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บทคัดย่อ 

 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา อิทธิพลสื่อกับค่านิยมสวยด้วยแพทย์: ความงามตาม
แบบธรรมชาติที่ถูกบิดเบือนไปจากความเป็นจริง ที่มีผลต่อการก าหนดทิศทางรูปแบบความ
สวยงามตามบริบทสังคมและการสร้างทัศนคติในเรื่องของการท าศัลยกรรมให้เป็นไปในเชิงบวก 
โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการปลูกฝังความจริงผ่านสื่อ (Cultivation Theory) และทฤษฎีการรับรู้
ตัวตนเสมือนวัตถุ (Objectification Theory) ในเพศหญิง ในการอธิบายมูลเหตุจูงใจที่ท าให้เพศ
หญิงไม่พึงพอใจในรูปร่างและภาพลักษณ์ของตน  

 ซึ่งผลการศึกษาพบว่าความถี่ในการเปิดรับสื่อที่น าเสนอภาพลักษณ์ทางเพศ นั้นส่งผลท า
ให้เพศหญิงมีการรับรู้ตนเสมือนวัตถุ ซึ่งเป็นการปลูกฝังและสั่งสมทัศนคติในเรื่องของความงามว่า
หากเกิดเป็นผู้หญิงแล้ว คุณค่าอย่างเดียวในตัวเองก็ คือ ความงาม ถึงจะท าให้พวกเธอเหล่านั้นมี
สิทธ์มีเสียงเหมือนคนทั่วไปในสังคมที่พวกเธออยู่ โดยเพศหญิงยินยอมที่จะเจ็บตัวด้วยการ
ศัลยกรรมเพ่ือที่จะได้มาซึ่งความงามตามธรรมชาติที่ “ไม่ใช่ของจริง”แต่ “สังคมยอมรับ”.  
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Abstract 

 This article aimed to topic of media influences and plastic surgery's 
popularity: fake natural beauty was distorted the fact affecting directly to the 
beauty of social context specify and the attitudes towards of the plastic surgery to 
positive by applying Cultivation Theory and Objectification Theory in female to 
explaining the motivation that why women are unhappy with their shape and 
appearance. 

 The result show that the frequency of media exposure which offering 
sexual stereotypes are affecting to the female self- objectification by cultivated 
and accumulated their attitude that beauty is the only value, they’ve got as 
woman which can help them to have social rights as normal by the society their 
lives. As a result, female agree to hurt themselves by plastic surgery to gain the 
fake natural beauty that wasn’t real but social acceptance. 

Keywords: Media influences, Cultivation Theory, Objectification Theory, sexual 
objects, plastic surgery 

 

บทน า 

 “นารี มีรูปเป็นทรัพย์” วลีดังกล่าวนี้เสนอมุมมองที่ว่า ถ้าหากคุณเกิดเป็นเพศหญิงแล้ว
อยากมีโอกาสทางสังคมมากกว่าคนอ่ืนก็จ าเป็นต้องมีทรัพย์เยอะ ๆ ซึ่งทรัพย์ในที่นี้ไม่ได้
หมายความถึงเรื่องของเงินทองแต่ประการใด หากแต่มันหมายถึงความสวยงามที่ผู้หญิงทุกคนพึงมี 
อยู่ที่ว่าใครจะมีทรัพย์ในเรือนกายมากหรือน้อยกว่ากันนั้นก็สุดแล้วแต่บุญท ากรรมแต่ง และคง
ปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่ว่าจะยุคสมัยไหน ความสวยงามก็เป็นของคู่กันกับผู้หญิง โดยในแต่ละสังคมมีการ
ก าหนดค่านิยมของความสวยงามที่แตกต่างกันออกไป การมีความสวยงามตามแบบอย่างที่สังคม
ต้องการนั้นท าให้สาว ๆ บางคนรู้สึกมั่นใจในตัวเอง รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าและได้รับการยอมรับจาก
สังคม ปัจจุบันความสวยงามได้กลายเป็นโอกาสทางการเงินของสาว ๆ หลายคน เมื่อทุกคนอยาก
ได้รับโอกาสที่ดีอยากมีอ านาจ เจรจาต่อรองกับสังคม แต่ถ้าคุณไม่ได้เกิดมาสวยตามแบบพิมพ์นิยม
ที่สังคมก าหนด การศัลยกรรมอาจเป็นตัว เลือกท่ีดีที่สุดในการจัดการกับปัญหาตรงนี้ได้ ซึ่งปัจจุบัน
ประเทศไทยมีการเปิดกว้างมากขึ้นในเรื่องของการท า ศัลยกรรม ซึ่งแตกต่างจากสมัยก่อนที่การ
ท าศัลยกรรมนั้นควรเป็นเรื่องที่ถูกปกปิดและไม่เปิดเผย หากมีใครท า ศัลยกรรมก็อาจถูกตราหน้า
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จากสังคมได้ว่าเป็น “ของปลอม” แต่ในยุคปัจจุบันความคิดเหล่านั้นได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง เมื่อ
ของปลอมกลายเป็นของจริงที่สังคมยอมรับ คุณค่าในตัวผู้หญิงภายใต้ความเชื่อว่าความงาม
บันดาลทุกสิ่งสามารถสร้างขึ้นมาเองได้ด้วยมือศัลยแพทย์ ซึ่งปรากฏการณ์เหล่านี้ อาจอธิบายได้
ด้วยอิทธิพลของสื่อตามแนวคิดทฤษฎีการปลูกฝัง (Cultivation Theory) และทฤษฎีการรับรู้
ตัวตนเสมือนวัตถุ (Objectification Theory) ในเพศหญิง 

ทฤษฎีการปลูกฝัง (Cultivation Theory) 

 ทฤษฎีนี้เป็นการกล่าวถึงการที่ผู้รับสารได้รับรู้ข้อมูลจากสื่อกระแสหลัก (Mass Media) 
เป็นระยะเวลานานจนมีการสั่งสมของข้อมูลและถูกเปรียบว่าเป็นการได้รับการถ่ายทอดการปลูกฝัง
ทัศนคติผ่านสื่อ ซึ่งผู้รับสารสามารถรับเอาทัศนคติใหม่ ๆ ที่แตกต่างจากความรู้เดิมที่เคยได้รับมา 
และส่งผลต่ออารมณ์ด้านใดด้านนึงจนแสดงออกมาเป็นพฤติกรรม ซึ่งพฤติกรรมเดิมบางอย่างที่มี
อยู่อาจถูกเร่งให้เห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้น หรือ อาจถูกกดตัดทอนให้น้อยลงด้วยการสั่งสมข้อมูลจาก
สื่อ 

 โดยทฤษฎีการปลูกฝังนี้มุ่งเน้นการศึกษาอิทธิพลและบทบาทของสื่อโทรทัศน์ ที่ท าหน้าที่ 
ปลูกฝัง และ สร้างโลก ในทัศนคติของผู้รับสาร ที่ถึงแม้จะไม่ตรงกับความเป็นจริงแต่สามารถท าให้
โลกที่ถูกสร้างขึ้นในทัศนคตินั้นกลายเป็นความจริงของบุคคลได้ (กาญจนา แก้วเทพ , 2554, น. 
256-257)  

 นภวรรณ ตันติเวชกุล (2543) กล่าวว่า แนวคิดนี้ให้ความสนใจศึกษาสิ่งแวดล้อมที่อยู่
รอบตัวบุคคล โดยแบ่งโลกที่อยู่แวดล้อมตัวบุคคลออกเป็น 2 แบบ คือ โลกที่เป็นความจริง (real 
world) กับโลกที่ผ่านสื่อ (mass mediated world) โดยคิดว่าคนทั่วไปจะยึดถือเอาโลกแบบใด
เป็นความจริง (reality) ของพวกเขา 

 นอกจากนี้คุณสมบัติส าคัญที่สื่อสามารถส่งผ่านมายังผู้รับสารได้ง่าย ๆ คือ อยู่ใกล้เข้าใจ
ง่าย เพราะโลกแห่งความจริงนั้นอยู่ห่างไกล ซับซ้อนและยากจะเข้าถึง แต่โลกในสื่อโทรทัศน์นั้น
ใกล้ตัวและเข้าใจง่ายมากกว่า (ดร.นิษฐา หรุ่นเกษม, 2554)  
 Gerbner (1978) ระบุว่า ในการเปรียบเทียบความเป็นจริงของสังคมนั้น มีการศึกษา
เปรียบเทียบระหว่างคน 2 กลุ่ม คือ ผู้ที่เปิดรับสื่อมาก (Heavy Viewers) กับผู้ที่เปิดรับสื่อน้อย 
(Light Viewers) ว่าทั้งสองกลุ่มนี้มีการรับรู้ต่อภัยอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในสังคมมากหรือน้อย
แตกต่างกันหรือไม่ โดยเปรียบเทียบว่ากลุ่มใดที่มีโอกาสรับรู้ความรุนแรงในสังคมสูงกว่ากัน 
เนื่องจากสื่อวิทยุโทรทัศน์มีการเน้นในการน าเสนอข่าวสารและภาพความรุนแรงของภัยจาก
อาชญากรรมท่ีค่อนข้างโดดเด่น ซึ่งผลวิจัยสอดคล้องกับที่ตั้งสมมุติฐานไว้ ว่าผู้ที่เปิดรับสื่อโทรทัศน์
มากก็จะเชื่อในตัวเลขอาชญากรรมท่ีได้รับรู้ข้อมูลมาจากโทรทัศน์มากกว่าผู้ที่เปิดรับสื่อน้อย 
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 อย่างไรก็ตามจากผลการวิจัยอันยาวนานพบว่าสื่อได้น าเสนอเพียงบางเสี้ยวมุมของโลก
เท่านั้นแต่ไม่ได้น าเสนอในทุกด้าน จึงท าให้ภาพแห่งโลกความเป็นจริงนั้นบิดเบี้ยวไปจากทัศนคติ
ของผู้ชม นี่จึงเป็นสิ่งที่สามารถตอกย้ าและเข้าใจได้ว่า “ความเป็นจริง” เหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาแบบ
ธรรมชาติ อย่างท่ีเราเข้าใจกันตามสามัญส านึก แต่ถูกน ามาดัดแปลงและน าเสนอผ่านสื่อ และสิ่งที่
น่าต้องตั้งค าถามมากที่สุดก็คือ “ความเป็นจริง” ที่ถูกน ามาเสนอนั้นเป็นความจริงในทัศนะของ
ผู้ใดกัน (กาญจนา แก้วเทพ, 2557) 
 ในโลกแห่งการสื่อสารปัจจุบันไม่ได้หยุดอยู่แค่การสั่งสมทัศนคติผ่านสื่อโทรทัศน์แต่เพียง
อย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังมีสื่ออีกมากมายที่เข้ามามีบทบาทต่ออารมณ์และทัศนคติของผู้เสพสื่อ 
อาทิเช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อนิตยสาร สื่อดิจิทัล รวมไปถึงการก าเนิดของสื่อสังคม อย่าง facebook 
Twitter Blog ต่าง ๆ ที่ได้เปลี่ยนแปลงบริบทการสื่อสารไปอย่างสิ้นเชิง มีการขยายขอบเขตการ
สื่อสารจาก “พ้ืนที่โลกจริง” ไปยัง “พ้ืนที่เสมือนจริง” (พรพรรณ ประจักษ์เนตร, 2557) และนี่
เป็นการเข้ามาของการผสมผสานสื่อที่มีบทบาทในการปลูกฝังความคิดและค่านิยมของคนไทยให้
แตกต่างไปจากเดิม ซึ่งจุดนี้ยิ่งเป็นการเร่งเร้า แทรกซึม และเป็นมูลเหตุจูงใจให้มีการปรับเปลี่ยน
ตัวตนเพ่ือให้เกิดการยอมรับและเป็นไปตามบริบทที่สังคมได้ก าหนดขึ้น ตามทฤษฎีการรับรู้ตน
เสมือนวัตถุ (Objectification Theory) ซึ่งจะอธิบายเป็นล าดับต่อไป 

ทฤษฎีการรับรู้ตนเสมือนวัตถุ (Objectification Theory) 

 ทฤษฎีนี้มุ่งอธิบายถึงการมองตัวตนและเพศสภาพซึ่งถูกก าหนดด้วยวัฒนธรรมหรือบริบท
ของสังคม ผ่านการศึกษาการมองตัวตนในเพศหญิง ซึ่งถูกท าให้เป็นที่ยอมรับและเข้าใจอย่าง
กว้างขวางว่าสรีระของเพศหญิงนั้นเปรียบเสมือนวัตถุทางเพศอย่างนึง โดยทั่วไปแล้วผู้หญิงมักจะ
ชินกับการสังเกตุรูปร่างและมีมุมมองเกี่ยวกับกายภาพของตัวเองเป็นพ้ืนฐานอยู่แล้ว ซึ่งพฤติกรรม
นี้สามารถน าไปสู่นิสัยการจ้องจับผิดเรือนร่างของตนเองเพ่ือหาข้อเสีย และหากย้อนมองในมุมกลับ
พฤติกรรมนี้ยังสามารถส่งผลกระทบที่ท าร้ายด้านจิตใจของผู้เป็นเหยื่อและท าให้เสียสุขภาพจิต จน
เกิดความวิตกกังวลและรู้สึกอับอายในรูปร่างของตนได ้ 
 McKinley และ Hyde (1996) ได้ระบุ 3 พฤติกรรม ซึ่งใช้เป็นมาตรวัด Objectified 
body consciousness Scale (OBCS) ที่สามารถน าไปสู่การพัฒนาความคิดการรับรู้ตนเสมือน
วัตถุในเพศหญิง เพื่อให้เข้าใจถึงมุมมองในสายตาของผู้อื่นต่อร่างกายตนและภาพลักษณ์ในอุดมคติ
ของสังคมและวัฒนธรรม ดังนี้ 

1. Self – Surveillance การเฝ้าส ารวจตรวจตรารูปร่างลักษณะของตนราวกับสายตา
ผู้อื่นมอง 

2. Body Shame ความรู้สึกอับอายในร่างกายของตนที่ไม่ได้เป็นไปตามค่านิยมที่สังคม
ก าหนด 
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3. Control-Beliefs ความเชื่อที่ว่าเราสามารถควบคุมร่างกายและภาพลักษณ์ของตน
ให้เป็นไปตามแบบแผนและมาตราฐานที่สังคมก าหนดได้ 

 Fredrickson และ Robert (1997) กล่าวว่า ผู้หญิงเป็นเพศที่ใส่ใจกับรูปลักษณ์ของ
ตนเองและมีความพยายามที่จะปรับปรุงแก้ไขรูปร่างลักษณะของตนให้เป็นไปตามบรรทัดฐานและ
ความชอบที่สังคมได้ก าหนดขึ้น โดยกระบวนการรับรู้ตัวตนเสมือนวัตถุนี้ (Objectification 
Theory) เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นจากความคิดภายในต่อการยอมรับความเชื่อตามบริบทสังคม 

 ตามที่นักปรัชญา Immanuel Kent (1797) ได้กล่าวว่า การรับรู้ตัวตนเสมือนวัตถุมีผล
เกี่ยวเนื่องกับการลดเกียรติในตัวบุคคล โดยมีความเชื่อว่า มนุษย์ควรมีคุณค่าในตัวเอง บุคคลควรมี
ความเคารพต่อความเป็นมนุษย์ของบุคคลอ่ืนเฉกเช่นที่เคารพตัวเอง แต่ความเคารพที่ผู้หญิงได้รับ
นั้นกลายเป็นสิ่งตรงข้าม เพราะ พวกเธอถูกปฏิบัติเช่นเดียวกับวัตถุ 

 Nussbaum (1995) กล่าวว่า การมองหรือกระท าต่อบุคคลเสมือนว่าเป็นวัตถุ ด้วยการ
ปฏิบัติต่อสิ่งหนึ่งให้เสมือนเป็นอีกสิ่งหนึ่ง และได้มีการสร้างกรอบแนวคิดการกระท าต่อบุคคลไว้ 7 
ประการด้วยกัน ดังนี้ 

1. Instrumentality การใช้เป็นเครื่องมือ กระท าต่อบุคคลเสมือนไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นวัตถุ
อย่างนึงตามประสงค์ของผู้ใช้ 

2. Denial of autonomy ปฎิเสธที่จะปกครองตัวเอง บุคคลที่บกพร่องและขาดอิสระใน
การตัดสินใจเอง 

3. Inertness ความเฉี่อยชา บุคคลที่ขาดศักยภาพในการแสดงออก 
4. Fungibility ความสามารถในการแทนที่กับสิ่งอ่ืน เช่น เมื่อบุคคลถูกวางต าแหน่งสลับ

กับวัตถ ุ
5. Violability ความฝืนใจ คนที่ขาดความมั่นคงในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอ่ืน 
6. Ownership การถูกแสดงความเป็นเจ้าของ การถูกกระท าโดยบุคคลอ่ืนเสมือนเป็น

เจ้าของสิ่งหนึ่งที่สามารถซื้อขายได้ 
7. Denial of subjectivity การถูกปฎิเสธตัวตน เมื่อประสบการณ์และอารมณ์ของบุคคล

ไม่ได้ถูกน ามาเป็นสาเหตุที่ให้ความสนใจจากสังคม 

ต่อมา Rea Langton (2009) ไดม้ีการเพิ่มปัจจัยเข้าไปอีก 3 หัวข้อเพ่ือให้ครอบคลุม ดังนี้ 

1. Reduction to body การปรับปรุงสรีระหรือส่วนของอวัยวะของตัวเอง ลดทอนให้เป็น
เพียงร่างกาย 
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2. Reduction to appearance การปรับปรุงรูปโฉม เกิดขึ้นเมื่อคนมีการตัดสินโดย
รูปลักษณ์ภายนอก 

3. Silencing ไร้สิทธิ์ไร้เสียง เกิดข้ึนในบุคคลที่ขาดความสามารถและโอกาสในการพูด  

 ผู้หญิงมักถูกตีความให้เป็นเพียงวัตถุภายใต้แนวคิดแบบสังคมชายเป็นใหญ่หรือผู้ชายเป็น
ผู้น ามีแต่เพียงเพศหญิงเท่านั้น ที่ถูกแทนที่ให้เป็น “บางสิ่ง” มากกว่าที่จะเป็น “บางคน” ผู้หญิง
ถูกท าให้สูญเสียความเป็นมนุษย์และนี่คือเนื้อแท้ของค าว่าการปฏิบัติเสมือนวัตถุ (Nussbaum, 
2000, 225) Fredrickson และ Robert (1997) ได้ระบุว่าการรับรู้ตัวตนเสมือนวัตถุนั้น สามารถ
เกิดข้ึนได้ใน 2 บริบทด้วยกัน 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการเผชิญหน้ากับสังคม นับรวมไปถึงการที่เพศหญิงมัก
ถูกเพศชายล่วงละเมิดทั้งจากสายตาและวาจา เช่น การถูกแซวและถูกเพศชายจ้องมอง
ร่างกาย 

2. การเปิดรับสื่อ สื่อมักจะให้ความสนใจไปยังเรือนร่างของเพศหญิง ในขณะเดียวกันก็สร้าง
ภาพผู้หญิงกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ตอบสนองมุมมองของเพศชายไปพร้อมกัน 

 ภาพความสวยงามที่น่าหลงใหลและมีเสน่ห์ดึงดูดใจของเพศหญิงที่ถูกน าเสนอผ่านสื่อนั้น 
ได้บิดเบือนทัศนคติต่อเพศหญิงในแง่มุมอ่ืน ๆ โดยละเลยคุณค่าความเป็นคนและคุณลักษณะ
ความสามารถด้านอ่ืน ๆ ไปสิ้น ผู้หญิงที่สวยตามแบบพิมพ์นิยมได้รับการยกย่องว่า “ดี” เป็นที่
ยอมรับในสังคมในขณะที่ผู้หญิงที่มีลักษณะด้อยกว่าถูกจัดไว้ในต าแหน่งที่ต่ ากว่า ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วน
เป็นตัวแปรส าคัญท่ีส่งผลต่อการรับรู้ตัวตนเสมือนวัตถุในเพศหญิง เมื่อผนวกแนวคิดจากทฤษฎีทั้ง 
2 ที่ได้มีการกล่าวมาข้างต้นทั้ง ทฤษฎีการปลูกฝัง (Cultivation Theory) และ ทฤษฎีการรับรู้ตน
เสมือนวัตถุ (Objectification Theory) นั้นอาจสังเกตุได้ว่าสื่อเป็นส่วนประกอบหลักส่วนนึงที่ท า
ให้คนเกิดการรับรู้และเปลี่ยนแปลงมุมมองทัศนคติ โดยอาศัยการเสพข้อมูลผ่านสื่อรวมไปถึงปัจจัย
แวดล้อมด้านสังคมและวัฒนธรรมที่เป็นตัวประเมินคุณค่าในตัวบุคคลคนนึงได้ 

การปลูกฝังความคิดการรับรู้ตัวเสมือนวัตถุที่ผ่านสื่อ 

 ปัจจุบันมุมมองของสื่อที่มีต่อผู้หญิงนั้นยังคงแทรกซึมเนื้อหาที่ปลูกฝังค่านิยมเรื่องความ
สวยและให้คุณค่าความส าคัญกับความงามภายนอกอยู่อย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้ตาม สื่อโฆษณา 
รายการโทรทัศน์ นิตยสาร MV หรือแม้กระทั่งสื่อโซเชี่ยลมีเดียที่สามารถวัดเรทติ้งได้จากการ
กดไลค์และยอดผู้ติดตาม ก็เป็นตัวบอกอย่างนึงว่าสังคมให้การยอมรับผู้หญิงที่มีหน้าตา ผิวพรรณ
สวย รูปร่างที่ดึงดูดทางเพศ มากกว่าผู้หญิงหน้าตาบ้าน ๆ โดยเชิดชูให้พวกเธอเหล่านั้นเป็นเนต
ไอดอล ซึ่งการปลูกฝังค่านิยมที่ผ่านสื่อนั้นถูกสนับสนุนด้วยสังคม ท าให้บุคคลรับรู้ตัวตนได้ว่าเป็น
ส่วนหนึ่งที่ได้รับการยอมรับและเป็นที่รัก  
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 การสั่งสมข้อมูลจากสื่อที่น าเสนอภาพลักษณ์ของผู้หญิงที่ ผอม ขาว สวย และให้
ความรู้สึกมีเสน่ห์นั้น ได้ปลูกฝังภาพไว้ในหัวของผู้ชายหลาย ๆ คนให้วาดภาพผู้หญิงในอุดมคติของ
ตนไว้ว่า ต้องมีรูปร่างที่ดี ผิวพรรณที่ดี เท่านั้นจึงจะเลือกมาคบหาเป็นแฟน เป็นแม่ของลูก จาก
การศึกษาของ อุ่นใจ เจียมบูรณะกุล (2547) ระบุว่ากลุ่มตัวอย่างเพศหญิง 3 ใน 9 คน อยากลด
น้ าหนักเพ่ือให้ผู้ชายหันมาสนใจ โดยให้เหตุผลว่า ถ้าตัวเองผอมจะมีคนมาชอบมากกว่าตอนที่อ้วน 
และจากงานวิจัยของ นนนิตา ตั้งไพบูรณ์ทรัพย์ (2553) พบว่า ผู้หญิงที่อยากลดน้ าหนักมีปัจจัย
หลักมาจากสาเหตุเพราะต้องการที่จะมีรูปร่างหน้าตา ตามแบบค่านิยมที่สังคมก าหนด เพ่ือความ
มั่นใจและเป็นที่ยอมรับในสังคม Becker และคณะ (2002) ได้มีการประเมินผลการทดลอง
ผลกระทบจากสื่อโทรทัศน์ต่อทัศนคติการกินและพฤติกรรมของเด็กวัยรุ่นหญิงในฟิจิ หลังจากการ
ดูโทรทัศน์ต่อเนื่องยาวนาน 3 ปี 77% ของกลุ่มตัวอย่างเต็มใจที่จะลดน้ าหนักเพราะอยากมีรูปร่าง
ตามแบบดาราตะวันตกด้วยการท าให้ตัวเองอาเจียน 

 การวิเคราะห์การสร้างตัวตนของผู้หญิงผ่านสื่อโดยกลุ่มสตรีศึกษา (Women’s study 
group) ในงานของแม็คร็อบบี้ ระบุว่า ภาพของผู้หญิงที่ถูกน ามาเสนอผ่านสื่อนั้นไม่ใช่แค่ “ผู้หญิง
ที่เป็นปุถุชนธรรมดา” แต่ถูกสื่อนั้นน ามาเสกสรรปั้นแต่งให้เป็น “ผู้หญิงในอุดมคติ” ซึ่งไกลเกิน
จริง เช่น ผู้หญิงในโฆษณา ต้องสวย ขาว มีเสน่ห์ โดยสะท้อนภาพความเป็น “วัตถุ หรือ สินค้า 
ชนิดนึง” (กาญจนา แก้วเทพ, สมสุข หินวิมาน, 2551 : 617-618) ซึ่งสนองความต้องการใน
มุมมองของเพศชาย ภาพร่างกายของเพศหญิงที่มีเสน่ห์เย้ายวนในสื่อโฆษณากลายเป็น “เซ็กซ์เพ่ือ
การบริโภค” สร้างจุดขายเพ่ือให้คนจดจ า (อโนชา ทองชัย, 2556) โดย กาญจนา แก้วเทพ (2535) 
ได้กล่าวถึงลักษณะของการเป็นเจ้าของสื่อไว้ในหนังสื่อ ภาพลักษณ์ของผู้หญิงในสื่อมวลชน ว่าสื่อ
นั้นถูกควบคุมโดยกลุ่มชนชั้นน าในสังคม (elite) ที่เป็นเพศชายและนายทุนเป็นหลัก   

 อารีย์ ธรรมโคร่ง (2555) ได้ศึกษาว่าการปฏิบัติต่อผู้หญิงเสมือนวัตถุทางเพศโดยสื่อนั้น 
เกิดจากสาเหตุหลัก 2 ประการดังนี้ 

1. มุมมองของเพศชาย และอ านาจภายใต้โครงสร้างความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมกัน 
2. มุมมองของเพศหญิง ที่ตีความตนเองโดยให้ความส าคัญกับปัจจัยภายนอก หรือที่เรียก

ปรากฎการณ์นี้ว่า “ผู้หลงใหลในตัวเอง” 

มุมมองของเพศชายภายใต้โครงสร้างที่ไม่เท่าเทียม 

 ความไร้สิทธิ์ไร้เสียง (Silencing) ในเพศหญิงตามแนวคิดการกระท าต่อบุคคลเสมือนวัตถุ 
ประเด็นในเรื่องของสถานะของเพศหญิงไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงตั้งแต่ยุคสมัยกรีก ที่
ผู้หญิงมักจะถูกจัดวางไว้ในชนชั้นที่ต่ าต้อยด้อยค่า ไม่มีสิทธิ์มีเสียงในสายตาของผู้ชาย ดังที่นัก
ปรัชญาชื่อดังอย่าง Aristotle (384-322 BEC) กล่าวว่า เด็ก ผู้หญิง ทาส ไม่ถูกนับว่าเป็นพลเมือง 
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เพราะคุณธรรมไม่เพียงพอ พลเมืองเท่านั้นที่มีสิทธิ์ร่วมทางการเมืองของกรีกได้ ทั้งนี้เพราะมีความ
เชื่อว่าผู้หญิงไม่มีศักยภาพ ไม่มีความเป็นผู้น าเป็นได้แค่ผู้ตามเท่านั้น (Aristotle, อ้างใน Code, 
2003) และ การท่ีเพศหญิงถูกปฎิเสธตัวตน (Denial of subjectivity) โดยที่สังคมไม่ค่อยให้ความ
สนใจในสิทธิของผู้หญิงมากเท่าผู้ชาย ซึ่งผู้ชายถือว่าตนเป็นผู้น าอารยธรรมและเป็นจุดศูนย์กลาง
ของโลก โดยในประวัติศาสตร์มีการกล่าวถึงการที่ เพศหญิงถูกแสดงความเป็นเจ้าของ 
(Ownership) โดยเพศชายในฐานะทรัพย์สินและสมบัติที่สามารถซื้อขายได้อีกด้วย (Khom, 
2007, 3) หากผู้หญิงต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคม พวกเธอต้องยอมรับการแสดงตัวตนใน
สถานะของ “วัตถุทางเพศ” เท่านั้นถึงจะได้รับการยอมรับภายใต้บรรทัดฐานของสังคมที่มีเพศชาย
เป็นตัวก าหนด (Lee, 1994, 343-362) ความคิดเหล่านี้ได้ถูกถ่ายทอดผ่านวัฒนธรรมและสังคมส่ง
ต่อจากรุ่นนึงไปยังอีกรุ่นนึง และถูกกรั่นกรองเพ่ือน าเสนอผ่านสื่อ โดย  MacKiknon และ 
Dworkin (1988, 264) ได้ให้ค านิยามว่าสื่อที่แสดงออกเรื่องการกดขี่เพศหญิงผ่านภาพและค าพูด 
คือ สื่อกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ  ที่แสดงออกชัดเจนว่าธรรมชาติของเพศหญิง มีไว้เพ่ือเติมเต็มความ
ใคร่ของเพศชายและ เป็นเครื่องมือ (Instrumentality) กระตุ้นเร้าอารมณ์ทางเพศ โดยมองว่าเพศ
หญิงเป็นสิ่งของหรือเป็นผู้ที่ถูกกระท า โดยมีฝ่ายชายเป็นผู้เสพและครอบครอง (MacKinnon, 
1987, 176) 

 Smolak และ Murnen (2011) กล่าวว่า บริบทเหล่านี้หล่อหลอมขัดเกลาลักษณะเพศ
หญิงในสังคม เพ่ือให้เธอได้รับการยอมรับว่าเป็นปกติ และมีพ้ืนที่ยืนอยู่ในสังคมได้  โดยพวกเธอ
คาดหวังการตอบสนองตามบรรทัดฐานของสังคม เพศชายถูกวางเงื่อนไขให้มองหาผู้หญิงที่อยู่
ภายใต้ค าจ ากัดความของค าว่า Sexy และเพศหญิงถูกวางเงื่อนไขให้มองหาผู้ชายที่มีมุมมองต่อ
เพศหญิงที่ Sexy ในทางอีโรติค และนี่คือ หนึ่งสิ่งที่ถูกกก าหนดด้วยมุมมองของเพศชายซึ่งส่งผล
ต่อการรับรู้ตัวตนเสมือนวัตถุในเพศหญิง (MacKinnon, 1989) 

มุมมองของเพศหญิงกับการหลงใหลในตัวเอง 

 ปัจจุบันสื่อมีการน าเสนอภาพและเนื้อหาที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงมองตัวเองในฐานะของสิ่งที่ถูก
ปราถนาซึ่งมันกลายเป็นการหล่อหลอมความคิดและทัศนคติทางอ้อมให้ผู้หญิงหลงตัวเอง  และนี่
เป็นสาเหตุให้ผู้หญิงผลักดันตัวเองให้กลายเป็นวัตถุด้วยเช่นกัน อารีย์ ธรรมโคร่ง (2555) ได้ให้
ความหมายของการหลงใหลในตัวเองของเพศหญิงว่า คือการที่ ผู้หญิงมักจะใส่ใจลักษณะภายนอก 
เช่น รูปร่าง น้ าหนัก หน้าตา เสื้อผ้าของตัวเองให้ดูดีอยู่เสมอ ด้วยมีเหตุผลที่แท้จริง คือ เพ่ือ
ต้องการให้คนอ่ืน (เพศชาย) ชื่นชม ซึ่งผู้ที่หลงไหลในตัวเอง สามารถสร้างตัวตนให้กลายเป็นคน
แปลกหน้าผ่านมุมมองของผู้อ่ืนได้ (Beauvoir, 1949, 375) และจุดนี้เองสะท้อนให้เห็นว่าเพศ
หญิง ปฎิเสธที่จะปกครองตัวเอง (Denial of autonomy) โดยการยอมรับเอาทัศนคติของผู้อ่ืนมา
เพ่ือเป็นมาตรฐานวัดตัดสินว่าควรหรือไม่ควรท าอะไรต่อร่างกายของตนเอง ซึ่งเป็นมูลเหตุจูงใจให้
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มีการปรับปรุงสรีระ (Reduction to body) หรือ เปลี่ยนแปลงรูปโฉมของตน (Reduction to 
appearance) เพียงเพ่ือจะให้ผู้อ่ืนชื่นชม Bartky (1990, 131-132) กล่าวว่า เพศหญิงใช้ทัศนคติ
ของผู้อ่ืน (เพศชาย) เป็นบรรทัดฐานและเรียนรู้ที่จะให้คุณค่าตัวเองจากรูปกายภายนอก โดยเพศ
หญิงใช้ร่างกายของตัวเองให้เป็นเหมือนเช่นสิ่งที่คนอ่ืนมอง ซึ่งในอีกแง่มุมนึง Beauvoir และ 
Bartky ได้กล่าวไว้ว่า ผู้หญิงที่หลงใหลในเรือนร่างของตัวเองและยินยอมที่จะเปิดเผยร่างกายผ่าน
สื่อที่กระตุน้อารมณ์ทางเพศนั้น มีจุดประสงค์คือต้องการให้คนอ่ืนมองเธอในฐานะนักแสดงและให้
ความสนใจในผลงาน ซึ่งท าให้ผู้หญิงถูกตีค่าว่าเป็นวัตถุทางเพศโดยที่ไม่รู้ตัว 

 อย่างไรก็ดีไม่ว่าในยุคสมัยไหน ผู้หญิงมีการแสดงตัวตนทางสังคมผ่านการใช้ความสวยงาม
เป็นเครื่องมือ (Instrumentality) ในรูปแบบต่าง ๆ กัน ไม่ว่าจะเป็น งามอย่างกุลสตรี น่ารักแบบ
ใส ๆ หรือ สวยแบบเซ็กซี่ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้หญิงแล้วไม่ว่าจะอยู่ในกระแสสังคม
หรือบริบทแบบไหน ก็ล้วนอยากมีตัวตนและเป็นที่ยอมรับทางสังคมในเรื่องของความสวยงาม
เช่นเดียวกันทั้งนั้น โดยมีสื่อเป็นตัวปลูกฝังและสนับสนุนความเชื่อที่ว่าความสวยเป็นพลังและ
หนทางแห่งความส าเร็จในด้านต่าง ๆ ในขณะเดียวกันก็ฝังความคิดในด้านลบเกี่ยวกับรูปลักษณ์ที่
ไม่เป็นที่พึงปราถนาของสังคมไปด้วย 

ผู้หญิงกับการเสพสื่อ: กับดัก“ความงาม” ที่ผู้หญิงไม่เคยดิ้นหลุด 

 Davis (1995) กล่าวว่า ความงามเป็นสิ่งจ าเป็นซึ่งก าหนดไว้ให้คู่กับผู้หญิง และควรค่าแก่
การทุ่มเทเงิน เวลา หรือ แม้แต่ความเจ็บปวดในชีวิตเพ่ือแลกมา ค ากล่าวนี้สะท้อนความเป็นจริงที่
น่าเศร้า ว่าหากคุณเกิดเป็นผู้หญิงคุณต้องสวยและนั่นคือหน้าที่ มีการศึกษาที่น่าสนใจของ Naomi 
wolf (2002) ที่ท ากับผู้หญิงอเมริกาจ านวน 33,000 คน ชี้ให้เห็นว่าแม้แต่ในกลุ่มของผู้หญิงที่
ประสบความส าเร็จสูง ทั้งสวย มีเสน่ห์ เก่งและมีอ านาจ ก็ยังมีชีวิตที่ถูกปิดซ่อนง าเอาไว้ 
(Underlife) ด้วยแนวคิดท่ีฝังหัวเรื่องความสวยงาม ซึ่งท าลายอิสรภาพทางความคิดของผู้หญิงเอง 
ท าให้ผู้หญิงรู้สึกหมกมุ่นกับร่างกาย เกลียดตัวเอง กลัวแก่ และไม่พอใจในร่างกายของตัวเอง กลัว
สูญเสียความงามตามบริบทสังคม และด้วยค่านิยมความงามในมุมมองของเพศชายที่ถูกปลูกฝังไว้
ในหัวของผู้บริโภคโดยฝีมือของนักโฆษณาและนักสื่อสารการตลาด ที่สร้างภาพให้เห็นความ
แตกต่างแบบชัดเจนระหว่างความสวยงามในอุดมคติกับความไม่สวยไม่เป็นที่ปราถนา เช่น ความ
ขาวที่เจิดจรัสกว่าความด า ความผอมเพรียวที่ดึงดูดเพศชายได้มากกว่าความอ้วน ความสดใสของ
ความอ่อนเยาว์กับความแก่และความน่าเกลียด ซึ่งส่งผลกระทบไปยังจิตใจท าให้ผู้หญิงบางคนเกิด
ความกลัว และความรู้สึกผิดกับตัวเองในที่สุด 

  จากงานวิจัยของ Horward Lavine และคณะ (1999) พบว่า ผู้หญิงที่ดูโฆษณาที่มีการ
น าเสนอภาพลักษณ์ทางเพศบ่อย (Heavy viewer) จะมองว่าตัวเองอ้วนมากกว่าผู้หญิงที่ไม่ได้ดู
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โฆษณา (Light viewer) ซึ่งอาจวิเคราะห์ได้ว่า ยิ่งผู้หญิงมีการเสพสื่อโฆษณาที่เกี่ยวกับความ
สวยงามหรือแสดงภาพลักษณ์ทางเพศมากเท่าใด ก็ยิ่งตอกย้ ามุมมองด้านความงามในอุดมคติให้ฝัง
แน่นมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการปลูกฝัง (Cultivation Theory) การสั่งสมข้อมูล
จากสื่อส่งผลกระทบโดยตรงต่ออารมณ์ และจากการกระตุ้นความคิดนี่เองท าให้ผู้หญิงหลาย ๆ คน
หันมาตรวจตราร่างกายของตน (Self – Surveillance) และเกิดความกังวล (Body Shame) อับ
อายในร่างกายที่ไม่เพอร์เฟกเหมือนอย่างภาพผู้หญิงที่ถูกน าเสนอในสื่อ ท าให้พวกเธอเหล่านั้น
พร้อมที่จะปฏิเสธตัวตนที่แท้จริงเพ่ือเข้าสู่ความงามตามบริบทสังคมที่ไม่มีอยู่จริง (Control-
Beliefs) โดยยึดถือเอาข้อมูลที่ได้รับจากโลกที่ผ่านสื่อนั้น (mass mediated world) ให้เป็นความ
จริงของตน (Reality) ซึ่งสอดคล้องกับที่ นนนิตา ตั้งไพบูรณ์ทรัพย์ (2553) ได้กล่าวว่า เพศหญิง
เรียนรู้ “ความเป็นจริง” จากสื่อว่าต้องสวยเท่านั้นถึงจะมีคุณค่า การตอกย้ ามุมมองด้านความสวย
ในสื่อโฆษณานั้นได้ส่งผลกระทบและลดทอนคุณค่าความเป็นคนของกลุ่มคนที่มีลักษณะ อ้วน  ด า 
และ แก่ ซึ่งภาพที่ถูกน าเสนอในสื่อมักจะเป็นผู้หญิง ท าให้คนกลุ่มนี้ต้องตกเป็นจ าเลยของสังคม 
โดยสื่อมักจะน าเสนอภาพให้เป็นไปในทางตลกขบขัน หรือไม่ก็ถูกวางไว้ในต าแหน่งเปรียบเทียบให้
เป็นจุดที่ไม่ปราถนาของสังคม โดยในขณะเดียวกันสื่อก็ยื่นความปราถนาดีด้วยการน าเสนอโอกาส
ให้คนกลุ่มนี้ได้ตะเกียกตะกายเพ่ือกลับเข้าสู่สังคม ด้วยการน าเสนอสินค้าและบริการเพ่ือแก้ไข
ปัญหาความงาม เช่น โลชั่นตัวขาว ครีมหน้าเด้ ง อาหารเสริมลดความอ้วน หรือแม้แต่การ
ศัลยกรรมซึ่งเป็นทางออกที่รวดเร็วที่สุด ประกอบกับการสื่อสารที่ไร้พรมแดนและรวดเร็วใน
ปัจจุบัน ท าให้สามารถส่งต่อภาพความงามของผู้หญิงจากซีกโลกหนึ่งมายังอีกซีกโลกนึง ซึ่ง
ก่อให้เกิดความคุ้นชินที่จะเปรียบเทียบตัวเองกับผู้หญิงที่สื่อน าเสนอ จนเกิดอาการวิตกและต้องหัน
ไปพ่ึงมีดหมอ (ยุภาพร ขจรโกศล, 2556) ในการปรับปรุงสรีระ (Reduction to body) หรือ 
เปลี่ยนแปลงรูปโฉมของตน (Reduction to appearance) เพ่ือให้เกิดความมั่นใจที่จะมีชีวิตอยู่
ต่อได้ในสังคมอย่างเป็นปกติสุข 

การยอมรับศัลยกรรม: หนทางสู่ความงามแบบธรรมชาติที่บิดเบือนความเป็นจริง 

 ปัจจุบันมนุษย์สามารถลบข้อจ ากัดทางกายภาพในเรื่องของรูปร่างหน้าตาและสร้างรูปร่าง
ในอุดมคติได้ด้วยความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์การแพทย์ผ่านภาพลักษณ์ความงามด้วยการ
ศัลยกรรมที่ครอบง าความคิดของผู้หญิงที่ขาดความมั่นใจในร่างกายและภาพลักษณ์ของตน 

 ในงานวิจัยของ Henderson-King และ Henderson-King (2005) ได้ศึกษา
ความสัมพันธ์ของการยอมรับศัลยกรรมในเพศหญิงที่มีการรับรู้ตนเสมือนวัตถุ โดยใช้มาตรวัด 
Objectified body consciousness Scale (OBCS) ของ McKinley และ Hyde (1996) ซึ่ง
พบว่าผู้หญิงที่มีความรู้สึกอับอายในรูปร่างหน้าตาของตัวเองมีแนวโน้มที่จะท าศัลยกรรมมากกว่า
ผู้หญิงที่รู้สึกเฉย ๆ และไม่มีความกังวลต่อรูปร่างของตน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
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Calogero และคณะ (2010) ที่มีการท าการศึกษาโดยใช้มาตรวัด OBCS เช่นเดียวกันในนักศึกษา
หญิงชาวอังกฤษ โดยผลการวิจัยการรับรู้ตนเสมือนวัตถุนั้นสามารถท านายอนาคตต่อการ
ท าศัลยกรรมได้เป็นอย่างดี ซึ่งผลการวิจัยระบุว่า การส ารวจร่างกาย การอับอายในภาพลักษณ์ 
และการจูงใจทางสังคมเป็นมูลเหตุส าคัญที่จูงใจให้คนมีการท าศัลยกรรม นอกจากนี้ยังมีงานวิจัย
ของ Roger Scruton (2009) ที่ระบุถึงแรงจูงใจที่ท าให้เพศหญิงอยากศัลยกรรม นั่นก็คือ ความไม่
พอใจในร่างกายของตน เนื่องจากผู้หญิงไม่ได้มีการตัดสินภาพลักษณ์ผ่านกระจกที่ส่องตน แต่มีการ
ตัดสินจากสายตาของผู้อื่นและสื่อมวลชนมากกว่า 

 ในขณะเดียวกันสังคมก็ได้ท าหน้าที่ตั้งกฏเกณฑ์และนิยามเรื่องของความงาม ซึ่งถูก
ถ่ายทอดมายังผู้หญิง โดยมีสื่อที่สร้างกรอบแนวคิดว่าความสวยงาม คือ “คุณค่า”และ“การเป็นที่
ยอมรับของสังคม” พร้อมทั้งกระตุ้นจิตส านึกให้ผู้หญิงเกิดความหลงในรูปโฉมที่เป็นภาพลวงตา 
มัลลิกา มัลติโก (2544) กล่าวว่า การท าศัลยกรรมได้ครอบง าให้เพศหญิงคิดว่า ความสวยงามมีค่า
เท่ากับความดีที่ผู้หญิงสามารถกระท าได้เพ่ือให้เป็นไปตามบรรทัดฐานของสังคม และการ
ศัลยกรรมก็เป็นการสร้างอัตลักษณ์หรือตัวตนใหม่ให้ผู้หญิงรวมไปถึงเป็นการสร้างทุนทางกายภาพ
อีกด้วย และผู้หญิงต้องการท าศัลยกรรมก็เพ่ือต้องการเชิดชูคุณค่าของตัวเอง และเป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์อารยะตะวันตก แต่ในปัจจุบันวิวัฒนาการความสวยตามกระแสนิยมแบบตะวันตกเริ่ม
จืดจางไป โดยสังคมไทยในปัจจุบันนิยมผู้หญิงที่มีลักษณะ ผอม ขาว เหมือนสาวเกาหลี ซึ่งมีสาเหตุ
จากการเข้ามาของกระแส Korean Wave ที่เป็นปรากฏการณ์เกาหลีฟีเวอร์ในไทย โดยเริ่มต้นจาก
ละครซี่รี่ย์ที่น าเสนอเรื่องของอาหาร และส่งผลขยายมาถึงตลาดเพลง โดยมุ่งเน้นการสร้างความ
คลั่งไคล้ในตัวศิลปิน (จิราพร เพ็งจันทร์, 2552)   

 จากผลงานวิจัยของ ชุติมา ชุณหกาญจน์ (2550) ท าให้เห็นว่าสื่อบันเทิงเกาหลีมีการ
สอดแทรกวิถีชีวิตและพฤติกรรมการท าศัลยกรรมที่เปิดเผยโดดเด่นผ่านตัวดารานักแสดงนักร้อง 
ซึ่งเป็นการใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงเข้ามาบอกเล่าและรับรองผลลัพท์จากการท าศัลยกรรม ซึ่งแตกต่าง
จากความคิดแบบกระแสหลัก (Mainstreaming) ในสมัยก่อนที่การท าศัลยกรรมเป็นเรื่องที่มักไม่
เปิดเผย ส่งผลให้วัยรุ่นไทยที่มีการเปิดรับสื่อบันเทิงเกาหลีแบบมาก (Heavy viewer) นั้นเปลี่ยน
ทัศนคติต่อการศัลยกรรมไปอย่างสิ้นเชิง ดังจะเห็นได้จากผลงานวิจัยของยุภาพร ขจรโกศล (2556) 
ที่ชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ของการเปิดรับสื่อและการศัลยกรรมที่เป็นไปในทางบวก ซึ่งสอดรับกับ
ผลงานวิจัยของ ปรัชญาพร ทองเกลี้ยง  (2553) ที่ระบุว่า ปริมาณการเปิดรับสื่อเกาหลีที่มากมีผล
ต่อการยอมรับรูปแบบความสวยงามแบบเกาหลีมากด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ในงานวิจัยชิ้นนี้ยังตั้ง
ข้อสังเกตุที่น่าสนใจเกี่ยวกับความหมายของความงามแบบเกาหลีที่บอกว่าเป็นความงามแบบ
ธรรมชาติ ซึ่งแท้จริงแล้วลักษณะความงามแบบเกาหลีที่มีความเป็นธรรมชาตินั้นเป็นความงามที่
ถูกสร้างข้ึนและไม่ใช่ของจริง สอดคล้องกับความเห็นของ วิสาขา เทียมลม (2558) ที่กล่าวว่าความ
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สวยงามแบบเกาหลีไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่เป็นสิ่งที่ถูกมนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งเป็นมายาคติที่
ถูกถ่ายทอดผ่านวัฒนธรรม โดยมีสื่อมวลชนสถาบันที่ครอบง าด้วยเพศชายเป็นปัจจัยส าคัญ และ
ด้วยกลยุทธของนักโฆษณาและนักสื่อสารการตลาด ที่สร้างทัศนคติให้เชื่อว่า ความงามแบบเกาหลี
เป็นความงามที่ออกแบบได้ ซึ่งเป็นความพึงพอใจจากการเจ็บ โดยไม่สนกับค าว่าสวยด้วยมีดหมอ
แต่อย่างใด ท าให้ผู้หญิงต้องตกเป็นเหยื่อ เป็นทาสความงาม วิตกกังวล เจ็บปวดกับความไม่
สมบูรณ์แบบ  

 การที่ผู้หญิงรับเอาวัฒนธรรมความเชื่อจากสื่อเกาหลีเข้ามาอยู่ในความคิดจนมีการปรับตัว
ตามทัศนคติที่สื่อน าเสนอ เป็นผลให้ผู้หญิงยินยอมพร้อมใจที่จะเจ็บตัว ยอมปรับปรุงรูปโฉม
เพียงพอให้ได้มาซึ่งความงามตามธรรมชาติแบบเกาหลี โดยยินดีสยบให้กับอ านาจความสวยด้วย
การเดินทางเข้าสู่คมมีดหมอเพ่ือที่จะสวยทางลัด และได้มาซึ่งความงามตามธรรมชาติที่ “ไม่ใช่ของ
จริง”แต่เป็นสิ่งที่ “สังคมยอมรับ”  

บทสรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 สื่อท าหน้าที่ส าคัญในการกระตุ้นเร้าความคิดให้ผู้หญิงหันมามองตัวเอง (Self – 
Surveillance) โดยมีการเปรียบเทียบตัวเองกับผู้หญิงในสื่อจนเกิดความกังวล (Body Shame) ใน
ร่างกายตนเอง พร้อมทั้งสนับสนุนให้เพศหญิงมีการรับรู้ตนเสมือนวัตถุโดยยื่นข้อเสนอหรือ
ทางออกเพ่ือขจัดปัญหาความงามซึ่งเป็นเสี้ยนหนามชีวิตของเพศหญิงให้หมดไป (Control-
Beliefs) รวมไปถึงปลูกฝังทัศนคติความเชื่อเรื่องความงามและการยอมรับทางสังคม จนเป็น
มูลเหตุส าคัญที่จูงใจให้ผู้เกิดหญิงต้องการ ปรับปรุงสรีระ (Reduction to body) หรือ 
เปลี่ยนแปลงรูปโฉมของตน (Reduction to appearance) ตามแนวคิดการกระท าต่อบุคคล
เสมือนวัตถุ ซึ่งน าไปสู่การศัลยกรรรมเพ่ือเพ่ิมเติมจุดเด่นปรับลดจุดด้อยไปโดยปริยาย 

 อย่างไรก็ตามในปัจจุบันด้วยสังคมที่มีการเปิดกว้างมากขึ้น การท าให้สังคมยอมรับไม่
จ าเป็นต้องพ่ึงพิงแค่ความสวยงามแต่เพียงอย่างเดียว หากมองไปถึงเรื่องของศักยภาพที่อยู่ภายใน
ตัวเพศหญิงในด้านอื่น ๆ ก็สามารถสร้างให้เป็นจุดขายที่สังคมยอมรับได้เช่นกัน ความสวยงามอาจ
เป็นส่วนหนึ่งที่จ าเป็นในฐานะที่เกิดมาเป็นผู้หญิง แต่หากผู้หญิงยังคงมุ่งที่จะปรับปรุงแค่รูปกาย
ภายนอกแต่เพียงเดียว โดยไม่ยอมพัฒนาความคิดในเรื่องคุณค่าของตนเองในด้านอ่ืน ๆ เลย 
ผู้หญิงก็จะมีต าแหน่งอยู่ที่แค่การเป็น “วัตถุทางเพศ” ของสังคมเหมือนเช่นที่เป็นมา   



 
165 วารสารการสื่อสารและการจดัการ นิด้า  ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 1 (มกราคม – เมษายน 2559) 

 

บรรณานุกรม 

ภาษาไทย 

กาญจนา แก้วเทพ. (2535). ภาพลักษณ์ของผู้หญิงในสื่อมวลชน.กรุงเทพมหานคร: โครงการ
เผยแพร่ ผลงานวิจัย ฝ่ายงานวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

กาญจนา แก้วเทพ, สมสุข หินวิมาน. (2551). สายธารแห่งนักคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองกับ
การสื่อสารศึกษา. กรุงเทพมหานคร. 

กาญจนา แก้วเทพ. (2554). สื่อมวลชน: ทฤษฎีและแนวทางการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: ห้าง
หุ้นส่วน จ ากัดภาพพิมพ์. 

กาญจนา แก้วเทพ. (2557). ศาสตร์แห่งสื่อและวัฒนธรรมศึกษา. กรุงเทพมหานคร: ห้างหุ้นส่วน
จ ากัดภาพพิมพ์. 

จิราพร เพ็งจันทร์. (2552). การศึกษาอ านาจทางธุรกิจผ่านสื่อบันเทิงของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ 
จ ากัด  (มหาชน): กรณีศึกษากระแสเกาหลีฟีเวอร์ (วิจัยนิพนธ์ปริญญามหาบัญฑิต). 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร. 

ชุติมา ชุณหกาญจน์. (2550). พฤติกรรมการเลียนแบบวัฒนธรรมของวัยรุ่นไทยจากสื่อบันเทิง
เกาหลี  (วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ). สาขานิเทศศาสตรพัฒนาการ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

นิษฐา หรุ่นเกษม. (2554). รู้ทันสื่อ. กรุงเทพมหานคร: แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชน 
(สสย.). 

นภวรรณ ตันติเวชกุล. (2543). การวิเคราะห์อิทธิพลของภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ตามแนว
ทฤษฎีการอบรมบ่มนิสัยทางวัฒนธรรมต่อเยาวชนสถานศึกษา . วารสารนิเทศศาสตร์, 
18(1), 36-55. 

นนนิตา ตั้งไพบูรณ์ทรัพย์. (2553). อัตลักษณ์ความงามของผู้หญิงภายใต้วาทกรรมความสวย
เท่ากับความผอม (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 
กรุงเทพมหานคร. 

ปรัชญาพร ทองเกลี้ยง. (2553). การศึกษาการรับรู้และการยอมรับรูปแบบ “ความสวยงามแบบ
เกาหลี” ของวัยรุ่นไทยในเขตกรุงเทพมหานคร (สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) . 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

พรพรรณ ประจักษ์เนตร. (2557). นวัตกรรมการสื่อสารและการขยายพลังอ านาจในการอธิบาย
ของทฤษฎีการสื่อสารจาก “พ้ืนที่โลกจริง” ไปสู่ “พ้ืนที่เสมือนจริง”. วารสารนิเทศศาสตร์
และนวัตกรรมนิด้า, 1(1),  33-47. 



 
166 

         

Journal of Communication and Management NIDA   Volume 2  Number 1 (January – April 2016) 

ยุภาพร ขจรโกศล. (2556). การน าเสนอตัวแบบด้านบวกของการท าศัลยกรรมเสริมความงามใน
นิตยสาร แฟชั่นและบันเทิงไทยและการตอบสนองของวัยรุ่นสตรีไทย . (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, กรุงเทพมหานคร. 

วิสาขา เทียมลม. (2558, ตุลาคม). มายาคติความงามแบบสาวเกาหลี. งานประชุมวิชาการ
ระดับชาติเพศวิถีศึกษา ครั้งที่ 5 “รัฐ/ประหาร/เพศ” (สาธารณะ รัฐ เซ็กส์ ภาคสอง) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพมหานคร. 

อารีย์ ธรรมโคร่ง. (2555). สื่อกระตุ้นเร้าอารมณ์ทางเพศกับการปฏิบัติต่อผู้หญิงเสมือนวัตถุทาง
เพศ. สงขลานครินทร์ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์, 18(4), 123-155. 

อุ่นใจเจียม บูรณะกุล. (2547). วาทกรรม “ความสวย” อัตลักษณ์วัฒนธรรมการบริโภค: 
กรณีศึกษานักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตร์
มหาบัณฑิต) มหาวทิยาลัย เชียงใหม่, เชียงใหม่.  

อโนชา ทองชัย. (2556). ภาพ “ร่างกายและเซ็กซ์ของผู้หญิง” ในสื่อโฆษณาโทรทัศน์ของสินค้า
เพ่ือความงามส าหรับผู้หญิงที่น าเสนอผ่านตัวแทนสินค้า PRESENTER : มายาคติความ
งามท่ีตอกย  าและ สะท้อน มุมมอง “ผู้หญิงเป็นวัตถุทางเพศ” (สารนิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต). สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, กรุงเทพมหานคร. 

ภาษาอังกฤษ 

Aristotle. (1941). Politics: the Basic Works of Aristotle, In Richard McKeon (Ed). 
Benjamine Jowett (Trans.). New York: Random House.  

Bartky, S. (1990). Feminity and domination: Studies in the phenomenology of 
oppression. New York, NY: Routledge. 

Becker, A.E., Burwell, R.A., Gilman, S.E., Herzog, D.B., & Hamburg, P. (2002). Eating 
behaviors and attitudes following prolonged exposure to television among 
ethnic Fijian adolescent girls. The British Journal of Psychiatry: the journal 
of mental health.180, 509-514. 

Calogero, R. M., Pina, A., Park, L. E., & Rahemtulla, Z. (2010). Objectification theory 
predicts college women’s attitudes toward cosmetic surgery. Sex Roles, 
63(1-2), 32-41. 

Code, Lorraine, (ed.) (2003). Encyclopedia of feminist theories, New York: 
Routledge.  

Davis, Kathy. (1995). Reshaping the female body: The dilemma of cosmetic 
Surgery. New York: Routledge. 



 
167 วารสารการสื่อสารและการจดัการ นิด้า  ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 1 (มกราคม – เมษายน 2559) 

 

De Beauvoir, Simone (1970). The Second Sex (1949), Parshley, H. M. (Trans.), 
Toronto: Bantam Books. 

Dworkin, Andrea. (1988). Letter From A War Zone: Writings 1976-1987. London: 
Secker  & Warburg. 

Fredrickson, B., &Roberts, T. (1997). Objectification Theory: Toward understanding 
women’s lived experiences and mental health risks. Psychology of Women 
Quarterly, 21(2),173-206. 

Gerbner, George.  (1978).  The analysis of communication content: developments 
in scientific theories and computer techniques.  Huntington, NY.: R.E. 
Krieger. 

Henderson-King, D., & Henderson-King, E. (2005). Acceptance of cosmetic surgery. 
Scale  development and validation. Body Image, 2(2), 137-149. 

Horward Lavine, Donna Sweeney and Stephen H.Wagner. (1999) Depicting Women 
as Sex  Objects in Television Advertising : Effects on Body Dissatisfaction. 
Personality and Social Psychology Bulletin. 

Kant, I. (1797). The Metaphysics of Morals, (Series: Cambridge Texts in the History 
Philosophy) Mary Gregor (ed.), Cambridge: Cambridge University Press, 1996 

Khom, Sakhan (2007). Carol Gilligan’s Feminist Ethics of Care: a Defense. Bangkok: 
Assumption University. 

Langton, R. (2009). Sexual Solipsism: Philosophical Essays on Pornography and 
Objectification, 228-229.Oxford University Press. Oxford, New York. 

Lee, J. (1994). Menarche and the (hetero) sexualization of the female body. 
Gender and  Society, pp. 8, 343-362. 

MacKinnon, A. Catharine. (1987). Feminism Unmodified. Cambridge, MA: Harvard 
University Press. 

Mackinnon, C. (1989). Toward a Feminist Theory of State, Cambridge, Mass.: 
Harvard University Press. 

Naomi Wolf. (2002). The beauty myth. USA: HarperCollins Publishers. 
Nussbaum, M. (1995), “Objectification”, Philosophy and Public Affairs, vol.24, No.4 

(Autumn,1995), pp. 249-291.  
Nussbaum, Martha C. (2000). Sex and Social Justice. New York: Oxford University 

Press. 



 
168 

         

Journal of Communication and Management NIDA   Volume 2  Number 1 (January – April 2016) 

Scruton, Roger. (2009). Beauty. Oxford : Oxford University press. 
Smolak, L. & Murnen, S.K. (2011). The Sexualization of girls and women as a 

primary antecedent of self-objectification. Self-Objectification in Women; 
Causes, Consequences, and Counteractions. Ed. Calogero, Tantleff-Dunn, & 
Thompson pp. 53-69. Washington, DC: American Psychological Association, 
c2011.  

 
 
 


