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นับเป็นระยะเวลากว่า 120 ปี1 มาแล้ว ที่นิตยสารสตรีได้ท�ำหน้าที่ของสื่อมวลชนในการให้ข่าวสาร ข้อมูลความรู้ความบันเทิงแก่
ผูห้ ญิงไทย ซึง่ นิตยสารได้มกี ารพัฒนารูปแบบและเนือ้ หามาโดยตลอด จนถึงยุคปัจจุบนั มีนติ ยสารผูห้ ญิงจ�ำนวนมากมาย รวมทัง้ นิตยสาร
สตรีหัวนอกให้สามารถเลือกซื้อ เลือกหามาอ่านตามความพอใจของผู้อ่าน/ผู้บริโภค ซึ่งมีวิถีการด�ำเนินชีวิต (Lifestyle) ที่แตกต่างกันไป
บทความนีจ้ ะกล่าวถึงการบริโภคแฟชัน่ ผ่านการอ่านนิตยสารทีเ่ ป็นปรากฏการณ์เชิงสัญลักษณ์ ซึง่ สัญญะมีบทบาทในการสร้างความหมาย
และคุณค่าให้แก่กลุ่มผู้อ่าน ในประเด็นความหมายที่เกี่ยวกับความเป็นตะวันตกและความเป็นผู้หญิงยุคใหม่
Abstract

For 120 years, magazines have assumed roles in informing, educating and entertaining Thai women. Meanwhile,
they have improved formats and contents. Nowadays, there are many magazines catering specifically to women including
foreign women magazines available in Thailand that satisfy an individual female reader who lives a different lifestyle. This
article discovered that the consumption of fashions from the magazines is a social phenomenon that signs play a significant
role in constructing meanings and values for readers about westernization and modern femininity.
นิตยสาร จัดเป็นสื่อสารมวลชนประเภทหนึ่ง ที่มีความสัมพันธ์กับสังคมอย่างแยกไม่ออกในฐานะที่เป็นกระจกเงาคอยสะท้อน
และบันทึกภาพสังคม เป็นสื่อหนึ่งที่มีเนื้อหาที่ปรับเปลี่ยนไปตามบริบททางสังคมอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งยังเป็นเครื่องช่วยชี้น�ำแนวทางการ
แต่งกายตามแฟชั่น และวิถีการด�ำเนินชีวิตในสังคมส�ำหรับผู้หญิงไทย นิตยสารจึงมีความส�ำคัญและมีบทบาทต่อผูห้ ญิงในทุกยุคทุกสมัย
เป็นสื่อที่อยู่คู่กับผู้หญิงตลอดมา และสามารถเข้าถึงผู้หญิงทุกระดับ ทุกประเภท ตั้งแต่เริ่มอ่านออกเขียนได้ไปจนถึงผู้หญิงที่มีการศึกษา
ระดับสูง ที่ต่างใช้นิตยสารเป็นแหล่งในการบริโภคข้อมูลและเสพความบันเทิง เป็นผลให้นิตยสารผู้หญิงเป็นสื่อในการถ่ายทอดข่าวสาร
ที่ดีต่อกลุ่มผู้อ่านผู้หญิงในหลากหลายระดับ และมีอิทธิพลและบทบาทต่อผู้หญิงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ (กัลยกร นรภัทรทวีพร, 2547, 3)
การเข้ามาของนิตยสารหัวนอกในตลาดนิตยสารผู้หญิงของประเทศไทย ท�ำให้นิตยสารหัวนอกเป็นอีกแหล่งความบันเทิงที่ผู้หญิงสามารถ
มีโอกาสเลือกหาได้ สามารถรับรู้ได้ว่าผู้หญิงในมุมอื่นๆของโลกก�ำลังท�ำอะไรอยู่ ก�ำลังคิดอะไรอยู่ แต่งกายด้วยแฟชั่นแบบใด และอื่นๆ
อันเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมของผู้หญิงที่มีความแตกต่างทางเชื้อชาติ วัฒนธรรมของตน
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นิตยสารสตรีฉบับแรกในประเทศไทย คือ นิตยสารนารีรมย์
หรือกลอนนารีรมย์ ผลิตโดยกรมหมื่นมหิศรราช-หฤทัย
ออกจ�ำหน่ายครั้งแรกในปลายปี พ.ศ. 2431 ในสมัยรัชกาลที่ 5
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นิตยสารสตรีหัวนอก

นิตยสารสตรี หรือนิตยสารผูห้ ญิงในความหมายกว้างๆ
คือ นิตยสารทีม่ เี นือ้ หาเกีย่ วกับผูห้ ญิงทุกรูปแบบ มีลกั ษณะทีใ่ ห้ความ
รูแ้ ละความบันเทิง ประกอบด้วยเนือ้ หาทีค่ อ่ นข้างเบา เรือ่ งราวทีค่ าด
ว่าผูห้ ญิงโดยทัว่ ไปมักจะชอบอ่าน ซึง่ อาจแบ่งประเภทเนือ้ หาต่างๆได้
ดังนี้ ประเภทแม่บา้ นการเรือน ประเภทแฟชัน่ และศิลปะการแต่งกาย
ประเภทสาววัยรุน่ ประเภทวิชาการของสตรี ประเภทผูห้ ญิงทัว่ ๆ ไป
เสนอแต่ความบันเทิง (อุบลวรรณ ปิตพิ ฒั นะโฆษิต อ้างใน บุษกร พรม
สะอาด, 2543, 21)
นิตยสารสตรีหวั นอก หรือนิตยสารสตรีตา่ งประเทศฉบับ
พิมพ์ภาษาไทย จัดเป็นสื่อมวลชนประเภทหนึ่งที่มีการร่วมลงทุน
ระหว่างบริษัทธุรกิจนิตยสารของไทยกับบริษัทธุรกิจนิตยสารต่าง
ประเทศ ซึ่งเป็นบริษัทแม่ โดยมีการน�ำเนื้อหาจากนิตยสารฉบับ
แม่มาแปลเรียบเรียงเป็นภาษาไทย และมีบางส่วนทีเ่ ป็นเนือ้ หาของ
ไทย เนื้อหาในการน�ำเสนอมักจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแฟชั่น เครื่อง
ส�ำอาง อาหาร งานฝีมือ ชีวิตการท�ำงาน เรื่องเพศ พยากรณ์ดวง
ชะตา แนะน�ำผลิตภัณฑ์ต่างๆ ฯลฯ (พรภัทร อัมราภินันท์, 2550)
เช่น Elle, Cosmopolitan, Cleo, Harper’s BAZAAR, Madam
Figaro เป็นต้น

ปกหน้ า ของนิ ต ยสารถื อ เป็ น รู ป ลั ก ษณ์ ที่ ส� ำ คั ญ ของ
นิตยสาร ในฐานะทีเ่ ป็นสิง่ ดึงดูดใจผูอ้ า่ นในขัน้ ต้น และยังเป็นสิง่ ที่
บอกให้ทราบถึงเนือ้ หาทีจ่ ะได้อา่ นภายในนิตยสาร เป็นการอธิบาย
ถึงนิตยสารทีผ่ อู้ า่ นได้ครอบครอง ภาพบนปกหน้าของนิตยสารสตรี
หัวนอก ได้แสดงตัวผ่านทางสัญญะของ “ความเป็นผู้หญิงยุคใหม่
ที่มีความมาดมั่น เป็นผู้หญิงที่มีสไตล์เฉพาะตัว” ซึ่งมีความหมาย
ทั่วไป (Denotative Meaning) ว่า “ผู้อ่านนิตยสารจะเป็นผู้หญิง
ยุคใหม่ที่มีความมั่นใจ ทันสมัย มีความเป็นตัวของตัวเอง” และ
ในความหมายแฝง (Connotative Meaning) ยังหมายถึงว่า “ผู้
ที่อ่านนิตยสารจะเป็นผู้ที่ประสบความส�ำเร็จในชีวิต” ตามที่หน้า
ปกนิตยสารให้ค�ำมั่นว่าเนื้อหาด้านในของนิตยสารจะช่วยเติมเต็ม
ในสิ่งที่พวกเธอต้องการ และยังเป็นการเสนอขายถึงภาพอนาคต
ของผู้อ่านว่าจะมีความสุขและเป็นที่ชื่นชอบ
ในการแปลเนื้อหาจากนิตยสารฉบับแม่มานั้น เท่ากับ
เป็นการถ่ายทอดวิถกี ารด�ำเนินชีวติ ของต่างชาติมาสูผ่ หู้ ญิงไทย จึง
เป็นการเปิดโลกกว้างของผู้หญิงไทยให้รับรู้ถึงการด�ำเนินชีวิตของ
ผูห้ ญิงต่างชาติ ท�ำให้เกิดมุมมองทีแ่ ปลกใหม่แก่ผหู้ ญิงไทย เป็นการ
เปิดโลกทัศน์ของผูห้ ญิงไทยให้กว้างขึน้ สามารถรับรูไ้ ด้วา่ ผูห้ ญิงใน
มุมอืน่ ๆ ของโลกก�ำลังท�ำอะไรอยู่ ก�ำลังคิดอะไรอยูแ่ ต่งกายด้วยแฟชัน่
แบบใด อันเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมของผูห้ ญิงทีม่ คี วาม
แตกต่างทางเชือ้ ชาติและวัฒนธรรมกับตน การเปิดอ่านนิตยสารก็
เปรียบเสมือนการได้ทอ่ งไปในโลกกว้าง ท�ำให้สามารถรับรูเ้ รือ่ งราว
ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในมุมต่างๆ ของโลกได้โดยรวดเร็ว ครอบคลุม และ
ไม่ตอ้ งเสียเวลาในการเดินทาง (บุษกร พรมสะอาด, 2543, 173)
ความหมายและความส�ำคัญของสัญญะ (Sign)

ภาพที่ 1 ตัวอย่างปกนิตยสารหัวนอก
ที่มา: http://www.magazinedee.com

ค�ำว่า “Sign” ในภาษาอังกฤษ มีรากศัพท์มาจากภาษากรีกว่า
“to semion” ในภาษาไทยแปลว่า “สัญญะ” ซึง่ หมายถึง สิง่ ทีถ่ กู สร้างขึน้
มาเพือ่ ให้มคี วามหมาย (Meaning) แทนของจริง/ตัวจริง (Object) ใน
ตัวบท (Text) และในบริบท (Context) หนึง่ ๆ ตัวอย่างเช่น “แหวนหมัน้ ”
เป็นสัญญะใช้แทนความหมายทีแ่ สดงถึงความผูกพันระหว่างหญิงชายคู่
หนึง่ ในบริบทของสังคมตะวันตก (หากเป็นบริบทของสังคมอืน่ ก็อาจจะ
ใช้หมู ใช้กำ� ไล ใช้อนื่ ๆ เป็นสัญญะแทน และหากเปลีย่ นสัญญะไปเป็น
“แหวนแต่งงาน” ก็จะใช้แทนความหมายของความผูกพันในระดับทีส่ งู
และลึกซึง้ กว่าการหมัน้ หมาย (กาญจนา แก้วเทพ, 2547, 105)
การศึกษาสัญญะ หรือ ศาสตร์แห่งเครือ่ งหมาย (Science
of sign) เป็นสาขาวิชาที่ได้รับการพัฒนาอย่างจริงจังในช่วง
ต้นศตวรรษที่ 20 ผู้ที่บุกเบิกทฤษฎีสัญวิทยามีอยู่ 2 ท่านคือ
แฟร์ดินอง เดอร์ โซซูร์ (Ferdinand de Saussure) นักภาษา
ศาสตร์ชาวสวิส (1857-1913) ผู้วางรากฐานวิชาสัญวิทยาได้ให้ค�ำ
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นิยามสั้นๆ ของวิชาสัญวิทยาไว้ว่า “สัญวิทยาเป็นศาสตร์ที่ศึกษา
ถึงวิถชี วี ติ ของเครือ่ งหมายภายในสังคมทีเ่ ครือ่ งหมายนัน้ ถือก�ำเนิด
ขึ้นมา รวมทั้งแสวงหากฎที่ควบคุมอยู่เบื้องหลัง” (“A Science
that studies the life of signs within society is conceivable”
: Ferdinand de Saussure , Course in General Linguistics,
1983 อ้างใน Hawkes, 1977, 123) และ ชาร์ล แซนเดอร์
เพอร์ซ (Charles Sanders Peirce) นักปรัชญาสังคมชาวอเมริกัน
(1859-1914) ซึ่งการศึกษาเครื่องหมายของ Peirce จะเรียกว่า
Semiotic (สัญศาสตร์) ทีไ่ ด้ถกู ให้ความหมายว่า สัญศาสตร์เปรียบ
เสมือนเป็นแบบแผนของเครือ่ งหมาย ซึง่ มีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ กับ
ตรรกะ (Semiotic was the formal doctrine of signs, which was
closely related to logic : Charles Sanders Peirce, 1931 อ้างใน
Chandler, 2003, 6) ซึ่งค�ำสองค�ำนี้ก็มีความหมายไม่แตกต่างกัน
เท่าใดนัก นัน่ คือ หมายถึงสาขาวิชาทีศ่ กึ ษาระบบของเครือ่ งหมาย
หรือสัญญะ (A System of Signs) หรือ ศาสตร์ว่าด้วยเครื่องหมาย
หรือสัญญะ (A Science of Signs)
เมื่อขยายความค�ำว่า “วิถีชีวิต” ของเครื่องหมายหรือ
สัญญะทีก่ ล่าวมาข้างต้นให้กว้างออกไป ก็หมายความถึง การศึกษา
การก�ำเนิด การเจริญ การแปรเปลีย่ น รวมทัง้ การเสือ่ มโทรม ตลอด
จนการสูญสลายของสัญญะตัวหนึ่งๆ ที่ปรากฏออกมาอย่างเป็น
แบบแผนและมีระบบระเบียบ รวมทั้งวิเคราะห์กฎที่อยู่เบื้องหลัง
วิถีชีวิตดังกล่าว ซึ่งสัญวิทยาเป็นศาสตร์ที่ศึกษาค้นคว้าในเรื่องที่
เกี่ยวข้องอยู่กับ 3 เรื่อง คือ
1. เครื่องหมาย/สัญญะ (Sign) สัญวิทยาจะศึกษา
ประเภทต่างๆ ของสัญญะ ตั้งแต่ภาษาพูด ภาษาเขียน ภาษา
ภาพ ภาษาเสียง ไปจนกระทั่งถึงอาการของโรค อาหาร รูปร่าง
เสื้อผ้า ฯลฯ โดยจะสนใจวิธีการที่สืบทอดความหมาย (Meaning)
ของสัญญะเหล่านี้ รวมทั้งวิธีการที่สัญญะเหล่านี้เข้ามาเกี่ยวพัน
หรือเชื่อมโยงกับผู้ใช้ สัญญะเป็นผลผลิตทางความคิดของมนุษย์
เกิดมาจากการประกอบสร้าง (Construct) ของมนุษย์ ดังนั้น
การทีจ่ ะท�ำความเข้าใจกับสัญญะ จึงจ�ำเป็นต้องจ�ำเข้าใจตัวมนุษย์
ผู้สร้างสัญญะนั้นด้วย
2. รหัส/ระบบ (Code/System) เนื่องจากการใช้สัญญะ
ไม่ได้เป็นไปตามยถากรรม หากแต่มีการจัดท�ำขึ้นอย่างเป็นระบบ
ระบบที่น�ำเอาสัญญะมาประกอบเข้าด้วยกันนั้นเรียกว่า รหัส
(Code) ซึ่งมีมากมายหลายประเภท แต่ละประเภทมีคุณสมบัติ
ต่างกัน เช่น บางประเภทมีระบุเอาไว้อย่างชัดเจน บางประเภท
แฝงไว้อย่างซ่อนเร้น เป็นต้น
3. วัฒนธรรม (Culture) เนื่องจากสัญญะเป็นผลิตกรรม
ของมนุษย์ (Man Made) ดังนั้น จึงเป็นผลผลิตทางวัฒนธรรม ทั้ง
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สัญญะและรหัส จึงถูกสร้างถูกใช้และท�ำงานอยู่ภายใต้บริบททาง
วัฒนธรรมแบบหนึ่งๆ เท่านั้น หากเปลี่ยนบริบทไปสัญญะและ
รหัสนั้นก็จะเปลี่ยนแปลงความหมายไป เช่น ความแก่ชรา อาจมี
ความหมายน่าเคารพในสังคมไทยโบราณ แต่มีความหมายถึงการ
หมดสมรรถภาพในสังคมตะวันตกสมัยใหม่
การศึกษาสัญญะตามทัศนะของ Ferdinand de Saussure

Saussure ศึกษา “ภาษา” ในฐานะระบบสัญญะอย่าง
หนึ่ง เขาได้เสนอว่ายังมีระบบสัญญะรูปแบบอื่นๆ ที่สามารถจะ
แสดงความหมายและความคิดของผูส้ ง่ สารได้ ไม่วา่ จะเป็นภาษาใบ้
พิธกี รรม สัญญาณทหาร อาหาร อาการเจ็บป่วย ฯลฯ กล่าวคือ ทุก
สิ่งทุกอย่างสามารถจะเป็นสัญญะได้หากถูกน�ำมาใช้แสดงความ
หมายได้ Saussure ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของสัญญะเอาไว้ดัง
แผนภาพนี้

ภาพที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างของจริง-ตัวหมาย-ตัวหมายถึง
ที่มา: กาญจนา แก้วเทพ, 2547: 110
สัญญะเป็นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับองค์ประกอบ 3 ส่วน ส่วนแรก
คือ บรรดาของจริงทัง้ หลายเช่น ขวดแก้วจริงๆ ในภาพ (1) ทีเ่ ราเรียก
ว่า Reference ระดับต่อจากนัน้ ในแต่ละวัฒนธรรมก็จะสร้างสัญญะ
ขึน้ มาแทนตัวขวดจริงๆ เช่น ในบริบทสังคมไทยจะสร้างสัญญะที่
เขียนเป็นตัวอักษรว่า “ขวด” ในสังคมอังกฤษเขียนว่า “Bottle” สังคม
ฝรัง่ เศสเขียนว่า “Bouteil e” และสังคมอืน่ ๆ ก็จะมีวธิ สี ร้างสัญญะที่
แตกต่างกันออกไป สัญญะในภาพที่ 2 นี้ อาจจะเป็น “เสียง” (Sound)
คือ เป็นการเปล่งเสียงออกมาเป็นถ้อยค�ำว่า “ขวด” หรือเป็น “ภาพ”
(Image) เช่น เป็นตัวอักษรหรือรูปวาด Saussure เรียกองค์ประกอบ
ในส่วนที่ 2 นีว้ า่ “ตัวหมาย/รูปสัญญะ” (Signifier) และเมือ่ คนในแต่ละ
วัฒนธรรมได้ผา่ นกระบวนการเรียนรูส้ ญั ญะ เช่น อ่านออก เมือ่ เห็น
สัญญะ “ขวด / Bottle / Bouteil e” ในหัวสมองหรือความคิดค�ำนึง
ของเขาก็จะเกิดแนวคิดจินตนาการภาพของ “ขวด” ขึน้ มา ทีเ่ ราเข้าใจ

กันว่า “เป็นภาพในใจหรือภาพในความคิด” (Concept) ซึง่ Saussure
เรียกว่า “ตัวหมายถึง/ความหมายสัญญะ” (Signified)
การศึกษาสัญญะตามทัศนะของ Charles Sanders Peirce

ดังนี้

Peirce ได้จดั แบ่งประเภทของสัญญะออกเป็น 3 รูปแบบ

1. Icon/Iconic (ภาพลักษณ์)
เป็นสัญญะที่มีรูปร่างหน้าตาคล้ายคลึงหรือเหมือนกับ
วัตถุที่มีจริงมากที่สุด เช่น ภาพถ่าย (เหมือนจริง) รูปปั้นอนุสาวรีย์
รูปวาด แผนที่ ฯลฯ รูปแบบของ Icon ถูกก�ำหนดขึ้นมาโดยภาพ
ปรากฏของวัตถุ เป็นเรื่องของความคล้ายคลึงมากกว่าเป็นเรื่อง
ของกฏเกณฑ์ทางสังคม ส่วนการถอดรหัสของ Icon นั้น เพียงแค่
ได้เห็นก็จะถอดรหัสถึง Object ได้แล้ว
2. Index/Indexical (ดัชนี)
เป็นสัญญะที่มีความเกี่ยวกันโดยตรงกับวัตถุที่มีอยู่จริง
ความสัมพันธ์ระหว่างรูปสัญญะกับความหมายสัญญะเป็นแบบสาเหตุผลลัพธ์ (Causal Relation) เช่น ควันไฟเป็น index ของการจุดไฟ รอย
เท้าของสัตว์เป็น Index ของการเดินผ่านมาของสัตว์ เมฆเป็น Index
ของฝน การถอดรหัสของ Index นัน้ จะใช้การคิดหาเหตุผลเชือ่ มโยง
หาความสัมพันธ์เชิงเหตุ-ผลระหว่าง Index กับ Object
3. Symbol/Symbolic (สัญลักษณ์)
เป็นสัญญะที่ไม่มีความเกี่ยวพันเชื่อมโยงอันใดระหว่าง
ตัวสัญญะกับวัตถุที่มีอยู่จริง แต่ความเกี่ยวพันที่เกิดขึ้นนั้นเกิด
จากข้อตกลงร่วมกันระหว่างผูใ้ ช้สญั ญะนัน้ ๆ จากการเชือ่ มโยงกัน
ของวัตถุกับประเพณีนิยม เป็นสิ่งที่ทุกคนเห็นพ้องต้องกัน เข้าใจ
เหมือนๆ กัน ความสัมพันธ์ระหว่างรูปสัญญะกับความหมายสัญญะ
เป็นเรือ่ งของการเป็นตัวแทน (Representation) เช่น ภาษา ตัวเลข
หรือกฎระเบียบที่ใช้ในท้องถนน เป็นลักษณะของสัญญะที่ไม่มี
ความสัมพันธ์หรือความคล้ายกันระหว่างสัญญะกับวัตถุ เช่น
รถยนต์ยี่ห้อเมอร์ซีเดส-เบนซ์ในสังคมไทย ถือเป็นสัญลักษณ์ของ
ความร�่ำรวย ทั้งๆ ที่มีรถยนต์ยี่ห้ออื่นที่มีราคาแพงกว่ารถเบนซ์
ก็ตาม Symbol จึงเป็นสัญญะทีไ่ ด้รบั การยอมรับให้เป็นตัวแทน ถูก
สังคมเลือกให้เป็นตัวแทนของสิ่งๆ นั้น เช่น ตราชั่งเป็นสัญลักษณ์
ของความยุตธิ รรม การถอดรหัสของ Symbol นัน้ จ�ำเป็นต้องอาศัย
การเรียนรู้ของผู้ใช้สัญญะนั้นเพียงอย่างเดียว (กาญจนา แก้วเทพ,
2547, 108)
การศึกษาสัญญะตามทัศนะของ Roland Barthes

Roland Barthes (1967, อ้างใน กาญจนา แก้วเทพ,
2543, 34) ได้แบ่งประเภทของความหมายที่บรรจุอยู่ในสัญญะทุก

อย่างว่ามี 2 ความหมายด้วยกันคือ
(1) ความหมายโดยอรรถ (Denotation)
นักวิชาการบางท่านระบุศัพท์เป็นไทยว่า “ความหมาย
ตรง” เป็นตัวหมายถึง (Signified) ที่ถูกประกอบสร้างขึ้นมา
อย่างภววิสัย (Objective) เป็นความหมายที่เข้าใจกันตามตัว
อักษร เป็นความหมายที่เข้าใจตรงกันเป็นส่วนใหญ่ และเป็นที่
ยอมรับโดยทั่วไป ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดคือ ความหมายที่ระบุอยู่
ในพจนานุกรม เช่น แม่คือสตรีผู้ให้ก�ำเนิดลูก หมีเป็นสัตว์สี่เท้า
ประเภทหนึ่ง โดยทั่วไปความหมายโดยอรรถนี้เป็นความหมายชั้น
แรก (First Order of Signification) ทีอ่ าจถือได้วา่ เป็นสามัญโดยทัว่ ไป
ทีม่ องเห็นได้อย่างชัดเจน
(2) ความหมายโดยนัย (Connotation)
นักวิชาการบางท่านระบุศัพท์เป็นไทยว่า “ความหมาย
แฝง” ค�ำว่า “ความหมายโดยนัย” เป็นตัวหมายถึงทีป่ ระกอบสร้าง
อย่างตรงกันข้ามกับความหมายโดยอรรถ ได้แก่ ความหมายทาง
อ้อมที่เกิดจากข้อตกลงของกลุ่ม หรือเกิดจากประสบการณ์เฉพาะ
ของบุคคล กล่าวคือ ถูกประกอบสร้างขึ้นมาอย่างเป็นอัตวิสัย
(Subjective) ไม่วา่ จะเป็นอัตวิสยั ในระดับบุคคล เช่น ประสบการณ์
ส่วนตัวหรืออารมณ์ความรูส้ กึ ของคนแต่ละคนทีม่ ตี อ่ แม่ ก็จะท�ำให้
คิดถึงแม่ในแง่ ความเจ็บปวดที่ทิ้งลูกไปตั้งแต่เล็ก ความดุเข้ม
งวด ความอ่อนโยน ความอบอุ่น ฯลฯ หรือเป็นอัตวิสัยในระดับ
สังคม เช่น ในสังคมไทย สังคมจีน สังคมอินเดีย สังคมอเมริกัน
จะให้ความหมายโดยนัยที่มีต่อแม่อย่างแตกต่างกัน ที่เราเรียกว่า
“ค่านิยมของแต่ละสังคม” Barthes เรียกความหมายโดยนัยนี้ว่า
เป็นความหมายชั้นที่สอง (Second Order of Signification)
สัญวิทยากับสื่อสารมวลชน

ทฤษฎีสญั วิทยาเป็นทฤษฎีทนี่ ำ� มาอธิบายการสือ่ สารของ
มนุษย์ว่า การสื่อสารคือจุดก�ำเนิดของความหมาย ซึ่งการศึกษา
แนวนีจ้ ะไม่สนใจความล้มเหลวของการสือ่ สาร และไม่เกีย่ วข้องกับ
ประสิทธิผลและความถูกต้อง แต่เป็นแนวทางการศึกษาเชิงสังคม
หรือความแตกต่างของวัฒนธรรมระหว่างผูส้ ง่ และผู้รบั สาร ตลอด
จนความหลากหลายของความหมายภายในระบบภาษา วัฒนธรรม
และความเป็นจริงทีไ่ ม่สามารถแสดงผลเป็นลูกศร หรือเป็นเส้นตรง
ของกระแสการไหลของข่าวสาร แต่เป็นการศึกษาเชิงโครงสร้าง
โดยมุง่ ความสนใจไปทีก่ ารวิเคราะห์โครงสร้างทีก่ ลุม่ ความสัมพันธ์
ที่ท�ำให้สาร หมายถึง บางสิ่งที่มันสร้างเครื่องหมายบนกระดาษ
หรือเสียงไปยังสารทีจ่ ะถูกส่งออกไปในการสือ่ สารแต่ละครัง้ ดังนัน้
การศึกษาแนวสัญวิทยานีถ้ อื ว่าตัวก�ำหนดของการสือ่ สารขึน้ อยูก่ บั
สังคมและสิง่ รอบตัวบนโลกของมนุษย์ ไม่ใช่ขนึ้ อยูก่ บั กระบวนการ
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ของการสื่อสาร แต่ระบบสัญญะท�ำการควบคุมการสร้างความ
หมายของตัวบท ให้เป็นไปอย่างมีความสลับซับซ้อน อย่างแฝงเร้น
และต้องขึ้นอยู่กับลักษณะของแต่ละวัฒนธรรม
ทฤษฎีสัญวิทยาสนใจเรื่องการสร้างสรรค์ และการแปร
เปลี่ยนความหมายที่ดำ� รงอยู่ในสัญญะต่างๆ ในกรณีของสื่อสาร
มวลชนเราสามารถประยุกต์เอาแนวคิดด้านสัญวิทยามาตัง้ ค�ำถาม
ในการศึกษาได้ว่ามีสัญญะอะไรประกอบอยู่บ้าง เช่น ภาพ เสียง
ฉาก มุมกล้อง ฯลฯ และสัญญะเหล่านั้นท�ำงานสร้างความหมาย
อย่างไร สัญวิทยาจะให้ความสนใจว่าความหมายของสัญญะต่างๆ
นั้นถูกสร้างขึ้นมาได้อย่างไร (How meaning is generated) และ
จะให้ความสนใจกับผู้รับสารค่อนข้างมาก เพราะผู้รับสารเองก็
มีส่วนส�ำคัญในการผลิตและสร้างความหมายในขั้นตอนของการ
บริโภคผลงานด้านสื่อด้วย ในการวิเคราะห์กระบวนการถอดรหัส
ความหมาย (Decoding) ของผู้รับสารนั้น นักสัญวิทยาเชื่อว่าเป็น
อีกขัน้ ตอนหนึง่ ของกระบวนการผลิตความหมาย โดยทีผ่ อู้ า่ นจะเป็น
ผูส้ ร้างความหมายโดยน�ำเอาประสบการณ์ ทัศนคติ และอารมณ์ของ
ตนเองเข้ามาเป็นปัจจัยเกี่ยวข้องกับการสร้างความหมายนั้น
สัญวิทยาจะตอบค�ำถามว่า “อะไรเป็นตัวสร้างเนือ้ หาสาร”
โดยลดความส�ำคัญของตัวบุคคลลงไป และน�ำเอาความคิดเรื่อง
“ระบบ” เข้ามาแทนที่ โดยกล่าวว่า เนือ้ หาสารนัน้ เกิดมาจากการประ
กอบสร้างสัญญะ (Construction of Signs) จากทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การสือ่ สาร ไม่วา่ จะในฐานะผูส้ ง่ หรือผูร้ บั ก็ตาม ดัง้ นัน้ เมือ่ ฝ่ายผูส้ ง่
สารใช้ระบบสัญญะต่างๆ มาสร้างเนือ้ หาสารนัน้ (Encoding) จึงเป็น
เพียงครึง่ ทางเท่านัน้ ของกระบวนการสือ่ ความหมาย เนือ้ หาสารนัน้
จะสมบูรณ์เมือ่ ได้ไปมีปฏิสมั พันธ์ (Interaction) กับผูร้ บั สาร ซึง่ จะใช้
ระบบสัญญะต่างๆ มาอ่านเนือ้ หาสารนัน้ (Decoding) วิธกี ารศึกษา
เชิงสัญวิทยาจึงมักให้ความสนใจกับ “ตัวบท” มากกว่าจะสนใจ “ผู้
ส่ง” และสนใจว่า “ตัวบทนัน้ ถูกอ่านจากผูร้ บั สารอย่างไร” มากกว่าที่
จะสนใจการเดาใจ “เจตจ�ำนงของผูส้ ง่ สาร” และ “ประสิทธิภาพของ
การสือ่ สาร” สัญวิทยามิได้แยกผูส้ ง่ สาร/ผูร้ บั สาร หรือกระบวนการ
ใส่รหัส/ถอดรหัสออกจากกันด้วยคุณลักษณะทีช่ ดั เจน เช่น ในทฤษฎี
กระบวนการสือ่ สาร สัญวิทยามีทศั นะว่า ไม่วา่ ใครก็ตามทีเ่ ข้ามา
เกีย่ วข้องกับสัญญะไม่วา่ จะในฐานะผูส้ ง่ หรือผูร้ บั ก็ลว้ นแล้วแต่เป็นผู้
ใช้หรือผูต้ คี วาม (Interpretator) สัญญะทัง้ สิน้ การสือ่ สารจึงเป็นกระ
บวนการสร้างความหมายไม่วา่ จะมาจากขัน้ ตอนของการใส่รหัส หรือ
ถอดรหัส และขัน้ ตอนการใส่รหัสก็มลี กั ษณะที่ Active เท่ากับขัน้ ตอน
การถอดรหัสเช่นเดียวกัน (กาญจนา แก้วเทพ, 2543, 1-16)
การบริโภคเชิงสัญญะ (The Consumptions of signs)
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หมายถึง การบริโภควัตถุหรือสินค้า โดยไม่ได้ค�ำนึงถึง
เฉพาะด้านรูปธรรม หรือคุณประโยชน์ใช้สอยที่แท้จริง
ของวัตถุหรือสินค้านั้น แต่มุ่งเน้นที่จะบริโภคในด้านนามธรรม
ที่จะสร้างความแตกต่างให้แก่ ผู้บริโภค เช่น ท�ำให้เกิดความ
หรูหรา ทันสมัย น�ำแฟชั่น สวยงามกว่าบุคคลอื่นที่ไม่ได้ใช้วัตถุ
หรือสินค้านี้
ฌอง โบดริยาร์ด (Baudrillard, 1994) วิเคราะห์วา่ ภาย
ใต้สงั คมบริโภคและสังคมแห่งสัญญะนี้ ก่อนทีต่ วั สินค้าจะถูกบริโภค
ตัวสินค้านัน้ จะต้องเปลีย่ นไปเป็น “สัญญะ” เสียก่อน การเปลีย่ น
ตัวสินค้าซึง่ เป็นวัตถุชนิ้ หนึง่ ให้กลายเป็น “สัญญะ” แบบต่างๆ นัน้
มีรหัสต่างๆ มากมาย ไม่วา่ จะเป็นการหีบห่อ (Packaging) การ
ก�ำหนดราคา การก�ำหนดยีห่ อ้ การวางบนชัน้ ทีจ่ ำ� หน่าย การวางใน
ร้านประเภทต่างๆ การโฆษณา ซึง่ Baudrillard กล่าวว่า รหัสในการ
เปลีย่ นแปลงสินค้าให้กลายเป็นสัญญะนัน้ เป็นรหัสทีม่ ลี ำ� ดับชัน้ อย่าง
มาก ทัง้ นีเ้ พือ่ ท�ำให้สนิ ค้าต่างๆ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นสือ่ ทางวัฒนธรรมเพือ่
แสดงสถานภาพและเกียรติยศ (Status & Prestige) ของผูใ้ ช้ รหัส
ของการจัดระเบียบล�ำดับชั้นของสินค้าจึงสอดคล้องกับโครงสร้าง
ล�ำดับชั้นของสังคม คนในสังคมจึงรับรู้ต�ำแหน่งแห่งที่ของตนใน
โครงสร้างของสังคมได้จากล�ำดับชัน้ ของสินค้าทีเ่ ขาบริโภค เพราะ
ฉะนัน้ ในการบริโภคนัน้ บุคคลจึงมิได้บริโภคแต่ “ตัววัตถุ” เท่านัน้
หากแต่ได้บริโภค “สัญญะ” ไปพร้อมๆ กันเสมอ
Baudrillard เสนอว่า “วัตถุในสังคมแห่งการบริโภคจะมี
คุณค่าตามระบบหรือโครงสร้างที่ถูกจัดตั้งขึ้น” ซึ่งก็คือ นอกจาก
ประโยชน์ใช้สอยและราคาแล้ว วัตถุถูกก�ำหนดในฐานะที่เป็นส่วน
ประกอบในการสร้างบรรยากาศของระบบคุณค่าใดระบบคุณค่า
หนึ่งที่มีอยู่มากมายในสังคมสมัยใหม่ เช่น การกินแฮมเบอร์เกอร์
Mcdonald นั้น นอกจากจะเพื่อตอบสนองความหิวแล้ว เรายัง
บริโภคสัญญะของมันนั้นคือ อารยธรรมตะวันตก เพราะในบริบท
ของสังคมไทยในปัจจุบนั แฮมเบอร์เกอร์ Mcdonald ถูกก�ำหนดให้
อยูใ่ นระบบคุณค่าซึง่ สะท้อนความเป็นอารยธรรมตะวันตกออกมา
Sign = Signifier / Signified
สัญญะ = แฮมเบอร์เกอร์ / อารยธรรมตะวันตก
การซือ้ หนังสือนิตยสารมาอ่านของผูห้ ญิง ก็อาจไม่ได้มี
ความหมายเพียงแค่ต้องการจะอ่านเนื้อหาข้างในเท่านั้น หากแต่
อาจจะมีความหมายว่าเป็น ผูท้ อี่ า่ นออกเขียนได้ ไม่โง่เขลา เป็นผู้
รักความก้าวหน้า ชอบสิง่ ประเทืองปัญญา ชอบหาความรูใ้ ส่ตวั ฯลฯ
เช่นเดียวกับการกินแฮมเบอร์เกอร์ จะเห็นว่าสัญญะถูกก�ำหนดขึน้
จากระบบคุณค่าทีถ่ กู สร้างขึน้ มาในสังคม ระบบคุณค่านีไ้ ม่ได้เป็น
โครงสร้างความคิดความเชือ่ ทีเ่ ชือ่ มโยงความสัมพันธ์ของมนุษย์กบั
สัจธรรม ความจริง และธรรมชาติแต่อย่างใด เพราะการหลงใหลใน

อารยธรรมตะวันตกว่าเป็นสิง่ สูงส่งหรืออยูเ่ หนืออารยธรรมอืน่ ๆ นัน้
เป็นสิง่ ทีถ่ กู สร้างขึน้ มา
นอกจากนี้ Baudrillard ยังได้วิเคราะห์ว่าความสัมพันธ์
ระหว่างคนกับวัตถุ (สินค้า) มีหลายระดับ ระดับแรกเป็นลักษณะ
ความสัมพันธ์ในแง่การใช้ประโยชน์ เพื่อตอบสนองความต้องการ
พื้นฐานของมนุษย์ เช่น เราหาซื้อเสื้อกันหนาวและผ้าพันคอมาใช้
เมื่อฤดูหนาวมาถึง ความต้องการบ้านเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย เป็นต้น
โดยน�ำสิง่ ๆ นัน้ มาใช้ประโยชน์ตามจุดมุง่ หมายของการผลิต ความ
สัมพันธ์ในระดับที่สองอยู่ภายใต้การสร้างคุณค่าและความหมาย
จากวัตถุที่มนุษย์ผลิตขึ้นมา เป็นความสัมพันธ์ในเชิงสัญญะ คือ
นอกจากวัตถุทบี่ ริโภคแล้ว ยังรวมไปถึงสัญญะทีม่ อี ยูใ่ นสินค้านัน้ ๆ
รวมไปด้วย เช่น การบริโภคเสื้อผ้ามีแบรนด์เนม หน้าที่ของเสื้อผ้า
คือการสร้างความอบอุน่ ให้แก่รา่ งกาย ตรรกะของคุณค่าเชิงสัญญะ
แสดงถึงความมีระดับ การแสดงการโอ้อวด โดยน�ำเอาภาพลักษณ์
ของตัวเองไปสัมพันธ์กับสินค้านั้นๆ
การที่สินค้าแปรสภาพไปเป็น “สัญญะ” ได้ก่อให้เกิด
ผลกระทบตามมาหลายประการ ซึ่งก็คือ สัญญะจะท�ำให้มนุษย์
สามารถจะบริโภคได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดทั้งนี้เพราะมนุษย์จะไม่
บริโภคเพียงเพราะความต้องการทางวัตถุอีกต่อไปแล้ว หากแต่จะ
บริโภคเพราะ “ความต้องการทางสัญญะ” ซึ่งเป็นความต้องการที่
ไร้ขอบเขตไร้จินตนาการ ความต้องการเชิงสัญญะนั้นถูกปรุงแต่ง
ขึ้นมาอีกมากมาย เช่น
- ปรารถนาเพื่อที่จะมีความหมายทางสังคม (Desire for
Social Meaning)
- ความต้องการทีจ่ ะมีเอกลักษณ์แตกต่างไปจากคนอืน่ ๆ
(Need for Difference)
ดังนั้น เมื่อเราจะอธิบายพฤติกรรมการซื้อและการอ่าน
นิตยสารเล่มหนึ่งๆ ของผู้รับสาร เราจึงไม่อาจอธิบายในแง่ที่ว่า
นิตยสารเล่มนั้นเป็นเพียงสินค้าเท่านั้น หากแต่จะต้องค้นหาว่า
นิตยสารเล่มดังกล่าวท�ำหน้าที่เป็น “สัญญะ” ของอะไรบ้าง เช่น
เป็นตัวแทนของสิ่งอื่นๆ อะไร แสดงค่าแทนสิ่งอื่นๆ อะไร หรือ
ปฏิบตั หิ น้าทีท่ ดแทนสิง่ อืน่ ทีข่ าดหายไปอะไร เช่น เมือ่ เราวิเคราะห์
บรรดาคอลัมน์ “พาไปเทีย่ วเมืองนอก” ทีบ่ รรจุอยูใ่ นนิตยสารระดับ
ล่างทีผ่ อู้ า่ นไม่นา่ จะมีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศเลยตลอดชีวติ
นี้ เราก็ไม่อาจจะตั้งค�ำถามในแง่ของจริง (Reference) ว่า กลุ่ม
ผู้อ่านเหล่านี้จะใช้ประโยชน์อะไรจากคอลัมน์ดังกล่าว (กล่าว
คือ ประโยชน์ในแง่มูลค่าใช้สอย) ทั้งนี้เพราะตามทัศนะของ
Baudrillard แล้ว คอลัมน์ดังกล่าวมีฐานะเป็น “สัญญะย่อยๆ” ที่
รวมตัวอยู่ใน “ระบบสัญญะใหญ่” คือ ตัวนิตยสารทั้งเล่ม
Baudrillard สนใจการวิเคราะห์หน้าทีท่ างสังคมของวัตถุ

และการวิพากษ์หน้าทีท่ างการเมืองของอุดมคติการบริโภคตามแนวคิด
ของ Marx ซึง่ กล่าวว่า การผลิตเป็นเครือ่ งมือทีส่ ะท้อนตรรกวิทยาเชิง
หน้าทีข่ องมูลค่าใช้สอย และสินค้าเป็นเครือ่ งมือทีส่ ะท้อนตรรกวิทยา
เชิงเศรษฐศาสตร์ของค่าแลกเปลีย่ น Baudril ard แย้งว่า เมือ่ สินค้าได้
เคลือ่ นทีจ่ ากการอ้างอิงไปสูก่ ารเป็นตัวแทนน�ำเสนอ (Representation)
สินค้าก็จะกลายเป็นสิง่ ทีน่ ำ� พาความหมายมาสูส่ งั คม โดย Baudril ard
ได้เสนอโครงสร้างของ “ทฤษฎีการบริโภคในเชิงตรรกวิทยา” (Logic
of Consumption) ทีไ่ ด้รวมค่าสัญญะ (Sign Value) เอาไว้ดว้ ย ซึง่
แนวคิดค่าสัญญะของBaudril ard อยูบ่ นพืน้ ฐานของความคล้ายคลึง
กันระหว่าง ระบบของวัตถุกบั สินค้า และระบบของสัญญะกับภาษา
Baudril ard ให้เหตุผลว่า ระบบของวัตถุถกู ควบคุมโดยค่าสัญญะ ซึง่
ได้จำ� ลองโครงสร้างของอ�ำนาจทางเศรษฐศาสตร์การเมืองเอาไว้ ดังนัน้
การเปลีย่ นผ่านจากมูลค่าการใช้สอยและค่าแลกเปลีย่ นไปสูค่ า่ สัญญะ มี
สิง่ ทีเ่ กีย่ วข้องอยู่ 2 ระดับด้วยกัน คือ
(1) การเปลี่ยนจาก “สินค้า” ไปสู่ “สัญลักษณ์” เช่น
ของตกแต่ง สินค้าฟุ่มเฟือยต่างๆ เป็นลักษณะการบริโภคเพื่อ
อวดสังคม ซึ่งหน้าที่ของวัตถุจะถูกก�ำหนดด้วยความหมายของ
ของสัญลักษณ์
(2) การเปลี่ยนจาก “สัญลักษณ์” ไปสู่ “สัญญะ” (Sign)
ดังนั้น อุดมคติของการบริโภค คือ ความชัดเจนในการ
จัดสรร “สินค้า” ให้กลายเป็น”สัญญะ” (Keller อ้างใน Baudrillard,
1994, 125-126)
“ทฤษฎี ก ารบริ โ ภคในเชิ ง ตรรกวิ ท ยา” (Logic of
Consumption) ของ Baudrillard การบริโภควัตถุจะประกอบไป
ด้วยความหลากหลาย ที่แบ่งเป็น 4 แบบแผน คือ
(1) ตรรกวิทยาเชิงหน้าทีข่ องมูลค่าการใช้สอยหรือเชิงอรรถ
ประโยชน์ (The Functional Logic of Usage Values) ซึง่ เป็นตรรกวิทยา
ในเชิงปฏิบัติ หรือการน�ำเอาวัตถุมาใช้ประโยชน์ในแง่เครื่องมือ
เครื่องใช้
(2) ตรรกวิทยาเชิงเศรษฐศาสตร์ของค่าแลกเปลีย่ น (The
Economical Logic of Exchange Value) เป็นตรรกวิทยาเชิง
เปรียบเทียบค่าหรือตรรกวิทยาเชิงตลาด ทีจ่ ะน�ำวัตถุไปแลกเปลีย่ น
กับสิ่งอื่นๆ นั่นคือ เมื่อจัดว่าวัตถุเป็นสินค้า (Commodity) วัตถุ
นั้นก็จะมีมูลค่าการแลกเปลี่ยน
(3) ตรรกวิทยาของค่าสัญญะ (The Logic of Sign
Values) เป็นตรรกวิทยาแห่งความแตกต่าง หรือตรรกะวิทยา
เชิงฐานะในสังคม (Social Status) หมายถึง ภายใต้ตรรกวิทยา
แห่งความแตกต่างนี้ วัตถุจะมีสถานภาพของสัญญะ วัตถุจะเป็น
ตัวแทนที่สร้างสัญญะอย่างใดอย่างหนึ่งแก่เจ้าของ ตรรกวิทยาค่า
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สัญญะนีถ้ อื ว่าเป็นตัวก�ำหนดขอบเขตทีแ่ น่นอนของการบริโภค และ
สิง่ ทีเ่ ป็นตัวบ่งลักษณะของสังคมการบริโภคนัน้ เกิดจากการทีเ่ กิดมี
ค่าเชิงสัญลักษณ์เกิดขึ้น
(4) ตรรกวิทยาของค่าแลกเปลี่ยนเชิงสัญลักษณ์ (The
Logic of Symbolic Exchange) เป็นตรรกวิทยาหลายความ
หมาย (Ambivalence) หรือตรรกวิทยาเชิงการให้ (Give) หมาย
ถึง เมือ่ สถานะของวัตถุถกู น�ำไปแลกเปลีย่ นในเชิงสัญญะกับสัญญะ
อื่นๆ วัตถุจะถูกมองในเชิงการมี “สัญญะ” ซึ่งมีผลทางด้านจิตใจ
มากกว่ามองแค่มปี ระโยชน์ใช้สอยอย่างไร และจากนัน้ วัตถุจะไปมี
ความสัมพันธ์กบั คนอืน่ ได้อย่างไร เป็นความสัมพันธ์ระหว่างสัญญะ
ของผู้เป็นเจ้าของกับสัญญะของวัตถุ และสัญญะของบุคคลอื่นที่
มองผู้เป็นเจ้าของว่าเป็นอย่างไร จากการมองไปที่สัญญะแห่งวัตถุ
นั้น (กาญจนา แก้วเทพ อ้างใน วรินทรา ไกยูรวงศ์, 2540, 158)
บทบาทของสัญญะในนิตยสาร

ก่อนทีน่ ติ ยสารฉบับหนึง่ จะกลายมาเป็นทีร่ จู้ กั และได้รบั
ความนิยม นิตยสารฉบับนัน้ ต้องผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ตา่ งๆ
ไม่วา่ จะเป็นกระบวนการคัดสรร กระบวนการออกแบบกระบวนการ
ประกอบสร้างความหมาย จนถึงกระบวนการขายเพือ่ ไปถึงยังมือผูอ้ า่ น
จะเห็นได้วา่ นิตยสารเปรียบได้กบั สินค้าอย่างหนึง่ ในตลาด ทีต่ อ้ งมีการ
สร้างความหมายและคุณค่าเฉพาะตัวขึน้ เพือ่ ให้สามารถแข่งขันและ
ดึงดูดใจลูกค้า ซึง่ ก็คอื ผูอ้ า่ นให้เลือกอ่านนิตยสารนัน้ อย่างเหนียวแน่น
ในกระบวนการสื่อสาร นิตยสารเป็นเสมือนสื่อกลาง
ระหว่างผู้ส่งสาร (กองบรรณาธิการนิตยสาร) กับผู้รับสาร (ผู้อ่าน)
ซึ่งนิตยสารเป็นตัวกลางที่ท�ำหน้าที่ ดังที่ Beck (อ้างในพรรณ
ฤดี ช.เจริญยิ่ง, 2545: 18-19) ได้สรุปหน้าที่ของสื่อนิตยสารไว้ว่า
นิตยสารมีหน้าที่ให้ความเพลิดเพลิน ความบันเทิง สร้างอารมณ์
ขัน ความพอใจ ให้ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งสามารถสร้างความเข้าใจต่อ
ตนเองและการยอมรับจากผูอ้ นื่ โดยหน้าทีข่ องนิตยสารทีส่ �ำคัญใน
อันดับต้นๆ คือ 1) การท�ำให้รู้สึกเพลิดเพลิน และ 2) การให้ข้อมูล
ข่าวสาร ซึ่งสองสิ่งนี้จะท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความรู้สึกของผู้
อ่านเช่น การก่อให้เกิดจินตนาการความฝันสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง
ทีอ่ า่ น ท�ำให้เกิดความรูส้ กึ ทีด่ ี และความสนุกสนานตามมา จะเห็น
ได้วา่ เนือ้ หาทีม่ ใี นนิตยสารผูห้ ญิงส่วนใหญ่มกั เป็นเรือ่ งเกีย่ วกับชีวติ
ของคนทัว่ ไปทีเ่ กิดขึน้ ในสถานการณ์จริงๆ ซึง่ อาจเป็น ได้ทงั้ เรือ่ ง
สนุกสนาน หรือเรื่องเศร้า หรือเรื่องที่พูดถึงคุณค่าของครอบครัว
แสดงออกถึงความรู้สึกที่อบอุ่น ปลอดภัย ท�ำให้ผู้อ่านที่เป็นผู้หญิง
มีความรู้สึกว่าเราไม่ใช่คนเดียวที่จะเผชิญกับสถานการณ์นั้นๆ
ท�ำให้เกิดความรู้สึกที่ดีกับผู้อ่าน ดังนั้น การประกอบสร้างความ
หมายในตัวนิตยสาร สิ่งที่ไม่อาจมองข้ามไปได้ในกระบวนการนี้ก็
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คือ “สัญญะ” อันเป็นตัวกลางทีบ่ รรจุและน�ำพาความหมายทีส่ ร้าง
ขึ้นไปสู่ผู้อ่านนิตยสาร
ในกระบวนการสื่อสารที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งจะมีการเกิด
ขึ้นของการส่งสารและการรับสารอย่างพร้อมๆ กัน ซึ่งเกิดจาก
การท�ำงานร่วมกันระหว่างผู้ส่งสาร (กองบรรณาธิการ) และผู้รับ
สาร (ผู้อ่าน) ที่สร้างและส่งต่อสัญญะระหว่างกันผ่านสื่อกลาง คือ
ตัวนิตยสาร ซึง่ นิตยสารจะบรรจุสญั ญะทีถ่ กู ส่งไปตามช่องทางการ
สื่อสารรูปแบบต่างๆ เช่น ปกหน้า คอลัมน์แฟชั่น หน้าโฆษณา
จดหมายจากผู้อ่าน การส่งคูปองร่วมชิงรางวัล เป็นต้น โดยการ
ท�ำการเข้ารหัสความหมาย (Encoding) และสร้างเป็นสัญญะ และ
ถูกถอดรหัสความหมาย (Decoding) ของสัญญะ ทั้งผู้ส่งสารและ
ผูร้ บั สารต่างก็แลกเปลีย่ นบทบาทระหว่างกัน คือ ในบุคคลคนหนึง่
สามารถเป็นได้ทงั้ ผูส้ ง่ สารและผูร้ บั สารในคนๆ เดียวกัน ทีอ่ ยูภ่ าย
ใต้บริบท (Context) ต่างๆ ของการส่งสารและการรับสาร เช่น
สถานที่ (ได้แก่ สถานที่ในการจ�ำหน่ายนิตยสาร สถานที่ใช้ที่อ่าน
นิตยสาร เป็นต้น) ช่วงเวลา และวาระโอกาสในการอ่านนิตยสาร
ความสัมพันธ์ระหว่างผูส้ ง่ สารและผูร้ บั สาร (ได้แก่ความรูส้ กึ ผูกพัน
ความรู้สึกเชื่อถือ เป็นต้น)
อาจกล่าวได้ว่าในการบริโภคนิตยสารสตรีหัวนอก ณ
ปัจจุบนั นี้ ผูผ้ ลิตไม่ได้สร้างเพียง “ตัววัตถุ” หรือ “ตัวนิตยสาร” ขึน้
มาให้กบั คนอ่านเท่านัน้ แต่ผผู้ ลิตยังสร้างสัญญะขึน้ มา ด้วยเหตุผลทีว่ า่
ต้องการสร้างความแตกต่างให้กบั นิตยสารของตน นอกจากนีส้ ญั ญะ
ของนิตยสารยังเป็นตัวก�ำหนดขอบเขตทางวัฒนธรรม เช่น ชนชัน้
รสนิยม คุณภาพของผูอ้ า่ น เมือ่ หันมามองมิตขิ องชีวติ ประจ�ำวัน จะ
เห็นว่านอกจากผูผ้ ลิตจะผลิตตัวนิตยสารขึน้ มาแล้ว ยังได้ผลิตจิตใจ
ของการบริโภคนิตยสารขึน้ มาด้วย
การบริโภคสัญญะและความหมายในนิตยสารของผู้อ่าน

ในส่วนนี้จะน�ำเสนอถึงความหมายที่ถูกค้นพบผ่านการ
อ่านนิตยสารสตรีหวั นอก ซึง่ ได้มาจากการวิเคราะห์ตวั สือ่ นิตยสาร
และการสัมภาษณ์แบบสนทนากลุ่มกับกลุ่มผู้อ่านนิตยสารสตรี
หัวนอก จ�ำนวนทั้งสิ้น 15 คน ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ติดตามอ่าน
นิตยสารสตรีหัวนอก เป็นประจ�ำมามากกว่า 2 ปี ความหมายเชิง
สัญญะที่ถูกค้นพบมี 3 ประเด็น ดังนี้
1. ผู้อ่านกับการให้ความหมายของค�ำว่า “แฟชั่น”
ผูอ้ า่ นนิตยสารสตรีหวั นอกได้ให้คำ� จ�ำกัดความของค�ำว่า
“แฟชั่น” ว่าหมายถึง การแต่งตัวตามกระแสนิยม (Trend) ที่ถูก
สร้างขึ้นมา กลุ่มผู้อ่านได้ให้เหตุผลของการแต่งกายตามแฟชั่นว่า
เพือ่ ต้องการให้ตวั เองดูดี แต่ในขณะเดียวกันก็ตอ้ งให้เข้ากับบุคลิก
ของตนเองด้วย ซึ่งค�ำว่า “ให้เข้ากับบุคลิก” ตีความได้ว่า หมาย

ถึง “การแต่งกายตามกรอบที่สังคมรอบข้างยอมรับ” ซึ่งกรอบใน
การแต่งกายของกลุม่ ผูอ้ า่ นนัน้ จะเกีย่ วข้องกับหน้าทีก่ ารงาน และ
กลุม่ เพือ่ นหรือกลุม่ สังคมของผูอ้ า่ น จากจุดนีบ้ ง่ บอกได้วา่ “หน้าที่
การงาน” เป็นเกณฑ์อย่างหนึง่ ทีส่ ามารถตัดสินเหตุผลของการแต่ง
กายตามแฟชั่นได้ด้วย และ “กลุ่มเพื่อนหรือกลุ่มสังคม” ก็เป็นอีก
เกณฑ์ที่น่าสนใจในการให้ความหมาย เพราะจากการศึกษาพบ
ว่า ผู้อ่านจะให้ความหมายของแฟชั่นที่ดูดีตามแบบอย่างที่เหมาะ
สมกับกลุ่มทางสังคมที่ตนด�ำรงอยู่ นิตยสาร ก็ได้เข้ามามีอิทธิพล
และบทบาทในการให้ความหมายแฟชั่นของผู้อ่าน ดังนั้น การให้
ความหมายในการแต่งกายของกลุ่มผู้อ่านจึงหมายถึง “การแต่ง
กายตามที่สื่อมวลชนแนะน�ำ”
2. การบริโภคความหมายผ่านความเป็นตะวันตก
นิตยสารสตรีหวั นอก ได้นำ� เสนอเนือ้ หาตามอย่างความ
เป็นตะวันตก (Westernization) โดยใช้ภาพดารา นางแบบต่าง
ประเทศ มีการน�ำเสนอรูปแบบการแต่งกายที่เข้ากับเทศกาลและ
ฤดูกาลตามอย่างค่านิยมตะวันตก องค์ประกอบในการน�ำเสนอ
เนื้อหาของนิตยสารสตรีหัวนอก ได้ประกอบสร้างความหมาย
ของความเป็นตะวันตก โดยอาศัยองค์ประกอบของภาพ เนื้อหา
และสินค้ามาเข้ารหัส (Encoding) และกลุ่มผู้อ่านได้ถอดรหัส
(Decoding) ความหมายว่า แฟชัน่ ส่วนใหญ่มาจากประเทศแถบ
ตะวันตก ไม่วา่ จะเป็นอเมริกา อังกฤษ ฝรัง่ เศส และอิตาลี ท�ำให้
กลุม่ ผูอ้ า่ นมีความเชือ่ ว่าประเทศเหล่านีเ้ ป็นประเทศต้นก�ำเนิดแฟชัน่
การแต่งกายของคนไทยเราก็ได้รบั อิทธิพลมาจากประเทศแถบนี้ ดัง
นัน้ การแต่งกายทีด่ ทู นั สมัยก็มกั จะมาจากประเทศผูน้ ำ� แฟชัน่ จาก
ฝัง่ ตะวันตก การตีความของกลุม่ ผูอ้ า่ น จึงเกิดจากการบริโภคความ
หมายผ่านองค์ประกอบต่างๆ ของนิตยสาร ไม่วา่ จะเป็นภาพ, (เช่น
ภาพดาราต่างประเทศ ภาพดีไซเนอร์ ภาพนางแบบต่างประเทศ
ภาพดารา ฮอลลีวดู้ ) ชือ่ เสียงของนิตยสาร, และเนือ้ หา ทีม่ กี ารน�ำ
เสนอเรื่องราว ข่าวคราวความเคลื่อนไหวของวงการแฟชั่นในฝั่ง
ตะวันตก การน�ำเสนอเนือ้ หาแฟชัน่ ในรูปแบบทีเ่ ปิดเผย หวือหวา
ซึง่ เป็นวิถกี ารใช้ชวี ติ และวัฒนธรรมแบบตะวันตก

ตะวันตกว่า ต้องดูทนั สมัย หรูหรา ดูเป็นผูห้ ญิงทีม่ คี วามมัน่ ใจ มี
สไตล์เป็นของตนเอง ในการมีสไตล์เป็นของตนเองนัน้ กลุม่ ผูอ้ า่ น
ได้สร้างความหมายใหม่โดยการเชือ่ มโยงกับ “ให้เข้ากับบุคลิก” ซึง่
ตีความหมายได้วา่ ในการแต่งกายตามแฟชัน่ นอกจากจะต้องดูทนั
สมัย หรูหรา ดูเป็นผูห้ ญิงทีม่ คี วามมัน่ ใจตามแบบอย่างตะวันตกแล้ว
การแต่งกายตามแฟชัน่ จะต้องเหมาะสมกับบุคลิกของผูอ้ า่ นด้วย ซึง่
ก็คอื การแต่งกายทีเ่ หมาะสมกับรูปร่าง ทรวดทรง และได้รบั การ
ยอมรับจากกลุม่ เพือ่ นหรือกลุม่ สังคมของผูอ้ า่ น ดังนัน้ กลุม่ ผูอ้ า่ น
นิตยสารไม่ได้บริโภคความหมายของความเป็นตะวันตกโดยตรง แต่
เป็นการบริโภคความหมายเพือ่ มาสร้างวัฒนธรรมใหม่ของตนเองขึน้
มา เพือ่ ให้เหมาะสมกับบริบทแวดล้อมทีก่ ลุม่ ผูอ้ า่ น ด�ำรงอยู่
3. การบริโภคความหมายผ่านความเป็นผู้หญิงยุคใหม่
นิตยสารสตรีหัวนอก ได้สร้างภาพผู้หญิงในอุดมคติ
ผ่านทางสัญญะของ “ความเป็นผู้หญิงยุคใหม่” ที่มีความหมาย
ถึง ผู้หญิงสวยที่มีความมั่นใจ ทันสมัย มีความเป็นตัวของตัวเอง
โดยใช้ภาพของดารา นางแบบต่างประเทศ และข้อความต่างๆ
ที่ปรากฏอยู่ในนิตยสารเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความหมาย
กลุ่มผู้อ่านส่วนใหญ่นอกจากจะบริโภคนิตยสารเพื่อความบันเทิง
เพือ่ การพัฒนาความรู้ และเพือ่ ใช้เป็นข้อมูลในการพูดคุยกับเพือ่ น
แล้ว ผูอ้ า่ นยังได้บริโภคภาพของความเป็นผูห้ ญิงยุคใหม่ทนี่ ติ ยสาร
ได้น�ำเสนอมาด้วย
นิตยสารสตรีหัวนอก ได้สร้างภาพผู้หญิงในอุดมคติให้
เกิดขึ้นในใจของผู้อ่าน ภาพในนิตยสารได้ถูกประกอบสร้างจน
กลายเป็นมายาคติว่า ผู้หญิงในยุคสมัยใหม่นั้นต้องสวย จนเป็น
แรงกระตุ้นให้ผู้อ่านต้องการที่จะเป็นผู้หญิงยุคใหม่ที่สวยทันสมัย
โดยใช้ภาพของดารา นักร้อง นางแบบต่างประเทศเป็นตัวแทนของ
ภาพลักษณ์ที่ถูกสร้างขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Dr.Nancy
แห่งมหาวิทยาลัย Delaware ในเรือ่ ง “ภาพลักษณ์ทปี่ รากฏอยู”่ ใน
สือ่ ปี 1996 ได้คน้ พบว่า 1 ใน 3 (35%) ของบทความทีป่ รากฏอยู่
ในนิตยสารผู้หญิงได้ให้ความสนใจในเรื่องภาพลักษณ์และความ
สวยงาม ซึง่ สิง่ นีช้ ว่ ยสนับสนุนถึงสิง่ ทีส่ ะท้อนอยูบ่ นหน้าปกนิตยสาร
ทีอ่ า้ งถึงความสวยงาม แฟชัน่ คูร่ กั เพศ และคนดัง ทีจ่ ะเป็นแรง

ภาพที่ 3 ตัวอย่างเนื้อหาภายในนิตยสารหัวนอก

ที่มา: นิตยสาร ELLE ฉบับเดือนธันวาคม 2551
แต่ในการบริโภคความเป็นตะวันตก กลุม่ ผูอ้ า่ นได้บริโภคความหมายทีถ่ กู ส่งผ่านนิตยสารสตรีหวั นอกของความเป็น
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เสริมให้วฒั นธรรมของผูห้ ญิงต้องวุน่ อยูก่ บั รูปลักษณ์หน้าตาของพวก
เธอ ความสัมพันธ์ของพวกเธอกับบุคคลอืน่ ความสามารถของพวก
เธอทีจ่ ะได้รบั การยอมรับ (Moeran, 2008) อธิบายได้วา่ ผูห้ ญิงเหล่า
นัน้ ได้ถกู สนับสนุนโดยนิตยสารให้พฒั นาความมีอสิ ระภาพในเรือ่ ง
ต่างๆ ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งการแต่งกายตามแฟชัน่ หรือความสัมพันธ์
กับผูค้ นรอบข้าง
บทสรุป

วัฒนธรรมการแต่งกายของผูอ้ า่ นถูกประกอบสร้างความ
หมายขึ้น จากการการบริโภคสัญญะและความหมายในนิตยสาร
สตรีหัวนอกของผู้อ่าน ที่สร้างความหมายของแฟชั่นให้มีลักษณะ
เป็นแบบการสร้างภาพแบบฉบับตายตัว (Stereotype) กล่าวคือ
นิตยสารผูห้ ญิงส่วนใหญ่มกั จะมีเนือ้ หาแฟชัน่ บรรจุอยูท่ กุ ฉบับ และ
แฟชั่นที่ได้รับความนิยมนั้นมักจะเป็นแฟชั่นที่มาจากต่างประเทศ
ดังนั้น นิตยสารสตรีหัวนอก จึงให้ข้อมูลเกี่ยวกับแฟชั่นที่ทันสมัย
ได้เร็วและน่าเชื่อถือกว่านิตยสารไทย และเมื่อภาพแบบฉบับนี้ถูก
ผลิตซ�้ำๆ และต่อเนื่องเป็นเวลานานจนกลายเป็นมายาคติ (Myth)
ที่นิตยสาร หัวนอกมีบทบาทในการเป็นผู้กำ� หนดแนวทางแฟชั่น
(Trend Setter) ให้กับกลุ่มผู้อ่าน
นิตยสารได้เป็นตัวแทนของ “วัฒนธรรมเสมือนจริง”
(Virtual Culture) นิตยสารได้สร้าง “ความเป็นพวกเรา” ขึ้นใน
ความรู้สึกผู้อ่านกับกองบรรณาธิการ ที่มีใจ ความคิด และมุ่งไปสู่
เป้าหมายเดียวกัน ความรู้สึกนี้ได้ถูกสร้างขึ้นมาให้ผู้อ่านรู้สึกเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกับกองบรรณาธิการ ท�ำให้นิตยสารเป็นเครื่องมือ
การสือ่ สารระหว่างกันของกลุม่ ผูห้ ญิง สิง่ ต่างๆ เหล่านีท้ �ำให้ผอู้ า่ น
ยอมรับนิตยสารในฐานะเพื่อนที่ช่วยให้คำ� แนะน�ำ เพื่อนที่ช่วยให้
ความบันเทิง เพือ่ นทีค่ อยปลอบใจให้ก�ำลังใจ เพราะผูอ้ า่ นต้องการ
ที่จะรับรู้ว่าตนเองไม่ได้อยู่เพียงล�ำพัง นิตยสารได้มีส่วนช่วยให้ผู้
อ่านจัดการกับปัญหาต่างๆ อย่างเพื่อนสนิทคนหนึ่งโดยผ่านทาง
เนือ้ หาของนิตยสาร จึงกล่าวได้วา่ นิตยสารเป็นตัวแทนของ “สังคม
เสมือนจริง” (Virtual Communities) ที่อยู่ในนิตยสาร
ดังที่ Tracy Seneca (2008) กล่าวว่า นิตยสารในฐานะที่
เป็นวัฒนธรรมเสมือนจริง นิตยสารได้แสดงให้เห็นถึงการมีสว่ นร่วม
ทีส่ ลับซับซ้อนในวัฒนธรรมระหว่างนิตยสารและผูอ้ า่ น นิตยสารได้
พยายามที่จะบงการพฤติกรรมของผู้อ่านด้วยค�ำแนะน�ำผ่านทาง
เนื้อหาต่างๆ ซึ่งผู้อ่านได้ยอมรับอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัว เพราะนิตยสาร
ได้มคี วามสัมพันธ์เชิงต่อรองกับผูอ้ า่ นทีเ่ ป็นความสัมพันธ์อนั หลาก
หลาย อันได้แก่ การใส่ใจในความต้องการของผูอ้ า่ นเป็นหลัก โดย
การให้ผอู้ า่ นมีสว่ นร่วมในการผลิตเนือ้ หา และการให้ค�ำแนะน�ำใน
เรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมต่างๆ ให้กับผู้อ่าน
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จึงสรุปได้ว่า สื่อมวลชนนอกจากจะสะท้อนภาพความ
เป็นจริงที่มีอยู่แล้ว สื่อมวลชนยังสร้างภาพแห่งความเป็นจริงของ
สังคม สร้างวัฒนธรรมขึ้นมาใหม่อีกด้วย ดั้งนั้น การที่สื่อมวลชน
จะเลือกเสนอเนื้อหาอะไร และการให้ความหมายของสิ่งต่างๆ
ก็เท่ากับเป็นการสร้างภาพความเป็นจริงนั้นๆ ให้กับสังคมด้วย
เช่นเดียวกับภาพตัวแทนความเป็นผู้หญิงยุคใหม่ที่ถูกน�ำเสนอใน
นิตยสาร หากนิตยสารมีการคัดเลือกเสนอภาพความเป็นผูห้ ญิงยุค
ใหม่อย่างไร และมีการคัดเลือกการถ่ายทอดความหมายของการ
เป็นผูห้ ญิงยุคใหม่อย่างไร ก็อาจก่อให้เกิดการสร้างมติสาธารณชน
และเป็นการตอกย�้ำค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมต่างๆ ให้กับ
ผู้หญิง
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