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บทที่ 1
บทนํา
ที่มา และความสําคัญของปญหา
นับตั้งแตเกิดกระแสการรณรงคเรียกรองสิทธิสตรีในทศวรรษที่ 1970 เรื่องความเปนเพศ หรือ
เพศสภาพ (Gender) ไดถูกเริ่มหยิบยกขึ้นมาเปนประเด็นทางสังคม อีกทั้งยังกอใหเกิดการตื่นตัวใน
การศึกษาเรื่องสตรีอยางจริงจัง มีผลทําใหการศึกษาเกี่ยวกับ “ผูชาย” ไดรับความสนใจตามมา จน
กระทั่งทําใหเกิดการวิพากษ แนวคิดในการศึกษาเรื่องความเปนเพศชาย (Masculine) และความเปน
เพศหญิง (Feminine) ตามแบบแนวคิดกระแสหลัก ซึ่งแตเดิมเราถูกกลอมเกลาจนเราเคยชิน และทํา
ใหเขาใจวาเปนเรื่องธรรมชาติที่ถูกกําหนดสรางจากลักษณะทางชีววิทยา (biology) เปนสิ่งที่ติดตัว
มนุษยมาตั้งแตเกิด และมีความคงทนถาวร เปลี่ยนมาเปนคําอธิบายวา ความเปนเพศชาย และความ
เปนเพศหญิงนั้น เปนสิ่งที่สรางหรือกําหนดขึ้นจากสังคม และวัฒนธรรม (Socially Constructed) ซึ่งมี
ความหลากหลาย สามารถลื่นไหลไปตามบริบทของสังคมแตละยุคแตละสมัย
โดยในสวนของประเด็นทางการศึกษาเรื่อง ความเปนชาย (Masculinity) นั้น นักวิชาการจาก
หลายแขนงพยายามตอบคําถามถึงที่มาของความเปนชาย ผลที่ไดมานั้นตรงกัน คือ ความเปนชายนั้น
เปนสิ่งที่ไดรับการสรางขึ้นจากสังคม Strate (1992:79,อางถึงใน กําจร หลุยยะพงศ,2539) หนึ่งในนัก
วิชาการกลุมผูศึกษาความเปนชายสนับสนุนวา ชีววิทยาเปนตัวกําหนดใหเราเปนชายหรือหญิง แต
สําหรับวัฒนธรรมกําหนดความหมายของความเปนชาย รูปแบบของพฤติกรรม และบุคลิกลักษณะ
โดยเฉพาะตัวของการเปนชาย และการเปนหญิง จึงสามารถพูดไดวาความเปนชายไดรับการสรางจาก
สังคม
เชนเดียวกันกับความเปนชายในสังคมไทย ที่ถูกสราง และกําหนดความหมายภายใตบริบท
ของสังคม และวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไปตามแตละชวงเวลา จึงทําใหความเปนชายแตละยุคแตละสมัยมี
ความแตกตางกันไป และมีอยูมากมายหลายประเภท ดังเชน ในชวงรัชกาลที่ 4,5,6 ที่เปนชวงที่ไดรับ
อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตก ความหมายของความเปนชายในชวงนี้จึงไดรับอิทธิพลความเปนชาย
แบบสุภาพบุรุษ (Gentleman) ซึ่งมาจากการที่ลูกหลานเจานายไทยรวมไปถึงกลุมคนชั้นสูงขณะนั้นไป
เรียนหนังสือที่ตางประเทศแลวกลับมารับใชสังคมไทย ตรงกับสมัยที่พระนางเจาวิคตอเรียของอังกฤษ
ครองราชย โดยความเปนสุภาพบุรุษในขณะนั้นตองเปนผูที่รูจักอดทน ยินดีที่จะเสียสละความสุขสวน
ตัว มีริมฝปากที่แข็งไมยิ้ม หรือในแบบที่ฝรั่งเรียกวา Stiff Upper Lip มีใบหนาเย็นชาราวกับไรความรู
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สึก และไม แสดงความดี ใจในชัย ชนะ หรือแสดงความเสียใจในความเจ็บ ปวด (ประภาพร ชินวงศ
,2546)
หรือในชวงของรัฐบาล จอมพล ป. พิบูลสงคราม ประเทศมีการปฏิวัติวัฒนธรรมอยางขนาน
ใหญเพื่อสรางชาติใหทัดเทียมความเปนอารยะประเทศ ยุคนี้ระบบเหตุผลเปนสิ่งที่มีพลังอํานาจมาก
ความคิดความเชื่อทั้งหลายจะถูกจัดระเบียบเพื่อใหคนในชาติทําในสิ่งเดียวกัน ความหมายของความ
เปนชายในยุคนี้ จึงมีการแบงแยกวาอยางไหนเปนผูชาย และอยางไหนไมใช ผูชายในสมัยนี้จึงแสดง
ออกถึงความเปนผูชายที่ตรงขามกับผูหญิงอยางชัดเจน คือมีความแข็งแกรง มีความเปนผูนํา ที่อดทน
กลาหาญ ไมสนใจความสวยความงามของรางกาย และไมใชเครื่องสําอางเพราะอาจจะถูกมองไดวา
ไมใชผูชาย
แตสําหรับในยุคปจจุบัน ยุคโลกาภิวัตนที่สังคมเปนสังคมแหงการบริโภค ผูคนตางใชสินคา
และรูปแบบการบริโภคเปนเครื่องมือในการแสดงออกถึงความเปนตัวตนหรือการเขากลุม จึงทําใหเกิด
ความหมายใหม ของความเป น ชายขึ้น คือความเปนชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล”โดยคําวา “เมโทร
เซ็กสชวล” นั้นเปนคําที่ Mark Simpson นักหนังสือพิมพ และคอลัมนิสตชาวอังกฤษ เขียนไวในบท
ความของเขาที่ชื่อ “Here come the mirror men” ซึ่งตีพิมพในหนังสือพิมพ The Independent ฉบับ
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2537(นิตยสาร GM ฉบับเดือน ก.พ. 2547)
โดยความเปนชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” นั้นถือไดวาเปนปรากฏการณความเปนชายในอีก
รูปแบบหนึ่ง ที่นับวันจะยิ่งมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นทั่วโลก และสามารถพบเห็นไดเกือบจะทั่วไปในสังคม
เมืองใหญ อยางเชน นิวยอรก ลอนดอน ปารีส โตเกียว หรือ กรุงเทพมหานคร เพราะสังคมเมืองมี
สภาพที่เอื้อใหผูชายมีโอกาส ไปจับจายใชสอย บริโภคสินคา และบริการที่ประณีตพิถีพิถัน เนื่องจาก
ประกอบไปดวยบรรดารานรวงตางๆ ไมวาจะเปนหางสรรพสินคา ,Spa, Fitness, คลับ หรือรานเสริม
สวย
Mark Simpson (www.salon.com) ได อ ธิ บ ายถึ ง ผู ช ายที่ มี ค วามเป น ชายแบบ“เมโทร
เซ็กสชวล” ไววา เปนผูชายที่มีฐานะ ความรู และการศึกษาดี มีดานของความเปนผูหญิง (feminine
side) มากขึ้น และจะใชเงินสวนใหญหมดไปกับเรื่องของ แฟชั่น เสื้อผาเครื่องแตงกาย และใหความ
สําคัญกับรสนิยมการใชชีวิตในทุกๆเรื่องทั้งเรื่องการกิน การดื่ม การพักผอน หรือการเขาสังคม อีกทั้ง
ยังใสใจเปนพิเศษกับการดูแลภาพลักษณ ความสวยงามของรางกาย โดยมีการใชเครื่องสําอางเพื่อ
บํารุง ดูแลผิวพรรณ หรือใชเพิ่มสีสันใหกับใบหนา
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ซึ่งถาเปน 20 ปกอนหนานี้ แฟชั่นเสื้อผาของผูชาย เครื่องประทินผิว และเครื่องสําอาง จะถูก
มองวาเปนเรื่องของผูชายที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ หรือเปนเรื่องของผูหญิงกระทํากัน แตใน
ปจจุบันนั้นกลายเปนเรื่องธรรมดาสําหรับผูชาย
จากผลสํารวจของบริษัท เอ ซี นีลเส็นฯ ที่ไดทําการสํารวจขอมูล ตั้งแตป พ.ศ. 2542-2545 พบ
วาประชากรผูชายทั่วประเทศที่มีอายุระหวาง 18-24 ปมีการซื้อผลิตภัณฑเครื่องสําอางเพิ่มขึ้น เชน โฟ
มลางหนา มีอัตราการซื้อเพิ่มขึ้นถึง 50%,มอยสเจอไรเซอรบํารุงผิวหนา 70% และมอยสเจอไรเซอร
บํารุงผิวกาย 50% ซึ่งผูชายบางรายนั้นไมเพียงแตใชผลิตภัณฑดูแลผิวเทานั้น แตยังทําทรีตเมนต และ
สปาดวย (น.ส.พ. Business Thai ฉบับวันที่ 7 ส.ค. 2547)
เชนเดียวกันกับบริษัทลีโอ เบอรเนทท (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งไดมีการสํารวจพฤติกรรม และ
ทัศนคติของวัยรุนชายเชนกัน โดยการทํา Trendspotting ซึ่งเปนเครื่องมือทางกลยุทธของบริษัท ที่ใช
การสํารวจเชิงปริมาณ และคุณภาพ ในหัวขอ “ผูชายกับเครื่องสําอาง” (Mens hidden beauty) ดวย
การสัมภาษณกลุมเปาหมายแบบหนึ่งตอหนึ่ง ซึ่งพบวาทัศนคติ และพฤติกรรมของผูชายสมัยนี้เปลี่ยน
แปลงไป ผูชายเริ่มสนใจการแตงตัว และดูแลผิวพรรณมากขึ้น โดยเฉพาะกลุมคนอายุนอยจะเปนกังวล
มาก เพราะความอยากหลอ และอยากดูดี ทั้งนี้ผลิตภัณฑที่กลุมผูบริโภคชายสนใจ ไมใชเฉพาะผลิต
ภัณฑดูแลผิวหนาเทานั้น แตรวมไปถึงเครื่องสําอางประเภทสีสัน เชน แปงรองพื้น ครีมปกปดริ้วรอย
เป น ต น ส ว นผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ถู ก เลื อ กใช ม ากที่ สุ ด คื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ ป ระเภทลิ ป ส มั น แป ง เด็ ก แป ง ฝุ น
กระดาษซับมัน ครีมบํารุงผิวกายผสมสารกันแสงแดด ครีมลดปญหาการเกิดสิว และครีมลดริ้วรอยบน
ใบหนา (น.ส.พ. Business Thai ฉบับวันที่ 7 ส.ค. 2547)
ปจจัยสําคัญ ประการหนึ่งที่มีสวนในการสราง (construct) ความหมายความเปนชายแบบ
“เมโทรเซ็กสชวล” ขึ้นมาก็คือ สื่อมวลชน โดยเฉพาะสื่อนิตยสารผูชาย ที่ปจจุบันมีจํานวนมากขึน้ ซึง่ ณ
ปจจุบัน ในประเทศไทยมีนิตยสารผูชายทั้งหัวใน และหัวนอกดวยกันทั้งหมด 8 ชื่อฉบับ ไดแก mars,
GM ,GM+ ,FHM ,Playboy ,Esquire ,BOSS และ MAXIM (นิตยสาร Positioning ฉบับเดือน พ.ย. 2547)
และในหลายๆฉบับก็เริ่มมีจํานวนโฆษณาสินคา เครื่องสําอางสําหรับผูชายเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังมีการ
ปรับเนื้อหาสวนที่เกี่ยวกับแฟชั่น การเสริมหลอ ดูแลตัวเอง ดูแลสุขภาพตามแบบฉบับของผูชายมาก
ขึ้นดวย เชนกัน ทั้งนี้ก็เพื่อรองรับกระแสความตองการสินคา และบริการเพื่อความงามสําหรับกลุมผู
บริโภคชาย ซึ่งนิตยสารผูชายนอกจากจะมีสวนในการสรางความหมายความเปนชายรูปแบบใหมแลว
ยังมีสวนในการทําหนาที่สะทอน (reflect) ใหเห็นถึงความเปนไปของภาพความเปนชายที่เปลี่ยนแปลง
ไปอีกดวย
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นฤพนธ ดวงวิเศษ (2544) นักมานุษยวิทยาอิสระ ไดกลาวถึงนิตยสารกับการสรางความหมาย
ความเปนชายไววา การนําเสนอความเปนชายในนิตยสาร สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการปรากฏขึ้นของผูชายที่
เรียกวา มีเสนห และมีสไตล ซึ่งจะกลายเปนความหมายที่ถูกตอกย้ําครั้งแลวครั้งเลาผานคอลัมนตางๆ
จนทําใหรูสึกวามีผูชายประเภทนี้จริงๆในสังคม เนื่องจากนิตยสารพยายาม “คัด” และ “เลือก” สวนที่ดี
ของผูชายมารวมกัน ไมวาจะเปนรุปราง หนาตา สุขภาพกาย และสุขภาพจิต รวมถึงการใชชีวิตในแบบ
ที่เปนความใฝฝน ในที่สุดนิตยสารก็จะกลายเปน แบบจําลองของผูชายที่สมบูรณพรอมที่สังคมไมอาจ
มองขาม
สื่อนิตยสารผูชายไดพยายามโนมนาวใหผูบริโภคชาย รวมทั้งคนในสังคมเห็นวาปจจุบันการที่
ผูชายจะหันมาสนใจดูแลตัวเอง ไมใชเรื่องผิดปกติอีกตอไป ซึ่งการใชเครื่องสําอางในการบํารุงผิวหรือดู
แลภาพลักษณเปนสิ่งที่ผูชายพึงกระทํา และควรใหความใสใจมากกวาเปนเรื่องที่นาอาย บทบาทของ
นิตยสารผูชาย และการใชโฆษณาผานสื่อนิตยสารนั้นจึงเปรียบเสมือนเปนแรงสนับสนุน กระตุนใหผู
ชายหันมาบริโภคสินคาเพื่อรางกาย และความงามมากขึ้น โดยการบริโภคนั้นไมไดเปนการบริโภคที่
คุ ณ ประโยชน ข องสิ น ค า เป น หลั ก แต เป น การบริโภคที่ สั ญ ญะ (sign) หรือ ความหมายที่ นิ ต ยสาร
กําหนดสรางใหกับตัวสินคานั้นๆวาเปนสิ่งที่สามารถชวยใหผูชายดูดี เปนที่พึงพอใจกับเพศตรงขาม
และแสดงใหเห็นถึงความเปนตัวตนที่แตกตางจากคนอื่นๆ
งานวิจัยเรื่อง “นิตยสารผูชายกับกระบวนการสรางความเปนชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” นี้จึง
เปน งานที่สนใจศึกษานิตยสารผูชายในปจจุบันวามีกระบวนสรางความหมายความเปนชายแบบ
“เมโทรเซ็กสชวล” นี้อยางไร และกระบวนการสรางนั้นมีความเกี่ยวของกับรูปแบบของสัญญะเพือการ
บริโภคอยางไรบาง
ปญหานําวิจัย
1. ภาพตัวแทน “เมโทรเซ็กสชวล” ของผูชายที่ถูกนําเสนอในนิตยสารผูชายมีลักษณะอยาง
ไร แยกยอยออกไดเปนกี่ประเภท อะไรบาง
2. การเชื่อมโยงความสัมพันธตางๆของ “เมโทรเซ็กสชวล” กับรูปแบบของสัญญะเพื่อการ
บริโภคที่ปรากฏในนิตยสารผูชายมีลักษณะเปนอยางไร
3. การผลิตภาพตัวแทน “เมโทรเซ็กสชวล” ของนิตยสารผูชายมีกระบวนการเปนอยางไร
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วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาลักษณะการนําเสนอภาพตัวแทนความเปนชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ใน
นิตยสารผูชาย
2. เพื่อศึกษากระบวนการสรางภาพความเปนชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” กับรูปแบบของ
สัญญะเพื่อการบริโภคที่ปรากฏในนิตยสารผูชาย
นิยามศัพท
ความเป น ชาย
หมายถึ ง
การแสดงออกถึ ง อั ต ลั ก ษณ (identities) ของผู ช ายโดย
รวมถึงการนําเสนอตัวตนผานรูปลักษณภายนอก เชน การแตงกาย ทรงผม รูปราง วิถีการดําเนินชีวิต
ระบบความคิด ความเชื่อ การแสดงออกทางพฤติกรรม ทางกายและอารมณ ความรูสึกของผูชายใน
ทุกๆดาน โดยความเปนชายนั้นมีลักษณะที่ไมคงที่ หยุดนิ่งหรือตายตัว มีการเปลี่ยนแปลงเลื่อนไหลได
อยูตลอดเวลา โดยในงานวิจัยนี้หมายถึง ความเปนชายแบบใหมที่เปลี่ยนไปจากความเปนชายรูปแบบ
เดิมที่เนนเรื่องอํานาจ ความเขมแข็ง และไมสนใจเรื่องความงามของรางกาย มาสูความเปนชายในรูป
แบบของ “เมโทรเซ็กสชวล” ที่ปรากฏในนิตยสารผูชาย
เมโทรเซ็กสชวล
หมายถึง
ความเปนชายอีกรูปแบบหนึ่งที่อาศัยอยูในเมืองใหญ
เชน กรุงเทพมหานคร โดยมีลักษณะพิเศษคือ
1. มีการศึกษา และฐานะดี
2. ดู แ ลเอาใจใส ตั ว เองอย า งประณี ต พิ ถี พิ ถั น เป น พิ เศษ
ในเรื่องรางกาย(body)ของตน ทั้งดานสุขภาพรางกาย และความงาม
3. สนใจเรื่อ งแฟชั่น ความสวยความงาม มี ก ารใช เครื่อ ง
สําอางที่ผลิตขึ้นมาเฉพาะสําหรับผูชาย
4. ใหความสําคั ญ พิถีพิ ถัน กับรสนิ ยมการใชชีวิตในทุก ๆ
เรื่องไมวาจะเปน การกิน การดื่ม การพักผอน หรือการเขาสังคม
ภาพตัวแทน
หมายถึง
การเสนอภาพที่เปนตัวแทนของสิ่งตางๆในสังคมที่อิงอยู
กับวัฒนธรรม คานิยม อุดมการณ เปนตัวกําหนดความคิด และพฤติกรรมของคนในสังคมกลุมใดกลุม
หนึ่งที่มีตอคนกลุมใดกลุมหนึ่ง ในงานวิจัยนี้หมายถึงการที่นิตยสารผูชายผลิตรูปแบบ สรางความ
หมายของความเปนชายแบบ“เมโทรเซ็กสชวล”
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กระบวนการผลิตภาพตัวแทน หมายถึง
การคัดเลือกคุณลักษณะเดนบางอยางของคน สิ่ง
ของ มาขับเนนใหโดดเดน เขาใจงาย และนํามาจัดวางใหสัมพันธกับสิ่งอื่นๆ เพื่อใหเกิดความหมาย
และคุณคา ในงานวิจัยนี้หมายถึงกระบวนการผลิตรูปแบบ สรางความหมายของภาพตัวแทนความ
เปนชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ที่ผานทาง เนื้อหา ภาพ และรูปแบบของสัญ ญะเพื่อการบริโภคใน
นิตยสารผูชาย ซึ่งเนนลักษณะเดนบางอยางทั้งในเชิงรูปธรรม และนามธรรม
รูปแบบของสัญญะเพื่อการบริโภค หมายถึง เนื้อหา และรูปภาพที่ถูกถายทอด และสรางความ
หมายผานระบบสัญญะ ที่นิตยสารผูชายสรางใหกับตัวสินคานั้นๆ ผาน โฆษณา บทความเชิงโฆษณา
แฟชั่นที่แฝงโฆษณา และการจัดวางสินคา หรือตราสินคา
การเชื่อมโยงความสัมพันธ หมายถึง
การเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางความเปนชาย
แบบ “เมโทรเซ็กสชวล” กับรูปแบบของสัญญะเพื่อการบริโภค ที่ปรากฏในนิตยสารผูชาย ผาน โฆษณา
บทความเชิงโฆษณา แฟชั่นที่แฝงโฆษณา และการจัดวางสินคา หรือตราสินคา
นิตยสารผูชาย
หมายถึง
นิตยสารที่มีกลุมผูอานเปาหมายเปนผูชาย และมี
เนื้อ หาสาระที่ตอบสนองความตองการของผูชาย โดยในงานวิจัยนี้ทําการศึกษานิตยสาร GM ,BOSS
และ Esquire
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เพื่ อ ก อ ให เกิ ด การกระตุ น ในการศึ ก ษาเรื่ อ งของอั ต ลั ก ษณ และความเป น ชาย ที่ ถู ก
ประกอบสรางจากสังคม และนําเสนอผานสื่อมวลชนอยางกวางขวางมากยิ่งขึ้น
2. เพื่อสะทอนใหเห็นถึงกระบวนการทํางานของสื่อมวลชนโดยเฉพาะสื่อนิตยสาร ที่มีสวนใน
การประกอบสรางภาพความเปนชายใหกับสังคมบริโภคนิยม อันจะนําไปสูการขยายผลเพื่อสรางความ
ตระหนักในเรื่องผลกระทบของสื่อตอการบริโภคตอไป

บทที่ 2
แนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษาวิจัยเรื่อง นิตยสารผูชายกับกระบวนการสรางความเปนชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล”
เปนการศึกษาถึงกระบวนการสรางภาพตัวแทนความเปนชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ของนิตยสารผู
ชาย โดยมีแนวคิด และทฤษฎีดังตอไปนี้
แนวคิดเพศสภาพ (Gender)
นับตั้งแตเกิดกระแสการรณรงคเรียกรองสิทธิสตรีในชวงตนของป 1970s ประเด็นเรื่องความ
เปนเพศ หรือเพศสภาพ (Gender) ไดถูกเริ่มหยิบยกขึ้นมาเปนประเด็นทางสังคมอีกทั้งยังกอใหเกิด
กระแสการตื่นตัวในการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องผูหญิงอยางจริงจัง มีผลทําใหการศึกษาเกี่ยวกับผูชายไดรับ
ความสนใจตามมา จนกระทั่ ง ทํ า ให เกิ ด การวิพ ากษ แ นวคิ ด ในการศึ ก ษาเรื่อ งความเป น เพศชาย
(Masculine) และความเปนเพศหญิง (Feminine) ตามแบบแนวคิดกระแสหลัก ซึ่งแตเดิมเราถูกกลอม
เกลาจนเคยชิน และทํ าใหเขาใจวาเป น เรื่องธรรมชาติที่ถูกกําหนดสรางจากลักษณะทางชีววิท ยา
(biology) เปนสิ่งที่ติดตัวมนุษยมาตั้งแตเกิด และมีความคงทนเปลี่ยนมาเปน คําอธิบายวาความเปน
เพศชาย และความเปนเพศหญิงนั้นเปนสิ่งที่สรางผานกระบวนการขัดเกลาทางสังคมที่ซับซอน และ
หลากหลาย สามารถลื่นไหลแปรเปลี่ยนไปตามเวลา,สถานที่ และบริบททางสังคมแตละยุคแตละสมัย
กลาวคือความเปนหญิ ง และความเปนชายในยุคสมัยหนึ่งอาจไมเปนเหมือนกับความเปน
หญิง และความเปนชายในอีกยุคสมัยหนึ่ง สอดคลองกับที่ Robert Goddard (1984,อางถึงใน วิชชา
สันทนาประสิทธ,2543) ที่กลาววาเพศสภาพ (Gender) นั้นเปนสิ่งที่ถูกสรางขึ้นดวยกระบวนการเรียนรู
ทางสั ง คม(Socialization) กล า วคื อ กระบวนการเรี ย นรู ท างสั ง คมจะสามารถอธิ บ ายถึ ง กลไกใน
พัฒนาการของบทบาททางเพศดวยวิธีเดียวกัน กับการอธิบายกลไกในการเรียนรูพฤติกรรมตางๆของ
มนุษยนั่นเอง ถึงแมวาจะสามารถบงบอกไดตั้งแตเริ่มแรกวาเด็กแรกเกิดนั้นเปนเด็กผูชายหรือผูหญิง
แตเด็กแรกเกิดเหลานั้นจะยังคงไมมีสิ่งที่เรียกวา เพศสภาพ(Gender) ในทันที สังคมจะคอยๆหลอ
หลอมแบบอยางของพฤติกรรม (Models of behavior) ใหเหมาะสมกับเพศของพวกเขาเมื่อเจริญเติบ
โตขึ้นผานสถาบันตางๆของสังคม ไมวาจะเปนสถาบันครอบครัว,สถาบันการศึกษา รวมไปถึงสถาบัน
สื่อสารมวลชนดวย โดยที่แบบอยางของพฤติกรรมนี้จะเปนเสมือนกลไกในการกําหนดบทบาทที่แตก
ตางกันระหวางผูชาย และผูหญิง
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วรนุช จรุงรัตนาพงศ (2547) ไดกลาวเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเปนเพศ (Gender) วาเรื่องเพศ
เกี่ยวโยงกับทุกคนในสังคม เราถูกกลอมเกลาจนเราเคยชิน และรูสึกวาเปนเรื่องธรรมชาติ ทําใหยอม
รับ และปฏิบัติตามโดยไมรูสึกวามีกระบวนการทางสังคมมากมายที่นํามาสูวินาทีสั้นๆนี้ กวาเราจะ
เรียนรูวาอะไรคือผูหญิง อะไรคือผูชาย ความแตกตางทางเพศคืออะไร ความเปนหญิงเปนชายคืออะไร
สิ่งเหลานี้คือ กระบวนการกลอมเกลาทางสังคมที่เราทุกคนไดรับการขัดเกลามาตั้งแตยังเด็ก และ
กระบวนการนี้มีการตอกย้ํา และผลิตซ้ําอยูตลอดเวลาจนเรารูสึกวามันเปนธรรมชาติ ผูหญิงกับผูชาย
ยอมแตกตางกันตามธรรมชาติ จนลืมนึกไปวานอกจากความแตกตางทางสังคมหรือความเปนชาย
และความเปนหญิงซึ่งเปนสิ่งประกอบสรางทางสังคม และวัฒนธรรมอีกดวย
ผูวิจัยไดนําแนวคิดเพศสภาพ (Gender) นี้มาใชเพื่ออธิบายถึงความแตกตางระหวางความ
เปนเพศชายและเพศหญิง ซึ่งใหคําอธิบายโดยรวมวาเพศเปนสิ่งที่ถูกสรางขึ้นจากลักษณะทางชีววิทยา
แตความเปนชายหรือหญิงนั้นเปนสิ่งที่สรางขึ้น หรือถูกกําหนดขึ้นจากสังคมและวัฒนธรรม ไมใชจาก
ลักษณะทางชีวภาพ
แนวคิดความเปนชาย (Masculinity)
การศึ กษาเรื่องความเปน ชาย (Masculinity) นั้น เป น ประเด็ นที่นักวิชาการจากหลายแขนง
พยายามที่จะหาคําตอบถึงที่มาของความเปนชาย ผลที่ไดมานั้นตรงกัน คือ ความเปนชายนั้นเปนสิ่งที่
สรางจากกระบวนการทางสังคม ไมใชสิ่งคงที่ สามารถเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา สถานการณ และ
สถานที่ โดยขึ้นอยูกับบริบททางสังคม ในบริบททางสังคมที่แตกตางกันก็จะมีความเปนชายในแบบที่
ตางกันถูกสรางขึ้นมา สอดคลองกันกับที่ Marie Richmond-Abbott (1992,อางถึงใน ประภาพร ชิน
วงศ ,2546) เสนอว า นอกเหนื อ จากป จจั ย ทางชี ว ภาพ ที่ ส ามารถบ ง บอกความแตกต า งทางสรีระ
ระหวางเพศชายกับหญิง สภาพแวดลอม และการสืบทอดทางกรรมพันธุก็มีสวนในการกําหนดความ
เหมือนหรือแตกตางระหวางเพศ ซึ่งสิ่งตางๆเหลานี้ลวนแตสงผล และครอบงําการแสดงออกของความ
เปนชาย และหญิง และเสนอวาความเปนเพศหญิง และชายที่มีความแตกตางกัน ยังขึ้นอยูกับสถานะ
ทางชนชั้น เชื้อชาติ และภูมิหลัง ทางชาติพันธุเปนตัวกําหนดรูปแบบดังกลาว ซึ่งคือที่มาของความแตก
ตางทางเพศชาย และเพศหญิง และยังมีสวนในการสรางกระบวนการขัดเกลาบทบาททางเพศ อีกทั้ง
อิทธิพลของภาษา สื่อมวลชน และระบบการศึกษา ก็มีสวนในการกําหนดบทบาททางเพศเชนเดียวกัน
ความเปนชายเปนสิ่งที่เกิดขึ้นมายาวนาน และแตละยุคแตละสมัยก็มีการใหความหมายของ
ความเปนชายแตกตางกันออกไป ดังเชนจากงานศึกษาของ Marie Richmond-Abbott (1992,อางถึง
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ใน ประภาพร ชินวงศ,2546) ที่ไดทําการจัดแบงประเภทของความเปนชายออกเปน 2 ประเภทหลักๆ
คือ ความเปนชายแบบเกา และความเปนชายแบบใหม ตามตารางดังตอไปนี้
ตารางที่ 1 : ความแตกตางระหวางความเปนชายแบบเกา และความเปนชายแบบใหม
ผูชายแบบเกา (Traditional Man)

ผูชายแบบใหม (New Man)

มีความเขมแข็งดานพละกําลังทางรางกาย มีความก มีการประสบความสําเร็จในชีวิตดานเศรษฐกิจจากควา
ราวรุนแรง
เฉลียวฉลาด มีปฏิสัมพันธที่ดี
ไมแสดงอารมณที่ออนไหว หรือความรูสึกที่แทจริงออ แสดงอารมณที่ออนไหว และสามารถเปดเผยไดกับผู
มา
หญิง
จะคบคาสมาคมเฉพาะในหมูผูชาย
ชอบคบคาสมาคมกับหมูผูหญิง
มีความสนิทสนมกับผูชายดวยกันแตจะไมใกลชิด มีความสัมพันธกับเพศตรงขามเพื่อสงเสริมสนับสนุนซึ
กันและกัน
แตงงานดวยความรัก
การแตงงานคือความจําเปน ไมใชมาจากความรักโ
แมนติก
ใชอํานาจครอบงําผูหญิง
มีความเสมอภาคซึ่งกันและกัน
เพศสัมพันธเปนสิ่งที่สําคัญ และกรมีความสัมพันธท
เซ็กซไมใชสิ่งสําคัญ
เพศกับผูหญิงหลายคนถือเปนเรื่องธรรมดา
มีทัศนคติในการมอง และแบงผูหญิงออกเปนผูหญิง มีทัศนคติในการมองผูหญิงวาแตละคนยอมมีความแต
ดี และเลว
ตางกัน
ซึ่งความเปนชายแบบเกานั้นผูชายจะมีอํานาจเหนือผูหญิง โดยการครอบครอง และการกดขี่
เนื่องมาจากสังคมแบบดั้งเดิม ตั้งแตในยุคเกษตรกรรมเรื่อยมาจนถึงยุคของอุตสาหกรรม อุดมการณ
ทางดานสังคมของผูชายยังคงมีการตอกย้ําในเรื่องความเปนใหญอยูมาก บรรทัดฐานหรือรูปแบบของ
ความเปนชายในอุดมคติที่ผูชายทุกคนปรารถนาจึงมักออกมาในรูปของ ความเปนผูนํา ความกลา
หาญ พละกําลัง ความเฉลียวฉลาด และมีความเปนปจเจกเปนตัวของตัวเอง สอดคลองกับคํากลาว
ของ Doyle (1989,อางถึงใน กําจร หลุยยะพงศ,2539) ที่กลาววา ความเปนชายแบบเกาเนนความมี
อํานาจ และการครอบงําของผูชาย ความหมายของความเปนชายจึงออกมาตรงกันขามกับความเปน
หญิ ง และอยูในทางบวกมากกวา เชน เมื่อมองวา ผู ห ญิ งออนแอ ผูชายก็ จะเขม แข็ง ผูห ญิ งแสดง
อารมณ ผูชายอดทน เปนตน

1
0
สวนความเปนชายในยุคใหมนั้น ไดมีการลดคุณคาบางอยางที่ถูกปลูกฝงเมื่อในอดีตลง เนื่อง
จากในชวงป 1970s นั้นเริ่มเกิดการรณรงคเรียกรองสิทธิสตรีขึ้น ทําใหผูหญิงเริ่มปฏิวัติตัวเองโดยออก
มาทํางานนอกบาน สามารถหาเลี้ยงดูแลตนเองไดเทาเทียมกับผูชาย และไมตองพึ่งพาการหาเลี้ยง
ของผูชายอีกตอไป ผูชายในยุคใหมจึงเริ่มหันมายอมรับสิทธิ และการมีตัวตนของผูหญิงในสังคม ให
โอกาสผูหญิงมากขึ้น ลดการมองผูหญิงวาเปนวัตถุทางเพศลง เนนความเทาเทียมกันในสังคม ทําให
ความเปนชายซึ่งเดิมถูกจัดใหมีความแตกตางกับผูหญิงโดยสิ้นเชิง เริ่มเปนการมองอยูตรงกลาง เชนผู
ชายก็สามารถแสดงออกถึงความออนแอ และก็สามารถเขมแขงไดเชนกัน ขึ้นอยูกับเวลา และสถาน
การณ
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ความเปนชายในสังคมไทย
ในการศึกษาประวัติศาสตรความเปนชายในสังคมไทย สามารถแบงยุคสมัยของความเปนชาย
ในบริบทของสังคมไทยออกเปน 3 ชวงหลักๆ คือ (กําจร หลุยยะพงศ,2539)
ความเปนชายแบบเกา
ความเปนชายในยุคนี้ไดรับอิทธิพลของแนวคิดการเมืองการปกครอง และศาสนาพราหมณ
พุทธ มาจากประเทศอินเดีย เขมร และสังคมตะวันตก โดยเฉพาะคติความเชื่อของอินเดีย ที่ลวนแลว
แตใหความสําคัญตอเพศชาย การปกครองก็มีการใหคุณคาหรืออํานาจตอผูชายเทานั้น โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเมื่ออยูในฐานะของชนชั้นปกครองที่ลวนแลวแตเปนผุชาย ตางก็พยายามสงถายแนวคิดทาง
ด า นผู ช ายมี อํ า นาจเหนื อ ผู ห ญิ ง ผ า นมาทางกฎหมายบ า นเมื อ ง การศึ ก ษาสํ า หรั บ ผู ช าย และ
วรรณกรรมตางๆที่เนนใหผูชายตองมีความเขมแข็ง ทําประโยชนตอชาติบานเมืองมากกวาผูหญิงที่อยู
ฝายหลัง สวนอิทธิพลของทางศาสนาพราหมณ และพุทธ ตางก็ใหความสําคัญกับผูชายเปนหลัก มี
การเชิดชูผูชาย และดูถูกผูหญิง เพราะผูชายสามารถบวชเรียนทดแทนบุญคุณของพอแมได ซึ่งเปนจุด
ที่ทําใหผูชายไดเกิดการเรียนรูในโลกสังคมตอไป จนเกิดคํานิยามวา ลูกผูชายความรูคือทรัพย ความ
คิดดังกลาวสงผลใหผูชายเปนผูเดินทางไปในโลกกวางเพื่อเสาะแสวงหาความรู โลกของผูชายจึงอยู
ภายนอกบาน
สอดคลองกับที่ นิธิ เอี่ยวศรีวงศ(2538) กลาววา คนไทยโบราณสงวนตําแหนงผูปกครองเอาไว
ใหผูชายโดยเฉพาะ ทั้งนี้เพราะวาถึงอยางไรคนไทยโบราณก็คิดวามีคุณสมบัติบางอยางที่เปนของ
ประจําเพศ และในบรรดาคุณสมบัติของผูปกครองที่ดีในทรรศนะคนไทยนั้น ลวนตรงกับคุณสมบัติของ
ผูชายทั้งสิ้น คนไทยโบราณจึงนึกไปไมเห็นเลยวาผูหญิงจะเปนผูปกครองที่ดีไดอยางไร อุดมคติของผู

1
1
ปกครองที่ดีนั้น ลวนเปนคุณสมบัติที่ในวัฒนธรรมไทยถือวาเปนคุณสมบัติของ “ลูกผูชาย” คือตองรูจัก
ให(ใจกวาง), ไมโกรธ (ใจเย็น) ไปจนถึงเรื่องใจคอหนักแนน กลาไดกลาเสีย เด็ดขาด เที่ยงธรรม ฯลฯ
ในวัฒนธรรมไทย โลกภายนอกหมูบานเปนภารกิจของผูชายไมวาจะเปนการเขาเวรรับราชการ,บวช
เรียนแลวแสวงหาครูบาอาจารยที่มีชื่อเสียง,ออกไปแสวงหาชื่อเสียงเกียรติยศ,ออกไปทําสงคราม สวน
โลกของผูหญิงนั้นจะมีศูนยกลางอยูที่เหยาเรือน
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ความเปนชายในยุคที่ไดรับอิทธิพลจากชาติตะวันตก
สังคมไทยในยุคนี้ เปนสังคมที่ไดรับวัฒนธรรมความคิดจากชาติตะวันตก ส. ศิวรักษ (2537)
กลาววาหลังจากการเปดประเทศในสมัยรัชกาลที่4 รวมถึงการชวยบุตรหลานไปเรียนยังตางประเทศ
ยุคแรกของการสงบุตรหลานไปยังตางประเทศ ยังคงเปนบุคคลชั้นสูง หรือลูกหลานของกษัตริย การ
กลับมาเมืองไทย ก็ยังคงฐานะทางสังคมไวไดไมเกิดการดูถูกวัฒนธรรม หรือสภาพของสังคมไทย แต
พอในมาชวงของรัชกาลที่ 6 การสงบุตรหลานไปเรียนตอตางประเทศของคนธรรมดามีมากขึ้น และเมื่อ
กลับมา การดํารงฐานะของตนเมื่ออยูในตางประเทศไดก็คือ การดูถูกวัฒนธรรมไทย และทําการปรับ
เปลี่ยนวัฒนธรรมไทย เพราะเห็นวาไมดี และไมเหมาะกับตัวเอง ซึ่งเห็นไดอยางเดนชัดในยุคสมัยรัช
กาลที่ 7 และสงผลสืบเนื่องตอจนถึงชวงการเปลี่ยนแปลงการปกครอง การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย
โดยการประยุกตเอาความเปนตางชาติหรือความเปนสากล เขามาปรับเปลี่ยนกับสังคมไทย ไมวาจะ
เปนวัฒนธรรม คานิยมตางๆ รวมถึงความเปนชายก็ไดรับการปรับเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่ง
แนวคิดความเปนชายในยุคนี้ อํานาจและการครอบงํายังมาจากชนชั้นผูปกครองเปนหลัก โดย
เรียนรูแนวคิดความมีอํานาจของผูชาย จากสังคมอุตสาหกรรมของตางประเทศ ประกอบกับแนวคิดที่
สืบตอมาจากยุคแรก ไดถายทอดแนวคิดความเปนชายดังกลาว สงผานใหประชาชน ความหมายของ
ความเปนชายในยุคนี้ จึงมีอํานาจเหนือกวาผูหญิงในทุกดาน เปนผูหาเลี้ยงครอบครัว มีประโยชนเหนือ
กวาผูหญิง นอกจากนี้ยังมีแนวคิดอีกประการที่สงผลตอความเปนชายก็คือ ความเปนชายในแนวคิด
เรื่องการเปนสุภาพบุรุษ (Gentlemen) ที่เริ่มตนเกิดขึ้นจากการเปดประเทศในสมัยรัชกาลที่ 4 ทําใหมี
โอกาสติดตอกับประเทศตะวันตก และลูกหลานของเจานายไทยรวมไปถึงกลุมคนชั้นสูงขณะนั้นไป
เรียนหนังสือที่ตางประเทศแลวกลับมารับใชสังคมไทย ซึ่งตรงกับสมัยพระนางเจาวิคตอเรียของอังกฤษ
ครองราชย โดยความเปนสุภาพบุรุษในขณะนั้นตองเปนผูที่รูจักอดทน ยินดีที่จะเสียสละความสุขสวน
ตัว มีริมฝปากที่แข็ง ไมยิ้มหรือในแบบที่ฝรั่งเรียก Stiff Upper Lip มีใบหนาเย็นชาราวกับไรความรูสึก
และไมแสดงความดีใจในชัยชนะ หรือแสดงความเสียใจในความเจ็บปวด สวนในสมัยรัชกาลที่ 6 ภาพ
ของความเปนชายไดถูกนําไปรวมกับความรักชาติ มีเอกภาพ มีวินัย ซึ่งสวนหนึ่งอาจจะเปนเพราะ
ปจจัยทางการเมืองทั้งภายใน และภายนอก ทําใหความเปนชายในยุคนี้จะตองไมออนแอ เสียสละ ปก

1
2
ครองบานเมือง และสถาบันกษัตริย ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 7 และ 8 เปนชวงที่มีการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองภายในประเทศ และเป นชวงที่เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ทําใหระบบเหตุผลเปนสิ่งที่มี พ ลัง
อํานาจมาก ความคิดความเชื่อทั้งหลายจะถูกจัดระเบียบเพื่อใหคนในชาติทําในสิ่งเดียวกัน ความ
หมายของความเปนชายในยุคนี้ จึงมีการแบงแยกวาอยางไหนเปนผูชาย และอยางไหนไมใช ผูชายใน
สมัยนี้จึงแสดงออกถึงความเปนผูชายที่ตรงขามกับผูหญิงอยางชัดเจน คือมีความแข็งแกรง มีความ
เปนผูนํา ที่อดทน กลาหาญ ไมสนใจความสวยความงามของรางกาย และไมใชเครื่องสําอางเพราะ
อาจจะถูกมองไดวาไมใชผูชาย (ประภาพร ชินวงศ,2546)
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ความเปนชายแบบใหม จนถึงยุคปจจุบัน
ในยุคนี้ไดรับอิทธิพลของตางประเทศ ในเรื่องการเรียกรองสิทธิเสรีภาพของสตรีในชวง 1970s
ทําใหผูหญิงไทยสวนหนึ่งที่ไดรับการศึกษา ไดรับแนวคิด และตระหนักถึงความไมเทาเทียมกัน โดยคน
พบถึงสภาพการถูกครอบงําจากอํานาจของผูชาย รวมถึงในยุคนี้ไดรับอิทธิพลจากตางประเทศในการ
นิยามความเปนชายแบบ ฮิปป ทําใหเกิดการนิยามของความเปนชายแบบใหมวา มีความเสมอภาค
เทาเทียมกัน ไมไดมีอํานาจหรือการครอบงําเหนือผูหญิงเหมือนในยุคแรกๆ และนอกจากนั้นในยุคนี้สื่อ
มวลชนประเภทนิตยสาร (Magazine) ไดเริ่มเขามามีอิทธิพลตอวิถีชีวิตของคนไทย ซึ่งรวมไปถึงยังมี
ส ว นสํ า คั ญ ในการกํ า หนดสร า งความเป น ชาย โดยเริ่ม จากป พ .ศ. 2518 ที่ นิ ต ยสาร แมน ซึ่ ง เป น
นิตยสารสําหรับผูชายฉบับแรกไดเริ่มออกวางจําหนาย ตอมาในป 2520 ก็มีนิตยสาร หนุมสาว ติดตาม
มา ซึ่งทั้งสองฉบับถือวาเปนนิตยสารสําหรับผูชาย ประเภทปลุกใจเสือปา สําหรับชนชั้นกลาง ที่มีการ
นําเสนอภาพของผูชายในขณะนั้นวา มีความโลดโผน เขมแข็ง มีกิจกรรมภายนอกบาน กลาไดกลาเสีย
ซื่อสัตยตอคําพูด ซึ่งเปนคุณสมบัติของผูชายนักเลงแบบเกา แตก็เริ่มเอาใจใสกับการแตงตัวจนถึงการ
ระงับกลิ่นตัว ซึ่งภาพการแตงกายของผูชายในยุคนี้จะเนนเสื้อผาที่คลายคลึงกับเครื่องแบบของขาราช
การ ทั้งแบบของทหาร และตํารวจ ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากสังคมในยุคนี้ยังเนนเรื่องความเปนเอกภาพ มี
ความมั่นคงเปนปกแผน (ชาตรี ลีศิริวิทย,2544)
ต อ มาในช ว งป 2529 นิ ต ยสารสํ า หรั บ ผู ช ายที่ ชื่ อ GM (Gentlemen’s Magazine) ซึ่ ง เป น
นิตยสารแนว lifestyle ไดเริ่มวางจําหนาย และไดเปดมุมมองละโลกทัศนใหกับผูชายในเรื่องความ
หมายของผูชาย โดยมีก ารนํ าเสนอคํา วา มาดสุ ภ าพบุ รุษ ซึ่ งความหมายของคํา วา สุ ภาพบุ รุษ ที่
นิตยสาร GM ไดนําเสนอนั้น สามารถทําไดโดยการแตงกายใหเหมาะสมกับโอกาส มีการใชน้ําหอม
เพื่อสรางเสนห เพราะน้ําหอมคือสิ่งที่ถูกทําใหผูชายเขาใจวา เปนคนมีเสนห และเสริมบุคลิกภาพ เนน
ความสําคัญในเรื่องการดูแลสุขภาพรางกาย ซึ่งเบื้องหลังของความหมายสุภาพบุรุษนั้นก็คือ ความ
พยายามที่จะสรางคานิยมในเรื่องการแตงกาย และสุขภาพใหกับผูชายในแวดวงธุรกิจ ซึ่งตองเครียด

1
3
กับงาน ตองออกสังคมอยูเสมอ สิ่งเหลานี้จะถูกแบงแยกวา ควรทํางานอยางเพื่อลดความเครียด ควร
ออกสังคมอยางไรเพื่อการยอมรับนับถือ ควรแตงกายอยางไรเพื่อใหดูสงางาม และควรใชเวลาวาง
อยางไรเพื่อผอนคลายสนุกสนาน ซึ่งนักสังคมวิทยาไดกลาววา โฆษณา คือสิ่งที่ทําใหแบบแผนการ
ดํารงชีพเปนเรื่องของ Style (นฤพนธ ดวงวิเศษ,2544)
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แตสําหรับในยุคปจจุบัน ยุคแหงสังคมหลังสมัยใหม ซึ่งเปนยุคบริโภคนิยม ผูคนตางใชสินคา
และรูปแบบการบริโภคเปนเครื่องมือในการแสดงออกถึงความเปนตัวตนหรือการเขากลุม โดยสินคา
จํานวนมากเหลานั้นก็มักจะถูกกระบวนการโฆษณาสอดแทรกความหมายใหมากไปกวาประโยชนที่มี
อยูในตัวสินคาเอง จึงทําใหเกิดความหมายใหมของความเปนชายขึ้น คือ ความเปนชายแบบ “เมโทร
เซ็กสชวล”โดยคําวา“เมโทรเซ็กสชวล”นั้นเปนคําที่ Mark Simpson นักหนังสือพิมพ และคอลัมนิสต
ชาวอังกฤษ เขียนไวในบทความของเขาที่ชื่อ “Here come the mirror men” ซึ่งตีพิมพในหนังสือพิมพ
The Independent ฉบับวันที่ 15 พฤศจิกายน 2537(นิตยสาร GM ฉบับเดือน ก.พ. 2547) โดยเขาได
อธิบายถึงความเปนชายแบบใหมนี้ในบทความเรื่อง “Meet the Metrosexual” วา ผูชายแบบเกาที่
หยาบกระดาง ไดถูกลัทธิทุนนิยม และบริโภคนิยม หยิบยื่นกางเกงในสีชมพูให เนื่องจากผูชายเหลานี้
ทํางานหนักเพียงเพื่อหาเงินมาใหภรรยาเปนผูใชจาย ผูชายแบบนี้ใชจายเงินนอยเกินไป จึงตองถูกแทน
ที่ดวยผูชายแบบใหม ผูชายที่มีอัตลักษณแปรปรวน ไมแนนอน แตเอาใจใสอยางมากกับภาพลักษณ
ของตัวเอง ผูชายแบบนี้ คือผูชายที่นักโฆษณาใฝฝนถึง (Mark Simpson,2002)
โดยความเปนชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” นั้นถือไดวาเปนปรากฏการณความเปนชายในรูป
แบบหนึ่ง ที่นับวันจะยิ่งมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นทั่วโลก และสามารถพบเห็นไดเกือบจะทั่วไปในสังคมเมือง
ใหญ หรือมหานคร อยางเชน นิวยอรก ลอนดอน ปารีส โตเกียว หรือ กรุงเทพมหานคร เพราะสังคม
เมืองมีสภาพที่เอื้อใหผูชายมีโอกาส ไปจับจายใชสอย บริโภคสินคา และบริการที่ประณีตพิถพี ถิ นั เนือ่ ง
จากประกอบไปดวยบรรดารานรวงตางๆ ไมวาจะเปนหางสรรพสินคา ,Spa, Fitness, คลับ หรือราน
เสริมสวย
ประกอบกับตลาดประเภทเครื่องสําอางสําหรับผูชายที่ปจจุบันเจริญเติบโตอยางมากทั้งแบบ
mass และ prestige สงผลทําใหผูชายนั้นหันมาใสใจเรื่องรูปลักษณ แฟชั่น ความสวยความงาม ดูแล
รักษาผิวพรรณมากขึ้น เพื่อตองการใหตัวเองดูดีอยูตลอดเวลา อีกทั้งยังมีวิถีชีวิต และรสนิยมเหมือน
กับผูหญิง โดยกลยุทธทางการตลาด และอิทธิพลทางการโฆษณานั้นจะทําใหผูบริโภคคิดวา การที่ผู
ชายจะหันมาสนใจดูแลผิวพรรณ ไมใชเรื่องผิดปกติแตอยางใด ซึ่งถาเปนเมื่อกอนนั้นอาจจะถูกมองวา
พฤติกรรมเชนนี้เปนพฤติกรรมที่พวกรักรวมเพศหรือผูหญิงกระทํากัน

1
4
ผลการศึกษาของบริษัทวิจัยดานการตลาดอยาง เอ ซี นีลเส็นฯ ระบุวามีการเติบโตของสินคา
ประเภทเพอรซันนอล แคร จากกลุมตัวอยางใน 56 ประเทศ (น.ส.พ. ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 7
ก.ค. 2547) โดยพบวา 35 ประเทศจากทั้งหมด 50 ประเทศนั้น กลุมสินคาน้ํายาดับกลิ่นตัวเติบโตขึ้น
ราว 5% นอกจากนี้ สินคาสําหรับผูชายเติบโตเร็วกวาสินคาสําหรับผูหญิงถึง 2 เทา นอกจากนีย้ งั พบวา
เทรนดหนาเดงใสดูออนกวาวัยยังทําใหยอดขายกลุมผลิตภัณฑปองกันริ้วรอยเติบโต โดยกลุมมอยส
เจอไรเซอรสําหรับผิวหนา และผิวรอบดวงตามียอดขายเพิ่มขึ้น 10% หลังมีการเปดตัวครีมลดริ้วรอย
และจุดดางดํา ขณะที่ผลิตภัณฑกําจัดคราบที่ฟน และฟอกฟนขาวเติบโตสูงถึง 48%
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ปจจัยสําคัญ ประการหนึ่งที่มีสวนในการสราง (construct) ความหมายความเปนชายแบบ
“เมโทรเซ็กสชวล”ขึ้นมาก็คือ สื่อมวลชน โดยเฉพาะสื่อนิตยสารผูชาย ที่ปจจุบันมีจํานวนมากขึ้น ซึ่ง ณ
ปจจุบัน ในประเทศไทยมีนิตยสารผูชายทั้งหัวใน และหัวนอกดวยกันเกือบ 10 ชื่อฉบับ อาทิ mars, GM
,GM+ ,FHM ,Playboy ,Esquire ,BOSS และ MAXIM (นิตยสาร Positioning ฉบับเดือน พ.ย. 2547) และ
ในหลายๆฉบับก็เริ่มมีจํานวนโฆษณาสินคา เครื่องสําอางสําหรับผูชายเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังมีการปรับ
เนื้อหาสวนที่เกี่ยวกับแฟชั่น การเสริมหลอ ดูแลตัวเอง ดูแลสุขภาพตามแบบฉบับของผูชายมากขึ้น
ดวย เชน กัน ทั้ งนี้ ก็เพื่อรองรับกระแสความตองการสิน คา และบริก ารเพื่อความงามสําหรับกลุม ผู
บริโภคชาย ที่ตางก็ใชชองทางนิตยสารในการเขาถึงกลุมเปาหมายพรอมๆกับการเปลี่ยนพฤติกรรมการ
บริโภค โดยนิตยสารผูชายนั้นไดสรางความตองการใหผูชายคลอยตามวาการจะเปนผูชายที่ดูดีมีเสนห
และเปนที่พึงปรารถนาแกเพศตรงขามไดนั้น ควรจะใสใจเปนพิเศษกับการดูแลภาพลักษณความสวย
งามของรางกายตัวเอง และควรใชผลิตภัณฑตามที่นิตยสารบอก ซึ่งนิตยสารผูชายนอกจากจะมีสวน
ในการสรางความหมายความเปนชายรูปแบบใหมแลว ยังมีสวนในการทําหนาที่สะทอน (reflect) ให
เห็นถึงความเปนไปของภาพความเปนชายที่เปลี่ยนแปลงไปอีกดวย
แนวคิดความเปนชาย (Masculinity) นี้ผูวิจัยนํามาใชเพื่อชวยทําใหเขาใจถึงที่มาของความ
เป นชายในแตละยุคแตละสมั ยทั้ งในของตะวันตกและในสังคมไทย วามีลักษณะเปนอยางไร โดย
ศึกษาไปที่ประวัติศาสตรความเปนชายทั้งนี้ก็เพื่อใหสามารถทําความเขาใจกับความหมายของความ
เปนชายไดอยางชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ทฤษฎีโลกาภิวัตน (Globalization Theory)
Robertson (1992,อ า งถึ ง ใน Malcolm Waters,1995) ได ก ล า วถึ ง แนวคิ ด โลกาภิ วั ต น ไวว า
เปนการทําใหโลกยนยอลง และทําใหเกิดจิตสํานึกในการมองโลกอยางเปนอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้น

1
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ซึ่งทั้งสองอยางนี้จะทําใหทั่วโลกเกิดการพึ่งพาซึ่งกัน และกัน ทําใหความนึกคิดของทั่วโลกเปนอันหนึ่ง
อันเดียวกันในศตวรรษที่ 20 โดยความหมายในสวนแรกนั้น หมายถึง การพึ่งพาซึ่งกันและกันมากขึ้น
ในระหวางประเทศในเรื่องการคา ความรวมมือทางการทหาร และการเขามาครอบงําของลัทธิจกั รวรรดิ
นิยมทางวัฒนธรรม ในสวนของความหมายในสวนที่ 2 นั้น ถือวาเปนปรากฏการณที่คอนขางใหม ซึ่ง
Robertson หมายถึง ความเปนไปไดที่นาจะเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับปรากฏการณตางๆของปจเจกบุคคล จะ
ถูกนําไปเกี่ยวโยงกับโลกทั้งหมด แทนที่จะเปนในระดับทองถิ่น หรือในระดับประเทศ
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สอดคลองกันกับที่ Harvey (1989,อางถึงใน กรชนก รักษาเสรี,2546) ที่กลาววาโลกาภิวัตนมี
ความเกี่ยวของกับการยนยอของระยะทาง และเวลา โดยการยนระยะทางผานการลดระยะเวลาที่จะ
เดินทางผานระทางเหลานั้น ทําใหโลกเล็กลง และคนใกลชิดกันมากขึ้น ขยายความสัมพันธทางสังคม
และเปลี่ยนลักษณะความสัมพันธในชีวิตประจําวันจากภายในทองถิ่นเปนระดับโลก
ซึ่งเมื่อศึกษาจากประวัติศาสตรความเปนมา แลวจะพบวา คําวาโลกาภิวัตน (Globalization)
นั้นกอตัวมาจากแนวคิดของ M. Mcluhan ในเรื่องหมูบานโลก (Global Village) ที่กลาววา เนื่องจาก
การพัฒนาของสื่อสมัยใหมที่สามารถเอาชนะอุปสรรคดานพื้นที่ และเวลาได ทําใหสื่อดังกลาวสามารถ
เชื่อมรอยประเทศทุกประเทศในโลกทั้งหมดใหเขามาอยูใกลชิดกันราวกับบานแตละหลังในหมูบาน
เดียวกัน จึงทําใหโลกกลายเปนหมูบานโลกขึ้นมา โดยในระยะแรกนั้น Mcluhan มองกระแสโลกาภิ
วัตนในแงบวก คือเมื่อโลกเขามาเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ความผิดพองหมองใจจนกระทั่งกลายเปน
สงครามระหวางชาติตาง ดังเชนในอดีตก็นาจะหมดไป (กาญจนา แกวเทพ,2544)
ในขณะที่ทุนนิยมโลกมองวา โลกจะเปนตลาดเดียวกันไดจะตองกลอมเกลาผูบริโภคใหมีทัศ
นคติ และรสนิยมการบริโภคใหมีทัศนคติ และรสนิยมการบริโภคที่ใกลเคียงกันมากที่สุด ดวยเหตุนี้
ระบบโลกาภิวัตนจึงตองการสื่อที่เขาถึงคนทั่วโลก สื่อดังกลาวจะตองขยายตัวเขมแข็งอยางไรพรมแดน
เพื่อเปนกองหนากรุยทางสรางวัฒ นธรรมความชอบที่เหมือนๆกันใหกับผูบริโภคทั่วโลก เพราะสื่อมี
ศักยภาพสูงมากในการโนมนาวจูงใจใหผูรับสารซึมซับคานิยมใดๆ ที่สื่อนําเสนออยางคอยเปนคอยไป
และเปนธรรมชาติที่สุด (วิภา อุตมฉันท,2546)
จึงอาจจะกลาวโดยสรุปไดวา โลกาภิวัตน (Globalization) ก็คือการพัฒ นาของความเจริญ
กาวหนาทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ไดสงผลใหขอมูลขาวสารมีการติดตอสื่อสาร
เชื่อมโยงถึงกันและกันอยางรวดเร็วและงายดายมากยิ่งขึ้น ซึ่งการพัฒนานั้น ก็มักจะมาพรอมๆกับการ
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ขยายตัวของลัทธิทุนิยม ที่ทําใหเกิดเศรษฐกิจแบบไรพรมแดนขึ้น ซึ่งสิ่งเหลานี้มีผลทําใหกระแสวัฒน
ธรรมของทุนนิยมตะวันตกไดแพรขยายไปทั่วโลก
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ผูวิจัยไดนํา ทฤษฎีโลกาภิวัตน (Globalization Theory)นี้มาใชเพื่อชวยใหเขาใจถึงที่มาของ
ความเปนชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ที่ปรากฏในนิตยสารผูชาย ไดอยางชัดเจนมากยิ่งขึ้นเนื่องจาก
เปนรูปแบบของความเปนชายที่ไดรับอิทธิพลมาจาก กระบวนการทางวัฒนธรรมโลกาภิวัตนจากทาง
ตะวันตกที่มุงจะสรางภาพผูชายใหเหมือนกันทั้วโลก ผานทางการตลาด ลัทธิบริโภคนิยม
แนวคิดจักรวรรดินิยมทางวัฒนธรรม (Cultural Imperialism)
Tomlinson (1991,อางถึงใน กาญจนา แกวเทพ,2544) ไดประมวลวาทกรรมที่จัดอยูในแนว
ทางของกลุม “จักรวรรดินิยมทางวัฒนธรรม” และสรุปวา มีวิธีที่จะพูดถึงจักรวรรดินิยมทางวัฒนธรรม
อยู 4 แบบ คือ
1. จักรวรรดินิยมทางวัฒนธรรมคือจักรวรรดินิยมดานการสื่อสาร (Media Imperialism) แนวทางนี้ถือ
วา ในโลกปจจุบัน วัฒนธรรมที่สําคัญและเห็นไดอยางชัดเจนที่สุดคือ ผลงานดานสื่อมวลชน และเนื่อง
จากระบบสื่อสารมวลชนไมไดเปนระบบที่โดดเดี่ยวในตัวเอง หากแตวาเปนระบบที่เกี่ยวพันกับระบบ
เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒ นธรรมอยางอื่นๆ รวมทั้งเปนระบบที่สอดรอยอยูในชีวิตประจําวันของ
ประชาชน สอดคล อ งกั น กั บ ที่ Chin Chuan Lee (1979) ได นิ ย ามเอาไว ในหลายลั ก ษณะเช น (ก)
พิจารณาเริ่มจากปริมาณการนําเขาของผลิตกรรมทางวัฒ นธรรมจากตางประเทศ เชน ภาพยนตร
เพลง (ข) จากรูปแบบการเปนเจาของสื่อ (ownership) ที่จะเปนเจาของตางประเทศ และเปนผูควบคุม
ผลผลิตสื่อ (ค) การถายโอนบรรทัดฐานในการทํางานดานสื่อมวลชนประเภทตางๆผานรูปแบบการอ
บรม และการจั ดการศึก ษาให แก บุค ลากรในประเทศโลกที่สาม รวมทั้ งการวางรูป แบบของสื่ อทุ ก
ประเภท ในลักษณะเชิงพาณิ ชยมากกวาจะเปนบริการเพื่อสังคม (ง) การบุกรุกและนําเอาโลกทัศน
แบบทุ น นิ ย มเข า ไปทํ า ลายหรือ แทนที่ โลกทั ศ น แบบดั้ งเดิ ม ที่ มี อ ยู โดยผ า นการเผยแพรผ ลงานสื่ อ
ประเภทตางๆ
2. เปนวาทกรรมที่พูดเกี่ยวกับ “ความเปนชาติ” ที่กําลังถูกจักรวรรดินิยมจากภายนอกเขามาครอบงํา
แนวทางนี้จะมองแยกออกมาจากเรื่อง “เศรษฐกิจและการเมือง” แตจะเนนหนักไปในเรื่อง “ความรูสึก
เปนเจาของชาติใดชาติหนึ่ง” (sense of belonging)
3. เป น การพู ด ถึ ง จั ก รวรรดิ นิ ย มในแง ข องการวิ พ ากษ วิ จ ารณ ร ะบบทุ น นิ ย มระดั บ โลก (Global
Capitalism) ในกลุมนี้นั้นจะเนนหนักดานเศรษฐกิจมากกวาดานการเมือง โดยพิจารณาวา ทุนนิยมใน
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ปจจุบันไดขยายตัวจากระดับชาติมาเปนระดับโลก ทําใหการสะสมทุนและเก็งกําไรก็ตองทําในระดับ
โลก วิธีการก็คือ ตองรุกดานวัฒนธรรมและรสนิยมของคนทั่วโลกใหเปนแบบเดียวกันกอน เพื่อผลิตสิน
คาแบบเดียวกันปอนใหแกระดับโลกในลําดับตอมา
4. เปนการพูดถึงจักรวรรดินิยมในแงของการวิพากษ “ความทันสมัย” (Modernity) โดยพิจารณาวา
“ความทันสมัย” ไดกลายมาเปน “วัฒนธรรมระดับโลก” ในกลุมนี้จะใหความสนใจเกี่ยวกับวิถีชีวิตแบบ
สมัยใหม และจะสนใจวิจารณลักษณะที่เปนแบบเดียวกันหมด (homogenization) ของวัฒนธรรมสมัย
ใหม
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การกอตัวของแนวคิดจักรวรรดินิยมทางวัฒนธรรมนั้นเกิดขึ้นในชวงที่บรรดาบริษัทขามชาติ
ระดับโลกมีการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจเศรษฐกิจอยางมาก รวมทั้งไดเกิดเหตุการณสงครามในเอ
เซียตะวันออกเฉียงใตที่สหรัฐมีบทบาทอยางมาก และกองทหารของประเทศตะวันตกที่เขาสนับสนุน
เผด็ จ การในเอเซี ย แอฟริก า และละติ น อเมริก า จึ งทํ า ให ส ามารถมองเห็ น ความเกี่ ย วพั น ระหวา ง
เศรษฐกิจ การเมืองและอุดมการณรวมทั้งบทบาทของสื่อมวลชนไดอยางชัดเจน โดยมีทฤษฎีหลักอยู 2
ทฤษฎีที่ใชเปนคําอธิบายอยูเบื้องหลังแนวคิดเรื่องจักรวรรดินิยมทางวัฒนธรรม คือ ทฤษฎีระบบโลก
(World System Theory) และทฤษฎีการพึ่งพา (Dependency Theory) ซึ่งทั้ง 2 ทฤษฎีนี้ใหคําอธิบาย
สภาวะของโลกปจจุบัน ทางดานเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม ดังตอไปนี้ (Hemelink,1996 อาง
ถึงใน กาญจนา แกวเทพ,2544)
ในสวนของมิติทางดานเศรษฐกิจ นักทฤษฎีระบบโลกไดอธิบายวา ระบบการผลิตของอุตสาห
กรรมปจจุบันจําเปนตองคิดถึง “ตลาดโลก” (World Market) ตัวอยางที่เห็นอยูในชีวิตประจําวันก็คือ
สินคาไม วาจะผลิตในประเทศใดก็ตามก็ต องสงขายทั่วโลกซึ่งอาจจะกลาวไดวา ระบบทุ น นิ ยมใน
ปจจุบันไดกาวขามเขตแดนของระดับประเทสมาเปน “ระบบทุนนิยมโลก” โดยมีการแสดงออกเปน
รูปธรรมก็คือ บรรดาบริษัทขามชาติตางๆ ซึ่งนักทฤษฎีการพึ่งพานั้นไดใหคําอธิบายเสริมวา ระบบ
เศรษฐกิ จ ทุ น นิ ย มสมั ย ใหม ได แ บ ง โลกออกเป น 2 ส ว นคื อ ส ว นที่ เป น ทุ น นิ ย มศู น ย ก ลาง (Central
capitalism) และทุนนิยมรอบนอก (Peripheral capitalism) โดยประเทศที่อยูในทุนนิยมศูนยกลางก็
มักจะไดแกประเทศอุตสาหกรรมตะวันตกที่พัฒนามากอน สวนประเทศทุนนิยมรอบนอกนั้นก็ไดแก
ประเทศโลกที่ 3 ซึ่งความสัมพันธนั้นจะเปนในลักษณะที่ประเทศโลกที่ 3 จําเปนที่ตองพึ่งพาและขึ้นตอ
ประเทศทุนนิยมสูนยกลางในทุกๆดาน
สําหรับมิ ติทางดานการเมื อง เพื่ อใหสอดคลองกับระบบเศรษฐกิจที่ขยายออกไปในตลาด
ระดับโลก ประเทศที่เปนมหาอํานาจทางเศรษฐกิจจึงจําเปนตองมีระบบการเมืองที่เขมแข็งดวยเชนกัน
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ทําใหระบบการเมืองกลายเปน การเมืองระดับโลก(World Politic) คือการตัดสินใจในเรื่องตางๆของแต
ละประเทศจําเปนตองมีความเกี่ยวพันกับความเห็นของประเทศอื่น โดยเฉพาะอยางยิ่งการตัดสินใจ
ของประเทศรอบนอกตองจําเปนที่ไดรับความเห็นชอบจากประเทศศูนยกลาง โดยเฉพาะมหาอํานาจ
ทางเศรษฐกิจในโลกตะวันตกทั้ง 7 ประเทศที่มีประเทศสหรัฐอเมริกาเปนผูนํา
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สวนทางดานวัฒนธรรมนั้น ไดมีการจัดระบบวัฒนธรรมของแตละสังคมที่มีความแตกตางกัน
ใหกลายเปน ระบบวัฒ นธรรมเดียวกัน ที่เรียกวา “World/Global Culture” โดยกลไกการสรางวัฒ น
ธรรมสากลระดับโลกนั้นมีหลายวิธี เชน การทําภาษาอังกฤษใหเปนภาษาสากลโดยเฉพาะในแวดวง
ธุรกิจ, การวางระบบโครงสรางพื้นฐานทางดานการสื่อสารเพื่อเปนการงายในการที่จะสงออกอุปกรณ
hardware และ software, เนื่องจากการกอตั้ง hardware เกือบทั้งหมดจะถูกออกแบบมาจากประเทศ
ทุนนิยมศูนยกลาง ดังนั้น รูปแบบวัฒนธรรมการทํางานดานสื่อมวลชนทั่วโลกจึงมีลักษณะเปนมาตร
ฐานเดียวกันทั้งหมด และในสวนที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑดานวัฒนธรรมการสื่อสาร ปริมาณที่เปนสัดสวน
หลัก จะยังคงเปนผลงานของประเทศทุนนิยมศูนยกลาง โดยในสินคาสื่อซึ่งเปนสินคาทางวัฒนธรรม
หรือจิตวิญญาณ ยังมีการบรรจุ คานิยมหรืออุดมการณ ของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมโลกแฝงอยู
ภายในอีกดวย ดังนั้นการที่ผลผลิตของสื่อสหรัฐอเมริกาแพรกระจายไปทั่วโลก ก็เทากับวาเปนการ
กวาดเอาวัฒนธรรมทองถิ่นที่เคยตางตางหลากหลายออกไป แลวแทนที่ดวยวัฒนธรรมของทางตะวัน
ตกหรือของอเมริกาแทน ซึ่งเรียกวา วัฒนธรรมสากล หรือวัฒนธรรมโลก (Global culture)
ผูวิจัยไดนําแนวคิดจักรวรรดินิยมทางวัฒนธรรม (Cultural Imperialism) นี้มาใชเพื่อชวยให
เขาใจถึงกลไกของสื่อมวลชน และระบบทุนนิยมขามชาติที่เขามาครอบงําทางวัฒนธรรม และทําภาพ
ความเปนชายในประเทศไทยมีความแตกตาง และมีรูปแบบที่หลากหลาย ซึ่งภาพความเปนชายแบบ
“เมโทรเซ็กสชวล” นั้นก็เปนรูปแบบความเปนชายอีกรูปแบบหนึ่งที่ไดรับแนวความคิดมาจากทางตะวัน
ตก ที่ผานกลไกการสรางวัฒนธรรมสากลระดับโลก
แนวคิดอัตลักษณ ตามแนวคิด Postmodernism
ในแนวคิดแบบหลังสมัยใหม (Postmodern) นั้นไดปฏิเสธความเชื่อ และวิธีคิดอันตายตัวของ
ยุคสมัยใหม ที่มีวิธีคิดในการเขาถึงความจริงโดยที่ยึดไปที่แกนแกน หรือสารัตถะ แตวิธีคิดในยุคหลัง
สมัยใหมนั้นไมเชื่อวาปจเจกเปนศูนยกลางของทุกสิ่ง หรือมีบทบาทเปนเพียงแคผูกระทํา สอดคลองกับ
ที่ อภิญญา เฟองฟูสกุล กลาววา แนวโนมทางทฤษฎียุคหลังสมัยใหม(Postmodernism) ทําใหเกิดการ
ตั้งคําถามอยางมากกับวิธีการมองโลก การเขาถึงความจริงของสิ่งตางๆรวมทั้งสิ่งที่เชื่อกันวาเปนความ
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จริงที่เปนแกนแกนของปจเจกบุคคล วิธีคิดในกระแสนี้รื้อถอนความเชื่อเกี่ยวกับคุณสมบัติแกนแกน
ของปจเจกภาพ ความเปนปจเจกกลายเปนเรื่องของการนิยามความหมายซึ่งสามารถเลื่อนไหลเปลี่ยน
แปรไปไดตามบริบท (อภิญญา เฟองฟูสกุล,2543)
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วิถีชีวิตของคนในสังคมปจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลานั้น มีความสัมพันธกบั
แนวคิดในยุคหลังสมัยใหม เนื่องจากระบบความคิด และวัฒนธรรมในดานตางๆมีความผสมผสาน
ถายทอด ระหวางวัฒนธรรม ทําใหความหมายของ อัตลักษณ (identity) ถูกมองวาเปนความหลาก
หลาย ลื่นไหล แตกตางตามเวลา วัฒนธรรม ปราศจากเอกภาพ และสารัตถะ อีกทั้งยังมีการเปลี่ยน
แปลง สามารถตอเติมเสริมแตงไดอยูตลอดเวลา อภิญญา เฟองฟูสกุล (2543) ไดกลาววา การอธิบาย
ถึงตัวตน หรือประเด็นเรื่องอัตลักษณ (identity) เปนประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับความสัม พั นธระหวาง
ปจเจก และสังคม ดังนั้นอัตลักษณ จึงถูกแบงออกเปนสองระดับ คือ อัตลักษณ สวนบุคคลหรืออัต
ลักษณของปจเจก และอัตลักษณทางสังคมหรืออัตลักษณกลุม โดยในแงมุมแรกนั้นอัตลักษณเปนมิติ
ในดานของอารมณความรูสึก ความคิดหรือจิตใจที่เกี่ยวกับตัวเราเอง ที่มักจะเปลี่ยนแปลงไปไดจาก
การผูกยึดตัวเราเขากับโลกรอบตัว สวนในอีกแงมุมหนึ่ง อัตลักษณก็คือ ความเปนปจเจกที่สัมพันธ
เชื่อมโยงกับสังคม กลาวคือ ตัวเราถูกกําหนดบทบาท และหนาที่จากสังคมอยางไร
ดังเชนที่ Stuart Hall เชื่อวา การประกอบสรางความเปนตัวตนนั้นเปนเพียงชิ้นสวนหลายๆชิ้น
ที่ถูกประกอบรวมขึ้นมา ภายใตบริบทของสถานการณอยางหนึ่ง อาจจะมีการเชื่อมตอชิ้นสวนตางๆ
และสงผลตอการแสดงออกของบุคคลในลักษณะหนึ่ง แตถาอยูภายใตบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปอาจจะ
สงผลใหมีรูปแบบการเชื่อมตอ และแสดงออกของบุคคลเปนไปอีกรูปแบบหนึ่งก็ได
ฉะนั้นจึงอาจกลาวไดวา มนุษยคนหนึ่งเปนเพียงผลรวมของวาทกรรมหลากหลายชุดที่อาจขัด
แยงหรือสงเสริมกัน ลักษณะเฉพาะตัวของแตละคนจึงเกิดจากการผสมผสานองคประกอบวาทกรรม
เหลานั้นไปในทิศทางที่แตกตางกัน คนเราจึงสามารถสรางอัตลักษณที่หลากหลายไดในสถานการณ
ตางๆ (อภิญญา เฟองฟูสกุล,อางแลว,2543)
เชนเดียวกันกับอัตลักษณ ของความเปนชายในสังคมไทย ที่ถูกสราง และมีลักษณะลื่นไหล
เปลี่ยนแปลงไดไปตามบริบทของสังคมแตละชวงเวลา โดยผูชายอาจจะมีอัตลักษณไดหลายชุดใน
เวลาเดียวกันขึ้นอยูกับการเลือกแสดงออกของปจเจกหรือตามแตสังคมที่ผูชายนั้นๆเขาไปสัมพันธดวย
ซึ่งอัตลักษณ ของความเปนชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” นั้นสวนหนึ่งก็เปนผลมาจากวัฒ นธรรมการ
บริโภคที่ผานกระบวนการปรุงแตงสรางความหมายใหกับสินคา ผานโฆษณาในสื่อนิตยสารผูชาย โดย
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นิตยสารผูชายพยายามจะบอกวาผูชายที่มีเสนห และเปนที่พึงปรารถนาแกเพศตรงขามนั้น คือผูชายที่
ใสใจเปนพิเศษกับการดูแลภาพลักษณ ความสวยงามของรางกายตัวเอง ศรินธร รัตนเจริญขจร (2544)
กลาววา อัตลักษณของปจเจกเปนสิ่งที่เคลื่อนไหว เลื่อนไหล ไมแนนอน โดยเฉพาะอัตลักษณที่กอรูป
จากการบริโภคสินคาวัฒนธรรมตางๆคนในวัฒนธรรมบริโภคสามารถมีชุดของคําอธิบายตัวตนหลาก
หลายชุด จากปจจัยหลายอยางภายใตบริบทที่แตกตางกัน และเปลี่ยนแปลงแตกตางกันไปจากอัต
ลักษณที่เคยแสดงออกไปไดอยางไมจํากัด
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สอดคลองกับที่ Madan Sarup เสนอวา อัตลักษณอันหลากหลายของเรานั้นสวนหนึ่งถูกสราง
ขึ้นมาจากสิ่งของมากมายที่เราบริโภค ไมวาจะเปนการฟงเพลงแนวไหน ดูรายการอะไร อานหนังสือ
แบบไหน หรือสวมใสอะไร ตลาด(ที่เต็มไปดวยสินคามากมาย) ไดใหเครื่องมือที่เราจะใชกําหนดอัต
ลักษณไวมากมาย กลาวไดอีกนัยหนึ่งวาเราบริโภคอะไร และบริโภคอยางไรนั้นไดบงบอกถึงวาเราเปน
ใคร เราตองการจะเปนอะไร และคนอื่นนั้นมองเราอยางไรดวย จนอาจกลาวไดวาเราเปนอยางที่เรา
บริโภค (ศรินธร รัตนเจริญขจร,อางแลว,2544)
ผูวิจัยไดนําแนวคิดอัตลักษณ ตามแนวคิด Postmodernism นี้มาใชเพื่ออธิบายถึงความเปน
ตัวตนของปจเจกที่เปนสิ่งที่มีความหลากหลาย ไมหยุดนิ่งตายตัว สามารถลื่นไหลเปลี่ยนแปลงไดตาม
แตละเวลาและสถานการณ
แนวคิดภาพตัวแทน (Representation)
มิเชล ฟูโกต (Michel Foucault) ไดอธิบายถึงภาพตัวแทน ดวยการนํามาเปรียบเทียบความ
สัมพันธระหวางภาพตัวแทนกับวาทกรรมวา ภาพตัวแทนไมไดอยูที่ตัวตนสมบูรณที่เกิดขึ้นกอนวาท
กรรม แตถูกสรางขึ้นโดยกําลังของวาทกรรม สอดคลองกับที่ จูดิธ บัทเลอร (Judith Butler) ไดเห็นพอง
เชนกันวา ภาพตัวแทนไมไดถูกสรางโดยสมบูรณแตถูกสรางขึ้นครั้งแลวครั้งเลาเนื่องจากกําลังของ
ความสัมพันธจะไมหยุด การผลิตเกิดไดจากผลกระทบของพลัง เรื่องราวที่ถูกสรางขึ้นจึงไมเคยสมบูรณ
และมันจะถูกกําหนดใหมอยางตอเนื่องครั้งแลวครั้งเลา และสงผลถึงความเปนไปไดถาวรของกระบวน
การกําหนดภาพตัวแทน (Harding,1998,อางถึงใน กนกวรรณ ไมสนธิ์,2544)
Stuart Hall (1997 อ างถึ งใน กนกวรรณ ไม ส นธิ์,2544) ได ศึ ก ษาเรื่อ ง ภาพตั ว แทนในงาน
เขียน Cultural Representation and Signifying Practices โดยเขาไดอธิบายใหเห็นวาภาพตัวแทน
เกี่ยวของกับความสัมพันธเชิงอํานาจ ระหวางผูนําเสนอกับผูสราง และผูที่นําเสนอกับผูที่ถูกสรางภาพ
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ตัวแทนที่ปรากฏในสื่อนั้น ขึ้นอยูกับวา ใครเปนคนเสนอ? เสนอเมื่อไร? เสนอที่ไหน? เสนอใหกับใคร?
เสนอภายใตเงื่อนไขทางสถาบันของสังคม วัฒนธรรม และเงื่อนไขประวัติศาสตรอยางไร? ภาพตัวแทน
จึงไมใชความจริง (reality) แตเปนผลผลิตของการเลือกสรร ที่มีความจริงเพียงบางสวนถูกเนนย้ํา แต
บางสวนถูกเพิกเฉย ซึ่งแตกตางจากการสะทอนภาพ (Reflection) เพราะวามีการใหคุณคา และตอก
ย้ําไวดวยอุดมการณของสังคม
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โดยการสรางภาพตัวแทนนั้นจะมีความหมายไดก็เนื่องมาจาก
1. การอาศัยความหมาย และเครื่องมือถอดรหัสของความหมายที่มีอยูแลวในสังคม
2. ความหมายที่มีอยูแลวนั้น จะเปนตัวกําหนดกรอบการรับรูของสังคม และขีดเสนจํากัดไมใหเขาใจ
ความหมายในแงอื่นๆ
3. กระบวนการนําเสนอภาพตัวแทนในลักษณะขางตน นั้นทําใหภาพนั้นกลายเปนภาพฝงลึก และ
กลายเปนเรื่องปกติ หรือความชอบธรรม
ขณะที่ อภิญญา เฟองฟูสกุล (2543) กลาววามโนทัศนภาพแทนความจริงนั้นก็คือผลผลิตของ
กระแสสารัตถะนิยมที่เตือนใหตระหนักถึงปจจัยของอํานาจที่แฝงในกระบวนการสรางภาพที่ปรากฎอยู
ในสื่อชนิดตางๆที่นับวันจะยิ่งทวีความสําคัญขึ้นภายในระบบทุนนิยมบริโภค โดยกระบวนการสราง
ภาพตัวแทนที่มีความสําคัญมากขึ้นในบานะเปนยุทธศาสตรของอํานาจ ก็คือตรรกะของวาทกรรมที่
ปรากฏในสื่อ
เชนเดียวกันกับสื่อนิตยสารผูชายที่พยายามสรางภาพความเปนชายใหกับสังคม โดยมีการคัด
เลือกเพียงคุณลักษณะเดนเพียงบางอยางในรูปแบบของตัวแทน ความเปนชายที่เปนที่พึงปรารถนาใน
สังคม มาขับเนนใหโดดเดนเขาใจงาย และนํามาจัดวางใหเขากันไดกับสินคา และโฆษณาในนิตยสาร
โดยผานทางวาทกรรมตางๆที่ปรากฏใน เนื้อหา ภาพ และรูปแบบการบริโภค สิ่งที่เรียกวา ความเปน
ชายจึงไมใชสิ่งที่คงทนถาวร แตเลื่อนไหลไปตามบริบทของสังคม และวัฒนธรรม ซึ่งความเปนชายแบบ
“เมโทรเซ็กสชวล” นั้นเปนการใหความหมายความเปนชายอีกรูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการตลาดของ
สินคาประเภทเนนความสวยงามสําหรับผูชาย เฉกเชนเดียวกับตลาดสินคาเสริมความงามของผูหญิง
กอนหนานั้น โดยกระบวนการโฆษณาไดนําเสนออุดมการณของปจเจกบุคคลในสังคมยุคปจจุบัน วาผู
ชายที่มีเสนหคือผูชายที่ดูนุมนวลมากขึ้น ผานทางนิตยสารสําหรับผูชายที่ปจจุบันมีจํานวนมากขึ้น จึง
ทําใหผูชายไมรูสึกผิดปกติแตอยางใดเมื่อหันมาดูแลเรื่องภาพลักษณของตนเอง เอาใจใสตนเองอยาง
พิถีพิถัน ซึ่งก็เทากับวามีการเปลี่ยนแปลงความหมายของผลิตภัณฑเพื่อผูหญิง มาเปนผลิตภัณฑที่
สามารถใชไดกับผูชาย
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ดังเชนตามทรรศนะของ นฤพนธ ดวงวิเศษ (2544) นักมานุษยวิทยาอิสระ ไดกลาวถึงนิตยสาร
กับการสรางความหมายความเปนชายไววา การนําเสนอความเปนชายในนิตยสาร สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ
การปรากฏขึ้นของผูชายที่เรียกวา มีเสนห และมีสไตล ซึ่งจะกลายเปนความหมายที่ถูกตอกย้ําครั้งแลว
ครั้งเลาผานคอลัมนตางๆจนทําใหรูสึกวามีผูชายประเภทนี้จริงๆในสังคม เนื่องจากนิตยสารพยายาม
“คัด” และ “เลือก” สวนที่ดีของผูชายมารวมกัน ไมวาจะเปนรุปราง หนาตา สุขภาพกาย และสุขภาพ
จิต รวมถึงการใชชีวิตในแบบที่เปนความใฝฝน ในที่สุดนิตยสารก็จะกลายเปน แบบจําลองของผูชายที่
สมบูรณพรอมที่สังคมไมอาจมองขาม
ถึงแม วานิตยสารนั้ นจะยั งคงมี เนื้อหาบางสวนที่นําเสนอ ภาพความเป น ชายแบบเดิม ที่ มี
ลักษณะประสบความสําเร็จ เปนผูนํา ชื่นชอบเทคโนโลยี มีอํานาจ กลาหาญ และเจาชู แตกไ็ มสามารถ
ปฏิเสธไดเลยวารายไดหลักจากการโฆษณาในนิตยสารจริงๆแลวมาจากบริษัทเครื่องสําอาง และแฟชัน่
สําหรับผูชาย ดังนั้นนิตยสารสําหรับผูชายในปจจุบันจึงเต็มไปดวยภาพของผูชายในอุดมคติของลัทธิ
บริโภคนิยม
ซึ่งในมุมมองของสตรีศึกษานั้นไดมีการพิจารณาภาพตัวแทนที่สะทอนออกมาจากสื่อเปรียบ
เทียบกับภาพความเปนจริงของสังคมดังนี้ (อางถึงในเจิมสิริ เหลืองศุภกรณ ,2545)
1. ภาพตัวแทนไมใชความจริง (Reality) แตเปนผลผลิตของการเลือกสรรที่ความจริงบางสวน
ถูกเนนย้ําแตบางสวนถูกเพิกเฉย
2. สื่ อ ไม พ ยายามที่ จ ะสะท อ นภาพความจริง เพราะถ า ไม มี ช อ งวางระหวางความจริงกั บ
จินตนาการ รูปแบบ (genre) ของสื่อก็จะยุติ
3. ปญหาของคําวาความจริงที่นักสังคมวิทยามองวาความจริงเปนสิ่งที่ถูกสังคมประกอบสราง
(Social Construction) ในขณะที่นักทฤษฎีหลังสมัยใหมทาทายความจริงที่เปนสากลความจริงเปน
เรื่องที่กระจัดกระจายเต็มไปหมด เปนกลุมเล็กกลุมนอย
4. การสรางภาพตัวแทนของสื่อ เปนปรากฏการณของระบบทุนนิยมโลกที่เรงการผลิต และ
เนนการบริโภค สื่อจึงทําหนาที่ในการกระตุนใหผูคนบริโภคภาพตัวแทนมากขึ้น เพื่อกําไรที่เพิ่มขึ้นตาม
มา
ผู วิ จั ย ได นํ า แนวคิ ด ภาพตั ว แทน (Representation) นี้ ม าใช เพื่ อ เป น กรอบในการศึ ก ษาถึ ง
กระบวนการผลิตรูปแบบ การคัดเลือก และการสรางความหมายของภาพตัวแทนความเปนชาย แบบ
“เมโทรเซ็กสชวล” ในนิตยสารผูชาย
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ทฤษฎีบริโภคนิยมเชิงสัญญะ (Consumption of sign)

ช็อง โบดริยารด (Jean Baudrillard) นักทฤษฎีสังคมผูที่รับอิทธิพลแนวคิดทั้งจากนักสังคม
วิทยา มานุ ษยวิทยา และนักปรัชญา ไดนําเสนอแนวความคิดในเรื่องการบริโภค โดยเขาสนใจใน
ประเด็น ที่วา สังคมทุ น นิ ย ม คื อ สังคมแห งการบริโภค (The Social of Consumption) ซึ่งเป น วัฒ น
ธรรมใหมของการบริโภคในระบบทุนนิยม ในแงของการบริโภคเชิงสัญญะ (Consumption of sign)
โบดริยารด (Baudrillard) (อางถึงใน กาญจนา แกวเทพ,2541)ไดขยายคํานิยาม และหนาที่
ของสินคาออกไปในโลกแหงวัฒ นธรรม และการแลกเปลี่ยนเชิงสัญ ลักษณ (Symbolic Exchange)
จากแตเดิมที่ในทฤษฏีเศรษฐศาสตรการเมืองแบบดั้งเดิมเคยใหความสําคัญกับสินคาในฐานะทีเ่ ปนผล
ผลิตรูปธรรมของแรงงาน และกอใหเกิดมูลคาแลกเปลี่ยนในตลาดสินคา โดยโบดริยารดมองวาสินคา
คือสื่อที่ผานการแสดงออกทางวัฒนธรรมของมนุษย เพราะสินคาจะมีความสัมพันธกับผูใช เนื่องจาก
คนในแตละวัฒนธรรมที่มีคุณลักษณะทางเพศ อายุ ชนชั้น อาชีพ ฯลฯ จะนําเอาคุณลักษณะสวนตัว
ของตนเองเขาไปสัมผัสกับสินคา ซึ่งถาหากพิจารณาสินคาในแงมุมของโลกวัฒนธรรมดังกลาว ก็อาจ
จะแบ ง ประเภทสิ น ค า ได เป น 2 ชนิ ด คื อ สิ น ค า แบบทั่ ว ๆไป และสิ น ค า ทางวั ฒ นธรรม (Cultural
commodity) ตัวอยางของสินคาประเภทหลังไดแกสินคาที่เปนผลผลิตจากงานสื่อมวลชน โดยสื่อมวล
ชนนั้นเปนเครื่องมือในการแปรเปลี่ยนความหมายจาก โลกที่เปนอยูมาสู สินคา ทั้งสิ้นโดยเฉพาะเครือ่ ง
มือประเภทโฆษณานั้นจะเปนกลไกสําคัญในการนําเอาสินคาบริโภค และโลกทางวัฒนธรรมมารวมอยู
เปนอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งนี้เพราะการโฆษณาในยุคปจจุบันนั้นมักจะไมคอยกลาวถึงตัวสินคาทีจ่ ะขาย
เทาใดนัก แตจะกลาวถึงผูที่ใชสินคานั้นมากกวา
ความสัมพันธระหวางคนกับสินคานั้น สามารถแบงไดเปน 2 ระดับ คือ ระดับแรกเปนความ
สัม พั น ธในแงการใชประโยชน (Utility) หรือการใหความพึ งพอใจ เพราะสามารถตอบสนองความ
ตองการทางกายภาพแบบพื้นฐานทั่วไปได ดังเชนที่เราหาซื้อเสื้อหนาว และผาพันคอมาใชเมื่อเขาถึง
ฤดูหนาว
สวนความสัมพันธอีกระดับหนึ่งเปนความสัมพันธเชิงสัญญะ เชน เมื่อเลือกซื้อเสื้อหนาว และ
ผาพันคอนั้นเราอาจจะไมไดคิดถึงแงประโยชนการใชสอยเทานั้น หากแตเรายังจะดูยี่หอวาผาพันคอ
แบบไหน จะดูมี class ดี เปนยี่หอ Brand name หรือ No name และในหลายกรณีแมวาอากาศจะยัง
ไมหนาวเลย แตเราก็อาจจะเอาผาพันคอมาใชแลว เพราะตองการอวดยี่หอของสินคา ปรากฏการณทั้ง
หมดนี้เปนความสัมพันธกับสินคาในเชิงสัญญะแทบทั้งสิ้น และมักจะเปนปรากฏการณ ที่เปนตัวแทน
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สวนใหญของความสัมพันธระหวางคนกับวัตถุภายใตเงื่อนไขทางสังคมที่การผลิตสินคาอยูในระดับ
เกินพอแลว ทําใหตรรกะในการใชสินคามักไมไดเปนตรรกะแหงการใชประโยชน (Logic of Utility)
หากแตเปนตรรกะแหงความแตกตาง (Logic of Difference) กลาวคือใชสินคาเพราะเปนสัญลักษณที่
ทําใหเรามีเอกลักษณที่แตกตางไปจากคนอื่นๆ
24

โบดริยารดยังไดอธิบายวาในการสังคมแหงการบริโภค ที่เต็มไปดวยการบริโภคเชิงสัญญะนั้น
ตัวสินคาไดถูกเปลี่ยนไปเปนสัญญะกอนที่จะถูกบริโภค การกลายเปนสัญญะของสินคานั้นสามารถ
กระทําไดหลากหลายวิธีไมวาจะเปน การออกแบบหีบหอ การจัดวาง การกําหนดราคา การตกแตง
สถานที่ขาย การใสยี่หอ และที่สําคัญคือการโฆษณา ที่ประกอบไปดวยการใสรหัสตางๆเขาไปมากมาย
ซึ่งรหัสเหลานั้นตางมีลําดับชั้นที่จะมากําหนด และจัดระเบียบใหกับสินคา โดยเปนลําดับชั้นที่สอด
คลองกับโครงสรางการจัดระเบียบทางชนชั้นของสังคม ดวยเหตุนี้ผูคนจึงรับรูตําแหนง แหงที่ของตนใน
โครงสรางทางสังคมจากลําดับชั้นของสินคาที่ตนบริโภค (อางถึงใน ศรินธร รัตนเจริญขจร,2544)
จากแนวคิดของโบดริยารด ที่ไดกลาวมานั้นทําใหเห็นวา ในปจจุบันมนุษยจะใชสินคาเปน
เครื่องมือในการแสดงออกถึงความหมายบางอยางที่มนุษยสรางขึ้นมา ภายใตเงื่อนไขที่แตกตางออก
ไปในแตละสังคม มนุษยพยายามแสดงออกถึงความเปนตัวตนโดยการ สื่อสารออกมาผานสินคานานา
ชนิดที่ตนบริโภค ซึ่งการบริโภคนั้นไมไดเฉพาะแคตัววัตถุสินคาแตเพียงอยางเดียว หากแตไดบริโภค
สัญ ญะไปพรอมๆกัน เสมอ ทั้ งนี้ ก็ เพื่ อตอบสนองความตองการทางดานอารมณ สุ น ทรียะ และอัต
ลักษณ การบริโภคเชิงสัญญะนั้นจะทําใหมนุษยบริโภคอยางไมมีที่สิ้นสุด และไมมีขอบเขตเนื่องจาก
ทุกสิ่งทุกอยางจะถูกทําใหกลายเปนสินคาเพื่อการบริโภค
ซึ่งความหมายความเปนชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” นั้นสวนหนึ่งก็ไดอิทธิพลจากสื่อมวลชน
ในการเปนแรงสนับสนุนกระตุนใหผูชายบริโภคสินคา และบริการเพื่อรางกาย และความงามมากขึ้น
โดยเฉพาะอยางยิ่งสื่อนิตยสารผูชายที่มีการนําเสนอภาพโฆษณา ที่มีการแตงเติมความหมายของการ
เปนผูชายยุคใหมที่มีเสนห ตองเปนผูชายที่ดูนุมนวล คํานึงถึงภาพลักษณตนเอง เอาใจใสตัวเอง และดู
แลตัวเองอยางพิถีพิถัน ซึ่งวิธีการที่ทําใหมีเสนหขึ้นไดนั้น ก็เพียงแคใชผลิตภัณฑตางๆตามที่โฆษณา
บอก การโฆษณาจึงไมใชแคการขายสินคาแตเพียงอยางเดียว แตมีการปรุงแตงดวยกลยุทธที่ซับซอน
เพื่อใหตอบสนองความตองการของผูบริโภคทางดาน ความรูสึก อารมณ จิตใจ คานิยม ที่มีความ
เปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของสังคม
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สอดคล อ งกั บ ที่ จอร จ ซิ ม เมล (Georg Simmel) ได วิ พ ากษ ถึ ง สั ง คมสมั ย ใหม ว า กระแสที่
ตองการทําใหทันสมัยคือ ความพยายามที่จะปลดปลอยปจเจกใหเปนอิสระ สภาพจิตใจของปจเจกใน
กระแสสมัยใหม จึงมีทางออกเพียงหนทางเดียว คือการแสดงตัวตนโดยผานสัญญะ หรือการแสดงออก
เชิงสัญลักษณดวยสินคาที่ตนบริโภค (อางถึงใน ศรินธร รัตนเจริญขจร,2544)
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ผูวิจัยไดนําทฤษฎีบริโภคนิยมเชิงสัญ ญะ นี้มาใชเพื่ออธิบายถึงพฤติกรรมของคนในสังคม
ปจจุบันที่เนนการบริโภคสินคาดวยอารมณ ความรูสึกมากกวาการบริโภคในเชิงอรรถประโยชน ซึ่งสวน
หนึ่งของการสรางความเปน “เมโทรเซ็กสชวล” นั้น ก็นาจะเปนเพราะไดรับอิทธิพลจากสื่อ โดยเฉพาะ
นิตยสารที่กระตุนความตองการบริโภคใหกับผูชาย
แนวคิดและทฤษฎีสัญญะวิทยา (Semiology)
เดอ ซอสซู ร (De Saussure) ได ให ค วามหมายของ “สั ญ ญะ” ไว ว า คื อ สิ่ ง ที่ สั ม ผั ส ได ด ว ย
อายตนะ (อวัยวะรับสัมผัสทั้ง 5) และเปนสิ่งที่คนกลุมหนึ่งไดตกลงใชสิ่งนั้นเปนเครื่องหมาย (Mark)
ถึงอีกสิ่งหนึ่งที่ไมไดปรากฏอยูในสัญญะนั้น (อางถึงใน ศิริชัย ศิริกายะ และกาญจนา แกวเทพ,2531)
เรื่องของสัญญะเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับองคประกอบ 3 สวน สวนแรกคือ บรรดาของจริงทั้งหลายที่เรา
เรียกวา reference ระดับตอจากนั้นแตละวัฒนธรรมก็จะสรางสัญญะขึ้นมาแทนตัวจริง สัญญะในสวน
นี้อาจจะออกมาในรูปของภาพ (Image) หรือเปนตัวอักษรตางๆ ซึ่ง เดอ ซอสซูร เรียกองคประกอบใน
สวนที่ 2 นี้วาตัวหมาย (Signifier) และเมื่อคนในแตละวัฒนธรรมไดผานกระบวนการเรียนรูสัญญะใน
หัวสมองหรือความคิ ดคํ านึ งของเขาก็ จะเกิด แนวคิด จิน ตนาการที่ เขาใจกั น วา “ภาพในความคิด ”
(concept) ขึ้นมา ซึ่ง เดอ ซอสซูร เรียกวา ตัวหมายถึง (Signified)
การวิเคราะหความหมายโดยอรรถและความหมายโดยนัย
ในการวิเคราะหความหมายระหวางตัวหมาย และตัวหมายถึงนั้น เดอ ซอสซูร (1974, อางถึง
ใน มีโชค ราษฎรานุวัต,2544) ไดแบงประเภท และระดับของความหมายในสัญญะออกเปน 2 ประเภท
คือ
1. ความหมายโดยอรรถ (Denotative Meaning) เป นความหมายที่ เขาใจกันตามตัวอักษร
เปนความหมายที่เขาใจตรงกันโดยสวนใหญ อยางเชน ความหมายของคําที่ระบุอยูในพจนานุกรม
2. ความหมายโดยนัย (Connotative Meaning) เปนความหมายทางออมที่เกิดจากขอตกลง
เฉพาะของกลุม หรือเกิดจากประสบการณเฉพาะของบุคคล เชน เวลาพูดถึง “แม” บางคนอาจจะนึก
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ถึงความอบอุน บางคนนึกถึงความเขมงวด หรือบางคนก็นึกถึงประสบการณอันขมขื่น (เพราะแมทิ้งลูก
ไป)
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การวิเคราะหแบบเปรียบเทียบคูตรงขาม (Binary Opposition)
De Saussure (อางถึงใน พึงพิศ เทพปฏิมา,2546) ไดอธิบายในแงโครงสรางวา หากสัญญะ
ตัวหนึ่งยืนอยูโดยลําพังสัญญะนั้นๆจะยังไมมีความหมายอันใดเกิดขึ้นมา จนกวาจะนําไปเปรียบเทียบ
เชิงโครงสรางกับสัญญะตัวอื่นๆ ซึ่งการเปรียบเทียบในเชิงคูตรงขามนี้เปนรูปแบบการเปรียบเทียบ ที่
แสดงความหมายใหเห็นไดงาย และชัดเจนที่สุดเนื่องจากโครงสรางวิธีคิดของมนุษยสวนใหญมีกรอบ
แนวคิดเชิงเปรียบเทียบระหวางคูตรงขามอยูแลว ดังเชน การที่นิตยสารผูชายมุงนําเสนอภาพความ
เปนชายที่พึงปรารถนา คือ เปนชายหนุมที่มีสุขภาพดี มีกลามเนื้อสมสวน ในขณะที่ภาพของผูชายที่มี
รูปรางผอมเกร็ง และออนแอ จะไมปรากฏออกมาเลย เปนตน
การวิเคราะหแบบ Synchronic/Paradigmatic
De Saussure (1974, อ า งถึ ง ใน กาญจนา แก ว เทพ,2542) ได ใ ห ค วามหมายของการ
วิเคราะหแบบ Synchronic ไววาเปนการหาแบบแผนที่ซอนเรนของคูตรงกันขาม และสรางความหมาย
ขึ้นมา ( Hidden pattern of opposition) ดังที่กลาววา “หากปราศจากความแตกตาง ความหมายก็
เปนสิ่งที่ไมมีความหมาย” หากปราศจากสีดํา สีขาวก็ไมมีความหมาย หากไมมีลักษณะยั่วยวนทาง
เพศของนางผูราย การรักนวลสงวนตัวของนางเอกก็ไรความหมาย ดังนั้นในการศึกษาแบบนี้ จะเปน
การมุงศึกษาถึงคุณ ลักษณะทั้งหมดของสัญ ญะที่เกิดจากความสัมพั นธของคูตรงกันขาม (Binary
Opposition) เชน พระเอก-ผูราย, สวย-นาเกลียด
สวนการวิเคราะหแบบ Paradigmatic นั้นไดแก การแสวงหาชุดของสัญญะชุดหนึ่งๆ ที่อยูใน
กระบวนทัศนเดียวกัน และยังสามารถนํามาใชแปรเปลี่ยนกันได โดยยังคงรักษาความหมายเดิมเอาไว
ตัวอยางเชนประโยคที่วา
ประธาน

กริยา

กรรม

พอ

ตี

ลูก

ในประโยคนี้ เรายังคงสามารถจะหาบุคคลอื่นๆเขามาแทนที่ตัวประธาน กริยา กรรม ไดโดยที่ยังคง
รักษาความหมายเดิมเอาไว เนื่องจากสัญญะอื่นๆที่นํามาแทนที่นั้นตางอยูในกระบวนทัศนเดียวกัน
(paradigm) เชน
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ประธาน
พอ
ลุง
ครู

กริยา
ตี
ทําโทษ
ดุ ตักเตือน
ฯลฯ

กรรม
ลูก
หลาน
ลูกศิษย

คําชุดใหมที่นําไปแปรเปลี่ยนนั้น ไมไดทําใหความหมายของประโยคเดิม ซึ่งหมายความวา “ผู
มีอํานาจมากกวา กระทําการในทางลบ ตอผูมีอํานาจนอยกวา” เปลี่ยนแปลงไปเลย การวิเคราะหแบบ
Paradigmatic ก็คือ การหาชุดของสัญญะตางๆนั่นเอง ซึ่งเปนประโยชนตอผูสงสารโดยการนําเอาสัญ
ญะตัวใหมมาใชแทนที่สัญญะตัวเกาแตยังสามารถรักษาความหมายเดิมเอาไวได ซึ่งการวิเคราะห
ความสัมพันธในรูปแบบนี้จะทําใหเขาใจความหมายที่แฝงเรนในระดับลึก (Latent Meaning) ที่ซอน
อยูในตัวบทไดอยางชัดเจนมากขึ้น
โดยผูวิจัยจะนําแนวคิด และทฤษฎีสัญ ญะวิทยา มาใชเพื่อเปนแนวทางศึกษา และใชเปน
เครื่องมือในการวิเคราะหระบบสัญญะที่ใชแทนความหมายความเปนชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ที่
ปรากฏในภาพ เนื้อหา และงานโฆษณา ในนิตยสารผูชาย
แนวคิดกระบวนการผลิตนิตยสาร และโฆษณาในนิตยสาร
ความหมายของนิตยสารนั้นไดมีผูนิยามไวหลายลักษณะ เชน E.W. Hildick (อางถึงใน ปรีชา
สงกิตติสุนทร,2541) ไดใหคํานิยามวา นิตยสารเปนแหลงรวมของบทความหรือเรื่องราวตางๆ ซึ่งเขียน
โดยผูเขียนหลายคน และมีกําหนดออกตามวาระ
Peterson Theodore(1964,อางถึงใน ดรุณี หิรัญรักษ,2530) ไดกลาวถึงอิทธิพลของนิตยสาร
ในโลกปจจุบันวา นิตยสารไดชวยใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการเมือง โดยนิตยสารไดตี
ความขาว และเหตุการณตางๆใหผูอานไดทราบ ชวยสรางความรูสึกของสังคมในชาติขึ้น เปนแหลง
บันเทิงที่มีราคาถูก และเปนแหลงวิชาการยอยๆอีกดวย
สวน ดรุณี หิรัญรักษ (2530) นั้นไดใหความหมายของนิตยสารไววา เปนสื่อมวลชนประเภท
สื่อสิ่งพิมพที่มีบทบาทหนาที่สําคัญตอสังคม ปจจุบันนิตยสารทุกประเภทมีอิทธิพลตอผูอานในหลายๆ
ดาน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่จะนําไปสูการพัฒนาในหลายรูปแบบ
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นิตยสารเปนสื่อที่มีความแตกตางจากสื่อสิ่งพิมพประเภทอื่นๆ โดยนิตยสารเปนสื่อที่มีการนํา
เสนอสาระ ความรู ความบันเทิง และการโฆษณา ที่สามารถแบงประเภทออกมาไดหลากหลาย และ
เจาะกลุ ม เป า หมายได ต รงตามต อ งการ ซึ่ งการจั ด พิ ม พ นิ ต ยสารนั้ น ก็ เหมื อ นกั บ การจั ด ทํ า ธุ รกิ จ
ประเภทหนึ่งที่มีการดําเนินกิจการที่มีระบบอยูภายใตสภาพการณ และการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ
เหมือนกับธุรกิจประเภทอื่น ๆ โดยกระบวนการผลิตนิตยสาร และโฆษณาในสื่อนิตยสารนั้น มีองค
ประกอบ ดังตอไปนี้
กระบวนการผลิตนิตยสาร
องคกรนิตยสาร โดยทั่วไปไมวาจะมีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ จะประกอบไปดวยฝายตางๆ 3
ฝายดวยกัน คือ ฝายกองบรรณาธิการ ฝายผลิต และฝายจัดการ (มาลี บุญศิริพันธ 2538, อางถึงใน
นรนิติ์ สุวณิชย 2547)
ฝายกองบรรณาธิการนิตยสาร โดยสวนใหญกองบรรณาธิการนิตยสารจะประกอบไปดวยบุคลากร ดัง
ตอไปนี้
1. เจาของ/ผูพิมพผูโฆษณา เปนผูวางแผนหรือกําหนดนโยบายสูงสุดของนิตยสารทั้งดาน
ธุรกิจ และดานกองบรรณาธิการ ผูพิมพผูโฆษณาจะเกี่ยวของกับงานธุรกิจของนิตยสารมากกวางาน
ดานกองบรรณาธิการ โดยบรรณาธิการจะรับผิดชอบดานเนื้อหาสาระของนิตยสาร และรายงานใหผุ
พิมพผูโฆษณาทราบ เชนเดียวกับผูอํานวยการฝายโฆษณา และผูอํานวยการฝายจัดจําหนาย ซึ่งมี
หนาที่ตองรายงานใหผูพิมพผูโฆษณาทราบความเปนไปในการบริหารทั้งหมด
2. บรรณาธิการ/บรรณาธิการอํานวยการ เปนตําแหนงสูงสุดทางการบริหารนิตยสาร งานหลัก
คื อ การติ ด ต อ สื่ อ สารกั บ พนั ก งานในทุ ก แผนก ไม ว า จะเป น การควบคุ ม งานตรวจแก ไข และงาน
บรรณาธิการนิตยสาร การวางแผน และการประชาสัมพันธ โดยงานที่มักใชเวลามากคือ การวางแผน
ให นิ ต ยสารออกมาตามเป า หมาย และรูป แบบที่ กํ า หนด รวมถึ งการควบคุ ม การทํ า งานให ดี ที่ สุ ด
ตําแหนงดังกลาวนี้ตองมีการรวมมือกับฝายโฆษณา ฝายสงเสริมการขาย โดยแจงถึงเนื้อหาสาระเพื่อ
หาแนวทางเพิ่มยอดเนื้อที่โฆษณาในฉบับที่มีเนื้อหาสาระที่นาสนใจเปนพิเศษ
3. บรรณาธิการบริหาร/หัวหนากองบรรณาธิการ มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานประจําวันใน
กองบรรณาธิการ โดยตองพยายามทําใหงานทุกอยางเสร็จออกมาเป นรูปเลมไดตามกําหนด โดย
ทํางานใกลชิดกับ นักเขียน ชางศิลป เปนตน
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4. ผูอํานวยการฝายศิลป มีหนาที่ออกแบบนิตยสาร คัดเลือกตัวพิมพสําหรับหัวเรื่องตางๆ
และวางแผนการใชรูปประกอบ รวมถึงประสานงานกับบรรณาธิการ เพื่อทําใหนิตยสารนาดึงดูดทั้งสี
สัน และภาพประกอบ
5. คณะผูจัดทํานิตยสาร/กองบรรณาธิการ จะมีขนาดขึ้นอยูกับปริมาณงาน และระดับความมี
ประสิ ท ธิภาพที่ ต องการ สวนใหญ นิ ตยสารขนาดเล็กจะมี คณะผูจั ดทําประมาณ 6-12 คน แต งาน
นิตยสารสวนหนึ่งอาจจางบุคคลภายนอกทํา เชน งานเขียนบทความ สารคดี ขาวสารตางๆ
ฝายผลิต เปนหนวยงานที่รับหนาที่จัดพิมพตนฉบับที่ผานการบรรณาธิการแลวจากฝายบรรณาธิการ
ตั้งแตการเรียงพิมพตามคําสั่งในตนฉบับ ดูแลการจัดหนา ถายเพลท ตกแตงแมพิมพ ตกแตงภาพ รวม
ทั้งการจัดพิมพบทความ และหนาโฆษณาในนิตยสาร โดยมีผูจัดการฝายผลิต เปนผูดูแล และควบคุม
การพิมพใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของฝายบรรณาธิการ
29

ฝายจัดการ จะมีหนาที่รับผิดชอบในดาน การจัดจําหนาย โฆษณา ประชาสัมพันธ หาสมาชิก และการ
ตลาด
โฆษณาในนิตยสาร
สิ่งที่จะกําหนดเนื้อหาของนิตยสารนั้นมีแตกตางกันในแตละฉบับ บางฉบับกําหนดเนื้อหาดวย
นโยบาย บางฉบับก็อาจจะกําหนดดวยการทําการสํารวจความตองการของผูอาน แตปจจุบันโฆษณาก็
เปนปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญมากในการกําหนดเนื้อหานิตยสาร เนื่องจากรายไดของนิตยสารโดย
สวนใหญนั้น จะมาจากงานโฆษณาสินคาตางๆ ซึ่งโฆษณาในนิตยสารนั้นจะมีลักษณะที่สอดคลองกับ
เนื้อหาสาระของตัวนิตยสาร และมีการสรางสรรคใหดึงดูดความสนใจ กระตุนความตองการของผู
บริโภคในการบริโภคสินคาที่ปรากฏในโฆษณานั้นๆ โดยทําใหผูบริโภคเชื่อวา ผูบริโภคสามารถที่จะ
สรางความเปนตัวตน หรืออัตลักษณที่โดดเดนแตกตางจากคนอื่น จากการบริโภคสินคาที่ลงโฆษณา
ในสื่อนิตยสาร
ปจจุบันการลงโฆษณาของสินคา และบริการประเภทตางๆ ในนิตยสารมีจํานวนมากขึ้น และ
กินพื้นที่จํานวนมาก เนื่องจากดวยความเปนสื่อที่สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายที่มีลักษณะเฉพาะได
เปนอยางดี รวมทั้งสามารถกําหนดและแบงกลุมเปาหมายไดคอนขางละเอียด และชัดเจนดังเชนที่ อาง
ถึงใน วรินทรา ไกรยูรวงศ ,2540) ได กลาวไววา เนื้อที่ของโฆษณาอาจมี มากกวา 1 ใน 3 ของหนา
นิตยสารทั้งหมดเลยทีเดียว เนื่องจากความหลากหลายของประเภทนิตยสารทําใหผูบริโภคสนใจที่จะ
อานมากขึ้น ซึ่งพวกเขาสามารถเลือกนิตยสารที่มีเรื่องราวในสิ่งที่พวกเขาสนใจได
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องคประกอบของการสรางสรรคโฆษณาในนิตยสาร
การสรางสรรคโฆษณาที่ปรากฏในนิตยสาร ใหสามารถเรียกรองความสนใจไดมากยิ่งขึ้นนั้น
โดยทั่ ว ไปมี 2 องค ป ระกอบด ว ยกั น คื อ การวางผั ง โฆษณา (Layout) และการใช ภ าพประกอบ
(Illustrations) (ปรีชา สงกิตติสุนทร, 2541)
การวางผังโฆษณา (Layout)
การวางผังโฆษณาอยางเหมาะสม สวยงามนั้นถือวาเปนโครงสรางของโฆษณาที่ดีที่จะชวยให
ดึงดูดความสนใจของผูอาน อีกทั้งยังชวยกลบเกลื่อนความบกพรองของขนาดและตําแหนงโฆษณา
นอกจากนี้ยังมีสวนชวยกระตุนเราความรูสึกในทางบวกใหเกิดขึ้นกับผูอานอีกดวย ซึ่งในการวางผัง
โฆษณาใหมีความสามารถดังกลาว นักวางแผนโฆษณาจะตองคํานึงถึงความสมดุล (Balance) เอก
ภาพ (Unity) และความกลมกลืน (Harmony) ของสวนประกอบทั้งหมดในชิ้นงานโฆษณา ซึ่งจากการ
สํ า รวจพบว า เป น คุ ณ สมบั ติ ที่ ก อ ให เกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าตอบสนองในทางที่ ดี ขึ้ น (Favorable Feeling
Response) ในความรูสึกของผูอาน
นอกจากการพิจารณาถึงความกลมกลืนและความสมดุลของสวนประกอบในงานโฆษณาแลว
ในการวางผังโฆษณายังตองคํานึงถึงการใชพื้นที่ใหเกิดประโยชนสูงสุดดวย ซึ่งไมใชเพียงการใสขอ
ความเต็มพื้นที่ สําหรับหารโฆษณาบางครั้งการวางตําแหนงหรือขอความสั้นๆเพียงขอความเดียว หรือ
การใชตัวหนังสือขนาดใหญ การใชคําซ้ําๆ ก็ถือวาเปนการใชเนื้อที่อยางมีประสิทธิภาพไดเชนกัน ขึ้น
อยูกับความเหมาะสม
การใชภาพประกอบ (Illustrations)
องคประกอบที่สําคัญที่สุดในผังโฆษณา คือ ภาพ เนื่องจากภาพจะชวยดึงดูดความสนใจให
แกโฆษณาทั้งชิ้น และสามารถสื่อสารเนื้อหาโฆษณาไปยังผูอานไดอยางรวดเร็ว โดยภาพโฆษณาเปน
บทสรุปที่ไดมาจากแนวคิดโฆษณา (Advertising Concept) ที่ไดวางไวบนพื้นฐานของกลยุทธทางการ
ตลาด ภาพโฆษณาสามารถทําหนาที่สื่อสารกับผูรับสารไดอยางประสิทธิภาพมากที่สุด เพราะสามารถ
สื่อถึงความตองการของผูผลิตในการถายทอดคุณสมบัติ และคุณประโยชนของสินคาใหผูบริโภครับ
ทราบ ขณะเดียวกันก็ตอบรับความตองการของผูบริโภคที่ตองการขอมูลของสินคาอยางชัดเจน เอ
เปรียบเทียบที่จะนําไปสูการตัดสินใจซื้อสินคานั้นๆ
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ภาพโฆษณานั้นเกิดขึ้นภายใตแนวคิดโฆษณาที่วิเคราะหจากแนวทาง การสรางบุคลิกภาพ
ข อ ง สิ น ค า ( Product Personalities ) แ ล ะ ก า รสื่ อ ส า รเพื่ อ ก า รโน ม น า ว ใจ ( Persuasive
Communication ) แตจะเนนไปที่การสรางบุคลิกภาพของสินคามากกวาการสื่อสารเพื่อการโนมนาว
ใจ เพราะภาพโฆษณาเปนปจจัยที่สําคัญที่จะสรางบุคลิกลักษณะของสินคาใหเกิดขึ้นอยางกระจางชัด
เปนภาพลักษณใหอยูในใจของผูบริโภค ซึ่งการวางบุคลิกภาพของสินคานั้น ภาพโฆษณาจะทําหนาทีน่ ี้
ไดดีกวาขอความโฆษณา (Copy) เพราะการนําเสนอดวยภาพจะเปนตัวแทนในการนําเสนอไดอยาง
ชัดเจนมากที่สุด ทั้งในการเปนตัวแทนในการนําเสนอสินคาและการเปนตัวแทนในการนําเสนอดวย
ภาพของกลุมเปาหมายอีกดวย
โฆษณาแฝงในนิตยสาร
โฆษณาแฝง (Tie-in) คือ การสอดแทรกตัวสินคาหรือลักษณะสินคาเขาไปในสวนที่มันไมใช
เนื้อหาของการโฆษณา เพื่ออธิบายสินคาใหผูบริโภคซึมซับและรับเขาไปอยางเนียนที่สุด (อมรจันทร
โอทาน, 2545 อางถึงใน ศุจิกา ชื่นใจ, 2545)
วัตถุประสงคของโฆษณาแฝง ไมไดเพียงแคตองการใหผูบริโภคเห็นแตสินคาเทานั้น แตจะเพิ่ม
ความเขาใจในตัวสินคาใหมากกวาการโฆษณาแบบธรรมดาทั่วๆไป ซึ่งนักโฆษณาตองการใหผูบริโภค
เขาใจถึงวิธีการใชหรือคุณประโยชนของสินคามากกวาเดิม การทําโฆษณาแฝงจึงเปนเครื่องมือหนึ่งที่
มาชวยเพิ่มประสิทธิภาพการโฆษณา เพราะการโฆษณาในรูปแบบนี้ผูอานไมรูดวยซ้ําวากําลังบริโภค
โฆษณาอยู กําแพงในใจผูบริโภคก็ไมเกิดขึ้น โอกาสที่สินคาจะเขาไปอยูในใจของผูบริโภคก็จะสูงขึ้น
และถึงแมวาผูอานจะรูตัววากําลังถูกยัดเยียดการโฆษณาอยู ก็จะไมรูสึกตอตานมากนักเทากับการ
โฆษณาแบบปกติในหนานิตยสาร
รูปแบบการทําโฆษณาแฝง (Tie-in) ในนิตยสารมีมากมายขึ้นอยุกับการสรางสรรคของนัก
โฆษณาที่สามารถสรางสรรครูปแบบใหมๆขึ้นมาไดเรื่อยๆเพียงแตจะตองคํานึงถึงความเหมาะสมและ
ความสอดคลองกับตัวสินคา โดยรูปแบบของโฆษณาแฝงที่นักโฆษณานิยมทําก็คือ
บทความเชิงโฆษณาหรือบทความแฝงโฆษณา (Advertorial)
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ฟลลิป คอตเลอร (Philip Kotler) ไดใหความหมายวา บทความเชิงโฆษณาเปนรูปแบบใหมที่
เพิ่มขึ้นมาในสวนผสมของการสงเสริมการตลาด (Promotion Mix) โดยเปนการทําโฆษณาในสื่อสิ่ง
พิมพที่มีการออกแบบเนื้อหาใหคลายคลึงกับเนื้อหาทั่วไปของหนังสือพิมพหรือนิตยสารจนคนอานแยก
ไมออก
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โดยปจจุบันนี้ไดมีการใชบทความเชิงโฆษณากันอยางแพรหลาย เพราะสามารถสรางความนา
เชื่อถือไดมากขึ้นในสายตาผูบริโภคเปนรูปแบบที่ดูไมเปนการขายสินคามากเกินไป สามารถทําใหผู
บริโภครับรูไดงายขึ้น และสวนใหญตองการขายแนวความคิด (Idea) มากกวาการขายสินคาตรงๆเปน
การสงขาวสาร ขอมูล โดยใชหัวขอที่ดึงดูดความสนใจของผูอานมานําเสนอ และเปนการซื้อพื้นที่เขียน
บทความเลียนแบบหนาตาใหดูคลายกับงานเขียนทั่วไปของสิ่งพิมพ จนเหมือนกับวาเปนสวนหนึ่งของ
กองบรรณาธิการ ซึ่งผู บ ริโภคส วนใหญ จะรูสึ ก วาบทความเชิงโฆษณาให คุณ ค าที่ เพิ่ ม มากวาการ
โฆษณาแบบทั่วไป เพราะบทความเชิงโฆษณาสามารถใหขอมูล รายละเอียดที่มาก
การถายภาพแฟชั่น (Fashion Ad.)
การถ า ยแฟชั่ น (Fashion Ad.) เป น รู ป แบบหนึ่ ง ของการถ า ยภาพเพื่ อ การโฆ ษ ณ า
(Advertising Photography) ซึ่ งก็ คื อการถายภาพแบบหนึ่งเพื่ อให ได ภาพที่ดึ งดูด ใจ สามารถบอก
กลาวเรื่องราวที่เกี่ยวกับสินคา หรือบริการในภาพ เพื่อจูงใจใหผูบริโภคเกิดความตองการสินคาหรือ
บริการดังกลาว และตัดสินใจใชในที่สุด สินคาที่นิยมทําโฆษณาแฝงรูปแบบนี้มักจะเปนสินคาประเภท
เครื่องแตงกาย และเครื่องสําอาง โดยที่ทุกขั้นตอนของการถายแฟชั่นจะขึ้นอยูกับเจาของสินคา และ
ฝายสื่อโฆษณา (Media) ของบริษัทตัวแทนโฆษณาที่ติดตอกับนิตยสารเลมนั้นเปนหลัก ตั้งแตแนวคิด
หลัก (Concept) ของแฟชั่น การคัดเลือกนายแบบ-นางแบบ ไปจนถึงการตรวจสอบทั้งหมดกอนการตี
พิมพจริง
อยางไรก็ตาม ในขั้นตอนระหวางการถายภาพ ฝายสื่อโฆษณา (Media) จําเปนตองเคารพใน
การตัดสินใจของชางภาพดวย เพราะชางภาพจะเปนผูดึงเอาจุดเดนของสินคาออกมานําเสนอแกผู
บริโภคเพื่อดึงดูดความสนใจใหผูบริโภคหันมาบริโภคสินคา
การจัดวางสินคา หรือการตราสินคา (Product Placement)
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การจัดวางสินคา หรือการตราสินคา (Product Placement) ในนิตยสารคือการนําสินคาเขาไป
รวมถายในการถายแฟชั่น (Fashion Ad.) โดยเปนเพียงแคการนําสินคาไปวางไวในกรอบภาพเฉยๆให
ผูบริโภคไดเห็นสินคา การจัดวางสินคา หรือตราสินคาแตกตางจากการถายภาพแฟชั่นตรงที่ถาเปน
ภารถายภาพแฟชั่น บริษัทตัวแทนโฆษณาจะเปนผูกําหนดทุกอยาง เริ่มตั้งแตแนวคิดหลัก (Concept)
จนกระทั่งเสร็จสมบูรณ ในขณะที่การจัดวางสินคา หรือตราสินคา บริษัทตัวแทนโฆษณาจะควบคุมได
แคเพียงการวางตําแหนงของสินคาในภาพ วาควรจะวางอยางไรถึงจะเหมาะสมที่สุด และผูบริโภค
สามารถเห็นไดชัดเจนรูสึกดีมากที่สุด
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ในสื่อนิตยสาร ถาสังเกตอยางจริงจังจะพบวา มีสินคาที่ทําโฆษณาแฝงลักษณะนี้จํานวนไม
นอย โดยที่ผูบริโภคอาจจะไมรูสึกตัววานี่คือการโฆษณาในรูปแบบหนึ่ง บางครั้งนิตยสารจะเปนผูขอ
ยืมสินคาไปทําการจัดวางสินคาหรือตราสินคาเสียเอง เพราะสินคาอาจจะตรงกับแนวคิดหลักในการ
ถายภาพประจําฉบับนั้น บริษัทตัวแทนโฆษณาจะเปนผูพิจารณาวาเหมาะสมหรือไม ถาไมเกิดความ
เสียหายกับสินคาก็สามารถใหนิตยสารยืมสินคาได ซึ่งโดยสวนใหญแลงบริษัทตัวแทนโฆษณาจะใหยมื
เพราะจะเปนการรักษาความสัมพันธอันดีกับนิตยสารเลมนั้นไว ในกรณีเชนนี้เจาของสินคาเองก็ไมตอ ง
เสียคาใชจายใหกับนิตยสาร เพราะทางนิตยสารเปนผูขอความรวมมือเอง
แนวคิดกระบวนการผลิตนิตยสาร และโฆษณาในนิตยสาร นี้ผูวิจัยนํามาใชเพื่อเปนกรอบใน
การศึกษา และทําความเขาใจถึงองคประกอบสวนตางๆที่เกี่ยวของกับกระบวนการผลิตและกําหนด
เนื้อหาในนิตยสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
“Pretty Boy” : ปรากฏการณความเปนชายอีกรูปแบบหนึ่งในสังคมไทย ของ ประภาพร ชิน
วงศ (2546) โดยประภาพรมีจุดประสงคเพื่อศึกษาและทําความเขาใจ รวมถึงพยายามหาคําอธิบายตอ
การเปลี่ยนแปลงของความเปนชายอีกรูปแบบหนึ่งของชายไทยในสังคมปจจุบัน ซึ่งผูศึกษาเรียกวา
ปรากฏการณ “Pretty Boy” ทั้ ง นี้ ป ระภาพร เลื อ กใช ระเบี ย บวิ จั ย เชิ งคุ ณ ภาพ โดยเก็ บ ข อ มู ล จาก
เอกสาร หนังสือ การสังเกตการณ อยางมีสวนรวม รวมถึงการสัมภาษณ ผูชายที่เขาขายความเปน
Pretty Boy อยางเปนทางการและไมเปนทางการ
จากงานวิจัยชิ้นนี้พบวา Pretty Boy ที่เกิดขึ้นมีลักษณะที่ผสมผสานระหวาง concept ของ
ความเปนชายที่มีการผสมผสานรวมถึง 3 สังคมวัฒ นธรรมคือ Concept ของ Pretty Boy ตามแบบ
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สังคมวัฒนธรรมตะวันตก, Concept ของความเปนชายแบบของญี่ปุน โดยเฉพาะรูปแบบของการสราง
รางกายใหงดงามตามแบบที่เรียกวา J Look และสุดทาย ความเปนชายแบบในแบบ Pretty Boy ที่
ผสมผสานกับรากเหงาของสังคมวัฒนธรรมไทยที่ยังคงตกคางอยู ซึ่งประภาพร พบวา ผูชายที่มีคุณ
ลักษณะของความเปนชายแบบ Pretty Boy โดยสวนใหญมักมีชวงอายุอยูระหวาง 19-35 ปทไี่ ดรบั การ
ศึกษาในระดับปวส.จนถึงปริญญาตรีขึ้นไป มีฐานะทางเศรษฐกิจอยูในระดับปานกลางถึงคอนขางดี
สวนใหญจะมีที่พักอาศัยอยูในเมืองและมีรูปแบบการใชชีวิต ระบบคิด ความสนใจ ความเชื่อที่คอน
ขางคลายคลึงกัน นอกจากนั้นจากการศึกษายังพบวา มีปจจัยบางประการที่มีอิทธิพลตอวิธีคิดแลการ
แสดงถึงความเปนตัวตนของ Pretty Boy เชน การไดรับการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) ซึ่งอาจ
รวมถึ ง family background, life experience และ work experience ทั้ ง เชิ ง ลบและบวก, หรื อ แม
ความตองการที่จะกระทําตามบทบาทที่สังคมหรือผูอื่นคาดหวัง และทายที่สุดคือ อิทธิพลจากสื่อโดย
เฉพาะสื่อนิตยสาร ซึ่งมีอิทธิพลในการกําหนดสรางอัตลักษณ (identity) ตัวตน (self) รวมถึงอัตลักษณ
ทางเพศ (gender identity) ดวยเชนกัน
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จากงานวิจัยชิ้นนี้ทําใหผูวิจัยสามารถทําความเขาใจถึงคุณลักษณะความเปนชายและปจจัยที่
มีอิทธิพลตอการสรางความเปนชายในปจจุบัน ซึ่งสามารถที่จะนําขอมูลบางสวนและผลที่ไดจากการ
วิจัย ดังกลาวมาใชเป น ขอมู ลอ างอิงในการวิเคราะหกระบวนการนํ าเสนอภาพความเป นชายแบบ
“เมโทรเซ็กสชวล”ที่ปรากฏในนิตยสารผูชายไดสะดวกขึ้น
“การวิเคราะห เนื้ อหาการนํ าเสนอภาพของความเปน ชายในโฆษณาเบีย รสิงห” ของกําจร
หลุยสยะพงศ (2539) โดยกําจรมีจุดประสงคเพื่อที่จะทําความเขาใจถึงกระบวนการนําเสนอภาพความ
เปนชายที่ปรากฏในสังคมผานสื่อมวลชน ภายใตกรอบแนวคิดเรื่อง การสรางความเปนชายในสื่อมวล
ชน ซึ่งกําจรมุงศึกษาไปที่โฆษณาเบียรสิงหเปนหลัก
จากการวิเคราะหเนื้อหาทั้งในงานโฆษณาทางสิ่งพิมพและโทรทัศนพบวา โฆษณาเบียรสิงห
นําเสนอภาพของความเปนชายแตกตางกัน 3 รูปแบบ โดยมีวิธีนําเสนอผานองคประกอบตางๆคือ รูป
ลักษณภายนอก อารมณความรูสึกของผูชาย ความตระหนักในตนเอง ปฏิสัมพันธระหวางผูชายดวย
กัน ปฏิสัมพันธของผูชายตอผูหญิงสิ่งอื่น กิจกรรมของผูชาย บริบทที่เกี่ยวของกับผูชาย และเทคนิค
การนําเสนอภาพของความเปนชาย โดยรูปแบบที่ 1 นั้นอยูในชวงป 2477 ไดภาพของความเปนชายใน
แบบสังคมเกษตรกรรมที่เนนลักษณะของผูชายชนชั้นกลาง ชนชั้นแรงงาน และเกษตรกร โดยมักจะให
ความสําคัญกับอาชีพที่ผูชายเหลานั้นทําเพื่อเลี้ยงชีพ แบบที่ 2 ป 2508 เริ่มนําเสนอภาพของความเปน
ชายในแบบสังคมทุนนิยมอุตสาหกรรมที่เนนองคประกอบอื่นๆที่แปลกใหมขึ้น คือ อายุ หนาตา รูปราง
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5
และการแตงกาย กลายเปนความเปนชายที่ถูกนําเสนอผานทางโฆษณาเปนหลัก และสุดทายแบบที่ 3
ป 2526 ไดภาพของความเปนชายแบบใหมที่ใหความสําคัญกับวิถีชีวิตของผูชายที่ชัดเจนขึ้น รวมถึงมี
ลักษณะที่แสดงออกถึงอารมณที่ออนไหว ซึ่งเปนสิ่งที่ถูกเลี่ยงอยูเสมอในการนําเสนอภาพความเปน
ชายแบบเกา
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อยางไรก็ตาม ถึงแมวาภาพความเปนชายทั้ง 3 แบบที่พบอาจมีความแตกตางกันตามบริบท
สังคม แตก็พบวา ภาพความเปนชายทั้ง 3 แบบมีจุดรวมกันบางประการคือ ภาพของความเปนชาย
สวนใหญ จะเน น เรื่องอํ านาจการครอบงําและมั กจะเป น ภาพของความเป น ชายในแงบ วก โดยไม
ปรากฏภาพของความเปนชายในแงลบเลย
งานวิ จั ย ดั งกล า วนี้ จ ะทํ า ให ผู วิจั ย สามารถทํ า ความเข า ใจเกี่ ย วกั บ การนํ า เสนอภาพ และ
กระบวนการสรางภาพความเปนชายจากสื่ออื่นๆ ซึ่งสามารถที่จะนําขอมูลและผลที่ไดจากงานวิจัยนี้
มาใชเปนสวนชวยในการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของความเปนชาย และกระบวนการนําเสนอภาพ
ความเปนชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ในนิตยสารผูชายไดอยางชัดเจนยิ่งขึ้น

บทที่ 3
ระเบียบวีวิจัย
การศึกษาเรื่อง นิตยสารผูชายกับกระบวนการสรางภาพความเปนชายแบบ “Metrosexual”
เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพที่ใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) วิเคราะหรูปแบบของสัญญะ
เพื่อการบริโภค และวิเคราะหกระบวนการสรางภาพตัวแทนความเปนชายแบบ “Metrosexual” ภายใต
กรอบแนวคิดของการบริโภคเชิงสัญญะ รวมทั้งมีการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) เพื่อนํา
ขอมูลมาประกอบโดยมีวิธีการดําเนินการวิจัยดังตอไปนี้
แหลงขอมูล
แหล ง ข อ มู ล ที่ ใช ศึ ก ษา แบ ง ออกได เป น 2 ประเภท คื อ แหล ง ข อ มู ล ประเภท เอกสาร คื อ
นิตยสารผูชาย และแหลงขอมูลประเภทบุคคล คือ กองบรรณาธิการนิตยสารที่นํามาศึกษา และบริษัท
ตัวแทนโฆษณา ทั้ งนี้ ก็เพื่ อใหเขาใจถึงกระบวนการสรางภาพตั วแทนได อยางรอบด าน โดยมี ราย
ละเอียด ดังนี้
แหลงขอมูลประเภทเอกสาร
นิตยสารผูชาย
ในขั้นแรก สํารวจนิตยสารผูชายที่มีจําหนายในปจจุบัน ซึ่งขอมูลจาก นิตยสาร Positioning
ฉบับเดือน พ.ย. 2547 ระบุวาปจจุบัน ในประเทศไทยมีนิตยสารผูชายทั้งหัวใน และหัวนอกดวยกันทั้ง
หมด 8 ชื่อฉบับ ไดแก mars, GM ,GM+ ,FHM ,Playboy ,Esquire ,BOSS และ MAXIM
ขั้นตอนที่สอง ในขั้นนี้ ผูวิจัยไดคัดเลือกศึกษานิตยสารผูชายเพื่อนํามาศึกษาจํานวน 3 ชื่อ
ฉบับทั้งหัวใน และหัวนอก ดวยวิธีการเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีเกณฑในการคัด
เลือกกลุมตัวอยาง คือ 1.เปนประเภทที่นําเสนอเนื้อหาแนวแฟชั่นและ lifestyle ที่มีเนื้อหาที่เนนการนํา
เสนอสาระที่ครอบคลุมรูปแบบการดําเนินชีวิตแบบทันสมัยรอบดาน ทั้งดาน บุคคล สังคม เทคโนโลยี
แฟชั่น สารคดี สุขภาพ ทองเที่ยว และความบันเทิงตางๆ 2. เปนนิตยสารที่มีผูอานในกลุมเดียวกัน คือ
เปนผูชาย ที่มีระดับการศึกษาดี และมีฐานะระดับกลางขึ้นไป
จากการคัดเลือกดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจงในขางตนนั้น ไดนิตยสารผูชายเพื่อ
นํามาศึกษา 3 ชื่อฉบับคือ GM BOSS และ Esquire โดยศึกษาในชวงระยะเวลาตั้งแตเดือนมกราคม
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2547 ถึงเดือนธันวาคม 2547 ซึ่งนิตยสารทั้ง 3 ชื่อฉบับนั้นมีกําหนดออกเปนรายเดือน จึงเลือกศึกษา
ทุกฉบับที่ออกจําหนายใน พ.ศ. 2547 ชื่อฉบับละ 12 เลม รวมทั้งสิ้น 36 ฉบับ เนื่องจากตองการทราบ
ถึงภาพตัวแทนของความเปนชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ที่ปรากฏในนิตยสารผูชายในปจจุบันวามี
ลักษณะเปนอยางไร และมีการเชื่อมโยงความสัมพันธตางๆของ “เมโทรเซ็กสชวล” กับรูปแบบของสัญ
ญะเพื่อการบริโภคที่ปรากฏในนิตยสารอยางไร ทั้งนี้ก็เพื่อสะทอนใหเห็นถึงกระบวนการทํางานของสื่อ
มวลชนโดยเฉพาะสื่อนิตยสาร ที่มีสวนในการประกอบสรางความเปนชายใหกับสังคม
แหลงขอมูลประเภทบุคคล
กองบรรณาธิการนิตยสาร
ขอมูลในสวนนี้จะนําไปใชประกอบกับขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหเนื้อหากระบวนการสราง
ภาพตัวแทนในนิตยสาร โดยศึกษากองบรรณาธิการนิตยสารที่นํามาใชวิเคราะหเนื้อหา 3 ชื่อฉบับ ได
แก บรรณาธิการบริหาร/หัวหนากองบรรณาธิการ GM BOSS และ Esquire
บริษัทตัวแทนโฆษณา
ขอมูลในสวนนี้นํามาใชเพื่อใหเขาใจถึงกระบวนการสรางภาพตัวแทนอยางรอบดาน จึงเลือก
ศึกษาผูผลิตในสวนของ Account Executive (AE) จํานวน 1 บริษัท และ Media Planner จํานวน 1
บริษัท
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
1. ขอมูลประเภทเอกสาร
1.1 นิตยสารผูชาย การเก็บขอมูลในสวนนี้ดวยการคนควานิตยสารผูชายฉบับตางๆที่ผูวิจัยไดรวบ
รวมและเลือกซื้อเองตามแผงหนังสือทั้งหมด
1.2 เอกสาร สิ่งพิมพตางๆ วิทยานิพนธ งานวิจัย บทความ หนังสือ ที่นํามาใชประกอบการศึกษา
ครั้งนี้ ผูวิจัยไดรวบรวมดวยการคนควาจากอินเตอรเน็ตและหองสมุด
2. ขอมูลประเภทบุคคล การเก็บรวบรวมในสวนนี้จะสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview)
2.1 บรรณาธิการบริหาร/หัวหนากองบรรณาธิการ ของนิตยสารผูชาย 3 ชื่อฉบับคือ
-คุณเทพประทาน เหมเมือง หัวหนากองบรรณาธิการนิตยสาร Esquire
-คุณโตมร ศุขปรีชา บรรณาธิการบริหารนิตยสาร GM
-คุณ ปกรณ ทองบริบูรณ หัวหนากองบรรณาธิการนิตยสาร BOSS
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2.2 บริษัทตัวแทนโฆษณา
-Account Executive จํานวน 1 คน
-Media Planner จํานวน 1 คน
การวิเคราะหขอมูล
ตอนที่ 1 วิเคราะหเนื้อหาแบบภาพตัวแทน
การวิ เ คราะห ข อ มู ล นี้ จ ะใช ก ารวิ เ คราะห เ นื้ อ หา ที่ ดู ใ นลั ก ษณ ะเนื้ อ หาหรื อ บริ บ ท
(Textual/Contextual Analysis) ที่นําเสนอผานทาง คอลัมนถาม-ตอบ ,บทความ และบทสัมภาษณ
โดยใชแนวคิดของการบริโภคเชิงสัญญะมาเปนกรอบในการวิเคราะหถึงลักษณะและกระบวนการสราง
ภาพตัวแทนความเปนชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ดวยการศึกษาการใหความหมาย การกําหนดภาพ
ตัวแทน การถายทอดอัตลักษณความเปนชายในนิตยสารผูชาย อีกทั้งยังไดนําทฤษฎีสัญญะวิทยา มา
ใชในการหาความหมายที่มีอยูในเนื้อหา และรูปภาพในสวนของรูปแบบโฆษณาตางๆเชน ลักษณะ
โฆษณา (Advertising), บทความเชิงโฆษณา, การถายภาพแฟชั่น (Fashion Ad.) และการจัดวางสิน
คา/ตราสิน ค า ในนิ ตยสารผูช ายทั้ ง 3 ชื่อ ฉบั บ เพื่ อวิเคราะห รูป แบบของสั ญ ญะเพื่ อ การบริโภค ที่
นิตยสารสรางถายทอดความหมายใหกับตัวสินคา และดูการเชื่อมโยงความสัมพันธกับภาพความเปน
ชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ที่ปรากฏในนิตยสารผูชาย
ซึ่ งการวิ เคราะห ข อ มู ล นิ ต ยสารผู ช ายนั้ น ผู วิจั ย จะทํ า การบั น ทึ ก ลงในตารางบั น ทึ ก ข อ มู ล
(Coding Sheet) ที่ออกแบบขึ้นเพื่อใชเปนแบบในการกรอกรายละเอียดและการจดบันทึก โดยมีราย
ละเอียดดังนี้

ตัวอยางตารางลงรหัส (Coding Sheet) มีรายละเอียดดังนี้
นิตยสาร__________
ฉบับที่____________
ปกษ/เดือน________
หนา

หัวขอ

ลักษณะของขอมูล
เนื้อหา *
ภาพ
รูปแบบโฆษณา
(1-4)**
1 2 3

หมายเหตุ : * 1 หมายถึง คอลัมน ถาม-ตอบ
2 หมายถึง บทความ
3 หมายถึง บทสัมภาษณ

* ** 1 หมายถึง คูตรงขาม
2 หมายถึง Synchronic
3 หมายถึง Paradigmatic

ลักษณะสัญญะ

โดย
อรรถ

ประเด็นเนื้อหาโดยสรุป* * * **

รหัสคุณลักษณะความเปนชายแบบ
“เมโทรเซ็กสชวล”
(M 1- M 4)* * **

โดยนัย****
1 2 3

** 1 หมายถึง โฆษณา (Advertising)
2 หมายถึง บทความเชิงโฆษณา
3 หมายถึง การถายภาพ แฟชั่น (Fashion Ad.)
4 หมายถึง การจัดวางสินคา/ตราสินคา
**** M1 หมายถึง มีการศึกษาสูง ฐานะดี
M2 หมายถึง ดูแลเอาใจใสตัวเองอยางพิถีพิถันเปนพิเศษในเรื่องรางกาย ทั้งดานสุขภาพ และความงาม
M3 หมายถึง สนใจในเรื่องแฟชั่น ความสวยความงาม โดยมีการใชเครื่องสําอางเพื่อบํารุง และเพิ่มสีสัน
M4 หมายถึง พิถีพิถันกับรสนิยมการใชชีวิตในทุกๆเรื่องไมวาจะเปนการกิน การดื่ม การพักผอน หรือการเขาสังคม

* * * * ใสรหัสหมายเลขตามหมายเลขหัวขอ แลวลงรายละเอียดในแผนสรุปประเด็น
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ตอนที่ 2 การสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview)
ผูวิจัยไดกําหนดตั้งคําถามเพื่อใชในการสัมภาษณเชิงลึกตอผูที่เกี่ยวของที่จะทําการศึกษาแยกออกเปน
2 กลุมดังนี้
ขอมูลจากกองบรรณาธิการ
สั ม ภาษณ หั ว หน า กองบรรณาธิ ก าร/บรรณาธิ ก ารบริห าร เพื่ อ ให ท ราบถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค
นโยบาย และแนวคิดในการจัดทํานิตยสารตางๆโดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับกระบวนการสรางภาพความ
เปนชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” โดยมีประเด็นคําถาม ดังตอไปนี้
- วัตถุประสงคและนโยบายของนิตยสารคืออะไร
- กลุมเปาหมายหรือผูอานหลัก
- การแขงขันในตลาดนิตยสารผูชายในปจจุบัน
- มีปจจัยอะไรบางที่กําหนดการนําเสนอเนื้อหา
- มีกระบวนการคัดเลือกเนื้อหาที่นําเสนออยางไร
- มีกระบวนการผลิตภาพแฟชั่นอยางไร
- มีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาตามที่ผูอานนําเสนอหรือไม อยางไร
- โฆษณามีสวนในการกําหนดเนื้อหามากนอยเพียงใด
- มีการแบงสัดสวนหนาโฆษณากับเนื้อหาอยางไร
- มีสัดสวนของโฆษณาผลิตภัณฑประเภทใดมากที่สุด
- มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผูชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” อยางไร
- คิดอยางไรกับความเปนชายที่เปลี่ยนแปลงไป
- เปรียบเทียบเนื้อหาและภาพของผูชายในนิตยสารในปจจุบันกับอดีต (ยอนหลัง 5 ป)
- แนวโนมของความเปนชายในอนาคต
ขอมูลจากบริษัทตัวแทนโฆษณา
สัมภาษณผูผลิตโฆษณาในสวนของ Account Executive (AE) เนื่องจาก AE เปนสื่อกลางใน
การประสานงานกับทุกๆฝาย ไมวาจะเปนเจาของสินคา, ฝายตางๆในบริษัทโฆษณา และสื่อนิตยสารที่
จะลงโฆษณา และสั ม ภาษณ ในส ว นของ Media Planner เพื่ อ ให ท ราบถึ ง แนวคิ ด ในการเลื อ กสื่ อ
โฆษณาใหเหมาะสมกับสินคา โดยมีประเด็นคําถาม ดังตอไปนี้
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- มีการจัดการกับการประสานงานกับฝายเจาของสินคา, ฝายตางๆในบริษัทโฆษณา และสื่อ
นิตยสารที่จะลงโฆษณาอยางไร
- มีการวางแผนการจัดซื้อสื่อใหเหมาะสมกับสินคาอยางไร
- มีปจจัยใดในการเลือกวางโฆษณาในหนาตางๆของนิตยสาร
- มีปจจัยใดบางในการพิจารณาซื้อสื่อนิตยสาร
- ความคิดเห็นตอนิตยสารผูชาย (เปรียบเทียบ 3 ชื่อฉบับ)
- มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผูชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” อยางไร
- ตลาดสินคาประเภทเครื่องสําอางสําหรับผูชายในปจจุบันและแนวโนมในอนาคต
- แนวโนมของความเปนชายในอนาคต
- การแขงขันในตลาดของ AE
- แนวโนมการซื้อสื่อนิตยสารในอนาคต
การนําเสนอขอมูล
การนําเสนอขอมูลของการวิจัยนี้เปนไปในรูปแบบของการพรรณนาเชิงวิเคราะห (Analytic
Description) โดยจัดเรียงขอมูลในการนําเสนอ ดังนี้
1. นําเสนอขอมูลเบื้องตนของนิตยสารผูชาย GM BOSS และ Esquire
2. นําเสนอลักษณะภาพตัวแทนของความเปนชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล”ที่ผานกระบวน
การสรางจากนิตยสารผูชายทั้ง 3 ชื่อฉบับ โดยวิเคราะหลักษณะและประเภท
3. นําเสนอขอมูลลักษณะตางๆของความเปนชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ที่มีการเชื่อมโยง
และแสดงความสัมพันธกับรูปแบบของสัญญะเพื่อการบริโภคที่ปรากฏในนิตยสารผู
ชาย
4. นําเสนอเรื่องกระบวนการผลิตภาพตัวแทนความเปน ชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ที่
ปรากฏในนิตยสารผูชาย โดยนําเสนอขอมูลจากการสัมภาษณที่ไดมาสรุปผล ประกอบ
กับการวิเคราะหเนื้อหา

บทที่ 4
ผลการวิจัย
จากการศึกษานิตยสารผูชาย ไดแก GM ,BOSS และ Esquire จํานวนรวม 36 ฉบับ ไดขอ สรุป
เกี่ยวกับลักษณะของรูปเลม และเนื้อหาของนิตยสารในเบื้องตนดังนี้
นิตยสาร GM
นิ ต ยสาร GM เป น นิ ต ยสารสํ า หรั บ ผู ช ายแนวไลฟ ส ไตล ที่ มี ชื่ อ ย อ มาจาก Gentlemen’s
Magazine ปจจุบันมีอายุการจําหนายติดตอกันเปนระยะเวลา 19 ป นับตั้งแตป พ.ศ. 2528 โดยบริษัท
จีเอ็ม มัลติมีเดีย จํากัด (มหาชน) มีกลุมเปาหมายเปนผูชายที่มีอายุระหวาง 35-40 ป โดยมีจํานวน
หนาเฉลี่ยประมาณ 220-250 หนา ประกอบดวยเนื้อหาประมาณ 150-170 หนา หรือรอยละ 65 ของ
จํานวนหนาทั้งหมด และมีหนาโฆษณาประมาณ 65-80 หนา หรือรอยละ 35 ของจํานวนหนาทั้งหมด
ซึ่งแบงประเภทเนื้อหาภายในเลมออกเปน 6 ประเภทใหญ ไดแก
-PEOPLE ประกอบไปดวยคอลัมน GM Club ,Woman of the World , Man at Home ,Man
of The Month ,Interview ,Cover Man ,Woman Being ,Ways of Life
-FEATURE เปนการนําเสนอเรื่องราวสารคดีที่นาสนใจ มีประมาณ 2-3 ชิ้น ตอฉบับ
-REGULARS เปนการนําเสนอบทความในทุกแวดวงที่ผูชายสนใจ ตั้งแต ขาว เกร็ดความรู
ไลฟสไตล ความเคลื่อนไหวในเชิงเทคโนโลยี และความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม รวมถึงการดูแลสุข
ภาพ การแตงกาย เทรนดและแฟชั่นต างๆที่ เกิดขึ้นจากทั่วทุ กมุ มโลก โดยประกอบไปดวยคอลัม น
Society ,About Metro ,Did You Know? ,Movin ’ ,Gadget & Gizmo ,Mr. Manner ,Trend & Style
, Looking Good ,Health ,What’s New ,Entertainment ,Design ,Clockwise ,Temptation ,Car
,Sport ,Small World ,News & News ,Letters
-COLUMNIST ประกอบด ว ยคอลั ม น มุ ม มองและความคิ ด ,Pop Culture ,Cyber Being ,
เตนรอบกองไฟ ,Just Be
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-SEXTION เปนการนําเสนอเรื่องเกี่ยวกับเพศที่มีทั้ง บทความโดยนักเขียนประจํา และคอลัมน
ถาม-ตอบ ประกอบดวยคอลัมน Sex Feature ,Sex Quiz ,Talk About ,Soul of Sex ,Joke ,One Sex
World
-TRAVEL เปนการนําเสนอบทความที่เกี่ยวกับการพักผอนหยอนใจ และการเดินทางทองเที่ยว
ประกอบด ว ยคอลั ม น Bizz & Buzz ,Roaming ,City in Brief ,On The Road ,Check In ,Series
,Style & Stuff ,Calendar ,The Traveler
ลักษณะเนื้อหาและวิธีการนําเสนอของนิตยสาร GM นั้นจะมีการนําเสนอสาระ และความ
บันเทิงควบคูกัน ในดานสาระนั้นจะเนนความเขมขนของบทความจากคอลัมนที่เปนของนักคิด นัก
เขียนประจําที่ใหแงมุมการวิพากษเชิงลึกที่หลากหลาย ในดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม
หรือเรื่องเบาๆใกลตัว รวมถึงมีการพิถีพิถันกับการคัดเลือกบุคคลมาสัมภาษณ ทั้งในแงมุมการใชชีวิต
การพักผอน และไลฟสไตล สวนในดานความบันเทิงนั้น จะนําเสนอเนื้อหาที่ครอบคลุมไลฟสไตลของผู
ชายทันสมัยที่เปนผูนําเทรนด ทั้งในเรื่อง ภาพยนตร หนังสือ เพลง ศิลปะ อาหาร เครื่องดื่ม รถยนต
นาฬิกา กีฬา สังคม การแตงตัว บุคลิกภาพ เทรนดและแฟชั่น สุขภาพ และเรื่องราวเกร็ดความรูจากทั่ว
ทุกมุมโลก
ในสวนของชื่อคอลัมน โปรยบนหนาปกและประเภทของเนื้อหาที่ปรากฏในนิตยสารGM นั้น
พบวาเกือบทั้งหมดจะใชภาษาอังกฤษ ซึ่งแสดงใหเห็นถึงระดับของผูอานที่เปนระดับปญญาชน มีการ
ศึกษา และเปนระดับบนของสังคม
ภาพโดยรวมของปกนิตยสาร GM จะมีโลโกชื่อหนังสือขนาดใหญวางอยูตําแหนงมุมบนซาย
ของเลม สวนตรงกลางจะเปนภาพถายผูชายที่เปนตัวแทนของผูชายรุนใหม โดยบรรณาธิการบริหาร
นิตยสารGM ไดกลาววา “หนาปกของนิตยสาร GM จะมีรูปแบบของภาพปก 2 รูปแบบ คือ รูปแบบ
แรกจะเปนการนําบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือดังในเวลานั้นมาขึ้นปก สวนอีกรูปแบบหนึ่งนั้นก็คือการนําคน
ที่ ไม จํ า เป น ต อ งมี ชื่ อ เสี ย งแต จ ะต อ งมี บุ ค ลิ ก ที่ ส อดคล อ งกั บ Theme ของเล ม ” ( โตมร ศุ ข ปรี ช า,
สัมภาษณ,15 มีนาคม 2548) (ภาพที่ 1,2)
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ภาพที่ 1 ปกนิตยสาร GM

ภาพที่ 2 ปกนิตยสาร GM

สวนภาพแฟชั่น ภายในฉบั บนั้น พบวาสวนใหญ จะเปน การถายภาพแฟชั่น (Fashion ad.)
เครื่องแตงกาย และสินคาตางๆ
โฆษณาในนิตยสาร GM นั้นพบวา จะมีทั้งในรูปแบบของโฆษณา (Advertising),บทความเชิง
โฆษณ า (Advertorial), การถ า ยภาพแฟชั่ น (Fashion Ad.) และ การจั ด วางสิ น ค า /ตราสิ น ค า
(Product Placement) โดยมี สัดสวนของโฆษณาประมาณรอยละ35 ของจํานวนหน าทั้ งหมด ซึ่งมี
ประเภทของชิ้นงานโฆษณาดังนี้ 1.โฆษณา เสื้อผาเครื่องแตงกาย และเครื่องประกอบการแตงกาย
ตางๆ เชน นาฬิกา ,แวนตา ,กระเปา 2. โฆษณาสินคาเครื่องสําอาง น้ําหอม และผลิตภัณฑบํารุงผิว
3.โฆษณาสินคาอื่นๆ เชน รถยนต ,สินคาเทคโนโลยี ,เครื่องดื่มแอลกอฮอล ,ผลิตภัณฑเสริมอาหาร
นิตยสาร BOSS
นิตยสาร BOSS เปนนิตยสารผูชาย ที่มีกลุมผูอานเปนนักธุรกิจหรือนักบริหารรุนใหม ที่มีอายุ
ตั้งแต 35 ปขึ้นไป ปจจุบันมีอายุการจําหนายติดตอกันเปนระยะเวลา 13 ป นับตั้งแตป พ.ศ. 2535 โดย
อยูภายใตโครงสรางบริหารของ บริษัท RICHIE BOSS จํากัด นิตยสาร BOSS จะมีจํานวนหนาตอ
เดือนแนนอนทุกฉบับคือ 204 หนา โดยแบงเปนหนาเนื้อหาประมาณ 140 หนา หรือคิดเปนรอยละ 65
ของจํานวนหนาทั้งหมด และหนาโฆษณาประมาณ 50-60 หนา หรือประมาณรอยละ 35 ของจํานวน
หนาทั้งหมด เนื้อหาที่ปรากฏในนิตยสาร BOSS ประกอบดวยเนื้อหา 3 กลุมใหญๆ ไดแก
-SECTION 1 เปนการนําเสนอบทความที่เกี่ยวกับรถยนต สินคาที่ทันสมัย และเทคโนโลยี
ใหมๆ รวมถึง บทสัมภาษณบุคคลที่เปนคนรุนใหมของสังคม โดยใชชื่อคอลัมนวา
-CAR SECTION
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-CAR PERFORMANCE
-MOBILE
-HITECH
-AUDIO
-WATCH WORLD
- NEW COMER
-INVITATION
-SECTION 2 เป น การนํ า เสนอบทความที่ เกี่ ย วกั บ แนวโน ม ของแฟชั่ น ของทั้ งใน และต า ง

ประเทศ และการดูแลตัวเองทั้งดานสุขภาพ และความงาม ยกตัวอยางเชน
-AGENDA/TIPS เปน คอลัม น ที่นํ าเสนอเคล็ ดลับ ต างๆที่ เป น ประโยชน สําหรับ ผู ชายโดย
เฉพาะ
-AGENDA/SKIN เปนคอลัมนที่แนะนําวิธีการดูแลผิวพรรณทั้งดานสุขภาพ และความงาม
-AGENDA/HAIR เปนคอลัมนที่แนะนําวิธีการดูแลเสนผมทั้งดานสุขภาพ และความสวยงาม
-AGENDA/HEALTH เปนคอลัมนที่นําเสนอวิธีการดูแลรางกายตามแบบฉบับของผูชายรุน
ใหม
-SECTION 3 เปนการนําเสนอเนื้อหาที่ใหสาระความรู และความบันเทิง โดยนําเสนอในรูป
แบบของบทความรวมไปถึงคอลัมนที่เกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นของนักเขียนประจําฉบับในแวดวง
ตางๆ ไมวาจะเปนนักการตลาด,นักบริหาร,นักขาว หรือนักวิชาการตางๆ โดยใชชื่อคอลัมนวา
-WAZABI / NEWS ,RANK ,SEXY ,PRESENTER
-FEATURE MARKETING
-RICH&FAMOUS/LOOK!
-BOSS DESIGN
-LIFE&LOVE/AREEYA ,LOVE STORY ,SEX STORY เปน คอลัมนที่นําเสนอเนื้อหาการให
ความรูเกี่ยวกับเรื่องเพศ ทั้งในรูปแบบของการถาม-ตอบ และบทความทางการแพทยโดยนักเขียน
ประจํา เชน ศ.ดร.นพ. วิทยา นาควัชระ,ขัตติยากร กรกฤต
-X’CITE/TIPS
-MONITOR
-VIEW POINT
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-WORLD VISSION
-BOSS NEWS
-นินทาหนุม-นินทาสาว
-COVER STORY
-TRAVEL/ON TOUR
-ROMANTIC
-BOSSY
-HOT ISSUE
-EDITOR’S TALK
ลักษณะเนื้อหาของนิตยสาร BOSS นั้นเปนแนวสาระ และบันเทิงควบคูกัน โดยในสวนของ
สาระ จะมีบทสัมภาษณ ผูมีชื่อเสียงในสังคม และประสบความสําเร็จในอาชีพดานตางๆ รวมถึงนํา
เสนอบทความ รายงานพิเศษ และการเคลื่อนไหวตางๆในสังคม สวนดานความบันเทิงนั้นจะนําเสนอ
เนื้อหาที่ครอบคลุมวิถีชีวิตของผูชายทันสมัยในทุกๆดานไมวาจะเปน แฟชั่น การดูแลสุขภาพ การตก
แตงบาน กีฬา การทองเที่ยว และsex โดยคอลัมนตางๆที่ปรากฏในนิตยสาร BOSS นั้นพบวา สวน
ใหญ ชื่อคอลัมนจะใชเปนคําภาษาอังกฤษแทบทั้งหมด แสดงใหเห็นถึงระดับของผูอานที่เปนระดับ
ปญญาชน มีการศึกษา มีรสนิยมดี และมีฐานะทางสังคมระดับบนขึ้นไป
ภาพโดยรวมของหนาปกนิ ตยสาร BOSS จะมีโลโกชื่อหนังสือขนาดใหญ อยูดานบน ตรง
กลางเปนภาพถายในลักษณะภาพแฟชั่นที่มีการโพสตทาของบุคคลที่มีชื่อเสียงและเปนที่รูจักในวง
สังคมและภาพดารานักแสดงที่มีชื่อเสียงในขณะนั้น ภาพปกนั้นเปนภาพประกอบบทสัมภาษณที่เปน
เรื่องเดนประจําฉบับ โดยใชชื่อคอลัมนวา cover story สวนโปรยนั้นจะวางในตําแหนงดานขาง และ
ดานลางเพื่อบอกถึงเรื่องเดนประเด็นสําคัญในฉบับ (ภาพที่ 3,4)
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ภาพที่ 3 ปกนิตยสาร BOSS

ภาพที่ 4 ปกนิตยสาร BOSS

โดยภาพแฟชั่นในฉบับ สวนใหญจะเปนในลักษณะการถายภาพแฟชั่น (Fashion Ad.) เครื่อง
แตงกาย และสินคาตางๆ สวนรูปแบบของโฆษณานิตยสารนั้นพบวา จะมีทั้ง โฆษณา (Advertising),
บทความเชิงโฆษณา (Advertorial) และการถายภาพแฟชั่น (Fashion Ad.) โดยมีสัดสวนของโฆษณา
ประมาณรอยละ 35 ของจํานวนหนาทั้งหมด ซึ่งมีประเภทของชิ้นงานโฆษณาดังนี้ 1.โฆษณา เสื้อผา
เครื่องแตงกาย และเครื่องประกอบการแตงกายตางๆ เชน นาฬิกา ,แวนตา ,กระเปา 2. โฆษณาสินคา
เครื่องสําอาง น้ําหอม และผลิตภัณฑบํารุงผิว 3. โฆษณาเกี่ยวกับความบันเทิง เชน ดนตรี ภาพยนตร
4. โฆษณาสินคาอื่นๆ เชน รถยนต ,สินคาเทคโนโลยี ,เครื่องดื่มแอลกอฮอล ,รานอาหาร ,รีสอรต
นิตยสาร Esquire
นิตยสาร Esquire ของสหรัฐอเมริกา เริ่มพิมพจําหนายเปนฉบับแรกในป พ.ศ. 2476 ที่นครชิ
คาโก โดยบรรณาธิการที่มีชื่อเสียงในยุคนั้น คือ Arnold Gingrich ในระยะแรกเริ่มนั้นเปนนิตยสารทาง
การคาเกี่ยวกับแฟชั่นสําหรับสุภาพบุรุษ ซึ่งวางจําหนายเฉพาะรานขายเครื่องแตงกายของสุภาพบุรุษ
ในชวงเวลาของการดําเนินงานเพียง 8 ป นิตยสาร Esquire ของสหรัฐอเมริกา ไดรับความนิยมเพิม่ เปน
อยางมาก จนไดมีการเพิ่มคุณคาแกผูอานโดยขยายเนื้อหาสาระ เพื่อสนองตอบความตองการของ
สุภาพบุรุษในแตละยุค แตละสมัย พรอมดวยภาพแฟชั่นชั้นดี และสาระตางๆจากนักเขียนที่มีชื่อเสียง
Esquire เปนนิตยสารไลฟสไตลแบบทันสมัย สําหรับผูชาย ระดับปญญาชน ที่มีชื่อเสียง และ
มีประวัติศาสตรยาวนานถึง 6 ทศวรรษ ไดรับการยกยองวาเปนนิตยสารรายเดือน ระดับแถวหนาของ
โลก เนื่องจากมีแบบแผนทางวรรณกรรมที่แข็งแกรง ครอบคลุมหัวขอสาระที่หลากหลาย ทั้งดานการ
เมือง แฟชั่น สุขภาพ และศิลปะแขนงตางๆ จนถึงความสัมพันธตางๆที่มีผลตอชีวิตของผูชาย
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ในเดื อ นธั น วาคม พ.ศ. 2529 บริษั ท Hearst Magazine International แห ง นิ ว ยอรค สหรัฐ
อเมริกา ไดเขามาดําเนินการผลิตนิตยสาร และไดมีการปรับปรุงการผลิตนิตยสารใหครอบคลุมสาระที่
นาสนใจในดานตางๆ อาทิ สาระทางดานวัฒนธรรม มนุษยศาสตร สังคม การเมือง เศรษฐกิจ สาระ
ดานบันเทิง กีฬา การออกกําลังกาย การทองเที่ยว อาหาร และแฟชั่นจากดีไซเนอรชั้นแนวหนา
ตอมาบริษั ท Hearst Magazine International แห งนิวยอรค สหรัฐอเมริกา เจาของลิ ขสิ ท ธิ์
“Esquire” ไดอนุญาตใหบริษัท เมย-มีเดีย อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ซึ่งเปนบริษัทของประเทศไทย เปน
ผูผ ลิ ต นิ ต ยสาร Esquire ตามแนวคิ ด ที่ วา “Man of style and Substance” โดยเริ่ม พิ ม พ ฉ บั บ ปฐม
ฤกษออกจําหนายในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2538 ปจจุบันมีอายุการจําหนายติดตอกันเปนระยะเวลานาน
กวา 10 ป (อางถึงใน กาญจนา ธานี ปกรณ ,2544) นิตยสาร Esquire มีจํานวนหนาเฉลี่ยประมาณ
160-250 หนา ประกอบดวยเนื้อหาประมาณ 110-200 หนา หรือคิดเปนรอยละ 65 ของจํานวนหนาทั้ง
หมด และมีหนาโฆษณาประมาณ 50-80 หนา หรือคิดเปนรอยละ 35 ของจํานวนหนาทั้งหมด โดยมี
การแบงประเภทของเนื้อหาภายในเลมออกเปน 3 สวนใหญๆไดแก
-Esquire Hype เป น การนํ า เสนอเรื่อ งราวในด า นสาระ และความบั น เทิ ง ประกอบด ว ย
คอลัมน Film , Music ,Art ,Book ,Style
-Fashion & Feature เปนการนําเสนอเรื่องราวสารคดีที่นาสนใจ และแนวโนมของแฟชั่นของ
ทั้งใน และตางประเทศ ที่มีความทันสมัย และมีรสนิยม โดยในแตละฉบับจะมีการนําเสนอสารคดี
ประมาณ 5-6 ชิ้น และภาพแฟชั่นจํานวน 1-2 คอลัมน
-Columns & Department เปนการนําเสนอเนื้อหาสารที่ครอบคลุมไลฟสไตลของผูชายที่ทัน
สมั ย ในทุ ก ๆด า น ประกอบด ว ย คอลั ม น Esquire Design ,Men’s News ,Social Article ,Agenda
,Wheels ,Grooming ,Sex ,Eat Out ,By Invitation Only ,Travel ,Profile ,Man at his best
ลักษณะเนื้อหา และวิธีการนําเสนอของนิตยสาร Esquire จะเนนการนําเสนอสาระในรูปแบบ
การดําเนินชีวิต หรือไลฟสไตลที่ทันสมัย และหลากหลายทั้งในเรื่อง สังคม การเมือง ธุรกิจ สุขภาพ
อาหาร เทรนดและแฟชั่น การทองเที่ยว เทคโนโลยี และความบันเทิงตางๆ โดยนิตยสาร Esquire ฉบับ
ภาษาไทยนั้น จะใชเนื้ อหาทั้ งในของตนฉบั บที่มาจากอเมริกา และฉบั บที่ ออกในประเทศอื่น ๆ เชน
ญี่ปุน จีน และ อังกฤษ แลวนํามาผสมผสานกับเนื้อหาที่ผลิตในประเทศไทย โดยมีการแบงสัดสวนเนื้อ
หาประมาณ 50:50
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ในสวนของคอลัมนที่ปรากฏในนิตยสารนั้น พบวาชื่อคอลัมนทั้งหมดจะถูกกําหนดเปนภาษา
อังกฤษ แสดงถึงความตองการสื่อความเปน สากล ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากรูปแบบของนิ ตยสารที่ไดรับ
ลิขสิทธิ์มาจากตางประเทศ ที่มีการกําหนดภาพลักษณ และตําแหนงของนิตยสารไวในกลุมเปาหมาย
ของตลาดระดับปญญาชน และระดับบนในสังคม
ภาพโดยรวมของปกนิตยสาร Esquire นั้นจะมีโลโกชื่อหนังสือในลักษณะรูปแบบตัวอักษรเปน
ตัวเขียน อยูดานบน สวนตรงกลางจะเปนภาพถายในลักษณะภาพแฟชั่นที่มีการโพสตทา ของบุคคลที่
มีชื่อเสียง และดารานักแสดงจากตางประเทศทั้งชาย และหญิง สวนโปรยนั้นจะมีลักษณะเปนคําที่
บอกถึง Theme โดยรวมของฉบับนั้นๆ ( ภาพที่ 5,6)

ภาพที่ 5 ปกนิตยสาร Esquire

ภาพที่ 6 ปกนิตยสาร Esquire

สวนภาพแฟชั่นภายในฉบับนั้น พบวาสวนใหญ จะเปนการถายภาพแฟชั่น (Fashion Ad.)
เครื่องแตงกาย โดยในแตละฉบับจะมีประมาณ 1-2 คอลัมน
รูปแบบของโฆษณาในนิตยสาร Esquire นั้นพบวา จะมีทั้งโฆษณา (Advertising),บทความ
เชิงโฆษณา ( Advertorial ), การถ า ยภาพแฟชั่น (Fashion Ad.) และ การจัด วางสิ น ค า /ตราสิ น ค า
(Product Placement) โดยมีสัดสวนของโฆษณาประมาณรอยละ 35 ของจํานวนหนาทั้งหมด ซึ่งมี
ประเภทของชิ้นงานโฆษณาดังนี้ 1. โฆษณา เสื้อผาเครื่องแตงกาย และเครื่องประกอบการแตงกาย
ตางๆ เชน นาฬิกา ,แวนตา ,กระเปา 2. โฆษณา เครื่องสําอาง ,น้ําหอม และผลิตภัณฑบํารุงผิวสําหรับ
ผูชาย 3. โฆษณาสินคาอื่นๆ เชน รถยนต ,สินคาเทคโนโลยี ,เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล
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ตอนที่ 1 วิเคราะหภาพตัวแทน
ลักษณะภาพของภาพความเปน ชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ที่ผานกระบวนการสรางจาก
นิ ต ยสารผู ช ายทั้ ง 3 ชื่ อ ฉบั บ คื อ GM BOSS และ Esquire สามารถจั ด แบ ง เป น ประเภทได เป น 4
ลักษณะดังนี้ มีการศึกษาสูง และฐานะดี ,ดูแลเอาใจใสตัวเองอยางประณีตเปนพิเศษในเรื่องรางกาย
ทั้งดานสุขภาพ และความงาม , สนในเรื่องแฟชั่น ความสวยความงาม มีการใชเครื่องสําอางเพื่อเพิ่มสี
สัน และบํารุงผิว , พิถีพิถันกับรสนิยมการใชชีวิตในทุกๆเรื่องไมวาจะเปน การกิน การดื่ม การพักผอน
การเขาสังคม และเรื่องเพศ
1.มีการศึกษาสูง และฐานะดี
ลักษณะของขอมูล
เนื้อหา
นิตยสาร
GM
3
BOSS
Esquire

-

ภาพ

รูปแบบโฆษณา

11
-

6
-

-

-

ในสวนของภาพตัวแทนแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ที่นิตยสารนําเสนอ ในลักษณะและประเภททีม่ ี
การศึกษาสูงและมีฐานะดีนั้น พบวามีเพียงนิตยสาร GM เพียงฉบับเดียวที่นําเสนออยางชัดเจน โดย
นําเสนอผานเนื้อหาในรูปแบบของบทความ และบทสัมภาษณจํานวน 3 ชิ้น ภาพ 11 ชิ้น และรูปแบบ
ของโฆษณา จํานวน 6 ชิ้น สวนในนิตยสาร BOSS และ Esquire นั้นไมสามารถสรุปผลไดเนื่องจากไม
พบการนําเสนอ ภาพผูชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ที่มีลักษณะมีการศึกษาสูง และมีฐานะดี ทั้งใน
เนื้อหา ภาพ และรูปแบบโฆษณา
ลักษณะการนําเสนอของนิตยสาร GM โดยทั่วไปจะนําเสนอเนื้อหาที่ครอบคลุมไลฟสไตลของ
ผูชายทันสมัยที่เปนผูนําเทรนด ที่สวนใหญระดับของผูอานที่เปนระดับปญญาชน มีการศึกษา และเปน
ระดับบนของสังคม ซึ่งสะทอนออกมาในเนื้อหา และภาพบางฉบับที่มีการนําเสนอภาพของผูชายที่มัก
จะมี ตํา แหน งหน า ที่ ก ารงานที่ ดี เป น ผู มี การศึ กษาสูง และมี ฐ านะดี มี ความสนใจดู แลเรื่องรูป รา ง
สุขภาพ ภาพลักษณ และแฟชั่น ยกตัวอยางเชน
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คอลัมน Cover Man เดือน กุมภาพันธ พ.ศ.2547 (ฉบับที่ 283 หนา 108-115 ) นําเสนอบท
ความเรื่อง “Men on the move” ซึ่งเปนการนําเสนอบทสัมภาษณของชายหนุม 8 คน ที่ลวนแลวแตมี
การศึกษาดีเปนบุคคลที่มีชื่อเสียงและเปนที่รูจักในวงสังคม กับหนาที่ที่ตองรับผิดชอบในตําแหนง
ตางๆไมวาจะเปน กราฟกดีไซเนอร นักการตลาด นักโฆษณา นายทหาร หรือนักธุรกิจ ซึ่งถึงแมวาจะ
ตองรับผิดชอบงานหนักสักเพียงใด แตก็ยังแบงเวลาเพื่อดูแลสุขภาพ และภาพลักษณภายนอกของตัว
เองใหดูดีอยูเสมอ โดยมีภาพประกอบเปนภาพชายหนุมทั้ง 8 แตงกายในชุดสูทแบบตางๆจากหองเสื้อ
ชื่อดัง แสดงใหเห็นถึงรสนิยม ความทันสมัย และฐานะทางสังคม
คอลัมน Trend & Style/ Mix & Match เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2547 ( ฉบับที่ 291หนา 76) นํา
เสนอบทความเรื่อง “หนุมสําอาง” ซึ่งมีเนื้อหาเปนการแนะนําการแตงกายของผูชายที่นิตยสารเรียกวา
เปน หนุมสําอางในแบบตางเชน Working , Smart Casual ,Casual และ Travel โดยผูเขียนไดกลาว
ในตอนตนวา “ถาคุณเปนผูชายชางแตงตัวอยูแลว หรือเกิดไดเลื่อนตําแหนงในหนาที่การงาน แลว
ตองการปรับปรุงการแตงตัวใหดีขึ้น หรือดวยอาชีพการงานตองทําใหคุณเปนคนพิถีพิถัน ก็ตองลุกขึ้น
มาเปดตูเสื้อผากันบอยหนอย จะโละของเกา ซื้อของใหมมาผสม หรือวันหนึ่งอยากลุกขึ้นมาเปนไฮโซที่
ตองออกงานสังคมถายรูปลงหนังสือ จะมาแตงตัวเฉิ่มๆใหคนเขาหัวเราะไดอยางไร” , “ของแบบนี้มัน
เปนเรื่องของรสนิยมดีนําฐานะการเงิน ก็จะมีโอกาสแตงตัวดี ถาคุณฐานะดีนํารสนิยมก็คงมี
โอกาสไดแตงตัวดีเชนกัน แตถาทั้งสองเดินไปพรอมๆกันผลออกมาจะเปนเลิศประเสริฐทีส่ ดุ ”
เปนการแสดงใหเห็นถึงความเปนชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ที่พิถีพิถันกับการแตงกายสนใจภาพ
ลักษณภายนอกใหดูดีอยูเสมอ ซึ่งการเลือกซื้อเสื้อผาก็เปนตัวแทนของความมีรสนิยม และระดับฐานะ
ทางสังคม
ในสวนของรูปแบบของโฆษณานั้น พบวา มีการนําเสนอภาพผูชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ใน
ลักษณะที่มีการเลือกใชพรีเซนเตอรที่มี การศึกษาสูง และมีฐานะดี เฉพาะในบทความเชิงโฆษณาเทา
นั้น โดยสวนมากเปนสินคาเครื่องแตงกาย ผลิตภัณฑบํารุงผิว และผลิตภัณฑเสริมอาหาร เชน
โฆษณาผลิ ต ภั ณ ฑ Biotin (เดื อ น กุ ม ภาพั น ธ พ.ศ.2547 ฉบั บ ที่ 283 ) เป น บทความเชิ ง
โฆษณาผลิตภัณฑเสริมอาหารที่ชวยบํารุงรากผมใหแข็งแรง โดยนําเสนอบทสัมภาษณ ที่มีเนื้อหา
กลาวถึงชายหนุมผูซึ่งมีการศึกษาดี (ป.ตรี เศรษฐศาสตร ม.ธรรมศาสตร) และผานการทํางานมาหลาก
หลายรูปแบบ แตถึงแมวาจะทํางานหนักเพียงใด ก็ยังหาเวลาใสใจดูแลสุขภาพ และความงามของตัว
เองอยูเสมอ “ทํางานหนัก...แตก็ไมเคยละเลยเรื่องสุขภาพครับ จะหาเวลาวางออกกําลังกาย
เปนประจํา ที่เคยเจอก็คงเปนปญหาเรื่องเสนผม ยิ่งเวลาเครียดมากๆจะสังเกตเห็นเสนผม
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ติดอยูตามหมอน ที่นอนมากกวาปกติ รูสึกไมคอยมั่นใจ” โดยมีภาพประกอบเปนภาพชายหนุมที่
มีใบหนาเรียบเนียนใส นั่งเอามือจับเสนผมอยางอารมณดี จะเห็นไดวาเปนการสะทอนความเปนผู
ชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ที่มีการศึกษา และหนาที่การงานดี มีการใสใจดูแลสุขภาพ และความงาม
อยูเสมอ ทั้งนี้ก็เพื่อสรางความมั่นใจ และภาพลักษณภายนอกที่ดูดี
โฆษณาผลิ ต ภั ณ ฑ smooth E (เดื อ น มี น าคม พ.ศ.2547 ฉบั บ ที่ 284 ) เป น บทความเชิ ง
โฆษณาผลิตภัณฑทําความสะอาดผิว โดยนําเสนอบทสัมภาษณ อิทธิพล คุณปลื้ม ผูชายรุนใหมที่มี
การศึกษาดี และมีตําแหนงหนาที่การงาน และกิจกรรมที่หลากหลายในแตละวัน จึงทําใหตองใสใจดู
แลผิวเปนพิเศษ โดยใชผลิตภัณฑทําความสะอาด ที่ชวยบํารุง และใหความชุมชื้นกับผิว “เปนเคล็ด
ลับงายๆที่ประหยัดเวลา เพื่อผิวสุขภาพดีของผมครับ” โดยมีภาพประกอบเปนภาพชายหนุมที่มี
ใบหนาเรียบเนียนใส แตงกายในชุดเสื้อเชิ้ตที่ดูมีรสนิยม แสดงใหเห็นถึงความเปนชายแบบ “เมโทร
เซ็กสชวล” ที่ใหความสําคัญแบงเวลาเพื่อการดูแลเอาใจใสผิวหนาอยูเสมอ ถึงแมวาจะตองมีภาระหนา
ที่มากมายที่ตองรับผิดชอบในแตละวัน ทั้งนี้ก็เพื่อภาพลักษณภายนอก และบุคลิกภาพที่ดูดี
โฆษณาผลิ ต ภั ณ ฑ Shiseido ( เดื อ น มี น าคม พ.ศ.2547 ฉบั บ ที่ 284 ) เป น บทความเชิ ง
โฆษณาผลิตภัณฑครีมกันแดด ที่นําเสนอบทสัมภาษณผูชายรุนใหม ที่มีการศึกษาดี และประสบความ
สําเร็จในหนาที่การงาน ซึ่งโดยหนาที่การงานที่ตองอยูกลางแจงเปนประจํา จึงทําใหตองใสใจดูแลผิว
เปนพิเศษ “สวนใหญผมไปถึงไซตงานแลวก็จะทาครีมกันแดดเลยครับ จากนั้นก็จะเขาไปนัง่ ใน
หองทํางานสักประมาณ 10-15 นาที แลวคอยออกมาดูงานกลางแจง ผิวก็เลยไมคอยมีปญหา
เรื่องไหม จริงๆผมเองก็ไมคอยไดใสใจเทาไรในเรื่องตัว แตถาเปนหนาตองดูแลหนอย มันมี
ผลตอบุคลิก ผมก็จะทาครีมกันแดดทั้งเวลาไปดูไซตงาน เลนกอลฟ หรือเวลาไปทะเลครับ”
โดยมีภาพประกอบเปนภาพชายหนุมที่มีผิวหนาเรียบเนียนใส แตงกายในชุดสูทสีดํา เปนการสะทอน
ใหเห็นถึงแบบแผนของผูชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ที่ถึงแมวาในแตละวันจะตองรับผิดชอบหนาที่การ
งานที่มากมายสักเพียงใด แตก็ยังใหความสําคัญแบงเวลากับการดูแลผิวหนาใหดูสดใสควบคูกันไป
ดวย เสมอ ทั้งนี้ก็เพื่อบุคลิกภาพที่ดูดี
โฆษณาผลิตภัณฑ Shiseido Men ( เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2547 ฉบับที่ 287) เปนบทความ
เชิงโฆษณาผลิตภัณฑบํารุงผิวสําหรับผูชาย ที่นําเสนอบทสัมภาษณผูชายรุนใหม 3 ทานที่ลวนแลวแต
ประสบความสําเร็จในหนาที่การงาน และมีฐานะในระดับสูง โดยเนื้อหานั้นนําเสนอเกี่ยวกับลักษณะ
งานที่ทํา และการใชเวลาวางในการดูแลตัวเองทั้งในเรื่องสุขภาพ การดูแลผิวพรรณ โดยภาพประกอบ
เปนภาพขาว-ดําของชายหนุม 3 คน ที่มีใบหนาเรียบเนียนใส และมีสีหนายิ้มแยมบงบอกถึงการเปน
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ชายหนุมที่มีสุขภาพดี และมีความสุข สะทอนใหเห็นถึงความเปนชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ที่ให
ความสําคัญกับการดูแลภาพลักษณภายนอก ใหดูดีอยูเสมอ โดยมีการใชผลิตภัณฑดูแลผิวหนาครบ
ชุดเหมือนกับผูหญิง ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากหนาที่การงานที่ตองพบปะผูคน และตองออกงานสังคมเปน
ประจํา อีกทั้งเนื่องจากผูชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” นี้จะเปนกลุมที่ยินดี และพรอมเสมอที่จะใชจาย
เพื่อเสริมสรางรูปลักษณของตนเอง
โฆษณาเครื่องแตงกาย Givenchy ( เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2547 ฉบับที่ 291 ) เปนบทความ
เชิงโฆษณาเครื่องแตงกาย ที่นําเสนอบทสัมภาษณ ธนพ เอี่ยมอมรพันธ หนุมนักการเงินรุนใหม ผูที่
ตองมีหนาที่ที่ตองรับผิดชอบมากมายในแตละวัน โดยเนื้อหานั้นนําเสนอเกี่ยวกับลักษณะของงานที่ทํา
และสไตลการแตงตัวรวมถึงวิธีการเลือกซื้อเสื้อผาที่เนนความประณีตพิถีพิถัน “ผมจะเลือกซื้อเสื้อผา
เอง ที่สําคัญ ตองเปนวัตถุดิบที่ ดี ซึ่งเราจะรูไดเวลาที่ใสวาตองพอดีกับบุคลิกผมนะครับ ” ,
“Givenchy เปนสูทที่คัตติ้งดีนะ ราคาไมแพงเกินไป ของที่ไดมาเปนของที่คุมคากับราคา และ
สูทสามารถใสไปได 4-5 ป ผมก็เลยเลือกซื้อสูทตัวนั้นมา อยางสูทที่ผมเลือกวันนี้ก็เปนสไตล
ของผมเลยครับ ” โดยมีภาพประกอบเป นภาพชายหนุม แตงกายในชุดสูทที่ทันสมัยแบบพอดีตัว
กํ า ลั งพิ ถี พิ ถั น กั บ การเลื อ กซื้ อ เครื่อ งแต งกายภายในรา น Givenchy สะท อ นให เห็ น ถึ ง ผู ช ายแบบ
“เมโทรเซ็กสชวล” ที่ใสใจในการดูแลภาพลักษณภายนอก ซึ่งการสวมใสเสื้อผาจากหองเสื้อชื่อดัง นั้น
เปนสัญญะที่สามารถบงบอกไดถึงรสนิยม ความทันสมัย และฐานะทางสังคม (ภาพที่ 7, 8 )

ภาพที่ 7 โฆษณาเครื่องแตงกาย Givenchy

ภาพที่ 8 โฆษณาเครื่องแตงกาย Givenchy
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2. ดูแลเอาใจใสตัวเองอยางประณีตเปนพิเศษในเรื่องรางกายทั้งดานสุขภาพ และความงาม
ลักษณะของขอมูล
เนื้อหา
นิตยสาร
GM
14
BOSS
54
Esquire

6

ภาพ

รูปแบบโฆษณา

12
17

14
7

3

1

จากตารางข างต น พบว า นิ ต ยสาร BOSS มี ก ารนํ า เสนอภาพความเป น ชายแบบ “เมโทร
เซ็กสชวล” ในลักษณะและประเภทที่มีการดูแลเอาใจใสตัวเองอยางประณีตเปนพิเศษในเรื่องรางกาย
ทั้งดานสุขภาพ และความงาม มากที่สุดในสวนของเนื้อหา และภาพ รองลงมาคือ GM และ Esquire
ตามลําดั บ ซึ่งในนิตยสาร GM นั้น พบวามีการนําเสนอในรูปแบบของโฆษณามากที่สุด โดยมีราย
ละเอียดดังตอไปนี้
นิตยสาร GM นําเสนอภาพตัวแทนความเปนชายแบบ “เมโทรเซ็กซชวล” ในลักษณะและ
ประเภทที่มีการดูแลเอาใจใสตัวเองอยางประณีตเปนพิเศษในเรื่องรางกายทั้งดานสุขภาพ และความ
งาม ผาน เนื้อหาในรูปแบบของ คอลัมนถาม-ตอบ และบทความจํานวน 14 ชิ้น ภาพ 12 ชิ้น และรูป
แบบโฆษณาจํานวน 14 ชิ้น
ในสวนของเนื้อหานั้นสวนใหญจะพบในคอลัมนที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะ และใน
คอลั ม น อื่น ๆที่ เกี่ ย วกั บ การสรา งความเชื่อมั่ น และส งเสริม บุ ค ลิ ก ภาพ เชน คอลั ม น Health เดื อ น
มิถุนายน พ.ศ.2547 ( ฉบับที่ 289 หนา 110 ) นําเสนอบทความเรื่อง “ตั้งเปาลดหุน” ซึ่งเปนการนํา
เสนอโปรแกรมลดน้ําหนักสําหรับชายหนุมโดยวิธีเผาผลาญพลังงานใหมากกวาปกติ โดยผูเขียนได
กลาวในตอนทายวา “อานแลวอยาเพิ่งทอนะครับ ตั้งใจไวเพื่อหุนที่ทรมานใจสาว” ซึ่งเปนการ
สะทอนใหเห็นถึงผูชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ที่ใหความสําคัญ กับการดูแลสุขภาพตัวเอง รวมถึง
รักษารูปรางใหสมสวนดูดีอยูเสมอ ทั้งนี้ก็เพื่อสรางความพึงพอใจและเปนที่พึงปรารถนาของเพศตรง
ขาม
คอลัมน Health เดือน สิงหาคม พ.ศ.2547 (ฉบับที่ 293 หนา 112 ) นําเสนอบทความเรื่อง
“มาเปนหนุมสุขภาพดีกันเถอะ” ซึ่งเปนการแนะนําวิธีการดูแลสุขภาพแบบตางๆ ไมวาจะเปนการลด
ความอวน, การเสริมสรางกลามเนื้อใหสมสวน, การเลนโยคะเพิ่มความยืดหยุน และการรับประทาน
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อาหารเพื่อสุขภาพ จึงเปนการสะทอนความเปนชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ที่ใสใจดูแลรักษาสุขภาพ
และรูปลักษณของตัวเองใหดูดีอยูเสมอ
คอลั ม น Did you know? ask GM เดื อ น พฤศจิ ก ายน พ.ศ.2547 ( ฉบั บ ที่ 299 หน า 70 )
เปนคอลัมนที่ใหคําปรึกษาปญหาสําหรับผูชาย ที่เกี่ยวกับการสรางความเชื่อมั่น และเสริมบุคลิกภาพ
ใหทันสมัย โดยฉบับนี้มีผูอานเขียนมาปรึกษาเรื่อง วิธีการดูแลเสนผมสําหรับผูชายผมยาวใหมีสุขภาพ
ดี และวิธีรักษาทําความสะอาดเสนผม สะทอนใหเห็นถึงผูชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ที่พิถีพิถันใสใจ
กับการดูแลตัวเอง ทั้งดานสุขภาพ และความงาม
คอลั ม น Did you know? ask GM เดื อ น ธั น วาคม พ.ศ.2547 ( ฉบั บ ที่ 301 หน า 68 ) ใน
ฉบับนี้นําเสนอปญหาของผูอานที่เขียนมาปรึกษาเรื่อง ที่เกี่ยวกับการเลือกซื้อครีมกันแดดที่ใชสําหรับ
ทาเวลาเลนกีฬา และวิธีการดูแลรักษาริมฝปากที่แหงแตกเปนขุย ซึ่งเปนการแสดงใหเห็นถึงผูชายแบบ
“เมโทรเซ็กสชวล” ที่พิถีพิถันใสใจกับการดูแลตัวเอง ทั้งดานสุขภาพ และความงาม เชนกัน
สวนการนําเสนอโฆษณาในนิตยสาร GM นั้นพบวา มีการนําเสนอภาพผูชายแบบ “เมโทร
เซ็กสชวล” ในลักษณะที่มีการดูแลเอาใจใสตัวเองอยางประณีตเปนพิเศษในเรื่องรางกายทั้งดานสุข
ภาพ และความงาม เฉพาะในบทความเชิงโฆษณาเทานั้น โดยพบวามีโฆษณาผลิตภัณฑบํารุงผิว และ
ผลิตภัณฑเสริมอาหาร มากที่สุด ยกตัวอยางเชน
โฆษณาผลิตภัณฑ Anessa Shiseido ( เดือน เมษายน พ.ศ.2547 ฉบับที่ 285 ) เปนบทความ
เชิงโฆษณาผลิตภัณฑปองกันแดด ที่นําเสนอบทสัมภาษณ เอกชัย วริทธิ์ชราพร วีเจ และผูประกาศขาว
ที่ในแตละวันมีหนาที่การงานและกิจกรรมที่หลากหลาย โดยเนื้อหานั้นนําเสนอเกี่ยวกับลักษณะของ
งานที่ทํา และการดูแลรักษาสุขภาพ และผิวพรรณ โดยผูเขียนกลาววา “แมจะเหนื่อยมากในบางวัน
ก็ตาม แตเขาก็ใหความสําคัญกับการรักษาสุขภาพมากเชนกัน ไมวาจะเปนเรื่องของสุขภาพ
รางกาย หรือสุขภาพของผิวพรรณ ซึ่งชายหนุมออกตัววา เขาพิถีพิถันมากกวาผูหญิงดวยซ้ํา”
โดยมีภาพโฆษณาเปนภาพชายหนุมที่มีผิวพรรณสดใสแตงกายในชุดเสื้อเชิ้ตสีขาวสะอาด ประกอบ
พรอมกับคําโฆษณาวา “เผชิญแสงแดดอยางมั่นใจ” สะทอนใหเห็นถึงผูชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล”
ที่ใสใจดูแลรางกายตัวเองอยางพิถีพิถันทั้งเรื่องสุขภาพ และความงาม เหมือนกับผูหญิง (ภาพที่ 9,หนา
56 )
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โฆษณาผลิ ต ภั ณ ฑ Vaseline Harmony ( เดื อน สิ งหาคม พ.ศ.2547 ฉบั บ ที่ 293 ) เป น บท
ความเชิงโฆษณาผลิตภัณฑสบูระงับกลิ่นกาย ที่นําเสนอบทสัมภาษณ จิตวุฒิ ศศิบุตร เจาหนาที่การ
ตลาด ผูที่ในแตละวันตองใชเวลาพบปะลูกคานอกสถานที่ มากพอๆกับอยูในบริษัท จึงทําใหเขาตอง
พิถีพิถันกับการเลือกใชผลิตภัณฑทําความสะอาดรางกายเปนพิเศษ โดยเขากลาววา “เปนสบูที่มี
สวนผสมในการช วยระงับ กลิ่ น กายที่ ผมมองหามานานครบทุ ก ความต อ งการ คื อ ทั้ งอาบ
สะอาดชวยขจัดแบคทีเรีย และระงับกลิ่นกายไดในกอนเดียว ทําใหเรารูสึกมั่นใจ พรอมลุย
ภารกิจตางๆไดตลอดทั้งวัน ที่สําคัญไมวาจะอาบน้ําวันละกี่ครั้ง ผิวก็ไมแหง เพราะมีสวนผสม
ของมอยซเจอรไรเซอรที่ชวยใหผิวชุมชื้นอีกดวย” โดยมีภาพโฆษณาเปนภาพชายหนุมที่กําลัง
ทํางานดวยสีหนาที่ยิ้มแยมสดใสอารมณ สะทอนใหเห็นถึงความเปนชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ที่
พิถีพิถันกับการเลือกใชผลิตภัณ ฑทําความสะอาดรางกายเปนพิเศษ โดยคํานึงถึงคุณสมบัติที่ชวย
ระงับกลิ่นกาย พรอมๆกันกับการบํารุงผิวดวย ทั้งนี้ก็เพื่อสรางความมั่นใจในตัวเอง เปนที่พึงปรารถนา
ของคนรอบขาง
โฆษณาผลิตภัณฑ Fancl (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2547 ฉบับที่ 297) เปนบทความเชิงโฆษณา
ผลิตภัณฑเสริมอาหาร ที่นําเสนอบทสัมภาษณ ทิน โชคกมลกิจ หนุมแวดวงสังคม ที่เขามาทํางานใน
วงการบันเทิง ซึ่งถึงแมวาเขาจะมีงานและกิจกรรมในแตละวันมากสักเพียงใด แตก็ยังใหความสําคัญ
กับการดูแลสุขภาพรางกาย และอาหารการกินสม่ําเสมอ โดยเขากลาววา “ ชวงที่งานเยอะๆก็รูสึก
เพลียเหมือนกัน ผมก็ทานวิตามิน และอาหารเสริมบางอยางพวกโปรตีนก็มีประโยชนนะครับ
ซึ่งรางกายจะไดรับสารอาหารโดยตรง ของมันที่ทานเขาไปเยอะๆพออายุมากขึ้นก็จะสะสม
ในรางกาย และอุดตันในเสนเลือด” โดยมีภาพประกอบเปนภาพชายหนุมที่กําลังยิ้มแยมอยาง
อารมณดี ซึ่งแสดงใหเห็นถึงผูชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ที่ใหความสําคัญใสใจกับการดูแลสุขภาพ
ของตัวเองอยางมาก โดยมีการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชนตอสุขภาพ และรางกาย
โฆษณาสถานเสริมความงาม Crystal Laser Center ( เดือน มีนาคม พ.ศ.2547 ฉบับที่ 284 )
เปนบทความเชิงโฆษณาศูนยเลเซอรเพื่อความงาม และสุขภาพครบวงจร ที่มีเนื้อหาโฆษณาที่เกี่ยวกับ
ความสํ าคั ญ ในการดู แลผิ ว และโปรแกรมดูแลสุขภาพผิวสํ าหรับ ผู ชายโดยเฉพาะ โดยมีขอความ
โฆษณาวา “เลเซอร...เคล็ดลับของหนุมผิวดี” , “ผิวหนาของคุณจะเรียบใส ไรริ้วรอย แลดูหนุม
แนน ออนเยาวจนสังเกตไดทันทีภายในเวลาเพียง 30 นาที” และ“สําหรับชายหนุมที่ใสใจยังมี
ทางเลือกอีกหลายวิธี ที่จะชวยเพิ่มเสริมบุคลิกภาพ และความมั่นใจในตัวเอง เลเซอรก็เปน
วิธีหนึ่งในการเสริมความสดชื่น และสุขภาพที่ดีสําหรับคุณในวันนี้” โดยมีภาพประกอบเปนภาพ
นายแบบที่มีใบหนาเรียบเนียนใสกําลังยิ้มแยมอยางอารมณดี สะทอนใหเห็นถึงผูชายแบบ “เมโทร
เซ็กสชวล” ที่มีการใสใจดูแลตัวเองทั้งดานสุขภาพ และสนใจดานความงามคลายกับผูหญิง โดยจะ
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เห็นการใชสัญญะแบบ Synchronic ที่เชื่อมโยงความแตกตางของความสัมพันธของสองสิ่ง คือความ
เปนหญิง และความเปนชาย ซึ่งคําวาเรียบใส ไรริ้วรอย ออนเยาว นั้นเคยเปนภาพมายาคติที่ใช
สําหรับผูหญิงที่ดูดีเปนที่พึงปรารถนา แตปจจุบันผูชายก็ไดรับการคาดหวังใหมีภาพแบบนี้เชนเดียวกัน
และถือเปนเรื่องปกติธรรมดา ซึ่งทั้งนี้ก็เพื่อภาพลักษณภายนอกที่ดูดีเปนที่พึงปรารถนาของคนรอบขาง
(ภาพที่ 10,หนา 56)
สวนในนิตยสาร BOSS นั้นมีการนําเสนอ ผาน เนื้อหาในรูปแบบของบทความ จํานวน 54
ชิ้น ภาพจํานวน 17 ชิ้น และรูปแบบโฆษณาจํานวน 7 ชิ้น โดยมีตัวอยางดังนี้
ในสวนของเนื้ อหานั้ นสวนใหญ จะพบมากใน Section: Agenda ที่มีการนําเสนอคอลัมนที่
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ และความงามโดยเฉพาะ ยกตัวอยางเชน คอลัมน Agenda Beauty(skin)
เดือน มีนาคม พ.ศ.2547 ( ฉบับที่ 157 หนา 80 ) ที่นําเสนอบทความเรื่อง “ลดน้ําหนักอยางไรไมใหผิว
เหี่ยว” ซึ่งเปนการแนะนําวิธีการลดน้ําหนัก ที่ไมทําใหเกิดรอยเหี่ยวยนบริเวณใบหนา และลําคอ โดยผู
เขียนไดกลาวในตอนตนวา “การลดน้ําหนักตัวลงอยางฮวบฮาบทําใหคุณดูผอมไดแตอาจทําให
ผิวเหี่ยว โดยเฉพาะบริเวณใบหนา และลําคอดานหนาซึ่งแทนที่จะดูหลอเหลา สดใส กลับ
กลายเปนหนุมผอม ที่ทั้งโทรมและเหี่ยว ซึ่งยอมไมใชสิ่งที่คุณตองการเปนแน” ซึ่งแสดงใหเห็น
ถึ ง ความเป น ชายแบบ “เมโทรเซ็ ก ส ช วล” ที่ ใส ใจดู แ ลรัก ษาสุ ขภาพ และรูป รางให ดู ดี อ ยู เสมอ ซึ่ ง
นิตยสารไดสะทอนใหเห็นวาผูชายที่ดูดี เปนที่พึงปรารถนา คือผูชายที่ถึงแมวาจะผอมแตตองดูหลอ
เหลา สดใส ไมใชผูชายที่ผอม แตดูโทรมและเหี่ยว
คอลัมน Agenda Health (food) เดือน มีนาคม พ.ศ.2547 (ฉบับที่ 157 หนา 80 ) นําเสนอ
บทความเรื่อง “สูตรเมนูอาหารเพื่อผิวพรรณ” ซึ่งเปนการแนะนําวิธีการเลือกรับประทานอาหารเพื่อ
การมีสุขภาพผิวพรรณที่ดีขึ้น โดยการปฏิบัติตามโปรแกรมอาหาร ซึ่งสวนใหญจะเปนอาหารที่ไดจาก
ธรรมชาติ ซึ่งผูเขียนไดกลาวย้ําในตอนตนวา “คนที่ผิวพรรณดียอมไดเปรียบกวาคนที่หนาตาดีแต
ผิวพรรณกลับดูรวงโรย หมองคล้ํา ไมสดใส” ซึ่งเปนการตอกย้ําภาพความเปนชายแบบ “เมโทร
เซ็กสชวล” ที่มีการใสใจดูแลสุขภาพรางกาย และผิวพรรณใหดูดีอยูเสมอ ซึ่งนิตยสารไดสะทอนใหเห็น
วาชายหนุมที่มีผิวพรรณดีนั้น ยอมเปนที่พึงปรารถนา และไดเปรียบกวาในสังคม เมื่อเปรียบเทียบกับ
ชายหนุมที่หนาตาดีแตผิวพรรณไมดี
คอลัม น Agenda Hair เดือน สิงหาคม พ.ศ.2547 (ฉบับที่ 162 หนา 66) นําเสนอบทความ
เรื่อง “วิธีแกปญหาผมแหงฟู” ซึ่งเปนการแนะนําวิธีที่ชวยใหผมมีน้ําหนักมากขึ้น โดยผูเขียนไดกลาวไว
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ในตอนตนวา “ฝนตกแลวทําใหนอนหลับสบายจริงเลย! แตอยามัวนอนเพลินจนลืมดูแลความ
สวยงามใหกับเสนผมดวยละ ยิ่งคนที่มีปญหาอยูแลวควรตองเอาใจใสเยอะๆ วันนีเ้ ปนปญหา
ของหนุมๆที่มีผมแหง และฟู” สะทอนใหเห็นถึงผูชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ที่ใสใจดูแลรางกายตัว
เอง ในดานความงามอยางพิถีพิถัน คลายกับผูหญิง
คอลัมน Agenda Beauty(skin) เดือน มิถุนายน พ.ศ.2547 ( ฉบับที่ 160 หนา 72 ) นําเสนอ
บทความเรื่อง “โยเกิรตสรางความชุมชื้น” ซึ่งเปนการแนะนําการนําโยเกิรตมาใชในการบํารุงผิวหนา
สําหรับชายหนุม โดยผูเขียนไดกลาวไววา “หนุมๆคนไหนทํางานมาเหนื่อย อยากจะใหความชุม
ชื้นแกใบหนาซะหนอย ก็ควรหาโยเกิรตรสธรรมชาติแชเย็นซักกลอง นํามาพอกหนาแลวพัก
ซักประมาณ 10 นาทีหลังจากนั้นลางดวยน้ําสะอาด จะรูสึกไดทันทีวาหนาของคุณชุมชื้น และ
สดชื่นขึ้น” แสดงใหเห็นถึงผูชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ที่เอาใจใสตัวเองอยางมากทั้งดานสุขภาพ
และความงาม ซึ่งการนํ าโยเกิ รตมาใชในการบํ ารุงผิ วนั้ น เคยเป น สิ่งที่ ถูก จํา กัดสํ าหรับ ผู ห ญิ ง แต
ปจจุบันผูชายก็หันมาสนใจเชนเดียวกัน ทั้งนี้ก็เพื่อผิวพรรณที่ดูมีสุขภาพดี ซึ่งสงผลไปถึงภาพลักษณ
ภายนอกที่เปนที่พึงปรารถนาของคนรอบขาง
คอลัมน Agenda Beauty(skin) เดือน มกราคม พ.ศ.2547 ( ฉบับที่ 155 หนา 66 ) นําเสนอ
บทความเรื่อง “เสริมหลอกอนเขานอน” ซึ่งเปนการแนะนําขั้นตอนการเสริมหลอสําหรับชายหนุม ในชวง
กอนนอน โดยผูเขียนไดกลาววา “การเสริมหลอกอนนอนนั้นเปนขั้นตอนที่สําคัญทีเดียว และที่
สําคัญก็อยาไดไปหวั่นไหววาหากคุณเปนหนุมๆที่หันมาเสริมหลอกอนนอนแลวละก็ จะทําให
ความเป น “ชายจริง” ลดนอยลงไปเลยแตการเสริมความหล อก อนนอนนั้น เป น เสน ทางสู
ความหลอแบบระยะยาว หรือถาวรกันไปเลยก็ยอมได” ซึ่งเปนการตอกย้ําภาพความเปนชาย
แบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ที่ใสใจดูแลรางกายทั้งในเรื่องสุขภาพ และความงามเปนพิเศษ กวาความเปน
ชายในรูปแบบเดิม ทั้งนี้ก็เพื่อสรางภาพลักษณภายนอกที่ดูดีเปนที่พึงปรารถนาแกคนรอบขาง
ในสวนของโฆษณานั้น พบวานิตยสาร BOSS มีการนําเสนอภาพผูชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล”
ในลักษณะที่มีการดูแลเอาใจใสตัวเองอยางประณี ตเปนพิเศษในเรื่องรางกายทั้งดานสุขภาพ และ
ความงาม ในรูปแบบของ โฆษณา(advertising) มากที่สุด รองลงมาคือในบทความเชิงโฆษณา และ
การจัดวางสินคา/ตราสินคา โดยพบวามีโฆษณาสินคาประเภทสถานเสริมความงาม และผลิตภัณฑ
เสริมอาหาร มากที่สุด ยกตัวอยางเชน
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โฆษณาสถานเสริมความงามสําหรับผูชาย สมารท แบงค ( เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2547 ฉบับ
ที่ 161 ) เปนโฆษณาที่มีภาพประกอบเปนภาพใบหนาของนายแบบที่มีผิวหนาเรียบเนียนใส โดยมีขอ
ความโฆษณาดานลางวา ”เสนหเหลือราย...อันตราย...ตอคนรอบขาง เสริมหลอที่ สมารท แบงค ทําให
มีผลขางเคียงตอ...บุคคลรอบขาง ซึ่งการเสริมความงาม หรือเสริมหลอนั้นเปนการสะทอนใหเห็นถึงผู
ชายแบบ “เมโทรเซ็ ก สชวล” ที่ ส นใจดูแลตั วเอง ในดานความงามคล ายกับ ผูห ญิ ง ทั้ งนี้ ก็เพื่ อ ภาพ
ลักษณภายนอกที่ดูดี มีเสนหและเปนที่พึงปรารถนาของบุคคลรอบขาง (ภาพที่ 11,หนา 56)
โฆษณาผลิตภัณฑ Odeen for men ( เดือน ธันวาคม พ.ศ.2547 ฉบับที่ 166 ) เปนบทความ
เชิงโฆษณาของผลิตภัณฑดูแลสุขภาพผิวและบํารุงรากผมสําหรับผูชาย ที่นําเสนอบทสัมภาษณ นิพิธ
ฮันเก ดารานักแสดงผูที่ใสใจเปนพิเศษกับการดูแลสุขภาพรางกาย และผิวพรรณ โดยเขากลาววา
“ตอนแรกไมคอยไดสังเกตสักเทาไหร ผมคาดหวังเพียงใตตาไมช้ํา ไมคล้ํา และก็ไมมีสิวก็รูสึก
วาพอใจ ผมคิดวาแกปญหาได 2 เรื่องก็คุมแลว แตผมยังไดเรื่องสุขภาพผิว และสุขภาพผมไม
หลุดรวงงาย แถมมาอีก 2 อยาง ผมถือวาเกินคุมครับ” ซึ่งเปนการตอกย้ําภาพผูชายแบบ “เมโทร
เซ็กสชวล” ที่ใสใจดูแลรักษาสุขภาพ และรูปลักษณของตัวเองใหดูดีอยูเสมอ
สวนในนิตยสาร Esquire นั้นพบวามีการนําเสนอ ผาน เนื้อหาในรูปแบบของบทความจํานวน
6 ชิ้น ภาพจํานวน 3 ชิ้น และรูปแบบโฆษณาจํานวน 1 ชิ้น โดยมีตัวอยางดังนี้
ในสวนของเนื้อหานั้นสวนใหญจะพบในคอลัมนที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ และการดูแลตัวเอง
โดยเฉพาะ เชน คอลัมน Grooming เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2547 ( ฉบับที่ 5 หนา 188 ) นําเสนอบท
ความเรื่อง “Spa Programs for Men” ซึ่งเปนการแนะนําสปาที่ใหบริการครบวงจร และแยกเปนสัด
สวนระหวางหญิง/ชาย โดยผูเขียนไดกลาวในตอนตนวา “ผูชายยุคใหม ผูที่ไดรับการนิยามวาเปน
หนุม “Metrosexual” มักจะมีลักษณะรวมที่สําคัญอยูอยางหนึ่ง คือเรื่องการใสใจสุขภาพของ
ตนเอง โดยเฉพาะการออกกําลังกายตามฟตเนสเซ็นเตอร และที่กําลังมาแรงไมแพกันก็คือ
การเขาสปาเพื่อเขาคอรสบํารุงผิว” ซึ่งเปนการตอกย้ําภาพความเปนชายแบบ ”เมโทรเซ็กสชวล” ที่
ใสใจดูแลตัวเองทั้งดานสุขภาพ และความงาม
คอลัมน Grooming เดือน มิถุนายน พ.ศ.2547 ( ฉบับที่ 6 หนา 144-145 ) นําเสนอบทความ
เรื่อง “Fit Your Body” ซึ่งเปนการนําเสนอสัญญาณของรางกายที่บงบอกวาควรจะเขาฟตเนส คือ เอว
ปลิ้นและพุงยอย ,ผอมแหง และสเลนเดอรเกินไป โดยผูเขียนไดกลาววา “หากคุณตองการเปนหนุม
เมโทรเซ็กซชวลตามสมัยนิยมนั้นนอกจากจะตองรูจักวิธีการแตงตัวใหเขากับเทรนด รูจัก
บํารุงรักษาสุขภาพผิวหนา และผิวกายใหดูดีอยูเสมอแลว สิ่งที่ขาดไมไดเลยก็คือ การออก
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กําลังกาย เพื่อใหไดรูปรางสมสวนมีกลามเนื้อที่พองาม พอดีตัว (เมื่อเทียบกับความสูงและ
ขนาดรางกาย) ซึ่งเปนพื้นฐานสําคัญของการสรางแรงดึงดูดทางเพศตอเพศตรงขาม” ซึ่งแสดง
ใหเห็นถึงความเปนชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ที่ใสใจดูแลรักษาสุขภาพ และรูปรางใหดูดีอยูเสมอ ทั้ง
นี้ ก็ เพื่ อ สรา งความพึ งพอใจแก เพศตรงข า ม ซึ่ ง นิ ต ยสารได ส ะท อ นให เห็ น ว า ผู ช ายที่ ดู ดี เป น ที่ พึ ง
ปรารถนา คือผูชายที่มีรูปรางสมสวนมีกลามเนื้อพองาม ไมใชผูชายที่อวนพุงยอย หรือผอมแหงเกินไป
(ภาพที่ 12,หนา 56 )
คอลัมน Grooming เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2547 ( ฉบับที่ 7 หนา 162 ) นําเสนอบทความ
เรื่อง “As Rough As…” ซึ่งเปนการนําเสนอผลิตภัณฑที่ชวยดูแลผิวพรรณ ทั้งผิวกาย ผิวหนา และผิว
มือใหมีความนุมนวลไมหยาบกระดาง โดยผูเขียนไดกลาวในตอนตนวา “ผิวหนาที่หยาบกราน ริ้ว
รอยที่เหี่ยวยน และฝามือที่แข็งกระดาง เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเสนหของคุณลดลง” สะทอน
ใหเห็นถึงผูชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ที่ใสใจดูแลตัวเองอยางพิถีพิถัน ทั้งนี้ก็เพื่อภาพลักษณภายนอก
ที่ดูดีมีเสนหดึงดูดเพศตรงขาม
ในสวนของโฆษณาที่นําเสนอภาพผูชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ในลักษณะที่มีการดูแลเอาใจ
ใสตัวเองอยางประณีตเปนพิเศษในเรื่องรางกายทั้งดานสุขภาพ และความงามนั้น จากการศึกษาพบวา
มีเพียงชิ้นเดียว โดยนําเสนอในรูปแบบของบทความเชิงโฆษณา (Advertorial) ไดแก โฆษณาผลิต
ภัณฑ Kérastase ( เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2547 ฉบับที่ 5 ) ซึ่งเปนผลิตภัณฑดูแลเสนผม โดยมีการ
นําเสนอบทสัมภาษณ สยาม เศรษฐบุตร นักบริหารรุนใหม ที่ใสใจกับการบํารุงรักษาเสนผมเปนพิเศษ
ทั้งในดานขั้นตอนการบํารุง และการปฏิบัติ โดยมีภาพประกอบเปนภาพชายหนุมกําลังใชบริการในราน
เสริมสวย สะทอนใหเห็นถึงผูชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ที่ถึงแมวาในแตละวันจะมีหนาที่การงานมาก
มายสักเพียงใด แตก็ยังแบงเวลาในการดูแลตัวเองอยางพิถีพิถัน ทั้งดานสุขภาพ และความงาม อีกทั้ง
ยังแสดงใหเห็นถึงสัญญะแบบ Synchronic ที่เชื่อมโยงความแตกตางของความสัมพันธของสองสิ่ง คือ
พื้นที่ของผูชาย และผูหญิง ซึ่งการใชบริการในรานเสริมสวยนั้น แตเดิมเคยเปนพื้นที่ของผูหญิง แต
ปจจุบันผูชายก็สามารถเขาไปใชบริการไดอยางเปนเรื่องปกติเชนเดียวกัน (ภาพที่ 13,หนา 56 )
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ตัวอยางภาพผูชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ที่มีลักษณะดูแลเอาใจใสตัวเองอยางประณีตเปนพิเศษในเรื่องรางกายทั้ง
ดานสุขภาพ และความงาม

ภาพที่ 9 โฆษณา Anessa Shiseido
( GM เดือน เมษายน พ.ศ. 2547ฉบับที่ 285 )

ภาพที่ 11 โฆษณา สมารท แบงค
( BOSS เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2547ฉบับที่ 161 )

ภาพที่ 13 โฆษณาผลิตภัณฑ Kérastase
( Esquire เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2547ฉบับที่ 5 )

ภาพที่ 10 Crystal Laser Center
( GM เดือน มีนาคม พ.ศ. 2547ฉบับที่ 284 )

ภาพที่ 12 คอลัมน Grooming
( Esquire เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2547ฉบับที่ 6 )
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3.สนใจในเรื่องแฟชั่น ความสวยความงาม มีการใชเครื่องสําอางเพื่อเพิ่มสีสัน และบํารุงผิว
พรรณ
ลักษณะของขอมูล
เนื้อหา
นิตยสาร
GM
53
BOSS
39
Esquire

50

ภาพ

รูปแบบโฆษณา

52
27

36
17

84

47

จากตารางขางตน พบวา นิตยสาร Esquire มีการนําเสนอภาพความเป นชายแบบ “เมโทร
เซ็กสชวล” ในลักษณะที่ สนใจในเรื่องแฟชั่น ความสวยความงาม โดยมีการใชเครื่องสําอางเพื่อเพิ่มสี
สัน และบํารุงผิวพรรณ มากที่สุดในสวนของภาพ และรูปแบบโฆษณา รองลงมาคือ GM และ BOSS
ตามลําดับ ซึ่งในสวนของนิตยสาร GM นั้นพบวามีการนําเสนอในรูปแบบของเนื้อหามากที่สุด โดยมี
รายละเอียดดังตอไปนี้
นิตยสาร GM นําเสนอภาพตัวแทนความเปนชายแบบ “เมโทรเซ็กซชวล” ในลักษณะที่ สนใจ
ในเรื่องแฟชั่น ความสวยความงาม มีการใชเครื่องสําอางเพื่อเพิ่มสีสัน และบํารุงผิว ผาน เนื้อหาในรูป
แบบของบทความ และคอลัมนถาม-ตอบจํานวน 53 ชิ้น ภาพ 52 ชิ้น และรูปแบบโฆษณาจํานวน 36
ชิ้น
ในสวนของเนื้อหานั้นจะพบมากในคอลัมนที่เกี่ยวกับการดูแลผิวพรรณตามแบบฉบับของผู
ชายโดยเฉพาะ และในคอลัมนที่เกี่ยวกับการแนะนําการแตงกาย เทรนดและแฟชั่นตางๆที่เกิดขึ้นจาก
ทั่วทุกมุมโลก ยกตัวอยางเชน คอลัมน Well-groomed เดือน กุมภาพันธ พ.ศ.2547 ( ฉบับที่ 283
หนา 62 ) นําเสนอบทความเรื่อง “Le Male Tout Beau” ซึ่งเปนการแนะนําผลิตภัณฑเครื่องสําอางเพื่อ
เพิ่มสีสันใหกับใบหนาของผูชายโดยเฉพาะ โดยมีตั้งแต แปง,ลิปสติก,ดินสอเขียนตา,ผลิตภัณฑบํารุง
เล็บ และโลชั่นบํารุงผิวหนา ซึ่งผูเขียนไดกลาววา “การปรุงแตงหนาตาเพื่อใหดูหลอเขมขึ้นเปน
เรื่องของผูชายนะครับไมไดจํากัดเฉพาะสตรี และผลิตภัณฑ Le Male Tout Beau ออกแบบ
มาเพื่อใหเขากับวิถีชีวิตของผูชายโดยเฉพาะ และออกแบบมาเพื่อจุดพิเศษไมวาจะเปนผิว
หนา ดวงตา ริมฝปาก และเล็บ เพื่อใหไดขยันใชไดอยางเปดเผย” โดยมีภาพประกอบเปนภาพ
นายแบบที่มีการใชเครื่องสําอางตกแตงใบหนาใหดูคมเขมขึ้น ซึ่งแสดงใหเห็นถึงผูชายแบบ “เมโทร
เซ็กสชวล” ที่มีการใชเครื่องสําอางเพื่อเพิ่มสีสันใหกับใบหนา โดยผลิตภัณฑตางๆไมวาจะเปนแปง
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ลิปสติก หรือดินสอเขียนตานั้น เคยมีความหมายที่ถูกจํากัดใหใชเฉพาะผูหญิ งเพียงอยางเดียว แต
ปจจุบันนิตยสารไดใหความหมายใหมวาเปนเรื่องธรรมดาของผูชายที่สามารถใชไดอยางเปดเผยเชน
เดียวกัน (ภาพที่ 14,หนา 66)
คอลัมน Male Question เดือน มีนาคม พ.ศ.2547 ( ฉบับที่ 284 หนา 70 ) นําเสนอปญหา
ของผูอานชายที่เขียนมาปรึกษาขอคําแนะนําเรื่องการเลือกซื้อผลิตภัณฑดูแลผิวหนาตางๆ สําหรับผูที่
เริ่มใช โดยผูเขียนไดกลาววา “เลือกผลิตภัณฑที่ผลิตขึ้นสําหรับผิวผูชายโดยเฉพาะ อยาไปใช
ผลิตภัณฑที่ผลิตมาเพื่อผูหญิง เพราะผิวหนาผูชายกับผูหญิงไมเหมือนกันครับ”, “แหม! ใครๆ
ก็อยากมองหนาหลอๆผิวใสๆไมมีริ้วรอยกันทั้งนั้น” จะเห็นไดวาการใสใจ และการใชผลิตภัณฑ
เครื่องสําอางเพื่อดูแลผิวนั้น เปนการแสดงใหเห็นถึงภาพความเปนชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” อยาง
ชัดเจน ทั้งนี้ก็เพื่อการเปนที่สนใจและดึงดูดทางเพศ
คอลัมน Goods Looking เดือน มีนาคม พ.ศ.2547 ( ฉบับที่ 284 หนา 86-87 ) นําเสนอบท
ความเรื่อง “Sunglasses for summer escape” ซึ่ งเป น การแนะนํ าแว นตากั น แดดแบบแฟชั่น ยี่ ห อ
ตางๆ โดยผูเขียนไดกลาววา “ผมเพิ่งไดเสื้อยืดสีฟาเทาตัวใหมมาดีใจมากไมคิดวาจะไดเสื้อยืดที่
คัตติ้งเนี้ยบ ใสไดพอดีตัวสมสวนโดยไมตองหัวเสีย แตสําหรับการหนีรอนไปทะเลคราวนี้ผม
ต อ งหาแว น กั น แดดที่ ใ ส ได กั บ เสื้ อ ทุ ก ตั ว ด ว ยแล ว ละ” สะท อ นให เห็ น ถึ ง ผู ช ายแบบ “เมโทร
เซ็กสชวล” ที่พิถีพิถันกับการแตงกายเปนพิเศษในทุกรายละเอียด ซึ่งการแตงกายนั้นสามารถเปนตัว
แทนของการมีรสนิยมที่ดี และภาพลักษณภายนอกที่ดูดีได
คอลัมน Mix & Match เดือน เมษายน พ.ศ.2547 ( ฉบับที่ 285 หนา 70 ) นําเสนอบทความ
เรื่อง “กระเปาถือ” ซึ่งเปนการแนะนําวิธีการเลือกซื้อกระเปาถือสําหรับผูชาย และขนาดที่เหมาะสมกับ
ความสูงของตนเอง โดยมีการแนะนํากระเปาแบรนดเนมยี่หอตางๆ ซึ่งผูเขียนไดกลาววา “กระเปาถือ
นับวาเปน accessory อีกชิ้นหนึ่งที่ผูชายตองพึงระวังใหดี เพราะมันบอกถึงความประณีตใน
การใชชีวิตวาคุณเปนหนุมชางเลือก หนุมสไตลิสต ไมใชหนุมชอบของฟรีของแถม” โดยมีภาพ
ประกอบเปนภาพนายแบบรูปรางผอมเพรียว แตงกายในชุดเสื้อผาและกระเปาแบรนดเนม แสดงให
เห็นถึงภาพความเปนชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ที่ใสใจพิถีพิถันกับการแตงกายเปนพิเศษ ดวยการ
สวมใสเสื้อผา และเครื่องประกอบการแตงกายจากหองเสื้อชั้นนํา ทั้งนี้ก็เพื่อเปนการบงบอกถึงรสนิยม
ที่ดี และฐานะทางสังคม (ภาพที่ 15,หนา 66)
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คอลัมน Society เดือน มิถุนายน พ.ศ.2547 ( ฉบับที่ 289 หนา 24 ) เปนคอลัมนที่นําเสนอ
ขาวสังคมตางๆ โดยนําเสนองานเปดตัวผลิตภัณฑShiseido Men ซึ่งเปนผลิตภัณฑที่ดูแล และบํารุง
ผิวสําหรับผูชายโดยเฉพาะ ซึ่งผูเขียนไดกลาววา “ในงานมีนายแบบหนุมหลอมาเดินแบบ และ
สาธิตการใชผลิตภัณฑแบบใกลชิด ทําเอาสาวๆแถวนั้นเขินเมื่อรูวาหนุมๆเขาก็สวยเปน” ซึ่ง
เปนการตอกย้ําภาพผูชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ที่ใสใจพิถีพิถันกับการดูแลผิวพรรณเปนพิเศษ ซึ่งคํา
วา “สวย”นั้นเคยเปนคําที่มีความหมายจํากัดไวใชเฉพาะผูหญิง แตปจจุบันนิตยสารไดนําคํานี้มาใชกับ
ผูชายที่มีพฤติกรรมรักสวยรักงามแบบผูหญิงเชนกัน
คอลัมน Looking Good เดือน สิงหาคม พ.ศ.2547 ( ฉบับที่ 293 หนา 90 ) นําเสนอบทความ
เรื่อง “เรื่องของ’ชั้นใน’ ไมใช ‘ชั้นนอก’ ” ซึ่งเปนการแนะนําวิธีการเลือกซื้อชุดชั้นในสําหรับผูชาย ไมวา
จะเปนการดูเนื้อผาหรือขอบชั้นในที่มีคุณภาพ แตอยางไรก็ตามก็ควรเลือกใหพอดี และเหมาะสมกับ
เสื้อผาที่สวมใสดวย โดยผูเขียนไดกลาวในตอนตนวา “เสื้อผาชั้นนอกสะทอนบุคลิกภาพรสนิยม
และตัวตนของคุณก็จริง แตชุดชั้นในสําหรับผูชายก็เปนสิ่งสําคัญที่ตองพิถีพิถันเลือกที่มีคุณ
ภาพดีๆมาใช” สะทอนใหเห็นถึงภาพผูชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ที่พิถีพิถันในการแตงกายในทุก
รายละเอียดทั้งชั้นใน และชั้นนอก ซึ่งการแตงกายนั้นสามารถบงบอกไดถึงรสนิยม ภาพลักษณภาย
นอก และบุคลิกภาพที่ดูดีแตกตางจากคนอื่น
ในสวนของโฆษณานั้น พบวานิตยสาร GM มีการนําเสนอภาพผูชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล”
ในลักษณะที่ สนใจในเรื่องแฟชั่น ความสวยความงาม มีการใชเครื่องสําอางเพื่อเพิ่มสีสัน และบํารุงผิว
ในรูป แบบของ โฆษณา (advertising) มากที่ สุ ด คื อ 27 ชิ้ น รองลงมาคื อ ในบทความเชิ งโฆษณา
จํานวน 8 ชิ้น และการถายภาพแฟชั่นจํานวน 1 ชิ้น โดยพบวามีโฆษณาสินคาประเภท ผลิตภัณฑบํารุง
ผิว และเครื่องสําอาง มากที่สุด รองลงมาคือเครื่องแตงกาย และเครื่องประกอบการแตงกาย ยกตัว
อยางเชน
โฆษณาผลิตภัณฑ Smooth E ( เดือน กุมภาพันธ พ.ศ.2547 ฉบับที่ 283 ) เปนบทความเชิง
โฆษณาของผลิตภัณฑบํารุงผิว ที่นําเสนอบทสัมภาษณ นินนาท สินไชย ดารานักแสดงผูซึ่งมีบทบาท
หนาที่อันหลากหลายในแตละวัน แตอยางไรก็ตามก็ยังใหความสําคัญกับการดูแลผิวพรรณเปนพิเศษ
โดยเขากลาววา “พอเขาวงการบันเทิง ผมพบวาเพื่อนดาราใชกันมาก เพื่ อนๆแนะนําใหใช
บํารุงผิวหนาดวย พอใชตอเนื่ องทุกวัน ผมวารูขุมขนกระชับขึ้น หน าก็เนียนใสขึ้นนะครับ
เวลาแตงหนาก็ไมตองรองพื้นหนาๆดูเปนธรรมชาติ แลวรูสึกวาริ้วรอยตางๆลดลงเห็นไดชัด
มั่ น ใจขึ้ น มากครับ ” โดยมี ภาพประกอบเป น ภาพชายหนุ ม ใบหน าเรีย บเนี ยนใสยืน ยิ้ ม แย มอย าง
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อารมณดี ซึ่งการคํานึงถึงรูขุมขน และริ้วรอยบนใบหนาเปนพิเศษ เปนการสะทอนใหเห็นถึงผูชายแบบ
“เมโทรเซ็กสชวล” ที่ใสใจดูแลผิวพรรณ โดยการใชผลิตภัณฑดูแลผิวนั้น ก็เพื่อสรางความมั่นใจ และ
ภาพลักษณภายนอกที่ดูดีเปนที่พึงปรารถนาแกคนรอบขาง
โฆษณาเครื่องแตงกาย Louis Vuitton ( เดือน มีนาคม พ.ศ.2547 ฉบับที่ 284 ) เปนโฆษณา
เครื่องแตงกาย และกระเปา ที่มีภาพโฆษณาเปนภาพนายแบบรูปรางผอมเพรียวผิวสีแทน มีโครงหนา
เรียวเล็กคลายกับผูหญิง แตงกายในชุดสูทสีขาว วางทาทางการนั่งในลักษณะเอนหลังคลายทานั่งของ
ผูหญิง โดยที่มีกระเปาเดินทางของ Louis Vuitton วางอยูขางกาย ซึ่งเปนการสะทอนใหเห็นถึง การใช
สัญญะแบบ Synchronic ที่เปนการเชื่อมโยงความแตกตางของความสัมพันธของสองสิ่ง คือการที่นาย
แบบแสดงออกถึงสัญญะที่แสดงถึงความเปนผูหญิง โดยมีการวางทาทางการนั่งในลักษณะเอนหลัง
คลายกับทานั่งของผูหญิง อีกทั้งยังแสดงใหเห็นถึงรสนิยม การพิถีพิถันกับการแตงกาย และการใสใจดู
แลรูปลักษณภายนอกใหทันสมัย ดวยเสื้อผาของหองเสื้อชั้นนํา (ภาพที่ 16,หนา 66)
โฆษณาเครื่องแตงกาย Givenchy ( เดือน มีนาคม พ.ศ.2547 ฉบับที่ 284 ) มีภาพโฆษณา
เปนภาพนายแบบรูปรางผอมบาง แตงกายดวยชุดเสื้อผาของ Givenchy สีขาวในทุกรายละเอียด ไมวา
จะเป น เสื้ อเชิ้ ต กางเกง แจ็ค เก็ ต เข็ม ขัด และรองเทา วางท าทางโดยเอามื อทั้ ง 2 ข างล วงกระเป า
กางเกง สะทอนใหเห็นถึงภาพผูชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ที่สนใจแฟชั่น และพิถีพิถันกับการแตง
กายอยางมาก ซึ่งการแตงกายดวยเสื้อผาจากหองเสื้อชื่อดังนั้นเปนสัญญะที่บงบอกถึงรสนิยม ความ
ทันสมัย และฐานะทางสังคม (ภาพที่ 17,หนา 66)
โฆษณาผลิตภัณฑ Shiseido for men ( เดือน ตุลาคม พ.ศ.2547 ฉบับที่ 297 ) เปนบทความ
เชิงโฆษณาของผลิตภัณฑบํารุงผิวสําหรับผูชาย ที่นําเสนอบทสัมภาษณ สรัลชัย พรายมณี นักบริหาร
รุนใหม ผูซึ่งใหความสําคัญกับการดูแลผิวพรรณอยางมาก โดยเขากลาววา “ตอนนี้อายุเลย 30 ป
แลวครับ จึงอยากใหผิวดูดี ดูสะอาดสดใสอยูเสมอ เลยใหความสําคัญกับการดูแลผิวมาก
ขึ้น......ใชแลวรูสึกดี เพราะผิวที่เคยหยาบกรานดูมีสุขภาพดี ดูสะอาดขึ้น เพื่อนๆยังทักเลย
ครับวาผมหนาใสขึ้น”, “การแตงตัวเนนที่ดูสะอาด เรียบๆแตตองดูดีซึ่งรวมถึงผิวพรรณดวย
ทําใหรูสึกมั่นใจมากขึ้นครับ” โดยมีภาพประกอบเปนภาพชายหนุมที่มีใบหนาเรียบเนียนใสมีสุข
ภาพดี สะทอนใหเห็นถึงผูชายแบบ “เมโทรเซ็กซชวล” ที่ใหความสําคัญกับการดูแลผิวพรรณอยางมาก
โดยมีการใชผลิตภัณฑดูแลผิวในทุกขั้นตอน ทั้งนี้ก็เพื่อสรางความมั่นใจ และรูปลักษณภายนอกที่ดูดี
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ภาพถายแฟชั่น (Fashion Ad.) เครื่องแตงกาย CK ,DKNY ( เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2547
ฉบับที่ 299 ) ที่นําเสนอใน concept : A Matter of Taste โดยมีภาพแฟชั่นเปนภาพนายแบบที่เปน
บุคคลที่มีชื่อเสียงในวงสังคม แตงกายดวยเสื้อผาของ CK และ DKNY ในทุกรายละเอียด โดยมีฉาก
หลังเปนสวนตางๆภายในบานที่ตกแตงดวยเฟอรนิเจอรที่ทันสมัย แสดงใหเห็นถึงผูชายแบบ “เมโทร
เซ็กซชวล” ที่เปนผูชายรุนใหมที่สนใจในแฟชั่น และพิถีพิถันกับการแตงกาย ทั้งนี้ก็เพื่อภาพลักษณภาย
นอกที่ดูดี ซึ่งการแตงกายดวยเสื้อผาแบรนดเนมนั้นเป นสัญ ญะที่สามารถบงบอกไดถึงรสนิยมที่ดี
ความทันสมัย และฐานะทางสังคม
สวนในนิตยสาร BOSS นั้นมีการนําเสนอ ผาน เนื้อหาในรูปแบบของบทความจํานวน 39 ชิ้น
ภาพจํานวน 27 ชิ้น และรูปแบบโฆษณาจํานวน 17 ชิ้น โดยมีตัวอยางดังนี้
ในสวนของเนื้ อหานั้ นสวนใหญ จะพบมากใน Section: Agenda ที่มีการนําเสนอคอลัมนที่
เกี่ยวกับการดูแลตัวเอง และความงามตามแบบฉบับของผูชาย โดยเฉพาะ ยกตัวอยางเชน คอลัมน
Agenda Beauty(skin) เดือน กุมภาพันธ พ.ศ.2547 ( ฉบับที่ 156 หนา 66 ) นําเสนอบทความเรื่อง”
ทําหนาหลอแบบเรงดวน” ซึ่งเปนการแนะนําวิธีการเลือกผลิตภัณฑเพื่อชวยฟนฟูผิวหนาของผูชายที่
หยาบกรานกอนวัยอันควรแบบเรงดวน พรอมกับแนะนําวิธีใช โดยมีภาพประกอบเปนภาพนายแบบที่
มีผิวหนาเรียบเนียนสดใส
คอลัมน Agenda Trend (Shoping) เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2547 ( ฉบับที่ 159 หนา 64 ) นํา
เสนอบทความเรื่อง”บํารุง...ปรุงแตงใหดูดี” ซึ่งเปนการแนะนําเครื่องแตงกาย และเครื่องสําอาง ดูแลผิว
พรรณสําหรับผูชายครบวงจร โดยผูเขียนไดกลาววา “ถึงแมวาจะเกิดเปนผูชายอกสามศอก แตก็ควร
ตองสนใจดูแลตัวเองอยูเสมอ เพราะสามารถที่จะเปลี่ยนวิกฤตใหเปนโอกาสไดเสมอๆ”
จากตัวอยางขางตนนั้ นสะทอนใหเห็นถึงความเปน ชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ที่ให ความ
สําคัญกับการดูแลผิวพรรณใหดูดี และเรียบเนียนใสอยูเสมอ ทั้งนี้ก็เพื่อภาพลักษณภายนอกที่ดูดี แตก
ตาง และไดเปรียบกวาคนอื่นในสังคม
คอลัมน Agenda Trend 1(Catwalk) เดือน เมษายน พ.ศ.2547 ( ฉบับที่ 158 หนา 64 ) นํา
เสนอบทคอลเล็กชั่นใหมของเครื่องแตงกาย Versus ที่เนนสีสันสดใสสไตลบราซิล ในแบบที่เนนรูปทรง
และรูปราง ซึ่งผูเขียนไดกลาววา “หนุมๆหลายคนกําลังจับจองมองตามแฟชั่น เพื่อตระเตรียม
เสื้อผาตอนรับแสงแดดอยางเต็มที่ อีกทั้งตองดูดีเตะตาสาวๆ เผื่อหัวใจชุมฉ่ําทามกลางความ
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รอนอบอาว” โดยมีภาพประกอบเปนภาพนายแบบรูปรางผอมเพรียวแตงกายในชุดเสื้อเขารูป และ
กางเกงเอวต่ําของVersus ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความเปนชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ที่สนใจแฟชั่น
และพิถีพิถันกับการแตงกาย ทั้งนี้ก็เพื่อรูปลักษณภายนอกที่ดูดีเปนที่พึงปรารถนาของเพศตรงขาม
สวนโฆษณานั้น พบวาในนิตยสาร BOSS มีการนําเสนอภาพผูชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ใน
ลักษณะที่ สนใจในเรื่องแฟชั่น ความสวยความงาม มีการใชเครื่องสําอางเพื่อเพิ่มสีสัน และบํารุงผิว ใน
รูปแบบของ โฆษณา(advertising) มากที่สุด รองลงมาคือในบทความเชิงโฆษณา และการถายภาพ
แฟชั่น โดยพบวามีโฆษณาสินคาประเภท ผลิตภัณฑบํารุงผิว และเครื่องสําอาง มากที่สุด รองลงมาคือ
เครื่องแตงกาย และเครื่องประกอบการแตงกาย ยกตัวอยางเชน
โฆษณาผลิตภัณฑ Lab Series For Men ( เดือน มิถุนายน พ.ศ.2547 ฉบับที่ 160 ) เปนบท
ความเชิงโฆษณาของผลิตภัณฑบํารุงผิวสําหรับผูชาย ที่มีเนื้อหาโฆษณากลาวถึงคุณสมบัติของผลิต
ภัณฑ และมีขอความโฆษณาวา “บํารุงผิวพรรณใหสมบูรณมีชีวิตชีวา และแลดูออนวัย” โดยมีภาพ
โฆษณาเปนภาพชายหนุมกําลังใชมือจับกอนสําลีเช็ดบนใบหนาอยางนุมนวล จึงจะเห็นการใชสัญญะ
แบบ Synchronic ที่เชื่อมโยงความแตกตางของความสัมพันธของสองสิ่ง ซึ่งภาพของผูชายที่ใชมือจับ
กอนสําลีเช็ดบนใบหนาอยางนุมนวล และการใชขอความวา “แลดูออนวัย” เปนการแสดงออกถึงความ
หมาย และพฤติกรรมเฉพาะของผูหญิง แตปจจุบันผูชายก็สามารถทําไดอยางเปนปกติเชนเดียวกัน อีก
ทั้งยังเปนการสะทอนใหเห็นถึงผูชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ที่พิถีพิถันกับการดูแลตัวเอง และดูแลผิว
พรรณ ใหดูดีอยูเสมอ ทั้งนี้ก็เพื่อสรางความมั่นใจ และรูปลักษณภายนอกที่ดูดีเปนที่พึงปรารถนาแกคน
รอบขาง (ภาพที่ 18,หนา 66)
โฆษณาผลิ ต ภั ณ ฑ Uo Mo Moschino ( เดื อ น ธั น วาคม พ.ศ.2547 ฉบั บ ที่ 166 ) เป น
โฆษณาน้ําหอมสําหรับผูชายที่มีภาพโฆษณาเปนภาพนายแบบรูปรางผอมเพรียว แตงกายในชุดเสื้อ
ยืดสีขาวแขนยาวมีลวดลายเปนรูปลายเสนสีดําวาดเปนรูปชุดสูทแบบพอดีตัว ซึ่งภาพโฆษณานั้น
สะทอนใหเห็นถึงผูชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ที่สนใจในแฟชั่น และดูแลตัวเองโดยการใชน้ําหอมนั้น
เปนสัญญะที่สามารถบงบอกไดถึงรสนิยม และการดึงดูดทางเพศ (ภาพที่ 19,หนา 66)
โฆษณาผลิตภั ณ ฑ Incanto ( เดือน ธันวาคม พ.ศ.2547 ฉบับที่ 166 ) เปน โฆษณาเครื่อง
ประกอบการแตงกายสําหรับผูชาย ที่มีภาพโฆษณาเปนภาพผลิตภัณฑตางๆของ Incanto ไมวาจะ
เป น เนคไท กระเป า หนั ง พวงกุ ญ แจ น้ํ า หอม แชมพู และเจลอาบน้ํ า โดยมี ข อ ความโฆษณาว า
“สําหรับบรรดาชายหนุม “Metrosexual” ทั้งหลาย เสริมสรางบุคลิกภาพ และเพิ่มเสนหใหเปน
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ที่นาหลงใหลของสาวขางกายไดไมยาก เพียงคุณเลือกใชผลิตภัณฑที่เหมาะกับกาละเทศะ
และสะทอนถึงบุคลิกภาพของตัวเอง เพียงเทานี้คุณก็จะกลายเปนชายหนุมผูเปยมลนไปดวย
เสนหไดอยางสมบูรณ” สะทอนใหเห็นถึงผูชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล”ที่ใสใจกับการดูแลตัวเองใน
ทุกรายละเอียด ซึ่งการเลือกใชผลิตภัณฑนั้นเปนสัญญะที่บงบอกไดถึงการ เปนผูชายที่สมบูรณแบบ
และเปนที่พึงปรารถนาตอเพศตรงขาม
สวนของ นิ ตยสาร Esquire นั้ น พบวามีก ารนําเสนอ ผ าน เนื้ อหาในรูปแบบของบทความ
จํานวน 50 ชิ้น ภาพจํานวน 84 ชิ้น และรูปแบบโฆษณาจํานวน 47 ชิ้น โดยมีตัวอยางดังนี้
ในสวนของเนื้อหานั้นสวนใหญจะพบในคอลัมนที่เกี่ยวกับการแนะนําแตงกาย และการดูแล
ตัวเอง เชน คอลัมน Grooming เดือน มกราคม พ.ศ.2547 ( ฉบับที่ 1 หนา 128 ) นําเสนอบทความ
เรื่อง”Wow…Man” ซึ่งเปนการแนะนํารูปแบบความเปนชายแบบใหม คือความเปนชายแบบ“เมโทร
เซ็กสชวล” ที่หันมาใสใจดูแลผิวพรรณ และใชเครื่องสําอางตกแตงใบหนา โดยนําเสนอถึงที่มาทีม่ าจาก
3 กระแสดวยกัน คือ มาจากหนุมญี่ปุนที่ชอบกันคิ้วและพิถีพิถันเรื่องทรงผม,จากวงการแฟชั่นที่มีการ
ปรับlookใหมีความเปนfeminine มากขึ้น และมาจากทัศนคติของผูหญิงเองที่ชื่นชอบผูชายเจาสําอาง
มากขึ้นซึ่งผูเขียนไดกลาววา “คิดอยางไร?หากผูชายแตงหนา ไมแปลกเพราะบัดนี้ไดกลายเปน
เทรนดใหมไปทั่วโลกแลว เพราะทัศนคติที่เกิดขึ้นใหม การแตงหนาไมไดหมายความวาตอง
เป น เกย...แต มัน เป น เรื่องของบุ คลิ ก ภาพ และบ งบอกถึงความเอาใจใสตัวเอง” โดยมีภาพ
ประกอบเปนภาพชายหนุมที่มีใบหนาเรียบเนียนใส สะทอนใหเห็นถึงผูชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ที่
หันมาใชเครื่องสําอางตกแตงใบหนา เพื่อภาพลักษณที่ดูดี ซึ่งเครื่องสําอางนั้น เคยมีความหมายที่ใช
เฉพาะสําหรับผูหญิงเทานั้น แตปจจุบันผูชายก็สามารถใชไดอยางเปดเผย
คอลัมน New Year’s Revolution เดือน กุมภาพันธ พ.ศ.2547 ( ฉบับที่ 2 หนา 66-73 ) นํา
เสนอการปฏิวัติตัวเองในดานการแตงกาย และการดูแลภาพลักษณภายนอกตั้งแตศีรษะจรดปลายเทา
ของนักเขียน Esquire 3 คน ซึ่งแตละจะมีการใชเครื่องสําอางเพื่อบํารุงผิวหนา และเสนผม โดยผูเขียน
ไดกลาววา “กอนที่สามหนุมนักเขียนซึ่งเราพามาแปลงโฉมรับศักราชใหมกันในวันนี้จะกลาย
มาเปนหนุมเจาเสนหในแบบของตนเองไดนั้น พวกเขาก็ตองผานขั้นตอนการเตรียมตัว และ
อาศัยผูชวยจําเปนกันเล็กนอยไมวาจะเปนการโกนหนวดแบบถอนรากถอนโคน การเล็มผม
การเลือกเสื้อผาที่เหมาะสมกับตัว และนี่ก็คือเครื่องมือเสริมหลอของพวกเขา” ซึ่งสะทอนให
เห็นภาพของผูชายที่พิถีพิถันกับการดูแลตัวเองเพื่อภาพลักษณภายนอกที่ดูดี เปนผูชายเจาเสนหที่เปน
ที่พึงปรารถนาของเพศตรงขาม (ภาพที่ 20,หนา 67)
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คอลัมน Style เดือน ตุลาคม พ.ศ.2547 ( ฉบับที่ 10 หนา 72,74,76,78 ) นําเสนอบทความ
เรื่อง ”Metrosexual on the Rise” ซึ่งเปนการแนะนําสไตลการแตงตัวแบบผูชาย “เมโทรเซ็กสชวล” ที่รู
จักวิธีการนําเอาเสื้อผา และเครื่องประกอบการแตงกายตางๆมาจับคูผสมผสานเขาดวยกันอยางลงตัว
โดยมีภาพประกอบเปนภาพนายแบบรูปรางผอมเพรียวแตงกายในเสื้อผาแบบผสมผสาน และมีเครื่อง
ประกอบการแตงกายเปนหมวก และกระเปาหนัง
คอลั ม น Style เดื อ น พฤษภาคม พ.ศ.2547 ( ฉบั บ ที่ 5 หน า 52 ) นํ า เสนอบทความเรื่อ ง
”The Guide” ซึ่งเปนการแนะนําการแตงกายในโอกาสตางๆไดอยางเหมาะสม และมีสไตล ไมวาจะ
เปนการแตงตัวสําหรับเดินสํารวจสาวๆในชวงบาย,สําหรับทองราตรี,สําหรับวันทํางานสบายๆ โดยใน
ตอนทายบทความมีการนําเสนอแบบของกางเกงที่ผูชายหามใสเด็ดขาด เชน แบบคุณปู,เอวต่ําเชยเฉิ่ม
,บอง โจวี่,และติดงามกน สะทอนใหเห็นถึงการเปรียบเทียบระหวางผูชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ทีเ่ ปน
ชายหนุมที่พิถีพิถันกับการแตงตัวดวยเสื้อผาแบรนดเนมทําใหมีภาพลักษณที่ดีเปนที่พึงปราถนา กับ
ภาพของผูชายที่แตงตัวไมเปน ไรรสนิยม
คอลัมน By Invitation Only เดือน กันยายน พ.ศ.2547 ( ฉบับที่ 9 หนา 224 ) เปนคอลัมนที่
นําเสนอขาวในแวดวงสังคม โดยนํ าเสนองานเปดตัวแนะนําผลิตภั ณ ฑเครื่องสําอางสําหรับผูชาย
Lancome Homme ซึ่งผูเขียนไดกลาววา “นานทีปหนจะมีงานบํารุงผิวพรรณเพื่อชายหนุมกับเขา
และลังโคมเองก็ดูเหมือนจะรูใจวาบรรดาคุณผูชายก็รักการดูแลผิวเฉกเชนเดียวกับคุณสาวๆ”
โดยมีภาพประกอบเปนภาพชายหนุมที่มีชื่อเสียงในวงสังคม และนายแบบที่มีใบหนาเรียบเนียนใส
สะทอนใหเห็นถึงผูชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ที่พิถีพิถันกับการดูแลผิวพรรณ โดยมีการใชผลิตภัณฑ
บํารุงผิวในทุกขั้นตอนเชนเดียวกับผูหญิง
คอลั ม น Grooming เดื อ น สิ ง หาคม พ.ศ.2547 ( ฉบั บ ที่ 8 หน า 190 ) แนะนํ า การดู แ ลผิ ว
พรรณ โดยนําเสนอผลิตภัณฑเครื่องสําอางของผูชาย ที่ชวยบํารุงผิวพรรณ และตอตานอนุมูลอิสระ ที่
เปนสาเหตุของริ้วรอย โดยผูเขียนไดกลาวในตอนทายวา “เปนครั้งแรกของผูชายที่ไดผอนคลาย
ความตึงเครียดดวยการมาสกหนา” ซึ่งเปนการสะทอนภาพความเปนชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ที่
มีการใสใจดูแลตัวเองเปนพิเศษ ในเรื่องรูปลักษณ และความงาม
ในสวนของโฆษณาที่นําเสนอภาพผูชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ในลักษณะที่ สนใจในเรื่อง
แฟชั่น ความสวยความงาม มีการใชเครื่องสําอางเพื่อเพิ่มสีสัน และบํารุงผิว นั้นจากการศึกษาพบวา
นําเสนอในรูปแบบของ โฆษณา(advertising) มากที่สุด คือ 29 ชิ้น รองลงมาคือ การถายภาพแฟชั่น
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จํานวน 11 ชิ้น ,บทความเชิงโฆษณา จํานวน 5 ชิ้น และการจัดวางสินคา/ตราสินคา จํานวน 2 ชิ้น โดย
พบวามีโฆษณาสินคาประเภท เครื่องแตงกาย และเครื่องประกอบการแตงกาย มากที่สุด รองลงมาคือ
ผลิตภัณฑบํารุงผิว และเครื่องสําอาง ยกตัวอยางเชน
โฆษณาเครื่อ งแต ง กาย Louise Vuitton ( เดื อ น พฤษภาคม พ.ศ.2547 ฉบั บ ที่ 5 ) มี ภ าพ
โฆษณาเปนภาพนายแบบรูปรางผอมเพรียว ผิวสีแทน แตงกายดวยชุดเสื้อผาตามแบบแฟชั่นของ
Louise Vuitton ในทุกรายละเอียด ตั้งแต เสื้อหนัง กระเปาหนัง เข็มขัด และผาพันคอ (ภาพที่ 21,หนา
67)
โฆษณาเครื่องแตงกาย dunhill ( เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2547 ฉบับที่ 5 ) มีภาพโฆษณาเปน
ภาพนายแบบใบหนาเรียบเนียนใส มีเคาโครงหนา และมีการวางทาทางคลายผูหญิง สวมใสเครือ่ งแตง
กายตามแบบแฟชั่นของ dunhill ในทุกรายละเอียด ตั้งแตแวนกันลม แจ็คเก็ตหนัง ถุงมือหนัง นาฬิกา
และกระเปาหนัง (ภาพที่ 22,หนา 67)
โฆษณาเครื่องแตงกาย Boss ( เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2547 ฉบับที่ 5 ) มีภาพโฆษณาเปน
ภาพนายแบบรูปรางผอมบาง ใบหนาเรียบเนียนใส มีเคาโครงหนาเรียวเล็กคลายผูหญิง สวมใสเครื่อง
แตงกาย Boss ในทุกรายละเอียด ตั้งแต แวนตากันแดดแบบแฟชั่น ชุดสูทสีขาว เนคไท และเข็มขัดที่
เขาชุดกัน (ภาพที่ 23,หนา 67)
โฆษณาเครื่องแตงกาย Prada ( เดือน ตุลาคม พ.ศ.2547 ฉบับที่ 10) มีภาพโฆษณาเปนภาพ
นายแบบรูปรางผอมเพรียว แตงกายในชุดทํางานแบบสูทที่เขารูปพอดีตัว พรอมกับเครื่องประกอบการ
แตงกายตางๆในแบบแฟชั่นไมวาจะเปน พวงกุญแจ ผาเช็ดหนา เข็มขัด (ภาพที่ 24,หนา 67)
จากตัวอยางขางตนนั้นจะเห็นวาเปนการใชสัญญะแบบ Synchronic ที่เชื่อมโยงความแตก
ตางของความสัมพันธของสองสิ่ง คือการใชนายแบบที่รูปรางผอมเพรียว และมีการวางทาทางคลาย
กับผูหญิงนั้นเปนสัญญะที่แสดงถึงความเปนหญิง อีกทั้งยังเปนการสะทอนภาพผูชายแบบ “เมโทร
เซ็กสชวล” ที่สนใจแฟชั่นและการแตงตัว ทั้งนี้ก็เพื่อภาพลักษณที่ดูดี แตกตางจากคนอื่น ซึ่งการแตง
กายดวยเสื้อผาแบรนดเนมนั้น สามารถบงบอกไดถึงความมีรสนิยม และฐานะทางสังคมอีกดวย
โฆษณาเครื่องประกอบการแตงกาย ( เดือน กุมภาพันธ พ.ศ.2547 ฉบับที่ 2 ) เปนลักษณะ
การจัดวางสินคา/ตราสินคา ที่นําเสนอในconcept : Still Life โดยมีตั้งแตแหวน กระเปา แวนสายตา

71
นาฬิกา หมวก ไฟแช็ค กําไลขอมือหนัง ซึ่งนํามาจัดวางในแบบตางๆ เชน ภาพรองเทาหนังจระเขสีดํา
มันเงาจัดวางคูกับน้ําหอมขวดสีดํา โดยมีดอกกุหลาบสีชมพูคั่นระหวางกลาง ซึ่งจะเห็นวามีการใชสัญ
ญะแบบ Synchronic คือ ภาพดอกกุหลาบที่วางคูกับรองเทาหนัง และขวดน้ําหอมสีดํานั้นเปนสัญญะ
ที่แสดงถึงความเปนผูหญิง สะทอนใหเห็นความเปนชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ที่นอกจากจะพิถีพิถัน
ในการแตงตัวแลวยังมีดานของความเปนผูหญิงที่มีความนุมนวล ออนโยน รักสวยรักงาม (ภาพที่ 25,
หนา 67)
การถายภาพแฟชั่น(Fashion Ad.)เครื่องแตงกาย Louise Vuitton ( เดือน พฤษภาคม พ.ศ.
2547 ฉบับที่ 5 ) ที่นําเสนอในconcept : Men’s Story โดยมีภาพแฟชั่นเปนภาพนายแบบรูปรางผอม
บาง ใบหน า เรี ย บเนี ย นใส สวมใส เครื่อ งแต ง กายตามแบบแฟชั่ น ของ Louise Vuitton ในทุ ก ราย
ละเอียด ไมวาจะเปนการใสแจ็คเก็ตสีชมพูออนกับกางเกงขาสั้นสีขาว หรือการใสชุดสูทสีเทาออนเขาคู
กับรองเทาสีขาว โดยมีดอกทิวลิปเสียบไวในบริเวณปก ซึ่งจะเห็นวามีการใชสัญญะแบบ Synchronic
คือทั้งแจ็คเก็ตสีชมพูออน และดอกทิวลิปบนปกเสื้อ นั้นเปนสัญญะที่แสดงถึงความเปนผูหญิง สะทอน
ใหเห็นความเปนชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ที่นอกจากจะสนใจในแฟชั่น และพิถีพิถันกับการแตงตัว
แลวยังเปนผูชายที่มีดานของความเปนผูหญิงที่มีความนุมนวล ออนโยน และออนหวานเพิ่มขึ้น ( ภาพ
ที่ 26 , 27,หนา 68)
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ตัวอยางภาพผูชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ที่สนใจในเรื่องแฟชั่น ความสวยความงาม มีการใชเครื่องสําอางเพื่อเพิ่มสี
สัน และบํารุงผิวพรรณ

ภาพที่ 14 คอลัมน Well-groomed
(GM เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2547 ฉบับที่ 283)

ภาพที่ 16 โฆษณาเครื่องแตงกาย Louis Vuitton
(GM เดือน มีนาคม พ.ศ. 2547 ฉบับที่ 284)

ภาพที่ 18 โฆษณา Lab Series For Men
(BOSS เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2547 ฉบับที่ 160)

ภาพที่ 15 คอลัมน Mix & Match
(GM เดือน เมษายน พ.ศ. 2547 ฉบับที่ 285)

ภาพที่ 17 โฆษณาเครื่องแตงกาย Givenchy
(GM เดือน มีนาคม พ.ศ. 2547 ฉบับที่ 284)

ภาพที่ 19 โฆษณา Uo Mo Moschino
(BOSS เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2547 ฉบับที่ 166)
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ตัวอยางภาพผูชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ที่สนใจในเรื่องแฟชั่น ความสวยความงาม มีการใชเครื่องสําอางเพื่อเพิ่มสี
สัน และบํารุงผิวพรรณ (ตอ )

ภาพที่ 20 New Year’s Revolution
(Esquire เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2547 ฉบับที่ 2 )

ภาพที่ 21 โฆษณาเครื่องแตงกาย Louise Vuitton
(Esquire เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2547 ฉบับที่ 5 )

ภาพที่ 22 โฆษณาเครื่องแตงกาย dunhill
(Esquire เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2547 ฉบับที่ 5 )

ภาพที่ 23 โฆษณาเครื่องแตงกาย Boss
(Esquire เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2547 ฉบับที่ 5 )

ภาพที่ 24 โฆษณาเครื่องแตงกาย Prada
(Esquire เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2547 ฉบับที่ 10 )

ภาพที่ 25 โฆษณาเครื่องประกอบการแตงกาย
(Esquire เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2547 ฉบับที่ 2 )
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ตัวอยางภาพผูชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ที่สนใจในเรื่องแฟชั่น ความสวยความงาม มีการใชเครื่องสําอางเพื่อเพิ่มสี
สัน และบํารุงผิวพรรณ (ตอ )

ภาพที่ 26 ภาพแฟชั่น Louise Vuitton
(Esquire เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2547 ฉบับที่ 5 )

ภาพที่ 27 ภาพแฟชั่นแฟชั่น Louise Vuitton
(Esquire เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2547 ฉบับที่ 5 )
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4. พิถีพิถันกับรสนิยมการใชชีวิตในทุกๆเรื่องไมวาจะเปน การกิน การดื่ม การพักผอน การ
เขาสังคม และ เรื่องเพศ
ลักษณะของขอมูล
เนื้อหา
นิตยสาร
GM
3
BOSS
Esquire

-

ภาพ

รูปแบบโฆษณา

11
-

6
-

-

-

จากตารางข า งต น พบว า นิ ต ยสาร GM มี ก ารนํ า เสนอภาพความเป น ชายแบบ “เมโทร
เซ็กสชวล” ในลักษณะที่พิถีพิถันกับรสนิยมการใชชีวิตในทุกๆเรื่องไมวาจะเปน การกิน การดื่ม การพัก
ผอ น การเขา สั งคม และ เรื่องเพศ มากที่ สุ ด ในส วนของเนื้ อหา รองลงมาคือ นิ ต ยสาร BOSS และ
Esquire ตามลําดับ
นิ ต ยสาร GM นํ า เสนอภาพตั ว แทนความเป น ชายแบบ “เมโทรเซ็ ก ส ช วล” ในลั ก ษณะที่
พิถีพิถันกับรสนิยมการใชชีวิตในทุกๆเรื่องไมวาจะเปน การกิน การดื่ม การพักผอน การเขาสังคม และ
เรื่องเพศ ผานเนื้อหาในรูปแบบของบทความจํานวน 22 ชิ้น ภาพ 5 ชิ้น และรูปแบบโฆษณาจํานวน 2
ชิ้น
ในสวนของเนื้อหานั้นจะพบมากในคอลัมนที่นําเสนอบทความที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิตของผูชาย
ในเมือง และในคอลัมนที่เกี่ยวกับการพักผอนหยอนใจ และการเดินทางทองเที่ยว ยกตัวอยางเชน
คอลั ม น Men’s Tip เดื อ นมกราคม พ.ศ. 2547(ฉบั บ ที่ 282 หน า 52) นํ า เสนอบทความเรื่อง “สปา
สําหรับนักกอลฟ” ซึ่งเปนการแนะนําสปาที่มีโปรแกรมบรรเทาความเมื่อยลาของนักกอลฟโดยเฉพาะ
ซึ่งมีทั้งนวดเฉพาะจุดที่เมื่อยเปนพิเศษ นวดบริเวณศีรษะ และใบหนาพรอมกับการบํารุงผิวเพื่อเพิ่ม
ความชุ ม ชื้ น และนวดทั้ ง ตั ว และรวมทั้ ง ใบหน า ซึ่ ง เป น การสะท อ นให เห็ น ถึ ง ผู ช ายแบบ “เมโทร
เซ็กสชวล” ที่พิถีพิถันในการพักผอนโดยมีการเขาสปาเพื่อความผอนคลายของกลามเนื้อ พรอมๆกันกับ
การบํารุงผิวพรรณ (ภาพที่ 28)
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ภาพที่ 28 คอลัมน Men’s Tip
( GM เดือน มกราคม พ.ศ. 2547 ฉบับที่ 282 )

คอลัมน Sex Feature เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2547(ฉบับที่ 287 หนา 184-185) นําเสนอบท
ความเรื่อง “ค่ําคืนที่ตองจดจํา” โดยเปนการแนะนําวิธีการปรับเปลี่ยน และสรางวิธีการมีเพศสัมพันธ
แบบตางๆเพื่อสรางความสัมพันธที่ดีใหกับคูรัก โดยผูเขียนกลาววา “คุณเปนหนุมสังคมที่ดูดี มาด
เนี้ยบ ขับรถหรู หนาที่การงานดี และมีความทันสมัย หากคิดจะเดทสาวทั้งทีคงไมอยากทํา
อะไรเฉิ่มๆออกไปใหเธอเก็บเอาไปนินทา คุณ จะสรางค่ําคืนแหงความประทับใจใหเธอได
อยางไร” แสดงใหเห็นถึงผูชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ที่พิถีพิถันกับรสนิยมการใชชีวิตในทุกๆเรื่องไม
เวนแมแตเรื่องเพศ
คอลัม น About Metro เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2547(ฉบั บที่ 289 หนา 36) นําเสนอบทความ
เรื่อง “อาบน้ํารอนที่ฮังการี” ซึ่งเปนการแนะนําวิธีการผอนคลาย และคลายเครียดของผูชายในประเทศ
ฮังการี โดยการแชน้ํารอน ซึ่งเปนประเพณีที่สืบตอกันมา และกระแสสปาที่กําลังมาแรงในปจจุบันเปน
ที่นิยมสําหรับชายหนุมอยางมาก โดยผูเขียนไดกลาวในตอนตนวา “หนุมบูดาเปสตกําลังฮิตสปา
รอนกันใหญครับ อันนี้เปนเทรนดใหมของเหลาชาวฮังกาเรียน ซึ่งไมนาเชื่อวาจะเพิ่งมาฮิต
กัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะกระแสสปาผนวกกับเมโทรเซ็กสชวลกําลังมาแรงก็ได เลยทําใหหนุม
ฮังกาเรียนอนุญาตตัวเองใหลงไปแชน้ํารอนไดเหมือนที่สาวๆเขาทํากันมาเปนรอยๆปแลว”
สะทอนใหเห็นถึงผูชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ที่พิถีพิถันกับการพักผอนโดยมีการแชน้ํารอนและสปา
เพื่อผอนคลายความเครียด คลายกับพฤติกรรมของผูหญิงที่เคยทํามากอน
คอลั ม น About Metro เดือน ธั นวาคม พ.ศ. 2547(ฉบั บ ที่ 301 หน า 38) นํ าเสนอบทความ
เรื่อง “Colorful Drink: ไดคีรี“ ซึ่งเปนการแนะนําการผสมเครื่องดื่ม “สตรอเบอรรี่ไดคีรี” สําหรับชาย
หนุมผสมใหกับหญิงสาว โดยผูเขียนกลาววา “ถารักจะเปนหนุมเมโทรละก็ การลองผสมเครื่อง
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ดื่มสีสวยๆเอาไวยั่วยวนใจสาวๆนั้นเปนอีกเคล็ดลับหนึ่งที่จะทําใหเธอหนีหางจากคุณไมได
เลยจริงๆ” แสดงใหเห็นถึงผูชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ที่พิถีพิถันกับรสนิยมการใชชีวิตในทุกๆเรื่อง
ไมเวนแมกระทั่งการดื่มที่ใสใจในรายละเอียด ทั้งนี้ก็เพื่อสรางความดึงดูด และพึงพอใจตอเพศตรงขาม
คอลัม น About Metro เดือน ธั นวาคม พ.ศ. 2547(ฉบั บ ที่ 301 หน า 32) นํ าเสนอบทความ
เรื่อง “Tennis in the Park” โดยเปนการแนะนําคอรตเทนนิสในสวนรถไฟจตุจักร ซึ่งเปนคอรตเทนนิสที่
อยูในปารคเชนเดียวกับที่ ซิดนีย ปารีส ลอนดอน หรือสิงคโปร โดยผูเขียนกลาววา “ไปที่นั่นแลวรูสึก
เหมือนขึ้นสวรรครําไรหนุมเมโทรที่กําลังมองหาคอรตเทนนิสเกๆรื่นรมยละก็ ตองมาที่นี่เลย”
สะทอนใหเห็นถึงผูชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ที่ใหความสําคัญพิถีพิถันกับการพักผอนอยางมาก ไม
เวนแมแตสถานที่ออกกําลังกาย
คอลัมน Looking Good เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2547(ฉบับที่ 301 หนา 84) นําเสนอบทความ
เรื่อง “ไปเขาสปา...กัน ดีก วา” โดยเปนการแนะนําวิธีการเตรียมตัวเขาสปาเพื่ อพั กผอน และคลาย
เครียดสําหรับชายหนุม โดยผูเขียนไดกลาววา “สปาไมใชที่สําหรับผูหญิงเทานั้น แตยังเหมาะกับ
การผอนคลายสําหรับผูชายดวยการนวดวิธีตางๆ การผอนคลายประสาทสัมผัสจะทําใหคุณรู
สึกดีขึ้นมากจริงๆ”, “การอาบน้ําอุนยังชวยเปดรูขุมขน เตรียมพรอมสําหรับผลิตภัณฑนวดที่
จะเขาสูผิวหนังไดดี ผูชายอยากมีผิวดีไมใชเรื่องแปลก ทองไวครับ” โดยมีภาพประกอบเปนภาพ
ชายหนุ ม ที่ กํ า ลั งพั ก ผ อ นในสปาอย างผ อ นคลาย แสดงให เห็ น ถึ งผู ช ายแบบ “เมโทรเซ็ ก ส ช วล” ที่
พิถีพิถันในการพักผอน คลายเครียดอยางมีรสนิยม ทั้งนี้ก็เพื่อผิวพรรณ และสุขภาพที่ดี
ในสวนของโฆษณานั้น พบวานิตยสาร GM มีการนําเสนอภาพผูชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล”
ในลักษณะที่ พิถีพิถันกับรสนิยมการใชชีวิตในทุกๆเรื่องไมวาจะเปน การกิน การดื่ม การพักผอน การ
เขาสังคม และ เรื่องเพศ เฉพาะในรูปแบบของบทความเชิงโฆษณาเทานั้น ยกตัวอยางเชน
โฆษณาโรงแรม รี ส อร ท The Tide (เดื อ น มี น าคม พ.ศ. 2547 ฉบั บ ที่ 284) นํ า เสนอใน
ลักษณะบทความเชิงโฆษณา ที่มีบทสัมภาษณ กรณ ณรงคเดช นักธุรกิจหนุมรุนใหม ในประเด็นที่
เกี่ยวกับการใชเวลาวางในวันหยุดเพื่อพักผอนคลายเครียด ซึ่งเขาไดกลาววา “เปนโรงแรมหรูหราทัน
สมัยแตในขณะเดียวกันก็ดูอบอุนนาสบาย มีกิจกรรมใหเลือกทําหลากหลาย ไมวาจะเปนส
ปา ฟตเนส หรือคาราโอเกะ เรียกวาใชเวลาทั้งวันอยูในโรงแรมไดอยางไมเบื่อเลย ที่ชอบ
มากๆก็คือมีอาหารนานาชาติอรอยๆใหเลือกทานเยอะดีครับ(หัวเราะ) ใหความรูสึกเหมือน
ไดหลีกหนีความวุนวายของกรุงเทพไปสัมผัสกับบรรยากาศสบายๆในโลกอีกใบ” ซึ่งแสดงให
เห็นถึงผูชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ที่พิถีพิถันกับรสนิยมการใชชีวิตในทุกๆเรื่องไมเวนแมกระทั่งการ

78
พักผอนเพื่อคลายเครียด ซึ่งเปนการแสดงตัวตนของชายหนุมที่มีความสุขพรอมๆกันกับการมีรส
นิยมที่ดี (ภาพที่ 29)

ภาพที่ 29 โฆษณาโรงแรม รีสอรท The Tide
( GM เดือน มีนาคม พ.ศ. 2547 ฉบับที่ 284 )

โฆษณาผลิตภั ณ ฑ Plus White (เดื อน เมษายน พ.ศ. 2547 ฉบั บ ที่ 285) เป น บทความเชิง
โฆษณาผลิตภัณฑทําความสะอาดชองปาก ที่นําเสนอบทสัมภาษณ ณัฐพล จุฬางกูร นักบริหารรุน ใหม
ที่ใหความสําคัญกับการใชชีวิตในทุกๆเรื่อง โดยเขากลาววา “แมจะวุนกับงานทุกวัน ผมก็ยังชอบ
ออกงานสังคม เพราะชอบเรียนรูความคิดใหมๆจากคนที่รูจักในงาน ไมอยากเปนคนตกยุค
และยังชอบเดินดูขาวของที่มีดีไซนเกๆแปลกๆหรือไมก็สินคาที่มีนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
ใหมๆ สวนตัวแลวยังชอบงานดีไซนลงตัวหลายๆอยางจากประเทศอิตาลี อยางรถยนตที่ใช
ทุกวันนี้ก็ยังเปนเฟอรารี่เลยครับิผมเปนคนชางเลือกนะครับ โดยเฉพาะของที่ใชกับตัว” โดยมี
ภาพประกอบเป นภาพชายหนุ ม ที่ มี ใบหนาเรียบเนียนใสแตงกายในชุดทํางานแบบเขารูปพอดีตัว
สะทอนใหเห็นถึงผูชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ที่พิถีพิถันกับรสนิยมการใชชีวิตในทุกๆเรื่อง (ภาพที่ 30)

ภาพที่ 30 โฆษณาผลิตภัณฑ Plus White
( GM เดือน เมษายน พ.ศ. 2547 ฉบับที่ 285)
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สวนในนิตยสาร BOSS นั้นมีการนําเสนอผานเนื้อหาในรูปแบบของบทความจํานวน 10 ชิ้น
ภาพจํานวน 8 ชิ้นและรูปแบบโฆษณาจํานวน 5 ชิ้น โดยมีตัวอยางดังตอไปนี้
ในสวนของเนื้อหานั้นสวนใหญ จะพบมากใน Section: Agenda ที่มีการนําเสนอคอลัมนที่
เกี่ยวของกับการดูแลตัวเองในแบบที่พิถีพิถันตามแบบฉบับของผูชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” โดย
เฉพาะยกตัวอยางเชน คอลัมน Agenda Beauty(skin) เดือน มีนาคม พ.ศ. (ฉบับที่ 157 หนา 80) นํา
เสนอบทความเรื่อง “อาบน้ําใหรื่นรมย” ซึ่งเปนการแนะนําเทคนิควิธีการเพิ่มความรื่นรมย และความ
สดชื่นแกผิวเมื่ออาบน้ํา โดยการใสน้ํามันหอมระเหยผสมกับน้ําอุนในอางอาบน้ํา โดยผูเขียนไดกลาว
วา “ไมวาคุณจะเลือกวิธีอาบน้ําแบบใด ควรระลึกไวอยูเสมอวา สบู ครีมอาบน้ํา ที่เลือกใช
ควรเปนชนิดที่ออนโยนตอผิว” แสดงใหเห็นถึงความเปนชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ที่ใสใจกับการ
ใชชีวิตในทุกๆเรื่องไมเวนแมกระทั่งการอาบน้ํา
คอลั ม น Romantic เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2547(ฉบั บที่ 159 หนา 192) นําเสนอบทความ
เรื่อง “ตน ไมแห งกลิ่ น รสสัม ผั สกลางกรุง Banyan Tree” โดยเป นการแนะนํ าโรงแรม Banyan Tree
สถานที่พักผอนที่โรแมนติกกลางกรุงเทพ ซึ่งผูเขียนไดกลาววา “วันรุงขึ้นอันสดใสผมและเธอยังคง
บ มตั วเองกั บ บรรยากาศดี ๆ ของ Banyan Tree กัน ต อเริ่มด วยสปาทรีท เม น ท ค รบเซ็ตจาก
พนักงานผูเชี่ยวชาญ พรอมบรรยากาศที่กรุนไปดวยเครื่องหอมตางๆชาสมุนไพร และอีกมาก
มาย อาหารเชาแบบอเมริกันที่หองแซฟฟรอนกับบรรยากาศยามเชาของกรุงเทพฯ Health
Club กับเครื่องออกกําลังกายอันทันสมัย สระน้ําทามกลางบรรยากาศอันสวยงาม” โดยมีภาพ
ประกอบเปนภาพชายหนุมที่กําลังพักผอนในสปาอยางผอนคลาย สะทอนใหเห็นถึงชีวิต และรสนิยม
ของผูชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ที่พิถีพิถันกับการพักผอน และการทํากิจกรรม
สวนโฆษณานั้น พบวานิตยสาร BOSS มีการนําเสนอภาพผูชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ใน
ลักษณะที่พิถีพิถันกับรสนิยมการใชชีวิตในทุกๆเรื่องไมวาจะเปน การกิน การดื่ม การพักผอน การเขา
สังคม และเรื่องเพศ ทั้งในรูปแบบของโฆษณา (Advertising) และรูปแบบการจัดวางสินคา/ตราสินคา
ยกตัวอยางเชน
โฆษณาสถานเสริมความงามสําหรับผูชาย สมารท แบงค (เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2547 ฉบับที่
166) เปนโฆษณาที่มีภาพประกอบเปนภาพชายหนุมกําลังนอนพักผอนในสปาอยางผอนคลาย โดยมี
ขอความโฆษณาวา “Spa Beyond Paradise” สะทอนใหเห็นถึงภาพผูชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ที่
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เปนผูชายในเมืองที่มีวิถีชีวิต และรสนิยมพิถีพิถันคลายกับผูหญิง ในเรื่องการใหความสําคัญและให
เวลากับการดูแลตัวเอง (ภาพที่ 31)
ภาพถ ายแฟชั่ น เครื่อ งแต ง กาย CK (เดื อ น มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2547 ฉบั บ ที่ 160) เป น รูป แบบ
โฆษณาในลัก ษณะการจัดวางสิ น ค า/ตราสิน คา ที่นํ าเสนอใน concept: Cheeky Chic Get Funky
with MINI ซึ่งเปน concept เดียวกันกับภาพปก โดยมีภาพแฟชั่นเปนภาพนายแบบรูปรางผอมเพรียว
แตงกายดวยเสื้อผายี่หอ CK ยืนถายภาพคูกับรถยนตมินิคูเปอร โดยมีฉากหลังเปนภาพอาคารสํานัก
งานในเมือง ซึ่งแสดงใหเห็นถึงผูชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ที่มีวิถีชีวิตในเมืองอันทันสมัย สนใจใน
แฟชั่น และพิถีพิถันกับการใชชีวิต ซึ่งรถยนตมินินั้นเปนรถยนตที่นิยมใชในเมืองที่เปนสัญญะที่สื่อถึงรส
นิยม สไตลและฐานะทางสังคมของผูขับขี่ (ภาพที่ 32)
ภาพถายแฟชั่นเครื่องแตงกาย Hermes (เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 ฉบับที่ 165) เปนรูป
แบบโฆษณาในลั ก ษณะการจั ด วางสิ น ค า /ตราสิ น ค า ที่ นํ า เสนอใน concept: The Revolutionary
Features ซึ่งเปน concept เดียวกันกับภาพปก โดยมีภาพแฟชั่นเปนภาพนายแบบรูปรางผอมเพรียว
แตงกายดวยชุดเครื่องแตงกายแบบเขารูปของ Hermes วางทาทางในลักษณะนั่งเหยียดขาโดยที่ในมือ
กําลังถือโทรศัพท โมโตโรลา V3 โดยฉากหลังนั้นเปนภาพอาคารสูงตางๆในกรุงเทพ สะทอนใหเห็นถึงผู
ชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ซึ่งเปนผูชายที่มีวิถีชีวิตในเมือง สนใจในแฟชั่น พิถีพิถันกับรสนิยมการใช
ชีวิต ซึ่งโทรศัพทมือถือเปนสัญญะที่สามารถสื่อไดถึงรสนิยม ที่ชื่นชอบความทันสมัย และเทคโนโลยีที่
มีดีไซน (ภาพที่ 33)

ภาพที่ 31
โฆษณาสถานเสริมความงามสําหรับผูชาย สมารท แบงค
( BOSS เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2547 ฉบับที่ 166)

ภาพที่ 32
ภาพถายแฟชั่นเครื่องแตงกาย CK
( BOSS เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2547 ฉบับที่ 160)
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ภาพที่ 33
ภาพถายแฟชั่นเครื่องแตงกาย Hermes
(BOSS เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 ฉบับที่ 165)

นิตยสาร Esquire พบวามีการนําเสนอผานเนื้อหาในรูปแบบของบทความจํานวน 1 ชิ้น ภาพ
จํานวน 5 ชิ้น และรูปแบบโฆษณาจํานวน 5 ชิ้น
ในสวนของเนื้อหานั้นจะพบมากในคอลัมนที่เกี่ยวกับการนําเสนอบทความที่เกี่ยวกับการดูแล
ตั ว เอง และวิ ถี ชี วิ ต ของผู ช ายในเมื อ ง ยกตั ว อย า งเช น คอลั ม น The Esquire Guide เดื อ น
เมษายนพ.ศ. 2547(ฉบั บ ที่ 4 หน า 60) นําเสนอบทความเรื่อง “The Esquire Catalog” ซึ่งเป นการ
แนะนํ าผลิ ต ภั ณ ฑ ต างๆสํ าหรับ ผู ช ายที่ มี ส ไตล และมี รสนิ ย ม โดยผู เขีย นได ก ล าววา “ข อ แนะนํ า
สําหรับผูชายที่มี style ในการใชเงินที่หามาดวยความยากลําบากอยางคุมคาที่สุด : เสื้อผา
แบบไหนที่ควรใส รถแบบไหนที่ควรขับ อาหารแบบไหนที่ควรกิน และของเลนแบบไหนที่
ควรมีไวครอบครอง” แสดงใหเห็นถึงความเปนชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ที่พิถีพิถันกับรสนิยมการ
เลือกซื้อสินคาที่ตองคํานึงถึงภาพลักษณและดีไซนที่มีสไตล แตกตางจากคนอื่น
ซึ่ งในสว นของโฆษณานั้ น พบวา นิ ตยสาร Esquire มี การนํ าเสนอภาพผู ชายแบบ “เมโทร
เซ็กสชวล” ในลักษณะที่พิถีพิถันกับรสนิยมการใชชีวิตในทุกๆเรื่องไมวาจะเปน การกิน การดื่ม การพัก
ผอน การเขาสังคม และเรื่องเพศ ในรูปแบบของโฆษณา (Advertising) มากที่สุด รองลงมาคือ การจัด
วางสินคา/ตราสินคา โดยมีตัวอยางดังนี้
โฆษณาโรงแรม JW MARRIOTT Phuket Resort & Spa (เดือน มีนาคม พ.ศ. 2547 ฉบับที่ 3)
เป น โฆษณาที่ มี ภ าพประกอบเป น ภาพชายหนุ ม 2คนกําลังพั ก ผอนอย างผอนคลายในสปา “แมน
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ดาราสปา” ของโรงแรม JW MARRIOTT พรอมกับมีภาพบรรยากาศของโรงแรมโดยรอบที่ตกแตงแบบ
ผสมผสานระหวางแนวคลาสสิคกับแนวโมเดิรน (ภาพที่ 34)

ภาพที่ 34 โฆษณาโรงแรม JW MARRIOTT Phuket Resort & Spa
(Esquire เดือน มีนาคม พ.ศ. 2547 ฉบับที่ 3)

ภาพถายแฟชั่นเครื่องแตงกาย (เดือน มีนาคม พ.ศ. 2547 ฉบับที่ 3) เปนรูปแบบโฆษณาใน
ลักษณะการจัดวางสินคา/ตราสินคา ที่นําเสนอใน concept: Excite your senses โดยมีภาพแฟชั่น
เปนภาพนายแบบรูปรางผอมเพรียวแตงกายในชุดทํางานแบบสูทที่เขารูปพอดีตัว ยืนวางทาทางคูกับ
รถยนต Mitsubishi โดยมี ฉ ากหลั งเป น ภาพตึ ก และอาคารสู งในเมื อ ง แสดงให เห็ น ถึง ผู ช ายแบบ
“เมโทรเซ็กสชวล” ที่มีความทันสมัย และพิถีพิถันในทุกๆเรื่องไมวาจะเปนเรื่องการแตงตัว หรือการ
เลือกใชรถยนตที่ตองคํานึงถึงภาพลักษณ และดีไซนทั้งภายนอกและภายใน ซึ่งทั้งรถยนตหรือการสวม
ใสเสื้อผาแบรนดเนมนั้นเปนสัญญะที่สามารถสื่อไดถึงรสนิยม ที่ชื่นชอบความทันสมัย และฐานะทาง
สังคม (ภาพที่ 35)

ภาพที่ 35 ภาพแฟชั่นเครื่องแตงกาย
(Esquire เดือน มีนาคม พ.ศ. 2547 ฉบับที่ 3)
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โฆษณาโทรศัพทมือถือ Nokia (เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2547 ฉบับที่ 12) เปนโฆษณาที่มีภาพประกอบ
เปนภาพนายแบบรูปรางผอมบาง แตงกายในชุดสูทสีดําแบบเขารูป วางทาทางในลักษณะนั่งไขวหาง
คลายผูหญิง กําลังเอื้อมมือไปหยิบโทรศัพท Nokia จากหญิงสาว โดยมีฉากหลังเปนบรรยากาศของ
บารที่ทุกอยางตกแตงดวยสีขาวทั้งหมด โดยมีขอความโฆษณาวา “โดดเดนเหนือทุกสิ่ง” สะทอนให
เห็นถึงผูชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ที่สนใจในแฟชั่น และพิถีพิถันกับการใชชีวิตในทุกๆเรื่อง รวมถึง
การเลือกใชโทรศัพ ท มื อถื อนั้ น เป น สัญ ญะที่สามารถสื่อไดถึงรสนิ ย มที่ชื่นชอบความทัน สมั ย และ
เทคโนโลยีที่มีดีไซน ทั้งนี้ก็เพื่อความโดดเดน และแตกตางจากคนอื่น (ภาพที่ 36)

ภาพที่ 36 โฆษณาโทรศัพทมือถือ Nokia
(Esquire เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2547 ฉบับที่ 12)

โดยสรุป แล วนิ ต ยสารผู ช ายทั้ ง 3 ชื่ อ ฉบั บ มี ก ารนํ าเสนอภาพความเป น ชายแบบ “เมโทร
เซ็กสชวล” ในลักษณะที่ทั้งเหมือนกัน และตางกัน โดยในสวนที่เหมือนกันนั้นก็คือ นิตยสารทั้ง 3 ชื่อ
ฉบับตางก็มีการนําเสนอคอลัมนที่เกี่ยวกับรสนิยมการใชชีวิตของผูชายในเมือง ที่สัมพันธกับความงาม
และการดูแลภาพลักษณภายนอกอยางพิถีพิถัน ตามแบบฉบับของผูชายโดยเฉพาะ รวมถึงการนํา
เสนอภาพ และรูปแบบของโฆษณาในนิตยสารสวนใหญ จะนิยมใชพรีเซ็นเตอร หรือนายแบบที่มีรูป
รางผอมเพรียว มีผิวพรรณเรียบเนียน และมีเคาโครงหนาคลายผูหญิง
ส วนที่ มี ความแตกตางนั้น จากการศึก ษาพบวานิ ต ยสารทั้ง 3 ชื่อฉบั บ จะเน น การนํ าเสนอ
ลักษณะ และประเภทของผูชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” แตกตางกัน เชนในนิตยสาร GM จะเนนการนํา
เสนอลักษณะภาพของผูชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ในแบบที่มีการศึกษาสูง และฐานะดี และพิถีพิถัน
กับรสนิยมการใชชีวิตในทุกๆเรื่องไมวาจะเปนการกิน การดื่ม การพักผอน การเขาสังคม และเรื่องเพศ
สวนนิตยสาร BOSS นั้นจะเนนการนําเสนอภาพของผูชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ในแบบที่ดูแลเอาใจ
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ใสตัวเองอยางประณีตเปนพิเศษในเรื่องรางกายทั้งดานสุขภาพ และความงาม และสุดทายนิตยสาร
Esquire จะเนนการนําเสนอภาพของผูชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ในแบบสนใจในเรื่องแฟชั่น ความ
สวยความงาม มีการใชเครื่องสําอางเพื่อเพิ่มสีสัน และบํารุงผิว ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากการกําหนดนโยบาย
และวัตถุประสงคการนําเสนอเนื้อหาที่มุงเนนการตอบสนองตอกลุมผูอานเปาหมายที่แตกตางกัน
การเชื่อมโยงความสัมพันธตางๆของ “เมโทรเซ็กสชวล” กับรูปแบบของสัญญะเพื่อการบริโภค
ที่ปรากฏในนิตยสารผูชายทั้ง 3 ชื่อฉบับนั้นพบวา นิตยสาร GM มีการนําเสนอ ภาพความเปนชายแบบ
“เมโทรเซ็กสชวล” ในลักษณะที่เปนการใหความหมายโดยนัย ในบทความเชิงโฆษณามากที่สุด โดย
เนื้อหานั้น มักจะเปนบทสัมภาษณนายแบบหรือบุคคลที่ขึ้นชื่อวาเปนผูชายรุนใหมที่มีชื่อเสียงหรือเปน
ที่รูจักในวงสังคม ซึ่งในแตละวันนั้นจะตองรับผิดชอบหนาที่การงาน และกิจกรรมที่หลากหลายและจํา
เปนตองพบปะกับผูคน จึงทําใหตองดูแลภาพลักษณภายนอกอยูเสมอ ไมวาจะเปนดานการแตงกาย
ดวยเสื้อผาจากหองเสื้อชั้นนํา หรือการใชผลิตภัณฑบํารุงผิว และเครื่องสําอางสําหรับผูชายทั้งนี้ก็เนื่อง
มาจากในสังคมปจจุบันเรื่องของภาพลักษณนั้นเปนสิ่งจําเปน ผูชายที่มีภาพลักษณภายนอกที่ดูดีกวา
ยอมไดเปรียบกวาในสังคม ซึ่งการเลือกใชสินคาหรือบริโภคสินคานั้นไมไดมีความหมายเฉพาะแคตัว
วัตถุสินคาแตเพียงอยางเดียวแตมีความหมายเชิงสัญญะ ที่แสดงใหเห็นถึงรสนิยม ฐานะ ชนชั้น และ
ความตองการที่จะมีภาพลักษณที่แตกตางไปจากคนอื่นๆ
สวนในนิตยสาร BOSS นั้นพบวามีการนําเสนอภาพความเปนชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ใน
สวนของการจัดวางสินคา/ตราสินคา มากกวาในฉบับอื่นๆ โดยลักษณะของการจัดวางสินคา/ตราสิน
คานั้น จะเปนการนําสินคาเขาไปรวมถายในการถายภาพแฟชั่น ใหผูบริโภคสามารถมองเห็นไดชัดเจน
โดยสวนใหญจะนําเสนอภาพในสินคาหลากหลายประเภท ไมวาจะเปน เครื่องประกอบการแตงกาย
ตางๆ รถยนต โทรศัพทมือถือ ซึ่งมักจะวางประกอบอยูในภาพถายแฟชั่นเครื่องแตงกายชั้นนําจากตาง
ประเทศ และมีการจัดวางองคประกอบของภาพที่สื่อใหเห็นถึงวิถีชีวิตของผูชายในสังคมเมือง ซึ่งการ
จัดวางองคประกอบของสินคา และการจัดวางองคประกอบของภาพนั้น เปนการแสดงใหเห็นถึงการ
ถายทอดความหมายโดยนัย ที่ถูกตีความบนพื้นฐานของคานิยม วัฒนธรรม
สําหรับนิตยสาร Esquire นั้นพบวามีการนําเสนอ ภาพความเปนชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล”
ในสวนของรูปแบบโฆษณา (Advertising) และภาพถายแฟชั่น (Fashion Ad.) มากกวาในฉบับอื่นๆ
โดยในสวนของภาพถายแฟชั่น (Fashion Ad.) นั้นสวนใหญจะนําเสนอ ในสินคาประเภทเครื่องแตง
กายของหองเสื้อชั้นนําจากตางประเทศ โดยมักจะนําเสนอภาพของนายแบบที่มีรูปรางผอมเพรียว มีผวิ
พรรณเรียบเนียนใส และมีการวางทาทางที่สะทอนใหเห็นถึงอารมณที่สุนทรี ออนโยน และสงางาม
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คลายกับผูหญิง สวนการจัดวางองคประกอบของภาพโดยรอบนั้น จะแสดงออกถึงความทันสมัย และ
การมีรสนิยมที่ดี ซึ่งภาพถายแฟชั่นในบางชุดนั้นยังมีการสรางความเปนชายที่แสดงถึงดานของความ
เปนผูหญิงอยางชัดเจน เชนในแฟชั่นเครื่องแตงกาย Louise Vuitton ที่มีภาพนายแบบผมยาวแตงกาย
ในชุดแจ็คเก็ตสีชมพูออนกับกางเกงขาสั้นสีขาว และในชุดสูทสีเทาออนเขาคูกันกับรองเทาสีขาว โดยมี
ดอกทิวลิปเสียบไวบนปกเสื้อ ซึ่งทั้งแจ็คเก็ตสีชมพูออน และดอกทิวลิปบนปกเสื้อตางก็เปนการถาย
ทอดผานระบบสัญญะแบบ Synchronic ที่เปนตัวชวยเชื่อมโยงความแตกตางกันของความสัมพันธ
ของสองสิ่ง คือการแสดงภาพความเปนชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ที่มีดานของความเปนหญิงที่มี
ความนุมนวล ออนโยน และออนหวานเพิ่มขึ้นกวาความเปนชายในแบบเดิม
สําหรับในสวนของลักษณะโฆษณา (Advertising) นั้นสวนใหญจะนําเสนอในสินคาที่เกี่ยวกับ
เครื่องสําอาง,ผลิตภัณ ฑ บํารุงผิว และเครื่องแตงกายของหองเสื้อชั้นนําจากตางประเทศ โดยภาพ
โฆษณานั้นมักจะใชนายแบบที่มีรูปรางผอมเพรียว แตมีกลามเนื้อที่สมสวน และมีเคาโครงหนาเรียว
เล็กคลายกับผูหญิง รวมถึงในบางภาพก็มีการวางทาทางคลายกับผูหญิงเชนกัน โดยในสวนของขอ
ความโฆษณานั้นก็มักจะกลาวถึงวิธีการดูแลตัวเองของผูชายยุคใหมที่พึงกระทําถาหากอยากเดินเขา
สังคมไดอยางมั่นใจ สะทอนใหเห็นถึงการเลือกใช และบริโภคสินคาที่ไมไดคํานึงอรรถประโยชนเปน
สําคัญ แตเปนการบริโภคสัญญะที่สื่อโฆษณาในนิตยสารไดใสรหัสตางๆดวยกลยุทธที่ซับซอนเขาไป
มากมาย
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ตอนที่ 2 การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) บรรณาธิการนิตยสารผูชาย จํานวน 3 ทาน และ
ผูผลิตโฆษณาในสวนของ Account Executive และ Media Planner เพื่อนําทัศนะ และแนวความคิด
ตางๆมาทําความเขาใจถึงการนําเสนอภาพ และกระบวนการสรางภาพความเปนชายแบบ “เมโทร
เซ็กสชวล” ของนิตยสารผูชาย รวมถึงองคประกอบอื่นๆที่มีความเกี่ยวของกับกระบวนการผลิต และ
กําหนดเนื้อหาในนิตยสาร
ความคิดเห็นของบรรณาธิการนิตยสารผูชาย
ความหมายและทัศนะที่มีตอความเปนชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล”
โตมร ศุขปรีชา บรรณาธิการบริหารนิตยสาร GM มีทัศนคติตอความเป นชายแบบ “เมโทร
เซ็กสชวล” วาเปนอิทธิพลของการตลาดที่สราง และกระตุนใหเกิดความตองการใหมๆในสิ่งที่บางครั้งก็
ไมมีความจําเปนใหกับคนเราอยูตลอดเวลา ดังที่กลาววา “จริงๆ “เมโทรเซ็กสชวล” ก็ดีถาหากวาผูชาย
รูจักดูแลตัวเอง แลวผูชายก็อยากดูแลตัวเองแตวามันมีเรื่องนาเปนหวง เพราะวา “เมโทรเซ็กสชวล”
เปนคําทางการตลาดที่ใชเรียก เพราะฉะนั้นเมื่อเปนคําทางการตลาด มันก็นาเปนหวงวาการตลาดมัก
จะสราง ความตองการขึ้นมาให กับ คน แลวที นี้ความตองการมัน เป น ความตองการจริงหรือความ
ตองการเทียม คนที่จะบริโภคคําวา “เมโทรเซ็กสชวล” หรือสินคาของ “เมโทรเซ็กสชวล” เนี่ย ก็ตองคิด
ใหดีวาตัวเองอยากไดอยางนี้รึเปลา อยากทําอยางนี้รึเปลา “ (สัมภาษณ ,15 มีนาคม 2548)
นอกจากนี้ คุณโตมร ยังไดกลาวถึงความเปนชายที่เปลี่ยนไปวาเปนสิ่งที่คอนขางเลื่อนไหลไป
ตามบริบทของสังคมที่มีปจจัยหลายๆตัวในการสรางความเปนชายที่แตกตางกันไปตามแตละยุคแตละ
สมัย “ภาพของผูชายมันก็เปลี่ยนมาตลอด ถายอนกลับไปกอนหนานี้มันก็จะเปนแบบสมบัติ ซึ่งในยุค
นั้นก็มีนักวิชาการบอกวาเปน type ของชาวนา ที่ตองล่ําสันแข็งแรง ตองใชกําลังใชแรง ฉะนั้นความ
เปนผูชายหรือ masculine ก็ตองเปนภาพแบบนั้น แตถายอนกลับไปกอนหนานั้นอีกผูชายสมัยโบราณ
ที่ปรากฏในวรรณคดีก็เปนแบบออนแอนคลายผูหญิง มันคงเปลี่ยนไปตามกาลเวลา ตามความนิยม
คงมีปจจัยเยอะมากที่ทําใหภาพของผูชายเปลี่ยนไป ถาเปนยุคใหมเนี่ยภาพของผูชายที่เปลี่ยนไปก็คือ
การตลาดเปนหลักที่ทําใหภาพของผูชายเปลี่ยนแปลงไป การตลาดหยิบเอา lifestyle แบบ เกย ที่ดูดี
มาใช แลวก็มาบอกวาเนี่ยแหละผูชายก็ทําแบบนี้ไดแลวผูชายที่ทําอยางนี้ก็คือ “เมโทรเซ็กสชวล”
เพราะฉะนั้นมันก็เลยเปนผลจากการตลาด มันเริ่มตนมาจากการตลาดกอนที่อนุญาตใหผูชายสามารถ
ทําแบบนี้ได เพราะวามันขายไดมันทําใหสินคาเคาขายได “
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ในสวนของ คุณ ปกรณ ทองบริบูรณ หัวหนากองบรรณาธิการนิตยสาร BOSS นั้นมีความคิด
เห็นตอความเปนชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” วา เปนเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมที่ไดรับ
อิทธิพลมาจากลัทธิบริโภคนิยม และสื่อมวลชนจากตางประเทศ ดังที่กลาววา “ ปจจุบันพฤติกรรมของ
ผูชายมันเปลี่ยนไปไมวาจะเปนโดยอิทธิพลของสังคมที่เปนสังคมวัตถุ และสังคมของวัฒนธรรมที่ได
อิทธิพลจากสื่อตางประเทศเขามา ไมวาจะเปน TV , Magazine , Cable TV รวมถึงโฆษณาทีท่ าํ ใหเกิด
พฤติกรรม ทําใหทุกคนไมอยากตกเทรนด และอยากตามแฟชั่นอยูตลอดเวลา ซึ่งในสังคมตะวันตกทาง
ยุโรปสินคาผูชายครองตลาดมาก ไมแพสินคาของผูหญิง หรือวัฒนธรรมของญี่ปุนที่เขามาในไทย พอ
เขามาจะสังเกตไดวาจะมีแบรนดอินเตอรตางๆที่พยายามจะแตก segment เพื่อมารองรับกับตลาด
ตรงนี้” (สัมภาษณ ,14 มีนาคม 2548)
เทพประทาน เหมเมือง หัวหนากองบรรณาธิการนิตยสาร Esquire มีทัศนคติตอความเปนชาย
แบบ “เมโทรเซ็กสชวล” วาเปนเรื่องของวัฒนธรรมภาษา ที่มีการบัญญัติศัพทขึ้นเพื่อใหสามารถติดตอ
สื่อสาร และความเขาใจที่ตรงกัน โดยกลาววา “ เปนเรื่องที่เกี่ยวกับวัฒ นธรรมที่เกี่ยวของกับภาษา
เนื่องจากวาทุกวันนี้มันเปนเรื่องของการสื่อสารที่จะตองหาคําจํากัดความใหเขาใจรวมกัน มันถึงมีคํา
ศัพทใหมขึ้นมาคําวา “เมโทรเซ็กสชวล” ก็เหมือนกัน ถาถามตามหลักปรัชญา ถามวาสิ่งนี้มีอยูจริงมั้ย
มีจริงเพียงแตวาเมื่อกอนมันอาจจะไมไดเรียกอยางนี้ หรือเรียกอะไรก็ไมรู “ (สัมภาษณ ,11 มีนาคม
2548)
นอกจากนี้ คุณเทพประทาน ยังไดแสดงทัศนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับผูชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล”
ในเมืองไทยวา นาจะเกิดมาจากวัฒนธรรมของตะวันตกผสมผสานกับญี่ปุน โดยกลาววา “เราเคยชิน
กับ lifestyle ของฝรั่ง เด็กฝรั่งอายุ 16-17 ก็จะไมเหมือนกับเด็กไทย เคาก็จะแตงตัวกันสุดฤทธิ์ หรือดู
อยางเด็กญี่ปุนก็ไดที่แตงตัวใชน้ําหอม ทําโนนทํานี่กับผม ผูชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” นาจะมาจาก
ทั้งญี่ปุน และตะวันตกพอมันมีการสงผานวัฒนธรรมกัน คนรุนใหมก็จะเห็นวา ไมแปลกนะถาผูชายจะ
มาทําแบบนี้ก็เลยทําตามบาง”
กระบวนการผลิตนิตยสาร และการคัดเลือกเนื้อหาในนิตยสาร
การผลิตนิตยสาร GM จะมีการประชุมกองบรรณาธิการเปนปกติ เพื่อที่จะกําหนดทิศทางการ
นําเสนอของนิตยสารเลมตอไป โดยทีมงานแตละคนจะมีการแบงหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย และทุก
ฝายในกองบรรณาธิการจะตองมีการประสานงานกันมื่อถึงเวลาประชุมก็จะมีการแลกเปลี่ยนความคิด
เห็นของทุกฝาย
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ในการผลิต และคัดเลือกเนื้อหานั้นจะมีคอลัมนหลัก 2-3 คอลัมนที่ตองทําใหสอดคลองกัน คือ
ภาพปก , คอลัมนสารคดี ,คอลัมนบทสัมภาษณ ทั้งแบบ Group Interview และบทสัมภาษณ ในจุด
ใหญๆ ซึ่งกระบวนการผลิตเนื้อหานั้นจะมีบางในบางคอลัมนที่มีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาบางสวนที่เกี่ยว
ของกับการแตงตัว และการดูแลตัวเอง เพื่อตอบสนองความตองการของผูอานที่เปนผูชายแบบ “เมโทร
เซ็กซชวล” เชนคอลัมน looking good ,Health และ Trend & Style ดังที่ คุณโตมรกลาววา “มันจะมี
หลายสวน ถาเปนสวนที่เปน Grooming เราก็ตองตามใหทัน เราก็ตองนําเสนอวาตอนนี้มันมีอะไรแลว
จะตองพยายามใหคนอานตามใหทัน สมมติวาน้ํายาทําความสะอาดจุดซอนเรนของผูชายออกมาใหม
เราก็คงตองแนะนํา แตในเวลาเดียวกันเราก็ตั้งคําถามนิดนึงวามันจําเปนรึเปลาสําหรับผูชาย”
แตอยางไรก็ตามในสวนของผูผลิตนิตยสารนั้น คุณโตมร เห็นวา ตัวสื่อนิตยสารเอง ก็ไมไดมี
อิทธิพลในการสรางภาพผูชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” แกผูอานเพียงดานเดียว ผูอานเองก็มีสวนในการ
สรางนิตยสารดวย โดยตัวสื่อนิตยสารก็อาจจะเปนผลมาจากความตองการคนอาน แตในเวลาเดียวกัน
นิตยสารก็อาจจะไปทําใหผูอานเกิดความตองการดวยเหมือนกัน
การผลิตนิตยสาร BOSS นั้นหลังจากที่บรรณาธิการบริหารมีการกําหนดรูปแบบการนําเสนอ
ในแตละเดือนออกมา ก็จะมีการประชุมเพื่อกําหนดงานกับทีมงานฝายตางๆ เมื่อไดขอสรุปในที่ประชุม
แลวก็จะสงใหทางบรรณาธิการบริหาร เปนผูกลั่นกรองอีกครั้งหนึ่งเพื่อดูความเหมาะสม และใหขอ
เสนอแนะ เมื่อไดขอสรุปแลวทีมงานทุกฝายก็จะแบงหนาที่การทํางาน โดยหัวหนากองบรรณาธิการจะ
เปนผูติดตามงานในทุกขั้นตอน ดังเชนที่ คุณปกรณ ไดกลาววา “เมื่อตกลงแลวทุกคนก็จะแบงหนาที่
กันทํางาน แตละสาขา แตละดาน ตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายไปของแตละคน ฝายแฟชั่นก็จะเตรียม
หาแฟชั่น ใหเหมาะสมกับ เทรนด หนารอนอาจตองมีชุดวายน้ํา หรือเสื้อผาที่มีสีสัน แตละเลมจะมี
theme ของเนื้ อ หา ซึ่งแต ล ะฝ า ยต องทํ าให ส อดคลอ งกั น โดยในส ว นที่ ฉี ก ออกไปก็คื อในส วนของ
Agenda Health ที่ชัดเจนในเรื่องการดูแลสุขภาพ อาหาร การกิน การดื่ม การดูแลผิวพรรณตั้งแตหัว
จรดเทา เติมความรูใหกับนักบริหาร”
โดยการจัดโครงสรางองคกรของนิตยสาร BOSS นั้นจะประกอบไปดวย บรรณาธิการบริหาร ,
หัวหนากองบรรณาธิการ , กองบรรณาธิการ ,ฝายศิลปกรรม , ฝายพิสูจนอักษร , ฝายภาพ , ฝายกิจ
กรรมพิเศษ และฝายโฆษณา
ในสวนของกระบวนการผลิตเนื้อหานั้นจะมีบางที่มีการคัดเลือกเนื้อหาในบางเรื่องในบาง
ประเด็นเพื่อตอบสนองผูชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ซึ่งนิตยสาร BOSS นั้นมีการนําเสนอคอลัมนที่
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เกี่ยวกับ การดูแลผิวพรรณ การดูแลผม การแตงตัว การกิน และการดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะอยูแลว ดัง
ที่คุณ ปกรณ กลาววา “ เมื่อเทรนดของมันมาแลวเราก็ตองนําเสนอ เพื่อรองรับตลาดกลุมนี้ เพราะผู
ชายก็คือกลุมเปาหมาย แตทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังจะไมเพิ่มหนา แตจะนําเสนอตามเทรนด” นอกจากนี้ยังได
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมถึงอิทธิพลของนิตยสารที่เปนสวนหนึ่งที่สรางผูชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล”
วา “นิตยสารมีสวนในการใหขอมูล เผยแพรประชาสัมพันธผลิตภัณฑตางๆ เครื่องสําอางตางๆ ซึ่งตรง
นี้ทําใหเกิดพฤติกรรม”
การผลิตนิตยสาร Esquire นั้น เนื่องจากเปนนิตยสารที่ไดรับลิขสิทธิ์จากตางประเทศจึงทําให
เนื้อหานั้นมีการผสมผสานถอดรูปแบบมาจากตนฉบับของอเมริกา และฉบับที่ออกมาในประเทศอื่นๆ
เชน อังกฤษ เนเธอรแลนด และญี่ปุน โดยมีการแบงสัดสวนของเนื้อหาจากตางประเทศประมาณ 50%
และในประเทศประมาณ 50% ซึ่ง คุณเทพประทาน ไดกลาวถึงการคัดเลือกเนื้อหาวา “ดูเนื้อหาทั้ง
หมดของเมืองนอก หนังสือของเคาจะทําเร็ว เคาจะทํามากอนประมาณ 2-3 เดือนลวงหนา เพราะ
ฉะนั้นจะมีเวลาเลือก จาก 3 เลมอาจจะนํามาทําเลมเดียว หรือไมก็ 2 เลมแลวแต”
ซึ่งเมื่อมีตนฉบับมาจากตางประเทศ หัวหนากองบรรณาธิการจะเปนผูกลั่นกรอง คัดเลือกเนื้อ
หา จากนั้นก็จะมอบหมายใหทีมงานฝายตางๆรับผิดชอบดูแลเปนคอลัมนๆไป เชนทีมงานฝาย ภาพ
ยนตรและgrooming (การดูแลภาพลักษณภายนอกของตัวเอง ตั้งแตการแตงตัว ดูแลผิวพรรณ ผม
หรือรางกาย) ดูแลคอลัมน Film และ grooming หรือทีมงานฝาย art และ สารคดี จะรับผิดชอบในสวน
ของ art และsection :Feature สวนฝายภาพ และstylish นั้นนิตยสาร Esquire จะไมมีฝายเฉพาะ แต
จะใหชางภาพจากอเมริกาเปนผูสงมาให หรือวาจางชางภาพอิสระในไทยเปนงานๆไป ซึ่งหัวหนากอง
บรรณาธิการจะเปนผูติดตามงานในทุกขั้นตอน
ในสวนของการผลิตเนื้อหา และภาพของผูชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ในนิตยสาร Esquire
นั้น คุณเทพประทาน เห็นวา โดยปกติจะมีการนําเสนอในสวนของ คอลัมน grooming และ style อยู
แลว เมื่อมีกระแสของผูชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” เขามาก็เลยไมจําเปนตองปรับเปลี่ยนการนําเสนอ
เนื้อหา รวมถึงดวยความที่เปนนิตยสารที่ถอดรูปแบบการนําเสนอมาจากประเทศอเมริกา ดังที่กลาววา
“กอนหนานี้เราก็นําเสนอแบบนี้อยูแลว เพราะตลาดสินคาเครื่องสําอางโตนอยกวาของผูหญิง เพราะ
ฉะนั้นเราไมมีขอมูลอะไรใหเลนมาก แลวอีกอยางหนึ่ง ของอเมริกามันก็มีมาอยูแลวเรื่อยๆ”
องคประกอบที่มีสวนเกี่ยวของในการกําหนดเนื้อหาในนิตยสาร
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บทบาทของผูใหโฆษณาในนิตยสาร GM ในบางครั้งจะสงผลทั้งทางออม และโดยตรงตอเนื้อ
หา โดยทางออมนั้นจะออกมาในรูปแบบของการลงโฆษณา และบทความเชิงโฆษณาตางๆ ดังเชนที่
คุณโตมร กลาววา “ จะมีบางครั้งที่เอเยนซี่โฆษณาจะเขามาเกี่ยวของ โดยการซื้อบางหนาที่เรียกวา
Advertorial ซึ่งจะมีคนที่รับหนาที่คอยดูแลตรงนี้อยู แตวาโฆษณาจะไมมาสามารถชี้นําไดทั้งหมดวา
จะตองสัมภาษณใหญใคร ไปทําสารคดีเรื่องอะไร คือถาเปนไปไดจะเปนสวนที่แยกออกมาตางหาก
เปนพิเศษ”
สวนเนื้อหาที่ผูใหโฆษณาเขามามีบทบาทโดยตรงนั้น พบวาจะมีในสวนของภาพแฟชั่นแฝง
โฆษณาสินคา และภาพปก โดยผูใหโฆษณาจะเขามามีสวนในการกําหนดลักษณะของภาพ รูปแบบ
และคัดเลือกบุคคลที่จะนํามาขึ้นปก รวมกับฝายภาพ , สไตลิสต และชางภาพแฟชั่น เพื่อใหภาพออก
มาตรงตามที่ผูใหโฆษณาตองการ ดังที่กลาววา “บางครั้งก็จะมีการซื้อปก เชนเลมกอนหนานี้ก็จะมี
Honda ซื้อปก ก็ตองคุยกันกับลูกคาวาอยากใหปกออกมาเปนยังไง แลวก็คนที่เราจะเลือกมาขึ้นปกจะ
เปนยังไง จะวางทาทางยังไง จะจัดแสงยังไง มีรูปแบบยังไง...” และ “การผลิตภาพแฟชั่นบางทีก็จะมี
ลูกคาเขามาเกี่ยวของ ซึ่งมันก็เปนสวนใหญของแฟชั่น” (สัมภาษณ, 15 มีนาคม 2548)
โดยจากการศึกษาพบวา ภาพของผูชายที่ปรากฏในรูปแบบของโฆษณาตางๆสินคาตางๆ ไม
วาจะเปนประเภท เครื่องแตงกาย หรือผลิตภัณฑดูแลผิวพรรณ สวนใหญ จะถูกนําเสนอโดยลดทอน
ภาพความเปนชายแบบเดิมที่มีลักษณะแข็งแรง บึกบึนลง แตหันมานําเสนอภาพของผูชายที่มีรูปราง
ผอมเพรียว และมีรูปลักษณภายนอกที่ดูนุมนวล แตงกายเนี้ยบตั้งแตหัวจรดเทาแทน ซึ่งแสดงใหเห็น
วา โฆษณาสินคาตางๆในนิตยสารก็มีสวนในการสรางภาพความเปนชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ดวย
เชนกัน สอดคลองกับคํากลาวของ คุณโตมร ที่กลาววา “โฆษณามีสวน ถาเกิดวาพูดถึงในแงที่สรางผู
ชายใหเปน “เมโทรเซ็กสชวล” นะเพราะวาสินคาสําหรับผูชายเนี่ยมันขายมาหมดแลวตั้งแตรถยนต
นาฬิกา น้ําหอม หรืออะไรก็ตาม ตอนนี้ก็เหลือสุดทายแลวที่การตลาดยังไม เคยขายผูชายมากอน
แตวาเคยขายผูหญิงมาแลวไดผล จะทํายังไงถึงจะขายผูชายใหไดเหมือนกัน มันก็ตองใชวิธีทางการ
ตลาดแบบนี้เพื่อใหผูชายรูสึกวามันเปนความตองการที่ตัวเองตองการได ในขณะที่เมื่อกอนอาจจะถูก
ปดเอาไววา ถาทําจะถูกมองไดวาเปนเกย”
ในนิตยสาร BOSS นั้นปจจัยที่มีสวนสําคัญในการกําหนดเนื้อหาบางสวนในนิตยสาร ก็คือผู
ใหโฆษณา โดยมีในสวนที่ผูใหโฆษณาสงผลโดยตรงกับเนื้อหา คือการใหพื้นที่พรอมบทสัมภาษณแก
เจาของสินคา ในการสัมภาษณบุคคลตามที่ผูใหโฆษณาตองการ แตอยางไรก็ตามจะมีการกลั่นกรอง
และคัดเลือก โดยหัวหนากองบรรณาธิการ ตามความเหมาะสม ดังที่ คุณปกรณ กลาววา “โฆษณาก็
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เปนอิทธิพลตัวหนึ่งในการทําธุรกิจหนังสือ มีบางครั้งก็เขามามีบทบาทในการกําหนดเนื้อหา เคาเรียก
วายุคนี้มันเปนเรื่องของการประชาสัมพันธโลกาภิวัฒนในรูปแบบของการนําเสนอ โฆษณามีสวนที่มี
อิทธิพลตอการประชาสัมพันธ แตเราจะไมเดินตามทาง การทําหนังสือ เนื้อหาจะตองมีจุดยืนของตัว
เองถาคุณไมมีจุดยืนเนื้อหาก็จะเปลี่ยนไปไมมีอะไรนาสนใจ magazine จะตองมีอะไรที่หลากหลาย
และสรางความนาสนใจ”(สัมภาษณ ,14 มีนาคม 2548)
นอกจากนั้นปจจัยที่สงผลทางตรงกับเนื้อหาก็จะมีในสวนของ ภาพแฟชั่นแฝงโฆษณาเครื่อง
แตงกายและสินคาตางๆรวมถึง ภาพปก .ซึ่งผูใหโฆษณาจะเขามามีสวนในการกําหนดลักษณะภาพ
รวมกับฝายแฟชั่น ชางภาพ และฝายศิลป โดยทุกฝายจะมีการประสานงานกันเพื่อรวมกันออกแบบ
ภาพใหเหมาะสมตรงตามความตองการ จากการศึกษาพบวา ทั้งภาพปก และภาพแฟชั่นแฝงโฆษณา
เครื่องแตงกาย และสินคาตางๆ สวนใหญจะนําเสนอภาพนายแบบที่มีรูปรางผอมบาง มีผิวพรรณเรียบ
เนียนใส แสดงใหเห็นวา โฆษณาในนิตยสารนั้นมีการคัด และเลือก แตภาพนายแบบในลักษณะที่เปน
ภาพตัวแทนของผูชายที่ดูดี มีรสนิยม มีความทันสมัย แตในขณะเดียวกันก็ลดทอนภาพของผูชายแบบ
เดิมที่ตองมีกลามเนื้อใหญโต มีความแข็งแรง ซึ่งก็เทากับวา โฆษณานั้นมีสวนในการสรางผูชายแบบ
“เมโทรเซ็กสชวล ดวยเชนกัน
สวนในนิตยสาร Esquire ผูใหโฆษณาจะสงผลทั้งทางตรง และทางออมตอเนื้อหาในนิตยสาร
ซึ่งในสวนของนิตยสาร Esquire นั้นจะมีบางสวนที่ผูใหโฆษณาจะเขามามีสวนในการกําหนดเนื้อหา
โดยตรงในแงของ บทความเชิงโฆษณาตางๆ ดังเชนที่ คุณเทพประทาน กลาววา “การลงโฆษณานั้นมี
สวนในการกําหนดเนื้อหาไมถึง 10% โดยจะมีสวนในแงของบทความเชิงโฆษณา ขึ้นอยูกับลูกคาจะขอ
ใหทําคอลัมนแบบนี้ให ซัก 2 หนา 3 หนา ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับสัดสวนภาพรวมทั้งหมดแลวถือวามัน
ไมเยอะ”
นอกจากนี้ยังมีในสวนของ ภาพแฟชั่นแฝงโฆษณาสินคา ที่สวนมากจะถายทําในเมืองไทย
และผูใหโฆษณาก็จะมีสวนกําหนดลักษณะของภาพ และรูปแบบรวมกับ สไตลิสต และชางภาพอิสระ
ตามความเหมาะสมของสินคา
โดยจากการศึกษาพบวา ภาพแฟชั่นแฝงโฆษณาสินคา และโฆษณาในนิตยสารสวนใหญ จะ
นิยมใชพรีเซนเตอร หรือนายแบบที่มีรูปรางผอมเพรียว มีผิวพรรณเรียบเนียน และมีเคาโครงหนาคลาย
ผูหญิง เมื่อนํามาประกอบกับเครื่องแตงกาย หรือสินคาตางๆ ก็ยิ่งสงเสริมใหนายแบบนั้นมีภาพลักษณ
ภายนอกที่ดูดี ซึ่งคุณเทพประทาน ก็ยอมรับวา การเลือกพรีเซนเตอรเปนสวนสําคัญในการโฆษณาสิน
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คา เพราะสามารถทําใหผูบริโภคเกิดความตองการใชตาม ดังที่กลาววา “ การใชพรีเซนเตอรก็มีสวน
สําคัญ อยางผูชายสวนใหญอาจจะไมใชเครื่องสําอาง เพราะกลัววาใชแลวจะเปนตุดเปนแตวรึเปลา
แตเมื่อไดเห็นพรีเซนเตอรที่มีรูปลักษณที่ดูดี เปนคนที่สังคมยอมรับ แลวก็มีบุคลิกความเปนผูชาย ก็จะ
ทําใหตัวเองเกิดความตองการใชตาม เปนเทคนิค Advertising งายๆ” ซึ่งแสดงใหเห็นวาโฆษณาใน
นิตยสารนั้นก็มีสวนในการสรางผูชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ดวยเชนกัน เนื่องจากมีการเลือกสะทอน
เฉพาะในภาพบางสวน ออกมาเปนภาพตัวแทนใหเห็นวาความเปนชายที่ดูดีควรมีรูปแบบตามที่นํา
เสนอในโฆษณา
ความคิดเห็นของบริษัทตัวแทนโฆษณา
แนวคิดและปจจัยในการจัดซื้อสื่อโฆษณาในนิตยสาร
ชลธิศ แสงหิรัญ Premiere Account Executive บ ริ ษั ท Dentzu Young & Rubicam ได
กลาวถึงการจัดซื้อสื่อใหเหมาะสมกับสินคาวา สิ่งสําคัญคือตองคํานึงถึงกลุมเปาหมายของสินคา และ
จํานวนผูอานนิตยสารที่จะลงโฆษณา ซึ่งจะมีการเลือกลงใหสอดคลองกัน อยางเชน ถาสินคามีกลุม
เปาหมายที่เปนผูชายสนใจแฟชั่นรักการแตงตัวก็จะเลือกลงโฆษณาใน Esquire หรือถาสินคามีกลุม
เปาหมายเปนนักบริหารก็จะเลือกลงโฆษณาใน GM เปนตน ซึ่งการประสานงานระหวางเจาของสินคา
และสื่ อนิ ตยสาร นั้ น AE จะมี สวนชวยในการผลั ก ดัน รวมกั บ ฝ ายสื่อโฆษณาในการซื้ อพื้ น ที่ ในสื่ อ
นิตยสารเพื่อใหลูกคาไดรับผลประโยชนสูงสุด แตตามปกติแลวฝายสื่อโฆษณาถาเปนผูที่มีอํานาจใน
การเจรจาตอรองกับนิตยสารในการเลือกลงโฆษณาในหนาตางๆเพื่อใหตรงเปาหมาย หรือเปนไปตาม
วัตถุประสงคที่กําหนดไว โดยที่ใชเงินนอยที่สุดเทาที่จะทําได (สัมภาษณ,22 มีนาคม 2548)
ในสวนของการทํางานของฝายสื่อโฆษณานั้น ฐิติมา วัยอุดมวุฒิ Assistant Media Planner
บริษัท Brand Connection ไดกลาวถึงขั้นตอนการวางแผนสื่อโฆษณาในนิตยสารหลังจากไดรับ brief
วา “ เมื่อเราดูสินคาของลูกคาแลว เราก็มาวิเคราะหดูวา กลุม magazineในกลุมของสินคาเปนกลุม
ของหมวดหมูประเภทอะไร ผูชาย ผูหญิง หรือวาเปนวัยรุน เราก็ดูวา readership ของmagazine เลม
ไหนมี rating ที่สูงสุด จากนั้นก็ตองไปคุยกับทาง Buyer เพื่อเช็คราคากอนวาถาจะลงหนาใน ปกหลัง
ปกหนา ราคาเทาไหร และมีสวนลดเทาไหร ซึ่งตรงนี้อาจจะนําไปเสนอลูกคากอนครั้งหนึ่ง จากนั้นรอ
ลูกคา Confirm กลับมาถึงจะวางแผนอีกทีหนึ่ง ซึ่งบางทีลูกคาจะระบุมาเลยวาอยากลงในนิตยสารเลม
ไหน แลวคอยลงplanอีกที (สัมภาษณ, 28 มีนาคม 2548)
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สวนปจจัยในการเลือกวางโฆษณาในสื่อนิตยสารนั้น จะมีการกําหนดประเภท และชนิดของ
สื่อใหเหมาะสมกับลักษณะของผลิตภัณฑ ซึ่งตองมีกลยุทธในการใชสื่อโฆษณาเพื่อที่จะกอใหเกิดผล
ตอกลุมเปาหมายมากที่สุด ดังที่ คุณ ฐิติมา กลาววา “สินคาผูชายลูกคาอยากใหลงในสื่อนิตยสารเปน
อันดับแรก รองมาคือ TV ซึ่งเราตองมองกอนวาสินคาที่เราจะลงเหมาะกับนิตยสารเลมไหนเพราะการ
วางหนาเปนสิ่งสําคัญ และปกหนากับปกหลังก็สําคัญ ถาปกหนามีพรีเซ็นเตอรที่ดูดี กลุมเปาหมายสน
ใจ เคาก็ซื้อ เคาก็อาน” ซึ่งในการเลือกวางโฆษณาในรูปแบบตางๆหรือในสวนตางๆของนิตยสารนัน้ จะ
ขึ้นอยูกับความตองการของลูกคาที่จะนําเสนอสินคา และงบประมาณของลูกคาเปนสําคัญ “ก็แลวแต
ลูกคาจะบอก แตทางเราก็จะเสนอดวย ถาสมมติวาลูกคาอยากไดปกหนา หรือหนาในดานขวา ซึ่งบาง
ทีราคามันแพง เราตองดู budget ลูกคาดวย ถาลงมากเลมราคาก็สูง เราก็ตองเลือกลงในนิตยสารที่มี
rating สูง เขาถึงปริมาณคนดูไดมาก แตทั้งนี้ทั้งนั้นก็ตองอยูกับความพึงพอใจของลูกคา”
จากการสั ม ภาษณ เพื่ อ ให ท ราบถึ ง กระบวนการผลิ ต ภาพตั ว แทน “เมโทรเซ็ ก ส ช วล” ของ
นิตยสารผูชายในสวนตางๆที่เกี่ยวของในขางตันนั้นพบวา นิตยสารทั้ง 3 ฉบับตางก็ยอมรับวามีการนํา
เสนอคัดเลือกเนื้อหาเพื่อตอบสนองความเปนชายกลุมนี้ซึ่งสวนหนึ่งของการสรางความเปนชายกลุมนี้
ก็คืออิทธิพลของการตลาด และการโฆษณา โดยผูใหโฆษณาก็เปนปจจัยหนึ่งที่เขามากําหนดเนื้อหาใน
นิตยสารทั้งทางตรง และทางออม ในสวนของบทความเชิงโฆษณา การถายภาพแฟชั่น และภาพปก

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง นิตยสารผูชายกับกระบวนการสรางความเปนชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” นั้น
เปนการศึกษาลักษณะและกระบวนการสรางภาพความเปนชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ที่ถูกนําเสนอ
ในนิตยสารผูชายโดยมุงศึกษาในสวนที่เกี่ยวกับการใหความหมายการกําหนดภาพตัวแทน การถาย
ทอดอัตลักษณความเปนชาย รวมถึงในสวนที่นิตยสารถายทอดความหมายเชิงสัญญะใหกับตัวสินคา
ผานทางรูปแบบโฆษณาตางๆ โดยผูวิจัยไดกําหนดปญหานําวิจัยไวดังนี้
1.ภาพตัวแทนความเปนชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ที่ถูกนําเสนอในนิตยสารผูชายมีลักษณะ
อยางไร แยกยอยออกไดเปนกี่ประเภท อะไรบาง
2. การเชื่อมโยงความสัม พัน ธตางๆของ “เมโทรเซ็กสชวล” กับรูปแบบของสัญ ญะเพื่อการ
บริโภคที่ปรากฏในนิตยสารผูชายมีลักษณะเปนอยางไร
3. การผลิตภาพตัวแทน “เมโทรเซ็กสชวล” ของนิตยสารผูชายมีกระบวนการเปนอยางไร
ในการศึกษาเพื่อที่จะสามารถหาคําตอบปญหานําวิจัยที่กําหนดไวไดอยางชัดเจนนั้น ผูวิจยั จะ
นําผลการวิจัยที่ไดมาสรุป วิเคราะห และอภิปรายผล โดยแบงการนําเสนอออกเปน 3 สวนคือ
สวนที่ 1 ลักษณะของภาพตัวแทนความเปนชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ในนิตยสาร
สวนที่ 2 การเชื่อมโยงความสัมพันธตางๆของ “เมโทรเซ็กสชวล” กับรูปแบบของสัญญะเพื่อ
การบริโภคที่ปรากฏในนิตยสารผูชาย
สวนที่ 3 กระบวนการผลิตภาพตัวแทน “เมโทรเซ็กสชวล” ของนิตยสารผูชาย
สวนที่ 1 ลักษณะของภาพตัวแทนความเปนชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ในนิตยสาร
ในสวนของลักษณะเนื้อหานิตยสารผูชาย 3 ชื่อฉบับคือ GM BOSS และ Esquire ที่นํามาใช
วิเคราะหในงานวิจัยชิ้นนี้ โดยทั่วไปนั้นจะมีการคัดเลือกนําเสนอเนื้อหาที่เนนสาระ และความบันเทิง
ควบคูกัน ดานสาระนั้นจะเนนความเขมขนของบทความหรือสารคดี สวนความบันเทิงนั้นจะนําเสนอ
คอลัมนที่เกี่ยวกับรสนิยมการใชชีวิตในดานตางๆการดูแลตัวเอง และแฟชั่นใหมๆจากทั่วทุกมุมโลก ซึ่ง
ภาพความเปนชายที่ถูกนําเสนอในนิตยสารผูชายนั้น พบวามีสัดสวนที่โนมเอียงไปในลักษณะภาพของ
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ผูชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” มากกวาภาพของผูชายในแบบเดิม โดยการคัดเลือกคุณลักษณะเดน
เพียงบางอยาง และใหคาเชิงบวกในรูปแบบของตัวแทนมาเปนตัวกําหนดกรอบการรับรูของสังคม ให
เขาใจวาผูชายในอุดมคติ เปนที่พึงปรารถนาของสังคม คือผูชายที่ดูนุมนวลมากขึ้น ซึ่งการที่ผูชายจะ
หันมาดูแลรางกายตัวเองทั้งดานสุขภาพ และความงามโดยมีการใชเครื่องสําอางนั้น เปนสิ่งที่ควร
กระทํา และเปนเรื่องธรรมดา ซึ่งก็เทากับวานิตยสารผูชายไดมีการเปลี่ยนแปลงความหมายของการใช
ผลิตภัณฑเครื่องสําอางเพื่อความงามวาไมไดใชเฉพาะผูหญิงแตเพียงอยางเดียว แตเปนภาพตัวแทนที่
เปนเรื่องปกติธรรมดาที่ผูชายสามารถกระทําไดเชนกัน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดภาพตัวแทนของ Stuart
Hall (1997,อางถึงใน กนกวรรณ ไมสนธิ์,2544) ที่อธิบายวาภาพตัวแทนไมใชความจริง (reality) แต
เปนผลผลิตของการเลือกสรร ที่มีความจริงบางสวนถูกเนนย้ํา แตบางสวนถูกเพิกเฉย ซึ่งแตกตางจาก
การสะทอนภาพ (reflection) เพราะวามีการใหคุณคา และตอกย้ําไวดวยอุดมการณของสังคม
จากการศึกษาวิจัยลักษณะภาพตัวแทนความเปนชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ในนิตยสารผู
ชายนั้นพบวาเปนการนําเสนอภาพตัวแทนที่อยูภายใตกรอบของสังคมตะวันตก ที่ผสมผสานกับบริบท
ของสังคมไทย โดยในสวนของภาพความเปนชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ตามแบบสังคมตะวันตกนั้น
จะถูกดึงมาใชตั้งแตการบัญญติศัพทคําวา “เมโทรเซ็กสชวล” ที่นิตยสารทั้ง 3 ฉบับนํามาจําแนกคนใน
สังคม และนํามาใชเรียกผูชายในเมืองที่ใหความสําคัญกับการดูแลตัวเอง รวมถึงการคัดเลือกภาพตัว
แทนที่ซึมซับรูปแบบ และรับลักษณะตามแนวคิดความเปนชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ของตะวันตก
ในทุกๆดาน ทั้งนี้ก็เนื่องมาจาก กระบวนการทางวัฒนธรรมโลกาภิวัตนที่นําพาลัทธิบริโภคนิยมผานมิติ
ทางเศรษฐกิจขามพรมแดน จึงทําใหวัฒนธรรมขามชาติจากทางตะวันตกอาศัยสื่อมวลชนในการเปน
ชองทางขายสินคา และสรางภาพของผูชายสมัยใหมที่มีความสุขกับการบริโภคจับจายซื้อของเพื่อดูแล
ตัวเอง เหมือนกันทั่วโลก เมื่อมาผสมผสานกับกรอบความเปนชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ตามแบบ
ของไทยที่เคยมีรากเหงาจากภาพของผูชายสมัยโบราณในวรรณคดีที่มีลักษณะเอวออนออนแอน ผอม
บางคลายผูหญิง และนํามาประกอบกับสภาพสังคมในปจจุบันที่มีการแขงขันกันสูง จึงทําใหสวนหนึ่ง
ของการคัดเลือกภาพตัวแทนของนิตยสารผูชาย จึงมักจะนําไปเกี่ยวของกับหนาที่การงาน และการใช
ชีวิตในสังคม โดยการนําเสนอเนื้อหา และโฆษณาที่เกี่ยวกับการดูแลภาพลักษณภายนอกมากขึ้น
เพราะคนที่เอาใจใสตัวเองจะมีบุคลิกภาพที่โดดเดนกวาในสังคม ซึ่งจากการศึกษาลักษณะภาพตัว
แทนความเปนชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ในนิตยสารผูชายทั้ง 3 ฉบับ สามารถสรุปไดโดยแบงเปน 4
ลักษณะ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. รูปแบบของภาพตัวแทนความเปนชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ในลักษณะที่มีการศึกษาสูง
และฐานะดี
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ลักษณะภาพตัวแทนของผูชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ในลักษณะนี้ที่นิตยสารนําเสนอก็คือ ผู
ชายในอุดมคติที่มีบุคลิกภาพที่ออนโยน อีกทั้งยังมีความพรั่งพรอมในทุกๆดานไมวาจะเปนในดาน
ฐานะ ความรู มีการศึกษาดี และมีฐานะทางสังคมที่ในแตละวันตองพบปะกับผูคนมากหนาหลายตา
รวมถึงยังมีการแบงเวลาเพื่อดูแลตัวเองอยูเสมอ ทั้งในดานสุขภาพและความงาม ซึ่งผูชายลักษณะนี้
จะเปนบุคคลที่นิตยสารไดคัดเลือก และสะทอนผานเนื้อหา ภาพ และรูปแบบของโฆษณาวาเปนบุคลิก
ของผูชายยุคใหม
ซึ่งจากการวิเคราะหพบวา มีเพียงนิตยสาร GM เทานั้นที่นําเสนอภาพผูชายลักษณะนี้อยาง
ชัดเจน โดยผูวิจัยตั้งขอสังเกตวาเปนเพราะนิตยสาร GM มีจุดเดนอยูตรงที่ใหความสําคัญพิถีพิถันกับ
การคัดเลือกบุคคลมาสัมภาษณอยางมาก ทั้งนี้ก็เพื่อใหสอดคลองกับระดับของผูอานเปาหมายที่เปน
ระดับปญญาชนมีการศึกษา และเปนระดับบนของสังคม โดยพบทั้งในสวนเนื้อหา ภาพ และรูปแบบ
โฆษณา โดยในสวนของเนื้อหานั้นจะพบการนําเสนอในรูปแบบของบทความ และบทสัมภาษณผาน
คอลั ม น Cover Man ,Trend & Style ส ว นในรู ป แบบของโฆษณาจะพบในส ว นของบทความเชิ ง
โฆษณาที่นําเสนอในสินคาประเภทเครื่องแตงกาย ผลิตภัณฑบํารุงผิว และผลิตภัณฑเสริมอาหาร
สวนในนิตยสาร BOSS และ Esquire นั้นไมสามารถสรุปผลภาพความเปนผูชายแบบ “เมโทร
เซ็กสชวล” ในลักษณะนี้ได เนื่องจากไมปรากฏ เนื้อหา ภาพ และรูปแบบโฆษณา ในลักษณะนี้อยาง
ชัดเจน
2. รูปแบบของภาพตัวแทนความเปนชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ในลักษณะที่ดูแลเอาใจใส
ตัวเองอยางประณีตพิถีพิถันเปนพิเศษในเรื่องรางกาย ทั้งดานสุขภาพ และความงาม
จากการวิเคราะหพบวาลักษณะภาพตัวแทนของผูชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ในลักษณะนี้จะ
มีการนําเสนอในนิตยสาร BOSS มากที่สุดรองลงมาคือ GM และ Esquire ตามลําดับ โดยผูวิจัยตั้งขอ
สังเกตวาเปนเพราะรูปแบบการนําเสนอเนื้อหาของนิตยสาร BOSS จะเนนชัดเจนในเรื่องการดูแลสุข
ภาพ และผิวพรรณตั้งแตศีรษะจรดปลายเทา มากกวาในฉบับอื่นๆทั้งนี้ก็เพื่อเติมเต็มความรูใหกับนัก
บริหารรุนใหมซึ่งเปนกลุมเปาหมายของนิตยสาร ที่ตองอาศัยภาพลักษณภายนอกที่ดูดี เพื่อความได
เปรียบกวาในสังคม โดยนําเสนอในรูปแบบของ บทความ ใน Section : Agenda เปนหลัก โดยเฉพาะ
ในคอลัมนที่เกี่ยวกับ Tips ,Skin ,Hair ,Health ,Foods และในรูปแบบของโฆษณา (Advertising) บท
ความเชิงโฆษณา และการจัดวางสินคา/ตราสินคาตามลําดับ โดยเปนสินคาประเภทสถานเสริมความ
งามสําหรับผูชาย และผลิตภัณฑเสริมอาหารมากที่สุด
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สําหรับนิตยสาร GM นั้นนําเสนอภาพของผูชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ในลักษณะนี้ผานทาง
เนื้อหา และรูปแบบของโฆษณา โดยเนื้อหานั้นจะนําเสนอในคอลัมนที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพโดย
เฉพาะและในคอลัมนถาม-ตอบจดหมายของผูอานที่เกี่ยวกับการสรางความเชื่อมั่น และเสริมบุคลิก
ภาพใหทันสมัย สวนรูปแบบของโฆษณานั้น พบในสวนของบทความเชิงโฆษณาเทานั้น ซึ่งมักจะนํา
เสนอรายละเอียดของสินคา และบทสัมภาษณพรอมภาพพรีเซ็นเตอรที่เปนชายหนุมรุนใหมทเี่ ปนทีร่ จู กั
ในวงสังคม สวนในนิตยสาร Esquire นั้นมีการนําเสนอภาพผูชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ในลักษณะดู
แลเอาใจใสรางกายตัวเอง ทั้งสุขภาพ และความงาม ผานทางเนื้อหาเปนหลักในคอลัมนทเี่ กีย่ วกับการ
ดูแลสุขภาพ และดูแลตัวเองโดยเฉพาะ เชน คอลัมน Grooming ที่นําเสนอในรูปแบบของบทความ
3. รูปแบบของภาพตัวแทนความเปนชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ในลักษณะที่สนใจในแฟชั่น
ความสวยความงาม โดยมีการใชเครื่องสําอางเพื่อเพิ่มสีสัน และบํารุงผิวพรรณ
จากการวิเคราะหเนื้อหาในนิตยสารผูชายพบวา มีการนําเสนอภาพตัวแทนผูชายแบบ“เมโทร
เซ็กสชวล” ในลักษณะนี้ในนิตยสาร Esquire มากที่สุด รองลงมาคือ GM และ BOSS ตามลําดับ โดยผู
วิจัยตั้งขอสังเกตวา เนื่องจากนิตยสาร Esquire มีจุดเดนอยูที่รูปแบบเนื้อหาที่เนนการนําเสนอแนวโนม
ของแฟชั่นที่เนนแนวทันสมัย และความมีรสนิยม ในแตละฤดูกาล จากหองเสื้อชั้นนําของตางประเทศ
รวมถึงการดูแลความสวยงามตัวเองตามแบบฉบับของผูชาย ผานทางคอลัมน Style และ Grooming
สวนรูปแบบของโฆษณานั้นจะพบใน โฆษณา (Advertising) เปนหลักในสินคาที่เกี่ยวกับเครื่องแตง
กายและเครื่องประกอบการแตงกายมากที่สุด
สวนนิตยสาร GM นั้นพบวานําเสนอผานทางเนื้อหาที่เปนบทความในคอลัมนที่เกี่ยวกับการดู
แลผิวพรรณตามแบบฉบับของผูชาย และในคอลัมนที่เกี่ยวกับการแนะนําการแตงกาย โดยมักจะมี
ภาพประกอบเปนภาพนายแบบที่มีรูปรางผอมเพรียว แตมีกลามเนื้อที่สมสวน และมีใบหนาที่เรียบ
เนียนใส สวนรูปแบบของโฆษณานั้นจะพบในบทความเชิงโฆษณาเปนหลัก ในสินคาประเภทเครื่อง
สําอาง และผลิตภัณฑบํารุงผิวมากที่สุด สําหรับในนิตยสาร BOSS นั้นพบวาปรากฏภาพผูชายแบบ
“เมโทรเซ็กสชวล” ในลักษณะนี้ผานทางเนื้อหาเปนหลักเชนกัน โดยสวนใหญจะเปนรูปแบบของบท
ความใน Section :Agenda คอลัมน Trend(Shopping) ,Skin และTrend(Catwalk) ซึ่งเปนคอลัมนที่
เกี่ยวกับการแนะนําเครื่องแตงกายตามฤดูกาลจากหองเสื้อชื่อดังทั้งในและตางประเทศ เครื่องสําอาง
และผลิตภัณฑบํารุงผิว สวนรูปแบบของโฆษณานั้นจะพบภาพตัวแทนผูชายแบบ“เมโทรเซ็กสชวล”
ลักษณะนี้ในโฆษณา (Advertising) เปนหลักในสินคาประเภทผลิตภัณฑบํารุงผิว และเครื่องสําอาง
มากที่สุด
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4. รูปแบบของภาพตัวแทนความเปนชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ในลักษณะที่พิถีพิถันกับรส
นิยมการใชชีวิตในทุกๆเรื่องไมวาจะเปน การกิน การดื่ม การพักผอน การเขาสังคม และ
เรื่องเพศ
จากการศึ ก ษาพบว า นิ ต ยสาร GM มี ก ารนํ า เสนอภาพผู ช ายแบบ “เมโทรเซ็ ก ส ช วล” ใน
ลักษณะนี้มากที่สุด รองลงมาคือ BOSS และ Esquire ตามลําดับ โดยนําเสนอผานเนื้อหาที่เปนบท
ความ ในคอลัมนที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของผูชายในเมืองหลวง ทั้งในและตางประเทศ และในคอลัมนที่
เกี่ยวกับการพักผอนหยอนใจ และการเดินทางทองเที่ยว สวนรูปแบบของโฆษณานั้นจะพบในบทความ
เชิงโฆษณาเปนหลัก ซึ่งมักจะนําเสนอบทสัมภาษณชายหนุมที่เปนนักบริหารหรือนักธุรกิจรุนใหม
สวนในนิตยสาร BOSS นั้นพบวา นําเสนอผานทางเนื้อหาใน Section : Agenda ที่มีการนํา
เสนอคอลั ม น ที่ เกี่ ย วกั บ การดู แ ลตั ว เองในแบบที่ พิ ถี พิ ถั น ตามแบบฉบั บ ของผู ช ายแบบ “เมโทร
เซ็กสชวล” โดยเฉพาะ ซึ่งมักจะนําเสนอภาพของชีวิตที่สะดวกสบาย และแสดงตัวตนของการเปนชาย
หนุมที่มีความสุข สวนในรูปแบบของโฆษณานั้นจะพบใน โฆษณา (Advertising) เปนหลัก รองลงมา
คือในการจัดวางสินคา/ตราสินคา สําหรับในนิตยสาร Esquire นั้น พบวา มีการนําเสนอเนื้อหาภาพตัว
แทนผูชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ผานบทความที่เกี่ยวกับการดูแลตัวเอง และวิถีชีวิตของผูชายใน
เมืองสวนในรูปแบบของโฆษณานั้นจะพบในโฆษณา (Advertising) และการจัดวางสินคา/ตราสินคา
ซึ่งมักจะสะทอนภาพของผูชายที่มีวิถีชีวิตที่เกี่ยวพันกับกิจกรรมภายนอกบาน มีความทันสมัย สะดวก
สบาย และเปนที่ดึงดูดทางเพศ
นอกจากนั้นจากการศึกษาวิจัย เปนที่นาสังเกตวานอกจากนิตยสารผูชายจะนําเสนอภาพตัว
แทนความเปนชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” แลวยังมีการนําเสนอภาพความเปนชายในแบบอื่นๆอีกไม
วาจะเปน ภาพตัวแทนของผูชายในแบบเดิมที่มีลักษณะเนนความแข็งแรง เขมแข็ง มีกลามเนื้อใหญโต
,ภาพผูชายในแบบ Urban Cowboy ที่นิตยสารใชเรียกผูชายในเมืองที่มีไลฟสไตลแบบคาวบอยตะวัน
ตก ซึ่งผูชายกลุมนี้นับวาเปนคูตรงขามกับ “เมโทรเซ็กสชวล” อยางสิ้นเชิง คือมีลักษณะภายนอกที่ดู
หยาบกระดาง บึกบึน สวมเสื้อผายับยนไมเรียบรอย ผมไมไดหวี ฟงเพลงคันทรีร็อค ขับรถกระบะขับ
เคลื่อนสี่ลอ และมีงานอดิเรกเปนการฝกขี่มา และยิงปน (นิตยสาร GM เดือนพฤษภาคม,2547) หรือ
สุดทายภาพของผูชายแบบ “เทคโนเซ็กสชวล” ที่มีลักษณะคลั่งไคลในเทคโนโลยีสมัยใหมอยางมาก
แตก็ยังคงใสใจและพิถีพิถันในการดูแลตัวเองคลายกับผูชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล”
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จากการศึกษาวิจัยถึงแมวาจะพบลักษณะภาพความเปนชายในนิตยสารหลากหลายประเภท
แตก็พบวานิตยสารผูชายทั้ง 3 ฉบับตางก็ไดนําเสนอหยิบยกภาพของผูชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ขึ้น
เปนจุดใหญจนกลบภาพตัวแทนของผูชายในแบบอื่นๆ ซึ่งการที่ภาพความเปนชายในปจจุบันแตกแยก
ยอยออกเปนหลายประเภทนั้นก็นาจะมาจากการซึมซับระบอบความคิด และแนวคิดของสังคมตะวัน
ตก ที่เขามาครอบงําโดยผานกระบวนการทางวัฒนธรรมโลกาภิวัตนและระบบทุนนิยมขามชาติ จึงทํา
ใหอิทธิพลของการตลาด และโฆษณาในนิตยสารที่พยายามจะสรางประเด็นอันเปนทางเลือกใหมๆ
เพื่อกระตุนใหผูอานเกิดการใชจาย โดยการจําแนกพฤติกรรมการบริโภคใหม ที่มีการแบงกลุมผูบริโภค
ใหเฉพาะกลุม และสรางความเปนปจเจกบุคคลมากยิ่งขึ้น
สวนที่ 2 การเชื่อมโยงความสัมพันธตางๆของ “เมโทรเซ็กสชวล” กับรูปแบบของสัญญะเพื่อ
การบริโภคที่ปรากฏในนิตยสารผูชาย
จากการศึกษาถึงการเชื่อมโยงความสัมพันธตางๆของ “เมโทรเซ็กสชวล” กับรูปแบบของสัญ
ญะเพื่อการบริโภคที่ปรากฏในนิตยสารผูชาย ผูวิจัยไดใชทฤษฎีสัญญะวิทยา เปนทฤษฎีหลักในการ
วิเคราะหรูปแบบของโฆษณาที่สรางถายทอดความหมายใหกับตัวสินคา และเปนองคประกอบหนึ่งใน
การสรางความเปนชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” โดยมี 4 รูปแบบดวยกัน คือ โฆษณา (Advertising) บท
ความเชิงโฆษณา ภาพแฟชั่น (Fashion Ad.) และการจัดวางสินคา/ตราสินคา โดยวิธีการวิเคราะห
การนํ า เสนอความหมายโดยอรรถ(Denotative Meaning) และความหมายโดยนั ย (Connotative
Meaning) ,การนําเสนอโดยเปรียบเทียบคูตรงขาม (Binary Opposition) ที่สะทอนใหเห็นถึงลักษณะ
ของภาพความเปนชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ที่ปรากฏในนิตยสาร รวมไปถึงการหาแบบแผนที่ซอน
เรนของคูตรงกันขาม โดยใชการวิเคราะหแบบ Synchronic/Paradigmatic ซึ่งสามารถทําใหมองเห็น
ความสัมพันธระหวางโครงสรางในแตละสวนที่ปรากฏในรูปแบบของโฆษณาในนิตยสารไดอยางชัด
เจนยิ่งขึ้น
โดยภาพรวมของการนําเสนอภาพความเปนชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ในสวนของรูปแบบ
โฆษณาของนิตยสารผูชายทั้ง 3 ฉบับนั้นพบวา มีการนําเสนอในลักษณะโฆษณา (Advertising) มาก
ที่สุด รองลงมาคือ บทความเชิงโฆษณา ,ภาพแฟชั่น (Fashion Ad.) และการจัดวางสินคา/ตราสินคา
ตามลําดับ
ซึ่งในสวนของลักษณะโฆษณา (Advertising) นั้นสวนใหญจะนําเสนอภาพตัวแทนของผูชาย
แบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ที่มีลักษณะสนใจแฟชั่น ความสวยความงาม โดยมีการใชเครื่องสําอางสําหรับ
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ผูชาย ในสินคาประเภทเครื่องสําอาง,ผลิตภัณฑบํารุงผิว และเครื่องแตงกายของหองเสื้อชั้นนําจากตาง
ประเทศ โดยภาพโฆษณานั้นมักจะใชนายแบบที่มีรูปรางผอมเพรียว แตมีกลามเนื้อที่สมสวน และมี
เคาโครงหนาเรียวเล็กคลายกับผูหญิง โดยในสวนของขอความโฆษณานั้นมักจะพูดถึงการเปนผูชาย
ยุคใหมที่มีเสนหตองเปนผูชายที่ดูนิ่มนวล คํานึงถึงภาพลักษณตัวเอง ดูแลผิวพรรณ และสนใจแฟชั่น
โดยการใชเครื่องสําอางดูแลและถนอมผิวเปนสิ่งที่จําเปน ถาหากอยากจะมีภาพลักษณภายนอกที่ดูดี
เปนที่พึงปรารถนาแกคนรอบขาง และสามารถเดินเขาสังคมไดอยางมั่นใจ ซึ่งการสวมใสเสื้อผาที่มา
จากหองเสื้อชื่อดังจากตางประเทศก็สามารถบงบอกไดถึงรสนิยม และฐานะทางสังคมของผูสวมใสอีก
ดวยดังนั้นอิทธิพลจากสื่อโฆษณาในนิตยสารจึงเปรียบเสมือนเปนแรงสนับสนุนกระตุนใหผูชายหันมา
บริโภคสินคา ,บริการเพื่อรางกาย ทั้งดานสุขภาพ และความงามมากยิ่งขึ้น ซึ่งการบริโภคนั้นไมได
เฉพาะแคตัววัตถุสินคาแตเพียงอยางเดียว หากแตไดบริโภคสัญญะที่สื่อโฆษณาในนิตยสารไดใสรหัส
ตางๆดวยกลยุทธที่ซับซอนเขาไปมากมาย ซึ่งรหัสเหลานั้นตางก็มีลําดับชั้นที่จะมากําหนด และจัด
ระเบียบใหกับสินคา โดยลําดับนั้นจะสอดคลองกับโครงสรางการจัดระเบียบทางชนชั้นทางสังคม ทํา
ใหการใชสินคานั้นมีความหมายเชิงสัญญะ ที่ทําใหมีภาพลักษณที่แตกตางไปจากคนอื่นๆ
นอกจากนี้นี้ผูวิจัยยังไดพบขอสังเกตวาโฆษณาสินคาประเภทเครื่องสําอางสําหรับผูช าย มีการ
ใหความสําคัญเรื่องความ ขาวใส ไรจุดดางดํา และริ้วรอย เหมือนกับที่เคยเปนวิธีการที่สื่อชนิดอื่นๆ
เคยสราง และใหความหมาย และใหคุณคาอยางประสบความสําเร็จมากอนแลวในเรื่องความงามของ
ผูหญิงในสังคมไทยวา ผูหญิงที่สวยคือผูหญิงที่มีความเดน และแตกตาง สอดคลองกับที่ Edwards
(1997,อางถึงใน John Beynon,2004) กลาววา นิตยสารผูชายไดพยายามที่จะหาตลาดหรือกลุมเปา
หมายใหมๆเพื่อที่จะผลิตซ้ําความเปนชายอยางตอเนื่องผานการบริโภค
ซึ่งการใหความหมายลักษณะนี้เปนการสื่อสารผานรูปแบบของสินคาเพื่อความงามในกรอบ
ของลัทธิบริโภคนิยมในยุค Postmodern ที่มีความเปลี่ยนแปลง เลื่อนไหลอยูตลอดเวลา จึงทําใหอัต
ลักษณ ของความเปนชายมีความเลื่อนไหล เปลี่ยนแปลงไดเชนกันดังเชนที่ Stuart Hall เชื่อวา การ
ประกอบสรางความเปนตัวตนนั้นเปนเพียงชิ้นสวนหลายๆชิ้นที่ถูกประกอบรวมขึ้นมาภายใตบริบทของ
สถานการณ อยางหนึ่ง อาจจะมีการเชื่อมตอชิ้นสวนตางๆและสงผลตอการแสดงออกของบุคคลใน
ลักษณะหนึ่ง แตถาอยูภายใตบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปอาจจะสงผลใหมีรูปแบบการเชื่อมตอ และแสดง
ออกของบุคคลเปนไปอีกรูปแบบหนึ่งก็ได
สําหรับบทความเชิงโฆษณานั้น สวนใหญจะนําเสนอภาพของผูชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ที่
มีลักษณะสนใจแฟชั่น ความสวยความงาม โดยมีการใชเครื่องสําอาง และผลิตภัณฑบํารุงผิว รองลง

101
มา คือ ลักษณะของผูชายที่ดูแลเอาใจใสตัวเองอยางประณีตเปนพิเศษในเรื่องรางกาย ทั้งดานสุขภาพ
และความงาม ในสินคาประเภทผลิตภัณฑบํารุงผิว และเครื่องแตงกายจากหองเสื้อชั้นนําโดยการนํา
เสนอภาพผูชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ในบทความเชิงโฆษณานั้น มักจะนําเสนอบทสัมภาษณนาย
แบบหรือบุคคลที่ขึ้นชื่อวาเปนผูชายรุนใหมที่มีชื่อเสียงหรือเปนที่รูจักในวงสังคม ซึ่งในแตละวันนั้นจะ
ตองรับผิดชอบหนาที่การงาน และกิจกรรมที่หลากหลาย และจําเปนตองพบปะกับผูคนอยูเสมอ จึงทํา
ใหตองดูแลภาพลักษณภายนอกอยูเสมอ โดยการแบงเวลาเพื่อการทําตัวเองดูดีขึ้น เพื่อเปนการเสริม
สรางความมั่นใจเมื่อตองปรากฏตัวในสังคม ในสังคมที่ตองมีการแขงขันกันอยูตลอดเวลาในเรื่องของ
ภาพลักษณนั้น ผูชายที่มีภาพลักษณภายนอกที่ดูดีกวายอมไดเปรียบกวาผูชายที่ปลอยตัวเองใหแก
โทรมตามกาลเวลา
ซึ่งผูวิจัยไดตั้งขอสังเกตวาถึงแมวาภาพตัวแทนความเปนชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” จะมีการ
เปลี่ยนแปลงลดความหยาบกระดางจากภาพความเปนชายแบบเดิมเพียงใด แตก็ยังคงถูกนําเสนอใน
ลักษณะของการเปนที่ดึงดูดทางเพศ มีกิจกรรม และการใชชีวิตภายนอกบานเชนเดิม สอดคลองกันกับ
ที่ Wernick (1991,อางถึงใน กําจร หลุยยะพงศ, 2539) กลาววา การนําเสนอภาพของความเปนชาย
ในงานโฆษณา มีสวนสัมพันธกับแนวคิดหลักของสังคม คือการเลือกใชอุดมการณเดิมที่มีอยูใ นสังคมที่
เนนผูชายเปนใหญ โดยการตอกย้ําความเปนผูนํา มีอํานาจ ความสามารถใหกับผูชายในสังคม เมื่อ
สังคมเริ่มเกิดแนวคิดเรื่องปจเจกบุคคล อันมาพรอมกับการเปดตลาดสินคาประเภทเนนความสวยงาม
เฉกเชนเดียวกันกับสินคาเสริมความงามของผูหญิงกอนหนานั้น ภาพของความเปนชายก็ผนวกแนวคิด
ปจเจกบุคคล ที่สนใจตอสุขภาพรางกาย ความงามของตนเอง ควบคูกับแนวคิดเดิม
สวนในลักษณะของการถายภาพแฟชั่น (Fashion Ad.) นั้นสวนใหญจะนําเสนอภาพตัวแทน
ของผูชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ที่มีลักษณะสนใจแฟชั่น ความสวยความงาม โดยมีการใชเครื่อง
สําอางสําหรับผูชายเชนกัน ในสินคาประเภท เครื่องแตงกายของหองเสื้อชั้นนําจากตางประเทศ โดย
มักจะนําเสนอภาพของนายแบบที่มีรูปรางผอมเพรียว มีผิวพรรณเรียบเนียนใส และมีการวางทาทางที่
สะทอนใหเห็นถึงอารมณที่สุนทรี ออนโยน และสงางาม คลายกับผูหญิง สวนการจัดวางองคประกอบ
ของภาพโดยรอบนั้น จะแสดงออกถึงความทันสมัย และมีรสนิยมที่ดี สอดคลองกับลักษณะวิถีชีวิตของ
ผูชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล”
การถายภาพแฟชั่น (Fashion Ad.) จึงเปนสวนหนึ่งของกระบวนการสรางความหมาย และ
การสรางความเปนชายที่ถายทอดผานระบบสัญลักษณ ซึ่งการใชระบบสัญลักษณนั้น ยังเปนตัวที่ชวย
เชื่อมโยงความแตกตางกันของความสัมพันธของสองสิ่ง เชน การที่นายแบบแตงกายดวยแจ็คเก็ตสี
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ชมพู หรือการนําดอกทิวลิปมาเสียบบนปกเสื้อ เปนความหมายแฝงเรนที่เปนการเปลี่ยนแปลงมายาคติ
ภาพความเปนชายแบบเดิมที่มีความเขมแข็ง แข็งแรง และหยาบกราน มาสูภาพของความเปนชายใน
แบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ที่เพิ่มดานของความเปนหญิง ที่มีความนุมนวล ออนโยน และออนหวานมาก
ขึ้ น ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ งานศึ ก ษาของ Sean Nixon (1992,อ า งถึ ง ใน นฤพนธ ด ว งวิ เศษ,2544) ที่ ได
อธิบายความหมายของความเปนชายไววา ความเปนชายจะถูกสรางผานเสื้อผาและการตกแตงราง
กายในลักษณะตางๆ วงการแฟชั่นยังทําใหความเปนชายมีความหมายที่หลากหลาย และไมยึดถือ
แบบอยางเพียงอยางเดียว เชน การแตงกายทําใหผูชายดูออนหวานลงได เชนเดียวกับการทําใหดูแข็ง
แกรงบึกบึน
สําหรับลักษณะของการจัดวางสินคา/ตราสินคานั้น จะเปนการนําสินคาเขาไปรวมถายในการ
ถายภาพแฟชั่น ใหผูอานสามารถเห็นไดชัดเจน และรูสึกดีกับสินคามากที่สุด โดยสวนใหญจะนําเสนอ
ภาพของผูชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ที่มีลักษณะพิถีพิถันกับรสนิยมการใชชีวิตในทุกๆเรื่อง ไมวาจะ
เปน การกิน การดื่ม การพักผอน การเขาสังคม และ เรื่องเพศ รองลงมาคือในลักษณะ ที่สนใจแฟชั่น
ความสวยความงาม โดยมีการใชเครื่องสําอาง ในสิน คาหลากหลายประเภท ไมวาจะเปน เครื่อง
ประกอบการแตงกายตางๆ รถยนต โทรศัพทมือถือ โดยมักจะวางประกอบอยูในภาพแฟชั่นเครื่องแตง
กายชั้นนําจากตางประเทศ และมีการจัดวางองคประกอบของภาพที่แสดงใหเห็นถึงวิถีชีวิตของผูชาย
ในสังคมเมือง ที่มีรสนิยม ใสใจกับการเลือกใชสินคา โดยนายแบบนั้นจะมีรูปรางผอมเพรียว มีผิว
พรรณเรียบเนียนใส วางทาทางคูกับสินคาในอิริยาบทตางๆ
การจัดวางองคประกอบของสินคา และการจัดวางองคประกอบของภาพนั้น เปนการสราง
ความหมาย และถายทอดความหมายโดยนัย ที่ถูกตีความบนพื้นฐานของคานิยม วัฒ นธรรม หรือ
ความเปนปจเจกบุคคล สอดคลองกันกับที่ Dyer (1982,อางถึงในกําจร หลุยยะพงศ,2539) กลาววา
การโฆษณาเปนการสรางความหมายเพื่อขายสินคา ที่ไมใชเพียงแคการใชเพื่อประโยชนเทานั้น แตยัง
เชื่อมโยงความสัมพันธกับสภาพสังคมที่แตกตางกัน สินคาจะถูกใหคุณคาของการแลกเปลี่ยน โดย
โฆษณาจะเปนตัวแปลความหมายเกี่ยวกับตัวสินคา และความสัมพันธกับมนุษยสูผูบริโภคแตละคน
สวนที่ 3 กระบวนการผลิตภาพตัวแทน “เมโทรเซ็กสชวล” ของนิตยสารผูชาย
กระบวนการผลิตและการคัดเลือกเนื้อหาในนิตยสาร
กระบวนการผลิตนิตยสารผูชายนั้น จะเปนกระบวนการที่ประกอบไปดวยฝายตางๆ 3 ฝาย คือ
ฝายกองบรรณาธิการ ฝายผลิต และฝายจัดการ เชนเดียวกันกับการผลิตนิตยสารโดยทั่วไป แตสําหรับ
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นิตยสารผูชายทั้ง 3 ฉบับนั้นในแตละฉบับตางก็มีการกําหนดแนวทางการนําเสนอเนื้อหา และการคัด
เลือกเนื้อหาในรูปแบบที่แตกตางกัน ทั้งนี้ก็ขึ้น อยูกับการวางนโยบาย และวัตถุประสงคก ารจัดทํา
นิตยสารใหเปนไปตามกลุมผูอานเปาหมาย และความตองการของตลาด
การวิเคราะหกระบวนการผลิตภาพตัวแทน “เมโทรเซ็กสชวล” ของนิตยสารผูชายนั้น ผูวิจัยได
ทําการสัมภาษณเชิงลึก บรรณาธิการบริหาร และหัวหนากองบรรณาธิการ นิตยสาร GM ,BOSS และ
Esquire และในสวนของบริษัทตัวแทนโฆษณา โดยจากการสัมภาษณทั้งหมดพบวา มีรูปแบบการนํา
เสนอที่คลายๆกันในดานความบันเทิง และเนื้อหาที่ครอบคลุมวิถีชีวิตของผูชายรอบดาน แตจะแตก
ตางกันตรงสวนของสาระที่นิตยสาร GM จะเนนความเขมขนของบทความจากนักคิด นิตยสาร BOSS
จะเนนการนําเสนอกรณีศึกษาที่เกี่ยวกับการตลาด และสัมภาษณผูประสบความสําเร็จในแวดวงตางๆ
ส ว นในนิ ต ยสาร Esquire นั้ น จะเน น การนํ า เสนอสารคดี ที่ มี ค วามหลากหลายทั้ งด า นวั ฒ นธรรม
มนุษยศาสตร สังคม การเมือง หรือ เศรษฐกิจ
ซึ่งกระบวนการผลิตและการคัดเลือกภาพตัวแทนความเปนชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ใน
นิตยสารทั้ง 3 ฉบับนั้น พบวา มีกระบวนการที่แตกตางกันออกไป โดยในสวนของนิตยสาร GM นั้น
เนื่องจากเปนนิตยสารแนววาไรตี้ จึงมีเนื้อหาที่กวางขวาง และครอบคลุมทุกๆอยาง เพื่อตอบสนอง
กลุมผูอานคือผูชายไดอยางรอบดาน เมื่อกระแสนิยมของภาพผูชายเปลี่ยนแปลงไป มานิยมผูชายที่รู
จักดูแลตัวเองมากขึ้นจึงตองมีการปรับเปลี่ยนเพื่อตามใหทัน โดยเพิ่มเติมในสวนที่เกี่ยวกับ การดูแล
ภาพลักษณ และการเอาใจใสดูแลตัวเองอยางพิถีพิถัน ทั้งดานการแตงตัวและการดูแลผิวพรรรณ แต
ทั้งนี้ทั้งนั้นการนําเสนอก็เปนผลมาจากความตองการของกลุมผูอานดวยเชนกัน
สําหรับนิตยสาร BOSS นั้น การผลิต และคัดเลือกเนื้อหา จะคํานึงถึงกระแสความนิยมของ
ตลาดขณะนั้นเปนสําคัญ เพื่อใหรองรับวิถีชีวิตและรสนิยมของผูอานที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากกลุมผู
อานเปาหมายของนิตยสารนั้นเปนกลุมนักบริหารที่เปนผูชายรุนใหม ในวงการธุรกิจและการใชชีวิตใน
สังคมเมืองปจจุบันที่ตองมีการแขงขันกันจะวัดกันที่ภาพลักษณภายนอกมากขึ้น คนที่มีภาพลักษณที่ดี
กวา มีการเอาใจใสตัวเองมากกวา มีแนวโนมที่จะประสบความสําเร็จและไดเปรียบกวาในหนาที่การ
งาน ประกอบกับในปจจุบันตลาดสินคาประเภทเครื่องสําอางของผูชาย และแฟชั่นเติบโตขึ้น จึงทําให
นิตยสารตองมีการปรับตัวตามใหทันจึงมีการนําเสนอคอลัมนที่เกี่ยวกับ การดูแลผิวพรรณ ดูแลผม
การแตงตัว การกิน และการดูแลสุขภาพตามแบบฉบับของผูชายโดยเฉพาะ
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สวนในนิตยสาร Esquire นั้นเนื่องจากเปนนิตยสารที่ไดรับลิขสิทธิ์จากตางประเทศจึงทําให
เนื้อหากวาครึ่งหนึ่งของทั้งเลม จะมีการผสมผสานถอดรูปแบบมาจากตนฉบับของอเมริกา และฉบับที่
ออกมาในประเทศอื่นๆ ซึ่งการคัดเลือกนั้นจะมีการคัดเลือกเนื้อหาเฉพาะเทาที่เห็นวาผูอานผูชายนาจะ
สนใจ จึงทําใหเนื้อหาในนิตยสาร Esquire ฉบับภาษาไทยนั้นไดรับอิทธิพลจากวัฒ นธรรมตะวันตก
อยางชัดเจน มาโดยตลอด ไมวาจะเปนแฟชั่น รสนิยมการใชชีวิต หรือการดูแลตัวเอง ซึ่งเมื่อมีกระแส
ของผูชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” เขามาในประเทศไทย นิตยสาร Esquire เลยเปนนิตยสารผูชายฉบับ
เดียวที่ไมจําเปนตองปรับเปลี่ยนการนําเสนอเนื้อหาเพื่อตอบสนองผูอานกลุมนี้เทาใดนัก ซึ่งภาพของ
ความเปนชายที่นําเสนอในนิตยสาร Esquire นั้นมี่สวนที่โนมเอียงไปในสวนของความเปนชายแบบ
ใหม ที่ เป น ผู ช ายแบบ “เมโทรเซ็ ก ส ช วล” อย า งชั ด เจน โดยจากการนํ า เสนอภาพแฟชั่ น คอลั ม น
grooming และ style ซึ่งมีการลดทอนภาพลักษณความเปนชายแบบเดิมที่มีลักษณะแข็งแรง บึกบึน
หยาบกราน และมีรูปรางใหญโตลง แตหันมาใชภาพความเปนชายที่มีลักษณะ รูปรางผอมเพรียว มีผิว
พรรณเรียบเนียน แตมีกลามเนื้อที่สมสวน และมีเคาโครงหนาเรียวเล็กคลายกับผูหญิงแทน
องค ป ระกอบที่ มี ส วนเกี่ย วข องในการสรางภาพตัว แทนความเป น ชายแบบ “เมโทรเซ็ ก ส ช วล” ใน
นิตยสาร
กาจัดพิมพนิตยสารนั้น ก็เหมือนกับการจัดทําธุรกิจประเภทหนึ่ง ซึ่งในปจจุบันอาจจะเรียกได
วา เปนธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ ที่ตองมีการดําเนินกรเพื่อหวังผลกําไรเปนสําคัญ ซึ่งโฆษณาสินคาตางๆที่ลง
ในนิตยสารนั้นภือวาเปนแหลงรายไดโดยสวนใหญ ที่สําคัญ ของนิตยสาร จึงทําใหบางครั้งโฆษณา
สามารถเขามามี บ ทบาทตอการนํ าเสนอเนื้ อหานิตยสารทั้งทางตรง และทางออม ซึ่งการคัดเลือก
โฆษณาสินคาตางๆในนิตยสารนั้น จะมีลักษณะที่สอดคลองกับเนื้อหาของตัวนิตยสาร และใหเหมาะ
กับกลุมคนอานที่คาดวาจะเปนผูบริโภคสินคาเหลานั้น ซึ่งในการศึกษาองคประกอบที่มีสวนเกี่ยวของ
ในการสรางภาพตัวแทนความเปนชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ในนิตยสารผูชายทั้ง 3 ฉบับนั้นพบวา
บทบาทของผูใหโฆษณามีสวนเกี่ยวของในการสรางภาพตัวแทน “เมโทรเซ็กสชวล” ทั้งในสวนทางตรง
และทางออม
โดยในนิตยสาร GM นั้นผูใหโฆษณาจะสงผลทั้งทางออม และทางตรงตอเนื้อหา โดยทางออม
นั้น จะออกมาในรูปแบบของการลงโฆษณา และบทความเชิงโฆษณาตางๆในสินคาที่เกี่ยวกับ เครื่อง
แตงกาย ผลิตภัณฑบํารุงผิว และเครื่องสําอางสําหรับผูชาย สวนที่เขามามีบทบาทโดยทางตรงนั้น จะ
เข า มามี บ ทบาทในส ว นของการถ า ยภาพแฟชั่ น หรือ Fashion Ad. และภาพปก โดยการกํ า หนด
ลักษณะของภาพ รูปแบบการนําเสนอ และการคัดเลือกบุคคลตามที่ตัวเองตองการ
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สําหรับนิตยสาร BOSS นั้น ผูใหโฆษณาจะสงผลทั้งโดยตรง และโดยออมตอการนําเสนอภาพ
ผูชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ดวยเชนกัน โดยทางตรงนั้น มีการใหพื้นที่พรอมบทสัมภาษณแกเจาของ
สินคา ในการสัมภาษณบุคคลตามที่ผูใหโฆษณาตองการ รวมถึงเขามากําหนดลักษณะภาพและการ
เลือกพรีเซ็นเตอร ในสวนของการถายภาพแฟชั่น หรือ Fashion Ad. และภาพปก สวนโดยออมนั้นจะ
นําเสนอในรูปแบบของภาพโฆษณาสินคา และบริการตางๆที่เกี่ยวกับแฟชั่น เสื้อผาเครื่องแตงกาย การ
ดูแลตัวเองทั้งดานสุขภาพ และความงาม และเครื่องสําอางสําหรับผูชายโดยเฉพาะ ซึ่งยิ่งเปนการตอก
ย้ําภาพความเปนชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ที่ดูแลเอาใจใสตัวเองอยางพิถีพิถัน สนใจแฟชั่นและ
ความงาม แบบที่เหมือนกับวิถีชีวิตของผูหญิง
ในสวนของนิตยสาร Esquire นั้น ผูใหโฆษณาจะสงผลโดยทางตรงตอการนําเสนอภาพผูชาย
แบบ “เมโทรเซ็กสชวล” โดยมีการเสนอใหเปดคอลัมนบทความเชิงโฆษณาเพื่อนําเสนอสินคา และราย
ละเอี ย ดตามที่ ผู ให โฆษณาต อ งการ รวมถึ ง เข า มามี ส ว นในการนํ า เสนอการถ า ยภาพแฟชั่ น หรือ
Fashion Ad. ที่มีการถายทําในเมืองไทย โดยมีการกําหนดลักษณะของภาพ และรูปแบบ ในสินคาที่
เกี่ยวกับ เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑบํารุงผิว และเสื้อผาเครื่องแตงกาย
จากการนําเสนอคัดเลือกภาพตัวแทนความเปนชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” ในนิตยสารผูชาย
ที่ไดกลาวในขางตนนั้น จะเห็นวานิตยสารมีสวนในการสรางความเปนชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล”
อยางชัดเจนเนื่องจากมีการเลือกสะทอนภาพในบางสวนออกมาเปนภาพตัวแทนซึ่งสอดคลองกับแนว
คิดในมุมมองของสตรีศึกษา (อางถึงในเจิมศิริ เหลืองศุภกรณ,2545) ที่ไดมีการพิจารณาภาพตัวแทนที่
สะทอนออกมาจากสื่อเปรียบเทียบกับภาพความเปนจริงของสังคม คือการสรางภาพตัวแทน “เมโทร
เซ็กสชวล” ของสื่อนิตยสาร เปนผลผลิตของการเลือกสรรที่เนนย้ําความจริงในบางสวน คือผูชายที่ดูดี
เปนที่พึงปรารถนาคือผูชายที่เนี้ยบเฉียบ และรูจักดูแลเอาใจใสตัวเอง โดยเพิกเฉยความจริงในบางสวน
คือภาพของผูชายแบบเดิมที่เปนไปตามคานิยมกระแสหลักของสังคม ที่ดูหยาบ แข็งแกรง มีกลามเนื้อ
ใหญโต จึงทําใหอัตลักษณของความเปนชายนั้นมีความหลากหลาย ลื่นไหลไปตามคานิยม และบริบท
ของสังคมในแตละชวงเวลา ซึ่งสื่อนิตยสารผูชายทั้ง 3 ฉบับนั้นก็มีสวนในการประกอบสราง อัตลักษณ
ของผูชายกลุมนี้ โดยการสรางกรอบวิธีคิด และรสนิยมผานตรรกะของวาทกรรมที่ปรากฏในเนื้อหา
และโฆษณาในนิตยสาร ซึ่งเมื่อมาประกอบกับปรากฏการณของระบบทุนนิยมขามชาติ และการตลาด
ที่เรงการผลิต และเนนการบริโภคใหมีรูปแบบและมาตรฐานเหมือนกันทั่วโลก นิตยสารจึงไดทําหนาที่
ในการเปนสื่อกลางในการหลอหลอมรสนิยมรวมทั้งกระตุนใหคนบริโภคภาพตัวแทนความเปนชาย
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“เมโทรเซ็กสชวล” ตามแบบนิตยสารมากขึ้น จึงทําใหผูชายในปจจุบันรูสึกสบายใจที่จะหันมาดูแลภาพ
ลักษณ รางกาย และความงามของตัวเองอยางพิถีพิถันมากกวาผูชายในสมัยกอน
องคความรูที่ไดจากงานวิจัย
1. รูปแบบของความเปนชายในปจจุบันไมจําเปนตองมีความเขมแข็ง หรือกลาหาญเสมอไป
รูปแบบของความเปนชายแบบเดิมทีเนนความมีอํานาจ และการครอบงํา ไดถูกทาทาย โดยสืบเนื่องมา
จากกระแสเรียกรองสิทธิสตรี และการเรียกรองสิทธิเกย ทําใหผูชายในปจจุบันไดรับการคาดหวังใหมี
ดานของความเปนหญิงมากยิ่งขึ้น
2. กระบวนการทางวัฒนธรรมโลกาภิวัตน เปนกระบวนการที่ทําใหระบบโลกมีมาตรฐานเดียว
กัน และทําใหวัฒนธรรมเกิดความเหมือนกันในแบบแผนคานิยม และการบริโภค จึงทําใหการสราง
ภาพความเปนชายในสังคมสมัยใหมนั้นสวนหนึ่งก็เกิดขึ้นจาก การครอบงําของสื่อมวลชนขามชาติ
ตางๆ ในการเปนตัวสนับสนุนกระตุนใหเกิดการบริโภคสินคา และบริการใหมๆสําหรับผูชาย และเขาไป
แทนที่ภาพของความเปนชายในแบบดั้งเดิม จึงทําใหความเปนชายที่เกิดจากการครอบงําของสื่อมวล
ชนขามชาตินั้นมีรูปแบบที่เหมือนกันทั่วโลก
3. ความเปนชายที่เปลี่ยนแปลงไปเกิดจากอิทธิพลปจจัยหลายๆอยางประกอบกัน ยุคสมัยที่
แตกตางกันนั้น ก็จะมีการใหความหมายของความเปนชายแตกตางกันไป งานวิจัยนี้เปนสวนหนึ่งที่
สะทอนใหเห็นถึงความหมายของความเปนชายในอีกรูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นในสังคมปจจุบัน ที่ไดรับ
อิทธิพลของการตลาด และการโฆษณาในนิตยสารผูชาย ในการเปนเครื่องมือที่เปนสื่อกลางในการเขา
ถึงกลุมเปาหมายที่เปนผูชาย ซึ่งภาพความเปนชายที่ปรากฏในนิตยสารผูชายนั้นมีการใหความสําคัญ
นําเสนอโนมเอียงไปที่รูปแบบของความเปนชายแบบใหมมากกวาความเปนชายแบบเดิม
ขอเสนอแนะ
1. เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาในสวนของผูสงสาร และตัวสาร แตไมไดศึกษาวิจัย
ไปถึงทัศนคติของผูรับสารหรือกลุมผูอานที่เปนผูชายแบบ “เมโทรเซ็กสชวล” วามีลักษณะหรือวิถีชีวิต
เปนเชนไร และมีการเลือกรับตีความในนิตยสารอยางไร จึงนาจะมีการศึกษาลักษณะของกลุมผูอาน
กลุมนี้ดวย
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