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หัวข้อวิทยานิพนธ ์ ความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าและความสัมพันธ์ 
ทางเพศสถานะในโฆษณารถท่ีออกอากาศ 
ทางโทรทัศน์ พ.ศ. 2558 - 2559 

ช่ือผู้เขียน นายศิวรัฐ หาญพานิช 
ช่ือปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย สาขาวิชาสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา 

วิทยาลัยสหวิทยาการ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์ ดร.โกสุม โอมพรนวุัฒน ์
ปีการศึกษา 2559 

 

บทคัดย่อ 
 

วิทยานิพนธ์เล่มนี้ ศึกษาความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าและความสัมพันธ์ทางเพศสถานะใน
โฆษณารถท่ีออกอากาศทางโทรทัศน์ ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการประกอบสร้างความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า  ท้ังวิธีการและคุณลักษณะท่ี
น าเสนอ รวมถึงการท าความเข้าใจความสัมพันธ์ทางเพศสถานะระหว่างความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า 
ความเป็นชายรูปแบบอื่นๆ ความเป็นหญิง และรถในฐานะเทคโนโลยีของผู้ชาย  

กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีท่ีใช้ ประกอบด้วย 1) ความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า หรือความ
เป็นชายท่ียึดครองสถานะอ านาจน าในการสร้างแบบแผนของความสัมพันธ์ทางเพศสถานะ และเข้าไป
มีอิทธิพลเหนือความเป็นหญิงและความเป็นชายรูปแบบอื่นๆ 2) ความสัมพันธ์ทางเพศสถานะ หรือ
รูปแบบความสัมพันธ์ที่ถูกประกอบสร้างขึ้น และส่งผลให้ความเป็นชายมีสถานะเหนือกว่าความเป็น
หญิง รวมถึงความสัมพันธ์ภายในความเป็นชายท่ีท าให้ความเป็นชายรูปแบบต่างๆ อยู่ในล าดับข้ันท่ี
ต่างกันภายใต้ความสัมพันธ์ทางเพศสถานะ 3) เพศสถานะกับเทคโนโลยีรถ เป็นการอธิบายโดยใช้
มุมมองเพศสถานะ สตรีนิยม และการตลาดเพื่อธิบายว่ารถในโฆษณามีเพศสถานะคือความเป็นหญิง  

ระเบียบวิธีท่ีใช้ คือ การวิเคราะห์ตัวบท ด้วยแนวคิดเรื่องเล่าและสัญวิทยา เพื่อศึกษา
โฆษณารถท่ีออกอากาศทางโทรทัศน์ จ านวน 16 เรื่อง โดยจ าแนกประเภทรถได้เป็น รถยนต์นั่ง 6 
เรื่อง รถยนต์กระบะ 4 เรื่อง รถจักรยานยนต์ 3 เรื่อง รถเพื่อการเกษตร รถเพื่องานก่อสร้าง และ
รถจักรยาน ประเภทละ 1 เรื่อง 
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ผลการศึกษาพบว่า โฆษณาโทรทัศน์ใช้กลวิธีการประกอบสร้างคุณลักษณะท่ีเป็น
นามธรรมของความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าผ่านวิธีการแสดงออกอย่างเป็นรูปธรรมของตัวละครเอก โดย
ตัวละครเหล่านี้จะถูกจัดวางองค์ประกอบภาพให้ดูโดดเด่นและเป็นจุดสนใจ มีรูปลักษณ์ภายนอกและ
การแต่งกายท่ีดูดีกว่าตัวละครอื่นๆ นอกจากนี้ยงัประกอบสร้างตัวละครให้มีอาชีพการงานท่ีก้าวหน้า 
เป็นผู้น า เป็นรักต่างเพศ เป็นชาวตะวันตก หรือมีสัญชาติเดียวกับยี่ห้อรถ เพื่อแสดงให้เห็นถึงอ านาจ
น าของตัวละคร ขณะท่ีคุณลักษณะของความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าท่ีถูกประกอบสร้างในโฆษณาคือ 
ความฉลาด ความมีเสน่ห์ และความมีจิตใจกล้าหาญ โดยในตอนท้ายเรื่องจะน าไปสู่บทสรุปว่า ตัว
ละครความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าจะได้รับส่ิงตอบแทนเป็น ผู้หญิง หรือความมีอิสรเสรี หรือการมีชีวิต
ท่ีดี  

ด้านความสัมพันธ์ทางเพศสถานะ ความเป็นชายรูปแบบอื่นๆ ในเรื่อง ได้ถูกประกอบ
สร้างให้มีความด้อยกว่าความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าใน 3 ด้าน คือ ด้านเรือนกาย ด้านจิตใจและการ
ควบคุมอารมณ์ และด้านความเป็นผู้น า ส่วนความเป็นหญิงถูกประกอบสร้างให้มีความด้อยกว่าในด้าน
อารมณ์ อาชีพการงาน การเป็นผู้สร้างปัญหา รวมถึงมีบทบาทในการสร้างความหมายการเป็นรักต่าง
เพศ และแสดงการท้าทายอ านาจน าของความเป็นชาย 

ขณะท่ีความสัมพันธ์ทางเพศสถานะระหว่างตัวละครและ รถ ในฐานะเทคโนโลยีของ
ผู้ชาย รถท าหน้าท่ี 3 รูปแบบ คือ การเป็นเครื่องมือหรือองค์ประกอบของความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า 
การเป็นพาหนะท่ีน าพาความเป็นชายไปสู่ความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า และการหลอมรวมจนกลายเป็น
ส่วนหนึ่งของเรือนกายของความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า นอกจากนี้ รถแต่ละประเภทในโฆษณา ยัง
เช่ือมโยงกับลักษณะของอ านาจน าของความเป็นชาย ซึ่งมีความจ าเพาะตามแต่ละบริบทสังคม โดย
รถยนต์นั่งเช่ือมโยงกับความเป็นชายแบบชนช้ันกลางในเมือง รถยนต์กระบะส าหรับความเป็นชายท่ี
พร้อมบุกตะลุยสมบุกสมบัน รถจักรยานยนต์ส าหรับความเป็นชายท่ีชอบการแข่งขัน รถเพื่อ
การเกษตรและงานก่อสร้างส าหรับความเป็นชายท่ีใฝ่หาความก้าวหน้าในอาชีพ รถจักรยานถูกโยงเข้า
กับความเป็นชายท่ีรักในเกมกีฬา 

 
ค าส าคัญ: ความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า, ความสัมพันธ์ทางเพศสถานะ, โฆษณาโทรทัศน์, รถ 
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 ABSTRACT 
 
Tactics and ideals of social construction of hegemonic masculinity (HM), 

the current configuration of practice legitimizing men’s dominant position in society 
and justifying the subordination of women as expressed in television commercials for 
vehicles in Thailand were studied. Commercials broadcast from October 1, 2015 to 
September 30, 2016 were also analyzed according to gender relations, the relations 
among people and groups organized through the reproductive arena. The paradox of 
vehicle technology, widely seen as a masculine culture, despite vehicles themselves 
being described as female in gender, was also examined.  Data was gathered from 16 
commercials, six for automobiles, four for pickup trucks, three for motorcycles, two 
for agricultural vehicles, and one for bicycle. These were evaluated for narrative and 
semiological significance.  

Results were that protagonists of commercials were always presented 
prominently and attractively as heterosexual males, non-Asian, or of the nationality 
of the vehicle manufacturer. Products symbolized hegemonic masculinity as 
masterful, smart, good-looking, and daring. By the end of each commercial narrative, 
protagonists embodying these ideals would be rewarded with a woman, freedom 
sense of liberation, or a better life. Other male characters were subordinated by 
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appearance, emotional control, and domination. Female characters were portrayed 
as inferior in their work, emotions, and problem-solving. By playing a role in the 
definition of heterosexual love, they generated conflict and challenged HM. Vehicles 
leading male protagonists to masculine power acted as a mechanical form of HM. 
Different types of vehicles constructed different meanings for HM: automobiles for 
urban middle-class masculinity; pickup trucks for potential rapists; motorcycles for 
competitive males; agricultural vehicles for careerist men; and bicycles for 
sportsmen.  

 
Keywords: Hegemonic masculinity, Gender relations, Television commercials,  
       Vehicles 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ref. code: 25595824035058LWU

(5) 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

ความสัมพันธ์เชิงอ านาจ มิใช่เพียงประเด็นหลักส าหรับการท าวิทยานิพนธ์เล่มนี้เท่านั้น 
แต่ความสัมพันธ์เชิงอ านาจ ท่ีเกิดขึ้นระหว่างผู้เขียนและผู้มีพระคุณจ านวนมากตลอดช่วงเวลาใน
การศึกษาและการท าวิจัย ยังมีส่วนช่วยขับเคล่ือนให้วิทยานิพนธ์ส าเร็จลงได้อย่างเรียบร้อยสมบูรณ์ 
ซึ่งผู้เขียนเห็นสมควรอุทิศเนื้อที่บนกระดาษแผ่นนี้กล่าวขอบคุณพวกเขาด้วยใจจริง  

ผู้เขียนขอขอบพระคุณ ดร.โกสุม โอมพรนุวัฒน์ ท่ีกรุณารับเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ขอบพระคุณท่ีอาจารย์ให้อิสระในการท างานอย่างเต็มท่ี ขอบพระคุณส าหรับความรู้ 
ค าแนะน า การตั้งค าถาม ความช่วยเหลือ รวมถึงวิทยายุทธทั้งทางบู๊และบุ๋นของอาจารย์ที่ช่วยให้
ผู้เขียนสามารถส าเร็จการศึกษาได้ภายในระยะเวลาท่ีต้ังใจ 

ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกฤตยา จักรปิง ประธานกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ ส าหรับการเปิดโลกของความรู้ด้านสตรี เพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา นับต้ังแต่วันแรกท่ี
ผู้เขียนก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยอีกครั้ง ท้ังยังเป็นครูคนส าคัญท่ีได้ชักน าให้รู้จักกับแนวคิดความเป็น
ชายท่ีมีอ านาจน าอันเป็นแนวคิดหลักของวิทยานิพนธ์  ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ก าจร 
หลุยยะพงศ์ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ค าแนะน าและหนังสือหลายเล่มของอาจารย์คือหลักสูตร
เร่งรัดท่ีช่วยให้งานวิจัยช้ินนี้ลุล่วงลงได้ในเวลาอันจ ากัด 

ขอบคุณเพื่อนจากคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ ได้แก่ อรรถพล ปะมะโข ท่ีช่วยเหลือและให้
ค าแนะน ามากมายแก่ผู้เขียนต้ังแต่ก่อนเข้าเรียน ระหว่างเรียน จนถึงวันท่ีจบการศึกษา และขอบคุณ 
รวีรุจ วิจักษณศิริกุล ท่ีช่วยค้นคว้าข้อมูลรถจ านวนมาก ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการท าวิจัยอย่างยิ่ง 
รวมถึงให้ความช่วยเหลือด้านภาษาอังกฤษด้วยความเต็มใจในทุกครั้งท่ีผู้เขียนร้องขอ 

ขอบคุณกุ๊บ แป๋ง เจ พี่จุ๋ม เจ้ือยแจ้ว พี่หนู นุ้ย แก้ว และพี่เอ๋ เพื่อนร่วมรุ่นสตรีฯ ส าหรับ
ช่วงเวลาดีๆ ในห้องเรียน วันเวลาท่ีได้ใช้จ่ายร่วมกันน าพาความสุขมาสู่ผู้เขียน อย่างท่ีไม่อาจหาได้จาก
ท่ีใด ขอบคุณคุณสุนทรี ศรีศิริกุล เจ้าหน้าท่ีโครงการฯ ท่ีช่วยด าเนินการและช่วยเหลือผู้เขียนด้าน
ต่างๆ ตลอดระยะเวลาของการศึกษา  

ขอบคุณครอบครัว โดยเฉพาะแม่ ผู้คอยสนับสนุนและเป็นทุกอย่างในชีวิตของผู้เขียน 
 
 นายศิวรัฐ หาญพานิช 
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สารบัญ 
 
        หน้า 

บทคัดย่อภาษาไทย (1) 
 

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (3) 
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บทท่ี 1 
ติดเครื่องยนต์ 

บทน าและความส าคัญของการเดินทางวิจัย 

 
“เพราะผู้ชายไม่มีประวัติศาสตร์” พวกเขาล้วนถูกยกย่องในฐานะนักกีฬา นักการเมือง 

นักวิทยาศาสตร์ หรือทหารกล้า แต่กลับไม่เคยถูกมองในฐานะผู้ชาย 

       Kimmel, 19951 

 
1.1 ที่มาและความส าคัญของการออกเดินทางวิจัย 

 

โฆษณาโทรทัศน์เปิดฉากด้วยภาพมุมกว้างของโกดังเก็บของขนาดใหญ่ ก่อนท่ีในอีกไม่กี่
วินาทีจะมีรถยนต์กระบะพุง่ทะลุผนังกระจกเข้ามาจากด้านนอก ภาพตัดไปท่ี ศุกลวัฒน ์ คณารส 
(เวียร์) นักแสดงชายไทยช่ือดังนั่งอยู่หลังพวงมาลัยรถคันดังกล่าว เสียงเข้มของผู้บรรยายชายบรรยาย
ภาพ “ถ้าฮีโร่ คือคนท่ีช่วยคนอื่น นี่...ก็คือฮีโร่ของผม” จากนั้นจึงเป็นเหตุการณ์การบุกช่วยตัวประกัน
สาวที่คลอด้วยเพลงประกอบจังหวะระทึก ผู้บรรยายคนเดิมบรรยายถึงสมรรถนะช่วงล่างของรถยนต์
กระบะ จนเมื่อเหตุการณ์คล่ีคลาย ภาพโฆษณาตัดไปท่ีตัวละครเอกของเรื่องยืนอยู่หน้ารถยนต์ระบะท่ี
มีระเบิดประทุอยู่ด้านหลัง กล่าวสโลแกนด้วยน้ าเสียงมั่นใจ “ไฮลักซ์ รีโว่ แกร่งจริง หนึบจรงิ” 

ด้วยเวลาเพียง 30 วินาทีในฐานะเรื่องเล่าท่ีถูกประกอบสร้างขึ้นและเต็มไปด้วยสัญญะ
มากมาย  โฆษณาเรื่องดังกล่าวไม่เพียงน าเสนอภาพลักษณ์ของสินค้า ทว่ายังส่งผ่านค่านิยม บรรทัด
ฐาน และมาตรฐานความเป็นชายแก่ผู้ชมหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นความเก่งกล้าสามารถสมชาย การ
อุทิศตนเพื่อช่วยเหลือและปกป้องผู้ท่ีอ่อนแอกว่า ความอ่อนด้อยของเหล่าวายร้ายเพศชาย ร่างกายท่ี
แข็งแกร่งและบึกบึนของตัวละครเอก ไปจนถึงสมรรถนะช่วงล่างของรถท่ีถูกเช่ือมโยงกับสมรรถนะ
ทางเพศของตัวละครเอก ซึ่งมีฐานะเป็นฮีโร่ในเรื่อง  

ในฟากตรงข้ามกับความเป็นฮีโร่ หนังสือพิมพ์ขา่วสดออนไลน์รายงานเมื่อวันท่ี 23 
พฤศจิกายน 2558 ว่า นักเรียนชายช้ันมัธยมปลายเกิดความเครียดหลังถูกเพื่อนล้อว่าอ้วนเกิดเหตุ แม้
พยายามทานยาลดน้ าหนักแต่ก็ไม่ประสบผล จึงตัดสินใจคิดส้ันกระโดดตึก 8 ช้ันของโรงพยาบาลแห่ง

                                            
1 as cited in McKay, Mikosza, & Hutchins, 2005, p.270 (เน้นข้อความโดยผู้เขียน) 
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หนึ่งในจังหวัดนนทบุรี เคราะห์ดีท่ีช่วยกันเกล้ียกล่อมได้ส าเร็จ สุดท้ายนักเรียนชายโผเข้ากอดพ่อแม่
ด้วยน้ าตา (นร.ชายช้ันม. 4 เครียด, 2558) เหตุการณ์นี้แม้ไม่ใช่โศกนาฏกรรมทว่าก็ไม่ใช่สุขนาฏกรรม
อยู่ดี เพราะเด็กชายยังคงต้องเผชิญความคาดหวังจากสังคมมากมายในวันต่อๆ ไปตราบเท่าท่ียังมีลม
หายใจอยู่ ล่วงเวลาให้หลังไม่ถึงปีในวันท่ี 12 มิถุนายน 2559 เกิดเหตุกราดยิงท่ีไนท์คลับชาวเกย์ในรัฐ
ฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 50 ราย และบาดเจ็บอีก 53 ราย นายเมียร์ 
เซดดิกี บิดาของผู้ก่อเหตุกล่าวกับส านักข่าวแห่งหนึ่งว่า มูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุอาจเกิดจาก 
“เพราะเขา (ผู้ก่อเหตุ-ผู้เขียน) เห็นชาวรักร่วมเพศจูบกันท่ีเมืองไมอามี” (แฉ! มือกราดยิงไนท์คลับ  
มะกัน, 2559) เหตุการณ์ท้ังสองนี้ท าให้ผู้เขียนหันกลับมาต้ังค าถามกับตนเองว่า ความรุนแรงท่ีเกิดขึ้น
บนพื้นฐานของเพศสถานะ (gender-based violence) เหล่านี้ ถือเป็นบทลงโทษของผู้ชายท่ีไม่อาจ
สนองตอบต่ออุดมคติความเป็นชายในสังคมควรได้รับ ใช่หรือไม่? 

ผู้เขียนเช่ือว่า ไม่มากก็น้อยเราทุกคนล้วนถูกหล่อหลอมขึ้นด้วยความเช่ือ ความคิด 
อุดมการณ์ ซึ่งถูกส่งผ่านสถาบันต่างๆ ท่ีทรงอิทธิพลทางความคิดและการประกอบสร้างตัวตนของ
ปัจเจก ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว รัฐ-ชาติ ศาสนา การศึกษา รวมไปถึงส่ือมวลชน อาจมีบ้างส าหรับบาง
คน ท่ีความเป็นชายของพวกเขาสอดคล้องกับลักษณะความเป็นชายท่ีสังคมเชิดชู ดังท่ีอาร์. ดับลิว. 
คอนเนลล์ (R. W. Connell) นักสังคมวิทยาชาวออสเตรเลียเรียกว่า “hegemonic masculinity” 
หรือ “ความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า”2 ซึ่งเป็นค าอธิบายรูปแบบความเป็นชายท่ีมีอ านาจในการก าหนด
บรรทัดฐานของความเป็นชาย ท่ีได้รับการยอมรับในสังคม ขณะท่ีความเป็นหญิงและความเป็นชาย
รูปแบบอื่นๆ ซึ่งไม่สอดคล้องกับความเป็นชายท่ีมีอ านาจน านั้น จะถูกจัดให้อยู่เบื้องล่าง 
(subordinate) ของล าดับขั้นนทางเพศสถานะ (Connell, 1987) และผู้ท่ีเป็นเบ้ืองล่างนี้อาจถูก
กระท าความรุนแรงทางกายและใจ ดังท่ีปรากฏให้เห็นซ้ าตามหน้าส่ืออยู่เสมอมา  

ด้วยเหตุผลข้างต้น ผู้เขียนจึงต้องการเผยให้เห็นถึงโครงสร้างของความสัมพันธ์เชิง
อ านาจทางเพศสถานะ (gender power relations) อันไม่เท่าเทียมเหล่านี้ ท้ังยังต้องการสร้างความ

                                            
2 ผู้เขียนพบค าแปลภาษาไทยของค าว่า hegemonic masculinity เพียง 2 ค าคือ “ความ

เป็นชายท่ีช้ีน าสังคม” (นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, มีนาคม 2556) และ “ความเป็นชายท่ีถูกช้ีน า” (นฤพนธ์ 
ด้วงวิเศษ, 20 มกราคม 2560) แต่ในงานวิจัยช้ินนี้ผู้เขียนแปลว่า “ความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า” 
เพื่อให้สอดคล้องกับการให้ความหมายของ hegemony ว่า “อ านาจน า” ซึง่เป็นค าท่ีปรากฏใน
งานวิจัยช้ินๆ อื่นจ านวนมาก และยังสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ท่ีเป็นการศึกษา
ความสัมพันธ์เชิงอ านาจทางเพศสถานะ 
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ตระหนักรู้ให้เกิดข้ึนในสังคม ด้วยมีจุดยืนร่วมกับแนวคิดของนักสตรีนิยมท่ีว่า “การจะเปล่ียนแปลง
โครงสร้างของปิตาธิปไตยจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยการร่วมมือร่วมใจกันจากท้ังหญิงและชาย เพราะการจะ
สร้างผู้หญิงแบบใหม่  (new woman) ขึ้นมาได้นัน้ก็ต้องการ การสนับสนุนจากผู้ชายแบบใหม่ (new 
man) ด้วยเช่นกัน” (Whelehan, 1996, p.177, p.179) ผู้เขียนเช่ือว่าความตระหนักผู้ของคนทุก
เพศทุกวัยจะช่วยสร้างความเท่าเทียมระหว่างเพศสถานะให้เกิดข้ึนได้จริงในสังคม อีกท้ังยังจะน าไปสู่
การยอมรับในความหลากหลายของความเป็นชายเพราะ “มีผู้ชายไม่มากนักท่ีบรรลุถึงบรรทัดฐานของ
ความเป็นชายท่ีสังคมคาดหวัง” (Connell, 2005, p.79) แม้ผู้ชายท่ีเข้มแข็งบึกบึนสมชายชาตรีจะ
ได้รับการยกย่อง แต่ต้องไม่ลืมว่ายังมีความเป็นชายท่ีอ่อนไหวอ่อนโยน รวมถึงความเป็นชายท่ี
อ้อนแอ้นอ่อนแออยู่ในสังคม และพวกเขาเหล่านั้นมีสิทธิเท่าเทียมท่ีจะด าเนินชีวิตและวิถีความเป็น
ชายในแบบท่ีเขาเลือกเอง  

หนึ่งในวิธีการท่ีดีท่ีสุดในการศึกษาความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า คือการศึกษาผ่านภาพใน
ส่ือโฆษณา ภาพยนตร์ และภาพเคล่ือนไหว (Brandth, 1995, p.124) ผู้เขียนจึงมุ่งศึกษางานโฆษณา
ทางโทรทัศน์ “เพราะเป็นส่ือท่ีมีบทบาทส าคัญอย่างมากในสังคม โฆษณาน าเสนอภาพในฐานะท่ีเป็น
ท้ังตัวแทนและสูตรของการใช้ชีวิต” (Johnson, 2008, p.64) โฆษณาโทรทัศน์เป็นรูปแบบของสารซึ่ง
ถูกประกอบสร้างขึ้นจากสัญญะต่างๆ มากมาย (Ririn & Amalia, 2012, p.140) ซึ่งแม้จะไม่ใช่ส่ือ
เพียงชนิดเดียวที่สามารถส่งผ่านสารดังกล่าวสู่สาธารณชน แต่ก็เป็นส่ือเพียงชนิดเดียวท่ีกล่ันกรองและ
คัดสรรสารท่ีจ าเพาะเจาะจงอย่างแท้จริง เพื่อน าเสนอออกมาให้ได้ภายในระยะเวลาเพียง 30 วินาที 
(Strate, 1992, p.79) โดยเฉพาะในโฆษณารถ ท่ีส่วนใหญ่มุ่งเน้นส่ือสารกับกลุ่มผู้รับสารเพศชาย
โดยเฉพาะ เนื่องจากรถมีฐานะเป็น “เทคโนโลยีท่ีมีความเช่ือมโยงอย่างสูงกับความเป็นชาย” 
(Brandth, 1995, p.123) และยังเป็นส่ิงท่ีมอบความพึงพอใจทางเพศให้กับผู้ชายไม่ต่างกับการซื้อ
บริการหญิงโสเภณีข้างถนน (Wajcman, 1996, p.134) ขณะท่ีตัวเลขทางสถิติของไทยยังช้ีให้เห็นว่าผู้
ชายไทยขับรถมากกว่าครึ่ง โดยประชากรเพศชายอายุ 18 ปีข้ึนไป (ช่วงอายุท่ีสามารถท าใบอนุญาต
ขับรถได้) จ านวนกว่า 28 ล้านคน มีใบอนุญาตขับรถเกือบร้อยละ 70 หรือประมาณ 19.5 ล้านคน 
ขณะท่ีประชากรเพศหญิงจ านวนกว่า  29 ล้านคน มีใบอนุญาตขับรถเพียง 9.4 ล้านคน หรือประมาณ
ร้อยละ 32.4 (กรมขนส่งทางบก, 2559; ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2559) นอกจากนี้ผลส ารวจของ
เว็บไซต์ Marketeer ยังพบว่าในช่วงครึ่งแรกของปี 2559 กลุ่มสินค้าท่ีมียอดโฆษณาสูงสุด อันดับ 1 
คือรถยนต์ 4,512 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากช่วงเดียวกันในปีท่ีผ่านมาร้อยละ 2.2 ขณะท่ีสินค้าอันดับอื่นๆ 
เช่น เครื่องด่ืมท่ีไม่ใช่เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ (non-alcohol) การส่ือสาร ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว 
(grooming product) ต่างมีมูลค่าลดลง (กลุ่มสินค้ายอดโฆษณาสูงสุด, 2559) ซึ่งมูลค่าโฆษณาท่ี
ลงทุนสูงขึ้นย่อมมีผลต่อปริมาณผู้รับสารที่มากขึ้น ดังนั้นจึงอนุมานได้ว่าโฆษณารถย่อมสามารถส่ือสาร
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และส่งอิทธิพลไปยังผู้รับสารโดยเฉพาะเพศชายได้เป็นจ านวนมาก อีกท้ังยังส่ือสารได้หลากหลายกลุ่ม
ของความเป็นชาย เนื่องจากประเภทของรถท่ีมีหลายหลายท้ังรถยนต์นั่ง รถยนต์กระบะ รถจักรยาน 
รถจักรยานยนต์ รวมถึงรถเพื่อการเกษตรและ/หรืองานก่อสร้าง ซึ่งกลุ่มเป้าหมายของรถแต่ละ
ประเภทก็มีลักษณะความเป็นชายท่ีหลากหลายและแตกต่างกันออกไป  

นอกจากนี้ “การศึกษารถในฐานะเทคโนโลยียังมีความหมายมากไปกว่าการศึกษา
ส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ แต่มีความหมายเช่นเดียวกับวัฒนธรรมหนึง่ซึง่ถูกประกอบสร้างขึน้
ภายใต้ชุดความรู้ที่ผลิตขึ้นภายในความสัมพันธ์ทางสังคม ด้วยมุมมองดังกล่าวจึงท าให้เราสามารถ
อธิบายว่าเทคโนโลยีคือผลผลิตหนึ่งซึ่งเกิดจากการแสดงออกของความเป็นชาย และในทางตรงกันข้าม 
ผู้ชายมองเห็นตัวเองอย่างไรในความสัมพันธ์ระหวา่งตัวตนและเทคโนโลยีเหล่านั้น” (Wajcman, 
1996, p.149) 

วิทยานิพนธ์นี้จึงมุง่ศึกษาโฆษณาโทรทัศน์ในฐานะส่ือมวลชนประเภทหนึ่ง ว่ามีกลวิธีใน
การประกอบสร้างและน าเสนอความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าอย่างไร ความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า
เหล่านั้นมีความสัมพันธ์ทางเพศสถานะ หรือมีความสัมพันธ์เชิงอ านาจกับความเป็นชายรูปแบบอื่นๆ 
และความเป็นหญิงอย่างไร ซึง่การศึกษานี้จะถือเป็นการศึกษาผู้ชายในฐานะผู้ชายอย่างแท้จริง อัน
เป็นส่ิงท่ีขาดหายไปจากประวัติศาสตร์ ดังข้อความท่ีปรากฏอยู่ในตอนต้นของบทน า (Kimmel, 1995 
as cited in McKay, Mikosza, & Hutchins, 2005, p.270) 

ส าหรับประชากรและกลุ่มตัวอย่างของการศึกษา ผู้เขียนเลือกเจาะจงโฆษณารถท่ี
ออกอากาศระหว่างปี พ.ศ. 2558 - 2559 เนื่องจากลักษณะความเป็นชายมีการเปล่ียนแปลงและ
เคล่ือนไหวอยู่ตลอด การเลือกศึกษาในช่วงเวลาดังกล่าวจึงถือเป็นช่วงเวลาท่ีเป็นปัจจุบันที่สุดและยัง
สอดคล้องกับบริบททางสังคมในห้วงเวลาปัจจุบัน ในแง่ของการเข้ามามีอ านาจของรัฐบาลทหารที่อาจ
ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงคุณลักษณะของความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า เนื่องจากสถาบันทหารมี
บทบาทส าคัญในการประกอบสร้างความเป็นชาย (Barrett, 1996) อีกท้ังช่วงเวลา 1 ปียังมีปริมาณ
กลุ่มตัวอย่างเหมาะสมกับระยะของการเวลาวิจัย ซึ่งผลการศึกษาท่ีได้จะเปรียบได้กับจดหมายเหตุท่ี
บันทึกลักษณะความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าในช่วงปี พ.ศ. 2558 - 2559 ท่ีสามารถน าไปใช้อ้างอิงหรือ
ประกอบกับงานศึกษาประเด็นเพศสถานะ ความเป็นชาย ความเป็นหญิง และส่ือได้ต่อไป   
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1.2 ทบทวนวรรณกรรมในประเด็นความเป็นชายและสื่อ 
 

เพื่อให้เห็นทิศทางของการศึกษาประเด็นความเป็นชายในส่ือในประเทศไทย ผู้เขียนจึง
เริ่มทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นความเป็นชาย และความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าในส่ือทุก
ประเภท มิใช่เฉพาะในส่ือโฆษณาโทรทัศน์เท่านั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจภาพรวมของงานวิจัยท่ีผ่าน
มาได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์จนมองเห็นพื้นท่ีท่ีสามารถเติมเต็มองค์ความรู้ท่ีว่างอยู่ และจะท าให้
สามารถก าหนดวัตถุประสงค์และค าถามวิจัยได้อย่างครอบคลุมท่ีสุด 

 ผู้เขียนได้สืบค้นรายช่ือวิทยานิพนธ์ภาษาไทย จากฐานข้อมูลโครงการเครือข่าย
ห้องสมุดในประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ด้วยค าค้นว่า “ความเป็นชาย” แล้วจึง
คัดเลือกเฉพาะงานท่ีศึกษาในส่ือประเภทต่างๆ อีกครั้ง โดยพบวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งส้ิน 20 
เรื่อง สามารถจ าแนกประเภทส่ือได้เป็น นิตยสาร ภาพยนตร์ และภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์
จ านวน 7, 6 และ 3 เรื่องตามล าดับ ขณะท่ีเพลง หนังสือการ์ตูน หนังสือพิมพ์ และวรรณกรรม มี
จ านวนประเภทละ 1 เรื่อง  

เมื่อท าการทบทวนวรรณกรรมเสร็จส้ิน ผู้เขียนสามารถจ าแนกประเด็นความเป็นชายท่ี
ถูกน าเสนอได้เป็น 3 ประเด็นหลัก คือ  (1) ความเป็นชายไม่ใช่ส่ิงท่ีหยุดนิ่ง (2) ความเป็นชายท่ี
สอดคล้องกับบรรทัดฐานของสังคม (3) ความเป็นชายท่ีเป็นชายขอบ โดยมีรายละเอียดในแต่ละ
ประเด็น ดังต่อไปนี้  

 

1.ความเป็นชายไม่ใช่สิ่งที่หยุดนิ่ง  

 งานวิจัยในกลุ่มนี้ กล่าวถึงประเด็นพัฒนาการของความเป็นชาย และรูปแบบความเป็น
ชายท่ีหลากหลายในสังคม ก าจร หลุยยะพงศ์ (2540) ศึกษา ภาพยนตร์บู๊ของฮอลลีวู้ดกับการสะท้อน
ความเป็นชาย โดยมีแนวคิดว่าภาพยนตร์เป็นตัวสะท้อนความเป็นจริงในสังคม แล้วน าเสนอออกมาใน
แบบท่ีท าให้เข้าใจได้ง่ายข้ึน โดยความเป็นชายท่ีปรากฏมีท้ังความเป็นชายแบบเก่า ท่ีแสดงออกถึง
อ านาจ ความก้าวร้าว ความสามารถ ความเข้มแข็งอดทน ต้องการชัยชนะ แต่ในขณะเดียวกันก็เริ่มมี
การน าเสนอภาพความเป็นชายแบบใหม่ในพื้นท่ีของความเป็นชายแบบเก่าอยู่บ้าง ได้แก่ การมี
ปฏิสัมพันธ์กับเด็ก การแสดงออกถึงความสับสนในใจ อันเป็นแนวคิดท่ีเพิ่งเกิดขึ้นใหม่ เนื่องจากเมื่อได้
ส ารวจภาพยนตร์บู๊ในบุคก่อนหน้ากลับไม่พบลักษณะดังกล่าวมาก่อน  
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อังสนา ชิตรัตน์ (2543) ศึกษา ภาพความเป็นชายยุคใหม่ท่ีสะท้อนในภาพยนตร์

อเมริกัน ช่วงปี พ.ศ. 2539 - 2541 พบว่าภาพยนตร์น าเสนอความเป็นชายท่ีเป็นคนธรรมดา มีท้ังข้อดี
และข้อเสีย มีการน าเสนอลักษณะความเป็นชายยุคใหม่ท่ีรับเอาความเป็นหญิงเข้ามา มีอารมณ์
ความรู้สึก มีความอ่อนโยน ไม่เหมือนกับผู้ชายแบบเก่าท่ีมุ่งเน้นอ านาจ ครอบง า และแก่งแย่งแข่งขัน 
สอดคล้องกับผลสรุปจากการท าสนทนากลุ่ม (focus group) ท่ีผู้ชายส่วนใหญ่คิดว่าตนมีลักษณะ
เช่นเดียวกับผู้ชายยุคใหม่ในภาพยนตร์ มีเพียงส่วนน้อยท่ีปฏิเสธ 

จากงานวิจัย 2 เรื่องดังกล่าว ผู้เขียนต้ังข้อสังเกตว่าลักษณะความเป็นชายท่ีปรากฏมี
ลักษณะเฉพาะตัวตามประเภทของภาพยนตร์คือ ผู้ชายเข้มแข็งดุดันในภาพยนตร์บู๊ และผู้ชาย
อ่อนโยนในภาพยนตร์แนวดราม่า ผู้เขียนเห็นว่าหากงานวิจัยแต่ละเรื่องเปรียบเทียบลักษณะความเป็น
ชายในภาพยนตร์ในช่วงเวลาเดียวกันแต่ต่างแนว (genre) กันด้วย น่าจะท าให้เห็นแนวโน้มความเป็น
ชายท่ีปรากฎในส่ือได้อย่างชัดเจนขึ้น จากข้อสังเกตดังกล่าวของผู้เขียนสอดคล้องกับงานศึกษาของ
วิชชา สันทนาประสิทธิ์ (2543) เรื่อง การน าเสนอภาพความเป็นชายในภาพยนตร์ไทยระหว่างปี พ.ศ. 
2541 - 2542 โดยภาพยนตร์ที่ถูกเลือกมาเป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน 12 เรื่องมีท้ังภาพยนตร์บู๊ ผี/สยอง
ขวัญ ชีวิต และตลก ผลการศึกษาช้ีว่ามีการน าเสนอภาพความเป็นชายแบบผสมซึ่งไม่ได้จ ากัดอยู่แค่
รูปแบบเดิมๆ คือมีท้ังความอ่อนโยนอ่อนไหว แต่ก็ยังมีอ านาจและความเป็นผู้น า รวมถึงยังมีการ
น าเสนอผู้ชายอ่อนแอท่ีกลับทิศทางของผู้ชายกระแสหลักด้วย แต่ในแง่ของปฏิสัมพันธ์กับผู้หญิงกลับ
ยังให้ความส าคัญกับผู้ชายมากกว่า มักจะเห็นผู้หญิงเป็นผู้ตามหรือช้างเท้าหลัง เป็นฝ่ายท่ีเสียเปรียบ 
มีลักษณะการตอกย้ าให้เห็นความแตกต่างระหว่างบทบาทของหญิงชาย  

ส าหรับงานศึกษาความเป็นชายในนิตยสารผู้ชาย ก็มีข้อเสนอท่ีสอดคล้องกับในส่ือ
ภาพยนตร์เช่นเดียวกัน โดยวรรรณาภรณ์ สุขมาก (2547) ศึกษา นิตยสารผู้ชายกับกระบวนการสร้าง
ความเป็นชายแบบ “เมโทรเซ็กส์ชวล” ช้ีว่า “ส่ือนิตยสารผู้ชายได้พยายามโน้มน้าวให้ผู้บริโภคชาย 
รวมท้ังคนในสังคมเห็นว่าปัจจุบันการที่ผู้ชายจะหันมาสนใจดูแลตัวเอง ไม่ใช่เรื่องผิดปกติอีกต่อไป” 
(น.4) พร้อมท้ังต้ังข้อสังเกตว่าแม้ผู้ชายจะดูอ่อนโยนลงจากชายแบบเก่าเพียงใดแต่ยังคงดึงดูดทางเพศ 
และมีกิจกรรมให้ใช้ชีวิตนอกบ้านเช่นเดิม ขณะท่ีวุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ (2549) ศึกษา การ
วิเคราะห์ลักษณะบุคคลของผู้เป็นแบบปกนิตยสาร GM ในช่วงปี 2528 - 2548 โดยเป็นการวิจัยเชิง
ปริมาณจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างนิตยสาร GM จ านวน 120 ฉบับในระยะเวลา 20 ปี พบว่าลักษณะ
ความเป็นชายของผู้เป็นแบบปกนั้น “ด ารงความเป็นชายแบบ New Male มาตลอดต้ังแต่ปี พ.ศ. 
2528 จนกระท่ังถึงปี พ.ศ. 2540 เป็นจุดเริ่มต้นของการให้ความส าคัญกับความเป็นชายแบบ New 
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Lad และปี พ.ศ. 2544 เป็นจุดเริ่มต้นของการให้ความส าคัญกับความเป็นชายแบบ Metrosexual”3 
(น.122) นอกจานี้ วิทยานิพนธ์เรื่อง ภาพเสนอของผู้ชายในนิตยสารปลุกใจเสือป่า ช่วงปี พ.ศ. 2517 
– พ.ศ. 2527 : กรณีศึกษา นิตยสารแมนและนิตยสารหนุ่มสาว ของชาตรี ลีศิริวิทย์ (2551) โดยช้ีว่า
กลุ่มผู้เสพนิตยสารปลุกใจเสือป่าเป็นผู้ชายชนช้ันกลางท่ีสอดคล้องกับคติไทยท่ีมักไปเกี่ยวพันกับ สุรา 
นารี พาชี กีฬาบัตร มองเห็นผู้หญิงเป็นสินค้าประเภทหนึ่ง มีลักษณะมาดแมน มีความแข็งแรงของ
ร่างกาย แต่ลดทอนความรุนแรงลง เห็นได้จากคอลัมน์ของสะสม เช่น อาวุธปืน มีด เปล่ียนแปลงเป็น
ของสะสมภายในบ้าน โดยความเป็นชายของผู้ชายนั้น “ไม่หยดุนิ่ง ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางการเมืองและ
ปัจจัยทางเศรษฐกิจแต่ละช่วงเวลา” (น.109) 

งานวิจัยอีกเรื่องหนึง่ของก าจร หลุยยะพงศ์ (2539) เรื่อง การวิเคราะห์เนื้อหาการ
น าเสนอภาพของความเป็นชายในโฆษณาเบียร์สิงห์ ซึ่งเป็นการศึกษาท้ังในส่ือส่ิงพิมพ์และส่ือโฆษณา
โทรทัศน์ในช่วงระยะเวลา 62 ปี พบว่า ความเป็นชายท่ีถูกน าเสนอมีพัฒนาการจากความเป็นชายใน
แบบสังคมเกษตรกรรม เป็นหนุ่มใหญ่ไว้หนวด ชนช้ันแรงงาน สู่ความเป็นชายในแบบสังคมทุนนิยม
อุตสาหกรรมท่ีจะมีหน้าตาหล่อ ดูเป็นคนเมือง บึกบึน และมีความหลากหลายทางอาชีพ สุดท้ายคือ
ภาพความเป็นชายแบบใหม่ ซึ่งมีทุกช่วงอายุ แต่มีจุดหมายคือท างานเพื่อสังคม มีการแสดงอารมณ์
ความรู้สึก แต่อย่างไรก็ตาม แม้ความเป็นชายในโฆษณาเบียร์สิงห์จะเปล่ียนแปลงไปตามแต่ละยุคสมัย 
แตกต่างกันในกิจกรรมท่ีท า แต่ล้วนแล้วแต่ต้ังอยู่บนรากฐานของค าว่า “อ านาจและการเป็นผู้น า” 

วิทยานิพนธ์เรื่องสุดท้ายในกลุ่มนี้เป็นของ ชาลิน นุกูล (2552) เรื่อง อิตถีภาวะในชาย
และบุรุษภาวะในหญิงในเพลงไทยยอดนิยม จ านวน 34 เพลง โดยพบว่าลักษณะอิตถีภาวะในชายท่ี
พบมากท่ีสุด 2 อันดับแรกคือความอ่อนไหวง่ายและความเห็นอกเห็นใจ โดยผลการศึกษาของงานท้ัง 
3 เรื่องข้างต้นมีส่วนตอกย้ าลักษณะส าคัญของความเป็นชายสองประการ คือ (1) ความเป็นชายไม่ได้
จ ากัดอยู่เพียงรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเท่านั้น แต่มีความแตกต่างหลากหลายท้ังแง่บวกและลบ (2) มี

                                            
3  ผู้เขียนสรุปความเป็นชายในสังคมไทยลักษณะต่างๆ จากงานวิจัยของวุฒิชัยได้ดังนี ้ (1) 

New Male ใส่ใจเรื่องการวางตัว ละเอียดอ่อน ประสบความส าเร็จในหน้าท่ีการงาน จิตใจแข็งแกร่ง 
อดทนอดกล้ัน (2) New Lad เป็นเด็กหนุ่มอายุน้อย ร่าเริง ร่างกายก าย า มุ่งความสนใจในเพศตรง
ข้าม มีอารมณ์โกรธและใช้ความรุนแรงรวมถึงถ้อยค าหยาบคาย ข้องเกี่ยวกับกิจกรรมท่ีท้าทาย (3) 
Metrosexual พิถีพิถันดูแลสุขภาพร่างกาย รูปลักษณ์ แต่งกายตามแฟช่ัน มีไลฟ์สไตล์และการบริโภค
บางอย่างเกี่ยวข้องกับความเป็นหญิงและคนรักเพศเดียวกัน รวมถึงสนับสนุนความหลากหลายทาง
เพศ 
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ลักษณะความเป็นชายบางประการเท่านั้นท่ีมักจะถูกคัดเลือกมาน าเสนอซ้ าในส่ือ ในขณะท่ียังมีความ
เป็นชายอีกมากในสังคมท่ีไม่ได้ถูกพูดถึงหรือน าเสนอผ่านส่ือมวลชน   

จากงานวิจัยท้ัง 8 เรื่องข้างต้น ช้ีให้เห็นว่าความเป็นชายในสังคมนั้นไม่ได้มีเพียงรูปแบบ
เดียว โดยเมื่อเปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกันแต่ต่างบริบทกัน ก็จะพบลักษณะความเป็นชายท่ีถูก
น าเสนอแตกต่างกันออกไปหลายรูปแบบ (ก าจร หลุยยะพงศ์, 2540; อังสนา ชิตรัตน์, 2543; วิชชา 
สันทนาประสิทธิ์, 2543) หรือในบริบทสังคมเดียวกันแต่ต่างช่วงเวลา ความเป็นชายท่ีถูกน าเสนอก็จะ
มีพัฒนาการหรือการเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมัย (ก าจร หลุยยะพงศ์, 2539; วุฒิชัย กฤษณะประกร
กิจ, 2549; ชาตรี ลีศิริวิทย์, 2551)  

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าความเป็นชายจะมีรูปแบบท่ีหลากหลายตามแต่ละบริบทและ
ช่วงเวลา แต่จากการทบทวนวรรณกรรม ผู้เขียนพบว่าจะมีส่ือมวลชนอีกกลุ่มหนึ่งท่ีเลือกน าเสนอ
เฉพาะลักษณะความเป็นชายท่ีโดดเด่น และมีความสอดคล้องกับบรรทัดฐานทางสังคมเท่านั้น ท้ังนี ้ ก็
เพื่อการตอกย้ าและประกอบสร้างความหมายของความเป็นชายท่ีสังคมยอมรับและยกย่อง พร้อมท้ัง
กีดกันความเป็นชายรูปแบบอื่นๆ ออกไปจากพื้นท่ีส่ือนั้นๆ ดังจะอภิปรายถึงในหัวข้อต่อไป  

 

2.ความเป็นชายที่สอดคล้องกับรรทัดฐานของสังคม 

วุฒินันท์ แก้วจันทร์เกตุ (2553) ศึกษา อุดมการณ์ความเป็นชายในวาทกรรมโฆษณา
สินค้าและบริการส าหรับผู้ชายใน ในแง่กลวิธีทางภาษาและวาทกรรม พบว่าส่ือมักน าเสนอความเป็น
ชายตามรูปแบบพฤติกรรมสอดคล้องกับรรทัดฐาน เช่น แข็งแกร่งสมชาย หรือมัดใจสาว งานด้าน
วัฒนธรรมศึกษาของ สุภาณี เย็นใจ (2553) เรื่อง เมโทรเซ็กชวลในส่ือ : ภาพตัวแทนความเป็นชายใน
นิตยสารเอสไควร์ ได้ข้อสรุปท่ีตอกย้ าภาพความเป็นชายแบบเมโทรเซ็กชวลท่ีพบในส่ือท่ีสามารถดูได้
จาก ภาพการแต่งกายท่ีเรียบร้อย ปราณีต มีความเป็นสุภาพบุรุษ รวมถึงการดูแลตนเอง ให้
ความส าคัญกับการเลือกใช้เครื่องประทินผิว (น.116 - 117)  

งานศึกษาในส่ือโฆษณาโทรทัศน์ของ พงษ์ศักดิ์ พุ่มประดิษฐ์ (2553) ศึกษา การรับรู้
ภาพความเป็นชายในโฆษณาผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลตนเองส าหรับผู้ชายทางโทรทัศน์ พบว่าลักษณะ
ความเป็นชายท่ีน าเสนอมักจะเป็นชายหนุ่มลูกครึ่ง ผิวขาว รูปร่างสูง หุ่นดี อารมณ์ดีและยิ้มแย้ม
อ่อนโยน เช่นเดียวกับผลวิจัยส่วนหนึ่งในงานศึกษาของโยธิน สวัสดิโยธิน (2551) เรื่อง การสร้างความ
เป็นชายแบบ “เมโทรเซ็กส์ชวล” ในภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ ได้กล่าวถึงความเป็นชายใน
แง่อวัจนภาษาท่ีมีความนุ่มนวล อบอุ่นโรแมนติก มั่นใจในตัวเอง และจากการประมวลผลการ
สัมภาษณ์ผู้ผลิตภาพยนต์โฆษณาของโยธิน ระบุว่า “กลุ่มเป้าหมายมีผลในการสร้างภาพความเป็นชาย
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แบบเมโทรเซ็กส์ชวลมากท่ีสุด” (น.123) ซึ่งหมายถึงภาพความเป็นชายท่ีส่ือมวลชนน าเสนอนั้นไม่ใช่
ส่ิงท่ีถูกสร้างขึ้นมาแบบลอยๆ แต่แท้จริงแล้วเป็นการสะท้อนความเข้าใจซึ่งกันและกันของคุณลักษณะ
ความเป็นชายระหว่างผู้ผลิตส่ือและผู้ชม 

จากโฆษณาโทรทัศน์ ศิริกมล อธิวาสนพงศ์ (2547) ศึกษาเรื่อง การถ่ายทอดอุดมการณ์
ความเป็นชายผ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ หน้า 1 สรุปว่าความเป็นชายท่ีปรากฏมากท่ีสุดคือการเป็นผู้
ผดุงความยุติธรรม คอยแก้ปัญหา รองลงมาคือการแสดงออกถึงความรุนแรง (อันดับท่ี 1 และ 2 มี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญคือ อันดับ 1 เป็นลักษณะของต ารวจซึ่งท าหน้าท่ีจับกุมอันดับ 2 ซึ่งคือผู้
ท่ีท าผิดกฎหมาย) และอันดับท่ี 3 คือความเป็นผู้น าให้กับสังคม    

อัญมณี ภักดีมวลชน (2552) ศึกษาเรื่อง การส่ือสารภาพตัวแทนของคุกชายใน
ภาพยนตร์ไทย : ศึกษากรณีภาพยนตร์เรื่อง “น.ช. นักโทษชาย” แม้ว่างานวิจัยเรื่องนี้จะมุ่งเนน้การ
น าเสนอภาพตัวแทนของคุกชายเป็นหลัก แต่ผู้เขียนให้ความสนใจประเด็นเรื่องความเป็นชายท่ีถูก
น าเสนอผ่านภาพยนตร์เรื่องดังกล่าว โดยเป็นความเป็นชายของผู้ชายท่ีอยู่ในคุกซึ่งมีต าแหน่งแห่งท่ีอยู่ 
ณ ชายขอบของสังคมและมักไม่ถูกพูดถึงมากนัก ในงานวิจัย อัญมณีช้ีว่ามีลักษณะความเป็นชายอยู่ 2 
กลุ่มคือ (1) กลุ่มผู้คุมอ านาจหรือพัศดี  เป็นผู้ใช้อ านาจในคุกได้อย่างชอบธรรมตามกฎหมายท่ีบัญญัติ
ไว้เพื่อควบคุมพฤติกรรม เป็นผู้ท่ีปฏิบัติกับนักโทษอย่างดีด้วยจิตใจเมตตา  ใช้พระคุณในการดูแล
นักโทษ “ใช้อ านาจแบบบรรทัดฐานทางสังคม ตามหลักศีลธรรม” (น.94) (2) กลุ่มผู้ถูกควบคุมหรือ
นักโทษ ท่ีสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มย่อย คือ (2.1) กลุ่มนักโทษท่ีเป็นคนดีในคุกหรือเป็นเหยื่อของ
ระบบ จะมีรูปร่างหน้าตาดี ท าตัวอ่อนน้อมถ่อมตน ประพฤติตัวดีไม่สร้างปัญหา และมีความคิดท่ีดี
ยอมรับในโชคชะตา ต่างจาก (2.2) กลุ่มนักโทษท่ีเป็นคนเลวโดยสันดาน จะหน้าตาดูโหดเหี้ยม ดูดุร้าย
น่ากลัว ประพฤติตัวไม่ดีคอยสร้างปัญหา คอยแต่จะท าผิด (น.110) จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา
ข้างต้น ผู้เขียนพบว่าอัญมณีพยายามตอกย้ าภาพตัวแทนให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยการจ าแนกบุคคล
ออกเป็นกลุ่มต่างๆ ด้วยการสร้างคู่ขัดแย้ง (binary opposition) แล้วจัดประเภทคนไปบรรจุไว้ใน
กลุ่มท่ีสร้างขึ้น เช่น กลุ่มนักโทษดี/กลุ่มนักโทษเลว กลุ่มผู้ควบคุม/กลุ่มผู้ถูกควบคุม แล้วเปรียบเทียบ
ลักษณะรูปลักษณ์ภายนอกและลักษณะพฤติกรรม 

นอกจากการศึกษาความเป็นชายในพื้นท่ีของผู้ชายแล้ว ยังมีงานวิจัยอีก 2 เรื่องท่ีศึกษา
ความเป็นชายผ่านพื้นท่ีของผู้หญิง ได้แก่ เขียน นิรันดร์นุต (2546) ซึ่งศึกษา การถ่ายทอดอุดมการณ์
ชายเป็นใหญ่ผ่านนิตยสารผู้หญิง พบว่าผู้ผลิตมักน าเสนอแนวคิดความเป็นชายและความเป็นหญิงด้วย
วิธีคิดแบบทวิลักษณ์ ซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญของอุดมการณ์ชายเป็นใหญ่เพื่อแบ่งแยกชายหญิงออก
จากกัน โดยได้กีดกันผู้หญิงออกจากพื้นท่ีสาธารณะและท าให้มีสถานะท่ีต้องพึ่งพิงผู้ชาย จากผล
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การศึกษาของเขียน ผู้เขียนท าการวิเคราะห์ในทิศทางตรงกันข้ามกับส่ิงท่ีเขียนเสนอ พบว่า อุดมการณ์
ของผู้ผลิตนิตยสารผู้หญิงไม่เพียงแค่กีดกันผู้หญิงออกจากพื้นท่ีสาธารณะเท่านั้น แต่ยังกีดกันผู้ชาย
ออกจากพื้นท่ีส่วนตัว เช่น ในบ้าน หรือในครัวเรือนด้วยเช่นกัน พร้อมท้ังบีบบังคับให้ผู้ชายต้องมีความ
เข้มแข็งเพื่อให้ผู้หญิงพึ่งพงิ เป็นการตอกย้ าให้เห็นว่าคุณลักษณะของผู้ชายท่ีเหมาะสมส าหรับผู้หญิงมี
เพียงรูปแบบเดียวคือ ต้องท างานนอกบ้าน ต้องเข้มแข็ง และต้องเป็นท่ีพึ่งพาได้  

สุดท้าย วิทยานิพนธ์ของพลากร เจียมธีระนาถ (2554) ศึกษาเรื่อง วาทกรรมชายเป็น
ใหญ่ในภาพยนตร์ไทยท่ีให้ความส าคัญแก่สตรี ท่ีต้องการช้ีให้เห็นคุณลักษณะของความเป็นชายโดย
ศึกษาผ่านผู้หญิง พลากรพบว่าหากวิเคราะห์ในระดับพื้นผิว ความเป็นชายเริ่มถูกท้าทาย เพราะผู้หญิง
ไม่สยบยอมเป็นช้างเท้าหลังเพียงอย่างเดียว มีความเก่งและไม่ต้องพึ่งพาผู้ชาย แต่หากพิจารณา
โครงสร้างระดับลึก แรงจูงใจของตัวละครก็ยังจ ากัดอยู่ภายใต้ขนบเดิมๆ เช่น ภาพยนต์เรื่อง สุริโยทัย 
แม้ตัวเอกจะดูว่ามีความกล้าหาญออกไปสู้รบเช่นเดียวกับผู้ชาย แต่ก็เป็นเพราะแรงจูงใจท่ีเกิดจากการ
อุทิศตนเพื่อสามีหรือเพื่อผู้ชายอยู่ดี ซึ่งเท่ากับว่าเป็นการฉายซ้ า “อคติความเช่ือด้ังเดิมของผู้ชมต่อไป
ในลักษณะท่ีแนบเนียนกว่าเดิม” (น.178)  

กล่าวโดยสรุป งานวิจัยข้างต้นช้ีให้เห็นถึงคุณลักษณะอันโดดเด่นของความเป็นชาย คือ 
ความเป็นผู้น าท้ังพื้นท่ีในบ้านและนอกบ้าน (เขียน นิรันดรน์ุต, 2546; ศิริกมล อธิวาสนพงศ์, 2547; 
พลากร เจียมธีระนาถ, 2554)  ความเข้มแข็ง และแข็งแกร่งสมชายชาตรี (วุฒินันท์ แก้วจันทร์เกตุ, 
2553) ความเป็นชายท่ีดูดี มีเสน่ห์ ดึงดูดใจสาว (โยธิน สวัสดิโยธิน, 2551; พงษ์ศักดิ์ พุ่มประดิษฐ์, 
2553; สุภาณี เย็นใจ, 2553) ซึ่งจะเห็นได้ว่าความเป็นชายในกลุ่มข้างต้นนี้ เป็นคุณลักษณะของความ
เป็นชายท่ีคนในสังคมยกย่อง ช่ืนชม และได้กลายเป็นบรรทัดฐานของความเป็นชายท่ีผู้ชายทุกคนควร
ปฏิบัติตาม เพื่อให้เกิดการยอมรับจากผู้คน 

ส่วนงานศึกษาของอัญมณี ภักดีมวลชน (2552) ดังท่ีได้กล่าวไปแล้วว่าเป็นงานท่ีศึกษา
ภาพยนตร์เกี่ยวกับชีวิตคนคุก ข้อเสนอท่ีได้จากงานวิจัยนี้จึงแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ (1) ความ
เป็นชายท่ีสอดคล้องกับบรรทัดฐานของสังคม ซึ่งถูกน าเสนอผ่านตัวละครพัศดี หรือนักโทษช้ันดี ท่ีคน
เหล่านี้จะได้รับผลตอบแทนความดีในตอนจบเรื่อง ขณะท่ี (2) ความเป็นชายท่ีเป็นชายขอบของสังคม 
ถูกน าเสนอผ่านตัวละครนักโทษท่ีเป็นคนเลวโดยสันดาน เป็นการช้ีให้เห็นว่าเมื่อใดก็ตามท่ีผู้ชาย
แสดงออกถึงความเป็นชายรูปแบบอื่นๆ ท่ีไม่สอดคล้องกับบรรทัดฐานของสังคม ก็มักจะได้รับบทเป็น
ตัวร้าย ตัวโกง หรือคนท่ีอ่อนแอ ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรม พบว่ามีงานวิจัย 2 เรื่องท่ีศึกษาตัว
ละครกลุ่มนี้โดยเฉพาะ ดังท่ีผู้เขียนจะอภิปรายถึงในหัวข้อท่ี 3 ความเป็นชายท่ีเป็นชายขอบ 
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3.ความเป็นชายที่เป็นชายขอบ 

มารุต วงษ์ศิริ (2552) ศึกษา อคติทางเพศในหนังสือการ์ตูนตลกไทย งานเรื่องนี้มีความ
น่าสนใจตรงท่ีมุ่งศึกษาอคติหรือแง่มุมด้านลบของผู้ชายท่ีปรากฏในส่ือ โดยสรุปว่าภาพตัวแทนของ
ผู้ชายในการ์ตูนตลกไทยมักจะใช้ความรุนแรงแก้ปัญหาแทนการใช้เหตุผล  ขณะท่ีงานศึกษาด้าน
วรรณคดีเปรียบเทียบของสุพัชญา อารีมิตร (2557) ท่ีศึกษา ตัวละครวัยรุ่นชายผู้แพ้ในวรรณกรรม
เยาวชนอเมริกันช่วงทศวรรษ 2000 จ านวน 7 เรื่อง สุพัชญาพบว่ากลุ่มตัวละครผู้แพ้มักจะมีปม
บางอย่างในวัยเด็ก เช่น เคยถูกกล่ันแกล้ง ถูกเล้ียงดูโดยพ่อท่ีนิยมความรุนแรง เป็นต้น ซึ่งลักษณะ 
“ความเป็นชายอเมริกันมีความย้อนแย้งในตัวเองอย่างมาก” (น.18) เนื่องด้วยตั้งอยู่บนพืน้ฐาน
โครงสร้างแบบคู่ตรงข้าม โดยคู่ส าคัญท่ีสุดคือผู้กระท า/ผู้ถูกกระท า ซึ่งสายตาของเพศชาย (male 
gaze) มองความเป็นชายของผู้ถูกกระท าว่าเป็นอื่น (the other) ในบทสรุป สุพัชญาช้ีว่าหากต้องการ
ก้าวข้ามพ้นจากภาวะของผู้แพ้ก็จะต้องอดทน กล้าหาญ ซื่อสัตย์ อดทน ให้อภัย และมีจิตใจเมตตา 
จากข้อสรุปดังกล่าวได้ช้ีให้ผู้เขียนเห็นปัญหาในสังคมได้เป็นอย่างดีว่า ก าลังกดข่ีความเป็นชายท่ีอยู่ใน
ระดับล่าง ซึ่งไม่เข้มแข็งหรืออ่อนแอ ด้วยการสร้างความเป็นอื่นและบีบค้ันให้พวกเขาเปล่ียนแปลง
ตนเองไปสู่แบบแผนท่ีสังคมต้องการ โดยไม่มีการตั้งค าถามต่อโครงสร้างของความเป็นชายท่ีไม่เป็น
ธรรมในสังคมแต่อย่างใด  

 

ท้ังนี้ นอกจากงานวิจัยจ านวน 18 เรื่องข้างต้นแล้ว ยังมีวิทยานิพนธ์อีก 2 เรื่องท่ีไม่ถูก
จัดกลุ่มอยู่ในประเภทความเป็นชายท้ัง 3 ประเภท เนื่องจากผู้เขียนเห็นว่ามีกรอบแนวคิดท่ีใช้ใน
การศึกษาต่างจากวิทยานิพนธ์ของผู้เขียนอย่างมาก โดยเรื่องแรกเป็นงานของปรญิญา เฟื่องจันทร์ 
(2545) เรื่อง การใช้ภาพประกอบโฆษณาสินค้าสะดวกซื้อส าหรับกลุ่มชายรักร่วมเพศทางส่ือนิตยสาร4  
ผู้เขียนเห็นต่างกับแนวคิดท่ีปริญญาน ามาใช้เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา เนื่องจากปริญญาเลือกใช้
แนวคิดเรื่องเพศ (sex) ทางชีววิทยามาเป็นตัวก าหนด ท าให้ความเป็นชายรักร่วมเพศมีลักษณะตายตัว
และเป็นแง่ลบ เช่นการท่ีปริญญาอ้างอิงบทความท่ีกล่าวว่า  “เกย์ไทยยังขาดการรวมกลุ่มเพื่อด าเนิน
กิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม” หรือ “เกย์ไทยส่วนมากจะนิยมรักผู้ชายแท้ถึงขนาดทุ่มเทเงินทอง

                                            
4 ในงานวิจัยช้ินนี้ เมื่อกล่าวถึง “homosexual/homosexuality” ผู้เขียนแปลเป็น

ภาษาไทยว่า “รักเพศเดียวกัน/คนรักเพศเดียวกัน” ซึ่งเป็นค าท่ีมีความหมายเป็นกลาง ต่างจากค าว่า 
“รักร่วมเพศ/คนรักร่วมเพศ” ซึ่งมีความหมายในเชิงลบ แต่ท้ังนี้ จะปรากฏการใช้ค าว่า “รักร่วมเพศ” 
เมื่ออ้างอิงถึงงานของปริญญา เฟื่องจันทร์ ตามท่ีปริญญาเลือกใช้ในงานวิจัย เท่านั้น  
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จนหมดตัว” (น.17) ซึ่งกรอบแนวคิดดังกล่าวได้ส่งผลให้ข้อสรุปท่ีได้จากงานวิจัยมีลักษณะตายตัว
เช่นกัน โดยความเป็นชายของชายรักร่วมเพศจะเช่ือมโยงกับ เส้ือผ้าซีทรู เส้ือกล้ามรัดรูป การยกแก้ว
น้ าแล้วนิ้วก้อยกระดก เป็นต้น และสุดท้ายไชยศิริ บุญยกุลศรีรุ่ง (2553) เรื่อง เพศสภาพและเพศวิถี
ชายรักชายในภาพยนตร์ไทย พบว่าชายรักชายในภาพยนตร์มีท้ังเป็นฮีโร่ เป็นตัวร้าย และไร้บทบาท 
ส่วนลักษณะการแสดงออกจะเป็นตัวตลกมากท่ีสุดและเป็นคนปกติน้อยท่ีสุด โดยนิยามความปกติชาย
รักชายคือ “มีลักษณะเหมือนคนปกติท่ัวไป ท้ังการแต่งตัว กิริยาอาการ คนในสังคมยอมรับคุณค่าทาง
สิทธิทางเพศ” (น.61) ต่อข้อสรุปดังกล่าว ผู้เขียนต้ังค าถามกับนิยามค าว่า “ปกติ” ท่ีไชยศิริน าเสนอ 
เนื่องจากเห็นว่าเป็นวิธีคิดท่ีเป็นอคติท่ีมากเกินไปซึ่งมีอาจท าให้ผลการวิจัยคลาดเคล่ือน เช่น ตาราง
วิเคราะห์ลักษณะนิสัยของตัวละครชายรักชายในภาพยนตร์ (น.117 - 123) มีลักษณะท่ีพบมากท่ีสุด
คือปากจัด วี๊ดว้าย กรี๊ดกร๊าดตลอดเวลา แต่ในขณะเดียวกันไชยศิริกลับละเลยไม่อภิปรายถึงลักษณะท่ี
ปรากฏน้อยท่ีสุดคือ โหดเห้ียม อารมณ์รุนแรง เจ้าคิดเจ้าแค้น ซึ่งลักษณะเหล่านี้แสดงให้เห็นได้อย่างดี
ว่าชายรักชายได้ลดทอนคุณลักษณะความเป็นชายในเชิงลบ ท่ีเป็นพิษภัยต่อบุคคลอื่นออกไปจน
กลายเป็นลักษณะนิสัยท่ีเหลือน้อยท่ีสุด 

 

กล่าวโดยสรุป จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีศึกษาประเด็นความเป็นชายในส่ือประเภท
ต่างๆ สะท้อนได้เป็นอย่างดีว่า ส่ือมวลชนมีบทบาทท่ีส าคัญอย่างยิ่ง เพราะมีหน้าท่ีในการคัดเลือก/คัด
สรร คุณลักษณะความเป็นชายท่ีโดดเด่นในแต่ละยุคสมัยออกมาน าเสนอผ่านส่ือประเภทต่างๆ โดย
ภาพของความเป็นชายท่ีปรากฏในส่ือก็คือการสะท้อนความเป็นจริงในสังคม ซึ่งส่ิงท่ีส่ือน าเสนอมี
บทบาทท่ีส าคัญและมีอิทธิพลต่อผู้รับสารอย่างยิ่ง ส่ือได้ตอกย้ าภาพตัวแทนของความเป็นชาย ผ่าน
การเลือกน าเสนอและไม่เลือกน าเสนอความเป็นชายนั้นๆ ซึ่งประเด็นความเป็นชายท่ีส่ือเลือกน าเสนอ 
คือ  (1) ความเป็นชายไม่ใช่ส่ิงท่ีหยุดนิ่ง โดยจะมีความแตกต่างกันออกไปท้ังในแง่ของบริบททางสังคม 
รวมไปถึงเมื่อเวลาเปล่ียนไปรูปแบบความเป็นชายก็จะมีความเปล่ียนแปลงตามกาลเวลาไปด้วยเช่นกัน 
(2) ความเป็นชายท่ีสอดคล้องกับบรรทัดฐานของสังคม ท่ีพบจากการทบทวนวรรณกรรม คือ ความ
เป็นผู้น าท้ังพื้นท่ีในบ้านและนอกบ้าน  ความเข้มแข็งและแข็งแกร่งสมชายชาตรี รวมถึงความเป็นชาย
ท่ีดูดี มีเสน่ห์ ดึงดูดใจสาว  (3) ความเป็นชายท่ีเป็นชายขอบ กลุ่มความเป็นชายเหล่านี้มักได้รับ
บทบาทในเชิงลบบนพื้นท่ีส่ือ รวมถึงพวกเขายังได้รับการกดทับทางอ านาจเพื่อให้พวกเขาปรับปรุง
เปล่ียนแปลงตัวเอง ให้สอดคล้องกับบรรทัดฐาน โดยท่ีไม่ได้ต้ังค าถามต่อความสัมพันธ์เชิงอ านาจทาง
เพศสถานะท่ีไม่เท่าเทียมกันในสังคม 
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ท้ังนี้ ผู้เขียนยังเห็นว่าแม้ในแวดวงวิชาการไทยจะให้ความสนใจศึกษาเรื่องความเป็นชาย

ในส่ือ แต่ก็ถือว่ายังมีจ านวนไม่มากนัก และแม้ผลการวิจัยจากงานบางเรื่องสามารถเช่ือมโยงกับ
แนวคิดเรื่องความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าได้ แต่ก็ยังไม่มีการน าแนวคิดนี้ไปใช้อย่างเฉพาะเจาะจง ซึ่ง
เมื่อเปรียบเทียบกับในต่างประเทศ ท่ีแนวคิดความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าได้รับความนิยมและน าไป
ประยุกต์ใช้ในการศึกษาอย่างกว้างขวาง “โดยเฉพาะช่วง 20 ปีแรก นับต้ังแต่มีการบัญญัติแนวคิด
ดังกล่าวขึ้น มีงานวิจัยมากกว่า 200 เรื่องท่ีปรากฏค าว่า hegemonic masculinity ในช่ือเรื่องหรือ
บทคัดย่อ และอีกหลายร้อยเรื่องท่ีแม้จะไม่ได้ใช้ค าดังกล่าวโดยตรง แต่ก็สามารถอ้างอิงถึงแนวคิด
ความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าในงานศึกษานั้นๆ” (Connell & Messerchmidt, 2005, p.830) ด้วย
ความขาดแคลนองค์ความรู้ดังกล่าว ท าให้การศึกษาในประเทศไทยยังไม่สามารถอธิบายให้เห็นถึง 
ความซับซ้อนในรูปแบบของความเป็นชายท่ีปรากฏอยู่ในส่ือ มองไม่เห็นความสัมพันธ์ทางเพศสถานะ
และความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่างความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าและความเป็นชายรูปแบบอื่นๆ รวม
ไปถึงความเป็นหญิงซึ่งอยู่ในล าดับต่ ากว่าของระดับช้ันทางเพศสถานะ ดังนั้นในงานเรื่องนี้ผู้เขียนจึง
ต้องการอธิบายให้เห็นถึงกลวิธีท่ีส่ือโฆษณาโทรทัศน์ ใช้น าเสนอลักษณะความเป็นชายท่ีมีอาจน า 
รวมถึงคล่ีคลายให้เห็นความสัมพันธ์อันซับซ้อนของเพศสถานะ และเป็นการเปิดพื้นท่ีในการน าแนวคิด
เรื่องความเป็นชายท่ีมีอ านาจน ามาใช้กับงานวิจัยด้านส่ือสารมวลชน      

            
1.3 วัตถุประสงค์การเดินทางวิจัย 

 
เพื่อศึกษาการประกอบสร้างความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า ในโฆษณารถท่ีออกอากาศทาง

โทรทัศน์ของไทย ท้ังในแง่เทคนิควิธีการน าเสนอ คุณลักษณะท่ีน าเสนอ รวมไปถึงการท าความเข้าใจ
ความสัมพันธ์ทางเพศสถานะท่ีเกิดขึ้นระหว่างความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า ความเป็นชายรูปแบบอื่นๆ 
ความเป็นหญิง และรถในฐานะเทคโนโลยีของผู้ชาย 

 
1.4 ค าถามวิจัย 

 
1.โฆษณารถท่ีออกอากาศทางโทรทัศน์มีกลวิธีในการประกอบสร้าง และการน าเสนอ

ลักษณะของความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าอย่างไร? 
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2.ความสัมพันธ์ทางเพศสถานะระหว่างความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า ความเป็นชาย

รูปแบบอื่นๆ ความเป็นหญิง และรถในฐานะเทคโนโลยีของผู้ชาย ท่ีเกิดขึ้นในโฆษณารถท่ีออกอากาศ
ทางโทรทัศน์มีลักษณะอย่างไร? 

 
1.5 ขอบเขตการวิจัย 

 

งานวิจัยเรื่องนี้เป็นการศึกษาโฆษณารถทางโทรทัศน์ของไทย โดยประกอบด้วยรถ 5 
ประเภท คือ (1) รถยนต์นั่ง (2) รถจักรยาน (3) รถยนต์กระบะ (4) รถจักรยานยนต์ (5) รถเพื่อ
การเกษตรและงานก่อสร้าง ซึ่งออกอากาศระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 โดย
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ส าหรับการวิเคราะห์ตัวบทด้วยแนวคิดเรื่องเล่าและสัญวิทยา มีจ านวนท้ังส้ิน 16 
เรื่อง (ดูรายละเอียดได้ในบทท่ี 3 หัวข้อ 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง) ได้แก่  

1.โฆษณารถยนต์นั่ง Ford Ecosport   

2.โฆษณารถยนต์นั่ง MG5   

3.โฆษณารถยนต์นั่ง Subaru XV  

4.โฆษณารถยนต์นั่ง Toyota Fortuner  

5.โฆษณารถยนต์นั่ง Toyota Corolla Altis Esport  

6.โฆษณารถยนต์นั่ง Toyota Camry Hybrid  

7.โฆษณารถจักรยาน Turbo  

8.โฆษณารถยนต์กระบะ Mitsubishi Triton 

9.โฆษณารถยนต์กระบะ Nissan NP300 Navara  

10.โฆษณารถยนต์กระบะ Tata Xenon Double Cab 

11.โฆษณารถยนต์กระบะ Toyota Hilux Revo 

12.โฆษณารถจักรยานยนต์ Honda Zoomer X The Unblocker 

13.โฆษณารถจักรยานยนต์ Honda Smart Technology 

14.โฆษณารถจักรยานยนต์ Honda PCX150 
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15.โฆษณารถขุด Kubota คิดการใหญ่ 

16.โฆษณารถเกี่ยวนวดข้าว Kubota คิว 



Ref. code: 25595824035058LWU

16 
 

บทท่ี 2 
เปิด GPS 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีใช้น าทางวิจัย 
  

ในบทก่อนหน้าผู้เขียนได้อภิปรายถึงความจ าเป็น ท่ีต้องศึกษาความเป็นชายท่ีมีอ านาจ
น าและความสัมพันธ์ทางเพศสถานะในสังคมไทย อภิปรายถึงสาเหตุท่ีเลือกศึกษาส่ือประเภทโฆษณา
ทางโทรทัศน์ พร้อมท้ังก าหนดวัตถุประสงค์และค าถามส าหรับงานวิจัยในครั้งนี้ ประเด็นข้างต้นเปรยีบ
ได้กับการที่ผู้ขับขี่ติดเครื่องยนต์เพื่อเตรียมตัวออกเดินทางด้วยรถไปยังท่ีต่างๆ ซึ่งจ าเป็นต้องก าหนด
จุดหมายและปลายทางให้เรียบร้อยเสียก่อน  

บทท่ี 2 เปรียบได้กับการวางแผนการเดินทางด้วยการศึกษาจาก GPS หรือระบบ
ก าหนดต าแหน่งบนพื้นโลกก่อนออกเดินทางเพื่อค้นหาเส้นทางท่ีเหมาะสม เช่นเดียวกับการเดินทาง 
งานวิจัยเรื่องนี้ก็จะเป็นต้องเลือกสรรแนวคิดและทฤษฎีท่ีเหมาะสมส าหรับการท าวิจัย ดังนั้นในบทนี้ 
จึงเป็นการอภิปรายถึงกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี (methodological framework) ท่ีจะใช้ส าหรับ
วิเคราะห์โฆษณารถทางโทรทัศน์ โดยแนวคิดท่ีใช้ประกอบด้วย 3 แนวคิดหลัก คือ  

1.ความเป็นชายที่มีอ านาจน า ในหัวข้อนี้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน คือ (1) อธิบายถึง
จุดเริ่มต้น นิยาม และความหมายของแนวคิดความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า (2) การน าแนวคิดความเป็น
ชายท่ีมีอ านาจน า มาเป็นกรอบในการอ่านงานวจัิยประเด็นความเป็นชายในสังคมไทยใหม่ เพื่อการ
อธิบายเค้าโครงของความเป็นชายท่ีมีอ าจน าในบริบทของสังคมไทย ส าหรับน าไปใช้วิเคราะห์ตัวบท 
(3) การอธิบายเพื่อช้ีให้เห็นความส าคัญของการน าแนวคิดไปใช้ในการศึกษาด้านส่ือมวลชน ซึ่งจะท า
ให้ได้มุมมองท่ีต่างออกไปจากงานศึกษาในแนวนิเทศศาสตร์อย่างไร 

2.ความสัมพันธ์ทางเพศสถานะ เป็นการขยายความจากหัวข้อความเป็นชายท่ีมีอ านาจ
น า เนื่องจากแนวคิดดังกล่าวถูกนิยามข้ึนบนความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่างกลุ่มความเป็นชายและ
กลุ่มความเป็นหญิง รวมถึงความสัมพันธ์เชิงอ านาจภายในความเป็นชายเอง ดังนั้น ค าอธิบายในหัวข้อ
นี้จะช่วยชี้ให้เห็น ความสลับซับซ้อนของความสัมพันธ์ทางเพศสถานะท่ีเกิดขึ้นในโฆษณาโทรทัศน์ 
พร้อมท้ังช้ีใหเ้ห็นว่าอ านาจน าของความเป็นชายได้ส่งอิทธิพลอย่างไร ต่อความเป็นชายรูปแบบอื่นๆ 
และความเป็นหญิงในสังคม 

3.เพศสถานะกับเทคโนโลยีรถ เนื่องจากงานวิจัยเรื่องนี้เป็นการศึกษาโฆษณารถใน
ฐานะเทคโนโลยีของผู้ชาย ผู้เขียนจึงถือว่ารถเป็นตัวละครที่มีบทบาทส าคัญต่อการด าเนินเรื่อง โดยใน
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หัวข้อนี้ผู้เขียนจึงน ามุมมองด้านสตรีนิยมและส่ือสารการตลาด มาใช้วิเคราะห์เพื่อจัดวางต าแหน่งแห่ง
ท่ีของรถในโฆษณาโทรทัศน์ ให้อยู่ในฐานะเพศสถานะหนึ่งในสังคม ซึง่ได้รับอิทธิพล/ผลกระทบจาก
อ านาจน าของความเป็นชายไม่ต่างกับเดียวกับตัวละครอื่นๆ 

ในล าดับถัดไปจะเป็นการอธิบาย 3 แนวคิดท่ีผู้เขียนได้กล่าวถึงข้างต้น โดยมี
รายละเอียดดังนี้  

 
2.1 ความเป็นชายที่มีอ านาจน า 

 

2.1.1 จุดเร่ิมต้น นิยาม และความหมาย 

เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ และสร้างความเข้าใจความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าท่ีถูก
ประกอบสร้างและน าเสนอผ่านโฆษณารถทางโทรทัศน์ จุดเริ่มต้นของงานวิจัยเรื่องนี้จึงอยู่ท่ีการหวน
กลับมามองผู้ชายใหม่อีกครั้ง แต่ไม่ใช่การศึกษาผู้ชายด้วยมุมมองของเพศทางชีววิทยา (sex) ทว่า 
“มองผู้ชายในฐานะเพศสถานะ (gender)” (Haywood & Ghaill, 2003, 106) เพราะเพศสถานะ 
(gender) คือปฏิบัติการทางสังคม (social practice) ซึ่งถูกแสดงออกผ่านร่างกายและส่ิงท่ีร่างกาย
กระท า โดยเป็นแนวคิดท่ีใช้อธิบายส่ิงท่ีค าอธิบายเรื่องเพศทางชีววิทยาละเลย (Connell, 2005, 
p.71) เพศสถานะมิใช่เรื่องของปัจเจก แต่คือผลลัพธ์อันเกิดจากกระบวนการทางสังคมท่ีมีอิทธิพลต่อ
สมาชิกในสังคมอย่างเสมอภาค (Frank, 1987, p.159) ไมเคิล คอฟแมน (Michael Kaufman, 
1999) ช้ีว่าเพศสถานะไม่ใช่ส่ิงท่ีหยุดนิ่งท่ีมนุษย์ทุกคนจะเติบโตไปเป็นในรูปแบบนั้น แต่คือส่ิงท่ีมี
พัฒนาการขึ้นจากการปฏิสัมพันธ์กับโครงสร้างต่างๆ ท่ีรายล้อม (p.64) ดังนั้น การแยกเพศสถานะ
ออกจากเพศทางชีววิทยาจึงช่วยท าให้เราเข้าใจว่าอัตลักษณ์ พฤติกรรม การกระท าและความเช่ือของ
ปัจเจกสามารถถูกประกอบสร้างโดยสังคม เพศสถานะช่วยเผยให้เห็นผลผลิตส าคัญซึ่งเกิดขึ้นจาก
ลักษณะเฉพาะและความต้องการของปัจเจก ท่ีแสดงออกด้วยแรงขับของจิตส านึกและจิตไร้ส านึก โดย
ท่ีผลผลิตดังกล่าวคือ ลักษณะของความเป็นชาย (masculinity) และความเป็นหญิง (femininity) 
(p.61) กล่าวโดยสรุป ความเป็นชายและความเป็นหญิงจึงหมายถึง ชุดของส่ิงท่ีสังคมคาดหวัง ซึ่งถูก
สร้างขึ้นและรักษาไว้ภายใต้สังคมปิตาธิปไตย (Craig, 1992, p.2) 

ดีมีทรัส (D. Z. Demetriou) อธิบายว่า คอนเนลล์ได้เสนอแนวคิดด้านเพศ
สถานะท่ีช่วยสร้างความเข้าใจในประเด็นความเป็นชายได้ดียิ่งขึ้นว่า เราควรมองเพศสถานะด้วย
ลักษณะ 3 ประการ ได้แก่ (1) เพศสถานะคือมาตรฐานของพฤติกรรม (standard behavior) ไมใ่ช่
บรรทัดฐานของพฤติกรรม (normative behavior) ดังนั้นพฤติกรรมบางอย่างแม้จะไมไ่ด้รับการเชิดชู 
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แต่ก็สามารถปรากฏอยู่ในการแสดงออกของมนุษย์ (2) เพศสถานะเป็น องค์ประกอบของปฏิบัติการ 
(configuration of practice) ซึ่งต้องให้ความส าคัญกับ “ส่ิงท่ีมนุษย์กระท า” ไม่ใช่ “ส่ิงท่ีถูกคาดหวัง
หรือจินตนาการ” (3) สืบเนื่องจากสองประเด็นข้างต้น เพศสถานะจึงมีความหลากหลายข้ึนอยู่กับ
บริบททางวัฒนธรรม และถูกแสดงออกมาแตกต่างกันภายใต้ชาติพันธุ์ ชนช้ัน และยุคสมัย ดังนั้น
ความเปน็หญิงและความเป็นชายในฐานะรูปแบบทางเพศสถานะจึงมีความหลากหลาย และควรจะใช้
ในรูปแบบของค าพหูพจน์ คือ masculinities และ femininities ไม่ใช่รูปเอกพจน์ดังเช่นปัจจุบัน 
(Demetriou, 2001, p.340) 

        ด้วยเหตุท่ีรูปแบบความเป็นชายและความเป็นหญิงมีหลากหลาย แต่รูปแบบ
เหล่านั้นไม่ได้มีสถานะเท่าเทียมกันในแนวระนาบ ทว่ามีระดับช้ันของอ านาจและการยอมรับท่ี
แตกต่างกันในแนวดิ่ง จึงท าให้เกิดการอธิบายรูปแบบความสัมพันธ์ทางเพศสถานะ (gender 
relations) เหล่านั้นภายใต้แนวคิด “hegemonic masculinity” หรือ “ความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า” 
ซึ่งถูกบัญญัติขึ้น “เพื่อใช้เป็นจุดศูนย์กลางส าหรับการวิพากษ์ประเด็นเรื่องความเป็นชาย” 
(Donaldson, 1993, p.645) คอนเนลล์ได้รับอิทธิพลจากแนวคิดเรื่อง “อ านาจน า” (hegemony) 
ของอันโตนิโอ กรัมชี (Antonio Gramsci) อันเป็นทฤษฎีท่ีใช้อธิบายเรื่องชนช้ัน โดยชนช้ันน าจะ
สามารถแสดงให้เห็นถึงอ านาจท่ีเข้าไปมีบทบาท ในการจัดระเบียบชีวิตส่วนตัวและรูปแบบทาง
วัฒนธรรมได้ อ านาจดังกล่าวไม่ใช่การข่มขู่คุกคามแต่เป็นอ านาจท่ีสอดแทรกไปกับแนวคิดและวิธี
ปฏิบัติทางศาสนา ส่ือมวลชน โครงสร้างเงินเดือน การวางโครงสร้างพื้นฐาน การจัดการเคหะ สังคม
สงเคราะห์ การเมือง เป็นต้น เมื่อคอนเนลล์น ามาใช้อธิบายเกี่ยวกับเพศสถานะ เขาช้ีว่าในสังคมนั้นจะ
มีล าดับช้ันของความเป็นหญิงและความเป็นชาย ท่ีซึ่งความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าจะอยู่ในระดับช้ัน
บนสุด เหนือกว่าความเป็นชายรูปแบบอื่นๆ จ านวนมาก และยังเหนือกว่าความเป็นหญิงซึ่งจะมี
สถานะต่ าลงไปกว่าความเป็นชายท้ังหมดอีกขั้นหนึ่งด้วย คอนเนลล์เปรียบเทียบว่าความสัมพันธ์เชิง
อ านาจมีลักษณะคล้ายคลึงกับรูปแบบความสัมพันธ์แบบเผชิญหน้า (face-to-face relationship) ใน
องค์กรต่างๆ ท่ีมีการจัดแบ่งระดับของต าแหน่งหน้าท่ีไว้ตามล าดับข้ัน แต่เนื่องจากในสังคม
ประกอบด้วยคนจ านวนมากท าให้ล าดับข้ันนั้นมีความซับซ้อนมากกว่า รวมถึงยงัมีปัจจัยเรื่องชาติพันธุ ์
วัย และชนช้ันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย (Connell, 1987, pp.183 - 186) ผลลัพธ์ของระบบความสัมพันธ์
ดังกล่าวส่งผลให้ “อ านาจทางสังคมของผู้ชายท่ียากจนด้อยกว่าผู้ชายท่ีร่ ารวย ผู้ชายชนช้ันกลางผิวด า
ด้อยกว่าผู้ชายชนช้ันกลางผิวขาว วัยรุ่นเพศชายด้อยกว่าผู้ใหญ่เพศชาย” (Kaufman, 1999, p.68)  
โดยความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าจะได้รับการยกย่องและเร้าให้ผู้ชายคนอื่นๆ ต้องนิยามและจัดวาง
ต าแหน่งแห่งท่ีของตนว่าสัมพันธ์กับความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าอย่างไร (Connell & Messerchmidt, 
2005, p.832) 
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เราสามารถเริ่มต้นท าความเข้าใจความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าด้วยค าถามง่ายๆ ว่า 
“อะไรคือนิยามของความเป็นชายท่ีทุกคนเข้าใจได้โดยสามัญส านึก” (Hanke, 1992, p.190)  เพราะ
ความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าถือเป็นองค์ประกอบของปฏิบัติการทางเพศสถานะ ท่ีได้รับการยอมรับและ
ใช้เป็นเครื่องยืนยันความชอบธรรมของระบอบปิตาธิปไตยซึ่งให้ผู้ชายมีอ านาจเหนือผู้หญิง (Connell, 
2005, pp.76) โดยความเป็นชายท่ีมีอ านาจน านั้นไม่ใช่บทบาทของผู้ชาย (male role) แต่เป็น
รูปแบบความเป็นชายท่ีผู้หญิงและความเป็นชายอื่นๆ ตกเป็นเบ้ืองล่าง (Hanke, 1992, p.190) ซึ่ง
ลักษณะของความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าไม่จ าเป็นต้องใกล้เคียงกับบุคลิกภาพของบุคคลจริง โดยอาจ
ปรากฏอยู่ในรูปแบบของอุดมคติ (Donaldson, 1993, p.646) ท่ีน าเสนอผ่านวาทกรรมของรูปพรรณ
สัณฐาน (เช่น ความแข็งแรง ขนาด) การแสดงออก (เช่น จริยธรรมในการท างาน ความเข้มแข็งทาง
อารมณ์) เพศวิถี (รักต่างเพศและรักเพศเดียวกัน) พฤติกรรม (เช่น ความรุนแรง ความเด็ดเด่ียว) การ
งาน (เช่น การหาเล้ียงครอบครัวและรับผิดชอบงานบ้าน) ความมีอ านาจ (เช่น มีอ านาจเหนือผู้หญิง
และเด็ก) เป็นต้น (Ricciardelli, Clow, & White, 2010, pp.64 – 65) 

คอนเนลล์ช้ีข้อควรระวังเกี่ยวกับความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าไว้ 2 ประการคือ (1) 
อ านาจน าไม่ใช่การใช้ก าลังและความรุนแรง รวมถึงไม่ใช่การคุกคามทางกายภาพและทางเศรษฐกิจ 
(2) อ านาจน าไม่ใช่การมีอ านาจน าแบบเบ็ดเสร็จ แต่ยังมีพื้นท่ีให้กับความเป็นชายรูปแบบอื่นๆ ใน
ลักษณะของการท าให้ด้อยกว่า (subordinated) ไม่ใช่ก าจัด (eliminated) จนหมดส้ินไป (1987, 
p.184) นั่นจึงท าให้ความเป็นชายและความเป็นหญิงยงัด ารงอยู่ได้ แต่อยู่ภายใต้การกดทับและมี
อ านาจเหนือกว่าของความเป็นชายท่ีมีอ านาจน านั้น “ความเป็นชายท่ีมีอ านาจน ากลายเป็นค าอธิบาย
เพื่อสร้างความชอบธรรมให้แก่การมีอ านาจเหนือผู้อื่น” (Myers, 2012, p.140) โดยตัวอย่างของ
ผลกระทบท่ีเกิดจากอ านาจน าของความเป็นชาย เช่น การใช้ความรุนแรงผ่านภาษาในภาษาอังกฤษ 
ค าว่า wimp, milksop, nerd, turkey, sissy, lily liver, jellyfish, yellowbelly, candy ass, 
ladyfinger, pushover, cookie pusher, cream puff, motherfucker, pantywaist, mother’s 
boy, four-eyes, ear-’ole, dweeb, geek, Milquetoast, Cedric (Connell, 2005, p.79)  หรือ
การท่ีชายรักเพศเดียวกันถูกกีดกันในหลายๆ สังคมซึ่งไมค์ โดนัลด์สัน (Mike Donaldson) ช้ีว่ารักต่าง
เพศและความเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน ถือเป็นรากฐานของปัญหาของความเป็นชายท่ีมีอ านาจ
น า (1993, p.645) 

อย่างไรก็ตาม ความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าไม่ใช่ลักษณะท่ีถาวร หรือเป็นแบบ
เดียวกันทุกท่ีทุกเวลา แต่เป็นความเป็นชายท่ีสามารถยึดครองสถานะอ านาจน าและสร้างแบบแผน
ทางของความสัมพันธ์ทางเพศสถานะขึ้นมา ท้ังยังสามารถถูกท้ายทายด้วยอ านาจน ารูปแบบใหม่ได้
ตลอดเวลา (Connell, 2005, pp.76 - 77) โดยในบทความเรื่อง Hegemonic Masculinity: 
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Rethinking the Concept ท่ีตีพิมพ์ในเดือนธันวาคม 2005 หรือกว่าสิบปีให้หลังจากแนวคิดความ
เป็นชายท่ีมีอ านาจน าถูกบัญญัติขึ้น คอนเนลล์ใช้แนวคิดเรื่องภูมิศาสตร์ (geography) มาอธิบาย
เพิ่มเติมในประเด็นความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าไว้ว่า เราสามารถวิเคราะห์ลักษณะอ านาจน าของความ
เป็นชายได้ 3 ระดับ คือ (1) Local level  ถูกประกอบสร้างขึ้นในรูปแบบของความสัมพันธ์แบบ
เผชิญหน้าในครอบครัว องค์กร และชุมชนซึ่งเกิดขึ้นแบบทันทีทันใด (2) Region level ถูกประกอบ
สร้างขึ้นในรูปแบบของวัฒนธรรมและรัฐ-ชาติ (3)  Global level ถูกประกอบสร้างขึ้นบนพื้นฐานของ
การเมืองระดับโลก ซึ่งลักษณะของความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าท้ัง 3 ระดับจะมีอิทธิพลต่อกัน 
(Connell & Messerchmidt, 2005, pp.849 - 850)   

ความเป็นชายท่ีมีอ านาจน านั้นได้ส่งผ่านแนวคิด เพื่อเข้าไปครอบง าวิถีการ
ด าเนินชีวิตของผู้คนผ่านสถาบันต่างๆ ซึ่งมีอิทธิพลทางสังคมไม่ว่าจะเป็นระดับโลก ระดับประเทศ 
หรือระดับชุมชมขนาดย่อย ซึ่งพลังของอ านาจน านั้นได้แทรกซึมเข้าไปสู่จิตส านึกของพวกเราทุกคน 
“เพราะอ านาจไม่อาจส าแดงตนได้อย่างโดดเดียว แต่ยังเร่งเราให้เกิดกระบวนการขัดขืนหรือต่อต้าน 
ดังจะเห็นได้จากการเคล่ือนไหวของนักสตรีนิยมหรือกลุ่มคนรักเพศเดียวกัน รวมถึงการเคล่ือนไหวท่ีไม่
ปรากฏร่างอีกมากมายในสังคมเพื่อต่อต้านอ านาจของความเป็นปิตาธิปไตย” (Kessler, Ashenden, 
Connell, and Dowsett, 1985, p.45) ผู้เขียนเช่ือว่าความเข้าใจต่อประเด็นดังกล่าวจะมีส่วนช่วยลด
ความรุนแรงท่ีเกิดขึ้นบนฐานเพศสถานะ (gender-based violence) (Hearn & Morrell, 2012) ลด
ความรุนแรงในครอบครัว (Alcalde, 2010) เปล่ียนแปลงขนบทางเพศสถานะและสร้างทางเลือก
ให้กับผู้ชาย (Myers, 2012) สร้างการรู้เท่าทันส่ือ ว่าส่ือมวลชนในฐานะสถาบันที่มีบทบาทในการ
ประกอบสร้างความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าในสังคมอย่างไร และเราจะต่อต้านขัดขืนหรือเปล่ียนแปลง
ส่ิงเหล่านั้นได้อย่างไร (Brandth, 1995; Ricciardelli, Clow, & White, 2010) รวมถึงความเข้าใจว่า
อ านาจท่ีผู้ชายมีนั้นไม่ได้น ามาซึ่งความสุขเพียงอย่างเดียว แต่ยังมาถึงพร้อมกับความเจ็บปวดในชีวิต
ด้วย (Kaufman, 1999) เพื่อผลลัพธ์สุดท้าย คือการลดความเหล่ือมล้ าของความสัมพันธ์เชิงอ านาจ
ทางเพศสถานะท่ีไม่เท่าเทียมของคนในสังคม และทุกคนสามารถประกอบสร้างเพศสถานะของตนใน
ฐานะปัจเจกได้อย่างเป็นอิสระ 

 

2.1.2 ความเป็นชายที่มีอ านาจน าในสังคมไทย 

การทหาร ถือเป็นปัจจัยส าคัญส าหรับการศึกษาความเป็นชาย เพราะนอกจากจะ
เป็นสถาบันที่ด ารงอยู่ในโลกของผู้ชายแล้ว ยังมีบทบาทส าคัญต่อการสร้างภาพของความเป็นชายใน
สังคม (Barrett, 1996, p.129) เพราะไม่มีส่ิงใดท่ีจะมีสายสัมพันธ์ลึกซึ้งกับความเป็นชายและกีดกัน
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ความเป็นหญิงออกไปได้เท่ากับการทหาร (Bjarnegard, 2010, p.227) โดยท่ีงานวิจัยในบริบทสังคม
อเมริกันพบว่า เหตุผลส าคัญประการหนึ่งท่ีผู้ชายตัดสินใจเข้าร่วมกับกองทัพก็เพราะมีส่วนช่วยให้พวก
เขาได้เข้าใกล้กับอุดมคติความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า (Hinojosa, 2014, p.180) ขณะท่ีในสังคมไทย  
ก็มีการปลูกฝังค่านิยมในด้านการทหารไว้หลายประการ เช่น อุดมคติความเป็นชายท่ีเข้มแข็งเด็ดเด่ียว
แบบ “ชายชาติทหาร” การสร้างความค่านิยมให้เกิดความภาคภูมิใจท่ีได้รับใช้ชาติในฐานะทหารกล้า 
ท่ีเปรียบได้กับการท าหน้าท่ีรั้วของชาติ5 “เพราะการทหารถือเป็นแหล่งประกอบสร้างอัตลักษณ์ความ
เป็นชาย ผ่านการส่ังสอนเรื่องการควบคุมอารมณ์ความรู้สึก แสดงออกถึงความเป็นชายรักต่างเพศ
อย่างเปิดเผย ความสมบูรณ์ของกายภาพร่างกาย ความมีระเบียบวินัย ความอดทนอดกล้ัน การใช้
ความรุนแรงทางด้านอารมณ์และทางกาย ความกล้าได้กล้าเสีย ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้กคื็อคุณสมบัติท่ีมี
อยู่ในอุดมคติของอ านาจน า” (Hinojosa, 2014, p.180) 

ในสังคมไทย สถาบันทหารหรือสถาบันนักรบนั้น มีบทบาทส าคัญมาโดยตลอด
นับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยงานศึกษาของประภาพร ชินวงศ์ (2546) เรื่อง “Pretty Boy” 
ปรากฏการณ์ความเป็นชายอีกรูปแบบหนึ่งในสังคมไทย ซึ่งแม้จะเป็นงานท่ีพูดถึงความเป็นชาย
รูปแบบใหม่ท่ีก่อตัวขึ้นในช่วงยุคนั้น แต่ในบทท่ี 3 ได้มีการกล่าวถึงประวัติศาสตร์ความเป็นชายของ
ไทยไว้อย่างน่าสนใจ โดยประภาพร ชินวงศ์ ล าดับประวัติศาสตร์ความเป็นชายของไทยต้ังแต่ยุคจารีต
จนถึงปัจจุบันผ่านการศึกษาวรรณกรรมไทยในแต่ละยุค ประภาพรแบ่งความเป็นชายออกเป็น 3 ยุค
หลักคือ (1) ยุคจารีตถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้น มีลักษณะของความเป็นชายแบบขุนแผน ตัวละครเอก
จากวรรณกรรมเรื่อง ขุนช้าง ขุนแผน ความเป็นชายยุคดังกล่าว ต้องเป็นท้ัง นักรบ และ นักรัก โดย
นักรบหมายถึงความกล้าหาญ เด็ดเด่ียว เก่งกล้า ไม่จ าเป็นต้องมีรูปร่างท่ีแข็งแกร่งบึกบึน แต่มุ่งเน้น
การมีความรู้ด้านคาถาอาคมในการสู้รบกับศัตรู เพื่อไม่ต้องใช้ก าลังมาทดแทน ยุคท่ี (2) ความเป็นชาย
สมัยใหม่ต้ังแต่ปลายรัชกาลท่ี 5 จนถึง พ.ศ. 2518 มีลักษณะของความเป็นชายท่ีรักชาติ เห็นได้จาก
วรรณกรรมหลายเรื่องในสมัยรัชกาลท่ี 6 ท่ีมักผูกโยงความรักชาติเข้ากับความเป็นพลเมืองไทย แต่ส่ิง

                                            
5 พล.ท.วีรชัย อินทุโศภณ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.) ให้สัมภาษณ์

ผ่านส่ือกรณีนายเนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาลกุล นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ท่ีเคยออกมาเคล่ือนไหวไม่
เห็นด้วยกับการที่ชายไทยต้องเกณฑ์ทหาร โดยกล่าวเชิญชวนนายเนติวิทย์ให้เข้ามารับการตรวจเลือก
ทหารกองเกินว่า “หากนายเนติวิทย์เข้ามาเป็นทหารถือว่าเป็นผลดีต่อตัวเขาเอง โดยได้รับการ
ฝึกอบรม และจะเข้าใจอะไรมากขึ้น และจะเกิดประโยชน์ต่อตัวเอง ต่อไปในอนาคตเขาเติบโตขึ้น ไป
ท ามาหากินก็จะมีความภาคภูมิใจ ว่าชีวิตหนึ่งเคยมีโอกาสเข้ามารับใช้ชาติ และปฏิบัติตาม
กฎหมาย (มติชนออนไลน์, 21 มีนาคม 2560, เน้นข้อความโดยผู้เขียน) 
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ท่ีเปล่ียนแปลง 2 ลักษณะส าคัญคือ ลักษณะทางกายภาพบอบบาง (แบบขุนแผน-ผู้เขียน) เปล่ียนไป
เป็นความแข็งแรงก าย าเต็มไปด้วยกล้ามเนื้อ และความเป็นชายในยุคท่ี (3) ซึ่งก้าวเข้าสู่ยุคบริโภคนิยม 
ประภาพรขยายขอบเขตการศึกษาจากวรรณกรรมเพียงอย่างเดียว เป็นการศึกษานิตยสารในช่วงเวลา
นั้นๆ ด้วย โดยพบว่าเริ่มมีความเป็นชายแบบ “มาดสุภาพบุรษ” คือมีท้ังความเป็นสุภาพบุรุษตาม
นิยามแบบตะวันตก พร้อมกับการมี “มาด” ท่ีหมายถึงการดูแลรูปลักษณ์ภายนอกของตนเอง 
นอกจากนี้ในประเด็นของเรือนกาย “ความเป็นชายท่ีร่างกายต้องเต็มไปด้วยมัดกล้ามเริ่มคล่ีคลายลง 
กล้ามเนื้อที่มีต้องพองามสมส่วน” (น.97)  

เมื่อวิเคราะห์ผลการศึกษาข้างต้น ผู้เขียนเห็นว่าพัฒนาการความเป็นชายตาม
ข้อเสนอของประภาพร มีความสอดคล้องกับแนวคิดความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าของคอนเนลล์ คือ 
“ความเป็นชายไม่ใช่เพียงแค่แตกต่างหลากหลายแต่ยังพร้อมเปล่ียนแปลง ดังนั้นอ านาจน าจึงถูกท้า
ทายและจ าต้องพร้อมปรับตัวด้วย” (Connell & Messerchmidt, 2005, p.835) อีกท้ังยังสอดคล้อง
กับข้อเสนอของผู้เขียนจากการทบทวนวรรณกรรมในประเด็นความเป็นชายและส่ือในบทท่ี 1 ท่ีเสนอ
ว่ารูปแบบความเป็นชายมีการเปล่ียนแปลงเมื่อเกิดการเปล่ียนแปลงบริบทด้านเวลา และรวมถึงบริบท
ด้านสังคมอีกด้วย  โดยความเป็นชายแบบนักรบท่ีปรากฏในสังคมไทยนับต้ังแต่ยุคจารีต ถือเป็น
ลักษณะอ านาจน าของความเป็นชายของไทยมาจนถึงยุคบริโภคนิยม เพียงแต่เปล่ียนพาหนะหรือ
ลักษณะเรือนกายของผู้ชายเท่านั้น โดยการเป็น นักรบ มีพัฒนาการจาก การมีร่างกายบอบบางแบบ
ขุนแผนแต่มีจิตใจรักชาติ – มาสู่ร่างกายท่ีบึกบึนเต็มไปด้วยกล้ามเนื้อและพร้อมท่ีจะสู้รบเพื่อปกป้อง
ชาติ – ก่อนท่ียุคสุดท้ายเลือดรักชาติและร่างก าย าแบบทหารได้คล่ีคลายลง เนื่องด้วยบริบททางสังคม
ท่ีห่างไกลจากสงคราม มาเหลือเพียงการมีจิตใจเด็ดเด่ียวเข้มแข็ง ในร่างท่ีสมส่วนดูดีจากการดูแล
ตัวเองแบบมาดสุภาพบุรษ ซึ่งลักษณะของมาดสุภาพบุรุษนี้เอง ผู้เขียนเห็นว่ามีความหมายใกล้เคียง
กับค าว่าเมโทรเซ็กส์ชวล ในงานวิทยานิพนธ์ของวรรณาภรณ์ สุขมาก (2547) สุภาณี เย็นใจ (2553) 
และโยธิน สวัสดิโยธิน (2551) ซึ่งงานท้ัง 3 เรื่องมีข้อเสนอร่วมกันคือ การให้ความหมายถึงความเป็น
ชายท่ีดูดี ดูแลตนเอง ร่างกายสมส่วน และมีเสน่ห์ดึงดูดใจเพศตรงข้าม  

นอกจากลักษณะความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า ท่ีเช่ือมโยงกับความเป็นทหารแล้ว 
สังคมไทยยังปรากฏอ านาจน าของความเป็นชายในรูปแบบอื่นๆ ด้วยเช่นกัน โดยในงานศึกษาของ
ประภาพร ชินวงศ์ นอกจากจะกล่าวถึงคุณสมบัติของการเป็นนักรบแล้ว อีกลักษณะท่ีถูกกล่าวถึงคือ 
การเป็นนักรักแบบขุนแผน และลักษณะดังกล่าวก็มีพัฒนาการตามยุคสมัย โดยเปล่ียนจากการมี
รูปร่างหน้าตาท่ีมีเสน่ห์ต้องตาต้องใจเพศตรงข้าม มีอารมณ์อ่อนไหว และมีความเจ้าชู้แบบเปิดเผยใน
สังคมจารีตท่ีมีภรรยาได้หลายคน ไปสู่ความเป็นชายท่ีได้รับอิทธิพลตะวันตกคือยึดถือผัวเดียวเมียเดียว
แบบในปัจจุบัน ส่วนลักษณะทางอารมณ์นั้นจะไม่อ่อนไหว ไม่เพ้อฝัน แต่มีความเคร่งขรึม (ประภาพร 
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ชินวงศ์, 2546) แมถ้ึงแบบแผนจะเปล่ียนไป แต่ทว่าคุณสมบัติของความเจ้าชู้ยังแฝงฝัง และยังถือเป็น
คุณลักษณะอ านาจน าของความเป็นชายท่ีได้รับการเชิดชู6  

มีข้อเสนอของนักวิชาการจ านวนหนึ่ง ท่ีกล่าวถึงคุณลักษณะเด่นของความเป็น
ชาย และความสัมพันธ์ทางเพศสถานะในสังคมไทย ซึ่งมีรูปแบบแตกต่างจากบริบทสังคมอื่นๆ โดยมี
ข้อเสนอว่าความเป็นชายของไทยมีลักษณะก ากวม เช่นในงานของ นิโคลา ทันเนนบาม (Nicola 
Tannenbaum) กล่าวถึงการศึกษาของนักวิชาการตะวันตกในประเด็นเพศศถานะในสังคมไทย 
ระยะแรกพบว่าเพศสถานะของไทยถูกประกอบสร้างขึ้นด้วยแบบแผนทางพุทธศาสนา โดยช้ีว่าการที่
ผู้ชายไทยต้องบวชเรียนส่งผลให้อัตลักษณ์ทางเพศมีลักษณะก ากวมและมี 2 บทบาทท่ีต่างกัน ด้าน
หนึ่งเป็นอุดมคติความเป็นชายท่ีเป็นแบบนักเลง ขณะท่ีอีกด้านหนึ่งคือความรู้สึกยับยั้งช่ังใจแบบ
พระสงฆ์ (Tannenbaum, 1999, p.245) สอดคล้องกับการศึกษาของเมแกน ซินนอทท์ (Megan 
Sinnott) ท่ีระบุว่า พฤติกรรมของชายไทยสามารถนิยามได้ใน 2 ลักษณะ ด้านหนึ่งคือการชอบด่ืม
เหล้า เจ้าชู้ ติดการพนัน แต่ขณะท่ีเดียวกันก็ยังมีความเข้มแข็ง เป็นผู้น า และมีสปิริต (Sinnott, 
1999, p.99)  ส่วนความสัมพันธ์ทางเพศสถานะระหว่างความเป็นชายแบบบรรทัดฐานของสังคม กับ
เพศสถานะอื่นๆ นั้นก็มีความประณีประนอม และมีแนวโน้มท่ีจะยอมรับซึ่งกนัและกันมากกว่าสังคม
ตะวันตก เช่นในงานศึกษาเรื่องเดิมของทันเนนบาม ช้ีว่าผู้ชายและผู้หญิงนั้นค่อนข้างจะเท่าเทียม แต่
บทบาทของผู้หญิงจะมุ่งเน้นไปท่ีการดูแลครัวเรือน ชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้อาศัยในบ้าน แต่ผู้ชาย
จะมุ่งเน้นความสนใจในเรื่องของอ านาจ รวมถึงการสร้างและรักษาสถานภาพภายนอกบ้าน 
(Tannenbaum, 1999, p.244)  ส่วนสถานภาพของชายรักเพศเดียวกันในสังคมไทยนั้นค่อนข้าง
ได้รับการยอมรับหรือไม่ถูกกีดกันมากเท่าสังคมอื่นๆ จนมีค ากล่าวว่าเมืองไทยคือสวรรค์ส าหรับคนรัก
เพศเดียวกัน (gay paradise) (Jackson, 1999, p.226) 

จากงานวิจัยในเชิงประวัติศาสตร์ท่ีอภิปรายถึงข้างต้น งานด้านนิเทศศาสตร์ของ
พลากร เจียมธีระนาถ (2554) พบการอีกลักษณะหนึ่งของความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าในสังคมไทย คือ
ความเป็นปิตาธิปไตย พลากรช้ีว่าภาพยนตร์ไทยท่ีเขาศึกษานั้นสะท้อนภาพความเป็นผู้น าครอบครัว 
เมื่อครอบครัวขาดพ่อซึ่งเป็นเสาหลักในการให้ความอบอุ่นแก่ลูกและภรรยา ส่งผลให้ตัวละครในเรื่อง

                                            
6 ในงานวิจัยของทันเนนบาม (Nicola Tannenbaum) กล่าวว่า “เพราะความต้องการทาง

เพศของผู้ชายเป็นภาพที่ดูเรื่องเป็นธรรมชาติและยอมรับได้ แต่ในทางตรงกันข้ามผู้หญิงจะไมถู่ก
สนับสนุนให้มีความต้องการทางเพศ (Tannenbaum, 1999, p.248) ข้อเสนอดังกล่าว คือเหตุผล
สนับสนุนจุดยืนของผู้เขียนท่ีเห็นว่าลักษณะความเจ้าชู้ของผู้ชาย เป็นส่ิงท่ีคนในสังคมให้การยอมรับ 
และยกย่องเชิดชู  
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เกิดปมจากการขาดพ่อ เป็นการผลิตซ้ าโครงสร้างบทบาทหน้าท่ีแบบปิตาธิปไตย (น.177) ใกล้เคียงกับ
วิชชา สันทนาประสิทธิ์ (2543) ท่ีเสนอว่าภาพของผู้หญิงในภาพยนตร์มักจะถูกน าเสนอให้ดูด้อยกว่า
ผู้ชาย เป็นผู้ตามโดยมีผู้ชายเป็นผู้น า แต่หากผู้หญิงคนใดท่ีมีความเป็นผู้น า ก็จะต้องมีลักษณะของ
ผู้ชายผสมอยู่ เช่น ท าหน้าท่ีหาเล้ียงครอบครัว หรือประกอบอาชีพต ารวจซึ่งเป็นอาชีพที่มีความ
เช่ือมโยงกับความเป็นชายสูง (น.153) ซึ่งหากใช้มุมมองด้านเพศสถานะเข้าไปวิเคราะห์โดยไม่ยึดติด
กับเพศทางชีววิทยา จะพบว่าลักษณะของความเป็นผู้น าท่ีวิชชากล่าวถึง คือลักษณะของความเป็น
ชายท่ีมีอ านาจน าซึ่งโลดแล่นอยู่ในเรือนกายของเพศหญิง 

แม้ว่างานวิจัยเหล่านี้ จะยังไม่มีการเช่ือมโยงแนวคิดความเป็นชายท่ีมีอ านาจ
น าเข้ากับผลการศึกษาลักษณะของความเป็นชาย แต่ผู้เขียนเห็นว่าลักษณะดังกล่าวสามารถเช่ือมโยง
กับแนวคิดของคอนเนลล์ได้เพราะ “การรับรู้เกี่ยวกับความเป็นชายท่ีมีอ านาจน านั้นสามารถเกิดขึ้นได้
โดยสามัญส านึกเป็นการซึมซับเข้าสู่ระดับของจิตส านึกโดยไม่รู้ตัว การรับรู้ดังกล่าวได้ส่งผลต่อบรรทัด
ฐานของการกระท า ความปรารถนา รวมไปถึงผลกระทบหากเกิดการขัดขืน” (Hanke, 1998, p.185) 
ซึ่งอุดมคติท่ีพบในผลการวิจัยข้างต้นคือ “ความเจ้าชู้ ความเข้มแข็งโดดเด่ียว และการเป็นผู้น า” อัน
เป็นค่านิยมด้ังเดิมท่ีสังคมไทยยึดถือและส่ังสอนผ่านสถาบันต่างๆ จนกลายเป็นความเข้าใจท่ีฝังรากลึก
ในระดับสามัญส านึก ดังปรากฏในส านวนสุภาษิตต่างๆ อาทิ ชาติเสือต้องไว้ลายชาติชายต้องไว้ชื่อ 
ช้างเท้าหน้า หรือ ชายชาตรี เป็นต้น  

ข้อเสนอของผู้เขียนข้างต้น ไม่ใช่ข้อสรุปท้ังหมดของความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า
ในสังคมไทย แต่ถือเค้าโครงท่ีประมวลจากการวิเคราะห์ผ่านงานวิจัยเรื่องความเป็นชายของไทยท่ีผ่าน
มาเท่านั้น มุมมองเหล่านี้ความส าคัญคือจะถูกน าไปใช้เป็นกรอบในการวิเคราะห์ตัวบทงานโฆษณา
โทรทัศน์ ซึ่งเป็นส่ือมวลโดยแขนงหนึ่งท่ีมีบทบาทส าคัญในการประกอบสร้างความหมายของความ
เป็นชายท่ีมีอ านาจน าและความสัมพันธ์ทางเพศสถานะ โดยมุมมองเหล่านี้จะสร้างความเข้าใจใหม่ใน
ในการศึกษาประเด็นความเป็นชาย ความเป็นหญิง และความสัมพันธ์ทางเพศสถานะในส่ือมวลชนได้
อย่างไร ผู้เขียนจะอภิปรายถึงโดยละเอียดในหัวข้อต่อไป  

 

2.1.3 ความเป็นชายที่มีอ านาจน าและสือ่ 

การน าแนวคิดความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า ไปใช้เป็นกรอบแนวคิดส าหรับ
การศึกษาในส่ือซึ่งเป็น “กลุ่มท่ีมีพลังในการถักทอแบบแผนของความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า” 
(Donaldson, 1993, p.646) โดยเฉพาะในงานโฆษณาซึ่ง “มีอิทธิพลอย่างสูงในการประกอบสร้างอัต
ลักษณ์ของผู้คน” (Goddard, 1998, p.3 as cited in Perucha, 2009, p.302) จะท าให้ได้มุมมองท่ี



Ref. code: 25595824035058LWU

25 
 

ต่างไปจาก “งานวิจัยส่ือในแนวประจักษ์นิยมในรปูแบบเดิมซึ่งนิยมใช้แนวคิดบทบาททางเพศ  หน้าท่ี
นิยมในแนวสังคมวิทยา เพื่อหาธรรมชาติและผลกระทบของภาพเหมารวมของผู้ชายและผู้หญิงท่ีถูก
น าเสนอในส่ือ” (Fejes, 1989 as cited in Hanke, 1992, p.187) ตัวอย่างการน าแนวคิดความเป็น
ชายท่ีมีอ านาจน าไปใช้ในการศึกษา เช่น งานของแบรนดธ์ (Brandth, 1995) ท่ีน าไปวิเคราะห์ภาพ
โฆษณาส่ิงพิมพ์รถแทรกเตอร์ของประเทศนอร์เวย์ แบรนดธ์พบบทบาทของรถแทรกเตอร์ท่ีส่งผ่าน
ความหมายของความเป็นชาย โดยเกษตรกรผู้ใช้รถเป็นผู้มอบเพศสถานะให้กับรถแทรกเตอร์ ขณะท่ี
รถแทรกเตอร์ได้มอบความหมายของความก าย า มีสมรรถนะสูงกลับคืนมาให้ รถแทรคเตอร์ถือเป็น
เทคโนโลยีการเกษตรถูกเช่ือมโยงกับความเป็นชายในฐานะเครื่องมือของผู้ชาย (man’s machine) 
โดยภาพตัวแทนท่ีถูกน าเสนอ สอดคล้องกับความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าในสังคมเกษตรกรรมคือ
แข็งแกร่ง บึกบึน ท างานหนักและเส่ียงอันตราย แต่ก็มีพัฒนาการของภาพลักษณ์จากเกษตรกรที่
เปรอะเป้ือนดินโคลน ไปสู่เกษตรกรที่แต่งกายสะอาดสะอ้านคล้ายนักธุรกิจ (pp.123 – 135) ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าคือ “เมื่ออ านาจน าของความเป็นชายถูกท้าทาย
จะเกิดรูปแบบใหม่ของอ านาจน า แต่หากอ านาจน ารูปแบบใดท่ีสามารถด ารงอยู่ได้ก็จะยิ่งทรงพลังมาก
ขึ้นเพราะสามารถปรับตัวต่อสู้กับความเป็นชายรูปแบบใหม่ได้” (Ricciardelli, Clow, & White, 
2010, p.65) เมื่อเช่ือมโยงงานวิจัยของแบรนดธ์ความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าท่ียังคงอยู่คือความ
แข็งแรง แข็งแกร่ง แต่ส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงคือภาพลักษณ์ความเปรอะเป้ือนซึ่งถูกแทนท่ีด้วยภาพของ
ความสะอาดแบบนักธุรกิจ 

ริคคิอาร์เดลลี, โคลว์ และไวท์ (Ricciardelli, Clow, & White, 2010) วิเคราะห์
ภาพความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าท่ีปรากฏในหนังสือไฟล์สไตล์ส าหรับผู้ชายในประเทศแคนาดา พบว่า
ลักษณะความเป็นชายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลถูกน าเสนอมากท่ีสุด ขณะท่ี laddish หรือความเป็นชาย
แบบบริโภคนิยมและต่อต้านเฟมินิสต์พบมากเป็นกลุ่มรองลงมา ส่วนความเป็นชายท่ีมีมัดกล้าม 
เข้มแข็งบึกบึนพบมากในนิตยสารบางฉบับเท่านั้น ท้ังนี้ ริคคิอาร์เดลลี, โคลว์ และไวท์ ช้ีว่า แม้จะมี
การน าเสนอความเป็นชายรูปแบบอื่น แต่ความเป็นชายแบบเมโทรเซ็กส์ชวลท่ีถือว่าเป็นความเป็นชาย
ท่ีมีอ านาจน าจะสอดแทรกอยู่ในภาพเสนอของความเป็นชายแบบอื่นๆ ซึ่งลักษณะดังกล่าวสอดคล้อง
กับส่ิงท่ีคอนเนลล์เสนอว่า “อ านาจน าของความเป็นชายสามารถปรากฏอยู่ในรูปแบบ (vehicle) ท่ี
ต่างกัน โดยคุณสมบัติในการปรับเปล่ียนรูปแบบนี้เอง เป็นส่ิงท่ีท าให้อ านาจน าสามารถด ารงอยู่ได้
ภายใต้บริบททางสังคมท่ีแตกต่าง” (Connell, 2005, pp.64 – 78)  

โรเจอร์ (Richard A. Rogers, 2009) ช้ีว่าความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าในสังคม
แองโกล-อเมริกัน และยุโรปมีความเช่ือมโยงกับการบริโภคเนื้อสัตว์ (meat) ขณะท่ีความเป็นหญิงจะ
เช่ือมโยงกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ การบริโภคผัก การเป็นมังสวิรัต (สอดคล้องกับแนวคิดของ 
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ecofeminism) โรเจอร์เสนอว่าการท่ีโฆษณาใช้ฉากหลังหรือเส้นเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติเป็นการย้ า
ภาพว่า ความเป็นชายสามารถควบคุมและมีอ านาจเหนือธรรมชาติเหล่านั้น  และเมื่อน าแนวคิดนี้ไป
วิเคราะห์โฆษณารถยนต์ HUMMER H3 รุ่น Tofu ซึ่งเป็นเรื่องราวของชายสองคนก าลังจ่ายเงินท่ี
แคชเชียร์ในซูเปอร์มาร์เก็ต ชายคนแรกซื้อสินค้าจ าพวกผักใบเขียวและเต้าหู้ ขณะท่ีชายคนท่ีสองซื้อ
เนื้อสัตว์จ านวนมาก ภาพโฆษณาตัดสลับระหว่างสินค้าท่ีวางอยู่บนเคาน์เตอร์แคชเชียร์และการสบตา
กันของชายท้ังสองเสมือนการเปรียบเทียบระดับอ านาจของความเป็นชาย ชายคนแรกที่บริโภคเต้าหู้
รับรู้ได้ถึงความอ่อนด้อยทางอ านาจของตนและรู้สึกพ่ายแพ้ จนต้องรีบออกจากซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วไป
ซื้อรถ HUMMER H3 รุ่น Tofu มาขับ ซึ่งโรเจอร์วิเคราะห์ตัวบทของโฆษณาดังกล่าวว่ารถยนต์ได้
กลายเป็นเครื่องมือท่ีช่วยคืนความแข็งแกร่งและอ านาจให้กับผู้ชายได้ 

แฮงค์ (Hanke) กล่าวถึงแนวคิดของบริทแทน (Brittan) ซึ่งอธิบายอีกหนึ่งกลวิธี
การน าเสนอความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าในส่ือ โดยการน าเสนอผ่านวาทกรรมท่ีขัดแย้งหรือตรงข้าม 
เพื่อวัตถุประสงค์บางอย่าง โดยแฮงค์ได้ยกตัวอย่างกลวิธีเหล่านั้นเช่น น าเสนอภาพของความเป็นชาย
ท่ีมีการผสมลักษณะของความเป็นหญิง การแสดงสัญลักษณ์ในเชิงลบของความเป็นชาย สุดท้ายเมื่อ
ปรากฏภาพของความเป็นชายรูปแบบในเชิงลบมากๆ ความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าก็สามารถ
ครอบครองพื้นท่ีของการครอบง าทางอุดมคติได้ (Hanke, 1992, p.196) ตัวอย่างงานศึกษาท่ีพูดถึง
ลักษณะการน าเสนอแบบคู่ตรงข้ามข้างต้นเช่น การศึกษาของไมเออร์ (Myers, 2012) ท่ีศึกษา
ลักษณะตัวละครในการ์ตูนเด็ก 4 เรื่องรวม 45 ตอน ท่ีช้ีว่า ร้อยละ 88 ของตัวละครทั้งหมดมีลักษณะ
ไม่ใช่ความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า (non-hegemonic masculinity) เช่น อ่อนไหว ไม่ใช่นักกีฬา ไม่
ประสบความส าเร็จ เมื่อมองอย่างผิวเผินอาจเห็นว่าเป็นทางเลือกใหม่ในการน าเสนอความเป็นชาย 
แต่ความเป็นจริงคือความเป็นชายเหล่านั้นได้ถูกน าเสนอในลักษณะของตัวตลก  ขณะท่ีลักษณะตัว
ละครที่ hyperheterosexual ซึ่งเป็นลักษณะของอ านาจน ากลับอยู่ในระดับช้ันบนสุดของปิตาธิปไตย 
และเป็นตัวแสดงให้ความเป็นชายแบบอื่นๆ เอาเป็นแบบอย่าง (pp.125 – 143)   

ไม่เพียงแค่เปิดมุมมองและพื้นท่ีขององค์ความรู้ใหม่ๆ ในการศึกษาเรื่องความเป็น
ชายในส่ือเท่านั้น ผู้เขียนเห็นว่าการน าผลการศึกษาประเด็นความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าไปใช้วิเคราะห์
ปรากฏการณ์ในสังคมควบคู่กันไปด้วยจะช่วยท าให้เกิดความเข้าใจท่ีเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น เช่น ใน
บทท่ี 9 ของหนังสือเรื่อง Masculinities ท่ีเขียนโดยคอนเนลล์ เขาได้กล่าวถึงส่ือประเภทวรรณกรรม
ในสังคมยุโรป/อเมริกัน ซึ่งมักน าเสนอลักษณะความเป็นชายผ่านตัวละครฮีโร่ โดยเฉพาะวรรณกรรม
แนวสงครามซึ่งความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าถูกน าเสนอในลักษณะของการได้รับการยกย่องเชิดชู เป็นผู้
ท่ีมีความสามารถในการเจรจาต่อสู้เพื่อดับไฟสงคราม ห้าวหาญในการร่วมออกรบกับกองทัพ แต่โลก
แห่งความเป็นจริงกลับไม่เป็นเช่นนั้นเพราะมีงานวจัิยเกี่ยวกับกองทัพสหัฐฯ ในสงครามโลกมารองรับ
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ว่า ในสงครามนั้นเหล่าทหารกลับเต็มไปด้วยความหวาดกลัว  (Connell, 2005, pp.213 – 214) งาน
วรรณกรรมในฐานะส่ือประเภทหนึ่ง จึงเปรียบเหมือนกับดักท่ีสร้างภาพลวงตาเพื่อหลอกล่อให้ผู้ชาย
อยากเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพ ถือเป็นการรับใช้อ านาจรัฐอีกช้ันหนึ่ง นอกจากนี้ในบทเดียวกัน
นั้น คอนเนลล์ยังได้หยิบยกกรณีตัวอย่างโฆษณาของบริษัทผู้ผลิตปืนในประเทศออสเตรเลียว่ามัก
น าเสนอภาพผู้ชายสวมเส้ือลายสก็อตและรองเท้าบู้ท พกปืน เป็นนักล่าสัตว์ที่แข็งแกร่งสมชาย แต่เมื่อ
เกิดเหตุฆาตกรรมด้วยปืนหลายครั้งในเมืองเมลเบิร์น เมื่อปี 1987 พรรคการเมืองบางพรรคจึงเริ่มออก
แคมเปญรณรงค์จ ากัดการถือครองอาวุธปืน คอนเนลล์ช้ีว่าแคมเปญดังกล่าวไม่ใช่เพื่อการลดจ านวน
อาชญากรรมลงเพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นการลดทอนอ านาจน าของความเป็นชายของชายชาว
ออสเตรเลียลงไปด้วย เนื่องจากลักษณะของความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าในสังคมออสเตรเลียถูก
เช่ือมโยงกับการเป็นนักล่า และปืนยังถือเป็นสัญลักษณ์ของอวัยวะเพศชาย การควบคุมปืนคือการ
ควบคุมและลดทอนอ านาจน าของความเป็นชายไปพร้อมๆ กัน (Connell, 2005, pp.212) 

เห็นได้ว่าการน าแนวคิดความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า ไปศึกษาตัวบทในส่ือประเภท
ต่างๆ ช่วยตีแผ่ว่าอ านาจน าของความเป็นชายในส่ือถูกร้อยเรียงขึ้นมาได้อย่างไร ผู้เขียนตระหนักว่า 
“แม้ภาพที่ปรากฏของความเป็นชายจะแปรเปล่ียนไปตามแต่ละช่วงเวลา ทว่าแนวคิดของการช้ีน าบาง
ประการยังด ารงอยู”่ (Ricciardelli, Clow, & White, 2010, p.77) และอ านาจน าเหล่านั้นมาอย่าง
ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานเพราะ “การรับรู้ถึงอ านาจน าเกิดขึ้นได้ต้ังแต่วัยเด็ก” (Myers, 2012, 
p.127) ผู้เขียนเช่ือว่า ความเข้าใจในประเด็นดังกล่าวจะสามารถเผยให้เห็นกลวิธีท่ีส่ือมวลชนน าเสนอ
ความเปน็ชายท่ีมีอ านาจน าออกมาอย่างไร ช่วยอธิบายว่าอ านาจน าเหล่านั้นสัมพันธ์อย่างไรกับความ
เป็นหญิงและความเป็นชายรูปแบบอื่นๆ เพื่อผลลัพธ์สุดท้ายคือการสร้างความตระหนักรู้และน าไปสู่
การยอมรับในความแตกต่างหลากหลาย และคล่ีคลายความสัมพันธ์เชิงอ านาจอันไม่เท่าเทียมทางเพศ
สถานะท่ีเกิดขึ้นในสังคม 

 

2.2 ความสัมพันธ์ทางเพศสถานะ 

 

จุดเริ่มต้นในการท าความเข้าใจความหมายของ เพศสถานะ (gender) ก็คือการท าความ
เข้าใจว่าเรือนกายของมนุษย์และสังคมมีความเกี่ยวพันกันอย่างไร โดยคอนเนลล์ (Connell, 2009)  
อธิบายส่ิงเหล่านี้บนฐานคิดท่ีว่า แนวคิดด้านชีวิทยาและแนวคิดด้านสังคมศาสตร์ไม่สามารถแยกขาด
จากกันได้แต่ทว่าก็ไม่สามารถหลอมรวมกันเป็นหนึ่ง คอนเนลล์จึงใช้การอธิบายการสืบพันธุ์ของมนษุย์
ใหม่ ด้วยการนิยาม ค าว่า “reproduction arena” อันเป็นนิยามท่ีต่างจากการสืบพันธุ์ทางชีววิทยา
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ท่ีเป็นการอธิบายกระบวนการตามธรรมชาติและไม่มีสังคมเข้ามาเกี่ยวข้อง คอนเนลล์อธิบายว่า 
reproduction arena หมายถึงการท่ีมนุษย์เกิดข้ึนมามีเลือดเนื้อ พร้อมๆ กับการก าเนิดข้ึนในล าดับ
ขั้นทางสังคม มนุษย์หลายพันล้านคนบนโลกเกิดขึ้นมาพร้อมกับเรือนกายหลายพันล้านรูปแบบ แต่
เรือนกายท่ีหลากหลายนั้นจะต้องด ารงอยู่ภายใต้โครงสร้างทางสังคมหนึ่งๆ บริบทหนึ่งๆ ซึ่งเข้าไปมี
อิทธิพลต่อส่ิงท่ีผู้คนปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน ดังนั้น เมื่อมนุษย์เกิดข้ึนมา เรือนกายจึงเป็นท้ังวัตถุและ
ตัวแทนของปฏิบัติการทางสังคมไปพร้อมกัน ซึ่ง “เพศสถานะ” ก็คือผลผลิตอันเกิดขึ้นจาก
กระบวนการสืบพันธุ์ในรูปแบบข้างต้นนั่นเอง  

เมื่อมองให้กว้างกว่าปัจเจก ภายในโครงสร้างทางสังคมมีส่ิงท่ีเรียกว่า “ความสัมพันธ์
ทางเพศสถานะ” (gender relations) ด ารงอยู่ โดยคอนเนลล์ (Connell, 2009) ให้นิยาม
ความสัมพันธ์ทางเพศสถานะว่า หมายถึงความสัมพันธ์ที่เกิดข้ึนภายในและโดยรอบ reproduction 
arena ซึ่งความสัมพันธ์เหล่านี้จะถูกก าหนดโดยล าดับข้ันทางเพศสถานะ (gender order)  อีกทอด
หนึ่ง เนื่องจากการที่มนุษย์จะสร้างความเป็นเพศสถานะของตนเองขึ้นมานั้น มนุษยไ์ม่ได้มีอิสระใน
การสร้างเพศสถานะในรูปแบบท่ีปรารถนา แต่จ าเป็นต้องสร้างขึ้นภายใต้การจัดวางตัวตนภายใต้
ล าดับขั้นทางเพศสถานะเหล่านั้น  ดังนั้น “ความสัมพันธ์ทางเพศสถานะจึงถือเป็นรูปแบบของ
ความสัมพันธ์ที่เกิดข้ึนจากการประกอบสร้างทางสังคม มีประวัติศาสตร์ความเป็นมา รวมถึงมี
กระบวนการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งแม้ว่าจะเกิดขึ้นอย่างเนิบช้าแต่ก็ถือว่ามีความส าคัญอย่าง
ยิ่ง ซึ่งทุกคนพึงระลึกไว้เสมอว่าความสัมพันธ์ทางเพศสถานะเหล่านี้มีผลส าคัญ ในการประกอบสร้าง
แบบแผนของเพศสถานะในชีวิตประจ าวัน” (Kessler, Ashenden, Connell, and Dowsett, 1985, 
p.45) โดยท่ีคอนเนลล์ใช้แนวคิดเรื่องความสัมพันธ์ทางเพศสถานะ เป็นจุดศูนย์กลางในการท าความ
เข้าใจเรื่องความเป็นชาย (Connell, 1995 as cited in Jefferson, 2002, p.68) ดังนั้น ในการ
อธิบายเรื่องอ านาจน าจึงเป็นความเข้าใจในความหมายของการมี “อ านาจน าเหนือผู้หญิง” และ 
“อ านาจน าเหนือผู้ชาย” ซึ่งเราสามารถจ าแนกประเภทของอ านาจน าได้เป็น 2 ลักษณะคือ (1) 
external hegemony หรือการที่ผู้ชายมีอ านาจน าเหนือผู้หญิง และ (2) internal hegemony หรือ
การมีอ านาจน าเหนือความเป็นชายรูปแบบอื่นๆ (Demetriou, 2001, p.341) 

ส าหรับ external hegemony ใช้อธิบายความสัมพันธ์ทางเพศสถานะระหว่างความ
เป็นชายท่ีมีอ านาจน ากับความเป็นหญิงซึ่งมีสถานะอยู่เบ้ืองล่างความเป็นชายท้ังหมด กล่าวคือ “ใน
ระยะแรกแนวคิดความเป็นชายท่ีมีอ านาจน านั้น ถูกบัญญัติขึ้นพร้อมแนวคิดเรื่องความเป็นหญงิท่ีมี
อ านาจน า  (hegemonic femininity) ก่อนท่ีจะถูกเปล่ียนเป็น emphasized femininity" 
(Connell & Messerchmidt, 2005, p.848) ซึ่งเป็นรูปความสัมพันธ์เชิงอ านาจในความเป็นหญิงท่ีมี
ลักษณะตรงข้ามกับความเป็นชาย โดยในความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นหญิงจะไม่มีส่ิงท่ีเรียกว่า
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อ านาจน าปรากฏอยู่ จะมีแต่เพียงการสยบยอมให้กับผู้ชาย โดยล าดับข้ันของการสยบยอมขั้นสูงสุด 
เรียกว่า “emphasized femininity” จากนั้นจะเป็นระดับของการสยบยอม (compliance) ท่ี
ลดหล่ันกันไป นั่นจึงท าให้เกิดเป็นล าดับช้ันของรูปแบบทางเพศสถานะขึ้นมา ท้ังนี้ผู้หญิงสามารถถูก
กดทับจากความเป็นชายรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่อ านาจน าได้ และสามารถท าความคุ้นเรื่องและรับมือกับ
อ านาจน าของความเป็นชายได้เช่นกัน (Connell, 1987, p.183, p.185) 

งานศึกษาเรื่อง Skater girlhood and emphasized femininity ของเคลลี, พอเมแร
นทซ์ และคูรี (Kelly, Pomerantz & Currie, 2005) ช่วยอธิบายว่า emphasized femininity ส่งผล
อย่างไรกับการประกอบความเป็นหญิง โดยเคลลี, พอเมแรนทซ์ และคูรี ช้ีว่าวัฒนธรรมสเก็ตบอร์ด
ของเด็กผู้หญิงมัธยมในประเทศแคนาดา เปรียบได้กับวัฒนธรรมอะนิเมะของญี่ปุ่น รวมถึงพังก์ ฮปิ
ฮอป และแฟช่ันสไตล์โกธิค ในงานศึกษาเรื่องดังกล่าว เด็กผู้หญิงเลือกเล่นสเก็ตบอร์ดเพราะเป็นกีฬา
ท่ีมีความสนุกสนาน ผจญภัย ต้องใช้เทคนิคและเส่ียงอันตราย อีกท้ังกีฬานี้ช่วยท าให้เธอมีระยะหา่ง
กับความเป็น emphasized femininity ท่ีเป็นความธรรมดาของสังคมแคนาดา โดยตัวอย่างลักษณะ
ของ emphasized femininity ถูกแสดงออกในกิจกรรมท่ีผู้หญิงชอบท า เช่น จีบผู้ชาย ช็อปป้ิง รัก
แฟช่ันและเพลงสมัยนิยม เด็กผู้หญิงในวัฒนธรรมสเก็ตบอร์ดจึงต้องการต่อต้านความเป็นหญิงใน
ลักษณะดังกล่าว แล้วนิยามตัวเองว่าเป็น “alternative” ซึ่งพวกเธอยนืยันว่าหากผู้ปกครองบีบบังคับ
ให้เธอใส่รองเท้าส้นสูงอันเป็นสัญลักษณ์ของความเป็น emphasized femininity ส่ิงท่ีพวกเธอจะท า
คือการยังคงเล่นสเก็ตบอร์ดต่อไปโดยสวมรองเท้าส้นสูงคู่นั้นด้วย (pp.229 – 248) เห็นได้ว่าแนวคิด
ความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า ได้ส่งอิทธิพลต่อโครงสร้างและระดับช้ันทางเพศสถานะอย่างท่ัวถึง ความ
เป็นธรรมดาของผู้หญิงก็คือการท่ีผู้หญิงมีความเป็นหญิงอย่างแท้จริงเพื่อตอบสนองอ านาจและความ
ต้องการของผู้ชาย ขณะท่ีผู้หญิงท่ีไม่ต้องการสยบยอมกลับต้องกลายเป็นทางเลือก (alternative) 
งานวิจัยดังกล่าวจึงเป็นอีกหนึ่งข้อพิสูจน์ได้อย่างดีว่า “แนวคิดความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าได้กลายเป็น
องค์ประกอบของปฏิบัติการท่ีทรงอิทธิพล ต่อท้ังระบบโครงสร้างของเพศสถานะรวมไปถึงชีวิตความ
เป็นส่วนตัวของผู้คน” (Demetriou, 2001, p.341) 

ประเภทท่ี 2 ของอ านาจน าคือ internal hegemony เป็นความสัมพันธ์ภายในความ
เป็นชายซึ่งคอนเนลล์กล่าวว่า “ความเป็นชายในสังคมล้วนถูกประกอบสร้างขึ้นจากปัจจัยต่างๆ ท่ีล้วน
แล้วแต่มีอิทธิพลซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะเป็นเพศสถานะ ชนช้ัน เช้ือชาติ ส่งผลให้เกิดความเป็นชายท่ี
หลากหลาย ท้ังชายผิวด าและชายผิวขาว ชายชนช้ันแรงงานและชายชนช้ันกลาง แม้การนิยาม
ดังกล่าวจะไม่ใช่เรื่องผิด แต่มีข้อควรระวังคือนิยามดังกล่าวอาจเป็นการนิยามอย่างเหมารวมจนเกินไป 
ดังนั้นวิถีทางท่ีควรจะเป็นคือการตระหนักถึงความหลากหลายของความเป็นชาย จากนั้นจึงค่อยๆ 
คล่ีคลายปัจจัยท่ีร่วมประกอบสร้างความเป็นชายนั้น เพื่อมองลึกลงไปให้เห็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น
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ภายใต้ปัจจัยดังกล่าว” (Connell, 2005, p.76) ท้ังนี้ คอนเนลล์ได้สรุปรูปแบบความสัมพันธ์ของ
ความเป็นชายไว้ 4 ลักษณะ คือ (1) hegemony (2) subordination (3) complicity และ (4) 
marginalization โดยท่ีลักษณะแรกคือลักษณะของความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าท่ีผู้เขียนได้กล่าวถึงไว้
ในหัวข้อท่ี 2.1.1 ของวิทยานิพนธ์เล่มนี้แล้ว ดังนั้นในส่วนนี้ ผู้เขียนจะอภิปรายถึงลักษณะอื่นๆ 
เพิ่มเติม 

ความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการครอบง าทางวัฒนธรรม ดังนัน้ในแง่
ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นชายในสังคมต่างๆ จึงปรากฏลักษณะของการมีอ านาจเหนือกว่า 
(dominantion) และการตกเป็นเบ้ืองล่าง (subordination) ตัวอย่างท่ีเห็นเด่นชัดของความสัมพันธ์
รูปแบบดังกล่าวในสังคมยุโรปคือชายรักต่างเพศ (heterosexual) ซึ่งมีอ านาจน า และชายรักเพศ
เดียวกัน (homosexual) ซึ่งตกเป็นเบ้ืองล่าง โดนกดทับทางอ านาจผ่านการเมือง การกีดกัน หรือการ
กระท าความรุนแรงทางวัฒนธรรม ขณะท่ีบางแห่งอาจพบในเชิงความรุนแรงทางกายภาพที่ท าต่อ
ความเป็นชายท่ีตกเป็นเบ้ืองล่าง โดยสาเหตุท่ีกลุ่มคนรักเพศเดียวกันถูกกดขี่อย่างมากก็เนื่องจากมี
สถานะอยู่ในล าดับต่ าสุดของความเป็นชาย (Connell, 2005, p.78) 

นอกจากกลุ่มชายรักเพศเดียวกันแล้วแล้ว ชายรักต่างเพศจ านวนมากก็ตกเป็นเบ้ืองล่าง
ของการกดทับทางอ านาจน า เพราะมีความเป็นชายเพียงส่วนน้อยเท่านั้นท่ีสามารถบรรลุซึ่งอุดมคติ
ของความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า โดยไมเคิล คอฟแมน (Michael Kaufman) ได้นิยามประสบการณ์
ของผู้ชายซึ่งอยู่ในต าแหน่งแห่งท่ีของการตกเป็นเบ้ืองล่างว่า “ประสบการณ์ความขัดแย้งของอ านาจ” 
(men’s contradictory experiences of power) กล่าวคือ อ านาจ (power) เป็นประเด็นส าคัญ
ท่ีสุดเมื่อกล่าวถึงความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า เราครอบครองอ านาจก็เพื่อจะสนองตอบความต้องการ 
อ านาจช่วยให้เรารอดพ้นจากการกดขี่และความอยุติธรรม อ านาจหมายถึงพละก าลังและความฉลาด
เฉลียว รวมไปถึงอ านาจแห่งความรัก ซึ่งผู้ชายทุกคนล้วนแล้วแต่เคยสัมผัสกับอ านาจเหล่านี้ การได้มา
ซึ่งอ านาจย่อมหมายถึงการได้มาซึ่งสิทธิพิเศษและสิทธิประโยชน์ทางสังคม แต่ผู้ชายก็ต้องแลกมาด้วย
ความเจ็บปวด เพราะกระบวนการไปสู่การมีอ านาจน าคือกระบวนการท่ีผู้ชายต้องเก็บกดอารมณ์ 
ความปรารถนา ความเศร้าเสียใจ เนื่องจากเป็นส่ิงท่ีเช่ือมโยงกับความเป็นหญิงซึ่งจ าเป็นต้องก าจัดให้
หมดส้ินไป ท้ังนี้ คอฟแมนยังช้ีด้วยว่า อ านาจจะถูกมองเห็นก็ต่อเมื่อเรามีอ านาจเหนือส่ิงอื่นๆ หรือคน
อื่น (Kaufman, 1999, pp.59 - 64) จึงไม่น่าแปลกใจว่าเราสามารถพบเห็นความรุนแรงในครอบครัว
รักต่างเพศได้มากมาย ซึ่ง “การท่ีสามีใช้ความรุนแรงกับภรรยา หมายถึงการบริหารความเป็นชาย
รูปแบบหนึ่ง เป็นไปเพื่อผดุงล าดับช้ันของปิตาธิปไตยให้ด ารงอยู่” (Connell, 2005, p.214) ผลลัพธ์
เชิงประจักษ์เห็นได้จาก งานวิจัยของอัลแคลดีท่ีพูดถึงความรุนแรงในครอบครัวของผู้อพยพชาวละติน
อเมริกา ซึ่งลักษณะความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าของพวกเขาคือการมีอ านาจ เป็นอิสระและสามารถ



Ref. code: 25595824035058LWU

31 
 

ควบคุมผู้หญิงในครอบครัวได้ และถึงแม้ว่าโดยลักษณะพื้นฐานของความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าจะไม่ใช่
การกระท าความรุนแรงทางกายภาพ แต่ความรุนแรงกลับถูกปลูกฝังและถูกปฏิบัติในฐานะเครื่องมือ
ในการบังคับและควบคุมผู้หญิง ด้วยการปลูกฝังดังกล่าวจึงท าให้สถิติความรุนแรงในครอบครัวของ
ประเทศในแถบลาตินอเมริกามีจ านวนสูงมากกว่าภูมิภาคอื่น (Alcalde, 2010, p.51) จากงานวจัิย
ข้างต้น ถือเป็นค าอธิบายได้อย่างดีว่าการมีอ านาจน าของผู้ชายซึ่งมีลักษณะเป็นนามธรรมนั้น ได้แปร
เปล่ียนเป็นการกระท าความรุนแรงต่อผู้หญิงในเชิงกายภาพได้อย่างไร 

ส าหรับรูปแบบความสัมพันธ์ของความเป็นชายรูปแบบท่ี 3 คือ complicity ซึ่งเป็น
ความเป็นชายท่ีไม่ปฏิบัติตามแต่ก็ไม่ต่อต้านอ านาจน า (Jefferson, 2002, p.69) โดยผู้เขียนสรุป
ค าอธิบายของคอนเนลล์ท่ีอธิบายว่าจ านวนผู้ชายท่ีสามารถบรรลุอุดมคติความเป็นชายนั้นมีอยู่จ านวน
ไม่มาก แต่ยิ่งไปกว่านัน้คือกลุ่มของผู้ชายจ านวนไม่มากนั้น มีเพียงส่วนน้อยท่ีปฏิบัติตามอุดมคติความ
เป็นชายท่ีมีอ านาจน าอย่างเคร่งครัด คอนเนลล์นิยามค าว่า complicity เพื่อใช้อธิบายลักษณะของ
ความเป็นชายกลุ่มท่ีอยู่กึ่งกลางคือบรรลุซึ่งอุดมคติความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า แต่ไม่ได้รับเอา 
(embody) ลักษณะเหล่านั้นเข้ามา หรืออธิบายให้เข้าใจง่ายว่าเป็น ความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าท่ีหลบ
เล่ียง (slacker versions of hegemonic masculinity) ตัวอย่างความเป็นชายรูปแบบดังกล่าว เช่น 
ผู้ชายท่ีให้เกียรติผู้หญิง ไม่ท าร้ายตบตี ช่วยท างานบ้าน รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในบ้าน หรือเป็นพวกท่ี
สนับสนุนเฟมินิสต์หัวรุนเรง เป็นต้น (Connell, 2005, pp.79 – 80) 

ขณะท่ีรูปแบบความสัมพันธ์ของความเป็นชาย 3 รูปแบบแรกคือ hegemony, 
subordination และ complicity ด าเนินอยู่บนโครงสร้างของความสัมพันธ์ภายในเพศสถานะ แต่
รูปแบบสุดท้าย marginalize นั้นอิงกับปัจจัยภายนอกอื่นๆ เช่น เช้ือชาติและชนช้ัน คอนเนลล์อธิบาย
ถึงพลวัตรของปัจจัยดังกล่าวว่าเข้ามามีอิทธิพลในการนิยามความสัมพันธ์ทางเพศสถานะ เช่น ความ
ลักล่ันท่ีเกิดขึ้นกับนักกีฬาผิวด าท่ีเป็นซูเปอร์สตาร์ในสังคมท่ีคนผิวขาวครอบครองพื้นท่ีอยู่ ในขณะท่ี
เรือนกายของเขาได้รับการเชิดชูเป็นอุดมคติ แต่ขณะเดียวกันสีผิวของเขากลับถูกกดข่ีให้อยู่เบื้องล่าง7  
(Connell, 2005, pp.80 – 81) ในงานศึกษาของ ชาน (Chan, 2000) ท่ีศึกษาลักษณะความเป็นชาย
ของบรู๊ซ ลี ซึ่งเป็นอาเซียนอเมริกันและมีสถานภาพด้อยความเป็นชาย (less manly) ถือเป็นชาย
ขอบในส่ือกระแสหลักของสหรัฐอเมริกา แต่กลับได้รับการตอบรับอย่างสูงของแฟนภาพยนตร์ ชานช้ี
ว่าแม้ลักษณะทางกายภาพของบรู๊ซ ลีจะขัดแย้งกับความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าในสังคมอเมริกัน แต่

                                            
7 คอนเนลล์กล่าวถึงข้อจ ากัดในค าอธิบายความเป็นชายรูปแบบนี้ เนื่องจากเขามองว่าไม่ใช่

ลักษณะความเป็นชายในเชิงอุดมคติ ท าให้เขาไม่สามารถพัฒนาแนวคิดนี้เพื่อใช้เช่ือมโยงกับ
ความสัมพันธ์แบบการมีอ านาจเหนือกว่า (domination) และการตกเป็นเบ้ืองล่าง (subordination)  



Ref. code: 25595824035058LWU

32 
 

เขากลับมีอ านาจน าในลักษณะอื่นทดแทน คืออ านาจในเชิงบู๊ รูปร่างท่ีเย้ายวนทางเพศ และอ านาจใน
เชิงพละก าลังทางเพศ (pp.371 – 387) ผลการศึกษาของชาน มีส่วนสนับสนุนค าตอบของคอนเนลล์
ต่อข้อวิพากษ์และค าถามท่ีว่า ใครคือภาพตัวแทนของความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าท่ีแท้จริง? โดยคอน
เนลล์ช้ีว่าอ านาจน าของความเป็นชายนั้นสามารถประกอบสร้างขึ้นได้โดยไม่จ าเป็นต้องสอดคล้องหรือ
เหมือนกับลักษณะของผู้ชายจริงในสังคม แต่สามารถเป็นไปในลักษณะของอุดมคติ ความปรารถนา 
หรือแฟนตาซี เช่น Iron man ก็ถือเป็นลักษณะของความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า เป็นต้น (Connell & 
Messerchmidt, 2005, pp.838 – 839) 

งานของฟัว (Voon Chin Phua, 2007) เป็นตัวอย่างท่ีแสดงให้เห็นการซ้อนทับกันของ
ปัจจัยชาติพันธุ์และเพศวิถีในประเด็นเรื่องความเป็นชาย ฟัวใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกเกย์อาเซียน
อเมริกัน (gay Asian American men) ในประเด็นเกี่ยวกับการเลือกคู่ครอง เพื่อศึกษาการต่อรองกับ
ความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า ฟัวช้ีว่าในล าดับช้ันความเป็นชายรักเพศเดียวกันของอาเซียนอเมริกันจะ
อยู่ต่ ากว่าชายรักเพศเดียวกันผิวขาวซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากปัจจัยด้านชาติพันธุ์ที่มาซ้อนทับ โดย
ประชากรกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาของฟัวก็รับรู้ถึงล าดับช้ันเหล่านั้นดี เนื่องจากต้องเผชิญกับทัศนคติ
เชิงลบท่ีมีต่อภาพเหมารวมของความเป็นชายอาเซียนอเมริกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับลักษณะของความ
เป็นชายท่ีมีอ านาจน า เช่น มีอวัยวะเพศขนาดเล็ก มีความอ่อนโยนเหมือนผู้หญิง ลักษณะทาง
กายภาพมีตาช้ันเดียว และเคารพผู้ใหญ่ (ประเด็นนี้แม้จะดูเหมือนเป็นภาพเหมารวมเชิงบวก แต่ฟัวช้ี
ว่าชายรักเพศเดียวกันผิวขาวสูงอายุท่ีไม่สามารถหาคู่ครองได้ มักจะพุ่งเป้าหมายมาท่ีตัวเลือกสุดท้าย
คือคนอาเซียนอเมริกัน) ในแง่ของการต่อรองกับภาพที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า 
หลายคนอาจยอมรับกับสภาพเหล่านั้นโดยการรับบทบาทเป็นเพศหญิงในการคบหา หรือบางคนแม้ไม่
เต็มใจแต่ก็ต้องยอมรับสภาพเหล่านั้น เนื่องจากไม่สามาถขัดขืนกับอ านาจน าของความเป็นชายได้ 
(pp.909 – 918) 

นอกจากปัจจัยด้านชาติพันธุ์ เฮิร์นและมอร์เรลล์ (Hearn & Morrell) กล่าวถึงปัจจัย
ด้านชนช้ันและเศรษฐกิจ ท่ีถูกน ามารวมเป็นส่วนหนึ่งในการวิเคราะห์ในงานเรื่อง Reviewing 
hegemonic masculinities and men in Sweden and South Africa ซึ่งมีการอภิปรายถึงบรบิท
ความเท่าเทียมกันทางเพศสถานะ (gender equality) ของแต่ละประเทศ โดยอธิบายถึง (1) ลักษณะ
ประชากร ความมั่นคงและรายได้ประชากร รวมไปถึงช่องว่างทางเศรษฐกิจระหว่างคนจนและคนรวย 
ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีผลโดยตรงต่อปริมาณความรุนแรงท่ีเกิดขึ้นบนพื้นฐานเพศสถานะ (2) ประเด็นความ
เป็นการเมือง เป็นการอธิบายบริบททางวัฒนธรรม ความแตกต่างระหว่างเช้ือชาติและชนช้ัน
ภายในประเทศ ความตระหนักและความเช่ือในเรื่องของความเสมอภาคทางเพศ (2012, pp.3 – 10) 
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เพราะอ านาจน าของความเป็นชาย ก่อให้เกิดโครงสร้างอันสลับซับซ้อนของ

ความสัมพันธ์ทางเพศสถานะ ซึ่งเมื่อโครงสร้างดังกล่าวร้อยรัดเข้ากับปัจจัยภายนอกอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น
ชนช้ัน ชาติพันธุ์ การเมือง หรือเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ทางเพศสถานะเหล่านั้นจึงทวีความ
สลับซับซ้อนยิ่งขึ้นจนยากแก่การท าความเข้าใจ ผู้เขียนเห็นว่า หนทางหนึ่งในการท่ีจะคล่ีคลาย บ่อน
เซาะ และรื้อสร้างโครงสร้างความสัมพันธ์ทางเพศสถานะอันไม่เท่าเทียมซึ่งเป็นบ่อเกิดของการกด
ทับทางอ านาจนั้น คือการท าความเข้าใจผ่านสถาบันซึ่งมีบทบาทในการประกอบสร้าง เผยแพร่ 
ปลูกฝัง และหล่อหลอมแนวคิดความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า ดังนั้น ในงานวิจัยเรื่องนี้ ผู้เขียนจึงได้เลือก
ศึกษาในสถาบันส่ือ ซึ่งเข้าถึงผู้คนได้อย่างหลากหลายและครอบคลุมอย่างมาก 

 

2.3 เพศสถานะกับเทคโนโลยีรถ 

 

จุดยืนทางทฤษฎีส าหรับวิทยานิพนธ์เล่มนี้ คือมมุมมองท่ีมีต่อรถในฐานะเทคโนโลยีท่ีมี
เพศสถานะคือความเป็นหญิง ดังนั้น ในหัวข้อนี้ผู้เขียนจะใช้แนวคิดทางด้านเพศสถานะ แนวคิดสตรี
นิยม และแนวคิดด้านการตลาดมาร่วมอภิปรายถึงท่ีมาของจุดยืนดังกล่าว  

ในโฆษณารถ มักปรากฏตัวละครชายเป็นผู้ขับขี่ยานพาหนะ และมีรื่องราวเกี่ยวกับ
อาชีพ กิจกรรมหรืองานของผู้ชายเพราะ “รถเป็นจุดศูนย์กลางของวัฒนธรรมของผู้ชาย และ
กลายเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นอิสระของปัจเจกและความเช่ือมั่นในตนเอง” (Lezotte, 2012, 
p.525) จึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญท่ีรถยนต์ รถบรรทุก หรือรถมอเตอร์ไซค์ มักถูกสมมติให้เป็นผู้หญิงและต้ัง
ช่ือเป็นเพศหญิง ยานยนต์เหล่านี้ได้กลายเป็นพื้นท่ีซึ่งช่วยให้ผู้ชายได้สัมผัสถึงความต้องการทางเพศ 
รถได้มอบความพึงพอใจทางเพศให้กับผู้ชายไม่ต่างกับการซื้อบริการหญงิโสเภณีข้างถนน ดังจะเห็นได้
จากภาพในส่ือต่างๆ ท่ีผู้ผลิตงานโฆษณามักเช่ือมโยงภาพลักษณ์ของรถเข้ากับเรือนร่างของผู้หญิงหรือ
สัตว์ป่า ขณะท่ีผู้ชายเป็นผู้ครอบครอง (possessors) และผู้หญิงเป็นฝ่ายถูกครอบครอง (possessed) 
ผู้ผลิตงานโฆษณาได้กระตุ้นให้ผู้บริโภคเพศชายรับรู้ว่า เครื่องมือ (machine) ในครอบครองของเขา
คือผู้หญิงเจ้าอารมณ์ท่ีต้องการการเอาใจใส่ดูแลอย่างสูง การขับขี่รถยนต์จึงเปรียบได้กับการมีเซ็กส์
และสัตว์ป่าท่ีถูกเล้ียงให้เช่ือง อยูภ่ายใต้สภาพแวดล้อมของสังคมเมือง (Wajcman, 1996, p.134)  

ส าหรับท่ีมาและเหตุผลของข้อสรุปข้างต้น สามารถอธิบายได้โดยใช้มุมมองของนักสตรี
นิยมอย่าง จูดี วัจแมน (Judy Wajcman) เธอกล่าวถึงบทบาทของเทคโนโลยีภายใต้โครงสร้าง
ความสัมพันธ์ทางเพศสถานะว่า “เทคโนโลยีนั้นมีแนวโน้มท่ีจะถูกเข้าใจในความหมายของเครื่องมือ
อุตสาหกรรมและอาวุธทางการทหาร หรืออาจเข้าใจว่าเป็นเครื่องมือส าหรับการท างานและการ
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สงคราม เทคโนโลยีจึงเปรียบเสมือนกับกิจกรรมของผู้ชาย ในขณะท่ีการท าอาหาร การเล้ียงดูลูก ซึ่ง
เป็นภาพตัวแทนของกิจกรรมของผู้หญิงนัน้ จะไม่ถูกจัดวางไว้ในอาณาเขตความหมายของค าว่า
เทคโนโลยี ดังนั้นในสังคมตะวันตก เทคโนโลยีจึงไม่ต่างกับวิทยาศาสตร์ท่ีมีความเช่ือมโยงอย่างสูงกับ 
โครงการความเป็นชาย (masculine project) ในการควบคุมผู้หญิงและควบคุมธรรมชาติ 
(Wajcman, 2010, p.144 – 145) เทคโนโลยีถือเป็นผลิตผลท่ีเกิดจากผู้ชาย เทคโนโลยีเป็นมากกว่า
ชุดของวัตถุหรือส่ิงประดิษฐ์ทางกายภาพ แต่มีรากฐานจากการประกอบสร้างทางวัฒนธรรมและชุด
ของความสัมพันธ์ทางสังคมท่ีสร้างขึ้นจาก ความรู้ ความเช่ือ ความปรารถนา และการปฏิบัติ ด้วยเหตุ
นี้ มุมมองท่ีมีต่อเทคโนโลยีในฐานะวัฒนธรรมหนึง่ จะช่วยสร้างความเข้าใจในการแสดงออกของความ
เป็นชาย และแสดงให้เห็นว่าผู้ชายมองตัวเองอย่างไรภายใต้ความสัมพันธ์ระหว่างตนกับเทคโนโลยี 
(1996, p.149) 

ส าหรับ “รถ” ซึ่งเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีของผู้ชาย ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อเพื่อช่วงชิงความฝัน
และความปรารถนาของผู้บริโภค รถยนต์ได้ถูกสวมใส่ความหมายของพลก าลัง อันเป็นความหมายท่ี
ถูกผูกโยงเข้ากับอายุ เพศ ชาติพันธุ์ ชนช้ัน รวมไปถึงวิถีชีวิตของผู้ใช้ รถยนต์ได้กลายเป็น
ส่วนประกอบส าคัญของการบริโภคของผู้ชายและยังมีบทบาทส าคัญในวัฒนธรรมของผู้ชาย รูปทรง
และสมรรถนะของรถท่ีถูกออกแบบมา ได้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นอิสระเสรี ขณะท่ี
วรรณกรรมประเภทต่างๆ ยังช่วยเสริมสร้างภาพมายาให้ผู้ชายรู้สึกได้ปลดปล่อยเมื่อนั่งอยู่หลัง
พวงมาลัย รถยนต์น าพาผู้ชายให้หลีกไกลจากความรับผิดชอบในบ้าน ค าผูกมัดและภาระของ
ครอบครัว แล้วพาพวกเขาไปสู่จินตนาการส่วนตัว ท่ีพรั่งพร้อมด้วยความเป็นเสรีและความสามารถใน
การควบคุม ในท านองเดียวกันกับรถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ถือเป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่งทาง
กายภาพ มาดแมนสมชาย ความน่าต่ืนเต้นและเส่ียงตาย ความโดดเด่นอันเกิดจากรูปทรงและ
เครื่องยนต์กลไกได้สะท้อนให้เห็นถึงต้นก าเนิดของยานพาหนะชนิดนี้ ซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากการใช้งาน
ด้านการทหาร และเมื่อลักษณะทางกายภาพของมอเตอร์ไซค์ ผสานเข้ากับการแต่งกายของผู้ขับขี่ใน
เส้ือแจคเกตหนังและกางเกงยีนส์ท่ีเปรอะเป้ือนไปด้วยคราบน้ ามัน ยิ่งกลายเป็นสัญญะท่ีส่ือถึงความ
เช่ียวชาญและความช่ าชองในด้านเทคนิค ทันทีท่ีพวกผู้ชายกระโดดขึ้นขีส่องล้อเหล็กเหล่านี้ ก็เปรียบ
เหมือนกับว่าเขาได้แสดงให้เห็นถึง ความสามารถท่ีจะควบคุมเจ้าวายรายให้อยู่ภายใต้หว่างขาของพวก
เขานั่นเอง และสุดท้ายรถบรรทุกขนาดยักษ์ คือสัญลักษณ์ของม้าเหล็กท่ีถูกคาวบอยหนุ่มควบไปบน
ท้องถนนเพื่อการอวดอ้างถึงสมรรถนะและพลก าลังทางเพศของตน (Wajcman, 1996, p.134)  

ไม่เพียงแค่มุมมองทางเพศสถานะเท่านั้น แต่ทว่ารูปทรงของรถยังทาบทับกับเรือนกาย
ของมนุษย์ได้อย่างพอดิบพอดี โดยเฉพาะความสัมพันธ์เชิงสมรรถนะและพลก าลัง เครื่องยนต์ของรถ
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เปรียบได้กับหัวใจ ส่วนคาร์บูเรเตอร์8 คือปอด ขณะท่ีเกียร์ คันเร่ง ปั๊มเบรค ปั๊มคลัทช์ หัวอัดจารบี 
ลูกหมากเหล็ก และแกนบังคับเล้ียว เปรียบเสมือนอวัยวะภายในท้ัง 32 ท่ีท าให้ชีวิตมนุษย์มีลมหายใจ 
นอกจากนี้การท่ีรถสามารถขับเคล่ือนไปได้ ก็มีจุดเริ่มต้นจาก “แบตเตอรี” แหล่งก าเนิดไฟฟ้ารูปทรง
ส่ีเหล่ียมรูปทรงลูกบาศก์ ท่ีสามารถแบ่งช่วงชีวิตออกได้เป็น 4 ช่วง เช่นเดียวกับช่วงวัยของมนุษย์  คือ 
(1) ช่วงของการตั้งครรภ์ของมนุษยซ์ึ่งต้องการการดูแลเอาใจใส่อย่างสูง และต้องการค าแนะน าจาก
บุคลากรทางการแพทย์ผู้เช่ียวชาญ เช่นเดียวกับแบตเตอรีรถยนต์ท่ีในช่วง 2 – 3 เดือนแรกนั้น
จ าเป็นต้องน าไปเข้าศูนย์บ ารุงและให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ (2) ช่วงโตเต็มวัย ภายหลังจากการถูกเฝ้า
ทะนุถนอมอย่างดี เป็นช่วงวัยที่เต็มเป่ียมไปด้วยสมรรถนะและพลก าลัง (3) ช่วงวัยกลางคน ไม่ว่า
ร่างกายของมนุษย์หรือแบตเตอรีรถยนต์ ต่างร่อยหรอไปตามสภาพ และแม้จะดูและรักษาสุขภาพ
อย่างดีเพียงใด แต่สุดท้ายแล้วริ้วรอยแห่งวัยกลางคนก็ย่อมมาเยือนอยู่ดี (4) วัยชรา เป็นช่วงเวลาของ
การนับถอยหลังแห่งการส้ินอายุขัย ซึ่งท้ังมนุษย์และแบตเตอรีต่างไม่สามารถแสดงสมรรถนะให้เห็นถึง
ศักยภาพได้อย่างเต็มเป่ียม (Clarsen, 2000) 

จากมุมมองด้านสตรีนิยม ท่ีช่วยอธิบายความสัมพันธ์ของเรือนกายและเพศสถานะ
ระหว่างรถยนต์กับมนุษย์  แนวคิดด้านส่ือสารการตลาดก็มีข้อสรุปไปในท านองเดียวกัน โดยเห็นว่า
เพศสถานะของรถนั้นคือความเป็นหญิง เพราะ “เราบริโภคสินค้าไม่ใช่เพื่อการบริโภคเพียงอย่างเดียว
เท่านั้น แต่ยังได้แผ่ขยายอ านาจและส่ือสารความเป็นตัวตนของผู้ใช้ไปสู่ผู้อื่นด้วย” (Barthel, 1992, 
p.138)  การบริโภคเทคโนโลยีรถยนต์ ก็เป็นไปเพื่อการสร้างภาพลักษณ์และอัตลักษณ์ทางสังคมของ
ผู้บริโภค (Wajcman, 1996, p.134) ซึ่งอัตลักษณ์ทางสังคมเกิดจากการที่ปัจเจกแสดงออกซึ่งอัต
ลักษณ์ทางเพศสถานะ (gender identity) ของตน ผ่านการบริโภค การตัดสินใจ รวมไปถึงปฏิกิริยาท่ี
มีต่องานโฆษณา (Neale, Robbie, & Martin, 2016, p.347) ดังนั้น การท่ีผู้บริโภคชายเลือกใช้รถท่ีมี
สมรรถนะหรือขีดความสามารถสูง ย่อมแสดงออกถึงอ านาจของผู้ขับขี่ท่ีมีสูงขึ้นตามสมรรถนะในฐานะ
ผู้ควบคุมรถ (Clarsen, 2000, p.156) และเพราะรถมีเพศสถานะเป็นหญิง “ผู้บริโภคชายจึงขับรถ
เพื่อความต่ืนเต้นและรื่นเริงใจ ผู้ชายนั่งอยู่หลังพวงมาลัยเพื่อสัมผัสกับความเป็นอิสระ ความเส่ียง 
และแสดงออกถึงความเช่ียวชาญในด้านการขับขี่บนท้องถนน รถได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์
ของผู้ชายและให้ความหมายถึงพลก าลังและความเหนือช้ันด้านเทคโนโลยีของผู้ชาย ทว่าในทางตรง
ข้าม ผู้หญิงขับรถเพื่อเติมเต็มหน้าท่ีและบทบาททางเพศสถานะ รถของผู้หญิงมีหน้าท่ีเพื่อพาพวกเธอ

                                            
8 คาร์บูเรเตอร์ คืออุปกรณ์ควบคุมความการไหลของเช่ือเพลิงเข้าไปในท่อไอดี ท าหน้าท่ีผสม

น้ ามันกับอากาศให้กลายเป็นไอ แล้วจ่ายเข้าสู่ห้องเผาไหม้ในสัดส่วนท่ีเหมาะสม ท าให้เครื่องยนต์
สตาร์ทง่าย เร่งได้ทันที ขับขี่สะดวก 
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จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งเท่านั้น ผู้หญิงไม่ถูกสนับสนุนให้เกิดความพึงพอใจในประสบการณ์จาก
การขับขีเ่พราะความรู้สึกเหล่านั้นเป็นการละเมิดดินแดนของผู้ชาย และยังท าลายล้างอัตลักษณ์ของ
ความเป็นชาย” (Lezotte, 2012, pp. 519 – 521)  

เลซอทท์ (Chris Lezotte, 2012) อธิบายในเชิงประวัติศาสตร์ ว่ารถส าหรับผู้หญิงนั้น มี
ไว้เพื่อการเติมเต็มหน้าท่ีภรรยา แม่ ผู้บริโภค ผู้ดูแล และเป็นการดึงผู้หญิงเข้าสู่พื้นท่ีของเทคโนโลยี
โดยไม่ท าให้ผู้ชายกระอักกระอ่วนเท่านั้น โดยเริ่มกล่าวว่า ระยะแรกพื้นท่ีของเทคโนโลยีรถนั้นเป็นของ
ผู้ชาย ความสัมพันธ์ของผู้หญิงในพื้นท่ีเหล่านี้จึงยังไม่ได้รับการยอมรับมากนัก พวกเธอต้องใช้เวลา
กว่าร้อยปีกว่าท่ีจะก้าวเข้ามามีบทบาทในพื้นท่ียานยนต์ แต่ส่วนใหญ่ก็มีฐานะเป็นเพียงผู้โดยสาร
มากกว่าการเป็นผู้ขับขี่ จวบจนยุคหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 จึงปรากฏจ านวนผู้หญิงขับรถมากขึ้น 
เนื่องจากมีการเติบโตของของเมืองชนบท การท่ีบ้านแต่ละหลังต้ังอยู่ห่างไกลกันเป็นเหตุให้แต่ละ
ครัวเรือนต้องการรถคันท่ี 2 ส าหรับผู้หญิงหรือแม่บ้านขับไปจ่ายตลาด อย่างไรก็ตาม เลซอทท์ขี้ว่าการ
ก้าวเข้ามาในพื้นท่ียานยนต์ของผู้หญิงได้สร้างความหวาดกลัวให้กับผู้ชาย พวกเขากลัวว่าผู้หญิงจะละ
ท้ิงความเป็นแม่และเมีย ละท้ิงความรับผิดชอบในการดูแลครัวเรือนและลูก ด้วยเหตุนี้ ผู้ชายจึงได้
พัฒนาประเภทใหม่ของรถขึ้นมา และนิยามว่าเป็น “เทคโนโลยีในครัวเรือน” หรือ domestic 
technology ซึ่งเป็นประเภทยานยนต์ท่ีสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองบทบาทของผู้หญิง รถประเภทนี้ได้แก่
รถยนต์ประเภท station wagon และ hatchback ซึ่งมีพืน้ท่ีทางด้านประตูหลังส าหรับใส่สินค้าท่ี
ผู้หญิงซื้อหามาจากตลาดหรือใช้บรรทุกอุปกรณ์เพื่อออกไปปิคนิคกันแบบครอบครัว เห็นได้จากงาน
โฆษณารถในช่วงทศวรรษที่ 1950 – 60 ท่ีน าเสนอภาพรถประเภทดังกล่าวว่าเป็นรถครอบครัวซึ่งถูก
ออกแบบส าหรับการใช้งานในเมือง ขับไปจ่ายตลาด ผู้ผลิตโฆษณามักจะพรรณนาถึงคุณสมบัติด้าน
ความปลอดภัยและการเติมเต็มบทบาทผู้หญิงในการท างานบ้าน โดยไม่เคยอวดอ้างถึงสมรรถนะและ
ความสามารถในการขับขี่  

จากรถยนต์ท่ีท าหน้าท่ีเติมเต็มบทบาทของเพศหญิง จากรถส าหรับครอบครัวเทคโนโลยี
ยานยนต์ได้พัฒนาเข้าสู่ประเภทของรถยนต์ส าหรับผู้หญิงโดยเฉพาะ เนื่องด้วยสภาพสังคมท่ีผู้หญิงเริ่ม
เข้าสู่พื้นท่ีสาธารณมากขึ้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้รถส่วนตัว รถประเภทใหม่นี้มีช่ือเฉพาะว่า  
“Chick Car” เป็นรถท่ีมีขนาดกะทัดรัด เน้นความคล่องตัว และขับสนุก โดยมีราคาย่อมเยาว์ที่ผู้หญิง
สามารถซื้อหาได้ หรือเป็นรถคันแรกส าหรับพวกเธอก่อนท่ีจะเริ่มต้นชีวิตคู่และเพิ่มบทบาทของความ
เป็นเมียและแม่ ส าหรับผลเชิงประจักษ์ท่ีเกิดขึ้นจากการยึดติดแน่นของอัตลักษณ์ทางเพศของ Chick 
Car คือการท่ีผู้ชายส่วนมากปฏิเสธรถยนต์ประเภทนี้ เนื่องจากไม่สามารถแสดงออกถึงความเช่ียวชาญ
เชิงเทคนิคของผู้ขับขี่ของพวกตน (Lezotte, 2012) 
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อย่างไรก็ตาม จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีศึกษาประเด็นเพศสถานะและเทคโนโลยี 

ผู้เขียนพบงานวิจัยเรื่องหนึ่งมีจุดยืนต่างกับผู้เขียนในศึกษาโฆษณาส่ิงพิมพ์รถแทรคเตอร์ ในประเทศ
นอร์เวย์ ของแบรนดธ์ (Brandth, 1995) ท่ีได้อภิปรายถึงในหัวข้อ 2.1.3 แบรนดธ์ช้ีว่าเพศสถานะของ
รถแทรคเตอร์ในงานศึกษาของเขานั้นเป็นเพศชายเพราะ “เกษตรกรชายเป็นผู้มอบเพศสถานะให้กับ
รถแทรคเตอร์ และรถแทรคเตอร์ก็ได้สร้างให้เกษตรกรผู้นั้นกลายเป็นชายท่ีสมชายกลับคืนมา” 
(p.128) โดยแบรนดธ์อธิบายเพิ่มเติมถึงแนวคิดของเขาว่า เป็นเพราะเพศสถานะและเทคโนโลยีนั้นถือ
เป็นส่ิงท่ีถูกประกอบสร้างขึ้นมาพร้อมๆ กันภายใต้ระบบของสัญญะ การศึกษาความสัมพันธ์ระหวา่ง
ผู้ใช้เทคโนโลยีและเทคโนโลยีจึงเป็นการศึกษาในแง่ของการให้ความหมายในแง่อัตลักษณ์ รถ
แทรกเตอร์ซึ่งมีขนาดใหญ่และแข็งแรง มีน้ าหนกัมาก เปรอะเป้ือนน้ ามันและมีเสียงดัง เข้ากับ
สัญลักษณ์ของความเป็นชายและเรือนกายของผู้ชาย จากข้อเสนอดังกล่าว ผู้เขียนเห็นว่าจุดยืนท่ี
แตกต่างมาจากวิธีการศึกษาท่ีแตกต่างกัน โดยท่ี   แบรนดธ์ใช้วิธีการศึกษาด้าน “ภาพ” ในงาน
โฆษณา จึงท าให้ภาพความใหญ่ ความแข็งแรงของรถแทรกเตอร์ ถูกน าไปเช่ือมโยงกายเรื่องกายของ
เพศชีวภาพเพศชาย แต่ทว่าในงานผู้เขียนนั้นจะเป็นการศึกษา “ความสัมพันธ์เชิงอ านาจ” และ “เพศ
สถานะ” ซึ่งเป็นมุมมองท่ีแตกต่างจากมุมมองด้านเพศชีววิทยา ดังนั้น จึงท าให้ผู้เขียนยังสามารถ
ยืนยันจุดยืนส าหรับงานวิจัยเรื่องนี้ได้ว่า “รถมีเพศสถานะเป็นเพศหญิง” 
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บทท่ี 3 
แผนการเดินทางวิจัย 

 
เมื่อเลือกเส้นทางหรือแนวคิดและทฤษฎีท่ีเหมาะสมส าหรับงานวิจัย ในบทท่ี 2 

เรียบร้อยแล้ว ในบทท่ี 3 เปรียบได้กับการวางแผนการเดินทางวิจัย เพื่อให้สามารถไปสู่จุดหมายได้
อย่างราบรื่น โดยระเบียบวิธีวิจัยหลักของงานวิจัยเรื่อง ความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าและความสัมพันธ์
ทางเพศศถานะในโฆษณารถท่ีออกอากาศทางโทรทัศน์ พ.ศ. 2558 – 2559 คือการวิเคราะห์ตัวบท 
(textual analysis) โดยใช้ 2 แนวคิดเป็นกรอบในการวิเคราะห์คือ แนวคิดเรื่องเล่า (narrative) และ
แนวคิดสัญวิทยา (semiology) ซึ่งสัญญะจากตัวบทท่ีผู้เขียนน ามาใช้วิเคราะห์นั้นจะอาศัย แนวคิด
องค์ประกอบของงานโฆษณาทางโทรทัศน์ มาช่วยในการจ าแนกและคัดกรองสัญญะจากตัวบทกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 16 เรื่อง เพื่อใหส้ามารถวิเคราะห์ได้อย่างครอบคลุมและครบถ้วนท่ีสุด  

แต่ท้ังนี้ เนื่องจากโฆษณารถทางโทรทัศน์ท่ีออกอากาศในระยะเวลา 1 ปี หรือระว่าง
วันท่ี 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 มีจ านวนมาก ผู้เขียนจึงอาศัยการวิเคราะห์เนื้อหา 
(content analysis) มาเป็นวิธีวิจัยเบื้องต้นเพื่อคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างอย่างเป็นระบบและสามารถ
วัดผลได้ โดยผู้เขียนได้จ าลองแผนภาพกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ (analytical framework) ได้ ดัง
ภาพที่ 3.1  

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ (analytical framework) 
 

วิเคราะห์ตัวบท 
กลุ่มตัวอย่างโฆษณารถทางโทรทัศน์ 16 ช้ิน 

แนวคิดเรื่องเล่า 
แนวคิดสัญวิทยา 

แนวคิดองค์ประกอบของโฆษณา 
= สัญญะ 

วิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย 
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ล าดับต่อไป ผู้เขียนจะอภิปรายถึงประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ลักษณะและความส าคัญ

ของการวิเคราะห์เนื้อหา การวิเคราะห์ตัวบท กรอบแนวคิดท่ีใช้ ได้แก่ แนวคิดเรื่องเล่า แนวคิดสัญ
วิทยา และแนวคิดองค์ประกอบของงานโฆษณา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 

งานวิจัยเรื่องนี้มุง่ศึกษาลักษณะความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า ซึ่งถูกน าเสนอผ่านโฆษณา
รถประเภทต่างๆ ท่ีออกอากาศทางโทรทัศน์ในระยะเวลา 1 ปี คือระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2558 – 30 
กันยายน 2559 ซึ่งผู้เขียนก าหนดขอบเขตของการศึกษาดังกล่าว โดยอ้างอิง 2 บริบทท่ีส าคัญคือ  

1.บริบทเวลา  

ระยะเวลา 1 ปี เป็นช่วงเวลาท่ีเหมาะสมท่ีท าให้มีปริมาณของประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่างของการวิจัยท่ีไม่น้อยเกินไปจนไม่สามารถวิเคราะห์ผลได้ และไม่มากจนเกินไปจนไม่สามารถ
ด าเนินการวิจัยได้ลุล่วงตามกรอบเวลาของการท าวิทยานิพนธ์ แต่ท้ังนี้ ผู้เขียนตระหนักดีว่าขอบเขต
ของการศึกษาดังกล่าวมีข้อจ ากัดคือ เป็นช่วงเวลาตัดขวางท่ีไม่อาจท าให้มองเห็นแนวโน้ม การ
เปล่ียนแปลง และพัฒนาการของรูปแบบความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าในสังคมไทย ดังนั้น จากข้อจ ากัด
ดังกล่าวผู้เขียนจะอาศัยข้อมูลท่ีได้จากการทบทวนวรรณกรรม ท่ีศึกษาเรื่องความเป็นชายและส่ือใน
สังคมไทยในยุคต่างๆ มาใช้ประกอบในการวิเคราะห์และวิพากษ์ในบทท่ี 6 เพื่อให้ผลการศึกษามีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ท่ีสุด   

2.บริบททางสังคม 

เนื่องจากงานวิจัย ศึกษาความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าในสังคมไทย ซึ่งมีลักษณะท่ีไม่หยุด
นิ่ง มีการเปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลา อีกท้ังผู้เขียนได้อภิปรายไปแล้วในหัวข้อท่ี 2.1.2 ว่ามีความ
เกี่ยวข้องอย่างมีนัยส าคัญกับสถาบันทหาร ดังนั้น ขอบเขตของงานวิจัยเรื่องนี้ จึงก าหนดไว้ภายหลัง
จากการยึดอ านาจการปกครองของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อวันท่ี 22 พฤษภาคม 
2557 ประมาณ 1 ปี 4 เดือน ภายหลังการท ารัฐประหาร ซึ่งเป็นช่วงเวลาท่ีผู้เขียนเห็นว่าลักษณะ
อ านาจน าของความเป็นชายท่ีอาจเกิดขึ้น/เปล่ียนแปลงภายหลังการยึดอ านาจ และการปลูกฝังอุดม
คติความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าโดยรัฐและสถาบันทหาร จะเริ่มปรากฏลักษณะเด่นและมีความเสถียร
ในระดับหนึ่งแล้ว  

จากขอบเขตของการศึกษาข้างต้น ผู้เขียนได้ขออนุเคราะห์ข้อมูลจากบริษัท Fetacom 
(www.mymediawrap.com) ซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้บริการข้อมูลส่ือโฆษณา เมื่อวันท่ี 7 พฤศจิกายน 
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2559 โดยข้อมูลโฆษณาท่ีได้รับมีท้ังส้ิน 698 เรื่อง มีการระบุรายละเอียดของ media code, title, 
media date, brand, length ดังภาพท่ี 3.2 

 

 
ภาพท่ี 3.2  ตัวอย่างและรายละเอียดข้อมูลดิบท่ีได้จากบริษัท Fetacom 

 

จากข้อมูลดิบท่ีได้รับ ผู้เขียนท าการคัดกรองข้อมูลเบ้ืองต้น โดยเลือกเฉพาะโฆษณาท่ี
น าเสนอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์รถประเภทต่างๆ โดยตรง และกรองโฆษณาท่ีไม่เกี่ยวข้องออก เช่น โฆษณา
คอนเสิร์ตหรือกีฬาท่ีบริษัทรถเป็นผู้สนับสนุนหลัก กิจกรรมพิเศษของแต่ละยี่ห้อรถ และโฆษณาเวอร์
ช่ัน cut down หรือโฆษณาท่ีถูกตัดความยาวให้ส้ันลงหลังจากออกอากาศมาได้ระยะหนึ่ง (ในกรณีท่ีมี
ท้ังเวอร์ช่ันเต็มและ cut down) จากการคัดกรองข้างต้น ท าให้เหลืองานโฆษณาจ านวน 313 เรื่อง  

ขั้นตอนต่อมา ผู้เขียนได้เก็บข้อมูลโฆษณารถ www.asintrend.com และ 
www.youtube.com ซึ่งบริษัทรถส่วนใหญ่จะสร้างช่อง (channel) ของตนเองไว้ ท าให้สะดวกต่อ
การค้นหาและรวบรวมข้อมูล ท้ังนี้ จากกการรวบรวมข้อมูลดังกล่าว ผู้เขียนต้องคัดกรองโฆษณา
บางส่วนออกจากกลุ่มตัวอย่างของการศึกษา เนื่องจาก  

1.เป็นโฆษณาท่ีมีเนื้อหาและโครงเรื่องซ้ าซ้อนกนัหลายเรื่อง ซึ่งหผู้ผลิตเปล่ียนแปลง
เฉพาะรายละเอียดโปรโมช่ันประจ าเดือนในตอนท้ายโฆษณา แต่ยังคงรายละเอียดส่วนอื่นๆ ของเรือ่ง
ไว้เช่นเดิม ในกรณีนี้ผู้เขียนเลือกโฆษณาไว้เพียง 1 เรื่อง 
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2.เป็นโฆษณาขนาดส้ันหรือทีเซอร์ก่อนท่ีจะปล่อยโฆษณาเวอร์ช่ันเต็ม ในกรณีนี้ผู้เขียน

เลือกเฉพาะเวอร์ช่ันเต็มเนื่องจากมีเนื้อหาสมบูรณ์กว่า 

3.เป็นโฆษณาท่ีไม่มีตัวแสดงในเรื่อง เน้นน าเสนอเฉพาะผลิตภัณฑ์รถ 

 

จากการรวบรวมและคัดเลือกท าให้ได้โฆษณารถทางโทรทัศน์ท้ังส้ิน 90 เรื่อง แต่ผู้เขียน
พบว่าข้อมูลดิบท่ีได้รับจากบริษัท Fetacom ไม่มีข้อมูลโฆษณารถการเกษตร ผู้เขียนจึงคัดเลือก
เพิ่มเติมจาก www.youtube.com โดยโฆษณาท่ีอยู่ในกรอบระยะเวลาของการศึกษามีท้ังส้ิน 7 เรื่อง 
รวมโฆษณารถทางโทรทัศน์ท่ีน าไปใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างส าหรับการวิเคราะห์เนื้อหาท้ังส้ิน 97 เรื่อง  

จากโฆษณารถทางโทรทัศน์จ านวน 97 เรื่อง ผู้เขียนได้จ าแนกประเภทของรถออกเป็น 
5 ประเภท คือ (1) รถยนต์นั่ง (2) รถจักรยาน (3) รถยนต์กระบะ (4) รถจักรยานยนต์ (5) รถเพื่อ
การเกษตรและ/หรืองานก่อสร้าง โดยท่ีรถจักรยานยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ รถเพื่อการเกษตรและ/หรือ
งานก่อสร้างนัน้มีลักษณะเด่นของประเภทรถท่ีชัดเจนสามารถจ าแนกได้โดยง่าย ยกเว้นกรณีของ
รถยนต์นั่งและรถยนต์กระบะ ท่ีผู้เขียนอ้างอิงนิยามของรถจากพระราชบัญญัติ พิกัดอัตราภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2527 9 เพื่อช่วยจ าแนกประเภทของรถดังกล่าว 

ในขั้นตอนสุดท้าย ผู้เขียนจ าแนกประเภทของรถลงในตารางท่ี 3.1 โดยในคอลัมน์ท่ี 3 
ของตารางคือจ านวนรถแต่ละประเภท รวม 97 เรื่องท่ีจะน าไปใช้ในการวิเคราะห์เนื้อหา และคอลัมน์
ท่ี 4 ของตารางคือสัดส่วนจ านวนโฆษณารถแต่ละประเภทท่ีจะถูกเลือกไปใช้ในการวิเคราะห์ตัวบท 
รวม 16 เรื่อง 

 

                                            
9 พระราชบัญญัติ พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ตอนท่ี 5 รถยนต์ ได้ให้นิยามของ

รถยนต์นั่งและรถยนต์กระบะ ไว้ดงันี ้
“รถยนต์นั่ง” หมายความว่า รถเก๋งหรือรถยนต์ท่ีออกแบบส าหรับเพื่อใช้ส าหรับนั่งเป็นปกติ

วิสัย และให้หมายความรวมถึงรถยนต์ในลักษณะท านองเดียวกัน เช่น รถยนต์ท่ีมีหลังคาติดต่อเป็น
เนื้อเดียวกันในลักษณะถาวร ด้านข้างและหรือด้านหลังคนขับมีประตูหรือหน้าต่างและมีท่ีนั่ง ท้ังนี้ ไม่
ว่าจะมีท่ีนั่งเท่าใด 

“รถยนต์กระบะ” หมายความว่า รถยนต์ท่ีมีท่ีนั่งด้านหน้าตอนเดียวส าหรับคนขับและตอน
หลังเป็นกระบะบรรทุกซึ่งเปิดโล่งจนถึงท้ายโดยไมม่ีหลังคา 
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ตารางท่ี 3.1 
 

ประเภทรถเพื่อการวิเคราะห์เนื้อหา และสัดส่วนท่ีเลือกส าหรับการวิเคราะห์ตัวบท 
ล าดับ ประเภทรถ จ านวน สัดส่วนท่ีเลือก 

1 รถยนต์นั่ง 60 6 
2 รถจักรยาน 1 1 
3 รถยนต์กระบะ 20 4 
4 รถจักรยานยนต์ 9 3 
5 รถเพื่อการเกษตร/งานก่อสร้าง 7 2 
 รวม 97 16 

 
3.2 การวิเคราะห์เนื้อหา  

 

ระเบียบวิธีวิจัยท่ีนิยมส าหรับการวิเคราะห์ “สาร” ของส่ือมวลชน คือการวิเคราะห์
เนื้อหา (content analysis) เห็นได้จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีผู้เขียนได้กล่าวถึงในบทท่ี 1 หัวข้อ 
1.3 ซึ่งเป็นงานวิทยานิพนธ์ภาษาไทยท่ีศึกษาในประเด็นความเป็นชายและส่ือ จ านวน 20 เรื่อง ใช้
การวิเคราะห์เนื้อหา 7 เรื่อง ซึ่งสอดคล้องกับผลการส ารวจบทความวิชาการจากฐานข้อมูลของ 
Sociological Abstracts และ Humanities Index Abstract of Journal Articles ระหว่างปี ค.ศ. 
1999 – 2001 โดยมีบทความรวมท้ังส้ินเกือบ 3,000 เรื่อง โดยใช้ค าค้นหลักในการค้นหาคือ men, 
male, masculinity, masculinities, body, bodies, corporeal และ media พบบทความท้ังส้ิน 
354 เรื่อง เกือบท้ังหมดใช้การวิจัยโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (McKay, Mikosza, & Hutchins, 2005, 
p.273) 

ส าหรับวิธีวิจัยของการวิเคราะห์เนื้อหา เป็นวิธีท่ีช่วยให้ผู้เขียนจัดการกับข้อมูลท่ีกระจัด
กระจายเพื่อมองหาความหมาย คุณค่าของสัญญะ ลักษณะเนื้อหา และหน้าท่ีในการส่ือสารข้อมูล 
(Krippendoff, 2004, p.44) โดยมีวิธีการท่ีต้ังอยู่บนพื้นฐานของการนับจ านวนความถ่ีของ
องค์ประกอบด้านภาพบางอย่างท่ีถูกคัดเลือกเป็นตัวแทนของภาพทั้งหมด แล้วท าการวิเคราะห์ความถ่ี
เหล่านั้น การวิเคราห์เนื้อหาจึงเป็นแนวทางการศึกษาท่ีเหมาะกับเนื้อหาท่ีมีจ านวนมากและเป็นระบบ 
เช่น การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของภาพที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์ นิตยสาร โทรทัศน์ เป็นต้น โดย
กระบวนการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน คือ 
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1.การค้นหาภาพที่เกี่ยวข้องกับค าถามวิจัยในกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด แล้วท าการเลือกกลุ่ม

ตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่ม หรือก าหนดวิธีการเลือกอย่างเป็นระบบ เช่น เลือกหนังสือพิมพ์ฉบับวันอังคาร
และศุกร์  

2.สร้างกลุ่มหรือประเภทเพื่อการใส่รหัส โดยประเภทท่ีสร้างขึ้นนั้นต้องสามารถจัดสรร
กลุ่มตัวอย่างลงไปได้ ไม่ซ้ าซ้อน มีความชัดเจน  

3.การใส่รหัสโดยการน าภาพในกลุ่มตัวอย่างไปจัดวางในกลุ่มหรือประเภทท่ีสร้างไว้ 

4.การวิเคราะห์ผลเป็นการอ่านค่าจากปริมาณความถ่ี โดยอาจแปลผลออกมาในรูป
ตารางหรือกราฟ (Rose, 2012, chapter 5) 

เมื่อพิจารณาจากขั้นตอนการวิเคราะห์เนื้อหาข้างต้น จะเห็นว่างานวิจัยเรื่องนี้ได้
ด าเนินการขั้นตอนท่ี 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว คือได้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีเกี่ยวข้องกับค าถามวิจัยเป็น 
โฆษณารถท่ีออกอากาศทางโทรทัศน์ในระยเวลา 1 ปี จ านวน 97 เรื่อง พร้อมท้ังจ าแนกประเภทรถ
และเฉล่ียสัดส่วนจ านวนงานโฆษณาจากรถแต่ละประเภท ท่ีจะถูกคัดเลือกไปวิเคราะห์ตัวบทจ านวน
รวม 16 เรื่อง ดังท่ีผู้เขียนได้อธิบายไว้ในหัวข้อท่ี 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังนั้น ล าดับต่อไป
ผู้เขียนจะอธิบายถึงกระบวนการท างานในขั้นตอนท่ี 2 คือการสร้างกลุ่มหรือประเภทเพื่อการใส่รหัส 

ส าหรับการวิเคราะห์เนื้อหาในงานวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยแบบอุปมาน (inductive) 
หรือการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างงานโฆษณาโทรทัศน์โดยการลงรหัส (coding) ก่อนจะน า
ข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อไป โดยรหัสดังกล่าวผู้เขียนอ้างอิงจากข้อเสนอของนิค ทรูจิลโล (Nick Trujillo, 
1991) ท่ีกล่าวถึง 5 ประเภทของความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าในสังคมอเมริกัน เนื่องจากผู้เขียนเห็นว่า
มีความสอดคล้องและใกล้เคียงกับบริบทของสังคมไทย อีกท้ังยังไม่มีงานวิจัยเรื่องใดท่ีพูดถึงความเป็น
ชายท่ีมีอ านาจน าในสังคมไทยโดยเฉพาะ ส าหรับลักษณะความเป็นชาย  5 ประเภท มีดังต่อไปนี้ 

1.อ านาจน าและการควบคุมทางกาย (physical force and control) อ านาจของผู้ชาย
ถูกแปรเปล่ียนเป็นภาษาของร่างกายภายใต้ความสัมพันธ์ทางสังคม หรือหมายถึงผู้ชายได้ถือครอง
อ านาจขณะท่ีผู้หญิงตกเป็นเบ้ืองล่าง ด้วยเหตุนี้ ร่างกายของผู้ชายจึงกลายเป็นตัวแทนของอ านาจ 
และอ านาจเองนั้นก็หมายถึงลักษณะทางกายภาพของชายท่ีมีพลก าลัง แข็งแกร่ง ว่องไว เป็นผู้ควบคุม 
และมีอ านาจเหนือกว่า 

2.ความส าเร็จในหน้าท่ีการงาน (occupational achievement) ภายใต้สังคม
อุตสาหกรรมท่ีการแบ่งแยกงานกันท า ส่งผลให้เกิดการแบ่งงานกันท าและจ าแนกประเภทว่างานใด
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เป็นงานของผู้ชาย งานใดเป็นงานของผู้หยิง ซึ่งเมื่อพิจารณาให้ลึกลงไปในงานท่ีถูกแบ่งแยกนั้นจะ
พบว่ามีงานบางประเภทท่ีมีความเป็นเช่นเหนือกว่า 

3.ปิตาธิปไตยในครอบครัว (familial patriarchy)10 หรือการเป็นผู้น าในครอบครัว มี
อ านาจเหนือกว่าผู้หญิงและเด็กในครอบครัว เราจึงมักพบว่าผู้ชายกลายเป็นผู้หารายได้เล้ียงครอบครัว 
ดูแลครอบครัว พ่อท่ีเข้มแข็งกว่าภรรยาและลูก ขณะท่ีผู้หญิงกลายเป็นเพียงภรรยาท่ีท าหน้าท่ีดูแลลูก 
และเป็นวัตถุทางเพศ  

4.ความห้าวหาญ (frontiersmanship) การกล้าท่ีจะท าในส่ิงใหม่ ไม่ยึดติดอยู่ในกรอบ
หรือขนบเดิมๆ (ความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าในข้อนี้ ผู้เขียนตีความว่าหมายถึงความกล้าหาญ/เข้มแข็ง
ทางด้านจิตใจ ต่างจากข้อ 1 ท่ีเป็นลักษณะทางกายภาพ) 

5.รักต่างเพศ (heterosexual) ถือเป็นเพศสถาะท่ีปกติ ถูกต้อง และเป็นธรรมชาติใน
สังคม (Trujillo, 1991, pp.1 – 2) 

ผู้เขียนเห็นว่าลักษณะความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า 5 ประเภทของทรูจิลโลไม่เพียง
น ามาใช้เทียบเคียงกับความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าในสังคมไทยได้เท่านั้น แต่ยังมีลักษณะท่ีเช่ือมโยงให้
เห็นถึงความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่างเพศสถานะ ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยของงานวิจัย
เรื่องนี้ด้วย ดังนั้น ผู้เขียนจึงน าลักษณะความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า 5 ประเภทข้างต้นไปสร้างเป็น
ตารางลงรหัสเพื่อวิเคราะห์ตัวละครเอกในโฆษณารถ จ านวน 97 เรื่อง ว่าโฆษณาเรื่องใดมีลักษณะ
สอดคล้องกับความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าท้ัง 5 ประการมากท่ีสุด แล้วจึงคัดเลือกออกมาท้ังส้ิน 16 
เรื่อง ตามสัดส่วนของประเภทรถท่ีได้ก าหนดไว้ 

ท้ังนี้ การวิเคราะห์เนื้อหาขั้นตอนท่ีเหลือ คือ ขั้นตอนท่ี 3 การใส่รหัส และขั้นตอนท่ี 4 
การวิเคราะห์ผล ผู้เขียนได้ด าเนินการเสร็จส้ิน พร้อมท้ังแจกแจงรายละเอียดการลงรหัสไว้อย่าง
ครบถ้วน ในภาคผนวก ข 

                                            
10 ส าหรับการน าลักษณะความเป็นชายประเภทนี้ไปใช้สร้างตารางลงรหัส ผู้เขียนได้ขยาย

ความค าว่า familial patriarchy ให้กว้างกว่าความเป็นปิตาธิปไตยภายในครอบครัว คือเหลือเพียง 
patriarchy หรือลักษณะการเป็นปิตาธิปไตยหรือเป็นผู้น าในสถานการณ์ท่ัวๆ ไปเท่านั้น เช่น ใน
โฆษณาโทรทัศน์ การท่ีผู้ชายเป็นผู้ควบคุมรถ เป็นผู้ท่ีเข้าไปช่วยเหลือหรือแก้ปัญหา ก็ถือว่ามีลักษณะ
เข้าข่ายในประเภทนี้   
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3.3 การวิเคราะห์ตัวบท  
 

ขณะท่ีการวิเคราะห์เนื้อหา เป็นการวิจัยในเชิงปริมาณท่ีให้ความสนใจกับการแจกแจง
ความถ่ีของรหัสท่ีปรากฏในสารของกลุ่มตัวอย่าง รวมไปถึงตัวเลขของความสัมพันธ์กับตัวแปรอื่นๆ 
ต่างจากการวิจัยเชิงคุณภาพที่จะมุ่งท าความเข้าใจความหมายของสาร หัวใจหลักจึงอยู่ท่ีการตีความ
มากกว่าการนับจ านวน (Lammlein, 2014, p.19) โดยการวิจัยเชิงคุณภาพท่ีผู้เขียนน ามาใช้ในงาน
เรื่องนี้คือ “การวิเคราะห์ตัวบท” หรือ “textual analysis” ซึ่งเป็นวิธีการส าหรับนักวิจัยในการ
รวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับความเป็นมนุษย์บนโลก เป็นระเบียบวิธีวิจัย (methodology) ส าหรับ
นักวิจัยท่ีต้องการท าความเข้าใจรูปแบบท่ีสมาชิกในสังคมวัฒนธรรมต่างๆ ให้ความหมายความเป็น
ตัวตน และการจัดวางต าแหน่งท่ีเหมาะสมของตนในสังคมท่ีอาศัยอยู่ นอกจากนี้ยังรวมถึงการแปล
ความตัวบท โดยท่ีตัวบทนั้นจะเป็นอะไรกไ็ด้ท่ีเราสามารถถอดรหัสเพื่อหาความหมาย อาทิ หนังสือ 
รายการโทรทัศน์ ภาพยนต์ นิตยสาร เส้ือยืด เครื่องประดับ โดยตัวบทนั้นมีความหมายโดยนับท่ีส่ือถึง
แนวคิดหลังโครงสร้างนิยมในการผลิตสร้างความหมาย (McKee, 2005, pp.1 – 4) ซึ่งเมื่อเจาะจงลง
ไปท่ีตัวบทของงานโฆษณา คุก (Cook, 1994) นิยามความหมายของตัวบท (text) ว่าประกอบด้วย
องค์ประกอบต่างๆ คือ เนื้อหาสาระ (substance) ดนตรี (music) ภาพ (picture) อวัจนภาษาท่ีแฝง
ในภาษาพูด (paralinguistic) พฤติกรรม (features) สถานการณ์ (situations) ท่ีรายล้อมวัตถุหรือ
บุคคลท่ีปรากฏในงานโฆษณา ตัวบทร่วม (co-text) หมายถึงตัวบทท่ีด าเนินก่อนหน้าหรือภายหลัง
จากเนื้อหาท่ีน ามาวิเคราะห์ ตัวบทภายนอก (intertext) ซึ่งถูกอ้างถึงหรือเกี่ยวพันกับตัวบทอื่นๆ ผู้มี
ส่วนร่วม (participants) มักหมายถึงผู้ส่งสารและผู้รับสาร หน้าท่ี (functions) ซึ่งเป็นเป้าหมายของ
ตัวบท (as cited in Perucha, 2009, p.293) 

ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร (2555) อภิปรายถึงวิธีการท่ีโรลอง บาร์ตส์ (Roland 
Barthes) วิเคราะห์ตัวบทเรื่องส้ันว่าป็นการท างานในระดับของการใช้ภาษา โดยการผ่า/แบ่ง/แยก
งานออกเป็นส่วนย่อยๆ เพื่อดูกระบวนการสร้างโครงสร้างและจุดท่ีตัวบทเผยหรือปรากฏข้ึน ส่วน
เส้ียวที่ถูกแบ่งเป็นส่ิงสมมติและเป็นเรื่องของการก าหนดตัดสินของผู้ศึกษาหรือผู้อ่านเอง ผู้อ่านมี
อภิสิทธิ์ในการแบ่ง/ผ่าตัวบทเพื่อเข้าไปศึกษาการท างาน และความพริ้วไหวของรหัสชุดต่างๆ ท่ี
ประกอบข้ึนเป็นตัวบท โดยรหัสแต่ละชุดคือพลังหนึ่งท่ีสามารถเข้าไปยึดกุมตัวบท ส่วนตัวบทก็คือ
เครือข่ายของรหัส เช่น ในการพูดแต่ละครั้งจะมีการปรากฏข้ึนของเสียงท่ีไม่ได้พูดด้วยอยู่เสมอ ส่ิง
เหล่านั้นก็คือรหัสนั่นเอง โดยไชยรัตน์ได้สรุปข้ันตอนการวิเคราะห์ตัวบทตามแนวทางของบาร์ตส์ ไว้
ดังนี ้
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1.ผ่า/แบ่งตัวบทท่ีจะวิเคราะห์ออกเป็นส่วนเส้ียวเล็กๆ ให้กลายเป็นหน่วยส าหรับการ

อ่าน เพื่อการดูถึงกระบวนการสร้างความหมายไม่รู้จบ โดยในการแบ่งนี้ไม่จ าเป็นต้องมีทฤษฎีใดมา
รองรับ 

2.มองหาความหมายในส่วนเส้ียวท่ีสร้างขึ้น ซึ่งไม่ใช่ความหมายตามตัวอักษรแต่เป็น
ความหมายแฝงซึ่งเกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ระหว่างค า การใช้ค าแทน หรือความสัมพันธ์แบบเทียบ
เทียงระหว่างตัวบทท่ีแยกกันอยู่ 

3.วิเคราะห์ตัวบทอย่างเป็นขั้นตอนต้ังแต่ต้นจนจบให้ครอบคลุมความยาวตัวบท เป็น
การอ่านอย่างช้าๆ เพื่อให้เห็นการถักทอของตัวบทและปรากฏเป็นโครงสร้างของตัวบท 

4.ความส าคัญของการวิเคราะห์ตัวบท อยู่ท่ีการช้ีให้เห็นการจากไปของความหมาย 
เพราะส่ิงท่ีตรึงตัวบทไว้ไม่ใช่โครงสร้างท่ีตายตัว แต่คือช่องทางท่ีตัวบทเช่ือมโยงกับตัวบทหรือรหัสชุด
อื่น (น.216 – 225) 

การวิเคราะห์โฆษณาโทรทัศน์ในฐานะสารของส่ือมวลชนจะช่วย “สร้างความเข้าใจใน
ความหมายท้ังหมดท่ีสามารถเป็นไปได้ของตัวบท” (Larsen, 1991, p.122) ตลอดการเดินทางของ
กระบวนการวิเคราะห์จะน าพาเราไปค้นพบความหมายของวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง (McKee, 2005, 
p.4) นอกจากนี้ยังช่วยให้เราเข้าใจถึงผลลัพธ์อันเกิดจากการประกอบสร้างทางสังคมด้วย เพราะ 
“สาร” และ “ผู้ผลิต/ใส่รหัสสาร” มีความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถแยกขาดจากกันได้ และสารถือเป็น 
“วัตถุทางวัฒนธรรมซึ่งถูกใส่รหัส (encode) ด้วยมุมมองของการผลิตและมุมมองด้านวัฒนธรรม” 
(McKay, Mikosza, & Hutchins, 2005, p.279) เช่น เมื่อเราวิเคราะห์ลักษณะของตัวละครในฐานะ
ตัวบท เราไม่เพียงเข้าใจความหมายของส่ิงท่ีตัวละครแสดงออกมาเท่านั้น แต่เรายังเข้าใจถึงมุมมอง
ทางวัฒนธรรมของผู้แสดงด้วย เนื่องจาก “นักแสดง (หรือตัวละคร-ผู้เขียน) แสดงบทบาททางเพศ
สถานะออกมาด้วยสัญชาติญาณท่ีเกิดจากการเสพส่ือ” (Goffmann as cited in Saco, 1992, p.27) 
ดังนั้นการท่ีนักแสดงแสดงบทบาทออกมาอย่างไร ส่วนหนึ่งก็เกิดจากประสบการณ์ของนักแสดงเองว่า
ถูกประกอบสร้างและมีมุมมองทางวัฒนธรรมต่อบทบาทนั้นๆ อย่างไร 

โดยการวิเคราะห์ตัวบทโฆษณาทางโทรทัศน์ในงานวิจัยเรื่องนี้ ผู้เขียนใช้ 3 แนวคิดหลัก
ในการวิเคราะห์คือ (1) แนวคิดเรื่องเล่า (narrative) ท่ีจะช่วยท าให้เห็นภาพรวมของเรื่องเล่าใน
โฆษณารถทางโทรทัศน์ (2) สัญวิทยา (semiology) เป็นกรอบแนวคิดท่ีจะช่วยในการวิเคราะห์
รายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบท่ีปรากฏในโฆษณาแต่ละเรื่อง โดยอาศัย (3) แนวคิดองค์ประกอบ
ของงานโฆษณาโทรทัศน์ เพื่อช่วยคัดเลือกและกล่ันกรองสัญญะท่ีปรากฏในโฆษณาให้ได้ครบถ้วน 
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3.3.1 แนวคิดเร่ืองเล่า 

ศาสตร์แห่งเรื่องเล่า (narratology) คือศาสตร์ที่ศึกษาตัวเรื่องเล่า (narrative) 
เพราะส่ิงท่ีเรื่องเล่าน าเสนอ ย่อมมีการจ าลองแบบอย่างซึ่งประมวลจากโลกแห่งความเป็นจริงไม่มากก็
น้อย ซึ่งส่ิงท่ีส่ือความหมายโดยเรื่องเล่านั้นเป็นผลจากการประกอบสร้างตามแบบแผนทางวัฒนธรรม
ของการเล่าเรื่อง (นพพร ประชากุล, 2552, น.331 - 332) ขณะท่ีเรื่องเล่า (narrative) ถือว่าเป็น 
กลวิธีพื้นฐานท่ีมนุษย์ด าเนินเหตุการณ์ภายใต้ช่วงเวลา กระบวนการ และการเปล่ียนแปลง กลวิธี
ดังกล่าวตรงข้ามกับรูปแบบการอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์ เช่น วิทยาศาสตร์อธิบาย
เรื่องของน้ าแข็งว่าเกิดจากการท่ีน้ าจับตัวเป็นก้อนเนื่องจากอุณหภูมิท่ีลดต่ าลง แต่เรื่องเล่าคือการ
บรรยายเหตุการณ์ว่ามีชายคนหนึ่งล่ืนบนพื้นน้ าแข็งในบ่ายวันหนึ่งของเดือนธนัวาคม เป็นต้น 
(Herman, 2007, p.3) ด้วยเหตุนี้ เรื่องเล่าจึงหมายถึงการน าเสนอเหตุการณ์ชุดหนึ่งท่ีมีกระบวนการ
เปล่ียนแปลงจากสถานการณ์เริ่มต้นจนถึงสถานการณ์ตอนจบ โดยอิงกับการกระท าของตัวละครใน
กรอบสถานท่ีและเวลา (นพพร ประชากุล, 2552, น.137 - 139) 

ในบทท่ี 4 เรื่องเล่า การเล่าเรื่อง และศาสตร์แห่งการเล่าเรื่อง ของหนังสือ แนว
พินิจใหม่ในส่ือสารศึกษา กาญจนา แก้วเทพ (2553) ยกค ากล่าวของเฮอร์แมน (David Herman) มา
อธิบายการเล่าเรื่องว่า แท้จริงมีมานานแล้วโดยเฉพาะในการศึกษาด้านวรรณคดีหรือภาษาศาสตร์ ซึ่ง
ถูกนิยามว่าเป็นกระบวนทัศน์เดิม (old paradigm) ก่อนท่ีต่อมาในทศวรรษที่ 1970 จะเกิดกระบวน
ทัศน์ใหม่ (new paradigm) ในการศึกษาเรื่องเล่า เพราะแนวคิดดังกล่าวได้ขยายขอบเขตเข้าสู่แวดวง
สังคมศาสตร์ และถูกน าไปใช้ในการศึกษาด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น จิตวิทยา การศึกษา การเมือง 
กฎหมาย และยังรวมถึงส่ือมวลชนอีกด้วย กาญจนาสรุปการเปล่ียนแปลงของกระบวนทัศน์ไว้ ดังนี ้ 

1.เป้าหมาย เปล่ียนแปลงจากสะท้อนความจริงเหมือนกับภาพสะท้อนในกระจก 
ไปสู่การประกอบสร้างความหมาย  

2.หน้าที่ จากเดิมท่ีเรื่องเล่ามักผูกโยงกับศิลปะ วรรณกรรม นิทาน ต านาน จึงมี
บทบาทเพื่อจรรโลงใจ บ ารุงอารมณ์และสร้างสุนทรีย ได้เปล่ียนเป็นเพื่อช่วยท าความเข้าใจว่า ท าไม
หรือเพราะเหตุใดจึงมีการประกอบสร้างความหมายของเรื่องเล่าออกมาเช่นนั้น 

3.จุดเน้น แม้ว่ากระบวนทัศน์เดิมและใหม่จะมีจุดร่วมกันคือเช่ือว่าเรื่องเล่าต้อง
ประกอบด้วยมิติท่ีเป็นแกนหลักคือ “เรื่องท่ีเล่า” และ “วิธีการเล่า” ทว่าจุดเน้นของท้ังสองกระบวน
ทัศน์นั้นต่างกัน โดยกระบวนทัศน์ใหม่นั้นมุง่เน้นท่ีวิธีการเล่า เนื่องจากเป็นมิติส าคัญในการประกอบ
สร้างความหมายให้กับเรื่องเล่า 
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4.ขอบเขต การศึกษาเรื่องเล่าขยายขอบเขตจากวรรณคดีและศิลปะ ประเภท
เรื่องแต่ง ไปสู่ขอบเขตท่ีครอบคลุมท้ังเรื่องแต่งและเรื่องจริง โดยเฉพาะการศึกษาในส่ือมวลชนท่ีนิยม
น าแนวคิดเรื่องเล่ามาใช้ศึกษาในส่ืออย่างครอบคลุมทุกประเภท 

5.เคร่ืองมือ จากกระบวนทัศน์เดิมท่ีเป็นการศึกษางานวรรณกรรม เครื่องมือ
หลักท่ีใช้เล่าเรื่องจึงเป็นภาษา แต่เนื่องด้วยกระบวนทัศน์ใหม่มีความหลากหลายมากกว่าเครื่องมือท่ีใช้
เล่าเรื่องจึงมีครบทุกชนิดของการส่ือสาร ท้ังองค์ประกอบด้านภาพและเสียง 

6.แนวทางการวิเคราะห์ กระบวนทัศน์ใหม่เช่ือว่าการศึกษาเรื่องเล่า ไม่
จ าเป็นต้องอิงกับปัจจัยภายนอก เนื่องจากเรื่องเล่ามีองค์ประกอบภายในของตัวเอง มีตรรกะและ
ความสัมพันธ์ภายในตัวเอง ท่ีเรียกว่า “ตรรกะภายในเรื่องเล่า” ฉะนั้น การศึกษาเรื่องเล่าจึงไม่
จ าเป็นต้องไปอิงเกณฑ์จากสาขาวิชาอื่นๆ  

ส าหรับวิทยานิพนธ์เล่มนี้ จะด าเนินตามแนวทางของกระบวนทัศน์ใหม่ใน
การศึกษาเรื่องเล่า นั่นคือการศึกษา “การประกอบสร้างความหมายของเรื่องเล่า” โดยให้ความสนใจ
ว่า “มีวิธีการเล่าเรื่องอย่างไร” โดยเป็นการศึกษา “พัฒนาการของตัวเรื่อง” ตามทัศนะของโทโดรอฟ 
(Todorov, 1977 อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ, 2553, น.295 - 299) เป็นการให้ความสนใจกับ
ล าดับการเดินเรื่อง (sequence) ท่ีมีผลต่อการน าเอาเหตุการณ์ต่างๆ มาปะติดปะต่อกัน โดยแบบ
แผนการเล่าเรื่องนั้นจะมีอยู่ 4 ช่วงจังหวะ คือ 

ช่วงจังหวะท่ี 1 ภาวการณ์สงบสุข (Equilibrium)  

ช่วงจังหวะท่ี 2 ภาวการณ์วิกฤติหรือปัญหา (Disruption) 

ช่วงจังหวะท่ี 3 ภาวการณ์แก้ไขปัญหา (Equalizing) 

ช่วงจังหวะท่ี 4 ภาวการณ์กลับสู่ภาวะสงบสุขใหม่อีกครั้ง (New equilibrium) 

ในแต่ละเรื่องเล่าก็จะจัดวางล าดับการเดินเรื่องไวแ้ตกต่างกันไป และอาจเป็นได้
ท้ังการเรียงล าดับภาวการณ์ การสลับภาวการณ์ หรืออาจจะไม่ครบข้ันตอนตามสูตรของโทโดรอฟ ซึ่ง
ล าดับของเรื่องเล่าก็ให้ความหมายท่ีแตกต่างกันออไป เช่น มีงานศึกษาเกี่ยวกับภาพยนตร์อเมริกนัท่ี
ตัวเอกเป็นเพศหญิง พบว่าบางเรื่องจะไม่มีช่วงจังหวะท่ี 1 แต่เริ่มด้วยช่วงจังหวะท่ี 2 ภาวการณ์วิกฤติ
หรือปัญหา ซึ่งสามารถตีความได้ว่า ต้ังแต่อดีตเป็นต้นมาความสัมพันธ์ระหว่างหญงิและชาย ไม่เคยมี
ภาวการณ์ท่ีเป็นสุขเลยก็เป็นได้  

จากแนวทางข้างต้น จะเห็นได้ว่าการวิเคราะห์ตัวบทโดยการน าแนวคิดเรื่องเล่า
มาใช้เป็นกรอบในการศึกษา จะช่วยเผยให้เห็นเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีถูกซ่อนเร้นมาในงาน



Ref. code: 25595824035058LWU

49 
 

โฆษณา เพราะไม่เพียงแค่ชักจูงใจให้เกิดการซื้อหรือใช้บริการเท่านั้น แต่โฆษณายังสามารถ “ให้ข้อมูล 
ให้ข้อมูลลวง เตือน สร้างความกังวลใจ ขอร้อง หรือเรียกร้องการสนับสนุน” (Cook, 1994 as cited 
in Perucha, 2009, p.293) แต่อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนตระหนักดี ว่าการวิเคราะห์เรื่องเล่าซึ่งเป็นการ
มองเรื่องโดยองค์รวมอาจไม่เพียงพอท่ีจะท าความเข้าใจตัวบทได้อย่างดีพอ  ในล าดับต่อไปผู้เขียนจึง
จะอภิปรายถึงอีกแนวคิดหนึ่งท่ีผู้เขียนจะน ามาใช้คือการวิเคราะห์สัญญะต่างๆ ในงานโฆษณา ซึง่จะ
ช่วยให้สามารถวิเคราะห์กลวิธีการประกอบสร้างความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าในส่ือ และพร้อมท้ังท า
ความเข้าใจตัวบทในรายละเอียดปลีกย่อยได้อย่างลึกซึ้ง 

 
3.3.2 แนวคิดสัญวิทยา11 

สาระส าคัญของการหาความรู้แบบสัญวิทยา อยู่ท่ีการค้นหารูปแบบและ
กระบวนการ ผ่า/แบ่ง/ตัดของภาษาท่ีกระท าต่อสรรพส่ิงจนก่อให้เกิดความหมายข้ึนมา ซึ่งความหมาย
ในทัศนะของนักสัญวิทยาจะไม่หยุดนิ่งตายตัวและเป็นเรื่องของการประกอบกนัขึ้นมา ซึ่งหน้าท่ี
ของสัญวิทยาก็คือการศึกษาถึงกระบวนการสร้างความหมายท่ีไม่รู้จบนี้ในสังคม  การวิเคราะห์
แบบสัญวิทยาให้ความส าคัญกับความสัมพันธ์ที่สลับซับซ้อนและซ่อนเงื่อนระหว่างรูปสัญญะ และ
ความหมายสัญญะ เพราะในระบบของสัญวิทยาความหมายจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีองค์ประกอบครบ 
3 ส่วน คือ (1) รูปสัญญะ หรือ signifier (2) ความหมายสัญญะ หรือ signified (3) สัญญะ หรือ sign 
เช่น ช่อดอกกุหลาบ มีรูปสัญญะคือตัวดอกกุหลาบ ความหลงใหลคือความหมายสัญญะ และท้ังคู่
ประกอบกันขึ้นเป็นสัญญะคือความชอบความหลงใหลในคนท่ีเรามอบดอกกุหลาบให้ ซึ่งสัญญะนี้เอง
เป็นส่ิงท่ีการรับรู้ในระดับชีวิตประจ าวันเรามองข้ามไป (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2555, บทท่ี 3) 

                                            
11 ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร อ้างถึงฮอกส์ (Hawkes, 1977) เพื่ออธิบายความแตกต่าง

ระหว่างสัญวิทยา (semiology) และสัญศาสตร์ (semiotics) ว่าเป็นเพียงเรื่องของความนิยมในตัว
บุคคลท่ีเป็นปรมาจารย์ของการหาความรู้รูปแบบนี้มากกว่า โดยสัญวิทยา (semiology) เป็นค าท่ีนิยม
ในหมุ่นักวิชาการยุโรปเพื่อแสดงความเคารพต่อโซซูร์ (Saussure, 1857 - 1913) ผู้บุกเบิกวิธี
การศึกษานี้ขึ้นมาในงานของเขา ส่วนสัญศาสตร์ (semiotics) นิยมใช้ในหมู่นักวิชาการท่ีใช้ภาอังกฤษ
เพื่อระลึกถึงเพิร์ซ (Pierces, 1839 – 1914) แต่ท้ังนี้ ท้ังสองค ามีความหมายไม่แตกต่างกันเท่าใดนัก 
นั่นคือหมายถึงสาขาวิชาท่ีศึกษาระบบของสัญญะ (2555, น.8) โดยในงานวิจัยช้ินนี้ผู้เขียนจะใช้วิธีการ
วิจัยจากท้ังโซซูร์ และเพิร์ซ แต่เลือกใช้ค าว่า “สัญวิทยา” เพียงอย่างเดียวเพื่อไม่ให้เกิดความสับสน 
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การท่ีส่ิงใดจะเป็นสัญญะได้นั้น ต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบ  3 ประการ 
คือ (1) ต้องมีรูปธรรม หรือลักษณะทางกายภาพ สามารถรับรู้ได้ด้วยอวัยวะรับสัมผัส เช่น ตัวอักษร 
ภาพวาด เสียงเพลง สีหน้า อาการ (2) ต้องมีความหมายมากไปกว่าตัวเอง คือประกอบไปด้วยความ
ต้ังใจท่ีจะส่ือสาร เช่น ก้อนเมฆไม่ใช่สัญญะ แต่ถ้ารายการพยากรณ์อากาศน าภาพก้อนเมฆมาใช้เพื่อ
ส่ือว่าอากาศสดใส ก้อนเมฆนี้จึงเป็นสัญญะ และ (3) ผู้ใช้สัญญะต้องตระหนักว่ารูปธรรมดังกล่าว
เป็นสัญญะ (กาญจนา แก้วเทพ, 2553, น.8 – 9) แนวคิดดังกล่าวสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
การศึกษาด้านส่ือสารมวลชน โดยเป็นสัญญะเรื่องการถ่ายภาพ การจัดมุมกล้อง และการตัดต่อเพื่อให้
ความหมาย เช่น เช่น (1) รูปสัญญะมุมกล้องโคลสอัพเห็นแต่ใบหน้า มีความหมายสัญญะถึงความ
ใกล้ชิด (2) รูปสัญญะการถ่ายกล้องกวาดแบบกด (pan down) มีความหมายสัญญะถึงอ านาจและ
ฐานะท่ีสูงกว่า (3) รูปสัญญะการตัดต่อแบบภาพในจอค่อยๆ สว่างขึ้น (fade in) มีความหมายสัญญะ
ถึงจุดเริ่มต้น เป็นต้น (กาญจนา แก้วเทพ, 2552ก, น.83)  

กาญจนา แก้วเทพ (2553) กล่าวว่า ทฤษฎีสัญวิทยาท่ีน าใช้ในงานส่ือสารมวลชน 
จัดอยู่ในแบบจ าลองท่ีเรียกว่า Ritualistic Model ท่ีถือว่าการส่ือสารคือการผลิตกและแลกเปล่ียน
ความหมายระหว่างผู้ท่ีเข้ามาส่ือสารกัน ความสนใจจึงอยู่ท่ีเนื้อหาสาระท่ีอยู่ในตัวบท (text) นั้น เข้า
มาสัมพันธ์กับการสร้างความหมายได้อย่างไร ซึ่งการจะท าความเข้าได้ก็จ าเป็นต้องพิจารณาถึง
ความสัมพันธ์ของตัวบทกับบริบททางวัฒนธรรมท่ีเกิดการส่ือสารนั้นๆ ด้วย (น.21) โดยเราสามารถ
ศึกษาความหมายของสัญญะได้หลายวิธี ซึ่งในงานวิจัยเรื่องนี้จะใช้การศึกษาตามแนวทางท่ีกาญจนา 
แก้วเทพเสนอไว้ คือ  

1.ความหมายโดยอรรถและความหมายโดยนัย 

โรลอง บาร์ทส์ (Brathes, 1967 อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ, 2553) ได้แบ่ง
ประเภทของความหมายท่ีบรรจุอยู่ในสัญญะทุกอย่างว่ามี 2 ความหมาย คือ ความหมายโดยอรรถ 
(Denotative meaning) หรือความหมายตรงท่ีเข้าใจกันตามตัวอักษร เป็นการประกอบสร้างขึ้นอย่าง
ภววิสัย เช่น ค าว่าแม่ หมายถึงสตรีผู้ให้ก าเนิดลูก และ ความหมายโดยนัย (Connotative meaning) 
หรือความหมายแฝงซึ่งถูกประกอบสร้างขึ้นอย่างเป็นอัตวิสัย เช่น ค าว่าแม่ จะมีความหมายตามแต่ละ
ประสบการณ์ส่วนตัวของบุคคล โดยอาจหมายถึง ความรัก ความอบอุ่น ความดุเข้มงวด เพราะในแต่
ละสังคมให้ความหมายกับค าว่าแม่ต่างกันออกไปตามแต่ละค่านิยมของแต่ละสังคม (น.39 – 41) 

2.Metaphor และ Metonomy 

Methaphor เป็นวิธีการถ่ายโอนความหมายโดนน าของสองส่ิงมาเทียบเคียงกัน 
คล้ายกับค าว่าอุปมาอุปไมยในภาษาไทย เช่น นางสาวไทยปีนี้งามราวกับเทพธิดามาจุติ ค าว่านางสาว
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ไทย ซึ่งเป็นสัญญะท่ีไม่ได้มีความหมายในตัว ได้ถูกถ่ายโอนความหมายของความสวยงามมาจากค าว่า
เทพธิดา ซึ่งเป็นค าท่ีรับรู้ท่ัวกันว่ามีความงดงามมาก Metonomy มีลักษณะของการถ่ายโอน
ความหมายเช่นเดียวกัน เพียงแต่เป็นการเลือกเอาส่วนย่อยส่วนใดส่วนหนึ่งของสัญญะนั้นมาแทน
ความหมายของส่วนรวมท้ังหมด เช่น ดอกบัว แทนความหมายของพระพุทธศาสนา เป็นต้น (กาญจนา 
แก้วเทพ, 2553, น.42 – 46) 

กล่าวโดยสรุป สัญวิทยาจึงเป็นการยกฐานะตัวบทให้เป็นศูนย์กลางของการศึกษา 
มุ่งพิจารณาความสลับซับซ้อนของการท างานของตัวบทดังกล่าว เพื่อยืนยันว่างานวรรณกรรม (ใน
งานวิจัยเรื่องนี้คือโฆษณารถทางโทรทัศน์-ผู้เขียน) มีลักษณะของการประกอบสร้าง (construction) 
ซึ่งมิได้อิงกับตรรกะของความเป็นจริงในโลกภายนอก หากแต่มีตรรกะภายในตัวของเอง ภาพลวงตา
ของความเสมือนจริงจึงเกิดขึ้น ภารกิจของสัญวิทยาจะเป็นการศึกษาความหมายท่ีอิงอยู่กับ
ความสัมพันธ์อันหลากหลายและซับซ้อนขององค์ประกอบต่างๆ ในตัวบท และยังรวมไปถึงการท่ีตัว
บทส่ือถึงสถานะความเป็นวรรณกรรมของตัวมันเองด้วย ซึ่งหน้าท่ีของนกัสัญวิทยาคือการเพ่งเล็งไปท่ี
ความเช่ือ ค่านิยม อุดมการณ์ท่ีแฝงฝัง ถักทอด เกี่ยวรัด คัดง้างกันอยู่ในงาน โดยสามารถระดมแนวคิด
จากศาสตร์อื่นๆ มาร่วมวิเคราะห์ได้ (นพพร ประชากุล, 2552, น.97 - 98) ดังนั้น การน าแนวคิด
เรื่องสัญวิทยามาใช้ในการท างานวิจัยเรื่องนี้ ถือว่ามีความส าคัญอย่างมากเพราะเป็นเครื่องมือวิจัยท่ีจะ
ช่วยเผยให้เห็นแนวคิดความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า ความเป็นชาย และความเป็นหญิง รวมถึง
ความสัมพันธ์ทางเพศสถานะ ท่ีถูกส่งผ่านสัญญะ ซึ่งในงานวิจัยเรื่องนี้ โฆษณารถท่ีออกอากาศใน
ช่วงเวลา 1 ปี โดยผู้เขียนจะน าแนวคิดเรื่ององค์ประกอบของงานโฆษณาโทรทัศน์มาใช้ เพื่อเป็นเกณฑ์
ในการแบ่งประเภทของสัญญะ เพื่อให้การวิเคราะห์ตัวบทเป็นระบบ เกิดความเข้าใจสัญญะได้อย่าง
ครอบคลุมและชัดเจนท่ีสุด 

 
3.3.3 แนวคิดองค์ประกอบของงานโฆษณาโทรทัศน์ 

ในกระบวนการผลิตโฆษณาโทรทัศน์ประกอบด้วยหลายองค์ประกอบ หลายส่วน
ท่ีเกี่ยวข้อง การท าโฆษณาแต่ละเรื่อง อาจเริ่มต้นจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ท่ีต้องการส่ือสารผลิตภัณฑ์
ใหม่หรือแคมเปญการตลาดใหม่ๆ ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย แล้วจึงว่าจ้างบริษัทเอเจนซี่เพื่อผลิตโฆษณาผลิต
เรื่องงานโฆษณา 

บริษัทเอเจนซี่โฆษณาจะรับหน้าท่ีในการพัฒนาแนวคิด คอนเซปต์ คัดเลือกผู้
ก ากับ เขียนบท คัดเลือกตัวแสดง จัดหาสถานท่ีถ่ายท า และการเตรียมงานต่างๆ ของทีมงานก่อนการ
ถ่ายท า โดยในขั้นตอนนี้เรียกว่าขั้นตอน pre-production เมื่อเตรียมการเรียบร้อย ขั้นตอนต่อมาคือ
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ขั้นตอน production หรือการถ่ายท าโฆษณาจริงตามแผนการด าเนินงานท่ีเตรียมไว้ และเมื่อการถ่าย
ท าเสร็จส้ินจะเข้าสู่กระบวนการ post-production ท่ีประกอบไปด้วยการตัดต่อภาพและเสียง 
คอมพิวเตอร์กราฟิก และอาจมีการลงเสียงผู้บรรยายเพิ่มเติมตามบทท่ีได้เตรียมไว้   

จากขั้นตอนการท างานข้างต้น จะเห็นได้ว่าในงานโฆษณาโทรทัศน์ 1 เรื่อง จะ
ประกอบไปด้วยองค์ประกอบต่างๆ มากมายท่ีสามารถน ามาใช้เป็นหน่วยวิเคราะห์ได้ โดยเฉลิมพล 
จันทร์ขจร (2547) ซึ่งศึกษา การวิเคราะห์การสร้างภาพยนตร์โฆษณาของธุรกิจบริการ อ้างถึงแนวคิด
เรื่ององค์ประกอบของการสร้างสรรค์ภาพยนตร์โฆษณาของเสรี วงษ์มณฑา (2546) ว่าประกอบด้วย 2 
องค์ประกอบหลักคือ (1) ส่วนท่ีเป็นค าพูดหรือวัจนะ (verbal component) ได้แก่ ข้อความโฆษณา 
ค าบรรยาย สโลแกน ช่ือตราสินค้า และ (2) ส่วนท่ีไม่เป็นค าพูดหรืออวัจนะ (non-verbal 
component)  ได้แก่ ภาพ องค์ประกอบภาพ การเลือกรูปภาพ สี โลโก้ และเสียงเพลง ซึ่งนอกจาก
องค์ประกอบหลัก 2 องค์ประกอบข้างต้นแล้ว มีอกี 3 องค์ประกอบท่ีผู้สร้างสรรค์โฆษณาต้องค านึงถึง
คือ ลีลา (tone) จุดดึงดูด (appeal) และอารมณ์ (mood)  ขณะท่ีหน่วยในการวิเคราะห์ของโยธิน 
สวัสด์ิโยธิน (2551) ท่ีศึกษา การสร้างภาพความเป็นชายแบบ “เมโทรเซ็กส์ชวล” ในภาพยนตร์
โฆษณาทางโทรทัศน์ แบ่งองค์ประกอบในการสร้างสรรค์งานโฆษณาเป็น 2 ส่วนหลัก คือ (1) การ
สร้างสรรค์บทโฆษณาท่ีต้องมีท้ังวัจนะและอวัจนะภาษา และ (2) ด้านเทคนิคการถ่ายท า เช่น ตัว
แสดง ฉาก เพลง เทคนิคพิเศษ  

วิทยานิพนธ์ภาษาไทย 2 เรื่อง ข้างต้นจ าแนกองค์ประกอบใกล้เคียงกับการศึกษา
อุดมคติในโฆษณาโทรทัศน์ของผลิตภัณฑ์ดับกล่ินกายชาย แอกซ์ ชอกโกแลต (AXE Chocolate) ของ
ริริน และอมาเลีย (Ririn & Amalia, 2012) ซึ่งช้ีว่างานโฆษณาคือรูปแบบของสารชนิดหนึ่งท่ีประกอบ
ขึ้นจากสัญญะต่างๆ มากมาย ดังนัน้จึงเลือกใช้การวิเคราะห์สัญญะ โดยใช้รหัสทางส่ือสารมวลชน 
(mass media codes) เป็นเกณฑ์ในการจ าแนกสัญญะออกเป็น (1) รหัสของแฟช่ัน เช่น ลักษณะการ
แต่งกายของตัวละคร (2) รหัสของสี เช่น การวิเคราะห์ว่ามีสีใดบ้างท่ีถูกเช่ือมโยงกับความเป็นชาย
และสีนั้นให้ความหมายอย่างไร (3) รหัสของอวัจนภาษา เช่น บุคลิคภาพ สีผิวและทรงผม (4) รหัส
ด้านเทคนิค เช่น มุมกล้อง ขนาดภาพ ระยะภาพ การตัดต่อ  

งานวิจัยสเตรท  (Lance Strate, 1992)  ศึกษาโฆษณาเบียร์ในฐานะท่ีเป็นคู่มือ
ของความเป็นชายและมีบทบาทในการส่งผ่านมายาคติทางสังคม ใช้การวิเคราะห์สัญญะเช่นเดียวกับ  
ริรินและอมาเลีย แต่เลือกวิเคราะห์โฆษณาผ่านค าถาม 5 ข้อ คือ (1) ประเภทหรือกิจกรรมอะไรบ้างท่ี
ผู้ชายท า (2) สถานท่ีใดท่ีผู้ชายเลือกไป (3) จากเด็กชายมีการเติบโตไปเป็นผู้ชายได้อย่างไร (4) ผู้ชาย
มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างไร (5) ผู้ชายมีปฏิสัมพันธ์กับผู้หญิงอย่างไร  
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จอห์นสัน (Fern L. Johnson) ศึกษางานโฆษณาท่ีออกอากาศในระหว่าง
รายการวัยรุ่นในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเน้นศึกษาในแง่ความหลากหลายทางเช้ือชาติและชาติพันธุ์ 
เพื่อวิเคราะห์รหัสทางอุดมคติท่ีถูกส่งผ่านภาพ (visual) และวัจน (verbal) โดยวิธีการวิเคราะห์จะ (1) 
คัดเลือกโฆษณาท่ีตัวละครเช้ือชาติและชาติพันธุ์ที่หลากหลาย หรือมีการใช้ภาษาพูดมากกว่าหนึ่ง
ภาษา (2) จากนั้นจ าแนกลักษณะตัวละครในแง่กายภาพและวัฒนธรรม เช่น สีผิว ภาษา ส าเนียง (3) 
จากนั้นตีความผ่าน advertising moment  หรือองค์ประกอบโดยรวมท่ีปรากฏในงานโฆษณา เพื่อ
ศึกษาว่าโฆษณาได้ร้อยเรียงและน าพาวาทกรรมใดบ้างไปสู่ผู้ชม (Johnson, 2008, chapter 3) ซึ่ง
ผู้เขียนพบว่าการตีความ advertising moment ของจอห์นสันนั้น ก็คือการตีความผ่านภาพ ภาษา
และเทคนิคด้านภาพ เช่นเดียวกับงานวิจัยอื่นๆ ข้างต้น นอกจากนี้ โรส (Gillian Rose) ยังได้เสนอ
วิธีการค้นหาความหมายของสัญญะในส่ือสารมวลชน โดยแบ่งการอ่านสัญญะออกเป็น 4 ชนิดคือ  (1) 
ภาพตัวแทนของเรือนกาย ได้แก่ อายุ เพศสถานะ เช้ือชาติ ทรงผม รูปร่าง ขนาด ลักษณะ (2) ภาพ
ตัวแทนของอากัปกิริยา ได้แก่ การแสดงออก การสบตา ท่าทาง (3) ภาพตัวแทนของการกระท า 
ได้แก่ การสัมผัส การขยับตัว ท่าทางในการส่ือสาร (4) ฉากและอุปกรณ์ประกอบฉาก (Rose, 2012, 
pp.115 – 116) 

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีศึกษาโฆษณาโทรทัศน์ท้ัง  4 เรื่อง ผู้เขียนจึง
รวบรวมองค์ประกอบของงานโฆษณาและจ าแนกประเภทใหม่ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์
สัญญะได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องวัตถุประสงค์และค าถามของงานวิจัย ดังนี้  

1.ตัวละครเอก 

2.ตัวละครอื่นๆ ทุกตัวในเรื่อง  

3.รถ โดยหมายรวมประเภทของรถ บทบาทของรถในเรื่อง และสีของรถ  
เนื่องจากสีของรถก็ถือเป็นสัญญะท่ีส าคัญและสามารถแปลความหมายได้เช่นเดียวกัน ซึ่งจากการ
ส ารวจเบ้ืองต้น ผู้เขียนพบว่าสีรถของตัวละครเอกท่ีปรากฏในโฆษณานั้น ประกอบไปด้วย 4 กลุ่มสี
หลัก คือ (1) สีแดง สีส้ม (2) สีน้ าเงิน สีฟ้า (3) สีน้ าตาลเข้ม สีด า และ (4) สีขาว ซึ่งจากการทบทวน
วรรณกรรม ผู้เขียนพบงานท่ีอธิบายความหมายของผู้ขับขี่รถตามแต่ละประเภทของสีไว้อย่างน่าสนใจ 
โดยผู้ขับขี่รถสีแดงมีแนวโน้มด้านความคิดสร้างสรรค์ ผู้ขับข่ีรถสีน้ าเงินบ่งบอกถึงความมั่นใจ ผู้ขับข่ีรถ
สีด าบ่งบอกความดุดัน ผู้ขับขี่รถสีขาวหมายถึงความพิถีพิถันและความวิตกกังวล (Gauci, 2012 as 
cited in Andrews, Nieuwenhuis & Ewing, 2006, p.387) นอกจากนี้ วอนและเวสท์แลนด์ (Won 
& Westland, 2016) ยังทบทวนงานศึกษาเกี่ยวกับสีและความหมายของสีไว้ โดยมีสีสอดคล้องกับสี
ของรถกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้ 3 กลุ่ม คือ (1) สีแดง หมายถึง ความอบอุ่น ความต่ืนเต้น ความ
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กระตือรือร้น และความร้อนแรง (2) สีน้ าเงิน หมายถึง ความสงบ รอบคอบ จริงจัง เช่ือถือได้ ราคา
แพง ผู้ชาย ความเหน็บหนาว ความตาย ความบริสุทธิ์ (3) สีด า หมายถึง ความเศร้า ความกลัว ความ
โกรธ ราคาแพง ความไฮเทค มีพลัง มีเกียรติ (p.451) โดยในการวิเคราะห์ตัวบท ผู้เขียนจะน า
ความหมายเหล่านี้ไปใช้เพื่ออ้างอิงส าหรับการแปลความหมายด้วย 

4.ความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครด้วยกัน  

5.ความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครกับรถ 

6.เทคนิคด้านภาพ องค์ประกอบภาพ เสียง และการตัดต่อ  

 
3.3.4 สรุปวิธีการวิเคราะห์ตัวบทโฆษณาโทรทัศน์ 

เมื่อวางแผนการเดินทางเสร็จส้ินจึงได้เวลาของการออกเดินทางวิจัย โดยผู้เขียน
ได้แบ่งเนื้อหาเป็น 3 บท คือ 

 

บทที่ 4 เกียร์ D ออกเดินทางค้นหาเรื่องเล่าและสัญญะในโฆษณา  
การวิเคราะห์ตัวบทโฆษณารถท่ีออกอากาศทางโทรทัศน์รายเรื่อง โดยแบ่งเนื้อหา

การอภิปรายโฆษณาแต่ละเรื่องเป็น 3 ส่วนหลัก คือ (1) อธิบายเรื่องย่อ (2) วิเคราะห์โฆษณาด้วย
แนวคิดเรื่องเล่า ซึ่งเป็นการวิเคราะห์วิธีท่ีโฆษณาจัดแบ่ง/เรียงล าดับพัฒนการของตัวเรื่อง (3) 
วิเคราะห์สัญญะต่างๆ ท่ีปรากฏในโฆษณา 

ท้ังนี้ โฆษณากลุ่มตัวอย่าง 16 เรื่อง ผู้เขียนได้คัดเลือกด้วยวิธีการวิเคราะห์
เนื้อหา (ดู-ภาคผนวก ข) ส าหรับน ามาวิเคราะห์ตัวบท โดยมีรายละเอียด ดังตารางท่ี 3.2 
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ตารางท่ี 3.2 
 

รายช่ือ ประเภท และความยาวโฆษณากลุ่มตัวอย่างส าหรับการวิเคราะห์เนื้อหา 

เรื่องท่ี ประเภท รายช่ือรถ ความยาว12 
(วินาที) 

1 รถยนต์นั่ง Ford Ecosport  30 
2 รถยนต์นั่ง MG5  45 
3 รถยนต์นั่ง Subaru XV  30 
4 รถยนต์นั่ง Toyota Fortuner   30 
5 รถยนต์นั่ง Toyota Corolla Altis Esport  30 
6 รถยนต์นั่ง Toyota Camry Hybrid 30 
7 รถจักรยาน Turbo  30 
8 รถยนต์กระบะ Mitsubishi Triton  30 
9 รถยนต์กระบะ Nissan NP300 Navara  30 
10 รถยนต์กระบะ Tata Xenon  30 
11 รถยนต์กระบะ Toyota Hilux Revo  30 
12 รถจักรยานยนต์ Honda Zoomer X  30 
13 รถจักรยานยนต์ Honda Smart Technology   45 
14 รถจักรยานยนต์ Honda PCX150  45 
15 รถเพื่อการเกษตรฯ KUBOTA รถขุดคูโบต้า 30 
16 รถเพื่อการเกษตรฯ KUBOTA รถนวดเกี่ยวข้าว 30 

 

บทที่ 5 เกียร์ R ประมวลสัญญะ ร้อยเรียงเรื่องเล่า  

ภายหลังวิเคราะห์งานโฆษณาเรียงล าดับครบท้ัง 16 เรื่องแล้ว บทท่ี 5 จึงเปรียบ
ได้กับการเข้ารถเกียร์ R เพื่อวิเคราะห์ย้อนกลับไปถึงส่ิงท่ีได้อภิปรายไปในบทก่อนหน้า แล้วน ามา

                                            
12 โฆษณาคือเรื่องเล่าซึ่งมีเหตุการณ์จบสมบูรณ์ในตัว ดังนั้น ความยาวของเรื่องจึงไม่มีผลต่อ

การวิจัย 
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ประมวลและเรียบเรียงอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ก าลวิธีการประกอบสร้างและน าเสนอ 
ความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าและความสัมพันธ์ทางเพศสถานะในโฆษณาโทรทัศน์ ได้อย่างสมบูรณ์ท่ีสุด 

   

บทที่ 6 เกียร์ P สู่จุดหมาย  

เมื่อรถยนต์เข้าเกียร์ P สามารถส่ือความหมายได้ 2 รูปแบบคือ (1) การเข้าเกียร์ 
P เมื่อถึงท่ีหมายภายหลังจากการเดินทางไกลเสร็จส้ิน เนื้อหาในบทนี้จึงเปรียบได้กับการส่งท้าย หรือ
การสรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล พร้อมท้ังตอบค าถามวิจัยท่ีได้ต้ังไว้ในตอนต้น (2) การเข้าเกียร์ P 
เพื่อเตรียมตัวติดเครื่องและออกเดินทาง ซึ่งสอดคล้องกับเนื้อหาอีกส่วนหนึ่งของบทท่ี 6 คือ 
ข้อเสนอแนะและข้อจ ากัดในงานวิจัย เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ท่ีสนใจจะใช้เส้นทางเดียวกับผู้เขียนใน
การออกเดินทางวิจัยเรื่องใหม่ๆ ต่อไป  
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บทท่ี 4  
เกียร ์D 

ออกเดินทางค้นหาเรื่องเล่าและสัญญะในโฆษณา 
 

เนื้อหาในบทนี้เปรียบได้กับการเริ่มต้นออกออกเดินทาง ภายหลังจากวางแผนเส้นทาง
และวิธีการเดินทางใน 3 บทท่ีผ่านมาเสร็จส้ิน โดยผู้เขียนจะอภิปรายถึงการวิเคราะห์ตัวบทโฆษณา
โทรทัศน์กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 16 เรื่อง ซึ่งผู้วิจัยได้จ าแนกประเภทย่อยๆ ออกเป็น 4 ประเภท  ได้แก่  

1.ความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า: ฉลาด มีสมอง  มีจ านวน 6 เรื่อง 

2.ความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า: มีเสน่ห์  มีจ านวน 2 เรื่อง 

3.ความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า: ฮีโร่  มีจ านวน 4 เรื่อง 

4.ไม่ใช่ความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า   มีจ านวน 4 เรื่อง  
 

โดยในการอภิปรายผลการวิเคราะห์ตัวบทโฆษณาแต่ละเรื่อง ผู้เขียนจะแบ่งเนื้อหาการ
วิเคราะห์ออกเป็น 3 ส่วน คือ  

1.อธิบายเรื่องย่อ  

2.ใช้แนวคิดเรื่องเล่าในการวิเคราะห์พัฒนาการของตัวเรื่อง ตามทัศนะของโทโดรอฟซึ่ง
ประกอบไปด้วย 4 ช่วงจังหวะคือ ช่วงจังหวะท่ี 1 ภาวการณ์สงบสุข (Equilibrium) ช่วงจังหวะท่ี 2 
ภาวการณ์วิกฤติหรือปัญหา (Disruption) ช่วงจังหวะท่ี 3 ภาวการณ์แก้ไขปัญหา (Equalizing) ช่วง
จังหวะท่ี 4 ภาวการณ์กลับสู่ภาวะสงบสุขใหม่อีกครั้ง (New equilibrium)  

3.วิเคราะห์สัญญะต่างๆ ท่ีปรากฏในโฆษณา โดยจ าแนกวิเคราะห์ตัวละครเอก ตัวละคร
อื่นๆ ในเรื่อง รถ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครและความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครกับรถ รวมถึง
เทคนิคด้านภาพ องค์ประกอบภาพ เสียง และการตัดต่อ 
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4.1 ความเป็นชายที่มีอ านาจน า: ฉลาด มีสมอง 
   
โฆษณารถท่ีออกอากาศทางโทรทัศน์ในกลุ่มนี้ จะแสดงให้เห็นว่าความฉาดหลักแหลม 

ความเก่งกล้าสามารถในหน้าท่ีการงาน จะช่วยส่งเสริมสถานะของความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าของตัว
ละครเอกได้อย่างไร จากนั้นเมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ทางเพศสถานะระหว่างตัวละครจะพบว่า ตัว
ละครอื่นๆ ในเรื่องมีส่วนเสริมสร้างความโดดเด่นให้สถานภาพอ านาจน าของตัวละครเอกอย่างมาก 
โดยมีตัวละครที่ลักษณะความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า โดดเด่นด้านความฉลาดหลักแหลม มีความ
เก่งกล้าสามารถในหน้าท่ีการงาน ประกอบไปด้วยโฆษณาจ านวน 5 เรื่อง ได้แก่ (1) โฆษณารถยนต์นั่ง 
Ford Ecosport (Ford Thailand, 2016) (2) โฆษณารถยนต์นั่ง MG5 (MG Thailand, 2015) (3) 
โฆษณารถยนต์กระบะ Nissan NP300 Navara (Nissan Thailand, 2016) (4) โฆษณา
รถจักรยานยนต์ Honda Smart Technology (Honda Motorcycle THA, 2015b)  (5) โฆษณา
รถจักรยานยนต์ Honda PCX150 (Honda Motorcycle THA, 2015a) และ (6) โฆษณารถเกี่ยว
นวดข้าว Kubota (Siam Kubota, 2016) 

 
4.1.1 ความเป็นชาย อ านาจน า และการแก้ปัญหา 

โฆษณารถยนต์นั่ง Ford Ecosport13 (ใช่ทุกการใช้งาน) (Ford Thailand, 
2016) ความยาว 30 วินาที ประกอบไปด้วยสถานการณ์ 3 สถานการณ์ต่อเนื่องกัน  โดยเปิดเรื่องด้วย
สถานการณ์ท่ี 1 ท่ามกลางการจราจรคับค่ัง นาฬิกาในรถบอกเวลา 08.45 น. ชายหนุ่มต่างชาติคล้าย
ชาวตะวันตก สวมเส้ือสูทล าลองสีฟ้า ผมและเคราส้ันถูกจัดแต่งทรงไว้อย่างดี สีหน้ากระวนกระวาย
แสดงออกว่าก าลังเร่งรีบเพื่อไปให้ทันเวลานัด เขาตัดสินใจหักพวงมาลัยรถยนต์นั่ง Ford Ecosport สี
แดงดูโฉบเฉ่ียวออกนอกเส้นทาง ก่อนจะขับเล้ียวลอดใต้อาคารที่มีคนงานก าลังท างานกันขวักไขว่ 
ภาพตัดไปท่ีชายหนุ่มเดินทางถึงท่ีหมายซึ่งเป็นอาคารสูงใหญ่ เขาถือโมเดลตึกสูงระฟ้าออกมาจากรถ 
มีข้อความกราฟิก “งานท่ีใช่” ชายหนุ่มหันมายิ้มให้กล้องพร้อมโยนกุญแจรถมาด้านหน้า เป็น
สัญลักษณ์ของการเช่ือมเรื่องราวเข้าสู่สถานการณ์ท่ี 2 เรื่องราวซึ่งมีฉากหลังเป็นสวนสาธารณะ หญิง
สาวสามคนในชุดออกก าลังกายรัดรูป ขนกระสอบทรายส าหรับนักมวยลงมาจากรถยนต์นั่ง Ford 

                                            
13 รถยนต์นั่ง Ford Ecosport ประกอบไปด้วย 3 รุ่นย่อย คือ (1) 1.5L Ambiente AT (2) 

1.5L Trend AT และ (3) 1.5L Titanium AT โดยรถรุ่นท็อปมีสมรรถนะเครื่องยนต์ขนาด 1.5 ลิตร 
ก าลังสูงสุด 110 แรงม้า ท่ี 6,300 รอบต่อนาที และแรงบิดสูงสุด 142 นิวตันเมตร ท่ี 4,400 รอบต่อ
นาที ราคา 847,000 บาท (ท่ีมา https://www.ford.co.th) 
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Ecosport รุ่นและสีเดียวกันกับสถานการณ์แรก หญิงสาวเตะต่อยกระสอบทรายอย่างแข็งขันด้วย
ท่าทางมุ่งมั่น ไม่นานปรากฏข้อความกราฟิก “พร้อมทุกเกมส์” แล้วหญิงสาวหนึ่งในสามท่ียืนอยู่หน้า
กล้อง โยนกุญแจรถเพื่อส่งต่อเรื่องราวไปยังสถานการณ์ท่ี 3 ในร้านเบเกอรี่ ผู้หญิงวัยกลางคนท่าทาง
บ่งบอกว่าเป็นเจ้าของร้านก าลังควบคุมการท างานของหญิงวัยรุ่นท่ียืนนวดแป้งเบเกอรี ต่อมามีผู้ชาย
สองคนช่วยกันยกถาดขนมท่ีท าเสร็จแล้วไปวางยังท้ายรถยนต์นั่ง Ford Ecosport รุ่นและสีเดิมเพื่อ
เตรียมน าสินค้าไปส่ง จากนั้นมีข้อความกราฟิกบรรยายภาพ “ท าตามฝัน” หญิงสาวเจ้าของร้านเดิน
เข้ามาท่ีหน้ากล้อง แล้วโยนกุญแจรถยนต์นั่งมาด้านหน้าเพื่อเข้าสู่ตอนจบเรื่อง เสียงผู้บรรยายชายดัง
ขึ้น “Ford Ecosport ใช่...ทุกการใช้งาน” โดยมีโลโก้ Ford เป็นภาพปิดท้าย 

 

   
สถานการณ์ที่ 1 คลอเสียงดนตรี และเสียงการจราจร เสียงดนตรีที่มีจังหวะเร้าใจขึ้น 

   
Work งานท่ีใช่  สถานการณ์ที่ 2 

   
Play พร้อมทุกเกมส์ สถานการณ์ที่ 3 Dream ท าตามฝัน  

   
 ผู้บรรยาย : Ford Ecosport ใช่... ทุกการใช้งาน 

ภาพที่ 4.1 Storyboard โฆษณารถยนต์นั่ง Ford Ecosport 
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เมื่อวิเคราะห์โครงเรื่องจะเห็นว่าโฆษณารถยนต์นั่ง Ford Ecosport 
ประกอบด้วย 3 สถานการณ์ย่อยท่ีถูกน ามาร้อยเรียงและใช้ภาพการส่งต่อกุญแจรถเป็นสัญญะเพื่อ
เช่ือมเรื่องราว โดยสถานการณ์ท่ี (1) เริ่มต้นด้วยภาวการวิกฤติหรือปัญหา คือการที่ชายหนุ่มต้องเจอ
อุปสรรคคือการจราจรที่ติดขัด ซึ่งอาจท าให้เขาไปถึงท่ีหมายไม่ทันเวลานัด แต่ด้วยความคล่องตัวของ
รถยนต์นั่ง Ford Ecosport ท าให้เขาสามารถน าพาเรื่องราวเข้าสู่ภาวการณ์แก้ไขปัญหา ด้วยการใช้
เส้นทางลัดเลาะจนไปจึงยังท่ีหมายได้ทันเวลา ก่อนท่ีในตอนท้ายชายหนุ่มแสดงสีหน้ายิ้มแย้มเป็นการ
แสดงให้เห็นว่าเหตุการณ์ได้ด าเนินเข้าสู่ภาวการณ์สงบสุข จากนั้นเรื่องราวเช่ือมเข้าสู่สถานการณ์ท่ี 
(2) เป็นช่วงเวลาสงบสุขของผู้หญิงสามคนท่ีใช้เวลาว่างมาออกก าลังกายในสวนสาธารณะ อันเป็น
ช่วงเวลาแห่งความสุขและการผ่อนคลาย และสุดท้าย สถานการณ์ท่ี (3) การประสบความส าเร็จของ
ผู้หญิงเจ้าของร้านเบเกอรี ท่ีมียอดส่ังสินค้าจ านวนมากจนต้องใช้รถท่ีมีพื้นท่ีเก็บของมากเพียงพอ
ส าหรับขนส้ินค้าไปส่งได้  

การร้อยเรียงเรื่องราวซึ่งใช้กุญแจรถเป็นตัวเช่ือมแสดงให้เห็นว่าสถานการณ์ท้ัง 3 
มีความสัมพันธ์และไม่แยกจากกัน ในประเด็นนี้ ผู้เขียนวิเคราะห์ว่าสถานการณ์ท่ี 2 และ 3 ในเรื่องได้
หยิบยืมเอาภาวการณ์วิกฤติหรือปัญหา และภาวการณ์แก้ไขปัญหาของสถานการณ์ท่ี 1 มาใช้ ท าให้
เมื่อเริ่มต้นเรื่องราวของหญงิสาวสามคนท่ีก าลังออกก าลังกาย และหญิงสาวเจ้าของร้านเบเกอรี จึง
เปิดเรื่องด้วยภาวการณ์สงบสุข โดยไม่จ าเป็นต้องเล่าถึงภาวการณ์วิกฤติหรือปัญหา และภาวการณ์
การแก้ปัญหาของแต่ละสถานการณ์ เช่น ความยากล าบากในการขนอุปกรณ์ต่อยมวย ความ
ยากล าบากในการด าเนินชีวิตก่อนท่ีจะมีช่วงเวลาสุขสบาย ความยากล าบากในการเริ่มต้นท าธุรกิจ 
เป็นต้น ดังนั้น โครงเรื่องของโฆษณารถยนต์ Ford Ecosport จึงสามารถจ าลองเป็นแผนผังได้ คือ 

 

Disruption > Equalizing > Equilibrium [สถานการณ์ (1),(2),(3)] 
 

 เมื่อวิเคราะหตั์วละครเอกจากสถานการณ์ท่ี 1 ในโฆษณา ผู้เขียนพบว่ามี
ลักษณะความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าปรากฏอยู่ เขาคือชายหนุ่มต่างชาติคล้ายชาวตะวันตก รูปร่าง

หน้าตาดี มีการแต่งกายท่ีดูภูมิฐาน ขับรถราคาแพง มี
อุปกรณ์ท่ีบ่งบอกถึงอาชีพสถาปนิก ซึ่งสามารถบ่งช้ีถึง
โอกาสและความก้าวหน้าในอาชีพการงาน อันเป็น
รากฐานของ ความสามารถในการหาเล้ียงดูครอบครัว
ได้  ซึ่งเมื่อน าไปเปรียบเทียบกับผู้ชายในสถานการณ์ท่ี 

3 มีลักษณะ “สถานภาพทางสังคมแบบทางเลือก หรือ alternative social types เช่นการแสดงออก
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ถึงความเป็นชายอ่อนไหว ชายรักเพศเดียวกัน หรือผู้ชายท่ีท างานบ้าน”  (Strate, 1992, p.78) เขา
เป็นชายหนุ่มท่ีผมยาวรุงรัง ไว้หนวด สวมแว่นตาแบบ
เด็กเนิร์ด (nerd) โฆษณาจึงใช้วิธีการน าเสนอภาพของ
ผู้ชายท้ังสองคน ให้มีความแตกต่างกันเพื่อให้เกิดภาพ
เปรียบเทียบความสัมพันธ์แบบ hegemony/ 
subordination โดยผู้ชายในสถานการณ์แรกนั้นใช้มุม
กล้องท่ีแสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระเสรี ภาพมุมกว้าง

ให้ความรู้สึกสบายและผ่อนคลาย กล้องสามารถจับภาพใบหน้าและแววตาท่ีแสดงออกถึงความมั่นใจ 
ในขณะท่ีผู้ชายในสถานการณ์ท่ี 3 มีทิศทางตรงกันข้าม เขาถูกจับภาพจากระยะไกล มีของมากมาย
บดบังเรือนกายของเขาอยู่ มุมกล้องในรูปแบบนี้แสดงถึงความรู้สึกอึดอัด กดดัน คับแคบ และแม้ว่า
เขาก าลังท างาน แต่ก็เป็นงานท่ีอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของผู้หญิง ดังนั้น ภาษากายของความเป็น
ชายในสถานการณ์ท่ี 3 จึงส่ือสารผ่านภาพการเดินก้มหน้า และไม่ได้แสดงสีหน้าของความภาคภูมิใจ
เหมือนกับความเป็นชายในสถานการณ์ท่ี 1   

โฆษณาเลือกใช้จังหวะดนตรีที่ฟังดูผ่อนคลาย และให้ตัวละครเอกท่ีเป็นผู้รับและ
ส่งต่อกุญแจจากท้ัง 3 สถานการณ์สวมเส้ือผ้าสีโทนเย็นแต่ รถยนต์นั่ง Ford Ecosport ซึ่งถือเป็นตัว
ละครที่ส าคัญและมีบทบาทในการร้อยเรียงเรื่องราวทั้งหมดเข้าไว้ด้วยกันมีสีแดง ซึ่งท าให้รถดูโดดเด่น
ท่ีสุดเมื่อถูกจัดวางไว้เป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบภาพ ความหมายของสีแดงยังแสดงถึงความ
ร้อนแรง มีพลก าลัง บ่งบอกถึงพลังงานท่ีจะช่วยขับเคล่ือนให้ภารกิจให้ด าเนินไปข้างหน้า รถยนต์นั่งจึง
ถือเป็นองค์ประกอบส าคัญท่ีช่วยให้ภารกิจทุกอย่างประสบความส าเร็จ 

ในแง่วิธีกาารใช้รถ หากมองด้วยมุมมองด้านเพศชีววิทยา จะพบว่ามีท้ังเพศชาย
และเพศหญิงท่ีเป็นผู้ใช้รถยนต์รุ่นและสีเดียวกัน แต่หากใช้มุมมองด้านเพศสถานะจะเห็นว่าวิธีการใช้
รถจากท้ัง 3 คนใน 3 สถานการณ์ ผู้เป็นเจ้าของรถจะมีลักษณะของความเป็นชายปรากฏอยู่ไม่ว่าจะ
อยู่ในเรือนกายของเพศหญิงหรือชายก็ตาม โดยเฉพาะชายคนแรกที่ความเป็นชายของเขาสอดคล้อง
กับอ านาจน าของความเป็นชาย เขาจึงเป็นคนเดียวที่ปรากฏภาพของการนั่งอยู่หลังพวงมาลัยเพื่อ
ควบคุมรถ ชายหนุ่มคนดังกล่าวได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถด้านการขับขี่รถยนต์หลบหลีกส่ิงกีด
ขวาง ในขณะท่ีผู้หญิงอีกสองคนได้รับสิทธิ์ให้เป็นเจ้าของรถยนต์ เนื่องจากพวกเธอได้รับเอาคุณสมบัติ
บางประการของความเป็นชายเข้ามา โดยผู้หญิงในสถานการณ์ท่ี 2 ใช้รถยนต์บรรทุกส่ิงของเพื่อไปท า
กิจกรรมท่ีเป็นกิจกรรมส าหรับความเป็นชาย ใช้ก าลังเตะต่อยด้วยความทะมัดทะแมง ตรงข้ามกับ
เพื่อนของเธออีก 2 คนท่ีเป็นเหมือนตัวประกอบเรื่องและไม่ใช่เจ้าของรถ (ไม่ใช่คนถือกุญแจ) พวกเธอ
จึงไม่สามารถแสดงท่าทางการเตะต่อยได้ทะมัดทะแมงเท่ากับผู้หญิงท่ีเป็นเจ้าของรถ ส าหรับ
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สถานการณ์ท่ี 3 แม้ตัวละครจะมีเพศเป็นหญิงแต่การเล่าเรื่องแสดงให้เห็นถึงภาวะความเป็นผู้น า  ท้ัง
สถานภาพการท างานท่ีเป็นเจ้าของกิจการ การท่ีมีผู้ชายในเรื่องแสดงท่าทางเป็นผู้ตาม เป็นการแสดง
ให้เห็นโครงร่างของความเป็นชายท่ีซุกซ่อนอยู่ในร่างกายเพศหญิงในสถานการณ์ท่ี 3 ซึ่งเป็นเจ้าของรถ  

กล่าวโดยสรุป โฆษณารถยนต์ Ford Ecosport ได้แสดงให้เห็นถึงลักษณะส าคัญ
ของความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าคือความฉลาด มีสมอง รวมถึงความสามารถในการแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคต่างๆ การมีหน้าท่ีการงานท่ีมั่นคงและมีความก้าวหน้า สามารถเป็นท่ีพึ่งพาของผู้หญิงได้
แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ร่วมในสถานการณ์เดียวกัน แต่ความสามารถและอ านาจน าก็จะน าพาผู้หญิงไปสู่
ความสุขได้ ขณะท่ีสถานการณ์ท่ี 3 ได้เน้นย้ าในประเด็นว่าอ านาจน าของความเป็นชายนั้นไม่ใช่ส่ิงท่ี
ยึดติดอยู่กับเพศชีวภาพ แต่หากผู้ใดสามารถแสดงออกถึงอ านาจน าและความเป็นผู้น าได้ ก็จะได้รับ
บทบาทท่ีโดดเด่นมากกว่า และประเด็นสุดท้ายคือ ทุกสถานการณ์จะมีตัวละครรถ เป็นผู้สนับสนุน
ความก้าวหน้าและน าพาความสุขมาสู่ชีวิตของตัวละคร 

  
4.1.2 พื้นที่แห่งเสรีของอ านาจน าของความเป็นชาย  

โฆษณารถยนต์ MG514 (ใช้ชีวิตไปอีกข้ัน) (MG Thailand, 2015) ความยาว 45 
วินาที  เริ่มเรื่องด้วยภาพครึ่งตัวชายหนุ่มต่างชาติชาวตะวันตกหน้าตาดีสวมเส้ือเช้ิตพับแขน กางเกง
ยีนส์ ยืนนิ่งอยู่หน้ากล้อง โดยมีฉากด้านหลังเป็นบรรยากาศของออฟฟิศในเมือง มีตัวหนังสือกราฟิก
พาดอยู่กึ่งกลางภาพเป็นค าว่า “progressive” จากนั้นเป็นการตัดสลับภาพอย่างรวดเร็ว ชายหนุ่มใน
ชุดเช้ิตพับแขนเริ่มเปล่ียนการแต่งตัวที่เป็นทางการขึ้นเรื่อยๆ จากเส้ือเชิตล าลอง กลายเป็นเส้ือเช้ิต
ทางการพร้อมผูกเนคไทค์ ก่อนท่ีสุดท้ายจะเป็นภาพชายหนุ่มสวมเส้ือสูทแบบผู้บริหาร พร้อมๆ 
แต่งตัวของตัวละครเปล่ียนแปลงฉากด้านหลังก็เปล่ียนไปด้วยเช่นกัน จากกลางออฟฟิศท่ีมีโต๊ะท างาน
จัดอยู่มากมาย ได้กลายเป็นห้องท างานท่ีมีความส่วนตัวในตอนจบ เมื่อภาพหยุดนิ่ง มีเสียงผู้บรรยาย
ชายบรรยาย “เมื่ออีกก้าวของชีวิตมาถึง ทุกส่ิงต้องขับเคล่ือนไปพร้อมกัน” แล้วภาพเหตุการณ์ตัดไปท่ี
ภาพรถยนต์นั่ง MG5 สีเทาฟ้าเคล่ือนผ่านหน้าจอช้าๆ ด้วยมุมข้าง มองเข้าไปเห็นชายหนุ่มคนเดิมใน
มาดผู้บริหารนั่งอยู่หลังพวงมาลัย แล้วเขาก็เริ่มขับรถออกสู่ท้องถนน จังหวะดนตรีเริ่มเปล่ียนแปลงไป

                                            
14 รถยนต์นั่ง Ford Ecosport ประกอบไปด้วย 3 รุ่นย่อย คือ (1) 1.5L Ambiente AT (2) 

1.5L Trend AT และ (3) 1.5L Titanium AT โดยรถรุ่นท็อปมีสมรรถนะเครื่องยนต์ขนาด 1.5 ลิตร 
ก าลังสูงสุด 110 แรงม้า ท่ี 6,300 รอบต่อนาที และแรงบิดสูงสุด 142 นิวตันเมตร ท่ี 4,400 รอบต่อ
นาที ราคา 847,000 บาท (ท่ีมา https://www.ford.co.th ) 
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เป็นเร้าใจขึ้น ในขณะท่ีรถยนต์นั่งถูกขับเคล่ือนหลบหลีกเครื่องกีดขวางบนท้องถนน จากนั้นภายใน
ห้องโดยสารคันเดิมปรากฏผู้โดยสาร 3 คนนั่งอยู่บนรถท่ีชายหนุ่มผู้บริหารเป็นคนขับ  มีรถยนต์นั่ง 
MG5 สีขาว ท่ีหญิงสาวต่างชาติหน้าตาดีเป็นคนขับสวนมา เป็นภาพแทนสายตาชายหนุ่มผู้บริหารที่
หันไปมอง แล้วภาพเหตุการณ์จึงตัดไปท่ีเรื่องราวของหญิงสาวคนดังกล่าว โดยวิธีการเล่าเรื่องแบบ
เดียวกับตอนเปิดโฆษณา จากเด็กหญิงรักดอกไม้ ได้มี progressive จนกลายเป็นเจ้าของธุรกิจร้าน
ดอกไม้ แล้วโฆษณาก็เข้าสู่บทสรุปของเรื่องด้วยภาพรถท้ังสองคันขับขี่อย่างรวดเร็วบนท้องถนน 
พร้อมกับมีเสียงบรรยาย  “New MG5 มาพร้อมเทคโนโลยี BRIT Dynamic ให้ชีวิตไปอีกข้ัน”  

 

   
เสียงดนตรีเร้าใจ // ผู้บรรยาย : เมื่ออีกก้าวของชีวิตมาถึง ทุกส่ิงต้องขับเคล่ือนไปพร้อมกัน 

   
ภาพแสดงสมรรถนะในการขับขี่  ภาพแทนสายตาชายหนุ่ม 

   
   

   
 
 

ผู้บรรยาย : New MG 5 มาพร้อมเทคโนโลยี BRIT Dynamic  
ให้ชีวิตไปอีกข้ัน 

ภาพที่ 4.2 Storyboard โฆษณารถยนต์นั่ง MG5 
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โครงเรื่องของโฆษณารถยนต์นั่ง New MG5 ประกอบด้วย 2 สถานการณ์ย่อยท่ี
ร้อยต่อกัน โดยเริ่มต้นจากสถานการณ์ท่ี (1) สถานการณ์ของผู้ชายท่ีมีความก้าวหน้าด้านการงานจาก
พนักงานออฟฟิศไปสู่ระดับผู้บริหาร โฆษณาเรื่องนี้ให้น้ าหนักกับภาวการณ์วิกฤติหรือปัญหาของ
พนักงานออฟฟิศท่ีต้องต่อสู้กับภาวการณ์แก้ไขปัญหาเพื่อก้าวสู่ต าแหน่งผู้บริหารไม่มากนัก โดยใช้
เวลาส้ันๆ ประมาณ 3 วินาทีแรกของโฆษณาเพื่อแสดงให้เห็นว่าชายหนุ่มคนนี้ได้มีพัฒนาการจาก 2 
ภาวการณ์ข้างต้น ก่อนท่ีจะก้าวเข้าสู่ภาวการณ์สงบสุข โดยมีรถยนต์นั่ง New MG5 เป็นองค์ประกอบ
ส าคัญส าหรับการด าเนินชีวิตภายใต้ภาวการณ์นี้ เพราะหลังจากท่ีชายหนุ่มประสบความส าเร็จ ก็มี
เสียงผู้บรรยายบรรยายภาพขึ้นมาทันทีว่า “เมื่ออีกก้าวของชีวิตมาถึง ทุกส่ิงต้องขับเคล่ือนไปพร้อม
กัน” จากนั้นจึงเป็นภาพรถยนต์นัง่ของชายผู้บริหารขับขี่ไปบนท้องถนนพร้อมผู้โดยสารผู้ชายอีก 3 คน 
เขาแสดงสมรรถนะในการขับขี่ท้ังการเร่งความเร็วแซงรถคันหน้าอย่างนุ่มนวล ความโฉบเฉ่ียวและการ
ขับขี่เพื่อหลบหลีกส่ิงกีดขวางต่างๆ บนท้องถนนได้อย่างคล่องตัว จนน าพาให้เขาไปเจอกับหญิงสาว
สวยในสถานการณ์ท่ี (2) เรื่องราวของหญงิสาวสวยคนหนึ่งท่ีบรรทุกดอกไม้มาเต็มคันรถ แล้วโฆษณา
ก็เล่าเรื่องของเธอโดยมีพัฒนาการแบบเดียวกันจากเด็กสาวรักดอกไม้ ก้าวเข้าสู่การเป็นเจ้าของร้าน
ดอกไม้ตามล าดับภาวการณ์คือ ภาวการณ์วิกฤติหรือปัญหา – ภาวการณ์แก้ไขปัญหา - ภาวการณ์สงบ
สุขด้วยภาพเธอขับรถท่ีบรรทุกต้นไม้จนเต็ม พร้อมท้ังเปิดหลังคา sunloop ของรถยนต์นั่ง MG5 

เมื่อมองอย่างผิวเผินอาจเห็นว่า โฆษณาประกอบด้วยพัฒนาการของเรื่องท่ีเล่า
จาก ภาวการณ์วิกฤติหรือปัญหา – ภาวการณ์แก้ไขปัญหา – ภาวการณ์สงบสุข ซ้อนกันอยู ่ 2 
สถานการณ์ของตัวละครชายและหญิง แต่แท้จริงแล้วพัฒนาการของเรื่องมีเพียงสถานการณ์เดียวคือ
เรื่องเล่าของตัวละครผู้ชายเท่านั้น เห็นได้จากการที่เรื่องเปิดฉากด้วยเหตุการณ์ของผู้ชายจากพนักงาน
ออฟฟิศสู่ผู้บริหารและปิดฉากด้วยภาพการขับข่ีรถยนต์นั่ง MG5 สีเทาฟ้าซึ่งเป็นรถของผู้ชายเช่นกัน 
ซึ่งหมายถึง โฆษณาเรื่องนี้ใช้เวลา 3 วินาทีแรกในการเล่าภาวการณ์วิกฤติหรือปัญหาและภาวการณ์
แก้ปัญหาของตัวละครชาย และใช้เวลา 42 วินาทีท่ีเหลือเล่าภาวการณ์สงบสุขของตัวละครชายคนเดิม 
โดยเรื่องเล่าของผู้หญิงถือเป็นเพียงสถานการณ์ย่อยๆ ท่ีน าสอดแทรกอยู่ภายใต้ความสงบสุขของผู้ชาย 
เปรียบเสมือนของรางวัลเรื่องหนึ่งส าหรับผู้ชายท่ีประสบความส าเร็จเท่านั้น  โดยผู้เขียนสามารถ
จ าลองแผนผังออกมาได้ ดังนี้   

 

Disruption > Equalizing > [Equilibrium Disruption > Equalizing > Equilibrium] 
 

โฆษณาเรื่องนี้ใช้วิธิการเล่าเรื่องจากมุมมองของตัวละครเอง โดยใช้การบรรยายท่ี
บ่งบอกความรู้สึกภายในและความภาคภูมิใจของตัวละคร เห็นได้จากข้อความ “เมื่ออีกก้าวของชีวิต
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มาถึง ทุกส่ิงต้องขับเคล่ือนไปพร้อมกัน” ผู้เขียนเห็นว่าเป็นค าบรรยายท่ีแสดงให้เห็นถึงความรู้สึก
ภาคภูมิใจท่ีเกิดขึ้นภายในว่า ชีวิตของเขามีความก้าวหน้าขึ้นไปอีกข้ันหนึ่งแล้ว ส่วนวิธีการเล่าถึง
เรื่องราวของตัวละครหญิง ก็เป็นมุมมองจากภายนอกของตัวละครผู้เล่าเรื่องท่ีไปรับรู้เหตุการณ์ท่ีเกิด
ขึ้นกับฝ่ายหญิงเท่านั้น อีกท้ังมุมกล้องท่ีแสดงภาพการปรากฏตัวครั้งแรกของตัวละครหญิง มุมกล้อง
ใช้การถ่ายข้ามไหล่ของผู้ชายเพื่อไปจับภาพผู้หญิงตรงหน้า ท าหน้าท่ีเป็นภาพแทนสายตาของผู้ชายท่ี
ไปมองเห็นผู้หญิงท่ีขับรถสวนมา นอกจากนี้ขณะท่ีเล่าเรื่องพัฒนาการของผู้หญงิ ก็ไม่ได้มีค าบรรยาย
ใดๆ ท่ีบ่งบอกว่ามีการรับรู้อารมณ์ความรู้สึกของเธอ แต่เป็นลักษณะของคนภายนอกมองเห็น
เหตุการณ์อย่างผิวเผินผ่านสายตาของตัวละครชาย โฆษณาใช้การเล่าเรื่องด้วยวิธีการดังกล่าว ก็เพื่อ
ต้องการให้ความส าคัญกับภาวการณ์สงบสุขมากท่ีสุดในเรื่อง ดังนั้นวิธีการท่ีดีท่ีสุดท่ีจะท าให้ผู้ชม
สัมผัสได้ถึงความสุขท่ีตัวละครได้รับก็คือการเล่าผ่านมุมมองของตัวละครเอง เป็นการถ่ายทอดอารมณ์
ท่ีอยู่ข้างในออกมาให้คนภายนอกได้รับรู้ คนดูก็จะรู้สึกใกล้ชิดและเกิดอารมณ์ร่วมได้ดีกว่าวิธีการอื่นๆ   

เมื่อวิเคราะห์สัญญะในเรื่อง ผู้เขียนพบว่ามีภาพการแต่งกายท่ีเปล่ียนแปลงไป
พร้อมๆ กับสถานะทางสังคมท่ีสูงขึ้น เมื่อตัวละครเอกในสถานการณ์หลักมีความก้าวหน้าในอาชีพการ
งาน บุคลิคภาพและการแต่งกายของเขาก็จ าเป็นต้องเปล่ียนแปลงไปพร้อมกัน จากเส้ือเช้ิตพับแขนดู
วัยรุ่นไปสู่มาดนักธุรกิจในชุดสูท เช่นเดียวกับรถยนต์นั่ง MG5 ท่ีท าหน้าท่ีเป็นองค์ประกอบภายนอก 
ช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ รถเลือกใช้รถยนต์นั่งสีฟ้าบ่งบอกความฉลาดสุขุม ความนุ่มนวล เหมาะกับ
ภาลพลักษณ์ของผู้บริหารที่ไม่ต้องการสีท่ีฉูดฉาด เหมาะสมกับสถานภาพของการเป็นผู้บริหารของตัว
ละครเอกให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ผู้เขียนพบว่า องค์ประกอบด้านพื้นท่ีของตัวละครที่
มีลักษณะความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า ยังมีการให้ความหมายท่ีแตกต่างกันไป ดังภาพ  

 

   
                   (1)                                     (2)                                   (3) 

   
                   (4)                                     (5)                                   (6) 
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ผู้เขียนวิเคราะห์การใช้พื้นท่ีของตัวละครได้ว่า ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน
ของผู้ชายหมายถึง การท่ีเขาได้เข้าใกล้กับอุดมคติของความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า ความฉลาด มีสมอง
สามารถพัฒนาการตัวเองจากพนักงานธรรมดาไปเป็นผู้บริหาร ย่อมน ามาซึ่งความมั่นคงในชีวิต เห็นได้
จากพัฒนาการในภาพที่ (1) – (3) จากผู้ชายท่ีขาดความมั่นใจ ด้วยท่าทางการยืนก้มหน้าในพื้นท่ีโล่ง
ซึ่งให้ความรู้สึกเคว้งคว้าง ค่อยๆ มีความมั่นใจมากขึ้นจากสีหน้าและแววตา แต่ทว่าเต็มไปด้วย
ความรู้สึกอึดอัดคับแคบของพื้นท่ียืนซึ่งมีอยู่อย่างจ ากัด จากนั้นในภาพที่ (3) เมื่อตัวเขารับเอาความ
เป็นชายท่ีมีอ านาจน าเข้ามาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ องค์ประกอบภาพจึงให้ความหมายของความมั่นคง 
ประกอบกับโทนสีน้ าเงินบ่งบอกถึงความสุขุมนุ่มลึก สอดคล้องกับการเลือกใช้โทนสีฟ้าของรถ การจัด
วางเฟอร์นิเจอร์อย่างสมมาตรให้ความรู้สึกหนักแน่น ไม่ส่ันคลอน มีพืน้ท่ีโล่งพอให้ความรู้สึกอิสระเสรี 
แต่ก็ไม่ใช่พื้นท่ีว่างจนรู้สึกอ้างว้างและโดดเด่ียว  

ในทางตรงข้าม โฆษณาแสดงให้เห็นว่าการที่ผู้หญิงจะมีพฒันาการไปสู่ความเป็น
ชายท่ีมีอ านาจน านั้นไม่ใช่ส่ิงท่ีเหมาะสม การมีอาชีพการงาน การเป็นเจ้าของธุรกิจโดยไม่ต้องพึ่งพา
ผู้ชายนั้นไม่ใช่ส่ิงท่ีถูกครรลองตามแนวคิดความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า นับต้ังแต่จุดเริ่มต้นในภาพที่ (4) 
เธอต้องฟันฝ่ากับความรู้สึกโดดเด่ียว แปลกแยก จากพื้นท่ีว่างโล่ง แสงท่ีส่องมาจากด้านขวาของภาพ
บ่งบอกว่าเธอยังไม่สามารถมองเห็นข้อดีข้อเสีย ของความปรารถนาท่ีจะเติบโตในหน้าท่ีการงานโดยไม่
ต้องพึ่งพาผู้ชายอย่างรอบด้านจึงส่งผลให้เห็นแสงสว่างเพียงด้านเดียว จวบจนเมื่อเธอเริ่มมีพัฒนาการ
ชีวิตในล าดับต่อไป พื้นท่ีแห่งอิสระเสรีของเธอย่อมลดน้อยถอยลงไปด้วย จึงท าให้ภาพที่ (6) ปรากฏ
พื้นท่ียืนส าหรับผู้หญิงท่ีรับเอาลักษณะของความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าเข้าไปเพียงน้อยนิด  ท้ังยังบ่ง
บอกถึงความอึดอัดและคับแคบ ต่างจากพื้นท่ีของตัวละครชายในภาพที่ (3) อย่างเห็นได้ชัด 

ส่วนการให้ความหมายในการใช้รถยนต์ของโฆษณา MG5 เป็นไปในท านอง
เดียวกับโฆษณาเรื่องท่ี 1 คือรถส าหรับผู้ชายมีไว้เพื่อการควบคุมและขับขี่ ภาพการใช้รถยนต์ช่วยให้
ความหมายของความมีอ านาจ ตัวละครสามารถขับรถโลดแล่นไปบนท้องถนนได้อย่างเสรี แต่รถยนต์
ส าหรับผู้หญิงเป็นเพียงอุปกรณ์ส าหรับการบรรทุกหรือขนส่งเท่านั้น นอกจากนี้ ผู้หญิงจะเป็นผู้ขับรถ
ได้นั้น จ าเป็นต้องมีลักษณะบางประการของความเป็นชาย ซึ่งในโฆษณาเรื่องนี้ก็คือการมีงานท าหรือ
การเป็นเจ้าของกิจการร้านดอกไม้ เช่นเดียวกับในโฆษณาเรื่องท่ี 1 สถานการณ์การณ์ท่ี 3 ท่ีมีเจ้าของ
รถยนต์นั่งคนหนึง่เป็นผู้หญิงท่ีเป็นเจ้าของกิจการร้านเบเกอรี 

ส าหรับความสัมพันธ์ทางเพศสานะในโฆษณา ปรากฏความสัมพันธ์ 2 ลักษณะ 
คือ (1) ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นชายด้วยกัน โฆษณาแสดงให้เห็นบทบาทท่ีต่างกันไปของตัว
ละคร โดยตัวละครเอกซึ่งมาพร้อมลักษณะความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า มีการแต่งกายท่ีดูสุภาพ



Ref. code: 25595824035058LWU

67 
 

เรียบร้อยกว่า  ด้วยการสวมชุดสูท บ่งบอกถึงสถานภาพทางสังคมท่ีสูงกว่าคนอื่นๆ และยังได้รับสิทธิ์
ในการแสดงออกถึง ความสามารถในการควบคุม (รถยนต์) (2) ความสัมพันธ์ระหว่าง ความเป็นชาย
และความเป็นหญิง โดยคุณสมบัติประการส าคัญของ ความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าคือการรักต่างเพศ 
ซึ่งถูกแสดงออกผ่านสัญญะของการจ้องมองกนัจากในรถ โดยใช้ภาพแทนสายตาของตัวละคร เป็นมุม
กล้องท่ีจ าเพาะท่ีต้องการให้พื้นท่ี สร้างความหมายให้ตัวละครเอกเท่านั้น ไม่ได้ให้พื้นท่ีส าหรับตัว
ละครชายตัวอื่นๆ ได้จ้องมองตัวละครหญิงท่ีขับรถสวนมา เนื่องจากตัวละครชายท่ีเหลือไม่ได้อยู่ใน
พื้นท่ีของความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า 

จะเห็นได้ว่าโฆษณารถยนต์นั่ง MG5 ต้องการช้ีให้เห็นถึงพื้นท่ีแห่งความสุขของ
ความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า เพราะเมื่อตัวละครเอกสามารถบรรลุอุดมคติของความเป็นชายท่ีมีอ านาจ
น า ลักษณะเรือนกายซึ่งเป็นองค์ประกอบภายนอกของเขาก็จะเปล่ียนแปลงไป เมื่อน าไปเปรียบเทียบ
กับตัวละครอื่นจะเห็นว่าความเป็นชายของตัวละครเอกนั้นมีสถานภาพที่สูงกว่า ซึ่งการได้รับบทบาท
เป็นผู้ควบคุมรถก็ยังช่วยสะท้อนถึงอ านาจน า มีความเหนือกว่าความเป็นชายรูปแบบอื่นๆ ในด้านการ
ควบคุมและเป็นผู้ใช้อ านาจอีกด้วย ขณะท่ีตัวละครหญิงในเรื่องเปรียบเหมือนวัตถุแห่งการจ้องมอง
เรื่องหนึ่งท่ีมีความหมายถึง การเป็นของวางวัลให้กับความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า เห็นได้จากการท่ีเธอ
ปรากฏตัวพร้อมกับรถยนต์นั่งสีขาว บ่งบอกถึงการเป็นของรางวัลท่ีสะอาดบริสุทธิ์ เหมาะควรท่ีความ
เป็นชายท่ีมีอ านาจน าจะคว้ามาครอบครอง 

 
4.1.3 ความเป็นชายที่มีอ านาจน าคือความฉลาดและสุขุม 

โฆษณารถยนต์กระบะ Nissan NP300 Navara15  (เท่ง เถิดเทิง / โหน่ง ชะ
ชะช่า) (Nissan Thailand, 2016) ความยาว 30 วินาที เปิดเรื่องด้วยภาพรถยนต์กระบะ Nissan 
NP300 Navara ขับมาจอดท่ีหน้าโกดังของ “ไร่ส้มทวีทรัพย์” พงษ์ศักดิ์ พงษ์สุวรรณ (เท่ง) และชูศักดิ์ 
เอี่ยมสุข (โหน่ง) ดาราตลกช่ือดังเดินลงจากรถ เท่งเอ่ยปากถาม “โอ้โห เถ้าแก่ ท าไมมันเยอะแยะแบบ
นี้ล่ะ” เถ้าแก่หนุ่มวัยกลางคน หน้าตาดี สวมเส้ือลายสก๊อตดูสะอาดสะอ้านกล่าวตอบ “เอาไปได้มาก 
ก็ขายได้มาก” พร้อมกับช้ีมือไปท่ีรถยนต์กระบะท่ีขับมา ภาพตัดไปท่ีโหน่งกระโดดขึ้นบนหลังกระบะ 
เห็นลังส้มจัดเรียงอยู่จนเต็ม ภาพตัดไปท่ีรถวิ่งลงไปตามทางโค้ง เสียงเท่งดังขึ้นคล้ายเอ่ยถาม “จะไหว

                                            
15 รถยนต์กระบะ Nissan NP300 Navara ประกอบไปด้วย 9 รุ่นย่อย โดยรถรุ่นท็อป คือรุ่น 

4WD V 6MT มีสมรรถนะเครื่องยนต์ขนาด 2.5 ลิตร ก าลังสูงสุด 190 แรงม้า ท่ี 3,600 รอบต่อนาที 
แรงบิดสูงสุด 450 นิวตันเมตร ท่ี 2,000 รอบต่อนาที ราคา 880,000 บาท (ท่ีมา 
https://www.nissan.co.th) 
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เหรอ” เถ้าแก่พูดตอบ “นี่ Navara นะ สบาย” จากนั้นเถ้าแก่หักเล้ียวรถจากถนนเส้นหลักเข้าสู่ทาง
ลัดท่ีเป็นดินลูกรังและเนินเขาท่ีต้องแสดงสมรรถนะของรถอย่างมาก โดยใช้เวลาเล่าเรื่องในส่วนนี้ถึง 
15 วินาทีหรือครึ่งหนึ่งของความยาวโฆษณา ก่อนท่ีสุดท้ายรถจะไปถึงยังตลาดได้อย่างปลอดภัย มี
เสียงผู้บรรยายชายความ “Nissan Navara คู่หูเถ้าแก่ แกร่งเกินพิกัด”  

 

   
เท่ง : เถ้าแก่ท าไมมันเยอะแยะอย่างนี้ล่ะ  
เถ้าแก่ : เอาไปได้มาก ก็ขายได้มาก 

โหน่ง : โอ้โห 

   
เท่ง : ไกลขนาดนี้จะไหวเหรอ เถ้าแก่ : นี่ Navara นะ สบาย โหน่งมีสีหน้ากังวล 

   
เท่ง : จะท าได้ไหม 
โหน่ง : ท าได้หรือเปล่า 

ภาพแสดงสมรรถนะการขับขี่ 
ท่ามกลามเส้นทางทรหด 

รถขับไปท่ามกลางท้องทุ่งท่ี
สดใส 

   
ผู้บรรยาย : Nissan Navara คู่หูเถ้าแก่ แกร่งเกินพิกัน ภาพโลโก้ Nissan 

ภาพที่ 4.3 Storyboard โฆษณารถยนต์กระบะ Nissan NP300 Navara 
 

พัฒนาการของตัวเรื่องเริ่มต้นด้วยเหตุการณ์ท่ีเถ้าแก่ ขับรถยนต์กระบะมาจอดยัง
หน้าโกดังของสวนส้มด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม เขาต้องการมาขนส้มจากสวนเพื่อไปขายยังตลาด ถือเป็น (1) 
ภาวการณ์แห่งความสงบสุข ท่ีเต็มไปด้วยความฝันว่าส้มท่ีเขาขนไปได้มากเท่าไหร่ก็จะท าให้ขายได้มาก 
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สร้างก าไรให้กับเขาได้มากเท่านั้น (2) จวบจนเมื่อเขาต้องไปเผชิญกับเส้นทางท่ียากล าบากเป็น
ภาวการณ์วิกฤติหรือปัญหา ท่ีเขาต้องฝ่าฟันให้ได้ เพื่อให้ฝันของเขาเป็นจริง แต่ด้วยสมรรถนะของ
รถยนต์กระบะ Nissan NP300 Navara ก็สามารถน าพาให้เขาก้าวเข้าสู่ (3) ภาวการณ์การแก้ไข
ปัญหา เส้นทางคดเค้ียว เนินหิน ดินลูกรัง ไม่ใช่ส่ิงท่ียากเกินกว่าท่ีเถ้าแก่และรถของเขาจะก้าวข้าม
ผ่านไปได้ และในท่ีสุดเขาก็สามารถบรรทุกส้มไปยังตลาดได้ แสดงว่าเขาสามารถท าส่ิงท่ีหวังได้ส าเร็จ 
เป็นช่วงเวลาของ (4) ภาวการณ์กลับสู่ภาวะสงบสุขใหม่อีกครั้ง ถือเป็นความสุขท่ีมากกว่าเดิม เพราะ
ความฝันท่ีจะขายสินค้าได้มากใกล้จะเป็นจริงมากขึ้นทุกขณะ  

 

Equilibrium > Disruption > Equilizing > New Equilibrium 
 

จากพัฒนการของตัวเรื่องข้างต้น ผู้เขียนต้ังข้อสังเกตว่าในตอนจบเรื่องซึ่งเป็น
ภาวการณ์กลับสู่ภาวะสงบสุขใหม่อีกครั้ง ไม่ถูกให้ความส าคัญมากนัก ภาพไม่ได้แสดงให้เห็นว่าส้มถูก
ขายได้อย่างท่ีเถ้าแก่ฝั นแต่กลับมีส้มวางอยู่เต็มหน้าแผงในตลาด และในตอนจบเถ้าแก่ก็ยืนอยู่ข้างๆ 
รถ ซึ่งในกระบะของรถยังเต็มไปด้วยส้มแสดงให้เห็นว่าส้มยังไม่สามารถขายได้หมดตามท่ีต้ังใจ (หรือ
อีกนัยหนึ่งคือต้องการย้ าให้เห็นสมรรถนะของรถในการบรรทุก) ซึ่งกรณีนี้ ผู้เขียนเห็นว่าเกิดจากการที่
ผู้ผลิตต้องการให้น้ าหนักกับภาวการณ์แก้ไขปัญหามากท่ีสุดจากพัฒนาการของตัวเรื่องในทุกขั้น การท่ี
ขับรถยนต์กระบะ Nissan NP300 Navara ไม่ได้มีเป้าหมายอยู่ท่ีจุดหมายปลายทาง แต่ทว่าอยู่ท่ีการ
ได้ควบคุมรถออกไปท้าทายและเผชิญหน้ากับปัญหาและอุปสรรคมากกว่า สอดคล้องกับประโยค
สนทนาของเท่งและโหน่ง ท่ีเต็มไปด้วยค าถาม ข้อสงสัย และประโยคท้าทายให้เกิดการแสดงศักยภาพ
และสมรรถนะของรถยนต์กระบะออกมาให้มากท่ีสุด  

เพราะตัวละครหลักท่ีมีส่วนในการด าเนินเรื่องในโฆษณานี้ประกอบไปด้วย 3 ตัว
ละคร คือ เท่ง โหน่ง และเถ้าแก่ ซึ่งคอนเนลล์ได้กล่าวถึงวิธีการวิเคราะห์ประเด็นเรื่องความเป็นชาย
ว่า “การตระหนักรู้ว่าความเป็นชายมีหลากหลากนั้นเป็นเพียงก้าวแรกเท่านั้น ส่ิงท่ีควรท าจากนั้นคือ
ต้องมองหาถึงความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นชายเหล่านั้น ด้วยการค่อยๆ คล่ีคลายภูมิหลังด้านชนช้ัน
และเช้ือชาติ แล้วจึงท าการพินิจพิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ทางเพศท่ีเข้าไปท าหน้าท่ีอยู่ระหว่างความ
เป็นชายท่ีหลากหลายนั้น” (Connell, 2005, p.76) ด้ังนั้น ในการวิเคราะห์สัญญะของโฆษณา 
Nissan NP300 Navara ผู้เขียนจะเริ่มด้วยการอภิปรายลักษณะของตัวละครผ่านสัญญะท่ีในเรื่อง 

ตัวละครเถ้าแก่ คือชายหนุ่มรูปร่างหน้าตาดี อายุอยู่ในช่วงต้น 40 เป็นเจ้าของ
กิจการไร่ส้มทวีทรัพย์ แม้อาชีพของเขาจะมีลักษณะการท างานท่ีต้องสมบุกสมบัน มีการเปรอะเป้ือน
ดินทราย แต่ว่าการแต่งกายของเขากลับดูสะอาดสะอ้าน การเลือกใส่เส้ือลายสก๊อตเพราะมีความ
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เช่ือมโยงกับอาชีพการเกษตร เขาพับแขนเส้ือเพื่อให้ดูว่าพร้อมลุยกับการท างานหนัก เส้ือและกางเกง
มีการจับคู่สีท่ีดูเข้ากัน การมีรอยยับของเส้ือผ้าเล็กน้อยซึ่งหมายถึงว่าเขาไม่ใช่คนท่ีนั่งอยู่กับโต๊ะเพื่อ
คอยส่ังงาน แต่ว่าท างานแบบลงพื้นท่ีจริง นอกจากการแต่งกายท่ีดูดีแล้ว ทรงผมของเถ้าแก่ก็ยังตัดส้ัน
และโกนหนวดเคราเรียบร้อย จากประเด็นเรื่องเรือนกาย ผู้เขียนยังเห็นว่าเถ้าแก่ยังถือว่าเป็นคนท่ี
ประสบความส าเร็จในหน้าท่ีการงานคนหนึ่ง เพราะการท่ีชายอายุไม่ถึง 40 ปีสามารถก้าวเข้ามาเป็น
เจ้าของกิจการได้นั้นถือว่าต้องมีความฉลาด มีหัวการค้า รวมถึงมีความเก่งและความสามารถในการ
บริหารจัดการท่ีจะท าให้กิจการไร่ส้มเจริญเติบโต ถึงแม้ว่าธุรกิจของเขาอาจจะยังไม่เติบโตมากนัก 
เห็นได้จากขนาดสวนส้มท่ียังไม่กว้างใหญ่ อีกท้ังการท่ีเขาใช้รถยนต์กระบะเพียงคันเดียวขนส่งส้มไป
ขายยังตลาดด้วยตัวเอง ย่อมหมายถึงเวลากิจการของเขานั้นยังไมไ่ด้มีลูกจ้างรวมถึงเครื่องไม้เครื่องมือ
มากนัก แต่ก็ต้องถือว่าเป็นผู้ชายท่ีมีอนาคตไกลคนหนึ่ง  

ตัวละครเท่ง และโหน่ง ในโฆษณาให้เขาสวมบทบาทเป็นตัวเองเรื่อง เห็นได้จาก
ค าพูดท่ีท้ังสองคนใช้ต่อกันว่า “จะท าได้ไหม.. ท าได้หรือเปล่า” ซึ่งเป็นประโยคติดปากของเขาใน
ฐานะนักแสดงตลก ซึ่งใช้ในการแสดงช่วงตลกของรายการเกมโชว์รายการหนึ่งท่ีออกอากาศทาง
โทรทัศน์ ในขณะท่ีเท่งอายุ 51 ปี โหน่งอายุ 43 ปีใกล้เคียงกับเถ้าแก่ ตัวละครทั้งสองนี้มีบทบาท
ใกล้เคียงกันในเรื่อง เนื่องจากตามปกติแล้วเขามักจะปรากฏตัวพร้อมๆ กันเวลาออกสู่หน้าจอโทรทัศน์ 
โดยมีคาแรกเตอร์เป็นตัวละครที่ช่วยสร้างสีสันให้กับเรื่อง สร้างอารมณ์ขัน ซึ่งนั่นมีส่วนส าคัญท่ีท าให้
คนดูติดภาพการเป็นนักแสดงตลกของเขามากกว่าชีวิตจริง  

โฆษณาใช้กลวิธีการสร้างลักษณะตัวละครที่มีความแตกต่าง เพื่อท าให้เกิดข้อ
เปรียบเทียบระหว่างความเหนือกว่าและด้อยกว่าของตัวละครเถ้าแก่ ท่ีเป็นเจ้าของกิจการไร่ส้มกับเท่ง
และโหน่ง โดยเถ้าแก่คือฮีโร่ของครอบครัวท่ีมีความเช่ียวชาญในด้านเศรษฐกิจ ด้วยอายุท่ีอยู่ในช่วง
เริ่มต้นของวัยกลางคน ก็สามารถน าพาธุรกิจให้รุดหน้าและมั่นคงเพื่อความสุขของคนในครอบครัว 
นอกจากนี้ยังช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับคนอื่นๆ อีกเป็นจ านวนมาก แต่ตัวละคร
เท่งและโหน่งรับบทเป็นตัวละครที่สร้างอารมณ์ขันให้กับเรื่อง แม้จะมีการพูดจาในเชิงต้ังค าถามและ
ท้าทาย ตัวละครเถ้าแก่กแ็สดงให้เห็นถึงความมั่นคงและมุ่งมั่นท่ีจะท าภารกิจให้ส าเร็จ ต่างจากท่าที
ของเท่งและโหน่งท่ีกระโตกกระตาก โวยวาย คล้ายกับลักษณะของความเป็นหญิง อันเป็นส่ิงท่ีความ
เป็นชายต้องก าจัดให้หมดส้ินไปเพื่อไปสู่พื้นท่ีของความเป็นอ านาจน าของความเป็นชาย ซึ่งการสร้าง
ความแตกต่างของตัวละครในรูปแบบนี้ ช่วยขับเน้นให้คุณลักษณะความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าของตัว
ละครเถ้าแก่ยิ่งเด่นชัดมากยิ่งขึ้น 



Ref. code: 25595824035058LWU

71 
 

ไม่เพียงแค่ความสัมพันธ์ทางเพศสถานะของความเป็นชาย ระหว่างตัวละครเถ้า
แก่ เท่ง และโหน่งเท่านั้น ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นชายและความเป็นหญิง ก็มีการเปรียบเทียบ
ให้เห็นเหนือกว่า/ด้อยกว่าเช่นเดียวกัน ด้วยการแสดงให้เห็นผ่านงานท่ีผู้หญิงและผู้ชายท า เห็นได้จาก
งานท่ีผู้ชายอย่างเถ้าแก่ท าเป็นงานขายสินค้าส่ง แต่ตัวละครผู้หญิงรับหน้าท่ีเฝ้าหน้าแผงในตลาดเพื่อ
ขายปลีก ซึ่งต้องรับสินค้าจากผู้ชายไปขายในตลาดอีกทอดหนึ่ง เป็นการสร้างข้อเปรียบเทียบความ
ต่างของอ านาจทางเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นระหว่างความเป็นชายและความเป็นหญิง 

ส าหรับรถในฐานะเทคโนโลยีท่ีมีเพศสถานะคือความเป็นหญิง ได้แสดงบทบาท
และหน้าท่ีของความเป็นหญิงได้อย่างสมบูรณ์ ด้วยการสนับสนุนและเป็นผู้อยู่เบ้ืองหลังเพื่อส่งเสริมให้
ความเป็นชายได้ประสบความส าเร็จและก้าวหน้าในชีวิตการท างานและการท าเพื่อครอบครัว ยิ่งผู้ท่ี
อยู่เบ้ืองหลังมีความแข็งแกร่งและเก่งกล้ามากเท่าใด ก็ยิ่งส่งเสริมให้ความเป็นชายมีความก้าวหน้าใน
อาชีพและการงานมากขึ้นเท่านั้น นอกจากนี้ การท่ีโฆษณาเลือกใช้รถยนต์กระบะสีส้ม ซึ่งเป็นสีในโทน
ร้อน ท าให้สามารถเช่ือมโยงกับภารกิจท่ีต้องใช้พลก าลังในการฝ่าฟัน และยังเช่ือมโยงกับสีของพื้นดิน
ท่ีรถขับเคล่ือนผ่าน เป็นสัญญะท่ีบ่งบอกถึงความกลมกลืน Nissan NP300 Navara คือหญิงสาวที่
อุทิศตัวเพื่อต่อสู้กับงานหนัก เพื่อสนับสนุนความก้าวหน้าของความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าหรือตัวละคร
เถ้าแก่นั่นเอง  

นอกจากสัญญะท่ีเกี่ยวข้องกับเพศสถานะแล้ว ผู้เขียนพบอีกลักษณะเด่นของ
โฆษณา Nissan NP300 Navara คือถึงแม้ว่าเรื่องราวจะ
อยูร่ะหว่างภาวการณ์วิกฤติหรือปัญหา หรือภาวการณ์
แก้ไขปัญหา แต่การเลือกจัดวางองค์ประกอบภาพ จะ
เลือกใช้ภาพบรรยากาศให้งดงาม มีทัศนยภาพที่สดช่ืนเป็น

ฉากหลังเพื่อแสดงว่าแม้จะเต็มไปด้วยอุปสรรคและขวาก
หนาม แต่ส่ิงท่ีรออยู่เบ้ืองหลังคือความสวยสดงดงาม ดังเช่นทัศนยภาพที่ปรากฏให้เห็นอยู่เบ้ืองหน้า 
เพื่อการดึงดูด/กระตุ้นการรับรู้ความความเป็นชายท่ีก าลังรับชมโฆษณาโทรทัศน์ ให้อยากพิชิต
อุปสรรคเพื่อไปให้ถึงหรือบรรลุถึงอุดมคติของความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าเช่นเดียวกับเถ้าเก่ 

กล่าวโดยสรุป แม้เรื่องเล่าในโฆษณาจะไม่ใช่เรื่องราวเกี่ยวกับการเป็นฮีโร่หรือ
การท าเพื่อส่วนร่วมอย่างชัดเจน เช่นเดียวกับโฆษณารถยนต์กระบะ Mitsubishi Triton แต่ผู้เขียน
เห็นว่าสามารถตีความได้ว่าเถ้าแก่คือรูปแบบของความเป็นฮีโร่อีกรูปแบบหนึ่งในด้านเศรษฐกิจ ท่ีจะ
น าพาความสุขมาสู่ครอบครัวและคนท่ีอยู่ภายใต้การปกครอง ซึ่งความสัมพันธ์ทางเพศสถานะภายใน
เรื่องได้สะท้อนให้เห็นความเก่งกล้าสามารถ ความฉลาดหลักแหลมด้านธุรกิจ เหนือกว่าความเป็นชาย
อื่นๆ ในเรื่อง รวมถึงเหนือกว่าความเป็นหญิง ท่ียังต้องพึ่งพาอาศัยความหลักแหลมด้านธุรกิจของเถ้า
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แก่อีกทอดหนึ่งด้วยเช่นกัน ซึ่งความเป็นชายและความเป็นหญิงรูปแบบอื่นๆ ในเรื่องยิ่งมีความออ่น
ด้อยมากเท่าใด ความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าของตัวละครเถ้าแก่ก็จะยิ่งมีความโดดเด่นมากขึ้นเช่นกัน  

 
4.1.4 ความเป็นชายที่มีอ านาจ านคือความฉลาดล้ าเร่ืองเทคโนโลยี 

โฆษณารถจักรยานยนต์ Honda Smart Technology16  (พีช พชร) (Honda 
Motorcycle THA, 2015b) ความยาว 45 วินาที Ffpภาพแรกของโฆษณาเปิดด้วยภาพครึ่งตัว
ของพชร จิราธิวัฒน์ (พีช) นักแสดงวัยรุ่นชาวไทยยืนอยู่ในชุดสูทล าลองสีเทา มือข้างซ้ายเอื้อมไปแตะ
ศอกขวา ส่วนนิ้วชี้ขวาจ้ิมท่ีขมับคล้ายก าลังครุ่นคริด แต่สีหน้ายิ้มแย้มและมั่นใจ ด้านหลังเป็นฉาก
เมืองท่ีถูกจ าลองขึ้นในสตูดิโอ มีเสียงผู้บรรยาย "Honda Smart Technology" จากนั้นเสียงข้อความ
โทรศัพท์มือถือดังขึ้น พีช หยิบมือถือมาเปิดแอปพลิเคชันคล้ายเฟซบุค หน้าจอแสดงข้อความในส
เตตัสของหญิงสาวคนหนึ่งว่า "ใครมารับไปกินข้าวหน่อยสิ :p" และภาพตัดมาท่ีชายอีกคนหันมาสบตา
ท้าทายเพื่อส่ือสารว่าต้องการแข่งกันไปรับผู้หญิงคนดังกล่าวไปกินข้าว แล้วหน้าจอโฆษณาก็แบ่ง
ออกเป็นสองส่วน โดยซ้ายมือเป็นพีช ส่วนด้านขวาคือชายหนุ่มอีกคน ภาพเปรียบเทียบสมรรถนะของ
รถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าของพีชท่ีสตาร์ทเงียบกว่า ขับแรงกว่า และประหยัดพลังงานกว่าเมื่อเทียบกับ
ผู้ชายอีกคนท่ีขับมอเตอร์ไซค์ยี่ห้ออื่น สุดท้ายมีเสียงผู้บรรยายชาย "มีเทคโนโลยีฉลาดๆ ชีวิตก็ดีกว่า
อยู่แล้ว" ในขณะท่ีภาพเป็นพีช ขับรถมาถึงยังท่ีหมาย คือจุดท่ีหญิงสาวเจ้าของข้อความนั่งรออยู่ มี
เสียงผู้บรรยายสรุปส่งท้าย "รวม 3 ท่ีสุดแห่งเทคโนโลยีฮอนด้า เอ.ที. เพื่อการขับขี่เกินขีดจ ากัด” 

 

   
ผู้บรรยาย : Life unlimit กับ 
Honda Smart Technology 

พีชอ่านข้อความบนมือถือ ภาพตัดมาท่ีมีชายหนุ่มอีกคน ท่ี
เห็นข้อความของหญิงสาว 

                                            
16 คือ 3 เทคโนโลยีใหม่จากรถจักรยานยนต์ Honda เผ่ือช่วยในการขับขี่ โดยประกอบไป

ด้วย (1) เทคโนโลยีเครื่องยนต์ eSP มีคุณสมบัติช่วยให้รถแรงขึ้น ประหยัดขึ้น ไอเสียสะอาด (2) 
เทคโนโลยีประหยัด เมื่อรถจักรยานยนต์จอดเกิน 3 วินาที จะหยุดการท างานของเครื่องยนต์ในรอบ
เดินเบาอัตโนมัติ (3) เทคโนโลยีกระจายแรงเบรค เพื่อการเบรคท่ีแม่นย า (ท่ีมา 
http://www.aphonda.co.th) 
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เกิดการสบต่อแสดงการท้าทาย ข้อความบรรยาย : สตาร์ทเงียบ  ข้อความบรรยายคุณสมบัติ  

   
ข้อความบรรยาย : แรงเกินตัว  
 

ข้อความบรรยาย : เครื่องยนต์ หยุดอัตโนมัติ // ประหยัดเกินคุ้ม 
ลดมลภาวะ  

   
ข้อความบรรยาย : เบรคมั่นใจ
เกินคาด  

ผู้บรรยาย : มีเทคโนโลยีฉลาดๆ ชีวิตก็ดีกว่าอยู่แล้ว รวมท่ีสุด 
แห่งสามเทคโนโลยี Honda A.T. เพื่อการขับขี่เกินขีดจ ากัด 

ภาพที่ 4.4 Storyboard โฆษณารถจักรยานยนต์ Honda Smart Technology 

 

โฆษณาเริ่มต้นด้วยภาวการณ์สงบสุขกับใบหน้าท่ียิ้มแย้มของพีช ตัวละครเอก
ของเรื่อง จนเมื่อมีเสียงข้อความดังขึ้นจากโทรศัพท์มือถือ เป็นสัญญาณว่าสถานการณ์ก าลังก้าวเข้าสู่
ภาวการณ์วิกฤติหรือปัญหา คือต้องมุ่งหน้าไปรับหญิงสาวไปทานข้าวให้ได้ เหตุการณ์ยิ่งยากล าบาก
ยิ่งขึน้เมื่อมีชายหนุ่มอีกคนหมายปองหญิงสาวร่วมเข้าแข่งขัน เพื่อการเป็นท่ีหนึ่งท่ีจะไปถึงเป้าหมาย
ก่อนให้ได้ รถจักรยานยนต์ 2 คันแข่งขันกันบนท้องถนน ด้วยสมรรถนะของรถจักรยานยนต์ Honda 
ท าให้พีช มีชัยเหนือผู้ชายอีกคน ฝ่าฟันอุปสรรคท้ังการจราจรและสุนัข เป็นการก้าวผ่านภาวการณ์
แก้ไขปัญหาได้อย่างง่ายดายแล้วไปถึงเส้นชัยคือสถานท่ีท่ีหญิงสาวรออยู่ สถานการณ์ด าเนินเข้าสู่
ภาวการณ์สงบสุขใหม่อีกครั้ง ตลอดเหตุการณ์การแข่งขันอันแสนระทึกเหล่านี้ ถูกน าเสนอด้วยจังหวะ
เพลงฟังสบาย ในบรรยากาศท้องฟ้าโปร่งและสดใส เป็นเครื่องหมายว่าการมีรถจักรยานยนต์ Honda 
อยู่ข้างกาย จะสามารถท าให้สามารถไปถึงเส้นชัยได้อย่างไม่ยากเย็นนัก พฒันาการของเรื่องถูกจัดวาง
ไว้ตามล าดับ 4 ช่วงจังหวะ ซึง่เป็นลักษณะของการเล่าเรื่องด้วยมุมมองท่ีเป็นกลาง ส าหรับแผนผัง
พัฒนาการของตัวเรื่องสามารถเขียนได้ดังนี้ 
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ตัวละครเอกในเรื่องคือพีช มีลักษณะเป็นชายหนุ่มวัยต้น 20 หน้าตาดี การแต่ง
กายบ่งบอกถึงความพิถีพิถัน เส้ือผ้ามีราคา ท่าทางการยืนใช้นิ้วชี้จ้ิมบริเวณขมับคล้ายก าลังใช้ความคิด
เหมือนกับตัวการ์ตูนอิคคิวซัง ซึ่งเป็นตัวการ์ตูนท่ีมีปัญญาและความฉลาดหลักแหลม การเลือกใช้โทน
สีของฉากหลังเป็นโทนน้ าเงินอ่อน บ่งบอกถึงความสุขุมสอดคล้องกับลักษณะตัวละคร ขณะท่ีตัวละคร
ชายท่ี 2 มีอายุใกล้เคียงกับพีช ลักษณะเรือนกายและการแต่งกายก็ความคล้ายคลึงกัน แต่ใช้โทนสี
ของฉากหลังสีเขียว ท่ีให้ความหมายถึงความเป็นธรรมชาติและความอ่อนไหว ท้ังนี้ ตัวละครทั้ง 2 มี
ลักษณะร่วมกันคือมีการแสดงออกให้เห็นว่ามีความสนใจในเพศตรงข้ามเหมือนกัน ซึ่งคุณลักษณะนี้
ถือเป็นคุณลักษณะส าคัญของความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า  

ผู้เขียนเห็นว่า สัญญะท่ีปรากฏในภาพแรกของโฆษณา มีความส าคัญอย่างยิ่ง
เพราะเป็นภาพท่ีมีความหมาย ถึงการประกอบสร้างความหมายของความเป็นชายให้กับตัวละครพีช 

เพราะ “ในสังคมตะวันตก ความเป็นชายท่ีมีอ านาจน ามี
ความเช่ือมโยงกับความสามารถ ในด้านเทคนิคและ
อ านาจ” (Wajcman, 2010, p.145) ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าใน

บริบทของสังคมไทยก็มีความใกล้เคียงกันกับข้อเสนอ
ดังกล่าว จึงสามารถตีความได้ว่าพีช มีลักษณะความเป็น
ชายท่ีมีอ านาจน า เห็นได้จากท่าทางการยืนใช้ความคิดใน
เรื่องของ Smart Technology นอกจากนี้ สัญญะท่ี
ปรากฏจากรูปแบบท่ีผู้ผลิต ใช้การเล่าเรื่องด้วย
ภาพกราฟิกเมื่อกล่าวถึงคุณสมบัติต่างๆ ของ
รถจักรยานยนต์ ยังสะท้อนถึงวธิีคิดแบบผู้ชายท่ีมักใช้

ตรรกะแบบวิทยาศาสตร์ มีความซับซ้อน เป็นวงจรที่เข้าใจยาก   

ความเป็นหญิงในเรื่องปรากฏตัวขึ้นในฐานะของผู้สร้างปัญหา ท่ีต้องการหาคน
มารับไปทานข้าว จึงถือเป็นวิกฤติหรือปัญหาตัวละครชายท้ัง 2 ต้องฝ่าฝัน และปรากฏให้เห็นอีกครั้ง
ในฐานะผู้สร้างความแตกต่างให้เกิดข้ึนระหว่างความเป็นชายของตัวละครทั้งสอง โดยปรากฏใน
รูปแบบของเพศสถานะของรถจักรยานยนต์ เพราะยิ่งรถจักรยานยนต์มีสมรรถนะท่ีเหนือกว่า ก็ยอ่ม
หมายถึงว่ารถจักรยานยนต์คันนั้นแสดง (perform) ความเป็นหญิงออกมามากกว่า และเข้าใกล้ความ
เป็น emphasized femininity มากกว่า ซึ่งในความหมายนี้ ย่อมหมายถึงว่าความเป็นหญิงท่ีเป็น 
emphasized femininity นั้นจะสามารถสนับสนุน/ส่งเสริมความเป็นชายได้ดีกว่าเช่นกัน   
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แนวคิดดังกล่าว ถูกแสดงออกผ่านสัญญะของการที่ความเป็นชายของพีช  ใน
ฐานะผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ท่ีมี Smart Technology ก าลัง
ต่อสู้กับความเป็นชายของตัวละครท่ี 2 ท่ีขับขี่รถจักรยานยนต์
รุ่นอื่น สัญญะของการจัดวางต าแหน่งพีช ไวด้้านซ้ายเพื่อ
แสดงให้เห็นว่า เมื่อเกิดการผสานพลังของอ านาจน าของ
ความเป็นชายของพีช และสมรรถนะของ emphasized 

femininity ของรถจักรยานยนต์ Honda ท่ีมี Smart Technology จะไม่สามารถท าให้มีความเป็น
ชายอื่นใดมาเทียบเทียมหรือแซงหน้าได้ และเมื่อน าสัญญะของการใช้สีท่ีปรากฏในเรื่องมาวิเคราะห์จะ
พบว่าพีช พชร ถูกแทนด้วยสีน้ าเงิน/ฟ้า ท่ีบ่งบอกความสุขุม จริงจัง รอบคอบ เมื่อมาผนวกกับสีแดง
ของรถจักรยานยนต์ท่ีมีความร้อนแรง ก็จะท าให้กลายเป็นส่วนผสมจากสองขั้วท่ีลงตัวที่จะท าให้พีช
ไปสู่เส้นขั้ยได้ในท่ีสุด  

นอกจากนี้ในขณะท่ีพีช มีความสุขุม ใช้ความฉลาดในการแก้ปัญหาและอุปสรรค 
แต่ตัวละครชายท่ี 2 แสดงให้เห็นถึงความขาดประสิทธิภาพในการควบคุมอารมณ์ ไม่สามารถใช้
ความคิดในการสร้างสรรค์เทคโนโลยีท่ีจะช่วยให้เขาเอาชนะความเป็นชายอื่นๆ ได้ ความสัมพันธ์ที่
เกิดขึ้นระหว่างตัวละครทั้ง 2 จึงเป็นการแสดงออกผ่านสัญญะให้เห็นว่า hegemony/subordination 
นั้นท างานอย่างไรเมื่อปรากฏผ่านส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมคือ มนุษย์ผู้ชาย 

ส่วนมนุษย์ผู้หญิงนัน้ ผู้ผลิตโฆษณาไม่เพียงสร้างภาพเหมารวมให้พวกเธอ
กลายเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหา ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อย่างเช่นการท่ีตัวละครหญิงในเรื่องเรียกรอ้ง
แม้กระท่ังเรื่องพืน้ฐานในชีวิตคือการให้ใครก็ได้มารับไปกินข้าว นอกจากนี้เธอยังถูกลดทอนคุณค่า
ความเป็นมนุษย์ให้กลายเป็นเพียงวัตถุส าหรับการแย่งชิงของผู้ชาย เป็นของรางวัลท่ีส าหรับความเป็น
ชายท่ีมีอ านาจน าเท่านั้น คุณค่าของเธอเกิดขึ้นจากการให้คุณค่าโดยความเป็นชาย ซึ่งนั่นท าให้เกิด
ค าถามตามมาว่า หากไม่มีความเป็นชายใดท่ีเข้ามาแย่งชิง คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นหญิงนั้นจะ
หมดไปด้วยหรือไม่?  

กล่าวโดยสรุป โฆษณารถจักรยานยนต์ Honda Smart Technology ได้สะท้อน
ภาพเหมารวมหลายประการท่ีเกิดขึ้นกับความเป็นหญิงและความเป็นชาย ได้แก่ ความเป็นชายและ
เทคโนโลยีเป็นส่ิงท่ีมาคู่กัน ในขณะท่ีความเป็นหญิงนัน้มักจะเป็นผู้พิ่งพงิ ต้องอาศัยความสามารถและ
ความฉลาดของเทคโนโลยีท่ีสร้างขึ้นโดยความเป็นชาย นอกจากนี้ เทคโนโลยียังเป็นตัวบ่งช้ีความ
แตกต่างหรือแสดงให้เห็นว่าใครคือผู้มีอ านาจน า โดยคนท่ีฉลาดกว่า มีความสามารถในการใช้และ
ควบคุมเทคโนโลยีได้มากกว่า จะถือเป็นความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าเหนือความเป็นชายรูปแบบอื่น 
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4.1.5 Emphasized femininity ความเป็นหญิงใต้แสงไฟ 

โฆษณารถยนต์จักรยานยนต์ Honda PCX15017 (Honda Motorcycle THA, 
2015a) (ใหม่ กุญแจสมาร์ทคีย์) ความยาว 45 วินาที โฆษณาเริ่มต้นด้วยภาพชายหนุ่มชาวตะวันตก
หน้าตาดีสวมชุดสูทสีด าปรากฏตัวขึ้นในแสงสลัว เขาก าลังเดินออกมาจากอาคารแห่งหนึ่ง มีบอด้ีการ์ด
ชายเดินขนาบข้างซ้ายและขวา มีแสงไฟแฟลชจากนักข่าวสว่างขึ้นต่อเนื่อง เขาหันไปมองเห็นหญิงสาว
สวมชุดขาวคนหนึ่งเดินตามมาท่ีด้านขวามือ ภาพตัดไปท่ีรถจักรยานยนต์ฮอนด้าสีน้ าเงินจอดอยู่ ชาย
หนุ่มยกมือเรียกบอด้ีการ์ดเพื่อให้โยนกุญแจรถมาให้ มีเสียงผู้บรรยายชาย "ครั้งแรก ในรถ AT 
เมืองไทย Honda Smart Key" หญิงสาวคนเดิมเอื้อมมือคว้ากุญแจไว้ก่อนจะถึงมือชายหนุ่ม  มีเสียง
บรรยาย "รีโมทอัจฉริยะ ไม่ต้องใช้กุญแจ" ชายหนุ่มในชุดสูทด าขึ้นนั่งบนเบาะ สวมหมวกกันน็อค 
ไม่ได้แสดงอาการตกใจกับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น แต่กลับแสดงสีหน้ามั่นใจและกดปุ่มสตาร์ทรถโดยไม่
ต้องใช้กุญแจ ภาพตัดมาท่ีหน้าชายหนุ่มแสดงสีหน้าให้เห็นว่าเหนือกว่า เขาเช้ือเชิญให้เธอก้าวขึ้นซ้อน
ท่ีเบาะด้านท้าย ชายหนุ่มขับรถออกไปพร้อมหญิงสาวในบรรยากาศกลางคืนของเมืองใหญ่ พาเธอไป
หยุดท่ีอาคารแห่งหนึ่ง ถอดหมวกกันน็อค เขาเอื้อมมือไปคล้ายจะจัดผมท่ีปรกหน้าผากของหญิงสาว 
แล้วชูให้เห็นว่าเขาสามารถคว้ากุญแจรถคือมาได้แล้วคล้ายกับการแสดงของนักมายากล จากนั้นจึง
เป็นภาพการประคองกันเข้าไปในสถานท่ีคล้ายล็อบบ้ีของโรงแรมท่ีมีผู้คนยืนคุยกันอยู่เป็นคู่ๆ โดยมี
รถจักรยานยนต์จอดอยู่ตรงกลางภาพ เสียงผู้บรรยายกล่าวบทสรุป "New Honda PCX 150: 
Unlock the new impression"  

 

   
ภาพแนะน าตัวละครตัวละครเอก 
 

ผู้บรรยาย : ครั้งแรก ในรถ 
A.T. เมืองไทย 

ภาพแนะน าตัวละครหญิงสาว 

                                            
17 รถจักรยานยนต์ Honda PCX150 ใช้เครื่องยนต์ ระบบจ่ายน้ ามันหัวฉีด PGM-FI  4 

จังหวะ/แบบซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยน้ าปริมาตรกระบอกสูบ 149.3 ซีซ ี
อัตราส่วนแรงอัด 10.6:1 ราคา 85,000 บาท (ท่ีมา http://www.aphonda.co.th) 
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ตัวละครเอกเรียกให้บอด้ีการ์ดโยนกุญแจรถ แต่หญิงสาวคว้าไป 
ผู้บรรยาย : Honda Smart Key รีโมทอัจฉริยะ ไม่ต้องใช้กุญแจ  

ตัวละครเอกกเช้ือเชิญหญิงสาว 
ซ้อนรถไปด้วยกัน 

   
หญิงสาวก้าวขึ้นรถ จากนั้นรถขับไปในบรรยากาศเมือง 

   
ตัวละครเอกเอกเอื้อมมือคล้ายปัดผมให้หญิงสาว แต่แสดงให้เห็นว่าเขาสามารถคว้ากุญแจรถคืนมาได้ 
ผู้บรรยาย : New Honda PCX150 Unlock The New Impression  

ภาพที่ 4.5 Storybard โฆษณารถจักรยานยนต์ Honda PCX150 
 

หนุ่มหล่อหน้าตาดีในชุดสูทเดินออกมากลางวงนักข่าวด้วยแววตามั่นใจ ส่ือให้
เห็นว่าช่วงเวลาเหล่านี้ถือเป็นภาวการณ์สงบสุขของเขา ซึ่งมีท้ังผู้คนรายล้อมให้ความสนใจ และยังมี
รถจักรยานยนต์ Honda PCX 150 เป็นรถคู่ใจ กระท่ังเขาหันไปเห็นหญิงสาวในชุดขาวคนหนึ่งสะกด
รอยตามเขามา เป็นสัญญาณว่าเรื่องก าลังจะเข้าสู่ภาวการณ์วิกฤติหรือปัญหา ซึ่งเหตุการณ์ก็เป็นจริง
เช่นนั้นเมื่อเธอเอื้อมมือมาคว้ากุญแจรถจักรยานยนต์ของเขาไป แต่เนื่องจากความฉลาดในด้าน
เทคโนโลยีของผู้ชายท าให้เขาคิดค้นรถจักรยานยนต์ท่ีไม่ต้องใช้กุญแจเพื่อไขสตาร์ท จนท าให้สามารถ
ติดเครื่องยนต์ได้ส าเร็จแม้กุญแจจะยังอยู่ในมือของหญิสาว ซึ่งท าให้ชายหนุ่มสามารถผ่านภาวการณ์
แก้ไขปัญหาได้อย่างง่ายดาย เขาเช้ือเชิญหญิงสาวขึ้นรถจักรยานยนต์ไปด้วยกัน แล้วเรื่องด าเนินไปจบ
ลงด้วยการพาเธอไปถึงยังสถานท่ีแห่งหนึ่งท่ีด้านในพื้นท่ีท่ีเป็นบรรยากาศคล้ายงานเล้ียง หรือสถานท่ี
จัดงานอันหรูหรา เป็นการสรุปว่าเรื่องราวได้เข้าสู่ภาวการณ์สงบสุขใหม่อีกครั้งเป็นท่ีเรียบร้อย   

จริงอยู่ท่ีสามารถวิเคราะห์พัฒนาการของเรื่องให้เป็นได้เช่นนั้น แต่เมื่อน ากรอบ
แนวคิดด้านเพศสถานะและเทคโนโลยีมาใช้ในการวิเคราะห์จะพบว่าเรื่องราวได้พลิกผัน ส่งผลให้
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นางเอกในชุดขาวกลายเป็นผู้ร้ายท่ีเข้ามาท าลายความสงบสุขในเส้นเรื่องของสุภาพบุรุษชุดสูท ซึ่ง
สามารถสรุปพัฒนาการของเรื่องออกมาใหม่ได้ ดังนี้  

หนุ่มหล่อหน้าตาดีในชุดสูทเดินออกมากลางวงนักข่าวด้วยแววตามั่นใจ ส่ือให้
เห็นว่าช่วงเวลานี้ถือเป็นภาวการณ์สงบสุขของเขาซึ่งมีท้ังผู้คนรายล้อมให้ความสนใจ และมี
รถจักรยานยนต์ Honda PCX 150 เป็นรถคู่ใจ กระท่ังเขาหันไปเห็นหญิงสาวในชุดขาวคนหนึ่งสะกด
รอยตามเขามา เป็นสัญญาณว่าเรื่องก าลังจะเข้าสู่ภาวการณ์วิกฤติหรือปัญหา ซึ่งเหตุการณ์ก็เป็นจริง
ดังนั้นเมื่อเธอเอื้อมมือมาคว้ากุญแจรถจักรยานยนต์ของเขาไป ผู้หญิงคนนี้เปรียบได้กับศัตรูตัวร้าย
น ามาซึ่งวิกฤติและปัญหาซึ่งท่ีเขาต้องหาทางแก้แค้นเอาคืน ชายหนุ่มได้อาศัยความฉลาดของ
เทคโนโลยีของรถมอเตอร์ไซค์ท่ีสามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ได้โดยไม่ต้องใช้กุญแจ แล้วหลอกล่อให้หญิง
สาวชุดขาวก้าวขึ้นรถมาพร้อมกัน เขาพาเธอไปในบรรยากาศเมืองแล้วไปหยุดอยู่ท่ีสถานท่ีแห่งหนึ่งซึ่ง
มีบรรยากาศของงานเล้ียง เรื่องเล่าแสดงให้เห็นว่าภาวการณ์แก้ไขปัญหาได้จบลงทันทีท่ีเขาท าท่า
คล้ายจะจัดผมให้หญิงสาว แต่เขากลับแสดงให้เห็นถึงช้ันเชิงท่ีเหนือกว่า ด้วยการแสดงท่าทางแบบนัก
มายากลท่ีสามารถช่วงชิงกุญแจรถกลับคืนมาได้โดยท่ีหญิงสาวไม่รู้ตัว ภาวการณ์กลับสู่ภาวะสงบสุข
ใหม่อีกครั้งเมื่อชายหนุ่มในชุดสูทกลับมาเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์อย่างสมบูรณ์อีกครั้ง เห็นได้จาก
การท่ีภาพสุดท้ายเลือกจัดภาพให้รถจักรยานยนต์อยู่ในต าแหน่งด้านหน้า มีแสงไฟส่องสว่าง ส่วน
ด้านหลังเป็นชายหนุ่มก าลังพาหญิงสาวเข้าไปยังล็อบบ้ีของโรงแรม เป็นข้อสรุปว่านางเอกตัวจริงของ
เรื่องท่ีชายหนุ่มต้องการดูแลรักษาคือรถจักรยานยนต์ Honda PCX 150 ลูกกุญแจในมือคือ
เครื่องหมายท่ีแสดงว่าเขาแก้ปัญหาได้ส าเร็จ แสงไฟส่องสว่างช้ีให้เห็นว่านางเอกของเรื่องปลอดภัย ไม่
มีภัยใดๆ จะมาท าอันตรายต่อเธอได้อีกต่อไป ส่วนหญิงสาวในชุดขาวที่เปรียบเสมือนตัวร้ายก็ก าลัง
หลงกล และตกอยู่ในเงื้อมมือของตัวละครเอกท่ีจะก าจัดหรือท าอะไรกับเธอก็ได้ โดยท่ีเธอไม่สามารถ
ล่วงรู้ได้เลย จากพัฒนาการของเรื่องในแง่มุมนี้ จึงสรุปออกมาเป็นแผนผังได้เป็น 

 

Equilibrium > Disruption > Equilizing > New Equilibrium 
 

เมื่อวิเคราะห์สัญญะท่ีปรากฏอยู่บนตัวละครเอก จะพบว่าเขาเป็นหนุ่มต่างชาติ
คล้ายชาวตะวันตกซึ่งได้รับความสนใจจากผู้คน และต้องมีต าแหน่งหน้าท่ีท่ีมีความส าคัญเนื่องจากต้อง
มีผู้ชายอีก 2 คนท าหน้าท่ีเป็นบอด้ีการ์ด ท่าทางของเขาบ่งบอกถึงความเป็นผู้น า สามารถช้ีนิ้วส่ังการ
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ มีความสุขุมรอบคอบ แม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ท่ีหญิงสาวมาคว้ากุญแจ
รถจักรยานยนต์ของเขาไป แต่ก็ยังสามารถควบคุมอารมณ์ไม่แสดงออกถึงอาการตกใจ นอกจากนี้เขา



Ref. code: 25595824035058LWU

79 
 

ยังมีความฉลาดหลักแหลมท่ีแสดงออกผ่านการมีอ านาจน าเหนือรถจักรยานยนต์ ท่ีมีเทคโนโลยีใหม่ซึ่ง
สร้างความประหลาดใจให้กับตัวละครหญิง เพราะสามารถสตาร์ทรถได้โดยท่ีไม่ต้องใช้กุญแจ  

เมื่อเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครเอก กับตัวละครบอดี้การ์ด 2 คน
จะพบว่าเรือนกาย การแต่งกายของ 3 คนมีความคล้ายคลึง
กัน แต่ส่ิงท่ีบ่งบอกความเป็น hegemony/subordination 
คือภาษากายท่ีแสดงออกผ่านตัวละครเอก ท่าทางการช้ีนิ้ว
ส่ังการของเขาบ่งบอกว่า เขามีอ านาจน าชายผู้เป็นบอด้ี
การ์ด ซึ่งยืนด้วยท่ามือประสานไว้ด้านหน้า ขณะท่ีอีกคนท า

หน้าท่ีคอยช่วยเหลือ ในการส่งหมวกกันน็อคให้กับตัวละครเอกและตัวละครหญิง 

เพราะพื้นท่ีกลางคืนไม่ใช่พื้นท่ีส าหรับผู้หญิง การที่เธอก้าวเข้ามาอยู่ในพื้นท่ีนี้
ย่อมเป็นสัญญะท่ีบ่งบอกถึงปัญหาท่ีก าลังจะมาพร้อมๆ กับการปรากฏตัวในพื้นท่ีต้องห้าม เธอจึงเป็น
บุคคลท่ีสร้างภาวการณ์วิกฤติหรือปัญหาให้กับตัวละครเอกในเรื่อง นอกจากนี้ ความเป็นหญิงของเธอ
ยังมีส่วนช่วยขับเน้นให้ความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าของตัวละครเอกมีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้น เพราะ
การมีอยู่ของตัวละครหญิงได้ช่วยสร้างภาพความมีอ านาจของความเป็นชายผ่านภาพ การกระดิกนิ้ว
เพื่อหลอกล่อให้หญิงสาวก้าวขึ้นมาซ้อนบนรถ ความอ่อนด้อยและไม่ทันเกมของผู้ชายท่ีสามารถช่วง
ชิงกุญแจรถมาจากเธอโดยท่ีเธอไม่รู้ตัว ความแตกต่างในการแสดงออกทางสีหน้าท่ีบ่งบอกว่าตัวละคร
ชายมีความเหนือกว่าในความสามารถด้านการควบคุมอารมณ์ และสุดท้ายบทบาทของเธอยังช่วยย้ า
ความหมายของความเป็นชายรักต่างเพศของตัวละครเอกอีกด้วย 

ขณะท่ีหน้าท่ีของรถจักรยานยนต์ในเรื่อง ได้ให้ความหมายใน 2 ลักษณะคือ (1) 
เป็นส่ิงบ่งช้ีความสามารถและฉลากหลักแหลมของผู้ชายในการสร้างสรรค์เทคโนโลยี ท่ีมีสมรรถนะสูง
และเต็มเป่ียมไปด้วยความสามารถท่ีผู้หญิงไม่อาจจะตามได้ทัน สีฟ้าของรถสะท้อนความฉลาดและ
สุขุมของตัวละครเอกในฐานะผู้ควบคุมรถอีกทอดหนึ่ง (2) การท าหน้าท่ีของความเป็นหญิงคือการ
แสดงสมรรถนะของตนอย่างเต็มท่ี เป็นเครื่องมือท่ีช่วยบ่งช้ีถึงอ านาจน าของความเป็นชายของตัว
ละครเอก ซึ่งส่ิงตอบแทนท่ีเธอได้รับคือถูกยกย่องให้เป็นนางเอกท่ีมีแสงไฟสาดส่องมาในตอนจบ 

บทสรุปท่ีได้จากโฆษณารถจักรยานยนต์ Honda PCX150 เป็นไปในท านอง
เดียวกับโฆษณารถจักรยานยนต์ Honda Smart Technology  ความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าถูก
แสดงออกผ่านความฉลาดและมีความสามารถในด้านเทคโนโลยี โดยตัวละครเอกในเรื่องซึ่งเป็นผู้
ครอบครองและควบคุมรถจักรยานยนต์ท่ีมีเทคโนโลยีท่ีล้ าหน้า ส่งผลให้เขามีอ านาจน าเหนือกว่าความ
เป็นชายรูปแบบอื่นๆ ในเรื่อง ท่ีมีลักษณะทางด้านเช้ือชาติ เรือนกาย การแต่งกายท่ีใกล้เคียงกับตัว
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ละครเอก แต่การที่เขาไม่ได้ครอบครองเทคโนโลยีฉลาดจึงกลายเป็นเบ้ืองล่างของตัวละครเอก ขณะท่ี
ความเป็นหญิงถูกผลิตซ้ าภาพเหมารวมในสังคมว่าเป็นผู้สร้างปัญหา และด้อยกว่าความเป็นชายเสมอ 

 
4.1.6 ความเป็นชายที่มีอ านาจน าและการช้ีน าผา่นสถาบันทางสังคม 

โฆษณารถเพื่อการเกษตร Kubota รถเกี่ยวนวดข้าว คูโบต้า คิว (Siam Kubota, 
2016) ความยาว 30 วินาที ภาพโฆษณาเปิดด้วยบรรยากาศต่างจังหวัด รถบรรทุกขนรถเกี่ยวนวดข้าว
คูโบต้า เข้ามาในตลาด ชาวบ้านท่ีขับมอเตอร์ไซค์หันไปมองอย่างสนใจ จากนั้นเป็นภาพของสภากาแฟ
มีชายสูงอายุสองคนนั่งอยู่ หันไปเห็นรถบรรทุกแล่นผ่านหน้าไป ชายคนแรกเอ่ยปาก "นั่นเจ้าเอกนี่ 
ถอยรถเกี่ยวมาใหม่เหรอ" ก่อนท่ีชายอีกคนจะตอบ "ยังไม่ถึงหน้าเกี่ยวเลยนะ จะไหวเหรอ" ภาพตัดไป
ท่ีร้านท าผมมีหญิงวัยกลางคนนั่งอบผมอยู่ เธอยกโทรศัพท์ขึ้นมาโทรเมื่อเห็นรถบรรทุกแล่นผ่าน "พี่! 
เอกซื้อรถเกี่ยวคูโบต้าแหละ" ภาพตัดไปอย่างรวดเร็วท่ีชายหนุ่มยืนคุยโทรศัพท์กลางทุ่งนาเขียวขจี 
"ฮะ!" ก่อนจะเป็นภาพระยะกลางของการสนทนากันระหว่างชายหนุ่มคนเดิมกับเอก  เจ้าของรถคู
โบต้า "เอก คิวแรกพี่จอง" ภาพตัดเป็นมุมกว้าง เห็นคนต่อแถวยาวเหยียด กล่าวประสานเสียงกันว่า 
"จองด้วย" เรื่องด าเนินเข้าสู่การน าเสนอคุณสมบัติของรถเกี่ยว โดยเป็นเสียงผู้บรรยายชาย บรรยาย
ภาพการท างานของรถเกี่ยวในทุ่งนาสีเหลืองทอง "มีรถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า ใครๆ ก็เรียกใช้ เพราะได้
งานเกี่ยวคุณภาพ ลดการสูญเสียข้าว มีหลายรุ่นเพื่อความต้องการท่ีหลากหลาย มั่นใจด้วยทีมช่าง
บริการ ซื้อปีนี้ผ่อนปีหน้า" ภาพสุดท้ายเป็นภาพเอกนั่งอยู่บนรถเกี่ยวท่ีมีฉากหลังเป็นทุ่งนา มีชาวบ้าน
ยืนอยู่ด้านล่าง และประสานเสียงประโยคสุดท้าย "รถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า เกี่ยวดี ชีวิตดี" 

 

   
รถบรรทุกรถเกี่ยวนวดข้าว เข้ามาในตลาด // ลุง1 : นั่นเจ้าเอกนี ่
ถอยรถขุดมาใหม่หรอ // ลุง2 : ยังไม่ถึงหน้าเกี่ยวเลยนะ  

ป้า : พี่ ..เอกซื้อรถเกี่ยวคูโบต้า
แหละ  

   
ลุง : ฮะ! 
 

ภาพแนะน าตัวละคร “เอก ”
พร้อมรถเกี่ยวนวดข้าว  

ลุง : เอก คิวแรกพี่จอง 
เอก : ครับพี่ 
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ประสานเสียง : จองด้วย 
 

ผู้บรรบาย : มีรถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า ใครๆ ก็เรียกใช้ เพราะได้
งานเกี่ยวคุณภาพ ลดการสูญเสียข้าว มีหลายรุ่นเพื่อความต้องการ
ท่ีหลากหลาย มั่นใจด้วยทีมช่างบริการ ซื้อปีนี้ ผ่อนปีหน้า ถึง 31 
สิงหาคมนี้ 
เอก : รถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า เกี่ยวดี ประสานเสียง : ชีวิตดี 

ภาพที่ 4.6 Storyboard โฆษณารถเพื่อการเกษตร Kubota รถเกี่ยวนวดข้าว คูโบต้า คิว 
 

การมาถึงของรถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า เป็นเครื่องหมายว่าภาวการณ์สงบสุขได้
เริ่มต้นขึ้น ณ พื้นท่ีแห่งนี้ แม้จะท าให้เกิดข้อกังขาว่าการซื้อรถเกี่ยวนวดข้าวมาก่อนท่ีจะถึงหน้าเกี่ยว 
แต่ตัวละครเอกก็ยังมีสีหน้ายิ้มแย้มและภูมิใจ จนเมื่อหญิงวัยกลางคนโทรไปบอกสามีว่าตัวละครเอก
ของเรื่องซื้อรถเกี่ยว ก็เป็นอีกเครื่องยืนยนัว่าความสงบสุขได้เกิดขึ้นแล้วจริงๆ มีชาวบ้านมาต่อคิว
มากมายเพื่อให้รถคันนี้ไปช่วยเกี่ยวข้าวที่นาของตน จากนั้นผู้บรรยาย บรรยายถึงคุณสมบัติของรถ
เกี่ยวท่ีช่วยท าให้ได้งานเกี่ยวคุณภาพและยังลดการสูญเสียข้าวอีกด้วย โดยในตอนบ้านเป็นภาพยืนยัน
ถึงความน่าช่ืนชมยกย่องของรถเกี่ยวคันนี้ คือการท่ีชาวบ้านชูนิ้วโป้งยกย่อง แผนผังพัฒนการของเรือ่ง
เล่าโฆษณารถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า จึงมีช่วงจังหวะเดียวคือภาวการณ์สงบสุข 

 

Equilibrium 
 

เพราะความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าถูกปลูกฝังและส่ังสอนผ่านสถาบันต่างๆ ท่ีมี
อ านาจในสังคมเช่น ส่ือสารมวลชน รัฐ ศาสนา เป็นการเผยแพร่ความคิดและอุดมการณ์จากโลก
ภายนอกไปสู่ทุกพื้นท่ี เช่นเดียวกับสัญญะท่ีปรากฏในเรื่อง ภาพตัวละครเอกนั่งรถบรรทุก บรรทุกรถ
เกี่ยวนวดข้าวเข้ามาในตลาดเปรียบเหมือนกับการน าพาอุดมคติ และความคิดจากภายนอกเข้ามาสู่
ภายในบริบทสังคมของตน ซึ่งอุดมคติเหล่านี้แม้จะถูกส่งมาจากท่ีอื่น แต่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ท่ีสร้าง
ความประหลาดใจให้กับความเป็นชายในสังคม เพราะส่ิงเหล่านี้คือส่ิงท่ีทุกคนรับรู้อยู่โดยสามัญส านึก 
เช่นเดียวกับประโยคสนทนาท่ีเกิดขึ้นบนสภากาแฟ ของชายสูงอายุ 2 คนท่ีเมื่อมองเห็นรถเกี่ยวนวด
ข้าว ก็เข้าใจได้ทันทีว่าส่ิงเหล่านี้คืออุดมคติของความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า “ซึ่งทุกคนต้องนิยาม
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ต าแหน่งแห่งท่ีของตนว่ามีความสัมพันธ์กับความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าอย่างไร” (Connell & 
Messerchmidt, 2005, p.382) ดังนั้น จึงปรากฏเสียงฮือฮาท่ีบ่งบอกความรู้สึกของตัวละครเมื่อรถท่ี
เอกโดยสารมาแล่นผ่านไป เป็นปฏิกิริยาท่ีมีสัญญะหมายถึงการนิยามต าแหน่งแห่งท่ีของตนต่อความ
เป็นชายท่ีมีอ านาจน า  

ชายสูงอายุท้ัง 2 คนยังเป็นสัญญะท่ีแสดงถึงความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าใน
รูปแบบเก่า ท้ังคู่อาจเคยเป็นผู้ท่ีมีความเป็นชายท่ีมีอ านาจน ามาก่อนแต่ว่าขณะนี้นี้ความเป็นชาย
รูปแบบนั้นได้พ้นจากสถานะของอ านาจน าเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว เห็นได้จากประโยคสนทนาท่ีต้ังค าถาม
ถึงการซื้อรถเกี่ยวข้าวเข้ามาท้ังๆ ท่ียังไม่ถึงฤดูเก็บเกี่ยว บ่งบอกถึงชุดความรู้เดิมซึ่งเปรียบได้กับ
อ านาจน ารูปแบบเก่าท่ีชายสูงอายุสองคนเคยครองสถานะ แต่เรื่องราวท่ีด าเนินต่อไปจากนั้นก็ท าให้
เห็นว่าชุดของความรู้ท่ีเขามีนั้นเก่าเกินกว่ายุคสมัย สถานภาพความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าของเขาได้
จบส้ินไปแล้ว 

เอกคือตัวละครที่แสดงถึงความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า เขามาพร้อมกับเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ท่ีจะสร้างคุณประโยชน์ให้กับท้องถิ่น ผู้ชาย เด็ก ผู้หญิง และคนแก่ต่างสยบยอม ภาพการต่อ
แถวของชาวบ้านส่ือถึงการยอมรับนับถือในอ านาจน าของเอก นอกจากนี้ อ านาจน าของความเป็นชาย
ของเอกยังปรากฏชัดผ่านการพรรณนาถึงคุณสมบัติของเทคโนโลยีท่ีเขาครอบครอง ภาพการท างาน
อย่างช่ าชอง ความเช่ียวชาญในเทคโนโลยีส่งผลให้เขาได้รับการยอมรับนับถือ สีส้มของรถเกี่ยวท่ีโดด
เด่นท่ามกลางทุ่งนาเขียวขจี สะท้อนพละก าลังและความกระตือรือร้นของเอกให้เห็นได้จากระยะไกล 
ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลให้ สถานภาพของเขาจึงอยู่ในต าแหน่งท่ีสูงสุดในภาพสุดท้าย เขาเป็นคนเดียวท่ีได้
นั่งอยู่ในต าแหน่งสูงท่ีสุดบนรถเกี่ยวนวดข้าว ขณะท่ีตัวละครอื่นๆ สยบยอมอยู่ใต้อ านาจและ
ความสามารถของเขาท่ีพื้นด้านล่าง  

โดยภาพรวมจะเห็นว่าโฆษณารถเกี่ยวนวดข้าว สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของ
อ านาจน าท่ีส่งผ่านไปยังท่ัวทุกพื้นท่ีในเชิงกายภาพและพื้นท่ีทางความคิดของปัจเจก ทุกคนรับรู้โดย
สามัญส านึกว่าคุณลักษณะแบบใดคือความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าอยู่ในสังคม ทุกคนพร้อมท่ีจะสยบ
ยอมให้กับอ านาจน าเหล่านั้น เช่นเดียวกับการที่ตัวละครชาวชุมชนเห็นเอกน ารถขุดเข้ามาในชุมชน ก็
พร้อมท่ีจะต่อสยบยอมให้กับตัวละครเอก โดยโฆษณาช้ีให้เห็นรูปแบบความสัมพันธ์ทางเพศสถานะว่า
ความเป็นชายท่ีมีอ านาจน านั้นจะมีสถานะอยู่เหนือกว่าคนทุกเพศทุกวัย ท้ังความเป็นชาย ความเป็น
หญิง เด็ก คนชรา นอกจากนี้ยังมีสถานะเหนือกว่าความเป็นชายท่ีเคยเป็นอ านาจน าในอดีต แต่ไม่ใช่
อ านาจน าในปัจจุบันเช่นเดียวกับการที่ชายชรา 2 คนท่ีร้านกาแฟก็มาสยบยอมให้เอกในตอนท้ายด้วย  
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สรุป ความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า: ฉลาด มีสมอง 

เมื่อวิเคราะห์โฆษณารถในกลุ่มของความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า ท่ีเน้นการ
ประกอบสร้างความหมายในแง่ของความฉลาด ความคิดก้าวหน้า และความส าเร็จในอาชีพการงาน 
โดยผู้เขียนพบว่า โฆษณา 4 เรื่อง (ยกเว้น โฆษณารถจักรยานยนต์ Honda Smart Technology 
และ Honda PCX150) สามารถระบุอาชีพของตัวละครเอกได้ โดยหน้าท่ีการงานจะน ามาซึ่งอ านาจ
ในครัวเรือน ในฐานะผู้กุมอ านาจทางเศรษฐกิจในสังคมทุนนิยม ท่ีต้องพึ่งพาอาศัยเงินเป็นปัจจัยหลัก
ในการด ารงชีพ ขณะท่ีพื้นท่ีนอกบ้านนั้น ตัวละครเอกซึ่งมีลักษณะความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าจะ
ประสบความส าเร็จมากกว่าตัวละครอื่นๆ ในเรื่อง 

นอกจากนี้ ผู้เขียนยังพบว่าโฆษณากลุ่มนี้มีประเภทรถท่ีหลากหลายท่ีสุด คือ 
รถยนต์นั่ง รถยนต์กระบะ รถจักรยานยนต์ รถเพื่อการเกษตร ขณะท่ีอาชีพ ก็มีท้ังงานออฟฟิศของชน
ช้ันกลางในเมือง งานของเจ้าของธุรกิจในต่างจังหวัด หรืองานเกษตรกรรม ข้อค้นพบข้างต้น เป็นการ
แสดงให้เห็นว่าความลาดและมีสมอง เป็นคุณลักษณะของอ านาจน าของความเป็นชายท่ีจ าเป็นส าหรับ
ความเป็นชายในทุกรูปแบบ ชนช้ัน เช้ือชาติ และสถานะทางเศรษฐกิจ  

ในแง่ของปัจจัยด้านชนช้ันของตัวละครเอก ซึ่งถือเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีส่งผลต่อ
อ านาจน าของความเป็นชาย ก็มีลักษณะท่ีหลากหลาย โดยมีท้ังตัวละครชาวตะวันตก (โฆษณารถยนต์
นั่ง Ford Ecosport, MG5 และโฆษณารถจักรยานยนต์ Honda PCX150) ตัวละครที่เป็นชนชั้นกลาง 
อาศัยอยู่ในเมือง (โฆษณารถจักรยานยนต์ Honda Smart Technology) ตัวละครชนช้ันกลาง อาศัย
อยู่ต่างจังหวัด (โฆษณารถยนต์กระบะ Nissan NP300 Navara) และตัวละครที่เป็นชนช้ัน
เกษตรกรรม (โฆษณารถเกี่ยวนวดข้าว คูโบต้า) แต่ถึงตัวละครจะมีความแตกต่างในด้านชนช้ัน 
สถานภาพทางเศรษฐกิจ รวมถึงมีการใช้รถท่ีต่างประเภทกัน แต่ตัวละครเหล่านี้ก็มีลักษณะร่วมกัน
ประการส าคัญ คือความฉลาด มีสมอง จึงท าให้ตัวละครเอกมีอ านาจน าเหนือตัวละครอื่นๆ ในเรื่อง  

 
4.2 ความเป็นชายที่มีอ านาจน า: มีเสน่ห ์

 

ส าหรับนิยามของค าว่ามีเสน่ห์ในนิยามของผู้เขียน หมายถึงการท่ีความเป็นชายนั้นมี
รูปลักษณ์ภายนอกท่ีดูดี รูปร่างหน้าตาท่ีหล่อเหลา มีการจัดแต่งผมให้เข้าทรง การแต่งกายท่ีดูดีไม่ว่า
จะแต่งกายด้วยเส้ือผ้าแบบใด ท้ังชุดท างาน ชุดล าลอง หรือแม้กระท่ังชุดส าหรับการออกก าลังกาย แต่
ด้วยความมีเสน่ห์ของความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า ส่งผลให้เขาได้รับความสนใจจากความเป็นหญิง 
หรือเมื่อปรากฏตัวเป็นกลุ่มคละเพศ ก็จะดูโดดเด่นกว่าคนอื่นๆ อยู่เสมอ ซึ่งโฆษณาในกลุ่มนี้ มีท้ังส้ิน 
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2 เรื่อง ได้แก่ โฆษณารถยนต์นั่ง Toyota Fortuner (Toyota Motor Thailand, 2016d) และ 
โฆษณารถจักรยาน Turbo (Glitz, 2016)  

 
4.2.1 ความเป็นชายที่มีอ านาจน ากับความท้าทายที่มากกว่า 

โฆษณารถยนต์นั่ง Toyota Fortuner18 (Toyota Motor Thailand, 2016d)  
(เหนือระดับกับทุกประสบการณ์ชีวิต) (Honda Motorcycle THA, 2015b) ความยาว 30 วินาที
โฆษณาเรื่องนี้เปิดด้วยภาพของรถ Toyota Fortuner ในเงาสะท้อนกระจกของงานศิลปะที่ต้ังอยู่
กลางวงเวียนโล่งแจ้ง จากนั้นปรากฏภาพรถยนต์นั่งสีน้ าตาลเข้มขับมาตามเส้นทางเพื่ออ้อมยังวงเวียน
นั้น แล้วรถก็แล่นเข้าสู่เขตเนินเขาสองข้างทางปกคลุมด้วยต้นไม้ ภาพตัดมาให้เห็นชายหนุ่มต่างชาติ
ชาวตะวันตกวัยใกล้ 30 ปีเป็นผู้ขับ ภาพตัดไปท่ีการขับรถยนต์นั่งเข้าสู่เนินเขาลูกรังท่ีแสดงถึงความ
ยากล าบากในการควบคุมรถ ก่อนท่ีสถานการณ์จะคล่ีคลายลงเมื่อปรากฏภาพรถจอดอยู่บนหน้าผา
แห่งหนึ่งท่ีมีฉากหลังเป็นทิวทัศน์ของท้องทะเล พร้อมกับมีการจัดวางอุปกรณ์ส ารวจของวิศวกรไว้ใกล้
กับรถยนต์นั่งคันเดิม ท้ิงระยะเวลาไม่นานภาพจึงตัดไปท่ีสถานการณ์ท่ีสอง เหตุการณ์ในเวลากลางคืน 
ชายหนุ่มคนเดิมขับรถด้วยความเร็วเพื่อไปพบกลุ่มเพื่อนและหญิงสาวคนรักท่ีบาร์แห่งหนึ่ง นับเป็น
ช่วงเวลาส้ันๆ แห่งความสุขของชายหนุ่มกับคนรักและกลุ่มเพื่อนฝูง ก่อนท่ีในตอนสุดท้ายจะเป็นภาพ
ตัดสลับการขับขี่ของขบวนรถยนต์ 3 คัน ท่ีมีรถของตัวละครเอกเป็นผู้น า โดยมีท้ังเหตุการณ์การขับไป
บนเนินเขา ริมหน้าผาชัน จากนั้นเรื่องราวจบลงเมื่อรถยนต์นั่ง 3 คันจอดอยู่และมีตัวแสดง 4 คนเดิน
ลงมาจากรถ มีเสียงผู้บรรยายชาย “เหนือระดับทุกประสบการณ์ชีวิต”  

 

   
ภาพรถยนต์สะท้อนกระจก ตัวละครเอกขับรถอ้อมวงเวียน ขับรถลงทางลาดชัน 

                                            
18 รถยนต์นั่ง Toyota Fortuner ประกอบไปด้วย 5 รุ่นย่อย คือ (1) 2.4V ขับเคล่ือน 2 ล้อ 

(2) 2.4G ขับเคล่ือน 2 ล้อ (3) 2.7V ขับเคล่ือน 2 ล้อ (4) 2.8V ขับเคล่ือน 2 ล้อ และ (5) 2.8V 
ขับเคล่ือน 4 ล้อ โดยรถรุ่นท็อปมีสมรรถนะเครื่องยนต์ขนาด 2.8 ลิตร ก าลังสูงสุด 177 แรงม้า ท่ี 
3,400 รอบต่อนาที และแรงบิดสูงสุด 450 นิวตันเมตร ท่ี 1,600 - 2,400 รอบต่อนาที ราคา 
1,629,000 บาท (ท่ีมา http://www.toyota.co.th) 



Ref. code: 25595824035058LWU

85 
 

   
ตัวละครเอกสามารถควบคุมรถ
ไปถึงจุดหมายได้ส าเร็จ 

ตัวละครเอกขับรถด้วยความเร็ว 
เพื่อไปสังสรรค์กับเพื่อน 

บรรยากาศสนุกสนานระหว่าง
เพื่อน 

   
ตัวละครเอกเป็นผู้ขับรถน า
เพื่อนๆ ออกไปท่องเท่ียว 

บนรถน าขบวน ท่ีมีตัวละครเอก
เป็นผู้ขับ 

นางเอกเป็นผู้ขับรถอีกคันหนึ่ง 

   
เจออุปสรรคท่ีมากขึ้น 
 

ผู้บรรยาย : เหนือระดับ ทุกประสบการณ์ชีวิต  
ข้อความ : Fortuner New Legend of The Pride 

ภาพที่ 4.7 Storyboard โฆษณารถยนต์นั่ง Toyota Fortuner 

 

แม้ว่าโฆษณารถยนต์นั่ง Toyota Fortuner มีความยาวเพียง 30 วินาที แต่การ
เล่าเรื่องกลับมีความซับซ้อนอย่างมาก เพราะประกอบไปด้วยพัฒนาการของเรื่องถึง 2 ล าดับ การเล่า
เรื่องเริ่มต้นจากภาวการณ์สงบสุขของชายหนุ่มขับรถยนต์นั่งมุ่งหน้าเข้าสู่วงเวียนโล่งแจ้ง มีท้องฟ้าและ
ทิวทัศน์งดงามแสดงถึงความสุขสงบ แล้วชายหนุ่มก็มุ่งหน้าเข้าสู่ภาวการณ์วิกฤติหรือปัญหา ด้วยการ
ท่ีต้องออกไปท างานท่ียากล าบาก ด้วยการฝ่าฟันเส้นทางหฤโหด เป็นเนินหินท่ีต้องใช้ความสามารถใน
การควบคุมรถ แต่เขาก็สามารถน าพาตัวเองเข้าสู่ภาวการณ์แก้ไขปัญหาโดยสามารถฝ่าฟันไปท างานได้
จนส าเร็จลุล่วง ส่ิงท่ีเขาได้รับตอบแทนคือความสุขจากหญิงสาวและกลุ่มเพื่อนในบาร์ อันเป็นภาพท่ี
แสดงถึงว่าเรื่องราวได้ด าเนินเข้าสู่ภาวการณ์กลับสู่ภาวะสงบสุขใหม่อีกครั้ง 

จากพัฒนาการของเรื่องในช่วงแรก ชายหนุ่มต้องเผชิญกับพัฒนาการของเรื่องใน
ล าดับท่ี 2 เขาเข้าสู่ภาวการณ์วิกฤติหรือปัญหาท่ียากกว่าเดิม คือต้องเป็นผู้น ารถยนต์นั่ง Toyota 
Fortuner อีก 2 คันมุ่งหน้าผจญกับทางท่ีหฤโหดกว่าเดิมคือ มีท้ังเส้นทางดินเล็กและแคบในป่า ตะลุย
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น้ าและทางหินลัดเลาะภูเขา แต่เขาก็สามารถผ่านภาวการณ์แก้ไขปัญหาไปได้ แล้วน าพาเรื่องราวเข้าสู่
ภาวการณ์กลับสู่ภาวะสงบสุขใหม่อีกครั้ง ด้วยการไปถึงยังหน้าผ้าท่ีมีทิวทัศน์ด้านหน้าสวยงามพร้อม
กับเพื่อนรู้ใจ จากโครงสร้างของเรื่องเล่าข้างต้นสามารถจ าลองแผนผังออกมาได้ดังนี้  

 

Equilibrium > Disruption1 > Equilizing1 > New Equilibrium1 >  

Disruption2 > Equilizing2 > New Equilibrium2 
 

เพราะความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า เปรียบได้กับความฝันท่ีเกิดขึ้นได้จริงส าหรับ
ผู้ชายทุกคน โฆษณาจึงเลือกเปิดภาพด้วยภาพเงาสะท้อน
ของรถยนต์ในงานศิลปะ ซึ่งแม้จะไม่ใช่รถยนต์จริงๆ แต่
ภาพที่เห็นก็คือ ภาพแทนทดของความจริงท่ีเกิดขึ้น 
เป็นสัญญะท่ีส่ือความหมายให้เห็นว่ารถยนต์นั่ง Toyota 
Fortuner เป็นพาหนะท่ีจะน าพาตัวละครเอกไปสู่ต าแหน่ง

แห่งท่ี ท่ีอยู่สูงสุดของล าดับข้ันของความสัมพันธ์ทางเพศสถานะได้จริง ไม่จ าเป็นต้องฝันอีกต่อไป  

ตัวละครเอกคือ ภาพของความเป็นชายท่ีมีลักษณะสอดคล้องกับลักษณะของ
บุคคลท่ีอยู่ในล าดับข้ันสูงสุดของความสัมพันธ์เชิงอ านาจทางเพศสถานะ สามารถฝ่าฟันอุปสรรคท่ี

ยากล าบากเพื่อไปพิชิตอุดมคติของความเป็นชายท่ีมีอ านาจ
น า ความมุ่งมั่นต้ังใจ ไม่หวั่นเกรงต่ออุปสรรคของเขาถูก
แสดงออกผ่านสีหน้าและแววตา จวบจนเมื่อเขาสามารถฝ่า
ฟันไปสู่เป้าหมายได้ส าเร็จ รางวัลท่ีเขาได้รับคือความเป็น
อิสระเสรี ซึ่งถูกแสดงผ่านสัญญะคือภาพทัศนียภาพที่

สวยงาม แม้จะมาพร้อมกับความรับผิดชอบในด้านหน้าท่ีการงาน เห็นได้จากการมีอุปกรณ์/เครื่องมือ
ท่ีใช้ท างานต้ังอยู่ด้านหลัง แต่ก็คือว่าเป็นความรับผิดชอบท่ีน ามาซึ่งอ านาจและความสุขในชีวิต 

นอกจากทัศนียภาพอันงดงามแล้ว ผู้หญิงก็เป็นอีกหนึ่งของรางวัลอันมีค่าส าหรับ
ผู้ชายท่ีสามารถบรรลุถึงอุดมคติความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า องค์ประกอบภาพของบรรยากาศบาร์ใน
เวลากลางคืนแสดงให้เห็นว่า ตัวละครเอกนั้นมั่งค่ังไปด้วยความสุขสมบูรณ์ในชีวิต มีผู้หญิงข้างกาย มี
เพื่อนผู้ชายท่ีรายล้อมและพร้อมสนับสนุนอยู่เบ้ืองหลัง นอกจากนี้การจัดวางต าแหน่งของการนั่งใหตั้ว
ละครเอกอยู่ในจุดโฟกัสของกล้องพร้อมกับมีแสงไฟส่องสว่าง เป็นเครื่องหมายท่ีแสดงให้เห็นว่าส่ิงท่ีมา
พร้อมกับอ านาจน าคือการท่ีจะถูกทุกสายตาจับจ้องมองอยู่ตลอดเวลาด้วยเช่นกัน 
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เพราะความสัมพันธ์ทางเพศสถานะเป็นส่ิงท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอด ความ
เป็นชายท่ีมีอ านาจน าจึงถือเป็นส่ิงท่ีด ารงอยู่เพียงช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น และพร้อมท่ีจะถูกความเป็น
ชายท่ีมีอ านาจน ารูปแบบใหม่เข้ามายึดครองพื้นท่ีอยู่เสมอ  (Connell & Messerchmidt, 2005, 
p.832) ตัวละครเอกในเรื่องจึงไม่หยุดท่ีจะแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของการมีอ านาจน าของตน จาก

อุปสรรคเพียงล าดับขั้นเดียวในพัฒนาการเรื่องแรก เขาต้อง
เผชิญความท้าทายท่ีมากกว่า ด้วยการแสดงให้เห็นว่าเขา
สามารถเป็นผู้น ารถยนต์อีก 2 คัน ไปพบเจอกับเส้นทางท่ี
ยากล าบากและซับซ้อนกว่าเดิม ซึ่งเขาก็ได้พิสูจน์ให้เห็นใน
ตอนท้ายว่าเขาสามารถท าได้ จึงท าให้เขาได้รับของรางวัล

ในตอนท้ายเป็น ทัศนียภาพที่งดงามมากกว่าเดิม สีขาวโพลนของทิวทัศน์เปรียบได้กับความงดงาม
บริสุทธิ์ของสรวงสวรรค์ แต่ทว่าความสุขเหล่านี้ ก็มีข้อท่ีต้องตระหนักไว้ว่า ความเป็นชายท่ีมีอ านาจ
น าของเขานั้น ก าลังถูกจับจ้องและท้าทาโดยความเป็นชายและความเป็นหญิงรูปแบบอื่นๆ อยู่
ตลอดเวลา ดังท่ีปรากฏในภาพสุดท้าย รถยนต์สีน้ าตาลท่ีบ่งบอกถึงอ านาจและความน่าค้นหาของชาย
หนุ่มถูกจัดวางไว้ ในต าแหน่งท่ีเป็นจุดสนใจของภาพ โดยมีรถอีก 2 คันหันหน้าเข้ามาประจัญหน้า 
เป็นการท้าทายว่าความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าของเขาอยู่ในสายตาและแสงไฟ  

ในประเด็นสุดท้าย ผู้เขียนต้ังข้อสังเกตถึงวิธีการใช้รถของตัวละคร ผู้ผลิตเลือกให้
ตัวละครชายอีกคนหนึ่งเป็นคนนั่งข้างๆ ตัวละครเอก แทนท่ีจะเป็นหญิงสาวซึ่งเป็นคนรักกันมานัง่ข้าง
กัน ในรถยนต์ ท่ีเป็นเช่นนี้ก็เพื่อขับเน้นให้ลักษณะอ านาจน าของความเป็นชายของตัวละครเอกมี
ความโดดเด่นมากท่ีสุดเมื่อเปรียบเทียบกับความเป็นชายด้วยกัน การท่ีเขาได้รับหน้าท่ีในการขับ
รถยนต์ย่อมหมายถึงการท่ีเขามีความเป็นผู้น ามากกว่า มีความเช่ียวชาญและช่ าชองในการใช้อ านาจ
มากกว่าผู้ชายอีกคนหนึ่งซึ่งนั่งข้างๆ ในขณะท่ีรถของตัวละครหญิงซึง่อยู่ท้ายขบวน เลือกใช้ประเด็น
ด้านเช้ือชาติเป็นเส้นแบ่งว่าใครจะเป็นคนท่ีมีอ านาจน ามากกว่า เนื่องจากตัวละครทั้งหมดมีลักษณะ
เป็นตัวละครที่ผสมเช้ือชาติแบบตะวันตก ยกเว้นตัวละครหญิงท่ีนั่งข้างหญงิสาวคนขับรถท้ายขบวนท่ี
มีลักษณะตาต่ีท่ีเป็นลักษณะเด่นของเช้ือชาติจีน จากเกณฑ์ดังกล่าวจึงท าให้ตัวละครหญิงท่ีเป็นคนรัก
ของตัวเอกได้รับหน้าท่ีเป็นคนขับรถยนต์ไม่ใช่ผู้โดยสาร  

กล่าวโดยสรุปจะเห็นว่าโฆษณารถยนต์นั่ง Toyota Fortuner ช้ีใหเ้ห็นรูปแบบ
ความสัมพันธ์ทางเพศสถานะหลากหลาย ท้ังความสัมพันธ์ภายในความเป็นชาย ความสัมพันธ์ภายใน
ความเป็นหญิง และความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นชายและความเป็นหญิง ผ่านการจัดวางต าแหน่ง
แห่งท่ีของตัวละครไว้กับรถคันต่างๆ โดยตัวละครเอกซึ่งเป็นความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าจะมีต าแหน่งท่ี
สูงท่ีสุดคือการเป็นคนควบคุมรถน าขบวน และความเป็นชายรูปแบบอื่นๆเป็นผู้โดยสาร โดยมีความ
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เป็นหญิงเป็นผู้ตามอยู่ด้านหลังในท้ายขบวน นอกจากความสัมพันธ์ข้างต้นแล้ว อีกประเด็นส าคัญท่ี
วิเคราะห์ได้จากโฆษณาคือการด ารงอยู่ในสถานะของอ านาจน านั้นไม่ใช่ส่ิงท่ีจริงแท้และแน่นอน แต่
อาจมีการเปล่ียนแปลงได้อยู่เสมอ ดังนั้น ความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าก็ต้องปรับปรุง/เปล่ียนแปลง
ตัวเองอยู่เสมอในการท่ีจะครอบครองสถานะของอ านาจน านั้นไว้ให้นานท่ีสุด ซึ่งตราบใดท่ีความเป็น
ชายยังสามารถด ารงสถานะของความเป็นอ านาจน า ก็จะท าให้เขามีความสุขและมีอิสระเสรีภาพใน
ชีวิตเหมือนกับทิวทัศน์ท่ีงดงามของธรรมชาติ 

 
4.2.2 ความสุขที่ไร้ขีดจ ากัดของความเป็นชายที่มีอ านาจน า 

โฆษณารถยนต์จักรยาน Turbo (Glitz, 2016)   (เวียร์ ศุกลวัฒน์ คณารส) ความ
ยาว 30 วินาที เรื่องเล่าเปิดฉากด้วยภาพครึ่งตัวของ คณารส (เวียร์) นักแสดงหนุ่มช่ือดัง ในชุดเส้ือยืด
สีส้มหันมาพูดกับกล้อง “ผมเป็นคนติดเพื่อน” ภาพตัดไปท่ีเวียร์ก าลังจัดแต่งอุปกรณ์ของรถจักรยาน 
และหันมาพูดกับกล้องอีกครั้ง “เพื่อนเท่ียว” จากนั้นจึงเป็นภาพของเวียร์ปัน่จักรยานแบบผาดโผนไป
ยังท่ีต่างๆ มีหญิงสาวสองคนหันมามอง “เพื่อนลุย” เสียงเวียร์ดังขึ้น แล้วจึงปรากฏภาพสถานการณ์
การปั่นท่ียากล าบากขึ้น มีการท าถนนพร้อมต้ังเครื่องกีดขวางแต่เวียร์ก็สามารถป่ันจักรยานผ่านไปได้ 
มีเสียงพูดของเวียร์อีกครั้ง “เพื่อนแท้” เขาเบรคจักรยานกระทันหนัเนื่องจากมีคนเดินขวาง “เพื่อนแก้
เหงา” ภาพตัดไปยังอีกสถานท่ีหนึ่ง มีตัวละครอื่นๆ อีก 20 คนพร้อมจักรยานยืนรายล้อมเวียร์ท่ียืนอยู่
ตรงกลาง ทุกคนมีท่าทางสนุกสนาน “....แล้วก็ เพื่อนท่ีรู้ใจ” เป็นภาพเวียร์กับหญิงสาวคนหนึ่งก าลัง
ยกโทรศัพท์มือถือข้ึมาถ่ายรูปคู่กัน และตัดสลับกับภาพระยะใกล้ของจักรยาน “ชอบท่ีสุดแล้วหละคัน
นี้” โฆษณาจบด้วยภาพเวียร์ทะยานจักรยานไปข้างหน้า ฉากหลังเปล่ียนไปเป็นหลายสถานท่ี พร้อมๆ 
กับเสียงเวียร์พูดประโยคปิดท้าย “ชีวิตเวียร์ ชีวิตติดเทอร์โบ”  

 

   
เวียร์ : ผมเป็นคนติดเพื่อน เสียงดนตรีสนุกสนาน เวียร์ : เพื่อนเท่ียว 

   
เวียร์ขับรถไปบนถนน มีหญิงสาวหันมามองด้วยความสนใจ  เวียร์ : เพื่อนลุย 
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เวียร์ : เพื่อนแท้ เวียร์ : เพื่อนแก้เหงา เวียร์ : แล้วก็เพื่อนท่ีรู้ใจ 

   
 เวียร์ : ชอบท่ีสุดแล้วแหละ คันนี้  ...ชีวิตเวียร์ ชีวิตติด Turbo 

ภาพที่ 4.8 Storyboard โฆษณารถจักรยาน Turbo 
 

การท่ีภาพแรกของโฆษณาเปิดด้วยภาพมุมแคบใบหน้าเวียร์ ท่ีพูดกับกล้องด้วยสี
หน้ายิ้มแย้มและมั่นใจแสดงให้เห็นว่า แสดงให้เห็นว่าเหตุการณ์ก่อนหน้าโฆษณาจนถึงภาพแรกนั้นคือ
ภาวการณ์สงบสุข จนเมื่อเวียร์พูดว่าเขาเป็นคนติดเพื่อน จึงเป็นจุดหมายว่าเขาได้เข้าสู่ภาวการณ์
วิกฤติหรือปัญหาเรียบร้อยแล้ว เขาต้องพึ่งพารถจักรยาน Turbo ในการน าพาเข้าผ่านพ้นภาวการณ์
แก้ไขปัญหา ท้ังการตระเตรียมรถจักรยานให้พร้อมส าหรับการขับขี่ การลุยไปบนท้องถนนท่ีเต็มไป
ด้วยส่ิงกีดขวางหลายต่อหลายครั้ง จวบจนสุดท้ายรถจักรยานคันนี้เองก็เป็นผู้น าพาเขาไปสู่ภาวการณ์
สงบสุขใหม่อีกครั้ง ด้วยการพาเขาไปเจอเพื่อนๆ หลายคน รวมท้ังผู้หญิงซึ่งเป็นเพื่อนท่ีรู้ใจของเขา
นั่นเอง จากช่วงจังหวะดังกล่าวสามารถเขียนพัฒนาการของเรื่องได้ ดังนี้ 

 

Equilibrium > Disruption > Equilizing > New Equilibrium 
 

หล่อ เข้ม (ภาพมุมแคบจับท่ีใบหน้าและภาพครึ่งตัวในเวลาส่ือสารกับกล้อง) 
บึกบึน (การใส่เส้ือยืดผ้าบางเบาของเวียร์ ท่ีเผยให้เห็นรูปร่างสมส่วนท่ีซ่อนอยู่ภายในเมื่อโดนลมพัดใน
ตอนปั่นจักรยาน) การเป็นรักต่างเพศและดึงดูดเพศตรงข้าม (ภาพหญิงสาวสองคนหันมาให้ความ
สนใจเมื่อเวียร์ปั่นจักรยานผ่าน และการถ่ายภาพคู่หญิงสาวในลักษณะแบบแนบชิดในตอนท้ายเรื่อง) 
ความสามารถในเชิงเทคนิค (ภาพการตรวจเช็คและตระเตรียมจักรยานให้พร้อมส าหรับการขับข่ีใน
ตอนต้นเรื่อง) ความมีอ านาจและความสามารถในการควบคุม (ภาพความสามารถในการควบคุม
จักรยานเมื่อเจอกับสถานการณ์ต่างๆ) ข้างต้นคือลักษณะความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าท่ีปรากฏใน
ตัวเวียร์ในโฆษณาจักรยาน Turbo ตลอดท้ังการด าเนินเรื่องแสดงให้เห็นถึงช่วงเวลาแห่งความสุขท่ีแม้
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เขาจะเจอกับปัญหาและอุปสรรคแต่ก็สามารถก้าวข้ามผ่านส่ิงเหล่านั้นไปได้อย่างง่ายดาย โดยผลลัพธ์
ท่ีผู้ชายท่ีสามารถบรรลุอุดมคติความเป็นชาย ก็คือเพื่อนจ านวนมากท่ีมาห้อมล้อมเขาในตอนจบ อีก
ท้ังการให้ตัวละครเป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านี้ด้วยตัวเอง ก็เป็นไปเพื่อขับเน้นอารมณ์และความรู้สึก
ท่ีกล่ันออกมาจากภายในของตัวละครเอง  

เมื่อวิเคราะห์ลักษณะของรถจักรยาน แม้จะเป็นการปั่นอยู่ในบรรยากาศเมืองแต่
ก็มีความยากล าบากจากผิวถนนท่ีเปรอะเป้ือน มีน้ าเจ่ิงนอง มีส่ิงกีดขวางต้ังอยู่บนท้องถนน การขบัข่ี

ของตัวละคร มีการแสดงท่าทางท่ีเกินว่าการขับขี่ใน
ความหมายของการใช้เป็นพาหนะเพื่อขนส่ง เห็นได้ลีลาจาก
การยกล้อเพื่อกระโดดข้ามส่ิงกีดขวาง การพุ่งทะยานและ
การออกตัวที่ใช้ความเร็วสูง ก็เพื่อแสดงภาพของการปั่น
จักรยานเป็นเหมือนกับการปั่นออกก าลังกาย หรือการปั่น

เพื่อแข่งขันในเกมกีฬา เพราะเกมกีฬากับความเป็นชายท่ีมีอ านาจน านั้นมีความเกี่ยวพันกันอย่างมี
นัยส าคัญ ดังท่ี ทรูจิลโลช้ีว่า ส่ือมวลชนมีบทบาทในการประกอบสร้างความหมายให้กับเกมกีฬา ท้ัง
ภาพความมีน้ าใจนักกีฬา ความสมัครสมานสามัคคี การแข่งขัน ความเป็นปัจเจก รวมไปถึงแนวคิด
ชาตินิยม ภาพตัวแทนท่ีปรากฏในส่ือช่วยตอกย้ าให้เห็นว่า ส่ิงเหล่านี้ถือเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญ ท่ีจะ
ท าให้ผู้ชายก้าวเข้าใกล้กับอุดมคติความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า ช่วยสร้างความหมายความเป็นชายท่ี
ได้รับการยอมรับสังคม (Trujillo, 1991, p.2) เช่นเดียวกับภาพของเวียร์ที่ปรากฏในเรื่อง ก็คือการ
ได้รับการยอมรับท้ังจากเพศตรงข้ามและเพื่อนเพศชายจ านวนมากมาย  

ขณะท่ีเวียร์ในบทบาทของผู้ชายท่ีมีลักษณะของความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า ใช้
พลก าลังไปกับเกมกีฬา แต่ความเป็นชายรูปแบบอื่นๆ กลับต้องใช้ก าลังท่ีมีไปกับการท างานหนัก และ

เฝ้ามองดูผู้ชายท่ีประสบความส าเร็จจากระยะไกล วิธีการ
จัดองค์ประกอบภาพที่ท าให้ดูเหมือนกับว่า เวียร์ก าลังถูก
จับจ้องจากในรถท่ีจอดอยู่ รวมถึงผู้ชายท่ีก าลังคร่ าเคร่งกับ
การท างาน ต่างก็แหงนหน้ามามองความเป็นชายท่ีมีอ านาจ

น า ก าลังขับรถโลดแล่นอย่างอิสระเสรี อันเป็นส่ิงท่ีความเป็นชายรูปแบบอื่นๆ ในสังคมเฝ้าปรารถนา  

เมื่อน าสัญญะของสีท่ีปรากฏในตัวละครเวียร์และจักรยาน มาวิเคราะห์ร่วมกัน 
พบว่าเป็นการใช้สีท่ีผสมผสาน เช่นเดียวกับในโฆษณารถจักรยานยนต์ Honda Smart Technology 
แต่เป็นในด้านตรงข้ามกัน คือสีส้มของเส้ือผ้าเวียร์ บ่งบอกความกระตือรือร้น สมบุกสมบัน เหมาะกับ
ภาพความเป็นชายแบบนักกีฬา โดยเมื่อมารวมกับสีด าของรถจักรยาน ก็จะช่วยเสริมความหมายของ
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ความเป็นชายให้กับเวียร์ในฐานะผู้ควบคุมรถว่ามีความมีพลัง ความเข้ม น่าค้นหา เป็นการผสมผสาน
ความหมายให้กับความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าได้อย่างลงตัว  

นอกจากรถจักรยานจะมีความหมายโดยนัยถึงเกมกีฬา รถจักรยานยังเป็น
พาหนะท่ีน าไปตัวละครไปสู่ความสงบสุขท่ีมากกว่า เพราะหากตัวละครหยุดนิ่งไม่ออกเดินทาง อ านาจ
น าของความเป็นชายของเขาก็อาจถูกท้าทายและอาจสูญเสียไปในท่ีสุด แต่การท่ีเขาเริ่มต้นปั่น
จักรยาน แสดงความสามารถและอ านาจในการควบคุม รวมถึงความกล้าหาญไม่เกรงกลัวต่ออุปสรรค
ใดๆ ท่ีมาขวางกั้น ท าให้เขาพบเจอภาวการณ์สงบสุขใหม่อีกครั้ง ซึ่งเป็นความสงบสุขท่ีมากขึ้นกว่าเดิม  
โดยมีภาพสุดท้ายซึ่งเป็นภาพตัวละครชายปั่นจักรยานพุ่งทะยานไปข้างหน้า โดยมีฉากหลังเปล่ียนเป็น
สถานท่ีหลากหลาย เปรียบเสมือนเครื่องยืนยันว่าเมื่อใดท่ีความเป็นชายออกเดินทางท่องไปในโลกของ
เกมกีฬา ย่อมจะน าพาพวกเขาไปสู่ดินแดนแห่งความสุขและอิสระเสรีท่ีไร้ขีดจ ากัด  

กล่าวโดยสรุปจะเห็นได้ว่า ความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าของตัวละครเอกสะท้อน
ให้เห็นการด ารงอยู่ของรูปแบบความเป็นชายภายใต้บริบททางสังคมได้เป็นอย่างดี เพราะไม่ว่าความ
เป็นชายท่ีมีอ านาจน าจะปรากฏตัว ณ ท่ีใดก็ย่อมจะได้รับความสนใจหรือเป็นท่ีจับจ้องโดยสายตาของ
ผู้คนท้ังความเป็นหญิงและความเป็นชาย แม้กระท่ังในกลุ่มของความเป็นชายท่ีเป็นกลุ่มเพื่อนด้วยกัน
ท่ีน่าจะปัจจัยด้านต่างๆ ใกล้เคียงกัน ไม่ว่าจะเป็นวัย สถานภาพทางสังคม เช้ือชาติ ชนช้ัน แต่ทว่า
ความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าก็จะมีความโดดเด่นออกมามากท่ีสุด ซึ่งลักษณะดังกล่าวที่ปรากฏย่อมท า
ให้ความเป็นชายรูปแบบอื่นๆ ถูกช้ีน าและอยากบรรลุอุดมคติเหล่านั้นเพื่อท่ีจะได้รับความสนใจ และ
การยกย่องเชิดชูจากบุคคลท่ีมีเพศสถานะรูปแบบอื่น ในสังคมเช่นเดียวกับความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า  

 

สรุป ความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า: มีเสน่ห์ 

คุณลักษณะความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าของตัวละคร 2 คนจาก 2 เรื่องแสดงให้
เห็นว่าความมีเสน่ห์ของพวกเขาน ามาซึ่งอ านาจน าของความเป็นชาย การอยู่ท่ามกลางเพื่อนฝูง
มากมาย ไม่ได้ท าให้เขากลืนหายไป แต่ความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าจะโดดเด่น อยู่ด้านหน้าของ
องค์ประกอบภาพ อยู่ท่ามกลางแสงไฟสาดส่อง หรือแม้จะมองจากระยะไกลก็จะมีความโดดเด่น อีก
ท้ังความมีเสน่ห์ของตัวละครเอกนั้น ถูกประกอบสร้างในความหมายของการเป็นรักต่างเพศเป็นส าคัญ 
เนื่องจากโฆษณายังประกอบสร้างความสัมพันธ์ทางเพศสถานะระหว่างตัวละครเอก กับตัวละครเพศ
หญิง โดยการจ้องมอง หรือการใช้ภาษากายท่ีบ่งบอกถึงการเป็นคนรัก และไม่มีการประกอบสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครชายในลักษณะดังกล่าวเลย แต่ท้ังนี้ ดังท่ีผู้วิจัยได้กล่าวไว้ในตอนต้นของ
บทนี้แล้วว่า ความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าของตัวละครนั้นสามารถมีลักษณะท่ีผสมผสานหลายลักษณะ
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ได้ จึงท าให้ตัวละครในเอกท้ัง 2 คน นอกจากจะมีเสน่ห์ท่ีเป็นคุณลักษณะท่ีโดดเด่นแล้ว ก็ยังมีความ
ฉลาดท่ีแสดงออกผ่านการบทบาทของการท างานของตัวละครเอก ในโฆษณารถยนต์นั่ง Toyota 
Fortuner และการมีความรู้ในด้านช่างหรือด้านเทคนิค ของเวียร์ ในโฆษณารถจักรยาน Turbo  

 
4.3 ความเป็นชายที่มีอ านาจน า: ฮีโร่ 

 

ในมุมมองของผู้เขียน เมื่อนึกถึงความเป็นฮีโร่ สองส่ิงท่ีมักจะมาคู่กันเสมอคือ (1) เป็น
เรื่องราวของผู้ชาย/ความเป็นชาย (2) เป็นเรื่องราวของคนท่ีมีร่างกายท่ีแข็งแกร่งเหนือมนุษย์ธรรมดา 
มีจิตใจท่ีกล้าหาญและเสียสละท าเพื่อผู้อื่น ซึ่งจากการวิเคราะห์ตัวบทโฆษณาท้ัง 16 เรื่อง ผู้เขียน
พบว่ามีโฆษณารถยนต์นั่ง 1 เรื่อง และรถยนต์กระบะ 3 เรื่องท่ีมีประเด็นเรื่องความเป็นฮีโร่โดดเด่น
ท่ีสุด ได้แก่ (1) โฆษณารถยนต์นั่ง Toyota Camry (Toyota Motor Thailand, 2016a) (2) โฆษณา
รถยนต์กระบะ Mitsubishi Triton (Mitsubishi Motors Thailand, 2016) (3) โฆษณารถยนต์
กระบะ Tata Xenon (Aoo, 2016) และ (4) โฆษณารถยนต์กระบะ Toyota Hilux Revo (Toyota 
Motor Thailand, 2016c) โดยผลการวิเคราะห์ท่ีได้ ผู้เขียนพบว่ามีความแตกต่างจากมุมมองเบ้ืองต้น
ท่ีมี เนื่องจากผู้เขียนพบว่าโฆษณา 4 เรื่อง มีการน าเสนอท้ังฮีโร่ของความเป็นชาย ความเป็นหญิง 
และปรับเปล่ียนความหมายของการมีร่างกายท่ีแข็งแกร่งได้อย่างน่าสนใจ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

 
4.3.1 อภิสิทธิ์แห่งความเป็นชายที่มีอ านาจน า  

โฆษณารถยนต์นั่ง Toyota Camry19  (Toyota Motor Thailand, 2016a) 
(เหนือระดับทุกประสบการณ์ชีวิต) ความยาว 30 วินาที เรื่องราวเริ่มต้นท่ามกลางบรรยากาศกลางคืน 
มีหญิงสาวต่างชาติชาวตะวันตกในชุดราตรียาวเซ็กซี่สีเทาอ่อน เดินอย่างระแวดระวงัมายังรถยนต์นั่ง 
Toyota Camry สีด า ท่ีจอดอยู่บริเวณหน้าอาคารคล้ายล็อบบ้ีโรงแรมหรู เธอเปิดประตูรถแล้วก้าวขึ้น
ไปนั่งยงัเบาะหลังฝ่ังผู้โดยสาร ซึ่งมีชายหนุ่มชาวตะวันตกในชุดสูทนั่งอยู่หลังพวงมาลัย เขาเอี้ยวตัว
กลับมามองทันทีท่ีหญิงสาวก้าวขึ้นรถ จากนั้นภาพตัดไปท่ีผู้ชายในชุดด า 4 หันมาเห็นสุภาพสตรีขึ้นรถ

                                            
19 รถยนต์นั่ง Toyota Camry Hybrid ประกอบไปด้วย 2 รุ่นย่อย คือ (1) 2.5HV Premium 

(2) 2.5HV Navigator โดยรถรุ่นท็อปมีสมรรถนะเครื่องยนต์ขนาด 2.5 ลิตร ก าลังสูงสุด 160 แรงม้า 
ท่ี 5,700 รอบต่อนาที และแรงบิดสูงสุด 213 นิวตันเมตร ท่ี 4,500 รอบต่อนาที ราคา 1,849,000 
บาท (ท่ีมา http://www.toyota.co.th) 
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ไปพอดี ชายหนุ่มหลังพวงมาลัยรีบเหยียบคันเร่งออกตัวรถอย่างรวดเร็ว ทันใดนั้นเสียงดนตรีจังหวะ
ระทึกกลายเป็นดนตรีแจ๊สละมุนหู รถยนต์นั่ง 2 คันขับไล่กันมาตามทาง แต่ผู้หญิงบนรถกลับรู้สึกผ่อน
คลาย แล้วรถยนต์นั่งก็พาเธอคันมาถึงท่าเทียบเรือส าราญ ชายหนุ่มใสชุดสูทเดินน าหญิงสาวไปท่ีท่า 
เขาโชว์หน้าจอมือถือท่ีมีข้อความว่า “Camry The Ultimate Experience by Invitation Only” 
ให้กับเจ้าหน้าท่ีท่ีท่าเรือ เพื่อเป็นบัตรผ่านท่ีท าให้เขาสามารถพาหญิงสาวก้าวขึ้นเรือไป ส่วนผู้ชาย 4 
คนท่ีขับรถตามมานั้นไม่ได้รับอนญุาตให้ข้ึนเรือ  ในตอนจบภาพตัดไปท่ีชายหนุ่มคนเดิมหันมายิ้มท้า
ทายให้กับกล้อง และมีเสียงผู้บรรยายหญิงดังขึ้น “ยากท่ีใครจะตามทัน Only Camry” แล้วเรือ
ส าราญก็ล่องออกไปยังกลางทะเล แล้วจบโฆษณาด้วยรถยนต์นั่ง Toyota Camry ภายใต้แสงไฟสลัว 

 

   
หญิงสาวเดินขึ้นรถด้วยความระแวดระวัง ประกอบดนตรีระทึก ชายหนุ่มหลังพวงมาลัยรถ 

   
ชาย 4 คนท่ีเป็นผู้ร้ายคอยไล่ล่า
หญิงสาว 

ชายหนุ่มขับรถไปด้วยความ
รวดเร็วเพื่อหนีผู้ร้าย 

ดนตรีเปล่ียนเป็นเพลงแจ๊ส 
หญิงสาวมีท่าทีผ่อนคลาย 

   
ชายหนุ่มขับรถมุ่งหน้าไปจนถึงท่ีท่าเรือแห่งหนึ่ง ชายหนุ่มแสดงภาพบนหน้าจอ 

   
ผู้ร้ายไม่สามารถขึ้นไปบนเรือได้ 
 

เรือแล่นออกไปท้ิงผู้ร้ายไว้
เบ้ืองหลัง 

ผู้บรรยาย : ยากท่ีใครจะตาม
ทัน Only Camry 

ภาพที่ 4.9 Storyboard โฆษณารถยนต์นั่ง Toyota Camry Hybrid 
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เรื่องราวถูกเปิดด้วยภาวการณ์วิกฤติหรือปัญหา เห็นได้จากจังหวะเดินและ
ท่าทางของหญิงสาวในชุดราตรียาวท่ีเต็มไปด้วยอาการตื่นตระหนก ระแวดระวัง จนเมื่อเธอเปิดประตู
ขึ้นรถรถยนต์นั่ง Toyota Camry และได้พบเจอกับผู้ชายท่ีนั่งอยู่หลังพวงมาลัย เขาเป็นผู้พาเธอพ้น
จากปัญหาหรือผู้ชายในชุดด า 4 คน น าพาเธอเข้าสู่พัฒนาการในช่วงจังหวะท่ี 2 คือ ภาวการณ์แก้ไข
ปัญหา แม้รถยนต์นั่งจะอยู่ในระหว่างการไล่ล่า แต่ทว่าหญิงสาวกลับรู้สึกผ่อนคลายเมื่อได้นั่งอยู่
ภายในรถยนต์นั่งท่ีมีผู้ชายสวมชุดสูทหน้าตาดีเป็นผู้ขับขี่ เขาสามารถแก้ไขปัญหาให้เธอได้อย่าง
นุ่มนวล จนเธอสามารถเอนกายลงพักผ่อนได้อย่างสบายใจจนถึงท่ีหมายยังท่าเรือแห่งหนึ่ง และด้วย
อภิสิทธิ์ที่เขามีก็ท าให้ท้ังสองคนได้รับอนุญาตให้ข้ึนเรือส าราญ ซึ่งเป็นหมุดหมายว่าเรื่องราวได้ก้าวเข้า
สู่ภาวการณ์สงบสุข เพราะผู้ชายในชุดด า 4 คนท่ีไล่ล่าพวกเขานั้นไม่อาจก้าวขึ้นมายังเรือได้ ซึ่งเมื่อน า
โครงสร้างของเรื่องเล่ามาเขียนเป็นแผนผัง จึงสามารถเขียนได้ดังนี้ 

 

Disruption > Equilizing > Equilibrium 
 

อีกลักษณะของโฆษณาเรื่องนี้ท่ีแตกต่างจากเรื่องอื่นๆ คือ เป็นเรื่องเดียวที่ใช้
เสียงผู้บรรยายเพศหญิงเป็นผู้เล่าเรื่อง ผู้เขียนจึงใช้มุมมองด้านจุดยืนของผู้เล่าเรื่องในโฆษณามาช่วย
ในการวิเคราะห์เพิ่มเติม20 ในเบ้ืองต้นผู้เขียนเห็นว่าสามารถตีความได้ 2 ลักษณะคือจุดยืดของผู้เล่า

                                            
20 จุดยืนของผู้เล่าเร่ือง เป็นการให้ความสนใจกับมิติของอ านาจ เพราะอ านาจของผู้เล่าเรื่อง

นั้นย่อมผูกพันกับโครงสร้างของอ านาจในสังคม เพราะตัวชี้วัดหนึ่งท่ีจะวัดว่าใครมีอ านาจมากหรือน้อย
ในสังคมก็คือการมีอ านาจในการเป็นผู้เล่าเรื่องรายใหญ่ของสังคม โดยจุดยืนของผู้เล่าเรื่อง สามารถ
จ าแนกได้เป็น 4 ประเภท  (1) ผู้เล่าเรื่องเป็นบุรุษท่ี 1 หรือตัวละครเอกเล่าเอง มีข้อดีคือให้ความรู้สึก
ใกล้ชิด รับรู้ไดในระดับจิตใจ แต่อาจเจือไปด้วยอคติ (2) ผู้เล่าเรื่องเป็นบุรุษท่ี 3 เป็นตัวละครอื่นท่ี
ไม่ใช่ตัวเอก มาเล่าเรื่องท่ีตนเองพบเห็นหรือเข้าไปเกี่ยวข้อง ผู้เล่ามีฐานะเป็นเพียงพยาน
ผู้เห็นเหตุการณ์ ไม่อาจล่วงรู้ความรู้สึกนึกคิดของตัวเอกได้ แต่จุดเด่นก็คืออคติในเรื่องเล่าก็จะน้อยลง
ไปด้วย (3) การเล่าเรื่องจากมุมมองท่ีเป็นกลาง เป็นคนวงนอกซึ่งไม่ปรากฏตัว เป็นผู้สังเกตและเล่า
เรื่องอย่างเป็นกลาง ปราศจากข้อคิดเห็น แต่มีข้อจ ากัดคือไม่สามารถท าให้ผู้ชมเข้าถึง/เข้าใจอารมณ์
ความรู้สึกนึกคิดภายในของตัวละครได้ (4) การเล่าเรื่องแบบผู้รอบรู้ สามารถหยั่งรู้ความรู้สึกนึกคิด 
อารมณ์ และเหตุการณ์ท่ีข้ามเวลาหรือสถานท่ี ซึ่งจะท าให้ผู้ชม/ผู้ฟังรับรู้เรื่องราวได้มากกว่าตัวละคร
ในเรื่อง (กาญจนา แก้วเทพ, 2553, น.299 - 303) 
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เรื่องท่ีเป็นบุรุษท่ี 1 เนื่องจากเสียงของผู้บรรยายในตอนท้ายเลือกใช้เสียงของผู้หญิงสอดคล้องกับตัว
ละครเอกของเรื่องท่ีเป็นผู้หญิงเช่นกัน แต่เนื่องจากการบรรยายเรื่องราวเป็นเพียงการบรรยายอย่างผิว
เผิน ไม่ได้บ่งบอกถึงความรู้สึกหรืออารมณ์ท่ีซ่อนอยู่ภายในของตัวแสดง จึงอาจตีความได้ว่าเรื่องเล่านี้
มีจุดยืนการเล่าเรื่องจากมุมมองท่ีเป็นกลาง  

จากประเด็นดังกล่าว ผู้เขียนจึงน ามุมมองด้านเพศสถานะมาใช้วิเคราะห์จุดยืน
ของผู้เล่าเรื่อง ท าให้สามารถยืนยันได้ว่าผู้เล่าเรื่องคือบุรุษท่ี 1 ซึ่งในท่ีนี้หมายถึง “รถยนต์นั่ง Toyota 
Camry” (รถยนต์นั่งมีสถานะเป็นบุรุษท่ี 1 เทียบเท่าตัวละครหญิงในชุดราตรีสีเทาอ่อน) เห็นได้จาก
การท่ีโฆษณาเรื่องนี้เป็นเพียงเรื่องเดียวจากโฆษณาท้ังหมดในกลุ่มตัวอย่างของการวิเคราะห์ตัวบท ท่ี
ใช้เสียงของผู้หญิงซึ่งเป็นเสียงของเพศสถานะของรถ อีกท้ังจากข้อเสนอของเลซอทท์ (Lezotte, 
2012) ช้ีว่าผู้ผลิตโฆษณามักจะเลือกน าเสนอคุณสมบัติด้านสมรรถนะ และความสามารถด้านการขับข่ี
เมื่อต้องการพูดถึงรถยนต์นั่งส าหรับผู้ชาย ส่วนรถส าหรับผู้หญิงจะเน้นด้านความปลอดภัยและความ
สะดวกสบาย  แต่โฆษณาน าเสนอในส่ิงท่ีตรงข้ามกันคือให้ผู้ชายเป็นผู้ขับขี่รถ ทว่าคุณสมบัติเด่นท่ี
น าเสนอกลับเน้นคุณสมบัติด้านความปลอดภัยและนั่งสบาย ในประเด็นนี้ ผู้เขียนเห็นว่าเป็นเพราะ
กลุ่มเป้าหมายของการซื้อรถยนต์นั่ง Toyota Camry เป็นได้ท้ังเพศชายและเพศหญิง ผู้ผลิตโฆษณา
จึงน าเสนอด้วยวิธีการแบบผสมผสาน ดังนั้น หากเรามองว่าเสียงท่ีบรรยายว่า “ยากท่ีใครจะตามทัน 
Only Camry” คือเสียงพูดของรถเอง จะท าให้สอดคล้องกับการวิเคราะห์ประเด็นกลุ่มเป้าหมาย
ข้างต้นมากกว่า เพราะไม่ว่าใครหรือเพศใดก็ตามท่ีมาขับขี่รถยนต์นั่งคันนี้ก็ย่อมท าให้เขาสามารถเป็น
ผู้น าซึ่งยากท่ีคนอื่นจะตามทัน และสามารถพาผู้ขับไปยังภาวการณ์สงบสุขได้อย่างแน่นอน ส่วนค าว่า 
Only Camry ยังหมายถึง มีแต่ฉัน (Camry) เท่านั้นท่ีจะสามาถท าให้ส่ิงเหล่านั้นเกิดขึ้นได้ ซึ่งประโยค
ข้างต้นนี้เองบ่งบอกถึงความรู้สึกของตัวละครบุรุษท่ี 1 ว่ามีความรู้สึกมั่นใจและภาคภูมิใจในตัวเองเป็น
อย่างมาก  

ตัวละครหญิงในชุดราตรีสีเทาคือตัวอย่างของความเป็น emphasized 
femininity ซึ่งปรากฏตัวในชุดราตรียาวเผยทรวดทรง สวมรองเท้าส้นสูง มีท่าทีของความหวาดกลัว 
ต้องการการปกป้องดูแลโดยความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า จนเมื่อเธอก้าวเข้าสู่รถยนต์ซึ่งถูกควบคุมโดย
ชายหนุ่มท่ีเป็นเหมือนกับฮีโรท่ีท าให้เธอรอดพ้นจากอันตราย  ภาษากายท่ีเธอถ่ายทอดออกมาจึง
เปล่ียนเป็นความรู้สึกผ่อนคลาย ประกอบกับเสียงดนตรีแจ๊สท่ีช่วยสร้างบรรยากาศท่ีเบาสบาย 
ในขณะท่ีตัวละครชายท่ีเป็นผู้ขับรถยนต์ เห็นได้ว่ามีลักษณะหลายประการท่ีสอดคล้องกับลักษณะ
อ านาจน าของความเป็นชาย ท้ังความเช่ียวชาญและความสามารถในการควบคุมรถ การควบคุม
อารมณ์ท่ีแม้จะอยู่ในสถานการณ์ท่ีคับขันแต่ก็ยังไม่มีท่าทีของการตื่นตระหนก ความเก่งกล้าสามารถ
ในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ความน่าเช่ือถือและไว้วางใจได้ จนสามารถท าให้หญิงสาวรู้สึกผ่อน
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คลายจนสามารถทอดกายลงกับเบาะนั่งของรถ โดยไม่หวั่นเกรงว่าก าลังมีคนขับรถไล่ล่าตามมาท่ี
ด้านหลัง ส่วนตัวละครชายอีก 4 คนท่ีรับบทเป็นผู้ร้าย แม้จะมีเช้ือชาติ เรือนกาย และลักษณะ
ภายนอกท่ีดูใกล้เคียงกับตัวละครชายท่ีเป็นผู้ขับรถยนต์ แต่จากภาษากายท่ีปรากฏท าให้เห็นว่าพวก
เขานั้นยังมีขาดคุณสมบัติของการควบคุมอารมณ์ ความใจร้อน อาการโกรธเกรี้ยวที่แสดงออกมาจึงท า
ให้เห็นได้ชัดว่ามีความแตกต่างกับตัวละครเอก ท่ีมีลักษณะของความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า  

ไม่เพียงเท่านี้ เรื่องราวในโฆษณายังแสดงให้เห็นว่าเมื่อผู้ชายคนใดสามารถบรรลุ
ซึ่งอุดมคติของความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า ส่ิงท่ีพวกเขาจะได้รับคืออ านาจและอภิสิทธิ์ในสังคม เห็นได้
จากข้อความท่ีปรากฏบนหน้าจอโทรศัพท์ในเรื่อง แม้ความหมายโดยอรรถหมายถึงการได้รับอนุญาต
ให้เข้าสู่พื้นท่ีจ าเพาะ แต่ความหมายโดยนัยคือหมายถึงอภิสิทธิ์ที่จะสามารถเดินทางท่องไปยังดินแดน
ใดก็ได้โดยเสรี โดยมีเรือ (แห่งความ) ส าราญท่ีจะพาเขาล่องไปยังทุกหนทุกแห่งได้ตามต้องการ โดยไม่
ต้องหวั่นเกรงอนัตรายใดๆ เพราะมีผู้ชายอีกจ านวนมากท่ีท าหน้าท่ีบอด้ีการ์ด คอยป้องกันอันตรายท่ี
จะมาถึงตัวพวกเขา  

กล่าวโดยสรุป รถยนต์ในโฆษณา Toyota Camry จึงได้ท าหน้าท่ีส าคัญคือหน้าท่ี
ของความเป็น emphasized femininity ท่ีต้องคอยสนับสนุนและส่งเสริมความเป็นชายให้
เจริญก้าวหน้า ยิ่งเธอสนับสนุนผู้ชายได้มากเท่าใด อ านาจน าของความเป็นชายก็จะยิ่งโดดเด่นมากขึ้น
เท่านั้น โดยในเรื่อง จะเห็นว่าการที่ลักษณะเรือนกายของตัวละครชาย มีความใกล้เคียงกันมาก ท้ังใน
แง่เช้ือชาติและการแต่งกาย บทบาทส าคัญจึงตกอยู่กับรถยนต์นั่ง ท่ีช่วยบ่งช้ีลักษณะอ านาจน า
เหล่านั้น นอกจากนี้รถยังสะท้อนความความสามารถในการปกป้องดูแลให้กับความเป็นชายท่ีมีอ านาจ
น า เนื่องจากรถไม่สามารถท าให้ตัวละครหญิงเกิดความผ่อนคลายหรือรู้สึกปลอดภัยได้ด้วยตนเอง แต่
ต้องเกิดจากอ านาจน าของความเป็นชายท่ีเข้ามาควบคุมรถอีกทอดหนึ่ง จึงจะท าให้ตัวละครหญิงผ่อน
คลายและทอดกายลงกับเบาะได้ดังท่ีปรากฏในเรื่อง โดยสุดท้าย แม้ว่ารถยนต์นั่งจะถูกทอดท้ิง เพราะ

ตัวละครสละรถเพื่อเดินทางต่อด้วยเรือส าราญ แต่ภาพ
สุดท้ายท่ีมีแสงไฟสาดส่องมาภายใต้เงามืดสลัว ก็เป็นการ
ประกอบสร้างความหมายท่ีเหมาะสม ส าหรับความเป็น
หญิง ท่ีมีหน้าท่ีของการสนับสนุนความก้าวหน้าของความ
เป็นชายจากเบ้ืองหลัง อีกท้ังสีด าของรถได้สร้างความ

กลมกลืนกับบรรยากาศยามค่ าคืน แต่ทว่าก็ได้ส่งผ่านความหมาย ของความมีพลังและมีเกียรติใน
ฐานะของความเป็น emphasized femininity ของ Toyota Camry ได้เป็นอย่างดีด้วยเช่นกัน  
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4.3.2 ความเป็นชายที่มีอ านาจน ากับฮีโร่สายพนัธุ์ใหม่  

โฆษณารถยนต์กระบะ Mitsubishi Triton21 (Mitsubishi Motors Thailand, 
2016 (New Triton ต๊ิก เจษฎาภรณ์) ความยาว 30 วินาที เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นพร้อมๆ กับท่ี
เสียงดนตรีระทึกดังขึ้นพร้อมกับภาพระยะไกลของถนน ท่ีแยกออกจากกันคล้ายรูปตัว Y โอบล้อมไป
ด้วยต้นไม้ รถยนต์กระบะ Mitsubishi Triton สองคันวิ่งมาจากปลายหางท้ังสองข้างของถนน จน
มาร่วมทางบนนถนนเส้นเดียวกันโดยมีลักษณะแข่งขันเพื่อขึ้นเป็นผู้น า ภาพตัดไปท่ีผู้ชายสองคนนั่งอยู่
หลังพวงมาลัยรถแต่ละคัน คันหนึ่งคือ เจษฎาภรณ์ ผลดี (ต๊ิก) อีกคันหนึ่งคือ พิเชษฐ์ไชย ผลดี (ต้ัน) พี่
น้องนักแสดงช่ือดังของไทย รถสองคันขับไปบนทางโค้งเลาะชายเขาท่ามกลางฝนตกหนัก มีเสียง
ผู้บรรยายชาย “Mitsubishi Triton ใหม่ ช่วงล่างปึ้กเกาะถนน ครั้งแรกในรถกระบะกับ Super 
Select 4WD ห้องโดยสารเงียบ” รถยนต์กระบะขับฝ่าทางกันดาร ข้ามล าธารไปจอดยังท่ีหมาย ภาพ
ตัดไปท่ีสองพี่น้อง พร้อมกับตัวแสดงชายหลายคนในชุดกันฝนช่วยกันขนก้อนหินลงจากรถเพื่อสร้าง
ฝายกั้นน้ าเล็กๆ และปิดท้ายด้วยภาพท้ังสองคนจับมือกันแสดงความยินดีเพื่อส่ือว่าสามารถท าภารกิจ
ส าเร็จ เรื่องราวเข้าสู่บทสรุป โดยเป็นภาพรถยนต์กระบะวิง่อยู่บนถนนท่ีท้องฟ้าโปร่ง มีแสงอาทิตย์
สาดส่องมาจากด้านหลัง พร้อมกับมีเสียงผู้บรรยายคนเดิม “Mitsubishi Triton ใหม่ ส่ังได้ ด่ังใจคิด” 

 

   
รถสองคันวิ่งมาจากคนละทาง มี
เสียงดนตรีเร้าใจ 

ผู้บรรยาย : Mitsubishi 
Triton ใหม่ 

ภาพแนะน าตัวละคร “ต๊ิก” 

 
 

                                            
21 รถยนต์กระบะ Mitsubishi Triton ประกอบไปด้วย 3 รูปทรงคือ (1) Single Cab (2) 

Mega Cab และ (3) Double Cab โดยรถรุ่นท็อป คือรุ่น 4WD 2.4D MIVEC GLS-LTD NAVI 5AT 
มีสมรรถนะเครื่องยนต์ขนาด 2.4 ลิตร ก าลังสูงสุด 181 แรงม้า ท่ี 3,500 รอบ/นาที และแรงบิดสูงสุด 
430 นิวตันเมตร ท่ี 2,500 รอบต่อนาที ราคา 1,066,000 บาท (ท่ีมา https://www.mitsubishi-
motors.co.th) 
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ภาพแนะน าตัวละคร “ต้ัน” 
 

ผู้บรรยาย : ช่วงล่างปึ้ก  
เกาะถนน 

ผู้บรรยาย : ครั้งแรกกับรถ
กระบะ Super Select 4WD II 

   
ผู้บรรยาย : ห้องโดยสารเงียบ 
กว้างสบาย  

รถยนต์กระบะขนหนิจ านวนมาก ฝ่าเส้นทางท่ียากล าบาก 

   
การช่วยกันสร้างฝายเล็กๆ 
ท่ามกลางฝนท่ีตกกระหน่ า 

แสดงความดีใจเมื่อท าภารกิจ
ส าเร็จ 

ผู้บรรยาย : Mitsubishi Triton 
ใหม่ ส่ังได้ ดังใจคิด  

ภาพที่ 4.10 Storyboard โฆษณารถยนต์กระบะ Mitsubishi Triton 
 

ท่ามกลางสภาพอากาศท่ีแปรปรวน มีฝนฟ้าคะนอง รถยนต์กระบะสองคันวิ่งมา
จากคนละทางด้วยความรวดเร็ว ให้ความหมายว่าเรื่องเล่าก าลังตกอยู่ในช่วงเวลาของภาวการณ์วิกฤติ
หรือปัญหา ตัวละครชาย 2 คนคือ ต๊ิก เจษฎาภรณ์ และต้ัน พิเชษฐ์ไชย ก าลังขับรถฝ่าฟันอุปสรรค
มากมายท้ังฝนท่ีตกอย่างหนัก ถนนคดเข้ียว เนินหิน ล าธาร เพื่อเข้าไปช่วยกันสร้างฝ้ายเล็กๆ ด้วย
ความสามารถของพวกเขาก็สามารถควบคุมรถไปถึงยังจุดหมาย และน าหินมากมายท่ีบรรทุกไปด้วย
ไปแก้ไขปัญหาได้อย่างลุล่วง เมื่อท้ังสองคนจับมือกันด้วยความดีใจ เป็นหมุดหมายว่าเรื่องเล่าได้เดิน
ทางเข้าสู่ภาวการณ์สงบสุขเรียบร้อยแล้ว โดยภาพเหตุการณ์ในตอนท้ายคือรถยนต์กระบะวิ่งอยูใ่น
สภาพท้องฟ้าสดใส มีแสงอาทิตย์สาดส่องเป็นสัญญะว่าความสุขได้มาถึงแล้ว ซึ่งพัฒนาการของเรื่อง
เล่าในโฆษณานี้มีรูปแบบดังนี้ 

 

Disruption > Equilizing > Equilibrium 
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เมื่อวิเคราะห์วิธีการใช้สัญญะในโฆษณา ผู้เขียนพบว่าสอดคล้องกับท่ีไมค์ โดนัลด์
สัน (Mike Donaldson) ได้อธิบายถึงแนวคิดของคอนเนลล์ว่า ความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าถูกท าให้
เป็นธรรมชาติ ด้วยการเล่าเรื่องผ่านของฮีโร่ และน าเสนอผ่านเรื่องราว ท่ีเกี่ยวข้องกับฮีโร่ ใน
วรรณกรรม ภาพยนต์ โทรทัศน์ หรือเรื่องส้ันต่างๆ (Donaldson, 1993, p.646) ภาพของต๊ิก เจษฎา

ภรณ์ และต้ัน พิเชษฐ์ไชย 
ในโฆษณา Mitsubishi 
Triton ก็ท าหน้าท่ีใน
รูปแบบเดียวกัน เห็นได้

จากเมื่อน าภาพตัว
ละครฮีโร่ กัปตันอเมริกา ท่ีท าหน้าท่ี กอบกู้โลกจากตัวร้าย ในภาพยนตร์เรื่อง Captain America22 
มาเปรียบเทียบ พบว่ามีลักษณะใกล้เคียงกัน คือเรื่องราวเริ่มต้น ด้วยบรรยากาศท่ี อึมครึม สภาพ
ท้องฟ้าแปรปรวน จากนั้นจึงเริ่มมีภาพของฮีโร ่ ปรากฏตัวอย่างโดดเด่นท่ามกลางฟ้าร้องค ารามและ
พายุฝน  ซึ่งในโฆษณาก็คือ การขับรถยนต์กระบะพุ่งเข้ามา ด้วยความเร็วสูง เป็นภาพที่ไม่ต่างกับ การ
เข้าไปพิทักษ์โลก ของตัวละครกัปตันอเมริกา จากนั้นภาพในโฆษณารถยนต์กระบะ Mitsubishi 
Triton จับภาพมุมแคบให้เห็น ใบหน้าของฮีโร่ติ๊กและต้ันท่ีขับรถมาคนละคัน จะเห็นว่ามีแววตาแห่ง
ความมุ่งมั่นและมั่นใจ ไม่หวั่นเกรงอุปสรรคใดๆ แม้ว่าหนทางข้างหน้าจะเปียกไปด้วยฝน ซึ่งการขับรถ
ด้วยความเร็วสูงอาจท าให้เกิดอุบัติเหตุ แต่ความกล้าหาญในจิตใจสามารถเอาชนะความกลัว ส่งผลให้

                                            
22 ภาพยนต์ Captain America มีด้วยกัน 3 ภาค คือ  กัปตันอเมริกา: อเวนเจอร์ท่ี 1 ออก

ฉายในปี 2554 กัปตันอเมริกา: มัจจุราชอหังการ ออกฉายในปี 2557 และภาคล่าสุดคือ กัปตัน
อเมริกา: ศึกฮีโร่ระห่ าโลก เข้าฉายในสหรัฐอเมริกาเมื่อวันท่ี 6 พฤษภาคม 2559 เข้าฉายในประเทศ
ไทยเมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2559 โดยเรื่องราวเริ่มต้นจากเหตุการณ์ท่ีสหรัฐอเมริกาถูกคุกคามโดย
จักรวรรดิไรซ์ท่ีสาม สตีฟ โรเจอร์ ชายหนุ่มอ่อนแอ ขี้โรค จึงสมัครใจเข้าร่วมรบกับกองทัพ เป็นเหตุให้
เขาได้พบกับพลเอกเชลเตอร์ ฟิลิปส์ท่ีก าลังหามนุษย์เพื่อร่วมทดสอบในการสร้างซูเปอร์โซลเดอร์ท่ีมี
ความแข็งแกร่งทางร่างกายอย่างแท้จริง โรเจอร์ได้รับการฉีดเซรุ่มซึ่งเป็นยาสูตรลับของกองทัพสหรัฐฯ 
ซึ่งได้เปล่ียนรูปร่างท่ีเล็กและบอบบางของเขา ให้กลายเป็นร่างกายท่ีบึกบึนและมาพร้อมกับพลังพิเศษ 
จนได้รับการยกย่องให้เป็นมนุษย์สายพันธุ์ใหม่รายแรก ท่ีมีความสมบูรณ์แบบอย่างยิ่ง  

ส าหรับภาพยนต์กัปตันอเมริกา ภาคล่าสุดสามารถกวาดรายได้ไปแล้วกว่า 1,100 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ นับเป็นภาพยนตร์ที่ท ารายได้สูงสุดเป็นอันดับท่ี 1 พ.ศ. 2559 และเป็นอันดับท่ี 12 
ของภาพยนตร์ที่ท ารายได้สูงสุดตลอดกาล 
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เขาสามารถฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อไปท าภารกิจเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้ส าเร็จ แบบเดียวกับตัวละคร
กัปตันอเมริกา  

ส าหรับรถยนต์กระบะ Mitsubishi Triton ในโฆษณาโทรทัศน์เรื่องนี้ ผู้เขียนเห็น
ว่าท าหน้าท่ีมากกว่าเพศหญิงท่ีคอยสนับสนุน และส่งเสริม หรืออยู่ใต้ การควบคุมของความเป็นชาย 
แต่รถยนต์กระบะ ยังท าหน้าท่ีในฐานะเทคโนโลยีหนึ่ง ได้หลอมรวมจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของเรอืน
กายของตัวละครชาย ท่ีให้ความหมายถึงความเข้มแข็ง การมีพลก าลัง เห็นได้จากวิธีการจ าลอง
ภาพกราฟิก ท่ีแสดงให้เห็นสมรรถนะของเครื่องยนตร์ ท่ีซ่อนอยู่ภายในรูปลักษณ์ภายนอกท่ีสวยงาม
สมบูรณ์ เช่นเดียวกับวิธีการเล่าเรื่อง ของตัวละครกัปตันอเมริกา ท่ีต้องอาศัยเทคโนโลยีในการเปล่ียน
ผ่านเรือนกายของคนธรรมดาให้กลายเป็นยอดมนุษย์ นอกจากนี้ การเลือกใช้รถยนต์กระบะสีขาว ยัง
เป็นสัญญะท่ีส่ือความหมายถึงเรือนกายของยอดมนุษย์ท่ีสะอาด บริสุทธิ์ สะท้อนให้เห็นว่าภารกิจของ
พวกเขาคือภารกิจท่ีดีงาม เป็นไปเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม  

 

 

 

 

ท่ีเป็นเช่นนี้ ก็เพราะโฆษณาต้องการช้ีน าให้เห็นว่าการก้าวเข้าสู่พื้นท่ีของความ
เป็นชายท่ีมีอ านาจน า จะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญ 2 ประการ คือ (1) ความแข็งแกร่ง
ทางด้านกายภาพที่กล่าวถึงข้างต้น และ (2) ความห้าวหาญทางด้านจิตใจ (นอกจากจะแสดงออกผ่าน 
ภาพสีหน้าและแววตาของตัวละครแล้ว ยังรวมถึงภาพภายในห้องโดยสารรถยนต์กระบะ พร้อมค า
บรรยาย “ห้องโดยสารเงียบ กว้างสบาย” ซึ่งให้ความหมายถึงความรู้สึกภายในจิตใจของตัวละครที่ 
ยังสงบนิ่งแม้จะต้องออกไปเจอความยากล าบาก)  

ขณะท่ีความสัมพันธ์ทางเพศสถานะ โฆษณาให้ความหมายของพื้นท่ีของอ านาจ
น าว่าเป็นเรื่องของผู้ชาย การท าเพื่อสังคมของตัวละครฮีโร่เป็นหน้าท่ีของผู้ชายเท่านั้น เนื่องจากไม่
ปรากฏตัวละครเพศหญิงในเรื่อง เท่ากับเป็นการช้ีให้เห็นว่าพื้นท่ีสาธารณะท่ีเส่ียงอันตรายเหล่านี้ไม่ใช่
พื้นท่ีท่ีพวกเธอจะสามารถก้าวล่วงเข้ามาได้ ขณะท่ีความสัมพันธ์ทางเพศสถานะระหว่างความเป็นชาย 
เห็นได้ว่าโฆษณาให้ความส าคัญกับตัวละครติ๊กและต้ันในฐานะฮีโร่ ขณะท่ีตัวประกอบเพศชายคนอื่นๆ 
ถูกแสดงให้เห็นถึงความเป็นเบ้ืองล่างผ่านการเป็นผู้โดยสารรถ การอยู่นอกจุดโฟกัสหรือความสนใจ
ขององค์ประกอบภาพ 
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เมื่อวิเคราะห์สัญญะในการจัดวางองค์ประกอบภาพ ภายหลังจากท่ีตัวละครติ๊ก 
และต้ันได้ฝ่าฟันอุปสรรค จนไปถึงท่ีแม่น้ าแห่งหนึ่งเรียบร้อยแล้ว แม้จะอยู่ท่ามกลางฝนกระหน่ าแต่
พวกเขาก็ยังไม่ย่อท้อช่วยกันก่อสร้างฝายเล็กๆ จนส าเร็จในท่ีสุด ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าเรื่องเล่าไม่ได้ให้
ความส าคัญกับผลผลิตท่ีเกิดขึ้นจากการทุ่มเทแรงกายแรงใจของฮีโร่ ในเรื่องไม่มกีารปรากฏภาพของ
ฝายท่ีสร้างส าเร็จแล้ว แต่กลับมุ่งเน้นท่ีภาษากายท่ีตัวละครแสดงออก ไม่ว่าจะเป็นภาพการช่วยกันยก
หินส่งต่อเป็นทอดๆ  การจัดเรียงก้อนหินอย่างต้ังใจ และท่าการแสดงความดีใจภายหลังจากท าภารกิจ
เสร็จส้ินแล้ว สาเหตุท่ีเป็นเช่นนี้ก็เพราะต้องการขับเน้นภาพลักษณ์ในเชิงบวกของตัวละครชายซึ่ง
เปรียบเสมือนฮีโร่ ซึ่งถือเป็นคุณสมบัติของความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าท่ีสังคมไทยต้องการ  

ต่างจากโฆณาในกลุ่มรถยนต์นั่ง ท่ีโฆษณา 5 จาก 6 เรื่องเลือกใช้ตัวละครที่เป็น
ชาวต่างชาติ23 แต่ส าหรับโฆษณารถยนต์กระบะเลือกใช้ตัวละครไทยท้ังหมด โดยเฉพาะในโฆษณา
เรื่องนี้ ก็เพื่อช้ีให้เห็นว่าการเป็นฮีโร่ไม่ใช่เรื่องไกลตัว ไม่ใช่มีแต่ในภาพยนตร์หรือการ์ตูนจาก
ต่างประเทศเท่านั้น แต่ต๊ิก เจษฎาภรณ์ และต้ัน พิเชษฐ์ไชย คือความเป็นชายของไทยท่ีจับต้องได้ มี
ความใกล้ชิด มีผลงานตามหน้าส่ือมากมาย ย่อมท าให้ผู้ชมเห็นว่าความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าของ
บุคคลท้ังสองนั้นไม่ใช่ส่ิงท่ีห่างไกลเกินไปจนไม่อาจเอื้อมถึง หรือไม่อาจจะเป็นได้จริง  

ภายหลังท าภารกิจเสร็จส้ิน ท้องฟ้าท่ีมืดครึ้ม มีฝนกระหน่ า กลับเปล่ียนเป็น
ท้องฟ้าท่ีสดใส มองเห็นว่าแสงอาทิตย์เริ่มสาดส่องเข้ามา เพื่อเป็นสัญญะท่ีบ่งบอกว่าความสงบสุขได้
เข้ามาเยือน ณ ท่ีแห่งนี้แล้ว แต่อย่างไรก็ตาม 2 ฮีโร่ยังไม่มีวันหยุดนิง่ เพราะเขาก าลังมุ่งหน้าไปยัง
สถานท่ีแห่งใหม่ท่ีก าลังเฝ้ารอความช่วยเหลือจากเหล่าฮีโร่อยู่อย่างใจจดจ่อ  

โดยสรุป เรื่องราวในโฆษณารถยนต์กระบะ Mitsubishi Triton ได้สะท้อน
ลักษณะความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าท่ีคนในสังคมเชิดชู การเป็นฮีโร่คือการท่ีเป็นผู้เสียสละในการท า
เพื่อส่วนร่วม ด้วยจิตใจท่ีกล้าหาญไม่เกรงกลัวต่ออุปสรรค ขณะท่ีร่างกายแม้ตัวละครจะไม่ได้แสดงให้
เห็นอย่างชัดเจนแต่ก็ถูกประกอบสร้างความหมายโดยรถยนต์กระบะ เพราะปัจจัยด้านเรือนกายก็มี

                                            
23 โฆษณารถยนต์นั่งซึง่เป็นกลุ่มตัวอย่างส าหรับการวิจัยครั้งนี้ มี 6 เรื่อง โดย 5 เรื่อง ท่ีใช้ตัว

ละครเอกเป็นชาวต่างชาติ ได้แก่ (1) โฆษณารถยนต์นั่ง Ford Ecosport ใช้ตัวละครชาวตะวันตก (2) 
โฆษณารถยนต์นั่ง MG5 ใช้ตัวละครชาวตะวันตก (3) โฆษณารถยนต์นั่ง Subaru XV ใช้ตัวละคร
ต่างชาติชาวเอเชีย (4) โฆษณารถยนนต์นั่ง Toyota Fortuner ใช้ตัวละครชาวตะวันตก (5) โฆษณา
รถยนต์นั่ง Toyota Camry ใช้ตัวละครชาวตะวันตก โดยมีโฆษณารถยนต์นั่ง Toyota Corolla Altis 
Esport ท่ีใช้ตัวละครเป็นชาวไทยคือพิรัชต์ นิธิไพศาลกุล (ไมค์)  
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ความส าคัญส าหรับความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าเช่นกัน โดยตัวละครชายอื่นๆ จะถูกน ามาเปรียบเทียบ
ให้เห็นการเป็นผู้ตาม การร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการริเริ่มหรือสร้างสรรค์ของความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า 
ขณะท่ีในเรื่องนอกจากความเป็นหญิงของรถยนต์กระบะ ท่ีกลายเป็นส่วนหนึ่งของเรือนกายของฮีโร่
แล้ว ไม่ปรากฏตัวละครหญิงหรือความเป็นหญิงอื่นอีกเลย ผู้เขียนเห็นว่าเป็นการประกอบสร้าง
ความหมายอีกด้านหนึ่งว่าพื้นท่ีของอ านาจน าและความเป็นฮีโร่นี้ ไม่ใช่พื้นท่ีของความเป็นหญิง เป็น
การกีดกันผู้หญิงออกจากพื้นท่ีของส่วนรวม พื้นท่ีของการใช้ก าลังและการท าส่ิงท่ียากล าบาก แล้วผลัก
ไสให้เธอกลับไปอยู่ในครัวเรือน คอยเป็นผู้สนับสนุน หรือเป็นเบ้ืองหลังให้กับความเป็นชาย เท่านั้น  

 
4.3.3  ภารกิจเพื่อผู้อื่นหรือภารกิจเพือ่ครอบครัว  

โฆษณารถยนต์กระบะ Tata Xenon Double Cab24 (Aoo, 2016)  ความยาว 
30 วินาที ฉากเปิดของโฆษณาคือในบ้านพักของนายสัตวแพทย์แบบชนบท ลูกชายวัยประถมของเขา
นั่งระบายสีอยู่ท่ีโต๊ะทานข้าว จู่ๆ สัตวแพทย์ท่ีนั่งอยู่ท่ีโซฟาด้านหลังก็ลุกขึ้นมาตอบอุปกรณ์ส่ือสาร
ด้วยท่าทางเร่งรีบ เขาตอบรับกลับไปว่า “ท่ีไหนครับ” แล้วมีเสียงบรรยายดังขึ้นต่อเนื่อง “การเรียนรู้
ท่ีดีท่ีสุด คือการออกไปเห็นโลกจริงๆ” สัตวแพทย์สะพายกระเป๋าของตนเข้าท่ีไหล่ในลักษณะพร้อม
ออกเดินทาง แล้วจึงหันมาพยักหน้าให้กับลูกชาย เขาพูดส้ันๆ ว่า “ไป” จากนั้นภาพตัดไปท่ีสัตว
แพทย์และลูกชายพร้อมด้วยทีมผู้ช่วยรีบวิ่งไปท่ีรถแล้วขับออกไปสู่จุดหมาย มีเสียงบรรยายสมรรถนะ
ของรถ “รถท่ีใช่ต้องพร้อมใช้งานจริง ด้วยเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 ลิตร แรงจริง พร้อมผ่านทุกอุปสรรคกับ 
4WD ภารกิจท่ียากแค่ไหน ผมจะท าให้ส าเร็จ” โดยท่ีภาพประกอบเสียงบรรยาย ได้เล่าถึงเหตุการณ์
การบุกตะลุยไปยังเส้นทางท่ียากล าบากเพื่อไปให้ถึงจุดหมายเพื่อออกไปช่วยเหลือช้าง จากนั้นเป็น
เหตุการณ์ในบทสรุป พร้อมเสียงบรรยาย “ใหม ่ Tata Xenon 150N x-Plore 4WD ดีไซน์เพื่อชีวิต
จริง” ขณะท่ีภาพคือสองพ่อลูกก าลังหยอกล้อกันอยู่หน้ารถยนต์กระบะด้วยความสดใส 

 
 

                                            
24 รถยนต์กระบะ Tata Xenon Double Cab 150NX-Plore 4WD มีสมรรถนะเครื่องยนต์

ขนาด 2.2 ลิตร ก าลังสูงสุด 150 แรงม้า ท่ี 4,000 รอบต่อนาที และแรงบิดสูงสุด 320 นิวตันเมตร ท่ี 
1,500-3,000 รอบ/นาที ราคา 699,900 บาท (ท่ีมา http://www.tatamotors.co.th) 
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ในบ้านพัก สัตวแพทย์รีบลุก
ขึ้นมารับอุปกรณ์ส่ือสาร 

เสียงตัวละครเอกบรรยาย : การเรียนรู้ที่ดีท่ีสุด คือการออกไปเห็น

โลกจริงๆ // ตัวละครเอกหันมาพยักหน้ากับลูกชาย พูดว่า “ไป” 

   
ภาพการรีบเร่งไปยังรถ 
 

เสียงตัวละครเอกบรรยาย : รถท่ีใช้ต้องพร้อมใช้งานจริง ด้วย
เครื่องยนต์ใหม่ 2.2 ลิตร แรงจริง  

   
ตัวละครเอกบรรยาย : พร้อมผ่านทุกอุปสรรค กับ 4WD … ภารกิจจะยากแค่ไหน ผมจะท าให้ส าเร็จ 

   
เสียงตังละครเอกบรรยาย : ใหม่ Tata Xenon NX-Plore 4WD ดีไซน์เพื่อชีวิตจริง 

ภาพที่ 4.11 Storyboard โฆษณารถยนต์กระบะ Tata Xenon 
 

โฆษณาประกอบด้วย 3 ล าดับเรื่องหลักคือ (1) ความสุขของสัตวแพทย์และลูก
ชายในบ้าน (2) การออกไปเผชิญหน้ากับเส้นทางท่ียากล าบาก (3) การช่วยเหลือช้างจนประสบความ
ส าเร็วในที่สุด แม้ว่าพัฒนการการของเรื่องข้างต้นดูคล้ายกับว่าเป็นโครเรื่องหลักของโฆษณา แต่
แท้จริงแล้วเป็นเพียงโครงเรื่องย่อยๆ ท่ีแทรกอยู่ในพัฒนาการหลักของเรื่องเท่านั้น เนื่องจากแก่นหลัก
ของเรื่องอยู่ท่ีการท่ีพ่อได้ท าหน้าท่ีพ่ออย่างสมบูรณ์ ได้พาลูกชายออกไปเห็นโลกจริงๆ พัฒนาการของ
เรื่องจึงควรเริ่มต้นจากภาวการณ์สงบสุข หรือช่วงเวลาแห่งความสุขในบ้านท่ีลูกชายก าลังวาดภาพ
ระบายสี เข้าสู่ภาวการณ์วิกฤติหรือปัญหา เมื่อพ่อต้องการท่ีจะท าตามฝันด้วยการพาลูกชายออกไป
เจอโลก ภาวการณ์แก้ไขปัญหาหรือการขับรถยนต์กระบะบุกตะลุยทางสมบุกสมบัน ก่อนท่ีสุดท้ายเขา
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จะสามารถพาลูกชายไปเห็นโลกได้จริงๆ อันเป็นบทสรุปหรือภาวการณ์กลับสู่ภาวะสงบสุขใหม่อีกครั้ง 
ขณะท่ีพัฒนาการย่อยของเรื่องเริ่มจากภาวการณ์วิกฤติท่ีช้างต้องการความช่วยเหลือ ภาวการณ์
แก้ปัญหาของสัตวแพทย์ท่ีบุกตะลุยจนเข้าไปช่วยช้าง จนช้างปลอดภัยซึ่งหมายถึงภาวการณ์สงบสุข
ของช้างได้เกิดขึ้น โดยพัฒนการของเรื่องท้ังสองพฒันาการ ของสามารถเขียนเป็นแผนผังได้ดังนี้ 

 

Equilibrium > Disruption > [EquilizingDisruption > Equilizing > Equilibrium] > New Equilibrium 
 

ส าหรับมุมมองด้านสัญญวิทยา เมื่อมาวิเคราะห์ส่ิงท่ีปรากฏในเรื่องเล่า พบว่า
โฆษณารถยนต์กระบะ Tata Xenon มีโครงสร้างของวิธีการน าเสนอในรูปแบบเดียวกับโฆษณา
รถยนต์กระบะ Mitsubishi Triton หรือการน าเสนอลักษณะความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าผ่านรูปแบบ
ของฮีโร่ ตัวละครพ่อมีความเป็นฮีโร่ไม่ต่างจากซูเปอร์แมน เพราะในขณะท่ีฮีโร่ระดับโลกอย่าง
ซูเปอร์แมนใช้ตู้โทรศัพท์เป็นสถานท่ีในการเปล่ียนผ่านจากผู้ชายธรรมดาๆ ให้กลายเป็นฮีโร่ผู้พิทักษ์ 
วิธีการท่ีตัวละครใช้อุปกรณ์ส่ือสารก็สามารถตีความได้ว่าเป็น Metonomy  เพื่อแสดงว่าถึงเวลาท่ีเขา 

 
ต้องออกไปท าภารกิจเพื่อช่วยเหลือผู้ท่ีก าลังอยู่ในสถานการณ์ท่ียากล าบาก เขาจึงต้องแปลงกายจาก
ผู้ชายธรรมดาๆ ท่ีใช้เวลาอยู่กับลูกชาย เพื่อกลายเป็นฮีโร่ท่ียอมสละช่วงเวลาของความสุขใน
ครอบครัวเพื่อไปท าภารกิจท่ียิ่งใหญ่นั่นคือการช่วยเหลือผู้อื่น แต่ท้ังนี้ผู้เขียนเห็นว่า ใจความส าคัญ
ของการน าเสนอลักษณะดังกล่าวของความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า ไม่ใช่เพื่อต้องการช้ีน าสังคมให้เห็น
ว่าผู้ชายทุกคนควรท าตัวเป็นฮีโร่ ละท้ิงครอบครัวแล้วออกไปท าเพื่อผู้อื่นเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ส่ิง
ส าคัญอยู่ท่ีความกล้าหาญทางด้านจิตใจ หรือ frontiersmanship ตามข้อเสนอของนิค ทรูจิลโล 
(Trujillo, 1991) ความกล้าหาญท่ีจะท าในส่ิงท่ีเส่ียงอันตราย ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและความ
ยากล าบาก ความเสียสละความสุขส่วนตนแล้วท าส่ิงดีๆ เพื่อสังคมหรือว่าส่วนรวม โดยท่ีไม่ละท้ิง
ครอบครัวหรือบุคคลอันเป็นท่ีรักของพวกเขานั่นเอง  
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นอกจากสัญญะของการใช้อุปกรณ์ส่ือสารแล้ว ในท านองเดียวกับโฆษณารถยนต์ 
Mitsubishi Triton โฆษณาเรื่องนี้ยังให้ความหมายรถยนต์กระบะมากไปกว่าเพศสถานะเพศหญิง แต่

ยังหมายรวมถึง รถยนต์กระบะได้
หลอมรวม จนกลายเป็นส่วนหนึ่ง
ของเรือนกายตัวละครเอก เห็นได้
จากวิธีการล าดับภาพ ท่ีใช้เทคนิค

การฟิก ท่ีเผยให้เห็นสมรรถนะของเครื่องยนต์ท่ีซอ่นอยู่ภายใน จากนั้นจึงตัดต่ออย่างรวดเร็วไปท่ีภาพ
ถัดมาคือบริเวณฝากระโปรงรถ ของรถยนต์กระบะท่ีก าลังพุ่งทะยานไปข้างหน้าด้วยความรวดเร็ว ซึ่ง
เทคนิคการตัดต่อดังกล่าวท าให้ดูคล้ายกับวิธีการแปลงกายของตัวละครซูเปอร์ฮีโร่  โดยมีข้ึนเพื่อ
ตอบสนองวัตถุประสงค์ ท่ีต้องการแสดงให้เห็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีส าคัญไม่แพ้กับความห้าวหาญทางด้าน
จิตใจ นั่นคือเรือนกายท่ีแข็งแกร่ง ทรงพลังบึกบึน นอกจากนี้ สีของรถยังแทนด้วยสีขาวเช่นเดียวกับ
โฆษณารถยนต์กระบะ Mitsubishi Triton ซึ่งเป็นการส่ือความหมายถึงความสะอาด บริสุทธิ์ใน
ฐานะฮีโร่ที่ท าความดีเพื่อสังคม  

จากประเด็นเรือนกาย ผู้เขียนกลับไปเริ่มต้นวิเคราะห์ภาพของโฆษณาในตอน
เปิดเรื่องอีกครั้ง ซึ่งเป็นภาพของลูกชายนั่งระบายสีอยู่ด้านหน้าในขณะท่ีพ่อลุกขึ้นมาพูดตอบโต้กับ
อุปกรณ์ส่ือสาร องค์ประกอบภาพนี้ให้ความหมายว่าส่ิงท่ีส าคัญท่ีสุดในชีวิตของฮีโร่คือครอบครัว แม้มี
ภารกิจท่ีส าคัญแต่ก็จะต้องตามมาทีหลัง นอกจากนี้การปรากฏตัวของลูกชายยังให้ความหมายถึงการ
เป็นรักต่างเพศของตัวละคร ซึ่งถือเป็นลักษณะของความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าอีกด้วย 

แต่เพื่อไม่ให้เกิดการตีความอย่างเหมารวม ผู้เขียนจึงต้ังค าถามต่อการหายไปของ
ภาพภรรยาหรือแม่ของลูกในตัวบ้าน เป็นไปได้หรือไม่ว่าลูกชายเกิดจากการปฏิสนธิด้วยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์เพื่อให้ก าเนิดลูกของคู่รักชายรักเพศเดียวกัน?  

มีแกน ซินนอทท์ (Megan Sinnott, 1999) เสนอประเด็นหนึ่งท่ีน่าสนใจในงาน
ศึกษา Masculinity and Tom Identity in Thailand เขาช้ีว่าการแทรกแซงทางสังคมหรือการ
ต่อต้านคนรักเพศเดียวกันในสังคมไทยนั้นไม่ปรากฏอย่างเป็นทางการ หรือมีข้อกฎหมายท่ีช้ีชัดว่าเป็น
ความผิดอย่างเช่นในสังคมตะวันตก ดังนั้นคนรักเพศเดียวกันในสังคมไทยจะไม่โดนกดทับมากนัก หาก
พวกเขาไม่ได้แสดงออกอย่างโจ่งแจ้งในท่ีสาธารณะ หรือตราบใดท่ีเพศวิถีของเขายังเป็นเรื่องท่ีเป็น
ส่วนตัว (p.102) ข้อเสนอของซินนอทท์ช่วยตอบค าถามของผู้เขียนได้เป็นอย่างดีว่า ไม่ว่าเด็กชายท่ี
ปรากฏในเรื่อง จะเกิดจากการปฏิสนธิระหว่างอสุจิของตัวละครเอกกับภรรยาของเขา หรือเกิดจาก
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ช่วยให้คนรักเพศเดียวกันสามารถมีบุตรได้ ก็ยังเป็นส่ิงท่ีสังคมยอมรับได้ หาก
ตัวละครไม่ได้แสดงออกอย่างโจ่งแจ้งว่าเป็นรักเพศเดียวกัน หรือเขาสามารถแสดงให้เห็นถึงความ
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รับผิดชอบในฐานะเพศชายได้ เพียงเท่านี้ก็เพียงพอท่ีจะท าให้เขาก้าวไปเป็นฮีโร่ ซึ่งเป็นตัวต้นแบบของ
ความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าส าหรับสังคมไทย  

เมื่อตัวละครเอกและลูกชายก้าวออกจากบ้าน เราจะเห็นกลวิธีท่ีผู้ผลิตโฆษณา
น าเสนอภาพของความสัมพันธ์ทางเพศสถานะ คือการท่ีมีตัวละครชายอีกตัวหนึ่งแสดงบทบาทเป็นผู้ท่ี
อยู่เบ้ืองล่างท่ีคอยเป็นผู้วิ่งตามตัวละครเอกคอยรับกระเป๋าท่ีถูกโยนมาให้ นอกจากนี้ ผู้เขียนเห็นว่า
การท่ีเขารับบทบาทเป็นผู้ท่ีด้อยสถานะกว่า เขาควรจะรับหน้าท่ีเป็นคนขับรถไม่ใช่การเป็นผู้โดยสาร 
แต่การท่ีโฆษณาใช้วิธีการเช่นนี้ ก็เพราะรถในโฆษณามีความหมายมากกว่าเพศสถานะเพศหญิงท่ีถูก
ความเป็นชายควบคุม แต่เปรียบได้กับเรือนกายของตัวละครเอก ดังนั้น การพุ่งทะยานไปข้างหน้าของ
รถยนต์กระบะ จึงต้องเกิดจากตัวละครเอกเท่านั้น อีกหนึ่งประเด็นท่ีน่าสนใจคือการท่ีตัวละครเอกมี
ลักษณะของความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า ย่อมหมายถึงว่าเขาก าลังถูกสายตาของความเป็นชายรูปแบบ
อื่นๆ และความเป็นหญิงจับจ้องอยู่ ความหมายเหล่านี้ถูกส่ือสารผ่านภาพของรถยนต์กระบะที่วิ่งอยา่ง
รวดเร็ว โดยวิธีการท่ีกล้องจับภาพให้เห็นต้นไม้จ านวนมาก เป็นฉากด้านหน้า (foreground) ซึ่งท าให้
ดูคล้ายกับว่ามีการแอบมองรถยนต์กระบะคันนี้วิง่ผ่านจากระยะไกล  

หลังจากตัวละครเอกหรือตัวละครฮีโร่ ฝ่าฟันอุปสรรคท่ีเกิดจากธรรมชาติจน
เสร็จส้ิน ภาพล าดับต่อมาได้แสดงให้เห็นว่าเขาได้ไปช่วยช้างท่ีก าลังประสบอันตรายได้ส าเร็จ โฆษณา
ประกอบสร้างความหมายของความยิ่งใหญ่ของภารกิจด้วยการให้ผู้ชายไปรักษาช้าง ซึ่งเป็นสัตว์ท่ีมี
ขนาดใหญ่โต บ่งบอกความหมายของอ านาจน าท่ียิ่งใหญ่เปรีบได้กับรูปร่างของช้าง ผู้เขียนพบว่า
ข้อสรุปของผู้เขียนมีความสอดคล้องกับงานศึกษาของแบรนด์ (Brandth, 1995) ท่ีศึกษาภาพความ
เป็นชายในรถแทรกเตอร์ท่ีว่า ภาพในโฆษณาก าลังแสดงให้เห็นว่ามีแต่ผู้ชายและเครื่องมือของเขา
เท่านั้น ท่ีจะสามารถเอาชนะธรรมชาติได้ (p.128) แต่ท้ังนี้ อ านาจน าของความเป็นชายของตัวละคร
เอกในโฆษณา Tata Xenon ยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นคือ สามารถเอาชนะเด็กและผู้ชายคนอื่น (ตัวละครลูก
ชายและตัวละครผู้ช่วย) ธรรมชาติ (ภาพการวิ่งฝ่าเส้นทางทรหดในป่า) และสัตว์ป่าขนาดยักษ์ (ภาพ
การช่วยเหลือช้างได้ส าเร็จ) 

เนื่องจากภาพตัวแทนของฮีโร่ในสายตาของคนส่วนใหญ่คือ ภาพของการใช้ก าลัง 
ความรุนแรงและการต่อสู้ แต่เมื่อสถานการณ์กลับสู่ความ
ปกติ โฆษณาจึงเลือกใช้วิธีการประกอบสร้างภาพใหม่ของฮี
โร่ในเรื่อง ด้วยการแสดงให้เห็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างเขากับลูก
ชาย การท่ีฮีโร่นั่งลงข้างๆ แล้วพูดคุยกับลูกชายด้วยความ
เอ็นดู แสดงให้เห็นถึงภาพใหม่ของความเป็นชายคือความ

อ่อนโยน แม้ว่าจะมุ่งมั่น จริงจัง กับภารกิจในบทบาทของฮีโร่มากแค่ไหน แต่เมื่อภารกิจเสร็จส้ิน เขาก็
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ต้องปรับเปล่ียนภาพให้กลายเป็นผู้ชายธรรมดาๆ ท่ีเข้าถึงได้ง่าย ดังภาพสุดท้ายท่ีปรากฏในเรื่อง 
นอกจากนี้ หากสังเกตถึงวิธีการใช้เสียงเล่าเรื่องของตัวละครก็จะพบว่ามีลักษณะสอดคล้องกับวิธีการ
น าเสนอด้านภาพ คือเสียงของผู้เล่าเรื่องท่ีแม้จะเป็นการพูดถึงสถานการณ์วิกฤติหรือปัญหา แต่ตัว
ละครก็ถ่ายทอดออกมาด้วยน้ าเสียงท่ีอ่อนโยน ท าให้ผู้ฟังเกิดความสบายใจ ไม่ต่ืนตระหนกหรือว่า
หวาดกลัวกับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในเรื่องนั่นเอง  

จากเรื่องเล่าโฆษณารถยนต์กระบะ Tata Xenon สรุปได้ว่าความเป็นชายแบบ
รักต่างเพศถือเป็นองค์ประกอบส าคัญท่ีสุดของความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า (แม้ผู้เขียนจะต้ังค าถามต่อ
การไม่ปรากฏตัวของตัวละครแม่) จากนั้นจึงเป็นองค์ประกอบด้านความเป็นผู้น า ความฉลาด 
ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน โดยสะท้อนผ่านการท่ีตัวละครเอกเป็นผู้น าพาความเป็นชายอื่นๆ เข้า
ไปร่วมปฏิบัติภารกิจของฮีโร่ร่วมกันกับเขา ขณะท่ีโฆษณาเรื่องนี้มีลักษณะเช่นเดียวกับโฆษณารถยนต์
กระบะ Mitsubishi Triton ท่ีไม่มีตัวละครหญิงหรือความเป็นหญิงปรากฏในเรื่อง อาจเพราะมีเหตุผล
หลักร่วมกันคือต้องการกีดกันความเป็นหญิงออกจากพื้นท่ีของอ านาจน า หรือพื้นท่ีท่ีต้องใช้พลก าลัง 
ความเก่งกล้าสามารถ รวมถึงความแข็งแกร่งในด้านจิตใจนั่นเอง  

 
4.3.4  Emphasized femininity คือฮีโร่ของความเป็นหญิง 

 โฆษณารถยนต์กระบะ Toyota Hilux Revo25  (Toyota Motor 
Thailand, 2016c) (เวียร์ ศุกลวัฒน์ คณารส) ความยาว 30 วินาที โฆษณาเปิดฉากด้วยภาพมุมกว้าง
ของโกดังเก็บของขนาดใหญ่ ก่อนท่ีในอีกไม่กี่วินาทีจะมีรถยนต์กระบะ Toyota Hilux Revo สีน้ าตาล 
พุ่งทะลุผนังกระจกเข้ามาจากด้านนอก ตัดภาพไปท่ีศุกลวัฒน์ คณารส (เวียร์) นั่งอยู่หลังพวงมาลัยรถ
คันดังกล่าว เสียงเข้มของผู้บรรยายชายบรรยายภาพ “ถ้าฮีโร่ คือคนท่ีช่วยคนอื่น นี่...ก็คือฮีโร่ของผม” 
จากนั้นจึงเป็นเหตุการณ์การบุกช่วยตัวประกันสาวที่คลอด้วยเพลงประกอบจังหวะระทึก ผู้บรรยายคน
เดิมบรรยายถึงสมรรถนะของรถกระบะว่า “ไฮลักซ์ รีโว่ มีระบบช่วงล่าง DCS แกร่ง หนึบ เหนือช้ัน” 
หญิงสาวต่อสู้กับตัวร้ายท่ีจับเธอมาเป็นตัวประกันแล้วรีบวิ่งมาขึ้นรถ เวียร์ก็หันไปยิ้มให้พร้อมสบตากับ

                                            
25 รถยนต์กระบะ Toyota Hilux Revo ประกอบไปด้วย 3 รูปทรงคือ (1) Standard Cab 

(2) Smart Cab และ (3) Double Cab โดยรถรุ่นท็อป คือรุ่น Prerunner Double Cab 2X4 2.4 
TRD Sportivo มีสมรรถนะเครื่องยนต์ 2.4 ลิตร ก าลังสูงสุด 150 แรงม้า ท่ี 3,400 รอบต่อนาที และ
แรงบิดสูงสุด 400 นิวตันเมตร ท่ี 1,600 - 2,000 รอบ/นาที ราคา 940,000 บาท (ท่ีมา 
http://www.toyota.co.th) 
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หญิงสาว แล้วจึงออกรถอย่างเร็ว ภาพตัดสลับการแข่งกันของรถ 2 คัน พร้อมๆ กับเสียงบรรยาย “ส่ัง
ได้ทุกโค้ง ทุกสถานการณ์” ก่อนท่ีตอนสุดท้ายรถของเวียร์จะเป็นฝ่ายชนะ ขณะท่ีรถของตัวร้ายบาง
คันเกิดระเบิด มีคันหนึ่งวิ่งแหกโค้งและตกลงไปในน้ า เมื่อเหตุการณ์คล่ีคลาย ภาพโฆษณาตัดไปท่ีตัว
ละครเอกของเรื่องยืนอยู่หน้ารถกระบะที่มีระเบิดประทุอยู่ด้านหลัง กล่าวสโลแกนด้วยน้ าเสียงมั่นใจ 
“ไฮลักซ์ รีโว่ แกรง่จริง หนึบจริง” 

 

   
รถพุ่งทะลุกระจกเข้ามาภาพ
ภายนอก 

ภาพแนะน าตัวละคร “เวียร์” ผู้บรรยาย : ถ้าฮีโร่คือคนท่ีช่วย
คนอื่น  

   
หญิงสาวต่อสู้กับผู้ร้ายด้วย
ตัวเอง 

ผู้บรรยาย : นี่ก็คือฮีโร่ของผม 

 .. 
ผู้บรรยาย : Hilux Revo มี
ระบบช่วงล่าง DCS แกร่ง  

   
ผู้บรรยาย : หนึบเหนือช้ัน 
 

รถของผู้ร้ายพุ่งตกลงไปในน้ า ผู้บรรยาย : ส่ังได้ทุกโค้ง 
ทุกสถานการณ์ 

   
รถของผู้ร้ายไม่สามารถขับตาม
รถกระบะของเวียรไ์ด้ 

ภาพเวียร์มีสีหน้ามั่นใจ เวียร์ : Hilux Revo แกร่งจริง 
หนึบจริง 

ภาพที่ 4.12 Storyboard โฆษณารถยนต์กระบะ Toyota Hilux Revo 
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เรื่องเล่าเปิดฉากด้วยภาวการณ์วิกฤติหรือปัญหา หรือการที่ต้องบุกเข้าไปช่วยตัว
ประกันสาวที่ตัวร้ายจับไว้ในโกดัง สีหน้าของเวียร์ ซึ่งเป็นตัวละครเอกของเรื่องก็ยังมีสีหน้าและแววตา
ท่ีเต็มไปด้วยความมุ่งมั่น ไม่ได้แสดงออกถึงความกลัวหรือหวั่นใจแต่อย่างใด ด้วยสมรรถนะช่วงล่าง
ของรถยนต์กระบะ Toyota Hilux Revo ท าให้เขาสามารถเผชิญหน้ากับภาวการณ์แก้ปัญหาได้อย่าง
ง่ายดาย สามารถขับข่ีเข้าโค้งได้อย่างคล่องตัวเพราะมีช่วงล่างท่ียอดเย่ียม เขาสามารถเอาชนะรถของ
ศัตรูที่อ่อนด้อยกว่าได้ และน าพาเหตุการณ์เข้าสู่ภาวการณ์สงบสุขได้ในท่ีสุด ในตอนท้ายสามารถมา
ยืนพูดสโลแกนอยู่หน้ารถยนต์กระบะ ในพืน้ท่ีของศัตรูและมีระเบิดประทุอยู่ด้านหลังโดยท่ีไม่ได้รู้สึก
หวั่นเกรงภัยอันตรายใดๆ ท าให้สามารถสรุปพัฒนาการของเรื่องเล่าออกมาเป็นแผนผังได้ ดังนี้ 

 

Disruption > Equilizing > Equilibrium 
 

จากพัฒนาการของเรื่อง ท าให้ดูเหมือนว่านางเอกในโฆษณาคือตัวประกันท่ีเวียร์ 
ศุกลวัฒน์ขับรถยนต์กระบะเข้าไปช่วยเหลือ แต่เมื่อวิเคราะห์ตัวบทไปจะพบว่าเธอรับบทเป็นเพียงตัว
ประกอบของเรื่องเท่านั้น โดยท่ีมีนางเอกตัวจริงคือรถยนต์ Toyota Hilux Revo ท่ีผู้เขียนสรุปเช่นนี้ 
เนื่องจากเหตุผลสนับสนุน 2 ประการ คือ (1) แม้เป้าหมายของการท าภารกิจคือการเข้าไปช่วยหญิง
สาวตัวประกัน ซึ่งเมื่อใดท่ีเธอสามารถรอดพ้นจากอันตรายเรื่องเล่าก็จะด าเนินเข้าสู่ภาวการณ์สงบสุข 
แต่ในโฆษณา Toyota Hilux Revo กลับไม่ได้ให้ความส าคัญกับภาวการณ์นี้มากนัก นอกจากนี้ภาพ
โฆษณาแสดงให้เห็นว่าเธอเป็นฝ่ายสู้กับผู้ร้ายและกระโดดขึ้นมาบนรถด้วยตัวเอง เมื่อเธอขึ้นมาบนรถ
ตัวละครเอกก็เพียงหันหน้าไปยิ้มให้ โดยไม่ได้แสดงอาการดีใจหรือมีท่าทีปลอบประโลมให้เธอหายจาก
ความกลัว จากนั้นเหตุการณ์ในตอนท้ายท่ีรถของผู้ร้ายตกลงไปในน้ าจนไม่สามารถมาไล่ล่าตัวละคร
เอกต่อได้ หญิงสาวก็ไม่ได้ปรากฏตัวในเรื่องอีกเลย ไม่มีบทสรุปว่าเรื่องราวของเธอจบลงท่ีใด ซึ่ง
เหตุผลข้างต้นนี้คือข้อบ่งช้ีว่าโฆษณาให้ความส าคัญกับภาวการณ์แก้ปัญหามากกว่า ซึ่งภาวการณ์นี้
เป็นการแสดงบทบาทอันส าคัญของรถยนต์กระบะ Toyota Hilux Revo ซึ่งเป็นนางเอกตัวจริงของ
เรื่อง เหตุผลสนับสนุนท่ี (2) เมื่อน าประโยคบรรยายความของผู้เล่าเรื่อง 2 ประโยคแรกมาเรียงต่อกัน
จะได้เป็น “ถ้าฮีโร่ คือคนท่ีช่วยคนอื่น นี่...ก็คือฮีโร่ของผม” ... “ไฮลักซ์ รีโว่ มีระบบช่วงล่าง DCS 
แกร่ง หนึบ เหนือช้ัน”  จะเห็นว่าบุคคลท่ีถูกผู้บรรยายยกย่องให้เป็นฮีโร่ของเรื่องคือรถยนต์กระบะ 
Toyota Hilux Revo โดยในตอนท้าย เวียร์ ศุกลวัฒน์ ตัวละครเอกของเรื่องก็ยงัเป็นอีกหนึง่คนท่ีช่วย
ยืนยันถึงสมรรถนะของรถยนต์กระบะว่า “แกร่งจริง หนึบจริง” อีกด้วย 

เช่นเดียวกับโครงสร้างของเรื่องเล่าท่ีอภิปรายถึงข้างต้น เมื่อวิเคราะห์สัญญะท่ี
ปรากฏก็จะพบว่ามีวิธีการน าเสนอในท าเดียวกัน การท่ีภาพโฆษณาเปิดด้วย รถยนต์กระบะสีน้ าตาล
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เข้ม ท่ีดูเคร่งขรึม ดุดันและมีพลัง พุ่งทะลุกระจกมาด้วย
ความเร็วสูง นับเป็นวิธีการที่ผิดธรรมชาติอย่างมาก โดยเมื่อ
วิเคราะห์ด้วยตรรกะในโลกแห่งความเป็นจริง จะพบว่า การ
เคล่ือนรถในลักษณะดังกล่าว เป็นส่ิงท่ีไม่สมควรท าเพราะ
อาจท าให้เกิดอันตรายกับตัวรถและผู้ขับขี่ได้มากกว่า ผู้ขับ

ไม่สามารถคาดคะเนได้ว่า วัตถุท่ีอยู่ด้านหลังกระจกเมื่อขับรถชนเข้ามาแล้วจะเป็นส่ิงใด หรืออาจท า
ให้ตัวรถเกิดความเสียหายจนไม่สามารถไปช่วยผู้หญิงซึง่เป็นตัวประกนัได้ตามท่ีต้ังใจไว้ แต่การที่
โฆษณาเลือกใช้วิธีการท่ีผิดธรรมชาติดังกล่าว ก็เพื่อเน้นย้ าให้เห็นว่าโฆษณาก าลังจะน าเสนอส่ิงท่ีผิดไป
จากธรรมชาติท่ีคนคุ้นเคย (แต่ไม่ใช่ส่ิงท่ีผิด) นั่นคือเรื่องราวของฮีโร่ของความเป็นหญิง ซึ่งโดย
ธรรมชาติแล้วฮีโร่มักจะเช่ือมโยงกับความเป็นชายมากกว่า นอกจากนี้การท่ีภาพในล าดับต่อมาจาก
ภาพเปิดเรื่อง เป็นการเล่าเรื่องด้วยภาพแบบ slow motion เห็นเศษกระจกท่ีเคล่ือนตัวอย่างช้าๆ ก็
เกิดจากความต้ังใจเพื่อเน้นย้ าการกระท าอันไม่สอดคล้องกับส่ิงท่ีคนคุ้นเคย ให้เกิดความเด่นชัดมาก
ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ภาพเน้นการกระท าดังกล่าวยังมีส่วนช่วยเน้นให้เห็นสีหน้าตัวละครเอกอีกคน ใน
เรื่องคือเวียร์ ซึ่งเป็นผู้ท่ีควบคุมรถยนตร์กระบะอกีทอดหนึ่ง บทบาทของเวียร์จึงเปรียบได้กับฮีโร่อีก
คนหนึ่งท่ีคู่หูของรถ Toyota Hilux Reo  

ความเปน็ชายท่ีมีอ านาจน า ท างานผ่านกระบวนการผลิตสร้างตัวอย่างของความ
เป็นชาย (Connell & Messerchmidt, 2005, p.846) ซึ่งในโฆษณาเรื่องนี้ เวียร์ ถือเป็นผลผลิตท่ี
เกิดขึ้นจากกระบวนการเหล่านี้ เขาคือภาพของฮีโร่และความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าในสังคมไทย มี
เรือนกายสมส่วนได้รูปเข้ากับร่างกายแบบทหาร มีความบึกบึนแบบพอดีเห็นได้จากภาพสุดท้ายใน
ตอนจบเรื่อง จากนั้นเมื่อเรื่องราวท่ีด าเนินไปในเรื่องก็จะแสดงให้เห็นถึงความห้าวหาญ แกร่งกล้าใน
ด้านจิตใจของเขา มีสีหน้าและแววตาแห่งความมุ่งมั่น ไม่หวั่นเกรงต่ออันตรายใดๆ มีความเสียสละ
เพื่อเข้าไปช่วยเหลือผู้อื่น หรือในช่วงเวลาคับขันท่ีถูกผู้ร้ายขับรถไล่ล่ามาจากหลายทิศทาง เวียร์ก็ยังไม่
แสดงสีหน้าหรืออาการให้เห็นถึงความประหม่า แต่กลับแสดงให้เห็นถึงความเก่งกล้าสามารถ และ
อ านาจในการควบคุมรถให้ขับเคล่ือนไปในทิศทางท่ีต้องการได้เช่ียวชาญ ในแง่ของความสัมพันธ์ทาง
เพศสถานะของตัวละคร ผู้เขียนพบลักษณะความสัมพันธ์ในหลายรูปแบบคือ (1) เวียร์และตัวละคร
ชายอื่นๆ ในฐานะฮีโร่ เวียร์คือตัวแทนของการมีอ านาจน า ในขณะท่ีตัวละครชายอื่นๆ มีบทบาทใน
ฐานะท่ีด้อยกว่า ตัวละครบางตัวเป็นชาวต่างชาติซึ่งแสดงออกถึงรูปแบบความสัมพันธ์แบบ 
marginalize ท่ีพ่ายแพ้ต่ออ านาจน าของตัวละครเอก ขณะท่ีบางคนแม้จะมีอาวุธปืนอยู่ข้างกาย บ่ง
บอกถึงการแสดงออกถึงความเป็นชายอย่างสูง สอดคล้องกับท่ีคอนเนลล์ช้ีว่าอาวุธปืนนั้น เป็นท่ีเข้าใจ
กันดีว่าเป็นสัญญะของลึงค์หรือการท าสงคราม (Connell, 2005, p.212) แต่พวกเขาก็ไม่สามารถ
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ต้านทาน อ านาจน าของตัวละครเอกไปได้เลย (2) ตัวละคร
หญิงและตัวละครผู้ร้าย การท่ีโฆษณาเลือกจัด
องค์ประกอบภาพในรูปแบบดังกล่าวคือ the 
ritualization of subordination (Goffman, 1987, 
p.40) คือมีการจัดล าดับความสูงต่ า ของตัวละครท่ีบ่งบอก

ว่าผู้ท่ีอยู่ต่ ากว่า หรือแสดงอาการค้อมตัวต่ านั้นอยู่ในสถานะเบ้ืองล่าง ซึ่งจากองค์ประกอบภาพในเรื่อง
จะเห็นตัวละครชาย ก้มลงมัดเชือกท่ีข้อเท้าตัวละครหญิง แสดงถึงสถานะท่ีต่ ากว่า   นอกจากนี้ ใน
ตอนหลังเขายังผู้ตัวละครหญิงใช้เท้าเตะจนหนีรอดออกมาได้ ซึ่งเป็นลักษณะท่ีผิดไปจากความคุ้นเคย
อย่างมาก เป็นข้อบ่งช้ีว่าความเป็นชายของตัวละครผู้ร้ายนั้นเป็นส่ิงท่ีผิดไปจากธรรมชาติของล าดับขั้น
ทางเพศสถานะ จึงถือว่าความเป็นชายในรูปแบบนี้คือส่ิงท่ีไม่ถูกต้องเหมาะสมและเป็นเบื้องล่าง (3) 
เวียร์และตัวละครหญิง หน้าท่ีของตัวละครหญิงในเรื่องมีไว้เพื่อส่งเสริมลักษณะของอ านาจน าของ
ความเป็นชายของเวียร์ เพื่อช้ีว่าเขามีเพศวิถีเป็นชายรักต่างเพศ ซึ่งเป็นคุณสมบัติท่ีจ าเป็นของความ
เป็นชายท่ีมีอ านาจน าเท่านั้น (4) ล าดับขั้นของความสัมพันธ์ทางเพศสถานะระหว่างรถ ผู้เขียนพบว่า
รถยนต์กระบะ Toyota Hilux Revo มีความเป็น emphasized femininity ผ่านการแสดงออกถึง
สมรรถนะความเป็นหญิงได้อย่างสมบูรณ์แบบ สามารถขับเคล่ือนไปได้ในทิศทางท่ีผู้ขับข่ีต้องการ ไม่
หลุดโค้งจนตกน้ าหรือพลิกคว่ าจนเกิดการระเบิด อีกท้ังเป็นรถกระบะที่เพียงคันเดียวในเรื่อง ขณะท่ี
รถคันอื่นๆ ในเรื่องเป็นรถประเภท SUV หรือ sport utility vehicle ซึ่งเมื่อพิจารณาในแง่ของ
สมรรถนะ ความคล่องตัวแล้ว รถยนต์กระบะจะมีความเหนือกว่า แข็งแรงกว่า ซึ่งท าหน้าท่ีของความ
เป็นหญิงของรถได้ดีกว่า จึงเปรียบได้กับการเป็นฮโีร่ของความเป็นหญิงนัน่เอง 

ท้ังนี้ ความสัมพันธ์ทางเพศสถานะท่ีอภิปรายข้างต้น เป็นเพียงความสัมพันธ์
ย่อยๆ ในเรื่องเท่านั้น เพราะผู้เขียนพบว่าความสัมพันธ์แบบ complicity คือความสัมพันธ์อันเป็น

แก่นหลักของเรื่องปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน ในตอนจบท่ี
เวียร์แสดง “การยอมรับและยกย่องชมเชย ในความเข้มแข็ง
ของผู้หญิง” (Connell, 2005, p.135) ในประโยคท่ีเวียร์
กล่าวว่า “Hilux Revo แกร่งจริง หนึบจริง” นอกจากนี้ใน

ระหว่างการด าเนินเรื่องจะพบว่ามีความสอดคล้องกับลักษณะ complicity ท่ีคอนเนลล์ช้ีว่า “เป็น
ความสัมพันธ์ที่ความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า ท้ิงระยะห่างของตัวเองกับการแสดงออกถึงอ านาจ แต่ก็
ยอมรับในสิทธิพิเศษจากอ านาจเหล่านั้น” (Connell, 2005, p.114) ดังนั้น ตลอดท้ังเรื่องเวียร์ใช้สิทธิ
พิเศษจากอ านาจน าของความเป็นชายในฐานะฮีโร่ที่เข้าไปช่วยผู้อื่น แต่เขาก็ไม่ได้แสดงออกถึงความ
แข็งกร้าว ไม่ปรากฏภาพการใช้ก าลังใดๆ ตลอดท้ังเรื่อง โฆษณาแสดงออกถึงการสยบยอมต่ออ านาจ
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น าของความเป็นชายผ่านสัญญะของการท่ีรถยนต์ตกน้ า รถยนต์พลิกคว่ าแล้วเกิดระเบิด ถือเป็นการ
พ่ายแพ้ต่อภัยตัวเอง ไม่ใช่จากการใช้ความรุนแรงทางกายของความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า 

โดยภาพรวมจะเห็นได้ว่าโฆษณารถยนต์กระบะ Toyota Hilux Revo มีการ
หยิบยืมความหมายในเชิงสัมพันธบทเพื่ออธิบายความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า ให้แก่ตัวละครเอกในเรื่อง
หลายประการ ท้ังในแง่ของเรือนกายท่ีแข็งแกร่ง การเป็นรักต่างเพศ เมื่อมาประกอบกับกลวิธีการ
น าเสนอในโฆษณาท าให้คุณลักษณะอ านาจน าของตัวละครเอกมีความเด่นชัดมากยิ่งขึ้น มีการ
ประกอบสร้างความหมายในด้านความแข็งแกร่งในด้านจิตใจ ความมุ่งมั่นเด็ดเด่ียว และการเป็นฮีโร่ 
หรือการเสียสละเพื่อผู้อื่น ขณะท่ีการประกอบสร้างความหมายของความสัมพันธ์ทางเพศสถานะ 
โฆษณาเผยให้เห็นความสลับซับซ้อนของความเป็น complicity ท่ีแม้ตัวละครเอกจะเป็นความเป็น
ชายท่ีมีอ านาจน า แต่ก็ไม่ได้รับเอาอ านาจน าไปใช้กดทับความเป็นชายรูปแบบอื่นในแง่ลบมากนัก ไม่มี
การใช้พลก าลังทางกาย ไม่มีการแสดงอารมณ์หรืออาการเกรี้ยวกราด แต่ด้วยเทคนิคด้านภาพและการ
ตัดต่อท าให้ตัวละครเอกมีความโดดเด่นกว่าความเป็นชายอื่นๆ ขณะท่ีความเป็นหญิงของตัวละครหญิง
ในเรื่องมี 2 บทบาทคือการเป็นผู้สร้างปัญหาและประกอบสร้างความหมายของการเป็นรักต่างเพศ
ให้กับตัวละครเอก และด้วยลักษณะความสัมพันธ์ทางเพศสถานะท่ีเป็นแบบ complicity นี้เองจึงท า
ให้เกิดการยกย่องความเก่งกล้าสามารถของรถให้เป็นเสมือนฮีโร่เช่นเดียวกับตัวละครเอก ซึ่งเป็นส่ิงท่ี
ไม่พบเห็นมากนักในส่ือต่างๆ 

 

สรุป ความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า: ฮีโร่ 

ตัวบทโฆษณาท้ัง 4 เรื่อง เป็นเรื่องราวของความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าท่ีเปรียบได้
กับฮีโร่ท่ีเข้าไปช่วยเหลือผู้อื่น ท้ังหญิงสาวที่ก าลังตกอยู่ในสถานการณ์ท่ียากล าบาก ในโฆษณารถยนต์
นั่ง Toyota Camry และ โฆษณารถยนต์กระบะ Toyota Hilux Revo  การน าพาตนเองไปอยูใ่น
สถานการณ์คับขันเพื่อช่วยเหลือสังคม ในโฆษณารถยนต์กระบะ Mitsubishi Triton และการ
ช่วยเหลือสังคม พร้อมๆ กับท าหน้าท่ีพ่อให้สมบูรณ์แบบ ในโฆษณารถยนต์กระบะ Tata Xenon  

ตัวละครเอกท้ัง 5 คนจาก 4 เรื่องคือความเป็นชายท่ีมีจิตใจมุ่งมั่น กล้าหาญ แม้
จะต้องเผชิญกับวิกฤติหรือปัญหามากเพียงใดก็ตาม แต่ด้วยจิตใจท่ีเข้มแข็งของเหล่าฮีโร่ย่อมท าให้เขา
สามารถคล่ีคลายปัญหาและช่วยเหลือผู้ท่ีต้องการความช่วยเหลือได้ส าเร็จ และน าพาเรื่องราวเข้าสู่
ความสงบสุขได้ในท่ีสุด ส าหรับประเด็นเรือนกาย ผู้เขียนพบกลวิธีการประกอบสร้างควางความหมาย
ของเรือนกายในรูปแบบใหม่ ในโฆษณา 2 เรื่อง คือ โฆษณารถยนต์กระบะ Mitsubishi Triton และ 
โฆษณารถยนต์กระบะ Tata Xenon ท่ีประกอบสร้างให้รถยนต์กระบะกลายเป็นส่วนหนึ่งของเรอืน
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กายของตัวละครฮีโร่ ท าให้เรือนกายของมนุษย์ธรรมดาๆ กลายเป็นยอดมนุษย์ท่ีทรงสมรรถนะ ขณะท่ี
เวียร์ และตัวละครต่างชาติชาวตะวันตกนั้น แม้จะไม่ได้ถูกให้น้ าหนักในด้านเรือนกายและไม่ถูก
ประกอบสร้างความหมายเช่นเดียวกับโฆษณา 2 เรื่องข้างต้น แต่ภาพของรูปลักษณ์ของตัวละครทั้ง 2 
ท่ีปรากฏ ก็ดูมีความเข็มแข็ง ร่างกายใหญ่โต พอจะเห็นกล้ามเนื้อปรากฏอยู่บ้าง จึงสามารถกล่าวได้ว่า 
เรือนกาย ก็เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบส าคัญของความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าในฐานะ ฮีโร่ ด้วยเช่นกัน 

 
4.4 ไม่ใช่ความเป็นชายที่มีอ านาจน า  

   
ดังท่ีผู้เขียนได้อภิปรายไว้ในส่วนของ ทฤษฎีและแนวคิดความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าแล้ว

ว่า ความเป็นชายรูปแบบดังกล่าวไม่ใช่เป็นส่ิงเดียวกันทุกท่ีทุกเวลา แต่ทว่าจะถูกท้าทายด้วยอ านาจ
น ารูปแบบใหม่อยู่เสมอ ผู้เขียนจึงพบว่าโฆษณาในกลุ่มนี้ ใช้กลวิธีการสร้างตัวละครเอกท่ีมีลักษณะไม่
สอดคล้องกับความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า นัยหนึ่งก็เพื่อการชักจูงใจผู้ชมท่ีอยู่ในฐานะเช่นเดียวกับตัว
ละครให้อยากท่ีจะพัฒนา หรือเปล่ียนแปลงตัวเองให้เข้าสู่พื้นท่ีของความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า และ
อีกนัยหนึ่งก็เพื่อสร้างความกลัวให้รู้สึกว่าสถานภาพความเป็นชายของตนนั้น ก าลังถูกท้าทายอยู่
ตลอดเวลา ซึ่งท้ัง 2 กลวิธีนี้จะถูกอภิปรายถึงในการวิเคราะห์โฆษณาท้ัง 4 เรื่อง  

 
 
4.4.1 สู่ชีวิตอิสรภาพ (ในความฝัน) กับความเปน็ชายที่มีอ านาจน า 

โฆษณารถยนต์นั่ง Subaru XV26 (สวิตช์สู่ชีวิตอิสระ) (Subaru Thailand, 
2016) ความยาว 30 วินาที เรื่องราวเริ่มต้นขึ้น ในเวลาระหว่างวันของออฟฟิศแห่งหนึ่ง ชายต่างชาติดู
คล้ายชาวเอเชียวัยกลางคน มีท่าทางคล้ายผู้บริหาร ศีรษะล้าน ใส่แว่น รูปร่างท้วม และสวมชุดสูท 
เดินมายืนท่ีโต๊ะของตัวละครเอก ซึ่งเป็นพนักงานวัยต่างชาติชาวเอเชียวัยใกล้ 40 ในชุดเส้ือเช้ิตพับ
แขน ผูกเนคไทค์ นั่งอยู่ท่ีโต๊ะท างานท่ีไม่เป็นส่วนตัวและก าลังหยิบแครกเกอร์ขึ้นมาทาน โฆษณาตัดไป
ท่ีภาพแทนสายตาของพนักงานเป็นใบหน้าของผู้บริหารก าลังพูดคล้ายบ่น แต่กลับมีเสียงเร่ง
เครื่องยนต์ดังขึ้นมากลบ ตัวละครเอกเอื้อมมือไปกดหน้าจอโทรศัพท์มือถือท่ีวางอยู่บนโต๊ะ จากนั้น

                                            
26 รถยนต์นั่ง SUBARU XV ประกอบไปด้วย 2 รุ่นย่อย คือ (1) 2.0i และ (2) 2.0i-P โดยรถ

รุ่นท็อปมีสมรรถนะเครื่องยนต์ 2.0 ลิตร ก าลังสูงสุด 150 แรงม้า ท่ี 6,200 รอบต่อนาที และแรงบิด
สูงสุด 196 นิวตันเมตรา ท่ี 4,200 รอบต่อนาที ราคา 1,198,000 บาท (ท่ีมา 
http://www.subaru.asia/th) 
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เรื่องราวจึงกลายเป็นภาพในจินตนาการของเขาท่ีอยู่ในห้องโดยสารรถยนต์นั่ง Subaru XV สีส้ม เขา
ก าลังขับไปท่องเท่ียวกับหญิงสาวคนหนึ่ง บนหลังคารถมีจักรยานผูกไว้อย่างดี ภาพเล่าเรื่องราวการ
ออกไปท่องเท่ียวชายหาด โดยเขาเปล่ียนจากกางเกงสแลคกลายเป็นกางเกงขาส้ันสีชมพูสดคู่กับ
เส้ือเช้ิตตัวเดิม จากริมทะเล เขาขับรถไปตามทางคดเค้ียวด้วยความเร็ว หักรถหลบกิ่งไม้ท่ีหักขวางอยู่
อย่างช านาญ แต่หญิงสาวที่นั่งคู่คนขับมีสีหน้าต่ืนตระหนก ก่อนท่ีจังหวะต่อมา พนักงานหนุ่มจะเบรค
รถอย่างกระทันหัน พร้อมๆ กับภาพผู้บริหารในชุดสูทปรากฏตัวขึ้นด้านหน้า ภาพในจินตนาการของ
เขาดับลง แล้วกลับมาเป็นบรรยากาศในออฟฟิศดังเดิม เขาเงยหน้าตอบรับผู้บริหารส้ันๆ เพียงว่า 
“Yeah!” แล้วเหตุการณ์จึงตัดไปสู่บทสรุปของโฆษณา พนักงานคนเดิมยืนอยู่ท่ีริมกระจกในออฟฟิศ 
มองไปยังลานจอดรถล่างเห็นรถ Subaru XV ของเขาจอดอยู่ มีข้อความกราฟิกปรากฏขึ้น “Unpack 
your life”  

 

   

ผู้บริหาร : เสียงกระแอม &^*()#@! (ค าพูดท่ีฟังไม่เป็นประโยค) ตัวละครเอกเอื้อมมือกดหน้าจอ
โทรศัพท์มือถือ 

   

ภาพในจินตนาการว่าได้ออกไปท่องเท่ียงยังสถานท่ีต่างๆ  
ด้วยรถยนต์ Subaru XV ประกอบเพลงสนุกสนาน 

ตัวละครเอกเปล่ียนเป็นกางเกง
ขาส้ันสีชมพู รองเท้าผ้าใบสีส้ม 

   

ขับรถไปเจอกับกิ่งไม้ขวางทาง 
 

หญิงสาวมีท่าทีตกใจ แต่ตัว
ละครเอกควบคุมรถได้อย่างดี 

เกิดการเบรคกระทันหัน เพราะ
ปรากฏภาพผู้บริหารทีห่น้ารถ 
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ตัวละครเอก : Yeah! เสียงกดรีโมทรถยนต์ ตัวละครเอกยืนยิ้ม มีความสุข 

ภาพที่ 4.13 Storyboard โฆษณารถยนต์นั่ง Subaru XV 

 

โฆษณาไม่มีการใช้เสียงบรรยายอื่นมีเพียงบทสนทนาส้ันๆ ควบคู่ไปกับการใช้
เพลงประกอบตามสถานการณ์เท่านั้น โดยพัฒนาการของเรื่องเริ่มต้นจากภาวการณ์สงบสุขท่ีแสนส้ัน
ของตัวเอกในเรื่อง ซึ่งโดนขัดจังหวะขณะก าลังมีความสุขกับการนั่งทานแครกเกอร์อย่างผ่อนคลาย 
จากนั้นภาวการณ์วิกฤติหรือปัญหาเข้ามาพร้อมๆ กับการปรากฏตัวของผู้ชายร่างท้วมและศีรษะล้าน 
ท่าทางบ่งบอกว่าเป็นผู้บังคับบัญชา เขาพูดจาคล้ายส่ังงานหรือต าหนิ แต่ตัวละครเอกของเรื่องกลับ
เอื้อมมือไปกดหน้าจอโทรศัพท์มือถือท่ีวางอยู่บนโต๊ะ แล้วน าพาเรื่องราวเข้าสู่ภาวการณ์แก้ไขปัญหา 
ด้วยการท่องไปในโลกจินตนาการของตัวเองท่ีมีรถยนต์นั่ง Subaru XV เป็นผู้พาเขาไปด่ืมด่ ากับโลกใน
ความฝัน พร้อมๆ กับหญิงสาวสวยร่วมทาง เป็นภาวการณ์กลับสู่ภาวะสงบสุขใหม่อีกครั้ง เป็น
ความสุขท่ีมากกว่าการนั่งทานแครกเกอร์ เพราะได้ท้ังวิ่งเล่นบนชายหาด ขับข่ีรถยนต์นั่งคู่ใจเคียงข้าง
หญิงสาวบนทางท่ีแม้จะมีอุปสรรคแต่ก็ไม่ท าให้เขารู้สึกประหวั่นแต่อย่างใด สุดท้ายแมว้่าภาพ
จินตนาการของเขาจะดับลงและต้องกลับมาเผชิญหน้ากับผู้บังคับบัญชา แต่เขาก็สามารถแก้ปัญหาได้ 
และยังสามารถมายืนยิ้มอย่างมีความสุขเมื่อได้มองเห็นภาพรถยนต์นั่ง Subaru XV พาหนะท่ีน าพา
เขาไปสู่ความสุขจอดอยู่ตรงหน้า โดยผู้เขียนสามารถจ าลองแผนผังเรื่องเล่าของโฆษณาสามารถเขียน
ได้ ดังนี ้

 

Equilibrium > Disruption > Equilizing > New Equilibrium 
 

ในขณะท่ีมุมมองด้านเรื่องเล่าเห็นว่า รถยนต์คือพาหนะในการน าพาชายหนุ่มให้
ได้เดินทางท่องไปในจินตนาการท่ีเต็มไปด้วยอิสระเสรี แต่
มุมมองด้านสัญวิทยา กลับเห็นว่าโฆษณาก าลังช้ีให้เห็น
บทลงโทษ ท่ีตัวละครชายท้ัง 2 คนในฐานะความเป็นชายท่ี
เป็นเบ้ืองล่างได้รับ โดยชายท่ีรับบทเป็นผู้บริหาร แม้จะดูมี

อ านาจเหนือกว่า ด้วยท่าทางการยืนท่ีแสดงการคุกคาม และมุมกล้องเสยข้ึนซึ่งบ่งบอกว่าอยู่ใน
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ต าแหน่งท่ีสูงกว่า แต่ทว่าก็เป็นต าแหน่งแห่งท่ีของสถานภาพทางสังคมไม่ใช่อ านาจน าของความเป็น
ชาย เพราะเมื่อวิเคราะห์เรือนกายของเขาพบว่าห่างไกลจากลักษณะความเข้มแข็งบึกบึนแบบนักรบ
เป็นชายหนุ่มท่ีดูอุ้ยอ้าย สวมเส้ือผ้าตัวโคร่ง สวมแว่นแบบคนคงแก่เรียน ขัดแย้งกับภาพอุดมคติของ
ความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า  

เช่นเดียวกับตัวละครพนักงานชายวัยต้น 40 ท่ีแม้จะรับบทเป็นตัวละครเอกของ
เรื่อง แต่ความเป็นชายของเขาก็ยังไม่สอดคล้องกับความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า เพราะเมื่อน าตัวละคร
เอกจากเรื่องอื่นๆ มาเปรียบเทียบจะพบว่าเขายังมีความห่างไกลจากอุดมคติของความเป็นชายใน
หลายแง่มุม ไม่ว่าจะเป็นบุคลิกภาพและการแต่งกายท่ีดูด้อยกว่าตัวละครชายจากโฆษณาเรื่องอื่นๆ 
รูปร่างและการจัดแต่งทรงผมท่ีไม่เป็นระเบียบ เนื้อเรื่องไม่ได้แสดงให้เห็นว่าเขามีความเก่งหรือ
ความสามารถท่ีจะก้าวหน้าในอาชีพการงาน การจัดการทางอารมณ์เมื่อถูกผู้อื่นกล่าวต าหนิก็ไม่ได้
เป็นไปอย่างเหมาะสม  

 

   
           Ford Ecosport                           MG5                            Subaru XV 

 

ด้วยเหตุผลข้างต้น โฆษณารถยนต์จึงแสดงให้เห็นภาพตัวอย่างของความสุขท่ีจะ
เกิดขึ้นหากเขาสามารถบรรลุอุดมคติของความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า การควบคุมรถให้โลดแล่นไปยัง
สถานท่ีต่างๆ ได้อย่างอิสระเสรี การขับรถไปบนทางคดเค้ียวผ่านส่ิงกีดขวาง เป็นความหมายโดยนัย ท่ี
หมายถึงว่าเมื่อใดก็ตามท่ีผู้ชายสามารถไปถึงยังต าแหน่งแห่งท่ีของความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า เขาก็จะ
สามารถใช้อ านาจควบคุมผู้อื่นได้อย่างเป็นอิสระเสรี ภาพการผูกจักรยานอีก 2 คันซ้อนไว้บนรถยนต์ 
Subaru XV คือสัญญะท่ีแสดงให้เห็นว่าอ านาจน านั้นสามารถใช้ได้อย่างไม่จ ากัด มีการควบคุมซ้อน
การควบคุมและเป็นอ านาจท่ียิ่งคูณทวีมากขึ้นไปอย่างไม่รู้จบ 

ความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า คือกระบวนการท่ีผู้ชายต้องกดเก็บการใช้อารมณ์
ต่างๆ ของตัวเอง เพราะมันคือปัจจัยท่ีเช่ือมโยงกับความเป็นหญิงอันเป็นส่ิงท่ีความเป็นชายต้องละท้ิง
ไป (Kaufman, 1999, p.65) แต่จากสัญญะท่ีปรากฏผ่านการแต่งกาย รวมถึงการแสดงท่าทางใน
ช่วงเวลาของความฝัน จะพบว่าตัวละครเอกไม่สามารถกดเก็บอารมณ์ท่ีมากเกินพอดี การสวมใส่
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รองเท้าสีส้ม และกางเกงสีชมพูท่ีเช่ือมโยงกับความเป็น
หญิง ซึง่ถือว่าเป็น Metonomy ท่ีช้ีให้เห็นว่าเขาได้เข้า
ใกล้กับความเป็นหญิงมากจนเกินไป ท าให้ในท้ายท่ีสุดเขา
ต้องกลับมาเผชิญหน้ากับ โลกแห่งความเป็นจริงอัน

โหดร้ายอีกครั้งหนึ่ง พร้อมๆ กับการปรากฏตัวของตัวละครผู้บริหาร 

เพราะความเป็นชายท่ีมีอ านาจน ายังเป็นส่ิงท่ีผู้ชายทุกคนเฝ้าถวิลหา ในตอนจบ
ของโฆษณาจึงปรากฏภาพชายหนุ่มยืนมองรถยนต์ Subaru XV คือพาหนะท่ีจะน าพาเขาไปสู่ดินแดน
แห่งความฝันท่ีเขามีอ านาจน า มีศักยภาพและความสามารถในการควบคุม มีของรางวัลคือสุภาพสตรี
ท่ีอยู่ข้างกายและพร้อมจะออกเดินทางไปกับเขาทุกหนแห่ง โดยสีส้มของรถส่ือความหมายถึงความ
ร้อนแรงและพลก าลัง เป็นการปลุกไฟในตัวของตัวละครเอกและความเป็นชายท่ีก าลังรับชมโฆษณาให้
อยากไขว่คว้าความเป็นชายท่ีมีอ านาจน ามาครอบครอง แต่ความฝันเหล่านั้นก็จะไม่มีวันเป็นจริงได้
ตราบใดท่ีเขายังไม่อาจก้าวข้ามผ่านกระจกใสท่ีขวางกั้นอยู่ด้านหน้า เป็นสัญญะท่ีให้ความหมายว่ากว่า
ท่ีผู้ชายคนหนึ่งจะบรรลุถึงอุดมคติของความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า ย่อมเต็มไปด้วยอุปสรรคและส่ิงกีด
ขวาง จนท าให้มีความเป็นชายจ านวนมากท่ีท าได้เพียงการเฝ้ามองดูอยู่จากระยะไกลแต่ไม่อาจไปถึงซึ่ง
อุดมคติเหล่านั้นได้อย่างท่ีหวัง 

กล่าวโดยสรุปจะเห็นว่าโฆษณารถยนต์นั่ง Subaru XV ช้ีให้เหน็ประเด็นส าคัญ
ของความสัมพันธ์ทางเพศสถานะหลายประการ ได้แก่ (1) แม้จะไม่ใช่พื้นท่ีของอ านาจน าแต่ภายใต้
ความสัมพันธ์เหล่านี้ก็ยังมีการจัดล าดับข้ันของความเป็นชาย ความเป็นชายรูปแบบหนึ่ง อาจอยู่ใน
ล าดับท่ีสูงกว่ารูปแบบอื่นๆ โดยความสัมพันธ์เชิงอ านาจท่ีไม่เท่าเทียมกันนี้อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยอื่น ท่ี
เข้ามาร้อยรัดกันไว้ เช่น ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม (2) จินตนาการและความฝันของตัวละครเอก 
ช้ีให้เห็นประเด็นว่า ผู้ชายและความเป็นชายรูปแบบอื่นๆ ล้วนรับรู้อยู่โดยสามัญส านึกว่าอุดมคติของ
ความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าในบริบทสังคมของตนนั้นเป็นอย่างไร แต่การจะก้าวเข้าสู่พื้นท่ีเหล่านั้น
ไม่ใช่ส่ิงท่ีทุกคนจะท าได้จริง มีความเป็นชายจ านวนไม่มากนักท่ีจะสามารถคว้าเอาอิสระเสรีภาพและ
ความสุขท่ีเกิดจากการบรรลุอุดมคติของความเป็นชายท่ีมีอ านาจน ามาได้ส าเร็จ (3) ความเป็นหญิงใน
เรื่องนั้นรับบททางท่ีต่างกันไป โดยรถในโฆษณาเปรียบเสมือนองค์ประกอบของความเป็นชายท่ีมี
อ านาจน าท่ีเมื่อใดท่ีความเป็นชายสามารถบรรลุอุดมคติได้ ก็จะสามารถใช้อ านาจและการควบคุมรถ 
ขณะท่ีตัวละครหญิงคือวัตถุเรื่องหนึ่งท่ีเป็นของรางวัลท่ีความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าจะได้รับเท่านั้น  
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4.4.2 ความเป็นชาย ความเป็นหญิง และการท้าทายอ านาจ 

โฆษณารถยนต์นั่ง Toyota Corolla Altis Esport 27 (ชีวิตเราต้องสปอร์ต) 
(Toyota Motor Thailand, 2016b) ความยาว 30 วินาที ฉากของโฆษณาเริ่มต้นด้วยเสียงนาฬิกา
ปลุกดังขึ้น พร้อมกับมีตัวเลขกราฟิกขึ้นมาท่ีหน้าจอ 6:45 AM จากนั้นเป็นภาพตัดสลับ 2 เหตุการณ์ท่ี
เกิดต่างสถานท่ีกัน ระหว่าง ปรีชญา พงษ์ธนานิกร (ไอซ์) และพิรัชต์ นิธิไพศาลกุล (ไมค์) ท่ีลุกขึ้นมา
แต่งตัว จนกระท่ังเวลา 8:30 AM ไอซ์เดินไปข้ึนรถยนต์นั่ง Toyota Corolla Altis Esport สีแดง 
ส่วนไมค์กระโดดขึ้นรถยนต์นัง่ยี่ห้อและรุ่นเดียวกนัแต่สีด า ท้ังสองคนขับรถออกไปยังถนนด้วยสายตา
มุ่งมั่น 12:15 PM ภาพเล่าเรื่องไมค์ก าลังเต้นในสถานท่ีต่างๆ คล้ายกับก าลังถ่ายท าภาพยนต์ จากนั้น
เวลา 7:46 PM ภาพตัดไปท่ีไอซ์ก าลังยืนเต้นอยู่ในชุดวอร์มพร้อมตัดสลับกับจังหวะขับเคล่ือนของ
รถยนต์นั่ง 8:45 PM ไอซ์ปรากฏตัวอีกครั้งในชุดราตรีบนแคทวอล์คขนาดเล็กพร้อมกับโพสท่าหลาย
แบบ 10:15 PM ไมค์ก าลังใช้เครื่องเล่นดีเจอยู่ในผับ ก่อนท่ีภาพจะตัดไปท่ีรถยนต์นั่งสองคันสีแดงและ
สีด าวิ่งพุ่งเข้าหากันด้วยความเร็ว แล้วรถสีแดงของไอซ์เป็นฝ่ายเบรคเพื่อกลับรถให้หันหัวไปในทาง
เดียวกัน นักแสดงท้ังสองหันมาสบตากันจากบนรถ มีเสียงผู้บรรยายชายดังขึ้น "ชีวิตเราต้องเร้าใจ 
Corolla Altis Esport” แล้วรถท้ังสองคันก็ขับพุ่งเข้ามาหากล้องในตอนจบของเรื่อง  

 

   
เสียงนาฬิกาปลุกดังขึ้นพร้อมดนตรีจังหวะสนุกสนาน ไมค์ พิรัชต์ กระโดดขึ้นรถสีด า 

   
ไอซ์ ปรีชญาก้าวขึ้นรถสีแดง การขับขี่รถบนท้องถนน กิจกรรมระหว่างวนัของไมค์ 

                                            
27 รถยนต์นั่ง Toyota Corolla Altis Esport ประกอบไปด้วย 2 รุ่นย่อย คือ (1) Esport (2) 

Esport Option โดยรถรุ่นท็อปมีสมรรถนะเครื่องยนต์ขนาด 1.8 ลิตร ก าลังสูงสุด 141 แรงม้า ท่ี 
6,000 รอบต่อนาที และแรงบิดสูงสุด 177 นิวตันเมตร ท่ี 4,400 รอบต่อนาที ราคา 979,000 บาท 
(ท่ีมา http://www.toyota.co.th) 
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กิจกรรมระหว่างวนัของไอซ์ และไมค์ ตัดสลับกันไปมา 

   
รถยนต์เคล่ือนสวนกันด้วยความเร็ว ท้ังสองคนหันหน้ามาสบตากัน 
ขณะท่ีเวลาเคล่ือนไปอย่างรวดเร็ว 

ผู้บรรยาย : ชีวิตเราต้องเร้าใจ 
Corolla Altis Esport 

ภาพที่ 4.14 Storyboard โฆษณารถยนต์นั่ง Toyota Corolla Altis Esport 
 

ขณะท่ีโฆษณารถยนต์นั่ง Toyota Fortuner เล่าพัฒนาการของเรื่องถงึ 2 ขั้น 
ภายในระยะเวลาเพียง 30 วินาที แต่ส าหรับโฆษณารถยนต์นั่ง Toyota Corola Altis Esport กลับใช้
เวลาครึ่งนาทีถ่ายทอดช่วงเวลาเดียวของพัฒนาการของเรื่องเล่า คือน าเสนอเพียงภาวการณ์สงบสุข 
ซึ่งเป็นภาวการณ์ท่ีเกิดขึ้นคู่ขนานระหว่างไมค์ พิรชัต์ และไอซ์ ปรีชญา ส าหรับเรื่องราวท่ีเกิดขึ้นกับ
ฝ่ายชาย เหตุการณ์เริ่มต้นในเวลาเช้าท่ีเขาต่ืนขึ้นมาพร้อมออกไปท าภารกิจประจ าวัน โดยมีรถยนต์นั่ง
คู่ใจสีด าท่ีพาเขาไปยังท่ีต่างๆ ท้ังการถ่ายท าภาพยนตร์ รวมถึงการแสดงดนตรี ขณะท่ีตัวละครฝ่าย
หญิงออกเดินทางไปใช้ชีวิตประจ าวันพร้อมกับรถยนต์นั่งสีแดง ท้ังการเต้น เล่นดนตรี และถ่ายแบบ 
และในท่ีสุด 2 สถานการณ์ท่ีไม่เกี่ยวข้องกันจะมาบรรจบกันในตอนท้าย พร้อมๆ กับจังหวะเพลง
ประกอบโฆษณาท่ีมีจังหวะสนุกสนานมากยิ่งขึ้น ตลอดการด าเนินเรื่อง ตัวละครทั้งสองล้วนมีสีหน้า
และท่าทางมั่นใจ ไม่มีการแสดงออกถึงความเหนื่อยล้าแม้จะต้องท างานหนักตลอดท้ังวัน จึงถือได้ว่า
ตลอดระยะเวลาของโฆษณาเรื่องนี้เป็นช่วงเวลาของภาวการณ์สงบสุข ซึ่งแม้ในตอนต้นเรื่องเหตุการณ์
จะดูเหมือนว่าแยกขาดจากการ แต่จากการที่เหตุการณ์ในตอนจบ รถยนต์นั่งของท้ังสองได้ขับมาอยู่
ร่วมเส้นทาง ตัวละครทั้งสองมีการสบตากัน เป็นสัญญะท่ีบ่งบอกว่าท้ังสองเหตุการณ์มีจุดร่วมและนับ
ได้ว่าเป็นหนึ่งเหตุการณ์ โดยท่ีมีพัฒนาการของเรื่องเพียงช่วงจังหวะเดียวเท่านั้น  

 

Equilibrium 
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นับต้ังแต่การวิเคราะห์เนื้อหา จนกระท่ังการวิเคราะห์ตัวบทด้วยแนวคิดเรื่องเล่า
ของโฆษณารถยนต์ Toyota Corolla Altis Esport เสร็จส้ิน ผู้เขียนเห็นว่าว่าโฆษณาเรื่องนีไ้ด้
น าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นการท่ีปรากฏภาพของ
ความเป็นชายใช้ก าลัง มีการใช้ความเร็วของรถ หรือกระท่ังการแสดงออกถึงอ านาจผ่านการควบคุมรถ 
แต่ทว่าเมื่อผู้เขียนวิเคราะห์ไปถึงสัญญะในโฆษณา ซึ่งเป็นองค์ประกอบย่อยๆ จ านวนมากท่ีน ามาร้อย
เรียงกัน ผู้เขียนกลับเห็นว่าแท้จริงแล้วโฆษณาเรื่องนี้ก าลังแสดงให้เห็นว่าการเผชิญหน้า 
“ประสบการณ์ความขัดแย้งของอ านาจของผู้ชาย” (men’s contradictory experiences of 
power) นั้นเป็นอย่างไร  

ประสบการณ์ความขัดแย้งของอ านาจของผู้ชาย เป็นค าอธิบายท่ีไมเคิล คอฟ
แมน (Kaufman, 1999) ใช้อธิบายถึงประสบการณ์ของผู้ชายจ านวนมากท่ีไม่อาจบรรลุซึ่งอุดมคติของ
ความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า ส่งผลให้พวกเขามีต าแหน่งแห่งท่ีอยู่กึ่งกลางระหว่างความเป็นชายท่ีมี
อ านาจน าซึ่งมีสถานะเหนือกว่าและความเป็นหญิงซึ่งมีสถานะต่ ากว่าในล าดับข้ันทางเพศสถานะ จน
กลายเป็นที่มาของประสบการณ์อันเจ็บปวดของผู้ชาย ท่ีต้องใช้อ านาจในขณะท่ีโดนกดทับโดยอ านาจ
พร้อมๆ กัน จากโฆษณาจะเห็นว่าเนื่องจากเพศทางชีววิทยาของไมค์คือเพศชาย จึงท าให้เขาต้องรับ
เอาความคาดหวังนานัปการที่มีต่อความเป็นชายในสังคมโดยอัตโนมัติ แต่ด้วยรูปลักษณ์และเรือนกาย
ท่ีไม่สอดคล้องกับอุดมคติความเป็นชายในสังคมไทย ท่ีต้องมีความเข้มแข็งบึกบึนแบบทหาร อีกท้ังเมื่อ
เปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพของไมค์ และไอซ์ ก็มีความใกล้เคียงกัน ดังนั้น ไมค์จึงต้องพยายาม
แสดงให้เห็นถึงพลก าลังให้ใกล้เคียงกับอุดมคติในสังคมผ่านกิจกรรมต่างๆ ท่ีท าตลอดท้ังวัน ท้ังความ
คล่องแคล่วว่องไว้ด้วยท่าทางการกระโดดขึ้นรถยนต์ ความรวดเร็วในการขับขี่ ท่าการแอคช่ันต่างๆ 
คล้ายการถ่ายท าภาพยนตร์ ความมีเสน่ห์และดึงดูดเพศตรงข้ามจากการแสดงดนตรี แต่ทว่าส่ิงเหล่านี้
ก็ก าลังถูกท้าทายโดยผู้หญิงอีกคนหนึ่งท่ีท ากิจกรรมในลักษณะเดียวกันกับไมค์ตลอดเรื่อง 

บทบาทของไอซ์ มีไว้เพื่อแสดงให้เห็นว่าอ านาจน าของความเป็นชายก าลังถูกท้า
ทายอยู่เสมอ เห็นได้จากการที่เหตุการณ์ด าเนินควบคู่กันไปตามล าดับเวลา เริ่มต้ังแต่เวลาต่ืนนอน 
การแต่งตัวของไอซ์ท่ีทะมัดทะแมงคล้ายกับผู้ชาย การขับรถยนต์นั่งยี่ห้อและรุ่นเดียวกันแตกต่างกัน
เพียงสีของรถ กิจกรรมต่างๆ ท้ังการเต้น ตีกล้อง (แม้จะมีภาพการถ่ายแฟช่ันท่ีดูมีความเป็นหญิง
มากกว่าแต่ผู้เขียนเห็นว่าเป็นเพียงส่วนน้อยของเรือ่ง) ขณะท่ีการตัดสลับของภาพรถท่ีเคล่ือนท่ีไป
ข้างหน้าช้ีให้เห็นถึงสถานการณ์ของการแข่งขันที่ต้องเฝ้าติดตามผลอย่างลุ้นระทึก ภาพไม่ได้บ่งบอกให้
เห็นเลยว่าใครก าลังเป็นผู้น า นอกจากนี้ในตอนท้ายไอซ์ ปรีชญาในรถยนต์สีแดง ยังเป็นฝ่ายท่ีแสดงให้
เห็นถึงความสามารถในการกลับตัวรถอย่างรวดเร็ว เพื่อบ่งบอกถึงความช่ าชองในการขับขี่ท่ีมีมากกว่า 
เป็นการช้ีให้เห็นว่าความเป็นชายของไอซ์ ก าลังไล่ล่าจนหายใจรดต้นคอของไมค์ จากนั้นเมื่อปรากฏ
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ภาพแทนสายตาของท้ังสองคนเหมือนก าลังจ้องมองกันอยู่ ซึง่แววตาท่ีส่ืออกมาไม่ได้หมายถึงความ
สนใจท่ีมีในเพศตรงข้าม แต่กลับเป็นสายตาท่ีส่งมาเพื่อท้าทาย และภาพถัดไปจะเป็นการลงสนามเพื่อ
ขับยนต์ตีคู่กันต่อไป เป็นความหมายโดยนัยว่าการแข่งขันและการท้ายนี้ยังคงด ารงอยู่อย่างไม่มีจุดจบ  

นอกจากนี้ การท่ีตัวละครใช้สีรถต่างกันก็ยังช่วยประกอบสร้างความหมายท่ี
สอดคล้องกับประเด็นท่ีผู้เขียนวิเคราะห์ข้างต้นด้วยเช่นกัน โดยไอซ์ ขับรถสีแดง ท่ีให้ความหมายถึง
ความกระตือรืนร้น ความร้อนแรงท่ีอยากจะท้าทายความเป็นชายของ ไมค์ ซึ่งขับรถสีด า ท่ีนอกจาก
จะหมายถึงความมีพลังแล้ว อีกด้านหนึ่งยังมีการให้ความหมายของความกลัว ความเศร้า (Aslam 
2006 as cited in Won & Westland, 2016, p.451) อันเป็นความรู้สึกท่ีซ่อนอยู่ภายในจิตใจ ท่ีฉาบ
ด้วยท่าทางแอคช่ันของไมค์ได้เช่นเดียวกัน 

หากโฆษณาเรื่องนี้ จะมีตัวละครที่มีความสอดคล้องกับลักษณะของความเป็น
ชายท่ีมีอ านาจน ามากท่ีสุด คือผู้เล่าเรื่องซึ่งไม่ปรากฏตัวใน
เรื่องเล่า เขาคือผู้สร้างกับดักเพื่อเร่งให้เร้าให้ผู้ชมรู้สึกตื่นตัว 
จังหวะดนตรี จังหวะภาพและการตัดต่อท่ีดูเหมือนเต็มไป
ด้วยความสนุกสนาน เป็นช่วงเวลาแห่งภาวการณ์สงบสุข 
แท้จริงแล้วเป็นเพียงกลลวงให้ผู้ชายทุกคน ปรับเปล่ียน

ตัวตนเพื่อพยายามเข้าใกล้อุดมคติความเป็นชายท่ีซ่อนอยู่ โดยหารู้ไม่ว่าความหมายแฝงท่ีซ่อนอยู่
ภายใต้ภาพมายา คือประสบการณ์ความขัดแย้งของอ านาจ ท่ีบีบค้ัน กดดัน และรู้สึกเหมือนก าลัง
แข่งขันอยู่ทุกขณะ ดังข้อความท่ีปรากฏในตอนท้ายหลังจากจบเรื่องเล่าคือ ANTI-BORING EVERY 
SECOND (เพราะถูกท้ายทายอยู่ตลอดเวลา) จึงต่อต้านความเบื่อหน่ายทุกๆ วินาที 

จากการวิเคราะห์ตัวบทโฆษณาท าให้พบว่า โฆษณารถยนต์นั่ง Toyota Corolla 
Altis Esport ได้สะท้อนให้เห็นว่าความสัมพันธ์เชิงอ านาจท่ีไม่เท่าเทียมกันทางเพศสถานะนั้นไม่ส่งผล
ดีให้กับตัวละครใดในเรื่อง ท้ังความเป็นชายท่ีตกอยู่ในสถานการณ์ท่ีเป็นกึ่งกลางระหว่างการโดนกด
ทับทางอ านาจและการกดทับทางอ านาจผู้อื่นอีกทอด ส่วนตัวละครหญิงขัดขืนต่ออ านาจด้วยการรับ
เอาความเป็นชายมาไว้ในเรือนกาย โดยความสนุกสนานและเสียงเพลงก็เป็นเพียงกลลวงท่ีถูกสร้างขึ้น 
เพื่อหลอกล่อให้ความเป็นชายและความเป็นหญิงติดกับ ความเข้าใจประเด็นเหล่านี้น าไปสู่การตั้ง
ค าถามว่าแท้จริงแล้วความสนุกสนานท่ีถูกช้ีน าโดยส่ือ ซึ่งเป็นผู้ช้ีน าความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าให้แก่
คนในสังคม คือส่ิงท่ีความเป็นชายและความเป็นหญิงต้องการจรงิๆ หรือไม่ เมื่อเห็นว่าส่ิงท่ีส่ือน าเสนอ
คือช่วงเวลาแห่งความสุข ก็ท าให้เกิดความรู้สึกอยากจะไขว่คว้าอุดมคติเหล่านั้นมาครอบครอง โดยลืม
ต้ังค าถามว่าความเป็นชายหรือความเป็นหญิงท่ีแท้จริงท่ีปัจเจกต้องการจะเป็นนั้นเป็นรูปแบบใด  
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4.4.3 ความเป็นชายที่มีอ านาจน าคือความมืดมิดยามค่ าคืน 

โฆษณารถยนต์นั่ง Honda Zoomer X The Unblocker28  (ต่อ ธนภพ) 
(Honda Motorcycle THA, 2015c) ความยาว 30 วินาที โฆษณาปิดด้วยภาพมุมกว้างของรถ
มอเตอร์ไซค์ Honda Zoomer X สีส้มปนน้ าเงิน จอดอยู่ในอาคารจอดรถท่ีแสงค่อนข้างมืด ธนภพ ลี
รัตนขจร (ต่อ) นักแสดงวัยรุ่นซึ่งเดินถือเครื่องฉายโปรเจคเตอร์เข้ามาอีกทางหนึ่ง แล้วน าไปวางไวใ้ต้
เบาะรถมอเตอร์ไซค์คันดังกล่าว เมื่อต่อ ขับรถมอเตอร์ไซค์ออกไปบนถนนในกรงุเทพฯ ตามแนว
เส้นทางรถไฟฟ้า BTS มีภาพกราฟิกท่ีเกิดจากเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ไปปรากฏตามผนังตลอดเส้นทาง 
มีเสียงดนตรีจังหวะสนุกเร้าใจ จนเมื่อรถมอเตอร์ไซค์ไปหยุดในซอยแห่งหนึง่ มีผู้หญิงคนหนึ่งขับรถ
มอเตอร์ไซค์รุ่นเดียวกันแต่สีแดงและมีเครื่องฉายโปรเจคเตอร์เช่นเดียวกันกับต่อ ขับรถสวนมาและ
หยุดประจัญหน้ากัน ท้ังสองคนยิ้มให้กันอย่างท้าทาย ตามด้วยเสียงผู้บรรยายชาย "ได้เวลาปล่อยของ 
Zoomer X The Unblocker" พร้อมภาพเหตุการณ์ต่อ ขับมอเตอร์ไซค์น าผู้หญิงคนดังกล่าว 
ย้อนกลับไปบนถนนท่ีขับมาในตอนแรก 

 

   
เสียงกีต้าร์ไฟฟ้าในจังหวะเร้าใจ 
 

ภาพแนะน าตัวละคร “ต่อ” ต่อวางเครื่องฉายโปรเจคเตอร์
ไว้ใต้เบาะรถจักรยานยนต์ 

   
ต่อขับรถออกไปในบรรยากาศเมือง พร้อมเพลงประกอบสนุกสนาน 
โดยมีภาพการ์ตูนจากเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ส่องไปตามผนัง 

ตัวการ์ตูนของรถอีกคันหนึ่ง 
เป็นภาพคล้ายมือตบ 

                                            
28 รถจักรยานยนต์ Honda Zoomer X ใช้เครื่องยนต์ ระบบจ่ายน้ ามันหัวฉีด PGM-FI  4 

จังหวะ/แบบซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยอากาศ ปริมาตรกระบอกสูบ 108.2 ซี
ซี อัตราส่วนแรงอัด 9.5:1 ราคา 55,700 บาท (ท่ีมา http://www.aphonda.co.th) 
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ท้ังสองคนมาเผชิญหน้ากัน จากนั้นท้องสองคนจึงยิ้มท้าท้ายให้กัน 

ผู้บรรยาย : ได้เวลาปล่อยของ Zoomer X The Unblocker 

ภาพที่ 4.15 Storyboard โฆษณารถจักรยานยนต์ Honda Zoomer X 
 

โดยโฆษณาเปิดภาพด้วยสีหน้าและแววตามั่นใจของต่อ ธนภาพเดินไปท่ีรถ 
จากนั้นเมื่อเขาขับรถจักรยานยนต์ออกไปตามเส้นทาง จังหวะดนตรีก็เร่งเร้าขึ้นแสดงถึงความ
สนุกสนาน จนเมื่อเขาไปพบกับหญิงสาวอีกคนท่ีขับรถจักรยานยนต์มาจากอีกทางหนึ่ง แม้จะมีจังหวะ
ส้ันๆ ท่ีดนตรีหยุดชะงักลงแต่ทว่าสีหน้าและแววตาของต่อธนภาพก็ยังมีความมั่นใจ และเช้ือเชิญให้
หญิงสาวขับรถร่วมทางไปด้วยกัน จะเห็นได้ว่าตลอดท้ังเรื่องนั้นมีแต่ความสุขและความสุขเกิดขึ้น 
พัฒนาการของเรื่องนี้จึงไม่ได้มีการเปล่ียนแปลงใดๆ แต่หยุดอยู่ท่ีภาวการณ์สงบสุขเพียงอย่างเดียว
ตลอด 30 วินาทีของเรื่องเล่า ดังนั้น แผนผังพัฒนาการของเรื่องจึงเขียนออกมาได้ดังนี้  

 

Equilibrium 
 

หากแบบแผนของการประกอบสร้างความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า คือการประกอบ
สร้างลักษณะของความกล้าได้กล้าเสีย ความมีระเบียบวินัย ความแข็งแกร่งทางกายและ/หรือการมีมัด
กล้าม ความมุทะลุ ความรุนแรง ความสามารถในการควบคุมทางอารมณ์ และการมีความปรารถนาใน
เพศตรงข้าม (Hinjosa, 2010, p.179) จะเห็นว่าความเป็นชายของตัวละครเอกอย่างต่อ ธนภาพ แทบ
จะไม่มีลักษณะดังกล่าวเลย มีเพียงแสดงลักษณะความเป็นชายท่ีมีความเหนือกว่าความเป็นหญิงใน
ล าดับขั้นทางเพศสถานะผ่านการควบคุมรถจักรยานยนต์ และภาพการขับรถน าตัวละครหญิงในตอน
จบเรื่องเท่านั้น  

รถจักรยานยนต์ในเรื่องจึงเปรียบเหมือนพาหนะ ท่ีจะน าพาตัวละครต่อ ไปสู่พื้นท่ี
ของความเป็นอ านาจน าของความเป็นชาย แต่ด้วยความอ่อนด้อยทางด้านร่างกาย (ภาพรูปร่างของตัว
ละคร การสวมเส้ือผ้าสีเข้มและตัวใหญ่เพื่ออ าพรางรูปร่างท่ีแท้จริง) ความไร้ระเบียบวินัย (ภาพการใช้
เครื่องโปรเจคเตอร์สาดไปท่ีฝาผนังขณะขับรถไปยังสถานท่ีต่างๆ แสดงให้เห็นถึงความกล้าในทางท่ีผิด
ท่ีท าในส่ิงท่ีรบกวนความสงบสุขของผู้อื่น) อีกท้ังในโฆษณาก็ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการ
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ท างานใดๆ ท่ีจะน ามาซึ่งความก้าวหน้าในชีวิต อันเป็นส่ิงส าคัญประการหนึ่งของความเป็นชายท่ีมี
อ านาจน า ต่างจากโฆษณาเรื่องอื่นๆ โดยเฉพาะโฆษณา Toyota Altis Esport ท่ีน าเสนอภาพของ
ความเป็นชายท่ีไม่ใช่อ านาจน า (non-hegemonic) แต่ก็ยังมีภาพการท างานของตัวละครไมค์ พิรัชต์  

เมื่อวิเคราะห์สัญญะในเรื่องจะเห็นว่าภาพของต่อ ท่ีเดินทางไปบนท้องถนน โดย
อาศัยสมรรถนะความเป็นหญิง ของรถจักรยานยนต์ เป็นการ
ร้อยเรียงสัญญะ ท่ีต้องการแสดงให้เห็นความปรารถนาในส่วน
ลึกของตัวละคร เนื่องจากภาพของตัวการ์ตูนท่ีถูกฉายจาก
เครื่องโปรเจคเตอร์ มีร่างกายสูงใหญ่ มีความคล่องแคล่ว
ว่องไว เล่น “กีฬา” สเกตบอร์ด ซึ่งส่ิงเหล่านี้เป็นสัญญะท่ีส่ือ
ถึง คุณสมบัติของ ความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าท่ีตัวละคร
ต้องการจะเป็น โดยผลลัพธ์ท่ีจะตามมา ภายหลังจากการ
บรรลุ อุดมคติของความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าคือ พวกเขาจะ
กลายเป็นบุคคลในความสนใจของผู้คนในสังคม ซึ่งสัญญะท่ี

ปรากฏในโฆษณาก็ส่ือไปในท านองเดียวกัน โดยจะเห็นได้จากเมื่อรถจักรยานยนต์แล่นผ่านไปท่ีใด ตัว
การ์ตูนที่มีลักษณะของความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า ก็จะได้รับความสนใจและหันไปมองจากผู้คนท่ีอยู่
รอบข้าง 

แต่เพราะตัวการ์ตูนมีฐานะเป็นเพียงภาพตัวแทนของความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า 
ในความปรารถนาของต่อ ซึ่งไม่ใช่ความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าท่ีแท้จริง ดังนั้นเมื่อรถจักรยานยนต์ขับ
เข้าไปในซอยแห่งหนึ่ง จึงปรากฏภาพตัวการ์ตูนผู้หญิงอีกตัวหนึ่งแสดงท่าทางการใช้ฝ่ามือตบลงมาท่ี
ตัวการ์ตูนของต่อ แล้วต่อด้วยการเล่าเรื่องด้วยภาพมุมแคบใบหน้าหญิงสาวแสดงสีหน้าท้าทาย
เช่นเดียวกับท่ีปรากฏในตอนท้ายของโฆษณารถยนต์นั่ง Toyota Altis Esport ท่ีเป็นการท้าทายกัน
ของไมค์ พิรัชต์ และไอซ์ ปรีชญา  

จากมุมมองการวิเคราะห์ดังกล่าวตัวละครหญิงในเรื่อง จึงไม่ใช่สัญญะท่ีหมายถึง
การมีความปรารถนาในเพศตรงข้ามของตัวละคร แต่กลับมีความหมายถึงการท่ีอ านาจนั้นถูกท้าทาย
อยู่เสมอ เพราะแม้ความเป็นชายของต่อ จะไม่ใช่ความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า แต่ “ความเป็นชาย” ก็มี
สถานะท่ีเหนือกว่าความเป็นหญิงในล าดับขั้นทางเพศสถานะ การท่ีผู้ชายถูกผู้หญิงแสดงภาษากาย
เป็นเชิงท้าทายแบบท่ีปรากฏในเรื่อง ย่อมหมายถึงความเป็นชายของเขาก าลังอ่อนด้อยลงไปทุกขณะ 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงส่งผลให้ผู้ผลิตโฆษณาเลือกใช้รถจักรยานยนต์ท่ีผสมสีกัน
ระหว่างสีฟ้าและสีส้ม โดยสีฟ้าช่วยส่งเสริมภาพความฉลาด ความมีสมองซึ่งเป็นภาพท่ีต่อยังขาดไป 
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ขณะท่ีสีส้ม ช่วยประกอบสร้างความหมายของความกระตือรือร้น ความคล่องแคล่วให้แก่ตัวละคร 
เนื่องจากเขาก าลังถูกท้าทายโดยความเป็นหญิงอยู่นั่นเอง 

เมื่อวิเคราะห์วิธีการเล่าเรื่อง เสียงบรรยายของผู้บรรยายชายสามารถตีความว่าผู้
เล่าคือตัวแทนของความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า ท่ีก าลังท าหน้าท่ีช้ีน า ชักจูง และแสดงให้ เห็นถึงพื้นท่ี
อิสระของความมีอ านาจน า แต่ส่ิงเหล่านี้เป็นเพียงกลลวงหรือการท างานของอ านาจน าท่ีพยายามเช้ือ
เชิญให้ผู้ชายท่ีอยู่เบื้องล่างพยายามผลักดันตนเอง เพื่อเข้าสู่พื้นท่ีดังกล่าว ท้ังยังสร้างบรรยากาศ
สนุกสนานผ่านภาพและเสียงดนตรีให้อยู่ในภาวการณ์สงบสุขตลอดท้ังเรื่อง ไม่แสดงให้เห็นปัญหาและ
อุปสรรคใดๆ แต่เมื่อวิเคราะห์ให้ลึกลงไปแล้วจะพบว่าในความส าราญเหล่านั้นกับเต็มไปด้วยอันตราย
เหมือนกับความมืดมิดและวังเวงในเวลากลางคืน ท่ีมองจากภายนอกหรือระยะไกลไม่สามารถรู้ได้เลย
ว่าจะพบเจอกับอันตรายใดบ้าง 

สุดท้ายแล้วจะเห็นว่าโฆษณารถจักรยานยนต์ Honda Zoomer X ช้ีให้เห็นถึง
ลักษณะส าคัญของความสัมพันธ์ทางเพศสถานะท่ีกลุ่มของความเป็นชาย จะมีอ านาจน าเหนือกว่ากลุ่ม
ของความเป็นหญิง เพราะแม้ตัวละครเอกจะไม่มีลักษณะท่ีสอดคล้องกับความเป็นอ านาจน า แต่เขาก็
ยังมีบทบาทในการเป็นผู้น าและมีความเหนือกว่าความเป็นหญิง การท่ีตัวละครหญิงรับเอาคุณลักษณะ
บางประการของความเป็นชายเข้ามา ก็ไม่อาจท าให้เขาสามารถเป็นเอาชนะหรือมีอ านาจน าเหนือกว่า
ความเป็นชายได้อยู่ดี และในท านองเดียวกับโฆษณารถยนต์นั่ง Toyota Corolla Altis Esport (ไมค์ 
พิรัชต์ และไอซ์ ปรีชญา) ท่ีเป็นเรื่องราวของตัวละครเอกท่ีไม่ใช่อ านาจน า แต่โฆษณาก็ใช้กลวิธีสร้าง
บรรยากาศความสนุกสนาน เพื่อเป็นกับดักในการหลอกล่อให้ความเป็นชายอยากจะเปล่ียนแปลง 
หรือปรับปรุงตนเองให้สามารถบรรลุอุดมคติความเป็นชายท่ีสอดคล้องกับอ านาจน าให้ได้ในท่ีสุด  

 
4.4.4 สู้เพื่อความเป็นชายที่มีอ านาจน า “ต้องท าได้” 

โฆษณารถยนต์ขุดคูโบต้า คิดการใหญ่ (Siam Kubota, 2015) ความยาว 30 
วินาทีเรื่องราวเริ่มต้นด้วยภาพมุมแคบชายหนุ่มวัย 30 สวมเส้ือเช้ิต ก าลังลงลิฟต์ไปสู่อุโมงใต้ดิน เขา
หยิบหมวกนิรภัยข้ึนมาสวมด้วยสายตามุ่งมั่น มีเสียงของเขาเองดังขึ้นเป็นเสียงบรรยาย "งานทุกงาน
คือโอกาส ท่ีมาพร้อมความคาดหวังอันยิ่งใหญ่" ภาพตัดไปท่ีผู้บริหารสวมเส้ือสูทยืนอยู่ด้านหน้าพูดว่า 
"อย่าให้ผมผิดหวัง" จากนั้นมีกราฟิกค าว่า Kubota และภาพรถขุดสีส้มแสดงสมรรถนะในการขดุ 
เจาะ บดอัด ชายหนุ่มคนเดิมยังมีสายตามุ่งมั่น "ถ้าเราช่ือว่าท าได้ ก็ท าได้" เสียงชายหนุ่มดังขึ้นมา 
ภาพตัดสลับของรถขุดคันเดิม "ผมเช่ือมั่นในรถขุดคูโบต้า" สุดท้าย ภาพตัดไปท่ีชายผู้บริหารกล่าวชื่น
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ชม "มืออาชีพจริงๆ" และเป็นเสียงของชายหนุ่ม "รถขุดขนาดเล็ก ส าหรับคนคิดการใหญ่ ต้องรถขุดคู
โบต้า" โฆษณาจบด้วยภาพรถขุดจอดเรียงกันพร้อมข้อความตัวอักษร "Kubota มืออาชีพงานก่อสร้าง" 

 

   
ภาพแนะน าตัวละครตัวละครเอก // เสียงตัวละครเอกบรรยาย : 
งานทุกงานคือโอกาส ท่ีมาพร้อมความคาดหวัง อันยิ่งใหญ่ 

หัวหน้า : อย่าท าให้ผมผิดหวัง 

   
ภาพแสดงสมรรถนะของรถขุด หลากหลายแบบ // เสียงตัวละครเอกบรรยาย : ถ้าเราเช่ือว่าท าได้ 
 ก็ท าได้ ผมเช่ือมั่นในรถขุดคูดบต้า // หัวหน้ากล่าวชื่นชม : มืออาชีพจริงๆ  

   
เสียงตัวละครเอกบรรยาย : รถขุดขนาดเล็กส าหรับคนคิดการใหญ่ ต้องรถขุดคูโบต้า 

ภาพที่ 4.16 Storyboard โฆษณารถเพื่องานก่อสร้าง Kubota รถขุด 

 

เรื่องเล่าถูกถ่ายทอดจากมุมมองตัวละครเอกในเรื่อง โดยบทบรรยายส่ือถึง
ความรู้สึกนึกคิดท่ีอัดแน่นอยู่ภายใน ไม่ว่าจะเป็นการมองเห็นว่างานคือโอกาส ความเช่ือมั่นว่าจะ
สามารถท างานได้ส าเร็จ รวมท้ังความช่ืนชมท่ีมีต่อรถขุด โดยโฆษณาเปิดขึ้นมาด้วยภาวการณ์วิกฤติซึ่ง
เขาต้องรับมือจากแรงกดดันของผู้บริหารและภาระงานท่ียากล าบาก แต่ด้วยสีหน้าและแววตาท่ี
แสดงออกถึงความเช่ือมั่นของเขา ประกอบกับความสามารถของรถขุดคูโบต้า ท้ังสองส่ิงนี้ได้น าพาให้
เขาก้าวข้ามภาวการณ์แก้ปัญหาไปได้อย่างง่ายดาย จวบจนเมื่อผู้บริหารกล่าวชื่นชมว่า “มืออาชีพ
จริงๆ” พร้อมกับรอยยิ้มแรกท่ีปรากฏขึ้นบนใบหน้า เป็นสัญญาณว่าภาวการณ์สงบสุขได้มาเยือนเป็น
ท่ีเรียบร้อยแล้ว ซึ่งโฆษณารถขุดคูโบตา สามารถเขียนแผนผังพัฒนาการของเรื่องได้ดังนี้ 
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Disruption > Equilizing > Equilibrium 
 

เมื่อวิเคราะห์สัญญะจากตัวละครในโฆษณา จะพบว่ามีตัวละครตัวหนึ่งท่ีแสดงให้
เห็นต้นแบบของลักษณะของความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า ขณะท่ีความเป็นชายของตัวละครอีกตัวหนึ่ง
แม้จะอยู่ในสถานะเบ้ืองล่าง แต่ก็ก าลังแสดงให้ถึงความพยายามและมุ่งมั่นท่ีจะด าเนินรอยตามอ านาจ
น าของความเป็นชายนั้น  

บทบาทของตัวละครหัวหน้า เปรียบได้กับลักษณะของความเป็นชายท่ีมีอ านาจ
น า ท่ีจะก้าวน าผู้อื่นอยู่เสมอ มีลักษณะของการยืนท่ีเขาจะยืนอยู่ท่ีด้านหน้า การแต่งกายแสดงออกถึง
สถานภาพที่สูงกว่าในสังคม ประโยคสนทนาว่า “อย่าท าให้ผมผิดหวัง” ท่ีเป็นการพูดท่ีสร้างแรงกดดัน
ให้กับผู้ฟังเป็นอย่างยิ่ง เปรียบเสมือนกับอ านาจน าท่ีสามารถสร้างแรงกดทับให้กับความเป็นชาย
รูปแบบอื่นๆ และความเป็นหญิง 

ภาพการเคล่ือนท่ีลงของลิฟต์ และการเล่าเรื่องผ่านมุมมองของตัวละครเอก 
เป็นสัญญะของการพาผู้ชมเข้าไปสัมผัสกับโลกของความเป็นเบ้ืองล่างของความเป็นชาย โลกท่ีมืดมิด 
เต็มไปด้วยอุปสรรคและขวากหนาม โลกท่ีต้องการความพยายามขวนขวายในการท างานอย่างหนัก 
เพื่อพิสูจน์ตัวว่าความเป็นชายเบื้องล่างนั้น จะก้าวเข้าไปสู่โลกของอ านาจน าท่ีเต็มไปด้วยแสงสว่าง
และอนาคตท่ีสดใสได้หรือไม่ โดยตัวละครเอกในเรื่องแสดงให้เห็นว่าความเป็นชายท่ีอยู่ในสถานะเบ้ือง
ล่าง ไม่เคยต้ังค าถามหรือข้อสงสัยต่ออ านาจน า เพราะมันเป็นส่ิงท่ีฝังอยู่ในจิตใต้ส านึก จนกลายเป็น
ภาพลวงว่าสถานะความเป็นชายท่ีมีอ านาจน านั้นเป็นส่ิงท่ีดีงามและทุกคนต้องพยายามไปให้ถึง เห็น
ได้จากประโยคสนทนาท่ีแสดงออกถึงความมุ่งมั่นวา่เขาจะสามารถท าได้ ดังเช่นประโยคท่ีเขาพูดตอบ
กลับหัวหน้าในการสนทนาในตอนต้น  

ส าหรับสถานะของรถขุดคูโบต้า มีส่วนสนับสนุนให้เกิดภาพสถานภาพท่ี
เหนือกว่าของความเป็นชายใน 2 ลักษณะ (1) แสดงให้เห็นภาพของการใช้อ านาจของความเป็นชาย
ของตัวละครเอก ยิ่งตัวละครเอกสามารถออกค าส่ังให้รถขุดซึ่งมีเพศสถานะของความเป็นหญิงท างาน
หนักได้มากเท่าไร ก็ยิ่งสะท้อนว่าความเป็นชายของตัวละครเอกนั้นเหนือกว่าความเป็นหญิงมากขึน้
เท่านั้น และยิ่งความเป็นหญิงสยบยอมความเป็นชายของเขาก็ยิ่งมีอ านาจมากขึ้นเช่นกัน ซึ่งนัน่กจ็ะ
ส่งผลให้ความเป็นชายของตัวละครเอกเข้าใกล้กับความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าเข้าไปทุกขณะ  (2) 
บทบาทท่ีสะท้อนภาพของการท างานของตัวละครชาย รถขุดได้อธิบายให้เห็นว่างานของตัวละครเอก
เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง มีโอกาสเติบโตในสายงาน มีอนาคตท่ีสดใสในอาชีพ ซึ่งภาพของการท างาน
คือภาพส าคัญประการหนึ่งของความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า 
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ในตอนท้ายของเรื่อง มีสัญญะท่ีสร้างความหมายท่ีส าคัญให้กับตัวละครเอกคือ 
ผู้เขียนพบว่า แม้เขาจะไม่ใช่ความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าท่ี
สมบูรณ์แบบ แต่ว่าเขาก็มีคุณสมบัติบางประการท่ีเข้าใกล้
อุดมคติของอ านาจน า เพราะจากภาพจะเห็นว่าเขามีความ
เป็นชายของตัวละครชายอื่นๆ ท่ีด ารงอยู่ในสถานะเบ้ือง

ล่างของเขาจ านวนมาก ตัวละครเอกเป็นผู้ออกค าส่ังให้ความเป็นชายอื่นไปใช้อ านาจกับรถขุดอีกทอด
หนึ่ง รวมถึงเขายังมีความเป็นชายอีกกว่า 2,000 คนท่ีพร้อมจะรับค าส่ังจากเขา ซึ่งสัญญะจาก
องค์ประกอบภาพ ได้แสดงให้เห็นว่าแม้ว่าตัวละครเอกจะไม่ใช่ความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าท่ีสมบูรณ์
แบบดังเช่นตัวละครหัวหน้า แต่ทว่าเขาก็ยังมีคุณสมบัติบางประการท่ีสอดคล้องกับอ านาจน า และเช่ือ
ได้ว่าอีกไม่ช้าเขาจะสามารถก้าวไปสู่พื้นท่ีของอ านาจน าได้อย่างสมบูรณ์แบบ 

โฆษณารถขุดคูโบต้าผลิตซ้ าความหมายของอ านาจน าว่าเป็นพื้นท่ีของผู้ชาย ใน
โฆษณาไม่ปรากฏตัวละครหญิงหรือความเป็นหญิงในเรื่อง พวกเธอถูกกีดกนัออกจากพื้นท่ีของ
ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน พื้นท่ีของการใช้พลก าลัง และยังเป็นพื้นท่ีท่ีแสดงให้เห็นถึงอ านาจและ
การควบคุมอย่างเป็นล าดับข้ัน เห็นได้จากความสัมพันธ์ที่เป็นล าดับขั้นของความเป็นชาย โดยความ
เป็นชายท่ีมีอ านาจน าในเรื่องคือตัวละครหัวหน้า ท่ีใช้ค าพูดในเชิงคาดหวังเพื่อสร้างแรงกดดัน 
เป็นสัญญะท่ีหมายถึงอ านาจน าของความเป็นชายท่ีได้กดทับตัวละครเอก ในขณะท่ีตัวละครเอกนั้นก็
ไม่เคยต้ังค าถามต่ออ านาจ กลับมุ่งมั่นท่ีจะบรรลุอุดมคติของความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าให้ได้ โดยตัว
เขาเองนั้นก็ใช้อ านาจเท่าท่ีมีกดทับไปท่ีความเป็นชายรูปแบบอื่นๆ ในเรื่องให้ท างานตามท่ีเขาส่ัง และ
สุดท้ายความเป็นชายท่ีรับค าส่ังเหล่านี้ ก็ใช้อ านาจท่ีมีของตนควบคุมและส่ังการความเป็นหญิงของรถ
ขุดให้ท างานตามค าส่ังโดยไม่มีปากเสียง  

 

สรุป ไม่ใช่ความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า 

จากการวิเคราะห์ตัวบทข้างต้นท าให้เห็นว่า โฆษณา 4 เรื่องสามารถจ าแนก
ย่อยได้เป็น 2 กลุ่มย่อย คือ (1) ใช้การสร้างภาพอุดมคติของพื้นท่ีของอ านาจน าว่าเป็นดินแดนท่ีเต็มไป
ด้วยความสุข อิสรเสรีภาพ และอ านาจ พร้อมใช้การเล่าเรื่องและดนตรีประกอบท่ีจะเร่งเราให้ผู้ชมซึ่ง
ไม่ใช่ความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าเหมือนกันอยากจะก้าวเข้าไปสู่พื้นท่ีของความสุข ของความเป็นชายท่ี
มีอ านาจน าเช่นเดียวกับตัวละครในโฆษณารถยนต์นั่ง Subaru XV และโฆษณารถขุดคูโบต้า (2) สร้าง
ความกลัวให้กับความเป็นชายรูปแบบอื่นๆ ว่าหากพวกเขาหยุดพัฒนา หรือหยุดเปล่ียนแปลงเพื่อก้าว
ไปสู่พื้นท่ีของอ านาจน าของความเป็นชาย เขาก็จะพ่ายแพ้ให้กับผู้หญิง เพราะผู้หญิงนัน้ก็สามารถรับ
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เอาความเป็นชายเข้าไปในเรือนกายได้เช่นกัน โฆษณาใช้กลวิธีการสร้างความกลัวการพ่ายแพ้ภายใต้
เรื่องราวความสนุกสนาน ดนตรีที่เร่งเร้า ท าให้ความเป็นชายท่ีไม่ใช่อ านาจน าท่ีก าลังชมโฆษณาอยู่ ฮึก
เหิม มีพลัง และอยากจะต่อสู้เพื่อจะบรรลุถึงความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าให้ได้ในท่ีสุดนั่นเอง  

 
4.5 บทสรุป  

 

การวิเคราะห์ถึงคุณลักษณะของอ านาจน าของความเป็นชายท่ีถูกประกอบสร้าง ผ่านตัว
ละครในเรื่องช้ีให้เห็นประเด็นส าคัญหลายประการ โดยความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าท่ีฉลาดและมีสมอง
นั้นพบว่า มีความหลากหลายในประเภทของโฆษณารถมากท่ีสุดและมีความเกี่ยวข้องกับอาชีพและ
การท างาน เป็นการช้ีให้เห็นว่าคุณลักษณะดังกล่าวมีความส าคัญกับความเป็นชายทุกๆ รูปแบบ 
ขณะท่ีความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าท่ีมีเสน่ห์นั้น ตัวละครเอกจะถูกห้อมล้อมไปด้วยผู้คน ได้รับความ
สนใจ และมักจะมีความโดดเด่นมากท่ีสุดเมื่ออยู่ท่ามกลางผู้คนมากมาย  

ความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าแบบฮีโร่ ถูกประกอบสร้างความหมายท้ังในด้านของจิตใจท่ี
ห้าวหาญ เสียสละเพื่อผู้อื่น ในขณะท่ีด้านเรือนกายนั้นจะมีความแข็งแกร่งบึกบึน ซึ่งโฆษณาอาจใช้
วิธีการหยิบยืมความหมายของเรือนกายท่ีแข็งแรงของตัวละครเอง หรือการใช้เทคนิคด้านภาพและ
การตัดต่อประกอบสร้างให้รถกลายเป็นส่วนหนึ่งของเรือนกายตัวละคร เพื่อแทนความแข็งแกร่งเหนือ
คนธรรมดาของฮีโร่ ประเภทสุดท้าย ตัวละครเอกท่ีไม่ใช่ความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า ถูกประกอบสร้าง 
2 รูปแบบ คือ สร้างภาพอุดมคติให้กับตัวละครว่าหากพวกเขาสามารถบรรลุถึงความเป็นชายท่ีมี
อ านาจน าได้ ก็จะได้รับของรางวัลในชีวิตในรูปแบบต่างๆ ขณะท่ีอีกรูปแบบหนึ่งคือสร้างความรู้สึก
กลัวให้กับตัวละคร ว่าก าลังถูกท้าทายโดยตัวละครหญิงในเรื่อง ความพ่ายแพ้ต่อสตรีคือภาพหลอก
หลอนและแรงผลักดันให้ความเป็นชายเหล่านี้ อยากจะพัฒนาตัวเองไปสู่ความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า  

แต่อย่างไรก็ตาม ในระหว่างการวิเคราะห์ตัวบท ผู้เขียนพบว่าคุณลักษณะของอ านาจน า
ของความเป็นชายไม่ได้ท างานเพียงล าพัง แต่เป็นการท างานร่วมกันของหลายๆ คุณลักษณะ ส่งผลให้
ตัวละครแต่ละตัวมีคุณลักษณะของอ านาจน าของความเป็นชายท่ีผสมผสาน เช่น การวิเคราะห์โฆษณา
ในประเภทท่ี 1 ท่ีกล่าวถึงความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าท่ีฉลาดและมีสมอง แม้คุณลักษณะเหล่านี้จะโดด
เด่นท่ีสุด แต่ตัวละครเหล่านี้ก็จะถูกสอดแทรกลักษณะของความมีเสน่ห์ไปด้วยพร้อมๆ กัน มีการแต่ง
กายท่ีดูดี รูปร่างสมส่วน กว่าตัวละครความเป็นชายตัวอื่นๆ ในเรื่อง ขณะท่ีประเภทท่ี 2 ท่ีกล่าวถึง
ความมีเสน่ห์ของตัวละคร ตัวละครเอกในกลุ่มนี้ มีความโดดเด่นด้านความมีเสน่ห์ท่ีไม่ได้เกิดการการ
ดูแลตัวเองโดยใช้เครื่องประทินผิว แต่เกิดจากการที่โฆษณาประกอบสร้างความสัมพันธ์ทางเพศ
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สถานะระหว่างตัวละคร เช่น การถูกห้อมล้อมไปด้วยเพศตรงข้าม การได้รับความสนใจจากผู้คนอย่าง
เด่นชัด โดยท่ีตัวละครก็ไม่ได้มีเสน่ห์ดึงดูดใจด้วยรูปลักษณ์ภายนอกเพียงอย่างเดียว แต่ก็ยังถูก
ประกอบสร้างความหมายของความฉลาดผ่านการท างานท่ีประสบความส าเร็จ (ตัวละครเอกใน
โฆษณารถยนต์นั่ง Toyota Fortuner) หรือมีความเช่ียวชาญในด้านเทคนิค (เวียร์ ในโฆษณา
รถจักรยาน Turbo) ส าหรับประเภทท่ี 3 คือความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าแบบฮีโร่ ตัวละครเอกจะถูก
ประกอบสร้างความหมายของการมีจิตใจท่ีกล้าหาญ เสียสละ ซึ่งต้องมาพร้อมกับเรือนกายท่ีแข็งแกร่ง 
โดยมีท้ังถูกประกอบสร้างผ่านเรือนกายของตัวละครเอกเอง และประกอบสร้างผ่านเรือนกายของรถ
อีกทอดหนึ่ง ซึ่งตัวละครเหล่านี้ก็ต้องมีพร้อมรูปลักษณ์ภายนอกท่ีดูดี และมีเสน่ห์ รวมถึงต้องมีความ
ฉลาดในการแก้ปัญหา และแก้ไขภาวการณ์วิกฤติหรือปัญหาในเรื่องให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี เป็นต้น  

การวิเคราะห์ตัวบทโฆษณาในบทนี้ จึงถือได้ว่าเป็นเพียงจุดเริ่มต้นในการพยายามท่ีจะ
ช้ีให้เห็นว่า การประกอบสร้างความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าและความสัมพันธ์ทางเพศสถานะในโฆษณา
นั้นมีลักษณะอย่างไร แต่ผู้วิจัยตระหนักดีว่า การจะวิเคราะห์ให้ได้มุมมองท่ีครอบคลุมและรอบด้าน
มากท่ีสุด จ าเป็นจะต้องน าปัจจัยอื่นๆ ท่ีเข้ามาร้อยรัดและเกี่ยวพันกับความสัมพันธ์ทางเพศสถานะ 
เช่น ปัจจัยด้านเช้ือชาติ ปัจจัยด้านชนช้ันทางสังคมและเศรษฐกิจ อายุ หรือเพศวิถี (ซึ่งมีการกล่าวถึง
ไปบางส่วน แต่ยังไม่ครอบคลุมเพียงพอ) เข้ามาร่วมวิเคราะห์ด้วย เพราะกระบวนการท างานในการ
ช้ีน าสังคมของอ านาจน าของความเป็นชายนั้นไม่ได้กระท าโดยล าพัง แต่จ าต้องอาศัยปัจจัยและ
องค์ประกอบเหล่านี้เข้ามาร่วมอยู่ในกระบวนการด้วย  

ดังนั้น ในบทต่อไป ผู้วิจัยจะกลับไปอ่านผลการวิเคราะห์ตัวบทใหม่ แล้วน ามาสังเคราะห์
ใหม่อีกครั้ง เพื่อช้ีให้เห็นว่าการประกอบสร้างความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า ความเป็นชายรูปแบบอื่นๆ 
ความเป็นหญิง รวมถึงความสัมพันธ์ทางเพศสถานะระหว่างตัวละคร และตัวละครกับรถอย่างไร 
เพื่อให้สามารถคล่ีคลายความแยบยลของกลวิธีการประกอบสร้างได้อย่างดีท่ีสุด  
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บทท่ี 5 
เกียร์ R  

ประมวลสัญญะ ร้อยเรียงเรื่องเล่า 
 

โครงสร้างการวิเคราะห์ตัวบทโฆษณารถท่ีออกอากาศทางโทรทัศน์ ในบทท่ีผ่านมา 
เปรียบได้กับการน าพาให้งานวิจัยเดินทางไปข้างหน้าด้วยแรงขับเคล่ือนของเกียร์ D บทท่ี 5 จะเปรียบ
ได้กับการที่ผู้เขียนเปล่ียนเป็นเกียร์ R หรือเกียร์ถอยหลัง เพื่อกลับไปย้อนทบทวนผลการวิเคราะห์ตัว
บทแล้วน ามาประมวลสัญญะและร้อยเรียงเรื่องเล่าใหม่อีกครั้ง เพื่อการท าความเข้าใจกลวิธีการ
ประกอบสร้างความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า และความสัมพันธ์ทางเพศสถานะในโฆษณากลุ่มตัวอย่างท้ัง 
16 เรื่องโดยภาพรวม ซึ่งบทนี้ผู้เขียนแบ่งเนื้อหาออกเป็น 6 หัวข้อ คือ 

1.เปิดเบ้ืองหน้า เปลือยเบ้ืองหลังตัวละครเอก 

2.ความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า การเดินทาง และจุดหมาย 

3.ความสัมพันธ์ทางเพศสถานะระหว่างตัวละคร 

4.รถในฐานะเทคโนโลยีของผู้ชาย 

5.พัฒนาการของตัวเรื่อง   

6.อ านาจและการต่อต้านขัดขืน 
 

5.1 เปิดเบื้องหน้า เปลอืยเบือ้งหลังตัวละครเอก  
 
สืบเนื่องจากบทท่ี 4 ท่ีผู้เขียนได้จ าแนกลักษณะการน าเสนอของโฆษณาโดยใช้เกณฑ์

ความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าของตัวละครเอกเป็นเกณฑ์หลักในการแบ่ง โดยจ าแนกได้เป็น 4 ประเภท 
คือ (1) ความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าท่ีฉลาดและมีสมอง (2) ความเปน็ชายท่ีมีอ านาจน าท่ีมีเสน่ห์ (3) 
ความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าแบบฮีโร่ และ (4) ไม่ใช่ความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า  

แต่จากการที่ผู้เขียนได้กลับไปย้อนทบทวนผลการวิเคราะห์ตัวบทในบทท่ี 4 พบว่ายังมี
ปัจจัยภายนอกอื่นๆ ได้แก่ อายุ เพศ อาชีพ เพศวิถี ท่ีได้เข้ามาร้อยรัดและมีผลต่อการประกอบสร้าง
ความเป็นชายของตัวละครเอก ดังนั้น ในหัวข้อนี้ ผู้เขียนจะน าปัจจัยต่างๆ ข้างต้นมาร่วมวิเคราะห์ใหม่
อีกครั้งเพื่อเปิดท้ังเบ้ืองหน้าและเปลือยเบ้ืองหลังตัวละครเอก จนสามารถคล่ีคลายความแยบยลในการ
ประกอบสร้างตัวละครเอกในโฆษณาท้ัง 16 เรื่อง  
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ตารางท่ี 5.1  
 
สรุปลักษณะตัวละครเอกในโฆษณา29 
เร่ือง

ที่30 
รถ ตัวละคร อายุ อาชีพ เพศวิถี เช้ือชาติ 

อ านาจ
น า 

1 Ford สถาปนิก 31-35 สถาปนิก ไม่ระบุ ตะวันตก ฉลาด 

2 MG5 ตัวละครที่ขับรถ 31-35 ผู้บริหาร รักต่างเพศ ตะวันตก ฉลาด 
3 Subaru XV ลูกน้อง 36-40 พนักงาน รักต่างเพศ เอเชีย ไม่ใช่ 

4 Fortuner วิศวกร 26-30 วิศวกร รักต่างเพศ ตะวันตก มีเสน่ห์ 

5 Altis Esport ไมค์ 26-30 นักแสดง รักต่างเพศ ไทย ไม่ใช่ 
6 Camry ตัวละครที่ขับรถ 31-35 - รักต่างเพศ ตะวันตก ฮีโร่ 

7 Turbo เวียร์ 31-35 นักแสดง รักต่างเพศ ไทย มีเสน่ห์ 

8 Triton ต๊ิกและต้ัน 36-40 นักแสดง/ฮีโร่ รักต่างเพศ ไทย ฮีโร่ 
9 Navara เถ้าแก่ 36-40 เจ้าของธุรกิจ ไม่ระบุ ไทย ฉลาด 

10 Tata สัตวแพทย์ 41-45 สัตวแพทย์ รักต่างเพศ ไทย ฮีโร่ 

                                            
29 ในการวิเคราะห์ตัวละครเอก ผู้เขียนอาศัยแนวคิดสัมพันธบท (intertextuality) มาใช้

ประกอบในการวิเคราะห์ โดยสัมพันธบทมีฐานความคิดเบื้องต้นท่ียอมรับว่าในกระบวนการเช่ือมโยง
แต่ละครั้งได้ก่อให้เกิดความหมายท่ีเล่ือนไหลไปได้ไม่รู้จบ ไม่มีการก าหนดความหมายเดียวหรือ
ความหมายสุดท้ายเอาไว้ การตีความหมายจึงเป็นได้หลากหลาย และเมื่อผู้รับสารอ่านตัวบทใดตัวบท
หนึ่ง ผู้รับสารจะมิได้เกาะติดอยู่กับตัวบทเท่านั้น หากแต่จะน าเอาคลังแห่งความรู้/ประสบการณ์ทาง
วัฒนธรรมท่ีได้จากตัวบทอื่นๆ ในอดีตของตนเองเข้ามาผสมผสานด้วย ด้วยเหตุนี้ เมื่อเวลาท่ีเราหยิบ
ตัวบทใหม่ๆ มาอ่านทุกครั้ง เราจึงได้น าเอาความหมายท่ีเคยมีอยู่ในคลังแห่งภาพลักษณ์ของเราเข้าไป
เช่ือมโยงกับความหมายท่ีมีอยู่ในตัวบทใหม่ๆ (กาญจนา แก้วเทพ, 2552ข) ในแง่นี้ ผู้เขียนหมายถึง
การวิเคราะห์ลักษณะตัวละครเอกในเรื่อง จึงไม่ใช่การตีความจากภาพที่เห็นอย่างโดดๆ แต่จะเป็นการ
น าความหมายท่ีเคยมีอยู่เข้ามาร่วมตีความด้วย เช่น การบอกลักษณะของตัวละครว่าเป็นชาวตะวันตก
ก็เนื่องมาจากภาพตัวแทนท่ีมีอยู่เดิม หรือการตีความตัวละครที่มีช่ือเสียง เช่น เวียร์ ศุกลวัฒน์ ผู้เขียน
ก็จะน าภาพลักษณ์ในชีวิตจริงของเวียร์ที่ผู้เขียนรู้จักหรือเคยเห็นในส่ือเข้าไปร่วมในการวิเคราะห์ด้วย  

30 การเรียงล าดับโฆษณาในทุกตาราง ในบทท่ี 5  ผู้เขียนจะอ้างอิงการเรียงล าดับโฆษณาตาม
ตารางท่ี 3.2 รายช่ือ ประเภท และความยาวโฆษณากลุ่มตัวอย่างส าหรับการวิเคราะห์เนื้อหา ซึ่งเป็น
การเรียงล าดับตามประเภทรถ 
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11 Hilux Revo เวียร์ 31-35 นักแสดง/ฮีโร่ รักต่างเพศ ไทย ฮีโร่ 

12 Zoomer X ต่อ 21-25 - รักต่างเพศ ไทย ไม่ใช่ 

13 Smart Tech. พีช 21-25 นักแสดง รักต่างเพศ ไทย ฉลาด 
14 PCX150 ตัวละครทีขั่บรถ 31-35 - รักต่างเพศ ตะวันตก ฉลาด 

15 รถขุด ลูกน้อง 31-35 พนักงาน ไม่ระบุ ไทย ไม่ใช่ 

16 รถเก่ียวฯ เอก 36-40 เกษตรกรรม ไม่ระบุ ไทย ฉลาด 

 
5.1.1 การงานและความก้าวหน้าในอาชีพ 

จากตารางสรุปลักษณะตัวละครเอก จะเห็นว่าตัวละครทั้ง 17 คนจากโฆษณา 
16 เรื่อง มีอายุอยู่ระหว่าง 20 – 45 ปี โดยช่วงอายุท่ีมากท่ีสุดคือ 31 – 35 ปี จ านวน 7 คน อายุ 36 
– 40 ปี จ านวน 5 คน อายุ 21 - 25 และ 26 – 30 ปี อย่างละ 2 คน และอายุ 41 – 45 ปี มี 1 คน  

เมื่อผู้เขียนวิเคราะห์ช่วงอายุของตัวละครในงานโฆษณาพบว่า ตัวละครมีอายุ
ระหว่าง 31 – 40 ปี รวมกันถึง 12 คน ซึ่งช่วงอายุนี้มีความเกี่ยวข้องอย่างมนีัยส าคัญกับ
ความก้าวหน้าและความส าเร็จในหน้าท่ีการงาน เป็นช่วงอายุท่ีผ่านการส่ังสมประสบการณ์มาระดับ
หนึ่ง และก าลังจะก้าวเข้าสู่วัยกลางคนซึ่งต้องการการก่อร่างสร้างตัว ผู้ชายหลายคนก าลังมองหาความ
มั่นคงในหน้าท่ีการงานเพื่อจะการก้าวไปสู่ต าแหน่งงานท่ีสูงขึ้น มีรายได้เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้สามารถ
รับผิดชอบดูแลสมาชิกในครอบครัวได้ อันจะน ามาซึ่งอ านาจเหนือความเป็นหญิงในฐานะภรรยาท่ีต้อง
พึ่งพารายได้จากสามี ส่ิงท่ีผู้เขียนอภิปรายข้างต้นสอดคล้องกับข้อเสนอของแบรนดธ์ (Brandth, 
1995) ท่ีกล่าวว่า “งาน” มีนัยถึงการจ าแนกความเป็นชายออกจากความเป็นหญิง และยังรวมถึงการ
จ าแนกความเป็นชายรูปแบบต่างๆ ออกจากกัน เนื่องจากงานนอกบ้านท่ีสร้างได้รายให้กับครอบครัว
ได้สร้างอัตลักษณ์ของความเป็นชายในฐานะผู้เล้ียงดูและเป็นผู้น าครอบครัว ในขณะท่ีความเป็นหญิง
มักถูกยึดโยงเข้ากับงานในบ้านและครัวเรือน หรือการเล้ียงดูลูก ซึ่งเป็นงานท่ีไม่สร้างรายได้ (p.124 – 
125) ซึ่งหากตัวละครในโฆษณามีสัญญะท่ีบ่งบอกถึงการมีงานท าหรือมีอาชีพที่มั่นคง ย่อมช้ีให้เห็นถึง
อ านาจน าท่ีมีต่อความเป็นหญิงในฐานะภรรยา เด็ก หรือคนชรา ท่ีอยู่ภายใต้การปกครองและยังต้อง
พึ่งพาปัจจัยด้านเศรษฐกิจจากความเป็นชาย  นอกจากนี้อาชีพการงานท่ีก้าวหน้ายังท าให้ความเป็น
ชายมีอ านาจน าเหนือกว่าความเป็นชายเบื้องล่างรูปแบบอื่นๆ ด้วย เนื่องจาก  “ในบริบททาง
เศรษฐกิจท่ีมีเน้นการแบ่งงานกันท าได้ส่งผลให้ผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถท่ีมากกว่า สามารถไต่เต้าขึ้น
ไปอยู่ในล าดับสูงกว่าของโครงสร้างองค์กร อันจะน ามาซึ่งสิทธิอันชอบธรรมในการใช้อ านาจและการ
ควบคุม” (Connell, 2005, p.172 - 173) 

ส าหรับประเด็นโอกาสในการก้าวหน้าทางอาชีพ หรือการงานของตัวละคร 
ผู้เขียนพบว่าตัวละครเอกในกลุ่มประชากรหลักมี 6 คนจาก 12 คน ท่ีในเรื่องมีสัญญะหรือการบ่งบอก
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ถึงอาชีพหรือความสามารถท่ีจะก้าวไปสู่ต าแหน่งหน้าท่ีในการท างานท่ีสูงขึ้นได้อย่างชัดเจน โดยตัว
ละครในกลุ่มนี้ ได้แก่ (1) สถาปนิกท่ีขับรถเพื่อไปน าเสนอโครงการก่อสร้างตึกสูงในโฆษณารถยนต์นั่ง 
Ford Ecosport (2) ผู้บริหารที่มีความก้าวหน้าในอาชีพจากพนักงานบริษัท ในโฆษณารถยนต์นั่ง 
MG5 (3) พนักงานในโฆษณารถยนต์นั่ง Subaru XV ท่ีแม้ว่าในตอนนี้จะเป็นเพียงพนักงานระดับล่าง 
แต่ทว่าก็มีความใฝ่ฝันท่ีจะก้าวเข้าสู่ความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า ซึ่งความก้าวหน้าในสายอาชีพก็เป็น
ปัจจัยหนึ่งท่ีจะช่วยส่งเสริมได้ (4) เถ้าแก่เจ้าของไร่ส้มในโฆษณารถยนต์กระบะ Nissan NP300 
Navara ท่ีเป็นเหมือนฮีโร่ของครอบครัวท่ีต้องการสร้างงาน สร้างรายได้และผลก าไรจากการค้าขาย 
แม้ว่าธุรกิจของเขาจะอยู่ในช่วงเริ่มต้นแต่ก็มีแนวโน้มท่ีจะเติบโตได้ไม่ยาก (5) ตัวละครพนักงานใน
โฆษณารถขุด คูโบต้า ท่ีมีความมุ่งมั่นและต้ังในท่ีจะก้าวหน้าไปสู่พื้นท่ีของอ านาจน าเช่นเดียวกับ
หัวหน้าของเขา และ (6) เอก ในโฆษณารถเกี่ยวนวดข้าว คูโบต้า คิว ท่ีมีหัวคิดท่ีก้าวหน้าในการลงทุน
กับเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างการซื้อรถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า ท าให้เขาได้รับการยอมรับจากชาวชุมชน ซึ่ง
ภาพการต่อคิวเพื่อใช้บริการรถเกี่ยวนวดข้าว เป็นหลักฐานท่ีแสดงให้เห็นถึงโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ
และการท างานของตัวละคร 

ขณะท่ีตัวละครอีก 6 คนท่ีเหลือในกลุ่มอายุ 31 – 40 ปี แม้ในโฆษณาจะไม่
มีสัญญะท่ีบ่งบอกถึงการงานหรือความก้าวหน้าด้านอาชีพ แต่ก็สามารถใช้องค์ประกอบอื่นๆ มา
วิเคราะห์ได้ คือ ตัวละครเอกใน (1) โฆษณารถจักรยานยนต์ Honda PCX159 และ (2) โฆษณา
รถยนต์นั่ง Toyota Camry ท่ีมีการแต่งตัวด้วยชุดสูทสากลท่ีตัดเย็บเรียบร้อย มีการจัดแต่งทรงผม
และหน้าตาอย่างดี ซึ่งอนุมานได้ว่าเขาน่าจะมีอาชีพการงานท่ีมีรายได้สูง รวมถึงเป็นคนส าคัญของ
สังคมท าให้เข้าได้รับความสนใจจากผู้คน มีการสาดแสงแฟลชเข้ามาในตอนปรากฏตัว (ตัวละครเอก
จากโฆษณารถจักรยานยนต์ Honda PCX159) และได้รับการเชิญและได้รับสิทธิในการล่องเรือ
ส าราญ (ตัวละครเอกจากโฆษณารถยนต์นั่ง Toyota Camry) ขณะท่ีเวียร์ จาก (3) โฆษณา
รถจักรยาน Turbo และ (4) โฆษณารถยนต์กระบะ Toyota Hilux Revo (5) ต๊ิกและ (6) ต้ันใน
โฆษณา Mitsubishi Triton รับบทบาทเป็นตัวเองในเรื่อง ซึ่งในโฆษณาได้หยิบยืมความหมายของโลก
ความจริงในเชิงสัมพันธบทท่ีท้ัง 3 เป็นนักแสดงท่ีมีช่ือเสียงซึ่งถือว่ามีความก้าวหน้าในอาชีพมา
ประกอบสร้างความหมายในโฆษณาได้เช่นกัน 

นอกจากความก้าวหน้าในอาชีพและการท างาน ท่ีเป็นตัวบ่งช้ีถึงอ านาจน าของ
ความเป็นชายในโฆษณาแล้ว ลักษณะของงานท่ีท าก็มีความส าคัญเช่นเดียวกัน ในประเด็นนี้คอนเนลล์ 
(Connell, 2005) อธิบายว่า โดยท่ัวไปคนมักคุ้นเคยกันว่าความเป็นชายมีความเช่ือมโยงกับการใช้
เหตุผล ส่วนผู้หญิงเช่ือมโยงกับการใช้อารมณ์ จึงท าให้แนวคิดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีอาศัยการ
คิดวิเคราะห์แบบมีตรรกะจึงมักถูกนิยามให้อยู่ในปริมณฑลของความเป็นชาย ดังนั้น การท่ีอ านาจน า
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ของความเป็นชายจะสามารถถูกสถาปนาข้ึนมาได้ก็ต้องอาศัยความสามารถในการใช้เหตุผล ประกอบ
กับพลก าลังทางกายของร่างกายท่ีแข็งแกร่งของผู้ชายเป็นส าคัญ (p.165) เมื่อน ามุมมองดังกล่าวมา
วิเคราะห์ลักษณะงานของตัวละครในโฆษณา ผู้เขียนพบว่าอาชีพของตัวละครมักมีความเกี่ยวข้องกับ
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี โดยจากโฆษณาท้ัง 16 เรื่อง มีตัวละครที่เป็นทั้ง สัตวแพทย์ สถาปนิก 
วิศวกร เถ้าแก่เจ้าของไร่ส้ม ผู้บริหารและพนักงานบริษัท ส่วนในแง่พลก าลังทางกายก็มีท้ังการท างาน
ท่ีใช้ก าลัง เช่น การสร้างฝายด้วยมือ การท าอาชีพเกษตรกรรม เป็นต้น  

 
5.1.2 เพศวิถี 

เพราะคนรักเพศเดียวกันมีสถานะต่ าสุดของล าดับขั้น ของความเป็นชาย 
(Connell, 2005, p.78) ซึ่งในสังคมตะวันตก การเป็นรักต่างเพศคือส่ิงท่ี “ดี” “ถูกต้อง” และ “เป็น
ธรรมชาติ” (Trujillo, 1991, p.2) ขณะท่ีในสังคมไทยแม้การเป็นคนรักเพศเดียวกันจะมีแนวโน้มท่ีจะ
ได้รับการยอมรับมากกว่า แต่ต้องแสดงออกอย่างเหมาะสมและไม่โจ่งแจ้งหรือเปิดเผยมากนัก 
(Sinnott, 1999) ด้วยปัจจัยข้างต้นจึงเป็นเหตุผลส าคัญท่ีท าให้ในโฆษณากลุ่มต้ังอย่างท้ัง 16 เรื่อง ไม่
มีเรื่องใดท่ีมีลักษณะของตัวละครท้ังตัวละครเอกและตัวละครประกอบท่ีเป็นคนรักเพศเดียวกัน หรือ
มีสัญญะท่ีบ่งบอกได้อย่างชัดเจนว่าเป็นคนรักเพศเดียวกัน  

ผู้เขียนสามารถจ าแนกเพศวิถีของตัวละครเอกท้ัง 17 คน จากโฆษณา 16 เรื่อง
ได้เป็นชายรักต่างเพศ 13 คน ไม่สามารถระบุเพศวิถีได้ 4 คน โดยเมื่อวิเคราะห์กลวิธีการประกอบ
สร้างความเป็นชายรักต่างเพศของตัวละครทั้ง 13 คน ผู้เขียนสามารถจ าแนกได้เป็น 3 รูปแบบ คือ 

 
1.มีตัวละครหญิงท่ีแสดงเป็นคู่รัก มีการจ้องมอง หรือให้ความสนใจเพศตรงข้าม  
มีโฆษณา 8 เรื่องท่ีใช้กลวิธีดังกล่าว ได้แก่ (1) ตัวละครผู้บริหารจากโฆษณา

รถยนต์นั่ง MG 5 มีการใช้มุมกล้องเป็นภาพแทนสายตาของเขาให้ความสนใจหญิงสาวที่ขับรถสวนมา 
(2) ตัวละครลูกน้องท่ีได้ออกเดินทางท่องจินตนาการกับหญิงสาวที่เป็นคนรักในโฆษณารถย์นั่ง 
Subaru XV (3) ตัวละครวิศวกรที่ท าภารกิจส าเร็จแล้วรีบขับรถกลับมาฉลองกับหญิงสาวคนรักท่ีบาร์
แห่งหนึ่ง ในโฆษณารถยนต์นั่ง Toyota Fortuner (4) ตัวละครเอกท่ีเป็นผู้ขับรถมารับหญิงสาวและ
ดูแลให้เธอปลอดภัยจากผู้ร้ายในโฆษณารถยนต์นั่ง Toyota Camry (5) เวียร์จากโฆษณารถจักรยาน 
Turbo ท่ีมีท้ังผู้หญิงให้ความสนใจในตอนท่ีเขาปั่นจักรยานผ่าน รวมถึงมีการพูดถึงเพื่อนท่ีรู้ใจ และยัง
มีใช้ภาพการถ่ายภาพคู่กันของเวียร์กับหญิงสาวคนดังกล่าว (6) เวียร์จากโฆษณารถยนต์กระบะ 
Toyota Hilux Revo ท่ีเป็นฮีโร่ที่เข้าไปช่วยหญิงสาวให้ปลอดภัยจากอันตราย (7) พีช พชร ท่ีท า
ภารกิจเพื่อไปรับตัวละครหญิงไปทานข้าว ในโฆษณารถจักรยานยนต์ Honda Smart Technology 
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และ (8) ตัวละครเอกในโฆษณารถจักรยานยนต์ Honda PCX150 ท่ีใช้ความฉลาดและความมีเสน่ห์
ต่อเพศตรงข้ามหลอกล่อตัวละครหญิงให้ร่วมทางไปกับเขา โดยมีรถจักรยานยนต์เป็นนางเอกของเรื่อง 

 
2.อ้างอิงความหมายในเชิงสัมพันธบทของตัวละครท่ีมีช่ือเสียง  
แม้ว่าในโฆษณาโทรทัศน์ จะไม่มีการแสดงออกให้เห็นถึงความสนใจในเพศตรง

ข้ามอย่างชัดเจน แต่ตัวละคร 4 คนจากโฆษณา 3 เรื่องก็สามารถอาศัยการหยิบยืมความหมายใน
เชิงสัมพันธบทจากโลกของความเป็นจริงเพื่อการอธิบายเพศวิถีแบบรักต่างเพศได้ โดยตัวละครท้ัง 4 
คือ (1) ต๊ิก เจษฎาภรณ์ และ (2) ต้ัน พิเชษฐ์ไชย ในโฆษณารถยนต์กระบะ Mitsubishi Triton (3) 
ไมค์ พิรัชต์ ในโฆษณารถยนต์นั่ง Toyota Corolla Altis Esport และ (4) ต่อ ธนภพ ในโฆษณา
รถจักรยานยนต์ Honda Zoomer X  ท้ังนี้ แม้ในโฆษณา Toyota Corolla Altis Esport และ 
Honda Zoomer X จะมีตัวละครหญิงท่ีร่วมแสดงในโฆษณาท าให้ดูคล้ายกับการประกอบสร้าง
ความหมายการเป็นรักต่างเพศให้กับไมค์ พิรัชต์ และต่อ ธนภพ แต่จากการวิเคราะห์สัญญะของ
โฆษณาในบทท่ี 4 ผู้เขียนพบว่าบทบาทของตัวละครหญิงในท้ัง 2 เรื่อง มีบทบาทของการท้าทาย
อ านาจน าของความเป็นชายมากกว่าการประกอบสร้างความหมายการเป็นรักต่างเพศ ดังนั้น ผู้เขียน
จึงจัดประเภทของโฆษณาท้ังสองเรื่องไว้ในกลุ่มของ การอ้างอิงความหมายการเป็นรักต่างเพศของตัว
ละครที่มีช่ือเสียง 

 
3.บทบาทของพ่อ  
ตัวละครสัตวแพทย์ในโฆษณารถยนต์กระบะ Tata Xenon แสดงให้เห็นบทบาท

ส าคัญของความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า ในฐานะของผู้น าครอบครัวท่ีมีอ านาจเหนือเด็กชายในฐานะ
ของลูกชาย เขาพิสูจน์ให้เห็นว่าแม้ภารกิจและความรับผิดชอบต่อสังคมจะมีความยิ่งใหญ่แค่ไหน แต่
ส่ิงท่ีส าคัญยิ่งไปกว่านั้นคือการท าหน้าท่ีในฐานะพ่อ ซึ่งเป็นการประกอบสร้างความหมายอีกขั้นหนึ่งท่ี
ส าคัญไม่แพ้กันก็คือการเป็นรักต่างเพศ31  

                                            
31 แม้การวิเคราะห์เรื่องเล่าและสัญญะในบทท่ี 4 จะไม่อาจสรุปได้อย่างแน่ชัดว่าบทบาทพ่อ

ของสัตวแพทย์ ในโฆษณารถยนต์ Tata Xenon จะหมายถึงการเป็นรักต่างเพศเพราะไม่มีตัวแสดง
หญิงปรากฏในเรื่อง แต่เบ้ืองต้น ผู้เขียนจะอ้างอิงตามแนวคิดภาพเหมารวม (sterotype) ท่ีถือว่าการ
ท่ีมีการแสดงบทบาทพ่อ จะให้ความหมายของการเป็นรักต่างเพศเป็นล าดับแรก  
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5.1.3 เชื้อชาติ 

เช้ือชาติของตัวละครถือเป็นปัจจัยภายนอกท่ีส าคัญ ท่ีเข้าไปมีบทบาทในการ
ประกอบสร้างความหมายของเพศสถานะ เพราะเช้ือชาติท่ีแตกต่างกันย่อมก่อให้เกิดความแตกต่าง
ของความสัมพันธ์เชิงอ านาจ ชาวตะวันตก ผิวขาว มักมาพร้อมกับความหมายของร่างกายท่ีใหญ่โต 
แข็งแกร่งก าย า และมีความฉลาดหลักแหลม มีความถนัดและเหนือกว่าในด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ในขณะท่ี “ชาวตะวันออกมักถูกมองวา่ด้อยความเป็นชาย (non-manly)” (Phua, 2007) 
ดังนั้น การวิเคราะห์เช้ือชาติของตัวละครเอกในโฆษณาก็ถือว่าความส าคัญต่อการประกอบสร้าง
ความหมายของความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าและความสัมพันธ์ทางเพศสถานะในโฆษณาด้วยเช่นกัน  

จากการวิเคราะห์เช้ือชาติของตัวละครด้วยการตีความภาพลักษณ์ภายนอก มีตัว
ละครต่างชาติท่ีเป็นชาวตะวันตก 5 คน เป็นชาวเอเชีย 1 คน และเป็นคนไทย 11 คน โดยกลุ่มของ
โฆษณารถยนต์นั่งเลือกใช้ตัวแสดงต่างชาติมากท่ีสุดจ านวน 5 คน จากโฆษณารถยนต์นั่งท้ังหมด 6 
เรื่อง ขณะท่ีกลุ่มของรถยนต์กระบะใช้ตัวนักแสดงไทยท้ังหมด 5 คนจากโฆษณา 4 เรื่องคือ ต๊ิก 
เจษฎาภรณ์, ต้ัน พิเชษฐ์ไชย, เถ้าแก่, สัตวแพทย์ และเวียร์ ศุกลวัฒน์ เช่นเดียวกับโฆษณารถจักรยาน
และรถเพื่อการเกษตรฯ ท่ีใช้นักแสดงไทยท้ังหมด ส่วนโฆษณารถจักรยานยนต์ 3 เรื่อง มีเพียง 1 เรื่อง
ท่ีใช้นักแสดงตะวันตก  

ส าหรับเช้ือชาติของตัวละคร มีผลต่อการประกอบสร้างความหมายของความเป็น
ชายท่ีมีอ านาจใน 3 รูปแบบ คือ  

 
1.บทบาทของตัวละครตะวันตกในฐานะผู้แกไ้ขปัญหา  
เมื่อเรื่องราวในเรื่องอยู่ในสถานการณ์วิกฤติ/ปัญหา ตัวละครชาวตะวันตกจะเป็น

ผู้รับหน้าท่ีในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น ในขณะท่ีตัวละครไทยจะเป็นผู้รับ
ผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นจากการคล่ีคลายสถานการณ์ของตัวละครชาวตะวันตก โดยมีโฆษณา 2 เรื่องท่ี
ใกล้กลวิธีดังกล่าว คือ โฆษณารถยนต์นั่ง Ford Ecosport เลือกใช้ตัวละครชายชาวตะวันตกใน
สถานการณ์ท่ี 1 ซึ่งเป็นผู้รับมือกับภาวการณ์วิกฤติหรือปัญหา จากนั้นตัวละครอื่นๆ ในสถานการณ์ท่ี 
2 และ 3 ก็เป็นฝ่ายพึ่งพาความสามารถของความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าของตัวละครชาวตะวันตก ท า
ให้เรื่องราวในสถานการณ์ท่ี 2 และ 3 เป็นช่วงเวลาของภาวการณ์สงบสุขเพียงอย่างเดียว ดังท่ีได้
อภิปรายไว้ในบทท่ี 4 แล้ว ส่วนโฆษณารถยนต์นั่ง Toyota Fortuner มีตัวละครเอกเป็นชายผิวขาว
ชาวตะวันตกเป็นผู้แก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น เขาจึงได้รับสิทธิในการเป็นผู้น าพาความเป็น
ชายและความเป็นหญิงอื่นๆ ในเรื่องไปสู่บรรยากาศของงานเล้ียงและความสนุกสนานในบาร์ รวมถึง
การเดินทางสู่ความสุขท่ีมากกว่าพร้อมๆ กับตัวละครเอกในตอนจบ 
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2.บทบาทในฐานะเจ้าของเทคโนโลยีเพื่อการบริโภคสัญญะ 
แม้ประเทศไทยจะเป็นฐานการผลิตรถในหลายยี่ห้อและหลายรุ่น แต่ทว่าก็มี

ฐานะเป็นเพียงแหล่งของการจ้างแรงงานราคาถูก เพราะเทคโนโลยีในการผลิตล้วนถูกคิดค้นและ
พัฒนาโดยชาวต่างชาติท้ังส้ิน ส าหรับในโฆษณากลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 16 เรื่อง ม ี 2 เรื่องท่ีเลือกใช้ตัว
ละครต่างชาติ ท่ีมีรูปลักษ์สอดคล้องกับสัญชาติของรถคือ  โฆษณารถยนต์นั่ง MG5 สัญชาติอังกฤษ
เลือกใช้ตัวละครชายชาวตะวันตก เช่นเดียวกับโฆษณารถยนต์นั่ง Ford Ecosport สัญชาติอเมริกัน
เลือกใช้ชายชาวตะวันตกเป็นตัวละครหลักเช่นกัน กลวิธีการดังกล่าวเป็นการประกอบสร้าง
ความหมายให้กับตัวละครในฐานะของความฉลาดและก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยี เป็นการส่ือ
ความหมายถึงการบริโภคสัญญะ ซึง่เป็นแนวคิดท่ีใช้ศึกษาการบริโภคของบุคคล โดยกาญจนา แก้ว
เทพ อธิบายว่าการบริโภคนั้นบุคคลไม่ได้บริโภคเฉพาะตัววัตถุแต่ยังบริโภคสัญญะเข้าไปพร้อมกัน เช่น 
การทานแฮมเบอร์เกอร์ในร้านฟาสต์ฟู้ด ไม่ได้มีความหมายแค่เพียงการบริโภคขนมปัง ผักและเนื้อ
เท่านั้น แต่ยังบริโภคความทันสมัยท่ีผูกติดมากับอารยธรรมตะวันตกด้วย (2541, น.137) เช่นเดียวกับ
การบริโภครถยนต์นั่ง MG5 และ Ford Ecosport ท่ีผู้บริโภคเลือกใช้รถรุ่นและยี่ห้อดังกล่าว ไม่ใช่
เพียงการซื้อรถยนต์มาใช้ขับขี่เพื่อความสะดวกเท่านั้น แต่ยังเป็นการรับเอาความหมายของความฉลาด
และความก้าวหน้าของชาวตะวันตก ผิวขาว  เพื่อการประกอบสร้างอัตลักษณ์ของความเป็นชายใน
ฐานะผู้ท่ีบริโภคเทคโนโลยีเหล่านั้น 

 
3.ความหมายในเชิงสัมพันธบท 
กาญจนา แก้วเทพ (2552ข) อธิบายถึงประเภทของสัมพันธบทประเภทแนวนอน

ไว้ว่าหมายถึง การกระโดดข้ามของตัวบทจากตระกูลหนึ่งไปสู่อีกตระกูลหนึ่ง โดยกาญจนายกตัวอยา่ง
การท่ีพระเอกในละครที่มีบทบาทเป็นพ่อบ้านท่ีอบอุ่น ท าให้เขาได้รับงานโฆษณาเป็นพรีเซนเตอร์ร้าน
ขายของตกแต่งบ้าน ถือเป็นการหยิบยืมความหมายระหว่างตัวบท ซึ่งในความเป็นจริงแล้วพระเอกคน
นั้นอาจจะไม่มีความอบอุ่นและเป็นพ่อบ้านแบบในละครก็ได้ (น.12 – 13) 

จากประเภทของสัมพันธบทข้างต้น เมื่อผู้เขียนน ามาใช้วิเคราะห์โฆษณาพบว่ามี
ตัวละครเอกท่ีเป็นชาวตะวันตกถึง 2 เรื่องท่ีถูกประกอบสร้างด้วยสัมพันธบทประเภทแนวนอน คือตัว
ละครชายท่ีเป็นผู้ขับรถพาหญิงสาวหนีจากผู้ร้ายในโฆษณารถยนต์นั่ง Toyota Camry และตัวละคร
เอกเจ้าของรถจักรยานยนต์ Honda PCX150 ผู้ผลิตโฆษณาเลือกใช้ตัวละครชาวตะวันตกผิวขาวเป็น
ผู้ขับขี่รถสัญชาติญี่ปุ่น เพื่อหยิบยืมความหมายของความแข็งแกร่งและความมีอ านาจของชาวตะวันตก
มาสวมใส่ให้กับเรือนกายท่ีบอบบางแบบชาวเอเชีย กลวิธีการประกอบสร้างความหมายข้างต้นได้
ส่งผลให้ความเป็นชายของตัวละครเอก มีการผสมผสานท้ังด้านกายภาพคือเรือนกายท่ีแข็งแกร่ง
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บึกบึนแบบชาวตะวันตก ท่ีพร้อมกับความฉลาดหลักแหลมในด้านการสร้างเทคโนโลยีแบบชาวญี่ปุ่น 
เป็นการเสริมคุณลักษณะของความเป็นชายท่ีมีอ านาจน ายิ่งแข็งแกร่งมากยิ่งขึน้  

 
5.2 ความเป็นชายที่มีอ านาจน า การเดินทาง และจุดหมาย 

 
เพราะมีผู้ชายจ านวนไม่มากนัก ท่ีสามารถบรรลุอุดมคติความเป็นชายท่ีมีอ านาจ

น า ดังนั้น หนึง่ในวิธีการท่ีโฆษณาโทรทัศน์ใช้ในการช้ีน าความเป็นชายท่ีมีอ านาจรูปแบบอื่นๆ ก็คือ
การท าให้พื้นท่ีท่ีอยู่ล าดับข้ันสูงสุดของความสัมพันธ์ทางเพศสถานะท่ีมีลักษณะเป็นนามธรรม ให้
กลายเป็นรูปธรรมมากขึ้น ด้วยการประกอบสร้างความหมายใหม่ผ่านของรางวัลท่ีความเป็นชายท่ีมี
อ านาจน าจะได้รับ เพื่อเป็นหมุดหมายว่าเมื่อใดก็ตามท่ีความเป็นชายสามารถบรรลุอุดมคติของความ
เป็นชายท่ีมีอ านาจน าอันเป็นจุดหมายของการเดินทาง ก็จะได้รับของรางวัลเหล่านั้นเป็นส่ิงตอบแทน
ความส าเร็จ ซึ่งจากการวิเคราะห์ตัวบทโฆษณาท้ัง 16 เรื่อง ผู้เขียนพบกลวิธีการประกอบสร้าง
ความหมายของของรางวัลส าหรับความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าได้ดังตารางท่ี  5.2 

 
ตารางท่ี 5.2 
 
สรุปลักษณะความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าในโฆษณา 

เร่ืองที่ รถ ตัวละคร 
ความเป็นชย 
ที่มีอ านาจน า 

ของรางวัลส าหรับความเป็นชายที่มีอ านาจน า 

ผู้หญิง     อิสระเสรี      ชีวิตที่ดี         ไม่มี 

1 Ford สถาปนิก      

2 MG5 ตัวละครเอก (ขับรถ)      

3 Subaru XV ลูกน้อง      
4 Fortuner วิศวกร      

5 Altis Esport ไมค์      
6 Camry ตัวละครเอก (ขับรถ)      
7 Turbo เวียร์      

8 Triton ต๊ิกและต้ัน      
9 Navara เถ้าแก่      
10 Tata  สัตวแพทย์      
11 Hilux Revo เวียร์      
12 Zoomer X ต่อ      
13 Smart Tech. พีช      
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14 PCX150 ตัวละครเอก (ขับรถ)      

15 รถขุด ลูกน้อง      
16 รถเก่ียว เอก      

 
ในการวิเคราะห์ตัวบทโฆษณาท้ัง 16 เรื่องในบทท่ี 4 ผู้เขียนพบว่ามีตัวละครเอก 

4 คนจากโฆษณา 4 เรื่องท่ีไม่ใช่ความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า (non-hegemonic masculinity) ซึ่ง
ได้แก่ ตัวละครลูกน้องในโฆษณารถยนต์นั่ง Subaru XV ไมค์ พิรัชต์ จากโฆษณารถยนต์นั่ง Toyota 
Corolla Altis Esport ต่อ ธนภพ จากโฆษณารถจักรยานยนต์ Honda Zoomer X และตัวละคร
ลูกน้องจากโฆษณารถขุดคูโบต้า ขณะท่ีตัวละครท่ีเหลืออีก 13 คนนั้นมีลักษณะของความเป็นชายท่ีมี
อ านาจน า และพวกเขาเหล่านี้ยังได้รับของรางวัลตอบแทนในฐานะท่ีรับเอาอ านาจน าของความเป็น
ชาย ซึ่งผู้เขียนจ าแนกประเภทของรางวัลได้เป็น 3 รูปแบบคือ ผู้หญิง ความมีอิสระเสรี ชีวิตท่ีดี และมี
โฆษณาบางเรื่องไม่มีการกล่าวถึงของรางวัลท่ีความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าได้รับ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

  
1.ของรางวัลส าหรับความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า: ผู้หญิง 
เมื่อภารกิจเสร็จส้ินหรือเรื่องราวด าเนินเข้าสู่ภาวการณ์สงบสุข มีโฆษณา 5 เรื่อง

ท่ีมอบผู้หญิงให้เป็นของรางวัลส าหรับความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า ได้แก่ (1) โฆษณารถยนต์นั่ง MG5 
(2) โฆษณารถยนต์นั่ง Subaru XV (3) โฆษณารถยนต์นั่ง Toyota Fortuner (4) โฆษณารถยนต์นั่ง 
Toyota Camry และ (5) โฆษณารถจักรยานยนต์ Honda Smart Technology ท้ังนี้ จากโฆษณาท้ัง 
5 เรื่องจะเห็นว่ามีโฆษณารถยนต์นั่ง Subaru XV เพียงเรื่องเดียวเท่านั้นท่ีไม่ใช่เรื่องราวของตัวละครที่
เป็นความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า ต่างจากอีก 4 เรื่องท่ีเหลือ แต่ท้ังหมดก็ใช้กลวิธีการประกอบสร้าง
ความหมายของความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าและตัวละครหญิงในเรื่องในรูปแบบเดียวกัน  

หญิงสาวในโฆษณารถยนต์นั่ง Subaru XV ปรากฏตัวขึ้นในช่วงเวลาแห่งความ
ฝัน ตัวละครเอก เขาพาเธอไปท่องโลกเพื่อเวลาร่วมกันสองต่อสอง และได้ให้เห็นความสามารถในการ
ควบคุมรถได้อย่างช านาญ แต่ทว่าการที่เธอหายตัวไปในตอนท้ายภายหลังจากท่ีตัวละครเอกต้อง
กลับมาเผชิญโลกแห่งความเป็นจริง เป็นการแสดงให้เห็นว่าหากตัวละครเอกยังไม่สามารถบรรลุอุดม
คติความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าได้จริง เขาก็จะไม่ได้รับของรางวัลท่ีมีค่านั้นมาครอบครอง หญิงสาวก็จะ
เป็นได้เพียงเรื่องราวในความฝันของเขาเท่านั้น ต่างจากโฆษณาอีก 4 เรื่องท่ีเหลือ ตัวละครหญิงคือ
ของรางวัลแห่งความส าเร็จท่ีความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าได้รับจริงๆ ภายหลังจากท าภารกิจหรือแก้ไข
ปัญหาได้เสร็จส้ิน  

โดยโฆษณารถยนต์นั่ง MG5 เล่าเรื่องภายหลังจากท่ีตัวละครเอกซึ่งเป็นพนักงาน
ออฟฟิศธรรมดาสามารถก้าวหน้าไปเป็นผู้บริหารและขับรถยนต์นั่งออกไปบนท้องถนน จากนั้นหญิง
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สาวจึงปรากฏตัวในรูปแบบของภาพแทนสายตาของตัวละครผู้บริหาร ซึ่งกลวิธีดังกล่าวท าให้หญิงสาว
เปรียบเสมือนวัตถุแห่งการจ้องมองโดยความเป็นชาย เป็นของรางวัลท่ีจะมีค่ามากหรือน้อยเพียงใดก็
ขึ้นอยู่กับผู้มองในการประกอบสร้างความหมายของของรางวัลนัน้  

เช่นเดียวกับโฆษณารถยนต์นั่ง Toyota Fortuner เมื่อวิศวกรสามารถฝ่าฟัน
อุปสรรคและท าภารกิจได้ส าเร็จ ส่ิงท่ีเขาได้รับก็คือหญิงสาวคนรักท่ีเฝ้ารอเขาอยู่ท่ีบาร์และได้ใช้เวลา
แห่งความสุขร่วมกัน แต่ทว่าเธอก็มีบทบาทเป็นเพียงของรางวัลส าหรับการพิชิตภารกิจขั้นแรกของ
ความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าเท่านั้น เพราะเมื่อวิศวกรต้องท าภารกิจต่อไป เธอก็ถูกลดสถานะจากคู่รักท่ี
จะได้เดินเคียงข้างกับความเป็นชาย เหลือเพียงตัวประกอบท่ีร่วมเดินทางไปกับตัวละครเอกด้วยรถอีก
คันเท่านั้น พร้อมท้ังเปล่ียนบทบาทจากการประกอบสร้างความหมายของความเป็นชายรักต่างเพศ
ของตัวละครวิศวกรในฐานะคู่รัก  มาเป็นการท าหน้าท่ีขับเน้นความมีอ านาจน าของความเป็นชายให้
เด่นชัดมากขึ้น ด้วยการขับรถอยู่ท้ายขบวนซึ่งช่วยประกอบสร้างความหมายของความเป็นหญิงว่าต้อง
เป็นผู้ตาม ในขณะท่ีความเป็นชาย และความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าจะอยู่ในสถานะผู้น า  

โฆษณารถยนต์นั่ง Toyoya Camry ใช้ภาษากายของตัวละครหญิงชุดราตรีใน
ตอนท้ายเรื่องเพื่อบ่งบอกว่า เธอไม่ใช่นางเอกของเรื่องแต่
เป็นเพียงวัตถุช้ินหนึ่งซึง่เป็นของรางวัลส าหรับชายหนุ่ม ท่ี
สามารถเอาชนะ ความเป็นชายของตัวละครผู้ร้ายได้เท่านั้น 
เห็นได้จาก สายตาของตัวละครหญิงท่ีจ้องมองไปท่ีตัวละคร
เอกด้วยความเสน่หา แต่เขากลับหันไปมองอีกทางหนึ่งซึง่

เป็นทิศทางท่ีผู้ร้ายวิ่งตามมา และเป็นจุดเดียวกับท่ีรถยนต์นั่ง Toyota Camry จอดอยู่  

กลวิธีดังกล่าวได้ประกอบสร้างให้ตัวละครหญิงสาวในชุดราตรี มีความหมายเป็น
เพียงวัตถุท่ีรอคอยความสนใจจากตัวละครเอก หากเขาให้ความสนใจเธอก็อาจจะมีสิทธิ์ในการรับบท
นางเอกของเรื่องท่ีเดินเคียงข้างไปกับตัวละครเอก แต่หากไม่เป็นดังนั้น เธอก็มีค่าเป็นเพียงของรางวัล
ช้ินหนึ่ง ท่ีช่วยประกอบสร้างความหมายของการเป็นชายรักต่างเพศของตัวละครเอกเท่านั้น  

โฆษณาเรื่องสุดท้าย คือโฆษณารถจักรยานยนต์ Honda Smart Technology 
ท่ีตัวละครหญิงในเรื่องไม่เพียงเป็นผู้สร้างปัญหา และน าพาเรื่องราวให้ด าเนินเข้าสู่ภาวการณ์วิกฤติ/
ปัญหาเท่านั้น แต่เธอยังได้รับบทบาทในฐานะของรางวัลส าหรับความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าอีกด้วย 
เนื่องจากเธอต้องเป็นฝ่ายคอยอยู่ในจุดเส้นชัยของการแข่งขัน ท่ีเมื่อใดก็ตามท่ีความเป็นชายพิชิต
เป้าหมายเหล่านั้นได้ก็จะสามารถคว้าเธอไปครอบครอง แต่ทว่าหากไม่มีความเป็นชายใดเข้าร่วมลง



Ref. code: 25595824035058LWU

142 
 

แข่งขันในครั้งนี้ เธอก็จะต้องผิดหวังและเฝ้ารออยู่ท่ีเส้นชัยต่อไปอย่างโดดเด่ียว รวมถึงถูกลดทอน
คุณค่าของความเป็นหญิงเนื่องจากไม่มีใครต้องการ 

 
2.ของรางวัลส าหรับความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า: อิสระเสรี 
นอกจากของรางวัลท่ีเป็นผู้หญิงแล้ว ตัวละครเอกในโฆษณารถยนต์นั่ง Subaru 

XV โฆษณารถยนต์นั่ง Toyota Fortuner และโฆษณารถยนต์นั่ง Toyota Camry ยังได้รับความ
อิสระเสรีเป็นของรางวัลด้วยเช่นกัน โดยในความฝันของตัวละครลูกน้องในโฆษณารถยนต์นั่ง Subaru 
XV ได้เป็นอิสระจากสภาพความเครียดในท่ีท างาน ความกดดันจากผู้บังคับบัญชา โดยสามารถใช้ชีวิต
ท่ีเป็นเสรี ท้ังการแต่งกายท่ีไม่ต้องเคร่งครัดกับกฎระเบียบ เขาสามารถขับรถยนต์ไปท่ีไหนก็ได้ตามท่ี
ใจปรารถนา ขณะท่ีโฆษณาอีก 2 เรื่องใช้ความกว้างใหญ่ของธรรมชาติเป็นสัญญะท่ีหมายถึงความเป็น
อิสระเสรี โดยตัวละครวิศวกรในโฆษณารถยนต์ Toyota Fortuner ได้รับทัศนียภาพของหน้าผาหินท่ี
สวยงามเป็นของรางวัล ส่วนตัวละครเอกในโฆษณารถยนต์นั่ง Toyota Camry ได้ท่องเรือไปในท้อง
ทะเลท่ีกว้างใหญ่ไพศาล 

ส าหรับเวียร์ในฐานะความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า ในโฆษณารถจักรยาน Turbo 
ได้รับของรางวัลเป็นความอิสระเสรีเพียงอย่างเดียวในตอนจบเรื่อง โดยถูกประกอบสร้างความหมาย
ผ่านสัญญะของธรรมชาติเช่นกัน จากภาพการจบเรื่องในโฆษณาซึ่งเป็นภาพเวียร์ก าลังปั่นจักรยานพุ่ง
ทะยานไปข้างหน้าด้วยความสุข มีฉากหลังเปล่ียนเป็นสถานท่ีต่างๆ อย่างรวดเร็ว เป็นสัญญะของ
อิสระเสรีที่ความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าสามารถเดินทางไปยังท่ีใดใดก็ได้ตามใจปรารถนา  

 

3.ของรางวัลส าหรับความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า: ชีวิตท่ีดี  
มีโฆษณา 4 เรื่อง ประกอบสร้างความหมายของการมีชีวิตท่ีดีให้เป็นเสมือนกับ

ของรางวัลท่ีความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าได้รับ โดยในโฆษณา Ford Ecosport หลังจากสถาปนิก
สามารถฝ่าฟันอุปสรรคบนท้องถนนไปได้ส าเร็จแล้ว เขาก้าวลงจากรถพร้อมกับถือโมเดลอาคารสูงไว้
ในมือ เป็นสัญญะท่ีบ่งบอกว่าความส าเร็จอันยิ่งใหญ่เทียบเท่ากับตึกสูงระฟ้า ได้มาวางอยู่ในก ามือของ
เขาเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ซึ่งความส าเร็จเหล่านี้ก็จะน ามาซึ่งชีวิตท่ีดีและมีความสุขด้วยเช่นกัน 
เช่นเดียวกับเถ้าแก่ในโฆษณารถยนต์กระบะ Nissan NP300 Navara และเอก ในโฆษณารถเกี่ยวนวด
ข้าว คูโบต้า คิว ท่ีชีวิตท่ีดีของท้ังสองคนเกิดจากการกระสบความส าเร็จในหน้าท่ีการงาน มีเงิน มี
รายได้ท่ีสามารถเล้ียงดูครอบครัว ซึ่งถือเป็นการเสริมความแข็งแกร่งของอ านาจน าของความเป็นชาย
อีกรูปแบบหนึ่งด้วยเช่นกัน  
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ส่วนโฆษณารถจักรยานยนต์ Honda PCX150 ใช้การประกอบสร้างความหมาย
ของชีวิตท่ีดีผ่านภาพงานเล้ียงท่ีปรากฏในตอนท้ายเรื่อง ตัวละครเอกก าลังเดินทางเข้าสู่การเฉลิม
ฉลองท่ีเต็มไปด้วยความสุข โดยมีตัวละครหญิงหลงอยู่ในก ามือซึ่งเขาสามารถจะท าอะไรกับเธอก็ได้ 
นอกจากนี้เขายังมีความเป็นหญิงของรถจักรยานยนต์ท่ีจอดอยู่ด้านหลัง ยังเป็นสัญญะท่ีบ่งบอกว่าเขา
มีคนเบ้ืองหลังท่ีจะคอยสนับสนุนให้เขาก้าวหน้าและมีชีวิตท่ีดีต่อไปในอนาคต  

 

3.ไม่มีของรางวัลส าหรับความเป็นชายท่ีเป็นเบ้ืองล่างและฮีโร่   
นอกจากผู้หญิง อิสระเสรีภาพ และชีวิตท่ีดีแล้ว ผู้เขียนพบว่ามีโฆษณา  6 เรื่องท่ี

ไม่มีการกล่าวถึงหรือน าเสนอเกี่ยวกับของรางวัลใดๆ ซึ่งโฆษณาในกลุ่มนี้สามารถจ าแนกได้เป็น 2 
ประเภทคือ (1) เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตัวละครเอกซึ่งมีความเป็นชายท่ีเป็นเบ้ืองล่าง ท่ียังไม่บรรลุอุดม
คติความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า ได้แก่ ไมค์ พิรัชร์ในโฆษณารถยนต์นั่ง Toyota Corolla Altis ต่อ ธน
ภพโฆษณารถจักรยานยนต์ Honda Zoomer X และตัวละครลูกน้องโฆษณารถขุด คูโบต้า (2) เป็น
เรื่องราวเกี่ยวกับตัวละครฮีโร่จึงไม่จ าเป็นต้องมีของรางวัลให้กับผู้เสียสละเหล่านี้ ท่ีมีความหมายถึง
การอุทิศตนและเสียสละเพื่อส่วนร่วมโดยไม่หวังส่ิงตอบแทน ได้แก่ โฆษณารถยนต์กระบะ 
Mitsubishi Triton, Tata Xenon และ Toyota Hilux Revo  

 
5.3 ความสัมพันธ์ทางเพศสถานะระหว่างตัวละคร  

 
ในบทท่ี 2 หัวข้อ 2.2 ผู้เขียนได้อธิบายถึงความสัมพันธ์ทางเพศสถานะภายใต้แนวคิด

ของความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าไว้ว่ามี 2 ลักษณะคือ (1) การมีอ านาจเหนือผู้หญิง (2) การมีอ านาจน า
เหนือความเป็นชายรูปแบบอื่นๆ โดยท่ีความสัมพันธ์ที่เกิดข้ึนภายในความเป็นชายนั้นยังสามารถ
จ าแนกออกได้เป็น hegemony/subordination, complicity และ marginalization (Demetriou, 
2001) ดังนั้น ในหัวข้อนี้ผู้เขียนจะอภิปรายถึงรูปแบบความสัมพันธ์ทางเพศสถานะเหล่านี้ท่ีเกิดขึ้นใน
โฆษณากลุ่มตัวอย่างท้ัง 16 เรื่อง  
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5.3.1 ความสัมพันธ์ทางเพศสถานะภายในความเป็นชาย 

จากการวิเคราะห์ตัวบท ผู้เขียนพบว่าโฆษณาส่วนใหญ่จะมีความสัมพันธ์แบบ 
hegemony/subordination และมีโฆษณา 1 เรื่องท่ีตัวละครเอกมีลักษณะความสัมพันธ์แบบ 
complicity คือตัวละครเวียร์ ในโฆษณารถยนต์กระบะ Toyota Hilux Revo ขณะท่ีความสัมพันธ์
แบบ marginalization ไม่มีปรากฏในโฆษณากลุ่มตัวอย่าง  

 

5.3.1.1 Hegemony/subordination  

การมีอ านาจน าและการเป็นเบ้ืองล่างของความเป็นชาย เป็นรูปแบบ
ความสัมพันธ์ทางเพศสถานะท่ีท าให้เห็นว่า ความเป็นชายท่ีมีอ านาจน ามีความเหนือกว่าความเป็นชาย
ท่ีเป็นเบ้ืองล่างอย่างไร เมื่อผู้ชมโฆษณามองเห็นรูปแบบความสัมพันธ์เหล่านั้น ก็จะเกิดการเรียนรู้ว่า
การเป็นคนท่ีเหนือกว่า มีอ านาจมากกว่าย่อมเป็นส่ิงท่ีดีกว่า และอยากจะปรับเปล่ียนอัตลักษณ์/ตัวตน
ของตนให้สอดคล้องกับความมีอ านาจน าเหล่านั้นโดยอาจลืมต้ังค าถามต่อรูปแบบความสัมพันธ์ ท่ีถูก
ช้ีน า และไม่ได้ตระหนักว่าก าลังถูกกดทับทางอ านาจโดยรูปแบบความเป็นชายเหล่านั้น  

ท้ังนี้ ผู้เขียนพบว่าความสัมพันธ์ในลักษณะข้างต้นแสดงออก 3 รูปแบบ 
คือ ด้านเรือนกาย ด้านจิตใจ และด้านความเป็นผู้น า โดยสามารถจ าแนกได้ ดังตารางท่ี 5.3 

 
ตารางท่ี 5.3 
 
Hegemony/subordination ระหว่างตัวละครชาย 

รูปแบบ 

โฆษณา 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1.เรือนกาย 

ด้านการแต่งกาย  2 3       10   13  15 16 

ด้านอาชีพการงาน 1  3 4   7  9 10 11       14 15 16 

2.จิตใจ 

ด้านการควบคุมอารมณ์         9       16 

ควาฉลาดความสามารถ       6       13 14  16 
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3.ความเป็นผู้น า 

บทบาทการเป็นผู้ขับรถ  2  4   7 8 9 10       

การเป็นผู้ขับรถน า    4  6     11  13    

เหนือกว่าเด็กและผู้สูงอายุ          10      16 

 

1.เรือนกาย 

การมีอ านาจน าและการเป็นเบ้ืองล่าง แสดงออกผ่านความแตกต่างด้าน
การแต่งกาย และบทบาทของต าแหน่งหน้าท่ีการงานซึง่เป็นการวิเคราะห์ผ่านการแต่งกายอีกขั้นหนึ่ง 
เช่น ในโฆษณารถยนต์กระบะ Tata Xenon ตัวละครสัตวแพทย์ในฐานะของฮีโร่ที่เป็นรูปแบบของ
ความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า จะแต่งกายท่ีดูดีกว่า ใส่เส้ือผ้าท่ีพอดีตัว ดูเรียบร้อยสะอาดสะอ้าน ต่าง
จากตัวละครผู้ช่วยที่สวมเส้ือผ้าตัวหลวมไม่เรียบร้อย มีรูปร่างค่อนข้างอวบอ้วนการเคล่ือนไหวร่างกาย
ดูไม่สวยงาม มีท่าทางกระหืดกระหอบจากการวิ่งตามสัตวแพทย์ เช่นเดียวกับโฆษณารถเกี่ยวนวดข้าว 
คูโบต้า คิว ท่ีแม้ตัวละครในเรื่องจะเป็นเกษตรกรทั้งหมด แต่เอกเป็นคนเดียวที่แต่งกายดูดีและโดด
เด่นกว่าคนอื่นด้วยการสวมเส้ือยืดสีขาวสะอาดและสวมเส้ือเช้ิตทับ ในขณะท่ีตัวละครอื่นๆ จะสวมเส้ือ
ยืดธรรมดา หรือสวมเส้ือลายสก๊อตท่ีบ่งบอกถึงอาชีพเกษตรกรรม 

ขณะท่ีเวียร์ในโฆษณารถจักรยาน Turbo ถูกแสดงให้เห็นถึงความมี
อ านาจน าผ่านการใช้สี เพราะในฉากท่ีเพื่อนๆ มารวมตัวกันทุกคนจะสวมเส้ือผ้าสีโทนเย็นคือ น้ าเงิน 
ด า ขาว กรมท่า แต่จะมีเวียร์เพียงคนเดียวเท่านั้นท่ีสวมเส้ือยืดสีส้มยืนอยู่ท่ามกลางกลุ่มเพื่อนฝูง ท า
ให้ดูโดดเด่นและสะดุดตามากท่ีสุด  

การแต่งกายท่ีดูดีสะท้อนถึงการดูแลใส่ใจตัวเอง บ่งบอกสถานภาพทาง
สังคมและหน้าท่ีการท างานท่ีเหนือกว่ารวมถึงอ านาจท่ีเหนือกว่า เช่น ในโฆษณารถยนต์นั่ง MG5 ช่วง
ท่ีตัวละครผู้บริหารขับรถไปตามท้องถนนก่อนจะพบกับหญิงสาวนั้น เขาสวมเส้ือสูทท่ีพอดีตัว ตัดเย็บ
อย่างดี จัดแต่งทรงผมเรียบร้อย ไม่เหมือนกับตัวละครชายอื่นๆ ท่ีโดยสารมาในรถท่ีเขาขบั ตัวละคร
ท้ัง 3 คนท่ีเหลือสวมเพียงเส้ือเช้ิต ไม่มีสูททับ มีบางคนท่ีพับแขนเส้ือท าให้ดูไม่เรียบร้อย การแต่งกาย
เช่นนี้เป็นสัญญะบ่งบอกถึงการมีสถานภาพที่ต่ ากว่าของตัวละคร เช่นเดียวกับในโฆษณารถขุด คูโบต้า 
ตัวละครผู้บริหารที่มีคุณลักษณะของความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าสวมชุดสูท ในขณะท่ีตัวละครเอกท่ี
มุ่งมั่นจะบรรลุอุดมคติของความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าสวมเพียงเส้ือเช้ิตเท่านั้น ท้ังหมดนี้เป็นข้อบ่งช้ี
ว่าการแต่งกายของตัวละคร เป็นหนึ่งในกลวิธีท่ีผู้ผลิตโฆษณาใช้ในการประกอบสร้างความหมายของ
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ความสัมพันธ์ทางเพศสถานะระหว่างความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า และความเป็นชายรูปแบบอื่นๆ ท่ี
เป็นเบ้ืองล่าง  

 

2.จิตใจ 

ในด้านจิตใจ ตัวละครชายในเรื่องแสดงออกถึงความแตกต่างระหว่าง
อ านาจน าและการเป็นเบ้ืองล่าง ด้วยการประกอบสร้างความหมายของการควบคุมอารมณ์และความ
เฉลียวฉลาดของตัวละคร (ลักษณ์ดังกล่าว ผู้เขียนจัดอยู่ในประเภทของคุณลักษณะภายในจิตใจ 
เนื่องจากเป็นลักษณะภายในของตัวละคร) เช่น ตัวละครเถ้าแก่ในโฆษณา Nissan NP300 Navara ท่ี
มุ่งมั่นกับการขับรถเพื่อฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ บนเส้นทางเพื่อไปสู่ตลาด เถ้าแก่แสดงให้เห็นถึงจิตใจท่ี
แน่วแน่ สายตาท่ีจับจ้องกับเส้นทางข้างหน้าด้วยความต้ังใจ ต่างจากเท่งและโหน่งท่ีแสดงอาการตกใจ 
กระวนกระวาย และต้ังค าถามในเชิงท้าทายกับเถ้าแก่ กลวิธีดังกล่าวสร้างภาพตัวอย่างให้เห็นการ
เปรียบเทียบว่าความเป็นชายของตัวละครเถ้าแก่คือส่ิงท่ีเหมาะสม และสมควรปฏิบัติตาม  

ขณะท่ีโฆษณารถจักรยานยนต์ Honda Smart Technology สะท้อน
ความฉลาดกว่าและเหนือกว่าในด้านเทคโนโลยี พีช พชรแสดงให้เห็นความเก่งและมีอ านาจน าผ่าน
การขับขี่รถจักรยานยนต์ซึ่งมีเทคโนโลยีท่ีเหนือกว่า ท าใหส้ามารถน าพาความเป็นชายท่ีมีอ านาจ
น าไปสู่จุดหมายได้อย่างราบรื่น ท้ังยังเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ในเรื่องได้อย่างง่ายดาย  

 

3.ความเป็นผู้น า 

ความเป็นผู้น า เป็นอีกคุณลักษณะประการส าคัญของความเป็นชายท่ีมี
อ านาจน า และความเป็นผู้น าท าให้ความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าอยู่เหนือกว่าความเป็นชายรูปแบบอื่นๆ 
โดยตัวละครเอกหลายคนในโฆษณารับบทบาทเป็นผู้ควบคุมรถ ในขณะท่ีความเป็นชายรูปแบบอื่นๆ 
จะเป็นเพียงผู้โดยสาร เช่น ในโฆษณารถยนต์นั่ง Toyota Fortuner ท่ีวิศวกรเป็นผู้ขับรถโดยมีเพื่อน
ผู้ชายและผู้หญิงนั่งไปด้วย หรือติ๊ก เจษฎาภรณ์และเพื่อนในโฆษณารถยนต์กระบะ Mitsubishi 
Triton เป็นต้น การเป็นผู้ควบคุมรถหมายถึงความสามารถท่ีจะควบคุมความเป็นหญิงของรถ ให้
เผชิญหน้ากับความท้าทายของถนนหนทาง อุปสรรคของธรรมชาติ ยิ่งเส้นทางล าบากมากเท่าใดก็ยิ่ง
สะท้อนความสามารถและอ านาจของความเป็นชายในฐานะผู้ควบคุมรถมากเท่านั้น 

ไม่เพียงแค่บทบาทของผู้ขับและผู้ซ้อน แต่การขับรถน าและขับรถตามก็
เป็นสัญญะท่ีบ่งบอกถึงความสัมพันธ์เชิงอ านาจท่ีไม่เท่าเทียมกันระหว่างผู้ขับรถท้ัง 2 คันด้วยเช่นกัน 
โดยในโฆษณารถยนต์นั่ง Toyota Fortuner ท่ีตัวละครเอกเป็นทั้งคนขับรถให้เพื่อนเพศชายเป็น
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ผู้โดยสาร และยังเป็นคนขับรถน าขบวนรถคันอื่นๆ เป็นการบ่งบอกถึงความเช่ียวชาญในเส้นทางท่ี
มากกว่า สามารถตัดสินใจเลือกเส้นทางท่ีเหมาะสมเพื่อให้การเดินทางราบรื่นและถึงท่ีหมายได้อย่าง
ปลอดภัย  

นอกจากความมีอ านาจน าเหนือความเป็นชาย ท่ีเกี่ยวข้องกับการควบคุม
รถแล้ว ในโฆษณารถยนต์กระบะ Tata Xenon ยังแสดงให้เห็นถึงความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าผ่านตัว
ละครเด็กหรือลูกชาย และโฆษณารถเกี่ยวนวดข้าว คูโบต้า คิว คือการมีอ านาจน าเหนือเด็กๆ และ
ผู้ใหญ่มากมายในชุมชนอีกด้วย สัญญะเหล่านี้เป็นข้อบ่งช้ีว่าการมีอ านาจน านั้นสามารถส่งผ่าน
ความหมายไปแก่ทุกคนและทุกวัยไม่ใช่เฉพาะความเป็นหญิงและความเป็นชายท่ีอยู่ในวัยใกล้เคียงกัน  

 
5.3.1.2 Complicity  

ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นชายแบบ complicity หมายถึงการท่ี
ปฏิบัติการของอ านาจน าไม่ได้ถูกแสดงออก/ปฏิบัติโดยความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า (Demetriou, 
2001, p.342) หรือการที่บุคคลซึ่งมีความสอดคล้องกับความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า แต่ไม่ได้รับเอา
หรือใช้ลักษณะของอ านาจน าเหล่านั้นเหนือความเป็นชายรูปแบบอื่นๆ หรือความเป็นหญิง ซึ่งผู้เขียน
พบความสัมพันธ์ทางเพศสถานะรูปแบบดังกล่าวในโฆษณารถยนต์กระบะ Toyota Hilux Revo ท่ี
แสดงให้เห็นผ่านตัวละครเวียร์  

จากการด าเนินเรื่องจะเห็นว่า เวียร์คือตัวละครที่เป็นความเป็นชายท่ีมี
อ านาจน า ในฐานะฮีโร่ที่ผดุงความยุติธรรม มีการต่อสู้กับศัตรู แต่ก็ไม่ใช่ลักษณะของการใช้ก าลังทาง
กายและไม่ได้แสดงอาการก้าวร้าว ส่วนในตอนท้ายเรื่องเวียร์ก็ยังแสดงออกถึงการให้เกียรติและเคารพ
ในความสามารถของความเป็นหญิง แม้ผู้คนมากมายจะมองเห็นว่าเขาเป็นฮีโร่ แต่ตัวเขาเองนั้นกลับ
ยกย่องและช่ืนชมในความสามารถของความเป็นหญิงท่ีถูกแสดงออก ผ่านตัวรถยนต์กระบะ 
เช่นเดียวกับท่ีคอนเนลล์ได้ยกตัวอย่างความสัมพันธ์ทางเพศสถานะแบบ complicity ซึ่งเป็นความ
เป็นชายท่ีมีอ านาจน าท่ีสนับสนุนเฟมินิสต์หัวรุนแรง (Connell, 2005, p.79) แสดงให้เห็นถึงลักษณะ
อันซับซ้อนของความเป็นชายแบบ complicity ท่ีเช่ือในความเป็นปิตาธิปไตยแต่ก็ไม่ได้รับเอาคุณค่า
ของความเป็นอ านาจน าของความเป็นชาย 

 
5.3.2 ความสัมพันธ์ทางเพศสถานะระหว่างความเป็นชายและความเป็นหญิง 

จากแนวคิดความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า ความเป็นหญิงนั้นมีสถานะต่ ากว่าความ
เป็นชายท้ังหมด และความเป็นหญิงนั้นสามารถถูกกดทับโดยอ านาจของความเป็นชายทุกรูปแบบ ไม่
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เฉพาะความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าเท่านั้น โดยในโฆษณาได้แสดงให้เห็นความด้อยสถานะกว่าของ
ความเป็นหญิง ในรูปแบบต่างๆ ดังตารางท่ี 5.4 

 
ตารางท่ี 5.4 
 
ความสัมพันธ์ทางเพศศถานะระหว่างความเป็นชายและความเป็นหญิงในโฆษณา 

รูปแบบ 

โฆษณา 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1.สร้างความหมายของรักต่างเพศ  2     7    11  13 14   

2.ด้อยกว่าด้านการควบคุมอารมณ์   3        11      

3.ด้อยกว่าด้านอาชีพการงาน 1 2       9     14  16 

4.ผู้รับความช่วยเหลือ/สร้างปัญหา         9  11  13 14   

5.เป็นผู้โดยสารรถ/ขับรถตาม  2 3 4  6     11 12  14   

6.การต่อสู้กันของอ านาจ     5       12     

7.การไม่มีตัวละครหญิงในเร่ือง        8  10     15  

 

1.สร้างความหมายของการเป็นรักต่างเพศ 

บทบาทของตัวละครหญิงในโฆษณา ช่วยส่งเสริมคุณลักษณะประการส าคัญของ
ความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าคือการเป็นชายรักต่างเพศให้กับตัวละครเอก โดยการปรากฏตัวของตัว
ละครหญิงส่วนใหญ่ไมไ่ด้มีการแสดงออกว่าเป็นคนรักอย่างชัดเจน มีฐานะเป็นเพียงวัตถุช้ินหนึ่งท่ีช่วย
ประกอบสร้างความหมายบางอย่างให้กับตัวละครเอกหรือความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า  เช่น ตัวละคร
หญิงสาวตัวประกันในโฆษณารถยนต์กระบะ Toyota Hilux Revo ท่ีเธอต้องต่อสู้กับผู้ร้ายและ
กระโดดขึ้นรถมาด้วยตัวเองโดยท่ีเวียร์ไม่ได้แสดงอาการหรือท่าทางปลอบประโลมแบบคนรัก หรือ
หญิงสาวเจ้าของข้อความเชิญชวนให้คนมารับไปทานข้าวในโฆษณารถจักรยานยนต์ Honda Smart 
Technology ท่ีเมื่อพีช พชรเอาชนะผู้ชายอีกคนแล้ว ก็มีเพียงภาพการสบตากันในตอนจบเท่านั้น 
บทบาทของพวกเธอจึงมีเพียงประกอบสร้างความหมายท่ีส าคัญของอ านาจน าของความเป็นชาย นั่น
คือ “การเป็นรักต่างเพศ” โดยโฆษณากลุ่มตัวอย่างท้ังหมด มีเพียงเรื่องเดียวคือโฆษณารถจักรยาน 
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Turbo ท่ีมีการแสดงออกอย่างชัดเจนว่าเป็นเพื่อนท่ีรู้ใจจากค าพูดของเวียร์และมีการถ่ายรูปคู่ ซึ่งถือ
เป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวละครต่างเพศท่ีมีความใกล้ชิดมากท่ีสุดในกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด  

 
2.ด้อยกว่าด้านการควบคุมอารมณ์ 
ในขณะท่ีคุณสมบัติของความเป็นชายด้านจิตใจคือความสงบสุขุม แต่ความเป็น

หญิงกลับมีการแสดงออกในทิศทางตรงกันข้าม โดยโฆษณารถยนต์กระบะ Toyota Hilux Revo 
ขณะท่ีเวียร์แสดงออกถึงความมุ่งมั่น ความเป็นหญิงของตัวละครหญงิท่ีนั่งข้างๆ กลับแสดงอาการตื่น
ตระหนก และหวาดกลัวต่อความเร็วของการขับรถผู้ร้าย เช่นเดียวกับในโฆษณารถยนต์นั่ง Subaru 
XV ท่ีแม้ตัวละครเอกจะไม่ใช่ความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า แต่ความเป็นหญิงก็ยังแสดงให้เห็นถึงความ
ด้อยกว่าความเป็นชายในด้านการควบคุมอารมณ์ เธอแสดงออกถึงความตกใจและหวาดกลัวเมื่อเจอ
กับอุปสรรคหรือกิ่งไม้ท่ีหล่นอยู่บนถนน ขณะท่ีความเป็นชายในฐานะผู้ควบคุมรถกลับแสดงความสงบ
นิ่งของภายในจิตใจได้มากกว่า  

 
3.ด้อยกว่าด้านอาชีพ 
ในขณะท่ีตัวละครเอกรับบทผู้บริหารในบริษัทท่ีใหญ่โต ในโฆษณารถยนต์นั่ง 

MG5 แต่งานของผู้หญิงในเรื่องกลับเป็นเพียงเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กอย่างเจ้าของร้านดอกไม้ ท่ีต้อง
คุมร้านและขับรถไปส่งของด้วยตัวเอง หรือการที่ผู้ชายเป็นเจ้าของการกิจการไร่ส้มขนาดใหญ่ใน
โฆษณารถยนต์กระบะ Nissan NP300 Navara แต่ผู้หญิงได้รับบทเป็นเพียงแม่ค้าท่ีท าการค้าปลีกใน
เรื่องบ่งบอกความด้อยสถานภาพทางเศรษฐกิจกว่าความเป็นชาย ขณะท่ีโฆษณารถเกี่ยวนวดข้าว     
คูโบต้า เอกในฐานะความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าได้น าพาเทคโนโลยีท่ีช่วยให้เกิดความก้าวหน้าในอาชีพ
การงานเข้ามาในชุมชน และตัวละครชายอีกคนซึ่งรับบทเป็นสามีก าลังเกี่ยวข้าวอยู่ในนา แต่ตัวละคร
หญิงกลับแสดงลักษณะของความเป็น emphasized femininity ด้วยภาพการนั่งท าผมอยู่ในร้าน
เสริมความงามซึ่งไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ รวมถึงแสดงออกถึงการเป็นหญิงสาวช่างเม้าท์ท่ี
ต้องรีบกระจายข่าวเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ข้ึน 

 
4.เป็นผู้รับความช่วยเหลือหรือเป็นผู้สร้างปัญหา 
โฆษณาประกอบสร้างความเป็นหญิง ให้กลายเป็นตัวละครที่ต้องคอยรับความ

ช่วยเหลือจากผู้ชายในโฆษณารถยนต์นั่ง Toyota Camry และโฆษณารถยนต์กระบะ Toyota Hilux 
Revo เธอต้องอาศัยการปกป้องและคุ้มครองโดยความเป็นชายของตัวละครเอก เธอเป็นผู้แสดงให้เห็น
ถึงความอ่อนด้อยกว่าและช่วยขับเน้นให้ความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าโดดเด่นขึ้น ในขณะท่ีโฆษณา
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รถจักรยานยนต์ Honda Smart Technology และ Honda PCX150 ความเป็นหญิงคือผู้ท่ีสร้าง
ปัญหาให้กับเรื่องเล่า บทบาทของพวกเธอช่วยช้ีให้เห็นถึงความเฉลียวฉลาดให้กับความเป็นชายท่ีมี
อ านาจน าว่าสามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคได้อย่างง่ายดาย ในขณะท่ีความเป็นหญิงเองกถ็ูก
ลดทอนคุณค่าให้อยู่ในฐานะผู้สร้างปัญหาและต้องรอคอยความช่วยเหลือจากความเป็นชายอยู่เสมอ  

 
5.เป็นผู้โดยสารหรือเป็นผู้ขับรถตาม  
ความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า แสดงการใช้อ านาจหรือการมีอ านาจเหนือกว่าผ่าน

บทบาทของการเป็นผู้ควบคุมรถโดยมีตัวละครหญิงเป็นคนซ้อน หรือเป็นผู้รับรถน าขบวนเช่นเดียวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นชายท่ีได้อภิปรายไปแล้วข้างต้น โดยในโฆษณาท่ีมีกลวิธีการน าเสนอใน
รูปแบบนี้ ตัวละครหญิงจะต้องขับรถตามตัวละครชายเสมอ เห็นได้อย่างชัดเจนในโฆษณารถยนต์นั่ง 
Toyota Fortuner ท่ีจัดล าดับให้รถของตัวละครเอกน า โดยมีรถท่ีผู้หญิงขับอยู่ท้ายขบวน 

 
6.การต่อสู้กันของอ านาจ 
การปรากฏตัวของตัวละครหญิงในรูปแบบนี้ ประกอบสร้างความหมายว่าความ

เป็นหญิงและความเป็นชายไม่ใช่ส่ิงท่ียึดโยงเข้ากับเรือนกาย เพราะแม้เพศทางชีววิทยาของไอซ์ 
ปรีชญาจากโฆษณารถยนต์นั่ง Toyota Corolla Altis และตัวละครหญิงท่ีขับรถจักรยานยนต์ใน
โฆษณา Toyota Zoomer X จะเป็นเพศหญิง แต่เธอก็สามารถรับเอาความเป็นชายและแสดง
ลักษณะของความเป็นชายออกมาได้ โฆษณาใช้วิธีการแต่งตัวที่ทะมัดทะแมง กิจกรรมท่ีท า และ
ความสามารถในการขับรถไม่ต่างจากตัวละครเอกในเรื่อง เพื่อช้ีให้เห็นความเป็นชายในเรือนกายของ
เพศหญิง ซึ่งการประกอบสร้างความหมายในลักษณะดังกล่าว เป็นเสมือนกับการส่งสัญญาณเตือนท่ี
ส่งไปสู่ผู้ชายและความเป็นชายว่า ควรจะต้องปฏิบัติตัวและปฏิบัติตามการช้ีน าของความเป็นชายท่ีมี
อ านาจน า เพื่อไม่ให้อับอายขายหน้าท่ีต้องพ่ายแพ้ผู้หญิง และสุดท้ายเพื่อให้สถานะของความเป็นชาย
ของพวกเขาก้าวสู่ล าดับข้ันสูงท่ีสุดของความสัมพันธ์ทางเพศสถานะซึ่งคือความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า  

 
7.การไม่มีตัวละครหญิงในเรื่อง 
การไม่ปรากฏตัวในโฆษณามิใช่หมายถึงการไม่มีความหมาย แต่เป็นการประกอบ

สร้างความหมายของความเป็นหญิงในอีกรูปแบบหนึ่ง โดยโฆษณาท่ีไม่มีตัวละครหญิงในเรื่อง คือ
โฆษณารถยนต์กระบะ Mitsubishi Triton โฆษณารถยนต์กระบะ Tata Xenon และโฆษณารถขุด คู
โบต้า โฆษณาท้ัง 3 เรื่องมีลักษณะร่วมกันคือมีการแสดงถึงการใช้ก าลังทางกายภาพ ท้ังการฝ่าพายุฝน
ฟ้ากระหน่ าไปสร้างฝายกั้นน้ า การบุกตะลุยไปช่วยสัตว์ป่าอย่างช้าง หรือการท างานขุดหรืองาน
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ก่อสร้าง ซึ่งกิจกรรมท้ัง 3 รูปแบบนั้นมีความเช่ือมโยงกับความเป็นชายอย่างสูง เป็นงานท่ีใช้ก าลัง 
ผู้หญิงจึงถูกกีดกันออกจากพื้นท่ีเหล่านี้ โฆษณาประกอบสร้างความหมายของพื้นท่ีของงานเหล่านี้ให้
เป็นพื้นท่ีของผู้ชาย และกีดกันผู้หญิงออกจากพื้นท่ีเหล่านี้ไปพร้อมๆ กัน เป็นการแสดงให้เห็นความ
เหนือกว่าของความเป็นชายต่อความเป็นหญิงอีกรูปแบบหนึ่ง 

  
5.4 รถในฐานะเทคโนโลยีของผู้ชาย  

 
รถคือเทคโนโลยีแห่งศตวรรษที่มีอิทธิพลต่อสังคมเมืองท่ัวโลก การจะท าความเข้าใจ

ความหมายของชีวิตทางสังคมของผู้คน หนทางท่ีส าคัญก็คือการเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างคนกบัรถ 
โดยการศึกษารถหรือ automobility ในแง่นี้ จะเป็นการศึกษาในสองความหมายคือ auto  หรือ
อัตต- ท่ีสะท้อนถึงความเป็นตัวตนของมนุษย์เช่นเดียวกับค าว่าอัตชีวประวัติ (autobiography) และ 
auto ในฐานะของเทคโนโลยีท่ีท าให้วัตถุเคล่ือนท่ีได้ (Sheller and Urry, 2000, p.737, p.739) เรา
ไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่าเทคโนโลยีมีความเช่ือมโยงอย่างสูงกับความเป็นชาย ผู้ชายสร้างเทคโนโลยีซึ่ง
เป็นผลผลิตทางวิทยาศาสตร์ขึ้นก็เพื่อทดแทนความขาดแคลนพลังอันมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ นั่นคือ
การให้ก าเนิดบุตร (Wajcman, 1996, p.139) ดังนั้น ในหัวข้อนี้จะเป็นการศึกษาการประกอบสร้าง
ความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าและความสัมพันธ์ทางเพศสถานะ ด้วยการวิเคราะห์ผ่านรถประเภทต่างๆ 
ในฐานะเทคโนโลยีของผู้ชายและในฐานะท่ีรถมีเพศสถานะคือความเป็นหญิง ดังท่ีได้อภิปรายไว้ในบท
ท่ี 2 หัวข้อ 2.3 โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วนคือ (1) เรือนกายและสมรรถนะของรถ และ (2) 
ความสัมพันธ์ทางเพศสถานะ 

 
5.4.1 เรือนกายและสมรรถนะของรถ 

จากการวิเคราะห์ลักษณะของรถกลุ่มตัวอย่าง ผู้เขียนพบว่าโฆษณารถ 12 เรื่อง 
เป็นรถท่ีมีสัญชาติญี่ปุ่น ขณะท่ีอีก 4 เรื่องมีต้นก าเนิดจากประเทศท่ีแตกต่างกัน คือ (1) Ford 
Ecosport จากสหรัฐอเมริกา (2) MG5 จากประเทศอังกฤษ (3) Turbo จากประเทศไทย และ (4) 
Tata Xenon จากประเทศอินเดีย ในขณะท่ีการใช้สีส่วนใหญ่เลือกใช้สีโทนเย็น เช่น น้ าตาล ด า ขาว 
ฟ้า แต่จะมีโฆษณาบางเรื่องท่ีเลือกใช้สีโทนเย็นเพื่อให้รถดูโดดเด่นโดยเลือกใช้สีแดงและสีน้ าตาล 

ข้างต้นคือลักษณะภายนอกหรือเรือนกายของรถจากโฆษณากลุ่มตัวอย่างท้ัง 16 
เรื่อง แต่ผู้เขียนเห็นว่า การวิเคราะห์เฉพาะองค์ประกอบภายนอกของรถอาจะไม่เพียงพอท่ีจะน าไปใช้
ตีความเนื่องจาก “การท่ีผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อรถคันหนึ่ง ไม่ได้มาจากเหตุผลทางด้านราคาเพียง
อย่างเดียว แต่ยังมีปัจจัยด้านสุนทรีย ความรู้สึก ประสาทสัมผัสท่ีเกิดขึ้นจากการขับข่ี รวมถึง
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ประโยชน์ในด้านการใช้สอยว่าตอบสนองวิถีชีวิต สังคม และการท างานของผู้บริโภค” อย่างไร 
(Sheller, 2004, p.222) ด้วยเหตุนี้ปัจจัยด้านสมรรถนะและองค์ประกอบในการขับขี่อื่นๆ ของรถจึงมี
บทบาทส าคัญต่อการประกอบสร้างความหมายของผู้ขับขี่อย่างมีนัยส าคัญ 

 
ตารางท่ี 5.5 
 
เปรียบเทียบคุณสมบัติรถยนต์นั่งและรถยนต์กระบะ 

เร่ืองที่ ประเภทรถ รถ สัญชาติรถ 
ราคา 
(บาท) 

เช้ือชาติ 
คนขับ 

แรงม้า32 ฉาก 

1 รถยนต์น่ัง Ford อเมริกา 847,000 ตะวันตก 110 เมือง 

2 รถยนต์น่ัง MG5 อเมริกา 759,000 ตะวันตก 129 เมือง 

3 รถยนต์น่ัง Subaru XV ญ่ีปุ่น 1,198,000 เอเชีย 150 ต่างจังหวัด 

4 รถยนต์น่ัง Fortuner ญ่ีปุ่น 1,629,000 ตะวันตก 177 เมือง 

5 รถยนต์น่ัง Altis Esport ญ่ีปุ่น 979,000 ไทย 141 เมือง 

6 รถยนต์น่ัง Camry ญ่ีปุ่น 1,849,000 ตะวันตก 160 เมือง 

8 รถยนต์กระบะ Triton ญ่ีปุ่น 1,066,000 ไทย 181 ต่างจังหวัด 

9 รถยนต์กระบะ Navara ญ่ีปุ่น 880,000 ไทย 190 ต่างจังหวัด 

10 รถยนต์กระบะ Tata อินเดีย 699,900 ไทย 150 ต่างจังหวัด 

11 รถยนต์กระบะ Hilux Revo ญ่ีปุ่น 940,000 ไทย 150 โกดัง 

 
ผู้เขียนเริ่มต้นเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างรถยต์นั่ง และรถยนต์กระบะ 

โดยตารางท่ี 5.5 แสดงเห็นว่าส ารถยนต์นั่ง  6 รุ่นมีสมรรถนะเครื่องยนต์อยู่ระหว่าง 110 – 177 

                                            
32 หน่วยแรงม้า (horse power) ถูกคิดค้นขึ้นในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมท่ีการท างานในยุคนั้น

ยังต้องใช้แรงงานจากสัตว์ แต่ก็มีการคิดค้นเครื่องยนต์กลไกขึ้นมา จึงมีการคิดบัญญัติส่ิงท่ีสามารถ
เปรียบเทียบก าลังของเครื่องยนต์กับแรงของสัตว์ เพื่อแสดงถึงความทรงพลังของเทคโนโลยียุคใหม่ 
โดยน าไปเปรียบเทียบกับม้าเนื่องจากเป็นท่ีนิยมในการน ามาใช้ในการท างาน ซึ่งแรงม้าใช้บอก
สมรรถนะความทรงพลังของเครื่องยนต์ ยิ่งมากเท่าไรก็มีความรวดเร็วในการปล่อยแรงบิดมาก หรือ
พูดอย่างง่าย หมายถึงการเร่งแซง และการท าความเร็วสูงสุดเป็นส าคัญ โดยเราสามารถใช้แรงม้าเป็น
ตัวก ากับดัชนีช้ีวัดความสนุกนสนานในการขับขี่ของรถได้ (ท่ีมา http://auto.sanook.com/3719/) 
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แรงม้าโดยรถยนต์นั่งท่ีมีแรงม้าสูงสุดคือรถยนต์ Toyota Fortuner เป็นรถยนต์ประเภท SUV (sport 
utility vehicle) ท่ีมีพื้นฐานมาจากรถยนต์กระบะ สอดคล้องกลับสมรรถนะโดยรวมของรถยนต์
กระบะที่มีสูงกว่ารถยนต์นัง่ โดยอยู่ระหว่าง 150 – 181 แรงม้า ความแตกต่างของแรงม้าหรือ
สมรรถนะของรถเป็นข้อบ่งช้ีถึงวิธีการใช้งานของรถท่ีแตกต่างกันไปด้วยเช่นกัน เพราะในขณะท่ี
เรื่องราวของโฆษณา 5 ใน 6 เรื่อง คือ โฆษณารถยนต์นั่ง Ford Ecosport โฆษณารถยนต์นั่ง MG5 
โฆษณารถยนต์นั่ง Toyota Fortuner โฆษณารถยนต์นั่ง Toyota Corolla Altis และโฆษณารถยนต์
นั่ง Toyota Camry เป็นเรื่องราวท่ีเกิดขึ้นในเมืองใหญ่ ใช้บรรยากาศและสภาพการจราจรบนท้อง
ถนนเป็นสัญญะในการประกอบสร้างความหมายและการเล่าเรื่อง แต่โฆษณารถยนต์กระบะกลับใช้
บรรยากาศของท้องถนนในต่างจังหวัด เชิงเขา หรือสถานท่ีในโกดังเก็บของเป็นฉากส าหรับการเล่า
เรื่องท้ังหมด นอกจากนี้เช้ือชาติของผู้ขับรถก็มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนโดยรถยนต์นั่ง 5 เรื่อง
เลือกใช้ตัวละครชาวต่างชาติ ขณะท่ีรถยนต์กระบะเลือกใช้ตัวละครชาวไทยท้ังหมด  

ความแตกต่างท่ีเกิดขึ้นระหว่าง 2 ประเภทรถยนต์ แสดงให้เห็นคุณลักษณะท่ี
แตกต่างของความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าของผู้ขับขี่ในฐานะผู้ควบคุมรถ ขณะท่ีรถยนต์นั่งมีสมรรถนะ
ไม่เทียบเท่ากับรถยนต์กระบะ แต่ก็มีคุณสมบัติอื่นของอ านาจน ามาทดแทนนั่นคือความฉลาดในด้าน
เทคโนโลยี การเลือกใช้ตัวละครต่างชาติเป็นการหยิบยืมความหมายของความเป็นชาวตะวันตกผิวขาว 
เป็นผู้มีอ านาจน าท่ีเหนือกว่าคนไทยในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นการประกอบสร้าง
ความหมายของความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าในด้านการเหนือกว่าด้านความคิดและสติปัญญา การขับ
รถในเมืองหมายถึงการท างานในต าแหน่งหน้าท่ีของบริษัทใหญ่โต ท างานด้านบริหารงานท่ีใช้ความคิด
มากกว่าการใช้ก าลัง  ในทางตรงกันข้ามกับความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าของตัวละครเอกในโฆษณา
รถยนต์กระบะ กลับหยิบยืมความแข็งแกร่ง บึกบึน สมรรถนะของรถยนต์มาสวมใส่ให้กับตัวละครเอก 
เรือนกายท่ีสวยงามของตัวละครกลับยิ่งมีความทรงพลังมากขึ้นเมื่อเขาขับขี่รถยนต์กระบะ ท่ีมีแรงม้า
สูง การบุกตะลุยไปบนเส้นทางท่ียากล าบาก สะท้อนความเก่งกล้าสามารถในการงานท่ีต้องใช้ก าลัง 
เป็นการแยกพื้นท่ีของความเป็นชายออกจากความเป็นหญิงอย่างชัดเจน ท้ังยังช่วยประกอบสร้าง
ความหมายของอ านาจน าของความเป็นชายในด้านกายภาพได้เป็นอย่างดี  

ประเด็นสุดท้าย การขับขี่รถยนต์ท้ังสองประเภทไม่เพียงแค่บ่งบอกถึงความฉลาด
ทางความคิดหรือความเข้มแข็งทางกายเท่านั้น ดังท่ี มิมี่ เชลเลอร์ (Mimi Sheller) ช้ีว่า การศึกษา
การขับขี่รถยังสะท้อนไปถึงความเป็นเพศสถานะและชนช้ันของผู้ขับขี่ได้ด้วย (Sheller, 2004, p.227) 
เพราะการขับขี่รถแต่ละประเภทยังบ่งบอกถึงชนช้ันและอ านาจทางเศรษฐกิจในการใช้จ่าย ในขณะท่ีผู้
มีรายได้น้อยหรือชนช้ันล่างจ าต้องเลือกใช้บริการรถสาธารณะ แต่ผู้ท่ีมีอ านาจน าทางเศรษฐกิจและชน



Ref. code: 25595824035058LWU

154 
 

ช้ันสูงกว่าสามารถจับจ่ายหรือซื้อหารถยนต์มาใช้ส่วนตัวเพื่อความสะดวกสบาย มีอิสระเสรีที่จะ
เดินทางไปได้ทุกหนทุกแห่งตามท่ีใจปรารถนาอีกด้วย  

ต่างจากรถยนต์ท้ัง 2 ประเภท รถจักรยานกลับประกอบสร้างความหมายในด้าน
การกีฬา ดังท่ีได้อภิปรายในบทท่ี 4 แล้วว่าด้วยบริบทในเรื่องท าให้การปั่นจักรยานถูกส่ือความ
หมายถึงการออกก าลังกายและเกมกีฬา อันน ามาซึ่งความสมัครสมานสามัคคีและน าพาให้ความเป็น
ชายของผู้ขับเข้าใกล้กับอุดมคติของความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า  

ในแง่ราคา รถจักรยานยนต์ซึ่งมีราคาถูกกว่ารถยนต์หลายเท่า ผู้ขับขี่มักเป็น
วัยรุ่น ผู้หญิง หรือวัยเริ่มต้นท างานท่ียังไมม่ีรายได้มากนัก จากการวิเคราะห์ตัวบทโฆษณา
รถจักรยานยนต์ท้ัง 3 เรื่อง ผู้เขียนพบว่าประกอบสร้างความหมายของความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าใน
ด้านการแข่งขัน ชิงชัยและเอาชนะ โฆษณารถจักรยานยนต์ Honda Zoomer X คือการแข่งขัน
ระหว่างความเป็นชายในเรือนกายของต่อ ธนภพ และเรือนกายของงหญงิสาว โฆษณา
รถจักรยานยนต์ Honda Smart Technology คือการแข่งขันระหว่างความเป็นชายของตัวละครชาย
สองคนเพื่อภารกิจพิชิตใจหญิงสาวให้ส าเร็จ ขณะท่ีโฆษณารถจักรยานยนต์ Honda PCX150 คือการ
ช้ีให้เห็นว่าในสนามของการแข่งขันทางเพศสถานะ ความเป็นหญิงไม่มีวนัท่ีจะเอาชนะความเป็นชาย
ได้เลย การวิเคราะห์ความหมายท่ีถูกประกอบสร้างผ่านรถจักรยานยนต์ในแง่การแข่งขัน ผู้เขียนพบว่า
เป็นความหมายเดียวกับภาพเหมารวมของการแข่งขันของเด็กวัยรุ่นหรือเด็กแวน๊ ท่ีมักใช้จักรยานยนต์
เป็นพาหนะเพื่อแข่งขันกันบนท้องถนนอย่างผิดกฎหมาย แต่เมื่อน ามาใช้กับงานโฆษณา ความเป็น
ชายท่ีเป็นส่ือในการน าเสนอกลับถูกประกอบสร้างใหม่ให้และแตกต่าง แม้ตัวละครจากโฆษณาท้ัง 3 
เรื่องจะไม่ถูกพูดถึงในแง่ของการท างานหรืออาชีพ แต่การแต่งกายก็สามารถบ่งบอกถึงสถานภาพทาง
เศรษฐกิจ ความเป็นชนชั้นกลาง พีช พชรท่ีสวมใส่เส้ือผ้าราคาแพง หรือตัวละครเอกในโฆษณา
รถจักรยานยนต์ Honda PCX150 ท่ีสวมเส้ือสูทขับรถซึ่งต่างจากความเป็นจริงท่ีปรากฏตามหน้าส่ือ 
ท าให้ อ านาจน าของความเป็นชายท่ีถูกประกอบสร้างผ่านโฆษณารถจักรยานยนต์ จึงมีท้ังความฉลาด
ในด้านเทคโนโลยี ความมีอ านาจทางเศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ทางเพศสถานะระหว่างความเป็น
ชายในด้านการแข่งขันและการเอาชนะ 

ในขณะท่ีรถจักรยานยนต์ ไม่ถูกใช้ในการประกอบสร้างความเป็นชายท่ีมีอ านาจ
น าในด้านการท างาน แต่โฆษณารถเพื่อการเกษตรและงานก่อสร้างกลับใช้รถเป็นสัญญะส าหรับส่ือ
ความหมายถึงความก้าวหน้าในด้านอาชีพเป็นประเด็นหลัก อาชีพการงานน ามาซึ่งอ านาจทาง
เศรษฐกิจ ท าให้ความเป็นชายมีอ านาจเหนือคนในปกครองและคนในครอบครัว ภายใต้ระบบ
เศรษฐกิจแบบทุนนิยมท่ีต้องพึ่งพาเงินตราในการด ารงชีวิต การมีงานท่ีดีก็จะน ามาซึ่งเงินท่ีมาก และ
บ่งบอกถึงอ านาจน าท่ีมากขึ้นของความเป็นชายผู้ชาย   
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ส าหรับโฆษณารถขุดขนาดเล็ก คูโบตา ส่ือความหมายถึงความสามารถท างาน
ใหญ่ได้ส าเร็จ เป็นการช้ีให้เห็นว่าความฉลาดหลักแหลมและความมุ่งมั่นท่ีถูกแสดงออกผ่านความเป็น
ชายของตัวละครลูกน้อง เมื่อน ามาประกอบกับการเลือกรถขุดซึ่งเป็นสัญญะส่ือความหมายของเรือน
กายเพศชายก็จะท าให้ภารกิจไม่ว่าจะยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ย่อมท่ีจะส าเร็จได้ สะท้อนถึงอุดมคติของความ
เป็นชายท่ีมีอ านาจน าว่าไม่ใช่ลักษณะถาวรของส่ิงใดส่ิงหนึ่งเพียงอย่างเดียว แต่ต้องเกิดจาก
องค์ประกอบหลายๆ ส่วนท่ีรวมเข้าด้วยกันจนเกิดเป็นลักษณะของความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า ส่วนรถ
เกี่ยวนวดข้าวนั้นคืออ านาจน ารูปแบบใหม่ท่ีเข้ามาแทนท่ีความเป็นชายรูปแบบเดิมๆ ความรู้และความ
เข้าใจเกี่ยวกับการท าเกษตรของตัวละครชายชราท้ังสอง บ่งบอกว่าอ านาจน าของเขาถูกช่วงชิงพื้นท่ี 
โดยความรู้ใหม่ท่ีมาจากโลกภายนอกชุมชน สมรรถนะด้านการผลิตและความสามารถในการควบคุม
รถเกี่ยวนวดข้าวของตัวละครเอก คือตัวบ่งช้ีอ านาจน าของความเป็นชายท่ีจะท าให้ความเป็นหญิงและ
ความเป็นชายอื่นๆ ในสังคมยอมรับและสยบยอมอยู่ภายใต้อ านาจเหล่านั้น  

ประเด็นสุดท้ายในหัวข้อเรือนกายและสมรรถนะของรถ คือการวิเคราะห์
ความหมายท่ีซ่อนอยู่เบ้ืองหลังการใช้สีของรถแต่ละคันในโฆษณา จากการวิเคราะห์โฆษณาท้ัง 16 
เรื่อง ผู้เขียนสามารถจ าแนกสีของรถในโฆษณาได้ ดังตารางท่ี 5.6  
 
ตารางท่ี 5.6  
 
รถและสีของรถ  

เร่ืองที่ รถ ประเภทรถ สีรถ  ผู้ควบคุมรถ อ านาจน า 

1 Ford รถยนต์น่ัง แดง สถาปนิก ฉลาด 
2 MG5 รถยนต์น่ัง เทาฟ้า ตัวละครขับรถ ฉลาด 

3 Subaru XV รถยนต์น่ัง ส้ม ลูกน้อง ไม่ใช่ 

4 Fortuner รถยนต์น่ัง น้ าตาล วิศวกร มีเสน่ห์ 
5 Altis Esport รถยนต์น่ัง ด า ไมค์ ไม่ใช่ 

6 Camry รถยนต์น่ัง ด า ตัวละครขับรถ ฮีโร่ 

7 Turbo รถจักรยาน ด า เวียร์ มีเสน่ห์ 
8 Triton รถยนต์กระบะ ขาว ต๊ิกและต้ัน ฮีโร่ 

9 Navara รถยนต์กระบะ ส้ม เถ้าแก่ ฉลาด 

10 Tata รถยนต์กระบะ ขาว สัตวแพทย์ ฮีโร่ 
11 Hilux Revo รถยนต์กระบะ น้ าตาล เวียร์ ฮีโร่ 

12 Zoomer X รถจักรยานยนต์ ฟ้า/ส้ม ต่อ ไม่ใช่ 
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13 Smart Tech. รถจักรยานยนต์ แดง พีช ฉลาด 

14 PCX150 รถจักรยานยนต์ ฟ้า ตัวละครขับรถ ฉลาด 

15 รถขุด งานก่อสร้าง ส้ม ลูกน้อง ไม่ใช่ 
16 รถเก่ียวฯ การเกษตร ส้ม เอก ฉลาด 

 
จากการวิเคราะห์การเลือกใช้สีของรถ ผู้เขียนพบว่าการใช้สีใดๆ ของรถ มีส่วน

ช่วยประกอบสร้างความหมายให้กับตัวละครเอกอย่างมาก และสีท่ีเลือกใช้ก็มีความสัมพันธ์กับ
คุณลักษณะความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าตามประเภทท่ีจ าแนกไว้ในบทท่ี 4 อย่างมีนัยส าคัญ ดังนั้น 
การอภิปรายในส่วนนี้ผู้เขียจะอ้างอิงกับคุณลักษณะของความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าเป็นส าคัญ  

 
1.ความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า: ฉลาด มีสมอง 
สีของรถท่ีเลือกใช้จะเลือกใช้สีท่ีช่วยประกอบสร้างความหมาย ในด้านท่ีตัวละคร

เอกขาดไป โดยสีโทนร้อน ได้แก่สีแดงและส้ม ให้ความหมายถึงการมีพลัง ความกระตือรือร้นท่ีจะ
สร้างความส าเร็จให้เป็นจริง ถูกใช้มากท่ีสุด จ านวน 4 เรื่องจากท้ังหมด 6 เรื่อง ได้แก่ (1) รถยนต์นั่ง 
Ford Ecosport ของตัวละครสถาปนิกท่ีขับรถฝ่าการจรารเพื่อไปให้ทันเวลานัด ก่อนจะปรากฏภาพ
สุดท้ายของสถานการณ์คือการท่ีสถาปนิกถือโมเดลตึกสูงไว้ในมือ แสดงให้เห็นว่ารถยนต์สีแดงได้
ขับเคล่ือนให้ความส าเร็จอันยิ่งใหญ่ได้มาอยู่ในก ามือเขาแล้ว (2) รถยนต์กระบะ Nissan Navara ของ
เถ้าแก่ท่ีบุกตะลุยทางกันดารเพื่อน าส้มไปขายยังตลาด สีส้มของรถท่ีนอกจากจะส่ือความหมายถึง
พลก าลังแล้ว ยังแทนความหมายของการอุทิศตัวของความเป็นหญิง (รถยนต์กระบะ) ท่ียอมเปรอะ
เปือนฝุ่นดินเพื่อรับใช้ความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า (3) รถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า เลือกใช้สีส้มเพื่อแสดง
ถึงพลก าลัง ความกระตือรือร้นในการท างานหนัก ใช้ก าลัง และยังแสดงให้เห็นถึงความโดดเด่นของตัว
ละครรถ ท่ามกลางทุ่งนา และ (4) พชี กับรถจักรยานยนต์ Honda Smart Technology สีแดง ช่วย
สร้างความหมายในขั้วตรงข้ามของความฉลาดสุขุมในโทนสีฟ้าของตัวละคร เมื่อเกิดการผสานพลังของ
สีแดง (ของรถ) และฟ้า (ของพีช) ส่งผลให้เขาคว้าชัยชนะในการแข่งขันในที่สุด  

ส าหรับรถในโฆษณาอีก 2 เรื่องในประเภทนี้ เลือกใช้สีฟ้า ท่ีให้ความหมายถึง
ความสงบ สุขุม เพื่อขับเน้นให้ความฉลาดของตัวละครมีความโดดเด่นยิ่งขึ้น โฆษณารถจักรยานยนต์ 
Honda PCX150 ตัวละครเอกขับรถสีฟ้าเพื่อแสดงออกถึงความนิ่ง สงบของตัวละคร ท่ีแม้จะเจอ
อุปสรรคแต่ก็ใช้ความสุขุมในการแก้ปัญหา จนสามารถหลอกล่อตัวละครหญิงในเรื่องได้ส าเร็จ 
เช่นเดียวกับรถยนต์นั่ง MG5 แสดงให้เห็นว่าความฉลาดของตัวละครส่งผลให้เขามีความก้าวหน้าจาก
พนักงานธรรมดากลายเป็นผู้บริหารได้ และยังท าให้เขาได้รับของรางวัลคือความเป็นหญิงท่ีมาพร้อม
กับรถยนต์นั่งสีขาว บ่งบอกถึง บริสุทธิ์ เป็นของรางวัลท่ีมีคุณค่าส าหรับความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า  
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2.ความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า: มีเสน่ห์ 
โฆษณา 2 เรื่องในประเภทนี้เลือกใช้สีโทนเดียวกันคือ สีน้ าตาลเข้มในโฆษณา

รถยนต์นั่ง Toyota Fortuner และสีด าในโฆษณารถจักรยาน Turbo สีในโทนด านี้เสริมความหมาย
ของความสงบ นิ่ง มีความสุขุมท่ีแตกต่างจากสีฟ้า สีโทนด าของรถช่วยสร้างความรู้สึกลึกลับ น่าค้นหา
ให้กับตัวละครเอกในฐานะของผู้ควบคุมรถได้เป็นอย่างดี  

 
3.ความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า: ฮีโร่ 
รถในประเภทนี้ถูกเลือกใช้ 2 สีซึ่งเป็นขั้วตรงข้ามกัน คือสีขาวและสีด า ส าหรับสี

ขาวนั้นให้ความหมายถึงความสะอาด บริสุทธิ์ เพราะเลือกใช้ในโฆษณาท่ีตัวละครฮีโร่ฝ่าฟัน บุกตะลุย
ออกไปท าภารกิจเพื่อช่วยเหลือผู้ท่ีก าลังเดือดร้อน สีขาวของรถยนต์กระบะ Mitsubishi Triton และ
Tata Xenon ท่ีได้ถูกประกอบสร้างความหมายเป็นส่วนต่อขยายของเรือนกายของตัวละครเอก จึง
ประกอบสร้างความหมายของความเป็นคนดี เป็นผู้มีคุณธรรมของตัวละครติ๊ก ต้ัน และสัตวแพทย์ ไป
พร้อมๆ กัน 

ขณะท่ีรถยนต์นั่ง Toyota Camry และรถยนต์กระบะ Toyota Hilux Revo 
เลือกใช้สีด าและสีน้ าตาลเข้ม ตามล าดับ เนื่องรถท้ังสองคันถูกชูความหมายด้านความเป็นหญิงเป็น
หลัก โดยโฆษณารถยนต์นั่ง Toyota Camry ตัวละครรถเป็นผู้เล่าเรื่อง (ใช้เสียงบรรยายผู้หญิง) และ
รถยนต์กระบะ Toyota Hilux Revo เป็นเรื่องราวของฮีโร่ของความเป็นหญิง สีในโทนเข้มจึงแทน
ความหมายของความลึกลับในเชิงของบทบาท ท่ีความเป็นหญิงไม่ควรจะโดดเด่นหรือมีสีสันฉูดฉาดใน
พื้นท่ีของเรื่องเล่าเกี่ยวกับเทคโนโลยีซึ่งเป็นพื้นท่ีของความเป็นชาย มากกว่าจะเป็นความลึกลับใน
ความหมายท่ีมีเสน่ห์ น่าค้นหา เช่นเดียวกับเช่นเดียวกับการเลือกใช้สีด าของรถในประเภทของความ
เป็นชายท่ีมีอ านาจน าท่ีมีเสน่ห์ 

 
4.ไม่ใช่ความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า 
โฆษณา 3 เรื่องเลือกใช้รถสีส้ม ได้แก่ โฆษณารถยนต์นั่ง Subaru XV โฆษณา

รถจักรยานยนต์ Honda Zoomer X และ โฆษณารถขุด Kubota ท้ังนี้ ก็เพื่อเป็นการกระตุ้น
ความหมายและความรู้สึกถึงการมีพลก าลัง พร้อมๆ กับการเลือกใช้เพลงสนุกสนาน ท าให้ตัวละคร
และความเป็นชายรูปแบบอื่นๆ ในฐานะผู้ชมเกิดความรู้สึกฮึกเหิม อยากเอาชนะเพื่อการพิชิตความ
เป็นชายท่ีมีอ านาจน ามาให้ได้ส าเร็จ 

ขณะท่ีโฆษณารถยนต์นั่ง Toyota Corolla Altis Esport เลือกใช้รถสีแดงกับตัว
ละครความเป็นหญิง ในขณะความเป็นชายใช้รถสีด า เพื่อประกอบสร้างความหมายว่าผู้หญิงก าลัง
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กระตือรือร้น มีพลังในการแข่งขันที่จะเอาชนะความเป็นชายให้ได้ส าเร็จ ในขณะท่ีความเป็นชายกับรถ
สีด า ก็มีความหมายถึงบทบาทอันลึกลับ ไม่โดดเด่น เพราะความเป็นชายท่ีไม่ใช่อ านาจน านั้นไม่ใช่คน
ท่ีน่าสนใจในสังคม จึงท าให้มีสีท่ีกลมกลืนไปกับบรรยากาศกลางคืนในตอนจบเรื่องนั่นเอง  

 
5.4.2 ความสัมพันธ์ทางเพศสถานะระหว่างตัวละครและรถ 

เพราะเพศสถานะของรถคือความเป็นหญิง ซึ่งการขับขี่จะสะท้อนความสามารถ
และอ านาจในการควบคุม ด้วยเหตุนี้ โฆษณาท้ัง 16 เรื่องจึงใช้ตัวละครเพศชายและความเป็นชายเป็น
ผู้ขับขี่รถเหล่านั้นเพื่อช้ีให้เห็นว่าความเป็นชายอยู่เหนือกว่าความเป็นหญิง ในล าดับข้ันทางเพศสถานะ 
โดยมีโฆษณาเพียง 3 เรื่องท่ีมีตัวละครหญิงเป็นผู้ขับรถด้วย ได้แก่ (1) เจ้าของร้านดอกไม้ในโฆษณา
รถยนต์นั่ง MG5 (2) ไอซ์ ปรีชญาในโฆษณารถยนต์นั่ง Toyota Corolla Altis Esport และ (3) ตัว
ละครหญิงท่ีขับรถจักรยานยนต์ร่วมทางกับต่อ ธนภพในโฆษณา Honda Zoomer X รวมถึงมีโฆษณา
อีก 1 เรื่องท่ีมีตัวละครหญิงเป็นเจ้าของรถแต่ไม่ได้ขับคือ กลุ่มผู้หญิงต่อยมวยในสวนสาธารณะและ
เจ้าของร้านเบเกอรีในโฆษณารถยนต์นั่ง Ford Ecosport ซึ่งเมื่อวิเคราะห์ลักษณะตัวละครหญิง
ท้ังหมดพบว่าพวกเธอมีส่วนผสมของความเป็นชายในเรือนกายของผู้หญิง ท้ังการท างานและเป็น
เจ้าของกิจการ การใช้ก าลังเตะต่อยมวย หรือการแสดงออกถึงการแข่งขันความเป็นชายกับตัวละคร
ชายในเรื่อง ส่ิงเหล่านี้ช้ีให้เห็นได้อย่างดีว่าการใช้อ านาจและการควบคุมนั้นยังเป็นพื้นท่ีจ าเพาะ
ส าหรับความเป็นชายเท่านั้น 

นอกจากความหมายของอ านาจและการควบคุม รถยังเป็นองค์ประกอบส าคัญ
ส าหรับความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า ซึ่งมีวิธีการประกอบสร้างความหมาย 3 รูปแบบคือ (1) รถเป็น
พาหนะน าพาความเป็นชายไปสู่ความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า (2) รถเป็นเครื่องมือหรือองค์ประกอบของ
ความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า และ (3) รถคือเรือนกายของความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า โดยผู้เขียน
สามารถจ าแนกรูปแบบการประกอบสร้างความหมายได้ ดังตารางท่ี 5.7 
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ตารางท่ี 5.7 
 
ความสัมพันธ์ทางเพศศถานะระหว่างความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าและรถในโฆษณา 

รูปแบบความสัมพันธ์ 

โฆษณา 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1.เป็นพาหนะน าไปสู่อ านาจน า 1   4 5    9   12   15  

2.เป็นเคร่ืองมือ/องค์ประกอบ  2 3   6 7    11  13 14  16 

    มีการแข่งขันกับรถคันอื่น  2    6 7    11  13    

    รถเป็นนางเอกของเร่ือง           11   14   

3.เรือนกาย        8  10       

 
1.รถเป็นพาหนะน าพาความเป็นชายไปสู่ความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า 
ก่อนท่ีความเป็นชายจะสามารถบรรลุอุดมคติของ ความเป็นชายท่ีมีอ านาจน านั้น 

เขาต้องสามารถแสดงให้เห็นถึงความสามารถ ในการสนองตอบต่อบรรทัดฐานท่ีความเป็นชายก าหนด
ไว้ รถจึงมีบทบาทท่ีส าคัญท่ีจะน าพาให้ความเป็นชายท่ีเป็นเบ้ืองล่างก้าวเข้าสู่พื้นท่ีของอ านาจน า ท่ีอยู่
ในล าดับข้ันสูงสุดของความสัมพันธ์ทางเพศสถานะ ตัวละครเอกในโฆษณารถยนต์นั่ง Ford Ecosport 
โฆษณารถยนต์นั่ง Toyota Fortuner โฆษณารถยนต์นั่ง Nissan NP300 Navara และรถขุดคูโบต้า 
ใช้รถต่างประเภทกันในการน าพาพวกเขาใหส้ามารถก้าวเข้าสู่อุดมคติได้ตามต้องการ รถจึงเป็น
เครื่องมือหรือองค์ประกอบในการฝ่าฟันกับภาวการณ์วิกฤติ/ปัญหาท่ียากล าบาก ยิ่งตัวละครสามารถ
ควบคุมรถและใช้อ านาจเหนือรถได้มากเท่าใด ก็ยิ่งสะท้อนอ านาจน าของตัวละครออกมามากขึ้น
เท่านั้น ส่วนโฆษณารถยนต์ Toyota Corolla Alits และโฆษณารถจักรยานยนต์ Honda Zoomer X 
ตัวละครหญิงขับรถเพื่อแสดงให้เห็นว่าเพศหญิงอย่างพวกเธอก็มีสามารถแสดงออกให้เห็นถึงความเป็น
ชายได้ เธอสามารถใช้อ านาจในการควบคุมรถได้เช่นเกียวกับผู้ชาย และรถท่ีเธอขับนี้เองจะน าพาให้
พวกเธอเข้าใกล้กับอุดมคติของอ านาจน าของความเป็นชายได้ในท่ีสุด  

 
2.รถเป็นเครื่องมือหรือองค์ประกอบของความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า 
รถในโฆษณากลุ่มนี้ ถูกประกอบสร้างความหมายในฐานะเครื่องมือหรือ

องค์ประกอบท่ีจ าเป็นส าหรับความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า การใช้รถจะสะท้อนให้เห็นถึงอ านาจน าหรือ
อ านาจท่ีเหนือกว่าผ่านภาพของการแข่งขันระหว่างรถของตัวเอกกับรถคันอื่น ซึ่งท้ังหมดเป็นรุน่หรือ
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ยี่ห้อท่ีต่างไป  โฆษณาในกลุ่มนี้ได้แก่ โฆษณารถยนต์นั่ง MG5 ท่ีผู้บริหารขับรถแซงหน้ารถอีกคันบน
ถนน โฆษณารถยนต์นั่ง Toyota Camry ท่ีตัวละครเอกควบคุมรถได้อย่างคล่องแคล่วจนผู้ร้ายตามไม่
ทัน โฆษณารถจักรยาน Turbo ท่ีในเรื่องจะมีรถจักรยานจ านวนมาปรากฏระหว่างเรื่องแต่มีรถของ
เวียร์เท่านั้นท่ีถูกใช้งาน รถยนต์กระบะ Toyota Hilux Revo ท่ีเวียร์ขับเพื่อไปช่วยหญิงสาวตัวประกัน 
ในขณะท่ีรถคันอื่นๆ หลุดโค้งตกน้ าและเกิดระเบิด และรถจักรยานยนต์ Honda Smart 
Technology ของพีช พชร ท่ีมีเทคโนโลยีท่ีเหนือกว่ารถอีกคนจนสามารถเอาชนะภารกิจได้  

ส่วนโฆษณาอีก 3 เรื่องท่ีเหลือ แม้จะไม่มีการแข่งขันและเปรียบเทียบกับรถคัน
อื่นๆ แต่รถ ก็ประกอบสร้างความหมายถึงการเป็นองค์ประกอบของความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า
เช่นเดียวกัน โดยในโฆษณารถยนต์นั่ง Subaru XV ภาพโฆษณาในตอนจบบ่งบอกว่า หากตัวละครเอก
สามารถฝ่าฟันอุปสรรคหรือข้ามผ่านกระจกท่ีขวางกั้นอยูไ่ปได้ เขาก็ได้ขับขี่รถยนต์นั่งท่ีจอดอยู่
ด้านล่าง ท าให้รถในโฆษณาเรื่องนี้เป็นสัญญะท่ีหมายถึงองค์ประกอบของความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า 
ขณะท่ีโฆษณารถจักรยานยนต์ Honda PCX150 และรถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า คิว มีการประกอบสร้าง
ความหมายในรูปแบบใกล้เคียงกันคือ รถและความเป็นชายเป็นส่ิงท่ีไม่อาจแยกขาดจากกัน เมื่อใดก็
ตามท่ีตัวละครอยู่คู่กับรถก็จะท าให้ผู้คนหันมาให้ความสนใจ เหมือนกับตัวละครเอกในโฆษณา
รถจักรยานยนต์ Honda PCX150 ท่ีปรากฏตัวท่ามกลางแสงแฟลช หรือเอกในโฆษณารถเกี่ยวนวด
ข้าว คูโบต้า คิว ก็ปรากฏตัวท่ามกลางเสียงฮือฮาของชาวชุมชน ในแง่นี้ รถจึงถือเป็นองค์ประกอบ
ส าคัญท่ีช่วยเสริมคุณลักษณะของความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า ให้กับตัวละครทั้งในแง่ของการควบคุม 
การถูกจับจ้องจากความเป็นชายและความเป็นหญิงอื่นๆ ในเรื่อง  

นอกจากประเด็นข้างต้น มีโฆษณา 2 เรื่องท่ีรถได้รับบทบาทเป็นนางเอกของ
เรื่อง คือ โฆษณารถยนต์กระบะ Toyota Hilux Revo และโฆษณารถจักรยานยนต์ Honda PCX150 
รถท้ัง 2 คันในโฆษณาประกอบสร้างความหมายใน 2 แง่มุมคือ (1) สะท้อนความเก่งและความฉลาด
ของผู้ชายในฐานะเจ้าของเทคโนโลยี ยิ่งเธอมีสมรรถนะท่ีเหนือช้ันมากเท่าใด ก็ยิ่งแสดงให้เห็นว่าความ
เป็นชายท่ีสร้างเธอข้ึนมามีความเก่งกล้ามากขึ้นเท่านั้น (2) สะท้อนความเป็น emphasized 
femininity (Connell, 1987) ในความหมายของการแสดงสมรรถนะได้อย่างเต็มเป่ียม เพราะผู้ชาย
ผลิตเธอข้ึนมาให้คล่องแคล่ว ว่องไว และฉลาด ยิ่งเธอแสดงบทบาทเหล่านี้ได้ครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้น
เท่าใดก็ยิ่งแสดงให้เห็นว่าเธอสยบยอมให้กับความเป็นชายท่ีควบคุมเธอมากขึ้นเท่านั้น  

 
3.รถคือเรือนกายของความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า 
ความแข็งแกร่ง แข็งแรง และสมรรถนะของรถยนต์กระบะถูกประกอบสร้าง

ความหมายในลักษณะท่ีเป็นส่วนหนึ่งของตัวละครฮีโร่ จากโฆษณารถยนต์กระบะ Mitsubishi Triton 
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และโฆษณารถยนต์กระบะ Tata Xenon ดังท่ีได้อภิปรายในบทท่ี 4 แล้วว่าความหมายในลักษณะนี้
ถูกน าเสนอผ่านวิธีการส่ือสารด้วยภาพกราฟิกและตัดสลับกับภาพเรือนกายของรถอย่างรวดเร็ว คล้าย
กับการแปลงกายของซูเปอร์ฮีโร่ ท าให้รถได้หลอมรวมเป็นส่วนหนึ่งของตัวละครเอก เป็นการประกอบ
สร้างความหมายของอ านาจน าด้านกายภาพให้กับตัวละคร ซึ่งเป็นความหมายท่ีมากกว่าการมีเพศ
สถานะของความเป็นหญิงของรถ 

 
5.5 พัฒนาการของตัวเร่ือง  

 
ในหัวข้อสุดท้ายของบทนี้ จะเป็นการสรุปกลวิธีการน าเสนอของโฆษณาท้ัง 16 เรื่องใน

ภาพรวม โดยอาศัยแนวคิดเรื่องเล่า หรือการวิเคราะห์พัฒนาการของตัวเรื่องโดยคัดเฉพาะพัฒนาการ
หลักของเรื่อง ซึ่งผู้เขียนสามารถจ าแนกลักษณะออกมาได้ดังตารางท่ี 5.8 
 
ตารางท่ี 5.8  
 
พัฒนาการของตัวเรื่อง 

เร่ืองที่ รถ พัฒนาการของตัวเร่ือง33 

1 Ford Ecosport (B) (C) (A) 

2 MG5 (B) (C) (A) 

3 Subaru XV (A) (B) (C) (D) 
4 Toyota Fortuner (A) (B) (C) (D) (B) (C) (D) 

5 Altis Esport (A) 

6 Toyota Camry (B) (C) (A) 
7 Turbo (A) (B) (C) (D) 

8 Mitsubishi Triton (B) (C) (A) 

9 Nissan NP300 Navara (A) (B) (C) (D) 

                                            
33 ผู้เขียนก าหนดอกัษรย่อของพัฒนการของตัวเรื่อง ส าหรับตารางท่ี 5.8 ดังนี้ 
(A) หมายถึง Equilibrium หรือ ภาวการณ์สงบสุข 
(B) หมายถึง Disruption หรือ ภาวการณ์วิกฤติ/ปัญหา 
(C) หมายถึง Equilizing หรือ ภาวการณ์แก้ไขปัญหา 
(D) หมายถึง New Equilibuitm หรือ ภาวการณ์กลับสู่ภาวะสงบสุขใหม่อีกครั้ง  
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10 Tata Xenon (A) (B) (C) (D) 

11 Toyota Hilux Revo (B) (C) (A) 

12 Honda Zoomer X (A) 
13 Honda Smart Tech. (A) (B) (C) (D) 

14 Honda PCX150 (A) (B) (C) (D) 

15 รถขุด คูโบต้า (B) (C) (A) 
16 รถเก่ียวฯ คูโบต้า (A) 

 
จากตารางสรุปข้างต้นสามารถจ าแนกประแภทของพัฒนาการของตัวเรื่องออกมาได้ 3  

รูปแบบคือ 
1.เริ่มต้นด้วยภาวการณ์วิกฤติหรือปัญหา > ภาวการณ์แก้ไขปัญหา > จบด้วยภาวการณ์

สงบสุข มีจ านวน 6 เรื่อง 
2.เริ่มต้นด้วยภาวการณ์สงบสุข > ภาวการณ์วิกฤติหรือปัญหา > ภาวการณ์แก้ไขปัญหา 

> จบด้วยภาวการณ์กลับสู่ภาวะสงบสุขใหม่อีกครั้ง มีจ านวน 7 เรื่อง โดยผู้เขียนจัดโฆษณารถยนต์นั่ง 
Toyota Fortuner ซึ่งมีพัฒนาการของตัวเรื่องในลักษณะข้างต้น 2 ขั้น ไว้ในประเภทนี ้

3.มีภาวการณ์สงบสุขเพียงอย่างเดียว มีจ านวน 3 เรื่อง  
 
เมื่อมองในภาพรวม แม้พัฒนาการของเรื่องจะค่อนข้างกระจัดกระจาย และยังมองไม่

เห็นแนวโน้มหรือสามารถสรุปผลได้อย่างชัดเจน แต่ผู้เขียนกลับพว่ามีลักษณะเด่นของพัฒนการของ
ตัวเรื่องท่ีชัดเจนท่ีสุดคือ เรื่องราวจะจบลงด้วยภาวการณ์สงบสุข หรือภาวการณ์กลับสู่ภาวะสงบสุข
ใหม่อีกครั้งท่ีมีความหมายถึงเรื่องราวได้เข้าสู่ความสุขท่ีมากขึ้นกว่าเดิมเสมอ ซึ่งในประเด็นนี้ผู้เขียน
เห็นว่าเป็นหนึ่งในกลวิธีส าคัญท่ีช่วยขับเน้นและประกอบสร้างความหมายของพื้นท่ีของเรื่องเล่า ของ
ความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าว่ามีแต่ความสุขสงบ ไม่ว่าสถานการณ์ในเรื่องจะประสบกับปัญหา 
อุปสรรค หรือความยากล าบากมากเท่าใดก็ตาม แต่หากในสังคมประกอบไปด้วยความเป็นชายท่ีมี
อ านาจน าแล้ว เรื่องเล่านั้นก็ย่อมจะจบลงด้วยความสงบสุขอยู่เสมอ  

ขณะท่ีเรื่องราวของ 2 ตัวละครที่ไม่ใช่อ านาจน าคือไมค์ พิรัชต์ในโฆษณารถยนต์นั่ง 
Toyota Corolla Altis และต่อ ธนภพในโฆษณารถจักรยานยนต์ Honda Zoomer X ก็มี
ลักษณะร่วมกันคือประกอบด้วยภาวการณ์เดียวในเรื่องคือภาวการณ์สงบสุข เต็มไปด้วยความสดใส 
เสียงเพลงสนุกสนานคล้ายเป็นกลลวงและกับดักให้กับความเป็นชายรูปแบบอื่นๆ หลงเข้าใจว่าความ
เป็นชายท่ีมีอ านาจน านั้นเป็นอุดมคติท่ีเต็มไปด้วยความสุขและสนุกสนาน และอยากท่ีจะปรับปรุง
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เปล่ียนแปลงตัวเพื่อให้บรรลุความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า และการได้มาซึ่งช่วงเวลาแห่งความสุข
เช่นเดียวกับในโฆษณา 

 
5.6 อ านาจและการต่อต้านขัดขืน   

 

เมื่อประมวลผลการวิเคราะห์ตัวบทเสร็จส้ิน ผู้เขียนพบว่าส่ิงหนึ่งท่ีขาดไปจากการวิจัย
คือมุมมองเรื่องการต่อต้านขัดขืน (resistance) เนื่องจาก “อ านาจไม่อาจส าแดงพลังได้หากปราศจาก
แรงกระตุ้นจากการต่อต้านขัดขืน (Kessler et al.,  1985, p.45) แต่เหตุท่ีลักษณะดังกล่าวไม่ปรากฏ
ในงานโฆษณาโทรทัศน์ ผู้เขียนเห็นว่าอาจเกิดจากปัจจัยหลายด้าน คือ (1) ด้านประเภทของส่ือ 
เนื่องจากโฆษณาโทรทัศน์มีจุดมุ่งเน้นอยู่การขายผลิตภัณฑ์และสรรพคุณของสินค้าในเชิงบวก หากมี
การน าเสนอประเด็นของการต่อต้านขัดขืน อาจท าให้เกิดมุมมองแง่ลบหรือเกิดการตั้งค าถามต่อตัว
ผลิตภัณฑ์/สินค้า ซึ่งจะไม่เป็นผลดีต่อด้านภาพลักษณ์และการตลาด โดยผู้เขียนเห็นว่าการไม่ปรากฏ
ของลักษณะการต่อต้านขัดขืนในส่ือไม่ใช่เรื่องแปลกนัก เพราะในงานวิจัยเรื่อง “Cowboy Up!”: 
Non-hegemonic representations of masculinity inchildren’s television programming 
ของไมเออร์ (Myers, 2012) ก็มีข้อสรุปว่าตัวละครเด็กหญิงในกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยนัน้ไม่ปรากฏ
ลักษณะการต่อต้านขัดขืนเช่นเดียวกับงานของผู้เขียน (2) ด้านประเภทของการวิจัย จากการทบทวน
วรรณกรรมผู้เขียนพบว่างานศึกษาความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าในส่ือส่วนใหญ่ มักไม่กล่าวถึงการ
ต่อต้านขัดขืน แต่จะพบในงานด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เช่น งานของฟัว (Phua, 2007) ท่ีท า
การสัมภาษณ์เชิงลึกเกย์อาเซียนอเมริกันในประเด็นเกี่ยวกับการเลือกคู่ครอง ฟัวกล่าวถึงลักษณะการ
ต่อต้านขัดขืนที่พบ โดยยกตัวอย่างว่าประชากรกลุ่มตัวอย่างของเขานั้น จะเรียกคู่ครองของตัวเองซึ่งมี
ความแตกต่างทางด้านชาติพันธุ์ว่าเป็น “sticky rice” (p.915) เพื่อการเปรียบเทียบการท่ีคนสองคนท่ี
มีความต่างชาติพันธุ์มาใช้ชีวิตร่วมกัน หรืออีกงานหนึ่งของพริงเกิล (Pringle, 2005) ท่ีศึกษาเรื่อง
อ านาจและความเป็นชาย โดยเขาได้ยกตัวอย่างว่า การท่ีผู้หญิงเลือกเล่น่กีฬาท่ีต้องใช้แรงปะทะ เช่น 
กีฬารักบี้ ก็ถือว่าเป็นการต่อต้านขัดขืนความเป็นชายท่ีมีอ านาจน ารูปแบบหนึ่งเช่นกัน (p.265) ซึ่งจาก
ข้อเสนอของพริงเกิล อาจจะท าให้ดูเหมือนว่าตัวละครหญิงท่ีรับเอาความเป็นชาย เช่น ตัวละครหญิงท่ี
ต่อยมวย และตัวละครหญิงท่ีเป็นเจ้าของกิจการในโฆษณารถยนต์นั่ง Ford Ecosport หรือ ไอซ์ 
ปรีชญา ในโฆษณารถยนต์ Toyota Corolla Altis Esport หรือ ตัวละครหญิงในโฆษณา
รถจักรยานยนต์ Honda Zoomer X ถือเป็นการต่อต้านขัดขืนความเป็นชายท่ีมีอ านาจน ารูปแบบ
หนึ่ง แต่มุมมองของผู้เขียนกลับเห็นว่า เป็นเพียงกลวิธีหนึ่งในการร้อยเรียงเรื่องเล่าของงานโฆษณา
เพื่อสนองตอบวัตถุประสงค์หลักในการผลิตซ้ าภาพของความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า และความสัมพันธ์
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ทางเพศสถานะอันไม่เท่าเทียมอยู่เช่นเดิมเท่านั้น เนื่องจากเรื่องเล่าไม่ได้น าพาตัวละครไปสู่บทสรุป 
หรือมีการแสดงให้เห็นผลลัพธ์ในทางบวกท่ีเกิดขึ้นจากการต่อต้านขัดขืนแต่อย่างใด   

ส าหรับบทท่ี 5 นี้ ผู้เขียนได้ประมวลผลการวิจัยท่ีได้จากการวิเคราะห์ตัวบทโฆษณากลุ่ม
ตัวอย่างท้ัง 16 เรื่อง จากนั้นน ามาจ าแนก จัดประเภท และอภิปรายผลการวิจัยโดยละเอียดเพื่อการ
ตอบค าถามวิจัยว่าโฆษณารถท่ีออกอากาศทางโทรทัศน์ มีกลวิธีการประกอบสร้างความเป็นชายท่ีมี
อ านาจน าและความสัมพันธ์ทางเพศสถานะอย่างไร แต่ท้ังนี้ผู้เขียนตระหนักดีว่า “เพศสถานะนั้นเป็น
โครงสร้างท่ีสลับซับซ้อน มีความเกี่ยวพันกับสถาบันต่างๆ มากมายต้ังแต่ครอบครัวไปจนถึงรัฐ-ชาติ 
และต้ังแต่ปัจเจกไปจนถึงปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในรูปแบบต่างๆ” (Kessler et al.,  1985, p.44) 
ดังนั้นในบทต่อไป ผู้เขียนจะกล่าวถึงผลสรุปท่ีได้จากการศึกษา รวมถึงการอภิปรายผลการวิจัย ซึ่งจะ
เป็นการช้ีให้เห็นถึงโครงสร้างความสัมพันธ์ทางเพศสถานะท่ีเข้าไปร้อยรัดกับสถาบันต่างๆ ในสังคม 
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บทท่ี 6 
เกียร์ P  

สู่จุดหมาย 

 

การขับรถยนต์เกียร์อัตโนมัติ ในแง่หนึ่งเมื่อเดินทางถึงท่ีหมายผู้ขับขี่ต้องเปล่ียนเกียร์ไป
ยังเกียร์ P ก่อนท่ีจะดับเครื่องยนต์และออกเดินไปสู่จุดหมายท่ีต้ังใจ ขณะท่ีในอีกแง่หนึ่งก่อนการ
เดินทาง ผู้ขับขี่จะต้องปรับเกียร์ไว้ที่เกียร์ P เสียก่อนท่ีจะสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อน ารถออกสู่ท้องถนน 
เช่นเดียวกับเนื้อหาวิทยานิพนธ์ในบทท่ี 6 นี้เปรียบได้กับการที่รถยนต์ถูกปรับเกียร์ไว้ที่เกียร์ P ซึ่ง
หมายถึงการท่ีงานวิจัยใกล้ถึงจุดหมาย ผู้เขียนจะท าการสรุปและอภิปรายผลการวิจัยท่ีได้ท าการศึกษา
ตามระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการตอบค าถามวิจัยท่ีได้วางไว้ นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาอีกหนึง่ส่วน คือการสรุป
ข้อจ ากัดและเสนอแนะ อันจะเป็นประโยชน์ส าหรับการออกเดินทางวิจัยครั้งใหม่ ส าหรับผู้ท่ีสนใจและ
ต้องการออกเดินทางวิจัยในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์เล่มนี้  

 

6.1 สรุปผลการวิจัย 

 

จากการวิเคราะห์ตัวบทโฆษณารถท่ีออกอากาศทางโทรทัศน์ พ.ศ. 2558 – 2559 
จ านวน 16 เรื่อง โดยแบ่งเป็นโฆษณารถยนต์นั่ง  6 เรื่อง โฆษณารถจักรยาน 1 เรื่อง โฆษณารถยนต์
กระบะ 4 เรื่อง โฆษณารถจักรยานยนต์ 3 เรื่อง โฆษณารถเพื่อการเกษตรและรถเพื่องานก่อสร้าง
อย่างละ 1 เรื่อง ผู้เขียนได้แสดงการวิเคราะห์อย่างละเอียดในบทท่ี 4 และ 5 แล้วว่าโฆษณาแต่ละ
เรื่องมีกลวิธีในการประกอบสร้างความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า และความสัมพันธ์ทางเพศสถานะ
ระหว่างตัวละคร และระหว่างตัวละครกับรถอย่างไร 

กล่าวโดยสรุป ผลการศึกษาพบว่าตัวละครเอก 17 คนจากโฆษณาท้ัง 16 เรื่องเป็นเพศ
ชาย โดยมี 4 คนท่ีมีความเป็นชายรูปแบบอื่นๆ ไม่สอดคล้องกับความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า 13 คนท่ีมี
คุณลักษณะสอดคล้องกับความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า โดยถูกน าเสนอคุณลักษณะเด่นของความเป็น
ชายท่ีมีอ านาจน า 3 ด้านคือ ความฉลาด ความมีเสน่ห์ และความเป็นฮีโร่   

 ในด้านอายุ 12 คน มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี เป็นช่วงอายุท่ีมีประสบการณ์การ
ท างานมาในระดับหนึ่ง สามารถไต่เต้าไปสู่ความมั่นคงทางอาชีพและสามารถสร้าง occupational 
achievement (Trujillo, 1991) โดยท่ีตัวละครเอก 8 คนจากโฆษณาท้ังหมด 16 เรื่อง มีสัญญะท่ีบ่ง
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บอกถึงอาชีพในเรื่องของตัวละครได้ ขณะท่ีอีก 6 คนใช้นักแสดงท่ีมีช่ือเสียงในประเทศไทยและใช้
กลวิธีการยืมความหมายในเชิงสัมพันธบทเพื่ออธิบายอาชีพของตัวละคร มีเพียง 3 คนท่ีไม่สามารถ
ระบุอาชีพของตัวละครได้ นอกจากนี้งานของผู้ชาย/ความเป็นชายในเรื่องยังมีลักษณะงานท่ีเกี่ยวขอ้ง
กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น สัตวแพทย์ วิศวกร สถาปนิก หรือเป็นงานท่ีต้องใช้พลก าลัง เช่น 
เกษตรกรรม ซึ่งท้ังหมดเป็นลักษณะงานท่ีสอดคล้องกับภาพเหมารวมของงานของผู้ชาย และงาน
เหล่านี้เองท่ีมีส่วนส าคัญในการ “แบ่งแยกให้เห็นพื้นท่ีของความเป็นชายออกจากความเป็นหญิง” 
(Brandth, 1995)  

ขณะท่ีประเด็นด้านเพศวิถีของตัวละคร ผู้เขียนพบว่ามีความสอดคล้องกับในสังคม
ตะวันตก ท่ีการเป็นคนรักเพศเดียวกันถือเป็นความเป็นชายท่ีเป็นเบ้ืองล่าง ขณะท่ีการเป็นรักต่างเพศ
ถือว่ามีอ านาจน า (Connell, 2005) ตัวละครเอกท้ัง 17 คนไม่มีการแสดงออกว่าเป็นรักเพศเดียวกัน 
โดย 13 คนมีการแสดงออกที่ระบุได้ว่าเป็นรักต่างเพศ โดยวิเคราะห์ได้จากการที่มีตัวละครหญิงแสดง
เป็นคู่รัก มีการจ้องมองหรือให้ความสนใจเพศตรงความ บทบาทความเป็นพ่อ หรือใช้ความหมาย
เชิงสัมพันธบทของตัวละครที่มีช่ือเสียง และมีเพียง 4 คนท่ีไม่สามารถระบุได้ว่ามีเพศวิถีแบบใด 

 

นอกจากตัวละครเอก ตัวละครอื่นๆ ในเรื่องยังมีบทบาทส าคัญในฐานะของการแสดง
ตัวอย่าง เปรียบเทียบข้อแตกต่าง และท าให้ความเป็นชายท่ีมีอ านาจน ามีลักษณะท่ีโดดเด่นมากยิ่งขึ้น 
ซึ่งรูปแบบความสัมพันธ์ทางเพศสถานะในโฆษณาท้ัง 16 เรื่อง สามารถจ าแนกได้ 3 รูปแบบหลักคือ 
ความสัมพันธ์ภายในความเป็นชาย ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นชายและความเป็นหญิง และ 
ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นชายและรถ  

1.ความสัมพันธ์ภายในความเป็นชาย โฆษณาโทรทัศน์ใช้กลวิธีการประกอบสร้างความ
แตกต่างเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นว่า อ านาจน ามีความเหนือกว่าความเป็นชายท่ีเป็นเบ้ืองล่างด้วย 3 
ปัจจัยคือ (1) ความฉลาดและมีสมอง ส่งผลให้เกิดสถานะการ เป็นผู้น า (2) ความมีเสน่ห์ เรือนกาย
หรือบุคลิกลักษณะภายนอกท่ีดูดี แต่งกายเรียบร้อย มีรูปร่างสมส่วน โดยท้ัง 2 ปัจจัยข้างต้นนั้นจะ
น าเสนอผ่านการจัดวางองค์ประกอบภาพที่ดูโดดเด่นท่ีสุด การเลือกใช้สีท่ีต่างจากตัวละครอื่นๆ ใน
เรื่อง หรือการได้รับบทบาทในฐานะผู้ควบคุมรถ เป็นผู้ขับรถแซงหน้ารถคันอื่น หรือขับรถน าขบวนซึ่ง
มีนัยท่ีส่ือถึงความสามารถในความสามารถในการควบคุม และการใช้อ านาจท่ีมากกว่าความเป็นชาย
รูปแบบอื่นๆ และ (3) การมีจิตใจท่ีกล้าหาญ สามารถควบคุมอารมณ์ และมีความมุ่งมั่นในการแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้น เปรียบได้กับฮีโร่ในสังคม  
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2.ความสัมพันธ์ทางเพศสถานะระหว่างตัวละครชาย/ความเป็นชาย และตัวละครหญิง/

ความเป็นหญิงในโฆษณาช้ีให้เห็นลักษณะของอ านาจน าภายนอก (external hegemony) 
(Demitriou, 2001) ตัวละครหญิง/ความเป็นหญิงในเรื่องมีบทบาทท้ังการประกอบสร้างความหมาย
การเป็นรักต่างเพศให้กับตัวละครเอก การแสดงให้ความด้อยกว่าของความเป็นหญิงในด้านการ
ควบคุมอารมณ์ ความด้อยกว่าด้านอาชีพการงาน การเป็นผู้โดยสารรถหรือขับรถตาม การเป็นผู้สร้าง
ภาวการณ์วิกฤติ/ปัญหาในเรื่อง และการเป็นผู้รอความช่วยเหลือจากความเป็นชาย  

นอกจากนี้ ผู้เขียนพบว่ามีตัวละครหญิงในโฆษณา 5 เรื่องท่ีได้รับบทเจ้าของรถใน
โฆษณา หรือเป็นผู้ควบคุมรถ แต่พวกเธอต้องมีลักษณะบางประการท่ีเช่ือมโยงกับความเป็นชาย เช่น 
การเล่นกีฬาท่ีใช้ก าลัง การเป็นเจ้าของธุรกิจ ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าความเป็นเพศสถานะของตัว
ละครไม่ใช่ส่ิงท่ีติดยึดอยู่กับเพศทางชีววิทยา แต่เรือนกายของผู้หญิงก็สามารถรับเราความเป็นชายไป
ได้เช่นกัน 

 

3.ความสัมพันธ์ทางเพศสถานะระหว่างความเป็นชายและรถในโฆษณา สามารถจ าแนก
บทบาทได้เป็น 2 ด้านคือ ด้านของความสัมพันธ์ทางเพศสถานะ และด้านหน้าท่ีของตัวละคร 

ในด้านหน้าท่ีของตัวละคร เป็นการอธิบายถึงลักษณะบทบาทท่ีรถได้รับ34 ซึ่งผู้เขียน
สามารถจ าแนก 3 รูปแบบคือ  (1) รถคือพาหนะท่ีน าพาความเป็นชายท่ีเป็นเบ้ืองล่างเดินทางไปสู่
พื้นท่ีของอ านาจน าของความเป็นชาย เช่น การพาตัวละครเอกฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคเพื่อเดินทาง
ไปสู่ความส าเร็จในตอนจบเรื่อง (2) รถคือเครื่องมือหรือองค์ประกอบส าหรับความเป็นชายท่ีมีอ านาจ
น า คล้ายกับเป็นอาวุธคู่ใจของฮีโร่ และ (3) รถได้หลอมรวมและกลายเป็นส่วนหนึ่งของเรือนกายของ
ความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า เพื่อส่งเสริมสมรรถนะและความแข็งแกร่งในการออกไปปฏิบัติภารกิจเพื่อ
สังคมของฮีโร่ ซึ่งเมื่อมองน าบทบาทท่ีรถได้รับนั้น สามารถจ าแนกบทบาทในข้อ (1) และ (2) ได้ว่า
เป็นบทบาทด้านเรือนจิตใจ ขณะท่ีข้อ (3) คือบทบาทในด้านเรือนกาย  

                                            
34 บทบาทท่ีได้รับในความหมายของผู้เขียน สามารถเปรียบเทียบกับการรับบทของตัวละคร

ในภาพยนตร์หรือละครโทรทัศน์ เช่น บทบาทของนางเอกหมายถึงการได้รับบทน าฝ่ายหญิง เป็น
เจ้าของเรื่องราวหรือปมหลักในเรื่อง บทบาทของนางร้ายมักจะหมายถึงตัวละครที่สร้างปัญหาหรือ
คอยกีดขวางความรักระหว่างพระเอกและนางเอก ขณะท่ีบทบาทของเพื่อนพระเอกมักจะหมายถึงตัว
ละครที่คอยช่วยเหลือ สนับสนุนตัวละครเอกของเรื่อง เป็นต้น  
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สอดคล้องกับด้านบทบาท เมื่อวิเคราะห์ถึงหน้าท่ีหน้าท่ี รถก็ถูกประกอบสร้างด้วยการ

แบ่งเป็นเรือนกายและจิตใจเช่นเดียวกัน โดย (1) ด้านเรือนกายหรือรูปลักษณ์ภายนอกของรถท่ีท า
จากโครงเหล็กของรถท่ีมีความแข็งแกร่ง มีรูปทรงสวยงาม ยี่ห้อ รุ่น สี สมรรรถนะ คือเรือนกายท่ี
ความเป็นชายสามารถซื้อหามาได้ตามสถานภาพทางเศรษฐกิจและความต้องการ โดยส่ิงเหล่านี้ได้
สะท้อนความต้องการเบ้ืองลึกภายในจิตใจของความเป็นชาย ท่ีต้องการมีเรือนกายท่ีแข็งแกร่งและ
งดงามเช่นเดียวกับเรือนกายของรถ ขณะท่ี (2) ด้านจิตใจ รถคือความเป็นหญิงท่ีสยบยอมให้กับความ
เป็นชายท่ีขับข่ี ยิ่งรถแสดงสมรรถนะอันแข็งแกร่งออกมามากเท่าใดก็ยิ่งประกอบสร้างความหมายของ
ความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าในฐานะผู้ควบคุมรถ  และยิ่งรถสามารถบุกตะลุยหรือเคล่ือนท่ีไปตามค าส่ัง
ได้มากเท่าใด ก็ยิ่งสะท้อนการสยบยอมของรถในฐานะของความเป็นหญิง ท่ีถูกสร้างและพัฒนาขึ้นโดย
ความเป็นชาย การแสดงสมรรถนะของรถได้ตามค าส่ังและการควบคุมโดยความเป็นชาย จึงมี
ความหมายท่ีสามารถส่ือได้ถึงการเป็น emphasized femininity (Connell, 1987) กล่าวอีกนัยหนึ่ง
ก็คือ รถท่ีเป็นสุดยอดสมรรถนะหรือสุดยอดเทคโนโลยี ก็คือความเป็นหญิงท่ีสยบยอมให้กับความเป็น
ชายในขั้นสูงสุดนั่นเอง  

 

ประเด็นสุดท้าย ในด้านพัฒนาการของตัวเรื่อง ผู้เขียนพบว่าเรื่องเล่าไม่มีแบบแผนท่ี
ชัดเจนและสามารถปรับเปล่ียนรูปแบบได้ตามสถานการณ์ของเรื่อง แต่จะมีลักษณะร่วมกันประการ
ส าคัญคือพัฒนาการของตัวเรื่องคือจะจบด้วยภาวการณ์สงบสุข หรือภาวการณ์กลับสู่ภาวะสงบสุข
ใหม่อีกครั้ง เพื่อการช้ีน าให้เห็นว่าพื้นท่ีหรือดินแดนของอ านาจน าของความเป็นชายเต็มไปด้วยความ
สงบสุข ความเป็นชายท่ีสามารถบรรลุซึ่งอุดมคติของความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าได้นั้นจะได้รับของ
รางวัลคือผู้หญิง หรือความเป็นอิสระเสรี ขณะท่ีโฆษณาท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับความเป็นฮีโร่จะไม่มีการพูด
ถึงของรางวัลท่ีตัวละครเอกได้รับ แต่จะใช้ภาพทิวทัศน์ท่ีสวยงามเพื่อส่ือให้เห็นถึงความสุขท่ีเกิดจาก
การเสียสละและอุทิศตนโดยไม่หวังส่ิงตอบแทนของความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า  

 

6.2 อภิปรายผลการวิจัย 

 

สรุปผลการวิจัยในหัวข้อก่อนหน้าคือการตอบค าถามว่า โฆษณารถทางโทรทัศน์มีกลวิธี
ในการประกอบสร้าง และน าเสนอลักษณะของความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าและความสัมพันธ์ทางเพศ
สถานะอย่างไรในฐานะท่ีโฆษณาทางโทรทัศน์เป็นส่ือมวลชนประเภทหนึ่ง และยังเป็นสถาบันทาง
สังคมท่ีมีบทบาทส าคัญต่อการประกอบสร้างเพศสถานะของผู้คน  
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ส าหรับในหัวข้อนี้ เป็นการอภิปรายผลการวิจัยโดยอ้างอิงบริบททางสังคมและ

ประวัติศาสตร์ความเป็นชายในสังคมไทย ซึ่งผู้เขียนแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 หัวข้อคือ (1) บทบาทของ
รถในการประกอบสร้างความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า (2) ความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า เกิดจากเรือนกาย 
จิตใจ และความเป็นผู้น า (3) การสถาปนาอ านาจน าของความเป็นชายในโฆษณา 

 
6.2.1 บทบาทของรถในการประกอบสร้างความเป็นชายที่มีอ านาจน า 

รถในโฆษณากลายเป็นเครื่องมือท่ีช่วยสะท้อนอ านาจน าและการควบคุม เพราะ
ความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าจะเป็นผู้ได้รับสิทธิในโฆษณาในการใช้อ านาจ และแสดงออกถึงความมี
อ านาจน า ซึ่งถึงแม้ว่าในโฆษณาแต่ละเรื่องจะมีความเป็นหญิงและความเป็นชายหลากหลายรูปแบบ 
แต่ก็จะมีผู้ชายบางคนหรือความเป็นชายบางลักษณะเท่านั้น ท่ีได้ใช้อ านาจและสามารถแสดงให้เห็น
ความสามารถในการควบคุมผ่านการเป็นผู้ท่ีได้รับบทผู้ขับข่ีรถ เป็นการจ าลองให้เห็นความเป็นจริงใน
สังคมว่ามีความเป็นชายจ านวนไม่มากนักท่ีมีคุณลักษณะสอดคล้องกับความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า 

ประเด็นต่อเนื่องจากการได้รับสิทธิ์ในการเป็นผู้ควบคุมรถ โฆษณาแสดงให้เห็น
ว่าการขบัรถเป็นพื้นท่ีจ าพาะส าหรับความเป็นชายเท่านั้น แม้จะมีผู้หญิง/ความเป็นหญิงบางคนท่ีขับ
รถในโฆษณา แต่ทว่าพวกเธอก็ต้องรับเอาคุณสมบัติบางประการของความเป็นชายเข้าไปในเรือนกาย
เสียก่อน และพวกเธอก็ยังได้รับสิทธิในการขับรถเพียงบางประเภทคือรถยนต์นั่งและรถจักรยานยนต์ 
เพราะรถยนต์กระบะ รถจักรยาน รถการเกษตรและรถเพื่องานก่อสร้างถูกจัดวางไว้ให้เป็นพื้นท่ีของ
ผู้ชายและความเป็นชายเท่านั้น  

มิมี่ เชลเลอร์ เสนอมุมมองด้านสตรีนิยมโดยช้ีว่าการขับรถท าให้ได้ทัศนยีภาพที่
เคล่ือนท่ี ลมพัด กล่ิน ประสาทสัมผัส ความรู้สึกของการท่ีรถก าลังเร่งความเร็ว ความรู้สึกเหล่านี้ท าให้
เกิดความสุข ความต่ืนเต้น ความคาดหวัง ความรู้สึกเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยตัวของปัจเจกเองและก็
ไม่ได้เกิดจากการเคล่ือนท่ีของรถเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ต้องเกิดจากความสัมพัน์ระหว่างคนท่ี
ต่างกันกับรถท่ีต่างกัน เป็นการประกอบสร้างความหมายอย่างมีท่ีมาท่ีไป (Sheller, 2004, p.227) ใน
งานวิจัยช้ินนี้ จึงปรากฏให้เห็นเรื่องราวท่ีเกิดขึ้นจากการใช้รถต่างประเภทกัน  โดยความเป็นชายแบบ
ชนช้ันกลางมีรายได้สูงหรือมีวิถีชีวิตแบบคนเมืองมักเลือกขับรถยนต์นั่ง รถยนต์กระบะส าหรับความ
เป็นชายพร้อมบุกตะลุยและมีความสมบุกสมบัน รถจักรยานยนต์ส าหรับความเป็นชายท่ีชอบการ
แข่งขัน รถเพื่อการเกษตรและรถเพื่องานก่อสร้าง ส าหรับความเป็นชายท่ีใฝ่หาความก้าวหน้าในอาชีพ
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การงาน ขณะท่ีรถจักรยานและเกมกีฬาก็ถูกเช่ือมโยงเข้าไว้ด้วยกัน35 แต่ส่ิงท่ีปรากฏร่วมกันในโฆษณา
ทุกช้ินคือ อุดมคติของความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าท่ีจะถูกสอดแทรกและน าเสนอในโฆษณาอย่าง
แนบเนียน ไม่ว่าจะเป็นความเป็นชายชนช้ันล่างท าการเกษตรอยู่ในต่างจังหวัด ความเป็นชายชนช้ัน
กลางท างานในเมืองหลวง หรือความเป็นชายของชาวต่างชาติ ก็ล้วนแล้วแต่ท าหน้าท่ีในการประกอบ
สร้างและช้ีน าคุณลักษณะของความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าในสังคม  

                                            
35 ผู้เขียนเห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างรถจักรยานและเกมกีฬานั้น สามารถน าไปวิเคราะห์

ประเด็นความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าได้เพิ่มเติม แต่ด้วยข้อจ ากัดเนื่องจากมีกลุ่มตัวอย่างโฆษณา
รถจักรยานเพียง 1 ช้ินเท่านั้นท าให้ไม่สามารถวิเคราะห์ได้อย่างละเอียด กล่าวคือ เมื่อผู้เขียนส ารวจ
โฆษณารถจักรยานเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ www.youtube.com พบโฆษณาอีก 1 ช้ิน โดยเป็นโฆษณา
รถจักรยาน Turbo ออกอากาศในปี 2553 ใช้นักแสดงหญิง “เชียร์” ฑิฆัมพร ฤทธิ์ธาอภินันท์ เป็นพรี
เซนเตอร์ โดยรูปลักษณ์ของจักรยานในโฆษณาจะคล้ายกับโฆษณาท่ีแม่บ้านใช้จ่ายตลาด มีตะกร้าหน้า
รถส าหรับใส่ของและมีกริ่งเพื่อใช้ส่งสัญญาณ วิธีการเล่าเรื่องใช้ตัวละครเป็นผู้เล่าเรื่องในฐานะบุรุษท่ี 
1 เธอขับรถไปตามท้องถนนในเมือง พร้อมๆ กบักดกริ่งไปตลอดทางคล้ายกับการโปรยดอกไม้หว่าน
เสน่ห์ให้กับผู้ชายท่ีเดินอยู่บนท้องถนนหันมาให้ความสนใจ  ซึ่งเมื่อน าโฆษณารถจักรยานท้ัง 2 ช้ินมา
เปรียบเทียบกันจะพบว่าลักษณะการใช้งานรถจักรยานของเวียร์ และเชียร์ ในโฆษณารถจักรยาน 
Turbo ช้ีให้เห็นบทบาทของรถในการประกอบสร้างความเป็นชายและความเป็นหญิงด้วยเช่นกัน 

การท่ีรถจักรยานมีความเกี่ยวพันกับเกมกีฬานั้น สามารถเช่ือมโยงเข้ากับความเป็นทหารได้
อีกทอดหนึ่งเช่นกัน ดังท่ีซู แจนเซน (Sue Curry Jansen) ช้ีว่าในแง่การใช้ภาษาในการรายงานข่าว
กีฬา มักใช้ค าท่ีเกี่ยวข้องกับการสงครามและการทหาร เช่น attack, bombs, offense, defense, 
battles for territory ในทางตรงข้าม สถาบันทหารมักเรียกการฝึกทหารว่า war games อันมีนัยถึง
เกมกีฬา นอกจากนี้การฝึกกีฬาและการฝึกทหารยังมีส่วนประกอบสร้างความเป็นชายในลักษณะ
ใกล้เคียงกัน ท้ังการเคารพกฎกติกา การเช่ือฟังผู้บังคับบัญชา ความมีระเบียบวินัย ความสมัครสมาน
สามัคคี ร่วมมือร่วมใจ และความจงรักภักดี (2002, chapter 8) ผู้เขียนเห็นว่าเราสามารถน าแนวคิดนี้
ไปประยุกต์ใช้และใช้อธิบายปรากฎการณ์ท่ีเกิดขึ้นในสังคมไทย ในประเด็นความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า
ได้ อาทิ การอธิบายการจัดกิจกรรมปั่นเพื่อแม่ (Bike for Mom) ในประเทศไทยเมื่อวันท่ี 16 สิงหาคม 
พ.ศ. 2558 ในแง่หนึ่งอาจมีความหมายถึงการปั่นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แต่ในอีกแง่หนึ่งคือการ
ท างานของอ านาจน าของความเป็นชายในการสร้างความเป็นชายแบบนักกีฬาหรือแบบทหาร 
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สืบเนื่องจากประเด็นข้างต้น ความแตกต่างในรูปแบบของความเป็นชายสะท้อน
ประเด็นท่ีคอนเนลล์ (Connell, 2005b) ได้เสนอไว้ในเรื่องของระดับ (level) ของความเป็นชายท่ีมี
อ านาจน า ซึ่งประกอบด้วย 3 ระดับคือ Local level, Region level และ Global level ดังท่ีผู้เขียน
ได้อธิบายไว้ในหัวข้อ 2.1.1 เพราะคุณลักษณะของความเป็นชายนั้นจะมีแก่นแท้หรือลักษณะท่ีเป็นไป
ในท านองเดียวกัน แต่เมื่อความเป็นชายนั้นถูกน าไปอธิบายในบริบททางสังคมหรือพื้นท่ีท่ีต่างไป ย่อม
ส่งผลให้มีความแตกต่างกันในรายละเอียดปลีกย่อย อันเป็นลักษณะเด่นของแต่ละพื้นท่ีเท่านั้น  

ผลการวิจัยของวิทยานิพนธ์นี้ นอกจากจะสอดคล้องกับข้อเสนอของ จูดี วัจแมน 
(Wajcman, 1996) ท่ีกล่าวว่า “การท่ีเราบริโภครถยนต์ก็เพื่อการสร้างภาพลักษณ์หรืออัตลักษณ์ทาง
สังคมของผู้บริโภค” แล้วนั้น ผู้เขียนยังต้องการเสนอเพิ่มเติมว่า รถในโฆษณาทางโทรทัศน์ ได้ถูกใช้
เป็นเครื่องมือในการชี้น าสังคมของอุดมการณ์ความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าอีกด้วย  

ในด้านตรงข้ามกับการประกอบสร้างความหมายของรถท่ีกล่าวถึงข้างต้น  รถยัง
ได้สร้างความหมายให้กับผู้ท่ีไม่ได้ขับรถอีกด้วย ดังท่ีเชลเลอร์และเออร์เรย์ (Sheller & Urray, 2000) 
เสนอว่าการขับรถย่อมหมายถึงเราได้เรียนรู้สัญญะท่ีคนไม่ได้ขับรถอาจไม่เข้าใจ ผู้ขับขี่เรียนรู้สัญญาณ 
กฎระเบียบ ผ่านไฟ ป้าย ท่ีต้องอาศัยความเช่ือใจกันระหว่างผู้ขับขี่ พื้นท่ีของการขับขี่จึงเป็นพื้นท่ีของ
กลุ่มคนบางกลุ่ม ซึ่งในงานวิจัยเรื่องนี้ก็คือชุมชนของความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า ส่วนผู้ท่ีไม่ได้ขับข่ี 
เช่น เด็ก ผู้หญิง หรือผู้ชายท่ีไม่สามารถจับจ่ายหรือซื้อรถมาใช้ ท่ีเปรียบได้กับความเป็นชายและความ
เป็นหญิงท่ีเป็นเบ้ืองล่าง ต้องออกไปเผชิญหน้ากับมลพิษและอันตรายบนท้องถนนและต้องพึ่งพา
อาศัยรถของความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า ถือเป็นรูปแบบของการน าความเหล่ือมล้ าของความสัมพันธ์
เชิงอ านาจทางเพศสถานะ มาแสดงให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมได้เป็นอย่างอย่างดี  

 
6.2.2 ความเป็นชายที่มีอ านาจน าเกิดจากเรือนกาย จิตใจ และความเป็นผู้น า  

วิทยานิพนธ์เล่มนี้มีข้อสรุปว่า หัวใจหลักของความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าใน
สังคมไทยในระหว่างปี พ.ศ. 2558 – 2559 คือ การมีเรือนกายท่ีแข็งแกร่ง มีจิตใจเด็ดเด่ียวกล้าหาญ 
มีความเป็นผู้น า ซึ่งเมื่อใดก็ตามท่ีความเป็นชายสามารถรับเอา (embody) คุณลักษณะเหล่านี้ จะ
สามารถก้าวเข้าสู่พื้นท่ี/สถานะของความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าของสังคมไทย เปรียบได้กับฮีโร่หรือ
วีรบุรุษท่ีผู้คนในสังคมให้การยกย่อง ไม่ว่าจะเป็นฮีโร่ในฐานะพ่อ ฮีโร่ที่ช่วยเหลือปกป้องผู้หญิง ฮีโร่
ทางเศรษฐกิจท่ีเล้ียงดูครอบครัว ฮีโร่ในโลกทุนนิยมท่ีมีความฉลาดหลักแหลมสามารถน าพาชีวิตไปสู่
ความก้าวหน้าทางอาชีพการงาน เป็นต้น  
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ส าหรับความเป็นชายรูปแบบอื่นๆ ท่ีปรากฏในโฆษณาถูกท าให้ด้อยกว่าใน 3 
ลักษณะเช่นเดียวกัน คือ ด้อยกว่าด้านเรือนกาย ด้านจิตใจ และด้านความเป็นผู้น า ตัวละครท่ีมี
ลักษณะความเป็นชายท่ีด้อยลักษณะดังกล่าว จะต้องเผชิญหน้ากับประสบการณ์ความขัดแย้งของ
อ านาจของผู้ชาย (men’s contradictory experiences of power) (Kaufman, 1999) ท่ีต้องอยู่ใน
พื้นท่ีกึ่งกลางของอ านาจท่ีเหนือกว่าความเป็นหญิง และเป็นเบ้ืองล่างความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า ถือ
เป็นประสบการณ์ท่ีต้องกดทับและโดนกดทับทางอ านาจไปพร้อมๆ กัน  

ขณะท่ีตัวละครความเป็นหญิงในโฆษณา พวกเธอมีบทบาท 2 ด้านคือ (1) คือ
การแสดงให้เห็นสถานภาพและการเป็นเบ้ืองล่างของความเป็นชาย และ (2) พวกเธอถูกลดทอน
คุณค่าเป็นเพียงวัตถุเรื่องหนึ่งเพื่อการประกอบสรา้งความหมายของความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า ท้ัง
การเป็นวัตถุท่ีช่วยสร้างความหมายของการเป็นรักต่างเพศ การด้อยความสามารถท่ีต้องพึ่งพิงความ
เป็นชาย และการเป็นของรางวัลส าหรับความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า 

การได้มาซึ่งข้อสรุปของงานวิจัย ผู้เขียนได้รับการปูพื้นฐานความเข้าใจความเป็น
ชายรูปแบบต่างๆ จากผลการศึกษาในด้านนิเทศศาสตร์ท่ีช่วยจัดแบ่งประเภทความเป็นชายต่างๆ ใน
สังคมท่ีส่ือมวลชนมักน าเสนออยู่บ่อยครั้ง  เช่น ความเป็นชายในแบบสังคมเกษตรกรรม ความเป็น
ชายในแบบสังคมทุนนิยมอุตสาหกรรม ความเป็นชายแบบใหม่ (ก าจร หลุยยะพงศ์,  2539) ผู้ชาย
แบบเก่า ผู้ชายแบบใหม่ ผู้ชายแบบผสม (วิชชา สันทนาประสิทธิ์, 2543) New Man, New Lad, 
Metrosexual (วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ, 2549) หรือการจัดวางการเป็นชายรักชายให้อยู่ตรงข้าม
กับการเป็นรักต่างเพศซึ่งถือว่าเป็นความปกติ (ไชยศิริ บุญกุลศรีรุ่ง, 2553) เป็นต้น จากความเข้าใจ
ดังกล่าว เมื่อใช้มุมมองด้านความสัมพันธ์เชิงอ านาจเข้าไปศึกษาความสัมพันธ์ทางเพศสถานะจะช่วย
ท าให้เข้าใจความไม่เท่าเทียมกันของความเป็นเพศสถานะท่ีหลากหลายในเชิงโครงสร้าง ได้อย่างลึกซึ้ง
ยิ่งขึน้เพราะ “แม้ว่าเราทุกคนจะสร้างความเป็นเพศสถานะขึ้นมาด้วยตัวของเราเอง แต่เราไม่มีอิสระ
ในการสร้างในแบบท่ีเราปรารถนา ปฏิบัติการทางเพศสถานะคือผลผลิตจากการมองเห็นตัวตนซึ่ง
ด ารงอยู่ในล าดับข้ันทางเพศสถานะ” (Connell, 2009, p.74) ดังนั้น ความเข้าใจเพศสถานะของ
ปัจเจกจึงเป็นเพียงจุดเริ่มต้นพื้นฐานอันดี ท่ีจะน าไปสู่ความเข้าใจความสัมพันธ์เชิงอ านาจอันไม่เท่า
เทียมซึ่งเป็นความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างของสังคมได้เป็นอย่างดี   

ประเด็นสุดท้าย ผู้เขียนตระหนักดีว่าข้อสรุปหรือองค์ความรู้ท่ีผู้เขียนอภิปรายถึง
ข้างต้น อาจไม่ใช่เรื่องท่ีแปลกใหม่ท่ีคนในสังคมไม่เคยรับรู้มาก่อน แต่กลับเป็นส่ิงท่ีคนท่ัวไปรับรู้
โดยท่ัวไป เหตุท่ีเป็นเช่นนี้เนื่องจาก “ความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าคือ คุณลักษณะท่ีครองสถานะของ
การเป็นแบบอย่างความเป็นชายในสังคมท่ีคนท่ัวไปรับรู้ได้โดยสามัญส านึก” (Hanke, 1998, p.186) 
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ดังนั้นจึงเป็นส่ิงท่ีถูกต้องในทางทฤษฎี ท่ีข้อเสนอของผู้เขียนจะสอดคล้องกับลักษณะความเป็นชายท่ี
คนในสังคมรับรู้อยู่แล้วโดยท่ัวไป ไม่ใช่ส่ิงท่ีแปลกใหม่หรือไม่เคยรับรู้มาก่อน เพราะเมื่อใดก็ตามท่ีมี
การพูดถึงความเป็นชายท่ีเข็มแข็งปกป้องผู้ท่ีอ่อนแอกว่า ความเป็นชายท่ีเป็นผู้น าครอบครัว ความ
เป็นชายท่ีฉลาดหลักแหลม หรือความเป็นชายท่ีมีเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้าม ก็ย่อมจะได้รับการยกย่อง
เชิดชูโดยคนในสังคม และเป็นลักษณะความเป็นชายท่ีได้รับการปลูกฝังผ่านสถาบันต่างๆ ท้ัง
ครอบครัว การศึกษา ส่ือมวลชน ว่าเป็นส่ิงท่ีดีและเป็นคุณลักษณะท่ีความเป็นชายทุกคนควรมี  

แต่ท้ังนี้ ส่ิงท่ีผู้เขียนต้องการช้ีให้เห็นจากข้อสรุปท่ีเป็นสามัญส านึกข้างต้น คือ
การน าไปสู่ตระหนักรู้ว่าคุณลักษณะดังกล่าวคือความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า และครอบครองสถานะ
หรือต าแหน่งแห่งท่ีท่ีอยู่สูงสุดของล าดับข้ันทางเพศสถานะ ผู้เขียนเช่ือว่าการตระหนักรู้จะน าไปสู่การ
ต้ังค าถาม และสามารถจะรื้อสร้างส่ิงท่ีเป็นสามัญส านึกเหล่านั้นได้ คนในสังคมควรตระหนักว่าความ
เป็นชายและความเป็นหญิงในสังคมไทยนั้น ไม่ได้มีเพียงรูปแบบเดียวและไม่เปล่ียนแปลง แต่ทว่ามี
ความหลากหลายและเคล่ือนท่ีอยู่ตลอดเวลา การมองเห็นในประเด็นข้างต้นจะน าไปสู่ความเข้าใจและ
ยอมรับในความหลากหลาย และเข้าใจว่าความเป็นชายท่ีไม่สอดคล้องกับคุณลักษณะท่ีอ านาจน าช้ีน า
ไม่ใช่ส่ิงท่ีผิด ไม่สมควรต้องถูกลงโทษหรือกดทับทางอ านาจ ในขณะท่ีความเป็นหญิงก็มีสิทธิอันเท่า
เทียมท่ีจะด าเนินชีวิตในรูปแบบท่ีพวกเธอปรารถนา และไม่จ าเป็นต้องสยบยอมและเป็นเบ้ืองล่าง
ให้กับความเป็นชาย เพื่อผลลัพธ์สุดท้ายคือการพังทลายลงของล าดับข้ันและความสัมพันธ์เชิงอ านาจท่ี
ไม่เท่าเทียมกัน ทางเพศสถานะ ซึ่งส่ิงเหล่านี้จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกคน ทุกเพศ 
และทุกวัย ดังแนวคิดของนักสตรีนิยมท่ีผู้เขียนอ้างถึงแล้วในบทน าคือ “การจะเปล่ียนแปลงโครงสร้าง
ของปิตาธิปไตยจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยการร่วมมือร่วมใจกันจากท้ังหญิงและชาย เพราะการจะสร้างผู้หญิง
แบบใหม่  (new woman) ขึ้นมาได้นั้นก็ต้องการ การสนับสนุนจากผู้ชายแบบใหม่ (new man) ด้วย
เช่นกัน” (Whelehan, 1996, p.177, p.179) 

 
6.2.3 ร้ือสร้างและบ่อนเซาะ ความเป็นชายที่มีอ านาจน า 

การมีเรือนกายท่ีแข็งแกร่ง มีจิตใจกล้าหาญเด็ดเด่ียว และความเป็นผู้น า ของ
ความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าซึ่งปรากฏในโฆษณารถท่ีออกอากาศทางโทรทัศน์ จะไม่สามารถถูก
สถาปนาขึ้นเป็นอ านาจน าได้ หากไม่มีการเกิดขึ้นของความเป็นชายรูปแบบอื่นๆ และความเป็นหญิง 
ในฐานะของผู้ท่ีเป็นเบ้ืองล่างภายใต้ล าดับข้ันทางเพศสถานะ โดยโฆษณาโทรทัศน์ ในฐานะส่ือมวลชน
ประเภทหนึ่ง ได้จ าลองความสัมพันธ์เชิงอ านาจเหล่านั้น ให้ปรากฏขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้เรื่อง
เล่าขนาดส้ันท่ีมีความยาวเพียง 30 – 45 วินาที แต่ทว่าทรงพลังและแฝงฝังไปด้วยอุดมคติความเป็น
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ชายท่ีมีอ านาจน าหลายประการ ผ่านกลวิธีด้านภาพ การจัดองค์ประกอบภาพ เสียง เทคนิคการตัดต่อ 
รวมถึงการประกอบสร้างรูปลักษณ์ เรือนกาย และจิตใจ ของตัวละครต่างๆ ในโฆษณา เพื่อท าให้ตัว
ละครเอกในฐานะความเป็นชายท่ีมีอ านาจน ามีความโดดเด่น เป็นผู้น าพาเรื่องเล่าด าเนินจากตอนต้น
ไปสู่บทสรุป ได้รับของรับวัลในตอนท้ายเรื่อง พร้อมๆ กันกับท่ีความเป็นชายรูปแบบอื่นๆ และความ
เป็นหญิง ก็ถูกประกอบสร้างด้วยโดนกดทับทางอ านาจ ในฐานะของผู้ท่ีเป็นเบ้ืองล่างของความสัมพันธ์
ทางเพศสถานะเหล่านั้น    

หากความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า และความสัมพันธ์ทางเพศสถานะในโฆษณา
ข้างต้น คือเรื่องเล่าท่ีถูกจ าลองขึ้นจากโลกจริง ในทางกลับกัน การโดนกดทับทางอ านาจของผู้ท่ีเป็น
เบ้ืองล่างในโฆษณาจึงไม่ใช่เพียงเรื่องเล่าท่ีถูกจ าลองเท่านั้น แต่ต้องเป็นความจริงท่ีเกิดขึ้นในสังคม
ด้วยเช่นกัน นั่นน ามาสู่การตั้งค าถามของผู้เขียนว่า เราจะรื้อสร้างความสัมพันธ์เชิงอ านาจและการโดน
กดทับทางอ านาจของผู้ท่ีเป็นเบ้ืองล่างได้อย่างไร? 

ผู้เขียนเห็นว่า เราทุกคนสามารถเริ่มต้นได้จากการท าความเข้าใจในกลวิธีการ
ประกอบสร้างผ่านส่ือมวลชน ดังท่ีวิทยานิพนธ์เล่มนี้พยายามช้ีให้เห็น ความเข้าใจและมองเห็นความ
แยบยลในกลวิธีท่ีส่ือน าเสนอจะน าไปสู่การตั้งค าถามต่อความเป็นชายท่ีมีอ านาจน า ในขณะท่ีเราทุก
คนในฐานะผู้รับสารก าลังหลงใหลไปกับชีวิตท่ีหรูหรา สะดวกสบาย มีผู้คนรายล้อม มีของรางวัล หรือ
ประสบความส าเร็จในชีวิตดังท่ีปรากฏในโฆษณา แต่ผู้รับสารทุกคนต้องไม่ลืมว่าโฆษณาก าลังสร้าง
ความเป็นอื่นให้กับความเป็นชายรูปแบบอื่นๆ และความเป็นหญิงในสังคมไปพร้อมๆ กัน เพราะใน
สังคมยังมีความเป็นชายมากมายท่ีไม่ได้เกิดมาเพียบพร้อม ไม่ได้มีความฉลาดหลักแหลม ไม่ได้มีรูปร่าง
เรือนกายท่ีมีเสน่ห์  หรือไม่ได้มีความแข็งแกร่งบึกบึนดังเช่นตัวละครฮีโร่ แต่ทว่าความเป็นชาย 
(รวมถึงความเป็นหญิง) เหล่านี้ก็ไม่สมควรโดนกดดันหรือกดทับทางอ านาจดังเช่นท่ีปรากฏในโฆษณา 

แต่อย่างไรก็ตาม ส่ือมวลชนมิได้ท าการช้ีน าอุดมคติและสร้างบรรทัดฐานความ
เป็นชายในสังคมโดยล าพัง แต่ส่ือได้ผสานความร่วมมือกับสถาบันต่างๆ ท่ีทรงอิทธิพลในสังคม ไม่ว่า
จะเป็นสถาบันครอบครัว ท่ีเป็นรากฐานในหล่อหลอมความเป็นเพศสถานะของผู้คนนับต้ังแต่เกิด 
สถาบันการศึกษาท่ีหล่อหลอมอุดมการและแนวคิดต่างๆ ท่ีรัฐ-ชาติต้องการให้เป็น หรือแม้กระท่ัง
สถาบันทหารที่มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการประกอบสร้างความเป็นชายให้แก่คนในสังคม ซึ่ง
สถาบันเหล่านี้จะเป็นต้องท างานอย่างต่อเนื่อง ยาวนาน และผนึกก าลังกันประกอบสร้างอุดมการณ์
กันอย่างแข็งขัน เพราะความเป็นชายนั้นเป็นส่ิงท่ีเล่ือนไหลและเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา การจะ
รักษาสถานภาพอ านาจน าของความเป็นชายเหล่านั้นให้คงอยู่ จึงจ าต้องเกิดจากความร่วมมือจาก
หลากหลายสถาบันทางสังคมอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น การจะบ่อนเซาะและรื้อสร้างความสัมพันธ์เชิง
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อ านาจทางเพศสถานะอันไม่เท่าเทียมในสังคม จ าต้องเกิดการเปล่ียนแปลงไปในทุกๆ ภาคส่วนอย่าง
พร้อมเพรียง ไม่ใช่เพียงเปล่ียนแปลงกลวิธีการน าเสนอของส่ือมวลชนเท่านั้น  

ประการสุดท้าย ผู้เขียนต้องการเสนอมุมมองใหม่ในการมองความสัมพันธ์ทาง
เพศสถานะอันซับซ้อนเหล่านี้ โดยย่นย่อเหลือเพียงความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าซึ่งถือเป็นคนกลุ่มน้อย
ในสังคมเป็นกลุ่มก้อนหนึ่ง และเพศสถานะอื่นในสังคมอีกกลุ่มก้อนหนึ่ง ซึ่งในวันหนึง่ หากสามารถ
พังทลายเส้นแบ่งท่ีจ าแนกคนสองกลุ่มออกจากกันได้ ก็จะไม่มีอยู่ของผู้ท่ีมีอ านาจน าและผู้ท่ีเป็นเบื้อง
ล่าง ไร้ซึ่งการกดทับและโดนกดทับ ทว่าส่ิงท่ีหลงเหลือไว้จะมีเพียง “ความเป็นเพศสถานะหนึ่งเดียว
อันแตกต่างหลากหลาย” ในสังคม  

 

6.3 ข้อจ ากัดและข้อเสนอแนะ 

 

6.3.1 ข้อจ ากัด 

1.ผู้เขียนตระหนักดีว่าการท างานวิจัยเรื่องนี ้ มุ่งศึกษาความเป็นเพศสถานะ 
(gender) หรือเพศท่ีถูกประกอบสร้างขึ้นทางสังคม ซึ่งเป็นส่ิงท่ีนิยามของเพศทางชีววิทยา (sex) ไม่
อาจอธิบายได้เพียงพอ โดยตลอดการท างาน ผู้เขียนจะระมัดระวังการคิดวิเคราะห์ การตีความ และ
การเขียน ไม่ให้ยึดติดกับความเป็นเพศทางชีววิทยา แต่ด้วยข้อจ ากัดบางประการท าให้ผู้เขียนไม่
สามารถผลิตซ้ าภาพเหมารวมในลักษณะดังกล่าวได้ อาทิ  

 1.1 ข้อจ ากัดด้านการใช้ภาษา เช่น ในบางครั้งผู้เขียนจ าเป็นต้องเลือกใช้ค า
สรรพนาม “เขา” เมื่ออ้างอิงถึงตัวละครเพศชาย และ “เธอ” เมื่ออ้างอิงถึงตัวละครเพศหญิง เพื่อให้
การเขียนไม่เยิ่นเย้อและสะดวกต่อการท าความเข้าใจของผู้อ่าน แต่ก็ไม่อาจหลีกเล่ียงการผลิตซ้ าภาพ
เหมารวม หรือการจัดแบ่งประเภทคนในสังคม  

 1.2 การวิเคราะห์ในบางแง่มุม ผู้เขียนจ าเป็นต้องใช้ภาพเหมารวมท่ีมีต่อ
เพศทางชีววิทยาของคนในสังคมมาประกอบการวิพากษ์และการตีความ เช่น การอ้างอิงถึงงานของ
ผู้ชายว่าเป็นงานท่ีใช้ก าลัง งานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือการอ้างถึงว่าพื้นท่ีกลางคืนไม่ใช่
พื้นท่ีของผู้หญิง เป็นต้น ซึ่งส่ิงเหล่านี้ถือเป็นข้อควรระวังอย่างมากและผู้เขียนจะหยิบยกมาใช้เฉพาะ
ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นเท่านั้น  
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2.การเข้าถึงข้อมูลยังมีข้อจ ากัดอยู่มาก ท้ังในด้านเอกสารและต าราท่ีใช้อ้างอิง 
และการเข้าถึงข้อมูลโฆษณาทางโทรทัศน์ส าหรับน ามาใช้ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

6.3.2 ข้อเสนอแนะ 

1.ในทัศนะของผู้เขียนเห็นว่าความเป็นชายท่ีมีอ านาจน านั้น จะมีลักษณะ
เฉพาะตัวตามแต่ละบริบท สถานท่ี และช่วงเวลา ซึ่งการเลือกศึกษาในบริบทท่ีจ าเพาะเจาะจง เช่น 
การเลือกเฉพาะโฆษณารถยนต์นั่ง โฆษณารถเพื่อการเกษตร หรือสินค้าชนิดอื่นๆ ท่ีมีกลุ่มเป้าหมาย
จ าเพาะจะช่วยให้สามารถอภิปรายคุณลักษณะความเป็นชายท่ีลุ่มลึกมากยิ่งขึ้น 

2.สามารถใช้เกณฑ์ด้านพัฒนาการเป็นแก่นหลักในการศึกษาวิจัยได้เช่นกัน โดย
อาจเลือกใช้กลุ่มตัวอย่างท่ีหลากหลายตามแกนของเวลา เพื่อให้เห็นภาพรวมของพัฒนาการและการ
เปล่ียนแปลงความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าท่ีเกิดขึ้นในสังคมไทย เป็นต้น  
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รายการอ้างอิง 
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ภาคผนวก ก 
ประชากรและกลุม่ตัวอย่างโฆษณารถทางโทรทัศน์ จ านวน 97 เรื่อง                                    

ส าหรับการวิเคราะห์เนื้อหา 

 

ล าดับ ประเภท ช่ือเร่ือง ยาว 

1   ก. รถยนต์บีเอ็มดับเบิ้ลยู (เราสร้างนวัตกรรมการขับขี่ที่เรียกว่าอนาคต) the next 100 years 45 

2   ก. เชฟโรเลต แคปติวา (จ าวันผิด/รับผิดคน) 30 

3   ก. เชฟโรเลต รถเก่าเปลี่ยนเป็นเชฟโรเลตคันใหม่ รับส่วนลดเพิ่ม 50,000 บาท  15 

4   ก. เชฟโรเลต รถเก่าเปลี่ยนเป็นเชฟโรเลตคันใหม่ รับส่วนลดเพิ่ม 50,000 บาท  15 

5   ก. เชฟโรเลต รถเก่าทุกรุ่นทุกย่ีห้อ รับส่วนลดเพิ่ม 50,000 บาท วันน้ี-31 ต.ค.2558 15 

6   ก. ALL-NEW FORD EVEREST(สร้างมาเป็นที่หน่ึง/รางวัลรถยนต์ยอดเย่ียมประจ าปี 2558) 15 

7   ก. รถยนต์ FORD ECOSPORT (ใช่ทุกการใช้งาน) 30 

8   ก. รถยนต์ฮอนด้า แอคคอร์ด ไฮบริด ใหม่ (ไม่ต้องตามใคร ในเมื่อโลกหมุนตามคุณ) 45 

9   ก. รถยนต์ฮอนด้า BR-V (คุณใช้ชีวิต แบบไหน/ผ่านเร่ืองเล่า/ผ่านประสบการณ์) 15 

10   ก. รถยนต์ฮอนด้า BR-V (คุณใช้ชีวิต แบบไหน) 15 

11   ก. รถยนต์มิตซูบิชิ มิราจ (ฟรีสลากออมสินมูลค่า 10,000 บาท/30 ก.ย.2559) 30 

12   ก. ฮอนด้า (สุขเลือกได้ฮอนด้าออกให้/วันน้ี-3 เม.ย.2559) 30 

13   ก. HONDA New Accord เปลี่ยนมุมมองใหม่สู่โลกแห่งความหรูหราเหนือระดับ 45 

14   ก. รถยนต์ฮอนด้า BR-V (ให้ความกล้า พาชีวิตไปให้สุด) 45 

15   ก. ฮุนได The New Hyundai MPV SERIES (รถอเนกประสงค์) 30 

16  ก.  รถยนต์ฮุนได (คุณวีรศักด์ิ ประเสริฐชูวงศ์) 15 

17   ก. รถยนต์ฮุนได (คุณอนันตชัย ต้ังมหาตระกูล) 15 

18  ก.  รถยนต์อีซูซุ มิวเอ็กซ์ 1.9 Ddi BLUE POWER (ก้อง สหรัถ) 30 

19   ก. รถยนต์อีซูซุ มิวเอ็กซ์ (ก้อง สหรัถ/คุณธนะชัย) 30 

20   ก. รถยนต์อีซูซุ มิวเอ็กซ์ (ก้อง สหรัถ/คุณวรรณศิริ ศรีวราธนบูลย์) 30 

21   ก. มาสด้า Feel the drive (คุณคือแรงบันดาลใจ) 30 

22  ก.  มาสด้า FEEL LIKE NO OTHERS 10-18 ก.ย.น้ี 15 

23  ก.  รถยนต์มาสด้า CLEAN DIESEL 2016 (รักมาก/โดนเลย) 30 
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24   ก. รถยนต์มาสด้า CX-5 (เทคโนโลยีความปลอดภัย ABSM) 15 

25   ก. มาสด้า (AMAZING DRIVE ทดลองขับรับของสมนาคุณและข้อเสนอพิเศษ) 15 

26   ก. รถยนต์มาสด้า CX-5 (สิ่งพิเศษ/ใหม่) 30 

27   ก. มาสด้า 2 (เพื่อน/ตัวตนที่ใช่ เร้าใจไม่เคยหยุด) 15 

28   ก. รถยนต์มาสด้า CX-3 (มองโลกมุมใหม่ อิสระไร้ขีดจ ากัด) 45 

29   ก. รถยนต์มาสด้า Feel The Drive (ความสนุกในการขับขี่/ออกแบบเอกลักษณ์เฉพาะตัว) 15 

30   ก. รถยนต์มาสด้า Feel The Drive (ความสนุกในการขับขี่/ไม่ต้องห่วงค่าน้ ามัน) 15 

31   ก. รถยนต์ NEW MG GS (อย่าใช้เวลา กับการวิ่งตามคนอ่ืน) 45 

32   ก. รถยนต์ เอ็มจี5  (ให้ชีวิตไปอีกขั้น) 45 

33   ก. ออลนิว มิตซูบิชิ ปาเจโร่ สปอร์ต (เปิดตา เปิดหู เปิดใจ) 15 

34   ก. รถยนต์มิตซูบิชิ แอททราจ (มาริโอ้/คิมเบอร์ลี แอน เทียมศิริ/สุนัข) 30 

35   ก. รถยนต์มิตซูบิชิ มิราจ ระบบกันชนด้านหน้าตรง (ใหม่) 30 

36   ก. รถยนต์มิตซูบิชิ มิราจ (นิชคุณ/มิราจคืออะไร) 30 

37   ก. รถยนต์นิสสันเทียน่า (ดอกเบี้ยต่ าสุด0% หรือฟรีประกันภัยช้ัน1 ) 30 

38   ก. นิสสัน ซิลฟี DIG TURBO 190 แรงม้า (ดอกเบี้ย 0%/วันน้ี-31 ส.ค.2559) 30 

39   ก. นิสสัน อีโคคาร์ ผลิตจ าหน่ายแล้วกว่า 500,000 คัน 30 

40   ก. รถยนต์นิสสัน อัลเมล่า NISMO (ข้อเสนอพิเศษ/31 พ.ค.2559) 30 

41   ก. นิสสัน ALMERA NISMO PERFORMANCE PACKAGE ที่รูมนิสสันทั่วประเทศ 30 

42   ก. รถยนต์นิสสัน เอ็กซ์-เทรล ไฮบริด (เสือ/พลัง ให้คุณได้ทุกสิ่ง/ข้อเสนอพิเศษ/31 ม.ค.59) 30 

43   ก. รถยนต์นิสสัน เอ็กซ์-เทรล (เสือ/พลัง ให้คุณได้ทุกสิ่ง) 30 

44   ก. นิสสัน มาร์ช อัลเมล่า (ข้อเสนอพิเศษ/31 ต.ค.2558) 30 

45   ก. รถยนต์ ซูบารุ XV (สวิตซ์สู่ชีวิตอิสระ/เป็นเจ้าของในราคา 998,000 บาท/30 มิ.ย.59) 30 

46   ก. รถยนต์ ซูซกิ สวิฟท์ Sai  มีสไตล์ไม่เคยเปลี่ยน 30 

47   ก. รถยนต์โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์ (เหนือระดับทุกประสบการณ์ชีวิต) 30 

48   ก. โตโยต้า (ความสุขระหว่างเราเกิดขึ้นได้เสมอ/ขอแต่งงาน) 15 

49   ก. โตโยต้า (ความสุขระหว่างเราเกิดขึ้นได้เสมอ/รับปริญญา) 15 

50   ก. โตโยต้า (โจ๊ก โซคูล/โชคชุ่มช่ ากระหน่ ารับฝน/วันน้ี-31 ก.ค.น้ี) 30 

51   ก. รถยนต์ วีออส NEW VIOS NEW FUN (ใหม่/ความสนุกคร้ังใหม่) 30 

52   ก. โตโยต้า โคโรล่า อัลติส ESPORT (ไมค์ - พิรัชต์/ชีวิตเราต้องสปอร์ต) 30 
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53   ก. โตโยต้า คัมร่ี ไฮบริด (ยากที่ใครจะตามทัน) 30 

54   ก. โตโยต้า NEW FORTUNER TRD Sportivo (ความท้าทาย แห่งศักด์ิศรี) 30 

55   ก. รถยนต์ วีออส (ใหม่/ทุกทิศทางคือความสนุก) 30 

56   ก. โตโยต้า ฉลองยอดขายอันดับ 1 (รับฟรี samsung Galaxy s6 edge) 30 

57  ก.  รถยนต์โตโยต้า คัมร่ี (ฮิวจ์ แจ็คแมน) 30 

58   ก. โตโยต้า ถนนสีขาว ขับรถดีๆนะ (รู้หรือไม่) 30 

59   ก. โตโยต้าชัวร์ (ลดกระหน่ าส่งท้ายปี) 60 

60  ก. โตโยต้าชัวร์ (ใหม่ ดาวิกา/เพื่อนรู้ใจ) 30 

61  ข. จักรยานเทอร์โบ (เวียร์ ศุกลวัฒน์ คณารศ) 30 

65  ค. ISUZU INSIGHT BIG CHALLENGE ร่วมฉลองสถิติ 26.46 กิโลเมตร/ลิตร  15 

63   ค. ออล-นิว มิตซูบิชิ ไทรทัน (ต๊ิก เจษฎาภรณ์ ผลดี/ข้อเสนอพิเศษ/31 ธ.ค.2558) 30 

64   ค. โตโยต้า (ความสุขระหว่างเราเกิดขึ้นได้เสมอ/แจกรองเท้า) 15 

65   ค. เชฟโรเลต โคโลราโด (พลังขับ ที่วัดใจคุณ) 15 

66   ค. รถยนต์ฟอร์ด เรนเจอร์ ใหม่ (แกร่ง..อย่างเต็มภาคภูมิ/ข้อเสนอพิเศษ/30ก.ย. 59) 15 

67   ค. รถยนต์ฟอร์ด เรนเจอร์ ใหม่ (แกร่งเพื่อทุกความส าเร็จ/น้ าหนักบรรทุกสูงสุด 1,304 กก.) 15 

68   ค. ฟอร์ด เรนเจอร์ XLT (ข้อเสนอพิเศษ/วันน้ี-31 มี.ค.2559) 15 

69   ค. ISUZU V-CROSS 4x4 กวาดเรียบ 4 แชมป์ แรลลี่หฤโหด  30 

70   ค. ISUZU D-MAX 1.9Ddi BLUE POWER นวัตกรรมเปลี่ยนโลก 30 

71   ค. ISUZU D-MAX 1.9Ddi BLUE POWER นวัตกรรมเปลี่ยนโลก 30 

72   ค. รถกระบะมาสด้า BT-50 PRO (มีดีอะไร) 30 

73   ค. มิตซูบิชิ ไทรทัน ใหม่ (ต๊ิก เจษฎาภรณ์/ฟรีสลากออมสิน/30 ก.ย.2559) 30 

74   ค. มิตซูบิชิ ไทรทัน (รุ่นใหม่) 15 

75   ค. มิตซูบิชิ ไทรทัน NEW TRITON (ต๊ิก เจษฎาภรณ์) 30 

76   ค. นิสสัน นาวารา ดับเบิ้ลแค็บ (ลุยทุกสถานการณ์แกร่ง) 30 

77   ค. รถกระบะนิสสัน นาวาร่า NP300 (เท่ง เถิดเทิง/โหน่ง ชะชะช่า/สัปรด) 60 

78   ค. รถกระบะนิสสัน นาวาร่า NP300 (เท่ง เถิดเทิง/โหน่ง ชะชะช่า) 30 

79   ค. ทาทา มอเตอร์ส (เปิดตัว Tata Xenon Double Cab 150NX-Plore 4WD) 30 

80   ค. รถกระบะ ทาทา (เพื่อน/วันน้ี-30 มิ.ย.2559) 30 

81   ค. รถกระบะโตโยต้า ไฮลักซ์ รีโว่ (เวียร์ ศุกลวัฒน์ คณารศ) 30 
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82  ง. ฮอนด้า สังคม หัวแข็ง (ปฎิวัติความคิดใหม่ คนไทยใส่หมวก) 30 

83  ง. รถจักรยานยนต์ ZOOMER X THE UNBLOCKER ได้เวลาปล่อย (ต่อ ธนภพ ลีรัตนขจ) 30 

84  ง. ฮอนด้าเวฟ 100 ไอ (ช่วงเวลาแห่งความสุข/หญิง) 15 

85  ง. ฮอนด้า สมาร์ท เทคโนโลยี (พีช พชร จิราธิวัฒน์) 45 

86  ง. ฮอนด้า คลิก 125ไอ ใหม่ (มาริโอ้/ตัวจริงแห่งผู้น า) 30 

87  ง. รถจักรยานยนต์ ฮอนด้า PCX 150 (ใหม่/กุญแจสมาร์ทคีย์) 45 

88  ง. Honda CBR 300R (ฟิล์ม รัฐภาคย์ วิไลโรจน์) 30 

89  ง. ฮอนด้า อุบัติเหตุเป็นศูนย์ (ต่อ ธนภพ) 30 

90  ง. ฮอนด้า วิงค์เซ็นเตอร์ (สิงโต น าโชค) 30 

91  จ. 20151104_TVC รถแทรกเตอร์ จอห์น เดียร์ 3036E เพื่อคนไทย 30 

92   จ. 20151103_Tractor KUBOTA L series promotion 'กระตุ้น' 15 

93   จ. 20151103_รถขุด คูโบต้า 'คิดการใหญ่' 30 

94   จ. 20160127_SKL นานพอ 30 วินาที 30 

95   จ. 20160207_โฆษณา Kubota ชุด 'หายเหน่ือย' 15 วินาที 15 

96   จ. 20160828_TVC Tractor Kubota 'ก าแพง' 30 

97   จ. 20160830_TVC รถเก่ียวนวดข้าวคูโบต้า 'คิว' 30 

 
หมายเหตุ: อักษรย่อประเภทรถ 
ก. หมายถึง รถยนต์นั่ง 
ข. หมายถึง รถจักรยาน 
ค. หมายถึง รถยนต์กระบะ 
ง. หมายถึง รถจักรยานยนต์ 
จ. หมายถึง รถเพื่อการเกษตรและ/หรืองานก่อสร้าง 
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ภาคผนวก ข 
ตารางลงรหัสส าหรับการวิเคราะห์เนื้อหา 

 

จากลักษณะความเป็นชายท่ีมีอ านาจน าในวัฒนธรรมอเมริกันของนิค ทรูจิลโล (Nick 
Trujillo, 1991) ผู้เขียนน ามาใช้อ้างอิงเพื่อสร้างรหัสส าหรับการวิเคราะห์เนื้อหา ได้ดังนี้  

1.อ านาจน าและการควบคุมทางกาย (physical force and control)  

  1.1 ตัวละครมีการต่อสู้ หรือใช้ก าลัง หรือใช้ความเร็ว 

  1.2 ตัวละครมีการใช้แรงงานในการท างานหรือท าเพื่อสังคม 

  1.3 ตัวรถมีการใช้ความเร็ว หรือมีการแข่งขัน 

  1.4 ตัวรถมีการบุกตะลุย สมบุกสมบัน 

2.ความส าเร็จในหน้าท่ีการงาน (occupational achievement)  

  2.1 บ่งบอกถึงความเป็นผู้บริหาร เช่น ใส่สูท เป็นเจ้านาย มีคนขับรถ 

  2.1 บ่งบอกถึงอาชีพในเรื่อง เช่น สถาปนิก หมอ 

  2.3 เกษตรกร 

  2.4 อาชีพของตัวละครเอง 

3.ปิตาธิปไตย (patriarchy)  

  3.1 ตัวละครเอกเป็นผู้ควบคุมรถ 

  3.2 ตัวละครเอกเป็นผู้ดูแลผู้อื่น 

  3.3 ตัวละครเอกและ/หรือรถเป็นผู้ช่วยเหลือ หรือแก้ปัญหาหรืออุปสรรค 

  3.4 ตัวละครอื่นเช่ือฟัง แสดงการสยบยอม  

4.ความห้าวหาญทางด้านจิตใจ (frontiersmanship) 

  4.1 ตัวละครเอกแสดงออกถึงความอดทนอดกล้ัน เข้มแข็งทางอารมณ์ 

  4.2 ตัวละครเอกแสถงออกถึงความกล้าได้กล้าเสีย เส่ียงอันตราย 

  4.3 ตัวละครเอกท าในส่ิงท่ีหลุดจากขนบ 
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  4.4 ตัวละครเอกท าในส่ิงใหม่ๆ ท้าทาย หรืออื่นๆ   

5.รักต่างเพศ (heterosexual)  

  5.1 ตัวละครเอกแสดงบทบาทสามีและ/หรือพ่อ 

  5.2 ตัวละครเอกมีคู่รักต่างเพศ 

  5.3 ตัวละครเอกแสดงออกถึงความสนใจเพศตรงข้าม 

  5.4 เพศของตัวแสดงเองซึ่งสามารถระบุได้ว่าเป็นรักต่างเพศ  
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ประวัติผู้เขียน 
 

ช่ือ นายศิวรัฐ หาญพานิช 
วันเดือนปีเกิด 
วุฒิการศึกษา 

6 มิถุนายน 2528 
ปีการศึกษา 2551: นิเทศศาสตรบัณฑิต  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ต าแหน่ง TV News Promo Supervisor  
สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี  

 
 

 

  

  
 




