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ภาควิชา   มานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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จ านวนหน้า   110 

บทคัดย่อ 

 งานศึกษาเฉพาะบุคคลเรื่อง “สายฝ(รั่ง) กับการเป็นเครื่องมือในการสร้างคุณค่าให้กับผู้หญิง” 
เป็นการศึกษาถึงความงามในบริบทสังคมไทย พัฒนาการของสายฝ(รั่ง) ความเป็นสายฝ(รั่ง) ในบริบท
สังคมไทย และกระบวนการกลายเป็นสาย ฝ(รั่ง) ในบริบทสังคมไทย เพ่ือน าไปสู่การหาค าตอบว่า
ผู้หญิงใช้สายฝ(รั่ง) เป็นเครื่องมือในการสร้างคุณค่าให้กับตนเองอย่างไร  

การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ที่ใช้วิธีการวิจัยเชิง
เอกสาร (Document Research) และการศึกษาภาคสนาม (Field Work) ด้วยการสัมภาษณ์ถึง
ประสบการณ์ชีวิตของผู้หญิงสายฝ(รั่ง) ภายในกลุ่ม Make Up For ฝ. จ านวน 10 คน ผ่านการ
วิเคราะห์ด้วยทฤษฎีร่างกาย 3 ระดับ (The Three Bodies) และทฤษฎีสตรีนิยมหลังสมัยใหม่ (Post-
Feminist) ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่าความงามในบริบทสังคมไทยให้ความส าคัญกับความขาวและ
ความผอม สีผิวและเรือนร่างในสังคมไทยถูกก าหนดคุณค่าให้ลักษณะบางประการเป็นความงามอันพึง
ประสงค์ของสังคมไทยผ่านงานวรรณกรรม วรรณคดี ที่ถูกประพันธ์ขึ้นจากชนชั้นสูงที่มีอ านาจทาง
สังคม หรือแม้แต่สื่อทุกประเภท จนท าให้สีผิวในลักษณะขาว และเรือนร่างในลักษณะผอมบาง 
กลายเป็นหนึ่งในความงามอันพึงประสงค์ของสังคมไทยที่ฝังรากลึกมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  สิ่ง
เหล่านี้ได้กดทับกรณีศึกษาที่ไม่ได้มีร่างกายตรงตามความงามอันพึงประสงค์ ส่งผลให้กรณีศึกษาเกิด
ความเจ็บปวด และแสวงหาหนทางออกจากความรู้สึกดังกล่าว ก่อนจะพบกับความงามรูปแบบสาย   
ฝ(รั่ง) ที่มีลักษณะตรงข้ามกับความงามอันพึงประสงค์ โดยได้อิทธิพลมาจากตะวันตกผ่านสื่อสังคม
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ออนไลน์และชาวต่างประเทศ กรณีศึกษาได้ปรับเปลี่ยนตนเองโดยใช้ร่างกายของตนเองเป็นพ้ืนฐาน
ก่อนจะค้นพบว่ากรณีศึกษาสามารถสวยงามได้แม้ไม่ได้มีร่างกายตรงตามความงามอันพึงประสงค์ของ
สังคมไทย กล่าวคือจากร่างกายไม่พึงประสงค์ กลายเป็นร่างกายที่เสริมพลัง ร่างกายของการต่อสู้เพ่ือ
สร้างพ้ืนที่ให้กับกลุ่มคนที่มีร่างกายไม่เป็นที่พึงประสงค์ได้มีที่ยืนภายในสังคม ต่อรองกับสังคมว่าความ
สวยงามไม่ได้มีเพียงรูปแบบเดียว และร่างกายแบบสายฝ(รั่ง) คือความสวยงามอีกรูปแบบหนึ่ง เป็น
ภาพสะท้อนที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเจ้าของร่างกายที่ไม่ยอมจ านนให้ใครมาควบคุม และสะท้อนให้
เห็นว่าผู้หญิงใช้สายฝ(รั่ง) ในการรื้อถอน (Deconstruction) วาทกรรมความงามหลักของสังคม อัน
ได้แก่ความผอมเท่ากับความสวย ความขาวเท่ากับความสวย ที่กดทับตนเองอยู่ จากนั้นได้ประกอบ
สร้างใหม ่(Reconstruction) ว่าสายฝ(รั่ง) ที่มีจุดเด่นอยู่ที่ความเข้มของผิว เรือนร่างที่มีสัดส่วนชัดเจน 
การแต่งหน้าที่เข้ม และการเปิดเผยเรือนร่าง เป็นความงามอีกรูปแบบหนึ่ง การต่อสู้ด้านการให้ค า
นิยามและสร้างความหมายใหม่นั้นมีเป้าหมายเพ่ือปลดปล่อย (Liberate) ผู้หญิงออกจากอัตลักษณ์
ทางเพศ (Gender Identity) หรือมาตรฐานความงามแบบเดิม ๆ พร้อมทั้งเสริมพลัง (Empower) 
ให้กับความเป็นหญิงในนิยามใหม่ที่ท าให้ เห็นถึงพ้ืนที่ใหม่ ๆ วิธีคิดใหม่ ๆ ที่พ้นออกจากกรอบความ
งามแบบเดิม ๆ และท้าท้ายกับความงามกระแสหลักในสังคมไทย 

 

ภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  

ลายมือชื่อนักศึกษา…………………………………………………………………………..     ปีการศึกษา 2561 
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กิตติกรรมประกาศ 

 การท าวิจัยตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาจะไม่สามารถเริ่มต้นได้ และไม่สามารถส าเร็จเสร็จสิ้น

ได้ หากขาดบุคคลเหล่านี้ อันดับแรกขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์วราภรณ์ มนต์ไตรเวศย์ หรือ

อาจารย์ฝ้าย อาจารย์ที่ปรึกษาที่ช่วยให้ค าแนะน า ช่วยหาข้อมูล ช่วยเหลือในทุก ๆ ด้านจนงานวิจัย

เล่มนี้เป็นรูปเป็นร่างและส าเร็จเสร็จสมบูรณ์ได้ อาจารย์ฝ้ายเป็นอาจารย์ที่ขิมอยากให้มาเป็นที่ปรึกษา

ในการท าวิจัย เพราะขิมรู้สึกว่าอาจารย์เชื่อในตัวขิมเสมอ ขิมดีใจ สบายใจ และมีความสุขจากใจจริงที่

ได้อาจารย์มาเป็นที่ปรึกษา ขอบพระคุณอาจารย์นัฐวุฒิ สิงห์กุล หรืออาจารย์ต้น กรรมการสอบที่ขิม

ไม่เคยตอบค าถามได้เลย แม้มั่นใจว่าตัวเองจะเตรียมตัวมาดีแล้วก็ตาม หากแต่การที่ยังมีข้อบกพร่อง

อยู่ นั่นหมายความว่ามันยังดีไม่พอ อาจารย์ต้นท าให้ขิมได้เห็นงานในอีกแง่มุมหนึ่ง ท าให้ขิมอยากจะ

คิดวิเคราะห์ให้ลึกซึ้งยิ่งกว่าเดิม ซึ่งมันจะท าให้งานมีความลุ่มลึกมากยิ่งขึ้น ขอบพระคุณผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร. ด ารงพล อินทร์จันทร์ หรืออาจารย์ด า ผู้ที่คอยวิจารณ์ ติ-ชม ผลงานที่ผ่านมาอย่าง

ละเอียดจนท าให้ขิมสามารถพัฒนาตัวเองได้มากข้ึนอย่างเห็นได้ชัด และอาจารย์ด าก็เห็นถึงพัฒนาการ

นั้น เรียกได้ว่าอาจารย์ด าเป็นจุดเริ่มต้นที่ท าให้ขิมอยากเขียนงานสักชิ้นออกมาให้ดีที่สุด นอกจากนี้ยัง

ต้องขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ในภาควิชามานุษยวิทยาทุกท่านที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ตลอดทั้ง 4 

ปีภายในรั้วมหาวิทยาลัยศิลปากรแห่งนี้ จนความรู้ที่ได้รับและสั่งสมมา ถูกน ามาใช้ในงานวิจัยชิ้นนี้

ทั้งหมด งานวิจัยชิ้นนี้จึงถือเป็นผลลัพธ์จากการศึกษา 

 อันดับต่อมาขอขอบคุณเพ่ือนทุกคนในชีวิต เพ่ือนที่โยธินบูรณะ ชาว I-Fail ชาวศิลป์-ฝรั่งเศส 

ที่แม้ตอนนี้จะแยกย้ายกันไปอยู่คนละคณะตามเส้นทางของตัวเอง แต่ยังพยายามหาเวลาว่างมาพบปะ

กัน มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ซึ่งเป็นเหตุผลส าคัญที่ท าให้ เราหายเหนื่อยและลืมความเครียดจากการ

ท างานไปได้ชั่วขณะหนึ่ง คนที่ต้องขอบคุณเป็นพิเศษคือ “อาร์ท” เพ่ือนที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือด้วย

การให้ยืมโน้ตบุ๊กในการท าวิจัย เพราะรู้ว่าโน้ตบุ๊คเครื่องเดิมของเรานั้นเก่าจนแทบจะท าอะไรไม่ได้ 

อาร์ทและโน้ตบุ๊กของอาร์ทจึงเป็นอีกหนึ่งเหตุผลส าคัญที่ท าให้การท าวิจัยด าเนินต่อไปได้อย่างราบรื่น

จนจบ รวมไปถึงเพ่ือนที่คณะที่ไม่อาจพูดชื่อกลุ่มได้ ที่คอยเป็นก าลังใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอด

หลายเดือนที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็น นัทและพลอย เพ่ือนที่คอยนัดท างานด้วยกันตามร้านกาแฟ ถึงแม้

บางทีจะแทบไม่ได้ท างานก็ตาม มะขาม เพ่ือนทีช่่วยแนะน ากรณีศึกษาให้ เมื่อมีข้อมูลที่เกี่ยวกับสายฝ

(รั่ง) ก็จะนึกถึงกันและส่งมาให้เสมอ หรือแม้แต่ถ่ายคลิปวิดีโอตอนเราก าลังพรีเซนต์ธีสิสในช่วงเวลาที่
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ตอบค าถามไม่ได้ หยกกับเต้ เพ่ือนที่คอยเป็นธุระส่งงานให้เสมอ ปิม มิว อุ้นอ้ิน ที่ปรึกษารายละเอียด

การท าวิจัยในหลาย ๆ เรื่อง รวมไปถึงเพ่ือนคนอ่ืน ๆ ที่แวะเวียนมาถามไถ่ แลกเปลี่ยนถึงงานของแต่

ละคน มากกว่าสิ่งใดคือการเข้าอกเข้าใจความรู้สึกที่ต้องเผชิญตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาด้วยกัน เป็น

ความรู้สึกที่มีเพียงพวกเราเท่านั้นที่จะเข้าใจว่ามันหนักหนาเพียงใด 

นอกจากนี้ต้องขอขอบคุณกรณีศึกษาทั้ง 10 คน รวมถึงสาวสายฝ(รั่ง) อีกจ านวนมากที่ได้มี

โอกาสพูดคุยกัน ส าหรับการวิจัยเรื่องนี้ สิ่งเดียวที่สร้างความสุขและสร้างพลังให้เรา คือการพูดคุยกับ

กรณีศึกษา ทุกครั้งที่ได้สัมภาษณ์มักจะเปิดมุมมองและได้รับพลังงานดี ๆ กลับไปเสมอ ผู้หญิงเมื่อรัก

ตัวเองและมั่นใจ มันได้กลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ และขับเคลื่อนให้เราอยากมีชีวิตอยู่ต่อไป ในวันที่ เรา

รู้สึกท้อและไร้จุดหมาย เมื่อนึกถึงบทสัมภาษณ์เหล่านั้น ก็จะท าให้เรามีพลัง ก าลังใจ แรงบันดาลใจ 

อยากท่ีจะแต่งหน้า แต่งตัว ออกไปข้างนอก เพ่ือเผชิญโลกกว้างอีกครั้ง 
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บทที่ 1 
บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

“แค่ขาวก็ชนะ” วลีจากโฆษณาผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวยี่ห้อ Soul Secret ที่ถูกเผยแพร่ผ่านสื่อ

ทุกช่องทางในปี พ.ศ. 2558 น าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับผู้หญิงผิวคล้ าที่สูญเสียโอกาสทางอาชีพการงาน

ให้แก่ผู้หญิงผิวขาวจากการไม่ดูแลรักษาสีผิวของตนให้ขาวอย่างสม่ าเสมอ เหตุการณ์และวลีที่ปรากฏ

ในโฆษณาได้ผลักดันให้ผู้หญิงผิว “ด า” “คล้ า” และ “เข้ม” อันเป็นคู่ตรงข้ามกับความขาว ต้องรู้สึก

ถึงความพ่ายแพ้อันเป็นคู่ตรงข้ามกับชัยชนะไปโดยปริยาย เนื่องจากถูกสังคมตัดสินให้พ่ายแพ้แม้ไม่ได้

แข่งขันกับใครก็ตาม หรือเรียกได้ว่าแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มเลยแม้แต่น้อย ซึ่งโฆษณาชิ้นนี้กลายเป็นข่าวโด่ง

ดังไปทั่วทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งยังถูกวิพากษ์วิจารณ์เป็นวงกว้างว่าโฆษณาดังกล่าวมีเนื้อหา

ของการเหยียดสีผิวอย่างรุนแรง และตอกย้ าถึงค่านิยม “คลั่ง” ผิวขาวในสังคมไทย เพียงวลีสั้น ๆ วลี

เดียวนี้ท าให้เราตระหนักได้อย่างทันทีว่าสังคมไทยก าลังตกอยู่ภายใต้วาทกรรมความงามรูปแบบใด 

สื่อโฆษณาที่มีเนื้อหาเหยียดสีผิวไม่ได้เพ่ิงถือก าเนิดขึ้นในสังคมไทยแต่อย่างใด เพราะเมื่อ

มองย้อนกลับไปจะพบว่าสังคมไทยผูกติดอยู่กับสื่อที่มีเนื้อหาลักษณะนี้อยู่เสมอ ตัวอย่างเช่น โฆษณา 

Oishi Amino Plus Brighten ในปี พ.ศ. 2554 ที่แสดงป้ายบ่งบอกต าแหน่งที่นั่งส ารองส าหรับคนผิว

ขาวเท่านั้นบนรถไฟฟ้าและรถโดยสารสาธารณะ ด้วยประโยคที่ว่า “ส ารองที่นั่งส าหรับ...คนขาว” 

“ขาวอมชมพูขึ้นตู้นี้” และ “ที่ตรงนี้ ขาวอมชมพู” (ทักษอร ภุชงค์ประเวศ, 2558 : 77) โฆษณา Citra 

Pearly White UV Lotion ในปี พ.ศ. 2556 ที่มีเนื้อหา หากเป็นนักศึกษาที่มีผิวขาวจะมีโอกาสได้รับ

ทุนการศึกษา และหากเป็นนักศึกษาที่มีผิวคล้ าจะดูหมอง ไม่โดดเด่น ไม่เป็นที่สะดุดตา จึงท าให้ถูก

มองข้าม และพลาดโอกาสในการรับทุนการศึกษา (“ประเทศไทยเป็นของคนขาวเท่านั้น”, 2556) 

แสดงให้เห็นว่าสื่อโฆษณาได้สร้างเรื่องราว (Message) ทีพ่ยายามแบ่งแยกและให้อภิสิทธิ์กับผู้หญิงผิว

ขาวอย่างชัดเจนมากข้ึน เป็นการสร้างอ านาจให้แก่คนผิวขาวในขณะเดียวกันก็เป็นการลดทอนอ านาจ

ของคนผิวคล้ า ซึ่งสังคมไทยในปัจจุบันมีกระแสการโฆษณาชวนเชื่อและการบริโภคสินค้าเพ่ือความ

ขาวที่สุดโต่ง (Radical) หากสังเกตจากข้อความทีต่ัวโฆษณาพยายามจะสื่อสามารถตีความได้ว่า การมี
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ผิวขาวไม่ใช่แค่การแสดงถึงภาพลักษณ์ภายนอกท่ีสวยงามและสะอาดบริสุทธิ์เท่านั้น แต่การมีผิวขาว

ยังสร้างอภิสิทธิ์และโอกาสทางสังคมให้กับผู้หญิง ไม่ว่าจะเป็นโอกาสในด้านการศึกษาและหน้าที่การ

งาน เพราะฉะนั้น ถ้าเกิดมาผิวคล้ าก็ควรจะบริโภคสินค้าเพ่ือปรับสีผิวให้ขาวขึ้น หรือรักษาด ารงผิวให้

ขาวใสอยู่ตลอดเวลา บทบาทของสื่อจึงเป็นตัวสร้าง ผลิตซ้ า และขยายอคติไปสู่คนบางกลุ่มที่มีค่านิยม

ความขาวมากกว่าปกติ (ทักษอร ภุชงค์ประเวศ, 2558 : 5)  

ส านึกเรื่องความขาวฝังรากลึกอยู่ในสังคมไทยมาอย่างลึกซึ้งและเนิ่นนาน เมื่อท าการย้อนดู

ประวัติศาสตร์จะพบว่าแนวคิดเรื่องความขาวในบริบทสังคมไทยในอดีตนั้นเริ่มต้นตั้งแต่สมัยสุโขทัย

เป็นต้นมาจวบจนถึงปัจจุบัน โดยส่วนมากจะปรากฏสอดแทรกอยู่ในรูปแบบของวรรณคดี สุภาษิต ค า

พังเพย บทกลอน บทละคร บทภาพยนตร์ และบทเพลง เช่น ขาวเหมือนส าลี ขาวเหมือนหยวกกล้วย 

เป็นต้น ส านึกความขาวได้แทรกตัวเข้าไปในกิจกรรมชีวิตประจ าวันต่าง ๆ เช่น การประทินผิว หรือ

แม้กระทั่งการศึกษา (วิภาภรณ์ กอจรัญจิตต์, 2545 : 5) ซึ่งในบทความ In Thailand black is 'ugly' 

: Racist or just misguided ได้ยกตัวอย่างสื่อการเรียนการสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษของสถาบัน

แนวคิดและการสื่อสารการสอนภาษาอังกฤษแห่งหนึ่งว่า ได้ใช้ค าศัพท์ใต้ภาพของผู้ชายผิวด าชาวแอฟ

ริกันว่า “Ugly” และใช้ค าศัพท์ใต้ภาพของผู้หญิงผิวขาวและผู้ชายผิวขาวว่า “Beautiful”และ 

“Handsome” ซึ่งเป็นการสื่อความหมายและสร้างภาพแทนให้แก่สีผิวในมิติที่ตายตัวและเหมารวม 

(Stereotype) จากข้อมูลข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่าสื่อเป็นตัวการส าคัญในการท าหน้าที่ตอกย้ า

มาตรฐานความงามของผู้หญิงในสังคม โดยการน าเสนอและยกย่องความงามเฉพาะกลุ่มขึ้นมา และ

ลดทอนคุณค่าความงามแบบตรงข้ามให้รู้สึกถึงความเป็นอ่ืน (Other) ท าให้กลุ่มคนเหล่านั้นเหมือนไม่

มีที่ยืนอยู่ในสังคม เช่น การสร้างวาทกรรมความงามเรื่องความสวย ความผอม ความขาว โดยมีความ

อ้วน ความด า ความขี้เหร่ เป็นขั้วตรงข้าม ในขณะเดียวกันสื่อก็จะท าการเสนอทางเลือกให้คนกลุ่มนี้

ได้ตะเกียกตะกายกลับเข้าสู่สังคม โดยการน าเสนอผลิตภัณฑ์ประเภทเสริมความงามในหลากหลาย

รูปแบบ เช่น เพ่ิมความขาว ลดความอ้วน เป็นต้น เพ่ือให้เธอมีโอกาสที่จะงามตามมาตรฐานความงาม

ของสังคม (กชกรณ์ เสรีฉันทฤกษ์, 2554 : 13) 

แม้สังคมไทยจะไม่ได้มีประวัติศาสตร์ของลัทธิเหยียดสีผิว ( racism) เหมือนกับในสังคม

ตะวันตก แต่การให้คุณค่ากับผิวขาวจนถึงขีดขั้นที่ปฏิเสธหรือลดคุณค่าของคนที่ผิวไม่ขาว ก็เสมือน

เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างและสถาปนา “วาทกรรมผิวขาว” ให้กลายมาเป็นระบบความคิดหลักของ
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คนในสังคมซึ่งน าไปสู่การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมต่อคนที่มีสีผิวต่างกัน ซึ่งนับเป็นความอยุติธรรมทาง

สังคมในอีกรูปแบบหนึ่ง (ผศ.ดร.พิรงรอง รามสูตรณะนันทน์, 2559) อีกทั้งจากทฤษฎีชาติพันธุ์มนุษย์

จะเห็นว่า ตามหลักมานุษยวิทยานั้น คนไทยถูกจัดอยู่ ในประเภทมนุษย์ชาติพันธุ์ผิวเหลือง 

(Mongoloid) โดยผิวเนื้อจะมีสีเหลืองไปจนถึงคล้า อีกทั้งใบหน้ามีลักษณะแบนกว้าง ดวงตาสีด า ชั้น

ตาจะปรากฏทั้งตาสองชั้นและตาชั้นเดียว จากทฤษฎีนี้จึงสามารถกล่าวได้ว่า คนไทยแท้ไม่ได้มีผิวขาว

โดยแต่ก าเนิด (ทักษอร ภุชงค์ประเวศ, 2558 : 16) ด้วยเหตุนี้จึงไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะเชิดชูและให้

ความส าคัญกับค่านิยมผิวขาวเพียงอย่างเดียวท่ามกลางผู้คนส่วนใหญ่ในสังคมที่มีลักษณะผิวสีเหลือง

ไปจนถึงคล้ า แต่ควรจะแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของสีผิวและรูปแบบความงาม อีกทั้งควรให้

ความส าคัญกับทุกรูปแบบความงามที่ปรากฏขึ้นในสังคม 

สังคมไทยต่างให้คุณค่าแก่ร่างกายผู้หญิงราวกับเป็นมูลค่าที่สามารถเพ่ิมหรือลดได้ โดยเป็น

กายภาพที่ถูกลดทอนให้อยู่ที่บางคุณลักษณะเท่านั้น กล่าวคือผู้หญิงในบริบทสังคมไทยจะต้องมี

ลักษณะผอมและขาว จึงจะเป็นประเภทความงามที่ถูกต้องสมบูรณ์แบบ นอกจากนี้ยังเป็นการผลิตซ้ า

ความเป็นปกติธรรมดาให้สถานะความงามดังกล่าวคือสิ่งที่ผู้หญิงควรเป็นหรือต้องเป็น สื่อเหล่ านี้ได้

ผูกขาดให้ความงามมีมิติที่คับแคบ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเป็นอ่ืนให้แก่ความงามลักษณะใด ๆ ที่

อยู่นอกเหนือจากขอบเขตที่สื่อกล่าวถึงไปโดยปริยาย ซึ่งเป็นลักษณะของการลดทอนความงามที่

สามารถหลากหลายได้ ให้กลายเป็นรูปแบบความงามที่ต้องจ ากัดเพียงไม่กี่แบบ พร้อมทั้งก าหนดคุณ

ค่าที่เหนือกว่าหรือด้อยกว่า อันหมายถึงการท าให้เป็นความงามที่มีนัยยะเชิงเปรียบเทียบอยู่

ตลอดเวลา และท้ายที่สุดผู้คนในสังคมต่างเกิดมโนทัศน์ที่ว่าความขาวและความผอมเป็นต้นแบบของ

ความงามที่แท้จริง ท้ายที่สุดแล้วจะท าให้ผู้คนในสังคมไทยไม่รับรู้ถึงความแตกต่างหลากหลายของสี

ผิวหรือรูปแบบความงาม 

ชะตากรรมของคนด าหรือคนผิวเข้มมักจะถูกมองในแง่ลบอยู่เสมอ เมื่อคนเหล่านี้ด าเนิน

ชีวิตอยู่ในสังคมไทย บางคนจะถูกล้อเลียนด้วยค าหรือประโยคที่ว่า “ด าตับเป็ด” “ด าเหมือนถ่าน” 

“ด าเหมือนอีกา” “กาคาบพริก” “ด าสกปรก” “ด าดอทคอม” “ข้าวนอกนา” “เสื้อลอยได้” หรือ

เรียกด้วยค าว่า “ด า” แทนที่ชื่อ ทั้งยังถูกมองเป็นตัวตลก เป็นกลุ่มชนชั้นล่าง คนยากจน คนบ้านนอก 

คนสกปรก หรือแม้กระทั่งนางงามผิวเข้มที่ได้รับการคัดเลือกคว้ามงกุฎก็มักจะถูกตราหน้าว่า “ไม่

สวย” ขึ้นมาทันที เพียงเพราะมีสีผิวที่ไม่ขาวตามค่านิยม (กรณ์วิกา, 2558)  ในขณะนั้นเอง ช่วงปี 

https://news.mthai.com/author/yuikwk
https://news.mthai.com/author/yuikwk
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พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา รูปแบบความงาม “สายฝ(รั่ง) หรือ “สายฝอ” ที่มุ่งเน้นความคมเข้มของสีผิว

และการแต่งหน้าเป็นหลักส าคัญก็เริ่มแทรกซึมเข้ามาปะทะกับความงามกระแสหลักในสังคมไทย 

สร้างแรงบันดาลใจ สร้างทางเลือกให้กับกลุ่มคนที่รู้สึกเสมือนเป็นอ่ืนในสังคม  

สายฝ. หรือสายฝ(รั่ง) เป็นค าเรียกแบบย่อของผู้หญิงที่มีรูปแบบการด าเนินชีวิตที่ได้อิทธิพล

มาจากฝรั่งหรือชาวตะวันตก โดยทั่วไปแล้วจะปรากฏออกมาในรูปแบบของการแต่งหน้า การแต่งกาย 

ร่างกาย หรือแม้กระทั่งจริตบางอย่าง ที่เมื่อปรากฏหรือแสดงออกมาสู่สาธารณชนแล้ว จะท าให้ผู้คน

ส่วนใหญ่ในสังคมปัจจุบันทราบได้ทันทีว่านี่คือสายฝ(รั่ง) อย่างแน่นอน ซึ่งข้อมูลที่พอจะอธิบายถึง

ความเป็นสายฝ(รั่ง) ในเบื้องต้นได้ อันดับแรกคือการแต่งหน้า โดยการแต่งหน้าของสายฝ(รั่ง) นั้นมี

ความแตกต่างจากการแต่งหน้าในรูปแบบทั่วไป ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากชาวตะวันตก ชาวตะวันออก 

หรือชาวละติน กล่าวคือจะมีลักษณะส าคัญที่เป็นเอกลักษณ์ของสายฝ(รั่ง) อย่างการวาดโครงคิ้วให้มี

ความโก่ง หนา และด าสนิท การท าให้ขนตามีความยาวและหนาเป็นพิเศษด้วยมาสคาร่าหรือขนตา

ปลอมเพ่ือให้ดวงตามีความคมและกลมโต ทั้งยังมีการสร้างกรอบหน้าด้วยการทาเครื่องส าอางที่มีสี

น้ าตาลเข้มในบริเวณกรอบหน้าและสันกรามเพ่ือให้ดวงหน้ามีความคมชัดและมีมิติ รวมไปถึงการเขียน

เส้นขอบปากให้เกินจากริมฝีปากจริงด้วยดินสอเขียนขอบปากเพ่ือให้รูปปากมีความคมชัดและเพ่ือให้

ริมฝีปากแลดูมีความหนาจากเดิม ต่อด้วยการทาลิปสติกให้ทั่วทั้งริมฝีปากเพ่ือเพ่ิมความอวบอ่ิมมาก

ยิ่งขึ้น การแต่งหน้าในลักษณะข้างต้นเป็นรูปแบบการแต่งหน้าที่เน้นย้ าให้ทุกส่วนบนใบหน้ามีความ

ชัดเจนขึ้น ในส่วนการแต่งกายของสายฝ(รั่ง) นั้นมักจะสวมเครื่องแต่งกายที่มีความรัดรูป เพ่ือเน้น

สัดส่วนให้ชัดเจน โดยเฉพาะเน้นสัดส่วนบริเวณหน้าอก เอว สะโพก เพ่ือให้หุ่นแลดูอวบ มีน้ ามีนวล ไม่

ผอมเพรียวจนเกินไป  รวมถึงแต่งกายเผยสัดส่วน ทั้งหมดทั้งมวลที่ประกอบออกมาเป็นสายฝ(รั่ง)นั้น

ให้ความรู้สึกยั่วยวนและน่าเกรงขามไปในเวลาเดียวกัน ซึ่งแต่เดิมนั้นสังคมไทยคาดหวังให้ผู้หญิงไทย

รักนวลสงวนตัว แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ปกปิดพ้ืนที่ส่วนตัวของร่างกายให้มิดชิดและไม่ควรเปิดเผย

เรือนร่างในที่สาธารณะ ทั้งยังนิยามว่าผู้หญิงที่อยู่ในกรอบดังกล่าวเป็นผู้หญิงที่ดีงามของสังคม ในขณะ

ที่ผู้หญิงที่กล้าเปิดเผยเรือนร่างของตัวเองมักถูกมองว่าเป็นผู้หญิงไม่ดี กร้านโลก หรือมักจะถูกตีตรา

อย่างดูแคลนจากสังคมว่าเป็นดาวยั่ว จนก่อให้เกิดภาพเหมารวมว่าผู้หญิงที่มีภาพลักษณ์ยั่วยวนทาง

เพศหรือเสน่ห์ทางเพศซึ่งโดยทั่วไปแล้วเป็นสิ่งที่สะท้อนออกมาจากบุคลิกภาพภายนอก เช่น สัดส่วน

ของเรือนร่าง การแต่งกายเผยเรือนร่าง รวมถึงอากัปกิริยาต่าง ๆ ให้กลายเป็นผู้หญิงไม่ดีงามในสายตา



5 
 

 

ของสังคมไทย ภาพเหมารวมนี้ได้ตีกรอบและป้องปราบไม่ให้ผู้หญิงไทยลุกข้ึนมาประพฤติตามผู้หญิงที่

มีลักษณะเหล่านั้น (โสภา สถาพรชัยวัฒน์, 2550 : 3) 

ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตการณ์เบื้องต้นผ่านกลุ่มสังคมในสื่อสังคมออนไลน์ที่เป็นอีกหนึ่ง

สถานที่รวมตัวของเหล่าสายฝ(รั่ง) พบว่าลักษณะส่วนใหญ่ของสายฝ(รั่ง) มักจะเป็นผู้หญิงโครงหน้าชัด 

มีโหนกแก้ม มีสันกราม ผมด า ผิวคล้ า เอวคอด สะโพกใหญ่ ซึ่งในสังคมไทยนั้นมีอ านาจของวาทกรรม

ความงามที่คอยกดทับและเบียดขับผู้หญิงลักษณะดังกล่าว ผิวคล้ า ไม่พิมพ์นิยม หรือแปลกไปจาก

ค่านิยมของคนในสังคม ซึ่งจะเห็นได้ว่า ความเป็นสายฝ(รั่ง) มีลักษณะเป็นการท้าทายกับขนบความ

งามแบบเดิม ไม่ว่าจะเป็นการแต่งหน้า การแต่งกาย ร่างกาย จริต รวมถึงทัศนคติ แต่ผู้หญิงเหล่านั้น

สามารถแสดงตัวตนอยู่ในพ้ืนที่ทางสังคมอย่างปกติ นั่นเพราะพวกเธอมีวิธีการต่อรอง ต่อต้าน กับอุดม

คติความผอมความขาว ซึ่งเป็นประเด็นที่จะน ามาศึกษาว่าผู้หญิงใช้ สายฝ(รั่ง) เป็นเครื่องมือในการ

สร้างคุณค่าให้กับตนเองอย่างไร น าอุดมคติความงามในแบบสายฝ(รั่ง) ที่แตกต่างจากอุดมคติความ

งามของสังคมไทย มาเป็นเครื่องมือในการสร้างคุณค่าในตนเองได้อย่างไร 

การวิเคราะห์และท าความเข้าใจในประเด็น สายฝ(รั่ง) นี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการท าความ

เข้าใจความเจ็บปวดจากการถูกกดทับและถูกแบ่งแยกด้วยความงามของผู้หญิง ซึ่งเป็นประเด็นที่ถูก

ละเลยตลอดมา โดยต้องการน าเสนอศักยภาพของผู้หญิงในการรับ ปฏิเสธ หรือการให้ความหมายใหม่

แก่ร่างกายที่ถูกสังคมนิยามเอาไว้แล้วว่าเป็นแบบใด เพ่ือที่จะสะท้อนให้เห็นว่าการก าหนดมาตรฐาน

หรือคุณค่าของผู้หญิงผ่านร่างกายนั้น เป็นเพียงวาทกรรมชุดหนึ่งในสังคมที่การแย่งชิงอ านาจในการ

สร้างวาทกรรมไม่เคยหยุดนิ่ง และมาตรฐานความงามนี้เป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ อันจะส่งผล

ให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องของสังคมที่มีต่อผู้หญิงมากขึ้น ส่งผลให้สังคมเห็นถึงความแตกต่าง

หลากหลายของรูปแบบความงามในสังคม และส่งผลให้คนในสังคมเข้าใจในจุดยืนของผู้หญิงบางกลุ่ม

ที่ต้องการต่อรองกับอ านาจวาทกรรมความงามในสังคมไทย อีกทั้งยัง เป็นการลดช่องว่างทางสังคม

ให้กับคนในสังคมที่มีสีผิวและรูปร่างที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรกระท าอย่างยิ่งในการ

สนับสนุนและส่งเสริมความเท่าเทียมกันของคนในสังคมในระดับปัจเจก ทั้งยังปรับเปลี่ยนกระบวนการ

คิดที่พร้อมจะตัดสินคนที่แตกต่างหรือคนที่ถูกท าให้เป็นรองในสังคม ตลอดจนส่งเสริมให้คนในสังคม

รับรู้ถึงความแตกต่างหลากหลายและความเท่าเทียมกันเพ่ือก้าวพ้นออกจากอคติและมิติของการ
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แบ่งแยก ยิ่งไปกว่านั้นยังจะเป็นการสร้างความหลากหลายทางด้านความงามเพ่ือสร้างความสมดุล

แห่งความงามในสังคมไทยอีกด้วย 

 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา (Objective of research) 

1. เพ่ือศึกษาถึงความงามในบริบทสังคมไทย 

2. เพ่ือศึกษาถึงความเป็นสายฝ(รั่ง) และกระบวนการกลายเป็นสายฝ(รั่ง) ในบริบทสังคมไทย 

3. เพ่ือศึกษาถึงการใช้สายฝ(รั่ง) เป็นเครื่องมือในการสร้างคุณค่าให้กับตนเองของผู้หญิง 

 

ค าถามของการศึกษา (สมมติฐานของการศึกษา) (Hypothesis to be tested) 

1. ค าถามของการศึกษา 

ผู้หญิงใช้สายฝ(รั่ง) เป็นเครื่องมือในการสร้างคุณค่าให้กับตนเองได้อย่างไร? 

2. สมมติฐานของการศึกษา 

  ผู้หญิงใช้สายฝ(รั่ง) ในการรื้อถอน (Deconstruction) วาทกรรมความงามหลักของสังคม อัน

ได้แก่ ความผอมเท่ากับความสวย ความขาวเท่ากับความสวย ที่กดทับตนเองอยู่ จากนั้นผู้หญิง ได้

ประกอบสร้างใหม่ (Reconstruction) ว่าสายฝ(รั่ง) คือที่มีจุดเด่นอยู่ที่ความเข้มของผิวเป็นความงาม

อีกรูปแบบหนึ่ง การต่อสู้ด้านการให้ค านิยามและสร้างความหมายนั้นจะมีเป้าหมายเพ่ือปลดปล่อย 

(Liberate) ผู้หญิงออกจากอัตลักษณ์ทางเพศ (Gender Identity) หรือมาตรฐานความงามแบบเดิม ๆ  

พร้อมทั้งเสริมพลัง (Empower) ให้กับความเป็นหญิงในนิยามใหม่ เห็นถึงพ้ืนที่ใหม่ ๆ วิธีคิดใหม่ ๆ ที่

พ้นออกจากกรอบความคิดเดิม ปรับเปลี่ยนความหมายของเรือนร่าง มองร่างกายในเชิงบวกมากยิ่งขึ้น 

ขอบเขตของการศึกษา (Scope or delimitation of the study) 

1. ขอบเขตด้านพ้ืนที่ - ในการศึกษาเรื่อง สายฝ(รั่ง) กับการเป็นเครื่องมือในการสร้างคุณค่า

ให้กับผู้หญิง ผู้ศึกษาได้ก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ของการศึกษาเฉพาะกรณี สายฝ(รั่ง) บนพ้ืนที่ออนไลน์ 

ภายในกลุ่มสังคมออนไลน์ใน Facebook ที่มีชื่อว่า Make up for ฝ.  

2. ขอบเขตด้านเนื้อหา - ในการศึกษาเรื่อง สายฝ(รั่ง) กับการเป็นเครื่องมือในการสร้างคุณค่า

ให้กับผู้หญิง ผู้ศึกษาได้ก าหนดขอบเขตด้านเนื้อหา โดยมุ่งศึกษาถึงพัฒนาการและความเป็นสายฝ(รั่ง) 
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ในบริบทสังคมไทย กระบวนการกลายเป็นสายฝ(รั่ง) ในบริบทสังคมไทย และสายฝ(รั่ง) กับการเป็น

เครื่องมือในการสร้างคุณค่าให้กับตนเองหรือผู้หญิง ซึ่งใช้วิธีสังเกตการณ์และสัมภาษณ์ โดยพิจารณา

จากรูปแบบความคิด ทัศนคติ พฤติกรรม และประสบการณ์ของกรณีศึกษา 

3. กลุ่มตัวอย่าง - กลุ่มคนผู้ให้ข้อมูลในประเด็นสายฝ(รั่ง) กับการเป็นเครื่องมือในการสร้าง

คุณค่าให้กับผู้หญิง คือผู้ที่เป็นสมาชิกภายในกลุ่มสังคมออนไลน์ใน Facebook ที่มีชื่อว่า Make up 

for ฝ. จ านวน 10 คน โดยการคัดเลือกกรณีศึกษาจากสมาชิกในกลุ่ม Make up for ฝ. ด้วยวิธีการ

สอบถามความสมัครใจในการมาเป็นกรณีศึกษาซึ่งจะต้องเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องความงาม 

ทัศนคติ และประสบการณ์ ก่อนจะติดต่อนัดหมายเพ่ือท าการสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ที่

ผู้วิจัยและกรณีศึกษาสะดวก 

4. ระยะเวลาในการศึกษา - ผู้ศึกษาได้วางแผนการด าเนินงาน และก าหนดระยะเวลาใน

การศึกษาเรื่อง สายฝ(รั่ง) กับการเป็นเครื่องมือในการสร้างคุณค่าให้กับผู้หญิง โดยเริ่มด าเนินการ

ค้นหาข้อมูลวิทยานิพนธ์ หนังสือ เอกสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

พร้อมทั้งเก็บข้อมูลภาคสนามแล้วน ามาวิเคราะห์ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561 จนถึงเดือนพฤษภาคม 

2562 รวมเป็นระยะเวลาประมาณ 1 ปี 

 

ระเบียบวิธีการศึกษา (Research methodology) 

งานศึกษาในประเด็น สายฝ(รั่ง) กับการเป็นเครื่องมือในการสร้างคุณค่าให้กับผู้หญิง เป็นงาน

ศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีขั้นตอนในการศึกษาดังต่อไปนี้ 

1. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1.1 การวิจัยเชิงเอกสาร (Document Research) 

1.1.1 ผู้ศึกษาท าการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ต้องการศึกษา 

อันได้แก่ วาทกรรมความงาม การจัดการร่างกาย และสายฝ(รั่ง) จากงาน

วิทยานิพนธ์ หนังสือ เอกสาร บทความ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

1.1.2 วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารหลังจากที่รวบรวมแล้วเพ่ือตรวจสอบความน่าเชื่อถือ

ของข้อมูล เช่น ผู้เขียนเป็นใคร เขียนเมื่อใด ลักษณะของเอกสารเป็นอย่างไร 

เขียนโดยอ้างอิงงานหรือแนวคิดของใคร ข้อมูลของเอกสารที่มีเนื้อหาคล้ายกันมี

ข้อมูลที่ตรงกันหรือใกล้เคียงกันหรือไม่อย่างไร เป็นต้น 
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1.2 การศึกษาภาคสนาม (Field Work) ผู้ศึกษาท าการศึกษาในกลุ่มสังคมออนไลน์ใน 

Facebook ที่มีชื่อว่า Make up for ฝ. ด้วยวิธีการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม การ

ส ารวจ การสร้างปฏิสัมพันธ์ และการสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่างหรือกรณีศึกษา เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่

เกี่ยวกับพัฒนาการและความเป็นสายฝ(รั่ง) ในบริบทสังคมไทย กระบวนการกลายเป็นสายฝ(รั่ง) ใน

บริบทสังคมไทย และสายฝ(รั่ง) กับการเป็นเครื่องมือในการสร้างคุณค่าให้กับตนเองหรือผู้หญิง 

1.2.1 เริ่มต้นจากการสอบถามภายในกลุ่มสังคมออนไลน์ถึงความสมัครใจในการมาเป็น
กรณีศึกษา ซึ่งจะต้องเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องความงาม ทัศนคติ และประสบการณ์ เมื่อได้
กรณีศึกษาจ านวน 10 คนแล้ว ต่อมาจะเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นสายฝ(รั่ ง) ด้วย
การติดต่อกรณีศึกษาทางข้อความส่วนตัวเพ่ือท าความรู้จัก สร้างความไว้ใจ และสร้างความคุ้นเคย
เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลเชิงลึก ก่อนจะพูดคุยถึงประเด็นของการวิจัยเบื้องต้น และนัดหมายเพ่ือท าการ
สัมภาษณ์ ซึ่งจะเป็นการเชื่อมโยงพ้ืนที่ออนไลน์กับพ้ืนที่ทางกายภาพระหว่างผู้วิจัยและกรณีศึกษา 

1.2.2 สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่เป็นสายฝ(รั่ง) เพ่ือให้ได้ข้อมูลส าคัญในเรื่องของ
ประสบการณ์ชีวิตก่อนจะมาเป็นสายฝ(รั่ง) และการใช้สายฝ(รั่ง) ในการเป็นเครื่องมือสร้างคุณค่าให้กับ
ตนเอง ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ที่กรณีศึกษาสะดวก เช่น วิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Enumeration 
By Telephone) และ วิธีการสัมภาษณ์จากผู้ให้ค าตอบโดยตรง (Personal Interview, Face To 
Face Interview) ในพ้ืนที่สาธารณะที่เป็นพ้ืนที่กลางของการติดต่อระหว่างผู้วิจัยและกรณีศึกษา 
1.2.3 สังเกตการณ์กลุ่มตัวอย่างที่เป็นสายฝ(รั่ง) อย่างมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม ซึ่งวิธีการ

สังเกตการณ์ (Observation) เป็นวิธีเก็บข้อมูลโดยการสังเกตโดยตรงจากปฏิกิริยา ท่าทาง หรือ

เหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะใดขณะหนึ่ง และจดบันทึกไว้โดยไม่มีการสัมภาษณ์ 

เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการศึกษา เช่น ลักษณะและรูปแบบของการเป็นสายฝ(รั่ง) เป็นต้น 

1.3 การน าเสนอข้อมูล โดยน าข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการศึกษาในประเด็นสายฝ(รั่ง) ทั้งการ

ค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารและจากภาคสนามมาวิเคราะห์เพ่ือน าเสนอถึงพัฒนาการและความเป็น

สายฝ(รั่ง) ในบริบทสังคมไทย กระบวนการกลายเป็นสายฝ(รั่ ง) ในบริบทสังคมไทย และการใช้สายฝ

(รั่ง) เป็นเครื่องมือในการสร้างคุณค่าให้กับตนเอง 
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สถานที่ในการศึกษา 

สถานที่ที่สามารถพบเจอและเข้าถึงเหล่าผู้หญิง “สายฝอ” หรือ “สายฝรั่ง” ได้ดีที่สุด คือ

เครือข่ายสังคมออนไลน์  อันได้แก่ เฟสบุ๊ค (Facebook) และ อินสตาแกรม (Instagram) ซึ่งเครือข่าย

สังคมออนไลน์แต่ละประเภทนั้นมีจริตหรือรูปแบบการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป โดยสังคมออนไลน์

บน เฟสบุ๊ค (Facebook)  นั้น พบการรวมกลุ่มของเหล่าสายฝ(รั่ง) ภายในกลุ่ม Make up for ฝ. ที่มี

สมาชิกเกือบสามหมื่นคน การใช้งานภายในกลุ่มดังกล่าวจะมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และความ

คิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสายฝ(รั่ง) ไม่ว่าจะเป็นการแต่งหน้า การแต่งกาย การดูแลร่างกาย 

ผลิตภัณฑ์ ไปจนกระทั่งทัศนคติและรูปแบบการด าเนินชีวิต รวมไปถึงถ่ายทอดประสบการณ์ที่เคยถูก

กระท าจากวาทกรรมความงามในสังคมไทย ด้วยเหตุนี้ เฟสบุ๊ค (Facebook) จึงเป็นพ้ืนที่ที่สามารถ

พบเจอและเข้าถึงผู้หญิงสายฝ(รั่ง) ในหลากหลายมิติ เหมาะสมในการศึกษาด้วยวิธีการสังเกตการณ์

และสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่างที่คัดเลือกมาจากสมาชิกภายในกลุ่มมากท่ีสุด 

ในขณะที่สังคมออนไลน์บน อินสตาแกรม ( Instagram) นั้น พบว่าเป็นพ้ืนที่ของการใช้

รูปภาพในการแสดงถึงรูปแบบการด าเนินชีวิตหรืออัตลักษณ์ของตนเอง ด้วยการใช้งานที่เน้นการแสดง

รูปภาพของปัจเจกบุคคลเป็นหลัก ไม่ปรากฏการใช้งานในเรื่องของการจัดตั้งกลุ่มสังคม จึงไม่พบการ

รวมกลุ่มของเหล่าสายฝ(รั่ง) หากแต่มีระบบการประมวลผลเฉพาะตัวที่แสดงบัญชีผู้ใช้งานที่มีความ

สนใจในประเด็นเดียวกันให้สามารถติดตามกันและกันได้ ส่งผลให้สามารถพบเจอและเข้าถึงผู้หญิง

สายฝ(รั่ง) เป็นรายบุคคลจ านวนมาก ด้วยเหตุนี้ อินสตาแกรม (Instagram) จึงเป็นพื้นที่ที่สามารถเห็น

ถึงลักษณะของความเป็นสายฝ(รั่ง) อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่เหมาะสมในการใช้

เป็นพ้ืนที่ศึกษาด้วยวิธีการสังเกตการณ์  ดังนั้นการเข้าถึงเหล่าสายฝ(รั่ง) ด้วยเครือข่ายสังคมออนไลน์

อย่าง เฟสบุ๊ค (Facebook) และ อินสตาแกรม (Instagram) จึงจะท าให้เห็นทุกรายละเอียดและทุก

มิติของความเป็นสายฝ(รั่ง) ในบริบทสังคมไทยได้ดีที่สุด เพ่ือน ามาซึ่งข้อมูลที่สามารถช่วยในการ

อธิบายได้ว่าสายสายฝ(รั่ง) เป็นเครื่องมือในการสร้างคุณค่าให้กับผู้หญิงอย่างไร 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ทราบถึงวาทกรรมสีผิวในบริบทสังคมไทย 

2. ทราบถึงวาทกรรมความงามในบริบทสังคมไทย 

3. ทราบถึงรูปแบบ ลักษณะ และความเป็นสายฝ(รั่ง) ในบริบทสังคมไทย 

4. ทราบถึงการจัดการร่างกายและความคิดของสายฝ(รั่ง) ในบริบทสังคมไทย 

5. ทราบถึงการใช้สายฝ(รั่ง) เป็นเครื่องมือในการสร้างคุณค่าให้กับตัวเองของผู้หญิง 

6. ตระหนักถึงความแตกต่างหลากหลายของรูปแบบความงามในบริบทสังคมไทย โดยไม่ยึดถือ 

เชิดชู และให้ความส าคัญกับความงามรูปแบบใดเพียงรูปแบบเดียว 

7. สร้างความเคารพในจุดยืนของผู้ที่แตกต่างออกไปจากความงามกระแสหลักในบริบท

สังคมไทย 

 

ระยะเวลาและแผนการด าเนินงาน 

 ผู้ศึกษาได้ก าหนดระยะเวลาในการศึกษาเรื่อง สายฝ(รั่ง) กับการเป็นเครื่องมือในการสร้าง

คุณค่าให้กับผู้หญิง โดยเริ่มต้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561 จนถึงเดือนพฤษภาคม 2562 รวมเป็น

ระยะเวลาประมาณ 1 ปี 

ช่วงเวลา แผนการด าเนนิงาน 
พฤษภาคม – กรกฎาคม 2561  หาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับหัวข้อที่สนใจ โดยหา

จากงานวิทยานิพนธ์ หนังสือ เอกสาร บทความ 
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

กรกฎาคม 2561 ศึกษาระเบียบวิธีวิจัย 
สิงหาคม 2561 ศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่ เกี่ยวข้องทั้งหมด 

เลือกพ้ืนที่หรือสนามในการศึกษา 
กันยายน – ตุลาคม 2561 ออกภาคสนามครั้งที่ 1  
ตุลาคม – พฤศจิกายน 2561 เก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากภาคสนาม ตลอดจน

รวบรวมข้อมูลที่ค้นคว้าจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และหาแนวทางเพ่ือ
การตีความทางมานุษยวิทยา 
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ตุลาคม – ธันวาคม 2561 ศึกษาหาข้อมูลเพ่ิมเติมจากงานวิทยานิพนธ์ 
หนังสือ เอกสาร บทความ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
พร้ อมทั้ ง ร วบรวมข้ อมู ล เ พ่ื อจั ดล า ดั บ ใน
การศึกษาจากการออกภาคสนามอีกครั้ง 

มกราคม 2562 น า เสนอข้อมูลภาคสนามและแนวทาง ใน
การศึกษา 

กุมภาพันธ์ 2562 ออกภาคสนามครั้งที่ 2 
มีนาคม 2562 น าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์เพ่ือตีความทาง

มานุษยวิทยาพร้อมทั้งเรียบเรียงรายงานการ
วิจัย 

เมษายน 2562 น าเสนอผลการศึกษา 
 

นิยามศัพท์  

สายฝ สายฝอ สาย(ฝรั่ง) หมายถึง รูปแบบความงามรูปแบบหนึ่ ง ที่ ได้ รั บ อิทธิพลมาจาก
ชาวตะวันตก และชาวละติน โดยมีการวาดโครงคิ้วให้มีความ
โก่ง หนา และด าสนิท มีการท าให้ขนตามีความยาวและหนา
เป็นพิเศษด้วยมาสคาร่าหรือขนตาปลอมเพ่ือให้ดวงตามีความ
คมและกลมโต มีการสร้างกรอบหน้าด้วยการทาเครื่องส าอาง
ที่มีสีน้ าตาลเข้มในบริเวณกรอบหน้าและสันกรามเพ่ือให้ดวง
หน้ามีความคมชัดและมีมิติ มีการเขียนเส้นขอบปากให้เกิน
จากริมฝีปากจริงด้วยดินสอเขียนขอบปากเพ่ือให้รูปปากมี
ความคมชัดและเพ่ือให้ริมฝีปากแลดูมีความหนาจากเดิม มี
การทาลิปสติกให้ทั่วทั้งริมฝีปากเพ่ือเพ่ิมความอวบอ่ิมมาก
ยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นรูปแบบการแต่งกายรูปแบบหนึ่งที่มักจะสวม
เครื่องแต่งกายที่มีความรัดรูป เพ่ือเน้นสัดส่วนให้ชัดเจน 
โดยเฉพาะเน้นสัดส่วนบริเวณหน้าอก เอว สะโพก เพ่ือให้หุ่น
แลดูอวบอ้วน มีส่วนโค้งเว้า  มีน้ ามีนวล ไม่ผอมเพรียว
จนเกินไป  รวมถึงมักจะแต่งกายเผยสัดส่วน  
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บทที่ 2 

ทฤษฎี วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา 

ในการศึกษาเรื่อง สายฝ(รั่ง) กับการเป็นเครื่องมือในการสร้างคุณค่าให้กับผู้หญิง ผู้วิจัยมุ่ง

ศึกษาถึงความงามในบริบทสังคมไทย ความเป็นสายฝ(รั่ง) กระบวนการกลายเป็นสายฝ(รั่ง) ในบริบท

สังคมไทย และการใช้สายฝ(รั่ง) เป็นเครื่องมือในการสร้างคุณค่าให้กับตนเองของผู้หญิง ทั้งนี้เพ่ือ

การศึกษาและการวิเคราะห์ในแต่ละประเด็น ผู้ศึกษาได้น าแนวคิดทฤษฎีทางมานุษยวิทยามาเป็น

แนวทางประกอบการศึกษา เพ่ือน าไปสู่การตีความ และการสร้างความเข้าใจ จนส่งผลให้สามารถ

อธิบายถึงการใช้สายฝ(รั่ง) เป็นเครื่องมือในการสร้างคุณค่าในตนเองของผู้หญิงได้  ซึ่งแนวคิดทาง

มานุษยวิทยาที่เลือกมาใช้นั้น ได้แก่ ทฤษฎี The Three Bodies และทฤษฎี Post-Feminist โดยมี

รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

ทฤษฎี The Three Bodies 

ทฤษฎี The Three Bodies หรือทฤษฎีร่างกาย 3 ระดับนั้น เป็นการศึกษาถึงร่างกายใน

มุมมองของร่างกายกับสัญลักษณ์ ร่างกายธรรมชาติ และร่างกายกับการประกอบสร้างทางวัฒนธรรม  

ซึ่ง Margaret Lock และ Nancy Scheper-Hughes (Lock, 1996 : 41-70 อ้างถึงใน อุบลพรรณ ธี

ระศิลป์, 2554 : 142) ได้แสดงความคิดเห็นต่อแนวคิดเรื่องร่างกาย ในประเด็นเกี่ยวกับการก าเนิด

ความหมายและความสัมพันธ์ระหว่างร่างกาย 3 ระดับ โดยเริ่มจากร่างกายปัจเจก (The Individual 

Body) อันเป็นร่างกายที่ก่อเกิดประสบการณ์ของชีวิต (Lived Experience) เป็นส่วนที่มีความนึกคิด 

จิตวิญญาณ ที่มีต่อร่างกาย และตัวตน (Self) ของเรา เน้นการซึมซับผ่านร่างกาย (Embodiment) 

จนประกอบเป็นตัวตน และสื่อให้เห็นตัวตนและอัตลักษณ์ของตัวเอง ต่อมาคือร่างกายทางสังคม (The 

Social Body) อันเป็นการใช้ร่างกายเป็นสัญลักษณ์ (Natural Symbol) ของเรื่องต่าง ๆ โดยมีความ

เชื่อมโยงระหว่างธรรมชาติ สังคมและวัฒนธรรม การตีความวิพากษ์จะมุ่งเน้นที่การค้นหาความหมาย

ระหว่างโลกทางสังคมและธรรมชาติ ซึ่งเป็นภาพสะท้อนถึงความเป็นมาและความสัมพันธ์ทางสังคมใน
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บริบทต่าง ๆ ในมิติสุขภาพร่างกาย เมื่อร่างกายเป็นโรคหรือเจ็บป่วยก็จะสะท้อนให้เห็นภาพของสังคม

ที่มีความขัดแย้ง (Disharmony) และความแตกแยก (Conflict) จนไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่าง

สมบูรณ์ตามปกติ และการเมืองร่างกาย (The body Politic) อันเป็นเรือนร่างที่ถูกควบคุม 

(Regulations) สอดส่อง (Surveillance) และก ากับ (Control) ในเรื่องของการเจริญพันธุ์ การ

ท างาน เวลาว่าง ความเจ็บป่วย เป็นต้น เช่น การที่รัฐเข้ามาควบคุม สร้างกฎเกณฑ์บังคับ และส ารวจ

พฤติกรรมของร่างกายในระดับปัจเจกหรือกลุ่ม เพื่อคงไว้ซึ่งความเรียบร้อยของสังคม เป็นการควบคุม

ตั้งแต่เกิดจนตาย การเมืองร่างกายได้เข้าไปควบคุมประชากรหรือร่างทางสังคม และสร้างวินัยให้กับ

ร่างของปัจเจก ในสังคมอุตสาหกรรมการควบคุมและก ากับร่างกายปัจเจกและร่างกายทางสังคมมี

ความซับซ้อน ในงานของ Foucault ได้ชี้ให้เห็นถึงการควบคุมประชากรในสถาบันต่างๆ สามารถท า

ได้โดยการท าให้ร่างกายกลายเป็นร่างเชื่อง (Docile Body) และว่านอนสอนง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ในการดูแลรักษาสุขภาพให้มีสุขภาวะทั้งทางกายและสังคมที่ดี (Social Well-Being) 

การศึกษาร่างกาย 3 ระดับ ไม่สามารถศึกษาแยกออกจากกันได้ หากแต่ต้องวิเคราะห์

เชื่อมโยงกัน นอกจากนี้การใช้แนวคิดในการศึกษาก็มีความแตกต่างกัน กล่าวคือในการศึกษาร่างกาย

ปัจเจกจะใช้ญาณวิทยาแบบปรากฏการณ์วิทยา การศึกษาร่างกายทางสังคมจะใช้แนวคิดทาง

สัญลักษณ์และโครงสร้างนิยม ส่วนการศึกษาการเมืองร่างกายจะใช้แนวคิดหลังโครงสร้างนิยม การ

วิเคราะห์ต่อไปคือการค้นหาและเรียนรู้ตามแนวคิดประสบการณ์ในการจัดการปัญหา (Heuristic 

Concept) ในการวิเคราะห์ทบทวนเกี่ยวกับร่างกาย เพ่ือท าความเข้าใจสภาพสังคมและวัฒนธรรม 

และการศึกษาความเชื่อทางวัฒนธรรมในมิติของสุขภาพ (อุบลพรรณ ธีระศิลป์, 2554 : 143) 

 

1.) ร่างกายปัจเจก (The Individual Body) 

 Margaret Lock และ Nancy Scheper-Hughes (1387 อ้างถึงใน อุบลพรรณ ธีระศิลป์ , 

2554 : 142) ได้แสดงความคิดเห็นต่อแนวคิดร่างกายในระดับปัจเจกว่า การจะวิเคราะห์ว่าร่างกาย

ของปัจเจกมีสุขภาพดีหรือเจ็บป่วยนั้น ต้องพิจารณาทุกส่วนที่ประกอบเป็นร่างกาย เช่น ตัวร่างกาย 

จิตใจ อารมณ์ จิตวิญญาณ ตัวตน เป็นต้น ซึ่งผู้วิเคราะห์จะต้องท าความเข้าใจปรากฏการณ์วิทยาของ

การรับรู้ประสบการณ์ชีวิตของบุคคลนั้น รวมทั้งการซึมซับประสบการณ์จนประกอบเป็นตัวตน ซึ่ง

ทั้งหมดท้ังมวลนี้เป็นการมองร่างกายแบบองค์รวม 
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การมองร่างกายแบบองค์รวมเป็นญาณวิทยาของชาวตะวันออก โดยเชื่อว่าร่างกายและจิตใจ

เป็นสิ่งเดียวกัน (Monistic Entities) เช่น หยินกับหยางของจีนอันเป็นปรัชญาจากลัทธิขงจื้อที่เน้น

เรื่องความสมดุลของร่างกาย หรือในศาสนาอิสลามเน้นเรื่องความเป็นอันหนึ่งอันเดียว ร่างกายและจิต

วิญญาณ โลกนี้และโลกหน้า ธรรมชาติและเหนือธรรมชาติ มุมมองของชาวตะวันออกจึงให้

ความส าคัญที่การผสมผสาน และหลอมรวมกันอย่างสอดคล้องได้ดุลยภาพในทุกๆ ส่วนของการด าเนิน

ชีวิตประจ าวัน ซึ่งรวมไปถึงในส่วนของสุขภาพและความเจ็บป่วยด้วยเช่นกัน จึงท าให้รูปแบบในการ

ค้นหาความจริงหรือการท าความเข้าใจต่อปรากฏการณ์มีลักษณะการสังเคราะห์การหยั่งรู้ในตัวเอง 

โดยการเปลี่ยนผ่านที่ไม่สามารถแสดงออกได้ด้วยการแสดงค าพูด ภาษา หรือตัวอักษรเท่านั้น และ

จากการที่ชาวตะวันออกให้ความส าคัญกับครอบครัว ชุมชน และสังคม มากกว่าความเป็นปัจเจกของ

ตน ท าให้การน าเสนออัตลักษณ์ของตน จึงมีลักษณะที่หลากหลาย (Multiselves) ของภาพสะท้อน

ครอบครัว ชุมชน และสังคมท่ีอาศัยอยู่ (อุบลพรรณ ธีระศิลป์, 2554 : 145) 

 

2.) ร่างกายทางสังคม (The Social Body) 

 ร่างกายทางสังคม (The Social Body) หมายถึง การใช้ร่างกายเป็นตัวแทนหรือสัญลักษณ์ 

(Natural Symbol) ในการอธิบายธรรมชาติ หรือลักษณะของสังคมและวัฒนธรรม Marry Douglas 

(1996,1997: อ้างถึงใน อุบลพรรณ ธีระศิลป์ , 2554 : 149) นักมานุษยวิทยา ได้พัฒนามโนทัศน์

เกี่ยวกับร่างกายในฐานะท่ีเป็นเครื่องรับของความหมายและสัญลักษณ์ของสังคม ในหนังสือ “Natural 

Symbols” Marry Douglas มองว่าร่างกายมนุษย์เป็นภาพลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงระบบสังคม และ

ความคิดเกี่ยวกับร่างกายก็มีความสอดคล้องกับความคิดของสังคม Douglas มองเรื่องความสัมพันธ์

ระหว่างร่างทางสังคมกับร่างของปัจเจก (The Social Body and The Individual Body) และใช้

ความพยายามในการวิเคราะห์ทางมานุษยวิทยาเกี่ยวกับร่างกายที่เหมือนกับการถูกประกอบสร้างทาง

สังคม ในทัศนะของ Douglas ร่างกายเป็นสัญลักษณ์ของทุกสิ่ง แต่ส าหรับนักจิตบ าบัดนั้นมองว่า การ

ปฏิบัติทางสังคมถูกเชื่อมโยงกับประสบการณ์ในตัวตนที่เกิดจากการเก็บกดในระดับจิตไร้ส านึก 

 นักมานุษยวิทยาเชิงสัญลักษณ์และนักมานุษยวิทยาเชิงโครงสร้างมองว่า ร่างกายเปรียบ

เหมือนสัญลักษณ์หรือภาพสะท้อนถึงความเป็นมาและความสัมพันธ์ทางสังคมที่มีลักษณะเป็นรูปธรรม

อย่างชัดเจน ณ บริบทที่เราก าลังอาศัยอยู่ เช่น ร่างกายที่เจ็บป่วย สะท้อนให้เห็นถึงภาพของสังคมที่มี

ความขัดแย้ง แตกแยก เสื่อมทราม จนไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ตามปกติ จึงไม่แปลกใจที่
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จะพบเห็นผู้คนส่วนใหญ่ในสังคมมีการก าหนดคุณค่าขององค์ประกอบต่างๆ ของร่างกายที่แตกต่างกัน 

เช่น ในงานของ Needham (1973: 109, อ้างถึงใน อุบลพรรณ ธีระศิลป์, 2554 : 149) แสดงให้เห็น

ถึงการให้คุณค่าทางสัญลักษณ์ของความถนัดในมือข้างซ้ายและมือข้างขวาที่แตกต่างกัน บุคคลที่ถนัด

มือข้างซ้ายนั้นเป็นสัญลักษณ์ของความต่ าต้อย มืดมน สกปรก และเป็นผู้หญิง ส่วนบุคคลที่ถนัดมือ

ข้างขวานั้นเป็นสัญลักษณ์ของความเหนือกว่า เด่นกว่า มีบุญ และเป็นผู้ชาย ด้วยเหตุนี้จึงท าให้เห็นว่า

ความถนัดของมือได้ให้ความหมายต่อคุณค่าทางสังคมและการจัดการทางสังคม เช่น ผู้ชายมีความ

เหนือกว่าผู้หญิง เป็นต้น 

 ความเชื่อกับความสัมพันธ์ระหว่างร่างกาย จิตใจ และตัวตนในระบบการแพทย์ของชาว

ตะวันออกนั้นไม่ได้มองร่างกาย จิตใจ และตัวตนแยกออกจากกัน แต่มองว่าองค์ประกอบต่างๆ มี

ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างซับซ้อนในลักษณะองค์รวมที่เป็นหนึ่งเดียว ดังนั้น สุขภาพหรือความ

เจ็บป่วย จึงไม่ได้เกิดข้ึนจากปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งเพียงอย่างเดียว 

 

3.) ร่างกายการเมือง (The body Politic) 

 Lock & Scheper-Hughes (1987 อ้างถึงใน พิมพวัลย์ บุญมงคล , 2554 : 151) กล่าวว่า

ความสัมพันธ์ระหว่างร่างปัจเจกกับร่างกายทางสังคมนั้น เป็นเรื่องของอ านาจและการก ากับควบคุม 

Douglas (1966 อ้างถึงใน พิมพวัลย์ บุญมงคล, 2554 : 151) ชี้ให้เห็นว่าการควบคุมทางสังคมมีการ

ขยายวงกว้าง ประเด็นคือสิ่งที่อยู่ภายนอกร่างกายจะคุกคามและแทรกซึมเข้าไปภายในร่างกาย ท าให้

ร่างกายกลายเป็นเรือนร่างที่ถูกควบคุม สอดส่อง และก ากับ 

 เมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤติร่างกายจะถูกควบคุม โดยสังคมจะมีการผลิตซ้ าในรูปแบบร่างกาย

ตามที่สังคมต้องการ เช่น ในภาวะสงครามนั้น สังคมต้องการผู้ชายที่มีร่างกายที่แข็งแรงและเข้มแข็ง

ตามแบบนักรบ ในหลายสังคมก าหนดความหมายของร่างกายตามวัฒนธรรมและการเมืองว่า ร่างกาย

ที่ควรจะเป็นต้องสวยงาม แข็งแรง มีสุขภาพดี หรือแม้แต่ความอ้วน ความผอม รูปหน้าหรือฟันที่สวย 

เป็นต้น การตบแต่งร่างกายจึงมีความหมายถึงการประกอบสร้างอัตลักษณ์ของตนเองและสังคม 

เช่นเดียวกับแนวคิด Social Skin ของ Turner (1980 อ้างถึงใน พิมพวัลย์ บุญมงคล, 2554 : 152) 

ที่ว่า สิ่งเหล่านี้บ่งบอกถึงความเป็นตัวตนในสังคม การแต่งกาย และการใช้เครื่องประดับเปรียบเหมือน

ภาษาท่ีสื่อให้เห็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม นอกจากนี้การเมืองได้เข้ามาก าหนดว่าร่างกายทั้งสองเพศที่

ถูกต้องควรเป็นอย่างไร เช่น ผู้ชายต้องแข็งแรง มีความเป็นชาย มีร่างกายที่ดูอ่อนเยาว์ อดทน ควบคุม
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ตนเองได้ สิ่งเหล่านี้ได้กลายเป็นคุณค่าหลักทางวัฒนธรรม เป็นวัฒนธรรมที่มีจิตส านึกเรื่องร่างกาย

และการมีสุขภาพที่ดีที่สุด (Healthiest and Body-Conscious Culture) ด้วยเหตุนี้ในประเทศ

สหรัฐอเมริกา ปัจเจกจึงพยายามอย่างหนักในทุกวิถีทางที่จะจัดการกับร่างกายของตน เพ่ือให้บรรลุ

เป้าหมายร่างกายในอุดมคติ  

 เมื่อวัฒนธรรมเป็นการสร้างวินัยที่ควบคุมร่างกายปัจเจกให้เป็นไปตามความต้องการทาง

สังคมและการเมือง ร่างกายปัจเจกจึงเหมือนกับการตกอยู่ภายใต้อ านาจของการเมืองร่างกาย  

Foucault มองว่า การทรมานร่างกายเช่นนี้มีลักษณะเช่นเดียวกับการถูกลงโทษในคุก ในสถานศึกษา 

หรือแม้แต่ในสถาบันบ าบัดทางจิตที่มีผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้เป็นผู้ก าหนดว่าร่างกายที่ถูกต้องควรเป็น

อย่างไร ร่างกายจึงเป็นร่างกายที่เชื่อง (Docile Body) (พิมพวัลย์ บุญมงคล, 2554 : 153) 

ทฤษฎี The Three Bodies จะน ามาใช้ในการท าความเข้าใจร่างกายของผู้หญิงในแบบสายฝ

(รั่ง) เริ่มตั้งแต่ร่างกายธรรมชาติ ร่างกายทางสังคม และร่างกายทางการเมือง ซึ่งจะท าให้เห็น

กระบวนการกลายเป็นสายฝ(รั่ง) ในบริบทสังคมไทย และการใช้สายฝ(รั่ง) เป็นเครื่องมือในการสร้าง

คุณค่าให้กับตนเองของผู้หญิงอย่างชัดเจน 

 

ทฤษฎี Post-Feminist หรือสตรีนิยมหลังสมัยใหม่  

สตรีนิยมสายหลังโครงสร้างและสตรีนิยมสายหลังทันสมัยนั้นบางครั้งถูกจัดอยู่ในกลุ่ม

เดียวกันและเรียกรวมสั้น ๆ ว่า Post-Feminist แนวคิดสตรีนิยมกลุ่มนี้ ได้รับอิทธิพลจากแนวคิดหลัง

โครงสร้างและนักคิดฝรั่งเศส อาทิ แดร์ริดา เดอโบวัว ฟูโกต์ ลาก๊อง เป็นต้น ในช่วงประมาณปลาย 

ค.ศ.1980 ซึ่งหากจะเข้าใจนักสตรีนิยมสายนี้ได้ ก็จ าเป็นต้องเข้าใจแนวคิดของนักคิดเหล่านี้ 

 แดร์ริดา นักคิดซึ่งมีบทบาทอย่างมากต่อสตรีนิยม เขาปฏิเสธปฏิฐานนิยม โดยกล่าวว่า การ

พยายามหาความหมายหรือความจริงเพียงหนึ่งเดียวนั้น เป็นสิ่งที่ไร้จุดหมาย เพราะความหมายไม่ได้มี

หนึ่งเดียว แต่ควรจะปลดปล่อยความคิดของมนุษย์ที่มองเห็นสิ่งต่าง ๆ เป็นคู่ ๆ หรือตรงกันข้าม เช่น 

หญิง/ชาย การเขียน/การพูด ธรรมชาติ/วัฒนธรรม 

 ส่วนเดอบูวัว เขียนไว้ในหนังสือ The Second Sex ว่าผู้หญิงนั้นอยู่ในโลกที่ถูกก าหนดโดย

ผู้ชาย ความเป็นชายจึงกลายเป็นมาตรฐาน หรือบรรทัดฐานทางสังคม ส่วนผู้หญิงนั้นมีสถานะเป็นคน

อ่ืน ดังนั้นผู้หญิงจึงไม่สามารถท าอะไรนอกเหนือข้อก าหนดต่าง ๆ ที่ชายควบคุมเอาไว้ได้ 
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 ส าหรับฟูโกต์ แนวคิดเก่ียวกับวาทกรรมของเขามีบทบาทอย่างมากต่อนักสตรีนิยมสายนี้ วาท

กรรมคือระบบของความคิด การกระท า และภาษา วาทกรรมถูกผลิตผ่านภาษา ฟูโกต์ไม่ได้ปฏิเสธการ

มีอยู่ของสิ่งของหรือสสารที่มีอยู่ในโลก แต่เห็นว่าทุกสิ่งเป็นวาทกรรม วาทกรรมนั้นเป็นสิ่งที่ผู้คนกลุ่ม

เดียวกันมีความคิดเหมือน ๆ กัน ใครที่คิดต่างก็จะไม่ได้รับการยอมรับหรือกลายเป็นคนนอก วาท

กรรมจึงอาจกีดกันหรือกดทับความรู้ ขัดแย้งกับความรู้ที่ถูกผลิตขึ้นมาใหม่ ดังนั้นวาทกรรมจึงสามารถ

ด ารงอ านาจ และคงอยู่ได้อย่างยืนยาว ซึ่งจะเห็นได้จากการพูด การเขียน ความคิดต่าง ๆ แม้ในงาน

ศิลปะ ตราบใดที่คนในกลุ่มหรือสังคมนั้น ๆ ยังยอมรับอยู่ ฟูโกต์ได้วิเคราะห์ให้เห็นการสร้างวาทกรรม

ต่าง ๆ เช่น วาทกรรมเพศสัมพันธ์ การลงโทษ และความบ้า รวมทั้งแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลง

ก าหนดระบบความหมาย และท าให้สิ่งนั้น ๆ กลายเป็นความจริงหรือได้รับการยอมรับได้อย่างไร ใคร

ได้ประโยชน์และประโยชน์นั้นคืออะไร รวมถึงการครอบง าของวาทกรรมในตัวมนุษย์ และสังคม 

นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่า ท าไมวาทกรรมบางอย่างถึงถูกก าจัดหรือลดความส าคัญต่อสังคมลง 

 โดยสรุป กลุ่มนักคิดหลังโครงสร้างบอกว่า โลกนั้นไม่ได้รวมกันเป็นหนึ่งแต่แยกออกเป็นส่วน 

ๆ และในส่วนต่าง ๆ เหล่านั้น ก็ประกอบไปด้วยความแตกต่างทางเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ชนชั้น มิติของ

ความเป็นผู้หญิงผู้ชาย และความหลากหลายทางเพศ ดังนั้นหากจะพยายามอธิบายอะไรในลักษณะ

รวม ๆ ทั่วไปจึงเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ พวกเขาได้พยายามสร้างความรู้ใหม่และต่อต้านความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์ ซึ่งครอบง าโลกในปัจจุบันอยู่ โดยตั้งค าถามต่อสถานภาพของความรู้ทั้งหมด แต่ก็ไม่ได้

ให้ความหมายใดความหมายหนึ่งอย่างชัดเจน ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า เป็นแนวคิดที่มีการโต้แย้งและ

แตกต่างกันมากที่สุดแนวคิดหนึ่งทางสังคมศาสตร์ แนวคิดนี้ไม่เน้นหรือสนใจในประเด็นเกี่ยวกับ

บุคลิกภาพ พฤติกรรม ทัศนคติ เป้าหมาย และทางเลือก แต่เน้นเกี่ยวกับภาษา สัญลักษณ์ อ านาจ 

ความหลากหลายของวาทกรรม และการให้ความหมายโดยเชื่อว่า ความรู้นั้นฝังตัวลึกอยู่ในภาษา แต่

ภาษานั้นไม่ได้สะท้อนความเป็นจริง ภาษานั้นได้สร้างและผลิตซ้ าโลก โดยการเปลี่ยนผ่านหรือเป็นร่าง

ทรง แต่ไม่ใช่เป็นการก าหนดหรือนิยาม 

 นักสตรีนิยมได้น าแนวคิดเหล่านี้ มาอธิบายประเด็นของเพศสัมพันธ์ ความปรารถนา และ

ร่างกาย ตัวอย่างได้แก่ การน าเอาภาษาและวาทกรรมมาอธิบายชีวิตของผู้หญิงในด้านที่เกี่ยวกับ

สัญลักษณ์ (Symbolization) ตัวแทน (Representative) การวิเคราะห์ทางถ้อยค าภาษา (Text 

Analysis) ในขณะที่นักสตรีนิยมสายอ่ืน ๆ นิยมที่จะอธิบายในมิติของแนวคิดสสารนิยมซึ่งเน้น

ประเด็นเศรษฐกิจ ตลาดแรงงาน และการแบ่งงานระหว่างเพศ 
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 ประเด็นหลักที่นักสตรีนิยมกลุ่มนี้ตั้ งค าถามคือ เพศสภาพ (Genders) นั้นหมายถึง

ความสัมพันธ์ระหว่างหญิงกับชายเท่านั้นหรือ ความคิดว่าโลกนี้มีเพียงผู้หญิงผู้ชายนั้นไม่น่าจะเป็น

พ้ืนฐานความคิดการมองโลกเป็นคู่เช่นนี้อีกต่อไป แต่ต้องค านึงถึงความไม่แน่นอน สิ่งที่ยังคลุมเครือ 

หรือการกล่าวอ้างที่ท าให้เกิดความคิดความเชื่อที่เป็นมายาคติต่าง ๆ นอกจากนี้แม้ในระหว่างผู้หญิง

ด้วยกันเองก็มีความแตกต่างกัน ผู้หญิงที่อายุต่างกัน มีวัฒนธรรม ชาติพันธุ์ที่แตกต่างกันจะเหมือนกัน

ได้อย่างไร ดังนั้นความหมายของผู้หญิงจึงไม่ได้มีเพียงหนึ่งเดียวหรือความหมายทั่วไป หากแต่แตกต่าง

กันไปตามเนื้อหาที่แฝงอยู่ในภาษานั้น ๆ หรือวาทกรรมที่อยู่ในภาษานั้น แฟล็ก กล่าวว่า เพศสภาพ

นั้นเป็นความสัมพนัธ์ทางสังคม ทั้งในประเด็นของร่างกาย ความคิดเก่ียวกับการเป็นผู้หญิงผู้ชาย ความ

เป็นหญิงเป็นชาย พฤติกรรม งานหรืออ่ืน ๆ จะถูกผลิต ก าหนดในหลายวิธีการ และแตกต่างไปตาม

สถานการณ์ ดังนั้นเพศสภาพจึงไม่ได้เป็นลักษณะธรรมดา และเป็นผลจากความจริงตามธรรมชาติ 

(Flax, 1987 อ้างใน นาถฤดี เด่นดวง, 2552 : 30) 

 สตรีนิยมสายหลังสมัยใหม่ปฏิเสธความเป็นสากลของผู้หญิง ปฏิเสธการก าหนดหรือนิยาม

ผู้หญิง ความเป็นหญิง หรือลักษณะทางกายภาพต่าง ๆ ของผู้หญิง เช่น ความเป็นแม่ เพศสัมพันธ์ของ

ผู้หญิง เพราะนิยามความเป็นผู้หญิงนั้นเกิดจากการก าหนดของผู้ชาย ดังนั้นหากต้องก าจัดหรือลด

อ านาจชายเป็นใหญ่ซึ่งมีอยู่ในภาษา ก็ต้องไม่นิยามความเป็นหญิง แต่จะให้ความส าคัญกับความ

แตกต่างของผู้หญิงที่มีอยู่ รวมทั้งความหลากหลายที่มีอยู่ในผู้หญิงแต่ละคน นอกจากนั้นยังปฏิเสธ

ระบบคิดแบบแบ่งเป็นคู่ตรงข้าม โดยควรพิจารณาในภาพรวมมากกว่า (จงจิตต์ โศกนคณาภรณ์ , 

2550 : 79) 

ทฤษฎี Post-Feminist จึงเป็นทฤษฎีที่จะน ามาใช้ท าความเข้าใจเรื่องร่างกาย ความหมาย 

และวิธีคิดของผู้หญิงสายฝ(รั่ง) ว่ามีการต่อสู้กับสังคมอย่างไร กลายเป็นสายฝ(รั่ง) ได้อย่างไร และ

น าเอาสายฝ(รั่ง) มาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างคุณค่าในตนเองได้อย่างไร 
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กรอบแนวคิด 

  

วาทกรรมความงาม/ความงามพึงประสงค์ 
แค่ขาวก็ชนะ ขาวเท่ากับสวย  
สูงยาวเข่าดี ผอมเท่ากับสวย 

ผู้หญิงที่ไม่ตรงกับความงามพึงประสงค์ 
ผิวคล้ า/อวบ 

โดนล้อเลียน ไม่สวย ไม่มีความสุข 
ไร้คุณค่า ปมด้อย โทษตัวเอง 

ผิวเข้ม เอวเล็ก สะโพกใหญ่ โครงหน้าชัด 
คิ้วโก่ง โหนกแก้มสูง  แต่งหน้าเข้ม  
แต่งกายรัดรูป เปิดเผยเรือนร่าง 

ผู้หญิงใช้สายฝ(รั่ง) เพ่ืออะไร? 

สร้างอ านาจ สร้างพ้ืนที่ สร้างคุณค่าในตนเอง 
ได้รับการยอมรับจากสังคม 

สายฝ(รั่ง) 

กระแสความงามรูปแบบใหม่ 
แรงบันดาลใจจากผู้หญิง/ผู้มีอิทธิพลชาวตะวันตก 

เช่น Kim Kardashian, Kylie Jenner 

The Three Bodies 

Post-Feminist 
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วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

การศึกษาเรื่อง สายฝ(รั่ง) กับการเป็นเครื่องมือในการสร้างคุณค่าให้กับผู้หญิง มีความ

เกี่ยวข้องใน 3 ประเด็นด้วยกัน ได้แก่ ค่านิยมความขาวและความงาม การจัดการร่างกาย และสาย   

ฝ(รั่ง) ผู้ศึกษาจึงท าการสืบค้นงานวิทยานิพนธ์ หนังสือ บทความ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่มีส่วน

เกี่ยวข้องกับ 3 ประเด็นดังกล่าว เพ่ือช่วยให้การท าการศึกษาเรื่อง สายฝ(รั่ง) มีความละเอียดลึกซึ้ง มี

การตกผลึกทางความคิด ต่อยอดทางความคิด และมีมุมมองที่หลากหลายมากยิ่งข้ึน 

 

1. วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับค่านิยมความงามและค่านิยมความขาว 

งานวิทยานิพนธ์เรื่อง กระบวนการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ความงามทางสรีระของผู้หญิง

ในสังคมไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีการประกวดนางสาวไทย โดย อังคเรศ บุญทองล้วน ในปี 2539 

พบว่าภาพลักษณ์ทางร่างกายของผู้หญิงมีส่วนประกอบทางสังคมหลายส่วน จากการวิเคราะห์พบว่า 

ปัจจัยทางสังคมกว้าง ๆ เช่น บรรทัดฐานทางวัฒนธรรม สื่อ และ แฟชั่น มีผลต่อภาพลักษณ์ทาง

กายภาพในแบบอุดมคติอยู่เสมอว่าผู้หญิงควรจะเป็นอย่างไร ผู้หญิงปฏิเสธภาพลักษณ์ทางร่างกายของ

ตนเองเสมอ เพราะพวกเธอเชื่อว่าร่างกายของพวกเธอไม่สอดคล้องกับมาตรฐานของสังคม ใน

ความสัมพันธ์ทางสังคมแล้วบุคคลอ่ืน ๆ มีอิทธิพลต่อผู้หญิงอย่างมากต่อการมองภาพลักษณ์ทาง

ร่างกายของตัวผู้หญิงเอง ซึ่งบุคคลดังกล่าวได้แก่ ครอบครัว เพ่ือน แม้กระทั่งคนแปลกหน้า อันมี

ความส าคัญต่อการสร้างภาพลักษณ์ทางร่างกายของบุคคล โดยทั้งหมดนี้ เมื่อผู้หญิงตีความ

สถานการณ์แวดล้อมด้วย Self ของตนแล้ว ก็ตระหนักถึงตนเอง รับรู้ ตัดสินใจ และรู้สึกถึงภาพลักษณ์

ทางร่างกายของตน 

งานวิทยานิพนธ์เรื่อง การวิเคราะห์ภาพเสนอ “ความขาว” ในโฆษณาโทรทัศน์ โดย วิภา

ภรณ์ กอจรัญจิตต์ ในปี 2545 แสดงให้เห็นข้อมูลที่ว่าปัจจุบันแนวคิดเรื่องการท าให้ผิวขาวขึ้นนั้น 

ยังคงระบาดอยู่ในประเทศแถบเทวีปอเชียเป็นอย่างมาก สาเหตุที่แนวคิดนิยมความขาวไม่เป็นที่นิยม

ในประเทศทางตะวันตก อาจเป็นเพราะผู้คนส่วนมากในตะวันตกมีผิวขาวโดยก าเนิด และเป็นผิวที่ขาว

กว่าชาวเอเชียอยู่มาก เพราะเมื่อเปรียบเทียบผิวขาวของชาวเอเชียกับชาวตะวันตก ชาวเอเชียจะ

กลายคนผิวเหลือง โดยเป็นผิวที่มีลักษณะจะขาวก็ไม่ใช่ จะด าก็ไม่เชิง โดยอาจเป็นแนวคิดนี้ก็เป็นได้ที่

ท าให้ค่านิยมผิวขาวได้ระบาดเข้ามาในสังคมของชาวเอเชีย เพราะการที่จะอยากมีผิวขาวเหมือน

ชาวตะวันตกที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วหรือประเทศที่เจริญแล้ว ย่อมเป็นทาง



21 
 

 

ที่ดีกว่าการเลือกที่จะมีสีผิวในโทนสีคล้ าที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นรูปแบบสีผิวของประเทศด้อย

พัฒนาหรือประเทศในโลกที่สาม ซึ่งถือเป็นการปลูกฝังความคิดทัศนคติในแง่ลบต่อชาวเอเชีย และเป็น

การเหมารวมมากจนเกินไป 

สิ่งที่ตอกย้ าอ านาจของสื่อ โดยนอกเหนือไปจากสื่อโทรทัศน์แล้วนั้น จากงานวิทยานิพนธ์เรื่อง 

อิทธิพลของสื่อนิตยสารหัวนอกภาษาไทยต่อค่านิยมความงามของผู้อ่าน โดย นนทชา แสวงรุจน์ 

ในปี 2550น าเสนอให้เห็นว่าค่านิยมความงามทั้ง 6 เรื่อง อันได้แก่ ค่านิยมความงามเรื่องรูปร่าง การ

แต่งกาย การแต่งหน้า ผิวพรรณ ริ้วรอย และบุคลิกภาพนั้น สื่อนิตยสารได้เข้ามามีบทบาทต่อผู้อ่านใน

เรื่องความงามค่อนข้างมาก ซึ่งนอกจากการบริโภควัฒนธรรมที่เผยแพร่ภาพลักษณ์ความงามผ่าน

นิตยสารหัวนอกที่ส่งผลต่อผู้อ่าน โดยเมื่อพิจารณาเฉพาะสื่อนิตยสารและน ามาเปรียบเทียบระหว่างผู้

ที่อ่านนิตยสารหัวนอกและผู้ที่ไม่อ่านนิตยสารหัวนอกพบว่า ผู้ที่อ่านนิตยสารหัวนอกจะมีค่านิยมความ

งามในเรื่องการแต่งกายและการแต่งหน้ามากที่สุด เนื่องจากการโฆษณาสินค้าที่มีการน าเสนอจ านวน

มากและกระบวนการสร้างค่านิยมต่าง ๆ ที่แฝงเข้ามาในรูปของโฆษณา และรูปภาพจากนิตยสาร จน

ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่านิยม นอกจากนั้นปัจจัยทางประชากร รวมทั้งปัจจัยทางสังคม อันได้แก่ 

สื่อ เพ่ือน และครอบครัว ซึ่งทั้งสองปัจจัยดังกล่าวเป็นตัวแปรในการสร้างค่านิยมความงามของผู้อ่าน

ด้วยเช่นกัน 

งานวิทยานิพนธ์เรื่อง วิเคราะห์การสร้างวาทกรรมความงามของโฆษณาผลิตภัณฑ์บ ารุง

ผิว โดย จันทิมา ปัทมธรรมกุล ในปี 2550 ได้น าเสนอมุมมองที่ว่าความสวยไม่ได้เกิดข้ึนจากปัจจัยทาง

ชีววิทยาที่ก าหนดให้ผู้หญิงสวยหรือไม่สวยหรือไม่อย่างไร แต่ความสวยเป็นสิ่งที่ถูกก าหนดขึ้นมาโดย

สังคม โดยที่ผู้หญิงและผู้ชายจะเรียนรู้บทบาทของตนผ่านกระบวนการขัดเกลาทางสังคม รวมถึงการ

ได้รับอิทธิพลจากการน าเสนอผ่านสื่อซึ่งมีส่วนในการสร้างภาพเหมารวมแก่ภาพลักษณ์มาตรฐานของ

ร่างกายหญิงชายเช่นเดียวกับการสร้างค่านิยมและความหมายต่าง ๆ ที่ท าให้ร่างกายมนุษย์เป็นร่าง

ทางสังคม โดยสื่ออย่างการโฆษณาได้ผลิตซ้ าว่าคุณลักษณะของความงามที่พึงปรารถนานั้นต้องเป็น

อย่างไร และเพราะอะไร ผ่านการก าหนดนิยามและคุณค่าที่คู่ตรงข้ามและความเป็น อ่ืนที่

นอกเหนือจากนั้นกลายเป็นสิ่งที่ถูกปิดกั้นให้ต้องด้อยค่ากว่าไปโดยปริยาย โดยโฆษณาได้ตอกย้ า

อุดมการณ์ว่าการที่ผู้หญิงครอบครองความงามแบบมาตรฐานในสังคม จะท าให้เป็นจุดสร้างความ

สนใจที่จะท าให้รับความรัก ทั้งการรักและภูมิใจในตนเอง การยอมรับจากเพ่ือน กลุ่มทางสังคม และ

เพศตรงข้าม การรักษาความงามของผู้หญิงจึงเป็นเหมือนการรักษาอ านาจของตนเอง และความงามก็
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เท่ากับเป็นเครื่องมือส าหรับรักษาความสัมพันธ์เชิงอ านาจ ทั้งนี้รูปแบบของความงามที่จะเป็นอ านาจ

ได้ ก็ต้องอยู่ภายใต้นิยามความงามแบบที่สื่อโฆษณาได้ก าหนดขึ้น และมีมุมมองว่าความงามในรูปแบบ

นั้นมีอ านาจและคุณค่าเหนือกว่ารูปแบบที่เป็นคู่ตรงข้าม  

คุณลักษณะของการเป็นโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์ แม้จะสื่อสารผ่านหน้ากระดาษ แต่การโฆษณา

ในลักษณะนี้มีคุณสมบัติโดดเด่นที่สามารถสร้างสรรค์การน าเสนอสินค้าด้วยการให้รายละเอียดได้

ค่อนข้างมาก โฆษณาได้ให้คุณค่าแก่ร่างกายผู้หญิงราวกับเป็นมูลค่าที่สามารถเพ่ิมหรือลดได้ โดยเป็น

กายภาพที่ถูกลดทอนให้อยู่ที่บางคุณลักษณะเท่านั้น กล่าวคือต้องมีลักษณะผอมและขาว จึงจะเป็น

ประเภทความงามที่ถูกต้องสมบูรณ์แบบ นอกจากนี้ยังเป็นการผลิตซ้ าความเป็นปกติธรรมดา 

(Normalization) แก่สถานะท่ีความงามดังกล่าวคือสิ่งที่ผู้หญิงควรเป็นหรือต้องเป็น โฆษณาได้ผูกขาด

ให้ความงามมิติที่หดแคบนี้ยังเท่ากับการสร้างความเป็นอ่ืน (Otherness) ให้แก่ลักษณะใด ๆ ที่อยู่

นอกเหนือจากขอบเขตที่โฆษณากล่าวถึงไปโดยปริยาย ซึ่งเป็นลักษณะของการลดทอนความงามที่

สามารถหลากหลาย ให้กลายเป็นรูปแบบความงามที่ต้องจ ากัดเพียงไม่กี่แบบ พร้อมทั้งก าหนดคุณ

ค่าที่เหนือกว่าหรือด้อยกว่า อันหมายถึงการท า ให้เป็นความงามที่มีนัยยะเชิงเปรียบเทียบอยู่

ตลอดเวลา ซึ่งกลุ่มตัวอย่างส่วนหนึ่งไม่เห็นด้วยกับนิยามความงามของโฆษณาที่ได้ลดทอนมิติความ

งามของผู้หญิงให้ผูกขาดอยู่ที่ความขาว กล่าวคือผู้หญิงที่มีผิวขาวกระจ่างใสเท่านั้นถึงจะได้รับความ

นิยม หากแต่สีผิวเป็นเรื่องที่ติดตัวมาแต่ก าเนิด แม้ว่าจะด าคล้ าแต่พวกเธอเชื่อว่าผิวด าก็ดูสวยงามได้

ด้วยการรักษาสภาพผิวให้ดี 

งานวิทยานิพนธ์เรื่อง วาทกรรมความงามของผู้หญิงในสังคมไทย : มุมมองพหุมิติ โดย กช

กรณ์ เสรีฉันทฤกษ์ ในปี 2551 แสดงให้เห็นว่าสังคมไทยมีการยอมรับและน าเอาวาทกรรมความงาม

ของประเทศมหาอ านาจชาติตะวันตกมาปรับปรุงหรือพัฒนาวาทกรรมความงามแบบเดิมของไทย ใน

ขณะเดียวกันประเทศในแถบภูมิภาคเอเชีย เช่น จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี ก็ได้ก้าวเข้าสู่ความเป็นประเทศ

มหาอ านาจไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าประเทศมหาอ านาจทางตะวันตก ทั้งยังมีความมั่นใจในอัตลักษณ์อย่าง

ตาชั้นเดียว และลดความรู้สึกมีปมด้อยทางวัฒนธรรมลงไปอย่างมาก ท าให้พบเห็นกระแสวาทกรรม

ความงามของตะวันออกแบบจีน คือ มีผิวขาวและมีตาชั้นเดียว แบบญี่ปุ่นนั้นจะมีความใสซื่อบริสุทธิ์

แลดูอ่อนกว่าวัย ส่วนแบบเกาหลีจะมีผิวขาวและการประทินโฉมอย่างเป็นธรรมชาติ ซึ่งความงามใน

รูปแบบเหล่านี้ได้มาแทนที่ความงามแบบตะวันตกที่เน้นความคมของใบหน้า ซึ่งเคยเป็นความงามที่

นิยมในสังคมไทยในช่วงระยะเวลาหนึ่ง 
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งานวิทยานิพนธ์เรื่อง การศึกษาการรับรู้และการยอมรับรูปแบบ “ความสวยแบบเกาหลี” 

โดย ปรัชญาพร ทองเกลี้ยง ในปี 2553 ท าให้ทราบว่าวัยรุ่นไทยส่วนหนึ่งต้องการที่จะมีผิวขาวอย่าง

เป็นธรรมชาติ มีดวงตาสวยหวาน และมีรูปร่างผอมเพรียว โดยยอมรับว่าความสวยในรูปแบบดังกล่าว

เป็นความสวยแบบเกาหลี ทั้งยังมีความเชื่อว่าความสวยแบบเกาหลีเป็นลักษณะความสวยที่ได้รับการ

ยอมรับในสังคมมากกว่าความสวยรูปแบบอ่ืน ๆ และเป็นไปตามกระแสนิยม อีกทั้งรูปแบบความสวย

แบบเกาหลีตามการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างนั้นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ความสวยแบบเกาหลี

ต้องมีผิวที่ขาว มีดวงตากลมโตแต่หวาน แลดูใสซื่อบริสุทธิ์ และมีรูปร่างเล็ก แขนเรียว ขาเรียว ผอม

เพรียวไปทุกสัดส่วน โดยกระบวนการรับรู้ความสวยแบบเกาหลีเริ่มต้นจากการเปิดรับสื่อ ไม่ว่าจะเป็น

สื่อมวลชน อย่างสื่อสิ่งพิมพ์ โฆษณา หรือโทรทัศน์ และสื่อบุคคล อย่างการแนะน าจากคนรอบตัว ไม่

ว่าจะเป็นครอบครัวหรือเพ่ือน ก่อให้เกิดการรับรู้ในความสวยแบบเกาหลี ก่อนที่จะเกิดการยอมรับ

และน าไปสู่การแสดงออกทางร่างกายหรือในเชิงพฤติกรรม 

บทความออนไลน์เรื่อง “ผิวขาว” ค่านิยมผิด ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อเยาวชน โดย สรวงมณฑ์ 

สิทธิสมาน ในปี 2553 เสนอให้เห็นว่า ค่านิยมเรื่องความขาวได้กลายเป็นเรื่องใหญ่ในสังคมไทยมาก

ขึ้นทุกขณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กและเยาวชน หากดูเพียงผิวเผินจะไม่พบปัญหาใด เพราะ

ความต้องการที่จะมีผิวขาวเป็นเรื่องธรรมดา แต่ที่ไม่ธรรมดาคือสังคมในทุกระดับต่างให้คุณค่าเรื่อง

ความขาวจนเกินความพอดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสื่อ ซึ่งสื่อมีอิทธิพลต่อคนในสังคมเป็นอย่างมาก 

โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่ยังไม่มีวิจารณญาณเพียงพอ ประกอบกับในปัจจุบันมีภาพยนตร์โฆษณา

ที่ว่าด้วยเรื่องผิวขาวเป็นจ านวนมาก ท าให้เด็กและเยาวชนเกิดการเลียนแบบ เกิดความคิดอยาก

ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์อย่างไม่ท าการศึกษาหรือพิจารณาให้ดีเสียก่อน การโฆษณาจึงสร้างความสนใจ

และดึงดูดใจเด็กและเยาวชนให้หันมานิยมผิวขาวเป็นจ านวนมาก กระแสเรื่องผิวขาวจึงกลายเป็น

ปัญหาของเด็กและเยาวชนสาวยุคใหม่ ไม่ว่าจะเป็นทิศทางการในให้คุณค่าของคนที่ประสบ

ความส าเร็จ เช่น ดารา นักร้องที่มีผิวขาวจะได้รับความสนใจและมักจะประความส าเร็จ ในขณะที่คน

ผิวเข้มจะถูกจัดวางให้อยู่ในบทบาททางการแสดงที่ด้อยกว่าหรือเป็นตัวแสดงที่เป็นปมด้อย เช่น ตัว

ตลก ถือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้คนผิวเข้มกลายเป็นอื่นในสังคม 

บทความออนไลน์เรื่อง ชี้ “ซีรีย์เกาหล”ี กระตุ้นค่านิยมผิวขาว โดย คมชัดลึก ในปี 2555 

ระบุว่าสื่อต่างประเทศรายงานความนิยมการมีผิวขาวใสของสาวไทย โดยให้รายละเอียดว่าเป็นผลจาก

การโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่ท าให้สีผิวกระจ่างใส โดยเฉพาะในบริเวณอวัยวะเพศของผู้หญิง และมีความ
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เชื่อว่าผู้ที่มีผิวกระจ่างใสจะมีโอกาสประสบความส าเร็จ และได้รับการยอมรับมากกว่าผู้หญิงผิวคล้ า 

ทั้งยังระบุว่าการที่สาวไทยนิยมการมีผิวขาวกระจ่างใสตามจุดต่าง ๆ ของร่างกาย นั้นเพ่ือดึงดูดความ

สนใจจากผู้ชาย หรือเพ่ือให้เกิดการยอมรับสถานภาพทางสังคม โดยนอกจากการโฆษณาแล้ว 

ภาพยนตร์หรือซีรีย์เกาหลีก็เป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้เกิดกระแสนิยมผิวขาวใสด้วยเช่นกัน เนื่องจากซีรีย์

เกาหลีได้รับความนิยมในสังคมไทยป็นอย่างมาก จึงไม่แปลกท่ีสื่อเหล่านี้จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการ

ผลิตซ้ าความงามที่มีผิวขาวเป็นหลักส าคัญ 

บทความออนไลน์เรื่อง สื่อนอกตีแผ่เทรนด์คลั่งขาวในไทย ลามถึงจุดซ่อนเร้น โดย 

Kapook ในปี 2555 ได้น าเสนอบทความของสื่อต่างประเทศที่มีการตีแผ่กระแสความนิยมผิวขาวใน

สังคมไทย โดยเผยว่าผู้ที่มีผิวขาวกระจ่างใสมักจะได้รับการยอมรับจากคนในสังคมมากกว่าคนที่ผิวสี

อ่ืน ๆ ท าให้ผลิตภัณฑ์ความงามที่เกี่ยวกับผิวทุกชนิด จึงมักจะมีคุณสมบัติในการเพ่ิมความขาวเปล่ง

ประกายให้กับผิว ตั้งแต่ผิวหน้า ผิวกาย รักแร้ ไปจนถึงจุดซ่อนเร้น และผลิตภัณฑ์เหล่านี้มียอด

จ าหน่ายสูงเป็นอย่างมาก สะท้อนให้เห็นว่าอุตสาหกรรมความงามได้สร้างค่านิยมผิวขาวแก่คนไทยไม่

ต่างไปจากสื่อ ส่งผลให้ตลาดผลิตภัณฑ์เพ่ือความขาวเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว และไม่ใช่เพียงแค่ใน

ประเทศไทยเท่านั้น กระแสนิยมความขาวนั้นได้ระบาดไปทั่วแทบทุกประเทศในทวีปเอเชียเลยทีเดียว 

งานวิทยานิพนธ์เรื่อง ผู้หญิงกับความอ้วน : เรือนร่างของผู้หญิงกับการประกอบสร้างอัต

ลักษณ์ในนวนิยายชิคลิต โดย อจินไตย เฮงรวมญาติ ในปี 2555 เป็นวิเคราะห์เปรียบเทียบตัวละคร

หญิงอ้วนจากนวนิยายชิคลิตที่มีตัวละครเอกเป็นผู้หญิงอ้วน เพ่ือดูว่าบริบททางสังคมและวัฒนธรรมมี

บทบาทในการน าเสนอภาพตัวละครหญิงอ้วน และจากการศึกษาพบว่าสังคมบริโภคนิยมที่ให้นิยาม

ความหมายของความอ้วนในแง่ลบนั้นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อตัวละครหญิงอ้วนเท่านั้น หากยังส่งผล

กระทบต่อตัวละครหญิงทั้งหมดในสังคม นวนิยายชิคลิตน าเสนอภาพของตัวละครหญิงอ้วนที่ต้อง

เผชิญกับปัญหาชีวิตทั้งในเรื่องอาชีพการงานและความรักอันเนื่องมาจากความอ้วนของตนเอง สะท้อน

มายาคติความงามของสังคมที่มองว่าความอ้วนน าไปสู่ความล้มเหลวในชีวิต แต่ในขณะเดียวกันก็

น าเสนอภาพของตัวละครหญิงอ้วนกลุ่มหนึ่งที่ไม่ยอมจ านนต่อกรอบข้อก าหนดของสังคม ท้าทายกับ

การตีตราความอ้วนในแง่ลบ อีกทั้งพยายามต่อรองกับสังคมแห่งมายาคติโดยการสร้างนิยาม

ความหมายให้กับตนเอง ทว่า ในแง่หนึ่งนวนิยายชิคลิตก็เป็นการสร้างค่านิยมรูปแบบใหม่หรือกลุ่ม

วัฒนธรรมย่อย โดยให้ผู้หญิงอ้วนได้รับบทบาทเป็นตัวเอก ทั้งนี้เพ่ือทัดทานกับวัฒนธรรมและค่านิยม

กระแสหลัก และตอบโจทย์ให้กับเหล่าบรรดานักอ่านกลุ่มใหญ่ที่เป็นผู้หญิงอ้วนในสังคม 
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งานวิทยานิพนธ์เรื่อง ความคลั่งผิวขาวในสังคมไทย โดย ทักษอร ภุชงค์ประเวศ ในปี 2558 

เป็นการศึกษาถึงพัฒนาการของค่านิยมความขาวในสังคมไทย โดยสามารถแบ่งออกตามลักษณะ

ค่านิยมของสีผิวในแต่ละช่วงเวลาในประวัติศาสตร์ได้เป็น 3 สมัย ซึ่งสมัยแรกนั้นครอบคลุมตั้งแต่ยุค

สุโขทัยจนถึงยุคต้นรัตนโกสินทร์ โดยเป็นช่วงเวลาของค่านิยมผิวสีเนื้อ หรือผิวสีขาวดั่งทองและดั่งดวง

จันทร์ ซึ่งได้รับอิทธิพลด้านความงามและสีผิวมาจากวรรณกรรมอินเดีย และความเชื่อทาง

พระพุทธศาสนา สอดคล้องกับงานวิทยานิพนธ์เรื่อง ผ่องผิวผุดผาดเพี้ยงพราวพรรณ : อุดมคติ

ความงามของผิวในวรรณคดีไทย โดย อิงอร สุพันธ์วณิช ในปี 2547 ที่ศึกษาเกี่ยวกับความงามของ

ผิวจากตัวบทวรรณคดีไทย โดยจากผลการวิจัยพบว่า ผิวงามตามความคิดของคนไทยตั้งแต่สมัย

สุโขทัยจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นคือผิวเหลืองเหมือนทองค า นวลเนียน เรืองรอง ใสสะอาด อ่อน

นุ่ม เกลี้ยงเกลา และมีกลิ่นหอม หากแต่เม่ือได้รับอิทธิพลจากตะวันตก ความคิดเก่ียวกับความงามของ

ผิวก็เปลี่ยนไป โดยจากความนิยมในผิวสีเหลืองทองก็แปรเปลี่ยนเป็นความนิยมในผิวสีขาว เพ่ือแสดง

ถึงความทันสมัย และความศิวิไลซ์เหมือนชาวตะวันตก 

ค่านิยมความงามสมัยต่อมาครอบคลุมช่วงเวลาตั้งแต่รัชกาลที่ 4 ถึงราวศตวรรษที่ 2530 

ในช่วงเวลานี้มีความนิยมในผิวสีขาวเหลืองและสีน้ าผึ้ง ที่เริ่มมีกลิ่นอายจากอิทธิพลผิวขาวอมชมพู

แบบตะวันตก เนื่องจากวัฒนธรรมจากตะวันตกเริ่มเข้ามาแทนที่วัฒนธรรมอินเดีย ในสมัยนี้ค่ านิยมสี

ผิวขาวอมชมพูแบบตะวันตกจึงเป็นวาทกรรมใหม่ที่เข้ามาปะทะและกดทับค่านิยมผิวงามแบบอินเดีย

ให้อ่อนแรงลง โดยวาทกรรมผิวขาวในช่วงแรกของสมัยที่สองมาจากชนชั้นสูง กลุ่มอ านาจที่สามารถ

กล่าวได้ว่าเป็นผู้ประกอบสร้างวาทกรรมผิวขาวและผิวเนียน คือกลุ่มชนชั้นพระมหากษัตริย์และ

นักปราชญ์ โดยเผยแพร่วาทกรรมผิวขาวและผิวเนียนผ่านวรรณคดีรวมไปถึงพระพุทธศาสนา และ

ในช่วงหลังมาจากภาครัฐหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 โดยกลุ่มอ านาจที่เป็นส่วน

หนึ่งในการผลิตวาทกรรมผิวขาวคือคณะราษฎร ผ่านการประกวดนางสาวไทยครั้งแรกในปี พ.ศ. 

2477 ในช่วงเวลานี้สังคมไทยมีค่านิยมผิวสีน้ าผึ้ง หรือผิวสีขาวดั่งทองและดั่งดวงจันทร์ เนื่องจากการ

ประกวดนางสาวไทยในครั้งแรกยังคงเน้นความเป็นไทย สีผิวในช่วงเวลานี้จึงสะท้อนความเป็นไทย

ออกมาได้อย่างแท้จริง และสมัยสุดท้ายซึ่งเป็นยุคปัจจุบันนั้น สังคมไทยมีค่านิยมผิวสีขาวอมชมพู หรือ

ขาวแบบเกาหลี วาทกรรมผิวขาวในสมัยนี้เกิดจากการร่วมกันผลิตซ้ าและประกอบสร้างวาทกรรมแบบ

ใหม่ที่มีความผสมผสานระหว่างวาทกรรมผิวขาวแบบชาวตะวันตกและตะวันออก เช่น ผิวขาวอมชมพู 

หรือขาวแบบชาวเกาหลีและชาวญี่ปุ่น 
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บทความออนไลน์เรื่อง ผู้หญิงไทย แค่ขาวก็ชนะ? โดย public news online ในปี 2559 

ได้น าเสนอเรื่องโฆษณาอาหารเสริมที่มีเนื้อหาแบ่งแยกสีผิวชิ้นหนึ่ง จากโฆษณาดังกล่าวท าให้เกิด

กระแสวิพากษ์วิจารณ์โฆษณาอาหารเสริมที่ใช้เนื้อหาว่า “แค่ขาว ก็ชนะ” ซึ่งโฆษณาดังกล่าวได้

สะท้อนให้เห็นถึงการแบ่งแยกสีผิวในประเทศไทยว่าคนผิวขาวมีสถานะทางสังคมสูงกว่าผู้อ่ืน และ

ความขาวเป็นหนทางไปสู่ความส าเร็จ แม้จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ในแง่ลบอย่างรุนแรง แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้

ว่าเป็นเพราะสังคมไทยยังเป็นสังคมที่นิยมเชิดชูคนผิวขาวมากกว่าคนผิวสีอื่น ผลิตภัณฑ์ด้านความสวย

ความงามจึงมุ่งเน้นไปที่การสร้างผิวให้ขาวกระจ่างใสเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 

บทความออนไลน์เรื่อง สื่อนอกตีข่าวโฆษณาผิวขาว นักวิชาการชี้ “ปมเหยียดผิว-แบ่งชน

ชั้น” โดย ข่าวสด ในปี 2559 น าเสนอว่าในประเทศไทยมีโฆษณาอาหารเสริมชิ้นหนึ่งที่ชี้ให้เห็นว่า

ความขาวเป็นหนทางน าไปสู่ความส าเร็จ จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางโดยเฉพาะใน

สังคมออนไลน์ว่าการโฆษณาในลักษณะดังกล่าวเป็นการแบ่งแยกสีผิวอย่างชัดเจน จนท าให้

ผู้ประกอบการต้องออกมาแถลงการณ์ขออภัยต่อสังคม พร้อมทั้งลบโฆษณาชิ้นนั้นออกไปจากสื่อ 

แสดงให้เห็นว่าคนไทยไม่ได้เพิกเฉยต่อการน าเสนอความขาวของสื่อที่กดทับผิวสี อ่ืนอีกต่อไป 

นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงพลังของการวิพากษ์วิจารณ์จนก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง รวมไปถึงเห็น

การเปลี่ยนแปลงทัศนคติของคนไทยที่มีต่อสีผิวที่มีแนวโน้มที่ดีขึ้น แต่อย่างไรก็ตามจากบทความนี้ได้

สะท้อนให้เห็นถึงการเชิดชูผิวขาวในสังคมไทยของคนกลุ่มหนึ่ง ที่หากไม่เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ใน

แง่ลบ เหตุการณ์อาจจะเปลี่ยนไปเป็นอีกมุมมองหนึ่ง และการกดทับผิวสีอื่นในสังคมไทยอาจจะยังคง

อยู่ต่อไปก็เป็นได้ 

บทความออนไลน์เรื่อง ทาส ผิวขาว และสังคมไทย โดย HUA BOONYAPISOMPARN และ 

ขาวด าต่ าช้า โดย ค าผกา ในปี 2559 ต่างวิพากษ์วิจารณ์ถึงโฆษณาอาหารเสริมที่มีเนื้อหาแบ่งแยกสี

ผิวโดยใช้ประโยค “แค่ขาว ก็ชนะ” ว่า การมีผิวขาวได้กลายเป็นเรื่องส าคัญของคนทุกเพศทุกวัยใน

สังคมไทยไปเสียแล้ว และการที่สินค้าตัวหนึ่งออกมาสื่อสารว่า "แค่ขาว ก็ชนะ" จึงเป็นปัญหาใหญ่ที่

สังคมไทยต้องท าความเข้าใจกับกระบวนการคิดของผู้คิดงานโฆษณาชิ้นนี้ แม้ว่าผู้คิดโฆษณาชิ้นนี้จะ

เพิกเฉยต่อเรื่องการแบ่งแยกสีผิว อันเป็นประเด็นร้ายแรงที่ประเทศทางตะวันตกใช้เวลาในการต่อสู้มา

อย่างยาวนาน อีกทั้งประเด็นเรื่องการแบ่งแยกสีผิวยังคงเป็นประเด็นที่มีความอ่อนไหวในสังคมโลก 

ดังนั้นการสื่อสารที่ตัดสินว่าถูกหรือผิด ชนะหรือแพ้ ด าหรือขาว จึงเป็นการสร้างความความไม่เป็น

ธรรมให้เกิดขึ้นกับคนที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามหรือเป็นขั้วตรงข้าม งานโฆษณาชิ้นนี้จึงไม่เพียงแต่สร้างความ

https://publichealthonline.wordpress.com/author/publicnewsonline/
https://www.facebook.com/hua.boonyapisomparn
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อับอายให้กับบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์และผู้คิดโฆษณา เพราะเพิกเฉยในประเด็นเรื่องการแบ่งแยกสีผิว

เท่านั้น หากแต่แนวคิดของโฆษณานี้ยังเผยเนื้อแท้ทางวัฒนธรรมไทยที่ยังคงมีการกดขี่และแบ่งแยก

คนที่ถูกท าให้เป็นรองหรือเป็นอ่ืนในสังคมไทย และคนที่เป็นรองเหล่านี้คือคนที่ถูกให้คุณค่าต่ ากว่า 

ด้อยกว่า ด้วยเรื่องสีผิว เพศ ชนชั้น การศึกษา และเชื้อชาติ ด้วยข้อความที่ว่า  "แค่ขาว ก็ชนะ" จึง

ก่อให้เกิดแรงกดดันกับคนที่มีผิวสีเข้ม เพราะพวกเขาเหล่านั้นต้องตั้งค าถามกับความปกติของพวกเขา

เองที่ถูกงานโฆษณาชิ้นนี้ยัดเยียดให้เป็นความผิดปกติ หรือเป็นความด้อยกว่าในสังคม ประเทศไทยจึง

ได้เป็นที่รู้จักอีกครั้งของนานาชาติ เพราะงานโฆษณาที่ละเลยประเด็นส าคัญที่คนทั่วโลกพยายามจะ

รณรงค์เพ่ือลดช่องว่างทางสังคมให้กับประชาชนที่มีสีผิว เพศ ชนชั้น เชื้อชาติ และสัญชาติที่แตกต่าง

กัน สิ่งที่สังคมไทยพอจะท าได้เพ่ือให้คนไทยไม่ตกหลุมพรางทางการตลาดในสังคมทุนนิยม คือการ

ส่งเสริมความเท่าเทียมกันของประชาชนคนไทยทุกคนในระดับปัจเจก ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิดที่

พร้อมจะตัดสินคนที่แตกต่างและคนที่ถูกท าให้เป็นรองในสังคม ตลอดจนส่งเสริมให้คนในสังคมรับรู้ถึง

ความแตกต่างหลากหลายและความเท่าเทียมกันเพ่ือก้าวพ้นออกจากมิติของการแบ่งแยก 

บทความออนไลน์เรื่อง ขาว = สวย ถอดเปลือกค่านิยมความงาม เหตุไฉนคนไทยคลั่งขาว 

!? โดย ไทยรัฐออนไลน์ ในปี 2559 ได้น าเสนอว่าจากปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมที่ถูกหล่อหลอม

ในสังคมไทยมาอย่างยาวนาน  ซึ่งอยู่ในสังคมที่ท าให้เชื่อว่าผิวขาวย่อมดีกว่าผิวคล้ า ถูกส่งสารผ่านการ

โฆษณา สื่อ ความคิด และความเชื่อ โดยคนในสังคมรับข้อมูลว่าอะไรคือความสวย อะไรคือการได้รับ

ความนิยม อะไรคือการได้รับการยอมรับ ผู้หญิงไทยที่ถูกปลูกฝังหรือถูกสร้างความเชื่อที่ว่า ความขาว

คือความสวย ความผอมคือความสวย ส่งผลให้เกิดความไม่พึงพอใจในตนเองทุกครั้งที่ส่องกระจก 

นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่ระบุไว้ว่า เมื่อผู้หญิงได้อ่านนิตยสารส าหรับผู้หญิงแล้วนั้น หลังจากที่

อ่านจบ ผู้หญิงจ านวน 70-80% จะเกิดความรู้สึกว่าตัวเองด้อยหรือบกพร่องอะไรบางอย่าง และเกิด

ความคิดที่ว่าจะต้องไปซื้อผลิตภัณฑ์เพ่ือลดความบกพร่องหรือความด้อยของตัวเอง จึงสะท้อนให้เห็น

ว่าค่านิยมการให้คุณค่ากับความงามถูกส่งต่อผ่านช่องทางต่าง ๆ และผู้หญิงก็รับมาอย่างไม่รู้ตัว ใน

อนาคตข้างหน้านี้ค่านิยมผิวขาวจะมากข้ึนหรือลดลงนั้น ผอ.มูลนิธิสร้างความเข้าใจสุขภาพหญิงได้เผย

ว่า ความนิยมในผิวขาวเกิดขึ้นมาตามกลไกตลาดการขายสินค้า เพราะสังคมให้ความส าคัญ ประกอบ

กับมีช่องทางให้ปัจเจกชนได้แสดงตัวตนโดยการถ่ายรูปแล้วส่งต่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ดังนั้นคนใน

สังคมควรรับผิดชอบต่อสังคมในมุมของการสร้างความหลากหลายด้านความงามมากข้ึน ซึ่งปัจจุบันได้

มีความคิดเห็นจากหลากหลายความคิดออกมาอยู่เรื่อย ๆ เพื่อสร้างความสมดุลด้านความงาม 
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บทความออนไลน์เรื่อง ท าไมการนิยมผิวขาวจึงเป็นที่นิยมมากในเอเชีย โดย w-cosmetics 

ในปี 2559 ท าให้พบข้อมูลว่าโฆษณาผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวขาวนั้นเป็นที่คุ้นตาของชาวไทยส่วนใหญ่ ไม่ใช่

เฉพาะแต่ในโทรทัศน์ แต่รวมไปถึงในนิตยสาร และป้ายโฆษณาสาธารณะ ดารา ศิลปิน นางแบบ และ

นายแบบส่วนใหญ่ก็มักมีผิวขาว ท าให้คนส่วนใหญ่คุ้นชินกับความคิดที่ว่า ผิวขาวเป็นเครื่องบ่งบอก

ความสวยงาม และท าให้ค่านิยมผิวขาวเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ แต่อย่างไรก็ตามค่านิยมผิวขาวในเอเชีย

ไม่ใช่กระแสนิยมใหม่ที่เพ่ึงเกิดขึ้น เพราะแท้จริงแล้วหลักฐานค่านิยมผิวขาวในจีนสามารถพบได้ตั้งแต่

สมัยต้นของราชวงศ์ฉิน (พ.ศ. 323 – 338) สีผิวได้กลายเป็นเครื่องบ่งบอกถึงสถานะ และชนชั้นทาง

สังคม ผิวสีคล้ าแสดงออกถึงชนชั้นต่ า เพราะคนที่ไม่มีฐานะมักต้องเป็นแรงงาน และต้องท างานกลาง

แดดเป็นประจ า ท าให้ผิวเกรียมแดดแลดูไม่สวยงาม ในทางกลับกันพวกเจ้าขุนมูลนายที่ไม่ต้องออกไป

ใช้แรงงานข้างนอกนั้นจะมีสีผิวที่ขาวกว่า ท าให้ผิวขาวกลายมาเป็นเครื่ องแสดงสถานะของคนชั้นสูง 

ถึงแม้กาลเวลาจะผ่านไป ผิวขาวก็ยังคงท าหน้าที่เป็นสัญลักษณ์ของชนชั้นสูง หรือความสวยงามอยู่

เสมอจนถึงปัจจุบัน มันได้กลายเป็นสิ่งที่ฝังอยู่ในจิตใต้ส านึกของคนเอเชียหลายประเทศ สังเกตได้จาก

ความคิดเก่ียวกับผู้หญิงสวยของคนเอเชีย แม้แต่ในวรรณคดีไทยส่วนใหญ่เราจะสังเกตเห็นว่า ผู้แต่งมัก

บรรยายถึงผิวของนางละครว่า มีผิวขาว เนียนนุ่ม ละมุนละไม ในประเทศญี่ปุ่นก็ไม่แตกต่างกัน เพราะ

พวกเขามีส านวนโบราณที่กล่าวไว้ว่า “การมีผิวขาวสามารถปกปิดข้อบกพร่องอ่ืน ๆ ได้ทั้ง 7 อย่าง 

(iro no shiroi wa shichinan kakusu)” แสดงให้เห็นว่าผู้หญิงที่มีผิวขาวนั้นอย่างไรก็จะดูสวยงาม 

ถึงแม้ว่าเธออาจมีข้อบกพร่องอย่างอ่ืน การที่คนเอเชียเติบโตมากับความคิดและค่านิยมเหล่านี้ตั้งแต่

โบราณ จึงไม่น่าแปลกใจที่ผิวขาวยังคงเป็นเครื่องวัดความสวยงามของผู้หญิงอยู่ในระดับหนึ่ง  และ

ผู้คนก็สรรหาเครื่องส าอางมาประทินโฉมให้กับตัวเอง ตลอดจนหาวิธีการต่าง ๆ เพ่ือท าให้ตัวเองมีผิวที่

ขาว ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะเริ่มมีค่านิยมให้ภูมิใจกับสีผิวตนเองแล้วก็ตาม 

ไม่เพียงแต่ผู้หญิงเท่านั้นที่มีความนิยมในผิวขาว บทความออนไลน์เรื่อง ต้องขาวถึงจะหล่อ 

ชายชาวเอเชียนับล้านยังยึดติดกับค่านิยมผิวขาว โดย โพสต์ทูเดย์ ในปี 2559 แสดงให้เห็นว่าผู้ชาย

ก็มีความนิยมในผิวขาวเช่นเดียวกัน โดยน าเสนอให้เห็นว่าปัจจุบันเครื่องส าอางให้ความส าคัญกับกลุ่ม

ลูกค้าชายมากยิ่งขึ้น โดยการน าเอาดารา นักแสดง และศิลปินชายที่มีผิวขาวและมีรูปร่างหน้าตาดี มา

เป็นต้นแบบในการน าเสนอผลิตภัณฑ์ความงาม และสร้างยอดจ าหน่ายได้เป็นจ านวนมาก 

บทความออนไลน์เรื่อง สังคมไทยท าไมคลั่งผิวขาว โดย We Think Sep ในปี 2560 ได้

น าเสนอว่า ความคิดเรื่องการแบ่งแยกสีผิว และท าให้ผิวสีเข้มกลายเป็นปมด้อย เป็นความคิดที่ถูก

https://medium.com/@wethink?source=post_header_lockup
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ปลูกฝังอยู่ในหัวของคนไทยมาอย่างแนบแน่นผ่านวรรณคดี สุภาษิต บทเพลง หรือแม้กระทั่งหนังสือ

เรียน ที่มีการน าเสนอภาพแทนของคนผิวด าให้เด็กเข้าใจว่าสิ่งนี้คือความไม่สวย ตรงกันข้ามกับภาพ

แทนคนผิวขาวที่ท าให้เด็กเข้าใจว่าสิ่งนี้เรียกว่าความสวย เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการปลูกฝังให้เด็กมี

ภาพจ าเพียงด้านเดียว สร้างความแบ่งแยกทางสีผิวอย่างชัดเจน และสร้างทัศนคติในแง่ลบต่อผิวสีอื่น

ตั้งแต่วัยเยาว์ 

เหตุการณ์ความนิยมในผิวขาวที่ระบาดไปทั่วทวีปเอเชียท าให้เกิดการต่อสู้กับความนิยม

ดังกล่าวขึ้น บทความออนไลน์เรื่อง “ผิวเข้มก็สวย” เม่ืออินเดียก าลังสู้กับอาการคลั่งขาวที่ระบาด

ไปทั่วเอเชีย โดย VANAT PUTNARK ในปี 2560 ได้น าเสนอว่าในประเทศอินเดียได้เกิดโครงการ 

“เข้มก็สวย” ซึ่งเป็นโครงการที่พยายามต่อสู้กับความเชื่อและการแบ่งแยกคนจากสีผิว เพราะอินเดีย

นั้นเป็นประเทศหนึ่งที่มีการแบ่งแยกสีผิวอย่างรุนแรง หากแต่ตั้งแต่ปี 2552 อินเดียเองเริ่มตระหนักว่า

การเผยแพร่อคติและความคลั่งในผิวขาวนั้นไม่ใช่เรื่องที่ดี จึงมีการผลักดันโครงการชื่อ Dark Is 

Beautiful campaign กล่าวคือเป็นกระบอกเสียงให้คนในสังคมได้ทราบว่าผิวเข้มก็คือความงาม

รูปแบบหนึ่ง สิ่งที่โครงการท าคือการพยายามให้ความรู้และสลายอคติจากการที่สื่อก าลังน าเสนออคติ

จากสีผิวต่าง ๆ ผู้น าโครงการบอกว่าอคติที่ว่านี้ไม่ได้เกิดจากสื่อมวลชนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยัง

ฝังรากลึกและปรากฏกระทั่งในหนังสือเรียน เช่น การอธิบายภาพเด็กหญิงผิวขาวว่าสวย ในขณะที่

เด็กหญิงผิวด าถูกอธิบายว่าเป็นความอัปลักษณ์ อีกหนึ่งสิ่งที่โครงการท าคือการพยายามนิยามความ

งามใหม่ โดยรวมเอาสีผิวทุกสีเข้าไปเป็นความหมายของความงามที่มีหลากหลายรูปแบบมากยิ่งขึ้น 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับค่านิยมความงามและค่านิยมความขาวใน

สังคมไทย พบว่าสังคมไทยให้ความส าคัญกับความผอมและความขาวเป็นอย่างมาก ซึ่งค่านิยมในเรื่อง

ความขาวไม่เพียงแต่เกิดขึ้นกับสีผิวภายนอกเท่านั้น ยังรวมไปถึงเกือบทุกสัดส่วนแม้กระทั่งจุดซ่อนเร้น

ของร่างกาย ผ่านสื่อทุกประเภทมีบทบาทมากที่สุดในการผลิตซ้ าและส่งต่อค่านิยมความงามค่านิยม

ความขาวให้เข้มข้นขึ้นในสังคมไทย อีกทั้งสร้างอุดมการณ์ของการครอบครองความงามตามแบบ

มาตรฐานของสังคมว่าเป็นหนทางที่น ามาซึ่งการประสบความส าเร็จในชีวิตที่หลากหลายด้าน จนความ

ผอมและความขาวกลายเป็นคุณลักษณะของความงามที่สมบูรณ์แบบและเป็นสิ่งที่ผู้หญิงพึงปรารถนา 

ซึ่งมีผลต่อภาพลักษณ์ทางกายภาพในแบบอุดมคติของสังคมว่าเรือนร่างของผู้หญิงควรจะเป็นอย่างไร 

เช่น ผิว เช่น จมูกโด่ง หน้าเรียวเล็ก รูปร่างผอมเพรียว เอวคอด และแขนขาเรียวยาว ในขณะเดียวกัน

https://thematter.co/author/v-putnark
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ก็ได้กดทับเรือนร่างและสีผิวที่มีลักษณะแตกต่างไปจากความงามแบบกระแสหลักนี้ให้กลายเป็นอ่ืน 

และเป็นสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงด้วยวิธีการที่หลากหลายไปโดยปริยาย 

ในขณะเดียวกันการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับค่านิยมความงามและค่านิยมความขาว

ในสังคมไทยพบว่าวรรณกรรมจ านวนหนึ่งสะท้อนให้เห็นภาพของกลุ่มคนที่ไม่พอใจกับการเชิดชูความ

ขาวแต่เพียงอย่างเดียว และตัดสินใจสร้างนิยามความหมายเรือนร่างในแบบของตนเอง เพ่ือทัดทาน

และต่อสู้กับค่านิยมความขาวและความผอมที่ได้กลายเป็นวาทกรรมความงามในสังคมไทย เพ่ือให้

สังคมรับรู้ถึงลักษณะความงามและร่างกายที่มีอยู่อย่างหลากหลาย และจากการทบทวนวรรณกรรมที่

เกี่ยวข้องกับค่านิยมความงามและค่านิยมความขาวในสังคมไทยนี้ได้จุดประกายความสนใจและความ

ต้องการในการศึกษาว่าผู้หญิงผิวเข้มใช้ชีวิตอยู่อย่างไรท่ามกลางสังคมแห่งการเชิดชูผิวขาว 

 

2. วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการร่างกาย 

วิทยานิพนธ์เรื่อง สตรีไทยกับการศัลยกรรมความงาม โดย อริยา อินทามระ ในปี 2538 เป็น

การศึกษาถึงพัฒนาการของแนวคิดเกี่ยวกับความงามของสตรีไทยในสมัยต่าง ๆ วิวัฒนาการของการ

ท าศัลยกรรมความงาม รวมถึงปัจจัยที่ท าให้ผู้หญิงตัดสินใจท าหรือไม่ท าศัลยกรรม จากการศึกษา

พบว่าสตรีไทยกับความงามเป็นสิ่งทิ่อยู่เคียงคู่กันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และมีการพัฒนา

เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาขึ้นอยู่กับยุคสมัยและสภาพสังคมตลอดจนความเจริญทางเทคโนโลยี ความ

งามของสตรีจึงไม่ได้มีมาตรฐานที่แน่นอนหรือตายตัว ทั้งนี้มีผลกระทบมาจากการรับวัฒนธรรม

ตะวันตกเข้ามาในสังคม ท าให้ผู้หญิงมีบทบาททางสังคมมากขึ้น จึงต้องมีการพัฒนาหน้าตาและ

บุคลิกภาพให้ดูดีข้ึนเพื่อเป็นที่ยอมรับของสังคม ส่วนสาเหตุและแรงจูงใจที่ผู้หญิงต้องการท าศัลยกรรม

เสริมความงาม คือต้องการความสวยงามเพ่ือเป็นการสร้าง โอกาสในการเลือกด าเนินชีวิตได้

หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นด้านอาชีพการงาน การเลือกคู่ครอง เป็นต้น  

 งานวิทยานิพนธ์เรื่อง “ศัลยกรรมใบหน้า: การสร้างเสริมความงามของผู้หญิงไทย” โดย 

มัลลิกา มัติโก ในปี 2544 เป็นการศึกษาวิวัฒนาการทางวาทกรรมความงามของผู้หญิงที่สังคมไทย

สร้างกรอบไว้ และศึกษารูปแบบการตัดสินใจและผลที่เกิดขึ้นหลังจากการท าศัลยกรรมเสริมความงาม 

จากการศึกษาพบว่าในอดีตนั้นความงามตามอุดมคติถูกก าหนดโดยกรอบวัฒนธรรมและสังคมใน

ลักษณะของคู่ตรงข้าม และผู้หญิงถูกหล่อหลอมด้วยความงามตามอุดมคตินี้จากสังคมจนกลายเป็น

ความเชื่อ ค่านิยม และมาตรฐานความงามที่ทุกคนต้องการปฏิบัติตาม โดยในยุคหนึ่งนั้นผู้หญิงต้อง
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ปรับปรุงตนเองให้มีความทันสมัยทัดเทียมชาติตะวันตก ผู้หญิงถูกวัดคุณค่าจากความงามภายนอกและ

การแสดงออกถึงการใช้ชีวิตในสังคม โดยมีสื่อเป็นผู้ก าหนดและแยกแยะว่าสิ่งไหนคือความงาม สิ่งไหน

คือความไม่งาม รวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ความงามที่แสดงถึงความแตกต่างระหว่างเชื้อชาติ เช่น 

จมูกแบนและไม่มีดั้งแสดงถึงความเป็นลาว ตาตี่และไม่มีชั้นตาแสดงถึงความเป็นจีน เป็นต้น และจาก

การก าหนดมาตรฐานความงามว่าผู้หญิงสวยต้องตาโต จมูกโด่ง ท าให้ผู้หญิงบางกลุ่มที่คิดว่ าตนเอง

ไม่ได้มีความงามแบบที่สังคมก าหนดไว้จึงต้องหันมาพ่ึงพาการศัลยกรรมเสริมความงามเพ่ือจะท าให้

ตนเองมีความงามแบบมาตรฐานที่สังคมก าหนดไว้  

งานวิทยานิพนธ์เรื่อง กระบวนการลดความอ้วนของผู้หญิง วาทกรรมการสร้างอัตลักษณ์ใน

วัฒนธรรมบริโภค โดย ปิยรัตน์ ปั้นลี้ ในปี 2545 เป็นการศึกษาถึงการให้ความหมายกับร่างกาย

ตนเองของผู้หญิง อิทธิพลของวาทกรรมร่างกายในระดับต่าง ๆ และอิทธิพลของวัฒนธรรมบริโภคที่มี

ต่อความต้องการลดความอ้วนของผู้หญิง ซึ่งจากการศึกษาพบว่า มูลเหตุจงใจที่ท าให้ผู้หญิงเข้าสู่

กระบวนการลดความอ้วนนั้นเป็นไปเพ่ือการได้รับความยอมรับในสังคม เป็นประเด็นของสุขภาพ 

ต้องการมีภาพลักษณ์ร่างกายที่สวยงาม เป็นเพราะการแทรกแซงในสังคม และเป็นเพราะมาตรฐาน

ขององค์กร ดังนั้นการที่ผู้หญิงตัดสินใจลดความอ้วน จึงเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์

ระหว่างอัตลักษณ์และร่างกายในทางวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังพบว่าวัฒนธรรมบริโภคมีอิทธิพลต่อ

ผู้หญิง โดยการสร้างวาทกรรมร่างกายอันสวยงามที่มีความผอมเป็นมาตรฐาน เพ่ือเร่งเร้าให้ผู้หญิงเกิด

ความต้องการจะลดความอ้วน อันน าไปสู่การบริโภคสินค้าและบริการผ่านกระบวนการลดความอ้วนที่

ผู้หญิงเลือก เช่น การกินยาลดความอ้วน การออกก าลังการ การจ ากัดอาหาร การกินยาระบาย ซึ่ง

กระบวนการเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ผลิตขึ้นในวัฒนธรรมบริโภค ซึ่งในวัฒนธรรมบริโภค มนุษย์ถูกแนะน า

ว่าสามารถสร้างตัวตนหรือเป็นตนเองได้จากการบริโภคสิ่งต่าง ๆ รอบตัว อากัปกิริยา ทั้งการกิน

อาหาร ดูหนัง ฟังเพลง ล้วนเกี่ยวข้องกับตัวตนของมนุษย์ ซึ่งต้องกระท าผ่านร่างกายทั้งสิ้น และด้วย

ความช่วยเหลือของเทคโนโลยีท าให้วัฒนธรรมบริโภคแทบจะกลายมาเป็นบริบทเดียวของผู้หญิง ด้วย

เหตุนี้ร่างกายของพวกเธอจึงคล้ายกับพ้ืนที่ที่จ าเป็นจะต้องได้รับการตกแต่งให้สวยงามไม่ต่างไปจากตู้

โชว์สินค้า หรืออาจกล่าวในท้ายที่สุดนี้ได้ว่า วัฒนธรรมบริโภคเองก็เป็นวาทกรรมชุดหนึ่งที่คอยก ากับ

ร่างกายของผู้หญิงให้ต้องสวยงามตามค่านิยมในสังคม ดังนั้นการที่ผู้หญิงต้องต่อสู้จากการก ากับของ

วัฒนธรรมที่เธอด ารงชีวิตอยู่จึงไม่ใช่เรื่องง่าย 



32 
 

 

งานวิทยานิพนธ์เรื่อง วิวัฒนาการการสื่อความหมาย "รูปกาย" ในสังคมไทย โดย ศิริพร โชตุ

พินทุ ในปี 2548 ศึกษารูปแบบและลักษณะของรูปกาย (physical appearance) ในสังคมไทยที่

ปรากฏในวรรณคดีไทยและวรรณกรรมไทยร่วมสมัย และศึกษาวิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลง

ความหมายและคุณค่าของ "รูปกาย" ในสังคมไทย ผลการวิจัยพบว่าสังคมไทยให้คุณค่าและ

ความส าคัญกับองค์ประกอบหรือส่วนต่าง ๆ ของ "รูปกาย" ในแต่ละยุคสมัยที่แตกต่างกัน รวมทั้งมี

กรอบคตินิยมเกี่ยวกับความงามของรูปกายของชายและหญิงที่ควรแก่การยกย่องและชื่นชมต่างกัน 

เช่น ในบางยุคเน้นความสวยงามของทุกส่วนบนใบหน้าและร่ายกาย ขณะที่บางยุคเน้นการให้

ความส าคัญกับองค์ประกอบของรูปกายเพียงบางส่วน โดยพบว่า มีการกล่าวถึงใบหน้า ดวงตา ขนาด

ของรูปร่าง และผิวพรรณมากที่สุด ในขณะที่สรีระส่วนอ่ืน ๆ ถูกกล่าวถึงบ้างพอสมควร เช่น มือ เล็บ 

รวมถึงใบหน้าที่ถูกตกแต่งด้วยเครื่องส าอางและการเปลี่ยนแปลงทรงผม อีกทั้งรูปกายมีบทบาท

มากมายในสังคมไทยทุกยุค แตกต่างหรือถูกเน้นต่างกันไปในแต่ละยุค โดยพบว่ารูปกายมีบทบาทใน

การเป็นสิ่งก าหนดชนชั้น ชาติก าเนิด บทบาทและหน้าที่ของบุคคลมากที่สุด นอกจากนั้นยังพบว่ารูป

กายมีบทบาทเป็นทรัพย์สมบัติโดยเฉพาะกับผู้หญิง เป็นพ้ืนที่แสดงความเป็นตัวตน แสดงความเป็น

ตัวตน แสดงความคาดหวังที่ตัวเองมีต่อสังคมของผู้เป็นเจ้าของ เป็นสิ่งที่ท าให้รับรู้ถึงสิ่งที่คนในสังคม

ปรารถนาหรือไม่พึงปรารถนา มีฐานะเป็นเครื่องมือส าคัญที่ใช้เพ่ือให้ก่อประโยชน์อันมีสาระและ

สร้างสรรค์ต่อชีวิตตนเองและส่วนรวม 

งานวิทยานิพนธ์เรื่อง ความหมายและการสร้างร่างกายในการเรียนบัลเล่ต์ในสังคมไทย 

โดย จริยา ทรัพย์ชาตอนันต์ ในปี 2548 เป็นการศึกษาและท าความเข้าใจความหมายของการเรียน

บัลเล่ต์ โดยใช้แนวความคิดเรื่องทุนทางร่างกาย ซึ่งมองว่า ร่างกายในสังคมสมัยใหม่ถูกสร้างขึ้นเพ่ือ

แสดงตัวตนของเจ้าของร่าง แสดงสังกัดของกลุ่ม ขณะเดียวกันก็บ่งบอกถึงความแตกต่างจากคนกลุ่ม

อ่ืน ๆ ด้วยการประเมินคุณค่าในสังคมเดียวกัน ในการเรียนบัลเล่ต์นั้นจะต้องถูกฝึกฝน ควบคุม ก ากับ

ร่างกายภายใต้กฏเกณฑ์และการปฏิบัติมากมายหลายรูปแบบอย่างเข้มงวด เริ่มจากการน าร่างกายเข้า

มาอยู่ในตารางเวลา รวมไปถึงควบคุมกระดูก กล้ามเนื้อ เส้นเอ็นตามเทคนิคของบัลเล่ต์ ซึ่งหลาย

รูปแบบเป็นการฝืนธรรมชาติการเคลื่อนไหวของคนทั่วไป ทั้งยังต้องรักษารูปร่างให้ผอมเพรียว 

ตลอดจนต้องสร้างบุคลิกภาพที่สง่างามและอ่อนหวาน ร่างกายของนักเรียนบัลเล่ต์จึงไม่ใช่ร่างอิสระท่ี

เจ้าของร่างกายจะสามารถใช้หรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความพึงพอใจ ร่างกายของนักบัลเล่ต์ได้ถูก

น าไปใช้แสดงตัวตนในสังคมสมัยใหม่ ซึ่งให้คุณค่ากับสุขภาพและความสวยงามของร่างกาย  
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วารสารสังคมศาสตร์เรื่อง วาทกรรมความสวย การต่อรองอัตลักษณ์วัฒนธรรมบริโภค โดย 

อุ่นใจ เจียมบูรณกุล ในปี 2549 น าเสนอมุมมองในการสร้างและการรักษาความสวยของผู้หญิง ที่ไม่ได้

มีมิติเพียงแค่การถูกครอบง าจากสังคมชายเป็นใหญ่เท่านั้น (Patriarchy) แต่การที่ผู้หญิงมีความสวย 

ยังเป็นการตอบสนองต่อความพึงพอใจที่หลากหลาย สามารถเลือกได้ว่าจะแสดงความเป็นตัวตน

อย่างไรในสังคม การแต่งตัวและการรักษาความสวย ภาพพจน์ของมนุษย์ในสังคมสมัยใหม่ยังเป็นการ

บอกถึงเอกลักษณ์ของคน ๆนั้นอีกด้วย นอกจากนี้ยังท าให้พบข้อมูลส าคัญที่ว่าการเปลี่ยนแปลง

สถานภาพและพ้ืนที่ทางสังคม ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการมองภาพลักษณ์ตนเอง ความไม่พึงพอใจ

ต่อภาพลักษณ์เดิมของตัวเองท่ียังไม่เป็นไปตามความคาดหวังของสังคมในสถานที่ใหม่ 

ภาพลักษณ์ที่มีต่อตนเองด้านหนึ่งมีอิทธิพลมาจากภาพลักษณ์ของผู้หญิงในอุดมคติ คือบุคคล

ผู้ให้ข้อมูลหลักมีความชื่นชอบ ชื่นชม และต้องการเอาเป็นแบบอย่าง ตัวอย่างเช่น การกล่าวถึงความ

คล้ายของหน้าตาดาราหรือบุคคลที่มีชื่อเสียง ซึ่งได้รับความชื่นชมอยู่แล้ว ผู้นั้นจึงกลายเป็นต้นแบบใน

อุดมคติที่ต้องการเลียนแบบ เอาอย่าง หรือนิยามความเป็นตัวตนผ่านต้นแบบนั้น ต้นแบบในอุดมคติ

มักเป็นดารา นักร้อง นางแบบ นักการเมือง เป็นแบบในอุดมคติที่ผู้ให้ข้อมูลหลักต้องการเลียนแบบ 

หรือทราบว่าไม่มีความเป็นไปได้ท่ีจะเป็นดังต้นแบบ แต่ให้ความชื่นชมในด้านอ่ืน ๆ  

งานวิทยานิพนธ์เรื่อง การตัดมดลูก อ านาจแพทย์ต่อร่างกายผู้หญิง โดย พรทิพย์ เนติภารัต

นกุล ในปี 2550 เป็นการศึกษาการตัดมดลูกในฐานะปรากฏการณ์ทางสังคม ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง

รูปธรรมอ านาจทางการแพทย์ในการจัดการร่างกายของผู้หญิง จากผลการศึกษาเรื่องอ านาจของ

แพทย์พบว่า อ านาจทางการแพทย์ท างานผ่านการใช้เหตุผลที่วางอยู่บนพ้ืนฐานความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์และความคิดแบบชายเป็นใหญ่ ที่มองร่างกายในฐานะเครื่องจักร และนิยามให้ร่างกาย

ของผู้หญิงเป็นสิ่งไม่สมบูรณ์และเป็นปัญหา ดังนั้นอวัยวะในร่างกายผู้หญิงที่ไม่ได้ใช้งานหรือใช้การ

ไม่ได้แล้ว เช่น มดลูก จึงถูกมองว่าไร้ความส าคัญ สมควรจะถูกก าจัดทิ้งไป ซึ่งนอกจากเงื่อนไขและ

กฏเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว แพทย์ยังมีเทคนิคและยุทธวิธีที่ท าให้ร่างกายผู้หญิงเป็นสิ่งที่จัดการได้ ผ่าน

เงื่อนไขการพิสูจน์หาความผิดปกติและท าให้เป็นสิ่งที่มองเห็นได้ ตลอดจนยืนยันและเสนอวิธีการ

จัดการกับความผิดปกตินั้นได้ด้วยความรู้ทางการแพทย์ที่เป็นความรู้ของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง แม้ใน

การจัดการร่างกายของผู้หญิงนั้น ผู้หญิงจะมีการต่อสู้ ขัดขืน ต่อรองกับอ านาจทางการแพทย์ในหลาย

รูปแบบ หากแต่อิทธิพลของวาทกรรมทางการแพทย์ยังคงมีต่อความคิดและการกระท าของผู้หญิงใน

การจัดการร่างกายของตัวเอง  
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วิทยานิพนธ์เรื่อง การรับรู้ภาพลักษณ์ทางด้านร่างกายและวิถีชีวิตของผู้ที่มีภาวะน้ าหนัก

เกินมาตรฐาน โดย สุนทรี มาคะค า ในปี 2551 เป็นการศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์ทางด้านร่างกาย

ของผู้ที่มีภาวะน้ าหนักเกินมาตรฐาน ศึกษาวิถีชีวิตของผู้ที่มีภาวะน้ าหนักเกินมาตรฐาน และศึกษาการ

จัดการภาพลักษณ์ทางด้านร่างกายของผู้ที่มีภาวะน้ าหนักเกินมาตรฐาน จากการศึกษาพบว่า การรับรู้

ภาพลักษณ์ทางด้านร่างกายของผู้ที่มีภาวะน้ าหนักเกินมาตรฐานนั้นเกิ ดจากการน าตนเองไป

เปรียบเทียบกับบุคคลอ่ืน อันจะน าไปสู่ความไม่พึงพอใจในภาพลักษณ์ทางด้านร่างกายของตนเอง เกิด

ความรู้สึกขัดแย้งระหว่างภาพลักษณ์ทางด้านร่างกายที่ตนเองนั้นเป็นอยู่ กับภาพลักษณ์ทางด้าน

ร่างกายที่ตนเองอยากจะเป็นหรือภาพลักษณ์ทางด้านร่างกายในอุดมคติ และน าไปสู่ความอาย ความ

ต้องการปกปิดภาพลักษณ์ทางด้านร่างกายที่ตนเองนั้นเป็นอยู่ เกิดความทุกข์กายและใจเมื่อไม่

สามารถมีภาพลักษณ์ที่ตนเองต้องการจนก่อเกิดความรู้สึกเป็นตราบาปขึ้นมา ความรู้สึกเป็นตราบาป

ไม่ได้มีผลแค่ในทางจิตใจเท่านั้น แต่ยังมีผลในทางการปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืน การใช้ชีวิตในสังคม ผู้ที่มี

ภาวะน้ าหนักเกินมาตรฐานจึงต้องค้นหาวิธีในการระงับ หรือขจัดความรู้สึกเป็นตราบาปภายในจิตใจ

ของตนเองให้น้อยลงหรือหายไป ซึ่งก็คือ การจัดการภาพลักษณ์ทางด้านร่างกายและจิตใจ ซึ่งวิธีใน

การจัดการภาพลักษณ์ทางด้านร่างกายของผู้ที่มีภาวะน้ าหนักเกินมาตรฐานก็จะแตกต่างกันไปตาม

ความพึงพอใจภาพลักษณ์ทางด้านร่างกายของผู้ที่มีภาวะน้ าหนักเกินมาตรฐาน  เช่น การจัดการ

ภาพลักษณ์ผ่านผิวพรรณและเส้นผม การท าสีผม การใช้ครีมบ ารุงหน้าขาว การนวดกระชับสัดส่วน 

การสักร่างกาย การจัดการภาพลักษณ์ทางด้านเสื้อผ้า การสวมใสเสื้อผ้าขนาดเล็กที่พอดีกับร่างกาย

ของตนเอง การจัดการภาพลักษณ์ทางด้านรูปร่าง การออกก าลังกาย และการคุมอาหาร 

วิทยานิพนธ์เรื่อง เสน่ห์ของความผอม : กระบวนการจัดการร่างกาย โดย พัชรีพรรณ 

ระหว่างบ้าน ในปี 2551 เป็นการศึกษาปรากฏการณ์ความผอมคือความสวยงาม รวมถึงวิธีการจัดการ

ร่างกายเพ่ือให้เข้าสู่สภาวะของร่างกายที่สังคมอยากให้เป็น จากการศึกษาพบว่ามีผู้สร้างอุดมการณ์ที่

อาจจะเป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับความงาม สุขภาพ แฟชั่น และการแพทย์ก็ตาม ได้

สร้างมายาคติหรืออุดมการณ์เกี่ยวกับความผอมให้เกิดขึ้น และสังคมยอมรับในมายาคตินั้น ถึงแม้ว่า

ผู้ให้ข้อมูลจะอยู่ท่ามกลางการให้ข้อมูลเรื่องความผอมบางอยู่ตลอดเวลา พวกเขาก็ไม่ได้ยอมรับสิ่งที่

ผู้สร้างมายาคติหรืออุดมการณ์หยิบยื่นให้ทั้งหมด หากแต่มีการต่อรอง และสร้างความหมายใหม่ใน

แบบของพวกเขาเองซึ่งอาจจะเหมือนหรือต่างกับคนอ่ืน ๆ ในสังคม ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าพวกเขา

ได้ต่อสู้กับการครอบง าจากมายาคติด้านร่างกาย และกระบวนการจัดการร่างกายที่พวกเขาลือกใช้ก็จะ
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ค านึงถึงประสิทธิภาพของกระบวนการนั้นเป็นส าคัญที่อาจถูกพิจารณาจากประสบการณ์ตนเอง คน

รอบข้าง ความนิยมในสังคม หรือค าแนะน าของแพทย์  

วิทยานิพนธ์เรื่อง ดารานักแสดงหญิงกับการศัลยกรรมเสริมความงาม โดย พัชร์พิชา ปวัน

รักข์พงศ์ ในปี 2552 เป็นการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลให้ดารานักแสดงหญิงตัดสินใจท าศัลยกรรมเสริม

ความงาม รวมถึงผลกระทบต่าง ๆ ทั้งด้านบวกและด้านลบจากการท าศัลยกรรมเสริมความงาม 

ตลอดจนการสร้างค่านิยมที่เหมาะสมและถูกต้องของอาชีพดารานักแสดงในยุคปัจจุบัน จากการศึกษา

พบว่าปัจจัยที่ท าให้ดารานักแสดงหญิงตัดสินใจท าศัลยกรรมเสริมความงาม เป็นผลจากบทบาททาง

อาชีพในแง่ของการเป็นดารานักแสดงที่ต้องอาศัยหน้าตา รูปร่าง และบุคลิกภาพที่ดูดี เป็น

องค์ประกอบส าคัญ เนื่องด้วยความสวยงามเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งเพราะสะท้อนออกมาภายนอก 

ความงามคือสิ่งแรกและเป็นสิ่งที่ดึงดูดความสนใจจากผู้คนที่พบ การมีหน้าตาและบุคลิกภาพที่ดี

นับเป็นด่านแรกที่จะน าไปสู่ความส าเร็จ ประกอบกับอิทธิพลของสื่อในยุคปัจจุบันและความก้าวหน้า

ทางวิทยาศาสตร์ก็มีส่วนที่ท าให้มนุษย์สามารถลบข้อจ ากัดทางธรรมชาติในแง่ของรูปร่างหน้าตาได้ 

ผู้หญิงจึงสามารถออกแบบรูปร่างหน้าตาโดยการศัลยกรรมความงาม อีกทั้งมาตรฐานความงามของ

สังคมที่นิยมความงามแบบตาโต จมูกโด่ง และหน้าอกใหญ่ จึงท าให้เรื่องศัลยกรรมความงามเป็นเรื่อง

ปกติที่ยอมรับได้ในสังคม นอกจากนี้ผลการส ารวจพบว่าการศัลยกรรมเสริมจมูกเป็นสิ่งที่ผู้คนนิยมท า

มากที่สุด ส่วนศัลยกรรมตาและศัลยกรรมเสริมหน้าอกนั้นรองลงมาตามล าดับ การศัลยกรรมเสริม

ความงามจึงผลอย่างยิ่งต่อการประกอบอาชีพและสร้างความส าเร็จในอาชีพได้  

งานวิทยานิพนธ์เรื่อง อัตลักษณ์ความงามของผู้หญิงภายใต้วาทกรรมความสวยเท่ากับ

ความผอม โดย นนนิตา ตั้งไพบูรณ์ทรัพย์ ในปี 2553 เป็นการศึกษาถึงวาทกรรมความงามและความ

คิดเห็นของผู้หญิงเก่ียวกับการนิยามความงามที่เป็นปัจจัยในการก าหนดอัตลักษณ์ความงามของตัวเอง

กับกระแสวัฒนธรรมความงามที่ว่า “สวยผอม” ซึ่งผลจากการวิจัยพบว่าผู้หญิงที่ต้องการลดน้ าหนักมี

ความต้องการที่จะมีรูปร่างหน้าตาตามแบบที่สังคมก าหนดนั่นคือ ผู้หญิงสวยต้องมีรูปร่างผอมบาง 

เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับของสังคม ผู้หญิงจึงต้องลดน้ าหนักเพ่ือจะได้น าเสนอตัวตนในชีวิตประจ าวันได้

อย่างมั่นใจ ซึ่งกระแสความงามของผู้หญิงได้เปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของสังคม ผลกระทบจากการที่

ผู้หญิงต้องลดน้ าหนักเพ่ือให้สวยงามตามแบบที่สังคมก าหนดนั้น ท าให้ผู้หญิงหลายคนต้องทนทุกข์

ทรมานจากการอดอาหาร การกินยาลดความอ้วน การใช้ยาระบาย หรือแม้แต่การใช้นวัตกรรมที่

ทันสมัยก็สามารถท าให้ผู้หญิงเจ็บปวดทรมานร่างกายได้เช่นกัน ผู้ให้ข้อมูลหลักทั้ง 7 คนต่างได้รับ
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ผลกระทบจากการลดความอ้วนด้วยกันทุกคน เช่น การติดยาถ่าย ภาวะโยโย่เอฟเฟ็ค (Yo-Yo Effect) 

รวมไปถึงโรคเกี่ยวกับการกินอย่างโรคบลูลิเมีย ทั้งนี้ผู้หญิงจ านวนมากต้องการสร้างร่างกายใหม่เพ่ือให้

มีอ านาจต่อรองทางสังคม เช่น ผู้หญิงที่ต้องการลดน้ าหนักบางคนต้องการที่จะผอมสวยเพ่ือหน้าที่การ

งาน เพ่ือดึงดูดให้เพศตรงข้ามมาสนใจ มายาคติเรื่องความสวยนั้นถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือท าให้ผู้หญิงตกอยู่

ภายใต้การครอบง าของโครงสร้างสังคมแบบชายเป็นใหญ่และระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม แต่อีกด้าน

หนึ่งผู้หญิงก็ใช้ความสวยงามเป็นเครื่องมือเพ่ือแสดงถึงความมีตัวตนทางสังคมในรูปแบบต่าง ๆ ผู้หญิง

ไม่ว่าชนชั้นไหนต่างอยู่ในกระแสสังคมเดียวกันโดยเลือกที่จะมีตัวตนในเรื่องความสวยงามนั่นเอง 

บทความออนไลน์เรื่อง โครงการแห่งความเจ็บปวด โดย โกสุม โอมพรนุวัฒน์  2555 ได้

น าเสนอมุมมองว่าการลงทุนในร่างกายเป็นอีกวิถีทางหนึ่งในการสร้างตัวตนของเจ้าของร่างกายนั้น ท า

ให้รู้สึกดีกับตนเอง และตระหนักถึงความสามารถในการควบคุมร่างกาย เพราะแม้จะรู้สึกว่าตนเองไร้

ความสามารถในการควบคุมสังคมที่นับวันจะยิ่งซับซ้อนขึ้น แต่อย่างน้อยที่สุดก็สามารถจัดการ

บางอย่างกับขนาด รูปทรง และรูปลักษณ์ของร่างกายได้ โดยการจัดการกับร่างกายเป็นการสลายเส้น

แบ่งแยกระหว่างภาพตัวแทนและการปฏิบัติ หมายความว่าเป็นการน าภาพในอุดมคติของร่างกายที่

ปรากฏอยู่ในภาพตัวแทนต่าง ๆ มาสู่การปฏิบัติจริง ในการที่ผู้หญิงตัดสินใจว่าจะควบคุมอาหาร

หรือไม่ควบคุมอาหาร จะแต่งหน้าหรือไม่แต่งหน้า จะแต่งกายอย่างไร จะท าผมทรงใด ซึ่งผู้หญิงล้วน

แล้วแต่เข้าไปมีส่วนร่วมในระบบการสร้างความหมาย ที่เชิญชวนให้ผู้หญิงโต้ตอบกลับกับนิตยสาร 

โฆษณาและสื่ออ่ืน ๆ ดังนั้นการที่ผู้หญิงลงทุนลงแรงอย่างมากมายกับร่างกายให้ มีฐานะเป็น

เครื่องหมายแสดงอัตลักษณ์นั้น ยิ่งท าให้ภาพตัวแทนของร่างกายมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการนิยาม

ความหมาย หรือนิยามความหมายใหม่ของความเป็นหญิง ซ่ึงอัตลักษณ์ของความเป็นหญิงที่แสดงผ่าน

ร่างกาย สามารถลงรหัสได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งสัดส่วนและขนาดรูปร่างในอุดมคติ รูปแบบการ

แต่งหน้า การดูแลผิวพรรณและเส้นผม รวมไปถึงการเลือกเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ และ

ความสัมพันธ์ระหว่างอัตลักษณ์และร่างกายของผู้หญิงสามารถปรากฏได้หลายรูปแบบเช่นกัน 

ทฤษฎีทางจิตวิทยาถูกใช้เพ่ือรองรับความชอบธรรมและเห็นชอบกับการปรับเปลี่ยนรูปกาย

ภายนอกของผู้หญิงให้สวยงาม เพ่ือประโยชน์ทางสุขภาพจิต หรือเพ่ือความรู้สึกดี ๆ ที่ผู้หญิงจะได้รับรู้

เกี่ยวกับตนเอง ร่างกายจึงเป็นส่วนส าคัญในการสร้างอัตลักษณ์ของผู้หญิง ถ้าผู้หญิงเป็นผู้นิยาม

ความหมายของรูปร่างหรือร่างกายในอุดมคติของตนเองคงไม่มีปัญหา แต่ภาพตัวแทนทางวัฒนธรรม 

การแพทย์ ธุรกิจ ภาพเปลือย แฟชั่น และอุตสาหกรรมเครื่องส าอางมูลค่ามหาศาล ต่างเข้ามามีส่วน
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ในการช่วงชิงความหมายและนิยามอัตลักษณ์ของความเป็นหญิง โดยมีร่างกายเป็นศูนย์กลาง เป็น

พ้ืนที่ที่ต่างฝ่ายต่างเข้ามาช่วงชิง การมองปรากฏการณ์การเปลี่ยนผ่านของร่างกายในอุดมคติของ

ผู้หญิงจะช่วยสะท้อนให้เห็นการปะทะระหว่างแรงผลักดันทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ที่มีต่อ

การสร้างความหมายให้กับร่างกายของผู้หญิง 

งานวิทยานิพนธ์เรื่อง สวยด้วยมีด กรีดด้วยหมอ ผู้หญิง ความงาม และการท าศัลยกรรม

ในสังคมไทย โดย จิราพร ธิโสภา ในปี 2556 เป็นการศึกษาผู้หญิงที่ผ่านการท าศัลยกรรมความงาม 

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาทัศนะและปฏิบัติการเกี่ยวกับความงามของผู้หญิงที่ท าศัลยกรรม อีกทั้ง

ศึกษาการท าศัลยกรรมความงามในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างตัวตนของผู้หญิง จาก

การศึกษาพบว่าผู้หญิงเดินเข้าสู่เส้นทางการท าศัลยกรรมปรับเปลี่ยนเรือนร่างของตนเองเพ่ือสร้าง

ตัวตนใหม่ซึ่งเกิดขึ้นหลายรูปแบบ การปรับเปลี่ยนต่าง ๆ เหล่านี้ได้ส่งผลต่อความสัมพันธ์กับคนรอบ

ข้าง ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว ญาติพ่ีน้อง เพ่ือน หรือคนใกล้ชิด แม้ขั้นตอนการท าศัลยกรรมจะสร้าง

ความเจ็บปวดให้ผู้หญิงหากแต่การท าศัลยกรรมความงามเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ผู้หญิงเลือกที่จะปรับ

เรือนร่างเพ่ือก่อให้เกิดการต่อรองหรือสร้างอ านาจเล็ก ๆ บนพ้ืนที่ร่างกาย  

งานวิทยานิพนธ์เรื่อง ทัศนคติต่อการใช้บริการศัลยกรรมเสริมความงามบนใบหน้า 

(Cosmetic Surgery) และปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการศัลยกรรมเสริมความงามบน

ใบหน้าของวัยรุ่นตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร  โดย สุนทรินทร์ สุขเกษม ในปี 2556 ผล

การศึกษาพบว่า กลุ่มวัยรุ่นมีทัศนคติในแง่ดีต่อการใช้บริการศัลยกรรมเสริมความงามบนใบหน้า

รวมถึงการยอมรับตัวตนของผู้ที่ผ่านการท าศัลยกรรมเสริมความงาม ซึ่งเชื่อว่าการท าศัลยกรรมเสริม

ความงามเป็นอีกหนึ่งหนทางที่สามารถปรับปรุงรูปลักษณ์ภายนอกของตนได้อย่างรวดเร็ว ส่งเสริม

บุคลิกภาพที่ดีและเสริมสร้างความมั่นใจในตนเอง ประกอบกับการยอมรับของสังคมในปัจจุบันต่อการ

มีรูปลักษณ์ภายนอกท่ีดีมีส่วนที่ท าให้ได้รับความสนใจ รวมถึงได้รับโอกาสที่ดี เช่น การท างาน เป็นต้น 

โดยปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการศัลยกรรมเสริมความงามบนใบหน้าของกลุ่มวัยรุ่นตอนปลาย 

มีอยู่ ๒ ปัจจัยหลัก คือ การรับรู้ความเสี่ยงทางด้านร่างกายและจิตใจต่อการท าศัลยกรรมเสริมความ

งาม และปัจจัยด้านทัศนคติทางสังคมวัฒนธรรมที่มีต่อรูปลักษณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อทัศนคติของ

บริการเสริมความงาม ซึ่งเป็นผลมาจากการเปิดรับสื่อ ประสบการณ์จากคนรอบข้าง และการมองเห็น

คุณค่าในตนเอง  
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วิทยานิพนธ์เรื่อง การสั่งสมทุนร่างกายของผู้หญิงเพาะกาย และการสื่อสารทุนร่างกาย

ผ่านสื่อใหม่ โดย พิชญาภา คัจฉานุช ในปี 2558 เป็นการศึกษาตัวตนของผู้หญิงเพาะกายผ่านสื่อใหม่

ว่าผู้หญิงเหล่านี้มีวาทกรรมที่เกี่ยวกับรูปร่างอย่างไร วาทกรรมหลักของสังคมได้ส่งผลกระทบอย่างไร 

ยิ่งวาทกรรมหลักของสังคมมีอิทธิพลมากเท่าใด ผู้ที่ไม่ได้อยู่ในวาทกรรมหลักนั้นได้ท าอย่างไรเพ่ือที่จะ

แหกขนบออกมา จากการศึกษาพบว่าการที่ผู้หญิงเพาะกายก้าวเข้ามาสู่วงการเพาะกาย ได้ท าให้การ

สร้างความหมายต่อรูปร่างที่สวยงามของสังคมเปลี่ยนไป กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างได้รื้อสร้าง 

(Reconstruct) ความสวยของผู้หญิงในแบบรูปร่างผอมบาง และได้สร้าง (Deconstruct) ความสวย

ของผู้หญิงขึ้นมาใหม่ในแบบรูปร่างที่มีมวลกล้ามเนื้อ นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างยังได้พยายามก าหนด

นิยามของผู้หญิงที่สวยงามใหม่ (Redefine) ว่าเป็นผู้หญิงเพาะกาย ที่มีท้ังความสวยและความแข็งแรง 

ถึงแม้ว่ากลุ่มตัวอย่างจะสร้างร่างกายให้มีความเป็นผู้ชายมากขึ้นหรือการที่กลุ่มตั วอย่างไม่ได้สร้าง

ร่างกายให้เป็นผู้ชายทั้งหมด สิ่งที่ผู้วิจัยค้นพบคือกลุ่มตัวอย่างได้พยายามใส่ความเป็นผู้ชาย 

(Masculinity) ในร่างกายผู้หญิง เพ่ือต่อสู้กับสังคมชายเป็นใหญ่ แต่กลุ่มตัวอย่างก็ยังคงรักษาความ

เป็นผู้หญิง (Feminity) เอาไว้ด้วย ตัวอย่างเช่น การดูแลรักษาใบหน้า ไม่ละทิ้งความสวยในแบบ

ผู้หญิงของวาทกรรมหลัก กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างได้ต่อสู้ทั้งการสร้างร่างกายที่น าความเป็นผู้ชายมาใส่

ไว้ในร่างกายผู้หญิง และต่อสู้กับการไม่ยอมรับของสังคม  

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการร่างกายนั้น แสดงให้เห็นถึงการจัดการ

ร่างกายด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การกินวิตามิน การฉีดผิวขาว การศัลยกรรม และการออกก าลังกาย 

เป็นต้น เพ่ือให้ร่างกายของแต่ละบุคคลมีความสวยงามและสมบูรณ์แบบตามวาทกรรมความงามใน

สังคมไทยที่ให้ความส าคัญกับความขาวและความผอมเป็นส าคัญ โดยมีการผลิตซ้ าและส่งต่อวาทกรรม

ความผอมและความขาวผ่านสื่อทุกช่องทาง จึงท าให้ผู้คนอยากจะปรับเปลี่ยนร่างกายตนเองเพ่ือ

จุดประสงค์ที่ต้องการจะมีชีวิตที่ดีขึ้นและได้รับโอกาสในหลายด้าน เนื่องจากเชื่อกันว่าร่างกายที่ผอม

และผิวกายที่ขาวเป็นความสมบูรณ์แบบที่เป็นหนทางน าไปสู่การประสบความส าเร็จ หากแต่ก็มี

งานวิจัยที่แสดงให้เห็นถึงการจัดการร่างกายให้เป็นไปในทางตรงข้ามกับวาทกรรมความงามหลักใน

สังคมไทย เช่น การเพาะกาย การบริหารบางส่วนของร่างกายให้มีขนาดใหญ่ เช่น ก้น  เพ่ือทัดทาน

และต่อสู้กับความงามกระแสหลักในไทย จนสามารถสร้างพ้ืนที่ทางสังคมให้กับผู้คนที่มีลั กษณะ

นอกเหนือไปจากความงามกระแสหลักในสังคมได้ ซึ่งเป็นเรื่องท่ีน่าศึกษาเพ่ิมเติมว่ากลุ่มคนที่มีมุมมอง

ความงามต่างจากวาทกรรมความงามหลัก จะมีการจัดการร่างกายตนเองให้เป็นไปในทิศทางใด  
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3. วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับสายฝรั่ง 

บทความออนไลน์เรื่อง เทคนิคแต่งตัว+แต่งหน้าให้ดูเป็นสาวสายฝ. โดย pigskywalker ใน

ปี 2559, เทคนิคแต่งหน้าสายฝอให้เป็นปัง โดย Lee Narin ในปี 2559, สายฝอพลาดไม่ได้!! รวม

เทคนิคแต่งหน้าสายฝอให้เป็นปัง โดย Lee Narin ในปี 2559, 5 วิธีเปลี่ยนตัวเองเป็นสายฝ.ฉบับ

สมบูรณ์ โดย เจ๊วิปครีม ในปี 2560, เขียนคิ้วต้องท ายังไง สายฝ. สายเกา โดย The Cosmetics ใน

ปี 2560, เทคนิคง่าย ๆ ช่วยสาว ๆ แต่งหน้าสายฝอให้สวยปัง โดย Rabbit Daily ในปี 2560 และ 

เขียนคิ้ว สายฝอ VS สายเกา รู้ความแตกต่าง พร้อมหาสายที่ใช่ส าหรับตัวเอง! โดย everylyaum 

ในปี 2561ต่างให้ข้อมูลเกี่ยวกับการแต่งหน้าและแต่งกายรูปแบบสายฝรั่งในลักษณะเดียวกัน เริ่มจาก

รูปแบบการแต่งหน้า การวาดโครงคิ้วซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของการเป็นสายฝรั่ง ให้มีลักษณะสูงโก่ง หัก

มุมตรงช่วงปลายคิ้ว หางคิ้วยาว เส้นขนคิ้วคมชัด เก็บรายละเอียดของคิ้วให้ชัดเจนที่สุด เลือกการใช้

ผลิตภัณฑ์ส าหรับคิ้วให้สอดคล้องกับสีผม เพ่ือให้มีพ้ืนที่ชั้นตาเพ่ิมมากขึ้นและเพ่ิมช่องว่างระหว่างชั้น

ตากับค้ิว เป็นการสร้างพ้ืนที่ให้การแต่งตา โดยจะคัดเบ้าตาเพ่ือให้เบ้าตาลึกเหมือนชาวตะวันตก เขียน

เส้นขอบตา ปัดหรือติดขนตา เพ่ือให้ดวงตามีความคมและกลมโต ทั้งยังใส่คอนเทคเลนส์เพ่ือเปลี่ยนสี

นัยย์ตาให้อ่อนลง ในส่วนผิวหน้าจะเรียบเนียน เน้นการปกปิดร่องรอยบนใบหน้า ทั้งยังเลือก

เครื่องส าอางที่มีเฉดสีที่เหมาะสมกับสีผิว นอกจากนี้ยังเน้นโครงหน้าที่ชัดเจน คม มีมิติ โดยใช้

เครื่องส าอางในการเพ่ิมแสงและเงาบนใบหน้า การเพ่ิมแสงนั้นจะท าบริเวณหน้าผาก จมูก โหนกแก้ม 

กระจับปาก และปลายคาง ส่วนการเพ่ิมเงาจะท าบริเวณรอบกรอบหน้า สันจมูก และแก้มส่วนล่าง 

ในส่วนของการแต่งกายรูปแบบสายฝรั่งนั้น บทความออนไลน์เรื่อง ตามให้ทัน! Street 

Fashion แฟชั่นสายฝ. โดย Paliwanish.S ในปี 2560 และ เปรียบเทียบกันไปเลย! ระหว่างแฟชั่น

สายฝอและสายเกา โดย Belfry ในปี 2561 ได้น าเสนอว่าจุดส าคัญที่สามารถสังเกตถึงการแต่งกาย

รูปแบบสายฝรั่งคือความเซ็กซี่ ความยั่วยวน โดยการการแต่งกายรัดรูป เปิดเผยเรือนร่างที่แสดงถึง

การให้อิสระกับการแต่งตัว 

ส าหรับร่างกายของสายฝรั่งนั้น บทความออนไลน์เรื่อง อัปเดต! รวมไอเทมเสื้อผ้าสายฝอ 

(ฝรั่ง) โดย พ่ีจูเนียร์ ในปี 2560 ได้น าเสนอว่ารูปแบบสายฝรั่งนั้นเหมาะสมส าหรับสาวผิวแทนและ

สาวอวบ ในขณะที่บทความออนไลน์เรื่อง เทรนด์สายฝอ สุดร้อนแรงของสาวอวบ แต่สุขภาพดี โดย 

nitapa ในปี 2561 น าเสนอว่าการรักษาหุ่นแบบสาวสายฝรั่งคือความอวบ ไม่ผอมแห้ง หากแต่เป็น

หุ่นอวบแบบสุขภาพดี เอวเล็กคอด และสะโพกผาย ซึ่งบทความออนไลน์เรื่อง 6 ท่า สร้างเรียวขา 



40 
 

 

และสะโพกให้สวยเด้ง Sexy แบบสายฝ.  โดย Good Story ในปี 2560, 5 ท่าสุดปัง! ปั้นสะโพก

สวยเด้ง สไตล์สายฝ. โดย Ploynil, Chitima ในปี 2561 และ 5 เทคนิค สาวสายฝ.เชิญฟัง ออก

ก าลังกายยังไงให้เป๊ะปัง โดย Thonglor Crossfit ในปี 2561 ต่างน าเสนอถึงท่าบริหารร่างกายเน้น

เฉพาะสัดส่วน เพ่ือให้มีช่วงเอวคอดกิ่ว สะโพกผาย และก้นงอน  ทั้งนี้เป็นการนิยามว่าลักษณะร่างกาย

ดังกล่าวเป็นร่างกายแบบสายฝรั่ง  

บทความออนไลน์เรื่อง ฉีดปาก อวบอ่ิม สายฝ. โดย The Vogue Clinic ในปี 2560, เทรนด์

ปากอวบอ่ิม สไตล์สายฝ. โดย Apex Profound Beauty ในปี 2560 และ ปากอวบอ่ิมสุดแซ่บ 

สไตล์สายฝ. โดย 4b2g ในปี 2560 ต่างน าเสนอว่ารูปแบบของการเป็นสายฝรั่งนั้น ริมฝีปากอวบอ่ิม

เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ จึงท าให้การฉีดริมฝีปากด้วยกรดไฮยาลูรอลิกได้รับความนิยมในหมู่สายฝรั่ง ซึ่ง 

บทความออนไลน์เรื่อง เปิดวาร์ปเทรนด์ใหม่ ปากกุนเชียง สาวสายฝ.ห้ามพลาดโดยประการทั้ง

ปวง! โดย สวยสังเคราะห์ ในปี 2561 ได้นิยามรูปปากที่มีลักษณะเจ่อและหนาว่า ปากกุนเชียง 

นอกจากนี้บทความออนไลน์เรื่อง ตาสายฝอคืออะไร? โดย นายแพทย์อดุลย์ชัย ธรรมาแสงเสริฐ ในปี 

2560 ได้น าเสนอว่าการท าตาสายฝรั่งคือการกรีดชั้นตาให้สูงและลึก เพ่ือท าให้เบ้าตาเหมือนกับ

ชาวตะวันตกมากท่ีสุด 

ในบทความออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับสายฝรั่งนั้น มักจะน าเสนอว่า การแต่งหน้า การแต่งกาย 

และร่างกายในรูปแบบของสายฝรั่ง เป็นกระแสที่ได้รับอิทธิพลหรือมีต้นแบบมาจากนักแสดง ผู้มี

ชื่อเสียง และผู้มีอิทธิพลในวงการความงามระดับโลกชาวตะวันตก ได้แก่ Kim Kardashian Kendall 

Jenner Kylie Jenner และ Lily Maymac เป็นต้น ซึ่งงานวิทยานิพนธ์เรื่อง The Influence of 

the Kardashian-Jenners on Fourth Wave Feminism Through Digital Media 

Platforms โดย Abbey Rose Maloney ในปี 2560 ได้ศึกษาถึงอิทธิพลของตระกูล Kardashian 

และ Jenner ด้วยวิธีการสอบถามและเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ จากการศึกษาพบว่า  Kardashian และ 

Jenner เป็นตระกูลทรงอิทธิพลบนสังคมออนไลน์อย่างแท้จริง จากการมีเครือข่ายดิจิทัลอย่างรายการ

โทรทัศน์ชื่อดังที่มีมาอย่างยาวนานถึง 10 ปี  และมีสื่อสังคมออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Twitter หรือ 

Instagram ที่มีผลส ารวจ Kim Kardashian West จาก moju ในปี 2561 เผยแพร่ถึงความนิยมของ 

Kim Kardashian West หนึ่งในตระกูลดังที่มีผู้ติดตามบน Instagram มากกว่าร้อยล้านคน คิดเป็น

ผู้หญิง 71.96%  ซึ่งมากกว่าครึ่งเป็นผู้หญิงในช่วงอายุ 18 – 24 ปี ดังนั้นเกือบทุกค าพูดและการ

กระท าของคนในตระกูล Kardashian และ Jenner จึงได้สร้างอิทธิพลทางความคิดทัศนคติของผู้หญิง
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รุ่นใหม่ในปัจจุบันอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในมุมมองเรื่องเพศและร่างกายในเชิงบวก โดยเชื่อว่าทุกคนมี

ทางเลือกเก่ียวกับเพศและร่างกายเป็นของตนเอง 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับสายฝอหรือสายฝ(รั่ง) ท าให้เห็นถึงรูปแบบการ

แต่งหน้า การแต่งกาย การจัดการร่างกายที่มีลักษณะเฉพาะตัว โดยได้รับอิทธิพลและแรงบันดาลใจมา

จากนักแสดงและผู้มีชื่อเสียงจากฝั่งตะวันตก ได้แก่ Kim Kardashian Kendall Jenner Kylie 

Jenner และ Lily Maymac เป็นต้น ซึ่งความงามลักษณะนี้ได้ถูกเผยแพร่ตามสื่อสังคมออนไลน์ที่มี

ผู้ติดตามมากกว่าร้อยล้านคน จนเป็นกระแสความงามที่มาแรงในสังคมไทยก่อนจะได้รับความนิยม

สูงสุดในช่วงปี 2560 จากการปรากฏสื่อสังคมออนไลน์อย่างบทความหรือคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับ

สายฝ(รั่ง) เป็นจ านวนมากในปีดังกล่าว 

ทั้งนี้บทความหนึ่งได้ให้ข้อคิดเห็นว่า รูปแบบสายฝรั่งนั้นเหมาะสมส าหรับสาวผิวเข้มและสาว

อวบ จึงควรค่าแก่การศึกษาว่าสาวผิวเข้มและสาวอวบใช้ความงามในรูปแบบสายฝ(รั่ง) นี้ เป็น

เครื่องมือในการสร้างคุณค่าให้กับตนเองหรือไม่ อย่างไร ท่ามกลางความงามกระแสหลักท่ีมุ่งเน้นความ

ขาวและความผอมอย่างเข้มข้นในสังคมไทย 

 

 

 

 



 
 

42 

บทที่ 3 

สีผิวและเรือนร่าง : ความงามในบริบทสังคมไทย 

การศึกษาเรื่อง สายฝ(รั่ง) กับการเป็นเครื่องมือในการสร้างคุณค่าของผู้หญิงนั้น มีจุดประสงค์

อย่างหนึ่งคือเพ่ือศึกษาถึงพัฒนาการและความเป็นสายฝ(รั่ง) ในบริบทสังคมไทย เริ่มจากการศึกษาถึง

ความงามในบริบทสังคมไทยว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร ทั้งนี้เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาไปศึกษาต่อว่าความงาม

ในบริบทสังคมไทยส่งผลให้เกิดความงามรูปแบบสายฝ(รั่ง) ขึ้นมาอย่างไร และสายฝ(รั่ง) มีลักษณะ

เป็นอย่างไร ซึ่งจากการศึกษาค้นคว้าผ่านงานเอกสารที่เกี่ยวข้องท าให้สามารถแบ่งข้อมูลในเรื่องความ

งามในบริบทสังคมไทยออกเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ สีผิวในบริบทสังคมไทย และเรือนร่างในบริบท

สังคมไทย โดยทั้ง 2 ประเด็นนี้ได้น าไปสู่ข้อมูลเรื่อง สายฝ(รั่ง) ว่าด้วยการอธิบายลักษณะหรือ

องค์ประกอบของความเป็นสายฝ(รั่ง) เพ่ือท าให้เห็นภาพของความเป็นสายฝ(รั่ง) ได้อย่างชัดเจนมาก

ยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

สีผิวในบริบทสังคมไทย 

วาทกรรมสีผิวในบริบทสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน หากแบ่งตามลักษณะค่านิยมของสี

ผิวในแต่ละช่วงเวลาในประวัติศาสตร์ สามารถแบ่งค่านิยมสีผิวออกมาได้เป็น 3 ยุคสมัย คือ 1.) ยุค

จารีตประเพณี ยุคแห่งผิวสองสีและผิวขาวเหลือง 2.) ยุคศิวิไลซ์  ยุคแห่งผิวน้ าผึ้งผสมกับผิวขาวแบบ

ตะวันตก และ 3.) ยุคโลกาภิวัตน์ ยุคแห่งผิวขาวแบบเกาหลี 
 

1.) ยุคจารีตประเพณี ยุคแห่งผิวเนื้อสองสีและผิวขาวเหลือง 

ยุคจารีตประเพณี ซึ่งเป็นยุคสมัยที่ครอบคลุมระยะเวลาตั้งแต่อดีตก่อนปี พ.ศ. 2411 ที่

ปรากฏวาทกรรมและค่านิยมความงามในด้านสีผิวสะท้อนผ่านงานวรรณกรรม บุญยงค์  เกศเทศ 

(2532 อ้างถึงใน ทักษอร ภุชงค์ประเวศ , 2558 : 49) กล่าวถึงคตินิยมด้านรูปสมบัติในหนังสือ

สถานภาพสตรีไทยว่า สังคมไทยในอดีตเป็นต้นมาได้สร้างภาพในด้านรูปลักษณ์ของสตรีให้มีความ

งดงามบอบบางอันควรค่าแก่การทนุถนอมของบุรุษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานวรรณคดี กวีจะมี การ

พรรณนารูปลักษณ์ของสตรีในเกือบทุกส่วนของร่างกาย มีการเปรียบเทียบสิ่งต่าง ๆ ที่เห็นได้อย่าง

ประจักษ์และเป็นที่รู้จักแพร่หลายแก่คนทั่วไป ทั้งนี้เพ่ือแสดงถึงความงามในอุดมคติอันถือว่าเป็นความ 
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งามเลิศสมบูรณ ์ซ่ึงส่วนใหญ่แล้วในสมัยอดีต วรรณคดีส่วนใหญ่จะถูกแต่งขึ้นจากพระมหากษัตริย์ 

และชายชนชั้นสูง โดยมิใช่แค่ความงามเท่านั้นที่สตรีถูกระบบชายเป็นใหญ่ก าหนดเอาไว้ในงาน

วรรณกรรม หากแต่ในบทบาทด้านอ่ืน ๆ เช่น ภาระหน้าที่และอ านาจในครอบครัว การปฏิบัติตนใน

สังคมของสตรีไทยก็ถูกก าหนดเอาไว้ในบทกวีด้วยเช่นกัน  ซึ่งกองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ กรม

ศิลปากร (2528, อ้างถึงใน มัลลิกา มัติโก, 2544 : 52) ได้กล่าวว่า งานวรรณกรรมของราชวงศ์มี

คุณค่าต่อบทกวี ศิลปะ ศาสนา ความเชื่อ และวัฒนธรรม โดยความงามของผู้หญิงได้ถูกสอดแทรกไว้

ในงานวรรณกรรม และพรรณนารูปลักษณ์ทางกายตั้งแต่หัวจรดเท้าถึงความสวยงามที่สมบูรณ์แบบ

นั้นต้องมีลักษณะอย่างไร เช่น ผิวเปล่งปลั่งดั่งทองคือผิวสุขภาพดี เล็บมือเล็บเท้าเป็นสีแดง แก้มเปล่ง

ปลั่งไร้สิว กระจ่างใสไร้ริ้วรอยดังดวงจันทร์วันเพ็ญ คิ้วด า ปากสีแดงดั่งลูกพีช เรียวขาสวยงาม รูปร่าง

เพรียวบาง หน้าท้องแบนเรียบ เป็นต้น ซึ่งยุคสมัยแห่งวรรณกรรมที่มีอิทธิพลต่อการสร้างวาทกรรมสี

ผิวในยุคจารีตประเพณี แบ่งได้เป็นสมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา และสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 

วาทกรรมสีผิวในสมัยสุโขทัยนั้นเริ่มปรากฏการกล่าวถึงสีผิวในด้านงานวรรณคดี โดยมีการ

เปรียบเทียบสีผิวว่างดงามดั่งทองค าและดวงจันทร์วันเพ็ญ ซึ่งหมายถึงผิวที่มีลักษณะเป็นสีเนื้อหรือสี

ขาวเหลือง อีกทั้งยังมีความนวลเนียน จึงเป็นที่มาของค่านิยมการใช้สมุนไพรอย่างขมิ้นในการขัดผิว

เพ่ือปรุงแต่งให้ผิวกายมีสีเหลืองนวลและมีความเนียนมากขึ้น และค่านิยมดังกล่าวนี้มีอิทธิพลเรื่อยมา

จวบจนถึงปัจจุบัน ต่อมาวาทกรรมสีผิวในสมัยกรุงศรีอยุธยานั้น เริ่มมีการเปรียบเทียบผิวขาวแบบชาว

จีนในงานวรรณคดี จากการอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานภายในประเทศไทยของชาวจีนจ านวนมากและท า

การค้าขายจนมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดี ตามบันทึกตามประวัติศาสตร์ในหนังสือ A history of The 

Thai-Chinese ของ Jeffery Sng และ Pimpraphai Bisalputra (2015 อ้างถึงใน มัลลิกา มัติโก , 

2544 : 52) ซึ่งสิ่งที่ผูกติดมากับชาวจีนคือสีผิวขาวเหลือง ดังนั้นในช่วงเวลานี้เป็นต้นมา อิทธิพลเรื่อง

ผิวขาวเหลืองจึงเกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจากการที่ผิวสีขาวเหลืองแบบชาวจีนเริ่มมีบทบาทในด้านงาน

วรรณคดีไทยในเรื่องการพรรณนาความงามของผู้หญิง โดยปรากฏบทกวีจ านวนหนึ่งที่สะท้อนให้เห็น

ถึงผิวสีขาวเหลืองแบบชาวจีน ด้วยเหตุนี้ผิวสีขาวเหลืองจึงเข้ามาเป็นวาทกรรมผิวขาวอีกวาทกรรม

หนึ่งที่มีมีติทางฐานะเข้ามาเกี่ยวข้อง ควบคู่ไปกับผิวสีเนื้อสองสีที่มีอยู่ในยุคสุโขทัย  ดังนั้นในสมัย

อยุธยาจึงมีทั้งวาทกรรมผิวสีเนื้อสองสีและผิวสีขาวเหลืองแบบชาวจีนประกอบเข้าด้วยกัน  และ วาท

กรรมสีผิวในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนั้น ยังคงปรากฏสีผิวขาวเหลืองในงานวรรณคดีแบบเดิม 

หากแต่มีมิติทางชนชั้นที่ดูชัดเจนมากยิ่งข้ึน โดยสังเกตได้จากงานวรรณคดีในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
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ที่มักกล่าวถึงสีผิวขาวควบคู่ไปกับผู้หญิงชนชั้นสูง โดย กชกรณ์ เสรีฉันทฤกษ์ (2551) ได้กล่าวถึง

ความสัมพันธ์เชิงอ านาจในมิติชนชั้นว่า เรื่องของชนชั้นเป็นสิ่งที่มีผลต่ออุดมคติความงามของผู้หญิงใน

อดีต เนื่องจากผู้หญิงชนชั้นสูงไม่ต้องท างานใช้แรงงาน มาตรฐานความงามจึงออกมาในลักษณะของ

ผู้ดีที่มีร่างกายแบบบาง มีกิริยาอ่อนช้อย ความสัมพันธ์เชิงอ านาจในมิติชนชั้นถูกตอกย้ าผ่านวาทกรรม

ความงามในรูปแบบของสีผิว คือ ผิวขาว จึงเป็นการแสดงออกถึงความเป็นชนชั้นสูง ความขาวมักถูก

เชื่อมโยงกับความเป็นผู้ดีไปโดยปริยาย ในขณะที่ไพร่ซึ่งต้องใช้แรงงานหนัก ก็แยกมาตรฐานความงาม

ของตนว่าต้องมีผิวสีคล้ าและร่างกายที่ก าย าแข็งแรง  

จากยุคจารีตประเพณีที่ประกอบไปด้วยสมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา และสมัยรัตนโกสินทร์

ตอนต้น หากพิจารณาในเรื่องสีผิวจะพบว่า ค่านิยมสีผิวในสังคมไทยสมัยนี้ได้รับอิทธิพลมาจาก

วรรณคดีเป็นส าคัญ ด้วยอิทธิพลจากวัฒนธรรมอินเดีย และวรรณกรรมด้านพระพุทธศาสนาตั้งแต่สมัย

สุโขทัย จนกระท่ังมีชาวจีนอพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยสมัยอยุธยา เมื่อมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น 

สีผิวขาวเหลืองแบบชาวจีนจึงเป็นสัญลักษณ์ของชนชั้นที่มีฐานะดีด้วยเช่นกัน สีผิวในสมัยอยุธยาเป็น

ต้นมานี้จึงมีความผสมผสานระหว่างสีผิวแบบอินเดีย ไทย และจีน คือ สีผิวเนื้อสองสีและผิวขาวเหลือง 

โดยรวมแล้ววาทกรรมสีผิวในยุคจารีตประเพณี จึงสะท้อนค่านิยมความงามแบบผิวขาวเหลืองที่ มี

ความนวลเนียนดั่งทองค าและดวงจันทร์ 

 

2.) ยุคศิวิไลซ์ ยุคแห่งผิวน้ าผึ้งและผิวขาวแบบตะวันตก 

ยุคศิวิไลซ์ ซึ่งเป็นยุคสมัยที่ครอบคลุมระยะเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2411 – 2488 หรือในช่วง

รัชกาลที่ 5 ถึงต้นรัชกาลที่ 9 บางช่วงเวลาในยุคนี้จะเล็งเห็นถึงค่านิยมสีผิว 2 รูปแบบที่ปรากฏขึ้น

อย่างเด่นชัดในสังคม โดยวาทกรรมและค่านิยมความงามในด้านสีผิวสะท้อนผ่านงานวรรณคดี 

ผลิตภัณฑ์ความงามจากตะวันตก และการประกวดนางงาม 

กชกรณ์ เสรีฉันทฤกษ์ (2551) ได้ระบุว่างานวรรณคดีในสมัยรัชกาลที่ 5 ยังคงมีการเปรียบ

เปรยผิวขาวเฉกเช่นดวงจันทร์ผ่องผุด หากแต่ในงานวรรณคดีในสมัยรัชกาลที่ 6 นั้นเริ่มมีการ

เปรียบเทียบสีผิวว่าขาวราวกับดอกมะลิ การเปรียบเทียบสีผิวกับดอกมะลินี้ อาจเป็นค่านิยมความขาว

ที่ได้รับอิทธิพลมาจากตะวันตก เนื่องจากช่วงเวลานั้นประเทศไทยเริ่มมีการรับเอาวัฒนธรรมตะวันตก

เข้ามาในหลายรูปแบบเพ่ือพัฒนาประเทศให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศในยุคสมัยของการล่าอาณา

นิคม วาทกรรมความงามของสีผิวถือเป็นสิ่งหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน กล่าวคือคนในสังคม
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เริ่มมีมุมมองว่าผิวขาวแบบตะวันตกเป็นผิวที่สวยงาม ไม่ใช่ผิวสองสีอย่างเดิม ประกอบกับการ

เจริญเติบโตของระบบอุตสาหกรรมท าให้สินค้าเกี่ยวกับความงามจากต่างประเทศบ่าไหลเข้ามาใน

สังคมไทย ท าให้ผู้หญิงไทยหันมาใช้เครื่องส าอางจากต่างประเทศที่มีคุณสมบัติเพ่ิมความขาวกระจ่าง

ใสมากกว่าสมุนไพรไทยดั้งเดิมอย่างขมิ้น และเมื่อสถานภาพของผู้หญิงชนชั้นสูงและชนชั้นกลางใน

สมัยรัชกาลที่ 7 มีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้หญิงต้องออกงานสังคมและท างานนอกบ้านมากขึ้น ท าให้

ผู้หญิงต่างหันมาดูแลตัวเองเพ่ือความทันสมัย ประกอบกับตะวันตกนั้นเป็นประเทศที่ท าการปกครอง

เหล่าประเทศอาณานิคมทั่วโลก จึงท าให้คนผิวขาวถูกให้ค่าและยกย่องจนกลายเป็นภาพตัวแทนของ

ความงาม ความดี ความเจริญ และความทันสมัยไปโดยปริยาย สอดคล้องกับเจด็จ คชฤทธิ์ (2556 

อ้างถึงใน ทักษอร ภุชงค์ประเวศ, 2558 : 60) ที่กล่าวว่า เมื่อประเทศไทยมีการติดต่อค้าขายกับ

ตะวันตก มากขึ้น ในสมัยรัชกาลที่ 4 - 6 วัฒนธรรมตะวันตกจึงเข้ามามีบทบาทและเปลี่ยนแปลง

มาตรฐานความงามผู้หญิงไทย อุดมคติแห่งความงามด้านสีผิวของผู้หญิงไทยจึงเริ่มเปลี่ยนเป็นผิวสีขาว

มากขึ้น ส านึกเรื่อง “ความขาว” จึงปรากฏขึ้น เริ่มมีการเปลี่ยน/ปรับแปลงในแง่ความหมายและ

ความส าคัญในบางบริบทอย่างชัดเจน ซึ่งพวงผกา คุโรวาท (2540 อ้างถึงใน กชกรณ์ เสรีฉันทฤกษ์, 

2551: 85) กล่าวว่าสิ่งที่เข้ามาพร้อมกับชาวตะวันตก ก็คือวิธีคิดและความเชื่อส่วนหนึ่งที่ว่า ผิวสีอ่ืนที่

ไม่ใช่ผิวขาวเป็นพวกป่าเถื่อนล้าหลัง ไม่ทันสมัย เป็นอันตราย เป็นความลึกลับ และกระทั่งเป็นบาป 

นอกจากนี้เสถียรโกเศศ (2507 อ้างถึงใน กชกรณ์ เสรีฉันทฤกษ์ 2551: 84) กล่าวไว้ในการศึกษา

วรรณคดีไทยในแง่วรรณศิลป์ว่า ในเรื่องคตินิยมของผิวขาว ก่อนที่ค่านิยม “ผิวขาวเท่ากับผิวงาม” จะ

เข้ามาในสังคมไทยนั้น “...เมื่อก่อนนี้เราชอบทาขมิ้นเพราะผิวเราเหลือง ชอบให้มีฉวีเรืองรองดั่งทอง

ทา แต่ฝรั่งผิวขาวจึงชอบพอกฝุ่น เราอยากมีผิวขาว ไม่อยากมีผิวเป็นทองอีก จึงหันมาใช้ฝุ่น เลิกใช้

ขม้ินกันหมด...”  

ในขณะที่ยุคสร้างชาติหรือยุคของการเปลี่ยนแปลงการปกครองในสมัยจอมพล ป. พิบูล

สงคราม ผู้หญิงไทยถูกกระตุ้นโดยองค์กรทางการเมือง โดยในยุคนี้รัฐบาลริเริ่มการประกวดนางงาม

อย่างการประกวดนางสาวไทย สุจิรา อรุณพิพัฒน์ (2550 อ้างถึงใน ทักษอร ภุชงค์ประเวศ, 2558:65) 

กล่าวว่าการประกวดนางสาวไทยอย่างเป็นทางการ เช่น นางสาวไทยหรือการประกวดนางสาวสยาม 

ได้แรงบันดาลใจมาจากกลุ่มนักศึกษา ปัญญาชนและชนชั้นสูงของไทยที่มีโอกาสไปศึกษาต่อยัง

ต่างประเทศ โดยได้พบเห็นการประกวดสาวงาม จึงน าพาอิทธิพลวัฒนธรรมจากโลกตะวันตกมาสู่

ประเทศ ท าให้เกิดการประกวดครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2477 โดยรูปลักษณ์ของการประกวดนางสาวไทย
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ในช่วงปี พ.ศ.2477-2483 จะมีความงามในลักษณะเน้นความเป็นธรรมชาติมากที่สุด มีผิวพรรณที่

เนียนผ่องใส บางคนมีผิวสีน้ าผึ้งแบบสาวไทย บางคนมีผิวสีขาวซึ่งอาจจะมีเชื้อสายจีนผสมอยู่ หรือ

อาจเป็นผู้หญิงที่มาจากภูมิล าเนาภาคเหนือ โดยผู้ประกวดจะต้องแสดงถึงสีผิวจริงไม่ผ่านการปรุงแต่ง

เท่านั้น นางงามในยุคแรกจึงมีสีผิวที่สะท้อนถึงสีผิวของคนไทยแท้ ก่อนที่ในยุคสมัยเดียวกันหลังจาก

การเปลี่ยนแปลงการปกครอง ในปีพ.ศ. 2475 จะมีการเปิดรับวัฒนธรรมตะวันตกมากขึ้น รวมทั้ง

ผู้บริหารประเทศท่ีได้รับการศึกษาจากต่างประเทศ จึงได้รับแนวคิดที่เน้นความขาวอย่างเข้มข้น ส่งผล

ให้ค่านิยมความงามของผู้หญิงไทยเริ่มอิงไปในทางความงามแบบตะวันตกอย่างความขาว โดยการ

ประกวดนางงามในสมัยหลัง เมื่อสังคมทุนนิยมเริ่มเติบโต สื่อมวลชนเริ่มมีบทบาทมากขึ้นในการ

ประกอบสร้างวาทกรรมความงามของผู้หญิงแทนบทบาทจากภาครัฐ จึงอิงความงามของผู้หญิงเข้ากับ

ความประสบความส าเร็จ เช่น การสื่อถึงการใช้ผลิตภัณฑ์เพ่ือความขาว ไม่ว่าจะเป็น ยาสีฟันและสบู่ 

ในการท าให้ฟันหรือเรือนร่างมีผิวขาวอันเป็นคุณสมบัติของนางงาม ซึ่งจะท าให้ได้รับโอกาสในการเป็น

นางงามและประสบความส าเร็จได้ ความงามของผู้หญิงในยุคนี้ เริ่มผูกติดกับโอกาสทางหน้าที่การงาน 

และการประสบความส าเร็จ นอกจากนี้ความคิดในลักษณะดังกล่าวได้สะท้อนผ่านงานวรรณกรรมด้วย

เช่นกัน เช่น เรื่อง ข้าวนอกนา ของ ศรีฟ้า ลดาวัลย์  ที่ให้สัญลักษณ์ของผู้หญิงผิวคล้ าที่แลดูน่าสงสาร 

และขาดโอกาสทางสังคม ขาดโอกาสในการเป็นนางงาม และขาดโอกาสในการครองคู่กับเพศตรงข้าม 

แสดงถึงการกดทับคนผิวคล้ าให้กลายเป็นอื่นชัดเจนขึ้น 

วาทกรรมผิวขาวแบบตะวันตกได้เข้ามามีอิทธิพลในสังคมไทย โดยสะท้อนให้เห็นผ่านมุมมอง

ความคิดและการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมความงามจากจากตะวันตก แม้ในขณะที่การประกวดนางสาว

ไทยที่เป็นต้นแบบของผู้หญิงไทยนั้น ในช่วงแรกของการประกวดรัฐบาลได้มุ่งเน้นความเป็นชาตินิยม 

เน้นความเป็นธรรมชาติมากที่สุด กล่าวคือผู้หญิงต้องงามตั้งแต่หัวจรดเท้าและมีผิวเนียนแบบไทยแท้  

หากแต่ช่วงหลังของการประกวดนางงามจะมุ่งเน้นความขาวอย่ างเข้มข้นจนกดทับให้ความคล้ า

กลายเป็นอื่นในสังคม โดยรวมแล้วในยุคศิวิไลซ์ จึงเป็นยุคแห่งผิวน้ าผึ้งและผิวขาวแบบตะวันตก 

 

3.) ยุคโลกาภิวัตน์ ยุคแห่งผิวขาวแบบเกาหลี 

ยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งเป็นยุคที่ครอบคลุมระยะเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2488 จนถึงปัจจุบัน โดย

ค่านิยมความงามในด้านสีผิวสะท้อนถึงความขาวอย่างเข้มข้นผ่านสื่อต่าง ๆ รวมไปถึงผลิตภัณฑ์เพ่ือ

ความงาม ซึ่งทักษอร ภุชงค์ประเวศ (2558) ได้กล่าวว่าวัฒนธรรมตะวันตกไม่ใช่ปัจจัยหลักที่เข้ามามี
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อิทธิพลต่อสีผิวของสังคมไทยแต่เพียงอย่างเดียว หากแต่วาทกรรมผิวขาวได้มีการผสมผสานมากขึ้น

จากหลายเชื้อชาติ เช่น จีน เกาหลี และญี่ปุ่น โดยมีการผลิตซ้ าวาทกรรมจากประเทศเหล่านี้ผ่าน

ระบบทุนนิยมหรืออุตสาหกรรมบันเทิง เช่น ละคร ซีรีย์ เกาหลีและญี่ปุ่น ตั้งแต่ช่วงระยะเวลา พ.ศ.

2510 เป็นต้นมา สื่อภาพยนตร์ ละคร ซีรีย์ จากประเทศจีน ฮ่องกง สิงค์โปร์ ไต้หวัน และเกาหลีใต้ ได้

แผ่ขยายอิทธิพลสู่สังคมไทย และแน่นอนว่าวาทกรรมผิวขาวแบบเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือได้เข้ามา

ปะทะและผสมผสานวาทกรรมผิวขาวเหลือง จนกลายเป็นวาทกรรมผิวขาวในปัจจุบัน เช่น วาทกรรม 

“ขาวตี๋” หรือ “ขาวสวยหมวย” เป็นต้น ในขณะเดียวกัน “ความขาว” แบบเกาหลีใต้ก็เริ่มแผ่ขยาย

อิทธิพลเข้ามาปะทะและผสมผสานกับขาวอมชมพูแบบตะวันตก ผ่านการขายวัฒนธรรมต่างชาติ 

(Culture Industry) ผ่านสื่อ เช่น การ์ตูน ภาพยนตร์ และซีรีย์ ดารา ศิลปิน (K-pop,Girl Group) 

วาทกรรมความขาวแบบเอเชียจึงมีอิทธิพลควบคู่ไปกับความขาวและความงามแบบตะวันตก 

เมื่อก้าวเข้าสู่ยุคแห่งทุนนิยม  บริบทสังคมไทยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา หรือระยะเวลาตั้งแต่ 

พ.ศ. 2550 โดยประมาณนั้น ค่านิยมผิวขาวได้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยสังเกตได้จาก

ปรากฏการณ์ทางสังคมทั้งในด้านบทบาทของสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์เพ่ือความขาว และพฤติกรรมการ

บริโภคผิวขาวของผู้หญิงและผู้ชายไทยในปัจจุบัน ที่ต่างใช้วิทยาการต่าง ๆ เพื่อปรับสีผิวให้มีความขาว

มากยิ่งขึ้น กชกรณ์ เสรีฉันทฤกษ์ (2551) ได้กล่าวว่าเรื่องความขาวของผิวกลายเป็นวาทกรรมรูปแบบ

ใหม่ที่ผู้หญิงในยุคปัจจุบันถูกตอกย้ าและผลิตซ้ าจากสื่ออย่างหนักหน่วง ทั้งการแยกแยะเฉพาะเจาะจง

ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายที่ต้องการความขาว เช่น ผิวหน้า ผิวกาย รักแร้ และฟัน ไปจนถึงการระบุชนิด

ของความขาวไว้หลายประเภท เช่น ขาวอมชมพู ขาวนวลเนียน และขาวเป็นธรรมชาติ สื่อจึงเป็นส่วน

ส าคัญของการผลิตซ้ าวาทกรรมสีผิวที่เชิดชูความขาวในยุคปัจจุบัน เนื่องจากสื่อที่อยู่ภายใต้นายทุนมัก

ผลิตโฆษณาที่มุ่งเน้นถึงความขาวเป็นหลัก จนความขาวได้ถูกยกย่องและให้ค่าว่าเป็นความงามของ

ผู้หญิง นอกจากนี้ความขาวยังถูกให้ค่าว่าเป็นความเจริญและความทันสมัย ในขณะที่ความด าถูกวางไว้

ในต าแหน่งตรงกันข้ามกับความขาวอย่างชัดเจน ความด าจึงหมายถึงความต่ าต้อย ความด้อยค่า และ

ความล้าหลัง ถือเป็นการกีดกันคนผิวคล้ าออกไปเป็นชายขอบ (Marginalize) ที่ชัดเจนกว่าแต่ก่อน 

และความขาวได้กลายเป็นความงามกระแสหลักที่ได้รับการยอมรับจากสังคมไทยในยุคโลกาภิวัฒน์ใน

ที่สุด 

ภายใต้วาทกรรมผิวขาวที่เข้มข้นในสังคมไทย ชะตากรรมของคนด าหรือคนผิวเข้มมักจะถูก

มองในแง่ลบอยู่เสมอ เมื่อคนเหล่านี้ด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมไทย บางคนจะถูกล้อเลียนด้วยค าหรือ
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ประโยคที่ว่า “ด าตับเป็ด” “ด าเหมือนถ่าน” “ด าเหมือนอีกา” “กาคาบพริก” “ด าสกปรก” “ด า

ดอทคอม” “ข้าวนอกนา” “เสื้อลอยได้” หรือเรียกด้วยค าว่า “ด า” แทนที่ชื่อ ทั้งยังถูกมองเป็นตัว

ตลก เป็นกลุ่มชนชั้นล่าง คนยากจน คนบ้านนอก คนสกปรก หรือแม้กระทั่งนางงามผิวเข้มที่ได้รับการ

คัดเลือกคว้ามงกุฎก็มักจะถูกตราหน้าว่า “ไม่สวย” ขึ้นมาทันที เพียงเพราะมีสีผิวที่ไม่ขาวตามค่านิยม 

(กรณ์วิกา, 2558) ได้รับการปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมกันราวกับมีหลายมาตรฐาน ไม่ได้รับโอกาสในการ

ประสบความส าเร็จเทียบเท่ากับคนผิวขาว ตีตราความคล้ าในแง่ร้าย ความคล้ าถูกท าให้เป็นปมด้อย 

เป็นอื่นในสังคม 

 

เรือนร่างในบริบทสังคมไทย 

เมื่อหันมองร่างกายผู้หญิงในบริบทสังคมไทย พบว่าผู้หญิงต้องเผชิญกับช่วงของการ

เปลี่ยนแปลงตนเองไปตามความต้องการความเป็นผู้หญิงทางวัฒนธรรม (cultural requirement of 

femininity) ความคิดเรื่องขนาดรูปร่างที่ถือว่าสวยงามนั้นมีการปรับเปลี่ยน แปลงรูปความหมายอย่าง

มากตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา การทบทวนเรื่องร่างกายกับความสวยในสังคมไทย กระท าผ่านการ

ทบทวนวรรณกรรมและเหตุการณ์ต่าง ๆ ของสังคมไทยในบางช่วงเวลาที่ส าคัญ โดยเริ่มจากการ

พิจารณารูปร่างมาตรฐานในช่วงเวลาตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น  สมัยการสร้างชาติของจอมพล 

ป. พิบูลสงคราม เรื่อยมาจนกระท่ังยุคปัจจุบัน  

ข้อค้นพบที่ได้จากการย้อนกลับไปพิจารณาวรรณกรรมไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ คือได้มีการ

สร้างความนิยมหรือการให้คุณค่าต่อลักษณะรูปร่างที่ผอมบางในหลายบทหลายตอน ดังที่จิตรภูมิศักดิ์

ในนามปากกาของ  ทีปกรได้กล่าวประชดประชันว่า “สวยงามราวนางฟ้านางสวรรค์” ในแบบที่ชน

ชั้นสูงอยากให้คนนึกถึง (ทีปกร, 2531) หนึ่งในนั้นคือพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 2 เรื่องรามเกียรติ์

ตอนหนุมานเข้าห้องนางบุษมาลีที่ได้บรรยายถึงความงามของนางบุษมาลีไว้ว่า 

“เอวบางร่างรัดก าดัดสวาท  ดูผุดผาดสารพัดคัดเคร่ง 

เข้าแผนฉากแพรแสแลเล็ง  ยิ่งเพ่งยิ่งพิศยิ่งติดใจ" 

(กรมศิลปากร, มปป. : 5) 

หรือบทชมโฉมนางพิมพิลาไลยในเรื่องขุนช้างขุนแผนที่ว่า 

“ทรวดทรงส่งศรีไม่มีแม้น  อรชรอ้อนแอ้นประหนึ่งเหลา 

ผมสลวยสวยข างามเงา    ให้ชื่อเจ้าว่าพิมพิลาไลย” 

https://news.mthai.com/author/yuikwk
https://news.mthai.com/author/yuikwk
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(บุญยงค์ เกศเทศ, 2532 : 65) 

ในช่วงเวลาที่การเข้ามาของชาวตะวันตกเพ่ิมจ านวนขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยรัชกาลที่ 5 

ไม่เพียงแต่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญ เช่น การเลิกทาส การพัฒนาสาธารณูปโภค

สาธารณูปการต่าง ๆ เท่านั้นหากแต่ยังได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปยังแนวคิดเรื่องการจัดการเนื้อ

ตัวร่างกายของผู้หญิง และเป็นรากฐานการเสริมให้งามตามแบบตะวันตกอีกด้วย 

ร่างกายที่เคยถูกมองว่าสวย เช่น ผิวเหลืองขมิ้น ฟันด ามะเหงื่อม กลายเป็นสิ่งที่ต้อง

เปลี่ยนแปลงให้ทันสมัย โดยมีสินค้าจากตะวันตกที่มากับเรือไหลทะลัก เข้ามารองรับ ซึ่งสามารถ

วางขายได้อย่างเสรี โดยมีชนชั้นกลางเป็นพ่อค้าคนกลาง และช่วงเวลานี้ เองที่ผู้หญิงเริ่มใช้

เครื่องส าอางจากตะวันตกและแต่งหน้าตามผู้หญิงตะวันตกมากขึ้น รวมไปถึงการเปลี่ยนแบบแผนการ

แต่งกายด้วย กระนั้นการกล่าวถึงขนาดของรูปร่างก็ยังไม่ชัดเจนนัก 

ต่อมาในช่วง พ. ศ. 2485 - 2500 ในยุคแห่งการสร้างชาติทางวัฒนธรรม สมัยจอมพล ป. 

พิบูลสงครามนั้น พบว่าแบบแผนการแต่งกายของผู้หญิงถูกก าหนดโดยรัฐนิยมเช่นกัน อันมาจาก

ประกาศของส านักนายกรัฐมนตรี 12 ฉบับ ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องว่าด้วยการแต่งกายของประชาชน

ชาวไทย ยิ่งไปกว่านั้นการจัดประกวดหมวกและเครื่องแต่งกายสตรีครั้งแรกของไทยที่จัดขึ้นที่งาน

ตลาดนัดวันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2494 บริเวณสวนอัมพร ยังมีกรมประชาสัมพันธ์หรือกรม

โฆษณาการในขณะนั้นร่วมกับกรมประชาสงเคราะห์เป็นเจ้าภาพผู้จัดงานอีกด้วย (ส. พลายน้อย , 

2543 : 149 - 161)  

ไม่เพียงแต่การแต่งกายเท่านั้นที่จะต้องเปลี่ยนแปลง แม้แต่เรื่องร่างกายก็ยังต้องปฏิรูปเช่นกัน 

ซึ่งผู้หญิงในฐานะดอกไม้ของชาติก็ต้องมีการก าหนดคุณลักษณะด้วยดังเนื้อหาในเพลง 

“ขวัญใจดอกไม้ของชาติ งามวิลาสนวยนาดร่ายร า เอวองค์อ่อนบางตามแบบนาฏศิลป์...” 

ส าหรับการสร้างร่างกายพลเมืองไทยในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ผู้หญิงไม่ได้เป็นเพียง 

ดอกไม้ของชาติที่บอบบางเท่านั้น หากแต่การจัดประกวดยอดพธูไทยก็ยังให้ภาพผู้หญิงในอีกด้านหนึ่ง 

ซึ่งพิจารณาได้จากโลงของ “ขวัญนรา” เรื่อง “จึงหมู่เขาเอ่ยอ้า โอษฐ์พร้องพธูไทย” (ทีปกร, 2531 : 

59 - 60) ที่ตอนหนึ่งกล่าวว่า 

“ สองสตันโฉมช้อย  ง่านงอนหงาย 

อัดอวบเอิบกามฉาย  เฉิดท้า...” 
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 ประวัติการประกวดนางสาวไทย จึงเป็นแหล่งหนึ่งของการสืบค้นค่านิยมต่อร่างกายผู้หญิงที่

พึงประสงค์ได้เป็นอย่างดีอีกแหล่งหนึ่ง ซึ่งจะว่าไปแล้ว ในช่วงที่มีการจัดประกวดนางสาวไทยนั้นมีการ

รณรงค์ส่งเสริม รวมทั้งให้รางวัลกับผู้หญิงต่อการเป็นแม่ดีเด่นด้วยเช่นกันในฐานะที่สามารถผลิตลูกที่มี

คุณภาพให้กับประเทศ ซึ่งก็ได้ก่อให้เกิดมาตรฐานของรูปร่างในอีกด้านเช่นกัน คือรูปร่างของความเป็น

แม่ลูกดกที่ต้องสมบูรณ์ท้วม ๆ จึงอาจกล่าวได้ว่ายุคนี้ เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างมาตรฐานและ

แบ่งแยกผู้หญิงออกจากกัน คือจะเป็นแม่หรือนางงามของชาติ 

การพยายามเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตคนไทย รวมไปถึงมาตรฐานความงามไปสู่ความเป็นศิวิไลซ์

ตามแบบตะวันตกนั้น ดูเหมือนจะขยายขอบเขตออกไปอย่างไม่สิ้นสุด จนแม้หลังการเปลี่ยนแปลงการ

ปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยโดยการปฏิวัติของคณะราษฎร์เมื่อ

ปี พ.ศ. 2475 แล้วก็ตาม 

ในขณะเดียวกัน การย้อนมองรายละเอียดการประกวดนางสาวไทยในแต่ละยุค โดยพิจารณา

จากการศึกษาของ สุพัตรา กอบกิจสุขสกุล ในปี พ.ศ. 2531 และ อังคเรศ บุญทองล้วน พ.ศ. 2539 

ยังให้ภาพการก้าวก่ายการจัดการร่างกายของผู้หญิงระหว่างรัฐและสื่อธุรกิจได้เป็นอย่างดี พบว่า

ภาพลักษณ์ความงามทางสรีระของผู้หญิงในสังคมไทยนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยของการ

ประกวดนางสาวไทย ตามนโยบายประกวดนางงามเพ่ือความบันเทิงในงานวันฉลองรัฐธรรมนูญในยุค

แรก (ปี พ.ศ. 2477 - 2497)  และเปลี่ยนไปตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีการติดต่อทาง

การค้ากับต่างประเทศในยุคที่สอง (ปี พ.ศ. 2507 - 2515) และเปลี่ยนแปลงอีกครั้งตามการเติบโตทาง

ธุรกิจที่มุ่งเน้นให้นางสาวไทยมีความงามที่ได้ตามมาตรฐานสากลอย่างในยุคที่สาม (ปี พ.ศ. 2527 - 

2537) 

แน่นอนว่าผู้หญิงสวยในอุดมคติของสังคมไทยนั้น ต้องมีแนวโน้มที่ผอมลงและผอมลงเรื่อย ๆ 

ในแต่ละยุคเพ่ือให้สอดคล้องตามสากลนิยมในยุคนั้น ๆ หลักฐานยืนยันอันหนึ่งก็คือ ได้มีการเริ่ม

ให้บริการลดน้ าหนักในลักษณะของสถานบริการลดน้ าหนักเกิดขึ้นครั้งแรกในสังคมไทยในปี พ.ศ. 

2511 หรือในปี ค.ศ.1968  ช่วงเวลาใกล้เคียงกันกับที่ Twiggy  ก าลังโด่งดังในฝั่งตะวันตกและมี

สมาคมระวังหุ่นเกิดขึ้นในอังกฤษ (ค.ศ. 1962) 

แต่หลังจากนั้น กระแสการประกวดก็ตกไปสู่ช่วงซบเซา หากแต่เรียกได้ว่าการพยายามสร้าง

มาตรฐานร่างกายผู้หญิงไม่เคยถูกลบเลือนไปจากสังคมไทย แต่กลับถูกตอกย้ าและท าซ้ าผ่านช่องทาง
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อ่ืน ๆ เป็นการที่อ านาจได้เปลี่ยนมือไปสู่วงการแฟชั่น และสื่อบันเทิงอ่ืน ๆ ผ่านทุกช่องทางสื่อสารอัน

ทันสมัยในยุคที่เรียกว่าโลกาภิวัตน์นี้ (ปิยรัตน์ ปั้นลี้, 2545 : 37 - 40) 

ท่ามกลางวาทกรรมความงามที่ให้ความส าคัญกับความขาวแบบเกาหลีอย่างเข้มข้นนั้น 

ในช่วงระยะเวลาประมาณปี พ.ศ. 2558 - 2559 ความงามรูปแบบหนึ่งที่มุ่งเน้นความคมเข้มของสีผิว

และการแต่งหน้าเป็นหลักส าคัญก็เริ่มแทรกซึมเข้ามาปะทะกับความงามกระแสหลักในสังคมไทย 

เนื่องจากเป็นรูปแบบความงามที่แตกต่างออกไปจากความงามกระแสหลักอย่างสิ้นเชิง ในช่วงแรกนั้น

เป็นเพียงรูปแบบความงามที่ได้รับความนิยมเฉพาะกลุ่ม  โดยมีการเผยแพร่ถึงความงามรูปแบบ

ดังกล่าวทีละเล็กทีละน้อยด้วยรูปภาพหรือวิดีโอคลิปผ่านสื่อสังคมออนไลน์หลากหลายช่องทาง ไม่ว่า

จะเป็น Facebook, Instagram, Twitter หรือ Youtube จนในที่สุดความงามที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัว

นี้ก็ได้รับการนิยามจากสังคมว่าเป็นรูปแบบ “สายฝอ” ที่ย่อมาจาก “สายฝ(รั่ง)” อันหมายถึงความ

งามท่ีได้รับอิทธิพลในเรื่องการแต่งหน้าและการแต่งกายมาจากฝรั่งหรือชาวตะวันตกที่ปรากฏรูปแบบ

ความงามท่ีหลากหลายในปัจจุบัน 

ผู้มีอิทธิพลต่อรูปแบบความงามสายฝ(รั่ง) ทั้งในบริบทสังคมโลกและสังคมไทย คือสมาชิก

ครอบครัว Kardashian และครอบครัว Jenner ได้แก่ Kim Kardashian และ Kylie Jenner ซึ่ง

ครอบครัวดังกล่าวเป็นครอบครัวผู้มีชื่อเสียงและเป็นอภิมหาเศรษฐีระดับโลกของสหรัฐอเมริกา โดย

ชื่อเสียงของพวกเธอนั้นเริ่มต้นจากการท าธุรกิจรายการโทรทัศน์แนวเรียลลิตี้โชว์ที่มีชื่อว่า Keeping 

Up with the Kardashians ทางช่ อง  E! Entertainment มี เนื้ อหาสาระ เผยแพร่ เหตุการณ์  

สถานการณ์ บทสนทนา รูปแบบการใช้ชีวิตจริงที่เกิดขึ้นภายในครอบครัว หรือตามติดชีวิตส่วนตัวของ

แต่ละคนในครอบครัว ซึ่งท าให้ครอบครัว Kardashian และ Jenner ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก 

จนกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความนิยมและการประสบความส าเร็จแบบบุคคล ทั้งยังเป็นการสร้างความ

แข็งแกร่งบนสื่อดิจิทัล ก่อนจะเป็นการสร้างความแข็งแกร่งบนสื่อสังคมออนไลน์ ที่ท าให้ครอบครั วนี้

เป็นหนึ่งในผู้ทรงอิทธิพลของโลกอย่างเต็มรูปแบบ 
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รูปที่ 1 : Kylie Jenner และ Kim Kardashian 

(ที่มา : https://twitter.com/KylieJenner) 

 

ในปี พ.ศ. 2557 และ 2558 นิตยสาร Time ซึ่งเป็นนิตยสารข่าวรายสัปดาห์ชื่อดังของ

สหรัฐอเมริกา   ได้จัดอันดับให้ตระกูล Jenner อยู่ในรายชื่อวัยรุ่นที่มีอิทธิพลที่สุดของโลก และในปี 

พ.ศ. 2561 Kylie Jenner มียอดผู้ติดตามทางอินสตาแกรม (Instagram) จ านวนมากกว่า 113 ล้าน

คน ทางทวิตเตอร์ (Twitter) 25.3 ล้านบัญชี และได้รับการจัดอันดับเป็นบุคคลซึ่งมีผู้ติดตามสูงสุด

ทางสแนปแชท (Snapchat) เป็นบุคคลที่มีผู้ติดตามเป็นจ านวนมากในทุกสื่อสังคมออนไลน์ และไม่ว่า

เธอจะปรากฏตัวกับสินค้าชนิดใด เมื่อผู้ติดตามเห็นในสื่อสังคมออนไลน์ สินค้าเหล่านั้นก็มีโอกาสเพ่ิม

ยอดขายได้มหาศาล (บุญโชค พานิชศิลป์, 2561) ในขณะที่ Kim Kardashian ได้รับรางวัลผู้ทรง

อิทธิพลแห่งปีจากเวที 2018 CFDA ซึ่งเป็นรางวัลอิทธิพลทางด้านแฟชั่น ส่วนสื่อสังคมออนไลน์อย่าง

อินสตาแกรม (Instagram) เฟสบุ๊ค (Facebook) และทวิตเตอร์ (Twitter) ของเธอนั้นมีผู้ติดตามเกิน 

200 ล้านคน อีกทั้งผลส ารวจจาก moju ในปี 2561 ได้เผยแพร่ถึงความนิยมของ Kim Kardashian ที่

มีผู้ติดตามบนอินสตาแกรม Instagram มากกว่าร้อยล้านคน คิดเป็นผู้หญิง 71.96%  ซึ่งมากกว่าครึ่ง

เป็นผู้หญิงในช่วงอายุ 18 – 24 ปี  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
https://themomentum.co/author/boonchoak/
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ทุกค าพูดและการกระท าของคนในตระกูล Kardashian และ Jenner ได้สร้างอิทธิพลทาง

ความคิดทัศนคติของผู้หญิงรุ่นใหม่ในปัจจุบันอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของรูปแบบการ

แต่งหน้า การแต่งกาย ใบหน้า และเรือนร่างที่มีลักษณะเฉพาะ ล้วนถูกน าไปเป็นต้นแบบของผู้หญิง

หรือเป็นรูปแบบความงามชนิดหนึ่งที่มีองค์ประกอบในเรื่องของผิวเข้ม การแต่งหน้าจัด การแต่งกาย

รัดรูปเผยเรือนร่าง ริมฝีปากอวบอ่ิม หน้าอกใหญ่ เอวคอด และสะโพกใหญ่ หน้าอกและสะโพกที่มี

ขนาดใหญ่จึงกลายเป็นอุดมคติของความงาม ร่างกายผู้หญิงแบบนาฬิกาทราย หน้าอกและสะโพกที่มี

ขนาดใหญ่แต่มีเอวขนาดเล็ก ร่างกายผู้หญิงจึงต้องเผชิญกับกิจกรรมที่มีความขัดแย้งกันเอง กล่าวคือ 

ต้องเพ่ิมน้ าหนักเพ่ือให้อวัยวะบางส่วนขยายใหญ่ ในขณะที่ต้องรัดเอวเพ่ือลดขนาดให้เล็กลง (โสภา 

สถาพรชัยวัฒน์, 2550 : 14) หากแต่ก็ได้จุดประกายให้ผู้หญิงในสังคมไทยบางส่วนเห็นว่า การที่ผู้หญิง

มีผิวคล้ า รูปร่างอวบอ้วน หรือไม่อยู่ภายใต้วาทกรรมความงามของสังคมนั้นไม่ใช่ข้อด้อย ทุกคน

สามารถสวยงามได้ เพียงเพราะได้ค้นพบค่านิยมความงามแบบใหม่ขึ้นมาที่สามารถท าให้ผู้หญิงมอง

ร่างกายตนเองในเชิงบวกมากขึ้น ซึ่งทัศนคติความงามของผู้หญิงในสหรัฐอเมริกานั้นมีความแตกต่าง

จากความงามของผู้หญิงยุโรป นั่นคือ ผู้หญิงอเมริกันจะแสดงออกถึงความมั่นอกมั่นใจในตนเองสูง 

ความอิสรเสรี ความทันสมัย ซึ่งความงามของเธอได้สะท้อนผ่านการแต่งกายที่รัดรูปแนบเนื้อ 

แสดงออกถึงความมั่นใจในรูปร่างของผู้สวมใส่ ความกล้าในการเน้นรูปร่าง ท้าทายจริยธรรม การพราง

กายแบบเดิมของโลกในอดีต ผู้หญิงกล้าที่จะเปิดเผยเรือนร่างมากขึ้น (กชกรณ์ เสรีฉันทฤกษ์, 2554 : 

135) ครอบครัว Kardashian และ Jenners ได้สร้างเอกลักษณ์ของตนเองจากภาพลักษณ์ของการ

เป็นผู้หญิงเซ็กซี่ที่ท าในสิ่งที่เธอต้องการ ไม่เกรงกลัวเรื่องทางเพศ และยังเป็นผู้น าในการแสดงออกถึง

การใส่ใจตนเอง ซึ่งจากผลการศึกษาเกี่ยวกับการแสดงออกด้านทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับรูปร่างพบว่า 

ครอบครัวนี้ท าให้ผู้หญิงมีความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับลักษณะภายนอกของตนเองผ่านค าพูด และสร้างค า

นิยามของทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับรูปร่างด้วยประโยคที่ว่า ‘จงมีความสุขกับสิ่งที่คุณเป็น’ หากมองลึก

ลงไปเก่ียวกับแนวคิดดังกล่าวจะเห็นว่า แทบไม่มีผู้หญิงคนไหนจะสร้างแรงบันดาลใจในการแสดงออก

ในเรื่องของรูปร่างได้เท่าครอบครัว Kardashian-Jenners (Abbey Rose Maloney, 2017) 

ในปี พ.ศ.2560 เป็นต้นมาความงามรูปแบบ “สายฝอ” หรือ “สายฝรั่ง” ได้รับความนิยม

อย่างแพร่หลายจนกลายเป็นกระแสสังคม ซึ่งเป็นความนิยมที่สามารถสังเกตได้จากการปรากฏขึ้นของ

บทความบนสื่อสังคมออนไลน์ที่มีจ านวนมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงระยะเวลาดังกล่าว รวมไปถึง

จ านวนกระทู้ บล็อก วิดีโอคลิป หรือแม้กระทั่งการโฆษณาผลิตภัณฑ์ประทินโฉมและการเสริมความ
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งามที่ล้วนมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสายฝ(รั่ง) อันเป็นการแสดงออกถึงการให้ความสนใจจากสื่อมวลชน 

นอกจากนี้ยังมีการตั้งค าถามต่อที่มาและลักษณะของความงามรูปแบบสายฝ(รั่ง)  ถือเป็นการ

แสดงออกถึงการให้ความสนใจจากประชาชนด้วยเช่นกัน แม้สายฝ(รั่ง) จะเป็นรูปแบบความงามที่มี

การขยายความสนใจจนกลายเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามสาย      ฝ(รั่ง) ยังคงเป็น

เพียงรูปแบบความงามที่ได้รับความนิยมเฉพาะกลุ่มอยู่ดังเดิม ซึ่งในช่วงระยะแรกนั้นสายฝ(รั่ง) จะมี

การสื่อไปถึงรูปแบบการแต่งหน้าและรูปแบบการแต่งกายเท่านั้น แต่ในช่วงระยะหลังดูเหมือนว่าสายฝ

(รั่ง) จะหมายรวมไปถึงรูปแบบการกระท าหลายประการที่ออกจากขนบความงามแบบเดิมที่เป็นการ

สร้างพ้ืนที่ให้กับเหล่าผู้คนที่มีลักษณะนอกเหนือไปจากความงามกระแสหลักในสังคมไทยอีกด้วย 
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สายฝ(รั่ง) 

ท่ามกลางวาทกรรมความงามที่ให้ความส าคัญกับความขาวแบบเกาหลีและความผอมอย่าง

เข้มข้นนั้น ในช่วงระยะเวลาประมาณปี พ.ศ. 2558 - 2559 ความงามรูปแบบหนึ่งที่มุ่งเน้นความคม

เข้มของสีผิวและการแต่งหน้าเป็นหลักส าคัญก็เริ่มแทรกซึมเข้ามาปะทะกับความงามกระแสหลักใน

สังคมไทย เนื่องจากเป็นรูปแบบความงามที่แตกต่างออกไปจากความงามกระแสหลักอย่างสิ้นเชิง 

ในช่วงแรกนั้นเป็นเพียงรูปแบบความงามที่ได้รับความนิยมเฉพาะกลุ่ม โดยมีการเผยแพร่ถึงความงาม

รูปแบบดังกล่าวทีละเล็กทีละน้อยด้วยรูปภาพหรือวิดีโอคลิปผ่านสื่อสังคมออนไลน์หลากหลาย

ช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, Twitter หรือ Youtube จนในที่สุดความงามที่มีอัต

ลักษณ์เฉพาะตัวนี้ก็ได้รับการนิยามจากสังคมว่าเป็นรูปแบบ “สายฝอ” ที่ย่อมาจาก “สายฝรั่ง” อัน

หมายถึงความงามที่ได้รับอิทธิพลในเรื่องการแต่งหน้าและการแต่งกายมาจากฝรั่งหรือชาวตะวันตกที่

ปรากฏรูปแบบความงามท่ีหลากหลายในปัจจุบัน 

ในปี พ.ศ. 2560 ความงามรูปแบบ “สายฝอ” หรือ “สายฝรั่ง” ได้รับความนิยมอย่าง

แพร่หลายจนกลายเป็นกระแสสังคม ซึ่งเป็นความนิยมที่สามารถสังเกตได้จากการปรากฏขึ้นของ

บทความบนสื่อสังคมออนไลน์ที่มีจ านวนมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงระยะเวลาดังกล่าว รวมไปถึง

จ านวนกระทู้ บล็อก วิดีโอคลิป หรือแม้กระทั่งการโฆษณาผลิตภัณฑ์ประทินโฉมและการเสริมความ

งามที่ล้วนมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ “สายฝอ” หรือ “สายฝรั่ง” อันเป็นการแสดงออกถึงการให้ความ

สนใจจากสื่อมวลชน นอกจากนี้ยังมีการตั้งค าถามต่อที่มาและลักษณะของความงามรูปแบบ สายฝอ 

หรือ สายฝรั่ง ถือเป็นการแสดงออกถึงการให้ความสนใจจากประชาชนด้วยเช่นกัน แม้ “สายฝอ” 

หรือ “สายฝรั่ง” จะเป็นรูปแบบความงามที่มีการขยายความสนใจจนกลายเป็นที่รู้จักในวงกว้างมาก

ขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม “สายฝอ” หรือ “สายฝรั่ง” ยังคงเป็นเพียงรูปแบบความงามที่ได้รับความนิยม

เฉพาะกลุ่มอยู่ดังเดิม 

ในช่วงระยะแรกนั้น “สายฝอ” หรือ “สายฝรั่ง” จะมีการสื่อไปถึงรูปแบบการแต่งหน้าและ

รูปแบบการแต่งกายเท่านั้น แต่ในช่วงระยะหลังดูเหมือนว่า “สายฝอ” หรือ “สายฝรั่ง” จะหมายรวม

ไปถึงรูปแบบการกระท าหลายประการที่ออกจากขนบความงามแบบเดิมที่เป็นการสร้างพ้ืนที่ให้กับ

เหล่าผู้คนที่มีลักษณะนอกเหนือไปจากความงามกระแสหลักในสังคมไทยอีกด้วย 
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จากการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์กรณีศึกษาที่เป็นผู้หญิงสายฝ(รั่ง) จ านวน 10 คน และ

สังเกตการณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ท าให้เห็นทุกรายละเอียดและทุกมิติของความเป็นสายฝ(รั่ง) ใน

บริบทสังคมไทย ในล าดับแรกจะเป็นข้อมูลเรื่องรูปแบบของสายฝ(รั่ง) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

1.)  สีผิว  

สีผิวเป็นในหนึ่งองค์ประกอบส าคัญของการเป็นสายฝ(รั่ง) ในบริบทสังคมไทย ผู้หญิงสายฝ

(รั่ง) ส่วนใหญ่มักจะมีลักษณะผิวเข้มหรือผิวสีคล้ า ด้วยเหตุนี้ผิวเข้มและผิวสีคล้ าจึงกลายเป็นจุดเด่น

หรืออัตลักษณ์ของความงามรูปแบบดังกล่าวที่แตกต่างออกไปจากรูปแบบความงามกระแสหลักของ

สังคมไทย การเป็นสายฝ(รั่ง) โดยส่วนใหญ่ในบริบทสังคมไทยนั้นจึงต้องมีลักษณะของผิวที่เข้มไปโดย

ปริยาย 

จากทฤษฎีชาติพันธุ์มนุษย์จะเห็นว่า ตามหลักมานุษยวิทยา คนไทยส่วนใหญ่ถูกจัดอยู่ใน

ประเภทผิวเหลือง (Mongoloid) โดยผิวเนื้อจะมีสีเหลืองไปจนถึงคล้ า (ทักษอร ภุชงค์ประเวศ, 2554 

: 16) และสิ่งที่เน้นย้ าถึงความจริงของทฤษฎีดังกล่าว รวมไปถึงสนับสนุนความจริงที่ได้จากการ

สังเกตการณ์เบื้องต้นว่าผู้หญิงสายฝ(รั่ง) มักจะมีลักษณะผิวเข้มหรือผิวสีคล้ านั้น คือข้อมูลจากการ

สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างผู้หญิงสายฝ(รั่ง) 10 คนภายในกลุ่มสังคมออนไลน์ใน Facebook อย่าง make 

up for ฝ. ที่พบว่าทั้งหมดล้วนมีผิวคล้ าตั้งแต่ก าเนิด  

เมื่อผิวกายคือหนึ่งในอัตลักษณ์ของสายฝ(รั่ง) จึงเป็นเรื่องส าคัญที่ผิวกายจะต้องได้รับการ

บ ารุงดูแลรักษา วิธีการบ ารุงดูแลผิวกายเบื้องต้นของผู้หญิงสายฝ(รั่ ง) คือการขัดมะขามเปียก ขมิ้น 

หรือเกลือ เพ่ือให้ผิวมีความเรียบเนียน เกลี้ยงเกลา และมีสีผิวที่สม่ าเสมอ นอกจากผู้หญิงสายสายฝ

(รั่ง) จะมีความต้องการในการคงความเข้มของสีผิวไว้แล้วนั้น ยังมีความต้องการในการสร้างความเข้ม

ขึ้นของสีผิวด้วยวิธีการที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้  

การอาบแดด 

การอาบแดดคือการใช้รังสียูวีบี (UVB) ในการกระตุ้นเซลล์เมลาโนไซต์ (Melanocyte Cell) 

ให้สร้างเม็ดสี (Melanin Pigment) ที่เข้มขึ้น (“อาบแดดให้ผิวแทนแต่ไม่ตกกระ”, 2561 : ออนไลน์) 

ซึ่งตามทัศนะของกลุ่มตัวอย่างนั้นพบว่าการอาบแดดเป็นวิธีที่ท าให้ผิ วมีความเข้มขึ้นอย่างยาวนาน 

และประหยัดที่สุด การอาบแดดจึงได้รับความนิยมมากที่สุดในหมู่ผู้หญิงสายฝ(รั่ง) หากแต่ต้องท าให้

ถูกวิธีเพ่ือให้ผิวกายมีสีเข้มอย่างสม่ าเสมอ อีกทั้งเพ่ือลดปัญหาผิวไหม้และมะเร็งผิวหนังที่มีสาเหตุ
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ส าคัญมาจากแสงแดด โดยจะมีการแนะน าและเผยแพร่เกี่ยวกับอุปกรณ์และวิธีการอาบแดดต่อ ๆ กัน

ภายในกลุ่ม ระบุได้ดังต่อไปนี้ 

สิ่งส าคัญในการอาบแดด 

สถานที่ – เลือกสถานที่ในการอาบแดดที่มีความโล่ง โปร่ง ไม่มีร่มเงา มีแสงแดดส่องลงมา

อย่างสม่ าเสมอ และมีความปลอดภัย เพ่ือให้ร่างกายสามารถรับแสงแดดอย่างเต็มที่ไม่มีการบดบัง ซึ่ง

จะเป็นส่วนช่วยให้แสงแดดสัมผัสผิวทั่วทั้งร่างกาย 

เวลา  - แสงแดดในช่วง 10.00 – 14.00 น. นั้น เป็นช่วงเวลาที่แดดร้อนจัด ซึ่งมีความเสี่ยงใน

การเป็นอันตรายต่อผิวหนัง เวลาที่เหมาะสมในการอาบแดดจึงเป็นช่วงเวลาเช้าและและช่วงเวลาเย็น 

โดยควรใช้เวลาในการอาบแดดประมาณ 1 ชั่วโมง 

เตรียมผิวก่อนการอาบแดด – การขัดผิวด้วยเกลือหรือมะขามเปียกจะท าให้เกิดการ

ผลัดเปลี่ยนเซลล์ผิว ทั้งนี้เพ่ือให้ผิวกายมีประสิทธิภาพในการดูดซึมผลิตภัณฑ์อาบแดดและแสงแดดได้

ดียิ่งขึ้น การขัดผิวจึงเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการอาบแดด 

น้ ามันอาบแดด (Sun Oil/Tanning Oil) - น้ ามันอาบแดดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลให้ผิวมีความ

ไวต่อแสงแดด เนื่องจากมีค่าป้องกันผิวจากแสงแดดในระดับต่ า มีส่วนช่วยในการเร่งให้สีผิวมีความ

เข้มขึ้น จึงเป็นอุปกรณ์ส าคัญที่ขาดไม่ได้ในการอาบแดด ทั้งนี้ขึ้นผลลัพธ์จะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย

ประกอบเข้าด้วยกัน เช่น สภาพผิวเดิม สีเดิมเดิม และระยะเวลาในการโดนแดด เป็นต้น 

ครีมกันแดด (Sunscreen) - แม้จุดประสงค์ของการอาบแดดคือเพ่ือความเข้มขึ้นของสีผิว 

หากแต่ในบางจุดที่ผิวบอบบางเป็นพิเศษ หรือผิวที่มีแนวโน้มสัมผัสแสงแดดมากที่สุด เช่น หน้าผาก 

จมูก หัวไหล่ และเนินอก เป็นต้น ควรจะได้รับป้องกันเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาผิวไหม้ ผิวลอก กระ ฝ้า 

และมะเร็งผิวหนังที่มีสาเหตุมาจากแสงแดด 

เครื่องดื่ม -  อีกหนึ่งสิ่งส าคัญของการอาบแดดคือเครื่องดื่ม เนื่องจากในขณะที่ก าลังอาบแดด

นั้น ร่างกายจะเกิดการสูญเสียน้ าจากการสัมผัสแสงแดดเป็นระยะเวลานาน ดังนั้นการดื่มน้ าเปล่าหรือ

เกลือแร่จึงเป็นการป้องกันการสูญเสียน้ าในร่างกาย 

ผลิตภัณฑ์หลังอาบแดด (After Sun) – ภายหลังจากการอาบแดดทุกครั้ง จ าเป็นอย่างยิ่งที่

ต้องบ ารุงผิวด้วยผลิตภัณฑ์หลังอาบแดดหรือว่านหางจระเข้ เพราะจากการที่ร่างกายสูญเสียน้ าจะท า

ให้ผิวแห้ง ว่านหางจระเข้มีประสิทธิภาพในการฟ้ืนฟูบ ารุงผิว จึงเป็นส่วนช่วยให้ผิวมีความชุ่มชื้น ลด

อาการไหม้จากแสงแดด ปรับสีผิวให้มีความสม่ าเสมอ และบ ารุงสีผิวให้คงความเข้มได้นานขึ้น 
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การใช้ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผิว (Fake Tan)  

ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผิว หรือ Fake Tan เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยย้อมผิวให้มีสีน้ าตาลหรือสีน้ าตาล

ทองเพ่ือให้ผิวกายมีความเข้มขึ้นชั่วคราวโดยไม่ต้องท าการอาบแดด ซึ่งค่อนข้างได้รับความนิยมในหมู่

ผู้หญิงสายฝ(รั่ง) ผลิตภัณฑ์จะมีทั้งในรูปแบบครีมและสเปรย์ หากแต่ในประเทศไทยไม่ค่อยมีการ

จ าหน่ายผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผิวหลากหลายยี่ห้อมากเท่าใดนัก ทั้งยังมีราคาสูง ผู้หญิงสายฝ(รั่ง) จึงต้อง

ใช้วิธีการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผิวจากต่างประเทศหรือมีการแลกเปลี่ยนซื้อขายภายในกลุ่ม รวมถึง

วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผิวก็มีการแนะน าและเผยแพร่ภายในกลุ่มด้วยเช่นกัน ระบุได้ดังต่อไปนี้ 

การเตรียมผิว  - เริ่มจากการขัดผิวด้วยเกลือหรือมะขามเปียก ซึ่งจะท าให้เกิดการผลัดเปลี่ยน

เซลล์ผิว ทั้งนี้เพ่ือให้ผิวกายมีประสิทธิภาพในการดูดซึมผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผิวได้ดียิ่งขึ้น ก่อนจะก าจัด

ขนตามร่างกายเพื่อให้ผิวมีความเรียบเนียนและมีสีที่สม่ าเสมอภายหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผิว 

การลงผิว – เริ่มจากเกลี่ยผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผิวให้ทั่วร่างกายด้วยการใช้ถุงมือส าหรับเปลี่ยน

สีผิวโดยเฉพาะ หรือ tanning mitt ไม่ควรใช้ฝ่ามือในการเกลี่ยผลิตภัณฑ์เนื่องจากผลิตภัณฑ์อาจติด

ค้างบนฝ่ามือจนท าให้สีผิวไม่สม่ าเสมอ อีกทั้งต้องระวังบริเวณข้อศอกและหัวเข่าเป็นพิเศษโดยให้

สัมผัสผลิตภัณฑ์น้อยที่สุด เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีความเข้มเป็นปกติอยู่แล้ว  

การล้างผิว - ภายหลังจากเกลี่ยผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผิวทั่วทั้งร่างกายแล้ว ให้ทิ้งเอาไว้บน

ร่างกายจนครบ 24 ชั่วโมงโดยห้ามโดนน้ าอย่างเด็ดขาดเพ่ือป้องกันการเกิดรอยด่างและไม่สม่ าเสมอ

กันของสีผิว ก่อนจะล้างออกด้วยน้ าอุ่น ห้ามขัดถูเพ่ือไม่ให้ผลิตภัณฑ์หลุดออกออกจากผิวกาย  

ผิวกายจะมีความเข้มขึ้นทันทีหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผิว หากแต่เป็นการเปลี่ยนสีผิว

เพียงชั่วคราวนั้น ความเข้มของสีผิวจะสามารถคงอยู่ได้ประมาณหนึ่ งสัปดาห์ก่อนจะค่อย ๆ เลือน

หายไปและเผยสีผิวเดิม 
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2.) การแต่งหน้า 

การแต่งหน้าในรูปแบบสายฝ(รั่ง) นั้นมีความแตกต่างจากการแต่งหน้าในรูปแบบทั่วไป โดย

จะเป็นการแต่งหน้าเข้มจัด ท าให้ทุกสัดส่วนบนใบหน้าชัดเจนขึ้น ถือเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ส าคัญของ

การเป็นสายฝ(รั่ง) ทั้งยังเป็นสิ่งที่ท าให้คนในสังคมสามารถรับรู้ได้อย่างทันทีว่าการแต่งหน้าในลักษณะ

นี้คือผู้หญิงสายฝ(รั่ง) อย่างแน่นอน ซึ่งการแต่งหน้าในรูปแบบสายฝ(รั่ง) นั้นได้รับอิทธิพลมาจาก

ชาวตะวันตก ชาวตะวันออก หรือชาวละติน ลักษณะส าคัญของการแต่งหน้าแบบสายฝ(รั่ง) จะมี

ลักษณะดังตอ่ไปนี้ 

 
รูปที่ 2 : การแต่งหน้าในรูปแบบสาย(รั่ง) 

(ที่มา : http://www.thainarak.net/beautytip430-20-makeup-ideas-for-valentine-day.html) 

คิ้ว - การวาดโครงคิ้วในรูปแบบสายฝรั่งจะเน้นความสูงโก่ง หักมุมช่วงปลายคิ้ว หางคิ้วเรียว

ยาว เส้นขนคิ้วคมชัด สีเข้ม เก็บรายละเอียดของคิ้วให้ได้สัดส่วนที่ชัดเจนเพ่ือความคม ดังนั้น “คิ้ว

โก่ง” “คิ้วเข้ม” จึงเป็นลักษณะเด่นหรือส าคัญของความงามแบบสายฝ(รั่ง) 
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รูปที่ 3 : การเขียนคิ้วในรูปแบบสายฝ(รั่ง) 

(ที่มา : https://www.sanook.com/women/103077/) 

ตา – ใช้เครื่องส าอางทาบริเวณเบ้าตาด้วยสีน้ าตาลเพ่ือความลึกของดวงตา ก่อนจะทาบริเวณ

เปลือกตาด้วยโทนสีน้ าตาล (Nude) หรือโทนสีแดงเบอร์กันดี (Burgundy) และกรีดเส้นขอบตา (eye 

liner) โดยเริ่มต้นจากบริเวณหัวตา ลากหางตายาวและเชิด รวมไปถึงการใส่คอนแทคเลนส์ (Contact 

lens) เพ่ือเปลี่ยนสีนัยน์ตาให้อ่อนลงหรือใกล้เคียงกับชาวตะวันตก มักจะใช้คอนแทคเลนส์สีเทา สีฟ้า 

และสีน้ าตาลอ่อน 

 
รูปที่ 4 : การแต่งตาโทนน้ าตาล (Nude) ในรูปแบบสายฝ(รั่ง) 

(ที่มา : https://weheartit.com/entry/186553623) 
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ขนตา – ขนตาในรูปแบบสายฝรั่งจะเน้นความยาว ฟู และหนาเป็นพิเศษเพ่ือให้ดวงตามีความ

คมและกลมโต โดยใช้วิธีการปัดขนตา (Mascara) ติดขนตาปลอม หรือต่อขนตาปลอม 

 
รูปที่ 5 : ขนตาในรูปแบบสายฝ(รั่ง) 

(ที่มา : https://weheartit.com/entry/186553623) 

โครงหน้า – โครงหน้าในรูปแบบสายฝ(รั่ง) จะเน้นความคมชัดและมีมิติ ซึ่งสอดคล้องกับการ

ที่ผู้หญิงสายฝ(รั่ง) ส่วนใหญ่มักมีโครงหน้าที่คมชัดเป็นทุนเดิม เช่น การมีโหนกแก้มหรือสันกราม เป็น

ต้น ส าหรับการสร้างกรอบหน้า (Contour) นั้นจะใช้วิธีทาเครื่องส าอางที่มีสีน้ าตาลเข้มในบริเวณ

กรอบหน้า ร่องแก้ม และสันกรามเพ่ือให้ใบหน้ามีความคมชัดและมีมิติเพ่ิมมากขึ้น และส าหรับการ

เพ่ิมแสง (Highlight) จะใช้เครื่องส าอางที่มีสีเหลือบหรือเป็นประกายทาท าบริเวณหน้าผาก จมูก 

โหนกแก้ม กระจับปาก และปลายคาง เพ่ือให้เกิดแสงและเงาบนใบหน้า ซึ่งจะท าให้ใบหน้ามีมิติเพ่ิม

มากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการจัดการใบหน้าด้วยวิธีการยกกรอบหน้า หรือลิฟต์หน้า (Lift) เป็นการฉีดตัว

ยาชนิดหนึ่งบริเวณกรอบหน้าเพื่อให้ใบหน้ากระชับและมีความคมชัดมากยิ่งข้ึน 
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รูปที่ 6 : การสร้างกรอบหน้า (Contour) และการเพิ่มแสง (Highlight) ในรปูแบบสายฝ(รั่ง)  

(ที่มา : https://guardian.ng/life/how-to-highlight-and-contour-in-five-easy-steps/) 

ปาก – ปากในรูปแบบสายฝ(รั่ง) จะเน้นความอวบอ่ิม การเขียนเส้นขอบปากจึงเป็นวิธีการ

ส าคัญที่ขาดไม่ได้ โดยใช้ดินสอเขียนขอบปากให้เกินจากริมฝีปากจริงเพ่ือให้รูปปากมีความคมชัดและ

เพ่ือให้ริมฝีปากแลดูมีความหนาและอวบอ่ิมมากขึ้นจากเดิม ต่อด้วยการทาลิปสติกในโทนอมน้ าตาล 

(Nude) เช่น ชมพูอมน้ าตาล ส้มอมน้ าตาล ไปจนถึงสีแดง ด้วยลิปสติกเนื้อด้าน (Matte) เนื้อซาติน 

(Satin) และกลอส (Gloss) โดยทาให้ทั่วทั้งริมฝีปากเพ่ือเพ่ิมความอวบอ่ิม นอกจากนี้ยังมีการจัดการ

ใบหน้าด้วยการฉีดฟิลเลอร์ (Filler) หรือสารเติมเต็มบริเวณริมฝีปาก เพ่ือให้ริมฝีปากอวบอ่ิมมาก

ยิ่งขึ้น ดังนั้น “ปากหนา” “ปากเบิร์น” “ปากอ่ิม” จึงเป็นลักษณะส าคัญของความงามแบบสายฝ(รั่ง) 

 
รูปที่ 7 : การทาลปิสติกโทนน้ าตาล (Nude) ในรูปแบบสายฝ(รั่ง) 

(ที่มา : http://www.crossboxs.com/posts/เทคนิคทาลปิสติกฉบับสายฝอ) 
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การแต่งหน้าในลักษณะข้างต้นนั้นเป็นรูปแบบการแต่งหน้าแบบสายฝ(รั่ง) ที่เน้นย้ าให้ทุก

สัดส่วนบนใบหน้ามีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถจ ากัดความรูปแบบความงามสายฝ(รั่ง) ได้ว่า 

“ปากหนา คิ้วโก่ง โหนกแก้มสูง” โดยสาวสายฝ(รั่ง) แต่ละคนจะยึดถือลักษณะการแต่งหน้าในรูปแบบ

ดังกล่าวเป็นพ้ืนฐาน ก่อนจะประยุกต์หรือปรับใช้เพ่ือให้เข้ากับใบหน้าของแต่ละคนหรือความชอบ

ส่วนตัวของตัวเองมากที่สุด ท าให้รูปแบบการแต่งหน้าแบบสายฝ(รั่ง) ที่แม้จะมีลักษณะบางอย่างที่

ตายตัว หากแต่ยังคงมีรายละเอียดปลีกย่อยที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ละคนด้วยเช่นกัน 

 

3.) การแต่งกาย 

การแต่งกายในรูปแบบสายฝ(รั่ง) จะแสดงถึงความเซ็กซี่ ความยั่วยวน และความเท่ในเวลา

เดียวกัน โดยผู้หญิงสายฝ(รั่ง) มักจะแต่งกายรัดรูปให้เห็นเรือนร่างชัดเจน เน้นสัดส่วนบริเวณหน้าอก 

เอว สะโพก เพ่ือให้เรือนร่างแลดูอวบอ้วน มีน้ ามีนวล หรือมักจะแต่งกายเปิดเผยเรือนร่างที่แสดงถึง

การให้อิสระกับการแต่งตัว ซึ่งได้ต้นแบบหรืออิทธิพลมาจากชาวตะวันตก 

ยีนส์ (Jeans) – สิ่งส าคัญของการแต่งกายแบบสายฝ(รั่ง) คือการสวมใส่ยีนส์ในส่วนใดส่วน

หนึ่งของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นกางเกงยีนส์ขาสั้น กางเกงยีนส์ขายาว กระโปรงยีนส์ แจ็คเก็ตยีนส์ โดย

สายฝ(รั่ง) มักจะสวมใส่ยีนส์ของแบรนด์ Levi’s, Lee และ Tommy Hilfiger 

 
รูปที่ 8 : การแต่งกายด้วยยนีส์ (Jeans) ในรูปแบบสายฝ(รั่ง) 

(ที่มา : https://www.ladyissue.com/117265) 
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เสื้อ – การแต่งกายรัดรูปและเปิดเผยเรือนร่างเป็นลักษณะเด่นของสายฝ(รั่ง) ซึ่งเสื้อที่สาย   

ฝ(รั่ง) สวมใส่จะเป็นเสื้อเอวลอย (Crop) เสื้อสายเดี่ยว เสื้อปาดไหล่ เสื้อเกาะอก หรือเสื้อแนบเนื้อ

อย่าง Bodysuit มักจะสวมใส่เสื้อสีพื้น โดยเฉพาะสีขาว และสีชมพูอมน้ าตาล โดยแบรนด์ยอดนิยม

ของสายฝ(รั่ง) ได้แก่ H&M, Forever21, ZARA, Brandy Melville, Garage และ Fashion Nova 

 
รูปที่ 9 : การแต่งกายด้วยเสื้อเกาะอกในรูปแบบสายฝ(รั่ง) 

(ที่มา : https://spiceee.net/th/articles/22812) 

เดรส (Dresses) – นอกจากเสื้อรัดรูปแล้ว ชุดเดรสสั้นก็เป็นการแต่งกายที่สายฝ(รั่ง) สวมใส่

จนกลายเป็นเอกลักษณ์ เพ่ือให้ได้ลุคผู้หญิงที่เป็นผู้ใหญ่ หรือเป็นทางการมากขึ้น แต่ยังคงความเซ็กซี่

เอาไว้อยู่ โดยเฉพาะการสวมใส่เดรสรัดรูป (Bodycon) เดรสสายเดี่ยว เดรสเปิดไหล่ เดรสคอปีน หรือ

เดรสแขนยาว หากเป็นเดรสยาวต้องเป็นเดรสผ่าข้างที่เผยเรียวขา 

 
รูปที่ 10 :  การแต่งกายด้วยเดรสรัดรูป (Dresses) ในรูปแบบสายฝ(รั่ง) 

(ที่มา : https://www.ladyissue.com/122926) 
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รองเท้าผ้าใบ – สายฝ(รั่ง) มักจะแต่งกายแนวสตรีท (Street Style) ที่ให้ภาพลักษณ์ของ

ความเท่ รองเท้าผ้าใบจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ขาดไปไม่ได้ ซึ่งสายฝ(รั่ง) มักจะสวมใส่รองเท้าผ้าใบสีขาว แบ

รนด์ Vans โดยเฉพาะรุ่น Olds Skool, แบรนด์ Nike โดยเฉพาะรุ่น Air Max และ Air Force, แบ

รนด์ Adidas โดยเฉพาะรุ่น Yeezy Boost 350 และ Superstar 

 
รูปที่ 11 : รองเท้าผ้าใบ Vans รุ่น Olds Skool ทีส่ายฝ(รั่ง) นยิมใส่ 

(ที่มา : https://www.ladyissue.com/65783) 

รองเท้าส้นสูง – เพ่ือให้สอดคล้องกับการแต่งกายที่รัดรูป เปิดเผยเรือนร่าง และมีความเป็น

ผู้หญิงอย่างสูง สายฝ(รั่ง) จึงมักจะสวมใส่รองเท้าส้นสูง โดยเฉพาะรองเท้าส้นสูงแบบรัดส้น หรือ

รองเท้าส้นสูงแบบใส ทั้งยังเป็นการเสริมบุคลิกของความมั่นใจในตนเองอีกด้วย 

 
รูปที่ 12 : รองเท้าส้นสูงแบบใสที่สายฝ(รั่ง) นิยมใส่ 

(ที่มา : https://www.publicdesire.com/alia-strappy-perspex-high-heels-in-clear-nude) 
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 การแต่งกายในลักษณะข้างต้นนั้นเป็นรูปแบบการแต่งกายแบบสายฝ(รั่ง) ที่ช่วยเสริมสร้าง

บุคลิกภาพภายนอกให้ผู้หญิงมีความยั่วยวน เท่ แข็งแกร่งในเวลาเดียวกัน รวมถึงสร้างความมั่นใจ

ให้แก่ผู้หญิงอีกด้วย และที่ส าคัญนั้นการแต่งกายแบบสายฝ(รั่ง) ได้เน้นย้ าให้เรือนร่างผู้หญิงมีความ

ชัดเจนในทุกสัดส่วน ส่งผลให้เรือนร่างในแบบสายฝ(รั่ง) โดดเด่นขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 

 

4.) เรือนร่าง 

เรือนร่างในรูปแบบสายฝ(รั่ง) จะเรียกว่า Slim thick กล่าวคือเป็นเรือนร่างที่มีทั้งความอ้วน

และความผอม อ้วนในจุดที่ควรอ้วน ผอมในจุดที่ควรผอม โดยมีลักษณะเด่นอยู่ทีห่น้าอกใหญ่ เอวคอด

กิ่ว  สะโพกผาย และไม่ว่าผู้หญิงสายฝ(รั่ง) จะมีรูปร่างดั้งเดิมในแบบใดก็ตาม เช่น อ้วนหรือเตี้ย ก็

มักจะท าให้เรือนร่างของตนเองนั้นมีลักษณะเด่นดังกล่าว ด้วยการจัดการร่างกายในหลากหลายวิธี 

อย่างการออกก าลังกายเฉพาะส่วน โดยเฉพาะในส่วนเอวและสะโพก เช่น เล่นฮูลาฮูป (hula hoop) 

และสควอท (Squat) เพ่ือท าให้สะโพกและก้นกระชับ หรือแม้แต่การจัดการร่างกายที่เรียกได้ว่าเป็น

ทางลัด อย่างการสวมใส่คอร์เซ็ท (Corset) รัดเรือนร่างในช่วงเอวเพ่ือท าให้เอวคอดกิ่ว 

 
รูปที่ 13 : การออกก าลังกายเฉพาะส่วนด้วยวธิีการสควอท (Squat) 

(ที่มา : https://weighteasyloss.com/squat-challenge-workout-2/) 

https://weighteasyloss.com/squat-challenge-workout-2/
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รูปที่ 14 : การจัดการร่างกายดว้ยการสวมใส่คอรเ์ซ็ท (Corset) 

(ที่มา : https://hourglassgal.com/products/hourglass-waist-trainer-

corset?variant=32920482755) 

 

 จากข้อมูลข้างต้น ล้วนแล้วแต่เป็นองค์ประกอบของความเป็นสายฝ(รั่ง) ในเบื้องต้น โดย

สะท้อนให้เห็นว่าองค์ประกอบดังกล่าวได้รับอิทธิพลมาจากผู้หญิงชาวตะวันตกแทบทั้งหมด ก่อนที่ผู้

หญิงไทยจะน ามาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับตนเองมากที่สุด องค์ประกอบเหล่านี้ได้

สร้างเอกลักษณ์ให้กับผู้หญิงไทยในรูปแบบดังกล่าว จนได้รับการนิยามหรือเรียกขานจากสังคมว่า 

“สายฝ(รั่ง)” ในที่สุด 

 

 

  

https://hourglassgal.com/products/hourglass-waist-trainer-corset?variant=32920482755
https://hourglassgal.com/products/hourglass-waist-trainer-corset?variant=32920482755
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บทที่ 4 
กว่าจะกลายเป็นสายฝ(รั่ง) 

 
 การศึกษาเรื่อง สายฝ(รั่ง) กับการเป็นเครื่องมือในการสร้างคุณค่าของผู้หญิงนั้น มีวัตถุประสงค์

เพ่ือให้ทราบถึงกระบวนการกลายเป็นสายฝ(รั่ง) ในบริบทสังคมไทย  และการใช้สายฝ(รั่ง) เป็น

เครื่องมือในการสร้างคุณค่าให้กับตนเองของผู้หญิงนั้น จากการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์

กรณีศึกษาที่เป็นผู้หญิงสายฝ(รั่ง) จ านวน 10 คน ท าให้เห็นกระบวนการของการกลายเป็นสายฝ(รั่ง) 

ซึ่งกระบวนการเหล่านั้นเริ่มจากจุดเริ่มต้น การแสงหา และการตกผลึก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

เมื่อร่างกายของฉันไม่เป็นที่พึงประสงค์ 

 จากการสัมภาษณ์กรณีศึกษาผู้เป็นผู้หญิงสายฝ(รั่ง) ทั้ง 10 คน พบว่าจุดเริ่มต้นของการเป็น

สายฝ(รั่ง) นั้นเริ่มจากการรู้ตนเองว่าลักษณะภายนอก เช่น ใบหน้า สีผิว หรือสัดส่วนร่างกาย ไม่ตรง

กับรูปแบบความงามในอุดมคติหรือความงามกระแสหลักของสังคมไทย โดยมีความแตกต่าง มี

ลักษณะเป็นขั้วตรงข้ามกับความงามดังกล่าวอย่างเห็นได้ชัด ส่งผลให้เหล่ากรณีศึกษาถูกกระท าจาก

คนในสังคม โดยเฉพาะคนในครอบครัวหรือคนรอบข้าง ด้วยการล้อเลียนหรือท าร้ายจิตใจด้วยค าพูด

หรือวลีที่เป็นเครื่องมือของสังคมในการล้อเลียนกลุ่มคนเหล่านี้มาเป็นเวลานาน ทั้งยังได้รับการปฏิบัติ

ที่ไม่เท่าเทียมกับคนอ่ืน กรณีศึกษาแต่ละคนจึงเกิดความรู้สึกเป็นอ่ืนในสังคม ไร้คุณค่า ไร้ตัวตน ไม่มี

ความสุขกับชีวิต คิดโทษตนเองว่าสิ่งที่ตนเองเป็นอยู่นั้นคือความผิด เอาตนเองไปเปรียบเทียบกับคน

อ่ืนและรู้สึกด้อยกว่าคนอ่ืนอยู่เสมอ รวมทั้งไม่กล้ากระท าในสิ่งที่ตนเองต้องการ แม้กรณีศึกษาบางคน

นั้นโดยพ้ืนฐานแล้วจะเป็นคนมีความมั่นใจในตนเองสูง หากแต่ก็ถูกท าให้ความมั่นใจที่มีลดน้อยลงไป 

นอกจากนี้ยังมีกรณีศึกษาบางคนที่มีความพยายามในการท าทุกวิถีทางที่จะสามารถเปลี่ยนตนเองให้

ตรงกับรูปแบบความงามกระแสหลักด้วยวิธีการที่หลากหลายและแตกต่างกันออกไป เช่น การฉีดผิว

ขาว การรับประทานยาลดความอ้วน ซึ่งความทรมานที่เกิดขึ้นจากวิธีการเหล่านั้นไม่ทรมานเท่ากับ

การที่รู้ว่าไม่สามารถเปลี่ยนสิ่งที่ตนเองเป็นอยู่ได้ บทสัมภาษณ์เหล่านี้จะแสดงให้เห็นถึงประสบการณ์

ตรงที่กรณีศึกษาแต่ละคนพบเจอ รวมทั้งมุมมอง ทัศนคติ ความรู้สึกท่ีกรณีศึกษาแต่ละคนมีต่อตนเอง
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รู้จักร่างกายตนเอง 

 “เราเป็นคนตัวใหญ่มาก โครงร่างใหญ่ ใหญ่ทั้งตัว แขนใหญ่ ขาใหญ่ ริมฝีปาก

หนา ฟันเหยิน หน้าตาแลดูตลกและประหลาดมาก ผิวคล้ าด้วยเพราะออกแดดบ่อย” 

(มนัสชนก ธัญญาหาร, 1 กุมภาพันธ์ 2562 : สัมภาษณ์) 

 

 “เราเป็นคนรูปร่างสูง ตัวใหญ่ แขนใหญ่ ขาใหญ่ เมื่อก่อนเราผิวขาวมากนะ แต่

พอใช้ชีวิตอยู่กลางแจ้งเกือบตลอดเวลา ผิวเราเลยคล้ าขึ้นจนกลายเป็นคล้ าถาวร แถมยังตาดุ 

จมูกใหญ่ ริมฝีปากหนา หน้าไม่เหมือนใครเลย ไม่เหมือนคนอ่ืนที่ว่าสวย ๆ กันหรอก” 

(เกศสดี ทะนงศักดิ์, 1 กุมภาพันธ์ 2562 : สัมภาษณ์) 

 

“ตั้งแต่เด็ก พี่เป็นคนผิวด า ตัวเล็ก ผอม เบ้าตาลึก ฟันเหยิน รวม ๆ แล้วเป็น

ผู้หญิงที่น่ากลัวมาก บางทีพี่ยังกลัวตัวเองเลย” 

(กอพลอย ทรงนิคม, 5 กุมภาพันธ์ 2562 : สัมภาษณ์) 

 

“พี่เป็นคนผิวคล้ า ผมหยักศก ผมฟู ตัวใหญ่ ใหญ่ไปหมดเลย จมูกก็ใหญ่ ริมฝีปาก

หนา ตาโต ใครเห็นก็ต้องกลัวแหละ” 

(ทอฝัน โกศลวฒันะ, 21 กุมภาพันธ์ 2562 : สัมภาษณ์) 

 

“เราเป็นคนอ้วน รูปร่างใหญ่ จมูกก็โต ผิวด า ด ามากเลยนะ ด าเพราะกรรมพันธุ์ 

แล้วเรายังชอบตากแดด วิ่งเล่น ว่ายน้ า ท าให้ผิวคล้ ามากข้ึนไปอีก”  

(ขวัญชนก ชนิเสนา, 20 มีนาคม 2562 : สัมภาษณ์) 

“เราผิวด ามากจนคนในครอบครัวเรียกเราว่าอีด า รูปร่างก็จะผอมก็ไม่ผอม จะ

อ้วนก็ไม่อ้วน ขาใหญ่ สะโพกใหญ่ หุ่นไม่สวยเลย” 

(ณิชากร หาญชีวกุล, 26 กุมภาพันธ์ 2562 : สัมภาษณ์)  
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“สมัยมัธยมเราเป็นคนรูปร่างอ้วนมาก โครงหน้าใหญ่ กรามใหญ่ ผิวก็ด า เพราะ

ด าตั้งแต่ก าเนิดด้วย เพราะออกแดดบ่อยด้วย และอีกอย่างคือเราเป็นคนมีสิวเต็มหน้าเลย 

ตอนนั้นเราเลยดูน่ากลัวมาก”  

(ปทิตตา คล้ายด า, 30 มีนาคม 2562 : สัมภาษณ์)  

 

“เราเป็นคนมีสันกราม กรามใหญ่ ไม่มีดั้ง ริมฝีปากใหญ่ ผิวด า เรารู้ตัวเองดีนะว่า

เป็นคนไม่สวยเข้าขั้นขี้เหร่” 

(สุชาภรณ์ บุญฉ่ า, 5 มีนาคม 2562 : สัมภาษณ์) 

 

“เมื่อก่อนหนูเป็นคนผิวเข้ม ผิวด าคล้ าจากแดดกว่าปจัจุบันนี้มาก หน้าตาก็เหมือน

เด็กกะโปโล มีแก้ม กรามใหญ่ รูปร่างเล็ก อวบเล็กน้อยเพราะหนูเป็นคนมีสะโพก มีบางช่วง

ที่อ้วนจนเรียกได้ว่าเผละเลย” 

(แพรวา (นามสมมต)ิ, 27 มีนาคม 2562 : สัมภาษณ์) 

 

“เราเป็นคนผิวเข้ม สีผิวไม่เท่ากัน ด า ๆ ด่าง ๆ ตัวก็ใหญ่ แขนใหญ่ ขาใหญ่ 

สะโพกใหญ่ ใหญ่ไปถึงหน้าเลย หน้าเราบานมาก เพราะกรามเราชัดมาก ดั้งก็ไม่มีอีก อยู่มา

ได้ไงก็ไม่รู้นะ ไม่สวยเลย เรียกได้ว่าแทบไม่มีอะไรดีเลยดีกว่า” 

(จิตรรัตน์ แก้มพรม, 12 มีนาคม 2562 : สัมภาษณ์) 

 

 

 ร่างกายท่ีถูกกระท า 

“พี่โดนมาเยอะเหมือนกัน พี่ตัวใหญ่ ผมหยิก ก็โดนล้อว่าเหมือนยักษ์ เหมือนคน

ป่า เวลาพี่แต่งตัวในแบบที่ชอบ ซึ่งมักจะเป็นการแต่งตัวแบบเปิดเผยร่างกาย หรือแต่งตัวโป๊
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นั่นแหละ พี่ก็จะโดนล้อด้วยค าพูดเล่น ๆ จากคนใกล้ตัว ค าพูดที่เมื่อฟังแล้วพี่สามารถ

ตีความหมายได้ว่าท ายังไงก็ไม่ดูดีขึ้นหรอก จากเดิมที่พี่เป็นคนมั่นใจ กล้าท าทุกอย่างที่อยาก

ท า มันก็เริ่มลดลง แต่ยังไงมันก็ยังไม่หายไปหรอก มันยังมีอยู่ แค่มันเหมือนถูกซ่อนไว้” 

(ทอฝัน โกศลวฒันะ, 21 กุมภาพันธ์ 2562 : สัมภาษณ์) 

 

   “ทั้งชีวิตได้รับแต่ค าพูดที่ท าให้รูส้ึกว่าตัวเองขี้เหร่ และน่าเกลียด พอเราตัดสินใจ

ลดน้ าหนัก ก็โดนเพื่อนดูถูกว่าเป็นไปไมไ่ด้หรอกที่จะผอม พอลองแต่งตัวในแบบทีช่อบก็โดน

เพื่อนเอาไปวิจารณ์ในกลุ่ม คือไม่ว่าจะเปน็อะไร จะท าอะไรในร่างกายนี้ก็โดนวิจารณ์อยู่ดี 

แม้แต่แฟนก็บอกว่าเราไม่สวย ที่หนักสุดคือไม่กล้าเดินด้วย และที่หนักไปกว่านั้นคือตอนเรา

ไปบา้นญาติของแฟน พวกเขาแซวเราว่าตัวใหญ่เหมือนยักษ์ ค าพูดนี้มนัแรงมากส าหรับเรา 

ส าหรับเด็กมัธยมคนหนึ่ง และที่หนักที่สุดคือแฟนเรานอกใจไปหาผู้หญิงอ่ืนทีส่วยกว่า ขาว

กว่า” 

(มนัสชนก ธัญญาหาร, 1 กุมภาพันธ์ 2562 : สัมภาษณ์) 

 

   “ด้วยใบหน้า ด้วยรูปร่าง ท าให้เราโดนเพื่อนล้อเลียนว่าเหมือนกะเทย เรา

พยายามคิดว่ามันไม่ใช่ค าล้อเลียน มันไม่ใช่ค าด่า ก็เลยยังพอมีความมั่นใจอยู่บ้าง” 

(เกศสดี ทะนงศักดิ์, 1 กุมภาพันธ์ 2562 : สัมภาษณ์) 

 

  “โดนผู้ชายแกล้งบ่อย โดนคนล้อบ่อยว่าด าอย่างนั้นอย่างนี ้จริง ๆ พี่ไม่คิดจะโกรธ

เลยนะ พี่ด า เขาบอกว่าพี่ด า มันก็ถูกแล้ว เพียงแต่น้ าเสียงที่ใช้ เจตนาที่ใช้ จากค าธรรมดา 

ท าไมมันกลายเป็นมีความหมายในแง่ลบไปได้ จากที่ไม่คิดจะโกรธ ก็โกรธ จากที่ไม่คิดจะเจ็บ 

ก็เจ็บ” 

(กอพลอย ทรงนิคม, 5 กุมภาพันธ์ 2562 : สัมภาษณ์) 

  “ตั้งแต่เด็กจะโดนคนรอบตัวล้อมาตลอดว่าอ้วนด า เคยมีเหตุการณ์โดนล้อจน

ร้องไห้ก็คือกลุ่มเพื่อนแม่รุมล้อเราว่าด า เอาเพลง ๆ หนึ่งมาล้อ ซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นเพลง

ประจ าชาติของคนด า เหมือนในละครเลยเนอะ” 
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(ขวัญชนก ชนิเสนา, 20 มีนาคม 2562 : สัมภาษณ์) 

 

“สมัยเด็กเราโดนเพื่อนล้อบ่อยมากเร่ืองสีผิว บางทีไม่ใช่เพื่อนด้วยซ้ า เป็นใครก็ไม่

รู้ ที่เจ็บที่สุดก็คงเป็นคนในครอบครัวเรียกเราว่าอีด า  ตอนแรกเราก็ไม่รู้สึกอะไรมากแต่พอ

โดนเรื่อยมาจนเราคิดว่า เออ เข้าใจแล้ว เราไม่สวย เพราะเราด า  บางคนเอาเราไป

เปรียบเทียบกับคนอ่ืนว่าถ้าผิวขาวจะดูดีขึ้นกว่านี้เยอะเลย” 

(ณิชากร หาญชีวกุล, 26 กุมภาพันธ์ 2562 : สัมภาษณ์) 

 

“ด้วยความที่เราทั้งอ้วนทั้งด า บวกกับเรามีนามสกุลว่า คล้ายด า เพื่อนก็เลยมักจะ

ล้อเลียนว่าอ้วนด า เราเป็นคนมีสิวเต็มหน้าด้วย เพื่อนก็ล้อเลียนอีกว่า อีกบ อีคางคก แล้ว

กลุ่มเพื่อนเราเป็นพวกผู้หญิงหน้าตาดี ผิวขาว หุ่นดีทั้งกลุ่มยกเว้นเรา เราเลยโดนเปรียบเทียบ

จากเพื่อนผู้ชายว่าท าให้กลุ่มดูแย่ลง มันแรงมากนะ” 

(ปทิตตา คล้ายด า, 30 มีนาคม 2562 : สัมภาษณ์) 

 

“ขนาดว่าเรารู้ตัวเองแล้วว่าเราหน้าตาเป็นยังไง เราไม่สวย เราขี้เหร่ แต่พอเรา

โดนเพื่อนเรียกว่าหน้าลาว โดนล้อว่าหน้าหัก มันก็อดเจ็บปวดไม่ได้” 

(สุชาภรณ์ บุญฉ่ า, 5 มีนาคม 2562 : สัมภาษณ์) 

 

“หนูคิดว่าหนูใช้ชีวิตอยู่ในสังคมที่มีแต่คนเปิดกว้างทางความคิดแล้วนะ แต่ก็ยัง

โดนทักว่าอ้วนอยู่ดี โดนล้อเลียนเร่ืองสีผิวอยู่บ้าง โดนเรียกว่าอีด าบ้าง” 

(แพรวา (นามสมมต)ิ, 27 มีนาคม 2562 : สัมภาษณ์) 

 

“เราเป็นคนมั่นใจในตัวเองมาก เป็นคนชอบแต่งตัว พอเราแต่งตัวในแบบที่ชอบ 

เปิดเผยเนื้อหนัง เน้นสีจัด ๆ เราโดนล้อว่ากาคาบพริก หนักที่สุดคือไล่ให้เราไปเปลี่ยนชุด ซึ่ง

เป็นการล้อจากคนในครอบครัวด้วยกันเอง เวลาไปที่ไหนที่มีคนเยอะ ๆ เรามักจะโดนหัวเราะ
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เหมือนเราเป็นตัวตลก เราเห็นปฏิกิริยาจากคนรอบข้างที่มองเราแล้วซุบซิบกัน มันเป็นแบบนี้

มาตลอด มันหนักข้ึนทุกวัน” 

(จิตรรัตน์ แก้มพรม, 12 มีนาคม 2562 : สัมภาษณ์) 

 

 ผลกระทบจากการกระท า 

“เราไม่กล้าส่องกระจกเลย เราคิดว่าสังคมก าลังกดดันให้เราหรือผู้หญิงคนอ่ืนต้อง

สวย ต้องขาว ต้องผอม เราเจอเหตุการณ์แบบนี้แทบทั้งชีวิต สร้างปมในใจให้เราจนเรา

กลายเป็นคนไม่มั่นใจในตัวเอง และรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าอะไรเลย ในที่สุดเราก็ต้องไปพบ

จิตแพทย์ นั่นเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดที่จะเยียวยาความรู้สึกเหล่านี้ได้” 

(มนัสชนก ธัญญาหาร, 1 กุมภาพันธ์ 2562 : สัมภาษณ์)” 

 

“ถึงจะเป็นคนมัน่ใจ แต่มันก็อดรู้สึกแย่ไม่ได้ทีโ่ดนเอาหนา้ตา สผีิว ทุก ๆ ส่วนของ

ร่างกายของเรา มาพูดให้รู้สึกว่าสิ่งที่เราเป็นมนัผิด” 

(เกศสดี ทะนงศักดิ์, 1 กุมภาพันธ์ 2562 : สัมภาษณ์) 

 

“จริง ๆ แล้วพี่มีความมั่นใจตัง้แต่เด็กนะ แต่ก็ไม่ได้หมายความวา่พี่จะมองข้ามค า

นินทาหรือค าล้อเลียนของคนอ่ืนได้ มนัรู้สึกแย่เกินกว่าใครจะเข้าใจ” 

(ทอฝัน โกศลวฒันะ, 21 กุมภาพันธ์ 2562 : สัมภาษณ์) 

 

“เราร้องไห้หนักมาก เรารู้สึกแย่กับตัวเอง แล้วส่วนใหญ่ผู้ชายจะชอบผู้หญิงผิว

ขาว หุ่นดี แต่ในเมื่อเราเป็นแบบนี้ เรารู้ตัวว่าไม่ใช่แนวที่ผู้ชายหรือใครคนอ่ืนจะชอบได้เลย 

ไม่มีใครเข้าหาเลย พอย้อนกลับไปดูตัวเองเมื่อก่อนก็คือไม่แปลกใจเพราะไม่มีความสวยเลย

แม้แต่นิดเดียว ความเป็นเราในตอนนั้นมันคือสิ่งที่ผิดที่สุด เราไม่อยากโดนล้ออีกแล้ว เรา

อยากขาวมาก เราคิดว่าถ้าเรากลายเป็นคนผิวขาวมันจะจบปัญหานี้ เราเลยท าทุกวิธี

เพื่อที่จะให้ผิวขาวขึ้น แต่ท ายังไงก็ไม่ขาวสักที ลองทาแป้งก็กลายเป็นหน้าเทา โดนล้อว่าหน้า
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เทาเพิ่มไปอีก ช่วงเวลานั้นเสียใจว่าท าไมตัวเองต้องมีผิวด า มันกลายเป็นปมด้อยในชีวิตไป

เลยนะ”  

(ขวัญชนก ชนิเสนา, 20 มีนาคม 2562 : สัมภาษณ์) 

 

“พี่โดนล้อเลียนด้วยค าพูดต่าง ๆ นานา จนพี่มีความรู้สึกว่าสิ่งที่พี่เป็นมันผิด เรา

ต้องขาว เราต้องท าให้ได้ พี่เลยพยายามหลายทางมาก ทั้งกินยา ทาครีม ฉีดผิว แต่มันก็

เปลี่ยนร่างกายของเราไม่ได้หรอก ตอนนั้นมันเหนื่อยนะ มองย้อนกลับไปยังเหนื่อยเลย” 

(กอพลอย ทรงนิคม, 5 กุมภาพันธ์ 2562 : สัมภาษณ์) 

 

“เรากดตัวตัวเองให้อยู่ต่ ากว่าคนอ่ืนตลอดเวลา บางทีเราก็ไม่เข้าใจนะ ด าแล้วดูดี

ไม่ได้เหรอ ท าไมต้องขาวถึงจะดูดี เราโดนจนเราตั้งค าถามในใจว่าการที่เรามีผิวด ามันผิด

ขนาดนั้นเลยเหรอ แล้วเราก็ได้ค าตอบแล้วว่ามันผิด เพราะการกระท าค าพูดของคนอื่นที่มีต่อ

เรามันฟ้องทุกอย่างแล้ว” 

(ณิชากร หาญชีวกุล, 26 กุมภาพันธ์ 2562 : สัมภาษณ์) 

 

“เรารู้สึกแย่มาก แต่ก็ต้องท าเหมือนว่าไม่รู้สึกอะไร แต่ยิ่งกว่ารู้สึกแย่คือมันท าให้

เรารู้สึกไม่มั่นใจในตัวเอง รู้สึกไม่สวย ไม่กล้าแม้แต่จะแต่งหน้าหรือแต่งตัวในแบบที่ชอบ เช่น 

ใส่กางเกงขาสั้น เพราะเราเป็นคนอ้วนไง เรากลัวโดนล้อเลียน ถ้าแต่งหน้าหรือแต่งตัวในแบบ

ที่เราชอบแล้วเรากลัวโดนคนอ่ืนล้อเลียนว่าพยายามสวยหรือดูฝืนตัวเองเกินไป ในวัยนั้นเรา

จมอยู่กับความคิดที่ว่าไม่มีใครเข้าหา ไม่มีใครอยากคบเพราะไม่สวย เพราะความอ้วน เพราะ

ความด า ท าให้เราไม่กล้าคุยกับใคร โดยเฉพาะเพศตรงข้าม ไม่กล้าแม้แต่จะไปเที่ยวกลางคืน 

เพราะรู้สึกแตกต่างจากคนอ่ืนและกลัวการแสดงออกของคนอ่ืนที่มีต่อเรา เช่น การมอง

เหยียด เรื่องหน้าตา สีผิว และรูปร่างกลายเป็นเป็นปมที่ติดอยู่ลึก ๆ ในใจของเรา เรามี

ค าถามอยู่เสมอว่าการที่เราไม่สวย ไม่ขาว ไม่ผอม ด า และอ้วน มันเป็นสิ่งที่ผิดเหรอ ความ

สวยต้องขาว ผอม อ่อนหวานเท่านั้นเหรอ จนในที่สุดเราก็มีความคิดอยากศัลยกรรมให้ เป็น

แบบนั้น มีความคิดอยากเปลี่ยนหน้าตนเอง และอยากขาว พยายามหาวิธีท าให้เราขาวขึ้นให้
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ได้ ทาครีมทุกชนิด เป็นบ้าอยู่สักพักหนึ่ง เชื่อไปแล้วว่าความขาว ความผอม คือความสวยที่

แท้จริง เราติดอยู่กับความสวยแบบพิมพ์นิยมไปแล้ว”  

(ปทิตตา คล้ายด า, 30 มีนาคม 2562 : สัมภาษณ์) 

 

“เราก็แทบไม่กล้าออกจากบ้าน หมกมุ่นอยู่แต่ในห้อง อายที่จะต้องไปเจอคนอ่ืน 

อายสายตาคนอ่ืน ไม่อยากได้ยินค าพูดพวกนั้น ตอนนั้นได้แต่ภาวนาขอให้ตัวเองหายไป ถ้า

หายไปก็คงดี ไม่ต้องมาทนรับไม่ได้กับหน้าตาของตัวเอง หรือคิดว่าถ้าเกิดใหม่ก็ไม่ขอเกิดมา

ในร่างนี้ ขอให้ไปเกิดในร่างที่คนอ่ืนเขาบอกว่าสวยก็แล้วกัน” 

(สุชาภรณ์ บุญฉ่ า, 5 มีนาคม 2562 : สัมภาษณ์) 

 

“หนูรู้สึกโกรธที่ท าไมคนอ่ืนต้องมาพูดกับหนูแบบนี้ ในเมื่อหนูพอใจในร่างกาย

แบบนี้ ท าไมต้องมาสั่งให้ลดน้ าหนัก ท าไมต้องมาสั่งให้ขาว สิ่งที่หนูเป็นอยู่มันผิดใช่ไหม” 

(แพรวา (นามสมมต)ิ, 27 มีนาคม 2562 : สัมภาษณ์) 

 

“จากที่เราเคยมั่นใจก็ไม่กล้าแต่งอีกเลย ทั้งแต่งหน้าและแต่งตัว ได้แต่มองดู

เสื้อผ้าที่อยากใส่แต่ไม่กล้าใส่เพราะกลัวโดนล้อ กลายเป็นว่าความคิดคนอ่ืนมีอิทธิพลเหนือ

ความต้องการของเรา มันน่าเศร้ามากเลย” 

(จิตรรัตน์ แก้มพรม, 12 มีนาคม 2562 : สัมภาษณ์) 

 

บทสัมภาษณ์ข้างต้นแสดงให้เห็นถึงประสบการณ์ชีวิตของกรณีศึกษาแต่ละคน ความทุกข์ที่

เกิดขึ้นจากการที่ร่างกายไม่ตรงกับรูปแบบความงามอันพึงประสงค์ในบริบทสังคมไทย การปฏิบัติตน

ทางการกระท าและค าพูดของคนรอบข้างได้สร้างความเจ็บปวดให้กับกรณีศึกษาจนความเจ็บปวดนั้น

ผันแปรเป็นแผลเป็นที่เปรียบได้กับปมด้อยในจิตใจ ความทุกข์เหล่านั้นเกิดขึ้นมาอย่างยาวนาน

แตกต่างกันออกไปตามแต่ละประสบการณ์ชีวิตของแต่ละคน ก่อนที่ชีวิตของกรณีศึกษาจะด าเนินมา

พบกับจุดเปลี่ยนส าคัญท่ีจะเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติของพวกเธอที่มีต่อตนเองไปอย่างสิ้นเชิง 
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ฉันจึงค้นหาร่างกายท่ีฉันต้องการ 

จากการสัมภาษณ์กรณีศึกษาผู้เป็นผู้หญิงสายฝ(รั่ง) ทั้ง 10 คน พบว่าภายหลังจากการเผชิญ

ความเจ็บปวดจากการถูกล้อเลียนในเรื่องร่างกายที่ไม่ตรงกับรูปแบบความงามอันพึงประสงค์ในบริบท

สังคมไทย จึงเกิดการแสวงหาหนทางที่จะใช้ชีวิตอยู่ต่อไปท่ามกลางการเชิดชูความงามกระแสหลัก จน

พบแรงบันดาลจากการติดตามผู้หญิงชาวต่างประเทศและผู้หญิงไทยสายฝ(รั่ง) จากสื่อสังคมออนไลน์ 

ซึ่งส่วนใหญ่จะน าเอารูปแบบการใช้ชีวิตของผู้หญิงไทยสายฝ(รั่ง) เป็นต้นแบบมากกว่าผู้หญิง

ต่างประเทศ เพราะมีจุดร่วมบางอย่างที่ เหมือนกัน เช่น รูปร่าง โครงหน้า และสีผิว ท าให้กรณีศึกษา

เกิดความคิดที่ว่าพวกเธอสามารถเป็นอย่างต้นแบบได้ และมักจะมีเป้าหมายในการสวมใส่ชุดว่ายน้ า

แบบบิกินี (Bikini) น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงตนเอง เริ่มจากการจัดการร่างกายด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน

ออกไป เช่น การออกก าลังกาย การศัลยกรรม การตกแต่งใบหน้าด้วยการแต่งหน้า และการแต่งตัวใน

แบบเปิดเผยเรือนร่าง 

 

แรงบันดาลใจ 

 “เมื่อพี่มีโอกาสได้เจอกับชาวต่างชาติจ านวนมาก ได้ท าความรู้จักกันจนเป็น

เพื่อนกัน ได้แลกเปลี่ยนความคิดกันเรื่องร่างกาย พวกเขาชมว่าพี่มีร่างกายที่สวย มีอก มีเอว 

มีสะโพก มีสีผิวที่สวย แลดูสุขภาพดี และมีบุคลิกภาพที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์มาก มากกว่า

ค าชมคือพี่ได้เห็นการกระท าของพวกเขาที่ใช้ชีวิตอย่างมั่นใจ มีความสุขกับทุก ๆ วัน 

แต่งหน้าแต่งตัวในแบบที่ชอบ ไม่มีใครมาล้อเลียน พี่เห็นต้นแบบ บวกกับพี่รู้สึกว่าพี่ไม่อยาก

ทนอยู่กับความรู้สึกแย่ ๆ อีกแล้ว ความมั่นใจที่ถูกซ่อนไว้ก็เริ่มกลับมา” 

(ทอฝัน โกศลวฒันะ, 21 กุมภาพันธ์ 2562 : สัมภาษณ์) 

 

“เราเล่นเฟสบุ๊คไปเรื่อย ๆ จนไปเจอกับกลุ่มสายฝอในเฟสบุ๊ค ในกลุ่มนั้นมีผู้หญิง

แบบเดียวกับเราแต่ทุกคนมั่นใจมาก กล้าแต่งหน้า กล้าแต่งตัว เราเห็นคนแบบเดียวกันที่คอย

สนับสนุนกันและกันแม้ไม่ได้รู้จักกัน เราเห็นคนในแบบที่เราอยากเป็น  เราเห็นรูปแบบการ
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ใช้ชีวิตของแต่ละคน พวกเธอใส่บิกินี ท่องเที่ยวทั่วโลก ดูมีอิสระ ปลดล็อคจากทุกสิ่งทุกอย่าง 

เราเลยมีเป้าหมายอยากลดน้ าหนักกระชับสัดส่วนเพื่อให้ร่างกายมีสัดส่วนที่ ชัดเจนกว่านี้  

เพราะเราอยากใส่บิกินี อยากมีสุขภาพดีด้วย แล้วนอกจากจะมีแรงบันดาลใจเป็นผู้หญิงสาย

ฝอภายในกลุ่มแล้ว ยังมีผู้หญิงต่างประเทศที่มีลักษณะใกล้เคียงกับเรา เช่น บิวตี้บล็อคเกอร์

ชื่อดัง หรือ Kylie Jenner ที่ เรารู้จักกันดีก็ เป็นแรงบันดาลใจในด้านการแต่ งตัวด้วย

เหมือนกัน เพราะ Kylie Jenner เป็นคนรูปร่างอวบที่มีรูปแบบการแต่งตัวในแบบที่เราชอบ” 

(มนัสชนก ธัญญาหาร, 1 กุมภาพันธ์ 2562 : สัมภาษณ์) 

 

“พอเราอายุมากขึ้น มีโอกาสได้ท างานแถวถนนข้าวสารที่เต็มไปด้วยชาวต่างชาติ 

ก็มีโอกาสได้ซึมซับวัฒนธรรมตะวันตกไปด้วย ยิ่งพอติดตามนางแบบตะวันตก หรือศิลปิน ก็

ได้เห็นความหลากหลายของคนในเร่ืองของร่างกายและการใช้ชีวิต เราเห็นผู้หญิงสายฝอจาก

ตะวันตกอยู่แล้ว แล้วสักพักหนึ่งถึงเป็นกระแสในไทย น่าจะช่วงที่เราอยู่ปี 1 – 2 ประมาณปี 

2558 – 2559 พอเห็นผู้หญิงไทยเป็นสายฝอกันเยอะเราว่าผู้หญิงสายฝอมันดึงดูดมาก มี

เสน่ห์ แล้วลึก ๆ เราชอบการแต่งตัวแนวเซ็กซี่ ชอบแต่งหน้า ชอบรูปแบบการใช้ชีวิตแบบนั้น 

แต่เราติดตามบิวตี้บล็อกเกอร์ชาวไทยที่เป็นสายฝอมากกว่าชาวต่างชาตินะ เพราะพอเป็นคน

ไทยด้วยกันเรารู้สึกว่ามันเข้าถึงได้ง่าย เรารู้สึกเราก็เป็นแบบนั้นได้ เราสามารถสวยได้” 

(ขวัญชนก ชนิเสนา, 20 มีนาคม 2562 : สัมภาษณ์) 

 

“พอโตขึ้น พี่มีโอกาสได้อยู่ในสังคมฝรั่ง โดยเฉพาะคนแอฟริกัน-อเมริกัน ทุกคน

สนุกกับชีวิตมาก และผู้หญิงมีลักษณะการแต่งหน้าที่เป็นเอกลักษณ์ คิ้วโก่ง กรอบหน้าชัด 

ไฮไลท์หนัก ๆ ขนตาแน่น ๆ ซึ่งเป็นแบบสายฝอนั่นแหละ พี่เลยได้รับอิทธิพลมา” 

(กอพลอย ทรงนิคม, 5 กุมภาพันธ์ 2562 : สัมภาษณ์) 

 

“เราลองไปดูตัวอย่างการลดน้ าหนักจากคนที่เคยอ้วนมาก่อน เราเห็นว่าเขาไม่ได้

ลดน้ าหนักไปอยู่ในจุดที่ผอม แต่กลายเป็นคนมีก้น มีสะโพก ซึ่งเราชอบร่างกายแบบนั้นมาก 

เราอยากมีร่างกายแบบนั้น ความผอมมันไม่จ าเป็นอีกแล้ว ความขาวก็เช่นกัน เราชอบ

ติดตามคนไทยด้วยกันที่เป็นผู้หญิงสายฝอ เพราะรู้สึกว่าเรามีชีวิตที่คล้าย ๆ กัน เราเร่ิมอยาก
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เปลี่ยนตัวเอง อยากสวยขึ้น เราคิดว่าเราอยู่อย่างนี้ไม่ได้แล้ว อยู่กับความรู้สึกแย่ ๆ จากการ

โดนล้อเลียนอีกไม่ได้แล้ว” 

(ปทิตตา คล้ายด า, 30 มีนาคม 2562 : สัมภาษณ์) 

 

“หนูเป็นคนชอบเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เพราะเป็นวิชาที่ถนัดที่สุด ก็เลยมีการฝึก

ฟัง พูด อ่าน เขียน ศึกษาจากสื่อทางตะวันตก เช่น เพลง ภาพยนตร์ ข่าวบันเทิง มีการซึมซับ

วัฒนธรรมและค่านิยมหลาย ๆ อย่างที่แตกต่างจากประเทศไทยมาด้วย เช่น การที่คนสวยใน

ประเทศไทยต้องผอม ผิวขาว ตามพิมพ์นิยมของคนไทย ซึ่งในค่านิยมตะวันตกเขามองว่า

ผู้หญิงทุกคนสวยในแบบของตัวเอง ไม่ว่าจะผิวเข้มหรือสว่าง อวบหรือผอม ท าให้หนูมั่นใจใน

ตัวเองมากขึ้น อีกอย่างคือค่านิยมตะวันตกเขามีอะไรหลาย ๆ อย่างที่ไม่ปิดกั้นทางความคิด 

ไม่อยู่ในกรอบ ท าให้ชอบและศึกษา จนกลายเป็นแรงบันดาลใจและอิทธิพลในการใช้ชีวิต

ของหนู ถือคติว่า live a life you will remember ที่ส าคัญคือหนูได้มีโอกาสได้อยู่ในสังคม

เพื่อนชาวต่างประเทศ จากการไปเที่ยวแบบแบกเป้หรือ back pack ท าให้จากเดิมที่หนูไม่

มั่นใจในตัวเองเรื่องหน้าสดเพราะเป็นสิว ผิวหมองคล้ า ไม่สวย เพื่อนเหล่านั้นบอกหนูว่ามัน

ไม่จ าเป็นต้องสวยอย่างที่คนอ่ืนสวย ผู้หญิงทุกคนล้วนสวย ต่อให้แต่งหน้าหรือไม่แต่งหน้าก็

ตาม พวกเขาไม่มีทีท่ารังเกียจและให้เกียรติหนู พวกเขาแนะน าให้หนูอยากท าอะไรก็ท าไป

เลย หนูเคยอยากลดน้ าหนักเพื่อใส่บิกินี” 

(แพรวา (นามสมมต)ิ, 27 มีนาคม 2562 : สัมภาษณ์) 

 

“เราเห็นจากการติดตามสื่อตะวันตกหรือสื่อสังคมออนไลน์ว่าผู้หญิงฝรั่งก็มีสัน

กราม ริมฝีปากหนาเหมือนเรา ก็สามารถสวยได้ ไม่ได้สวยเพราะแต่งหน้า แต่สวยด้วยตัวของ

มันเอง แต่ยิ่งแต่งหน้าเข้ม ๆ ก็ยิ่งสวย มันเข้ากับใบหน้ามาก ไม่มีใครล้อเลียน ด้วย เราว่า

พวกเธอมีความมั่นใจเป็นเกราะก าบัง และเราเห็นคนไทยที่มีใบหน้าลักษณะเหมือนกันกับเรา

ก็สวยได้ และสวยขึ้นไปอีกเมื่อเป็นสายฝอ” 

(สุชาภรณ์ บุญฉ่ า, 5 มีนาคม 2562 : สัมภาษณ์) 
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“เราเข้าไปอยู่ในสังคมมหาวิทยาลัยที่มีความหลากหลายทางความคิดมาก ทุกคน

มีรูปแบบการใช้ชีวิตที่ไม่เหมือนใคร แม้เมื่อหลุดจากรั้วมหาวิทยาลัยไปแล้วทุกคนจะเคยโดน

หัวเราะเยาะให้รู้สึกถึงความเป็นตัวตลกในสังคม แต่ทุกคนก็ยังคงมั่นใจ ท าให้เรากล้ามากขึ้น

ที่จะท าตัวในแบบที่เราชอบ ส่วนตัวเราติดตามวงการบันเทิงต่างประเทศอยู่แล้ว เราเห็น

ความหลากหลายของร่ายกายและการใช้ชีวิตด้วย ด้วยความหลากหลายของร่างกายที่เรา

เห็นเราจึงรู้จักร่างกายตัวเองมากขึ้น เราไม่ได้มองว่าเราเป็นคนตัวใหญ่อย่างที่ใครมอง เรา

มองว่าเราเป็นคนธรรมดาคนหนึ่ง เราไม่ได้มองร่างกายในแง่ลบไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเรา

หรือของใคร แล้วเรามีแรงบันดาลใจจากคนไทยที่ใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศนะ” 

(เกศสดี ทะนงศักดิ์, 1 กุมภาพันธ์ 2562 : สัมภาษณ์) 

 

“เราเห็นในสื่อสังคมออนไลน์ ในเฟสบุ๊ค ในอินสตราแกรม ผู้หญิงต่างประเทศเขา

กล้าที่จะแต่งตัวโดยไม่สนใจว่าผิวจะสีอะไร  ร่างกายจะเป็นแบบไหน ไม่มีใครหัวเราะเยาะ 

ไม่มีใครล้อเลียนว่ากาคาบพริก หรือไล่ให้ไปเปลี่ยนชุด ทุกคนแลดูสนับสนุนส่งเสริมกันและ

กันด้วยค าชม ยิ่งเราเห็น Kylie Jenner แล้วเราอยากเป็นแบบนั้น ถ้าหุ่นแบบนั้นอยู่ที่

ประเทศไทยคนอ่ืนก็คงว่าอ้วน แต่เราว่ามันคือหุ่นที่สวยสมบูรณ์แบบมาก ใส่ชุดอะไรก็สวย” 

(จิตรรัตน์ แก้มพรม, 12 มีนาคม 2562 : สัมภาษณ์) 

 

“ช่วงประมาณปี 2559  Kylie เป็นที่รู้จักมาก หันไปทางไหนในสื่อโซเชียลก็เจอ

แต่ Kylie เห็นผู้หญิงไทยแต่งตัวแต่งหน้าเหมือน Kylie หรือพูดถึงว่าอยากจะเป็นแบบ Kylie 

กันทั้งนั้น แต่ที่เราสังเกตได้คือผู้หญิงที่แต่งตัวแต่งหน้าเหมือน Kylie ส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงที่

แบบ ขออนุญาตพูดตรง ๆ เพื่อให้เห็นภาพนะ จะเป็นผู้หญิงแบบที่สังคมเรียกว่าหน้าแปลก 

มีโหนก มีกราม ไม่มีดั้ง ปากใหญ่ หรือฟันห่าง อะไรประมาณนั้น ซึ่งพอมาแต่งหน้าแต่งตัว

แบบนี้แล้วมันสวยมาก มันเข้ากับพวกเธอมาก ท าให้อะไรที่เป็นจุดด้อยมันเด่นขึ้นมา จนไม่

สามารถเรียกว่าจุดด้อยได้อีกแล้ว โดดเด่นสุด ๆ คือน่าสนใจนะ มันท าได้ยังไงให้หน้าที่ดูเป็น

จุดด้อยในสังคมโดดเด่นได้ขนาดนี้ มันไม่ใช่แค่แต่งหน้านะ การแต่งตัว จริต ในแบบสายฝอ 

มันส่งเสริมให้ผู้หญิงประเภทนี้สวยขึ้นมากจริง ๆ  แล้วมันแตกต่างจากผู้หญิงแบบอ่ืน หรือ

ผู้หญิงแบบที่คนส่วนใหญ่ชอบ” 
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(ณิชากร หาญชีวกุล, 26 กุมภาพันธ์ 2562 : สัมภาษณ์) 

 

ปรับใช้ 

“พี่เริ่มสนใจในเรื่องร่างกายผู้หญิงอย่างจริงจัง พี่ไปศึกษาเกี่ยวกับการสร้าง

ร่างกายในรูปแบบ Slim Thick เป็นร่างกายที่นิยมกันในหมู่ผู้หญิงตะวันตก ผ่าน YouTuber 

เทรนเนอร์ชาวต่างประเทศ เพื่อเอามาปรับใช้กับร่างกายตัวเอง เพราะพี่คิดว่าพื้นฐาน

ร่างกายของพี่มันพาพี่ไปอยู่ในจุดนั้นได้ ท าให้ร่างกายของพี่สวยขึ้นได้อีก และพี่คงจะรู้สึกมี

ความสุขมากแน่ ๆ ถ้าร่างกายพี่กลายเป็นแบบนั้น” 

(ทอฝัน โกศลวฒันะ, 21 กุมภาพันธ์ 2562 : สัมภาษณ์) 

 

“เราลองฝึกแต่งหน้าดูบ้าง แต่งตามต้นแบบ เริ่มออกก าลังกายด้วยการวิ่ง และ

ออกก าลังกายเฉพาะส่วน เช่น เล่นฮูลาฮูปเพื่อลดเอว สวอท (Squat) เพื่อกระชับต้นขาและ

สะโพก ควบคุมอาหาร ผู้หญิงส่วนใหญ่ภายในกลุ่มจะใส่คอร์เซ็ต (Corset) เพื่อให้เอวคอดกิ่ว 

เราก็ไปหาซื้อตาม ช่วงแรกที่ใส่เราอึดอัดมาก มันทรมาน แต่เราก็อดทน” 

(มนัสชนก ธัญญาหาร, 1 กุมภาพันธ์ 2562 : สัมภาษณ์) 

 

“พี่เห็นต้นแบบจากฝรั่งก็รับมาแต่งตาม และรู้สึกว่ามันเข้ากับพี่มาก มันท าให้สิ่งที่

พี่คิดว่าเป็นจุดด้อยกลายเป็นจุดเด่นได้ ดูดีในแบบที่พี่เป็น ไม่ละทิ้งตัวตนของพี่” 

(กอพลอย ทรงนิคม, 5 กุมภาพันธ์ 2562 : สัมภาษณ์) 

 

“เราเริ่มลดน้ าหนัก ออกก าลังกาย ควบคุมอาหาร ซึ่งมันเหนื่อยมาก แทบไม่กล้า

กินอะไรเลย ไปรักษาสิว ดัดฟัน ท าจมูก พอผอมลงแล้วก็รู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้น มันยังไม่

ผอมขนาดนั้นนะ แต่ดูดีขึ้นจากเดิมมาก พอเริ่มรู้สึกว่าตัวเองสวยขึ้นแล้วก็คิดว่ามันยังสวยไม่
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พอ เราอยากสวยอีก เราก็ลองแต่งหน้า ลองแต่งตัวตามแบบพวกเธอ มันท าให้เรารู้สึกดีที่เรา

ก็สวยได้เหมือนกัน สวยด้วยโครงหน้าและโครงร่างเดิมของตัวเอง สวยในอีกแบบหนึ่ง” 

(ปทิตตา คล้ายด า, 30 มีนาคม 2562 : สัมภาษณ์) 

 

“วันนั้นหนูตัดสินใจใส่ไปเลยแม้ร่างกายของหนูจะไม่สวยอย่างคนอ่ืน มี

จุดบกพร่องมากมาย วันนั้นปลดล็อคการกระท าและความคิดของตัวเองไปเลย สบายใจกับ

ตัวเองแบบไหน ก็ท าแบบนั้น ไม่สนใจความคิดของใครอีกแล้ว เพราะนี่คือร่างกายของหนู” 

(แพรวา (นามสมมต)ิ, 27 มีนาคม 2562 : สัมภาษณ์) 

 

“เราลองแต่งหน้าตามแล้วเรารู้สึกว่ามันเติมเต็มเรา มันท าให้เรามีพลัง มั่นใจขึ้น 

เราเร่ิมมีเกราะก าบังแล้ว เรากล้าที่จะออกจากบ้านด้วยร่างกายนี้ที่เราเคยรับไม่ได้” 

(สุชาภรณ์ บุญฉ่ า, 5 มีนาคม 2562 : สัมภาษณ์) 

 

“เรารู้จากการติดตามคนเหล่านี้ว่าการแต่งตัวแต่งหน้าแบบไหนที่เหมาะสมกับเรา 

ซึ่งก็คือสายฝอนี่เอง มันท าให้ใบหน้าของเราที่ใครต่อใครวิจารณ์ว่าเหมือนเพศที่สามนั้นโดด

เด่นขึ้น” 

(เกศสดี ทะนงศักดิ์, 1 กุมภาพันธ์ 2562 : สัมภาษณ์) 

 

“เราเห็นผู้หญิงสายฝอในไทยกล้าแต่งตัว เราจึงกล้าแต่งตัวตาม แล้วมันท าให้เรา

มีความสุขขึ้น ความมั่นใจมันท าให้ผู้หญิงสวยขึ้นจริง ๆ ความมั่นใจของเราก็เริ่มกลับมามีอีก

คร้ัง ครั้งนี้ต่อให้ใครจะว่ายังไงหรือไล่ให้ไปเปลี่ยนชุดอีกก็ท าอะไรเราไม่ได้แล้ว” 

(จิตรรัตน์ แก้มพรม, 12 มีนาคม 2562 : สัมภาษณ์) 
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“เรามีก าลังใจว่าเราก็สามารถเป็นแบบนั้นได้ เราว่าเราเจอทางของเราแล้ว พอ

แต่งตัวแต่งหน้าดู เอามาปรับให้เข้ากับตัวเอง มันก็ใช่ทางของเราจริง ๆ เพิ่งรู้ว่าตัวเองก็ดูดีได้

เหมือนกัน ดูดีโดยที่ไม่ได้เปลี่ยนตัวเองจนคนอ่ืนจ าไม่ได้ขนาดนั้น” 

(ณิชากร หาญชีวกุล, 26 กุมภาพันธ์ 2562 : สัมภาษณ์) 

 

จากบทสัมภาษณ์ข้างต้น นอกเหนือไปจากการเล็งเห็นถึงการแสวงหาแรงบันดาลใจจาก

ผู้หญิงชาวต่างประเทศและผู้หญิงชาวไทยที่ใช้ชีวิตในรูปแบบสายฝอผ่านสื่อบันเทิงต่างประเทศและ

สังคมออนไลน์แล้วนั้น ยังเล็งเห็นถึงความพยายามของกรณีศึกษาแต่ละคนในการที่จะหลีกหนีออก

จากวังวนแห่งความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นจากการถูกกระท าผ่านการกระท าและค าพูดของบุคคลอ่ืน ทั้งนี้ก็

เพ่ือให้ตัวกรณีศึกษาเองสามารถด าเนินชีวิตในสังคมต่อไปได้อย่างมีความสุขและไร้ซึ่งความทุกข์ทางใจ

อย่างที่เคยประสบพบเจอมา ด้วยเหตุนี้จึงท าให้กรณีศึกษาเกิดข้อค้นพบใหม่ที่จะน าไปสู่การตกผลึก

ทางความคิดในที่สุด 

 

ในที่สุดฉันก็พบกับร่างกายท่ีเปลี่ยนความคิดของฉัน 

จากการสัมภาษณ์กรณีศึกษาผู้เป็นผู้หญิงสายฝ(รั่ง) ทั้ง 10 คน พบว่าภายหลังจากการเผชิญ

ความเจ็บปวดจากการถูกล้อเลียนในเรื่องร่างกายที่ไม่ตรงกับรูปแบบความงามอันพึงประสงค์ในบริบท

สังคมไทย  เกิดการแสวงหาหนทางที่จะใช้ชีวิตอยู่ต่อไปท่ามกลางการเชิดชูความงามกระแสหลัก จน

พบกับความงามรูปแบบสายฝ(รั่ง) จากการติดตามผู้มีชื่อเสียงชาวต่างประเทศและชาวไทยในช่องทาง

สื่อสังคมออนไลน์นั้น ท าให้กรณีศึกษาแต่ละคนพบข้อค้นพบใหม่จนเกิดบทสรุปกับชีวิตของตนเอง 

ยอมรับถึงความหลากหลายและยอมรับร่างกายตัวเอง โดยเชื่อว่าไม่ว่าใครจะมีร่างกายแบบไหน สีผิว

แบบใด ล้วนเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคน ทุกคนล้วนมีความสวยงามในแบบของตนเอง ไม่ยึดติดกับ

ความงามกระแสหลัก การที่กรณีศึกษาหรือแม้แต่บุคคลอ่ืนที่ไม่ได้มีลักษณะภายนอกที่ตรงกับความ

งามอันพึงประสงค์นั้นไม่ใช่สิ่งที่ผิดแต่ประการใด นอกจากนี้กรณีศึกษาแต่ละคนนั้นต่างรู้สึกถึงคุณค่า

ในตนเองจากการได้รับค าชื่นชมจากผู้หญิงด้วยกันเอง รวมไปถึงกลายเป็นแรงบันดาลใจ เป็นที่ปรึกษา 

เป็นต้นแบบให้แก่ผู้หญิงคนอ่ืนอีกจ านวนมาก 
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ตกผลึกความคิด 

“หนูรู้สึกว่าตัวเองใช้ชีวิตคุ้มจากการปลดล็อคตัวเองและท่องเที่ยวไปทุก ๆ ที่ หนู

รักตัวเองมากข้ึนจากที่รักอยู่แล้ว โดนผู้ชายทิ้งไปเพราะไม่เห็นคุณค่ามากี่คนก็ไม่สนใจอีกแลว้ 

เพราะหนูเห็นคุณค่าในตัวเอง หนูฟื้นตัวจากความเจ็บปวดได้เร็วมากเพราะรักตัวเอง และมี

พลังที่จะใช้ชีวิตอยู่ต่อไปจากความเป็นสายฝอ และจากการคลุกคลีกับชาวต่างประเทศท าให้

หนูตระหนักได้ว่าผู้หญิงทุกคนสวยในแบบของตัวเอง ไม่ว่าจะผิวเข้มหรือสว่าง อวบหรือผอม 

เราไม่จ าเป็นต้องสวยอย่างที่คนอ่ืนสวย ผู้หญิงทุกคนล้วนสวย ต่อให้แต่งหน้าหรือไม่แต่งหน้า

ก็ตาม หากสบายใจกับตัวเองแบบไหน สะดวกแบบไหน ให้ท าแบบนั้น อยากท าอะไรก็ท าเลย 

เพราะร่างกาย จิตใจ ชีวิต มันเป็นของเรา” 

(แพรวา (นามสมมต)ิ, 27 มีนาคม 2562 : สัมภาษณ์) 

 

“การที่พี่ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับชาวต่างชาติ ได้รับค าแนะน าจากพวกเขา 

ได้เห็นการใช้ชีวิตของพวกเขา มันท าให้พี่คิดว่าเราสามารถเป็นอะไรก็ได้ พี่รักร่างกายตัวเอง

ขึ้นมาก สะโพกพี่ใหญ่ ใครจะว่ามันอ้วนยังไง แต่พี่มองว่ามันสวยจริง ๆ พี่พอใจกับร่างกาย

ตัวเองแล้ว” 

(ทอฝัน โกศลวฒันะ, 21 กุมภาพันธ์ 2562 : สัมภาษณ์) 

 

“เราเริ่มไม่เครียดกับสีผิวอีกแล้ว เราเห็นความสวยของสีผิวเรา มันไม่จ าเป็นต้อง

ขาว แต่ต้องดูแลผิวให้เรียบเนียนสม่ าเสมอ แต่ส าหรับเราเราดูแลเพิ่มเติมคือท าให้ผิวเราแทน

ขึ้นเท่ากันทั้งตัว ไม่เป็นรอยด่าง เรามั่นใจขึ้นมาก แต่เราไม่ใส่ใจเร่ืองค าพูดคนแล้ว กลายเป็น

เราที่เปิดกว้างมากขึ้น ไม่ใช่ว่าด าก็สวยได้ แต่ด าคือความสวยเช่นกัน สิ่งที่เราเป็นมาตั้งแต่

เกิดไม่ใช่ความผิดอีกต่อไป เราไม่สนใจด้วยว่าผู้ชายจะชอบที่เราเป็นแบบนี้หรือไม่ เพราะเรา

ชอบตัวเองตอนนี้แล้ว คนอ่ืนไม่จ าเป็นต้องชอบก็ได้” 

(ขวัญชนก ชนิเสนา, 20 มีนาคม 2562 : สัมภาษณ์) 

 

“พี่รู้สึกว่าการแต่งหน้าแบบสายฝอมันเข้ากับพี่มาก มันท าให้สิ่งที่พี่คิดว่าเป็นจุด

ด้อยกลายเป็นจุดเด่นได้ ดูดีในแบบที่พี่เป็น ไม่ทิ้งตัวตนเดิมหรือหน้าเดิมของพี่ มันไม่
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จ าเป็นต้องขาวต้องผอมอย่างที่สังคมต้องการ และการที่เรามีลักษณะตรงข้ามกับความงาม

แบบนั้นไม่ใช่สิ่งที่ผิด พี่คิดได้เองจากการที่พบสายฝอและมีความสุขกับมันมาก " 

(กอพลอย ทรงนิคม, 5 กุมภาพันธ์ 2562 : สัมภาษณ์) 

 

“เรารู้จักร่างกายตัวเองมากขึ้น เคารพทุกส่วนบนใบหน้าและร่างกายของเรา 

เพราะสายฝอคือการเสริมจุดด้อยให้กลายเป็นจุดเด่น เสริมจุดเด่นให้เด่นขึ้นไปอีก อะไรที่เคย

มองว่าเป็นจุดด้อย มันก็ไม่ใช่อีกต่อไป มันกลายเป็นจุดเด่น เป็นเอกลักษณ์ของเราไปแล้ว 

ความรักตัวเองก็เพิ่มขึ้นมาก รักตัวเองจนไม่มีค าพูดของใครมาท าอะไรเราได้อีกแล้ว” 

(เกศสดี ทะนงศักดิ์, 1 กุมภาพันธ์ 2562 : สัมภาษณ์) 

 

“เมื่อเรากล้ากลับไปแต่งตัวในแบบที่ชอบจากการเห็นต้นแบบที่เป็นคนไทยและ

คนต่างประเทศมากมาย ก็ค้นพบว่าความมั่นใจท าให้ผู้หญิงสวยขึ้น เราว่าการจะใส่เสื้อผ้าสัก

ชิ้น แต่งหน้าสักแบบ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราสีผิวอะไร ร่างกายแบบไหน มันอยู่ที่ความมั่นใจ รัก

ตัวเอง เคารพตัวเองมากพอ และคิดว่าสิ่งที่ท าอยู่เหมาะสมกับตัวเองแล้ว เสียงวิจารณ์ เสียง

หัวเราะที่เคยได้รับ มันก็ไม่มีผลกับเราอีกต่อไป ชีวิตเราจะเป็นอิสระขึ้นทันที” 

(จิตรรัตน์ แก้มพรม, 12 มีนาคม 2562 : สัมภาษณ์) 

 

“จากการติดตามผู้หญิงตะวันตก ท าให้ความคิดเราเปิดกว้างมากข้ึน ยอมรับความ

หลากหลายได้ ขึ้น คิดบวก มีพลัง และรักตัวเองมาก เห็นคุณค่าในตัวเองเห็นคุณค่าของคน

อ่ืน และการที่เราไปอยู่ในกลุ่มสายฝอ ได้เจอคนที่มีลักษณะแบบเดียวกัน คอยให้ค าปรึกษา 

คอยสนับสนุนกันและกัน ท าให้เรามีความมั่นใจในตัวเองเพิ่มขึ้นมาก รู้สึกดีกับตัวเองมากข้ึน

ทุกครั้งที่มองกระจก เพราะการที่เราหลุดจากกรอบความสวยที่สังคมก าหนด ไม่ได้แปลว่า

เราไม่สวย หรือผิด การที่เรารูปร่างดีขึ้น ไม่ได้หมายความว่าเราต้องผอมหรือเปลี่ยนไปจาก

เดิมโดยสิ้นเชิงนะ เราแค่ดูดีขึ้นภายใต้โครงสร้างร่างกายแบบเดิมนี่แหละ” 

(มนัสชนก ธัญญาหาร, 1 กุมภาพันธ์ 2562 : สัมภาษณ์) 
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“จากการติดตามผู้หญิงสายฝอแล้วลองกล้าแบบเขา ท าให้เรามั่นใจในตัวเองมาก

ขึ้น รักตัวเอง ยังอยากปรับเปลี่ยนตัวเองอยู่นะ แต่ก็ยอมรับตัวเองมากขึ้น คนเข้าหามากข้ึน 

เราไม่ได้ยึดติดกับความสวยแบบพิมพ์นิยมอีกแล้ว เรายึดตัวเองเป็นหลัก ขอแค่เป็นตัวของ

ตัวเองก็พอ ไม่จ าเป็นผอมขาว เมื่อก่อนคิดว่าผิวสวยคือผิวขาว ตอนนี้คิดว่าผิวที่เรียบเนียน

และผิวที่เป็นของตัวเองแต่เกิดนั่นแหละคือผิวที่สวย ทุกคนมีความสวยเป็นของตัวเอง ทุกคน

มีเอกลักษณ์ ทุกคนพิเศษ ท าไมต้องพยายามเหมือนคนอ่ืน แค่เป็นแบบที่เป็น แค่หาอะไรที่

เหมาะสมกับเรา แค่มั่นใจก็สวยได้ พอลองกล้าใส่ขาสั้นที่ไม่กล้าใส่ในวันนั้น เราก็มั่นใจขึ้น 

เออเราก็สามารถใส่เสื้อผ้าพวกนั้นได้ ท าไมต้องสนใจสายตาคนอ่ืนด้วย แต่ทุกวันนี้ก็ยังไม่

มั่นใจเต็มร้อยนะ แค่คิดว่าเราสวยในอีกแบบหนึ่ง ความเป็นเราไม่ใช่สิ่งที่ผิดอีกแล้ว เราตัดสิน

ได้ด้วยตัวเอง” 

(ปทิตตา คล้ายด า, 30 มีนาคม 2562 : สัมภาษณ์) 

 

“เรารู้สึกโกรธตัวเองที่เมื่อก่อนรับไม่ได้กับหน้าตาของตัวเอง และอยากเกิดใหม่ใน

ร่างกายที่เขาบอกว่าสวย มันแสดงให้เห็นว่าเราไม่รักตัวเองเลยแม้แต่นิดเดียว ตัดภาพมา

ตอนนี้เรารักตัวเองและเคารพตัวเองมากจนลืมความรู้สึกนั้นไปเลย ไม่มีความรู้สึกอยาก

หายไปจากโลก มีแต่ความรู้สึกอยากออกไปใช้ชีวิต อย่างที่บอกว่าเราเริ่มมีความมั่นใจที่เป็น

เหมือนเกราะก าบังให้เราแล้ว เรากล้าที่จะออกจากบ้านด้วยร่างกายนี้ที่เราเคยรับไม่ได้แล้ว 

เราไม่สนใจสายตาหรือลมปากของคนอ่ืนอีกแล้ว เพราะเราเชื่อว่าทุกคนมีความสวยเป็นของ

ตัวเอง ทุกคนสามารถสวยได้ ไม่ได้เป็นความสวยที่เกิดขึ้นจากแต่งหน้าแต่เพียงอย่างเดียว แต่

สวยด้วยตัวของมันเอง สวยด้วยตัวของตัวเอง” 

(สุชาภรณ์ บุญฉ่ า, 5 มีนาคม 2562 : สัมภาษณ์) 

 

“สังคมผู้หญิงสายฝอมีแต่คนแข็งแกร่ง มั่นใจ เป็นพลังบวก มันท าให้เราได้รับ

อะไรเหล่านั้นมา แล้วก็เปลี่ยนความคิดเราอย่างกับเป็นคนละคน เรารักตัวเองมากขึ้น เรา

ชอบสิ่งที่ตัวเองเป็น แล้วเราก็รักผู้หญิงคนอ่ืนด้วยนะ เราอยากสนับสนุนให้ผู้หญิงใช้ชีวิต

อย่างมีความสุขโดยไม่ขึ้นอยู่กับใคร เรามีทางเป็นของตัวเอง ก้าวผ่านการโดนล้อเลียนไปให้

ได้ รักตัวเองให้มาก ๆ ทุกอย่างจะไม่มีผลกับเรา เราไม่รู้เรามีความคิดที่ดีไหม แต่เราตั้งใจไว้
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ว่า ผู้ชายชอบผู้หญิงแต่งหน้าเบา ๆ ใช่ไหม ไม่สน ฉันจะแต่งหน้าจัด ผู้ชายชอบผู้หญิงแต่งตัว

เรียบร้อยใช่ไหม ไม่สน ฉันจะแต่งตัวโป๊ ผู้ชายชอบผู้หญิงผอมใช่ไหม ไม่สน ฉันจะอวบ ผู้ชาย

ไม่ชอบแบบไหนฉันจะเป็นแบบนั้น เพราะชีวิตของฉันไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้ชาย หรือต่อให้ผู้ชาย

จะชอบแบบไหนก็แล้วแต่ แล้วลึก ๆ ฉันก็ชอบแบบนั้น ฉันก็จะท า ท าไปโดยไม่ขึ้นอยู่กับ

ผู้ชาย ยิ่งเห็นผู้หญิงเป็นในแบบที่ตัวเองเป็นโดนไม่สนใจว่าใครจะชอบหรือไม่ชอบแล้วเรายิ่ง

มีความสุข เราว่าสายฝอเหมือนสร้างพื้นที่ให้คนแบบเดียวกัน สายฝอมันอาจจะมีรูปแบบที่

ตายตัว แต่แต่ละคนก็ปรับให้มันเข้ากับตัวเอง ก็เป็นสายฝอในแบบตัวเอง นั่นท าให้แต่ละคน

มีเอกลักษณ์ แค่หน้าตาแต่ละคนก็มีเอกลักษณ์แล้ว เพราะฉะนั้นความสวยคือความ

หลากหลายเนี่ยแหละ และเรายอมรับความหลากหลายได้ ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงแบบไหนก็สวย

ทั้งหมด” 

(ณิชากร หาญชีวกุล, 26 กุมภาพันธ์ 2562 : สัมภาษณ์) 

 

ผู้หญิงถึงผู้หญิง 

“พี่ได้รับค าชมจากผู้หญิงด้วยกันมากมาย พี่ได้เจอกับสังคมผู้หญิงใหม่ ๆ พี่ได้

กลายเป็นต้นแบบ เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงอีกหลายคน” 

(ทอฝัน โกศลวฒันะ, 21 กุมภาพันธ์ 2562 : สัมภาษณ์) 

 

“พี่รู้สึกว่าตัวเองมีค่าจากการที่มีผู้หญิงมากมายเข้ามาขอค าแนะน าขอค าปรึกษา

จากพี่ มาขอจ้างให้พี่ไปแต่งหน้าให้ นอกจากพี่จะมีความสุขจากการที่พี่มั่นใจขึ้น พี่ยังมี

ความสุขที่ได้ท าให้ผู้หญิงคนอ่ืนมั่นใจในตัวเองขึ้นเช่นกัน พี่มีความสุขที่สร้างเงินได้จากสิ่งที่พี่

ชอบ" 

(กอพลอย ทรงนิคม, 5 กุมภาพันธ์ 2562 : สัมภาษณ์) 

 

“จุดสูงสุดของการเป็นสายฝอคือการเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงคนอ่ืนต่อไปนี่

แหละ” 

(เกศสดี ทะนงศักดิ์, 1 กุมภาพันธ์ 2562 : สัมภาษณ์) 
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“อีกสิ่งหนึ่งที่สร้างคุณค่าในตัวหนูคือมาจากการเป็นแรงบันดาลใจหรือเป็นที่

ปรึกษาให้คนอ่ืน คนทุกวัย รุ่นพี่ รุ่นน้องต่างเข้ามาชื่นชม ปรึกษา หรืออยากเป็นให้ได้อย่าง

หนู ซึ่งมันท าให้หนูมีค่ามากข้ึนอีกจากการที่ผู้หญิงด้วยกันก็เห็นค่าในตัวหนู” 

(แพรวา (นามสมมต)ิ, 27 มีนาคม 2562 : สัมภาษณ์) 

 

“เราเป็นที่ปรึกษาให้คนอ่ืนในเรื่องการศัลยกรรมให้เข้ากับใบหน้า เพราะเราเป็น

คนเปิดเผย กล้าท ากล้ารับ คนเลยเลือกที่จะมาปรึกษาเรา และเรามีความสุขมากที่ได้เป็นที่

ปรึกษาให้กับผู้หญิงด้วยกัน” 

(ปทิตตา คล้ายด า, 30 มีนาคม 2562 : สัมภาษณ์) 

 

“สิ่งที่ท าให้เรารู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ามากขึ้นไม่ใช่เพราะผู้ชายหันมาสนใจเรานะ 

แต่เป็นเพราะผู้หญิงด้วยกันยกให้เราเป็นต้นแบบ ได้แรงบันดาลใจจากเรา มาขอค าปรึกษา

หรือก าลังใจจากเรา คนอวบอ้วน คนที่ไม่มั่นใจในตัวเอง ต่างเข้ามาปรึกษาเรื่องร่างกาย การ

แต่งตัว การแต่งหน้า” 

(มนัสชนก ธัญญาหาร, 1 กุมภาพันธ์ 2562 : สัมภาษณ์) 

 

“เราอยากไปให้ค าปรึกษากับคนอ่ืนที่เคยเผชิญปัญหาแบบเรา เพราะตอนนี้เราอยู่

ในจุดที่เป็นที่ปรึกษาให้แก่คนจ านวนมากแล้วเรารู้สึกมีค่า มันคือการส่งต่อพลังงานดี ๆ ไปให้

คนอ่ืน” 

(สุชาภรณ์ บุญฉ่ า, 5 มีนาคม 2562 : สัมภาษณ์) 

 

 สร้างงาน สร้างอาชีพ 

“จากการที่มีคนรู้จักเราเยอะขึ้น มีผู้ติดตามเรามากขึ้น ติดตามจากตัวตนของเรา 

เราจึงต่อยอดไปท าแบรนด์เสื้อผ้าโดยมีเป้าหมายว่าผู้หญิงทุกขนาดสามารถสวมใส่ได้ มีการ
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จ้างงานให้เราไปโฆษณาสินค้าที่เกี่ยวกับสายฝอ มีการไปท ากิจกรรมกับแบรนด์เครื่องส าอาง 

มีชื่อเสียงกับรายได้เพิ่มเข้ามา” 

(มนัสชนก ธัญญาหาร, 1 กุมภาพันธ์ 2562 : สัมภาษณ์) 

 

“พี่ได้เป็นเทรนเนอร์ออกก าลังกายให้กับผู้หญิงสายฝอ พี่มีเงิน พี่มีอาชีพจากการ

เป็นสายฝอนี่แหละ” 

(ทอฝัน โกศลวฒันะ, 21 กุมภาพันธ์ 2562 : สัมภาษณ ์

 

ภาษาและเจ้าของภาษา 

“นอกจากนี้การเป็นสายฝอยังท าให้เรามีโอกาสพบเจอชาวต่างชาติจ านวนมาก

จากการไปเที่ยว จากสื่อสังคมออนไลน์ เรามีแฟนเป็นชาวต่างชาติ แต่นั่นคือผลพลอยได้จาก

การเป็นสายฝอ เราไม่ได้อยากจะมี ไม่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะต้องมีแฟนฝรั่ง ภาษาอังกฤษเรา

ก็ดีข้ึน” 

(มนัสชนก ธัญญาหาร, 1 กุมภาพันธ์ 2562 : สัมภาษณ์) 

 

เสียงวิจารณ์ 

“การที่พี่มีร่างกายแบบนี้ พี่ก็ยังโดนล้อเลียน แถมยังโดนคุกคามทางเพศนะ แต่ก็

แข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิม ไม่สนใจแล้ว” 

(ทอฝัน โกศลวฒันะ, 21 กุมภาพันธ์ 2562 : สัมภาษณ์) 

 

“ทุกวันนี้ก็ยังโดนล้อเลียนเรื่องแต่งตัวแบบสายฝออยู่ เพราะบางคนเขาก็ไม่ได้

เข้าใจและเปิดกว้างขนาดนั้น” 

(ขวัญชนก ชนิเสนา, 20 มีนาคม 2562 : สัมภาษณ์) 
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“การเป็นสายฝอบางครั้งมันก็เสี่ยง ผู้ชายบางส่วนเข้ามาหาเพราะแค่เรื่องบนเตียง 

ลวนลามทางค าพูด ไม่ให้เกียรติ มองเป็นวัตถุทางเพศ โดนวิจารณ์ว่าปลอม กระแดะ ดัจริต 

ประหลาด คิ้วปลิง เปรียบได้กับผู้หญิงขายบริการ แต่เราก็สู้ เพราะสิ่งที่เราเป็นมันไม่ใช่

ความผิด มันคือความสวยงามรูปแบบหนึ่ง สักวันหนึ่งคนจะต้องยอมรับและเปิดกว้างกว่านี้ 

เราเชื่ออย่างนั้น” 

(มนัสชนก ธัญญาหาร, 1 กุมภาพันธ์ 2562 : สัมภาษณ์) 

 

แม้ในอีกมุมหนึ่งของสังคมนั้นการเป็นสายฝอจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ในแง่ลบ อาจเพราะสังคม

ยังคงไม่เข้าใจและไม่เปิดกว้างมากพอ แต่ด้วยการมองร่างกายตนเองในเชิงบวกท าให้กรณีศึกษาเมิน

เฉยต่อสิ่งเหล่านั้น เลือกที่จะใช้ชีวิตอยู่ในแนวทางท่ีตนเลือกอย่างแข็งแกร่งและเปี่ยมไปด้วยพลังต่อไป 

โดยมีความรักตนเองเป็นแรงส าคัญในการผลักดัน หากย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้น การโดนวิจารณ์ใน

เรื่องรูปลักษณ์อาจสร้างปมและความเจ็บปวดให้เกิดขึ้นในจิตใจ แต่ในปัจจุบันค าวิจารณ์เหล่านั้นไม่

สามารถท าอะไรพวกเธอได้อีกต่อไป ราวกับว่าสายฝอได้กลายเป็นความมั่นใจหรืออีกนัยหนึ่งคือเป็น

เกราะก าบังป้องกันพลังงานลบจากบุคคลอื่น และช่วยเป็นตัวตกผลึกความคิดให้พวกเธอกลายเป็นคน

ที่รัก ศรัทธา และเห็นคุณค่าในตัวเอง ซึ่งเป็นพลังขับเคลื่อนให้พวกเธอสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจ มี

อิสรเสรี และมีความสุขในสังคมนี้ 
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บทที่ 5 

วิเคราะห์และสรุป 

 การศึกษาในหัวข้อ “สายฝ(รั่ง) กับการเป็นเครื่องมือในการสร้างคุณค่าให้กับผู้หญิง” เริ่มต้น

จากการสังเกตเห็นว่าผู้หญิงกลุ่มหนึ่งที่มีรูปแบบการแต่งหน้า การแต่งกาย หรือแม้แต่จริตบางอย่างที่

เป็นเอกลักษณ์ จนได้รับการนิยามจากสังคมว่า “สายฝรั่ง” หรือ “สายฝอ” นั้น โดยส่วนใหญ่มักจะ

เป็นผู้หญิงที่มีลักษณะไม่ตรงกับความงามอันพึงประสงค์ของสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นใบหน้า เรือนร่าง 

และสีผิว การศึกษาในประเด็นนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการทราบถึงสีผิวและเรือนร่างในสังคมไทยที่

น าไปสู่การเกิดขึ้นของสายฝ(รั่ง) ในบริบทสังคมไทย กระบวนการกลายเป็นสายฝ(รั่ง) ในบริบท

สังคมไทย และการใช้สายฝ(รั่ง) เป็นเครื่องมือในการสร้างคุณค่าให้กับตนเองของผู้หญิง  เพ่ือตอบ

ค าถามการวิจัยที่ว่าสายฝ(รั่ง) เป็นเครื่องมือในการสร้างคุณค่าให้กับผู้หญิงอย่างไร โดยศึกษาจากการ

สัมภาษณ์ถึงประสบการณ์ชีวิตของกรณีศึกษาที่เป็นผู้หญิงสายฝ(รั่ง) จ านวน 10 คน ที่อยู่ภายในกลุ่ม

สังคมออนไลน์ในเฟสบุ๊ค (Facebook) ที่มีชื่อว่า Make Up For ฝ. ซึ่งเป็นกลุ่มสังคมที่เปรียบได้กับจุด

ศูนย์รวมของผู้หญิงสายฝ(รั่ง) ทั้งนี้จะใช้ทฤษฎีร่างกายสามระดับ (Three Bodies) และทฤษฎีสตรี

นิยมหลังสมัยใหม่ (Post-Feminist) ในการศึกษาและอธิบายงานวิจัยชิ้นนี้  

 จากการศึกษาเรื่องสีผิวในสังคมไทย สะท้อนให้เห็นว่าสังคมไทยให้ความส าคัญกับเรื่องสีผิ ว

มาเป็นอันดับแรก ๆ เริ่มต้นตั้งแต่สมัยสุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทร์ตอนต้น ที่มีค่านิยมความงาม

แบบผิวสองสีและผิวขาวเหลืองที่มีลักษณะเหมือนทอง เหมือนดวงจันทร์ เหมือนชาวจีน  โดยได้รับ

อิทธิพลมาจากวรรณคดีอินเดียและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาที่ประพันธ์โดยชนชั้นสูง

ที่มีอ านาจทางสังคมในขณะนั้น และชาวจีนที่อพยพเข้ามาในประเทศไทยสมัยนั้น สีผิวในสมัยอยุธยา

เป็นต้นมาจึงมีความผสมผสานระหว่างสีผิวแบบอินเดีย ไทย และจีน กล่าวคือ ผิวสีเนื้อสองสีและผิว

ขาวเหลือง ส่วนในช่วงรัชกาลที่ 5 ถึงต้นรัชกาลที่ 9 นั้นสะท้อนถึงค่านิยมสีผิว 2 รูปแบบที่ปรากฏขึ้น

อย่างเด่นชัดในสังคม โดยวาทกรรมและค่านิยมความงามในด้านสีผิวสะท้อนผ่านงานวรรณคดี 

ผลิตภัณฑ์ความงามจากตะวันตก และการประกวดนางงาม วาทกรรมผิวขาวแบบตะวันตกได้เข้ามามี

อิทธิพลในสังคมไทย โดยสะท้อนให้เห็นผ่านมุมมองความคิดและการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมความงาม
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จากตะวันตก แม้ในขณะที่การประกวดนางสาวไทยที่เป็นต้นแบบของผู้หญิงไทยนั้น ในช่วงแรกของ

การประกวดรัฐบาลได้มุ่งเน้นความเป็นชาตินิยม เน้นความเป็นธรรมชาติมากที่สุด กล่าวคือผู้หญิงต้อง

งามตั้งแต่หัวจรดเท้าและมีผิวเนียนแบบไทยแท้ หากแต่ช่วงหลังของการประกวดนางงามจะมุ่งเน้น

ความขาวอย่างเข้มข้นเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน โดยค่านิยมความงามในด้านสีผิวสะท้อนถึงความขาว

อย่างเข้มข้นผ่านสื่อต่าง ๆ และวัฒนธรรมตะวันตกไม่ใช่ปัจจัยหลักที่เข้ามามีอิทธิพลต่อสีผิวของ

สังคมไทยแต่เพียงอย่างเดียว หากแต่วาทกรรมผิวขาวได้มีการผสมผสานมากขึ้นจากหลายเชื้อชาติ 

เช่น จีน เกาหลี และญี่ปุ่น โดยมีการผลิตซ้ าวาทกรรมจากประเทศเหล่านี้ผ่านระบบทุนนิยมหรือ

อุตสาหกรรมบันเทิง 

เรื่องความขาวของผิวกลายเป็นวาทกรรมรูปแบบใหม่ที่ผู้หญิงในยุคปัจจุบันถูกตอกย้ าและ

ผลิตซ้ าจากสื่ออย่างหนักหน่วง ทั้งการแยกแยะเฉพาะเจาะจงส่วนต่าง ๆ ของร่างกายที่ต้องการความ

ขาว เช่น ผิวหน้า ผิวกาย รักแร้ และฟัน ไปจนถึงการระบุชนิดของความขาวไว้หลายประเภท เช่น 

ขาวอมชมพู ขาวนวลเนียน และขาวเป็นธรรมชาติ สื่อจึงเป็นส่วนส าคัญของการผลิตซ้ าวาทกรรมสีผิว

ที่เชิดชูความขาวในยุคปัจจุบัน เนื่องจากสื่อที่อยู่ภายใต้นายทุนมักผลิตโฆษณาที่มุ่งเน้นถึงความขาว

เป็นหลัก จนความขาวได้ถูกยกย่องและให้ค่าว่าเป็นความงามของผู้หญิง นอกจากนี้ความขาวยังถูกให้

ค่าว่าเป็นความเจริญและความทันสมัย ในขณะที่ความด าถูกวางไว้ในต าแหน่งตรงกันข้ามกับความขาว

อย่างชัดเจน ความด าจึงหมายถึงความต่ าต้อย ความด้อยค่า และความล้าหลัง ถือเป็นการกีดกันคนผิว

คล้ าออกไปเป็นชายขอบ (Marginalize) ที่ชัดเจนกว่าแต่ก่อน และความขาวได้กลายเป็นความงาม

กระแสหลักท่ีได้รับการยอมรับจากสังคมไทยในยุคโลกาภิวัฒน์ในที่สุด 

นอกจากนี้จากการศึกษาเรื่องเรือนร่างในสังคมไทย สะท้อนให้ เห็นว่าสังคมไทยให้

ความส าคัญกับเรื่องเรือนร่างมาเป็นอันดับแรก ๆ ไม่แพ้เรื่องสีผิว เริ่มตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ทีไ่ด้มีการ

สร้างความนิยมหรือการให้คุณค่าต่อลักษณะรูปร่างที่ผอมบางผ่านวรรณกรรมที่ประพันธ์ขึ้นจากชน

ชั้นสูงที่มีอ านาจทางสังคมในขณะนั้น รวมไปถึงการประกวดนางสาวไทยที่ก่อให้เกิดมาตรฐานของ

เรือนร่างที่ต้องมีลักษณะผอมบางสูงยาวเข่าดี ซึ่งผู้หญิงที่ถือว่าสวยในอุดมคติของสังคมไทยนั้นมี

แนวโน้มที่ผอมลงและผอมลงเรื่อย ๆ สีผิวและเรือนร่างในสังคมไทยถูกก าหนดคุณค่าให้ลักษณะบาง

ประการเป็นความงามอันพึงประสงค์ของสังคมไทยผ่านงานวรรณกรรม วรรณคดี ที่ถูกประพันธ์ขึ้น

จากชนชั้นสูงที่มีอ านาจทางสังคมในขณะนั้น หรือแม้แต่สื่อทุกประเภท ท าให้สีผิวในลักษณะขาว และ
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เรือนร่างในลักษณะผอมบาง เป็นหนึ่งในความงามอันพึงประสงค์ของสังคมไทยที่ฝังรากลึกมาตั้งแต่

อดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งยังเป็นสิ่งที่อยู่ในมโนทัศน์หรือมโนส านึกของผู้ชายและผู้หญิงไทยไปโดยปริยาย

ว่าผู้หญิงต้องมีสีผิวและเรือนร่างในลักษณะดังกล่าว เป็นสิ่งที่ผู้หญิงไทยต้องเป็นหรือพยายามเป็นให้

ได้เพ่ือให้ได้รับการยอมรับจากคนในสังคม 

ภายใต้วาทกรรมสีผิวที่ให้ความส าคัญกับความขาวอย่างเข้มข้นในสังคมไทย ชะตากรรมของ

คนด าหรือคนผิวเข้มมักจะถูกมองในแง่ลบอยู่เสมอ เมื่อคนเหล่านี้ด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมไทย บางคน

จะถูกล้อเลียนด้วยถ้อยค าหรือประโยคที่ว่า “อีด า” “ด าตับเป็ด” “ด าเหมือนถ่าน” “ด าเหมือนอีกา” 

“กาคาบพริก” “ด าสกปรก” “ด าดอทคอม” “ข้าวนอกนา” “เสื้อลอยได้” หรือเรียกด้วยค าว่า “ด า” 

แทนที่ชื่อ ทั้งยังถูกมองเป็นตัวตลก เป็นกลุ่มชนชั้นล่าง คนยากจน คนบ้านนอก คนสกปรก หรือ

แม้กระทั่งนางงามผิวเข้มที่ได้รับการคัดเลือกคว้ามงกุฎก็มักจะถูกตราหน้าว่า “ไม่สวย” ขึ้นมาทันที 

เพียงเพราะมีสีผิวที่ไม่ขาวตามค่านิยม (กรณ์วิกา, 2558) เฉกเช่นเดียวกับวาทกรรมเรือนร่างของ

สังคมไทยที่ให้ความส าคัญกับความผอม ความสูงยาวเข่าดี จนท าให้ชะตากรรมของคนอ้วนมักถูกมอง

ในแง่ลบและถูกล้อเลียนด้วยค าว่า “อ้วน” หรือ “ช้าง” เป็นต้น เรือนร่างในลักษณะดังกล่าวถูกเบียด

ขับให้เป็นเรือนร่างที่สังคมไม่ต้องการและควรเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้ไปสู่เรือนร่างที่มีลักษณะตรงกับ

ความงามอันพึงประสงค์ของสังคมไทย 

จากการสัมภาษณ์ประสบการณ์ชีวิตของกรณีศึกษาที่เป็นผู้หญิงสายฝ(รั่ง) จ านวน 10 คน ใน

ประเด็นการกลายเป็นสายฝ(รั่ง) ท าให้เห็นผลกระทบจากการมีสีผิวและเรือนร่างที่ไม่ตรงกับความงาม

อันพึงประสงค์ของสังคมไทย ได้แก่ โดนกลั่นแกล้ง (Bullying) หรือล้อเลียนด้วยถ้อยค าที่สร้างความ

กระทบกระเทือนต่อจิตใจอย่างรุนแรงจากคนใกล้ตัวไม่ว่าจะเป็นเพ่ือนหรือคนในครอบครัว ส่งผลให้

รู้สึกเสียใจ อับอาย และผิดหวัง ทั้งยังโดนเลือกปฏิบัติจากคนในสังคม กล่าวคือได้รับการปฏิบัติที่ไม่

เท่าเทียมกับคนผิวขาว คนผอม โดยกรณีศึกษารู้สึกได้จากสีหน้าและน้ าเสียงที่ใช้ว่ามีความแตกต่างกัน

อย่างเห็นได้ชัด รวมถึงไม่มีคนเข้าหา ซึ่งกรณีศึกษารู้สึกได้ว่าจากการมีร่างกายที่ไม่ตรงกับความงาม

อันพึงประสงค์ของสังคมไทยส่งผลให้ไม่ค่อยมีใครก้าวเข้ามาในชีวิตเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ทั้งใน

รูปแบบเพ่ือนและรูปแบบคนรัก นอกจากนี้ยังมีความคิดว่าสิ่งที่ตนเองเป็นคือสิ่งที่ผิด ซึ่งเป็นผลพวง

จากการโดนล้อเลียนและได้รับการเลือกปฏิบัติจากคนใกล้ตัวไม่ว่าจะเป็นเพ่ือนหรือคนในครอบครัว 

จนเกิดความคิดท่ีอยากจะแก้ไขเรือนร่างและสีผิวของตนเอง ยิ่งไปกว่านั้นยังส่งผลให้กรณีศึกษาไมมี่

https://news.mthai.com/author/yuikwk
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ความมั่นใจในตนเอง เนื่องจากการโดนล้อเลียนและการเลือกปฏิบัติจนท าให้เกิดความคิดที่ว่าสิ่งที่

ตนเองเป็นคือสิ่งที่ผิด ส่งผลให้กรณีศึกษาไม่มีความมั่นใจในตนเอง ไม่มีความกล้าที่จะท าในสิ่งที่ตนเอง

ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการแต่งหน้า การแต่งกาย หรือแม้แต่การออกไปในที่สาธารณะ ผลกระทบที่

สร้างความเจ็บปวดอีกอย่างหนึ่งคือความรู้สึกไม่มีคุณค่า ซึ่งจากการโดนล้อเลียนและการเลือกปฏิบัติ

จนท าให้เกิดความคิดที่ว่าสิ่งที่ตนเองเป็นคือสิ่งที่ผิด ส่งผลให้กรณีศึกษารู้สึกไม่มีคุณค่า  รู้สึกด้อยหรือ

ต้อยต่ ากว่าคนอ่ืน มักเปรียบเทียบตนเองกับคนอื่นอยู่เสมอ และรู้สึกเป็นอื่นในสังคม 

จากผลกระทบข้างต้นท าให้กรณีศึกษาต้องแสวงหาหนทางที่จะใช้ชีวิตอยู่ต่อไปท่ามกลางการ

เชิดชูความงามกระแสหลัก จนไปพบเข้ากับต้นแบบความงามในรูปแบบสายฝ(รั่ง) ที่มีลักษณะตรงข้าม

กับความงามอันพึงประสงค์ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ทั้งในเฟสบุ๊ค (Facebook) และอินสตาแกรม 

(Instagram) รวมทั้งสื่อบันเทิง ได้แก่ ผู้หญิงชาวตะวันตก โดยผู้หญิงชาวตะวันตกทั้งที่กรณีศึกษาพบ

ในชีวิตจริงและพบในสื่อสังคมออนไลน์และสื่อบันเทิง ต่างถ่ายทอดทัศนคติของความเป็นอิสระ ความ

มั่นใจ กล้าคิด กล้าพูด กล้าท า สนุกกับการใช้ชีวิต ปลดพันธนาการจากทุกสิ่ง กรณีศึกษาจึงได้รับ

แนวคิดและแรงบันดาลใจมาจากผู้หญิงชาวตะวันตก รวมไปถึงผู้หญิงไทยที่เป็นสายฝ(รั่ง) โดยผู้

หญิงไทยที่เป็นสายฝ(รั่ง) ถือเป็นต้นแบบที่ดีที่สุดของเหล่ากรณีศึกษา เนื่องจากผู้หญิงไทยต่างมีจุดร่วม

เดียวกัน กล่าวคือมีลักษณะโครงหน้าและร่างกายในแบบเดียวกัน กรณีศึกษาจึงมีความหวังว่าสามารถ

เป็นอย่างต้นแบบได้โดยไม่ต้องปรับเปลี่ยนลักษณะร่างกายตามธรรมชาติของตนเองมากนัก และ

ต้นแบบความงามที่ส าคัญคือ Kylie Jenner ผู้มีอิทธิพลระดับโลกที่มีอิทธิพลต่อผู้หญิงในยุคปัจจุบัน 

โดยเฉพาะอิทธิพลในเรื่องแฟชั่น การแต่งกาย การแต่งหน้า ใบหน้า ร่างกาย  ตลอดจนการกระท า 

กล่าวได้ว่าทุกความเคลื่อนไหวของเธอเป็นที่จับตามองและเป็นต้นแบบให้กับผู้หญิงทั่วโลก ซึ่งเธอมี

รูปร่างค่อนข้างอวบ มีส่วนโค้งเว้าของร่างกายที่ชัดเจน ทั้งยังมีสันกรามที่ชัดเจนอีกด้วย เรียกได้ว่ามี

ลักษณะที่ใกล้เคียงกับผู้หญิงสายฝ(รั่ง) ในสังคมไทยเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุนี้เธอจึงเป็นแรงบันดาลใจ 

เป็นเรือนร่างและใบหน้าในอุดมคติของผู้หญิงสายฝ(รั่ง) ไปโดยปริยาย 

การเปลี่ยนแปลงตนเองตามต้นแบบของกรณีศึกษาเพ่ือให้กลายเป็นสายฝ(รั่ง) นั้น มี

เป้าหมายแตกต่างกันไป ได้แก่ กรณีศึกษาอยากสวยขึ้น ซึ่งแต่เดิมนั้นกรณีศึกษาต่างจมปลักอยู่กับ

ความรู้สึกที่ว่าตนเองไม่สวย น่าเกลียด หรือขี้เหร่จากการโดนล้อเลียนในเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกที่ไม่

ตรงกับความงามอันพึงประสงค์ เมื่อพบเจอต้นแบบจึงเกิดแรงบันดาลใจที่จะสวยในแบบของตนเอง มี
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ความหวังว่าตนเองสามารถสวยได้ ซึ่งเป็นหนทางที่จะหลุดพ้นจากความรู้สึกเจ็บปวดและเป็นการ

ท าลายบาดแผลที่เคยมีในจิตใจให้จางหายไป รวมไปถึงกรณีศึกษามีเป้าหมายอยากสวมใส่บิกินี ใน

ความเป็นจริงนั้นชุดแต่งงานอาจเป็นชุดในฝันส าหรับผู้หญิงทั่วไป หากแต่ส าหรับผู้หญิงสายฝ(รั่ง) แล้ว

บิกินีคือชุดในฝันที่อยากสวมใส่เพ่ือเปิดเผยเรือนร่างและปลดเปลื้องพันธนาการบางอย่างในจิตใจ โดย

กรณีศึกษาพบเจอต้นแบบที่เป็นชาวตะวันตกและชาวไทยสายฝ(รั่ง) ที่สวมใส่บิกินีอย่างสวยงาม อิสระ 

มั่นใจ และมีความสุข การสวมใส่บิกินีจึงเป็นเป้าหมายส าคัญของการปรับเปลี่ยนร่างกายตนเองให้อยู่

ในรูปแบบความงามแบบสายฝ(รั่ง)  

จากการแสวงหาทางรอดในการอยู่ในสังคมนี้จนพบกับเส้นทางที่ใช่ท าให้กรณีศึกษาตกผลึก

ทางความคิดเกี่ยวกับทัศนคติต่อตนเองได้ว่า ความด าคืออีกหนึ่งความสวย โดยประโยคที่ว่า “ด าก็สวย

ได้” ไม่ใช่สิ่งที่กรณีศึกษาต้องการจะสื่อถึง เพราะประโยคดังกล่าวยังมีนัยยะซับซ้อนที่สามารถตีความ

ได้ว่าความด ายังคงเป็นรองสีผิวแบบอ่ืน แต่ “ด าคืออีกหนึ่งความสวย” เป็นสิ่งที่กรณีศึกษาเห็นพ้อง

ต้องกันว่า สีผิวที่เข้มเป็นความสวยงามในอีกรูปแบบหนึ่ง รวมถึงความคิดท่ีว่าจุดด้อยกลายเป็นจุดเด่น 

เมื่อจุดด้อยที่เคยเป็นสาเหตุของการโดนล้อเลียนจากสังคม กลายเป็นจุดเด่นที่ผู้คนชื่นชมและให้

ความส าคัญ กรณีศึกษาจึงมีมุมมองความคิดว่าจุดด้อยในวันนั้นไม่ใช่อีกต่อไปแล้วในวันนี้ หากแต่เป็น

จุดเด่นที่สร้างเอกลักษณ์ให้แก่ร่างกายตนเอง และท าให้ร่างกายตนเองหรือแต่ละคนมีความพิเศษที่

แตกต่างกันไป ทั้งยังรู้จักร่างกายตนเองมากขึ้น การรู้จักร่างกายตนเองของกรณีศึกษาคือการเข้าใจ

อย่างลึกซึ้งว่าลักษณะร่างกายของตนเองเป็นอย่างไร ควรแต่งกายในรูปแบบใดถึงจะส่งเสริมให้

ร่างกายของตนเองสวยงามมากยิ่งขึ้น โดยมองร่างกายตนเองในเชิงบวกมากกว่าจะค้นหาข้อด้อยของ

ร่างกายตนเองอย่างไม่รู้จักจบสิ้น ส่งผลให้สายฝ(รั่ง) มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น ความงามรูปแบบ

สายฝ(รั่ง) เปรียบเสมือนหน้ากากใบหนึ่ง ที่เมื่อได้สวมใส่แล้วสามารถอ าพรางความอ่อนแอที่มี ท าให้

กรณีศึกษากลายเป็นอีกคนหนึ่งที่มีความมั่นใจในตัวเอง เข้มแข็ง ทรงพลัง กล้าเผชิญหน้ากับทุกเรื่อง 

กล้าท าในสิ่งที่อยากท า แม้สิ่งที่ท าอยู่อาจไม่ใช่สิ่งที่สังคมต้องการ หากแต่ก็ไม่อ่อนไหวไปกับค าพูดของ

ใคร จากการอ าพรางความอ่อนแอที่มีจนความอ่อนแอนั้นมลายหายไปจนไม่จ าเป็นต้องอ าพรางสิ่งใด

อีกต่อไป หน้ากากกลับกลายเป็นหน้าที่แท้จริง สายฝ(รั่ง) ที่เป็นเพียง “รูปแบบความงาม” แบบหนึ่ง 

ได้กลายเป็น “ตัวตน” ของกรณีศึกษาในที่สุด จากความม่ันใจน าไปสู่การเห็นคุณค่าในตัวเอง โดยจาก

การที่กรณีศึกษามักเปรียบเทียบตนเองกับคนอ่ืนอยู่เสมอ ส่งผลให้รู้สึกด้อยค่าและเป็นอ่ืน เมื่อกลาย

มาเป็นสายฝ(รั่ง) ท าให้พวกเธอเห็นคุณค่าในตัวเอง เกิดความคิดที่ว่าพวกเธอก็มีดี มีความสวย มีความ



95 
 

 

พิเศษ มีความเป็นคนไม่ต่างจากคนอ่ืน ต่อให้ลักษณะภายนอกจะต่างกันก็ตาม สิ่งหนึ่งที่ท าให้

กรณีศึกษาเห็นคุณค่าในตัวเองเกิดจากการเป็นแรงบันดาลใจให้คนอ่ืน และเป็นที่ปรึกษาให้คนอ่ืน  ซึ่ง

คนอ่ืนที่กล่าวมานี้มักเป็นคนที่มีร่างกายไม่ตรงกับความงามอันพึงประสงค์ของสังคม  เป็นคนที่มี

ประสบการณ์ชีวิตใกล้เคียงกับกรณีศึกษา เป็นตัวตนในอดีตของกรณีศึกษา ดังนั้นการเป็นแรงบันดาล

ใจให้คนอ่ืนเกิดไฟแห่งความหวังของการเปลี่ยนแปลงเพ่ือหลีกหนีจากความทุกข์นั้น ส าหรับ

กรณีศึกษาแล้ว สิ่งนี้คือ “จุดสูงสุดของการเป็นสายฝ(รั่ง)” ยิ่งไปกว่านั้นกรณีศึกษาต่างยอมรับและ

เคารพในความหลากหลายของร่างกายมนุษย์ และรูปแบบความงามของผู้หญิง เพราะมีความเข้าใจ

อย่างถ่องแท้ว่าโลกใบนี้ไม่มีอะไรเป็นหนึ่งเดียว มีความแตกต่างหลากหลายจนไม่สามารถจ าแนกได้

ทั้งหมด และมีทัศนคติที่ว่าไม่ควรเชิดชูสิ่งใดก็ตามให้เป็นแบบเดียวหรือท าให้เหนือกว่าแบบอ่ืน 

ความคิดอันยิ่งใหญ่ที่สายฝ(รั่ง) ตกผลึกได้อีกอย่างหนึ่งคือความรักตัวเอง ความรักตัวเองของสายฝ(รั่ง) 

ไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวแต่อย่างใด หากแต่เป็นการรักและเคารพตัวเอง ท าในสิ่งที่อยากท าโดยไม่

อ่อนไหวไปกับค าพูดของใคร ไม่ปล่อยให้ทัศนคติในแง่ลบมาท าร้ายความรู้สึกของตัวเองได้อีกต่อไป  

นอกจากการตกผลึกทางความคิดแล้ว การเป็นสายฝ(รั่ง) ได้สร้างผลประโยชน์ให้แก่

กรณีศึกษาเป็นอย่างมาก อย่างการสร้างอาชีพให้แก่กรณีศึกษา เช่น มีการจ้างแต่งหน้า จ้างโฆษณา

สินค้าท่ีเกี่ยวข้องกับสายฝ(รั่ง) หรือท าธุรกิจ เช่น สร้างแบรนด์เสื้อผ้า ด้วยเหตุนี้สายฝ(รั่ง) จึงไม่ได้เป็น

เพียงรูปแบบความงามหรือตัวตนของบุคคลเท่านั้น หากแต่เป็นช่องทางของการขับเคลื่อนฐานะทาง

เศรษฐกิจอย่างหนึ่งอีกด้วย รวมถึงการเป็นสายฝ(รั่ง) ท าให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์ในรูปแบบมิตร

สหายและรูปแบบคนรัก โดยความสัมพันธ์ในรูปแบบมิตรสหายมักจะเริ่มต้นจากการปรึกษาหารือใน

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับสายฝ(รั่ง) เช่น การแต่งหน้า การแต่งกาย  การจัดการร่างกาย เป็นต้น ส่วน

ความสัมพันธ์ในรูปแบบคนรักมักจะเกิดจากการที่ชาวต่างชาติเข้ามาท าความรู้จักผ่านช่างทางสื่อ

สังคมออนไลน์ ซึ่งเป็นผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นจากการเป็นสายฝ(รั่ง) ไม่ใช่เป้าหมายหลักอย่างที่คนทั่วไป

เข้าใจ นอกจากนี้ผลพลอยได้จากการเป็นสายฝ(รั่ง) ที่มีความเกี่ยวโยงกับฝรั่งหรือชาวตะวันตกไม่ทาง

ใดก็ทางหนึ่งอย่างการได้รับแรงบันดาลใจจากการเสพสื่อบันเทิงตะวันตกหรือการมีเพ่ือนชาวต่างชาติ

นั้น ท าให้กรณีศึกษามีพัฒนาการการใช้ภาษาอังกฤษที่ดีขึ้นกว่าก่อนเป็นสายฝ(รั่ง) โดยสามารถพูด 

อ่าน เขียนภาษาอังกฤษในระดับท่ีดี ส่งผลต่อการสื่อสารที่เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกลขึ้นกว่าเดิม 

อย่างไรก็ตามการเป็นสายฝ(รั่ง) ยังส่งผลให้กรณีศึกษาได้รับผลกระทบบางอย่างที่รุนแรงต่อ

จิตใจไม่แพ้ช่วงชีวิตก่อนที่จะมาเป็นสายฝ(รั่ง) ได้แก่ การวิพากษ์วิจารณแ์ละการคุกคามทางเพศ 
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ส าหรับการวิพากษ์วิจารณ์นั้น การเป็นสายฝ(รั่ง) นอกจากจะได้รับค าชื่นชมแล้ว ยังได้รับการ

วิพากษ์วิจารณ์หรือติฉินนินทาด้วยถ้อยค าในเชิงลบอีกด้วย เช่น คิ้วปลิง แต่งหน้าจัด แต่งหน้าเหมือน

ลิง แต่งหน้าเหมือนเล่นงิ้ว เหมือนเพศที่สาม เหมือนโสเภณี ปลอม ประหลาด กระแดะ ดัดจริต เป็น

ต้น และส าหรับการคุกคามทางเพศนั้น การเป็นสายฝ(รั่ง) ที่มักแต่งกายเปิดเผยเรือนร่าง และมีเรือน

ร่างที่มีส่วนโค้งเว้าอย่างชัดเจน ในบางครั้งท าให้เกิดปัญหาการคุกคามทางเพศ ด้วยการลวนลามทาง

วาจาหรือเห็นเป็นเพียงวัตถุทางเพศ 

ประสบการณ์ชีวิตและความคิดของกรณีศึกษาที่เป็นสายฝ(รั่ง) ทั้ง 10 คน สัมพันธ์กับทฤษฎี

ร่างกาย 3 ระดับ (Three Bodies) และทฤษฎีสตรีนิยมหลังสมัยใหม่ (Post-Feminist) โดยมี

รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

ร่างกาย 3 ระดับ (Three Bodies) 

1.) ร่างกายปัจเจก (The Individual Body) 

ร่างกายปัจเจกเป็นร่างกายที่ก่อเกิดประสบการณ์ของชีวิต (Lived Experience) เป็นส่วนที่มี

ความนึกคิด จิตวิญญาณ ที่มีต่อร่างกาย และตัวตน (Self) ของบุคคล เน้นการซึมซับผ่านร่างกาย 

(Embodiment) จนประกอบเป็นตัวตน และสื่อให้เห็นตัวตนและอัตลักษณ์ของตัวเอง ซึ่งจากการลง

พ้ืนที่ภาคสนามเพ่ือสัมภาษณ์กรณีศึกษาที่เป็นสายฝ(รั่ง) ทั้ง 10 คน พบว่าก่อนที่จะกลายมาเป็นสายฝ

(รั่ง) นั้น กรณีศึกษาแต่ละคนมีลักษณะของเรือนร่างที่ไม่ตรงกับความงามอันพึงประสงค์ของสังคมไทย 

เช่น ผิวสีเข้ม รูปร่างอวบอ้วน มีโหนกแก้มที่สูง มีสันกรามที่ชัดเจน มีสันดั้งจมูกน้อย เป็นต้น จนได้รับ

การเลือกปฏิบัติจากคนในสังคม และถูกล้อเลียนจากคนรอบข้าง โดยเฉพาะคนในครอบครัวหรือเพ่ือน

ด้วยถ้อยค าที่ท าให้กรณีศึกษารู้สึกกระทบกระเทือนทางจิตใจอย่างรุนแรง ก่อให้เกิดความอับอาย 

ความเสียใจ ความผิดหวัง และกล่าวโทษตนเองที่มีลักษณะร่างกายในแบบดังกล่าว กลายเป็นปมหรือ

บาดแผลที่ฝังลึกในจิตใจจนไม่กล้าเข้าสังคม ไม่กล้าแต่งหน้า ไม่กล้าแต่งกาย ไม่กล้ากระท าในสิ่งที่ตน

ต้องการ ทั้งยังรู้สึกถึงความเป็นอื่นในสังคม ในช่วงแรกนั้นถือว่าเป็นร่างกายที่สั่งสมประสบการณ์ชีวิต

ที่มีแต่ความเจ็บปวด ก่อนจะแปรเปลี่ยนความเจ็บปวดนั้นไปสู่การแสวงหาเรือนร่างหรือตัวตนที่

เหมาะสมกับตนเองจนพบกับความงามรูปแบบสายฝ(รั่ง) ที่มีลักษณะเด่นใกล้เคียงกับลักษณะเรือน

ร่างของตน ก่อนจะปรับเปลี่ยนตนเองตามการรับรู้จากต้นแบบที่เป็นชาวตะวันตก หรือชาวไทยที่เป็น
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สายฝ(รั่ง) ด้วยวิธีการลองผิดลองถูก ลองแต่งหน้า หัดแต่งกาย จนกลายเป็นสายฝ(รั่ง) ในแบบของ

ตนเอง กล่าวคือจากร่างกายไม่พึงประสงค์ กลายเป็นร่างกายที่เสริมพลัง ร่างกายที่มีความมั่นใจ 

ร่างกายที่มีความอิสระ ร่างกายที่เป็นตัวของตัวเอง ร่างกายที่มีความเข้มแข็งทางจิตใจ และร่างกายที่

สมบูรณ์แบบในตนเอง เรื่องราวเหล่านี้เรียกได้ว่าเป็นการซึมซับประสบการณ์ชีวิตที่เจ็บปวดจนเกิด

การประกอบสร้างเป็นตัวตนแบบสายฝ(รั่ง) ในที่สุด 

2.) ร่างกายทางสังคม (The Social Body) 

ร่างกายทางสังคม (The Social Body) หมายถึง การใช้ร่างกายเป็นตัวแทนหรือสัญลักษณ์ 

(Natural Symbol) ในการอธิบายธรรมชาติ หรือลักษณะของสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งเราจะพบเห็น

ผู้คนส่วนใหญ่ในสังคมมีการก าหนดคุณค่าขององค์ประกอบต่าง ๆ ของร่างกายที่แตกต่างกัน ส าหรับ

ในสังคมไทยนั้นมีการก าหนดคุณค่าดังเช่น ขาวเท่ากับสะอาด ด าเท่ากับสกปรก ขาวเท่ากับสวย ผอม

เท่ากับสวย อ้วนเท่ากับสุขภาพไม่ดี เป็นต้น สะท้อนให้เห็นถึงการก าหนดคุณค่าทางสัญลักษณ์ที่

ชัดเจนและเป็นที่รับรู้โดยทั่วกันในบริบทสังคมไทย 

นอกจากนี้ร่างกายทางสังคมยังเป็นแนวคิดว่าร่างกายเป็นผลพวงที่เกิดมาจากสังคม และไม่ได้

เป็นที่มาหรือต้นก าเนิดของความหมายทางสังคม ร่างจึงเป็นภาพปรากฏของระบบสังคมและร่างทาง

สังคมเป็นตัวก าหนดการรับรู้เกี่ยวกับร่างกายในทางกายภาพ ด้วยเหตุนี้การควบคุมร่างกายจึงเป็น

ภาพที่สะท้อนให้เห็นการควบคุมทางสังคม เช่นเดียวกับกรณีศึกษาที่ก่อนจะกลายเป็นสายฝ(รั่ง) นั้น มี

ความพยายามในการเปลี่ยนแปลงตนเองไปสู่ร่างกายในอุดมคติหรือร่างกายทางสังคมของสังคมไทยที่

มีการให้คุณค่ากับความขาวและความผอม ซึ่งเป็นสิ่งที่สังคมได้ก าหนดความหมายและคุณค่าให้

ลักษณะดังกล่าวเป็นลักษณะของเรือนร่างที่ดี อันเป็นการบรรลุจุดมุ่งหมายของร่างกายทางสังคมที่

สามารถควบคุมร่างกายของกรณีศึกษาได้ส าเร็จ ประสบการณ์ชีวิตส่วนหนึ่งของกรณีศึกษาสะท้อนให้

เห็นถึงการควบคุมทางสังคมผ่านทางการควบคุมร่างกายที่ไม่ว่าใครก็ไม่สามารถหลุดพ้นจากร่างกาย

ทางสังคมได้ ก่อนที่กรณีศึกษาจะยอมรับความจริงว่าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงร่างกายธรรมชาติของ

ตนเองให้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงหรือฝืนธรรมชาติของตนเองได้ และเมื่อกรณีศึกษาใช้สายฝ(รั่ง) 

ขับเคลื่อนตนเองออกจากวงจรของการควบคุมร่างกาย จนเกิดความรู้สึกดี ความพึงพอใจในร่างกาย

ตนเอง และได้รับการยอมรับจากสังคมมากยิ่งขึ้น กลับกลายเป็นว่าลักษณะบางประการของสายฝ(รั่ง) 

เช่น การแต่งหน้าเข้ม การแต่งกายเปิดเผยเรือนร่าง เป็นสิ่งที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์ กล่าวโทษ หรือท า

ให้เป็นเรื่องเสื่อมเสีย เพ่ือท าให้ความงามแบบสายฝ(รั่ง) กลายเป็นสิ่งที่ผิดหรือมีความหมายในแง่ลบ 
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จนท าให้ความงามอันพึงประสงค์กลับมามีชัยชนะ หรือ “เหนือ” กว่าความงามแบบสายฝ(รั่ง) อีกครั้ง 

ความเท่าเทียมของรูปแบบความงามที่ควรเกิดขึ้น กลับกลายเป็นความเหลื่อมล้ าทางความงาม 

สะท้อนให้เห็นว่าความพยายามในการควบคุมร่างกายนั้นไม่ได้หยุดนิ่งหรือยอมแพ้แต่อย่างใด ยังมีการ

ควบคุมร่างกายในทางใดทางหนึ่งอยู่เสมอ เพราะมันมีการสร้างเรื่องราวหรือวาทกรรมใหม่ขึ้นมาเพ่ือ

เอาชนะความงามแบบสายฝ(รั่ง) ที่เป็นความงามที่ท้าท้ายกรอบความงามแบบเดิมของสังคม ร่างกาย

แบบสายฝ(รั่ง) จึงเป็นร่างกายเชิงสัญลักษณ์อย่างหนึ่ง กล่าวคือ เป็นร่างกายของการกดทับ และใน

ขณะเดียวกันก็เป็นร่างกายของการต่อสู้ด้วยเช่นกัน 

อย่างไรก็ตามความงามแบบสายฝ(รั่ง) ถือเป็นร่างกายที่ตกอยู่ภายใต้ร่างกายทางสังคมของ

บริบทสังคมตะวันตก เพราะเสรีนิยมการค้าในยุคโลกาภิวัฒน์ได้เป็นผู้สร้างเรือนร่างแบบสายฝ(รั่ง) ใน

ความหมายใหม่ของความงาม เพ่ือเอาผลประโยชน์จากผู้หญิงเช่นกัน กล่าวคือผู้หญิงต้องบริโภคความ

งามนั้นจากสินค้าระดับโลก เช่น เครื่องแต่งกายและเครื่องส าอางแบรนด์ตะวันตก รวมไปถึงแรง

บันดาลใจจากผู้มีอิทธิพลชาวต่างประเทศ สายฝ(รั่ง) จึงเปรียบได้กับสินค้าทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่ง  

3.) ร่างกายการเมือง (The body Politic) 

ร่างกายการเมืองเป็นเรื่องของการเมืองว่าด้วยร่างกาย เชื่อมโยงกับเรื่องของการวางระเบียบ 

(regulation) การสอดส่อง (surveillance) และการควบคุม (control) ร่างกาย ทั้งในระดับปัจเจกชน

และระดับกลุ่มในเรื่องของการผลิตซ้ า (reproductive) เช่นการตั้งครรภ์ การคุมก าเนิด และเพศวิถี 

(Sexuality) ในการใช้ชีวิต รวมถึงรูปแบบของการเบี่ยงเบนและความแตกต่างของมนุษย์ ร่างกาย

ในทางการเมืองหรือการเมืองของร่างกายในหลายสังคมรวมถึงสังคมของพวกเราเอง ความถูกต้อง

สอดคล้องของร่างกายในทางสังคมและวัฒนธรรม เช่น ความสวยงาม (beautiful) ความแข็งแรง 

(strong) และความมีสุขภาพดี (healthy) ภายใต้การก าหนดความหมายที่น าไปสู่ความคิดเกี่ยวกับ

ความอ้วน (obesity) และความผอม (thinness) และรูปแบบและทรวดทรงของสัดส่วนร่างกาย 

รวมถึงโครงสร้างของฟัน (dental structure) เช่นเดียวกับการจัดวางคุณค่าเกี่ยวกับความคงทน 

ความคล่องแคล่ว ความอุดมสมบูรณ์ (fertility) และความยืนยาว (longevity) ที่บ่งชี้เกี่ยวกับความ

แข็งแรงและความมีสุขภาพที่ดี (นัฐวุฒิ สิงห์กุล, 2561 : ออนไลน์) ซึ่งสังคมจะมีการผลิตซ้ าในรูปแบบ

ร่างกายตามที่สังคมต้องการ ในหลายสังคมก าหนดความหมายของร่างกายตามวัฒนธรรมและ

การเมืองว่า ร่างกายที่ควรจะเป็นต้องสวยงาม แข็งแรง มีสุขภาพดี หรือแม้แต่ความอ้วน ความผอม 

รูปหน้าหรือฟันที่สวย เป็นต้น การตบแต่งร่างกายจึงมีความหมายถึงการประกอบสร้างอัตลักษณ์ของ

https://www.blogger.com/profile/14466311796146729060
https://www.blogger.com/profile/14466311796146729060
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ตนเองและสังคม เช่นเดียวกับแนวคิด Social Skin ของ Turner (1980 อ้างถึงใน พิมพวัลย์ บุญมงคล

, 2554 : 152) ที่ว่า สิ่งเหล่านี้บ่งบอกถึงความเป็นตัวตนในสังคม การแต่งกาย และการใช้

เครื่องประดับเปรียบเหมือนภาษาที่สื่อให้เห็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม นอกจากนี้การเมืองได้เข้ามา

ก าหนดว่าร่างกายทั้งสองเพศที่ถูกต้องควรเป็นอย่างไร เช่น ผู้ชายต้องแข็งแรง มีความเป็นชาย มี

ร่างกายที่ดูอ่อนเยาว์ อดทน ควบคุมตนเองได้ สิ่งเหล่านี้ได้กลายเป็นคุณค่าหลักทางวัฒนธรรม เป็น

วัฒนธรรมที่มีจิตส านึกเรื่องร่างกายและการมีสุขภาพที่ดีที่สุด (Healthiest and Body-Conscious 

Culture) ด้วยเหตุนี้ในประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจเจกจึงพยายามอย่างหนักในทุกวิถีทางที่จะจัดการกับ

ร่างกายของตน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายร่างกายในอุดมคติ เช่นเดียวกับกรณีศึกษาที่เป็นผู้หญิงสายฝ

(รั่ง) ที่แรกเริ่มเดิมทีมีการจัดการร่างกายเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายร่างกายในอุดมคติของสังคมไทยที่มี

ลักษณะของความผอมและความขาวเป็นส าคัญ ด้วยความพยายามในการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติของ

ร่างกายตนเองให้มากที่สุด เช่น การทาครีม การฉีดยา กินยาเพ่ือความขาว และการกินยาลดความ

อ้วน เป็นต้น การกระท าดังกล่าวเป็นผลต่อเนื่องมาจากการโดนล้อเลียนจากสังคม ในทางหนึ่งคือการ

ลงโทษทางสังคมที่มีร่างกายไม่พึงประสงค์ และการลงโทษนี้เป็นเครื่องมือหรือการแสดงออกถึงความ

พยายามในการควบคุมร่างกาย 

ก่อนที่กรณีศึกษาจะพบว่าไม่สามารถบรรลุเป้าหมายร่างกายในอุดมคตินั้นได้ เนื่องจาก

พ้ืนฐานร่างกายไม่เอ้ืออ านวยให้เป็นไปในแนวทางนั้น จึงจัดการกับร่างกายของตนเองใหม่จากการได้

แรงบันดาลมาจากชาวตะวันตก จนออกมาเป็นรูปแบบร่างกายที่มีลักษณะเด่นอยู่ที่ความเข้มของสีผิว 

เรือนร่างที่อวบหรือมีสัดส่วนโค้งเว้าชัดเจน รวมไปถึงการแต่งกายเปิดเผยเรือนร่าง และการแต่งหน้า

แบบตะวันตก (Western Makeup Style) ซึ่งลักษณะดังกล่าวกลายเป็นความงามที่มีความตายตัวจน

ได้รับการนิยามจากสังคมว่าเป็นสายฝ(รั่ง) และกลายเป็นความงามที่มีความชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม 

จากเป็นเพียงความงามแบบเฉพาะกลุ่มก็ขยายวงกว้าง เริ่มมีพ้ืนที่ในสังคมมากขึ้นจากการสร้างพ้ืนที่

ให้กับผู้หญิงที่มีร่างกายไม่พึงประสงค์ พ้ืนที่ที่ขยายเป็นวงกว้างหมายถึงการได้รับการยอมรับจาก

สังคมมากขึ้น ซึ่งเราจะพบว่าความงามแบบสายฝ(รั่ง) เป็นการตีความความงามจากคนโดยแท้จริง 

ไม่ใช่การโหมโฆษณาแบบวาทกรรมผิวขาว ดังนั้นสายฝ(รั่ง) คือความงามจากพ้ืนที่ราบสู่บน (Bottom 

Up) ร่างกายแบบสายฝ(รั่ง) นี้จึงถือเป็น “ร่างกายการเมือง” ที่มีนัยยะต่อสู้กับ “ร่างกายการเมือง” 

ของสังคมไทย อย่างไรก็ตาม สายฝ(รั่ง) ไม่ได้เป็นการต่อสู้เพ่ือหาคนแพ้คนชนะหรือเพ่ือมาแทนที่สิ่งใด 

หากแต่เป็นการต่อสู้เพื่อสร้างพ้ืนที่ให้กับกลุ่มคนที่มีร่างกายไม่เป็นที่พึงประสงค์ได้มีที่ยืนภายในสังคม 
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ต่อรองกับสังคมว่าความสวยงามไม่ได้มีเพียงรูปแบบเดียว และร่างกายแบบสายฝ(รั่ง) คือความ

สวยงามอีกรูปแบบหนึ่ง เป็นภาพสะท้อนที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเจ้าของร่างกายที่ไม่ยอมจ านนให้

ใครมาควบคุม สอดส่อง ก ากับร่างกายของตนเองอีกต่อไป ถือได้ว่าเป็นร่างกายที่หลุดพ้นจากการ

ควบคุมทางสังคมและหลุดพ้นจากอ านาจของการเมืองร่างกายอย่างแท้จริง 

 

สตรีนิยมหลังสมัยใหม่ (Post-Feminist) 

โดยปกติแล้วมนุษย์ถูกแบ่งออกเป็น 2 เพศตามลักษณะทางชีวภาพ (Sex) คือ เพศหญิงและ

เพศชาย แต่ได้ถูกกระบวนการทางสังคมขัดเกลาให้กลายมาถือเพศตามท่ีสังคมสร้างให้ ซึ่งบทบาททาง

เพศ (Gender) จะเป็นตัวก าหนดพฤติกรรม ลักษณะนิสัย รวมไปถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผู้ชายหรือผู้หญิง

ควรเป็น จนกลายมาเป็น “ความส านึกทางเพศ” (Gender Awareness) ซึ่งจะช่วยตอกย้ าอุดมการณ์

ทางเพศ (Gender Ideology) ที่เป็นเสมือนสามัญส านึกให้คนในสังคมปฏิบัติตนตามแบบอย่าง เช่น 

ผู้หญิงต้องเรียบร้อย พูดจาไพเราะ นุ่มนวล อ่อนหวาน เป็นกุลสตรี เป็นต้น  ซึ่งบางครั้งมันเป็นการ

จ ากัดให้ผู้หญิงอยู่ภายในกรอบเดียวอย่างไม่มีข้อโต้แย้ง และการที่ผู้หญิงส่วนใหญ่ไม่คิดที่จะต่อสู้เพ่ือ

แสดงความเสมอภาคนั้น เป็นเพราะทัศนคติและค่านิยมของสังคมได้ฝังรากลึกจนท าให้ผู้หญิงยอมรับ

สถานภาพที่ต่ าต้อยกว่าของตนเองไปโดยปริยาย (กาญจนา แก้วเทพ, 2541)  

หากแต่สายฝ(รั่ง) มีนัยยะของการต่อสู้เพ่ือแสดงความเสมอภาคอยู่ตรงที่ได้ท าการรื้อถอน 

(Deconstruction) วาทกรรมหลักของสังคม เช่น ความผอมเท่ากับความสวย ความขาวเท่ากับความ

สวย หรือผู้หญิงต้องมีกิริยาเรียบร้อยอ่อนหวาน ไม่ควรแต่งกายเปิดเผยเรือนร่าง เป็นต้น ทั้งนี้การรื้อ

สร้าง (Deconstruction) ตามแนวคิดของ ฌาคส์ แดริดา (Jacques Derrida) คือวิธีการอ่านตัวบท 

(Text) ที่ท าให้ค้นพบความหมายอ่ืน ๆ ที่ตัวบทกดทับเอาไว้ เป็นการหาความหมายของความหมาย

หรือความหมายอ่ืน ๆ (Polysemy) และความหมายอ่ืน ๆ หมายถึงความคลุมเครือของค าหรือวลีที่มี

ความหมายมากกว่าสองอย่างขึ้นไปเมื่อใช้ในบริบทที่แตกต่างกัน วิธีการรื้อถอนจะแสวงหา

รายละเอียดว่าตัวบทได้บดบังเงื่อนไขอะไรบางอย่างที่เป็นพ้ืนฐานของตัวมันเองไว้ โดยไม่รู้ตัว เงื่อนไข

เหล่านี้แย้งกับตรรกะที่ตัวบทนั้นเสนอออกมา การวิเคราะห์หาจุดที่ระบบกดทับไว้พบแล้วดึงออกมา

ให้เห็นจะเป็นการรื้อสร้างของตัวบทนั้น ๆ เผยให้เห็นความย้อนแย้งในโครงสร้างเดิม วิธีการวิเคราะห์

แบบรื้อสร้าง คือ การรื้อให้เห็นความหมายที่ถูกกดไว้
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หลักการส าคัญของการรื้อสร้าง คือ การวิเคราะห์การท างานของคู่ตรงข้าม (Binary 

Opposition) ในโครงสร้างลึกของความคิดและวัฒนธรรมตามทฤษฎีโครงสร้างนิยม แดริดาเชื่อว่าใน

การวิเคราะห์การท างานของคู่ตรงข้าม เช่น ธรรมชาติ -วัฒนธรรม ชีวิต-ความตาย ดี-เลว สว่าง-มืด 

ฯลฯ เราจะสามารถเน้นย้ า (Highlight) และวิพากษ์พลังตรงข้ามของวัฒนธรรมชั้นสูง (High Culture) 

กับวัฒนธรรมมวลชน (Mass Culture) ความเป็นคู่ตรงข้ามของสองแนวคิดนี้ วัฒนธรรมมวลชน คือ 

"ส่วนอ่ืนที่น่ารังเกียจ" ของวัฒนธรรมชั้นสูง ดังนั้นความเป็น"ชั้นสูง" ก็ปฏิเสธความเป็น "มวลชน" โดย

ถือว่าเป็นสิ่งแปลกปลอม แต่ก็จ าเป็นต้องมีไว้เพ่ือให้สร้างลักษณะเฉพาะหรืออัตลักษณ์ของความเป็น 

"ชั้นสูง" ได้ การให้นิยามค าว่าชั้นสูงจ าต้องนิยามโดยอ้างไปถึงค าว่ามวลชนตามแนวความคิดดิฟเฟ

ร้องซ์ (Différance) หรือการอ้างต่อไปเป็นทอด ๆ ค าคุณศัพท์ที่อธิบายโดยการอ้างถึงลักษณะของ

วัฒนธรรมชั้นสูง เช่น Active ก็จะถูกอธิบายโดยการอ้างถึงลักษณะของวัฒนธรรมมวลชนว่า Passive 

จากการรื้อสร้างตัวบทเช่นนี้ แดริดาเชื่อว่าเราจะได้พบสิ่งที่ตัวบท "เสแสร้งว่าไม่จ าเป็นต้องมี แต่จริง 

ๆ แล้วกลับจ าเป็นหรือขาดไม่ได้" เขาเรียกสภาวะที่พบจากการรื้อสร้างว่า สิ่งที่หายไปที่ด ารงอยู่ (The 

Present Absences) หรือความเงียบที่ก าลังผลิตอยู่ (Productive Silences) (สุภางค์ จันทวานิช, 

2551 : 234 – 238) 

ส านึกเรื่องความขาวฝังรากลึกอยู่ในสังคมไทยมาอย่างลึกซึ้งและเนิ่นนาน เมื่อท าการย้อนดู

ประวัติศาสตร์จะพบว่าแนวคิดเรื่องความขาวในบริบทสังคมไทยในอดีตนั้นเริ่มต้นตั้งแต่สมัยสุโขทัย

เป็นต้นมาจวบจนถึงปัจจุบัน โดยส่วนมากจะปรากฏสอดแทรกอยู่ในรูปแบบของวรรณคดี สุภาษิต ค า

พังเพย บทกลอน บทละคร บทภาพยนตร์ และบทเพลง เช่น ขาวเหมือนส าลี ขาวเหมือนหยวกกล้วย 

เป็นต้น ส านึกความขาวได้แทรกตัวเข้าไปในกิจกรรมชีวิตประจ าวันต่าง ๆ เช่น การประทินผิว หรือ

แม้กระท่ังการศึกษา ยกตัวอย่างสื่อการเรียนการสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษของสถาบันแนวคิดและการ

สื่อสารการสอนภาษาอังกฤษแห่งหนึ่งว่า มีการใช้ค าศัพท์ใต้ภาพของผู้ชายผิวด าชาวแอฟริกันว่า 

“Ugly” และใช้ ค าศัพท์ ใต้ ภ าพของผู้ หญิ งผิ วข าวและผู้ ช ายผิ ว ขาวว่ า  “Beautiful”และ 

“Handsome” ซึ่งเป็นการสื่อความหมายและสร้างภาพแทนให้แก่สีผิวในมิติที่ตายตัวและเหมารวม 

(Stereotype) สื่อได้สร้างเรื่องราว (Message) ที่พยายามแบ่งแยกและให้อภิสิทธิ์กับผู้หญิงผิวขาว

อย่างชัดเจนมากข้ึน เป็นการสร้างอ านาจให้แก่คนผิวขาวในขณะเดียวกันก็เป็นการลดทอนอ านาจของ

คนผิวคล้ า ซึ่งสังคมไทยในปัจจุบันมีกระแสการโฆษณาชวนเชื่อและการบริโภคสินค้าเพ่ือความขาวที่

สุดโต่ง (Radical) หากสังเกตจากข้อความที่ตัวโฆษณาพยายามจะสื่อสามารถตีความได้ว่า การมีผิว
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ขาวไม่ใช่แค่การแสดงถึงภาพลักษณ์ภายนอกที่สวยงามและสะอาดบริสุทธิ์เท่านั้น แต่การมีผิวขาวยัง

สร้างอภิสิทธิ์และโอกาสทางสังคมให้กับผู้หญิง ไม่ว่าจะเป็นโอกาสในด้านการศึกษาและหน้าที่การงาน 

เพราะฉะนั้น ถ้าเกิดมาผิวคล้ าก็ควรจะบริโภคสินค้าเพ่ือปรับสีผิวให้ขาวขึ้น หรือรักษาด ารงผิวให้ขาว

ใสอยู่ตลอดเวลา บทบาทของสื่อจึงเป็นตัวสร้าง ผลิตซ้ า และขยายอคติไปสู่คนบางกลุ่มที่มีค่านิยม

ความขาวมากกว่าปกติ จากข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าสื่อเป็นตัวการส าคัญในการท าหน้าที่ตอก

ย้ ามาตรฐานความงามของผู้หญิงในสังคม โดยการน าเสนอและยกย่องความงามเฉพาะกลุ่มขึ้นมา และ

ลดทอนคุณค่าความงามแบบตรงข้ามให้รู้สึกถึงความเป็นอ่ืน (Other) ท าให้กลุ่มคนเหล่านั้นไม่มีที่ยืน

อยู่ในสังคม เช่น การสร้างวาทกรรมความงามเรื่องความสวย ความผอม ความขาว โดยมีความอ้วน 

ความด า ความขี้เหร่ เป็นขั้วตรงข้าม ในขณะเดียวกันสื่อก็จะท าการเสนอทางเลือกให้คนกลุ่มนี้ได้

ตะเกียกตะกายกลับเข้าสู่สังคม โดยการน าเสนอผลิตภัณฑ์ประเภทเสริมความงามในหลากหลาย

รูปแบบ เช่น เพ่ิมความขาว ลดความอ้วน เป็นต้น เพ่ือให้เธอมีโอกาสที่จะงามตามมาตรฐานความงาม

ของสังคม แม้สังคมไทยจะไม่ได้มีประวัติศาสตร์ของลัทธิเหยียดสีผิว ( racism) เหมือนกับในสังคม

ตะวันตก แต่การให้คุณค่ากับผิวขาวจนถึงขีดขั้นที่ปฏิเสธหรือลดคุณค่าของคนที่ผิวไม่ขาว ก็เสมือน

เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างและสถาปนา “วาทกรรมผิวขาว” ให้กลายมาเป็นระบบความคิดหลักของ

คนในสังคมซึ่งน าไปสู่การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมต่อคนที่มีสีผิวต่างกัน ซึ่งนับเป็นความอยุติธรรมทาง

สังคมในอีกรูปแบบหนึ่ง  

ผู้หญิงสายฝ(รั่ง) ได้ประกอบสร้างใหม่ (Reconstruction) ว่าความงามรูปแบบสายฝ(รั่ง) ที่มี

ลักษณะเด่นคือผิวเข้มและความอวบนั้นคือความงามอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งการประกอบสร้าง 

(Construct) ความงามรูปแบบนี้ขึ้นมาเพ่ือยกเลิกการให้ค านิยามผู้หญิงว่าต้องขาวต้องผอมต้องหน้า

เรียวตามวาทกรรมความงามของสังคมไทย จุดประสงค์คือเพ่ือความเสมอภาคและความเท่าเทียมกัน

ในสังคม ไม่ยึดติดอยู่กับค่านิยมของสังคมแบบเดิม ๆ อีกต่อไป ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาและช่วย

ผลักดันให้มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไปในทางที่ถูกต้อง ทั้งนี้การต่อสู้เพ่ือความเสมอภาคของสายฝ

(รั่ง) นั้นหมายถึง ผู้หญิงจะต้องต่อสู้เพ่ือผู้หญิงด้วยกัน ไม่ใช่เพ่ือเข้ายึดต าแหน่งหน้าที่ผู้ชาย แต่เพ่ือ

เปลี่ยนแปลงสถานภาพของผู้หญิงส่วนใหญ่ ปลดปล่อยผู้หญิงออกจากความงามเพียงแบบเดียว 

เพ่ือให้การกดขี่ การเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิง หรือแม้แต่การถูกกลั่นแกล้งให้หมดไปจากสังคม ตลอดจน

เพ่ือให้ผู้หญิงได้มีโอกาสในสังคมในฐานะมนุษย์คนหนึ่งไม่ว่าจะมีลักษณะภายนอกเป็นอย่างไร
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ส่วนหนึ่งของแนวคิดสตรีนิยมยุคหลังสมัยใหม่คือ “ไม่มีอะไรที่เป็นผู้หญิงตามธรรมชาติ” หากแต่ 

“ความเป็นผู้หญิงล้วนเป็นสิ่งที่ถูกประกอบสร้าง” ซึ่งเป็นความจริงที่ร่างกายผู้หญิงสายฝ(รั่ง) ถูก

ประกอบสร้างขึ้นมาจากสังคมตะวันตกหรือวาทกรรมความงามของฝั่งตะวันตก ที่อาจถูกควบคุมจาก

ผู้ชาย เพ่ือผู้ชายโดยเฉพาะ ผู้หญิงสายฝ(รั่ง) มีการจัดการและควบคุมร่างกายให้เป็นไปตามผู้หญิง

ตะวันตกโดยใช้ร่างกายตนเองเป็นทุนเดิมหรือเป็นพ้ืนฐานของการเปลี่ยนแปลง เท่ากับว่าร่างกาย

ผู้หญิงไม่ได้ถูกก าหนดด้วยผู้หญิง แต่ถูกผู้ชายก าหนดอีกทีแม้จะอยู่คนละบริบทสังคมกันก็ตาม แต่

อย่างไรก็ตาม เมื่อเรือนร่างแบบสายฝ(รั่ง) มาอยู่ในบริบทสังคมไทย ถือเป็นการขบถ ท้าทายกับความ

งามและความเป็นผู้หญิงที่พึงประสงค์ของสังคมไทยหลายประการ เช่น การมีผิวเข้ม เรือนร่างที่อวบ 

แต่งหน้าเข้ม แต่งกายเปิดเผยเรือนร่าง จึงต้องต่อสู้กับเสียงวิพากษ์วิจารณ์การถูกล้อเลียนอีกครั้งดัง

ก่อนจะกลายเป็นผู้หญิงสายฝ(รั่ง) ดังนั้นกรณีศึกษาที่เป็นผู้หญิงสายฝ(รั่ง) ทุกคนจะต้องมีความตั้งใจ 

ความอดทนต่อการปรับเปลี่ยนร่างกายตนเองให้อยู่ในรูปแบบสายฝ(รั่ง) ที่แม้จะใช้พ้ืนฐานของร่างกาย

ของตนเองแต่ต้องอาศัยความอดทนอยู่ไม่น้อย นอกจากนี้ผู้หญิงสายฝ(รั่ง) ยังต้องใช้ความพร้อมกาย 

พร้อมใจ พร้อมที่จะก้าวเข้ามาสู่เส้นทางที่ยังนับว่าเป็นส่วนน้อยของสังคมหรือเฉพาะกลุ่ม พร้อมที่จะ

ได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์หรือค าติฉินนินทาจากคนในสังคมที่ไม่เปิดกว้างทางความคิดมากเพียงพอ 

แต่ในท้ายที่สุดการที่เกิดผู้หญิงสายฝ(รั่ง) ขึ้นมาในสังคมไทยได้ท าให้การสร้างความหมายต่อความ

สวยงามของสังคมแปรเปลี่ยนไป กล่าวคือ สายฝ(รั่ง) ได้สร้าง (Reconstruct) ความสวยของผู้หญิง

ขึ้นมาใหม่ในลักษณะที่มีผิวสีเข้ม รูปร่างอวบ สะโพกใหญ่ ใบหน้าที่มีโหนกแก้มสูง มีสันกราม ริมฝีปาก

ใหญ่ ที่ส าหรับคนทั่วไปเป็นสิ่งที่แปลกประหลาด ถูกกดทับให้เป็นอ่ืน และไม่ได้รับการยอมรับจาก

สังคมให้กลายเป็นมีพื้นที่ในสังคมมากยิ่งขึ้น 

แนวทางการต่อสู้ของผู้หญิงสายฝ(รั่ง) จะเหมือนกับแนวคิดสตรีนิยมหลังใหม่ตรงที่เป็นการ

ต่อสู้ด้านการให้ค านิยามและการสร้างความหมายนั้นจะมีเป้าหมายเพ่ือปลดปล่อย (Liberate) ผู้หญิง

ออกจาก “อัตลักษณ์ทางเพศ” (Gender Identity) แบบเดิม ๆ พร้อมทั้ง “เสริมพลัง” (Empower) 

ให้กับ “ความเป็นหญิง” ในนิยามใหม่ (กาญจนา แก้วเทพ, 2544 : 498) ทั้งหมดทั้งมวลแสดงให้เห็น

ว่าสายฝ(รั่ง) เป็นเครื่องมือในการสร้างคุณค่าให้กับผู้หญิงที่ไม่มีลักษณะตรงกับความงามอันพึง

ประสงค์ของสังคมไทยได้อย่างแท้จริง 
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