยากรอยา่งเต็ม
ประสิทธิภาพโดยมีเป้าหมายสอดคล้องกบัค่าใช้จ่ายท่ีผูบ้ริโภคต้องการ ในการบริหารการตลาดมี
จุดมุ่งหมายท่ีเด่นชดัอยู ่4 ประการ ไดแ้ก่ (ธงชยั สันติวงษ,์ 2539: 4-5) 

1. มุ่งใหป้ระชาชนมีโอกาสจดัหาการบริโภคและบริการสินคา้ไดม้ากท่ีสุด 
2. มุ่งใหผู้บ้ริโภคไดรั้บความพึงพอใจมากท่ีสุด 
3. มุ่งใหผู้บ้ริโภคมีโอกาสเลือกมากท่ีสุด 
4.มุ่งใหป้ระชาชนมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึนจากการไดรั้บสินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพท่ีดี ทั้งยงั

รักษาคุณภาพของสภาพแวดลอ้มไวไ้ด ้ 
ส่วนผสมทางการตลาด (The Marketing Mix) เป็นรูปแบบการจดักิจกรรมทางการตลาดท่ี

แบ่งแยกกลุ่มงานภายในองค์กร เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบและวางแผนจดัการ ซ่ึงเรียกว่า 4P เป็น
ส่วนผสมทั้ง 4 ดา้นท่ีเป็นปัจจยัโยงความสัมพนัธ์ระหวา่งผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค แต่ในปัจจุบนัหลกัการ
ดงักล่าวไดมี้การเพิ่มเติมข้ึนซ่ึงอาจมองวา่ปัจจุบนัมีส่วนละเอียดปลีกยอ่ยท่ีไม่สามารถมองขา้มและมี
ความส าคญัอนัส่งผลต่อการวเิคราะห์และวางแผนการจดัการมากยิง่ โดยเพิ่มข้ึนเป็น 7P (4P+3P) ซ่ึงมี
ความหมายดงัน้ี 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) 
2. ดา้นสถานท่ี (Place) 
3. ดา้นการส่งเสริมการจ าหน่าย (Promotion) 
4. ดา้นราคา (Price) 
5. ดา้นบุคคลหรือพนกังานขององคก์ร (People, Employee) 
6. ดา้นคุณภาพโดยรวมของภาพลกัษณ์ (Physical Evidence/Presentation) 
7. ดา้นกระบวนการ (Process) 
หลกัการ 3P ท่ีเพิ่มเขา้มานั้นเกิดจากสภาวะทางสังคมท่ีพฒันาอยา่งรวดเร็ว โดยสอดคลอ้งกบั

เทคโนโลยีและนวตักรรมท่ีมีประสิทธิภาพในการติดต่อส่ือสารและส่งขอ้มูลไดใ้นวงกวา้ง ในระยะ 
เวลาอนัรวดเร็ว ท าให้ยุคสมยัในปัจจุบนัถูกปรับเปล่ียนและพฒันาในแบบกา้วกระโดดอย่างเห็นได้
ชดัเจน 

ปัจจุบนักล่าวได้ว่าหมดยุคของอุตสาหกรรมไปแล้วโดยนับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1989 ซ่ึงเป็นยุค
เดียวกนักบัการล่มสลายของก าแพงเบอร์ลิน ในประเทศเยอรมนั และอาจเป็นสัญญาณในการส้ินสุด
ของระบบคอมมิวนิสต์ โดยก้าวเขา้สู่ยุคสมยัใหม่ท่ีเน้นการติดต่อส่ือสารทางดา้นเน้ือหาขอ้มูลเป็น
ส าคญั ซ่ึงอาจเรียกไดว้า่ปัจจุบนัเป็น “ยุคแห่งการติดต่อขอ้มูลข่าวสาร” อนัส่งผลให้ผูท่ี้รับและติดต่อ
ขอ้มูลข่าวสารมีโอกาสประสบความส าเร็จมากกว่าคนอ่ืนๆ ดงันั้น “ส่ือ” จึงมีความส าคญัเป็นอย่าง
มากในยคุสมยัปัจจุบนั 
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“ส่ือ” ในภาษาไทยซ่ึงมีความหมายตรงกนักบัความหมายในภาษาองักฤษค าว่า “Media” ท่ีมี
รากศพัทจ์ากภาษาลาตินมีความหมายวา่ ระหวา่ง (between) หมายถึง ส่ิงใดก็ตามท่ีท าการบรรทุกหรือ
น าพาขอ้มูลหรือสารสนเทศโดยเป็นตวักลางระหว่างแหล่งก าเนิดสารกบัผูรั้บสาร (ความหมายของ
ส่ือ, 2556: ออนไลน์) ในพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2545 ไดใ้ห้ ความหมายไวว้่า ส่ือ 
(กริยา) หมายถึง ติดต่อให้ถึงกนั เช่น ส่ือความหมาย, ชกัน าให้รู้จกักนัส่ือ (นาม) หมายถึง ผูห้รือส่ิงท่ี
ติดต่อให้ถึงกันหรือชักน าให้ รู้จักกัน ความหมายในมุมมองของผู ้ศึกษา หมายถึง การส่งผ่าน
ความหมายระหวา่งกนักบัแหล่งก าเนิดตน้ทางและแหล่งรับสารปลายทางโดยมีจุดประสงคใ์นการส่ง
มอบ แลกเปล่ียน หรือถ่ายโอนบางส่ิงบางอย่างเพื่อการรับรู้ระหว่างกนั ผ่านรูปแบบต่างๆทางช่อง
ทางการส่ือสาร 

พฤติกรรมการเปิดรับส่ือข้ึนอยูก่บัสถานภาพของบุคคลในช่วงบริบทท่ีเกิดข้ึนในขณะนั้น ซ่ึง
ผูส่ื้อสารจะตอ้งเขา้ใจสภาพของผูรั้บสารให้มากเพื่อการเขา้ใจและส่ือสารได้อย่างเขา้ถึงมากท่ีสุด 
ความตอ้งการในขอ้มูลข่าวสารจึงเป็นส่ิงส าคญัในการใชป้ระกอบการตดัสินใจ อีกทั้งยงัเป็นปัจจยัใน
การพฒันาของบุคคลให้ทนัต่อสถานการณ์ปัจจุบนัของโลก ดงัท่ีชาร์ลส์ เค อทัคิน (Charles k. Atkin) 
โดยได้กล่าวว่า “บุคคลท่ีเปิดรับข่าวสารมากย่อมมีหูตากว้างไกลและมีความรู้ความเข้าใจใน
สภาพแวดลอ้มอีกทั้งเป็นคนทนัสมยัทนัเหตุการณ์กว่าบุคคลท่ีเปิดรับข่าวสารน้อย” (ทฤษฎีเก่ียวกบั
การเปิดรับข่าวสาร (Media exposure, 2556: ออนไลน)์ 

เช่นเดียวกบัโจเซฟ ที แคลปเปอร์ (Klapper, J.T.) ท่ีกล่าวไวว้า่ “กระบวนการเลือกรับข่าวสาร
หรือเปิดรับข่าวสารเปรียบเสมือนเคร่ืองกรองข่าวสารในการรับรู้ส่ือของมนุษยซ่ึ์งประกอบดว้ยการ
กลัน่กรอง 4 ขั้นตามล าดบัดงัต่อไปน้ี” (ทฤษฎีเก่ียวกบัการเปิดรับข่าวสาร (Media exposure), 2556: 
ออนไลน)์ 

1. การเลือกเปิดรับ (Selective Exposure)  
2. การเลือกใหค้วามสนใจ (Selective Attention)  
3. การเลือกรับรู้และตีความหมาย (Selective Perception and Interpretation)  
4. การเลือกจดจ า (Selective Retention)  
ศิริลกัษณ์ คชนิล (2551: 20) ได้กล่าวไวว้่า “ความรู้สึกนึกคิดของผูรั้บสารก็คือ ทศันคติ ท่ีมี

คุณสมบติัของแรงจูงใจในอนัท่ีจะท าให้บุคคลประเมินและเลือกส่ิงใดส่ิงหน่ึงซ่ึงหมายความต่อไปถึง
การก าหนดทศันคติทางของพฤติกรรมจริงดว้ยการเปล่ียนแปลงทศันคติเก่ียวขอ้งกบั 3 ตวัแปล”  

1. ความเช่ือถือไดข้องข่าวสาร 
2. ลกัษณะของข่าวสาร 
นอกจากน้ี วลิเบอร์ ชแรมม ์ (Wilbur Schramm) ยงัช้ีใหเ้ห็นถึงองคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อ

การเลือกรับข่าวสารของบุคคลดงัน้ี (กลุ่มพฒันาพฤติกรรมสุขภาพ กองสุขศึกษา, 2556: ออนไลน์) 
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 1. ประสบการณ์ เป็นปัจจยัท่ีท าใหผู้รั้บส่งสารแสวงหาข่าวสารท่ีแตกต่างกนั 
2. การประเมินสาระประโยชน์ของข่าวสารท่ีผูรั้บไดแ้สวงหาเพื่อตอบสนองจุดประสงคข์อง

ตนอยา่งหน่ึงอยา่งใด 
 3. ภูมิหลงัท่ีแตกต่างกนัท าให้บุคคลมีความสนใจแตกต่างกนั 
 4. การศึกษาและสภาพแวดลอ้มท าใหมี้ความแตกต่างในพฤติกรรมการเลือก 

5. ความสามารถในการรับสาร เก่ียวกบัสภาพร่างกายและจิตใจท่ีท าใหเ้กิดพฤติกรรมการ
เปิดรับสารแตกต่างกนั 

6. บุคลิกภาพ ท าใหมี้ผลต่อการเปล่ียนแปลงทศันคติ การโนม้นา้วใจ และ พฤติกรรมของผูรั้บ
สาร 

 7. อารมณ์ สภาพทางอารมณ์ของผูรั้บสาร จะท าใหเ้ขา้ใจความหมายของ ข่าวสาร หรืออาจ
เป็นอุปสรรคต่อความเขา้ใจความหมายของข่าวสารได ้

8. ทศันคติ จะเป็นตวัก าหนดท่าทีของการรับและตอบสนองต่อส่ิงเร้า หรือ ข่าวสารท่ีไดพ้บ
เก่ียวกบัการเปิดรับข่าวสารนั้น  

ปัจจุบนัแนวคิดทางการตลาดและส่ือมีบทบาทแทบทุกสังคม ทุกกลุ่มเป้าหมายเลยก็ว่าได้
การตลาดท่ีดีนั้นจะตอ้งมาพร้อมกบัการส่ือสารท่ีดีโดยมีความสอดคลอ้งและเก่ียวโยงกนัอย่างเป็น
ระบบและเป็นเหตุเป็นผลซ่ึงกนัและกนั การบริหารท่ีดีนั้นจะสร้างสภาวะในการควบคุมปัจจยัต่างๆ
อยา่งเหมาะสมและคุม้ค่าท่ีสุดทั้งดา้นผลิตภณัฑ์ คุณภาพ การจดัจ าหน่ายและกระบวนการจดัการ เป็น
ตน้ ดงันั้นส่ือจึงเขา้มามีบทบาทในการส่ือสารท่ีหลากหลายเพื่อการเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพท่ีสุด โดยส่งผลต่อทัศนคติ พฤติกรรมและแรงจูงใจของกลุ่มเป้าหมายในการเลือก
เปิดรับ การใหค้วามสนใจ การเลือกรับรู้และตีความหมาย รวมถึงการเลือกจดจ าอีกดว้ย 

กล่าวโดยสรุป คือ กระบวนการต่างๆของการตลาดทั้งดา้นการผลิต การส่งมอบ และการรับ
บริโภคของกลุ่มเป้าหมาย ล้วนเกิดข้ึนภายใต้การบริหารจดัการด้านการตลาดโดยค านึงถึงกลุ่ม
ผูบ้ริโภคเป็นเกณฑ์ส าคญัโดยส่ิงเหล่าน้ีจะตอ้งท างานสอดคล้องกบัการส่ือสารผ่านส่ือในรูปแบบ
ต่างๆเพื่อสร้างความเขา้ใจและส่งขอ้มูลไปยงัผูรั้บได้อย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด จึงกล่าวได้ว่า 
การตลาดท่ีดีนั้นจะมีประสิทธิภาพมากหรือน้อยเพียงใด ควรมีการบริหารจดัการ การวางแผนท่ีดี มี
ความละเอียดรอบคอบ และรัดกุมในกระบวนขั้นตอน ภายใตค้วามตอ้งการของผูบ้ริโภคเป็นหลกัและ
เพื่อให้ส่ิงเหล่าน้ีมีศกัยภาพในการเขา้ถึงขอ้มูลกลุ่มดงักล่าวเป็นไปอยา่งดีควรให้ความส าคญักบัการ
ส่ือสารท่ีดีและมีประสิทธิภาพดว้ยเช่นกนั 

2.2.3 การโฆษณากบัส่ือสมยัใหม่ 
การโฆษณา (Advertising) เป็นการส่ือสารท่ีมีตวักลางเช่ือมโยงในการส่ือสารความหมาย ซ่ึง

หมายถึง การประกาศให้ทราบ การป่าวร้อง การสร้างการรับรู้แก่มวลชนในพื้นท่ีสาธารณะดว้ยวธีิการ
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ต่างๆ เช่น การประกาศตามวิทยุ โทรทศัน์ แผน่ป้ายโฆษณา ฯลฯ โดยในความหมายของการโฆษณา
ตามพจนานุกรมสแตนดาร์ด (Standard Dictionary, international edition 1982) ได้ให้ความหมายว่า 
ระบบหรือวิธีการในการดึงดูดความสนใจจากประชาชนดว้ยการเขา้มามีส่วนร่วมต่อเหตุการณ์หรือ
ดึงดูดให้ เกิดความต้องการหรือสนใจซ้ือสินค้าผลิตภัณฑ์บริการต่างๆ การโฆษณาน้ีมีผู ้ท่ีให้
ความหมายไวค้่อนขา้งเยอะทั้งนักการโฆษณา นักวิชาการ ฯลฯ หน่ึงในนั้นคือ มอริช ไอ.แมนเดลล ์
(Maurice I. Mandell) ท่ีให้ค  าจ  ากดัความของการโฆษณา คือ “รูปแบบการส่งเสริมท่ีผา่นส่ือโฆษณาท่ี
มิใช่ตวับุคคล (non-personal  promotion) ต้องช าระเงินค่าโฆษณาโดยผูอุ้ปถัมภ์ (Sponsor) ซ่ึงการ
โฆษณาน้ีมีความหมายท่ีแตกต่างไปจากการส่งเสริมในรูปแบบอ่ืนๆ” อีกคนหน่ึงท่ีใหค้วามสนใจและ
ไดนิ้ยามความหมายคือ อาร์เธอร์ วนิเตอร์ส (Arthur Winters) ไดใ้ห้ทศันะวา่ “เป็นการส่ือสารผา่นส่ือ
โฆษณาท่ีมิใช่ตวับุคคล ตอ้งช าระเงินโดยผูอุ้ปถมัภท่ี์ระบุไว ้และมีจุดประสงคท่ี์จะขายสินคา้ บริการ 
หรือให้ผูซ้ื้อยอมรับในความคิดเห็นเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง” ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้ค าวา่โฆษณามกัจะถูกใชคู้่กบั
ค าวา่ประชาสัมพนัธ์ (Public Relations) เพราะอาจเกิดความสับสนหรือคิดวา่มีความหมายใกลเ้คียงกนั 
ซ่ึงความหมายของประชาสัมพนัธ์มาจากค าว่า Public แปลว่า ประชาหรือหมู่คณะ และ Relations 
หมายถึง ความสัมพนัธ์หรือการผกูพนัและเม่ือน าทั้งสองค ามารวมกนัจะไดค้วามหมายวา่ “กิจกรรมท่ี
ผูกพันกับหมู่คน หรือความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน สถาบันกับกลุ่มประชาชนนั่นเอง” ตาม
ความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 ได้ให้ความหมายไว้ว่า “การ
ติดต่อส่ือสารเพื่อส่งเสริมความเขา้ใจอนัถูกตอ้งต่อกบัเจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบในการน้ี” และก็มีนกัคิด
และนักวิชาการมากมายเช่นกันท่ีให้ทศันะเก่ียวกับการประชาสัมพนัธ์ ซ่ึงได้แก่ เรยม์อน ไซมอน 
(Raymon Simon) ท่ีให้ความหมายไวว้่า การประชาสัมพนัธ์ หมายถึง “การส่งเสริมให้เกิดความกลม
เกลียวราบร่ืนและความนิยมระหวา่งบุคคลกบัหน่วยงานหรือสถาบนัต่างๆไปถึงบุคคลอ่ืนๆ รวมทั้ง
กลุ่มประชาชนพิเศษ (Special Publics) หรือชุมชนกลุ่มใหญ่ โดยส่ือสารผ่านการตีความหมายได้” 
(เสกสรร สายสีสด, 2542: 1-3) 

เสรีภาพในการน าเสนอความส าคญัมีส่วนในการส่งเสริมและก าหนดบทบาทอยา่งชดัเจนของ
ผูบ้ริโภคในการผลิตและส่งเสริมเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดของผูบ้ริโภค ซ่ึงเรียกได้ว่าเป็น 
“บทบาทหน่ึงของการโฆษณา” ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัในการแถลงข่าวสารและกิจกรรมทางการ
ตลาดโดยเป็นหัวใจส าคญัของระบบเศรษฐกิจแบบการแข่งขนัเสรีในปัจจุบนั โดยบทบาทของการ
โฆษณาสินคา้ สามารถแบ่งประเด็นไดเ้ป็น 6 ขอ้ ดงัน้ี (เสกสรร สายสีสด, 2542: 41-44) 

1. บทบาทของการโฆษณาสินคา้ต่อกระบวนการตลาด 
2. บทบาทของการโฆษณาสินคา้ต่อระบบเศรษฐกิจ 
3. บทบาทของการโฆษณาสินคา้ต่อการแข่งขนัและปรับปรุงคุณภาพสินคา้ 
4. บทบาทของการโฆษณาสินคา้ต่อระบบส่ือสารมวลชน 
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5. บทบาทของการโฆษณาสินคา้ต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 
6. บทบาทของการโฆษณาสินคา้ต่อสังคม 
การพฒันาระบบการโฆษณานบัวา่เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งผา่นขอ้มูลเรียกไดว้า่เป็น

การเพิม่สมรรถภาพของอิทธิพลในการโฆษณาเลยก็วา่ไดซ่ึ้งขั้นตอนการพฒันางานควรค านึงถึงระบบ
การโฆษณาอนัเก่ียวกบัการนิเทศ การบอกกล่าวช้ีแจง การชกัชวนให้รับรู้และรู้จกั ซ่ึงโฆษณาประเภท
น้ีมีความจ าเป็นต่อการตลาดเพื่อการสนบัสนุนให้เกิดการซ้ือสินคา้และบริการ การโฆษณาประเภทท่ี
สองมีจุดประสงคเ์พื่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการยกระดบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคไปในทิศทาง
ท่ีดีข้ึน ประเภทสุดทา้ยเป็นการโฆษณาเพื่อความสะดวกสบายอนัเป็นลกัษณะการช้ีชวน ช้ีแนวให้เกิด
ความตอ้งการท่ีนอกเหนือจากความจ าเป็นพื้นฐาน เพื่อเป็นการสร้างคุณค่าและรสนิยมของตวับุคคล 
ลกัษณะในการโฆษณาถูกแบ่งออกไปตามสภาพแวดลอ้มทางสังคม โดยมีจุดประสงคท่ี์ต่างกนัในการ
บอกกล่าวใหรั้บรู้ อนัไดแ้ก่ (เสกสรร สายสีสด, 2542: 48-53) 

1. อิทธิพลของการโฆษณาในประเทศท่ีก าลงัพฒันา มีความส าคญัในการโฆษณาเพื่อท าให้
เกิดการรับรู้, การขยายตวัทางด้านการผลิต , การส่งเสริมการพฒันาเศรษฐกิจ, การท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรม, การยกระดบัการครองชีพของประชาชน รวมถึงท าให้เกิดความฟุ้งเฟ้อและ
เสียดุลการคา้ เป็นตน้ 

 2. อิทธิพลของการโฆษณาในประเทศอุตสาหกรรม การโฆษณาในประเทศเหล่าน้ีจดัอยู่ใน
ระดบัขั้นขยายหรือการเพิ่มความสะดวกสบาย ซ่ึงเนน้หนกัดา้นวถีิการด ารงชีวิตและใหค้วามสนใจต่อ
ผลในตอบสนองทางจิตวทิยา การเกิดความสะดวกสบายในชีวติประจ าวนั รวมถึงการสร้างอิทธิพลต่อ
ระบบส่ือสารมวลชนซ่ึงมิไดใ้หค้วามส าคญัเพื่อการผลิตและการตลาดเป็นส าคญั เป็นตน้ 

การส่ือสารทางการตลาดท่ีดีนั้นจะสามารถตอบสนองทางดา้นความรู้สึกและพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคได ้แต่ควรแบ่งให้ชดัเจนในดา้นวตัถุประสงคเ์พื่อป้องกนัการสับสนระหวา่งวตัถุประสงคใ์น
ดา้นการขายและวตัถุประสงคใ์นการส่ือสาร ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีตอ้งแยกออกจากกนัโดยความส าคญัของการ
ส่ือสารนั้ นจะเน้นในการสร้างคุณค่าให้กับสินค้าโดยท าให้เกิดความน่าสนใจ มีเจตคติท่ีดี สร้าง
ภาพลกัษณ์ในด้านบวกให้กับสินคา้นั้นๆ ซ่ึงการรับรู้ของผูบ้ริโภคส่ือนั้นจะถูกจดัแบ่งออกเป็น 3 
ขั้นตอน ได้แก่ ด้านความรู้คิด ความรู้สึกและด้านพฤติกรรม ซ่ึงเรียกว่าขั้นตอนการตอบสนองของ
ผูบ้ริโภค (สิทธ์ิ ธีรสรณ์, 2555: 42-46) โดยผูศึ้กษาไดจ้ดัท าเป็นแผนภาพไดด้งัน้ี 
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ดา้นพฤติกรรม 
 การซ้ือ 

ความเช่ือ 
 

ดา้นความรู้สึก 
ความชอบมากกวา่ 

ความชอบ 
 

ดา้นการรู้คิด 
ความรู้ 

การตระหนกัรู้ 
 

ภาพที ่2.2 ระดบัการรับรู้ของผูบ้ริโภคจากการรับส่ือดา้นโฆษณา 
 

เม่ือผูรั้บสารไดรั้บขอ้มูลข่าวสารในการส่ือสารทางการตลาดของผูส่้งสารแล้วจะท าให้เกิด
การรับรู้ในดา้นการรู้คิดท่ีส่งผลต่อระบบความรู้และความเขา้ใจและพฒันาข้ึนไปในดา้นความรู้สึกท่ีมี
ผลต่อสินคา้ นัน่คือ ความรู้สึกชอบและพอใจต่อตวัสินคา้และผลิตภณัฑ์ แลว้ยงัสามารถส่งผลถึงดา้น
พฤติกรรมของผูบ้ริโภค คือ การทดลองใชแ้ละเกิดการซ้ือซ ้ าหรือใชอ้ยา่งเป็นประจ าในท่ีสุด  

ปัจจุบนัการส่ือสารโฆษณานบัไดว้า่มีความทนัสมยัค่อนขา้งมาก ซ่ึงเร่ิมตน้ข้ึนในปี 1980 นบั
ไดว้่าเป็นสัญญาณของการก าเนิดเทคโนโลยีสมยัใหม่ของมวลมนุษยชาติอย่างหน่ึง โดยเป็นจุดของ
การเช่ือมโยงโลกให้แนบชิดกนัมากยิ่งข้ึน (การเช่ือมโยงโลกคร้ังท่ี 3 ) ดว้ยเทคโนโลยีท่ีรู้จกักนัเป็น
อย่างดี นั่นคือ “อินเตอร์เน็ต” ด้วยการส่ือสารท่ีรวดเร็ว ฉับไว และมีต้นทุนต ่าท าให้ความนิยมใน
เทคโนโลยีดงักล่าวได้แพร่ออกไปอย่างรวดเร็วจนท าให้เกิดวาทกรรมในโลกไซเบอร์ ซ่ึงนับได้ว่า
เทคโนโลยีทางด้านอินเตอร์เน็ตเป็นความโดดเด่นแห่งโลกการส่ือสารในศตวรรษท่ี 20 เรียกได้ว่า 
“เป็นยคุแห่งการตลาดบนส่ืออิเล็กทรอนิกส์” ก็วา่ได ้

การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Marketing) คือ การท ากิจกรรมทางการตลาดโดยมีการ
ประสมประสานระหวา่งเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อให้สามารถส่ือสารและน าเสนอผลิตภณัฑ์ให้กบั
กลุ่มเป้าหมายไดเ้ขา้ใจถึงคุณภาพของผลิตภณัฑ์อยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว โดยไดอ้าศยัรูปแบบทางดา้น
ระบบส่ืออิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ไปสู่ผูบ้ริโภค ซ่ึงการท าการตลาดดว้ยรูปแบบดงักล่าวเป็นกิจกรรมท่ี
มีการส่ือสารแบบ 2 ทาง (2 way Communication) หมายถึง กิจกรรมท่ีถูกน าเสนอไปยงักลุ่มเป้าหมาย
และไดท้  ากิจกรรมและท าการตอบรับกลบัมายงัผูส่้งสาร ไดแ้ก่ การดาวน์โหลดเพลงทางอินเตอร์เน็ต 
เป็นตน้ ซ่ึงลกัษณะพิเศษของการตลาดประเภทน้ี มีดงัน้ี (อิทธิวฒัน์ รัตนพองบู่, 2555: 11-16) 

1.เป็นการตลาดแบบเฉพาะเจาะจง (Niche Market) เพราะลูกคา้มีเป้าหมายอยูใ่นใจอยูแ่ลว้วา่
ตอ้งการอะไร และสามารถเขา้ไปคน้หาหรือเขา้เวบ็ไซตน์ั้นๆไดโ้ดยตรง 
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2. เป็นการแบ่งส่วนลูกคา้ออกตามพฤติกรรม (Behavior Segmentation) ซ่ึงสามารถก าหนด 
พฤติกรรมการบริโภค-อุปโภค ความสนใจ รวมถึงวิถีชีวิตของลูกคา้ ซ่ึงเป็นปัจจยัก าหนดพฤติกรรม
ของลูกคา้แทบทั้งส้ิน 

3.การตลาดแบบตวัถึงตวั (Personalize Marketing หรือ P-Marketing)   คือ ลูกคา้จะก าหนด 
รูปแบบการรับบริการของสินคา้ในการใหบ้ริการไดต้ามความตอ้งการ เช่น การน าเสนอรายการอาหาร
ทางอินเตอร์เน็ตให้กบัแม่บ้านในการเลือกวนัและประเภทของอาหาร พร้อมกบัเลือกประเภทของ
วตัถุดิบและระยะเวลาไดด้ว้ยตนเอง 

4. กลุ่มเป้าหมายท่ีเขา้ถึงขอ้มูลไดท้ัว่โลกและรวดเร็ว เพราะอินเตอร์เน็ตสามารถครอบคลุม
ไดทุ้กพื้นท่ีทัว่โลก ท าใหต้ลาดเปิดกวา้งและเติบโตอยา่งต่อเน่ือง 

5.ไม่จ  ากดัเวลาในการติดต่อแลกเปล่ียน ซ้ือขาย  
 6. เป็นกิจกรรมทางการตลาดแบบบูรณาการท่ีมีการใช้เทคนิคหลายๆด้านมาใช้ร่วมกนับน

เวบ็ไซต ์เช่น การโฆษณาสินคา้ การขาย การช าระเงิน ขั้นตอน ธุรกรรมต่างๆ เป็นตน้ 
7. เป็นการส่ือสารแบบ 2 ทาง (2 Way) คือ ผูซ้ื้อกบัผูข้ายสามารถโตต้อบส่ือสารกนัและติดต่อ

ซ่ึงกนัและกนัผา่นระบบออนไลน์ได ้
8. มีความสะดวก และตน้ทุนต ่า เน่ืองจากใช้บุคลากรจ านวนน้อย การติดต่อส่ือสารและท า

ธุรกรรมทางการตลาดไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
9. สินคา้บางประเภทสามารถดาวน์โหลดน าไปใชง้านไดท้นัที  
จะเห็นไดว้า่การตลาดแบบอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีความเอ้ือประโยชน์ต่อผูซ้ื้อ-ขายหรือผูส่้งสาร

กบัผูรั้บสารไดเ้ป็นอยา่งดี ทั้งยงัมีรูปแบบและการด าเนินท่ีง่าย สะดวก ตน้ทุนต ่า ฯลฯ อีกดว้ย ท าให้
การตลาดประเภทน้ีเป็นท่ียอมรับอย่างแพร่หลายและรวดเร็วในยุคสมยัปัจจุบนั รวมถึงมีรูปแบบท่ี
หลากหลายในการส่ือสารแต่ละประเภท ไดแ้ก่ (อิทธิวฒัน์ รัตนพองบู่, 2555: 18-25) 

1. อีเมล (E-mail) 
2. เวบ็แบนเนอร์ (Web Banner) 
3. เวลิด ์ไวด ์เวบ็ (www) 
4. เวบ็บอร์ด (Webboard) 
5. Search Engine 
6. RSS (Really Simple Syndication) 
7. Web blog 
8. Social Network (Facebook) 
9. Mobile Application (เพิ่มเติมโดยผูศึ้กษา) 
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ความเป็นพื้นท่ีเสรีภาพในการบริโภคขอ้มูลข่าวสาร ในบางคร้ังผูบ้ริโภคยงัสามารถเป็นผูผ้ลิต
และก าหนดขอบเขตเน้ือหาดว้ยตนเอง ท าให้ส่ือประเภทน้ีมีอิทธิพลอยา่งมากในการปรับเปล่ียนและ
สรรสร้างการก่อรูปทางสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้เข้าสู่สังคมเสรีแห่งประชาธิปไตย 
(Demoncrazy) ไดม้ากข้ึน ซ่ึงฮอฟแมนและโนวคั (Hoffman and Novak) (ศิริลกัษณ์ คชนิช, 2551: 25) 
กล่าวในลกัษณะท่ีว่า การส่ือสารผ่านอินเตอร์เน็ตมีลกัษณะท่ีสามารถปฏิสัมพนัธ์ (Interactive) คือ 
สามารถส่ือสารแบบโตต้อบระหวา่งกนัและผูรั้บสารก็สามารถเปล่ียนสภาพไปเป็นผูส่้งสารได ้อีกทั้ง
ยงัเปิดรับขอ้มูลข่าวสารได้ตามความตอ้งการหรือเลือกปฏิเสธขอ้มูลท่ีเห็นว่าไม่น่าสนใจไดเ้ช่นกนั 
และหากมีความสนใจเป็นต่อขอ้มูลข่าวสารใดๆพิเศษก็จะสามารถติดต่อกบัผูส่้งสารเพื่อขอขอ้มูล
เพิ่มเติมตลอดจนเปล่ียนแปลง แก้ไขหรือร่วมแสดงความคิดเห็นได้อีกด้วย โดยอาศัยจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือโปรแกรมสนทนาอ่ืนๆ ผา่นอินเตอร์เน็ตเป็นช่องทางในการติดต่อ 

การส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกส์นับได้ว่ามีความสะดวก รวดเร็ว ประหยดั และง่ายต่อการใช้
งาน โดยเฉพาะปัจจุบันเป็นยุคการส่ือสารทางคอมพิวเตอร์ท่ีติดต่อกันทางอินเตอร์เน็ตโดยการ
เช่ือมโยงเป็นระบบโครงข่ายหรือเครือข่ายใยแมงมุมท่ีสามารถติดต่อถึงกนัได้ทนัทีด้วยภาพ เสียง 
ขอ้ความ ท าให้เกิดปรากฏการณ์เคล่ือนยา้ยขอ้มูลไปทัว่โลก ซ่ึงถูกแบ่งไวเ้ป็น 6 ประเภท ไดแ้ก่ (อิทธิ
วฒัน์ รัตนพองบู่, 2555: 230-232) 

1. การส่ือสารแบบหน่ึงต่อหน่ึง (One on One) หมายถึง การส่งข้อมูลหรือการส่ือสารจาก
บุคคลหน่ึงไปยงัอีกบุคคลหน่ึงโดยมีเป้าหมายท่ีแน่นอนเฉพาะบุคคล เช่น การส่งอีเมล์ (E-mail) ซ่ึง
คลา้ยกบัการส่งจดหมายทางไปรษณียน์ัน่เอง 

2. การส่ือสารปัจเจกชนสู่กลุ่มบุคคล (Individual to the Nation) คือการส่งผ่านข้อมูลจาก
บุคคลเดียวไปยงักลุ่มบุคคลหลายเป้าหมาย (One to Many) คลา้ยกบัการสอนหนงัสือในชั้นเรียน 

3. การส่ือสารแบบ Social Network คือ การส่งสารแบบกระจายข่าวออกไปยงักลุ่มไดไ้ม่จ  ากดั
จ านวนโดยระบบฐานขอ้มูลจะมีการเปิดให้ส าหรับกลุ่มสมาชิกเขา้ไปเขียนบนัทึก ประชาสัมพนัธ์ได้
อย่างอิสระ ซ่ึงปัจจุบนัระบบการส่ือสารในลกัษณะน้ีก าลงัเป็นท่ีนิยมอย่างแพร่หลายและโดยเฉพาะ
ผูป้ระกอบการทางธุรกิจท่ีไดน้ าช่องทางน้ีมาประยกุตใ์ชก้บัการตลาด การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ การ
สร้างแบรนด์ (Brand) ฯลฯ เน่ืองจากมีตน้ทุนต ่าในการส่ือสารและมีประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก ซ่ึง 
Social Network ท่ีเป็นท่ีนิยมในปัจจุบนั ไดแ้ก่ Facebook, Twitter, Google+ เป็นตน้ 

4. การส่ือสารแบบสองทาง (Two-ways Communication) เป็นการส่ือสารท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบั
การสนทนา ผูส่้งสารและผูรั้บสารสามารถพิมพ์สนทนาโต้ตอบกันทันทีทั้งข้อความและภาพซ่ึง
โปรแกรมท่ีมีลกัษณะการส่ือสารประเภทน้ี ไดแ้ก่ PIRCH, MSN Messenger, SanookQQ, Skype เป็น
ตน้ 
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5. การส่ือสารเฉพาะกิจ (Separate Communication) คือ การใช้ระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อติดต่อ
กบัหน่วยงาน หรือสถานท่ีท่ีอยูห่่างไกลในลกัษณะเป็นทางการในภารกิจเฉพาะเร่ือง เช่น การจองตัว๋
เคร่ืองบินผา่นทางอินเตอร์เน็ต การจองตวัชมภาพยนตร์ หรือการจองหอ้งพกัโรงแรม เป็นตน้ 

6. เสิร์ชเอ็นจ้ิน (Search Engine) หรือเวบ็ท่า (เพื่อเติมโดยผูศึ้กษา) เป็นการติดต่อส่ือสารเพื่อ
การค้นหาข้อมูลท่ีอยู่ห่างไกลเพื่อเป็นข้อมูลเพื่อการหาความรู้ การเตรียมตวัในวางแผน เดินทาง 
สืบคน้ขอ้มูลเพื่อหาขอ้มูลต่างๆและเวบ็ไซตโ์ดยเวบ็ไซตท่ี์ไดรั้บความนิยม ไดแ้ก่ Google, Yahoo เป็น
ตน้ 

ส่ือใหม่และอินเตอร์เน็ตนบัไดว้่าเป็นการรวมเคร่ืองมือส่ือสารแบบเก่า (Old Media) ในการ
น ามาหลอมรวมในรูปแบบท่ีทนัสมยัมากข้ึนเพื่อให้เกิดความน่าใชง้าน น่าจดจ า และทนัต่อยุคสมยัใน
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ไดแ้ก่ หนงัสือพิมพ ์วิทยุ โทรทศัน์ ภาพยนตร์ โดยเปล่ียนเคร่ืองมือท่ีเป็นส่ือกลาง
มาเป็นคอมพิวเตอร์, โทรศพัท์มือถือ ฯลฯ นอกจากน้ีส่ือสมยัใหม่ยงัเก่ียวโยงไปถึงความเป็นกระแส
สมยัใหม่ในดา้นปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน เช่น ทีวีบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต, ทีวีช่องกระแสรอง (เคเบิล
ทีวี), การโฆษณาผ่านแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ (Mobile Application) เป็นต้น อีกทั้ งการ
ติดต่อส่ือสารผ่าน “เว็บบล็อก” ซ่ึงเป็นเคร่ืองมืออีกชนิดหน่ึงท่ีเป็นส่ือกลางติดต่อระหว่างกนัผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโดยมีหลกัการคลา้ยกบัการฝากขอ้ความในลกัษณะท่ีเป็นค าถามหรือขอ้
สงสัยเป็นหวัขอ้ท่ีเรียกกนัวา่ “กระทู”้ แลว้รอผูเ้ขา้มาตอบ สนทนาหรือแสดงความคิดเห็น ซ่ึงอาจเรียก
ไดว้่า “เวบ็บล็อก” มีความคล้ายคลึงกนักบักระดานสนทนาหรือกระดานแจง้ข่าวสารขอ้มูล รวมถึง
กระดานแลกเปล่ียนความคิดเห็นในการแสดงผลผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต อาจเรียกไดว้า่เกิด
วฒันธรรมการใช้เวบ็บล็อกข้ึนมาซ่ึงมีความคลา้ยคลึงกนักบัการสร้างวาทกรรมในพื้นท่ีสาธารณะใน
โลกความเป็นจริงแต่ในทีน้ีได้ใช้ต  าแหน่งบนโลกไซเบอร์ในการก่อตั้งชุมชนเสมือนหรือ Virtual 
Communities ข้ึนนัน่เอง เช่น สังคมในเวบ็ไซตพ์นัธ์ทิพยด์อทคอม เป็นตน้ 

Media Convergence นับได้ว่าเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ (New Media) ในการรวบรวมและ
ผสมผสานส่ือท่ีดีท่ีสุดในปัจจุบันเข้าไวด้้วยกัน เช่น ระบบ Internet ผ่านเครือข่าย fiber-optic adsl 
เช่ือมต่อกบัโทรทศัน์ ซ่ึงท าให้โทรทศัน์สามารถใชง้านอินเตอร์เน็ตผา่นระบบเครือข่ายไดอี้กทั้งยงัมี
ระบบสัมผสัจอ (Touch Screen) บนหนา้จอท่ีท าให้การเขา้ถึงฟังก์ชัน่การใชง้านเป็นไปไดง่้ายเพียงแค่
การสัมผสั ซ่ึงระบบ Media Convergence สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 

 1. สังคม (Social) เป็นระบบการใชส่ื้อมากกวา่ 1 ชนิดในการท ากิจกรรมพร้อมกนั เช่น การดู
หนงัพร้อมกบัการใชง้าน facebook ไปพร้อมกนั 

2. วฒันธรรม (Culture) เกิดจากการรวมกลุ่มของผูค้นกลายเป็นชุมชน 
3.องคก์ร (Global) เป็นการสร้างคุณค่าในเชิงการผลิต แต่มีลกัษณะคลา้ยกบัการครอบง าดว้ย

ระบบเทคโนโลยมีากกวา่การสร้างวฒันธรรมท่ีเนน้ความเสมอภาค 
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ปัจจุบนัมีวฒันธรรมการคา้เสรีผา่นระบบเครือข่ายออนไลน์จ านวนมาก เน่ืองจากมีตน้ทุนต ่า 
ขายไดต้ลอดเวลา ไม่ไดจ้  ากดัเพียงแค่พื้นท่ีใดพื้นท่ีหน่ึง คนทัว่ไปสามารถเขา้ถึงไดท้ัว่โลก จึงท าให้
เกิดค าวา่ Long tail ข้ึน ซ่ึงความหมายวา่ การจดัสร้างระบบคา้ขายผา่นเครือข่ายออนไลน์โดยไม่มีหนา้
ร้านจริงในการจดัตั้ง โดยธุรกิจหรือโครงการสามารถขยายไดโ้ดยการลงทุนเพิ่มพื้นท่ี (space) ในการ
ขยบัฐานการขาย ท าให้กลวิธีการคา้ดงักล่าวเป็นระบบ Economically สมยัใหม่ ท่ีสร้างก าไรไดอ้ยา่ง
มหาศาลให้กับผูป้ระกอบ เช่น เว็บไซต์อะเมซอนดอทคอม (www.amazon.com), เว็บไซต์อีเบย์
ดอทคอม (www.ebay.com) รวมถึงเวบ็ไซต์เฟซบุ๊คดอทคอม (www.facebook.com) อีกดว้ย  จึงท าให้
เกิดการจดัสร้างระบบเน้ือหาโดยผูใ้ชง้านเองเรียกวา่ระบบ User Generated Product สภาวะดงักล่าวมี
ความสอดคลอ้งกบัแนวคิดของเจมส์สัน (Frederic Jameson) ในการกล่าวถึงแนวคิดยุคหลงัสมยัใหม่ 
(Post-modernity) ในลกัษณะของปรากฏการณ์ลกัษณะใหม่ๆทางด้านนวตักรรมโดยเปล่ียนวิถีจาก
ความเป็นอยูเ่ดิม คือ เกิดการเคล่ือนไหวของแนวคิดทางทฤษฏีในเร่ืองพื้นท่ีและเวลา (Space & Time) 
ท่ีถูกบีบอดัใหแ้คบลงมา กล่าวคือ เวลาถูกบีบอดัใหส้ั้นลงในการเปล่ียนแปลงและสร้างเทคโนโลยกีาร
ส่ือสารโดยท่ีมนุษยถู์กจดัวางใหอ้ยูท่่ามกลาง Information  

กล่าวโดยสรุป คือ ส่ือทางดา้นสังคมท่ีปรากฏอยูใ่นปัจจุบนัลว้นเกิดข้ึนและไดรั้บอิทธิพลจาก
เหตุผลทางดา้นทุนนิยม (Capitalist) โดยมีเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวฒันธรรมเป็นตวัก ากบั
บริบทอีกคร้ัง ซ่ึงอิทธิพลของส่ือโฆษณาไดมี้การแฝงฝังค่านิยม (Value) ใหก้บัผูบ้ริโภคเกิดความ
คลอ้ยตาม (Propaganda) ดว้ยการถ่ายทอดสะทอ้นภาพลกัษณ์ของอตับุคคล (Representation) ท่ีมีส่วน
เสริมในการกระตุน้เสริมแรงในการสร้างคุณค่า ซ่ึงส่งผลต่อการปรับเปล่ียนค่านิยม (Value) ความรู้ 
(Knowledge) และพฤติกรรม (Practice) ซ่ึงผูศึ้กษาไดจ้ดัท าเป็นแผนภาพสรุปไดด้งัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.amazon.com/
http://www.ebay.com/
http://www.facebook.com/
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ภาพที ่2.3 อิทธิพลของส่ือท่ีสอดคลอ้งต่อสภาวะทางสังคมท่ีส่งผลต่อการปรับเปล่ียนทศันคติ ในดา้น
ความรู้ ค่านิยม และพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 

 
2.3 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 

ศิริลกัษณ์ จนัทร์ศรี (2547) ไดศึ้กษาเร่ือง “การศึกษาอิทธิพลส่ือโฆษณาทางโทรทศัน์ท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ท่ีท าให้ผิวขาวของกลุ่มวยัรุ่นไทย” ซ่ึงได้ท าการศึกษาวาทกรรมของ
โฆษณาประเภทผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวแต่ละชนิด มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงอิทธิพลของส่ือโฆษณา
โทรทศัน์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ท าให้ผิวขาวของกลุ่มวยัรุ่นไทย เพื่อหาองคป์ระกอบใน
ส่ือโฆษณาท่ีเป็นตวักระตุน้ให้เกิดการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ท าใหผ้ิวขาว  โดยศึกษาของอิทธิพลของ
สารท่ีโฆษณาโทรทศัน์ส่งมาถึงผูรั้บสารในรูปแบบต่างๆด้วยวิธีการดึงดูดลูกคา้ท่ีแตกต่างกัน  ซ่ึง
องคป์ระกอบในโฆษณามีผลอยา่งมากต่อการกระตุน้การซ้ือและการจดจ าถึงผลิตภณัฑ์ ซ่ึงไดแ้ก่ ตรา
สินค้าผลิตภัณฑ์  (Brand name), ผู้น าเสนอตัวสินค้าหรือ พรีเซ็นเตอร์ (Presenter), ข้อความจาก
โฆษณา (Advertisement message), สัญลักษณ์  (Logo), ดนตรีและเสียง (Music & Sound), ราคา 
(Price) เป็นตน้ โดยไดว้ิเคราะห์และให้ขอ้มูลถึงองคป์ระกอบเหล่านั้นวา่ตวับทมีการเช่ือมโยงต่อผูรั้บ

เศรษฐกิจ การเมือง สงัคม วฒันธรรม 

ส่ือโฆษณา (Advertise) 

ค่านิยม (Value) 

ภาพลกัษณ์อตับุคคล (Representation) 

ทุนนิยม  (Capitalist) 

ส่งผลต่อการปรับเปล่ียน 

ความรู้ (Knowledge) พฤติกรรม (Practice) ค่านิยม (Value) 
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สารมากน้อยเพียงใดและให้ความหมายถึงการสร้างจินตภาพกบัความงามของผูห้ญิงให้เกิดข้ึนได้
อยา่งไร ซ่ึงโฆษณาไม่เพียงแต่สร้างความคลอ้ยตามหรือชกัจูง (Propaganda) ให้เกิดการตดัสินใจใน
ความตอ้งการซ้ือใชเ้พียงเท่านั้น แต่ยงัสร้างมโนภาพท่ีเป็นอ านาจในการกดทบัไวอ้ยา่งแยบยล ให้ผูรั้บ
สารเกิดการฝังตรึงถึงค่านิยมการมีผิวขาวว่าเป็นโอกาสและการยอมรับจากสังคมอย่างหน่ึงท่ีท าให้
ประสบความส าเร็จหลายๆดา้นในชีวติประจ าอีกดว้ย 

นุชจรีย ์มีผล (2549) ไดศึ้กษาเร่ือง “การศึกษาทศันคติและพฤติกรรมของผูใ้ชผ้ลิตภณัฑท์ าให้
ผิวขาว ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัศรีสะเกษ” ได้ศึกษาทศันคติและพฤติกรรมในขอ้มูลเชิงสถิติโดย
แบ่งเป็น 4 ด้าน ไดแ้ก่ ด้านอายุ โดยช่วงอายุ 15-30 ปีมีความตอ้งการใช้ผลิตภณัฑ์เพื่อท าให้ผิวขาว
เนียน ส่วนอายุ 31 ปีข้ึนไป นิยมใชเ้พื่อบ ารุงรักษาผิวหนา้ ดา้นการศึกษา ระดบัปริญญาตรีและสูงกวา่
ปริญญาตรีนิยมซ้ือในห้างสรรพสินคา้และเคาน์เตอร์เคร่ืองส าอาง ดา้นรายได ้ประชากรท่ีมีรายไดไ้ม่
เกิน 19,999 บาท นิยมซ้ือผลิตภณัฑ์ในช่วงราคา 500-1000 บาทเป็นส่วนใหญ่ และดา้นอาชีพ อาชีพ
แม่คา้นิยมใชม้ากท่ีสุด ส่วนอาชีพแม่บา้นมีความนิยมนอ้ยท่ีสุด ในแต่ละดา้นมีความเห็นสอดคลอ้งกบั
เร่ืองผลิตภณัฑ์สินคา้ ด้านราคา และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ซ่ึงเป็นแนวทางในการประกอบการ
ซ้ือ การตดัสินใจและการเลือกใชผ้ลิตภณัฑท์ าใหผ้วิขาว 

ณฐัวดี กิจแสงทอง (2550) ไดศึ้กษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีใชใ้นการตดัสินใจเลือกซ้ือผลิตภณัฑเ์พื่อผิว
ขาวของกลุ่มวยัรุ่นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ซ่ึงไดศึ้กษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือก
ซ้ือผลิตภณัฑ์เพื่อผิวขาวของกลุ่มวยัรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยแบ่งเป็น 4 ปัจจยั 
ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ตอ้งมีคุณภาพและค านึงถึงความปลอดภยัเป็นหลกั ด้านราคา คุณภาพตอ้งมี
ความเหมาะสมกับราคาไม่ถูกหรือแพงจนเกินไป ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ควรมีช่องทางท่ี
หลากหลายและมีความทัว่ถึงของสินค้า และด้านการส่งเสริมการตลาด มีการส่ือสารหลากหลาย
ช่องทางเพื่อเขา้ถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะสามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ไดห้ากมี
การผสมผสานใหเ้กิดความสอดคลอ้งกนัใหเ้หมาะสมกบัแต่ละบริบทพื้นท่ีของกลุ่มเป้าหมาย 

อาริสา สาริกะภูติ (2550) ไดศึ้กษาเร่ือง “สมุนไพรเพื่อผิวขาวและแนวโน้มการตลาด” เป็น
งานวิจยัท่ีรวบรวมและเก็บขอ้มูลในเชิงสถิติ ซ่ึงไดท้  าการศึกษาและเปรียบเทียบขอ้มูลต่างๆในความ
ตอ้งการบริโภคสินคา้ประเภทเคร่ืองส าอางประเภทผิวขาว ท่ีนบัไดว้่ามีมูลค่าสูงสุดโดยมีมูลค่าทาง
การตลาดมากกว่า 50% เม่ือเทียบกับผลิตภณัฑ์ประเภทอ่ืนๆ อีกทั้งสินคา้ส่งออกของไทยประเภท
เคร่ืองส าอางได้รับการยอมรับมากข้ึน จึงท าให้เกิดช่องทางการตลาดในการเห็นถึงความส าคญัของ
ผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางอีกประเภทซ่ึงก็คือ “พืชสมุนไพร” โดยเฉพาะผลิตภณัฑ์ทางดา้นธรรมชาติท่ี
ปราศจากสารเคมีซ่ึงมีความนิยมมากข้ึนตามล าดบัทั้งประเภทผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร เคร่ืองส าอาง
รวมถึงยาสมุนไพร เน่ืองจากมีวตัถุดิบท่ีอยูใ่นทอ้งถ่ินท่ีมีตน้ทุนและสามารถหาไดง่้าย งานวิจยัเล่มน้ี
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จึงใหน้ ้ าหนกัเก่ียวกบัการรวบรวมขอ้มูลของผลิตภณัฑ์ประเภทสมุนไพรเพื่อผิวขาวในประเทศไทยท่ี
จ าหน่ายในเชิงพาณิชย ์

อุ่นใจ เจียมบูรณะกุล (2547) ไดศึ้กษาเร่ือง “วาทกรรม ความสวย อตัลกัษณ์วฒันธรรมการ
บริโภค: กรณีนกัศึกษาหญิงมหาวทิยาลยัเชียงใหม่” ไดศึ้กษาเพื่อท าความเขา้ใจเก่ียวกบั “ความสวย” 
อนัเป็นค่านิยมแห่งการสร้างตวัตนในสังคมปัจจุบนั ซ่ึงค่านิยมดงักล่าวถูกผลิตโดยอิทธิพลจากส่ือและ
การส่งมอบของวฒันธรรมขา้มชาติภายใตก้ารจดัแจง ปรับปรุง ซ่ึงเป็นผลของกระบวนการปรุงแต่ง
ภายใตแ้นวคิดมายาคติ (Myth) ท่ีร่างกายถูกจดัแจงใหเ้ป็นทุนทางสังคมชนิดหน่ึงท่ีสร้างการยอมรับใน
แต่ละยุคสมยั ท าให้ร่างกายของมนุษยถู์กมองวา่เป็นวตัถุดิบชนิดหน่ึงท่ีรอการรังสรรคใ์หเ้ป็นวตัถุดิบ
แห่งการถูกมองท่ีสมบูรณ์แบบท่ีสุดตามสมยันิยมนัน่เอง  

กนกพร นาดูน (2553) ได้ศึกษาเร่ือง “การบริโภคนิยมภายใตว้าทกรรมผิวขาว: กรณีศึกษา
นกัศึกษาหญิง มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี” โดยกล่าวถึง ความตอ้งการมีผิวขาวภายใตก้ระแสค่านิยม
ทางสังคมท่ีมีความสัมพนัธ์เชิงอ านาจในสังคมชายเป็นใหญ่ (ปิตาธิปไตย) ซ่ึงเป็นผลกระตุ้นจาก
ส่ิงแวดลอ้มรอบด้านท าให้เกิดความตอ้งการบริโภคผลิตภณัฑ์ท่ีท าให้มีผิวขาวของนกัศึกษา ดงัเช่น 
การบอกต่อจากผูรู้้จกั กลุ่มเพื่อน และส่ืออินเตอร์เน็ตท่ีน่าเช่ือถือ โดยผูว้ิจยัไดใ้ช้การวิจยัเชิงคุณภาพ
ในการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ ซ่ึงส่ิงท่ีสะทอ้นให้เห็นไดอ้ย่างชดัเจนจากขอ้มูลท่ีผูว้ิจยัได้
รวบรวมและสรุปออกมานั้นท าให้ทราบว่าการมีผิวขาวมีอิทธิพลต่อทศันคติของนักศึกษาเป็นอย่าง
มาก โดยน ามาซ่ึงความโดดเด่นท่ีแตกต่างกวา่ผูอ่ื้น เช่น มีความมัน่ใจมากข้ึน ความกลา้แสดงออกต่อ
พื้นท่ีสาธารณะมากข้ึน รวมถึงการท าใหป้ระสบความส าเร็จในดา้นต่างๆ ของชีวิตมากกวา่ผูอ่ื้น ซ่ึงท า
ให้กลุ่มนกัศึกษาเหล่านั้นมองเห็นถึงความส าคญัของการมีผิวขาวและพร้อมท่ีจะปรับเปล่ียนตวัเองอยู่
ตลอดเวลาแมว้า่บางคนจะมีผวิขาวอยูแ่ลว้ก็ตาม 

พิมลพรรณ เฉลิมวุฒิกุล (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง “พฤติกรรมการใชผ้ลิตภณัฑ์เพื่อใหผ้ิวขาวของ
นกัศึกษามหาวิทยาลยัในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ไดศึ้กษาทศันคติและพฤติกรรมกลุ่ม
นกัศึกษา อีกทั้งองค์ประกอบในตวัผลิตภณัฑ์ด้านราคา ช่องทางในการจดัจ าหน่าย แนวทางในการ
ตดัสินใจ องค์ประกอบในการเลือกซ้ือ รวมถึงเปรียบเทียบทัศนคติในเร่ืองอายุ, เพศ, จงัหวดัของ
มหาวิทยาลยั, สังกดัมหาวิทยาลยัท่ีก าลงัศึกษา, คณะท่ีก าลงัศึกษา, รายไดต่้อเดือนและลกัษณะสีผิว
โดยท าการศึกษาการหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานแต่ละส่วนในแบบสถิติเปรียบเทียบซ่ึง 
เป็นขอ้มูลท่ีดีในการพิจารณาตดัสินใจเลือกซ้ือและเลือกใช้ผลิตภณัฑ์ รวมถึงยงัเป็นขอ้มูลส าหรับ
ผูป้ระกอบการท่ีควรศึกษาปัจจยัต่างๆเหล่าน้ีเป็นเกณฑ์พิจารณาในการผลิตสินคา้และบริการเพื่อให้
ตรงกบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายและสร้างความพึงพอใจใหไ้ดม้ากท่ีสุด 
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กรอบแนวคิดในการศึกษา 
                                                        

                   
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.4 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

ใชก้ารพิจารณาตามล าดบัเหตุผลเชิงโครงสร้างจากสาเหตุ (ตวัแปรตน้) ของความปรารถนา 
ถึงความตอ้งการมีผิวขาวของคนในสังคมปัจจุบนั (ตวัแปรตาม) โดยมีส่ือเป็นตวักลางในการเช่ือมโยง
ความสัมพนัธ์ทั้งสอง (ตวัแปรกลาง) ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 

ตัวแปรต้น สาเหตุท่ีท าให้สังคมส่วนใหญ่ผลิตส่ือออกมาอย่างแพร่หลายเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการและความนิยมในการปรับผิวให้ขาวข้ึน อนัเป็นผลส่งทอดในสมยัอดีต เช่น การส่งผ่านของ
วฒันธรรมขา้มชาติในสมยัอดีต เช่น การรับวฒันธรรมอินเดียผา่นทางศาสนาท่ีซ่ึงไดรั้บจากการต่อสู้
แยง่ชิงพื้นท่ีและสร้างวาทกรรมเชิงอ านาจของกลุ่มคนผิวขาวอารยนัท่ีมีต่อกลุ่มดราวเิดียนซ่ึงมีผิวคล ้า
กวา่ อีกทั้งผลจากการไดรั้บทางสังคมท่ีมีผูช้ายเป็นใหญ่หรือปิตาธิปไตย (Patriarchy) เช่น การสร้าง
วฒันธรรมความสวยของสตรีเพื่อสร้างอ านาจการต่อรองให้กบัตนเอง รวมถึงวฒันธรรมสมยันิยมท่ี
เกิดข้ึนในช่วงเวลาหน่ึงๆ ซ่ึงไดรั้บความนิยมเป็นปรากฏการณ์ชัว่ขณะ เช่น วฒันธรรมเกาหลีฟีเวอร์
ในสังคมไทยปัจจุบนั เป็นตน้ 

ตัวแปรกลาง ตวัแปรท่ีอยูร่ะหวา่งตน้เหตุและผลลพัธ์ท่ีส่งผลต่อการกระตุน้การแสดงออกใน
เชิงพฤติกรรมในการปรับปรุงและเปล่ียนแปลงอตัลกัษณ์ของบุคคล ไดแ้ก่ รูปแบบและประเภทของ
ส่ือโฆษณาท่ีเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งทัว่ถึง ซ่ึงเป็นเหตุในการรับ-ส่งผา่นวฒันธรรมและค่านิยมใน
ปัจจุบนัไดอ้ยา่งรวดเร็วและแพร่หลาย 

ตัวแปรตาม ผลจากการส่งผา่นของส่ือ (ตวัแปรกลาง) ท่ีส่งผลต่อการกระตุน้พฤติกรรมในการ
ตระหนกัรับรู้สารท่ีรับ, การสยบยอมและยอมรับต่อค่านิยม, การมีแนวโนม้และการตดัสินใจในการ
ปรับปรุงและเปล่ียนแปลงอตัลกัษณ์ใหมี้ผวิขาวยิง่ข้ึน 

ตัวแปรต้น 
 

        ปัจจยัหรือเหตุผลท่ีท าให้
การมีผิวขาวเป็นอ านาจอยา่ง
หน่ึงซ่ึงไดรั้บการยอมรับและ
เป็นท่ีนิยมอยา่งแพร่หลายใน
สงัคมไทยในปัจจุบนั 
 

ตัวแปรตาม 
 

1. การตระหนกัในการรับรู้สาร
ท่ีส่งมา 

2. การสยบยอมและยอมรับต่อ
ค่านิยม 

3. แนวโนม้และการตดัสินใจต่อ
การปรับเปล่ียน 
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การปรับปรุงและเปล่ียนพฤติกรรมของผูบ้ริโภค(ตวัแปรตาม) และตวัส่ือกลางท่ีเช่ือมโยง
ระหวา่งตวัแปรตน้และตวัแปรตามนั้นสามารถรับรู้และกระตุน้ไปมาระหวา่งกนัไดผ้่านรูปแบบและ
ประเภทต่างๆมากมายของส่ือในปัจจุบนั และตวัแปรตน้กบัตวัแปรตามก็สามารถเช่ือมโยงกนัผ่าน
รูปแบบท่ีเรียกวา่มายาคติ (Myth)  

 


