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กระแสบริโภคนิยมและความทันสมัยทีร' ุกเร้าเข้าสู่สงั คมชนบทโดยผ่านสื'อต่างๆเป็ นการบริโภคในระบบทุน
นิยมที'กระตุ้นให้เกิด การซื6อ โดยไม่ จําเป็ น มีส ิ'งฟุ่ มเฟื อ ย และสินค้าที'ไม่มีคุณภาพเข้า ไปจําหน่ ายในชนบท ทําให้
เกษตรกรต้องมีรายจ่ายเพิม' ขึน6 การพึง' ตนเองลดน้อยลง เนื'องจากการบริโภคเป็ นไปตามกระแสการโฆษณา ซึง' มีฐาน
การผลิตอยู่ภายนอกชุมชน ทําให้ฐานการดํารงชีพของชุมชนเปลีย' นไป เศรษฐกิจภายในชุมชนต้องพึง' พิงระบบตลาด
มากขึน6 กระแสบริโภคภายใต้ระบบทุนนิยมมาพร้อมค่านิยมใหม่ในการดํารงชีพ ซึง' ส่งผลให้รายจ่ายของเกษตรกรใน
ด้านต่างๆมีเพิม' มากขึน6 ประกอบกับฐานการผลิตเชิงเดีย' ว หรือการผลิตทีเ' น้นการส่งออก ทําให้การพึง' ตนเองในด้าน
ปั จจัยสีล' ดน้อยลงแม้ว่า วัฒนธรรมบริโภคนิยมเกิดขึน6 จากพืน6 ฐานของการขยายตัวในระบบการผลิตสินค้าแบบทุนนิยม
ซึง' นําไปสูก่ ารเปลีย' นแปลงหรือแปรรูปวัฒนธรรมทางวัตถุให้กลายเป็ นสินค้าของผูบ้ ริโภคทีส' ามารถซือ6 ขายหรือบริโภค
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Abstract
The current of Consumerism and modernization that pushes into a rural society through various
media in a capitalist system that encourages consumers to buy unnecessary, luxuries, and non-quality
products selling in the country which makes farmers have more expenditure increased and have less of selfsufficient. Since, consumption is according to current of advertising which has the production base that is
located outside the community, and it makes the community living changed. The community Economic has to
rely more on market systems. The current consumerism under capitalism comes with new values of life in
living which affects the farmers in areas of expenditure have increased. Combine with the monoculture
production base or the production of export-oriented, it makes the self-sufficient in terms of four factors
diminish, thought, cultural consumption caused by the expansion of the capitalist system of production that
leads to change or transform into material culture that can become the consumer goods that can be traded.
Key words: consumerism, the collapse of local.
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บทนํา
กระแสบริโภคนิยมและความทันสมัยทีร' ุกเร้าเข้าสู่สงั คมชนบทโดยผ่านสื'อต่างๆเป็ นการบริโภคในระบบทุน
นิยมที'กระตุ้นให้เกิด การซื6อ โดยไม่ จําเป็ น มีส ิ'งฟุ่ มเฟื อ ย และสินค้าที'ไม่มีคุณภาพเข้า ไปจําหน่ ายในชนบท ทําให้
เกษตรกรต้องมีรายจ่ายเพิม' ขึน6 การพึง' ตนเองลดน้อยลง เนื'องจากการบริโภคเป็ นไปตามกระแสการโฆษณา ซึง' มีฐาน
การผลิตอยู่ภายนอกชุมชน ทําให้ฐานการดํารงชีพของชุมชนเปลีย' นไป เศรษฐกิจภายในชุมชนต้องพึง' พิงระบบตลาด
มากขึน6 กระแสบริโภคภายใต้ระบบทุนนิยมมาพร้อมค่านิยมใหม่ในการดํารงชีพ ซึง' ส่งผลให้รายจ่ายของเกษตรกรใน
ด้านต่างๆมีเพิม' มากขึน6 ประกอบกับฐานการผลิตเชิงเดีย' ว หรือการผลิตทีเ' น้นการส่งออก ทําให้การพึง' ตนเองในด้าน
ปั จจัยสีล' ดน้อยลง เช่น กรณีศกึ ษาบ้านเนินหนองหงส์ ซึง' มีอาชีพการทํานากุง้ วิถกี ารผลิตของชาวนากุง้ แตกต่างจาก
การผลิต ของชาวนาข้า ว ซึ'ง เป็ น วัฒ นธรรมเดิม ของชุ ม ชน ชาวบ้า นเนิ น หนองหงส์มีวิถีชีวิต กับ การซื6อ สิน ค้า ใน
ชีวติ ประจําวันทุกชนิดนับแต่อาหารหลัก คือ ข้าว หรือ กระทังนํ
' 6 าสําหรับใช้ในครัวเรือน และนํ6าดื'ม ด้วยการทํานากุง้ ทํา
ให้ น6ํ า เค็ม เข้า ไปแทนที'น6ํ า จืด ที'มีใ นชุ ม ชน จนกระทัง' การซื6อ สิ'ง อํ า นวยความสะดวกต่ า งๆของครอบครัว เช่ น
โทรศัพท์มอื ถือ รถยนต์ ฯลฯ หรือในกรณีศกึ ษาอื'นๆ ก็พบว่า รายได้ของครอบครัวต้องจ่ายให้กบั การบริโภค ทัง6 อาหาร
และยาซึง' เป็ นปั จจัยสี' ทีช' ุมชนเคยผลิตเองได้ หรือหาได้จากทรัพยากรธรรมชาติ ในปั จจุบนั ครอบครัวเกษตรกรต้องซือ6
กินมากขึ6น เช่น การซื6อกับข้าวหรือสิง' ต่ างๆที'ชุมชน อาจไม่เคยเห็นว่ามีความจําเป็ นต้องใช้ ดังเสียง สะท้อนของ
เกษตรกรบ้านใหม่ จ.สุรนิ ทร์ทว'ี ่า “สมัยนี6จาํ เป็ นต้องซือ6 ทุกอย่าง มีสนิ ค้าจุกจิกมากมาย ดูเหมือนจําเป็ นไปทัง6 หมด ทัง6 ที'
สมัยก่อน กินอะไรก็ได้ แต่สมัยนี6แม้เรื'องกินก็ต้องมีซอสต่างๆ ทําแกงก็ต้องมีคนอร์ รสดี ทําให้ต้องหาเงินมาซื6อของ
เหล่านี6 ยังไม่รวมของฟุ่มเฟื อยทีก' ลายเป็ นของจําเป็ น ทีต' ้องใช้อ'นื ๆอีก ทําให้ต้องหาเงินเพิม' มากขึน6 และเป็ นหนี6มาก
ขึน6 ” อย่างไรก็ตามสิง' เหล่านี6สะท้อนให้เห็นถึง การเปลีย' นแปลงของวิถชี วี ติ เกษตรกรและชุมชนทีอ' าจมีความเป็ นอยู่ท'ี
สะดวกสบายมากขึน6 แต่กย็ งั ต้องเผชิญกับปั ญหาความทุกข์ยากมากขึน6 เมื'อต้องดิน6 รนหาเงินมาใช้จ่ายในครอบครัว
รายจ่ายสําคัญอีกประการหนึ'งของคนจนภาคเกษตร คือ รายจ่ายทีเ' กีย' วข้องกับการเล่นหวย การพนัน การติด
เหล้า หรือแม้กระทังค่
' าใช้จ่ายในการแต่งกาย ซึ'งเป็ นท่าทีของคนจนที'มตี ่อการดําเนินชีวติ ของตนเอง โดยส่วนใหญ่
มักจะมีสาเหตุมาจากความล้มเหลวในอาชีพ การตกอยู่ในวังวนภาวะหนี6สนิ ทําให้การคิดค้นและพัฒนาอาชีพ เป็ นไป
อย่างยากลําบาก เพราะเงินลงทุนทีไ' ม่มที ําให้การขยับไปทํามาหากินอย่างอื'นทีด' กี ว่าการรับจ้าง เป็ นไปแทบไม่ได้เลย
ภาระทีท' แ'ี บกไว้อย่างหนักอึง6 ของเกษตรกรเหล่านี6 ทําให้เกิดความต้องการระบายความทุกข์ของตนเอง โดยการเล่นการ
พนันหรือกินเหล้า แต่สง่ ผลให้ครอบครัวต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายเพิม' มากขึน6 อย่างไรก็ตาม เกษตรกรยากจนโดยส่วน
ใหญ่กไ็ ม่ได้หลงมัวเมาอยู่ในอบายมุข จนไม่ทาํ มาหากิน เขาเหล่านัน6 ยังคงทํางานหนักและขวนขวายดิน6 รนหาทางออก
ให้กบั ชีวติ ของตนเองและครอบครัวตามกําลัง ศักยภาพของบุคคลและในบางชุมชน ก็มกี ารรวมกลุ่ม เพื'อต่อสูก้ บั ปั ญหา
ความยากจนของพวกเขา ดังสะท้อนอยู่ในกรณีศกึ ษา และความเป็ นจริงทีป' รากฏในสังคมไทยในปั จจุบนั

แนวคิ ดวัฒนธรรมบริ โภคนิ ยม (Consumer Culture)
วัฒนธรรมบริโภคนิยมเกิดขึน6 จากพืน6 ฐานของการขยายตัวในระบบการผลิตสินค้าแบบทุนนิยม ซึง' นําไปสู่การ
2
เปลีย' นแปลงหรือแปรรูปวัฒนธรรมทางวัตถุให้กลายเป็ นสินค้าของผูบ้ ริโภคทีส' ามารถซือ6 ขายหรือบริโภคได้ ในทีน' 6ีอาจ
เป็ นสิง' ทีน' ําไปสู่ความเท่าเทียมและอิสรเสรีของ ปั จเจกบุคคลได้ แต่ทงั 6 นี6กย็ งั มีการมองอีกว่า ระบบบริโภคนิยมเป็ นตัว
เพิม' ความสามารถในการคิดคํานวณและดึงดูดใจผูค้ นด้วยการมอบทางเลือกเกีย' วกับความสัมพันธ์ทางสังคมทีด' ขี น6ึ ใน
อีกประเด็นหนึ'งก็ได้มี การมองว่า ความพึงพอใจทีไ' ด้มาจากสินค้านัน6 มีความเกีย' วข้องถึงโครงสร้างทางสังคมผ่านการ
แสดงและรักษาความแตกต่างกันอันเนื'องมาจากสภาวะของความต้องการของการใช้ชวี ติ ทีส' ะดวกสบาย (เห็นได้จาก
2
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การทีบ' ุคคลใช้สนิ ค้าเพื'อสร้างพันธะทางสังคม หรือสร้างความแตกต่าง เป็ นต้น) ในประการสุดท้าย วัฒนธรรมบริโภค
นิยมยังเป็ นตัวสร้างความพึงพอใจทางด้านอารมณ์และจิตใจต่อการบริโภคความฝั นและความปรารถนาในการบริโภค
ทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะ ในด้านของการให้ความสําคัญกับร่างกายและความพึงพอใจต่อชีวติ หรูหราและสะดวกสบาย
ในทีน' 6ี สภาพปั จจุบนั ของการบริโภคสัญลักษณ์ทางสินค้าทีม' ากเกินไป ก็ก่อให้เกิดคําถามสําคัญและการตีความในด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสังคม

การผลิ ตเพือการบริ โภค
แนวคิดในอดีตของหลักเศรษฐศาสตร์เชิงคลาสสิคนัน6 ถือว่าวัตถุทม'ี าจากการผลิตทุกชิน6 นัน6 คือ การบริโภค ซึง'
ทุกคนสามารถสร้างความพึงพอใจสูงสุดของตนเองจากการซือ6 สินค้าทีม' อี ยู่อย่างมากมายหลายชนิดและประเภท ในทาง
กลับกันมุมมองของนักทฤษฎีในแนว neo-Marxist ในปั จจุบนั ได้มองการพัฒนานี6ว่า เป็ นการสร้างโอกาสเพิม' ขึน6 ในการ
ควบคุมและจัดการต่อการบริโภค ทัง6 นี6 การขยายตัวของระบบการผลิตแบบทุนนิยมทีเ' กิดขึน6 เป็ นตัวการสําคัญในการ
3
สร้างตลาดใหม่ และการศึกษาที'สร้างกลุ่มผู้บริโ ภคโดยผ่านการโฆษณาและสื'อต่างๆ ทําให้กจิ กรรมการใช้เวลาว่าง
ศิลปะและวัฒนธรรมได้ถูกนํามาใส่และเติมลงไปในอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม การรับรูข้ องบุคคลถูกควบคุมโดยคุณค่า
การแลกเปลีย' นของสินค้าในฐานะของเป้ าหมายทีส' งู กว่า และค่านิยมซึง' ถูกครอบงําจากตรรกะของกระบวนการผลิตและ
การตลาด ในวัฒนธรรมทีค' ุณภาพถูกเปลีย' นให้เป็ นปริมาณนี6นําไปสู่การทําลายรูปแบบวัฒนธรรมดัง6 เดิมและวัฒนธรรม
ชัน6 สูงให้กลายมาเป็ น “วัฒนธรรมใหม่” หรือ “วัฒนธรรมทุนนิยมสมัยใหม่” ที' Adorno อธิบายว่า เมื'อการครอบงําของ
4
คุณค่าการแลกเปลีย' นได้เป็ นตัวขจัดความหมายดัง6 เดิมของสินค้าแล้ว ก็ทําให้สนิ ค้ามีอสิ ระในการทีจ' ะได้รบั ความหมาย
หรือคุณค่า ใหม่ๆ โดยอาศัยการโฆษณาในการสร้างภาพของความโรแมนติค แปลกประหลาด น่ าค้นหา สวยงาม หรือ
เพื'อเสริมสร้างความแข็งแรงของสุขภาพให้ดยี งิ' ขึน6 ซึง' เราพบได้จากสินค้าต่างๆในชีวติ ประจําวัน เช่น สบู่ เครื'องซักผ้า
5
เครื'องดื'มแอลกอฮอล์ และรวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารเพื'อสุขภาพ ด้วยเช่นกัน
แนวคิดเกีย' วกับการศึกษาวัฒนธรรมบริโภคนิยมได้ถูกแสดงออกในงานของ Baudrillard เพื'อเป็ นการโต้แย้งว่า
การบริโภคนัน6 ถือเป็ นอีกรูปแบบหนึ'งของการจัดการทางสัญลักษณ์ ซึง' เป็ นศูนย์กลางทางความคิดของลัทธิทุนนิยมใน
ปั จจุบนั ทีเ' กิดการรวมตัวกันของเครื'องหมายและสินค้า เพื'อก่อให้เกิด “การสร้างเครื'องหมายทางการค้า” ขึน6 ผลก็คอื ทํา
ให้เครื'องหมายสามารถมีอิสระจากวัตถุ และสามารถนํ าไปใช้กบั ความสัมพันธ์หลากหลายที'เกิดขึ6นได้ Baudrillard
อธิบายเพิม' เติมโดยการเน้นไปทีก' ารเปลีย' นแปลงของกระบวนการผลิตไปสูก่ ารผลิตซํ6าและก่อให้เกิดการแตกตัวแบบไม่
สิน6 สุดของสัญลักษณ์ ภาพ และรูปแบบผ่านสื'อในการทําลายความแตกต่างระหว่างภาพลักษณ์ กบั ความจริง ดังนัน6
6
สังคมบริโภคนิยมจึงมีความสําคัญทางวัฒนธรรม ทัง6 นี6เพราะชีวติ ทางสังคมได้เริม' ถูกแปรเปลี'ยน ความสัมพันธ์ทาง
สังคมมีความหลากหลายเพิม' มากขึน6 นอกจากนัน6 สังคมก็ถูกลดโครงสร้างโดยการบริโภคความหมายของสินค้าที'มี
จํานวนมากในปั จจุบนั กับการผลิตซํ6าของภาพเหล่านี6จะนําไปสู่การสูญหายของความหมายทีต' ายตัวในรูปแบเดิม ดังคํา
กล่าวทีว' ่า “ทุกสิง' ทุกอย่างของชีวติ ทางสังคมนัน6 สามารถถูกทําให้เป็ นวัฒนธรรมทางสังคมได้” โดยทีต' รรกะภายในของ
7
สังคมแบบทุนนิยมนี6และเป็ นตัวนําไปสูค่ วามเชื'อ ตามแนวคิด Postmdernism
3
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รูปแบบชีวิตกับวัฒนธรรมการบริ โภคนิ ยม
วัฒนธรรมบริโภคนิยมอธิบายถึงลักษณะของความเป็ นปั จเจกบุคคล การแสดงออก รวมทัง6 การรับรูค้ วามเป็ น
ตนเอง ซึ'งร่างกาย เครื'องแต่ งกาย คําพูด กิจ กรรมยามว่าง การรับประทานอาหาร รถยนต์ส่วนตัวและบ้านบุคคล
กลายเป็ นเครื'องบ่งชีถ6 งึ รสนิยมและรูปแบบการใช้ชวี ติ ของผูบ้ ริโภคนัน6 ๆ โดยการกล่าวในด้านนี6อาจจะต้องพิจารณาถึง
ประเด็นทีส' าํ คัญ 2 ประเด็น ในประการแรก ภายในมิตทิ างวัฒนธรรมทีเ' กีย' วข้องกับเศรษฐกิจนัน6 การใช้สญ
ั ลักษณ์กบั
สินค้าอยู่ในฐานะของการเป็ น “เครื'องมือในการสือ' สาร” ไม่ใช่เป็ นเพียง “เครื'องใช้” ประการที' 2 ก็คอื การพิจารณาสินค้า
ทางวัฒนธรรมตามหลักการตลาดของอุปสงค์-อุปทาน การคํานวณต้นทุน การแข่งขัน และการผูกขาดซึง' อยู่ภายใต้มติ ิ
8
ของรูปแบบชีวติ สิง' สําคัญวัฒนธรรมบริโภคนิยมก็คอื การลบคุณค่าเดิมในธรรมชาติแล้วแทนทีด' ้วยการครอบงําจาก
คุณค่าการแลกเปลีย' นภายใต้ระบบทุนนิยมทีแ' ปรเปลีย' นสินค้าให้กลายเป็ นเครื'องหมายสัญลักษณ์ ซึง' ในทีส' ุดแล้วก็สร้าง
9
ความหมายใหม่ของสินค้า (การลบภาพความแตกต่างระหว่างจินตนาการกับความเป็ นจริง) การให้ความสําคัญกับ
รูปแบบนี6ได้รบั การกระตุน้ จากพลวัตรของตลาดสมัยใหม่ทช'ี ่วยสร้างแฟชัน' รูปแบบ ความรูส้ กึ และประสบการณ์ใหม่ๆ
อย่างต่อเนื'อง ทําให้ทุกคนในสังคมพยายามแสวงหาโอกาสในการปรับปรุงและแสดงอัตลักษณ์ของตนเองไม่ว่าตนเองจะ
มีอายุหรืออยู่ชนชัน6 ใดก็ตาม

สิ นค้าทางวัฒนธรรมและพืVนทีทางสังคมของรูปแบบชีวิต
Boudier อธิบายแนวคิดบริโภคนิยมว่ารสนิยมทําหน้าทีส' าํ คัญในฐานะเครื'องบ่งชีใ6 นด้านชนชัน6 เขากล่าวว่า คํา
ว่า “วัฒนธรรม” ในความหมายของชนชัน6 สูงและ “วัฒนธรรม”ในความหมายทางมานุษยวิทยาได้ถูกสร้างขึน6 บนพืน6 ทีท' าง
สังคมเดียวกัน การคัดค้านหรือตัดสินในด้านของรสนิยม จะมีความชัดเจนยิง' ขึน6 เมื'อพืน6 ทีข' องรูปแบบชีวติ ถูกนําไปใส่ใน
โครงสร้างทางสังคมหรือชนชัน6 โดยหลักโครงสร้างพืน6 ฐานขึน6 อยู่กบั ปริมาณและส่วนประกอบของทุนทีก' ลุ่มคนเหล่านัน6 มี
อยู่ เช่น บุคคลที'มที ุนทางเศรษฐกิจจํานวนมาก (นักธุรกิจอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการระดับสูง) จะมีรสนิยมในการ
บริโภคอาหารของนักธุรกิจ การใช้รถยนต์นําเข้าจากต่างประเทศ การประมูลสินค้า การมีบา้ นพักตากอากาศ การเล่น
กีฬาชัน6 สูง การสะสมศิลปวัตถุ ฯลฯ ส่วนผูค้ รอบครองทุนทางวัฒนธรรมก็มกั จะมีรสนิยมในการชมงานศิลปะ การศึกษา
ภาษาต่ างประเทศ การเล่นกิจกรรมลับสอง หรือการท่องเที'ยวเพื'อชมธรรมชาติ เป็ นต้น และสําหรับผู้ท'ีมีทุนทัง6 2
ประเภทนี6ไม่มาก ก็อาจมีรสนิยม เกีย' วกับการเล่นฟุตบอล กินมันฝรังทอด
'
ชมกีฬา หรือไม่กเ็ ต้นรําในทีส' าธารณะ เป็ น
10
ต้น และเมื'อใดก็ตามทีม' กี ารเข้ามาของรสนิยมใหม่ๆจะส่งผลต่อพฤติกรรมของผูท้ อ'ี ยู่ในชนชัน6 ตํ'ากว่า โดยการพยายาม
เทียบเคียงกับรสนิยมกับผู้ทอ'ี ยู่ในชนชัน6 สูงกว่า ซึง' ทําให้บุคคลในกลุ่มหลังต้องแสดงออกด้วยการรับรสนิยมใหม่ เพื'อ
การรักษาระยะห่างของชนชัน6 ไว้ ทัง6 นี6ขน6ึ อยู่กบั พืน6 ฐานว่า ความพึงพอใจขึน6 อยู่กบั การครอบครองหรือบริโภคสินค้าทาง
วัฒนธรรมทีเ' ป็ นทีย' อมรับ ทัง6 นี6 กลุ่มผูม้ กี ารศึกษาหรือผูม้ ปี ั ญญาชนนี6จะเป็ นผูใ้ ช้ตรรกะของระบบสัญลักษณ์ในการสร้าง
ความแตกต่างที'จะนํ าไปสู่การผลิตซํ6าของรูปแบบการคงอยู่ของความสัมพันธ์ระหว่างชนชัน6 ต่างๆ โดยที'พวกเขาจะ
ร่วมมือกับชนชัน6 สูงในการรักษาสภาพความสัมพันธ์ทางชนชัน6 ของกันและกัน (กล่าวคือ ทุนทางเศรษฐกิจจะได้รบั
11
เกียรติภูมแิ ละคุณค่าแลกเปลีย' นทีส' งู ขึน6 เมื'อมันแปรรูปเป็ นทุนวัฒนธรรม) กลุ่มชนชัน6 ใหม่ถอื กําเนิดขึน6 ซึง' Bourdier
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ได้กล่าวไว้ในงานของเขาทีช' 'อื Distinction เรียกว่า peptite bourgeoisie ผูเ้ ป็ นตัวกลางในด้านวัฒนธรรมทีส' ร้างให้เกิด
สินค้าและบริการทางสัญลักษณ์โดย Bourdier ได้ให้คําจํากัดความของคนกลุ่มใหม่น6ีว่าเป็ น “กลุ่มชนชัน6 ล่างทีเ' ปลี'ยน
ตนเองไปอีกชนชัน6 หนึ'ง” ปกติแล้ว พวกเขาก็มกั จะลงทุนในทางด้านวัฒนธรรมและการศึกษารวมทัง6 มีความแตกต่างจาก
ชนชัน6 สูงรุ่นเก่าและชนชัน6 แรงงาน ในด้านของการมีรปู แบบชีวติ แบบง่ายๆและมีความเป็ นอิสระ
ดังนัน6 การใช้แนวคิดพื6นที'ทางสังคม (Social habitus) ของ Bourdier นัน6 ใช้ใ นการอธิบายถึงวิถีทางที'
ทางเลือกบุคคลและการแสดงออกหรือการเปิ ดเผยร่างกายถูกนํามาจัดรูปแบบและควบคุมภายในตําแหน่งทางสังคมของ
ตนเอง โดย habitus ถูกใช้สาํ หรับอธิบายความขัดแย้งในพฤติกรรมทีบ' ุคคลกระทําเพื'อให้บรรลุเป้ าหมายโดยปราศจาก
การไตร่ตรองรวมทัง6 ไม่ถูกจํากัดโดยเป้ าหมายอีกด้วย habitus แสดงถึงโลกที'แวดล้อมบุคลทัง6 ในด้านพฤติกรรม
ประจําวัน สภาพการทํางาน รูปร่างหน้าตา และการดําเนินชีวติ ทีถ' ูกสร้างขึน6 จากเงื'อนไข ภายใต้โครงสร้างตําแหน่ งของ
บุคคลนัน6 เช่น ตําแหน่ งทางเพศหรือชนชัน6 และสามารถถูกสร้างขึน6 ได้อีกทัง6 จากส่วนบุคคลและสังคม เช่น ระบบ
การศึกษา ครอบครัว สถานทีท' าํ งาน สือ' มวลชนและวัฒนธรรมบริโภคนิยม habitus จะถูกแสดงออกมาในรูปของวิธกี าร
ทีบ' ุคคลใช้ควบคุมตนเอง แต่งกาย บริโภคสินค้า แสดงท่วงท่า สนทนา รูปแบบรสนิยม รวมทัง6 วิธที เ'ี ขาใช้ในวิธกี ารรับรู้
ต่อสภาพความเป็ นจริงด้วย ดังนัน6 กลุ่มทางสังคมทีม' คี วามแตกต่างกันไปนัน6 ไม่เพียงขึน6 อยู่กบั ฐานะเพียงอย่างเดียวแต่
ยังรวมถึงรูปแบบการบริโภคและลักษณะการแสดงออกของร่างกายแต่ละคนอีกด้วย ทัง6 นี6 habitus ไม่เพียงแต่ปรากฏอยู่
ในรูปแบบชีวติ ประจําวันแต่ยงั สามารถปรากฏอยู่บนร่างกายได้อกี ด้วย เช่น ขนาดของร่างกาย รูปร่าง กิรยิ าท่าทาง
จํานวนพื6นทีท' างสังคม และเวลาทีบ' ุคคลนัน6 ใช้อา้ งความเป็ นตนเอง ร่างกายเป็ นสัญลักษณ์อย่างหนึ'งในการแสดงออก
ของรสนิยม โดยทีแ' ต่ละกลุ่มจะมี habitus ทีแ' ตกต่างกัน และชุดของความแตกต่างนี6 ก็ถูกนํ ามาใส่ลงในพืน6 ทีท' าง
สังคมซึง' จะก่อให้เกิดผลกระทบกับรูปแบบการดําเนินชีวติ กับทุนทางชนชัน6 และอาชีพดังทีไ' ด้กล่าวไปแล้วข้างต้น
เมื'อเรากลับมาพิจารณาถึง habitus ของกลุ่ม petite bourgeoisie นัน6 ก็จะเห็นอย่างชัดเจนว่า สมาชิกในกลุ่ม
ผูด้ เี ก่าจะมีความรูส้ กึ ทีผ' ่อนคลายและเชื'อมันในร่
' างกายของตนเองในขณะทีก' ลุ่มผูด้ ใี หม่นัน6 ต่างก็มคี วามรูส้ กึ วิตกกังวล
ต่อร่างกายของตนเอง โดยจะเห็นได้จากพฤติกรรมในการตรวจสอบ ติดตาม เฝ้ าระวัง และพยายามแก้ไขตนเองอยู่
ตลอดเวลา ดัง นัน6 วิถีต่ า งๆที'มีค วามสํา คัญ ต่ อ การรัก ษาสุ ข ภาพร่ า งกาย เช่ น กีฬ า การออกกํา ลัง กาย การใช้
เครื'องสําอาง รวมทัง6 การบริโภคอาหารสุขภาพจึงมีบทบาทสูงในการสื'อความหมายทางสัญลักษณ์ของร่างกายตนไปสู่
ผูอ้ 'นื สมาชิกกลุ่มผูด้ ใี หม่น6ีจงึ เป็ นกลุ่มคนทีพ' ยายามสร้างและปรารถนาสิง' ทีส' งู กว่าอันเนื'องมาจากทีพ' วกเขายังมีทงั 6 ทุน
ทางเศรษฐกิจและทุนทางวัฒนธรรมทีไ' ม่มากนัก โดยวิธใี นการปฏิบตั กิ ค็ อื การให้การศึกษาแก่ตนเองในด้านรสนิยมและ
รูปแบบการดําเนินชีวติ ในด้านการเป็ นผูร้ บั และถ่ายทอดระบบภูมปิ ั ญญาใหม่ทไ'ี ม่ใช่เพียงแต่องค์ความรูเ้ ท่านัน6 หากยัง
รวมถึงรูปแบบการใช้ชวี ติ แบบปั ญญาชนอีกด้วย กระบวนการนี6กค็ อื ความพยายามในการทีจ' ะทําตนให้เป็ น “ผูบ้ ริโภคที'
12
สมบูรณ์แบบ” (the perfect consumer) จึงอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า กลุ่มผูด้ ใี หม่เป็ นผูท้ ม'ี รี ูปแบบชีวติ ของปั ญญาชน
และทําหน้าทีเ' สมือนตัวกลางในการถ่ายทอดระบบคิดของชนชัน6 สูงไปยังกลุ่มสาธารณะชนอีกด้วย

สิ นค้าทางวัฒนธรรม กรโฆษณา และแนวคิ ดทางวัฒนธรรม
ทฤษฎีทางสังคม – วัฒนธรรม ได้สร้างแง่มุมที'ซบั ซ้อนเกี'ยวกับการโฆษณาและกิจกรรมด้านการตลาดซึ'ง
พยายามค้นหาและสร้างบทบาททางสัญลักษณ์ของตน เนื'องจากเป้ าหมายดัง6 เดิมของการโฆษณาในด้านการให้ขอ้ มูล
ของสินค้าและการบริโภคโดยตรงนัน6 ได้รบั ความนิยมลดน้อยลง ทัง6 นี6หน้าทีป' ระการสําคัญทีน' ่าสนใจของการโฆษณา คือ
การสร้างภาพของผลิตภัณฑ์เพื'อเชิญชวนให้ผูบ้ ริโภคซือ6 สินค้าและนําไปใช้ในฐานะเป็ นส่วนหนึ'งในชีวติ ประจําวัน การ
โฆษณาเป็ นสิง' ทีเ' ชื'อมโยงโลกทางวัฒนธรรมต่างๆเข้าไว้ดว้ ยกัน โดยทีผ' ูบ้ ริโภคมีบทบาทสําคัญต่อกระบวนการเหล่านี6
ดังนัน6 วัฒนธรรมจึงทําหน้าทีใ' นฐานะเป็ นพจนานุกรมของความหมายในทางวัฒนธรรมนัน6 เอง (McCracken,1988:79)
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ทัง6 นี6 เพื'อ เป้ า หมายในการดึง ดูดใจในการซื6อสิน ค้า นัน6 นโยบายทางการตลาดในการสร้า งความหมายใน
13
สุน ทรีย ศาสตร์จึง มีค วามสํา คัญ มากเสีย ยิ'ง กว่ า คุ ณ ค่ า ที'แ ท้จ ริง ของสิน ค้า เสีย อีก โดยที'คุ ณ ค่ า แท้จ ริง เป็ น เพีย ง
ส่วนประกอบย่อยของภาพทีแ' ท้จริง ในขณะทีค' ุณค่าในการแลกเปลีย' น หรือ ความหมายทีถ' ูกลอยไว้นัน6 ได้ถูกสร้างขึน6
เพื'อให้อา้ งอิงกับผลิตภัณฑ์รปู แบบอื'นๆ รูปแบบการดําเนินชีวติ บางประเภท และคุณค่าทีเ' ป็ นนามธรรม การโฆษณาจะ
ช่วยในการสร้างความปรารถนาต่อคุณค่าทีอ' ยู่ในรูปนามธรรม เช่น ความบอบบาง ความสวยงาม ความหรูหรา ความ
อุดมสมบูรณ์และความพึงพอใจซึ'งถูกนํามาใส่หรือเติมลงในวัตถุหรือผลิตภัณฑ์นัน6 ๆ สิง' ที'เราต้องทําความเข้าใจก็คอื
มโนทัศน์ทเ'ี ป็ นความปรารถนาที'เป็ นสิง' สําคัญต่อการศึกษาการโฆษณาและความหมายของตัวสินค้านัน6 เอง ทัง6 นี6 การ
โฆษณาก่อให้เกิดความรูส้ กึ ขาดและไม่มแี ต่สงิ' ทีข' าดไม่สามารถเติมเต็มได้ตามธรรมชาติของมนุ ษย์กเ็ พราะมันไม่ได้
เกีย' วข้องกับความต้องการทางกายภาพ (เช่น ความหิว หรือความกระหาย) เท่านัน6 แต่ยงั รวมไปถึงความต้องการเชิง
14
สัญลักษณ์อกี ด้วย คือ การบริโภคในตัวของมันเองได้ก่อให้เกิดความพอใจ ต่อความปรารถนา แต่กเ็ ป็ นสิง' ทีไ' ม่ได้มอบ
15
ความพึงพอใจนี6ให้แก่บุคคล และในการโฆษณานี6เองก็ช่วยให้ผูบ้ ริโภคสามารถสร้างความหมายของตนเองผ่านการ
โฆษณานี6ได้
สัญลักษณ์และคําพูดต่างๆในวัฒนธรรมจะถูกนํามาใช้ในการสร้างความสัมพันธ์เชื'อมโยงระหว่างผลิตภัณฑ์ท'ี
ยัง ไม่ มีค วามหมายในตนเองกับ คุ ณ ค่ า ที'พึง ปรารถนาเข้า ด้ว ยกัน กล่ า วคือ “ยิ'ง การโฆษณาสามารถใช้ภ าพและ
ความหมายที'ผู้บริโ ภคมีความรู้สกึ คุ้นเคยและยอมรับได้ม ากเท่าใดก็ยงิ' แสดงว่าการโฆษณามีประสิทธิภาพมากขึ6น
16
เท่านัน6 ” อย่างไรก็ตาม ทฤษฎีทางวัฒนธรรมในการโฆษณาของปั จจุบนั ก็ต้องยอมรับว่า ผูบ้ ริโภคมีความระหนักและ
รับรูเ้ พิม' ขึน6 ในการตกเป็ นเป้ าหมายของการโฆษณาต่อการปรับเปลีย' นพฤติกรรมของตนเอง โดยผู้บริโภคได้เลือกซื6อ
และใช้สนิ ค้าต่างๆอย่างรอบคอบและตรึกตรองมากขึน6 โดยในขณะทีก' ารโฆษณาและสินค้าต่างๆถูกผลิตขึน6 มาเพื'อให้
เกิดการยอมรับและใช้ความหมายทางวัฒนธรรมร่วมกันนัน6 กลุ่มผูบ้ ริโภคเองก็ได้มพี ฤติกรรมต่อต้านความหมายเหล่านี6
17
โดยการพยายามสร้า งความหมายต่ อ กาใช้ผ ลิต ภัณ ฑ์ต่ า งๆด้ว ยตนเอง ผลจากสิ'ง ที'เ กิด ขึ6น ก็คือ สัด ส่ ว นของ
งบประมาณทีถ' ูกใช้ในการโฆษณาเชิงพาณิชย์มจี าํ นวนลดลง แต่ขณะเดียวกันก็จะเพิม' ไปทีก' ารพัฒนาตัวสินค้าให้มภี าพ
18
ทีเ' ด่นชัด แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน รวมถึงการวิจยั ด้านการตลาดทีเ' กีย' วข้องกับผูบ้ ริโภคอีกด้วย
ซึ'งแนวคิดของวัฒนธรรมบริโภคนิยมเป็ นแนวคิดที'ต่อเนื'องกับแนวคิด Postmodern ที'กล่าวถึงการรับรู้ต่อ
ตนเองจากการบริโ ภค ในแนวคิดนี6 การโฆษณาเป็ นปั จจัยภายนอกที'มีบทบาท และอิทธิพลสําคัญอย่างยิ'งต่ อการ
ตัด สิน ใจเลือ กซื6อ หรือ บริโ ภคสิน ค้า นั น6 ๆ โดยที'บ างครัง6 สิ'ง ที'พ วกเราต้ อ งการจากการซื6อ ผลิต ภัณ ฑ์นั น6 มาก็คือ
ความหมายใหม่ทถ'ี ูกใส่ลงไปในสินค้าผ่านการโฆษณามากกว่าประโยชน์ดา้ นการใช้งานทีแ' ท้จริงเสียอีก การวิเคราะห์
พฤติก รรมในการเลือ กซื6อ และบริโ ภคอาหารเพื'อ สุ ข ภาพก็เ ช่ น กัน เราไม่ ส ามารถปฏิเ สธได้ว่ า การโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์เป็ นส่วนสําคัญมากต่อการตัดสินใจของผูบ้ ริโภคทีจ' ะเลือกใช้หรือไม่ใช้ผลิตภัณฑ์นนั 6 ๆ โดยวาทกรรมและ
ความคิดในด้านผลดีทถ'ี ูกใส่ลงไปในตัวสินค้า เช่น เพื'อสุขภาพทีแ' ข็งแรงและลดการเสือ' มถอยของร่างกายก่อนวัยอันควร
ก็เป็ นนโยบายสําคัญในการโฆษณาสินค้า ทีเ' ราอาจมองเห็นได้ว่าเป็ นความสัมพันธ์ซง'ึ กันและกันระหว่างการส่งเสริม
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สุขภาพและความแข็งแรงของร่างกายกับการมองร่างกายในฐานะสินค้า เนื'องจากในวัฒนธรรมของการเป็ นสินค้านัน6
มโนทัศน์ต่อร่างกายในเรื'องของร่างกายทีแ' ข็งแรงได้รบั การควบคุมอย่างเหมาะสม และการดูอ่อนวัยนัน6 แสดงถึงการมี
สุขภาพทีด' นี นั 6 เอง ดังนัน6 การพิจารณาในเรื'องปั จจัยทีก' ารโฆษณาสร้างความหมายให้เกิดขึน6 กับสินค้า และมีบทบาทต่อ
พฤติกรรมการบริโภคของบุคคล จึงเป็ นเรื'องซึง' ไม่ควรมองข้าม

แนวคิ ด Postmodernism เกียวกับร่างกายและการบริ โภคอาหาร
อาหารกับการสร้างตัวตน
การศึกษาเกี'ยวกับประสบการณ์ในการสร้างตัวตนได้นําไปสู่ความคิดในการมองร่างกายของมนุ ษย์ในฐานะ
โครงการซึง' เป็ นวิธใี นการสร้างทางเลือกในการบริโภคทีเ' หมาะสมกับรูปร่างและขนาดของร่างกายรวมถึงในด้านสุขภาพ
อีกด้วย ในที'น6ีร่างกายแสดงถึงลักษณะพลวัตที'สามารถถูกสร้างขึน6 และดัดแปลงได้ Foucault ได้เคยอธิบายเกีย' วกับ
“การปฏิบตั ิ” และ “เทคโนโลยี” ของร่างกายกล่าวอีกอย่างก็คือ วิธที 'ีบุคคลกําหนดกฎและมาตรฐานของพฤติกรรม
อารมณ์ ความรูส้ กึ และความคิดเพื'อนําไปใช้ในชีวติ ประจําวันนัน' เอง การปฏิบตั ติ ่อร่างกายจึงเป็ นการแสดงถึงพืน6 ทีซ' ง'ึ
วาทกรรมและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติจะถูกนํามาใช้ในฐานะของเป้ าหมายส่วนบุคคลในการสร้างและแสดงถึงความ
19
เป็ นตัวตนออกมา ดังนัน6 ปฏิบตั ิการต่ อร่างกายนี6กลายเป็ นทางที'บุคคลตอบสนองต่อปั จจัยบังคับภายนอกต่ างๆ
เกี'ยวกับการควบคุมและการแสดงออกของร่างกาย วิธีการเขารับรู้ต่อแนวทางเหล่านี6ใ นฐานะสิง' สําคัญและจําเป็ น
รวมทัง6 การนําข้อบังคับต่างๆนี6มาใช้ในชีวติ ประจําวันพฤติกรรมต่างๆทีถ' ูกฝั งหรือบันทึกลงในร่างกาย การสร้างและก่อ
20
รูปร่างขึน6 มาในวิถขี องวัฒนธรรมนัน6 ซึง' ก็จะถูกอ่านหรือตีความโดยผูอ้ 'นื ต่อไป
พฤติกรรมการเลือกและบริโภคอาหารนัน6 จัดเป็ นศูนย์กลางในการปฏิบตั ติ ่อร่างกาย แสดงให้เห็นถึงการดูแล
ร่างกายอย่างต่อเนื'องด้วยการบริโภคอาหารทีถ' ูกจัดว่าเหมาะสมในวัฒนธรรมนัน6 เป็ นตัวสร้างแหล่งของความพึงพอใจ
และยังแสดงบทบาททางสัญลักษณ์ในการแสดงความเป็ นตนเองด้วย ในสภาพสังคมปั จจุบนั นัน6 รูปลักษณ์ภายนอกของ
บุคคลมีความสําคัญในการที'เขาจะรับรู้ต่อตนเองและให้ผู้อ'นื รับรู้ต่อตัวของเขา ในช่วงเวลาแห่งความไม่แน่ นอนและ
ร่างกายก็มคี วามยืดหยุ่นสูงนี6 หนทางหนึ'งในการควบคุมร่างกายก็คอื การควบคุมพฤติกรรมในด้านการบริโภค ได้แก่
21
การลดปริม าณอาหารที'บริโ ภคและควบคุมประเภทของอาหารที'รบั ประทาน การควบคุมในด้านการบริโ ภคอย่าง
เข้มงวดนี6ไม่เพียงแต่เป็ นการแสดงให้ผู้อ'นื เห็นถึงระดับความพยายามในการควบคุมตนเองอย่างสูงเท่านัน6 หากแต่
ความสัมพันธ์ของลักษณะต่างๆในร่างกายบางอย่างเช่น ความอ้วน ความชรา หรือความเจ็บป่ วยกับคุณภาพและ
ปริมาณของอาหารก็นําไปสูก่ ารอธิบายทีว' ่าลักษณะเหล่านัน6 ไม่เป็ นทีย' อมรับโดยทัวไป
'
ดังนัน6 รูปลักษณ์ของร่างกายจึงกลายเป็ นเป็ นจุดสร้างความภูมใิ จและความรูส้ กึ ของความสําเร็จ โดยเฉพาะ
ทางร่างกายได้รบั การยอมรับจากสังคมหรือบรรทัดฐานเกี'ยวกับความดึงดูดใจ แต่ทงั 6 นี6กย็ งั เป็ นจุดสร้างความอายและ
ความกระวนกระวายใจได้เช่นกันปั ญหาบางอย่างเกิดขึน6 ได้จากธรรมชาติของความขัดแย้งในสังคมสมัยใหม่ กล่าวคือ
ยิง' เรารูเ้ รื'องเกีย' วกับตัวเรามากขึน6 เท่าใดก็ยงิ' ทําให้ร่างกายกลายเป็ นสิง' ทีไ' ม่แน่ นอนเมื'อมีขอ้ มูลออกมาใหม่ๆเท่านัน6 ใน
ทีน' 6ีความเจ็บป่ วยและความตายในปั จจุบนั จึงถูกมองในฐานะของความล้มเหลวของร่างกาย เป็ นตัวบ่งชีถ6 งึ การขาดกา
รวบคุมร่างกายและพฤติกรรมอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล
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การบริโภคอาหารในฐานะเป็ นสินค้า
มีการกล่าวว่า อาหารเป็ นสินค้าเพียงหนึ'งเดียวทีส' ามารถบริโภคเข้าไปได้ การรับประทานอาหารนัน6 ถูกมองว่า
เป็ นการนํ าสิง' ที'ดที 'สี ุดในทางเลือกของการบริโภคเข้าสู่ร่างกาย รวมทัง6 ยังเป็ นสิง' หนึ'งที'คงทนถาวรต่อทัง6 ภายในและ
ภายนอกร่างกาย โดยทีส' ผี วิ นํ6าหนัก ความแข็งแรงของกระดูก สภาพผมและเล็บ การย่อยอาหารต่างๆนัน6 ล้วนเป็ นผล
มาจากอาหารทัง6 สิน6 ในทีน' 6ี การบริโภคมีความหมายครอบคลุมไม่เฉพาะการรับประทานอาหารและการดื'มเท่านัน6 การที'
บุคคลใช้สนิ ค้า (รวมทัง6 อาหาร) เพื'อสร้างความเป็ นตัวตนของเขา แยกตนเองออกจากผูอ้ 'นื และสร้างความเป็ นสมาชิก
ของกลุ่มย่อยต่างๆ ทัง6 นี6 การบริโภคสินค้าได้มบี ทบาทสําคัญในสังคมปั จจุบนั ทีแ' หล่งหรือสถาบันซึง' กําหนดนิยามความ
เป็ นตัวตน และความแตกต่าง เช่น สถาบัน ศาสนา วัฒนธรรมชัน6 สูง จิตสํานึกทางชนชัน6 และความเกี'ยวข้องทางการ
22
เมือง ได้ลดบทบาทไปเป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะในหมู่ของกลุ่มวัยรุ่น
Falk ได้เสนอว่า ผูค้ นในสังคมสมัยใหม่จะมีบุคลิกภาพเฉพาะตัวทีเ' ป็ นผลของระดับความเป็ นปั จเจกบุคคลและ
ความรู้สกึ แบ่งแยกตนเองจากผูอ้ 'นื อาหารมีหน้าทีก' ระตุ้นด้านความรู้สกึ นึกคิดมากเท่ากับที'สมั พันธ์ต่อความต้องการ
23
ทางจิตวิทยา เขากล่าวว่าในขณะทีอ' าหารถูกลดบทบาทในกิจกรรมทางพิธกี รรมก็กลับมีการเกิดของกินแบบใหม่ขน6ึ มา
เช่น อาหารประเภทขนมขบเคีย6 ว และ สิง' บางอย่างทีส' ามารถนําเข้าไปในปากด้วยและถูกพิจารณาว่าเป็ นอาหาร เช่น
ยาสูบ ลูกกวาด สุรา นํ6าอัดลม และหมากฝรัง' โดย Falk เรียกอาหารเหล่านี6ว่า oral side – involvements ซึง' มุ่งไปทีก' ร
24
กระตุน้ ความอยากรับประทานอาหารมากกว่าคุณค่าทางโภชนาการหรือช่วยบรรเทาความหิว จะเห็นได้ว่า Falk ให้
ข้อมูลทีน' ่าสนใจต่อการศึกษาหน้าทีเ' ชิงสัญลักษณ์ของอาหารทีจ' ะขยายไปถึงเรื'องความสัมพันธ์ของบุคคลทีร' บั ประทาน
อาหารในสังคมตะวันตกอีกด้วย
ตามที' Falk อธิบายนัน6 ในฐานะทีเ' ป็ นสินค้า อาหารได้ถูกบริโภคไม่เพื'อเพิม' เสริมสร้างหรือบํารุงร่างกาย หรือ
บรรเทาความหิวเท่านัน6 แต่ยงั เพื'อบริโภคคุณค่าทางวัฒนธรรมทีล' อ้ มรอบอาหารนัน6 อยู่ดว้ ย การซือ6 หรือบริโภคสินค้านัน6
ก็คอื การส่งผ่านคุณค่าเหล่านัน6 ลงไปยังร่างกาย อาหารจึงเป็ นสิง' ทีส' ะท้อนต่อตนเองและผู้อ'นื ในเรื'องทีว' ่า บุคคลมีการ
รับรูต้ ่อตนเองหรืออยากให้ตนเองถูกรับรูอ้ ย่างไร ตัวอย่างเช่น การซือ6 และรับประทานแฮมเบอร์เกอร์ แสดงภาพสมาชิก
ของกลุ่มวัฒนธรรมซึง' ต่างจากกลุ่มสมาชิกทีร' บั ประทานอาหารในภัตตาคาร เป็ นต้น การบริโภคอาหารจึงเป็ นศูนย์กลาง
ของการสร้างตัวตนของบุคคล และในเมื'ออาหารถูกบริโภคในเชิงสัญลักษณ์แล้วนัน6 รสชาติของมันจึงเป็ นเรื'องสําคัญ
รองลงมา แต่รปู ลักษณ์ภายนอกต่างหากทีเ' ป็ นสิง' สําคัญมากทีส' ดุ
นอกจากนัน6 การจะทําความเข้าใจกับอาหารในฐานะสินค้านัน6 ก็จําเป็ นต้องทําความเข้าใจในบทบาทและ
ผลกระทบของการโฆษณาเชิงพาณิชย์ในการสร้างภาพให้แก่อาหารด้วย ซึง' ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ก็ได้วางแผนการตลาด
เพื'อสร้างความแตกต่างระหว่างคู่แข่งทางการค้า ดังนัน6 การโฆษณาและการบรรจุหบี ห่อจึงพยายามค้นหาการสร้างภาพ
ทีเ' หมาะสมแก่ตวั ตนของผู้บริโภค โดยไม่จําเป็ นต้องคํานึงถึงคุณค่าของสารอาหาร รสชาติ และส่วนประกอบมากนัก
โดยเฉพาะในผลิต ภัณ ฑ์บ างอย่ า ง เช่ น นํ6 า อัด ลม ขนมหวาน ซอสปรุ ง รส อาหารแช่ แ ข็ง หรือ อาหารกระป๋ องนั น6
รูปลักษณ์และสัญลักษณ์ต่างมีความสําคัญอย่างยิง' ในการสร้างความหมายของสินค้า ผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น ขนมขบ
เคีย6 ว นํ6าอัดลม หรือแม้แต่อาหารเพื'อสุขภาพก็ตาม จะถูกเพิม' เติมคุณค่าบางประการลงไป เช่น ความอ่อนเยาว์ ความ
แข็งแรง ความดึงดูดทางเพศ และความสนุกสนาน มากกว่ารสชาติในการรับประทานอาหารหรือดื'มนันเอง
'
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อาหารกับการสร้างความแตกต่างทางสังคม
ความเชื'อ เกี'ย วกับ อาหารได้ถู ก ถ่ ายทอดทางวัฒ นธรรมจากคนรุ่ น หนึ'ง ไปสู่อีก คนรุ่ น หนึ' ง ความเชื'อ และ
พฤติกรรมในการบริโภคอาหารได้ถูกอบรมตัง6 แต่ในวัยเด็ก และมีบทบาทสําคัญอย่างมากทัง6 ในหน่ วยของครอบครัวและ
กลุ่มวัฒนธรรมย่อย อาหารมีบทบาททัง6 ในวัยเด็กและวัยผูใ้ หญ่ในการเชื'อมโยงกลุ่มสมาชิกและกลุ่มเครือญาติ หน้าที'
ของการบริโภคอาหาร 2 ประการ ก็คอื การสร้างตัวตนของปั จเจกบุคคลผ่านการบริโภคอาหาร และทําให้บุคคลรวมอยู่
ในกลุ่มสังคมได้ การเตรียมและร่วมกันรับประทานอาหารก็จดั ว่าเป็ นวิธที 'ดี งึ คนเข้ามาสู่ชุมชนเดียวกัน เพราะฉะนัน6
อาหารจึงมีหน้าทีส' าํ คัญต่อการสร้างความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมต่างๆ และช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้ภายในกลุ่ม
ด้วย
จากอดีตที'ผ่านมา วิธีการปฏิบ ัติเกี'ยวกับ อาหารนัน6 มีความแตกต่ า งกันไปตามชนชัน6 ทางสังคมเมืองและ
ประเทศนัน6 ๆ เป็ นต้น ทัง6 วิธกี ารผลิตอาหารแบบสมัยใหม่ในปั จจุบนั ก็มสี งิ' ที'มผี ลกระทบต่อความแตกต่างนี6ด้วย แต่
ท่ามกลางความเปลีย' นแปลงนี6 อาหารยังคงมีความแตกต่างซึง' กันและกันในด้านของราคา ความแพร่หลาย และทีส' าํ คัญ
ก็คอื ความหมายในวัฒนธรรม โดยที'ใ นวัฒนธรรมต่างๆนัน6 อาหารจะเป็ นสัญลักษณ์ท'แี สดงถึงการเปลี'ยนผ่าน การ
25
เปลี'ยนฤดูกาล รวมถึงสร้างความแตกต่างระหว่างช่วงเวลาเทศกาลและช่วงเวลาปกติ แต่ทงั 6 นี6 ได้อธิบายเพิม' เติมว่า
ความนิยมในอาหารนัน6 อาจเปลีย' นแปลงได้ตามช่วงเวลา ซึง' บางครัง6 ก็อาจสูญเสียความหมายเดิมในวัฒนธรรมทีม' มี าก็
ได้ เช่น อาหารประเภทเครื'องใน และเค้กพุดดิ6งสีดําที'เคยเป็ นอาหารตามธรรมเนียมของชาวเกษตรกรดัง6 เดิมนัน6 ได้
สูญเสียความหมายในเชิงลบของมันไป และกลับกลายเป็ นอาหารทีน' ิยมรับประทานแทนในภัตตาคารแทน เป็ นต้น
อาหารและวิธกี ารประกอบอาหารในทีส' ุดแล้วจึงเป็ นสิง' ทีส' ร้างพลังอย่างสูงในการสร้างขอบเขต ระหว่าง “เรา”
26
และ “เขา” อย่างไรก็ตาม การเปลีย' นแปลงในช่วงการเปลีย' นแปลงไม่ก'ี 10 ปี ทีผ' ่านมา ก็เป็ นปั จจัยสําคัญทีท' ําให้ความ
แตกต่างของอาหารในแต่ละวัฒนธรรมมีความแตกต่างกันเล็กน้อย ตัวอย่างเช่น ประเทศในทวีปเอเชีย เช่น ประเทศจีน
มาเลเซีย สิงคโปร์นัน6 อาหารตะวันตกถูกพิจารณาว่าเป็ นของสมัยใหม่ แสดงถึงสัญลักษณ์ทางด้านสถานภาพ และถูก
โฆษณาประชาสัมพันธ์ว่ามีผลดีต่อสุขภาพมากกว่าอาหารวัฒนธรรมดัง6 เดิมของเอเชีย ดังนัน6 อาหารต่างๆ เช่น ขนมปั ง
27
บิสกิต และผลิตภัณฑ์นมจึงถูกบริโ ภคในประเทศเหล่านี6เป็ นจํานวนมาก จะเห็นได้ว่าอาหารจากตะวันตกประสบ
ความสําเร็จอย่างสูงมากจากผลของการโฆษณาจนทําให้ผบู้ ริโภครูส้ กึ คล้อยตามว่า การบริโภคอาหารตะวันตกก็คอื การ
รับหรือซึมซับวัฒนธรรมตะวันตกไว้ในตนเอง แต่ในขณะเดียวกันก็ปฏิเสธอาหารในวัฒนธรรมของตนเอง โดยทีเ' รื'องของ
คุณค่าทางอาหารนัน6 ไม่มผี ลต่อความต้องการในการบริโภค
โครงการและทุนทางร่างกาย
ลักษณะปรากฏชัดและสามารถเปลีย' นแปลงได้อย่างรวดเร็วของร่างกายในปั จจุบนั ได้ก่อให้เกิดผลทีส' าํ คัญต่อ
การรับรูต้ ่อตนเองของคนสมัยใหม่ โดยทีร' ่างกายถูกมองในฐานะโครงการหรือ body projects ในฐานะทีเ' ป็ นส่วนหนึ'ง
28
ของอัตลักษณ์ของบุคคล และมีรูปแบบของความเป็ นปั จเจกบุคคลสูง แนวคิดนี6มคี วามสําคัญอยู่ท'กี ารมองเกี'ยวกับ
ร่างกายของคนสมัยใหม่ว่า ร่างกายนัน6 สามารถนํามาแต่งเติมหรือดัดแปลงให้ดขี น6ึ โดยเจ้าของร่างได้ กล่าวคือ การเสนอ
ให้บุคคลมีความใส่ใจต่อการจัดการ บํารุงรักษาและต่อรูปลักษณ์ของตนเอง หรือก็คอื การสร้างร่างกายทีส' มบูรณ์และมี
สุขภาพดีนนั 6 เอง โดยมีเหตุผลจากการทีส' ขุ ภาพของบุคคลในปั จจุบนั ได้รบั การคุกคามจากสภาพแวดล้อมโดยรอบ
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สําหรับแนวคิดทุนทางร่างกายของ Bourdierถึงวิธีการที'ร่างกายจะได้มาซึ'งอํานาจ สถานภาพ และความ
29
ั ' เช่น
แตกต่าง ในทางสัญลักษณ์จากที'มาหลายๆแห่ง ในปั จจุบนั เราสามารถพบตัวอย่างจากกระบวนการนี6ได้ทวไป
ร่างกายของนักกีฬา นักแสดง หรือ นางแบบทีใ' ช้ร่างกายสร้างชื'อเสียง สถานภาพ ตลอดจนฐานะทางเศรษฐกิจของ
เจ้าของร่ างทัง6 สิ6น โดยการเปลี'ยนแปลงคุ ณค่ า ของร่ างกายนี6จ ะมีค วามแตกต่ างหลากหลาย กันไปตามระดับของ
ผลประโยชน์ทค'ี าดว่าจะได้รบั รวมถึงรูปแบบของการแลกเปลีย' นด้วย
สิง' ทีป' รากฏชัด ก็คอื ร่างกายนัน6 ก็มสี ่วนในการสร้างและถ่ายทอดความแตกต่างทางสังคม กล่าวคือ ร่างกาย
เป็ นสิง' ทีแ' สดงถึงชนชัน6 ทางสังคมทีถ' ูกประทับบนร่างกายของบุคคล ใน 3 ด้าน ก็คอื
1. ตําแหน่งทางสังคมของปั จเจกบุคคล (สภาพแวดล้อมทัวไปทางวั
'
ตถุในชีวติ ประจําวัน)
2. รูปแบบลักษณะของร่างกายทีส' ร้างการตอบสนองของบุคคลต่อสถานการณ์ต่างๆ
3. พัฒนาการทางด้านรสนิยมส่วนตัว
ผลซึง' เกิดจากปั จจัยทัง6 3 นี6 ก็คอื บุคคลมีแนวโน้มในการพัฒนาร่างกายเพื'อจะปรับตัวต่อความ
แตกต่างทางสังคมผ่านรูปแบบพฤติกรรมต่างๆ เช่น สําเนียงการพูด ท่วงท่า และอิรยิ าบถ ทัง6 หลาย
ทัง6 นี6 Bourdier อธิบายว่า ชนชัน6 เป็ นปั จจัยที'ส่งผลให้ร่างกายมีการพัฒนาในแนวทางทีแ' ตกต่างกัน โดยทีใ' น
กลุ่มชนชัน6 ล่างมักจะสร้างความสัมพันธ์เชิงเครื'องมือกับร่างกายของตนเองจากความจําเป็ นในการดํารงชีวติ สิง' ที'
น่าสนใจในทีน' 6ีกค็ อื การทีร' ่างกายมีฐานะเป็ นเครื'องมือ (ของร่างกาย) จึงทําให้ความรูส้ กึ ต่อร่างกายบางเรื'อง เช่น ในด้าน
สุขภาพและความเจ็บป่ วย กลายเป็ นเพียงความรู้สกึ ถูกจํากัดเพียงแค่การดูแลร่างกายให้แข็งแรง สามารถทํางานได้
เท่านัน6 ในทางกลับกัน กลุ่มบุคคลซึง' มีฐานะทางเศรษฐกิจก็เป็ นผูท้ ม'ี ที รัพยากรในการปฏิบตั ติ ่อร่างกายในฐานะโครงการ
พวกเขามีความสามรถในการจัดการดูแลสุขภาพของตนเอง และดังนัน6 จึงพยายามค้นหาและปฏิบตั ิตามรูปแบบการ
30
ดําเนินชีวติ ทีเ' หมาะสมกับตนเองได้
กระบวนการสร้างความแตกต่างในรูปแบบของร่างกายนี6เป็ นหลักการสําคัญในการอธิบายทฤษฎีการสร้าง
31
คุณค่าทางสัญลักษณ์ของ Bourdier เขาได้อธิบายว่าร่างกายในเชิงเครื'องมือของชนชัน6 ล่างนัน6 ปราศจากคุณค่าทาง
สัญลักษณ์ (เช่น การทีค' วามแข็งแรงของร่างกายถูกให้คุณค่าในฐานะเครื'องมือซึง' ก่อให้เกิดแรงงาน) แต่ชนชัน6 สูงและชน
32
ชัน6 กลางนัน6 เป็ นผูท้ ม'ี คี วามสามารถในการสร้างความหมายสูงสุดต่อรูปแบบของร่างกายได้ เราอาจกล่าวได้ว่า ชนชัน6
เป็ นปั จจัยทีม' อี ทิ ธิพลสูงต่อวิธกี ารทีบ' ุคคลปฏิบตั ติ ่อร่างกายรวมถึงคุณค่าทางสัญลักษณ์ทต'ี ดิ ตัวอยู่กบั ร่างกายนัน6 ๆด้วย
นอกจากสิง' ทีก' ล่าวมาแล้ว Bourdier ก็ยงั อธิบายเพิม' เติมว่า ร่างกายของชนชัน6 ล่างเป็ นประเภททีก' ่อให้เกิดทุน
33
ทางกายภาพซึง' มีคุณค่าในการแลกเปลีย' นได้น้อยกว่าในร่างกายของชนชัน6 กลางและชนชัน6 สูง อย่างไรก็ตาม การกล่าว
เช่นนี6ไม่ได้เป็ นการแสดงว่าชนชัน6 ล่างขาดโอกาสในการเปลี'ยนทุนร่างกายเป็ นรูปแบบอื'นๆได้ หากแต่ปัจจัยในด้าน
การศึกษา หรือกิจกรรมต่างๆนัน6 ไม่ได้เกิดขึน6 เพื'อสอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้แก่ร่างกายของชนชัน6 ล่าง นัน' เอง แต่
ในขณะเดียวกัน ชนชัน6 สูงและชนชัน6 กลางเป็ นผูท้ ม'ี โี อกาสในการแปรรูปทุนทางกายภาพเหล่านี6 ผ่านกิจกรรมต่าง เช่น
การศึกษา การเล่นกีฬา กิจกรรมทางสังคม และรวมถึงพฤติกรรมการบริโภคอีกด้วย กิจกรรมเหล่านี6เองก็จะเป็ นลู่ทาง
สําคัญในการเปลีย' นแปลงการสร้างชื'อเสียง การยอมรับ และสถานภาพบางอย่างแก่บุคคลได้
ดังนัน6 แนวคิดต่างๆที'ให้มุมมองเกี'ยวกับร่างกายของบุคคลในสังคมปั จจุบนั นัน6 มีส่วนช่วยในการทําความ
เข้าใจและศึกษาพฤติกรรมในการบริโภคในบริบทสังคมเมือง
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แนวคิ ด Postmodernism กับพฤติ กรรมการบริ โภคอาหารเพือสุขภาพของผูบ้ ริ โภค
จากพฤติก รรมที'มีก ารเปลี'ย นแปลงภายใต้บ ริบ ทสัง คมเมือ งและอิท ธิพ ลจากวัฒ นธรรมบริโ ภคนิ ย ม ได้
ก่อให้เกิดรูปแบบพฤติกรรมการใช้ชวี ติ สมัยใหม่ๆขึน6 มาก ซึง' เป็ นผลส่วนหนึ'ง จากการทีบ' ุคคลพยายามทีจ' ะตอบสนอง
หรือปรับตัวให้เข้ากับสภาพชีวติ ทีเ' ปลีย' นแปลงไป ทัง6 นี6พฤติกรรมดังกล่าวจะมีลกั ษณะเช่นใด ย่อมขึน6 อยู่กบั ปั จจัยด้าน
สถานภาพและทรัพยากรทีจ' าํ เป็ นของบุคคลนัน6 เป็ นสําคัญว่าจะให้ประโยชน์ทเ'ี อือ6 ต่อการสร้างกิจกรรมเพื'อการปรับหรือ
พัฒนาตนเองอย่างไร โดยถ้าพิจารณาจากรูปแบบการใช้ชวี ติ ของบุคคล โดยเฉพาะในบุคคลทีอ' ยู่ในช่วงวัยผูใ้ หญ่ทเ'ี ป็ น
วัยซึง' เป็ นข้อเรียกร้องจากทัง6 ในวิทยาศาสตร์และด้านสังคมให้มกี ารจัดกิจกรรมเพื'อการพัฒนาตนเองในหลายแนวทาง
การบริโภคอาหารเพื'อสุขภาพก็จดั เป็ นแนวทางหนึ'งเพื'อการจัดการและพัฒนาร่างกายได้เช่นกัน

ท้องถิ นนิ ยม
พัฒนา กิตอิ าษาความหมายของ“ท้องถิน' นิยม”ในฐานะทีเ' ป็ น “ปรากฏการณ์ทางสังคมวัฒนธรรม” อย่างหนึ'งที'
ซับซ้อน เต็มไปด้วยความเคลื'อนไหวเปลีย' นแปลงและเกีย' วข้องเชื'อมโยงกับกลุ่มคน สถาบัน ระบบ และปรากฏการณ์
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อื'นๆอีกจํานวนมาก โดยมีลกั ษณะสําคัญหลายประการดังต่อไปนี6
1.ท้องถิน' นิยมเป็ นประดิษฐกรรมทางสังคมวัฒนธรรม (a sociocultural construct) และปรากฏตัวในรูปแบบที'
หลากหลาย
สํานึกและอัตลักษณ์ ทางชาติพนั ธ์และวัฒนธรรม (ethnocultural identities) ภาวะชายขอบ (marginality)
ความเป็ นอื'น (otherness) ชุมชนของผลประโยชน์ (communities of common interests) หรือปฏิบตั กิ ารทางวาทกรรม
(discursive practies) รูปแบบต่างๆ ประดิษฐกรรมเหล่านี6ปรากฏตัวในรูปของปรากฏการณ์ทางสังคมวัฒนธรรม ซึ'ง
นําเสนอเนื6อหาสาระหรือแก่นสําคัญของท้องถิน' นิยมผ่านเรื'องเล่า (narrative) เสียงสะท้อน (voices) สิทธิและการต่อสู้
ต่อรอง (right and competitions) สัญลักษณ์ (symbols) ภาพลักษณ์และจินตนาการ (images and imaginations) และ
สินค้า (commodities) ท้องถิน' นิยมในความหมายนี6จงึ ครอบคลุมหลากมิตทิ งั 6 เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม
ตัวอย่างงานวิจยั สําคัญทีเ' กีย' วข้องกับท้องถิน' นิยมในความหมายนี6 ได้แก่ คายส์ (Keyes) วิเคราะห์ว่า ภูมภิ าคนิยมหรือ
ท้องถิน' นิยมในอีสาน (Isan regionalism) ในทศวรรษที' 1960 เป็ นประดิษฐกรรมทางการเมืองของรัฐบาลไทยในสงคราม
ช่วงชิงประชาชนในยุคสงครามเย็น ขณะเดียวกันก็เป็ นผลสืบเนื'องมาจากการก่อรูปและการต่อรองอัตลักษณ์ ทางชาติ
พันธุ์ วัฒนธรรม และการเมืองของคนอีสาน โดยเฉพาะกลุ่มนักการเมืองและผูน้ ําท้องถิน' อีสาน กับคนไทยและรัฐบาล
ไทย ซึง' มีศนู ย์กลางอํานาขอยู่ทก'ี รุงเทพฯ อีกทัง6 ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์,2543 สนับสนุนข้อวิเคราะห์ของคายส์อย่าง
ชัดเจน ถ้าคําว่า “อีสาน”ถูกสร้างขึน6 และนํามาใช้เพื'อเป้ าหมายทางการเมืองในการสร้างชาติของรัฐบาลสยามในสมัย
รัชกาลที' 5 เป็ นต้นมา สํานึกท้องถิน' นิยมของคนอีสานย่อมเกิดขึน6 และมีพฒ
ั นาการควบคู่กนั เพื'อตอบโต้ ต่อรองและ
ผลิตซํ6าความเป็ นตัวตนของท้องถิน' ภายใต้บริบทของรัฐชาติสมัยใหม่
2.ท้องถิน' นิยมเป็ นผลผลิตของรัฐชาติสมัยใหม่แบบรวมศูนย์ (Highly centralized modern nation - state)
ท้องถิน' นิยมแตกต่างจากท้องถิน' หรือท้องทีใ' นความหมายทางภูมศิ าสตร์การเมืองทัวไป
' เพราะว่าเกิดขึน6 เพราะ
รับโดยเฉพาะรัฐ ชาติสมัยใหม่ เป็ นผลผลิตของการรวมศูนย์อํานาจทางการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมเข้า สู่
ส่วนกลาง เป็ นผลโดยตรงกับการกําหนดเขตแดน พรมแดน หรืออาณาเขตการปกครองทัง6 ในระดับรัฐต่อรัฐและการแบ่ง
หน่วยการปกครองภายในรัฐ
3.กระแสท้องถิน' นิยมปรากฏตัวควบคู่กบั กระแสโลกาภิวตั น์
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พัฒนา กิตอิ าษา . 2546. ท้องถิน' นิยม. คณะกรรมการการวิจยั แห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา . สํานักงานคณะกรรมการการวิจยั

แห่งชาติ.

วาทกรรมท้องถิน' นิยม ได้รบั การวิพากษ์วจิ ารณ์จากข้อเขียนของนักวิชาการต่างชาติทส'ี าํ คัญอย่างน้อย 2 ท่าน
ได้แก่ คิตาฮารา เฮวิสนั งานเขียนทัง6 สองชิ6นนี6เปิ ดเผยจุดอ่อนของแนวคิดท้องถิ'นนิยมที'นําเสนอโดยนักวิชาการไทย
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หลายประการ เช่น
3.1) มโนภาพของชุมชนทีน' ําเสนอนัน6 เป็ นภาพในอุดมคติและเป็ นเรื'องเล่าของชุมชนในอดีตมากกว่าความเป็ น
จริง
3.2) การวิพ ากษ์ทุ น นิย มและบริโ ภคนิย มมัก จะกระทบแบบสุด โต่ ง เข้า ใจระบบทุ นนิ ย มผิด พลาด ทํา ให้
มองข้ามความจําเป็ นของการพัฒนาทุนนิยม เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมในโลกสมัยใหม่ ซึง' เป็ นสิง' ทีข' าดไม่ได้
3.3) วิธคี ดิ และวิธกี ารมองปั ญหามักจะใช้กรอบแบบ “ความขัดแย้งของคู่ตรงข้าม” ระหว่างชุมชนกับความ
ทันสมัย บ้านกับเมือง ชนบทกับเมือง หรือชาวบ้านกับรัฐและตลาดทุนนิยม ทําให้มขี อ้ จํากัดในการอธิบายปรากฏการณ์
ความจริงทีซ' บั ซ้อนและเต็มไปด้วยความเคลื'อนไหวเปลีย' นแปลง
3.4) วาทกรรมท้องถิ'นนิยมส่วนใหญ่ มกั จะแฝงไว้ด้วยวิธีคิดแบบชาตินิยม (nationalism) และประชานิยม
(populism) ผลทีเ' กิดขึน6 ก็คอื การวิพากษ์วจิ ารณ์รฐั กระทําไม่ได้เต็มที' เพราะต้องอิงกับสถาบันหลักของชาติต้องการ
รักษาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของชาติและเอกชนในประเทศให้รอดพ้นจากเงือ6 มมือของบรรษัทข้ามชาติ และองค์กร
ทางเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ
ซึ'ง เฮวิส นั สรุ ป ว่ า กระแสท้อ งถิ'น นิ ย มเป็ น ปฏิกิริย าแบบประชานิ ย ม (populist reaction) ที'มีต่ อ การ
เปลีย' นแปลงครัง6 ใหญ่และความอยุตธิ รรมทีถ' ูกสร้างขึน6 โดยการพัฒนาแบบทุนนิยมอุตสาหกรรม วาทกรรมท้องถิน' นิยม
ของไทยหลัง 2540 ล้มเหลวในการนําเสนอทางเลือกในการพัฒนาประเทศหลังภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ วาทกรรมท้องถิน'
นิยมไทยไม่อาจจะนํ ามาใช้เป็ นทางออกในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ และการเมืองระดับชาติ เพราะมีข้อจํากัดหลาย
ประการ เช่น ต่อต้านความทันสมัย ต่อต้านทุนนิยม นิยมชุมชนแบบอนุรกั ษ์นิยม ไม่ตรงกับความเป็ นจริง มีเนื6อหากว้าง
เกินไป ถูกนําไปประยุกต์ให้เป็ นส่วนหนึ'งของรัฐ
ส่วนคิตาฮารา ได้ข้อสรุปและเสนอแนะในลักษณะที'ประนีประนอมพยายามให้ขอ้ เสนอแนะทางวิชาการใน
ลักษณะทีส' ร้างสรรค์ว่า แนวคิดท้องถิน' นิยม วัฒนธรรมชุมชน หรือเศรษฐกิจชุมชนมีศกั ยภาพอยู่ในตัวเองไม่แพ้กบั ทีม' ี
ข้อจํากัด ชุมชนโดยเฉพาะชุมชนในประเทศไทยมีศกั ยภาพค่อนข้างมาก หากได้รบั การพิจารณาให้เป็ นส่วนหนึ'งของ
ประชาสังคม ชุมชนมีบทบาทจํากัดแต่ชุมชนก็มสี ว่ นสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมของประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิง' ถ้าหากชุมชนได้รบั การประสานงาน ร่วมมือ และสนับสนุนอย่างใกล้ชดิ จากชนชัน6 กลางในเมือง เช่น
นักวิชาการ นักพัฒนาจากองค์กรพัฒนาเอกชน นักการเมืองบางกลุ่ม และสือ' มวลชน
ซึง' แนวความคิดของคิตาฮาราสอดคล้องกับความเห็นของนักวิชาการและปั ญญาชนส่วนใหญ่ในสังคมไทยอย่าง
ชัดเจน ทีเ' ชื'อมันในพลั
'
งและศักยภาพของชุมชน หรือวาทกรรมท้องถิน' นิยม

แนวคิ ดและทฤษฎีท้องถิ นนิ ยม
แนวคิดเรื'องวิวฒ
ั นาการนิยมเป็ นกระแสแนวคิดทางทฤษฎีท'มี อี ทิ ธิพลอย่างมากต่อวงวิชาการโลกมาตัง6 แต่
ศตวรรษที' 18 – 19 ในวงวิชาการวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ชาร์ลส์ดาร์วนิ ทีไ' ด้รบั การยกย่องว่าเป็ นนักคิดคนสําคัญ เป็ น
ผูน้ ําเสนอความคิดเกีย' วกับการเลือกสรรตามธรรมชาติ (natural selection) และความอยู่รอดของสิง' มีชวี ติ ทีส' มบูรณ์และ
แข็งแรงทีส' ุด (survival of the fittest) ในวงวิชาการสังคมวิทยา เฮอร์บต̂ิ สเปนเซอร์เป็ นผูน้ ําเสนอว่า สังคมมนุ ษย์มี
วิวฒ
ั นาการตามลําดับขัน6 ตอนทีแ' น่ นอน เนื'องมาจากการต่อสูเ้ พื'อความอยู่รอดของชีวติ และผูท้ แ'ี ข็งแรงกว่าจึงจะยู่รอด
สังคมเปลีย' นแปลงจากที'โครงสร้างทีเ' รียบง่ายและหละหลวมไปสู่โครงสร้างที'ซบั ซ้อน แตกต่างหลากหลายและทํางาน
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ประสานสอดคล้องกันมากขึน6 ในทํานองเดียวกันกับ เอดเวิรด์ บี. ไทเลอร์ ได้ประยุกต์ทฤษฎีววิ ฒ
ั นาการไปใช้ในการ
แบ่งลําดับพัฒนาการของศาสนาเป็ น 3 ขัน6 ตอนทีส' ําคัญ ได้แก่ ศาสนาผี (animism) ศาสนาทีน' ับถือพระเจ้าหลายองค์
37
(polytheism) และศาสนาทีน' บั ถือพระเจ้าองค์เดียว (monotheism)
มาร์วนิ แฮริส,1997 เป็ นนักมานุ ษยวิทยาคนสําคัญคนหนึ'งทีน' ํ าเสนอความคิดเรื'อง วัตถุนิยมทางวัฒนธรรม
(cultural materialism) ที'มีช'ือ เสีย งในการอธิบ ายการเปลี'ย นแปลงทางสัง คมวัฒ นธรรมทัง6 ในสัง คมดัง6 เดิม และ
อุตสาหกรรมสมัยใหม่ ปั จจัยหรือเงื'อนไขเหล่านี6เป็ นกฎเกณฑ์สากลทีส' มารถประยุกต์ใช้ในการอธิบายการเปลีย' นแปลง
ทางสังคมวัฒนธรรมในสังคมมนุษย์โดยทัวไป
'
อันโตนิโอ กรัมชี' นักทฤษฎีมาร์กซิสม์คนสําคัญทีส' ามารถเชื'อมโยงแนวคิดทฤษฎีของมาร์กซิสม์ทม'ี ลี กั ษณะ
กว้าง และเน้นกฎเกณฑ์หรือคําอธิบายต่างๆในระดับภารวมให้ลงสูก่ ารอธิบายบริบทท้องถิน' ของสังคมชาวนาและชนชัน6
กรรมาชีพในอิตาลีช่วงก่อนและหลังสงครามโลกครัง6 ที' 1 ได้อย่างชัดเจน เมื'อพิจารณาภาพของท้องถิน' ในแนวคิดทฤษฎี
มาร์ก ซิสม์และกลุ่มนักทฤษฎีคนอื'นๆที'อยู่ใ นรอยต่ อทางความคิดที'ใ กล้เ คียงกันจะเห็น ได้ว่า กระแสแนวคิด ทฤษฎี
ดังกล่า วมองเห็นท้องถิ'นเป็ น เพียงทําเลที'ตัง6 หรือ ถิ'นที'เ ฉพาะแห่งที'หล่ อเลี6ยงหรือเอื6ออํานวยให้ปรากฏการณ์ ทาง
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมวัฒนธรรมเกิดขึน6 นัยสําคัญของปรากฏการณ์ในระดับท้องถิน' ใดๆ เช่น การทีม' หาอํานาจ
ยุโรปยึดครองอินเดียเป็ นเมืองขึน6 ความขัดแย้งทางชนชัน6 และการต่อสูท้ างการเมืองในฝรังเศส
'
ความแร้นแค้นยากจน
และการกดขี'ขูดรีดที'ช นชัน6 กรรมาชีพและชาวนาอิตาลีได้รบั ระบบเครือญาติของอเมริกนั อินเดียน ฯลฯ ล้วนแต่ถูก
นําไปใช้สนับสนุน หรือสังเคราะห์ความคิดทฤษฎีในระดับมหภาคทัง6 สิน6 ท้องถิน' ถูกรวบเข้าไปเป็ นส่วนหนึ'งของกระแส
โลก และถูกพิจารณาในบริบทของกระแสโลกอย่างเห็นได้ชดั เจน ซึง' พัฒนา กิตอิ าษา, 2546 ได้วจิ ารณ์ว่าเนื6อทีข' อง
ท้องถิน' ทีม' อี ตั ลักษณ์ พัฒนาการ และความหมายของตัวเองนัน6 แทบจะไม่ปรากฏให้เห็นในกลุ่มทฤษฎีทนั สมัยนิยม

บทสรุป
แนวคิดของวัฒนธรรมบริโภคนิยมเป็ นแนวคิดทีต' ่อเนื'องกับแนวคิด Postmodern ทีก' ล่าวถึงการรับรูต้ ่อตนเอง
จากการบริโภค ในแนวคิดนี6 การโฆษณาเป็ นปั จจัยภายนอกทีม' บี ทบาท และอิทธิพลสําคัญอย่างยิง' ต่อการตัดสินใจเลือก
ซือ6 หรือบริโภคสินค้านัน6 ๆ โดยทีบ' างครัง6 สิง' ทีพ' วกเราต้องการจาการซือ6 ผลิตภัณฑ์นนั 6 มาก็คอื ความหมายใหม่ทถ'ี ูกใส่ลง
ไปในสินค้าผ่านการโฆษณามากกว่าประโยชน์ด้านการใช้งานทีแ' ท้จริงเสียอีก การวิเคราะห์พฤติกรรมในการเลือกซื6อ
และบริโภคอาหารสุขภาพก็เช่นกัน เราไม่สามารถปฏิเสธ ได้ว่า การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์เป็ นส่วนสําคัญมาก
ต่อการตัดสินใจของผูบ้ ริโภคทีจ' ะเลือกใช้หรือไม่ใช้ผลิตภัณฑ์นัน6 ๆ โดยวาทกรรมและความคิดในด้านผลดีทถ'ี ูกใส่ลงไป
ในตัวสินค้า เช่น เพื'อสุขภาพทีแ' ข็งแรง และลดการเสื'อมถอยของร่างกายก่อนวัยอันควร ก็เป็ นนโยบายสําคัญในการ
โฆษณาสินค้า ทีเ' ราอาจมองเห็นได้ว่าเป็ นความสัมพันธ์ซง'ึ กันและกันระหว่างการส่งเสริมสุขภาพและความแข็งแรงของ
ร่างกายกับการมองร่างกายในฐานะสินค้า เนื'องจากในวัฒนธรรมของการเป็ นสินค้านัน6 มโนทัศน์ของร่างกาย ทีแ' ข็งแรง
ได้รบั การควบคุมอย่างเหมาะสม และการดูอ่อนวัยนัน6 แสดงถึงการมีสขุ ภาพทีด' นี นั 6 เอง
ดัง นั น6 การพิจ ารณาในเรื'อ งปั จ จัย ที'ก ารโฆษณาสร้า งความหมายให้เ กิด ขึ6น กับ สิน ค้า และมีบ ทบาทต่ อ
พฤติกรรมการบริโภคของบุคคล จึงเป็ นเรื'องซึง' ไม่ควรมองข้าม
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