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ภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติใหการศึกษาเฉพาะบุคคล เรื่อง 

ผูชายแตงหนา : การใหความหมาย และการปฏิบัติ ตอเรือนราง ความงาม และความเปนชายในสังคมสมัยใหม

เสนอโดย นายวาคม วองภัคสกุล เปนสวนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

มานุษยวิทยา  

 

 

 

   ..…..……………………………………………….  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดํารงพล อินทรจันทร 

 หัวหนาภาควิชามานุษยวิทยา  

วันที่………เดือน………พทุธศักราช 

 

 

อาจารยทีป่รึกษา 
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(อาจารย ดร.นัฐวุฒิ สงิหกุล)  
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หัวขอศึกษา                       ผูชายแตงหนา : การใหความหมาย และการปฏิบัติ ตอเรอืนราง ความงาม

และความเปนชายในสงัคมสมัยใหม 

คําสาํคัญ   ผูชายแตงหนา, Youtuber, Blogger 

ผูศึกษา    นายวาคม วองภัคสกุล รหสันักศึกษา 03590099 

ภาควิชา   มานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 

อาจารยท่ีปรึกษา  อาจารย ดร.นัฐวุฒิ สิงหกลุ 

ปการศึกษา   2562 

จํานวนหนา   100 

 

บทคัดยอ 

 งานศึกษาเฉพาะบุคคลเรื่อง “ผูชายแตงหนา : การใหความหมาย และการปฏิบัติ ตอเรือนราง ความ

งามและความเปนชายในสังคมสมัยใหม” มีวัตถุประสงคเพื่อประวัติศาสตรของการแตงหนาของผูชายใน

สังคมไทยและเพื่อศึกษาความหมาย ปฏิบัติการ และการตอรองของผูชายแตงหนากับวาทกรรมความงามและ

ความเปนชายในสังคมไทย ใชวิธีการศึกษาผานกลุมประชากรจากกลุมตัวอยาง Youtuber หรือ Blogger (ที่

สอนเกี่ยวกับการแตงหนาของผูชาย) จํานวน 3 คน ทั้งน้ีรวมไปถึงมุมมองของ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย

ศิลปากร 2 คน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2 คน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง 2 คน มหาวิทยาลัยกรุงเทพวิทยาเขตกลวยนํ้าไท 1 คน สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต

กรุงเทพ 1 คน มหาวิทยาลัยรามคําแหง 1 คน และพนักงานเอกชน 1 คน รวมทั้งสิ้น 10 คน (ผูชายจํานวน 5 

คน และผูหญิงจํานวน 5 คน อายุ 18-25 ป) จํานวนทั้งสิ้น 13 คน 

 ผลการศึกษาพบวา สังคมปจจุบันการแตงหนาของผูชายเกิดการยอมรับจากสังคมมากข้ึน ทําใหการ

แตงหนาไมใชสิ่งที่ผิดแปลกไปจากสังคมมากเหมือนในอดีตและเกิดการยอมรับการแตงหนาโดยที่ไมตอง

แตงหนาผานการแสดงหรอืจากการประกอบพิธีกรรมตางๆ นอกจากน้ีการแตงหนาของสังคมไทยในปจจุบนั ได

มีผูชายที่มีการดูแลและตกแตงใบหนาตนเองเชนเดียวกัน ทั้งน้ีเพื่อใหตนเองดูดีข้ึนและดูมีความมั่นใจในการเขา

สังคมมากข้ึน โดยที่ไมไดจํากัดวาตัวเองตองเปนเพศใดเพศหน่ึงเทาน้ันจึงจะสามารถแตงหนาได ทวาการ

แตงหนาน้ีเปนการแตงเพื่อสรางและเติมเต็มความปรารถนาใหกับตนเองไดสมบูรณมากข้ึน ผานวาทกรรม

ตางๆ ในสังคมที่ไดสรางข้ึนมาเพื่อใหคนในสังคมสะทอน มองเห็น และยอมรับในความงามที่เปลี่ยนแปลงเพศ

วิถีของความเปนชายน้ี อีกทั้งจากการศึกษาความหมาย ปฏิบัติการ และการตอรองของผูชายแตงหนากับวาท

กรรมความงามและความเปนชายในสังคมไทย ยังพบและสะทอนใหเห็นวาการปฏิบัติตอรางกายของผูชาย
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แตงหนา ที่ถึงแมอุดมคติแบบผูชายจะแสดงใหเห็นถึงเพศวิถีที่ลื่นไหล แตผูชายแตงหนาก็อาจตกเปนเหย่ือของ

การบริโภคและระบบทุนนิยม ภายใตผลิตภัณฑเครื่องสําอางที่สรางข้ึนมาเพื่อใหผูชายมีตัวเลือกในการใชงาน

มากข้ึนอยางอุตสาหกรรม Male Cosmetic อยางไรก็ตามการแตงหนาของผูชายก็ยังคงถูกจํากัดอยูในการ

แตงหนาใหเปนธรรมชาติมากที่สุด มิเขนน้ันก็อาจถูกมองเปนเพศที่สามได จึงกลาวไดวา ผูชายแตงหนาถึงจะ

เริ่มมีมากข้ึนในสังคมสมัยใหมและมีอัตลักษณทางเพศที่ลื่นไหลมากข้ึน แตก็ยังมีอุดมคติในเรื่องของความเปน

ชายบางสิ่งที่ถูกกดทับ จึงทําใหความลื่นไหลน้ียังไมสามารถเปลี่ยนแปลงอุดมคติพื้นฐานของความเปนชายได 

หากแตเปนการแทรกซึมของความงามที่สามารถเช่ือมโยงกับความเปนชายไดเทาน้ัน 

                                                                                                                       .   

ภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  

ปการศึกษา 2562 

 

ลายมือช่ือนักศึกษา ………………………………………………..............  

ลายมือช่ืออาจารยที่ปรึกษา ………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก 

 

 



6 
 

กิตติกรรมประกาศ 

 ในขณะที่กําลังพิมพบทความน้ี เหลือเวลาอีกเพียงประมาณ 1 วันเทาน้ัน ที่จะทําการสงสารนิพนธเลม

น้ี ชางเปนเวลาที่ยาวนานมากจริงๆ สําหรับคนที่ไมคอยกลาพูดคุยหรือสัมภาษณใครมากสักเทาไหร แตวาสิ่งที่

ผานมาตลอดในระยะเวลาประมาณ 1 ปน้ี มันก็ไดพิสูจนอะไรหลายๆ อยาง กับขอจํากัดของตัวเอง ยอมรับวา

ถึงจะเปนคนดูเฉยๆ กับงาน แตวาใจจริงก็ไมอยากทําใหครอบครัว อาจารย หรือคนรอบขางผิดหวัง และเคย

เกือบทอจนจะเปลี่ยนหัวขอในการศึกษา 1 ครั้ง เพราะในสวนของกรณีสัมภาษณตองยอมรับวาหาไดคอนขาง

ยาก แตก็ตองขอบคุณทุกคนรอบตัวของผมที่คอยใหกําลังใจและชวยเหลือในทุกๆ ดาน และก็ผมทําเต็มที่

มากๆ เพื่อที่จะใหงานสมบูรณที่สุดเทาที่ฝมืออันนอยนิดของผมจะสามารถทําได  

 กอนอื่นตองขอขอบคุณครอบครัว ทั้งคุณยา คุณพอ คุณแม คุณอา ที่คอยชวยเหลือทั้งในดานกําลัง

ทรัพย กําลังใจ ทุกๆ อยาง จนทําใหผมกําลังจะจบการศึกษาในปริญญาตรีน้ี ขอบคุณและดีใจที่สุดที่ไดเกิดใน

ครอบครัวน้ีครับ 

 ตอมาผมตองขอกราบขอบพระคุณอาจารยทุกทานในคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากรแหงน้ี ที่

ไดคอยมอบความรูใหกับเด็กทุกคน ขอบคุณอาจารยวราภรณ หรือพี่ฝาย ที่เปนผูสอบสัมภาษณตอนรับเขาป 1 

ซึ่งผมยอมรับวาตอนน้ัน ต่ืนเตนและเกรงมาก แตพี่ฝายก็ใจดีและคอยรับสัมภาษณผมเปนอยางดี ขอบคุณ

อาจารยในเอกมานุษยวิทยาทุกทานที่เปนที่ปรึกษาที่ดีในทุกครั้งที่ผมมีคําถาม อาจารยทุกทานก็ใจดีและไดให

คําตอบเปนอยางดีเสมอ ขอบคุณอาจารยแพร ที่เมตตากรุณาเปนกรรมการคุมสอบและใหคําแนะนําในการ

ปรับปรุงเน้ือหาในสารนิพนธเลมน้ีกับผมเปนอยางดีมาก และที่ขาดไมได ตองกราบขอบพระคุณเปนอยางย่ิง

สําหรับ อาจารย ดร.นัฐวุฒิ สิงหกุล หรือ อาจารยตน ที่คอยใหชวยเหลือ ใหคําปรึกษาที่ดีมากๆ และเปน

อาจารยที่หวงเด็กทุกคนมากๆ แตก็ตองขอขอบพระคุณอาจารยตนเปนอยางย่ิง ที่คอยชวยเหลือ พยุง และ

พยายามหาคําแนะนําหรือสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับผมในการทําสารนิพนธเลมน้ี นับเปนอีกเรื่องที่โชคดีอยางย่ิงใน

ชีวิตที่ไดเปนลูกศิษยอาจารยตน ขอบพระคุณมากๆ ครับ 

 เหนือสิ่งอื่นใด ตองขอขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคน ที่ก็คอยพยุงผม ไมใหยอมแพตอการเรียนและคอยให

คําปรึกษาผมมาโดยตลอด และเพื่อนที่ตองขอบคุณเปนพิเศษ คือ “ตอ” เพื่อนคนน้ีคือเพื่อนที่คอยชวยเหลือ

ทุกคนแบบมากๆ ไมเคยทอดทิ้งและก็เปนคนที่เกงมากๆ ซึ่งผมก็ไดรับคําแนะนําหรือวิธีคิดที่ดีจากเพื่อนคนน้ี

มาโดยตลอดในระยะเวลา 4 ป ในชีวิตนักศึกษาน้ี ขอบคุณมากๆ อีกคนที่ตองขอบคุณ คือเพื่อนใหม “Sky 

(นามสมมติ)” ที่เปนอีกคนที่คอยใหกําลังใจผมในการทําสารนิพนธเลมน้ีทุกครั้งไป และตองขอขอบคุณเพื่อนๆ 

ทุกคนที่ผานเขามาในชีวิตต้ังแตเด็กจนโต ทุกคนมีสวนที่ทําใหผมเติบโตข้ึน ขอบคุณมากๆ ครับ 
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 สุดทายแตไมทายสุดตองขอขอบคุณ Blogger และผูใหสัมภาษณทุกทาน ที่ใหคําตอบในการสัมภาษณ

แตละครั้งเปนอยางดีทุกครั้ง ซึ่งสารนิพนธจะผานไปไมได หากไมมีผูใหสัมภาษณทุกทาน ขอบคุณมากๆ ครับ 

 สุดทายและทายสุด ขอขอบคุณนักเขียนชาวมานุษยวิทยาและสังคมวิทยาทุกทาน ที่ไดเปนตนแบบ

และขอมูลใหตัวผมเปนแบบอยางในการศึกษาในการทําสารนิพนธเลมน้ีข้ึน และขอใหทุกคนที่ผมไดกลาวและ

ไมไดกลาวมา มีความสุขกับการดําเนินชีวิตในทุกยางกาว ถึงแมจะทอบาง เศราบาง เหน่ือยบาง (ผมก็เปน

บอย) แตอยากใหทุกคนทําทุกสิ่งใหเต็มที่ ผมเช่ือวาผลตอบแทนที่ไดรับ จะคุมคากับสิ่งที่เราพยายามทําอยาง

แนนอน สูสูและขอบคุณทุกคนที่เขามาในชีวิตของผม ผูชายตัวเล็กคนน้ี ขอบคุณจากใจจริงครับ 

 

 

คม วาคม วองภัคสกุล เอกมานุษยวิทยา 03590099 

(15.55 น. 19 เมษายน 2563) 
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สารบัญ 

บทคัดยอ  ก 

กิตติกรรมประกาศ  ข 

สารบัญ  ค 

สารบัญภาพ                                                                                                     ง 

บทที่ 1  1 

 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 1 

 วัตถุประสงคของการศึกษา 4 

 คําถามของการศึกษา 4 

 สมมุติฐานของการศึกษา 5 

 ขอบเขตของการศึกษา 5 

 ระเบียบวิธีวิจัย 6 

 ขอมูลทุติยภูม ิ 6 

 ขอมูลปฐมภูม ิ 6 

 ระยะเวลาและแผนการดําเนินงาน 7 

 นิยามศัพท 8 

บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมทีเ่กี่ยวของ 9 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 

หากกลาวถึงการแตงหนา เปนที่รูจักกันดีในสงัคมสวนใหญวาการแตงหนาน้ันอาจจะตองเปนแคผูหญงิ

เทาน้ันที่สามารถเติมแตงแตมสีและสิ่งตางๆ เพื่อทําใหใบหนาดูสวยและสงางามมากข้ึน แตในสังคมปจจุบัน

หรือสังคมสมัยใหมน้ันนอกจากผูหญิงที่สามารถแตงหนาไดแลวน้ัน “ผูชาย” ก็สามารถแตงหนาไดเชนกัน ทั้งน้ี

ไมใชเพื่อการแตงหนาที่ทําใหตนเองดูสวยงามเหมือนผูหญิง แตเปนการแตงหนาเพื่อทําใหตนเองสามารถเพิ่ม

ความมั่นใจในการเขาสูสังคมมากข้ึน จึงทําใหผูศึกษาเกิดความสนใจในการศึกษาถึงความเปนชายทั้งในรูปแบบ

อดีตจนถึงยุคสมัยปจจุบัน เพื่อสรางความเขาใจตอความเปนชายที่ลื่นไหลมากข้ึน โดยหากกลาวถึง “ผูชาย” 

ความหมายสวนใหญโดยรวมในสังคมไทยน้ัน คือความเปนผูที่รักตางเพศสรีระ อีกทั้ง รวมไปถึงบรรทัดฐาน

และการวางตัวปฏิบัติหนาที่ที่ผูชายทุกคนจะตองแสดงน่ันก็คือความเขมแข็ง อดทน กลาหาญ มีความเปนผูนํา

ในครอบครัว ทําหนาที่พอและสามีตามที่คนในสังคมน้ันคาดหวัง อีกทั้งหากมองต้ังแตยุคชนช้ันสูงของสยามใน

สมัย (พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 4)) ในประเด็น “ความเปนชาย” จะต้ังขอสังเกตไดวา

เมื่ออิทธิพลของตะวันตกเริ่มมีมากข้ึนในสยามในสมัยรัชกาลที่ 4 ความคิดเรื่อง “ศิวิไลซ” และความเจริญ

กลายเปนสิ่งที่มีความสําคัญและเปนเงื่อนไขตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมในหลายเรื่อง ในมิติของ

เพศภาวะชายหญิง ก็มีความพยายามที่จะสงเสริมบทบาทของผูหญิงใหมีศักด์ิศรีและความเทาเทียมกับชาย  

รัชกาลที่ 4 ตองการทําลายความหมายของประโยคที่วา “ผูหญิงเปนควาย ผูชายเปนคน” โดยการยกเลิกการ

เอารัดเอาเปรียบผูหญิง สิ่งที่นาสนใจก็คือ การแยกเพศภาวะชายหญิงใหแยกจากกันภายใตความคิดเรื่องความ

เทาเทียมและศักด์ิศรี สะทอนวาสยามในชวงน้ันมีความออนไหวตอโครงสรางความสัมพันธทางเพศแบบเกาซึ่ง

ใหอํานาจผูชายมากกวาสตรี เพราะผูหญิงชนช้ันลางจะไดรับการปฏิบัติราวกับเปน “วัตถุสิ่งของ” ที่ผูชาย

สามารถจะทําอะไรก็ได เชน การนําผูหญิงชาวบานไปถวายตัวในวัง ความสัมพันธในลักษณะน้ีถูกมองวา “ไม

ทันสมัย” ในสายตาของชนช้ันผูนําในสยาม และจะเปนสัญลักษณของ “ความปาเถ่ือน” ในสายตาของ

ชาวตะวันตกที่กําลังแผอํานาจและอิทธิพลเขามาในดินแดนสยาม ความพยายามที่จะปฏิบัติตอผูหญิงใหดีข้ึน

อาจไมใชการตระหนักถึงความแตกตางทางเพศภาวะในความหมายของตะวันตก แตเปนความพยายามของ

ผูนําสยามที่จะสรางความหมายใหมใหกับ โครงสรางความสัมพันธระหวางหญิงกับชาย (รื้อสรางมายาคติ 

“ความเปนชาย” ในสังคมไทย – การทบทวนความเปนชายในสังคมสยาม, 2560: ออนไลน) อีกทั้งชนช้ัน

ปกครองในยุคสยามคือผูมีบทบาทช้ีนําสังคมในการที่จะกําหนดวาผูชายจะตองทําหนาที่อยางไร แนวคิดเรื่อง 

“สุภาพบุรุษ” ที่ปรากฎอยูในวาทกรรมของชนช้ันสูงสะทอนใหเห็นวา “ความเปนชาย” เปนสิ่งที่มีลักษณะ

พิเศษและจะตองถูกควบคุมจัดระเบียบเพื่อทําใหผูชายอยูในสังคมไดอยางสงางาม คือ ตองมีมารยาท เคารพ
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และใหเกียรติผูหญิง รูจักกาละเทศะ มีความรับผิดชอบตอหนาที่การงาน สิ่งตางๆ เหลาน้ีคือความคาดหวังที่

ชนช้ันสูงตองการทําใหผูชายกลายเปนคนที่ตองระมัดระวังตัวมากข้ึนในการที่จะติดตอสัมพันธกับผูหญิง 

ความหมายของ “สุภาพบุรุษ” จึงไมใชการทําใหผูชายเปนคนที่เสียสละ เห็นใจ หรือเขาใจผูหญิงมากข้ึน แต

เปนการทําใหผูชายฝกที่จะควบคุมอารมณและพฤติกรรมทางเพศของตัวเองเมื่ออยูในพื้นที่สาธารณะ  

ความสัมพันธระหวางหญิงชายในพื้นที่สาธารณะจะกลายเปนสิ่งที่ถูกควบคุมมากข้ึนหรืออาจกลาวไดวา

ความสัมพันธแบบเพศคูตรงขาม/แบบรักตางเพศ คอยๆ สําแดงตัวเองในพื้นที่สาธารณะมากข้ึน ความคิดเรื่อง 

“สุภาพบุรุษ” จึงมิใชแคการบอกวาผูชายจะมีบทบาททางเพศอยางไร แตยังเปนการสถาปนาบรรทัดฐานรัก

ตางเพศใหมีความแข็งแรง และแทรกซึมเขาไปอยูในชีวิตประจําวันของราษฎรมากข้ึน ความคิดดังกลาวน้ีเปน

เรื่องใหมในสังคมสยามในชวงเวลาน้ันและมันก็กลายเปนวาทกรรมทางสังคมที่ครอบงําความคิดของผูชายชน

ช้ันปกครอง ขาราชการ และเจาขุนมูลนาย ตัวอยางเชน ราชสํานักของรัชกาลที่ 5 การแสดงความเปน

สุภาพบุรุษถูกตีความผานการแสดงออกทางรางกาย เชนการสวมชุดสูทสากล สูบซิการ ถือไมเทา ซึ่งเปนการ

รับเอาธรรมเนียมแบบอังกฤษมาใชในราชสํานัก (เพิ่งอาง, 2560: ออนไลน) 

จนกระทั่งในสมัยรัชกาลที่ 6 ก็มีการอธิบายถึงความเปนชายที่มีความเหมือนแตก็แตกตางจากความ

เปนชายที่คนในสังคมมอง น่ันคือ “นายใน0

1” กลาวคือสําหรับสังคมชายลวนอยางพระราชสํานักฝายในชายใน

รัชกาลที่ 6 การอยูกินหลับนอน ทํางาน เลน เผชิญทั้งทุกขและสุข นันทนาการและความยากลําบาก ออก

กําลังกาย ฝกซอมกีฬา การเดินทางไกล รวมไปถึงการซอมรบและออกรบทําสงครามรวมกัน ไมเพียงจะเปน

การทําใหความเปนชายในจินตกรรมของพระองคและวิคตอเรียนเปนรูปธรรมมากข้ึน ยังนําไปสูความสัมพันธ

สนิทชิดเช้ือ รักใคร และผูกสัมพันธระหวางผูชายดวยกัน (ชานันท ยอดหงษ, 2556: 241-242) ย่ิงการเดิน

ทางไกลและซอมรบเสือปาลูกเสือ ย่ิงทําใหนายในที่เปนกลุมผูชายแตงงานชาและหาโอกาสพบเจอหญิงสาวได

ยากกวาผูชายดวยกันเอง สามารถกระชับสรางความเขมขนข้ึน เพราะตางตองเผชิญความยากลําบาก เหน็ด

เหน่ือยรวมกัน ไปจนถึงเปลือยกายรวมกัน ซึ่งนําไปสูการเห็นและสัมผัสเน้ือตัวรางกายระหวางกัน 

นอกเหนือจากความผูกพันทางจิตใจ ความสัมพันธระหวางนายในหลายคนจึงเหลื่อมซอนกับความสัมพันธ

ระหวางตนเองกับเมีย และบางคูก็ใหความสําคัญและจัดอันดับกอนความสัมพันธระหวางหญิงคนรัก เมียและ

คนในครอบครัว ดังน้ัน “ความเปนชาย” ตามจินตกรรมของรัชกาลที่ 61

2 และ “ความเปนชาย” ของนายในจึง

                                                             
1 นายใน เปนสังคมชายลวนของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 ที่ใชชีวิตอยู

รวมกัน ทั้งการกิน หลับนอน ทํางาน เลน ออกกําลังกาย เดินทางไกล ฝกซอมรบ เผชิญทั้งทุกขและสุขรวมกัน 

เพื่อใหเกิดความผูกพันและรักพวกพองใหเหมาะสมกับ “ความเปนชาย” เชน เสือปา ที่มีการเกณฑนายในทุก

คนใหเปนเสือปา ภายใตช่ือ กองเสือปารักษาพระองค หรือกองเสือปาหลวง มีรัชกาลที่ 6 เปนผูบังคับบัญชา 
2 นิยามของนายใน และรชักาลที่ 6 “ความเปนชาย” ของนายในที่พิเศษกวาสังคมอื่น คือการยอมรับ

ผูชายที่มีลักษณะและกริยาทาทางเหมือนผูหญิง หรือชอบแตงกายแบบผูหญิง แสดงใหเห็นถึงความออนโยน

และมิตรภาพที่แนนแฟนของนายในที่ทุกคนตางเปดใจยอมรับในตัวตนของแตละคน ไมมีการรังเกียจเพศวิถี

และรสนิยมทางเพศ 
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มองขามเพศวิถี แตมุงสนใจกับการแสดงออกทางเพศภาวะโดยไมคํานึงวามีเพศวิถีแบบใด หรือการมี

เพศสัมพันธระหวางเพศชายดวยกันที่อาจจะเกิดข้ึนไดในสังคมชายลวน อยางไรก็ตาม ไมไดหมายความวา

พระราชสํานักฝายในชายจะมีทาทรีังเกียจผูชายที่มลีักษณะทาทางคลายผูหญิง มากไปกวาน้ันกลับยอมรับหรือ

อยางนอยที่สุดพออดทนไดกับผูชายที่ชอบ “แตงหญิง” หรือมีลักษณะบุคลิกคลายผูหญิง ที่ถือไดวาเปน

ลักษณะพิเศษของพระราชสํานักของพระองค ซึ่งสวนหน่ึงอาจเปนเพราะการแตงกายขามเพศในสยามไมได

เกี่ยวของกับเพศวิถีแบบชายรักชายเหมือนกระบวนทัศนของตะวันตก (เพิ่งอาง, 2556: 242-244) 

จากที่กลาวมาช้ีใหเห็นวาความเปนชายสมยัใหมของรัฐไทยเปนเรื่องเชิงการเมืองที่ผูนําชาติตองการนํา

ความคิดเรื่องศิวิไลซและความมีอารยะมาไวบนรางกายของประชาชน กลาวคือ รางกายของผูชายจะถูก

สรางใหมผานใตอุดมการณและบรรทัดฐานรักตางเพศ รวมทั้งความคิดเรื่องสุขภาพอนามัยที่ดี ผูชายจะตองทํา

หนาที่เปนหัวหนาครอบครัว (พอและสามี) และออกกําลังเปนประจําเพื่อใหมีสุขภาพแข็งแรง ในชวงสมัยน้ี ผู

ชายไทยจะเริ่มสรางรางกายของตนใหมีกลามเน้ือใหญโตเหมือนชาวตะวันตก แนวคิดเรื่องสุภาพบุรุษ และการ

มีสุขภาพแข็งแรงทําใหผูชายไทยมองดูรางกายของตัวเองในเชิงชีววิทยาและกามารมณมากข้ึน กลาวคือ 

รางกายของผูชายถูกประเมินจากเพศสรีระ/อวัยวะเพศ และกลามเน้ือ ผูชายตองออกกําลังกาย เลนกีฬา หรือ

ฝกกายบริหารเพื่อทําใหตนเองมีสุขภาพแข็งแรงและมี “ทรงงาม” (กองสกล, 2545: 103) ผูชายเริ่มมองดู

รางกายของตนตางไปจากผูหญิง และมองเห็นรางกายของเพศชายเปนดานตรงขามกับผูหญิงภายใตวิธีคิดแบบ

รักตางเพศ ผูชายจะหันเขาสถานกายบริหารภายใตแนวคิด “ผูชายตองเปนชายใหสมชาย” ความหมายของ

ความเปนชายในสมัยจอมพล ป. จึงตางไปจากยุคกอนหนาน้ัน โดยมุงไปสูเรื่องสุขภาพอนามัย หรือกลาวไดวา

ความเปนชายคือการเปน “พอพันธุ” (กองสกล, 2545: 110) เปนผูที่จะตองทําหนาที่สืบทายาท เปนพอ และ

เปนสามี พอพันธุในอุดมคติตองกํายําล่ําสัน สูงใหญ ไมผอมแหง รูปรางไดสัดสวน รัฐจึงสงเสริมใหมีการ

ประกวดชายฉกรรจในวันปใหมและไดรับความนิยมจากประชาชน กลาวอีกนัยหน่ึงคือ ความเปนชายจะถูก

เทียบเคียงและเปรียบเทียบกับการเปนรักตางเพศซึ่งรางกายของผูชาย จะเปนพื้นที่ดึงดูดทางเพศที่มีไวสําหรับ

ผูหญิง การฝกรางกายของผูชายไทยในสถานบริหารรางกายสมัยใหม จึงเปนการตอกยํ้าความคิดเรื่องความ

แข็งแรงของสุขภาพที่จําเปนตอการสืบพันธุ และการมีบุตร (เพิ่งอาง, 2560: ออนไลน) 

 

จากที่กลาวมาขางตน ดังน้ันจะเห็นไดวาต้ังแตสังคมในสมัยอดีต “ความเปนชาย” ที่กลาวมาน้ันไมได

มีเพียงแตสิ่งที่เขาใจกันวาผูชายจะตองสรางกลามเน้ือ ตองออกกําลังกาย เลนกีฬา หรือ ฝกกายบริหาร เพื่อทํา

ใหตนเองมสีุขภาพแข็งแรงเพียงอยางเดียว หากแตก็มีแนวคิดที่วาผูชายก็สามารถทําความเขาใจกับเรือนราง

ของตัวเองที่แตกตางไปจากเพศของตนเองที่มีไดเชนกัน 

จะเห็นไดวาในปจจุบันจึงมีผูชายที่อาจกลาวไดวาเปนผูชายในสังคมสมัยใหมที่ไดฉีกกรอบความเปน

ชายในอดีตบางสวนที่ไมใชการดูแลรางกายโดยการ สรางกลามเน้ือ หรือฝกใหตนเองมีรางกายที่ใหญโตเพื่อมี

ความเปนชายที่สมชายเทาน้ัน แตการแตงหนาก็เปนการดูแลตนเองในอีกรูปแบบหน่ึงเชนกัน กลาวคือ ผูชาย
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แตงหนา ทารองพื้น ไมใชเรื่องแปลกอีกตอไปในยุคที่นิยาม “ความงาม” ไมไดจํากัดแคเรื่องของผูหญิง หากแต

ผูชายก็สามารถทําไดเชนกัน ดังตัวอยางจากบทความออนไลน “ทําความรูจัก “รองพื้นผูชาย” ตัวชวยเปลี่ยน

หนาโทรมใหดูเนียนใสแบบติดสปด” โดยภายในบทความจะวาดวยเรื่องของการสอนทารองพื้นในแบบของ

ผูชายเพื่อปรับสีผิวใหสม่ําเสมอ และชวยปกปดรองรอยบนใบหนา เชน รูขุมขน รอยดํา รอยแดง รอยสิว ริ้ว

รอยตางๆ ใหเรียบเนียนข้ึน ซึ่งเปนตัวอยางที่แสดงใหเห็นถึงความละเอียดในการดูแลตัวเองของผูชายที่เพิ่ม

มากข้ึน 

จากตัวอยางดังกลาวแสดงใหเห็นวาความเปนชาย หรือ ผูชาย ในปจจุบันเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงไป

จากสังคมในอดีต จึงทําใหเกิดคําถามข้ึนแกผูศึกษา วาผูชายในสังคมไทยปจจุบันน้ันเกิดการลื่นไหลของอัต

ลักษณทางเพศไดอยางไร และความหมายดังกลาวของผูชายในสังคมไทยปจจุบันน้ันเปลี่ยนแปลงไปมากนอย

เพียงใด ทําไมผูชายถึงหันมาสนใจดูแลและจัดการรางกายตนเองมากข้ึน อาทิ อีกหน่ึงตัวอยางที่ผูศึกษาหยิบ

ยกมาน่ันคือกรณีของกระทูหน่ึงๆ ในเว็บไซต Pantip มีช่ือกระทูวา “ผูชายแตงหนายังไงดี ผิดมั้ย?” โดย

ภายในกระทูตางมีผูที่ออกมาแสดงความคิดเห็นออกมามากมายไปในเชิงของความเขาใจวา การที่ผูชาย

แตงหนาน้ันไมใชสิ่งที่ผิดแตอยางได หากแตมีการแตงที่เบา “เหมือนไมไดแตง” ใหดูธรรมชาติมากที่สุด ทั้งน้ี

ไมใชแตงเพื่อใหตนเองดูโดดเดน แตเปนการแตงเพื่อทําใหตนเองสรางความมั่นใจในการเขาสังคมมากข้ึน 

(ผูชายแตงหนายังไงดี ผิดมั้ย?, 2557: ออนไลน) 

ผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาในเรื่องน้ี ทั้งน้ีเพราะวาผูศึกษาตองการแสดงความเขาใจถึงความ

เปนชายและอัตลักษณที่ลื่นไหลมากข้ึน อีกทั้งดวยเหตุที่ผูศึกษาเลือกกลุมศึกษาที่เปน “ผูชายแตงหนา” น่ัน

เพราะผูชายกลุมน้ีมีความสนใจจะดูแลรางกายรวมไปถึงใบหนาเปนพิเศษเพื่อทําใหตนเองดูมีความมั่นใจที่จะ

เขาสังคม จึงเปนที่มาทั้งหมดของความสนใจในการศึกษาของผูศึกษาครั้งน้ี 

 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

 

1. เพื่อศึกษาประวัติศาสตรของการแตงหนาของผูชายในสังคมไทย 

2. เพื่อศึกษาความหมาย ปฏิบัติการ และการตอรองของผูชายแตงหนากับวาทกรรมความงามและ

ความเปนชายในสังคมไทย 

 

คําถามของการศึกษา  

 

1. ศึกษาวาความเปนชายในสังคมไทยสามารถจัดการอัตลักษณของตนเองที่ลื่นไหลไปจากระเบียบ

แบบแผนในความเปนชายแบบเดิมไดอยางไร 
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2. ศึกษาวาการใหความหมาย ที่มีตอเรือนราง ความงามและความเปนชายของผูชายแตงหนา ใน

สังคมไทยมีการทําความเขาใจและวิธีการในการจัดการรางกาย การดูแลรางกายของตนเองอยางไร 

 

สมมติฐานของการศึกษา 

 

 ความเปนชายในสังคมไทยถูกจัดการต้ังแตสมัยอดีตที่กําหนดโดยกระบวนการทางสังคม วาจะตอง

ความเขมแข็ง อดทน กลาหาญ มีความเปนผูนําในครอบครัว ทําหนาที่พอและสามีตามที่คนในสังคมน้ัน

คาดหวัง อีกทั้งจะตองมีการสรางกลามเน้ือ สรางรางกายใหใหญโต ที่รับความเช่ือมาจากวัฒนธรรมตะวันตก 

เพื่อที่จะแสดงใหเห็นถึงความเปนชาย ความเปนสุภาพบุรุษตามที่ผูหญิงชอบและหลงใหล แตอยางไรก็ตาม

สังคมไทยในปจจุบัน “ผูชาย” ไมไดมีเพียงกลุมคนที่มีความตองการที่จะทําใหรางกายของตนเองใหญโต 

แข็งแรง มีความอดทน กลาหาญ อีกตอไป หากแตมีผูชายกลุมใหม ที่กลาแสดงออกและใหความหมายของ

ความเปนผูชายในสังคมที่เปลี่ยนแปลง เพราะผูชายในสังคมปจจุบันไมจําเปนตองแข็งแกรงหรือวาสนใจแต

เรื่องที่มีความเขมแข็ง เชน การออกกําลังกาย การสรางกลามเน้ือเสมอไป แตความเปนระเบียบ ความงาม ก็

เปนสิ่งที่ผูชายในสังคมไทยปจจุบันใหการยอมรับและสรางความสนใจมากข้ึนเชนกัน และการเปลี่ยนแปลงที่

เกิดข้ึนของสังคมไทยอาจสงผลตอภาพลักษณและมุมมองของความเปนชายที่หลากหลายรวมทั้งอัตลักษณทาง

เพศที่มีความลื่นไหลสามารถเปนเครื่องมือในการแสดงตัวตน อีกทั้งอาจเปนทางเลือกเพื่อตอรองกับวาทกรรม

กระแสหลักของสังคมไดอีกดวย 

 

ขอบเขตของการศึกษา 

 

ดานเนื้อหา ศึกษามุมมองของผูชายแตงหนาที่เลือกที่จะสรางอัตลักษณทางเพศที่มีมุมมองในความ

เปนชายที่เปลี่ยนแปลงไป โดยพิจารณาจากการการพูดคุยและสัมภาษณเชิงลึก สัมภาษณจากประสบการณ 

สัมภาษณประวัติชีวิตเกี่ยวกับ ทัศนคติ ความเช่ือที่เกิดข้ึน เพื่อคนหาเหตุผลและปจจัยที่ทําใหผูชายเหลาน้ี

ตัดสินใจที่จะเลือกวิถีแหงความงาม ซึ่งเปนการฉีกกรอบของความเปนผูชายในสังคมไทยในอดีต 

ดานประชากร เลือกศึกษาจากกลุมประชากรจากกลุมตัวอยาง Youtuber หรือ Blogger (ที่สอน

เกี่ยวกับการแตงหนาของผูชาย) จํานวน 3 คน ทั้งน้ีรวมไปถึงมุมมองของ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร 

2 คน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2 คน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง 2 คน มหาวิทยาลัยกรุงเทพวิทยาเขตกลวยนํ้าไท 1 คน สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ 1 

คน มหาวิทยาลยัรามคําแหง 1 คน และพนักงานเอกชน 1 คน รวมทั้งสิ้น 10 คน (ผูชายแตงหนาจํานวน 2 คน 

ผูชายที่ไมแตงหนา จํานวน 3 คน และผูหญิงจํานวน 5 คน อายุ 18-25 ป) จํานวนทั้งสิ้น 13 คน เพื่อใหได

ขอมูลที่เจาะลึกเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกวิถีแหงความงาม ผานประสบการณสวนตัวของแตละบุคคลและ
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มุมมองของผูคนที่มีตอผูชายแตงหนา โดยการคัดเลือกจะมีอยู 3 กลุมหลักน่ันคือ 1. กลุม Youtuber หรือ 

Blogger และผูชายทั่วไปที่แตงหนา มาเปนกรณีศึกษาจะตองเปนผูถายทอดความองคความรูในเรื่องการ

แตงหนา ทัศนคติ และประสบการณไดอยางดีเย่ียม 2. ผูชายที่ไมแตงหนา จะคัดเลือกผูชายที่ทั้งมีและไมมี

ความรูการในแตงหนาแตมีทัศนคติตอความเขาใจถึงมุมมองของเพศวิถีที่หลากหลายในสังคมไดเปนอยางดี 

และ 3. ผูหญิง ซึ่งการคัดเลือกจะเลือกผูหญิงที่มีองคความรูในเรื่องของการแตงหนาเปนอยางดี รวมถึงทัศนคติ 

ประสบการณและความเขาใจของการแตงหนาทั้งแบบผูหญิงและแบบผูชายเปนอยางดี กอนจะติดตอนัดหมาย

เพื่อทําการสัมภาษณตามวัน เวลา และสถานที่ที่ผูใหขอมูลหรือกรณีศึกษาสะดวกในการนัดสัมภาษณ 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 

ในการศึกษาครั้งน้ี ผูศึกษาไดใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงชาติพันธุวรรณนาเปนหลักในการศึกษา เพื่อให

ไดมาซึ่งขอมูลเชิงลึก ทั้งจากการรวบรวมขอมลูแบบปฐมภูมิและทติุยภูมิ คัดเลือกโดยพิจารณาเน้ือหาที่สัมพันธ

กับประเด็นศึกษา แบงออกเปนข้ันตอนดังน้ี 

1. ศึกษาขอมูลแบบทุติยภูมิ ไดแก การรวบรวมงานวิจัยเชิงเอกสารจากหนังสือ วิทยานิพนธ บทความ

จากวารสารและออนไลน และสื่ออิเล็กทรอนิกสที่มเีน้ือหาเกี่ยวของกบัเรื่องเพศ ที่มีเน้ือหาเกี่ยวของกับแนวคิด

เรื่อง อัตลักษณทางเพศ บทความที่เกี่ยวของกับความเปนชายในสังคมปจจุบัน บทความเกี่ยวกับความงาม 

และการจัดการควบคุมรางกาย เพื่อทําความเขาใจถึงความเปนชายในสังคมไทย ไปจนถึงคานิยมเกี่ยวกับความ

เปนชายในสังคมไทยปจจุบัน อีกทั้งรวมไปถึงการใชขอมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิกสในกระทู Pantip เกี่ยวกับการ

แตงหนาของผูชาย เพื่อใชเปนขอมูลเพิ่มเติมในการวิเคราะหทัศนคติของคนในสังคมตอผูชายแตงหนา 

2. ศึกษาขอมูลแบบปฐมภูมิ ไดแก การพูดคุยและสัมภาษณเชิงลึก สัมภาษณจากประสบการณ 

สัมภาษณประวัติชีวิตจากกลุมตัวอยาง โดยเลือกจากกลุม Youtuber หรือ Blogger จํานวน 3 คน ทั้งน้ีรวมไป

ถึงมุมมองของ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร 2 คน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2 คน 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 2 คน มหาวิทยาลัยกรุงเทพวิทยาเขตกลวยนํ้าไท 1 

คน สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรงุเทพ 1 คน มหาวิทยาลัยรามคําแหง 1 คน และพนักงานเอกชน 1 คน 

รวมทั้งสิ้น 10 คน (ผูชายแตงหนาจํานวน 2 คน ผูชายที่ไมแตงหนา จํานวน 3 คน และผูหญิงจํานวน 5 คน 

อายุ 18-25 ป) จํานวนทั้งสิ้น 13 คน เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลเกี่ยวกับจุดเริ่มตนของการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณที่

ทําใหเกิดความสนใจในความเปนชายที่เปลี่ยนแปลงไปจากสังคมอดีต รวมถึงเหตุผลหลักที่เลือกและสนใจใน

ความเปนชายแบบใหมที่ซึ่งเปนผูชายที่ดูแลตัวเองรักความงาม และมุมมองของบุคคลภายนอกที่มีตอการผูชาย

แตงหนาอีกดวย  

3. นําขอมูลทั้งหมดมาจัดเปนหมวดหมู เรียบเรียงเพื่อนําไปวิเคราะหตีความอยางเปนระบบและเขียน

รายงานการศึกษาคนควาฉบับสมบูรณตอไป 
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ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 

1.ทราบถึงการประวัติศาสตรของการแตงหนาของผูชายในสังคม 

2.ทราบถึงเหตุปจจัยที่ทําใหเกิดความหมาย ปฏิบัติการ และการตอรองของผูชายแตงหนากับวาท

กรรมความงามและความเปนชายในสังคมไทย 

 

ระยะเวลาและแผนการดําเนินงาน 

การศึกษาใชระยะเวลา ต้ังแตเดือนกรกฎาคม พุทธศักราช 2562 จนถึงเดือนเมษายน พุทธศักราช 

2563 โดยแบงออกเปน 

ระยะเวลา การดําเนนิงาน 

กรกฎาคม 2562 – สิงหาคม 2562 ศึกษาขอมูลจากงานวิจัยเชิงเอกสาร ทั้งหนังสือ 

บทความ และวิทยานิพนธที่เกี่ยวของอยางละเอียด 

เพื่อใหไดขอมูลเบื้องตนกอนลงพื้นที่สนาม 

กันยายน 2562 - พฤศจิกายน 2562 ศึกษาขอมูลจากการสังเกตการณอยางมีสวนรวม 

และการพูดคุย สัมภาษณเชิงลึกในพื้นที่ภาคสนาม 

ธันวาคม 2562 – กุมภาพันธ 2563 นําขอมูลที่ไดจากทั้งสองสวนมารวบรวม เพื่อตีความ

และวิเคราะห 

มีนาคม 2563 – เมษายน 2563 วิเคราะหและสรุปผลการศึกษา 
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คํานิยามศัพทเฉพาะ 

 

 ผูชายแตงหนา หมายถึง บุคคลที่ตองการดูแลและเติมแตงใบหนาตนเองโดยการลดจุดบกพรองตางๆ 

ใหนอยลง ไมใชทําใหจุดบกพรองหายไป แตการแตงหนาของผูชายเปนการแตงหนาเพื่อใหเปนตัวเองในแบบที่

ดีกวา2

3 

 

 Youtuber หมายถึง คนที่มีความสนใจในเรื่องใดเรื่องหน่ึงเปนพิเศษ ซึ่งการผลิตคลิปวิดีโอน้ันเปน

พื้นที่ที่ทําใหพวกเขาไดบอกเลาเรื่องราว รีวิวสินคา หรือแชรประสบการณตางๆ ทําใหคนที่มีความชอบ

เหมือนๆ กันเกิดความสนใจและติดตามชมผลงาน เมื่อมีฐานแฟนๆ เพิ่มมากข้ึน พวกเขาสามารถเปลี่ยนจาก

ความนิยมที่มีหนวยวัดเปนยอดเขาชม (View) ใหกลายเปนเม็ดเงินจากการโฆษณาได 

 

Blogger (บล็อกเกอร) หมายถึง เว็บไซตหน่ึงที่ผูใชสามารถเขาสรางสรรคเว็บไซตใหเปนรูปแบบของ

เราได เขาใชงานโดยใช Gmail (จีเมล) ผูใชก็สามารถที่จะเพิ่มเน้ือหาขอความบนบล็อกของตัวเองไดคลายๆ 

กับเปน ไดอารี่ ออนไลน สามารถที่จะบันทึกขอมูล วิดีโอ รูปภาพ ลิงค และจัดการกับขอมูลใหเปนเหมือน

เว็บไซตหน่ึง โดยบล็อกเกอรจะมีในสวนของหนาบานและหลังบานเพื่อการจัดการเน้ือหาไดสะดวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3 “MEN's NATURAL MAKE UP I แตงหนาผูชาย ใหไมโปะ I WONDER BOY”, YouTube video, 

5: 44 , posted by " YouTube,"  September 25, 2017, 

https://www.youtube.com/watch?v=e1iRvyCcYwk. 
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บทที่ 2 

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เก่ียวของ 

 

วิทยานิพนธฉบับน้ี ผูศึกษาไดเจาะลึกและอาศัยกรอบแนวคิดเรื่องวาทกรรม อํานาจ อํานาจกับ

รางกาย และความรูเกี่ยวกับความเปนเพศ ของ Michel Foucault แนวคิดวาดวยเรื่องการศึกษา “ผูชาย” 

และ “ความเปนชาย” และแนวคิดเรื่องเพศวิถี (Sexuality) ประกอบในการทําวิทยานิพนธ ทั้งน้ีเพื่อการทํา

ความเขาใจ อธิบายถึงความเปนชายในสังคมสมัยใหมไดที่สามารถเห็นไดชัดข้ึนถึงมุมมองที่มีตอเรือนรางความ

งามในสงัคม 

 

2.1 แนวคิดทฤษฎีท่ีใช  

2.1.1 แนวคิดเร่ืองอํานาจและวาทกรรมของมิเชล ฟูโกต (Michel Foucault)  

แนวคิดเรื่องอํานาจและวาทกรรมของมิเชล ฟูโกต (Michel Foucault) กลาวถึงลักษณะของวาท

กรรมวาเปนสิ่งที่ ถูกสรางข้ึนจากกลุมอํานาจเพื่อควบคุมสังคมใหอยูในระเบียบแบบแผน วาทกรรมจึง

เปรียบเสมือนอํานาจที่ใชกําหนดวาชุดความรูใดคือความจริง การสรางวาทกรรมข้ึนมาหน่ึงชุดหมายถึงการให

อํานาจกับชุดความรูเพื่อสรางใหชุดความรูน้ันมีอํานาจข้ึนมากําหนดการปฏิบัติตนของผูคนในสังคม เชน วาท

กรรมเรื่อง “ความบา” ที่ถูกสรางข้ึน จากชุดความรูทางวิทยาศาสตรที่ข้ึนมามีอํานาจในการกําหนดวาลักษณะ

แบบใดคือรูปแบบของ “ความบา” หรือการควบคุมรางกายของนักโทษภายในเรือนจําเพื่อปลูกฝงบรรทัดฐาน

ทางสังคมโดยบอกวาเปนวิธีของการดัดสันดาน อํานาจของยุคสมัยใหมจึงเปรียบเหมือนการควบคุมมนุษยใน

ทุกการกระทํา (Foucault, 2547) 

อํานาจกับรางกาย ในการอธิบายความสัมพันธระหวางอํานาจกับรางกายน้ัน ฟูโกตเริ่มจากการ

นําเสนอแนวความคิดวาดวยเรื่อง “รางกายภายใตบงการ” (Docile Body) เพื่อโตเถียงกับความเขาใจกับ

ความเขาใจเดิมๆ ที่มักจะเช่ือวา คนเราสามารถควบคุมรางกายของตนเองได โดยเสนอขอถกเถียงใหมวา 

รางกายของคนเราน้ันยังอาจจะถูกควบคุมโดยไมรูตัวก็ได ทั้งน้ีเพื่อสื่อความหมายถึงรางกายที่ยอมรับความจริง

ของวาทกรรมหน่ึง จนตกอยูใตอํานาจของการนิยามความจริงตามวาทกรรมน้ันดวยการยอมรับการบงการจาก

ความจริงน้ัน (อานันท กาญจนพันธุ, 2562: 114) 

การกลายเปนรางกายภายใตบงการจากการยอมรับความจรงิจากวาทกรรมในอีกลกัษณะหน่ึงน้ัน ก็คือ

การรับเอาความคิดหรือความหมายหน่ึงวาเปนความจรงิ ดวยการยอมใหความคิดน้ันเขามายึดโยงเปนสวนหน่ึง

ของรางกายและจิตใจของตนเอง (Embodiment) จนความคิดดังกลาวมีอํานาจบงการคนน้ันใหบังคับตัวเอง

โดยไมรู ตัว ซึ่ งแสดงวาอํานาจมีลักษณะที่ เปนความสัมพันธ เชิงครอบงําที่ซับซอน (Multiplicity of 
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Domination) ไมใชแคการครอบงําธรรมดาอยางตรงไปตรงมา เพราะมีมิติตางๆ ซอนทับกันอยู โดยอํานาจถูก

นิยามผานความสัมพันธหลายช้ันที่ซอนกันอยูในจิตใจและรางกาย (เพิ่งอาง, 2562: 114) 

ดังตัวอยางจากวาทกรรมของความงามในทุกวันน้ีที่นิยามวาผูหญิงสวยตองผอม ผูหญิงที่ตกอยูภายใต

วาทกรรมดังกลาวจึงพยายามเสริมความงามดวยการยอมเจ็บเพื่อความงาม เชน ยอมไปดูดไขมันออกจากหนา

ทอง จนบางครั้งอาจทําใหตัวเองเสยีชีวิตก็ยอม ซึ่งแสดงวากลายเปนรางกายใตบงการ บางครัง้หญงิสาวบางคน

ก็เสริมความงามดวยการใชเครื่องสําอางจํานวนมาก โดยนึกไปวาเราทําไปเพื่อตัวเราเอง แตจริงๆ แลว เรา

ไมไดทําไปเปลาๆ เพราะเราตองเสยีคาใชจายไปกับมลูคาของเครื่องสําอางเหลาน้ันจํานวนมาก ซึ่งแสดงใหเห็น

อยางชัดเจนวา อํานาจปฏิบัติการผานทางเทคนิคของวาทกรรมในเรื่องความงามที่กระทํากับรางกายของคน 

แตฟูโกตก็ปฏิเสธไมยอมรับวาอํานาจจะกระทําไปในทิศทางเดียว คือ การบังคับ ควบคุม และกําหนดเทาน้ัน 

หรือไมใชพลังในเชิงลบที่กํากับควบคุมคนอยางเดียว โดยพยายามถกเถียงวาอํานาจมีพลังในทางบวกดวย 

(Positive Force) ดวยการช้ีใหเห็นวา อํานาจปฏิบัติการอยูบนความสัมพันธเชิงซอนที่ซอนทับกันหลายอยาง 

ขอถกเถียงตรงน้ีเปนสิ่งที่ฟูโกตใชอํานาจในการสรางความคิดในเรื่อง “เพศวิถี” (Sexuality) โดยเสนอความคิด

วาการผลิตเพศวิถีเปนบทบาทของอํานาจเชนกัน ตรงที่ผูคนตางๆ ก็สามารถกําหนดเพศวิถีของตัวเองได (เพิ่ง

อาง, 2562: 114-115) 

ขณะที่เราอาจจะถูกควบคุมและกํากับอยางเขมงวด เราก็ยังมีอํานาจในการกําหนดเพศวิถีของเราเอง

ได สภาวะดังกลาวแสดงวาอํานาจมีสองดานไมใชมีเพียงดานเดียว จากความเขาใจเชนน้ีเอง ภายหลังฟูโกตจึง

หันมาเขียนหนังสือเรื่องประวัติศาสตรเพศวิถี เพื่อนําเสนอมิติเชิงบวกของอํานาจที่ผูคนสามารถเลือกไดหลาย

วิธี และทําใหคนเรานิยามตัวเองไดหลากหลายมากข้ึน ซึ่งชวยไมใหถูกอํานาจควบคุมไดงาย แตถาคนเรามี

นิยามไดหลากหลาย ก็จะทําใหแสดงตัวตนไดหลากหลายมากข้ึน (เพิ่งอาง, 2562: 115) 

แนวคิดเรื่องอํานาจและวาทกรรมของมิเชล ฟูโกต เปนการอธิบายถึงอํานาจกับรางกายในเชิง

ความสัมพันธของ “รางกายภายใตบงการ” (Docile Body) เปนการอธิบายเพื่อใหเขาใจถึงความหมายของ

รางกายที่ถูกบางสิ่งครอบงํา ทั้งน้ีเปนการครอบงําที่มีความซับซอนดังตัวอยางที่กลาวขางตน อาทิ ตัวอยางวา

ดวยเรื่องของการใชผลิตภัณฑเครื่องสําอางที่มีผลกับผูหญิงในการจับตองผลิตภัณฑเหลาน้ันเพื่อเติมแตงสีสัน

ตางๆ ใหกับใบหนา และเสริมสรางความสวยงามข้ึน เปรียบเสมือนอํานาจปฏิบัติการผานเทคนิคของวาทกรรม

ในเรื่องความงามที่กระทํากับรางกายของคน เพื่อทําใหคนเหลาน้ันถูกครอบงําวา เมื่อแตงเติมเครื่องสําอาง

ตางๆ ลงบนใบหนาแลวหนาจะทําใหตัวเอง ดูดีข้ึน มีความมั่นใจมากข้ึน ซึ่งสิ่งเหลาน้ีลวนเปนสิ่งที่เกิดจากการ

ประกอบสรางผานวาทกรรมตางๆ ของสังคมที่ถูกสรางข้ึนมาทั้งสิ้น อยางไรก็ดีสังคมสมัยใหม วาทกรรมตางๆ 

ไมไดถูกครอบงําโดยเฉพาะแตผูหญิงอีกตอไป ผูชายในสังคมปจจบุันกถู็กการครอบงําจากวาทกรรมความงามที่

เกิดข้ึนในสังคมเชนกัน สิ่งเหลาน้ีเปนตัวที่บงช้ีใหเห็นวาการครอบงําจากความงามในรูปแบบตางๆ กําลังสราง

สภาวะที่ทําใหคนในสังคมเริ่มยอมรับความงามตอทกุๆ เพศมากข้ึน และกลายเปนความงามที่สามารถแตงแตม

สีสันไดทุกชวงโอกาสในชีวิตประจําวันของคนในทุกเพศมากข้ึนเชนกัน 
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2.1.2 แนวคิด เร่ืองการศึ กษา “ผู ช าย” และ “ความ เปนชาย” (Studying Men and 

Masculinities) 

การศึกษา “ผูชาย” และ “ความเปนชาย” ที่มีความไมลงรอยจากเฟมินิสตคลื่นลูกที่สองซึ่งโตแยงวา

ตัวตนของผูหญิงไดหายไปจากการสรางความรู ซึ่งมักจะเปนเรื่องพฤติกรรมและการปฏิบัติของผูชาย ความรูที่

เปน “แบบผูชาย” ไมไดเพียงจะบดบังชีวิตของผูหญิงเทาน้ัน แตยังปฏิเสธความรูที่เปนเรื่องของเพศภาวะดวย  

กลาวอีกนัยหน่ึงคือ มันทําใหผูชายเปนวัตถุของการวิจัยที่ปราศจากการมองเห็นการวางผูชายไวในตําแหนง

แหงเพศภาวะ นักวิชาการเฟมินิสตพยายามทาทายสมมุติฐานน้ีโดยการทําใหเห็นความรูทุกอยางมาจาก

ความคิดเรื่องเพศภาวะ การศึกษาเกี่ยวกับผูชายและความเปนชายที่ผานมาสะทอนความคิดของเฟมินิสตวา 

การสนใจประสบการณของผูชาย ทําใหเห็นถึงหลักฐานตางๆ เกี่ยวกับความขมข่ืนในเพศภาวะของผูชาย และ

ทําใหเกิดการศึกษาแนวใหมที่เรียกวา Men’s Studies หรือบุรุษศึกษา อยางไรก็ตาม การศึกษาแบบน้ีก็ยังมี

อันตรายซึ่งเลยีนแบบ “สตรีศึกษา” การศึกษาผูชายจะมองขามบทบาททางการเมืองในวิชาสตรีศึกษา ซึ่งเปน

วิชาที่ผูหญิงสามารถแสดงความรูเชิงวิพากษจากการที่เปนกลุมคนที่ถูกกดข่ี ความสนใจตอการศึกษาเพศภาวะ

และอํานาจอาจถูกบดบัง และวิชาบุรุษศึกษาอาจทําใหเห็นความไมเทาเทียมทางเพศในฐานะเปนเหย่ือของ

ระบบปตาธิปไตยและประโยชนของเฟมินิสต ดวยเหตุน้ี นักวิชาการหลายคนจึงปฏิเสธคําวา “บุรุษศึกษา” 

และหันไปใชคําวา “การศึกษาบุรุษเชิงวิพากษ” (ทบทวนวิธีการสรางความรู / ความจริงเรื่องเพศ, 2558: 

ออนไลน) 

เจฟฟ วีคส (Jeffrey Weeks) กลาววาการทําความเขาใจเรื่องความหลากหลายทางเพศ คือการทํา

ความเขาใจบริบทของความสัมพันธที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การมองเรื่อง “เพศ” จะตองทําความเขาใจ

ระบบความหมายที่เกิดข้ึนภายใตบริบทความสัมพันธที่ซับซอนเพื่อที่จะแยกแยะสิ่งที่เปน “เงื่อนไข” ออกจาก

สิ่งที่เปน “พฤติกรรม” การช้ีวัด ตัดสิน จัดประเภท และตีตราใหมนุษยอยูในชวงช้ันทางเพศที่ตางกันเปนเรื่อง

ทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งชวงช้ันเหลาน้ีลวนถูกสรางมาจาก “ความรู” ที่สถาปนาตัวเองภายใตความสัมพันธ

เชิงอํานาจ เทาที่ผานมาความรูวิทยาศาสตรเคยประสบความสําเร็จในการครองอํานาจแหงการนิยามเรื่องเพศ

ภายใตวิชา “เพศศึกษา” แตความรูน้ีก็คอยๆ ถูกรื้อถอนและถูกต้ังคําถามจากนักเคลื่อนไหว นักตอสู และ

นักวิชาการจากหลายสํานัก  สําหรับสถานการณในปจจุบัน เรื่องเพศคลี่คลายตัวเองมาอยูในสภาวะที่มีหลาย

เฉดสี เฉดสีที่สําคัญสองประการคือ ความคิดเรื่อง “ความแตกตาง” กับความคิดเรื่อง “ความหลากหลาย” 

ความคิดทั้งสองน้ีมีอิทธิพลตอคนจํานวนมากในการช้ีวัดตัดสินวาเพศแบบไหนดี หรือไมดี แบบไหนเหมาะสม 

หรือไมเหมาะสม ในสังคมปจจุบัน ทามกลางคําอธิบายเรื่องความหลากหลายทางเพศ มนุษยก็ยังคิดถึงการ

แบงแยก “เพศ” ออกเปนสองดานระหวางขาวกับดํา เพราะ “ความแตกตาง” ยังมีพลังตอการใหความหมาย

ในเชิงศีลธรรม เน่ืองจากพฤติกรรมทางเพศบางอยางยังคงถูกตําหนิ เชน การใชกําลัง การขมขืน การลอลวง 

ฯลฯ การช้ีความแตกตางยังมีพลังตอการอธิบายความเปนพวกพอง เชน กลุมเกยมีสังคมที่แตกตางไปจากกลุม

ชายหญิง ประโยชนของความคิดเรื่องความหลากหลายทางเพศจึงอยูที่การเปดพรมแดนที่จะยอมรับอัตลักษณ
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ทางเพศของมนุษยที่ไมเหมือนกันและไมมีความคงที่  ซึ่งเปนคนละเรื่องกับการใหคุณคาตอ “พฤติกรรม” 

“การกระทํา” และ “วิธีปฏิบัติ” วีคสกลาววาการช้ีใหเห็น “ความแตกตาง” เปนเรื่องของระบบคุณคาและเปน

เรื่องทางการเมืองซึง่สมัพันธกับ “บรบิท” ที่ทําใหเกิดพฤติกรรมน้ันๆ เมื่อเปนเชนน้ี “เพศวิถี” จึงเปนพรมแดน

ของการใหคุณคาตอพฤติกรรม และการพูดถึงความหลากหลายทางเพศก็เปนวิธีการหน่ึงของการใหคุณคาซึ่ง

อาจจะชวยใหเห็นขอจํากัดของความหมายเกาๆ ชวยใหเกิดการต้ังคําถาม การตอรอง และการไกลเกลี่ยที่

มนุษยเปนผูเลือก (เพิ่งอาง, 2558: ออนไลน) 

ทั้งน้ีความเปนชาย (Masculinity) ก็เปนรูปแบบหน่ึงของความเปนเพศ (Gender) ที่ไมไดถูกกําหนด

จากลักษณะทางชีววิทยาที่ติดตัวมนุษยมาแตกําเนิดเพียงอยางเดียว แตยังถูกสรางสรรคข้ึนจากสังคม

วัฒนธรรม สงผลใหความเปนชายไมหยุดน่ิง สามารถแปรผนัเปลี่ยนแปลงรปูแบบไดตลอดเวลา ความเปนชาย

ไดรับอิทธิพลจากปจจัยทางสังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร ซึ่งจะมีความแตกตางกันตามเวลาและสถานที่ที่

เปลี่ยนแปลงไป สงผลใหความเปนชายมีลักษณะที่ลื่นไหลเปลี่ยนรูปแบบไดตลอดเวลาตามปจจัยแวดลอม ทํา

ใหสามารถเห็นรูปแบบความเปนชายที่หลากหลายตามแตบริบทของสังคม อีกทั้งการตลาดสมยัใหม โดยเฉพาะ

โฆษณาที่มีอิทธิพลตอการกระตุนพฤติกรรมของผูชายใหมีบทบาทในการปรับสรางภาพพจนความเปนชายใหฝง

แนนปดผนึกมากข้ึนในสังคมผานการบริโภค รวมถึงสื่อมวลชนและโฆษณามีสวนสําคัญในการสรางภาพและ

ความหมายของความเปนชายใหกับสังคม มาสูการแสดงออกถึงอัตลักษณของผูชาย (Male Identity) รวมถึง

การดําเนินชีวิต ระบบความคิด ความเช่ือ การแสดงออกทางพฤติกรรมที่เกิดจากการสรางข้ึนของสังคมและ

วัฒนธรรม ในอดีตเมื่อพูดถึงเรื่องเพศ การแบงแยกเพศจะถูกอธิบายในแงมุมเดียวจากคําวา Sex หรือเพศ

สภาวะ ในความหมายของการแบงแยกความแตกตางระหวางเพศจากลักษณะทางชีววิทยาของบุคคลที่ถูก

กํ าหนด ข้ึนจากธรรมชาติ  และใน ยุคสมั ยใหม  ความ เป นชายไดแบ งออกเปน  3 รูปแบ บ  ไดแก 

1.“Breadwinner” เนนคุณธรรม ความสําเร็จ ความนานับถือ เปนเหมือนพอ 2.“Rebel” มีแนวคิด คือ ไร

ระเบียบ ดุดัน ไมวานอนสอนงาย ยึดตัวเองเปนหลัก แตก็ยังรักการผจญภัย สนใจการเมือง รักอิสรภาพ กลา

หาญ มีพละกําลัง และฉลาดแกมโกง เปนเสมือนนักรบ 3.“Man of action hero” เปนเหมือนกบฏที่ทําในสิ่ง

ที่ถูกตอง มีแนวคิดคือ จิตใจที่กลาหาญ มีวิสัยทัศน อดทน เอาชนะโชคชะตา มีความรับผิดชอบและใสใจผูอื่น 

ทั้งน้ี ดร.ทิพยนภา หวนสุริยา คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ช้ีวามนุษยมีสรีระที่แตกตางกัน ความ

เหมาะสมที่จะมีบทบาทในสงัคมกแ็ตกตางกัน ผูชายจะมีสรีระ กลามเน้ือ และรางกายแข็งแรงกวาผูหญิง มาถึง

ยุคใหมในปจจุบันงานที่ทําก็เปลี่ยนแปลงไป ใชแรงใชกําลังนอยลง แตใชความรูมากข้ึน ผูหญิงก็ทําได ความ

แตกตางทางสรีระไมมีผลอีกตอไปแลว (คนหา 'ความเปนชาย' ในวันที่สาวๆ ไมชายตามอง, 2558: ออนไลน) 

ขณะเดียวกันหากมองถึงบทบาทความเปนชายในโฆษณามีความสัมพันธกับความเปนชายที่ปรากฏใน

สงัคมอยางแยกไมออก ซึ่ง ดร.ทิพยนภา หวนสุริยา คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ก็ไดมีการแบง

บทบาทของผูชายในโฆษณาออกเปน 9 ประเภท ไดแก  
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1.The Hero (ผูชายที่มีช่ือเสียงในวงการธุรกิจ กีฬา การเมือง การทหาร หรือแวดวงสังคม) 

2.The outdoorsman (ผูชายที่พิชิตธรรมชาติ) 

3.The family man/nurturer (ผูชายที่มีบทบาทในความเปนพอ หัวหนาครอบครัวหรือสมาชิกใน

ครอบครัว) 

4.The breadwinner (ผูชายที่มีหนาที่ในการหาเลี้ยงครอบครัว แตไมมีเขารวมในกิจกรรมอื่นๆ ของ

ครอบครัว) 

5.The man at work (ผูชายที่มีความเช่ียวชาญดานดานหน่ึงเปนพิเศษ) 

6.The consumer (ผูชายทั่วไปที่บริโภคสินคาที่ปรากฏในโฆษณา) 

7.The urban man (ผูชายที่สนุกกับชีวิตในเมืองใหญ บริโภคสินคาหรูหราฟุมเฟอย หาความสุขใหกบั

ตัวเองตามรานอาหาร ผับ บาร โรงภาพยนตร และการเขาสังคม) 

8.The quiescent man (ผูชายที่ช่ืนชอบกิจกรรมนันทนาการพักผอนหยอนใจ เชน การทองเที่ยว) 

9.The erotic man (ผูชายที่ใหความสําคัญเปนอยางมากกับรางกายของตนเอง) 

กลุมผูชายที่กลาวมาขางตนสามารถก็เช่ือมโยงอยางเปนนัยยะสําคัญไดวา ผูชายแตงหนา อาจเปน

กลุมผูชายอีกหน่ึงกลุม ที่อยูในกลุมของ The erotic man หรือผูชายที่ใหความสําคัญเปนอยางมากกับรางกาย

ของตนเอง ซึ่งกําลังเปนเทรนดผูชายของโลกและในเมืองไทย อีกทั้งสามารถเหน็ไดวาการตลาดในปจจุบันก็เริ่ม

ออกผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับผูชายออกมา กลายเปนกระแสคอนขางมากข้ึน ทั้งการดูแลตัวเองและผิวพรรณ ทําให

สินคาในหมวดน้ีโตมากข้ึน การใหความสําคัญกับผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับผูชาย อาจทําใหกลายเปนเทรนดของ

ผูชายที่เปลี่ยนแปลงไป (เพิ่งอาง, 2558: ออนไลน) ทั้งน้ีการมองผูชายและความเปนชายที่กลาวมาขางตน 

แสดงใหเห็นถึงการพยายามทําความเขาใจในเรื่องของเพศวิถี เพื่อมองในมุมมองของเพศที่หลากหลายมากข้ึน 

ทั้งน้ีเปนการทําความเขาใจที่ตองการจะแสดงใหเห็นถึงความหมายของความปรารถนาที่ผูชายตองการ

แสดงออกสูสังคม เปนการนําเสนอคุณคาของพฤติกรรมที่ตองการแสดงออกของผูชาย ซึ่งในสังคมปจจุบัน

ผูชายน้ัน มีความเปนชายในรูปแบบที่แตกตางจากสังคมในอดีต ดวยเหตุน้ีการมองในลักษณะที่กลาวมาสื่อให

เห็นถึงการมองเพศในมุมมองที่แตกตางและพรอมรับความเปลี่ยนแปลงทางเพศวิถีที่ผูชายตองการจะ
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แสดงออกสูสังคมภายนอกโดยไมยึดติดในรูปแบบของความเปนชายแบบเดิม แตเปนผูชายในรูปแบบที่แตกตาง

และพรอมเห็นคุณคาตอความแตกตางที่เกิดข้ึนอีกดวย 

2.1.3 แนวคิดเร่ืองเพศวิถี (Sexuality) 

นิยามของเพศวิถีมีความหลากหลายและซับซอนซึ่งไมสามารถระบุชัดเจนอยางเด็ดขาดวาเกี่ยวกับ

เรื่องใดเรื่องหน่ึงที่เฉพาะ โดยนิยามอยางกวางๆ อาจกลาวไดวาเพศวิถีสัมพันธกับการแสดงออกถึงลักษณะโดย

ภาพรวมของบุคคล การระบุหรือบอกเลาวาตัวเองเปนใคร มีความเช่ือและความรูสกึอยางไร และตอบสนองตอ

สิ่งตางๆ อยางไรทั้งในแงของคําพูด การแสดงกริยาทาทาง การแตงตัว การแสดงความรูสึกรวมทั้งลักษณะของ

ความสัมพันธอยางลึกซึ้งกับบุคคลตางๆ จากนิยามอยางกวางๆ สะทอนลกัษณะของเพศวิถีใน 3 ประเด็นคือ 

อัตลักษณทางเพศ ความพึงพอใจทางเพศ และพฤติกรรมทางเพศ เพศวิถีในปจจุบันมีความซับซอนและเกี่ยว

โยงกับมิติตางๆ ของเพศวิถีในปจจุบันที่มีความครอบคลุมลักษณะ 5 อยางคือ  

1. เพศวิถีกับความปรารถนาทางเพศ ที่สัมพันธกับการรับรูและความรูสึกเกี่ยวกับรางกายของตัวเอง

และผูอื่นที่นําไปสูการปฏิบัติตอรางกายตัวเองและพฤติกรรมทางเพศของปจเจกบุคคลและคูสัมพันธ  

2. ความผูกพันทางเพศ คือ ความรูสึกของบุคคลวาตัวเองมีความผูกพันใกลชิดกับคนอื่นได ซึ่งสัมพันธ

กับความจริงใจและการเปดเผยตอกันที่สะทอนผาน การดูแลเอาใจใส การเขาถึงความสุขและความทุกข   

3. อัตลักษณทางเพศ คือ ความเขาใจวาตัวเองมีสภาพเปนอยางไร เปนชายเปนหญิงหรือไมใชทั้งสอง

อยาง อาจเปนเกย เสลเบี้ยนทอม กะเทยและอื่นๆ ซึ่งอัตลักษณทางเพศไมจําเปนตองสัมพันธกับเพศที่ปรากฏ

ทางชีวภาพ แตสิ่งที่สําคัญคืออัตลักษณทางเพศจะเปนสิ่งที่สะทอนวาคนน้ันมีบทบาทอยางไร นอกจากน้ีอัต

ลักษณทางเพศยังแสดงใหเห็นทิศทางทางเพศของคนคนน้ันดวย   

4. อนามัยเจริญพันธุและอนามัยทางเพศ ที่สะทอนความสัมพันธกับพฤติกรรม ทัศนคติและ

ความสัมพันธทางเพศ เชน ความสุข ความปลอดภัย ในเรื่องเพศสัมพันธและการเจริญพันธุ  

5. การนําเรื่องเพศมาควบคุมความสัมพันธ ที่สะทอนใหเห็นวาเพศวิถีเปนสถานการณที่บุคคล

แสดงออกทางเพศที่คุกคาม ควบคุมหรือสรางอิทธิพลตอคนอื่น ซึ่งการนําเรื่องเพศมาควบคุมความสัมพันธอาจ

นําไปสูทั้งความปลอดภัยและอันตราย เชน การสรางความเจ็บปวดและความรุนแรงทางเพศ เปนตน 

นิยามของเพศวิถีจึงไมไดแคเพียงบอกวาหมายถึงอะไรเทาน้ัน แตยังสะทอนใหเห็นวามันถูกสรางได

อยางไรและสะทอนใหเห็นการจําแนกและจัดประเภทของเพศวิถีที่ทําใหสิ่งเหลาน้ีกลายเปนเรื่องปกติและ
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ผิดปกติ อันสงผลตอความพึงพอใจ ความสุขและคุณภาพชีวิตของคนตอเรื่องเพศวิถีในสังคม (แนวคิดเรื่องเพศ

วิถี (นัฐวุฒิ สิงหกุล, 2558: ออนไลน) 

จากนิยามดังกลาวที่สะทอนใหเห็นการจําแนกและจัดประเภทของเพศวิถีที่ทําใหสิ่งที่กลาวมาขางตน

กลายเปนเรื่องปกติและผิดปกติ อันสงผลตอความพึงพอใจ ความสุขและคุณภาพชีวิตของคนตอเรื่องเพศวิถีใน

สังคมแลวน้ัน ยังแสดงใหเห็นถึงความปรารถนาทางเพศที่มคีวามซับซอนและหลากหลายเปลี่ยนไปตามยุคสมัย

ทางสังคม โดยเฉพาะอยางย่ิงในสังคมปจจุบันที่ความปรารถนาทางเพศน้ันไดเปลี่ยนไปอยางมาก อาทิ การที่

ผูหญิงแสดงความเขมแข็ง พลังอํานาจ และความปรารถนาของผูหญิงในการที่จะเปนผูกําหนดโชคชะตาชีวิต

ของตัวเองไดอยางอิสระเสรี โดยใหภาพที่คอนขางชัดเจนวา ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมด้ังเดิมที่

ดํารงอยูในสังคมไทยสมัยใหมกําลังหลีกทางใหกับวาทกรรมทางเลือก ซึ่งใหเสรีภาพแกผูหญิงมากข้ึน 

ความหมายผูหญิงแบบจารีตนิยม เชน เสียสละ ดีงาม ไมหัวแข็ง ฯลฯ กําลังถูกรื้อทิ้งโดยผูหญงิรุนใหม แสดงให

เห็นถึงกระบวนการที่ผูหญิงตอรองระหวางตัวตนแบบเดิมๆ กับตัวตนใหม และแสดงใหเห็นถึงความเปนพลวัต

ของตัวตนดานเพศสถานะและเพศวิถีของผูหญิง (สุชาดา ทวีสิทธ์ิ, 2548: 227) ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความ

ปรารถนาทางเพศที่สามารถเปลี่ยนแปลงและเลือกปฏิบัติไดมากข้ึน แนวคิดเรื่องเพศวิถีจึงเปนสวนสําคัญย่ิงใน

การศึกษาตอความปรารถนาทางเพศที่เปลี่ยนแปลงไปของ ผูชาย (ในการศึกษาผูชายแตงหนา) เพื่อทําความ

เขาใจตอความปรารถนาที่เปลี่ยนแปลงทางเพศที่แตกตางไปจากสังคมในอดีต 

แนวคิดที่ผูศึกษาไดหยิบยกมาเพื่อใชเปนสวนหน่ึงของงานช้ินน้ี เพื่อทําใหเขาใจถึงความหมายในดาน

ตางๆ ของความเปนชายและอัตลักษณที่แสดงออกของผูชายมากข้ึน อีกทั้งการที่ผูชายในสังคมพยายามที่จะ

ฉีกกรอบของความเปนชายที่อาจไมใชผูชายในอุดมคติเสมอไป หากแตเปนผูชายที่พยายามแสดงถึงความเปน

ชายในอีกรูปแบบที่แตกตาง ดวยเหตุน้ีแนวคิดที่กลาวมาจึงเปนสิ่งที่สําคัญย่ิงเพื่อทําใหความเปนชายที่ผูศึกษา

พยายามอธิบายน้ันสมบูรณมากข้ึนตอไป 

 

2.2 วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

 

ในการศึกษาครั้งน้ีผูศึกษาไดศึกษารวบรวมขอมูลจากหนังสือ บทความ วิทยานิพนธ เพื่อรวบรวม

ขอมูลเบื้องตน พบวาสามารถแบงประเด็นของงานศึกษาที่เกี่ยวของกับ ผูชายกับความงามในสังคมไทย ไดเปน 

2 กลุม คือ กลุมงานศึกษาวิจัยเรื่องผูชายกับอัตลักษณทางเพศที่ลื่นไหลที่เกี่ยวของกับความงามและกลุมงาน

ศึกษาวิจัยเรื่องรางกายและการควบคุมรางกาย จึงขอนํามายกตัวอยางดังน้ี  
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2.2.1 กลุมงานศึกษาผูชายกับอัตลักษณทางเพศท่ีลื่นไหลท่ีเก่ียวของกับความงาม 

  

 สิ่งที่ทําใหพบแนวทางการศึกษาในดานของการทาํความเขาใจถึงการจัดระเบียบรางกายของผูชายไทย

ในปจจุบัน ซึ่งอาจจะเปนบางสวนแตก็แสดงใหเห็นถึงมุมมองของผูชายกับการจัดการรางกายที่เปลี่ยนแปลงไป

ในสังคม อีกทั้งแสดงใหเห็นถึงอัตลักษณทางเพศที่ลื่นไหลของผูชายที่เกิดข้ึนในสังคมเชนกัน และจะสามารถ

สังเกตเห็นไดวาผูชายกลุมที่ไดนํามาหยิบยกเปนตัวอยางน้ี มีความกลาที่จะแสดงออกถึงอัตลักษณที่แตกตาง

ของตนเองอยางชัดเจน จึงทําใหตองยอนกลับมาดูถึงบริบทของสังคมไทยวาเกิดการหลอหลอมความเปนชาย

กับความงามที่สัมพันธกัน ทําใหตัดสินใจเลือกแนวทางในการเปนผูชายที่แตกตางจนถึงปจจุบันน้ี จาก

วิทยานิพนธเรื่อง “Pretty Boy” : ปรากฏการณความเปนชายอีกรูปแบบหนึ่งในสังคมไทย โดย ประภาพร 

ชินวงศ (2546) ไดอธิบายถึงประวัติศาสตรความเปนผูชายในสังคมไทย ต้ังแตยุคของความเปนชายแบบจารีต 

(Thai Traditional Male) ตามแบบไทย โดยมีทั้งหมด 2 ยุค คือ ยุคแรก ต้ังแตสมัยสุโขทัย จนถึงสมัยอยุธยา

ตอนตน และยุคที่สอง ต้ังแตสมัยอยุธยาตอนปลายจนถึงสมัยรัตนโกสินทรตอนตน รวมไปถึงยุคของความเปน

ชายแบบสมัยใหม (Thai Modern Male) แบบไทย ซึ่งผูเขียนไดสะทอนใหเห็นถึงเหตุการณสําคัญตางๆ รวม

ไปถึงกระบวนการคิดที่มีผลตอการอธิบายถึงความเปนผูชายกับอัตลักษณที่ลื่นไหลไดอยางละเอียด ซึ่งสามารถ

สังเกตไดวา เหลา “Pretty Boy” ไดฉีกกรอบของความเปนชายไปในอีกรูปแบบหน่ึงที่ความงามสามารถ

เกิดข้ึนไดภายในความเปนชายที่ไดแสดงออกมา แสดงใหเห็นถึงความลื่นไหลที่ผูชายสามารถปรับเปลี่ยนการ

ดูแลตนเองเขากับความงามที่ตนเองใชเพื่อนําเสนอในการดูแลภาพลักษณ และเปนสิ่งที่ควรใสใจในการกระทํา

มากกวาที่จะเปนเรื่องนาอาย เพราะกลุมผูชายเหลาน้ีจะมีการนําเสนอในการดูแลตัวเองโดยการใช

เครื่องสําอาง เพื่อเปนการเติมแตงสีสันและเปนการบํารุงผิวใหกับใบหนา ซึ่งเปนการดูแลตัวเองที่แตกตางไป

จากสังคมอดีตที่จะเปนการออกกําลังกายเพื่อสรางกลามเน้ือ น่ันแสดงใหเห็นถึงอัตลักษณทางเพศที่ลื่นไหล

มากข้ึน อีกทั้งพรมแดนที่เปนเสนแบงระหวางความเปนชายกับความเปนหญิงกําลังถูกสรางความหมายใหมข้ึน 

ทั้งน้ียังรวมไปถึงมุมมองที่ผูชายหันมาสนใจผลิตภัณฑเครื่องสําอางน้ัน อาจไมใชเรื่องแปลกอีกตอไปในสังคม

ปจจุบันที่หันมาสนใจในเรื่องดังกลาวมา 

จากความเปนชายที่ผูชายในสังคมสมัยใหมน้ันไมไดดูแลสุขภาพรางกายของตัวเองโดยการสราง

กลามเน้ือหรือการออกกําลังกายเพยีงอยางเดียวอีกตอไป ความงาม ก็เปนสวนหลักสวนหน่ึงของสงัคมสมยัใหม

ที่เปนตัวชวยในการสรางความดูดีของผูชายข้ึนเชนกัน วิทยานิพนธเรื่อง นิตยสารผูชายกับกระบวนการสราง

ความเปนชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” โดย นางสาววรรณาภรณ สุขมาก (2547) ก็ไดอธิบายถึงการ

นําเสนอภาพตัวแทนความเปนชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ในนิตยสารผูชาย รวมถึงศึกษากระบวนการสราง

ความเปนชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล 3

4” ผานนิตยสารผูชาย GM BOSS และ Esquire โดยแสดงใหเห็นภาพ

                                                             
4
 Metrosexual มาจากศัพท 2 คํา ที่นํามารวมกัน คําแรกคือคําวา “Metropolitan” ที่มีความหมาย 

ตรงกับคําวาเมือง เมื่อนํามาใชในคําวา “Metrosexual” ก็หมายถึงวา ผูชายที่ใชชีวิตในรูปแบบสังคมเมือง 
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ตัวแทนความเปนชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงถึงลักษณะของความเปนชาย ที่ลดความ

หยาบกระดางจากภาพความเปนชายแบบเดิม แตก็ยังคงถูกนําเสนอในลักษณะของการเปนที่ดึงดูดทางเพศ มี

กิจกรรม และการใชชีวิตภายนอกบานเชนเดิม ทําใหเห็นถึงรูปแบบของความเปนชายในปจจุบันไมจําเปนตอง

มีความเขมแข็ง หรือกลาหาญเสมอไป รูปแบบของความเปนชายแบบเดิมที่เนนความมีอํานาจ และการ

ครอบงํา ไดถูกทาทาย โดยสืบเน่ืองมาจากกระแสเรียกรองสิทธิสตรี และการเรียกรองสิทธิเกย ทําใหผูชายใน

ปจจุบันไดรับการคาดหวังใหมีดานของความเปนหญิงมากย่ิงข้ึน ความเปนชายที่เปลี่ยนแปลงไปเกิดจาก

อิทธิพลปจจัยหลายๆ อยางประกอบกัน ยุคสมัยที่แตกตางกันน้ัน ก็จะมีการใหความหมายของความเปนชาย

แตกตางกันไป ซึ่งเปนสวนหน่ึงที่สะทอนใหเห็นถึงความหมายของความเปนชายในอีกรูปแบบหน่ึงที่เกิดข้ึนใน

สังคมปจจุบัน ที่ไดรับอิทธิพลของการตลาด และการโฆษณาในนิตยสารผูชาย ในการเปนเครื่องมือที่เปน

สื่อกลางในการเขาถึงกลุมเปาหมายที่เปนผูชาย ซึ่งภาพความเปนชายที่ปรากฏในนิตยสารผูชายน้ันมีการให

ความสําคัญนําเสนอโนมเอียงไปที่รูปแบบของความเปนชายแบบใหมมากกวาความเปนชายแบบเดิม (นางสาว

วรรณาภรณ สุขมาก, 2547) ทําใหเห็นวาสังคมไทยในปจจุบันเริ่มมีการยอมรับจากสังคมมากข้ึนในดานของ

ความเปนผูชายที่เปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบใหมๆ ที่ปรากฏข้ึนในสังคม ทั้งน้ีผูชายแบบใหมที่กลาวมาขางตน ก็

มีการแสดงออกถึงตัวตน อัตลักษณของตนเองตอสังคมไทยมากข้ึนเชนกัน รวมทั้งปจจัยในอีกหลากหลายดาน

ที่เกิดข้ึน ก็ทําใหผูชายแบบใหมกลาหาญและพรอมที่จะนําเสนอตนเองผานรูปแบบตางๆ ในสังคม ดังเชนใน

ตัวอยางผูชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ที่กลาวมา ที่ผูชายแบบใหมก็นําเสนอตนเองผานรูปแบบของความสวย

ความงาม ไมวาจะเปนการใชเครื่องสําอาง การบํารุงผิว รวมไปถึงแฟช่ันความงามที่ถูกถายทอดผานนิตยสาร

ผูชายเชนกัน 

 นัยยะสําคัญของการศึกษาความเปนชายที่เกิดข้ึนในประเทศไทยยังไดถูกศึกษาผานทางวิทยานิพนธ

เรื่อง วิถีหนุมเจาสําอาง Lifestyle of Metrosexual Men โดย นพวรรณ สุทธศิลป (2548) ไดศึกษาถึง

วิถีชีวิตของหนุมเจาสําอาง ที่พบวาวิถีชีวิตของกลุมคนเหลาน้ีมีการบริโภคสินคาที่มีความสําคัญและ/หรือสราง

เสริมความสําคัญใหกับตนเอง ที่นอกเหนือจากเครื่องยนตกลไก เชน รถยนตหรือพาหนะชนิดอื่นที่ผูชายทั่วไป

จะตองใหความสนใจน้ัน หนุมเจาสําอางก็มีการขามไปบริโภคสินคาชนิดอื่นที่เปนของผูหญิง เชน เครื่องสําอาง

และบริการที่เกี่ยวกับการดูและผิวพรรณ ในขณะเดียวกันหนุมเจาสําอางไดอธิบายอัตลักษณของตนเองผาน

                                                                                                                                                                                             
เปนบุคคลที่เขาสังคม ในขณะเดียวกัน “Sexual” เปนศัพทที่นํามาจาก “Heterosexual” ซึ่งในที่น้ีมีหมายถึง 

ผูชายปกติที่ชอบเพศตรงขาม แตก็มีความกังวลเกี่ยวกับรูปราง การดูแลรักษาตัวเอง รวมถึงเรื่องแฟช่ันซึ่งไม

ตางจากเกย เปนกลุมคนผูชายที่นิยมความสวยความงามบนตัวเองมากกวาปกติ โดยจะมีเรื่องการดูแลเครื่อง 

แตงกาย ใบหนาและผิวพรรณสูงกวาผูชายทั่วไป ซึ่งสวนมากนิยมใชสินคาที่มีย่ีหอราคาสงู ใชนํ้าหอม ชอบช็อป 

ปง เลนฟตเนส โดยพฤติกรรมของคนกลุมน้ี ไมไดสนใจแตเรื่องสุขภาพอยางเดียว แตยังเปนคนทันสมัย ชอบ 

การเปลี่ยนแปลง สนใจเรื่องเทคโนโลยี เรียนรูและพัฒนาตนเองตลอดเวลา มุงมั่นทุมเทในการทํางาน เพื่อ 

ความสําเร็จ มีอาชีพที่มั่นคง และมีรายไดสูง 
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การบริโภคเชนกัน อัตลักษณของพวกเขาจึงถูกผูกโยงกับสินคาและการบริการ ทําใหเห็นถึงอัตลักษณทางเพศ

ที่เห็นอยางแนชัดในความเปนผูชายที่เปนผูชายแท แตมีการดูแลรักษารางกายและจัดการรางกายตนเองที่ไม

แพผูหญิง แสดงใหเห็นถึงอัตลักษณทางเพศที่ลื่นไหล อีกทั้งยังสะทอนใหเห็นมโนทัศนที่วาผูชายก็สามารถใช

ผลิตภัณฑของผูหญิงบางสวนที่นํามาใชดูแลรางกายไดเชนกัน ทั้งน้ีเพื่อการดูแลรางกายของตัวเองที่สามารถ

เลือกผลิตภัณฑที่แตกตางและกาวขามเขตของเพศสภาพได อีกทั้งยังแสดงใหเห็นถึงการดูแลรางกายของตัวเอง

ในรูปแบบใหมและเปนความสนใจตอสนิคาในรูปแบบที่แตกตางไปจากความสนใจของผูชายในรูปแบบเดิมจาก

อดีตที่ผูชายจะตองสนใจแตสิ่งที่ดูดีจากภายนอกไมวาจะเปนเครื่องยนต การแตงรถ ฯลฯ หากแตผลิตภัณฑที่

เกี่ยวกับความงามตางๆ อาทิ เครื่องสําอาง ครีม โลช่ันบํารุงผิว ผูชายสมัยใหมก็สามารถจับตองไดเพื่อ

เสริมสรางความมั่นใจใหกับตนเองในแบบที่ดูดีข้ึนเชนกัน 

นอกจากน้ีมุมมองความงามที่มีการอธิบายถึงความงามของผูชายน้ันก็มีการอธิบายกันศึกษาอยาง

แพรหลายมากข้ึน โดยในรายงานการศึกษาเฉพาะบุคคลเรื่อง การสรางภาพความเปนชายแบบ “เมโทรเซ็กส

ชวล” ในภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศน โดย โยธิน สวัสด์ิโยธิน (2551) ไดอธิบายถึงการโฆษณาโดยใช

ผูชายที่มีลักษณะเปนเมโทรเซ็กสชวลมาเปนนายแบบ และทัศนคติที่มองตอผูชายที่เปนเมโทรเซ็กสชวลของ

ตัวเองที่ตอการถายแบบ ซึ่งทําใหผูศึกษาไดเขาใจถึงทัศนคติตางๆ ภายในวิทยานิพนธ ทําใหเห็นวาผูที่เขารับ

การถายแบบโฆษณาตางตองการอยากดูดี เปนที่ยอมรับในสังคม ซึ่งในปจจุบันการที่ผูชายหันมาสนใจตัวเอง 

ใชเครื่องสําอาง ไดกลายเปนเรื่องธรรมชาติไปเรียบรอยแลว โดยปจจัยสําคัญทีท่ําใหเกิดผูชายกลุมน้ี น่ันคือ 

สังคมไทยที่ลื่นไหลไปตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก โดยเฉพาะผลิตภัณฑตางๆ สําหรับผูชายก็ไดเกิดข้ึน

มากมายเชนกัน อีกทั้งสื่อตางๆ ก็นําเสนอเน้ือหาความเปนผูชายแบบเมโทรเซ็กสชวล ซึ่งทําใหผูชายในปจจุบัน

เปลี่ยนแปลงไปเปนผูชายในแบบใหมมากข้ึน ทําใหเห็นถึงความตองการใหสังคมยอมรับในความเปนผูชายที่

เปนเมโทรเซ็กสชวลมากข้ึน โดยลักษณะภาพตัวแทนของผูชายแบบเมโทรเซ็กสชวล ที่นําเสนอผาน

วิทยานิพนธช้ินน้ีคือ ผูชายในเมืองหลวง ที่มีความพรั่งพรอมในทุกๆ ดาน มีฐานะที่ดี โดยสะทอนออกมาเปน

บุคลิก รูปแบบวิถีชีวิต และที่สะทอนใหเห็นชัดเจนที่สุดคือรูปแบบการแตงกาย และสวนประกอบตางๆ ของ

การแตงกายที่เปนระเบียบเรียบรอย ดังน้ันจะเห็นไดวาวิทยานิพนธช้ินน้ีไดพยายามที่จะนําเสนอความเปนชาย

รูปแบบใหมที่ผูคนในสังคมควรที่จะไดรับรูและเกิดการยอมรับ อีกทั้งผูศึกษาคิดวาการมองผูชายเมโทรเซ็กส

ชวล ซึ่งเปนผูชายในแบบใหมอีกรูปแบบหน่ึงที่เกิดข้ึนในสังคมไทย ทุกคนควรเขาใจตออัตลักษณทางเพศที่

เกิดข้ึน ที่ถึงแมจะเปนผูชายที่ดูแลตนเองไดดีเทียบเทาหรือมากกวาผูหญิง อยางไรก็ตามพวกเขาเหลาน้ีก็เปน

ผูชายที่รักตางเพศ หากแตเปนผูชายในอีกรูปแบบหน่ึงที่เกิดข้ึนในสังคมปจจุบัน 

 ไมเพียงแตความเปนชายที่ลื่นไหลผานการเสรมิความงามดวยการเลอืกซือ้เลือกใชผลิตภัณฑตางๆ เพือ่

บํารุงผิวก็ดี การเติมแตงสีสันใหกับใบหนาก็ดี แตในปจจุบันก็มีผูชายอีกรูปแบบหน่ึงที่ไดนําเสนอถึงการ

แสดงออกทางรางกายเพื่อเปนที่ที่ยอมรับในสังคมเชนกัน จากรายงานการศึกษาเฉพาะบุคคลเรื่อง ผูชายพันธุ

ใหม : ความภาคภูมิใจกับการใชรางกายเสมือนวัตถุทางเพศ โดย วรกมล วิเศษศรี (2560) โดยบทความช้ิน
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น้ี ไดอธิบายถึงความกังวลทางกายภาพภายนอกดานรูปโฉม ของ SPORNOSEXUAL5 ไดรับอิทธิพลมาจากการ

เปดรับสื่อและการมีปฏิสัมพันธกับสังคม ซึ่งมีผลกระทบตอการเห็นคุณคาในตนเองที่นําไปสูการพัฒนา

ศักยภาพรางกายของเพศชาย โดยเปนตัวกระตุนสงเสริมใหมีการออกกําลังกายเพื่อสรางกลามเน้ือที่สวยงาม 

ซึ่งเปนสวนเสริมความภาคภูมิใจในเรือนราง ใหเพศชายมีความกลาที่จะนําเสนอภาพแทนตนเองบนโลกสังคม

ออนไลนไดอยางมีความมั่นใจมากข้ึน 

 ทามกลางกระแสรักสุขภาพของสังคมคนเมืองที่ทําใหใครหลายคนหันมาออกกําลังกายรวมไปถึง

แนวโนมของธุรกิจฟตเนสที่มีอัตราการเติบโตอยางตอเน่ือง สะทอนใหเห็นจํานวนผูมาใชบริการฟตเนสที่เพิ่ม

มากข้ึน 10-15% ตอป พรอมกับการมาถึงของเทรนดผูชายพันธุใหม SPORNOSEXUAL ซึ่งเปนกลุมเพศชาย

แทเสียสวนใหญ ที่หันมาดูแล ใสใจในรูปราง อาหารการกิน และการสรางกลามเน้ือที่แข็งแรง สวยงาม ซึ่ง

ประโยชนดานสุขภาพไมใชแรงขับเคลื่อนอยางเดียวที่ทําใหเพศชายกลุมน้ีลุกข้ึนมาปฏิวัติตัวเอง แตยังมีเรื่อง

ของการสรางความภาคภูมิใจในรูปรางที่สมบูรณแบบเขามาเกี่ยวของดวย  

 ความมั่นใจเหลาน้ีจะปรากฏออกมาใหเห็นอยูบอยครั้งในรูปแบบของพฤติกรรมการเซลฟ (Selfie) บน

เครือขายสังคมออนไลน โดยชายกลุม SPORNOSEXUAL จะเนนการนําเสนอภาพรูปรางการโชวกลาม ความ

กํายํา และความเปนชายของตนเพื่อเรียกยอดไลคและการติดตาม พฤติกรรมเหลาน้ีจะมีความคลายคลึงกับ

พฤติกรรมของเพศหญิงที่มีการใชรางกาย ความสวยงาม ความเยายวนใจ เปนเครื่องมือในการดึงดูดเพศตรง

ขาม รวมไปถึงการใชเสนหทางกายภาพภายนอกเพื่อใหไดการยอมรับจากสังคม แตแตกตางกันในลักษณะของ

พฤติกรรมที่เพศหญิงจะมีความกังวลในรูปรางและนิยมลดนํ้าหนักเพื่อใหรางกายของตนดูดี แตในทางกลับกัน

เพศชายจะแสดงความมั่นใจในตนเองดวยการนิยมเพิ่มนํ้าหนักและมวลกลามเน้ือเพื่อแสดงถึงความเปนชายที่ดู

ดี จึงทําประเด็นน้ีมีความนาสนใจอยางมากในแงของการศึกษาพฤติกรรมของเพศชายที่มีการเปลี่ยนแปลง

บทบาทและความหมายทางเพศ ซึ่งแสดงใหเห็นวิวัฒนาการที่แตกตางออกไปจากบรรทัดฐานเดิมในอดีต (วร

กมล วิเศษศรี, 2560) ดังน้ันจะเห็นไดวามีการแสดงถึงความตองการที่จะเขาใจในความเปนผูชายแบบ 

SPORNOSEXUAL เปนผูชายที่ถึงอาจจะไมใชผูชายที่ไมเนนเสื้อผา หรือ เครื่องสําอางมากนัก แตเปนกลุม

ผูชายที่ตองการอวดรางกายที่ล่าํสันกลามโตสวยงาม ดวยเหตุน้ีจึงทําใหผูชายกลุมน้ีเกิดความกังวลเปนพิเศษวา 

หากเมื่ออวดรางกายลงโลกสังคมออนไลนถาไมไดลงในรางกายที่ตนเองพึงพอใจก็จะหมดความมั่นใจไป จึงทํา

ใหกลุมน้ีเกิดความตองการทีจ่ะออกกําลงักายเพื่อจดัการรางกายของตนเองใหสวยงามข้ึน พรอมที่จะลงบนโลก

สังคมออนไลน ดวยเหตุน้ีจึงกลายเปนกลุมผูชายอีกรูปแบบใหมรูปแบบหน่ึงที่กลาที่จะแสดงออกตอสังคมมาก

ข้ึน และตองการใหสังคมยอมรับตอสิ่งที่ผูชายกลุมน้ีตองการแสดงออกใหคนในสังคมไดเห็น 

                                                             
5
 “SPORNOSEXUAL”  (สปอรโนเซ็กชวล)  ซึ่งหมายถึง ผูชายที่ชอบออกกําลังกาย เลนกีฬา สราง

กลาม อวดเรือนรางที่ฟตแอนดเฟรมของตัวเองอยางมั่นใจดวยการไมใสเสื้อ  พิถีพิถันใหความสําคัญกับรูปราง  

และมีความภูมิใจในเรือนรางของตนเองเปนอยางมาก 
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ในการทบทวนวรรณกรรมที่วาดวยผูชายกับอัตลกัษณทางเพศที่ลืน่ไหลที่เกีย่วของกับความงามชวยทํา

ความเขาใจถึงการที่ผูชายในสังคมสมัยใหมน้ันก็สามารถที่จะเลอืกวิถีความงามเพื่อเสรมิสรางหรือแตงแตมสีสัน

ใหกับใบหนา โดยใชเครื่องสําอางหรือผลิตภัณฑตางๆ เพื่อการสรางความมั่นใจใหตนเองไดเปนคนที่มีความ

พรอมตอการเขาสังคมมากข้ึน ซึ่งทําใหสังเกตเห็นไดวา ถึงแมจะถูกเรียกวาผูชาย แตการที่จะเลือกบางสิ่งที่

สามารถกาวขามขีดจํากัดของเพศสภาพและเพศวิถีของตัวเองเพื่อทําใหเปนตัวเองในแบบที่ดีกวาน้ัน สังคม

ปจจุบันก็ไดเริ่มมีการยอมรับในวิถีแหงความงามที่เหลาผูชายทั้งที่สนใจเลือกวิธีน้ีเพื่อใหเปนตัวเองในแบบที่

ดีกวาน้ัน เริ่มมีมากข้ึนเรื่อยๆ และในบางครั้งอาจไมใชเพียงรูปแบบเดียวกันดังกลาวมา ความเปนชายในสังคม

ปจจุบันก็เริ่มมีความเปลี่ยนแปลงและกาํลังผลติสรางความเขาใจใหมๆ เกี่ยวกับคําวา “ความเปนชาย” ที่แสดง

ออกมาใหสังคมเห็นไดเชนกัน 

 

2.2.2 กลุมงานศึกษาวิจัยเร่ืองรางกายและการควบคุมรางกาย 

 

การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกบัรางกายและการควบคุมรางกายน้ันคือ การทําความขาใจในเรื่องของ

การควบคุมรางกายเพื่อแสดงใหเห็นถึงภาพลักษณที่เสริมสรางตนเองในแบบที่ดีกวาใหสังคมไดรับรู ใน

วิทยานิพนธเรื่อง ศัลยกรรมความงามกับสตรีไทยในปจจุบัน : ภาพสะทอนปรากฏการณทางสังคม โดย 

นางสาวกณิกนันต เกษมทะเล (2546) ไดอธิบายถึงเรื่อง ความสวยงามที่เกิดข้ึนในสังคมไทย แตความสวยน้ี

ไมใชความสวยจากธรรมชาติ หากแตเปนความสวยที่มาจาก “การศัลยกรรม” ซึ่งศึกษาถึงความสัมพันธ

ระหวางสตรีไทยในยุคปจจุบัน กับการทําศัลยกรรม ในฐานะที่ศัลยกรรมเสริมความงามเปนวิวัฒนาการทาง

การแพทยที่เขามามีบทบาทและอิทธิพลในสังคมไทยต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันเปนเวลาชานาน ดวยบริบท

ทางดานสังคมที่เปลี่ยนไป สงผลตอวัตถุประสงคหลักของการทําศัลยกรรมไดเปลี่ยนไปพรอมกับเวลา อัน

นําไปสูการพัฒนาอัตลักษณทางเพศของสตรีไทยผานการศัลยกรรมเสริมความงาม นําไปสูการควบคุมและการ

จัดการรางกายอีกรูปแบบของผูหญิงในสังคมไทย ซึ่งไดแสดงใหเห็นถึงการจัดการและการควบคุมรางกายของ

ผูหญิงในแบบที่แตกตางออกไปจากสังคม เพราะเกิดจากการเสริมเติมแตงผานการทําศัลยกรรมเพื่อทําใหเกิด

ความสวยงามและความมั่นใจข้ึน จึงเห็นวาไดวามีความสอดคลองกับผูชายและความงาม เพราะทั้งสองอยางน้ี

มีความคลายคลึงกันในดานของความตองการที่จะนําเสนออัตลักษณของตนเองในรูปแบบที่ดีใหสังคมไดรับรู 

รวมทั้งยังตองการใหสังคมปจจุบันยอมรับตนเองมากข้ึนในสิ่งที่ตนเองเปนหรือสิ่งที่ตนเองสรางข้ึน 

มุมมองที่มีการควบคุมรางกายน้ัน นับไดวาเปนสวนหน่ึงที่ถูกผลิตสรางข้ึนมา เพื่อทําใหผูคนน้ันเขาใจ

และยอมรับถึงความงามที่ ถูกคนสามารถเติมแตงและสรางได ในวิทยานิพนธเรื่อง เขาคอรสแตงหนา : 

ทัศนคติของผูหญิงในสังคมเมือง โดย สุทธิลักษณ ศิริสวัสด์ิ (2546) ซึ่งนับไดวาไดวาความงามบนใบหนาน้ัน

เปนสิ่งที่ไดรับความสนใจอยางย่ิงและกลายเปนเอกลักษณในแตละวัฒนธรรมอีกทั้งยังสามารถเห็นไดวาการ

แตงหนาเพื่อเติมสีสันใหใบหนาน้ันโดยแรกเริ่มจะเขาไปเกี่ยวของกับสถานการณพิเศษหรือพิธีกรรมตางๆ ที่
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เกี่ยวกับความเช่ือและเรื่องของศาสนา กอนที่การแตงหนาจะคอยๆ พัฒนามาสูความปกติในชีวิตประจําวัน จึง

ทําใหการแตงหนาเปนการสรางภาพลกัษณของตนเองที่ทําใหตนเองน้ันกลาและมีความมั่นใจมากข้ึนในการเขา

สูสังคม อีกทั้งสามารถนําพาตนเองไปสูการมีตัวตนในสังคมเมือง แสดงใหเห็นวาความงามของใบหนาน้ัน นับ

ไดวาเปนเอกลักษณที่สําคัญย่ิงในการนําเสนอตนเองสูสังคม การแตงหนากลายเปนปจจัยหลักอีกปจจัยหน่ึงที่

สําคัญย่ิงในการใชชีวิตประจําวันของคนในสังคมปจจุบันอีกดวย เพราะเพียงคุณแตงหนา ความมั่นใจก็จะมี

เพิ่มข้ึน อีกทั้งยังสามารถกาวขามขีดจํากัดทางหนาตาของตัวเองได เพื่ออาจนําไปสูการประสบความสําเร็จใน

อนาคตไดอีกดวยเชนกัน 

นอกจากน้ีในสวนของกลุมงานศึกษาวิจัยเรื่องรางกายและการควบคุมรางกาย ไมไดมีเพียงการดูแล

ใบหนาเพียงอยางเดียว วิทยานิพนธเรื่อง การจัดการรางกายในสถานบริการฟตเนส กรณีศึกษา : สถาน

บริการ Love Fitness โดย นางสาววนิชา บูรณพงษศักด์ิ (2553) ไดอธิบายถึงการจัดการรางกายและการ

ควบคุมรางกายภายในสถานบริการฟตเนสเซ็นเตอร (Fitness Center) ซึ่งนับไดวาเปนสถานบริการที่

ตอบสนองการใชชีวิตของคนในสังคมปจจุบัน อีกทั้งยังตอบสนองตอคานิยมตะวันตกที่เขามาในประเทศไทย 

ไมวาจะเปนการเมือง การรับประทานอาหาร ซึ่งนําไปสูปญหาดานสุขภาพ สถานบรกิารฟตเนสเซ็นเตอรก็เปน

หน่ึงที่สามารถแกปญหาเหลาน้ีได ซึ่งการจัดการและการควบคุมรางกายน้ี สามารถสะทอนใหเห็นถึงโครงสราง

ทางสังคมไทยในปจจุบัน คือโครงสรางเรื่องรางกายในอุดมคติและสุขภาพรางกายแข็งแรง เพื่อเปนปจจัยที่

สําคัญในการควบคุมดูแลรางกาย เห็นไดวาคนในสังคมไดใหความสนใจกับเรื่องรูปรางของตนเองมากข้ึน 

ผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงรางกาย ซึ่งนําไปสูความสําคัญกับอํานาจในการจัดการ ควบคุมรางกายของแต

ละปจเจกบคุคล ทําใหรางกายเปนเหมือนโครงการๆ หน่ึงทีส่ามารถปรบัเปลีย่นได สามารถสรางข้ึนใหมใหดีข้ึน

ไดตลอดเวลา ตามความตองการของปจเจก ซึ่งกระบวนการเหลาน้ีทํางานอยูตลอดเวลา ฉะน้ันแตละปจเจก

บุคคลยอมตองการสรางรางกายใหเกิดความพึงพอใจในการเปลี่ยนแปลง เพื่อใหรางกายสอดคลองกับคานิยม

และกฎระเบียบในสังคมปจจุบัน ซึ่งสื่อใหเห็นถึงการจัดการและควบคุมรางกายเพื่อทําใหรางกายเปนสิ่งที่

ตองการและเกิดความสอดคลองข้ึนกับคานิยมและกฎระเบียบของสังคม ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความตองที่จะเปน

ที่ยอมรับตอสังคม สามารถยืนอยางสงาตอสังคมไดอยางภาคภูมิ โดยผูศึกษามองวาวิทยานิพนธน้ีมีความ

สอดคลองอยางย่ิงกับผูชายและความงามกับอัตลักษณทางเพศที่ลื่นไหล เพราะสามารถอธิบายถึงความ

ตองการที่ปจเจกอยากทีจ่ะไดรับการยอมรับจากสังคม ถึงแมวิธีการอาจแตกตางกัน แตผลลัพธที่อยากไดน้ัน มี

ความคลายคลึงกัน อีกทั้งการควบคุมรางกายที่กลาวมาน้ีแสดงใหเห็นถึง การควบคุมเพื่อที่จะตองการใหเกิด

ความสอดคลองและยอมรับในสังคมปจจุบัน 

อีกทั้งการมองเรอืนรางในรูปแบบตางๆ ก็สามารถทําใหเขาถึงความงามไดมากข้ึน ในวิทยานิพนธเรื่อง 

นางงาม: อํานาจกับกระบวนการกลายเปนเรือนรางทางสังคม กรณีศึกษาการประกวดมิสแกรนดไทยแลนด 

2017 โดย จุฑามณ ีสารเสวก (2560) โดยหากพิจารณาถึงรางกายไมวาจะเปนในขวงยุคสมัยใดก็มักปรากฏ

ใหเห็นถึงองคประกอบทีเ่กี่ยวกับวาทกรรมความงามจากเรอืนราง ไมวาจะเปนสีผิว รูปราง การแตงกาย บุคลิก
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ภาพ เปนตน ทั้งน้ีเปนสิ่งที่สําคัญย่ิงตอการมองความงามของผูหญิงในสังคมไทย ที่มีวาทกรรมความงามถูก

กําหนดไมวาจะเปนความสวยในดานของรูปราง สวนสูง ทําใหเกิดคุณคาทางความงามของผูหญิงและผูที่เปน

นางงาม ใหตองการที่จะมีสิ่งตางๆ ที่จะกลาวมาไวครอบครอง ทั้งน้ีเพื่อใหไดเปนผูหญิงตามแบบอุดมคติที่

สังคมตองการ อีกทั้งยังเปนความงามที่เปนภาพลักษณของนางงามที่สมบูรณแบบเพื่อที่จะเปนแบบอยางให

ผูหญิงและวงการนางงามทุกคนยอมรับและนํามาปรับใชกับตนเองตอไป รวมไปถึงการดูแลจัดการรางกายที่ใช

รางกายทุกสวนในการควบคุมน้ัน นับไดวาเปนอีกสวนหน่ึงที่ทําใหรางกายมีความสมบูรณและความพรอมที่จะ

สรางความกลาในการผลักดันตนเองที่ดีกวาสูสังคม จากวิทยานิพนธเรื่อง เรือนรางและการจัดการรางกายใน

บัลเลต กรณีศึกษา โรงเรียนบางกอกซิต้ีบัลเลต โดย นนทพร ศรีสันติสุข (2561) ที่ไดอธิบายถึงการจัดการ

เรือนรางรางกายในเรียนบัลเลตน้ัน เปรียบเสมือนเครื่องมือในการทํางานของศิลปะแบบหน่ึง ซึ่งสามารถสราง

ความงามใหกับการแสดงทาทีที่ออกมาไดในรูปแบบของการเรียนบัลเลตจากการฝกฝนและความเขาใจที่

ถูกตองในการปฏิบัติจัดการทาทางตางๆ อีกทั้งความรูตางๆ ที่ผูเรียนบัลเลตไดรับรูจากการสรางภาพความ

สวยงามของรางกายในบัลเลตเพื่อตองการใหมีรางกายทีส่มบูรณแบบเพื่อที่จะสามารถเตนบัลเลตไดสมบรูณข้ึน 

นักเรียนบัลเลตแตละคนอาจมีการเจาะจงสวนของรางกายที่ตนมองวาตองพัฒนาใหไปสูรางกาย

สมบูรณแบบแตกตางกันออกไปตามประสบการณดานรางกายที่ตนไดรับมา ความเขาใจและการใหความหมาย

ตอรางกายของตนเองวามีความบกพรองอยางไรนําไปสูการจัดการฝกฝนรางกายทั้งการทําซ้ําเพื่อใหรางกาย

เคยชินกับเทคนิคการเตนบัลเลตที่ถูกตอง การฝกฝนความแข็งแรงและยืดหยุนเพื่อนําไปสูความสามารถในการ

แสดงทาทางที่หวือหวามากข้ึน รวมไปถึงการจัดการใหรางกายเปลี่ยนแปลงบางอยาง เชน การลดนํ้าหนัก การ

ดัดขาใหขาของตนแอนและเทาโคง เปนตน อยางไรก็ตามความหมายของรางกายที่สมบูรณแบบตามความ

เขาใจของนักเรียนบัลเลตในไทยอาจแตกตางไปจากตางประเทศเน่ืองจากบริบทของการเรียนบัลเลตที่แตกตาง

กัน (นนทพร ศรีสันติสุข, 2561: 96) แสดงใหเห็นถึงอํานาจมุมมองในวิธีการจัดการเรือนรางเพื่อแสดงใหเห็น

ถึงความนาสนใจตอการดูแลรางกายในอีกรูปแบบหน่ึงในแบบฉบับของการเรียนบัลเลตและการแสดงออกรวม

ไปถึงการเรียนรูเพื่อที่ทําใหเรือนรางของรางกายในบัลเลตที่แสดงออกไปน้ันมีความสวยงามมากที่สุดเทาที่คน

คนหน่ึงสามารถแสดงออกมาเพื่อใหเกิดความสมบูรณแบบตอการแสดงเรือนรางในวิธีน้ี 

สอดคลองกับ ในงานวิทยานิพนธเรื่อง วิทยานิพนธเร่ือง ผูหญิงกับโยคะ : วาทกรรมสุขภาพและ

ปฏิบัติการทางรางกายในสังคมไทย โดย ปทิตตา อาจาริยะ (2561) เปนวิทยานิพนธที่วาดวยเรื่องของการ

จัดการรางกายเพื่อที่จะมีรางกายที่สังคมใหความปรารถนา อาทิรางกายที่มีสุขภาพที่ดี แข็งแรง สวยงาม ที่

ผูหญิงในสังคมใหความสวยงามที่ไปในเชิงของการดูแลจัดการรางกายเพื่อใหตนเองมีสุขภาพที่ดี ทั้งกายและใจ 

แตทั้งน้ีทั้งน้ันการดูแลรางกายโดยการเลนโยคะน้ัน อาจเปนหน่ึงในการวิธีการดูแลรางกายอีกรูปแบบหน่ึงจาก

วิธีการดูแลรางกายแบบอื่นๆ แตนับไดวาโยคะก็เปนสวนหน่ึงที่สําคัญย่ิงตอการสรางใหรางกายผูหญิงสราง
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อํานาจตอเรือนรางวาดวยสุขภาพและความสวยงามที่ไมไดมีเพียงรูปรางที่ผอมเพรียว หากแตเปนการสราง

สุขภาพจิตและสุขภาพกายที่ดีของผูที่เลนโยคะอีกดวย จึงอาจแสดงใหเห็นถึงรางกายที่ผูหญิงไมไดมองมุมมอง

ความสวยในรูปแบบเดียว หากแตมีมุมมองเรื่องรางกายที่แตกตางกันออกไป ข้ึนอยูกับวาวาทกรรมใด

ครอบครองความหมายบนเรือนรางของผูหญิงเหลาน้ัน ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการจัดการเรือนรางนับไดวาเปน

ความงามที่ตองการนําเสนอในอีกรูปแบบหน่ึงในสังคม ซึ่งบางครั้งอาจจะถูกครอบครองโดยความหมายที่

แตกตางตามแตละคนจะเขาใจ แตเปนสวนสําคัญย่ิงที่ตองการนําเสนอเรือนรางในแบบที่ตนเองมั่นใจและกลา

ที่จะแสดงออกสูสังคม 

 จากการทบทวนวรรณกรรมทั้งหมดที่นํามาหยิบยกเปนตัวอยางพบวา รางกายที่แสดงออกมาน้ันเปน

รางกายที่ปจเจกบุคคลพึงประสงคตามความตองการที่แตละปจเจกตองการนําเสนอและตองการเปนที่ยอมรับ

ตอคนสังคม ผานการนําเสนออัตลักษณทางเพศของตนเอง ถึงแมในความเปนผูชายที่นําเสนอไปน้ัน จะเปน

ความเปนชายในรูปแบบใหมและแตกตางไปจากความเปนชายแบบเดิมต้ังแตสังคมในอดีต หากแตความแปลก

ใหมของอัตลักษณทางเพศที่เกิดข้ึนน้ี ไดสรางความลื่นไหลของอัตลักษณทางเพศข้ึน อยางไรก็ตามอัตลักษณ

ทางเพศที่ลื่นไหลดังกลาวนอกจากเปนการแสดงถึงความเปนอัตลกัษณที่แตละปจเจกพยายามจะสือ่แลวน้ัน ยัง

รวมถึงความตองการในการที่จะเปนที่ยอมรับจากสังคมไทยในปจจุบัน อีกทั้งวรรณกรรมตางๆ ที่ผูศึกษานํามา

หยิบยกเปนตัวอยางน้ัน ผูศึกษาเห็นวาในสวนของวรรณกรรมวาดวยเรื่องผูชายกับอัตลักษณทางเพศที่ลื่นไหล

ทุกช้ินมีลักษณะที่คอนขางคลายคลึงกันน่ันคือ ความสนใจในการศึกษาถึงความเปนชายที่ลื่นไหลไปในสังคม

และในสวนของวรรณกรรมวาดวยเรื่องของการควบคุมรางกายน้ัน ถึงจะคอนขางแตกตางไปจากวรรณกรรม

แบบแรก แตเปนสวนที่สําคัญย่ิงที่ทําใหผูศึกษาเขาใจถึงรางกายถึงการสนใจและดูแลรูปรางหนาตา ซึ่งเปน

องคประกอบสําคัญที่ทําใหมีความมั่นใจในการแสดงออกตอผูคนในสังคม ทั้งหมดทั้งมวลจึงกลายมาเปนสวน

สําคัญตอผูศึกษาในการศึกษาถึงประเด็นที่กลาวมา 
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บทที่ 3  

ประวัติศาสตรการแตงหนาของผูชาย วัฒนธรรม อุตสาหกรรมความงามและความเปนชายใน

อดีตถึงปจจุบัน  

 

 ในบทที่ 3 น้ีจะกลาวถึงประวัติศาสตรการแตงหนาของผูชาย ความงามในรูปแบบตางๆ ที่สื่อใหเห็นถึง

มุมมองและวัฒนธรรมที่อธิบายถึงความหมาย ความเขาใจตอความงามของผูชายที่มีมาต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน

และความเขาใจตอเปนชายในอดีตจนถึงปจจุบัน และทําการกลาวถึงอุปกรณการแตงหนาพื้นฐานและข้ันตอน

การแตงหนาทั่วไปของผูชายในปจจุบันเพื่อทําความเขาใจถึงวิธีการแตงหนาของผูชายมากข้ึน 

 

3.1 ประวัติศาสตรการแตงหนาของผูชาย 

 การแตงหนาต้ังแตสมัยอดีตน้ัน มีประวัติศาสตรมากมายสําหรับการแตงหนาเสมอ ทวาไมใชเพียงเปน

ประวัติศาสตรในการแตงหนาของผูหญิงเทาน้ัน หากแตประวัติศาสตรการแตงหนาของผูชายก็ไดปรากฏใหเห็น

ต้ังแตในสมัยอดีตจนถึงปจจุบันเชนกัน โดยประวัติศาสตรที่จะกลาวมาตอไปน้ีเปนประวัติศาสตรที่วาดวยเรื่อง

การแตงหนาต้ังแตในสมัยอดีตจนถึงปจจบุันทัง้ของตะวันตกและของประวัติศาสตรความงามของไทย เพื่อใหได

เห็นภาพรวมตางๆ ของประวัติศาสตรความงามน้ี 

3.1.1 ประวัติศาสตรการแตงหนาของผูชายในสังคมตะวันตก 

การแตงหนาในสังคมตะวันตกน้ันมีมาต้ังแตสมัยโบราณกาล ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของการ

แตงหนากับการจัดการเน้ือตัวรางกายเชนกัน ทั้งน้ีในการแตงหนาที่จะกลาวตอไปน้ีจะเปนสวนของการอธิบาย

ถึงการแตงหนาของผูชายที่มีมาต้ังแตสมัยโบราณกาล ที่มีการสรางความเช่ือตางๆ ผานจากกิจกรรมที่เรียกวา 

“แตงหนา” มาจนถึง การแตงหนาที่สามารถทําไดในชีวิตประจําวันของผูคนในฝงตะวันตกอยางเปดเผยน้ี จน

ทําใหการแตงหนากลายเปนสิ่งที่ผูชายก็สามารถทํากิจกรรมเหลาน้ีไดโดยไมตองผานความเช่ือ หรือการแสดง

ถึงชนช้ันวรรณะ แตสามารถทําไดดวยตัวเองในชีวิตประจําวัน 

 

การแตงหนาเพ่ือแสดงถึงรูปแบบชนชั้นวรรณะ ความเชื่อ และการแสดง 

การแตงหนาที่กลาวตอไปน้ีเปนการแตงหนาในสมัยอดีต ที่คนในสมัยน้ันจะแตงหนาก็ตอเมื่อมีชนช้ัน

วรรณะที่สูงหรือจะแตงหนาก็ตอเมื่อมีการแสดงหรือการสรางความเช่ือผานกิจกรรมที่เรียกวา “แตงหนา” ซึ่ง

แสดงใหเห็นวาการแตงหนาในสมัยอดีตยังคงถูกผูกมัดกับกิจกรรมบางสิ่ง ที่จะสามารถนําวิธีการแตงหนาไป

ผสมผสานกับกิจกรรมหรือชนช้ันน้ันๆ แตยังคงเปนสิ่งที่แปลกหากการแตงหนาจะทําในชีวิตประจําวัน ซึ่งมี

จุดเริ่มตนการแตงหนาในฝงตะวันตกที่จะกลาวทั้งหมด 3 ยุคดังน้ี 

 

24 
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Ancient Egypt สมัยอียิปตโบราณเรื่องของความเปนชายเปนเรื่องที่สาํคัญมาก และเครื่องสําอางก็มี

บทบาทสําคัญในเรื่องน้ี เพราะผูชายจะใชผงสีดําในการเขียนขอบตาในรูปแบบ cat-eye มีการใชอายแชโดวสี

เขียวเพราะเช่ือวาเปนการขจัดโรคราย ชวงหลังมาถึงมีการใชสีแดงปดแกมที่มาจากแรตางๆ กอนที่จะมีการใช

สีแดงน้ันทาปากดวย และการเขียนตาที่คมเขมน้ันยังเปนการบงบอกถึงสถานะและความร่ํารวยในสมัยน้ัน 

(ผูชายแตงหนา มีที่มายังไงแลวทําไมถึงเปนกระแสข้ึนมา, 2562: ออนไลน) อีกทั้งการแตงองคทรงเครื่องในยุค

สมัยน้ีอยางที่กลาวขางตนวาสามารถนําเครื่องสําอางมาใชเพื่อขจัดโรครายเพราะเครื่องสําอางจะถูกผสมไป

ดวยหินแรตางๆ ที่พบตามธรรมชาติน่ันเอง 

Ancient Rome ในสมัยโรมัน ผูชายโรมันนิยมทาแปงเพื่อใหหนาขาวข้ึน และใชสีแดงในการแตมที่

แกม และทาเล็บแดงที่ไดจากการนําเลือดหมูผสมกับไขมันหมู อีกทั้งผูชายชาวโรมันยังมีการทาสีลงบนศีรษะ

เพื่อทําการปกปดสวนที่ไมมีเสนผมอีกดวย (เพิ่งอาง, 2562: ออนไลน) 

Elizabethan England ในยุคของควีนเอลิซาเบธที่ 1 เรื่องของการแตงหนาแตงตัวของสุภาพบุรุษ

เปนที่นิยมอยางมาก มีการใชไขและนํ้าผึ้งมามาสกหนาเพื่อลดริ้วรอยดวย สําหรับลักษณะการแตงหนาก็คือ

จะตองทาหนาดวยแปงใหขาวซีด ซึ่งการแตงหนาแบบน้ีเปนสาเหตุของการเสียชีวิตต้ังแตอายุยังนอยของชาว

อังกฤษในสมยัน้ัน อีกทั้งเปนสาเหตุที่ทําใหชาวอังกฤษในยุคน้ันมีลักษณะของศีรษะลานกอนวัยอันควรดวย แต

ถึงแมวาการแตงหนาแบบน้ีจะมีขอเสียมากมายแตก็เปนตนกําเนิดของแปงที่เปนเครื่องสําอางแบบที่คุนเคยกัน

ในปจจุบัน แตดวยขอเสียที่มากมายน้ันก็ทําใหการแตงหนากลายเปนเรื่องตองหามในสมัยของควีนเอลิซาเบธที่ 

1 ดวยเชนกัน เพราะควีนไดประกาศวาการใชเครื่องสําอางน้ันเปนเรื่องตองหามและไมสุภาพ จากประกาศน้ัน

พระราชินียังบอกอีกดวยวายกเวนแตโสเภณีที่อนุญาตใหแตงหนาได รวมไปถึงนักแสดงชายดวย เน่ืองจากยุค

น้ันผูหญิงถึงหามในการเปนนักแสดง ผูชายเลยตองแตงหนาแตงตัวแสดงบทเพศหญิงแทน และในชวงยุค

วิคตอเรียเครื่องสําอางก็กลายเปนศาสตรที่มาจากซาตานไป (เพิ่งอาง, 2562: ออนไลน) 

จะเห็นไดวายุคที่กลาวมาขางตน การแตงหนาของผูชายน้ีจะสามารถทําไดก็ตอเมื่อเปนผูที่มีชนช้ัน

วรรณะสูง หรือการแตงหนาผานความเช่ือที่วา แตงหนาแลวเปนผูที่มีความร่ํารวย และการแตงหนาของผูชาย

เพื่อการแสดงบทบาทเปนผูหญิง ทั้งหมดน้ีแสดงใหเห็นวา การแตงหนายังคงมีขอจํากัดบางอยางที่ถูกจํากัดไว 

และยังไมสามารถแตงหนาดวยตัวเองในชีวิตประจําวันได แตการแตงหนาจสามารถทําไดก็ตอเมื่อมีกิจกรรม

บางกิจกรรมเปนตัวเช่ือมโยงเพื่อทําใหผูชายสามารถแตงหนาไดโดยไมถูกมองวาแปลกประหลาดในสังคม 

 

 การแตงหนาเพ่ือการแสดงและการแตงหนาในชีวิตประจําวัน 

 หลังจากการแตงหนาที่ผานเวลามาอยางยาวนาน การแตงหนาของผูชายก็เริ่มมีความทันสมัยในดาน

ของมุมมองทัศนคติของผูคนที่มีตอการแตงหนาของผูชายมากข้ึน การแตงหนาในสังคมจึงถูกปรับเปลี่ยนใหเขา

กับยุคสมัย ทั้งการแสดงตางๆ ยังคงเปนกิจกรรมที่เช่ือมโยงผูชายสามารถแตงหนาไดโดยไมถูกมองวาผิดแปลก

ไปจากสงัคมแลวน้ัน การแตงหนาของผูชายน้ีในสังคมก็เริ่มมีการแตงหนาที่สามารถทําไดในชีวิตประจําวันมาก
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ข้ึนเชนกัน โดยยุคที่จะกลาวตอไปน้ี เปนยุคที่เรียกไดวาปรับเปลีย่นทัศนคติของผูคนในสังคมไมมากก็นอย ที่ทํา

ใหมองวาการแตงหนาของผูชาย เปนสิ่งที่ไมผิดแปลกหากจะกระทําในชีวิตประจําวัน มีทั้งหมด 4 ยุค 

ดังตอไปน้ี 

1930s Hollywood หลังจากระยะเวลาอันยาวนาน เรื่องการแตงหนาแตงตัวของผูชายก็กลับมาอีก

ครั้ง แตมาในรูปแบบของการทําหนังที่ทันสมัยมากข้ึนของวงการ Hollywood อยางเชนตัวอยางของ Clark 

Gable อาจนับไดวาเปนตัวอยางแรกๆ และเปนยุคบุกเบิกของผูชายกลุม Metrosexual เชนกัน (ผูชาย

แตงหนา มีที่มายังไงแลวทําไมถึงเปนกระแสข้ึนมา, 2562: ออนไลน) 

 Early 2000s ในชวงน้ี American pop culture เริ่มมีความหลากหลายมากข้ึน และน่ันก็ทําใหเรา

รูจักกับ Guyliner หากนึกไมออกใหลองนึกถึง Jared Leto หรือ Adam Lambert ก็ได ซึ่งกลายเปนเทรนด

ในหมูชาว Punk Rock ไป อีกทั้งกลุมผูชายที่เปน Metrosexual หรือผูชายที่สนใจในการดูแลรูปรางหนาตา

ของตัวเอง ก็ไดกลับมาโดดเดนในสังคมอีกครั้ง ทําใหสินคาตางๆ เริ่มออกผลิตภัณฑเครื่องสําอางสําหรับผูชาย

มาจําหนายในชวงน้ีเพิ่มมากข้ึนเชนกัน (เพิ่งอาง, 2562: ออนไลน) 

2010s เปนปที่สื่ออินเทอรเน็ตเขามามีบทบาทเปนอยางมาก ทําใหกลายเปนพื้นที่สําหรับผูชายที่องค

ความรูดานความงามไดแสดงถึงความสามารถและความช่ืนชอบ และน่ีก็ชวยทําใหการ stereotype แบบเกาๆ 

ลดลงไป รวมไปถึงสินคาจากผลิตภัณฑช่ือดังตางๆ เชน Covergirl และ Maybelline ก็ไดมีการเปดตัวพรีเซน

เตอรชายคนแรก (เพิ่งอาง, 2562: ออนไลน) อีกทั้งทุกคนกาวเขาสูความเปนตัวของตัวเองโดยไมจําเปนตอง

เรียกรองการกระทําใดเพื่อแสดงออกถึงเพศสภาพของตัวเอง อยางเชนในยุคสงครามอีก โครงสรางของเสื้อผา

ผูหญิงที่หยิบยืมมาจากโครงสรางด้ังเดิมของฝายชาย หรือการตกแตงระบายที่นิยมในเสื้อผาสตรีก็ถูกหยิบยืม

มาสรางสีสันใหกับเสื้อผาผูชายอยูบอยครั้ง ซึ่งการสรางเครื่องสําอางสําหรับผูชายโดยเฉพาะน้ัน จึงกลายเปน

อีกหน่ึงความหมายวาถาผูชายสนใจอยากใชเครื่องสําอาง ก็ไมใชเรื่องผิดอีกตอไป และไมไดแปลวาคุณจะ

สูญเสียความเปนชายไปดวย (หรือเทรนดการแตงหนาสําหรับผูชายจะกลายเปนปรากฏการณครั้งสําคัญแหงป 

2019, 2562: ออนไลน) 

2018s ปจจุบันเรื่องการแสดงออกของเพศตางๆ มีความหลากหลายและเปนที่ยอมรับมากข้ึน และ

เครื่องสําอางก็คอยๆ เขาไปเปนสวนหน่ึงของชีวิตประจําวันของผูชายหลายๆ คน ซึ่งเริ่มมีการใชคอนซีลเลอร

ปกปดรอยตรงน้ันสักนิด ใชเจลเขียนค้ิวเติมค้ิว ก็พรอมที่จะออกจากบานไปแบบที่ดูดีไดน่ันเอง (ผูชายแตงหนา 

มีที่มายังไงแลวทําไมถึงเปนกระแสข้ึนมา, 2562: ออนไลน) 

จะเห็นไดวาการแตงหนาของผูชายไดถูกปรับเปลี่ยนใหเขากับการแตงหนาในชีวิตประจําวันไดโดยไม

ถูกมองวาผิดแปลกไปจากสังคม อีกทั้งแสดงใหเห็นถึงการแตงหนาของผูชายในปจจุบันก็เริ่มเปนที่ยอมรับใน

สังคมตะวันตกมากข้ึน และเหลาผูที่มีช่ือเสียงทั้งหลาย ก็อาจเปนตัวอยางหน่ึงๆ ที่ทําใหผูชายหันมาสนใจใน

การดูแลตัวเองผานการแตงหนามากข้ึนเชนกัน 
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จากที่กลาวมาขางตนประวัติศาสตรการแตงหนาที่กลาวมาขางตนเปนการกลาวถึงประวัติศาสตรของ

ผูชายที่แตงหนามาต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันของฝงตะวันตกที่แสดงใหเห็นถึงพัฒนาการของการแตงหนาที่ไมได

มีแตผูหญิงที่สามารถแตงหนาไดเพียงเทาน้ัน ผูชายก็สามารถเติมแตงแตมสีลงสูใบหนาไดเชนเดียวกัน ในอดีต

การแตงหนาเปนการแตงเพื่อบงบอกถึงความมีอํานาจหรือการทํากิจกรรมบางอยางเทาน้ันถึงจะสามารถแตง

แตมสีสันลงใบหนาได หากแตปจจุบันการแตงหนาในสังคมตะวันตกก็ไดหันมาเปลี่ยนเปนการแตงหนาตาม

ความปรารถนาของคนน้ันๆ เพื่อตองการความมั่นใจในการออกมาสูสังคมภายนอกหรือก็คือการแตงหนา

กลายเปนสิ่งที่สามารถทําไดในชีวิตประจําวัน 

  

3.1.2 ประวัติศาสตรการแตงหนาของผูชายในสังคมไทย 

การแตงหนาในสังคมไทยน้ันมีมาต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันดังเชนสังคมอื่นๆ ทั่วโลก แตทั้งน้ีการ

แตงหนาในสังคมอดีตไมใชเพียงการแตงเพื่อความปรารถนาที่จะแตงใหตนเองดูดีข้ึนดังในสังคมปจจุบัน 

หากแตในอดีตไดมี พิธีกรรม ความเช่ือ และการแสดงตางๆ ที่สรรคสรางใหผูชายไดมีกิจกรรมรองรับเพื่อทําให

เกิดการแตงหนาข้ึน จนกระทั่งเกิดการยอมรับในสังคมปจจุบนั ความเช่ือและการยอมรับในความงามตางๆ น้ีมี

ความเปนสมัยใหมมากข้ึนการแตงหนาจึงไมถูกจํากัดอยูเพียงการแสดง พิธีกรรมหรือความเช่ือตางๆ แตเปน

การแตงหนาที่สามารถเติมแตงไดในชีวิตประจําวัน ผูศึกษาจึงอธิบายความเปนมาของการแตงหนาต้ังแตการ

แสดง พิธีกรรมตางๆ จนถึงการแตงที่ไดรับการยอมรับทั่วไปในสังคมไทย ดังน้ี 

สมัยกรุงรัตนโกสินทร : การแตงหนาไมแบงแยกเพศ 

หากกลาวถึงการแตงหนา สิ่งที่สําคัญเปนอยางย่ิงในการแตงหนาของผูชายต้ังแตสมัยอดีต อาจไม

สามารถปฏิเสธไดวาสมัยกรุงรัตนโกสินทรน้ี นับไดวาเปนยุคบุกเบิกของการแตงหนาที่ผูชายสามารถกระทําสิ่ง

ที่นอกเหนือเพศสภาพไดผานการแตงหนาซึ่งการแสดงที่มีมาต้ังแตอดีตจนปจจุบันที่เปนสิ่งที่มากระทําตอ

รางกายของผูชายไดอยางหลากหลายมากข้ึนน่ันคือการแสดงที่เรียกวา ลิเก ซึ่งถือวาเปนการแสดงที่สําคัญย่ิงที่

ทําใหผูชายสามารถทํากิจกรรมที่นอกเหนือความเปนชายไดอยางชัดเจนและไมถูกมองวาเปนเพศที่สามจาก

การแตงหนาน่ันเอง 

 ศิลปะการแตงหนาในการแสดง 

 ตองอธิบายถึงการแตงหนาที่นิยมปฏิบัติในสมัยน้ีกันเปนสิ่งแรก โดยการแตงหนานักแสดง ไมวาจะ

เปนการแสดงในสมัยโบราณหรือการแสดงยุคปจจุบนั การแตงหนายอมจะมีความสําคัญ รวมไปถึงเสื้อผาทีส่วม

ใสดวย เพราะถือเปนองคประกอบสําคัญย่ิง การแตงหนายุคแรกๆ ผูแสดงพอกหนาตาเสียขาววอก หรือบางที

ก็แตงเขมไป เกรงวาจะไมสวย แตก็ไมเปนธรรมชาติ ย่ิงในยุคหลังๆ ชาวบานผูชมเขาใจเรื่องเหลาน้ี จึงมีการ
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แตงหนาใหเบาบางลง เน่ืองจากไมอยากเห็นตัวแสดงแตงผิดธรรมชาติ ซึ่งการแตงหนาน้ีสมัยแรกๆ ไมมีชาง

แตงหนาประจํากองถาย ตองแตงกันเอง พอมาถึงขณะน้ีตองมีชางแตงหนาประจํากองถาย (ทัศนา, 2554: 55) 

 ความจริง ในเรื่องการแตงหนานักแสดงน้ี ประเทศอื่นๆ เขาไปไกลแลว อยางประเทศอินเดีย จําไดวา

ตอนที่สรางเรื่อง “องคุลีมาล” ที่นักแสดงเปนชาวอินเดีย เมื่อ 40 กวาปที่แลวน้ัน ทางคุณสังข พัธโนทัยกับคุณ

วีรัตนผูสรางตองการนําการรํานาฏศิลปไทยสอดใสประกอบในฉากงานวันเกิดองคุลีมาลตอนที่ยังอยูกับบิดา

มารดา ต้ังใจจะถายฉากน้ีเฉพาะเมืองไทย แตทางฝายเมคอัพหรือแตงหนาซึ่งเปนชาวอินเดียไมยอม เพราะถา

หากสีของภาพยนตรออกมาไมเสมอกันทั้งเรื่อง ช่ือเสียงของเขาก็จะเสีย เลยตองยกเอากลุมนาฏศิลปอันมีคุณ

สุวรรณี ชลานุเคราะห เปนหัวหนาเดินทางไปถายทําที่อินเดีย ตองเพิ่มคาใชจายเขาไปอีก พอถึงปจจุบัน 

ผูสรางทั้งหลายคํานึงถึงความสําคัญ ในกองถาย ไมวาจะเปนภาพยนตรหรือละคร จําเปนตองมีแผนกแตงหนา

และแผนกจัดเสื้อผาใหดาราประจํากองถายน้ันๆ ในสมัยรัชกาลที่ 6 มีทั้งละครดึกดําบรรพและละครพูด

สมัยใหม โดยพระองคพระราชนิพนธข้ึน การแตงหนาถือวามีความสําคัญมาก ย่ิงหนาคนโบราณแปลกๆ แตง

ลําบาก สมเด็จเจาฟากรมพระนริศรานุวัติวงศซึ่งทรงมีความชํานาญเรื่องการแตงหนา และวิธีการแกไข ถึงกับ

ตองเขียนแนะเปนสูตรเอาไว และไดนําข้ึนกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว (เพิ่งอาง, 

2554: 55-56) 

 

สูตรการแตงหนาละคอนดึกดําบรรพ 

 สมเด็จเจาฟากรมพระยานริศฯ ทรงเขียนแตงแกหนาตัวละคอนตามที่มีสวนเสียเปนแบบอยางแลว

ทรงบันทึกวิธีแกไว เพื่อใหผูอื่นชวยเขียนแทนได จึงคัดมาเปนตัวอยางบางคน เพื่อใหเห็นวิธีทรงแกดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
นามและลักษณะหนา 

นางเจริญ พาทยโกศล 

ปากกวาง จมูกแบน 

ค้ิวและตาชิดกัน ขาตะไกรใหญ 
 

 

 

 

คุณหญิงเทศ นัฏกานุรักษ 

 ปากหนาแคบ ตาเล็กมาก 

 โหนกแกมสงู 

 

 

 

 

 

 

วิธีท่ีทรงแก 

จําเริญ 

ปากกันปลายบน กันริมลาง 2 ขางกลางไว ลบขาว

ใหแคบหนอย ตาบวกทายลาง ค้ิวกันข้ึนเหนือค้ิว

เดิม ลบใตปาก ผัดเติมคาง ผัดสันจมูกและหนาแง 

ลบขาตะไกรพวง ผัดขาตะไกรบน เติมหนาชอง 

 

เทศ 

ลบปากจงอยบนและตุมลาง ตอไพรใหกวางและ

งอน ค้ิวกดหัวตํ่าจากค้ิวเดิม หางค้ิวปดงอนข้ึน ตา

ตอหางและเติมหลัง หัวตาถวงลงนิด ลบโหนกแกม 

ลบขาตะไกรบน เติมขาตะไกรลาง ลบใตตา 
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เปนความรูของการแตงหนา และวิธีการแกไข ตลอดจนความรูสึกนึกคิดของคนที่มีหนาที่ดูแลความ

เรียบรอยกอนจะปลอยตัวละครออกสูเวที (เพิ่งอาง, 2554: 56-64) 

 

ลิเก 

 

ภาพที่ 3.1 ภาพการแสดงลเิก 

ที่มา : https://sites.google.com/site/likaethai/home 

ตวน 

ลบปากลาง เพราะลางหนาลูกคางสั้นตอพราย

ปาก ลบจงอยปาก ผัดกดหลังตา ตอปลายหางตา

ข้ึน ลบใตปาก ผัดคาง ผัดแกม ผัดรองนํ้าหมาก 

ลบโหนก ลบรองปาก 

 

นวน 

ปากแคบและหนา ตองตอนบนลาง ตอและยก

ไพร เช็ดใตตา เช็ดกระเปา(คือแกมที่หอย) ผัดลูก

คาง เช็ดใตปาก 

 

 

จีด 

ปากแคบ ตอไพรยาวและงอน ตอทายตาซายกลบ

ต่ิง เสริมตาขวา ใหแหกเทาตาต่ิง 

นางศุภลักษณ ภัทรนาวิก 

 ปากลางหนา คางสั้น หางตาตก 

 ขางปากเปนรอง 

 

 

 

 

หมอมนวน กุญชร 

ปากแคบและหนา แกมหอย คางบบุ 

 

 

 

 

จีด 

ปากแคบ ตาซายมีต่ิงแผลเปน 

https://sites.google.com/site/likaethai/home
https://sites.google.com/site/likaethai/home
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 การแสดงนาฏกรรมของไทยน้ันเปนพื้นที่ที่ใหอิสระกับบุคคลในการแสดงพฤติกรรมขามเพศ อาทิ

นักแสดงชายที่แสดงบทตัวนางในคณะย่ีเก ทําใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงความคิดเรื่องเพศภาวะในชวงเปลี่ยน

ผานทางวัฒนธรรมที่เกิดข้ึนในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ซึ่งมีการควบคุมความเปนหญิงและชายใหอยูใน

กฎระเบียบที่รัฐตองการและกําหนดใหการแสดงของไทยน้ันตองมีมาตรฐานตามแบบตะวันตก แตในเวลาน้ัน

การแสดงย่ีเกถูกมองวาเปนนาฏกรรมของชนช้ันลางจึงทําใหย่ีเกตองมีการปรับเปลี่ยนผูแสดงจากชายลวนไป

เปนชายหญิง (พรเทพ, นฤพงธ, สหะโรจน, สุระและสุไลพร, 2556: 157) 

 การแตงหนาและการแบงแยกเพศในชวงรัฐนิยม 

ความคิดเรื่องการแบงแยกเพศภาวะที่ตางกันระหวางชายกับหญิงแบบตะวันตก เริ่มปรากฏใหเห็น

ในชวงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว และมีความ ชัดเจนมากข้ึนในสมัยพระบาทสมเด็จพระ

มงกุฎเกลาเจาอยูหัว ดังจะเห็นไดจากการควบคุมรางกายของผูหญิงอยางเขมงวด ต้ังแตพฤติกรรม กิริยา

ทาทาง ทรงผม จนถึง เครื่องแตงกายเพื่อใหผูหญิงมีความแตกตางจากชาย การสรางความแตกตางใหกับเพศ 

ภาวะดังกลาวน้ีมีอิทธิพลตอผูนําในยุคตอมาโดยเฉพาะในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ที่ตองการมุงใหชาติ

ไทยมีความเจริญทัดเทียมตะวันตก เครื่องมืออยางหน่ึงที่รัฐไทยนํา มาใชเพื่อเปนสัญลักษณของความศิวิไลซ

ของชาติ ก็คือการจัดระเบียบเพศภาวะของ พลเมืองใหอยูในความเปนชายและเปนหญิงตามอุดมการณรักตาง

เพศ ในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม จึงมีนโยบายและกฎระเบียบที่ใชควบคุมความเปนหญิงและชายอยาง 

เขมขน ดังคําขวัญที่วาผูชายเปน “รั้วของชาติ” สวนผูหญิงเปน “ดอกไมของชาติ” การควบคุมเพศภาวะของ

รัฐ ยังรวมไปถึงการต้ังช่ือชายหญิงใหมีลักษณะเหมาะสม กับเพศภาวะของตนเองดวย กลาวคือช่ือของผูชาย

ตองสื่อถึงความเขมแข็ง ช่ือของ ผูหญิงตองสื่อถึงความออนหวาน นอกจากน้ัน รัฐยังควบคุมเพศวิถีของชาย

และหญิง ใหอยูในบรรทัดฐานรักตางเพศและระบบตัวเดียวเมียเดียว กลาวคือ ผูชายจะตองทําหนาที่เปนผูชาย

ที่สมบูรณ จะตองเปนผูนําครอบครวัที่ดี เปนสามีที่ดีที่ตองซือ่สัตยกบัภรรยา และผลิตพลเมอืงทีดี่เพื่อเปนกาํลัง

ของชาติ สวนผูหญิงจะตองเปนภรรยาที่ดี ซื่อสัตย ทําหนาที่มารดา สรางพลเมืองของชาติใหเปนกําลังสําคัญ 

จะเห็นวาอุดมการณ และนโยบายของรัฐดังกลาวน้ีสะทอนความสัมพันธระหวางรัฐ ความเปนชาติ ความ

ทันสมัย เพศภาวะและเพศวิถี การควบคุมเรื่องเพศดังกลาวน้ีกลายเปนบรรทัดฐานของสังคมและประชาชนก็

รับเอาไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน (เพิ่งอาง, 2556: 157-158) 

 ในเวลาเดียวกัน การควบคุมเรื่องเพศตามนโยบายรัฐนิยมของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ยังมีอิทธิพล

มาถึงการแสดงนาฏกรรมไทยในชวงเวลาน้ันดวย น่ันคือมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะการแสดงที่ตองใชผูชาย

แสดงบทผูชาย ผูหญิงแสดงบทผูหญงิ มีการออกพระราชกฤษฎีกากําหนดวัฒนธรรมทางศิลปกรรมเกี่ยวกับการ

แสดงละคร พุทธศักราช 2485 ซึ่งแบงประเภทการแสดงเปน “อุปรากร (Opera) นาตะกัม (Drama) และนาฏ

ดนตรี (Musical)” ดังน้ัน การแสดงใดที่ไมเขาเกณฑน้ีก็ไมถือวาเปนการแสดงที่ไดรับการยอมรับจากรัฐ สงผล
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ใหการ แสดงทุกประเภทตองปรับตัวเองใหตรงกับนิยามประเภทการแสดงตามที่รัฐกําหนดข้ึน นโยบายน้ี

แตกตางไปจากวิธีจําแนกการแสดงในอดีต เชน ละครในเปนของราชสํานัก จะตองใหผูหญิงแสดง สวนละคร

นอกเปนละครที่เลนกันนอกราชสํานักก็มักใหผูชายเลน หรือแมแตนาฏกรรมบางประเภทก็ใหผูชายลวนเลน 

เชน ละครชาตรี ความแตกตางน้ี ทําใหเกิดคําถามวาวิธีคิดเรื่องเพศภาวะของรัฐไทยสมัยใหมตางไปจากยุค

กอนหนาน้ัน อยางไรลชาวบานมีวิธีคิดจําแนกเพศโดยวิธีใด ตางจากวิธีคิดของรัฐอยางไร สังคมไทยเปนสังคมที่

มีความหลากหลายของศิลปะแหงนาฏกรรมไมวาจะเปน โขน ละคร หุน หนัง ซึ่งมีมาต้ังแตสมัยสุโขทัยแลว ดัง

จะเห็นไดจากในจารึกพอขุนรามคําแหงมหาราชกลาวถึง “ดํบงคํกลองดวยเสียงพาดเสียงพิณ เสียงเลื้อน เสียง

ขับ ใครจักมักเลนเลน ใครจักมักหัวหัว ใครจักมักเลื่อนเลื้อน” จากขอความในจารึกน้ีช้ีใหเห็นวาคนในสมัย

สุโขทัยรูจักวิธีการหาความสุขจากการเลนดนตรี การเปลงเสียงเปนทํานอง ในสมัยอยุธยาตอนตนมีหลักฐาน

ทางวรรณคดีอยาง สมุทรโฆษคําฉันทที่กลาวถึงการแตงวรรณคดีเรื่องน้ีไวใชสําหรับเลนหนัง ในสมัยอยุธยา 

ตอนปลายมีเจาฟากุณฑล เจาฟามงกุฎทรงพระนิพนธอิเหนากับดาหลังไวใหผูหญิงโดยเฉพาะฝายในวังใชเลน

ละครใน ถาไมนับรวมบทละครนอกที่มีไวสําหรับใหชาวบาน โดยเฉพาะผูชายใชเลนที่เกิดข้ึนในปลายสมัย

อยุธยาทั้งหมด 14 เรื่อง เปนตน (เพิ่งอาง, 2556: 158-159) 

 นาฏกรรมไทยที่มีชายลวนเลนน้ันนอกจากละครแลว ยังมีโขนดวย ดัง พระนิพนธในสมเด็จฯ กรมพระ

ยาดํารงราชานุภาพ วา “โขนก็ดี ละครก็ดี ช้ันเริ่มเปน ของผูชายเลน การฟอนรําที่ผูหญิงเลนน้ันช้ันเดิมปรากฏ

แตวาเปนนางรํา” และตองมีมากอนในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราชสมัยอยุธยา เพราะในสมัยสมเด็จพระ

นารายณ มหาราชมีละครผูหญงิทีเ่อาไวเลนตอนรับแขกเมืองเทาน้ัน รวมทั้งพื้นที่ทางนาฏกรรมเหลาน้ีอาจเปน

พื้นที่ของการ แสดงออกทางเพศอีกดวย ขนบของนาฎกรรมไทยแตเดิมไมไดสนใจวาตัวละครจะเปนเพศอะไร 

ผูชายและผูหญิงจึงสามารถแสดงบทที่ตรงขามกับเพศสรีระของตนได เชน ขนบละครนอกใชผูชายแสดงใน

พื้นที่สาธารณะ ขนบละครในใชผูหญิงแสดงในพื้นที่พระราชวัง ตอมาในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอม

เกลาเจาอยูหัว พระองคโปรด เกลาฯ ใหมีการประกาศวาดวยละครผูหญิง พ.ศ.2398 อนุญาตใหเจานาย

ตลอดจน ขุนนางและผูมีบรรดาศักด์ิสามารถฝกหัดละครผูหญิงของตัวเองข้ึนได แตก็มีขอหามวา มิใหบังคับ

ผูหญิงคนใดที่ไมสมัครใจเลนละครใหไดรบัความเดือดรอนได การที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรง

มีประกาศพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหมีการ ต้ังคณะละครที่แสดงโดยผูหญิงได ทําใหการแสดงละคร

ในพื้นที่สาธารณะจะมีทั้งชายลวนและหญิงลวน จึงเปนเรื่องปกติที่ผูชมจะไดเห็นผูชายเลนบทผูหญิง และ

ผูหญิงเลนบทผูชาย แตสิ่งเหลาน้ีจะถูกจัดระเบียบใหมในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ซึ่งการใชผูชายผูหญิง

เลนบทตรงขามกับเพศสรีระจะกลายเปนสิ่งที่รัฐไมยอมรับ (เพิ่งอาง, 2556: 159) 

อยางไรก็ตาม แตเดิมในสังคมชาวบาน ความแตกตางระหวางหญิงและชาย ไมคอยมีความสําคัญมาก

นัก เห็นไดจากหญิงชายไวทรงผมเหมือนกนั แตหลังจากรัฐไทยสมัยใหมในชวง พ.ศ.2481-2487 เขามาควบคุม
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เพศภาวะของหญิงและชายตาม แบบตะวันตก การแสดงบทบาทหญิงและชายจะตองแตกตางกันอยางสิ้นเชิง 

มีความพยายามที่จะทําใหความเปนหญิงและชายสอดคลองกับเพศสรีระมากข้ึน และแบงผูชายใหอยูในความ

เขมแข็ง ผูหญิงอยูในความออนหวาน ถาหากผูชายมาแสดงความออนหวานแบบผูหญิงก็จะถูกมองวาไมใช

ผูชาย เชนเดียวกัน ถานักแสดงชายมาเลนบทผูหญิงที่มีความตลกขบขัน รัฐก็จะมองวาไมเหมาะสมเพราะ

ขัดแยงกับอุดมการณของความเปนหญิงและชาย การแสดงโดยชายลวนและหญิงลวนจึงอาจจะไมสอดคลอง 

กับอุดมการณของเพศภาวะที่ถูกสรางใหม การแสดงย่ีเกที่ใชผูชายแสดงในบทผูหญิง จึงถูกมองอยางเหยียด

หยามในสมัยรัฐนิยม สิ่งน้ีอาจสะทอนวาคุณลักษณะขามเพศ ที่ปรากฏอยูในนาฏกรรมไทยแตเดิมจะไมมีพื้นที่

ในการแสดงออก แมวาการขามเพศของนักแสดงจะเคยเปนศิลปะอยางหน่ึงที่เปดโอกาสใหผูชายสวมบทบาท

แบบผูหญิง (ตัวนาง) โดยหมสไบ ผูหญิงสวมบทบาทผูชาย (ตัวพระ) โดยใชผาคลองสองไหลดังที่กรมพระยา

ดํารงราชานุภาพทรงอธิบายวา “ถาหากจะทําบทเปนตัวตางเพศก็เปนแตเอาเครื่องประดับประกอบเขา พอให

คนดูรูวาทําบทเปนตัวใด ดังเชนเอาผาขาวมาหม สไบเฉียงใหรูวาทําบทเปนหญิง” (เพิ่งอาง, 2556: 159-160) 

อาจกลาวไดวา วิธีคิดเรื่องผูชายและผูหญิงที่ชาวบานเขาใจ จะปรากฏใหเห็นในนาฏกรรมที่ตัวแสดง

จะสวมเครื่องแตงกายและแสดงกิริยาที่แตกตางกันเพื่อใหรูวา ใครคือตัวพระและตัวนาง โดยที่เพศสรีระของ

นักแสดงจะไมใชสิ่งสําคัญในการแสดง บทบาทเหลาน้ัน แตกตางจากยุครัฐนิยมของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ที่

ใหความสําคัญกับเพศสรีระและรางกายของเพศชายและเพศหญิง ซึ่งจะถูกควบคุมใหตรงกับการแสดง เพศ

ภาวะอยางเขมงวด ในประเด็นน้ี ชลิดาภรณ สงสัมพันธ เคยอธิบายวาความคิดที่วา ชายหญิงตองแตงกายให

เหมาะสม ความสัมพันธทางเพศที่เทาเทียมกัน รวมทั้งรูปแบบการอยูรวมกันของชายหญิง ซึ่งตอมาเปนวาท

กรรมชุดหน่ึงของสังคมที่เนนใหเห็นความดีความงามของแบบแผนปฏิบัติที่ดี ลวนมาจากนโยบายของรัฐ 

ดังเชนการสรางชาติในยุคจอมพล ป. พิบูลสงครามทั้งสิน้ มากกวาจะสืบทอดมาจากความคิดของรัฐไทยสุโขทัย 

อยุธยาถึงรัตนโกสินทร วิธีคิดเรื่องเพศชายและหญิงที่เปนผลมาจากนโยบายการสรางชาติดังกลาว สะทอนให

เห็นถึงอํานาจของรัฐที่เขามาจัดการควบคุมความคิดเรื่องเพศภาวะของพลเมืองใหสอดคลองตามนโยบายรัฐใน

สมัยดังกลาว การยกยองเชิดชูมหรสพการแสดงที่ใชผูชายเลนบทพระ ผูหญิงเลนบทนางจึงเกิดข้ึนอยาง

มากมาย รวมไปถึงการกําหนดวาศิลปะซึ่งมีนัยยะสื่อถึงความเจริญ ความมีอารยธรรมของชาติ มนตรี ตราโมท 

กลาววาคณะลิเกที่เริ่มใชผูหญิงเขามาเลนน้ัน ไดแกคณะนายดอกดิน เสือสงา คณะนายหอมหวน นาคศิริ 

อยางไรก็ตาม ก็ยังมีคณะย่ีเกบางคณะที่ยังคงใชผูชายลวน หรือผูหญิงลวน เปดการแสดงอยูบาง แตคณะย่ีเก

สวนใหญพยายามปรับตัวใหสอดคลองกับนโยบายการจัดระเบียบการแสดงของรัฐที่แบงเปน 3 ประเภท คือ 

อุปรากร นาฎกรรมและนาฏดนตรี ย่ีเกจึงถือวาเปนศิลปะที่ผสมผสานระหวางดนตรี การขับ คําพูดและ

บทบาทการแสดง การพยายามปรับตัวใหเขากับนโยบายของรัฐในเวลาน้ัน นอกจากจะตองมีการเปลี่ยนแปลง

ลักษณะการแสดงใหสอดรับพระราชกฤษฎีกากําหนดวัฒนธรรมทางศิลปกรรมการแสดงแลว สิ่งหน่ึงที่เขามามี

ผลทําใหย่ีเกตองประสบกับปญหาที่ยุงยาก ก็คือผูที่แสดงย่ีเกจะตองมีการสอบผานความรูเกี่ยวกับนาฏศิลปจึง
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จะถือวาสามารถประกอบอาชีพแสดงย่ีเกได ดังที่ใน มานนางรํา ไดเลาถึงความทุกขยากของการประกอบอาชีพ

ย่ีเกในยุคน้ันไววา “บรรดาผูเลนย่ีเกจะตองสอบผานเกี่ยวกับความรู ดานนาฏศิลปซึ่งจัดสอบโดยกรมศิลปากร 

ซึ่งเมื่อสอบผานจะไดบัตรประจําตัวเทียบ เทาศิลปน และผูมีบัตรเทาน้ันจึงจะมีสิทธ์ิเลนย่ีเกเปนอาชีพ” จาก

ขอเท็จจริงทางสังคมดังกลาวน้ีช้ีใหเห็นวารัฐพยายามที่จะควบคุมการจัดการแสดง และโดยเฉพาะอยางย่ิงถา

เปนย่ีเก ซึ่งรัฐมองวาเปนศิลปะการแสดงข้ันตํ่าที่ไมเหมาะสมกบัวัฒนธรรมไทยก็จะตองมีเกณฑที่ผูตองการเลน

ย่ีเกจะตองผานไปใหไดกอนจึงจะมีโอกาสที่จะเลนได (เพิ่งอาง, 2556: 160-161) 

สําหรับการแสดงที่เรยีกวา “ลิเก” นักวิชาการและผูรูเกี่ยวกับที่มาของลิเกไทยตางลงความเห็นตรงกัน

วาตนแบบฉบับของลเิกเรียกวา “ดจิเก” ซึ่งเปนการสวดบูชาพระอัลลาหของพวกมุสลิมนิกายเจาเซ็น (ซิอิท) 

ซึ่งนําเขามายังเมืองไทยโดยมสุลมิทีเ่ขามารบัราชการในราชสํานักอยุธยา อีกทางหน่ีงอีกทางหน่ึงที่ลเิกเขามาใน

กรุงเทพฯ คือมากับพวกไทยอิสลามทางปกษใต กรณีหลังน้ี ไดรับการสนับสนุนจากความเห็นในพระนิพนธ

ตอนหน่ึงของสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพที่กลาววา “…ช่ือที่เรียกวา “ย่ีเก” พวกมลายูเมืองปตตานี เขา

เรียกวา “ดิเก” หมายความวาขับรองลํานําตางๆ ที่ไมเกี่ยวแกการรําเตน พวกที่เลนรําเตนเขาเรียกวา “มายง” 

เห็นจะตรงกับพวกที่เราเรียกวา “ละครแขก” มาแตกอนน่ันเอง” ในทํานองเดียวกัน ว. ชยางกูรก็ลงความเห็น

วา “…ไทยอิสลามในปตตานีวามีคําหน่ีงคือ ดิเก แปลวาขับรองลํานําตางๆ ไมเกี่ยวกับการเตนรํา” (สุริยา, 

พัฒนาและศิลปกิจ, 2541: 52)  

การคนควาของสุรพล วิรุฬหรักษ ช้ีใหเห็นวา รากคําศัพทของ “ดจิเก” มาจาก คําวา ซิกรุ (Zikr) หรือ

ซิกิร (Zikir) ในภาษาอาหรับใชเรียกพิธีสวดสรรเสริญพระอัลลาห เปนการน่ังสมาธิใหจิตมุงมั่นไปที่พระผูเปน

เจาสูงสุดของชาวมุสลิม ตอมา คําดังกลาวเกิดการออกเสียงเปลี่ยนเปน ดฮิกิร (Dhikir) ทานอธิบายวา “ดฮิกิร

น้ี พวกอิหรานนํามายังอินเดียในสมัยราชวงศโมกุลแลวเรียกเพี้ยนเปน ดฮิกร และนํามาเผยแพรในเกาะสุ

มาตรา เกาะชวา และแหลมมลายู พอนานเขาคนพื้นเมืองก็เรียกเพีย้นเปน ดจิกิร (Dikr) วิธีสวดยังคงน่ังลอมวง

กับพื้นอยางซิกิรในสมัยโบราณ แตมีกลองระบานาตีประกอบดจิกรน้ีแพรหลายข้ึนมาทางเหนือจนถึงจังหวัด

ปตตานี ยะลา นราธิวาส และ สตูลในภาคใตของประเทศไทย แลวเปลี่ยนเสียงเรียกไปตามภาษามาเลยถ่ินวา 

ดจิเก (Dikay) ดจิเกน้ี เมื่อเดินทางตามชาวไทยมุสลิมเขามาถึงกรุงเทพฯ คนกรุงก็เรียกตามสบายปากวา ย่ีเก 

เพราะคําวา ดจิ ออกเสียงไดยากในภาษาไทยจึงเปลี่ยนเปน ยิ แลวลากเสียงตามสบายเปน ย่ีดจิเก จึง

กลายเปนย่ีเกในภาษาไทยที่ใชเรียกกันมารวม 100 ป” ในที่สุดคําวา “ย่ีเก” ในภาษาไทยก็ถูกเปลี่ยนเสียงจาก 

ย เปน ล จาก ย่ีเก เปน ลิเก หลักฐานของการใชคําวา ลิเก น้ี สุรพล วิรุฬหรักษ อางถึงบทพระราชนิพนธใน

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ลนเกลารัชกาลที่ 6 เรื่อง “Note on the Siamese Theatre” 

(พ.ศ. 2454) วาเปนหลักฐานการใชคําวา ลิเก (Like) ที่เกาแกที่สุดและไดรับความนิยมมากที่สุดโดยเฉพาะใน

ภาษาเขียน สวน ย่ีเก มักพบในภาษาพูด ตอมารัฐบาลของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ไดเปลี่ยนคําวา ลิเก ให
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เปน “นาฎดนตร”ี พ.ศ. 2485 แตความพยายามดังกลาวก็ไมไดผลในระยะยาว เมื่อหมดยุคสมัยของทาน คําวา 

ลิเก ก็กลับคืนมาไดรับความนิยมในภาษาไทยเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน (เพิ่งอาง, 2541: 52-53) 

สําหรับชาวลิเกแลว การผัดหนาทาแปงและการแตงองคทรงเครื่องเสมือนหัวใจหลักของการแสดง 

เปนชองทางเดียวเทาน้ันที่เปลีย่นแปลงรางกาย หรือสังขารของคนธรรมดาใหกลายมาเปนรางกายของลเิก ไมมี

ชาวลิเกคนใดเลนลิเกไดโดยปราศจาก การผัดหนาทาแปง และแตงองคทรงเครื่อง เปนเทคนิคของการเสริม

สวยที่ใชประโยชนจากความมืดของกลางคืนและแสงไฟ ความมืดจะชวยอําพรางสีผิวที่แทจริง รอยตีนกา และ

รูปรางหนาตาตามธรรมชาติ ขณะเดียวกันแสงไฟที่สองกระทบสีสันของแปง เครื่องสําอางตางๆ และเสื้อผา

เครื่องแตงกายทําใหผูชมมองเห็นรางกายใหมและอัตลักษณใหมของผูแสดงที่เต็มไปดวยความอลังการ สวยงาม

ตระการตา (เพิ่งอาง, 2541: 212-213) อีกทั้งชาวลิเก ถือวา “ใบหนา” เปนสวนสําคัญที่สุด ใบหนา (รวมทั้ง

ศีรษะ) ประกอบดวยอวัยวะสําคัญที่สุดเมื่อพิจารณาจากมุมมองของการ “ผัดหนาทาแปง” อวัยวะดังกลาว 

ไดแก ดวงตา ขนตา ขอบตา ค้ิว แกม จมูกและริมฝปาก อวัยวะหรือองคประกอบของใบหนาและศีรษะเปนจุด

รวมของความสนใจและอวัยวะที่แตละคนใชในการสื่อภาและทาทาง เชน การรอง การพูด การเจรจา รวมทั้ง 

อวัจนะภาษาอื่นๆ ผานที่สีหนาแววตา ดังน้ัน การผัดหนาทาแปงและตกแตงทรงผมจึงมีความสําคัญเปนอันดับ

แรกสําหรับผูแสดงลิเก (เพิ่งอาง, 2541: 218) 

สวนการแตงหนาของผูแสดงลิเกน้ันไมมีแบบแผนตายตัวข้ึนอยูกับหนาที่ของผูแสดงโดยทั่วไปจะมี 3 

ข้ันตอนคือ ผัดหนาโดยใชแปงฝุนจีน, เขียนค้ิวโดยใชกานธูปจุมนํ้าฝนกับหมึกจีนแทงสีดํา และทาปากโดยใช

ลิ้นจี่หรือชาดที่เปนกระดาษแดง ในปจจุบันลิเกหันมาใชเครื่องสําอางและอุปกรณตางๆ แทนการแตงหนาใน

อดีต และการแตงหนาลิเกแตละคนไมเหมือนกันข้ึนอยูกับเทคนิคแตที่พบเห็นทั่วไปการแตงหนา จะมีการลง

คาถากํากับเพื่อเปนมงคลซึ่งถือวาเปนความลับสวนบุคคลที่ปกปดไว (ประเภทของลิเก – ลิเกไทย, 2558: 

ออนไลน) 

จากที่กลาวมาแสดงใหถึงการแสดงที่มีความสําคัญในการใชรางกายทั้งการแตงองคทรงเครื่องหรือการ

แตงหนาทาปาก ทั้งน้ีเพื่อการนําเสนอตัวตนในอีกรูปแบบที่ดีกวาใหผูชมไดเห็น อีกทั้งเปนการแตงหนาเพื่อทํา

ใหเปนการปกปด อําพรางจุดบกพรองตางๆ ที่มีอยูทั่วใบหนาใหหายไป กลายเปนคนใหมที่ดูดีกวาเดิมและ

มั่นใจพรอมที่จะสามารถแสดงใหผูชมไดเห็นแตภาพลักษณที่สมบูรณแบบของผูแสดง อีกทั้งรวมถึงการแกไขใน

สวนของจุดบกพรองตางๆ ที่มีทั่วใบหนา ใหมีความดูดีเปนธรรมชาติและเติมเต็มความสมบูรณของใบหนาที่ดี

ข้ึน 
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นอกจากน้ีพิธีกรรมความเช่ือตางๆ ก็ไดมีมากข้ึนเชนกันเพื่อทําใหผูชายสามารถทํากิจกรรมที่

นอกเหนือจากเพศสภาพไดโดยที่ไมถูกมองวาเปนเพศที่สาม แตเปนสิ่งที่ผูชายก็สามารถกระทําไดแตจะตอง

ผานพิธีกรรมความเช่ือน้ันๆ ถึงจะสามารถแตงหนาได แตการแตงหนาเหลาน้ีเปนการแตงหนาเพื่อเขารวม

พิ ธีกรรมความเช่ือตางๆ สําหรับผูชาย ซึ่ งไม ใชการแตงหนาโดยความสมัครใจหรือการแตงหนาใน

ชีวิตประจําวัน 

 

การแตงหนาของผูชายในพิธีกรรมและความเชื่อ 

ถึงแมวาจะมีการแบงแยกของความเปนชายและความเปนหญิงในสังคม มีการสรางพื้นที่ของการ

แตงหนาใหผูหญิง อีกทั้งยังเบียดขับผูชายออกไปจากพื้นที่ในการแตงหนาน้ี รวมทั้งทําใหการแตงหนาเปนเรื่อง

ตองหามสําหรับผูชาย อยางไรก็ตาม การแตงหนาของผูชายก็ยังคงแฝงตัวอยูในเรื่องของพิธีกรรมตางๆ ที่ทําให

ผูชายสามารถทํากิจกรรมี่เรียกวา “แตงหนา” ได 

การแตงหนาในธรรมเนียมแตงสวยกอนบวช 

 

ภาพที่ 3.2 ชุดแตงกายนาคเณรของชาวมอญบานเกาะซั่ว แขวงเมืองจยาจกแหมะโระฮ รัฐมอญ ประเทศเมียน

มาร มีนาคม 2548 

ที่มา : https://www.silpa-mag.com/culture/article_13143 

คนไทยอางตํานานบวชนาความีในพุทธประวัติและเลาสืบตอกันมาวา ดวยมีนาคศรัทธาใน

พระพุทธศาสนาจึงแปลงกายเปนมนุษยมาบวช แตครั้นเมื่อพระพุทธเจาลวงรูเขาจึงสั่งหาม แตเพื่อใหระลึกถึง

ศรัทธาอันแรงกลาของนาคตนน้ัน จึงบัญญัติใหผูที่ตองการจะบวชพระทั้งหลายตองผานพิธีการ “บวชนาค” 
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เสียกอน เพื่อฝากช่ือนาคตนน้ันไดมีช่ือปรากฏอยูในพุทธศาสนา แตอยางไรก็ตาม พิธี “บวชนาค” มีเฉพาะใน

แถบสุวรรณภูมิ หรือเอเชียตะวันออกเฉียงใตเทาน้ัน ไมปรากฏวาในดินแดนพุทธภูมิ เช่ือวานัยสําคัญก็เพื่อ

เตรียมพรอมการเปลี่ยนผานจากผีสูพุทธ กอนเขาสูพิธีอุปสมบทตามแบบแผนที่รับมาใหม ซึ่งตางไปจากวิถี

ด้ังเดิม และเปนที่นาสังเกตวา แบบแผนของไทยเนนไปที่การอุปสมบทหรือบวชพระ ขณะที่ชาวอุษาคเนยสวน

ใหญเนนไปทีก่ารบรรพชาหรือบวชเณร เชนเดียวกับคนมอญในเมืองมอญ ประเทศเมียนมาร ยังคงยึดถือคติ

ดังกลาวมาจนปจจุบัน นิยมจัดพิธีบวชเณรอยางย่ิงใหญ ดวยถือวา การบวชเณรน้ันจะไดกุศลแรง เปนการสืบ

สานพระพุทธศาสนาแตวัยเยาว ไดศึกษาเลาเรียนพระธรรมวินัยเต็มเม็ดเต็มหนวย และมีโอกาสที่จะเกิดปติ

เลื่อมใสอุปสมบทตอเน่ืองเปนพระภิกษุ ดังที่ปรากฏอยูคัมภีรพิธีรําผีมอญที่มีมาแตโบราณ ซึ่งมีการจําลองการ

บวชเณรและวิถีชีวิตต้ังแตเกิดจนตายไวในพิธีดังกลาว แตในปจจุบัน คนมอญในเมืองไทยไดรับเอาวัฒนธรรม

ไทยเขาไวจึงนิยมเนนไปที่การบวชพระเหมือนอยางคนไทย สวนคนมอญในเมืองมอญ ประเทศเมียนมาร ยังคง

เนนไปที่การบวชเณร และเมื่อถึงเวลาบวชพระก็จะจัดพิธีเพียงเรียบงายอยางที่ปฏิบัติสืบตอกันมาแตโบราณ

(องค บรรจุน, 2560: 43) 

 

 

ภาพที่ 3.3 ชุดแตงกายนาคมอญบานไผพระ ตําบลมะลวน อําเภอพุนพิน จังหวัดสรุาษฎรธานี ราว พ.ศ. 2550 

ที่มา : https://www.silpa-mag.com/culture/article_13143 

สวนสาเหตุที่นาคมอญแตงกายคลายผูหญิง ก็นาเช่ือไดวา เปนเพราะสวนหน่ึงมาจากการที่หนาที่การ

แตงตัวนาคมักจะเปนของญาติฝายหญิง ทั้งผานุง ผาสไบ และเครื่องแตงตัวก็หาหยิบยืมเอาจากบรรดาญาติพี่

นองที่เปนผูหญิงทั้งหลายเทาที่มี สวนเครื่องประดับจําพวกแหวนกําไลสรอยทองน้ันมีคนถอดใหใส บางครั้ง

มากจนใสไมไหว (ใหใสเอาบุญเสร็จงานแลวขอคืน) จะวาแตงใหสวยพิเศษสําหรับใหคนเจริญตาน้ันก็นาจะใช 
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แตหลักใหญใจความแลว เปนการเลาเรื่องผานภาพ ใหคนมองเห็น เขาถึงพุทธศาสนาและคติที่แฝงใหคิด ชุด

แตงกายนาคมอญจงึกระเดียดไปทางผูหญิงอยางที่วามา ดังจะเห็นวา พื้นที่ในการเขาถึงพุทธศาสนาโดยตรง

ผานการปฏิบัติน้ันเปนของเพศชาย ทุกวันน้ีแมจะมีความพยายามรื้อฟนภิกษุณีข้ึนใหม แตภิกษุชายก็ไมยอมรับ 

อางวาศูนยวงศไปแลว พื้นที่ของเพศหญิงจึงจํากัดเฉพาะเรื่องศาสนาผี อันเปนศาสนาด้ังเดิม พิธีกรรมตลอด

รวมในขณะเปนนาค รวมทั้งการแตงกายนาคอยางวิจิตรพิสดารดวยมือผูหญิงกอนสงตอสูพิธีอุปสมบท ซึ่งเปน

พิธีกรรมชวงเปลี่ยนผานจากนาคสูรมกาสาวพัสตร จึงถูกครอบครองโดยเพศหญิง เพราะเปนชองทางที่เพศ

หญิงสามารถเขาถึงพุทธศาสนาเชนเดียวกับเพศชาย ที่ปรากฏรองรอยในธรรมเนียมการแตงสวยของนาคมอญ

และชาวอุษาคเนย (เพิ่งอาง, 2560: 50-51) 

 การ “บวชนาคมอญ” เปนธรรมเนียมที่วาดวยการแตงสวยกอนบวช ทั้งน้ีอาจสื่อใหเห็นถึงความหมาย

ที่นอกจากผูหญิงจะเปนเครื่องมือทางวัตถุเสมอน้ัน เมื่อผูชายกลับเปนฝายที่จะตองทําการบวช ก็กลายสภาพ

มาเปนเครื่องมือทางวัฒนธรรมแทน ซึ่งอาจหมายความวาผูชายก็สามารถแตงหนาทาปากไดเชนกัน แตการ

แตงสวยหรือแตงแตมสีสันอาจอยูภายใตพิธีกรรมบางพิธีเพื่อที่จะทําใหมีเกิดการแตงการที่สวยงามข้ึน ซึ่ง

อาจจะขัดแยงกับบริบทบางบริบทในสังคมปจจุบัน โดยการบวชนาคมอญน้ีจะตองทําพิธีกรรมเพื่อใหได

แตงหนาทาปากข้ึน มิเชนน้ันถาหากแตงข้ึนมาเอง อาจถูกมองอยางผิดแปลกจากสังคม  

 

 การแตงหนาในพิธีปอยสางลอง 

 

ภาพที่ 3.4 ภาพการแตงหนาและการแตงกายในประเพณีการบวชลูกแกว 

ที่มา : https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/928260 

https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/928260
https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/928260
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“ปอยสางลอง” หรือประเพณีการบวชลูกแกว คือ การบวชเณรของชาวลานนา ประเพณีน้ีถือวาเปน

งานที่ใหญพอสมควรจึงเรียกอีกอยางวา “ปอยหนอย” ในลานนามีรูปแบบการบวชอยู 2 อยาง การบรรพชา

บวชเณรน้ัน นิยมเรียกวา “บวชพระ” หรือ “บวชลูกแกว” สวนการอุปสมบทหรือบวชเปนพระภิกษุน้ัน

เรียกวา “บวชเปกข” หรือ “เปกขตุ” ซึ่งคําเรียก เณร ทางลานนานิยมเรียกวา พระ สวน ภิกษุน้ัน เรียกวา “ตุ

เจา” (บวชแบบไมลําบากใคร! ปอยสางลอง ประเพณีบรรพชาสามเณรของลานนา, 2562: ออนไลน) 

พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาของชาวไทใหญ ปฏิบัติสืบทอดจากรุนสูรุน เมื่อฤดูแลงราวเดือนเมษายน 

หรือเมษายนมาถึง สอดคลองกับการที่เด็กชายวางเวนจากการเรียนหนังสือ การบรรพชาสามเณรจึงเปนชวงที่

เหมาะแกการเรียนรูพระธรรมคําสอนทางศาสนา และทดแทนบุญคุณของบิดามารดา ซึ่งตลอดระยะเวลาการ

จัดงานกวา 3 วัน นับเปนภาพการรวมตัวของชุมชนที่เขมแข็ง และถายทอดงานประเพณีไดอยางลึกซึ้ง 

เด็กชายไทใหญเตรียมพรอมทั้งรางกาย และจิตใจ กอนเขาพิธีเริ่มปลงผม ชําระลางกายใหสะอาด ประทิน

เครื่องหอมใหมีกลิ่นหอม สวมใสเสื้อผาสีสันสดใส พรอมดวยเครื่องประดับ แกว แหวน เงิน ทอง แตงหนาตา

ผิวพรรณใหมีความสวยงาม เมื่อทุกอยางพรอมสรรพ เขาสูวันเอาสางลอง ขบวนลูกแกวที่เปรียบเสมือนเทวดา

องคนอยนับรอย เริ่มแหไปรอบเมือง เสียงเครื่องดนตรีบรรเลงกองกังวานไปตลอดเสนทาง ชาวไทใหญทั้งหญิง

ชายสวมชุดพื้นบานที่มากดวยสีสัน สวนผูหญิงบางถือขาวของเครื่องใชของลูกแกว บางใชคานหามเพื่อชวยทุน

แรง ญาติพี่นองที่เปนผูชายตางคอยติดตามดูแล ซึ่งตลอด 3 วัน ลูกแกวจะสวมถุงเทาสีขาว จะไปไหนก็หาม

สัมผัสพื้น อีกคนก็คอยถือรมบังแดด อีกคนคอยดูแลเครื่องประดับไมใหตกหลนสูญหาย จนเมื่อถึงบานของผู

อาวุโสก็รับศีล รับพร ผูกขอมือปดเปาสิ่งช่ัวรายออกไป (ปอยสางลอง แมฮองสอน แตงตัวเสริมสงาราศี เคล็ด

ประเพณีบวชลูกแกว, 2562: ออนไลน) 

ประเพณีการบวชน้ีที่มีการแหลูกแกวหรือผูบวชที่แตงตัวอยางสวยงามน้ัน เปนการเลียนแบบเจาชาย

สิทธัตถะ เพราะถือคตินิยมวาเจาชายสิทธัตถะไดเสด็จออกบวชจนตรัสรู และนิยมใหลูกแกวข่ีมา ข่ีชาง หรือข่ี

คอคน เปรียบเหมือนมากัณฐกะมาทรงของเจาชายสิทธัตถะ (เพิ่งอางใน บวชแบบไมลําบากใคร! ปอยสางลอง 

ประเพณีบรรพชาสามเณรของลานนา, 2562: ออนไลน) ดังน้ันจะเห็นไดวาการแตงหนาแบบน้ีเปนการ

แตงหนาโดยใชประเพณีความเช่ือดังกลาวขางตน วาหากแตงแลวจะเกิดการเลียนแบบเรือนรางความงามแบบ

เจาชายสิทธัตถะหรือพระพุทธเจา กอนการเขาสูสถานะของพระภิกษุ หรือคนที่มีสถานะทางศาสนาที่ไม

สามารถแตงหนาไดอีกตอไป เพราะตองตัดขาดจากกิเลส รูป รส กลิ่น สัมผัส ทั้งสิ้น เปนความเช่ือที่วาคือความ

งามที่บริสุทธ์ิและแทจริง 

จากการแสดง พิธีกรรมความเช่ือที่กลาวมา ดังน้ันจะเห็นไดวาลวนแลวแตเปนการแสดง หรือการจัด

พิธีกรรมที่ตองใชความสรรคสรางหรอืความเช่ือด้ังเดิมต้ังแตอดีตในการสรางชุดความรูหน่ึงเพื่อเปนจุดประกาย

หลักใหผูชายไดมีการทําในสิ่งที่ขัดแยงจากความเปนชายในสังคมอดีต ในที่น้ีคือการแตงหนา และการแตงหนา
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เหลาน้ีก็เปนเพียงความเช่ือที่ทําใหผูชายไดทําในสิ่งที่แตกตางจากความเช่ือในความเปนชายของสังคมอดีต

เพียงช่ัวขณะเทาน้ัน ทวาในสังคมสมัยใหมหรือสมัยปจจุบัน ไดมีการรับวัฒนธรรมหรือชุดความรูตางๆ เขามา

จากสังคมทุกสังคมและความเช่ือใหมที่วาก็คือผูชายก็สามารถบํารุงผิวหรือ “แตงหนา” ไดน่ันเอง ดังตัวอยาง

ตอจากน้ีคือสิ่งที่สามารถพิสูจนไดวาสังคมเริ่มใหความสนใจและการยอมรับในการแตงหนาของผูชายมากข้ึน 

อาทิการเขามาจาก Blogger ที่ไดนําเสนอถึงวิธีการแตงหนาในรูปแบบตางๆ เพื่อสรางความดูดีใหกับตนเอง

มากข้ึน ซึ่งกอนที่จะอธิบายถึงการเขามาของ Blogger ที่นําเสนอวิธีการแตงหนาน้ัน วัฒนธรรมในสังคม

ตะวันออก นับไดวาเปนสังคมที่มีสวนคอนขางสําคัญย่ิงในการสรางความเขาใจในการแตงหนามากข้ึน ใหกับ

เหลา Blogger นอกจากน้ีในปจจุบันก็มีการทําความเขาใจถึงผูชายที่แตงหนาในรูปแบบตางๆ เพิ่มเติมอีกดวย 

เพื่อเปนการแสดงถึงความเขาใจของเหลาผูชายแตงหนาที่นับไดวาเปนปรากฏการณหน่ีงที่สรางความสําคัญ

ใหกับผูชายแตงหนาวาคือสิ่งที่ปกติและเสรีในสังคมรวมถึงการแตงหนาสามารถทําไดในชีวิตประจําวันมากข้ึน 

โดยมีกระแสที่เกิดข้ึนมาอยู 3 กระแสหลักๆ ดังตอไปน้ี 

 

1. กระแสท่ีเรียกวา The Power of Soft Power 

การผนวกหรือแฝงการขายใหเปนสวนหน่ึงของการใช Soft Power หรือวัฒนธรรมบนัเทิง เพื่อใหเกิด

คานิยมชุดใหมวาผูชายก็สามารถใชผลิตภัณฑความงามทั้ง Skincare หรือ Make up ได โดยไมทําลายความ

เปนชายลงไปและย่ิงวัฒนธรรมบันเทิงน้ันใหคุณคากับภาพลักษณ ความสวยหลออยูแลวเปนทุนเดิม ย่ิงเปน

การงายที่อุตสาหกรรมความงามจะสามารถแทรกซึมเขาไปจนเปนเน้ือเดียวกันไดอยางงายดาย โดยไมถึงกับยัด

เยียดหรือทําลายแกนความเปนผูชายสูงสุด ซึ่งก็คือ ‘รัก/ชอบพอ’ ผูหญิง เพราะแมพระเอก นักรองชาย หรือ

ผูชายในวงการบันเทิงจะแตงหนาหนักเพียงใด ในหนัง/ละคร หรือมิวสิกวิดีโอ เขาก็ยังแสดงถึงแกนความเปน

ชายอยู ซึ่งก็คือดําเนินความสัมพันธกับเพศตรงขามเปนหลัก หากเราติดตามวงการบันเทิงไมวาไทยหรือเกาหลี

ใตในชวง 5 ปที่ผานมา เราจะคอยๆ เห็นความเปลี่ยนแปลงน้ีอยางชัดเจน โดยเฉพาะในประเด็น “ความงาม” 

ผูชาย ไมวาจะเปนดารา นักรอง นักแสดง เมื่อออกกลอง หรือตองแสดงตัววาเปนดารา นักรอง นักแสดง ผูคน

เหลาน้ีเขาแตงหนากันอยูแลว แตเราไมคอยมองตรงน้ัน เพราะกอนหนาน้ีการแตงหนาของผูชายยังคงอยูใน

ขนบ “ความเปนชาย” อยู คือแตงหนาแบบไมใหรูวาแตงหนา แตเมื่ออุตสาหกรรมความงามตองการใช Soft 

Power น้ีในการขยายตลาดธุรกิจ เทรนดแตงหนาของผูชายในวงการบันเทิงก็คอยๆ เปลี่ยนไป จนกลายเปน

แตงหนาใหรูวาแตงหนา ไมวาจะเปนแกม เปลือกตา ริมฝปาก และที่สําคัญมันเปนการจงใจ เสียดวย เราจึงได

เห็นภาพของผูชายแตงหนาผานจอโทรทัศนหรือสื่อมากข้ึน และไมใชแคหลังแตงเสร็จแลวเทาน้ัน แตเปนใน

ขณะที่กําลังแตงอีกดวย 
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2. กระแสท่ีเรียกวา Little Fresh Meats 

 ในประเทศจีน มีคําเกิดใหมคือ “Xiao xian rou” หรือในภาษาอังกฤษคือ “Little Fresh Meats” 

ใชอธิบายปรากฏการณไอดอลหนุมหนาหวานรุนใหมที่มีความเปน Feminine ทั้งรูปรางหนาตา การแตงหนา 

แตงตัว ซึ่งกลายเปนขวัญใจ ‘สาวๆ’ ในปจจุบัน อันเปนเทรนดที่เกิดข้ึนในฝงเอเชียตะวันออก เริ่มจากญี่ปุน 

เกาหลีใต จีน และไทย (เมื่อแบรนดเครื่องสําอางใชไอดอลหนุมหนาหวานเปนพรีเซ็นเตอรโฆษณาลิปสติก, 

2562: ออนไลน) 

 

3. กระแสท่ีเรียกวา การเกิดอุตสาหกรรมเคร่ืองสําอางของผูชายในสังคมตะวันออก 

หลายปที่ผานมาในบางพื้นที่ของเอเชีย ผูชายเริ่มหันมาใหความสนใจกับเครื่องสําอางและซื้อ

ผลิตภัณฑอยาง BB ครีม หรือแมแตลิปบาลมและมอยสเจอไรเซอร ซึ่งปจจุบันผลิตภัณฑดังกลาวกําลังจับกลุม

ลูกคาผูชายอยางชาๆ ในตลาดเครื่องสําอางขนาดใหญอยางสหรัฐอเมริกาและจีน สรางโอกาสการเติบโตขนาด

ใหญของบริษัทผูผลิตสินคาบิวต้ี เมื่อทัศนคติเรื่องเพศมีวิวัฒนาการมากข้ึน แบรนดเครื่องสําอางหลายแบรนด 

เชน L’Oréal, Shiseido และ Estée Lauder รวมไปถึงแบรนดเล็กแบรนดนอยและสตารทอัพ ตางกําลัง

พัฒนาสินคาและทําตลาดเครื่องสําอางเพื่อผูชายโดยเฉพาะ 

 

ภาพที่ 3.5 ภาพ Yota Nakamura แตงหนา 

ที่มา : https://forbesthailand.com/news/marketing/gen-z-/ gen-z-เครื่องสําอางผูชาย.html 
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Yota Nakamura นักศึกษามหาวิทยาลัยแหงหน่ึงในเมือง Osaka วัย 22 ปรายน้ี จายเงินเพื่อซื้อโทน

เนอร, มอยสเจอไรเซอร และไพรเมอรสําหรับผิวหนา แนนอนวาสิ่งเหลาน้ันคือเครื่องสําอางน่ันเอง โดยเปน 

เครื่องสําอางผูชาย แบรนดญี่ปุนที่มีช่ือวา Fiveism x Three Nakamura ถือเปนคนเจนเนอเรชัน Z หรือ 

Gen Z6 หรือกลุมชวงวัยหลังกลุมมิลเลนเนียล ที่เติบโตมาพรอมกับเสนแบงระหวางเพศและความเขมงวดใน

เรื่อง “ความเปนชาย” ที่นอยลง (เมื่อ Gen Z กําลังเปดตลาด “เครื่องสําอางผูชาย” โอกาสทองของกิจการ

บิวต้ี, 2562: ออนไลน) 

 

 

ภาพที่ 3.6 ภาพ โฆษณา “Yang Yang Color KISS KISS” ลิปสติก 

ที่มา : https://themomentum.co/men-endorsers-beauty-product/ 

 

ป พ.ศ. 2561 ตลาดเครื่องสําอางกวา 40 แบรนดหันมาใชผูชายในการโฆษณาผลิตภัณฑความงาม 

(ทั้งสําหรับชายและหญิง) ในประเทศจีนเอง ซึ่งแมจะมีวัฒนธรรมความเปนชายที่เขมแข็งไมแพชาติอื่นๆ กลับ

เปนประเทศที่ใชไอดอลชายในการโฆษณาเครื่องสําอางมากที่สุด อาทิ Yang Yang นักแสดงหนุมชาวจีนที่ได

เปนพรีเซ็นเตอรชายคนแรกของแบรนดเกอแลง (Guerlain) และโฆษณาลิปสติกรุน “Yang Yang Color KISS 

                                                             
6 คําวา Generation Z หรือ Gen Z คือ คนที่เกิดในชวงปลาย ค.ศ. 1990 และต้ังแตป ค.ศ. 2000 

เปนตนไป ซึ่งก็คือเดกรุนใหมๆ ในปจจุบัน (Gen Z คือ ใคร ? และพฤติกรรมของ Gen Z (เจเนอเรช่ันซี), 

2018: ออนไลน) 

https://themomentum.co/men-endorsers-beauty-product/
https://themomentum.co/men-endorsers-beauty-product/
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KISS” ลิปสติก (เพิ่งอางใน เมื่อแบรนดเครื่องสําอางใชไอดอลหนุมหนาหวานเปนพรีเซ็นเตอรโฆษณาลิปสติก, 

2562: ออนไลน) 

จากที่กลาวมาขางตนแสดงใหเห็นถึงยุคใหมที่บุกเบิกการแตงหนาของผูชายที่ไดบงบอกถึงความเปน

ชายที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตไดคอนขางชัดเจน และเห็นไดเชนกันวาสังคมตะวันออกน้ีก็ไดสรางอุตสาหกรรม

ความงาม น่ันคืออุตสาหกรรมเครื่องสําอางที่เจาะจงถึงผูชายโดยตรง ซึ่งไดแสดงใหเห็นถึงความยอมรับจากคน

ในสังคมมากข้ึนที่ผูชายแตงหนาก็ไมผิด อีกทั้งยังสงเสริมถึงการแตงหนาเชนกัน ทั้งน้ีเปนเพราะไดรับความ

เขาใจจากชุดความรูที่ เกิดจากการนําเสนอถึงการออกแบบเครื่องสําอางและนายแบบที่เปนผูโฆษณา

เครื่องสําอางที่เปนผูชายและมีความดูดีเปนอยางสูง จึงทําใหเปนสาเหตุหลักที่ทําใหการแตงหนาของผูชายน้ัน

ไดรับความนิยมเปนอยางมากในสมัยปจจุบันซึ่งเปนสังคมสมัยใหม อีกทั้งอุตสาหกรรมเครื่องสําอางในสังคม

ตะวันออกน้ียังเปนจุดเช่ือมโยงสําคัญย่ิงที่ทําใหเหลา Blogger ที่เปนชายแตงหนา สามารถคนควาหาขอมูล

หรือเปนตนแบบในการแตงหนาเพื่อสรางความดูดีใหกับตัวเองและเพื่อการแตงหนาในชีวิตประจําวันอยางเปน

ธรรมชาติและถูกวิธี อุตสาหกรรมเครื่องสําอางฝงตะวันออกก็เปนสวนสําคัญในการทําความรูจักหรือเปน

ตัวอยางใหผูชายที่ตองการแตงหนาในสังคมไทยไดรับรูและนํามาปรับใชในรูปแบบของตัวเองเชนกัน 

 

 

ภาพที่ 3.7 ภาพกอนและหลงัการแตงหนา จากชอง Youtube “CHANAGAN” 

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=vf-mPH3tVFw&t=428s 

จากการนําองคความรูจากประเทศฝงตะวันออกจนนํามาสูการแตงหนาในประเทศไทยน้ัน ในสังคม

ปจจุบันการแตงหนาของผูชายเกิดการยอมรับจากสังคมมากข้ึน ทําใหการแตงหนาไมใชสิ่งที่ผิดแปลกไปจาก
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สังคมมากนักดังในอดีตและเกิดการยอมรับการแตงหนาโดยที่ไมตองผานพิธีกรรม นอกจากการแตงหนาใน

อดีตจากหลายเช้ือชาติ สังคมไทยในปจจุบันก็มีผูชายที่มีการดูแลและตกแตงใบหนาตนเองเชนเดียวกัน ทั้งน้ี

เพื่อใหตนเองดูดีข้ึนแลดูมีความมั่นใจในการเขาสังคมมากข้ึน โดยที่ไมไดจํากัดวาตนเองตองเปนเพศใดเพศหน่ึง

เทาน้ันจึงจะสามารถแตงหนาได ทวาการแตงหนาน้ีเปนการแตงเพื่อสรางและเติมเต็มความปรารถนาใหกับ

ตนเองไดสมบูรณมากข้ึน ผานวาทกรรมตางๆ ในสังคมที่ไดสรางข้ึนมาเพื่อใหคนในสังคมสะทอน มองเห็น และ

ยอมรับในความงามที่เปลี่ยนแปลงเพศวิถีของความเปนชายน้ี 

คิดวาการแตงหนาของผูชายแตงไดนะครับ การแตงหนาเปนการดูแลตัวเองไม

จําเปนตองแบงเพศครบั ทุกคนมีสิทธ์ิที่อยากจะดูดีข้ึน การแตงหนา จึงไมไดบงบอกที่รสนิยมทาง

เพศครับ ในสวนของการแตงหนาของผูชายก็เพื่อทําใหตัวเองดูดีข้ึนไมโทรมครับ และการ

แตงหนาของผูชายสําหรับผมมองวาแคลงเครื่องสําอางเพื่อปกปดรอยตางๆ ของใบหนา ก็นับวา

เปนการแตงหนาแลวครับ และโดยสวนตัวที่ตัดสินใจทํา Blogger น้ี ก็เพราะวาเปนคนที่ชอบ

ดูแลตัวเองอยูแลวครับ จึงอยากจะแนะนําวาควรดูแลตัวเองอยางไร พัฒนาตัวเองอยางไร เพื่อ

เปนกําลังใจใหผูชายและคนอื่นๆ ที่อยากดูดีและมั่นใจข้ึนครับ  

(ชนกันต ฉัตรากร, 8 ตุลาคม 2562 : สัมภาษณ) 

 

อุปกรณการแตงหนาพ้ืนฐานและขั้นตอนการแตงหนาท่ัวไปของผูชายในปจจุบัน 

 อุปกรณการแตงหนาพ้ืนฐาน 

 การแตงหนาจัดเปนศิลปะแขนงหน่ึงที่มีความละเอียดพอสมควร จึงจําเปนที่จะตองมีหลักการในการ

แตงหนาบางอยาง เพื่อใหคนที่มีพื้นฐานแตกตางกันสามารถเรียนและเขาใจกันไดทุกคน ทั้งน้ีหลักการเหลาน้ี

สามารถปรับเปลี่ยนไปตามรูปแบบคนของแตละบคุคลไดเชนกัน สําหรับการแตงหนาของผูชายจะตางออกไป

จากการแตงหนาของผูหญิงพอสมควร โดยจะเนนปรับผิวใหเรียบเนียนแบบธรรมชาติ ไมไดแตงแตมสีสัน

มากมายเหมือนผูหญิง อุปกรณแตงหนาพื้นฐานสําหรับผูชายจึงมีไมมากนัก โดยอุปกรณตางๆ ที่เปนพื้นฐาน

ของการแตงหนาสําหรับผูชายในยุคปจจุบันมีดังน้ี 
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ไพรเมอร 

 

ภาพที่ 3.8 ภาพไพรเมอร 

ที่มา : https://men.kapook.com/view209839.html 

 ไพรเมอร (Primer) จะเปนเครื่องสําอางที่ใชลงเปนตัวแรก เพื่อชวยกระชับรูขุมขน ควบคุมความมัน 

ลดเลือนริ้วรอย เตรียมผิวไวกอนการแตงหนา ทําใหเครื่องสําอางติดทนนาน สําหรับผูชายใหเลือกใชไพรเมอร

สูตรไมมีสี เพราะทาแลวดูธรรมชาติ หนาไมเงาวาว แตงหนาตอไดงาย 

รองพ้ืน 

 

ภาพที ่3.9 ภาพรองพื้น ย่ีหอ Calvin Klein Skin Perfecting Mens Foundation 

ที่มา : https://mover.in.th/m-article/men-foundation-makeup/ 

รองพื้น (Foundation) คือตัวชวยที่คอยปรับผิวใหเรียบเนียน มีทั้งหมด 3 ประเภท ไดแก แบบแปง, 

ครีม และเน้ือลิควิด สําหรับผูชายใหเลือกเปนเน้ือลิควิดสูตรบางเบา เพราะเกลี่ยงายและไมตองใชแปรงในการ

เกลี่ยรองพื้น 
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คอนซีลเลอร 

 

ภาพที่ 3.10 ภาพเมยเบลลีน ฟตมี คอนซลีเลอร 6.8 มล.#05 ไอโวรี ่

ที่มา : https://www.watsons.co.th/เมยเบลลีน-ฟตมี-คอนซีลเลอร-6.8-มล.-05-ไอโวรี่/p/BP_275739 

คอนซีลเลอร (Concealer) อุปกรณสําหรับปกปดริ้วรอย ซึ่งจะแตกตางจากรองพื้นตรงที่มีเม็ดสี

เขมขนกวา เอาไวสําหรับใชปกปดจุดบกพรองเฉพาะจุด เชน ไฝ ฝา รอยคล้ําใตตา หรือรอยแผลเปน การใช

คอนซีลเลอรเปนวิธีที่งายที่สุดในการเริ่มตนแตงหนา เพราะแคแตมลงในจุดที่ตองการและใชน้ิวตบเบาๆ ได

ทันที 

ดินสอเขียนคิ้ว 

 

ภาพที่ 3.11 ภาพดินสอเขียนค้ิว 

ที่มา : https://men.kapook.com/view209839.html 

ผูชายบางคนอาจคิดวา ค้ิว เปนจุดที่ไมควรแตะตองมากที่สุด แตทวาค้ิวและโครงหนาของแตละคนไม

เหมือนกัน การเพิ่มความหนา ความยาว หรือความเขมของค้ิว สามารถสรางความมหัศจรรยใหใบหนาดูดีข้ึนได 

นอกจากน้ี ดินสอเขียนค้ิว (Brow Filler) ยังสามารถใชเติมในบริเวณที่เปนจอนไดอีกดวย 
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 ลิปบาลม  

 

ภาพที่ 3.12 ภาพลิปบาลม 

ที่มา : https://men.kapook.com/view209839.html 

การทาลิปบาลม (Lip Balm) นับเปนการแตงหนาเชนกัน อีกทั้งเปนข้ันตอนสําคัญในการปรับใหริม

ฝปากดูนุม ชุมช้ืน และปกปดรอยแตกได แบบที่เหมาะที่สุดสําหรับผูชายคือ สีใสและไมวาว เมื่อใชแลวจะไม

รูสึกวามีอะไรติดริมฝปาก (แตงหนาผูชาย แนะนํา 7 ไอเทมพื้นฐานสําหรับหนุม ๆ ที่อยากหนาเปะทุกองศา, 

2562: ออนไลน) 

 

 ขั้นตอนการแตงหนาท่ัวไปของผูชาย 

 สําหรับผูชาย การใชเครื่องสําอางในการแตงหนาไมใชการแตงแตมสีสันลงไปเหมือนกับการแตงหนา

ของผูหญิง ทวาเปนการเลือกใชผลิตภัณฑบางประเภทเพื่อทําใหผิวหนาเรียบเนียนอยางเปนธรรมชาติ ดูเปน

คนสุขภาพผิวดี ไมแหงกรานและไมเปดเผยผิวที่หมองคล้ํา ซึ่งจุดบกพรองบนใบหนาของผูชายที่ตองไดรับการ

ปกปดสวนใหญคือ รูขุมขนที่กวางจนเห็นไดชัด ทําใหผิวหนาไมเรียบเนียน หรือคนที่มีค้ิวบางจนทําใหขาด

ความมั่นใจก็สามารถแตงเติมได โดยวิธีการตางๆ สามารถทําไดดังตอไปน้ี 

การตกแตงผิว 

ใชรองพื้นทาบางๆ เลือกเฉดสีที่พอดีกับสีผิว แตถามีรอยแผล รอยสิวที่นูนออกมาหรือรอยคล้ําใตตา 

ใหใชคอนซีลเลอรกลบจนเรียบเนียน ปดทายดวยการใชแปงฝุนแบบไมผสมรองพื้นทาบางๆ เพื่อเปนการเซ็ต

ผิวหนาใหติดทนตลอดวัน ลดปญหาหนามัน สามารถจัดการจุดที่ตองการปกปดไดดีมากข้ึน  
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การตกแตงคิ้ว 

สามารถใชดินสอเขียนค้ิวที่มีสีตรงกับสีผมคอยๆ เขียนแบบสะกิดไปตามแนวเสนขนค้ิวอยางเบามือทํา

ใหค้ิวดูเขมเปนธรรมชาติมากข้ึน แตถามีขนค้ิวที่หนาเปนทุนเดิม ไมจําเปนตองเขียนค้ิวเพิ่ม แตใหใชมาสคารา

ค้ิวแบบสีเขม หรือจะใชแบบใสก็ได ปดใหขนค้ิวเรียงเสนสวยงามและดูเปนทรงมากข้ึนไดเชนกัน 

การตกแตงปาก 

ไมควรปลอยใหริมฝปากเปนสีคล้ํา และแตกรอกเปนขุยจนทําใหเสียบุคลิก จึงควรใชลิปบาลมที่ผสม

สารกันแดดและเปนสีธรรมชาติทาเพื่อความชุมช้ืน สําหรับคนที่อยากเพิ่มมิติใหใบหนาอาจใชลิปบาลมชนิด

ผสมสีชมพูออนๆ ก็สามารถชวยเพิ่มความมีชีวิตชีวาข้ึนมาได แลวใชทิชชูซับความมันออก ก็จะไดสีปากที่ดูเปน

ธรรมชาติมากย่ิงข้ึน (แตงหนาผูชาย 3 ข้ันตอนงายๆ หลอไดสไตลแมนๆ, 2561: ออนไลน) 

 

 จากวิธีการแตงหนาและเครื่องสําอางที่กลาวมาแสดงใหเห็นถึงยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปในสังคม ที่

ไมใชการเปลี่ยนแปลงเฉพาะชวงเวลาเทาน้ัน แตวิธีคิดหรือการเลือกใชผลิตภัณฑตางๆ ก็กลายเปนสิ่งที่ไมวาจะ

เพศหญิงหรือเพศชาย ก็สามารถจับตองผลิตภัณฑเหลาน้ันเพื่อเสริมสรางความสมบูรณและความดูดีใหกับ

ใบหนาได อีกทั้งสามารถสรางความมั่นใจใหกับคนที่ใชผลิตภัณฑตางๆ ที่กลาวมาขางตนและแสดงใหเห็นถึง

การยอมรับของคนในสังคมที่ไมมองวา “ผูชายแตงหนา” เปนผูชายที่ผิดแปลกไปจากสังคม หากแตเปนผูชาย

อีกประเภทหน่ึงที่มีอยูในสังคมเชนกัน โดยผูชายแตงหนาทั่วไป หมายถึงผูชายหรือบุคคลที่ตองการดูแลและ

เติมแตงใบหนาตนเองโดยการลดจุดบกพรองตางๆ ใหนอยลง โดยไมใชทําใหจุดบกพรองหายไป แตการ

แตงหนาของผูชายเปนการแตงหนาเพื่อใหเปนตัวเองในแบบที่ดีกวาและพรอมมีความมั่นใจที่จะเขาสังคมไดดี

มากข้ึน และปฏิเสธไมไดวาการแตงหนาของผูชายอาจไมไดแตงแตมสีสันทั่วทั้งใบหนา หากแตเปนการเลือก

ผลิตภัณฑบางผลิตภัณฑเพื่อทําใหปกปดจุดบกพรองของใบหนาไดดีข้ึน โดยกวาจะมาเปนผูชายที่สามารถ

แตงหนาและดูแลใบหนาตัวเองไดอยางเปดเผยในสังคมปจจุบันน้ัน ผูชายในอดีตอาจแตงหนาไดเฉพาะ

พิธีกรรมหรือการแสดงตางๆ เทาน้ัน แตเมื่อเวลาผานไป ความเจริญกาวหนาทางสังคมที่มีมากข้ึน ก็ทําใหเกิด

การยอมรับอีกทั้งถาใครมีความรูก็สามารถเผยแพรความรูตางๆ ที่เกี่ยวกับผูชายแตงหนาไดในสังคมอยาง

เปดเผยโดยไมตองกลัววาจะถูกมองเปนบุคคลที่ผิดแปลกไปจากสังคมอีกเชนกัน ทั้งน้ีในบทตอไปผูศึกษาจึง

ตองการที่จะนําเสนอเกี่ยวกับเรือ่งของความหมาย ปฏิบัติการ และการตอรองของผูชายแตงหนาที่เกี่ยวกับวาท

กรรมความงามและความเปนชายในสังคมไทย เพื่อทําความเขาใจในเรื่องของ “ความเปนชาย” ที่มีมุมตอ

ความงามในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมากข้ึน 
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บทที่ 4 

ความหมาย ปฏิบัติการ และการตอรองของผูชายแตงหนากับวาทกรรมความงามและความ

เปนชายในสังคมไทย 

 งานศึกษาช้ินน้ีนอกจากตองการที่จะศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับประวัติศาสตรของผูชายที่

แตงหนาจากบทที่ 3 ที่กลาวมาขางตนแลวน้ัน อีกหน่ึงองคประกอบหลักที่สําคัญของผูชายแตงหนาที่ผูศึกษา

ตองการทําความเขาใจอยางย่ิงในบทที่ 4 น่ันคือความหมาย ปฏิบัติการ และการตอรองของผูชายแตงหนากับ

วาทกรรมความงามและความเปนชายในสังคมไทย โดยภายในบทน้ีจะเปนการศึกษาและทําความเขาใจตอ

ทัศนคติของผูชายแตงหนาที่มีปฏิบัติการในรูปแบบตางๆ และการใหความหมายของคําที่เรียกวา “ผูชาย

แตงหนา” อาทิ วิธีการดูแลผิวหนาของตัวเอง การเลือกผลิตภัณฑตางๆ ในการแตงหนาของผูชายกลุมน้ี รวม

ไปถึงการใชจายกับการลงทุนในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ (เครื่องสําอาง) ในแตละครั้ง เพื่อที่จะแสดงใหเห็นวา 

กลุมผูชายแตงหนาเหลาน้ี มีวิธีการปฏิบัติตอการตกแตงเสริมใบหนาของตัวเองมากนอยหรือใหความสําคัญกับ

การดูแลใบหนาของตัวเองอยางไร ซึ่งนอกจากตองการศึกษาทัศนคติของพวกเขาแลว ยังตองการศึกษาถึง

ทัศนคติเพื่อใหเห็นวาบุคคลภายนอกมีมุมมองตอผูชายแตงหนาอยางไร ผูศึกษาจะศึกษาโดยการเก็บขอมูลผาน

การสัมภาษณและสังเกตการณอยางมสีวนรวม และภายในบทที่ 4 น้ี จะเปนการอธิบายถึงจุดเริ่มตนตางๆ ของ

ผูชายแตงหนา จากกลุมตัวอยาง Youtuber หรือ Blogger ที่ไดมาจากการสัมภาษณวามีทัศนคติตอตัวเองและ

ผูชายแตงหนาทั่วไปในสังคมอยางไร จํานวน 3 คน และทัศนคติจากบุคคลภายนอกที่มีตอผูชายแตงหนาผาน

มุมมองของบุคคลทั่วไปจํานวน 10 คน (ผูชายแตงหนาจํานวน 2 คน ผูชายที่ไมแตงหนา จํานวน 3 คน และ

ผูหญิงจํานวน 5 คน อายุ 18-25 ป) โดยมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร 2 คน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาธนบุรี 2 คน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 2 คน มหาวิทยาลัย

กรุงเทพวิทยาเขตกลวยนํ้าไท 1 คน สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ 1 คน มหาวิทยาลัยรามคําแหง 1 

คน และพนักงานเอกชน 1 คน 

 

4.1 กวาจะมาเปนผูชายแตงหนา 

 การแตงหนาน้ันสําคัญไฉน? ผูหญิงกับการแตงหนาในชีวิตประจําวันนับไดวาเปนเรื่องปกติที่มีมาชา

นานต้ังแตสังคมสมัยอดีตจนถึงปจจุบัน แตการแตงหนาที่กลายมาเปนสวนหน่ึงในวิถีชีวิตประจําวันของผูชาย

น้ันเกิดข้ึนไดไมนานนัก เพราะผูชายไมสามารถแตงหนาแบบปกติเหมือนผูหญิงที่ทําไดและมีมาต้ังแตอดีต 

หากแตผูชายจะสามารถแตงหนาไดก็ตอเมื่อตองเปนสวนหน่ึงของงาน ในพิธีกรรมบางอยางที่มีความเฉพาะ 

การแตงหนาในชีวิตปกติประจําวันจะถูกมองวาผิดแปลกจากสังคม อาจทําใหถูกมองวาไมเปนชายสมชาย เปน
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ตุด กะเทย เกย จึงทําใหการแตงหนาของผูชายแทถูกปกปดและไมแสดงออกในพื้นที่สาธารณะ แตจากที่กลาว

มาขางตนในบทที่ 3 ที่วาดวยเรื่องของประวัติศาสตรการแตงหนาของผูชายน้ัน การแตงหนาของผูชายก็เริ่ม

แทรกซึมเขามาในชีวิตประจําวันของผูชายหลายคนในสังคมมากข้ึน ทั้งน้ีดวยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปรวมไปถึง

อิทธิพลของสื่อสารมวลชน การเปดพื้นที่ใหกับความหลากหลายทางเพศ รสนิยม และเพศวิถีก็หลากหลายมาก

ข้ึน อีกทั้งการเขาถึงขององคความรูในการแตงหนาก็สามารถเขาถึงไดอยางสะดวกมากข้ึน เพียงแคคนหาหรือ

พิมพสิ่งตางๆ ที่อยากรูผานทางโซเชียลมีเดีย ทุกคนก็สามารถเรียนรูถึงวิธีการแตงหนาไดเพียงปลายน้ิว จากที่

กลาวมาน้ี “กวาจะมาเปนผูชายแตงหนา” ทุกคนก็ตองมีการสรางแรงบันดาลใจหรือมีแรงบันดาลใจบางอยาง 

เพื่อที่จะศึกษาถึงอุปกรณในการแตงแตมความสมบูรณใหกับใบหนาที่ดูดีข้ึนก็ดี หรือการใชเงนิเพื่อลงทุนกับ

ใบหนาของตัวเองของผูชายแตงหนาทั้งหลายก็ดี นอกจากน้ียังมีการพยายามที่จะสะทอนใหเห็นถึงภูมิหลังเชิง

ลึกของผูชายแตงหนาวาอดีตของผูชายแตงหนาเหลาน้ีมีการลงทุนในรูปแบบตางๆ เสริมไปดวยหรือไม ไมวาจะ

เปนการลงทุนเขาคลินิกเสรมิความงามหรือเขาสถานที่ออกกําลงักายควบคูดวยหรือไม จนกลายมาเปน “ผูชาย

แตงหนา” อยางที่เห็นไดในสังคมปจจบุัน เพราะความเปนชายคือสิ่งที่ประกอบดวยรางกาย อารมณ ความรูสึก 

และการใหความหมาย ซึ่งเปนสิ่งที่งานศึกษาช้ินน้ีตองการอธิบายเพื่อทําความเขาใจกับผูชายแตงหนาเหลาน้ี

ตอไป  

4.1.1 การแตงหนาเพ่ือเปน Blogger 

ผูชายแตงหนาในสังคมปจจุบันที่มีความสนใจเพื่อการแตงหนาในการใชชีวิตประจําวัน แนนอนวาการ

รับรูถึงขอมูลที่นอกจากขอมูลในสื่อตางๆ ขอมูลในการแตงหนาของผูชายสวนหน่ึง ก็จะมาจาก Blogger ผูที่

เช่ียวชาญและใหความรูในการแตงหนาแบบฉบับของผูชายเชนกัน ทั้งน้ีอาจเห็นไดวา Blogger กําลังทําหนาที่

ในการผลิตซ้ําอุดมคติเกี่ยวกับความเปนผูชายในสังคมสมัยใหมข้ึน อีกทั้งการสรางความรูการแตงหนาของ 

Blogger เหลาน้ี นอกจากทําเพื่อเปนสื่อกลางในการใหความรูกับคนในสังคมแลวน้ัน Blogger อาจมีสวนใน

การสรางความรูเพื่อเปนสื่อกลางในการนําเสนอสินคา ผลิตภัณฑตางๆ ที่เกี่ยวกับเครื่องสําอาง เชนกัน บท

สัมภาษณตอไปน้ี คือขอมูลเกี่ยวกับภูมิหลังที่ “กวาจะมาเปนผูชายแตงหนา” ของ Blogger แตละบุคคล วา

เพราะเหตุใดจึงผันตัวมาเปน Blogger เพื่อแบงปนความรูในการแตงหนาที่ตัวเองมีเผยแพรใหกับผูคนในสังคม 
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ภาพที่ 4.13 ภาพการสอนแตงหนาในแบบผูชาย จากชอง Youtube “CHANAGAN” 

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=vf-mPH3tVFw&t=428s 

ชนกันต Blogger ผูชายแตงหนา วัย 28 ป เจาของเพจ Facebook “ไป ดวย กันต” ที่มีผูติดตามกวา 

24,000 คน และเจาของชอง Youtube “CHANAGAN” ไดใหขอมูลจากการสัมภาษณวา เมื่อกอนตัวของชน

กันตเองในสมัยมัธยมยังไมรูจักกับการแตงหนา แตไดมาเริ่มแตงหนาจริงๆ ก็จะเปนในชวงของวัยทํางานจนถึง

ปจจุบัน ชนกันตเริ่มตนแตงหนาอยางจริงจัง เพราะจําเปนที่จะตองใชหนาตาในการทํางาน ซึ่งชนกันตเห็นวา

การแตงหนาการเปนการสรางความดึงดูดใจใหกับผูชมที่ตองมีภาพลักษณที่ดูดีและนาเช่ือถือ จึงเริ่มสนใจการ

แตงหนาเพื่อสรางบคุลิกภาพใหกับตัวเองต้ังแตน้ันมา อีกทั้งยังตองที่จะแบงปนความรูที่ตัวเองรับรูใหกับทุกคน 

จึงผันตัวเองมาเปน Blogger สอนแตงหนาผูชายในปจจุบัน 

“สําหรับผมการแตงหนาเริ่มจากการสังเกตตัวเองวาเปนคนหน่ึงที่มีการทํางานหนา

กลองและออกงานอีเวนตคอนขางเยอะ เลยเปนจุดเริ่มตนในการแตงหนาครับ สวนเรื่องของแรง

บันดาลใจของผมจริงๆ แลวก็สังเกตจากดาราฝงเอเชียครับวาเวลาออกงานหรือออกกลองทําไม

หนาดูไมโทรมเลย บวกกับสวนตัวที่พอเริ่มมาทํางานกับการออกหนากลองบอยๆ ก็เลยเริม่สังเกต

และแนใจวาการแตงหนามันทําใหตัวเราดูดีข้ึนจริงๆ เลยหัดแตงหนามาเรื่อยๆ ต้ังแตน้ันมาครับ 

และก็สวนตัวผมเปนคนที่ชอบดูแลตัวเองอยูเปนทุนเดิม ก็อยากจะแบงปนความรูในกาดูแล

ตัวเองใหกับคนอื่น เลยตัดสินใจทําชอง Youtube และก็เปน Blogger สอนวิธีการดูแลตัวเองใน

การแตงหนาผูชายครับ” 

(ชนกันต ฉัตรากร, 8 ตุลาคม 2562 : สัมภาษณ Blogger ผูชายแตงหนา) 
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ภาพที่ 4.14 ภาพการแตงหนาผูชาย ใหไมโปะ จากชอง Youtube “WONDER BOY” 

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=e1iRvyCcYwk&t=217s 

ชัจชลิต Blogger หนุมที่รักในการแตงหนาวัย 31 ป เจาของเพจ Facebook “Wonder boy” ที่มี

ผูติดตามกวา 61,000 คน และเจาของชอง Youtube “WONDER BOY” ที่มีผูติดตามถึง 61,700 คน เลาวา 

ตัวของชัจชลิตเริ่มแตงต้ังแตมัธยมปลายเพื่อสรางความมั่นใจใหกับตัวเอง เพราะสมัยกอนเปนสิวคอนขางมาก 

และมีริ้วรอย การขจัดจุดบกพรองในรางกายจึงเปนเครื่องมือสําคัญในการสรางความมั่นใจใหกับตัวเองไดมาก

ข้ึน สําหรับการแตงหนาในชวงเริ่มตนของตัวชัจชลิตน้ัน จะนิยมใชเครื่องสําอางทั่วไปตามทองตลาดที่ราคาไม

สูง เน่ืองจากยังเรียนหนังสืออยูและไมมีรายไดมากนัก จึงซื้อเครื่องสําอางราคาที่ไมสูงมากนัก เมื่อโตข้ึนและ

เขาสูชวงหลังเรียนจบมหาวิทยาลัยก็เริ่มผันตัวเองเปน Blogger เพื่อสอนการแตงหนา ทั้งน้ีตัวชัจชลิตตองการ

ที่จะแบงปนประสบการณในการดูแลตัวเองผานวิธีการแตงหนาเพื่อใหคนทั่วไปที่สนใจวิธีการดูแลตัวเองใน

รูปแบบน้ีไดรับรูอีกดวย 

“ผมเริ่มแตงหนาต้ังแตสมัยมัธยมปลาย เพราะเห็นวามันนาจะสรางความมั่นใจใหกับ

ตัวเองไดและเพิ่มความดูดีใหกับตัวเองไดจึงเริ่มแตงหนาต้ังแตน้ันมาเลยครับ สวนแรงบันดาลใจ

ของผมไมมีนะครับ สวนตัวคิดวาการแตงหนามันก็เปนสิ่งที่สามารถสรางความมั่นใจ ความดูดีให

ตนเองไดและมันก็ลดจุดบกพรองใหใบหนาเราไดดวยครับ ก็เลยแตงหนาต้ังแตตอนน้ันจนถึง

ตอนน้ี ถาเปนขอจํากัดตอนเรียนที่จํากัดเลยก็นาจะเปนเพราะยังอยูในวัยมัธยมแหละ ยังไมมี

กําลังทรัพยมากพอที่จะซื้อผลิตภัณฑที่ราคาสูงได ก็จะซื้อแตผลิตภัณฑที่ราคาไมสูงมากไปกอน

ราคาหลักรอยอัพ ประมาณน้ี แตพอเรียนจบก็เริม่เรียนรูวิธีการทํา Youtube บวกกับมีความรูใน

การแตงหนาเปนทุนเดิม จึงเริ่มลงคลิปสอนการแตงหนาเพราะแบงปนประสบการณและวิธีการ

ดูแลตัวเอง ใหสําหรับคนที่ยังไมมีความรูดานน้ีและสนใจก็สามารถดูชองน้ีเพื่อเพิ่มความรูในการ

แตงหนาได”  
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(ชัจชลิต เตชะเกสร,ี 20 ตุลาคม 2562 : สัมภาษณ Blogger ผูชายแตงหนา) 

 

 

ภาพที่ 4.15 ภาพการแตงหนาบนรถ ดวยเครื่องสําอางจาก 7-11 จากชอง Youtube “CAPNUTT” 

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=-q975uBVYR4&t=301s 

ณัฐพล Blogger หนุมที่ ข่ืนชอบและหลงรักในการแตงหนา วัย 23 ป เจาของเพจ Facebook 

“Capnutt” ที่มีผูติดตามกวา 2,600 คน และเจาของชอง Youtube “CAPNUTT” ที่มีผูติดตามกวา 48,500 

คน เริ่มตนการแตงหนาในชวงสมัยมัธยมปลายเพื่อสรางความดูดี ความมั่นใจใหกับตัวเอง แตการแตงหนาสวน

ใหญในชวงมัธยมน้ัน จะเปนการแตงหนาเพื่อออกงานของทางโรงเรียนเปนสวนใหญ สําหรับในชีวิตประจําวัน

น้ัน ณัฐพลมองวายังไมจําเปนมากนัก อีกทั้งมองวาการแตงหนาจําเปนที่จะตองซื้อผลิตภัณฑตางๆ ซึ่งตอน

มัธยมจะยังไมเลือกซื้อผลิตภัณฑที่มีราคาสูงมากนัก ก็จะมองผลิตภัณฑตามทองตลาดทั่วไป แตถาเริ่มเลือก

ผลิตภัณฑที่มีราคาสูงข้ึน ก็จะอยูในเขามหาวิทยาลัยเปนตนไป ถึงจะเริ่มซื้อผลิตภัณฑตางๆ ที่ราคาสูงข้ึน สวน

ในดานของแรงบนัดาลใจ ณัฐพลเองไมมดีาราที่เปนแรงบันดาลใจหลัก หากแตตองการหาบางสิ่งที่ทาํใหตัวเอง

มีความดูดีข้ึนการแตงหนาจึงเปนสิ่งหน่ึงที่ณัฐพลเลือกมาสรางความดูดีใหกับตัวเอง อยางไรก็ตามณัฐพลก็มี

ความตองการที่จะแบงปนความรูการแตงหนาเหมือนกับ Blogger ทั้งสองคนที่กลาวมาขางตน เพื่อเปนการให

ความรูและใหกําลังใจกับผูคนที่มีความตองการเปลี่ยนแปลงตัวเองใหดีข้ึนในรูปแบบของการแตงหนา 

“เราเริ่มตนการแตงหนาครั้งแรกในชวงมัธยมปลาย เพราะชวงน้ันเริ่มมีไปงานโรงเรียน

บางหรือไปงานจบของโรงเรียนบาง จึงทําใหรูสึกอยากดูดีข้ึนเวลาถายรูปแลวก็ดูโอเคข้ึน จึงเริ่ม

แตงหนาต้ังแตตอนน้ัน และก็สวนตัวไมมีดาราหรือไอดอลเปนแรงบันดาลใจ หลักๆ เพราะเปน

ความตองการสวนตัวที่อยากใหดูดีข้ึนและเพิ่มความมั่นใจใหตัวเอง เลยเริ่มศึกษาเกี่ยวกับการ

แตงหนาสือ่ตางๆ ทั้ง คนหาใน Google หรือ Youtube อะไรประมาณน้ี เลยทําใหสนใจอยาก

แตงหนาครับ แตถาสมมติวาวันไหนไมไดไปงานแตแคไปซื้อขาวขางนอกหรือไปเดินหาง ก็จะไม
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แตงไปครับ สวนตัวไมไดคิดวาเปนปญหาอะไร แตอยางที่บอกเราเริ่มตนแตงหนาชวงมัธยมก็จริง 

แตก็แตงแคออกงานนะ ชีวิตประจําวันตอนชวงมัธยมไมคอยไดแตง เพราะแบบแคไปเรียนแลว

กลับเอง ก็ไมจําเปนมากเทาไหร อยางตอนเรียนมัธยมกับมหาลัยมันก็มีขอจํากัดในการแตงหนา

อยูนะ เชน ของอาจจะถูกกวา ไมแพงเทามหาลัย ดวยจากวัยและก็เงินที่มี รวมถึง skill การ

แตงหนาอาจจะไมดีเทาตอนโตอะไรประมาณน้ี และตอนเรียนชวงมัธยมถาถามวาครูบังคับไมให

แตงหนาไหม? ก็ไมมีนะ แตงได แตแบบปกติแตงแบบธรรมชาติมา ครูก็โอเค แตถาเกิดแตงจน

แบบหนาแดงสมมาเลย อันน้ันมันก็จะเกินไปหนอย ดูไมเหมาะ และตัวเราก็ตองการที่จะแชร

ความรูเกี่ยวกับการแตงหนาเพราะอยาง ชอง Youtube ในไทยคลิปที่สอนผูชายแตงหนาเราก็

พอเห็นวามีบางแตก็ไมคอยเยอะ เราเลยอยากเปนสวนหน่ึงที่อยากแบงปนความรูที่ตัวเองมีให

ผูคนที่สนใจดานน้ีดวย เพราะอยางสวนตัวก็มีคนมาสอบถามเราวาใชผลิตภัณฑอะไรบางในการ

บํารุงหรือแตงหนา เราเลยคิดวาเอาชองทาง Youtube และก็เปน Blogger ในการใหความรูดวย

เลย เพราะชองทางเหลาน้ีสามารถเขาถึงตัวบุคคลที่มาสนใจไดงายข้ึน จึงตัดสินใจใหความรูใน

ชองทางพวกน้ี” 

(ณัฐพล ตรีวัฒนชัยกลุ, 7 มกราคม 2563 : สัมภาษณ Blogger ผูชายแตงหนา) 

 

เสนทางของ Blogger ทั้งหมดที่ไดจากการสัมภาษณ เห็นไดชัดเจนวาแตละคนน้ัน ตางมีเสนทางใน

การเปนผูชายแตงหนาที่ทั้งเหมือนและก็แตกตางกัน โดยความเหมือนกันน้ันแสดงใหเห็นวาทุกคนตางตองการ

ที่จะแตงหนาเพื่อเสริมสรางความดูดีและความมั่นใจใหกับตัวเองทั้งน้ีเพื่อเปนการสรางความมั่นใจในการ

ทํางานและรวมไปถึงการเขาสังคมอีกดวย เพราะการแตงหนาสําหรับเหลา Blogger น้ันเปรียบเสมือนเปน

เครื่องมือหรือเปนตัวชวยหลักอยางหน่ึงที่จะทําใหตัวเองเสริมสรางความดูดีไดมากข้ึน และในความแตกตางน้ัน

จะเปนในสวนของแรงบันดาลใจที่สังเกตไดวาแตละคนไมไดมีแรงบันดาลใจในการเปนผูชายแตงหนาแบบ

เดียวกัน บางคนมีความสนใจจากดาราหรือบุคคลตางๆ ที่เปนแรงผลักดันใหตัวเองอยากแตงหนามากข้ึน  

ขณะที่ก็มีบางสวนที่ไมไดสนใจเรื่องแรงบันดาลใจ หากแตเปนความตองการผานจากการสังเกตตัวเองที่

ตองการหาบางสิ่งในการเพิ่มความมั่นใจใหกับตัวเองกอนที่จะกาวเขาสูสังคม และการแตงหนาก็เปนสิ่งที่ 

Blogger ไดเลือกที่จะสรางความดูดีและความมั่นใจข้ึนใหกับตัวเอง และจะเห็นไดวานอกจากการแตงหนาที่

กวาจะมาเปนผูชายแตงหนาน้ัน Blogger บางทานก็ไดแตงหนาต้ังแตชวงมัธยมก็มี โดยจากการสัมภาษณเชิง

ลึก ก็ไดแสดงใหเห็นถึงความแตกตางในการแตงหนาระหวางชวงวัยเรียนสมัยมัธยมกับชวงมหาวิทยาลัยได

อยางแนชัด คือการแตงหนาที่ถึงตัว Blogger จะอธิบายวาไมไดมีขอบังคับในการแตงหนามาโรงเรียน แตทั้งน้ี

ทั้งน้ันการแตงหนาก็ถูกคานิยมของความเปนชายเขามากําหนดสําหรับการแตงหนาของผูชายแตงหนาอีกดวย 
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อาทิ การแตงหนาข้ึนอยูกับความเปนธรรมชาติของใบหนาที่ไมใชการแตงหนาที่ดูมีสีสันมากจนเกินไป แตเปน

การที่ทําใหใบหนาดูคมเขมข้ึนเพียงเทาน้ัน ซึ่งแสดงใหเห็นถึงวา แมการแตงหนาในวัยมัธยมของเหลา Blogger 

อาจจะไมไดแตกตางมากนักกับการแตงหนาในชวงมหาวิทยาลัยหรือตอนวัยทํางานแลวก็ตาม แตในการ

แตงหนาชวงวัยเรียนอาจมีสิ่งที่ถูกจํากัดอยู อาทิ ทุนทรัพยที่ไมสามารถซื้อผลิตภัณฑตางๆ ไดเต็มที่เหมือนชวง

มหาวิทยาลัย หรือการแตงหนาที่มากเกินไปที่ไมใชความสมัครใจของตัวเอง หากแตเปนความเหมาะสมตอ

สถานที่น้ันๆ เชน โรงเรียน ที่การแตงหนาในรูปแบบที่มีสีสันจนเกินไป ก็อาจเปนสิ่งที่ไมสามารถยอมรับไดใน

สังคมที่อยูภายในรั้วโรงเรียนซึ่งแตกตางจากมหาวิทยาลัยที่มีความอิสระในการแตงหนามากข้ึน อีกทั้งในแงมุม

ของการมาเปน Blogger ของแตละบุคคลก็ลวนแตตองการที่จะแบงปนความรูความเขาใจในการสอนถึงวิธีการ

แตงหนา และตัว Blogger เหลาน้ีตางมีความรูในดานน้ีมากพอสมควร จึงทําใหพวกเขาตัดสินใจเปน Blogger 

ดังที่กลาวมา หากแตการแตงหนาที่ตองการสอนแลวน้ัน Blogger ก็มีการนําเสนอตัวผลิตภัณฑตางๆ ควบคูไป

กับการสอนแตงหนาในแตละคลิปเชนกัน จากบทสัมภาษณของ Blogger ที่หยิบยกตอไปน้ี เปนการอธิบาย

ของ Blogger ที่นําเสนอความรูผานการโฆษณาผลิตภัณฑเครื่องสําอางตางๆ ลงไปพรอมๆ กัน 

 

ภาพที่ 4.16 ภาพการแตงหนาบนรถ ดวยเครื่องสําอางจาก 7-11 จากชอง Youtube “CAPNUTT” 

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=-q975uBVYR4&t=301s 

“มีบางครับ ในการโฆษณาผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับเครื่องสําอาง ซึ่งเราก็แบงปนความรูไป

พรอมกับการใชผลิตภัณฑเหลาน้ันดวย โดยทางเจาของผลิตภัณฑก็จะจางเปนครั้งบาง คือ

โฆษณา 1 ตัว/คลิป หรือจางเปนรายปบางคละๆกันไปครับ” 

(ณัฐพล ตรีวัฒนชัยกลุ, 7 มกราคม 2563 : สัมภาษณ Blogger ผูชายแตงหนา) 
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นอกจากการนําเสนอเพื่อแบงปนความรูใหกับคนที่เขามาชมคลิปวิดีโอแลว ภายในคลิปก็มีการนําเสนอ

ถึงผลิตภัณฑเขาไปดวยเชนกัน ทั้งน้ีอาจมองไดวานอกจากการใหความรูถึงวิธีการแตงหนาในแบบผูชาย การ

นําเสนอผลิตภัณฑเครื่องสําอางก็เปนสิ่งสําคัญย่ิงในการสรางแรงจูงใจเพื่อใหคนที่มาชมคลิปรูจกัผลิตภัณฑน้ันๆ 

เพื่อเปนทุนความรูในการเลือกซื้อผลิตภัณฑไปดวยเชนกัน ซี่งอาจเปนปจจัยที่ดีอยางหน่ีงในจุดเช่ือมโยงที่

สามารถทําใหบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในการแตงหนาเขาถึงขอมูลไดงายและเขาใจมากข้ึน 

 

4.1.2 การแตงหนาท่ีเร่ิมหาความรูจากสื่อออนไลน 

นอกจาก Blogger ผูชายทั่วไปที่แตงหนาก็มีการใหมุมมองทัศนคติในรูปแบบของตัวเองเชนกัน อาทิ 

ยุทธภูมิ (นามสมมติ) ผูชายแตงหนาและนักศึกษาจากมหาวิทยาศิลปากร วัย 23 ป เลาวา เริ่มแตงหนาอยาง

จริงจังในชวงเขามหาวิทยาลัย ดวยสาเหตุหลักที่ทําใหตัวยุทธภูมิอยากแตงหนา คือการพบเห็นผูชายรุน

เดียวกันหรือรุนพี่ที่มีหนาตาดูดี จึงทําใหกลายเปนจุดสําคัญในความตองการของยุทธภูมิเพื่อที่จะตองการ

เปลี่ยนแปลงตัวเองไปในรูปแบบที่ดูดีและเพิ่มความมั่นใจมากข้ึน อยางไรก็ดีกระบวนการกลายเปนผูชาย

แตงหนาถึงแมในชีวิตชวงมหาวิทยาลัยจะมีอิสระในการใชชีวิตมากข้ึน แตการแตงหนาก็อาจเปนสิ่งที่ยังไม

ยอมรับอยางแพรหลาย การใหคําปรึกษาพูดคุยระหวางผูชายดวยกันอาจคอนขางนอย จึงทําใหพื้นที่ออนไลน

กลายเปนแหลงในการหาความรูและคนพบคนที่ช่ืนชอบในแบบเดียวกันเปนสวนสําคัญ 

“ผมเริ่มมาแตงหนาตอนชวงเขาป 1 นาจะเทอม 2 นะ เพราะตอนเขามาชวงแรก ผม

เห็นผูชายหลายคนในมหาลัยดูหลอและดูดีมาก ผมก็เลยลองหาขอมูลในอินเทอรเน็ตวาจะทํา

ยังไงใหตัวเองดูดีข้ึนไดบาง มันก็มีข้ึนมาเต็มทั้งการแตงตัว การแตงทรงผม แตก็ไปสะดุงตรงคําวา 

การดูแลตัวเองโดยการบํารุงผิวหนา ผมก็คิดวาผูชายจะไปดูแลผิวหนาทําไม ถาแตงตัวดีหรือวา

ทําผมใหมันหลอๆ ก็นาจะพอแลวไมใชหรอ? เลยลองคนหาคําอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบํารุง

ผิวหนาดู เลยเห็นวาบํารุงผิวหนามันไมใชแคการทาครีมกันแดด แตมันมีการแตงหนาของผูชาย

ดวย ผมก็ลองเขาไปดู มันก็มีทั้งบทความทั้งคลิปสอนแตงหนาของผูชาย ก็นับเปนแรงบันดาลใจ

ไปดวยก็ไดแหละมั้ง เพราะเหมือนความบังเอิญตอนน้ันเลยทําใหผมอยากแตงหนาเพื่อเพิ่มความ

มั่นใจกอนที่ไปมหาลัยเกือบทุกครั้ง และก็อยางวาสวนใหญผมก็ไมคอยมีเพื่อนที่เปนผูชายที่

สามารถคุยเรื่องการแตงหนาอะไรแบบน้ี สวนใหญเวลารูหรือหาขอมูลอะไรที่ เกี่ยวกับการ

แตงหนาก็จะดูในสื่ออินเทอรเน็ตแคน้ัน” 

(ยุทธภูมิ (นามสมมติ), 20 มกราคม 2563 : สัมภาษณ ผูชายแตงหนา) 
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4.1.3 การแตงหนาในมหาวิทยาลัย เสรีภาพบนรางกาย 

เสรีภาพบนรางกายเมือ่หลุดจากกรอบเรื่องเพศสภาพ และความงาม ที่ทําใหเสนแบงในเรื่องน้ีพราเลือน

ไป และทําใหการแตงหนาไมถูกผูกขาดไวที่เพศใดเพศหน่ึง เรื่องของการแตงหนาไดสะทอนสิ่งที่เรียกวา

เสรีภาพ จนทําใหกลายเปนกิจกรรมอีกสิ่งหน่ึงที่บุคคลทั่วไปที่สนใจ ก็สามารถนํากิจกรรมน้ีมาจัดการกับ

รางกายของตัวเองในชีวิตประจําวันที่มากข้ึน ดังในกรณีของ เล็ก (นามสมมติ) ผูชายแตงหนาและนักศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี วัย 23 ป เปนผูที่รักและใสใจในการดูแลตัวเองเปนทุนเดิม จน

ไดมาเริ่มแตงหนาอยางจริงจังตอนอยูมหาวิทยาลัยในชวงช้ันปที่ 3 เพราะรักและดูแลเอาใจใสตัวเองเปน

ทุนเดิม จึงทําใหเล็กมีความสนใจในวิธีการดูแลในแบบที่หลากหลาย ซึ่งหน่ึงในน้ันก็คือการแตงหนา ทั้งที่เพื่อ

ตองการสรางความมั่นใจใหกับตัวเองและทําใหตัวเองเปนผูชายที่มีใบหนาที่ดูดีและสดใสมากข้ึน อีกทั้งการ

แตงหนาก็เปรียบเสมือนเสรีภาพในการสรางรางกายซึ่งในที่น้ีคือเนนการที่ทําใหใบหนาดูดีดูสงามากข้ึน 

“เราเริ่มแตงหนาจริงๆ ก็ชวงป 3 คือที่จริงตอนแรกก็เปนคนที่ชอบดูแลตัวเองเปน

ทุนเดิม แบบทาครีมกันแดดทั้งแบบตัวหรือสวนใบหนาก็ทาดวย สวนครีมที่ใชก็พวกนีเวียหรือ

การนิเยพวกครีมที่เปนสูตรตัวชวย whitening แบบทําใหหนาสวางสดใสมากข้ึน สูตรที่ชวยลด

ความมันบนใบหนาอะไรแบบน้ี ใชหมดไมไดเฉพาะเจาะจงวาตองใชย่ีหอไหน และสวนตัวก็เปน

คนที่อยากทําใหตัวเองเพิ่มความมั่นใจกอนที่เขาสังคมอยูแลวก็เลยอยากหาอะไรสักอยางมาทาํให

ตัวเองดูดีข้ึน เลยลองปรึกษากับเพื่อนที่เปนผูหญงินะ จริงๆ ลองปรึกษาเพื่อนผูหญิงเลย วาถาจะ

ทําใหตัวเองดูดีข้ึนทํายังไงอีก เพื่อนมันก็บอกไมลองดู Youtube ที่สอนเกี่ยวกับการดูแลตัวเองดู

ละ เด๋ียวน้ีมีเยอะแยะ เห็น Youtube ที่เปนผูชายสอนแตงหนาก็มีเยอะนะลองไปดูเผื่อชอบ เรา

ก็เลยลองเขาไปดู ก็เห็นวามีผูชายที่สอนแตงหนาดวย เลยลองทําตามต้ังแตตอนน้ัน สวนถาถาม

วาแรงบันดาลใจของเราก็ไมมนีะ แคแบบมันเปนสิ่งที่ทําใหเราดูดีข้ึนไดก็ดีละ และเราก็เห็นวาพอ

เขามหาวิทยาลัย อิสระในการแตงตัวหรือไวทรงผมมันก็มากข้ึนไมเหมือนตอนมัธยม เราเลยมอง

วา ถางั้นการแตงหนาก็คืออิสระที่เราจะสามารถทําใหตัวเองดูดีข้ึนจากการทําสิ่งน้ี ก็เลยแตงหนา

ต้ังแตตอนน้ันอยางที่บอกไป” 

(เลก็ (นามสมมติ), 1 กุมภาพันธ 2563 : สัมภาษณ ผูชายแตงหนา) 

 

บทสัมภาษณขางตนนอกจากเหลา Blogger ที่มีการเลาถึงความเปนมา กวาจะมาเปนผูชายแตงหนา

แลวน้ัน บุคคลทั่วไปที่เปนผูชายแตงหนาทั้ง 2 คน ก็มีความเปนมาที่อาจจะคลายคลึงหรือแตกตางตามแตละ

เสนทางในแตละคนแตจะเห็นไดชัดเจนเชนกันวา ทั้ง 2 คน ตางก็ไดรับความรูของการแตงหนาในแบบของ
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ผูชายผานสื่อตางๆ ที่สื่อเหลาน้ีตางเปนตัวแปรสําคัญย่ิงในการทําความเขาใจถึงการที่สังคมเปดกวางมากข้ึนทั้ง

มุมมอง ทัศนคติที่มีตอผูชายแตงหนา เมื่อเปรียบเทียบถึงความเปนมาของเหลา Blogger ที่เริ่มแตงหนาต้ังแต

ชวงมัธยมกับผูชายแตงหนาที่สนใจการแตงหนาในชวงมหาวิทยาลัยแลว จะสังเกตความคลายคลึงกันในแงที่วา

เปนการแตงหนาเพื่อเสรมิความมั่นใจและความดูดีใหกบัตัวเอง อีกทั้งความตองการของ Blogger ที่ตองการให

ความรูเกี่ยวกับการแตงหนาของผูชายและการหาความรูผานสื่อออนไลนกับการสรางเสรีภาพใหกับการจัดการ

รางกายของตัวเองจากผูชายแตงหนาที่เปนบุคคลทั่วไปทุกคน จะนําไปสูการทําความเขาใจในการใหเหตุผล

ของผูชายแตงหนาทั้งหมดน้ีตอไป 

 

4.2 เหตุผลในการแตงหนาของผูชายแตงหนา 

 จากการสัมภาษณ Youtuber หรือ Blogger (ที่สอนเกี่ยวกับการแตงหนาของผูชาย) จํานวน 3 คน 

และบุคคลทั่วไปทั้ง 10 คน (ผูชายแตงหนาจํานวน 2 คน ผูชายที่ไมแตงหนา จํานวน 3 คน และผูหญิงจํานวน 

5 คน) พบวามีการมองถึงเหตุผลในการแตงหนาที่เหมือนกันและตางกันอยางหลากหลาย ทั้งน้ีอาจหมายถึง

วิธีการหรือการดูแลของตัวเองในแตละมุมมองหรือทัศนคติของแตละคนน้ันมีความแตกตางกัน แตก็เพื่อการ

สรางความเขาใจถึงเหตุผลของการแตงหนาของผูชาย จากผูใหขอมูลที่มีความหลากเพศและหลากมุมมอง ซึ่ง

ผูใหขอมูลอธิบายเกี่ยวกับเหตุผลของการแตงหนาไดดังน้ี 

 

 4.2.1 ความดูดี 

 ความดูดี สามารถกลาวใหความหมายแบบกวางไดวา เปนการสรางหรือเปนการลดจุดบกพรองของสิ่ง

ตางๆ ใหสิ่งเหลาน้ันมีความสวยงามและนาเชยชมมากข้ึนในสายตาของผูคนในสังคม โดยในที่น้ีก็คือการ

แตงหนาเพื่อเสริมสรางความดูดีใหกับตัวเองอีกทั้งเปนการลดจุดบกพรองของใบหนา รวมไปถึงการเสริมสราง

ผิวพรรณใหดูมีความเปลงประกายมากข้ึน ผานการเติมแตงใบหนาดวยเครื่องสําอางอีกดวย 

ความดูดี เปนสิ่งที่ทุกคนอยากไดอยากมี เพราะสิ่งน้ีจะสามารถเสริมบุคลิกภาพใหกับตัวเองไดดีข้ึนเปน

อยางมาก แตความดูดีก็มีวิธีการสรางเสริมที่แตกตางกันไป ซึ่งในที่น้ีแนนอนวาจะเนน ถึงวิธีการแตงหนาเปน

หลักสําคัญ ซึ่ง Blogger และบุคคลทั่วไปที่เปนผูชายแตงหนาเหลาน้ี ไดใหคําอธิบายถึงความดูดีในแบบฉบับ

ของผูชายแตงหนาที่ผานประสบการณในการแตงหนาและสามารถเขาใจถึงความดูดีในแบบฉบับของการ

แตงหนาได ดังเชนผูใหขอมูลไดอธิบายถึงเรื่องน้ีไววา 
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 “สําหรับตัวผมมองวาการแตงหนาของผูชาย หลักๆ เลยคือการเพิ่มความหลอใหกับ

ตัวเองครบัแตงหนาแลวก็ควรดูใหเปนธรรมชาติ แลดูผิวพรรณดีผองใสข้ึนและก็ไมโทรมก็พอแลว

ครับ” 

         (ชนกันต ฉัตรากร, 8 ตุลาคม 2562 : สัมภาษณ Blogger ผูชายแตงหนา)  

 

“ทําใหตัวเองดูดีข้ึนผิวพรรณสวยงามมากข้ึนและลดจุดบกพรองตางๆ จากใบหนาของ

เราอยางจุดดางดํา รอยแดง ขอบตาคล้ําใตตา การแตงหนามันสามารถชวยลดจุดบกพรองไดสวน

หน่ึงเลย และการแตงหนามันสามารถทําใหคุณเปนตัวคุณอีกแบบที่ดูดีกวาดวย คือแบบอยางที่

บอกการแตงหนามันชวยปกปดจุดบกพรองตางๆ มันก็จะทําใหใบหนาเราดูเปลงประกายมากข้ึน 

แตวาไมใชแคเราเนนใบหนาเพียงอยางเดียวนะ เพราะอยางรางกายสวนอื่นก็สําคัญเหมือนกัน 

แตเราจะคอนขางเนนไปที่ใบหนามากที่สุด เลยโฟกัสแกไขจุดบกพรองที่ใบหนากอนอยางแรก

อะไรแบบน้ี” 

(ชัจชลิต เตชะเกสร,ี 20 ตุลาคม 2562 : สัมภาษณ Blogger ผูชายแตงหนา) 

 

 “ผมวาการแตงหนาของผูชายมันชวยไดเยอะเลยครับ เพราะมันทําใหหนาเราดูเนียนข้ึน 

ใสข้ึน ก็เลยใชการแตงหนาเปนตัวสรางความดูดีใหกับใบหนาของผมครับ” 

(ยุทธภูมิ (นามสมมติ), 20 มกราคม 2563 : สัมภาษณ ผูชายแตงหนา) 

 

นอกจากน้ีในมุมมองของบุคคลทั่วไปสําหรับผูชายที่ไมไดแตงหนา ก็มีมุมมองในการใหความหมายของ

การสรางความดูดีผานการแตงหนาในแบบฉบับของตัวเองเชนกัน ในมุมมองของพวกเขามีทั้งมุมมองที่วาอาจ

เปนการชวยลดหรือปกปดจดุบกพรอง เพราะผูชายที่ไมไดแตงหนาเหลาน้ีอาจมองในมมุมองแบบบุคคลทั่วไปที่

มีความเขาใจถึงคุณประโยชนของเครื่องสําอางแบบคราวๆ รวมไปถึงความเขาใจถึงมุมมองของความนิยมจาก

คนดัง ที่อาจทําใหผูชายที่ไมไดแตงหนาเหลาน้ี ใหความคิดเห็นวาอาจเปนความนิยมที่รับมาจากตางชาติจนทํา

ใหผูชายบางสวนเริ่มหันมาแตงหนาก็เปนได พวกเขาบอกวา 

 “ยอดวามันเปนการสรางความดูดีใหกับตัวเองนะ และการแตงหนามันก็นาจะชวยลด

จุดบกพรองของเราใหมากที่สุด ถาพูดถึงวัตถุประสงคหลักของการแตงหนานะ” 
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(ยอดฉัตร ชาติชํานิ, 5 กุมภาพันธ 2563 : สัมภาษณ) 

 

“เรานิยมตามดาราเกาหลีมากข้ึน หรือไดรับอิทธิพลมาจะฝงตะวันออกเยอะ ผมก็เลยคิด

วา มันก็เหมือนแบบทําใหผูชายอยากแตงหนาตามเพราะมันทําใหดูดี ดูหลอข้ึนอะไรแบบน้ี” 

(ย่ิงพล จรงุโภคากร, 10 กุมภาพันธ 2563 : สัมภาษณ) 

 

รวมไปถึงมุมมองของผูหญิงที่ปกติก็แตงหนาในชีวิตประจําวัน แตสําหรับมุมมองของผูชายที่แตงหนา 

ความเขาใจของพวกเธอ นับไดวาเปนสิ่งสําคัญย่ิงเชนกัน เพราะพวกเธอก็ไดใหมุมมองของความดูดีในรูปแบบที่

ทั้งเหมือนและแตกตางกบัมุมมองของผูชายแตงหนา อีกทั้งยังมีการใหความหมายของความดูดีในรูปแบบความ

สวยงามของผูชายแตงหนาที่ผูหญิงเหลาน้ีไดกลาวและอธิบายอยางเขาใจของความดูดีในอีกรูปแบบหน่ึงเชนกนั 

พวกเธอกลาววา 

“เรามองวา เหตุผลของการแตงหนาของผูชาย มันก็เพื่อเพิ่มความดูดีใหตัวเองนะ เพราะ

มันชวยลดจุดบกพรองของใบหนา และก็ปกปดจุดที่ไมเรียบเนียนใหเรียบเนียนข้ึน” 

(นัชชา บุญญา, 3 กุมภาพันธ 2563 : สัมภาษณ) 

 

“คิดวาเปนเหตุผลของการแตงหนาของผูชายเปนเสริมแตงเพื่อใหตัวเองสวยงามข้ึน แตวา

สวยงามในที่น้ีไมไดหมายถึงสวยงามแบบผูหญิงอะไรแบบน้ันนะ เพราะความสวยงามแบบผูหญิง

เรามองวามันเปนเรื่องของหุนสวนหน่ึงเลยนะ ตองหุนทรงเหมือนนาฬิกาทรายอะไรแบบน้ี สวน

ใบหนาเราก็ไมแนใจเพราะใบหนาที่สวยเรามองวามันมีหลากหลายรูปแบบมาก หนาสวยแบบ

เกาหลี แบบอาหมวยประมาณน้ี แตสําหรับความสวยงามแบบผูชายเรามองวามันเปนความ

สวยงามในการสรางบุคลิกภาพของตัวเองใหโดดเดนข้ึนในสายตาของผูคนรอบขาง ซึ่งการ

แตงหนามันชวยทําใหเราบุคลิกภาพโดดเดนในเรื่องของใบหนากับผิวพรรณของใบหนาอยาง

แนนอน พอสิ่งที่บอกไปมันเดนข้ึนความมั่นใจก็จะตามมา” 

(กนกพร บุญจันทร, 8 กุมภาพันธ 2563 : สัมภาษณ) 
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 4.2.2 ความมั่นใจ 

 สิ่งตอมาที่ขาดไมไดสําหรับการแตงหนาและนับไดวาเปนเหตุผลหลักอีกสิ่งหน่ึงน่ันคือ การสรางความ

มั่นใจใหกับตัวเอง ซึ่งสิ่งน้ีในมุมมองของผูชายแตงหนาและบุคคลทั่วไปตางมองไปในลักษณะที่ทั้งคลายคลึง

และแตกตางกัน ทั้งน้ีการแตงหนาก็กลายเปนสิ่งหน่ึงที่กลุมตัวอยางที่กลาวมาเช่ือวาจะเปนวัตถุประสงคหลักที่

สําคัญย่ิงในการเสริมสรางความมั่นใจทั้งในการดําเนินกิจวัตรประจําวันและการทํากิจกรรมตางๆ  

มุมมองของ Blogger และผูชายแตงหนาน้ันไดแสดงใหเห็นถึงความเขาใจที่มีตอการสรางความมั่นใจที่

เพิ่มมากข้ึนจากการแตงหนาอยางลึกซึ้ง ทั้งน้ีการสรางความมั่นใจในมุมมองของผูชายแตงหนา สําหรับการ

แตงหนาอาจจะกลายเปนสิ่งที่จาํเปนในการใชชีวิตประจาํวันก็เปนได เพราะถาหากขาดสิ่งน้ีไป ความมั่นใจก็จะ

ขาดหายไปดวย พวกเขากลาววา 

 “เราวาการแตงหนาของผูชายมันเปนการเพิ่มความมั่นใจใหตัวเอง เปนผูชายที่ดูแล

ตัวเองในอีกรูปแบบที่แตกตางจากผูชายที่เลนกลาม แตเปนการแตงหนาใหตัวเองดูดีข้ึนแทน 

และเหมือนเปนคนที่รักและดูแลตัวเองไดดีข้ึน” 

(ณัฐพล ตรีวัฒนชัยกลุ, 7 มกราคม 2563 : สัมภาษณ Blogger ผูชายแตงหนา) 

 

 “การแตงหนา สวนตัวเราก็มองวามันสัมพันธกันนะ เพราะอยางเราแตงหนาก็อยากจะ

เพิ่มความมั่นใจใหกับตัวเองมากข้ึน และก็ถาไมแตงก็เหมือนจะขาดอะไรสักอยางไป อยางที่บอก 

แบบอยางนอยก็ทาครีมกันแดด หรือเขียนค้ิวสักนิดก็ยังดีอะไรประมาณน้ี แตวาเราจะเนนในสวน

ของผลิตภัณฑที่ไมทําใหเราแพเวลาใช อันน้ีคือปจจัยหลัก เวลาเลือกซื้อเครื่องสาํอางกอนจะซื้อที

เราจะหาขอมูลและก็ต้ังใจเลือกมากๆ เพราะคิดวาจะไดอะไรสักช้ิน ที่มาเติมใบหนา มันตองคุม 

ใชงานไดตลอดและก็บํารุงใบหนาของเราไปดวย เลยสําคัญมากๆ ถาจะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑสัก

ช้ิน ถึงราคาจะสูงจนถึงหลักพันก็พอซื้อได ไมเปนปญหาเทาไหร” 

(เลก็ (นามสมมติ), 1 กุมภาพันธ 2563 : สัมภาษณ ผูชายแตงหนา) 

 

ทั้งน้ี วราเทพ คือบุคคลอีกบุคคลหน่ึงที่ถึงแมจะเปนผูชายที่ไมไดแตงหนา แตในมุมมองของตัวเขาน้ัน ก็

ไดใหความหมายของการสรางความมั่นใจผานจากกระบวนการการแตงหนาไดอยางดีย่ิง เขาบอกเลาเกีย่วกับ

เรื่องน้ีวา 
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 “เหตุผลหลักในการแตงหนาหรอ? สวนตัวคิดวามันคือการเพิ่มความมั่นใจใหกับตัวเอง กอนที่

จะกาวเขาสูสังคม เพราะการแตงหนาชวยทําใหใบหนาของเราดูคมเขมข้ึน ผมมองวาพอแตงหนาแลว

องคประกอบของใบหนาก็นาจะโอเคมากข้ึน ประมาณแบบค้ิวเขม ใบหนาดูสดใสมากข้ึน จึงทําใหคิดวา

มันนาจะเพิ่มความมั่นใจใหกับตัวคนที่แตงหนาไดในระดับหน่ึงเลยทีเดียว” 

(วราเทพ ศรปีระเทศ, 14 มกราคม 2563 : สัมภาษณ) 

 

นอกจากน้ีในมุมมองของผูหญงิเองก็มกีารอธิบายถึงการแตงหนาเพื่อสรางความมั่นใจในรูปแบบตางๆ ที่

เปนมุมมองอยางลึกซึ้งมากข้ึน ทั้งน้ีการแตงหนานอกจากจะสรางความมั่นใจแลวน้ัน พวกเธอยังมีมุมมอง

ทัศนคติที่วา สิ่งเหลาอาจเปนการสรางความสุขใหตัวเองของผูชายแตงหนา เพื่อทําใหตัวเองเกิดความมั่นใจ

และพรอมที่จะกาวไปสูสังคมอยางสงาผาเผยมากข้ึน พวกเธอบอกวา 

 “เราวามันชวยทําใหผูชายดูดีข้ึนนะ เพราะเหมือนเปนผูชายที่รักและดูแลตัวเองใหมี

ความมั่นใจมากข้ึน” 

(ภัทรพร ปจจัยยัง, 1 กุมภาพันธ 2563 : สัมภาษณ) 

 

“สวนตัวคิดวาการแตงหนาของผูชายที่นอกจากสรางความดูดี ก็อาจจะมีเหตุหรือปจจัย

อื่นทําใหตองแตงหนา เชน อาชีพหรือการงาน พวกน้ีก็อาจจะแตงหนาเพื่อทําใหเพิ่มความมั่นใจ

มากข้ึน” 

(นัชชา บุญญา, 3 กุมภาพันธ 2563 : สัมภาษณ) 

 

“คิดวาเหตุผลการแตงหนาของผูชายมันคือการสรางความสุขใหกับตัวเองนะ เพราะเมื่อมี

ความสุขกับสิ่งที่ทําแลว การทําสิ่งตางๆ ก็จะสามารถเพิ่มความมั่นใจและอาจเพิ่มศักยภาพของ

ตัวเองมากข้ึน เชน กลาที่จะคุยกับคนอื่นไดดีข้ึนหรือสรางมนุษยสัมพันธไดมากข้ึนอะไรประมาณ

น้ี” 

(สุภาวดี คงสุข, 3 กุมภาพันธ 2563 : สัมภาษณ) 
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4.2.3 การแตงหนากับการใสใจในการดูแลตัวเอง 

เหตุผลทั้งสองเหตุผลที่กลาวมาขางตนแสดงใหเห็นถึงความหมายของการแตงหนาที่มีตอการ

เสริมสรางความดูดีและเพิ่มความมั่นใจใหตัวเองแลวน้ัน การแตงหนาอาจเปนการใสใจหรือการดูแลตัวเองได

เชนกัน เพราะวาการแตงหนาน้ัน ไมใชการเลือกสิ่งตางๆ แบบไมไดใชวิจารณญาณในการเลือกผลิตภัณฑตางๆ 

มาทาหรือแตงลงบนใบหนาเทาน้ัน แตเปนการคํานึงถึงหรือศึกษาหาความรูตออุปกรณหรือผลิตภัณฑน้ันๆ 

กอนที่จะนํามาใชเสมอ ทั้งน้ีก็เพื่อการแตงหนาที่เสริมสรางความสุขและรักในการดูแลตัวเองในแบบฉบับการ

แตงหนาที่ถูกตอง เพราะเมื่อเลือกสิ่งที่ดีที่สุดใหกับตัวเองไดแลวน้ัน ก็จะเปนการดูแลตัวเองในวิธีที่ถูกตองและ

อาจเสริมสรางสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีไดอีกดวย 

การใสใจในการดูแลตัวเองของผูชายแตงหนาทั้ง Blogger ก็ดี หรือ บุคคลทั่วไปที่เปนผูชายแตงหนาก็ดี 

ซึ่งพวกเขาตางก็มีความเขาใจถึงการเลือกใชผลติภัณฑที่ถูกตองและปลอดภัย ก็จะเปนตัวสรางสุขภาพใบหนาที่

ดีไปในตัวไดอีกดวยเชนกัน พวกเขาเลาวา 

 “อยางที่บอกกอนหนาน้ีครับวาการเลือกผลิตภัณฑในแตละครั้ง ไมใชเลือกที่ย่ีหอไหน

ดังครับ แตเปนการเลือกผลิตภัณฑที่เราใชแลวไมเกิดอาการแพกับใบหนาของเรา ซึ่งอาจจะมี

ราคาสูงถึงหลักพัน แตมันก็คุมคา เพราะผลิตภัณฑเหลาน้ันชวยทําใหผิวหนาของเราดูดีข้ึน และ

ผลิตภัณฑพวกน้ันอยางที่บอกเหมือนกันครับวา พอใชแลวมันไมเกิดอาการแพ ผลิตภัณฑที่ไดใช

มันก็จะกลายสิ่งที่สรางเสริมสุขภาพของใบหนาใหดูดีและผองใสข้ึนไดครับ” 

(ชนกันต ฉัตรากร, 8 ตุลาคม 2562 : สัมภาษณ Blogger ผูชายแตงหนา) 

 

“สําหรับการเลือกผลิตภัณฑในแตละครั้งเราก็เลือกผลิตภัณฑที่เหมาะสมสําหรับผิวของ

ผูชาย ซึ่งมีหลากหลายย่ีหอ หลายหลายราคา ต้ังแตหลักสิบที่หาซื้อไดงายใน 7-11 จนถึงหลัก

รอยหรือหลักพันตามshopตางๆ แตสิ่งที่สําคัญควรเลือกผลิตภัณฑที่เราใชแลวเหมาะสมกับ

ผิวหนาของเรา อยางมดก็มีปญหาทางใบหนาที่เปนผิวผสม ชวงT-zoneจะผิวมันและU-zoneจะ

ผิวแหง ฉะน้ันการเลือกครีมกันแดดหรอืรองพื้นจะตองเลือกใหเหมาะสมกับผิวหนาดวย ถึงจะทํา

ใหผิวหนาของเราไดรับประสิทธิภาพจากผลิตภัณฑตางๆ ที่เลือกมากที่สุด เพราะถาเราเลือกผิด

ประเภทบางทีก็อาจจะทําใหใบหนาเกิดอาการแพได จึงตองเลือกอยางระมัดระวัง เพื่อเปนการ

ปองกนัไมใหเกิดอาการแพและทําใหใบหนาดูดีมากข้ึนไปดวย” 

(ชัจชลิต เตชะเกสร,ี 20 ตุลาคม 2562 : สัมภาษณ Blogger ผูชายแตงหนา)  
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“อยางที่เราบอกต้ังแตตอนแรกวาสวนใหญจะซื้อพวก คอนซีลเลอร คุชช่ันหรือรองพื้น 

และลิปบาลม เพราะวามันมีสวนชวยในการควบคุมความมันไดดี จึงเลือกใชผลิตภัณฑพวกน้ี 

และคิดวาผลิตภัณฑพวกน้ีเปนพื้นฐานที่สามารถแตงลงไปในใบหนาแลว มันชวยทําใหผิวเราดูดีดู

โอเคข้ึน แตก็ตองเปนการบํารุงผิวที่ดีดวยนะ อยางถาแตงหนาบอยๆ แลว ไมลางหนาหรือบํารุง

ผิวใหถูกวิธี มันจะทําใหผิวหนาของเราแยลง แบบหนามันข้ึน รูขุมขนกวางข้ึน เลยอยากจะบอก

วานอกจากเครื่องสําอางที่เอาใชแตงหนาแลว การลางเครื่องสําอาจก็ควรดูแลไมแพกัน เพราะถา

เราเริ่มหันมาใสใจกับเรื่องเล็กๆ นอยๆ กอน เราก็คิดวามันก็สวนสําคัญอยางหน่ึงเลยนะ ที่ทําให

เราดูแลตัวเอง ทั้งใบหนาหรือจะเปนสวนไหนก็แลวแตไดดีข้ึนเยอะแนๆ” 

(ณัฐพล ตรีวัฒนชัยกลุ, 7 มกราคม 2563 : สัมภาษณ Blogger ผูชายแตงหนา) 

 

 “เวลาเลือกผลิตภัณฑแตงหนา ผมก็จะศึกษาตามพวก Blogger ครับ วาเคาใช

ผลิตภัณฑอะไรบาง แตก็จะศึกษาจะหลายๆ แหลงเลยนะครับ เพราะวา Blogger บางคนก็

แนะนําผลิตภัณฑที่เปนตัวที่มีราคาสูงบางราคายอมเยาบางแตกตางกันไป อยางของผมพวกรอง

พื้นก็จะซื้อจากของใน 7-11 นะครับ พวกDD CREAM ของ Jura’s Herb ตัวน้ีราคาก็นาจะอยูที่

ราวๆ 50 บาทถาจําไมผิด ก็ลองซื้อมาใชเพราะวามันเปนรองพื้นที่ทําใหหนาเราเนียนข้ึนแตก็

ไมไดเทาจนเกินไป มันพอดีกับใบหนา และก็ใชมาตลอดๆ ครับ สวนผลิตภัณฑอื่นๆ ก็จะซื้อตาม 

watsons พอมีความรูบางแลว มันสามารถทําใหผมดูแลในการเลือกใชผลิตภัณฑไดอยางตรงจุด

และแกไขจุดบกพรองของตัวเองไดอยางถูกตอง ทําใหผมสามารถเอาใจใสตัวเองไดอยางเต็ม

ประสิทธิภาพครับ” 

(ยุทธภูมิ (นามสมมติ), 20 มกราคม 2563 : สัมภาษณ ผูชายแตงหนา) 

 

ทั้งน้ีมุมมองของบุคคลทั่วไปสําหรับผูชายที่ไมไดแตงหนา ก็มีการใหความหมายของการแตงหนา

เปรียบเทียบกับการทํากิจกรรมตางๆ เพราะความเขาใจในมุมมองของพวกเขา ถึงแมจะไมไดแตงหนาก็ตาม 

แตก็สามารถอธิบายถึงการดูแลสุขภาพและการสนใจในการดูแลตัวเองที่เขาใจและเห็นภาพไดงายข้ึนในแบบ

ฉบับของตัวเองเชนกัน พวกเขากลาววา 

 “คิดวาการแตงหนามันก็นาจะเหมือนคนเขาฟตเนสหรือออกกําลังกายอะไรแบบน้ีนะ 

เพราะมันก็เปนการใสใจตัวเองในอีกรูปแบบหน่ึง โดยมองวาผูชายเหลาน้ีเลือกการแตงหนาเปน

ตัวชวยในการเสริมสรางตัวเองใหดูดีข้ึนแทน ผมวาพวกเคาก็นาจะมีความสุขนะ เคาเลยแตงหนา 
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ก็ไมนาจะตางอะไรกับการเลนกลาม หรือออกไปว่ิง เพราะทําไปแลวรูสึกสุขภาพกายดี สุขภาพใจ

ก็จะดีไปดวยนะ ผมมองแบบน้ัน” 

(วราเทพ ศรปีระเทศ, 14 มกราคม 2563 : สัมภาษณ) 

 

“สําหรับผมการแตงหนาในแบบของผูชายก็เหมือนแบบทําใหใบหนาขาวใสสะอาดข้ึน

แคน้ีแหละ และก็มันทําใหดูดีข้ึนแบบไมดูซกมกแบบสวางสวางขาวใสแคประมาณน้ีก็ดูโอเคแลว 

เพราะมันก็เหมือนการดูแลตัวเองในอีกรูปแบบของผูชายครับ” 

(ย่ิงพล จรงุโภคากร, 10 กุมภาพันธ 2563 : สัมภาษณ) 

 

นอกจากน้ีในมุมมองของผูหญิง ก็มีการอธิบายถึงวิธีการใสใจในการดูแลตัวเองที่อาจจะแตกตางจาก

มุมมองของผูชายแตงหนาและไมไดแตงหนาไปบาง แตคําอธิบายเหลาน้ีก็เปนสิ่งหน่ึงที่สรางความเขาใจถึง

มุมมองของผูหญิงเหลาน้ีที่มีตอการใสใจในการดูแลตัวเองอยางดีย่ิง พวกเธอบอกวา 

“สวนตัวก็มองวาการแตงหนาของผูชายก็เทากับการดูแลเอาใจใสตัวเองนะ เพราะอยาง

เพื่อนที่เลนกลามหรือฟตเนส พวกน้ันก็แตงหนานะ เหมือนแบบดูแลตัวเองทั้งรางกายและ

ใบหนา แตเราก็มองวาตองแตงใหเปนธรรมชาติดวยนะ ถาแตงมากจนเกินพอดีแบบค้ิวเขมเปน

ปลิงหรือปากแดงมากไปก็ถูกมองวาเปนเพศที่สามไดเลยนะ” 

(กนกพร บุญจันทร, 8 กุมภาพันธ 2563 : สัมภาษณ) 

 

“รุงวา นาจะเปนไปในเชิงพวกรักสุขภาพนะคะ สําหรับผูชายที่แตงหนา เพราะเมื่อ

แตงหนาแลวนอกจากจะทําใหเรารูสึกมั่นใจข้ึนแลว ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตเองก็นาจะดี

ตามมาคะ” 

(รุง โตอนันต, 8 กุมภาพันธ 2563 : สัมภาษณ) 

 

บทสัมภาษณขางตนจะเห็นไดวาวัตถุประสงคของผูชายแตงหนา จากมุมมองทัศนคติของทุกคน แสดง

ใหเห็นถึงความเขาใจไปในทิศทางที่คอนขางจะคลายกัน แตในความคลายคลึงกันน้ี ก็มีความคิดเห็นบาง



65 
 

ความคิดเห็นที่มองไปในเชิงที่ทําใหฉุกคิดไดวา วัตถุประสงคหลักในการแตงหนาที่นอกจากจะเปนการสราง

ความมั่นใจใหกับตัวเอง ทําตัวเองดูดีข้ึนและสรางความกลาในการเขาสังคมแลวน้ัน การแตงหนาอาจเปนการ

ดูแลเอาใจใสตัวเองเพื่อสรางเสริมความสุขในสิ่งที่รักสิ่งที่ชอบจึงไดทําสิ่งน้ันและในที่น้ีก็คือการแตงหนา อีกทั้ง

ยังสามารถสรางสุขภาพรางกายและจิตใจใหแข็งแรงข้ึนไปดวย หรือนําไปสูการเพิ่มความมั่นใจจนถึงการเสริม

ศักยภาพในการทําสิ่งตางๆ ไดดีข้ึนไปอีกดวย อาจกลาวไดวาการแตงหนาเปนการตอรองตอความเขาใจหรือ

วาทกรรมชุดความรูในการนําเสนอมุมมองทัศนคติตางๆ เพื่อใหไดเขาใจถึงการแตงหนาของผูชายน้ันอาจไมใช

เรื่องที่ผิดแปลกอีกตอไป หากแตเปนเรื่องปกติของสังคมไทยในปจจุบัน 

 

4.3 การใหความหมายและการตอรองของผูชายแตงหนา 

 จากที่กลาวมาถึงเหตุปจจัยหลักในรูปแบบตางๆ ขางตน จะเห็นไดวาการแตงหนาของผูชายน้ันก็มี

หลากหลายมุมมองหลากหลายความคิดเห็นที่มองผูชายที่แตงหนา ไมไดผิดแปลกหรือแตกตางอะไรไปจากคน

ในสังคม อาทิ มุมมองความสวยในแบบผูชายก็อาจมองวาเปนการสรางบุคลิกภาพของตัวเองใหโดดเดนข้ึนใน

สายตาของผูคนรอบขาง ที่เปนความเขาใจในความสวยงามแบบผูชายในมุมมองของบุคคลทั่วไป อีกทั้งความ

เขาใจของผูชายแตงหนาและการรับรูถึงผูชายแตงหนาในแตละมุมมองของแตละบุคคลน้ันอาจเหมือนหรือ

แตกตางกันตามแตสภาพทางสังคมของแตละบุคคล โดยจากการสัมภาษณจากมุมมองและความเขาใจของ 

Blogger และบุคคลทั่วไปจํานวนทั้งสิ้น 13 คน สามารถทําใหเห็นถึงมุมมองตอการใหความหมายและความ

เขาใจของผูชายแตงหนาที่ลึกซึ้งและความรูสึกตอผูชายที่แตงหนาผานมุมมองของตัวเองของแตละบุคคลผาน

การสัมภาษณดังตอไปน้ี 

 4.3.1 รสนิยม 

 หากกลาวถึง รสนิยม ความหมายที่ผูคนในสังคมเขาใจ น่ันคือ ความนิยมชมชอบในสิ่งหน่ึงสิ่งใด ซึ่ง

เปนไปตามฐานานุรูปของแตละคน เชน คนมีรสนิยมสูงก็หมายถึงผูรูจักนิยมชมชอบของที่ดีแท, ความเขาใจใน

ความสวยความงามและคุณสมบัติตางๆ 6

7 โดยในที่น้ีก็คือความช่ืนชอบที่มีตอการแตงหนาของผูชายแตงหนา

เหลาน้ี ทั้งน้ีนอกจากมุมมองของผูแตงหนาในการใหความหมายในสิ่งตางๆ ตามที่ผูชายแตงหนาตองการจะสื่อ

ออกมาแลวน้ัน บุคคลทั่วไปก็มีมุมมองหรือทัศนคติที่มีตอการใหความหมายของผูชายแตงหนาน้ีไดอยางดีเย่ียม 

ดังน้ี 

                                                             
7Chongka, วิชา ภาวะผูนําทางวิชาการ [Online], 16 พฤศจิกายน 2552. แหลงที่มา http://work-

chongka.blogspot.com/2009/11/blog-post_16.html 
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มุมมองของ Blogger, ผูชายแตงหนา รวมไปถึงมุมมองของผูหญิงที่กลาวตอไปน้ี เปนการอธิบายถึง

ความเขาใจในทัศนคติตอรสนิยมทางเพศที่สงัคมในสมัยใหมหรือในปจจุบันน้ี ตางมีการปรับเปลี่ยนและลื่นไหล

ของรสนิยมทางเพศ ทั้งน้ีรสนิยมและมุมมองของพวกเขา อาจกลาวไดวาเปนการมองเพื่อสรางความเขาใจถึง

รสนิยมของการแตงหนาอยางที่กลาวมาต้ังแตตนวาในสมัยกอนการแตงหนาของผูชายสามารถทําไดเฉพาะใน

งานหรือพิธีกรรมบางอยาง แตในปจจุบัน การแตงหนาการเปนรสนิยมอยางหน่ึงที่ไมวาเพศไหนก็สามารถ

แตงหนาได และผูชายก็คือหน่ึงในเพศที่เริ่มหันมาใหความสนใจในการแตงหนาเพิ่มข้ึนเชนกัน ซึ่งพวกเขามี

ความคิดเห็นตอรสนิยมวา 

 “คิดวาผูชายก็สามารถแตงหนาไดครับ แตจริงๆ แลวสวนตัวคิดวาถาเกี่ยวกับเรื่องเพศก็

แลวแตคนจะมองเลยครับ เพราะมันเปนรสนิยมของแตละคน ซึ่งผูชายก็สามารถแตงหนาได 

สามารถดูแลตัวเองในแบบฉบับของเราได ไมจําเปนที่จะตองไปสนใจคนอื่นนินทาเราครับ ขอแค

เราพอใจและรักในสิ่งที่ทําเปนพอ” 

(ชนกันต ฉัตรากร, 8 ตุลาคม 2562 : สัมภาษณ Blogger ผูชายแตงหนา) 

 

“ผมรูสึกวามันอยูที่ความชอบสวนบุคคลดวย สวนหลักเลยครับ เพราะวาการแตงหนา สิ่ง

ที่ใครสักคนที่ลงมือทําไปแลว ก็รูสึกชอบ รูสึกทําแลวเราก็มีความสบายใจที่ไดทําลงไป มันก็

เหมือนความชอบอยางหน่ึง ที่ทําแลวมีความสุข ไมนาจะตางจากการเลนเกมหรือดูทีวีหรอกครับ 

ผมวานะ” 

(ยุทธภูมิ (นามสมมติ), 20 มกราคม 2563 : สัมภาษณ ผูชายแตงหนา) 

 

“บางทีการมีผูชายที่แตงหนาก็ดีเหมือนกันนะ อยางพวก Beauty Blogger ที่เปนผูชาย

เราก็ดู เพราะแบบผูชายก็จะมีวิธีการแตงหนาในการปกปดริ้วรอยบางอยางที่ผูหญิงอาจจะไมรู ก็

นํามาประยุกตใชได และผูหญิงบางคนก็อาจจะมีฮอรโมนของผูชายมาก การดูวิธีการแตงหนา

ของผูชายก็เปนตัวเลือกหน่ึงในการเลือกผลิตภัณฑหรือเครื่องสําอางของผูชายมาประยุกตใชได 

มันก็นาจะแสดงใหเห็นวาการแตงหนาของผูชายมันเริ่มเขามามีอิทธิพลมากข้ึนนะ ไมใชแคกับ

ผูชายดวยกัน แตผูหญิงก็อาจจะนําวิธีการแตงหนาของผูชายมาประยุกตใชกันได”  

(สุภาวดี คงสุข, 3 กุมภาพันธ 2563 : สัมภาษณ) 
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 4.3.2 การใสใจในการดูแลตัวเอง 

 การดูแลตัวเองในชีวิตประจําวันน้ัน มีมากมายหลากหลายวิธี ไมวาจะเปนการออกกําลังกาย 

รับประทานอาหารที่มีประโยชน ทองเที่ยวในสถานที่ทองเที่ยวที่นาเชยชม การไดดูภาพยนตรที่รูสึกรื่นรมยสัก

หน่ึงเรื่อง ฯลฯ ที่กลาวมาน้ีเปนเพียงตัวอยางเล็กนอยย่ิงที่สามารถสรางความใสใจในการดูแลสุขภาพกายและ

สุขภาพจิตใหกับตัวเองได และแนนอนการแตงหนาของผูชายแตงหนาหรือมุมมองทัศนคติของบุคคลทั่วไปทั้ง

ผูชายที่ไมไดแตงหนาและผูหญิงน้ัน เปนการแสดงความรูสึกและความเขาใจของแตละบุคคลผานบทสัมภาษณ

เชิงลึกดังตอไปน้ี 

“คิดวาเปนเรื่องปกติมากๆ ครับสําหรับผูชายที่จะหันมาใสใจหรือดูแลตัวเองในการ

แตงหนาในสมัยน้ี เพราะสําหรับผูชายอยางที่บอกมาบอยๆ ครับ ทั้งในการสัมภาษณหรือวาใน

คลิปที่สอนการแตงหนา วาผูชายเราไดแตงเพื่อทําใหมันเขมดูเดนชัดอะไรมากมายเทาผูหญิง 

เพราะผูชายก็แตงหนาเพื่อเพิ่มความดูดีและความมั่นใจ และเปนการใสใจตัวเองดวยครับ เลย

มองวาถาผูชายจะเริ่มหันมาแตงหนาบาง ก็ไมใชเรื่องที่แปลกอะไรในปจจุบัน” 

(ชัจชลิต เตชะเกสร,ี 20 ตุลาคม 2562 : สัมภาษณ Blogger ผูชายแตงหนา) 

 

“สมัยน้ีผมวาอะไรๆ มันก็เปดกวางข้ึน เพราะวามันเปน Gen ของเรา คนคอนขางที่จะ

สนใจที่จะดูแลดานการเสริมความงาม มันก็เหมือนกับพวกผลิตภัณฑความสวยความงามที่

ออกแบบมาใหเพื่อผูชายมันก็มี อะไรแบบน้ี” 

(ย่ิงพล จรงุโภคากร, 10 กุมภาพันธ 2563 : สัมภาษณ) 

 

“คิดวาสวนหน่ึงเลย การแตงหนาของผูชายมาจากการทําความรูจักจากสื่อ Social 

Media หรือดาราที่แตงหนามากข้ึน ผูชายทั่วไปก็อาจจะนําวิธีเหลาน้ีในการสรางตัวเองใหดูดีข้ึน 

และสวนตัวคิดวาไมใชเพียงผูชายนะ ทุกเพศทุกวัยที่ไดรับขาวสาร ก็อาจเปนสวนสําคัญที่ทําให

เกิดความสนใจในการแตงหนาเพื่อสรางความมั่นใจใหกับตัวเองมากข้ึนไปดวย”  

(นัชชา บุญญา, 3 กุมภาพันธ 2563 : สัมภาษณ) 
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4.3.3 ความปกติในโลกเสรี 

จากที่กลาวมาในหลากหลายชวง จะเห็นไดวาไมวาจะเปนผูชายแตงหนาก็ดีหรือบุคคลทั่วไปทั้งผูชายที่

ไมไดแตงหนาหรือผูหญิงก็ดี ตางมีความเห็นไปในหลากหลายมุมมอง แตมีสิ่งหน่ึงที่คอนขางจะมองอยาง

ใกลเคียงกัน น่ันคือมุมมองที่มีตอการยอมรับของคนในสังคมที่เขาใจตอถึงการกระทําของผูชายแตงหนาน้ันมี

มากข้ึน ทั้งน้ีไมวาจะเปนสังคมรอบตัวของแตละบุคคล หรือทัศนคติของแตละบุคคลที่มองและทําความเขาใจ

ตอสิ่งรอบตัว นํามาซึ่งความหมาย ความเขาใจและการตอรองของบุคคลตัวอยางเหลาน้ี 

สําหรับมุมมองของ Blogger และผูชายแตงหนา ถึงสวนตัวของพวกเขาเหลาน้ีจะเขาใจและมี

ความสัมพันธกับการแตงหนา แตพวกเขาก็คอนขางยอมรับอยูสวนหน่ึงวาการแตงหนาของผูชายในปจจุบัน 

ถึงแมจะมีการแตงหนาบางแลว แตก็อาจมีเพียงสวนนอยในสังคม หรือถามีก็จะเปนการสื่อสารหรือคนหา

ขอมูลผานสื่อออนไลนเปนสวนใหญ ถาเปนการพูดคุยกันในเรื่องของการแตงหนาของผูชายในประเทศไทย 

อาจเปนเพียงจุดเริ่มตน แตก็อาจกลายเปนความนิยมที่มากข้ึนในอนาคตไดเชนกัน ดังที่พวกเขาเลาวา 

“ปจจุบันน้ี เราคิดวาสังคมไทยมันเปดรับมากข้ึนนะ ในเรื่องของผูชายแตงหนา เพราะ

ผูชายในปจจุบันก็เริ่มหันมาสนใจแตงหนาบางแลว เชนมีการทา คอนซีลเลอร ในการปกปดรอย

ดําบางอะไรประมาณน้ี แตก็อาจจะโดนมองบางเหมือนกันนะวาทําไมผูชายถึงมาแตงหนา มันทํา

ใหเห็นวาถึงสังคมจะเปดรับมันก็ยังไมเปดจนถึง 100% จากที่เห็นในไทย แตตางประเทศ อยาง

ประเทศเกาหลี การแตงหนาของผูชายถือเปนเรื่องปกติมาก แตในประเทศไทยเรามองวา ยังแค

เริ่มตนเทาน้ัน” 

(ณัฐพล ตรีวัฒนชัยกลุ, 7 มกราคม 2563 : สัมภาษณ Blogger ผูชายแตงหนา) 

 

“ผมมองวาผูชายแตงหนาในสังคมมันก็เริ่มมีเยอะข้ึนนะ แตก็อาจจะยังไมเยอะข้ึนมาก 

เพราะวาตามหลักของผูชายบางคนหรือวาสวนใหญแหละมั้งเทาที่ผมสังเกตนะ คงมองวาการ

แตงหนามันเสียเวลา พอออกไปทํากิจกรรมขางนอกและกลับมาก็ตองอาบนํ้าอยูดี แตอยางผม

การแตงหนาแตละครั้งน้ีก็กินเวลาเปนสิบนาทีอยูนะ ผมก็พอจะเขาใจไดวาถาเกิดเปนผูชายที่

ไมไดซีเรียสเรื่องแตงหนา ก็คงไมแตง อยางมากก็ทาครีมกันแดดก็จบ แตมันก็แลวแตความชอบ

ครับ อยางผมก็ชอบหรือเรียกวารักในการแตงหนาก็ไดครับ พอเริ่มแตงหนาจนชินแลว การ

เสียเวลาไปสิบหรือย่ีสิบนาที ตอนน้ีก็ไมไดเปนปญหาอะไรแลว ถือวาดีสักอีก ที่เสียเวลาสักนิด

หนอยแตไดผลลัพธที่เราพึงพอใจ พรอมออกไปทํากิจกรรมตางๆ ในแตละวัน” 

(ยุทธภูมิ (นามสมมติ), 20 มกราคม 2563 : สัมภาษณ ผูชายแตงหนา) 
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“เรามองวา เอาจริงการแตงหนามันก็สามารถทําไดทุกเพศนะ เพราะเด๋ียวน้ีถามองแบบ

ต้ืนๆ อยางผลิตภัณฑตางๆ ที่เปนเครื่องสําอางโดยเฉพาะของผูชายก็เริ่มมีข้ึนวางขายตามแหลง

ตางๆ ที่ขายเครื่องสําอางบางแลว เราเลยคิดวา มันแสดงใหเห็นถึงการพยายามเขาถึงของตลาด

เครื่องสําอางที่ไมไดมีการแตงหนาไวใชสําหรับผูหญิงอยางเดียว แตถาผูชายสนใจก็สามารถมา

เลือกซื้อผลิตภัณฑน้ันๆ ได และเด๋ียวน้ีถาถามวาผูชายในปจจุบันไดรับอิทธิพลจากโฆษณา

เครื่องสําอางมากข้ึนไหม ก็คงมีแหละ แตอาจจะยังไมเยอะเทาตางประเทศ แตสวนตัวเราก็มอง

นะวาอนาคตผูชายแตงหนามันจะมีมากข้ึนอีก และอาจจะกลายเปนเทรนดอยางหน่ึงก็ไดนะ” 

(เลก็ (นามสมมติ), 1 กุมภาพันธ 2563 : สัมภาษณ ผูชายแตงหนา) 

 

ทั้งน้ีในมุมมองของผูชายที่ไมไดแตงหนา ก็มีการทําความเขาใจและการตอรองที่ใหความหมาย

ของการยอมรับผูชายแตงหนาจากผูคนในสังคมที่อาจจะมากข้ึนเชนกัน โดยพวกเขามองวาคนในสังคม

ปจจุบันตางเขาสูยุคสมัยใหมที่ใชยุคสมัยด้ังเดิมอีกตอไป การเปดรับวัฒนธรรมจากตางชาติก็มีมากข้ึน 

พวกเขาจึงมองวาการแตงหนาของผูชายก็อาจกลายเปนวัฒนธรรมที่เปนที่ยอมรับอยางแพรหลายใน

อนาคตอันใกลน้ีก็เปนได พวกเขากลาววา 

“ผมวาตอนน้ีสังคมในปจจุบันมันก็มองเรื่องเพศที่หลายหลายและยอมรับมากข้ึน อยาง

กลุมชายรักชายที่สามารถแตงงานกันไดตามกฎหมาย หรือทอมรักกับผูหญิงสมัยน้ีมันก็มีเยอะ 

อันน้ียกตัวอยางนะครับ (วราเทพหัวเราะเล็กนอย) ก็อยากเปรียบใหฟงวา ผมมองวาสังคม

ปจจุบันมันก็ไมไดปดกั้นอะไรแบบสมยัรุนปูยาของเราแลว การที่ผูชายจะหันมาหยิบเครื่องสําอาง

และนํามาใชในการแตงหนา สําหรับตัวผมเองก็ไมไดมองวาแปลกอะไร ถึงผมจะไมแตงหนา 

อยางมากก็ทาครีมกันแดดแคน้ัน ก็คิดวาการแตงหนาของผูชายมันสามารถทําไดครับ อาจจะยัง

ไมยอมรับแบบเต็มที่ในสังคม แตก็มีคนที่พอเขาใจถึงความชอบของผูชายที่แตงหนาบางแลว” 

(วราเทพ ศรปีระเทศ, 14 มกราคม 2563 : สัมภาษณ) 

 

“ถาเกิดผูชายทั่วไปที่หันมาแตงหนาจะถูกมองเปนเพศที่สามไหม? จริงๆ ผมวามันไม

เกี่ยวกับการแตงหนาหรือไมแตงหนาหรอก ผมวาการจะถูกมองวาเปนเพศที่สามหรือไมเพศที่

สามไหมมันเกี่ยวกับ บุคลิกการวางตัว ดวยสวนตัว สวนหน่ึง แบบบุคลิกภายนอกอะไรแบบน้ี 

ภาพลักษณภายนอก แคแตงหนาอยางเดียวผมวามันก็ไมตัดสินวาคนน้ัน เปนเพศที่สามหรือไม

เปน บางทีถาเขาไมลางหนาก็ดูไมออกดวยซ้ําวาเขาแตงหนา” 
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(ย่ิงพล จรงุโภคากร, 10 กุมภาพันธ 2563 : สัมภาษณ) 

 

“ยอดวาผูชายที่แตงหนามันก็ไมไดดูแปลกอะไร เด๋ียวน้ีสังคมก็ยอมรบัมากข้ึนแหละ แตถา

เปนผูชายที่แตงหนาจริงๆ ยอดก็วามีนะ แตมันยังเปนสวนนอยอยู อยางเพื่อนในกลุมของยอด

มากสุดก็ทาครีม ที่รูวิธีการทาครีมก็รูจากเพื่อนอีกที แตถามวาเคยเห็น Blogger ที่เปนผูชายมี

รีวิวถึงผลิตภัณฑไหม ก็มีบางแตก็สนใจในแงที่วา ผูชายก็ดูแลตัวเองในรูปแบบของการแตงหนา

ไดดวย ยอดสนใจตรงน้ี แตถาอยางสวนตัวก็อาจจะยังไมอยากแตงหนาขนาดน้ัน แครูสึกสนใจ

ข้ึนมาบางเล็กนอย อะไรประมาณน้ีครับ” 

(ยอดฉัตร ชาติชํานิ, 5 กุมภาพันธ 2563 : สัมภาษณ) 

 

นอกจากน้ีเหลาผูหญิงก็มีทัศนคติตอผูชายที่แตงหนาที่เรียกไดวาเขาใจและยอมรับไดมากข้ึน เพราะการ

แตงหนาสําหรับพวกเธอเปนสิ่งที่ตองทําในชีวิตประจําวันเปนสวนใหญ ฉะน้ันพวกเธอจึงอาจไมแปลกใจ ถา

ผูชายจะเริ่มหันมาดูแลตัวเองในรปูแบบของการแตงหนาเพื่อสรางความดูดีใหกับตัวเองมากข้ึน อีกทั้งพวกเธอก็

เขาใจถึงอิทธิพลของสื่อตางๆ ที่เริม่มีการแทรกแซงในการนําเสนอถึงเครื่องสําอางโดยมีผูชายเปนตัวเดนในการ

นําเสนอเครื่องสําอางมากข้ึน ทําใหพวกเธอเล็งเห็นวาการแตงหนาของผูชายอาจจะมีมากข้ึนในอนาคตอันใกล

ไมชาก็เร็ว ดังที่พวกเธอกลาววา 

“คิดวาสื่อนาจะเปนอิทธิพลหลักเลยที่ทําใหผูชายหันมาสนใจการแตงหนามากข้ึน 

เพราะมีการนําเสนอสินคาที่เกี่ยวกับผูชายมากข้ึน เลยคิดวามันทําใหผูชายเกิดความสนใจและ

กลาที่จะซื้อสินคาที่เปนเครื่องสําอาง เพราะถาไมมีสื่อผูชายก็อาจจะไมกลาเขาถึงสินคาที่เกี่ยวกบั

เครื่องสําอาง อยางเด๋ียวน้ีดาราก็มาเปนนายแบบหรือนําเสนอใหกับโฆษณาสินคาที่เกี่ยวกับ

เครื่องสําอางก็มีเยอะข้ึน ก็จะทําใหผูชายกลาตัดสินใจซื้อและไปสอบถามพนักงานขายสินคาโดย

ไมมีความเขินอาย”  

(ภัทรพร ปจจัยยัง, 1 กุมภาพันธ 2563 : สัมภาษณ) 

 

“สวนตัวก็คิดวาสื่อมีอิทธิพลมากข้ึนเปนปจจัยหลักเลยนะที่อาจจะทําใหผูชายหันมาสนใจ

แตงหนา เพราะในปจจุบนัก็มีวิธีการสอนการแตงหนาในรูปแบบตางๆ ของผูชายมากข้ึน เชนการ

แตงหนาเพื่อใหดูหนาเรียวเปนธรรมชาติอะไรแบบน้ี เหมือนการคัดลอกวิธีการแตงหนาของ
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ผูหญิงแตมาประยุกตใชในแบบของผูชาย เพื่อทําใหตัวเองดูดีข้ึน จึงไมนาจะแปลกสังคมปจจุบัน

ที่ผูชายหันมาแตงหนา เพราะมันก็ทําใหตัวเองดูดีข้ึนได แตเปนวิธีการในการแตงหนา”  

(กนกพร บุญจันทร, 8 กุมภาพันธ 2563 : สัมภาษณ) 

 

“สวนตัวรุงก็มองวา ผูชายแตงหนาในปจจุบัน อาจจะเปนการแตงหนาเพื่อเขาสังคม 

เลยมองวามันก็ไมแปลกหรอกที่ผูชายจะหันมาแตงหนา เพราะรูสึกวาบางครั้งอาจจะเปนความ

จําเปนอยางหน่ึงของผูชายในสมัยน้ีก็ไดที่จะแตงหนาเพื่อสรางความมั่นใจและความดูดีใหกับ

ตัวเองกอนที่จะกาวเขาสูสังคม”  

(รุง โตอนันต, 8 กุมภาพันธ 2563 : สัมภาษณ) 

 

4.3.4 หลากหลายมุมมองท่ีมีตอผูชายแตงหนา 

มุมมองที่มีตอผูชายแตงหนาที่ผานการสัมภาษณจากผูใหขอมูลน้ัน ในมุมมองและความเห็นของผูให

ขอมูลน้ัน คอนขางจะสมบูรณที่มองวาการแตงหนาของผูชายในสังคมปจจุบันเปนสิ่งที่ดีและสามารถทําไดใน

สังคม หากแตบางพื้นที่ บางขอมูล จากบางแหลง อาทิ สังคมออนไลน ก็มีมุมมองบางสวนที่แตกตางจากการ

สัมภาษณของผูใหขอมูลในมุมมองที่มีตอผูชายแตงหนา ดังเชนกระทูหน่ึงๆ ในเว็บไซต Pantip ที่มีช่ือกระทูวา 

“การแตงหนาผูชาย ควรจะถูกยกเลิก หรือควรลบใหหายยยยยไปจากประวัติศาสตร” ซึ่งเจาของกระทูน้ีมอง

วาการแตงหนาของผูชายอาจไมควรมีในสังคม ทั้งน้ีเจาของกระทูก็ไดกลาวในกระทูน้ีวา  

“เรื่องของเรื่องคือ ในยุคที่ความเทาเทียมทางเพศมีจริงผูหญิงสามารถทําสิ่งตางๆได

เหมือนผูชายเชนเดียวกัน ผูชายยุคน้ีก็เริ่มมีการ แตงหนา ทารองพื้น ทาลิปสีออนๆ ไมวาจะ

แตงหนาในงานแตงงาน งานรับปริญญา หรือดาราวัยรุนหลอใสทาปากสีชมพูระเรื่อแตเอาจริงๆ

นะเห็นทีไรผมคิดตลอดเลยวา ไมตองแตงไดไหม และยอมรับวาเหยียดในบางจุดแตโดยรวม

ตองการทราบทิศทางของผูชายไทยวาจะไปทางไหน เพราะไมชอบใหผูชายแตงหนาจัด ถาตอไป

เปนแฟช่ัน หนาจัดกันหมด ก็คงเศรา เทาน้ันเองครับ แตคงไมมีสิทธ์ิไปเปลี่ยนไปบังคับอะไร”  

(Pk_Omega : เจาของกระทู Pantip “การแตงหนาผูชาย ควรจะถูกยกเลิก หรือควรลบ

ใหหายยยยยไปจากประวัติศาสตร”) 
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อีกทั้งผูที่มาตอบคําถามบางทานก็มีความคิดเห็นไปในเชิงที่ไมช่ืนชอบตอการแตงหนาของผูชายมากนัก 

อาทิ  

“ตอนแรกจะเขามาเห็นดวยกับเจาของกระทูแลว แตพอเห็นรูปที่เจาของกระทูเอามา เรา

จะบอกวาน่ีปกติมากเลยนะรองพื้นใหผิวดูดีข้ึน เฉดหนาสรางมิติ นักแสดง นักรองจะข้ึนเวทียังไง

ก็ตองแตงหนาคะ แตถาเปนไอดอลผูชายสายเกาเราไมชอบเลย เด๋ียวน้ีตาทาแนนมาก ปากทาไล

สีสวยกวาเราอีก”  

(สมาชิกหมายเลข 2118742 : ผูที่แสดงความคิดเห็นในกระทู Pantip “การแตงหนา

ผูชาย ควรจะถูกยกเลิก หรือควรลบใหหายยยยยไปจากประวัติศาสตร”) 

 

 

ภาพที่ 4.17 ความคิดเห็นตอมุมมองของผูชายแตงหนา ใน กระทู Pantip หัวขอ “การแตงหนาผูชาย ควรจะ

ถูกยกเลกิ หรอืควรลบใหหายยยยยไปจากประวัติศาสตร” 

ที่มา : https://pantip.com/topic/38109642 

จากขอมูลขางตนน้ีสามารถเห็นไดวาในมุมมองที่มีตอผูชายแตงหนา ก็อาจยังมีบางบุคคลที่ไมยอมรับ

ถึงการแตงหนาของผูชายเหลาน้ี แตทั้งน้ีภายในการต้ังคําถามของกระทู ก็มีคําตอบบางสวนที่เปนไปในเชิงของ

การตอรองถึงการตอบโตวาผูชายก็สามารถแตงหนาไดเชนกัน อาทิคําตอบที่มีตอกระทูบางทานกลาววา  

“แตงแลวทําไม ทําไมไมเปดใจบางเลย อาจจะมีคนสวนมากที่เขาเห็นดวยกับการ

แตงหนาของผูชายไมวาจะเกาหลีหรืออะไรก็ตาม มันไมมีอะไรมาตัดสินน่ีวาการแตงหนาทําได

เฉพาะเพศหญิงเทาน้ัน ไมมีใครกําหนดแสดงวา เพศชายก็ทําได และสิทธ์ิของเขาที่เราไมควรไป

วิจารณถาไมจําเปนแลวก็ควรไปในทางที่ดี”  

https://pantip.com/topic/38109642
https://pantip.com/topic/38109642


73 
 

(สมาชิกหมายเลข 1182144 : ผูที่แสดงความคิดเห็นในกระทู Pantip “การแตงหนา

ผูชาย ควรจะถูกยกเลิก หรือควรลบใหหายยยยยไปจากประวัติศาสตร”) 

 

“ทุกคําที่เจาของกระทูพิมพมาน้ี มันมีอารมณ เหยียดอยูลึกๆ แตสัมผัสได แตพอ

พิจารณาดูดีดี กลับสะทอนเจาของกระทูเสียเอง แสดงวาเจาของกระทูก็สนใจการแตงหนาสินะ 

ถึงไดเขาใจและวิเคราะหได รูจักศัพท แตงหนา การรองพื้น รูจักการเกลี่ยสีลิปติกใหเปนชมพูระ

เรื่ออีกดวย” 

(สมาชิกหมายเลข 4505207 : ผูที่แสดงความคิดเห็นในกระทู Pantip “การแตงหนา

ผูชาย ควรจะถูกยกเลิก หรือควรลบใหหายยยยยไปจากประวัติศาสตร”) 

 

 ซึ่งจากมุมมองที่มีตอผูชายแตงหนาภายในกระทูน้ี ทําใหเห็นถึงทัศนคติที่แตกตางโดยมีทั้งการยอมรับ

และอคติบางในบางสวนที่มีตอผูชายแตงหนา ซึ่งแสดงใหเห็นถึงมุมมองที่หลากหลายและทัศนคติที่แตกตาง ที่

ถึงแมผูชายแตงหนาจะมีบทบาทเขามามากข้ึนในสังคมปจจุบนั แตก็ยังคงมีกลุมคนบางที่ยังมองวาการแตงหนา

สําหรับผูชายอาจจะไมใชสิ่งที่ถูกที่ควรและเหมาะสมในการแตงหนาในชีวิตประจําวันเทาไหรนัก 

 ในมุมมองของการใหความหมายและการตอรองของผูชายแตงหนาน้ัน จะเห็นไดวาขอมูลจากผูให

สัมภาษณก็มีความเขาในมุมมองของผูชายแตงหนาแตละมุมมองที่แตกตางและคลายคลึงกัน ไมวาจะเปน 

Blogger ที่มองวาคนในสังคมอาจมีการเปดรบัผูชายแตงหนามากข้ึนจริง หรือขอมลูบางสวนจากสื่อออนไลน ที่

มีทั้งยอมรับและไมยอมรับอยู แสดงใหเห็นถึงคนในสังคมไทยยังคงไมเปดรับความเขาใจที่มีตอผูชายแตงหนา 

100% เพราะจะเห็นไดวายังคงบุคคลบางกลุมที่ยังมองวาการแตงหนาสําหรับไมใชสิ่งที่เหมาะสม แตทั้งน้ี

สังคมไทย ก็เริ่มขยับเขามาเปนสงัคมผูชายแตงหนามากข้ึนทีละนอย ถึงกระน้ันในมุมมองของบคุคลทั่วไปทีเ่ปน

ผูชายแตงหนาก็มองวามันอาจจะกลายเปนกระแสอยางหน่ึงในอนาคตก็ไดสําหรับผูชายที่แตงหนา ถึงแม

อาจจะยังไมสมบูรณในเรื่องของการยอมรับก็ตาม แตก็ไมอาจปฏิเสธไดเชนกันวาการแตงหนาไดเปดรับทุกเพศ

ทุกวัยในการสนใจในการดูแลตัวเองมากข้ึน ดังบทสัมภาษณของบุคคลทั่วไปของผูชายที่ไมไดแตงหนาและ

ผูหญิงน้ัน ก็มีมุมมองถึงการมองวาตางประเทศ เชน คนฝงตะวันออกก็อาจเปนปจจัยหลักปจจัยหน่ึงที่ทําให

ผูชายสวนใหญหันมาเริ่มสนใจแตงหนาก็เปนไดหรือจากขอมูลจากกระทู Pantip ในการตอบคําถามที่วาผูชาย

ก็มีสิทธิแตงหนาหรือทํากิจกรรมที่เสริมสรางบุคลิกเหลาน้ีได ทั้งน้ีการแตงหนาของผูชาย ก็ไมไดอยูบนพื้นฐาน

ของการเสริมสรางใบหนาใหดูดีข้ึน หรือสรางความมั่นใจใหกับตัวเองเพียงอยางเดียวเทาน้ัน หากแตการ
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แตงหนายังรวมไปถึงการดูแลเอาใจใสตัวเองในการเสริมสรางความสุขและสรางความรักความชอบตอการดูแล

ตัวเองในรูปแบบของการแตงหนา นําไปสูการทําความเขาในการปฏิบัติตอรางกายของผูชายแตงหนาตอไป 

 

4.4 ปฏิบัติการตอรางกายของผูชายแตงหนา 

 รางกายเปนทุนอยางหน่ึง การสรางทุนทางรางกายที่ดียอมนําไปสูการพัฒนาทุนทางดานตางๆ ทั้งทาง

เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ ซึ่งการปฏิบัติตอรางกายที่จะอธิบายตอไปน้ีจะสัมพันธกับการลงทุนในผลิตภัณฑที่

เรียกวาเครื่องสําอาง ซึ่งสําหรับผูชายน้ันคนทั่วไปอาจจะคิดวาเปนเรือ่งไกลตัวในสังคม เปนสิ่งที่ผูหญิงเทาน้ันที่

จะสามารถเลือกซื้อหรือจับตองได แตจากที่กลาวมาในบทตางๆ ขางตนก็จะสามารถเห็นไดวา ผูชายเริ่มมี

บทบาทกับผลิตภัณฑหรือเครื่องสําอางตางๆ อาทิ ไพรเมอร รองพื้น ลิปบาลม ฯลฯ โดยการที่จะไดสิ่งเหลาน้ี  

ก็ตองมีการลงทุนโดยการใชเงินเพื่อที่จะไดอุปกรณตางๆ มา เพื่อเปนการสรางความมั่นใจและสรางความดูดี

ใหกับตัวเองมากข้ึน และนอกจากการแตงหนาน้ันผูชายแตงหนาเหลาน้ีมีการลงทุนกับสิ่งตางๆ ที่สามารถ

เสริมสรางความดูดีใหกับตัวเองในรูปแบบอื่นเชนกัน อาทิ การออกกําลังกาย การเขาคลินิก อีกทั้งผูชาย

แตงหนาเหลาน้ีมองรางกายของตัวเองเปรียบเปนทุนอยางหน่ึงที่เปนตัวเสริมสรางความดูดีเพื่อพัฒนาทุนใน

ดานอื่นๆ อีกดวย สิ่งที่จะกลาวตอไปน้ีคือการปฏิบัติตอรางกายในดานตางๆ ของผูชายแตงหนา ไมวาจะเปน 

การลงทุนเพื่อซื้อผลิตภัณฑเครื่องสําอาง ความสรางความมั่นใจ การที่จะตองมีเครื่องสําอางเหลาน้ีติดตัว การ

คนหาขอมูลหรือความถ่ีในการซื้อผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับเครื่องสําอาง โดยสิ่งที่จะกลาวตอไปน้ี คือสิ่งที่ผูชาย

แตงหนาไดเลือกและตองการที่จะใชเวลาเพื่อกระทํากิจกรรมตางๆ อีกทั้งยังเปนการมองถึงวิธีการสรางความ

เขาใจและวิธีคิดในมุมมองของพวกเขาตอการปฏิบัติการตอรางกายของตัวเองใหดูดีมากข้ึน 

 4.4.1 การลงทุนรูปแบบตางๆ เพ่ือสรางเรือนราง 

 การลงทุนเพื่อสรางรางกายที่จะกลาวถึงตอไป ตองการสะทอนใหเห็นถึงมุมมองในการลงทุนตอสิ่ง

ตางๆ ของผูชายแตงหนา ไมวาจะเปนการซื้อผลิตภัณฑเครื่องสําอางก็ดี หรือการลุงทุนในรูปแบบอื่นที่

เกี่ยวของกับการสรางรางกายใหเกิดความดูดี สําหรับผูชายแตงหนา อาทิ การเขาฟตเนส การเขาคลินิกเพื่อ

การแกปญหาโดยผูเช่ียวชาญเฉพาะทาง เปนตน ซึ่งแสดงใหเห็นถึงมุมมองของเหลาผูชายแตงหนาวาการลงทุน

ในสิ่งตางๆ เหลาน้ี จําเปนมากนอยเพียงใด รวมไปถึงการลงทุนเหลาน้ีเสริมสรางความสําคัญกับภาพลักษณที่

ทําใหแตละบุคคลมีความดูดี หรือสรางความมั่นใจมากข้ึนเชนกันหรือไม  

ชนกันต เลาวานอกจากการแตงหนาแลว การดูแลตัวเองในรูปแบบตางๆ ก็เปนสิ่งที่สําคัญและเปนสิ่งที่

ทําใหตัวของชนกันตสรางเสริมบุคลิกภาพใหดูดีข้ึนได ไมวาจะเปนการออกกําลังกาย การเขาสถานที่บํารุง

ผิวหนา ทั้งหมดคือสิ่งชนกันตทําเพื่อสรางความดูดีใหกับตัวเองมากข้ึน 
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“มีการดูแลตัวเองในแบบอื่นเหมือนกัน ทั้งการเขาฟตเนสก็มีครับ หรือการเขาคลินิก

เพื่อบํารุงผิวหนาก็มบีางเชนกัน เพราะการแตงหนาเหมอืนการแตงเพื่อใหหนาดูไมโทรมก็จริง แต

การดูแลตัวเองในรูปแบบอื่นควบคูไปดวยก็เปนสิ่งที่ทําใหเราดูดีข้ึนเพิ่มไปอีกได” 

(ชนกันต ฉัตรากร, 8 ตุลาคม 2562 : สัมภาษณ Blogger ผูชายแตงหนา) 

 

 

ภาพที่ 4.18 HIFU ครั้งแรก I WONDER BOY จากชอง Youtube “WONDER BOY” 

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=xql-a07Cuzs&t=121s 

สําหรับ ชัจชลิต จะมองถึงความสําคัญในการซื้อผลิตภัณฑตางๆ ที่เกี่ยวกับเครื่องสําอางเปนหลัก 

หากแตนอกจากการซื้อเครื่องสําอางเพื่อการบํารุงใหใบหนาของตัวเองน้ันดูดีข้ึนแลว การเขาคลินิกเพื่อการ

แกปญหาโดยผูเช่ียวชาญเฉพาะทาง ก็เปนอีกสิ่งหน่ึงที่ชัจชลติเลือกใชบริการในการเสริมสรางใบหนาใหดูดีมาก

ข้ึน 

“จะเนนไปที่การซื้อผลติภัณฑตางๆ อยางซื้อเครื่องสําอาง พวก skincare รองพื้น และก็มี

เขาคลินิกบาง อยางหลักๆ เลย ปที่แลว ไปทํา HIFU8 มา ทําใหใบหนาของเราดูกระชับข้ึน

ประมาณน้ี” 

(ชัจชลิต เตชะเกสร,ี 20 ตุลาคม 2562 : สัมภาษณ Blogger ผูชายแตงหนา) 

                                                             
8 HIFU หรือ High Intensity Focus Ultrasound เปนการใชคลื่นอัลตราซาวดความเขมขนสูง โดย

สงเขาไปทําลายเน้ือเย่ือในช้ันผิวหนัง ทําใหผิวหนังในช้ัน SMAS หดตัว คลายกับการเย็บที่เน้ือ กระตุนใหสราง

คอลลาเจนหรือสรางเน้ือเย่ือใหมใตผิวหนัง ซึ่งเปนการดึงหนา ที่สงผลใหผิวดูยกกระชับและออนเยาวมากข้ึน 

และไมตองลงเข็มที่หนาใหเจ็บคะ! โดยคลื่นอัลตราซาวดน้ีไมสงผลกระทบตอผิวช้ันนอก และไมสงผลตอระบบ

การทํางานของรางกาย 
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ณัฐพล ก็เปน Blogger อีกหน่ึงคนที่รักและใสใจในการบํารุงผิวหนาของตัวเองเปนอยางมาก ทั้งน้ี

นอกจากการแตงหนาเพื่อเสริมสรางความดูดีและความมั่นใจแลว ก็ยังรวมถึงการแตงตัว การออกกําลังกาย 

การดูแลทรงผม ที่ณัฐพลจะตองดูและสิ่งเหลาน้ีทั้งหมด เน่ืองจากณัฐพลมองวาคนในสังคมปจจุบันไมไดตัดสิน

คนเพียงแคใบหนาอยางเดียว หากแตรางกายทุกสวน ทุกคนในสังคมอาจจะมองและตัดสินทัง้หมด จึงทําใหณัฐ

พลเลือกที่จะดูแลทุกสวนควบคูกัน 

“สําหรับเรา จะลงทุนหมด ไมวาจะเปนการเขาฟตเนส ดูแลทรงผม เขาคลินิกความงามก็

มีบาง ไมใชแคการแตงหนา คือคนยุคสมัยน้ีเราวาเขาดูหมดนะ ต้ังแต ผม การแตงตัว หุน ถาเปน

สมยัแบบสิบปกอน อาจจะดูแคใบหนา แตปจจุบันมันเปลี่ยนไปแลว คือดูหมด เพราะงั้นเราตอง

ลงทุนกับทุกสวน” 

(ณัฐพล ตรีวัฒนชัยกลุ, 7 มกราคม 2563 : สัมภาษณ Blogger ผูชายแตงหนา)         

 

ยุทธภูมิ มองวาการออกกําลังกายก็เปนสิ่งสําคัญที่ไมแพกับการแตงหนาในการดูแลตัวเอง ยุทธภูมิจึง

เลือกวิธีทั้งสองวิธีน้ีในการเสริมสรางความดูดีของตัวเองใหเพิ่มมากข้ึน เพื่อความดูดีทั้งใบหนาและรางกายที่จะ

ไดรับสําหรับยุทธภูมิที่ตองการทั้งสองสิ่งน้ี 

“ผมจะฟตเนสครับที่นอกจากแตงหนานะ เพราะวานอกจากใบหนาที่ดูดีข้ึน ผมก็ตองการ

ใหหุนดีดวย ประมาณแบบมีกลามนิดๆ Six pack หนอยๆ จะไดดูดีดูหลอทั้งหนาทั้งหุนอะไร

แบบน้ี ก็เลยมีเขาฟตเนส เพราะอยางผมจะมีลงพุงนิดนึงทําใหตอนใสเสื้อที่มันกระชับตัวผมตอง

แขมวทอง เลยเขาฟตเนสเพื่อลดสวนน้ี” 

(ยุทธภูมิ (นามสมมติ), 20 มกราคม 2563 : สัมภาษณ ผูชายแตงหนา) 

 

ในขณะที่ เล็ก เล็งเห็นถึงความสําคัญในการดูแลตัวเองหรือการเสริมสรางความดูดีโดยการเลือกซื้อ

ผลิตภัณฑเครื่องสําอางเปนหลัก แตทั้งน้ีทั้งน้ัน การใสใจในการบํารุงดูผิวหนาผานการเขาคลินิกบํารุงผิวหนา ก็

เปนสิ่งที่เล็กใหความสําคัญเปนอยางย่ิงเชนกัน 

“เราจะลงทุนแบบลงทุนจริงๆ ก็เครื่องสําอางสวนใหญเลย แตถามีก็คงเปนเขาคลินิก

เสริมความงามไปบํารุงผิวหนา Detox9 บาง แตก็ไมไดเขาบอยครึ่งปหรือเปนป ถึงจะไปทีอะไร

                                                             
9 Detox เปนการใชเครื่องพนนํ้า เพื่อลางสารพิษตามรูขุมขน  
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แบบน้ี แตก็มีออกกําลังกายบางนะ แตก็จะทําที่บาน ไมไดเสียเงินฟตเนส เพราะเราคอนขางที่จะ

มั่นใจหุนของเรานิดนึง มันก็ไมไดมีกลามมาก แตก็พอมีเพราะเราหุนคอนขางผอมดวยมั้ง กลามก็

เลยเห็นชัดหนอยๆ เราแลยไมไดสนใจตรงน้ีมาก จะสนใจในการดูแลใบหนาเปนสวนหลัก” 

(เลก็ (นามสมมติ), 1 กุมภาพันธ 2563 : สัมภาษณ ผูชายแตงหนา) 

 

4.4.2 ความถ่ีในการซื้อผลิตภัณฑเคร่ืองสําอาง 

ทั้งน้ีจะเปนความถ่ีในการซื้อผลิตภัณฑตางๆ ที่สามารถสรางเสริมดูแลใบหนา น่ันคือเครื่องสําอางตางๆ 

ที่ผูชายแตงหนาซื้อน้ัน มีความถ่ีในการซื้อมากนอยเพียงใด และความถ่ีเหลาน้ีแสดงใหเห็นถึงการลงทุนและ

การใหความสําคัญกับการดูแลจัดการในเรื่องหนาตาและรางกายของผูชายแตงหนาเหลาน้ีอีกดวย 

ชนกันต สนใจในการซื้อผลิตภัณฑตางๆ ที่เกี่ยวกับเครื่องสําอางคอนขางมากพอสมควร แตก็ไมใช

จํานวนที่เยอะจนเกินไป และในการซื้อแตละครั้งก็จะซื้อในสิ่งที่จําเปนตอการใชงานและเลือกสิ่งที่ดีที่สุด

สําหรับการใชงานใหกับตัวเอง 

“จะซื้อประมาณเดือนละครั้งสองครั้ง ก็จะเปนพวกรองพื้น ไพรเมอร หรือ ครีมดูแล

ผิวหนาครับ ซื้อประมาณ 2-3 ตัว แลวแตย่ีหอที่คิดวาเหมาะกับตัวเอง ถาเครื่องสําอางย่ีหอน้ันๆ 

ที่ผมใชแลวคุณภาพดีไมทําใหหนาเปนผื่นข้ึนมา ก็โอเคแลวครับ” 

(ชนกันต ฉัตรากร, 8 ตุลาคม 2562 : สัมภาษณ Blogger ผูชายแตงหนา) 

 

 ชัจชลิต จะสนใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑที่คอนขางมากเปนพิเศษ เพราะซื้อเฉลีย่เดือนละ 3-4 ครั้ง 

ทั้งน้ีในการตัดสินใจซื้อในแตละครั้ง ไมใชเพียงการซื้อเพราะความชอบเพียงอยางเดียว หากแตการซื้อจะตองดู

วาผลิตภัณฑน้ันเหมาะกับสภาพผิวของตัวชัจชลิตเองหรือไม ถาทดลองแลวรูสึกสามารถใชได ก็จะตัดสินซื้อ

ในทันท ี

“อาจจะเดือนละ 3-4 ครั้ง เพราะวามีเครื่องสําอางที่แบบเปนตัวที่ เห็นจากตามสื่อ

ออนไลนและก็ดูที่เคานําเสนอมาบางแลวเห็นวามันเหมาะกับเรา เรานาจะสามารถใชมันไดนะ 

จะตัดสินใจซื้อ ก็เลยซื้อบอยบางนิดนึง” 

(ชัจชลิต เตชะเกสรี, 20 ตุลาคม 2562 : สัมภาษณ Blogger ผูชายแตงหนา) 
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ณัฐพล มองวาการเลือกซื้อเครื่องสําอางไมใชสิ่งที่ซื้อในจํานวนครั้งที่มากหรือจํานวนที่ถ่ีจนเกินไป แตใน

การซื้อแตละครั้งจะตองเลือกในสิ่งที่ดีที่สุด จึงจะทําการหยิบผลิตภัณฑน้ันๆ ในขณะเดียวกันณัฐพลก็มองวา

ผลิตภัณฑบางอยาง ก็จําเปนตองเลือกใหมากกวาผลิตภัณฑอื่นๆ อาทิ ลิปบาลมที่ณัฐพลจะคอนขางใสใจใน

การเลือกเปนพิเศษ ทั้งน้ีดวยณัฐพลใหเหตุผลที่วาลิปบาลมคือสิ่งที่สามารถแตมสีสันไดมากกวาผลิตภัณฑอื่น 

ไมวาจะเปนรองพื้นก็ดี หรือ คอนซีลเลอรก็ดี เพราะผลิตภัณฑเหลาน้ีสําหรับผูชายก็จะเนนใหเปนธรรมชาติ

ที่สุด แตสําหรับลิปบาลม แนนอนวาก็ตองเลอืกสีที่เปนธรรมชาติกับสีปากเชนกัน แตในบางครั้งก็มีสีที่คอนขาง

แตกตาง อาทิ สีแดงเขม สีแดงปกติ เปนตน จึงทําใหณัฐพลเล็งเห็นถึงความสําคัญของผลิตภัณฑน้ีมากกวาสิ่ง

อื่น เพราะมีลูกเลนในการใชงานและเลือกสีสันในการแตงแตมปากที่มากกวาการเลือกผลิตภัณฑอื่นๆ 

“เครื่องสําอาง ซื้อไมบอยนะ เดือนละครั้ง ในการซื้อก็ครั้งละ 1-2 ช้ินเอง ดวยความเปน

ผูชายมันก็จะซื้อแค รองพื้น ไมก็ concealer เปนหลัก มันเลยเลือกไมยาก ไมเหมือนลิปบาลมที่

ตองแบบเลือกๆ แลวตองซื้อทุกเดือนเพราะตัวใหมออกมาเยอะมาก สีใหมๆ กเ็ยอะมาก” 

(ณัฐพล ตรีวัฒนชัยกลุ, 7 มกราคม 2563 : สัมภาษณ Blogger ผูชายแตงหนา)   

 

นอกจากน้ี มุมมองของผูชายแตงหนาจากบุคคลทั่วไปอยาง ยุทธภูมิ ก็เล็งเห็นถึงความสําคัญในการ

เลือกซื้อผลิตภัณฑเชนเดียวกับ Blogger แตในขณะเดียวกันยุทธภูมิก็มองวาการที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑบางสิ่ง

น้ัน จะเปนสิ่งที่เคยใชมากอนหนาน้ีหรือใชเปนประจํา เพราะตัวของยุทธภูมิมั่นใจที่จะใชผลิตภัณฑเหลาน้ัน 

ดวยเหตุผลที่วาเมื่อใชแลวรูสึกดีกับผลิตภัณฑ ยุทธภูมิก็มองวา อาจจะไมจําเปนมากนักที่จะตองไปซื้อ

ผลิตภัณฑใหม ถึงจะสนใจอยูบางแตการเลือกซื้อในสิ่งใชไปและรูสึกดีกับผลิตภัณฑน้ันๆ ทั้งน้ีเปนเพราะความ

นิยมในตัวของผลิตภัณฑก็ดีหรือใชไปแลวก็รูสกึสบายใจกับการทาสิ่งเหลาน้ันลงใบหนาก็ ก็เปนเหตุผลเพียงพอ

สําหรับยุทธภูมิที่จะใชแตผลิตภัณฑเหลาน้ัน 

“ผมจะซื้อประมาณ 2 เดือนครั้งเลยครับ เพราะวาผมจะคํานวณกอนวา ใหมันใกลจะหมด

จริงๆ ถึงจะซื้อ เตรียมเงินใหพรอมดวย สวนเครื่องสําอางหรือผลิตภัณฑใหม ที่อาจจะมีออกมา

ใหรูสึกอยากซื้อบางก็สนใจครับ แตก็รูสึกวามั่นใจกับผลิตภัณฑที่ใชอยูเปนประจําคอนขาง

มากกวา เลยซื้อทีก็ซื้อแตผลิตภัณฑเดิมครับ” 

(ยุทธภูมิ (นามสมมติ), 20 มกราคม 2563 : สัมภาษณ ผูชายแตงหนา) 
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เชนเดียวกับ เล็ก ก็ไมนิยมซื้อเครื่องสําอางในจํานวนที่มากหรือบอยครั้ง เพราะซื้อในเฉลี่ยเดือนละ 1 

ครั้ง แตในการซื้อแตละครั้งน้ัน เล็กก็จะหาขอมูลใหพรอมกอนทุกครั้ง เพื่อที่จะทําใหเวลาซื้อเครื่องสําอางหรือ

ผลิตภัณฑตางๆ ก็จะสามารถซื้อไดทันที ในสิ่งที่ตัวเองรูสึกชอบและใชผลิตภัณฑเหลาน้ันใหเกิดประสิทธิภาพ

ตอใบหนาของตัวเองมากที่สุด 

“เราจะซื้อเดือนละครั้ง พวกคอนซีลเลอร ลิปบาลม รองพื้น แปงฝุน ก็จะซื้อเผื่อไว แตก็

จะดูๆ ที่เราชอบและก็ไปซื้อที่รานทีเดียวเลย จะไดไมเสียเวลา” 

(เลก็ (นามสมมติ), 1 กุมภาพันธ 2563 : สัมภาษณ ผูชายแตงหนา) 

 

4.4.3 ราคาและจํานวนผลิตภัณฑท่ีบริโภค 

นอกจากความถ่ีในการซื้อสินคาหรือผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับเครื่องสําอางแลวน้ัน ราคาและจํานวนที่ใชใน

การบริโภค ซึ่งในที่น้ีคือการบริโภคเครื่องสําอางเพื่อนํามาเสริมเติมแตงความดูดีใหกับใบหนาน้ันมีมากนอย

เพียงใด และเหตุใดกลุมผูชายแตงหนาเหลาน้ีจึงใชจายกับผลิตภัณฑตางๆ ที่เปนเครื่องสําอาง เพื่อสรางความดู

ดีใหกับตัวเอง 

หากพูดถึงงบประมาณในการใชจาย ชนกันต กลาววา ราคาที่จายไปอาจจะคอนขางสูง แตถาใชไปแลว

ไมเกิดผลเสียตอใบหนา เชน อาการผื่นจากการแพเครื่องสําอาง การลงทุนในราคาที่สูงไปบาง แตชนกันตก็มอง

วาคุมคาตอการใชจายในครั้งน้ันๆ 

 “งบในการซื้อเครื่องสาํอางจะอยูที่ตัวละ 1,000-2,000 บาทครับ สวนใหญไมไดเนนอะไร

มาก อยางที่บอกครับวา ใชพวก รองพื้น ไพรเมอร 2-3 ตัว และแคใชแลวเราไมแพก็เพียงพอ” 

(ชนกันต ฉัตรากร, 8 ตุลาคม 2562 : สัมภาษณ Blogger ผูชายแตงหนา) 

 

สําหรับ ชัจชลิต มองวาการเลือกซื้อเครื่องสําอางมีโอกาสที่จะซื้อในราคาที่ไมแพงและราคาที่สูง เชน

โอกาสที่พบเห็นเครื่องสําอางผานสื่อออนไลนตางๆ ถาเห็นตัวผลิตภัณฑและเกิดความสนใจก็จะตัดสินใจซื้อ 

เปนตน ทั้งน้ีชัจชลิตเห็นวาในปจจุบันเครื่องสําอางที่ดีและราคายอมเยาก็มีจัดจําหนายมากเชนกัน ทั้งน้ีถาใช

แลวไมเกิดผลเสียตอตัวเอง การตัดสินใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑในแตละครั้ง ก็สามารถเลือกซื้อได โดยที่

อาจจะไมตองคํานึงถึงราคาก็ไดเชนกัน 
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“ก็แลวแตโอกาสครับ ราคาในการซื้อเครื่องสําอางบางครั้งก็จะมีต้ังแตหลักรอยจนถึงหลัก

พันก็มีครับ เพราะเด๋ียวน้ีเครื่องสําอางที่มีราคายอมเยาและดีก็เยอะ สวนใหญก็จะเลือก

ผลิตภัณฑที่ถาตัวเองใชแลว ไมเกิดอาการแพก็จะซื้อมาใชครับ” 

(ชัจชลิต เตชะเกสรี, 20 ตุลาคม 2562 : สัมภาษณ Blogger ผูชายแตงหนา) 

 

ณัฐพล ก็เลือกซื้อผลิตภัณฑเครื่องสําอาง ในงบประมาณที่คอนสูง ในแตละครั้งที่เลือกผลิตภัณฑ ก็จะ

เลือกในสิ่งที่เหมาะกับตัวเอง ไมวาจะเปนการเลือกเครื่องสําอางที่ไมไดมีสีที่ดูเดนจนเกินไป เพราะณัฐพลมอง

วาการแตงหนาของผูชาย จะตองเปนธรรมชาติที่สุด ฉะน้ันในการเลือกซื้อผลิตภัณฑในแตละครั้ง ก็จะเนนไปที่

สีโทนปกติ และที่สําคัญสําหรับณัฐพลในดานราคาถึงแมสิ่งที่ซื้อจะมีราคาสูงไปบาง แตถาใชไปแลวรูสึกวา

ผลิตภัณฑเหลาน้ันเหมาะกับตัวเอง รูสึกใชแลวผลิตภัณฑดีจริง ก็สามารถเลือกซื้อไดถึงราคาจะอยูในระดับที่

คอนขางสูงก็ตาม 

“ในการเลือกซื้อเครื่องสําอางแตละครั้งจะใชงบประมาณ 1,000-2,000 บาท สวนใหญจะ

ซื้อพวก คอนซีลเลอร คุชช่ันหรือรองพื้น และลิปบาลม เพราะมันมีสวนชวยในการควบคุมความ

มัน จึงเลือกใชผลิตภัณฑพวกน้ี ในสวนของลิปบาลม เราจะเลือกใชแบบที่ไมมีสี เปนการทา

เพื่อใหเพิ่มความชุมช้ืนกับปาก เพราะถาปากไมชุมช้ืนเราก็วามันรูสึกแปลกๆ นะ เหมือนคนไม

สบายอะไรแบบน้ี แตถาใชแบบที่มีสีควรจะใชเปนสีที่คอนขางออนจะดีกวา เพราะอยางที่บอก

การแตงหนาของผูชายเราไมไดเนนไปที่การแตงแตมสีบนใบหนามาก แตเปนการแตงใหเปน

ธรรมชาติมากที่สุด เราเลยเลือกซื้อเครื่องสําอางเหลาน้ี” 

(ณัฐพล ตรีวัฒนชัยกลุ, 7 มกราคม 2563 : สัมภาษณ Blogger ผูชายแตงหนา) 

 

นอกจากน้ีมุมมองของ ยุทธภูมิ ซึ่งเปนบุคคลทั่วไปที่เปนผูชายแตงหนาที่กําลังเรียนอยูน้ัน การเลือกซื้อ

ผลิตภัณฑในแตละครั้ง อาจมีขอจํากัดในคาใชจาย แตสําหรับยุทธภูมิก็มองเชนกันวา ถาในอนาคตที่เรียนจบมี

งานแลว ก็อาจสนใจซื้อผลิตภัณฑในราคาที่สูงข้ึนเชนกัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 “สวนตัวผมจะซื้อเครื่องสําอางราคาประมาณหลักสิบจะถึงหลกัรอย ยังไมเคยลองซื้อถึง

หลักพัน มากสุดก็เปนครีมบาํรุงผิวและไพรเมอรราคาประมาณ 500 บาท น่ีคือราคาสูงสุดในการ

ซื้อเครื่องสําอางของผมในตอนน้ีครับ แตถาถามวาอนาคตสนใจซื้อเครื่องสําอางที่มีราคาหลักพัน

ไหม ก็ตอบไดเลยวาไมแน เพราะตองดูโอกาสและความเหมาะสมดวย” 
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(ยุทธภูมิ (นามสมมติ), 20 มกราคม 2563 : สัมภาษณ ผูชายแตงหนา) 

 

สําหรับ เล็ก บุคคลทั่วไปที่เปนผูชายแตงหนาสําหรับการใชจายในการซื้อผลิตภัณฑของเล็ก ถึงแมจะมี

ราคาในการใชจายที่คอนขางสูง แตขณะเดียวกันก็มีความเหมือนกันกับยุทธภูมิตรงที่จะไมซื้อในจํานวนที่

บอยครั้ง หากแตสําหรับเล็กจะมีการคํานวณในการใชเงินกับผลิตภัณฑที่เลือกซื้อใหเรียบรอยแทบจะทุกครั้ง 

กอนที่จะซื้อผลิตภัณฑตางๆ ใหกับตัวเอง 

“ตอนที่ซื้อเครื่องสําอางก็จะหาขอมูลและก็ราคาใหพรอมกอน ถาเกิดสมมติซื้อมาใชแลว

ตัวเราไมแพ ก็จะซื้อมาใชอีกแนนอน สวนราคาเราจะต้ังงบสูงสุดไมนาจะเกิน 2,000 บาท 

หมายถึงราคาที่รวมเครื่องสําอางหลายช้ินแลว ทั้ง คอนซีลเลอร ลิปบาลม รองพื้น แปงฝุน เราจะ

ซื้อโดยที่ราคาจะไมเกินน้ี” 

(เลก็ (นามสมมติ), 1 กุมภาพันธ 2563 : สัมภาษณ ผูชายแตงหนา) 

 

จากบทสัมภาษณขางตนแสดงใหเห็นถึงการใชจายของแตละบุคคลในการลงทุนเลือกซื้อเครื่องสําอาง

ในแตละครั้งของผูชายแตงหนาทั้ง Blogger และ ผูชายแตงหนาทั่วไปแสดงใหเห็นวา แตละคนตางเลือกซื้อ

เครื่องสําอางในสิ่งที่ตัวเองใชแลวรูสึกดีกับเครื่องสําอางชนิดน้ันๆ ไมวาจะเปนการใชแลวไมทําใหเกิดอาการแพ

ก็ดีหรือเพราะวาราคายอมเยา ไมแพงสามารถจับตองไดก็ดี ทั้งน้ีก็เพื่อใหไดเหตุผลการแตงหนาของผูชาย

เหลาน้ีอยางดี ถูกวิธีและปลอดภัยที่สุด อีกทั้งรวมถึงการความถ่ีในการซื้อผลิตภัณฑ ซึ่งเครื่องสําอางไมใชสิ่งที่

จะตองซื้อในทุกวัน หากแตผูชายแตงหนาเหลาน้ีก็มีการจัดสรร วางแผนในการซื้อสินคาใหไดในสิ่งที่ดีที่สุด

สําหรับตัวเองทั้งสิ้น ทั้งน้ีเพื่อใหไดความเหมาะสมในแงตางๆ ทั้งราคา จํานวนที่ใช ความถ่ีในการซื้อผลิตภัณฑ

ใหสมดุลและเหมาะตอการนํามาใชงาน อีกทั้งจะเห็นไดวาการแตงหนาของผูชายจากบทสัมภาษณที่กลาวมา

ทั้งหมดน้ี ยังสะทอนการปฏิบัติตอรางกายของผูชายแตงหนา ที่ถึงแมอุดมคติแบบผูชายจะแสดงใหเห็นถึงเพศ

วิถีที่ลื่นไหล แตผูชายแตงหนาก็อาจตกเปนเหย่ือของการบริโภคและระบบทุนนิยม ภายใตผลิตภัณฑ

เครื่องสําอางที่สรางข้ึนมาเพื่อใหผูชายมีตัวเลือกในการใชงานมากข้ึนอยางอุตสาหกรรม Male Cosmetic อีก

ดวย ทั้งน้ีเพื่อความชัดเจนในการอธิบายถึงความหมาย ปฏิบัติการและการตอรองที่กลาวมา จะนําไปสูการ

อธิบายเพื่อสรางความชัดเจนมากข้ึนผานการวิเคราะหจากแนวคิดทฤษฎี วรรณกรรมและขอมูลจากกรณีศึกษา

ที่กลาวมาทั้งหมด เพื่อความเขาใจถึงวัตถุประสงคในการแตงหนาของผูชายที่ลึกซึ้งมากข้ึนตอไป 
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บทที่ 5 

บทวิเคราะหและสรุปผลการศึกษา 

 การศึกษาในหัวขอ “ผูชายแตงหนา : การใหความหมาย และการปฏิบัติ ตอเรือนราง ความงาม และ

ความเปนชายในสังคมสมัยใหม” มีจุดเริ่มตนผานจากการสังเกตถึงผูชายที่มีวิธีในการดูแลและสรางรางกาย

ของตัวเองใหดีข้ึนโดยใชวิธีการแตงหนาใหกับตัวเอง เพื่อการสรางความดูดี ความมั่นใจใหกับแตละบุคคลผาน

วิธีการแตงหนาสําหรับผูชายแตงหนา ถึงจะมีคนบางกลุมที่ศึกษาการแตงหนา แตนับไดวายังเปนสวนนอยใน

สังคมไทย เพราะสําหรับการหาความรู ความเขาใจหรือวิธีการในการแตงหนา มักจะผานสื่อออนไลนเปน

ตัวกลางในการรับรูมากกวาการพูดคุยกันเพื่อแลกเปลี่ยนความรูกันเปนกลุมในชีวิตประจําวัน แตจากบทตางๆ 

ที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวาในอดีตก็มีการแตงหนาของผูชายเกิดข้ึนเชนกัน แตจะเปนการแตงหนาเพื่อเปน

สวนหน่ึงในการแสดง หรือการประกอบพิธีกรรมตางๆ สําหรับการแตงหนาในชีวิตประจําวันถาเปนสมัยอดีต 

อาจถูกมองวาเปนผูชายที่ ดูผิดแปลกไปจากสังคม ซึ่งตางจากสมัยปจจุบันที่ผูชายสามารถแตงหนาใน

ชีวิตประจําวันได แตการแตงหนาของผูชายก็อาจมีขอจํากัดในแงของการแตงหนาเพื่อใหเปนธรรมชาติมาก

ที่สุด ไมใชการแตงหนาที่มีสีสันมากจนเกินไป ทําใหการศึกษาในประเด็นน้ีจึงมีวัตถุประสงคเพื่อตองการทราบ

ถึงประวัติศาสตรของการแตงหนาของผูชายในสังคมไทย รวมไปถึงสังคมตะวันตกและสังคมตะวันออกเพื่อการ

ทําความเขาใจของผูชายแตงหนาวารับรูวิธีการแตงหนามาจากสังคมใดบาง และศึกษาความหมาย ปฏิบัติการ 

และการตอรองของผูชายแตงหนากับวาทกรรมความงามและความเปนชายในสังคมไทย เพื่อตอบคําถาม

การศึกษาที่วา ผูชายแตงหนา มีความเขาใจและความตองการในการเลอืกวิธีการสรางรางกายใหดูดีข้ึนผานการ

แตงหนาอยางไร โดยศึกษาจากการสัมภาษณถึงประสบการณในการแตงหนาของผูชายแตงหนา จากกลุม

ตัวอยาง Youtuber หรือ Blogger จํานวน 3 คน ผู ชายแต งหนาจํ านวน 2 คน อีกทั้ งทัศนคติจาก

บุคคลภายนอกที่มีตอผูชายแตงหนาผานมุมมองของบุคคลทั่วไป (ผูชายที่ไมแตงหนา จํานวน 3 คน และผูหญิง

จํานวน 5 คน อายุ 18-25 ป) จํานวนทั้งสิ้น 13 คน ทั้งน้ีจะใชแนวคิดเรื่องวาทกรรม อํานาจ อํานาจกับ

รางกาย และความรูเกี่ยวกับความเปนเพศ ของ Michel Foucault แนวคิดวาดวยเรื่องการศึกษา “ผูชาย” 

และ “ความเปนชาย” และแนวคิดเรื่องเพศวิถี (Sexuality) ในการศึกษาและอธิบายงานศึกษาช้ินน้ี 

 

ประวัติศาสตรการแตงหนาของผูชาย วัฒนธรรม ความงามและความเปนชายในอดีตถึงปจจุบัน 

 จากการศึกษาเรื่องประวัติศาสตรของการแตงหนาของผูชายในสังคมไทย ซึ่งรวมไปถึงสังคมตะวันตก

และสังคมตะวันออก โดยในสังคมตะวันตกก็มีการแตงหนาของผูชายต้ังแตสมัยอียิปตโบราณ, สมัยโรมัน และ

ยุคของควีนเอลิซาเบธที่ 1 ซึ่งยุคสมัยที่กลาวมาน้ีคือยุคที่บุกเบิกของการแตงหนาเพื่อการสรางความเช่ือตางๆ 
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อาทิ การแตงหนาเพื่อขจัดความโชคราย และการแตงหนาในยุคสมัยที่กลาวมายังเปนการแตงหนาเพื่อการ

แสดงถึงสถานะที่ร่ํารวยถึงจะสามารถแตงหนาได และต้ังแต ยุค 1930s Hollywood, Early 2000s, 2010s, 

2018s ซึ่งเปนยุคชวงหลังของสังคมตะวันตก การแตงหนาก็ไดหันมาเปลี่ยนเปนการแตงหนาตามความ

ปรารถนาของคนน้ันๆ เพื่อตองการความมั่นใจในการออกมาสูสังคมภายนอกหรือการแตงหนากลายเปนสิ่งที่

สามารถทําไดในชีวิตประจําวัน ตอมาก็จะเปนประวัติศาสตรการแตงหนาของสังคมตะวันออก ที่แสดงใหเห็น

ถึงยุคใหมที่บุกเบิกการแตงหนาของผูชายไดบงบอกถึงความเปนชายที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตคอนขางชัดเจน 

เพราะมีการสรางผลิตภัณฑเครื่องสําอางที่เจาะจงถึงผูชายโดยตรง ซึ่งไดแสดงใหเห็นถึงความงามไดเขามามี

สวนที่ทําใหผูชายหันมาสนใจในการเขาถึงผลิตภัณฑเครื่องสําอางไดสะดวกมากข้ึน และประวัติศาสตร

สังคมไทยก็มีการสะทอนใหเห็นถึงการแตงหนาจะข้ึนอยูกับการแสดง หรือการจัดพิธีกรรมที่ตองใชความสรรค

สรางหรือความเช่ือด้ังเดิมต้ังแตอดีตในการสรางชุดความรูเพื่อเปนจุดประกายหลักใหผูชายไดมีการทําในสิ่งที่

ขัดแยงจากความเปนชายในสังคมอดีต คือการแตงหนา และการแตงหนาก็เปนเพียงความเช่ือที่ทําใหผูชายได

ทําในสิ่งที่แตกตางจากความเช่ือในความเปนชายของสังคมอดีตเพียงช่ัวขณะ แตในสังคมไทยสมัยใหม ไดมีการ

รับวัฒนธรรมหรือชุดความรูเขามาจากสังคมตางๆ และความเช่ือใหมที่วาก็คือผูชายก็สามารถบํารุงผิวหรือการ

แตงหนาได โดยผูชายแตงหนาในไทยสวนใหญก็ไดรับความรูเหลาน้ีผานจากสื่อออนไลนที่มาจากสังคม

ตะวันออกหรือสังคมตะวันตกก็ดี จึงทําใหมีการปรับวิธีการแตงหนา เพื่อใหเหมาะสมกับความเปนชายใหมาก

ที่สุดตามแตความถนัดขอแตละบุคคล แสดงใหเห็นถึงความเขาใจการแตงหนาของผูชายต้ังแตสังคมในอดีต

จนถึงปจจุบัน มีการแทรกซึมของการปฏิบัติและการใหความหมายของการแตงหนาที่ผูชายก็สามารถแตงหนา

ในชีวิตประจําวันไดมากข้ึน  

 นอกจากน้ีจากการศึกษาในเรื่องความหมาย ปฏิบัติการ และการตอรองของผูชายแตงหนากับวาท

กรรมความงามและความเปนชายในสังคมไทย สะทอนใหเห็นวาสังคมไทยในปจจุบัน ถึงจะมีการยอมรับถึง

ผูชายที่แตงหนามากข้ึนก็ตาม แตภายใตการยอมรับของคนในสังคม อุดมคติของความเปนชายยังคงอยูใน

ระบบความคิดของคนในสังคม ที่ใหความสําคัญกับหนาตาของผูชายอยู เพราะถึงแมการแตงหนาจะเปนที่

ยอมรับมากข้ึน แตก็จะไมใชการแตงหนาในรูปแบบที่มีสีสันบนใบหนามากเกินไป หากแตเปนการแตงหนา

เพื่อใหใบหนาดูคมเขม ดูผิวพรรณดีมากข้ึน อาทิ การเขียนค้ิวใหมีความเขมมากข้ึน ทารองพื้นเพื่อปกปด

จุดบกพรอง เชน รอยดํา รอยคล้ําใตตา หรือการทาปากดวยลิปบาลมเพื่อใหปากมีความชุมช้ืนมากข้ึน ก็เปน

สวนสําคัญย่ิงในองคประกอบของการแตงหนา เพราะถาแตงหนาจนมีสีสันมากเกินไป อาทิ การทาปากที่แดง

เกินสีปากเดิมของตัวเอง ก็อาจทําใหคนในสังคมไมมองวาเปนผูชายที่แตงหนา แตอาจถูกมองวาเปนเพศที่สาม

แทน 
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ความหมาย ปฏิบัติการ และการตอรองของผูชายแตงหนากับวาทกรรมความงามและความเปนชายใน

สังคมไทย 

ภายใตมุมมองและการใหความหมายในการแตงหนาของผูชาย ปฏิบัติการและการตอรองของผูชาย

แตงหนาและวาทกรรมความงามที่เกี่ยวกับใบหนา การปฏิบัติตอเรืองรางในดานอื่นๆ อาทิ ดานรางกายที่

เกี่ยวกับสุขภาพกายในการเขาคลินิกเสริมความงามจากผูเช่ียวชาญเฉพาะทางหรือการเขาสถานที่ออกกําลัง

กายเพื่อทําใหใบหนาหรอืรูปรางของตัวเองดูดีข้ึนก็ดี หรือสุขภาพจิตที่รูสึกมั่นใจมากข้ึนเมื่อไดแตงหนาก็ดี ทั้งน้ี

การปฏิบัติรางกายเพื่อสรางเสริมสุขภาพทุกดานใหดีข้ึน เปรียบเสมือนการสรางความเขาใจและความชอบ

ธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติตอรางกายของผูชายแตงหนาวาการแตงหนาก็เปรียบเสมือนกิจกรรมหน่ึงที่ไมวาเพศ

ใดก็สามารถเขาถึงและปฏิบัติไดทั้งหมด 

จากการสัมภาษณถึงประสบการณในแงมุมตางๆ ของ Blogger จํานวน 3 คน และบุคคลทั่วไปที่เปน

ผูชายแตงหนา จํานวน 2 คน ทําใหเห็นถึงมุมมองทัศนคติของผูชายแตงหนา ที่นําความดูดีทั้งใบหนาและ

รางกายมาเสริมสรางใหกับตัวเอง ทั้งน้ีการทําสิ่งตางๆ ก็เพื่อสรางความมั่นใจใหตัวเองเพิ่มมากข้ึน แตจากที่

กลาวมาขางตนถึงแมผูชายเหลาน้ีจะเลือกการแตงหนาเปนสวนหน่ึงในการสรางความดูดีใหกับตัวเอง แตความ

ดูดีในการแตงหนาจะเปนการแตงหนาเพื่อใหไดความดูดีอยางเปนธรรมชาติมากที่สุด ไมแตงหนาจนทําให

ใบหนามีสีสันมากจนเกินไป แสดงใหเห็นถึงอุดมคติของความเปนชายที่แมผูชายแตงหนา มีความต้ังใจที่จะ

สรางความดูดีผานวิธีการแตงหนาซึ่งเปนกิจกรรมที่ทําในหมูผูหญิงเปนสวนใหญในสังคม แตผูชายแตงหนาก็มี

ความพยายามที่จะใหความหมายและตอรองกับความเปนชายในสังคม เพราะความงามก็เปนสิ่งที่ผูชาย

สามารถจับตองไมแพผูหญิงเชนกัน แตความงามของผูชายก็ไมใชความงามของการแตงหนาจนทําใหใบหนาดูมี

สีสันเดนชัด หากยังมีอุดมคติของสังคมวาดวยความเปนชายถูกกดทับอยู เพราะผูชายแตงหนาไมไดแตงหนา

เพื่อสรางความดูดีใหกับตัวเองเพียงสิ่งเดียว กิจกรรมที่สรางความดูดีใหกับใบหนาหรือรางกาย อาทิ การออก

กําลังกายหรือการเขาคลินิกเพื่อการแกปญหาโดยผูเช่ียวชาญเฉพาะทาง ก็เปนสิ่งที่พวกเขาเลือกที่จะทํา ทั้งน้ี

ความดูดีในมุมมองของผูชายแตงหนาก็ยังคงถูกจํากัดในรูปแบบของผูชายทั่วไปอยู ไมวาจะเปนใบหนาที่ดูคม

เขม หมายถึง การแตงเติมจุดบกพรองของใบหนา เชน การเขียนค้ิวใหเขมข้ึน หรือการทาลิปบาลมใหริมฝปาก

ดูชุมช้ืนเพิ่มมากข้ึน หรือรางกายที่ผูชายแตงหนาก็ตองการหุนที่ดี คือหุนที่มีกลามเน้ือ ไมผอมหรือไมอวน

จนเกินไป ทําใหผูชายแตงหนาบางสวนก็มีการทํากจิกรรมน่ันคือการเขาฟตเนสเพื่อออกกําลังกาย ซึ่งสิ่งเหลาน้ี

แสดงใหเห็นถึงแมการตอรองของผูชายแตงหนาพยายามกลาวถึงความงามที่ผูชายก็สามารถจับตองไดไมแพ

ผูหญิง ขณะเดียวกันผูชายแตงหนาก็ยังคงความเปนชายในอุดมคติบางสวนไวเชนกัน แสดงใหเห็นวาการ

ตอรองของผูชายแตงหนามีสิ่งที่เรียกวา ความเปนชายในอุดมคติ ซึ่งหมายถึงผูชายที่มีความเขมแข็ง กลาหาญ 

และใบหนาที่ดูดีเปนธรรมชาติ กดทับไวบางสวนที่ถึงแมการแตงหนาจะเปนสิง่ที่พวกเขาเลอืกในการสรางความ

ดูดีใหกับใบหนากอนออกไปทํากิจกรรมนอกบานหรือเพื่อการทํางานตางๆ และในสวนของกิจกรรมอื่นๆ ที่
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กลาวมาก็เปนสิ่งที่ผูชายแตงหนาเหลาน้ีเลือกปฏิบัติในการสรางเสริมรางกายและใบหนาใหดูดีควบคูกันไป แต

การแตงหนาของผูชายแตงหนาเหลาน้ีก็จะไมหลุดกรอบจากความเปนชายในอุดมคติ แตจะเปนการแตงหนา

เพื่อสรางความดูดีอยางเปนธรรมชาติใหไดมากที่สุด 

อีกทั้งจากการสัมภาษณในมุมมองของบุคคลทั่วไปทั้งผูชายที่ไมไดแตงหนาและผูหญิง จํานวน 8 คน ได

แสดงใหเห็นถึงมุมมองทัศนคติที่มีตอผูชายแตงหนาที่ยอมรับและเขาใจถึงการแตงหนาของผูชาย เพราะบุคคล

ทั่วไปเหลาน้ีมองวาการแตงหนาในปจจุบันไมวาจะเปนเพศใดก็สามารถทําได เพราะการแตงหนาก็

เปรียบเสมือนกิจกรรมหน่ึง ที่สรางเสริมความดูดีใหกับรางกายไดไมตางจากกิจกรรมอื่นที่ทุกเพศทุกวัยก็

สามารถทําได ทั้งการเขาฟตเนสหรือการเขาคลินิกก็ดี เขาและเธอตางมองวาการแตงหนาไมตางอะไรกับ

กิจกรรมที่กลาวมา แตภายใตมุมมองของการยอมรับ ความเปนชายที่บุคคลทั่วไปมีทัศนคติตอผูชายแตงหนาก็

มีขอจํากัดที่เขาและเธอตองการอธิบายเชนกัน เพราะถึงแมผูชายจะสามารถแตงหนาไดแตก็ไมใชการแตงหนา

ที่มากหรือมีสีสนัเกินธรรมชาติของใบหนา หากแตเปนการแตงหนาเพื่อสรางความดูดีใหกับใบหนามากข้ึนเพียง

เทาน้ัน มิเชนน้ันอาจถูกมองวาเปนเพศที่สามแทนที่จะเปน “ผูชายแตงหนา” 

อยางไรก็ตามผูชายแตงหนา สามารถอธิบายเพื่อแสดงใหเห็นถึงความเขาใจในการใหความหมายและ

การตอรองที่เดนชัดมากข้ึนผานการอธิบายในแตละประเด็นที่จะกลาวดังตอไปน้ี 

 

5.1 ผูชายแตงหนา ความลื่นไหลในความหมายตอความงามและความเปนชาย 

 ผูชายหลายคนหันมาดูแลตัวเองมากข้ึน เชน รูปรางที่ผานการเขายิมมาอยางหนัก และการดูแลความ

งามของตัวเองที่มากเปนพิเศษ (การโฆษณารองพื้นสําหรับผูชายก็มีมากข้ึน) พฤติกรรมเหลาน้ีเปนสิ่งที่ผูชาย 

“แมนๆ” ในสมัยกอนอาจไมทํากัน (“ความแมนแบบใหม” ของผูชายในศตวรรษที่ 21, 2559: ออนไลน) จาก

ความงามกับความเปนชายที่กลาวมา แสดงใหเห็นถึงความลื่นไหลของผูชายที่เพิ่มมากข้ึนในสังคมสมัย เพราะ

จากที่กลาวมาความเปนชาย (Masculinity) ก็เปนรูปแบบหน่ึงของความเปนเพศ (Gender) ที่ไมไดถูกกําหนด

จากลักษณะทางชีววิทยาที่ติดตัวมนุษยมาแตกําเนิดเพียงอยางเดียว แตยังถูกสรางสรรคข้ึนจากสังคม

วัฒนธรรม สงผลใหความเปนชายไมหยุดน่ิง สามารถแปรผนัเปลี่ยนแปลงรูปแบบไดตลอดเวลา ความเปนชาย

ไดรับอิทธิพลจากปจจัยทางสังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร ซึ่งจะมีความแตกตางกันตามเวลาและสถานที่ที่

เปลี่ยนแปลงไป สงผลใหความเปนชายมีลักษณะที่ลื่นไหลเปลี่ยนรูปแบบไดตลอดเวลาตามปจจัยแวดลอม ทํา

ใหสามารถเห็นรูปแบบความเปนชายที่หลากหลายตามแตบริบทของสังคม (คนหา 'ความเปนชาย' ในวันที่

สาวๆ ไมชายตามอง, 2558: ออนไลน) โดยผูใหขอมูลทุกคนทั้ง Blogger และบุคคลทั่วไปจากการแตงหนาของ

ผูชายในสังคมปจจุบัน ทําใหไดขอคิดเห็นที่วาการแตงหนาในสังคมปจจุบันทุกเพศทุกวัยก็สามารถใชวิธีการ

แตงหนาเพื่อเสริมสรางความดูดีใหกับตัวเองทั้งหมด 
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 สอดคลองกับงานวิจัยของ ประภาพร ชินวงศ (2546) พบวาผูชายแบบ Pretty Boy ใหความสําคัญ

และแสดงออกถึงความเปนอัตลักษณของตนเองหรือสื่อสารความเปนตัวตนกับตนเองเพื่อตอกยํ้าความเปน

ตัวเองมากข้ึน การใหความสําคัญกับการบริโภคสินคาเพื่อความงามของตัวเอง โดยจากความเช่ือที่เคยเช่ือกัน

วา การบริโภคสินคาประเภทดังกลาว เปนพฤติกรรมการบริโภคของเพศหญิง หากแตในปจจุบันเปนเรื่อง

ธรรมดาอยางมากที่ผูชายจะใชสินคาหรือใหความสําคัญกับความสวยงามของรางกายตนเอง ซึ่งช้ีใหเห็นวา

ผูชายมีอัตลักษณทางเพศที่ลื่นไหลไปไปตามความตองการของตัวเอง ซึ่งมีความชอบที่ไมหยุดน่ิง สามารถทําสิ่ง

ที่ผูหญิงทําได น่ันคือการแตงหนาหรือความสนใจในผลิตภัณฑความงามเชนเดียวกัน 

 จากขอคนพบที่ไดจากการสัมภาษณแสดงใหเห็นถึงความลื่นไหลของผูชายแตงหนา ทั้ง Blogger หรือ

ผูชายแตงหนาทุกคนลวนมีความลื่นไหลตอความงามและความเปนชายทั้งสิ้น เพราะผูชายเหลาน้ีสามารถ

บริโภคสินคาที่เกี่ยวกับเครื่องสําอางอยางเปดเผยมากข้ึนและเปนสิ่งที่ผูชายเหลาน้ีมีความตองการในการสราง

ความดูดีใหกับตัวเอง ก็เลือกที่จะหยิบเครื่องสําอางมาบริโภคเปนสวนสําคัญอีกหน่ึงสิ่ง ที่สรางความดูดีและ

ความมั่นใจใหกับตัวเอง โดยที่ยังคงกิจกรรมความเปนชายในรูปแบบอื่นๆ ไวอยู อาทิ การแตงตัว หรือการออก

กําลังกายเพื่อเสริมสรางความดูดีใหกับรางกายเชนกัน ซึ่งแสดงใหเห็นวาความงามก็เปนหน่ึงที่ผูชายสามารถ

บริโภคไดโดยยังคงความเปนชายในตัวตนของตัวเองอยูน่ันเอง 

 

5.2 ผูชายแตงหนากับการตอรองกับวาทกรรมความเปนชาย 

 การตีความในการตอรองของผูชายแตงหนากับวาทกรรมความเปนชายในสังคม สามารถทําความ

เขาใจไดวานอกจากการแตงหนาที่มีความเขาใจในความลื่นไหลในอัตลักษณทางเพศความเปนชายแลวน้ัน ก็มี

การใหความหมายถึงความเขาใจตอความเปนชายผานแตละตัวบุคคลเชนกัน ดังที่เห็นไดจากขอมูลของผูให

สัมภาษณไมวาจะเปน Blogger ผูชายแตงหนา และบุคคลทั่วไป (ผูชายที่ไมแตงหนาและผูหญิง) แสดงใหเห็น

ถึงการตอรองกับวาทกรรมความเปนชายถึงความปกติในสังคมที่มีมากข้ึนผานจากการแตงหนาที่ผูชายทํากัน  

 สอดคลองกับงานวิจัยของ วรรณาภรณ สุขมาก (2547) ที่ไดหยิบยกอธิบายมาซึ่งสอดรับกับการ

ตอรองตอบโตถึงวาทกรรมความเปนชายที่มีมาต้ังแตสังคมสมัยอดีตไดเปนอยางดี เพราะงานวิจัยช้ินน้ีแสดง

การตอบโตตอการกระทําหรือกิจกรรมที่ทําผานสิ่งตางๆ ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความตองการที่วากิจกรรมเหลาน้ี

ไมไดถูกจํากัดโดยเพศใดเพศหน่ึงที่จะสามารถทํากิจกรรมเหลาน้ันได แตเปนการแสดงใหเห็นถึงความเขาใจ

ของสังคมที่ยอมรับในความเปนชายที่หลากหลายมากข้ึน ไมวาจะเปน การดูแลรางกาย เสื้อผาในการหยิบมา

แตงตัว หรือแมกระทั้งการแตงหนา สิ่งเหลาน้ีไดพยายามแสดงใหเห็นถึงการตอรองถึงวาทกรรมวาดวยเรื่อง

ของความเปนชายทั้งสิ้น วาผูชายในสังคมสมัยใหมหรือยุคปจจบุันน้ีก็สามารถทํากิจกรรมตางๆ ที่ไมถูกจํากัดวา
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เปนเพศหน่ึงเพศใดอีกตอไป หากแตทุกเพศก็สามารถทํากิจกรรมตางๆ ได โดยไมถูกมองวาผิดแปลกไปจาก

สังคม 

อีกทั้งจากขอคนพบที่ไดจากการสัมภาษณก็สัมพันธไปถึงการยอมรับและมีมุมมองที่แตกตางไปจาก

สังคมอดีตมากข้ึนไมวาจะเปนผูชายที่แตงหนาหรือไมแตงหนา หรือผูหญิงทั่วไปที่ไดทําการคัดเลือกมาเปน

กรณีศึกษาในการสัมภาษณ ก็ไดแสดงใหเห็นถึงการยอมรับตอวาทกรรมของความเปนชายที่เปลี่ยนไปในสังคม 

ถึงแมจากขอมูลในสื่อออนไลน อาจจะมีผูที่ไมเหน็ดวยกับการแตงหนาอยูบาง แตในขอมูลจากสื่อออนไลนน้ีก็มี

ขอมูลจากการแสดงความคิดเห็นในเชิงของการยอมรับและเขาใจเกี่ยวกับวิธีการแตงหนาของผูชายเชนกัน ซึ่ง

อยางไรก็ดีขอคนพบของการศึกษาน้ีไดแสดงใหเห็นวาเขาและเธอไดมีมุมมองตอความเปนชายในสังคม อาจ

ไมใชความเปนชายที่เนนหรือนิยมด่ังผูชายในสังคมอดีต แตทัศนคติของเขาและเธอ มีมุมมองถึงการยอมรับถึง

วิธีการดูแลตัวเองในรูปแบบของการแตงหนามากข้ึน ดังที่ฟูโกต อธิบายถึงมิติเชิงบวกของอํานาจที่ผูคน

สามารถเลือกไดหลายวิธี และทําใหคนเรานิยามตัวเองไดหลากหลายมากข้ึน ซึ่งชวยไมใหถูกอํานาจควบคุมได

งาย แตถาคนเรามีนิยามไดหลากหลาย ก็จะทําใหแสดงตัวตนไดหลากหลายมากข้ึน (เพิ่งอาง, 2562: 115) 

สามารถอธิบายอยางเช่ือมโยงกันไดวาการเลือกที่จะแสดงตัวตนของผูชายผานจากการแตงหนา อาจมีอํานาจ

บางสิ่งที่ผูชายแตงหนาสามารถเขาถึงไดงายมากข้ึน ก็จะสามารถทําใหผูชายแตงหนานิยามความเปนตัวเอง

ผานสิ่งที่กระทําไดมากข้ึนเชนกัน แตภายใตอํานาจน้ันๆ ผูชายแตงหนาและบุคคลทั่วไปเหลาน้ี ก็ยังแสดงให

เห็นถึงความเขาใจในการจัดการรางกายผานอํานาจที่ถูกสรางจากสิ่งตางๆ อยางเขาใจและไมถูกครอบงําจน

หลุดกรอบของความเปนชายที่เปนชายสมชายในสังคม 

 

5.3 ผูชายแตงหนา การผลิตซ้ําความหมายของความงามและความเปนชาย 

 จากที่กลาวมาขางตน วาทกรรมความเปนชายกับความงามในสังคมปจจบุัน เริ่มมีความเช่ือมโยงกันใน

สองสิ่งที่กลาวมา ซึ่งจะสามารถสังเกตใหเห็นไดวาผูชายแตงหนา อาทิ Blogger เริ่มมีการผลิตซ้ําผานสื่อ

ออนไลนตางๆ ทั้งน้ีไมวาจะเปนการใหความรูก็ดี หรือการแตงหนาผานการนําเสนอผลิตภัณฑตางๆ ควบคูกัน

ดวยก็ดี ซึ่งสิ่งที่กลาวมาน้ีแสดงใหเหน็ถึงการนําเสนอตัวตนทางเพศวิถีที่ลืน่ไหลมากข้ึนของ Blogger เพราะเริ่ม

มีการใชผลิตภัณฑเกี่ยวกับความงามเพื่อนําเสนอใหความรูกับทุกคนที่สนใจ 

 สอดคลองกับงานวิจัยของ โยธิน สวัสด์ิโยธิน (2551) เปนการนําเสนอผูชาย Metrosexual โดยทําให

เห็นวาผูที่เขารับการถายแบบโฆษณาน้ันตองการอยากสรางความดูดีใหกับตัวเอง เปนที่ยอมรับในสังคม ซึ่งใน

ปจจุบันการที่ผูชายหันมาสนใจตัวเอง ผานการดูแลตัวเองในรูปแบบตางๆ ซึ่งหน่ึงในน้ันก็คือการใช

เครื่องสําอาง ก็กลายเปนเรื่องทั่วไปที่สามารถพบเห็นไดในสังคม โดยเฉพาะผลิตภัณฑตางๆ สําหรับผูชายก็ได
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เกิดข้ึนมากมาย อีกทั้งสื่อตางๆ ก็นําเสนอเน้ือหาความเปนผูชายที่สามารถดูแลตัวเองผานการใชผลิตภัณฑ

ตางๆ ก็มีมากข้ึน ซึ่งทําใหผูชายในปจจุบันเปลี่ยนแปลงไปเปนผูชายในรูปแบบใหมมากข้ึนเชนกัน 

อีกทั้งจากขอคนพบก็จะเห็นไดวาภายใตการแตงหนาของเหลา Blogger การแตงหนาของพวกเขาก็

ตองการสรางประโยชนใหกับทุกคนโดยใชสื่อออนไลน เชน Youtube หรือ Facebook ในการมอบความรูให

ทุกคนไดเขาถึงอยางงายและสะดวกในการคนหามากข้ึน หากแตการนําเสนอเหลาน้ีก็ยังเปนการผลิตซ้ําความ

งามกับความเปนชายไปพรอมกัน ผานการนําเสนอผลติภัณฑเครื่องสําอางตางๆ อีกดวย ทั้งน้ียังแสดงใหเห็นวา 

Blogger เหลาน้ียังคงแสดงตัวตนในความเปนชายที่ลื่นไหลไปพรอมกับการนําเสนอวิธีการแตงหนาเชนกัน โดย

พวกเขาเปรียบเสมือนตัวกลางสวนหน่ึงที่ตองการจะตอกยํ้าตอสังคมวา ผูชายก็สามารถใชผลิตภัณฑความงาม

หรือทํากิจกรรมบางกิจกรรมที่เกี่ยวกับความงามไดโดยไมถูกมองวาผิดแปลกไปจากสังคม 

 

5.4 ผูชายแตงหนากับการเปนผูกระทําหรือผูถูกกระทําในสังคมสมัยใหม 

 ในสมัยกอนผูชายในแบบที่ผูหญิงชอบหรือผูชายที่เปนตนแบบของผูชายดวยกัน จะตองมีความแกรง

แบบลูกผูชาย มีความดิบ เท มาดแมนสมชายชาตรี แตหากผูชายในยุคน้ันมาเจอกับผูชายในยุคน้ีคงตองตกใจ

กับความเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดข้ึน รวมถึงคนในปจจุบันเองก็ต้ังคําถามวาเกิดอะไรข้ึนกับพฤติกรรมของผูชายในยุค

ปจจุบัน มารค ซิมปสัน (Mark Simpson) นักเขียนช่ือดังชาวอังกฤษ ผูคิดคนคําศัพท Metrosexual หรือ 

Spornosexual ไดออกมาวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของผูชายอีกครั้งใน GQ Style UK ฉบับที่ 21 วาคา

นิยามความเปนชายไดเปลี่ยนไป โดยมีลักษณะที่เรียกวา Androgyny คือการผสมผสานระหวางความเปนชาย

และความเปนหญิง แตไมไดหมายความวาผูชายจะตองเปนเพศที่สาม แตหมายถึงผูชายมีพฤติกรรมที่ถูกมองวา

เปนพฤติกรรมของผูหญิงมากข้ึน เชน ความพิถีพิถันในการดูแลตัวเอง (“ความแมนแบบใหม” ของผูชายใน

ศตวรรษที่ 21, 2559: ออนไลน) จากขอความที่กลาวมาแสดงใหเห็นถึงความชอบหรือความสนใจตัวของผูชาย

ที่มีความชอบที่แตกตางไปจากสังคมปจจุบันมากย่ิงข้ึน แสดงใหเห็นถึงความเปนชายที่สามารถลื่นไหล 

ปรับเปลี่ยนไดใหสอดคลองกับความปรารถนาและความพึงพอใจของตัวเอง แตทั้งน้ีก็ตองดํารงสถานะความ

เปนชายบางสวนเชนกัน อีกทั้งอุตสาหกรรมเครื่องสําอางที่เพิ่มมากข้ึนในสังคมอาจเปนสวนหน่ึงใหผูชาย

แตงหนากลายเปนผูถูกกระทําจากระบบทุนนิยมทางสังคมเชนกัน 

 สอดคลองกับงานวิจัยของ วรกมล วิเศษศรี (2560) ซึ่งเปนตัวอยางที่คอนขางชัดเจนในการแสดงให

เห็นถึงความพยายามที่จะแสดงถึงความตองการของความเปนผูชายแบบ SPORNOSEXUAL ซึ่งเปนผูชายอีก

รูปแบบที่แตกตางไปจากการแสดงถึงความเปนชายในอดีต พวกเขาแสดงใหเห็นถึงความตองการที่จะออกกาํลงั

กายเพื่อจัดการรางกายของตนเองใหสวยงามข้ึน พรอมที่จะนํารางกายที่ดูดีของตัวเองลงบนโลกสังคมออนไลน 

จึงทําใหผูชายกลุมน้ีก็กลายเปนกลุมผูชายอีกรูปแบบใหมรูปแบบหน่ึงที่กลาที่จะแสดงออกตอสังคมมากข้ึน 
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และตองการใหสังคมยอมรับตอสิ่งที่ผูชายกลุมน้ีตองการแสดงออกใหคนในสังคมไดเห็น ซึ่งเปรียบเสมือน

ผูกระทําที่จะตองจัดการรางกายตัวเองใหดูดีแลเปนผูถูกกระทําโดยใชรางกายของตัวเองเสมือนวัตถุทางเพศที่

นําเสนอตอบุคคลสาธารณะใหเห็นและรับรูกัน 

อีกทั้งจากขอคนพบที่ไดจากการภาคสนามน้ีก็ไดแสดงใหเห็นถึงการที่ผูชายแตงหนา กลายเปนทั้ง

ผูกระทําและเปนผูถูกกระทาํขณะเดียวกันในสังคมสมยัใหมน้ีเชนกัน เพราะวาผูชายแตงหนาจะสามารถกระทํา

การแตงหนาไดก็ตอเมื่อลงมือทําการแตงหนาเพื่อเสริมสรางความดูดีใหกับตัวเอง เปนการแสดงใหเห็นถึงความ

ลื่นไหลทางเพศสภาพที่ผูชายสามารถกระทํากิจกรรมตางๆ ไดเพื่อสรางความพึงพอใจใหกับตัวเองพรอมกับ

การดํารงสถานะความเปนชายที่ยังคงความเปนชายอยู อาทิ การแตงหนาใหเปนธรรมชาติ ซึ่งเปนการแตง

หนาที่ทําใหใบหนาเหมอืนไมไดแตงหนามากที่สดุ แตในขณะเดียวกันผูชายแตงหนาก็กลายเปนผูถูกกระทําผาน

การเปนเหย่ือของระบบทุนนิยม อุตสาหกรรมเครื่องสําอางในกลุมผูชาย และกลุมที่ใชเครื่องสําอางที่

หลากหลายและไมจาํกัดเพศ เปรียบเสมือนเครื่องมือของระบบอตุสาหกรรมกส็งผลหรอืมีอาํนาจตอการกระทํา

ที่แตกตางของผูชายแตงหนาน้ี โดยผูชายแตงหนาก็เปนผูที่ถูกกระทําแตก็ยอมรับเพื่อใหไดใบหนาที่ดูดีข้ึน และ

มีความมั่นใจในการเขาสูสังคมมากข้ึน 

 

5.5 ผูชายแตงหนา จากพิธีกรรมสูเคร่ืองมือสรางรางกายในสังคมสมัยใหม 

 ผูชายแตงหนา ต้ังแตในสังคมอดีตจนถึงปจจุบันน้ันมีความเปลี่ยนแปลงมาอยางยาวนาน โดยจากการ

แตงหนาของผูชายที่ในเริ่มตนจะเปนเพียงการแตงหนาเพื่อการแสดงหรือการประกอบพิธีกรรม ถึงจะสามารถ

ทําใหผูชายแตงหนาได หากแตในสังคมปจจุบันวัฒนธรรมกระแสหลักตางๆ ไดใหความสําคัญกับความงามที่

เกี่ยวกับเรือนรางที่ควบคูกับความเปนชายมากข้ึน ไมวาจะเปนงานวิจัยของ นพวรรณ สุทธศิลป (2548) ที่มี

การอธิบายดูแลรักษารางกายและจัดการรางกายของตัวเองที่ไมแพผูหญิง แสดงใหเห็นถึงอัตลักษณทางเพศที่

ลื่นไหล และยังสะทอนใหเห็นมโนทัศนที่วาผูชายก็สามารถใชผลิตภัณฑของผูหญิงบางสวนที่นํามาใชดูแล

รางกายได และ งานวิจัยของ วรกมล วิเศษศรี (2560) ก็แสดงใหเห็นถึง ผูชายแบบ SPORNOSEXUAL ซึ่งเปน

กลุมเพศชายแท ที่หันมาดูแล ใสใจในรูปราง อาหารการกิน และการสรางกลามเน้ือที่แข็งแรง สวยงาม 

เพื่อที่จะตองการอวดรางกายที่ล่ําสันและสวยงามของตน อาจกลาววาผูชายที่มีมาต้ังแตในสังคมสมัยอดีตที่

ผูชายในอุดมคติ ที่จะตองเปน แนว The Hero (ผูชายที่มีช่ือเสียงในวงการธุรกิจ กีฬา การเมือง การทหาร 

หรือแวดวงสังคม) ไดเปลี่ยนแปลงไป จนกลายมาเปนผูชายแบบ The erotic man (ผูชายที่ใหความสําคัญเปน

อยางมากกับรางกายของตนเอง) ทั้งน้ีอาจกลาวไดวากระแสของผูชายที่เริม่ใหความสาํคัญกับเรอืนรางน้ันมมีาก

ข้ึน ความเขาใจในนิยามของความเปนชายในสังคมก็เปลี่ยนไปเชนกัน ซึ่งสิ่งเหลาน้ีทําให ผูชายแตงหนา ที่อาจ
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เปนผูชายในรูปแบบหน่ึงในสังคม อาจถูกมองดวยสายตาที่ยอมรับและเปนเรื่องปกติที่ผูชายก็สามารถแตงหนา

ไดเชนกัน 

 อีกทั้งจากขอคนพบที่ไดจากการศึกษาแสดงใหเห็นถึงการแตงหนาของผูชายในสังคมไทยน้ัน อาจมี

เพิ่มมากข้ึนในสังคม ซึ่งแสดงใหเห็นวา การแตงหนาก็กลายเปนกิจกรรมอีกหน่ึงกิจกรรมที่ผูชายก็มีสิทธิในการ

เขาถึงและกระทําลงบนรางกายของตัวเองได โดยที่การแตงหนาก็ไมถูกจํากัดเพียงสทิธิของผูหญงิเทาน้ัน อีกทั้ง

การแตงหนาของผูชายที่นอกจากจะกระทําในชวงของการแสดงหรือทําพิธีกรรมตางๆ น้ัน ในสังคมปจจุบันก็มี

การยอมรับในการแตงหนาของผูชายที่สามารถแตงแตมความดูดีใหกับใบหนาในชีวิตประจําวันมากข้ึน โดยที่

ผูชายแตงหนาก็สามารถทํากิจกรรมที่เกี่ยวกับความงามน้ีไดและไมถูกมองวาเปนบุคคลที่ผิดแปลกไปจากสังคม 

 

สรุปผลการศึกษา 

 การศึกษาเรื่อง ผูชายแตงหนา : การใหความหมาย และการปฏิบัติ ตอเรือนราง ความงาม และความ

เปนชายในสังคมสมัยใหม กรณีศึกษาคือกลุมประชากรจากกลุมตัวอยาง Youtuber หรือ Blogger (ที่สอน

เกี่ยวกับการแตงหนาของผูชาย) จํานวน 3 คน ทั้งน้ีรวมไปถึงมุมมองของ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร 

2 คน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 2 คน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง 2 คน มหาวิทยาลัยกรุงเทพวิทยาเขตกลวยนํ้าไท 1 คน สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ 1 

คน มหาวิทยาลัยรามคําแหง 1 คน และพนักงานเอกชน 1 คน รวมทั้งสิ้น 10 คน (ผูชายแตงหนาจํานวน 2 คน 

ผูชายที่ไมแตงหนา จํานวน 3 คน และผูหญิงจํานวน 5 คน อายุ 18-25 ป) จํานวนทั้งสิ้น 13 คน เพื่อใหได

ขอมูลที่เจาะลึกเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกวิถีแหงความงาม ผานประสบการณสวนตัวของแตละบุคคลและ

มุมมองของผูคนที่มีตอผูชายแตงหนา โดยการคัดเลือกจะมีอยู 3 กลุมหลักน่ันคือ 1. กลุม Youtuber หรือ 

Blogger และผูชายทั่วไปที่แตงหนา มาเปนกรณีศึกษาจะตองเปนผูถายทอดความองคความรูในเรื่องการ

แตงหนา ทัศนคติ และประสบการณไดอยางดีเย่ียม 2. ผูชายที่ไมแตงหนา จะคัดเลือกผูชายที่ทั้งมีและไมมี

ความรูการในแตงหนาแตมีทัศนคติตอความเขาใจถึงมุมมองของเพศวิถีที่หลากหลายในสังคมไดเปนอยางดี 

และ 3. ผูหญิง ซึ่งการคัดเลือกจะเลือกผูหญิงที่มีองคความรูในเรื่องของการแตงหนาเปนอยางดี รวมถึงทัศนคติ 

ประสบการณและความเขาใจของการแตงหนาทั้งแบบผูหญิงและแบบผูชายเปนอยางดี ซึ่งการศึกษาครั้งน้ีได

ตอบวัตถุประสงคของงานวิจัยทั้งสองขอไดครบถวน ไดแก 

 ขอแรกสุดคือ ศึกษาประวัติศาสตรของการแตงหนาของผูชายในสังคมไทย สามารถสรุปไดวาการ

แตงหนาของผูชาย มีมาต้ังแตสมัยอดีตแตสําหรับการแตงหนาในอดีตน้ัน ผูชายจะมีสวนรวมในการทํากิจกรรม

ที่เรียกวา “แตงหนา” ได ก็ตอเมื่อมีการแสดง หรือการทําพิธีกรรมความเช่ือบางสิ่ง ผูชายจึงจะสามารถ

แตงหนาได หากแตในสังคมปจจุบัน การแตงหนาเปนที่นิยมและแพรหลายมากข้ึน เริ่มมีผูใหความรูเกี่ยวกับ
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การแตงหนาในแบบผูชายมากข้ึนเชนกัน ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการที่คนในสังคมเริ่มยอมรับกับผูชายที่แตงหนา ถึง

อาจจะยังไมใชการยอมรับที่สมบูรณ แตการยอมรับน้ีและทัศนคติของผูคนในสังคม ก็เริ่มเขาใจถึงวิธีการ

แตงหนาวาผูชายก็เปนเพศที่สามารถเสริมสรางความดูดีใหกับตัวเองผานการแตงหนาไดเชนกัน 

และขอสอง ศึกษาความหมาย ปฏิบัติการ และการตอรองของผูชายแตงหนากับวาทกรรมความงาม

และความเปนชายในสังคมไทย สามารถสรุปไดวาการแตงหนาของผูชาย กระทําข้ึนเพื่อสรางความมั่นใจให

ตัวเอง และถึงแมผูชายเหลาน้ีจะเลือกการแตงหนาเปนสวนหน่ึงในการสรางความดูดีใหกับตัวเอง แตความดูดี

ในการแตงหนาก็จะเปนการแตงหนาเพื่อสรางความดูดีอยางเปนธรรมชาติมากที่สุด ซึ่งแสดงใหเห็นถึงอุดมคติ

ของความเปนชายที่แมผูชายแตงหนาจะมีความต้ังใจในการสรางความดูดีผานวิธีการแตงหนา ซึ่งเปนกิจกรรมที่

ทําอาจมองเปนกิจกรรมของผูหญิง แตผูชายแตงหนาก็มคีวามพยายามที่จะในการใหความหมายและตอรองกับ

ความเปนชายในสังคม เพราะความงามก็เปนสิง่ที่ผูชายสามารถจับตองเฉกเชนเดียวกับผูหญิง แตความงามของ

ผูชายก็ไมใชความงามของการแตงหนาจนทําใหใบหนาดูมสีีสนัเดนชัดมาก หากแตยังมีอุดมคติของสังคมวาดวย

ความเปนชายถูกกดทับอยู เพราะผูชายแตงหนาไมไดแตงหนาเพื่อสรางความดูดีใหกับตัวเองเพียงสิ่งเดียว 

กิจกรรมที่สรางความดูดีใหกับใบหนาหรือรางกาย อาทิ การออกกําลังกายหรือการเขาคลินิกเพื่อการแกปญหา

โดยผูเช่ียวชาญเฉพาะทาง ก็เปนสิ่งที่พวกเขาเลอืกที่จะทํา ทั้งน้ีความดูดีในมุมมองของผูชายแตงหนาก็ยังคงถูก

จํากัดในรูปแบบของผูชายทั่วไปอยู ทั้งการสรางรางกายที่ผูชายแตงหนาก็ตองการหุนที่ดี หรือหุนที่มีกลามเน้ือ 

ไมผอมหรือไมอวนจนเกินไป ซึ่งสิ่งเหลาน้ีแสดงใหเห็นถึงการตอรองของผูชายแตงหนาพยายามกลาวถึงความ

งามที่ผูชายก็สามารถจับตองไดไมแพผูหญิง แตในขณะเดียวกันผูชายแตงหนาก็ยังคงความเปนชายในอุดมคติ

บางสวนไวเชนกัน เปรียบเสมือนผูหญิงสามารถเลนฟตเนสเพื่อสรางหุนที่ดีได ผูชายก็สามารถคนหาความรู

เกี่ยวกับการแตงหนาเพื่อเปนกิจกรรมที่สรางความดูดีใหกับรางกายซึ่งเปนสวนของใบหนา โดยที่กิจกรรมที่

เรียกวาการแตงหนา ก็ไมไดถูกผูกขาดเพศหญิงเพียงเพศเดียว แตไมวาเพศใดก็ตาม ก็สามารถจับตองกิจกรรม

สรางเสริมความดูดีโดยการ “แตงหนา” ไดทั้งหมดเชนกัน 

ทั้งหมดที่กลาวมาน้ี ไดแสดงใหเห็นถึงแนวทางการใหความหมาย ปฏิบัติการและการตอรองของผูชาย

แตงหนาในสังคมใหม ที่ถึงแมผูชายแตงหนาในสังคมอาจจะเปรียบเสมือนตัวกลางหน่ึง ที่คอยเปนแรงผลักให

คนในสังคมยอมรับถึงการแตงหนา หรืออุตสาหกรรมเครื่องสําอางที่ผลิตมาเพื่อกลุมผูชายโดยเฉพาะมากย่ิงข้ึน 

อยางไรก็ตามการแตงหนาของผูชายก็ยังคงถูกจํากัดอยูในวิธีการแตงหนาใหเปนธรรมชาติมากที่สุด มิเขนน้ันก็

อาจถูกมองเปนเพศที่สามได ทั้งน้ีจึงกลาวไดวา ผูชายแตงหนาถึงจะเริ่มมีมากข้ึนในสังคมสมัยใหมและมีอัต

ลักษณทางเพศที่ลื่นไหลมากข้ึน หากแตก็ยังมีอุดมคติในเรื่องของความเปนชายบางสิ่งที่ถูกกดทับ จึงทําให

ความลื่นไหลน้ียังไมสามารถเปลี่ยนแปลงอุดมคติพื้นฐานของความเปนชายได แตเปนการแทรกซึมของความ

งามที่สามารถเช่ือมโยงกับความเปนชายได นอกจากน้ีจะเห็นไดวาผูชายหรือผูหญิงก็สามารถสรางความงามใน

แบบของตัวเอง การแตงหนาไมไดถูกผูกขาดโดยผูหญิงและความสวยงามหลุดลอยจากการครอบครองของ
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ผูหญิงไปสูคนกลุมตางๆ ในสังคม ไมวาเพศชายหรือเพศหญิงก็สามารถสรางภาพลกัษณ หนาตาและบุคลิกภาพ

ที่ดีดวยตัวเองได ผานการใชสินคาตางๆ ที่มีความหลากหลายมากกวาในอดีต ความรูเกี่ยวกับความงาม ความ

เปนชายจึงเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาและสะทอนใหเห็นอาํนาจที่สรางใหเห็นความเปนผูกระทําและถูกกระทํา

ของผูชายจากระบบทุนนิยมและอุตสาหกรรมความงามในปจจุบันไปพรอมกัน 
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