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การวิจัยนี้มีจุดมุงหมายเพื่อทําความเขาใจการใหความหมายรวมถึงภาวะการเปนอยู (being) ภายใต
ประสบการณการเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาของผูเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนา เปนการศึกษาเชิง
ปรากฏการณวิทยาแบบตีความ ตามแนวคิดของมารตินไฮเดกเกอร (Martin Heidegger) โดยดําเนินการ
ศึกษาวิจัยตามกระบวนการวิจัยของแวน แมนเนน (Van Manen) เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชการสัมภาษณเชิงลึก
(In-depth Interview) กับกลุมผูใหขอมูลหลัก (Key informant) คือกลุมผูมีประสบการณการเสพติดศัลยกรรม
ความงามใบหนา จํานวน 9 ราย รวมถึงใชการสังเกต (observation) และการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของรวมดวย
ผลการวิจัยพบวา การใหความหมายและภาวะการเปนอยู (being) ของประสบการณการเสพติดศัลยกรรม
ความงามใบหนามักเกี่ยวพันกับบริบทตางๆที่เกี่ยวของซึ่งไมตายตัวและแปรเปลี่ยนไปตามกาลเวลาเริ่มตั้งแตในชวง
กอนการทําศัลยกรรมความงาม จนถึงชวงเสพติดศัลยกรรมความงาม โดยผูที่ในภาวะการเปนอยู (being) ใน
ลักษณะตอเนื่องเปนลูกโซไมจบสิ้น จะใหความหมายความงามในแงความออนเยาวกวาอายุจริงสอดคลองกับ
ความหมายศัลยกรรมความงามในแงการปรับปรุงรูปลักษณใหดูออนเยาวเชื่อมโยงไปถึงความหมายของเสพติด
ศัลยกรรมความงามในแงของสิ่งที่ไมรูจบสวนผูที่อยูในภาวะกระวนกระวายใจ จะใหความหมายเสพติดศัลยกรรม
ความงามในมุมมองของความกังวลวาจะงามไมพอ และขาดศัลยกรรมความงามแลวอยูไมได และการติดอยูกับ
ความนิยมชวนเชื่อจะนําไปสูการใหความหมายศัลยกรรมความงามตางไปในมุมของแฟชั่นนอกจากนี้ผูที่ตระเวนหา
แหลงทําเพิ่มเติมมักจะใหความหมายศัลยกรรมความงามในแงสรางความงามเพิ่มขึ้นและใหความหมายเสพติด
ศัลยกรรมความงามในแงมุมของผูที่มีความงามอยูแลวตองการเพิ่มอีกและผูที่อยูในภาวะยอมเอาความทรมานเขา
แลกมักใหความหมายศัลยกรรมความงามในแงเจ็บสรางสุข สวนผูที่อยูในภาวะจับจองรูปลักษณวนเวียนไมสิ้นสุด
มักจะใหความหมายศัลยกรรมความงามในลักษณะการแกไขจุดบกพรองนํามาสูการใหความหมายเสพติดศัลยกรรม
ความงามในแงของการไมสิ้นสุดความพึงพอใจตามมา นอกจากนี้ยังพบวาภาวะการเปนอยู (being) 5 ลักษณะไดแก
หลงระเริงกับรูปลักษณใหมกลาเทียบรูปลักษณของตนอยางไมอายมั่นหนามั่นใจวาใครๆก็ชอบเขากิจกรรมทาง
สังคมมากขึ้นและงานเพิ่มหนาที่การงานดี มักจะใหความหมายศัลยกรรมความงามในมุมมองของการสรางชีวิตที่
ตองการสวนภาวะการเปนอยู (being)ในลักษณะที่ไมยอมรับคําเตือนจากใคร มักมีมุมมองวาศัลยกรรมความงาม
ไมใชเรื่องยาก และทายที่สุดพบวาภาวะการเปนอยู (being) 7 ลักษณะดังนี้ จําทนกับความผิดปกติเฉียดเปน
เฉียดตายมีชีวิตทามกลางความเครียด เปนภาระที่ตองดูแลภาวะไมปกติหรือตัวประหลาด มีชีวิตปดบังอําพรางซอน
เรนสรางปญหาในชีวิตทํางานมักใหการใหความหมายความงามในแงมุมมองของความเปนธรรมชาติกลมกลอม
เหมาะเจาะรับใบหนาสัมพันธกับการใหความหมายศัลยกรรมความงามในมุมมองของการมีจุดอิ่มตัว ซึ่งสัมพันธกับ
การเผชิญชีวิต 3 ลักษณะไดแก เตรียมตัวทําศัลยกรรมความงามตอไป ยอมรับขอเท็จจริงในการทําศัลยกรรม
ความงาม เผชิญการตีตราจากสังคมสัมพันธกับความคาดหวังเกี่ยวกับรูปลักษณ การใชชีวิตในอนาคตและวงการ
ศัลยกรรมความงาม
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This research aims to understand the meaning and the purpose of addiction to facial
cosmetic surgery and lived experience of facial cosmetic surgery. This study of Hermeneutic
Phenomenology was based on the ideas of Martin Heidegger, and to analyze the data with a
research process developed by Van Manen. The data were collected by observation and a review of the
literature. The key informants were nine people who were addicted to facial cosmetic surgery.
This research concluded that the meaning and status of beings who experienced facial
cosmetic surgery addiction to relate to various contexts which change over time, starting from
the pre-surgical phase and up to the point of addiction. The unending chain reaction of status
often gives meaning to beauty in terms of being younger than their actual age, which is also
related to the purpose of cosmetic surgery. This leads to the causes of cosmetic surgical addiction
to be seen as unending in many cases. Living in a state of anxiety may give meaning to cosmetic surgery
addiction in terms of worrying that they were not beautiful yet. Peopleare affected by propaganda
which views cosmetic surgery addiction in terms of fashion. Those who are constantly searching for
areas to improve usually define cosmetic surgery in terms of increasing beauty and defined
cosmetic surgery addiction as the desire for more beauty. People who viewed trading beauty for
pain might define cosmetic surgery as an exchange of pain for pleasure. People who are mesmerized
with their looks might define cosmetic surgery as fixing the flaws, which lead to a definition of
cosmetic surgery addiction as unending dissatisfaction. Additionally, a group of five types of people
includethe following: people who are mesmerized with their new look, able to compare themselves to
others with confidence, are confident in being liked by others, people who participate in more
social events and those people who have improved their work life. These types of people would
define cosmetic surgery as a way to help them build their lives. The people who ignored advice
from others might view cosmetic surgery as something simple and easy to proceed with. Lastly,
the seven types of people that were grouped together, which includeddealing with abnormality,
near death experiencesliving with stress, being looked after by others, being viewed as incapable or
weird, people who live in hiding and have a problematic work life defined beauty as something
natural that suited their personal looks. This group of people would have a defined satisfaction
point regarding cosmetic surgery. This can be defined in three types: preparing for future cosmetic
surgery, accepting the truth about cosmetic surgery and accepting comments from society
about their looks and living with it, along with the cosmetic surgery industry.

ประกาศคุณูปการ
ปริญญานิพนธฉบับนี้จะสําเร็จลุงลวงลงไมไดหากขาดความอนุเคราะหและไดรับความกรุณาชวยเหลือ
อยางดียิ่งจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร. ฐาศุกร จันประเสริฐ อาจารยที่ปรึกษาหลัก และผูชวยศาสตราจารย
พ.ต.อ.หญิง ดร.กัญญฐิตา ศรีภา อาจารยที่ปรึกษารวม ขาพเจาขอกราบขอบพระคุณทานทั้งสองผูเปนตนแบบและ
มีสวนสําคัญในการใหคําชี้แนะ ผลักดันเคี่ยวเข็ญและใหกําลังใจตั้งแตขั้นตอนของการเตรียมความพรอมดาน
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพจนกระทั่งเขาสูขั้นตอนของการทําปริญญานิพนธฉบับนี้ ทําใหขาพเจาผูเปนนักวิจัยเชิง
คุณภาพมือใหมไดสรางสรรคงานวิจัยชิ้นนี้ไดสําเร็จ ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย นพ.ภาคภูมิ สุปยพันธุ
และ อาจารย ดร. นําชัย ศุภฤกษชัยสกุล ที่ทานทั้งสองไดสละเวลาอันมีคายิ่งมาเปนกรรมการสอบปากเปลาปริญญานิพนธ
และใหคําแนะนําที่ประโยชนอยางมากในการปรับปรุงปริญญานิพนธฉบับนี้ใหสมบูรณยิ่งขึ้น
ขอขอบพระคุณคณาจารยจากสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตรทุกทานผูที่กรุณาใหการอบรมสั่งสอนใหทั้ง
ความรู ใหคําปรึกษาตลอดระยะเวลาที่ขาพเจาไดศึกษาในสถาบันแหงนี้ จนขาพเจาสามารถนําความรูตางๆ ที่ได
รับมาทําปริญญานิพนธในครั้งนี้ไดสําเร็จ และขอขอบคุณเจาหนาที่สํานักเลขาสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตรทุกทาน
ที่ใหคําปรึกษาและอนุเคราะหใหความสะดวกในการทําปริญญานิพนธฉบับนี้จนลุลวงมาดวยดี ขอขอบคุณผูให
ขอมูลที่กรุณาอนุเคราะหใหขอมูลอันเปนประสบการณอันทรงคุณคาซึ่งเปนประโยชนอยางยิ่งตองานวิจัย ขอบคุณ
เพื่อนพี่นองทุกคนสําหรับน้ําใจและกําลังใจที่มีใหตลอดการทําปริญญานิพนธในครั้งนี้
สุดทายนี้ขอขอบพระคุณครอบครัวทองใบ คุณพอถวัลย คุณแมจรัมพร ทองใบ บิดารมารดาผูประเสริฐ
สุดของขาพเจาผูมีอุปการคุณอันยิ่งใหญที่ใหการเลี้ยงดู สั่งสอนและสนับสนุนทุกสิ่งทุกประการจนยากจะพรรณนา
คุณไดหมดสิ้น ทานทั้งสองเปนแรงบันดาลใจทั้งหมดในการศึกษาเลาเรียนของขาพเจาจนกระทั่งสามารถมีวันอันนา
ภาคภูมิใจนี้ได
โดยการเรียนในระดับดุษฎีบัณฑิตของขาพเจาในครั้งนี้ นอกจากความรูที่ไดรับ ขาพเจายังไดรับการ
ฝกฝนใหเปนผูที่มีความอดทน มีความเพียรพยายาม และมีปญญาในการแกไขปญหาตางๆ อยางมีสติแลว และ
เหนือสิ่งอื่นใด คือการที่ขาพเจาไดรูจักนําความรู แนวคิดและหลักปรัชญาตางๆ ที่ไดร่ําเรียนมามาบูรณาการ
เพื่อกอใหเกิดเปนประโยชนในการพัฒนาตนเอง พัฒนาการทํางาน และพัฒนาสังคมสืบตอไป
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สารบัญ
บทที่
1 บทนํา
ภูมิหลัง
คําถามการวิจัย
ความมุงหมายของการวิจัย
ความสําคัญของการวิจัย
ขอบเขตการวิจยั
นิยามศัพทเฉพาะ
2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนา
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความงาม
ความหมายและความสําคัญของศัลยกรรมความงาม
การเสพติดศัลยกรรมความงาม
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับประสบการณการเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนา
แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมวัฒนธรรม
ทฤษฎีปฏิสังสรรคเชิงสัญลักษณ
ทฤษฎีการเปรียบเทียบทางสังคม
แนวคิดการซึมซับจากวัฒนธรรมสังคม
แนวคิดเกี่ยวกับตราบาป (stigma)
แนวคิดและทฤษฎีทางดานจิตวิทยา
ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม
ทฤษฎีสัมพันธภาพระหวางบุคคล
กลุมทฤษฏีมนุษยนิยม
แนวคิดความนิยมความสมบูรณแบบและแนวคิดการนําเสนอตนเองดวยความสมบูรณแบบ
ทฤษฎีความคิดเชิงบวก (positive thinking)
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความเครียด

หนา
1
1
6
6
6
6
8
9
10
10
13
16
21
22
22
25
26
27
29
29
30
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บทที่ 1
บทนํา
ภูมิหลัง
“ช็อกขาวดัง บัณฑิตสาวเกียรตินิยมอันดับ 1 เครียดจัดทําศัลยกรรมความงามไมสวยคิดสั้นผูกคอตาย
คาหองนอน” จากขาวดังกลาว นพ.สรุวิทย คนสมบูรณ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุขชี้ใหเห็นวา สิ่งที่
เกิดขึ้นแสดงถึงความลมเหลวของระบบสังคมไทยในการสรางสัจธรรมความงามใหเกิดขึ้นในสังคม โดยคุณงาม
ภายในจิตใจที่ชวยจรรโลงสังคมใหยั่งยืนกําลังคอยๆเลือนรางหายไปและถูกแทนที่ดวยคุณคาของความสวยความ
งามที่ไมจีรังยั่งยืนสงผลใหเกิดเปนปญหาสังคมตามมา (คมชัดลึก. 2555: ออนไลน) สวนหนึ่งเพราะสังคมไทยได
เปลี่ยนแปลงไปกลายเปนยุคแหงสังคมบริโภคนิยมผูคนสวนใหญลวนแตแสวงหาเงินตราเพื่อใหไดมาซึ่งฐานะทาง
สังคม ทําใหทุกสิ่งทุกอยางถูกแปรรูปใหเปนสินคาที่มีคุณคามีราคาไมเวนแมแตความงาม (ภูเบศร สมุทรจักร; และ
มนสิการ กาญจนะจิตรา. 2557) ความงามจึงเปนสิ่งที่สรางโอกาสและความไดเปรียบทางสังคมใหเกิดขึ้นแกบุคคล
ในดานหนาที่การงาน การมีรายไดรวมไปถึงการมีคูครอง จนกลาวไดวาความงามเปนดังใบเบิกทางไปสูชีวิตที่ดีกวา
(กษมา กัลปดี. 2550) จึงไมนาแปลกใจหากจะพบวาบุคคลในสังคมตางแขงขันที่จะพัฒนาความงามแตกําเนิดของ
ตนใหเปนไปตามความงามที่กระแสสังคมกําหนดดังสุภาษิตที่วา “ไกงามเพราะขน คนงามเพราะแตง”
การพัฒนารูปแบบความงามในยุคปจจุบันซึ่งเปนยุคที่ความงามสรางได ศัลยกรรมความงามจึงเปนอีกหนึ่ง
ทางเลือกที่ไดรับความนิยมสูงสุด (ขวัญพร พันธุอุโมงค. 2555) เนื่องจากสามารถเนรมิตและสรางความงามใน
อุดมคติตามแบบสังคมกําหนดไดดวยวิวัฒนาการทางการแพทย ซึ่งสะทอนถึงแนวคิดความงามที่เปลี่ยนไปตาม
สภาพความเจริญทางเทคโนโลยี และบงบอกวาความงามตามธรรมชาติมิใชสิ่งสําคัญอีกตอไป สอดคลองกับสถิติ
การทําศัลยกรรมความงามทั้งในและตางประเทศพบวา จํานวนผูเขารับการทําศัลยกรรมความงามในอเมริกาเพิ่มขึ้น
รอยละ 80 (American society for aesthetic plastic surgery. 2010) และมีแนวโนมที่จะเพิ่มมากขึ้น สวนใน
ประเทศไทยแมไมพบการรวบรวมทางสถิติอยางเปนทางการ แตขาวการทําศัลยกรรมความงาม การโฆษณาตามสื่อ
ตางๆ และจํานวนคลินิกศัลยกรรมความงามที่เพิ่มจํานวนมากขึ้น เหลานี้ลวนเปนหลักฐานเชิงประจักษที่แสดงให
เห็นวาศัลยกรรมความงามกําลังไดรับความนิยมและมีอัตราการเพิ่มขึ้นสูงจากในอดีต(กมลกานต จีนชาง, 2553)
และอวัยวะที่ผูทําศัลยกรรมความงามนิยมแกไขมากที่สุดคือบริเวณจมูก และตา เนื่องจากเปนอวัยวะที่บงบอกถึง
ความงามไดเดนชัดและสามารถสื่อสารความหมายของภาพลักษณและตัวตนในขณะมีการปฏิสัมพันธกับผูอื่นได
ดีกวาคําพูดสอดคลองกับการศึกษาสถิติผูที่ทําศัลยกรรมความงามในประเทศไทย พบวาการทําศัลยกรรมใบหนา
เปนที่นิยมมากที่สุดในขณะนี้ โดยเฉพาะบริเวณ จมูก รองลงมาคือตา และโครงหนาเนื่องจากเปนบริเวณที่บุคคล
ทั่วไปจะประทับใจเมื่อแรกเห็น (สกุณา สัจจอิสริยวุฒิ. 2556)
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ถึงแมวาศัลยกรรมความงามสามารถทําใหความงามภายนอกเปลี่ยนแปลงไปได แตนั่นไมไดหมายความ
วาศัลยกรรมความงามจะเปลี่ยนความงามในอุดมคติของบุคคลไดเชนเดียวกัน เนื่องจากธรรมชาติของศัลยกรรม
ความงามสามารถสรางความพึงพอใจไดพียงชั่วขณะเทานั้น จึงมีผลทําใหบุคคลที่พึงพอใจในอวัยวะสวนนั้นแลวจะ
ไปกัง วลกั บอวั ยวะในส วนอื่นๆแทนจึงอาจกลาวไดว าศัลยกรรมความงามยิ่ง เปนแรงเสริมใหบุคคลประเมิน
รูปลักษณของตนในแงลบเพิ่มมากขึ้น ทําใหบุคคลตองวนเวียนในวัฎจักรของศัลยกรรมความงามอยางหาทางออก
ไมไดสอดคลองกับการศึกษาเกี่ยวกับผูที่พึงพอใจตอการทําศัลยกรรมความงามพบวาเกินกวารอยละ 50 พวกเขา
จะหวนกลับมาทําศัลยกรรมความงามในบริเวณนั้นแลวก็จะเปลี่ยนไปกังวลกับอวัยวะสวนอื่น (Cash. 2005)
ประกอบกับความงามที่มีเงื่อนไขของเวลาสามารถเปลี่ยนแปลงสภาพไปตามวัยและคานิยมของสังคมที่ไมมีวันหยุด
นิ่ง สิ่งเหลานี้ยิ่งทําใหบุคคลวิ่งไลตามความงามอยางไมรูจบเชนกัน ซึ่งมีลักษณะไมตางจากผูไมพึงพอใจหลังการ
ทําศัลยกรรมความงาม การที่บุคคลนั้นตัดสินรูปลักษณของตัวเองในทางลบ เปนแรงผลักดันใหบุคคลมีความ
ตองการที่จะเปลี่ยนรูปลักษณอยูเสมอ
ฉะนั้นพฤติกรรมของบุคคลที่ทําศัลยกรรมความงามซ้ําๆโดยไมจําเปนเนื่องจากตองการแกไขรูปลักษณที่
ตนเองคิดเองวาบกพรองใหมีความสมบูรณแบบ แตอยางไรก็ตามถึงแมวารูปลักษณจะไดรับการแกไขแลว แต
บุคคลยังคงมีความตองการที่จะทําศัลยกรรมความงามเพิ่มขึ้นเพื่อแกไขในจุดอื่นที่ตนเองคิดวาบกพรองตอไป หาก
ไมไดรับแกไขดวยการทําศัลยกรรมความงามจะมีอาการกระวนกระวายใจ กลุมใจ สงผลกระทบตอการดําเนินชีวิต
นั่นคือการเสพติดศัลยกรรมความงาม (Gwinnell&Adamec, 2006)การที่บุคคลมีการเสพติดศัลยกรรมความงาม
บางรายอาจเขาขายของการมีอาการทางจิตเรียกวา Body dysmorphic disorder (BDD) (Veale. 2004) ซึ่งผูปวยมัก
คิดไปเองวาตนเองมีอวัยวะผิดปกติ หรือโรคฉันไมสวยเหมือนที่ควรจะเปน ซึ่งผูปวยจะกังวลในสวนของรางกายที่
เห็นไดชัดเจน เชน ใบหนา จมูก คาง การดําเนินโรคเปนแบบชาๆ และเรื้อรังมีระดับความรุนแรงของอาการขึ้นๆ
ลงๆ โดยผูปวยจะมีพฤติกรรมที่แสดงออกไดอยางเดนชัด ในการทําพฤติกรรมสํารวจตนเองซ้ําๆ เชน สองกระจก
ทุก 30 นาที พยายามเสาะหาคํายืนยันใหกับตนเอง รวมไปถึงการมีมุมมองตอตัวเองในแงลบ พยายามเสาะแสวงหา
แหลงทําศัลยกรรมความงาม และตองการปรับเปลี่ยนภาพลักษณของตนอยูเสมอ ซึ่งพฤติกรรมเหลานี้จะไปลดทอน
การใชชีวิตในดานอื่นของบุคคลใหลง เกิดผลกระทบตอการดําเนินชีวิตประจําวัน ครอบครัว การทํางาน สังคม
การทําศัลยกรรมความงามบริเวณใบหนาซึ่งถือไดวาเปนบริเวณที่มีผิวหนังออนบางและมีเสนประสาท
จํานวนมากหากไดรับความบาดเจ็บหลายๆครั้ง กอใหเกิดผลกระทบตอเนื้อเยื่อและระบบประสาทรวมถึงกลามเนื้อ
ไดงายจึงมีโอกาสเสี่ยงตอการเสียหนาที่ของอวัยวะสวนนั้น เกิดเปนการผิดรูปที่ยากตอการแกไข และบางรายอาจ
ติดเชื้อจนตองสูญเสียอวัยวะสวนนั้นไปกลายเปนผูพิการในที่สุด (Philips. 2002) นอกจากนี้บริเวณใบหนายังเปน
บริเวณที่ปกปดไดยากเกิดการสังเกตงาย สงผลตอการใชชีวิตในสังคม กลายเปนคนเก็บตัวเงียบ หวาดระแวง
สายตาที่จับจองอาจกอใหเกิดอาการปวยดวยโรคทางจิตเวชในกลุมโรคอื่นๆตามมา เรียกไดวามีชีวิตเสมือนดังตาย
ทั้งเปนที่สําคัญที่สุดคือผูปวยอาจปฏิเสธเขารับการรักษา จนกระทั่งเกิดผลที่รายแรงตามมาคือการฆาตัวตาย
(Harth; & Hermes. 2007) จะเห็นไดวาสภาพปญหาของผูเสพติดศัลยกรรมความงามในปจจุบันที่นับวันจะทวี
ความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยสังเกตไดจากขาวการเสียชีวิตและการเกิดความพิการที่มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นในทุกป
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สอดคลองกับการศึกษาของสุชาดา ทวีสิทธ (2554) พบวาสถานการณสุขภาวะของผูหญิงไทยในปจจุบันกําลังย่ําแย
หนึ่งในปญหาสุขภาพของผูหญิงมาจากโรคคลั่งศัลยกรรมความงามซึ่งเปนปญหาสําคัญและมีแนวโนมที่จะเรื้อรังใน
อนาคตอันใกลเนื่องจากปจจุบันผูเสพติดศัลยกรรมความงามที่ไดรับการดูแลตั้งแตระยะเริ่มตนของการเกิดอาการมี
คอนขางนอย เพราะบุคคลเหลานี้มักปฏิเสธวาตนวามิไดปวย และยังไมใชผูเสพติด ดังนั้นจํานวนผูเสพติดศัลยกรรม
ความงามที่ไปพบจิตแพทยจึงนอยมากหากเทียบกับโรคจิตประเภทอื่นๆ โดยสวนใหญจะหันไปปรึกษาแพทยผู
ทําศัลยกรรมความงามเพื่อตองการแกไขรูปลักษณของตนอยูเสมอ (นงพงา ลิ้มสุวรรณ. 2548) ฉะนั้นหากแพทย
ผูทําศัลยกรรมความงามเขาใจผูเสพติดศัลยกรรมความงาม และมีกระบวนการคัดกรองผูเสพติดศัลยกรรมความ
งามรวมกับจิตแพทย พรอมทั้งมีแนวทางการดูแลผูเสพติดศัลยกรรมความงาม จะทําใหผูเสพติดศัลยกรรมความ
งามไดรับดูแลไดทันทวงทีนอกจากนี้สําหรับผูทําศัลยกรรมความงามหากไดรับคําแนะนํา และแพทยผูทําศัลยกรรม
ความงามมีแนวทางในการปองกันการเสพติดศัลยกรรมความงามจะชวยใหบุคคลเหลานี้ไมกลายเปนผูเสพติด
ศัลยกรรมความงามตามมา เพราะการทําศัลยกรรมความงามเพียงครั้งแรก ก็อาจสงผลใหเกิดพฤติกรรมเสพติด
ความงามแบบไมรูตัวแกบุคคลไดเชนกัน เนื่องจากเกิดความไมสมดุลระหวางความงามตามจินตนาการกับความงาม
ตามการรับรูของบุคคล (Suissa. 2008) จากที่กลาวมาทั้งหมดทําใหเห็นสถานการณการเสพติดศัลยกรรมความ
งามใบหนาในมุมมองมิติทางการแพทยเปนอีกมิติที่มิควรละเลย
สําหรับมิติทางดานสังคมวัฒนธรรม สวนใหญสังคมมักมองผูเสพติดศัลยกรรมความงามในลักษะของการ
ตีตราวาเปนดอกไมพลาสติก ไมมีความพอใจในสิ่งที่เปนอยู หมกมุนในเรื่องของความงามมากเกินไป (Veale,
2004) โดยเฉพาะคนที่ไดรับผลกระทบจากการทําศัลยกรรมความงามจนกลายเปนผูพิการ บุคคลเหลานี้มักคิดวา
สังคมไมเคยหยิบยื่นแมกระทั่งความสงสารหรือเห็นใจมาให ตรงกันขามสังคมมักจะกลาวโทษวาเปนพวกทําตนเอง
ทําใหการทําศัลยกรรมความงามกลายเปนเรื่องที่ไมนาเปดเผย ทั้งหมดจึงเปนเสียงสะทอนที่บงบอกใหรูวาคนกลุมนี้
มิไดเปดใจยอมรับคนภายนอกใหเขาไปพูดคุยหรือรับรูเรื่องราวเกี่ยวกับประสบการณในเสพติดศัลยกรรมความงาม
ไดอยางงายๆ ทําใหเห็นวาเรื่องราวที่เกี่ยวของกับการเสพติดศัลยกรรมความงามมีมากมายหลายมิติและละเอียดออน
ตอสภาพจิตใจเปนอยางมากสงผลตอการเขาถึงขอมูลเพื่อใหไดความรูความจริงอยางลึกซึ้งจึงเปนเรื่องยาก อยางที่
ทราบวาคนกลุมนี้จะมีภาวะของความวิตกกังวลเกี่ยวกับรูปลักษณที่สูงกวาคนทั่วไป (Sarwer; et.al. 2005) แต
สําหรับผูวิจัยซึ่งเคยมีประสบการณรวมในการเสพติดศัลยกรรมความงาม สามารถนําประสบการณของตนมาใช
ตีความรวมในประสบการณผูเสพติดศัลยกรรมความงาม สิ่งเหลานี้จะนําผูวิจัยเขาถึงขอมูลไดงายและสามารถดําดิ่ง
ไปสูขอมูลที่มีความลึกซึ้ง เขาใจถึงภาษาทาทีที่มีความเฉพาะเจาะจงซึ่งมีผลตอการตีความ และความรูความจริงของ
ขอคนพบในครั้งนี้ (Van Manen. 1990)
ถึงแมวาการเสพติดศัลยกรรมความงามมักจะถูกกลาวถึงในวงกวาง แตเปนที่นาแปลกใจวาเหตุใดองค
ความรูและการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการเสพติดศัลยกรรมความงามยังไมเปนที่แพรหลาย ซึ่งดูไดจากการทบทวน
เอกสารงานวิจัยทั้งในและตางประเทศที่ผานมา สวนใหญศึกษากับผูทําศัลยกรรมความงาม และผูที่ไมเคยทําศัลยกรรม
ความงาม โดยพบวา งานวิจัยในเชิงคุณภาพจะมุงศึกษาความงามในเชิงวาทกรรมเพื่อดูวิวัฒนาการของความงาม
แตละยุคแตละสมัยจากสถาบันตางๆ ในการใหความหมายคานิยมความเชื่อจากอดีตถึงปจจุบันรวมไปถึงพัฒนาการ
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รูปแบบความงามในประเทศไทยโดยรวบรวมขอมูลจากวรรณกรรมทุกประเภท (กชกรณ เสรีฉันทฤกษ. 2551;
สิระยา สัมมาวาจ. 2550; อุนใจ เจียมบูรณะกุล. 2547; มัลลิกา มัติโก. 2545; อังคเรศ บุญทองลวน. 2539)
นอกจากนี้ยังมีการศึกษาไปถึงกระบวนการ ทําใหมองเห็นเงื่อนไขที่นําไปสูการทําศัลยกรรมความงามไดแกอาชีพที่มี
การแขงขันทางธุรกิจ สื่อ และเพื่อน ซึ่งเปนบริบทเงื่อนไขทางจิตสังคม และคานิยมทางวัฒนธรรม(พัชรพิชา ปวัน
รักขพงษ. 2552; เชาวเลิศ มากสมบูรณ. 2539) รวมไปถึงการเมืองและนโยบายคานิยมเกี่ยวกับความงาม
(Michelle; & Lisa. 2011; Maryam; & Mohsen. 2014) ซึ่งสอดคลองกับการศึกษางานวิจัยเชิงปริมาณที่มุง
ศึกษาปจจัย เจตคติ อิทธิพล เงื่อนไข อันจะสงผลตอการตัดสินใจของผูสนใจทําศัลยกรรมความงาม โดยพบวาสื่อ
เปนปจจัยหลักที่มีอิทธิพลชักนําใหบุคคลทําศัลยกรรมความงามมากที่สุด รองลงมาคือ อาชีพการงาน กลุมเพื่อน
และครอบครัว (Asaree. 2011; Sherry; et al., 2009; รัติยา ดาโสภา. 2557; ยุภาพร ขจรโกศล. 2556; สิริธารณ
พูลพิพัฒน. 2555; กาญจนา เจริญไทยทิพย. 2554; สุกัญญา ทิพยรักษา. 2554; ทิพวรรณ หวังพลายเจริญสุข.
2553; วาทินี เรือนไทย. 2549) นอกเหนือจากนี้ยังมีการศึกษาพบวา ปจจัยภายในตัวบุคคลซึ่งไดแก แนวคิด เจตคติ
ก็มีสวนสําคัญเชนเดียวกัน (กมลกานต จีนชาง. 2553; ณัฐกรณ กานคาน. 2552) และที่สําคัญยังพบวาบริบท
แวดลอมมีความเชื่อมโยงไปยังความพึงพอใจในการทําศัลยกรรมความงามอีกดวย (พรวลัย พงษไพบูลย. 2557)
จากการทบทวนงานวิ จั ย ในช ว งเวลาที่ ผู วิ จั ย ทํ า การศึ ก ษาจะเห็ น ได ว า ไม พ บการศึ ก ษาที่ มุ ง ศึ ก ษา
ประสบการณของผูเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนา แตถึงอยางไรก็ตามการทบทวนเอกสารงานวิจัยดังกลาวทํา
ใหผูวิจัยเขาใจถึงมิติตางๆเกี่ยวกับความงามและผูทําศัลยกรรมความงามมากขึ้นผูวิจัยจึงเกิดความตระหนักวา
สภาพสังคมวัฒนธรรมไดเขามามี สวนเกี่ยวขอ งกับความคิด การตั ดสินใจของบุ คคล สอดคลอ งกับแนวคิด
ปรากฏการณวิทยาแบบตีความที่วา โลกกับบุคคลไมสามารถแยกจากกันได โดยบุคคลจะใหความหมายตอโลก
และโลกแทนที่ดวยบริบทตางๆ ไดมีการใหความหมายตอบุคคลเชนกัน (กัญญฐิตา ศรีภา, 2554; อางอิงจาก
conroy. 2001) สิ่งเหลานี้สามารถนํามาสูการตอยอดของการศึกษาในครั้งนี้ จึงทําใหการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีขอ
แตกตางจากงานวิจัยที่ผานมา เพราะมิไดศึกษาความหมายในเชิงวาทกรรมความงามจากสถาบันตางๆ หรือเปน
การศึกษาเพียงบริบทแวดลอมที่มาเกี่ยวของจากมุมมองในเชิงกระบวนการเพียงอยางเดียว และผูวิจัยมิใชตองการ
ตอบคําถามเพียงแควาผูเสพติดศัลยกรรมความงามใหความหมายอยางไรตอประสบการณการเสพติดศัลยกรรม
ความงามตามที่ประสบ หากแตตองการทําความเขาใจใหลึกซึ้งเกี่ยวเนื่องไปถึงภาวะการเปนอยู (being) ของ
ประสบการณการเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาตั้งแตกอนการเกิดประสบการณจนกระทั่งขณะมีประสบการณ
ผานการตีความของผูเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาภายใตบริบทเงื่อนไขตางๆ จากสถานการณทางสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไปรวมถึงการดําเนินชีวิต ครอบครัว สังคมรอบขาง เปนตน สิ่งเหลานี้มีสวนในตีความและทําให
ความหมายมีความหลากหลายโดยใหผูเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาพรรณนาถึงสิ่งที่เกิดขึ้นตามการรับรูและ
ตีความของตน และผูวิจัยทําความเขาใจการตีความการใหความหมายของผูเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาวามี
การตีความและใหความหมายตอประสบการณการเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาของตนอยางไร แลวทําไมจึง
ตองใหความหมายตอประสบการณการเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาเชนนั้น ดังนั้นในการศึกษาจึงจําเปนตอง
เจาะลึกถึงสิ่งที่อยูเบื้องหลังประสบการณนั้น ผูวิจัยจึงเห็นวา กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพตามแนวคิดปรากฏการณ
วิทยาแบบตีความสามารถนํามาซึ่งคําตอบของคําถามการวิจัยในครั้งนี้
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เหตุที่ผูวิจัยเลือกการศึกษาตามกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพตามแนวคิดปรากฏการณวิทยาแบบตีความ
ซึ่งอยูบนฐานคิดในเชิงปรัชญาของกระบวนทัศนสรางสรรคนิยม(Constructivism) (Guba. 1990) โดยเชื่อวาสิ่งที่
เปนความจริงไมจําเปนตองเปนสิ่งที่รับรูไดดัวยประสาทสัมผัสเสมอไป หลายอยางสามารถรูไดดวยการที่จิตของ
บุคคลไปรับรู (intentionality) และนําสิ่งนั้นมาสรางในโลกของตน (life world) กอเกิดเปนสํานึกรู (consciousness)
ตอการเสพติดศัลยกรรมความงาม (object) โดยอาศัยการตีความองครวมทั้งหมดของประสบการณการเสพติด
ศัลยกรรมความงามโดยแยกตีความตามองคประกอบยอยขององครวมที่สามารถแยกออกเปนอิสระ (pieces) ไดแก
ความงาม ศัลยกรรมความงาม การเสพติดศัลยกรรมความงาม และบริบทเงื่อนไข สวนองคประกอบยอยที่ไมสามารถ
แยกออกจากองครวมได (moments) นั่นคือ ความคิด ภาวะการเปนอยู (being) การตระหนักรู (awareness)
ตอการเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาฉะนั้นคือการศึกษาความจริงของปรากฏการณนั่น จึงจําเปนตองศึกษา
ผานความสํานึกรูของบุคคลซึ่งไมสามารถเกิดขึ้นโดยอิสระแตตองเกิดขึ้นภายใตปรากฏการณ (consciousness of
phenomenon) (Sass, Parnas; & Zahavi. 2011) นั่นจึงเรียกไดวาบุคคลนั้นมีประสบการณตอสิ่งนั่น ดังนั้น
หากตองการศึกษาประสบการณการเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาจึงจําเปนตองศึกษากับผูเสพติดศัลยกรรม
ความงามใบหนาโดยตรงที่มีจิตไปรับรับรูและสํานึกในประสบการณการเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนา ซึ่งเปน
ประสบการณที่มีความหลากหลายทางมิติและมีความซับซอนผูวิจัยตองทําการวิเคราะหโครงสรางจากรูบางสวน
จนกระทั่งรูทั้งหมด เพื่อจะชวยอธิบายประสบการณการเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนา ทั้งในมิติทางกาย มิติ
ของอารมณความรูสึก รวมถึงอธิบายภาวะการเปนอยู (being) ตอประสบการณการเสพติดศัลยกรรมความงาม
ใบหนา ที่มองเชื่อมโยงไปยังภูมิหลัง สังคมวัฒนธรรม และการมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคล จึงเปนเหตุผลสําคัญใน
การเลือกใชปรากฏการณวิทยาแบบตีความ เนื่องมากจาก การศึกษาปรากฏการณการเสพติดศัลยกรรมความงาม
ใบหนาเปนการศึกษาผานการเลาเรื่องราวที่สะทอนไปดวยความรูสึกนึกคิดของผูที่ผานประสบการณดังกลาว
นําไปสูการอธิบายถึงภาวะการเปนอยู (being) ของผูเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาภายในโลกของการเสพติด
ศัลยกรรมความงามใบหนา (being in the world) ตั้งแตกอนการเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาและเฝาดู
ความตอเนื่องไปจนถึงขณะเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนา ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับบริบทแวดลอม (space)
เวลา (time) ตัวตน (body) และการมีปฏิสัมพันธกับบุคคล (other) ที่มีสวนตอการรับรูและการตีความของผูเสพ
ติดศัลยกรรมความงามใบหนา ทําใหผูเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาเขาใจตนเอง รวมไปถึงทําใหคนในสังคม
เกิดความเขาใจผูเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนา ไดเห็นมุมมองและองคประกอบหลากหลายมิติที่ซอนอยู
ภายใตประสบการณตามการรับรูของผูเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนามากขึ้น ชวยลดการตีตราและแปรเปลี่ยน
มาเปนความชวยเหลือ จากที่กลาวมาทั้งหมดจะนําไปสูการเขาใจปรากฏการณที่เกิดขึ้นกับผูเสพติดศัลยกรรมความงาม
ใบหนาไดอยางถูกตองและครอบคลุม โดยสามารถนําความรูความจริงจากการศึกษาในครั้งนี้ไปสรางความเขาใจใหกับ
บุคคลที่สนใจทําศัลยกรรมความงาม แพทยศัลยกรรมความงามและบุคคลอื่นๆในสังคมใหตระหนักถึงการเสพติด
ศัลยกรรมความงามใบหนาและการทําความเขาใจภาวะการเปนอยู (being) ภายใตประสบการณการเสพติด
ศัลยกรรมความงามใบหนานํามาสูการทําความเขาใจในการตัดสินใจในชีวิตของผูเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนา
ไดอีกดวยทําใหมองเห็นไปถึงการเผชิญชีวิตและจัดการกับภาวะที่ผูเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาประสบนํามา
พัฒนาเปนแนวทางการปองกันและดูแลผูเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาใหมีประสิทธิภาพตอไป
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คําถามการวิจัย
คําถามการวิจัยครั้งนี้เกิดขึ้นภายใตปรากฏการณที่ตองการศึกษา โดยใชการคนหาคําตอบเกี่ยวของกับ
ประสบการณการเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาของผูเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนา ภายใตการให
ความหมายหรือการตีความของบุคคล โดยมีคําถามการวิจัยเบื้องตนดังนี้
ผูเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนามีการใหความหมายตอประสบการณการเสพติดศัลยกรรมความงาม
ใบหนาและมีภาวะการเปนอยู (being) ภายใตประสบการณการเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาอยางไร

ความมุงหมายของการวิจยั
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษา โดยใชแนวคิดการศึกษาเชิงปรากฏการณวิทยาแบบตีความที่เนนการตี
โดยภายใตประสบการณของบุคคล ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังนี้
1. เพื่อทําความเขาใจการใหความหมายของประสบการณการเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาตามการ
ตีความของผูเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนา
2. เพื่อทําความเขาใจภาวะการเปนอยู (being) ภายใตประสบการณการเสพติดศัลยกรรมความงาม
ใบหนาของผูเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนา

ความสําคัญของการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ ผลการศึกษาทําใหเขาใจความหมายและประสบการณการเสพติดศัลยกรรมความงาม
ใบหนา อันนํามาซึ่งความสําคัญของการวิจัยดังนี้
1. ไดองคความรูที่อาจเปนทางเลือกหนึ่งซึ่งนํามาสูแนวทางการพัฒนาระบบการดูแลผูเสพติดศัลยกรรม
ความงามใบหนาใหมีประสิทธิภาพ รวมถึงสรางแนวทางการปองกันการเกิดการเสพติดศัลยกรรมความงามในผูที่
เริ่มทําศัลยกรรมความงามใบหนาตอไป
2. ไดขอคนพบที่นําไปประยุกตใชในการกําหนดมาตรการในการปองกันและดูแลผูเสพติดศัลยกรรม
ความงามใบหนาไดอยางถูกตองและเหมาะสมตอไป
3. ผูที่สนใจสามารถนําขอคนพบจากการศึกษาในครั้งนี้ ไปเปนพื้นฐานการวิจัยตอไปโดยการพัฒนาตอ
ยอดจากขอคนพบที่ไดใหมีความเปนรูปธรรมมากขึ้นในลักษณะของแบบแผนแนวปฏิบัติ เปนตน

ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตดานเนือ้ หา
การศึ กษาครั้ง นี้มุง ทําความเขาใจประสบการณการเสพติดศัลยกรรมความงามใบหน าของผูเสพติด
ศัลยกรรมความงามใบหนาตั้งแตกอนเขาสูการเสพติดศัลยกรรมความงามและขณะเสพติดศัลยกรรมความงามวา
เปนอยางไรและคนหาความหมายที่เกิดขึ้นจากการตีความของผูเสพติดศัลยกรรมความใบหนาที่มีตอประสบการณ
ของตน โดยไม ล ะเลยถึ ง การพิ จ ารณาความเป นตั ว ตน (body) ของบุ ค คล ภายใต บ ริ บ ทแวดล อ ม (space)
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ตลอดจนสั ง คมวั ฒ นธรรม และปฏิ สั ม พั น ธ ร ะหว า งบุ ค คล (other) ที่ มี ค วามเชื่ อ มโยงถึ ง การตี ค วามการให
ความหมายของประสบการณ นอกจากนั้ นยั ง คํ า นึ ง ถึ ง มิ ติ ข องกาลเวลา (Time) ที่ มี ส ว นสํ า คั ญ ต อ ความคิ ด
ความรูสึกและการตีความที่ทําใหการใหความหมายและภาวะการเปนอยู (being) มีความเปลี่ยนแปลงไดไมตายตัว
ขอบเขตดานผูใ หขอมูลและพื้นที่
เนื่องจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาประสบการณของผูเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาตาม
แนวคิดเชิงปรากฏการณวิทยา ซึ่งควรศึกษาจากผูมีประสบการณโดยตรง ผูวิจัยจึงเลือกผูใหขอมูลแบบเจาะจง
โดยกลุมผูใหขอมูลหลักครั้งนี้ คือ ผูที่มีประสบการณการเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนา และอาจมีการศึกษา
ขอมูลเพิ่มเติมจากผูใหขอมูลรองในกรณีที่พบวามีความเกี่ยวของกับการตีความของผูเสพติดศัลยกรรมความงาม
ใบหนา อันไดแก ครอบครัว ญาติพี่นอง หรือแพทยศัลยกรรมความงาม และบุคคลผูที่เกี่ยวของเพื่อเอาขอมูลมา
อธิบายการตีความของผูใหขอมูลหลักและตรวจสอบความถูกตองของขอมูลจากผูใหขอมูลหลายแหงอีกดวย
สําหรับขอบเขตดานพื้นที่ในการศึกษาครั้งนี้ไดแก โรงพยาบาล หรือคลินิกที่รับปรึกษาและสามารถ
ทําศัลยกรรมความงามใบหนาโดยมิไดมีการเฉพาะเจาะจงวาเปนสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง แตทั้งนี้อาจเปนสถานที่อื่นๆ
ขึ้นอยูกับผูใหขอมูลหลักเปนสําคัญในการเลือกสถานที่ในการใหขอมูล
ขอบเขตดานวิธวี ิทยา
การศึกษาประสบการณการเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาของผูเสพติดศัลยกรรมความงาม
ใบหนาในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพตามแนวปรากฏการณวิทยาแบบตีความซึ่งมีความเชื่อวาความจริงอยูที่ตัว
บุคคลสราง การจะศึกษาหาความจริงจึงตองอาศัยการมีปฏิสัมพันธกับบุคคล นําไปสูความเขาใจในภาวะการ
เปนอยูของบุคคลภายในประสบการณ (being-in-the-world)โดยโลกในที่นี้หมายถึง โลกของบุคคลที่เผชิญกับ
ประสบการณนั้น ทําใหบุคคลไมสามารถแยกตัวจากความสัมพันธกับโลกไดนั่นหมายความวา การศึกษาถึงรับรู
และตีความในประสบการณของผูเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาจําเปนตองทําความเขาใจเกี่ยวกับโลกของ
ประสบการณการเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาโดยเชื่อมโยงไปถึงความสัมพันธกับบริบทแวดลอม ซึ่งตอง
อาศัยการสืบคนขอมูลที่ลึกซึ้งและครอบคลุมในปรากฏการณที่ศึกษา และเชื่อมโยงไปถึงความสัมพันธระหวางผู
เสพติดศัลยกรรมความงามใบหนากับบริบทแวดลอม รวมถึงปฏิสัมพันธระหวางบุคคลภายใตปรากฏการณที่มีผล
ตอการตีความของบุคคลตอประสบการณดังนั้นในการเก็บขอมูลผูวิจัยกับผูใหขอมูลจึงควรมีปฏิสัมพันธกัน และ
การใชวิธีสัมภาษณดวยคําถามปลายเปด จะชวยกระตุนใหมีการเปดเผยขอมูลรวมทั้งเปดใจที่จะรับขอมูลอยาง
เต็มที่ เนนคําถามเกี่ยวกับการใหความหมาย และภาวะการเปนอยู (being) ของผูเสพติดศัลยกรรมความงาม
ใบหนาภายใตประสบการณที่ประสบ พรอมทั้งทําความเขาใจกับภาษาตาง ๆ ที่สื่อออกมาทั้งทางคําพูด การกระทํา
ทัศนคติ ทาที หรือจากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตของผูที่ถูกศึกษา รวมถึงการคํานึงถึงภูมิหลัง และบริบท
ทางสังคม วัฒนธรรม โดยวิเคราะหขอมูลตามแนวปรากฏการณวิทยาแบบตีความดวยแนวคิดของ แวน แมนแนน
(Van manen)
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นิยามศัพทเฉพาะ
การนิยามศัพทในงานวิจัยครั้งเปนการนิยามศัพทเพียงชั่วคราว ซึ่งไดมาจากการทบทวนและศึกษา
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของไดแก
1. ผูเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาหมายถึงผูที่ไมสามารถควบคุมพฤติกรรมหรือหยุดยั้งความ
ตองการการทําศัลยกรรมความงามบริเวณใบหนาได โดยมีความคิดไปเองวาใบหนาของตนมีความบกพรอง
ตลอดเวลาแมจะผานการทําศัลยกรรมความงามใบหนามาแลวก็ตามแตก็ยังคงมีความตองการที่จะทําศัลยกรรม
ความงามใบหนาเพิ่มขึ้นเพื่อแกไขหรือพัฒนาในจุดอื่นหรือจุดเดิมที่ตนเองคิดวาบกพรองตอไป และหากไมได
ทําศัลยกรรมความงามใบหนาจะมีอาการกระวนกระวายใจ กลุมใจ สงผลกระทบตอการดําเนินชีวิต เชนไมสามารถ
ทํางานได มีปญหาดานการมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น เปนตน
2. ประสบการณการเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาหมายถึง การที่ผูเสพติดศัลยกรรมความงาม
ใบหนามีสวนรวมหรือเผชิญในประสบการณการเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาตั้งแตกอนการทําศัลยกรรม
ความงามใบหนาจนกระทั่งเขาถึงชวงเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาโดยผูเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนา
จะเกิดการตระหนักรูและตีความรวมทั้งใหความหมายตอประสบการณภายใตบริบทเงื่อนไขที่เกี่ยวของ
3. ศัลยกรรมความงามใบหนา หมายถึง การผาตัดทําศัลยกรรมความงามใบหนาตอบุคคลที่มีรูปลักษณ
ปกติโดยตองการใหแพทยปรับปรุงสภาพหรือดัดแปลงอวัยวะตั้งแตบริเวณศีรษะลงมาจนถึงลําคอ ใหเปนไปตาม
ความตองการของตนเพื่อเสริมสรางบุคลิกภาพซึ่งสามารถสังเกตไดจากรูปลักษณภายนอก ซึ่งไมใชการผาตัด
เพื่อรักษาความพิกลพิการของอวัยวะบนใบหนาที่เกิดจากโรค ความพิการแตกําเนิด หรือจากอุบัติเหตุ และไมใช
การผาตัดที่ตองรีบดวนเชน การผาตัดเพื่อรักษาชีวิต
4. ภาวะการเปนอยู (being) หมายถึง การสํานึกรูตอการมีอยูของผูเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนา
ภายใตประสบการณการเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนา นําไปสูการตีความและใหความหมายของผูเสพติด
ศัลยกรรมความงามใบหนาในทุกมิติ รวมถึงการเปนอยูหรือการเผชิญชีวิตและความคาดหวังกับประสบการณนั้น
ในลักษณะตางๆ
5. การศึกษาเชิงปรากฏการณวิทยา หมายถึงการศึกษาประสบการณการเสพติดศัลยกรรมความงาม
ใบหนา เพื่อคนหาความหมายจากการตีความของภาวะเปนอยู(being) ของประสบการณการเสพติดศัลยกรรม
ความงามใบหนาของผูเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาและตองทําความเขาใจไปถึงการตีความจากภูมิหลังตั้งแต
ในชวงกอนทําศัลยกรรมความงามจนถึงชวงเสพติดศัลยกรรมความงามภายใตบริบทเงื่อนไขตางๆ ที่เกี่ยวของ โดย
ใชการวิเคราะหขอมูลตามแนวปรากฏการณวิทยาแบบตีความดวยแนวคิดของ แวน แมนแนน (Van manen) ซึ่งมี
หลักการสําคัญในการวิเคราะห 6 ขั้นตอนไดแก 1 มุงสูประสบการณที่ผูเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาประสบ
อยู 2. สํารวจประสบการณเสมือนหนึ่งเปนสวนหนึ่งในประสบการณนั้น 3. วิเคราะหตีความเพื่อกําหนดหนวยหรือ
โครงสรางความหมาย 4. เขียนพรรณนาปรากฏการณ 5. คํานึงถึงขอมูลที่สอดคลองกับปรากฏการณที่ศึกษาและ
6. พิจารณาขอมูลใหสวนยอยใหสอดคลองหรือเขากันไดกับขอมูลในภาพรวม
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษาครั้งนี้เปนศึกษาถึงความหมายและความเขาใจของประสบการณการเสพติดศัลยกรรมใบหนา
ความงามตามการตีความของผูเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนา ซึ่งเปนการศึกษาคนหาความรูความจริงในเชิงลึก
ถึงประสบการณ ผานการถายทอดความคิด ความรูสึกของผูใหขอมูล ผูวิจัยจึงไดเลือกใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) ตามแนวคิดปรากฏการณวิทยาแบบตีความของ ไฮเดกเกอรทั้งนี้ เพื่อใหเกิด
แนวทางในการศึกษาวิจัยและเขาใจเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยที่ใชอยางลึกซึ้ง ตลอดจนเพื่อใหการศึกษามีความระ
เอียดรอบครอบและถูกตอง ครอบคลุมในทุกประเด็น ผูวิจัยไดทําการศึกษาทบทวนและรวบรวมเอกสารแนวคิดที่
เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางในการศึกษา ซึ่งผูวิจัยไดระมัดระวังในการนําทฤษฎีมาใช โดยไมนําแนวคิดทฤษฎีมา
ครอบงําในการศึกษา ทั้งนี้เพื่อนํามาสูการสรางขอคําถามในการสัมภาษณและอภิปรายขอมูลเทานั้น โดยผูวิจัยได
ประมวลแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังนี้
1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนา
1.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความงาม
1.2 ความหมายและความสําคัญของศัลยกรรมความงาม
1.3 การเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนา
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับประสบการณการเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนา
2.1.แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมวัฒนธรรม
2.1.1.ทฤษฎีปฏิสังสรรคเชิงสัญลักษณ
2.1.2.ทฤษฎีการเปรียบเทียบทางสังคม
2.1.3. แนวคิดการซึมซับจากวัฒนธรรมสังคม
2.1.4. ทฤษฎีเกี่ยวกับการตีตรา
2.2.แนวคิดและทฤษฎีทางดานจิตวิทยา
2.2.1. ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม
2.2.2. ทฤษฎีสัมพันธภาพระหวางบุคคล
2.2.3.กลุมทฤษฎีมนุษยนิยม
2.2.4.แนวคิดความนิยมความสมบูรณแบบ
2.2.5. ทฤษฎีความคิดเชิงบวก (positive thinking)
2.2.6. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความเครียด
2.3.แนวคิดและทฤษฎีทางจิตเวช
3. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับประสบการณการเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนา
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4. วิธีการศึกษาเชิงปรากฏการณวิทยา
5. กรอบแนวคิดการวิจัย

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนา
1.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความงาม
เนื่องจากความงามเปนเรื่องของความรูสึก จึงถูกกลาวไวกวางๆ ไมเฉพาะเจาะจง ซึ่งดูเหมือนวาความ
งามเปนสิ่งคาบเกี่ยวระหวางความเปนนามธรรมที่ไมอาจรับรูไดทางกายภาพกับความงามที่เปนรูปธรรมที่รับรูผาน
ประสาทสัมผัสของบุคคล (วิรุณ ตั้งเจริญ. 2546)โดยธรรมชาติของความงามมีหลายรูปแบบ แลวแตมุมมองและ
ฐานคิดที่สงผลตอความเชื่อของบุคคล ซึ่งความงามสามารถมองไดวาเปนวัตถุวิสัย (objective) เปนการมองความ
งามในเชิงกายภาพ เปนคุณสมบัติของกายปรากฏออกมาในลักษณะความงามของรูปราง สี ผิว ถึงแมจะไมสนใจ
ชื่นชมแตทวาความงามก็ยังคงมีอยู และการรับรูคาของความงามสิ่งใดตองไปดูสิ่งนั้นหรือควรมีประสบการณตรง
ตอสิ่งนั้น ซึ่งตางจากการมองความงามเปนจิตพิสัย (Subjective) ที่เชื่อวา ความงามอยูในจิตของบุคคลเปนสิ่งที่
บุคคลกําหนดขึ้นเอง โดยใหเหตุผลวาถาความงามมีอยูจริง ทุกคนตองเห็นความงามเหมือนกันแตความจริงแลว
มิใช นั่นเพราะแตละคนมีความรูสึกนึกคิดตางกัน ความงามตามทัศนะของแตละคนจึงแตกตางกันดวย ตรงกับ
แนวคิดของกลุมเซลฟส ที่วามนุษยเปนตัววัดสรรพสิ่ง (Man is a measurement of all thing) สอดคลองกับ
แนวคิดของขงจื้อที่วา “ความเจริญและความเสื่อม สุขหรือทุกขสําคัญที่ตัวบุคคล” ตัวบุคคลเปนผูกําหนดทุกอยาง
รวมทั้งความงามดวย ความงามจึงอยูที่ความพึงพอใจมิใชวัตถุ ซึ่งสอดคลองกับการมองความงามเปนสัมพันธพิสัย
(Relative) ที่มองถึงสภาวะที่สมดุลระหวางจิตกับกาย กลุมนี้เชื่อวาสิ่งตางๆ มิอาจอยูอยางโดดเดี่ยวได ตองมี
ความสัมพันธกัน ความงามเปนความสัมพันธระหวางมนุษย (จิต) กับสิ่งที่มีความงาม (กาย) การรับรูความงามเปน
สภาวะที่เหมาะสม นั้นคือกายหรือวัตถุตองมีความงามดวย และจิตใจของเราอยูในสภาวะพรอมที่จะรับรูคาความ
งาม สอดคลองแนวคิดของสันตยนา (Gough Santayana) กลาววา ความพึงพอใจเกิดจากความประทับใจ ความ
กลมกลืนอยางเหมาะสมของรูปลักษณ อารมณความรูสึกเพลิดเพลินลึกซึ้ง จึงเปนสิ่งที่เกิดขึ้นจากความสัมพันของ
บุคคลที่มีความสนใจกับกายที่ถูกสนใจ
1.1.1 ความหมายของความงาม
การใหความหมายตอประสบการณการทําศัลยกรรมความงามมีความหลากหลายขึ้นอยูกับการให
นิยามของแตละกลุมแนวคิด ความงามเปนหนึ่งในความหมายของประสบการณการเสพติดศัลยกรรมความงาม
แนวคิดตอความงามในปจจุบันมีหลากหลายทั้งที่มองความงามเปนวัตถุนิยม มองความงามวาเกิดจากการรับรูของ
จิตใจ หรืออาจจะมองความงามเปนสิ่งปลูกสรางได นอกจากนี้ยังมีความงามตามกระแสนิยม และกลุมแนวคิดทาง
ศาสนาไดมองความงามที่แตกตางออกไปในแงของความดีงามภายในของบุคคล ซึ่งแตละความหมายมีมุมมองที่
หลากหลายเนื่องมาจากฐานคิดและที่มาของการใหความหมายมีความแตกตางดังตอไปนี้
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1.1.1.1 ความงามตามฐานคิดวัตถุนิยม
ธรรมชาติของความงามนํามาสูมุมมองในการใหความหมายตอความงามที่มีหลากหลาย ซึ่ง
ตามฐานคิดแบบวัตถุนิยม หรือสสารนิยม มีมุมมองวาความงามมีลักษณะที่สามารถวัดและการสังเกตจากภายนอกได
ซึ่งมีจุดสําคัญอยูที่ “Golden Section” หมายถึงการวิเคราะหสัดสวนของใบหนา โดยแบงพื้นที่ใบหนาออกเปน
สามสวน เมื่อวัดพื้นที่ทั้งสามตองมีขนาดเทาๆ กัน จึงจะถือวาเปนผูที่มีความงาม (ชัชชัย ชื่นชม. 2553) สําหรับสังคมไทย
ก็เชนเดียวกันที่มองวาความงามสามารถกําหนดได โดยศึกษาจากมาตรฐานความงามของหญิงไทยในอดีต ทั้งดาน
รูปสมบัติและคุณสมบัติ จะถือวาเปนสตรีที่มีความงามเพียบพรอม ในดานรูปสมบัติหมายถึงลักษณะความงามของ
ผูหญิงโดยสะทอนมาจากความงามของนางในวรรณคดี ตองมีลักษณะใบหนาดังดวงจันทร ตาเหมือนตากวาง ผิวขาว
เปนดอกมะลิ จมูกและใบหูงามกลมกลึงไดสัดสวน ปากตองเปนดังใบไมแรกแยม (บุญยงค เกศเทศ. 2532)
1.1.1.2. ความงามตามฐานคิดจิตพิสัย
การมองความงามบนฐานคิดของความเปนจิตพิสัย (Subjective) เห็นวาความงามไมไดมีอยู
จริงในสิ่งใดในโลกนี้ แตเปนการที่มนุษยใหคุณคาแสดงออกมาเปนความรูสึกวาชอบ โดยไมมีเกณฑการตัดสินที่
ตายตัว ขึ้นอยู กับความรู สึกและการตัดสินใจของแตละบุ คคลความงามจึ งหมายถึง สิ่งที่ส ร างความพึงพอใจ
ความชอบใหแกจิตใจ โดยรับรูความรูสึกที่เกิดจากประสาทสัมผัสทั้ง 6 ไดแก ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ โดย
จันทิมา ปทมธรรมกุล (2550) มองวาความสวยงามเปนสิ่งที่จิตใจมนุษยใหคาหรือตัดสิน ฉะนั้นควาสวยงามจึงเปน
สิ่งที่จิตสรางขึ้น และอาจเปลี่ยนแปลงตามสภาวะของคนๆใดคนหนึ่งในเวลาใดเวลาหนึ่ง ทําใหการใหคําจํากัดความ
(Definition) และการใหคุณคา (Value) ของนิยาม “ความงาม” เปนเรื่องยากในปจจุบันจึงกลายเปนประเด็นใน
การวิพากวิจารณในฐานะของประเด็นที่จะนําไปสูการเคลื่อนไหวของสังคม สอดคลองกับความหมายของความงาม
ของอํานาจ เย็นสบาย (2520) กลาววาเปนสวนหนึ่งในการรับรูทางดานความรูสึกซึ่งบางครั้งยากแกการอธิบาย
บางครั้งคุณคาทางความงามก็ขึ้นอยูกับความเปนจริง ความหมายของความงามอาจเปลี่ยนแปลงไดตามกาลเวลา
และคานิยมของสังคม คุณคาทางความงามจะตองควบคูไปกับความจริง หมายความวาความงามที่ปราศจากความ
จริงยอมไรคา ความจริงในทัศนะนี้ คือ ความจริงที่ปรากฏเห็นไดในธรรมชาติ มีความเชื่อวาบุคคลไมสามารถคนหา
หรือกําหนดมาตรฐานที่แนนอนของความงามไดเพราะความสวยงามเกิดจากความพอใจของมนุษยแตสาเหตุความ
พอใจของมนุษยนั้นมีความแตกตางกัน และยังพบอีกวาความงามเปนที่มีความเกี่ยวเนื่องอยางแนนแฟนกับลักษณะ
สังคมที่บุคคลนั้นอาศัยอยู และจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา สามารถถายทอดจากสังคมหนึ่งไปสูสังคมหนึ่งได
ทําใหมาตรฐานความงามไมใชสิ่งตายตัวและเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา ซึ่งสําหรับมุมมองทางดานจิตวิทยา อธิบาย
ความหมายของความงามวา ความงามมิใชเฉพาะผิวหนัง จมูกหรือตาเทานั้น แตรวมไปถึงความงามทั้งหมดที่อยูใน
ตัวของคนคนนั้นทั้งที่แสดงออกมาภายนอกและที่อยูภายใน หรือสรุปไดวาความงามคือผลรวมของประสบการณ
ทั้งหมดของคนๆนั้น อยางไรก็ตามการใหความหมายตอความงามไมสามารถกําหนดตายตัวได เพราะความงาม
ไมสามารถอธิบายออกมาเปนคําพูดหรือพิสูจนไดที่เปนรูปธรรมไดอยางชัดเจน (Dion, Berscheid; & Walster.
1972) เชนเดียวกับ เดวิส ฮูม (David Hume. 1777) กลาวไวในอดีตวา การที่เราจะตัดสินใจเรื่องความงามนั้น
สิ่งเรานี้ประกอบไปดวยกระบวนการสั่งสมประสบการณที่สมบูรณทางจิตใจอยางเปนเวลายาวนาน ไมใชเกิดจาก
การมองเห็นเพียงลักษณะผิวเผินเพียงภายนอกเทานั้น หรือสรุปไดวาความงามขึ้นอยูกับประสบการณที่สั่งสมขึ้น
ภายในจิตใจของผูดู
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1.1.1.3. ความงามคือสิ่งปลูกสรางได
มุมมองของการใหความหมายในรูปแบบอื่นซึ่งมองวาความงามคือตัวชี้วัดในคุณคาของการ
ประสบความสําเร็จหรือไมในบทบาทของการเปนผูถูกชม (Spectacled) โดยที่ความงามมักถูกประเมินตามเกณฑ
ของอุดมคติและรางกายตามธรรมชาติ หากเมื่อไมผานการปรับรุงก็จะไมเปนที่ยอมรับ นิยามของความงามจึงอาจ
หมายถึงชวงขณะแหงความรูสึกสมบูรณแบบซึ่งถูกสรางจากความคาดหวังและความหวาดกลัวคละเคลาไปดวย
ความรูสึกผิดที่มาจากความรูสึกที่แตกตางกันไปอันถูกทําใหเปนปมดอย (Stigmatized Differentness) จึงทําให
รางกายเปนเสมือนโครงการที่ยังไมแลวเสร็จ (Unfinished Work) อีกทั้งยังดํารงอยูในความขัดแยงวาความงามที่
แทจริงอยูตรงไหนระหวางการพยายามดวยวิธีการตางๆ เพื่อใหไดความงามที่ปรารถนาแตขณะเดียวกันก็ไมใช
ความงามตามธรรมชาติอยางแทจริง (จันทิมา ปทมาธรรมกุล. 2550) ซึ่งสอดคลองกับ กลอฟแมน (Goffman.
1963) ที่มองความงามเปนดั่งระบบ (beauty system) ที่ถูกทําใหมีความเปนธรรมชาติ โดยอุดมการณของความ
แตกตางระหวางเพศ (sexual differences) และถูกทําใหรูสึกวาเปนสิ่งจําเปนบุคคลถูกทําใหรูสึกวาตนไมเปนไป
ตามที่สังคมคาดหวังในเพศสภาพ (Gender) ของตน รางกายที่ไมไดรับการปรุงแตงก็จะไมนาชื่นชมและกลายเปน
ความนาละอายและความรูสึกเชิงลบตางๆ ซึ่งอุดมการณ
1.1.1.4. ความงามตามคานิยมสังคม
การมองความงามวามีสวนเกี่ยวพันกับคานิยมของสังคม ไมคงที่ สอดคลองกับความหมาย
ของความงามตามที่อารี สุทธิพันธุ(2532) กลาววาความงามคือคานิยมที่เปลี่ยนแปลงไดตามสังคมของมนุษย ซึ่งมี
ความเชื่อและทัศนคติไมคงที่ ยิ่งคานิยมทางความงามดวยแลว กาลสมัยก็ยังมีสวนอยางมากที่ทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลง บางครั้งเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบหมุนเวียนเปนวัฎจักร สอดคลองกับอารี สุทธิพันธุ (2533) ที่ให
ความหมายของความงามเปนคุณสมบัติอยูในตัวเองเปนคุณคาที่เรงเรากระตุนใหเกิดความชื่นชม ความอยาก
โดยตรง จึงสรุปความงามคือความจริงเทานั้นเอง
1.1.1.5. ความงามภายในตัวบุคคล
ความงามจึงเปนเรื่องที่ตกลงกันตามความเปลี่ยนแปลงของสังคม บางคนพยายามอธิบาย
ความงามตามลักษณะของรูปสมบัติและคุณสมบัติ กลาวคือ ความสวยเปนรูปสมบัติและความงามเปนคุณสมบัติ
คนหนึ่งอาจจะมีแตเฉพาะความสวยแตปราศจากความงามไมมี หรือบางคนอาจมีแตความงามไมมีความสวย
เขาทํานอง สวยแตรูปจูบไมหอม (อารี สุทธิพันธุ. 2535) สอดคลองกับ ตามแนวคิดเรื่องความงามตามศาสนาที่มี
หลักธรรมในการปฏิบัติเพื่อใหเกิดความงาม ซึ่งจัดเปนความงามภายในที่มีคุณคาเปนความงามของจิตใจที่ผานการ
พัฒนาตามหลักคําสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเมื่อมีความงามภายในแลวจึงมีความงามภายนอก
แตขณะที่ปจจุบันพบวาเรามีการใหคุณคาของความงามเบี่ยงเบนไปจากความเปนจริงของชีวิต คือ การใหคุณคา
ของความงามที่เปลือกนอกตามคานิยมของคนในสังคมนั้น ซึ่งเปนความงามที่เคลือบดวยกิเลสตัณหาของความเห็น
ของผูที่ใหคุณคาของความงามผานรางกายนั้น (มณีพรรณ เสกธีระ. 2553)
จากที่กลาวมาแลวจะเห็นวาการใหความหมายของความงาม ซึ่งจําแนกไดวาเปนความงามภายนอกที่
สามารถวัดตวงได นั่นหมายถึงความงามที่มองเห็นจากประสาทสัมผัสทั้งหา เชนรูปราง ผิวพรรณซึ่งแตกตางจาก
ความงามที่เกิดจากการรับรูของบุคคล ที่มีผลจากสภาพสังคมวัฒนธรรม ความเชื่อ ทัศนคติการรับรูของตัวบุคคล
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บางครั้งความงามอาจแปรเปลี่ยนไปตามยุคสมัยและคานิยมของสังคม กลายเปนสิ่งที่สามารถสรางได นอกจากนี้
ยังสามารถถายทอดความหมายดังกลาวจากสังคมหนึ่งไปยังสังคมหนึ่งไดดวยทําใหความหมายของความงามไมใช
สิ่งตายตัว และมีการนําความหมายของความงามซึ่งไปเคียงคูกับความดีที่อยูในจิตใจ จะเห็นไดวาความหมายของ
ความงามมีความหลากหลาย ซึ่งขึ้นอยูบนฐานคิดที่หลากหลายเชนเดียวกันอาจจะมีความเหมือนหรือแตกตางเปนที่
นาสังเกตวาแลวฐานคิดอะไรที่จะมีอิทธิพลตอการตีความของผูที่เสพติดศัลยกรรมความงาม นั้นนํามาสูการศึกษา
ประสบการณการเสพติดศัลยกรรมความ ซึ่งมิติของความงามเปนหนึ่งในประสบการณที่ผูวิจัยตองการจะศึกษา
ผานการตีความของผูเสพติดศัลกรรมความงาม
1.2. ความหมายและความสําคัญของศัลยกรรมความงาม
1.2.1. ความหมายของศัลยกรรมความงาม
ศัลยกรรมความงาม (Aesthetic or Cosmetic Surgery) เปนสวนหนึ่งของวิชาศัลยกรรมตกแตง
(Plastic Surgery) ซึ่งไมไดมีสวนเกี่ยวของกับคําวาพลาสติกในแงของวัสดุเทียมที่ทําจากน้ํามันแตอยางใดแตคําวา
พลาสติกเปนศัพทที่เพี้ยนมาจากภาษาละตินคําวา“Plastikos” ซึ่งแปลวาการขึ้นรูปหรือการหลอมีความหมาย
โดยนัยแฝงวาการทําศัลยกรรมพลาสติกคือการขึ้นรูปใบหนาหรืออวัยวะที่ตองการทําศัลยกรรมตกแตงใหมเพื่อให
มีความสวยงามและสมบูรณแบบมากขึ้น ดังนั้นคําวาศัลยกรรมพลาสติกจึงไมไดมีความหมายในแงของเทียมแตมี
ความหมายในแงของชางศิลปเสียมากกวา ซึ่ง The new Encyclopaedia Britannica (1998) กลาวถึงความหมาย
ของศัลยกรรมความงามวา เปนการผาตัดเพื่อเปลี่ยนแปลงแกไขอวัยวะตางๆในบุคคลที่มีรางกายสมบูรณแข็งแรง
แตตองการที่จะแกไขอวัยวะภายนอกของตนใหดูดีขึ้น เชน การผาตัดตกแตงจมูก ผาตัดตกแตงใบหู ผาตัดตกแตง
เตานม เปนตน สอดคลองกับนายแพทยถาวร จรูญสมิทธิ์ (2528) กลาวถึงความหมายของศัลยกรรมความงามวา
เปนการผาตัดเพื่อปรับปรุงสภาพหรือดัดแปลงสวนของใบหนาและรางกายใหเปนตามคานิยม นอกจากนี้ยังพบวา
ยาฉีดโบท็อกซและการใชเลเซอรไดจัดวาเปนการทําศัลยกรรมความงามที่ไมใชการผาตัดแตเปนการทําหัตถการทาง
ศัลยกรรมความงามอีกชนิดหนึ่ง (ธีระวัฒน คมรัตนนนท. 2557) ซึ่งที่กลาวมาทั้งหมดแตกตางจาก มุมมองทาง
พระพุทธศาสนาที่มองวาศัลยกรรมความงามเปนการสงเสริมใหคนยึดติดอยู แตรูป หลงมัวเมาอยูกับสิ่งที่ไมเที่ยง
เพราะความงามที่ ไ ด รั บ จากการทํ า ศัล ยกรรมความงามไม ส ามารถคงทนอยู ไ ด ตลอดไป ย อ มเสื่ อ มสลายไป
ตามกาลเวลา แตกตางจากการพัฒนาความงามภายในหรือจิตใจ ปฏิบัติตนตามหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา
ซึ่งความงามนี้จะอยู คงทนและยั่งยืน (จงจิต พานิชกุล. 2557)
จากการใหความหมายเกี่ยวกับศัลยกรรมความงามดังกลาวขางตนมีมุมมองที่หลากหลายสามารถ
สรุปไดวาศัลยกรรมความงามคือการผาตัดหรือการทําหัตถการใดๆของแพทยตอบุคคลที่มีความปกติใหเกิดความ
สวยงามของใบหนาผิวพรรณ ตลอดจนสัดสวนของโครงหนาใหดีขึ้นมากขึ้นกวาเดิมและเปนที่พึงพอใจตอบุคคลผู
นั้นและยังรวมถึงการใชยาฉีดโบท็อกซและการใชเลเซอรดวยที่จัดวาเปนการทําศัลยกรรมความงามสมัยใหมที่ไม
ตองมีการผาตัดเกิดขึ้นดวยซึ่งถือวาเปนความสวยงามทางการแพทยในรูปแบบหนึ่งแตอาจมีความเสี่ยงนอยกวาการ
ทําศัลยกรรมความงามแบบผาตัด (สัมพันธ คมฤทธิ์. 2557) ในอีกแงมุมที่มองศัลยกรรมความงามเปนวิธีการที่
สงเสริมใหคนยึดติดกับกิเลสตามแนวพระพุทธศาสนา แตนี่คงเปนความหมายแคเพียงชั่วคราว ซึ่งจะเห็นไดวา
วิวัฒนาการทางการแพทย มีสวนทําใหนิยามทางการแพทยมีอิทธิพลตอการรับรูของคนในสังคม ซึ่งมีนิยามที่
แตกตางจากมุมมองของพระพุทธศาสนาที่มีอิทธิพลตอการรับรูของบุคคลเชนกัน
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จากที่กลาวมานํามาสูการนิยามศัพทเฉพาะในการใหความหมาย (sinificant) ของการทําศัลยกรรม
ความงามความงามโดยเนนไปที่ผูที่ทําศัลยกรรมความงามแบบผาตัด ซึ่งมีสวนในการตีความและใหความหมายตอ
ประสบการณการเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาของผูเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาอยางไรและกระบวน
ทัศนหรือ ความคิดความเชื่อใดที่สงผลตอการตีความและใหความหมาย (meaning) เชนนั้น
1.2.2. ความสําคัญของศัลยกรรมความงาม
ปจจุบันเริ่มมีผูใหความสนใจเรื่องของการทําศัลยกรรมความงามมากกวาในอดีต เพราะวิวัฒนาการ
ทางดานการแพทยที่ทันสมัย รวมไปถึงกับสภาพสังคมที่เห็นความสําคัญเรื่องรูปรางหนาตา ทําใหบุคคลพยายามที่
จะปรับปรุงรูปรางหนาตาของตนเองใหมากขึ้น หากมองยอนกลับไปในระยะเวลา 1 - 2 ปกอนที่การทําศัลยกรรม
ความงามจะไดรับความนิยมในประเทศไทย บุคคลไมไดทําศัลยกรรมความงามกันมากเทาที่ควร เพราะมักโดน
ตอตานจากคนรอบขาง ตอมาเมื่อสังคมไทยใหการยอมรับคนทําศัลยกรรมความงามมากขึ้น ทําใหศัลยกรรมความ
งามมีความแพรหลาย ซึ่งในปจจุบันจะเห็นไดวาการทําศัลยกรรมความงามไดกลายเปนเรื่องที่ไดรับการยอมรับใน
สังคมไทยมากขึ้นเรื่อยๆ โดย นายแพทยชลธิศสินรัชตานันทนายกสมาคมศัลยกรรมตกแตงใบหนาแหงประเทศ
ไทยแพทยผูเชี่ยวชาญและวิจัยการเสริมจมูกดวยการปลูกยายไขมันกลาววา “บทบาทของศัลยกรรมตกแตงใบหนา
เริ่มจากการรักษาเพื่อแกไขความบกพรองบนใบหนาที่อาจเกิดจากโรคหรือประสบอุบัติเหตุทั้งนี้เพื่อใหผูปวย
สามารถดําเนินชีวิตไดอยางเปนปกติในสังคมตอมาเมื่อเทคโนโลยีเจริญกาวหนาสงผลใหการแพทยไทยพัฒนามาก
ขึ้นศัลยกรรมตกแตงใบหนาจึงพัฒนามาสูการ “เสริมความงาม” จนเกิดคําวาศัลยกรรมเพื่อความงามหรือ
Cosmetic Surgery โดยเปาหมายของผูที่ตัดสินใจเลือกทําศัลยกรรมเสริมความงามสวนใหญคือตองการเพิ่ม
ความสวยความงามเปนสําคัญเนื่องจากปจจุบันที่คนสวนใหญตัดสินใจทําศัลยกรรมเพราะตองการเพิ่มความมั่นใจ
และใหความสําคัญกับบุคลิกภาพเปนหลักนอกจากนี้กลุมคนที่เขามาทําศัลยกรรมยังครอบคลุมทุกกลุมทั้งวัยรวม
ถึงทุกการศึกษาและอาชีพการทางานอีกดวย” (ผูจัดการ. 2553: ออนไลน)
จะเห็นไดวาการทําศัลยกรรมความงามกําลังไดรับความนิยมในวงกวางจํานวนผูสนทําศัลยกรรม
เพิ่มขึ้นอยางมากในหลายประเทศสมาคมศัลยแพทยความงามสหรัฐอเมริการายงานสถิติมีผูทําศัลยกรรมความงาม
เพิ่มขึ้นรอยละ 80 จากปค.ศ. 1997 เฉพาะปค.ศ. 2008 มีชาวอเมริกันเขารับการทําศัลยกรรมความงามทั้งหมด
1.7 ลานคน (ASAPS. 2008) ซึ่งสอดคลองกับรายงานสถิติจากสมาคมศัลยแพทยความงามแหงสหราชอาณาจักร
วาจํานวนผูสนใจทําศัลยกรรมความงามมีจํานวนเพิ่มขึ้นกวา 3 เทา (BAAPS. 2009)แมในประเทศไทยป
ค.ศ. 2003 คลินิกศัลยกรรมความงามกวา 200 แหงไดเปดใหบริการในเขตกรุงเทพมหานครโดยขณะนั้นมีผูใชบริการ
แลวกวา 300,000 รายและจนถึงบัดนี้สถิติการขอขึ้นทะเบียนเปดคลินิกศัลยกรรมความงามในเขตกรุงเทพมหานคร
ยังคงมีตัวเลขที่เพิ่มมากขึ้นทุกปสอดคลองกับจํานวนผูทําศัลยกรรมความงามในประเทศไทยจากการสํารวจของ
สมาคมศัลยแพทยตกแตงนานาชาติ (ISAPS) ไดมีการรวบรวมผูทําศัลยกรรมความงามจากประเทศตางๆ ทั่วโลก
เมื่อป 2554 พบวา ประเทศไทยมีผูทําศัลยกรรมความงาม 144 คนตอประชากร 1,000 คนซึ่งนับวาเปนประเทศที่
ทําศัลยกรรมความงามสูงเปนอันดับตนๆของโลก (พีระยุทธ คุมศักดิ์, 2557)จากตัวเลขทั้งหมดนี้ทําใหเห็นแนวโนว
การทําศัลยกรรมความงามในประเทศไทยที่นาจะมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นทุกป จะเห็นไดวาศัลยกรรมความงามมีการ
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พัฒนามาโดยตลอดตั้งแตอดีตสูปจจุบัน มองเห็นไดอยางเดนชัดวาวัตถุประสงคไดเปลี่ยนจากรักษาโรคใหแก
บุคคล เปนการสรางความสวยงามเพื่อตอบสนองความตองการและความพึงพอใจของตัวบุคคล ดัวยเหตุนี้เอง
ศัลยกรรมความงามจึงเกิดขึ้นเปนที่นิยมและขยายตัวอยางอยางรวดเร็วโดยอาศัยเทคนิคและวิธีการทางการแพทย
ที่ทันสมัย ภายใตวิวัฒนาการทางสังคมที่มีความหลากหลายและซับซอน ศัลยกรรมความงามไดกลายเปนสิ่งปลูก
สรางความหมายของความงามและเปนการพัฒนาความงามในรูปแบบใหมใหเกิดแกบุคคลในลักษณะความงามที่
สรางได โดยรื้อถอนรูปลักษณเดิมที่ติดตัวมาแตกําเนิด
1.2.3. ศัลยกรรมความงามที่ไดรับการนิยมในสังคมไทย
ความนิยมทําศัลยกรรมความงามใบหนาในประเทศไทยจะมีความแตกตางไปจากฝงตะวันตก
เนื่องจากลักษณะรูปรางและโครงสรางของรางกาย ตลอดจนความเชื่อ คานิยมความงามที่แตกตงกัน ตัวอยางเชน
การเสริมจมูก การทําเปลือกตาสองชั้น จะเปนที่นิยมสวนใหญเฉพาะในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียเทานั้น
สอดคลองกับรายงานสถานการณกระแสความนิยมการทําศัลยกรรมเสริมความงามของเอเชีย ที่ตีพิมพในนิตยสาร
ไทมแมกกาซีนกลาววา "ประเด็นทางวัฒนธรรมที่สําคัญในปจจุบันนี้ คือ คนเอเชียเปนจํานวนมาก ตองการสราง
ตัวตนของตนเองขึ้นใหม ใหมีรูปลักษณเปนตะวันตกมากขึ้นโดยตองการศัลยกรรมใหดวงตาของตนใหโตขึ้น
จมูกโดงขึ้น ซึ่งลวนแลวแตเปนลักษณะทางกายภาพที่ตางไปจากชาติพันธุของตน (สกุณา สัจจริสริยวุฒิ. 2556)
จากการศึกษาผูที่ทําศัลยกรรมความงามสวนใหญในประเทศไทยจึงใหความสําคัญกับใบหนามากกวา สวนประกอบ
อื่นในรางกายสอดคลองกับการวิจัยของ ยุภาพร ขจรโกศล (2556) พบวา บริการศัลยกรรมความงามยอดนิยมใน
ประเทศไทยไดแก ศัลยกรรมบริเวณใบหนา เชน การทําตา ดึหนา และทําจมูกเพราะเปนบริเวณที่คนสวนใหญให
ความสนใจเปนอันดับแรก และไมสามารถอําพรางดวยเสื้อผาอาภรได เมื่อพิจาณาจากสถิติของการทําศัลยกรรม
ความงามจากสมาคมศัลยกรรมตกแตงในประเทศไทย พบวาศัลยกรรมใบหนาเปนบริเวณที่มีผูใหความสนใจสูง
กวาการทําศัลยกรรมบริเวณอื่น ศัลยกรรมที่นิยมทํามากที่สุดคือ การเสริมจมูกและกรีดตา โดยเด็กผูหญิงทํา
มากกวาเด็กผูชาย ปจจุบันคนที่ทําศัลยกรรมเสริมความงามอายุนอยอลงกวาเมื่อกอนมาก โดยอายุนอยที่สุดที่พบ
คือ 16 ป (สมาคมศัลยกรรมตกแตงเสริมสวยแหงประเทศไทย. 2557) เมื่อพิจารณาลงไปพบวาอวัยวะบนใบหนาที่
ผูคนตองการทําศัลยกรรมความงามมากที่สุดคือ บริเวณจมูก เนื่องจากคนไทยมีปญหาเกี่ยวกับรูปรางของจมูก
เพราะประเทศไทยอยูในทวีปเอเชียและคนเอเชียสวนใหญจะมีปญหากับจมูกที่มีขนาดเล็ก ทั้งจมูกและปลายจมูก
แบบเกิ น ไป ประกอบกั บ การได รั บ อิ ทธิ พ ลวั ฒ นธรรมตะวัน ตกทํา ให เ ห็น ได วา จมู ก ที่ โ ด ง เรี ย วได รู ป เหมื อ น
ชาวตะวันตกเปนจมูกที่สวยงามนอกจากนี้จมูกเปนอวัยวะที่เห็นเดนชัดมากกวาอวัยวะอื่นบนใบหนา การที่จมูกที่
สวยงามไดรูปเชื่อวาทําใหหนาตาดูดีขึ้น (สกุณา สัจจอิสริยวุฒิ. 2556) รองลงมาคือการทําตา ทั้งนี้เพราะคนไทย
สวนใหญมีลักษณะรูปตารีเล็กเปนชั้นเดียวตองการใหตาเปนสองชั้นกลมโต เพื่อใหเปนไปตามรูปลักษณที่สัมคม
กําหนดไววาผูที่มีความงามตองมีลักษณะจมูกโดงตาโต เปนตน ทําใหคนสวนใหญนิยมทําตาสองชั้นและการเสริม
จมูก สอดคลองกับสถิติของสถานบริการบางแหงบันทึกวาในจํานวนของผูที่มาทําศัลยกรรมเสริมความงามเปน
ผูหญิงรอยละ 98 มีความนิยมทําตาประมาณรอยละ 50 เนื่องจากคนในสังคมไทยจํานวนไมนอยที่มีตาชั้นเดียว
ขณะที่ผลการศึกษาจากสตรีผูทําศัลยกรรมความงามและสตรีที่ตองการทําศัลยกรรมความงามตางมีความตองการ
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ทําศัลยกรรมบริเวณจมูกมากที่สุดสอดคลองกับการจัดอันดับอวัยวะที่บุคคลนิยมทําศัลยกรรมความงามคือจมูก
อันดับหนึ่งรองลงมาไดแกตาทรวงอกโคนขาและหนาทอง (พัชรพิชา ปวันรักขพงษ. 2552) และนอกเหนือจากนี้
สวนประกอบตาและจมูกยังเปนสัญลักษณที่บงบอกถึงความงามและการสื่อสารความหมายของตัวตนในขณะมี
การปฏิสัมพันธกับผูอื่นไดดีกวาคําพูด
ดังนั้นจะเห็นไดวาศัลยกรรมความงามบริเวณใบหนา เปนที่นิยมและบุคคลในสังคมไทยใหความสําคัญ
และตองการแกไขหรือปรับปรุงมากกวาบริเวณในสวนอื่นๆของรางกาย และเปนบริเวณที่หากเกิดผลกระทบจะเปน
บริเวณที่สงผลกระทบตอสภาพจิตใจเปนอยางสูงมากกวาการทําศัลยกรรมความในบริเวณอื่นๆ ฉะนั้นบริเวณที่
ทําศัลยกรรมความงามจึงเปนบริบทหนึ่งที่มีผลตอการรับรู และการตีความของผูเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนา
ไดเชนเดียวกัน
1.3. การเสพติดศัลยกรรมความงาม
1.3.1. ความหมายของการเสพติดศัลยกรรมความงาม
การเสพติดศัลยกรรมความงามถือวาเปนการเสพติดชนิดหนึ่ง ที่ไมไดกลาวถึงอยางแพรหลายใน
ผลงานวิชาการมากหนักซึ่งแตกตางจากการติดสารเสพติดหรือการติดสุรา (Gorbis. 2010) ดังนั้นผูวิจัยจึงพยายาม
ศึกษาความหมายของการเสพติดเพื่อนําไปสูความหมายของการเสพติดศัลยกรรมความงามดังนี้
1.3.1.1. ความผิดปกติของจิตใจจากสภาพสังคม
การเสพติดนั้นเปนผลจากความขาดแคลนทางจิตวิทยาโดยเฉพาะการขาดการปฏิสัมพันธ
จากสังคมความเครียดหรือความกดดันจากสภาพแวดลอมและการเลี้ยงดู ถาหากการเสพติดมีความรุนแรงมากขึ้น
จะครอบงําบุคคลกอใหเกิดผลกระทบอยางเชน การสูญเสียการควบคุมตนเอง สูญเสียเพื่อน ครอบครัวการศึกษา
และสุขภาพสอดคลอง คิมและเนมคุง (Kim; & Namkoog. 2008) กลาววา การเสพติดเปนความเสียหายหรือ
บกพรองดานจิตใจ แตก็พบวานอกจากสภาพจิตใจแลวยังมีผูที่ศึกษาและใหความหมายไปยังสภาพสังคมและ
แรงจูงใจที่ทําใหเกิดการเสพติด โดย เวท (West. 2006) ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญสุขภาพจิต กลาววาการเสพติด เปน
สภาพจิตใจที่เกิดขึ้นจากสภาพสังคม ซึ่งไมสามารถหาคําจํากัดความเฉพาะไดแตเปนที่เห็นพองตองกันวาเกิดจาก
ความบกพรองอันมีสภาพเรื้อรังของปญหา “ระบบแรงจูงใจ (Motivational System)” ที่กอใหเกิดความตองการหา
สิ่งที่ตนเองพึงพอใจจนทําใหเกิด “การสูญเสียการควบคุม (Out of Control)”สอดคลองกับการใหความหมายของ
ปลีลี และ บรูดสกี้ (Peele; & Brodsky. 1975) กลาววาการเสพติดนั้นจะปรากฏและดํารงอยู เมื่อประสาทสัมผัส
ของบุคคลไดถูกกระตุน ทั้งจากวัตถุและบุคคลอื่นซึ่งสงผลใหบุคคลรับรูคุณคาตอสิ่งตางๆ รอบตัวหรือการใหคา
หรือความสําคัญตอสิ่งอื่นรอบตัว สงผลใหความตองการดานอื่นนอยลงสิ่งนี้จะเพิ่มขึ้นหรือไมขึ้นอยูกับความพึงพอใจ
สูงสุดจากการไดรับประสบการณดังกลาว
1.3.1.2. ความผิดปกติของจิตใจในการควบคุมการกระทํา
การเสพติดเกิดจากความผิดปกติของสภาพจิตใจ โดย ไทเลอ (Tyrer. 2008) ไดใหความเห็น
วาการเสพติดเปนความเสียหายหรือ สภาพผิดปกติที่เกิดขึ้นจากภายในจิตใจซึ่งทําใหไมสามารถควบคุมสภาวะ
ตางๆไดอยางที่ควรจะเปน เนื่องจากการกระทําตอสิ่งหนึ่งใดซ้ําอยางตอเนื่องและเปนผลตอเนื่องอันกอใหเกิดการ
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กระทําซ้ําตอสิ่งตางๆ อันจะสงผลตอความคาดหวัง ตอบุคคลและพฤติกรรม สอดคลองกับการใหความหมายของ
องคการอนามัยโลก (WHO. 2007) นิยามวาการเสพติดคือการกระทําการรับรูและปรากฏการณทางจิต อันเกิดจาก
การทําพฤติกรรมกระทําซ้ําอยางหนึ่งอยางตอเนื่อง รวมกับความปรารถนาตอกระทําพฤติกรรมของบุคคล ทําให
เกิดการเสียการควบคุมหรือควบคุมไดยากแมเขาใจวามีอันตรายแตบุคคลไมปฏิเสธที่จะทําและอาจแสดงผล
ออกมาทางรางกายและสุขภาพสําหรับสมาคมจิตแพทยอเมริกัน (American Psychiatric Association. 1995)
ไดใหนิยามซึ่งใกลเคียงกับองคการ อนามัยโลกไววา การเสพติด คือ กลุมของการรับรูพฤติกรรมและอาการทางจิต
ประสาท ซึ่งชี้บงใหเห็นถึงความเสียหายหรือสภาพผิดปกติของระบบการควบคุมที่สําคัญ สอดคลองกับ มากิล
(Magill, 1996 อางถึงใน ชัยรัตน บุตรพรมหม, 2545) กลาววาการสเพติดเปนลักษณะของความผิกปกติทางจิตที่
เกี่ยวของกับการตกเปนทาสตอการเสพติด ย้ําคิดย้ําทํา ไมสามารถควบคุมตนเองไดจะมีผลตอรางกาย สติปญญา
และบุคลิกภาพของปจจเจกบุคคล
รูปแบบของการเสพติดไมวาจะเปนการเสพติดประเภทใดจะมีลักษณะคลายกัน คือมีความตองการ
ในปริมาณที่มากขึ้น ไมสามารถลดหรือหยุดได มีอาการกระวนกระวาย หมกหมุน เปนพฤติกรรมย้ําคิดย้ําทําโดย
ภาวะที่หมกมุนและถูกครอบงําทางความคิด และการกระทําจากพฤติกรรมการเสพติด ทําใหบุคคลสูญเสียเวลาใน
ชีวิต เกิดความระทมทุกข และมีผลกระทบตอชีวิตประจําวัน เมื่อไมไดเสพและการเสพจะทําใหเกิดผลกระทบใน
หลายๆดาน ทั้งดานสุขภาพรางกาย จิตใจ และอารมณ ความสัมพันธในสังคม การเรียน อาชีพการงาน การเงิน
และสงผลตอบุคคลรอบขาง การเสพติดนั้นทําใหบุคคลเกิดความรูสึกแปลกแยก ขาดสิ่งยึดเหนี่ยวในชีวิต เกิด
ความกดดันที่มากขึ้น ซึ่งการเสพติดนั้นจะสงผลกระทบตอปญหาทางดานอารมณและจิตใจของผูเสพติดรุนแรง
ยิ่งขึ้น พฤติกรรมที่เรียกวาเสพติดนั้น บุคคลจะมีความหมกมุน ถูกครอบงําทั้งเรื่องเวลา พลังงานสูญเสียการ
ควบคุมจากสิ่งใดสิ่งหนึ่ง การเสพติดนั้นเปนพฤติกรรมที่ใหความรูสึกดีกับคนที่ถูกดึงดูดใหมีรูปแบบพฤติกรรม
ซ้ําๆ ทําใหคนขาดความรับผิดชอบในผลการกระทําจากพฤติกรรมของเขาและใหความพึงพอใจกับชีวิตบุคคลนั้น
(ธนิกานต มาฆะศิรานนท. 2545)
ในวงวิชาการทางการแพทยไดมีการกลาวถึงการเสพติดอยางเปนทางการครั้งแรกใน Diagnostic
and Statistical Manual of Mental Disorder (DSM-1) โดยสมาคมจิตแพทยอเมริกัน (American Psychiatric
Association. 1994) จนกระทั่งไดมีการกําหนดวิธีการวินิจฉัยผูที่มีอาการเสพติด (DSM-4) ซึ่งเปนเกณฑที่นิยมใช
ทั่วไป โดยผูเสพติดจะมีพฤติกรรมหรืออาการอยางนอย 3 ขอ จากรายการตอไปนี้
1. เมื่อบุคคลไมไดทําหรือเสพก็จะคํานึงถึงการกระทํานั่นพยายามหาเวลาหาวิธีทางจะเสพ
2. บุคคลจะใชเวลากับมันมากกวาที่ตั้งใจเอาไว
3. บุคคลตองการเพิ่มเวลาใช เพื่อเขาถึงหรือสนองความตองการทางดานอารมณและจิตใจ หรือผล
ตามที่ตองการ และไมสามารถดํารงเวลาใชเทาเดิมไดอีกตอไป
4. มีอาการกระวนกระวายกระสับกระสาย ถูกรบกวนทางจิตใจเมื่อไมไดทําพฤติกรรมนั่น
5. มีความตองการที่จะหยุด หรือควบคุมการกระทําดังกลาวแตไมสามารถทําไดสําเร็จ
6. มีความรูสึกเคลิบเคลิ้ม มีความสุข จากการกระทําวาเปนสิ่งที่ตองกระทํา
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7. กิจกรรมทางสังคมอื่นๆ ในชีวิตจะถูกละทิ้ง หรือลดลงเพราะเปนกิจกรรมที่ไมสอดคลองกับ
พฤติกรรมที่ตองการทํา
8. บุคคลดํารงที่จะกระทําพฤติกรรมบางอยางอยางตอเนื่อง แมจะไดรับผลกระทบหรือทําใหเกิด
ปญหาจากสังคม หนาที่ การงาน ปญหาทางจิตและรางกาย
9. การกระทํานั้นจะชวยผอนคลาย ระบายอารมณ ความกระวนกระวายได
นอกจากนี้ เลซิเออและบลูม (Walters. 1999; cinting Lesieur; & Blume. 1987) ไดกลาวถึง
อาการของผูเสพติดและกําหนดลักษณะพฤติกรรมการเสพติดที่สอดคลองกับหลักเกณฑดังกลาว ไว 4 ลักษณะ
ซึ่งวอรเตอร (Walters. 1999) ไดสนับสนุนความคิดนี้ และเสนอแนะวา การเสพติดนั้นเปนรูปแบบการปฏิบัติ
พฤติกรรมที่ซ้ําๆ บอยๆ จากการกระทําใน 1 ขอ หรือมากกวาใน 4 หลักเกณฑที่กลาวมาดังนี้
1. บุคคลจะหมกมุนกับการกระทําบางอยาง ละทิ้งทุกสิ่งทุกอยางมีการใชเวลามากขึ้นในพฤติกรรม
นั้น
2. บุคคลจะถูกครอบงําหรือใชเวลาสวนใหญในกิจกรรมที่เสพติด หรือในพฤติกรรมที่สนับสนุน
กิจกรรมนั้น
3. สูญเสียการควบคุมตนเอง ผูเสพติดจะมีพฤติกรรมการใชนานกวาที่ตั้งใจลมเหลวในการลด
หยุด หรือเปลี่ยนแปลงความเกี่ยวพันกับกิจกรรมเสพติดนั้น
4. ได รั บ ผลกระทบทางลบจากการเกี่ ย วข อ งกั บ กิ จ กรรมเสพติ ด ไม ว า จะเป น ทางด า นสั ง คม
ภาระหนาที่การทํางาน กิจกรรมอื่นๆ และปญหาทางดานรางกายและจิตใจ
จากการทบทวนงานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวของกับการเสพติด ทําใหสรุปไดวาการเสพติดศัลยกรรม
ความงามเกิดขึ้นไดจากสภาพจิตใจที่มีความผิดปกติสงผลตอการรับรู ทําใหเกิดพฤติกรรมอยางหนึ่งอยางใด ซ้ําๆ
กันอยางตอเนื่อง ซึ่งจะทําใหผูเสพติดเสียการควบคุมตนเองและเกิดผลกระทบตอการดําเนินชีวิต ซึ่งการเสพติด
ศัลยกรรมความงามอาจดูที่ความพึงพอใจในรูปลักษณ เนื่องมาจากการรับรูทางดานความงามของตนไมเปนไปตาม
ความงามในจินตนาการที่กําหนดไว (Rankin; et al. 1998) และการเสพติดศัลยกรรมความงามสามารถเกิดขึ้นไดกับผูที่
ผานการทําศัลยกรรมความงามอยางนอย 1 ครั้งที่ยังไมพึงพอใจในรูปลักษณของตนเองถึงแมวารูปลักษณของตน
จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นจากคําบอกเลาของผูอื่นแลวก็ตามแตบุคคลยังมีความไมพึงพอใจอยากได
ความสวยงามเพิ่มขึ้นกวาเดิม จึงนําไปสูการทําศัลยกรรมความงามจนกลายเปนการเสพติดตามมา ฉะนั้นการเสพ
ติดศัลยกรรมความงามไมไดวัดจากความถี่หรือจํานวนครั้งของการทําศัลยกรรมความงาม แตประเมินไดจากความ
พึงพอใจของผลศัลยกรรมความงาม ฉะนั้นพฤติกรรมของบุคคลที่ทําศัลยกรรมความงามซ้ําๆ โดยไมจําเปน ซึ่ง
เปนการทําศัลยกรรมความงามเพื่อความตองการของบุคคลในการแกไขรูปลักษณที่ตนเองคิดเองวาบกพรองใหมี
ความสมบูรณแบบ ถึงแมวารูปลักษณจะไดรับการแกไขแลวก็ตาม แตบุคคลยังคงมีความตองการที่จะทําศัลยกรรม
ความงามเพิ่มขึ้นเพื่อแกไขในจุดอื่นที่ตนเองคิดวาบกพรองตอไป หากไมไดรับแกไขดวยการทําศัลยกรรมความงาม
จะมีอาการกระวนกระวายใจ กลุมใจ สงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตซึ่งเกิดขึ้นไดทั้งเพศชายและเพศหญิง นั่นคือ
การเสพติดศัลยกรรมความงาม (Gwinnell, Esther; & Adamec, Christne. 2006) ซึ่งเปนไปตามทัศนะของ
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แพทยผูทําศัลยกรรมความงามไดกลาววา ผูเสพติดศัลยกรรมความงามจะแสวงหาการทําศัลยกรรมความงาม
มากกวาหนึ่งครั้ง ในการแกไขจุดที่ตนเองคิดวาบกพรองในตําแหนงเดิมๆ ซ้ําๆ หากบุคคลไมไดทําศัลยกรรมความ
งามจะมีความคิดคํานึงถึงการทําศัลยกรรมความงามและพยายามหาวิธีทางและเวลาที่จะทําศัลยกรรมความงาม
ทําใหเวลาสวนใหญของผูเสพติดศัลยกรรมความงามจะอยูที่คลินิกหรือโรงพยาบาลที่ทําศัลยกรรมความงาม
(มติชน. 2558: ออนไลน) มีความสอดคลองกับแพทยศัลยกรรมความงามที่ไดใหความหมายของผูเสพติดศัลยกรรม
ความงามวาเปน ผูตองการทําศัลยกรรมความงามหลายๆครั้งในระยะเวลาอันสั้น อาจจะเปนตําแหนงเดิมหรือ
ตําแหนงอื่นๆ ก็ได หากไมไดทําศัลยกรรมความงามจะรูสึกวามีผลกระทบตอการดําเนินชีวิต และมีความตองการ
ที่จะทําศัลยกรรมความงามอยูเรื่อยๆ (นนท โรจนวชิรนนท. 2558: สัมภาษณ) เชนเดียวกับการใหความหมายของ
นักจิตวิทยาดานพฤติกรรมการเสพติด กลาววา ผูเสพติดศัลยกรรมความงาม หมายถึงผูทําศัลยกรรมความงาม
ทําเพื่อใหตัวเองรูสึกดี รูสึกชั่วขณะ แลวกลับมาแสวงหา ทําซ้ําๆ ทําแลวทําอีกทํามากกวาเดิมจนเกินการควบคุม
หยุดยั้งตัวเองไมได (พัฒนกิจ ชอบทํากิจ. 2558: สัมภาษณ)
1.3.2 ผลกระทบของการเสพติดศัลยกรรมความงาม
ผูที่เสพติดศัลยกรรมความงามสวนใหญจะตรวจพบวามีอาการของโรค (body dysmorphic
disorder) ถือเปนอาการของโรคทางจิตเวชประเภทหนึ่ง และจะมีการพัฒนาระดับความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆหากไมได
รับการบําบัด โดยบุคคลจะเกิดภาวะหมกมุนเกี่ยวกับรูปลักษณของรางกายบางสวนที่เขารับรูไปเองวามีขอบกพรอง
นาเกลียดทั้งที่จริงๆแลวดูปกติหรือใกลเคียงปกติหรือมีความผิดปกติเพียงเล็กนอยแตบุคคลมีความกังวลเปนอยาง
มากไมสมเหตุสมผลและเชื่อมั่นมากวาเขามีความผิดปกตินั้นจริงและกลัววาจะไมเปนที่สนใจหรือไดรับความ
เกลียดชัง ความคิดนี้ไมดีขึ้นโดยการใชคําพูดยืนยันถึงความปกติหรือคําชมความคิดหมกมุนนี้ทําใหบุคคลใช
เวลานานๆในการทําพฤติกรรมซ้ําๆเชนสองกระจกการเสาะหาคํายืนยันการเปรียบเทียบการแตงตัวแตงหนามาก , มี
พฤติกรรมหลีกเลี่ยงเชนจากสังคมกระจกแสงสวาง , ความมั่นใจในตัวเองลดลงอยางมากและผลที่เกิดขึ้นคือทําให
เกิ ด ความบกพร อ งในการเข าสั ง คมหน าที่ ก ารงานครอบครัว หรื อ เกิ ด ความทุก ข ท รมานใจอย า งมาก(Sarwer
et.al.,1998)ในทางกลับกันถาเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นจากการทําศัลยกรรมความงาม บุคคลจะคิดวาการ
ทําศัลยกรรมความงามสามารถแกไขขอบกพรองของตนเองไดจึงแสวงหาและตองการการทําศัลยกรรมความงาม
มากขึ้น จนเกิดเปนการเสพติดศัลยกรรมความงามอยางไมรูตัว
ประการตอมาคือการที่บุคคลขาดความเชื่อมั่นในตนเอง มีความรูสึกไมพึงพอใจรูปรางหนาตาของ
ตนเองสอดคลองกับการศึกษาของเซอรแวร (Sarwer. 1997) พบวา ความจริงแลวการศัลยกรรมความงามลวนมี
อายุของมัน และยอมเปลี่ยนแปลงสภาพไปทีละนอยตามวัยที่ลวงไป ผลหลังการศัลยกรรมความงามอาจทําให
ความพึงพอใจไดในระยะหนึ่ง แตไมสามารถคงอยูเชนนั้นไดตลอดสิ่งนี้เองที่นํามาซึ่งการเขารับการศัลยกรรมซ้ํา
แลวซ้ําอีกเพื่อรักษาสภาพนั้นเอาไวใหคงอยูตลอดไปแสดงใหเห็นวาวิธีการทําศัลยกรรมความงามอาจไมใชทางออก
ที่ทําใหเกิดความพึงพอใจการทําศัลยกรรมความงามทุกอยางลวนแลวตองอยูบนพื้นฐานของความพอดีมิใชบน
พื้นฐานของความพอใจของตนเอง ซึ่งมองลึกๆ ลงไปในความพอใจของบุคคล อาจมีผลมาจากการขาดความชื่นชม
จากคนในครอบครัว เชน พอแม มาตั้งแตวัยเด็ก ทําใหขาดความมั่นใจในตัวเอง และตัวเองก็ไมสามารถที่จะชื่นชม
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หรือมองจุดดีในดานอื่นๆ ที่ไมเกี่ยวกับความสวยความงามของตนเองได และก็มีบางคนที่ถูกปรนเปรอดานวัตถุ
หรือไดรับการชื่นชมที่มากเกินไป จนทําใหเด็กเหลานั้นเติบโตขึ้นมาเปนคนที่หลงตัวเอง จนรูสึกขาดความตื่นเตนใน
ชีวิต ตองแสวงหาความตื่นเตนหรือความสุขใหมๆรวมถึงความสวยความงามที่ไมรูจักจบสิ้นใหกับตัวเองอยู
ตลอดเวลา ดังจะเห็นวาบางคนทําศัลยกรรมหรือทําหนาทําตาจนแทบจะจําไมไดหรือมีเคาโครงเดิมเหลืออยูเลย
เพียงเพื่อใหสัง คมยอมรับวาตนเองยังสวยงามอยูเทานั้นเอง พฤติกรรมตางๆที่แสดงออกมานั้น บางครั้งก็มี
ความหมายเฉพาะตัวของมันเอง ซึ่งบางคนก็ไมสามารถสื่ออกมาไดอยางตรงไปตรงมา แตกลับมีความหมายโดยนัย
ที่ซอนอยู เชน บุคคลที่พยายามที่จะไมรับประทานอะไร จนตัวเองผอม ซึ่งสาเหตุอาจจะไมไดมาจากความวิตก
กังวลในเรื่องรูปรางอยางเดียว หากแตเปนพฤติกรรมที่ถูกกําหนดมาจากจิตใตสํานึกในการที่จะเอาชนะใครบางคน
ที่เขามามีอิทธิพลตอชีวิตของเขา สําหรับผูที่เสพติดศัลยกรรมความงามอาจมีเหตุผลที่ตองการสวยงามที่ครบสบูรณ
แบบเพราะรูสึกวาตนเองขาดอยูตลอดเวลา รูสึกแพ พยายามหาทางที่จะเอาชนะ โดยเพียงเฝาคิดไปวาการสวย
งดงามจนไมมีที่ติจะเปนการบอกวาฉันสามารถลบคําสบประมาทจากคนอื่น ความรูสึกนึกคิดเชนนี้เอง อาจมีผลให
บุคคลเกิดการเสพติดศัลยกรรมความงามตามมาอยางไมรูตัว
สุดทายมาจากสิ่งแวดลอม เชน สภาพสังคม การแขงขันกัน การตกเปนเหยื่อของกลุมธุรกิจความ
สวยความงามที่มีอยูเกลื่อนบานเกลื่อนเมือง ไมวาจะมีคุณภาพหรือดอยคุณภาพก็กระจัดกระจายอยูเต็มไปหมด
รวมถึงคานิยมในสังคมจากคนใกลตัวหรือจากกลุมคนบางคนที่มีอิทธิพลตอเจตคติของคนในสังคมสวนใหญ
อยางเชน บุคคลกลุมดารานักแสดงที่มีความนิยมศัลยกรรมความงามเพื่อความกาวหนาทางอาชีพการงาน มีผลให
เกิดอิทธิพลตอเจตคติของคนในสังคม แมความสวยความงามเหลานั้นอาจจะชวยทําใหมีความภาคภูมิใจใน
ชวงเวลาที่สายตาหลายๆ คูกําลังจับจองอยูก็ตาม แตในที่สุดก็ดูเหมือนวาแววตาที่ชื่นชมเหลานั้นก็มีเวลาที่จํากัดได
เพียงระยะเวลาหนึ่งเทานั้นเอง ผูเสพติดศัลยกรรมความงามพยายามหาวิธีการเพื่อที่จะใหตนเองเปนที่สนใจโดยคิด
วา วิธีการทําศัลยกรรมเพื่อเปลี่ยนแปลงตนเองเปนวิธีการที่ดีที่สุดอาจจะนํามาซึ่งผลพลอยไดในแงบวกหลาย ๆ
ประการ ทั้งเขาสังคมไดงายขึ้น ผูคนใหความสนใจ เปนที่ยอมรับ จึงทําบุคคลรูสึกอยากศัลยกรรมงามใหดียิ่งขึ้นไป
อีก โดยลืมมองไปวาจุดประสงคของการศัลยกรรมความงามเพียงเพื่อเสริมเติมแตงเนนเรื่องรูปลักษณภายนอก
เทานั้น ไมอาจใชเพื่อรักษาสถานะซึ่งเปนที่ยอมรับจากคนทั่วไปไวไดตราบเนิ่นนานซึ่งสิ่งเหลานี้หากผูทําศัลยกรรม
ความงามขาดความตระหนักรูในตนเอง ก็จะนํามาสูการทําศัลยกรรมความงามอยางไมมีที่สิ้นสุด
1.3.3. สัญญาณเตือนกอนมีอาการของการเสพติดศัลยกรรม
การที่บุคคลมีพฤติกรรมการเสพติดศัลยกรรมความงาม หมายถึงพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความ
ไมพอใจในรูปรางหนาตาของตนเองและตองการทําศัลยกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนแกไข รูปรางหนาตาตนเอง โดยไม
สามารถบอกขอบเขตของการทําศัลยกรรมความงามที่ชัดเจนหรือระยะเวลาสิ้นสุดได โดยมีวิธีสังเกตผูที่มีแนวโนม
จะมีอาการเสพติดศัลยกรรมความงามดังนี้
1.3.3.1. ทําศัลยกรรมหลายครั้งในตําแหนงเดิม หรือเปลี่ยนตําแหนงอื่นไปเรื่อยๆ
1.3.3.2. มีพฤติกรรมย้ําคิดวาจะตองเสริมจุดบกพรองใหดูดี ทั้งที่ไมไดเปนขอบกพรองใหญโต
จนสังเกตเห็นได
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1.3.3.3. รูสึกคลั่งไคลในสัดสวนรูปรางของคนที่มีอิทธิพลตอคานิยมในสังคม และอยากมี
อวัยวะที่สวยงามเหมือนบุคคลเหลานั้น
1.3.3.4. หมกมุนอยูกับการหาขอมูลเรื่องวิวัฒนการของศัลยกรรมความงามสมัยใหมจนสงผล
ตอการใชชีวิตประจําวัน
1.3.3.5. ใชเงินจํานวนเพิ่มมากขึ้นไปกับการทําศัลยกรรมความงาม
1.3.3.6. ใชเวลาสวนใหญในการดําเนินชีวิตในการคนหาแพทยศัลยกรรมความงาม วิธีและ
กระบวนการของการทําศัลยกรรมความงาม พรอมทั้งนัดปรึกษาแพทยและถามถึงจุดบกพรองของตัวเองอยู
ตลอดเวลา
1.3.3.7. แพทยมีรายงานเตือนวารางกายไมควรไดรับการศัลยกรรมความงามอีก เพราะจะเปน
อันตรายแกชีวิต
ความจริงแลวศัลยกรรมความงามมิใชเรื่องเลวรายแตประการใด ผูคนสวนใหญไดรับประโยชนจาก
การทํ าศั ล ยกรรมความงาม เช น เด็ ก ที่ มีใ บหนา พิ ก าร หรื อ คนที่มี ภ าพลั ก ษณ เป นที่ น ารั ง เกีย จต อ สัง คม การ
ทําศัลยกรรมความงามสามารถชวยแกไขขอบกพรองและ ทําใหพวกเขาเหลานั้นเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง แต
สําหรับผูเสพติดศัลยกรรมความงามมักจะเปนเรื่องที่มีความจําเพาะเจาะจงในจิตใจ ผูที่เสพติดตองการสรางและ
ตกแตง ปรับปรุงรูปลักษณของตนอยางไมมีที่สิ้นสุดจนกระทั่งเกิดผลกระทบตอการดํารงชีวิต ทําใหผูที่เสพติด
ศัลยกรรมความงามตองผาตัดหลายๆครั้งเพื่อใหบรรลุในสิ่งที่เขาตองการ โดยไมสามารถหยุดความพยายามในการ
แกไขรูปลักษณตนเองได ฉะนั้นเพื่อตองการทําความเขาใจผูเสพติดศัลยกรรมความงามใหเขาใจมากยิ่งขึ้น และ
เพื่อความไวเชิงทฤษฎีจึงจําเปนตองทําความเขาใจทฤษฎีและแนวคิดตางๆที่เกี่ยวของกับประสบการณการเสพติด
ศัลยกรรมความงามโดยจะกลาวถึงดังตอไปนี้

2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับประสบการณการเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนา
ประสบการณการเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาเปนประสบการณของบุคคลที่อาจมีความเหมือน
หรือแตกตางกันตามบริบทเบื้องหลังของผูเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาแตละบุคคลที่รวมรับรูและตีความกับ
สิ่ ง ที่ ต นประสบ เกี่ ย วกั บ บริ บ ทสั ง คมที่ ม องในระดั บ บุ ค คล มี ป ฎิ สั ม พั น ธ กั น โดยผ า นสั ญ ลั ก ษณ แ ละการให
ความหมายซึ่งกันและกัน และมองการซึมซับจากวัฒนธรรมเขามาอธิบายประสบการณการดังกลาว นอกเหนือจาก
อิทธิพลของสิ่งแวดลอมยังมีการมองไปถึงบริบทเงื่อนไขภายในตัวบุคคลที่ทําใหบุคคลมีตัวตน (self) จากการมี
สัมพันธภาพระหวางบุคคล ที่แตละคนมีลักษณะแตกตางกันเพราะตางไดรับประสบการณที่ตางกัน การเรียนรูทาง
สังคม และการรับรูของบุคคล ทําใหเกิดการพฤติกรรรมการเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนา
เนื่องมาจากการเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาเปนพฤติกรรมอยางหนึ่งของมนุษยที่ตองอาศัยการบูร
ณาการในศาสตรที่หลากหลายเพื่อทําความเขาใจ อธิบาย เชื่อมโยงใหเห็นถึงความสัมพันธในทุกแงมุมที่อยูภายใต
ประสบการณการเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนา ทั้งนี้ผูวิจัยอาศัยทฤษฎีทางสังคมวัฒนธรรมในการมอง
ภาพรวมหรือมองดูโลกของผูเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนา และใชแนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาและจิตเวช
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มองไปที่ตัวบุคคล ดูความเปนตัวตน บุคลิกภาพ การเรียนรู การรับรู ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดทบทวน
แนวคิดและทฤษฎีที่นาจะเกี่ยวของกับประสบการณการเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนามาพอสังเขปดังนี้
2.1. แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมวัฒนธรรม
สวนใหญแนวคิดและทฤษฎีทางสังคมวัฒนธรรมที่นํามามองผูเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนามัก
อธิบายความแตกตางในเรื่องของการเสพติดที่มีการทําความขาใจภายใตบริบทของสังคมและวัฒนธรรม ในการ
อธิบายพฤติกรรมการเสพติดของแตละบุคคลจากกระบวนการเรียนรูทางสังคมและสิ่งแวดลอมอื่นๆอันไดแก
ทฤษฎีการปฏิสังสรรคเชิงสัญลักษณทฤษฎีการเปรียบเทียบทางสังคม และแนวคิดการซึมซับจากวัฒนธรรมสังคม
โดยมีดังตอไปนี้
2.1.1 ทฤษฎีการปฏิสังสรรคเชิงสัญลักษณ (Symbolic Interaction Theory)
เปนการมองคนในระดับปจเจกบุคคล และมองกระบวนการถายทอดทางสังคมในเชิงการปฏิสัง
สรรคระหวางผูถายทอดกับผูถูกถายทอด ซึ่งเปนกระบวนการพัฒนาความเปนตัวตน (Self) ของบุคคลหากนํา
ทฤษฎีดังกลาวมาทําความเขาใจประสบการณการเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาโดยเปนการศึกษาวาผูเสพติด
ศัลยกรรมความงามใบหนามีมุมมองตอตนเองอยางไร และบุคคลแวดลอมทําใหเกิดการมองตัวเองอยางไร เพื่อ
นําไปสูการตีความและใหความหมาย
โดยผูนําทางดานทฤษฎีในกลุมนี้ที่สําคัญไดแก เฮอรเบิรตมี้ด (George Herbert Mead) แนวคิด
และ ชารลสฮอรตัน คูลี (Charles Horton Cooley) มีแนวคิดที่สําคัญ คือ การพัฒนามนโนภาพเกี่ยวกับตน (self
concept) หรือ แนวความคิดเกี่ยวกับตน ที่เกิดจากความสัมพันธระหวางบุคคลกับสังคม และกลาววามนุษย
ดําเนินชีวิตอยูรวมกันเปนกลุมสังคม เพื่อใหสามารถดํารงชีวิตอยูรอดภายใตเงื่อนไขของสภาวการณแวดลอมตางๆ
ดังนั้นมนุษยจึงตองใชวิธีการตางๆ ทั้งที่เปนการกระทําตอสภาวการณแวดลอมนั้น และที่เปนการกระทําตอตนเอง
ในการปรับตัวเพื่อใหสอดคลองกับการดําเนินชีวิตที่ตองกาวไป การดําเนินชีวิตของมนุษยจึงมีสภาพพื้นฐานเปนการ
ดําเนินชีวิตทางสังคม (Social life) ในลักษณะการกระทําระหวางกัน ซึ่งมีจุดมุงหมายและวิธีการที่แตกตางกันโดย
อาศัยการสื่อสารเปนสื่อกลางในการทําความเขาใจรวมกัน ดวยความเชื่อที่วามนุษยกระทําการตอสิ่งตางๆบน
พื้นฐานของความหมายและตองผานการตีความของบุคคล (สุภางค จันทวานิช. 2554)
ตามแนวคิดของ ชารลสฮอรตัน คูลี่ย (Cooley) กลาวถึงแนวคิดเกี่ยวกับตัวตน (Self) โดยการมอง
ตนเองในฐานะเปนกระจกเงา (Looking-Glass Self) ซึ่งเปนกระบวนการที่บุคคลจินตนาการเกี่ยวกับตนเองที่
ปรากฏตอสายตาผูอื่น จินตนาการเกี่ยวกับการตัดสินของผูอื่นเกี่ยวกับตนเองที่ปรากฏตอสายตาผูอื่นอยางไรและ
การพัฒนาความรูสึกเกี่ยวกับตนเองซึ่งเปนมุมมองการมองตนเองจากมุมมองของผูอื่น เมื่อนํามาสูการทําความ
เขาใจในประสบการณการเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนา การที่ผูเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนามีมุมมอง
กับตนเองสวนหนึ่งมาจากการใหความหมายของคนในสังคมที่เปนไปในแงลบทําใหผูเสพติดศัลยกรรมความงาม
ใบหนารับเอาสิ่งที่ผูอื่นมอง มาเปนตัวตนของตนเอง สิ่งเหลานี้ยิ่งกอใหเกิดการประเมินตนเองในแงลบมากยิ่งขึ้น
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เมื่อมองแนวคิดของ มี้ด (Mead. 1967) พบวา แนวคิดดังกลาวไดสนับสนุนและเติมเต็มแนวคิด
ของ ชารลสฮอรตัน คูลี่ย (Cooley) โดยเขาไดจําแนกตัวตนของบุคคลเปนสองสวนคือ “Me” ที่เปนการมองตนเอง
จากมุมมองของผูอื่น และ “I” เปนตัวตนที่ตอบสนองความคิดเหลานั้น พฤติกรรมเปนผลมาจากการปฏิสังสรรค
ภายใน ซึ่ง Iตอบสนองตอ Me และกลับมาตอบสนองตอ I แลวบุคคลแสดงออกไป ซึ่งการมีปฏิสังสรรคกับบุคคล
อื่นในสังคมทําใหเกิดการมองตนเองจากมุมมองของบุคคลอื่น (Me) จึงเกิดเปนการตีความและการใหความหมาย
แกตน (I) และสามารถใหความหมายของประสบการณการเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนา ภายใตบริบท
แวดลอมไดอีกดวย สําหรับประเด็น สังคม (Society) “I” คือสวนที่เกี่ยวของกับความตองการของตนเองที่แสดง
ออกมามิใชความตองการของสังคม สวน “Me” คือสวนที่เปนตัวเองที่ยอมรับกฏเกณฑของสังคมเมื่อนํามา
เทียบเคียงกับประสบการณที่ตองการจะศึกษาพบวากอนที่บุคคลจะมีประสบการณการเสพติดศัลยกรรมความงาม
ใบหนา สังคมอาจมีสวนเกี่ยวของที่ทําใหบุคคลกาวเขาสูประสบการณนั่นเนื่องจากสังคมไดกําหนดรูปแบบและ
ความงามตามคานิยมไว เปนสิ่งที่สงเสริมใหบุคคลรับรูจากสังคมวาตนไมมีความงามตามที่คานิยมของสังคม
กําหนด จึงเกิดความรูสึกถึงความไมสมดุลระหวางความงามของตนกับความงามตามสังคมกําหนด ทําใหเกิดความ
กลัวการแปลกแยกการไมไดรับการยอมรับจากสังคม จึงจําเปนตองใชเทคโนโลยีทางการแพทยเขามารื้อถอน
รูปลักษณเดิมที่ติดตัวมาแตกําหนดและสรางขึ้นมาใหมตามที่สังคมกําหนด โดยความงามที่สังคมกําหนดมิไดหยุด
นิ่งและตายตัว อาจจะทําใหบุคคลตองวิ่งไลตามความงามนั้นจนทําใหเกิดการทําศัลยกรรมความงามซ้ําๆ และเมื่อ
มองประสบการณในขณะเสพติดศัลยกรรมความงาม การที่สังคมไดตราหนาผูเสพติดศัลยกรรมความงามในทาง
ลบแตเนื่องจาก “Me” ไมไดเปนตัวควบคุมการกระทําของบุคคลเสมอไป ทําใหผูเสพติดศัลยกรรมความงาม
ใบหนาอาจมีมุมมองตอตนเปนไปในทิศทางเดียวกับสังคมก็เปนได
มี้ด (Mead)ยังชี้ใหเห็นวามโนทัศนแหงตนไมใชเปนสิ่งที่ไดรับผลกระทบจากบุคคลอื่นเทากันทุกคน
ในหลายกรณีคนบางคนมีความสําคัญตอบุคคลมากกวาคนอื่น และผูที่บุคคลใชตัดสินพฤติกรรมตองเปนผูที่มี
ความสําคัญตอบุคคลมากที่สุด (significant others) นอกจากนี้บุคคลยังใชคนบางกลุมในการประเมินตนเอง
ความเชื่อ เจตคติ และบรรทัดฐานของบุคคล กลุมคนในลักษณะนี้เรียกวากลุมอางอิง (reference groups) หาก
ตองการที่จะศึกษาเพื่อใหเกิดความเขาใจถึงเบื้องหลังในการใหความหมายของประสบการณการเสพติดศัลยกรรม
ความงามใบหนาของผูเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาตองมองยอนไปใหถึงวัยเด็ก ซึ่งเปนวัยที่สําคัญตอการ
สรางบุคลิกภาพ รวมทั้งอารมณและจิตใจ กลุมอางอิงที่สําคัญคือครอบครัว วัยเด็กจะไดรับการปลูกฝงคานิยม
บรรทัดฐาน เปนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูบุคลิกลักษณะวัฒนธรรม ความเชื่อ รวมไปถึงแนวความคิดความเชื่อ
เกี่ยวกับความงามของคนในครอบครัวอาจจะปลูกฝงใหบุคคลกลายเปนคนรักสวยรักงามอยางไมรูตัว จนพัฒนามา
เปนบุคคลิกภาพในตอนโต เมื่อบุคคลเขาสูวัยรุนถือวาเปนวัยที่พรอมดานองคประกอบของรางกายและพัฒนาการ
ดานอารมณสังคม เอื้ออํานวยใหวัยนี้สนใจในการพัฒนาความงามมากขึ้น กลุมอางอิงที่สําคัญของวัยนี้คือกลุม
เพื่อน บุคคลจะรับเอาคานิยมความงามของกลุมเพื่อนมาเปนความงามตามมาตรฐานของตน และกลุมอางอิงอีก
กลุมที่ขาดไมไดคือสื่อโฆษณาตางๆ ที่เปนสวนสําคัญในการสรางคานิยมของความงามผานตัวแบบ โดยอาศัย
พัฒนาการตามวัยเปนตัวกระตุนใหเกิดการลอกเลียนแบบ เกิดการสรางเงื่อนไขใหบุคคลคลอยตาม สงผลให

24
มองเห็นวาการทําศัลยกรรมความงามเปนเรื่องปกติในสังคมที่คนสวนใหญตองทําเพื่อพัฒนาความงามของตน(พัชร
พิชาปวันรักขพงษ, 2552) และ สําหรับวัยทํางานกลุมอางอิงในวัยนี้ที่สําคัญ สงผลตอลักษณะรูปลักษณความงาม
ของบุคคลคือกลุมเพื่อนรวมงานรวมไปถึงนายจาง และลักษณะงานของบุคคลที่มีอิทธิพลทําใหบุคคลตองการ
พัฒนาความงาม เพื่อการลงทุนในหนาที่การงาน บางอาชีพนายจางจะเปนผูกําหนดคานิยมทางความงามแกบุคคล
ประกอบกับการที่บุคคลเปนสวนหนึ่งของสังคม ความงามจึงมีสวนสําคัญในการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน
เพื่อมีงานทํา เพราะความสวยงามของรูปลักษณ สงผลไปถึงบุคคลิกภาพ และทําใหเกิดความมั่นใจ ทําใหความงาม
กลายเปนตนทุนทางสังคมแกบุคคล (สุรางคสิริ ศิริมา. 2555) บุคคลจึงตองยอมรับแนวคิด ความเชื่อเกี่ยวกับ
ความงามของสังคมมาไวกับตน เพื่อทําใหความงามของตนทัดเทียมกับสิ่งที่สังคมกําหนดจึงจําเปนตองหาวิธีทางใน
การพัฒนาความงามของตน หนึ่งในนั้นคือการทําศัลยกรรมความงาม ฉะนั้นการการรับเอามาตรฐานทางความงาม
ของกลุมอางอิงมาเปนมาตรฐานของตัวเรา อาจเปนแรงกดดันใหบุคคลในสังคม วิตกกังวลกับความงามของตนจน
ตองมีการพัฒนาความงามซ้ําๆจนกลายเปนผูเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนา
การทําความเขาใจในแนวคิดทฤษฎีปฏิสังสรรคเชิงสัญลักษณ ทําใหเขาใจการใหความหมายตอ
ประสบการณการเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาตามการตีความของผูเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนา
การใหความหมายของบุคคลอาจมิใชเพียงแคการเผชิญหนาและเกิดการรับรูเทานั้น แตเปนความหมายที่เกิดขึ้น
จากบุคคลกับสิ่งนั้น และพฤติกรรมในการเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาอาจจะเกิดจากการมีปฏิสัมพันธจาก
สถานการณ และจากบุคคลอื่นๆ ที่อยูรวมกันในสังคม ดังนั้นบุคคลที่เคยผานหรือมีประสบการณดังกลาวมากอน
จะใหความหมายประสบการณการเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาไดลึกซึ้งมากกวา เพราะการใหคาความงาม
เปนเสมือนวัตถุทางสังคมชนิดหนึ่ง ที่มีความหมายซอนอยูจากประสบการณการเสพติด ซึ่งบลูเมอร (Blumer.
1969) ไดกลาวถึงการศึกษาปรากฏการณทางสังคมในโลกเชิงประจักษ วาควรศึกษาจากพฤติกรรมหรือการกระทํา
ของมนุษยตามธรรมชาติที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ เดนเซน และ ลินคอน (Denzin; & Linclon. 1994) ไดใหประเด็น
หลักสําหรับระเบียบวิธีวิจัยตามลักษณะ ของพฤติกรรมนิยมแบบธรรมชาติ เพื่อใชวิเคราะหตามความเปนจริงทาง
สังคม จากจุดยืนของผูที่ถูกศึกษา และทําความเขาใจความหมายของสิ่งตางๆ ภายในกระบวนการปฏิสังสรรค
เชนเดียวกันในการศึกษาประสบการณของผูเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนา จําเปนจะตองทําความเขาใจการให
ความหมายการตีความของผูเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนา นอกจากผูวิจัยจะยืนอยูบนพื้นฐานความเปนตัว
ของผูเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาแลวยังตองมองถึงกระบวนการปฏิสังสรรคของพวกเขาในการพบปะพูดคุย
ระหวางกลุมเพื่อน หรือแมแตบุคคลรอบกาย ทั้งนี้เพื่อที่จะไดเขาใจถึงการดํารงอยู หรือลักษณะของภาวะการ
เปนอยู (being)ของผูเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนา การศึกษาครั้งนี้จึงจําเปนที่ตองใหความสําคัญกับบริบท
แวดลอมรวมดวย โดยทําความเขาใจมิติเรื่องเวลาที่อาจทําใหแบบแผนความคิด ความรูสึก และพฤติกรรมของ
บุคคลเปลี่ยนแปรไป เพราะการตีความและใหความหมายเปนกระบวนการที่มีการสรางขึ้นมิสามารถเกิดไดดวย
ตัวเอง ผูวิจัยจึงละเลยบริบทแวดลอมมิไดเลย
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2.1.2 ทฤษฎีการเปรียบเทียบทางสังคม (The social comparison theory)
ทฤษฎีการเปรียบเทียบทางสังคมมีความคิดที่สอดคลองกับทฤษฎีปฏิสังสรรคเชิงสัญลักษณ โดย
อธิบายจากแนวคิดของ เพททิเกรว (Pettigrew. 1979) ไววาทฤษฎีดังกลาวเปนหลักการพื้นฐานของทฤษฎีการ
ประเมินทางสังคม ซึ่งมนุษยใชเรียนรูเกี่ยวกับตนเองโดยการเปรียบเทียบตัวเองกับบุคคลอื่นและเปนกระบวนการ
ประเมินตนเองทางสังคมที่จะนําไปสูความคิดตอตนเองโดยนําไปเปรียบเทียบกับชุดมาตรฐาน คานิยม ความเชื่อที่
บุคคลในสังคมนั้น ๆ เชื่อถืออยู และเกณฑมาตรฐานที่บุคคลใชในการเปรียบเทียบตนเองกับบุคคลคนอื่น โดย
ปกติจะประเมินตนเองโดยการเปรียบเทียบกับบุคคลอื่นภายในกลุมเดียวกันไดแกกลุมเพื่อน กลุมอาชีพเดียวกัน
หรืออาจจะเปรียบเทียบกับกลุมอื่นๆ ซึ่งเรียกวา เปนบุคคลอางอิงและกลุมอางอิง (Reference Individual and
Reference Groups)
จะเห็นไดวาบุคคลที่ตองการการยอมรับจากสังคมมักเอาใจใสกับรูปลักษณของตนเอง และอาจ
ประเมินความงามของตนเอง โดยเปรียบเทียบกับเกณฑบรรทัดตามคานิยมของสังคม ที่สื่อออกมาในรูปแบบตางๆ
เชนละครทีวี ภาพยนตร นิตรสารผูหญิง แฟชั่น เสื้อผา การโฆษณาขายสินคาตางๆ เปนตน (Garner. 1997) ตาม
ทฤษฎีการเปรียบเทียบทางสังคม (The social comparison theory) อธิบายวามนุษยมีวิธีการเรียนรู และรับรูถึง
ศักยภาพ ความสามารถของตนเอง จากการนําตนเองไปเปรียบเทียบกับสิ่งแวดลอม (Festinger. 1954) ในอดีต
การเปรียบเทียบมักเปนการเปรียบเทียบกับคนใกลชิด ตอมาความเจริญกาวหนาของวงการสื่อ สงผลใหสื่อกระแส
หลักมีอิทธิพลตอ สังคมโดยตรง ทัศนคติและพฤติกรรมของคนในสังคมก็เปลี่ยนแปลงตามคานิยมที่ถูกกําหนด
โดยสื่อ (Mcluhan; & Lapham. 1994) ทิศทางของการนําเสนอเปนไปเพื่อการพยายามวาดภาพ ความสมบูรณ
แบบทางกายและปฏิเสธความจริงของการเปลี่ยนแปลงทางรางกายที่อาจเกิดขึ้นตามวัย เชน ความแกชราและความ
อวน(Ewen, 2001) ตัวแบบที่นําเสนอมักจะมีรูปรางหนาตาในอุดมคติการนําเสนออยางตอเนื่องและเขมขนมี
อิทธิพลตอการรับรู และ คานิยมความงามโดยรวม สงผลใหเกิดปรากฏการณที่เรียกวาความไมพอใจมาตรฐาน
หรือ normative discontent (Tiggemenn; & Lynch. 2001) เปนปรากฏการณที่คนสวนใหญไมพึงพอใจใน
รูปลักษณของตัวเอง ความไมพึงพอใจนี้เกิดจากตัวตนแบบที่บุคคลใชใน การเปรียบเทียบเพื่อประเมินของบุคคล
ถายโอนจาก คนใกลชิดไปสูดารานักแสดง หรือผูที่มีบทบาทตามสื่อ ตางๆ ชองวางระหวางตัวตนที่ บุคคลรับรู
(perceive self) กับตัวตนที่บุคคลอยากจะเปน (ideal self) ที่มีระยะหางมากขึ้น คนที่ไมพึงพอใจในรูปลักษณมี
แนวโนมประเมินตนเองแยกวาความเปนจริงซึ่งเปนผลมาจาก ความบกพรองของความสัมพันธการรับรูมิติสัมพันธ
(visual spatial) ความคิด (cognitive) และความรูสึก (affective) (Dolce; et al. 1991) ซึ่ง กูดแมน (Goodman. 1994)
ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบ ในกลุมตัวอยางผูที่ทําศัลยกรรมความงามและไมทําศัลยกรรมความงามถึงแรงจูงใจ
และเหตุผลในการตัดสินใจ พบวาบุคคลจะตัดสินใจทําศัลยกรรมความงามเปนเพราะตองการที่จะปรับเปลี่ยนความ
เปนจริงใหสอดคลองกับความสมบูรณแบบในจินตนาการ ในขณะที่เดวิส (Davis. 1995) อธิบายเรื่องระยะหาง
ระหวางตัวตนที่แทจริงกับตัวตนในจินตนาการ ทําใหความรูสึกวาความหมายของการมีตัวตนของบุคคล คอยๆ
จางหายไปการทําศัลยกรรมความงามเปรียบไดกับวิธีการที่บุคคลพยายามเจรจาตอรองอีกครั้ง (renegotiate) โดย
การปรับเปลี่ยนรางกายใหเขาใกลจินตนาการเพื่อคงไวซึ่งความมีอยูของตัวตน
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ความไมสอดคลองกันระหวางตัวตนทั้ง 2 สงผลใหเกิดบุคคลเกิดความเครียดและการตอบสนอง
ทาง อารมณในรูปแบบที่แตกตางกัน และมักแสดงออกมาในรูปแบบของอารมณเศราและกังวลใจ(Scott, 1993) มี
ความรูสึกผิด กังวล และซึมเศรามากขึ้นหลังจากไดเห็นนางแบบในสื่อ สอดคลองกับการศึกษาความผิดปกติทาง
จิตในกลุมที่ทําศัลยกรรมความงามมากกวากลุมผูที่ไมทําศัลยกรรมความงามอยางมีนัยสําคัญ (Hoyt; & Kogan.
2001) สอดคลองกับศึกษาของ นโปเลียน (Napoleon. 1993) จากการสํารวจพฤติกรรมโดยการสัมภาษณใน
คลินิกพบวารอยละ 20 ของผูทําศัลยกรรมความงามจํานวน 133 ราย ไดรับการวินิจฉัยวาเปนผูปวยที่มีอาการใน
กลุมของ วิตกกังวล (anxiety)และ (depression)สอดคลอง กับผลการทดสอบสมมติฐานที่แมวากลุมตัวอยางทั้ง
2 กลุมจะมีคะแนนสุขภาพจิตอยูในเกณฑปกติ แตก็พบวาคะแนนเฉลี่ยสุขภาพจิตในดาน ซึมเศรา (depression),
วิตกกังวล (anxiety) และ อาการทางจิตอื่นๆ(psychotic)ของกลุมที่สนใจทําศัลยกรรมสูงกวากลุมที่ไมสนใจ
กลาวโดยสรุปเมื่อคนเรามองเห็นความแตกตางระหวางตัวตนที่บคุ คลรับรูกับตัวตนในอุดมคติ (self
- discrepancy) จะทําใหเกิด กระบวนการกํากับตนเอง (self regulation process)นั่นคือ คนเราจะพยายาม
ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงตนเองใหไดตามอุดมคติความแตกตางมากเทาใดก็จะยิ่งพยายามเปลี่ยนแปลงตนเองมาก
เทานั้น โดยบุคคลจะยิ่งมองเห็นและประเมินรูปลักษณจากมุมมองของตนเองและจากการรับรูบริบทแวดลอม
ภายนอก เชน เพื่อน ครอบครัว คนแปลกหนา ซึ่งจะทําใหเกิดสิ่งที่เรียกวา ชองวางระหวางรูปลักษณที่เปนจริงและ
รูปลักษณในอุดมคติขึ้น โดยชองวางนี้จะหางเทาใดขึ้นอยูกับ 1) การรับรูรูปลักษณของบุคคลที่ตรงกับรูปลักษณใน
อุดมคติ 2) การใหความสําคัญกับรูปลักษณในอุดมคติเหลานั้น หากคนเราเกิดชองวางระหวางรูปลักษณที่เปนจริง
กับรูปลักษณในอุดมคติมากเทาใด ก็จะยิ่งพยายามเปลี่ยนแปลงตนเองใหไปสูอุดมคติของตนมากเทานั้น
2.1.3. แนวคิดการซึมซับจากวัฒนธรรมสังคม (Sociocultural Internalization)
การซึมซับจากวัฒนธรรมสังคม หมายถึง การซึบซับคานิยม และเจตคติเกี่ยวกับความงามจาก
วัฒนธรรมสังคมที่บุคคลอาศัยอยู และรับเอามาตรฐานดานความงามและความดึงดูดใจจากสังคมและวัฒนธรรม
มาเปนมาตรฐานความงามของตน ทอมสันและสติค(Thompson; & Stice. 2004) อธิบายการซึมซับคานิยมความ
งามจากวัฒนธรรมสังคมวา เปนการรวบรวมคานิยมเฉพาะบางประการมาเปนแนวทางหรือหลักการสําหรับความ
งามหรือความดึงดูดใจของตน โดยรับเอาบรรทัดฐานเกี่ยวกับขนาดของรางกายและรูปรางหนาตาที่สังคมมองวา
ดึงดูดใจมาเปนบรรทัดฐานสวนบุคคล และพยายามปรับพฤติกรรมของตนใหเขาใกลมาตรฐานเหลานั้น บุคคลที่
ไดรับสารเกี่ยวกับความสําคัญของความดึงดูดใจ และลักษณะที่เหมาะสมของรูปรางหนาตาผานทางสื่อตาง ๆ
ยอมจะใสใจและวิตกกังวลกับรูปลักษณของตนเองเพิ่มขึ้น และอาจพยายามใชวิธีการตางๆ เขามาชวยใหตนเอง
ประสบความสําเร็จตามมาตรฐานความดึงดูดใจที่สังคมวางไว (Frederickson; & Roberts. 1997) ดังมีหลักฐาน
วาโฆษณาเกี่ยวกับการออกกาลังกาย และการควบคุมอาหารที่เพิ่มขึ้น ในนิตยสารของผูหญิงสัมพันธกับความ
ผิดปกติในการรับประทานอาหารที่มีเพิ่มสูงขึน (Wiseman; et al. 1992) งานวิจัยจํานวนหนึ่งพบวาการซึมซับ
คานิยมความงามจากวัฒนธรรมสังคมอาจเปนปจจัยหนึ่งที่เปนสาเหตุเริ่มตนของความกังวลเรื่องการรับประทาน
อาหาร และความกังวลเกี่ยวกับรูปรางนอกจากนี้การซึมซับคานิยมความงามจากวัฒนธรรมสังคมยังสัมพันธ
ทางบวกกับความไมพึงพอใจในรูปรางของตนเอง (Stice; & Hoffman. 2004) และเปนตัวแปรทํานายโรคที่เกิด
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จากผิดปกติในการรับประทานอาหารดวย (Stice. 1994; Stice. 2002) การซึบซับคานิยมความงามจากวัฒนธรรม
สังคมนั้น จึงมีความสัมพันธกับความสนใจตอการปรับปรุงความงามของผูหญิง (Delinsky. 2005; HendersonKing; & Broo. 2009; Sarwer; et al. 2005; Sherry; & Holl. 2009; Swami; et al. 2008) เนื่องจากการนําเสนอ
ขอมูลการปรับปรุงความงามที่เพิ่มขึ้น อยางมากในสื่อตาง ๆ ทั้งการโฆษณา รายการแนะนําเทคนิคทางการแพทย
ใหมๆ ในการทําศัลยกรรมเสริมความงาม และรายการเรียลลิตี้ทีวีที่นําเสนอการแปลงโฉมผูรวมรายการดวยการ
ทําศัลยกรรมความงาม (Sherry; et al. 2004) เหลานี้ทําใหเสริมสรางความงามกลายเปนเรื่องปกติธรรมดาใน
สังคมปจจุบัน และทําใหบุคคลซึมซับคานิยมการทําศัลยกรรมความงามเปนมาตรฐานความงามของตนเองในที่สุด
2.1.4. แนวคิดเกี่ยวกับตราบาป (stigma)
ความหมายคําวาตราบาป (stigma) หมายถึงเครื่องหมายแหงความอัปยศที่สังคมตีตราใหแกบุคคล
อันเนื่องมาจากความผิดปกติทางรางกายหรือการมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานของสังคม โดยกอฟแมน
(Goffman) ใหคําอธิบายวามลทินหรือตีตราบาปคือคุณลักษณะทางรางกายหรือสังคมที่ลดทอนคุณคาอัตลักษณ
ทางสังคมของบุคคล ทําใหเขาไมไดรับการยอมรับอยางเต็มที่ (สุภางค จันทวานิช. 2554) ดังนั้นคําวา “ตราบาป”
โดยทั่วไปมักหมายถึงลักษณะทางกายที่เห็นไดชัด มีความเปนสิ่งที่ผิดปกติวิสัยที่คุนชิน และเปนตัวรูปสัญญะ
(signifier) ที่มีความหมายเลวรายทางศีลธรรม สัญญะ (signs) ดังกลาว จะเปนตัวประกาศใหบุคคลนั้นกลายเปน
ผูถูกตําหนิ ผิดจารีตประเพณี สังคมควรหลีกเลี่ยงโดยเฉพาะในที่สาธารณะ เมื่อมีคนที่เราไมคุนชิน ความคิด
เหลานี้จะปรากฏขึ้นและจะทําใหคนที่เราเผชิญอยูนั้นแตกตางจากคนอื่น ไมเปนที่ตองการ มีมลทิน ไมจัดนับ หรือ
ใหที่อยูในความรูสึก ลักษณะที่ปรากฏขึ้นในใจเชนนี้เรียกวา “ตราบาป” ซึ่งถูกสถาปนาขึ้นจากความแปลกแยก
แตกตางระหวางเอกลักษณทางสังคมที่เสมือนจริง/คาดหวัง (virtual social identity) กับเอกลักษณทางสังคมที่
เปนจริง (actual social identity) แมวาตราบาปเปนคําที่ไปเชื่อมโยงกับลักษณะที่ไมพึงประสงค แตแทจริงแลว
เปนความสัมพันธของภาษา การใหความหมายมิใชลักษณะนั้นๆ
กอฟแมน (Goffman) ไดจัดประเภทของตราบาปออกเปน 3 ลักษณะดวยกัน 1) ความรูสึกรังเกียจ
ตอรางกาย (abominations of the boby) ซึ่งเปนผลมาจากรางกายแตกตางไปจากบรรทัดฐานทางสังคม 2) ความดางพรอย
ที่เกิดขึ้นกับบุคลิกลักษณะของปจเจกบุคคล (blemishes of individual character) 3) ตราประทับตอความเปน
เผาพันธุ/กลุมเฉพาะ (tribal stigmas)กลาวโดยภาพรวมตราประทับทั้ง 3 ลักษณะนี้ก็คือสิ่งที่นําไปสูการลดทอน
คุณคา (devalue) ของมนุษยและตราประทับจะแผลงฤทธิ์สงผลกระทบทางลบตอบุคคล ก็ตอเมื่อบุคคลไมสามารถเก็บ
ซอนหรือปดบัง (conceal) ตราประทับเหลานี้ไวได โดยธรรมชาติแลว คนปกติ (normal) กับคนที่ถูกตีตรา
(stigmatized) ตองมีปฏิสัมพันธรวมกัน/ผสมผสานระหวาง “คนปกติ” และ “คนถูกตราบาป” เสมอ
ผลเสียของการมีตราบาปมีมากมายเชน ความรูสึกมีปมดอย ความอิจฉา รูสึกไมมั่นคง ไมมั่นใจ
โดยเฉพาะความรูสึกไมมั่นใจวาคนปกติจะแยกแยะและยอมรับพวกเขาอยางไร ความรูสึกไมมั่นคงนี้เกิดจากคนที่มี
ตราบาปไมรูเขาถูกจัดวางใหมีตําแหนงแหงที่ใดที่เหมาะสมกับพวกเขาทําใหถูกกีดกันแปลกแยกออกจากสังคม การ
ถูกรังเกียจ การทําใหโดดเดี่ยว การไมมีคนคบหาสมาคม จนทําใหผูเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนามีความรูสึก
ไมมั่นคงในตําแหนงแหงที่ ที่ตนจะสามารถจะมีปฏิสัมพันธกับคนอื่นๆ ไดอยางมั่นใจ
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เมื่อนํากรอบการตีตราทั้ง 3 ลักษณะ ตามแนวคิดของกอฟแมน (Goffman) มาวิเคราะหจะพบวาการ
ตีตราลักษณะที่ 1 สามารถอธิบายรางกายของผูเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาไดถาหากใบหนานั้นมีรองรอย
ของการทําศัลยกรรมความงามอยูบนใบหนา หรือถาไมมีรองรอยใดๆหรือเก็บซอนเรน (conccal) ตราประทับไวได
ถึงอยางไรก็ตามผูเสพติดศัลยกรรมความงามก็สํานึกรูวาใบหนาตนเองมีความผิดปกติที่แตกตางจากคนปกติใน
ฐานะที่ใบหนาบรรจุรองรอยการทําศัลยกรรมความงามใบหนา สวนตราบาปลักษณะที่ 2 สามารถนํามาอธิบายความ
ดางพรอยของชีวิตตนเองที่ไดรับเชื้อมาบรรจุไวในใบหนา และคุณลักษณะที่สังคมไมตองการ ตราบาปลักษณะที่ 3
อธิบายไดวาผูเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาเปนกลุมเสี่ยงเฉพาะที่ถูกสังคมมอวาใบหนาเปนพาหนะ (vehicle)
ของการมีปฏิสังสรรคกับผูอื่นและสังคม
สรุปแลวแนวคิดเรื่องการตีตราหรือตราบาป นํามาอธิบายประสบการณการเสพติดศัลยกรรมความ
งามใบหนาของผูเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาไดอยางดี ทั้งนี้เพราะพวกเขาไดกลายเปนผูมีประสบการณการ
เสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาบนการจํากัดพื้นที่ดวยความคับแคบทางสังคมและตีตราแกพวกเขาในมิติเชิงลบ
ที่รุนแรงและตอเนื่อง ทั้งที่พวกเขามองวาตนเองไมไดทําใหสังคมเดือดรอน เนื่องจากเขาเองมีการกระทําตอใบหนา
ของตนเองซึ่งเปนการมองการทําศัลยกรรมความงามใบหนาเปนเรื่องสวนตัวที่สังคมไมมีวันเขาใจ ทําใหเขาถูกตีตรา
อยางไมยุติธรรมและรูสึกเปนเหยื่อที่ถูกกระทํา (victim) จากสังคม ที่มีความเชื่อ ความคิด คานิยม และการปฏิบัติ
ที่ลดทอนคุณคาจากการเชื่อมโยงทางสังคม (structure) ของคนจากการเปนผูเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนา
ซึ่งแนวคิดนี้พยายามนํามาอธิบายและเปนการทําความเขาใจถึงประสบการณที่ผูเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนา
ไดรับการตีตราอยางไร จากใครบาง พวกเขาใหความหมายและตีความจนนําไปสูการเผชิญชีวิตจากประสบการณ
ดานนี้อยางไรบาง
ปจเจกบุคคลเมื่อถูกตีตราจากโครงสรางสะงคมแลว ถูกนํามาเปรียบเทียบความเหมือนหรือความ
แตกตางระหวางปจเจกบุคคลกับปจเจกบุคคล หรือระหวางปจเจกบุคคลกับกลุมปจเจกบุคคลผลพวงของความ
แปลกแยกแตกตางคือการไมถูกยอมรับ การถูกแบงแยก (discrimination) การถูกลดทอนคุณคา (devalue)
ของความเปนปจเจกจากบคคล ถูกกระทําใหต่ําตอยดอยคาลงไป โดยเฉพาะกลุมผูเสพติดศัลยกรรมความงาม
ใบหนาที่ตองเผชิญกับความผิดปกติมักจะถูกกีดกัน ปดกั้น จากสังคมอยางหนักหนวง รุนแรงและตอเนื่อง
จะเห็นไดวาแนวคิดและทฤษฎีทางสังคมวัฒนธรรมที่ไดกลาวมาขางตน มีจุดรวมและจุดแตกตางใน
การทําความเขาใจประสบการณการเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาดังนี้ ทฤษฎีปฏิสังสรรคเชิงสัญลักษณมีผูนํา
แนวคิดคือ ชารลฮอรตัน คูลี (Charles Horton Cooly) ซึ่งใหความสัมพันธกับกระบวนการมีปฏิสัมพันธตอการ
พัฒนาบุคลิกภาพ การสํานึกในตัวตนของบุคคลเปนผลมาจากที่คนอื่นมอง ซึ่งมี้ด (Mead) ไดเพิ่มเติมวาบุคคล
มิใชสามารถรับรูตัวตนจนจากการมีปฏิสัมพันธกับสังคมเพียงเทานั้น การรับรูตัวตนของบุคคลอาจจะเกิดขึ้นไดจาก
ความตองการของตนเองดวย และบางครั้งสังคมก็ไมอาจควบคุมการกระทําของบุคคลไดเสมอไป เมื่อบุคคลทํา
พฤติกรรมที่ตรงขามกับสิ่งที่สังคมปฏิบัตินํามาสูการเกิดการตีตราจากสังคมตามแนวคิดเกี่ยวกับตราบาปนอกจากนี้
การมีตัวตนไมใชเปนผลจากการไดรับอิทธิพลจากบุคคลอื่นเทากันทุกคน เชนเดียวกับทฤษฎีการเปรียบเทียบทาง
สังคมมองวาบุคลิกภาพที่เปนตัวตนของบุคคลเกิดจากการเรียนรูของบุคคลในการนําตนไปเรียบเทียบกับกลุม
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อางอิงในสังคมนํามาซึ่งการเลียนแบบ และกอใหเกิดการพัฒนาตัวตนของตนเองเพื่อใหไดตามมาตรฐานของความ
งามในอุดมคติสอดคลองกับแนวคิดการซึมซับจากวัฒนธรรมสังคมมองวา สังคมและวัฒนธรรมมีบทบาทสําคัญที่
ทําใหบุคคลรับเอามาตรฐานของสังคมมาเปนมาตรฐานของตนเอง
จากแนวคิดและทฤษฎีทางสังคมวัฒนธรรมที่ไดกลาวมาขางตน ผูวิจัยไดใชเปนแนวทางในการกําหนด
ประเด็นคําถามและทําความเขาใจประสบการณการเสพติดศัลยกรรมความงาม จากมุมมองที่เปนบริบทแวดลอม
ของบุคคล ซึ่งจะทําใหเขาใจประสบการณการเสพติดศัลยกรรมความงาม เขาใจไปถึงการรับรูและตีความ ความคิด
ความเชื่อ รวมถึงเขาใจภาวะการเปนอยู (being) ของประสบการณการเสพติดศัลยกรรมความงาม
2.2. แนวคิดและทฤษฎีทางดานจิตวิทยา
มุมมองภายใตแนวคิดทางดานจิตวิทยาและจิตเวชที่จะนํามาชวยเพิ่มความเขาใจในประสบการณการเสพ
ติดศัลยกรรมความงามมากขึ้น ไดแก ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม ทฤษฎีสัมพันธภาพระหวางบุคคล กลุมทฤษฎี
มนุษยนิยม แนวคิดความนิยมความสมบูรณแบบ (Perfectionism) แนวคิดการนําเสนอตนเองดวยความสมบูรณ
แบบ (Perfectionistic Self-Presentation) และแนวคิดทางจิตเวช โดยมีดังตอไปนี้
2.2.1.ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม(Social learning Theory)
แบนดูรา (Bandura. 1989) มีความเชื่อวา พฤติกรรมของคนเรานั้น ไมไดเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลง
ไปเนื่องจากปจจัยทางสภาพแวดลอมเพียงอยางเดียว หากแตจะเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขภายในตัวบุคคล
พฤติกรรม และสภาพแวดลอมซึ่งมีความเกี่ยวพันซึ่งกันและกันไมอาจแยกออกจากกันได ซึ่งทั้ง 3เงื่อนไขนั้นไมได
เกิดขึ้นพรอมๆ กัน หากแตตองอาศัยเวลาในการที่เงื่อนไขตางๆ จะกําหนดซึ่งกันและกันของเงื่อนไขสวนบุคคลกับ
พฤติกรรมแสดงใหเห็นถึงความคิด ความรูสึก และการกระทํา ความคาดหวัง ความเชื่อ การรับรูเกี่ยวกับตนเอง
เปาหมาย และความตั้งใจ ซึ่งเงื่อนไขดังกลาวกําหนดลักษณะและทิศทางของพฤติกรรม สิ่งที่บุคคลคิด เชื่อ และ
รูสึกจะกําหนดวาบุคคลจะแสดงพฤติกรรมเชนใด ในขณะเดียวกันการกระทําของบุคคลก็จะเปนสวนหนึ่งในการ
กําหนดลักษณะการคิดและการสนองตอบทางอารมณของเขา ลักษณะของรางกาย ระบบการรับรูและระบบประสาท
มีผลตอพฤติกรรม และศักยภาพของบุคคล เชนเดียวกับระบบการรับรูและโครงสรางของสมองก็ปรับเปลี่ยนได
โดยสิ่งแวดลอมและประสบการณทางพฤติกรรมเชนกัน (Greenough; Black; & Wallace. 1987) เชนเดียวกับ
อังศินันทอินทรกําแหง (2552) กลาววา สภาพของสังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม และประสบการณรวมกับ
พฤติ ก รรมภายใน เช น การคิ ด การรั บ รู ค วามรู สึ ก ความเชื่อ และค า นิ ย ม เป น ต น มี ผ ลทํ า ให บุ คคลแสดง
พฤติกรรมแตกตางกันออกไปตาม จากทฤษฎีดังกลาวนํามาเทียบเคียงกับการเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนา
หากผูเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาคิดและเชื่อวาศัลยกรรมความงามจะสามารถทําใหตนมีความงามตาม
คานิยมของสังคม เนื่องจากการเรียนรูจากตัวแบบที่เปนมาตรฐานความงามของสังคม ผานการสังเกตจากสื่อหรือ
บุคคลในสังคมที่ประสบความสําเร็จจากการทําศัลยกรรมความงาม สิ่งเหลานี้เปนเงื่อนไขทางจิตวิทยาควบคูไปกับ
เงื่อนไขทางสังคม อาจทําใหบุคคลเกิดการเรียนรูจากสังคมจนมีผลตอพฤติกรรมตามมา
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จากทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสังคม (Social Cognitive Theory) เชื่อวาพฤติกรรมของบุคคลที่
เกิดขึ้นนั้นเปนอิทธิพลจากการคิดรู และสภาพแวดลอมซึ่งเงื่อนไขใดเปลี่ยนแปลงไปยอมสงผลใหเงื่อนไขที่เหลือ
เปลี่ยนแปลงไปดวย ทําใหผูวิจัยตระหนักวา สภาพแวดลอม และเงื่อนไขภายในตัวบุคคลมีสวนสําคัญในการ
ตีความและการใหความหมายตอประสบการณการเสพติดศัลยกรรมความงามของผูเสพติดศัลยกรรมความงาม
ใบหนาโดยเชื่อมโยงไปถึงความสัมพันธกับบริบทแวดลอม ซึ่งตองอาศัยการสืบคนขอมูลที่ลึกซึ้งและครอบคลุม
ปรากฏการณที่ศึกษา และเชื่อมโยงไปถึงความสัมพันธระหวางผูเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนากับบริบท
แวดลอม รวมถึงปฏิสัมพันธระหวางบุคคลภายใตปรากฏการณที่มีผลตอตอการตีความของบุคคลตอประสบการณ
2.2.2.ทฤษฎีสัมพันธภาพระหวางบุคคล (Interpersonal theory)
โดยผูนําทางทฤษฎีนี้คือ ซัลลิแวน (Harry stack sullivan) มีความเชื่อวาพฤติกรรมและบุคลิกภาพ
เปนผลมาจากสัมพันธภาพระหวางบุคคล พฤติกรรมที่ผิดปกติและการเจ็บปวยทางจิตเปนผลมาจากการที่บุคคล
ไมสามารถสรางสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นไดเหมาะสม บุคคลที่มีสัมพันธภาพกับผูอื่นในสังคมที่ดีจะเปนบุคคลที่
มีชีวิตอยูในสังคมไดอยางสมบูรณ (Healthy person) สามารถมีความสัมพันธและอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมี
ประสิทธิภาพ แตสําหรับบุคคลที่ขาดความตระหนักหรือไมเห็นความสําคัญของการมีสัมพันธภาพระหวางบุคคล
(Interpersonal relationship) เปนสาเหตุผลสําคัญทําใหบุคคลเกิดการเจ็บปวยทางจิตได (Mental Illness)
(ศรีเรือน แกวกังวาน. 2551)
การพัฒนาบุคลิกภาพเปนผลมาจากประสบการณที่เกี่ยวของกับการมีสัมพันธภาพระหวางบุคคล
ดานการยอมรับหรือไมยอมรับจากบุคคลรอบขาง / สิ่งแวดลอม อันจะสงผลกระทบตอระดับตัวบุคคล (Self system)
ทําใหบุคคลมีการรับรูตนเองในดานบวก (good me) และดานลบ (bad me) หรือไมไดยอมรับในการกระทําของ
ตนเอง (not me) ระบบตัวตนของบุคคล/ ระบบแหงตน (Self system) หรืออัตมโนทัศน (Self concept) เปน
ความรูสึกที่บุคคลมีตอตนเอง เปนผลจากประสบการณที่ผานมาในชีวิต แลวบุคคลรวบรวมมาเปนความรูสึกตอ
ตนเอง หากพฤติกรรมที่แสดงออกไดรับการยอมรับจากผูอื่น บุคคลจะมีความรูสึกที่ดีตอตนเอง แตถาพฤติกรรม
สวนใหญไดรับการปฏิเสธ ไมยอมรับจากผูอื่น บุคคลจะเกิดความรูสึกที่ไมดีตอตนเอง โดยความรูสึกตอตนเองนั้น
มี 3 ลักษณะ คือ
Good me: ฉันดีเปนความรูสึกที่ดีตอตนเองเปนผลมาจากประสบการณที่ไดรับการยอมรับจาก
บุคคลสําคัญในชีวิต เชน การไดรับความรักไดรับความสนใจ
Bad me: ฉันเลว เปนความรูสึกที่ไมดีตอตนเองเปนผลมาจากประสบการณที่ไมไดรับการยอมรับ
จากบุคคลสําคัญในชีวิตที่แสดงออกทั้งทางวาจา ทาทาง มีผลทําใหบุคคลเกิดความรูสึกวิตกกังวลและมีปญหา
สุขภาพจิตตามมาได
Not me: ไมใชฉัน เปนการปฏิเสธตนเอง เปนผลมาจากการมีปฏิกิริยาตอบสนองตอความวิตก
กังวลสูง เปนพฤติกรรมที่ไมไดรับการยอมรับ ถูกปฏิเสธทําใหเกิดความรูสึกประหวั่นพรั่นพรึง สับสนและบุคคลจะ
ปฏิเสธพฤติกรรมของตนเนื่องจากสังคมไมยอมรับ หรือยอมรับการกระทําของตนเองไมได ดวยการใชกลไกทางจิต
รูปแบบตางๆ เชน เก็บกดการแสดงออกตรงขาม การโทษผูอื่น เปนตน ซึ่งภาวการณปฏิเสธตนนี้อาจนําไปสูการ
เกิดอาการทางจิตเวชได

31
ดังนั้นจากทฤษฎีดังกลาว นํามาทําความเขาใจประสบการณการเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนา
โดยอธิบายไดวาพฤติกรรมดังกลาว เกิดจากความลมเหลวในการแกไขกับความขัดแยงที่เกิดจากการมีปฏิสัมพันธ
กับบุคคลที่สําคัญในชีวิต และไดรับความกระทบกระเทือนในดานความสัมพันธระหวางบุคคลจนทําใหเกิดความ
เจ็บปวดทางอารมณและจิตใจการที่ตองกลายเปนผูเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาสวนหนึ่งมาจากบุคคลรูสึกวา
ตนเองไมไดรับการตอบสนองตอความตองการเพื่อนําไปสูความพึงพอใจ (satisfactions )จากการมีปฏิสัมพันธกับ
คนในสังคมโดยจะเนนหนั กไปที่ความตองการทางด านสรีรวิทยาคือความงาม ทํา ให เกิดความรูสึกไมมั่นคง
(security) ในตนเอง รูสึกวาตนไมไดรับการยอมรับจากสังคม ทําใหรูสึกโทษตนเองและมองรูปลักษณตนเอง
ในทางลบ (Bad me) นําไปสูการทําศัลยกรรมความงามใบหนาเพื่อการเปนที่ยอมรับของสังคม หรือผูเสพติด
ศัลยกรรมความงามใบหนาอาจจะมีพฤติกรรมที่ปฏิเสธความเปนตนเอง (Not me) คิดวารูปลักษณของตนเองไม
เปนที่ยอมรับของสังคม ทําใหไมสามารถยอมรับรูปลักษณของตนเองได ทําใหคนกลุมนี้ไมตองการมีสัมพันธภาพ
กับผูอื่น หวาดระแวง ปฏิเสธสัมพันธภาพที่เกิดขึ้น และกลายเปนคนที่วิตกกังวลในความงามของตน ซึ่งมีผล
ตอเนื่องใหบุคคลพัฒนาความงามของตนอยางไมมีที่สิ้นสุด
2.2.3. กลุมทฤษฎีมนุษยนิยม (Humanistic Theory)
เปนกลุมที่เชื่อวามนุษยทุกคนมีความสามารถ มีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองไปในทางที่ดี มีความรัก
ตน มีการเจริญเติบโต มีความตองการพื้นฐานที่ตองการการตอบสนอง มีความรับผิดชอบและเขาใจตนเองอยาง
แทจริง มนุษยจะควบคุมตนเองและตัดสินใจไดดวยตนเองมากกวาใหสิ่งแวดลอมมาตัดสินหรือควบคุมตนเอง
2.2.3.1. ทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของมาสโลว (Maslow. 1954)
มาสโลวเนนวาโดยธรรมชาติของบุคคลเกิดมาดีและพรอมที่จะทําสิ่งที่ดี ถาไดรับการตอบสนอง
ขั้นพื้นฐานเพียงพอ มาสโลวไดศึกษาพบวา บุคคลมีความตองการที่จะไดรับการสนองความตองการใหกับตนเอง
ทั้งสิ้น ซึ่งความตองการของบุคคลนั้นมี 5 ขั้นตอนโดยจะสนองความตองการของตนเองในขั้นตนกอนเมื่อไดรับการ
ตอบสนอง บุคคลก็มีความตองการในขั้นสูงตอไป ซึ่งมีดังนี้ 1.ความตองการทางรางกาย (Physiological needs)
2. ความตองการความปลอดภัย (Safety needs) 3. ความตองการความรักและความเปนเจาของ (Belongingness
and Love needs) และ 4. ความตองการไดรับความนับถือยกยอง (Self-Esteem needs)ดังนั้นหากนําทฤษฎี
ดังกลาวมาอธิบายผูเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาจะพบวาการที่บุคคลมีพฤติกรรมการเสพติด นั้นอาจเปน
เพราะวา การติดอยูกับความตองการขั้นตางๆ อันเปนผลมาจากการไดรับการตอบสนองที่ไมเหมาะสม หรือเกิดจาก
ความไมมั่นใจ ความกังวล ไมไดรับความรัก หรืออาจเปนเพราะไมไดรับการยอมรับ
2.2.3.2.ทฤษฎีเกี่ยวกับมโนทัศนแหงตนของคารล โรเจอร (Self theory)
ทฤษฎีนี้มีความแตกตางจากทฤษฎีของมาสโลวตรงที่วา ทฤษฎีของโรเจอรเชื่อในการรับรูของ
ตนเอง วาตนเองมีการรับรูแบบไหนบุคลิกของบุคคลจะพัฒนาไปในทางนั้นและการรับรูตนเองสามารถเปลี่ยนแปลง
ได ดังนี้ อัตมโนทัศน (Self Concept) สําหรับโรเจอรจึงมีความเชื่อวา ธรรมชาติของบุคคลซึ่งเปนผูที่มีเหตุมีผล
สามารถรูแจงเห็นจริงไดดวยตนเอง มีเสรีภาพในการเลือกทางเดินของตน มีมโนทัศนในการมองตนเอง ซึ่งอาจ
ออกมาในรูปของตนตามอุดมคติ (Ideal Self) ตนที่ตนมองเห็น (Perceived Self) และความเปนตัวตนที่แทจริง
ของตน (Real Self) (อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย. 2554).
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สําหรับอัตมโนทัศนของคนที่มีพฤติกรรมปกติ ความเปนตัวตนที่แทจริงของคน (Real Self)
ตนที่ตนมองเห็น (Perceived Self) และอุดมคติแหงตน (Ideal Self) จะอยูติดกันหรือยิ่งมีการความซอนทับกัน
คนจะยิ่งมีพฤติกรรมปกติเพราะเมื่อตัวตนที่แทจริงมีความใกลเคียงกับตัวตนที่ตนมองเห็น แสดงวาบุคคลผูนั้นมี
การรับรูตนเองตามสภาพความเปนจริง สวนอุดมคติแหงตน (Ideal Self) เปนตนที่บุคคลคาดหวังอยากจะเปน
บางครั้งก็สมหวังหรือบางครั้งอาจไมสมหวัง แตบุคคลจะเห็นวาไมใชเรื่องใหญ เมื่ออัตมโนทัศน (Self Concept) ดี
ก็สามารถทําใหบุคคลมีความสุขได ดังนั้นอัตมโนทัศน(Self Concept)จึงเปนตัวควบคุมบุคลิกภาพของบุคคล
และสําหรับผูเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาซึ่งถือไดวาเปนลักษณะของพฤติกรรมที่
ผิดปกติ เกิดจากความเปนตัวตนที่แทจริงของคน (Real Self) และตนที่ตนมองเห็น (Perceived Self) และตน
ตามอุดมคติ (Ideal Self) มีความไมสอดคลองกันออกหางจากกัน สงผลใหเกิดพฤติกรรมผิดปกติไดงาย อาจเกิด
จากความไมสอดคลองระหวางตัวตนที่แทจริง (Real Self) กับตนที่ตนมองเห็น (Perceived Self) อยางเชน
รูปลักษณที่แทจริงอาจจะปกติดีมีความงามอยูแลวตามการรับรูของผูอื่น แตในทางตรงขามบุคคลนั้นกลับเห็น
รูปลักษณของตนไมสวยงาม จึงตองการจะทําศัลยกรรมความงาม ดังนั้นจะเห็นไดวาความงามที่ตนมองเห็นกับ
ความงามตามที่เปนจริงมีความแตกตางกันมากหรือมีขอขัดแยงกันสูง บุคคลผูนั้นมีแนวโนมที่จะเสพติดศัลยกรรม
ความงามไดงาย
กรณีที่บุคคลสรางความงามของตนตามอุดมคติ (Ideal Self) ของตนหางไกลจากรูปลักษณ
ของตนตามที่เปนจริง (Real Self) โดยบุคคลจะมีความหวังตอความงามของตนเอง เชนอยากใหตนเองเปนคน
จมูกโดง ปากเปนกระจับ ตาโตแบบเกาหลี แตสภาพหนาตาที่แทจริงมิไดเปนอยางที่คาดหวัง สิ่งเหลานี้อาจเปน
แรงผลักดันใหบุคคลไปทําศัลยกรรมความงาม เพราะคิดวาการทําศัลยกรรมความงามสามารถพัฒนาความงามที่
แทจริงของตนไปสูความงามที่คาดหวัง จึงนํามาสูพฤติกรรมการเสพติดศัลยกรรมความงามไดเชนกัน
จากทฤษฏีดังกลาวจึงเปนการสนับสนุนในการศึกษาครั้งนี้ เนื่องจากผูวิจัยตองการทําความ
เขาใจในประสบการณการเสพติดศัลยกรรมความงาม การที่จะเขาใจไดวาทําไมผูเสพติดศัลยกรรมความงามจึงมี
พฤติกรรมการรทําศัลยกรรมความงามซ้ําๆ ผูวิจัยตองไปศึกษาที่การรับรูของผูเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนา
วาเขามีการมองตนเองอยางไร (Perceived Self) ขัดแยงกับความงามของตนจริงหรือไม (Real Self) และตองการ
ใหความงามของตนเองเปนเชนไร (Ideal Self) นําไปสูการสรางแนวคําถามในงานวิจัยครั้งนี้
2.2.4. แนวคิดความนิยมความสมบูรณแบบ (Perfectionism) และแนวคิดการนําเสนอตนเองดวย
ความสมบูรณแบบ (Perfectionistic Self-Presentation)
จากการศึกษาจะพบวาผูที่มีลักษณะนิยมความสมบูรณแบบมักชอบการแขงขันเปรียบเทียบ เพื่อ
ตองการตรวจสอบความนิยมในสังคมของตนเองเสมอ (Hewitt; et al. 2003) มักจะนิยมทําศัลยกรรมความงาม
เพื่อชวยเพิ่มความนาพึงปรารถนาในสายตาเพศตรงขาม และเพิ่มศักยภาพในการแขงขันกับคูแขงเพศเดียวกัน โดย
เชื่อวาการทําศัลยกรรมความงามนั้นชวยลดหรือบรรเทาความทุกขไดจากความรูสึกไมพอใจกับรูปรางหนาตา เพราะ
ผูที่นิยมความสมบูรณแบบสวนใหญมักจะมีความขัดแยงกันระหวางความปรารถนารูปรางหนาตาที่สมบูรณแบบกับ
การรับรูรูปรางหนาตาของตนเองวาไมดีพอ (กมลกานต จีนชาง. 2553) เนื่องจากผูนิยมความสมบูรณแบบตองการ
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การยอมรับจากผูอื่น และกลัวการถูกปฏิเสธจากสังคม จึงคิดวาการมีรูปรางหนาตาที่ดีจะดึงดูดใจทําใหบุคคลเปนที่
ยอมรับของสังคม ดังนั้น ผูนิยมความสมบูรณแบบจึงอาจเลือกทําศัลยกรรมความงามโดยมองวาศัลยกรรมความ
งามเปนวิธีที่ดีจะชวยเปลี่ยนแปลงหรือทําใหรางกายของตนสวยสมบูรณแบบตามความปรารถนาได ทําใหบุคคล
เสพติดความสุขใจเมื่อไดรับความสมบูรณแบบทางรูปลักษณจากการทําศัลยกรรมความงามจะยิ่งกระตุนใหเสพติด
ศัลยกรรมความงามมากขึ้น
ผูนิยมความสมบูรณแบบตางมีเหตุผลในการทําศัลยกรรมความงามแตกตางกันดวย ตัวอยางเชน
ผู นิ ย มความสมบู ร ณ แ บบในตนเองซึ่ ง ตั้ ง มาตรฐานกั บ ตนเองไว สู ง ไม พ อใจกั บ สิ่ ง ที่ ต นเองมี ห รื อ เป น และ
วิพากษวิจารณตนเองอยางรุนแรง ทําใหรูสึกไมพึงพอใจกับรูปรางหนาตาของตนอยูเสมอๆ จึงนําไปสูความเสพติด
ศัลยกรรมเสริมความงามไดงาย ในขณะที่ผูนิยมความสมบูรณแบบตามความคาดหวังของสังคมจะออนไหวตอ
ความกดดันที่จะสวยงามตามมาตรฐานสังคม หรือพยายามทําใหบุคคลที่มีความสําคัญกับตนเอง (เชน คูรัก) รูสึก
พอใจบุคคลแบบหลังนี้ก็อาจสนใจทําศัลยกรรมความงาม จนไมสามารถที่จะหยุดทําศัลยกรรมความงามได
ซึ่งผูนิยมความสมบูรณแบบมักจะนําเสนอตนเองดวยความสมบูรณแบบ บุคคลเหลานี้มักจะมี
พฤติกรรมที่แสดงถึงความทะนง ภูมิใจในตนเอง และชื่นชอบแฟชั่น การทําศัลยกรรมความงามจะยิ่งสิ่งสะทอน
ความปรารถนาที่จะใชลักษณะทางกายภาพของตนเพื่อใหไดรับความชื่นชมจากคนรอบขาง เนื่องจากเชื่อวารูปราง
หนาตาที่ดึงดูดใจสามารถนําไปสูความโดดเดน และเปนที่ประทับใจของผูอื่น ในขณะที่ผูที่ไมแสดงความไมสมบูรณ
แบบของตนเองอาจมองศัลยกรรมความงามวาเปนวิถีทางในการกําจัดความบกพรอง หรือตําหนิของตนออกไป เชน
การทําศัลยกรรมความงามเพื่อใหดูออนเยาวกวาอายุจริง ฉะนั้นผูที่ชอบนําเสนอความสมบูรณแบบตามความ
คาดหวังของสังคมเปนบุคคลที่เชื่อวาสังคมหรือคนรอบขางคาดหวังมาตรฐาน และความเพียบพรอมสมบูรณแบบ
จากตน เชอรรี่และคณะ (Sherry; et.al. 2007) อธิบายวาผูที่ชอบนําเสนอตนเองดวยความสมบูรณแบบตามความ
คาดหวังของสังคมนาจะออนไหวและไวตอการรับภาพลักษณดานความงามจากสื่อ ความกดดันจากวัฒนธรรม
สังคม และความคาดหวังของผูอื่นตอรูปรางของตน อาจทําใหพวกเขามีแนวโนมที่จะยอมรับการทําศัลยกรรมความ
งามเพื่อเหตุผลทางสังคมและวัฒนธรรมมากกวา
2.2.5. ทฤษฎีความคิดเชิงบวก (positive thinking)
การคิดเชิงบวก คือ กระบวนการทางความคิดของบุคคลที่เกิดจากการที่คนเรามีรูปแบบการรับรูและ
การคิด (perception and cognitive style) ไปในทิศทางที่ดี มองและรับรูสิ่งตาง ๆ ตามความเปนจริง เปนเหตุ
เปนผลดวยอารมณที่ผองใส (นิภา แกวศรีงาม. 2547) สวนเทอดศักดิ์ เดชคง (2547) กลาวถึง ผูที่มีความคิดเชิง
บวกวา เปนบุคคลที่มองหาโอกาสจากอุปสรรคตาง ๆ ที่พบเจอ เปดใจยอมรับฟงและพรอมที่จะปรับปรุงตนเองให
ดีขึ้น ไมหลีกหนีปญหา และพยายามหาหนทางในการแกปญหาเหลานั้นใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี สอดคลองกับวิทยา
นาควัชระ (2548: 44) กลาวถึงคนที่มีการคิดเชิงบวกวา เปนคนอารมณดีมั่นใจในตนเองอยางสรางสรรค และมี
กําลังใจที่จะตอสูกับอุปสรรคเสมอจึงทําใหมีพฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสม ดีงามและสรางสรรคซึ่งเปนพื้นฐาน
ที่ทําใหคนเราเกิดการตัดสินใจและแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ นําไปสูการมีภาวะยืดหยุนไดทางจิตใจ
เนื่องจากการคิดเชิงบวกจะทําใหสามารถมองและรับรูสิ่งตางๆ ที่เกิดขึ้นตามความเปนจริงเปนเหตุเปนผล เปนการ
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รับรูจิตอารมณที่สรางสรรคยอมจะทําใหบุคคลมีมีสติปญญาทางอารมณ (EQ-Emotional Quotient) สามารถที่
จะเผชิญและยอมรับในสิ่งตางๆ ที่เกิดขึ้นแกตน สามารถบริหารจัดการตนเองและสรรพสิ่งรวมทั้งปญหาที่เกิดขึ้นได
อยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งการคิดเชิงบวกจะทําใหคนเราเกิด แรงจูงใจในตนเอง (Self Motive) เกิดความเพียร
พยายามอดทนในการที่จะฝาฟนอุปสรรค และปญหาตางๆ การตัดสินใจได อยางถูกตองและเหมาะสม เรียกไดวา
เปนผูที่มีระดับแหงความอดทนและเพียรพยายามสูความสําเร็จ (นิภา แกวศรีงาม. 2547) สอดคลองกับวันเพ็ญ
บุญประกอบ (2544) ที่กลาววา การคิดเชิงบวก (Positive Thinking) เปนการมองสถานการณหรือเหตุการณตาง ๆ
ที่เกิดขึ้นตามความเปนจริงและถูกตองแนนอน เขาใจถึงพื้นฐานของปญหา และรูวาปญหาในแตละอยางนั้นเกิดจาก
สาเหตุไดหลายอยางแตกตางกัน เปนพื้นฐานที่ทําใหตนมีความหมาย และเพียรพยายามอดทนตอไปไดเมื่อพบเจอ
อุปสรรคก็จะไมโทษตัวเองมากจนเกินไป และไมโทษผูอื่นชวยใหชีวิตมีความหวังแมวาจะพบปญหาอุปสรรคในชีวิต
ก็ตาม
การคิดเชิงบวกนั้น อาจไมไดติดตัวเรามาโดยกําเนิด แตเราสามารถเรียนรูและพัฒนาการคิดเชิงบวก
ใหเกิดขึ้นกับบุคคลได โดยอาศัยการฝกฝนตามองคประกอบของการคิดเชิงบวก ซึ่งมีนักจิตวิทยาและนักวิชาการ
ตางๆ ไดกลาวไวอยางหลากหลายดังที่สก็อตตเวนเทรลลา (2545) กลาวไววา องคประกอบของการคิดเชิงบวก
ประกอบดวย การมองโลกในแงดี ความกระตือรือรนความเชื่อ ความยึดมั่นในคุณธรรม ความกลาหาญ ความ
มั่นใจ ความมุงมั่น ความอดทน ความสุขุมและการสํารวมความตั้งใจ สวนไพฟเฟอร (Peiffer. 2548) กลาวไววา
องคประกอบของการคิดเชิงบวก ประกอบดวย การกลาเผชิญกับปญหาและอุปสรรคตาง ๆ การรูจักจัดการกับ
อารมณของตนเองอยางเหมาะสม การรูจักใหกําลังใจตนเองและมองโลกในแงดีการเชื่อมั่นในความสามารถของ
ตนเอง การมีมุมมองที่หลากหลายและแกไขปญหาไดอยางสรางสรรค สอดคลองกับคาน (Khan, 2008) ที่ไดกลาว
ไววา องคประกอบของการคิดเชิงบวก ประกอบดวยการตั้งเปาหมายเพื่อไปสูความสําเร็จ การรูจักควบคุมตนเองได
อยางเหมาะสม ยอมรับฟงคําแนะนาของผูอื่น มีความเชื่อมั่นในตนเอง และใหกําลังใจตนเองในการทําสิ่งตางๆ มี
เหตุผลมีอารมณดีและมั่นคง ตอตานการคิดในเชิงลบ มีความอดทน และหมั่นทบทวนในสิ่งที่ไดทําไป สวนลอยด
(Lloyd. 2008) กลาวไววา องคประกอบของการคิดเชิงบวก ประกอบดวย การคิดดี พูดดี ทําดี การรูจักควบคุม
ตนเองอยางเหมาะสม มองโลกในแงดี มีความซื่อสัตย มีมนุษยสัมพันธที่ดีและชวยเหลือผูอื่น ทําในสิ่งที่เปน
ประโยชน และรูจักใหอภัยแกผูอื่น ซึ่งสอดคลองกับลอปเปอร (Lopper. 2007) ที่กลาวไววา องคประกอบของการ
คิดเชิงบวก ประกอบดวย การมองโลกในแงดีและเปนประโยชนมีอารมณที่ดีและมั่นคง มีความพยายามในการ
แกปญหาตางๆ ใหประสบผลสําเร็จ มีความเชื่อมั่นในตนเอง และเชื่อวามีสิ่งดีๆ ซอนอยูในอุปสรรคที่พบเจอเสมอ
เนื่องจากผูเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนา มีลักษณะและพฤติกรรมที่แตกตางไปจากคนปกติ
สังคมจึงมีการแบงแยกและปฏิบัติตอผูเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาที่เปนไปในแงลบ โดยเฉพาะผูเสพติด
ศัลยกรรมความงามใบหนาจนทําใหใบหนามีความผิดปกติ พิกลพิการผิดรูปสูญเสียการทําหนาที่ของอวัยวะสวน
นั้นจนเห็นไดชัด จะยิ่งมีความออนไหวตอการที่สังคมปฏิบัติตอตนเองใหแตกตางและแปลกแยกจากคนอื่น
ทําใหกลายเปนอุปสรรคตอการใชชีวิต ไมวาจะเปนดานการเรียน การคบเพื่อน การคบเพื่อนตางเพศ การปรับตัว
มีป ญ หาต อ การทํา งาน เป น ต น จึ ง ทํา ให เ กิด การเรี ย นรูที่จ ะมองโลกในแงบ วกเปน ไปไดย ากมากขึ้น ดั ง นั้น
การสงเสริมใหผูเสพติดสัลยกรรมความงามใบหนารับรูและยอมรับตนเองวาตนเองเปนอยางไรอยางเขาใจสังคม
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และตนเอง จะชวยทําใหผูเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาไมตีตราตนเองและมีวิธีการเผชิญชีวิตภายใตชวงเวลา
ที่วิกฤตไดอยางเหมาะสม (นิภา แกวศรีงาม. 2547) สอดคลองกับวิรตี ศรีออน (2546) ที่กลาวถึงการคิดเชิงบวกวา
จะเกิดขึ้นไดจากการมองตัวเองวาดีซึ่งตองมาจากพื้นฐานความเชื่อวาตนเองดีเสียกอน โดยการหาขอดีของตนเอง
ถอมตัว ลดขอบกพรองและเพิ่มความดี และมีการมองคนอื่นวาดี รับรูถึงขอดีของผูอื่นอยางใจบริสุทธิ์ จากนั้นมี
การมองสิ่งที่เหลืออยูไมใชสิ่งที่ขาดหายใหมองปญหาอุปสรรคหรือความทุกขที่เกิดขึ้นเปนเรื่องธรรมดาและแสวงหา
ประโยชนที่ไดจากปญหานั้นๆ เพื่อลดทาทีและความรุนแรงตางๆ ของตนลงได
2.2.6. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความเครียด
ทฤษฎีความเครียดของลาซารัส(Lazarus; &Folkman. 1984) ซึ่งเปนทฤษฎีที่มีแนวคิดเกี่ยวกับ
การปฏิสัมพันธกันระหวางบุคคลและสิ่งแวดลอม ซึ่งมีอิทธิพลซึ่งกันและกัน และเกิดขึ้นตลอดเวลา ประกอบดวย
แนวคิดสําคัญคือ ความเครียด และการเผชิญความเครียด
ความเครียด (Stress) เปนความสัมพันธระหวางบุคคลกับสิ่งแวดลอมที่มีอิทธิพลซึ่งกันและกัน
โดยบุคคลเปนผูประเมินตัดสินวาสถานการณหรือเหตุการณนั้นจะมีผลเสียตอสวัสดิภาพหรือความผาสุกของตน
และจะตองใชแหลงประโยชนในการปรับตัวอยางเต็มที่หรือเกินกําลังเพื่อที่จะจัดการกับสถานการณนั้นๆ การประเมิน
ตัดสิน (cognitiveappraisal) เปนการพิจารณาตัดสินความหมายหรือความสําคัญของสถานการณที่เผชิญ ซึ่งเปน
กระบวนการประเมินความเปนไปไดและผลลัพธในการที่จะจัดการกับสถานการณนั้น การประเมินตัดสินนี้เปนการ
พิจารณาสถานการณที่เกิดขึ้นวา มีผลตอสวัสดิภาพของตนหรือไมอยางไร และเปนกระบวนการที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา
เมื่อบุคคลประเมินสถานการณวาเกิดความเครียด บุคคลจะพยายามใชกลวิธีตางๆ เพื่อชวยทําให
ความเครียดที่กําลังเผชิญอยูลดลง เรียกวา การเผชิญความเครียด (coping) เปนกระบวนการที่บุคคลพยายาม
ทั้งการกระทํา (behavior) และความรูสึกนึกคิดของตนเอง (cognitive) ในการจัดการกับความเครียด ซึ่งความ
พยายามนี้จะตองใชแหลงประโยชนที่มีอยูมาใชอยางเต็มที่หรือเกินกวาธรรมดา การเผชิญความเครียดเปนกระบวนการ
ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ตามความสัมพันธระหวางบุคคลกับสิ่งแวดลอม และมีความเฉพาะเจาะจงในแตละ
สถานการณซึ่งการเผชิญความเครียดของบุคคลมี 2 ลักษณะ คือ การมุงแกปญหา (problem-focusedcoping)
และการมุงปรับอารมณ (emotional-focusedcoping) พฤติกรรมการเผชิญความเครียดดานการมุงแกปญหา
เชน การคนหาขอมูลที่เกี่ยวของปญหา การตั้งเปาหมายในการแกปญหา และการกระทําการแกปญหาโดยตรง สวน
พฤติกรรมการเผชิญความเครียด ดานการจัดการกับอารมณคือ วิธีการที่ผูปวยพยายามลดหรือบรรเทาความรูสึก
เครียด เชน การปฏิเสธ การหลีกเลี่ยง การแยกตนเอง การระบายความโกรธไปสูผูอื่น เปนตน บุคคลอาจใชวิธีการ
เผชิญความเครียดไดทั้งดานการมุงแกปญหาและการจัดการกับอารมณซึ่งการเลือกใชวิธีเผชิญความเครียดแตละ
วิธีไมสามารถบอกไดวา วิธีใดดีหรือมีประสิทธิภาพมากกวากัน เพราะขึ้นอยูกับบริบท (context) ในขณะนั้นหรือ
ในสถานการณนั้นๆ แตถามีการใชวิธีการเผชิญความเครียดที่ไมเหมาะสมเปนระยะเวลานาน โดยที่สาเหตุของ
ความเครียดไมไดรับการแกไขหรือถูกสะสมไวมากขึ้น จะนําไปสูการขาดความสามารถในการตัดสินใจและการ
แกปญหา สงผลใหเกิดภาวะวิกฤติ (crisis) และนําไปสูภาวะจิตแปรปรวนไดเชน รองไห นอนไมหลับ กังวลซึมเศรา
จนถึงการฆาตัวตายไดงาย
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เมื่อพิจารณาตามทฤษฎีความเครียดและการเผชิญความเครียดจะเห็นไดวา การเสพติดศัลยกรรม
ความงามใบหนาเปนสถานการณที่ ผูเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาตองเผชิญทั้งการถูก ตีตราจากสังคม
ผลกระทบจากการทําศัลยกรรมความงาม ซึ่งลวนแลวแตนําไปสูความเครียด ที่ทําใหผูเสพติดศัลยกรรมความงาม
ใบหนาตองมีการเผชิญความเครียดนั้น ซึ่งหากผูเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนามีวิธีการเผชิญความเครียดที่ไม
เหมาะสมกับตนเองตั้งแตแรก เชน ใชวิธีการหนีหลีกเลี่ยงปญหาจะทําใหปญหาไมไดรับการแกไขและสงผลใหเกิด
ภาวะซึมเศราและวิตกกังวลที่มากขึ้นไดในอนาคต
จะเห็นไดวาแนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยา ที่ไดกลาวมาขางตน มีจุดรวมและจุดแตกตางในการทํา
ความเขาใจประสบการณการเสพติดศัลยกรรมความงามดังนี้ ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคมซึ่งเสนอความคิดที่
แตกตางจากทฤษฎีทางดานสังคมวัฒนธรรม โดยมองวาพฤติกรรมของบุคคลมิไดขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมเพียง
อยางเดียว แตยังเกิดจากจิตสํานึกของบุคคลดวยซึ่งไมอาจแยกจากกันไดอธิบายไดจากการที่บุคคลเกิดการเรียนรู
มีความคิด ไตรตรองผานตัวแบบที่เปนสภาพแวดลอมภายนอกจนเกิดเปนพฤติกรรมของบุคคล โดยแตกตางจาก
ทฤษฎีสัมพันธภาพระหวางบุคคลที่เชื่อสอดคลองกับทฤษฏีทางดานสังคมวัฒนธรรมวาบุคลิกภาพหรือพฤติกรรม
ของบุคคลเปนผลมาจากสัมพันธภาพระหวางบุคคล บุคคลจะเกิดการรับรูเกี่ยวกับตนจากการตัดสินของผูอื่น ทําให
เกิดผลกระทบตอสภาพจิตใจกลายเปนความเครียดวิตกกังวลและมีปญหาในการเขาสังคมตามมาจนทําใหบุคคล
ต อ งมี ก ารพยายามที่ จั ด การผลกระทบและป ญ หาดั ง กล า วตามมาซึ่ ง สอดคล อ งกั บ แนวคิ ด ทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ
ความเครียดและทฤษฎีความคิดเชิงบวก ซึ่งแตกตางจากทฤษฎีมนุษยนิยมเชื่อวา บุคคลสามารถที่จะควบคุม
ตนเองไดมากกวาที่จะใหสิ่งแวดลอมมาตัดสิน โดยผูนําทฤษฎีนี้ไดแก อับราฮัม มาสโลว และ คารล โรเจอร โดย
ทฤษฎีของมาสโลวเชื่อวาธรรมชาติบุคคลเกิดมาดีและพรอมที่จะทําสิ่งที่ดี ถาไดรับการตอบสนองขั้นพื้นฐาน
เพียงพอนําไปสูบุคคลิกภาพและพฤติกรรมที่ดี ซึ่งแตกตางกับทฤษฎีของโรเจอร ที่เชื่อวาบุคลิกภาพของบุคคลจะ
ถูกพัฒนาไปในทิศทางไหนขึ้นอยูกับการรับรูของบุคคลนั้น และการรับรูตนของบุคคลสามารถเปลี่ยนแปลงได
ตลอดเวลาสงผลใหบุคลิกภาพเปลี่ยนแปลงไดเชนเดียวกัน แตสําหรับแนวคิดความนิยมความสมบูรณแบบและ
แนวคิดการนําเสนอตนเองดวยความสมบูรณแบบ ที่อธิบายบุคลิกภาพอยางหนึ่งของบุคคลที่เกิดจากการรูสึกนึก
คิดของบุคคลที่มีตอตัวเองโดยอางอิงไปยังสังคมนอกจากนี้ยังมีการศึกษาที่เกี่ยวเนื่อง
2.3. แนวคิดและทฤษฎีทางจิตเวช
ผูที่เสพติดศัลยกรรมความงามใบหนา สวนใหญเขาขายเปนผูปวยที่มีอาการของโรคทางจิตเวชอยูใน
กลุมอาการ 'โรคที่ไมเปนโรค' หรือเรียกวากลุมอาการ'โซมาโตฟอรม' (Somatoform disorders) ซึ่งผูปวยจะมี
ร า งกายปกติ แต จ ากการเข า ใจของผู ป ว ยจะคิ ด ว า ตนเองเป น โรค แต เ มื่อ ไปพบแพทย ก ลั บ ตรวจไม พ บการ
เปลี่ยนแปลงทางรางกาย ซึ่งกลุมของโรค โซมาโตฟอรม' (Somatoform disorders) ไดมีการจําแนกโรคจาก
สมาคมจิตแพทย อเมริกา DSM-III ค.ศ. 1980 โดยกอนหนานี้โรคในกลุมนี้ถูกจําแนกใหอยูในกลุมโรคประสาท
(Neuroses) เนื่องจากสาเหตุของโรคเกิดมาจากการขัดแยงภายในจิตใจ โดยเฉพาะในระดับจิตไรสํานึก สําหรับโรค
ในกลุมนี้ไดแบงยอยออกเปน 7 ชนิดซึ่งชนิดที่มีความสัมพันธที่ทําใหเกิดพฤติกรรมการเสพติดศัลยกรรมความงาม
มากที่สุดคือ กลุมโรคอาการทางจิตที่เรียกวา Body dysmorphic disorder (BDD) (Veale. 2004)
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จากสถิติจะพบผูปวยที่เปนโรค BDD มีเพียงรอยละ 1-2 ของประชากร เนื่องจากผูปวยโรค BDD สวน
ใหญจะไมไปพบจิตแพทย อาจเปนเพราะไมรูตัววาตัวเองปวยและไมยอมรับวาตัวเองปวยเปนโรค BDD ทําให
ผูปวยกลุมนี้จะเลือกไปพบแพทยศัลยกรรมความงามเปนสวนใหญเพื่อใหผาตัดเสริมสวย บางคนไปทําศัลยกรรม
ซ้ําหลายครั้งแตก็ยังไมพอใจ จนกลายเปนการเสพติดศัลยกรรมความงาม สอดคลองกับการศึกษาของมิเชลและ
คณะ (Michael;Sabine; & Lee, 2001) จากการพูดคุยกับผูหญิงอายุ 36-44 ป ที่ทําศัลยกรรมความงาม พบวา
ปวยเปนโรค BDD ประมาณ 0.7 % ของประชากร และใหขอสังเกตวาหากศึกษาในผูหญิงที่อายุนอยนาจะพบ
โอกาสการเกิดภาวะ BDD สูงกวานี้ และการศึกษานี้ก็ไมไดศึกษาในผูชาย สอดคลองกับการศึกษาของฟาราเวลิ
และคณะ(Faravelli,; Salvatori ;&Galassi, 1997) พบมี 2%ของผูปวยที่ไปทําศัลยกรรมความงามเปน BDD
อายุเฉลี่ยของผูปวยที่ไดรับการวินิจฉัยวาเปน BDD คือประมาณ 30 ป และมักจะคอยๆ เริ่มมีอาการตั้งแตวัยรุน
และวัยผูใหญตอนตน โดยมักพบในผูหญิงมากกวาผูชาย และ ผูปวยสวนใหญมักไมไดแตงงาน หรือหยาราง ไมมี
งานทํา มักเกิดรวมกับโรคทางจิตเวชอื่นๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งโรคซึมเศรา โรควิตกกังวล ทําใหขอมูลและการศึกษา
เชิงวิชาการในผูปวยโรค BDD ไมเปนที่แพรหลายเทาที่ควร อาจสงการวินิจฉัยรวมถึงทําใหขาดขั้นตอนในการดูแล
รักษาที่มีประสิทธิภาพ (จิตเวชศาสตรรามาธิบดี. 2555)
2.3.1. สาเหตุของโรค
ปจจุบันยังไมทราบแนชัดถึงปจจัยที่คิดวามีสวนเกี่ยวของในการเกิดโรคอาจเกิดจากลักษณะนิสัย
สวนบุคคลขี้อาย, มีบุคลิกภาพแบบนิยมความสมบูรณหรือพื้นฐานอารมณที่ขี้วิตกกังวล บุคลิกภาพแบบ ย้ําคิดย้ํา
ทํา รวมกับหลีกเลี่ยง เมื่อสืบประวัติภายในครอบครัวพบวา มีบุคลเปนโรคอารมณแปรปรวน (Mood Disorder)
ซึ่งก็อาจเปนจากกรรมพันธุสวนหนึ่ง และมีความรูสึกออนไหวงายในเรื่องความสวยงามเมื่อเทียบกับคนอื่นๆ คือ
ใหความสําคัญของความเปนตัวตนขึ้นอยูกับรูปลักษณ รวมไปถึงความทุกขยากในวัยเด็ก เชน ถูกลอเลียน รังแก
ดาวา (ทั้งเรื่องรูปลักษณและความสามารถ) ประวัติในการอบรมเลี้ยงดู ขาดการใหกําลังใจในครอบครัวในการเปน
แบบอยาง นอกจากนั้นความสัมพันธกับเพื่อนที่ไมดี รวมไปถึงวัฒนธรรมและสังคมที่มีการเนนย้ําถึงเรื่องความ
สวยงาม จากการศึกษาพบวาโรคนี้มักจะพบในกลุมบุคคลที่สนใจในรูปรางของตนเองมาก กลุมคนที่เขางานสังคม
บอยๆ หรือกลุมคนที่เปนที่สนใจจากคนอื่นๆ ในสังคม โดยบุคคลที่อยูในกลุมความเสี่ยงนี้ไดแก ดารา นางแบบ
ศิลปนดนตรี วัยรุน นักเรียนมัธยม และนักศึกษามหาวิทยาลัย ซึ่งปจจุบันโรคนี้ไดขยายวงกวางโดยสามารถเกิดขึ้น
ไดกับทุกคน แตจะพบในผูหญิงมากกวาผูชาย ผูปวยสวนใหญมักเปนโสดหรือหยารางไมมีงานทํา สวนผลการตรวจ
ดวยเครื่องตรวจสนามแมเหล็ก (MRI) พบวา บุคคลที่มีการใชสมองซีกซายมากกวาคน ทั่วไป ซึ่งคนที่ใชงานสมอง
ซีกซายสวนใหญมักจะเปนคนจริงจัง เครียดงาย เถรตรง ขาดความยืดหยุนจะเปนโรค BDD ไดงายกวาบุคคลอื่น
(เอนกวิช เต็มบุญเกียรติ. 2557) โดยสรุปมีดวยกัน 3 ปจจัยดังนี้
2.3.1.1. ปจจัยดานจิตสังคมในทางจิตวิเคราะห มองวา body dysmorphic disorder เกิดจาก
ความขัดแยงทางอารมณหรือทางเพศไปยังสวนอื่นของรางกายโดยใชกลไกทางจิต คือ การเก็บกด(repression),
กลไกทางจิต แตกแยกของบุคลิกภาพ (dissociation), อาการบิดเบือนของภาพ (distortion), การทํา ให
เปนสัญลักษณ (symbolization) และความปรารถนาของตนที่ไมเปนที่ยอมรับ (projection) ทําใหบุคลิกภาพเดิม
ของผูปวยมักเปนแบบ การหลงตัวเอง (narcissistic), บุคลิกภาพย้ําคิดย้ําทํา (obsessive-compulsive) หรือ
บุคลิกภาพแบบแปลกแยก (schizoid)
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2.3.1.2. ปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมที่ใหคานิยมกับความสวยความงามที่มีการถายทอดให
บุคคลลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงความงามของตนใหเปนตามที่สังคมและวัฒนธรรมกําหนด เพื่อความไมแปลกแยก
2.3.1.3. ปจจัยดานชีวภาพ จากการที่พบโรคซึมเศรารวมดวยมากทั้งในผูปวยเองและญาติๆ
รวมกับการมีรายงานวายาที่ออกฤทธิ์กับ serotonin ซึ่งเปนฮอรโมนทําหนาที่เกี่ยวกับการแสดงออกทางอารมณ
ความรูสึก และควบคุมวงจรการนอนหลับโดยซีโรโตนินจะทํางานเฉพาะในบริเวณสมองสวนกลาง (brain rewards
system) เมื่อเกิดความรูสึกพอใจ พบวาผูที่เปนโรคซึมเศราจะมีระดับของซีโรโตนินในสมองบริเวณนี้นอยกวาปกติ
ชวยลดอาการของผูปวยได ทําใหเชื่อวา serotonin นาจะมีสวนเกี่ยวของบางอยางที่สงผลใหเกิดอาการรุนแรงของ
โรคมากขึ้น
2.3.2. อาการของโรค
อาการของโรค Body dysmorphic disorder (BDD) ผูปวยจะคิดวาตนเองมีรูปรางหรืออวัยวะ
ผิดปกติ หรือโรคฉันไมสวยหรือไมปกติเหมือนที่ควรจะเปน จนเกิดความรูสึกไมพอใจในรูปรางของตนเอง ซึ่งมักจะ
กังวลในสวนของรางกายที่เห็นไดชัดเจน เชน ใบหนา จมูก คาง และความคิดหมกมุนนี้ก็อาจเกิดกับหลายสวน
พรอมกันได โดยเฉลี่ยแลวประมาณ 4 สวนของรางกายในชวงการดําเนินโรคครั้งหนึ่ง การดําเนินโรคมักเปน
แบบชาๆ และเรื้อรังมีระดับความรุนแรงของอาการขึ้นๆ ลงๆ และจะคอยๆเปนมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเริ่มเปนตั้งแตวัย
เด็ก วัยรุน หรือวัยผูใหญตอนตน สําหรับอาการในเด็กอาจแสดงออกโดยไมยอมไปโรงเรียน ในวัยรุนมักไดประวัติ
วามีเพื่อนนอย เก็บตัว ทําใหสวนใหญจะมาพบแพทยเมื่อเปนมานานประมาณ 10-15 ปแลวผูปวยจะมีอาการย้ําคิด
หมกมุนเกี่ยวกับรูปลักษณของตนเองและจินตนาการวาตนเองมีความบกพรอง หรือมีตําหนิทั้งที่ความจริงแลวปกติ
ชอบเปรียบเทียบอวัยวะที่ตนเองคิดวาผิดปกติกับคนอื่น มีความกังวลเปนอยางมากแบบไมสมเหตุสมผล โดย
เชื่อมั่นมากวาตนเองมีความผิดปกตินั้นจริง และกลัวตนเองจะไมเปนที่สนใจ หรือไดรับความเกลียดชังจากบุคคล
อื่น ความคิดนี้ไมสามารถดีขึ้นแมจะไดรับการยืนยันถึงความปกติ หรือคําชม จากบุคคลอื่น
อาการที่มักเกิดรวมดวยคือการนําตนเองไปเปรียบเทียบกับบุคคลอื่น โดยผูปวยเชื่อวามีคนสังเกตเห็น
สวนของรางกายที่ผูปวยคิดวามีตําหนิอยูและจะมองผูปวยในแงไมดี หรือ ตลกขบขัน จนทําใหเกิดมีพฤติกรรมซ้ํา
ๆในการครุนคิดถึงรูปรางหนาตาตัวเองวันละ 1-3 ชั่วโมง มีพฤติกรรมซ้ําๆ เชน สองกระจก การเสาะหาคํายืนยัน
การเปรียบเทียบ การแตงตัวแตงหนามาก , มีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงจากสังคม กระจก แสงสวาง , ความมั่นใจใน
ตัวเองลดลงอยางมาก อาการนอนไมหลับ ซึมเศรา วิตกกังวล เก็บตัวอยูแตในบาน ไมเขาสังคม เกิดความมั่นใจใน
ตัวเองต่ํา อาจนํามาซึ่งการใชเหลาหรือสารเสพติด เพื่อชวยลดความรูสึกดังกลาว และจะพยายามแกไขรูปลักษณ
ดวยการทําศัลยกรรมความงามโดยไมจําเปน กระทบตอการดํารงชีวิตกลายเปนผูมีความบกพรองในการเขาสังคม
สงผลตอหนาที่การงาน ครอบครัว และรายแรงที่สุดคือการพยายามฆาตัวตายโดยที่ตัวผูปวยเองไมคิดวาตัวเอง
มีความผิดปกติ จากสถิติพบวาผูปวยโรคนี้เคยพยายามฆาตัวตายถึงรอยละ 29 และมีแนวโนมที่จะเพิ่มมากขึ้น
(เกษม ตันติผลาชีวะ. 2536) สอดคลองกับการศึกษาเกรนท วอน และครอว (Grant, Won; & Crow. 2000)
พบวาจากการสัมภาษณคนไขจิตเวช 122 คน โดยประกอบดวยผูใหญ 101 คน เด็ก 21 คน มี 16 คน (13.1%)
วินิจฉัยวาเปน BDD ซึ่งไมเคยไดรับการวินิจฉัยมากอนโดยจิตแพทย แตผูปวยเหลานี้จะถูกวินิจฉัยวาเปนโรคซึมเศรา

39
ซึ่งทั้ง 16 คนนี้ บอกวาเขาจะไมพูดเรื่องนี้ขึ้นมากอน จนกวาจะมีคําถามที่เจาะจงเนื่องจากรูสึกอาย หรือกลัวจะถูก
วาไรสาระ สถานที่ที่ผูปวยจะไปรับการรักษาคือ คลินิกศัลยกรรมความงาม การที่ผูปวยตัดสินรูปลักษณของตัวเอง
ในทางลบ ไมชอบตัวตนภายในของตนเอง และความกังวลเกี่ยวกับการเขาสังคม เปนแรงขับดันใหผูปวยมีความ
ตองการที่จะเปลี่ยนรูปลักษณ โดยการแตงหนา รักษาที่คลินิกผิวหนัง คลินิกเสริมความงาม และทําศัลยกรรม
ความงาม ถึงแมวารูปลักษณเปลี่ยนแปลงไป แตพวกเขาไมเปลี่ยนรูปลักษณอุดมคติภายในจิตใจ จึงทําใหเกิด
ความผิดหวังและซึมเศราที่เขาไมสามารถมีรูปลักษณเหมือนกับอุดมคติได ทําใหโกรธตัวเองหรือแพทย บางราย
อาจฟองรองแพทยวาปฏิบัติหนาที่บกพรองหรือไมถูกตอง และพยายามแสวงหาการทําศัลยกรรมความงามกับ
แพทยทานอื่นไปเรื่อยๆ ดังนั้นการทําศัลยกรรมความงามนี้จึงไมใชวิธีการที่ดีในการรักษาผูปวยโรค BDD เนื่องจาก
อาการจะยังคงเดิมหรือแยลงหลังทําผาตัด และพบวา 50% หลังจากทําผาตัดแลวผูปวยพอใจกับผลการผาตัด แต
จะเปลี่ยนไปกังวลกับรางกายสวนอื่นแทน ซึ่งอาการของ BDD ก็ยังคงมีตอไป ดังนั้นการทําผาตัดหลังจากครั้งแรก
ไปนั้นก็ไมชวยทําใหผูปวยรูสึกดีขึ้น หากยิ่งทําการผาตัดซ้ํามีผลทําใหผูปวยความไมพอใจในความงามเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ มีรายงานวามีผูปวยบางคนที่กอนทําศัลยกรรความงามไมมีความคิดหมกมุนเกี่ยวกับรูปลักษณมากอน
แตหลังจากทําศัลยกรรมความงามกลับมีอาการหมกหมุนเกิดขึ้นเนื่องจากผูปวยเชื่อวาทําแลวภาพลักษณยิ่งแยลง
และเมื่อรูสึกลมเหลวจากการผาตัดหลายๆครั้งหรือไมมีเงินพอที่จะทําการผาตัด ก็จะทํา DIY cosmetic surgery
(David, 2000) คือเปนการแกไขขอบกพรองที่เขาคิดวามีนั้นเองใหหายไดอยางรวดเร็ว ซึ่งแรงจูงใจที่ผูปวยทํานั้น
ซับซอน มักเกี่ยวของกับระยะเวลาที่ใชในการสองกระจกและความรูสึกที่รุนแรงวารูปลักษณที่เห็นนั้นนารังเกียจ
ผูปวยสวนใหญมักไมพอใจกับผลที่ทําไป เชน หญิงคนหนึ่งคิดวาตัวเองมีความนาเกลียดหลายที่บนรางกาย และ
ตองการดูดไขมันออก แตไมมีเงินคาใชจาย จึงใชมีดกรีดที่ตนขาและพยายามบีบไขมันออกมา
ปจจุบันมีวิธีในการตรวจสอบคนหาโรค BDD จากสมาคมนักจิตวิทยาอเมริกัน (the American
Psychiatric Association) โดยแยกเปนสามปจจัยดวยกันดังนี้
1. การมีความหมกมุนเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงในรูปรางของตน หากพบความเปลี่ยนแปลงเพียง
เล็กนอย บุคคลคนนี้จะมีความวิตกกังวลอยางมาก
2. ความหมกมุนทําใหเกิดความโศกเศรา ความทุกข ความเครียด และทําใหความสามารถทั้งทาง
ครอบครัว การงาน สังคม ฯลฯ ลดนอยลง
3. ความหมกมุนนี้ไมไดเกิดจากการมีปญหาทางดานจิตใจอื่นๆ (คือไมไดเปนโรคจิตอื่นอยูแลวหรือ
มีความผิดปกติทางสมองหรือจิตใจ)
ลักษณะคําถามคัดกรองมีดังนี้คือ
1. คุณเคยคิดมากเกี่ยวกับรูปลักษณของคุณหรือไม สวนไหนของรางกายที่คุณไมชอบ คุณรูสึกวา
สวนนั้นทําใหดูนาเกลียด ไมมีใครคบหรือไม
2. คุณคิดวาสวนนั้นที่ไมชอบสามารถมองเห็นไดชัดเจนกวาคนอื่นๆ อยางไร
3. ในแตละวันคุณใชเวลากี่ชั่วโมงในการคิดเกี่ยวกับสวนนั้น
4. สวนนั้นเปนสาเหตุทําใหคุณรูสึกไมสบายใจหรือไม
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5. คุณตรวจสอบสวนนั้นวันละกี่ครั้ง (รวมการสองกระจกหรืออะไรก็ไดที่สะทอนภาพ หรือการ
สัมผัสดวยนิ้วมือ)
6. คุณรูสึกกังวลเกี่ยวกับสวนนั้นในการเขาสังคมบอยแคไหน มันสงผลใหคุณตองคอยหลีกเลี่ยง
การเขาสังคมหรือไม
7. สวนนั้นมีผลตอการนัดเดทหรือมีผลตอความสัมพันธกับเพื่อนหรือไม
8. สวนนั้นขัดขวางความสามารถในการทํางานการเรียน หรือหนาที่หรือไม
2.3.3 แนวทางการรักษา
ผูปวยจะไมมาพบจิตแพทยแตจะมาดวยแพทยแผนกศัลยกรรมความงามสงมาปรึกษาจิตแพทย
ญาติหรือเพื่อนพามา หรือถามาพบจิตแพทยดวยตนเองก็มักมาดวยอาการซึมเศรา วิตกกังวลในการเขาสังคม
มากกวา โดยมักจะเก็บซอนอาการของ BDD ไวเนื่องจากกลัวจะถูกมองวาไรสาระ หรือลุมหลงตัวเอง ซึ่งอาจทําให
ผูปวยมิไดรับการวินิจฉัยและรักษา เพราะผูปวยมักไมยอมรับการรักษาเนื่องจากไมยอมรับความผิดปกติของตน
สอดคลองกับการศึกษาของ ออโตและคณะ (Otto; et al. 2001) พบวามีการประเมินที่ต่ํากวาความเปนจริงในการ
วินิจฉัย BDD สวนใหญแลวผูปวยจะไปการรักษาดวยการผาตัดเสริมความงามซึ่งมักไมชวยลดความคิดกังวล
หมกมุน ทําใหอาการของโรคไมดีขึ้นหรืออาจเปนมากกวาเดิมเนื่องจาก BDD เปนความผิดปกติทางกายที่สงผลตอ
จิตใจ การรักษาที่แนะนําคือการใชยารวมกับการบําบัดพฤติกรรม (cognitive behavioral therapy)โดยการรักษา
ดวยยา สาเหตุหนึ่งของโรคคือความผิดปกติของการหลั่งเซโรโทนิน การรักษาจึงตองใชยาเพื่อกระตุนการหลั่งเซโร
โทนินหรือ SSRIs (Selective Serotonin Reuptake Inhibitors) ซึ่งขนาดและปริมาณของยานั้นขึ้นอยูกับ
ดุลพินิจของแพทย หากผูปวยมีอาการของโรคอื่นดวย เชน ซึมเศรา วิตกกังวล และหลงผิดควรใหการรักษาโรค
เหลานี้ไปพรอมๆ กัน (Phillips; et al. 2002)
สวนของจิตบําบัดและพฤติกรรมบําบัด ผูปวยตองไดรับการบําบัดจากจิตแพทยหรือนักจิตวิทยา
เพื่อเปลี่ยนแนวคิดเรื่องความงามภายนอกใหรูจักรักและยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเปนมากขึ้น รวมทั้งขจัดทัศนคติเชิง
ลบที่ผูปวยสวนใหญคิด ทั้งดานความสวยความงามและมุมมองตอสังคม อันไดแก
1. การบําบัดดวยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม
1.1. การประเมิ นทั่วไป เปนการประเมินความเชื่อเกี่ยวกับรูปลักษณที่ผูปวยคิดวามีตําหนิ,
insight, คุณภาพชีวิต หนาที่การทํางาน สังคม ความเสี่ยงในการฆาตัวตายทํารายตัวเอง, การทํา DIY surgery,
โรคทางจิตเวชอื่นที่เปนรวมดวย
1.2. การประเมินพฤติกรรมรูคิด คือประเมินปจจัยที่ทําใหโรคคงอยู ไดแก
ความมั่นใจ (Beliefs) ผูปวยมักไมพอใจสวนของรางกายหลายสาน ดังนั้นตองถามใหละเอียดวา
มีสวนไหนบาง และมีตองการใหเปนแบบไหน และความทุกขใจที่เกิดขึ้นมีมากนอยแคไหน ตอไปก็ประเมินวาสวน
ที่มีตําหนินั้นมีความหมายตอบุคคลอยางไร โดยอาจใช downward-arrow technique, อารมณที่เกี่ยวของกับ
ความคิดนั้น ตําหนิสวนไหนที่ทําใหรูสึกอายที่สุด เชน บางคนเชื่อวาจมูกที่มีตําหนิจะมีความหมายวา เขาจะตองอยู
คนเดียวไปจนตายหรือไมมีใครรัก เปนตน ซึ่งขอมูลที่ไดนี้จะนําไปใชใน การปรับเปลี่ยนความคิด และ การทดลอง
เชิงพฤติกรรม ตอไป นอกจากนี้ก็ประเมินดูวาแตละคนใหคุณคาของตนเอง (self and values) ไปขึ้นอยูกับอะไร
มากสุด เชน ความสวยงาม, รูปรางหนาตา, ผูนิยมความสมบูรณแบบ, ความสมดุล,การไดรับการยอมรับจากสังคม
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.
พฤติกรรม (Behavior) พฤติกรรมการสองกระจกเปนอาการหลักของ BDD และทําใหผูปวย
ตองใชเวลาหลายชั่วโมงในการสองกระจกทั้งๆ ที่มันทําใหรูสึกแยมากขึ้น ไดมีการศึกษาเปรียบเทียบผูปวยกับกลุม
ควบคุมพบวาแรงจูงใจของการสองกระจกคือ ความตองการรูวาจริงๆแลวพวกเขามองดูเปนยังไง, ความหวังวา
รูปลักษณของพวกเขาจะดูแตกตางไป, เพื่อหาวิธีวาจะอําพรางจุดตําหนินั้นไดยังไงบาง และเขารูสึกวาถาไมสอง
กระจกแลวจะทําใหรูสึกแยมากขึ้น (แตจริงๆ แลวการสองกระจกกลับทําใหรูสึกแยมากขึ้น) และในการสองกระจก
ของผู ป ว ยนั้ น ผู ป ว ยจะให ค วามสนใจกั บ ความคิ ด หรื อ ความรู สึ ก ภายในมากกว า ภาพที่ ส ะท อ นออกมาจริ ง
การประเมิ น พฤติ ก รรมการส อ งกระจกและแรงจู ง ใจของผู ป ว ยนั้ น มีป ระโยชน ใ นการนํ ามาบํ าบั ด ตอ ไป เช น
ระยะเวลาสองกระจกยิ่งนาน ก็นํามาใชในการติดตามถึงความรุนแรงของโรคในระหวางการรักษาได
การหลีกหนีสังคม และ ความวิตกกังวล (Social avoidance and anxiety) ระดับความเชื่อวา
ตนเองมีจุดบกพรองและการใหความสําคัญตอรูปลักษณทําใหเกิดระดับความกังวลใน การเขาสังคมและการหลีก
หนีสังคมหลายระดับแตกตางกัน ผูปวยจะกังวลเกี่ยวกับ ผลการประเมินดวยตัวเขาเองมากกวาผลการประเมินจาก
คนอื่น แตอยางไรก็ตามสวนใหญก็กลัวผลการประเมินทางดานลบจากผูอื่นดวย ผูปวยสวนใหญจะสามารถเขา
สังคมไดโดยใชวิธีอําพรางหรือมี พฤติกรรมปองกันตัวเอง อันไดแก การไมสบตา ไวผมยาว แตงหนามากๆเพื่ออํา
พราง กินเหลา และก็มีอีกหลายวิธีที่ผูปวยใชแตเราดูไมออก ซึ่งเราตองถามจากผูปวยโดยตรง แลวประเมินระดับ
ของความลําบากใจหรือความกังวลที่ผูปวยรูสึกทนไดในการเขาสังคมโดยไมมีพฤติกรรมหลีกเลี่ยง หรือใชเหลาชวย
โดยใหคะแนนตั้งแต 0-100 และใหผูปวยฝกเขาสังคมโดยไมตองใชพฤติกรรมเหลานี้ชวย
กลาวโดยสรุปวา Body dysmorphic disorder (BDD) เปนโรคจิตชนิดหนึ่งที่สามารถตรวจ
พบไดในผูที่เสพติดศัลยกรรมความงามเปนสวนใหญ ซึ่งเปนกลุมที่ใหความสนใจในภาพลักษณของตนเองมากกวา
บุคคลทั่วไป เชื่อมโยงกับมีเงื่อนไขของการเกิดโรคเกี่ยวของกับปจจัยภายในและปจจัยรอบขาง บริบทและภูมิหลัง
ของผูปวยแตละคน ทําใหความรุนแรงที่ปรากฏของแตละบุคคลมีความแตกตางกัน บางรายอาจมีอาการรุนแรงมาก
ที่ไมสามารถดํารงอยูกับภาพลักษณที่เปลี่ยนแปลงซึ่งอาจเปนผลนํามาซึ่งการคิดสั้นฆาตัวตาย นั้นอาจเปนเพราะ
ผูปวยไมไดรับการดูแลรักษาอยางถูกวิธีเนื่องจาก ผูปวยมิไดมาพบจิตแพทย แตกลับแกไขปญหาดวยการพบ
แพทยศัลยกรรมความงาม ยิ่งทําใหอาการของผูปวยรายแรงมากขึ้น นอกจากนี้ผูปวยบางคนที่ตองเผชิญกับความ
ไมเขาใจของสังคม รูสึกวาตนเองโดดเดี่ยวและแปลกแยกทําใหที่สุดทายผูปวยเลือกหนทางโดยการฆาตัวตายเพื่อ
การแกไขปญหา ยิ่งไปกวานั้นจะพบวาในปจจุบันผูปวยที่เปนโรคนี้มีอายุนอยลงและเพิ่มจํานวนมากขึ้น นั่นเปน
เพราะ ประสบการณการดํารงอยูกับภาพลักษณที่เปลี่ยนแปลงไปของผูเสพติดศัลยกรรมความงามมีหลากหลาย
และซับซอน มีการเปลี่ยนแปลงและถายทอดกันอยางไมหยุดนิ่ง และเกี่ยวของกับมิติตางๆ รอบดาน ดังนั้นการที่
จะเขาใจผูเสพติดศัลยกรรมความงาม ซึ่งเปนพฤติกรรมของมนุษยที่ตองอาศัยการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีตางๆ
ในหลากหลายศาสตรมาทําความเขาใจ และอธิบาย เพื่อชวยใหงานวิจัย เปนไปอยางรอบคอบรัดกุม และได
ผลการวิจัยที่จะตอบวัตถุประสงคการวิจัยไดอยางครอบคลุมและลึกซึ้ง เชื่อมโยงใหเห็นถึงความสัมพันธในทุก
แงมุมที่มีอิทธิพลที่เกี่ยวของกับปรากฏการณของ ผูเสพติดศัลยกรรมความงามไดอยางชัดเจน
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จากแนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาและจิตเวชที่ไดกลาวมาขางตน ผูวิจัยไดใชเปนแนวทางใน
การกําหนดประเด็นคําถามและทําความเขาใจประสบการณการเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนา จากมุมมองที่
เปนภายในจิตใจของบุคคล ซึ่งจะทําใหเขาใจประสบการณการเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนา เขาใจไปถึงการ
รับรูและตีความ ความคิด ความเชื่อ เพื่ออธิบายภาวะการเปนอยู (being) ของประสบการณการเสพติดศัลยกรรม
ความงามใบหนา นําไปสูการคนพบโครงสรางของประสบการณ
การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องตางๆ ยังเปนอีกแนวทางที่ทําใหเกิดองคความรูและนํามาประยุกตใช
เพื่อใหเกิดประโยชนตอผูที่เสพติดศัลยกรรมความงามใบหนา อยางเขาใจในธรรมชาติตามความเปนจริง ดังนั้นที่
จะกลาวถึงตอไปจะเปนการนําเสนองานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับการทําศัลยกรรมความงาม เพื่อพิจารณาองค
ความรูที่ผานมาวามีการศึกษาในมุมมอง หรือมิติใด เพื่อมุงหวังตอยอดองคความรูหรือสรางองคความรูเปน
ประโยชนตอความงามและการเสพติดศัลยกรรม โดยเริ่มพิจารณาจากงานวิจัยเกี่ยวกับผูที่ทําศัลยกรรมความงาม
เพื่อเชื่อมโยงไปถึงการทําความเขาใจประสบการณของผูเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาในการดํารงชีวิตเมื่อมี
ภาพลักษที่เปลี่ยนแปลงโดยจะกลาวถึงในงานวิจัยนี้

3. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับประสบการณการเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนา
ในชวงเวลาที่ผูวิจัยทําการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับประสบการณการเสพติดศัลยกรรมความงาม
ใบหนา จากงานวิจัยทั้งในและตางประเทศสวนใหญจะพบเฉพาะงานวิจัยที่มุงศึกษาความงามในเชิงวาทกรรมเพื่อ
ศึ ก ษาวิ วั ฒ นาการของความงามแต ล ะยุ ค แต ล ะสมั ย ร ว มไปถึ ง การวิ พ ากษ ค วามงามจากอดี ต จนถึ ง ป จ จุ บั น
นอกจากนั้ น ยั ง พบงานวิ จั ย ที่ แ สดงถึ ง ป จ จั ย เจตคติ อิ ท ธิ พ ล เงื่ อ นไข ที่ ส ง ผลต อ การตั ด สิ น ใจของผู ส นใจ
ทําศัลยกรรมความงามแตสําหรับงานวิจัยที่มีความเฉพาะเจาะจงไปยังผูเสพติดศัลยกรรมความงามนั้นพบไดเพียง
เล็กนอย ซึ่งขัดแยงกับปรากฏการณการเสพติดศัลยกรรมความงามในสังคมที่ถูกกลาวถึงเปนจํานวนมาก จาก
ผลกระทบที่เกิดขึ้น และมีการพูดถึงความรุนแรงของปญหาการเสพติดศัลยกรรมความงามวาปญหาสังคมที่ควร
ไดรับการแกไข ในทางตรงขามการศึกษาในเชิงวิชาการที่อธิบายหรือสนับสนุนเรื่องราวดังกลาวใหมีความชัดเจนยัง
มีนอย ถึงแมงานวิจัยที่ผานมาจะมีความเฉพาะเจาะจงเพียงมุมมองของความงามและศัลยกรรมความงาม แตทวา
ความรูที่ไดสามารถนํามาทําความเขาใจในประสบการณผูเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาใหมากขึ้น เพราะความ
งามและศัลยกรรมความงามเปนหนึ่งในประสบการณการเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนา เพื่อจะชวยใหผูเสพ
ติ ด ศั ล ยกรรมความงามใบหน า และผู เ กี่ ย วข อ งร ว มถึ ง สั ง คมได ต ระหนั ก ถึ ง ความรู ค วามจริ ง ในการอธิ บ าย
ประสบการณการเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาของผูเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนา อยางลึกซึ้งในมุมมอง
ที่ผูคนจํานวนมากไมตระหนักถึงมากอน
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3.1 กลุมงานวิจัยศึกษา ปจจัย อิทธิพล เงื่อนไข และผลกระทบของการทําศัลยกรรมความงาม
โดยงานวิ จัย ชิ้ นแรกเป นการศึ ก ษาจาทางดานการตลาดเกี่ย วกับผูบ ริโภคด า นความสวยความงาม
ไดนําเสนอการศึกษาที่เกี่ยวของกับการพยากรณพฤติกรรมการเสพติดจากผูทําศัลยกรรมความงามกรณีศึกษาใน
ประเทศเวียดนาม เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอประสบการณของผูทําศัลยกรรมความงามและคาดการณถึง
พฤติกรรมเสพติดศัลยกรรมความงามหลังจากการทําศัลยกรรมความงาม โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากการใช
แบบสอบถามประเมินความนาจะเปนของพฤติกรรมการเสพติดศัลยกรรมความงามโดยแนวคําถามขอ 1-6 เปน
ลักษณะของคําถามเกี่ยวกับภูมิหลังจากนั้นขอ 7-22 เปนลักษณะคําถามที่ถามเกี่ยวกับการมีแนวโนมที่จะเสพติด
ศัลยกรรมความงาม ซึ่งมีดังนี้ 7. คุณเห็นดวยหรือไมวาความงามสําคัญกวาสมอง 8. คุณเห็นดวยหรือไมวา
รูปลักษณมีผลตอความมั่นใจในตนเองของคุณ 9. คุณมีอวัยวะอะไรที่คุณคิดวาไมชอบในรางกายคุณ 10. คุณเห็น
ดวยหรือไมวาอายุมีผลตอความงามของคุณ 11. คุณมีคนรูจักที่เคยทําศัลยกรรมความงามมากอนกี่คน 12. อะไรที่
มีอิทธิพลทําใหคุณทําศัลยกรรมความงาม 13. คุณเห็นดวยหรือไมวาคนที่มีชื่อเสียงเปนแรงบันดาลใจใหคุณ
ทําศัลยกรรมความงาม 14.คุณเห็นดวยหรือไมวาคุณมีความกังวลใจกอนที่จะทําศัลยกรรมความงาม 15. สถานที่ที่
คุณอยากทําศัลยกรรมความงาม 16. คุณทําศัลยกรรมความงามมาแลวกี่ครั้ง 17. คุณเคยผานการทําศัลยกรรม
ความงามอะไรมาบาง 18. คุณเห็นดวยหรือไมวาคุณสวยขึ้นและมั่นใจตนเองมากขึ้นหลังทําศัลยกรรมความงาม
19. คุณเห็นดวยหรือไมกับคํากลาวที่วาคุณจะรูสึกอายที่มีคนรูวาคุณเคยทําศัลยกรรมความงาม 20. คุณเห็นดวย
กับคํากลาวที่วา หากยอนเวลากลับไปไดคุณที่ไมทําศัลยกรรมความงาม 21. คุณเห็นดวยหรือไมถาบอกวา
ศัลยกรรมความงามเปนอันตรายตอสุขภาพ 22. คุณเห็นดวยหรือไมวาในอนาคตคุณจะไปทําศัลยกรรมความงาม
เพิ่มเติม ขอคําถามดังกลาวสรางขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับอัฒมโนทัศน (self-concept) และปจจัยที่
อิทธิพลตอการทําศัลยกรรมความงาม งานวิจัยชิ้นนี้เลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจงเปนทั้งเพศชายและเพศหญิงอายุ
ตั้งแต 18 – 54 ป ในกลุมผูทําศัลยกรรมความงามและกลุมผูคิดวาในอนาคตจะทําศัลยกรรมความงาม จาก
การศึกษาพบวาภาพลักษของตนเอง และความภาคภูมิใจในตนเอง เปนปจจัยสําคัญที่สุดที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
การเสพติดศัลยกรรมความงาม โดยผูที่แตงงานแลวจะมีแนวโนมในการเสพติดศัลยกรรมความงามมากกวาผูที่
เปนโสดนอกจากนั้นยังพบวากลุมวัยรุน เริ่มสนใจในการทําศัลยกรรมความงามและมีโอกาสที่จะมีพฤติกรรมการ
เสพติดศั ลยกรรมความงามไดมากกวากลุมผูใ หญ จากงานวิจัยดังกล าวถึงจะไมไดทําการศึกษาในผูเสพติด
ศัลยกรรมความงาม แตทําใหผูวิจัยเห็นถึงอิทธิพลดานจิตใจของบุคคลวาเปนสิ่งสําคัญที่นํามาสูการพยากรณ
พฤติกรรมการเสพติดศัลยกรรมความงาม นั่นคือ การที่บุคคลมีมุมมองในภาพลักษณตอตนเองในดานลบซึ่งจะมี
ผลตอความภาคภูมิใจในตนเองลดลงนํามาสูพฤติกรรมการเสพติดศัลยกรรมความงามมากที่สุด และนําขอคําถาม
ที่ใชในแบบสอบถามนําไปการพัฒนาแนวคําถามในการสัมภาษณเชิงลึกและเปนประโยชนในการกําหนดลักษณะ
ของผูเสพติดศัลยกรรมความงาม
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สวนงานวิจัยชิ้นตอมาซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยชิ้นแรกที่เนนศึกษาถึงอิทธิพลของการทําศัลยกรรมความ
งามของกมลกานต จีนชาง(2553) ที่ทําการศึก ษาอิทธิ พลของความนิยมความสมบูรณแบบตอเจตคติในการ
ทําศัลยกรรมเสริมความงาม โดยมีการนําเสนอตนเองดวยความสมบูรณแบบและซึมซับจากวัฒนธรรมสังคมเปน
ตัวแปรสงผาน ใชการวิจัยเชิงสํารวจ (survey research) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอิทธิพลสงผานของการ
นําเสนอตนเองดวยความสมบูรณแบบและการซึมซับจากวัฒนธรรมสังคมตอความสัมพันธระหวางความนิยมความ
สมบูรณแบบกั บเจตคติ ในการทําศั ลยกรรมเสริมความงาม กลุมตัว อยางคือ นิสิตและนั ก ศึกษาหญิง เทานั้น
เนื่องจากผูวิจัยพบวาเพศหญิงมีแนวโนมที่เลื อกทําหรื อสนใจจะทําศัลยกรรมความงามมากกวาผูช าย ระดับ
การศึกษาปริญาญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 635 คน ใชแนวคิดเรื่องความนิยมความสมบูณแบบของเฮ
วิทและ ฟลีท (Hewitt &Flett, 1991)ประกอบไปดวย ความนิยมความสมบูรณแบบในตนเอง ความนิยมความ
สมบูรณแบบจากสังคม และความนิยมความสมบูรณแบบจากผูอื่น แนวคิดการซึมซับจากวัฒนธรรมสังคมของ ฮิน
เบริท (Heinberg, 2004) กลาววา การซึมซับคานิยมเกี่ยวกับความงามจากวัฒนธรรมทางสังคมและรับเอามาเปน
มาตรฐานความงามของตน และเจคติในการทําศัลยกรรมความงามของ เฮนเดอรซันคิง (Henderson- King,
2005) ประกอบดวยปจจัยทางสังคม ที่บุคคลไดรับบรรทัดฐานทางสังคม และความคาดหวัง เมื่อสังคมสนใจความ
งามยอมทําใหบุคคลในสังคมกังวลเรื่องรูปรางหนาตาและยอมรับวิธีการที่จะทําใหตนเปนไปตามความคาดหวังของ
สังคม นอกจากนี้ยังมีปจจัยภายในตัวบุคคล มองวาการทําศัลยกรรมความงามจะมีสวนชวยเพิ่มคุณคาในตนเอง
มากยิ่งขึ้น การศึกษาครั้งนี้ใชโมเดลสมการเชิงโครงสราง (Structural Equation Modeling หรือ SEM)
วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมลิสเรส (LISREL) ผลการวิเคราะหสมการเชิงโครงสราง พบวา ความนิยมความ
สมบูรณแบบสามารถทํานายเจตคติในการทําศัลยกรรมเสริมความงาม นอกจากนี้ความนิยมความสมบูรณแบบยัง
สามารถทํานายเจตคติในการทําศัลยกรรมเสริมความงาม โดยมีการนําเสนอตนเองดวยความสมบูรณแบบและการ
ซึมซับคานิยมความงามจากวัฒนธรรมสังคมเปนตัวสงผาน ประเด็นสําคัญของการวิจัยชิ้นนี้ตองการชี้ใหเห็นวา
อิทธิพลของวัฒนธรรมทางสังคมและปจจัยภายในบุคคล ไดแกการเปนบุคคลที่ความนิยมความสมบูรณแบบ และ
ตองการนําเสนอตนเองดวยความสมบูรณแบบ สงผลถึงการทําศัลยกรรมเสริมความงามในปจจุบัน จากงานวิจัย
ดังกลาว แมเปนการศึกษาในเชิงปริมาณ แตขอมูลที่ไดแสดงใหเห็นถึงเหตุผลในการทําศัลยกรรมความงามวามี
อิทธิพลจากปจจัยทางดานภายในบุคคล และปจจัยภายนอกคือวัฒนธรรมที่บุคคลไดรับและมีการซึบซับ ซึ่ง
สนับสนุนการศึกษาเกี่ยวกับความงามของบุคคลที่ไมควรละเลยปจจัยดังกลาวที่มีผลตอการทําศัลยกรรมความงาม
ถามีการศึกษาตอยอดในเชิงลึกนาจะทําใหไดความรูความจริงในมิติที่แตกตางกันออกไปจากการรับรูของบุคคลอาจ
ทําใหพบอิทธิพลและเงื่ อนไขภายใต สังคมไทย ซึ่งเปนประโยชนใ นการทําความเขาใจเกี่ยวกับความงามของ
สถานการณสังคมในปจจุบันมากยิ่งขึ้น
เชนเดียวกับงานการศึกษาวิจัยของ ณัฐกรณ กานคาน (2552) ที่เปนการศึกษาปจจัยรวมถึงอิทธิพลซึ่ง
จะมีขอแตกตางที่พบวาบุคคลที่มีอิทธิพลตอการทําศัลยกรรมความงามคือตัวเอง จากการศึกษาเรื่อง “ทัศนคติใน
การทําศัลยกรรมความงามบนใบหนาของนักศึกษาในจังหวัดปทุมธานี” ผลการศึกษาพบวาปจจัยที่มีอิทธิพลในการ
ทําศัลยกรรมความงามบนใบหนา เรียงลําดับตามระดับความสําคัญไดดังนี้ ดานผลิตภัณฑ กลุมตัวอยางให
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ความสํ า คั ญ ประเภทของการทํ า ศั ล ยกรรมบนใบหน า ที่ มี ค วามหลากหลายทางเทคโนโลยี วั ส ดุ อุ ป กรณ
สวนประกอบในการทําศัลยกรรมความงาม มีความปลอดภัยคุณภาพสูงและทันสมัย ดานการสงเสริมการตลาด
กลุมตัวอยางใหความสําคัญมีแพทยแนะนําใหคําปรึกษา ใหรายละเอียดและมีการโฆษณาแนะนําบริการ สถาน
ประกอบการ ดานชองทางการจัดจําหนาย กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับเว็บไซตที่ใหขอมูลขาวสารและจองคิว
ออนไลน และดานราคา กลุมตัวอยางเห็นวาราคาควรขึ้นอยูกับวัสดุที่ใชในการทําศัลยกรรมความงาม และราคามี
ความเหมาะสมกับคุณภาพ กลุมตัวอยางมีทัศนคติตอการทําศัลยกรมความงามบนใบหนาเปนเรื่องธรรมดา แฟชั่น
กระแสนิยม มีบทบาทในการตัดสินใจทาศัลยกรรมความงาม และยอมรับการทําศัลยกรรมความงามได กลุม
ตัวอยางคิดวาการทําศัลยกรรมความงามทําใหสวย บุคลิกภาพดีขึ้นและมีความมั่นใจมากขึ้น กลุมตัวอยางมีความ
ตองการในการทําศัลยกรรมความงาม
สอดคลองกับการศึกษาของงานวิจัยชิ้นตอมาแตงานวิจัยชิ้นนี้จะเนนหนักไปที่ปจจัยภายนอกมากขึ้น ใน
เรื่องปจจัยทางจิตสังคม ซึ่งจากการสํารวจขอมูลพื้นฐานลักษณะประชากรของกลุมผูสนใจทําศัลยกรรมความงาม
และความแตกตางของปจจัยทางจิตสังคมระหวางผูที่สนใจและไมสนใจทําศัลยกรรมความงามอายุระหวาง 18-60 ป
ของ อัศรี จารุโกศลและคณะ (2554) โดยใชวิจัยเชิงบรรยาย ศึกษาปจจัยดานจิตสังคมในผูสนใจทําศัยกรรมความ
งาม โดยมีเครื่องมือที่ใชการวิจัยประกอบดวยแบบวัดปจจัยดานจิตสังคม แบบวัดการเห็นคุณคาในตนเองฉบับบ
รูปภาพ และแบบวัดสุขภาพจิตในคนไทย รวมกับการใชสถิติพรรณาในการนําเสนอขอมูลพื้นฐาน ลักษระประชากร
ของกลุมผูทําศัลยกรรมความงามและวิเคราะหความแตกตางของปจจัยดานจิตสังคมระหวางผูที่สนใจและไมสนใจ
ทําศัลยกรรมความงาม โดยมีทฤษฎีดานรูปลักษณแหงตน (Body image theory) เปนเรื่องของจิตใจซึ่งที่
เกี่ยวของกับปจจัยทางดานการรับรูการตีความจากปฏิสัมพันธการเรียนรูจากสังคมแวดลอมและความภาคภูมิใจ
ทางกายภาพ รวมกับทฤษฎีการเปรียบเทียบทางสังคม (The social comparison theory) ที่อธิบายวามนุษยมี
วิธีการเรียนรูและรับรูถึงศักยภาพความสามารถของตนเองจากการนําตนเองไปเปรียบเทียบกับสิ่งแวดลอม โดย
ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมีอายุเฉลี่ยอยูที่ 29.9 ปประกอบไปดวยคนที่ไมเคยทําแตมีความตองการ
ทําศัลยกรรมในอนาคตรอยละ 15 คนที่เคยทําและมีความตองการทําเพิ่มอีกรอยละ 72 ในจํานวนนี้รอยละ 52
เปนคนที่เคยทําศัลยกรรมมาแลวไมต่ํากวา 1 ครั้งชี้ใหเห็นวาการทําศัลยกรรมจะเปนแรงเสริมใหเกิดการประเมิน
ตนเองทางดานลบเพิ่มขึ้น จึงเกิดการกลับมาทําศัลยกรรมในจุดเดิมหรือจุดอื่นๆตามมา บริเวณที่ทําศัลยกรรมมาก
ที่สุดคือจมูก รองลงมาคือปากและฟนและดวงตา เหตุผลที่ตองการทําศัลยกรรมความงามคือไมพอใจอยาก
เปลี่ยนแปลงรูปรางหนาตาใหดูดีขึ้นอยากสวยเหมือนดาราหรือเหมือนคนอื่นที่สวยๆและตองการทําเพื่อเสริม
บุคลิกภาพและความมั่นใจนอกจากนี้ยังพบวา ผูที่สนใจทําศัลยกรรมความงามกับผูที่ไมสนใจดานศัลยกรรมความ
งามมีปจจัยดานจิตสังคมแตกตางกัน ซึ่งไดแกปจจัยดานการรับรูภาพลักษณปจจัยดานสื่อและการเปรียบเทียบและ
ปจจัยดานสุขภาพจิตในกลุมยอย 3 ดานไดแกอาการซึมเศราอาการวิตกกังวลและอาการโรคจิต โดยกลุมที่สนใจ
ทําศัลยกรรมจะมักจะแสดงอาการซึมเศรา วิตกกังวล เมื่อเห็นนางแบบตามสื่อและมีโอกาสที่จะเปนโรคจิตได
มากกวากลุมที่ไมสนใจการทําศัลยกรรม นอกจากนี้เมื่อพิจารณาเพิ่มเติมใน 2 ปจจัยแรกคือปจจัยดานการรับรู
รูปลักษณและปจจัยดานสื่อและการเปรียบเทียบถึงความเปนอิสระตอกันของตัวแปรพบวามีเฉพาะปจจัยดานสื่อ
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และการเปรียบเทียบแตกตางกันโดยผลการศึกษานี้ชี้ใหเห็นวาแมปจจัยดานการรับรูภาพลักษณปจจัยดานสื่อและ
การเปรียบเทียบและปจจัยดานสุขภาพจิตจะมีความเกี่ยวของกับความไมพึงพอใจในรูปลักษณแตปจจัยที่เกี่ยวของ
มากที่สุดกับผูที่ไมพึงพอใจในรูปลักษณและเลือกที่จะแกไขปญหาโดยการตัดสินใจทําศัลยกรรมความงามไดแก
ปจจัยดานสื่อและการเปรียบเทียบ
จากงานวิจัยดังกลาวทําใหผูวิจัยสามารถนําขอมูลดังกลาวมานํามาสูการกําหนดลักษณะกลุมผูใหขอมูลที่
ควรเปนกลุมที่เคยผานการทําศัลยกรรมความงาม เพราะกลุมคนเหลานี้เปนกลุมที่ใหความสําคัญตอความงาม มี
การรับรูตอภาพลักษณเกี่ยวกับความงามในความหมายของตนมากกวากลุมที่ไมสนใจการทําศัลยกรรม นอกจากนี้
ผลการวิจัยดังกลาว เปนขอมูลเชิงวิชาการที่สนับสนุนวาศัลยกรรมความงามที่บริเวณใบหนาเปนบริเวณที่บุคคล
นิยมใหความสนใจมากที่สุด และที่สําคัญงานวิจัยชิ้นนี้ยังชี้ใหเห็นถึงปจจัยที่นอกเหนือจากงานวิจัยชิ้นแรก คือ
ปจจัยดานสื่อและการเปรียบเทียบที่เขามามีบทบาทสําคัญตอการทําศัลยกรรมความงามของบุคคลซึ่งเปนปจจัย
ทางดานสังคม นอกจากนี้ยังพบปจจัยทางดานสุภาพจิตที่มีความเกี่ยวของตอการรับรูในรูปลักษณของบุคคล
เชนกัน ทําใหมองเห็นวาความงามตามการรับรูของผูทําศัลยกรรมความงามมีปจจัยทั้งทางดานสังคม และทางดาน
จิตใจ ซึ่งไมอาจละเลยได ซึ่งถามีการตอยอดในเชิงลึกนาจะทําใหไดความรูความจริงมีแงมุมที่หลากหลายมากขึ้น
และนาจะเปนประโยชนในการทําความเขาใจประสบการณการเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาในลักษณะองค
รวมมากยิ่งขึ้น
งานวิจัยอีกชิ้นที่กลาวถึงปจจัยเชนกัน แตจะเพิ่มเติมใหเห็นผลกระทบทั้งทางดานบวก และผลกระทบ
ทางดานลบ ในมุมมองของอาชีพที่มีสวนเกี่ยวของกับความงามมากกวาคนทั่วไป จากการศึกษาของ พัชรพิชาปวัน
รักขพงษ (2552) โดยศึกษาเรื่อง “ดารานักแสดงหญิงกับศัลยกรรมเสริมความงาม” กลุมตัวอยางเปนกลุมดารา
นักแสดงหญิงที่ผานการทําศัลยกรรมเสริมความงามไมจากัดอายุจานวน 20 คนและดารานักแสดงหญิงที่ไมไดทา
ศัลยกรรมเสริมความงามจานวน 5 คนผลการศึกษาพบวาปจจัยที่ทําใหดารานักแสดงหญิงตัดสินใจทําศัลยกรรม
เสริ ม ความงามเป น ผลจากบทบาททางอาชี พ ในแง ข องการเป น ดารานั ก แสดงที่ ต อ งอาศั ย หน า ตารู ป ร า งและ
บุคลิกภาพที่ดูดีเปนองคประกอบสาคัญในวงการบันเทิงประมาณ 80-90 เปอรเซ็นตของดารานักแสดงลวนผานการ
ทําศัลยกรรมเสริมความงามมาแลวการศัลยกรรมเสริมจมูกเปนอันดับแรกที่คนในวงการบันเทิงจะตองทํารองลงมา
คือศัลยกรรมตาและศัลยกรรมเสริมหนาอกนอกจากบริบททางดานอาชีพจะเปนตัวบังคับใหดารานักแสดงตอง
คานึงถึงเรื่องความสมบูรณของรูปรางหนาตาเปนหลักแลวปจจัยอื่นๆเชนตนสังกัดสั่งใหทําดังนั้นการมีหนาตาและ
บุ ค ลิ ก ภาพที่ ดู ดีนั บ ว า เป น ด า นแรกที่จ ะนาไปสู ค วามสํ า เร็ จ ได ป ระกอบกั บ อิ ท ธิพ ลของสื่ อ ในยุ ค ป จ จุบั น และ
ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรก็มีสวนทาใหมนุษยสามารถลบขอจากัดทางธรรมชาติในแงของรูปรางหนาตาได
ผูหญิงจึงสามารถออกแบบรูปรางหนาตาโดยการศัลยกรรมความงาม อีกทั้งมาตรฐานความงามของสังคมที่นิยม
ความงามแบบตาโต จมูกโดง อกอึ๋มจึงทําใหเรื่องศัลยกรรมความงามเปนเรื่องปกติที่ยอมรับกันไดในสังคมถึงแมวา
การทําศัลยกรรมความงามของผูหญิงเปนการแสดงออกถึงอํานาจของระบบทุนนิยมที่มีตอรายกายผูหญิงที่ตอง
เผชิญกับความเจ็บปวดจากการทําศัลยกรรมความงามเพื่อใหไดมาซึ่งหนาที่การงานและเงินทองไมวาจะเปนจาก
แรงผลักดันจากคําแนะนําของผูใหญ เพื่อนๆในวงการหรือคนใกลชิดหรือแมกระทั่งเพื่อเสริมโหงวเฮงเพิ่มความ
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มั่ น ใจเป น ต น นั บ ว า เป น แรงจู ง ใจที่ สํ า คั ญ ในการก อ ให เ กิ ด พฤติ ก รรมดั ง กล า วงานวิ จั ย ชิ้ น นี้ ห ยิ บ ยกและให
ความสําคัญของความงามกับอาชีพใหเห็นไดอยางชัดเจน รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นไดจากการทําศัลยกรรม
ความงาม เห็นวาการทําศัลยกรรมความงามซึ่งกลุมตัวอยางเปนดารา ยิ่งเปนการยืนยันในการสรางตนแบบทางดาน
ความงามใหกับสังคม อาจมองถึงผลกระทบทางดานดีมากกวาดานลบ ทําใหคนสวนใหญสนใจการทําศัลยกรรม
ความงามเพิ่มมากขึ้น
นอกจากนี้ยังพบงานวิจัยที่ตองการศึกษาถึงทัศนคติในการตัดสินใจเลือกใชบริการศูนยศัลยกรรมความ
งามของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ของ กชมน วิบูลจันทร (2549) เปนการวิจัยเชิงสํารวจบนพื้นฐานแนวคิด
ทฤษฎีหลักการใหบริการและพฤติกรรผูบริโภค โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือการเก็บขอมูลกลุมผูที่เลือกใช
บริการศัลยกรรมความงามจํานวน 300 ราย พบวาปจจัยที่สงผลใหบุคคลทําศัลยกรรมความงามมากที่สุดคือ
บุคลากรผูใหบริการไดแกแพทย พยาบาล การที่มีการแนะนําความรู ความชํานาญในการปฏิบัติและการดูแลกอน
และหลังทําศัลยกรรมมีผลตอการตัดสินใจที่จะทําศัลยกรรมความงาม นอกจากนี้ปจจัยดานการเสริมบุคคลิกภาพ
ตามความเชื่อเปนศาสตรที่เขามาเกี่ยวของ เพื่อทําใหบุคคลเกิดความมั่นใจ และปจจัยจากบุคคลไดแก พอแมญาติ
พี่นอง เพื่อนสนิท ลวนทําใหเกิดการตัดสินใจจากการรับฟงความคิดเห็นจากบุคคลดังกลาวจากงานวิจัยชิ้นนี้แสดง
ใหเปนปจจัยอีกดานที่ที่เพิ่มเติมขึ้นมา คือ ดานบุคลากรผูใหบริการ ฉะนั้นแสดงใหเห็นวาบริบทแวดลอมมีผลตอ
การทําศัลยกรรมความงาม ฉะนั้นจึงเปนสิ่งที่ไมควรละเลย นอกจากนี้งานวิจัยไดใหเสนอแนะ ที่เปนประโยชนตอ
การใหบุคคลากรผูใ หบริ การตระหนักและเห็นความสําคัญของผูรับบริการวาตองการการดูแลและการไดรับ
คําแนะนํา เพื่อใหตอบสนองกับความตองการของผูรับบริการ ทําใหผูวิจัยมองเห็นชองวางของการทําศัลยกรรม
ความงามในปจจุบันเนื่องจากความงามของผูใหบริการคือแพทย อาจมีความแตกตางจากความงามของผูรับบริการ
ซึ่งอาจกอใหเกิดผลกระทบทางดานรางกายที่ผูรับบริการไมไดความงามดังหวัง ที่จะสงผลตอสภาพจิตใจเปนเหตุให
เกิดการแกไขการทําศัลยกรรมตามมา งานวิจัยชิ้นนี้อาจเนนย้ําใหบุคคลที่เกี่ยวของตระหนักและเขาใจความหมาย
ของความงามตามการรับรูของผูทําศัลยกรรมความงามใหมากขึ้น
สอดคลองกับการวิจัยเชิงคุณภาพที่จะนําเสนอตอไปนี้แตจะเพิ่มมุมมองที่เชื่อมโยงเงื่อนไข ที่นําไปสูการ
ตัดสินใจ จัดการปญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น จากการศึกษากระบวนการทําศัลยกรรมเสริมความงามวาเปน
อยางไรและมีเงื่อนไขใดบางภายในกระบวนการดังกลาวของเชาวเลิศ มากสมบูรณ (2539) โดยทําการศึกษาเฉพาะ
ผูหญิงที่ทําศัลยกรรมใบหนาที่ตัดสินใจเปนครั้งแรก จํานวน 16 คน ใชวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพแนววิธีการศึกษา
แบบธรรมชาติ (naturalistic inquiry) เปนวิธีการศึกษาที่เกี่ยวของกับการยึดหลักในการเขาสูโลกที่มีการปฏิสัง
สรรคตอกันโดยมีสมมติธรรมพื้นฐาน 4 ไดแก การกระทํามนุษยจากทัศนะของผูกระทํา การใชมโนทัศนเรารูสึก
การใชตัวแบบสมมติฐานเชิงกระบวนการมากกวาเชิงกลไก และการกระทําของมนุษยตามธรรมชาติ ซึ่งเทคนิคที่ใช
คือการสัมภาษณแบบเจาะลึกการศึกษาพบวา กระบวนการทําศัลยกรรมเสริมความงามมีการพัฒนาอยางเปน
ขั้นตอนที่ตอเนื่อง 3 ขั้นตอน คือ ตั้งแตขั้นการตัดสินใจ ขั้นจัดการกับปญหา และขั้นประเมินผล แตละตอนจะมี
เงื่อนไขในการชะลอหรือเรงใหกระบวนการดําเนินไปสูขั้นตอนตอไปแตกตางกัน
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ขั้นการตัดสินใจมีบริบทเงื่อนไขสําคัญที่สุด คือ การรับรูขอบกพรอง การใหความสําคัญของลักษณะ
รางกาย (หนาตา) บุคคลรอบขางสนับสนุน การทดลองใชวิธีหรือเทคนิคที่ไมใชการผาตัดศัลยกรรมความงาม การ
ใหเหตุผลเชิงบวกในการทําศัลยกรรมความงาม และการทําศัลยกรรมความงามถือวาเปนวิธีที่มีประสิทธิผลที่สุด
แตมีเงื่อนไขบางประการที่ฉุดรั้งในการตัดสินใจทําศัลยกรรมความงาม ไดแก ความเสี่ยง ความพรอมทางดาน
การเงิน และเวลา
ขั้นจัดการกับปญหา การที่กระบวนการดําเนินมาจนถึงขั้นจัดการกับปญหาดวยการตัดสินใจมารับบริการ
ทําศัลยกรรมที่คลินิกศัลยกรรมความงาม มีประเด็นที่สาคัญที่คือ การเลือกรับแหลงบริการ การเลือกวิธีการ
ทํ าศั ล ยกรรมความงาม และมี เงื่ อ นไขในการตัดสิ นใจเลือ กแหล งบริ การ ไดแ ก ความน าเชื่ อถือในฝมื อ ของ
ศัลยแพทย และราคา ทั้ง 2 เงื่อนไขนี้ใชพิจารณารวมกันในการเลือกแหลงรับบริการทําศัลยกรรมความงาม
ขั้นประเมินผล คือขั้นในการตัดสินใจทําศัลยกรรมความงามนกระทั่ งมาสูขั้นตอนสุดทายหลังการ
ทําศัลยกรรมความงาม คือขั้นประเมินผลในการทําศัลยกรรมความงามวา ตรงกับความคาดหวังหรือไม ผลที่
ออกมาคือ ผูที่ทําศัลยกรรมไดคาดหวังวา ดูสวยขึ้นเปนธรรมชาติ รับกับใบหนา
โดยสรุปคือ แบบแผนขั้นตอนการคนพบในกระบวนการนี้เปนเพียงแบบแผนพื้นฐานเทานั้น เงื่อนไขที่
สาคัญในแตละขั้นตอนเปนเงื่อนไขที่ควรพิจารณาและสามารถนาไปศึกษาใหละเอียดลึกซึ้งตอไป ดังนั้นในขั้นตอน
ในแตละขั้นจึงควรสรางขึ้นดวยการพิจารณาปรากฏการณนี้ในลักษณะที่ซับซอนมากขึ้น
งานวิจัยดังกลาวชี้ใหวา การศึกษาในเชิงคุณภาพทําใหไดขอมูลเชิงลึกที่มีความหลากหลายมากขึ้น
นอกเหนือจากแงมุมทางกายภาพยังเชื่อมไปยังเงื่อนไขตางๆ ที่เพิ่มเติมเพื่อใหเกิดความเขาใจ และงานวิจัยชิ้นนี้ยัง
ชี้ ใ ห เ ห็ น ว า ความงามเป น เรื่ อ งเฉพาะบุ ค คล ที่ มี ค วามต อ งการและเงื่ อ นไขที่ มี ค วามหลากหลายแตกต า งกั น
นอกจากนี้ยังพบวาการทําศัลยกรรมความงามมีประสบการณที่แตกตางกันไปตามชวงเวลา ตั้งแตกอนและหลังการ
ทําศัลยกรรมความงาม ซึ่งเปนประเด็นสําคัญในการสืบคนเพื่อใหไดขอมูลที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น แตเนื่องจากงานวิจัย
ชิ้นนี้มิไดศึกษาในผูเสพติดศัลยกรรมความงาม กระบวนการดังกลาวอาจมีความสอดคลองหรือแตกตางจาก
ผูทําศัลยกรรมความงาม
จากการศึกษางานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับปจจัย อิทธิพล เงื่อนไข และผลกระทบของการทําศัลยกรรมความ
งาม ทั้งงานวิจัยที่ศึกษาในเชิงคุณภาพและปริมาณ พบวามีจํานวนมากกวากลุมอื่นๆ ทําใหผูวิจัยทราบถึงองค
ความรูเกี่ยวกับปจจย อิทธิพลเงื่อนไข ผลกระทบ และบริบทที่สําคัญที่เกี่ยวของกับประสบการณการทําศัลยกรรม
ความงาม อันจะทําใหทราบแงมุมเกี่ยวกับความงามและการทําศัลยกรรมความงามหลากหลายและครอบคลุมมาก
ยิ่งขึ้น และยังเปนการสนับสนุนวาผูเสพติดศัลยกรรมความงามไดรับผลกระทบเกี่ยวของกับการทําศัลยกรรมความ
งามอยางไร โดยเกี่ยวของไปถึงสภาพรางกาย จิตใจ สังคม เศรษฐกิจ ทําใหขอมูลจากการศึกษางานวิจัยในกลุมนี้
ผูวิจัยเห็นเชื่อมโยงไปสูการสืบคนขอมูลในหลากหลายมิติที่ไมควรละเลย เปนประโยชนตอการการสรางหัวขอ
คําถามในการสัมภาษณของงานวิจัยตอไป
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3.2 กลุมงานวิจัยศึกษามุมมองของการทําศัลยกรรมความงาม
สวนงานวิจัยที่ทําใหมองเห็นแนวโนมในเรื่องของการทําศัลยกรรมความงาม จากการศึกษาของ สมชาย
สวัสดิ์ธานีและคณะ (2550) ศึกษาเรื่อง “แนวโนมความตองการทําศัลยกรรมตกแตงบนใบหนาของประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ 66.5 อยูในชวงอายุ 20-25 ป
รอยละ 46.8 กาลังศึกษาอยูระดับปริญญาตรีรอยละ54.3 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตากวา 10,000 บาทรอยละ 42.8
ประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษารอยละ 40.0 สถานภาพโสดรอยละ 66.5 ไมเคยผานการทาศัลยกรรมตกแตงบน
ใบหนารอยละ 86.3 สถานที่เคยทําศัลยกรรมตกแตงคือโรงพยาบาลยันฮีรอยละ 36.3 และสาเหตุที่เคยทําศัลยกรรม
ตกแตงบนใบหนาคือความสวยงามรอยละ 48.8 ผลการวิจัยขอมูลพฤติกรรมที่ผูบริโภคมีตอการทาศัลยกรรม
ตกแตงบนใบหนาพบวากลุมตัวอยางสวนใหญตองการทําศัลยกรรมตกแตงบนใบหนาเสริมจมูกรอยละ 53.2 พอ
แมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการทาศัลยกรรมรอยละ 23.8 สวนใหญตองการทําศัลยกรรมเพื่อความสวยงาม
รอยละ 39.3 สถานที่ทําศัลยกรรมตกแตงตองมีมาตรฐานรับรองรอยละ 36.5 ใชเวลาในการตัดสินใจทําศัลยกรรม
เสริมความงาม 30 วันรอยละ 22.3 มีความตองการใหอั้มพัชราภาเปนพรีเซนเตอรรอยละ 40.0 มีความตองการรูป
หนาเทรนดเกาหลีรอยละ 45.3 สวนใหญตองการใชซิลิโคนออนในการเสริมจมูกรอยละ 61.0 ราคาที่ผูบริโภค
ตองการในการทาศัลยกรรมเสริมจมูกคือ 7,000 – 8,000 บาทรอยละ 28.5จากงานวิจัยชิ้นนี้ทําใหมองเห็นวาบุคคล
สวนใหญสนใจการทําศัลยกรรมความงามที่ใบหนามากที่สุด และชี้ใหเห็นถึงแนวโนมของบุคคลที่ทําศัลยกรรม
ความงามและตองการทําศัลยกรรมความงามที่นาจะเพิ่มมากขึ้น อีกประการที่งานวิจัยนี้ชี้ใหเห็นคือ เงื่อนไขที่มี
อิทธิพลที่ทําใหคนทําศัลยกรรมความงามเริ่มจากครอบครัว สื่อ ลักษณะงาน และการตองการความงาม ฉะนั้นจึง
ควรเปนอยางยิ่งที่จะหาวิธีการปองกันและดูแลบุคคลเหลานี้ เริ่มจากการลดอิทธิพลที่จะเสริมแรงใหบุคคลทําศัลยกรรม
ความงามลง เพื่อปองกันการเสพติดศัลยกรรมความงาม
นอกจากนี้ยังมีมุมมองเรื่องของความพึงพอใจของการทําศัลยกรรมความงามจากงานวิจัยของชยดลลอม
ทอง (2550) ศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมและความพึงพอใจของผูใชบริการศัลยกรรมตกแตงความงามในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชายและสวนใหญผูใชบริการ
ตกแตงความงามมีอายุระหวาง 21-30 ปรองลงมาคืออยูในชวงอายุไมเกิน 20 และมากกวา 41 ปเปนกลุมตัวอยาง
ที่มีสถานภาพโสดเปนสวนใหญรอยละ 53.3 มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีมากถึงรอยละ 60 รองลงมาคือ
กลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาสาเหตุสาคัญที่กลุมตัวอยางสวนใหญบริการศัลยกรรมตกแตง
ความงามคือเสริมสรางความมั่นใจในตนเองรอยละ 66.67 รองลงมาคือเพื่อความกาวหนาทางดานการงานในสวน
ของขอมูลของสถานบริการศัลยกรรมตกแตงความงามแตละแหงนั้นกลุมตัวอยางรอยละ 90 ทราบจากการแนะนา
จากเพื่อนหรือคนใกลชิดแหลงขอมูลอื่นไมมีผลตอกลุมตัวอยางเลยกลุมตัวอยางสวนใหญมีความถี่ในการใชบริการ
ศัลยกรรมตกแตงความงามคือ 1 ครั้งมากที่สุดรองลงมาคือ 2 ครั้งและสวนใหญเลือกคลินิกเพื่อเขารับบริการ
ศัลยกรรมตกแตงความงามรอยละ 86 ประเภทของการศัลยกรรมที่กลุมตัวอยางสวนมากใชบริการคือการเสริม
จมูกรอยละ 31.67 รองลงมาคือเสริมหนาอกรอยละ 28.3 กลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจตอสถานบริการ
ศัลยกรรมตกแตงความงามมากที่สุดรอยละ 75 เหตุผลที่ยังคงมาทําศัลยกรรมตอเพราะชอบฝมือของหมอ
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ผูใหบริการจึงอยากทําสวนอื่นตอตางกับในสวนของผูไมพอใจที่มีรายไดอยูระหวาง 30,001 – 50,000 บาทตอเดือน
ตองการมาใชบริการศัลยกรรมอีกครั้งเพื่อแกไขทรวดทรงจมูกที่ไมนาพึงพอใจของตน ทําใหทราบวาเงื่อนไขที่ทําให
คนเกิ ด การทํ า ศั ล ยกรรมความงามคื อ ความพอใจ ซึ่ ง เป น เงื่ อ นไขที่ อ ยู ภ ายในตั ว บุ ค คล ที่ ส ง เสริ ม ให บุ ค คล
ทํ า ศั ล ยกรรมความงาม แต อ ย า งไรก็ ต ามจากงานวิ จั ย ที่ ก ลุ ม ตั ว อย า งคื อ ผู ที่ ทํ า ศั ล ยกรรมความงามและไม
ทําศัลยกรรมความงาม ซึ่งอาจไดผลการวิจัยเฉพาะปจจัยและผลกระทบ
นอกจากนี้ยังพบวามีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับมุมมองของบริบทแวดลอมที่มีผลตอความพึงพอใจของผู
ทําศัลยกรรมความงามของพรวลัย พงษไพบูลย (2557) โดยทําการศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใชบริการ
ศัลยกรรมตกแตงเสริมจมูกระหวางคลินิกและโรงพยาบาลเก็บรวบรวมขอมูลจากผูใชบริการจากคลินิก 198 คน
และจากโรงพยาบาล จํานวน 198 คนรวมตัวอยางทั้งสิ้น 396 คน และสถิติเชิงพรรณนาที่ใชในการวิจัย คือคารอยละ
คาเฉลี่ยคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Two Way Anova ผลการศึกษาพบวาผูใชบริการศัลยกรรมตกแตงจมูกจะมี
ความพึงพอใจโรงพยาบาลมากกวาคลินิกในดานสถานที่ ดานกระบวนการบริการ ดานบุคลากร และดานอุปกรณ
เครื่องมือรวมถึงผลิตภัณฑ แตสําหรับดานราคาผูใชบริการจะพึงพอใจคลินิกมากกวา เพราะมีราคาถูกกวา
งานวิ จั ย ชิ้น นี้มาสนับ สนุ นการใหค วามสํ าคัญของบริ บทแวดล อ มของบุคคล ซึ่ง จะเห็น ไดว า บริ บ ท
แวดลอมที่แตกตางกันมีผลตอการรับรูและทําใหผูใชบริการพึงพอใจแตกตางกัน ฉะนั้นจึงเปนสิ่งที่ทําใหผูวิจัย
ตระหนักและเปนประโยชนตอการเลือกวิธีวิทยาที่สามารถจะนํามาซึ่งคําตอบของคําถามการวิจัยในครั้งนี้ไดอยาง
สมบูรณมากยิ่งขึ้นซึ่งลักษณะของวิธีวิทยาที่จะนํามาทําการศึกษาปรากฏการณในครั้งนี้ตองใหความสําคัญกับบริบท
แวดลอม เพราะเปนสิ่งที่มีผลตอการรับรูและการตีความของผูเสพติดศัลยกรรมความงามที่มีตอประสบการณ
ของตน
สําหรับงานงานวิจัย ชิ้นตอมาเปนการศึกษาในเชิง คุณภาพ โดยมุงเนนศึกษามุมมองของความงาม
ผานความเชื่อ และคานิยมของสตรีไทยและคนไทยจากอดีตถึงปจจุบัน ของ อริยา อินทามระ (2538) โดยใชการ
รวบรวมจากวรรณกรรมทุกประเภท ตามมาในเรื่องของพัฒนการการทําศัลยกรรมความงามในประเทศไทย รวมไป
ถึงการศึกษาปจจัยที่เปนเหตุใหสตรีไทยสนใจการทําศัลยกรรมความงาม และยังมองไปถึงวิธีการดําเนินงานของ
คลินิกศัลยกรรมความงาม โดยทําการศึกษาในกลุมสตรีที่เคยทําศัลยกรรมความงามและกลุมผูที่ไมเคยผานการ
ทําศัลยกรรมความงาม จํานวน 70 รายดวยวิธีการสัมภาษณและการสังเกต โดยมีแนวคิดเกี่ยวกับคานิยมทาง
ความงามของสตรีไทย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงบทบทและสถานภาพทางสังคมของสตรีไทย มีผลตอการเปลี่ยนแปลง
คานิยมความงาม นอกจากนี้ยังมีในเรื่องของเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมเขามาเกี่ยวของ ซึ่งผลการวิจัยพบวา
สตรีไทยกับความงามมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาจากอดีตจนถึงปจจุบัน ตามกระแสสังคม ในอดีตความงาม
ในอุดมคติคือ งามเพียบพรอมไปทุกสวนรางกายแบบธรรมชาติ แตปจจุบันมีปจจัยทางเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมมาเกี่ยวของทําใหความงามแตกตางจากเชนสตรีสมัยกอน สวนมาตรฐานความงามของสตรียังคงเปนสิ่ง
ที่หาขอจํากัดหรือสรุปไมได เนื่องจากความงามเปนความรูสึกทางอารมณแตละบุคคล แตละสังคม การเสริมความ
งามเริ่มมีแตสมัยสุโขทัยจากการเสริมความงามดวยการไมพึ่งศัลยกรรมความงามแตมายุคปจจุบันเมื่อโลกกาวเขาสู
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วงการเสริมความงามไดนําความรูมาพัฒนา ที่กําลังไดความนิยมสูงและอัตราการ
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ขยายตัวสูงคือ การทําศัลยกรรมความงาม กลุมอายุที่ทํามากที่สุดคือ 20 – 29 ปโดยนิยมเสริมจมูกมากที่สุด
สาเหตุที่ตัดสินใจทําศัลยกรรมความงามคือ ความงามสงผลตอบุคคลิกภาพ การทํางาน และสุขภาพจิตใจดีขึ้น
นอกจากนี้พบวาสถานภาพสมรส อาชีพ และการศึกษาไมใชปจจัยสําคัญที่นําไปสูการเลือกหรือตัดสินใจทําศัลยกรรม
ความงาม สวนกลุมที่ไมตองการทําศัลยกรรมความงามสวนใหญพอใจในหนาตาและไมไดใหความสําคัญเรื่องความ
งามเปนหลัก นอกจากนี้กลัวอันตรายจากการผาตัด และเห็นวาการทําศัลยกรรมความงามเปนเรื่องสิ้นเปลืองโดย
ไมจําเปน อีกประการหนึ่งที่นาสนใจของงานวิจัยชิ้นนี้ผูวิจัยไดชี้แจงถึงขอจํากัด ในกลุมผูใหขอมูลบางทานไมพรอม
ที่จะเปดเผย เนื่องจากเหตุผลเรื่องของความเปนสวนตัวและเปนความรูสึกที่ละเอียดออน จึงตองมีการเปลี่ยน
กลุมเปาหมายเปนกลุมที่ไมเคยทําศัลยกรรมความงามมากอนเขามารวมดวย อีกประการในการเก็บขอมูลเกี่ยวกับ
คลินิกศัลยกรรมความงามทําใหการดําเนินงานของผูวิจัยมีปญหาเนื่องจากวาการทําศัลยกรรมความงามเปนเรื่องที่
บุคคลไมอยากเปดเผยทําใหไมไดรับความรวมมือจากคลินิกเทาที่ควร
จากผลการศึกษาดังกลาวทําใหมองเห็นภาพของความงามที่อยูคูกับสตรีไทยจากอดีตถึงปจจุบัน และยัง
ตอกย้ํ าใหเห็นว ามายาคติ ใ นสั งคมที่เกิ ดขึ้ นกั บผูหญิง ไทยไดติ ดกับกรอบทางความคิดความเชื่อที่ ตายตั ว จน
ทายที่สุดมายาคติเหลานั้นมีอิทธิพลไปกําหนดภาพลักษณ วาความงามคือคุณคาอยางหนึ่งของภาพลักษณที่ผูหญิง
พึงมียิ่งทําใหผูหญิงทุกคนพยายามพัฒนาปรับปรุงตนใหเปนไปตามความงามที่สังคมกําหนด ซึ่งในยุคปจจุบัน
ศัลยกรรมความงามคือเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ทําใหไปสูความงามตามมายาคติในสังคม ทําใหผูวิจัยมองเห็นถึง
เงื่อนไขทางสังคมที่มีความสําคัญมากตอการทําศัลยกรรมความงามในผูหญิง อีกทั้งยังชี้ใหเห็นวาการศึกษาเรื่อง
ความงามเปนเรื่องการรับรู มีความละเอียดออนและมีผลกระทบตอความรูสึกของบุคคล การศึกษาตองอาศัย
วิธีการที่มีความยืดหยุน เหมาะสมกับบริบทแตละบุคคล ซึ่งตามแนวคิดไดมองวาความงามเปนเรื่องของคานิยมที่
มีผลจากสังคมเปนสําคัญ อยางไรก็ตามการเลือกกลุมผูใหขอมูลหลักเปนกลุมที่ไมเคยทําศัลยกรรมความงามมา
กอน อาจทําใหการรับรูและมุมมองในเรื่องความงามมีความแตกตางจากผูที่เคยผานการทําศัลยกรรมความงาม
ผูวิจัยจึงเห็นวาการศึกษาการรับรูเกี่ยวกับความงามที่ศึกษากับผูที่ผานประสบการณการทําศัลยกรรมความงามจะ
ไดประเด็นเชิงลึกที่ครอบคลุมและครบถวนมากกวา
งานวิจัยชิ้นสุดทาย เปนงานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาวิวัฒนาการทางวาทกรรมความงามที่สถาบันตางๆ
นิยามความหมาย ตีความ จัดประเภท เพื่อสรางกรอบระเบียบวินัยเกี่ยวกับความงามของผูหญิงไทยอีกทั้งเปน
การศึกษารูปแบบการตัดสินใจของผูหญิงไทย ไดแกการนําเสนอตัวตนในชีวิตประจําวัน และการสรางทุนทาง
กายภาพ และผลที่เกิดขึ้นหลังจากการทําศัลยกรรมความงาม ไดแกการเปลี่ยนแปลงในรางกาย ตัวตน สังคม และ
สุขภาพ ของ มัลลิกา มัติโก (2545) เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพที่ใชทฤษฎีวิพากษมาอธิบายเกี่ยวกับความงาม โดยใช
การศึกษาเอกสาร การศึกษาจุดเดนความงามของผูหญิงจากภาพโฆษณาในนิตรสาร การใชแบบสอบถาม การ
สัมภาษณบุคคลสําคัญ คือ ผูอาวุโส แพทย และสัมภาษณเชิงลึกผูหญิงทั่วไป มีการวิเคราะหขอมูล โดยการตีความ
ภายใตทฤษฎีการสรางทางสังคม ที่เชื่อวาอิทธิพลของโครงสรางสังคมครอบงําเหนือปจเจกบุคคลผลงานวิจัยของ
งานชิ้นนี้พบวา การใหความหมายความงามเกิดขึ้นจากความรูที่สถาปนาจากชุดอุดมการณทางศาสนา สรางวินัย
ความงามเกี่ยวกับความดีและคุณธรรม สืบทอดความคิดผานงานวรรณกรรม ผลิตวาทกรรมความงามแบบจารีต

52
ตามบทบาทเพศ และเมื่อสังคมไทยมีการติดตอในดานการคาและการเมืองกับประเทศตางๆ สงผลใหสังคมสราง
ความหมายความงามที่สัมพันธกับความเปนตะวันตก ภายใตกลไกทางการเมือง ขณะเดียวกัน ความงามในบริบท
การเมืองก็ถูกกํากับและแทรกแซงดวยความรูทางการแพทยดานศัลยกรรมตกแตง สรางความงามแยกสวน ใน
ความหมายของความงามแบบสมัยนิยมที่กระตุนใหผูหญิงเลือกทําศัลยกรรมความงาม เพื่อการนําเสนอตัวตนที่นา
ประทับใจแกสังคม เปนการสะสมทุนทางกายภาพใหกับตนเอง โดยที่สุดแลววาทกรรมทางความงามดวยการแพทย
อาจมีผลตอการเปลี่ยนแปลงสุขภาพ ตัวตนและสังคมในอนาคต
จากงานวิจัยชิ้นที่ทําใหผูวิจัยไดมองเห็นการศึกษาเชิงคุณภาพในแงมุมมของการใชทฤษฎีวิพาทษที่เขามา
อธิบาย ความงามในรูปแบบวาทกรรม โดยใหความหมายเปนชุดของความจริงที่มีอํานาจในการควบคุมสังคม ดวย
การสรางเอกลักษณ และสรางความหมายใหกับสิ่งตางๆในสังคมดวยชุดความจริงหลากหลายชุด ชุดความรู
สัมพันธกับความงามจะทําหนาที่ปดกั้น กดทับ เอกลักษณความหมายของความงามแบบอื่น และพรอมสวมรอยให
ความงามเปนความงามชุดเดิมในแบบที่สังคมสรางไว สงผลใหผูหญิงบางคนเกิดจิตสํานึกที่ผิด ตอใบหนาตนเองที่
แตกตางจากสังคมสรางขึ้นและเปนเหตุใหนําไปสูการทําศัลยกรรมความงามในที่สุด ซึ่งเปนมุมมองความงามที่
สังคมกําหนด งานวิจัยนี้ไดสรางขอมูลเชิงวิชาการกลาวถึงประวัติศาสตรเกี่ยวกับความงาม การทําความเขาใจความ
งามตามสังคมทําใหไดประเด็นที่ลึกซึ้งเพิ่มเติม
จากงานวิจัยที่เนนศึกษาถึงมุมมอง การใหความหมาย คานิยมความเชื่อ จากอดีตสูปจจุบัน ถึงแมจะเปน
ศึกษาจากวรรณกรรม ผูทําศัลยกรรมความงามและผูที่ไมศัลยกรรมความงาม แตทําใหผูวิจัยทราบถึงภูมิหลังของ
ความเชื่อ และมุมมอง ของผูที่ทําศัลยกรรมความงาม ซึ่งขอมูลดังกลาวสามารถนํามาเทียบเคียงถึงการตีความและ
การใหความหมายตอประสบการณการเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนา ซึ่งจะทําใหเห็นฐานคิดและสิ่งที่อยูเบื้อง
ลึกเบื้องหลังของความเชื่อนั่น ซึ่งการศึกษาประสบการณการสเพติดศัลยกรรมความงามใบหนาของผูวิจัยในครั้งนี้
อาจแตกตางจากงานวิจัยอื่นๆที่ผานมา โดยผูวิจัยไมไดคํานึงถึงแตมุมมองของผูใหขอมูลเพียงอยางเดียว แตผูวิจัย
ยังถึงคํานึงถึงมุมมองของผูมีประสบการณรวมอันไดแก ครอบครัว เพื่อน คนรัก แพทยศัลยกรรมความงาม ซึ่ง
เปนมุมมองที่อาจสงผลตอการตีความและการรับรูของผูใหขอมูล และหากผูวิจัยเลือกผูใหขอมูลเปนผูเสพติด
ศัลยกรรมความงามใบหนาจะยิ่งทําใหการศึกษาประสบการณการเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาเปนการศึกษา
กับผูเผชิญประสบการณโดยตรงนาจะมีผลตอขอคนพบที่นาเชื่อถือและอาจมีมุมมองที่แตกตางและนาสนใจเพิ่ม
มากขึ้น
3.3 กลุมงานวิจัยศึกษาประสบการณการทําศัลยกรรมความงาม
สํ า หรั บ การศึ ก ษาวิ จั ย คุ ณ ภาพเกี่ ย วกั บ ศั ล ยกรรมความงามในต า งประเทศ ของ มิ เ ชล และ ลิ ซ า
(Michelle; & Lisa. 2011) ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับศัลยกรรมความงามกับสังคมเสรีนิยมแนวใหม โดยมองไปถึงการ
จัดการและตอบสนองตอปญหา พบวา วัฒนธรรมและการปฏิบัติของการทําศัลยกรรมความงาม ไดแพรขยายเปน
อยางมากใน 2 ทศวรรษที่ผานมา ในขณะที่มีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวของการทําศัลยกรรมความงามของหญิง
ตลอดจนเพศ สังคมวัฒนธรรม การเมือง และบริบทแวดลอม รวมถึงการสงเสริมใหเกิดการตัดสินใจทําศัลยกรรม
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ความงาม มีเพียงเล็กนอยหรือแทบจะไมมีเลย โดยเฉพาะเกี่ยวของกับการตรวจสอบวัสดุและระแวงระวังสัญญาณ
อันตรายที่เกี่ยวกับการทําศัลยกรรมความงาม จากการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาการตีความในปรากฏการณของ
สตรีที่มีตอประสบการณการทําศัลยกรรมความงาม ผานการบอกเลาของผูหญิงทั้ง 7 คน การวิเคราะหจะมุงเนนไป
ที่วิธีการเผชิญหนาและการจัดการ การแพทย ผูที่ทําศัลลยกรรมความงาม และความเสี่ยงของการนําเสนอตัวตนที่
เกี่ยวของการทําศัลยกรรมความงาม ภายใตการเมื่องของเสรีนิยมแนวใหม ผลกระทบจากประสบการณความเสี่ยง
เหลานี้มีความสัมพันธตอการทําศัลยกรรมความงามที่เพิ่มมากขึ้น และภาระหนาที่ของเสรีนิยมใหมที่จะสราง
รางกาย ผานการปฏิบัติตามทํานองคลองธรรมตอสังคม
จากงานวิ จั ยดัง กลา วยิ่ง ตอกย้ํ าในเรื่อ งของการศึกษาเชิง วิช าการตอการทําศั ลยกรรมความงามใน
การศึกษาถึงประสบการณของบุคคล ซึ่งจากการวิจัยครั้งนี้ชี้ใหเห็นอยางเดนชัดในเรื่องของสังคมที่มีผลกระทบตอ
ความงามโดยตรงส ว นงานวิ จั ย ที่ มุ ง ศึ ก ษาถึ ง ผลกระทบทั้ ง ทางร า งกายและจิ ต ใจ การรั บ รู ข องบุ ค คลที่ ผ า น
ประสบการณการทําศัลยกรรมความงามขอการศึกษาของ มารยาม และ โมเซน (Maryam & Mohsen, 2014)
ศึกษาวิจัยเชิ งปรากฏการณ วิ ทยา มุ งเนนที่ประสบการณชีวิ ต ของผูทํ าการผาตั ดเอาไขมั นหนาท อ งออก โดย
การศึกษาพบวาในทุกๆปจะมีผูหญิงจํานวนมากที่ตองการทําศัลยกรรมความงาม การดูดไขมันเปนหัตถการที่พบ
มากที่สุด และมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นทุกปซึ่งกอใหเกิดโอกาสอาการแทรกซอนที่รุนแรงเกิดขึ้น ทําใหเกิดเปนประเด็น
คําถามวา อะไรคือประสบการณชีวิตของคนที่ไดรับการผาตัดเอาไขมันทางหนาทองออก วัตถุประสงค เพื่อทําความ
เขาใจตอประสบการณของผูหญิงที่ผาตัดเอาไขมันที่หนาทองออก โดยการศึกษาวิจัยคุณภาพเชิงปรากฏการณวิทยา
เปนการสัมภาษณแตละบุคคลแบบไมมีโครงสราง โดยผูใหขอมูลคือผูที่ไดรับเลือกในกลุมผูหญิงที่มารับบริการการ
ผาตัดเอาไขมันทางหนาทองออกจํานวน 7 คน และวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการของแวนแมน โดยพบ 3 รูปแบบหลัก
ไดแก จากสิ่งที่ดีถึงไมดี ความเจ็บปวดจากการเปนอิสระ และ ความวิตกกังวลที่หมดไป ผลการวิจัยแสดงใหเห็น
วาสวนใหญของผูใหขอมูลจํานวนมากตองเผชิญกับปญหาของแตละบุคคลและสังคมอันเนื่องมาจากการมี "ไขมัน"
เทากับ"นาเกลียด" ทําใหพวกเขาพยายามจะหาวิธีการตางๆเพื่อใหไดมาซึ่งความงาม และมีสมรรถภาพทางกายที่ดี
พวกเขาจึงมีแนวโนมที่จะทําศัลยกรรมความงามเพื่อตอบสนองเปาหมายเนื่องจากการทําศัลยกรรมความงาม
สามารถลดไขมันทางหนาทองไดอยางรวดเร็วและงายดาย แตพวกเขาตองยอมรับที่จะเผชิญกับภาวะแทรกซอนที่
อันตรายจากการผาตัดซึ่งตองใชระยะเวลาในการรักษาตน แตสุดทายพวกเขาคิดวาจะไดพบกับความงามที่เปน
เป า หมายและทํ า ให เ กิ ด ความพึ ง พอใจ แต พ วกเขาต อ งเผชิ ญ กั บ ความวิ ต กกั ง วลกั บ ความยุ ง ยากในการ
ประคับประคองไมไดตนเองไมใหกลับไปอวน ในการผาตัดเอาไขมันที่หนาทองออกที่ตองยอมรับความเสี่ยง และ
การเกิดความวิตกกังวลอยางตอเนื่อง โดยผูใหขอมูลแนะนําวา คนที่คิดจะดูดไขมันหรือการผาตัดเอาไขมันทางหนา
ทองออก ตองระมัดระวังและการผาตัดอาจจะไมใชวิธีการแรกที่ควรจะนึกถึงที่จะจัดการกับความอวนและผอม
งานวิจัยดังกลาวแมจะเปนการศึกษาประสบการณการทําศัลยกรรมความงามที่มีความแตกตางในบริบทและ
วัฒนธรรม แตงานวิจัยดังกลาวไดเปนการปูพื้นฐานในวิธีการศึกษตามแนวปรากฏการณวิทยาแบบตีความ ในการ
ตั้ ง คํ า ถามการวิ จั ย การเก็ บ ข อ มู ล และการวิ เ คราะห ข อ มู ล เป น ต น ซึ่ ง เป น ประโยชน ต อ ผู วิ จั ย ในการศึ ก ษา
ประสบการณการเสพติดศัลยกรรมความงามในครั้งนี้ ทําใหไดองคความรูที่แตกตางไปในแงบริบท การเผชิญ
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ประสบการณที่แตกตางออกไปเนื่องจากความแตกตางกันของธรรมชาติผูใหขอมูล วัตถุประสงคการศึกษาอยางไรก็
ตาม ผลการวิจัยดังกลาว เปนขอมูลเชิงวิชาการที่สนับสนุนวาการทําศัลยกรรมความงาม บุคคลตองเผชิญมิติทาง
รางกาย ภาวะความเจ็บปวด อาการแทรกซอน มิติทางดานจิตใจและอารมณ ความวิตกกังวลใจตลอดจนความพึง
พอใจของตนเอง นอกจากนี้ยังมีมิติอื่นๆ มาเกี่ยวของ ทั้งการเมือง สภาพสังคม วัฒนธรรม บริบทแวดลอม ซึ่งสิ่ง
เหลานี้เองมีการเกี่ยวของกับการใหความหมาย และการทําความเขาใจในประสบการณของบุคคล
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวา ปจจัย อิทธิพล เงื่อนไข ตอการทําศัลยกรรมความ
งาม ทั้งที่มาจากดานภายในจิตใจและดานสังคม สิ่งแวดลอมเขาเกี่ยวของ สวนการศึกษาถึงการใหความหมายสวน
ใหญจะเปนการใหความหมายของความงามเชิงวาทกรรมเพียงอยางเดียว ที่มองวาความงามเปนเสมือนอํานาจ
ตอรองของเพศหญิง ที่เกิดภายใตบริบทแวดลอมจากสังคมและวัฒนธรรมเปนสําคัญ เนื่องจากการมีปฏิสัมพันธ
ของคนในสังคม ตามบริบทและเวลา และเนื่องจากความงามไดกลายเปนสิ่งที่สรางมูลคาได จึงทําใหผูทําศัลยกรรม
ความงามมี ค วามหลากหลายทางเพศมากขึ้ น มิ ไ ด จํ า กั ด ในวงของเพศหญิ ง เพี ย งอย า งเดี ย วทํ า ให บุ ค คลมี
ประสบการณตอความงามแตกตางกันออกไปหลากหลายแงมุมและยังสะทอนถึงการนิยามความงามที่สามารถ
เปลี่ยนแปลงไดไปตามยุคสมัยสิ่งเหลานี้มีผลตอการรับรูและกลายเปนการตีความของบุคคล ผานภูมิหลังและ
บริบทแวดลอม ไมวาจะเปนสังคมวัฒนธรรม การเมือง สื่อตางๆ เปนตน ซึ่งจะชวยใหเกิดความเขาใจความหมาย
ตามการตีความของบุคคลไดอยางชัดเจนและคลอบคลุมมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงการเขาใจในประสบการณของผู
ทําศัลยกรรมความงาม ไดเห็นมุมมองที่หลากหลายมิติที่เกี่ยวของและละเลยไมได และจากการศึกษาพบวาผูที่
ทําศัลยกรรมความงามมีโอกาสสูงในการเสพติดศัลยกรรมความงาม ซึ่งอาจสงผลกระทบตอทางดานรางกายและ
จิตใจเปนอยางมากแตสําหรับงานวิจัยในการศึกษาเชิงปรากฏการณวิทยาแบบตีความที่ศึกษาเกี่ยวกับประสบการณ
ชีวิตของผูเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนา อาจจะยั งมีนอยเนื่องจากการเขาถึงขอมูลคอนขางยาก เพราะ
ธรรมชาติของผูเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนามิไดเปดใจรับคนภายนอกใหเขาไปพูดคุยเรื่องหรือรับรูเรื่องราว
ประสบการณในเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาไดอยางงายๆ การเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาจึงถือวา
เปนเรื่องละเอียดออนและมีผลกระทบตอสภาพจิตใจสูงกับผูเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนา อยางที่ทราบวา
คนกลุมนี้จะมีภาวะของความวิตกกังวลเกี่ยวกับรูปลักษณที่สูงกวาคนทั่วไป (Sarwer&Crerand, 2004)
นอกจากนี้การศึกษาทั้งหมดที่กลาวมายังทําใหเห็นประเด็นความรูที่นาสนใจและประเด็นปญหาที่สําคัญที่ทําใหเกิด
ความเคลื่อนไหวในสังคมเพื่อใหสังคมเกิดความตระหนักในการปองกันและดูแลผูเสพติดศัลยกรรมความงาม
ใบหนาใหมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
อยางไรก็ตามผูวิจัยเห็นวาความจริงที่ถูกสรางขึ้นมาจากการรับรูและตีความของบุคคลมีความเฉพาะอาจ
มีความสอดคลองหรือตางจากจากการที่สังคมกําหนด ซึ่งความรูที่มีอยูอาจจะยังไมเพียงพอที่จะทําใหเกิดความ
เขาใจประสบการณชีวิตของผูที่เสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาไดอยางครอบคลุม โดยเฉพาะการศึกษาเชิง
วิชาการภายใตบริบทและปฏิสัมพันธที่มีความหลากหลาย นอกจากนี้ผูวิจัยมีความเห็นวา ควรเลือกใชวิธีวิทยาที่
เหมาะสมที่จะทําการศึกษา เนื่องจากสภาพการณดังกลาวมิใชมีมุมมองในมิติของรางกายเพียงอยางเดียว ซึ่งเปนมิติ
ที่สามารถตรวจสอบไดในเชิงประจักษ แตยังเกี่ยวเนื่องไปถึงจิตใจอารมณความรูสึก ความเชื่อ พฤติกรรมที่

55
แสดงออก ซึ่งหากละเลยไปทําใหการศึกษาขาดความละเอียดรอบครอบและถูกตองรัดกุม ดังนั้นการใหความหมาย
โดยการศึกษาผานประวัติศาสตร เอกสารตางๆ ยังไมชัดเจนเพียงพอ ตองทําความเขาใจความหมายตางๆ ที่เกิด
ขึ้นกับผูที่ผานประสบการณการเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนา เพราะเชื่อวาการใหความหมายสวนหนึ่งเกิดจาก
การมีปฏิสัมพันธกับคนอื่นและมีมิติอื่นๆ รายลอม รวมไปถึงภาวะเปนอยู (being) ประสบการณของการเสพติด
ศัลยกรรมความงามใบหนาดวย ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความเปนปจเจกบุคคล
ดังนั้นการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยจึงไดนําแนวคิดการศึกษาเชิงปรากฏการณวิทยาแบบตีความมาใช เพื่อ
มุงเนนการแสวงหาความรูความจริงอยางเปนระบบภายใตกระบวนการตีความ โดยไมละเลยการพิจารณาความ
หลากหลายของมิติตางๆ เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับประสบการณการเสพติดศัลยกรรมความงาม
ใบหนา ทั้งนี้ความรูความเขาใจเกี่ยวกับประสบการณดังกลาว จะนําไปสูขอมูลหรือประเด็นที่เปนประโยชนตอการ
ทําความเขาใจและนําไปสูแนวทางปองกันดูแลผูเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาจะเปนประโยชนในเชิงนโยบาย
ตอไป และเพื่อใหไดขอคนพบอยางสมบูรณของงานวิจัยชิ้นนี้จึงจําเปนตองทําความเขาใจไปใหลึกซึ้งถึงแนวคิดเชิง
ปรัชญาซึ่งเปนฐานความคิดของงานวิจัย ตลอดจนวิธีวิทยาของปรากฏการณวิทยาแบบตีความเพื่อสามารถนํา
แนวคิดและวิธีวิทยาไปใชในกระบวนการวิจัยไดอยางเหมาะสม สอดคลองกับจุดมุงหมายและสามารถตอบคําถาม
การวิจัยได

4. วิธีการศึกษาเชิงปรากฏการณวิทยา
การวิจัยเชิงปรากฏการณวิทยา ไดอิทธิพลจากแนวคิดจากปรัชญาดานปรากฏการณวิทยา ซึ่งเปนการวิจัย
คุณภาพรูปแบบหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับสถานการณในชีวิต จากทัศนะของผูที่ไดประสบกับประสบการณนั้นโดยตรง
(ชาย โพธิสิตา. 2547) โดยเปนแนวคิดสําคัญในการอธิบายลักษณะของบุคคลที่จะเกิดจิตสํานึกรู (consciousness) ตอ
ประสบการณบางอยาง แลวจิตสํานึกไดพุงไปสูอะไรบางอยาง แลวรับเอาสิ่งนั้นเขามาประทับไวในจิตของบุคคลคน
นั้น กระบวนการนี้เรียกวา “การพุงไปของจิตสํานึกรู” (intentionality) หากทําการแจกแจงโครงสรางของ “การพุง
ไปของจิตสํานึกรู”ไดอยางเปนขั้นตอนมีดังนี้ บริบทเบื้องหลัง (background)---มนุษยในฐานะประธาน (subject)--การกระทําสํานึก (act)---เนื้อหา (content)--->วัตถุ (object) (ขอบฟาความเปนไปไดของวัตถุ (horizon)) ซึ่งทํา
ใหมองเห็นวาการสํานึกรูเปนแกนกลางในการวิเคราะหทั้งหมด การสํานึกรูสามารถอธิบายมนุษย (ผูเสพติดศัลยกรรม
ความงาม) พรอมๆ ไปกับเนื้อหาของมนุษย (ประสบการณการเสพติดศัลยกรรมความงาม) การสํานึกสามารถยืนยัน
การมีอยูของวัตถุ แตถาจิตของบุคคลไมไปรับรู และไมรับเอาสิ่งนั้นมาในจิตใจมาสรางในโลกของบุคคล บุคคลก็
จะไมมีจิตสํานึกรูตอสิ่งนั้น สิ่งนั้นก็จะไมเกิดขึ้นในโลกของคนๆ นั้น (ประสบการณเสพติดศัลยกรรมความงามที่
เกิดขึ้นตามการรับรูของผูเสพติดศัลยกรรมความงาม) เนื้อหาของวัตถุ (ประสบการณเสพติดศัลยกรรมความงาม)
และขอบฟาของความเปนไปไดของวัตถุ (การคาดการณในประสบการณการเสพติดศัลยกรรมความงาม) กระบวนการ
ทั้งหมดนี้คือการอธิบายประสบการณของบุคคลอยางครบถวน โดยไมแยกออกจากกันและการพุงไปของจิตสํานึกรู
(intentionality) ที่แทจริงแลวดํารงอยูในชีวิตประจําวันของบุคคล เปนเนื้อหาของการรับรูของบุคคลที่มีตอโลก
ประสบการณ การรับรูไมใชเปนเพียงการรับรูโลกภายนอกเทานั้น หากแตเปนการรับรูความหมายที่ซอนทับสิ่งที่
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บุคคลรับรูเชิงกายภาพซึ่งการรับรูดังกลาวจะเปนไปไดตองเริ่มวิเคราะหที่จิตสํานึกรูของบุคคลเสียกอน และธรรมชาติ
ของการสํานึกรูตองไดรับการศึกษาผานการพุงไปของจิตสํานึกรู อันหมายถึงกระบวนการการสํานึกถึงอะไรบางอยาง
นั่นเอง เมื่อมีการพุงไปของจิตสํานึกรูบุคคลจะใหความหมาย ซึ่งการใหความหมายเปนเงื่อนไขในการเขาใจจิตสํานึก
รูอีกทอดหนึ่ง
การที่จิตสํานึกรูของบุคคลเกิดการรับรูอยางตรงไปตรงมาเหมือนหนาฉากคือโนเอมา (noema) หมายความวา
เวลาที่บุคคลเกิดจิตสํานึกรูตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง สิ่งนั้นจะไปปรากฏในจิตของบุคคล และการที่สิ่งนั้นไปปรากฏใน
จิตสํานึกรูของบุคคลไดอยางไร หมายความวาบุคคลตองตีความตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นคือโนเอซิส(noesis)ซึ่งกลาวได
วา “ประสบการณแบบโนเอซิส (noesis) นั้น แตกตางมากจากประสบการณแบบโนเอมา(noema) ที่เกิดโดยการมี
สํานึกไปแตะตอง...ซึ่งก็คือ (สํานึก) ที่สราง (ความหมาย) โดยกาวขามประสบการณแบบโนเอซิสที่เปนฐาน...”
(Husserl. 2001) อยางไรก็ตาม การรับรูแบบโนเอมา (noema) ในที่สุดแลวจะเปนไปไดก็ตอเมื่อมีความรูแบบโนเอซิส
(noesis) เปนฐาน ในแงนี้ความรูทั้งสองแบบจึงไมสามารถแยกขาดออกจากกันไดในเชิงประสบการณ หากแต
สามารถวิเคราะหออกจากกันไดในเชิงมโนทัศน ดังนั้นการรับรูหรือการสํานึกถึงสิ่งใดๆ ของบุคคลคือ การรับรูแบบ
โนเอมา (noema) โนเอติก (noesis) ไปพรอมๆ กันในคราวเดียวซึ่งถือวาเปนกระบวนการอยางหนึ่งของการพุงไป
ของจิตสํานึกรู (intentionality) ทําใหบุคคลสามารถใหความหมายตางๆที่สะทองถึงภาวะการเปนอยู (being) ของ
ประสบการณตามการรับรูของบุคคล
การศึกษาปรากฏการณวิทยาเปนเรื่องธรรมชาติของการสํานึก ดวยสํานึกเพื่อใหโลกที่เห็นและเปนอยูเปน
โลกที่มีชีวิตและความหมาย เมื่อเปนเชนนี้ การรับรูโลกอยางมีความหมายจึงตองถูกอธิบายจากตัวบุคคลในฐานะ
บุรุษที่หนึ่ง ที่สํานึกโลกอยางมีความหมายเฉพาะตัว การสํานึกถึงอะไรบางอยางนี้เองเรียกวาการพุงไปของจิตสํานึก
รู เพื่อเปนการยืนยันความหมายจากประสบการณ และตองยอมรับวา การรับรูสามารถมีสองแบบ แบบแรกคือแบบ
โนเอซิส (noesis) ซึ่งเปนการรับรูโลกอยางตรงไปตรงมาเพียงมุมมองดานเดียว ในขณะที่การรับรูโลกแบบที่สอง
แบบโนเอมา(noema) เปนการรับรูที่ตองใชกระบวนการทํางานของจิตไปรับรู (act of mind) โดยการจินตนาการ
เพื่อสืบคนสวนอื่นที่อยูนอกเหนือจากการรับรูที่มีอยูเพียงดานเดียว ทําใหมองเห็นประสบการณของบุคคลในทุก
มุมมอง ในที่สุดแลวสิ่งที่สําคัญการหาความหมายของ “ประสบการณ” มนุษยที่ไมอาจละเลยจินตนาการ ความหวัง
ความฝน อารมณความรูสึกไดเพราะประสบการณเปนเรื่องที่ซับซอนเกินกวาที่จะเปนเพียงรอยประทับจากโลก
ภายนอกได
ดังนั้นหากตองการศึกษาปรากฏการณบางอยาง ตองศึกษาผานจิตสํานึกรูของบุคคลซึ่งมีผลตอการ
ตีความและใหความหมายทําใหไมสามารถทําการศึกษาบุคคลแยกออกจากปรากฏการณได และถือวาความจริง
หรือความรูที่เกิดขึ้นจากการศึกษานั้นมีความเปนอัตวิสัย ขึ้นอยูกับบริบทหรือแหลงที่มาของความจริงหรือความรู
นั้น ทําใหจุดมุงหมายที่สําคัญของการวิจัยเชิงปรากฏการณวิทยาคือการมุงทําความเขาใจในความเปนปจเจกบุคคล
วาบุคคลสรางประสบการณในชีวิตอยางไร และสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไมวาจะเปนการกระทําหรือพฤติกรรมมีความหมาย
สําหรับบุคคลอยางไร แตในการจะเขาใจวาเหตุใดบุคคลจึงทําสิ่งนั้น เราจําเปนตองเขาใจวาบุคคลนั้นใหความหมาย
ตอสิ่งตางๆอยางไร ความหมายจึงเปนเปาสําคัญของการวิจัย
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4.1 ความหมายของปรากฏการณวิทยา
Phenomenology หรือ ปรากฏการณวิทยา เปนคํามาจากภาษากรีก Phainomenon แปลวา Appearance
หรือการปราฏกฏใหเห็น และ logos แปลวา reason หรือ เหตุผล ความหมายของปรากฏการณวิทยาที่เปน
ระเบียบวิธีวิจัย หมายถึง การศึกษาปรากฏการณที่เกิดขึ้นตามรับรูของบุคคลตามธรรมชาติของปรากฏการณนั้น
ตามแนวคิดของปรากฏการณวิทยา การวิจัยคือการตั้งคําถามเกี่ยวกับการเกิดประสบการณชีวิต (Life experience)
ของบุคคลในสิ่งแวดลอมที่บุคคลนั้นดําเนินชีวิต (Life world) และความรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม/โลกที่บุคคลอยูจะ
เกิดขึ้นไดดวยการดําเนินชีวิตภาวะการเปนอยู (Being) ในสิ่งแวดลอม/โลกนั้นในสถานการณหนึ่ง (Van Manen.
1990) นอกจากนี้เมื่อนําปรากฏการณวิทยามาเปนเครื่องมือหนึ่งในการศึกษาวิจัย จึงมีผูใหความหมายเกี่ยวกับ
การศึกษาเชิงปรากฏการณวิทยาไวหลายทานดวยกันดังนี้
ศิริมา มณีโรจน (2549) กลาววา การศึกษาเชิงปรากฏการณวิทยา ถือเปนศาสตรที่มุงอธิบายปรากฏการณที่
เกิดขึ้นจริงของบุคคลนั้นๆ และเปนการคนหาความหมายของปรากฏการณตามธรรมชาติ (nature) ตามการรับรูที่
บุคคลประสบมาดวยตนเอง มากกวาจะอธิบายและทํานายเหตุการณ โดยมีวิธีการดําเนินการซึ่งประกอบไปดวย
การหาแกนแทหรือสาระสําคัญ (Essences) ความคิดรวบยอด (Intuiting) และการทอนประสบการณ (Phenomenological
reduction)
อารียวรรณอวมตานี (2549) กลาววา ปรากฏการณวิทยา เปนการศึกษาที่มีพื้นฐานมาจากสาขาปรัชญา
ในการทําความเขาใจความเชื่อมโยงของมนุษยกับสิ่งแวดลอมในโลก โดยศึกษาปรากฏการณใดปรากฏการณหนึ่ง
ที่สนใจ จากคําบอกเลาของผูมีประสบการณตรง เพื่อคนหาแกนแทของปรากฏการณนั้นใหมีความชัดเจน โดยมี
ภาษาเปนสื่อขั้นตนในการถายทอดความหมายของประสบการณชีวิตของมนุษย
ชาย โพธิสิตา (2550) กลาววา ปรากฏการณวิทยา เปนเครื่องมือในการศึกษาปรากฏการณและ
ประสบการณชีวิตของมนุษย โดยมุงทําความเขาใจความหมายประสบการณชีวิตที่บุคคลไดประสบเปนหลัก
แนวคิดของฮัสเซิล (Husserl) กลาววา ปรากฏการณวิทยา คือการศึกษาโครงสรางและความหลากหลาย
ทางโครงสรางของการรับรูที่ปรากฏทั้งดานบุคคล เหตุการณ หรือปรากฏการณเพื่อใชบอกหรือบรรยายเกี่ยวกับ
ปรากฏการณตางๆ ที่ตนประสบเปนอยางไร หลักของนักคิดทานนี้ในการศึกษาเพื่อใชทําความเขาใจวา บุคคลนั้นๆ
ตีความปรากฏการณที่ไดประสบมาเพื่อทําใหโลกของตนมีความหมายและสรางโลกทัศนขึ้นมาไดอยางไร (ธัชมน
วรรณพิณ. 2553; อางอิงจาก Schwardt. 2001)
วูด และฮาเบอร (Wood; & Haber. 2002) กลาววา การวิจัยแบบปรากฏการณวิทยา เปนกระบวนการ
ของการเรียนรูและทําความเขาใจความหมายของประสบการณของมนุษย ผานการสนทนากับบุคคลซึ่งใชชีวิตอยูใน
ประสบการณนั้นๆ
ไฮเดกเจอร (Heidegger) เนนการเขาถึงความหมายของประสบการณ โดยเชื่อวา มนุษยมีอยูมากอน
การคนพบตัวเอง มนุษยปรากฏตัวในโลกกอนแลวมีการนิยามตัวเองภายหลัง ไมมีใครสามารถนิยามมนุษยได
จนกวามนุษยผูนั้นจะไดลงมือกระทําอะไรลงไป เพราะมนุษยมีแคความวางเปลา จะเปนอะไรไดก็ตอเมื่อไดเลือก
กระทําหรือสรางใหตัวเองเปนอะไร การศึกษาประสบการณตามแนวคิดของไฮเดจเจอร (Heidegger) เปน
การศึกษาโดยการคนหาทฤษฎีของความจริงจากการ ตีความ (ชาย โพธิสิตา. 2550; อารียวรรณ อวมตานี. 2549;
Emad; & Kalary. 2006)
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สพรีเซลและคารเพนเตอร (Streubert; &Carpenter. 2007) กลาววา ปรากฏการณวิทยา หมายถึง
ศาสตรที่มีจุดประสงค อธิบายปรากฏการณธรรมชาติที่มีเฉพาะเจาะจง หรือลักษณะที่ปรากฏในลักษณะประสบการณชีวิติ
(Lived experience)
เฮาเซอร (Houser. 2008) กลาววา ปรากฏการณวิทยา คือ การศึกษาประสบการณชีวิตของบุคคลที่ตอง
เผชิญกับสิ่งที่ปรากฏขึ้นกับบุคคลนั้น
แมรโล-ปงตี (Streubert; & Carpenter. 2007; citing Merleau-Ponty. 1962) กลาววา ปรากฏการณ
วิทยา หมายถึงการศึกษาองคประกอบสําคัญ และสิ่งที่เกี่ยวของเพื่อหาความหมายขององคประกอบที่เปนอยูเพื่อ
เขาใจมนุษยและโลก ตามความเปนจริงของเขาเอง
โอเมรี่ (Streubert; & Carpenter. 2007; citing Omery. 1983) กลาววา ปรากฏการณวิทยา หมายถึง
การคนหาและอธิบายปรากฏการณของมนุษยตามที่เกิดขึ้นจริง ตามการใหความหมายของผูมีประสบการณชีวิต
ตามที่บุคคลประสบ โดยเนนการเปนศาสตรที่มีจุดอธิบายปรากฏการณตางๆ รอบตัวที่มีความเฉพาะเจาะจงตาม
รับรูของบุคคลในลักษณะของประสบการณชีวิต
การศึกษาเชิงปรากฏการณวิทยา หมายถึง การทําความเขาใจในปรากฏการณที่เกิดขึ้น โดยมิไดละเลย
บริบทแวดลอมรอบดานของสิ่ง/ผูที่ถูกศึกษา เพื่อใหไดความรูความจริงซึ่งเกิดจากการรับรูข องผูประสบกับ
ประสบการณนั้นๆ โดยตรง เบนเนอรไดกลาววา ปรากฏการณวิทยาเปนการทําความเขาใจสิ่งแวดลอม สังคม
วัฒนธรรมและภาษาของผูใหขอมูล มิไดอยูภายใตกรอบแนวคิดหรือทฤษฎีใดๆ สอดคลองกับแนวคิดของสพีลเบอร
ที่กลาววาเปนการศึกษาที่มิไดเนนความเปนเหตุเปนผล มิตองใชการทดสอบ คาดการณ หรือกําหนดสมมุติฐานไว
ลวงหนา ดังนั้นจึงกลาวไดวาการศึกษาเชิงปรากฏการณวิทยาเปนการศึกษาถึงธรรมชาติที่มีอยูจริง เพื่อสืบคน
วิเคราะหการใหความหมายและอธิบายถึงประสบการณของบุคคลอยางปราศจากอคติหรือคิดลวงหนาจากผูศึกษาเอง
(กัญญฐิตา ศรีภา. 2554)
จากความหมายขางตนทําใหไดความหมายการศึกษาปรากฏการณวิทยาในลักษณะที่คลายคลึงกันคือ
เป น การทํ า ความเข า ใจกั บ เรื่ อ งราวหรื อ สิ่ ง ต า งๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ร ว มทั้ ง คํ า นึ ง ไปยั ง บริ บ ทแวดล อ มรอบด า นของ
ปรากฏการณ ที่ ถู ก ศึ ก ษา เพื่ อ ให เ ข า ถึ ง ความรู ค วามจริ ง ตามการรั บ รู แ ละตี ค วามของผู ที่ ป ระสบหรื อ ผ า น
ปรากฏการณนั้นมาโดยตรง
4.2 ความหมายของประสบการณชีวิต
เนื่องจากแนวคิดของปรากฏการณวิทยามีความเชื่อวา ทุกสิ่งทุกอยางบนโลกนั้นมีอยูจริง (objective
world) แตการมีอยูจริงบุคคลตองมีจิตพุงไปรับรูตอสิ่งนั้น (intentionality) จากนั้นบุคคลจะนําสิ่งที่จิตไปรับรูมา
สรางในโลกของบุคคล(life world) แลวเกิดเปนการสํานึกรู (consciousness) ซึ่งจะเกิดขึ้นโดยอิสระไมไดตอง
เกิดขึ้นภายใตปรากฏการณ (consciousness of phenomenon) เปนเหตุใหการศึกษาแบบปรากฏการณวิทยาจึง
ตองศึกษาประสบการณของบุคคล เพราะเมื่อบุคคลมีประสบการณตอสิ่งนั้น แสดงวาบุคคลนั้นเกิดการรับรู และ
เกิดมีความสํานึกรูตอสิ่งนั้น ฉะนั้นการจะศึกษาความจริงของปรากฏการณจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ทําความเขาใจ
คําวา ประสบการณ ซึ่งมีผูใหความหมายที่หลากหลายไวดังนี้
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ชูทซ (Schutz. 1970) ใหความหมายของประสบการณชีวิตวาหมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นตามความเปนจริงใน
ชีวิต รวมไปถึงทุกๆอยางที่อยูแวดลอมบุคคล ไมวาจะเปน บุคคล สิ่งแวดลอม เหตุการณตางๆที่บุคคลตองเผชิญ
4.2.1 กาดาเมอร (Gadamer, 1989) กลาวถึง ประสบการณในลักษณะของการรวมกันของสิ่งที่
นาสนใจทั้ง หมดและสิ่ง ที่ปฏิ บัติอยูในปจ จุบันซึ่งไมสามารถแบ งแยกได และหาสิ่งทดแทนไมได มีลักษณะที่
มากมายไมรูจักหมดสิ้น ที่มีความเกี่ยวของกันทั้งหมดของชีวิตที่เปนอยู
4.2.2 ประสบการณชีวิต ( lived experience) ของบุคคลเกิดขึ้น เมื่อบุคคลรับรูและมีปฏิสัมพันธ
กับเหตุการณและสิ่งแวดลอมรอบตัวแลวจดจําเก็บไวเปนเสมือนบทเรียนของชีวิต ประสบการณที่เปนรูปธรรมซึ่ง
เปนการกระทําที่สังเกตได เชน การเดิน การกิน เปนตน และแบบที่เปนนามธรรมจะเปนการรับรูดวยประสาท
สัมผัส ไดแก การมองเห็น การไดยิน การไดกลิ่น การรับรส และ การรับสัมผัส รวมทั้งความคิด ความปรารถนา
ความพึงพอใจ อารมณ และความคิด (ถวิล ธาราโภชน; และ ศรัณย ดําริสุข. 2548; Smith. 2011) คุณลักษณะ
ของประสบการณ ไดแก
4.2.2.1 ความตั้งใจของบุคล เปนความมีสติสัมปชัญญะของบุคคลในการกระทําอยางใด
อยางหนึ่งเพื่อตอบสนองการรับรูของตนเองความมีสติสัมปชัญญะทําใหการกระทําที่เกิดขึ้นมีความเปนเหตุเปนผล
สอดคลองกับการรับรูประสบการณชีวิตของบุคคลจึงไมไดเกิดขึ้นโดยบังเอิญ แตเกิดขึ้นโดยที่บุคคลรูตัววากําลัง
พูดคิด หรือมีพฤติกรรมใดอยู (มุกดา ศรียงค; และคณะ. 2544) นักวิจัยเชิงปรากฏการณวิทยาจึงตองทําความ
เขาใจการกระทําหรือพฤติกรรมของบุคคล และความตั้งใจหรือเหตุผลของบุคคลที่มีสอดคลองกับการกระทํา
4.2.2.2 สาระสําคัญของประสบการณเปนลักษณะของประสบการณที่จําเพาะตอบุคคลผูมี
ประสบการณ ดังนั้น ประสบการณของบุคคลจึงสอดคลองกับบริบทของบุคคลนั้น ในการวิเคราะหขอมูลเชิง
ปรากฏการณวิทยา
จากการพิจารณาความหมายดังกลาวขางตน ไดกลาวถึงประสบการณชีวิต โดยมีจุดรวมตรงกันวา
เหตุการณที่มีความเกี่ยวของกับบุคคล ซึ่งบุคคลจะเกิดการรับรูตอเหตุการณนั้น ซึ่งเหตุการณนั้นรวมไปถึงสิ่งตางๆ
รอบตัวทั้งหมดที่บุคคลไปมีสวนรวมหรืออยูในสภาพแวดลอมตางๆ และเขามากระทบตอชีวิตของบุคคล ทั้งนี้
สพรีเซลและคารเพนเตอร (Streubert; & Carpenter. 2007) ไดเพิ่มเติมวา เมื่อมีเหตุการณหรือสิ่งตางๆ ที่บุคคล
ไปมีสวรรวม บุคคลจะเกิดการรับรูและใหความหมายตอประสบการณนั้นๆ แตกตางกันไปซึ่งขึ้นอยูกับบริบท
แวดลอมของบุคคล ดังนั้นการศึกษาเชิงปรากฏการณวิทยาซึ่งเปนการศึกษาประสบการณชีวิต จึงเปนการศึกษาถึง
บุคคลและสิ่งตางๆ รอบๆ ตัว ตามที่บุคคลมีการรับรูและใหความหมาย โดยการศึกษานั้นตองคํานึงวาสิ่งแวดลอม
ไมสามารถแยกออกจากบุคคลได ดังนั้นประสบการณจึงมีความเกี่ยวของกับโลกของบุคคล (life-world)ซึ่งเปนการ
รับรูของบุคคลตอสิ่งแวดลอมหรือสถานการณในชีวิต หรือบริบท (context) โดยกลาววา บุคคลมีการรับรูและการ
กระทําแตกตางกันไปตามภูมิหลังของแตละคน ประสบการณจึงมีความเกี่ยวของกับโลกของบุคคล คําวา “โลก” ใน
ที่นี้หมายถึง สิ่งแวดลอมหรือสถานการณของบุคคล โดยบุคคลจะมีการรับรูสิ่งแวดลอมและมีการแสดงพฤติกรรม
ที่สอดคลองกับการรับรู การทําความเขาใจบริบทในเชิงปรากฏการณวิทยาจึงเปนการทําความเขาใจการรับรูสิ่งแวดลอม
หรือการรับรูสถานการณของบุคคล สิ่งแวดลอมที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมของบุคคล ไดแก ครอบครัวสังคม
หรือชุมชน วัฒนธรรม ทัศนคติ คานิยม ความเชื่อ และสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของบุคคล รวมทั้ง
สถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้นกับบุคคล (ถวิล ธาราโภชน; และ ศรัณย ดําริสุข. 2548; Smith. 2011)
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เนื่องจากประสบการณประกอบดวยคุณลักษณะสําคัญ คือ ความตั้งใจและสาระสําคัญประสบการณมี
ความสอดคลองกับการรับรูบริบทของบุคคล นักวิจัยเชิงปรากฏการณวิทยาจึงตองทําความเขาใจประสบการณชีวิต
ของบุคคลใหครอบคลุมทั้งความตั้งใจ และการกระทําของบุคคล รวมกับการทําความเขาใจการรับรูบริบทของ
บุคคล รวมทั้งความสัมพันธของบริบทและประสบการณ
4.3 แนวคิดพื้นฐานและกระบวนการวิจัยปรากฏการณวิทยาเชิงตีความ
ปรั ช ญาแนวคิ ด ของไฮเดกเกอร (Heidegger)จะเน น ที่ ก ารตี ค วามโดยใช ว งจรการตี ค วาม (The
hermeneutic circle) โดยมองไปถึงการเกิดปรากฏการณ วาบุคคลที่มีประสบการณมีโครงสรางความเปนโลกของ
เขาอยางไร ทําใหบุคคลเกิดการตีความแบบนั้น เพราะแนวคิดของไฮเดกเกอร (Heidegger) เชื่อวาทุกสิ่งทุกอยาง
มีโครงสรางที่มากอนทําใหเกิดสภาวะความเปนจริงของสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นจะเปนไดคืออัตถิภาวะ (Existence)
ซึ่งนํามาสูภาวะการเปนอยูของบุคคล ณ. ที่ใดที่หนึ่ง (being there) เรียกวา ดาไซน (Dasein)ซึ่งหมายถึงภาวะการ
เปนอยู (being) ภายในโลกของบุคคล (being-in-the-world) เปนการแสดงถึงความสัมพันธระหวางบุคคลที่อยู
รวมกับผูอื่น (being-with-others) กลาวคือ การมีอยูของบุคคลตองมีพรอมกับการมีอยูของโลกของตน โดยโลก
(the world) ในที่นี้หมายถึง โลกของบุคคลที่เผชิญกับประสบการณนั้นโดยเปนเครื่องมือที่สนองตอบอัตถิภาวะ
และเจตนารมณของบุคคล การที่บุคคลสํานึกรูถึงภาวะการเปนอยู(being) ของตนเองภายในโลก ทําใหโลกของ
บุคคลนั้นกลายเปนโลกที่มีความหมายขึ้นมา โดยมีความเชื่อวาการกระทําทุกอยางถูกสรางจากการรับรู หรือการ
สํานึกรู เราสามารถเขาใจประสบการณได โดยผานการรับรู ความคิด การสัมผัส รับรส การไดยิน และการมีสติ
แนวคิดของไฮเดกเกอร (Heidegger) สนใจประเด็นของสภาวะความเปนจริง (Existential-ontology)
เนนความหมายของภาวะการเปนอยู (Being) หรือประสบการณนั้นมีความหมายเชนไรตอภาวะการเปนอยู (being) ของ
บุคคล Heidegger เชื่อวาการที่บุคคลจะเกิดความเขาใจในปรากฏการณตางๆ และสามารถอธิบายและสังเกตสิ่งที่
เกิดขึ้น (ordinary or common) ในชีวิตประจําวันไดนั้น บุคคลตองเขาไปเรียนรู มีประสบการณ ทําความเขาใจ
และตีความ โดยใชประสบการณ หรือภูมิหลัง (History) ของบุคคล ซึ่งประกอบดวยวัฒนธรรม ประสบการณชีวิต
และการใชภาษา ดังนั้นการที่บุคคลจะแยกภูมิหลังเหลานั้น หรือที่ Husserl เรียกวาการจัดกรอบความคิด (Bracketing)
ไมอาจเกิดไดจริงทั้งหมด หรือเปนเรื่องยากที่จะทําใหเกิดขึ้นไดเชื่อวาการที่บุคคลแสดงออกตอสิ่งใดนั้น ขึ้นอยูกับ
องคประกอบ 3 ประการคือ
4.3.1. บุคคล (Person) เปนผูใหความหมายของปรากฏการณที่เขาประสบ ตามความคิดความรูสึก
ของบุคคล ซึ่งอาจแตกตงจากความหมายของบุคคลอื่นหรือความเปนจริงตามทฤษฎี ซึ่งเปนประสบการณเฉพาะ
และจริงของบุคคลนั้น
4.3.2. สิ่งแวดลอม (world) เปนกลุมของความสัมพันธที่บุคคลมีประสบการณใน ปจจุบัน รวมถึง
ภูมิหลัง อายุ ภาษา วัฒนธรรมและคานิยมทางสังคม ซึ่งองคประกอบเหลานี้จะซึมซับอยูในตัวบุคคลโดยการเรียนรู
ตั้งแตเกิด และเชื่อวาบุคคลไมสามารถแยกจากสิ่งแวดลอมได ดังนั้นการศึกษาปรากฏการณจึงเปนการคนหา
ความหมาย ความรูสึก การรับรูของบุคคลตอสิ่งนั้น ซึ่งมีอิทธิพลมาจากสังคม วัฒนธรรมและภูมิหลังของบุคคลนั้น
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4.3.3. การเชื่อมโยงประสบการณในชีวิต (Hermeneutic circle) เปนการเชื่อมโยงประสบการณใน
อดีตที่บุคคลเคยไดรับหรือเขาใจมากอน (Past experience) เขากับประสบการณครั้งใหมๆ นั่นคือบุคคลเขาใจ
บางสิ่งบางอยางได โดยการเปรียบเทียบกับสิ่งหนึ่งที่บุคคลนั้นรูจักหรือเคยมีประสบการณมากอนเพื่อที่จะรับรูและ
ใหความหมายกับประสบการณครั้งใหมเปนลูกโซ นั่นคือ บุคคลเขาใจบาสิ่งบางอยางไดโดยการเปรียบเทียบกับอีก
สิ่งหนึ่งที่บุคคลนั้นรูจักหรือเคยมีประสบการณมากอน (Heidegger. 1962) ซึ่งคําวา Hermeneutic รากมาจาก
ภาษากรีกหมายถึง การตีความ หรือใหความหมาย (Interpretation) (Pascoe. 1996) โดยแนวคิดของไฮเดกเกอร
(Heidegger) เชื่อวาคงเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไดยากที่บุคคลจะใหความหมายประสบการณครั้งใหม โดยปราศจาก
ประสบการณในอดีต เนื่องจากแตละบุคคลจะมีประสบการณเดิมของตนที่แตกตางกัน แตสิ่งที่สําคัญคือ บุคคล
ตองมีการตระหนักรู (consciousness) และเตือนตัวเองตลอดเวลาวา “บุคคลกําลังจะมีอคติตอสิ่งนั้นหรือไม”
เพื่อที่บุคคลจะเขาใจความหมาย (meaning) ซึ่งเปนความคิดรวบยอดตอปรากฏการณนั้น ตามจริงเปนอยางที่อยู
และตรงตามวัตถุประสงค โดย Hermeneutics cirleประกอบดวยองคประกอบที่สําคัญ 3 ประการ (Koch. 1995)
ไดแก
4.3.3.1. การทํา ความเขา ใจสิ่ง ที่ศึก ษาลว งหนา (preunderstanding) ซึ่ง เปน พื้น ฐานที่
สามารถเขาใจปรากฏการณที่จะศึกษาไวลวงหนา
4.3.3.2 ภูมิหลัง (Background or person history) เปนวัฒนธรรมที่ติดตัวมาแตกําเนิดที่
ทําใหเขาใจวาอะไรคือตัวตนที่แทจริงของบุคคลนั้น
4.3.3.3. การมีสวนรวมของผูวิจัยในการแปลความ (Co-constritution) หรือ “การหลอหลอม
ความเขาใจ” เปนการทําความเขาใจรวมกันระหวางผูวิจัย และผูใหขอมูล โดยใชภาษาเปนสื่อกลางสําคัญที่จะสื่อให
เขาใจปรากฏการณนั้นๆ
นอกจากนี้ ไฮเดกเกอร (Heidegger) ไดใหความสําคัญตอภาษา “ภาษา” (Language) วัฒนธรรม
และกิจกรรมทางสังคมที่ผานตัวบุคคลที่เปนผูใหความหมาย และการแปลความ ตีความ ของความหมายนั้นๆ
ออกมา ซึ่งสิ่งเหลานี้จะสะทอนถึงภูมิหลังที่บอกใหเราทราบถึงที่มาของพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกในปจจุบัน โดย
อธิ บ ายการดํ า รงอยู ใ นโลกของมนุษ ย การพู ดคุ ย (Talk) เป นเครื่ อ งมือ หลั ก ของการสื่อ สาร การพู ดคุ ย เป น
คุณลักษณะที่สําคัญของมนุษยในการมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น การพูดคุยเปนการสงผานขาวสารที่เปนอยู ณ ปจจุบัน
ขณะนั้นซึ่งรวมถึงการไดยิน การฟง และการเงียบในบริบทที่มีการพูดคุยเกิดขึ้นนั้น จะบอกถึงใครเปนคนพูด พูด
อะไร พูดกับใคร ในสถานการณใดซึ่งทั้งหมดมีความหมายอยูในตัวเอง และเมื่อนําการพูดคุยนั้นมาจัดระบบ
ระเบียบของการแปลความ การตีความ Present-hand made ของการดํารงอยู ซึ่งตอมากาดาเมอร (Gadamer.
1989) ไดเพิ่มเติมและขยายความคิดที่สําคัญนี้ ใหสามารถเขาใจไดข้นึ อีก 2 ประการ ดังนี้
1. ภาษาเปนสื่อกลางที่สําคัญที่จะสื่อความหมายใหเขาใจปรากฏการณนั้นๆ ภาษาเปนสื่อที่จําเปนและ
ตองทําความเขาใจ ทั้งในรูปแบบและความหมายของภาษา ซึ่งอาจเปนคําเฉพาะที่เขาใจเฉพาะในกลุมหรือสังคมที่
ผูใหขอมูลใช โดยภาษาของบุคคล การใหควาหมายของคําพูดหรือสิ่งที่พูดไมไดอยูที่ตัวบุคคล แตจะขึ้นอยูกับ
สภาพการณ หรือเหตุการณในเวลานั้นๆ
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2. การเชื่อมโยงความหมาย (The fusion of horizons) เปนการเชื่อมมุมมองของนักวิจัยซึ่งรวมถึง
ความรูและสิ่งตางๆ จากการศึกษานั้นกับผูใหขอมูล โดยความเขาใจที่ถูกตองและลึกซึ้งจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อมีการ
ทําความเขาใจ เชื่อมโยง แลกเปลี่ยน และขยายความคิดเห็นตอกัน เพื่อลดอคติ หรือความคิดที่เกิดขึ้นกอน
การศึกษา เพราะในการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ผูวิจัยอาจมีความรูมากอน อยางไรก็ตามขอมูลที่ไดจากผูใหขอมูล
ไมไดเปนกรอบที่จํากัด หรือเปนเพียงขอมูลที่เกิดขึ้นอยางอิสระ ฉะนั้นควรมีความเชื่อมโยง เพื่อศึกษาใหสิ่งที่ศึกษา
หรือขอมูลที่คนพบเกิดความหมายที่ตรงกันระหวางผูศึกษาและผูใหขอมูล โดยปองกันความลําเอียง
ดังนั้นการตีความจําเปนตองอาศัยการรับรูและการมีสวนรวมกับความรูสึกของบุคคล ภายใตบริบทและ
เบื้องหลังของประสบการณนั้นๆเกิดจากภูมิหลังและประสบการณเดิมของบุคคล หรือเปนการตีความเพื่อใหเกิด
ความเขาใจประสบการณผานทางภาษาที่สื่อมานอกจากนี้ยังเปนการตีความถึงสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ทาทาง
การพูด น้ําเสียง แววตา ซึ่งสิ่งเหลานี้เปรียบเสมือนขอความ ที่แสดงถึงการใหควาหมายของบุคคลทําใหการศึกษา
เชิงปรากฏการณ วิทยาแบบตีความ จึงหมายถึงการทําความเขาใจในทุ กๆ มิติเชื่อมโยงกับองคประกอบหรือ
โครงสรางความสัมพันธตางๆ รวมไปถึงภูมิหลังของบุคคล ซึ่งแยกจากตัวบุคคลไมได ดังนั้นการศึกษาจึงเกี่ยวของ
กับการตีความ ซึ่งนําไปสูการทําความเขาใจประสบการณที่เกิดขึ้นได โดยอาศัยกระบวนการตีความแบบเปนวงจรที่
เรียกวา “Hermeneutic circle” เปนการตีความจากสวนใดสวนหนึ่งของประสบการณ ไปสูประสบการณใน
ภาพรวม โดยกระทําซ้ําไปซ้ํามาเปนวงจร จนกวาจะสามารถทําความเขาใจไดอยางลึกซึ้งกับสิ่งที่ปรากฏตามขอความ
หรือภาษาที่สื่อออกมา (Conroy. 2003) ซึ่งตามแนวคิดของไฮเดกเกอร การทําความเขาใจปรากฏการณ จะเนนการ
ทําความเขาใจหรือการตีความภาวะการเปน (being) ของบุคคลภายในโลกประสบการณซึ่งโลก (World) ที่วานี้จะ
เปนเครื่องมือในการทําความเขาใจเกี่ยวกับตนเองของบุคคล และเปนโลกที่มีความหมายตอบุคคล ซึ่งมิใชเพียงการ
ใหความหมาย (Meaning) ในลักษณะนิยาม แตเปนความหมายที่ซับซอนเกี่ยวเนื่องกับบริบท และการมีอยูของ
บุคคลภายในโลก (being-in-the-world) สัมพันธกับความคิดความรูสึกของบุคคลในสภาวะตางๆ การทําความ
เขาใจผานกระบวนการตีความ (กัญญฐิตา ศรีภา. 2554; อางอิงจาก วิบูลย แสงกาญ. 2549) จึงตองกระทําอยาง
รอบคอบ และรัดกุมมีการตรวจสอบซ้ําไปซ้ํามาเพื่อความถูกตองนาเชื่อถือ โดยที่ขอคนพบสามารถอธิบายได โดย
ปราศจากขอโตแยงใดๆ ภายในใจ
ทัศนะตอโลก (The world) และภาวะการเปนอยู (being) ของมนุษย
จากแนวคิดเรื่องอัตถิภาวะ ที่ทําใหไฮเดกเกอรมองวา หนาที่ของมนุษยคือการคนหาถึงภาวะการเปนอยู
(being) ของตนเองวาคืออะไร ทั้งนี้ไฮเดกเกอร ถือวา โครงสรางของภาวะการเปนอยู (structure of being) ของ
มนุษยมี 3 ลักษณะ (Heidegger. 1962)
1. ขอเท็จจริง (Facticity) เปนลักษณะของขอเท็จจริงที่ตองยอมรับในแงที่วา มนุษยเปนสิ่งที่มีอยูใน
โลกมาแตแรกแลว โดยที่มนุษยเองไมไดเปนผูเลือก และโลกก็มิไดเปนสิ่งที่มนุษยสรางขึ้นดังนั้น การที่เราจะไปสู
สิ่งที่ตองการโดยการผลักดันตัวเองสูสิ่งนั้น จึงตองอยูบนพื้นฐานวาเราเปนอะไร
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2. การยืนยันถึงอัตถิภาวะ (Exitentiality) หรือการดํารงอยูจริง เปนลักษณะการมีอยูอยางมีเจตนารมณ
กลาวคือ มนุษยมิใชเพียงแตยอมรับสิ่งที่ตนเองตองเปนเทานั้น แตมนุษยมีความประสงคที่จะเปนอะไรบางอยางที่
อาจเปนไปไมได หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ มนุษยเปนอิสระและสามารถมีสวนรวมกับภาวะการเปนอยู (being) ของ
ตนเอง
3. การถูกจํากัด (Forfeiture) คือลักษณะที่มนุษยมีอยู แตตองถูกจํากัดโดยภารกิจหนาที่ประจําวันอยู
เสมอจนลืมตระหนักถึงตัวเอง (I) และอิสรภาพของตน มนุษยในแงนี้จึงมักดําเนินชีวิตไปภายใตกระแสของบริบท
สังคมรอบขาง หรือตามคนอื่นๆ (They)
อธิบายเชื่อมโยงทั้ง 3 ลักษณะ วาแทจริงแลวมนุษยมีอิสระแตอิสระในที่นี้เปนอิสระที่ถูกจํากัดอยูใน
ความเปนมนุษยของแตละบุคคลซึ่งติดตัวมาแตกําเนิดและอาจถูกครอบงําจากสังคมรอบขางฉะนั้นการทําความ
เขาใจเกี่ยวกับกระสบการณการเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาตองทําความเขาใจภาวะการเปนอยู (being) ของ
ประสบการณที่มีมากอน (past) เนื่องจากประสบการณที่มีมากอนกอใหเกิดความเปนตัวตนของบุคคล มิไดเพียง
แคตองการบอกวาบุคคลนั้นเปนใคร แตยังรวมไปถึงการทําความเขาใจความเปนตัวตนของบุคคล และสิ่งที่บุคคล
สามารถที่จะเปนอะไรไดโดยอยูบนพื้นฐานของอดีต (being already in the world) ที่เปดเผยผานการแสดง
ตัวตนของจิต (state of mind) นอกจากนี้ยังเปนขอจํากัดถึงความเปนไปไดในอนาคตและภาวะการเปนอยูใน
อนาคต (being ahead of itself) ซึ่งเปนสิ่งที่บุคคลคาดหวังวาตัวตนของบุคคลจะเปนอะไรได (existence) จะ
ถูกเปดเผยผานการทําความเขาใจ (understanding) ตัวตนของบุคคล และการผลักดันตัวของบุคคลไปสูสิ่งที่
คาดหวัง และคิดถึงความเปนไปไดที่ตองอยูบนพื้นฐานของอดีตนั้นเอง สวนตัวตนในปจจุบันของบุคคล การที่
บุคคลจะไปสูสิ่งนั้นไดหรือไมไดนั้น ตองมีการพิจารณาถึงสิ่งที่บุคคลตองเผชิญผานบริบท รอบตัวของบุคคลในโลก
ของบุคคลนั้น การทําความเขาใจชวงเวลาของบุคคล (Temporality) จะชวยใหเกิดความเขาใจถึงความจริงและการ
ตีความของบุคคลไดดีมากยิ่งขึ้น
ในแงนี้ ฌองปอลซารต (Jean-Paul Sartre. 2004) สืบทอดความคิดเรื่องตอจากไฮเดกเกอร มอง
บุคคลแบบดาไซนตองทําความเขาใจผานภาวะหรือ “ความวางเปลา” เทานั้นมิใชผานการแสวงหาแกนแกนความเปน
มุษยอีกตอไป ประเด็นเรื่องความวางเปลาและอิสรภาพแบบสมบูรณ ที่ทําใหซารต เรียกมนุษยในฐานะดาไซนวา
ภาวะการเปนอยูเพื่อตัวเอง (être pour-soi หรือ being-for-itself) โดยนิยามวา บุคคลมีอิสระไรขอบเขตที่จะ
นิยามตัวเองใหเปนอะไรก็ไดดวยความสามารถของสํานึก แตอิสระนั้นตองถูกตีกรอบภายใตขอจํากัดของรางกาย
แตละบุคคล เมื่อนํามามองผูที่เสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาซึ่งบุคคลเหลานี้จะมีการมองเห็นตัวเองในกระจก
และคิดวา ตัวเองมีรูปลักษณนาเกลียด วินาทีนั้นเองที่ทําใหเกิดความไมพอใจ และตัดสินใจที่จะทําศัลยกรรมงาม
ใบหนาเพื่อแกไขรูปลักษณของตนเองอยูเสมอ การตัดสินใจเชนนั้นเทากับทําใหรางกายซึ่งในที่นี้คือรูปลักษณนา
เกลียด “วาง” แลวจึงนิยามตัวเองที่มีรูปลักษณที่ตนเองพึงพอใจขึ้นมาแทนที่ ในแงนี้สิ่งที่ไมเปน คือเปนรางที่
ตนเองคิดวาสวยงาม และไมเปนสิ่งที่เปน คือการตัดสินใจไมเปนรูปลักษณอัปลักษณนั้น การที่จะเปนเชนนี้ไดยอม
เทากับวาบุคคลสามารถสํานึกและใหความหมายไดทุกสิ่งแมแตกับตัวของตัวเอง ที่สําคัญเมื่อมีสํานึกของตัวเองก็
เทากับมีชองวางระหวางตัวเองที่มีรูปลักษณนาเกลียดและรูปลักษณสวยงาม ในแงนี้คือภาวะการเปนอยูเพื่อตัวเอง
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โดยนํา “ระยะหาง” ระหวางสิ่งที่เปนและสิ่งที่จะเปนมาสูโลก เปนภาวะการเปนอยู(being) การสํานึกสามารถ
ยอนกลับมาสูตัวเองไดและทําใหเกิดชองวางในตัวเอง ชองวางตรงนี้ทําใหมนุษยสามารถนิยามตนเองไดอยางอิสระ
ไรขอบเขต ในแงนี้ ปรากฏการณจึงสามารถเปนฐานใหกับอัตถิภาวะนิยมไดนั่นเอง
ทัศนะเกี่ยวกับเวลา (Time) และอวกาศ (Space)
ทัศนะที่เกี่ยวของกับทัศนะตอโลกของแนวอัตถิภาวนิยม โดยไฮเดกเกอรไดนําแนวคิดในเรื่องนี้มาใช
พิจารณาในการตีความปรากฏการณ โดยเกี่ยวกับเรื่องของเวลา (time) นั้นใชพิจารณาในแงที่วา มิติของเวลา
เกี่ยวของกับเหตุการณทุกเหตุการณเกิดขึ้นในขณะเวลาที่สืบเนื่องกันไปจากอดีต (past) ถึงปจจุบัน (present)
และอนาคต (future) ความสํานึกของบุคคลไมไดถูกจํากัดเฉพาะขณะเวลานั้นเทานั้น แตสํานึกของบุคคลสามารถ
ยอนไปถึงอดีตที่ผานมา และจินตนาการถึงภาวะการเปนอยู (being) ในอนาคตอีกดวย และใหความสําคัญกับการ
ดําเนินชีวิตในโลกของบุคคลมากกวาความจริงเกี่ยวกับโลก เมื่อนํามามองประสบการณการเสพติดศัลยกรรมความ
งามใบหนาพิจารณาที่สภาวะรางกายของบุคคลที่สามารถเปลี่ยนแปลงทําใหประสบการณการเสพติดศัลยกรรม
ความงามใบหนามีมิติของเวลาเขามาเกี่ยวของในการตีความของผูเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนา ที่เปนเวลา
จากกอนมีประสบการณการเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาจนถึงปจจุบันที่ยังมีการเสพติดอยูรวมไปความคาดหวัง
เกี่ยวกับรูปลักษณตนเอง เปนการจินตนาการถึงภาวะการเปนอยู (being) ในอนาคตทําใหเห็นวามิติของเวลามีผล
ตอการตีความของผูเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาที่ใหความสําคัญจากอดีตที่เปนพื้นฐานของปจจุบันและ
สงผลไปถึงอนาคตที่ยังมาไมถึง สวนเรื่องของอวกาศ (space) นั้น ใชพิจารณาในความหมายของการเปนที่วางซึ่ง
เปนที่บรรจุหรือมีอยูของสิ่งทั้งหลาย ทั้งนี้ภาวะการเปนอยู (being) ณ. ที่ใดที่หนึ่งนั้น จะมีสวนใหเกิดการตีความ
เกี่ยวกับกับตนเองของบุคคล ในแงนี้อวกาศ (space) จะสัมพันธกับโลก (the world) ในฐานะที่เปนสิ่งแวดลอม
ของภาวะการเปนอยูของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยโลกในที่นี้คือโลกสวนตนของบุคคล โดยมิไดหมายถึงโลกที่บรรจุ
ทุกสิ่งทุกอยาง หรือเปนที่มีอยูของทุกสิ่งทุกอยาง แตหมายถึงเฉพาะสิ่งที่มีความหมายตอภาวะการเปนอยูของ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งเทานั้น
โดยในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยเลือกใชแนวคิดปรากฏกาณวิทยาเชิงตีความ (hermeneutic phenomenology)
ตามแนวคิดของ ไฮเดกเกอร (Heidegger) มาเปนฐานคิดของงานวิจัย เพื่อทําความเขาใจการใหความหมายของ
ประสบการณการเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาจากการตีความผูเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนา รวมทั้ง
การศึกษาถึงภาวะการเปนอยู (being) ของประสบการณการเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาภายใตบริบทแวดลอม
โดยศึกษาตั้งแตประสบการณที่นํามาซึ่งการเสพติดศัลยกรรมความใบหนาตอเนื่องไปถึงขณะเสพติดศัลยกรรม
ความงามใบหนารวมถึงความคาดหวังซึ่งเปนภาวะการเปนอยู (being) ในอนาคตอีกดวยของผูเสพติดศัลยกรรม
ความงามใบหนา เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้ผูวิจัยมิไดมีจุดมุงหมายเฉพาะการพรรณนาสิ่งที่ปรากฏหรือประสบการณ
ชีวิตประจําวันของบุคคลเทานั้น แตผูวิจัยตองการทําความเขาใจวาสิ่งที่ปรากฏนั้นมีความหมายอยางไรตอผูที่ได
ประสบกับเหตุการณนั้นๆ เปนสําคัญโดยเปนการทําความเขาใจที่เชื่อมโยงกับบริบทตางๆ รอบตัว ซึ่งเปนการเขาไป
ใหถึงการใหความหมายของความเปนมนุษย (The meaning of being of human being)
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จะเห็นไดวา การทําความเขาใจในประสบการณของบุคคล ตองคํานึงถึงภาวะการเปนอยูของบุคคลใน
โลก (being-in-the-world) ซึ่งถือวาเปนเรื่องที่ซับซอนเพราะมีความคิด ความรูสึกของบุคคลมาเกี่ยวของ ฉะนั้น
การทําความเขาใจโดยใชการตีความจึงควรมีความรอบครอบและรัดกุม พรอมทั้งตรวจสอบไดซ้ําไปมา เพื่อใหเกิด
ความนาเชื่อถือในทายที่สุดจะทําใหคนพบความจริงที่รอการพิสูจนสามารถอธิบายไดโดยปราศจากขอโตแยง ดังนั้น
ผูวิจัยจึงเห็นวาการศึกษาถึงความหมายประสบการณการเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนา เปนเรื่องที่ออนไหวตอ
ความรูสึกและมีอารมณหลากหลายที่เกิดขึ้น หากใชวิธีการวิทยาตามแนวคิดของไฮเดกเกอร จะชวยการคนหา
ความรูความจริงเกี่ยวกับภาวะการเปนอยู (being) ภายใตประสบการณของการเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนา
โดยมิลืมที่มองไปยังบริบทแวดลอมที่เกี่ยวของกับการตีความของผูเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาที่มีตอ
ประสบการณการเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนา
4.4. ขั้นตอนการวิเคราะหขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ไดเลือกใชหลักการวิเคราะหขอมูลของแวน แมนเนน (กัญญฐิตา ศรีภา. 2554; อางอิง
จาก Van Manen. 1990) ไดเชื่อในหลักแนวคิดไฮเดกเกอร ซึ่งมีขอตกลงเบื้องตนในกรอบของ Hermeneutic
Circle วาในการแปลความของขอมูลนั้นเปนสิ่งที่ผูวิจัยเคยทราบมากอนเกี่ยวกับประสบการณที่ศึกษา สิ่งที่ทราบ
หรือเขาใจมากอนนั้นอาจเกิดจากการมีประสบการณของผูวิจัยเอง หรือการทบทวนวรรณกรรมก็ได (วาสนา เจือทอง.
2541; อางอิงจาก Heidegger. 1972) นอกจากนี้จากการศึกษางานของแวนแมน ยังพบวาวิธีการวิเคราะหขอมูล
ดังกลาวจะชวยใหสามารถตีความในสิ่งตางๆ ที่บุคคลแสดงออก โดยกําหนดกระบวนการวิจัยที่สอดคลองกับ
แนวคิดดังกลาว 6 ขั้นตอนดังนี้
4.4.1 มุงสูปรากฏการณที่เราศึกษาอันจะนําเราเขาสูโลกของประสบการณตามที่บุคคลประสบอยู
(Turning to the nature of lived experience) เพื่อเขาใจในธรรมชาติของประสบการณชีวิตที่ผานมา (Lived
experience) ภายใตประสบการณการที่บุคคลนั้นประสบ โดยเริ่มแรกจะเปนกระบวนการใหไดมาซึ่งคําถามการ
วิจัย และประเด็นในการรวบรวมขอมูล
4.4.1.1 ทําความเขาใจกับวา “ประสบการณชีวิตตามที่บุคคลเคยประสบหรือประสบการณใช
ชีวิตของบุคคล” (Lived experience) เนื่องจากวัตถุประสงคหลักของการศึกษาเชิงปรากฏการณวิทยา คือการ
ถายทอดประสบการณการใชชีวิตของบุคคลไปสูถอยคําหรือคําพรรณนา เนนการใหความหมายของบุคคลเกี่ยวกับ
ประสบการณที่ใชชีวิตอยู ซึ่งเกี่ยวของกับบริบทหรือสถานการณรอบขาง ไมละเลยอดีตของบุคคล และคํานึงถึง
ปจจุบันตามที่เปนอยูจริง เพื่อใหเกิดความเขาใจวาประสบการณนั้นมีความหมายหรือความสําคัญเชนไรกับบุคคล
ซึ่งเกิดจากการตีความของบุคคลเกี่ยวกับประสบการณที่เขาประสบ
การศึกษาปรากฏการณวิทยาตีความ ยังเนนการระลึกถึงหรือตระหนักถึงปฏิสัมพันธตางๆ
ทั้งภายในตนเองและผูอ่นื การทําความเขาใจเกี่ยวกับตนเอง และการทําความเขาใจที่ผานการมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น)
ในสภาพการณตางๆ ที่มีความหมายบุคคลในลักษณะตางๆ โดยตองตระหนักวา บุคคลและโลกไมสามารถแยก
จากกันได เนนภาวะการเปนอยู (being) ของมนุษยภายในโลก (being-in-the-world) ที่วาเปนปรากฏการณวิทยา
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เนื่องจากเปนศึกษาประสบการณใชชีวิตของบุคคล (Lived experience) ภายใตปรากฏการณ (Phenomena)
เพื่อที่จะทําความเขาใจหรือตีความหมายเกี่ยวกับภาวะการเปน (being) ของมนุษยในประสบการณนั้น และที่วา
การตีความ (Hermeneutics) เนื่องจากเปนการตีความสิ่งปรากฏ (Experssing) และตีความขอความ (Text)อัน
เปนขอมูลที่ไดจากประสบการณ เพื่อที่จะศึกษาวามีความหมายใดที่แฝงอยูภายใตสิ่งที่ปรากฏหรือขอความนั้นๆ
4.4.1.2 ทําความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับความหมายของคําวา “ปรากฏการณ” (Phenomenon)
วาเนนแสดงถึงโครงสรางหรือองคประกอบสําคัญของประสบการณที่บุคคลประสบ (Structure of a live
experience) ศึกษาถึงภาวะการเปนอยู (being) โดยเนนการตีความ ที่เชื่อมโยงจากสวนยอยไปสูภาพรวมของ
ปรากฏการณ
4.4.1.3 สรางคําถามการวิจัยที่สอดคลองกับปรากฏการณที่ศึกษา ใชคําถามปลายเปดเพื่อให
ไดขอมูลลึกซึ้ง เปนการกระตุนใหผูใหขอมูลเปดเผยขอมูล และแสดงความรูสึกนึกคิดที่ซอนอยูภายใตจิตใจ
รวมทั้งลดอคติภายในจิตใจของผูวิจัยเพื่อการรับขอมูลอยางเต็มที่ เนนคําถามที่อธิบายภาวะการเปนอยู (being)
ของบุคคล อันเกี่ยวของกับประสบการณที่บุคคลประสบ เพื่อใหเขาใจประสบการณนั้นมีความหมายเชนไรตอ
บุคคล
4.4.1.4 ทําความเขาใจใหกระจางกับความรู ความเขาใจเดิมเกี่ยวกับปรากฏการณที่จะศึกษา
ปญหาของการศึกษาเชิงปรากฏการณวิทยาสวนใหญไมไดเกิดจากการ ที่นักวิจัยขาดความรูเกี่ยวกับปรากฏการณที่
จะศึกษา แตเปนการที่นักวิจัยรูมากเกินไปเกี่ยวกับสิ่งที่จะศึกษา ซึ่งสิ่งที่รูและเขาใจจะทําใหเกิดการตีความลวงหนา
หรื อ เกิ ด การตั้ ง สมมติ ฐ านไว ล ว งหน า อย า งไรก็ ต ามปรากฏการณ วิ ท ยาตี ค วามปฏิ เ สธวิ ธี ก ารพั ก มู ล บท
(Bracketing) ตามแนวคิดของฮุสเซิรล เนื่องจากมองวา การละวางความรู ความเชื่อเดิมที่มีอยูของนักวิจัยเปน
เรื่องที่ทําไดยาก ดังนั้น วิธีที่เหมาะสมกวาคือ การทําความเขาใจอยางกระจางถึงความรู ความเชื่อเดิม และการ
ตั้งสมมติฐานลวงหนาของนักวิจัย โดยไมไดทิ้งหรือละเลยสิ่งเหลานั้น แตนําเอามาใชเพื่อที่จะทําความเขาใจควา
หมายที่ซอนอยูภายใตปรากฏการณที่ศึกษา
4.4.2 คนหาสํารวจประสบการณหนึ่งเปนสวนหนึ่งในประสบการณนั้น (Investigating experience as
we live in) ประหนึ่งวาเปนสวนหนึ่งในประสบการณนั้น กระบวนการนี้จะเปนขั้นตอนของการเก็บรวบรวมขอมูล
เนนใหไดขอมูลเกี่ยวกับโลกประสบการณที่บุคคลใชชีวิตอยู (Life world,the world of lived experience) และ
ทําความเขาใจขอมูลเหลานั้นโดยการไตรตรองขอมูลซ้ําไปซ้ํามา (Reflecting)
4.4.2.1 เริ่มจากการตรวจสอบตนเอง หรือทําความเขาใจเกี่ยวกับประสบการณของตนเองที่
เกี่ยวของกับประสบการณที่จะศึกษา เพื่อที่จะศึกษาและตีความประสบการณของผูใหขอมูลไดอยางแจมชัด
โดยแยกไดวา สิ่งใดเปนความเห็นสวนตัวหรือการตีความของผูวิจัยอันเกิดจากความรูหรือประสบการณที่มีอยู และ
สิ่งใดเปนการตีความของผูใหขอมูล
4.4.2.2 ทําความเขาใจกับความเปนมาหรือความหมายที่แทจริงของภาษาหรือคําตางๆ ที่
นํามาใช เพื่อที่จะสื่อภาษาออกมาโดยไมบิดเบือนความหมายที่แทจริง รวมถึงเพื่อที่จะเขาใสภาษาที่ผูใหขอมูลสื่อ
ออกมาโดยไมบิดเบือนความหมายที่ผูใหขอมูลตองการสื่อ
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4.4.2.3 ทําความเขาใจใหแจมชัดเกี่ยวกับสํานวนภาษาตางๆในการสื่อความหมาย
4.4.2.4. ควรเขาใจวาจุดมุงหมายหลักของการศึกษาปรากฏการณวิทยาคือ เนนทําความเขาใจ
ประสบการณชีวิตที่บุคคลไดประสบ ผานการตีความประสบการณหรือการทําความเขาใจเกี่ยวกับประสบการณของ
บุคคลนั้นๆ เสมือนกับนําขอมูลความรูจากประสบการณของบุคคลเพื่อนําไปสูการเขาใจปรากฏการณที่ศึกษา
ดังนั้นจึงตองอาศัยการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูไดประสบกับประสบการณหรือเหตุการณที่เกี่ยวของโดยกับเรื่องที่
ศึกษาโดยตรง โดยการศึกษาแบบตีความนั้น ผูวิจัยจะตองดําเนินการสัมภาษณโดยเนนการตั้งขอสงสัยกับขอมูลที่
ไดซ้ําไปมา จากการสนทนากับผูใหขอมูลหลายตอหลายครั้งจนกวาจะไดขอมูลที่กระจาง ผูวิจัยจะกําหนดเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยทําตัวเขาไปในประสบการณที่ศึกษา ประหนึ่งตนเองเปนสวนหนึ่งหรือมีสวนรวมใน
ประสบการณนั้นๆ วิธีการหรือการกําหนดเครื่องมือเนนใหไดขอมูลที่มีความลึกซึ้ง ครอบคลุมและกระตุนใหผูให
ขอมูลไดเปดเผยขอมูลอยางเต็มที่และสอดคลองกับปรากฏการณที่ศึกษาเครื่องมือมีหลากหลายดวยกัน เชน
การเขียนเลาเรื่องราวตนเอง (Protocol writing) การสัมภาษณ การสังเกต บันทึกทางการแพทย การเขียน
ชีวประวัติ การเขียนบันทึกประจําวัน เปนตน
4.4.3 การตีความโดยสะทอนโครงสรางความหมายสําคัญ(Hermeneutic phenomenological
reflection)หรือสะทอนความคิดเกี่ยวกับขอมูลเพื่อกําหนดหนวยหรือโครงสรางความหมาย รวมถึงโครงสราง
ความหมาย (Themes) ของปรากฏการณ กระบวนการนี้จะเปนขั้นตอนของการวิเคราะหขอมูล ในที่นี้คือการ
ไตรตรองขอมูล (Reflect) เพื่อกําหนดหนวยงานหรือโครงสรางความหมาย (Themes) ที่กําหนดหรือเปนตัวแทน
ลักษณะเฉพาะของปรากฏการณที่ศึกษา จุดมุงหมายสําคัญของการวิเคราะหคือการได โครงสรางความหมาย
ซึ่งมิไดมีเพียงความหมายเดียว แตเปนโครงสรางความหมายที่มีลักษณะหลากหลายมิติ (Multi dimension) และ
หลากหลายชั้น (Multi layered)กลาวคือนิยามความหมายมิไดมีนิยามเดียว หรือไมมีนิยามความหมายที่ตายตัว
ขั้นตอนการไดมาซึ่งโครงสรางความหมายมีดังนี้
4.4.3.1 เริ่มจาการทําความเขาใจคําวา หนวยหรือโครงสรางความหมาย (Theme) ซึ่งจะเปน
ตัวที่มาแทนโครงสรางของประสบการณ (Structures of experience) ดังนั้นการวิเคราะหปรากฏการณจึงเปนการ
วิเคราะหวาโครงสรางความหมายของประสบการณเปนเชนไร เปนการจัดหมวดหมูขอมูลใหกลายเปนโครงรางที่
แทนแกนแทปรากฏการณ โดยการสะทอนความคิดเกี่ยวกับขอมูลซ้ําไปซ้ํามา ทําความเขาใจรวมกับสถาการณ
(ทาทาง การแสดงออกแตละบุคคล) เพื่อโยงไปสูการเขาใจภาพรวมของปรากฏการณ
4.4.3.2 เขาสูกระบวนการวิเคราะหเพื่อสรางโครงสรางความหมาย (Themes) โดยตระหนัก
วา การศึกษาปรากฏการณวิทยา เปนการแสวงหาความหมายจากภาวะการเปนอยู (being) ของมนุษย การแสวงหา
นี้เปนความตองการคนหาความหมายโดยใชคําถามกระตุนการสรางความหมายของบุคคลภายใตประสบการณที่ตน
ประสบ โดยกําหนดโครงสรางความหมายจะเปนการวิเคราะหใหเห็นถึงโครงสราง ประสบการณ หรือองคประกอบ
ต า งๆ ที่ ห ล อ หลอมกั น เป น ลั ก ษณะเฉพาะของประสบการร นั้ น ๆ โดยผ า นความคิ ด หรื อ ไตร ต รองเกี่ ย วกั บ
สถานการณตางๆ ของปะสบการณอยางละเอียดรอบคอบ
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4.4.3.3 คนหาโครงสรางความหมาย โดยการตรวจสอบวาบุคคลใหความสําคัญตอสถาการณ
นั้นอยางไร หรือมีความหมายตอภาวะการเปนอยู (being) ของบุคคลเชนไร ซึ่งอาจเจอไดหลายความหมาย จึงควร
พิจารณาไตรตรอง รอบครอบวาความหมายใดที่สอดคลองกับการปรากฏของสถานการณนั้นๆ ที่สุด
4.4.3.4 โครงสร า งความหมาย (Themes) เป น สิ่ ง ที่ จ ะบอกได ว า บุ ค คลทํ า ความเข า ใจ
เกี่ยวกับประสบการณที่พวกเขาประสบอยางไร และเปนสิ่งที่ใชอธิบายลักษณะโครงสรางประสบการณที่บุคคล
ประสบอยู โดยแตละหนอยความหมายยอยจะประกอบเปนโครงสรางปรากฏการณในภาพรวม
4.4.3.5 คนหาโครงสรางความหมาย (Themes) จากขอมูลหรือเรื่องราวในแตละสวนหรือใน
แตละสถานการณ โดยใชวิธีการตางๆ ดังนี้
- Wholistic or Sententious approach คือวิธีการกําหนดประเด็นความหมาย
จากการอานและไตรตรองขอมูลทีละยอหนา แลวมองหาความหมายจากเรื่องราวนั้นที่สอดรับกับปรากฏการณ
- Selective or Highlighting approach คือวิธีกําหนดประเด็นความหมาย
จากการอานและไตรตรองขอมูลในแตละสวน แลวมองวาประโยคคําพูดใดใชแทนความหมายของเรื่องราวที่
ตองการศึกษาไดโดยผูวิจัยอานบทสนทนานั้นทั้งหมดกลับไป กลับมาซ้ําหลายๆ ครั้งเพื่อเกิดความเขาใจและเปน
การตรวจสอบขอมูล เมื่อพบขอมูลนาสนใจนําขอความนั้นมาสกัดเอาลักษณะที่สําคัญออกมา (Feature of significant)
โดยใชความรู ประสบการณของผูวิจัยแปลความหมาย จากสิ่งที่ผูใหขอมูลแสดงออกทางคําพูด
- Detail or Line-by-line approach คือวิธีการกําหนดประเด็นความหมาย จาก
การอานไตรตรองขอมูลทีละประโยค แลวมองวาประโยคนั้นใหในลักษณะการวิเคราะหขอมูลบรรทัดตอบรรทัด วลี
ตอวลี และคําตอคํา จัดขอมูลที่ใหรหัสแลวเปนหมวดหมู โดยนําสวนที่คลายกันมารวมกัน เพื่อเปนการลดทอน
จํานวนขอมูลลง (Reduction process)
4.4.3.6 นํ า หน ว ยหรื อ โครงสร า งความหมายที่ ไ ด ม าปรั บ เปลี่ ย นคํ า ให ส ามารถสื่ อ ความ
หมายถึง กระบวนการที่ตองการศึกษา(Composing linguistic transformation)
4.4.3.7 ในระหวางเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยควรไตรตรองและตั้งขอสงสัยเกี่ยวกับสิ่งที่ได
พบ ไดยิน เพื่อจะกําหนดเปนหนวยหรือโครงสรางความหมาย (theme) ที่จะใชสืบคนหรือถามตอ กลาวคือ หนวย
ความหมายที่ไดในแตละครั้งจะกลายเปนเปาหรือประเด็น (objects) ที่จะใหสืบคนตอ ทั้งนี้เพื่อใหไดหนวยหรือ
โครงสรางความหมายที่แทนคุณลักษณะของปรากฏการณอยางสมบูรณ ทั้งนี้เพื่อใหไดโครงสรางหมายที่แทน
คุณลักษณะของปรากฏการณอยางสมบูรณ ตรวจสอบวาแตละหนวยความหมายมีความเชื่อมโยงกันเชนไร และ
ตีความซ้ําไปซ้ํามาจนกวาจะไดโครงสรางความหมายที่แสดงแกนแทของปรากฏการณอยางแทจริง
4.4.3.8 วิ เ คราะห แ ต ล ะประเด็ น ความหมาย ผ า นกระบวนการสร า งจิ น ตภาพ (Free
imaginativevariation) ของผูวิจัยและเขียนอธิบายวาละประเด็นความหมายนั้นมีลักษณะอยางไร หรือหมายถึง
อะไร ใชภาษาเพื่อบอกลักษณะโครงสรางความหมายนั้น โดยเนนภาษาที่แสดงถึงความเปนปรากฏการณตามที่
ศึกษา เพื่อใหไดโครงสรางความหมายที่บงบอกแกนแทของปรากฏการณที่ศึกษา อาศัยกรอบแนวคิดอัตถิภาวนิยม
(Existential) ซึ่งแวน แมนแนนนํามาใชเปนแนวทางในการวิเคราะหแบบตีความ โดยมีหลักแนวคิด 4 แนว
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- Lived space(Spatiality) เปนการวิเคราะหที่พิจารณาถึงพื้นที่ในชวงสถานการณ
ตางๆ เนื่องจากแตละบุคคลจะมีความรูสึกที่แตกตางกันไปในพื้นที่แตกตาง เชน ขณะที่เราอยูในสถานการณที่
ใหญโตกวางขวาง เรารูสึกวาเราตัวเล็กลง หรือเวลาเราอยูในที่โลงกวางเราอาจรูสึกอิสระ นอกจากนั้น ในพื้นที่
เดียวกัน เด็กกับผูใหญอาจมีความรูสึกตางกัน เปนตน
- Lived body (Corporeality) เปนการวิเคราะหที่พิจารณาถึงความเปนตัวตน
ในชวงสถานการณตางๆ เนื่องจากแตละบุคคลจะแสดงตัวตนที่แตกตางกันในแตละสถานการณ หรือในบาง
สถานการณอาจเปดเผยตัวตน ในขณะที่บางสถานการณอาจปกปดตัวตนไว
- Live time (Temporality) คือชวงระยะเวลา ชวงวัย ชวงอายุ ที่ทําใหบุคคลมี
ความรูสึกแตกตางกันออกไป คือเมื่อชวงเวลาหนึ่งบุคคลอาจตีความกับตนเองแบบหนึ่ง จนเวลาผานไปบุคคลอาจ
ตีความเกี่ยวกับตนเองไมเหมือนเดิม ซึ่งจะมีผลตอความคาดหวังเกี่ยวกับอนาคต
- Live other (Relationality) เปนการวิเคราะหพิจารณาถึงปฏิสัมพันธระหวาง
บุคคล บุคคลอาจจะแสดงตนหรือมีพฤติกรรมที่แตกตางกันออกไปเมื่อเผชิญหนาหรือมีปฏิสัมพันธกับคนที่ตางไป
หรือเมื่อเราพบเจอคนหนึ่ง เราอาจแสดงพฤติกรรมอยางหนึ่ง แตกับอีกคนหนึ่งเรามีพฤติกรรมตางไป ทั้งที่อยูใน
สถานการณเดียวกัน เราอาจแสดงพฤติกรรมที่ตรงขามกับที่เคยแสดงไว เปนตน
4.4.3.9 การตรวจสอบกําหนดประเด็นความหมายจากผูรวมวิจัยหรือผูเชี่ยวชาญเพื่อความ
นาเชื่อถือของขอมูล
4.4.3.10 ตรวจสอบดูวามีประเด็นความหมายที่ได เปนประเด็นความหมายที่แสดงถึงแกน
แทของปรากฏการณอยางแทจริงหรือไม โดยการเปนแกนแทในที่นี้คือ ถาปราศจากประเด็นความหมายตามนี้แลว
จะไมสามารถอธิบายปรากฏการณนั้นใหเกิดความเขาใจไดอยางชัดเจน
4.4.4 เขียนพรรณนาปรากฏการณที่ศึกษาโดยเลารายละเอียด ใหมีความเชื่อมโยงกับบริบท
4.4.4.1 อาศั ย ศิล ปะในการเขีย น เนน ความชั ด เจนลึ ก ซึ้ ง ของข อมู ล โดยเนน เรื่ อ งราวที่
สอดคลองกับปรากฏการณ มีความครบถวนถูกตองในเนื้อหา และแสดงใหเห็นภาพของประสบการณของผูเสพติด
ศัลยกรรมความงามใบหนาโดยคงไวซึ่งการใหความหมาย รวมถึงเงื่อนไขและบริบทที่แตกตางกัน
4.4.4.2 ยกกรณีตัวอยางมีคําพูดประกอบเพื่อขยายความและเขาใจความหมายมากขึ้น
4.4.4.3 มีการทบทวนการเขียนเพื่อปรับสํานวนไปเรื่อยๆ จนกวาจะสรางความเขาใจและเก็บ
รายละเอียดใหครอบคลุม
4.4.5 คํานึงถึงขอมูลที่ชัดเจนและสอดคลองกับปรากฏการณที่ศึกษาคํานึงถึงการไดมาของขอมูลที่
สามารถตอบคําถามการวิจัยไดอยางลึกซึ้งและครอบคลุม เปนการเขียนเพื่อสรางความเขาใจกับผูอาน ตลอดจน
เปนขอมูลที่แสดงถึงความนาเชื่อถือ ใหความสําคัญการใชภาษาและสํานวนใหแสดงถึงปรากฏการณที่ศึกษา
4.4.6 พิจารณาขอมูลในสวนยอยใหสอดคลองหรือเขากันไดกับขอมูลในภาพรวม เนนขอมูลในแต
ละส ว นมี ค วามเชื่ อ มโยงและสอดคล อ งกั บ ภาพรวมของปรากฏการณ อั น เป น โครงสร า งของประสบการณ
(Structures of the lived experience)
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4.5 ขอจํากัดของวิธีการวิจัยปรากฏการณวิทยาแบบตีความ
เนื่องจากการศึกษาปรากฏการณวิทยาแบบตีความ มีแนวคิดดอยูบนพื้นฐานของปรัชญาตั้งแตชื่อเรื่อง
ของการวิจัยรวมไปถึงในทุกขั้นตอนของการวิจัย และปรัชญาเองก็มีความหลากหลายและยากตอการทําความเขาใจ
ฉะนั้นผูที่จะทําการศึกษาวิจัยในเชิงปรากฏการณวิทยาอันดับแรกตองมีความเชื่อในแนวคิดบนพื้นฐานของปรัชญา
นั้นกอนเพราะความรูความจริงของปรัชญาแตละฐานคิดมีความแตกตางกัน ฉะนั้นผูวิจัยตองทําความเขาใจใหถอง
แทและใหลึกซึ้ง เพราะไมเชนนั้นแลวอาจทําใหขอคนพบของงานวิจัยไมถูกตองตามหลักความเปนจริงที่ปรากฏ
(กัญญฐิตา ศรีภา. 2554) นั้นนํามาสูขอจํากัดดังตอไปนี้
4.5.1 อาจมีปญหาในการเลือกผูใหขอมูล หรือปรากฏการณที่เหมาะสมกับงานวิจัยเพราะผูให
ขอมูลอาจไมพรอมในการทําวิจัยหรือใหขอมูลอีกทั้งผูใหขอมูลสวนใหญเปนบุคคลที่อาจเขาถึงไดยาก เพราะ
ปรากฏการณบางอยางไมเปดรับใหคนภายนอกไปทําความเขาใจ และผูใหขอมูลตองผานปรากฏการณนั้นมาแลว
จริงๆจึงจะสามารถใหขอมูลที่เปนจริงได
4.5.2 ความหมายที่พบในปรากฏการณที่ศึกษาอาจมีหลากหลาย ทําใหยากตอการสรุปวาอะไรคือ
โครงสรางความหมายของปรากฏการณที่ตองการศึกษา
4.5.3 กฏเกณฑและขอจํากัดของการตีความ ทําใหผูวิจัยไมสามารถตีความใหเกิดความถูกตอง
และครอบคลุมในปรากฏการณนั้นๆ เพราะบางครั้งอาจเกิดความละเลยหรือมองขามปรากฏการณบางสวน
4.5.4 จุดเนนการศึกษาปรากฏการณวิทยาแบบตีความคือ การทําความเขาใจกับภาษา และการมี
ปฏิสัมพันธกัน มุงเนนแปลความจากพฤติกรรม สถานการณที่แตกตางกันออกไปอาจทําใหผูวิจัยตีความและเขาใจ
ตอสถานการณนั้นตามความรูความเขาใจของผูวิจัยไดยาก เพราะบุคคลมีความเปนปจเจกชน จึงมีการตอบสนอง
ตอสถานการณอาจเหมือนหรือตางกัน ประกอบกับสิ่งแวดลอมที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคลมีหลากหลาย
ฉะนั้นผูตีความจะตองมีมโนทัศนรอบคอบ รัดกุม เพราะผลที่ไดจากการตีความขึ้นอยูกับผูตีความเปนสวนใหญ

5. กรอบแนวคิดการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้มุงศึกษาการสํานึกรู (consciousness)ของผูเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาผาน
การพุงไปของจิตสํานึกรู (intentionality) ตอประสบการณของตนเกิดเปนการรับรูและการตีความนําไปสูความ
เขาใจในความหมายของประสบการณและภาวะการเปนอยู (being) ของผูเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาที่ตอง
เผชิญกับประสบการณการเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนา (being in the world) เพื่อใหมองเห็นภาวะการ
เปนอยู (Mode of being) ของประสบการณการเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาในลักษณะตางๆ ภายใตบริบท
แวดลอม (space) ซึ่งเชื่อมโยงถึงภาวะการเปนอยูของผูเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาณ.ที่ใดที่หนึ่ง (being
there) และยังมีมิติเรื่องของเวลา (time) ที่สืบเนื่องจากชวงกอนเขาสูประสบการณการเสพติดศัลยกรรมความงาม
ใบหนา จนถึงชวงการเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนา ไปจนถึงการจินตนาการถึงอนาคต รวมถึงมิติความเปน
ตัวตน (body) ในชวงสถานการณตางๆ ที่สงผลทําใหผูเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนามีความรูสึกแตกตางกัน
ออกไปและยังมองไปถึงการมีปฏิสัมพันธ (being with orther) ระหวางผูเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาที่ตอง
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อยูรวมกับผูอื่นๆ จากนั้นทําการวิเคราะหขอมูลตามแนวปรากฏการณวิทยาแบบตีความดวยแนวคิดของ แวน
แมนแนน (Van manen) เพื่อกําหนดหนวยหรือโครงสรางประสบการณการเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนา
(Structures of the lived experience)ภายใตแนวคิดและทฤษฎีทั้งทางดานสังคม จิตวิทยา จิตเวชและแนวคิด
ทฤษฎีอื่นๆ ที่รวมกันอธิบายโครงสรางความหมายของประสบการณที่เกิดขึ้นอยางครอบคลุมและถูกตอง

72

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ เปนการศึกษาเพื่อทําความเขาใจการใหความหมายประสบการณการเสพติดศัลยกรรม
ความงามใบหนาของผูเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาและทําความเขาใจภาวะการเปนอยู (being) ภายใต
ประสบการณ ภาพลั กษณที่เปลี่ยนแปลงไปของผูเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนา เนื่องจากเปนการศึกษา
ประสบการณชีวิตของบุคคล ผูวิจัยไดนํากระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพตามแนวคิดปรากฏการณวิทยาแบบตีความ
(Hermeneutic phenomenology) มาใชในการศึกษาเพื่ออธิบายปรากฏการณในประสบการณของผูเสพติด
ศัลยกรรมความงามใบหนา โดยเนนภาวะการเปนอยู (being) ของประสบการณตั้งแตกอนการเขาสูประสบการณ
จนถึงชวงของประสบการณการเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนา ผานการเลาเรื่องราวที่สะทอนไปดวยความรูสึก
นึกคิดของผูที่ผานประสบการณดังกลาวที่มีความเฉพาะเจาะจง โดยมองใหลึกซึ้งไปถึงเบื้องลึกเบื้องหลังที่มาของ
พฤติ ก รรมการเสพติ ด ศั ล ยกรรมความงามใบหน า ซึ่ ง เชื่ อ มโยงกั บ บริ บ ท เวลา และสถานที่ และเนื่ อ งจาก
ประสบการณที่ศึกษาถือวาเปนเรื่องละเอียดออนมีผลกระทบตอภาพลักษณ อารมณ ความรูสึกของตัวผูถูกศึกษา
และผูที่เกี่ยวของใกลชิดอีกทั้งขอมูลดังกลาวเปนเรื่องที่เขาถึงไดยาก นอกจากนี้ประสบการณดังกลาวยังมีลักษณะ
ตอเนื่องและเกี่ยวพันกับชีวิตของบุคคลที่มีความสัมพันธกับบุคคลอื่นๆ ภายใตสังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
ดั ง นั้น การศึก ษาตามกระบวนการวิ จั ย คุณภาพ ตามแนวคิ ดปรากฏการณ วิท ยาแบบตี ค วาม (Hermeneutic
phenomenology) จึงเปนวิธีการที่เหมาะสมกับสิ่งที่ตองการคนพบในงานวิจัยครั้งนี้และสอดคลองกับขอจํากัดที่
กลาวมา ซึ่งอยูบนรากฐานของการตีความที่เกี่ยวกับความเปนมนุษยโดยกําหนดวิธีดําเนินการวิจัยดังนี้
1. การเตรียมความพรอมของผูวิจัย
2. กําหนดระเบียบวิธีวิจัย
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
4. ผูใหขอมูลในการวิจัย
5. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
6. ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยและการวิเคราะหขอมูล
7. การตรวจสอบความนาเชื่อถือของงานวิจัย
8. จรรยาบรรณในการวิจัย
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1. การเตรียมความพรอมของผูวิจัย
ในการศึกษาวิจัยคุณภาพ เครื่องมือที่สําคัญที่สุดคือ ผูวิจัย (ชาย โพธิสิตา. 2549) ดังนั้นจึงควรมีการ
เตรียมความพรอมของผูวิจัยใหมีทักษะในการดําเนินการวิจัยดังนี้
1.1 การเตรียมความรู เนื้อหาและแนวคิดทฤษฎีตางๆ ที่เกี่ยวกับงานวิจัย
ผูวิจัยมีการเตรียมความรูและทฤษฎีทั้งทางดานสังคมและจิตวิทยาที่นํามาอธิบายปรากฏการณของผูเสพ
ติดศัลยกรรมความงามเพื่อใชเปนแนวคิดเบื้องตน (Preconceived notion) ในการสรางแนวคําถาม (Interview
guideleline) วางแผนการวิจัย และเก็บรวบรวมขอมูลไดอยางครบถวน โดยไมยึดถือความรูและทฤษฎีเหลานี้มา
เปนหลักของการศึกษาในครั้งนี้ สอดคลองกับ การศึกษางานวิจัยเชิงคุณภาพตามแนวทางของแมคเวล(Maxwell,
1996) กลาววา กระบวนการวิจัยคุณภาพมิไดเริ่มตนที่ทฤษฎีเปนหลัก แตเปนการอธิบายขอมูลไปสูขอสรุป โดย
แทจริงแลวแนวคิดและทฤษฎีสําหรับงานวิจัยเชิงคุณภาพ เปนเพียง “ทฤษฎีชั่วคราว” เพราะตองรอการพิสูจนดวย
ขอมูลเชิงประจักษ สามารถยืนหยุนหรือปรับเปลี่ยนไดซึ่งทฤษฎีเปนเพียงการบอกวาเหตุใดปรากฏการณที่จะศึกษา
จึงเกิดขึ้นและเปนอยางที่เราคิด มิใชเพื่อพิสูจนทฤษฎีหรือนําทฤษฎีมาสูการปฏิบัติ
1.2 การเตรียมความพรอมดานระเบียบวิธีการวิจัยคุณภาพ
โดยผูวิจัยไดศึกษาหลักการเชิงทฤษฎีของวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผานการเรียนและฝกทําวิจัยคุณภาพใน
รายวิชาการวิจัยเชิงคุณภาพ จํานวน 3 หนวยกิตและรายวิชา วป804 วิชาปฏิบัติการวิจัย 2 จํานวน 3 หนวยกิตณ.
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเนื่องจากการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพมีความเปนทั้ง
ศาสตรและศิลป นั้นหมายความวาการมีความรูอยางเดียวไมเพียงพอ จะตองอาศัยประสบการณและการฝกฝน
และการเรียนรูจากการกระทําจริงของตนเอง ซึ่งเกิดจากการเรียนในครั้งนั้นเปนการปรับฐานคิดของผูวิจัยใหมี
มุมมองทางดานมิติความงามในเชิงคุณภาพภายใตกระบวนทัศนสรางสรรคนิยม (Constructivism) และเขาใจ
รูปแบบของงานวิจัยเชิงคุณภาพแตละรูปแบบเพิ่มมากขึ้น ซึ่งในครั้งนั้นผูวิจัยไดศึกษาตามกระบวนการวิจัยเชิง
คุณภาพตามรูปแบบกรณีศึกษา (case study) นอกจากนี้ผูวิจัยไดฝกฝนในการเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล
ในงานวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อใหเกิดความรูความชํานาญ ทําใหผูวิจัยไดคนหาความรูความจริงในเชิงกวางและลึก ถึง
ความหมายของความงามตามการรับรูของบุคคลรวมถึงการทําความเขาใจเกี่ยวกับรูปแบบ กระบวนการ เงื่อนไข
และผลที่เกิดขึ้นของการสรางความงามตามอุดมคติของบุคคลและไดขอสังเกตวา รูปแบบการเสริมสรางความงามที่
บุคคลสวนใหญเลือกคือการทําศัลยกรรมความงาม นอกจากนี้ยังพบวาการทําศัลยกรรมความงามในครั้งแรกจะมี
ผลใหบุคคลตองการทําศัลยกรรมความงามเพิ่มเติม ตามมาภายหลังแมผลลัพธที่ไดจะพึงพอใจหรือไมพึงพอใจตอ
ความงามนั่นก็ตาม และยังศึกษาไปถึงความหมายของความงามตามการรับรูของบุคคล สวนหนึ่งมาจากการมี
ความสัมพันธกับบุคคลอื่นรวมถึงมีบริบทและมิติตางๆเขาเกี่ยวของ จากการศึกษาวิจัย ในครั้งนั้นทําใหผูวิจัย
มองเห็นกระบวนการการทําศัลยกรรมความงามในหลากหลายมิติ นํามาเปนขอมูลสนับสนุนตอยอดองคความรูของ
การวิจัยในครั้งนี้ ซึ่งเปนการศึกษาประสบการณการเสพติดศัลยกรรมความงามโดยมีคําถามและวัตถุประสงคเพื่อ
หาความหมายของประสบการณ และเปนการทําความเขาใจภาวะการเปน (being) ของประสบการณภายใตบริบท
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แวดลอมที่สงผลตอการตีความของบุคคล ซึ่งการศึกษาเชิงปรากฏการณวิทยาแบบตีความของไฮเดกเกอร นาจะ
สามารถตอบคําถามการวิจัยไดเหมาะสมกวา เพราะการจะเขาใจปรากฏการณตองศึกษาผานประสบการณของคน
ดังนั้นในการศึกษาเพื่ออธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับประสบการณซึ่งเปนกระบวนการของการที่เรามีสํานึกรูในสิ่งที่
เปนสวนตางๆของเหตุการณจากรูบางสวนจนกระทั้งรูทั้งหมด (intentionality) ทําใหสามารถอธิบาย ตีความ จน
เกิดเปนความเขาใจและประสบการณชนิดเดียวกันยอมมีแกนแท (Sass,Parnas; & Zahavi. 2011) ซึ่งเปนไปตาม
ทัศนะจากปรัชญาปรากฏการณวิทยา

2. กําหนดระเบียบวิธีวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ มุงเนนศึกษาความหมายของประสบการณชีวิต และทําความเขาใจภาวะการเปนอยู
(being) ภายใตประสบการณการเสพติดทําศัลยกรรมความงาม ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้เกี่ยวของกับการคนหา
ความหมายของประสบการณการเสพติดศัลยกรรมความงาม โดยการตีความของผูเสพติดศัลยกรรมความงาม
โดยมองผานประสบการณของบุคคลเหลานี้ที่มีบริบทแวดลอมหลากหลายมิติเขามาเกี่ยวของ (being in the
world) (Leonard. 1989) ซึ่งผูวิจัยมองวาแนวคิดเชิงปรัญญาของการศึกษาเชิงปรากฏการณวิทยาแบบตีความ
ของไฮเดกเกอร นาจะมีความเหมาะสม เนื่องจากเปนแนวคิดที่เชื่อวา มนุษยจะมีการรับรูและใหความหมาย
ก็ตอเมื่อมนุษยนั่นมีสติสัมปชัญญะและตองผานประสบการณเหลานั้น ทําใหมนุษยเกิดการกลั่นกรองและ ตีความ
(นิศา ชูโต. 2545) ภายใตการมีปฏิสัมพันธของบุคคลที่มีตอบริบทแวดลอมและมิติตางๆ ที่เขามาเกี่ยวของ
เนื่องจากการที่บุคคลใหความหมายกับโลกที่ตนเองอยูในทางกลับกันโลกก็ใหความหมายตอชีวิตของบุคคลนั้นใน
ฐานะที่บุคคลมีอยูหรือเปนอยูในโลกโดยมีความสัมพันธกับบุคคลอื่นๆ ภายใตโลกนั้นรวมกันการคนหาความจริง
เกี่ยวกับภาวะการเปนอยู (being) ของบุคคลจึงมิเพียงแตศึกษาประวัติศาสตรหรือศึกษาถึงภูมิหลังและความ
เปนมาแตเบื้องหลัง (Historicity) ของบุคคลเทานั้นแตยังเชื่อวาความหมายเกิดจากการมีปฏิสัมพันธกับคนอื่น
ซึ่งจะเห็นไดวา การศึกษาในครั้งนี้มุงเนนศึกษาถึงสภาวะของประสบการณการเสพติดศัลยกรรมความ
งาม โดยทําการศึกษาในผูที่มีประสบการณในการเสพติดศัลยกรรมความงามโดยตรง ซึ่งผูวิจัยเห็นวา การศึกษา
ปรากฏการณวิทยาแบบตีความ (Hermeneutic phenomenology) มีความสอดคลองในการศึกษาครั้งนี้ เนื่องจาก
กระบวนการตีความจะชวยอธิบายปรากฏการณการเสพติดศัลยกรรมความงาม และสามารถอธิบายถึงภาวะการ
เปนอยู (being) ภายใตภาพลักษณที่เปลี่ยนแปลงภายใตบริบทตางๆเขามาเกี่ยวของกับทั้งภูมิหลังในอดีต ที่สงผล
ตอการรับรูและความคาดหวังตอความงามซึ่งเปนภาพในอนาคตของบุคคล เพื่อที่จะเขาใจถึงปรากฏการณการเสพ
ติดศัลยกรรมความงามไดอยางลึกซึ้งและถูกตองตามจริง รวมไปถึงการสํานึกรูเกี่ยวกับประสบการณการเสพติด
ศัลยกรรมความงามที่มีความเกี่ยวของกับ ครอบครัว เพื่อน สื่อ และคานิยมทางสังคม ซึ่งมีความผันแปรเปลี่ยนไป
ไดตามกาลเวลา สงผลตอความรูสึกนึกคิด การรับรูหรือตีความของตน นอกจากนี้ยังเปนการตีความของผูวิจัยที่มี
ความรูความเขาในประสบการณและมีสัมพันธภาพเดียวกับผูเสพติดศัลยกรรมความงาม สิ่งเหลานี้จะทําใหผูวิจัย
เขาใจ และสามารถนําประสบการณของตนมาใชตีความรวมกับผูเสพติดศัลยกรรมความงาม ทําใหเขาถึงขอมูลได
งายและลึกซึ้งมากขึ้น (Van Manen. 1990) จากการบอกเลา สีหนาและทาทีที่แสดงออก ภายใตบริบทรวมกัน
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เนื่องจากความจริงที่เปนสากล (Universal Truths) ของผูประสบในเรื่องเดียวกันรวมกัน จะทําใหสามารถเขาใจ
บุคคลมากยิ่งขึ้น นําไปสูการอธิบายถึงประสบการณของผูเสพติดศัลยกรรมความงามเปนอยางไร สะทอนถึง
ประสบการณที่มีความเฉพาะเจาะจง โดยมองใหลึกซึ้งไปถึงภาวะการเปนอยู (being) ตั้งแตกอนการเสพติดศัลยกรรม
ความงามรวมถึงขณะมีประสบการณการเสพติดศัลยกรรมความงาม เชื่อมโยงกับมิติตางๆที่เกี่ยวของ ซึ่งจะนําไปสู
การเขาใจปรากฏการณที่เกิดขึ้นกับผูเสพติดศัลยกรรมความงามไดอยางถูกตองและครอบคลุม

3. ขั้นดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
3.1 เพื่อใหผลการวิจัยสามารถอธิบายปรากฏการณที่ศึกษาไดดีที่สุด ผูวิจัยไดทําการคนหาขอมูลและ
ชองทางในการติดตอผูใหขอมูลแตละราย ซึ่งมีหลากหลายวิธีอันไดแก การเขาไปในแหลงที่สามารถพบเจอผูเสพติด
ศัลยกรรมความงามใบหนา อาจจะเปนโรงพยาบาลหรือคลินิกที่มีแพทยรับปรึกษาและทําศัลยกรรมความงาม
ใบหนา โดยมิไดเฉพาะเจาะจงวาเปนสถานที่ใดสถานที่หนึ่งนอกจากนี้ยังมีการคนหาขอมูลของผูใหขอมูลจากแหลง
อื่น ซึ่งอาจจะเปนทางอินเทอรเน็ต (Internet)เวปไซส รายการโทรทัศน หนังสือพิมพรวมไปถึงคําแนะนําของบุคคล
อื่นที่เกี่ยวของกับผูใหขอมูล จากนั้นติดตอประสานขอความรวมมือจากผูใหขอมูลหลักแตละรายโดยตรง
3.2 ผูวิจัยขอนัดพบผูใหขอมูลตามวัน เวลา สถานที่ที่นัดหมายไว ผูวิจัยเลือกสถานที่ที่มีความมิดชิด
เปนสวนตัวหรืออาจใชบานของผูใหขอมูล หรือสถานที่ตางๆ ที่ผูใหขอมูลตองการ และสะดวก เพื่อปองกันการ
รบกวนสมาธิในขณะสัมภาษณ
3.3 กอนเริ่มการสัมภาษณผูวิจัยแจงวัตถุประสงคของการวิจัย ประโยชนของการศึกษาอีกครั้งหนึ่งและ
เปดโอกาสใหผูใหขอมูลไดซักถามขอของใจจนมีความกระจางเมื่อผูใหขอมูลเขาใจและยินยอมเขารวมการวิจัย
ผูวิจัยไดใหผูใหขอมูลแสดงความยินยอมในการเขารวมการวิจัยในแบบฟอรมใบยินยอมเขารวมการวิจัย ผูวิจัยขอ
อนุญาตผูใหขอมูลทําการบันทึกเสียงในขณะสนทนา แจงระยะเวลาที่จะใชในการสัมภาษณแลวจึงเริ่มดําเนินการ
สัมภาษณตามแนวคําถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น
3.4 เมื่อสิ้นสุดการสัมภาษณทุกครั้ง ผูวิจัยทําการบันทึกโดยใชตารางแบบบันทึกการสังเกตเพื่อทําการ
จดบันทึกสิ่งที่สังเกตพบกอนเริ่มการสัมภาษณ ขณะสัมภาษณ และภายหลังสัมภาษณ เชน สีหนา ทาทาง อากัป
กริยาการแสดงออกของผูใหขอมูล อยางละเอียดทันที และมีการเขียนบันทึกประจําวัน (Reflective journal) ของ
ผูวิจัยเองเพื่อบันทึกความรูสึก การสะทอนคิด ความคิดเห็นสวนตัว เหตุการณ หรือปญหาที่เกิดขึ้นในแตละวันโดย
ไมนําขอมูลไปปะปนกับขอมูลของผูใหขอมูล
3.5 ภายหลังสิ้นสุดการเก็บขอมูล ผูวิจัยทําการถอดเทปการสัมภาษณแบบคําตอคํา (Verbatim) ดวย
ตนเองอานบทสนทนาที่ไดจากการถอดเทปการการจดบันทึก และเชื่อมโยงขอมูลดังกลาวเขาดวยกัน เพื่อเขาใจ
ปรากฏการณที่เกิดขึ้นอยางแทจริง และนําขอมูลที่ไดมาบันทึกใหเปนระเบียบเปนหมวดหมูทุกครั้งภายหลังเสร็จสิ้น
การสัมภาษณในแตละวันตลอดจนนําผลที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลอภิปรายรวมกับผูทรงคุณวุฒิ เพื่อลดอคติจาก
การวิเคราะหและตีความขอมูลความสามารถในการยืนยัน (Conformability)
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4. ผูใหขอมูลในการวิจัย
4.1 ลักษณะของผูใหขอมูล
ผูใหขอมูลในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยกําหนดกลุมผูใหขอมูลแบงเปน 2 กลุมคือ
4.1.1 กลุมผูใหขอมูลหลักในการศึกษาครั้งนี้คือ ผูมีประสบการณการเสพติดศัลยกรรมความงาม
ใบหนา ซึ่งไมใชการทําศัลยกรรมเพื่อความจําเปนในการรักษาชีวิต และความพิกลพิการของอวัยวะบนใบหนาที่เกิด
จากโรคความพิการแตกําเนิดหรือจากอุบัติเหตุ แตเปนการทําศัลยกรรมความงามเพื่อความตองการแกไขรูปลักษณ
บริเวณใบหนาที่ตนเองคิดเองวาบกพรองใหมีความสมบูรณแบบ ถึงแมวาจะไดรับการแกไขแลว แตบุคคลยังมี
ความตองการที่จะทําศัลยกรรมความงามใบหนาเพิ่มขึ้นเพื่อแกไขในจุดอื่นหรือจุดเดิมที่ตนเองคิดวาบกพรองตอไป
หากไมไดรับแกไขดวยการทําศัลยกรรมความงามที่บริเวณใบหนาจะมีอาการกระวนกระวายใจ กลุมใจ สงผล
กระทบตอการดําเนินชีวิต เชนไมสามารถทํางานได มีปญหาดานการมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น
4.1.2 กลุมผูใหขอมูล คือบุคคลผูมีความเกี่ยวของในการตีความของผูใหขอมูลหลัก อันไดแก
ครอบครัว ญาติพี่นอง หรือบุคคลผูที่เกี่ยวของ
4.2 การเลือกผูใหขอมูล
การเลือกกลุมผูใหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้เปนการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตาม
คุณสมบัติที่กําหนด (Inclusion Criteria) โดยเนนเลือกผูที่มีประสบการณตรงกับเรื่องที่ศึกษามีความสมบูรณใน
ตัวเอง สามารถถายทอดและสะทอนประสบการณการเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาไดในการศึกษาครั้งนี้
จึงเนนขอมูลที่ไดจากผูใหขอมูลหลักเปนสําคัญ สวนผูใหขอมูลรองเปนการเลือกผูที่มีเกี่ยวของกับประเด็นที่ศึกษา
ซึ่งอาจจะมีหรือไมมีก็ไดจะมีการสัมภาษณณผูใหขอมูลรองในกรณีที่พบวาผูใหขอมูลหลักมีประเด็นที่เกี่ยวของกับ
ผูใหขอมูลรอง เนื่องจากธรรมชาติของขอมูลการเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนามีความละเอียดออนกระทบตอ
สภาพจิตใจไดงาย บางครั้งผูใหขอมูลหลักมีการปกปดขอมูลทําใหบุคคลแวดลอมอาจมิไดรับรูและไมไดมีความ
เกี่ยวของตอประสบการณการเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาดังนั้นผูวิจัยจะพิจารณาการสัมภาษณผูใหขอมูล
รองเปนกรณีตามความเหมาะสมโดยผูวิจัยมีการคัดเลือกกลุมผูใหขอมูลดังนี้
4.2.1 กลุมผูใหขอมูลหลัก
สําหรับการคัดเลือกกลุมผูใหขอมูลหลัก เริ่มจากการทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของพรอมทั้ง
การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญเพื่อใหไดลักษณะสําคัญที่ปรากฏในการนิยามที่เปนพฤติกรรมของผูเสพติดศัลยกรรม
ความงาม เนื่องจากพฤติกรรมสามารถสังเกตจากการแสดงออกไดอยางชัดเจน เพื่อนําขอมูลมากําหนดเกณฑการ
คัดเลือกผูใหขอมูลดังนี้
4.2.1.1 เปนผูเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาโดยการใหผูทําศัลยกรรมความงามใบหนา
ไดพิจารณาขอความตามรายการของแบบคัดกรองการเปนผูเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาแลวทําเครื่องหมาย
ถูกในชองที่ตรงกับความรูสึกหรือพฤติกรรมที่แทจริงซึ่งแบบคัดกรองการเปนผูเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนา
ไดพัฒนาแนวคําถามจากเกณฑการวินิจฉัยผูที่มีอาการเสพติด (DSM-4)จากสมาคมจิตแพทยอเมริกัน โดยผูที่เสพ
ติดศัลยกรรมความงามจะมีพฤติกรรมหรืออาการอยางนอย 3 ขอจาก 9 ขอ (American Psychiatric Association.
1994) ดังนี้
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1. ถาทานไมไดทําศัลยกรรมความงามใบหนา ทานจะรูสึกตองการหรือพยายามที่
จะหาเวลา หาวิธีการที่จะทําศัลยกรรมความงามใบหนา
2. ทานรูสึกวาตนเอง ใชเวลาสวนใหญไปกับเรื่องการทําศัลยกรรมความงามบริเวณ
ใบหนามากกวาที่ตั้งใจไว
3. ทานรูสึกวาทานจะใชเวลามากขึ้นเรื่อยๆ ในการทําศัลยกรรมความงามบริเวณ
ใบหนา โดยไมสามารถใชเวลาเทาเดิมไดอีกตอไป
4. ทานรูสึกกระวนกระวายใจ หากไมไดทําศัลยกรรมความงามใบหนา
5. ทานเคยคิดจะเลิกทําศัลยกรรมความงามใบหนาแตไมสามารถทําได
6. ทานจะไดรับความสุข และรูสึกสบายใจหลังจากทําศัลยกรรมความงามใบหนา
เพราะคิดวาการทําศัลยกรรมความงามใบหนาเปนสิ่งที่ทานตองทํา
7. ทานรูสึกไหมวาการทําศัลยกรรมความงามบริเวณใบหนาของทานทําใหกิจกรรม
ทางสังคมของทานลดลง
8. ทานยังทําศัลยกรรมความงามใบหนาอยางตอเนื่องหรือไม แมจะไดรับผลกระทบ
ทางดานลบ เชนปญหาทางรางกาย การงาน
9. การทําศัลยกรรมความงามใบหนาจะชวยทานละความกระวนกระวายใจได
4.2.1.2 ตองเปนบุคคลที่มีสติสัมปชัญญะ ไดทั้งเพศชาย และเพศหญิง โดยผูใหขอมูล
สามารถจดจําเหตุการณตางๆ ไดดีพรอมทั้งสามารถถายทอดได มีความยินดีใหขอมูลแกผูวิจัยอยางลึกซึ้งและ
ตอเนื่องตลอดการศึกษาวิจัย
4.2.2 กลุมผูใหขอมูลรอง กลุมบุคคลใกลชิดและมีสวนรวมในการตีความตอประสบการณการ
เสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาของผูใหขอมูลหลัก โดยผูวิจัยกําหนดเกณฑกวางๆ และบุคคลดังกลาวตอง
จดจําเหตุการณตางๆ และสามารถถายทอดได พรอมทั้งยินดีใหขอมูลแกผูวิจัย
4.3 วิธีการเขาถึงกลุมผูใหขอมูลสําคัญ
เหตุจากที่การศึกษาประสบการณในผูเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาประสบการณดังกลาวถือเปน
เรื่องละเอียดออนและมีความเฉพาะเจาะจง ทําใหยากตอการเขาถึงขอมูลจากผูใหขอมูลฉะนั้นผูวิจัยจึงควรมีวิธีการ
ในการที่จะเขาถึงผูใหขอมูล ดังนี้
4.3.1 การแนะนําตัวแจงวัตถุประสงคในการศึกษา และประโยชนของการศึกษา เพื่อใหผูใหขอมูล
รวมมือและเต็มใจในการศึกษาวิจัยสรางสัมพันธภาพที่ดีกับผูใหขอมูล ซักถามพูดคุยรับฟงปญหา พรอมใหกําลังใจ
เพื่อใหผูใหขอมูลเกิดความไววางใจพรอมเปดใจ
4.3.2 ประการสําคัญการที่ผูวิจัยมีประสบการณรวมกับผูใหขอมูล ทําใหผูวิจัยตองคํานึงถึงบทบาท
ของนักวิจัยที่ตระหนักถึงการเปนสวนหนึ่งแตไมเปนอันหนึ่งอันเดียวกับกลุมผูใหขอมูล (be a part of and apart
from) ทั้งนี้เพื่อคอยสํารวจและสะทอนความคิดตัวเองอยูเสมอทั้งในขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลรวมไปถึงขั้นตอน
การวิเคราะห เพื่อที่แยกสิ่งที่เปนความหมายของผูใหขอมูล (emic view) กับสิ่งที่เปนการตีความของผูวิจัย
(etic view) ทําใหไดขอมูลที่แทจริงจากผูใหขอมูล
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5. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เนื่องจากเปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยจึงเปนเครื่องมือที่สําคัญที่สุด (Lincoln; & Guba. 1985)
และสําหรับเครื่องมือที่ใชประกอบการเก็บขอมูลการวิจัยในครั้งนี้เปนการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview)
เพื่ออธิบายความหมายตามการรับรูรวมถึงภาวะการเปนอยู (being) ภายใตประสบการณการเสพติดศัลยกรรม
ความงามใบหนา เพื่อที่จะเขาใจประสบการณการเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาของผูเสพติดศัลยกรรมความ
งามใบหนาเหลานั้นไดอยางลึกซึ้งและถูกตองตามจริง สําหรับเครื่องมือที่ใชประกอบการเก็บขอมูลสําหรับการ
สัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) เปนแนวคําถามในการสัมภาษณแบบเจาะลึกซึ่งเปนเครื่องมือที่ผูวิจัยสราง
ขึ้นเอง จากการทบทวนวรรณกรรม และแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ เพื่อคนหาถึงประเด็นที่เคยมีการวิจัยแลวและ
ประเด็นที่ยังไมไดทําการวิจัย จากนั้นสรางเปนแนวคําถามที่ครอบคลุมตามวัตถุประสงคที่สรางไว ซึ่งเปนประเด็น
หลักๆ ที่เปดโอกาสใหผูตอบสามารถตอบไดอยางกวางขวางและยืดหยุน ซึ่งประเด็นคําถามจะเรียงลําดับตาม
เนื้อหาของคําถามสามารถปรับไดตามลักษณะของผูใหขอมูล โดยฝายผูใหขอมูลเปนผูเลาประสบการณ ความคิด
ความรูของตัวเองในรูปของเรื่องเลา ตามหัวขอหรือประเด็นที่สรางขึ้นมาเพื่อเปนหัวขอสนทนา ขณะเดียวกัน ผูวิจัย
ก็ฟงและตอบสนองตอสิ่งที่ผูใหขอมูลพรรณนาออกมา พรอมกับคอยกระตุนใหผูใหขอมูลสามารถเรียกความคิด/
ความจําเกี่ยวกับเรื่องราวหรื อประสบการณของตนขึ้นมา และเรียบเรียงออกมาอยางเป นเรื่องเปนราวและมี
ความหมาย
5.1 การสรางแนวคําถามสําหรับการสัมภาษณเชิงลึกและแบบการสังเกตแบบไมไดมีสวนรวมโดย
สมบูรณ (Observer-as-Participant)
5.1.1 แนวคําถามสําหรับสัมภาษณเชิงลึก
การรวบรวมและคัดเลือกประเด็นคําถาม ใหสอดคลองกับคําถามและวัตถุประสงคการวิจัย โดยมี
การศึกษาจากแนวคิดและทฤษฎีประกอบแลวจําแนกเปนหัวขอกวางๆ ลักษณะของคําถามเปนคําถามปลายเปด
โดยไมมีการกําหนดจํานวนขอคําถามและลําดับการถามแบบตายตัวขณะทําการสัมภาษณผูวิจัยจะไมนําขอคําถาม
ออกมาอาน และไมไดเรียงการถามตามประเด็นที่กําหนดไวแตจะทําการสัมภาษณและรับฟงเรื่องราวตามคําบอกเลา
ของผูใหขอมูลเปนหลัก สวนคําถามในการสัมภาษณจริงจะเนนการยืดหยุนตามสถานการณ เพื่อเอื้อใหผูใหขอมูล
สามารถแสดงออกถึงการรับรูของตนเองไดอยางอิสระและนําแนวทางการสัมภาษณปรึกษาผูเชี่ยวชาญพรอม
ตรวจสอบความถูกตองและครอบคลุมของแนวคําถาม จากนั้นนํามาปรับปรุงตามขอเสนอแนะและนําไปทดลอง
สัมภาษณกับผูเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนา เพื่อเปนการทําความเขาใจในแนวคําถามที่สรางขึ้นกอนนําไป
สัมภาษณจริง ในการสรางแนวคําถามสําหรับการสัมภาษณครั้งนี้ซึ่งจะนําเสนอเปนตามตารางตอไปนี้
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ความมุงหมายของการ กลุมเปา
วิจัย
หมาย

วิธีการเขาถึง
ขอมูล

แนวคําถาม
หลัก

แนวคําถามยอย

เพื่อศึกษาขอมูลทั่วไป ผูใหขอมูล
และภูมิหลังเพื่อเขาใจ
หลัก
ความคิดความเชื่อและ
บริบทแวดลอมเปนขอมูล
พื้นฐาน

สัมภาษณเชิง
ลึก

ชวงชีวิตในวัย
เด็กจนถึงชวง
วัยปจจุบันเปน
อยางไร

1. ขอใหทานเลาประวัติของตนเองเพียงเล็กนอย ไดแก ชื่อเลน
อายุ สถานะ รวมถึงลักษณะงานที่ทําอยูขณะนี้
2. ขอใหทานเลาถึงชีวิตในวัยเด็กของทาน การอบรมเลี้ยงดูของผู
เลี้ยงดูทาน รวมถึงลักษณะนิสยั /บุคลิกภาพ
3.สมาชิกในครอบครัว บุคลิกลักษณะคนในครอบครัว เปน
อยางไรและมีผลตอความรูสึกนึกคิดเกี่ยวกับความงามของทาน
หรือไมอยางไร
4.ขอใหทานเลาถึงชีวิตวัยเรียนตั้งแตชั้นประถม มัธยม จนถึง
มหาวิทยาลัย
5.ทานเริ่มสนใจเกี่ยวกับรูปลักษณหนาตาของตนเองตั้งแตเมื่อไร
อยางไร
6.ทานชอบ/ พึงพอใจสวนใดของใบหนามากที่สุด เพระเหตุใด

แนวคิด/ทฤษฎี

แนวคิดการถายทอดทางสังคม
แนวคิดการถายทอดทางสังคม

แนวคิดการถายทอดทางสังคม
แนวคิดการซึมซับจากวัฒนธรรม
สังคม
ทฤษฎีปฏิสังสรรคสัญลักษณ

7.ทานไมชอบ/ ไมพึงพอใจสวนใดของใบหนามากที่สุด เพราะ
เหตุใด
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ความมุงหมายของการ กลุมเปา
วิจัย
หมาย

วิธีการเขาถึง
ขอมูล

แนวคําถาม
หลัก

แนวคําถามยอย

แนวคิด/ทฤษฎี

เพื่อทําความเขาใจการให
ความหมายตอ
ประสบการณการเสพติด
ศัลยกรรมความงาม
ใบหนาตามการตีความ

สัมภาษณเชิง
ลึก

ความหมายของ
ประสบการณ
การเสพติด
ศัลยกรรม
ความงาม
ใบหนาของทาน
เปนอยางไร

1.กอนการทําศัลยกรรมความงามทานมีความคิดเห็นอยางไรตอ
คําวาความงาม และการทําศัลยกรรมความงาม
2. หลังจากผานการทําศัลยกรรมความงามครั้งแรกมาทานรูสึก
อยางไรตอความงาม และการทําศัลยกรรมความงาม ความ
แตกตางจากมุมมองเดิมหรือไมเพราะเหตุใด
3. ในชวงที่ทานถูกมองวาเสพติดศัลยกรรมความงาม ทานมี
มุมมองตอคําวาความงาม และศัลยกรรมความงามเปนอยางไร
มีความเหมือนหรือแตกตางจากเดิมหรือไม อยางไร
4. ในชวงที่ทานถูกมองวาเสพติดศัลยกรรมความงาม ความงาม
และศัลยกรรมความงาม เปนสิ่งที่มีคุณคาและมีความหมายตอ
ทานอยางไร
5. ผูเสพติดศัลยกรรมความงามเปนอยางไรตามความคิดของ
ทาน
6.และอยางไรถึงไมเรียกวาผูเสพติดศัลยกรรมความงาม
7.ทานคิดวาคนอื่นรูสึกอยางไรตอคําวาเสพติดศัลยกรรมความ
งามและมีผลตอมุมมองของทานตอการเสพติดศัลยกรรมความ
งามหรือไมอยางไร

ทฤษฎีปฎิสังสรรคเชิงสัญลักษณ

ผูใหขอมูล
หลัก

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความ
งาม
แนวคิดปรากฏการณวิทยาแบบ
ตีความ
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความ
งาม
แนวคิดและทฤษฎีทางจิตเวช
แนวคิดและทฤษฎีทางจิตเวช
แนวคิดการซึมซับจากวัฒนธรรม
สังคม
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ความมุงหมายของการ กลุมเปา
วิจัย
หมาย

วิธีการเขาถึง
ขอมูล

แนวคําถาม
หลัก

แนวคําถามยอย

เพื่อทําความเขาใจ
ผูใหขอมูล
ภาวะการเปนอยู (being)
หลัก
ภายใตประสบการณการ
เสพติดศัลยกรรมความ
งามใบหนา

สัมภาษณเชิง
ลึก

กอนการ
ทําศัลยกรรม
ความงาม ชีวิต
ทานเปน
อยางไร

1. กอนทําศัลยกรรมความงามทานรูสึกอยางไร กับหนาตาของ
ตนเอง
2. หากมองยอนกลับไปถึงชีวิตของกอนที่จะทําศัลยกรรมความ
งาม ชีวิตของทานเปนอยางไร มีการเชื่อมโยงไปสูการตัดสินใจ
ทําศัลยกรรมความงามไดอยางไร
3.ที่ผานมา ทานเคยลองพัฒนาความงามดวยวิธีอื่นมาบางหรือไม
เปนอยางไร
4.ทานคิดวาใครหรืออะไรชักจูงใจใหทานตัดสินใจทําศัลยกรรม
ความงาม

แนวคิด/ทฤษฎี
แนวคิดเกี่ยวกับตัวเอง (Self)
ทฤษฎีมโนทัศนแหงตน

ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม
ทฤษฎีเปรียบเทียบทางสังคม
ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม

5. ทานใชเวลานานแคไหนอยางไร และรูส ึกอยางไรในการ
ตัดสินใจทําศัลยกรรมความงามครั้งแรก
6.ทานมีปญหาและอุปสรรคกอนการทําศัลยกรรมความงาม
หรือไมอยางไร ทานแกไขปญหาและอุปสรรคนัน้ อยางไร

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกลวิธีการ
เผชิญปญหา

7. กอนการทําศัลยกรรมความงามมีใครหรือบุคคลใดชวยเหลือ
ทานหรือไมอยางไร

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกลวิธีการ
เผชิญปญหา
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ความมุงหมายของการ กลุมเปา
วิจัย
หมาย

วิธีการเขาถึง
ขอมูล

แนวคําถาม
หลัก

แนวคําถามยอย

แนวคิด/ทฤษฎี

เพื่อทําความเขาใจ
ผูใหขอมูล
ภาวะการเปนอยู (being)
หลัก
ภายใตประสบการณการ
เสพติดศัลยกรรมความ
งามใบหนา

สัมภาษณเชิง
ลึก

กอนการ
ทําศัลยกรรม
ความงาม ชีวิต
ทานเปน
อยางไร

8. ทานมีการเตรียมตัวหรือไมกอ นทําศัลยกรรมความงาม ถามี
ทานเตรียมอยางไรเพราะเหตุใด
9.ทานเลือกแพทยและสถานที่ในการทําศัลยกรรมความงามครั้ง
แรกอยางไรและเหตุใดจึงเลือกสถานที่แหงนัน้
10.ทานคาดหวังอะไรกับการทําศัลยกรรมความงามครั้งแรก

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกลวิธีการ
เผชิญปญหา
ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม

เพื่อทําความเขาใจ
ผูใหขอมูล
ภาวะการเปนอยู (being)
หลัก
ภายใตประสบการณการ
เสพติดศัลยกรรมความ
งามใบหนา

สัมภาษณเชิง
ลึก

11.ในการทําศัลยกรรมความงามครั้งแรกทานอยากใหความงาม
ของทานเปนอยางไร มีตนแบบหรือไม
การ
1.ทานเริ่มทําศัลยกรรมความงามครั้งแรกบริเวณไหนบนใบหนา
ทําศัลยกรรม เพราะเหตุใด
ครั้งแรกในชีวิต 2.วิธีการและขั้นตอนของการทําศัลยกรรมความงามใบหนาครั้ง
ของทานเปน แรกเปนอยางไรเหตุใดถึงเลือกวิธีการและขั้นตอนเชนนั้น
อยางไร
3. ความรูสึกตอรูปลักษณของตนเองหลังจากการทําศัลยกรรม
ความงามครั้งแรกเปนอยางไร
4. ทานชวยเลาถึงการดําเนินชีวติ ของทานภายหลังการ
ทําศัลยกรรมความงามครั้งแรกเปนอยางไร
5. การทําศัลยกรรมความงามครั้งแรกทําใหชีวติ ทานมีความ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือไม

ทฤษฎีความตองการของมาสโลว
ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม

แนวคิดเกี่ยวกับตัวเอง (Self)
ทฤษฎีมโนทัศนแหงตน
ทฤษฎีปฎิสังสรรคเชิงสัญลักษณ
ทฤษฎีสัมพันธภาพระหวางบุคคล
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ความมุงหมายของการ กลุมเปาห วิธีการเขาถึง
วิจัย
มาย
ขอมูล

แนวคําถาม
หลัก

แนวคําถามยอย

สัมภาษณเชิง
ลึก

การ
ทําศัลยกรรม
ใบหนาครั้งแรก
ในชีวิตของทาน
เปนอยางไร

6. หลังจากที่ทานศัลยกรรมความงามครั้งแรกทานมีความคิดที่
จะหยุดทําศัลยกรรมความงามแลวหรือไมเพราะเหตุใด
7. เหตุใดทําใหทานตัดสินใจทําศัลยกรรมความงามครั้งตอมา

เพื่อทําความเขาใจ
ผูใหขอมูล
ภาวะการเปนอยู (being)
หลัก
ภายใตประสบการณการ
เสพติดศัลยกรรมความ
งามใบหนา

8. การทําศัลยกรรมความงามครั้งตอมาหางจากครั้งแรกนาน
เทาไร เพราะอะไร
9. ทานไดเรียนรูอะไรบางภายหลังที่ผานการทําศัลยกรรมความ
งามครั้งแรก
10.ทานมีปญหาและอุปสรรคในการทําศัลยกรรมความงามครั้ง
ตอไปหรือไมอยางไรทานแกไขปญหาและอุปสรรคนั้นอยางไร
11.ทานมีการเตรียมตัวอยางไรบางในการทําศัลยกรรมความงาม
ครั้งตอไป

แนวคิด/ทฤษฎี

ทฤษฎีการเปรียบเทียบทางสังคม
ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม

แนวคิดปรากฏการณวิทยาแบบ
ตีความ
แนวคิดกลวิธีการเผชิญปญหา
แนวคิดกลวิธีการเผชิญปญหา
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ความมุงหมายของการ กลุมเปา
วิจัย
หมาย

วิธีการเขาถึง
ขอมูล

แนวคําถาม
หลัก

แนวคําถามยอย

เพื่อทําความเขาใจ
ผูใหขอมูล
ภาวะการเปนอยู (being)
หลัก
ภายใตประสบการณการ
เสพติดศัลยกรรมความ
งามใบหนา

สัมภาษณ
เชิงลึก

การเสพติด
ศัลยกรรม
ความงาม
ใบหนาในชีวิต
ทานเปน
อยางไร

1. ทานทําศัลยกรรมความงามใบหนามาแลวกีค่ รั้ง ทําบริเวณ
ไหน ความรูสึกที่ทานไดรับจากการทําศัลยกรรมความงามแตละ
ครั้งมีความเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร
2. ทานมีความตองการจะทําศัลยกรรมความงามเพิ่มเติมหรือไม
ดวยวิธีการใด สถานที่ไหนและกับใครเพราะเหตุใด
3. อะไรเปนบริบทเงื่อนไขสําคัญที่ทําใหทานยังคงมีความตองการ
ที่จะทําศัลยกรรมความงามตอไป
4. ปจจุบันทานรูสึกอยางไรเกี่ยวกับรูปลักษณของตน แตกตาง
จากเดิมหรือไมอยางไร
5. การที่ทานยังคงทําศัลยกรรมความงามอยูสงผลอยางไรตอ
ชีวิตของทานในปจจุบัน
6. ในชวงที่ทานเสพติดศัลยกรรมความงามทานมีความรูสึกวา
กิจกรรมทางสังคมดานอื่นของทาน เปนอยางไร
7. สัมพันธภาพของบุคคลรอบตัว และสังคมของทานในปจจุบนั
เปนอยางไร มีการเปลี่ยนแปลงไปไหม

แนวคิด/ทฤษฎี

แนวคิดกลวิธีการเผชิญปญหา
ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม
ทฤษฎีการเปรียบเทียบทางสังคม
แนวคิดเกี่ยวกับตัวเอง (Self)
ทฤษฎีมโนทัศนแหงตน
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความ
งาม
ทฤษฎีสัมพันธภาพระหวางบุคคล
ทฤษฎีสัมพันธภาพระหวางบุคคล
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ความมุงหมายของการ กลุมเปา
วิจัย
หมาย

วิธีการเขาถึง
ขอมูล

แนวคําถาม
หลัก

แนวคําถามยอย

แนวคิด/ทฤษฎี

เพื่อทําความเขาใจ
ผูใหขอมูล
ภาวะการเปนอยู (being)
หลัก
ภายใตประสบการณการ
เสพติดศัลยกรรมความ
งามใบหนา

สัมภาษณเชิง
ลึก

การเสพติด
ศัลยกรรม
ความงาม
ใบหนาทานเปน
อยางไร

8.ในชวงเวลาทีทานเสพติดศัลยกรรมความงาม บุคคลอื่นปฏิบัติ
ตัวตอทานเชนไร และตัวทานรูส ึกอยางไรในตอนนั้น
9. ทานคิดวาการเสพติดศัลยกรรมความงาม ทําใหทานตอง
เผชิญกับอะไรแลวทานมีการปรับตัวตอสิ่งนั้นอยางไร
10. ทานคิดวาตัวทานไดใชเวลาและทรัพยสินสวนใหญไปกับการ
ทําศัลยกรรมความงามที่ใบหนาหรือไมอยางไร
11.ทานเคยคิดไหมวาการทําศัลยกรรมความงามของทานจะ
สิ้นสุดเมื่อไร เพราะเหตุใด
12. ทานคิดวาอะไรจะทําใหทานหยุดการทําศัลยกรรมความงาม
เพราะเหตุใด
13. หากทานไมสามารถทําศัลยกรรมความงามไดอีกไมวาดวย
สาเหตุใดก็ตาม ทานคิดวาตนเองจะเปนอยางไร
14.ทานเคยไดรับการเตือนจากแพทยหรือไมวาไมควร
ทําศัลยกรรมความงามเพิ่มอีก และทานทําอยางไร

ทฤษฎีสัมพันธภาพระหวางบุคคล
แนวคิดเกี่ยวกับตัวเอง (Self)
แนวคิดกลวิธีการเผชิญปญหา

15. ประสบการณการทําศัลยกรรมความงามที่ผานมาทานได
เรียนรูอะไรบาง

แนวคิดปรากฏการณวิทยาแบบ
ตีความ

แนวคิดการซึมซับจากวัฒนธรรม
สังคม
แนวคิดความนิยมความสมบูรณ
แบบ
แนวคิดทฤษฎีทางจิตเวช
แนวคิดทฤษฎีทางจิตเวช
แนวคิดทฤษฎีทางจิตเวช
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ความมุงหมายของการ กลุมเปา
วิจัย
หมาย

วิธีการเขาถึง
ขอมูล

แนวคําถาม
หลัก

ผูใหขอมูล
เพื่อทําความเขาใจ
หลัก
ภาวะการเปนอยู (being)
ภายใตประสบการณการ
เสพติดศัลยกรรมความ
งามใบหนา

สัมภาษณเชิง
ลึก

การเสพติด
ศัลยกรรม
ความงาม
ใบหนาทานเปน
อยางไร

แนวคําถามยอย
16. ทานคาดหวังตอรูปรางหนาตาในอนาคตของตนเองเปน
อยางไร
17.ถายอนเวลากลับไปได ทานอยากกลับไปแกไขอะไรหรือไม
เกี่ยวกับการศัลยกรรมความงามของทานที่ผานมา
18. ทานคิดวารูปลักษณที่ดีขึ้นจะสงผลอยางไรตอชีวิตทาน

19.ทานคาดหวังวาชีวิตตอจากนีจ้ ะเปนอยางไร
20. ทานอยากใหสังคมปฏิบัติหรือมองทานเชนไร

แนวคิด/ทฤษฎี
ทฤษฎีความตองการของมาสโลว

ทฤษฎีสัมพันธภาพระหวางบุคคล
แนวคิดการซึมซับจากวัฒนธรรม
สังคม
ทฤษฎีความตองการของมาสโลว
ทฤษฎีการปฏิสังสรรคเชิง
สัญลักษณ

21. ทานอยากจะบอกอะไรกับผูท ี่เริ่มทําศัลยกรรมความงาม
22.ปจจุบันทานมองศัลยกรรมความงามวาเปนอยางไร และอยาก
ใหแพทยและวงการศัลยกรรมความงามเปนอยางไร.
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5.1.2. แนวทางการสังเกตแบบไมไดมีสวนรวมโดยสมบูรณ (Observer-as-Participant)
โดยผูวิจัยมีจุดยืนในบทบาทของการสังเกตแบบไมมีสวนรวมโดยสมบูรณ ซึ่งจะใหความสําคัญการ
สังเกตมากกวาการมีสวนรวมในระยะเวลาอันสั้น โดยสังเกตบริบททั่วไปรวมถึงสังเกตบริบทพฤติกรรมของผูให
ขอมูลหลัก ซึ่งเปนการสังเกตรวมกับการสัมภาษณเพื่อเปนขอมูลประกอบการวิเคราะห และเปนการตรวจสอบ
ความถูกตอง/เชื่อถือไดของขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมดวยวิธีการอื่นดวย ผูวิจัยไมไดใชการสังเกตเปนวิธีการ
หลักในการเก็บรวบรวมขอมูลแตใชเปนวิธีการรองเพื่อเปนการสนับสนุนขอมูลจากการสัมภาษณ และทําใหผูวิจัย
เขาใจประสบการณตามการรับรูของผูใหขอมูลหลักแตละรายชัดเจนขึ้น รวมถึงเขาใจสภาพบริบททางกายภาพซึ่งจะ
เปนขอมูลที่ผูวิจัยทําการบันทึกสิ่งตางๆ ที่ไดสังเกตไวในแบบบันทึกการสังเกตรายบุคคล โดยผูวิจัยไดสรางกรอบ
การสังเกตไวเปนเครื่องนําทางในตารางแบบบันทึกการสังเกตตอไปนี้
ขอมูลจากการสังเกต
บริบททั่วไป
บริบทพฤติกรรม
ผูใหขอมูลคนที่ สังเกตพฤติกรรมที่
เปนคําพูดและไม
วันเดือนปที่
เปนคําพูด มองการ
เวลา
ลักษณะทั่วไป กระทําและพฤติกรรม
ของผูใ หขอมูลที่ ที่แสดงออกเชนสี
สามารถสังเกต หนาแววตา ทาทาง
ไดจากลักษณะ ตางๆโดยเฉพาะ
บริบทการสื่อสาร
ทางกายภาพ
ระหวางผูใหขอมูล
การแตงกาย
กับผูวิจัย เพื่อทํา
บุคลิกภาพ
ความเขาใจความหมาย
ลักษณะ
ที่อยูเบื้องหลัง
รูปลักษณ
พฤติกรรมเหลานั้น
ภายนอก

ขอมูลจากการ
สนทนา
เปนการบันทึกขอมูล
ทุกครั้งหลังจากการ
สนทนาแบบไมเปน
ทางการในทุกครั้ง
เพื่อหลีกเลี่ยงการ
บิดเบือนหรือปองกัน
การคลาดเคลื่อน
และการหลนหาย
ของขอมูล รวมทั้ง
ลักษณะที่นาสนใจ
ทาทาง กิริยาอาการ
ที่แสดงออกทางสี
หนาและแววตาของ
ผูใหขอมูล

สะทอนขอมูลจาก
ผูวิจัย
เปนการตีความใน
สวนของผูวจิ ัยทีแ่ ยก
ออกมา เพื่อแยก
ความคิดเห็นที่เกิด
จากการตีความของ
ผูวิจัยใหเปนคนละ
สวนกับการตีความ
ของผูใ หขอมูล
ทําใหการวิเคราะห
ตีความมีความเปน
ระบบและเพื่อเปน
ขอมูลสําคัญในการ
ตีควาประสบการณ

สะทอนตัวผูวิจยั
เปนการทําความเขาใจ
เพื่อใหรูเทาทันถึงการ
รับรู ความรูสึกของ
ผูวิจัยที่มีประสบการณ
รวมในการศึกษาครั้ง
นี้ และชี้ใหเห็นถึงสิง่
ที่ผูวิจยั ตองพัฒนา
หรือปรับปรุง ในการ
เก็บรวบรวมขอมูล
เพิ่มเติมเพื่อใหได
ขอมูลที่ครบถวนมาก
ยิ่งขึ้น และเปนการ
วางแผนในการเก็บ
ขอมูลครั้งตอไป

5.2 อุปกรณการเก็บขอมูล
การวิจัยเชิงคุณภาพอุปกรณการเก็บขอมูลมีความสําคัญและจําเปนอยางมากในการเก็บขอมูล เนื่องจาก
เปนเครื่องมือที่ชวยใหผูวิจัยสามารถดําเนินการเก็บขอมูลไดสะดวกขึ้น ปองกันการขาดตกบกพรองของขอมูล และ
ชวยใหผูวิจัยสามารถนําขอมูลมาสรุป วิเคราะหไดอยางลึกซึ้งตามสภาพความเปนจริงที่ปรากฏ โดยผูวิจัยใช
อุปกรณในการเก็บขอมูล ดังนี้

88
5.2.1 สมุดจดบันทึก ผูวิจัยใชเปนเครื่องมือชวยในการเก็บขอมูล การจดบันทึกมีความสําคัญและ
จําเปนอยางยิ่ง เนื่องจากชวยใหผูวิจัยสามารถบันทึกเรื่องราวหรือขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ สังเกต รวมทั้ง
บันทึกอารมณความรูสึกของผูวิจัยขณะทําการเก็บขอมูลอันเปนการปองกันความมีอคติในการเก็บขอมูลและ
วิเคราะหขอมูลไดอีกดวย
5.2.2 เครื่องบันทึกเสียง ผูวิจัยใชเครื่องบันทึกเสียงเปนเครื่องมือชวยบันทึกรายละเอียดขณะทําการ
สัมภาษณ ปองกันการขาดตกบกพรองของขอมูลจากการจดบันทึก แตทั้งนี้ผูวิจัยไดทําการขออนุญาตบันทึกเสียง
จากผูใหขอมูลหลักทุกครั้งกอนทําการบันทึกเสียง

6. ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยและการวิเคราะหขอมูล
การศึก ษาวิจัย ในครั้ง นี้ ผูวิจัย ใชร ะเบีย บวิธีวิจัย ปรากฏการณวิทยาแบบตีค วาม (Hermeneutic
Phenomenology) เปนการศึกษาวิธีการของสิ่งที่เปนอยูในโลก หรือศึกษาความหมายของการเปนอยูของบุคคล
โดยมีความเชื่อวาภาวะการเปนอยู (being) และเวลา (time) มีความหมาย (meaning) ในตัวเองและสามารถแปล
ความได (self-interpreted) และภาษาเปนสื่อสําคัญในการแปลความเพื่อใหเกิดความเขาใจ ตอความหมายนั้น
(Leonard. 1989; วีณา เที่ยงธรรม. 2547; citing Heidegger. 1927) และเนนวาปรากฏการณวิทยาการแปล
ความรับขอมูล เปนการคนหาเพื่อแปลความหมายของการมีชีวิตหรือภาวะการเปนอยู (being) ในปรากฏการณ
นั้นๆ ของบุคคลวามีความหมายตอบุคคลอยางไร ดังนั้นการเขาใจแนวคิดของความเปนบุคคล จึงมีความสําคัญ
เพราะจะนําไปสูแนวคิดในการเลือกใชปรัชญาเปนระบียบวิธีวิจัย
เนื่องจากการศึกษาเชิงปรากฏการณวิทยาแบบตีความ มีจุดมุงหมายในการทําความเขาใจอยางลึกซึ้งถึง
ความหมายของประสบการณชีวิตของบุคคล โดยมีขอมูลตกลงเบื้องตนในการศึกษาวาประเด็นทุกประเด็นใน
ปรากฏการณที่ศึกษาจะไมถูกกําหนดไวลวงหนา คําถามที่ใชในการวิจัยจะยืดหยุน ใหอิสระและเปดกวางสําหรับ
การศึกษาปรากฏการณในระดับลึก ดังนั้น การแปลความขอมูล (interpretive or hermeneutics) จึงเปนวิธีที่
เหมาะสมมากที่สุดในการวิเคราะหขอมูล สําหรับการเขาใจความหมายของการมีชีวิต ตามแนวคิดแวน แมแนน
(กัญญฐิตา ศรีภา. 2554; อางอิงจาก Van Manen. 1990) ทั้งนี้เนื่องจากเปนการศึกษาประสบการณชีวิตของบุคคล
และใหความสําคัญกับภาษาที่ใชซึ่งจะชวยใหนักวิจัยตีความสิ่งที่คนๆ หนึ่งแสดงอออกโดยเกิดจากประสบการณที่
คนๆ นั้นพบเจอ ซึ่งสอดคลองกับวิธีการของ Hermeneutic circle (Laverty. 2003; citing Heidegger. 1962)
ที่เชื่อมโยงประสบการณในอดีตที่เคยไดรับ หรือเขาใจมากอน เพื่อที่จะรับรูความหมาย นั่นคือ บุคคลเขาใจบางสิ่ง
บางอยางไดโดยการเปรียบเทียบกับอีกสิ่งหนึ่งที่บุคคลเคยรูจักหรือมีประสบการณมากอน โดยการดําเนินการ
ศึกษาวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัยของแวน แมนเนน ทั้ง 6 กระบวนการโดยกระบวนการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ แบงเปน
6 ขั้นตอนดังนี้
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ขั้นตอนที่ 1 มุงสูประสบการณการเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาของผูเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาที่
พวกเขาประสบอยูประกอบดวย 3 ขั้นตอนไดแก
1.1 ทําความรูจักกับปรากฏการณนั้น (Orienting to the phenomenon) ที่ผูวิจัยสนใจจะศึกษาใน
ครั้งนี้ซึ่งไดแกประสบการณการเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาเพื่อเชื่อมโยงไปสูการทําความเขาใจความหมาย
และภาวะการเปนอยู (being) ของประสบการณตั้งแตกอนเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาจนถึงชวงเสพติด
ศัลยกรรมความงามใบหนาโดยไมลืมมองบริบทเงื่อนไข ซึ่งเปนการทําความเขาใจ ผานภาษากาย ทวงทาและ
พฤติกรรมที่แสดงออก โดยเนนการตีความที่เชื่อมโยงจากสวนยอยไปสูภาพรวมของปรากฏการณอันแสดงถึง
โครงสรางหรือองคประกอบสําคัญของประสบการณการเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนา
1.2 พัฒนาขอคําถามของปรากฏการณนั้น (Formulatingthe phenomenological question) ผูวิจัย
มีการพัฒนาคําถามในการสัมภาษณ โดยทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับประสบการณการเสพติดศัลยกรรมความงาม
ใบหนาสรางคําถามการวิจัยที่สอดคลองกับปรากฏการณโดยใชคําถามปลายเปดเพื่อใหไดขอมูลที่ลึกซึ้ง และกระตุน
ใหเกิดการเปดเผยขอมูล รวมทั้งเปดใจที่จะรับขอมูลอยางเต็มที่ เนนคําถามเกี่ยวกับภาวะการเปน (being) ภายใต
ประสบการณที่ประสบ เพื่อใหเขาใจวาประสบการณนั้นมีความหมายเชนไรตอชีวิตของผูเสพติดศัลยกรรมความงาม
ใบหนา
1.3 อธิบายอยางกระจางกับความรู (Explicating assumption and preunderstandings) โดย
Van Manen (1990) เชื่อวาไมมีใครสามารถตีความ สิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยปราศจากความเขาใจและไมประสบกับสิ่งนั้นๆ
มากอน ซึ่งตรงกับความเชื่อของผูวิจัยที่วาผูวิจัยไมสามารถจะเก็บหรือลืมสิ่งที่เคยมีความรูหรือมีประสบการณไวได
จึงควรนําความเขาใจเดิมเกี่ยวกับปรากฏการณการเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนามาใชเพื่อการเขาใจความหมาย
โดยผูวิจัยไดทําการทบทวนประสบการณเดิมที่มีอยูของตน ตลอดจนศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการ
เสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาและยังรวมไปถึงการศึกษาแนวคิดปรากฏการณวิทยาแบบตีความ เพื่อการทํา
ความเขาใจและสังเคราะหความรูทั้งหมดมากําหนดเปนประเด็นคําถามการวิจัย ตลอดจนกําหนดประเด็นคําถามหลัก
(Main questions) ในการเก็บรวบรวมขอมูลในเบื้องตน โดยใชการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview)
ขั้นตอนที่ 2 สํารวจประสบการณเสมือนหนึ่งเปนสวนหนึ่งในประสบการณนั้นเนนใหไดขอมูลประสบการณการ
เสพติดศัลยกรรมความงามและทําความเขาใจขอมูลเหลานั้นโดยการไตรตรองขอมูลซ้ําไปซ้ํามา (Reflecting) ใน
ระหวางเก็บรวบรวมขอมูลทุกครั้ง กระบวนการในขั้นตอนนี้ มีดังนี้
2.1 ตรวจสอบตนเอง หรือทําความเขาใจเกี่ยวกับประสบการณของตนเองที่เกี่ยวของกับประสบการณ
การทําศัลยกรรมความงามใบหนา เนื่องจากผูวิจัยคุนเคยกับประสบการณที่จะศึกษาฉะนั้นจึงตองมีการตระหนักถึง
ความรูเดิม ซึ่งจะมีผลตอการตีความของผูวิจัย ทั้งนี้ผูวิจัยตองสามารถแยกแยะไดวา ขอมูลใดเกิดจากการตีความ
ของผูวิจัย และขอมูลใดเกิดจากการตีความของผูใหขอมูล
2.2 ทําความเขาใจกับความหมายที่แทจริงของภาษาหรือคําตางๆ ตลอดจนสํานวนที่นํามาใชในงานวิจัย
ซึ่งจะชวยใหผูวิจัยเขาใจภาษาหรือสํานวนที่ผูใหขอมูลสื่อออกมาโดยไมบิดเบือนความหมายที่ผูใหขอมูลตองการสื่อ
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2.3 ดําเนินการสัมภาษณโดยเนนการตั้งขอสงสัยกับขอมูลที่ไดซ้ําไปมา จากการสนทนาหลายครั้งจนได
ขอมูลที่กระจาง มีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยคํานึงถึงการใหไดขอมูลเพียงพอที่จะทําความเขาใจตามกระบวนการ
ตีความอยางสมบูรณ เนนการทําความเขาใจกับภาษาตางๆ ที่สื่อออกมาทั้งคําพูด การกระทํา ทัศนคติ ทาที หรือ
จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น รวมถึงคํานึงภูมิหลัง บริบทสังคม วัฒนธรรม โดยใชการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth
interview) เริ่มจากคําถามหลักและตรวจสอบหรือตีความขอมูลในระหวางการเก็บขอมูล มีการใชคําถามเพื่อ
ตรวจสอบ และเพื่อใหเกิดการตีความซ้ําไปซ้ํามาเกี่ยวกับขอมูล
2.4 สังเกตสภาพบริบทแวดลอมอยางเปนระบบและตอเนื่อง เนื่องจากเปนสวนสําคัญในการประกอบการ
ตีความปรากฏการณที่คํานึงถึงบริบทเงื่อนไขตางๆ ที่เกี่ยวของโดยเฉพาะการตระหนักถึงการมีอยูของบุคคลอื่น
ภายใตปรากฏการณเดียวกัน ซึ่งการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะเนนไปที่การสังเกตพฤติกรรมที่เปนคําพูดและไมเปนคําพูด
มองการกระทํา ขอมูลที่ไดจากการสังเกตชวยในการตีความในกระบวนการที่ตองการศึกษาในสวนของผูวิจัยให
สมบูรณมากยิ่งขึ้น โดยคํานึงบริบทแวดลอม และปฏิสัมพันธระหวางขอมูล
2.5 การจดบันทึกขอมูล ผูวิจัยทําอยางทันทีทุกครั้งภายหลังการสังเกตเหตุการณที่เกี่ยวของกับประเด็น
ที่สนใจและภายหลังการสนทนาแบบไมเปนทางการในทุกครั้งเพื่อหลีกเลี่ยงการบิดเบือนหรือคลาดเคลื่อนเนื่องจาก
การลืมเลือน ในกรณีที่ทําไมไดในทันที ผูวิจัยใชวิธีจดบันทึกเฉพาะคําสําคัญ (Key words) เพื่อเตือนความจํา และ
รีบบันทึกอยางละเอียดทันทีเมื่อมีโอกาสนอกจากนี้ยังตองจดบันทึกสภาพลักษณะของบริบททางกายภาพและสังคม
ประกอบเหตุการณที่สังเกตได และบริบทแวดลอมขณะทําการสัมภาษณ รวมทั้งลักษณะอาการที่นาสนใจ สีหนา
ทาทาง อากัปกิริยาของผูถูกสัมภาษณ มีการทบทวนและเรียบเรียงการบันทึกใหมเพื่อประเมินขอมูลที่ไดจากการ
สัมภาษณ วายังมีประเด็นอะไรที่นาจะทําการสัมภาษณเพิ่มเติม
2.6 การบันทึกขอมูลในสวนของผูใหขอมูล ผูวิจัยไมใสความเห็นของตนเขาไป เนื่องจากเปนขอมูล
เฉพาะของผูถูกสัมภาษณเทานั้น สวนการสะทอนความคิดหรือการไตรตรองขอมูล (Reflect) ซึ่งเปนการตีความใน
สวนของผูวิจัยเขียนแยกไวตางหาก เพื่อนําไปสูการวิเคราะหตีความอยางเปนระบบ
2.7 ใชการบันทึกเสียงโดยอุปกรณบันทึกเสียง ซึ่งกระทําหลังจากไดรับอนุญาตจากผูถูกสัมภาษณ เพื่อ
ชวยใหการเก็บขอมูลสะดวกมากยิ่งขึ้นและสามารถเก็บรายละเอียดไดคําตอคํา ซึ่งมีประโยชนมากการวิเคราะห
ตีความ เพราะผูวิจัยสามารถฟงทวนกลับไปกลับมา เพื่อเก็บรายละเอียดใหครอบคลุม โดยผูวิจัยฟงเทปทุกครั้ง
ภายหลังการบันทึกเสียง เนนตรวจสอบขอมูลที่ยังเปนที่สงสัย และตรวจสอบความชัดเจนเพื่อติดตามเก็บขอมูล
หรือเพื่อเปนประเด็นเพิ่มเติมในการสัมภาษณครั้งตอไป จนกวาจะตีความกระบวนการจนมีความสมบูรณ
2.8 การศึกษาเอกสารและบันทึกที่เกี่ยวของกับขอมูลในการวิจัย โดยการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติ
ความตองการในการทําศัลยกรรมใบหนา จํานวนครั้งที่ทํา ลักษณะอาการและความพึงพอใจจากการทําศัลยกรรม
ครั้งกอน เพื่อเปนขอมูลประกอบการวิเคราะหตีความ
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ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะหตีความเพื่อกําหนดหนวยหรือโครงสรางความหมาย ใชแนวทางของแวนแมนเนน (Van
mann. 1990) โดยวิธีการสะทอนขอมูล (Reflecting) เพื่อกําหนดประเด็นความหมาย (Themes) ขั้นตอน
การวิเคราะหมีดังนี้
3.1 ในระหวางการเก็บรวบรวมขอมูลแตละครั้ง ผูวิจัยจะทําการถอดเทปคําตอคําพรอมทั้ง พิจารณา
ขอมูลที่ไดดวยวิธีการตางๆ อยางละเอียด ตั้งขอสงสัย เพื่อกําหนดเปนหนวยความหมาย (Themes) ที่ใชสืบคนใน
ครั้งตอไป มุงเนนใหไดหนวยและโครงสรางความหมายเกี่ยวกับประสบการณการเสพติดศัลยกรรมความงาม
ใบหนา และภาวะการเปนอยู (being) ภายใตประสบการณการเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนา โดยกําหนด
หนวยและโครงสรางความหมายจะเปนการวิเคราะหใหเห็นถึงโครงสรางประสบการณ หรือบริบทแวดลอมตางๆที่
หลอหลอมภายใตประสบการณการเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาใหมีลักษณะเฉพาะโดยการสะทอนความคิด
หรือไตรตรอง (Reflecing)เกี่ยวกับเหตุการณตางๆของประสบการณอยางละเอียดรอบคอบ
3.2 ตรวจสอบขอมูลของผูใหขอมูล และพิจารณาแตละสถานการณ เพื่อตรวจสอบถึงความสอดคลอง
กับแนวคิดการวิเคราะห เนนตรวจสอบวาสถานการณตางๆ มีความหมายตอภาวะการเปนอยู (being) ของผูเสพ
ติดศัลยกรรมความงามใบหนาอยางไร และมีผลตอการใหความหมายเชนไรถึงประเด็นเพิ่มเติมที่นาสนใจ วิเคราะห
ขอมูลเปนรายกรณี เพื่อการตีความโดยคํานึงถึงบริบทเงื่อนไขตางๆ ที่เกี่ยวของในแตละราย และวิเคราะหใน
ภาพรวมปรากฏการณ เพื่อแสดงองคประกอบตางๆ ที่หลอมรวมกันเปนลักษณะเฉพาะของปรากฏการณที่ศึกษา
3.3 คนหาความหมายจากขอมูลหรือเรื่องราวในแตละสวนหรือสถานการณ เพื่อกําหนดหนวยความหมาย
(Themes) โดยผูวิจัยไดทําตัวอยางการวิเคราะหทั้ง 3 วิธีการดังที่แสดงในตารางตัวอยางวิธีการวิเคราะหขอมูล
ตอไปนี้
วิธีการ

แนวทางสัมภาษณ

Wholistic “ศัลยกรรมความงาม รูวาไปทํา
แลวมันจะสวยหลอดูดีเทานั้น
คื”
Selective “ผมเครี ย ดกิ น ไม ไ ด น อนไม
หลับ ใครครวญมีอะไรที่จะทํา
ให เ ราหล อ ได เ ร็ ว ๆ บ า งไหม
คิดทุกวัน”
Detail

“ถายังไมไดนัดหมอนะรูสึกวา
ต อ ง ห า อ ะ คื อ บ า ง ที่ ต อ ง
ตัด สิ น ใจภายในวั นนั้ น เลยว า
ตองเลือกที่เลยอะคือเหมือนบา
ไปเลย”

หนวย
บริบทเงื่อนไขที่เกี่ยวของ
ความหมาย
สรางรูปลักษณ สื่ อ (การเห็ น ต น แบบจากสื่ อ )“วั น หนึ่ ง ผมว า งก็ ดู ที วี ดู
ละครอะไรอยางงี้ เอะทําไม พระเอกคนนี้ไปทําศัลยกรรม
ใหม
แลวหนาตาดีขึ้นเลยอะไรอยางงี้”
กินไมไดนอนไม เชื้อชาติแตกตาง (การตองอยูสังคมที่มีเชื้อชาติแตกตาง
หลับ
จากตน ทําใหรูสึกวารูปลักษณเปนปมดอยจึงวิตกกังวล
สงผลตอการใชชีวิตประจําวัน เชน กินไมไดนอนไมหลับ)
“แลวก็อยู โรงเรียนที่ไมใชคนไทยและพื้นฐานคนเหลานั้น
จะมีใบหนาที่แตกตางจากคนเอเชีย”
กระวนกระวาย การยึ ด ติ ด สั ง คม(ค า นิ ย มความงามของสั ง คมที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงเปนบริบทเงื่อนไขสําคัญที่ทําใหผูใหขอมูล
หากไมได
ทําศัลยกรรม รายนี้กระวนกระวายใจตองทําศัลยกรรมความงาม)
“ตองเครียดกังวลมันจะสวยยัง มันตองเปลี่ยนแปลงไป
ความงาม
เรื่อยๆ ถาเรายังยึดกับสังคมนะ”
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จากตารางการวิเคราะหจะเห็นไดวา ผูวิจัยมีการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการตางๆ ดังนี้
3.3.1 Wholistic or Sententious approach คือวิธีการกําหนดประเด็นความหมาย จากการอาน
และไตรตรองขอมูลทีละยอหนา แลวมองหาความหมายจากเรื่องราวที่สอดรับกับประสบการณที่ศึกษา
3.3.2 Selective or Highlighting approach คือวิธีกําหนดประเด็นความหมาย จากการอาน
และไตรตรองขอมูลในแตละสวน แลวมองวาประโยคคําพูดใดใชแทนความหมายของเรื่องราวที่ตองการศึกษาได
3.3.3 Detail or Line-by-line approach คือวิธีการกําหนดประเด็นความหมาย จากการอาน
ไตรตรองขอมูลทีละประโยค แลวมองวาประโยคนั้นใหความหมายอะไรที่เกี่ยวของกับประสบการณที่ศึกษา
3.4 นําหนวยหรือโครงสรางความหมายที่ไดมาปรับเปลี่ยนคํา ใหสื่อความหมายถึงกระบวนการ
3.5 ตรวจสอบหนวยความหมายซ้ําไปซ้ํามา วาเปนความหมายที่สะทอนโครงสรางของปรากฏการณ
อยางแทจริงหรือไม โดยหนวยความหมายของประสบการณจะเปนสิ่งที่อธิบายปรากฏการณนั้นใหเกิดความเขาใจ
อยางถองแท ดังนั้นโครงสรางของประสบการณจะปราศจากหนวยความหมายเหลานี้ไมได จากนั้นผูวิจัยจะทําการ
ประมวลผลการวิเคราะหผานกระบวนการสรางจินตภาพ เพื่อเชื่อมโยงหนวยความหมายตางๆ เขาดวยกันและมี
การตรวจสอบความเชื่อมโยงของหนวยซ้ําไปซ้ํามา เพื่อใหไดโครงสรางของประสบการณอยางแทจริง
3.6 ผูวิจัยตรวจสอบความนาเชื่อถือของผลการวิจัย โดยการกําหนดหนวยหรือโครงสรางความหมายซ้ํา
ไปซ้ํามา และตรวจสอบซ้ําจากผูเชี่ยวชาญ เพื่อความนาเชื่อถือของกระบวนการตีความ โดยเนนความชัดเจนของผล
การวิเคราะหขอมูลใหผูอานเขาใจวาผูวิจัยมีแนวคิดเชนไรในการวิเคราะหขอมูล สามารถแปลงสภาพจากขอมูลดิบ
เปนกลุมความหมายที่อธิบายตีความไดวาอยางไรนอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบความถูกตองและความครบถวนของ
ขอมูลโดยบุคคลที่เกี่ยวของ (Member check)
ขั้นตอนที่ 4 เขียนพรรณนาปรากฏการณโดยนําประเด็นหลักสําคัญ มาสรุปเปนภาพรวมของประสบการณ
ที่ตองการศึกษาตามความหมายของผูใหขอมูลเปนสําคัญการเขียนบรรยายตองมีการโยกยายลดความซ้ําซอนของ
ประเด็นตางๆ ใหเหมาะสมและปรับเปลี่ยนจนกวาจะไดขอมูลที่ชัดเจนและครอบคลุมประสบการณการเสพติด
ศัลยกรรมความงาม พรอมทั้งมีการยกตัวอยางคําพูดประกอบเพื่อแสดงความชัดเจนของประสบการณที่ศึกษาและ
ความนาเชื่อถือไดของขอมูล
ขั้นตอนที่ 5 คํานึงถึงขอมูลที่สอดคลองกับปรากฏการณที่ศึกษา คํานึงถึงการไดมาซึ่งขอมูลที่สามารถ
ตอบคําถามการวิจัยไดอยางลึกซึ้งและครอบคลุม เปนการเขียนที่สรางความเขาใจในประสบการณการเสพติด
ศัลยกรรมความงามใหเกิดขึ้นกับผูอาน อีกทั้งยังเปนขอมูลที่มีความนาเชื่อถือ และตระหนักถึงการใชภาษาและ
สํานวนที่มีความสอดคลองกับปรากฏการณที่ศึกษา หรือใชอธิบายปรากฏการณใหเห็นภาพที่แจมชัดขึ้น
ขั้นตอนที่ 6 พิจารณาขอมูลใหสวนยอยใหสอดคลองหรือเขากันไดกับขอมูลในภาพรวม (balancing
the parts and wholes) เริ่มจากพิจารณาขอมูลแตละกรณีแตละสถานการณไตรตรองบริบทตางๆ ที่เกี่ยวของ
เพื่อใหประเด็นในแตละสวนมีความสมบูรณ พิจารณาขอมูลที่แตกตางและสอดคลองกันของแตละกรณี เชื่อมโยง
ขอมูลเนนใหขอมูลในสวนยอยสอดคลองกับภาพรวมของปรากฏการณ
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7. การตรวจสอบความนาเชื่อถือของงานวิจัย
การศึกษาวิจัยคุณภาพเชิงปรากฏการณแบบตีความ เปนการศึกษาที่ใหความสําคัญกับขอมูลที่ไดจากการ
สัมภาษณ ไมมีการใชวิธีการทางสถิติหรือตัวเลขมายืนยันผลการศึกษาเหมือนการศึกษาเชิงปริมาณ โดยมีขอตกลง
เบื้องตนของงานวิจัยเชิงปรากฏการณวิทยา ใชเปนวิธีการยืนยันความนาเชื่อถือของงานวิจัย (trustworthiness)
จึงเปนสิ่งจําเปนซึ่งผูวิจัย ไดกําหนดวิธีการปฏิบัติเพื่อสรางความนาเชื่อของขอมูลดังนี้
7.1 การตรวจสอบแบบสามเสา (Triangulation) เปนการตรวจสอบขอมูลที่ใชกันมากในการวิจัยเชิง
คุณภาพ (สุภางค จันทวานิช. 2554) ซึ่งมีวิธีการตรวจสอบ 4 ดานแตดานที่เหมาะสมสําหรับการตรวจสอบความ
นาเชื่อถือของงานวิจัยในครั้งนี้ไดแก
7.1.1 การตรวจสอบสามเสาดานขอมูล (data triangulation)โดยพิจารณาในการตรวจสอบจาก
แหลงขอมูลที่หลากหลายถึงแมการเก็บขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ใหความสําคัญกับผูใหขอมูลเปนหลักแตสําหรับบาง
กรณีอาจจะมีผูใหขอมูลอื่นๆที่มีความเกี่ยวของซึ่งมีผลตอการตีความของผูใหขอมูลหลัก ทําใหผูวิจัยสามารถเก็บ
ขอมูลกับผูใหขอมูลที่เกี่ยวของเพิ่มเติมเพื่อเปนการดูบริบทแวดลอมที่สงผลตอการตีความและเปนการตรวจสอบวา
ผูใหขอมูลเปลี่ยนไป ขอมูลจะเหมือนเดิมหรือไมและเปนการพิสูจนวาขอมูลที่ไดมาถูกตองหรือไม
7.1.2 การตรวจสอบสามเสาดานผูวิจัย (Investigator Triangulation) ในการศึกษาครั้งนี้มีการ
ตรวจสอบการวิเคราะหขอมูลของผูวิจัยซ้ําโดยผูเชี่ยวชาญหรือนักวิจัยทานอื่นเพื่อขยายมุมมอง อุดชองวางหรือ
จุดออนในเรื่องอคติความลําเอียงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทํางานเพียงลําพังของนักวิจัยเพียงคนเดียว ทําใหเห็นภาพ
ของความสอดคลองกันหรือความขัดแยงกันของทัศนะ มุมมอง ในการตีความของนักวิจัยแตละทาน
7.1.3 การตรวจสอบแบบสามเสาดานวิธีรวบรวมขอมูล (Methodological triangulation) คือการ
ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ กันเพื่อรวบรวมขอมูลเรื่องเดียวกัน ผูวิจัยใชขอมูลจากการสังเกตแบบไมไดมี
สวนรวมโดยสมบูรณควบคูกับการสัมภาษณเชิงลึก พรอมกันนั้นก็ตามสามารถศึกษาขอมูลจากเอกสารอื่นๆ ไดเชน
หนังสือที่ผูใหขอมูลเขียน การสัมภาษณขณะออกรายการโทรทัศน ประวัติการทําศัลยกรรมความงามและการ
ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
7.1.4 การตรวจสอบสามเสาดานทฤษฎี (Theory Triangulation) โดยผูวิจัยไดบูรณาการแนวความคิด
ทฤษฎีหลายๆชุด ไดแก แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมวัฒนธรรม แนวคิดและทฤษฎีทางดานจิตวิทยา และแนวคิด
และทฤษฎีทางจิตเวช เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยและนํามาสูการสรางขอคําถามในการสัมภาษณรวมถึงการ
อภิปรายขอมูลทําใหสามารถมองเห็นปรากฏการณไดหลายมุมมอง เปรียบเสมือนการมองภาพจากแวนหลายประเภท
เพื่อดูวาแนวคิดทฤษฎีที่แตกตางจากเดิม จะทําใหการตีความขอมูลแตกตางกันมากนอยเพียงใด
7.2 การสะทอนขอมูลกลับไปที่ผูใหขอมูล (Member Check)ในขณะที่ผูวิจัยทําการเก็บขอมูลทั้งจาก
การสัมภาษณเชิงลึก ผูวิจัยจะไดทําการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลในกรณีที่ผูวิจัยไมแนใจในความหมายของ
ภาษาที่สื่อ โดยการทบทวนคําตอบที่ผูใหขอมูลไดตรวจสอบวา คําตอบที่ผูวิจัยเขาใจนั้นถูกตองและสอดคลองกับที่
ผูใหขอมูลตองการสื่อสารหรือไม หากพบวาไมถูกตองจะไดทําความเขาใจใหถูกตองตรงกัน และหลังจากถอดเทป
แลวจะมีการนําขอมูลจากการสัมภาษณไปใหผูใหขอมูลอานเพื่อตรวจสอบเนื้อหาและคําสัมภาษณที่ตกหลนหรือ
บิดเบือนไปจากคํากลาวของผูใหขอมูลทั้งนี้เพื่อความถูกตองและนาเชื่อถือไดของขอมูลการวิจัย
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7.3 การทําวิจัยอยางมีขั้นตอนและเปนกระบวนการ ในการศึกษาวิจัยนี้ ผูวิจัยประยุกต แนวทางการ
วิเคราะหขอมูลตามหลักของ แวน แมแนน (Van Manen) มาใชในการดําเนินการตามขั้นตอนที่ไดระบุไว
7.4 ความไววางใจได (Dependability) ผูวิจัยใชระเบียบวิธีวิจัยและอธิบายใหเห็นถึงขั้นตอนการทํา
วิจัยอยางชัดเจน นําเสนอขอมูลครบถวนและครอบคลุมในทุกกระบวนการการทําวิจัย วิเคราะหขอมูลขั้นตอนการ
ทําวิจัยอยางชัดเจน นําเสนอขอมูลครบถวนและครอบคลุมการทําในทุกกระบวนการในการทําวิจัย วิเคราะหขอมูล
7.5 การยืนยันผลการวิจัย (Confirmability)
7.6.1 ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบ สามารถตรวจสอบไดทั้งการบันทึกขอมูล
การสัมภาษณดวยเทปบันทึกเสียง การถอดเทป การสัมภาษณแบบคําตอคํา ขอมูลการสัมภาษณไดรับการตรวจสอบ
ความถูกตองและครบถวนโดยการบันทึกการถอดความพรอมกับการฟงเทปซ้ํา
7.6.2 มีการจดบันทึกความคิด ความรูสึก เหตุการณ รวมทั้งปญหาที่เกิดขึ้นจากการสัมภาษณเชิงลึก
รายวัน เพื่อนํามาเตือนความทรงจําเกี่ยวกับเหตุการณ อารมณ ความรูสึกของผูใหขอมูลในการสัมภาษณ นํามาใช
การบรรยายแปลความและวิเคราะหขอมูลตามความเปนจริง
7.6.3 การอางคําพูด (Quotation) ของผูใหขอมูลในการนําเสนอขอมูล โดยการใชถอยคําของผูให
ขอมูลมากที่สุด การตัดคําพูดบางสวนไปจะตองมีวัตถุประสงคเพื่อใหมีการสื่อความหมายทีกระชับชัดเจนขึ้น
โดยยังคงความหมายเดิม
7.6.4 การสรุปขอมูลในขั้นตอนตางๆ เชน ในขั้นตอนของการใหรหัสขอมูล (Coding) ผูวิจัยจะใช
ขอมูลสวนหนึ่งเพื่อไดทําการลงรหัสรวมกับผูวิจัยทานอื่น ซึ่งมีประสบการณการทํางานวิจัยที่เกี่ยวของกับประเด็นที่
ศึกษา เพื่อ ดูความสอดคลองของการใหรหัสขอมูล ในขั้นตอนการจัดกลุมขอมูล (Category) การเชื่อมโยง
ความสัมพันธของขอมูล การคนหาโครงสรางความหมาย (Theme) การแปลความหมาย โดยผานการตรวจสอบ
และทบทวนจากผูเชี่ยวชาญ

8. จรรยาบรรณในการวิจัย
จรรยาบรรณในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดใหความสําคัญกับการเคารพสิทธิ และความปลอดภัยของ
แหลงขอมูล หรือกลุมผูใหขอมูลสําคัญ รวมถึงความถูกตองและความนาเชื่อถือของผลการวิจัย โดยไดรับการ
อนุมัติไดผานการรับรองผูวิจัยไดดําเนินการเพื่อรักษาจรรยาบรรณในขั้นตอนดังนี้
8.1 ขั้นตอนในการเลือกหัวเรื่องการทําวิจัย ผูวิจัยเนนหัวเรื่องที่นาจะเปนประโยชนตอสังคมโดยรวม
ซึ่งหัวขอการศึกษาในครั้งนี้เปนประโยชนตอผูที่เริ่มทําศัลยกรรมความงามใบหนา และผูเสพติดศัลยกรรมความงาม
ใบหนาเนื่องจากการทําเขาใจถึงประสบการณการเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนานําไปสูแนวทางในการปองกัน
การเสพติดและมีแนวทางการดูแลผูเสพติดศัลยกรรมความนงามใบหนาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
8.2 ผานกระบวนการเพื่อพิทักษสิทธิผูใหขอมูลซึ่งเปนกระบวนการขออนุญาตเพื่อเขาเก็บรวบรวม
ขอมูลจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ของสถาบันยุทธศาสตรทางปญญาและวิจัย มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒโดยไดผานการพิจาณาอยางเปนทางการและเปนลายลักษณอักษรซึ่งแสดงในใบรับรองเลขที่
SWUEC/E-180/2558 กอนที่จะไปทําการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งนี้ เพื่อใหเกิดการพิจารณาเห็นชอบถึงกระบวนการวิจัย
ที่มุงเนนการพิทักษณสิทธผูใหขอมูลเปนสําคัญ
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8.3 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล การเก็บขอมูลครั้งนี้ใชการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview)
ซึ่งจะไมมีการคาดคั้นใหเกิดความลําบากใจจะมีการสังเกต สีหนาทาทาง แววตา ไปพรอมๆ กัน เพื่อใหผูวิจัยเทาทัน
ตอความรูสึกของผูใหขอมูล เนื่องจากเรื่องที่ทําการศึกษาเปนเรื่องที่สงผลกระทบถึงสภาพอารมณและความรูสึก
ซึ่งผูใหขอมูลจะมีความออนไหวในการจะเลาเกี่ยวกับประสบการณการเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาของตน
แตดวยศักยภาพของผูวิจัยในการเขาถึงธรรมชาติของขอมูลจากการมีประสบการณรวมจะชวยใหผูวิจัยเขาใจภาษา
ความรูสึก การสื่อสารที่มีความเฉพาะเจาะจงไดเปนอยางดี แตผูวิจัยจะไมชี้แนะแนวทาง หรือพยายามที่จะยัดเหยียด
ความรูสึกของตนเองกับผูใหขอมูล ซึ่งจะทําใหไดขอมูลที่บิดเบือนความจริง นอกจากนี้ผูวิจัยจะหลีกเหลี่ยงคําพูด
เปรียบเทียบหรือวากลาว ที่จะสงผลซ้ําเติมใหเกิดความวิตกกังวลจะมีการแจงวัตถุประสงคที่ชัดเจนกอนทุกครั้งใน
การศึกษาวิจัย
8.4 ขั้นตอนการจดบันทึกและการถอดเทปขอมูลสัมภาษณ ผูวิจัยคํานึงการเก็บความลับขอมูล และไม
ใสสิ่งที่ไมใชคํากลาวของผูใหขอมูลในบทสัภาษณจากการถอดเทป
8.5 ขั้นตอนการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยตระหนักถึงการวิเคราะหขอมูลอยางละเอียดลึกซึ้ง และความ
นาเชื่อถือของขอมูล โดยวิธีการตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูลอยางเหมาะสม
8.6 ขั้นการรายงานผล ผูวิจัยคํานึงการเปดเผยขอมูลที่ผานการตรวจสอบความนาเชื่อถือ และคํานึงถึง
การนําเสนอเฉพาะขอมูลที่มิไดเปนความลับหรือเปนเรื่องที่จะทําใหผูอานทราบวาผูใหขอมูลเปนครั้ง ทั้งนี้ผูวิจัย
คํานึงถึงความถูกตอง และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูใหขอมูลเปนสําคัญ
8.7 การพิทักษสิทธิผูใหขอมูลกอนทําการเก็บขอมูลผูวิจัยไดทําหนังสือขออนุญาตเก็บขอมูลอยางเปน
ทางการสงถึงผูใหขอมูลเพื่อขออนุญาตและชี้แจงกระบวนการในการทําวิจัยกับผูใหขอมูลหลักไดรับทราบ และไดทํา
การโทรศัพทติอตอโดยตรงถึงผูใหขอมูลหลักแตรายอีกครั้ง เพื่อสรางสัมพันธภาพที่ดี และมีการสอบถามความ
สมัครใจโดยใหลงนามยินยอมเขารวมในการใหขอมูลกอนการเก็บขอมูลทุกรายหลังจากที่ไดรับฟงการชี้แจง
รายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงคการวิจัย ขั้นตอนการเก็บขอมูล หัวขอที่ใชสัมภาษณ การสัมภาษณแบบเจาะลึก
และระยะเวลาที่ใชในการสัมภาษณแตละครั้ง นอกจากนี้ผูวิจัยยังมีการละเวนที่จะอางถึงบุคคลอยางเฉพาะเจาะจง
ละเวนที่จะระบุถึงบุคคลอื่นๆ หรือสถานที่ตางๆ ที่เกี่ยวของกับขอมูลในการสัมภาษณ สวนสถานที่ในการสัมภาษณ
ตองเลือกสถานที่เงียบสงบและเปนสวนตัว โดยทั้งนี้เปนตามความสะดวกของผูใหขอมูล เพื่อใหผูใหขอมูลกลา
เปดเผยขอมูล และแสดงความรูสึกที่เปนจริง
ในขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยตองขออนุญาตทุกครั้งกอนการบันทึกเสียง แจงผูใหขอมูลหลัก
ทุกครั้งวามีอิสระในการใหขอมูล และมีสิทธิตอบหรือไมตอบคําถามในประเด็นที่ไมตองการเปดเผยโดยแจงใหผูให
ขอ มูล ทราบ ผูวิจัย ทํา การเก็บ รัก ษาความลับ ของขอ มูล โดยผูวิจัย ทํา การถอดเทปสัม ภาษณดว ยตนเองและ
ไมเปดเผยแกผูอื่นหากไมไดรับความยินยอมหรือไดรับอนุญาตจากผูเสพติดศัลยกรรมความงามนอกจากนี้ผูวิจัย
เปดโอกาสใหผูใหขอมูลไดซักถามขอของใจเพิ่มเติมจนกระจาง และมีเวลาในการคิดทบทวนกอนตัดสินใจให
คําตอบดวยความสมัครใจ
เมื่อการศึกษาสิ้นสุดลงจะทําการทําลายขอมูลจากการสัมภาษณ และผูวิจัยจะนําเสนอขอมูลที่ไดอยาง
ตรงไปตรงมาตามขอคนพบที่ไดจากการศึกษา
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บทที่ 4
ประสบการณการเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนา
การเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาเปนประสบการณที่เกิดขึ้นเฉพาะตัวบุคคลมิไดเกิดกับบุคคล
ทั่วไป ดังนั้นผูที่ผานประสบการณการเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาเทานั้นที่จะสามารถถายทอดเรื่องราวผาน
ภาษา ทาทางและสีหนาแววตา ซึ่งสามารถสื่อไปถึงความหมายที่ซอนอยูภายใตประสบการณซึ่งรายลอมไปดวย
บริบทที่แตกตางกันไปในแตละบุคคล จากการศึกษาเชิงปรากฏการณวิทยาในครั้งนี้ก็เพื่อใหเกิดความเขาใจถึง
ภาวะการเปนอยู (being) ในประสบการณการเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาวาเปนเชนไร (being-in-theworld) มีสัมพันธกับความคิดความรูสึกของผูเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาในสภาวะตางๆ อยางไร ผานการ
ตีความที่ซอนอยูภายใตถอยคํา ทาทาง การแสดงออก ปฏิสัมพันธที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังเปนการทําความเขาใจวาผู
เสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาสามารถเผชิญกับประสบการณการเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาไดอยางไร
และมีความคาดหวังอยางไรตอไปในอนาคต นํามาสูการวิเคราะหในครั้งนี้ โดยมุงเนนทําความเขาใจประสบการณ
การเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาผานกระบวนการตีความ ที่มีความสัมพันธสื่อไปถึงภูมิหลังและบริบท
แวดลอมของบุคคล
การทําความเขาใจประสบการณการเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนา เนนการตีความประสบการณที่
เชื่อมโยงกับบริบทความสัมพันธไปยังภูมิหลัง ประสบการณ ความรู ความเชื่อเกี่ยวกับการเสพติดศัลยกรรมความ
งามใบหนา เพื่อนํามาวิเคราะหตามขั้นตอนในกระบวนการของแวน แมนแนน (Van Manen. 1990) เพื่อวิเคราะห
ใหเห็นวาผูเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนามีความเขาใจหรือการตีความภาวะการเปน (being) ของตนภายใน
โลก (World) ประสบการณการเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาภายใตการบอกเลาของผูเสพติดศัลยกรรมความ
งามใบหนา และเขียนพรรณนาปรากฏการณเชื่อมโยงใหเห็นถึงบริบทที่นําไปสูความเขาใจในประสบการณการเสพ
ติดศัลยกรรมความงามใบหนาของแตละบุคคล โดยจากการศึกษาพบวา การตีความประสบการณการเสพติด
ศัลยกรรมความงามใบหนาของผูเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนามิใชเปนการทําการศึกษาเพียงแคชวงเวลาการ
เสพติ ดศัลยกรรมความงามใบหนาเทานั้น แตการจะทําความเขาใจการตีความและความหมายของผูเสพติด
ศัลยกรรมความงามใบหนาใหเกิดความกระจาง ตองมองยอนไปตั้งแตชวงกอนการทําศัลยกรรมความงาม ชวงการ
ทําศัลยกรรมความงามครั้งแรก และชวงการเสพติดศัลยกรรมความงาม ดังนั้นขอคนพบที่เกิดจึงมีเรื่องของมิติ
ทางดานเวลาเขามาเกี่ยวของ รวมถึงมิติทางดานการมีปฏิสัมพันธกับบุคคลรอบขาง มิติทางดานสถานที่ และมิติ
ความเปนตัวตน ซึ่งมีผลที่ทําใหผูใหขอมูลใหความหมายตอประสบการณการเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาที่
แตกตางกันออกไป ประเด็นที่สําคัญที่จะนําเสนอเกี่ยวกับประสบการณการเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาจาก
การศึกษาวิจัยจึงมีดังนี้
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ตอนที่ 1 ภูมิหลังและขอมูลทั่วไป
การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปรากฏการณการเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาในครั้งนี้ ผูวิจัยทําการเก็บ
ขอมูลกับผูใหขอมูลหลัก (Key informant) จํานวน 9 คน มีทั้งเพศชายจํานวน 2 คน เพศหญิงจํานวน 5 คนและ
เพศที่สามจํานวน 2 คน อายุจะอยูในชวง 22- 37 ป สถานภาพสมรส โสด 8 คน หยาราง 1 คน ทุกคนจบ
การศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรีมีอาชีพรับราชการ 3 คน พิธีกร 2 คน อาชีพเกี่ยวกับความสวยความงาม 2 คน
และธุรกิจสวนตัว 2 คน ภูมิลําเนาสวนใหญเปนคนตางจังหวัดจํานวน 7 คนไดแกภาคเหนือ 2 คน ภาคอีสาน 4 คน
ภาคใต 1 คน นอกนั้นอีก 2 คนเปนคนกรุงเทพมหานครโดยกําเนิด และสวนใหญเติบโตมาจากครอบครัวที่มี
ประวัติหยาราง โดยผูใหขอมูลมักตกอยูในความดูแลของแมเปนหลัก บริเวณอวัยวะที่มีการทําศัลยกรรมความ
งามบอยมากที่สุดไดแกจมูก รองลงมาคือ ตา บริบทเงื่อนไขที่เกี่ยวของเชื่อมโยงไปสูการทําศัลยกรรมความงามครั้ง
แรกสวนใหญมาจาก วัย เพศ สถานะทางเศรษฐกิจ การไดรับอิทธิพลของสื่อและบุคคลใกลชิด และการถูกสังคม
ลอเลียนเกี่ยวกับรูปลักษณ โดยในปจจุบันผูใหขอมูลสวนใหญก็ยังมีความคิดที่จะทําศัลยกรรมความงามตอไป
โดยไมสามารถบอกขอบเขตที่สิ้นสุดได
ขอมูลสวนบุคคลจะเปนบริบทสําคัญในการทําความเขาใจบุคคลเกี่ยวกับเบื้องลึกเบื้องหลังของภาวะการ
เปนอยู (being) ของเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนา โดยพบวาผูใ หขอมูล สว นใหญ จะใหความหมายตอ
ประสบการณการทําศัลยกรรมความงามใบหนาที่มีทั้งเหมือนและแตกตางกันออกไป ตามการรับรูที่มาจากความเชื่อ
เพศ ภูมิลําเนาที่เกิด อาชีพและประสบการณในอดีต และจะเห็นไดวาผูเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนามี
ภาวะการเปนอยู (being) เริ่มตั้งแตกอนที่จะเริ่มทําศัลยกรรมความงามที่เกี่ยวโยงและสัมพันธจนมาถึงภาวะการ
เปนอยู (being) ภายหลังการทําศัลยกรรมความงามครั้งแรกและนําไปสูภาวะการเปนอยู (being) ชวงเสพติด
ศัลยกรรมความงาม นอกจากนี้ยังคนพบเกี่ยวกับบริบทเงื่อนไขที่สําคัญที่ซอนอยูภายใตภาวะการเปนอยู (being)
แตละชวงซึ่งจะทําใหเกิดความเขาใจภาวะการเปนอยู (being) ของผูเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาไดดีมาก
ยิ่งขึ้น โดยจะนําเสนอเปนประเด็นตางๆตอไปนี้
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คน
ที่

1

ชื่อ อายุ/ เพศ
สมมุติ ป

เพริศ
พริ้ง

32

ญ

ภูมิลํา
เนา

เปนคน
กรุงเทพ
แต
กําเนิด

ลักษณะ
ครอบครัว
และการ
เลี้ยงดู

รูสึกวา
ตนเองไมได
รับความ
สนใจจาก
ครอบครัว
เนื่องจาก
ฐานะทาง
บานไมดี
ครอบครัวจึง
ใหความ
สนใจเรื่องหา
เงินเปนหลัก

ชวงชีวิตวัยเรียน

ประถม

เปนนัก
กิจกรรม
โรงเรียน

มัธยม

เปนนัก
กิจกรรม
โรงเรียน

อาชีพ

มหาวิทยา
ลัย

กอนศัลยกรรม
ความงาม

หลังศัลยกรรม

เปนนัก
กิจกรรม
โรงเรียน

ทํางานตาม
รานอาหารจากนั้น
มาเปน

รับทํางาน
พิเศษเปน
พนักงาน
ขายสินคา
ตามบูท

พริตตี้และพิธีกร

พริตตี้และพิธีกร
วางแผนทําธุรกิจ
ขายผลิตภัณฑ
เกี่ยวกับความงาม

จุดเปลี่ยน
เริ่มทํา

การทําศัลยกรรม
ความงาม

สถานที่
ศัลยกรรมความ
งามแตละครั้ง

ศัลยกรรม
ความงาม

บริเวณ

ครั้ง

การทํางานใน
อาชีพที่มี
แขงขันเรื่อง
ความงามสูง

จมูก

1

คลินิก

1

คลินิก

1

คลินิก

1

คลินิก

ความงาม

บริบท
แวดลอมไป
ดวยคนทํา
ศัลยกรรม
ความงาม
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คน
ที่

2

ชื่อ อายุ/ เพศ
สมมุติ ป

แพรว
พราว

35

ญ

ภูมิลํา
เนา

ลักษณะ
ครอบครัว
และการ
เลี้ยงดู

ภาค ถูกเลี้ยงโดย
อีสาน แม สวนพอ
และยาย ไมกลาวถึง
มาเรียน แมจะเลีย้ งดู
ที่
ใหลูกสาวรัก
กรุงเทพ สวยรักงาม
ตัวคน
ตาม
เดียว
ธรรมชาติ
ไมใหใช
เครื่อง
สําอาง
อุปนิสัย
สวนตัวเปน
คนรักสวย
รักงามตั้งแต
เด็ก

ชวงชีวิตวัยเรียน
ประถม

มัธยม

เปนดาว เปนคนที่
โรงเรียน โดงดัง
กิจกรรม มากใน
โรงเรียน
ของ
โรงเรียน เรื่องความ
สวย
เปน
ตัวแทน
โรงเรียน
ทํา
กิจกรรม
สวย
งาม

อาชีพ
มหาวิทยา
ลัย

กอนศัลยกรรม
ความงาม

หลังศัลยกรรม

เปนคนทีมี
ความสวย
เปน
เอกลักษณ
ประจําตน
เปน
ตนแบบ
ดานความ
งามใหแก
เพื่อนๆ

ทํางาน
ประชาสัมพันธที่
ร.พ รัฐแหงหนึ่ง

รับราชการเกี่ยวกับ
การเลือกตั้ง

จุดเปลี่ยน
เริ่มทํา

การทําศัลยกรรม
ความงาม

ศัลยกรรม
ความงาม

บริเวณ

สถานที่
ศัลยกรรมความ
งามแตละครั้ง

ครั้ง

ความงาม
ตองการมี ถุงใตตา
ความงามเพิ่ม
มากขึ้น
ก ร ะ พุ ง
แกม

1

คลินิก

1

คลินิก

จมูก
หนาผาก
กรอโหนก
แกม
เสริมคาง

1
1
1

คลินิก

ตั ด กราม
เ ห ล า
โหนก
ตาสองชั้น
ดึงหนา
เสริมคาง

1
2
2

1

โรงพยาบาล
ศัลยกรรมความ
งามที่ประเทศ
เกาหลี
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ชื่อ อายุ/ เพศ
สมมุติ ป

พรรณ
ราย

27

ญ

ภูมิลํา
เนา

ภาค
เหนือ
ยายมา
อยู
กรุงเทพ

ลักษณะ
ครอบครัว
และการ
เลี้ยงดู

ชวงชีวิตวัยเรียน
ประถม

พอแมแยก ไมสนใจ
ความ
ทางกันถูก
เลี้ยงโดยแม สวยงาม
อยูใน
เปนลูกคน
เดียวมีญาติ กลุมเด็กผู
ชาย
พี่นองสวน
ใหญเปน สวนใหญ
ผูชาย
มีความ
เชื่อมั่นใน
ตนเองสูง
แมไมชอบ
การทํา
ศัลยกรรม
ความงาม

มัธยม

อาชีพ
มหาวิทยา
ลัย

กอนศัลยกรรม
ความงาม

หลังศัลยกรรม

จุดเปลี่ยน
เริ่มทํา

การทําศัลยกรรม
ความงาม

ศัลยกรรม
ความงาม

บริเวณ

สถานที่
ศัลยกรรมความ
งามแตละครั้ง

ครั้ง

ความงาม

เริ่มสนใจ เขามาอยู
แฟนนอกใจ ตาสองชั้น
นักศึกษา
เปนพริตตี้
แตงตัว ในสังคมที่ ชวยแมทํางานที่บาน กูรูความงาม ขาย ไปมีผูหญิงคน
จมูก
ผลิตภัณฑเสริม
แตงหนา มีแตคนรัก
อื่น
จมูก
ความงาม เปด
สนใจ
สวยรัก
คลินิกความงามและ
ผิวพรรณ งาม เริ่มมี
ทําปาก
เปนตัวแทนพาคน
ตามเพื่อน ความ
ทําลักยิ้ม
ไปทําศัลยกรรม
ตองการ
ความงามทีป่ ระเทศ
อยากจะมี
ทําคาง
เกาหลี
ความงาม
ตัดโหนก
เหมือน
แกม
เพื่อนสวน
หนาเรียว
ใหญเพื่อ
ตองการให
เหลากราม
ตนเองโดด
เดน
ดึงหนา

5

คาง
จมูก
หนาผาก

1
1

คลินิกศัลยกรรม
ความงาม

2
1
2
1
1
1
1

รพ.ศัลยกรรม
ความงามที่
เกาหลี

1
1

รพ.ศัลยกรรม
ความงามที่
เกาหลี

1

100

97
คน
ที่

4

ชื่อ อายุ/ เพศ
สมมุติ ป

พิลาส

35

ญ

ภูมิลํา
เนา

ลักษณะ
ชวงชีวิตวัยเรียน
ครอบครัว
และการ
ประถม
มัธยม มหาวิทยา
เลี้ยงดู
ลัย
เปนคน พอแมแยก เปนเด็ก รูสึกวา พยายาม
กรุงเทพ ทางกันอาศัย กิจกรรม หนาตา
คนหา
แต
อยูกับยาย
ไดแก
ตนเอง ขอมูลการ
กําเนิด
ประกวด เปนปม ทําศัลยกร
อุปนิสัยรัก รองเพลง ดอยสวย รมความ
สวยรักงาม
เปน
สูเพื่อน งามแตยัง
ชอบเกี่ยวกับ ประธาน ไมไดและ มีกลัวเจ็บ
การรองรําทํา นักเรียน
สังคม จึงเนนไป
เพลง
แสดง ไมใหการ พัฒนา
ละคร
ยอมรับ ความงาม
ครอบครัว โรงเรียน เทาเพื่อน ดานอื่น
สงเสริมเรื่อง
โดยเนน
ของความ ชอบดูลิเก
การ
งาม
และโขน
แตงหนา
เปนหลัก

อาชีพ
กอนศัลยกรรม
ความงาม
เปนนักศึกษา

หลังศัลยกรรม
ความงาม
ดารานางแบบ ถาย
แบบถายโฆษณา
ถายแฟชั่น เลน
ละคร

จุดเปลี่ยน
เริ่มทํา
ศัลยกรรม
ความงาม
แฟนนอกใจมี
ผูหญิงคนอื่น

การทําศัลยกรรม
ความงาม
บริเวณ
ครั้ง
จมูก

สถานที่
ศัลยกรรมความ
งามแตละครั้ง

1
1

คลินิก
คลินิก

1
1

ถุงใตตา

1

คลินิก
คลินิก
คลินิก
คลินิก
คลินิก

กราม
โหนกแกม

1

คลินิก

ฝปาก

1

คลินิก

ทํ า ตาสอง
ชั้น

1
1

101

98
คน
ที่

5

ชื่อ อายุ/ เพศ
สมมุติ ป

พิไล

37

ญ

ภูมิลํา
เนา

ตางจังห
วัด

ลักษณะ
ครอบครัว
และการ
เลี้ยงดู

ชวงชีวิตวัยเรียน
ประถม

มัธยม

อาศัยอยูกับ ยังไมรูจัก เริ่มรัก
ในการ
สวยรัก
แม
ดูแล
งามตาม
มีอิสระใน
ตนเองให วัยอยูใน
การตัดสินใจ สวยงาม
กลุม
เพื่อนที่รัก
ตองทํางาน
สวยรัก
ซื้อของที่
งาม
อยากได
มีความ
ตั้งแตเด็ก
ตองการ
เอง
ใหตนเอง
เปนที่
สนใจของ
เพื่อนและ
เพศตรง
ขาม

อาชีพ
มหาวิทยา
ลัย
แขงขัน
ความ
สวยงาม
เห็นรุนพี่
เปนแบบ
อยาง

กอนศัลยกรรม
ความงาม

หลังศัลยกรรม
ความงาม

จุดเปลี่ยน
เริ่มทํา
ศัลยกรรม
ความงาม

การทําศัลยกรรม
ความงาม
บริเวณ
ครั้ง

ทํางานเปนพนักงาน เปนคนแนะนําลูกคา การเห็นเพื่อน จมูก
แนะนําบริการสถาน
ใหทางคลินิก
รวมอาชีพ
เสริมความงาม
มีความกาว
เปนหมอกระเปา
หนาในงาน
จากการทํา
ตา
ศัลยกรรม
ความงาม
คาง

ทําปาก
บาง

สถานที่ศัลยกรรม
ความงามแตละครั้ง

2

คลินิก

1

คลินิก

2

คลินิก

2

คลินิก

1

คลินิก

102

99
คน
ที่

6

ชื่อ อายุ/ เพศ
สมมุติ ป

เจริด

27

ช

ภูมิลํา
เนา

พื้นเพ
คนภาค
อีสาน
ยายมา
เรียนที่
กรุงเทพ

ลักษณะ
ครอบครัว
และการ
เลี้ยงดู
พอแมมี
อาชีพทํานา
ทําไร
ตองชวยพอ
แมทํางาน
ไมไดสนใจ
รูปราง
หนาตาพอ
กลัวลูกเปน
กะเทยจะ
เลี้ยงลูกให
เขมแข็ง
รูสึกตนเอง
ไมไดรับ
ความรักเทา
พี่ชาย

ชวงชีวิตวัยเรียน
ประถม

มัธยม

มหาวิทยา
ลัย
รับรูวา เริ่มอยาก รูสึกไม
หนาตา มีแฟน จึง เปนที่รักที่
สนใจทั้ง
ตนเองไม มีการ
เพศ
ดีแต ยัง พัฒนา
ไมสนใจ รูปลักษณ เดียวกัน
ตนเอง
และเพศ
ชอบสอง ตรงขาม
กระจก
พิจารณา
ดูหนาตา
ตนเอง

อาชีพ
กอนศัลยกรรม
ความงาม
นักศึกษา

หลังศัลยกรรม
ความงาม
ทํางานอาชีพ
พยาบาล

จุดเปลี่ยน
เริ่มทํา
ศัลยกรรม
ความงาม
อยากมีหนาตา
เหมือนพี่ชาย

การทําศัลยกรรม
ความงาม
บริเวณ
ครั้ง
ตา
ใบหู
ตัดริม
ฝปาก
หนาผาก

1
1
1

ทําคาง

1

ทําลักยิ้ม
จมูก
เหลากราม

1
1
1

ทุบโหนก

1

ตาสอง
ชั้น

1

สถานที่ศัลยกรรม
ความงามแตละครั้ง

คลินิกศัลยกรรม
ความงาม

1

โรงพยาบาลรัฐบาล
แหงหนึ่ง

103

100
คน
ที่

7

ชื่อ อายุ/ เพศ
สมมุติ ป

จรูญ

22

ช

ภูมิลํา
เนา

พื้ น เ พ
เ ป น ค น
เ ห นื อ
ย า ย ม า
อ ยู
กรุงเทพ

ลักษณะ
ชวงชีวิตวัยเรียน
ครอบครัว
และการ
ประถม
มัธยม มหาวิทยา
เลี้ยงดู
ลัย
พอแมรับ สนใจเรื่อง การอยูใน เรียนดาน
ราชการ
เรียน โรงเรียนมี คอมพิว
จะถูกสอน
อยาง
ความ
เตอร
ใหทํางานหา เดียวและ แตกตาง ออนไลน
เงินซื้อของที่ การเลน ดานเชื้อ ชีวิตเนน
ตนเองอยาก คอมพิว ชาติทําให การทํางาน
ไดเอง
เตอร โดนเพื่อน เปนหลัก
ลอ
เนื่องจาก
ไมสนิทกับ
รูสึก
ตองทํางาน
ครอบครัวจะ
หนาตา
ดวยใน
มีโลกสวนตัว
ตนเอง
ระหวาง
อยูหนา
เปนปม เรียน โดย
คอมพิว
ดอย
งานที่ทํา
เตอร
ไมโดด เปนงานใน
มากกวา
เดน
วงการ
บันเทิง

อาชีพ
กอนศัลยกรรม
ความงาม
นักเรียน
รับซอม
คอมพิวเตอร
เขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร

จุดเปลี่ยน
เริ่มทํา
ศัลยกรรม
ความงาม
การโดนเพื่อน
ลอ

หลังศัลยกรรม
ความงาม
ผูดูแลตอบคําถาม
การทําศัลยกรรม
ความงามในโลก
ออนไลน
รูสึกวาตนเอง
ออกรายการ
ไมโดดเดน
สัมภาษณการ
ทําศัลยกรรมความ
งาม
พรีเซนเตอรคลินิก
ศัลยกรรมความงาม
ทํางานในวงการ
บันเทิง
นักธุรกิจ

การทําศัลยกรรม
ความงาม
บริเวณ
ครั้ง

สถานที่ศัลยกรรม
ความงามแตละครั้ง

2

คลินิกที่เชียงใหม

2

คลินิกที่กรุงเทพ

เหลาคาง

2

คลินิกที่เชียงใหม

ตาสองชั้น

2
2

คลินิกที่กรุงเทพ
คลินิกที่เชียงใหม

1

คลินิกที่เชียงใหม

จมูก

ริมฝปาก
บาง

104

101
คน
ที่

8

ชื่อ อายุ/ เพศ
สมมุติ ป

ฉลวย

33

เพศ
ที่3

ภูมิลํา
เนา

เปนคน
ตางจังห
วัดทาง
ภาค
ใตตาม
แมยาย
มาอยู
กรุงเทพ

ลักษณะ
ครอบครัว
และการ
เลี้ยงดู
ถูกเลี้ยงโดย
แมเพียง
ลําพังดวย
ฐานะทาง
บานยากจน
ไมมีโอกาส
ไดใชชีวิต
เหมือนเด็ก
ทั่วไป
ตองหลบๆ
ซอนๆเรื่อง
การเปนเพศ
ที่ 3 เพราะ
แมไม
สนับสนุน

ชวงชีวิตวัยเรียน
ประถม

มัธยม

ชอบความ
สวยความ
งาม
ชอบทํา
กิจกรรม
โรงเรียน
เพื่อให
ไดรับการ
ยอมรับ
และอยาก
เปน
จุดเดนให
คนสนใจ

อ ยู ก ลุ ม
เพื่อนเพศ
ที่ 3
แต ง หน า
แ ต ง ตั ว
มากขึ้น

อาชีพ
มหาวิทยา
ลัย
หยุดเรียน
มหาวิทยา
ลัยเพื่อไป
ทํางานหา
เงินมา
ทําศัลยกร
รมความ
งาม

ท า น
ฮอร โ มน เ พื่ อ น
เพศหญิง แนะนํ า ไป
พั ฒ น า
เ ริ่ ม ช อ บ ความงาม
เพื่ อ นต า ง โดยหมอ
เพศ
เถื่อน

กอนศัลยกรรม
ความงาม
ทํางานเบื้องหลัง
วงการบันเทิง
พิธีกรสายตลก

จุดเปลี่ยน
การทําศัลยกรรม
เริ่มทํา
ความงาม
ศัลยกรรม
หลังศัลยกรรม
บริเวณ
ครั้ง
ความงาม
ความงาม
2
พิธีกรภาคสนาม มีความรักสวย ตาสองชั้น
กูรูผูรูดานความงาม รักงามตั้งแต
เปน ที่ปรึกษาดาน เด็กประกอบ
ความงามอยูที่
กับคุณแมชาง
จมูก
10
คลินิกและเปนที่ เสริมสวย เห็น
ปรึกษาใหแกคลินิก ผูหญิงแตงตัว
ศัลยกรรม
สวยงามทุกวัน
ความงาม
ทําใหอยาก
สวยเหมือน
คาง
3
คนอื่น
รูปหนา
4

สถานที่ศัลยกรรม
ความงามแตละครั้ง

คลินิก

105

102
คน
ที่

ชื่อ
สมมุติ

อายุ/ป เพศ

ภูมิลํา
เนา

ลักษณะ
ครอบครัวและ
การเลี้ยงดู

ชวงชีวิตวัยเรียน

ประถม

9

แฉลม

27

เพศ
ที่ 3

ภาค
อีสาน
ยายมา
อยู
ก.ท.ม
กับพอ

พอเปน
ขาราชการแม
เปนแมบาน

มัธยม

ไมเคย
มั่นใจใน
สนใจ
ใบหนาวา
เกี่ยวกับ
ตนเอง
ความงาม หนาตาดี
โตมาใน
เปนคน ชอบถายรูป
ครอบครัวที่หยา
โลก
ราง พอเปนผู
และเริม่
สวนตัว
รูสึกวา
เลี้ยงดูหลัก
สูง
ตนเองชอบ
พ อ แม ย อมรั บ
ไมคอยมี
เพศ
ฟ ง เหตุ ผ ลและ
สังคม เดียวกันจึง
ความคิดของลูก
พยายาม
ใหอิสระแตก็อยู
ฟตหุน
ภายใต ก รอบที่
พอแมกําหนด

มหาวิทยาลัย

รูสึกวาหนาตา
ตนเองไมดีจึงขาด
ความเชื่อมั่นใจ พูด
นอย ไมคอยเจอ
หนาใคร จึงเริ่ม
ศึกษาเรื่องการ
ทําศัลยกรรมความ
งามและเก็บเงินเพื่อ
ทําศัลยกรรมความ
งาม ประกอบกับ
พัฒนาความงาม
ดานอื่นเชนการดูแล
ผิวหนาควบคูไป
ดวย

อาชีพ

กอนศัลยกรรม
ความงาม

หลังศัลยกรรม

นักศึกษา

ทํางานกรม
โยธา

จุดเปลี่ยน
เริ่มทํา

การทําศัลยกรรม
ความงาม

ศัลยกรรม
ความงาม

บริเวณ

ครั้ง

การโดนลอ
วาเหมือน
ดาราตลก

จมูก

2

คลินิก

2

คลินิก

1

รพ เอกชน

4

คลินิก

1

รพ รัฐ

1

คลินิก

สถานที่
ศัลยกรรมความ
งามแตละครั้ง

ความงาม

คาง

106

107

ตอนที่ 2 ประสบการณการเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนารายบุคคล
1. ผูใหขอมูลคนที่ 1 (เพริศพริ้ง)
เพริศพริ้งหญิงสาวที่ตองการความงามเพื่อการดํารงชีพ ปจจุบันเพริศพริ้งมีอายุประมาณ 32 ปรูปราง
สันทัดสูงประมาณ 160 เซนติเมตรน้ําหนัก 45 กิโลกรัมแตงหนาเขม สวมชุดกลามตัวสั้นสีแดง กางกางยีนตสีน้ําเงิน
ซีดขายาว ขางในใสถุงนองรัดขาทั้งสองขาง แตงหนาจัด ติดขนตาปลอม ติดสติกเกอรที่บริเวณเปลือกตา ใสคอน
แทกเลนทสีเทา ทาปากสีแดงจัด ไวเล็บยาวตกแตงเล็บดวยเพชรประดับ ผมยาวตรงสีน้ําตาลถึงกลางหลัง ลักษณะ
ใบหนา บริเวณจมูกจะโดงแตแกนจะเบี้ยวเล็กนอยมีรอยแผลบริเวณปกจมูก บุคลิกภาพมั่นใจในตนเอง พูดจาฉะฉาน
ยิ้มแยมแจมใส เพริศพริ้งเปนคนกรุงเทพมหานครโดยกําเนิด ดวยฐานะทางบานที่ไมสูดีนักประกอบกับเธอมีพี่นอง
หลายคน พอแมจึงมักจะเอาเวลาสวนใหญไปทํางานรับจางทั่วไปมากกวาจะมาใหความสนใจกับการเรียนของลูก
พอแมจึงสงเสียใหเพริศพริ้งเรียนไดแคเพียงระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนตน หลังจากนั้นใหเพริศพริ้งรับผิดชอบ
ชีวิตตนเอง ทําใหเพริศพริ้งตองแสวงหาและขวนขวายเพื่อใหตนเองมีโอกาสไดเรียนดวยตนเองโดยการใชความสามารถ
พิเศษในการรําไทยและเลนดนตรีไทยไปสมัครสอบจนสุดทายก็ไดเขาเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใน
ชวงเวลานั้นเพริศพริ้งตองเริ่มทํางานทุกอยางภายหลังเลิกเรียนโดยไมสามารถเลือกงานไดดวยวุฒิการศึกษาที่จํากัด
ทําใหงานสวนใหญจึงเปนไปในลักษณะงานบริการ งานเสริฟอาหาร ตามรานคาและหางสรรพสินคาทั่วไป ชวงชีวิต
ในวัยเด็กของเพริศพริ้งจึงหมดไปกับการทํากิจกรรมโรงเรียนและทํางานหาเงินเพื่อมาสงเสียตนเองเรียนโดยไมมี
เวลามาใหความสนใจกับความงามของตน
“ที่บานไมไดจัดการใหเพราะฉะนั้นเราตองขนขวายเอง ก็ไปสอบสาธิต เอาความสามารถพิเศษไปสอบก็ไปอยูวง
โยทวาธิชอะไรอยางเงี่ย และก็เปนคนที่ทํางานตั้งแตเด็กอยูแลวอะ คือตอนนั้นแบบวาฉันอยากเรียนฉันตองทํางานเองนะ
ไมไดมีตังสที่บานใหทํางาน พอมาเรียนตอนมอ ปลายไปทําพาสทามไดโดมอนสมัยไดโดมอนยังดังๆ อยูก็นานแลวเนอะ
เออพอทําไดโดมอนเสร็จปบมาทําเซเวนเซนมาทําเมเจอรงี้ เคยทําแมกระทั่งไปอยูรานปนลูกชิ้น ที่เขาปนลูกชิ้นแคระอะ
เพื่อหาตังส ทําใหเราเปนเด็กที่ไมไดรักสวยรักงามอะไรขนาดนั้น เปนคนขี้เกียจอะพูดตรงๆ เปนคนขี้เกียจมากละที่นี้
กลายเปนวา เฮย ออตอนเด็กๆ เลนวงโย ดวยความที่เลนวงโยแลวตองตากแดดตัวดงตัวดํา อะไรอยางงี้นี่คือสมัยเด็กนะ
สมัยเด็ก (พรอมโชวรูปสมัยเด็ก) ตอนนั้นก็ไมอะไรกับความงามเลยเพราะวาวงโยตองตากแดด หนาตาก็ดูไดเหมือนเด็ก
หนึ่งคนที่ ดวยความที่หนาเราตาโตคมอะไรอยางงี้มากกวา ก็สมัยกอนรุนเราเด็กๆ เขาไมไดนิยมหมวย ตอนนั้นเขานิยม
ผูหญิงตัวเล็กตาโตคมๆ อะไรอยางงี้ มันคงเปนยุคสมัยมากกวา”

จวบจนกระทั่งเขาสูชวงการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย การตัดสินใจแยกบานจากพอจากแมออกมาใช
ชีวิตอยูเพียงลําพัง ทําใหตองรับผิดชอบตนเองมากขึ้นจึงคิดวางานเดิมที่ทําอยูนั้นไมสามารถสรางรายไดใหตนเอง
ไมพอเพียงตอการเลี้ยงชีพ ประจวบเหมาะกับการไดเห็นรุนพี่ที่มีอาชีพเปนพริตตี้มีรายไดมากกวาในงานของตน จึง
นํามาสูการหันเหใหความสนใจกับอาชีพที่ตองใชรูปรางหนาตาในการทํางานอยางเชนพริตตี้ ทดแทน ดวยการที่ไมมี
คนแนะนําหรือชี้ชองทางทําใหผูใหขอมูลตองเริ่มหาขอมูลและพยายามสมัครงานเพื่อจะใหตนเองไดทํางานในอาชีพ
ดังกลาวดวยการสงประวัติและรูปถายของตนเองไปใหลูกคาพิจารณา โดยงานแรกที่ไดทํานั้นเปนเพียงพนักงานยืน
ประจําตามซุมขายของในงานแสดงสินคา แตดวยความตองการจะมีรายที่มากขึ้นเพริศพริ้งจึงไมละความพยายาม
ในการสงรูปไปสมัครงานเปน พริตตี้อยูเรื่อยๆ จนกระทั่งไดทํางานในอาชีพพริตตี้อยางที่ตั้งใจไว
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“เรียนมหาลัยแลวก็แยกออกมาอยู ทําเองเรียนเอง แตตอนนั้นยังไมไดทําอาชีพ เอ็มซี จนเริ่มอยากไดเงินมากขึ้น
เสร็จเห็นพี่อยูคนหนึ่งเปนแรงบันดาลใจมาก อะ เห็นเขาฉันรูสึกวาอาชีพนี้มันไดเงินเรามองเงินกอน เพราะตอนนั้นเราจะ
ทําอะไรได เพราะเราเรียน เราเรียนเราคงทําอะไรไดเทาเนี่ย อันนี้มันไดเงินหลักพัน ตอนที่เราทําอยูไดหลักรอยเงิน มันคิด
เปนชั่วโมง สมัยกอนชั่วโมงนอยนิดมาก สามสิบสี่สิบ สมัยกอนชั่วโมงละยี่สิบบาทเองมั่งตอนที่ทํา พอดีเลนอินเตอรเน็ตก็
ลองทําดูก็สมัครสงรูปไปก็หางาน ก็จะมี สงรูปไปประกวดนูนนี่นั้น ก็สงรูปไป สงรูปไปแรกๆ งานเรามาก็จะเปนแบบ
ตอกต็อยๆ ไมไดอะไรมากเพราะเราก็ไมรูจักเนอะพริตตี้อะไรยังไงบาง ก็ทําก็ทําแบบเปนสตาฟตามบูทงี้เด็กๆ แตก็
พยายามสงรูปตนเองหนาแบบนี้ไปเรื่อยๆ จนไดเปนพริตตี้ก็สมัยกอนมันก็ไมตองสวยมากนะ มันแคหนาตานารักนาเอ็นดู
เมื่อยอนไปสิบปที่แลวนะ ศัลยกรรมมันยังไมมี”

ถึงแมตอนนั้นผูใหขอมูลจะไมรูสึกวารูปลักษณของตนนาเกลียดจนตองปรับปรุงหรือพัฒนาก็ตามมา แต
การไดกาวเขามาทํางานในวงการพริตตี้ ผูใหขอมูลไดมีซึมซับวัฒนธรรมและพฤติกรรมการพัฒนาความงามของ
เพื่อนรวมอาชีพผานการพูดคุย แนะนํา และกระทําเปนตัวอยางใหเห็นเปนแบบอยางของเพื่อนมาสูตนเองเนื่องจาก
อาชีพดังกลาวเปนลักษณะอาชีพที่ใหความสําคัญกับรูปรางหนาตาในการแสดงความโดดเดนเพื่อดึงดูดความสนใจ
ของลูกคาในมาสนใจตนเองและผลิตภัณฑ เพราะนัยยะหนึ่งของความงามเปนเหมือนการสรางอํานาจโดยการทําให
ตนเองมีความโดดเดนเปนที่นาจดจํา เปนการสรางความสามารถดานการทํางาน ความสามารถในการแสดงออก
หรือแมกระทั่งความสามารถในการพัฒนาดานบุคลิกภาพ ซึ่งมีสวนชวยใหเกิดความเจริญกาวหนาในงาน ผูที่ทํางาน
ในอาชีพนี้ตองมีการแขงขันกันในเรื่องความงามสูงเพื่อโอกาสในงานกวาอาชีพอื่น ผูใหขอมูลจึงเห็นวาการทํางานใน
อาชีพดังกลาวสรางความวิตกกังวลเกี่ยวกับรูปรางหนาตาใหกับตนเองมากกวาอาชีพอื่น ทําใหผูใหขอมูลเกิดความ
กลัวรูสึกกดดันวารูปลักษณตนเองจะแขงขันกับคนอื่นไมได จึงหันมาใหความสนใจในรูปลักษณตนเองมากขึ้น
เห็นไดจากเงินที่หามาไดจากการทํางานมักหมดไปกับการเสริมเติมแตงกับรูปลักษณของตนเองอยูเสมอ
“แตมาทําตรงนี้คือมันเหมือนภาวะกดดันของการทํางานที่เราตองทําเองหาเอง ทําใหเราตองมาใสใจความสวยความ
งามมากขึ้น เพราะอาชีพนี้มันคัดหนาตาอยูแลวสมมุติสงรูปไปแคสกับลูกคา อยางแรกเขาก็ตอง จริงๆอยูที่ดวงดวยอยูที่
ภาพอะไรหลายๆอยาง พอไปปุบคนที่พรีเซนตดีอาจจะไมไดงาน แตคนที่พรีเซ็นตธรรมดายิ้มแยมแจมใสหนาตาเขานารัก
จักเลย จะไมเอาเขาเหรอ คนที่ทํางานดานนี้คือตองการใหคนอื่นสนใจเรา เราไปยืนอยูหนาบูททําไงใหคนสนใจเรา ตองใช
ความสวย ฉันตองดูดี ฉันตองเดนกวาคนอื่น ถาคนนั้นไมเดนกวาคนอื่นเขาเอาพนักงานในบูทมาแตงตัวแทนก็ไดมัน
เหมือนเขามาวงการนี้แลวไงสังเกตดูวา ถาวงการอื่นเขาคงไมไดชักจูง ถาฉันทําออฟฟตฉันคงไมตองมาทําศัลยกรรมนะใน
สมัยนั้นเลยเปนเหตุผลการทําของเรา”

และจากธรรมชาติของอาชีพดังกลาวที่ตองถูกจับจองรูปรางหนาตาจากคนอื่นอยูเสมอ ซึ่งทําใหผูให
ขอมูลรูสึกวาตนเองกําลังถูกประเมินรูปรางหนาตาอยางเขมงวดอยูตลอดเวลา เชื่อมโยงไปสูการมีพฤติกรรมการ
สํารวจตนเองเพราะตองการจะรูวาผูอื่นมองดูรูปลักษณตนเองอยางไร และคอยตรวจตราวารูปลักษณของตนเองมี
ขอบกพรองหรือไมพรอมทั้งคอยแสวงหาการอําพรางจุดตําหนิหรือขอบกพรองนั้นดวยการใชเครื่องสําอางหรือครีม
ตางๆอยูเสมอในชวงเวลาดังกลาวผูใหขอมูลจึงพบวาตนเองมีพฤติกรรมสองกระจกบอยครั้ง โดยผูใหขอมูลเชื่อวา
การสองกระจก การแตงหนาแตงตัวนั้นสรางใหตนเองรูสึกมั่นใจมากขึ้น ซึ่งนําไปสูการสงเสริมใหมีพฤติกรรม
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ดังกลาวเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเปนการติดโดยไมรูตัว แตแทจริงแลวการการมีพฤติกรรมสองกระจกและ
สํารวจตรวจตราตนเองอยูเสมอเปนการแสดงออกใหเห็นถึงความไมมั่นใจและวิตกกังวลเกี่ยวกับรูปรางหนาตาของ
ผูใหขอมูลจนเกิดเปนการหมกมุนเกี่ยวกับรูปลักษณของตน กลายเปนการย้ําคิดย้ําทําจดจอหาขอตําหนิหรือ
ขอบกพรองตามการรับรูของตนเองอยูตลอดเวลา และหากพบเจอขอบกพรองบนใบหนาตามการรับรูของตน ผูให
ขอมูลจะไมสามารถมองขามขอบกพรองดังกลาวไปไดทําใหขอบกพรองนั้นรบกวนความคิด ความมั่นใจในการใช
ชีวิตของตนเอง จนเกิดความรูสึกวาวิธีการพัฒนาความงามแบบเดิมไมไดผล
“สองกระจกบอย แบบก็ดูหนาดูตาเช็คความพรอมความสวยงาม สองดูวาตองปรับปรุงตรงนี้อีกนิดนาจะดี ตรงนี้
อีกหนอยก็นาจะไดนะ สองก็สองทุกวันนะ นานไหมก็สักสองสามนาที ก็แตงหนาเขาหองน้ํา บางที่ก็เช็คความเรียบรอย
กอนถายรายการ คือแบบเห็นกระจกก็แวปสองนิดหนอย อยางเครื่องสําอางเราตองมีแหละ เครื่องสําอางมีไมรูกี่สิบชิ้นอะ
เราอัพเดรตคือใชอะไรแลวมันดีวะ มันมีตามกระแสแปงแบบนี้ดีวะ ขนตาเบอรนี้สวย ในยุคนี้ขนตามันมี แลว ที่เขียนคิ้ว
อันไหนดี ลิปอันไหนดี มันมาเปนชวงๆพวกนี้บางที่เราตองใชในการแตงหนาเราตองทําทุกวันสิ่งที่เราเสียไปคือชุด ชุดที่เรา
ตองใส อยางเมื่อกอนแคสงานระเบิดระเบอ ชุดที่ใส เราตองสูกับคนอื่นใหไดนะบางครั้งก็งงไมรูดวยซ้ําวาเงินที่เสียไป
หายไปไหน แลวเราก็พยายามออกกําลังกายนี้ออก อยูแลวแตออกกําลังกายแตมันไมไดหมายความวาหนาเราจะสวยขึ้น
ออกกําลังกายมันทําใหเราหุนดีหุนเฟริม เออหุนสวยแตหนานี้มันยากมากเลยนะที่จะพัฒนาความสวย”

การไดเห็นเพื่อนรวมวงการของตนเปนแบบอยางในการประสบความสําเร็จในงานจากการทําศัลยกรรม
ความงามใบหนามากขึ้น จึงเปนสิ่งที่จูงใจและชักนําใหผูใหขอมูลเกิดการตัดสินใจทําศัลยกรรมความงามใบหนาครั้ง
แรก บริเวณจมูกเพราะเห็นวากําลังเปนกระแสที่ไดรับการนิยมอยูในขนาดนั้น ประกอบกับเชื่อวารูปลักษณบน
ใบหนาในบริเวณอื่นดีแลวโดยคาดหวังวาตนเองจะทําศัลยกรรมความงามเพียงครั้งเดียวแลวจะมีความงามเพิ่มขึ้น
เนื่องจากในอดีตผูใหขอมูลรายนี้มองวาการทําศัลยกรรมความงามนั้นเปนสิ่งที่ทําใหเสียทรัพยมากและเห็นวา
รูปลักษณของตนยังสามารถทําใหตนใชชีวิตอยูในสังคมไดอยางปกติ ไมไดมีความบกพรองจนถึงตองทําศัลยกรรม
ความงามประกอบกับการที่ผูใหขอมูลยังไมเคยมีผานประสบการณในการทําศัลยกรรมความงามใบหนามาโดยตรง
ก็ ต าม แต ผู ใ ห ข อ มู ล สามารถเกิ ด การรั บ รู เกี่ ย วกั บ การทํา ศั ลยกรรมความงามได โ ดยผา นการเที ย บเคี ย งกั บ
ประสบการณดั้งเดิมและนํามาผสมผสานกับการจินตนาการของตน เนื่องจากประสบการณเดิมในอดีตที่ผานมาทํา
ใหผูใหขอมูลพอจะรับรูไดวาการทําศัลยกรรมความงามนั้นคือการผาตัดชนิดหนึ่ง ซึ่งไมตางจากการผาตัดดวยคม
มีดอยางอื่นที่จะนําไปสูบาดแผล ดังที่ผูใหขอมูลรายนี้เปรียบการทําศัลยกรรมความงามวาคือการเชือด ซึ่งเปนการ
สะทอนใหเห็นถึงการพัฒนาความงามผานคมมีด ที่ตองมีการเสียเลือดเสียเนื้อ การเกิดบาดแผลและผิวหนัง
รางกายมีการบอบช้ําจากการถูกกระทํารุนแรง นั้นเชื่อมโยงใหเห็นถึงการรับรูที่สื่อไปถึงความรูสึกเจ็บปวดทุกข
ทรมานทั้งสิ้น
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“ตอนแรกๆ ก็ อยางที่บอกไมไดรูสึกวาตนเองขี้เหรก็ปกติ เปนคนหนาตาปกติ ไปไหนก็ปกติ มันเหมือนเด็ก นาตา
นาเอ็นดู ปกติอยูแลว แลวเราก็คิดวาเราไมไดบกพรองอะไรขนาดนั้นตองทําศัลยกรรมตองไปเสียตังสเพราะมันก็ไมถูก
และก็กลัว กลัวเจ็บคือเหมือนโรงเชือดอะ พูดงายๆไปรอทําจมูก คือนั่งรอเสร็จปบคนหนึ่งเดินแปะจมูกออกมาคนตอไป
เดินเขาไป มันอยางงี้เลยนะ เฮย คือมันนากลัว แตพอเห็นคนอื่นทําจมูกเยอะขึ้นเราก็แบบวา อืม มันยังไงดีมันก็สวยนะ
สวนมากทุกคนทํามานี้สวยทุกคนเลย เราก็คาดหวังจะสวยขึ้นอยากไปทํามันเริ่มมีกระแส คนอื่นทําอะ เรากลายเปน
เหมือนแบบวาคนอื่นก็ทําหรือเปลาวะ มันก็เลยมีผลตอการทํางานของเราก็ทําไปเถอะ นั่นคือกาวแรกของการทําศัลยกรรม
ความงามคือทําจมูกเราคิดวาทําครั้งเดียวแลวจบทําไปเถอะ”

หากอธิบายเรื่องอัตถิภาวะตามแนวคิดของไฮเดกเกอร ในการพิจารณาโครงสรางของภาวะการเปนอยู
(structure of being) ของมนุษย (Schutz. 1970) จะเห็นไดวาในอดีตในยุคกอนที่ยังไมมีการทําศัลยกรรมความ
งามใบหนา ผูใหขอมูลรายนี้สามารถยอมรับรูปลักษณหนาตาของตนเองแตกําเนิดไดโดยไมไดใหความสนใจที่จะ
เสริมเติมแตงรูปลักษณของตนซึ่งแสดงใหเห็นถึงการยอมรับขอเท็จจริง (Facticity)ในแงที่วานี้คือรูปลักษณของ
ตนเองที่ถูกกําหนดมาแบบก็เปนไปตามคานิยมความงามของสังคมไทยอยูแลว ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการมีอิสระในการ
รับรูรูปลักษณของตนแตอิสระนั้นก็ถูกครอบงําดวยสังคมอยูดี(Fallenness) แตเมื่อผูใหขอมูลไดมาอยูในบริบท
แวดลอมของอาชีพพริตตี้ การไดเห็นรับรูพฤติกรรมการพัฒนาความงามของผูอื่นซ้ําๆ แลวซ้ําๆ เลา (everydayness)
จึงมีสวนอยางมากที่ทําใหผูใหขอมูลรายนี้เกิดการทําความเขาใจในตนเองใหม (understanding) วารูปลักษณที่มี
อยูของตนนั้น อาจจะไมสามารถแขงขันเพื่อสรางโอกาสในงานได จึงเกิดเปนความรูสึกกดดัน กลัว ซึ่งเปนการ
แสดงออกใหเห็นถึงการรับรูตัวตนของตนเองผานจิตใจ(state of mind) พฤติกรรมของผูใหขอมูลจึงเปลี่ยนแปลง
ไปมีการใหความสนใจในรูปลักษณตนเองมากขึ้นเพื่อพัฒนาความงามของตนเอง (care) เชนการสองกระจกบอยครั้ง
การตองแตงหนาแตงตา จนถึงการไปทําศัลยกรรมความงามบริเวณใบหนาภายใตการถูกครอบงําโดยบริบทแวดลอม
(Fallenness) ของวงการพริตตี้
นอกจากนี้จะเห็นไดวาชวงเวลามีความสัมพันธกับโลกประสบการณของผูใหขอมูล (Live time/
Temporality) ซึ่งเปนการทําความเขาใจเกี่ยวกับยุคสมัยที่สื่อถึงชวงเวลาที่เชื่อมโยงกับสภาวะที่ผูใหขอมูลประสบ
ในลักษณะที่สัมพันธกับสิ่งที่คิดและรูสึก (Van Manen. 1990) กลาวคือในอดีตเมื่อสิบปที่แลวในสมัยนั้นการ
ทําศัลยกรรมความงามยังไมไดรับความนิยมมาก ทําใหผูใหขอมูลรับรูวารูปลักษณของที่ติดตัวมาแตกําเนิดนั้นมี
ความงามตามคานิยมอยู จนกระทั้งเมื่อเวลาผานไปการทําศัลยกรรมความงามใบหนากลายเปนกระแสนิยม ผูให
ขอมูลรายนี้เริ่มรูสึกกับรูปลักษณของตนเองไมเหมือนเดิม จึงตองตัดสินใจทําศัลยกรรมความงามใบหนา ซึ่งก็จะ
เห็นไดวาในพื้นที่แตกตางจะเชื่อมโยงใหความรูสึกตอตนเองนั้นแตกตางออกไปดวยเชนกัน (Live space/
Spatiality)
ซึ่งเปนการวิเคราะหใหเห็นถึงความแตกตางของสภาวะที่ผูใหขอมูลประสบในแตละพื้นที่ที่มี
ความสัมพันธกับสิ่งที่ผูใหขอมูลคิดและรูสึกตอรูปลักษณของตนเองอยางเห็นไดชัด
หลังจากการทําศัลยกรรมความงามครั้งแรก ผูใหขอมูลไมรูสึกวาศัลยกรรมความงามสรางความเจ็บปวด
ใหตนเองแมแตนอย แตทวาผูใหขอมูลยังไมพึงพอใจในผลลัพธของการทําศัลยกรรมความงามครั้งนี้ เพราะคิดวา
รูปทรงของจมูกยังไมไดทรงตามที่คานิยมของสังคมกําหนดซึ่งเปนสิ่งที่ตนเองคาดหวังไว โดยผูใหขอมูลมองวาสวน
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หนึ่งมาจากวิวัฒนาการทางการแพทยที่ยังไมกาวหนามากนัก ทําใหซิลิโคนหรือการเสริมอุปกรณเทียมเสมือนจริงเขา
สูรางกายตนเองยังไมไดทําใหรูปลักษณตนเองมีความแตกตางจากเดิม ยังเปนธรรมชาติเหมือนเดิมอยู ซึ่งตรงขาม
กับการใหความหมายความงามที่ผูใหขอมูลตองการ จึงทําใหผูใหขอมูลใชเวลาไมนานในการตัดสินใจทําศัลยกรรม
ความงามอีกครั้งเพื่อแกไขรูปทรงของจมูกโดยไมกลัวความเจ็บปวดของการทําศัลยกรรมความงามเหมือนในอดีตที่
ผานมา และคาดหวังวาการทําศัลยกรรมความงามอีกครั้งจะทําใหตนเองมีความงามมากขึ้น
“ทํามากี่ครั้งเหรอ (เงียบ.. หนาตาครุนคิด) ถาจมูกเนี่ยเออ ทําครั้งแรกและไปแกเพราะรูสึกมันยังไมโดงพอ ปลาย
มันใหญๆ จากนั้นก็ไปแกอีกครั้งจนมันมีปญหา จึงทําการแกไขใหมแตก็กับมาไมชอบรูปรางมัน ก็ไปแกอีกแกแลว แค
จมูกอยางเดียว 4 ครั้งการทําครั้งแรกแตเราไมบวมทําครั้งแรกแลว ฉันสามารถออกไปไหนมาไหนไดเลยไมช้ําไมอะไรคือ
หมอมือดี ดีนะแตเสียดายทําแลวไมชอบงี้ ก็เลยตองเปลี่ยน งั้นโอเคก็ไมเปนไรคือจมูกเราเทาเนี่ย แตเขาทําใหจมูกเรา
เทานี้ (คือเอามือจับกลางจมูก ทําทาวัดขนาดจมูกใหดู) คือซิลิโคนอาจจะยังไมดีตอนนั้นนะคือก็ไมบอก คือเราก็ดู คลินิก
นั้นมันเนนความธรรมชาติมันเหมือนยุคสมัยกอนที่ คนสมัยกอนอายุสี่สิบเปนแทงแหลมๆมีแตเนื้อเคยเห็นไหมมีแตเนื้อ
ที่ทําจมูกแลวเห็นเปนรูปซิลิโคนขึ้นมา อันนั้นอาจเปนอีกสมัยหนึ่งที่มันยังดูไมไดรูปทรงที่มันสวยเหมือนตอนนี้ ตอนนั้น
ทํามาแปบเดียวทํามาเดือน เดือนกวาก็แกเลยทําจมูกอันนี้มาแลวฉันวามันตองสวยไดกวานี้ ประมาณนั้น มันก็เลยทําให
อยากทําอีก”

ซึ่งนํามาสูการเตรียมความพรอมในการทําศัลยกรรมความงามใบหนาตอไปโดยเฉพาะการเตรียมทุน
ทรัพย เนื่องจากผูใหขอมูลรายนี้ตองการแกไขรูปลักษณที่เคยผานการทําศัลยกรรมความงามใบหนา ซึ่งเปนการ
ทําศัลยกรรมความงามที่มีความยากมากขึ้น เนื่องจากรูปลักษณที่ผานการทําศัลยกรรมความงามอาจจะมีการ
สูญเสียความแข็งแรงจึงมีโอกาสที่จะเกิดอันตรายไดมากกวา อาจจะตอใชความชํานาญ หรือทักษะตางๆ พรอมทั้ง
อุปกรณที่มีความพิเศษมากขึ้นแตผูใหขอมูลบางคนก็ยินยอมทําใหผูใหขอมูลตองเสียคาใชจายในจํานวนที่สูงขึ้น
โดยมองวาทุนทรัพยที่เสียไปจะบงบอกผลลัพธของการทําศัลยกรรมความงามไดเปนอยางดีซึ่งเปรียบเหมือนการ
ลงทุน จึงทําใหผูใหขอมูลพยายามเตรียมทุนทรัพยโดยเชื่อวาตนเองไดรับโอกาสในการทําศัลยกรรมความงามกับ
แพทยที่มีความเชี่ยวชาญมากขึ้น ดังนั้นการจะทําศัลยกรรมความงามเพื่อการแกไขในครั้งตอไป การวางแผน
เตรียมทุนทรัพยใหพรอมจึงเปนสิ่งสําคัญดวยอีกประการหนึ่งเพื่อใหตนเองมีความงามเพิ่มมากขึ้น
“คือเราไมชอบรูปลักษณที่ทํามา มันนาจะแกไขไดเพิ่มมากขึ้นเรายังไมพอใจ เลยกลายเปนวาฉันจะเอาออกถาฉัน
เอาออกฉันจะรักษามันยังไง แงนั้นมั้นตองเตรียมเงินนะ สิ่งที่เราตองทําเราตองเตรียมเงินกอนนะที่จะไปทํางานแกมันแพง
เราคิดวาเราพิจารณาจากหลายๆอยาง จากหลายๆคนเราคิดวามันไมนาจะดีขึ้นไปกวานี้ เรามานั่งคิดดูกอนควรไหมที่เรา
จะกลับไปมันใชเราอาจเสียเงินครึ่งหนึ่งหรือเราอาจจะไมเสียตังส แตฉันสูฉันเพิ่มตังสอีกหนอยฉันไดสิ่งที่ดีกวา”

จนกระทั่งนํามาสูการทําศัลยกรรมความงามบริเวณจมูกครั้งสอง การไดเห็นรูปลักษณของเพื่อนนํามาสู
การเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการทําศัลยกรรมความงามที่ใหม จนลืมคํานึงถึงความปลอดภัยโดยไมไดลืมมอง
พื้นฐานของรูปลักษณตนเองที่มีมาแตกําเนิดซึ่งเปนขอจํากัดในการกําหนดรูปลักษณของบุคคลแตละคนใหมีความ
แตกตางกันไปซึ่งเปนบริบทเงื่อนไขที่ผูใหขอมูลเชื่อวาตนเองไดผลลัพธในการทําศัลยกรรมความงามบริเวณจมูก

112
ครั้ ง นี้ ไ ม ไ ด เ ป น ดั ง หวั ง เหมื อ นเพื่ อ น โดยผู ใ ห ข อ มู ล พบว า รู ป ทรงจมู ก ของตนเองเบี้ ย วถึ ง แม ผู ใ ห ข อ มู ล จะ
ทําศัลยกรรมความงามโดยมีองคประกอบของแพทยคนเดียวกัน ใชวิธีการและวัสดุอุปกรณชนิดเดียวกันแลวก็ตาม
จึงทําใหตองมีการแกไขจมูกดวยการทําศัลยกรรมความงามครั้งที่สามตามมา สะทอนใหเห็นวาผูใหขอมูลยังเชื่อ
เหมือนเดิมวาศัลยกรรมความงามจะสามารถสรางความงามใหแกตนเองไดผานการพบเห็นสังเกตประสบการณการ
ทําศัลยกรรมความงามของคนอื่น
หากอธิบายจากแนวคิดเรื่องอัตถิภาวะของไฮเดกเกอรที่กลาวถึงขอเท็จจริง (Facticity) ซึ่งเปนลักษณะที่
ตองยอมรับในแงที่วา มนุษยเปนสิ่งที่มีอยูในโลกมาแตแรกแลว โดยที่มนุษยเองไมไดเปนผูเลือก และโลกก็มิได
เปนสิ่งที่มนุษยสรางขึ้นดังนั้น การที่เราจะไปสูสิ่งที่ตองการโดยการผลักดันตัวเองสูสิ่งนั้น จึงตองอยูบนพื้นฐานวา
เราเปนอะไรดังนั้นการทําศัลยกรรมความงามของผูใหขอมูลรายนี้ ซึ่งดูเหมือนจะมีอิสระ แตจากความผิดพลาด
ดังกลาวจะเห็นไดวา อิสระในที่นี้เปนอิสระที่ถูกจํากัดอยูภายใตธรรมชาติของขอเท็จจริง (Facticity) ที่ผูใหขอมูล
ไมสามารถจะเลือกใหตนเองมีพื้นฐานหนาตาอยางไรก็ไดตั้งแตเกิด ฉะนั้นการทําศัลยกรรมความงามเพื่อความงาม
ผูใหขอมูลตองไมลืมคํานึงถึงถึงความสําคัญในขอเท็จจริงที่เปนพื้นฐานรูปลักษณของตน
“ก็คลายๆกันคือตอนนั้นที่นี่มันดังสุดแลวอะ มันเหมือนเราทําตามกระแส ใครทําที่ไหนแลวดี ก็ตามๆ กัน การ
ทําศัลยกรรมเหมือนทําตามกระแสใครทําที่ไหนแลวดีก็ ก็ไปทําเหมือนกัน อะมาที่ที่สองเขาทําจมูกเพื่อนสวย อืม เราก็เลย
ไปทําหมอนี้ทําสวยทําออกมา บอกหมอหนูอยากทําแบบนี้ออกมา มันสวย มันไดแบบนั้นที่เราตองการแต เราลืมนึกวามัน
ปลอดภัยไหม ดวยความที่ซิลิโคนมันยาวก็เลยไมปลอดภัย ไมรูดวยอะไร หมอตองขูดอันแรกออก มันเลยทําใหรูสึกวา
มันเบี้ยวๆ คือตอนแรกเบี้ยวนิดเดียว ก็เลยตองแกตองเอาออก”

จนกระทั่งกาวเขาสูในชวงเสพติดศัลยกรรมความงามการไดผานประสบการณการทําศัลยกรรมความ
งามในครั้งนี้ไดสรางการรับรูเชิงบวกตอการทําศัลยกรรมความงามใบหนามากกวาครั้งไหนๆ เนื่องจากตนเองมี
มุมมองตอรูปลักษณของตนเปลี่ยนไปจากเดิม จากการไดรับโอกาสในการทํางานเพิ่มมากขึ้นอยางที่คาดหวังไว เปน
การสะทอนใหผูใหขอมูลเห็นวารูปลักษณภายนอกที่มีความงามสามารถแปรเปลี่ยนเปนตนทุนทางกายภาพที่
สามารถเปลี่ยนเปนทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม นํามาสูการมีรายได สวนหนึ่งมาจากสังคมมักจะใหคุณคาของ
ผูที่มีรูปลักษณหนาตาที่ดีมากกวาผูที่มีความเกงและความสามารถ นําไปสูการใหความหมายศัลยกรรมความงามใน
แงของการลงทุนเพื่อสรางโอกาสในการทํางานตามมา ทําใหผูใหขอมูลรูสึกวาตนเองประสบความสําเร็จในการ
ทําศัลยกรรมความงามใบหนาและพึงพอใจในรูปลักษณของตนเอง
“ก็แตกตางนะ การทําศัลยกรรมความงามทําใหเรา ไดงานเพิ่มขึ้นหนาที่การงานดี เพราะเราสวยถาอยางที่บอกไปถา
เราสวยกวาอีกคนหนึ่ง คือความสามารถเรารูวาเราสูอีกคนหนึ่งไดแน เพียงแตหนาตาฉันสูคนอื่นไดไหม ถาฉันเกงแตฉัน
ไมสวยแตอีกคนหนึ่งเขาไมเกงแตเขาสวย สวนใหญคนนั้นก็จะไดงานนะไมใชเราได แตก็แลวแตงานนะนอกจากงานที่ตอง
ใชทักษะความสามารถจริงๆนั้นเขาตองเลือกเรา ชัดเจนเราอยูไดแตเดียวนี้มันไมใชอะ งานเดียวนี้มันเนนความสวยอะ
สวยสูงขาวอะไรอยางเนี่ยเพราะเรามีความคิดวาสังคมอะ มองคนที่หนาตามากกวาอยางอื่น การมีหนาตาดีมันมีโอกาส มัน
มีโอกาสอยางสมมุติงานไปพรอมกัน สามคนหนึ่งคนหนาตาดี อีกคนบุคลิกภาพดีแตอีกหนึ่งคนเขา เกงอะเขาไมไดหนาตา
ดีนะ คนที่เลือกเขาทํางานเขาจะมองใครกอน เขามองคนที่หนาตามากอน สวนมากที่เราเจอมันเปนเรื่องที่….สังคมเปน
แบบนี้ สังคมเลือกที่จะใหความสําคัญกับคนที่หนาตามากอน เพราะความเกงมันฝกได”
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แตทวาความพึงพอใจที่เกิดขึ้นนั้นเปนความรูสึกแคเพียงชั่วคราวเมื่อระยะเวลาแปรเปลี่ยนไป ความพึง
พอใจไมไดคงอยูถาวรตลอดไปสอดคลองกับแนวคิดปรากฏการณวิทยาของ ไฮเดกเกอร ที่มองวา การดํารงอยู
(Existing) ในภาวะเชนนี้เปนเพียงสิ่งชั่วคราว (Temporal) ซึ่งแปรเปลี่ยนไปตามกาลเวลา และสถานการณ และ
เปนสถานการณเฉพาะตน (Personal situation)ของผูใหขอมูลแตละคน (Heidegger. 1996) เชื่อมโยงไปสูความ
ไมพึงพอใจในรูปลักษณ.ในตําแหนงเดิมทําใหมีการทําศัลยกรรมความงามเพื่อแกไขบริเวณจมูกเพิ่มเติมตอมา
ประกอบกับประสบการณการทําศัลยกรรมความงามในอดีต ที่ทําใหผูใหขอมูลเกิดการเรียนรูแลววารูปลักษณของ
ตนสามารถเปลี่ยนแปลงไดจากการทําศัลยกรรมความงาม ตอกย้ําใหเห็นถึงความสําเร็จของความรูในการจัดการ
ความงาม ซึ่งเปนการแสดงศักยภาพของมนุษยในการเอาชนะธรรมชาติผานรางกาย สรางใหผูใหขอมูลเกิดความสุข
และความพอใจไวกับความงามของรูปลักษณภายนอกจนเกิดเปนการยึดติด จนไมอาจยอมรับกับรูปลักษณที่
เปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติของรางกายมีการเสื่อมถอยไปตามวัย ผูใหขอมูลตองมีการแกไขขอบกพรองและ
พัฒนารูปลักษณของตนใหมีความงามเหมือนเคย แสดงใหเห็นถึงการตอสูกับธรรมชาติที่มนุษยยังไมสามารถ
เอาชนะไดอยางเด็ดขาด คือไมวาจะแกไขหรือแตงเสริมเติมใหรูปลักษณมีความงามอยางไรก็ทําไดเพียงชั่วขณะ
เมื่อสังขารยังคงมีการเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติแหงวัย การทําศัลยกรรมความงามจึงไมมีทางสิ้นสุดและหา
ความเพียงพอไดยาก ดังที่ผูใหขอมูลเปรียบการทําศัลยกรรมความงามวาเหมือนลูกโซ ทําใหผูใหขอมูลตองคอย
เปนกังวลกับรูปลักษณของตนเอง เพราะกลัววาตนเองจะไมไดรับการยอมรับวาเปนผูมีความงามจากสังคม ผูให
ขอมูลจึงเริ่มมีความคิดจะทําศัลยกรรมความงามเพิ่มเติมในอวัยวะสวนอื่นตอมา
“เหมือนเราคิดวาแคนี้เราจบแลว ทําศัลยกรรมความงามเปนลูกโซจริงๆ ตอนแรกเราทํามามันกําลังสวยอะ ชวง
แบบสามเดือนแรกๆฉันกําลังสวย หลังจากนั้นสภาพรางกายเราเปลี่ยนไปก็ตองไปทําใหมมันมีผลกระทบมันเหมือนดึง
อะไรสักอยางหนึ่งมันตองติดกันมาเปนพรวนคือเมื่อไดเริ่มแลว มันจะหยุดอยากมันตองมีผลกระทบตออวัยวะสวนอื่นให
ทําโนนทํานี่ไปเรื่อยๆ มีผลตอจิตใจ ตองเครียดกังวลมันจะสวยยัง มันตองเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ถาเรายังยึดกับสังคม
นะอยางที่เราบอกไปพอมันทําแลว มันทําจมูกมาแลวโอยหนาฉันดูแบบ คือทําจมูกมาแลวมันไมเขากับหนาเอยจมูกแมง
แกนมันรัดวะมันไมไดรูปแลวมันไมสวยเหมือนตอนที่ทําก็เลยอยากทําตอ แลวก็ทําใหอยากทําอยางอื่นตออยากทําเยอะ
มาก พูดตรงๆอยากทําเยอะมาก อยากทํา อยากคือ อยากตัดโหนก อยากทําหนาผาก อยากตัดปาก อยากทําตา อยากทํา
ทั้งหนาเลยอะ เพราะเมื่อกอนคนทําจมูกอยางเดียวก็สวยละ พอคนเปลี่ยนไปพอคนมันเริ่มมาทําตา พอทําตาแลวมันสวย
ทุกคนก็ทํา เหมือนเรามอง คนเรามักมองจุดดอยบนใบหนามากกวาจุดเดน มองไปวาจมูกฉันโดงแลวอะ ทําไมตาฉัน
นาจะเปนแบบนี้นะ มันไมเขามันยังไมเหมาะกับจมูกอันนี้ก็ไมมั่นใจอยูดีอะคนอื่นเขาสวยกวาไง คือ

และจากความกลัวและวิตกกังวลวาตนเองจะมีความงามไมเพียงพอ ทําใหผูใหขอมูลรายนี้มักมีการ
ประเมินความงามของตนโดยการแสวงหาการเปรียบเทียบรูปลักษณของตนกับคนอื่น หรือเปรียบเทียบรูปลักษณ
ของตนกับมาตรฐานความงามตามความรูความเชื่อเดิมของตนอยูเสมอไมวาจะเปนการเปรียบเทียบรูปลักษณกับ
เพื่อนรวมงาน หรือเปรียบเทียบรูปลักษณกับมาตรฐานความงามตามตําราศาสตรแหงการทํานายลักษณะทางใบหนา
แตทวายิ่งผูใหขอมูลทําการเปรียบเทียบรูปลักษณตนเองมากเทาไรจะยิ่งทําใหตนเองไมพอใจในรูปลักษณของตน
มากเทานั้น เพราะมักจะมองวารูปลักษณของตนเองตองดอยกวาคนอื่นหรือดอยกวามาตรฐานที่กําหนด จึงเกิด

114
ความรูสึกทนไมไดเปนทุกขใจ นอยเนื้อต่ําใจในรูปลักษณของตนเอง และรูสึกวาความมั่นใจและภาคภูมิใจใน
ตนเองที่เคยมีไดลดลง ทําใหตองนําพาตนเองไปทําศัลยกรรมความงามเพิ่มมากขึ้น ซึ่งหาวิเคราะหตามแนวคิดของ
เนื่องมาจากชองวางระหวางตัวตนที่ผูใหขอมูลรับรู (perceive self) กับตัวตนที่ตนเองอยากจะเปน (ideal self) ที่
มีระยะหางมากขึ้น จึงเกิดการประเมินรูปลักษณของตนเองที่แยกวาความเปนจริง เพราะรูปลักษณเปนความคิด
ภายในจิตใจของบุคคลที่มีตอตนเอง ซึ่งความคิดนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา การรับรูเกิดจากแรงผลักดัน
ภายในตนและปฏิกิริยาจากบริบทแวดลอมภายนอก (Littleton; & Ollendick. 2003)
“รูสึกอยากทําหนาผากเพราะหนาตัวเองมันไมสวย คือเราดูรูปแลวหนาผากคนที่มันสวย จะเปนตามตําราโหวงเฮง
ดวยคือมันตองนูนรับกับอะไรๆ เคยไดยินไหมแบบที่เขาบอกๆตอกันมามันจะชวยใหตนเองประสบความสําเร็จมากขึ้น”
“คือ เออตอนนี้รูสึกเหมือนมีโหนกแกมออกกลองก็มีโหนกแกม แลวเปนคนเหมือนวามันจะโอเคแลวแตมันติด
อยูอะ แตพอ พอออกกลองออกทีวีหรืออะไรก็ตาม พอไปยืนเทียบกับคนอื่นการมีโหนกเปนอุปสรรค มากกับการแตงหนา
เราคิดไปเองเออ เรารูตัวเอง วาโหนกเยอะ เราไมมั่นหนาแบบนี้ คือเราก็ดูไดวารูปเราถายมาหรืออะไรก็ตามเราอาจจะไป
เปรียบกับกับหนาคนไมมีโหนกแกม โอเค เขาไมมีโหนกแกม หนาคนที่ไมมีโหนกแกมมันดูสมูต มันดูอะไรอยางงี้ก็เรา
ขายหนาตานะ”

นอกจากนี้การที่ผูใหขอมูลไดรับการแนะนําจากผูอื่นเกี่ยวกับรูปลักษณของตน โดเฉพาะบุคคลผูนั้นคือ
แพทย ซึ่งเปนผูที่ไดรับการยอมรับในอํานาจของความรู ทําใหผูใหขอมูลเกิดการคลอยตามไดงาย สวนหนึ่งมาจาก
ความเปนกังวลในรูปลักษณของตนเองเปนทุนเดิมอยูแลว ทําใหไมมีความมั่นใจในรูปลักษณของตนเมื่อมีแพทย
มาใหขอเสนอแนะจึงนําไปสูการคลอยตามไดงาย หากอธิบายตามทฤษฎี กระจกสองตน (looking-Glass Self)
ตามทฤษฎีของคูลี่ย (สุภางค จัทวานิช. 2552) ที่กลาวถึงตัวตนของมนุษยและสังคมไมไดแยกออกจากกันสิ้นเชิง
ความรูสึกเกี่ยวกับตัวตนของมนุษยพัฒนามาจากปฏิกิริยาของเราตอความเห็นของผูอื่นเกี่ยวกับตัวเรา ประกอบดวย
ภาพลักษณของเราที่มีตอตนเอง และจินตนาการของผูอื่นที่ตัดสินภาพลัก ษณนั้น และความรูสึกของเราที่มี
ตอ จินตนาการนั้น อันกอใหเกิดความรูสึกที่เรามีตอตนเองดังนั้นสิ่งที่แพทยสะทอนและแนะนําเกี่ยวกับรูปลักษณ
ของตน จึงสงผลตอมุมมองของผูใหขอมูลที่มีตอรูปลักษณตนเองโดยมักจะเปนไปตามสายตาที่ผูอื่นมอง ทําใหผูให
ขอมูลมีความตองการที่จะแกไขรูปลักษณตนเองใหดีขึ้นกวาเดิม
“ก็เขาไปปรึกษาถามขอมูลกับผูรูเลย ใหหมออธิบายประเมินหนาเรา หมอจะคุยมาบอกวาทําไดไหมทํายังไง หรือ
แนะนําถายกตรงนี้อีกนิด ทํานี่อีกหนอยเรายิ่งเห็นแตจุดบกพรอง เพราะครั้งแรกที่ทําจมูกมาหมอบอกวา นี่นะเติมลูกสม
หนอยเติมคางหนอย สวยมากเลย”

สะทอนใหเห็นวาความงามที่เกิดจากการทําศัลยกรรมความงามนั้นไมใชความงามถาวร เมื่อระยะเวลา
เปลี่ยนแปลงไปการรับรูรูปลักษณของตนเองก็มีการเปลี่ยนแปลงตามจากที่เคยความพึงพอใจก็เปลี่ยนแปลงไปเปน
ไมพึงพอใจ ทําใหเห็นวาความงามสามารถสรางความสุขและความพึงพอใจใหเจาของไดเพียงชั่วคราวเทานั้น นั้น
เพราะความงามเปนเรื่องของการใชความรูสึกในการตัดสิน เปนเรื่องที่จับตองไมได ซึ่งสามารถออนไหวไดงายตาม
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บริบทเงื่อนไขแวดลอมที่ไมหยุดนิ่ง อันไดแกอายุและวัย คานิยมของสังคม ความกาวหนาของเทคโนโลยีในการ
จัดการความงาม การรับรูของผูใหขอมูลที่มีตอรูปลักษณของตนเองก็เปลี่ยนแปลงไปเปนไมมีความงามความ
ตองการความงามจึงเปนเรื่องที่ไมจ บสิ้นและหาความเพียงพอไดย าก หากอธิบายตามแนวคิดอัตถิภาวนิย ม
(Existenialism) สามารถวิเคราะหถึงความรูสึกที่มีตอรูปลักษณของตนเองไมดํารงอยูแบบคงเสนคงวาตลอดไป
บริบทเงื่อนไขที่สําคัญคือชวงเวลาที่ทําใหผูใหขอมูลมีความคิดความรูสึกตอรูปลักษณตนเองที่แตกตางไป (Live
Time/Temporality) ประกอบกับการผานประสบการณการทําศัลยกรรมความงามสรางใหเกิดการรับรูวา รางกาย
สามารถเปลี่ยนใหกลายเปนพื้นที่ในการปฏิบัติการบนฐานคิดที่ถูกทําใหเชื่อวารูปรางหนาตาเปรียบเสมือนวัตถุหรือ
สิ่งของที่สามารถควบคุมหรือจัดการได นําไปสูความตองการที่จะจัดการอยางไมมีสิ้นสุด โดยความคาดหวังจะให
รูปลักษณของตนเองเปนผูที่มีความงามมากขึ้นเรื่อยๆ
ทําใหเห็นไดวาในชวงเสพติดศัลยกรรมความงาม ถึงแมผูใหขอมูลจะไดรับคํายืนยันจากแพทยเกี่ยวกับ
ความงามของตนแลวก็ตาม แตผูใหขอมูลรายนี้ก็ยังคงมีความตองการที่จะทําศัลยกรรมความงามตอไปสวนหนึ่งมา
จากการที่ผูใหขอมูลเห็นตนแบบจากบุคคลทั่วไปหรือจากสื่อที่พยายามนําเสนอความประสบความสําเร็จของ
ตนแบบในการทําศัลยกรรมความงามใบหนาซ้ําแลวซ้ําเลา ยิ่งตอกย้ําใหผูใหขอมูลเห็นพฤติกรรมของตนแบบเปน
แบบอยางและมีความตองการอยากปฏิบัติตามมากเทานั้น โดยผูใหขอมูลจะมีการนําตนแบบมาอางอิงในการ
ทําศัลยกรรมความงามของตนเองตอไป เปนการแสดงใหเห็นความเชื่อมั่นวาการทําศัลยกรรมความงามใบหนาจะ
สามารถทําใหตนเองมีความงามไดเพิ่มมากขึ้น ทําใหเห็นวาศัลยกรรมความงามเปลี่ยนแปลงรูปลักษณผูใหขอมูลได
แตไมสามารถเปลี่ยนการรับรูของผูใหขอมูลที่มีตอรูปลักษณตนเองได เพราะผูใหขอมูลยังคงมีความตองการที่จะ
ทําศัลยกรรมความงามเพิ่มเติม เปนการสะทอนใหเห็นถึงการถูกควบคุมและตกอยูภายใตสังคมบริโภคนิยมที่มีการ
ปฏิบัติอยางแนบเนียนตอจิตใจของผูใหขอมูล ทําใหผูใหขอมูลถูกครอบงําจากความจริงจอมปลอมของความงาม
นั้น ความแยบยลของการปฏิบัติการในการสรางความงามซึ่งใชขอมูลความรูที่ได จากวิทยาศาสตรการแพทยในการ
อางอิงใหเชื่อถือวาเปนความจริง สังคมบริโภคนิยมนําเสนอภาพ ความงามและการจัดการความงามใหชวนนาสัมผัส
จะเห็น ได ว าผู ใ ห ขอ มูล ไมยอมรั บรู ปลัก ษณของตนที่เปนอยูไ ด และยั ง ถูก ทํา ใหเหมือนมีอิส ระในการจั ดการ
รูปลักษณของตนไดตามความตองการ แตแทจริงแลวความอิสระนั้นถูกจํากัดหรือถูกควบคุมอยูในบวงของสื่อซึ่ง
เปนปฏิบัติการที่แยบยลที่กระทําตอการรับรูของผูใหขอมูลที่มีตอตนเอง ทําใหจองจําตนเองและหลงใหลในความ
งามที่ถูกสรางขึ้นจากสื่อไปเรื่อยๆ
“มีๆ หมอบอกมันโอเคแลวนะ มันสวยแลว เหมือนแบบจะเอาอะไรอีก เหมือนเราเห็นคนอื่นเยอะเดียวนี้ใครๆ
ก็สวยอะ คนทําศัลยกรรมมาใครๆก็สวยมันกลายเปนวา เหมือนเราอยากเราตองการที่จะเปนแบบนั้นเปนแบบนี้อยางดารา
โอสวยทํานูนนี่นั้น เออเขาทํามาจากไหนนะ เขายังไงนะเขาทําอะไรบางมันก็คิดวาวุนไปทําใหเกิดความอยากทําศัลยกรรม
ความงามเพิ่ม”
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แตจ ากสถานการณใ นปจ จุบัน ที่ถูก นํา เสนอผา นสื่อ ตา งๆ ไมวา จะเปน สื่อ โทรทัศ น หนัง สือ พิม พ
อินเตอรเน็ต ที่มีการสะทอนใหเห็นถึงปญหาของการเสพติดศัลยกรรมความงามที่ขาดความรอบคอบ และขาดการ
ยับยั้งชั่งใจ จนกลายเปนความผิดพลาด กอใหเกิดความเดือนรอนทั้งตอตนเองและครอบครัว ไมวาจะเปนการ
เสียเวลา เสียทรัพย และยังนํามาสูการเสียชีวิตซึ่งเปนสิ่งที่รายแรงที่สุดได ขอมูลจากสื่อตางๆ และการศึกษา
ประสบการณการทําศัลยกรรมความงามที่ผิดพลาดของคนอื่นไดทําใหผูใหขอมูลรายนี้เกิดความกลัวจนกลายมา
เปนบทเรียนสอนใจ เปนสิ่งที่ชวยชะลอความตองการใหผูใหขอมูลไดคิดและไมรีบตัดสินใจทําศัลยกรรมความงาม
เมื่อที่ผานๆ มา
ซึ่งหากอธิบายตามแนวคิดการตีความของไฮเดกเกอรจะเห็นไดวา การดํารงอยูของผูใหขอมูลรายนี้มี
อารมณเปนพื้นฐาน โดยผูใหขอมูลรายนี้มีความกลัววาตนเองจะเสียชีวิตจากการทําศัลยกรรมความงาม ซึ่งเปน
อารมณความรูสึกที่เปดเผยใหเห็นการตระหนักรูถึงการดํารงอยูของผูใหขอมูลรายนี้ รวมถึงการไมมีอยูที่มีความ
ตายจากการทําศัลยกรรมความงามเขามาเกี่ยวของ เปนการแสดงใหเห็นถึงการหยั่งลึกไปที่ความรูสึกภายในตัวผูให
ขอมูลที่ทําใหเกิดความเขาใจในประสบการณการเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาของผูใหขอมูลราย นี้มากขึ้น
(Heidegger. 1962) นอกจากนี้จะเห็นไดวาการที่ผูใหขอมูลมีการรับรูวาการเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนา
สามารถนําไปสูความตาย ทําใหผูใหขอมูลเขาใจวาตนเองไมสามารถทําศัลยกรรมความงามใบหนาไดอยางอิสระ
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดเชิงอัตถิภาวนิยม (Existential) ที่แสดงใหเห็นการดํารงอยูของมนุษยในฐานะเปนปจเจก
บุคคล (human being’s existence) โดยไฮเดกเกอรอธิบายถึงภาวะการเปนอยู (being) ที่มีขอบเขตสิ้นสุดที่
ความตาย (being toward death) กลาวคือ การที่ชีวิตตองสิ้นสุดที่ความตายทําใหชีวิตของมนุษยมีขอบเขตจํากัด
ไมสามารถดําเนินชีวิตอยางอิสระได
“กลัวขาวที่ออกมาดวยละ คือเรารูจักคนหนึ่งที่เขาเสียชีวิต คือเจอเขากอนวันที่เขาเสียวันเดียวเอง ไมเคยคิดเลยวา
เขาจะทําแบบนั้นเพราะวาเขา ก็สวยอยูแลวนะหนาแขกๆจมูกทํามาใหม ไปทําจมูกหมอเดียวกันนี่ละที่เราไปแก เขาไปทํา
จมูกที่นั้นมา ไมนาเลย ไมรูเหมือนกันวาวินาทีนั้นเขาตัดสินใจไปทําไดยังไปทําหนาเพิ่ม จริงๆ แลวไมรูเหมือนกัน มัน
พลาดนิดหนึ่งก็เสนเลือดเขาก็เลยเสียชีวิต นากลัวคิดวามันเปนดวงเขาอยางที่สองเราวา เทคโนโลยีมันจะคอยๆ มาอะไรที่
มันยังไมแนอยาเพิ่งไปทําเลย”

สะทอนใหเห็นวาผูใหขอมูลการยอมรับความจริงที่วาการทําศัลยกรรมความงามใบหนา มิไดสรางความ
งามใหเกิดขึ้นไดเพียงอยางเดียวเทานั้นในทางตรงขาม ผลกระทบหรือผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลังการทําศัลยกรรม
ความงามก็มีมากมายเชนกัน ทําใหผูใหขอมูลตองพยายามที่จะเบรกตัวเองหรือย้ําเตือนถึงผลกระทบของการทําศัลยกรรม
ความงามเพื่อเตือนสติตนเองไมใหหลงไปกับความตองการฉะนั้นการคํานึงถึงผลเสียและผลกระทบดังกลาวจะเปน
การชวยตอตานความตองการที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของตนเองไมใหรีบตัดสินใจทําศัลยกรรมความงามทําใหการ
ทําศัลยกรรมความงามใบหนาในครั้งตอไป จึงนําไปสูการยับยั้งชั่งใจของตนในการทําศัลยกรรมความงามใบหนา
มากขึ้น ไมปลอยใหความตองการของตนเองเขาครอบงําจน ลืมที่จะใชเวลาในการพิจารณาหรือตัดสินใจใหถี่ถวน
ซึ่งเปนการรูจักคิดพิจารณาอยางมีเหตุผลโดยตองคํานึงถึงพื้นฐานขอเท็จจริงของการทําศัลยกรรมความงามใบหนา
เปนหลัก แสดงใหเห็นถึงการรูจักที่จะเขาใจสถานการณ และไมเอาความตองการเปนหลัก
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“คือตองคิดวา มันคือชีวิตเราทั้งชีวิตนะ แกไขไมไดใหเขาย้ํากับตนเองวามันพลาดไปแลว มันพลาดจริงมันไม
เหมือนการเขียนหนังสือมันเอาอะไรมาลบไดนะ ถึงทําไปแลวหมอเกงที่สุดทําไปแลวกลับมาแก มันไมมีวันกลับมาเปน
เหมือนเดิมนะ มันมีแตจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ เราเริ่มนับหนึ่งไปแลว มันไมไดยอนกลับมาสวยเหมือนเดิมแลว ตองคิด
เยอะๆมากๆถาจะทําอะแลวเราก็ควรจะเบรกและย้ํากับตัวเองบอยๆ วา ทําแลวมันแย ตายได คือตอนนี้คนมองวาหนาเรา
คือมนุษยแลวอะถาไปทํามาอีกแลว มันเปนเอเลี่ยนทํายังไงมันแกไมไดแลวนะ การชั่งอยูในใจไมงั้นอะ ตังสเรามีใน
ธนาคารมันสามารถดึงออกมาทํา คนเราตัดสินใจ บางที่ได ณ. เดียวนั้น อารมณชั่ววูบจริงๆ ฉะนั้นตองคิดเยอะๆ”

และหากอธิบายตามแนวคิดอัตถิภาวะ ตามทัศนะเกี่ยวกับกาล (Time) ที่มองถึงยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลง
ไป เชื่อมโยงใหการทําศัลยกรรมความงามใบหนามีวิวัฒนาการและเปนที่นิยมมากกวาในปจจุบัน ซึ่งแสดงใหเห็นถึง
การคํานึงถึงวิวัฒนาการทางการแพทยของการทําศัลยกรรมความงามใบหนาที่นํามาใชเปลี่ยนแปลงปรับปรุงพัฒนา
รูปลักษณใหมีความงามนอกเหนือจากการรักษาโรค สอดคลองกับการใหความหมายการทําศัลยกรรมความงาม
ของผูใหขอมูล ซึ่งจากการศึกษาพบวาการทําศัลยกรรมความงามเปนการใชความรูการทางแพทยมาใชในธุรกิจเพื่อ
จัดการความงาม ทําใหมีการแขงขันในการพัฒนาวิวัฒนาการทางดานความงาม ไมวาจะเปนเทคนิค เครื่องมือ และ
ความทันสมัยตางๆ เพื่อตอบสนองกับความตองการที่จะไดมาซึ่งความงาม วิทยาการการทําศัลยกรรมความงาม
จึงมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ซึ่งผูใหขอมูลมีการเปรียบเทียบการทําศัลยกรรมความงามเหมือนการซื้อมือถือ ที่มี
วิวัฒนาการเพื่อพัฒนาขอบกพรองและปรับปรุงใหสอดรับกับคานิยมในสังคมปจจุบัน เพื่อลดจุดออนของเทคนิค
และวิธีการเดิมในการทําศัลยกรรมความงามนําไปสูการทําใหตนเองรูจักยับยั้งชั่งใจรอคอยวิวัฒนาการทางการแพทยใน
การทําศัลยกรรมความงามในอนาคตซึ่งผูใหขอมูลเชื่อวาจะมีความปลอดภัยมากขึ้น
“เฮยถามันไมแยอยาเพิ่งทําไหม ลองดูกอนไหม เรื่องตัดโหนกก็ พักไวกอนแตเพื่อนคนที่ทํามามันก็ติดมาถึงทุก
วันนี้ฉันจะทําดีไมทําดี มันเหมือนมันยังไม เขาเรียกวาอะไร มันยังไมดียัง เทคโนโลยียังไมครอบคลุมประมาณนั้น
มากกวา เราวาเนอะหมอที่จะเกงดานนี้มันยังไมเยอะ ดังนั้นเวลาเราเลือกจะทําอะไรเราควรที่ เหมือนซื้อมือถือ ล็อตแรก
มามันยังไมดี มันตองมีปญหาแนนอนเราควรที่จะเลือกล็อตหลังๆไหม เหมือนกันเราควรจะพิจารณาวารอ ใหเรื่องนี้มันดัง
ในบานเรากอนใหเราบินไปทําตางประเทศ เราคงไมไป”

นอกจากนี้การยอมรับขอเท็จจริงในการทําศัลยกรรมความงาม ยังเชื่อมโยงไปสูการยอมรับขอเท็จจริงของ
ความงามวาเปนสิ่งที่ไมยั่งยืน เมื่ออายุมากขึ้นตนทุนทางดานความงามจะลดลงจนไมสามารถแขงขันกับคนอื่นได
โดยเฉพาะคนที่มีอายุนอยกวา ประกอบกับในปจจุบันการทําศัลยกรรมความงามทําใหทุกคนมีสิทธิที่จะพัฒนา
ความงามใหเปนไปตามคานิยมหรือตามลูก คาตองการไดอยางเทาเทีย ม ฉะนั้นทําใหผูใ หขอมูลเห็นวาการมี
รูปลักษณที่มีความงามเพียงอยางเดียวอาจไมเพียงพอที่จะทําใหตนเองโดดเดนและไดรับโอกาสในงาน ผูใหขอมูล
จึงเผชิญชีวิตในมุมมองใหมโดยการแสวงหาหนคุณคาของตนเองในแงมุมอื่นเพื่อที่จะทําใหตนเอง มีเอกลักษณและ
มีตัวตนใหมที่คนในสังคมยอมรับมากกวาการมีแคเพียงรูปลักษณภายนอก ซึ่งเปนการสรางชองทางในการประกอบ
อาชีพและสรางโอกาสใหตนเองในหนทางอื่น ทําใหผูใหขอมูลไมตองอยูในวังวนของการแขงขันรูปลักษณกับใครอีก
ตอไป โดยไมเห็นถึงความจําเปนในการทําศัลยกรรมความงาม
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“สมัยนี้เทียบกันไมไดแลวอะเพราะคนสวยกวาเราเยอะมาก มันเยอะมาก ถามอยากไดงานไหมงานเราก็มีอยูแลว
อาจจะยังไมตองไปแขงความสวยกะใคร ดังนั้นหาจุดยืนใหกับตนเองดีกวาสวนมากเดียวนี้เราเลยเปลี่ยนมาทํางานที่ตอง
ใชทักษะของเรามากกวางานที่ฉันเอารูปไปวางคนนี้สวยจังฉันอยากไดคนนี้ มันก็คนละฟวสไปแลวอะ”

ซึ่งแสดงใหเห็นถึงมุมมองความงามของรูปลักษณที่มีหลากหลายของผูใหขอมูล เปนการมองความงามใน
แบบเฉพาะตัว โดยที่ไมตองฝนธรรมชาติ ซึ่งเปนการใหความหมายความงามที่ยั่งยืน โดยที่ไมตองวิ่งการใหความ
หมายความงามของคนอื่นหรือไมตกอยูใตอํานาจของผูอื่นหรือสิ่งอื่นที่มาเปนตัวกําหนดความงามใหตองเชื่อและให
ความหมายความงามคลอยตามอีกตอไป ดั่งคํากลาวที่วา “If you truly love nature, you will find beauty
everywhere” สอดคลองกับแนวคิดของไฮเดกเกอรในเรื่องของการยืนยันถึงอัตถิภาวะ (Exitentiality) หรือการ
ดํารงอยูจริง เปนลักษณะการมีอยูอ ยางมีเจตนารมณ กลาวคือ ผูใหขอมูลมิจําเปนตองยอมรับในสิ่งที่สังคม
กําหนดใหเห็นความงามเปนสิ่งที่สําคัญที่สุดเทานั้น ผูใหขอมูลสามารถจะมีจุดยืนในการมองหาศักยภาพดานอื่น
ของตนเพื่อใหตนเองมีโอกาสในงานได หรืออีกนัยหนึ่งก็คือผูใหขอมูลสามารถเปนอิสระและมีสวนรวมกับภาวะการ
เปนอยู (being) ของตนเองได
และถึงแมวาผูใหขอมูลรายนี้จะมีการยอมรับขอเท็จจริงของความงามและการทําศัลยกรรมความงาม
ใบหนาแตทวาความตองการจะพัฒนาความงามของตนเองและความคาดหวังจะใหรูปลักษณเปนอยางใจตองการก็
ยังอยูยังคงมี จึงพบวาผูใหขอมูลยังคงมีการพัฒนาความงามของตนเองตอไปโดยเปลี่ยนจากการทําศัลยกรรม
ความงามใบหนามาเปนการเสริมเติมแตงหนาดวยเครื่องสําอางทดแทน ซึ่งเปนวิธีการพัฒนาความงามในรูป
แบบเดิมในชวงกอนการทําศัลยกรรมความงามที่ผูใหขอมูลเคยเลือกใชเพราะเปนการพัฒนาความงามที่มีอันตราย
นอยกวาการทําศัลยกรรมความงามใบหนาและสามารถจัดการไดดวยตนเองจึงมีประโยชนในเรื่องความสะดวก แต
ก็ตองยอมรับขอจํากัดของการพัฒนาความงามในรูปแบบนี้ที่อาจจะทําใหเกิดความงามไดเพียงชั่วคราวในระยะเวลา
อันสั้นทําใหขอบกพรองหรือรูปลักษณที่ไมพึงพอใจไมไดรับการแกไขไดอยางชัดเจนเทาการทําศัลยกรรมความงาม
ใบหนาทําใหการเสริมเติมแตงหนาดวยเครื่องสําอางชวยลดความวิตกกังวลไดแคเพียงชั่วคราวเทานั้นแตไมไดเปน
การแกไขปญหาใหหมดไปอีกทั้งการเสริมเติมแตงหนาดวยเครื่องสําอาง อาจเปนการเสริมแรงอยางหนึ่งที่ทําใหผูให
ขอมูลเกิดการประเมินรูปลักษณตนเองในดานลบเพิ่มขึ้นตามมา เพราะผูใหขอมูลตองคอยจับจองจุดๆ นั้นในการ
ปกปดหรือแกไขซึ่งเปนการเนนย้ํากับจุดบกพรองนั้นเปนพิเศษกอใหเกิดเปนความกังวลตอมาเรื่อยๆ การแตงหนา
จึงดูเหมือนจะเปนวิธีการพัฒนาความงามที่อาจนไปสูการหวนกลับไปทําศัลยกรรมความงามใบหนาไดงาย
“เบื่ออยากทํา แตก็อีกนั้นแหละคนที่ทําตามา อืมเจอหลายคนแกไปตอนเด็กๆ ไมเทาไร หางตาตกแลวก็ไปทําใหม
บางคนเย็บมาสามจุดแลวเย็บหลุด บางคนไปทํากรีดมาเปนแผล บางคนหมอกรีดลึกไป บางคนหมอกรีดเปนแผลแย
กวาเดิมกลับมานั่งคิดสิคือบางที่อะไรที่มันแกไขไดจากแตงหนา ทําไปเถอะนั้นมันเหมือนชีวิตเราทั้งชีวิตอะ” จริงๆแลว
เปนคนตาสองชั้นอยูแลว ถาไมแตงหนาอะไรอยางงี้ก็เปนตาสองชั้นตามนุษยปกติเพียงแค ตาเราชั้นไมเทากันบางวันเทา
นั้นเอง แตเราเห็นคนที่เขาตาลึกๆ เห็นฝรั่งตาลึกๆ อยากจะทําบาง คนเราเปนงี้ชอบคิดไปกอน ถาฉันเปนแบบนั้นฉันตอง
สวยแนเลย”
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ปจจุ บันผู ให ขอมู ลรายนี้ ยังคงทําอาชีพเปนพิธีก รภาคสนาม และทําธุ รกิจขายผลิ ตภัณฑความงาม
ออนไลนเพิ่มเติมมาโดยเธอมีประวัติการทําศัลยกรรมความงามบริเวณจมูก จํานวน 4 ครั้ง และยังมีความคิดที่จะ
ทําศัลยกรรมความงามตอไปเพราะเธอมีความตองการจะใหใบหนาของตนมีความงามเพิ่มขึ้นโดยเธอมีการวางแผน
จะทําการศัลยกรรมความงามโดยใชวิธีการใหมไมใชซิลิโคนแตเปลี่ยนมาใชกระดูกซี่โครงตัวเองทดแทน แตใน
ระหวางที่เธอเตรียมตัวหาขอมูลและเตรียมทุนทรัพยใหพรอมในการทําศัลยกรรมความงามใบหนาเพิ่มเติมตอไปนี้
เธอก็เลือกใชการแตงหนาเพื่อแกไขจุดบกพรองของใบหนาตนเองไปกอน
1.2. ผูใหขอมูลคนที่ 2 (แพรวพราว)
แพรวพราวหญิงสาวผูรูสึกวารูปลักษณของตนยังไมมีความงามเปนที่นาพอใจ เธอมีรูปรางสมสวน สูง
ประมาณ 160 ซม. น้ําหนัก 56 กก. อาชีพรับราชการอายุ 35 ป เธอสวมชุดกระโปรงสีฟานั่งอยูที่คลินิกศัลยกรรม
ความงามใบหนาแหงหนึ่ง และสะพายกระเปาสีน้ําตาลโดยมองไปในกระเปาจะพบเห็นอยางแรกเลยคือหนากาก
อนามัยที่ผานการใชแลวและแวนตากันแดดสีดํา ลักษณะของเธอเปนสาวผิวขาวเหลือง ผมยาวสีน้ําตาลแดงซึ่งเปน
สีผมที่ผานการยอมและตัดตอมาไมใชของจริง หนาผากไมเรียบเนียนเปนผิวเดียวกัน ดวงตาสองชั้นลึกโหลบริเวณ
ขอบตามีรอยช้ํา เธอมักจะหลบตาผูคนอยูเสมอ แววตาเธอมีความเศราโศกเจือปนอยู จมูกโดงเปนแทง ใบหนาของ
เธอนั้นดูบวมเพราะเธอเพิ่งผานการทําศัลยกรรมความงามปรับเปลี่ยนรูปหนามาไดไมนาน บนใบหนาจึงมีรองรอย
ของคราบการใชครีมรองพื้นในการกลบรอยช้ํารอยแดงซึ่งเปนผลกระทบจากการทําศัลยกรรมความงามใบหนาเธอ
มั ก จะเอาผมนั้ น มาป ด บั ง อํ า พรางใบหน า บางส ว นที่ ต นเองรู สึ ก ว า ผิ ด ปกติ ป จ จุ บั น เธออาศั ย อยู กั บ แฟนที่
กรุงเทพมหานครและยังคงทําศัลยกรรมความงามซ้ําแลวซ้ําเลาโดยเปลี่ยนสถานที่ไปทําศัลยกรรมความงามที่
ประเทศเกาหลีมากขึ้น เมื่อยอนไปในวัยเด็กแพรวพราวเปนหญิงสาวทางภาคอีสาน เธอเติบโตมาในครอบครัวที่มี
แมเปนผูเลี้ยงเดี่ยว โดยแมเธอก็รับราชการเลี้ยงลูกจํานวน 3 คน แพรวพราวเปนพี่คนโตที่สุดในบาน เธอเลาถึง
ชีวิตวัยเด็กดวยสีหนาแววตาที่ภาคภูมิใจวาตั้งแตเธอจําความเธอก็รับรูวาตนเองเปนคนสวยจากคําชื่นชมและคํา
บอกเลาที่เธอมักจะไดยินจากปากผูเปนแมของเธออยูเสมอ กิจกรรมระหวางแมลูกที่เธอจําไดและมีความสุขมากคือ
การบํารุงผิวพรรณโดยเนนสมุนไพรที่ไมเปนอันตราย เชนการขัดตัว ขัดผิว พอกหนา ทําใหเธอเปนหญิงสาวที่มี
อุปนิสัยรักสวยรักงามตั้งแตเด็ก โดยเธอมองวาอุปนิสัยดังกลาวนั้นเธอติดมาจากแมผูซึ่งมีความรักสวยรักงาม
เชนกัน
“ตอนเด็กๆจะมีแตคนเรียกวาคนสวย และคุณแมก็จะเลี้ยงดูแบบวาจะไมใหใชเครื่องสําอางเลย แบบวาสวยแบบ
ธรรมชาติ หามใชเครื่องสําอางหามใชอะไรกับใบหนาเด็ดขาดเลย สวยแบบธรรมชาติคือวาครีม ไมตองทา หามเขียนคิ้ว
หามทาปาก หามแตงหนาหามอะไรเด็ดขาด แมเขารักสวยรักงามแบบธรรมชาติอืมถาจะขัดตัวอะไรจะใชแบบสมุนไพร
แมจะเปนคนที่ชื่นชมในความงามของลูกอยูแลวจะบอกวา สวยอยูแลวไมตองทําอะไรนะ”
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แตไมใชเพียงแคแมเทานั้นที่ชื่นชมในความงามของเธอ แมแตครู และเพื่อนที่โรงเรียนก็ตางพากันชื่นชม

เธอและยอมรับในความงามของเธอทั้งสิ้น โดยเธอจึงมักจะไดถูกคัดเลือกใหเปนดาวโรงเรียนและใหทํากิจกรรมที่
โดดเดนอยูเปนประจําเชนการเปนดัมเมเยอร การเปนเชียรรีดเดอร รูปลักษณสําหรับเธอในชวงนั้นจึงเปนสิ่งที่เธอ
ภาคภูมิใจและสรางความมั่นใจใหเธอเปนอยางมากแมแตตอนเธอไดเขามาเรียนในมหาวิทยาลัยเพียงลําพังที่
กรุงเทพมหานคร ในขณะนั้นเธอก็ยังคงไดรับคําชมจากคนรอบขางอยูเสมอวาเปนผูที่มีความงาม
“ตอนอยูโรงเรียน เขาจะไดเปนดาวเปนดัมเมอรเยอร ถือปาย เปนเด็ก เด็กกิจกรรม เปนเด็กแถวหนาของ
โรงเรียนขึ้นชื่อวาสวย ใช อันนี้ขนาดตอนเด็กนะ พูดมาถึงตอนเรียนมหาลัย กระทั่งเรียนปอโทก็ยังแบบพอพูด ชื่อนอง….
จะมีคนบอกวานารักนาตาดี แตวานั้นแหละชีวิตนี่ ฮอตมาก เออ อยางไรอะเปนคนที่ฮอตอะ เปนคนที่ใครๆ ก็บอกวาเปน
คนนารักเปนคนสวย ตั้งแตเด็ก ตั้งแตจําความไดตั้งแตเกิดมามีคนบอกคนสวยคนสวย เปนตัวแทนนูนนี่ตลอดเลย
จนกระทั่งเรียนมหาลัยใหมๆ ก็ยังสวยยิ่งมั่นใจไปใหเลยตอนนั้นมั่นใจมาก วาตนเองนี่สวยสวยมาก”

จนกระทั่งวันหนึ่งความภาคภูมิใจในความงามของตัวเธอไดถูกลดทอนใหนอยลง จากการพบเห็นดาราที่
สังคมยอมรับและยกยองใหเปนตนแบบของความงามผานสื่อ ซ้ําแลวซ้ําเลาเธอจึงเริ่มนําเอารูปลักษณตนเองไป
เปรียบเทียบกับดาราผูนั้นเพื่อประเมินความงามของตน โดยยึดวารูปลักษณของดาราคนนั้นเปนตนแบบของ
คานิยมความงามในสมัยนั้นที่เหมาะจะเปนมาตรฐานความงามใหเธอซึ่งการเปรียบเทียบยิ่งทําใหเธอเกิดการปฏิเสธ
รูปลักษณ ตนเองที่ แท จริงจนรูปลักษณของตนเองคอยๆ จางหายไป และนํารูปลักษณที่เป นตนแบบของการ
เปรียบเทียบเขามาแทนที่ จนเธอลืมตระหนักวาตัวเองก็เปนผูมีความงามที่สังคมชื่นชมเชนกัน นําไปสูความตองการ
ที่ อ ยากจะให รู ป ลั ก ษณข องตนเปน ไปตามบุ ค คลต นแบบที่มี อิ ทธิ พ ลสู ง มากต อ คนในสั ง คมเช นดารา ซึ่ ง การ
เปรียบเทียบแสดงใหเห็นถึงการเฝาระวังหวาดกลัววาจะมีผูที่มีรูปลักษณงดงามมากกวาตน เปนการพยายามขยับ
มาตรฐานของความงามของตนเองใหสูงขึ้นไปเรื่อยๆ เพื่อใหตนเองมีรูปลักษณที่สอดรับกับความงามในมุมมองของ
สังคมอย า งพอดี และได รั บการชื่ นชอบและยอมรั บจากสั งคมเช นกันกับตนแบบ สอดคลองกับคํ ากลา วที่วา
“Beauty is in the eye of the beholder” นั่นหมายถึงความงามที่ดูเหมือนจะขึ้นอยูกับมุมมองของแตละบุคคล
แตก็ปฏิเสธไมไดวามุมมองของบุคคลเปนเรื่องที่กําหนดโดยสังคมสวนใหญ
การที่ ผู ใ ห ข อ มู ล รายนี้ ผู ซึ่ ง เคยชื่ น ชอบและภาคภู มิ ใ จต อ รู ป ลั ก ษณ ต นเอง แต เ มื่ อ ตนเองได เ ห็ น
รูปลักษณของดาราที่ไดการยอมรับวาเปนตนแบบความงามของสังคมผานสื่อการยอมรับของสังคมนั้นเปนเสมือน
กับดักที่ครอบงําจิตสํานึกของผูใหขอมูลรายนี้ใหมีมุมมองตอรูปลักษณตนเองเปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยภาคภูมิใน
ในรูปลักษณความงามของตนเองตั้งแตเกิด สอดคลองตามแนวคิดของไฮเดกเกอรในลักษณะของการถูกจํากัด
(Fallenness)กลาวคือมนุษยมักจะดําเนินชีวิตไปภายใตกระแสของบริบทสังคมรอบขางกําหนดลักษณะของการมี
อยูของมนุษยจึงถูกจํากัดจากบริบทแวดลอมทางสังคม
“ตั้งแตอายุ 19 อยากจัดฟน ก็อยากตัดกราม อยากทุบโหนกตั้งแตอายุ 19 อยากทําเพราะวารูปหนามันใหญก็เห็น
ดารา คิดเองวาถาหนาเล็กกวานี้ไมมีกรามโหนกไมใหญหนามันจะดูเด็กๆ ใสๆ ไมแกอะตัวเอง คือเวลาถายรูป สอง
กระจกอะไรก็ไมรูอะ สมัยกอนดาราก็ตองตา โต หนาเรียวเปนวีเชฟ จมูกเล็กโดง ปากเปนกระจับ”
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สงผลใหชีวิตในชวงนั้นของเธอมักจะหมกมุนอยูกับการเสาะแสวงหาการพัฒนาความงามใหกับตนเองอยู
เสมอ แตเธอก็ยังไมคิดจะเลือกวิธีการพัฒนาความงามดวยการทําศัลยกรรมความงามเพราะความกลัวการผาตัด
จนวันหนึ่งมีคนรูจักแนะนําการฉีดสารแปลปลอมกับหมอเถื่อนซึ่งไมใชแพทยพรอมทั้งอวดอางสรรพคุณในการ
พัฒนาความงามของผูฉีด โดยนําเอาสถานะภาพทางสังคมไมวาจะเปนคุณสมบัติทางดานการศึกษาและอาชีพการ
งานมาการันตีเพื่อใหสรางความนาเชื่อถือและจูงใจใหเกิดการคลอยตาม นอกจากนี้เธอเองก็เห็นวาวิธีการดังกลาว
กําลังเปนที่นิยมในกลุมวงการพริตตี้ซึ่งเปนอาชีพที่สังคมใหการยอมรับวาเปนผูมีความงามเชนเดียวกับดารา
ประกอบกับการเห็นแกราคาที่ถูกกวาการทําศัลยกรรมความงามและไมตองเสียเวลาพักฟนเปนเวลานาน เธอจึง
ตัดสินใจเลือกพัฒนาความงามโดยการฉีดสารแปลกปลอมกับหมอเถื่อน โดยหลงเชื่อคําชักชวนนั้นอยางสนิทใจ
ไมไดระแวงสงสัยหรือมีการหาขอมูลเพิ่มเติมกอนตัดสินใจ
“มันเปนสาวประเภทสองมันบอกมันเกงจบเกรียตินิยมดานเคมี มันรักทางดานนี้ก็เลยถามวาพี่แอดพี่ทําอะไรไดบาง
นอกจากโบทอก (เริ่มดัดเสียงแสดงทาทาง) พี่ทําไดหมดเลยคะ จะเอาหาเรียววีเชฟ แขนเล็กขาเล็ก ผมไมมีเติมไดหมด
ผมลานก็ทําผมไดทุกสิ่งอยางแตมันมาจุดเปลี่ยนตรงที่พอเราไวเนื้อเชื่อใจเขามากๆ จบเคมีเกียรตินิยมนูนนี่นั้น เปน
อาจารยสอนที่มหาลัย….. แลววันหนึ่งผลิตยาขึ้นมา แลวก็บอกวาพี่ลองฉีดที่มือพี่ เห็นไหมตอนแรกมันจะยิบ ยิบๆๆทํา
ปฏิกิริยานะ วันรุงขึ้นมันเนียนสวยเลย และมันถูกอืมและก็เปน เปนเหมือนกับวาคนรูจักแนะนําไปก็เห็นผลที่เขาทํา
มาแลวโอเคใชไหม อืมเห็นพวกพริตตี้เขาทําแลวสวยจริง อืมเราเห็นสังคมและพวกนั้นก็เปนพวกพริตตี้ พริตเตอรมากัน
ทั้งนั้น เราก็ถามเขาวา อุยทําอะไรถึงสวยเสร็จแลวเขาแนะนําวาฉีดจมูกนิดหนึ่ง เขาเปนคนหูเบาเอาๆก็เอา ฉีดบุบมันขึ้น
เลยเขาเปนคนกลัวการผาตัดไงกลัวเจ็บอะไรอยางเนี่ยอยากสวยแตกลัวนะ”

ภายหลังการฉีดสารแปลปลอม เพื่อนๆตางพากันชื่นชมและยกใหเธอเปนตนแบบของความงามมากขึ้น
แตเธอจึงยังคงพยายามเสาะแสวงหาขอบกพรองของตนจากการสองกระจกบอยครั้งและเห็นขอบกพรองของตนเอง
อยูเสมอจนนําไปสูการพัฒนาความงามโดการฉีดสารแปลปลอมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนอกจากนี้การฉีดสารแปลกปลอมยัง
ชวยใหเธอไดมีรายไดเพิ่มขึ้นจากการแนะนําเพื่อนไปฉีดสารแปลกปลอมกับหมอเถื่อนอีกดวยยิ่งทําใหเธอรูสึกพึง
พอใจกับการฉีดสารแปลกปลอมมากขึ้นเปนทวีคูณเธอจึงหวังพึ่งการฉีดสารแปลกปลอมเพียงอยางเดียวในการ
พัฒนาความงามของตนโดยไมสนใจจะศึกษาหาขอมูลเพิ่มเติมหรือลองไปพัฒนาความงามในรูปแบบอื่น และไม
เห็นความจําเปนตองพัฒนาความงามกับผูเชี่ยวชาญเชนแพทยอีกตอไปนั่นแสดงใหเห็นวาความตองการมีอิทธิพล
เหนือความมีสติใชวิจารณญาณในการตัดสินใจ ซึ่งอาจจะนํามาซึ่งความเขาใจผิดหรือความไมปลอดภัยตอชีวิตโดย
รูเทาไมถึงการณตามมาในอนาคตดังนั้นจะเห็นไดวาความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจจะมีผลตอพฤติกรรมตามมา
โดยโอกาสที่ผูใหขอมูลจะกลับมาพัฒนาความงามในรูปแบบเดิมซ้ําอีกขึ้นอยูกับความพึงพอใจเปนหลัก
“ฉีดโบทอกอยางเดียว แลวรูสึกวาติดใจ เขา ฝมือเขาฉีดแลวอยูนานถาเทียบกับที่โรงพยาบาลแหงหนึ่งที่ฉีดกับ
พยาบาลอะนะ ฝมือมันจะตางกันเลยอะ ฉีดโบทอกฉีดจมูกก็สวยกราบกรานขอบพระคุณกันใหญเลย ใหชีวิตใหมทั้ง ที่น่ี
เราก็ติดใจสิที่นี้ชอบรูสึกวาการจะทําสวยไมตองพึ่งหมอผาตัดแลวอะ”
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“ฝมือดีอยางนี้เขาเลยไมไปหาหมอแลว ติดใจสองกระจกทุกวันเลยที่นี่ คือตอนนั้นมันเริ่มสวยไปตรงไหนก็มีแต
คนมองเหมือน เปนดาราจนญาติพี่นองเห็นบอกวาเราไปทําอะไรมาสวยจัง เพื่อนในมหาลัยก็เห็นบอกเราไปทําอะไรมาพา
ไปทําบางสิ ที่นี่เลย ก็ไปที่นั้นอยางเดียวเพราะเขาเปนคนกลัวการผาตัดไงกลัวเจ็บกลัวเข็มอะไรอยางเนี่ยอยากสวยแตกลัว
นะ ฉีดจมูกมาทันทีไมตองรอใหเขียวใหช้ํา”

จนกระทั่งเธอรูสึกวาใบหนาของตนเองมีอาการบวมผิดรูปมากขึ้นเรื่อยๆและเริ่มที่จะไมไดรับการยอมรับ
จากสังคมวามีเปนผูความงามเชนเคย เนื่องจากสังคมเริ่มจะไมชื่นชมในรูปลักษณของเธอและเปลี่ยนมาเปนซักถาม
วาเธอไปทําอะไรกับใบหนามาทําใหเธอผูซึ่งเคยมีความภาคภูมิในความงามของตนเปนอยางมากไมสามารถทนรับ
กับความรูสึกไมเปนที่ยอมรับนี้ไดเกิดเปนความรูสึกเสียใจ โกรธ และนําไปสูความรูสึกสงสัยวาทําไมตองเกิด
เหตุการณแบบนี้กับตนเองจนกลายเปนการกลาวโทษตนเอง ซึ่งการโทษตนเองนั้น (Introjection) เปนกระบวนการ
รับรูที่เกิดจากการนําความคิด ความเชื่อ ทัศนคติและอื่นๆเขามาไวเปนของตนเอง เมื่อเกิดขอผิดพลาดขึ้นจึงทําให
เกิดการยอมรับตนเองไดยาก มีการมองตนเองเปลี่ยนไปในดานลบ นอกจากนี้ยังแสดงใหเห็นถึงการไมสามารถ
ยอมรับตัวตนของตนเองไดจึงใชกลไกการปองกันทางจิตดวยการกลาวโทษผูอื่นตามมา(Projection) โดยการยาย
หรือโยนความรูสึกผิดหรือความรับผิดชอบที่เกิดจากผลของการกระทําของตนเอง หรือผลจากความคิดที่ไม
เหมาะสมของตนไปใหบุคคลอื่นเพื่อใหความรูสึกผิดนั้นลดนอยลง เปนการลดความรูสึกที่กําลังบั่นทอนจิตใจ
ตนเองลงอีกดวย
หากอธิบายเรื่องอัตถิภาวะตามแนวคิดของไฮเดกเกอร ในการพิจารณาโครงสรางของภาวะการเปนอยู
(structure of being) ของมนุษย (Schutz. 1970) จะเห็นไดวา ผูใหขอมูลรายนี้เกิดมามีการรับรูวาตนเองมีความ
งามซึ่งแสดงใหเห็นถึงการยอมรับขอเท็จจริง (Facticity)แตการรับรูดังกลาวก็เกิดจากการที่สังคมและผูเปนแม
กําหนดใหเธอมีการรับรูเชนนั้น ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการมีอิสระในการรับรูรูปลักษณของตนแตอิสระนั้นก็ถูกครอบงํา
ดวยสังคมอยูดี (Fallenness) แตเมื่อผูใหขอมูลเห็นวาสังคมปฏิบัติตอตนเองแตกตางไป ไมยอมรับในความงาม
ของตนเองเหมือนเคยทําใหผูใหขอมูลรายนี้เกิดการทําความเขาใจในตนเองใหม (understanding) วารูปลักษณที่มี
อยูของตนไมมีความงามแลว จึงเกิดเปนความรูสึกเสียใจ กลัววาตนเองจะไมมีความงามตามคานิยมที่สังคมกําหนด
โทษวาเปนความผิดตนเองและคนอื่น ซึ่งเปนการแสดงออกใหเห็นถึงการรับรูตัวตนของตนเองผานจิตใจ (state of
mind) พฤติกรรมของผูใหขอมูลจึงเปลี่ยนแปลงไปไมภาคภูมิใจในรูปลักษณตนเองเหมือนเคยจึงตองพยายามจะ
แสวงหาการพั ฒ นาความงามเพื่ อ ให สั ง คมยอมรั บ และกลั บ ไปมี ตั ว ตนของการเป น คนที่ มี ค วามงามต อ ไป
(Fallenness)
“หนามันบวม หนาผิดรูปไมมีใครทักเขาบอกวาเขาสวยอีกเลย มีแตคนถามวาทําไรมาหนาบวม ไหนไปทําอะไรมา
อีก อะไรแบบนี้เขารองไหเกือบทุกวันเลยทําไมหนาเปนอยางงี้ เสียใจ รองไหเสียใจ โทษคนที่ทํา โทษหมอ โทษหมอเถื่อน
โทษสารพัดเลย โทษตัวเองดวย”
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ในชวงเวลานี้เธอจึงไมรีรอที่จะตัดสินใจทําศัลยกรรมความงามใบหนาโดยละทิ้งความกลัวตางๆที่เธอเคย
มีตอการทําศัลยกรรมความงามไวแลวหันมาใชเวลาสวนใหญในการศึกษาหาขอมูลการทําศัลยกรรมความงามดวย
ตนเองจากหลากหลายแหลงไมวาจะเปนจากอินเตอรเน็ตหรือการเขาพบปรึกษาแพทยหลากหลายที่เพียงลําพัง
เพราะความอับอายไมกลาที่จะปรึกษาใครในระหวางนั้นเธอจะตระเวนหาแหลงทําศัลยกรรมความงามใบหนาไป
เรื่อยๆ เพื่อจะแกไขรูปลักษณตนเองใหมีความงามมากขึ้นเพิ่มเติม ถึงแมเธอจะถูกแพทยสวนใหญปฏิเสธและ
แนะนําใหเธอไปพบแพทยรักษาโรค หรือไมก็แนะนําใหเธอรอเวลาและไมควรทําอะไรเพิ่มเติมโดยแพทยพิจาณา
แลววาใบหนาของเธอจะกลับมาเปนปกติไดแตเธอก็ไมอาจจะรอเวลาหรือปฏิบัติทําตามคําแนะนําของแพทยไดโดย
เธอมองวาบริเวณใบหนาเปนพื้นที่สําคัญของรางกายในการมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นๆ เพราะเปนบริเวณที่มองเห็น
ไดชัดกวาสวนอื่นของรางกายและปกปดไดยากดังนั้นเธอจึงทนไมไดที่จะใหสังคมรวมกันแสดงออกกับเธอทั้งทาง
วาจา สีหนา ทาทางใหเธอรับรูวาตนเองมีความแตกตางไปจากคนในสังคมปกติ
“อออันนั้นชวงปแรกปที่สอง หมอไหนก็รักษาไมได ไมอยากแกใหบอกวาดีแลวอยาไปทําอะไร แตเรารูสึกวามัน
ใหญใครจะทนใหมีแตคนถาม เรายังตองอยูในสังคมนะหนาเราเปนแบบนี้เราจะไปสูหนาใครไดจะใหเรานั่งอยูเฉยๆเราทํา
ไมไดหรอกมันตองทําอะไรซักอยางหมอคนนี้ไมทําก็ตองมีสักคนที่ทําละเขาวาเขายังตองหาไปเรื่อยๆ”

สุ ด ท า ยเธอก็ ไ ด ทํ า ศั ล ยกรรมความงามใบหน า สมความตั้ ง ใจหลั ง จากที่ พ ยายามแสวงหาสถานที่
ทําศัลยกรรมความงามใบหนามานาน โดยเธอเลือกที่จะเชื่อคําแนะนําของบุคคลอื่นๆที่ใหขอมูลไวตามอินเตอรเน็ต
และดวยความตองการอยากจะใหใบหนาของตนเองมีความงามประกอบกับเธอมองวาตนเองไมมีทางเลือกมากนัก
ทําใหเธอไมไดสืบประวัติของแพทยศัลยกรรมความงามใหดีพอ จึงหลงเชื่อไปศัลยกรรมความงามใบหนากับแพทย
ที่มีประวัติเคยทําผูอื่นเสียชีวิตจากการทําศัลยกรรมความงามมากอน และดูเหมือนวาการทําศัลยกรรมความงาม
ครั้งแรกนั้นก็ไมไดสรางความพึงพอใจในรูปลักษณของตนเองใหมากขึ้นอยางที่ตั้งใจไว
“เราก็ไมทนหรอกเรายังเปดหาเปดเน็ตไปเรื่อยๆ เว็บดั่งโดงดั้งโดงอะไร เขานะหาคลินิกที่รับทําจนมาเจอหมอคน
หนึ่งมีคนแนะนํา ไปหาหมอ หมอทําใหหลังจากที่ไปหาหมอหมอไหนก็ไมทําใหหมอบอกปกติดีแลว หมอนั้นคิดราคา
หาหมื่นบาท ใหกินยาแลวขึ้นเตียงเลย ตอนนั้นใจเตนมากกลัว ไหนๆก็ไหนๆ ทําก็ทําไมไดคุยอะไรมาก หมอบอกทําไดทํา
ใหหมอเอาไขมันใตตาออกขางหนึ่ง ปรากฏวาใชเวลาในการทํา 2-3 ชั่วโมงทําเสร็จหนาก็บวมใชไหม แตเราก็ยังไมตกใจ
อะไรเพราะคิดวาเพิ่งทําผาตัดใชไหม”
“ใชที่เขาเคยดูดไขมันคนตาย ที่เชียงใหมแลวยายมากรุงเทพ เขารูตอนไปตอนนั้นตัวเองก็เห็นคลินิกอยูในตรอก
เล็กๆ มืดๆ คลินิกเงียบๆ ไมคอยมีคน มีคนหนึ่งเปนเหมือนเมียหมอหนาดูเหมือนคนทําศัลยกรรมผิดพลาด ดูออกวา
ศัลยกรรมเลยไมสวย ไปถึงหมอใหกินยาขึ้นเตียงเลยบอกไดๆ ยังไมไดคุยอะไรละเอียดเลย เขาก็คิดนะวามาแลว และก็
หมออื่นก็ไมแกใหเอาวะ เลยตัดสินใจทําไป”
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จึงทําใหความทุกขใจที่มีตอใบหนาของเธอยังคงอยูเพราะเธอยังคงรูสึกวารูปลักษณของตนเองยังไมได
รับการยอมรับจากสังคมเทาเดิม เธอจึงยังคงใชเวลาสวนใหญในชีวิตหมดไปกับการสองกระจกและหมกมุนครุนคิด
ถึงรูปลักษณของตนเองเพื่อหาหนทางในการพัฒนาความงามเพิ่มมากขึ้น โดยเธอยังคงเชื่อมั่นวาศัลยกรรมความ
งามจะพัฒนารูปลักษณของตนใหมีความงามเพิ่มขึ้นได เพราะเธอเห็นรูปลักษณของคนอื่นที่ทําศัลยกรรมความงาม
เปนแบบอยาง นํามาสูการทําศัลยกรรมความงามใบหนาครั้งที่ 2 ตามมาในเวลาไมนานโดยในครั้งนี้เธอไดเลือกที่จะ
เปลี่ยนสถานที่ในการทําศัลยกรรมความงาม โดยไดบทเรียนจากการผานประสบการณการทําศัลยกรรมความงาม
ครั้งแรกทําใหมีเธอการเตรียมตัวในการคัดสรรแพทยและใหความสําคัญในการเลือกสถานที่ทําศัลยกรรมความงาม
โดยไมคิดจะหวนไปพัฒนาความงามกับหมอเถื่อนหรือหมอศัลยกรรมความงามคนเดิมอีกเลยอีก
“คือผลที่ไดมันก็ยังไมสวยเหมือนเดิมเอาวะคนอื่นสวยไดเราก็ตองสวยไดสิ คือเขาใจไหมวามันทุกขมาก ทุกขใจ
มาก คนเคยสวยอะอืม คืออยูไมได ทั้งวันทั้งคืนสองแตกระจกหาแตวิธีแก มันไมไดผลลัพธที่เราหวัง ที่นี่เริ่มเครียด เขา
เลยคิดจะทําอีกรอบไปทํากระพุงแกม เพราะคิดวาหนามันอาจจะบวมเพราะกระพุงแกก็ไดก็ไมรูคิดเอาเอง แตไมหาหมอ
เถื่อนแลวนะถาหาตองหมอศัลยกรรมตามที่เขามีใบประกอบวิชาชีพถูกตองตองศึกษาประวัติหมอดีขึ้น”

จนกระทั่งเธอเริ่มกาวเขาสูการเสพติดศัลยกรรมความงามอยางไมรูตัว โดยหลังจากการทําศัลยกรรม
ความงามครั้งที่ 2 ผานไป เธอเองก็ยังไมสามารถเรียกความภาคภูมิใจในรูปลักษณตนเองกลับมาไมได ชวงชีวิตใน
ตอนนั้นเธอรับรูไดวามันจะไมเหมือนเดิมอีกตอไปแลว การรับรูดังกลาวกลายมาเปนตัวควบคุมความคิดความรูสึก
และพฤติกรรมที่แสดงออกของเธอใหเปลี่ยนแปลงไป โดยเห็นไดชัดจากจากที่เธอเปรียบเทียบชีวิตในชวงนี้นั่นวา
“เหมือนตายทั้งเปน”คงเปนคํากลาวที่สะทอนเห็นถึงความทุกขทรมานจากการไมไดรับการยอมรับจากสังคม ทําให
เธอหางหายจากชวงเวลาที่มีความสุข อุปนิสัยเธอจึงเริ่มเปลี่ยนแปลงไปไมมีความมั่นใจในตนเองเหมือนเคย เปน
กังวลทุกครั้งเวลาพูดคุยสนทนากับผูอื่น เพราะกังวลวาสายตาของคนอื่นจะจับจองและสังเกตเห็นความผิดปกติบน
ใบหนาของตน ทําใหเธอมักจะหลบสายตาผูอื่นอยูเสมอโดยการหาอะไรมาปดบังหนาตาตนเองตลอดเวลา ไมกลา
สบตาผูคน ทําใหการออกไปนอกบานพบปะผูคนของเธอกลายเปนเรื่องที่นาอึดอัดสําหรับเธอมาก เธอจึงเลือกที่จะ
เก็บเนื้อเก็บตัวอยูบานเปนสวนใหญ วนเวียนอยูกับความคิดที่วารูปลักษณของตนไมสวยงามนําไปสูความตองการ
ที่อยากจะทําแตศัลยกรรมความงามมากขึ้น จนทําใหเธอมักจะนอนก็ไมคอยหลับและมีพฤติกรรมนั่งอยูหนากระจก
เปนเวลานานแลวก็รองไหกับตนเองบอยครั้งหรือไมเธอก็มักจะใชเวลาอยูกับหนาคอมพิวเตอรเพื่อหาขอมูลการ
ทําศัลยกรรมความงามเปนสวนใหญจนทําใหความสนใจตนเองดานอื่นๆ ในชีวิตลดลงไมวาจะเปนเรื่องงาน การเขา
สังคมจนดํารงชีวิตของเธอไดรับผลกระทบเปนอยางมาก
“อุปนิสัยใจคอก็เปลี่ยน จากคนราเริงกลายเปนคน ที่ไมยิ้มไมแยม ไมอยากยิ้มเพราะไมมั่นใจใบหนาของตนเอง
แลวแบบเปนคนเก็บตัว”
“ตะเองรูไหมงานการไมทําเอาแตเปดเน็ต นอนก็ไมหลับ นอนไปสองชั่วโมงก็ตื่น ตื่นมาก็ควากระจกสองหนา
ตื่นมาก็มานั่งมองตัวเองหนากระจก รองไห ตอนนั้นเหมือนตายทั้งเปน เริ่มอยูกับตัวเองมากขึ้น ไมอยากไปทํางานการ
ออกไปเจอเพื่อน ไปงานแตงงานงานสังสรรคแทนที่จะเอาตังสไปใชจายซื้อเสื้อผา ซื้อของใช คือมันไมมีเลย ในหัวมีแต
ศัลยกรรมความงาม ไมอะไรเลยนอกนั้น จิตใจหอเหี่ยว เบื่อไมอยากไปไหน เก็บตัวอยูบาน”
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แตเธอก็ยังคงมีความหวังวาการทําศัลยกรรมความงามใบหนาจะสามารถทําใหเธอมีความงามมากขึ้นได
ตามคําแนะนําและการโฆษณาจากสถานประกอบการในการทําศัลยกรรมความงามแหงหนึ่ง ที่พยายามนําเสนอ
วิวัฒนาการทําศัลยกรรมความงามใบหนาที่ล้ําสมัยมากกวาที่อื่น และนําใบหนาของผูที่ผานการทําศัลยกรรมความ
งามดวยวิธีการดังกลาวมาการันตีและยืนยันผลลัพธพรอมทั้งใหขอมูล ซึ่งสรางใหเธอมีความมั่นใจมากวาใบหนา
ของหลังทําศัลยกรรมความงามในครั้งนี้จะมีความงามเพิ่มมากขึ้น เธอจึงนําพาชีวิตตนเองมาสูการทําศัลยกรรม
ความงามครั้งมาโดยไมลังเลและในครั้งนี้เธอไดรับคําแนะนําจากแพทยใหปรับเปลี่ยนรูปแบบในการทําศัลยกรรม
ความงามของตนเสียใหมจากการทําศัลยกรรมความงามเพียงอวัยวะเดียวเปนหลากหลายอวัยวะมากขึ้นเนื่องจาก
แพทยเห็นวาจะทําศัลยกรรมความงามหลายตําแหนงในคราวเดียวกันจะชวยทําใหเธอเห็นการเปลี่ยนแปลงของ
รูปลักษณตนเองชัดเจนกวาการทําศัลยกรรมความงามในครั้งที่ผานมา เธอเองก็สมยอมตออํานาจความรูของแพทย
ที่ มี ม ากกว า ตนเองจึ ง ทํ า ให เ ธอปฏิ บั ติ ต ามและเชื่ อ ฟ ง คํ า แนะนํ า นั่ น อย า งไม รี ร อ สื บ เนื่ อ งมาถึ ง ภายหลั ง การ
ทําศัลยกรรมความงาม ผลลัพธที่ไดก็ทําใหเธอมีความพอใจในรูปลักษณตนเองมากขึ้นแตเธอมองวารูปลักษณของ
ตนนาจะมีความงามไดมากกวานี้ นําไปสูการแกไขปรับปรุง เปลี่ยนแปลงรูปลักษณในตําแหนงเดิมและตําแหนงใหม
ไปเรื่อยๆจากสถานที่ทําศัลยกรรมความงามที่เดิมอยูหลายครั้งเสมือนกับวารูปลักษณของเธอเปนโครงการที่สรางไม
มีวันเสร็จทําใหในชวงเวลานั้นเธอตองสูญเสียทรัพยสินและใชเวลาใหหมดไปกับการหมกมุนตอการทําศัลยกรรม
ความงามใบหนาของเธอเปนอยางมาก ใบหนาของเธอจึงไดรับผลกระทบจากการทําศัลยกรรมความงามมากกวาทุก
ครั้งที่ผานมา
“พอมาอีกครั้งคราวนี้หมอเขาก็บอกนะ วาเราเอาตรงนี้ออกดีไหมตรงนี้ดวย มันจะชวยเสริมกันเราจึงตัดสินใจไป
ทําคาง คางก็สั้นลงก็พอใจแตหมอเขาใหใสคางปลอมเขาไปเราไมชอบไง แตโดยรวมก็พอใจ เสียเงินหลายแสนกับหมอ…..
แกคางเอา หนาผากออก เอาที่จมูกออกทําจมูกใหม หนาผากก็แกอีกรอบหนึ่ง สองรอบก็หมดไป หลายแสนอยูเหมือนกัน
สี่หา หกแสน”

แตผูใหขอมูลก็ไมหยุดที่จะทําศัลยกรรมความงามยังคงตระเวนหาที่ทําศัลยกรรมความงามตอไป ยังคง
ไมฟงคําเตือนของแพทยและจากการมีประสบการณการทําศัลยกรรมความงามซ้ําแลวซ้ําเลาจนเกิดความรูสึกเคย
ชิ น และได เ รี ย นรู วิ ธี ก ารทํ า ศั ล ยกรรมความงามผ า นการสั ง เกต เธอจึ ง เชื่ อ มั่ น ว า ตนเองสามารถจะจั ด การ
ทําศัลยกรรมความงามดวยตนเองไดจึงหันมาพึ่งศัลยกรรมความงามแบบ DIY Plastic Surgery หรือ การลงมือ
ศัลยกรรมงามดวยตัวเองซึ่งพฤติกรรมดังกลาวนอกจากจะมิไดชวยทําใหรูปลักษณมีความงามมากขึ้นตรงขามอาจ
นําไปสูโอกาสที่จะเกิดผลเสียรายแรงตามมาไดงาย เพราะการทําศัลยกรรมความงามดวยตนเองเปนการจัดการโดย
ปราศจากความรูที่แทจริง
“หลังจากนั้นเราก็หาหมอแกอีก แตหมอบอกวาอยาทําปลอยมันไวกอน เราก็แบบเนอะเคยไปหาหมอที่อื่นใชไหม
เขาเคยลองจิ้มเองดเอง มันไมไดกลัวเจ็บแลวทํามาตั้งหลายครั้งมันแบบคิดวาอาจจะชวยไดเอาเข็มเบอรใหญๆ นี่ละจิ้มเอา
เพื่อแบบไขมันเลือดอะไรมันจะออกมาทําใหหนาเราหายดีขึ้นแตมันก็ไมหายแหะหนาช้ํากวาเดิมอีก”
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และเธอเองก็สังเกตไดวาในขอบเขตของความสัมพันธของตนกับบุคคลในสังคมหรือเพื่อนฝูงใกลชิดตาง
ก็มีปฏิกิริยาเปลี่ยนแปลงไปไมเหมือนเดิม เชนการจับจองมองดวยสายตา ไมกลาเขามาพูดคุย ซุบซิบนินทา ไม
ทักทายบางครั้งทําเหมือนเธอเปนคนไมรูจัก และโดยเฉพาะการที่สังคมที่นํารูปลักษณของเธอมาลอเลียน พูดเลน
และเห็นวาเปนเรื่องตลก สนุกสนาน โดยการเอารูปลักษณของเธอไปเปรียบใหเปนผูเสพติดศัลยกรรมความงามซึ่ง
เปนบุคคลที่ไมพึงปรารถนาของสังคมซึ่งเปนการเปรียบเทียบใหเธอรูสึกวาตนเองถูกสังคมจัดวางไวในตําแหนงใหม
ที่ไมปกติ แปลกประหลาด ทําใหรูปลักษณของเธอกลายเปนสวนที่เปนปมดอย ไมเปนที่ยอมรับของสังคม และ
ยังผลใหเกิดความรังเกียจ เธอจึงรูสึกดอยคาอับอาย เจ็บปวด เสียใจรองไห มองรูปลักษณตนเองในแงลบตามมา
หรือแมแตในบางครั้งการที่เธอไดรับคําพูดที่แสดงถึงความเห็นใจ เปนหวงเปนใย สงสาร ซึ่งดูเหมือนจะเปน
ปฏิสัมพันธเชิงบวกแตสําหรับเธอแลวมันมีนัยยะที่สื่อถึงความมีรูปลักษณแตกตางและดอยกวาคนทั่วไปในสังคม
โดยที่บุคคลในสังคมก็อาจจะนึกไมถึง เนื่องจากคําพูดดังกลาวทําใหเธอแยกรูสึกโดนจองจับผิดและเปนการตอกย้ํา
ความผิดพลาดของตนเองอยูเสมอ สงเสริมใหตัวเธอมีมุมมองตอรูปลักษณตนเองในลักษณะที่แปลกแยก นํามาซึ่ง
ความมีอคติ ไมมั่นใจในตนเองรูสึกโดดเดี่ยวขาดคนเขาใจ หวาเหว สงผลตอความสัมพันธของเธอกับบุคคลอื่นใน
สังคมตามมา
“ญาติๆมีปฏิกิริยาทุกคนคือมองหนาแลวก็ไมคุย คือมองหนาแลวแบบไปทําอะไรมาเงี่ยมองแบบไมเคยเห็น แลว
ไมคุยกับเราญาติเปนกันทุกคนเลยไมคุยดวยแตไปซุบซิบนินทาเราวาเราหนาประหลาดคือมองดวยหางตาอยางงี้ เคยเปน
ปะเดินๆไปแลว คนมองเราเหมือนคนแปลกประหลาดขนาดคนรูจักกัน ก็มองเหมือนคนไมรูจักกันไปเลย แมแตเพื่อนเขา
บางคนเจอเรามีปฏิกิริยา มองแบบแปลกไปจากเดิม มองแลวไมกลาพูดกลาทักเพื่อนบอกแมไปทําหนามาสะบิดเบี้ยวหมด
เลย หัวเราะใสเรา ยิ่งตอกย้ําความเจ็บปวดเรามีคนเรียกอะไรนะ …….. (นักรองที่ยอมรับกับสังคมเสพติดศัลยกรรมความ
งามจนใบหนาเปลี่ยนแปลงไป)บางละ ……..(เปนผูที่มีหนาตาในวงการสังคมที่ทําศัลยกรรมความงามจนใบหนามีความ
ผิดปกติ) อูย น้ําตาตกเลย (หัวเราะและแววตาเศราอยางเห็นไดชัด ไมสบตาผูสัมภาษณเลย) อืม นั้นแหละรับไมได
………..(นักรองผูหญิงที่มีรูปลักษณผิดปกติจากการทําศัลยกรรมความงาม)บางละมันรับไมไดตัวเองเขาใจใชไหม”
“หรือใครๆมาพูดสงสาร คือไมตองพูดดีกวาไหมไมอยากไดยินอะไร มันดูแบบดอยคาครั้งหนึ่งเขาเคยออกไปเจอ
เพื่อนๆ แลวเพื่อนถายรูปลงเฟส แลวแท็กมา เขาไมอยากถายรูปเลย เครียดมากมันรับไมไดหนามันผิดรูปผิดราง มันปูด
เห็นแลวเครียด บางที่ก็มาถามไปทําอะไรมา ประโยคเจ็บปวดที่สุด ยิ่งมาถามเหมือนเห็นใจไมตองอะ ไปทําไรมา ไมนา
เลยของเดิมดีอยูแลว หรือของเดิมสวยกวานะ ทํามาซะเละเชียว นั่นแหละ”

ดวยรูปลักษณของเธอและพฤติกรรมการทําศัลยกรรมความงามซ้ําไปซ้ํามาอยางไมหยุดหยอน ทําให
สังคมมีปฏิกิริยาโตตอบพฤติกรรมของเธอในลักษณะของการสรางตราบาป (Stigma) มองเธอเปนตัวประหลาด
ผิดปกติ เปนผูเสพติดศัลยกรรมความงาม ไมรูจักพอใจในรูปลักษณของตน บางก็นําพฤติกรรมของเธอไป
เปรียบเทียบกับการเปนโรคทางจิตจากภาพของผูเสพติดศัลยกรรมความงามตามการรับรูของสังคมที่สะทอนผาน
การนําเสนอจากสื่อตางๆ ในแงมุมของผูมีความไมปกติแตกตางจากคนทั่วไปแตสําหรับเธอการทําศัลยกรรมความ
งามซ้ําไปซ้ํามาอยางไมหยุดหยอนของเธอนั้นเปนเพียงการพยายามจะแกไขใบหนาของเธอเองใหงดงาม เพราะเธอ
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รูสึกวาใบหนาของเธอทําใหเธอตองใชชีวิตอยูในสังคมอยางยากลําบาก เธอจึงมองวาตนเองไมไดเสพติดศัลยกรรม
ความงาม และพยายามปฏิเสธตราประทับที่สังคมมอบให ซึ่งจากปฏิเสธดังกลาวก็เปนผลมาจากปฏิกิริยาตอบสนอง
ตอความวิตกกังวลสูงและหวาดกลัววาตนเองจะถูกสังคมจัดใหเปนคนไมปกติ
“สังคมมองเขาวายายคนนี้เสพติดศัลยกรรม อืมจะถูกสังคมมองวาแบบวาเปนบาศัลยกรรมไปแลว ดูสิทําจนหนา
พังไมเห็นจะดีคืออยางที่เปนขาวจริงๆแลวเราไมไดเสพติดศัลยกรรมเพียงแค เราตองแกไขหนาเพื่อกลับมาเหมือนเดิม
กอนไมไดทําศัลยกรรมความงาม เราเลยจะรูสึก คือเราเปนทุกขเราอยูในสังคมนั้นลําบากแตใครจะเขาใจเขาก็มองวาเรา
เสพติดอยูดี”

การที่เธอถูกสังคมมองเปนตัวประหลาด โดยตีตราวาเปนผูเสพติดศัลยกรรมความงามหรือการถูกสังคม
ลอเลียนเกี่ยวกับใบหนา เปนสงที่สรางความรูสึกอับอาย และไมมั่นใจเวลาถูกคนอื่นจองมอง แสดงใหเห็นถึงความ
ออนไหวตอสายตาที่จองมอง โดยคิดวาการจับจองนั้นเปนการใชอํานาจในสังคมที่กระทําตอตน จนทําใหเธอตอง
ปดบังอําพรางใบหนา ไมวาจะเปนการใสหนากาก การเอาผมปดหนา การใสแวนกันแดด หรือแมแตการหลบสายตา
และพยายามเดินหนีผูคน โดยเชื่อวาการปดบังใบหนาจะชวยอําพรางรูปลักษณที่ผิดปกติของตนได ทําใหตนเองดู
ไมแปลกประหลาดจากคนอื่นและจะชวยใหสังคมไมตีตราตน แสดงใหเห็นวารูปลักษณของเธอไดกลายมาเปนตัว
ควบคุมความคิดความรูสึกของตน
“อืม มันมีผล งานเขาตองออกไปเจอไปตรวจตามที่ตางๆ บางที่ตองปดแมสตลอด (หนากาก) จะถามอะไรเขาก็
ไมคอยมั่นใจมันก็มีผล (เสียงสั่นเครือ เหมือนจะรองไห ตาแดง จมูกแดง) เงียบ… แลวไปคนชอบถามอะ คนที่เราไป
ตรวจชอบถามเปนอะไรยังเราก็ไมอยากจะตอบตอบไปเขาจะถามวาไปทําทําไม”

นานวันเขาจึงเกิดเปนภาวะเครียดที่สะสมทําใหเกิดการเสียสมดุลทางจิตสงผลกระทบตอการดํารงชีวิต
อยางเห็นไดชัด ซึ่งเธอมักแสดงออกมาในลักษณะของความรูสึกทอแท สิ้นหวัง หดหู หอเหี่ยวจิตใจ และหมด
อารมณสนุกสนานเพลิดเพลิน หรือหมดอาลัยตายอยาก มองโลกมองสภาพทุกอยางในดานลบมีความรูสึกเบื่อและ
หมดความสนใจในสิ่งตางๆกิจวัตรประจําวันที่เคยทําก็ไมอยากทํากิจกรรมตางๆ ที่เคยชอบก็รูสึกเบื่อและไมสนใจ
แสดงใหเห็นถึงภาวะสิ้นยินดีคือ ไมมีความสนใจหรือพึงพอใจในกิจกรรมที่โดยปกติเปนที่นาพึงพอใจจนกลายเปน
คนขาดความเชื่อมั่นในตนเอง วิตกกังวล ทําใหเกิดผลกระทบตอความสัมพันธกับผูอื่น โดยในระยะแรกเธออาจจะ
เขาสังคมอยางเสียไมได จนละทิ้งสังคมทีละนอยและมักจะคิดไปเองวาตนเองไมมีคุณคาเพียงพอ จนนําไปสูการขาด
ความนับถือตนเอง ไมหลงเหลือความภาคภูมิใจในตนเองแสดงออกโดยการเลิกสนใจตนเองละทิ้งสังคมในที่สุด
“เครียดสุดๆอะ เครียดสุดก็ไมถึงกับขั้นฆาตัวตายหรอกนะ คือไมไปไหนเลยพยายามจะอยูแตในบาน เบื่อไมแตง
เนื้อแตงตัว ไมทํา ผมเผาอะไรก็ไมทํา ไมซื้อเสื้อผา นั้นแหละไมเจอคนเลยหลายปนะหนาไมสวยแตงไปก็ไมสวย”
(แพรวพราว)
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ทําใหเธอหันมาเผชิญชีวิตในชวงนี้ใหมโดยการหลีกหนีสังคมไมออกจากบานสะทอนใหเห็นถึงความรูสึก
ไมปลอดภัยหรือรูสึกอึดอัดจึงตองหลีกหนีใหพนจากสภาพนั้นแลวแยกออกมาอยูคนเดียว ซึ่งเปนกลไกการปองกัน
ตนเองโดยการถอยหนีเพื่อลดความกลัว ความวิตกกังวล และความเครียด โดยการหลีกเลี่ยงออกจากสถานการณ
ที่ตัวบุคคลและสิ่งแวดลอมกอใหเกิดความรูสึกดังกลาว ซึ่งการหลีกหนีจัดไดวาเปนการใชกลไกปองกันตนเองชนิด
หนึ่งที่อาจจะกอใหเกิดผลเสียมากกวาผลดีเนื่องจากการหลีกหนีสังคมเปนการแสดงถึงการไมสามารถแกไขปญหา
หรือสถานการณในแบบเผชิญหนา และไมสามารถเขาไปอยูในโลกของความเปนจริงได เชื่อมโยงเปนปญหาความ
วิตกกังวลทางสังคมเปนผลมาจากอคติในการแปลความสถานการณทางสังคม หรือเกิดจากความรูสึกในทางลบ
จึงสงผลตอพฤติกรรมที่แสดงออกมาทําใหเกิดมุมมองตอรูปลักษณของตนในแงลบมากขึ้น เพราะความรูสึกเกี่ยวกับ
ตัวเองของมนุษยพัฒนามาจากปฏิกิริยาของผูอื่นที่มีความคิดเห็นตอตัวเราผานคําบอกเลาหรือคําพูดตางๆ ของผูอื่น
ในสังคมประกอบดวยภาพลักษณของเราที่มีตอตนเอง และจินตนาการของผูอื่นที่ตัดสินภาพลักษณนั้น และ
ความรูสึกของเราที่มีตอจินตนาการนั้น ซึ่งทั้งหมดจะเชื่อมโยงไปสูความรูสึกเราที่มีตอตนเองตามมา จึงทําใหเธอ
เริ่มเห็นพรองกับความความคิดเห็นของผูอื่นที่มีตอรูปลักษณตนเองจนกลายเปนการขาดความมั่นใจในตนเองมาก
ยิ่งขึ้นซึ่งอาจจะสงผลกระทบตอจิตใจตามมา เธอจึงหลบเหลี่ยงไมออกสังคมซึ่งอาจจะเกิดจากอคติดานความทรงจํา
อคติจากความสนใจ อคติจากการตัดสินใจ วิธีการแปลความหมายของสถานการณ เกิดเปนความหวาดระแวงใน
ปฏิสัมพันธกับสังคม จึงนําไปสูผลกระทบตอการดําเนินชีวิตประจําวัน การเขาสังคม การทํางาน การเรียน เปนตน
“แรกๆไมออกจากบานนะที่ทําๆ ไมออกเลยไมกลากลัวคนมองวาเราเสพติดศัลยกรรม ตอนนั้นหนามันยังไมเขาที่
ดวยละ“เราสองกระจกเราจะรูวาหนาแยจากคนรอบขางเราบอกอีก คนที่รูจักเราบอกวาไมนาไปทําเลยของเดิมดีอยูแลว
อะไรอยางงี้ใครจะอยากออกไปเจอแบบนี้”

การที่เธอหลีกหนีสังคมไมออกจากบาน ไมยอมไปทํากิจกรรมตามปกติ เพื่อพยายามเก็บเงินและหาเงิน
เพื่อนํามาทําศัลยกรรมความงามใบหนาอยางเดียว เพราะเธอมองวาใบหนาตนเองยังไมมีความงามถึงออกไปเที่ยว
หรือทํากิจกรรมนอกบานเธอก็ไมมีความสุข เธอจึงเลือกที่จะทุมเทเวลาทั้งหมดของตนและทรัพยสินที่ตนหามาไดให
หมดไปกับการทําศัลยกรรมความงามใบหนาทําใหสัมพันธภาพในกิจกรรมระหวางคูรักที่เคยมีรวมกันก็หางหายไป
ทําใหแฟนของเธอผูเปนบุคคลใกลชิดเธอมากที่สุดตองมีการปรับเปลี่ยนการดําเนินชีวิตโดยละทิ้งกิจกรรมที่เคยทํา
เพื่อใชเวลาในการดูแลเธอทั้งกายและจิตใจใหมากขึ้น นอกจากนี้เธอยังมองวาเธอยังเปนตัวการที่เพิ่มภาระคาใชจาย
ใหแกครอบครัว ซึ่งทําใหแฟนเธอเริ่มไมพอใจและไมเห็นดวยกับพฤติกรรมการการทําศัลยกรรมความงามซ้ําๆของ
เธอถึงแมเธอจะรูสึกไดวาตนเองเปนภาระกับคนใกลชิดเชนแฟนเปนอยางมากก็ตามแตเธอก็หาไดใสใจยังคงมี
พฤติกรรมที่จะนําไปสูการทําศัลยกรรมความงามของตนอยางไมจบสิ้น โดยเลือกที่จะมองขามความรูสึกของแฟน
เพราะเห็นวาไมมีใครเขาใจความรูสึกและสภาพที่เธอเปนอยูไดดีเทาตัวเธอ
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“กอนนี้จะมีความสุขกับใบหนาตนเองมากไมตองทําอะไรก็สวยแลวอะ แตทุกวันนี้ตองหาเงินเพื่อมารักษาหนา
ไปออนวอนขอเงิน ยืมเงินคนอื่น ตองเอาเงินแฟนมา ยอมจะไมไปเที่ยวไหน ไมแตงตัวซื้อของเก็บเงินทําหนาอยางเดียว
ไปเที่ยวก็ไมมีความสุขหรอกแฟนเขาก็ไดรับผลกระทบนะ เมื่อกอนเขาชอบดูหนังมากไปดูทุกอาทิตย แตอันนี้ไปไมได
เพราะเราไปไมไดเขาก็ไมอยากไปอืม เขาจะแนว มัน มัน ก็เหมือนเดิมแตเหมือนกับวาจากแตกอนมีชีวิตที่สดใสราเริง แต
กลายเปนวาเขาตองมานั่งใหกําลังใจเรา เมื่อกอนไมตองคิดเรื่องหนาตาเลยอะ อยากไปไหน อยากทําอะไรไปเที่ยวไหนก็
ไปแตตอนนี้ อยากไปเที่ยวไหนไมอยากไป อะเขาใจวาเราเปนแบบนี้ ตองมานั่งคอยใหกําลังใจ คอยปลอบใจ คอยให
กําลังใจรูสึกเราเปนภาระ บางครั้งก็ทะเลาะกับแฟนจนหนีหายไปเลย แฟนฝากเงินไวไปจายคาบานเราก็เอาเงินมาแกหนา
แฟนโกรธ พี่สาวแฟนรูก็ไมพอใจคงไมไวใจ แตเราก็ตองทําเพื่อแกไขหนาเราก็ไมสน เคาจะทิ้งไปมีคนอื่น”

การหลีกหนีสังคมไมออกจากบาน สงผลใหเธอไมไปพบเจอครอบครัวเปนเวลานาน เนื่องจากการที่เธอ
ไดเห็นวาครอบครัวของตนเปนทุกขและเสียใจกับรูปลักษณของเธอเปนอยางมาก จนทําใหเธอตองเผชิญหนากับ
คําถามมากมายและคําตักเตือนที่กลาวถึงผลทีเกิดขึ้นแลวอยูตลอดเวลา การพบปะพูดคุยสื่อสารระหวางเธอกับ
ครอบครัวจึงกลายเปนสิ่งที่ตอกย้ําใหเธอรูสึกผิดทั้งตอตนเองและครอบครัวมากขึ้นเธอจึงพยายามหนีหนาไมพบ
เจอไมกลับบานไปหาครอบครัวเปนเวลานาน ซึ่งเธอเองก็รับรูวาตัวเธอทําใหสัมพันธภาพในครอบครัวของเธอเริ่ม
แยลง แตเธอมองวาการพบเจอครอบครัว ครอบครัวไมไดชวยใหเธอสบายใจหรือสามารถหาทางออกใหกับเธอได
ตรงขามสิ่งที่ครอบครัวกระทําตอเธอกลับยิ่งสรางความทุกขใหเธอมากขึ้น
“สัมพันธภาพในครอบครัวแมทุกขใจมากเรื่องใบหนาลูกแมเครียด แมรองไหเลยนะ เพราะวาหนาลูกพังอยากใหลูก
กลับไปเปนหนาแบบเดิมทําใหไมกลากลับบานตางจังหวัด ไปเจอแมทําใหไมอยากคุยกับแมเพราะวาพอกลับไปบานก็จะ
เจอหนาแมก็จะพูดเรื่องใบหนาไปทําอะไรมาแมไมเขาใจจึงเปนแบบนี้ เห็นหนาเราก็ทุกขใจไมสบายใจรองไห ก็กลายเปน
วา ทั้งปไมไปหาแมเลย ไมเจอแม ไมคุยกับแม สัมพันธภาพในครอบครัวแยลงเราก็เอาเวลามาทําหนาหนาดีขึ้นคอยไปหา
แม”

จะเห็นไดวาสภาวะทางอารมณที่อยูบนความเครียดทําใหเธอเริ่มตีตัวออกจากสังคมเรื่อยๆ และเลือกที่
จะใชชีวิตแบบเก็บตัวอยูแตในบาน พาตนเองหลบหลีกหนีไมพบเจอผูใดเกิดความรูสึกหวาดระแวงตอสายตาและ
การจับจอง หรือหวาดระแวงพฤติกรรมของบุคคลอื่นที่จะมีตอตนเองอีกดวย เธอมักจะเลี่ยงกิจกรรมที่ตองเกี่ยวของ
กับการพบปะผูคนอยางมากเนื่องจากกลัวการถูกติเตียน ไมถูกใจหรือปฏิเสธนําไปสูการรับรูตอสิ่งภายนอกลดนอยลง
สงผลตอกระบวนการความคิดความเชื่อในทางลบเกี่ยวกับรูปลักษณของตน จึงเกิดความรูสึกต่ําตอยไมสวยงาม
ผิดปกติ ไมสมประกอบ และมักจะออนไหวงายตอการถูกประเมินในทางลบ
“การออกไปเจอเพื่อน ไปงานแตงงานงานสังสรรคแทนที่จะเอาตังสไปใชจายซื้อเสื้อผา ซื้อของใช คือมันไมมีเลยใน
หัวมีแตศัลยกรรมความงาม จิตใจหอเหี่ยว เบื่อไมอยากไปไหน เก็บตัวอยูบาน”

130
แตในชวงเสพติดศัลยกรรมความงาม เธอยังตองทํางานเพื่อใหชีวิตดํารงอยูไดและตอบสนองความ
ตองการพื้นฐานของตนอยางหลีกเลี่ยงไมไดการทํางานจึงเปนกิจกรรมอยางหนึ่งที่สําคัญในชีวิตที่ทําใหเธอตองจํา
ทนออกไปพบเจอผูคนพรอมกับความรูสึกอับอายและไมมั่นใจในรูปลักษณของตนเอง เกิดความกลัว และคิดไปวา
ผูอื่นจะตองมองรูปลักษณของตนเองในแงลบ สงผลตอการแสดงพฤติกรรมหลบสายตา พยายามหนีหนาผูคน ไม
อยากมีปฏิสัมพันธกับใครเพราะจิตใจหมกมุนอยูกับความกังวลในรูปลักษณของตนเอง เมื่ออยูที่ทํางานเธอจึง
พยายามจะเก็บซอนตัวอยูคนเดียวคาดหวังรอแคเวลาเลิกงานเทานั้นทําใหเธอไมสามารถทําไดไมเต็มที่ ไมมีสมาธิ
ในการทํางาน ประสิทธิภาพการทํางานในลดลง ซึ่งเชื่อมโยงมาสงผลกระทบตองานทําใหไมสามารถทํางานไดอยาง
เต็มที่จึงไมความคาดหวังตอความกาวหนาในงาน
“นอกจากที่ทํางาน เพราะวาจําเปนตองทํางาน แตก็ไปแบบไมสบตาใคร ไมอยากเจอใคร พยายามเก็บตัวอยูคน
เดียวรีบๆทํางานใหเสร็จ ไมอยากไดยินใครมาพูดสงสาร คือไมตองพูดดีกวาไหมมักตอกย้ํา คือไมอยากไดยินอะไรรีบ
ทํางานรีบกลับไมหวังความเจริญกาวหนาในงานไมเอาอะไรเลยเราอยากทําแตความงาม”

ประกอบกับในชวงเสพติดศัลยกรรมความงาม เธอมักจะมีพฤติกรรมลาหยุดงานบอยครั้ง และเมื่อเธอ
กลับมาทํางานดวยสภาพรางกายที่ไมพรอม ประกอบกับสภาพจิตใจที่หวาดกลัวการจับจอง ทําใหเธอไมกลาทํางาน
ที่ตองเปนจุดสนใจของคนหมูมาก และรูสึกกดดันเมื่อตองตกเปนเปาสายตาของบุคคลอื่น เธอจึงไมสามารถทํา
หนาที่ในงานของเธอไดเหมือนเดิมตองเดือนรอนขอความชวยเหลือจากเพื่อนรวมงานคนอื่นใหมารับผิดชอบใน
หนาที่นี้แทนตน จนถูกเพื่อนในที่ทํางานหรือหัวหนางานเปรียบวาเธอเหมือนผูมีภาวะทางจิต เพราะเธอเอาเวลาสวน
ใหญไปใสใจกับการทําศัลยกรรมความงามจนเกิดความบกพรองในหนาที่การงาน ความสามารถและสมรรถนะใน
การทํางานลดลง ทําใหเธอไมไดรับการสนับสนุนในหนาที่การงาน
“แลวก็พูดในที่ชุมชนเราไมกลาพูดแลวเพราะหนามันบวมหนามันผิดปกติ แทนที่หนาที่เราตองพูดเราไมพูด ตองให
เราตองวานคนอื่นมาพูดแทน ก็จะเสียตรงนี้ละเสียงาน กับหัวหนางานก็เขามองวาเราบาศัลยกรรม บาสวยบางาม มีผลตอ
ขั้นเงินเดือนเพราะอยาง ผอ.คนที่มีอํานาจเลื่อนขั้น เขาก็จะมองวาเราไมสนใจงาน อยางเราตองไปเปนวิทยากรแตเราไป
พูดไมไดเพราะเราไมมั่นใจในใบหนา เพราะเราหนาบวมเขาจะมองวาเราเอาเปรียบเพื่อน ซึ่งปที่ผานมามีผล ตอขั้น
เงินเดือนเลย เขาใหขั้นแคครึ่งขั้น เขามองวาเราไมสนใจงาน สนใจแตเรื่องสวยงาม เคยถูกเรียกไปตักเตือน”

จะเห็นไดวาในชวงเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนา เปนชวงที่เธอตองเผชิญกับการถูกสังคมตีตรา ซึ่ง
สงผลทําใหเธอเองก็มีการตีตราตนเองเชนเดียวกันเธอจึงเกิดความรูสึกหดหู อึดอัด ขาดที่พึ่งพา ตองการกําลังใจ
และอยากไดที่ปรึกษาเพื่อพูดคุยเพื่อระบายความความรูสึกของตนเองและบรรเทาความวิตกกังวลที่เกิดขึ้น แต
ไมใชวาทุกคนในสังคมจะเปนที่ปรึกษาที่ดีที่จะสามารถพูดคุยปรับทุกขเกี่ยวกับเรื่องการทําศัลยกรรมความงามได
โดยเธอไดลองปรึกษากับบุคคลทั่วไปในสังคมแลวพบวา บุคคลเหลานั้นนอกจากจะไมไดชวยเสริมแรงใหเธอมี
กําลังใจมากขึ้นแลว ในทางตรงขามยังพูดตอกย้ําทําใหเธอยิ่งรูสึกผิด รูสึกแยลงกวาเดิมเธอจึงเลือกที่จะแสวงหา
แหลงสนับสนุนทางสังคมที่มีความเหมาะสมกับพื้นฐานการจัดการปญหาที่เกิดจากากรถูกตีตรา ซึ่งการแสวงหา
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แหลงสนับสนุนดังกลาวเปนบริบทเงื่อนไขแวดลอมที่มีความสัมพันธกับความคิดและการจัดการกับสภาพจิตใจ
ของตน การไดพูดคุย ชวยทําใหคลายความอึดอัด ทําใหความทุกขนั้นรบกวนความรูสึกนึกคิดนอยลง จนอาจทําให
มองเห็นทางที่จะแกไขปญหาไดงายขึ้น
“คุยกับเพื่อน คุยกับตัวเองอะ คนอื่นเขาไมคุยนะเพราะวาคนอื่นเขาไมเขาใจ คือ ลองคุยแลวเขาไมไดใหกําลังใจ
ประมาณวาใครใหไปทํา คือลองคุยแลวไมไดผลลัพธที่ดีไง มันไมไดสรางแรงบวกใหเรา มีแตซ้ําเติม”

การถูกตีตราจากสังคมจากสังคมไมใชทุกคนที่จะสามารถยอมรับกับคําวา “บาศัลยกรรมความงาม” หรือ
“การเปนผูเสพติดศัลยกรรมความงาม” ไดแตความจําเปนที่ตองใชชีวิตอยูรวมกับสังคมทําใหเธอเองก็พยายามที่จะ
อยูรวมกับการถูกตีตราที่หลีกเลี่ยงไมไดโดยการไมสนใจหรือวางเฉย ทั้งที่ความเปนจริงภายในจิตใจของเธอจะมี
ความเครียดและความกังวลอยูในใจก็ตาม แตการพยายามปฏิเสธและไมยอมรับการถูกตีตราจากสังคมโดยการ
มองผานการตีตรานั้นและเลือกที่จะไมตอบโตเพราะเธอเชื่อวายิ่งตอบโตจะยิ่งทําใหถูกตีตรามากขึ้น โดยเธอเองก็
ยังคงเลือกที่จะทําศัลยกรรมความงามใบหนาตอไปเรื่อยๆไมสนใจหรือวางเฉยตอการตีตราเพราะเธอเห็นวาการตอง
ทนอยูกับรูปลักษณที่เปนอยูทําใหตนเองรูสึกทุกขใจมากกวาการถูกตีตรา นอกจากนั้นยังเชื่อวารูปลักษณที่งดงาม
จากการทําศัลยกรรมความงามจะชวยลดการตีตราจากสังคมลงได เปนการพยายามพิสูจนใหสังคมรับรูวาตนเอง
ไมไดทําศัลยกรรมความงามเพราะความผิดปกติทางจิต แตการทําศัลยกรรมความงามสามารถทําใหรูปลักษณมี
ความงามไดจริง
“ถือวาปรับตัวไดแตวา เมื่อไรที่ไดยินคนพูดขึ้นมาวา ไมนาไปทําหนามาเลยของเกาดีอยูแลวก็รูสึกเสียใจนะ แตก็ทํา
ใจ เมื่อกอนนอนไมหลับเลย สมัยหนาพังใหมๆ ไมไดนอนเปนป กลางคืนไมไดนอนเลยนั่งสองกระจกทั้งคืน ตื่นขึ้นมาก็
นั่งสองกระจกนั่งหมดอะไรตายอยากอยูอยางนั้น ชีวิตเปนอยางนั้นเปนป พอปที่สองเริ่มหาวิธีใชไหม ปที่สามปที่สี่
ชวงเวลานี้เปนชวงหาวิธีแกไขหนา ชวงนี้ชวงใครอยากพูดอะไรก็ไมสนใจปลอยเขาพูดไปเถอะ ตองปลอยวางเดินหนีบาง
อยาไปสนใจ”

การยอมรับสภาพของการถูกตีตราจากสังคมตามที่เธอกลาวถึง เปนการมองภายใตสภาวะที่เปนอยูและ
สิ่งที่คาดวาจะเกิดขึ้นตามความเขาใจที่เปนอยู ซึ่งเปนการเผชิญกับสภาวะที่เปนอยูภายหลังที่ผานกระบวนการทาง
จิตใจในลักษณะตางๆมาแลว เชน การปฏิเสธ การเศราเสียใจ การโทษตนเองและคนอื่น โดยลักษณะการเผชิญกับ
การถูกตีตรานี้มีการแปรเปลี่ยนไป จะเห็นไดวาชวงเวลาอาจทําใหเธอทําใจกับสภาวะที่เกิดขึ้นกับตนเองแตอาจเปน
เพียงชั่วคราวเทานั้น ซึ่งหากเธอไดรับความกดดันอีกครั้งความรูสึกเศราเสียใจก็จะกลับมา ทําใหเห็นวาการทําใจ
ยอมรับไมไดชวยแกไขปญหาไดอยางแทจริง เพราะการยอมรับในลักษณะนี้เปนการแสดงใหเห็นวาเธอจําทน
เนื่องจากไมสามารถจัดการสิ่งใดได จึงตองหาทางใหตนเองสามารถทนอยูในสภาวะที่กดดันนั้นได
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“ไอเรื่องนินทา มันก็ทําใจนานนะ ที่คําที่เขาวาทําจนหนาพังโนนนี่นั้น ตัวเองก็เสียใจอยูแลวถายอนกลับไปไดก็ไม
อยากจะทํา แตยังไงอะก็คอยๆ ทําใจไปเรื่อยๆ ผานมาหลายปก็พอจะทําใจได แตก็มีบางที่เจ็บใจเหมือนโดนตอกย้ํา แต
จะทํายังไงไดก็ตองทําใจยอมรับมันอะนะอยางเวลา ที่เราไปแกหนามาที่หนาเรายังไมหายตองไปทํางาน หนึ่งผูบังคับบัญชา
ก็มองเราวาบาศัลยกรรม เพื่อนรวมงานมองเราบาศัลยกรรม เออสนใจแตเรื่องสวยๆงามไมสนใจเรื่องงานอะไรอยางงี้ แต
เราก็ตองทําใจ คือถาและยอมรับไอเสียงนินทาของผูรวมงานดวย”

นอกจากนี้เธอก็ลองหันหาไปหาที่พึ่งทางใจ ตามความรูความเชื่อแตโบราณจากบรรพบุรุษมายึดเหนี่ยว
จิตใจ โดยการเอาน้ําอาบศพมาลางหนาเพื่อชวยลบลางความไมดีออกจากตัว เพราะเชื่อวาการมีใบหนาที่สรางความ
ไมพึงพอใจมาจากมีสิ่งไมดีอยูกับตัว นอกจากนี้ยังมีการใชแนวคิดทางพุทธศาสนามาชวย โดยเชื่อวาการที่ตนเองมี
รูปลักษณไมงดงามเปนผลเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงมาจากบุญกรรมที่ทําไวแตชาติปางกอน การเขาวัดปฏิบัติธรรมจะชวย
ใหเจากรรมนายเวรแตชาติยกโทษให เธอจึงลองหันหนาเขาหนาวัด ปฏิบัติธรรม แผเมตตาใหเจากรรมนายเวรเพื่อ
หวังจะใหใบหนาตนเองมีความงาม ถึงแมวิธีการดังกลาวจะพิสูจนไมไดและเปนความเชื่อที่เชื่อมโยงกับสิ่งที่มอง
ดวยตาเปลาไมเห็นมีความตรงขามกับความเปนวิทยาศาสตรโดยสิ้นเชิง แตหนทางดังกลาวเปนสิ่งที่ชวยสราง
ความหวังใหกับเธอผูที่รูสึกวาตนเองขาดที่พึ่งหรือขาดหนทางในการที่จะจัดการใหรูปลักษณของตนเองมีความงาม
แต สุ ด ท า ยเธอก็ รั บ รู ว า วิ ธี ก ารดั ง กล า วไม ส ามารถช ว ยให เ ธอมี รู ป ลั ก ษณ ที่ ง ดงามขึ้ น มาได เ ธอจึ ง ตั ด สิ น ใจ
ทําศัลยกรรมความงามอีกครั้ง
“มีๆๆ เออมีความคิดวา เราเปนงี้หนาพัง ชาติที่แลวเราอาจไปทําอะไรใครไว ไมรูจะพึ่งทางไหนลองเขาวัดปฏิบัติ
ธรรมแลวกัน หาทุกวิธีทางเพื่อใหหนามันสวย ที่มี่มีคนบอกวามันอาจจะเปน เวรกรรมของเราก็ไดนะลองไปปฏิบัติธรรมดู
ไปเองเปลาไมรูนะวาหนามันยุบลง แตสุดทายหนามันก็เหมือนเดิมแหละหนามันก็ไมไดเปลี่ยน ตา บอกวาถาตาตายใหเอา
น้ําอาบน้ําศพตามาลางหนานะ หนาจะไดหายตอนตาเสียเขาก็เอาน้ําศพตามาลางหนานะเพราะเชื่อวาจะชวยลางสิ่งที่ไมดี
ออกไปจากตัว”

จะเห็นไดวาการที่เธอรับรูวาตนเองมีใบหนาที่ผิดปกติแตกตางจากคนทั่วไป โดยเฉพาะอยางยิ่งเธอเคย
เปนผูที่สังคมใหความชื่นชมและยอมรับวามีรูปลักษณที่งดงาม ยิ่งไมสามารถที่จะทนอยูในสภาวะของการเปลี่ยนแปลง
ในรูปแบบตรงขามกับความงามได ทําใหการมีรูปลักษณที่ผิดปกติตามการรับรูของเธอนอกจากจะสงผลกระทบตอ
รางกายแลว ทางดานจิตใจยังเปนสวนสําคัญที่ไดรับผลกระทบมากดวยเชนกัน เพราะรูปลักษณแหงตนเปนเรื่อง
ของจิตใจซึ่งที่เกี่ยวของกับบริบทเงื่อนไขทางดานการรับรูการตีความจากปฏิสัมพันธการเรียนรูจากสังคมแวดลอม
และความภาคภูมิใจมากกวาที่จะเปนเรื่องของกายภาพ การมีรูปลักษณที่ผิดปกติไมเหมือนเดิมจึงเปนสิ่งที่ยอมรับ
ไดยาก และสรางความทอแทและทุกขใจเมื่อเจอบริบทเงื่อนไขที่เขามากระตุน เชนการออกไปพบปะผูคนในสังคม
แลวพบวา ปฏิกิริยาของผูคนที่มีตอตนเองเปลี่ยนไปไมชื่นชมเหมือนเคย ถึงแมประสบการณการทําศัลยกรรมความ
งามใบหนาที่ผานมาจะทําใหเธอเขาใจและมองเห็นขอเท็จจริงของการทําศัลยกรรมความงามใบหนาวามีทั้งดานที่
สรางความงามและดานที่สรางผลกระทําตอใบหนา แตเธอยังคงมีความหวังจากการทําศัลยกรรมความงามใบหนา
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ตอไปโดยสื่อเกาหลีไดมาปลุกความหวังใหกับเธออีกครั้ง จากการนําเสนอใหเธอเห็นวาทุกคนมีโอกาสที่จะเปนคนที่
มีความงามไดไมวาจะมีพื้นฐานเคาโครงเดิมเปนอยางไร ซึ่งเปนการพยายามจะถายทอดใหเห็นความแตกตางของ
การมีชีวิตกอนและหลังทําศัลยกรรมความงามของตัวแบบ ที่สรางใหเกิดการรับรูวาการม รูปลักษณที่ไมสวยงาม
จึงเปนเสมือนอุปสรรคในการใชชีวิตและเปนสิ่งจําเปนที่ควรจะจัดการเปลี่ยนแปลง การนําเสนอดังกลาวนี้เปนการ
ถายทอดประสบการณความรูสึกอารมณที่มีความคลายคลึงกับเธอทําใหเธอรูสึกวามีคนที่เขาใจ การไดเห็นตนแบบ
ประสบความสําเร็จในการทําศัลยกรรมความงามใบหนาดวยความกาวหนาของเทคโนโลยีทางการแพทยของเกาหลี
ไดปลุกกระแสการมีความงามดวยการทําศัลยกรรมความงามที่ซื้อไดดวยเงิน ทําใหเธอผูที่เคยผิดหวังจากการ
ทําศัลยกรรมความงามในประเทศไทยมีความหวังใหม เพราะเชื่อมั่นวาวิวัฒนาการการทําศัลยกรรมความงามที่
ประเทศเกาหลีจะพัฒนาความงามของตนเองที่เปนอยูและสรางความสุขใหกับชีวิตตนเองไดจึงเปนการกระตุนและ
สรางความหวังตอการไปทําศัลยกรรมความงามใบหนาที่ประเทศเกาหลี
“เออตอนที่เขาทําแลวสวยคนก็จะชื่นชม แตหลังจากที่เขาทําพลาดนะหนาเขาพังไมมีใครเลยจะชื่นชม เขาก็พยายาม
แกใชไหมเขาพยายามทําศัลยกรรมความงามใหหนากลับไปเปนปกติอืม ใชเวลานานเกินมาก บางที่ตอนแรกนะคิดวาเรา
ทํานี่นิดนี่หนอยก็จบ แตนี่มันเนินนานจนมันผิดพลาดแลวใชปะ อืมมันยาวจะทนไดไง ชีวิตมีหนาแบบนี้ทรมานไปตลอดก็
ตองแกไขใชปะจะออกจากบานไปมีแตคนทักทนไดเหรอ”
“ชวงที่หาขอมูลก็เห็นวาที่เกาหลีมีรายการหนึ่ง let me it ที่เอาคนหนาตาแยมากๆทําออกมาสวยเลยอยางกับคนละ
คน เราก็ไดยินมานานวาเกาหลีเดนเรื่องศัลยกรรมความงามมากอยากหนาเหมือนดาราเกาหลีเลยก็เลยไปเกาหลี ดูนารักดี
ไปใหหมอดูเขาตองทําไดแนๆ คือในไทยเราทํามาเยอะแลวแตยังไมดีเลยคิดวาลองไปเกาหลีดีกวามั่งมันจะไดจบๆเราก็มี
ความหวังวาเราจะไปรักษาหนาที่เกาหลี เชื่อมั่นวาเกาหลีจะทําเราดีขึ้นเราคิดวา เราก็นาจะใชชีวิตใหมีความสุขไดมันสื่อวา
จะเปนแบบนั้น”

จะเห็นไดวาความคาดหวังการใหใบหนาตนเองกลับมาเปนปกตินี้ สัมพันธกับบริบทเงื่อนไขอันเกี่ยวกับ
สภาพการณของความผิดปกติที่เกิดขึ้นวามีความรุนแรงมากนอยเพียงใด และสภาวะการรับรูตัวตนของผูใหขอมูล
รวมไปถึงปฏิกิริยาทางสังคมที่สะทอนและสงผานใหผูใหขอมูลมีการรับรูตอรูปลักษณตนเอง ความคาดหวังอัน
สูงสุดคือการสามารถทําใหใบหนากลับสูปกติไมพิการ คาดหวังตอไปคือการไดรับการยอมรับจากสังคมและสามารถ
ใชชีวิตไดเปนปกติ ในประเด็นความคาดหวังนี้ บริบทเงื่อนไขที่มี่อิทธิพลอยางมากในการคิดและรูสึกตอรูปลักษณ
ตนเองซึ่งเปนภาพหวัง คือการไดรับการยอมรับจากสังคมเชนเดิม
ซึ่งสามารถอธิบายตามแนวคิดอัตถิภาวนิยม (Existentialism) การแสดงออกของผูใหขอมูลในลักษณะ
ดังกลาวขางตน เปนการแสดงตัวตนที่สัมพันธกับโลกประสบการณของเขา (Live body/corporeality) โดยทําการ
วิเคราะหถึงความเปนตัวตนของบุคคลในชวงสถานการณตางๆ เชื่อมโยงกับสภาวะที่ตนเองประสบและแสดงออก
ในลักษณะที่สัมพันธกับสิ่งที่คิดและรูสึก (Van Manen. 1990) กลาวคือผูใหขอมูลเคยรับรูวาตัวตนของตนคือคน
ที่มีรูปลักษณหนาตาดี ผูใหขอมูลจะเลือกแสดงตัวตนโดยการทํากิจกรรมโรงเรียน เพื่อใหคนรอบขางยอมรับวา
ตนเองเปนคนที่มีรูปลักษณสวยงาม แตเนื่องจากการเสพติดศัลยกรรมความงามทําใหผูใหขอมูลรูสึกอับอาย จึง
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แสดงออกโดยการปกปดรูปลักษณตนมิใหคนอื่นเห็น โดยการไมออกจากบาน เพราะรับรูวาตนเองเปนคนที่มี
รูปลักษณอัปลักษณขี้เหร นอกจากนี้ยังอธิบายไดถึงการแสดงตัวตนโดยคํานึงถึงชวงระยะเวลา (Live time/
Temporality) ที่ทําใหบุคคลมีความรูสึกตอตนแตกตางกันออกไป กลาวคือ ในอดีตผูใหขอมูลจะตีความวาตัวตน
ของตนเองเปนคนที่มีรูปลักษณสวยงาม จากการไดรับคําชมและไดเปนดาวเดนของโรงเรียน แตเมื่อเวลาผานไป
ผูใหขอมูลกับตีความวาตนเองเปนคนอัปลักษณ จากการมีรูปลักษณที่เปลี่ยนแปลงไปไมเหมือนเดิม จนทําใหผูให
ขอมูลตองพัฒนารูปลักษณของตนซึ่งมีผลตอความคาดหวังในอนาคตที่จะทําใหตนกลับมาปกติเชนเดิม
1.3. ผูใหขอมูลคนที่ 3 (พรรณราย)
หากพูดถึงวงการทําศัลยกรรมความงามคงไมมีใครไมรูจักพรรณราย กูรูผูรอบรูเรื่องศัลยกรรมความ
งาม เธอเปนเพียงหญิงสาวทั่วไปที่มีความกลาที่จะเปดเผยประสบการณการทําศัลยกรรมความงามของตนใหสังคม
ไดรับรูถึงดานดีของการทําศัลยกรรมความงามซึ่งขัดกับคานิยมของสังคมที่มีตอผูทําศัลยกรรมความงามในสมัยนั้น
ประสบการณการทําศัลยกรรมความงามของเธอไดกลายเปนแรงบันดาลใจของใครหลายๆคน เธอจึงกลายเปน
ตนแบบที่ทําใหคนในสังคมตองการที่จะทําศัลยกรรมความงามมากขึ้น ซึ่งสิ่งนี้ไดกลายมาเปนชองทางหารายไดของ
เธอ โดยการที่เธอผันตัวมาทําอาชีพที่เกี่ยวของกับความงามไมวาจะเปนที่ปรึกษาดานศัลยกรรมความงาม การขาย
เครื่องสําอาง และเปดคลินิกความงามของตนเอง เธอจึงถูกสังคมจัดใหเปนผูหญิงที่มีอายุนอยที่ประสบความสําเร็จ
ดานธุรกิจความงาม ดวยบุคลิกภาพที่มั่นใจในตนเองสูง การพูดจาฉะฉาน ภายใตรูปรางสันทัน ผมยาวปะบาสี
น้ําตาลออน เมื่อมองไปที่ใบหนาจะเห็นดวงตากลมโตที่มีรองรอยฝเย็บฝากไวที่เปลือกตา รวมถึงบริเวณหนาผาก
โหนกนูนที่ไมรับกับจมูกเทาที่ควร เวลาพูดมุมปากดานซายจะมีอาการตกเล็กนอย ทําใหพูดไมชัด ใบหนามีอาการ
บวม บริเวณคางมีรอยแผลเปนยาวประมาณ 3 เซนติเมตรซอนอยู พรรณรายนั้นเปนหญิงสาวที่มีภูมิลําเนาถิ่น
กําเนิดที่จังหวัดเชียงใหม เธอเติบโตมาในครอบครัวที่ไมสมบูรณมากนักเพราะพอแมแยกทางกัน แตเธอนั้นไมได
รูสึกวาตนเองขาดความอบอุนเลยถึงแมจะตองถูกเลี้ยงดูโดยแมเพียงลําพัง เพราะครอบครัวของเธอเปนครอบครัว
ใหญอยูรวมกับญาติพี่นองๆ มากมาย ในวัยเด็กเธอเลาวาเธอเปนเด็กที่เกง ไมเคยหวงสวยหวงงามเหมือนใน
ปจจุบัน เธอมักใชเวลาสวนใหญชวยแมทํางานโดยการติดตอคาขาย สงออกเครื่องหนังไปตางประเทศตั้งแตอายุยัง
นอย แตเมื่อเขาสูการศึกษาระดับมัธยม เธอเริ่มสนใจรูปลักษณตนเองและผูอื่นมากขึ้น
“ชวยแมขายของ 14-15 เนี่ย เริ่มทําแลวอะคือบานอะขายของไง คือพอกับแมเลิกกันตั้งแตอายุ อยูอนุบาลสามคือ
แมเลี้ยงมาคนเดียวอะไรอยางเงี่ย ตอนนั้นแมเขาทํางานคนเดียว เราก็ชวยแมมาตลอด”
“จนโตเขา มอตน เริ่มเห็นเคาโครงของคนอื่น เริ่มเห็นวาเอยเขาผิวดีโนนนี่นั้นแตมันก็เปนแคความคิด ของเด็กซึ่ง
มันก็ไมมีอะไรที่มาตอยอดวา ควรจะทําศัลยกรรมก็มี รูสึกวาหนาตาตอนนั้นก็ไมไดดีเปนเด็กธรรมดาทั่วไปดวยตอนนั้น
คืออยูตางจังหวัดดวยเรียนที่เชียงใหม”
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จนกระทั่ งเธอเมื่ อ ต อ งเปลี่ ย นที่ อ ยูอ าศัย ยายมาเรี ย นตอ มหาวิทยาลั ย ในกรุ ง เทพมหานครตอนอายุ
ประมาณ 18 ป เธอรูสึกวากรุงเทพเปนสังคมที่แตกตางจากภูมิลําเนาที่เธอจากมา โดยเฉพาะการใหความสําคัญกับ
รูปลักษณ ไมวาจะเปนการแตงกาย เสื้อผา เครื่องประดับ ขาวของเครื่องใช รวมไปถึงยานพาหนะ ทําใหเธอเกิด
คําถามในใจและตั้งขอสงสัยวาทําไมทุกคนในสังคมกรุงเทพสวนใหญจึงมีรูปลักษณสวยงาม เธอไดเริ่มเปลี่ยนชีวิต
ตนเองใหเขากับสังคมกรุงเทพโดยการซื้อรถยนตมาขับ เริ่มแตงตัวดูแลตนเองมากขึ้น จะเห็นไดวาการตองยายเขา
ไปอยูในสภาพแวดลอมใหมสังคมใหม ทําใหเธอเกิดการรับรูวารูปลักษณของตนนั้นแตกตางจากคนทั่วไปในสังคม
โดยเธอพบวาความแตกตางของตนเปนสิ่งที่ตรงขามกับคานิยมความงามที่สังคมใหมใหการยอมรับ นํามาสูการรับรู
วารูปลักษณของตนไมมีความงาม การรับรูดังกลาวแสดงใหเห็นถึงการยอมรับคานิยมความงามของสังคมใหม ที่
เกิดจากความคิดความเชื่อที่ถูกสรางขึ้นของคนในสังคมสวนใหญ สงผลใหคนในสังคมตองยึดถือและปฏิบัติสืบตอ
กันเรื่อยมาอยางไมมีขอสงสัยกําหนด เชนเดียวกับคานิยมของความงามที่สังคมจะกําหนดลักษณะของรูปลักษณที่
มีความงามใหกลายเปนมาตรฐานที่คนสวนใหญพยายามที่จะผลักดันตนเองใหไปถึง ซึ่งหมายความวาเธอไม
สามารถเลือกความงามที่ตนเองตองการไดเพราะตนเองถือไดวาเปนหนึ่งหนวยในสังคม จึงตองยอมรับความงาม
ตามที่คานิยมของสังคมกําหนดเพื่อนําไปสูการไดรับความชื่นชอบและความยอมรับจากสังคมตอไป
“ที่นี่เขามหาลัยใชไหม สังคมมอกรุงเทพคือมัน เปลี่ยนจากมอปลายที่วาบานๆ ธรรมดาไมวือหวาโดยสิ้นเชิงอะ
เออพอเสร็จปุบเราก็เห็นวาทุกคนทําไมมันสวยเราจากไมไดอะไรเริ่มมองละวาหนาตาเราไมสวยละ เขาขาวหนาเรียวตัวเล็ก
เรามันไมใชในสังคมใหมแบบไมมีใครรูจักเรา มันทําใหเราไมชอบเลย สักอยางเพราะครั้งแรกที่ไปทําคือเปลี่ยนหมดทุก
อยางเลย ทําตา ทําจมูก ตัดปกทําปาก ทําคาง พรอมกัน”

ถาอธิบายตามแนวคิดอัตถิภาวนิยม (Existenialism) จะสามารถการวิเคราะหพิจารณาใหเห็นถึงพื้นที่
ในชวงสถานการณตางๆ ที่ทําใหผูใหขอมูลมีความรูสึกตอตนเองแตกตางไปในพื้นที่แตกตาง (Live space/
Spatiality) โดยทําความเขาใจเกี่ยวกับพื้นที่ที่เชื่อมโยงกับสภาวะที่ผูใหขอมูลประสบในลักษณะที่สัมพันธกับสิ่งที่
คิดและรูสึก (Van Manen. 1990) กลาวคือ การที่ผูใหขอมูลตองเปลี่ยนแปลงพื้นที่อยูอาศัยทําใหผูใหขอมูลมี
ความรูสึกตอรูปลักษณตนเองไมเหมือนเดิมจากเดิมในพื้นที่ตางจังหวัดผูใหขอมูลเคยรับรูวารูปลักษณของตนเอง
เปนปกติ แตเมื่อยายพื้นที่มาอยูในเมืองการรับรูตอรูปลักษณของตนเองมีการเปลี่ยนแปลงไปไมปกติกลายเปนคน
ที่มีรูปลักษณอัปลักษณเพราะผูใหขอมูลมองวารูปลักษณของตนแสดงออกถึงสถานะของความเปนสมาชิกคน
ตางจังหวัดซึ่งแตกตางจากรูปลักษณที่มีความงามตามอุดมคติของคนในเมือง
เธอจึงพยายามพัฒนาความงามของตนโดยสวนใหญมักจะทําตามผูเปนแมที่ชอบเรื่องความสวยความ
งาม แตเธอยังไมคิดที่จะทําศัลยกรรมความงามเนื่องจากมีความกลัว โดยความกลัวนั้นสวนหนึ่งมาจากการไดรับ
ขอมูลการทําศัลยกรรมความงามผานประสบการณของผูอื่น ซึ่งมักจะเปนการรับรูโดยออมที่ไดจากการสังเกต หรือ
การไดรับฟงการถายทอดบอกเลาผานการรับรู ความเชื่อ และประสบการณจากปากของบุคคลใกลชิดไมวาจะเปน
แม และญาติพี่นองที่มีมุมมองวาการทําศัลยกรรมความงามคือการผาตัดชนิดหนึ่งที่ตองเสียเลือดเสียเนื้อ สรางให
เกิดความเจ็บปวดทรมานและเปนอันตราย ทําใหเธอเกิดการรับรูตอการทําศัลยกรรมความงามตามลักษณะที่ไดรับ
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การถายทอดมา ประกอบกับการที่เธอไมเคยผานประสบการณการทําศัลยกรรมความงามมากอน อาจมีการนําขอมูล
ที่รับรูดังกลาว มาสรางใหเกิดจินตนาการดานลบที่เกินจริง โดยที่ตนเองก็ไมมีความรูเพียงพอที่จะไปจัดการกับ
ความรูสึกเจ็บปวดทุกขทรมานนั้น ซึ่งทําใหเกิดความวิตกกังวลและหวาดกลัวตอการทําศัลยกรรมความงามนั่น
ตามมา
“ปกติ ก็เ ขา คลิ นิก นวดสปา นวดหนา ดูด สิว เสี้ย นบาง ปกติ อ ะคะ เออเพราะวา ถ า ไปก็ ไปกั บ คุ ณ แม มัน ไม เ ชิ ง
ศัลยกรรมเงี่ย พวกนั้นมันคือการบํารุงดูแลผลัดเซลลผิวอะไรอยางงี้ เปนปกติ แตวาไมเคยฉีดไมเคยทําอะไรอยางงี้เลย
กลัวศัลยกรรม เออคือแมแบบชอบมากความสวยความงามคือแบบเขาเปนคนที่ไมทําศัลยกรรม ไมทําเลยอะ เพราะเขา
กลัวเจ็บ กลัวเลือด กลัวอันตรายเออและที่บานนาเปนพยาบาลเวลาเขาอยูเวรอุบัติเหตุ หองผาตัดเขาจะเลาวา อะไรแบบที่
เปนเลือดนะโนนนั้นนี่อะไรที่เราก็จะไมกลา”

ถึงแมเธอจะเคยมีความกลัวการทําศัลยกรรมความงามจากความรูความเชื่อเดิมที่เคยไดรับ แตเมื่อเธอ
ไดประสบกับสถานการณที่แฟนของเธอไปมีผูหญิงคนใหม ทําใหเธอโดนผูหญิงคนใหมของแฟนดูถูกเรื่องใบหนา
รูปลักษณของตนทําใหเธอเริ่มรูสึกตอรูปลักษณตนเองในแงลบ เกิดความเจ็บปวดทางใจ สถานการณดังกลาวจึง
กลายเปนจุดเปลี่ยนในชีวิตของเธอที่ทําใหเธอกลาตัดสินใจทําศัลยกรรมความงามใบหนา ซึ่งแสดงใหเห็นวาเธอ
ไมสามารถจะปลอยใหตนเองเกิดความเจ็บปวดใจกับการมีรูปลักษณของตนเองในแบบเดิมอีกตอไปไดจึงยอมที่จะ
เจ็บปวดทางกายจากการทําศัลยกรรมความงามมากกวา ซึ่งความเจ็บปวดดังกลาวจะเห็นไดวามาจากการที่ไมไดรับ
ความรักและการยอมรับจากเพศตรงขาม ซึ่งเปนแรงปรารถนาตามธรรมชาติในเรื่องของเพศ (Sexual desire) ที่
ถูกกําหนดไว ทําใหเห็นวาผูใหขอมูลไมสามารถกําหนดความงามในรูปแบบของตนเองได รูปลักษณที่มีความงาม
นั้นตองอยูภายใตการกําหนดของเพศชายเปนใหญ จนนําไปสูการบดบังหรือจํากัดศักยภาพในดานอื่นและควบคุม
ใหเพศหญิงตองผูที่มีความงามเทานั้นจึงจะไดรับความรักจากเพศชาย จะเห็นไดวาการที่ผูใหขอมูลถูกเพศตรงขาม
ทอดทิ้งไปมีคนอื่น ทําใหผูใหขอมูลรูสึกไมชอบในรูปลักษณของตนและโทษวารูปลักษณของตนเปนบริบทเงื่อนไขที่
ทําใหถูกทอดทิ้ง เธอจึงคาดหวังวาการทําศัลยกรรมความงามจะทําใหแฟนเธอหันกลับมามองวาเธอสวย
“จนเราเริ่มมีแฟน จริงๆ เรามีแฟนคบกันตั้งแต มอสี่ จนเขามหาลัยก็ยังคบกันอยู ชวงนั้นก็เปนชวงหนึ่งที่ เหมือน
แบบเขาก็คงมีคนอื่นแหละและเราก็จับได เงี่ย ไปๆมาๆก็เลยคุยกับผูหญิงคนนั้น ผูหญิงคนนั้นเลยบอกวา เออเพราะวา
เราไมสวยไงอะไรอยางเนี่ย แลวเขาก็บอกวารูเปลาแฟนของเราเนี่ยคนชื่อ กอไกเนี่ย เออ เขาแอบมีใครตั้งหลายคนไมใช
เขาคนเดียว เราอยากจะเตือนเธอ วันนั้นก็เลยเปนเหมือนกับวาเปนแรงฮึดวาเอย ทําไม เราไมสวยแลวเรา เรา มีแฟนแลว
แฟนยังนอกใจอีกคือแบบ ผูหญิงคนอื่นยังมาดูถูกเราอีกเราเลยเริ่มไมชอบเลย สักอยางเพราะครั้งแรกที่ไปทําคือเปลี่ยน
หมดทุกอยางเลย ทํา ตา ทําจมูก ตัดปก ทําปาก ทําคาง พรอมกันหมดเลยก็ โครงหนาที่เรามีมันแบบ ไมมีคนชอบ
สมัยกอนตา โต หนารียวเปนวีเชฟ จมูกเล็กโดง ปากเปนกระจับ สิ่งที่เรามีมันไมใชเลยอะ มันไมไดเปนสิ่งที่ผูชายชอบเลย
เราเลยมีความคิด ในการที่เราอยากเปลี่ยนแปลงตนเองคืออยากสวยอยากดูดี แฟนไดเห็นบางวาเราสวย”
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แตถึงอยางไรดวยความที่เธอมีความกลัวเปนทุนเดิมประกอบดวย ในชวงนั้นเธอยังเรียนหนังสือทําให
เธอตองใชเงินที่เธอเก็บมาทั้งชีวิตทําศัลยกรรมความงาม เธอจึงคาดหวังใหการทําศัลยกรรมความงามใบหนาครั้ง
แรกของเธอมีผลลัพธออกมาเปนที่นาพึงพอใจโดยไมตองแกไขทําใหเธอมักจะใชเวลาสวนใหญไปในการหาขอมูล
กอนที่จะตัดสินใจในการทําศัลยกรรมความงามเนื่องจากขอมูลที่ไดรับทําใหความวิตกกังวลที่มีตอการทําศัลยกรรม
ความงามลดลง เพิ่มระดับความอดทนตอความปวด (pain tolerance) ซึ่งเปนไปตามกลไกธรรมชาติของมนุษยที่
มีการรักตัวเองและตองการปกปองตนเองใหพนจากความเจ็บปวดทรมาน นอกจากนี้ยังลดผลกระทบทางดานจิตใจ
ในเรื่องของความกลัว วิตกกังวลตางๆ ไดเปนอยางดีและพรอมที่จะจัดการตอภาวะอารมณที่เกิดขึ้นหลากหลาย
รูปแบบเกิดเปนความมั่นใจในการตัดสินใจทําศัลยกรรมความงามใบหนาเนื่องจากการเตรียมขอมูลจะชวยใหมี
โครงสรางความคิด (schema) ตอเหตุการณที่ตองประสบในอนาคต เมื่อตองเผชิญกับเหตุการณนั้นจริงก็จะ
สามารถแปลความหมายของเหตุการณที่กําลังเผชิญไดอยางชัดเจน ปราศจากความคลุมเครือ และคาดการณสิ่งที่
จะเกิดขึ้นไดซึ่งจะชวยลดจินตนาการที่ไมถูกตอง
“เราก็เลยดูรีวิวจนคิ ดวา ตัดสินใจจะไปทํา อยา งงี้นั่นละ อยากศัลยกรรมเลยไปเสพพวกเว็บบรอด พวกคลิป
ศัลยกรรมอะไรอยางเนี่ยมันศึกษางายในยุคนี้ มันทําใหเราเห็นทุกซอกทุกมุมของศัลยกรรมความงาม เออศึกษาอยู
ประมาณ สามสี่เดือนแตตัดสินใจไปทําไดเกือบปเพราะไมกลา ไมเคยเลยตอนนั้นดวยเรายังเด็กดวยละตอนนั้นมีเงินอยู
นอยนิด ประมาณแสนทั้งชีวิตเรามีเงินแคนี้เก็บเงินมาไดแคนี้ทั้งชีวิต เลยอยากทําปุบก็สวยเลย ก็ตองดูอะไรหลายๆอยาง
ดูเยอะมาก”

เธอจึงมองวาการศึกษาหาขอมูลเปนสิ่งสําคัญโดยแหลงขอมูลที่เธอเลือกศึกษากอนการทําศัลยกรรมความ
งามครั้งแรกคือสื่ออินเตอรเน็ตเว็บไซดตางๆ และจากคําแนะนําของเพื่อน เนื่องจากเธอมองวาเปนแหลงขอมูลที่
เขาถึงงาย สามารถเลือกชมเนื้อหาขอมูลไดทุกที่ทุกเวลา ซึ่งถือไดวาเปนการใชประโยชนจากความทันสมัยของ
เทคโนโลยีการสื่อ สารในยุคนั้ นเข ามาช ว ยให การหาขอมูล การทําศัลยกรรมความงามง ายมากขึ้น นอกจากนี้
คําแนะนําของเพื่อนยังชวยใหเธอเกิดความมั่นใจมากขึ้น โดยขอมูลที่เธอใสใจมากที่สุดคือการศึกษาประวัติของ
แพทยเนื่องจากเธอมองวาแพทยเปนบุคคลสําคัญที่มีอํานาจเด็ดขาดเพียงผูเดียวในการตัดสินใจทําศัลยกรรมความ
งามฉะนั้นผลลัพธของการทําศัลยกรรมความงามจึงอยูที่ฝมือแพทยเปนหลัก ทําใหเธอศึกษาประวัติของแพทย
อยางละเอียดโดยเริ่มตั้งแตประวัติการศึกษา ความเปนผูเชี่ยวชาญในการทําศัลยกรรมความงาม ซึ่งตองผาน
การศึกษาเลาเรียนในสถาบันที่มีการสอนเฉพาะทาง และยังตองมีการสอบผานใบประกอบวิชาชีและวุฒิบัตรเพื่อ
รับรองความสามารถ จึงจะทําใหแพทยผูนั้นไดรับอนุญาตทางกฎหมายใหทําศัลยกรรมความงามไดอยางถูกตอง
ประวัติการศึกษาจึงชวยการันตีไดวา แพทยศัลยกรรมความงามผูนั้นสามารถทําใหการทําศัลยกรรมความงามได
อยางปลอดภัยถูกตองตามหลักวิชาชีพ และมีความเชี่ยวชาญที่จะทําศัลยกรรมความงามใหเกิดอาการแทรกซอนได
นอยที่สุดได นอกจากจากนี้แลวก็ยังมีการศึกษาไปถึงประวัติผลงานและฝมือการทําศัลยกรรมความงามของแพทย
ผานการเรียนรูจากประสบการณการทําศัลยกรรมความงามของผูอื่น ซึ่งเธอเชื่อวาจะชวยสะทอน ทักษะและความ
ชํานาญการในการทําศัลยกรรมความงามของแพทยศัลยกรรมความงามแตละคนไดเปนอยางดี อีกทั้งยังชวยทําให
เกิดความเชื่อมั่นในการทําศัลยกรรมความงาม และลดความวิตกกังวลที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
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“การทําศัลยกรรมความงามครั้งแรกเปนอะไรที่ละเอียดมากกวาครั้งตอไปๆชวงเวลานั้น เราก็เลยดูรีวิวจนคิดวา
ตัดสินใจจะไปทํา อยางงี้นั่นละใชเวลาอยูกับการเสริซดูรีวิว ดูเรื่อยๆอะคะ และก็ติดตามหมอสมมุติเราตัดสินใจละ เราก็ดู
รีวิวมาสามเดือนละ อีกสามเดือนถัดมาเราก็คนประวัติหมอคนนี้ผิดพลาดไหม จบที่ไหนอะไรอยางไง อะประวัติหมอจบที่
ไหนเขา ที่โรงพยาบาลไหน จนเขาไปดูวาเขามีเคสไหนบางตอนเขาผาเปนอยางไรแลววิวัฒนาการการผาเสร็จปุบมันเปน
ยังไง คือแบบเพื่อนที่เปนเน็ตไอดอลสนิทกับหมอเราเลยไดคําแนะนําจากเพื่อนดวย”

ถึงแมเธอจะไมรูสึกเจ็บปวดทรมานจากการทําศัลยกรรมความงามอยางที่คาดคิดไว แตรูปลักษณที่ไดรับ
ผลกระทบจากการทําศัลยกรรมความงามซึ่งตองใชระยะเวลาพักฟน เชนอาการบวม แดง ช้ําเหลานี้ ประกอบกับ
การทําศัลยกรรมความงามครั้งนี้เปนเปนประสบการณครั้งแรกของเธอทําใหเธอรูสึกเปนกังวลและไมมั่นใจใน
ผลลั พ ธ ข องการทํ า ศั ล ยกรรมความงามใบหน า เป น อย า งมาก ซึ่ ง เธอเองก็ ไ ม รู จ ะปรึ ก ษาใครเนื่ อ งจากการ
ทําศัลยกรรมความงามใบหนาสําหรับในประเทศไทยยังเปนการผาตัดแบบไมพักคางในโรงพยาบาลหรือคลินิกทําให
เธอตองกลับมาดูแลตนเองที่บานโดยไมมีพยาบาลคอยดูแลหรือใหคําปรึกษาเหมือนการผาตัดทั่วไปถึงแมเธอจะได
รับคํานําแนะกอนกลับบานแตเธอก็ยังเกิดการสับสนและไมรูจะตองดูแลตนเองอยางไร ตองเสียเวลาในการลองผิด
ลองถูกเพื่อหาวิธีการดูแลตนเองใหเหมาะสมกับตน และวิธีการดูแลตนเองบางวิธีอาจไมไดชวยใหรูปลักษณหายเร็ว
ขึ้นมิหนําซ้ําอาจทําใหอาการแทรกซอนมีเพิ่มมากขึ้น ระยะเวลาในการพักฟนอาจตองยืดเวลาออกไปนานกวาเดิม
ทํ า ให เ ธอรู สึก วา ตนเองต อ งทนอยู กั บ ความวิต กกั ง วลกั บรู ปลั ก ษณที่ มีอ าการบวมผิ ดรู ปไมเ ข า ที่น านมากขึ้ น
โดยในชวงนั้นเธอก็เลือกที่จะเก็บตัวอยูในบานเพราะอับอายในรูปลักษณของตนเองและกลัวคนอื่นจะรับรูวาเธอ
ทําศัลยกรรมความงามใบหนาเนื่องจากเธอรับรูวาสังคมไทยยังไมเปดรับการทําศัลยกรรมความงามใบหนาเทาที่ควร
ทําใหการทําศัลยกรรมความงามดูเปนเรื่องนาอาย ผิดปกติแตกตางจากคนทั่วไป
“มันเออก็ไมเจ็บมันกลัวมันเกร็งมากกวาคือหลังทําเขาก็ใหกลับบานและมีแบบวาใหยา มีแบบวา พวกประคบอะไร
ยังไงเขาจะมีเอกสารบอกอยูแลวคะ ใหเราทําความเขาใจกอนจะผาตัดวามันมีผลเสีย ยังไงถาทําไปแลวรวมถึงระยะเวลา
ในการพักฟนดูแลตนเองอะไรอยางงี้ เขาจะมีใหเปนปกติ แตเราก็ยังกลัวแบบจิตมันวิตกมากวา จะออกมายังไง จะสวย
ไหมหนาก็บวมเราคิดถูกหรือยังเนี้ย หนาตาบวมช้ํายังกะอวตาลคือความเจ็บมันโดนความกังวลกลบไปหมดเลย มันไมมี
ความเจ็บแตมันกังวล เรายังไมคอยรูวิธีการดูแลตนเอง เราก็ยังทําผิดทําถูกกวาจะหายบวมกวาจะพูดปากปกติเปน
เดือนอะ มันไมมีความเจ็บแตมันกังวลวา มันเปนอยางไงนูนนี่นั้นแรกๆไมออกจากบานนะที่ทําๆ ไมออกเลยไมกลากลัว
คนมองวาเราทําศัลยกรรม คือสังคมยังไมยอมรับแลวก็มองอะไรแบบนี้ ตอนนั้นหนามันยังไมเขาที่ดวยละ ”

โดยชวงเวลานั้นเธอมีความวิตกกังวลเปนอยางมากแตเธอเองก็รูสึกวาตนเองไมสามารถขอคําปรึกษาหรือ
พูดคุยเรื่องการทําศัลยกรรมความงามกับคนในครอบครัวได ทั้งที่เธอพยายามจะเขาไปพูดคุยปรึกษากับครอบครัว
แตครอบครัวของเธอก็แสดงออกใหเห็นอยางเดนชัดวาไมพึ่งพอใจในการตัดสินใจทําศัลยกรรมความงามของเธอ
โดยมีปฏิกิริยาตอตัวเธอเปลี่ยนแปลงไป เกิดผลกระทบตอสัมพันธภาพภายในครอบครัวที่หางเหินกับเธอมากยิ่งขึ้น
โดยการไม พูดคุย กับเธอ พยายามเดิ นหนีไ มเข า ใกลเธอ และไมต อ งการมีทํ ากิ จ กรรมรวมกับเธอแม แ ต ก าร
รับประทานอาหาร การกระทําของคนในครอบครัวนั้นตอกย้ําใหเธอรับรูวารูปลักษณของตนนั้นนารังเกียจและรูสึก
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ผิดตอการตัดสินใจทําศัลยกรรมความงามใบหนาเกิดความวิตกกังวลตอรูปลักษณเปนอยางมากในเวลานั้น เธอจึง
พยายามจะหาทางออกโดยการเขาไปในพื้นที่ของผูทําศัลยกรรมความงามในอินเตอรเน็ตโดยหวังวาตนเองจะไดรับ
ความเขาใจและมีคนเห็นใจทําใหเธอเกิดความมั่นใจเกี่ยวกับรูปลักษณของตนในอนาคต ซึ่งจะชวยลดจินตนาการ
ทางดานลบของเธอได แตในทางกลับกันสิ่งที่เธอไดรับกับเปนเสียงวิพากษวิจารณเปรียบเทียบรูปลักษณของตนเอง
ในแงลบ ยิ่งเปนแรงเสริมที่กระตุนใหเธอเกิดความรูสึกกังวลเกี่ยวกับรูปลักษณตนเองมากขึ้นกวาเดิมจนไปรบกวน
การดําเนินชีวิตเชนพฤติกรรมการนอน ทําใหเธอนอนไมหลับตามมา
“จิตตกอยางที่บอกแหละวาหนาจะเปนอยางไงวะไมนาทําเลยอะ รูสึกผิดและแมอะแมเราอะ เขาเพิ่งรูวันที่ทําเสร็จก็
มาที่บานแลวก็ อาวไปทํามาเหรอแมทาทางมะอยากกินขาว มะอยากอะไรอยางงี้ เราก็ยิ่งนอยไปใหญ ไมกลากินขาวดวย
เลยเขาก็กลัวเราก็แบบ เราก็กลัวดูสิไปทํามาเขาก็กลัวโนนนี่นั้น ดูสิเหมือนคนไปโดนอุบัติเหตุมาไมคุยกันเลยเขาเปนคนที่
ไมทําศัลยกรรม เพราะเขากลัวเจ็บ กลัวเลือด กลัวอันตรายชวงนั้นเปนชวงที่แยมากไปก็จะพยายามเขาไปดูในเว็บ พวก
เว็บดั้งโดง มีดหมอ ไปอัพรูปตนเองวาวันที่หนึ่งเปนไง วันที่สองเปนไง เสพเว็บพวกรีวิวเยอะๆใชไหม เราก็ถายหนาตนเอง
แลวไปรีวิวบาง มันก็มีการคอมเมนวา “จมูกไมสวยเลย เหมือนอะวะสมอเรือเลย” เหมือนนั้นโนนนี่ จนแบบวาคิดเยอะ
กลายเปนคนวิตกไปเลย วิตกจริตคือแบบนอนไมหลับเปนหลายคืนไปเลย”

จะเห็นไดวาการเผชิญชีวิตภายหลังทําศัลยกรรมความงามครั้งแรกถือวาเปนภาวะวิกฤตของชีวิต การ
ตองกลับไปดูแลตนเองที่บานภายหลังการทําศัลยกรรมความงามซึ่งเปนชวงที่รูปลักษณยังไดรับผลกระทบจากการ
ทําศัลยกรรมความงามทําใหเกิดความกังวลและเกิดความเครียดกับผลกระทบประกอบกับการไมรูจะพูดคุยหรือ
ระบายความทุกขของตนเองกับใคร ทําใหพวกเขาตองการการดูแลติดตามอาการซึ่งเปนสวนหนึ่งของความตองการ
แรงสนับสนุนจากสังคมในลักษณะหนึ่งของคาดหวังที่จะไดรับจากทีมแพทยศัลยกรรมความงาม เพื่อใหเกิดการ
สนับสนุนทั้งทางดานรางกายและจิตใจ ไมรูสึกโดดเดี่ยว ขาดที่พึ่งและรูสึกอุนใจพรอมทั้งมั่นใจวาไดอยูภายใตการ
ดูแลของทีมแพทยศัลยกรรมความงาม ซึ่งการแรงสนับสนุนจากทีมแพทยศัลยกรรมความงามที่เพียงพอเหมาะสม
จะนําไปสูการไมมีความรูสึกตองพึ่งพาหรือตองการการดูแลจากผูอื่น เนื่องจากไดรับการตอบสนองทางดานอารมณ
สังคม และรางกายที่เหมาะสมเพียงพอแลว ในขณะที่ผูที่ถูกทอดทิ้งใหดูแลตนเองจะมีความรูสึกไมมั่นใจ และโหย
หาการดูแลจากบุคคลอื่นหรือจากแหลงที่เห็นวาพึ่งพิงได ทําใหเกิดผลกระทบภายหลังการทําศัลยกรรมความงามที่
มากขึ้น ดังนั้นหากวงการการทําศัลยกรรมความงามพยายามที่จะทําความเขาใจบริบทเงื่อนไขของผูใหขอมูลแตละ
คนอยางลึกซึ้งจะสามารถเขาใจความตองการการดูแลของผูใหขอมูลแตละบุคคลไดเปนอยางดี จะชวยใหผูให
ขอมูลหลายคนไดรับการตอบสนองความตองการหรือสามารถที่จะดูแลตนเองไดอยางเหมาะสมกับสภาพและ
สภาวะของผูใหขอมูลแตละราย และยังเปนการชวยสนับสนุนใหคลายความวิตกกังวล เกิดความมั่นใจในสามารถ
ดูแลตนเองภายหลังการทําศัลยกรรมความงามภายใตการไดรับความกดดันทั้งรางกายและจิตใจที่เปนอยูได
“เราก็อยากใหหมอเขาแบบ ไมใชผาตัดแลวก็หายไปเลย คือไมมีโทรมาถามอาการเราก็นอยไมรูจะคุยกับใคร เรางง
เอาไงดีวะ ทําไงดีคือบางที่อยากคุยกับหมอหรือพยาบาลที่เขามีความรูจริงๆ เราเชื่อใจเขาไดใหกําลังใจเราระหวางนี้บาง”
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แตภายหลังการทําศัลยกรรมความงามผานไปรวมเดือนรูปลักษณของเธอหายจากผลกระทบของการ
ทําศัลยกรรมความงาม เธอพอใจในรูปลักษณของตนเองระดับหนึ่ง เนื่องจากผลลัพธของการทําศัลยกรรมความ
งามในครั้งนี้เปนไปตามความคาดหวังที่วางไวกอนทําศัลยกรรมความงามนั่นคือ แฟนของเธอเห็นวาเธอสวยขึ้นและ
กลับมาขอคืนดี จนกระทั่งวันหนึ่งเธอไดมีการเปรียบเทียบรูปลักษณของตนเองกับพริตตี้ ผูซึ่งมีอาชีพเปนที่ยอมรับ
วามีความงามเปนองคประกอบสําคัญ การไดเห็นบุคคลตางๆ ชื่นชมใน รูปลักษณของพริตตี้ ทําใหเธอรูสึกไมชอบ
รูปลักษณของตนเองและมีความตองการทําศัลยกรรมความงามบริเวณปากเพิ่มเติมเพื่อใหมีรูปทรงที่ชัดเจนขึ้นเชน
ตนแบบ แสดงใหเห็นวาเธอนํารูปลักษณของพริตตี้มาเปนเครื่องชี้แนะหรือเปนตัวแบบใหตนเองเปรียบเทียบในการ
จัดการกับรูปลักษณของตนเองในอนาคต โดยมีเบื้องลึกเบื้องหลังมาจากการไมมั่นใจวารูปลักษณของตนเองมี
ความงาม จึงเกิดความลังเลสงสัยกลายเปนความวิตกกังวล และมองวารูปลักษณตนเองมีจุดบกพรองที่ตองพัฒนา
รูปลักษณของตนใหเปนไปตามตนแบบที่ตนเองยึดถือเปนมาตรฐานที่ทําใหคนในสังคมยอมรับโดยการทําศัลยกรรม
ความงามครั้งนี้เธอก็เลือกทํากับแพทยและสถานที่ทําศัลยกรรมความงามแหงเดิม เนื่องจากประสบการณการ
ทําศัลยกรรมความงามครั้งแรกทําใหเธอมั่นใจในความปลอดภัย นอกจากนี้ยังเธอยังเชื่อวาแพทยคนเดิมนั่นเขาใจ
จุดบกพรองและความตองการของเธอเปนอยางดี
“แบบหลังเดือนหนึ่งขึ้นไปเพราะการทําศัลยกรรมครั้งแรกมันไมเหมือนการทําศัลยกรรมในครั้งตอๆไปเอยเจ็ดวันก็
ยุบละพอหายแลวทุกอยางมันก็ดีขึ้นของแบบนี้มันตองใชเวลา ครั้งแรกมันเปนก็ทรมานมากหนอยยังไมรูหลังทําก็พอใจใน
ระดับหนึ่งแหละถือวาพอใจก็ดูดีขึ้นนิดหนึ่ง เพราะชวงทําครั้งแรกแฟนคนที่บอกวาเราไมสวยก็กลับมาหาเรานะ มางอขอ
คืนดี เราเลยแบบเนอะรูสึกวาดี เลยเริ่มทําครั้งที่สองอยากทําปากบางเพิ่มเพราะครั้งแรกปากยังไมเปนกระจับเหมือนเราอะ
เห็นพริตตี้คนหนึ่งมั้ง ที่ใครๆก็ชอบเขาแบบทําใหหนาหวานๆเลย คือเราเปนคนไมชอบ หนาดุพอบาง คือปากถามัน
บางอยางเดียว มันมีกระจับมันดูเหมือนจะยิ้มตลอดเวลานะ เราก็ดูรีวิวไปเรื่อยๆอยากทําเราก็ทําอะไรอยางงี้ เราก็ทํากับ
หมอคนเดิม คือเขารูแลวไง วาจุดของเรามันเปนจุดไหนบางเหมือนกับเราไมอยากไปเริ่มตนกับหมออื่น อะ เขาก็มานั่ง
วิเคราะหหนาคือหมอคนแรกเขารูความตองการของเราแลววายังไง เงี่ยเออ จริงๆเราทํากับหมอคนแรกมันก็ไมไดมีอะไร
ผิดพลาด ดังนั้นเขาก็นาจะรูวาสิ่งที่เราตองการแคเติมอะไรไปนิดหนอยเอง เราไมตองมานั่งเริ่มตนใหมตั้งแตแรกไมตอง
เริ่มศูนย”

หลังจากทําศัลยกรรมความงามครั้งที่ 3 เธอเริ่มรูสึกวาตนเองประสบความสําเร็จจากการทําศัลยกรรม
ความงามใบหนา เธอเริ่มมั่นใจในรูปลักษณตนเองมากขึ้นจึงนําเสนอประสบการณการทําศัลยกรรมความงามของ
ตนเองผานทางโลกออนไลนซึ่งเปนการถายทอดความคิดความเชื่อที่ดีตอการทําศัลยกรรมความงามทางออมผาน
การพรรณนาบอกเลาเรื่องราวและการตอบคําถามและการใหคําปรึกษาที่มีการจัดกระทําบนเว็บเพจเกี่ยวกับการ
ทําศัลยกรรมความงาม ซึ่งเปนพื้นที่ที่เปดผานสื่อโซเชียล ที่สามารถสื่อสารกันไดอยางทั่วถึง โดยพื้นที่ดังกลาวจะ
ถูก จั ดใหสําหรับผู ที่สนใจและผู ที่ ทําศัลยกรรมความงามมาแลกเปลี่ ยนเรียนรู และบอกเลาประสบการณการ
ทําศัลยกรรมความงามของตนเองใหแกผูที่สนใจไดรับทราบ ซึ่งทําใหการทําศัลยกรรมความงามเขาถึงไดงายขึ้น
ตางจากในอดีตที่การเขาถึงขอมูลการทําศัลยกรรมความงามสามารถทําไดยากที่ปรึกษาเกี่ยวกับการทําศัลยกรรม
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ความงามมีนอยหรือแทบจะไมมีเลย ดังนั้นการเปดเผยการทําศัลยกรรมความงามของเธอ จึงถือไดวาเปนสิ่งแปลก
ใหมและฉีกกฎเกณฑของสังคมอยางไมกลัวการถูกตอตานจากสังคมทําใหเธอไดรับความสนใจและการชื่นชมใน
รูปลักษณอยูเสมอ จนกลายเปนที่รูจักและมีชื่อเสียงในฐานะผูที่ความรูเกี่ยวกับการทําศัลยกรรมความงาม จึงมีผู
มาขอคําปรึกษาและขอคําแนะนําเกี่ยวกับการทําศัลยกรรมความงาม อยูเสมอ ยิ่งตอกย้ําการเปนผูที่ประสบ
ความสําเร็จในการทําศัลยกรรมความงาม ซึ่งสรางความภาคภูมิใจใหกับเธอเปนอยางมาก
“เออ เปนการอัพโหลดคลิปตัวเองเวลาไปทําศัลยกรรมความงามมาลงโซเซียลคะสวนใหญเราจะทําแลวมาเปน
วิทยาทานใหกับคนอื่นอันนี้ดีหรือเปลาหรือวาไมดียังไง ทําใหคนก็เขาหาเพื่อนก็เขาหา อยากรูวาเราทําอะไร เปนยังไง แตก็
เขาหาทางโซเซียลนะ ทําใหมีคนติดตามเราเยอะมากขึ้นดวยซ้ํา คนอยากรูวาเราไปทําอะไรมาดีไหม ทําที่ไหนมันเปนอยาง
ไง เหมือนวาเราเปนผูรูเขาจะมาปรึกษา เวลาสวนตัวแทบจะไมมีดวยซ้ํา รูสึกเหมือนคือมีคนติดตาม ทําใหมีโอกาส
มากกวาคนอื่น ในเรื่องของคือแบบทําศัลยกรรมความงามก็มารีวิว คนติดตาม วาเราเปนคนที่ทําศัลยกรรมความงามอยู
แลว”

ทําใหเธอเห็นวาการทําศัลยกรรมความงามนั้นนอกจากจะเขามาชวยสนับสนุนใหเกิดความงามแบบสราง
ได นํามาซึ่งชองทางและโอกาสในการสรางรายไดที่เกี่ยวของกับความงามใหกับเธอ ซึ่งเชื่อมโยงไปสูการมีตนทุนทาง
กายภาพ นํามาอธิบายปรากฏการณกับการทําศัลยกรรมความงามในมุมมองของการสรางความงามดวยกระบวนการ
ทางเทคโนโลยีทางการแพทยทําใหรูปลักษณกลายสภาพเปนเครื่องมือหรือสินคาไปสูการมีรายเพิ่มมากขึ้น ดังวลี
ที่วา “มีรูปเปนทรัพย” การทําศัลยกรรมความงามใบหนาของเธอมิไดพัฒนารูปลักษณเธอใหมีความงามเพียงเทานั้น
ยังทําใหเธอเปนที่รูจักและที่ยอมรับในสังคมเกี่ยวกับเรื่องความงาม ทําใหเธอรูสึกเกิดความชื่นชอบในการทําศัลยกรรม
ความงามมากขึ้น โดยคิดวาการทําศัลยกรรมความงามนั้นคืองานของเธอ
“คือมีคนติดตาม ทําใหมีโอกาสมากกวาคนอื่น ในเรื่องของคือแบบเราทําศัลยกรรมความงามเราก็มารีวิว คน
ติดตาม วาเราเปนคนที่ทําศัลยกรรมความงามอยูแลว มาตอยอดในเรื่องของธุรกิจความงาม จริงๆแลวคือแบบ ซื้อบานซื้อ
รถเอง คือมันเปนการตอยอดใหเราดวยทําใหเรามองวาทุกวันนี้การทําศัลยกรรมความงามคือการทํางาน ทุกวันนี้อยูกับ
การทํางานมากกวา เหมือนกับวาสายงานของเราอยูทางดานนี้ ทุกวันของเราก็คืองานไง มันกลายเปนงาน ไปเลย”

นอกจากที่ศัลยกรรมความงาจะทําใหเธอมีรายได จนสามารถเลี้ยงดูตนเองไดแลวมุมมองของครอบครัว
เธอที่มีตอตัวเธอและการทําศัลยกรรมความงามใบหนาก็ไดเปลี่ยนไป ซึ่งเปนการเปลี่ยนความรูความเชื่อเดิม
เกี่ยวกับการทําศัลยกรรมความงามของคนในครอบครัวโดยเฉพาะแมของเธอเสียใหม โดยเธอและครอบครัวเริ่ม
เห็นพองตองกันและมีมุมมองตอการทําศัลยกรมความงามไปในทิศทางเดียวกันคือดานบวกมากขึ้นเธอเริ่มจะไดรับ
การสงเสริมชื่นชมและยอมรับจากคนในครอบครัวมากขึ้นเชนเดียวกัน ทําใหเธอสามารถพูดคุยและปรึกษาเกี่ยวกับ
เรื่องการทํ าศัลยกรรมความงามกับครอบครัว ไดอยางเปดเผย การทํ าศัลยกรรมความงามจึงกลายเปนสิ่ง ที่
เชื่อมโยงสายสัมพันธคนในครอบครัวใหแนนแฟนมากขึ้นซึ่งแตกตางจากกอนการทําศัลยกรรมความงามใบหนา
อยางเห็นไดชัด
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“จากตอนแรกแมไมเปดใจเรื่องศัลยกรรมความงาม ลาสุดเราพาแมไปทําศัลยกรรมความงาม แมก็เปดใจทําเพราะ
แมอยาก ดูเด็กลงอยางที่บอก ก็มีแนะนํากัน ไดพูดคุยกันเรื่องความสวยความงามตามประสาผูหญิง และเราก็หารายได
จากตรงนี้ เขาเห็นชีวิตเราดีขึ้นเขามีความสุขนะมันเหมือนเปนการพิสูจนตนเองไปแลวแมก็เขาใจแมก็ยอมรับ เขาทําก็เงิน
เขาเขาทําก็มีงานหาเงินเลี้ยงแมไดดวย เออประมาณนั้นคือเราไมไดรบกวนขอเงินที่บานอีกเลย”

การที่เธอเปนที่สนใจและมีความยอมรับในความงามของเธอมากขึ้นจนกลายเปนอาชีพที่ใหกับเธอ ทําให
เธอถูกสังคมคาดหวังจากวาตองเปนผูที่มีความงามและเปนตนแบบของความงามใหบุคคลอื่นไดทําใหเธอตอง
พยายามรักษาบทบาทและความคาดหวังรวมถึงโอกาสในการทํางานของเธอใหคงอยูตลอดไป เธอจึงหมั่นจะมีการ
สองกระจกเพื่อสํารวจตรวจตราดูความเรียบรอยของตนเอง และตรวจสอบดูขอบกพรองจุดที่ยังเปนจุดดอยบน
ใบหนาของตนเอง ซึ่งเธอก็มองวาเปนพฤติกรรมปกติของเพศหญิงที่พึงกระทํา ดังนั้นเมื่อเธอพบเจอขอบกพรองจะ
ทําใหเธอเพงความสนใจไปเฉพาะสวนที่เปนปมดอยและไมสามารถยอมรับจุดดอยนั้นไดเชื่อมโยงไปสูการพยายาม
ที่จะแกไขดวยการทําศัลยกรรมความงามเพื่อลดจุดดอยหรือจุดบกพรองที่ใบหนาของตนเองตลอดเวลา ดังนั้นจะ
เห็นไดวาการสํารวจตรวจตราจึงเปนเหมือนการเฝาระวังใหรูปลักษณของตนเองยังคงมีความงามเพื่อการคงคุณคา
ของตนเองไว เปนการแสดงใหเห็นถึงการถูกครอบงําจิตใตสํานึกใหยอมรับความจริงของความงามที่ถูกสรางขึ้น ทํา
ใหเกิดเปนวินัยในการดูแลควบคุมตนเองดวยความเต็มใจเสมือนวาถูกจับตามองอยูตลอดเวลา การปลอยให
รูปลักษณของตนเองมีจุดบกพรองจึงเปรียบเหมือนกับการทําใหตนเองนั้นเสื่อมคุณคานั้นเอง
“เรามาอยูจุดนี้เราก็ตองรักษาความสวยดวยเอาจริงเราสองกระจก ทุกวันเราจะเห็นอยูแลวอะ อยางตาอยางงี้เปน
จุดบกพรองคือปกติไมทําก็ชอบสอง เปนเรื่องปกติของผูหญิงมากๆคือเราสองดูความเรียบรอย สวนไหนที่เรารูวามัน
ผิดปกติมันก็จะขัดใจเรา เราจะใสใจมันมากหนอยคือตอนนี้เรายังไมรูวายังมีจุดไหนที่เราบกพรองอีก เราสองกระจกทุก
วัน เราก็จะเห็นอีจุดลบนี่เดนขึ้นมากอนเลย ถึงใครไมบอกก็เถอะ เปนผูหญิงแตงหนาทุกวันมันก็ตองเห็นหนาตนเอง
อะไรอยางงี้ ก็เหลือจมูกที่ยังไมไดทรง เราสองกระจกทุกวันเราจะเห็นหนาตาตนเอง เราจะประเมินไดวาเราขาดอะไรมี
จุดบกพรองตรงไหนที่อยากแกไข แตตอนนี้เพิ่งทํามาคงตองรอเวลากอนใหมันยุบบวม ใหมันเขาที่ถึงจะตอบไดวา
เราอยากจะทําอะไรเพิ่มเติม”

ประกอบกับคานิยมความงามนั่นสามารถถายทอดไปสูคนในสังคมไดงายขึ้น โดยเชื่อมโยงผานบริบท
เงื่อนไขทางดานสื่อมวลชน ที่มักจะนําเสนอขอมูลที่เกี่ยวกับใบหนาและการจัดการความงามทั้งที่เปนภาพและสิ่ง
ตีพิมพเผยแพรเปนจํานวนมาก ผานบุคคลตนแบบที่มีอิทธิพลสูงมากตอคนในสังคมไดแก ดารา นักรอง เน็ตไอดอล
โดยการนําเสนอความงามตามคานิยมที่เปนไปในลักษณะภาพตัวแทนอยางตอเนื่อง ซ้ําๆ ผานสื่อตางๆ ยิ่งเปนการ
ตอกย้ํา เรงเรา แทรกซึม มูลเหตุจูงใจในการใหความหมายความงามเปนไปในทิศทางเดียวกัน และลดทอนคุณคา
ความงามแบบตรงขามใหรูสึกถึงความเปนอื่น (other) ความจริงจึงถูกสรางขึ้นใหใบหนามีความสําคัญและเปนพื้นที่
แสดงความงามใหดํารงอยูอยางตอเนื่อง จากการเปรียบเทียบรูปลักษณตนเองกับดาราเธอจึงตัดสินใจทําศัลยกรรม
ความงามอีกครั้งโดยนําเอารูปลักษณดารา เน็ตไอดอล ที่สังคมชื่นชอบเปนตนแบบของความงามในการทําศัลยกรรม
ความงามครั้งนี้ของเธอเพื่อหวังใหตนเองมีความงามเพิ่มมากขึ้น
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“ตอมาก็ทําจมูกใหเปนทรงหยดน้ําเพิ่ม ทําชั้นตาเพิ่ม ทําลักยิ้มเห็นเน็ตไอดอลทํานารักดีทําปากกระจับทําบางปาก
โดยเอารูปอั้มไปใหหมอดูอยากปากบางเหมือนอั้ม เพราะรูสึกวาปากเขาเซ็กซี่ เผยอเล็กนอย นารักใครๆเห็นอั้มก็ชอบ
คุณหมอบอกวาจะทําใหเต็มที่แตพื้นฐานจะเปนคนปากหนา จะทําใหเหมือนโดยรอยเปอรเซ็นตไมรับประกันแตจะทําให
สุดฝมือ เทาที่จะทําได”

จนกระทั่งความไมพอใจในรูปลักษณทําใหเธอทําศัลยกรรมความงามมากเกินความพอดีกับพื้นฐานเดิม
ของรางกายเนื่องจากรูปลักษณที่มีพื้นฐานของเชื้อชาติเอเชียที่กําหนดรูปลักษณมาตั้งแตกําเนิด การตองการจะ
เปลี่ยนแปลงรูปลักษณโดยยึดคานิยมความงามแบบตะวันตกเขามาแทนที่อาจจะทําใหมีการทําศัลยกรรมความงาม
เกินขีดจํากัดที่เปนพื้นฐานแตกําเนิดของตนในการจะถูกตัดแตงเปลี่ยนแปลง และเกินขอบเขตของรางกายในการ
เปดรับสิ่งแปลกปลอมและความเจ็บปวดทุกขทรมานตางๆ เพราะในการทําศัลยกรรมความงามแตละครั้งอวัยวะ
บริเวณนั้นไดรับผลกระทบและมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นไมมากก็นอย การซอมแซมตนเองอาจจะกลับมาไดแตก็จะไม
เหมือนเดิม ยิ่งเปนการทําศัลยกรรมความงามในตําแหนงเดิมบอยๆ ครั้ง จึงเปนการรบกวนอวัยวะสวนนั้นมาก
เกินไป ยิ่งกอใหเกิดความเสี่ยงกับการมีรูปลักษณที่ไมพึงประสงคตามมาถึงแมเธอจะเพียรพยายามไปปรึกษา
แพทยเพื่อทําการแกไข แตไมสามารถแกไขได ทําใหเธอรูสึกวิตกกังวลและไมสบายใจอยูชวงหนึ่งจากการที่มีคนมา
ทักเกี่ยวกับลักษณะรูปลักษณของเธอ จนเธอตองพยายามที่จะทําใจยอมรับกับสิ่งที่เธอมองวาเปนความผิดพลาด
ของตนเอง
“ไมดีก็คือแบบ สมมุติอะ คือทําตามา คือความยืดหยุนของกลามเนื้อของ ผิวหนังเราอะไรอยางเนี่ย ตั้งแตอายุ
ยี่สิบ ทําตามาหาครั้งแลวและครั้งสุดทายเปนครั้งที่พลาดมาก จริงๆครั้งที่สี่ที่ทําตามันก็เทากันดีอยูแลวแตชั้นมันไมสูง
เรามองวาอันนี้จะเรียกวาเสพติดศัลยกรรมเลยก็วาไดมันเหมือนแบบ เราไมพอใจนะจุดๆนั้น ซึ่งความเปนจริงก็ดีอยู
แลวแตชั้นตามันอาจจะเล็กลง แตมีความรูสึกวาถาแตงหนาชอบหนาแขกๆ ชอบชั้นตาลึก ทําใหชั้นตาไมเทากันไปหาหมอ
ใหแกก็ยังทําไมได ไมนาทําเลยแบบนอยไงโอยตาไมเทากัน ตาฉันตองไมเทากันไปอีกกี่ป เออแตก็ชวงแรกก็รูสึกยังนั้น
แตเหมือนแบบพอนานเขาคนมองแลวมันก็ไมเทากัน คืออะไรที่มันทําไมไดมันก็ทําไมไดคือคุณหมอบอกยังทําไมได อันนี้
แหละที่นกจะแกไขในอนาคต ไมรูกี่ปกวามันจะทําไดเพราะมันอยูในดุลพินิจของแพทย ดวยไงอยางเรื่องจมูกนี่แหละที่
ครั้งลาสุด คือหมอผาไปจะไปแกจมูกรอบที่สาม คือกอนหนานั้น บางวันก็แดง ปลายแดงใสๆ คือเราทําโดงเกินไปมันจะ
ทะลุผวิ หนังรับไมไหว”

ในระหวางนั้นเธอก็รูสึกผิดตอการกระทําของตนเองที่ไปหลงเชื่อการตลาดของธุรกิจการทําศัลยกรรม
ความงามที่มีการประชาสัมพันธและโฆษณาการทําศัลยกรรมความงามอยางแพรหลายมาใชในการแขงกันเพื่อแยง
ลูกคา ไมวาจะเปนการโปรโมทใชดารา หรือเน็ตไอดอล มาเปนตนแบบซึ่งเปนกลยุทธทางการตลาดที่มีผลประโยชน
เชิงธุรกิจศัลยกรรมความงามแอบแฝงเพื่อดึงดูดใจใหสนใจและหลงเชื่อทําศัลยกรรมความงามไปตามที่ธุรกิจ
ศัลยกรรมความงามกําหนดไดงายจนไมไดศึกษาขอมูลเชิงลึกอยางดีพอ การรับรูดังกลาวแสดงใหเห็นถึงการมอง
การทําศัลยกรรมความงามในเชิงธุรกิจมากกวาการรักษา จนนํามาสูความคาดหวังอยากใหแพทยมีจรรยาบรรณ
ในการทําการตลาดไมควรมีการโออวดหรืออวดอางสรรพคุณเกินจริงตามมา
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“เรารูสึกผิด คือมันพลาดมากก็ไปทําไปดูคนอื่น ดูจากการตลาดที่เขาทํามาโดยที่ไมไดดู ลึกๆเลยวามันดีจริงหรือ
เปลาก็ไปเชื่อพวกเน็ตไอดอล ที่เขาทําการตลาดให สุดทายพอไปปุบไมเทากันสุดทายไมเทากันปุบที่นี้แบบ เหมือนคลินิก
ที่เราไปทํารูจักกับเน็ตไอดอล ในอนาคตเราอยากไดเขามีจรรยาบรรณเชนแพทยบางที่ไมรูดิที่เมืองไทยนะวาจรรยาบรรณ
ของแพทยคอนขางจะต่ํามาก กวาที่เกาหลี คือเขาจะทําในเรื่องของการตลาดคือโฆษณาโออวดเกิน ความเปนจริงอะไร
ประมาณ เนี่ย สมมุติเอาดารามาเปนพรีเซ็นเตอรแตดาราคนนั้นไมไดทําเลย บางคนมีการศึกษาเขารูวาเออแคพรีเซ็น
เตอรแตบางคนที่เขาไมรูเขาก็เอาเงินเสียตรงนั้นและ คาดหวังสูงอะคะประมาณนั้นอะคะ”

โดยเธอก็มีวิธีการเผชิญกับความผิดพลาดนั้นโดยการหันมามองหาบุคคลตัวอยางเชน ดารา หรือบุคคล
ที่มีชื่อเสียงที่สังคมใหการยอมรับวามีความงาม ทั้งที่มีรูปลักษณไมสมบูรณแบบมาเทียบเคียงกับตน แลวพยายาม
เรียนรูวาบุคคลที่มีชื่อเสียงเหลานั้นก็มีรูปลักษณไมสมบูรณแบบเหมือนกับตนแตก็สามารถทําใหสังคมใหการ
ยอมรับวามีความงามได เธอจึงนํามุมมองดังกลาวมาเปนแบบอยาง และเชื่อวาการมีรูปลักษณไมสมบูรณแบบก็
สามารถจะเปนบุคคลที่สังคมยอมรับวามีความงามไดเชนกัน เพราะสวนหนึ่งของการตองการความสมบูรณแบบ
ของรูปลักษณคือการไดรับการยอมรับจากสังคมนั้นเอง การรับรูผานตัวแบบดังกลาวสรางความมั่นใจและทําใหผูให
ขอมูลหลายคนเปลี่ยนมุมมองในรูปลักษณตนเองใหม ทําใหเกิดมุมมองแงบวก มีกําลังใจ เขาใจและยอมรับความ
ไมสมบูรณแบบของรูปลักษณตนเองมากขึ้น
“อะเหมือนเหมือน ถายรูปอะไรอยางงี้ตลอดและคนก็จะสังเกตตลอด เราก็จะบอกวาตาไมเทากัน เราก็พูดปลอบใจ
ตนเองวาขนาด….. (ดารา) เขายังตาไมเทากันเลยอะไรอยางงี้ ก็เลยเฉยๆสังคมก็ยังมองวาเขาเปนคนสวยไดเลยเรา
ผิดพลาดไปเอง อะไรอยางเงี่ย เราตองพยายามหาทางยอมรับในสวนนั้นดวย”

แตเธอก็ยังไมพอใจในรูปลักษณของตนเองเพราะยังมีมุมมองวาคนอื่นยังมีรูปลักษณที่สวยงามวาตน
เพราะเมื่อเวลาผานไปเธอเริ่มเขาใจขอเท็จจริงที่วารูปลักษณของตนจะมีการแปรเปลี่ยนไดไมถาวรตามวันเวลา
ความแกชราจะมาเยือนในอนาคตอันใกล โดยความชราเปรียบไดเปนศัตรูตัวฉกาจของความงาม ความหยอนยาน
และมีริ้วรอย จึงกลายเปนสิ่งที่ไมพึงประสงคหรือเปนเสมือนสิ่งที่เลวรายที่ตองขจัดออกไป เธอจึงยังไมหยุด
ขวนขวายในการพัฒนารูปลักษณตนเองดวยการทําศัลยกรรมความงามเพราะเธอมองวาความงามเปนสิ่งที่อยูคูกับ
ความเปนหญิง ทําใหการทําศัลยกรรมความงามของเธอเริ่มไมไดจํากัดเฉพาะในประเทศไทยแลวโดยเธอเห็นวา
ปจจุบันการทําศัลยกรรมความงามในประเทศเกาหลีเริ่มไดรับความนิยมมากขึ้น เพราะคานิยมความงามแบบเกาหลี
ที่เนนความงามแบบภาพรวมดูออนกวาวัยเริ่มเขามาอิทธิพลตอคานิยมความงามในประเทศไทยแทนที่คานิยมความ
งามแบบตะวันตกที่เป นแยกสว น ประกอบกั บเห็น วา เห็นวา วิวั ฒ นาการความกาวหน า ของเทคโนโลยี ใ นการ
ทําศัลยกรรมความงามที่ประเทศเกาหลีมีความทันสมัยสามารถเอาชนะธรรมชาติดวยการตอตาน ขัดขืน หรือ
เปลี่ยนแปลงรูปลักษณของวัยนําไปสูการมีใบหนาที่ดูออนเยาวตามมาเธอจึงลองเปลี่ยนสถานที่ไปทําศัลยกรรม
ความงามที่ประเทศเกาหลีทดแทน
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“โอยผูหญิงไมมีทางจบหรอก จริงเพราะชีวิตอะ คนเราผูหญิงอยาหยุดสวย ผูหญิง ตองการตลอดอยูแลวชีวิตเราก็
ตองแกไขจุดบกพรองอายุมากขึ้น เราก็จะเจอจุดบกพรองที่แตกตางไปเรื่อยๆ การทําศัลยกรรมความงามในตอนนี้
กลายเปนเรื่องการแกไขจุดบกพรองใหความสวยคงอยูมากกวาตอนนี้อะเฉยๆ เพราะวาคนสวยเพียบเลย เฉยๆอะ
ปจจุบันคนก็เริ่มไปทําศัลยกรรมความงามที่เกาหลี แบบหนาเด็กหนาละมุน คือแบบมองภาพรวมของหนามันไมไดเนน
โดงๆชัดๆละเราก็คิดวาเออลองไปทําดูบางโหนกแกมกรามมาอะไรอยางงี้ เพราะวาเรามีความรูสึกวาวาหนาเราเปนเหลี่ยม
แลวเรารูสึกวาอายุเรามา ขึ้นทุกวันเราเราก็อยากจะที่จะเด็กลงทุกวันเราทําอะไรก็ไดใหมันชะลอวัยใหมากที่สุด”

หลังจากนั้นเธอก็เริ่มที่จะทําศัลยกรรมความงามเพื่อแกไขขอบกพรองที่ประเทศเกาหลีเรื่อยมา สวนหนึ่ง
ก็มาจากการไดรับคําแนะนําของแพทย ซึ่งมักทําใหเธอเชื่อและยินยอมรับการตัดสินใจของแพทยดวยอํานาจทาง
ความรูที่เหนือกวาแสดงใหเห็นถึงความเลื่อมล้ําในเชิงของอํานาจความรูระหวางตนเองและแพทยศัลยกรรมความ
ประกอบกับการปฏิบัติการทําศัลยกรรมความงามยังอยูในคลินิกหรือโรงพยาบาล ซึ่งเปนพื้นที่อันทรงอํานาจของ
แพทย จะเห็นไดวาระหวางผูใหขอมูลและแพทย จะมีความสัมพันธเชิงอํานาจทางความรู ที่สะทอนใหเห็นวาวงการ
แพทยศัลยกรรมความงามเปนสวนหนึ่งในการประกอบสรางคําวาความงามใหเปนไปตามคานิยมของสังคม ทําให
คนในสังคมตองยอมรับคานิยมความงามดังกลาว
“หมอเกาหลีบอกวา เอยจมูกยูมันดูเปนผูชายไปควรแก ดวยความที่เราบอกยังไงก็ไดหมอเอาดูใหหนาหวานอะ
เราก็เชื่อหมอเรารูกวานี่ก็นั้นแหละเราควรเอาปลายลงนิดหนึ่งและทําปลายใหมันเชิดๆ มันคือทรงบารบี้อะไรอยางงี้
เพื่อใหหนาหวานจบพอ”

และในระหวางเสนทางในการทําศัลยกรรมความงามใบหนาบอยๆ ซ้ําของเธอนั้นก็ทําใหเธอตองเผชิญ
ชีวิตกับการถูกสังคมตีตราวาเปนผูเสพติดศัลยกรรมความงามซึ่งเปนพฤติกรรมที่สังคมไมยอมรับ สวนหนึ่งนั้นมา
จากการที่สังคมไดรวมกันกําหนด “คํา” อันเปนสัญลักษณใชแทนผูเสพติดศัลยกรรมความงามวา คนบา โรคจิตคิด
มาก พวกไมพอใจสิ่งที่ตนเองมี ดอกไมพลาสติก ซึ่งถอยคําดังกลาวเปนคําที่ใชเพื่อสื่อสารใหเกิดความเขาใจตรงกัน
ในสังคมวาหมายถึงผูเสพติดศัลยกรรมความงาม ลักษณะของผูเสพติดศัลยกรรมความงามจึงถูกสรางขึ้นสะทอน
ภาพพจน ข องการเป น บุ ค คลที่ แ ตกต า งจากคนอื่ น ทั้ ง เรื่ อ งหน า ตา จิ ต ใจและพฤติ ก รรมที่ แ สดงออก ซึ่ ง เป น
กระบวนการสรางสัญลักษณและตอกย้ําภาพตายตัวที่ทําใหการเสพติดศัลยกรรมความงามเปนเรื่องไมถูกตองแต
สําหรับเธอมองวาการที่เธอจะทําศัลยกรรมความงามใบหนาซ้ําๆ แตเธอไมไดทําซ้ําที่เดิมเปนจํานวนหลายครั้งนั้นคือ
มากกวา 5 ครั้งขึ้นไป เพราะในทุกครั้งที่เธอทําศัลยกรรมความงามเธอมีการก็เปลี่ยนตําแหนงในการทําศัลยกรรม
ความงามไปเรื่อยๆ บนใบหนาเพื่อแกไขปมดอยและเปนการรักษาโรคทางใจ เธอจึงไมยอมรับวาตนเองเสพติด
ศัลยกรรมความงามตามที่สั งคมตีตราและพยายามจะอธิบายใหสั งคมเขาใจถึงบริบทเงื่อนไขที่ตนเองในการ
ทําศัลยกรรมความงามที่ยังคงอยูของตนเนื่องจากเธอเห็นวาการตีตราของสังคมสวนหนึ่งมาจากการที่สังคมไมเขาใจ
ในพฤติกรรมการทําศัลยกรรมความงามใบหนาของตน จึงใชทัศนคติเดิมซึ่งเปนไปตามคานิยมของสังคมกําหนดไว
ใหทําใหมีมุมมองตอตัวเธอในแงลบ การอธิบายตามการับรูและมุมมองของเธอจะชวยทําใหผูอื่นและสังคมเกิด
ความเขาใจในมุมมองที่แตกตางออกไป และเปดใจที่จะเปลี่ยนมุมมองที่มีตอเธอใหมไมใชมุมมองในแงลบอยางที่
เปนมา แตถึงอยางไรยิ่งเธอก็พบวาการอธิบายของเธอสังคมกลับมีมุมมองวาเธอปฏิเสธตนเอง
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“คานิยมของคนไทยที่มองคนทําศัลยกรรมวาเปนพวกเสพติด พวกเหมือนไมปกติ บา มองวาคนทําศัลยกรรม
ความงามมีความแตกตางจากคนทั่วไปรูสึกยังไงเหรอ วาเราแบบวาเสพติดมั่งอืม. อยางที่บอกอยากใหมองเรื่องของการ
แกไขปมดอยเปนการรักษาโรคทางใจมากกวาเปนการเติมเต็ม มันไมไดทําณ. จุดเดิมซ้ําๆไงที่เราทําเพิ่ม มันเปนจุดอื่น
รางกายของเรามีตั้งสามสองสวน เออ มันมีตั้งหลายสวนที่คนเกิดมามีปมดอยตรงนั้นก็ไดคือเราเราทําหลายครั้งก็จริงแต
เราไมไดทําซ้ําๆ ทําสิบปจมูกเจ็ดรอบก็ไมใช จมูกเพิ่งสามรอบเอง อะไรอยางงี้คือเขาไมไดเขาใจเราอะ ไมไดยืนอยูจุด
เดียวกับเราอยางที่บอกวาเราตองยืนอยูจุดเดียวกัน ทําเหมือนกันเราถึงจะคุยกันรูเรื่อง ประมาณนั้นเราก็ไมรูจะพูดวา
อะไร”

เธอจึงเปลี่ยนรูปแบบในการเผชิญกับการตีตราเสียใหม โดยการไมสนใจในคําตีตราโดยเชื่อมั่นวาการ
ทําศัลยกรรมความงามเปนสิ่งที่สามารถทําใหตนเองมีความงามและยึดโยงไปสูความสุขความพอใจกับรูปลักษณ
รางกายของตนซึ่ ง รางกายตนเป นพื้นที่ตนเองมีอิสระในการเลือก ควบคุมหรือกํ าหนดใหกระทํ าอย างไรก็ ไ ด
สอดคลองตามแนวคิดเรื่องอัตถิภาวะของไฮเดกเกอร ที่กลาวถึงการยืนยันถึงอัตถิภาวะ (Exitentiality) หรือการ
ดํารงอยูจริง เปนลักษณะการมีอยูอยางมีเจตนารมณ โดยมองวามนุษยมิใชเพียงแตยอมรับสิ่งที่ตนเองตองเปน
เทานั้น แตมนุษยมีความประสงคที่จะเปนอะไรบางอยางที่อาจเปนไปไมได หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ มนุษยเปนอิสระ
และสามารถมีสวนรวมกับภาวะการเปนอยู (being) ของตนเอง
“ก็เปนตัวของตนเองใหมากที่สุด คือที่บานเราสอนมาวา ไมตองแครเรื่องของคําพูดคนอื่นเพราะเรามีชีวิตแบบนี้
คนพูดแบบนี้แหละเราตองทําตามในสิ่งที่เขาพูดไหมมันก็ไมใชคือเรามีชีวิต ของเราไมไดมีชีวิตเพราะคําพูดของใครเรา
เลยไมไดแครเรื่องพวกนี้ ดวยสามารถที่จะปรับตัวไดกับสิ่งที่มากระทบ”

นํามาสูความคาดหวังในอนาคตอยากใหสังคมเขาใจ ไมซ้ําเติม พรอมทั้งยินยอมเปดใจรับฟงมุมมองของ
ผูเสพติดศัลยกรรมความงามที่เปนบริบทเงื่อนไขที่ทําใหพวกเขายังคงทําศัลยกรรมความงามใบหนาซ้ําๆวนเวียนอยู
เสมอกอนที่จะตัดสินและตีตราพวกเขาในแงลบ โดยเธอมองวาผูเสพติดศัลยกรรมความงามนั้นคือผูที่มีปมดอยใน
จิตใจ การรับรูวารูปลักษณตนเองไมมีความงามถือวาเปนสิ่งที่สรางความวิตกกังวลใหกับพวกเขา พวกเขาจึง
ตองการกําลังใจมากกวาการถูกตีตราซึ่งไมไดชวยใหผูเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
หรือหยุดการเสพติดได ตรงกันขามกลับยิ่งทําใหผูเสพติดศัลยกรรมความงามวิตกกังวล เกิดความเครียด และรูสึก
โดดเดี่ยวจนไมสามารถที่จะหาทางออกไดสุดทายก็จบชีวิตนั้นดวยการฆาตัวตาย
“เลือกไดดวยเหรอ (หัวเราะ) ไมซ้ําเติมก็พอแลว แคนั้นแหละไมรูวาคนอื่นจะเปนเหมือนเราไหม เราอะพรอมรับ
อยูแลว เราไมคิดมากอยูแลว แตวาคนอื่นเวลาที่เขาทํามามันเปนชวงเวลาที่ จิตเขาตกเวลาไปอานคอมเมนตมากๆมันคือ
อาการเครียดอะ เออ ทุกวันเนี่ยเรามองเห็นถึงวาคนที่เขาหนีปญหามีเยอะมาก พอเครียดปุบฆาตัวตายไดและการที่เขาไม
สวย เขามีปมดอยในใจอยู แลว และพอเขาไปทํา ปุบ เราคอมเมนตวาเขา มัน อาจจะเปนอะไรที่ทํ าใหเ ขาตัดสินใจ
ผิดพลาดก็ไดนะไม ตองทําอะไรเลยดีกวา ดานลบๆไมควรอะ ควรมีกําลังใจใหกันมากกวา”
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ในปจจุบันพรรณรายก็ยังโลดแลนอยูในวงการการทําศัลยกรรมความงามและยังคงเปนที่รูจักของผูที่
สนใจทําศัลยกรรมความงาม โดยเธอไดขยายธุรกิจทางดานความงามใหมากขึ้นและเปดธุรกิจใหมพาคนไทยไป
ทําศัลยกรรมความงามที่เกาหลี โดยนํารูปลักษณของตนเองที่ผานการทําศัลยกรรมความงามที่เกาหลีมาเปน
ต นแบบสร างความน าเชื่อ ถื อ และนํ า เสนอวิวั ฒนาการเกี่ ย วกับความงามและการทํ าศัลยกรรมความงามผา น
ประสบการณของตนเองอยูตลอดเวลา
1.4. ผูใหขอมูลคนที่ 4 (พิลาส)
สาวทันสมัยอายุ 35 ปผูซึ่งคงคติวาเวลาและอายุไมสามารถทํารายรูปลักษณของเธอได เรากําลังพูดถึง
พิลาสหญิงสาวผิวขาวรูปรางสูงโปรง ที่ราเริงและยิ้มแยมแจมใส เธอสวมเสื้อกลามสีขาวกางเกงขายาว มาในทาที
สบายๆ ในมือถือสูบบุหรี่ เมื่อพิจารณาไปที่บริเวณใบหนาเริ่มตั้งแตบริเวณไรผมจะเห็นรองรอยของการปลูกผม
โดยเห็นลูกผมขึ้นเปนตอยาวประมาณ หนึ่งนิ้ว บริเวณเปลือกตามีรองรอยของการเย็บ ชั้นตาทั้งสองขางไมเทากัน
หางตามีรอยแยกสองแฉกบริเวณผนังกั้นจมูกมีรอยแผลเปนและคดผิดรูป ลักษณะจมูกมีการดึงรั้งบริเวณปลาย
จมูก มีการแปะฟนขาว ใบหนาเรียวยาว บริเวณแขนซายมีรอยสักรูปผีเสื้อเธอเลาชีวิตวัยเด็กใหฟงดวยเสียงแหบหาว
วาเธอเปนคนกรุงเทพมหานครโดยกําเนิด พอแมแยกทางกันตั้งแตเธอยังจําความไมไดเธอมารูตัวอีกที่ก็อาศัยอยู
กับยาย โดยแมแยกบานไปมีครอบครัวใหมแตก็ยังมีบริเวณบานอยูใกลเคียงกันสามารถไปมาหาสูกันได เธอชอบที่
จะอยูใกลแมและมักจะไดเห็นแมแตงตัวสวยๆ ใสเสื้อผาดีๆ จนเธอรูสึกวาตนเองก็ชอบแตงตัวแตงหนาเหมือนแม
“ตอนเด็กๆ เปนคนชอบ แตงตัวเพราะวาคุณแมเปนคนแตงตัวเกงมาก ก็พอเห็นคุณแมละก็รูสึกวาฉันอยากสวย
นะอยาก เห็นแมแตงตัวทุกวันและแตงหนาทุกวัน แลวเรารูสึกวาฉันอยากสวยเหมือนแม หรือเปนเพราะวาจริงๆแลวเรา
กับแมไมไดอยูดวยกันตลอด เออ พอคุณพอคุณแมเลิกกัน คุณแมก็จะแตงงานใหมละก็ อยูบานขางๆ เราอยูบานคุณ
ยายแลวเวลา ไปหาแมแลวเจอแมแตงตัว เรารูสึกวาเราอยากอยูกับเขา เราเห็นเขาแตงตัว เขาแตงตัวสวยอะไรอยางเงี้ย
พอโตมา ก็เลยกลายเปนคนชอบแตงตัวเหมือนกัน ซื้อเสื้อผา”

ในชวงวัยเรียนเธอเปนเด็กกิจกรรมของโรงเรียนในทุกๆดาน ไดแก ประกวดรองเพลง เปนประธาน
นักเรียน เมื่อโตขึ้นมาในชวงมัธยมเธอก็หันมาเปนนักกีฬาและเริ่มไดแสดงละครของโรงเรียน การไดแสดงละคร
เวลาเธอนั้นชื่นชอบมากเพราะจะไดแตงหนาแตงตัวสวยงามเหมือนกับตอนที่เธอไปดูคณะลิเกและโขนเธอก็ชอบไป
ดูพวกเขาแตงตัวแตงหนากอนขึ้นแสดงและก็รูสึกชื่นชอบเธอมองวานี่ก็เปนจุดหนึ่งที่ทําใหรักสวยรักงาม
“กิจกรรมโรงเรียน ปกติตอนเด็กเนี่ย แตถาอยูประถมจะเปนคนที่ชอบประกวดรองเพลง วันแมประกวดรองเพลง
กาพยกลอนอะไรอยางนี้และก็เปนประธานนักเรียน (หัวเราะ) พอเขามัธยมเนี่ยก็มีกิจกรรมเปน เลนวอลเลหบอล แสดง
ละคร และก็แสดงละครเหมือนละครโรงเรียนเงี้ยคะ เออแลวก็เปนคนที่ชอบมากชอบดูลิเกและก็โขนอะไรอยางเนี่ยคือจะ
เปนคนที่ชอบอะไรอยางเงี้ย ชอบอะไรที่สวยๆงามๆ ชอบไปดูเขาเออจําไดแลวตอนเด็กๆ แถวบานก็จะมีงานก็จะไปดู
ไมใชไปดูตอนเขาเลนนะไปดูขางหลังวาเขาแตงหนา ยังไง (หัวเราะ) อะไรอยางเนี่ย ไปดูแลวทําใหรูสึกวา นั่นนาจะเปนจุด
หนึ่งที่ทําใหตนเองรักสวยรักงาม” ”
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พอชวงเขาสูวัยรุน เธอเริ่มสังเกตเห็นวารูปลักษณของศตรงขามเหมือนเพื่อนที่มีลักษณะเปนลูกครึ่ง
ตาโตจมูกโดง มักมีเพศตรงขามมาใหความสนใจซึ่งแตกตางจากเธอ ทําใหเธอเกิดความรูสึกวารูปลักษณตนเองไมมี
ความงามจึงมีความคิดอยากจะมีใบหนาเหมือนเพื่อนที่เปนลูกครึ่ง แสดงใหเห็นถึงการยอมรับเอาคานิยมจากชาย
มาเปนมาตรฐานวัดความงามของตนซึ่งเปนมุมมองของเพศตรงขาม ที่ฝงตรึงใหเกิดความรูสึกถึงการถูกกระทําให
ตองยอมรับวาคุณคาของเพศหญิงมักจะเนนเฉพาะเรื่องรูปลักษณภายนอกเปนหลัก โดยมองวารูปรางหนาตา
ตนเองเปนเหมือนเชนสิ่งที่คนอื่นตองจับจองแสดงใหเห็นเบื้องลึกเบื้องหลังของการสมยอมที่จะตกอยูภายใต
อุดมการณชายเปนใหญ โดยที่ไมทันรูตัววาเปนการถูกบังคับหรือถูกควบคุมแตรูสึกยอมรับและเชื่อฟงใหเพศชาย
เปนผูกําหนดความงามที่มีความซับซอนในการจับจองเพื่อจัดวางใหตองอยูในกรอบตามที่เพศชายกําหนด โดยมี
จุดประสงคหลักคือเพื่อใหเปนไปตามปรารถนาของผูชาย เปนการมองตัวเองในฐานะของสิ่งที่ถูกปรารถนาซึ่ง
กลายเปนการหลอหลอมความคิดและทัศนคติทางออมโดยอางอิงจากความตองการของคนอื่น (เพศชาย) ชื่นชม
เปนหลักซึ่งสัมพันธกับการกําหนดคานิยมความงามของสื่อในลักษณะความสัมพันธเชิงอํานาจในมิติเชื้อชาติไดอยาง
ชัดเจนจากอีกซีกโลกหนึ่งมาอีกโลกหนึ่งไดอยางงายดายดวยความทันสมัย
“เมื่อกอนแตงหนาจําไดวาตั้งแตอายุ 14-15 ใชๆ แลวก็เปนความฝงใจในวัยเด็ก เขาโรงเรียนมัธยมเนี่ย เห็นเพื่อน
ที่เขาเปนลูกครึ่งคือ วัยรุนในยุคเนี่ยเปนวัยรุนที่มีลูกครึ่งเยอะมาก เขาโรงเรียนมัธยมเนี่ยเห็นเพื่อนเปนลูกครึ่งแลวรูสึก
วาเอะทําไมหนุมๆ มองแตแบบผูหญิงที่จมูกโดงตาโต เราเลยมีตนแบบอยากจมูกเหมือนลูกครึ่ง เหมือน ดาราลูกครึ่ง
อยากหนาเหมือนแหมมแคทรียา แคทรียาแมคอินทอช จมูกโดงๆ ตาโตๆ ลูกครึ่งอะไรอยางเงี่ย เพราะเราดูหมวย หมวย
ไปไหม เพราะวาตอนเด็กๆนี่ตาหมวยมาก คนก็ไมคอยสนใจเหมือนเราไมปอบพอเขามหาลัยเนี่ยปหนึ่งนี่รูเลยวาฉันเนี่ย
ไมเปนที่สนใจของหนุมๆเลย”

จนกระทั่งเธอไดเผชิญกับสถานการณที่แฟนตนเองไปมีผูหญิงคนอื่นที่ทําศัลยกรรมความงาม ทําใหเธอ
เกิดรูสึกเสียใจ รองไห มองรูปลักษณที่ถูกกําหนดมาตั้งแตเกิดในฐานะของสิ่งที่ไมถูกปรารถนาจากคนอื่นซึ่งมัน
กลายเปนการหลอหลอมความคิดและทัศนคติทางออมนําไปสูความตองการที่ จะทําศัลยกรรมความงามเพื่อ
เปลี่ยนแปลงรูปลักษณตนเองใหเปนไปตามการกําหนดลักษณะความงามภายใตอุดมการณชายเปนใหญ ที่ฝงตรึง
ใหเกิดความรูสึกถึงความเปนรอง เปนการถูกทําใหตองยอมรับวาคุณคาของความงามที่เนนรูปลักษณภายนอกเปน
หลักเพื่อตอบสนองความตองการที่เปนไปตามมาตรฐานของเพศชายที่กําหนดไวนําไปสูความคาดหวังที่จะไดรับ
ความรักความชื่นชมจากเพศชายเปนหลัก แสดงถึงอํานาจทางเพศในการจัดวางความงามตามที่กําหนด โดยใช
ความรักความชื่นชมยกยองมาเปนตัวหลอกลอใหตองเดินตามคานิยมความงามนั้นอยางหลีกเลี่ยงไมได ผูหญิงจึง
ถูกทําใหเชื่อวาความงามเปนการสรางเสนหทางเพศผานรางกาย เพื่อใหเปนไปตามความคาดหวังของสังคม และใช
ความงามทางรางกายเปนเครื่องตอรองอํานาจของความสัมพันธเชิงชูสาวดังนั้นการถูกเพศชายทอดทิ้ง หรือถูก
ปฏิเสธมักจะเชื่อมโยงความเจ็บปวดที่ไดรับไปยังรูปลักษณของตน โดยเชื่อวารูปลักษณของตนที่ขาดแลวซึ่งความ
งามตามเพศชายกําหนดเปนบริบทเงื่อนไขสําคัญที่นําไปสูการถูกทอดทิ้งตามมา
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“เมื่อตอนเด็กเคยคิดวาอยากสวยเพราะวาอยากใหผูชายมองก็เรื่องนี้ละคะเรื่องกิ๊กของแฟนนี่ละคะเรื่องใหญ ทํา
ใหเรารูวาออผูชายเขาชอบผูหญิงแบบนี้ใชไหมแลวถาเราไมปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงตนเองจะเปนคนที่มานั่งเสียใจอยู
ตอนนี้ ตอนนั้นคือคิด วาแบบเสียใจ “โหย ฉันรูละวาฉันดอยกวาคนอื่นอยางไร” แฟนฉันถึงไปมีคนอื่นทั้งที่เรานิสัยดี
มาก แตแฟนฉันไปคบผูหญิงที่เขาทําศัลยกรรมมาสวยเลย จมูกโดง ตาโตหนาหวาน ผูชายมันชอบสวยๆงามๆ แลวฉัน
หนาเดิมๆมันไมสวยแบบที่เขาชอบ มานั่งอยูในมุมรองไห ฉันจะไมเอาหนางี้อีกแลวออไดฉัน จะไปทําใหฉันสวย แตวัน
นั้นทําใหเรารูสึกมีแรงบันดาลใจ ฉันจะตองกาว กาวออกไปใหได”

ในชวงเวลานั้นเธอพยายามที่จะศึกษาหาขอมูลเพื่อทําศัลยกรรมความงามใบหนา แตก็ยังไมมีความกลา
พอเพราะยังกลัวความเจ็บปวดที่จะไดรับ จากการไดรับขอมูลการทําศัลยกรรมความงามผานประสบการณของผูอื่น
ซึ่งมักจะเปนการรับรูโดยออมที่ไดจากการสังเกต หรือการไดรับฟงการถายทอดบอกเลาประสบการณการทําศัลยกรรม
ความงามจากปากของบุคคลใกลชิดเชนเพื่อน หรือญาติพี่นอง ดังเชน การเปรียบเทียบการทําศัลยกรรมความงาม
วาเหมือนโดนรถสิบลอทับ การเสียเลือดเสียเนื้อ ซึงมักเปนไปในแงมุมของความเจ็บปวดทรมาน ประกอบกับการ
ไมเคยผานประสบการณการทําศัลยกรรมความงามมากอน อาจมีการจินตนาการถึงการทําศัลยกรรมความงาม
ใบหนาในดานลบที่เกินจริง และรูสึกวาตนเองไมมีความรูเพียงพอที่จะไปจัดการกับความรูสึกเจ็บปวดทุกขทรมานนั้น
นํามาสูความวิตกกังวลและหวาดกลัวตอการทําศัลยกรรมความงามใบหนา
‘เพราะวาเราเปนคนรักสวยรักงามอยูแลว แตบังเอิญวา อยางที่บอกวาเรากลัวมากเพราะวาเราไมรูวาการทําศัลยกรรม
มันเจ็บมากแคไหนเพราะเราไมเคยทํา เวลาทําเนี่ย ถามเพื่อนคนหนึ่งจะบอกวา ทําจมูกไมเจ็บแกเจ็บแปลบเดียวคุณหมอ
เขามือเบามากอะไรอยางงี้ เรารูสึกวาทําไมมันดูหนากลัวจังเลยไมกลานะ แตบางคนก็เจ็บมากเจ็บเหมือนรถสิบลอทับ เรา
รูสึกวาทําไมมันดูหนากลัวจังเลยไมกลานะกังวล”

นํามาสูการเกิดภาวะลังเลใจคิดไมตกกลาๆ กลัวๆ ในการทําศัลยกรรมความงามใบหนาซึ่งเปนภาวะที่
เหมือนถูกครอบงําทางความคิดวารูปลักษณของตนตองไดรับแกไขรูปลักษณตนเอง จนเกิดเปนความกระวน
กระวายใจ หมกมุน และชั่งน้ําหนักระหวางการทําและไมทําศัลยกรรมความงามใบหนาผานการแสดงออกโดยการ
เฝาคิดถึงการทําศัลยกรรมความงามแตยังไมกลาที่จะตัดสินใจทําศัลยกรรมความงาม โดยเลือกที่จะใชเวลาในการ
ตัดสินใจโดยการพิจารณาผลดีกับผลเสียตามการรับรูที่มีมาแตในอดีต ประกอบกับเปนชวงใชเวลาในการเตรียม
ความพรอม ทางดานเวลา ทุนทรัพย ถึงแมจะยังไมสามารถตัดสินใจได แตทวาความตองการที่จะทําศัลยกรรม
ความงามก็ยังคงวิ่งวนเวียนอยูในความคิดตลอดเวลา ซึ่งอาจจะสงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตประจําวันทําให
สูญเสียสมาธิในการทํากิจกรรมตางๆ ในชีวิต
“ไมนานคะคือคิดวางแผน มาเนี่ยเปนปละ คือคิดวาฉันตองทําแนๆ อยางที่บอกกลาๆกลัวๆอยูเพราะไมรูจะเปน
ยังไงมันแบบอยูในหัวตลอดทําใหเรื่องเรื่องอื่นเราไมคอยมีสมาธิพอมาเจอเรื่องแฟนกลาเลย”
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ในที่สุดเธอก็ตัดสินใจทําศัลยกรรมความงามเริ่มจากการทําศัลยกรรมความงามบริเวณจมูกเปนอันดับ
แรกที่คลินิกศัลยกรรมความงามแหงหนึ่ง เนื่องจากเธอมองวา จมูกเปนอวัยวะที่เดนชัดที่แสดงถึงความแตกตาง
ระหวางเชิงชาติพันธเอเชียและตะวันตกไดอยางดีแตตอนนั้นเธอเห็นวาสังคมยังไมเปดรับการทําศัลยกรรมความ
งาม เธอยังไมกลาทําใหรูปทรงของจมูกแตกตางจากเดิมมากหนักเพราะจะทําใหผูคนอื่นสังเกตความเปลี่ยนแปลง
ไดงาย และจะนําไปสูการตีตราวาเธอเปนผูทําศัลยกรรมความงามแสดงใหเห็นวาเธอมีการนอมรับเอาคานิยม
ความคิด ความเชื่อของสังคมที่มีตอการทําศัลยกรรมความงามในแงลบมาสูตน จึงเกิดความกลัวจะถูกสังคมตรา
หนาวาเปนพวกสวยพลาสติกหากตนเองทําศัลยกรรมความงาม โดยเฉพาะการทําศัลยกรรมความงามบริเวณ
ใบหนาซึ่งเปนบริเวณที่ยากตอการปกปดจึงทําใหคนในสังคมรับรูไดงาย ดังนั้นจะเห็นไดมุมมองของสังคมที่มีตอ
การทําศัลยกรรมความงามนั้นมีสวนทําใหผูใหขอมูลยังไมกลาที่จะตัดสินใจทําศัลยกรรมความงาม ซึ่งสามารถ
อธิบายตามแนวคิดอัตถิภาวนิยม (Existentialism) การแสดงออกของผูใหขอมูลในลักษณะดังกลาวขางตน เปน
การแสดงตัวตนที่สัมพันธกับโลกประสบการณของเขา (Live body/corporeality) โดยทําการวิเคราะหถึงความ
เปนตัวตนของบุคคลในชวงสถานการณตางๆ เชื่อมโยงกับสภาวะที่ตนเองประสบและแสดงออกในลักษณะที่
สัมพันธกับสิ่งที่คิดและรูสึก (Van Manen. 1990) ทําใหภายหลังทําศัลยกรรมความงามครั้งแรก เธอไมกลาออก
จากบาน สวนใหญจะใชชีวิตอยูแตในบานหลีกเหลี่ยงการพบเจอผูคน เนื่องจากความกลัววาสังคมจะมองเธอเปน
ผูเสพติดศัลยกรรมความงามซึ่งเปนลักษณะของผูที่ไมปกติมีความแตกตางจากบุคคลทั่วไป
“ทําจมูกครั้งแรกก็ คือจมูกมันแบบคือตอนนั้นเราอยากหนาฝรั่ง จมูกโดงคิดวาเอาจมูกกอน รูสึกวาคนรอบขางยัง
ไมรูตอนนั้นใสกระดูกหลังหูมันเปลี่ยนแปลงไม กลัวอยูวาคนจะพูดวาเราทําศัลยกรรมมาถาเราใสแกนซิลิโคน ก็ใส
กระดูกหลังหูมันดูแบบใชของจริงไมไดใชของปลอม ตอนนั้นยังมีอีโกอยูไงก็เลยทํา คือกลัวคนมองวาทําศัลยกรรมเพราะ
ยังมีอีโก เหมือน ยุคสมัยนั้นเมื่อสิบกวาปที่แลวบานเราไมเหมือนตอนนี้ ณ. ตอนนั้นมันยังไมเหมือนตอนนี้ อยางที่บอก
วาเราเปนวัยรุนมีสังคมมหาลัยมันยังทําใหเรารูสึกวา คนจะแซววา อุยทําศัลยกรรมหรือเปลาเงี่ย ออสวยดวยพลาสติก
แรกๆไมออกจากบานนะที่ทําๆ ไมออกเลยไมกลากลัวคนมองวาเราทําศัลยกรรม คนไทยใจแคบกวาดูไมคอยเปดเทาไร
คานิยมของคนไทยที่มองคนทําศัลยกรรมวาเปนพวกเสพติด พวกเหมือนไมปกติ มองวาคนทําศัลยกรรมความงามมี
ความแตกตางจากคนทั่วไป”

และเนื่องจากการทําศัลยกรรมความงามสวนใหญจะอยูในโรงพยาบาลหรือคลินิก ซึ่งเปนพื้นที่ที่มี
ลักษณะเฉพาะทรงอํานาจของแพทยที่คนสวนใหญมักจะมอบอํานาจในการตัดสินใจใหกับแพทยเปนหลัก ในการ
จัดการตามที่แพทยเห็นสมควรในลักษณะเดียวกับการตรวจวินิจฉัยและการวางแผนการรักษาโรคดวยความมั่นใจ
ในอํานาจของความเปนผูเชี่ยวชาญในการจัดการความงาม ทําใหเธอเชื่อฟงคําแนะนําของแพทย ทั้งที่ขัดแยงกับ
ความตองการความงามของตนเองเพราะมุมมองตอความงามไมใชสิ่งที่ตายตัวและ มิไดมีเพียงหนึ่งเดียวขึ้นอยูกับ
ภูมิหลัง ประสบการณ ความเชื่อ ทัศนคติตางๆ ที่หลอหลอมใหความงามมีลักษณะที่หลากหลายฉะนั้นการความงาม
ของแพทยและผูมารับบริการการทําศัลยกรรมความงามอาจจะมีความแตกตางกันการยกหนาที่การตัดสินใจใหกับ
แพทยออกแบบรูปลักษณและจัดการความงามแตเพียงผูเดียว อาจนํามาซึ่งความไมพอใจในผลลัพธของการ
ทําศัลยกรรมความงามจนทําใหเกิดการศัลยกรรมความงามเพื่อแกไขตามมา
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“ตนแบบไหมเมื่อกอนนี้อยากจมูกเหมือนลูกครึ่ง เหมือน ดาราลูกครึ่ง อยากหนาเหมือนแหมมแคทรียา แคทรียา
แมคอินทอช จมูกโดงๆ ตาโตๆ ลูกครึ่งอะไรอยางเงี่ยพอไปคุยกับหมอ หมอบอกวาคุณหนาหมวยมากจะไปตาโตอยาง
นั้นคงจะยาก คุณควรมีไอดอลที่เปนคนจีนที่เปนหมวยอินเตอร ตนนั้นรูสึกชอบดาราจีนก็อยากหนาเฉี่ยวๆ หรือวายุค
นั้นตองหนาเฉี่ยวหรือเปลาไมรูนะ คืออยากจมูกแบบดาราฮองกง ตาแบบดาราฮองกงพอทําไดสักสามสี่เดือน ฉันวามัน
ยังไมพอหรอก มันยังนอยไปจมูกฉันนาจะสวยมากกวาเลยไปทําใหมคราวนี้ก็พยายามคุยกับคุณหมอใหละเอียด ให
เขาใจตรงกันนะวา เราตองการแบบนี้นะ บางคนมั่นใจคุณหมอมากฝากไวกับคุณหมอ คุณหมอทําจมูกอยางที่หมอ
ตองการแตไมใชอยางที่เราตองการ เนี่ยอาจจะเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหคนเปลี่ยนจมูกอันใหมเพราะวาคุณหมอสวนมาจะทํา
ตามความคิดตนเองไมไดเอาความคิดของเรา คุณตองการจมูกแบบไหนเอาที่คุณตองการแลวมันจะตอบโจทยคุณได
มากกวา เพราะวาคุณหมออาจจะเทสไมเหมือนที่เราตองการ ความสวยมันคนละแบบอะ คือมันอยูบนใบหนาเรา เราตอง
ตอบโจทยตนเองและบอกหมอวาหนูตองการจมูกแบบนี้และใหจมูกแบบนี้มาอยูบนใบหนาเรา เราจะแฮปป”

จนมาสูการทําศัลยกรรมความงามครั้งที่ 2เธอไดทําการแกไขจมูกเพิ่มเติมทําใหจมูกของเธอดูโดงขึ้นทํา
ใหเธอเขาใจวาสังคมมักจะใหความสําคัญและใหคุณคากับคนที่มีรูปลักษณที่งดงาม โดยสังคมใหความสนใจเธอ
และปฏิบัติตอเธอเปลี่ยนแปลงจากกอนทําศัลยกรรมความงาม เธอจึงเกิดความรูสึกภูมิใจในรูปลักษณของตนเอง
และเห็นวาตนเองประสบความสําเร็จในการทําศัลยกรรมความงามใบหนา ตอกย้ําใหเกิดความเชื่อมั่นและเห็นวา
การทําศัลยกรรมความงามเปนวิถีทางในการกําจัดความบกพรองหรือตําหนิของตนออกไปไดจริง เปนการยอม
จํานนตออํานาจของการทําศัลยกรรมความงามในการเปลี่ยนแปลงและจัดการกับความงามของตน พรอมทั้งยอม
หลงติ ด กั บ ดั ก ของการทํ า ศั ล ยกรรมความงาม ที่ ทํ า ใหต นเองมี ก ารมองอวั ย วะตนเองเหมื อ นวั ต ถุ ที่ ส ามารถ
เปลี่ยนแปลงแกไขอยางไรก็ได สงผลใหเกิดความไมพอใจในรูปลักษณสวนๆอื่นตามมาจนนําไปสูความตองการ
แกไขรูปลักษณเพิ่มเติม แสดงใหเห็นวาการทําศัลยกรรมความงามนั่นเปนเสมือนสิ่งเสริมแรงทําใหเกิดการมองเห็น
ความบกพรองของรูปลักษณมากขึ้น
“คนเริ่มเห็นแลว แตก็เปนแบบวาหมวยๆมีจมูกคนก็มอง และก็ทักจมูกสวย มันสรางความภูมิใจนะ ฉันประสบ
ความสําเร็จ ก็เลยเปนแรงบันดาลใจในการทําตา เอยฉันตองทําตาแลว พอมีคนทักจมูกสวย เหมือนแบบเราประสบ
ความสําเร็จอะไรอันหนึ่งแลวเราก็จะเลื่อนอีกสเต็ปหนึ่งทําจมูกสามครั้งและมาตา หลังทําตาไมถึงปก็ตัดกราม และก็ลด
โหนกแกมและก็เฉือนปากตกแตงริมฝปากเปนสเต็ปและก็แกจมูกใหม จมูกครั้งที่สี่ ทุบโหนกแกมตัดกราม”
“เพราะฉะนั้น เขาจะเทคแครไอ คนที่ มัน สวยแตง ตัว ดี พอเราทํา เสร็ จ แลว ครั้ง แรกเราจํา ไดเ ลยว า พอเราไป
ความรูสึกเปลี่ยน เรามีความมั่นใจมากขึ้นกลาจะพูดพนักงานก็เขาหาเรามากขึ้น รูสึกแบบ สวยคะ (ยิ้ม) อยางงั้นอยาง
นูนอยางงี้ คือมันมีมุมมองที่เปลี่ยนไปเลยนะ”

สอดคลองกับการนําเสนอการสรางความงามทางการแพทย ที่สามารถเขามาจัดการกับอวัยวะเปนสวนๆ
พรอมทั้งครอบงําใหเกิดการยอมรับวาภาพหรือคําตอบแบบชิ้นๆ เชนหากมีจมูกโดงแลว ตาตองมีสองชั้น จะทําให
โดยรวมสวยงามมากขึ้น เปนการสรางความงามตามระบบการแพทยที่เสนอใหสอดรับการใหความหมายของความ
งามโนมนําทําใหเกิดการทําศัลยกรรมความงามเพิ่มเติมเพราะแพทยศัลยกรรมความงาม เปนวิชาชีพที่ตองผาน
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การศึกษามาอยางยาวนาน และมีความเฉพาะเจาะจงในวิชาชีพทําใหแพทยเปนผูที่ไดรับการยอมรับอยางเปน
ทางการในการประกอบวิชาชีพที่มักจะไดรับการยอมรับในอํานาจของการเปนผูมีความรูทางวิทยาศาสตรทางการ
แพทยที่สามารถนํามาใชในการจัดการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ เธอจึงสมยอมและยอมใหแพทยสํารวจตรวจตรา
ใบหนาเพื่อสรางความงาม โดยการใชความรูทางดานวิทยาศาสตรการแพทยและมุมมองของแพทยมาเปนมาตรฐาน
เพื่อจําแนกใบหนา และคลอยตามการตัดสินใจของแพทยและเห็นพรองวารูปลักษณของตนเปนเชนนั้นจริงๆ จึง
ดําเนินการปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทยอยางไมมีขอกังขา
“ตาก็หลังจากเปลี่ยนจมูกแลวเนี่ย มันทําใหตาเราดูแบบเรียกวาอะไรอะ ตาดูไมสดใสตาดูแบบสองชั้นโบราณ
หมอก็บอกวาเราควรจะแกตาดวยนะเราก็เลยแก เหมือนแบบเรามั่นใจในหมอหมอพูดอะไรก็เชื่อ”

ตอมาเธอก็เริ่มที่จะไมไมพอใจ โครงหนาของตนเองโดยมองวาโครงหนาของตนเองไมตรงกับคานิยมของ
สังคม เปนการนําคานิยมของสังคมมาเปนบรรทัดฐานเพื่อประเมินรูปลักษณของตนเอง โดยคานิยมของสังคมนั้น
เกิดจากความคิดความเชื่อที่ถูกสรางขึ้นของคนในสังคมสวนใหญ สงผลใหคนในสังคมยึดถือและปฏิบัติสืบตอกัน
เรื่อยมาอยางไมมีขอสงสัย เชนเดียวกับคานิยมของความงามที่สังคมจะกําหนดลักษณะของรูปลักษณที่มีความงาม
ใหกลายเปนมาตรฐานที่คนสวนใหญพยายามที่จะผลักดันตนเองใหไปถึง ซึ่งหมายความวาผูใหขอมูลไมสามารถ
เลือกความงามที่ตนเองตองการได เพราะตนเองถือไดวาเปนหนึ่งหนวยในสังคม จึงตองยอมรับความงามตาม
คานิยมของสังคมเพื่อนําไปสูการไดรับความชื่นชอบและความยอมรับจากสังคม เนื่องจากยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง
ไปคานิยมของความงามซึ่งไมใชสิ่งตายตัวจึงสามารถมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ถาอธิบายตามแนวคิดอัตถิ
ภาวนิ ย ม (Existenialism) บริ บ ทเงื่ อ นไขดั ง กล า วข า ต น เป น การแสดงถึ ง บริ บ ทเงื่ อ นไขของช ว งเวลาที่ มี
ความสัมพันธกับโลกประสบการณของผูใหขอมูล (Live time/Temporality) โดยทําความเขาใจเกี่ยวกับยุคสมัยที่
สื่อถึงชวงเวลาที่เชื่อมโยงกับสภาวะที่ผูใหขอมูลประสบในลักษณะที่สัมพันธกับสิ่งที่คิดและรูสึก (Van Manen,
1990) กลาวคือ ในอดีตผูใหขอมูลมิไดมองวารูปลักษณของตนเองเปนรูปลักษณที่ไมมีความงาม แตเมื่อยุคสมัยมี
การเปลี่ยนแปลงไปทําใหคานิยมของความงามมีการเปลี่ยนแปลงตามไปดวย การที่ผูใหขอมูลมิไดเดินตามยุคสมัย
หรือคานิยมของความงามในปจจุบัน ผูใหขอมูลกลับมีมุมมองตอภาพลักษณของตนเองไมเหมือนเดิม ผูใหขอมูล
จึงอยากจะพัฒนาความงามของตน โดยคาดหวังวาตนเองมีรูปลักษณที่สวยงามขึ้นในอนาคต
“ไมพอใจ นาจะไมพอใจโครงหนาตนเองเพราะรูสึกตนเองวาตนเองตอนนั้นตนเองเปนคนมีโหนกแกมและก็มีกราม
ทําใหดูหนาใหญ คือมันไมตอบโจทยสมัยนี้ที่ผูหญิงสวยตองหนาเล็กเลยไมชอบโครงหนามาก”

หลังจากทําศัลยกรรมความงามในครั้งนี้ซึ่งเปนการผาตัดตกแตงกระดูกใบหนาซึ่งเปนกระดูกชิ้นใหญ
สุดบนใบหนาตองใชเวลานานในการทําศัลยกรรมความงามเปนวิธีการที่มีความยากและมีความเสี่ยงตอชีวิตสูงเธอ
จึงตองอดทนเผชิญกับความทุกขทรมานมากกวาการทําศัลยกรรมความงามในครั้งที่ผานมา แตเธอก็ไมมีความวิตก
กังวลเนื่องจากเขาใจในกระบวนการทําศัลยกรรมความงามวาตองใชระยะเวลาในการพักฟนและผนวกกับการ
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จินตนาการถึงผลลัพธของการทําศัลยกรรมความงามในทางบวก ทําใหเธอมีความตื่นเตนและหมกมุนรอคอยกับ
การเปลี่ ย นแปลงของใบหน า ที่ มี ใ นแต ล ะวั น ส ว นหนึ่ ง มาจากการที่ เ ธอได เ รี ย นรู จ ากผ า นประสบการณ ก าร
ทําศัลยกรรมความงามครั้งที่ผาน ประกอบกับความรูสึกในการประสบความสําเร็จตอการทําศัลยกรรมความงาม
ครั้งกอน ทําใหเธอเกิดความไวใจและเชื่อมั่นในการทําศัลยกรรมความงามของตน นําไปสูความสามารถในการ
ควบคุมอารมณความรูสึกของตนเองไมใหวิตกกังวลหรือเกิดความกลัวมากเกินไป จึงทําใหสามารถอดทนรอคอย
ผลลัพธที่จะเกิดขึ้นโดยไมรอนรนกังวลใจได
“มันหนักเก็บตัวนานมากสามเดือน ทรมานมากตื่นขึ้นจากยาสลบอวกแตเพื่อความสวยทนไดรูสึกวาฉันเกงนะฉันมี
ความอดทน ฝกความอดทนไดมากเลย อะ วันๆหนึ่งอยูแตบานเขียวช้ํา นั่งประคบประงม วันๆ หนึ่งไมทําอะไร นั่งถือ
กระจกอันหนึ่งสองกระจกทั้งวันจมูกฉันเปนไงหายบวมหรือยังเจ็ดวัน เนี่ยสองทุกวัน เหมือนนั่งนับวันรอใหมันหายดี
อยากเห็นตอนที่มันแหงสนิทอยากเห็นตอนที่มันหายบวมแลวและก็เออเหมือนแบบตื่นเตนทุกครั้งที่ทํา ทุกวันนี้ก็ยัง
ตื่นเตน รูสึกวาหนาฉันจะออกมาเปนยังไง ก็สนุกดีนะ”

เธอรูสึกวาศัลยกรรมความงามไมไดเปลี่ยนแปลงเฉพาะหนาตาของเธอแตไดเปลี่ยนชีวิตของเธอ โดยเธอ
พบวาความงามของรูปลักษณเปนสิ่งที่ขายไดสามารถเชื่อมโยงไปสูการไดรับโอกาสในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวของ
กับความงามเพื่อสรางรายได เชน นักแสดง นางแบบ นักรอง นางงาม แสดงใหเห็นถึงการเชื่อมโยงรูปลักษณที่
งดงามไปสูความสําเร็จทางหนาที่การงานและสถานะทางสังคมอีกดวย โดยเฉพาะหนาที่การงานที่ใหความสําคัญ
ดานรูปรางหนาตาเปนหลัก จึงมักมีผูกลาววา ผูที่มีความงามเหมือนมีรูปเปนทรัพย นั้นหมายถึงความงามที่สามารถ
แปรทุนทางกายภาพใหเปนทุนทางเศรษฐกิจทุนทางวัฒนธรรมและทุนทางสังคมนั่นเอง นอกจากนี้การมีความงาม
ยังสรางความรูสึกมั่นคงทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในชีวิตใหกับตนเองนั่นหมายถึงผูที่มีรูปลักษณงดงาม
สามารถสรางความประทับใจดานบวกโดยขมคุณลักษณะดานลบอื่นๆ ใหหมดไป นั่นคือขอไดเปรียบของคนที่มี
รูปรางหนาตาดี ทั้งในดานการสรางความประทับใจและการมีมูลคาสวนตัว ดังนั้นการไดรับความชื่นชอบและโอกาส
ตางๆจากสังคมจึงมีความสัมพันธกับรูปลักษณเปนอยางยิ่ง
สืบเนื่องจากในชวงกอนการทําศัลยกรรมความงาม ผูใหขอมูลสวนใหญมักจะนําผูที่ประกอบอาชีพที่ใช
องคประกอบความงามมาอางอิงเปนตนแบบ ซึ่งไมใชเปนตนแบบของการมีรูปลักษณที่งดงามเพียงอยางเดียว ยัง
รวมไปถึงตนแบบของการใชชีวิต การทํางาน ที่สวนมากประสบความสําเร็จเนื่องจากมีตนทุนทางรูปลักษณที่
สวยงาม ทําใหมีสถานภาพทางเศรษฐกิจที่ดีจากการทํางานในวงการที่ใชรูปรางหนาตาเปนเครื่องมือในการทํางานอีก
ดวย การที่ผูใหขอมูลไดถูกทาบทามชักชวนและไดรับโอกาสใหเขาสูวงการบันเทิงจึงสอดคลองกับความคาดหวัง
ของผูใหขอมูล จนทําใหผูใหขอมูลรูสึกไดวาตนเองไดรับการยอมรับ การชื่นชอบและเปนที่สนใจของสังคม
“มีนะคะ มีชวงหนึ่งตอนอายุยี่สิบกวาตัดกรามใหมๆไปไหนใครก็อยากจะชวนไปแคสติ้ง ไปเปนดารา ไปเปน
นางแบบ คือเคยถายแบบเลนเอ็มวีดวย เราสวยมากเขาตาหลายๆคนแบบไปถายโฆษณาไป ไปถายแบบ ถายแฟชั่น
เลนเอ็มวี ไปเลนละครดวย มันทําใหรูสึกวา การเปลี่ยนแปลงทําใหชีวิตเราดีขึ้นนะ อยางที่บอกวารูปรางหนาตาเปลี่ยน
ชีวิตเปลี่ยน จริงๆเปลี่ยนเลย เปลี่ยนไปจากที่ไมมีคนสนใจเดินไปไหนคนก็เฉยๆ กลายเปนวาเดินไปไหนคนก็มองแบบ
คนก็เอะทําไมใครสวยจัง”
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ทําใหเธอรูสึกวาการมีรูปลักษณที่มีความงามในปจจุบันเปนเหมือนอํานาจอยางหนึ่ง ที่สามารถทําให
บุคคลผูนั้นไดรับสิทธิและโอกาสมากกวาบุคคลอื่นๆ นอกจากจะเปนสิ่งที่สรางโอกาสในเรื่องของงานแลว การมี
ความงามยังเปนเสนหที่สรางความนาสนใจ ดึงดูดใจ นําไปสูการสรางโอกาสในการสรางปฏิสัมพันธกับผูอื่นได
มากกวาเนื่องจากความดึงดูดใจทางรูปกายนี้ตั้งอยูบนฐานคติที่สําคัญคือ คุณลักษณะที่สามารถมองเห็นไดการมี
รูปลักษณที่งดงามจึงเปนสิ่งที่สรางเสนหแกผูพบเห็นไดเปนอยางดีและนําไปสูการดึงดูดความสนใจจากคนทั่วไปทั้ง
เพศเดียวกันและตางเพศไดโดยไมยากเชื่อมโยงไปสูการมีปฏิสัมพันธกับผูอื่นที่เปลี่ยนแปลงไปอยางเห็นไดชัด การ
ไดกลายเปนบุคคลที่ที่ใครๆก็อยากเขามามีปฏิสัมพันธดวย ไดรับการยกยองชื่นชอบอยูเสมอ ทําใหรูสึกมั่นใจมาก
ขึ้น มีความกลาที่จะไปมีปฏิสัมพันธกับคนอื่น สามารถที่จะสรางโอกาสในการมีปฏิสัมพันธกับผูอื่นไดงาย มั่นใจใน
รูปลักษณของตนความกลาที่จะเปดเผยรูปลักษณของตนเองกับคนอื่น ซึ่งจะนําใหตนเองหลุดพนจากการเปนรอง
ในเรื่องของความงาม เนื่องจากในยุคปจจุบันความเจริญกาวหนาทางการแพทยไดเขามามีสวนชวยใหความงาม
สรางไดดวยการทําศัลยกรรมความงามสงผลตอการเปลี่ยนแปลงโครงสรางตัวตนแบบธรรมชาติดั้งเดิมไปเปน
ตัวตนใหมที่มีความหมายของความงามจึงเห็นไดวาการทําศัลยกรรมความงามเขามาครอบงําใหผูใหขอมูลใหเกิด
การรับรูวา ความสวยงามมีคาที่สามารถจัดกระทําไดเพื่อใหเปนไปตามบรรทัดฐานของสังคม และเปนการถูกกระทํา
ใหยอมรับและมีความสุข
“ทุกวันนี้มีความมั่นใจเยอะไป เลือกผูชายมากขึ้นเพราะวาเรามีสิทธิเลือกถาเปรียบเทียบใหเห็นภาพสมัยกอนเรา
อยูกับเพื่อนเรายืนอยูดวยกันหาคน เราจะเปนคนที่หาที่เขาจะมองเราเราจะยืนอยูหลังเพื่อนตลอดเพราะเราไมมีความ
มั่นใจ แต ณ. วันนี้จากสิบปที่แลวจากเพื่อนหาคนเรายืนอยูขางหนา เขาอยูขางหลังเราเพราะวาบางคนไมทํา บางคนทํา
แตไมไดทําเหมือนเรา ไปเจอเพื่อนหาคนสิบปที่แลวเนี่ย ฉันสวยกวาเขาเยอะและฉันมีความมั่นใจกวาเยอะ ทําใหมี
ความงามของคําวาสวยงามเปลี่ยนไปคือ ดีใจที่เกิดมาในยุคที่มีการทําศัลยกรรมแกไขรูปรางหนาตาได คือดีใจ พูดงายๆ
ตายตาหลับละ ไมเปนไรฉันนอนตายสวยๆ”

การเกิดความสุขความภาคภูมิใจในรูปลักษณตนเองนําไปสูความยึดติดกับความสุขนั้นโดยมิไดสนใจจะ
แสวงหาความสุขดานอื่นซึ่งอาจเปนการปดกั้นความสุขดานอื่นๆของชีวิตทําใหเธอมีพฤติกรรมสํารวจตรวจตรา
รูปลักษณของตนเองอยูเสมอ ซึ่งเปนการเฝาระวัง สอดสองขอบกพรองเปนการดูแลรักษาใหรูปลักษณตนเองมี
ความงามตลอดไปซึ่งเปดใหเห็นกนบึ้งของอัตตาในการยึดถือรูปลักษณตนเองใหเปนอุดมการณในชีวิต นําไปสูการ
พยายามที่จะยึดอัตตาแหงตนซึ่งนําไปสูความทะนงที่ไรซึ่งอํานาจใดๆ แสดงใหเห็นความรักที่มีตอตนเองโดยปรารถนา
ใหตนเองมีความสุข การสํารวจรูปลักษณตนเองจึงมีคามากกวาการมองเห็นรูปลักษณของตน นั่นคือ มโนทัศนของ
ความเปนตัวตนที่เปนคนงาม นําไปสูการหลงในรูปลักษณของตนเอง หวงแหนไมอยากใหรูปลักษณของตนเองเปน
อื่น โดยเบื้องหลังมาจากจิตสํานึกเกี่ยวกับตนเองทําใหเกิดความยึดมั่นถือมั่นวาตนเองตองเปนคนที่มีความงาม
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“เราก็ควรมีอะไรที่ทําใหตนเองมีความสุข ทุกวันนี้เวลาเขาหองน้ําอาบน้ําเปนชั่วโมงนะ อยูในหองน้ํา จะมองตัวเอง
ตั้งแตหัวจรดเทามันมีตรงไหนที่ฉันตองทําอะไรมันไหม มันมีอะไรที่ฉันตองรีโนเวลไหม มันมีอะไรที่ฉันตองปรับปรุงไหม
ถามวาทําไมตองขนาดนี้ มันเปนโรคจิตมั่งรักตัวเองมากไปมากไปจนแบบคุยกับผูชายก็คุยไปยังนั้นจะใหเราไปรักเขา
เหมือนที่เราเคยรักผูชายคนหนึ่ง มากอนมันไมเหมือนเดิมแลวอะ เหมือนทุกวันนี้กลายเปนคนรักตัวเองมากกวารักคน
อื่น จะเปนหวงตนเองมากจะเทคแครตัวเองมากจะใสใจเขาหองน้ําเปนนูนเปนนี่ จะไมไดเลยจะไมไดดูแลตนเองมาก”

และการมี วิ นัย ในการเฝาดูแ ลสังเกตตรวจตราและจับจ อ งรูปลั ก ษณ ข องตนเอง ทําให เธอเริ่ มรั บ รู
ขอเท็จจริงของความงามและการทําศัลยกรรมความงามที่ไมถาวร วารูปลักษณของตนเองมีการเปลี่ยนแปลงไปตาม
วันเวลา ที่นําความชรา ความหยอนยานและริ้วรอยมาเยือนอยางหลีกเหลี่ยงไมไดความชราจึงเปรียบเปนศัตรูตัว
ฉกาจของความงาม สิ่งที่ไมพึงประสงคหรือเปนเสมือนสิ่งที่เลวรายที่เธอคาดหวังจะขจัดออกไปในอนาคตการได
ผ า นประสบการณ ก ารทํ า ศั ล ยกรรมความงามได ส ร า งให เ ธอเชื่ อว า ความรูท างด า นวิ ท ยาศาสตรก ารแพทย ที่
เจริญกาวหนาสามารถชวยตอบสนองความตองการในการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงรูปลักษณหนาตาใหมีความงามได
จริ ง จึ ง นํ า มาสู ค วามเชื่ อ ว า ศั ล ยกรรมความงามจะสามารถเอาชนะธรรมชาติ ด ว ยการต อ ต า น ขั ด ขื น หรื อ
เปลี่ยนแปลงรูปลักษณของวัยนําไปสูการมีใบหนาที่ดูออนเยาวตามมา แสดงใหเห็นถึงการปฏิเสธคํากลาวของสังคม
ที่วา “งามตามวัย” ซึ่งมีนัยยะวาแตละวัยจะมีความงามไดเชนเดียวกัน ซึ่งเปนความงามที่ผนวกกับเรื่องคุณสมบัติ
อื่นๆ ที่สรางสมมาจากประสบการณมากกวาเรื่องของความงามเพียงรูปกายภายนอก
“เมื่ออยูกับกระจกมากๆ ก็เริ่มกลัวความแก คาดหวังวาฉันจะไมเหี่ยว ฉันจะไมแก และถาเปนไปไดฉันก็จะไมตาย
(หัวเราะ) ฉันขอ สตาฟไวอยางงี้เลย อยูอยางงี้สักสองรอยป อะไรอยางเนี่ย“เรียกวาตนเองเปนคนกลัวเรื่องความแก ณ.
วันเนี่ยอยากสวยเพราะวากลัวแก และก็อยากสวยเพราะฉันมีความสุข ทุกวันนี้ที่ไมมีแฟนก็แฮปปที่หนาตนเองเปนแบบนี้
คืออยากทําสวยไมใชเพื่อใหใครมารักแตอยากทําสวยเพื่อใหตนเองสบายใจ”

ประกอบกับการที่เธอถูกแพทยใหคําแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของความออนเยาวทําใหเธอคลอยตามแพทย
เนื่องจากอยางที่ทราบกันดีอยูวาความสัมพันธระหวางแพทยและผูมารับบริการทําศัลยกรรมความงาม ยอมมีความ
เหลื่อมล้ําในเชิงของอํานาจความรู ซึ่งจะปฏิเสธไมไดวาแพทยยอมมีความรูที่เหนือกวา จะเห็นไดวาสังคมสวนใหญ
จะยินยอมใหแพทยสามารถตรวจรางกาย ประเมินรูปลักษณและตัดสินความงามและความอัปลักษณของตนได
อยางชอบธรรมใน โดยภายใตการเปนผูเชี่ยวชาญนั้น แพทยจึงเปนผูที่สามารถวางแผนจัดการออกแบบรูปลักษณ
ของบุคคลอื่นไดภายใตอํานาจของความรูที่จะกําหนดความงามใหเปนไปในทิศทางใดโดยคนสวนใหญมักจะเชื่อ
และยินยอมรับขอเสนอแนะในการวางแผนจัดการออกแบบรูปลักษณนั้นอยางไมมีเงื่อนไข
“เพราะวาตอนนั้นคือแบบมีคนไปทํากับคุณหมอที่ดังมากแลวก็ทําสวยมากแลวเรารูสึกวาจมูกเรายังสวยไมสุด
นาจะสวยไดมากกวานี้ อะไรอยางนี้ถาเราเจอคุณหมอที่เกงมากๆ เราลองคุยกับคุณหมอคุณหมอนี่ละบอกเราวาเราควร
จะเปลี่ยนนะเพราะวาแกนจมูกอันนี้ทําใหหนาเราดูไมเด็กหนาเราดูแก เหมือนคุยกับหมอแลวถูกใจก็เลยทําก็เลยเปลี่ยน”
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โดยเปนไปในลักษณะของการจัดระบบความคิดในลักษณะที่เปนคูตรงขามที่จําแนกประเภททําใหความ
ออนเยาวเปนสิ่งที่ปกติและความแกเปนสิ่งที่ไมพึงประสงค ความเสื่อมสภาพของรางกาย เธอจึงถูกทําใหคิดและ
มองวาการเปนผูที่มีความงามตองที่หนาตาออนเยาวซึ่งสื่อไปถึงการเปนคนที่สุขภาพดีที่มีการดูแลตนเองทั้งในเรื่อง
ของปฏิบัติตัว เรื่องของอาหาร การออกกําลังกายและเรื่องการพัฒนาความงามภายนอกของตนอยูเสมอ ซึ่งเปนการ
แสดงออกถึงการใหความรักกับตนเอง และมีความภาคภูมิใจในตนเองที่สามารถเอาชนะธรรมชาติได ทําใหการ
พัฒนาความงามจากเดิมที่เคยถูกมองวาเปนสิ่งไมจําเปน ฟุมเฟอย ไมคุมคาตองเสียเวลาและเสียเงิน แตหากเปน
การทําเพื่อสรางเสริมสุขภาพที่ดีเปนประโยชนตอตนเองถือวาเปนสิ่งที่คุมคา ซึ่งมุมมองดังกลาวอาจจะเปนไปในเรื่อง
ของการหาความชอบธรรมใหกับตนเองหรือสรางบริบทเงื่อนไขและความจําเปนในการพัฒนาความงามของตนเอง
“ทุกวันนี้ไปไหน คนบอกวาหนาเหมือนอายุยี่สิบกวามันคือความ พอใจนะเพราะแสดงวาที่ฉันทํามามันคุมนะ เสีย
เงินเจ็บตัว จะมีอะไรดีกวานี้อีกแลว เนี่ยคือกําไรชีวิตแลวนะ”
“ดีคะสวยสมวัย อืมจะบอกวาสวยสมวัยก็ไมใชนะ ตองบอกวาสวยนอยกวาวัยเพราะทุกวันนี้เวลาไปไหนคนจะบอก
วานี่สามสิบกวาแลวเหรอ ไมเหมือนนะ เรารูสึกดีใจ เรียกวาภูมิใจเล็กๆ ถาคนที่รักตัวเองแบบเราทุกคนจะรูวาเวลาไป
ไหนมีแตคนบอกวาทําไมดูเด็กจังอะไรอยางงี้ คุณจะรูเลยวาเนี่ยคือความสุขของเรา เพราะวาสิ่งที่เราทําสิ่งที่เราลงทุนไป
เนี่ย มันไดกําไรกลับมา คําชมคือกําไรนะ จริงๆ จริงๆ”

การจัดการความงามจึงกลายเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับเธอ โดยเธอมองวาเปนเรื่องปกติของผูหญิงทุกคนที่
อยากจะมีความงามสงผลใหเธอยอมลงทุนเสียคาใชจายและไมคิดลดรายจายในสวนนี้เงินทั้งหมดที่หามาไดของเธอ
จึงมักจะหมดไปกับคาใชจายเพื่อความงามและการทําศัลยกรรมความงาม ภายใตความเชื่อที่วา “ของถูกและดีไมมี
ในโลก” ซึ่งสะทอนถึงความเชื่อที่วาความปลอดภัยและความพึงพอใจในการทําศัลยกรรมความงามนั้นขึ้นอยูกับ
จํานวนเงินที่จายไปแสดงใหเห็นถึงการรับรูขอเท็จจริงของการทําศัลยกรรมความงามที่วา ศัลยกรรมความงามไมใช
เปนสิ่งที่สามารถสรางความงามใหเกิดขึ้นไดเสมอไป แตยังกอใหเกิดอันตรายตอรูปลักษณไดเชนกัน การยอม
ลงทุนจายเงินเปนจํานวนมากในการทําศัลยกรรมความงามของผูใหขอมูลจึงมิไดเปนเพียงการตอบสนองตอความ
ตองการความสุขที่ไดเห็นรูปลักษณของตนเองมีความงามเพียงเทานั้น แตยังเปนการปองกันอันตรายที่อาจจะ
เกิดขึ้นไดจากการทําศัลยกรรมความงามอีกดวย
“ใชคะ เพราะวาเราทํางานหาเงิน เอางายๆเลยวาเราหาเงินมาปหนึ่งนี่เกิน 50% จะหมดไปกับการดูแลตนเอง
ทําศัลยกรรม และก็อยูกับผลิตภัณฑ ครีม โลชัน เสื้อผา หนาผมสวนมากการทําศัลยกรรมคือการลงทุนเธออยางกเด็ก
ขาด อยาคิดวาไมเอาทําๆไป เหมือนเราเชื่ออยางหนึ่งบนโลกใบนี้ ของถูกและดีไมมีในโลกกลาพูดเลยวา เทาที่เจอมาของ
ถูกไมมีอะไรดีเลย เราไมเคยมั่นใจกับของถูกเลย เรารูอีกอยางวาของถูกและดีมันไมมีแลว คนเลือกที่ควอลิตี้มากกวา
เพราะวาทํางานทุกวันหาเงินก็เพื่อเอาเงินมาซื้อความสุขไง การไดเห็นตัวเองสวย ไดดูแลตนเองเปนอยางที่ตนเองชอบนั่น
คือความสุข เราเชื่อวาผูหญิงทุกคนอยากทําศัลยกรรมความงามแต มันอยูที่วาคุณพรอมไหมเงินสําคัญเพราะการ
ทําศัลยกรรมแตละครั้งใชเงินสูง ถาเขามีเงินกันเขาอาจจะอยากทําก็เปนไดคือเพราะวาเรามีชีวิตเดียวนะคะแลวเราไมไดมี
ภาระอะไรแลวมันคือความสุขจริงๆที่ฉันทําแลวฉันมีความสุข เราคิดวาเราตองดูแลตนเองเหมือนเราเคยรักคนอื่นดูแล
คนอื่นมาแลวแลวเราเสียใจ ตอนนี้เรารักตนเองดูแลตนเองดีกวาไหม”
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เธอจึงมีการตระเวนหาที่ทําศัลยกรรมความงามไปเรื่อยๆ โดยการเดินเขาเดินออกสถานประกอบการ
ทําศัลยกรรมความงามจนดูเปนเรื่องปกติ สะทอนใหเห็นถึงความไมพอใจในรูปลักษณและความหมกมุนกังวลกับ
รูปลักษณตนเองที่ยังคงอยู ซึ่งธุรกิจความงามในปจจุบันก็ไดตอบโจทยโดยการใหทางเลือกที่หลากหลายในการ
ทําศัลยกรรมความงาม ทําใหเธอยิ่งมีอิสระในการเลือกสรรการทําศัลยกรรมความงามความงามไดมากขึ้น โดยเปา
ที่แทจริงของการตระเวนทําศัลยกรรมความงามไปเรื่อยๆ ไมใชอยูที่สถานที่หรืออุปกรณเปนสําคัญเทาไรนัก แต
สวนสําคัญที่สุดคือความตองการจะเปลี่ยนแพทยศัลยกรรมความงาม หรือเรียกวา “Doctor Shopping” หาก
เปรียบการทําศัลยกรรมความงามเหมือนการสรางงานศิลปะ แพทยจึงถือวาเปนหัวใจสําคัญในการรังสรรคผลงาน
โดยเธอเชื่อวาแพทยแตละคนจะมีเทคนิคทักษะ และความถนัดที่แตกตางกันไป ทําใหผลงานการทําศัลยกรรม
ความงามของแพทยแตละคนมีเอกลักษณเฉพาะตัว เธอจึงตองมีการตระเวนหาเปลี่ยนสถานที่ทําศัลยกรรมความ
งามเพื่อสรรหาแพทยที่สามารถจะตอบสนองความงามใหกับตนเองได
“ทํา คนละหมอค ะ เหมือ นซื้ อ อะไหล คนไหนด า นไหนเก ง อะไรก็ จ ะดูว า ผลงานเขาเนี่ ย คือ เราเชื่ อว า คุณ หมอ
ทําศัลยกรรมเนี่ยเหมือนกับศิลปะเหมือนกับชางศิลปะคนหนึ่งที่มีลายเซ็นเปนของตนเอง คือคุณหมอแตละทานจะเกงไม
เหมือนกันเกงจมูกเกงตาเกงปาก เราก็จะเอาดานนี้คุณหมอคนนี้เกงแบบนี้ คือเราจะเลือกทํากับคุณหมอแบบนี้ คือราคา
ไมเคยเกี่ยงแพงเทาไรขอใหเรามั่นใจเราก็ทํา คือดูแลววาผลงานเขา ของคนที่ทําไปเปนยังไงบางแลวเราก็เลือกที่จะทํา”

ซึ่งการตระเวนทําศัลยกรรมความงามของเธอมิไดจํากัดสถานที่เฉพาะในประเทศไทยเพียงเทานั้นจากการ
ไดรับคําแนะนําของแพทยศัลยกรรมความงามใหไปทําศัลยกรรมความงามที่ประเทศเกาหลี ซึ่งการแนะนําของ
แพทยดังกลาวตอกย้ําใหเธอเห็นวาการทําศัลยกรรมความงามที่ประเทศเกาหลีดีกวา มีเทคนิควิธีการที่กาวหนา
มากกวาการทําศัลยกรรมความงามในประเทศไทย เพราะแพทยผูซึ่งเปนผูมีอํานาจทางความรูมีความเชี่ยวชาญยังมี
มุมมองและเชื่อวาการทําศัลยกรรมความงามที่เกาหลีดีกวา จึงทําใหเธอคลอยตามเปลี่ยนสถานที่ทําศัลยกรรม
ความงามไปประเทศเกาหลี สอดคลองกับกระแสความงามแบบสาวเกาหลีที่ไดเขามามีอิทธิพลตอสังคมไทยเปน
อยางมากโดยผานทางสื่ออันไดแกภาพยนตรดารานักรองซึ่งเปนการปลูกฝงคานิยมทัศนคติความคิดที่อยากจะมี
หนาตารูปลักษณสวยงามแบบสาวเกาหลีเนื่องจากวัฒนธรรมเกาหลีที่ถูกถายทอดตามสื่อบันเทิงจากประเทศเกาหลี
มีผลโดยตรงตอพฤติกรรมการเลียนแบบของวัยรุนไทยโดยสื่อบันเทิงไดแกละครภาพยนตรและเพลงโดยความชื่น
ชอบในตัวดาราศิลปนหรือเนื้อหาที่สื่อสารออกมาสงผลใหเกิดความตองการที่จะบริโภคเพื่อเลียนแบบโดยปรากฏใน
รูปแบบของอาหารการทองเที่ยวประเทศเกาหลีเครื่องมือเครื่องใชโดยเฉพาะอยางยิ่งรูปแบบของแฟชั่นการแตงกาย
ตามนักแสดงนักรอง สิ่งตางๆเหลานี้ลวนทําใหเธอรับกระแสคานิยมความงามแบบเกาหลี ซึ่งเปนความงามแบบ
ประดิษฐที่เกิดจากการสรางขึ้นดวยการทําศัลยกรรมความงาม ทําใหการทําศัลยกรรมความงามแบบเกาหลีไดรับ
ความนิยมเปนอยางมาก
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“อยางลาสุดไปคุยมาอยากเปลี่ยนจมูก บอกหมอวาจมูกหนูทํามาสี่ครั้งแลวละหนูตองการใหมันยืดมากกวานี้ หมอ
บอกวา “ อุยคุณผมกลัวทําใหคุณออกมาไมสวยไมคุมกับที่คุณจะตองเสียเงินแลวก็เจ็บคุณไปเกาหลีดีกวา “ เราก็เลยคิด
วาเราไปเกาหลีดีกวา ไมไดแลวละ มือไมถึงละสเตปเราเลยไปแลว ระดับเขาเขาไมถึง คือเหมือนเราเปนคนพูดตรง กอน
ทําจะถามวาทําไดไหม ถาไดเราก็ทําถาไมได บอกเรานะ แตถาทําไดคุณหมอจะใชเทคนิคอะไรเพิ่มจะคิดเงินเพิ่ม ก็ยินดี
จายนะขอใหมันออกมาดีเปนอยางที่เราตองการอะ เทาไรก็ไดยอมจายคิดวาจะไปเกาหลีไปแกจมูก ไปทําตาอะไรอยางงี้
คือเหมือนกับวาตอนเนี่ยที่หาขอมูลมาตลอดชวงที่หยุดเนี่ย หมอไทยยังพัฒนาไมเกงเทาเกาหลี เพราะวาคนเกาหลีเกือบ
70% ของประเทศไมวาจะเปนผูหญิงหรือผูชายจะมีการทําศัลยกรรมฉะนั้นคุณหมอจะมีความชํานาญมากกวาและเรากับ
คนเกาหลีหนาตา ไมแตกตางกันถือวาเอเชียเหมือนกันเห็นคนทําไปทําเกาหลีแลวสวยอะ คิดวาจะไปเกาหลีเลยไมพึ่งคน
ไทยแลวละ”

ถึงแมบุคคลใกลชิดหรือบุคคลแวดลอมจะสะทอนใหเธอรับรูวาตนเองมีรูปลักษณที่มีความงามแลวก็
ตาม แตเธอก็ยังคงตั้งมั่นที่จะทําศัลยกรรมความงามเพิ่มเติมโดยไมฟงคําทักทวงจากใคร สวนหนึ่งมาจากความ
เชื่อมั่นในตนเอง วาตนเองรูจักการทําศัลยกรรมความงามดีพอมากกวาคนอื่นที่รับรูขอมูลการทําศัลยกรรมความ
งามผานสื่อ หรือผานการบอกเลาถึงเพียงผลกระทบจากการทําศัลยกรรมความงามเทานั้น เชนขาวการทําศัลยกรรม
ความงามทําใหเกิดความพิการ การฆาตัวตาย เปนตน ซึ่งเปนการนําเสนอขาวที่ทําใหสังคมมีการรับรูเกี่ยวกับการ
ทําศัลยกรรมความงามดานลบเพียงดานเดียวเทานั้น ซึ่งเปนการตอกย้ําใหอคติเดิมที่มีตอการทําศัลยกรรมความ
งามเปนจริงมากยิ่งขึ้น ประกอบกับความเชื่อของเธอที่วาผูที่ไมเคยผานประสบการณการทําศัลยกรรมความงาม
โดยตรง อาจจะไมเขาใจการทําศัลยกรรมความงามดีพอเหมือนกับตนเองที่ผานประสบการณการทําศัลยกรรม
ความงามจนทําใหเกิดการเรียนรูและมั่นใจในการทําศัลยกรรมความงามโดยเชื่อวาผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถจะ
ควบคุมไดจากการศึกษาขอมูลมาเปนอยางดี
“ก็มีคะมีคนรอบขางบอกวา “พอแลวนะ อยาไปทําอีก” ก็เปนผูใหญที่เขาดูทีวีดูขาววาคนทําศัลยกรรมเยอะแลวมัน
เละ เขาก็กลัววาเราจะเปนอยางนั้นเขาก็เตือนตลอดวา พอแลวนะอยาไปทําแลวแคนี้ก็สวยมากแลวอะไรอยางเงี่ย เราก็จะ
ยิ้มและก็จะบอกวา คะไมทําแลว เราจะไมบอกอะไรเพราะเขายังไมเขาใจ วาเราหาขอมูลมาดีเพราะชีวติ เราเราก็ตองรัก”

เพราะการผานประสบการณการทําศัลยกรรมความงามหลายๆครั้งของเธอที่ผานมาทําใหเธอรับรูและ
เรียนรูวาการทําศัลยกรรมความงามนั้นกอใหเกิด ความเจ็บปวด ความเสี่ยง และอันตรายเปนอยางมากก็จริง แต
ความเจ็บปวดและความเสี่ยงตางๆที่เกิดขึ้นนั้น เธอเชื่อวาเปนสิ่งที่ไมยั่งยืนสามารถจัดการไดดวยแพทยศัลยกรรม
ความงามผูที่มีความชํานาญและเชี่ยวชาญเทานั้นจะสามารถปองกันหรือแกไขปญหาได การทําศัลยกรรมความงาม
กับแพทยที่เชี่ยวชาญและถูกตองตามกฎหมายนั้นจะชวยลดความกลัวและความวิตกกังวลลงไดแสดงถึงการ
ยินยอมตออํานาจความรูทางการแพทยในการจัดการความงามตามที่เห็นสมควร
“กลัวไหมไมกลัวเพราะ ถาเราจะทําอะไรสักอยางหนึ่งเราจะหาขอมูลมาดีแลวเพราะฉะนั้นจะไมกลัว ไมกลัววาจะ
ออกมาไมดีเพราะถาเราเลือกหมอที่ มีความชํานาญโอกาสที่จะเกิดผลรายนี่ยาก”
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และในระหวางที่เธอตระเวนทําศัลยกรรมความงามโดยไมสนใจคําทักทวงจากใครทําใหเธอตองเผชิญกับ
การถูกตีตราวาเปนผูเสพติดศัลยกรรมความงามแตเธอก็เลือกที่จะไมตอบโตและไมสนใจกับคํากลาวของสังคมที่มี
ตอตนเองเพราะคิดวาการทําศัลยกรรมความงามไมใชเรื่องแปลกใหมสําหรับยุคสมัยนี้ที่มีคนนิยมทําศัลยกรรม
ความงามกันมากขึ้นและยังเปนสิทธิสวนบุคคลที่มีอํานาจตอรางกายของตนในการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเสริมแตงได
อยางใจปรารถนาโดยไมไดทําใหผูอื่นเดือดรอน นอกจากนี้ยังเปนการเปดโอกาสใหตนเองมีความงามซึ่งนํามาสู
ความภาคภูมิใจในรูปลักษณของตนเอง ซึ่งเปนสิ่งที่ผูหญิงหลายคนปรารถนาเนื่องจากเพศหญิงเปนเพศที่ถูกอบรม
สั่งสอนใหมีบุคลิกภาพรักสวยรักงามมาตั้งแตอดีต แตเนื่องจากการทําศัลยกรรมความงามตองใชทุนทรัพยสูงใน
การลงทุนพัฒนารูปลักษณของตนจึงไมใชทุกคนที่จะมีโอกาสไดทําศัลยกรรมความงาม
“รูสึกเฉยๆนะคะ จริงๆแลวจะเรียกวาเสพติดศัลยกรรมกับการไมเสพติดศัลยกรรม ในมุมองของเรามันตางตรงที่
คุณหาเงินไดมากเทาไรถาคุณมีรายไดมากพอที่คุณจะแกไข มันเหมือน ผูชายที่รักรถเขาหาเงินมากเทาไรเขาก็อยากซื้อรถ
เรากับมองวาไมตางกันกับผูหญิงที่ฉันตองการดวงตาคูใหม เพื่อเดินไปขางนอกแลวฉันภูมิใจฉันเทห เพราะวาเราไมสนใจ
เราไมทําใหคนอื่นเดือนรอนไมใชเรื่องแปลกสําหรับยุคสมัยนี้เพราะวาเรากลับคิดวา คนที่ทําเขาหาเงินไดมากพอ ที่เขา
สามารถทําไดเราเชื่อวาผูหญิงหลายคนถาเขามีเงินมากพอหลายๆคนก็อยากจะทํา”

แตเมื่อเธอทําศัลยกรรมความงามซ้ําๆไปเรื่อย เธอเริ่มไดรับผลกระทบจากการทําศัลยกรรมความงามที่
ยากจะแกไข ทําใหเธอเริ่มเขาใจขีดจํากัดของการพัฒนาความงาม ซึ่งเปนขอเท็จจริงของการทําศัลยกรรมความงาม
ที่ไมสามารถปนแตงหรือจัดสรรความงามใหเปนไปตามความตองการที่เพิ่มมากขึ้นไดเรื่อยๆ อันเนื่องมาจาก
โครงสรางทางสรีระที่บุคคลมีมาตั้งแตกําเนิดไมเอื้ออํานวยตอการทําศัลยกรรมใหเปนไปในทิศทางที่ตนเองตองการ
ได เนื่องจากการทําศัลยกรรมความงามนั้นไมสามารถทําไดอยางอิสระตองขึ้นอยูบนพื้นฐานโครงสรางลักษณะของ
ใบหนาที่ติดตัวมาตั้งแต กําเนิดโดยมีเชื้ อชาติ และพันธุกรรมซึ่งเปนเหมือนต นทุนในการกําหนดลักษณะของ
รูปลักษณใหแตกตางกันออกไปในแตละบุคคลเปนหลัก การที่ผูใหขอมูลยอมรับขอบเขตและขีดจํากัดในการ
ทําศัลยกรรมความงามของตนจะนําไปสูการยอมรับความไมสมบูรณแบบของรูปลักษณได สงผลใหลดความ
คาดหวังของการทําศัลยกรรมความงามที่เกินขอบเขตของรางกายซึ่งอาจจะนําไปสูผลกระทบที่เปนอันตรายรายแรง
“เคยทําศัลยกรรมตาแลวรูสึกวาสองขางไมเทากัน ก็เลยไปแกแกตามาสามครั้งละก็เลยถอดใจ มันทําใหเรารูสึกวา
ตอใหหมอเกงแคไหน ตอนแกตาครั้งสุดทายแกตากับหมอที่เกงที่สุดในประเทศไทยละ ตอใหหมอเกงแคไหนมันไมมีทาง
เทากันทั้งสองขาง มันไมมีความเปนไปไดเพราะวาคนเราเกิดมาตาทั้งสองขางยังไมเทากันก็เลยยอมรับ แตพอตอนนี้รูสึก
เฉยๆ เพราะวาคนเราก็มีขีดจํากัดของคําวาสวย เพราะวาเรามีตนทุนมาเทาไรทําไดมากแคไหน ถาเราทํามากกวานี้เรากลัว
จากสวยจะกลายเปนเละก็เลยรูสึก เฉยๆละก็รับไดกับสิ่งที่เปนอยูตอนนี้”

สอดคลองกับการไดรับขอเท็จจริงเกี่ยวกับการทําศัลยกรรมความงาม ผานการนําเสนอเรื่องราวของ
ความเสี่ยง ภาวะแทรกซอน และอันตรายจากการทําศัลยกรรมความงามดังกลาวผานสื่อสารมวลชน ซึ่งเปนการ
นําเสนอจากผูที่ประสบชะตากรรมโดยตรงจากภาวะแทรกซอนที่บางรายรุนแรงถึงขั้นพิการ เสียโฉมหรืออวัยวะ
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สูญเสียหนาที่และรายแรงถึงการเสียชีวิต ประสบการณดังกลาวเปนอุทาหรณใหแกสังคมและทําใหเกิดความ
ตระหนักถึงอันตรายที่เกิดขึ้น เปนการฉุดรั้งใหตนเองสามารถควบคุมความตองการที่จะมีความงามมากขึ้นเรื่อยๆ
เพื่อไมใหตนเองหลงไปกับอํานาจความรูและความสําเร็จที่ไดรับจากประสบการณการทําศัลยกรรมความงาม และ
ไมตั้งเปาหมายที่สูงเกินจริงและจะทําใหเกิดความไมพอใจในรูปลักษณจนตองแกไขดวยการทําศัลยกรรมความงาม
ในเวลาตอมา การยอมรับผลของการทําศัลยกรรมความงามและรูสึกพอใจกับผลลัพธดังกลาวที่เกิดขึ้น เปนสวนนึ่ง
ของการเตือนตนเองใหรูจักพอและรับรูวารูปลักษณของตนเองไมจําเปนตองเหมือนใครอีกตอไป เพราะการ
ทําศัลยกรรมความงามนั้นไมสามารถทําตามความตองการไดเสมอไป มีขอบเขตที่ถูกจํากัดอยูภายใตเงื่อนไข
พื้นฐานของโครงสรางเดิมที่ติดตัวมาแตกําเนิดโดยพันธุกรรมและโคโมโซมตางๆ ซึ่งเปนขอจํากัดเฉพาะมาจาก
พื้นฐานโครงสรางของรูปลักษณหนาตาที่มีมาแตกําเนิดซึ่งมักจะถูกกําหนดโดยโครโมโซม พันธุกรรม ชาติพันธ ทํา
ใหรูปลักษณไมอาจแกไขหรือพัฒนาความงามไดมากกวานี้ และเชื่อวาหากพยายามฝนที่จะทําศัลยกรรมความงาม
เพื่อพัฒนาความงามของตนเองตอไปจะยิ่งทําใหรูปลักษณตนเองมีความผิปกติ ถึงขั้นพิการหรือเสียโฉมได เธอจึง
ไมอยากคาดหวัง อะไรกั บรู ปลัก ษณ ข องตนเองนอกจากปล อยไปตามสภาพการณที่เ ป นอยู เนื่อ งจากรับรูว า
รูปลักษณของตนไมสามารถพัฒนาความงามไปไดมากกวาที่เปนอยูแลว ซึ่งการรับรูดังกลาวแสดงใหเห็นถึงการ
ยอมรับในเรื่องของการทําศัลยกรรมความงามดวยความเขาใจพื้นฐานของชาติพันธหรือพันธุกรรมที่มีมาแตกําเนิด
ทําใหเธอเลิกเปรียบเทียบรูปลักษณตนเองกับคนที่สังคมยอมรับในความงาม เปนการประเมินรูปลักษณตาม
มาตรฐานของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงและไมถาวรแนนอน และยิ่งมีการประเมินเปรียบเทียบมากเทาไร ก็ยิ่งทําให
เกิดการมองรูปลักษณตนเองในแงลบมากขึ้นเทานั้น การไมพยายามรูปลักษณของตนเองไปเปรียบเทียบกับใครเปน
การไมเขาวังวนของการแขงขันรูปลักษณตนเองกับคนอื่น จะชวยใหมีการประเมินรูปลักษณตนเองตามมาตรฐาน
ความงามที่ตนเองพอใจ ซึ่งไมจําเปนตองใชมาตรฐานของคนอื่นหรือของสังคมมาตัดสิน เปนการแสดงใหเห็นถึง
การตระหนักที่จะสรางความงามในแบบฉบับของตนเอง
“เออปรับตัวอยางไงเหรอ ทุกครั้งที่ทําแกไขก็จะคิดซะวาครั้งนี้มันตองดีกวาครั้งที่แลวและเราตองพอใจแลวคือเรา
เปนคนไมโลภ ก็เลยไมเหมือนคนอื่นที่แบบวาเปลี่ยนแลวเปลี่ยนอีกก็เลยรูสึกวาตนเองเอานะแคนี้พอแลว เราอยาไป
พยายามทําใหหนาที่มีอยูมันเปลี่ยนแปลงจนเปนคนอื่นไปเลย คือเติมตรงนั้นนิดตรงนี้หนอยใหมันสวยเปนพอทุกครั้งที่
ทําไมไดคาดหวังวามันจะเปนอยางที่ตองการรอยเปอรเซ็นตเพราะวาเราเคยเห็นตัวอยางมาจากหลายๆคนหรือตามขาว
อะไรอยางเนี่ย ที่ทําแลวหนาเปลี่ยนไปเลยแลวก็เละผิดรูปผิดรางไมเอาแตพอตอนนี้รูสึกเฉยๆเพราะวาคนเราก็มีขีดจํากัด
ของคําวาสวย เพราะวาเรามีตนทุนมาเทาไรทําไดมากแคไหน ถาเราทํามากกวานี้เรากลัวจากสวยจะกลายเปนเละก็เลย
รูสึกวาตนตอนนี้ไมคาดหวัง เฉยๆละก็รับไดกับสิ่งที่เปนอยูตอนนี้ฉันเริ่มไมเคยหวังวาฉันตองสวยกวาเพื่อน เห็นเพื่อน
สวยแลวไมฉันตองสวยกวาเธอ เราจะไมสุมไฟใหตัวเอง แตเราจะมองตนเองวาฉันไดแคนี้ฉันดีใจละ”

ซึ่งจากการศึกษาพบวาคนที่ไมพึงพอใจในรูปลักษณมีแนวโนมประเมินตนเองแยกวาความเปนจริง
ซึ่งเปนผลมาจากความบกพรองของความสัมพันธการรับรูมิติสัมพันธ (visual spatial) ความคิด (cognitive) และ
ความรูสึก (affective) โดยผูใหขอมูลที่ไมไมพอใจในรูปลักษณสวนมากมักจะเปนผูที่ชอบเปรียบเทียบรูปลักษณ
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ตนเองกับบุคคลที่สังคมมักใหการยอมรับวามีความงามตามอุดมคติ เพื่อทําใหตนเองรับรูขอมูลหรือเขาใจถึง
รูปลักษณของตน ซึ่งเปนการประเมินรูปลักษณของตนเอง ดังนั้นสวนหนึ่งที่ทําใหผูใหขอมูลหลายคนรูสึกพอใจใน
รูปลักษณตนเองคือการหยุดเปรียบเทียบรูปลักษณตนเองกับคนอื่น
นอกจากนี้การที่เธอยังไดนําหลักธรรมคําสอนและหลักปฏิบัติทางศาสนา รวมถึงการยอมรับความเปน
จริงมาเปนสิ่งยึดเหนี่ยว เชื่อมโยงไปสูการทําความเขาใจกับความงามในแงมุมของบุญวาสนาที่ทํามาแตชาติปางกอน
โดยมองความงามไมใชสิ่งที่สรางไดแตเปนสิ่งที่ถูกกําหนดหรือเปนเรื่องของดวงชะตาที่ไมอาจแขงขันกันได แสดง
ใหเห็นถึงความรูความเชื่อเดิมที่มีอยูโดยอางอิงกับแนวคิดความเชื่อทางศาสนาโดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับชีวิตใน
โลกหรือจักรวาลตามคติทางพุทธศาสนาที่เชื่อวาสรรพสิ่งทั้งหลายภายในโลกหรือจักรวาลถูกควบคุมโดยอํานาจของ
บุญกรรมการดํารงอยูกับความงามในลักษณะนี้ จึงเปนการดํ ารงอยูภายใตความคิดความเชื่อที่มีอยูจากการ
ถายทอดและขัดเกลาทางสังคมมาตั้งแตอดีตจนกลายเปนความคิดหรือการแสดงพฤติกรรมตามความเชื่อนั้น
มากกวาการจดจออยูกับสภาวะที่เปนอยูจริงตามปกติ ซึ่งจะเห็นไดวา การพยายามหาบริบทเงื่อนไขจนบางครั้งทําให
ละเลยความรูสึกที่แทจริงของตนเอง หรือพยายามไมแสดงความรูสึกที่แทจริงออกมา และหันเหไปเชื่อตามบริบท
เงื่อนไขที่ไดรับการถายทอดมาจากอดีต วาทุกคนไดถูกกําหนดในเรื่องของความงามมาแลวไมอาจเปลี่ยนแปลงได
ซึ่งเปนการแสดงใหเห็นถึงการยอมจํานนกับขอเท็จจริง (Facticity) วามนุษยเปนสิ่งที่มีอยูในโลกมาตั้งแตแรก โดย
มนุ ษย เองไม ไ ด เปนผู เลือ ก และโลกมิ ไ ด เปนสิ่ง ที่ มนุษยส ร า งขึ้นตามแนวคิดเรื่อ งอัตถิ ภาวะของไฮเดกเกอร
(Heidegger. 1962) ฉะนั้นผูใหขอมูลจึงรับรูวาตนควรพอใจในสิ่งที่มีเพราะถึงอยางไรการมีความงามแบบสรางได
ก็ไมสามารถเอาชนะความงามที่ธรรมชาติสราง
“เราเปนคนพุทธอะนะสิ่งที่ทําใหตนเองรูสึกพอใจคือ เราจะมองคนที่เขาแยกวาเรา หรือมองคนที่เขาไมทําเราจะไม
มองอะไรที่มันสูงกวาเราหรือไปมองดาราที่ดังๆวาแบบเขาทําแลวสวยเขากับเราตนทุนไมเหมือนกันและเราเชื่ออยางหนึ่ง
วาถาฟาลิขิตมาและดวงชะตาเราเปนอยางนั้นอะ เราก็ไมสามารถ ตอใหทําหนาสวยใหตายเราก็เปนซุปสตารไมไดหรอก
ถาเราไมมีดวงหรือไมมีวาสนาทางดานนี้ เราเปนคนที่แอบมองคนอื่น ก็จะมองวาเขาไมเห็นเหมือนเราเลยไมตองทําจมูก
ไมตองนูนไมตองนี่เขาก็ยังใชชีวิตอยูได ฉันก็นาจะอยูไดและมีความสุขกับมันนะ”

1.5 ผูใหขอมูลคนที่ 5 (พิไล)
พิไลผูซึ่งโหยหารูปลักษณที่เปนธรรมชาติ เธอเปนผูหญิง อายุ 37 ปผมยาวสีน้ําตาลออน รูปราง
กะทัดรัดตัวเล็ก ผอมบางเอวคอด มีหนาอกที่ใหญกวาขนาดลําตัว บริเวณดวงตาใสคอนแทกเลนสสีน้ําตาล ใบหนา
เรียวยาว มีรองรอยการทําตาสองชั้น ริมฝปากบาง ผิวสองสี ครอบครัวเธอเปนคนตางจังหวัดเมื่อพอแมแยกทาง
กัน เธอจึงเขามาใชชีวิตในกรุงเทพมหานครกับแมโดยแมเปนผูเดียวที่สงเสียเลี้ยงดูเธอ เมื่อถามชีวิตวัยเด็กของเธอ
ไมคอยอยากที่จะเอยถึงชีวิตครอบครัวของเธอเทาใดนัก ปจจุบันเธออาศัยอยูกับแมและบุตรชายที่กรุงเทพโดยเธอ
ทําหนาที่เหมือนเปนหัวหนาครอบครัวที่ตองเลี้ยงลูกชายวัย 10 ปและแมสูงวัยที่ชราภาพมากแลวซึ่งไมไดทํางานอยู
บานเฉยๆ การที่เธอเปนหัวหนาครอบครัวทําใหแมใหอิสระทางความคิดและการใชชีวิตกับเธออยางเต็มที่โดยที่ไม
เขามายุงวุนวายกับชีวิตของเธอมากนัก เธอเลาวาตอนเด็กๆ เธอเปนคนที่รักสวยรักงาม โดยจะเห็นไดชัดเจนมาก
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ที่สุดตอนเขาสูวัยรุนเธอเริ่มที่จะดูแลผิวพรรณของตนเองมากขึ้น มีการเขาคลินิกรักษาสิวและผิวหนาเปนประจํา
โดยเธอมองวาการรักสวยรักงามเปนเรื่องปกติของผูหญิงที่ควรกระทําสวนหนึ่งมาจากการที่เธอไดรับการปลูกฝง
จากสังคมวาความงามเปนคุณสมบัติของเพศหญิงและมักจะถูกกระทําใหเชื่อวาความงามจะชวยทําใหเกิดการ
ยอมรับและเปนที่รักจากสังคมไมวาจะเปนการไดรับการชื่นชมจากเพศเดียวกันหรือเพศตรงขาม ซึ่งเปนเหมือนการ
ประทับตราและควบคุมใหเกิดการรับรูและมีจิตสํานึกรวมกันในการสรางความหมายและตีความวาเพศหญิงกับ
ความงามเปนสิ่งที่คูกันและดํารงอยูเปนสวนหนึ่งของกันและกันอยางแยกจากกันไมได พรอมทั้งสรางแนวทางใน
การดูแลความงามวาเปนสิ่งที่ควรทํา สงผลใหเกิดวินัยในการดูแลตนเองจนเปนพฤติกรรมปกติในการรักสวยรัก
งาม และดวยการปลูกฝงดังกลาวก็อาจจะทําลายอิสรภาพทางความคิดของผูหญิง บิดเบือนทัศนคติการรับรูตอ
คุณคาของตนในแงมุมอื่นไปสิ้นทําใหผูหญิงหมกมุนอยูกับการใชเวลาในการปรุงแตงความงามเพื่อแสดงคุณคาและ
ตัวตนใหสอดคลองกับบทบาทที่ถูกจัดวางจากสังคม
“ขัดผิวดูผิว ดูแลสิว มักผมพอโตมารูสึกวาเราเจอโลกมากขึ้น โลกสอนใหวาตองแบบนี้ถึงเทาเทียมกับพวกเขา เรา
ก็ตองทําเปลาจะหยุดใหโลกวิ่งออกจากตัวแลวเราก็ประหลาดเพราะเราเปนผูหญิงไหมตัวเราสวยนอยกวาคนอื่นไดไง
รูสึกวาผูหญิงตองรักสวยรักงามตามปกติอะ ความเปนผูหญิงทําใหเราอยากดูแลตนเองใหเปนที่ชื่นชอบของบุคคลอื่น
แบบแฟนไรงี้ เพื่อนชื่นชมอะไรงี้”

และเธอก็เริ่มมาดูแลรูปลักษณตนเองอยางจริงจังมากขึ้นเมื่อตอนเขามหาวิทยาลัย เพราะเธอเห็นวารุนพี่
ที่มีความงามมักจะไดรับการชื่นชมและโดดเดนจนเปนที่รูจักในสังคมมากกวาคนอื่น เนื่องจากรูปลักษณภายนอก
เปนสิ่งที่มองเห็นไดในทันที จึงเปนสิ่งที่สรางความประทับใจในแวบแรกที่เห็น ความงามสามารถจะไปกระตุนใหเกิด
ความสนใจ สรางความรูสึกเชิงบวก ทําใหผูที่มีความงามมีความโดดเดนกวาคนปกติ จึงเปนสิ่งที่สรางโอกาสในการ
สรางปฏิสัมพันธกับผูอื่น บางคนเปรียบความงามเหมือนพลังงานบางอยางที่ดึงดูดใหบุคคลแวดลอมอยากเขาใกล
และนําพาไปสูการไดรับความรักและการยอมรับจากสังคม ซึ่งเปนความตองการพื้นฐานของมนุษย เธอจึงพยายาม
ที่จะแตงตัวตัวหนา โดยมีการใชเครื่องประดับและขาวของเครื่องใชตางๆที่จะสรรหามาปรุงแตงความงามของตน
เพื่อใหทัดเทียมและมีความงามสูคนอื่นได เธอจึงรูสึกวาชีวิตในชวงนั้นทําใหเธอตองแขงขันกับผูอื่นในเรื่องความ
สวยงามกับผูอื่นมากขึ้น แตตอนนั้นยังมีความคิดที่จะทําศัลยกรรมความงามดวยวาวิธีการพัฒนาความงามดังกลาว
ยังไมไดรับความนิยมเทียบเทาในปจจุบัน
“(หัวเราะ)ชวงมหาลัยแบบวามันเหมือนแขงกันไหม แขงกันสวยแขงกันนูนนี่นั่นไหมมันก็จะมีรุนนองรุนพี่ใชไหม
เราเขาไปใหมๆรุนพี่สวยรุนพี่อะไรอยางงี้ ก็จะตามๆ ก็จะดูเออเขาไดรับการชื่นชม ใครๆก็ชอบรุนพี่สวยๆ เราตองสวย
เปลาวะ คนสวยก็จะเดนเปนที่รูจักก็แบบเอาสิมาคุยกับคนอื่นแลวแบบหนาตาแยๆใครจะอยากคุยอะมันก็เปนแรงดึงดูด
เปนพลังงานบางอยางที่ตองปรับปรุงดูแลตนเองเปลาเพื่อใหไดรับความรักตอนนั้นยังไมมีนะมีแตแตงหนาแตงตาแตงตัว
มากกวาของภายนอกมาประโคมแตงตัว ศัลยกรรมความงามชวงที่มันหนักๆ นี่ก็นาจะมีไมถึงสิบนะแปดปไดคิดวานะ”
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จนกระทั่งเมื่อมาถึงวัยทํางาน การที่เธอไดเขาทํางานที่รานสปาแหงหนึ่งในตําแหนงแนะนําบริการใหแก
ลูกคาซึ่งเปนลักษณะงานที่ใชบุคลิกภาพและรูปรางหนาตาเพื่อใหลูกคาสนใจในบริการ ทําใหเธอไดไปมีปฏิสัมพันธ
ใกลชิดกับบุคคลสวนใหญที่ใหความสําคัญเกี่ยวกับรูปรางหนาตา เธอจึงเกิดการเรียนรูผานการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ความเชื่อมุมมองเกี่ยวกับความงาม ประกอบกับการที่เธอไดเห็นเพื่อนรวมงานประสบความสําเร็จในการ
ทํางาน โดยเชื่อมโยงมาจากรูปลักษณที่เปลี่ยนแปลงไปภายหลังจากการพัฒนาความงาม ทําใหเธอมีการซึมซับรับ
เอาแนวคิดมุมมองและความเชื่อนั้นมาเปนมาตรฐานความงามของตนและนําเพื่อนรวมงานที่ประสบความสําเร็จมา
เปนตนแบบในการพัฒนาความงาม ดังนั้นการที่เธอมีปฏิสัมพันธและสังเกตเห็นวาเพื่อนที่ทําศัลยกรรมความงาม
จะมีความกาวหนาในการทํางานมากขึ้นเพราะรูปลักษณที่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีสงเสริมตออาชีพ
การงาน จะเห็นไดวาการได เธอจึงไดเริ่มมีความคิดที่อยากจะทําศัลยกรรมความงาม
“จบแลวก็มาทํางานสปา ใหกับโรงแรมก็ตองใชความสวยความงามดวยนะตอนนั้นก็แบบวาแขกมาสปาเขาก็จะมา
เราตองแตงตัวสวยๆเนอะใหกับทางโรงแรมตอนนั้นเราเริ่มเอะ มีคนที่ทํางานไปทําอะไรมา เออ เขาไปศัลยกรรมความงาม
เขาเปลี่ยนเขาสวยขึ้นเราก็สนใจอยากไปทําอะเห็นวา พอทําเสร็จงานเขาก็ดีขึ้น งานใชหนาตาคนก็ชอบคนสวยเปลาเวลา
แนะนําพูดคุย”

เนื่องจากเธอมองวาการมีรูปลักษณที่งดงามเปนรูปแบบหนึ่งของทุนทางกายภาพที่สามารถเปลี่ย น
รูปลักษณใหกลายเปนรายไดมหาศาลใหกับตัวเองดังคําพังเพยที่วา “นารีมีรูปเปนทรัพย” หรืออาจจะกลาวไดวา
ความงามเปนสิ่งที่ขายไดโดยสามารถใชในการประกอบอาชีพ เนื่องจากการมีรูปลักษณที่งดงามจะกระตุนใหเกิด
ความสนใจ สรางความรูสึกเชิงบวก ทําใหมีความโดดเดน สังคมจึงมักจะใหการยกยอง ในกลไกทางสังคมใครก็
ตามที่ไดรับการยกยองสรรเสริญ ยอมมีโอกาสไดรับอภิสิทธิ์พิเศษ จึงปฏิเสธไมไดวาความงาม เปนแตมตอของชีวิต
ที่ จ ะสามารถใช เ ป น ใบเบิ ก ทางสู โ อกาส โดยเฉพาะโอกาสในการทํ า งานที ใ ช รู ป ลั ก ษณ เ ป น จุ ด ขายหรื อ เป น
องคประกอบสวนหนึ่งของงาน
“มันก็มีผลในการเวลาคนเขาตัดสินใจเรื่องงานเวลาเขาจะเลือกระหวางคนสวยกับคนไมสวยเขาก็เลือกคนสวย
เพราะคนสวยพรีเซ็นตไดมากกวา เพราะปกติคนสวยนี่แทบไมตองพรีเซ็นตอะไรเลย พูดไมกี่คําคนก็เออออดังมีมนต
สะกดอะไรอยางงี้มากกวา (หัวเราะ) ถาไมสวยเกงแคไหนพูดใหตายก็ปดการขายไมได”

ประกอบกับกลไกการแขงขันทางดานธุรกิจศัลยกรรมความงาม ที่มีการนําเสนอขอมูลผานสื่อตางๆ โดย
เธอเชื่อวาเปนสวนหนึ่งของการตลาดในเชิงธุรกิจที่ทําเพื่อการโปรโมทใหผูคนใหความสนใจและหลงเชื่อไดงาย
ขอมูลจากสื่อจึงอาจจะเจือปนไปดวยอคติที่มีผลประโยชนทางดานการตลาดเชิงธุรกิจศัลยกรรมความงามแอบแฝง
การรับรูดังกลาวแสดงใหเห็นถึงการมองการทําศัลยกรรมความงามในเชิงธุรกิจมากกวาการรักษา ที่มีการแขงขันกัน
สูงเพื่อดึงดูดลูกคาใหมาทําศัลยกรรมความงามที่สถานประกอบการของตน โดยสรางใหขอมูลนั้นเปนสิ่งที่อยูใกล
และเข า ใจได ง า ยมากกว าข อ มู ล ในโลกแห ง ความจริ ง นํ า ไปสู ก ารปลู ก ฝง ความคิ ด และการรั บ รู เ กี่ ย วกั บ การ
ทําศัลยกรรมความงามใหเปนไปตามมุมมองที่สื่อธุรกิจความงามกําหนด ผานการนําเสนอใหเกิดภาพจําในแงบวก
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จากการเปรียบเทียบภาพตนแบบใหเห็นความแตกตางอยางชัดเจนระหวางรูปลักษณที่ถูกสรางจากศัลยกรรมความ
งามกับรูปลักษณที่มีมาแตกําเนิดซึ่งเปนการนําเสนอภาพตนแบบที่เสมือนจริงโดยไมไดเปดเผยความจริงทั้งหมดใน
กระบวนการของการทําศัลยกรรมความงามกอนที่จะมาสูการเปลี่ยนแปลงเปนรูปลักษณที่ปรากฏ ทําใหภาพ
ดังกลาวสะทอนใหเห็นถึงการสงผานขอมูลที่พยายามนําเสนอใหการทําศัลยกรรมความงามเฉพาะในดานบวก
จัดการใหศัลยกรรมความงามดูเปนเรื่องงาย นาเชื่อถือและสามารถสรางความงามใหเกิดไดอยางเทาเทียมโดยไม
ตองจําทนอยูกับรูปลักษณแตกําเนิดของตนทั้งหมดนี้จึงเปนสิ่งดึงดูดใจเรงเราใหเกิดความตองการทําศัลยกรรม
ความงามมากขึ้น
“ตอนนี้มันเยอะดวยศัลยกรรมมันโปรโมทกันรุนแรงมีการแขงขันดวยอะ มันก็เหมือนการซื้อลิปสติกมันดูงายๆ
เขาไปปุบก็แตงหนาเสร็จออกมา มันทําใหศัลยกรรมความงามมันเปนโอกาสที่คนทุกคนมีสิทธิมีความงามเทาเทียมกัน
เขาทําแลวทําไมเราจะไมทําละ”

แตจากความรูความเชื่อเดิมที่เชื่อมโยงการทําศัลยกรรมความงามใหเทียบเคียงกับการผาตัด ทําใหเธอ
รับรูวาการทําศัลยกรรมความงามเปนการสรางความงามที่ตองแลกกับความเจ็บปวด ความเสี่ยงอันตรายตอชีวิต
เธอจึงยังลังเลไมกลาที่จะตัดสินใจทําศัลยกรรมความงาม ถึงแมวาจะมีความตองการความงามมากเพียงใดก็ตาม
สวนหนึ่งอาจเปนเพราะธรรมชาติของมนุษยที่มีความรักในตัวเอง ตองการที่จะปกปองตัวเองใหพนจากอันตรายที่
อาจจะเกิดขึ้น ประกอบกับการที่ผูใหขอมูลทําศัลยกรรมความงามบริเวณใบหนาซึ่งเปนพื้นที่สวนที่สําคัญที่ผูคน
ทั่วไปสามารถมองเห็นไดงาย หากเกิดขอผิดพลาดหรือมีความผิดปกติ จึงเปนสิ่งที่จะทําใจยอมรับไดยาก
“การผาการกรีดกลัวเจ็บกลัวแผลเปนยิ่งเราดูแลของเรามาดี แลวทําแลวเปนแผลยิ่งแยกวาเดิมเราก็ไมไหวนะ กลัว
เจ็บกังวลมันเหมือนกับรางกายเรากอนยังไมไดทําและทํา มันจะเปนไงนะคือคิดไปตางๆนานาก็กลัว ไมสวยกลัวแบบ
ไมไดอยางที่ตั้งใจหรือแบบหมอจะทําถูกใจไหม”

ดังนั้นการทําศัลยกรรมความงามตามการรับรูของเธอจึงยังคงเปนสิ่งที่สรางความเจ็บปวดความกลัว
ความเครียดแตดวยความตองการอยากทําศัลยกรรมความงามทําใหเธอพยายามจะลดความกลัวและความกังวล
นั้นดวยการเตรียมตัวหาขอมูลเกี่ยวกับการทําศัลยกรรมความงามและวางเงื่อนไขใหกับตัวเองเสียใหมวาความเจ็บที่
เกิดขึ้น คือความสุขที่จะทําใหตนเองมีรูปลักษณที่งดงาม โดยพยายามเปลี่ยนมุมมองความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นให
เปนไปในลักษณะที่เอื้ออํานวยประโยชนตอความงามของตนเองแทนการใสใจครุนคิดถึงการทําศัลยกรรมความงาม
ในแงลบ หรือในแงมุมมองของความเจ็บปวดทรมานเปนหลัก การสรางจินตนาการจึงเปนการสรางกําลังใจใหกับ
ตนเองเพื่อลดความรูสึกหวาดกลัวหรือกังวลกับสภาวะที่เปนจนควบคุมไมได ซึ่งถือไดวาเปนการจับคูความสัมพันธ
เสียใหมจากความเจ็บปวดเชื่อมโยงกับความนากลัว เปลี่ยนไปเชื่อมโยงกับการจะมีรูปลักษณที่งดงาม ซึ่งจะทําให
ตนเองนึกถึงความสุขในการทําศัลยกรรมความงามเพื่อขมความรูสึกกลัวที่มาจากความรูความเชื่อเดิม

165
“แตชอบดูจากคนที่ไปทํามาแลวมากกวามันจริงดี มันแบบเห็นผลงานจริงๆเลยอะ จะถามเขาเลยเปนอยางไรเขาก็
ไมมีสวนไดสวนเสียกับคลินิกเนอะก็จะบอกเราตรงๆดีเพราะทําไปแลวมันแกไขยาก มีผลกระทบตอชีวิตเยอะหนาพังนี่
จบเลยไหม งานการสังคมก็ตองใหเวลากับมันหนอยหมายถึงวา มันก็กลัวดวยแตก็คิดวาเดียวก็ออกมามันก็ดีเองละนา
แตก็ลุนนะวามันจะเปนยังไง”

ซึ่งการผานประสบการณการทําศัลยกรรมความงามครั้งแรกของเธอไดลบลางความเชื่อความรูเดิมที่เธอ
เคยเชื่อวาการทําศัลยกรรมความงามสรางความเจ็บปวดและเปนสิ่งที่นากลัวออกไป เนื่องจากในครั้งแรกเธอเริ่ม
ทําศัลยกรรมความงามบริเวณปากที่คลินิกแพทยศัลยกรรมความงามแหงหนึ่ง เพื่อตองการใหปากเปนรูปทรง
กระจับ เพราะเธอรูสึกวาการสองกระจกเห็นริมฝปากที่หนา ไมเปนรูปทรงเปนปญหาในชีวิตของเธอ ปากจึงดูเปน
ขอบกพรองที่ทําใหเธอไมมีความงาม ภายหลังทําศัลยกรรมความงามบริเวณปากซึ่งเปนการทําศัลยกรรมความงาม
ที่ไมยุงยาก ใชเวลาทําไมนาน ทําใหเธอไดรับผลกระทบจากการทําศัลยกรรมความงามเพียงเล็กนอยระยะเวลาการ
พักฟนของรูปลักษณจึงใชเวลาอันสั้น เธอจึงมีมุมมองตอการทําศัลยกรรมความงามที่เปลี่ยนแปลงไปจากกอนการ
ทําศัลยกรรมความงาม
“ครั้งแรกทําปากเหมือนกับกลับมาพักประมาณอาทิตยหนึ่งก็หายแลวอะดีไมเจ็บปวดมาก หายเร็วมากทําปากก็แก
กรีดใหเปนรูปทรงนิดหนอยมีปญหาเรื่องปากบนหนาไมเปนรูปทรงมาจากไอการสองหนาทุกวันนี่ละ เราจะเห็นวาเรามีจุด
ดอยตรงไหนเราจะรูดีสองกี่ครั้งมันจะเห็นจุดนั้นเดนเลยละ ปากเนี่ยเราตัดเราไมตัดเพื่อปากบางขอแคเปนรูปทรงแบบวา
ดูสวยขึ้น หมอก็บอกวาโอเค”

และสืบเนื่องมาจากการไดผานประสบการณการทําศัลยกรรมความงามครั้งแรก ทําใหเธอเกิดการเรียนรู
วา ความงามคือรางในอุดมคติสามารถจัดการไดและเปนโครงการที่สรางอยางไมมีวันเสร็จสิ้น ซึ่งเปนการแสดง
ศักยภาพของมนุษยในการเอาชนะธรรมชาติผานรางกาย จึงนํามาสูการมองเห็นรูปลักษณของตนเองในสวนอื่นมี
ขอผิดพลาดอยูเสมอ ทําใหเธอเลือกที่จะลงมือปฏิบัติการแปลงโฉมตัวเองอีกครั้งแตสําหรับการทําศัลยกรรมความ
งามครั้งนี้ มีคานิยมความงามภายใตการรับรูความงามแบบเกาหลี เชื่อมโยงไปสูความหวังในการเปลี่ยนแปลง
ตัวเองใหมีความงามตามแบบฉบับ “เกาหลี” มากขึ้นแสดงใหเห็นวาการไดรับกระแสนิยมความงามแบบตะวันตก
เริ่มจืดจางไป โดยมีอิทธิพลผานภาพตัวแทนความงามแบบเกาหลีจากสื่อเขามาแทนที่ในความคิดความเชื่อและใช
ความหมายของความงามแบบเกาหลีสรางความงามใหกับตัวเองทําใหเธอมีความหวังจะมีความงามแบบเกาหลีซึ่ง
เปนความงามตามแบบเอเชีย ซึ่งสอดคลองกับการเผชิญชีวิตในลักษณะของการปรับเปลี่ยนความคาดหวังตอความ
งามที่เปนไปได เนื่องจากการมีรูปลักษณแบบเกาหลีซึ่งมีโครงสรางใบหนาบนพื้นฐานชนชาติที่มีความใกลเคียงกับ
คนไทย
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“ทําปากเสร็จเราก็เริ่มมองที่จมูกกับตา แตก็มีความรูสึกวาอยากใหมันสวยกวานี้ แตก็คิดไปคิดมาเอะจําเปน
ไหม เอะทําไมคิดแบบนี้ก็เลยปลอยทิ้งไวกอนคิดวาอาจจะยังไมจําเปนมาก พอมาเริ่มคิดที่จะทําจมูกอีกที่หนึ่งเพราะตอน
นั้นมีเทรนเกาหลีอยากใหหนาเราแบบเกาหลี มันบูมมากๆแรงบันดาลใจเหรออยากใหลุคมันเปลี่ยนไง ตามเทรนไง อยาก
เปลี่ยนลุคตนเองไปตามกระแส ตอนนั้นเกาหลีเขามาเยอะพวกดาราพวกเทรนหนาลักษณะ ศัลยกรรมเกาหลี ที่เกาหลี
กับที่ไทยจะทําไมเหมือนกัน”

เธอจึงเริ่มทําศัลยกรรมความงามครั้งที่สองบริเวณจมูกในคลินิกศัลยกรรมความงามแหงเดิม แตการ
ทําศัลยกรรมความงามครั้งนี้ทําใหเธอมีมุมมองตอการทําศัลยกรรมความงามความงามที่เปลี่ยนแปลงไปจากการ
ทําศัลยกรรมความงามครั้งแรก โดยเธอเริ่มรับรูวาการทําศัลยกรรมความงามคือการผาตัดอยางหนึ่งที่มีความ
ยุงยาก ซับซอนไมตางจากการผาตัดทั่วไป เนื่องจากเธอไดเผชิญกับผลกระทบของการทําศัลยกรรมความงามที่
กอใหเกิดความเจ็บปวดทุกขทรมาน รูปลักษณมีการเปลี่ยนแปลงบวมแดงช้ํา และตองใชเวลานานในการพักฟน
มากขึ้น ดวยตาม อาการไมพึงประสงคที่สวนใหญจะเกิดขึ้นไมมากก็นอยนั้นขึ้นอยูกับชนิดของการทําศัลยกรรม
ความงาม ทําใหการทําศัลยกรรมความงามสําหรับเธอถือวาเปนการพัฒนาความงามที่กอใหเกิดความรุนแรงตอ
รางกายมากที่สุด
“หมายถึงวา ออตอนแรกกอนทําก็คิดวาแบบมันจะงาย และกลัวดวยแตก็คิดวาเดียวก็ออกมามันก็ดีเองละนา แต
ก็ลุนนะวามันจะเปนยังไง มันจะดีไหมแตตอนหลังทําก็จะบอกวาไมเอาละรูสึกบวมอะ ทรมานอะอะไรอยางงี้เจ็บตัวกวา
จะหาย”

สงผลตอการดําเนินชีวิตของเธอ ทําใหเธอมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารซึ่งหมายถึงการ
เปลี่ยนแปลงการรับประทานอาหารที่ปฏิบัติจนเคยชินเปนนิสัย ครอบคลุมถึงการเปลี่ยนประเภทและชนิดของ
อาหาร วิธีการรับประทานอาหาร ความถี่ในการรับประทานอาหาร รวมทั้งสุขนิสัยในการรับประทานอาหาร เพื่อ
ปองกันไมใหบาดแผลจากการผาตัดมีการติดเชื้อ หรือเปนการฟนฟูใหบาดแผลหายเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภคอาหารดังกลาวจะเชื่อมโยงมาจากคําแนะนําของแพทย ประกอบกับความรูความเชื่อที่มาจาก
ประสบการณแตภูมิหลังของตนเองซึ่งไดรับการถายทอดมาจากครอบครัว เพื่อน หรือการไดรับขอมูลขาวสารจาก
สื่อตางๆ ในการบริโภคอาหาร เปนความเขาใจและประสบการณที่ไดรับผานการถายทอดกันมา โดยมักมีบริบท
เงื่อนไขหรือขออางอิงเปนการอธิบายถึงผลของความเชื่อนั้นๆ ซึ่งอาจเปนจริงหรือไมก็ไดแตเธอก็พรอมจะปฏิบัติ
ตาม เพื่อใหตนเองมั่นใจและรูสึกปลอดภัยวารูปลักษณของตนเองจะไดรับการดูแลเปนอยางดีและจะไมมีอาการ
แทรกซอนที่เปนอันตรายตามาในภายภาคหนา เพราะกลัววาหากฝนปฏิบัติในสิ่งที่ขัดขวางความเชื่อจะรูสึกไม
ปลอดภัยเกรงวาจะเปนอันตราย สงผลกระทบตอความวิตกกังวลและมีผลตอการหายของแผลเชนกัน
“เรื่องอาหารก็ตองเลือกทาน เพราะวา บางที่ไปทานสมตําอะไรมากไมไดเพราะมันแสลง เปนแผลไงแผลก็อาจจะเนา
ได กินไขไมไดแผลปูดแผลอะไรแบบนี้เปนจริงนะ ก็บางคนเขาเปนเปนคีลอยด หยุดกินเปนเดือน หยุดกินสมตําหยุดกิน
อาหารหมักดองหรืออะไรอยางงี้แตอาหารพวกนี้ก็ไมควรกินอยูแลวเปลา”
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แตภายหลังจากทําศัลยกรรมความงาม มุมมองการทําศัลยกรรมความงามของเธอจึงเปลี่ยนไป โดยมอง
วาการทําศัลยกรรมความงามถึงแมจะสรางความเจ็บปวดใหเกิดกับเธอ แตก็เปนความเจ็บปวดแบบชั่วคราวที่
สามารถหายไดแตผลลัพธของความเจ็บปวดนั้น ไดทําใหบุคลิกภาพเธอเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเรื่อยมา มีคนให
ความสนใจมากขึ้นทําใหอาชีพการงานของเธอที่เกี่ยวของกับความงามมีความกาวหนา ความงามจึงกลายเปนตนทุน
ทางกายภาพที่สามารถเปลี่ยนรูปลักษณใหเปนรายไดมหาศาล การทําศัลยกรรมความงามจึงไมใชเพียงเพื่อการ
พัฒนาความงามเพียงอยางเดียวแตมีจุดมุงหมายรวมซึ่งเปนไปเพื่อโอกาสในการประกอบอาชีพตามมา จนทําใหเธอ
มีรายไดอีกทางจากการเปนที่ปรึกษาแนะนําการทําศัลยกรรมความงามประจําคลินิกแหงหนึ่ง เกิดเปนชองทางใน
การประกอบอาชีพตามมา เนื่องจากเธอไดกลายเปนแบบอยางใหคนในสังคม มีการเปลี่ยนแปลงมุมมองของการ
ทําศัลยกรรมความงามเสียใหมโดยมิไดมองการทําศัลยกรรมความงามในดานลบเพียงอยางเดียว การไดรับการ
ยอมรับและความนับถือในการทําศัลยกรรมความงาม ทําใหรูปลักษณของเธอเปนสิ่งที่การันตีความสําเร็จของการ
ทําศัลยกรรมความงามจนสามารถชักจูงและสรางความเชื่อมั่นใหบุคคลในสังคมคลอยตามตนเองไดอยางงายดาย
“ถาเราไมสวยมันก็ขายอะไรไมไดหรอก ถาไมสวยก็ปดการขายไมไดเลยนะ มันขึ้นกับอะไรหลายๆอยาง หนาตา
บุคลิกภาพอะไรแบบนี้มากกวา ความเกงเดียวนี้งานบริการคนไมคอยดูละ มันดูยากสวนมากเขาเริ่มดูหนาตากอนเกงไม
เกงฝกกันไดอะเรื่องงานก็ไดงานเยอะขึ้น ขายอะไรก็ได หัวเราะ พูดอะไรคนก็เชื่อ อืมเราทําเกี่ยวกับดานความงามคนก็
มาถามเยอะเพื่อนเหรอเพื่อนก็ไปทําตามไง เพราะบุคลิกภาพเราเปลี่ยนเรากลายเปนแบบเหมือนใหเขาทําเราก็แนะนําสง
เคสใหคลินิกไดไง ถาเราจะแนะนําเรื่องตาเขาก็จะจองที่ตาเรากอนตาเราสวยหรือเปลา พอที่จะทําใหเขามั่นใจที่จะทําให
เขาตัดสินใจจายบางหรือเปลา เราก็ตองทําใหสวยเปนตนแบบ”

ตอกย้ําใหเธอเห็นวาการมีรูปลักษณที่มีความงามในปจจุบันเปนเหมือนอํานาจอยางอยางหนึ่ง ที่สามารถ
ทําใหบุคคลผูนั้นไดรับสิทธิและโอกาสมากกวาบุคคลอื่นๆ นอกจากจะเปนสิ่งที่สรางโอกาสในเรื่องของงานแลว การ
มีความงามเปนเสนหที่มีสรางความนาสนใจ ดึงดูดใจ นําไปสูการสรางโอกาสในการสรางปฏิสัมพันธกับผูอื่นได
มากกวา เนื่องจากความดึงดูดใจทางรูปกายนี้ตั้งอยูบนฐานคติที่สําคัญ คือ คุณลักษณะของบุคคลที่สามารถ
มองเห็นไดผานรูปลักษณภายนอก และความสวยงามทางรูปกายภายนอกยังสะทอนความงามเชิงจิตวิญญาณ
ภายในของบุคคล การมีรูปลักษณท่ีงดงามจึงเปนสิ่งที่สรางเสนหแกผูพบเห็นไดเปนอยางดี ยอมนําไปสูการดึงดูด
ความสนใจจากคนทั่ว ไปทั้ งเพศเดีย วกั นและตางเพศได โดยไม ยากเชื่อมโยงไปสู การมี ปฏิสั มพันธกั บผูอื่นที่
เปลี่ยนแปลงไปอยางเห็นไดชัด การไดกลายเปนบุคคลที่ที่ใครๆ ก็อยากเขามามีปฏิสัมพันธดวย ไดรับการยกยอง
ชื่นชอบอยูเสมอ
“ก็เกี่ยวนะเหมือนประมาณสวยขึ้น ฮอตมากขึ้นก็มีคนสนใจมากขึ้นคนจีบมากขึ้นเปนเหมือนแบบวา คนที่ไมคิดวา
จะมาชอบเราจะชอบเราสวนมากจะมีคนมาตามเราเองมากกวา (หัวเราะ)”
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การทํางานในอาชีพที่ตองแนะนําความงามแกบุคลอื่นนั้น เธอมองวาการจะทําใหคนอื่นเกิดความเชื่อถือ
และคลอยตามสิ่งที่เธอแนะนํา เธอจะตองมีรูปลักษณที่มีความงามเชิงประจักษใหผูอื่นเห็นและเปนแบบอยางเพื่อ
การรันตีคําแนะนําของเธอวาเปนจริง เพราะขณะที่เธอแนะนํารูปลักษณของเธอจะตองถูกจับจองและพิจารณาจาก
บุคคลอื่นอยูเสมอ ทําใหเธอมองวารูปลักษณของตนเองจะตองเปนตนแบบความงามใหกับผูอื่นได จึงเธอตอง
พยายามรักษารูปลักษณของตนเองใหมีความงามตลอดไป เพื่อคงความเปนตนแบบของความงามนั้นไว เพราะนั่น
จะหมายถึงความนาเชื่อถือ และโอกาสในอาชีพของเธอที่ยังคงอยู
“เราก็ตองทําใหสวยเปนตนแบบ ถาเราไมสวยมันก็ขายอะไรไมไดหรอก จมูกแบบไหนหรือจมูกมีปญหาอะไร แบบ
เวลาสนทนากันเขาจะมองที่หนาเราเปลา ถาไมสวยก็ปดการขายไมไดเพราะเรากลายเปนคนที่แนะนําคลินิกความงาม
ใหกับคนอื่นๆ เพราะบุคลิกภาพเราเปลี่ยนเรากลายเปนแบบเหมือนใหเขาทําเราก็แนะนําสงเคสใหคลินิกไดไง คนที่เขา
เห็นวาเราแนะนําการทําศัลยกรรมความงามไดถูกตองและดีอะไรอยางงี้เขาจะมองบุคลิกภาพเรากอน ถาเราจะแนะนํา
เรื่องตาเขาก็จะจองที่ตาเรากอนตาเราสวยหรือเปลา พอที่จะทําใหเขามั่นใจที่จะทําใหเขาตัดสินใจจายบางหรือเปลา เราจึง
ตองพัฒนาความงามเราตลอด”

ในชวงนี้เธอจึงมีพฤติกรรมสองกระจกบอยๆ ครั้ง หรืออาจจะเรียกไดวาตัวติดกระจกตลอดเวลาโดย
มักจะหาเวลาสองกระจกอยูเสมอเมื่อมี โอกาส หรือแมแ ตพบเจออุปกรณที่มีลักษณะมันวาวสามารถสะทอน
รูปลักษณไดเหมือนกระจก ผูใหขอมูลก็ไมพลาดที่จะใหเวลาในการสองสํารวจตรวจตารูปรางหนาตาตนเองอยูเสมอ
เพื่อเปนการยืนยันใหตนเองมั่นใจวา รูปลักษณของตนเองที่ผูอื่นมองเห็นเปนรูปลักษณที่มีความงามตลอดเวลา
หรือพยายามหาขอบกพรองเพื่อมาทําการแกไขใหกลายเปนผูมีความงามสมบูรณแบบ ในการสองกระจกแตละครั้ง
ผูใหขอมูลจะรูสึกวาตนเองมีความมั่นใจมากขึ้นจึงสงเสริมใหมีการสองกระจกเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนกลายเปนการ
ติดโดยไมรูตัว แตแทจริงแลวการสองกระจกบอยครั้งเปนการแสดงออกถึงความไมมั่นใจและวิตกกังวลเกี่ยวกับ
รูปรางหนาตาของตนเองอยูเสมอ เนื่องจากการสองกระจกจะยิ่งทําใหเกิดการหมกมุนเกี่ยวกับรูปลักษณของตน จน
เกิดอาการย้ําคิดย้ําทําจดจอหาขอตําหนิหรือขอบกพรองตามการรับรูของตนเองอยูตลอดเวลา และหากพบเจอ
ขอบกพรองบนใบหนาตามการรับรูของตน เธอจะไมสามารถมองขามขอบกพรองดังกลาวไปได จะทําใหขอบกพรอง
นั้นรบกวนความคิด ความมั่นใจในการใชชีวิตของตนเอง ยิ่งทําใหการสองกระจกมีจํานวนครั้งมากเทาไรยิ่งเหมือน
การตอกย้ําใหเธอมองเห็นแตจุดบกพรองมากขึ้นเทานั้น
“ก็ชอบสองกระจกมากขึ้นนะ สองกระจกดูเริ่มรูสึกอยากทําอยางอื่นเริ่มเห็นวาอยางอื่นบกพรองเราจะพยายามทํา
ใหรูปลักษณเรามีความงามฉะนั้นเรามักจะกังวลกลัววาจะมีความงามไมเพียงพอจะแนะนําคนอื่น”

ดังนั้นจะเห็นไดวา ผลกระทบในการทําศัลยกรรมความงามจะสรางความทรมานแสนสาหัสใหกับเธอ
เพียงใดก็ตาม และเมื่อแลกกับผลลัพธที่ไดรับคือความงามสงผลใหความรูสึกเจ็บปวดทรมานที่เกิดขึ้นจากการ
ทําศัลยกรรมความงามกลายเปนถูกมองขามไปซึ่งนําไปสูการมีมุมมองตอการทําศัลยกรรมความงามเปนไปในเชิง
บวกและยังเปนการเสริมแรงใหเธอมีการประเมินรูปลักษณตนเองในแงลบเพิ่มขึ้นจนนําไปสูความไมพอใจใน
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รูปลักษณของตนในจุดอื่นเรื่อยๆ ไป แสดงใหเห็นความแยบยลของปฏิบัติการสรางความจริงเกี่ยวกับความงามโดย
ใชความรูทางวิทยาศาสตรการแพทยที่แนบเนียน ทําใหเธอยอมที่จะทําใหตนเองไดรับความเจ็บปวดเพื่อใหตนเองมี
รูปลักษณที่มีความงามสมบูรณแบบ ซึ่งเปนบุคลิกลักษณะอยางหนึ่งของบุคคล การมีบุคลิกลักษณะเชนนี้จะนําไปสู
การตั้งความเกี่ยวกับรูปลักษณของตนไวสูง และไมสามารถยอมรับจุดบกพรองบนใบหนาของตนได สงผลใหเกิด
ความรูสึกไมปลอดภัยตองพยายามที่จะสํารวจตรวจสอบใบหนาของตนอยูเสมอและยิ่งมีการสํารวจมากเทาไรจะยิ่ง
มองเห็นขอบกพรองของรูปลักษณเพิ่มมากขึ้น ทําใหเห็นวาการทําศัลยกรรมความงามมิใชทางออกในการสราง
ความพอใจในรูปลักษณแตกลับเปนสิ่งกระตุนใหเกิดความไมพอใจในรูปลักษณมากขึ้น เธอจึงยอมที่เจ็บตัวครั้ง
แลวครั้งเลาดวยการทําศัล ยกรรมความงามดีกวาทนเจ็บปวดทางจิตใจที่ตองรับรูวาใบหนาของตนเองมีความ
บกพรอง
“แตพอหายก็อยากทําตรงอื่น เพราะวาเราเริ่มคิดวาเรามีจุดบอดตรงไหนที่เราตองแกไขอีกไหมเนี่ย เราก็เริ่มซีเรียส

กับการทุกอยางตองออกมาดูแลวสมบูรณแบบมากกวาแรกๆเหรอไมเปลี่ยนมากหรอกเพราะวาทําแคจุดเดียวไง“ก็แตละ
ครั้งคิดวจะทําครั้งเดียวนะแตบางอยางดูแลวมันไมไดก็ตองแกไขเพื่อใหเรารูสึกวาดีขึ้นออ ก็มีความรูสึกวามันเปลี่ยนได
มันไมไดยากอะไรถาทําแลวมันสวยขึ้นก็แกได เราทํานิดๆหนอยๆเราไมไดทํามาก แลวมันก็เริ่มมากไมรูตัว”

เนื่องจากการทําศัลยกรรมความงามนั่นสามารถตอบสนองความตองการของบุคคลใหมีสรีระรางกาย
ตามที่ตนเองปรารถนา สรางความพึงพอใจใหมีความมั่นใจในการดํารงชีวิตรวมกับผูอื่นในสังคม ทําใหมีโอกาสทาง
หนาที่การงาน การยอมรับนับถือจากทางสังคมก็ตามแตสิ่งเหลานี้ก็เปนสิ่งที่ไมมีความมั่นคงถาวร ไมวาศัลยกรรม
ความงามชนิดใดก็ตาม ลวนมีอายุที่จะเสื่อมสภาพไปพรอมกับรางกายมนุษยที่ตองเปลี่ยนแปลงสภาพไปตามวัยที่
ลวงเลย การศัลยกรรมความงามจึงเปนสิ่งที่สามารถตอบสนองความตองการของบุคคลไดเพียงชั่วคราว แตไม
สามารถคงอยูเชนนั้นไดตลอดไปอยางถาวร ประกอบกับการผานประสบการณการทําศัลยกรรมความงามจะทําให
เกิดการรับรูวาสวนตางๆของรางกายที่ไดทําศัลยกรรมความงามยังคงมีการเปลี่ยนไปตามวัย ไมคงรูปอยางถาวร
ความไมพึงพอใจในรูปลักษณของตนเองจึงสามารถเกิดขึ้นไดอีกครั้ง นําไปสูการทําศัลยกรรมความงามตอไป
เรื่อยๆเพื่อรักษาความงามไวอยางคงรูปอยางไมมีวันสิ้นสุดการศัลยกรรมความงามจึงเปนบริบทเงื่อนไขประการ
หนึ่งที่ทําใหเธอเกิดความตองการที่จะทําศัลยกรรมอยางไมมีที่สิ้นสุด
“ถึงทําไปแลวไมใชวาศัลยกรรมความงามจะสรางความงามถาวรนะมันก็จะมีระยะเวลาที่มันจะกลับมาอีกเนอะ
รางกายมันมีความเหี่ยวยานตามวัยอะเราก็ตองทําไปเรื่อยๆแหละเคยทําจมูกแตวารูสึกวาโดงเกินไปก็เลย ไปเอาออก
และก็ไปทําตาทําตาก็เหมือนรูสึกวาเราเริ่มอายุเยอะก็จะเริ่มมีหนังตาลงมาปดบางตองตัดทิ้งบางสวนเพื่อใหตา คงสภาพ
เดิมและก็มีอะไรอะ เคยฉีดคางดวยฟนเลอรพอนานๆไปรูสึกเองนะวาเริ่มเปลี่ยนรูปก็เลยไปเอาออกก็เลยใสเพทไว เรา
แกไขอะแตจริงๆแลวคางไมมีปญหาอะไรหรอก (หัวเราะ)”
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ในชวงที่เธอมีการทําศัลยกรรมความงามซ้ําแลวซ้ําเลาเธอก็ไดรับรูวาในมุมมองของสังคมมองวาเธอเปน
คนเสพติดศัลยกรรมความงาม แตเธอไมไดเชื่อและรูสึกคลอยตามกับการใหความหมายของการเสพติดศัลยกรรม
ความงามซึ่งสวนใหญมักเปนไปในแงลบตามที่สังคมกําหนด เปนตนวา การไมรูจักพอ สวยพลาสติก เนื่องจากเธอ
รับรูวาตนเองสามารถจัดการกับความหมายของการเสพติดศัลยกรรมความงามไดเองแทนที่จะรับเอาสิ่งที่สังคมยัด
เหยียดใหตนเปนเสมือนผูถูกกระทําจากการใหความหมายของสังคม ดังนั้นเธอจึงเลือกที่จะเปลี่ยนมาเปนผูสวม
บทบาท ผูกระทําการ ผูกํากับความหมายและสัญลักษณของการเสพติดศัลยกรรมความงามโดยวิธีการจินตนาการ
หรือการเปรียบเทียบการเสพติดศัลยกรรมความงามวายังดีกวาปลอยใหตนเองรูสึกวาใบหนาเปนปมดอยของชีวิต
ไรซึ่งความงาม ไรซึ่งการยอมรับจากสังคมขาดโอกาสในการเลือกคูครอง ซึ่งเปนการแสดงออกถึงการตอบโตสังคม
เพื่อทําใหตนเองอยูรอดและปกปองตนเองจากการถูกตีตรา โดยการตอตานปรับความคิดและทิ้งความหมายเดิมที่
สัง คมให ไ วแ ละสร า งความหมายใหม ข องการเสพติด ศั ล ยกรรมความงามให แ กต นเองเพื่ อ เปน กรอบในการ
ทําศัลยกรรมความงามตอไปดังคํากลาวตอไปนี้
“ถาคนที่เขาสวย แลวเขาบอกวาคนอื่นทําศัลยกรรมเปนการเสพติด มันเปนเรื่องของคนที่เขาสวยอยูแลวเขาไม
เดือนรอนไง แตคนที่เขาไมสวยเขาตองการปรับบุคลิกภาพเพื่อที่จะไดงาน หรือตองการใหชีวิตดีขึ้นหรือชีวิตเปลี่ยนไป
คนที่พัฒนาศักยภาพของตนเองเหมือนดาราเห็นปะ มันดีกวาคนที่ยืนอยูกับที่เปลา หรือไมก็ปลอยเบาหนาเนาอยูงั้นปะ
แลวก็มานั่งเปนปมแบบ คนนั้นทําหนามาเยอะถึงสวยอะไรแบบนี้ยอมโดนดาวาเสพติดดีกวา แตดูเบาหนาตนเองดวยสิ
ควรที่จะไปทําบางนะผูชายจะไดวิ่งตามบางไมใชเอาแตวิ่งตามผูชายอยู (หัวเราะ)”

แตถึงแมเธอจะบอกวาตนเองไมสนใจการที่สังคมตีตราเธอวาเปนผูเสพติดศัลยกรรมความงาม ซึ่งเปน
การแบงแยกเธอใหแตกตางไปจากปกติแตเธอก็รับรูไดวารูปลักษณตนเองภายหลังทําศัลยกรรมความงามมีความ
แตกตางจากคนปกติ เธอจึงพยายามจะทําตัวปกติเพื่อปกปดความไมปกติของตนเอง ซึ่งเปนการกลบเกลื่อน
รูปลักษณที่บรรจุการเปนผูเสพติดศัลยกรรมความงามไมวาจะเปนลักษณะบวม แดง เขียวช้ํา ผิดรูปรวมถึงเสีย
หนาที่การทํางานของอวัยวะสวนนั้นชั่วคราวที่เกิดขึ้นบอยครั้งซึ่งสิ่งที่เหลานี้เหมือนเปนตราประทับของผูเสพติด
ศัลยกรรมความงามใหผูอื่นรับรูความเปลี่ยนแปลงผานการจับจองจากสังคม และกลายเปนที่สังเกตและเปนจุด
สนใจของคนอื่นมากยิ่งขึ้น เนื่องจากบริเวณใบหนาเปนสวนที่เปดเผยและเปนบริเวณของการมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น
ทําใหเมื่อเกิดความผิดปกติจะถูกมองเห็นไดงาย แตเธอก็ไมพยายามปดบังใบหนานั้นดวยผาหรือหนากาก เพราะ
เชื่อวายิ่งตนเองปดบังหรือซอนเรนใบหนามากเทาไร พฤติกรรมดังกลาวจะยิ่งดึงดูดความสนใจของผูอื่นใหอยากรู
อยากเห็นตอใบหนาของเธอมากเทานั้น ทําใหใบหนาของเธอจะยิ่งจุดเดนใหคนอื่นสังเกตและกระตุนความสนใจ
มากขึ้นยิ่งเปนการทําใหรูปลักษณเกิดความแตกตางจากบุคคลในสังคม การแสดงพฤติกรรมดังกลาวของเธอจึง
มิใชหมายถึงการยอมรับตรงกันขามกับเปนการพยายามหลีกหนีหรืออําพรางตนวิธีการหนึ่งที่มากกวาการเก็บเปน
ความลับ
“เรารูสึกวาแผลมันก็อยางนั้นแตมันตองใชเวลาหนอยบางที่ ถามัน เหมือนเราเปนรถคว่ํามันมีแผลก็ตองใชเวลาไม
แตกตาง ใสอะไรปดๆไวแวนอะไรแบบนี้ ยิ่งทําตัวผิดสังเกตเขาจะยิ่งจองมากกวา”
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ในปจจุบันเธอเห็นวาคนทั่วไปทําศัลยกรรมความงามกันมากขึ้นทําใหรูปลักษณของเธอไมมีความพิเศษ
และน า สนใจอี ก ต อ ไป เนื่ อ งจากเธอเห็ น ว า การมี รู ป ลั ก ษณ แ บบสั ง คมนิ ย มเป น สิ่ ง ที่ ส ามารถทํ า ได ด ว ยการ
ทําศัลยกรรมความงามซึ่งเปนความงามที่ถูกสรางขึ้นภายใตระบบทางการแพทยจึงไมเปนการยากที่รูปลักษณใคร
ทั้งหลายจะสามารถมีความงามที่สอดคลองกับคานิยมของสังคม ทําใหคนในสังคมปจจุบันสามารถจะมีใบหนา
เหมือนกันลักษณะเดียวกันไดงาย ดังนั้นการมีความงามแบบพิมพนิยมจึงเปนสิ่งที่ทุกคนสามารถครอบครองได
เนื่องจากความงามแบบพิมพนิยมในปจจุบัน คือความงามที่ถูกสรางขึ้น จึงขาดความเปนธรรมชาติมีความเปน
พลาสติกนําไปสูความคลายคลึงกันไมมีความโดดเดน หรือพิเศษอีกตอไปสามารถพบเห็นไดงายจนชินตา ความ
ตองการอยากใหรูปลักษณตนเองมีความโดดเดน มีความพิเศษจากคนในสังคม จึงทําใหเธอหันเหเปลี่ยนแปลง
มุมมองของความงามเสียใหม มาเปนการใหความหมายความงามในมุมมองของธรรมชาติ ที่สื่อใหเห็นถึงการมอง
ความงามที่มาจากพื้นฐานโครงสรางที่ถูกกําหนดตั้งแตกําเนิดโดยชาติพันธ ถึงแมจะเปนความงามที่แตกตางจาก
คานิยม แตก็นํามาซึ่งความโดดเดนความพิเศษ ไมนาเบื่อ สะทอนถึงความเปนเอกลักษณที่จะทําใหแตละคนเปนที่
นาจดจํา เธอจึงทําศัลยกรรมความงามอีกครั้งโดยจุดประสงคที่แตกตางออกไปไมใชเพราะการสรางความงาม
เหมือนเคยแตเปนการรื้อถอนสิ่งแปลกปลอมที่เคยทําศัลยกรรมความงามไวออกทั้งหมด เพื่อหวังใหรูปลักษณ
ตนเองมีความเปนธรรมชาติ ซึ่งเธอเปรียบเหมือนการเดินสวนกระแสของสังคม ดังคํากลาวที่วา “สูงสุดคืนสูสามัญ”
เพราะเธอมองวาใบหนาที่เปนธรรมชาติจะสรางความพิเศษใหกับเธอ
หากอธิบายทัศนะตอโลก (The world) และภาวะการเปนอยู (being) ของมนุษย จากแนวคิดเรื่องอัตถิ
ภาวะของไฮเดกเกอร จะเห็นไดถึงการยืนยันอัตถิภาวะ (Existentiality) หรือการดํารงอยูจริงของตนเองอยาง
อิสระเปนตัวของตัวเองในการทําศัลยกรรมความงามซ้ําๆ โดยไมสนใจกับสิ่งที่สังคมตีตราวาตนเปนผูเสพติด
ศัลยกรรมความงาม เนื่องจากผูใหขอมูลมีการกําหนดและมุมมองตอพฤติกรรมการทําศัลยกรรมความงามซ้ําๆของ
ตนเองเสียใหมโดยยืนยันวาตนเองอยางนี้ไมใชผูเสพติดศัลยกรรมความงามซึ่งเปนการไมคลอยตามหรือรับรูตามที่
สังคมกําหนด แสดงถึงอัตถิภาวะแท (Authentic)
“รูสึกเบื่อพอตอนนี้คนเขามาฮิตทําศัลยกรรมกันเยอะมาก จนมีความรูสึกวาหนามันเปนบล็อกเดียวกันไปหมดแลว
มันไมรูสึกวาแบบฉันพิเศษแลวอะ ทุกคนก็หนาแบบนี้คุณเดินเขาไปคุณก็หนาแบบนี้ไดเหมือนกัน เราก็เลยมีความรูสึกวา
ไมฉันตองหนาธรรมชาติอะไรที่มันมองมองดูรูวาอันนี้ทําก็จะเริ่มเอาออก เริ่มเปลี่ยนความคิด เริ่มแบบอันนี้ดูพลาสติก
เกินไปเริ่มถอยหลังเหมือนเราไมใชพวกตามแลวอะ ถาเราเห็นใครทําเราก็จะทําตามเขาแตอันนี้เหมือนเราทําแบบ เหมือน
เราทําแบบนี้มันไมใชเราไมรูสึกวาเราพิเศษ เราอยากไดความพิเศษทุกคนก็จมูกพุงไดทุกคนก็จะตาโตขนาดไหนก็ไดอะไร
แบบนี้ เราก็เลยมาคิดวาบางอยางไมตองเปะหรือเหมือนกันแลว มันจะดูดีมันไมใชหรอกความพิเศษคือความที่ไมเหมือน
ใครตางหาก เรารูสึกวาไมอยากหนาเหมือนใครละ อยากหนาเบสิค แบ็กทูเบสิค อยากกลับไปธรรมชาติคาดหวังให
หนาตาดูธรรมชาติเพราะตอนนี้ทุกคนทํากันเยอะ การที่แบบมันมีหนาหูตาจมูกปากหรืออะไรหลายอยางหรือทรงหนา ที่
แบบแกไขทุกสวน คนที่ทําแลวทุกสวน แตวาถามวาอะไรที่มันดูเปนพลาสติกเราก็ไมอยากใหมันมีไง แตถาจมูกมันเปน
พลาสติกไง เราก็เลือกที่จะเอาจมูกออก เราก็ทําเทาที่ได”
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นอกจากนี้ จะเห็นได วา ความงามในมุมมองแบบธรรมชาติยั งเชื่อมโยงไปสู การมองความงามแบบ
โดยรวมซึ่งตางจากในชวงกอนการทําศัลยกรรมความงามและชวงการทําศัลยกรรมความงามครั้งแรก เธอจะมีการ
มองงามแบบแยกเฉพาะสวนอวัยวะโดยเชื่อวาเมื่อสวนยอยมีความงามจะทําใหใบหนาสวนรวมมีความงามไปดวย
แตเมื่อถึงบทสรุปสุดทายจะเห็นไดวาเธอนั้นกลับมาเรียกหาความสมดุล ซึ่งเปนการใหความหมายความงามโดย
ภาพรวมที่เครื่องหนาแตละสวนสอดรับกันพอเหมาะพอเจาะ โดยไมจําเปนตองสรางรูปลักษณใหมทั้งหมดแตตองมี
การทําศัลยกรรมความงามโดยคงไวซึ่งความเปนธรรมชาติดวยเพื่อใหรูปลักษณไมผิดเชื้อชาติหรือผิดพันธุกรรมจน
เห็นไดถึงความแตกตางและกลายเปนความผิดปกติไปในที่สุด ซึ่งสะทอนใหเห็นวาเธอมีการรับรูวาอวัยวะทุก
สวนบนใบหนาไมจําเปนตองสมบูรณแบบไปตามความหมายความงามที่สังคมกํากับไวเสมอไป ประกอบกับคานิยม
ความงามของสังคมซึ่งเปนสิ่งไมหยุดนิ่งสามารถอธิบายไดจากคานิยมในทางสังคมศาสตร มีลักษณะเปนความเชื่อที่
ถูกยอมรับวาเปนความจริง อันเปนผลมาจากเสียงสวนใหญโดยไมสนใจความถูกตอง ไมมีการกําหนดมาตรฐาน
ตายตัวที่แนนอนและสามารถเปลี่ยนแปลงไปไดตามกาลเวลา ทําใหคานิยมจากเดิมที่เปนความงามแบบแยกสวน
เปลี่ยนแปลงไปไมเปนเหมือนเคยในปจจุบันเธอจึงเห็นวาคานิยมความงามแบบออนเยาวเขามามีอิทธิพลมากกวา
เธอจึงตองการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณใหสอดรับกับคานิยมความงามในปจจุบัน
“คือมองรวมหนาแลวสวย มองรวมหนาแลวผูหญิงคนนี้หนาตาดี คือทุกอยางบนใบหนาไมตองเปะหมดหรอก คือ
แบบใหมันกลมกลอม ใหมันดูดีไมใชเหมือนตุกตาพลาสติกที่ดูดีหมดทุกอยาง มันไมใชมนุษยอะ เอาแบบรวมแลวสวย
ดีกวา ไมใชตองจมูกทรงนี้แลวเราจะสวยเสมอไป แตเพียงวามองรวมกันมันเหมาะกับหนาใสใหมันเปนทรงแตไมได
อยากใหมันยาวเพราะตอนแรกคางมันยาวเพราะบอกหมอวาอยากหนาสั้นสมัยกอนอยากหนายาว ตอนนี้ก็อยากหนาสั้น
แตกอนเขาฮิตคางยาว ตอนนี้ฮิตคางสั้น หนาสั้นแลวดูเด็ก”

1.6 ผูใหขอมูลคนที่ 6 (เจริด)
เจริดชายหนุมวัย 27 ปผูที่มีความหวังวาความงามจะนําพาตนไปสูฝงฝนไดสําเร็จเจริดเปนคนรูปรางผอม
สูง ผมดํายักโศก สีผิวดําแดงลักษณะใบหนาคางแหลม หนาเปนรูปตัววีหนาผากลึกโหนก ผมดําเขม จมูกโดงแกน
คดไปทางขวาเล็กนอย ริมฝปากบาง มีรองรอยการทําตาสองชั้นบนเปลือกตาทั้งสองขาง มีลักยิ้มที่แกมที่เกิดจาก
การทําศัลยกรรมความงามที่แกมขางขวา ฟนสีขาวเรียงตัวสวยงาม ภูมิลําเนาของเจริดมาจากที่ราบสูงทางภาคอีสาน
ของประเทศไทย เจริดเติบโตมาจากครอบครัวที่พอแมทําอาชีพเกษตรกรรม โดยมีสมาชิกในครอบครัวจํานวน 5 คน
เขามีพี่นองแทจํานวน 1 คนและพี่ชายบุญธรรมจํานวน 1 คน โดยเจริดมองวาพอแมนั้นหัวโบราณจึงไมสามารถจะ
ยอมรับเพศที่สามได ทําใหครอบครัวพยายามเลี้ยงดูเขาใหเขมแข็งสมชายชาตรีและไมสนับสนุนอยางมากใหเจริด
นั้นมีพฤติกรรมรักสวยรักงาม
“พอดีที่บานมีพี่นองจริงๆ อะมีสองคน และที่บานมีลูกเลี้ยงคนหนึ่งฮะ คือลูกเลี้ยงเอามาเนี่ยเปนคนหลอหนาตาดี
มากไปดวยกันผมเปนลูกคนเล็ก มีพี่จริงๆเปนผูชายครับเปนผูชายทั้งสามคนเลยทั้งบาน”
“เปนคนตางจังหวัดเปนคนลุยๆไปไรไปสวน เปนคนขอนแกน ไมไดดูแลเรื่องความงาม เพราะพอเปนคนหัวโบราณ
กลัวลูกเปนกะเทยครับอาจารย หวงมากเรื่องนี้”
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ในวัยเด็กดวยการเปนลูกคนเล็ก เจริดจึงคาดหวังวาตนเองจะไดรับความรักและการดูแลเอาใจใสจาก
ครอบครัวมากกวาลูกคนอื่น แตตรงขามเจริดกับรูสึกวาตนเองรับความรักจากครอบครัวและญาติๆนอยกวาพี่ชาย
เจริดจึงมักจะตัดพอตอวารูปลักษณของตนเองอยูเสมอดวยความนอยเนื้อต่ําใจในโชคชะตา ที่ทําใหตนเองเกิดมามี
รูปลักษณเชนนี้ แสดงใหเห็นถึงสภาวะความกดดันภายในจิตใจ กลายเปนความวิตกกังวล และเชื่อมั่นมากวา
ตนเองมีขอบกพรองจริงๆ จนเกิดเปนความกลัววาตนเองจะไมเปนที่ยอมรับและไมไดรับความสนใจจากสังคมและ
คนรอบขางดวยความกลัวตนเองจะโดนรังเกลียดและถูกทอดทิ้งจนนําไปสูการเปรียบเทียบรูปลักษณตนเองกับ
พี่ชาย ซึ่งเจริดเชื่อวาเปนตัวแทนของคานิยมและบรรทัดฐานความงาม เพื่อประเมินความงามของตนเองโดยการ
เชื่อมโยงรูปลักษณของตนและพี่ชายไปสูความแตกตางทางชนชั้นทางสังคมเมืองและสังคมชนบท และมองวา
รูปลักษณทางกายภาพที่ถูกกําหนดใหมีความงามจะตองเชื่อมโยงกับโครงสรางความเชื่อและคานิยมของสังคมเมือง
ไดเขามาอิทธิพลตอคานิยมความงามของสังคมชนบท จึงทําใหเธอนํารูปลักษณของพี่ชายที่เธอเชื่อวาเปนตามแบบ
คานิยมความงามที่สังคมเมืองกําหนดมาเปนตนแบบดานความงามของตน โดยมิไดหวังที่จะมีรูปลักษณเปนไปตาม
ตนแบบที่นํามาอางอิงเทานั้น แตยังหวังที่จะไดรับการยอมรับจากสังคมเชนตัวแบบอีกดวยการรับรูดังกลาวอาจ
รบกวนการดําเนินชีวิตประจําวัน
“ออ คิดวาตนเองเปนคนขี้เหรอยูตลอดเวลาไมเคยที่จะหยุดคิด รูสึกวาทําไมเราเกิดมาแบบนี้พอแมก็จะเอาใจเรา
เพราะเปนลูกคนเล็กนะแตถามาดู ขางนอกเหมือนวามีญาติขางนอก อะไรขางนอกญาติจะรักพี่มากกวาก็ไปนี่ ถามหาแต
พี่ กอดแตพี่ผมนี่ยืนหัวโด ถามหากอดแตพี่ เอาเงินใหพี่ใชเปนปงเปนแสนเปนแสนเลยนะครับ ผมนี่พันเดียวเพราะวาพี่
หลอพี่ดูดีมีแตคนรักคนชม นองก็เลยคิดในใจวา เฮยทําไมเราหลอไมเทาพี่ เราตองหลอใหเทาพี่ใหได คือพี่ดูแลวมัน
สดใสดูแลวตางไปจากคนอื่นทั่วไป คืออยางชาวบาน จังหวัดที่ผมอยูผิวคล้ําอยูแลวคนตางจังหวัดและก็ทํางานหนักก็จะ
ดูแกกวาวัย ถาเทียบกับพี่ชายแลวพี่ชายจะดูอยูกรุงเทพเหมือนคนกรุงเทพคือดูเปนคนผิวขาว สดใส เห็นปุบเอยหลอ”

เมื่อเขาสูวัยรุนซึ่งเปนพัฒนาการตามวัยที่ทําใหรูปลักษณจะมีการเปลี่ยนแปลงตามเพศอยางเห็นไดชัด
และตองการการยอมรับจากสังคมโดยจะใหความสนใจภาพที่คนอื่นมองเห็นตอตนเองอยูเสมอ การเขาสูวัยรุนจึงทํา
ใหเจริดรูสึกวาตนเองมีความกังวลกับรูปลักษณมากกวาวัยอื่นๆ ความกังวลที่เกิดขึ้นจึงสะทอนมาเปนพฤติกรรม
การสองกระจกเพื่อสํารวจและพยายามปรับปรุงรูปลักษณของตนเองใหดูดีอยูเสมอ เพื่อใหสังคมมองเห็นเพื่อจะ
เปนที่ยอมรับและเปนที่สนใจของบุคคลอื่นโดยเฉพาะเพศตรงขาม ซึ่งการพัฒนารูปลักษณเจริดมองวาตนเองไดรับ
อิทธิพลมาจากกลุมเพื่อนซึ่งเปนกลุมเพื่อนผูชายเปนสวนใหญ แตภายในกลุมก็เริ่มมีพฤติกรรมในการดูแลตนเอง
มากขึ้นเพื่อตองการใหรูปลักษณของตนดึงดูดใจเพศตรงขาม ในชวงนั้นเจริดจึงเริ่มแตงตัวและดูแลรูปลักษณของ
ตนเองตามวิธีการพัฒนารูปลักษณของตนเองตามกลุมเพื่อนไดแกการแตงหนา ทาแปง และชอบสองกระจก ซึ่ง
แสดงออกถึงความหมกมุนกับรูปลักษณ และเอาใจใสตอรูปรางหนาตาของตนมากเปนพิเศษ
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“เด็กตอนปฐมเปนเด็กดําขี้เหรครับ ตัวดําขี้เหร แตวาตอนเด็กๆไมรูจักเรื่องความรักเรื่องความสวยความงาม ยัง
ไมรูจักอิจฉาใครเปนไดแตเฉยๆครับ จะยังไมคิดเรื่องความสวยความงามมากเทาไรแตมองผูหญิงสวยโตขึ้นมาเริ่มคิด
บางเริ่มวัยรุนเริ่มอยากมีแฟน ชวง ม.2 เริ่มแตงหนา เริ่มทาแปง ชอบสองกระจก พิจารณาดูหนาตาตนเองตอนนั้นยังไม
คิดเรื่องศัลยกรรมเพราะวาตนเองยังหาเงินเองไมไดถาตองขอพอคือไมไดแนนอนทางบานไมสนับสนุนเพื่อนผูชายเปน
เหมือนกันครับ เพื่อนผูชายในกลุม และเพื่อนผูหญิงก็เปนเหมือนกัน เริ่มแตงหนาแตงตา เพื่อดึงดูดเพศตรงขามครับ”

แตไมวาเจริดจะพยายามพัฒนาความงามของตนเองมากเทาไร แตเจริดก็ยังรูสึกวารูปลักษณตนเองไมมี
ความงาม ทําใหไมดึงดูดเพื่อนตางเพศที่มีความงามมาหาตนเมื่อเจริดเอารูปลักษณตนเองไปเทียบกับเพื่อน เจริด
จึงมักจะโทษวารูปลักษณของตนทําใหมีแฟนหนาตาไมสวย ความคิดดังกลาวยิ่งตอกย้ําใหเจริดมองรูปลักษณของ
ตนเองติดลบมากขึ้น จะเห็นไดวาความฝงใจในวัยเด็กวาตนเองหนาตาไมดียังคงอยูในความคิดของเจริดเรื่อยมา
ทําใหเจริดพยายามแสวงหาการพัฒนาความงามของตนเองในรูปแบบอื่นที่สามารถรื้อถอนรูปลักษณแตกําเนิดของ
ตนใหสิ้นแลวประกอบรางสรางรูปลักษณของตนขึ้นมาใหม ซึ่งนั้นคือการทําศัลยกรรมความงาม เนื่องจากเจริดได
รับรูขอมูลการทําศัลยกรรมความงามผานคําบอกเลาซึ่งอาจจะเปนคนสนิทหรือคนใกลชิดที่มีประสบการณโดยตรง
เกี่ยวกับการทําศัลยกรรมความงามนั้น ทําใหเจริดไดมองรูปลักษณของผูที่ผานการทําศัลยกรรมความงามผาน
ประสาทสัมผัสทั้งหาและมองเห็นรายละเอียดชัดเจนทุกซอกทุกมุมและเห็นวาการมีรูปลักษณที่งดงามจะกระตุนให
เกิดความสนใจ สรางความรูสึกเชิงบวก ทําใหมีความโดดเดน สังคมจึงมักจะใหการยกยองในกลไกทางสังคมใครก็
ตามที่ไดรับการยกยองสรรเสริญ
“อืม เหมือนเพื่อนมีแฟนแบบนารักๆ หนาตาดีแลวของตนเองโอยมีสูเพื่อนไมไดอยากใหตนเองดูดีหลอเพื่อจะได
จีบสาว แตนี่เปนเหตุผลรองกวาตอนแรกออก็เรา เห็นพี่ที่ ขึ้นฝกงานอยูอะครับเห็นเขาทําเขาแบบมีแตคนชม ทําเสร็จวา
สวยขึ้น เลยไปถามพี่ที่ พี่เขาบอกหมอคนนี้เกงฝมือดี ดูพี่ทําเปน”

ยอมมีโอกาสไดรับอภิสิทธิ์พิเศษโดยเฉพาะโอกาสในการประกอบอาชีพในวงการบันเทิง ซึ่งเปนอาชีพที่
เจริดใฝฝนอยากจะเปน เนื่องจากอาชีพดังกลาวเปนอาชีพที่คนในสังคมสวนใหญมักจะใหการยอมรับและยกยอง
ชื่นชม นํามาสูสถานภาพทางเศรษฐกิจดี โดยเจริดเห็นผูที่ประกอบอาชีพในวงการบันเทิงเปนแบบอยาง แตเจริดก็รู
ดีวารูปลักษณตนเองแตกําเนิดนั้นเปนอุปสรรค ที่ไมมีความงามตามคานิยมของสังคมกําหนดการจะใฝฝนไปสู
อาชีพดังกลาวที่ตองใชรูปลักษณเบิกทางจึงเปนเรื่องอยาก เพราะอาชีพเหลานี้เปนอาชีพที่ตองใชองคประกอบใน
เรื่องของรูปลักษณที่มีความงามเปนอยางมาก ดังนั้นเพื่อทําใหตนเองไดรับโอกาสในการประกอบอาชีพในวงการ
บันเทิง เจริดจึงมีความตองการอยากทําศัลยกรรมความงาม
“คือเรา อยากจะดูดี ก็เราอยากไปสมัครเดอะสตาร ประกวดรองเพลงเลย คือทําในสิ่งที่คิดวาเราจะไมไดทําเพราะ
เราอาจหนาตาคือแบบไมเหมือนคนกรุงเทพเราเลยอยากทํานะ เพราะเราเห็นดารานักรองนี้มีแตคนชอบ ชื่นชมแถมเงินดี”
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แตทวาการทําศัลยกรรมความงามในเพศชายในอดีตนั้นยังไมยอมรับเท าปจจุบันเพราะเห็นวาการ
ศัลยกรรมความงามเปนการแสดงพฤติกรรมการรักสวยรักงามอยางหนึ่งซึ่งเปนคุณสมบัติเฉพาะของเพศหญิง
ฉะนั้นการเกิดมามีเพศชายจึงไมควรทําศัลยกรรมความงามเพราะขัดกับธรรมชาติทางเพศของตนที่เปนชายตอง
แสดงออกถึงบุคลิกลักษณะเขมแข็ง แข็งแรง การที่เจริดเกิดมาเปนเพศชายที่ตองการทําศัลยกรรมความงามจึงเปน
การแสดงบทบาททางเพศที่ไมเหมาะสม ที่พอแมไมอาจยอมรับไดเพราะกลัววาเจริดจะเบี่ยงเบนทางเพศ เปนผูมี
ความผิดปกติ ซึ่งอาจจะนําไปสูการถูกสังคมรังเกียจ ไมใหการยอมรับและอาจจะมีผลตอการดําเนินชีวิตในอนาคต
เชนในเรื่องของอาชีพการงานทําใหเจริดเลือกที่จะปกปดการทําศัลยกรรมความงามของตนไมใหครอบครัวรับรู จึง
ตองใชชีวิตอยูแบบหลบๆ ซอนๆ ไมกลาขอคําปรึกษาหรือหวังจะไดรับการสนับสนุนจากพอแม แมกระทั่งเพื่อนก็
ตาม เจริดก็ไมบอกความตองการทําศัลยกรรมความงามของตนเองกับเพื่อนเพราะกลัวโดนลอเลียนวาผิดธรรมชาติ
แตเจริดเลือกที่จะปรึกษาพี่ชายและผูที่ผานการทําศัลยกรรมความงาม เพราะ รับรูวาบุคคลดังกลาวแตกตางจากคน
อื่นมีความเขาใจพรอมสนับสนุนทั้งทางดานทุนทรัพยและไมโตแยงกับความตองการที่จะทําศัลยกรรมความงามของ
ตนเอง
“พอแมไมชอบกลัวลูกเปนเกยเปนตุดเรารูอยูแลวเราเลยไมบอกวาอยากทําศัลยกรรมความงามเราก็อยากเรา
ตัดสินใจปรึกษาแคพี่นะฮะ คือคุยเหมือนมีคนเขาใจ เขารูวาเราอยากหลอ เรามีความฝน เขาสนับสนุนก็ปรึกษากับพี่ชาย
วา พี่ผมอยากทํา พี่บอกวาไมเปนไรเดียวมีเงินเดียวเอาให ก็เลยตัดสินใจปรึกษาแคพี่นะฮะ คือไมไดบอกทางบานทาง
บานไมเห็นดวยเลยไมไดบอกใครเลย คุยกับพี่กันสองคนและก็แอบไปทํามาเลยสวนเพื่อนก็มะอยากบอกอายกลัวโดน
มองวาหลอศัลยกรรมไมธรรมชาติผูชายก็ไมคอยทําดวยละ”

ในชวงเวลานั้นเจริดรูสึกวาจิตใจของตนเองจดจออยูกับการทําศัลยกรรมความงาม และเลือกที่จะใชเวลา
ส ว นใหญ ข องตนให ห มดไปกั บ การศึ ก ษาหาข อ มู ล เกี่ ย วกั บ การทํ า ศั ล ยกรรมความงาม ทํ า ให ท ราบว า การ
ทําศัลยกรรมความงามนอกจากจะสรางความงามแลวยังกอใหเกิดผลกระทบตอรูปลักษณที่ทําใหคนอื่นสังเกตได
งายวาผานการทําศัลยกรรมความงามมา เจริดจึงมีการวางแผนเตรียมตัวกําหนดวันในการทําศัลยกรรมความงาม
และจัดการตารางชีวิต เปนการเผชิญชีวิตที่แสดงใหเห็นถึงการเตรียมตัวในการทําศัลยกรรมความงาม โดยมีการ
วางแผนและคาดการลวงหนาถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง พรอมทั้งเฝาเพอฝนจินตนาการถึงรูปลักษณใหมที่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคตที่เปนดานบวกจนไมสามารถควบคุมหรือสลัดความคิดหรือจินตนาการดังกลาวออกไปได สงผล
กระทบตอการมีสมาธิและการใหความสนใจในกิจกรรมอื่นๆในชีวิตนอยลง
“อืมเราก็จะหาขอมูลนะครับ ดูนูนนี่นั้น จิตใจก็จดจออยูวาจะไปผาตัดอยางเดียวไมสนใจอยางอื่นเลยงานเงนอะไร
ไมเอาละ คือแบบชีวิตชวงนั้นก็คิดนะจินตนาการถึงความหลอที่เราจะไดรับ คนอื่นจะเปนอยางไงตอเราแคคิดเราก็มี
ความสุขคือแบบเราก็ดูวันที่วางที่สุดยาวๆ เพราะรูวาตองบวมช้ําแนนอนไมอยากใหใครรูดวยก็ตองหาวันวางยาวๆ จะได
เก็บตัวไดตองวางแผน”
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โดยเฉพาะการศึกษาหาขอมูลเกี่ยวกับแพทยกอนการทําศัลยกรรมความงามโดยเจริดมองวาเปนเรื่อง
สําคัญ เนื่องจากแพทยแตละคนจะมีความถนัด ทักษะและเทคนิคความชํานาญในการทําศัลยกรรมความงาม
แตกตางกัน ซึ่งจะมีผลตอผลลัพธในการทําศัลยกรรมความงามเปนอยางมากเจริดจึงคาดหวังวาหากตนเองสามารถ
คัดสรรแพทยศัลยกรรมความงามที่มีความถนัด ทักษะและเทคนิคเปนไปในทิศทางที่ตนเองตองการ จะทําใหตนเอง
เกิดความพึงพอใจในผลลัพธและไมตองกลับมาทําศัลยกรรมความงามเพื่อแกไขเพิ่มเติมโดยเจริดตระหนักดีวาการ
ทําศัลยกรรมความงามแตละครั้ง ตองเสียทั้งเงินและเวลา อีกทั้งตองเจ็บปวดทุกขทรมานทั้งกายใจ จึงทําใหเจริด
ปรารถนาที่จะทําศัลยกรรมความงามที่ไดรับความพึงพอใจตั้งแตครั้งแรกเพื่อจะไดไมตองแกไขตามมาในอนาคต
“คิดดูดีๆกอนวาอยากทําแบบไหน ตัดสินใจดูดีๆ เลือกหมอที่ฝมือดีฮะ ถาจะทําสวยไมสวยนี้ ในตัวผม ที่ทํางานที่
จุดนี้ดวยทุกอยางขึ้นอยูกับฝมือหมอหมดเลย เปนเงื่อนไขหลักเลย เพราะวาทําแลวจะไดทําครั้งเดียวไมตองทํารอบสอง
มันเจ็บตัวเปลืองคาใชจายดวย”

ซึ่งภายหลังการทําศัลยกรรมความงามในชวง 2 อาทิตยแรกจะเปนชวงที่รูปลักษณไดรับผลกระทบจาก
การผาตัดเปนอยางมาก รูปลักษณจึงมีลักษณะผิดปกติ บวม เขียว ช้ําผิดรูป และแปลกประหลาดไปจากบุคคล
ทั่วไป การตองเผชิญกับประสบการณที่ตนเองไมเคยเผชิญมากอน ยิ่งตอกย้ําใหเจริดเกิดจินตนาการวารูปลักษณ
ของตนเองอาจจะบกพรองไดงาย จึงสงผลใหเกิดเปนความกลัวและวิตกกังวลวารูปลักษณของตนจะไมเปนไป
ตามที่คาดหวัง ในชวงเวลาดังกลาวเจริดจึงมักจะแสดงออกถึงการใสใจและเฝาระมัดระวังดูแลรูปลักษณของ
ตนเองเปนพิเศษ ทําใหเจริดมีการสองกระจกบอยครั้ง โดยคิดวาการสองกระจกจะชวยลดความวิตกกังวลของ
ตนเองได แตในทางตรงขามการสองกระจกบอยครั้งนั้นแหละที่เปนบริบทเงื่อนไขอยางหนึ่งที่ทําใหเกิดความรูสึกไม
ดีตอรูปลักษณตนเองมากขึ้น ยิ่งสงเสริมใหมีพฤติกรรมการสองกระจกซ้ําๆ
“ชวงนั้นพักฟนก็สองกระจกทุกวันจองมากขึ้นเรียกวาทุกชั่วโมงได เพราะวิตกกังวลมันจะหายมันจะดูดีเหมือนที่
เราคิดไวหรือเปลาเครียดเหมือนกันหลังสองวีคแรกที่บวมอยูบวมนากลัวมากดูไมไดเลย”

ซึ่งความวิตกกังวลดังกลาวสวนหนึ่งเจริดมองวาเกิดจากการรับขอมูลการทําศัลยกรรมความงามที่ยังไม
ครอบคลุมจากแพทยกอนทําศัลยกรรมความงามเนื่องจากแพทยมักใหความสําคัญในการอธิบายถึงขั้นตอนและ
วัสดุอุปกรณที่ใชในการทําศัลยกรรมความงาม ทําใหเจริดไมทราบถึงอาการแทรกซอนที่จะเกิดขึ้นภายหลังการ
ทําศัลยกรรมความงามอยางครบถวน รูเพียงอยางเดียววาอาจจะเกิดความเจ็บปวดและอาการบวมผิดรูปไดแตไม
ทราบถึงขอบเขตและระยะเวลาการหายจึงทําใหเมื่อตองเผชิญอาการดังกลาวดวยตนเองจึงเกิดความกังวลตามมา
ทําใหเจริด เริ่มเห็นความสําคัญในการไดรับขอมูลจากแพทยศัลยกรรมความงามโดยเพิ่มเติมไปที่อาการและการ
ดูแลตนเองภายหลังการทําศัลยกรรมความงาม ซึ่งจะชวยทําใหเมื่อตองกลับไปดูแลตนเองที่บาน เจริดสามารถดูแล
ตนเองภายหลังการทําศัลยกรรมความงาม รวมถึงวิธีการเผชิญหรือแกไขอาการแทรกซอนที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่ง
สามารถชวยใหเจริดมีความเขาใจที่ถูกตองลดการเกิดจินตนาการทางดานลบที่เกินจริงลงได และสามารถเตรียมตัว
เตรียมใจรับกับความรูสึกที่ไมตรงกับความคาดหวังซึ่งจะชวยลดการสนองตอบทางอารมณในดานลบลงได
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“ก็ทราบรายละเอียดทุกขั้นกอนเชนการทําครั้งแรกเราจะฉีดยาชานะเพราะลักษณะตําแหนงที่ทําตองใหเห็นการ
เคลื่อนไหวดวย ดูวาสวยไหม ราคาดวยที่แบบฉีดยาชาถูกกวา ทํา คลินิกคือแบบดมยาคงไมมี และเราจะรูสึกตัว
ตลอดเวลานะเจ็บใหบอกนะ จะใชซิลิโคนแบบนี้แบบนี้นะทําแบบนี้นะมีการ วางแผน มีการอธิบายขั้นตอนการทําหลังทํา
จะบวมอยางงี้ๆ ครับใหทราบทุกรายละเอียด ถึงจะรูแตก็เปนกังวลนะ คือแพทยไมไดบอกวาหลังทําจะเปนไงบาง คือก็
ไมไดคิดวาจะขนาดนี้”

และดวยความกังวลกับ รูปลักษณไดรับผลกระทบและมีอาการแทรกซอนจากการทําศัลยกรรมความงาม
ซึ่งเปนรูปลักษณที่ดูผิดปกติจากคนทั่วไป ทําใหเจริดมักจะใชชีวิตอยูแตในบาน พยายามหลีกหนีสังคม หาสถานที่
เพื่อหลบซอนตัวจากสายตาและเสียงสะทอนของสังคม ตองโกหกคนอื่นและเลือกพึ่งพาการดูแลจากผูอื่น ทั้งหมด
นี้แสดงใหเห็นถึงการสูญเสียความมั่นใจ และมีมุมมองตอรูปลักษณตนเองในแงลบ ยิ่งเปนรูปลักษณที่ไดรับ
ผลกระทบจากการทําศัลยกรรมความงาม ยิ่งทําใหคนในสังคมมองรูปลักษณของตนเองในแงลบตามมา การหลีก
หนีสังคมสําหรับเจริดจึงไมใชมาจากความรูสึกอับอายเพียงเทานั้นแตยังเปนการหลีกหนีการตีตราจากสังคมอีกดวย
เนื่องจากรับรูวาคานิยมของสังคมยังไมยอมรับและเปดกวางใหกับผูที่ทําศัลยกรรมความงาม การทําศัลยกรรม
ความงามสําหรับสังคมจึงดูเปนเรื่องผิดปกติจากคนทั่วไป ดังนั้นเจริดจึงเชื่อวาการออกสูสังคมดวยรูปลักษณ
ดังกลาวจะยิ่งตอกย้ําใหสังคมซ้ําเติมและสนับสนุนความคิดที่วาการทําศัลยกรรมความงามดูเปนเรื่องเลวรายและไม
สมควรทํา
“อืมเรื่องกลัวคนเห็นเพราะหนาตาบวม เขียวช้ําครับ มันยังไมเขารูปออกไปคนอาจตกใจได จะมองสงสัยมันตาง
จากคนอื่นครับแลวจะวาเรื่องทําศัลยกรมมาทําใหชีวิตเปลี่ยนไหมก็เปลี่ยนชวงหลังโพสออฟ (post op) สองอาทิตยแรก
ไมออกไปไหนเลยใหพี่ซื้อขาวมาใหกินตลอด ไมบอกเพื่อนบอกใครพอแมไมติดตอ บอกวาจะมาบวชเทานั้นชวงนั้น”

แตภายหลังจากสองอาทิตยรูปลักษณเริ่มเปนปกติทําใหเจริดเริ่มมองเห็นการเปลี่ยนแปลงของรูปลักษณ
ตนเองในทางที่ดีขึ้น การมีรูปลักษณใหมจากการทําศัลยกรรมความงามไดปนแตงความหมายของการเปนที่ยอมรับ
ของคนอื่นใหเปนไปตามทิศทางที่สังคมกําหนด สวนหนึ่งมาจากการที่คนในสังคมปฏิบัติตอตนเองเปลี่ยนไป
ภายหลังการทําศัลยกรรมความงาม แสดงถึงการไดรับการยืนยันถึงสถานะทางสังคมและการยอมรับของกลุม
สังคมเปนสวนหนึ่งที่ทําใหเจริดเกิดความภาคภูมิใจซึ่งเปนความตองการหรือแรงจูงใจพื้นฐานของมนุษย นอกจากนี้
ความภูมิใจในตนชวยใหเกิดความกลาเผชิญกับชีวิตอยางมั่นใจมากขึ้น ดังนั้นเมื่อเจริดรูสึกภาคภูมิใจในรูปลักษณ
ของตนจึงความกลาจะทําในสิ่งที่ตองการโดยไมมีรูปลักษณมาขัดขวางอีกตอไปนั่นคือการทําตามความฝนในการไป
ประกวดรองเพลง
“ก็ไปสมัครประกวดรองเพลงเลย คือทําในสิ่งที่คิดวาเราจะไมไดทําเพราะเราอาจหนาตาคือแบบไมเหมือนคน
กรุงเทพ แตเราทําแลว เราภูมิใจในหนาตาตนเองเปนแบบที่คนยอมรับเรากลาทําอะไรหลายๆอยางเปนที่รูจักหมูรุนนองงี้”
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เจริดเริ่มมีมุมมองในทางดีตอรูปลักษณตนเองภายหลังการทําศัลยกรรมความงาม ทําใหเจริดรูสึกมี
ความสุขและมีความกลาที่จะออกสูสังคมเพื่อใหสังคมไดรับรูเกี่ยวกับรูปลักษณของตน การทําศัลยกรรมความงาม
จึงเปนเหมือนการทําลายกําแพงที่ปดกั้นเจริดกับโลกภายนอกออกไปอยางหมดสิ้น แสดงใหเห็นวาเจริดมองวา
รูปลักษณที่มีความงามมีความเกี่ยวพันกับเรื่องการใหคุณคาการตีความหมายรวมถึงความรูสึกนึกคิดที่มีความ
ซับซอนอยูภายในชีวิตทางสังคมเพื่อใหเปนที่ยอมรับ ซึ่งเปนสิ่งที่มนุษยทุกคนตองการตามความตองการพื้นฐาน
ของมนุ ษย เพราะมนุ ษยมักจะแสวงหาความสุข ความพอใจในการอยูรวมกับผูอื่น ทํา ใหบุ คคลต อ งมีการมี
ปฏิสัมพันธระหวางกัน รูปลักษณจึงเปนเหมือนเปนฉากหนาที่สรางความประทับใจทําใหสังคมเกิดการยอมรับใน
ตัวตนการมีรูปลักษณที่ดีจึงเปนสิ่งดึงดูดใจใหผูพบเห็นไมวาจะเปนเพศหญิงหรือเพศชายใหเขามามีปฏิสัมพันธ
“ออการใชชีวิตหลังจากทํารูสึกวาดี แฮปปฮะ รูสึกดีกับภาพลักษณของตนเอง ชอบไปเที่ยว ชอบเหลสาวไปแซ
วสาวกับเพื่อนๆเราหลอขึ้น มั่นใจมากขึ้น อยากออกไปใหใครๆเห็น กลาพูดกลาคุย คือแบบทําตามที่อยากทํา”

แตเมื่อ เจริดได รับฟง เสี ยงสะทอนเกี่ยวกับรูปลักษณตนเองจากคนอื่น โดยการถู กติติง หรือถูกทัก
เกี่ยวกับรูปลักษณของตนจะทําใหเจริดเริ่มมองเห็นขอบกพรองในรูปลักษณตนเอง เนื่องจากเจริดมีมุมมองตอ
คลอยตามและเปนไปในทิศทางเดียวกับที่ผูอื่นมองรูปลักษณตนเอง โดยเฉพาะเสียงสะทอนจากผูที่เปนแพทย
เนื่องจากอยางที่ทราบกันดีอยูวาความสัมพันธระหวางแพทยกับผูมารับบริการทําศัลยกรรมความงาม ยอมมีความ
เหลื่อมล้ําในเชิงของอํานาจความรู ซึ่งจะปฏิเสธไมไดวาแพทยยอมมีความรูที่เหนือกวา จะเห็นไดวาสังคมสวนใหญ
จะยินยอมใหแพทยสามารถตรวจรางกายประเมินรูปลักษณและตัดสินความงามและความอัปลักษณของตนได
อยางชอบธรรมใน โดยภายใตการเปนผูเชี่ยวชาญนั้น ทําใหเจริดเกิดความรูสึกพรองและกระตุนใหเกิดความ
ตองการที่จะทําศัลยกรรมความงามเพื่อเปลี่ยนแปลงรูปลักษณตนเองใหเปนไปตามความงามอุดมคติที่ผูอื่นสราง
ขึ้น การที่ผูอื่นมองรูปลักษณของเจริดในแงลบ เจริดก็จะรับเอามุมมองนั้นมาสรางเปนความจริงของรูปลักษณแหง
ตน จนเกิดเปนความเชื่อวารูปลักษณของตนเองเปนเชนนั้น เจริดจึงเชื่อและยินยอมรับขอเสนอแนะในการวางแผน
จัดการออกแบบรูปลักษณของตน ดังนั้นจะเห็นไดวาแพทยเปนบุคคลที่มีอิทธิพลตอความศรัทธาและความเชื่อจะ
สามารถจูงใจใหเกิดการคลอยตามไดงายนําไปสูการการตัดสินใจทําศัลยกรรมความงามของเจริดอีกครั้งตามมา
“ก็คิดเรื่องทําผมเนี่ยละครับ ที่ทํางานบอกทําไมหัวลานจังเลย มีคนบอกกลุมหนึ่งคือกลุมเพื่อนสนิทกัน และใน
ความคิดตนเองก็รูสึกก็เลยไปปรึกษาหมอที่โรงพยาบาลคือหมอพลาสติก บอกวาอยากปลูกผม”
“พอไปฟลอโรอัพ (follow up) (ติดตามอาการ) หมอก็บอกเอานี่ออกเอานี่ออกใจก็แบบใหมันหลอครั้งเดียวไปเลย
ใหมันเฟอรเฟคครั้งเดียว ก็เลยตกลงตามหมอวาครั้งแรกไปปรึกษาหมอที่วชิระตอนแรกตั้งใจวาจะทําจมูกอยางเดียว ไป
ถึงปุบหมอบอกใหนี่ไหม เอยไอนี่ไหม เอยไอนี่ไหม (พูดพรอมทํามือชี้ไปที่บริเวณตําแหนงตางๆบนใบหนา หู ตา ปาก
กราม หนาผาก แกม) ตอนนั้นก็คลอยตามตอนนั้นเรียนอยูปสองครับ ที่แรกก็ไมมีตังสหรอก อยูดีๆพี่เอาตังสมาใหแสน
หนึ่ง ไดโอกาสละวะกลา หมอก็แนะนํานี่ๆๆๆ ไปทําครั้งแรกทําที่คลิกนิกครับ ใชงบไป หกหมื่น ครั้งแรก อะ พอครั้งแรก
ปุบ ครั้งที่สองเขาบอกวาตองมาทําที่โรงพยาบาล แลวรอบสาม ถัดมาอีกสักสามสี่เดือนหมอแกทรงจมูกใหสามรอบ”
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การทําศัลยกรรมความงามอีกครั้งโดยในครั้งนี้ เจริดไดเลือกทําศัลยกรรมความงามหลายตําแหนงใน
คราวเดียวกัน เพื่อไมใหตนเองตองเสียเวลาในการพักฟนหลายครั้งและจะไดไมตองหลบหนาพอแมและคนอื่น
บอยครั้ง ทําใหเจริดเกิดอาการแทรกซอนที่รุนแรงภายหลังการทําศัลยกรรมความงามจนเกือบจะเสียชีวิต เนื่องจาก
การการทําศัลยกรรมความงามหลายตําแหนงในเวลาเดียวกันทําใหเจริดเสียเลือดมากจนกระทั่งไมรูสึกตัว แพทยจึง
ตองสงตัวไปพักรักษาตอในหอผูปวยวิกฤต ซึ่งเปนพื้นที่พิเศษที่จัดไวเพื่อรักษาดูแลอาการผูที่ปวยหนัก หรือมี
อาการสาหัสแสดงใหเห็นถึงการตกอยูในภาวะเสี่ยงตอการเสียชีวิตสูง โดยทีมแพทยและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของตอง
เฝ า ระวั ง ดู แ ลอาการอย า งใกล ชิ ด พร อ มด ว ยยาและอุ ป กรณ พิ เ ศษในการช ว ยชี วิ ต เป น จํ า นวนมากเพื่ อ ช ว ย
ประคับประคองและรักษาอาการในระบบตางๆ ภายในรางกายที่บกพรองและไมสามารถทํางานตอไปได ในภาวะ
ดังกลาวซึ่งเรียกไดวาเปนภาวะแหงความเปนความตาย ทําใหครอบครัวเจริดตองมารับรูเรื่องการทําศัลยกรรมความ
งามในครั้งนี้ ตองตกอยูในภาวะทางอารมณที่ปะปนแตกตางกันไปโดยสวนใหญจะเริ่มจากอาการตกใจ เนื่องจากไม
ทราบมากอนเกี่ยวกับการทําศัลกรรมความงามของเจริด จากนั้นก็จะตามมาดวยอารมณโกรธ ไมพอใจ กลาวการ
โทษเจริดปนกับอาการเสียใจและเปนทุกขกังวลกลัวเจริดจะเสียชีวิต ซึ่งเปนภาวะทางอารมณที่สับสน นําไปสูการ
เกิดผลกระทบตอการดํารงชีวิต เศรษฐกิจ และทางดานสังคมของครอบครัวตามมา และอาจทําใหสัมพันธภาพใน
ครอบครัวแยลง
“ไมรูสึกตัวครับ แบบมันคงแย มันคิดวาที่นอนไอซียูตอนนั้นมันหนัก ใครๆก็คิดวาจะตายไหมเราก็แบบที่บานไม
พอใจพอทราบเรื่อง พอโกรธมากเพราะพอทํารอบสองหนักเลยครับนอนอยูไอซียู ดวยเลือดมันออกเยอะครับอาจารย
นอนใหเลือดใหน้ําเกลืออยูไอซียู พอแมตกใจฮะคือที่ไมพอใจกลัวเสียชีวิตหลังจากการทําศัลยกรรมความงาม เพราะมี
ชวงหนึ่งเรื่องขาวคนที่ทําจมูกแลวเสียชีวิต เรื่องติดเชื้ออินเฟคชั่นอะไรแบบนี้ฮะ ทางบานก็โกรธมาก แมเฉยๆ แมเปน
หวงโทรมาถามวาเปนอยางไง”

หลังจากนั้นชีวิตของเจริดก็ไมไดมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเหมือนอยางที่คาดฝนไวเลวรายกวานั้น
เจริดตองเผชิญกับชีวิตที่เฉียดตาย นอกจากนี้ยังโดนสังคมลอเลียนเกี่ยวกับการทําศัลยกรรมความงามและ
สัมพันธภาพในครอบครัวของเจริดก็แยลง เจริดจึงคิดวามันไมคุมคาหากจะตองทําศัลยกรรมความงามตอไปเพราะ
ทายที่สุดเจริดก็พบวา รูปลักษณหนาตาที่เปลี่ยนแปลงไป ทําใหตนเองไดรับความสนใจเพียงชั่วคราวเทานั้น เจริด
จึงเริ่มเขาใจวาการทําศัลยกรรมความงาม ไมใชสิ่งถาวร ดังนั้นการยอมรับจากสังคมมีตอรูปลักษณจึงไมใชสิ่งถาวร
เชนกัน โดยอธิบายผานแนวคิดปรากฏการณวิทยาของไฮเดกเกอร มองวา การดํารงอยู (Existing) ในภาวะเชนนี้
เปนเพียงสิ่งชั่วคราว (Temporal) ซึ่งแปรเปลี่ยนไปตามกาลเวลา ซึ่งเจริดรับรูไดจากปฏิกิริยาของสังคมที่แสดงออก
ถึงการชื่นชอบในรูปลักษณตนเองเปลี่ยนแปลงไปไมเหมือนเดิม ทําใหเจริดรูสึกวาตนไดรับความสนใจจากสังคมมี
ความจํากัดของระยะเวลา เมื่อเวลาผานไปคนในสังคมจะเลิกใหความสนใจในรูปลักษณที่เปลี่ยนแปลงไปของตนเอง
โดยเจริดรับรูไดจากการมีพฤติกรรมคอยตรวจสอบความนิยมของสังคมที่มีตอตนเองอยูตลอด สะทอนใหเห็นถึง
การขาดกําลังใจ ขาดความพึงพอใจในตนเอง ขาดการเห็นคุณคาในตนเองจึงตองคอยวิ่งแสวงหาจากคนอื่นมา
ชดเชย เมื่อรับรูวาสังคมใหความนิยมตนเองนอยลงจึงเชื่อมโยงมาสูความไมพอใจในรูปลักษณตนมากขึ้น การกระทํา
เชนนี้แสดงใหเห็นถึงการรับรูของเจริดที่มองวาสังคมมักใหคุณคาและการยอมรับกับความงามภายนอกอยางตอเนื่อง
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“คนก็สนใจแปบเดียวและก็ไมอยากใหใครรูดวยวาเราทํา เพราะอยางที่บอกทําไปคงก็ลอไมทําละชีวิตก็ไมเปลี่ยน
อะไรดานหนาตาเราไป คือเราทําก็เหมือนไมไดทําอาจจะหือฮาชวงแรกวาไปทํามาชวงแรกๆ หลัง โพสออฟ (post op)
แรกๆ มีผลการถายรูปลงเฟสบุคกับเพื่อนๆ ถายมาแลวดูดีดูหลอดูมีคนมากดไลน มากขึ้น ทุกวันนี้คนก็เฉยๆ อะครับ
คิดวาในอดีตกอนทํากับตอนนี้ก็เทากันละไมไดรับความสนใจละ”

แตเจริดยังคงไมพอใจในรูปลักษณของตนเอง เพราะเจริดพบวารูปลักษณตนเองเมื่อไปเปรียบเทียบ
รูปลักษณกับคนอื่น เจริดยังมีความรูสึกวารูปลักษณตนเองดอยกวา การไดรับความชื่นชมในรูปลักษณจากคนอื่น
ลดลง ความภาคภูมิใจที่เคยมีในรูปลักษณตนเองก็หายไปเปลี่ยนเปนความรูสึกผิดหวังเสียใจเขามาทดแทน เจริด
จึงเกิดการรับรูวาการทําศัลยกรรมความงามไมสามารถทําใหรูปลักษณของตนเปนที่ยอมรับของสังคมและบริบท
แวดลอมตลอดไปได เจริดจึงกลับไปเชื่อและมีมุมมองของความงามแบบในอดีตวารูปลักษณเปนสิ่งที่ถูกกําหนดไว
แลวในอดีตชาติ การมีมุมมองความงาม เปรียบไปแลวอาจเปนเหมือนกลไกการปองกันตนเองเพื่อไมใหตนเองเกิด
ความรูสึกแยหรือรูสึกไมดีตอรูปลักษณตนเอง เปนการหาเหตุผลเขาขางตนเอง (Rationalization) โดยพยายามทํา
ใหคนอื่นเขาใจวาการที่ตนไมสามารถมีรูปลักษณที่สวยงามนั้นเปนเรื่องของบุญวาสนา ที่ทํามาแตชาติปางกอน ซึ่ง
เปนการใหคําอธิบายที่เปนที่ยอมรับสําหรับคนอื่นนอกจากนี้ยังสะทอนถึงการใหถึงนัยยะ ในแงของความงามของ
แตละบุคคลที่อยูบนพื้นฐานโครงสรางของรูปลักษณที่ไมแตกตางกันซึ่งเปนตัวกําหนด ซึ่งพื้นฐานความงามนั้นเปน
เรื่องของกรรมพันธุ ชาติพันธ พันธุกรรม เปนสิ่งที่ไมสามารถกําหนดไดเพราะเปนสิ่งที่ติดตัวมาตั้งแตเกิด การรับรู
ดังกลาวของเจริดไดแสดงออกผานคําพูดโดยสื่ออกมาในลักษณะของการทอแท หรือหมดหวังกับรูปลักษณของ
ตนเองและไมไดเต็มใจในการยอมรับขอเท็จจริงของความงามและการทําศัลยกรรมความงาม
“อืมก็ดวยนะครับ คือแบบคนอาจจะมองวาเราทําทั้งหนา เราทํามาเยอะ เราอยากเปลี่ยนจริงมันนาจะเปลี่ยน แต
ผลที่ คื อ ตอนแรกเราก็ ภู มิ ใ จแต น านๆไปก็ มี ค นที่ ห ล อ กว า เรา เราขนาดทํ า เราก็ ไ ด แ ค นี้ คื อ ทํ า มาแล ว ก็ แ บบอื ม ไม
เปลี่ยนแปลงเทาไร คือเริ่มคิดไดวาที่พี่มีคนรัก มีหนาตาดีเพราะเขาอาจจะทําบุญมาดีกวาเรา อะไรอยางงี้เราอาจจะทําบุญ
มานอยกวาเขา”

ในชวงนั้นเจริดจึงอยูในสภาวะทางอารมณที่อยูบนความเบื่อหนายไมมีความยินดีที่จะออกไปใชชีวิต
เหมือนอยางที่เคยทําคือการไปมีกิจกรรมรื่นเริงนอกบาน พบปะสังสรรคเพื่อนฝูง โดยเจริดเลือกที่จะ ตีตัวออกจาก
สังคม และเลือกที่จะใชชีวิตแบบเก็บตัวอยูแตในบาน พาตนเองหลบหลีกหนีไมพบเจอผูใด เพราะไมตองการไปพบ
เจอผูคนที่หนาตาดีกวาทําใหตนเองตองไปเปรียบเทียบแลวรูสึกตอรูปลักษณตนเองในแงลบ เกิดความรูสึกทุกขใจ
ต่ําตอยไมสวยงาม ผิดปกติ ไมสมประกอบ และมักจะออนไหวงายตอการถูกประเมินในทางลบนอกจากนี้ยังเกิด
ความรูสึกหวาดระแวงตอสายตาและการจับจอง หรือหวาดระแวงพฤติกรรมของบุคคลอื่นที่จะมีตอตนเองอีกดวย
จึงทําใหผูใหขอมูลมักจะเลี่ยงกิจกรรมที่ตองเกี่ยวของกับการพบปะผูคนอยางมากเนื่องจากกลัวการถูกติเตียน
ไมถูกใจหรือปฏิเสธ
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“อืมรูสึกเบื่อมากขึ้น ไปงานเลี้ยงสังสรรค ไปอะไรเงี่ยก็กลับแวบไปแปบเดียวก็กลับ ไมรูวาโลกสวนตัวหรือเปลาแต
ชอบอยูหอง ไปเลนกับกลุมเพื่อนที่สนิทมากกวา สมัยกอน ชอบทํากิจกรรมมากกวา ทําการแสดงทุกวันนี้ไปกินขาวเสร็จ
ก็มีคนวาไมหลอหนาเกาดีกวา คือเราก็รูสึกวา อืมแบบปกติอะครับก็แย”

การที่เจริดไดผานประสบการณการทําศัลยกรรมความงามมาอยางโชกโชนเกือบตายมาแลว จากการ
เลือกที่จะทําศัลยกรรมความงามทุกสวนบนใบหนา กับแพทยที่คิดวาศึกษาหาขอมูลมาดีและมีความสามารถ
เชี่ยวชาญ จึงไวใจเชื่อใจ แตผลที่ไดรับไมเปนไปตามที่คาดฝน อีกทั้งตองเผชิญกับการตีตราของสังคม ที่ถูกมอง
เปนผูเสพติดศัลยกรรมความงาม และยังเปนภาระตอคนอื่นทั้งในแงการดูแล และภาระคาใชจาย แตผลปรากฏวา
รูปลักษณใหมไมไดมอบโอกาสตางๆ ทั้งในอาชีพ และการยอมรับจากสังคมตลอดไปดังที่หวังไว เจริดจึงเกิด
ความรู สึก ผิด หวั ง กั บ การทํ าศั ล ยกรรมความงาม ความผิ ด หวัง ดัง กล า วทํ าใหเ จริด ขาดแรงบั น ดาลใจในการ
ทําศัลยกรรมความงาม จึงไมคาดหวังหรือดิ้นรนที่จะพัฒนาความงามของรูปลักษณดวยการทําศัลยกรรมความงาม
อีกตอไป เพราะรูสึกวาผลลัพธของการทําศัลยกรรมความงามไมคุมคาตอการที่ตนเองตองลงทุนเสี่ยงชีวิต เสีย
ทรัพยสินและถูกตราหนา สภาวะทั้งหมดที่กลาวมาทําให เจริดตองจําใจพยายามยอมรับวารูปลักษณของตนพัฒนา
ไดเพียงเทานี้ นํามาสูความไมไดคาดหวังอะไรกับรูปลักษณตนเองอีกเลย ซึ่งดูเหมือนเปนการยอมรับขอเท็จจริงที่
ฝนใจเปนอยางมาก และถึงแมเจริดจะหยุดทําศัลยกรรมความงามเพิ่มเติม แตเจริดก็ยังไมหยุดที่จะโหยหาความ
งามโดยการหันไปพัฒนาความงามในรูปแบบอื่น ที่ไมใชการทําศัลยกรรมความงาม ไดแกการบํารุงผิวพรรณและ
ฟนฟูสภาพรางกายดวยครีมและเครื่องสําอางทดแทน
“มันเปนอะไรที่ทรมานที่สุดแลวที่เกิดมาในชีวิต ก็เลยไมอยากทําเพราะมันเจ็บ และทํามาชีวิตก็เหมือนเดิมครับ
ไมตางคนก็สนใจแปบเดียว และก็ไมอยากใหใครรูดวยวาเราทํา เพราะทําไปคงก็ลอ ก็เลยไมทําละชีวิตก็ไมเปลี่ยนอะไร
เรากําหนดอะไรไมไดเราก็รูละมันไดเทานี้ทําใหตายไดเทานี้ถามวาก็คงยังไมพัฒนา มันมีแตจะเสื่อมลง คงดูแลมันไว
อาจจะเปนครีม เปนอะไรอยางนี้มากขึ้น ถาถามวาไปพัฒนาจะไปทําเพิ่มก็คงไมทําแลวเหมือนพอ”

1.7. ผูใหขอมูลคนที่ 7 (จรูญ)
ศั ล ยกรรมความงามทํ า ให โ ลกของเด็ ก ชายจากพื้ น ที่ ร าบสู ง ทางภาคเหนื อ ของประเทศไทยผู ห นึ่ ง
ไดเปลี่ยนแปลงไป จรูญชายไทยอายุ 22 ปผูซึ่งมีชื่อเสียงในการทําศัลยกรรมความงามตั้งแตยังอายุนอย
เมื่อพิจารณาไปยังรูปลักษณบนใบหนาของเขา จะพบวาจรูญมีโครงหนายาวแตกตางจากคนทั่วไปอยางเห็นไดชัด
คางแหลมเปนรูปตัววีและมองเห็นชัดวาลักษณะคางดังกลาวมาจากการเสริมเติมแตง บริเวณตามีรอยกรีดตาสองชั้น
จมูกโดงมีแกนเปนสัน ริมฝปากบางเปนกระจับ รูปรางสูงสมสวนออกไปทาทางทวมนิดๆ ลักษณะสีผิวเปนคนผิว
สองสี รักความสะอาดและหรูหราซึ่งดูไดจากการจัดแตงทรงผมและการแตงกายที่พรอมพรั่งไปดวยเครื่องใชที่ตอง
เปนแบรนดเนมที่ไดรับความนิยมในปจจุบัน และระหวางที่ทําการสัมภาษณจรูญมักจะคอยสอดสองรูปลักษณของ
ตนเองผานจากกระจกมือถืออยูตลอดเวลา จรูญเลายอนไปยังวัยเด็กวาตนเองเติบโตมาในครอบครัวที่เหมือนคน
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ปกติทั่วไปคือมีพอซึ่งเปนหัวหนาครอบครัวทําอาชีพเปนบุรุษไปรษณีย สวนแมมีอาชีพคาขาย ในวัยเด็กจรูญเปน
เด็กที่ตั้งใจเรียน เพราะพอแมของเขามักจะทุมเทเลี้ยงดูโดยเนนใหการศึกษาเปนหลักเนื่องจากเห็นวาการศึกษาจะ
เปนพื้นฐานไปสูการมีอาชีพและอนาคตที่ดีในวันขางหนา แตหากจรูญความตองการหรืออยากไดอะไรตองไขวควา
หาเอาเอง เพราะฐานะของครอบครัวไมไดมีมากเพียงพอที่จะตอบสนองความตองการของจรูญไดทุกอยาง
“จากเดิมที่ผมเปน เด็กขี้เหรตางจังหวัด ฐานะบานไมมีมากผมนั้นตั้งใจเรียน โดยพอผมทํางานไปรษณียแมผม
คาขาย คือพอแมก็ไมไดสงเสริมอะไร เปนแรงจูงใจและความชื่นชอบดานหนาตาอะไรตั้งแตเด็ก และอาจจะเปนเพราะวา
พอแมไมไดเลี้ยงดูแบบ คือเขาเลี้ยงดวยความรูนะครับ เขามองวามันเปนอนาคตขางหนา ไมไดเลี้ยงมาแบบอยากได
อะไรก็ซื้อใหไมใช ผมก็เลยตองไขวควาทุกอยางในชีวิตดวยตนเอง”

เมื่อกาวเขาสูวัยเรียน จรูญไดไปเรียนในโรงเรียนแหงหนึ่งซึ่งแวดลอมไปดวยเพื่อนสวนใหญที่ไมใชคน
ไทย ทําใหเขารูสึกวาตนเองมีหนาตาแตกตางจากเพื่อน ความแตกตางดังกลาวนํามาสูเปนตัวประหลาดแปลกแยก
นําไปสูการถูกลอเลียนใหกลายเปนตัวตลกโดยการลอเลียนจึงเปนเหมือนการถูกสังคมจัดแบงประเภทเปลี่ยน
สถานะใหมาเปนคนกลุมเล็กๆ ที่ไมสามารถเขาสังคมคนกลุมใหญได จรูญจึงรูสึกวารูปลักษณของตนเองเปนตัว
ปญหา จากรูปลักษณที่ไมเปนไปเชื้อชาติของคนสวนใหญที่ถูกหยิบยกใหมีสถานภาพเหนือกวาและกลายเปนผู
กําหนด มาตรฐานและตัดสินผูอื่นที่มีรูปลักษณที่แตกตางใหอยูในสถานะที่ดอยกวา โดยอาศัยการนิยามรูปลักษณ
ตามบรรทัดฐานของคนในสังคมสวนใหญเปนหลัก ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธทางอํานาจ (power relations)
ที่แผขยายไปสูคนในสังคมโดยใชอํานาจของการเปนคนกลุมใหญมาควบคุมกลไกการกีดกันคนที่มีรูปลักษณ
แตกตางใหออกไป (exclusion principle) เปนกลไกสําคัญในการควบคุมบุคคลโดยอาศัยการสรางมาตรฐานให
เกิดขึ้นถาบุคคลมีรูปลักษณสอดคลองกับมาตรฐานนั้นถือวาอยูในภาวะปกติ (normality) ในทางตรงขามการมี
รูปลักษณที่แตกตางก็ถือวาตกขอบมาตรฐาน ซึ่งจะถูกกีดกันออกจากสังคมกลายเปนอื่นทําใหเกิดเปนความรูสึก
ไมไดรับการยอมรับจากสังคม ซึ่งจะเห็นไดวาการถูกสังคมลอเลียนเกี่ยวกับรูปลักษณ เปนการทํารายกันทางวาจา
อยางหนึ่งที่ กอใหเกิดเจ็บปวด ผิดหวัง และยังกอใหเกิดมุมมองตอรูปลักษณของตนในแงลบซึ่งเปนสิ่งที่ลดทอน
ความมั่นใจในตนเองเปนอยางมาก จรูญจึงรูสึกวารูปลักษณของตนนั้นแปลกประหลาดไมเขาพวก เกิดเปน
ความรูสึกอับอายและตองใชชีวิตอยางไมมีใครคบหา จรูญจึงรูสึกวาตนเองไมคอยมีใครคบหา นํามาสูการโทษ
รูปลักษณหนาตาของตนวาเปนปมดอย นําไปสูความรูสึกไมมั่นใจในตนเอง ขาดความภาคภูมิใจในตัวเอง จิตใจจึง
ขาดความมั่นคง หวั่นไหวเร็วเมื่อมีอะไรมากระทบจะถูกกระตุนไดงาย ทําใหเกิดเปนความเครียด โดยความเครียด
ที่เกิดขึ้นนั้นนําไปสูอาการไมพึงประสงคตางๆ ทั้งรางกายและจิตใจ เชน กลัววิตกกังวล กินไมได นอนไมหลับ
ใครครวญตอรูปลักษณตนเองบอยครั้ง เกิดเปนความหมกมุนครุนคิดที่จะทําใหตนเองหลุดพนจากการกลายเปน
คนมีปมดอยเรื่องรูปลักษณจนสงผลกระทบตอการดําเนินชีวิต
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“มาแลวก็อยู โรงเรียนที่ไมใชคนไทยและพื้นฐานคนเหลานั้นจะมีใบหนาที่แตกตาง จากคนเอเชียใชไหมครับ ทําให
เรารูสึกวาทําไมผมไมเหมือนคนอื่นเรา รูสึกวาหนาตนเองเปนปมดอย ทําใหผมเครียดนอนไมหลับ ใครครวญมีอะไรที่จะ
ทําใหเราหลอไดเร็วๆ บางไหม คิดทุกวัน (เนนเสียงคือเพื่อนผมเปนอิสลามเปนแขกก็จะคมๆ ซึ่งมันตางกันกับผมมากถา
เคยเห็น บีฟอร (Before) ผมจะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงพอสมควรก็เลย ตอนนั้นโดนลอเรื่องเพื่อนฮะผมเขากลุมเพื่อน
ไมได”

การถูกลอเลียนจึงเปนเสมือนกําแพงกีดกั้นและบีบคั้นใหจรูญกลายเปนคนเก็บตัวในโลกของตนเองไม
กลาออกสังคม การตองอยูอยางโดดเดี่ยว ไรสังคมและเก็บกด ทําใหจรูญแสวงหาโลกใหม ดวยการนําพาตนเอง
เขาไปอยูในโลกหนาคอมพิวเตอรทดแทนโลกสังคมจริงที่ตนรูสึกวามันโหดรายและไมปลอดภัย เพื่อหลบหลีกและ
นําตนเองออกจากสังคมแหงความจริงที่คิดวาไมมีใครตองการ มาจากความรูสึกวาตนเองไมเปนที่ยอมรับ จึงไม
กลาแมจะที่ไปมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น ทําใหผูใหขอมูลแสดงออกโดยการไมกลาเขาสังคม เลือกที่จะเก็บตัวอยูบาน
เปนสวนใหญ ไมทํากิจกรรมทางสังคมเหมือนบุคคลทั่วไป อยางเชนผูใหขอมูลรายหนึ่งที่มักจะใชชีวิตสวนใหญอยู
หนาคอมพิวเตอรเพื่อหาขอมูลพัฒนารูปลักษณของตน โดยคิดวาคอมพิวเตอรนี่แหละคือโลกของตนที่สามารถจะ
ทําอะไรก็ไดตามที่ปรารถนา ไมเวนแมแตการมีปฏิสัมพันธกับผูอื่นโดยไมตองกังวลหรือกลัวการถูกลอเลียน
เกี่ยวกับรูปรางหนาตาทําใหรูสึกปลอดภัยจากการถูกลอเลียน รูสึกไดรับการยอมรับ เพราะการสรางความสัมพันธ
บนโลกอินเตอรเน็ตไมจําเปนตองเปดเผย รูปรางหนา ลักษณะภายนอก ซึ่งถือไดวาเปนการสรางสังคมใหมใน
ลักษณะการมีปฏิสัมพันธเสมือนจริง (virty-community) ที่สามารถเปดโอกาสใหตนเองหลีกหนีจากโลกความจริง
ที่แสนจะเจ็บปวดจากการไมไดรับการยอมรับ
“คือผมจะเปน อะเปนเด็กเก็บกด เขาเรียกวาอะไรเนริ์ดอะครับเปนเด็กขี้เหรเรียนหนังสือกลับบานเลนคอม แคนั้น
ครับการโดนลอมันทําใหไมมีเพื่อน ไมไดบอกใครครอบครัวไมคุย คุยไปก็ชวยอะไรไมไดเปนเรื่องของเด็ก ผมเนี่ยเดิมที่
โลกของผมคือหนาคอมพิวเตอร จะคุยกับเพื่อนในโลกออนไลนไมตองเห็นหนาไมมีใครลอ หาขอมูลพัฒนาหนาตนเอง
ผมเปนเด็กขี้เหรที่ไมออกจากบานไปไหน และก็จะอยูแตหนาคอมพิวเตอรจะมีโลกของผม โดยที่ไมใชคนที่แตงตัว
ออกไปขางนอกไปเดินเลน”

ในชวงเวลานั้นจรูญมักจะใชเวลาสวนใหญหาขอมูลเพื่อจะพัฒนาความงามของตนเองใหเปนที่ยอมรับ
ของคนอื่น จนกระทั่งวันหนึ่งจรูญไดเห็นการเผยแพรการทําศัลยกรรมความงามผานสื่อ ที่มีสวนในการสอดแทรก
เนื้อหาปลูกฝงคานิยมเรื่องความงามสรางไดอยูอยางตอเนื่องผานการนําเสนอตนแบบที่ไมใชแค คนธรรมดาทั่วไป
แตสิ่งที่สื่อพยายามนําเสนอนั้นไดเสกสรรปนแตงตนแบบใหเปน ผูที่มีความงามในอุดมคติคือผูที่มีความสมบูรณ
แบบทางรูปลักษณที่สามารถสรางไดดวยการทําศัลยกรรมความงาม ทําใหตนแบบดังกลาวกลายมาเปนตนแบบใน
การพัฒนาความงาม เนื่องจากสื่อสามารถเขาถึงทุกกลุมเปาหมาย ทุกชนชั้น ทุกสถานที่ทุกสังคม จึงสามารถสราง
การรั บ รู ทั ศ นคติ ข องคนในสั ง คมผ า นต น แบบอย า งดารา นางแบบ นั ก แสดงทางโทรทั ศ น วิ ท ยุ นิ ต ยสาร
หนังสือพิมพ รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส-อินเตอรเน็ตไดเขมขน ประกอบกับความถี่ในการนําเสนอภาพตนแบบซ้ําๆ
ใหเกิดการรับรูอยางตอเนื่อง จึงเปนการงายที่จะตอกตรึงใหจรูญเห็นดีเห็นงามกับการพัฒนาความงามดวยการ
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ทําศัลยกรรมความงาม ถึงแมวาจรูญยังไมเคยมีประสบการณการทําศัลยกรรมความงามมาดวยตนเองโดยตรง แต
จากการไดเห็นผลลัพธและไดรับรูเรื่องราวประสบการณการทําศัลยกรรมความงามจากคนอื่นที่ประสบความสําเร็จ
ทําใหเกิดการเรียนรูจากการสังเกตหรือรับทราบขอมูล ซึ่งเปนบริบทเงื่อนไขสําคัญที่กระตุนเราความคิดใหจรูญ
กลับมามองตัวเอง โดยมีการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นจนเกิดเห็นขอบกพรองและไมมั่นใจในรูปลักษณตนเอง
พรอมทั้งสนับสนุนใหเกิดการรับรูวารูปลักษณเปลี่ยนแปลงได เพื่อขจัดขอบกพรองและเสริมความงามใหเพิ่มมาก
ขึ้น รวมทั้งสรางความเชื่อเรื่องรูปลักษณที่มีความงามและการยอมรับทางสังคม จนเปนมูลเหตุจูงใจใหเกิดความ
ต อ งการปรั บ ปรุ ง รู ป ลั ก ษณ หรื อ เปลี่ ย นแปลงพั ฒ นารู ป ลั ก ษณ ข องตน ซึ่ ง มี อิ ท ธิ พ ลต อ การรั บ รู แ ละการให
ความหมายศัลยกรรมความงามในมุมมองของการเติมจุดเดนปรับลดจุดดอยของตน
“เออเดิมที่ผมเติบโตในชุมชน ถือวาบานนอกและไมคอยมีอะไรจูงใจใหเกิดการทําศัลยกรรมอะไรหรอกฮะ เพียง
วันหนึ่งผมวางก็ดูทีวีดูละครอะไรอยางงี้ เอะทําไม พระเอกคนนี้ไปทําศัลยกรรมแลวหนาตาดีขึ้นจากเดิมเยอะเราตาสวาง
เลยเห็นทางออกเห็นดาราเปนตนแบบเอาวะ เขาทําหลอเราก็ตองดูดีขึ้นไมใหใครมาลอเลียนไดละเพราะเห็นคนอื่นทํามัน
ลบจุดบกพรอง คนก็ชมกัน คือผมก็ลองดูตนเองวาบกพรองอะไรก็เลยลองทําศัลยกรรมจะไดมีเหมือนคนอื่นเราจะมา
เก็บขอบกพรองไวทําไมใหเปนกังวล”

ตั้ง แต นั้นเป นต นมาเขาก็เริ่ มมีความตองการทําศัลยกรรมความงามมากขึ้นโดยในตอนนั้นจรู ญ ได
ตัดสินใจทําศัลยกรรมความงามโดยหลงเชื่อตามคําโฆษณาของคลินิกศัลยกรรมความงามที่สวนใหญมักจะนําเสนอ
ภาพของการทําศัลยกรรมความงามในแงบวกและสรางภาพใหการทําศัลยกรรมความงามดูเปนเรื่องงาย เหมือนการ
เลือกซื้ออาหารที่แสดงถึงการตอบสนองตอความงามไดอยางรวดเร็ว ซึ่งเปนสวนหนึ่งมาจากกลไกการแขงขัน
ทางดานธุรกิจศัลยกรรมความงาม ที่มีการนําเสนอขอมูลผานสื่อตางๆ โดยสรางใหขอมูลนั้นเปนสิ่งที่อยูใกลและ
เขาใจไดงายมากกวาขอมูลในโลกแหงความจริง นําไปสูการปลูกฝงความคิดและการรับรูเกี่ยวกับการทําศัลยกรรม
ความงามใหเปนไปตามมุมมองที่สื่อธุรกิจความงามกําหนด ผานการนําเสนอใหเกิดภาพจําในแงบวกจากการ
เปรียบเทียบภาพตนแบบใหเห็นความแตกตางอยางชัดเจนระหวางรูปลักษณที่ถูกสรางจากศัลยกรรมความงามกับ
รูปลักษณที่มีมาแตกําเนิดซึ่งเปนการนําเสนอภาพตนแบบที่เสมือนจริงโดยไมไดเปดเผยความจริงทั้งหมดใน
กระบวนการของการทําศัลยกรรมความงามกอนที่จะมาสูการเปลี่ยนแปลงเปนรูปลักษณที่ปรากฏ ทําใหภาพ
ดังกลาวสะทอนใหเห็นถึงการสงผานขอมูลที่พยายามนําเสนอใหการทําศัลยกรรมความงามเฉพาะในดานบวก
จัดการใหศัลยกรรมความงามดูเปนเรื่องงาย นาเชื่อถือและสามารถเกิดขึ้นไดจริง จนกลายเปนสิ่งดึงดูดใจเรงเราให
เกิดความตองการทําศัลยกรรมความงามมากขึ้น ประกอบกับในยุคสมัยนั้นการทําศัลยกรรมความงามยังไม
แพรหลายเทาปจจุบัน และความกาวหนาทางเทคโนโลยีทางการสื่อสารและการใหขอมูลยังไมทันสมัย ทําใหขอมูล
การทําศัลยกรรมความงามมีนอยจรูญจึงไมสามารถเขาถึงขอมูลในการทําศัลยกรรมความงามจากแหลงอื่นไดดวย
ตนเอง และดวยชองวางของความสัมพันธที่แสดงออกถึงความเลื่อมล้ําในเชิงของอํานาจความรูระหวางจรูญและ
แพทยศัลยกรรมความ จรูญจึงไมกลาและกลัวที่จะสอบถามขอมูลจากแพทย ทําใหการรับรูขอมูลการทําศัลยกรรม
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ความงามไดอยางครบถวนในทุกมุมมองเปนไปไดยาก และจรูญก็ไมสามารถขอคําปรึกษาหรือคําแนะนําจาก
ครอบครัวได เนื่องจากเชื่อวาครอบครัวตนเองไมสนับสนุนเรื่องการทําศัลยกรรมความงามเนื่องจากเห็นวาเปนเรื่อง
ที่ไมจําเปนทําใหจรูญจึงตัดสินใจทําศัลยกรรมความงามบนพื้นฐานความรูความเชื่อของตนเองโดยไมคิดจะขอ
คําปรึกษาหรือขอความคิดเห็นจากคนในครอบครัว เขาไดใชเงินเก็บของตนเองจากการทํางานในระหวางที่เรียนมา
ทําศัลยกรรมความงาม โดยครั้งแรกเขาเริ่มทําศัลยกรรมความงามบริเวณจมูกที่คลินิกศัลยกรรมความงามใกลบาน
“เมื่อกอนผมจะเปน มีเว็บไซตเล็กๆ ที่มีรายไดจากการซื้อขาย และก็เขียนโปรแกรมทําเว็บถาในมหาลัยก็จะมี เอย
ชวงนั้นก็จะมีซอมคอมพิวเตอรและก็ทํารายงานอะไรอยางเนี่ยนิดๆหนอยๆ บางคนทําไมเปนอะไรอยางเนี่ยก็พอมีเงินเก็บ
อยู นะฮะผมไมไปบอกพอแมบอกเขาก็หามอยูแลวผมรูคําอบจะไปถามเขาทําไม อีกอยางผมทราบไมถึงเลยวาการ
ทําศัลยกรรมตองมีการผาตัดตองมีอะไรที่ ยุงยากแตวันนั้นมันเปนจังหวะที่ผมไปซื้อกวยเตี๋ยวอะ ขับมอเตอรไซดไปซื้อ
ของมันพลาดแคนั้นเองผมเขาไปโดยที่ ศึกษาขอมูลมาวาออทําแลวโดง สมัยกอนจะไมมี มารีวิวนะฮะภาพเหวอะหวะจะ
ไมมีเมื่อหาปที่แลวไมมีเว็บดั้งโดงไมมีเว็บอะไรมาใหขอมูลเราวา ฉันตองพักฟนหาวันสิบวัน มีแคบิฟอ (before) อาฟเทอะ (After) ที่คลินิกเขาพรีเซนตแคนี้เราก็เลยมองวาเขาทํายังไงก็เลยเขาไปรอ รอมันทําใหผมรูสึกเหมือนกับวาแคไป
ซื้ออาหารมากินสุดทายทํากลับบานมันเร็วมากเราอยากไดขอมูลไมกลาถาม หมอไมทันไดดูดวยละไมใหขอมูลสวนใหญ
ใหพนักงานเคาเตอรเรียกจายเงิน เขามาหมอก็แคดูพื้นฐานวาเราควรทําทรงไหนเขากับหนาเสร็จปุบๆเรียกคิวตอไปไมนั่ง
แนะนํามาก”

การรับรูวาการทําศัลยกรรมความงามเปนเรื่องงาย ประกอบกับการศึกษาหาขอมูลที่ไมดีพอทําใหจรูญ
ขาดความรูในการดูแลตนเองภายหลังการทําศัลยกรรมความงามภายหลังการทําศัลยกรรมความงามครั้งแรกซึ่งเปน
ประสบการณที่ตนเองไมเคยเผชิญมากอน เมื่อตองกลับมาดูแลตนเองที่บานภายหลังการทําศัลยกรรมความงาม
จรูญตองเผชิญกับความเจ็บปวดทุกขทรมานรูปลักษณกับการที่รางกายไดรับผลกระทบจากการทําศัลยกรรมความ
งามจนเกิดอาการผิดปกติ บวมแดงช้ําเกิดรองรอยของการทําศัลยกรรมความงามเพียงลําพังโดยไมสามารถปรึกษา
ครอบครัวหรือขอความชวยเหลือจากครอบครัวไดเนื่องจากจรูญกลัวจะถูกครอบครัวตําหนิ จึงตองพยายาม
หลีกเลี่ยงไมบอกความจริง โดยการหาเหตุผลมาเบี่ยงเบนความสนใจเพื่อไมใหบุคคลในครอบครัวรับรูวาตนเองไป
ทําศัลยกรรมความงาม เชนการประสบอุบัติเหตุ การโดนแมลงสัตวกัดตอย เปนตน ทําใหจรูญเกิดความรูสึกสับสับ
โดดเดี่ยวและไมสามารถจัดการอาการดังกลาวที่เกิดขึ้นได ในชวงเวลานั้นจรูญจึงเริ่มเขาใจขอเท็จจริงของการ
ทําศัลยกรรมความงามวาเปนการพัฒนาความงามที่กอใหเกิดความรุนแรงตอรางกายมากที่สุดเปรียบไดดั่งการ
ผ า ตั ด อย า งหนึ่ ง ซึ่ ง ไม ต า งจากการผ า ตั ด ทั่ ว ไปที่ มี ค วามยุ ง ยาก ซั บ ซ อ น และต อ งใช เ วลาในการพั ก ฟ น การ
ทําศัลยกรรมความงามจึงไมใชการพัฒนาความงามงายๆ อยางที่เคยเขาใจในชวงกอนการทําศัลยกรรมความงามทํา
ใหจรูญเห็นวาการศึกษาหาขอมูลเตรียมความพรอมกอนการทําศัลยกรรมความงามเปนสิ่งสําคัญมากหากตองการ
จะทําศัลยกรรมความงามเพิ่มเติม
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“ทราบไมถึงเลยวาการทําศัลยกรรมตองมีการผาตัดตองมีอะไรที่ ยุงยากตองเจ็บปวดขนาดนี้ทํากลับบานมันเร็ว
มากอาวเริ่มระบมผมตองมาดูแลผมก็สับสนวาเราตองเริ่มทํายังไง บอกพอแมยิ่งไมเลยครับผมแอบทําตลอด เดิมที่ไม
เลยครับผมทําดวยความที่วา เก็บเงินเองนะครับก็ทําแอบพอแอบแมโกหกโดนผึ้งตอยอุบัติเหตุ เพราะถารูคงโดนวา เปน
เด็กอยูตอนแรกไมทราบก็ไมไดวาอะไรก็บอกเปนอุบัติเหตุบางเออ ก็เลยออรูวามันเปนการผาตัดอยางหนึ่งเลยนะเนี่ย
จนกระทั่ง มันหาย เราก็ออเขาใจมันมันเปนอยางงี้จนกระทั่ง มันหาย เราก็ออเขาใจมันมันเปนอยางงี้ ที่นี้เราก็ อินเซริต
ขอมูลไปมากขึ้นเพื่อหาขอมูลทําตอเพราะเริ่มชอบก็เลยออรูวามันเปนการผาตัดอยางหนึ่งเลยนะเนี่ยคือจะบอกวาผม
พลาดผมทําโดยที่ยังศึกษา ขอมูลนอยดวยซ้ํา นะ”

ในระหวางนั้นจรูญพยายามจะใชชีวิตใหเปนปกติโดยไมใหใครรับรูวาตนเองผานการทําศัลยกรรมความ
งาม โดยจรูญใชวิธีการปดบังอําพรางใบหนาของตนโดยการใสหนากาก โดยเชื่อวาการปดบังใบหนาจะชวยอําพราง
รูปลักษณที่ผิดปกติของตนได ทําใหตนเองดูไมแปลกประหลาดจากคนอื่นและจะชวยใหสังคมไมตีตรา เนื่องจาก
ภายหลังการทําศัลยกรรมความงามโดยเฉพาะในระยะแรก จะเปนชวงที่รูปลักษณยังแสดงออกถึงผลกระทบจาก
การทําศัลยกรรมความงาม ทําใหรูปลักษณไมปกติแตกตางจากคนทั่วไปอยางเห็นไดชัด โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณ
ใบหนาซึ่งเปนบริเวณที่สามารถสังเกตไดอยางเดนชัดและปกปดไดยาก แสดงใหเห็นวารูปลักษณไดกลายมาเปนตัว
ควบคุมความคิดความรูสึกของผูใหขอมูลเอง ทําใหเกิดความรูสึกอับอาย และไมมั่นใจเวลาถูกคนอื่นจองมอง
แสดงใหเห็นถึงความออนไหวตอสายตาที่จองมอง โดยมักคิดวาการจับจองนั้นเปนการใชอํานาจในสังคมที่กระทํา
ตอตน
“อืมตอนนั้นคือผมทํามาทั้งหมดไมเคยมีการสลบเปนนะฮะ แคยาชาอยางเดียวมาโดยตลอดทําเสร็จผมก็ปดแมส
ไปเรียนไมอยากใหคนรูเดียวคนก็จะจองมองเราก็อายยังแบบคิดวาเขาจะมองเรายังไงกับหนาที่ยังช้ําบวมอยู แตเราก็
หลีกเลี่ยงไมออกจากบานไมไดก็พยายามหาอะไรมาปกปดไมใหเปนที่สังเกตวาทําศัลยกรรมมา”

นอกจากนี้ยังมีการใสใจกับอาหารการกินของตนเองมากขึ้นผานความเชื่อที่ไดรับการถายทอดจาก
คําแนะนําของแพทย ประกอบกับความรูความเชื่อที่มาจากประสบการณแตภูมิหลังของตนเองซึ่งไดรับการถายทอด
มาจากครอบครัว เพื่อน หรือการไดรับขอมูลขาวสารจากสื่อตางๆ ในการบริโภคอาหารที่เกี่ยวของกับการหายของ
แผลซึ่งเปนความรูความเขาใจและประสบการณที่ไดรับผานการถายทอดกันมา โดยมักมีบริบทเงื่อนไขหรือขอ
อางอิงเปนการอธิบายถึงผลของความเชื่อนั้นๆ ซึ่งอาจเปนจริงหรือไมก็ไดแตจรูญก็พรอมจะปฏิบัติตาม เพื่อให
ตนเองมั่นใจและรูสึกปลอดภัยวารูปลักษณของตนเองจะไดรับการดูแลเปนอยางดีและจะไมมีอาการแทรกซอนที่
เปนอันตรายตามาในภายภาคหนา เพราะกลัววาหากฝนปฏิบัติในสิ่งที่ขัดขวางความเชื่อจะรูสึกไมปลอดภัยเกรงวา
จะเปนอันตราย สงผลกระทบตอความวิตกกังวลและมีผลตอการหายของแผลเชนกัน
“ความเชื่อที่มีมาแตกอนฟงๆมาจากคนอื่นก็ใหกินที่ไมใชของหมักดองที่ไมทําใหพังผืดมีการสรางมากผิดปกติแค
นั้นก็มีเบื้องตนที่ตามหลักพื้นฐานของการรักษาแผลทางแพทยเขาก็จะแจงมาเบื้องตนหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารแค
นั้นเอง”
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และเมื่อรูปลักษณเปนปกติหายจากการไดรับผลกระทบของการทําศัลยกรรมความงาม จรูญเริ่มมองเห็น
ไดถึงการเปลี่ยนแปลงของรูปลักษณ แตจรูญกับรูสึกวาตนเองไมไดรับการตอบสนองจากบุคคลรอบขางอยางที่
คาดหวังไว เนื่องจากรูปลักษณมิไดหมายถึงภาพสะทอนใหเห็นในกระจกเงา หากแตหมายถึงความรูสึกที่รับรูวา
รูปลักษณของตนเองเปนอยางไรในสายตาคนอื่น รูปลักษณจึงมักจะถูกกําหนดขึ้นจากการมีปฏิสัมพันธกับบุคคล
อื่น แลวนํามาสูการประเมินรูปลักษณของตนตามความคิดของตนเองดังนั้นการที่สังคมไมมีปฏิกิริยาการชื่นชมและ
ยอมรับรูปลักษณของตนเองเหมือนเคยภายหลังการทําศัลยกรรมความงาม จรูญจึงตีความไปวารูปลักษณของ
ตนเองยังไมมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมโดยใชปฏิกิริยาของสังคมที่มีตอตนเองเปนเหมือนเครื่องยืนยันใหจรูญมี
การรับรูตอรูปลักษณของตนเชนนั้นเพราะตนเองทําจมูกเพียงอยางเดียว
“เดิมที่ครั้งแรกเนี่ย มันไมมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะฮะ คือผมไมมีเลยก็เลยรูสึกวามันเปลี่ยนแปลงแบบมีมิติ
ขึ้นมาแตไมถึงมากไมมีคนทักไมมีคนรูเลยวามันดีขึ้นเสียเงินไปแตไมเปลี่ยนเลยจะทําไปทําใหมอะจมูกอยางเดียวไม มี
อะไรเปลี่ยนแปลงมากนะฮะ คนจะมองวาผอมครับ”

แตถึงอยางไรการไดผานประสบการณการทําศัลยกรรมความงามครั้งแรกมาดวยตนเอง ดวยผลลัพธที่
ไดสะทอนใหเห็นวารูปลักษณของตนมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นไดดวยการทําศัลยกรรมความงาม สรางใหจรูญเกิด
การรับรูเชิงบวกตอการทําศัลยกรรมความงามและมีมุมมองตอรูปลักษณของตนเปลี่ยนไปจากเดิม โดยมองวา
รูปลักษณไมใชสิ่งที่ธรรมชาติสามารถสรางไดเพียงอยางเดียวเทานั้น แตรูปลักษณนั้นคือวัตถุที่สามารถปรับปรุง
พัฒนาและเปลี่ยนแปลงใหเปนดังความตองการดวยอํานาจของเงิน เหมือนเปนการถูกหลอกลอใหติดกับของสังคม
บริโภคนิยมที่ขายความสวยงามจากการจับจายใชสอยและบริโภคทําใหจรูญรับรูวาการทําศัลยกรรมความงามเปน
วิธีการที่สามารถใชเจรจาตอรองกับธรรมชาติในการปรับเปลี่ยนรูปลักษณรางกายใหเขาใกลกับความงามในอุดมคติ
ได จึงนําไปสูความตองการความงามที่เพิ่มมากขึ้นตามมาดังคํากลาวที่วา “ไกงามเพราะขน คนงามเพราะ เสริม เติม
แตง” สะทอนใหเห็นวาการทําศัลยกรรมความงามเปนการเสริมแรงใหเกิดการประเมินตนเองในดานลบมากยิ่งขึ้น
“กลับกลายเปนวาเรารูสึกวาใบหนาเราเปลี่ยนแปลงขึ้นเริ่มรูสึกตื่นเตนกับความเปลี่ยนแปลงที่เราสามารถจายได
นะฮะบางคนเกิดมาเปนอยางนั้นก็ไมรูสึกตื่นเตนอะไรแตสําหรับเราเราสามารถดีไซสมันได ดีไซสหุนดีไซสทุกอยางได อะ
เราก็เลยเริ่มมาทําทุกอยางไมวาจะเปนจัดฟน ทําหนาทําทุกอยางทําหมดครับเราก็เลย อยากที่จะเพิ่มเติมมันเปนเพราะ
ความไมพอ เหมือนวันนี้ผมมีหมื่นหนึ่ง คิดวาพอแลวอยูดีๆผมคิดวาอยากมีแสนหนึ่งซึ่งผมทําไดตัดสินใจที่จะทํามัน”

จึงนํามาสูการทําศัลยกรรมความงามในครั้งตอมา โดยในครั้งนี้จรูญไดนําประสบการณการทําศัลยกรรม
ความงามในครั้งแรกที่ไดรับมาปรับปรุง โดยเฉพาะเรื่องการหาขอมูลเพราะเห็นวาการขอมูลกอนการทําศัลยกรรม
ความงามเป น สิ่ ง สํ า คั ญ จะช ว ยในการลดความกลั ว ความสั บ สนและช ว ยให ส ามารถดู แ ลตนเองได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพโดยจรูญเริ่มเห็นวาขอมูลการทําศัลยกรรมความงามที่ไดจากการเผยแพรผานการประชาสัมพันธและ
โฆษณาการทําศัลยกรรมความงามนั้นเปนชองทางในการทําการตลาดใหแกธุรกิจความงาม ที่นํามาใชในการแขงกัน
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เพื่อแยงลูกคา ไมวาจะเปนการโปรโมทใชดารามาเปนตนแบบ การมอบสวนลดแลกแจกแถม เพื่อดึงดูดใจใหมี
ความตองการที่จะมาทําศัลยกรรมความงาม จรูญจึงไมเชื่อถือขอมูลที่มาจากสื่อตางๆ โดยรับรูวาขอมูลที่มาจากโลก
โซเซียลหรืออินเตอรเน็ต อาจจะเปนกลยุทธทางการตลาดที่มีผลประโยชนเขามาเกี่ยวของ ทําใหมีการปลอมแปลง
ขอมูลและสามารถบิดเบือนขอมูลจากความเปนจริงไดงายขอมูลจึงขาดความนาเชื่อถือ โดยจรูญหันมาเชื่อถือขอมูล
ที่มาจากการแนะนําของผูคนใกลชิดที่มีประสบการณมากกวา นอกจากจะไดรับขอมูลโดยตรงยังไดเห็นผลงานของ
แพทย ด ว ยตาของตนเอง การได ข อ มู ล ด ว ยวิ ธี ก ารดั ง กล า วจึ ง เป น ข อ มู ล ที่ ป ราศจากผลประโยชน แ อบแฝง
เนื่องมาจากการสื่อสารมิไดกระทําเพื่อการคาและอยูนอกเหนือการควบคุมของเจาของเพราะคนสงขอมูลเองก็ไมมี
สวนไดสวนเสียอะไรกับการตัดสินใจในการทําศัลยกรรมความงามนั้นเลยนั้นๆเลย
“สมัยกอนเปนขอมูลฟรี แตตอนนี้เปนบิสซีเนสจริงๆแลวเนี่ย ดูจากผลงานที่ผานมาเปนสวนใหญแลวจะไมเชื่อการ
รีวิวคลินิกแตละที่ ดวยจะเชื่อการรีวิวจากคนที่เคยทํามากอนหนานี้มากกวาเพราะเขาจะพูดกันตรงๆเลยวา สวยหรือไม
สวย มั น โอเคหรื อ ไม โ อเคตามคลิ นิ ก เขาจะรี วิ ว ในส ว นที่ ส วย ในส ว นที่ พ ลาดในส ว นที่ พั ง เขาจะไม เ อามาให เ ราดู
เพราะฉะนั้นเราจะไมรูแตถาเราถามเพื่อนที่เคยทํามากอนกับที่นี่ ถายังไงเพื่อนบอกกับเราตรงๆวามันดีหรือไมดี มันมี
ขอเสียดานไหนเขาจะบอกเราตรงๆ”

นอกจากนี้ยังเรียนรูวาการการใหความหมายในความงามของแพทยและของตนที่มีความแตกตางกันจะ
สงผลตอผลลัพธของการทําศัลยกรรมความงามความงามที่อาจจะไมตรงกับความตองการของตนเอง เนื่องจาก
ลักษณะของความงามมีความเปนนามธรรมสูงและขึ้นอยูกับความพอใจเปนหลัก จรูญเรียนรูวาตนเองไมควรกลัวที่
จะการพูดคุยและกลาที่จะสอบถามขอมูลพรอมกับแจงความตองการความงามที่ตนตองการใหแพทยรับทราบเพื่อ
ปรับการรับรูและการใหความหมายของความงามใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะเชื่อมโยงไปสูการพึงพอใจใน
ผลลัพธของการทําศัลยกรรมความงามและไมหวนกลับมาแกไขซ้ําไปซ้ํามา สะทอนใหเห็นถึงการใหความสําคัญใน
การเตรียมตัวกอนการทําศัลยกรรมความงามในการหาขอมูลและการลดความเหลื่อมล้ําในเชิงอํานาจของความรูใน
การสรางความสัมพันธระหวางแพทยและตนเองเพื่อใหตนเองพึงพอใจในผลลัพธการทําศัลยกรรมความงามโดยไม
ตองมีการแกไขเพิ่มเติมตามมา
“คือเขาทําไดดีนะครับ เพียงแตวาอาจจะไมใชในสเปค ดังนั้นเพียงแควาเราตองบอกสเปคที่เราตองการใหเขา
เพื่อที่จะใหไดตามสเปคเราถาทํา ก็อยูที่วาเราคุยกับหมอมันอยูที่สเปกเรามากกวาบางที่เรามองแบบนี้คือที่เราชอบแตหมอ
มองวา ทําแบบนี้จะดีกวา ถาเราเชื่อแพทยจะไมไดดังที่ใจเราตองการเราก็อยากจะทําใหมไปเรื่อยๆ ก็ตองทําที่เราอยาก
ไดสเปคของเรา และก็ตองใหมันไดจะไดไมตองแกบอยๆ”

ภายหลังการทําศัลยกรรมความงามหลายๆครั้งตอมา จรูญเริ่มสามารถดูแลตนเองไดสะทอนใหเห็นถึง
ความคุนเคยและสามารถดํารงชีวิตอยูรวมกับการทําศัลยกรรมความงามไดอยางเปนปกติการทําศัลยกรรมความ
งามจึงไมตางจากกิจกรรมอื่นๆในชีวิตของจรูญ เนื่องจากการผานประสบการณการทําศัลยกรรมความงามแตละ
ครั้งทําใหจรูญเกิดการเรียนรูตอปญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งเปนการเรียนรูดวยตนเองผานประสบการณตรง การไดลงมือ
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แกปญหาตางๆดวยตนเอง ชวยใหเกิดความรูความเขาใจในการทําศัลยกรรมความงามมากยิ่งขึ้นจนเกิดรูปแบบใน
การเผชิญปญหา ไมวาจะเปนการเรียนรูวิธีการบรรเทาความเจ็บปวดที่ไดผล มีความสามารถและมั่นใจวาจะดูแล
ตนเอง ความวิ ต กกั ง วลหวาดกลั ว จึ ง ลดลงเพราะสามารถคาดเดาอนาคตที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ได ส ง ผลให ไ ม เ กิ ด ซึ่ ง
จินตนาการทางดานลบ เพราะการเรียนรูจะเกิดขึ้นไดดีก็ตอเมื่อไดรับประสบการณตรงหรือลงมือทําดวยตนเอง
(Learning by doing) การลงมือทําดวยตนเองจะทําใหไดความรูจากกระบวนการที่ทําไปพรอมๆกันทําใหเกิด
กระบวนการเรียนรูตามแนวทางที่เหมาะสมของตนเอง
“อืม คือชวงที่ทําบอยๆมันเหมือนอยูในอินเนอร แตตอนที่ทําใหมก็จะพึงระแวงเจ็บ จนบางที่ผมทําปดพรุงนี้มันก็
หายเองแคกินน้ําเยอะกินยา”

และผลจากการทําศัลยกรรมความงามแตละครั้งทําใหจรูญเห็นการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่มีตอตนเอง
ตามหวังมากขึ้นจากการที่ผูคนรอบขางใหความสนใจและชื่นชมรูปลักษณของจรูญ ทําใหจรูญรูสึกวาตนเองมีตัวตน
ในสายตาของผูอื่น สงผลใหจรูญมีมุมมองตอตนเองที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เชื่อมโยงไปสูการสรางความรูสึก
ภาคภูมิใจในตนเอง และทําใหมองเห็นคุณคาในรูปลักษณของตนมากขึ้น ซึ่งเปนการแสดงตัวตนทางสังคมผานการ
ใชรูปรางหนาตาเปนเครื่องมือ การไดรับการยอมรับวาเปนผูที่มีความงาม จึงเปนความเชื่อที่สงเสริมใหการมีความงาม
เปนเสมือนอํานาจและเปนพลังไปสูหนทางแหงความสําเร็จในดานตางๆ ไมวาจะเปนดานการยอมรับ ความโดดเดน
ทําใหจรูญกลาที่จะออกสูสังคม การทําศัลยกรรมความงามจึงเปนเหมือนการทําลายกําแพงที่ปดกั้นจรูญกับโลก
ภายนอกออกไปอยางหมดสิ้นเนื่องจากรูปลักษณเปนเหมือนเปนฉากหนาที่สรางความประทับใจทําใหสังคมเกิดการ
ยอมรับในตัวตนการมีรูปลักษณที่ดีจึงเปนสิ่งดึงดูดใจใหผูพบเห็นไมวาจะเปนเพศหญิงหรือเพศชายใหเขามามี
ปฏิสัมพันธดวย รูปลักษณที่มีความงามจึงมีความเกี่ยวพันกับเรื่องการใหคุณคาการตีความหมายรวมถึงความรูสึก
นึกคิดที่มีความซับซอนอยูภายในชีวิตทางสังคมเพื่อใหเปนที่ยอมรับ ซึ่งเปนสิ่งที่มนุษยทุกคนตองการตามความ
ตองการพื้นฐานของมนุษย เพราะมนุษยมักจะแสวงหาความสุข ความพอใจในการอยูรวมกับผูอื่น ทําใหบุคคลตอง
มีการมีปฏิสัมพันธระหวางกัน
“และหลังจากทําเริ่มที่จะออกสังคมเริ่มรูสึกวาขางนอกมันมีอะไรมากกมายพอเราหนาตาดีครึ่งหนึ่ง ระดับหนึ่งมันก็
เลยเริ่มเห็นเพื่อนฝูงทุกอยางแปลกไปหมดรูสึกวาชีวิตมันแปลกจังเลยคนที่เขามาสนใจเราจากที่เราเคยมองวาเราขี้เหรเรา
ก็เริ่มเห็นวาหนาตาดีขึ้นมีผลอยางมากเลย ก็เคยรูสึกวาเราดูดีก็อาจจะเปนทุกคนไดที่รูสึกวา มีคนสนใจเราแลวรูสึกดีเปน
ทุกคน ก็รูสึกดี เริ่มมีคนนูนคนนี้สนใจก็รูสึกดี มาชอบมาคุยเราเราเลยตองดูแลตนเองพัฒนาและรักษาไว คือถามอง
เมื่อกอนผมขี้เหรมากนะฮะ ถาเทียบกันจากการทําแลว ก็จะเปนวาเริ่มมีคนมาชอบมากขึ้นในวัยเรียนอยางคนนี้เราอะไร
อยางงี้คนสนใจเรา”
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การที่จรูญเปนที่สนใจและมีคนรูจักมากขึ้น โดยเฉพาะความสนใจในประสบการณการทําศัลยกรรม
ความงามของจรูญ ที่สามารถเปลี่ยนรูปลักษณของจรูญใหดีขึ้นซึ่งนําไปสูการมีโอกาสไปทํางานในวงการบันเทิงซึ่ง
เปนอาชีพที่ตองใชองคประกอบดานหนาตาเปนหลัก นอกจากนี้จรูญยังใชประสบการณการทําศัลยกรรมความงาม
ของตนเองและรูปลักษณเปนใบเบิกทางไปสูการสรางอาชีพใหมเพื่อสรางรายไดใหกับตนเองอีกทางหนึ่ง เนื่องจาก
ในอดีตการทําศัลยกรรมงามยังไมไดรับความนิยมและไมมีใครกลาที่จะเปดเผยเรื่องการทําศัลยกรรมความงาม
เหมือนจรูญมากอน ทําใหการเปดเผยรูปลักษณและประสบการณการทําศัลยกรรมความงามของจรูญเปนที่สนใจ
ของสังคมอยางมากโดยสังคมไดยกยองใหจรูญเปน กูรูตอบปญหาการทําศัลยกรรมความงาม ซึงเปนหนาที่ตองให
คําแนะนําและเปนที่ปรึกษาใหกับผูที่สนใจทําศัลยกรรมความงาม ทําใหจรูญสามารถสรางรายไดในการดูแลเว็บไซด
เกี่ยวกับการทําศัลยกรรมความงามระดับประเทศ จรูญจึงเห็นวา รูปลักษณนั้นเปนองคประกอบหนึ่งที่นําไปสูอาชีพ
และรายไดตามมาไมตางจากศักยภาพดานอื่นๆ ที่สามารถแปรรูปเปนทุนทางเศรษฐกิจวัฒนธรรมและสังคมได
นอกจากนี้การมีความงามยังสรางความรูสึกมั่นคงทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในชีวิตใหกับตนเองไดอีกดวย
“ชวงนั้นก็มาถายรายการ เยอะมากเลยนะครับรายการเกมสโชวทีวีโชว สัมภาษณเยอะอะครับจนเราก็มีโมเดลลิ่ง
ก็บอกวาถาเรามาสายวงการบันเทิงก็นาจะไดนะถามตอบมีแตเรื่องศัลยกรรมลวนๆเรื่องผาตัดลวนๆ ผมพูดอะไรใครก็จะ
เชื่อหมดเพราะวาออกรายการมาเยอะคนก็แบบไมรูจะปรึกษาใครอะ อืมเราเปนกูรูดานนี้เลยก็วาไดคือก็มีชวงหนึ่งที่ผม
เปนแอดมินเว็บศัลยกรรมระดับประเทศ ก็เริ่มจากการชื่นชอบ และเริ่มเขาไปชวยงานกลับกลายเปนวาเราไดไปคลุกคลี
กับมันไปเลยแลวเราก็เลยรูวาเรามีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆนะฮะแลวก็ มีฟตแบกที่ดีเราก็เลยอยากที่จะทําใหมันดีขึ้น
กวาเดิมไปเรื่อยๆครับ”

การที่ตองมีอาชีพในวงการบันเทิงและยังถูกยกยองใหเปนกูรูหรือผูรูดานการทําศัลยกรรมความงามจน
เกิดอาชีพใหมในการดูแลเว็บไซดการทําศัลยกรรมความงาม ทําใหจรูญเห็นวาความงามเปนองคประกอบที่สําคัญ
ของอาชีพบางอาชีพโดยเฉพาะอาชีพที่จรูญทําอยูซึ่งเปนอาชีพที่ตองใชรูปลักษณในการสรางจุดสนใจเพื่อเพิ่มมูลคา
ของสินคา ทําใหรูปลักษณที่มีความงามเปนสิ่งจําเปนหรือเปนสิ่งที่ตองพึ่งพาอํานาจในการตอรอง เพื่อแขงขันให
ตนเองไดรับโอกาสและเปนผูเลือกในงานมากกวาคนอื่น ทําใหจรูญไมสามารถยินยอมที่จะใหรูปลักษณของตนเองมี
ความงามดอยกวาคนอื่นได ทําใหตองมีการประเมินรูปลักษณของตนโดยอางอิงจากรูปลักษณผูอื่นอยูเสมอ และ
มักจะเฝาระแวดระวังไมใหคนอื่นมีความงามมากกวาตนเอง เพื่อลดความรูสึกกลัว วิตกกังวล และไมมั่นคงในงาน
ออกไป จึงตองมีการปรับปรุงรูปลักษณของตนที่ปรากฏตอสายตาผูอื่นใหมีความงามมากกวาคนอื่นอยูตลอดเวลา
จรูญจึงตองวนเวียนอยูกับการแขงขันโดยใชหนาตา เปนการตอกย้ําใหจรูญยึดติดกับการพัฒนารูปลักษณใหมี
ความงามมากกวาอาชีพอื่นและไมสามารถยอมรับไดหากใครจะมีความงามมากกวาตนเพราะนั้นหมายถึงการ
สูญเสียโอกาสในอาชีพ ทําใหจรูญมักมีการเปรียบเทียบรูปลักษณตนเองกับบริบทแวดลอม เพื่อประเมินศักยภาพ
และโอกาสในการทํางานของตนอยูเสมอ โดยที่ไมรูวาการเปรียบเทียบจะยิ่งทําใหมีการประเมินรูปลักษณของตนเอง
แยกวาความเปนจริง เนื่องจากการรับรูตอรูปลักษณเปนความคิดภายในจิตใจที่มีตอตนเองที่มักไดรับอิทธิพลมา
จากแรงผลัก ดั น ภายในตนและปฏิ กิ ริ ย าจากบริ บ ทแวดล อ มภายนอก ทํ า ให ก ารรั บรู ที่มี ต อรู ป ลัก ษณ ต นเอง

191
เปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลาดังนั้นจะเห็นไดวาการประกอบอาชีพที่เกี่ยวของกับความงาม ผูที่ประกอบอาชีพดังกลาว
มักจะถูกสังคมคาดหวังจากวาตองเปนผูที่มีความงามและเปนตนแบบของความงามใหบุคคลอื่นไดทําใหตอง
พยายามรักษาบทบาทและความคาดหวังรวมถึงโอกาสในการทํางาน ซึ่งเปนบริบทเงื่อนไขหนึ่งที่เชื่อมโยงนําไปสูการ
ทําศัลยกรรมความงามอยางไมสิ้นสุดตามมา
“อืม อาจจะเปนเพราะวาเราไมพอใจ เพราะถือวาไมออกมาที่เดียว พอวันหนึ่งคนทํามีคนหลังที่ทําออกมาแลวมันดี
กวา เราเลยรูสึกวาเอยเราตองทํา แลวถาเราวิ่งแคสงานก็ตองแขงดานหนาตาไมทําไมไดละผมก็มีเพื่อน ไดรูจักเพื่อนใน
กลุมวัยตนเองในกลุมคนที่ วิ่งแคสงานพวกนี้ก็เลยอยูกับเขาโดยที่ไมรูวาฉันชอบจริงหรือเปลา หรือเปนเพราะดวยที่ตัว
เราอยูในสภาวะนี้มั่งก็แคถาย แตกอนก็โอเคเด็กๆคนหนึ่ง”

และการมีรูปลักษณใหมเปนเสมือนการสรางโลกใหม ซึ่งจะนําไปสูการใสใจลักษณะภายนอกของตัวเอง
ใหดูดีอยูเสมอ จรูญจึงมักจะสนใจใสใจตัวเองมากขึ้น โดยจะชอบสองกระจกและมีความสุขที่ไดเห็นรูปลักษณของ
ตนเอง จนกลายเปนความหมกมุน และถูกจองจําใหหลงใหลในความงาม โดยยึดโยงความงามไวกับความสุขและ
ความภาคภูมิใจ นําไปสูความเชื่อวาความงามเปนสิ่งที่แสดงคุณคาของตนที่สังคมจะยอมรับจรูญจึงเริ่มหลงระเริง
กับรูปลักษณของตนเองเกิดความลําพองใจในรูปลักษณของตนเองวาดีกวาใครจนพยายามตองการจะรักษา
ความรูสึกนี้ไวจึงหวั่นไหวและไขวควาความสุขจากการจัดการความงามของตนเองตลอดเวลาจนอาจหลงลืมหรือไม
สนใจกับสิ่งอื่นๆรอบตัว จนทําใหเกิดผลกระทบกับครอบครัวและสัมพันธภาพของเพื่อน ซึ่งพฤติกรรมดังกลาว
อาจจะนําไปสูบุคลิกภาพแบบหลงตัวเอง (narcissistic personality disorder)
“ชวงที่อะไรหลายๆอยางแมปวยไมไดสนใจกลับบาน แลวผมรูสึกวาเอยผมมาอยูจุดนี้ไดอยางไรเพราะอะไรเพราะ
ผมทําหนาแลวก็ผมหลงระเริง ตัวเองหรือเปลาจนผมไมไดสนใจอะไรทุกอยางที่เขามาในชีวิต ผมมีความภูมิใจชื่นชมหนา
ใหม แบบมันดีขึ้นอะไรเนี่ยมันเปนสิ่งที่ตนเองไมเคยไดรับมันตื่นตาตื่นใจกับสิ่งที่เขามาไมวาจะเปนเรื่องงาน เรื่องเงินผม
ไมสนใจไปทํากิจกรรมกับเพื่อนเหมือนเดิม ก็หนาตาผมเปลี่ยนไปผมมีชีวิตที่แตกตางจากเดิมในสังคมใหม”

จรูญจึงมักจะมีการเปรียบเทียบรูปลักษณของตนเองกับผูอื่นอยูเสมอเพื่อเปนแหลงขอมูลที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการสํารวจตรวจตราตนเอง การที่จรูญมีการเปรียบเทียบรูปลักษณตนเองกับผูอื่นจะนําไปสูการหาขอมูล
และเห็นรูปลักษณของคนอื่นเปนเครื่องชี้แนะหรือเปนตัวแบบใหผูใหขอมูลเปรียบเทียบ ในการจัดการกับรูปลักษณ
ของตนเองในอนาคต แสดงใหเห็นถึงเบื้องหลังนั้นมาจากการไมมั่นใจวารูปลักษณของตนเองมีความงาม จึงเกิด
ความลังเลสงสัยกลายเปนความวิตกกังวล และพยายามหาทางออกโดยการสํารวจตรวจตรารูปลักษณตนเอง เพื่อ
หาจุดบกพรองในการพัฒนารูปลักษณของตนใหเปนไปตามตนแบบที่เปรียบเทียบ
“ก็มองนะฮะ วามุมนี้เปนอยางไร มุมนี้เปนอยางไร คือมันมีหลายมุม ถาเจอคนที่ดูดีมากก็จะมาเปรียบเทียบกับเรา
เราก็จะสองเปรียบหนาเรา วาเปนเพราะอะไร หนาเราจะทําไดไหมแบบนั้น”
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และยังนํามาสูการสํารวจตรวจตรารูปลักษณบอยครั้ง โดยจรูญเชื่อวาจะชวยลดความวิตกกังวลลง
เกี่ยวกับรูปลักษณตนเองลงได สวนหนึ่งสะทอนใหเห็นถึงความกังวลที่มีตอรูปลักษณของตนเองเกิดเปนการ
หมกมุนเกี่ยวกับรูปลักษณของตน จนเกิดอาการย้ําคิดย้ําทําจดจอหาขอตําหนิหรือขอบกพรองตามการรับรูของ
ตนเองอยูตลอดเวลาเพื่อเปนการยืนยันใหตนเองมั่นใจวา รูปลักษณของตนเองที่ผูอื่นมองเห็นเปนรูปลักษณที่มี
ความงามตลอดเวลา หรือพยายามหาขอบกพรองเพื่อมาทําการแกไขใหกลายเปนผูมีความงามสมบูรณแบบ ในการ
สองกระจกแตละครั้ง จรูญจะรูสึกวาตนเองมีความมั่นใจมากขึ้นจึงสงเสริมใหมีการสองกระจกเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
จนกลายเปนการติดโดยไมรูตัว แตแทจริงแลวการสองกระจกบอยครั้งเปนการแสดงออกถึงความไมมั่นใจและวิตก
กังวลเกี่ยวกับรูปรางหนาตาของตนเองอยูเสมอ เนื่องจากการสองกระจกจะยิ่งทําใหเกิดการหมกมุนเกี่ยวกับ
รูปลักษณของตน จนเกิดอาการย้ําคิดย้ําทําจดจอหาขอตําหนิหรือขอบกพรองตามการรับรูของตนเองอยูตลอดเวลา
“พฤติกรรมผมติดกระจกมากเลย คือชอบสองคือเจอกระจกชอบสองคือเสียบุคลิกคือเรามองอยากรูวาหนาเราเปน
ยังไงจะดีไหมคนอื่นจะมองเห็นเรายังไง เราก็สองบางที่หาขอบกพรองในการแกไขรูปลักษณตนเองเพื่อใหดูดีตลอดไป”
(จรูญ)

นํามาสูการตระเวนหาที่ทําศัลยกรรมความงามเพิ่มเติมโดยความเชื่อที่วา สวยดวยแพทย ไดเขามาฝงใน
ความคิดความรูสึกของผูใหขอมูล ทําใหเกิดการหลงเชื่อและปฏิบัติตามโดยไมมีความหวาดระแวงหรือหวาดกลัว
ผลกระทบที่จะตามมาจากการทําศัลยกรรมความงาม เนื่องจากการยอมรับในอํานาจทางความรูของแพทยที่จะชวย
สามารถจัดการไดทุกสิ่งไมวาจะเปนความงาม ความปลอดภัยและความเสี่ยงตางๆ ที่สามารถจะฝากความหวังและ
ฝากชีวิตไวใหขึ้นอยูกับวิจารณญาณและความรูความชํานาญของแพทยในการใชความรูจัดการความงาม เนื่องจาก
แพทย ซึ่ง เป นวิ ช าชี พที่ มีความเชี่ยวชาญพิเศษที่มักจะไดรับการยอมรับในอํานาจของการเปนผูมีความรูทาง
วิทยาศาสตรทางการแพทยที่สามารถนํามาใชในการจัดการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณได ความสัมพันธของแพทยกับผู
ที่จะมาทําศัลยกรรมความงามจึงมักจะมีลักษณะเลื่อมล้ําทางอํานาจ เพราะแพทยเปนวิชาชีพที่ตองผานการศึกษามา
อยางยาวนาน และมีความเฉพาะเจาะจงในวิชาชีพทําใหแพทยเปนผูที่ไดรับการยอมรับอยางเปนทางการในการ
ประกอบวิชาชีพ โดยแพทยผูที่ผานการศึกษาเฉพาะทางที่เกี่ยวของจึงจะสามารถทําศัลยกรรมความงามได แพทย
จึงมักไดการอนุญาตใหสํารวจตรวจตราใบหนาเพื่อสรางความงาม โดยการใชความรูทางดานวิทยาศาสตรการแพทย
และมุมมองของแพทยมาเปนมาตรฐานเพื่อจําแนกใบหนา ทําใหจรูญคลอยตามการตัดสินใจของแพทยและเห็น
พรองวารูปลักษณของตนเปนเชนนั้นจริงๆ จึงดําเนินการปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทยอยางไมมีขอกังขา
“เดียวนะตอนนั้นพอเริ่มทําปุบ ก็เริ่มที่จะแกนั่นแกนี่คือแกไปเรื่อยคือเราศึกษาขอมูลก็ผิดๆถูกๆ ลองผิดลองถูกมา
โดยตลอดคือผมทําทุกอยางอะฮะ (หัวเราะ) คือ ตอนแรกผมทําจมูกปุบก็ไมไดมีทาเก็ตวาเราอยากไดแบบไหน ก็คือทําก็
คือทําปุบเราก็มาดูทําไมเราไดแคนี้ก็มาดูแบบๆๆ ก็เลยแกก็มีชวงหนึ่งที่เฟอรเฟค ทุกอยางเฟอรเฟคแลวก็ดูดี จนกระทั่ง
ผมมากรุงเทพแลวเจอคลินิกหนึ่ง ขอไมเอยชื่อ เขาก็วาแกไหมแลวมันจะดีขึ้น ผมก็เอยก็เชื่อก็มีครั้งหนึ่งที่เสียหายคือไม
ชอบคางยาวไปรูสึกตนเองเสียเงินเสียเวลากลับการที่ผิดพลาดก็กลับไปหมอเดิมหมอเดิมก็นอยใจ ก็เลยลองแกใหใหมก็
เปลี่ยนมาเยอะมากสูญเงินไปเยอะ”
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“เสียทา เชื่อในเรื่องของ การชักชวน หมอบอกอันนี้ผมทําไดคุณจะเปนพระเอกเลย อะไรอยางงี้ครับ ทันทีเลยครับ
ทําเลย ก็แลวหมอเกาหลีเขาบอกวา เอยจมูกยูมันดูเปนผูชายไปควรแก ดวยความที่เราบอกยังไงก็ไดหมอเอาดูใหหนา
หวานอะ ก็นั้นแหละเราควรเอาปลายลงนิดหนึ่งและทําปลายใหมันเชิดๆ มันคือทรงบารบี้ไลอะไรอยางงี้ เพื่อใหหนาหวาน
จบพอ”

นอกจากนี้ยังพบวาระยะเวลาผานไปคานิยมความงามของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปไมถาวรประกอบ
กับรูปทรงของวัสดุอุปกรณที่มีผลตอการออกแบบอวัยวะนั้นๆอาจลาสมัย ไมสอดคลองสัมพันธกับคานิยมความ
งามของสังคมในปจจุบัน ทําใหจรูญหวนกลับมาทําศัลยกรรมความงามเพื่อความตองการที่จะไดมาซึ่งความงาม
ตามอุดมคติ โดยวิวัฒนาการของการทําศัลยกรรมความงามไมเพียงแตพัฒนาจัดการเพียงแคความงามภายนอก
เทานั้น แตยังแฝงไวดวยอํานาจในการถายทอดกลอมเกลาความคิดของคนในสังคมสวนใหญที่มีตอการใหความ
หมายความงามในมุมมองสิ่งที่จัดการได เปลี่ยนแปลงได ทําใหความรูทางดานการแพทยเปนสวนหนึ่งที่สําคัญใน
การกําหนดคานิยมความงามทางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาตามวิวัฒนาการของการทําศัลยกรรม
ความงามที่พัฒนาใหมีทางเลือกและลูกเลนมากขึ้น โดยพยายามจะปรับปรุงเทคนิคตางๆเพื่อลดจุดออนและเพิ่มจุด
แข็งของการทําศัลยกรรมความงาม ทําใหรูปลักษณสามารถปรับปรุงใหดีขึ้นไดแบบไมมีที่สิ้นสุด สิ่งเหลานี้เองกลาย
มาเปนสิ่งหลอกลอใหเกิดความตองการทําศัลยกรรมความงามเพิ่มเติมเพื่อเปลี่ยนแปลงแกไขรูปลักษณของตนตาม
คานิยมของยุคสมัยไดเปนอยางดี
“อืม ผมก็มองหลายๆอยางนะฮะวาพื้นฐานจมูกเราไดมากกวานี้ไหม ถาแกแลวมันไดมากกวานี้ไหมก็ไมไดตั้งเปา
ไวสูงและก็คิดวาจะทําไมไดโดยไมคํานึงถึงตัวเรา ก็จะปรึกษาหมอและไดรับความแนะนําจากหมอซึ่งในจังหวะ นั้นเนี่ย
จนถึงปจจุบันมันก็มีเทคนิคเรื่องของเกรดซิลิโคนที่มาเริ่มมีอะไรไมรูเริ่มมีเทคนิคโนนเทคนิคนี้ราคาก็ ผาแบบเกาหลีแบบ
นั้นนี้ มันก็มาเพราะเรามีออฟชั่นเยอะ ก็เลยลองทําดู”

และการที่จรูญทําอาชีพเกี่ยวของกับการทําศัลยกรรมความงาม จรูญจึงตองมีการศึกษาและวนเวียนอยู
ในบริบทแวดลอมเกี่ยวของกับการทําศัลยกรรมความงาม นําไปสูการทําศัลยกรรมความงามไดงายและบอยครั้งจน
ถูกคนในสังคมบางกลุมมองวาเปนผูเสพติดศัลยกรรมความงาม ซึ่งเปนมุมมองที่สังคมมีตอตนเองในแงลบจากการ
เปดเผยประสบการณการทําศัลยกรรมความงามของตนสูสังคมใหรับรูจนมีตัวตนวาเปนผูรูในการทําศัลยกรรม
ความงามก็เหมือนเปนดาบสองคม ที่มีทั้งผูชื่นชอบและยอมรับและก็เปนการกระทําที่สวนทางกับคานิยมของคน
บางกลุมในสังคมที่ยังคงมองวาการทําศัลยกรรมความงามเปนเรื่องไมนาเปดเผย เปนเรื่องผิดปกติ
“ก็มีเพราะตอนนั้นเราทําเราเด็กมากก็เห็นคอมเมนตเยอะในเฟส ในเพจเยอะ ก็ไปไหนก็มีแตคนรูจักมันรูจัก คือ
บางคนเขารูจักเราแตไมไดมองดวยสายตาที่ดีอะ คนนี้อยางงี้อยางนี้ อาจจะไมชอบเราเราก็ไมชอบ”
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โดยจรูญนั้นก็ไมสนใจกับการตีตราของสังคม สวนหนึ่งจรูญมองวาพฤติกรรมการทําศัลยกรรมความงาม
ซ้ําๆของตนเองเปนการกระทําที่อยูเปนความชอบสวนบุคคลไมไดสงผลกระทบตอใครไมไดทําใหผูอื่นเดือนรอน
ผูใหขอมูลมีสิทธิและอํานาจในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงรูปลักษณของตนไดอยางชอบธรรม และเปนอิสระในการ
เลือกที่จะจัดการความงามของตนมิไดเปนเรื่องที่ผิดกฎหมายหรือละเมิดสิทธิสวนตัวของใคร เปนการแสดงใหเห็น
ถึงความรูสึกมีอํานาจเหนือรางกายของตนเองในการควบคุมรางกายใหเปนแบบที่ตนเองตองการได ถึงแมจรูญจะ
รับรูวาการกระทําของตนเปนสิ่งที่คนสวนใหญไมเห็นดวยก็ตาม แตการมีรูปลักษณที่งดงาม และการทําศัลยกรรม
ความงามไดกลายเปนสิ่งยึดโยงความสุขและความพอใจไว
“อืม ก็ไมสนใจอะไรนะ บางคนก็บอกวาหนาอยางงี้ลูกออกมาจะเปนอยางไรนะ คือไมรูอะผมทําดวยความ ที่ชื่น
ชอบและก็ไมไดเดือนรอนใคร .จะวาไงมันก็เรื่องของเขาผมไมสนใจ”

เนื่องจากจรูญมองวายุคสมัยปจจุบันการทําศัลยกรรมความงามเปนเรื่องปกติที่แตกตางจากสมัยกอนที่มี
คนตอตานอยูมาก สวนหนึ่งมาจากการตอกย้ําความสําเร็จของความรูในการทําศัลยกรรมความงาม ภายใตการ
ปฏิบัติการอยางแยบยลของสังคมบริโภคนิยมที่สอดแทรกและใหความหมายผานสื่อไดอยางแนบเนียน ที่จะสงผาน
ใหเกิดมุมมองของความงามที่สามารถสรางไดผานความรูที่ไดจากวิทยาศาสตรการแพทยในการอางอิงใหเชื่อถือวา
เปนความจริง และถายทอดใหการทําศัลยกรรมความงามดูเปนเรื่องงายผานสื่อ โดยอางอิงจากตนแบบไดแกดารา
นักแสดง และบุคคลทั่วไปที่ประสบความสําเร็จในการทําศัลยกรรมความงาม จนไดรับความชื่นชมและยอมรับเห็น
ดีเห็นงามกับความงามที่ผานการจัดการมาแลว ซึ่งเปนการนําเสนอภาพความงามและการจัดการความงามใหชวนนา
สัมผัส จนทําใหการทําศัลยกรรมความงามกลายเปนเรื่องปกติไมยุงยากและมีความปลอดภัย
“ผมมองวาเปนเรื่องปกติของทุกคน ปจจุบันเปนที่ยอมรับคนทําเยอะไมยากอะไร และก็คนทีทําก็ออกมาดูดีก็เยอะ
สมัยกอนจะแอนตี้คนนี้ทําเปนอยางงี้อยางงี้ปจจุบันเห็น ไดดารานักแสดงอะไรหลายๆคนทําออกมาแลวดูดี ซึ่งก็ดูดี และ
คิดวาและเปนอะไรที่เราก็เห็นคนอื่นเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีทั้งนั้นครับ เราก็เลยรูสึกวามันเปนกิจกรรมอยางหนึ่งของเรา
ไปเลยครับ”

เมื่อโดนตีตราเนื่องจากการทําศัลยกรรมความงามซ้ําแลวซ้ําอีกจนใบหนาเปลี่ยนแปลงไปจนสามารถ
สังเกตเห็นไดชัดเจนหรือมีเหตุการณที่ทําใหเกิดอันตรายตอชีวิตจนไมอาจจะปกปดการทําศัลยกรรมความงามกับ
ครอบครัวได ทําใหจรูญตองทนกับครอบครัวที่แสดงทาทีตอตานและตําหนิ การอยูรวมกับครอบครัวจึงกลายเปน
ความรูสึกอึดอัด คับของใจ หวาดกลัวการจับจองและจับผิดที่ใบหนาของจรูญ ประกอบกับการตองดํารงอยูดวย
ความไมมั่นคงทางจิตใจ ดังนั้นเพื่อใหตนเองสามารถทําศัลยกรรมความงามไดอยางสะดวกมากขึ้นโดยไมตองทน
ตอสภาวะกดดันดังกลาว จรูญจึงเลือกที่จะยายออกจากบานไปอาศัยอยูที่อื่นแทน ทําใหการใชเวลาอยูรวมกันกับ
ครอบครัวนอยลง เกิดเปนความหางเหินกับครอบครัวมากขึ้นจนกลายเปนชองวางยิ่งทําใหเกิดผลกระทบตอ
สัมพันธภาพในครอบครัว
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“ตอนแรกไมทราบก็บอกเปนอุบัติเหตุบาง พอทําบอยๆจนมาทราบก็บนเราพูดบอกอะไรไปก็ไมฟง คือชวงที่ผมทํา
พวกเนี่ยบอยๆ ชวงนี้นอยมากที่จะไปเจอเขา นานๆเจอกันที่ วาที่ก็ไปละบนที่ก็หายไปเลยแตพอผมไมพูดอะไร”

และในชวงทําศัลยกรรมความงามซ้ําแลวซ้ําเลาทําใหจรูญตองละทิ้งกิจกรรมทางสังคมที่เคยทําเปน
ประจํ า โดยเฉพาะกิ จ กรรมที่ มี ก ารกระแทกกระทบกระเทื อ น เช น การออกกํ า ลั ง กายต า งๆ เนื่ อ งจากการ
ทําศัลยกรรมความงามเปนการเพิ่มเสริมเติมแตงตอรื้อสราง หรือเปนการฝงอุปกรณเสริมเสมือนจริงซึ่งเปนสิ่ง
แปลกปลอมอยูในรางกายที่ไมไดมีความแข็งแรงเหมือนของจริง ทําใหโครงสรางของรางกายอาจจะถูกลดทอน
ความแข็งแรงใหลดลง รางกายจึงเปราะบางเหมือนเทียบกับกอนการทําศัลยกรรมความงาม จรูญจึงตองปฏิบัติตาม
คําแนะนําของแพทยอยางเครงครัด เพื่อไมใหบริเวณที่ทําศัลยกรรมความงามไดรับความกระทบกระเทือนเพราะ
ความกังวลกลัวรูปทรงของอวัยวะบิดเบี้ยว และกอใหเกิดการทะลุ ฉีกขาดไดงาย ทําใหจรูญตองใชชีวิตอยูบนความ
ระมัดระวังตลอดเวลา เพื่อใหการดําเนินชีวิตของตนสอดรับกับการทําศัลยกรรมความงาม ประกอบกับเวลาสวน
ใหญที่มักจะถูกใชไปกับการดูแลตนเองจึงไปลดทอนกิจกรรมทางสังคมบางอยางที่เคยทําไปกับเพื่อนๆ ลดลง ซึ่งสง
ผละกระทบตอสัมพันธภาพระหวางเพื่อนและจรูญตามมา
“ในระหวางที่ทําศัลยกรรมความงาม กิจกรรมทางสังคมก็ดอปไป ผมจะไมคอยไปเจอกลุมเพื่อนจะอยูกับการดูแล
ตนเอง กลุมเพื่อนก็จะไปเตะบอลที่ผมไมคอยจะออกไป คือมันจะมีกลุมอื่นๆซึ่งผมก็ไมไดอะไรนะ ไมไดหยิ่งไมไดอะไร
ดวยแตมันตองระวังการกระแทกลดลงไหมลดลง ครับผมไมคอย เลนออกกําลังกาย ไมคอยไปเตะบอลหรือชูตบาสจะ
หลีกเลี่ยงหมดเลยครับกลัวมีผลตอใบหนา”

การที่จรูญยอมใชชีวิตอยางระมัดระวังทะนุทนอมรักษาและดูแลตนเองเปนอยางดีที่สุด สวนหนึ่งมาจาก
การใหคุณคาของความงามที่เปนสิ่งสําคัญเหนือสิ่งอื่นใด จึงทําใหจรูญยอมทําทุกอยางตามคําแนะนําของแพทย
เนื่ องจากความกลัว กั งวลวาตนเองจะมี รู ปลัก ษณที่ ไ มส วยงาม โดยความกลั วและความวิตกกังวลเกี่ย วกับ
รูปลักษณตนเองที่มีมากจะเชื่อมโยงไปสูการใหความสนใจใสใจตอรูปลักษณตนเองเปนอยางสูง จนในบางครั้ง
อาจจะทําใหจรูญเกิดความเครียดตอการดํารงชีวิตตามมา เพราะไมสามารถใชชีวิตไดตามปกติตองคอยคิดคอย
สังเกตวากิจกรรมตางๆ จะกระทบตอการทําศัลยกรรมความงามหรือไม ซึ่งหากกิจกรรมใดประเมินดูแลวมีผลตอ
การทําศัลยกรรมความงามจรูญมักเลือกที่จะหยุดกิจกรรมนั้นทันทีซึ่งอาจจะขัดแยงกับการดํารงชีวิตของตน
ประกอบกับการทําศัลยกรรมความงามซ้ําแลวซ้ําเลาก็ทําใหรูปลักษณของจรูญเริ่มผิดปกติเนื่องจากการ
ทําศัลยกรรมความงามคือการผาตัดชนิดหนึ่งโดยใชอุปกรณมีคม กรีดไปบนรางกายเพื่อจัดการเพิ่มหรือลดขนาด
ของรูปทรงเพื่อใหรูปทรงดังกลาวใหเปนไปตามใจตองการ การที่ตองใชอุปกรณมีคมกรีดไปบนรางกายทําให
รางกายเกิดความเจ็บปวด แพทยศัลยกรรมความงามจึงตองมีการใหยาเพื่อระงับความเจ็บปวดหรือยาสลบขณะทํา
การผาตัดเพื่อลดความทุกขทรมานนั้นทําใหเกิดอาการแทรกซอนตามมามากมาย รางกายก็จะไดรับความเสียหาย
และเกิดผลกระทบสะสมทุกครั้งของการทําศัลยกรรมความงาม เชนการกรีดผิวหนังตําแหนงซ้ําๆจะทําใหเกิด
แผลเปนนูน และการที่ตองไดรับยาชาบอยครั้งในการระงับความเจ็บปวด อาจทําใหรางกายไมตอบสนองตอยาชา
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หรือการไดรับยาสลบหลายครั้งจะสงผลกระทบตอการสั่งการของสมอง นอกจากนี้การผาตัดบอยครั้งที่อวัยวะใดๆ
อวัยวะหนึ่งก็ตาม อวัยวะสวนนั้นอาจจะไดรับการกระทบกระเทือนมากเกินขีดจํากัดจนกลายเปนเสียหนาที่ในการ
ทํางานได ทําใหจรูญรับรูวาการทําศัลยกรรมความงามแตละครั้งนอกจากรูปลักษณมีความงดงามมากขึ้น ก็ตอง
แลกกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะยาวซึ่งที่กลายเปนปญหาสุขภาพตามมา
“ถาทํานิดหนอยก็คงพอทําได คือผมเปนงานที่แกมาเยอะแลวอะครับ แลวผมมีประสบการณมาวาผมเคยทําแลว
ยาชาไมซึมเพราะผมผามาเยอะดังนั้นเนี่ย กลามเนื้อขางในไมตอบสนองกับยาชา มันมีการเปดมันมีอะไร มันเปนคีลอยด
เปนพังผืดอยูแลว มันก็จะไมติด ดังนั้นแผลตรงนั้นก็ไมตางจากการกรีดสด หรือซึมแปลบเดียวก็บวม ปวดเจ็บคือ
กลามเนื้อขางในผมมันไมใชของเดิมแลว หมอบอกวาเวลาเขาจะผามันอาจจะดีขึ้นมาหรือมันอาจจะแยไปเลย ระบบ
น้ําเหลืองเสีย คือ คือมันมีหลายอยางที่อยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนได ทั้ง อายุ ทั้งอะไรหลายๆอยาง มันมีองคประกอบเยอะ
มาก เยอะ”

นํามาสูความคาดหวังใหวงการศัลยกรรมความงามมีเทคนิคที่ทันสมัยตอบรับกับความตองการตาม
บริบทเงื่อนไขในแตละบุคคลที่แตกตางกัน เพราะอยางที่ทราบดีวาการทําศัลยกรรมความงามไดถูกพัฒนามาจาก
วิวัฒนาการทางการแพทยที่มีความกาวหนาตลอดเวลาเพื่อปรับปรุงแกไขเทคนิคและกลวิธีในการทําศัลยกรรม
ความงามที่มีขอบกพรองใหมีการพัฒนาที่ดีมากขึ้น โดยความคาดหวังดังกลาวมุงเปามาที่แพทยผูทําศัลยกรรม
ความงามเปนสําคัญ ในการแสวงหาวิธีการและเทคนิคตางๆ มาปรับปรุงการทําศัลยกรรมความงามดวยเทคนิค
ใหมๆอยูเสมอ ซึ่งแสดงออกถึงความตั้งใจ ความพิถีพิถันที่มิใชเฉพาะขั้นตอนของการทําศัลยกรรมความงามเพียง
เทานั้น แตยังรวมไปถึงการใชเครื่องมือ และเทคนิคที่ทันสมัยตั้งแตในเรื่องของการประเมินกอนการทําศัลยกรรม
ความงามอีกดวย เนื่องจากจรูญมองวาการทําศัลยกรรมความงามนั้นเปรียบเหมือนการปนแตงสรรสรางงานศิลปะ
บนใบหนาของผูคน ดังนั้นงานศิลปะที่จะออกมางดงามและทรงคุณคา ผูสรางงานจะตองมีเทคนิคและความ
พิถีพิถันเปนอยางมาก เปนการแสดงออกถึงความตั้งใจและเอาใจใสตอผลงานของตน ที่สื่อไปถึงความตองการที่จะ
ทําใหผลงานออกมามีประสิทธิภาพและสวยงามมีคุณคา
“หมอเขาก็จะเกงเรื่องคาง เรืองตัด กรามเรื่องตา จมูกก็ คือเวลาเขาทําจะมีเทคนิคที่พิถีพิถันกวาไทย อาจจะเปน
เพราะไทย ไมพิถีพิถัน มันมีลูกเลนหลายอยางถาราคาไทยมาเทียบเกาหลี ไทยก็ทําไดถาสั่งเขาอยางงี้ๆ ผมใหคุณเลย
สองแสนสามแสนซึ่งมันไมมีไง แตเกาหลีมันพิถีพิถันเขาเลยตั้งราคาไดสูงเคยไปครับไปดูถึงโรงพยาบาล เขาก็ถือวาเขา
เปนบิซีเนสเลย ความพิถีพิถันของบานเขา นะฮะก็สูง การวิเคราะหดวยเครื่องมือแพทยคอมพิวเตอรอะไรหลายๆอยาง
มันทําใหออกมาแลวไดอยางใจมันก็แบบ แลวคนเกาหลีเขาก็ทําเยอะ จนคนเลยติดวาตองไปเกาหลีจริงๆ ประเทศไทยก็
มีเกงกวาเกาหลีเยอะเลย”

และความผิดปกติที่เกิดขึ้นทําใหจรูญจึงเริ่มยอมรับฟงคําแนะนําจากแพทย เพราะเริ่มรับรูและเขาใจ
ขอมูลความจริงเกี่ยวกับการทําศัลยกรรมความงาม ซึ่งเปนสวนหนึ่งของความรูทางวิทยาศาสตรการแพทยที่ถูก
นําไปใชในการจัดการความงาม โดยการกระทําผานแพทย ซึ่งเปนผูที่ผูใหขอมูลสวนใหญใหการยอมรับอยางชอบ
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ธรรมในอํานาจของความรูที่ใชจําแนกและพิจารณาความเปนไปไดในการทําศัลยกรรมความงามครั้งตอไป โดยมอบ
ความไวใจและความเชื่อมั่นในอํานาจของความรูความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะแพทยซึ่งเปนวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญ
พิเศษที่เปนที่ยอมรับในการจัดการกับรางมนุษยในเรื่องของการรักษาความเจ็บปวยมากอน อีกทั้งการมีปฏิสัมพันธ
ระหวางแพทยกับผูใหขอมูลซึ่งเกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ที่อยูในอํานาจการดูแลของแพทยจึงทําใหผูใหขอมูลรูสึกตอง
เชื่อฟงคําแนะนําของแพทยจากอํานาจของความรู ในการเปนผูวินิจฉัยและวางแผนการทําศัลยกรรมความงามจาก
การเขาปรึกษากอนทําศัลยกรรมความงาม ผูใหขอมูลสวนใหญจึงคลอยตามแพทยอยางไมมีเงื่อนไข ผูใหขอมูล
จึงเชื่อฟงคําแนะนําดังกลาว
“มีนะครับ หมอก็จะบอกวาเอยคุณตรงนั้นตรงนี้ดีอยูแลว พอแลวครับแลวเราก็เชื่อเพราะอยูมาเรื่อยๆจะรูวาจริงๆ
แลวจะเปนอยางไร จริงๆแลวบางจุดเราเขาใจผิด จริงๆแลวความยากงายมันเปนอยางไร”

การที่จรูญเชื่อฟงคําแนะนําของแพทย เนื่องจากแพทยเปนผูประเมินและวินิจฉัยถึงความเหมาะสมใน
การทําศัลยกรรมความงามครั้งตอไปเปนการแสดงออกถึงการยอมรับขอเท็จในการทําศัลยกรรมความงามอยาง
หนึ่ง ที่ชวยใหผูใหขอมูลปรับลดระดับความคาดหวังในการมีรูปลักษณที่งดงามตามอุดมคติของตนเอง และไม
กอใหเกิดคาดหวังในผลลัพธของการทําศัลยกรรมความงามที่เกิดความเปนจริง ซึ่งจะสงผลตอภายหลังการ
ทําศัลยกรรมความงาม ที่จะทําใหจรูญเกิดความผิดหวังและไมพอใจในรูปลักษณของตนจนตองหวนกลับมา
ทําศัลยกรรมความงามอีกครั้ง การยอมรับฟงคําแนะนําของแพทยจึงเปนการชวยใหจรูญยอมรับและคาดหวังถึง
ผลลัพธของการทําศัลยกรรมความงามที่เปนไปได
“ยังไมไดบอกเลย ครั้งที่ตอไปเราเริ่มเอารูปไปละ เปนรูปดาราผมเอารูปของพี่โดมไปอยากไดอยางงี้เลย หมอเขาก็
บอกวาทรงอยางงี้เนื้อไมไดนะผมก็โอเค”

โดยการความเขาใจในขีดจํากัดของการพัฒนาความงาม ซึ่งเปนขอเท็จจริงของการทําศัลยกรรมความ
งามที่ไมสามารถปนแตงหรือจัดสรรความงามใหเปนไปตามความตองการที่เพิ่มมากขึ้นไดเรื่อยๆ อันเนื่องมาจาก
โครงสรางทางสรีระที่บุคคลมีมาตั้งแตกําเนิดไมเอื้ออํานวยตอการทําศัลยกรรมใหเปนไปในทิศทางที่ตนเองตองการ
ได เนื่องจากการทําศัลยกรรมความงามนั้นไมสามารถทําไดอยางอิสระตองขึ้นอยูบนพื้นฐานโครงสรางลักษณะของ
ใบหนาที่ติดตัวมาตั้งแต กําเนิดโดยมีเชื้ อชาติ และพันธุกรรมซึ่งเปนเหมือนตนทุนในการกําหนดลักษณะของ
รู ป ลั ก ษณ ใ ห แ ตกต า งกั น ออกไปในแต ล ะบุ ค คลเป น หลั ก การที่ จ รู ญ ยอมรั บ ขอบเขตและขี ด จํ า กั ด ในการ
ทําศัลยกรรมความงามของตนจะนําไปสูการยอมรับความไมสมบูรณแบบของรูปลักษณได สงผลใหลดความ
คาดหวังของการทําศัลยกรรมความงามที่เกินขอบเขตของรางกายซึ่งอาจจะนําไปสูผลกระทบที่เปนอันตรายรายแรง
“มีฮะ คือเราก็มีแบบที่เราอยากจะเปนนะฮะ ก็ซึ่งโดยพื้นฐานเราทุกคนที่ทําศัลยกรรมก็อยากจะเปนแบบนี้เปนแบบ
นี้ แตวาเอาจริงๆแลวมันไมไดเพราะพื้นฐานโครงเดิมเราไมได”
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นอกจากนี้ จ รู ญ ยั ง มี เ ผชิ ญ กั บ การถู ก ตี ต ราว า เป น ผู เ สพติ ด ศั ล ยกรรมความงามเสี ย ใหม โ ดยการ
ปรับเปลี่ยนภาพลักษณของตนเองใหเปนผลลัพธเชิงบวกเพื่อคงวิถีการดําเนินชีวิตและสภาพทางสังคมของตนเอง
ใหไมแตกตางไปจากบุคคลอื่นในสังคม เปาหมายคือการลดการถูกตีตราทางสังคมดวยการเพิ่มคุณคาและศักยภาพ
ของตนเองในดานอื่นๆ และพัฒนาทักษะใหมเพื่อทดแทนมุมองของสังคมที่มองตนเองในฐานะผูเสพติดศัลยกรรม
ความงาม ในที่นี้คือการเปลี่ยนอาชีพ โดยจรูญเชื่อวาการเปลี่ยนอาชีพจากเปนผูใหคําปรึกษาดานการทําศัลยกรรม
ความงามมาทํางานเปนนักธุรกิจ โดยพยายามคงบทบาทของการเปนผูมีความรูความสามารถใหสังคมยอมรับ
ตนเองในภาพใหมและลบลางภาพจําของตนเองแตเดิมที่สังคมตัดสินและตีตราวาเปนผูเสพติดศัลยกรรมความงาม
ใหเกิดเปนภาพจําใหมในสายตาของคนอื่นทดแทน
“ใชครับๆ ใชๆ แตผมก็ปจจุบัน ผมอยากเปลี่ยนภาพพจนใหมเราก็มาทําธุรกิจแลว จะมานั่งตอบเรื่องศัลยกรรม
ปจจุบันคนก็ทําเยอะแลวไงใครๆ ก็ดูดีบางที่ดูดีกวาเราอีก ผมก็ไมอยากออกมาใหใคร ดาแลว”

การปรับเปลี่ยนภาพลัก ษณใ หมเปนการแสดงใหเห็นถึง การสร างตั ว ตนและคุณคาของตนเองผ าน
ศักยภาพในดานอื่นๆอีกมากมายที่มีอยูในตัวผูใหขอมูล ทําใหมองเห็นหนทางสรางโอกาสในการประสบความสําเร็จ
ในชีวิตดวยความสามารถมิใชเรื่องของความงามของรูปลักษณที่ฉาบไวอยางผิวเผินเทานั้น เพราะถึงแมคนสวน
ใหญจะมองวาความงามเปนสิ่งที่นาสนใจ แตความงามที่ถูกสรางจากศัลยกรรมความงามก็ยังไมเปนที่ยอมรับให
เปนปกติของสังคม
นอกจากนี้จรูญยังเห็นวาบริบทแวดลอมและสังคมมีความสําคัญตอการทําศัลยกรรมความงามที่ไมมีวัน
จบของตนเอง โดยเฉพาะบริบทแวดลอมในการประกอบอาชีพที่มีความเกี่ยวของกับความงามและการทําศัลยกรรม
ความงาม ซึ่งบริบทแวดลอมดังกลาวทําใหผูใหขอมูลตองวนเวียนแขงขันกันในเรื่องรูปลักษณเพื่อใหตนเองไดรับ
โอกาสในงาน ไดรับการยอมรับจากสังคมหรือเพื่อความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกับสังคม จรูญจึงมองวาการ
เปลี่ยนงานหรือเปลี่ยนอาชีพนําไปสูการเปลี่ยนสภาพแวดลอมเดิมๆ ทําใหตนเองไมตองจับจองหรือคอยแขงขันและ
ตองวนเวียนกับความงามหรือการทําศัลยกรรมความงามอีกตอไป ถึงแมวาจะมีความตองการที่จะใหรูปลักษณมี
ความสวยงามยังคงอยูในความคิดและจิตใตสํานึกอยูตลอดเวลา แตการเปลี่ยนสังคมและบริบทแวดลอมอาจจะ
ชวยเบี่ยงเบนความสนใจใหตนหันเหมาใหความสนใจอยางอื่นมากกวาความงาม นอกจากนี้การไดไปอยูในบริบท
แวดลอมที่ผูคนไมไดใหความสําคัญกับความงาม ยังทําใหการเกิดมุมมองใหมๆเกี่ยวกับการมีความสุขในชีวิตโดย
ไมตองพึ่งการทําศัลยกรรมความงาม และยั ง เปน ตน แบบสํ าคั ญ ที่ทํ าใหต นเองเห็ นว า โอกาสและทางเลื อ กที่ จ ะ
นําไปสูการประสบความสําเร็จในชีวิตนั้นไมจําเปนตองใหความสําคัญกับความงามเพียงอยางเดียว มนุษยยังมี
ความสามารถและศักยภาพในดานอื่นที่ซอนอยู ที่สามารถนํามาเปนตนทุนในการประสบความสําเร็จในชีวิตได
“ก็อาจจะเปนเพราะสังคมมั่งฮะ ผมไมไดอยูในสังคมที่วา ถาเปนวัยรุนสังคมจะเปนแบบตองเที่ยวตองดูดีตองคุย
กับคนนั้นคนนี้ และก็อะไรอยางนี้มากกวานะฮะ ตอนนี้ผมก็จะอยูกับลูกคาคุยงานธุรกิจเขาเรียกวาอะไรใหความสนใจกับ
ธุรกิจกับอยางอื่นมากกวาแตเรื่องของการดูดีก็ยังคงนิดหนึ่ง มีอยูในหัวมีอยูในจิตใตสํานึกวาเห็นคนนี้ก็อยากผอมอยาก
ขาว”
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ปจจุบันจรูญมีการทําศัลยกรรมความงามบริเวณกรามและโหนกแกม เพื่อปรับเปลี่ยนรูปลักษณของ
ตนเองใหม โดยการบินไปทําศัลยกรรมความงามที่ประเทศเกาหลีเพราะเชื่อมั่นวาการทําศัลยกรรมความงามที่
ประเทศเกาหลีมีความปลอดภัยและสามารถสางความงามใหตนเองเพิ่มมากขึ้นไดแตกตางจากการทําศัลยกรรม
ความงามในประเทศไทย
1.8. ผูใหขอมูลคนที่ 8 (ฉลวย)
ฉลวยสาวประเภทสองที่ตัวเปนชายใจเปนหญิงอายุ 33 ป มีลักษณะใบหนาคมเขม สีผิวคลําเนื่องจากมี
พื้นเพเปนคนใต ไวผมยาวดําขลับถึงกลางหลัง บริเวณคางมีรอยแผลยาวประมาณ 10 ซม. รูปรางสูงใหญ โดยสูง
ประมาณ 180 ซม. มือเทาใหญเหมือนผูชาย มีรองรอยการกําจัดขนบริเวณหนาแขงแตงกายเหมือนผูหญิงใสเสื้อ
คอลึกเพื่อเปดเผยเนินอกที่แสดงถึงเอกลักษณของความเปนผูหญิงไดอยางชัดเจน และใสเครื่องประดับมีสรอย
แหวน ตุมหู ไวเล็บยาวสีแดง น้ําเสียง ทาทางที่แสดงออกถึงการเปนผูหญิงโดยใชคําลงทายวาคะตลอดเวลา
ปจจุบันเธอเปนนักขาวสายอาชีพวงการบันเทิงและมีหนาที่เปนผูเชี่ยวชาญแนะนําลูกคาที่สนใจการทําศัลยกรรม
ความงามใหกับคลินิก เมื่อยอนไปในวัยเด็กของเธอที่เติบโตมาในครอบครัวที่แตกแยก โดยฉลวยไดอาศัยอยูกับ
แมดวยฐานะทางบานที่ไมไดร่ํารวยมากนัก ทําใหเธอรูสึกวาชีวิตของเธอตองปากกัดตีนถีบดิ้นรนมาโดยตลอด แม
มักจะเลี้ยงดูเธอแบบเขมงวด เธอตองอยูบานชวยแมทํางานและเลี้ยงนองจนตนเองรูสึกวาไมสามารถมีชีวิตวัยเด็ก
เหมือนเด็กทั่วไป
“ถูกเลี้ยงดูแบบวาจากครอบครัวที่ไมไดสมบูรณแบบก็ คือจะอยูกับคุณแมคนเดียวแลวก็ เปนอะที่ตองปากกัดตีน
ถีบตั้งแตเด็กพราะคุณแมเปนอะไรที่ไมใชคนรวย ตองชวยเหลือตนเองมาตั้งแตเด็กๆ คะและเรื่องการเรียนคุณแม
จะสติ๊กมากๆ คือจะไมมีชีวิตวัยรุนเหมือนคนอื่นๆ คือไมมีโอกาสไดออกมาเลน มาเที่ยวเหมือนวัยรุนทั่วไปเวลาสวน
ใหญตองอยูบานเลี้ยงนอง ทําความสะอาดบานอะคะ”

การเติบโตมาในบริบทแวดลอมในสภาพของครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ที่ปราศจากพอ ทําใหจรูญไดรับ
แบบอยางพฤติกรรมของผูหญิงบอยๆ ซ้ําๆ ไมวาจะเปน การพูด การแตงกาย การเสริมความงามโดยมิไดเห็น
พฤติกรรมบทบาทของความเปนชาย จะเห็นไดวาครอบครัวและสังคมของฉลวยไดสงผานความคิดเกี่ยวกับความ
งามให ฉ ลวยอย า งต อ เนื่ อ งโดยการถ า ยทอดทางอ อ มผ า นการปฏิ บั ติ ใ ห เ ห็ น เป น แบบอย า งในชี วิ ต ประจํ า วั น
นอกจากนี้เปนมารดาทําอาชีพชางเสริมสวยทําใหฉลวยซึมซับพฤติกรรมรอบๆตัวจากสภาพแวดลอมรอบตัวที่
ตนเองเติบโตมาสูพฤติกรรมของตนเอง เกิดการเรียนรูพฤติกรรมโดยการสังเกตจากตัวแบบ ซึ่งถือเปนการเสริม
พฤติกรรมการเปนหญิงใหเกิดขึ้นกับฉลวยโดยไมรูตัว ฉลวยจึงรับรูวาสภาพแวดลอมในการไดคลุกคลีกับเพศหญิง
และกิจกรรมของเพศหญิงเปนสวนใหญ สงผลตอบุคลิกลักษณะนิสัยทําใหตนกลายเปนคนรักสวยรักงาม และมี
ความตองการที่จะเปนเพศหญิง ทําใหฉลวยไดอิทธิพลเกี่ยวกับความงามตามแบบฉบับของผูหญิงมาไวกับตน ซึ่ง
ขัดแยงกับเพศสภาพของตนเปนอยางมากทําใหฉลวยเกิดรูสึกไมชอบรูปลักษณตามเพศสภาพแตกําเนิดของตนเอง
ที่เปนชายและตองการที่จะรื้อถอนเปลี่ยนแปลงเพศสภาพแตกําเนิดของตนออกไปใหแทนที่ดวยเพศสภาพของ
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ความเปนหญิงทดแทนเพื่อใหสังคมจัดวางตนเองและยอมรับตนในฐานะผูหญิงคนหนึ่ง แตครอบครัวไมสามารถ
ยอมรับในตัวตนของเธอได เนื่องจากมองวา การเปนเพศที่สาม เปนสิ่งที่ผิดปกติที่สังคมไมยอมรับจะทําใหฉลวย
ถูกสังคมรังเกียจ เธอจึงตองเก็บกดตัวตนและจํานนตอขอจํากัดดังกลาว ทําใหความตองการเปนหญิงของเธอเปน
เรื่องที่ตองเก็บกดปกปดไว เธอจึงไมสามารถแตงกายเปนผูหญิงหรือมีพฤติกรรมแบบผูหญิงได ตามทฤษฎีการ
เรียนรูทางสังคมอธิบายวา การที่บุคคลไดติดตามดูพฤติกรรมของบุคคลใดก็ตามโดยเฉพาะบุคคลใกลชิด จะเปน
สิ่งที่กอใหเกิดการเรียนรู และการยอมรับในแบบอยางของพฤติกรรม (Modeling) ซึ่งเปนเรื่องที่มีความสําคัญมาก
ตอพฤติกรรมของบุคคล โดยที่บุคคลที่ติดตามจะมีการสังเกตพฤติกรรมดังกลาวจนเกิดเปนการเรียนรูโดยไม
จําเปนตองมีการฝกปฏิบัติตามและก็ไมจําเปนที่จะตองมีการเสริมแรงใดๆ
หากอธิบายจากแนวคิดเรื่องอัตถิภาวะของไฮเดกเกอรจะเห็นไดวา ฉลวยนั้นไมยอมรับขอเท็จจริง
(Facticity) วาตนเองนั้นเกิดมีเพศสภาพเปนชายแตกําเนิด และสังคมก็กําหนดใหรูปลักษณของฉลวยเปนเพศชาย
แตกําเนิด โดยที่ฉลวยไมสามารถเลือกเพศและสภาพแวดลอมที่ตนเองอยูมาตั้งแตกําเนิดได แตฉลวยก็รูสึกวา
ตนเองเปนอิสระที่สามารถเลือกเพศตนเองไดแทนการดําเนินชีวิตตามสิ่งที่สังคมกําหนดวาฉลวยตองเปนเพศชาย
เปนการอธิบายในอีกลักษณะหนึ่งคือการเปรียบเทียบที่สําคัญระหวางอัตถิภาวะแท (Authentic existence)
กับอัตถิภาวะเทียม (Inauthentic existence) ซึ่งเปนการเปรียบเทียบระหวางการมีอยูของตนเองอยางเปนอิสระ
และเปนตัวของตนเองเปนเพศที่ตนเองตองการจะเปนกับการมีอยูโดยสูญเสียความเปนตนเองหรือการหันไปใชชีวิต
ตามเพศที่สังคมกําหนด (Heidegger. 1962)
“คนในครอบครัวเหรอก็คะ ก็มีนะ คุณแมเปนชางเสริมสวยเราไดเห็นผูหญิงที่แตงตัวเยอะๆเขามาทําผมทุกวัน เรา
ก็ทําใหเรารูสึกชื่นชอบที่เราอยากจะสวยบาง ตอนนั้นเราไมชอบหนาตาเรามันดูผูชายตัวใหญหนาแบบเขมนึกออกไหมแต
ตอนนั้นเราก็ไมมีเงินที่จะทําศัลยกรรมหรือไมมีอะไร ก็ไดแตชอบอยางเดียวก็ชอบ ก็ชอบในเรื่องของความเปนผูหญิงอยู
แลวแตที่บานไมยอมรับเพราะกลัววา อนาคตมันยัง มันมันมันถูกบีบดวยการที่เราเปนแบบนี้กลัววาจะหางานไมได เรียน
ดีมาก็เทานั้นสมัยเด็กคือเราคอนขางจะเรียนเกงคะก็ยอมที่จะไมแตงตัวเปนผูหญิงแตก็แอบกินยาคุมเงี่ยคะ เพราะ
ตองการใหรางกายเปลี่ยนเปนผูหญิงก็มีหนาอกขึ้นคะ ก็เหมือนแบบมีหลายๆอยางในรางกายเรามันเบรกความเปนผูชาย
ไว อะคะ”

เมื่อกาวเขาสูวัยรุน เธอมักจะจับกลุมพูดคุยแลกเปลี่ยนรูประสบการณในการพัฒนาความงามอยูกับเพื่อนที่
เปนสาวประเภทสองเปนสวนใหญ การเขาไปเปนสมาชิกของคนในกลุมดังกลาวทําใหฉลวยยิ่งไดรับและซึมซับเอา
ทัศนคติ ความเชื่อ และพฤติกรรมของกลุม เพราะกลุมทุกกลุมจะมีวัฒนธรรม ความเชื่อ ทัศนคติแนวคิดเปนของ
กลุมเอง เชนเดียวกับกลุมเพื่อนสาวประเภทสองจะมีวัฒนธรรมเฉพาะของกลุมสมาชิกที่อยูในกลุมซึ่งแตกตางจาก
วัฒนธรรมกลุมอื่น จึงทําใหสมาชิกในกลุมมีแนวโนมจะใหและรับการหลอหลอมซึ่งกันและกันเพื่อใหเปนไปทางที่
กลุมตองการ หรือพึงปรารถนา ในทางที่กลุมยอมรับและเห็นวาถูกตองเหมาะสมหรือดีงาม สอดคลองกับที่อิริคสัน
(Erikson. 1975) กลาวไววาวัยนี้เปนวัยที่แสวงหาความเปนเอกลักษณของตนเอง (Self-identity) จึงมีความสนใจ
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เกี่ยวกับรูปลักษณของตนเองและความคิดที่ผูอื่นมีตอรูปลักษณตนเองมากกวาวัยอื่น อีกทั้งยังเปนวัยมีการรับรูใน
บทบาททางเพศของตนชัด เจนขึ้น นํา ไปสูก ารแสดงลัก ษณะและบทบาทของตนใหเ ปน ที่ย อมรับ ของสัง คม
ดังนั้นการเขาไปอยูในกลุมสาวประเภทสองยิ่งทําใหทําใหเธอรับเอาคานิยม ความรู ความเชื่อเกี่ยวกับวิธีการตางๆ
ในการพัฒนาความงามมาจากการแนะนําของเพื่อน เชน การทานวิตามิน และการแตงหนาแตงตา และนํามาพัฒนา
รูปลักษณของตนเองอยูเรื่อยๆ ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการถายทอดและหลอหลอมเอาทัศนคติ และพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
ความ ซึ่งสวนใหญมักจะไมพึงพอใจในรูปลักษณที่เปนชายแตกําเนิดและพยายามที่จะรื้อทิ้งความเปนชายและนํา
ตัวตนแหงหญิงเขามาสูรูปรางหนาตาของตนโดยการปรุงแตงรางกาย และพยายามปรับเปลี่ยนฮอรโมนเพศชายซึ่ง
เปนตัวกําหนดลักษณะของรูปรางหนาตาของตนฉลวยจึงพยายามทําตนใหมีความคลายคลึงและเปนไปในทิศทาง
เดียวกันเพื่อแสดงถึงความเปนพวกพองเดียวกันกับกลุม ประกอบกับในชวงวัยรุน รางกายเริ่มจะมีการเปลี่ยนแปลง
แสดงออกใหเห็นสภาพทางเพศของความเปนชายที่ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งขัดแยงกับความตองการดานจิตใจที่ตองการ
จะมีบทบาททางเพศเปนหญิงและอยากใหสังคมยอมรับใหตนฐานะเพศหญิงฉลวยจึงพยายามที่จะพัฒนารูปลักษณ
ที่เปนชายของตนใหใกลเคียงเพศหญิงมากขึ้น โดยการพยายามเลียนแบบพฤติกรรมการแตงตัวและรูปรางหนาของ
ผูหญิง
“ออ ถาประถมเปนคนที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงาม อยูแลวถามีกิจกรรมกีฬาสี เราก็จะไดเปนเชียรรีด
เดอร บางเปนดัมเยอรบาง ก็จะผลักดันตนเองจนใหเปนใหไดถึงแมวาที่โรงเรียนจะ ซีเรียสวาเราไมใชผูหญิงแตเราก็
ผลักดันใหเห็นวาตนเองมีความสามารถชอบเรื่องความสวยความงาม พรีเซนตสุดฤทธิ์วาแมทําเสริมสวยเขาถึงใหเปน“”
“พอมัธยมก็ เรื่องความงามเริ่มมีอิทธิพลมากขึ้น เพราะวาเราเริ่มโตขึ้น ความสวยความงามจากเด็กวัยรุนมันอยูใน
วัยที่เราอยากสวยอะคะก็มีกันคิ้วมีแบบ แตงหนา ลองแตงหนาเบาๆ แลวก็แบบ ลอง หลายๆอยางใหมันอยากเปน
ผูหญิงอะคะตองบอกวาเมื่อหลายปกอนมันไมไดนิยมมาก มันไมยาอาหารเสริมอะไรมากกมาย สมัยกอนเต็มที่มีวิตามิน
แบคมอที่เราจะกินไดสวนตัวคลอลาเจนหรือกลูตา สมัยกอนยังไมมีอะคะเราก็ไดแคนั้นก็กลุมเราจะเปนสาวประเภทสอง
มีผูหญิงบาง แตสวนใหญก็จะเปนสาวประเภทสอง สะมากกวาคะ”

จนกระทั่งเขาสูมหาวิทยาลัย ฉลวยเริ่มรูสึกวาการพัฒนาความงามของตนเองที่ผานมาไมเปนผลซึ่งสวน
ทางกับความตองการที่จะมีความงามมากขึ้น แตในชวงเวลานั้นดวยวัยของฉลวยที่ไมสามารถประกอบอาชีพได
ประกอบกับฐานะทางบานที่ไมคอยดีและแมก็ไมสนับสนุนใหเปนผูหญิง หรือมีพฤติกรรมรักสวยรักงาม ทําให
ฉลวยตัดสินใจที่จะไมเรียนตอและลาออกมาทํางานเปนเด็กเสริฟและเด็กลางจานตามรานอาหารเพื่อหวังจะเก็บเงิน
ไปทําศัลยกรรมความงาม เมื่อเธอลาออกมาทํางานเก็บเงินไดประมาณ 2 ปจึงคิดไดวาอาชีพที่เธอทําอยูมีรายไดไม
มากพอที่จะนําเงินไปทําศัลยกรรมความงามเธอจึงตัดสินใจกลับมาเรียนมหาวิทยาลัยอีกครั้ง สะทอนใหเห็นวา
ฉลวยมีมุมมองวาการทําศัลยกรรมความงามตองใชทุนทรัพย เพราะเปนการพัฒนาความงามที่ตางๆจากการพัฒนา
ความงามที่ผานมาตองใชอํานาจความรูทางดานวิทยาศาสตรการแพทยผานผูเชี่ยวชาญที่ตองผานการรับรองจาก
สถาบันที่มีการรับรองทางวิชาชีพเฉพาะสาขา หากยิ่งเชี่ยวชาญชํานาญการในการทําศัลยกรรมความงาม หรือมี
ผลงานเปนที่นิยมและมีชื่อเสียงมากเทาไรยิ่งทําใหราคาในการทําศัลยกรรมความงามสูงมากขึ้นเทานั้น แตดวยวุฒิ
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การศึกษาไมเพียงพอจึงมีไมความสามารถทํางานที่มีรายไดมากเพียงพอที่จะทําศัลยกรรมความงามได ทําใหตอง
หยุดทํางานและหันกลับมาเรียนอีกครั้ง
“เราก็พยายามแบบดูแลหนาตาเราอะไรก็แลวทําแลวมันไมดีขึ้น อะ ก็ไมไดเรียนตอเนื่องคะพอเขา มหาวิทยาลัย
คือเราไมไดเรียนเลยเราไปทํางานเปนเด็กเสริฟทํางานเปนเด็กลางจานเนี่ยคะ เราลองหลายวิธีแลวมันก็ไมได เพราะวา
อืมงานที่เราทํามันเปนงานที่ไดเงินนอย มันไมมีเงินมากพอที่จะทําศัลยกรรม เราก็กลับมาเรียนคือเสียเวลากับการทํางาน
ไปมากประมาณ 2 ป เราจึงไดกลับมาเรียนมหาวิทยาลัยใหม”

เมื่อกลับมาเรียนที่มหาวิทยาลัย ในชวงนั้นเธอก็ไดเริ่มไปฝกงานที่บริษัทนิตยสารบันเทิงแหงหนึ่ง จนทํา
ใหเธอไดรับการชักชวนจากเพื่อนใหรูจักกับการพัฒนาความงามโดยการฉีดสารแปลกปลอมที่ใบหนากับหมอ
กระเปาซึ่งในตอนนั้นกําลังเปนที่นิยมอยางมากเพราะมีราคาถูกมากกวาการทําศัลยกรรมความงามและฉลวยเชื่อวา
การพัฒนาความงามกับหมอเถื่อนดวยการฉีดสารแปลกปลอมแกใบหนานั้นคือการทําศัลยกรรมความงามซึ่งให
ผลลัพธไมแตกตางกันเชน เนื่องจากในอดีตความรูและวิวัฒนาการทางการแพทยยังไมกาวหนาเทียบเทาปจจุบัน
ประกอบกับการยอมรับการทําศัลยกรมความงามของสังคมยังไมแพรหลาย โดยการทําศัลยกรรมความงามยังคง
เปนเรื่องที่นาอับอายและเปนของปลอม ผูที่ทําศัลยกรรมความงามสวนใหญจึงไมเปดกลาเผยขอมูลเกี่ยวกับการ
ทําศัลยกรรมความงามของตนใหคนอื่นรับทราบ การเขาถึงขอมูลการทําศัลยกรรมความงามจึงเขาถึงไดยาก
ประกอบกับการที่ฉลวยเห็นเพื่อนประสบความสําเร็จในการฉีดสารแปลกปลอมกับหมอกระเปายิ่งทําใหเธอไมรอชา
รีบตัดสินใจฉีดสารแปลกปลอมตามเพื่อน จะเห็นไดวาการไดรับคําแนะนําจากผูที่ที่ประสบความสําเร็จในการพัฒนา
ความงามโดยเฉพาะเปนตรงประสบการณโดยตรงจากผูใกลชิดเชน เพื่อน ซึ่งจากการศึกษาพบวากลุมเพื่อนเปน
กลุมสังคม ที่มีอิทธิพลอยางมากตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงรูปรางหนาตา (Jones;
& Crewford. 2005; Ricciardelli; & McCabe. 2003) การไดใกลชิดและใชเวลารวมกับกลุมเพื่อนเหลานั้น
จึงทําใหเกิดการรับเอาความคิดเห็นและคําแนะนําจากเพื่อนมาสงเสริมทัศนคติ คานิยมเรื่องรูปแบบการพัฒนา
ความงามมาสูตน นอกจากนี้ยังมีการนํารูปลักษณของเพื่อนอาจเปนแรงจูงใจที่สําคัญทําใหเกิดการเลียนแบบจาก
พฤติกรรมการพัฒนาความงาม การเลียนแบบจึงเกิดขึ้นบอยครั้งและเปลี่ยนแปลงไดในสังคม ซึ่งเรียกวา “แฟชั่น”
ที่กําหนดใหเกิดการเลียนแบบเพื่อทําใหตนเองมีรูปลักษณที่มีความงามเปนไปในทิศทางเดียวกันกับกลุมตน
“เขามหาวิทยาลัยเริ่มเต็มที่มากขึ้น เพื่อนเนี่ยละคะ เขาแนะนําวาที่นี่นะ มีหมอกระเปาราคาสามพันบาทก็ฉีดได ก็
ไปฉีด หนาก็ไหลเละหมดเลยตอนนั้นตอนนั้นเราอยากสวย เห็นคนอื่นสวยเราอยากสวยบาง ก็เลยลองไปทําดูมีการฉีด
หนา มีการไปหาหมอเถื่อนเพื่อทําศัลยกรรม และมีการฉีดซิลิโคนตามหมอกระเปาเนี่ยคะ ตอนนั้นเราอยากสวย เห็นคน
อื่นสวยเราอยากสวยบาง ก็เลยลองไปทําดู พูดตรงๆนะคะทําตามแฟชั่นเพื่อน ทําตามเพื่อนๆ เห็นเพื่อนๆทําเห็นคนอื่น
สวยขึ้นก็เลยทําตามแตที่นี้หมอที่เราทําไมใชหมอจริงๆ เปนหมอกระเปาทําตอนแรกเราไมทราบเลย คะอยางวาสมัยกอน
การแพทยยังไมกาวไกลยังไมมีหมอศัลยกรรมเยอะมาก เราก็ทําคะ”
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การที่ฉลวยเชื่อวาการฉีดสารแปลปลอมกับหมอเถื่อนนั้น เปนการพัฒนาความงามเหมือนศัลยกรรม
ความงาม เมื่อฉลวยตองเผชิญกับรูปลักษณที่ผิดปกติที่ดูแตกตางจากคนทั่วไปทําใหฉลวยจึงกลัวการทําศัลยกรรม
ความงาม และรูสึกทุกขใจ หดหูใจ เปนกังวลกับรูปลักษณตนเองมากขึ้นจนถึงกับมีความตองการที่จะฆาตัวตาย
เนื่องจากการฉีดสารแปลกปลอมกับหมอเถื่อนนั้นสารที่ฉีดอาจไมไดมาตรฐานทําใหอวัยวะเริ่มเปลี่ยนรูป หรือ
ตําแหนงเคลื่อนและเกิดพังผืด เปนตน เพราะสารเหลานี้เมื่อเขาสูรางกายแลวรางกายจะไมสามารถกําจัดออกไป ทํา
ใหสารเหลานี้มีการไหลแทรกซึมสูเซลลไปทั่วบริเวณใกลเคียง แมวาจะทําที่ตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง แตความ
ผิ ด ปกติ ก็ ส ามารถลุ ก ลามไปยั ง บริ เ วณใกล เ คี ย งได จ นทํ า ให รู ป ลั ก ษณ มี ก ารผิ ด รู ป ไปตามมา สอดคล อ งกั บ
นพ.พิพัฒน เลขาธิการฯ อาหารและยากลาววา การฉีดสารใดๆ เขารางกาย เพื่อเสริมความงาม ควรเขารับบริการ
ฉีดกับสถานพยาบาลที่มีใบอนุญาตประกอบสถานพยาบาลตามกฎหมาย เพราะหากเกิดอันตรายจากการแพทาง
สถานพยาบาลก็จะสามารถรับผิดชอบได และมีเครื่องมือทางการแพทยพรอมทั้งยาที่จะชวยเหลือไดทันทวงที
นอกจากนี้ควรไดรับการฉีดจากแพทยเฉพาะทางที่มีความรูความเชี่ยวชาญดานโครงสรางผิวหนัง กายวิภาค เซลล
วิทยา เนื่องจากการฉีดสารเขาสูรางกายมีความเสี่ยงสูงอาจทําใหกระทบเสนเลือดหรือเสนประสาท หากฉีดกับผูที่
ไมใชแพทยหรือไมใชแพทยเฉพาะทาง อาจเสี่ยงตอการฉีดผิดวิธีไมถูกทาง อาจเปนอันตรายถึงชีวิต ตามที่มีขาว
ปรากฏใหเห็นอยูบอยๆ (กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค. 2550)
“อืม มีผลคะเรากลายเปนคนอัปลักษณไปเลยจากที่เราคิดวา มันจะตองสวยกลายเปนคนอัปลักษณกลายเปนคน
เสียโฉม กลายเปนวาเราเปนคนที่หนาตาผิดมนุษยมะนาไปเลยคะรูสึกวามันไมโอเคคะ รูสึกกลัวการทําศัลยกรรมไปเลย
รูสึกอยากฆาตัวตายมากๆๆๆ เพราะวาตอนนั้น มันหดหูกับใบหนาของเราที่มันไมเหมือนคนปกติอะไรอยางเงี่ยคะ รูสึก
ไมโอเค”(ฉลวย)

จากนั้นฉลวยก็พยายามศึกหาขอมูล เพื่อแกไขใหรูปลักษณตนเองดีขึ้นเพราะไมสามารถทนกับการมี
รูปลักษณผิดรูปได จนสุดทายฉลวยก็พบวาการทําศัลยกรรมความงามที่แทจริงตองทํากับแพทยที่เปนผูเชี่ยวชาญ
จึงจะชวยใหรูปลักษณมีความงามมากขึ้นตั้งแตนั้นเปนตนมาเธอก็เริ่มหันหนาเขาหาคลินิกทําศัลยกรรมความงามกับ
แพทยประจําคลินิกศัลยกรรมความงามแหงหนึ่งเพียงอยางเดียวโดยไมหันกลับไปพัฒนาความงามโดยหมอเถื่อน
อีกเลย โดยฉลวยไดเริ่มทําศัลยกรรมความงามครั้งแรกดวยการแกไขเอาสารแปลกปลอมบริเวณใบหนาออก
ทั้งหมดจากนั้นก็ใสแผนพลาสติกเพื่อใหรูปทรงอวัยวะคืนรูป และหันมาทําศัลยกรรมความงามบริเวณดวงตาเพื่อให
มีชั้นตาสองชั้นเพิ่มเติม ทําจมูกใหพุงแหลมโดงมากขึ้น และทําศัลยกรรมความงามบริเวณคางเพื่อแกไขลักษณะ
คางที่เปนผูชายใหมีความออนชอยแบบผูหญิง เพราะฉลวยนั้นเห็นวาการมีรูปลักษณแตกําเนิดของตน เปนสิ่งที่คน
สวนใหญใหความหมายคือเพศชาย ซึ่งเปนความหมายที่สังคมกําหนดตัวตนของฉลวย ทําใหฉลวยตองการจะรื้อ
ถอนรูปลักษณของตนแตกําหนดใหเปลี่ยนแปลงกลายเปนเพศหญิงมากขึ้นซึ่งหากอธิบายตามแนวคิดของอัตถิ
ภาวะของไฮเดกเกอรในการเปนตัวของตัวเองอยางเปนอิสระ กับความมีอยูโดยสูญเสียความเปนตัวเองหรือความ
พยายามที่จะหลีกเหลี่ยงความมีเสรีภาพของตนเองและหันไปใชชีวิตตามกระแสหรือตามแบบคนอื่นๆ ซึ่งเปนการ
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เปรียบเทียบใหเห็นอัตถิภาวะแท (Authentic exstence) กับอัตถิภาวะเทียม (Inauthentic exstence) (Heidegger.
1962) ดังนั้นแมฉลวยจะเปนสิ่งที่มีอยูในโลกมาแตแรกโดยไมสามารถเลือกเพศหรือเลือกรูปลักษณหนาตาได แต
ฉลวยมีอิสระที่สามารถเลือกรูปลักษณที่ตนเองอยากจะเปนไดไมเห็นความจําเปนตองดําเนินตามที่สังคมกําหนด
ตามเพศแตกําเนิดของตน
“ก็อยางคางอะในสมัยที่เปนผูชายคางก็ตัดๆ คือไมมีความหวาน อยางตา ตาไมไดยกหางตาตก จมูกปลายก็ไม
คอยเชิด คือพื้นฐานเราเราชอบหนาตนเองแตพอไปเห็น คนอื่นเขาเนี่ยเราสวยไมทันเขาเราก็อยาก สวยขึ้น”

ถึงแมฉลวยจะมีการเตรียมตัวหาขอมูลในการทําศัลยกรรมความงามใบหนา แตทวาฉลวยไมไดเฉลียว
ใจที่จะมีการเตรียมตัวเกี่ยวกับการดูแลภายหลังหรือมีการวางแผนในหยุดการลาพักที่ดีพอในการทําศัลยกรรม
ความงาม เพราะในชวงนั้นฉลวยมีมุมมองตอการทําศัลยกรรมความงามในแงบวกเพียงอยางเดียว โดยมองเห็นวา
การทําศัลยกรรมความงามเปนหนทางในการชวยเหลือใหตนเองมีรูปลักษณที่ดีขึ้น จึงไมไดมีการเตรียมตัวรองรับ
ผลกระทบจากการทําศัลยกรรมความงามที่จะตามมา ทําใหภายหลังการทําศัลยกรรมความงามครั้งแรก ฉลวยตอง
เผชิญกับความทนทุกขทรมานจากความผลกระทบจากากรทําศัลยกรรมความงาม หรือตองเผชิญกับอวัยวะสูญเสีย
ประสิทธิภาพ ซึ่งอาการแทรกซอนดังกลาวนั้นสวนใหญจะสงผลกระทบตอทั้งทางรางกายและจิตใจ ทําใหฉลวยไม
สามารถดํารงชีวิตไดตามปกติ โดยเฉพาะในเรื่องของการทํางาน ทําใหตองขาดงานสงผลกระทบตอความรับผิดชอบ
ในงานเปนอยางมาก ผูรวมงานและหัวหนางานจึงเกิดความไมพอใจเปนปญหาในการทํางานและสัมพันธภาพ
ระหวางเพื่อนรวมงานตามมา สอดคลองกับการศึกษาพบวา การหยุดงานหรือการลางานเปนปญหาที่สําคัญที่สราง
ความหนักอกหนักใจใหแกนายจางเปนอยางมาก กอใหเกิดผลกระทบทั้งทางตรงและทางออม เชน การหยุดงาน
กอใหเกิดการขาดอัตรากําลังคน เกิดความสิ้นเปลืองสูญเปลาและผลกระทบตอหนาที่การงาน นอกจากนี้ยังเปนการ
เพิ่มภาระงานใหกับผูรวมงานคนอื่นอีกดวย (Grundemann; & Vuuren. 2000) โดยเฉพาะอยางยิ่งการขาดงานที่
มีเหตุมาจากการทําศัลยกรรมความงาม ซึ่งแตกตางจากการขาดงานดวยความเจ็บปวยจากโรคซึ่งดูจะเปนเรื่องที่
เขาใจไดมากกวา เพราะการขาดงานจากการทําศัลยกรรมความงามดูเปนเหตุผลที่ไมมีความจําเปน และไมควรคา
จะไดรับความสงสารเห็นใจ หรือไดรับความเขาใจจากผูรวมงานหรือหัวหนางานเนื่องจากการทําศัลยกรรมความงาม
ในมุมมองของสังคม เปนเรื่องของความตองการทางจิตใจไมใชภาวะรีบดวนหรือมีสิ่งที่อันตรายรายแรงตอชีวิตเชน
การขาดงานเพราะเจ็บปวย การจะไดรับการเห็นใจ หรือความเขาใจหรือเห็นถึงความจําเปนในการตองลางานหรือ
ขาดงานสําหรับผูใหขอมูลในสายตาผูรวมงานจึงดูเปนเรื่องของการขาดความรับผิดชอบ การขาดงานโดยไมจําเปน
จะเห็นไดวาการขาดงานดวยบริบทเงื่อนไขที่มาจากการทําศัลยกรรมความงามจะกอใหเกิดผลกระทบตอผูใหขอมูล
มากกวาการขาดงานดวยบริบทเงื่อนไขอื่นการที่ฉลวยไดผานประสบการณการทําศัลยกรรมความงามครั้งแรก
ฉลวยเริ่มเรียนรูถึงการเตรียมตัวในการทําศัลยกรรมความงามครั้งตอไปมากขึ้นเพื่อไมใหกอใหเกดผลกระทบตอ
ตนเองและผูอื่นโดยเฉพาะในการทํางาน วาการทําศัลยกรรมความงามในครั้งตอไปตนเองจะตองมีการเตรียมตัว
เรื่องของการขาดงาน ลางาน
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“ครั้งแรกจะปวดมาก ไมรูวิธีลดปวด ครั้งแรกไมไดเตรียมตัวอะไรเลย รูสึกดีใจมากที่จะไดไปเตรียมตัวที่จะไปหา
หมออยางเดียวเลยตอนหลังทําครั้งที่หนึ่งมันจะ บวม มันจะอักเสบคอนขางมากเราจะหยุดงานสองอาทิตย กวาจะหายอะ
คะมีผลตองานคะ เพราะวาเราหยุดงานเขาไมโอเคอยูแลว งานมันก็ไปโอเวอรกับเพื่อนรวมงานคนอื่นหัวหนางานเขาก็ไม
พอใจอยูแลวอะหากเราจะทําตอเราแคตองเคลียรงานลวงหนาใหเสร็จกอนที่เราจะไปทําอะไรก็ตามคะ”

ภายหลังทําศัลยกรรมความงามครั้งแรกผานไปสองอาทิตย รูปลักษณของฉลวยเริ่มกลับเปนปกติไมทิ้ง
รองรอยของผลกระทบจากการทําศัลยกรรมความงาม ทําใหฉลวยไดเห็นวารูปลักษณของตนเอง ไดรับการตอบรับ
จากสังคมเปนอยางดี มีคนมาใหความชื่นชอบมีคนเขามาชมและเริ่มมองวาเธอเปนผูหญิงมากขึ้น เนื่องจากการเกิด
มาเปนเพศชายเปนเพศที่ฉลวยไมปรารถนาที่จะธํารงสรีระรูปลักษณแบบเพศชาย การทําศัลยกรรมความงามไดเขา
มาชวยสรางสิ่งที่ “ไมใชตัวตน” ใหกลายเปนตัวตนที่ฉลวยตองการ เสมือนกับการบูรณะฟนฟูรางกายที่ “เหมาะสม”
หลังจากที่ฉลวยรูสึกวาตนเองอยูในรางที่ผิดที่ผิดทาง การทําศัลยกรรมความงามจึงมิใชแคการเปลี่ยนใหชาย
กลายเปนผูหญิง แตยังเปนการจารึก “คูตรงขาม” ลงไปในรางกายและผิวหนังของฉลวยกลาวคือ “ราง” ที่ถูก
สรางใหมคือพยานหลักฐานที่บงบอกวารางใหมวางทับอยูบนรางเกา ซึ่งเปนรางที่ถูกจัดกระทําดวยเครื่องมือทาง
วิทยาศาสตรที่มีอํานาจกดทับรางกายของมนุษย โดยที่ฉลวยเองไมรูวาตัวเองกําลังถูกกระทําจากอํานาจอยางไร
เพราะอํานาจไดอาศัยกลอุบายดวยการชี้แจงวารางกายที่ถูกสรางใหมคือ “ความพอใจ” ที่ฉลวยจะไดรับอํานาจกด
ทับไดแปลงรางตัวเองไปเปน “ความพอใจ” ที่เกิดขึ้นจากการที่เพศภาวะที่อยูในจิตใจของฉลวยสอดคลองกับเพศ
สรีระที่ถูกสรางใหม เมื่อรางกายและจิตใจตรงกัน สงผลทําใหสามารถใชชีวิตในแบบที่ตองการ ดังนั้นถึงแมฉลวย
จะไมไดเปนหญิงตั้งแตกําเนิด แตการทําศัลยกรรมความงามสามารถสรางตัวตนใหม โดยการลบลางรูปลักษณเดิม
ที่เปนชายของตนออกไป เพื่อใหตนเองรูสึกมั่นใจในอัตลักษณของตนเอง โดยอาจกลาวไดวาความเปนหญิงของ
เพศที่สามตองมาพรอมกับ “ความงาม”ซึ่งกลายเปนอํานาจบางอยางที่แสดงใหเห็นวาฉลวยตองยอมรับและมองเห็น
วาความงามเปนสิ่งจําเปนเชนเดียวกับเพศหญิง เนื่องจากพื้นที่ทางสังคมมักไมมีพื้นที่กึ่งกลางของเพศใหคนอยาง
เพศที่สามไดยืน สวนใหญสังคมจะยอมรับและแบงแยกอยางชัดเจนระหวางชายกับหญิง ดังนั้นผูใหขอมูลที่เปน
เพศที่สามจึงตองเลือกทางเดินเพื่อที่จะเปลี่ยนรูปลักษณของชายใหกลายเปนหญิง เพื่อใหตนเองถูกยอมรับในพื้นที่
ของผูหญิงคนหนึ่งในสังคม
“อืมก็เราเปนผูชายแตจิตใจเราเปนผูหญิงมันไมตรงกันอยูแลว แตวาพอเรามาเปลี่ยนเปนผูหญิงเหมือนกับวา เราก็
ไดใชชีวิตแบบที่เราอยากเปนอะคะ เราจากผูชายมาเปนผูหญิงมันจําเปนตอระบบจิตใจและการใชชีวิตมากๆ”

และเนื่องจากรูปลักษณของบุคคลถูกกําหนดและถูกจัดประเภทดวยการสื่อสารและมีปฏิสัมพันธทาง
สังคม ดังนั้นการที่รูปลักษณของฉลวยเปลี่ยนแปลงไปอาจจะสงผลตอการทํางาน คนในสังคมใหความสนใจตนเอง
มากขึ้นเปนที่ยอมรับและชื่นชมของสังคม มีการติดตอเรื่องงานเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะงานที่ใหความสําคัญกับ
รูปรางหนาตา เชนงานสายวงการบันเทิงนั้นถือไดวารูปลักษณเปนจุดขายหรือเปนองคประกอบสําคัญของงาน
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ฉลวยจึงเริ่มมีมุมมองตอตนเองใหมโดยรูสึกวาตนเองมีรูปลักษณสวยงามขึ้น กลายเปนรูปลักษณใหมที่สังคมรูจัก
ทดแทนรูปลักษณเดิม ซึ่งนําไปสูบทบาทการทํางานในตําแหนงใหมตามมา ตอกย้ําใหฉลวยเชื่อวา การมีรูปลักษณ
หนาตาที่งดงามจะสงผลตอดวงชะตา และการดําเนินชีวิตที่ดี ใหมีโอกาสที่ดีเขามาหามากกวาคนอื่นๆในสังคม
อยางไรก็ตาม ลักษณะความคิดและความเชื่อเชนนี้ อาจมิใชความคิดความเชื่อที่อยูภายใตพื้นฐานความเปนจริงก็
เปนได เนื่องจากเปนเบื้องลึกเบื้องหลังมาจากความเชื่อสวนตน ซึ่งเปนความเชื่อที่เปนในในลักษณะของการสราง
ความหวังตอกย้ําในการทําศัลยกรรมความงามในมุมมองของสิ่งที่ควรกระทํา การทําศัลยกรรมความงามภายใต
ความเชื่อทางดวงชะตาและความเชื่อดานโหวงเฮง สําหรับฉลวยก็อาจเปนสวนหนึ่งในการหาความชอบธรรมให
ตนเองหรือสรางเงื่อนไขและความจําเปนใหสังคมเขาใจ วาการทําศัลยกรรมความงามถึงแมจะนําความเจ็บปวดมา
ใหแตก็เปนสิ่งที่นําโอกาสตางๆเขามาในชีวิตใหตนเองสามารถประสบความสําเร็จได
“เริ่มแรกเลยเปนพิธีกรอยูที่นิตยสารบันเทิงเลมหนึ่ง แลวการที่เราทํางานทุกวันเราออกหนาจอเรากลายเปนวาเรามี
ความสามารถแตเราตองขายตลกขายขํา เพราะวาหนาตาเรามันไมสวยเราจะไปขายความสวยความงามมันคงไมได
เราเลยรูสึกวาเราอยากจะออกจากกรอบตรงนี้ออกไป พอไปทําศัลยกรรมความงามปุบมันมีฟลแบคที่ดีก็คือพอเราเริ่ม
เปลี่ยนตนเองเริ่มมีความเปนหญิงสวยขึ้นมีความเขามาชม มีคนเขามาติดตองานมากขึ้นเราก็มองวาอุยมันก็ดีนะการ
ทําศัลยกรรมมันพัฒนาหนาที่การงานของเรา เราเริ่ม เปลี่ยนตนเองเริ่มสวยขึ้นมีความเขามาชม มีคนเขามาติดตองาน
มากขึ้นเราก็มองวาอุยมันก็ดีนะการทําศัลยกรรมก็การทําศัลยกรรมความงามสําหรับเรา เปนคนที่เชื่อ เรื่องดวงดวย คือ
ศัลยกรรมมันไมไดชวยเรื่องของความงามอยางเดียว ชวยในเรื่องของโหวงเฮงดวยเราก็เลยรูสึกชื่นชอบ เรามีความสุข
คะมันชวยหลายๆอยาง”

นอกจากนี้การผานประสบการณการทําศัลยกรรมความงามครั้งแรกนั้นยังทําใหฉลวยรับรูวารูปลักษณ
ไมไดเปนการปลูกมาตั้งแตกําเนิดอีกตอไป ความงามไดกลายเปนสิ่งที่สรางไดโดยแพทยซึ่งสะทอนใหเห็นการมี
มุมมองตอรางกายเปนเหมือนสิ่งที่แปรรูปไดดวยอํานาจความรูทางการแพทย นํามาสูในการทําศัลยกรรมความงาม
ในครั้งตอมาโดยเธอเห็นวารูปลักษณตนเองยังมีขอบกพรองนาจะพัฒนาความงามไดเพิ่มมากขึ้นอีก เนื่องจากเธอมี
การประเมินรูปลักษณของตนโดยใชคานิยมความงามที่สังคมกําหนดเปนเกณฑ และพบวารูปลักษณของตนเอง
แตกตางจากสิ่งที่คานิยมความงามของสังคมกําหนดไวโดยมีการกํากับความงามแบบแยกสวนบนใบหนาใหผูที่มี
รูปลักษณหรืออวัยวะบนใบหนาแตละสวนตางจากนี้คือผูที่เปนอื่นจากความงาม ซึ่งแสดงใหเห็นวาการเปรียบเทียบ
นั้นทําใหฉลวยเห็นชองวางระหวางตัวตนที่ตนเองรับรู (perceive self) กับตัวตนที่ตนเองอยากจะเปน (ideal self)
มีระยะหางมากขึ้น จึงเกิดการประเมินรูปลักษณของตนเองที่แยกวาความเปนจริง (Littleton; & Ollendick.
2003) ทําใหเกิดความไมพอใจในรูปลักษณของตน และมองวารูปลักษณของตนเองตองดอยกวามาตรฐานที่สังคม
กําหนด จึงเกิดความรูสึกทนไมไดเปนทุกขใจ นอยเนื้อต่ําใจในรูปลักษณของตนเอง และรูสึกวาความมั่นใจและ
ภาคภูมิใจในตนเองที่เคยมีไดลดลง ทําใหตองนําพาตนเองไปทําศัลยกรรมความงามตอไป
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“การทํ า ตกแต ง เพิ่ ม เติ ม หรื อ แก ไ ข ให มั น ดี ก ว า เดิ ม เสริ ม จุ ด บกพร อ งบางอย า ง บางอย า งหน า เราอาจจะมี
จุดบกพรอง ก็ตองปกปด หรือบางอยางที่เปนจุดที่มันสวยเราตองเสริมใหมันสวยกวาเดิม อะไรอยางเนี่ยคะ จุดบกพรอง
ที่เรามองเราก็มองตามที่เราไมมีตามเขานิยมๆกันเชน คางเราไมเล็กเรียว หรือจุดเดนตาเราอาจจะโตแตก็อยากใหมันดู
หวานหนอย”

จากการที่มีคนสนใจรูปลักษณที่เปลี่ยนไปของเธอทําใหเธอถูกชักชวนจากเจาของคลินิกศัลยกรรมความ
งาม ใหมาทํางานเปนที่ปรึกษาและชักจูงประชาสัมพันธเพื่อสนับสนุนใหมีคนมาทําศัลยกรรมความงามที่คลินิกมาก
ขึ้ น ทํ า ให เ ธอได ใ กล ชิ ด วงการทํ า ศั ล ยกรรมความงามและแพทย ศั ล ยกรรมความงามมากขึ้ น และเห็ น ว า
ทําศัลยกรรมความงามเปนวิทยาศาสตรทางการแพทยแขนงหนึ่งที่มีการพัฒนาใหเจริญรุดหนาอยางไมหยุดนิ่ง และ
มักจะมีวิวัฒนาการจากการคิดคนวัสดุที่ดี เครื่องมือที่ปลอดภัยทําใหการทําศัลยกรรมความงามไมใชเรื่องที่นากลัว
อีกตอไป อีกทั้งมีการพัฒนาเทคนิคตางๆ ใหการทําศัลยกรรมความงามมีความทันสมัยเพื่อทําใหรางสอดคลองกับ
คานิยมความงามที่เปลี่ยนแปลงไปไมถาวรตามกาลเวลาและตามยุคสมัยอยางรวดเร็วจนรางกายกลายเปนพื้นที่
หนึ่งที่สามารถนําเทคโนโลยีเขามาเกี่ยวพันได ซึ่งมองไดวาการทําศัลยกรรมความงามเปนการเปลี่ยนแปลงรูปโฉม
ของรูปร างหน าตาใหม ใ หเขากั บความตองการของตนเอง โดยการผสมผสานรูปรางหนาตากับเทคโนโลยีใ ห
กลายเปนหลักการความงาม ซึ่งเปนการทํางานดานเทคโนโลยีทางการแพทยเขาไปเปลี่ยนแปลง แกไขรูปรางหนาตา
จึงเปนการนําเทคโนโลยีเขามาสรางตัวตนใหม ทําใหฉลวยขยายขอบเขตความสามารถโดยการแทนที่สวนประกอบ
หรืออวัยวะที่มีรูปรางไมพึงประสงค จากนั้นก็ปรับปรุงและทําใหรูปลักษณที่มีมาแตกําเนิดใหดีขึ้น ซึ่งการเทคโนโลยี
ทางการแพทยจะมีการพัฒนาไปเรื่อยๆ ใหมีความทันสมัยลบขอดอยและพัฒนาจุดเดนของการทําศัลยกรรมความ
งามโดยวิธีการเกาๆ เชื่อมโยงไปสูรูปรางหนาตาที่จะถูกพัฒนาอยางไมสิ้นสุดทําใหศัลยกรรมความงามใบหนา
กลายเปนวิธีที่จะสรางความงามไดจริงเพื่อการมอบใหโอกาสกับผูที่รูสึกวาตนเองมีความบกพรองทั้งกายและจิตใจ
ทําใหเห็นวาการทําศัลยกรรมความงามเปนเรื่องที่นาตื่นเตนและนาทดลอง เธอจึงมักคลอยตามการชักชวนของ
แพทยในทําศัลยกรรมความงามอยูเสมอ ทําใหการทําศัลยกรรมความงามสําหรับเธอนั้นเปนเรื่องงายและสามารถ
ทําไดบอยครั้งเทาที่ตองการ
“ตามีการกรีดเล็กๆ กรีดครั้งเดียวแทบจะไมเห็นรอยเลย จมูกหาครั้ง ปากก็เปนการยกมุมปากโดยการรอยไหมยก
คะ หนาผากก็ฉีดฟลเลอรแท คางประมาณเจ็ดครั้งคือขูดประมาณ สามครั้งแลวก็เปลี่ยนทรง อีกสี่ครั้งไดเปลี่ยนแบบมี
หลายคลอเล็กชั่นคางมากมีเหลี่ยม มีวี มีแหลมศัลยกรรมความงามมันมีเทรนมาเรื่อยๆ เปลี่ยนไปเรื่อยๆ ทําใหวงการ
ศัลยกรรมหรือธุรกิจดานเนี่ยเติมโตขึ้น ตอเนื่องปจจุบันเรามองวามันแพรหลายแลวก็ มันเรียกวาไงมันเดินหนาทุกวันมัน
มีวิวัฒนาการอะไรที่มาใหมๆ ตลอด มันเปนแบบอะไรที่นาตื่นเตนและนาทดลองเพราะวาคนเราชอบที่จะเปลี่ยนหนาตนเอง
ตาม แฟชั่นก็ แตกอนเสริมจมูกใหโดงเปนปกติก็คือจบแตเดียวนี้ตองมีหยดน้ํา ตองมีปลายแหลม ปลายงุม ทรงเกาหลี
ทรงอเมริกาคิดจะเปลี่ยนอยากไดในแบบใหมนั้นตาม แฟชั่นเหมือนกันคะ ทําไปเรื่อยๆ นาจะหาสิบครั้งขึ้นไปอะคะ ใช
คะ เพราะวาเราอยูตรงนี้เราทํางานกับหมอ วางๆ หมอก็ชวนทําวางๆหมอก็ชวนทํา แตเปนการทําแทบจะดูไมออกเพราะ
เราอยูกับหมอหมอจะบอกเลยวา การทําศัลยกรรมที่ดีไมใชทําแลว ดูปลอมแตเปนการทําใหดูเปนธรรมชาติแตดูดีขึ้น
คะ”
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นอกจากนี้การที่ฉลวยตองอาชีพที่เกี่ยวของกับความงาม ไมวาจะเปนการทํางานในสายบันเทิงหรือการ
เปนที่ปรึกษาแนะนําประชาสัมพันธคลินิกศัลยกรรมความงาม ทําใหฉลวยเห็นวาความงามเปนเรื่องสําคัญตออาชีพ
เปนอยางมาก ทําใหตองมีการทําศัลยกรรมความงามเพื่อพัฒนาความงามอยูเสมอดวยความคาดหวังวาการ
ทําศัลยกรรมความงามจะรักษาชื่อเสียงและทําใหตนเองเปนที่รูจักพรอมทั้งไดรับการยอมรับในเรื่องความงามอยู
เรื่อยไป เพื่อใหตนเองสามารถที่จะคงอยูในงานของตนได เพราะเหนือไปกวารูปลักษณที่งดงามนั้นคือการนําความ
งามมาแปรเปลี่ยนเปนรายไดใหกับตนเองในเรื่องของโอกาสในการทํางาน ดังวลีที่วา “มีรูปเปนทรัพย” การจะมี
โอกาสในสังคมมากกวาคนอื่นจําเปนตองมีทรัพยเยอะๆ ซึ่งทรัพยในที่นี้มิไดหมายถึงเงินทองแตประการใด หากแต
หมายถึงความงามที่บุคคลพึงมีที่จะนําไปสูโอกาสทางการเงิน ทุกคนลวนตองการโอกาสที่ดีอยากมีอํานาจตอรองกับ
สังคม แตก็ใชวาทุกคนจะเกิดมามีความงามแบบพิมพนิยมที่สังคมกําหนด การทําศัลยกรรมความงามจึงเขามาชวย
สนับสนุนใหเกิดความงามแบบสรางได เชื่อมโยงไปสูการลงทุนทางกายภาพ หรือเปนการสะสมทุนทรัพยผาน
รางกาย นํามาอธิบายปรากฏการณการทําศัลยกรรมความงามในมุมมองของการสรางความงามดวยกระบวนการ
ทางเทคโนโลยี ท างการแพทย ทํ า ให รู ปลั ก ษณ ก ลายสภาพเป น เครื่ อ งมื อ หรื อ สิ นค า ไปสู ก ารมี ร ายเพิ่ ม มากขึ้ น
โดยเฉพาะผูใหขอมูลที่ประกอบอาชีพที่เกี่ยวของกับความงาม
“เพราะมันคืออาชีพของเรา

อาชีพของเรา พาลูกคามาทําศัลยกรรมและก็ดูแลเขาและก็ใหคํา ปรึกษากับเขาวาเขา
ควรทําจุดไหนอะไรยังไง เพราะวาในบางคนไมรูวาตนเองตองทําอะไร เพราะมันสรางรายไดและมันชวยเสริมภาพลักษณ
ของเราในหลายๆดานคะ”

โดยฉลวยเห็นวา ในยุคปจจุบันสังคมมักจะใหการยกยอง และใหโอกาสในการดํารงชีวิตตอบุคคลที่มี
รูปรางหนาตาที่ดีกวา เพราะหนาตาเปนสิ่งที่รักษาความคาดหวังตอบทบาทตามสายสัมพันธทางสังคมได กลาวคือ
คนที่มีรูปรางหนาตาที่ดี จะกระตุนใหเกิดความสนใจ สรางความรูสึกเชิงบวก ทําใหมีความโดเดนกวาคนไมสวยงาม
สังคมจึงมักจะใหการยกยอง เพราะในกลไกทางสังคมใครก็ตามที่ไดรับการยกยองสรรเสริญ ยอมมีโอกาสไดรับ
อภิสิทธิ์พิเศษ และยิ่งมีโอกาสไดสืบทอดใหคงอยูในสถานภาพพิเศษนั้นไปไดนานๆ มากกวาคนที่ไมไดอยูใน
สถานะเชนนั้ น ซึ่งปฏิเสธไมไดวาความงาม เปนแตมตอของชีวิตที่จะสามารถใชเปนใบเบิกทางสู โอกาส และ
ความสําเร็จในการดํารงชีวิตมากกวาคนที่มีรูปรางหนาตาไมสวย ไมงาม อาทิเชน คนหนาตาดี มักมีรายไดมากกวา
คนหนาตาธรรมดา ผูชายที่ไรเสนหดึงดูด มีรายไดต่ํากวาผูชายที่มีเสนห ผูหญิงหนาตาธรรมดา มีรายไดนอยกวา
เพื่อนรวมงานสาวที่มีใบหนาสวย สรุปคือ คนที่มีรูปรางหนาตาดี มักจะไดรับความชวยเหลือจากสังคมมากกวาคนที่
มีรูปรางหนาตาไมดี ความงามทั้งหนาตาและบุคลิกที่ดูดี จึงเปนเสมือนใบเบิกทางนําพาโอกาสดีๆ มาสูชีวิตใครตอ
ใครหลายๆ คนนั้นแสดงใหเห็นวาความงามไดกลายมาองคประกอบหนึ่งในชีวิตที่ทุกคนพึงมีนอกจากความสามารถ
ความฉลาดและความเกง ฉะนั้นฉลวยจึงเห็นวาคุณคาของบุคคลจึงไมใชมีแคความสามารถความเกงและฉลาด
เพียงเทานั้นตองมีความงามดวย
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“ก็ ตองยอมรับนะคะวาในสังคมปจจุบันคือคนสวย อืมนอกจากจะไดเปนดาราเปนพิธีกร หรือวา นี่อาชีพไมตองใช
สมองนะฮะพูดถึง เปนดาราพิธีกรทั่วไปก็ไดแลว ถาสวยและมีสมอง เชนสวยดวยจบการศึกษาสูงๆดวย โอกาสที่คุณจะมี
หนาที่การงานที่ไกล กวาคนที่ไมสวยแตเรียนเกงมันก็มีมากกวาเยอะ ก็เลยคิดวาความสวยมันสําคัญมากอยูแลว เอางายๆ
ก็คือ ปจจุบันถาผูหญิงคนไหนเปนนางงามดวยเปนดอกเตอรดวยเนี่ย คือมันนาสนใจมากกวาผูหญิงที่เปนดอกเตอรทั่วไป
อยูแลวคะในปจจุบันความสวยสําคัญมากเพราะวา ดวยอาชีพทุกอยางที่ทําอยูปจจุบันเนี่ยมันตองสวยแลวก็ คนเราเนี่ยตอ
ใหฉลาดเทากัน คนที่สวยกวาจะมีความประสบความสําเร็จในชีวิตมากกวาเสมอ และก็ยังเชื่อวาความสวยเปนใบเบิกทาง
ในหลายๆดานคะ”

ทําใหความคาดหวังในการทําศัลยกรรมความงามของฉลวยไมเพียงแตตองการทําใหหนาตาดีขึ้นเทานั้น
แตเปนการตอสูเพื่อเอาชนะธรรมชาติแหงวัย เพื่อที่จะชะลอความแกใหมาชาลง เนื่องจากธรรมชาติของการ
ทําศัลยกรรมความงามที่มิใชเปนการสรางหรือปรุงแตงความงามแบบถาวรทําใหรูปลักษณที่ผานการทําศัลยกรรม
ความงามเริ่มไดรับผลกระทบมีรูปลักษณที่เปลี่ยนแปลงไป ทําใหฉลวยเกิดความความไมพอตองทําเพิ่มเติมมากขึ้น
ยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งตองทํา ซึ่งเปนการมองความงามของรูปลักษณลดลงเมื่ออายุมากขึ้น ดังนั้นเมื่ออายุมากขึ้น
รูปลักษณมีความเสื่อมถอย ฉลวยจึงไมสามารถหยุดทําศัลยกรรมความงามไดและยิ่งอายุมากขึ้นเธอก็พบวา สรรพ
นามของเธอไดเปลี่ยนแปลงไปจากนองกลายเปนพี่สอดคลองกับรูปลักษณของเธอที่มีความเสื่อมถอยเมื่อไป
เปรียบเทียบกับคนที่อายุนอยกวา ซึ่งตอกย้ําและบีบบังคับใหฉลวยตองยอมรับขอเท็จจริงวารูปลักษณมีความเสื่อม
ไปตามธรรมชาติ การกลาวถึงอายุที่มากขึ้นเปนการสื่อใหเห็นไปถึงการเปลี่ยนแปลงที่บงบอกถึงความชราหรือความ
ไมสวยงามของรางกาย โดยเฉพาะบริเวณใบหนาซึ่งเปนพื้นที่สําคัญที่แสดงถึงการมีรูปลักษณที่จะถูกจับจองเปน
อันดับแรก จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติที่ไมอาจเลี่ยงได อายุที่มากขึ้นจึงเปนเหมือนศัตรูที่สรางความ
เจ็บปวดทางจิตใจจนไมอาจยอมรับได นอกจากนี้ยังมีผลไปยังความรูสึกของคุณคาตอตนเองที่ลดลงในมิติทาง
สังคมวัฒนธรรม การแสดงบทบาท หรือการสรางความสัมพันธกับเพศตรงขาม ทําใหเกิดความไมมั่นใจและมี
ความรูสึกเปนอื่นตอรูปลักษณของตน
“อยางที่บอกไปคนเราแกขึ้นทุกวันในทุกวันที่เราแกขึ้น เราตองทําอะคะ เราจะชะลอมันอาจจะหามไมไดเรื่องของ
อายุ เราหามไมไดวาเราตองแกขึ้น บอกไดเลยวาผูหญิงตองดูแลตนเองตั้งแตสาวๆ จะแกชากวาเริ่มดูแลตนเองตอนอายุ
มากขึ้นไปตัดปากมา เริ่มมีปญหาปที่แปดตองมานั่งเติมคลอลาเจนที่ปากเพราะอายุมากขึ้น แตอายุมากคลอลาเจนเลิก
ผลิต เราเริ่มเหี่ยว ปากเราก็เริ่มไมมีเราก็ตองทําศัลยกรรมความงามเพิ่มเติมไปทุกคนที่ทําก็คาดหวังวามันจะชะลออายุ
ชะลอความแก ในเรื่องของความสวยเรามาถึงจุดนี้ เราไมคิดวาเราจะทําแลวเราจะสวยกวาเดิมแลวมันอิ่มตัวแลวกับ
ใบหนาของเรามันไดแคนี้เราตองรูสึกพอ เพียงแตวาตอนหลังที่ทําอยูเปนเรื่องของริ้วรอยความเหี่ยวยนเพราะวาอายุเรา
เลขสามขึ้นไปก็ตอนที่เริ่มแกขึ้นนะคะ ก็คือตอนเราเขาเลขสาม มันรูสึกวาเราเปนพี่ใครหลายๆคนเลยนะ ทําไมมีคนมา
เรียกเราแบบนี้ เราสองกระจกดูเราถายรูปกับคนอื่นหนาเราไมใชแลวนะหนาเราอายุมากขึ้น เราก็อยากในชวง ที่แกใชเงิน
ไปเยอะมาก เงินจากการทํางานทั้งหมดไปอยูที่การทําศัลยกรรมหมดคิดวาการทําศัลยกรรมความงามไมมีทางสิ้นสุด คือ
ตลอดชีวิตคะ เพราะวาคนเราแกขึ้นทุกวัน ถาอายุมากขึ้นคนเรามันก็เริ่มรวงโรย เพราะฉะนั้นเราตองทําอยูตลอดอยูที่วา
เมื่อไร”
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และจากการทํ า ศั ล ยกรรมความงามใบหน า ซ้ํ า แล ว ซ้ํ า เล า ทํ า ให อ วั ย วะส ว นนั้ น อาจจะได รั บ การ
กระทบกระเทือนมากเกินขีดจํากัดจนกลายเปนเสียหนาที่ในการทํางานได เนื่องจากการทําศัลยกรรมความงามคือ
การผาตัดชนิดหนึ่งโดยใชอุปกรณมีคม กรีดไปบนรางกายเพื่อจัดการเพิ่มหรือลดขนาดของรูปทรงเพื่อใหรูปทรง
ดังกลาวใหเปนไปตามใจตองการ การที่ตองใชอุปกรณมีคมกรีดไปบนรางกายทําใหรางกายเกิดความเจ็บปวด
แพทยศัลยกรรมความงามจึงตองมีการใหยาเพื่อระงับความเจ็บปวดหรือยาสลบขณะทําการผาตัดเพื่อลดความทุกข
ทรมานนั้นทําใหเกิดอาการแทรกซอนตามมามากมาย รางกายก็จะไดรับความเสียหายและเกิดผลกระทบสะสมทุก
ครั้งของการทําศัลยกรรมความงาม เชนการกรีดผิวหนังตําแหนงซ้ําๆ จะทําใหเกิดแผลเปนนูน และการที่ตองไดรับ
ยาชาบอยครั้งในการระงับความเจ็บปวด อาจทําใหรางกายไมตอบสนองตอยาชา หรือการไดรับยาสลบหลายครั้งจะ
สงผลกระทบตอการสั่งการของสมอง นอกจากนี้การผาตัดบอยครั้งที่อวัยวะใดๆ อวัยวะหนึ่งก็ตาม จะเห็นไดวาการ
ทํา ศั ล ยกรรมความงามแต ล ะครั้ ง นอกจากรู ป ลั ก ษณ ข องผู ใ ห ข อ มู ล จะมี ค วามงดงามมากขึ้ น ก็ ต อ งแลกกั บ
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะยาวซึ่งที่กลายเปนปญหาสุขภาพตามมา
“จมูกมีปญหาอยูเนี่ย เห็นไหมคะวามันคลายๆขี้มูกแตมันไมใชขี้มูก มันเปนเมือกๆเห็นไหมคะ คือจมูกเราไมมี
ผนังกั้นจมูกแลวเนื่องจากทํามากไป ก็เลยรางกายตองสรางเมือกๆไปแปะไวตลอด เพราะ หาครั้งไงคะคนไมรูก็ไมรู
รางกายคนเราโดนรับยาสลบ เต็มที่ไมเกิดสามครั้ง หากเกินสามครั้งสมองจะไมปกติมีโอกาสเปนอัลไซเมอรสูง ตอนแรก
ไมรูแตทุกครั้งที่เราทําอาชีพตรงนี้เราจะเห็น คนที่เขามาเคยทํากับเราเขาเออเขาเบลอเขาดูไมคอยเต็มพูดไมอยูกับรองกับ
รอย แบบไมครบสามสิบสองคน เหลานี้ไมคอยรูตัวดวย อันนี้มาจากยาสลบที่เขาโดนบอยๆ”

นอกจากนี้ในชวงเวลาดังกลาว ฉลวยยังตองเผชิญกับการถูกสังคมตีตราวาเปนผูเสพติดศัลยกรรมความ
งาม โดยฉลวยไดพยายามการอธิบายใหผูอื่นฟงถึงบริบทเงื่อนไขที่ตนเองในการทําศัลยกรรมความงาม เพื่อใหผูอื่น
รับรูเกิดเปนความเขาใจในบริบทเงื่อนไขของตนเชื่อมโยงไปสูการลดการตีตราเนื่องจากฉลวยเขาใจวา การถูกตีตรา
สวนหนึ่งมีบริบทเงื่อนไขมากจากการที่บุคคลอื่นไมเขาใจในพฤติกรรมการทําศัลยกรรมความงามของตน จึงใช
ทัศนคติเดิมซึ่งเปนไปตามคานิยมของสังคมกําหนดไวใหผูที่ทําศัลยกรรมความงามมีมุมมองในแงลบ ทําใหฉลวย
เชื่อวาการการอธิบายตามการับรูและมุมมองของตน ซึ่งจะชวยทําใหผูอื่นและสังคมเกิดความเขาใจในมุมมองที่
แตกตางออกไป และเปดใจที่จะเปลี่ยนมุมมองที่มีตอตนเองใหมไมใชมุมมองในแงลบอยางที่เปนมา ซึ่งการ
พยายามอธิบายในมุมมองของตนเองใหผูอื่นเขาใจนั้น มีความเสี่ยงตอการถูกตอตานและถูกปฏิเสธเปนอยางมาก
และอาจนํามาสูผลเสียมากกวาจะไดรับผลดีในการอธิบาย โดยผูใหขอมูลที่เลือกใชกลวิธีในการแกไขปญหา
ดังกลาวสวนใหญจะเปนผูที่มีความมั่นใจในตนเองและเชื่อมั่นวาสิ่งที่ตนเองทําอยูเปนสิ่งที่ถูกตอง
“ก็นอยนะ เวลาใครมาบอกเสพติดอยางงี้เรารูสึกไมดีอะคะ เราก็จะพยายามบอกวา เราผิดพลาดตรงนี้มามัน
เหมือนเปนเหตุผลสวนตัวที่เขามองวาเราแกตัวแตแบบ พูดไปอยางนั้นแตเราตัวเรารูดีที่สุดอะคะ”
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และจากการที่ตองเผชิญกับผลกระทบจากการทําศัลยกรรมความงามและการถูกตีตราจากสังคมวาเปนผู
เสพติดศัลยกรรมความงาม ทําใหฉลวยเริ่มเขาใจและยอมรับขอเท็จจริงของการทําศัลยกรรมความงามมากขึ้น ซึ่ง
ไมใชการรับรูเกี่ยวกับการทําศัลยกรรมความงามในแงบวกดานเดียวอีกตอไป โดยเขาใจวาความจริงแลวการ
ทําศัลยกรรมความงามยังมีอีกดานที่ควบคูกันมาคือผลกระทบที่เปนอันตรายตอรางกายและจิตใจ ซึ่งเปนดานลบที่
สงผลในทางตรงขามอยางสิ้นเชิง ผูใหขอมูลบางคนที่รับรูขอเท็จจริงเกี่ยวกับการทําศัลยกรรมความงามดังกลาว
มักจะเชื่อมโยงไปสูการเตือนตนเองกอนที่จะตัดสินใจทําศัลยกรรมความงามโดยการคํานึงถึงผลกระทบทางดานลบ
ที่อาจจะเกิดขึ้น โดยการไมสรางความหวังตอรูปลักษณตนเองสูงจนเกินจริง และมักพูดหรือกลาวกับตนเองอยู
เสมอวาตนเองเปนคนที่มีความงามแลว ซึ่งเปนการสรางกําลังใจใหกับตนเองในการมองรูปลักษณในทางที่ดีขึ้น
เพราะการรับรูเกี่ยวกับความงามเปนสวนหนึ่งของความพึงพอใจ ซึ่งขึ้นอยูกับความรูสึกนึกคิดภายในจิตใจ การมอง
วาตนเองเปนผูมีความงามแลวนั้นจะทําใหตนเองไมตองแสวงหาที่จะทําศัลยกรรมความงามอีกตอไป เปนการ
แสดงออกถึงการพึงพอใจ ภาคภูมิใจในรูปลักษณตนเองอยางหนึ่งเชนกัน
“กอนทําเราหวังวา เราจะสวยขึ้นมากๆ แตตอนนี้เราคิดวาการทําศัลยกรรมแคมันดูดีขึ้น กี่เปอรเซ็นตตองรูจักพอ
ไมงั้นเราจะเปนพวกยิ่งวายยิ่งลึกอะคะ”

และถึงแมวาฉลวยจะรับรูวารูปลักษณของตนเองไมสมบูรณแบบแตก็เลือกที่จะไมทําศัลยกรรมความ
งามตอไป เพราะกลัววาการทําศัลยกรรมความงามครั้งตอไปจะทําใหตนเอง เกิดความเสี่ยงและพลาดพลั้งมากขึ้น
อาจจะสงผลใหรูปลักษณแยลงกวาเดิม ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการยอมรับในความไมสมบูรณแบบของรูปลักษณตน
และเรียนรูในขอจํากัดของการทําศัลยกรรมความงามมากกวาที่จะดันทุรังทําศัลยกรรมความงามไปเรื่อยๆ โดยเปน
การพยายามทําความเขาใจธรรมชาติและขอเท็จจริงของการทําศัลยกรรมความงาม ซึ่งเปนมุมมองภายใตภาวะที่
เปนอยู (being) และสิ่งที่คาดวาจะเกิดขึ้นตามความเขาใจที่เปนอยู จากการที่ฉลวยรูสึกวาตนเองไมอาจคาดเดาได
เต็มที่กับภาวะแทรกซอนและรูปลักษณในอนาคต และยอมรับวาการทําศัลยกรรมความงามนั้นมีความเสี่ยงสามารถ
กอใหเกิดความกังวลวาสภาวะที่เกิดขึ้นอาจจะทวีความรุนแรงกวาที่คาดการณไว เชน การทําศัลยกรรมความงาม
ผิดพลาด เกิดความพิการและนําไปสูโรคที่รายแรงตอชีวิตตามมา
“อืมไมมีแลวคะ แตบางอยางในรางกายเราก็ไมแปะนะ แตเราก็ตองยอมรับมันหากทําไปอาจจะพลาดแลวไมดี
เหมือนตอนนี้ก็ซึ่งจริงๆแลวการทําศัลยกรรมมันจะมีจุดอิ่มตัวถา มันดูดีหรือดูโอเคแลวเราตองหยุด ถาไมหยุดหนาเรา
จะดูผิดรูปผิดปกติไปจากมนุษยทั่วไปอะคะ อยางที่บอกเราพลาดเยอะเรารูวาเราควรจะทําไดแคไหนตองรูลิมิดของ
ตนเองอะคะ”
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นอกจากนี้ฉลวยยังเห็นวาการพยายามจะเปรียบเทียบรูปลักษณตนเองกับผูอื่น เปนการมองออกไป
ภายนอกตัวเองตลอดเวลาเพื่อหารูปลักษณเปรียบเทียบตลอดเวลาเมื่อเปรียบเทียบแลวไมเทาจะเกิดเปนความทุกข
ใจไมพอใจตามมา ตอใหเทียบแลวเทาก็จะตองมีการเฝาระวังวาเมื่อไรจะมีผูที่มีรูปลักษณงดงามมากกวาตน ก็ทําให
ตนเองตองพยายามไปมีความงามมากกวาคนอื่น เปนการขยับมาตรฐานของความงามของตนเองใหสูงขึ้นไปเรื่อยๆ
และยิ่งมีการเปรียบเทียบมากเทาไรยิ่งมีการมองรูปลักษณตนเองในแงลบมากขึ้น เนื่องจากการเปรียบเทียบจะ
นําไปสูการปฏิเสธตนเองที่แทจริงทําใหรูปลักษณของตนเองคอยๆ จางหายไปโดยการนํารูปลักษณที่เปนตนแบบ
ของการเปรียบเทียบเขามาแทนที่ ทํ าใหเกิดความไม พอใจในรูปลักษณ ของตนตอไปเรื่อยๆ ดั งนั้นการไมไ ป
เปรียบเทียบรูปลักษณของตนเองกับคนอื่นจะทําใหไดหันกลับมายอมรับความงามของตนที่มีอยูโดยไมทําใหตนเอง
รูสึกมีรูปลักษณดอยกวาคนอื่น
“ก็อยากจะบอกวาหนาตาเราไมไดสวยเฟอรเฟคไมใชวาดี ยังสูคนอื่นที่สวยๆไมได ในสังคมเราถือวาเราเปนคนที่ดูดี
คนหนึ่งเราควรจะพอใจ คนเราที่เราไมรูจักพอเพราะเรามองคนที่สวยกวาอยูเสมอ คะ”

และจากการมีโอกาสไดทํางานเกี่ยวกับการใหคําแนะนําและประชาสัมพันธการทําศัลยกรรมความงาม
ใหแกคลินิกศัลยกรรมความงาม ทําใหฉลวยไดใกลชิดและไดรับรูประสบการณการทําศัลยกรรมความงามของผูอื่น
เปนจํานวนมากที่ไดรับผลกระทบจากการทําศัลยกรรมความงามตอไปเรื่อยๆ ดวยความไมรูจักพอและไมยอมรับ
ความไมสมบูรณในรูปลักษณของตน ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการพยายามที่จะปรับเปลี่ยนความเปนจริงในชีวิตให
สอดคลองกับความสมบูรณแบบในจินตนาการของตน จนเกินขีดจํากัดของรางกายจนไมสามารถหาจุดพอดีใหกับ
ตนเองไดทําใหรูปลักษณกลายเปนพิการผิดรูป เสียโฉม หรือมีความผิดปกติที่การรับรู เนื่องจากการทําศัลยกรรม
ความงามที่มิใชเปนสิ่งที่สรางเฉพาะความงามเทานั้น การทําศัลยกรรมความงามที่มากเกินไปกอใหเกิดผลกระทบได
ในทุกกระบวนการตั้งแต การระงับความรูสึกที่สงผลกระทบตอการทํางานของสมองการผาตัดทําใหเกิดการบาดเจ็บ
ใบหนาผิดรูป มีบาดแผลตามมาเปนตน นําไปสูความฉุดคิดพยายามหาจุดพอดีใหกับรูปลักษณของตน
“เพราะวาเราทํางานดานนี้เคยเห็นลูกคาบางคนที่มันโอเค แตเพราะเขา คิดจะแกแกไปแกมาเขาพลาดชีวิตเขาพังไป
เลยก็มี ก็เจอบอยๆ ก็เจอเยอะบางที่รูสึกวาเราทําอะไรกับรางกายมากๆเนี่ย มันก็ยิ่งเปนวาเราหาจุดพอกับรางกายเรา
ไมได”(ฉลวย)
“กลัวรางกายคนเราโดนรับยาสลบ เต็มที่ไมเกินสามครั้ง หากเกินสามครั้งสมองจะไมปกติมีโอกาสเปนอัลไซเมอร
สูง คนที่เขามาเคยทํากับเราเขาเออเขาเบลอเขาดูไมคอยเต็มพูดไมอยูกับรองกับรอย แบบไมครบสามสิบสองคน เหลานี้
ไมคอยรูตัวดวย อันนี้มาจากยาสลบที่เขาโดนบอยๆ” (ฉลวย)

ประกอบกับการไดเรียนรูจากการเผยแพรผานขาวและสื่อตางๆที่นําเสนอเกี่ยวกับการทําศัลยกรรมความ
งามจนเสียสวย หรือการทําศัลยกรรมความงามผิดพลาดซึ่งเปนอุทาหรณใหฉลวยรับรูวาการทําศัลยกรรมความงาม
ที่ไรขอบเขต ไมมีจุดอิ่มตัวเพื่อใหตนเองมีความงามสมบูรณแบบนั้นอาจจะทําใหตนเองตองพบเจอกับผลกระทบทั้ง
กายและใจ ที่เปนเหมือนการเปลี่ยนชีวิตใหตองอยูกับใบหนาที่ไมเหมือนคนปกติ ขอเท็จจริงดังกลาวจึงไดเปน
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อุทาหรณสอนใจใหแกฉลวย ไดเห็นผลลัพธที่ไมพึงประสงคจากการไมยอมรับความไมสมบูรณแบบของตนเองจน
นําไปสูการทําศัลยกรรมความงามที่เกินพอดี และทําใหฉลวยรับรูขอความจริงที่วารูปลักษณสมบูรณแบบเปนสิ่งที่
เปนไปไมได เพื่อจะทําใหตนเองสามารถมองเห็นจุดที่พอดีและเตือนใจไมใหตนเองทําศัลยกรรมความงามอีกตอไป
“ก็เหมือนคนที่ทําศัลยกรรมความงามมากเกินไปหนามันจะดูปลอม เห็นตามสื่อตามขาว หนาจะดูพลาสติก หนาจะ
ดูแข็งหนาไมเหมือนคนปกติ แลวคนเหลานี้พอถึงจุดๆนั้น เขาจะอยากกลับมาเปนหนาเดิม เขาจะพยายามแกอีกเพื่อให
กลับมาเปนหนาเดิมแตมันแกไมไดแลว เพราะวายิ่งทํามันก็ยิ่งเละไปเรื่อยๆอะคะ”(ฉลวย)

1.9. ผูใหขอมูลคนที่ 9 (แฉลม)
ชายรักชายที่ทําศัลยกรรมความงามบริเวณจมูกมาสิบกวาครั้งอยางไมลดละ แฉลมเปนชายอายุ 27 ป
รูปรางทวม ผิวสองสี ใบหนายาว ตาชั้นเดียว สังเกตบริเวณดั้งจมูกสูงเดนชัดแตเอียงไปทางดานซาย ผนังกั้นจมูก
คดมีรอยแผลเปน บริเวณปกจมูกมีรอยเย็บ เนื้อบริเวณจมูกบางและแดงกวาบริเวณอื่น การแตงกายภายนอก ของ
แฉลมเหมือนผูชายเรียบรอยปกติทั่วไปคือใสเสื้อโปโล กางเกงขายาวสีดํา รองเทาหนัง ปจจุบันแฉลมทําอาชีพเปน
พนักงานรัฐวิสาหกิจในกรุงเทพมหานครโดยแฉลมไดยายถิ่นฐานจากภาคอีสานเขามาอาศัยอยูกับพอซึ่งทํางานที่
เดียวกับแฉลมในตําแหนงที่ใหญโตกวา ทําใหแฉลมสนิทกับพอมากกวาแม เนื่องจากครอบครัวที่แตกแยกทําให
แฉลมไมคอยไดเจอแมและนองมากนักเพราะแมและนองชายอยูตางจังหวัดแฉลมเลาใหฟงวาเขารูตัววาตนเปนชาย
รักชายเมื่อเริ่มเขาสูวัยรุนแฉลมไดบอกเรื่องนี้กับครอบครัวดวยตนเองเพราะการเลี้ยงดูของพอแมที่เปนคนรุนใหมที่
สามารถยอมรับความหลากหลายทางเพศได โดยแมนั้นใหความสนับสนุนและตองการใหแฉลมแตงหญิง สวนพอ
นั้นมีความคิดเห็นแตกตางออกไปถึงแมจะยอมรับไดแตก็ไมตองการใหแฉลมแสดงตัวถึงการเปนชายรักชายให
สังคมรับรู สวนหนึ่งเชื่อมโยงมาจากหนาที่การงานของพอที่เปนขาราชการตองอยูในกฎในระเบียบของสังคมที่
เครงครัด ซึ่งแฉลมก็ยอมรับขอเสนอของพอได
“รูตัววาเปนอยางงี้ตั้งแตตอนมอ หานะ พอเราเริ่มรูตั้งแตรูตัววันแรกก็บอกทุกคนเลย คือตอนนั้น คือแบบวา
เหมือนเด็กไมเคยคิดอะไรเลยเหมือนแบบวา เรารูสึกอยางไรเราก็พูดแบบนั้นเลยไมคิดวามันจะมีฟลแบคกลับมาอะไรคิด
วาและเราก็ไมไดแตงหญิงนะอะถาอยางแม แมอยากใหเราเปนตุด แตงหญิงไปเลยแมชอบแตสวนพอ พอเนี่ยจะบอกวา
เปนเกยเปนไดนะแตขอใหเปนแบบ ปกติเพราะพอยังทํางานราชการ ไออายไหม ก็อายพอเนี่ยจะหามเลยนะ หามสักหาม
เจาะหู เขาราชการเขาไมชอบ จมูกเขาก็หามเสริม เราไปแตงหญิงเขาอายแตถาเราแตงปกติยังงี้ เขาไมซีเรียสพอแมจะเปน
เหมือนคนรุนใหมจะมองแมกระทั่งวาผมเปนเกย เขาไมซีเรียสเขาไมเคยคิดเรื่องพวกนี้ เขาก็จะปลอยวาโอเคขอแคเปน
คนดีอยางเดียวก็พอ”

ในตอนนั้นแฉลมก็เริ่มมีพฤติกรรมรักสวยรักงามโดยใหความสําคัญเนนหนักไปที่รูปรางเปนสวนใหญ
โดยแฉลมเชื่อวารูปลักษณบริเวณใบหนาของตนเปนปกติจึงไมไดมีความคิดจะพัฒนาความงามบริเวณใบหนา
เนื่องมาจากตนเองไดรับการชักชวนจากโมเดลลิ่งใหกาวเขาสูวงการบันเทิง ซึ่งเปนอาชีพที่ใชองคประกอบดาน
หนาตารูปรางเปนสําคัญ จึงทําใหแฉลมยิ่งมั่นใจวาใบหนาของตนเองปกติถึงขั้นหนาตาดีจึงมีโอกาสที่จะไดทํางานใน
วงการบันเทิง
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“ตอนนั้นจึงเหมือนแบบ เราแครูสึกวาเราตองการสรางบุคลิกภาพดานหุนอยางเดียว จะฟตหุนอยางเดียว ไมเคย
เลยนะไมเคยสนใจแมกระทั่งตอนสมัยกอน เคยแบบวามีกําลังที่จะทําไดคือตอนนั้นมีผูใหญสนับสนุนนะแตก็ไมเคยคิด
อยากจะทําเลยเพราะวาเหมือนตอนนั้น เรายังไมตองการเรานึกวาเราโอเคปกติอยูแลว เราก็เลยไมมองเรื่องของการ
ทําศัลยกรรมเลย โอยตอนนั้นมีคน มีเหมือนโมเดลลิ่งที่เขามาติดตออยู โอเคนะเนี่ย”

และอยูมาวันหนึ่งแฉลมก็รูสึกตอรูปลักษณตนเองเปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยรับรูวาตนเองหนาตาปกติถึง
ขั้นมั่นใจวาตนเองหนาตาดีเปลี่ยนไปไมพอใจและไมมั่นใจในรูปลักษณตนเอง เนื่องมาจากแฉลมถูกสังคมแสดงออกถึง
การไมยอมรับดวยการลอเลียนเกี่ยวกับรูปรางหนาตาวามีลักษณะตัวตลก ซึ่งการลอเลียนเปนเสมือนการถูกสังคม
ตราหนาและจําแนกตีตราใหผูอื่นมีรูปลักษณผิดปกติกวาคนทั่วไป การถูกลอเลียนไดตอกย้ํา กดทับและยัดเหยียด
ความรูสึกดอยคาใหประทับไปในตัวแฉลม ทําใหแฉลมตองรับเอาสิ่งที่สังคมมองและกําหนด มาเปนมุมมองตอ
รูปลักษณตนเองทําใหเกิดมุมมองตอรูปลักษณตนเองในแงลบตามมานําไปสูความคิดที่จะพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลง
รูปลักษณดวยการทําศัลยกรรมความงาม เพื่อจะทําใหรูปลักษณของตนเปนอื่นจากการถูกมองวาเปนตัวตลก
สอดคลองกับการศึกษาพบวาการลอเลียน เปนกระบวนการหนึ่งของถูกตีตรา จะเกิดขึ้นภายใตสภาพจิตใจที่เหมือน
ถูกกักขัง ประสบการณการถูกตีตราเปนการเปรียบเทียบใหเห็นความแตกตางของลักษณะของบุคคลที่พึงปรารถนา
หรือไมพึงปรารถนา เพราะฉะนั้นการตีตราจึงเปนผลจากการเปรียบเทียบทางสังคมบุคคลที่มีลักษณะพึงปรารถนา
จะมีความรูสึกเหนือกวา สวนบุคคลที่มีลักษณะไมพึงปรารถนาจะมีความรูสึกต่ําตอย (อุบลพันธ ธีระศิลป; และ
เพ็ญจันทร เซอรเรอร. 2553)
“มาเริ่มสนใจทําศัลยกรรมตอนอยูปหนึ่ง เพราะเหมือนกับวาเราโดนลอ ก็อยางเขาเซเวนอยูมีคนไมรูจักสองคนเดิน
มา เขาก็พูดวาเหมือนกูไปเจอโซเลเลย ทําใหตอนนั้นแฉลมรูสึกไมเคยพอใจกับใบหนาเลย (หัวเราะ)คือแตกอนที่จะสนใจ
นั้นเราเปนคนที่มั่นใจในใบหนาวาตนเองหนาตาดีมากเลยอะไรเงี่ยถึงเวลาที่เราตองทําดีกวา”

ความรูสึกไมพึงพอใจในรูปลักษณของตนเอง ทําใหแฉลมขาดความมั่นใจในตนเอง ไมกลาไปมีปฏิสัมพันธ
กับคนอื่น เพราะหวาดกลัวผูอื่นจะมาจับจองและตําหนิรูปลักษณของตนเองในสวนนั้น ความกลัวที่เกิดขึ้นจะนําไปสู
ความหวาดระแวงความสัมพันธที่จะตามมา แฉลมจึงไมกลาพาตนเองออกสูสังคมหลบซอนตัวอยูแตในบาน เพื่อจะ
ไมพบใครๆ จากการศึกษาพบวาการเปนคนที่มีนิสัยหวาดระแวงเปนลักษณะของผูที่ไมไวใจการมีปฏิสัมพันธกับคน
อื่นและมักจะคอยวิเคราะหพฤติกรรมของผูอื่นที่มามีปฏิสัมพันธกับตนพรอมทั้งจินตนาการถึงความคิดของคนอื่นที่
มีตอตนเองในแงลบอยูเสมอ จึงเกิดเปนความระแวงในความคิดของคนอื่นที่มีตอรูปลักษณตน สงผลกระทบทําให
เกิดเปนความไมสบายใจในการไปสรางความสัมพันธกับผูอื่น ซึ่งสวนใหญจะพบเจอไดในผูที่รูสึกวาตนเองมีปมดอย
ทั้งทางดานรางกายและจิตใจ
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“ขาดความเชื่อมั่น ปกติผมจะเปนคนพูดนอย ไมคอยเจอหนาใครอะไรอยางงี้ อยางสยามนะ ตอนนี้ผมก็ยังเปน
ผมจะถามเด็กๆตลอดเลยวา รุนนองอะ วารูสึกอยางไรที่ไปเดินสยาม เพราะทั้งที่ในมุมมองของเราไมชอบ ไมชอบที่ทุก
คนตองแตงตัวสวยไปเดินหางอะไรอยางงี้ เพราะวาสวนตัวอะเปนคนเซอรๆเลยอะ คืออยากจะดูดีนะอยากจะดูหลอ แต
วาไมตองการที่จะแตงหลอเนนเซอรๆปกติแตดูดีอะไรอยางงี้ เพราะเราก็หนาตาไมดีอืม มีปญหานะเราไมไปไหนเจอใคร
เพราะเปนคนขี้ระแวงอะ เปนคนที่กลัวไวกอนอะไรก็แลวแตจะกลัวไวกอน กลัวเขาจะมองในมุมมองความคิดของคน
หรือเปนคนชอบคิดวา สมมุติมีคนมาทักพอทักนิดหนอยจะเอาคําพูดเขามาคิดเปนคนคิดมากก็เลยทําใหเรากลัวเขาจะ
มองหาเราอยูหรือเปลา เคาจะเอาเราไปลอไหมหนาเราแบบนี้ เขาทักหนาเราแบบนี้”

ในระหวางนั้นแฉลมจึงหันมาสนใจการพัฒนาความงามบริเวณใบหนามากขึ้น โดยเริ่มแรกแฉลมไดลอง
เขาไปพัฒนาความงามที่สถานเสริมความงาม นวดหนา ขัดหนาดูแลผิวหนา ซึ่งเปนการพัฒนาความงามดวย
เครื่องมือที่ใชความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีผนวกกับความรูทางดานการแพทย ซึ่งเฉพาะเจาะจงเนนที่การ
ดูแลผิวพรรณเปนหลักในการชวยลดจุดดางดําและริ้วรอย รวมทั้งทําใหผิวหนาเกิดความเรียบเนียนซึ่งเปนการ
พัฒนาความงามที่ใหผลรวดเร็วและมีความยั่งยืนนานกวาการใชเครื่องสําอาง และสามารถตอบสนองความตองการ
ความงามไดโดยใชระยะเวลาอันสั้น จึงเปนทางเลือกหนึ่งในการพัฒนาความงามสําหรับแฉลม แตถึงอยางไรก็ตาม
การพัฒนาความงามดวยเครื่องมือก็ สามารถสรางความงามไดเพียงผิวพรรณ จึงไมสามารถรื้อถอนเปลี่ยนแปลง
รูปลักษณไดมากเทาที่ควรจึงทําใหแฉลมยังไมรูสึกถึงการเปลี่ยนแปลงความงามของตนเทาไรนักแฉลมจึงเริ่มให
ความสนใจการทําศัลยกรรมความงามประกอบกับไดแรงผลักดันจากคนที่ตนเองแอบชอบที่สนับสนุนสรางเงื่อนไข
ใหแฉลมเห็นวาการมีรูปลักษณที่ดีสามารถดึงดูดใจคนรักของตนเองได แฉลมจึงตัดสินใจที่จะทําศัลยกรรมความ
งามครั้งแรก
“เคยทําหนานะเพราะผมเปนคนที่รูขุมขนกวางมาก ตอนนี้ก็กลับมากวางอีกแหละ แตตอนโนนกวางทั้งหนาเลย
เหมือน เห็นพี่ไขมุกใชปะแตผมไมขนาดนั่น แตเปนนองแก คือเพื่อนจะเรียกวาไอหนาอุกกาบาตผมตัดสินใจทํา ก็พวกที่
แบบกรอหนาและอะไรพวกที่มันบอกวาเดอรมา อะไรแบบนั้นแตกําลังทรัพยเราไมถึง ผมก็จะใชเปนกรอหนามากกวาแต
หลังมาผมวาไมคอยโอเคเทาไรผมก็เลยหยุดไปเปน นวดหนาสิบขั้นตอนตามหางธรรมดาเลยพี่ บอกวามันเห็นผลดีกวา
ขั้นตอนแรกคือมันรักษาสิวใหหายขาดแลว หลังจากนั้นมันก็จะมารคไอตัวมารคตัวนี้เพิ่มตังสครั้งละหารอยชวย ไดคือทํา
ใหรูขุมขนเราเล็กลงแกไขปญหาไดแตมันทําใหเราดูเปลี่ยนไมมาก และจริงๆตอนนั้นก็แอบชอบเพื่อนนะตอนที่รูตัววา
เปนเกย เพื่อนบอกวาถามึงไปทําจมูกมาเดียวกูจะเปนแฟนมึง (หัวเราะ) อันนี้คืออยางเดียวเลยแตนั้นก็ตั้งแตรูตัวใหมๆ
เลย เพราะรูตัวเพราะเขา เขาก็เปนเหมือนกัน เขาบอกวาใหไปทําศัลยกรรมกอนแลวคอยมาคุยอีกรอบอะไรอยางเนี่ย แต
ทุกวันนี้มันก็ไมคุยเลยทิ้งเราไปเลย”

แตดวยความที่แฉลมรับรูวาการทําศัลยกรรมความงามนั้นตองแลกเปลี่ยนมาดวยทุนทรัพยที่มีจํานวนสูง
ประกอบกับการที่แฉลมอยูในวัยเรียนยังไมมีรายไดอีกทั้งจะขอการสนับสนุนทุนทรัพยจากพอแมแฉลมก็เห็นวา
เปนไปไดยากเพราะถึงแมแมจะสนับสนุนใหแฉลมรักสวยรักงามและแตงตัวเปนหญิงแตก็ไมตองการใหแฉลม
ทําศัลยกรรมความงามเพราะเห็นวาเปนเรื่องสิ้นเปลือง และอาจจะนํามาสูปญหาตามมาไดในอนาคต ทําใหแฉลม
ถึงแมตอนนั้นอยากจะทําศัลยกรรมความงามแคไหนก็ไมสามารถกระทําได แฉลมจึงตองหาหนทางในการหาทุน
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ทรัพยและชองทางที่จะทําใหตนเองสามารถทําศัลยกรรมความงามที่ถูกลงได โดยการหาขอมูลติดตามขาวสาร
โปรโมชั่ น การลดราคาการทํ า ศั ล ยกรรมความงามผ า นการประชาสั ม พั น ธ ข องคลิ นิ ก ศั ล ยกรรมความงามใน
อินเตอรเน็ตแตก็ไมสําเร็จ จึงหันมาเปลี่ยนการดํารงชีวิตของตนเองโดยการประหยัดคาใชจายใหมากที่สุดไมออกไป
สังสรรคมีกิจกรรมนอกบานเปนเวลาเกือบสองปเพราะแฉลมเชื่อวายิ่งจํานวนเงินที่มากจะทําใหตนเองสามารถคัด
สรรแพทยที่มีความสามารถและเชี่ยวชาญในการทําศัลยกรรมความงาม
“โอ เกือบสองปแ นะเพราะใชเ วลาในการเก็บตัง สนานมาก เพราะเก็ บตังส อ าทิ ตยละ หา รอ ย คือ เก็บเพื่อจะ
ศัลยกรรมอยางเดียวก็จะนานไป ก็ตอนนั้นยังเด็กเปนคนที่ไมกลาขอพอแมเพราะพอแมไมใหอยูแลว เพราะเขาไม
สนับสนุนใหทําแมอยากใหเราสวยแตไมอยากใหทําเพราะมันเหมือนสิ้นเปลืองแลวทําออกมาก็ แลวดวยความที่ผูใหญ
มองวาตอนนี้มันโอเคแตโตขึ้น มันก็จะมีปญหาคือทําปุบมันมีปญหาตามมาตลอดมันตองมีเรื่องตามมาตลอดเขาเลยไม
อยากใหทํา ระหวางนั้นเราเอารีวิวของคนอื่น อยางเชนกอนที่จะทําผมก็ดูดั้งโดงมาปกวา ตอนแรกก็ไมคิดอยากจะทํา
เพราะวาตองเก็บตังสเอง แตวาไปลุนกิฟวอยซเซอร ไปลุนอะไรที่เขาแจกตามดั้งโดง พอไปลุนแลวมันไมได ก็ดวยความ
อยากจะทําศัลยกรรมความงาม ที่เรียนอยางเดียวกลับบานเหตุผลที่กลับบานละเรียนอยางเดียว เพราะวาไมอะครับ เพื่อ
จะเก็บตังสใหไดเยอะเพื่อจะไดไปทําศัลยกรรม สมมุติเรามองไวเกรดนี้แตถา ถึงวันที่เราจะทําใกลถึงเวลาที่เราตองการจะ
ทําชวงนี้ แตเงินเราไดมากขึ้น เราสามารถเปลี่ยนหมอที่ดีมากขึ้นไดก็จะมองอยางงี้มันจํานวนเงินมันสามารถบงบอกฝมือ
หมอมากกวาใช”

ถึงแมแฉลมจะรูสึกไมพอใจในรูปลักษณทุกสวนบนใบหนาของตนเองตั้งแตกําเนิดแตดวยสถานะที่ไม
สามารถหารายไดมาสูตนเองไดแฉลมจึงเริ่มทําศัลยกรรมความงามบริเวณจมูกเปนอันดับแรกกอนเพราะเปน
บริเวณที่ถูกสังคมลอเลียนแฉลมจึงรับรูวาอวัยวะบริเวณจมูกเปนปญหาที่ทําใหรูปลักษณตนเองเปนตัวตลก ใน
ระหวางที่เก็บเงินเพื่อทําศัลยกรรมความงามนั้น แฉลมจึงใชเวลาใหหมดไปกับการหาขอมูลเกี่ยวกับรูปทรงจมูกที่
ตนเองตองการจะออกแบบผานทางเว็บไซดเปนสวนใหญเนื่องในตอนนั้นความกาวหนาทางเทคโนโลยีเกี่ยวกับการ
สื่อสารทําใหแฉลมเขาถึงขอมูลเกี่ยวกับการทําศัลยกรรมความงามไดงายมากขึ้น ซึ่งขอมูลที่แฉลมใหความสนใจ
สวนใหญจะเปนขอมูลผานประสบการณการทําศัลยกรรมความงามที่ประสบความสําเร็จของคนอื่น หรือขอมูลผาน
ตนแบบที่เห็นดาราที่ไดรับความนิยมและยอมรับวาเปนผูมีหนาตาดีจากสังคมจากนั้นก็นํามาเปรียบเทียบรูปลักษณ
ของตนเพื่อนําไปใหแพทยศัลยกรรมความงามดูเปนแบบที่เปนรูปธรรมในการสรางความงามที่ตรงใจของแฉลม
“ในตอนนั้นที่ผมดูรีวิวมากกวานะเพราะมันทําใหเห็นหลายๆ คน หลายหมอหลายแบบคือเราเลือกได หมอคนนี้ดู
มามันมีหลายคนที่ดีละ แตวาที่ผมเลือกหมอเนี่ยผมดูรีวิวจากผูชายสักสิบกวาคน ทําออกมาแลวมันโอเคอะ คือเราเลือก
ทรงผูชายคือรูจักเวปนี้ไดไง ตั้งแตปหนึ่งกอนทําเลย ผมโพสวา ไมใชโพสเหมือนผมไปเซริตในกูเกิ้ลอะมันงาย ทําจมูก
อะไรอยางงี้มันขึ้นเปนอันดับแรกอยูแลวดั้งโดงมันขึ้น มาในเว็บอยูแลว พอถึงเวลาก็พอตังสมันครบก็ไปทําแตเราเอาแบบ
ที่คิดวาคลายๆจมูกเราที่เราทําไดอะเอาดารา หรือเอาคนที่ไปทํามาแลวคลายๆกับของเราก็จะเอาแบบนี้ไปใหหมอดู ครั้งแรก
เราเอาจมูกอยางเดียวเลยก็เพราะวา ในระหวางที่ตอนนั้นคือเราไมมีงานทํารายไดเราไมมีก็ หวังแคจมูก แตทุกวันนี้คือ
ถาเรามีเวลานะ พอเราทํางานปุบเราไมมีเวลาละ ก็ถามีเวลาเวลาจะเฉลี่ยไปทําโนนทํานี่มากขึ้นเทาที่เราอยากจะทําก็กอน
ทําเลยเหรอ ไมเคยพอใจกับใบหนาเลย (หัวเราะ)”
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แมแฉลมรูสึกประหลาดใจมากเมื่อพบวาภายหลังการทําศัลยกรรมความงามครั้งแรกตนเองไมไดรับ
ผลกระทบเหมือนอยางที่เคยคาดคิด แตถึงยางไรการดําเนินชีวิตของแฉลมก็ไมเปนอิสระเหมือนกอนโดยในการทํา
กิจกรรมตางๆในชีวิตจะตองติดตอแพทยเพื่อใหไดรับคํายืนยันหรืออนุญาตจากแพทยกอนทุกครั้ง และจะปฏิบัติ
ตามคําแนะนําของแพทยอยางเครงครัดโดยไมมีขัดขืนและโตแยง เนื่องจากเชื่อถือในอํานาจความรูของแพทย
ศัลยกรรมความงามที่มีมากกวาตน สืบเนื่องมาจากการเตรียมตัวหาขอมูลในการทําศัลยกรรมความงามครั้งแรก
ของแฉลมมิไดเนนหนักหรือใหความสําคัญในเรื่องการดูแลตนเองภายหลังการทําศัลยกรรมความงาม เมื่อตอง
เผชิญประสบการณการทําศัลยกรรมความงามครั้งแรก การที่ตองกลับบานไปดูแลตนเอง สงผลใหแฉลมไมมีความ
มั่นใจในการคิดการตัดสินใจในการดูแลของตนเอง จึงเกิดความกลาๆกลัวๆ หวาดระแวงวาการดูแลตนเองจะไม
ถูกตอง จึงตองพยายามหาที่พึ่งพาแพทย อยูตลอดเวลาเพื่อยืนยันวาสิ่งที่ตนเองกระทําเปนสิ่งที่ถูกตองและไม
กอใหเกิดผลกระทบตอมาในอนาคต แมวาวิธีการดังกลาวจะฝนธรรมชาติและความเคยชินในชีวิตประจําวันของตน
ก็ตาม
“ครั้งแรกไมไดเตรียมตัวอะไรเลย รูสึกดีใจมากที่จะไดไปเตรียมตัวที่จะไปหาหมออยางเดียวเลย สามวัน พักฟน
นอย คือครั้งแรกเลยนะ คืองงมากหนาตา ไมเคยช้ําไมเคยเขียวไมมีปญหาช้ําเลยไมเจ็บดวย วันที่สามผมไปเที่ยว
เชียงใหมกับที่บานคือผมโทรไปหาหมอกอน หมอวาหามสะเทือน หามโดนอะไรกระแทก คือคําวาหามสะเทือนของเราคือ
เรามอง ไววาถาเราเดินมากก็จะสะเทือนหรือนั่งรถรถวิ่งไรอยางเนี่ย ตองสะเทือนอยูแลวแตโทรไปหาหมอหมอบอกคําวา
สะเทือนที่เขาใหมา เหมือนการไปกระแทกไปชนอะไรมากกวาการเดินทางแบบนี้ไมเจ็บไมถือ ถางั้นผมก็เลยไปเลย
เพราะวามันยุบแลวอะพี่ ยุบเร็วมากวันที่สามยุบแลวอะ”

ในชวงเวลานั้นแฉลมจึงไมกลาทํากิจกรรมอยางอื่นมากหนักเนื่องจากดวยความกลัวและหวาดระแวง
วิตกกังวลวาจะจมูกเสียทรงบิดเบี้ยว ทะลุ ทําใหแฉลมเลือกที่จะนอนสองกระจกและไมพยายามขยับตัวใหตนเอง
จึงตองมีการเคลื่อนไหวรางกายนอยที่สุดเพื่อ ปองกันการกระทบกระเทือน การนอนทับ การไหลของวัสดุที่ใสเขาไป
ในอวัยวะสวนนั้นที่จะสงผลใหจมูกเบี้ยวตามมา เพราะแฉลมเชื่อวาภายหลังการทําศัลยกรรมความงามเปนชวงที่
รางกายจะเปราะบางมากมีโอกาสจะเกิดภาวะแทรกซอนในการทําศัลยกรรมความงามไดงาย รางกายจึงตองการการ
ดูแลเปนพิเศษ แฉลมจึงมีการปรับตัวโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงแบบแผนการพักผอนนอนหลับของตนเอง ทําให
แฉลมตองอดทนนอนในทาที่ผิดธรรมชาติ และพยายามจัดทาทางใหตนเองนอนตัวตรงแนวราบหรือหัวสูงเกือบจะ
นั่งตลอดทั้งวันทั้งคืน
“ดูแลครั้งแรกเลยพักผอนอยางเดียวเลยพยายามนอนใหมากอะ คือไมใชนอนสิ เปนการนอนเลนนอนอะไรคือ
พยายามนอนไมเดิน แทบจะบอกวานอนสองกระจกอยางเดียวเลย กลัวมันเบี้ยวกลัวมันเอียงโอยเรานอนตรงหรือเปลา
อะไรอยางงี้ และก็บาประคบมากอะไรอยางเนี่ยเพราะวาเหมือนเรากลัวกลัวเบี้ยว และเวลานอนก็จะนอนทา ตรงอยาง
เดียวหมอนหนุน แตวาสามวันมันหายมันเร็วมากอะ เร็วมากผมไมเปนเลยงง มาก”
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เมื่อระยะเวลาผานไปรูปลักษณเริ่มเขาที่เปนปกติ ไรซึ่งรองรอยจากผลกระทบภายหลังการทําศัลยกรรม
ความงาม ทําใหความอับอายและหวาดกลัวที่จะออกสูสังคมหมด เนื่องจากแฉลมเริ่มเห็นวารูปลักษณของตนเอง
บนใบหนาเริ่มมีความเปลี่ยนแปลง ดูดีขึ้นจึงเกิดความมั่นใจกลาที่จะออกสังคมมากขึ้นและภาคภูมิใจกับการ
ทําศัลยกรรมความงามของตน สังคมก็มีปฏิกิริยาเปลี่ยนแปลงไปใหความสนใจแฉลมมากขึ้น แสดงใหเห็นถึงการ
รับรูที่มีตอการทําศัลยกรรมความงามเปลี่ยนแปลงไปเปนในทางบวกมากขึ้น การทําศัลยกรรมความงามจากที่เคย
เปนเรื่องที่นาอับอายกลายเปนสิ่งที่แสดงออกถึงความรักและความภาคภูมิใจในตนเองผานการสรางความงามที่
เปนไปตามใจตนจะเห็นไดวาเมื่อชวงเวลามีการเปลี่ยนแปลงไป มีความคิดความรูสึกของแฉลมก็มีความแตกตาง
กันไปดวย แสดงออกใหเห็นถึงการรับรูตอการทําศัลยกรรมความงามที่ไมคงเสนคงวาของผูใหขอมูล (Lived
time) (Van Manen. 1990) กลาวคือ ภายหลังการทําศัลยกรรมความงามในระยะแรก ซึ่งเปนระยะที่รางกายยัง
ไดรับผลกระทบจากการทําศัลยกรรมความงาม ทําใหตองใชระยะเวลาในการพักฟน ผูใหขอมูลสวนใหญมักจะรูสึก
อับอายและหวาดกลัวการออกสังคม แตเมื่อระยะเวลาผานไป รูปลักษณเริ่มเขาที่เปนปกติดูไมเห็นรองรอยของการ
ผาตัดที่นากลัว ความอับอายและความหวาดกลัวที่เคยมีก็เปลี่ยนแปลงไปเปนความภาคภูมิใจในตนเองที่สามารถ
เปลี่ยนแปลงรูปลักษณของตนเอง จึงสงผลใหผูใหขอมูลกลาออกไปใชชีวิตในสังคมมากขึ้น
“เปลี่ยนเลยชีวิตเหรอชีวิตก็เหมือนเดิมนะ ในความรูสึกของเราคนเดียวไง เรารูสึกเราภูมิใจมากขึ้นเราดูดีขึ้น มันทําให
เรากลาออกสังคม คืองายๆนะพี่ จากผมไมคอยเที่ยวผับ พอมาทําตรงนี้ผมเริ่มเที่ยวผับ พอไปปุบ ก็มีคนมาชนแกว
ธรรมดาทุกคนก็ตองรูสึกดีใจเนอะ มันก็เห็น ฟตแบคกลับมาโอเคถาเราเสริมมาแลวมันคนรอบขางก็ใหความสนใจเรา
เพิ่มมากขึ้นเหมือนกัน”

แตถึงอยางไรแฉลมก็มีความตองการทําศัลยกรรมความงามเพิ่มเติม เนื่องจากแฉลมมักจะมีการสํารวจ
หาขอบกพรองของตนเองอยูเสมอและเห็นแลววาการทําศัลยกรรมความงามเปนวิธีการที่สามารถใชเจรจาตอรองกับ
ธรรมชาติในการที่จะปรับเปลี่ยนรูปลักษณรางกายของตนใหเขาใกลกับความงามในอุดมคติได การมีประสบการณ
การทําศัลยกรรมความงามครั้งแรกที่สรางการรับรูเชิงบวกตอการทําศัลยกรรมความงามและกอใหเกิดการมีมุมมอง
ตอรูปลักษณของตนเปลี่ยนไปจากเดิม จากที่เคยตองยอมรับสิ่งที่ธรรมชาติสรางกลับกลายเปนรูปลักษณคือวัตถุที่
สามารถปรับปรุง พัฒนาและเปลี่ยนแปลงใหเปนดังความตองการได ทําใหการทําศัลยกรรมความงามสราง
ความรูสึกพึงพอใจในรูปลักษณแต ความพอใจดังกลาว เปนความพอใจแบบชั่วคราว สอดคลองกับการศึกษาพบวา
ผูที่เคยผานการทําศัลยกรรมความงามมาแลวไมต่ํากวา 1 ครั้งมักจะมีความตองการทําศัลยกรรมความงามตอเนื่อง
ชี้ใหเห็นวาการทําศัลยกรรมความงามไมสามารถแกไขความไมพึงพอใจในรูปลักษณไดนอกจากนั้นยังเสริมแรงให
เกิดการประเมินรูปลักษณดานลบมากขึ้น จึงตองการทําศัลยกรรมความงามเพิ่มเติม (Cash; et al. 2004) รางกาย
ของจึงเปนเหมือนโครงการที่ไมจบสิ้นสามารถที่สามารถจัดกระทําได แกไขปรับปรุงได และมักจะมีขอบกพรองอยู
ตลอดเวลา เนื่องจากความตองการของมนุษยไมมีขอบเขตสิ้นสุดเพราะจะถูกกระตุนและกระพือโหมใหเกิดความ
ตองการอยูตลอดเวลาจึงไมนาแปลกใจที่ความพอใจในความงามจะไมเคยเกิดขึ้นแมจะผานการทําศัลยกรรมความ
งามมากี่ครั้งก็ตาม ก็ยังคงมีความอยากที่จะมีความงามมากขึ้น ทั้งนี้ลวนชี้ใหเห็นวามนุษยตางใหความสําคัญกับ
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การดูแลตัวเองที่มากขึ้นเรื่อยๆ มากจนอาจจะเกินคําวาพอเนื่องจากบางครั้งสิ่งที่ตองการดูแลนั้นไมใชเพียงเพื่อการ
ใหคําตอบเพื่อตอบสนองความตองการดานเหตุผล (Functional) เทานั้น แตนําไปสูการตอบสนองความตองการใน
ดานอารมณ (Emotional) ที่นอกเหนือจากความจําเปนโดยทั่วไป จนนําไปสูการที่สรางคานิยมการศัลยกรรมความ
งามเพิ่มขึ้น จนเกิดเปนคํากลาวที่สะทอนคานิยมทางสังคมในปจจุบันที่วา “ไกงามเพราะขน คนงามเพราะ เสริม เติม
แตง”
“ตอนยังไมหายอะอาย แตถาเราถอดเฝอกมันหายสักอาทิตยสองอาทิตยมันดูเปนปกติเราไมอายอะ ใครจะวา
อยางไรเราไมเคยอายกลาบอกดวยวาศัลยกรรมมาไมรูนะบางที่ก็เหมือนเปนการแบบ เรามั่นใจแลวอะตอใหคนจะวาก็วา
เราเถอะเรามั่นใจ”พอทําจมูกหนาก็เปลี่ยนไปเลยนะ เคาโครงหนาเปลี่ยนไปเลย มันทําใหเราดูดีขึ้นนะ มันโอเคขึ้น ชอบ
แตมันรูสึกวามันไดกวานี้มันตองไดกวานี้ คือทําครั้งแรกแรกๆมันก็พอใจ แตพอใชชีวิตอยูกับมันอยูไปๆ มันก็คิดวามัน
นาจะไดกวานี้ มันนาจะไปเติมตรงนี้ได อะไรบางคิดวามันตองออกมาอยางที่เรา เหมือนเราจะมีแบบ เราเอาแบบไปก็
อยากจะไดตามแบบอะ แตวาทําออกมาครั้งแรกก็ไมไดตามแบบนะผมอยากไปทําจมูกอีกรอบ อยางครั้งแรกผมยังไมตัด
ตรงนี้เนอะ (ทําทาชี้ไปที่ปลายจมูก) พอถายรูปแลวมันใหญมาก มันกลมมันพุงโดงก็จริงแตถายรูปแลวดูใหญ เหยมันไม
มีเวาไมมีอะไรเลยแลวมันกลมอีกเปนอยางนั้นเลยเหรอ เราก็ไปดูนั่งคิดคนเดียวเอาตรงนี้ลงหนอยดีกวา ลองเอามือกดดู
ก็โอเคเวยก็ไปเลยปรึกษาหมอเลย ไปหาหมอเดิม ตอนนั้นยังเชื่อมั่นหมอเดิม เชื่อมั่นไปสามครั้ง ครั้งแรกทําที่เดิมหมด
เลย รอบที่สองเปนการตกแตงใหเรียว ตัดปกจมูกใหเรียว คือตรงนี้ มันเปนกระดูก เขาตัดตรงนี้ใหดวยคือจมูกเดิมมัน
กลมยังงี้เลยเปนเหมือนโดมอะ เขาก็ตัดตรงนี้เพื่อใหมีรอยแวกได ใหมันดูจมูกเล็กลงกวานี้หนอยมันเหมือนความ
ตองการของคนเราปะ มันเหมือน มันรูสึกวามันยังไมพอ ถาทําแลวเราจะรูสึกวามันตองดีกวาเดิมควรจะไปทําเพิ่ม”

จนมาสูการทําศัลยกรรมความงามในครั้งที่สาม เมื่อเวลาผานไปแฉลมเริ่มเบื่อรูปทรงของจมูกตนเอง
สวนหนึ่งมาจากรูปลักษณที่เปลี่ยนแปลงไปไมถาวรทําใหแฉลมโดนลอเลียนเกี่ยวกับรูปทรงของจมูก ซึ่งการลอเลีย
เปนการทํารายจิตใจรูปแบบหนึ่งดวยวาจา โดยการยัดเหยียดความแปลกแยกและแตกตางจากคนปกติใหเปน
ตัวตนของแฉลม สรางความรูสึกอับอาย ไมมั่นใจในตนเอง เกิดความรูสึกออนไหวและไวตอการถูกลอเลียนเปน
อยางมาก และพรอมจะนอมรับเอาสิ่งที่ผูอื่นลอเลียนมาเปนตัวตนของตนเองอยางไมเต็มใจ แฉลมจึงเริ่มมีการ
ประเมิ น รู ป ลั ก ษณ ต นเองในแง ล บมากขึ้ น นํ า ไปสู ค วามวิ ต กกั ง วลและไม พึ ง พอใจเกี่ ย วกั บ รู ป ลั ก ษณ ต ามมา
สอดคลองกับผลการศึกษาของ โจนสและคราวฟอรส (Jones; & Crawford. 2005); ริคเคียดิลและแม็คเคบ
(Ricciardelli; & McCabe. 2003) พบวา ความออนไหวตออิทธิพลของกลุมเพื่อนมีผลทางลบตอความพึงพอใจ
รูปลักษณตนเอง หมายถึงผูที่ออนไหวตออิทธิพลของกลุมเพื่อนมากๆ จะมีความพึงพอใจในรูปลักษณตนเองลด
นอยลง ทั้งนี้เพราะการตองการยอมรับจากกลุมเพื่อน อยากใหตนเองดูดีไมมีปมดอยใหเพื่อนลอเลียน จึงมีความ
กั ง วลเรื่ อ งรู ป ร า งหน า ตาแฉล ม จึ ง พยายามหาทางออกเพื่ อ ให ต นเองหลุ ด พ น จากการถู ก ล อ เลี ย นโดยการ
ทําศัลยกรรมความงามเพิ่มเติม
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ครั้งที่สามเราเริ่มเบื่อทรงคือน้ําหนักมันลด พอผอมแลวตรงนี้มันชัดเปนแกนนํา ผมวาผมหนักสักเจ็ดสิบพอผอมลง
มาหนักหาสิบกวา ตรงนี้มันเลยเปนแกนเดนเลย มีเพื่อนทักตลอดเลยวาเปนแกนนําตลอดเลย โดนลอ (หัวเราะ) เปน
แกนนําของเพื่อนมันก็หลายปแลวนะหาหกป และคิดวาจมูกปกติซิลิโคนจะมีอายุประมาณ หกป เราคิดวาถึงเวลาเปลี่ยน
ดีกวาก็เลยอยากลองเปลี่ยนพอลองปุบไมนาลองเลย พอลองครั้งนั้นปุบมีปญหาตลอดเลยตั้งแตลองครั้งที่สามใชผมคิด
วามันจะไดดีกวานี้ก็เลยไปหาหมออีกทาน หมอบอกทําไมไดแลวตัดกระดูกออกหมดแลว หมอบอกไดแคนี้เพราะจมูก
เปนคนเจาเนื้อมาก อาวแตไหนๆเราก็มาแลว เสริมคางแลวกัน คือตัดสินใจวันนั้นเลยไมไดคิดมากอน คือบอกหมอเลย
ถางั้นผมทําคางละกันก็เลยปรึกษาเลยพอบอกหมอวาทําคางก็เลยปรึกษาหมอตอนนั้นเลย แลวก็ถาม เลย แตจริงๆ
ตั้งใจทําจมูก”

จะเห็นไดวาเสียงสะทอนเกี่ยวกับรูปลักษณตนเองจากคนอื่น มักจะกระทําใหแฉลมเกิดความรูสึกพรอง
และกระตุนใหเกิดความตองการที่จะทําศัลยกรรมความงามเพื่อเปลี่ยนแปลงรูปลักษณตนเองใหเปนไปตามความงาม
อุดมคติที่ผูอื่นสรางขึ้น การที่แฉลมถูกติติงหรือถูกทักเกี่ยวกับรูปลักษณจึงสงผลใหแฉลมรับเอามุมมองนั้นมาสราง
เปนความจริงของรูปลักษณแหงตน จนเกิดเปนความเชื่อวาและคลอยตามวารูปลักษณของตนเปนไปในทิศทาง
เดียวกับที่ผูอื่นมอง นําไปสูการการตัดสินใจทําศัลยกรรมความงามอีกครั้ง ทําใหเห็นไดวารูปลักษณของตนที่แฉลม
รับรู อยูภายใตมุมมองและการรับรูของผูอื่นที่มีตอรูปลักษณตนเอง รูปลักษณของแฉลมจึงเหมือนกับถูกสรางขึ้น
จากการมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น ซึ่งหากอธิบายโดยการมองรูปลักษณความเปนตัวตนของตนเอง ตามแนวคิด
ของ ชารลส ฮอรตัน คูลี่ย (Charles Horton Cooley) เห็นวาตัวตนของบุคคลและสังคมไมไดแยกออกจากกันได
โดยสิ้นเชิง หากแตสังคมเกิดขึ้นจากปฏิสัมพันธระหวางคน ความรูสึกเกี่ยวกับตัวตนของมนุษยพัฒนามาจากปฏิกิริยา
ของเราตอความเห็นของผูอื่นเกี่ยวกับตัวเรา ประกอบดวยภาพลักษณของเราที่มีตอตนเอง และจินตนาการของ
ผูอื่นที่ตัดสินภาพลักษณนั้น และความรูสึกของเราที่มีตอจินตนาการนั้น อันกอใหเกิดความรูสึกที่เรามีตอตนเอง
ยกตัวอยาง เชน ความรูสึกของเราตอนสองกระจกแตงตัว เราจะรูสึกวาเราเปนอยางไร คิดวาคนอื่นคิดอยางไร
คิดวาคนอื่นคิดกับเราอยางไร โดยคูลี่ยเรียกทฤษฎีนี้วา “กระจกสองตน” (The Looking Glass Self) มโนทัศน
เกี่ยวกับภาพลักษณที่มีตอตัวตนที่คูลี่ยเสนอไว จะเห็นไดวาเสียงเสนอแนะจากคนรอบขางใกลชิด สามารถสราง
ความไมมั่นใจในรูปลักษณใหเกิดแกผูใหขอมูลเปนอยางมาก จนทําใหผูใหขอมูลตองมีการทําศัลยกรรมความงาม
เพื่อเปลี่ยนแปลงรูปลักษณของตน เปนผลมาจากการจับจองของคนรอบขางใกลชิด
“แผนตอไปก็คือปาก ตาก็อยากทํามีคนทักเยอะใหทําตา ตอไปจะทําอะไรเขาถามแตเขาไมเอาคําตอบ แตเขาก็
แนะนําใหทําตา ทุกคนพูด และก็อยากทําปากบาง ปากผมหอยปากลางอะขนาดนี่ปกตินะพี่ ถาผมกินเผ็ดๆไมตองพูดถึง
โอยนาอายมากเวลาถายรูปผมตองเมมปากตลอดเพื่อนถามทําไมตองเมมปากผมก็บอกวาไมม่นั ใจอะ”
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ประกอบกับการเชื่อฟงคลอยตามคําแนะนําของแพทย โดยความเชื่อที่วา สวยดวยแพทย ไดเขามาฝงใน
ความคิดความรูสึกของแฉลม นําไปสูการหลงเชื่อและปฏิบัติตามโดยปราศจากความหวาดระแวงหรือหวาดกลัว
เปนแสดงถึงการยอมรับในอํานาจทางความรูของแพทยที่จะชวยสามารถจัดการไดทุกสิ่งไมวาจะเปนความงาม
จึงเลือกที่จะคลอยตามคําแนะนําของแพทยและทําการแกไขรูปลักษณตนเองดวยการทําศัลยกรรมความงามอีกครั้ง
แตแฉลมก็ไมพอใจในผลลัพธของการทําศัลยกรรมความงาม เนื่องจากรูปลักษณไมเปนตามที่ตนเองคาดหวังจึง
เกิดความเครียด แสดงความเสียใจผานทางน้ําตาที่ไหลรินอยางไมขาดสาย และไมสามารถยอมรับรูปลักษณนี้ได
นานจึงนํามาสูการแกไขดวยการทําศัลยกรรมความงามครั้งตอไปตามมา แตแฉลมก็ไดรับการปฏิเสธจากแพทย
ศัลยกรรมความงาม เพราะแพทยพิจารณาวารูปลักษณบริเวณจมูกของแฉลมยังไมเหมาะสมตอการผาตัดแกไข
เนื่องจากยังไดรับผลกระทบจากการทําศัลยกรรมความงามครั้งกอนอยู การที่แฉลมถูกปฏิเสธ สงผลใหเกิด
ความเครียด กระวนกระวายใจและไมอาจจะยอมรับสิ่งที่แพทยวินิจฉัยไดจึงพยายามทําทุกวิถีทางเพื่อใหตนเองมี
โอกาสทําศัลยกรรมความงามโดยไมสนใจหรือกลัวอันตรายใดๆ ที่จะเกิดกับตนเอง ไมเวนแมแตการยอมเสี่ยงที่จะ
ทานยาที่ตนเองไมมีความรูและเสี่ยงตอการไมปลอดภัยตอชีวิต เพราะไมมีการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและ
ยา แตเพื่อใหตนเองมีหนทางในการที่จะไดรับทําศัลยกรรมความงาม แฉลมจึงเลือกกระทําในทิศทางที่สอดรับกับ
ความคิดความรูสึกของตนเองพยายามแสวงหาวิธีการตางๆ ในการจัดการความงาม การปฏิบัติตามความเชื่อ ความ
ศรัทธาสวนตัว อยางไรก็ตาม ลักษณะการคิดและการกระทําเชนนี้ เกิดจากความเชื่อหรือการพยายามสรางความ
เชื่อซึ่งไมแนวาจะมีความเปนไปได เปนการดํารงอยูภายใตสถานการณความเชื่อสวนตน โดยอาจละเลยสภาพความ
เปนจริงของสภาวะที่เปนอยูภายใตบริบทแวดลอมจากสื่อหรือบุคคลรอบขาง ที่เปนไปในลักษณะของการสรางให
ตนเองมีความหวัง
“พอลองปุบไมนาลองเลย พอลองครั้งนั้นปุบมีปญหาตลอดเลย ตั้งแตลองครั้งที่สามใชผมเปนเคสสะตาสดี้ทําฟรี
(case study) แตวาคนที่ไปผาก็เปนนายแพทยผมคิดวาเขาจะเกง ก็แบบเคาแนะนํานูนี่ดีมาก ก็ไปเปนเคสสะตาสดี้
(case study) ปรากฏวาผาผิดทรง ตรงนี้ไมมีครับ (ทําทาจับที่ดั้งจมูก) มันหักลงไปเลย แบบวาเหมือนวาเราไมทําอะไร
เลยทําครั้งที่สามที่สี่ ที่บอกเปน เคสสะตาสดี้คือแกที่เดิม เพราะวาบังคับใหแกเปลาเราบังคับใหหมอแก เพราะวาคุณทํา
ผิดทรงใหไงมีเหมือนครั้งที่สี่ ทําแลวรูสึกเฟว มากคือเครียดทรงไมมีดั้งมามีตรงปลายนิดหนอยแตตรงนี้หายไปเลย
เหมือนกอนทําเลยมันไมตางจากกอนทําเลยเอางายๆ เครียดรองไห สิบหาวันทําไงก็ไดตองแกใหได ก็ลองไปซื้อยาจีนมา
กินไปซื้อตามรานพวกเนี่ย มันจะมีเปนชุดตอนนั้นไมรูเลยวาปลอดภัยไหมคิดไวกอนเพราะคิดวาเราตองแกไข มันเครียด
เรื่องจมูกอยางเดียวอะไมคิดเรื่องอยางอื่นแลวอะ ยาพวกนี้ไมมีอย อยูแลวใชเปลามันเปนสมุนไพรมาตมกินแทนยาอะไร
แบบนี้ ก็อัดอยางเดียวไดผลนะสิบหาวันผมผาตัดไดอะ เพราะวาเปนธรรมชาติมันไมหายเร็วอยูแลวเนอะ อันนี้โอเคมาก
หมอยังยอมแพเลย”
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และในชวงที่แฉล มเผชิ ญความเครียดนั้น แฉลมเลือกที่จะอยูกั บตนเองและพยายามหาขอมู ลการ
ทําศัลยกรรมความงามพรอมทั้งชองทางเพื่อใหตนเองไดทําศัลยกรรมความงามมากขึ้น โดยการหันเหมาใชพื้นที่
เสมือนจริงบนโลกโซเซียล ในการแสวงหาแหลงสนับสนุนจากผูมีประสบการณจากการตั้งกระทูปรึกษาในเว็บไซด
เฉพาะของการทําศัลยกรรมความงาม ซึ่งถือไดวาพื้นที่ดังกลาวทําใหแฉลมรูสึกเปนอิสระในการเปดเผยตนเองได
ตามความตองการ หรือหลุดพนขอจํากัดทางภูมิศาสตร ทําใหสามารถเลาความทุกขใจออกมาไดอยางเต็มที่ และยัง
สรางความรูสึกใหตนเองมีที่ยืนในสังคมไมตางจากคนอื่นทั่วไป นอกจากนี้ยังสามารถเรียนรูการเผชิญปญหา และ
สามารถเลียนแบบจากผูที่มีประสบการณโดยไมตองใชวิธีการลองผิดลองถูก ซึ่งเปนวิธีการหนึ่งที่จะนําไปสูการหา
วิธีการมุงเนนที่การแกไขปญหาตอไปแตแฉลมจะไมเลือกพูดคุยหรือปรึกษา บุคคลในครอบครัว หรือ เพื่อน เพราะ
แฉลมเชื่อวาพวกเขาเหลานั้นไมไดใหความสนใจในการทําศัลยกรรมความงามเหมือนตน กลัววาบุคคลหรือกลุมคน
เหลานั้นจะมองตนเองไมดี กลัวถูกโดนดาวาแปลกไปจากเดิม ซึ่งจะนําไปสูการเกิดผลกระทบถึงสัมพันธภาพกับ
บุคคลใกลตัวตามมา การเปดเผยเรื่องราวการทําศัลยกรรมความงามกับบุคคลอื่นทั่วไปจึงกลายเปนเรื่องยาก
“หาทางออกถาเครียดก็เปนคนที่อยูกับตนเอง ก็จะดูเนี่ยละ ดั้งโดง ดูรีวิวก็จะปรึกษาตั้งกระทู ปรึกษาสอบถามคน
อื่นเพื่อคนอื่นแนะนําเราไดบางอยางเนี่ยในระหวางพักฟนเราก็จะดูเวปดูรีวิว ตอนพักฟนเอาของตนเองโพสดวยเพราะมัน
จะมีบางกลุมวา “เอยนายเราจมูกคลายๆกับนายเลยเงี่ย เราติดตามนายมาหลายครั้งแลวนะทําจมูกอะไรเนี่ยแตจะไม
ปรึกษาเพื่อนไมมีอยางนี้ และเขาไมใหความสนใจมัน ดีไมดีเขาจะดาเอาวาบาแทน”

เนื่องจากการรับรู และมุมมองความงาม การทําศัลยกรรมความงามผานความเชื่อ ประสบการณในอดีต
คานิยม ที่หลอหลอมใหมีการใหความหมายของความงามในมุมมองของสิ่งที่ติดตัวมาตั้งแตเกิด ทําใหแตละคนมี
การใหความหมายของความงามแตกตางกัน ดังนั้นจึงเปนไปไดวาบุคคลใกลชิดจะมีการใหความหมายความงาม
แตกตางจากแฉลม นําไปสูความคิด การรับรูที่ไมเห็นดวยกับการทําศัลยกรรมความงามของแฉลมตามมา โดยมอง
วาความงามที่ถูกสรางขึ้งจากการทําศัลยกรรมความงามไมใชสิ่งที่นาภูมิใจเปนการฝนธรรมชาติ ซึ่งเปนเรื่องผิดปกติ
สงผลตอพฤติกรรมที่แสดงออกมาในรูปแบบของการพูดจา ดูถูกถากถาง ลอเลียน ทําใหแฉลมรูสึกไมพอใจ เจ็บช้ํา
น้ําใจ จนนํามาสูการตองการเอาชนะการดูถูกเหยียดหยามตางๆ ที่ไดรับดวยการทําศัลยกรรมความงามเพื่อพิสูจน
วาการมีความงามจากการทําศัลยกรรมความงามก็สามารถสรางความภาคภูมิใจในตนเองไดเชนกัน การไดรับคําดู
ถูกถากถางจากบุคคลใกลชิดหรือสังคมจึงเปนบริบทเงื่อนไขหนึ่งที่นําไปสูการวนเวียนอยูกับการทําศัลยกรรมความ
งาม สะทอนใหเห็นถึงการใหความหมายของการทําศัลยกรรมความงามแตกตางออกไปจากบุคคลใกลชิด เนื่องจาก
แฉลมไดผานประสบการณการทําศัลยกรรมความงาม ซึ่งเปนประสบการณที่มีความเฉพาะเจาะจง จึงเกิดเปนความ
เชื่อ คานิยมและทัศนคติแตกตางออกไป โดยมองวาศัลยกรรมความงามสามารถพัฒนารูปลักษณของตนเองใหมี
ความงามไดจริง ถึงแมวาความงดงามนั้นจะไมไดเกิดขึ้นตามธรรมชาติ
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“นองชายผมก็บอกนะทําเปนภูมิใจไปเถอะทําศัลยกรรมนะ (หัวเราะ) มันก็จะบนวาอยาไปภูมิใจมันไมใชของ
ตนเองอะ มันก็ไมไดมีมาตั้งแตเกิดก็ไมตองไปสนใจมัน ก็กูภูมิใจอะ และก็ไมหยุดดวย ผมจะยิ่งชอบประชดเดียวกูจะไป
ทําตรงนี้ตรงนั้นตอ เขาก็จะดาผมตลอดไอพวกบาศัลยกรรม พวกเสพติดศัลยกรรม”

เมื่อแฉลมตองเผชิญกับการตีตราจากบุคคลใกลชิดและสังคม แฉลมมักจะพยายามไมสนใจโดยมองวา
พฤติกรรมการเสพติดศัลยกรรมความงามเปนการกระทําที่อยูเปนความชอบสวนบุคคลไมไดสงผลกระทบตอใคร
ไมไดทําใหผูอื่นเดือนรอน ตนจึงมีสิทธิและอํานาจในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงรูปลักษณของตนไดอยางชอบ
ธรรม และเปนอิสระในการเลือกที่จะจัดการความงามของตนมิไดเปนเรื่องที่ผิดกฎหมายหรือละเมิดสิทธิสวนตัว
ของใคร เปนการแสดงใหเห็นถึงความรูสึกมีอํานาจเหนือรางกายของตนเองในการควบคุมรางกายใหเปนแบบที่
ตนเองตองการได ถึงแมจะรับรูวาการกระทําของตนเปนสิ่งที่คนสวนใหญไมเห็นดวยก็ตาม แตสําหรับแฉลมการ
พยายามทําใหรูปลักษณมีความงดงาม ไดกลายเปนสิ่งยึดโยงความสุขและความพอใจไว จึงทําใหแฉลมหวั่นไหว
และพยายามจะไขวควาหาความสุขจากการจัดการความงามอยูตลอดเวลานอกจากนี้แฉลมยังมีการประเมิน
เหตุการณการถูกสังคมตีตรา และมองวาเปนปญหาที่เกิดความสามารถที่จะจัดการได จึงเลือกที่จะไมสนใจและให
ความสําคัญตอสถานการณปญหานั้น และหันมาเลือกที่จะใหความสําคัญและใสใจกับคนที่ควรใสใจเชนคนใน
ครอบครัวเพื่อทําใหตนเองไมเปนทุกข ซึ่งรูปแบบการเผชิญปญหาดังกลาวเปนการใชกลไกทางจิตอยางหนึ่ง โดย
การเปลี่ยนกระบวนการความนึกคิดที่ตองการปรับอารมณใหรูสึกดีขึ้น ซึ่งรวมถึงการประเมินเหตุการณเสียใหม
และหาจุดยืนในความคิดใหกับตนเองเพื่อใหตนเองสบายใจ
“ก็กลุมที่ดาพวกคนทําศัลยกรรมอะไรอยางเนี่ยเขาก็จะดาเพราะเขาไมรูมั่งดาวาพวกชอบทําศัลยกรรมเสพติด
เหมือนพอผมเขาก็ไมชอบนะทุกวันนี้เขาก็ยังดาๆ อยู ยังบนอยูเหมือนเดิมตอใหคนมองวาเสพติด อยางที่ผมบอกมัน
เหมือน ความชอบของแตละคน มันเลยทําใหเราชอบ เราจึงไมเปลี่ยนมุมมองหรือแนวคิดคือมีมุมมองวาที่เขามองแบบ
นั้น นี่พูดหยาบโทษนะ ไมไดขอมึงแดกนะ นี่ก็เหมือนกับวาเราไมไดสนใจเขา เราสนใจพอแมมากกวา ขนาดพอแมเขายัง
ไมฟตแบคหรือไมวาอะไรเราอยางนั้นคนรอบขางเราจะไปสนใจทําไม มันจะทําใหเราทุกข อยางที่ผมบอกมันเหมือน
ความชอบของแตละคน มันเลยทําใหเราชอบ เราจึงไมเปลี่ยนมุมมองหรือแนวคิด”

แตบางครั้งแฉลมก็เลือกที่จะเผชิญการถูกตีตราดวยการ โดยการแสดงอํานาจตอบโตทางวาจาที่กาวราว
เพื่อใหผูอื่นเกิดการรับรูถึงความไมพอใจของตนตอการถูกดาวา เพื่อหวังจะสรางใหผูอื่นเกิดความกลัวและหยุด
พฤติกรรมนั้นในที่สุด ซึ่งการแสดงออกโดยการตอบโตอาจเปนรูปแบบของการเผชิญปญหาที่ไมไดทําใหปญหา
หมดไป และอาจจะสงผลเพิ่มเติมใหมีปญหาในมิติอื่นๆ ตามมาเชนการไดรับผลกระทบดานสัมพันธภาพในการเขา
สังคม แสดใหเห็นวาการตองเผชิญกับการถูกตีตรา เปนสิ่งที่สรางความรุนแรงทางจิตใจใหแกแฉลมเปนอยางมาก
ไมตางจากการพูดดูถูกเหยียดหยาม ถากถาง ดาทอดวยถอยคํา ที่ทําใหเจ็บแคน อับอายขายหนา ควบคุมบังคับ
อย างไมมีเหตุผ ล ซึ่งเปนการยั ดเหยียดการเปนผู เสพติดศัลยกรรมความงามให แ ฉล มโดยมิ ชอบ ก อให เกิด
ความรูสึกอับอายดอยคาและเหมือนถูกลดคุณคาความเปนมนุษยลง ภายใตการตีความของผูที่ทําการตีตรา
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“มีไอเพื่อนขางๆก็ทํา ทําจมูกแตดวยความที่มันทําครั้งเดียวพอจะเปนยังไงถามผมวามันก็โอเคระดับหนึ่งแตถามวา
มันดีไหม แตเขาพอใจของเขาแลวอะ เขาก็โอเคแคนั้นเขาก็จะดาผมตลอดไอพวกบาศัลยกรรม พวกเสพติดศัลยกรรมไม
รูสึกอะไรเลย ไมอะ แต คือถาพูดแคเนี่ยมันไมเปนไรนะแตถามากัดหรือดูถูกวาโนนนี่นั้น ก็มีโกรธบาง ก็จะทําใหเขารูวา
เขาโกรธละนะ พวกนี้เขารูนะวาเราเปนเกย แตก็ไมกลาซุบซิบเพราะเห็นผมดาเกง ซุบซิบปบผมหันไปดาเลย เขาก็จะกลัว
ผมดวยซ้ําไป (หัวเราะ)”

นอกจากนี้ยังพบวาภายหลังการทําศัลยกรรมความงาม การเกิดเปนเพศชายของแฉลมทําใหเขาตองอยู
อยางหลบๆซอนๆ ปกปดและอําพรางซอนเรนการทําศัลยกรรมความงามมากกวาเพศหญิง โดยการไมแสดงบทบาท
ของผูทําศัลยกรรมความงามใบหนาหลายๆ ครั้ง ใหทับซอนบนสถานภาพและบทบาทอื่นๆ ตอหนาบุคคลอื่น เพื่อ
ไมใหตนเองถูกตีตรา จะเห็นไดวาขณะที่อยูในสังคมแฉลมจะมีฉากหลังที่ไมตองการเปดเผยหรือนําเสนอใหสังคม
รับรู ดังนั้นการถูกตีตราจากสังคมวาเปนผูเสพติดศัลยกรรมความงามจะเกิดเปนมีการสรางอัตลักษณที่เกี่ยวพันกับ
การเปลี่ยนแปลงในตัวบุคคลและความสัมพันธระหวางบุคคลดวย แฉลมจึงจะพยายามทําทุกวิถีทางที่จะไมบอก
การทําศัลยกรรมความงามใหใครรูงายๆ ถึงแมจะตองเผชิญกับผลกระทบที่รุนแรงและเจ็บปวดมากเพียงใดก็ตาม
แตแฉลมพยายามจะผานประสบการณในการทําศัลยกรรมความงามเพียงลําพังโดยไมรองขอความชวยเหลือจาก
ใคร สวนหนึ่งเนื่องจากสังคมมักมีการเชื่อมโยงการทําศัลยกรรมความงามในเพศชายไปสูการเบี่ยงเบนทางเพศ โดย
เชื่อวาการศัลยกรรมความงามเปนการแสดงพฤติกรรมการรักสวยรักงามอยางหนึ่งซึ่งเปนคุณสมบัติเฉพาะของเพศ
หญิงเทานั้น การที่แฉลมเปนเพศชายที่ทําศัลยกรรมความงามจึงเปนการแสดงบทบาททางเพศที่ไมเหมาะสม ขัดกับ
ธรรมชาติของเพศชายที่ตองมีบุคลิกลักษณะเขมแข็ง แข็งแรง ผูชายที่ทําศัลยกรรมความงามจึงถูกเชื่อมโยงให
เกี่ยวพันกับการเบี่ยงเบนทางเพศซึ่งแฉลมรับรูวายังเปนสิ่งที่สังคมไมยอมรับ
“ตางกันนะ ถาอยางผูหญิงทําสังคมก็มองเปนเรื่องปกติ แตถาผูชายทําจมูกสังคมมองใชผูชายแทหรือเปลา เปน
คําถามที่เขาพูดแลววาผูชายที่ไหนทําศัลยกรรม เหมือนเขายังไมเปดอยางคนที่เปนเกยอะไรอยางเนี่ย ก็เหมือนกันเขายัง
ไมเปดไมยอมรับมันมากกวาไปทําศัลยกรรมคนเดียวตลอดเลยจะไมไปกับใครอะไมอยากใหใครรู ไปเองกลับเอง มึนๆ
ยาชาอยูก็ตองพยายามพาตัวเองกลับมาที่บานใหได”

ถึงแมแฉลมจะผานการทําศัลยกรรมความงามใบหนามาหลายครั้งแลวก็ตาม แตในปจจุบันแฉลมยังคง
ทําศัลยกรรมความงามบริเวณใบหนาเรื่อยมาเพื่อแกไข โดยครั้งลาสุดแฉลมไดเผชิญความความทุกขทรมานจาก
การทําศัลยกรรมความงามใบหนามากกวาครั้งที่ผานมา เพราะการทําศัลยกรรมความงามใบหนาซ้ําแลวซ้ําเลาใน
บริเวณเดิมนั้นกอใหเกิดผลกระทบตอรูปลักษณจึงเพิ่มความยากในการแกไขมากขึ้น ตองใชเทคโนโลยีที่มีความ
ทันสมัยเทคนิคที่แตกตางออกไป ประกอบกับการทําศัลยกรรมความงามซึ่งถือวาเปนการจัดการความงามมีการ
พัฒนาอยางตอเนื่องและไมหยุดยั้งโดยใชอํานาจความรูทางการแพทย วิวัฒนาการทางดานการแพทยตางคิดคน
เทคโนโลยีใหมๆ เพื่ อชวยใหบุคคลมีความงามมากขึ้นนอกเหนือไปจากการพัฒนาความงามแบบเดิมๆ หาก
ทําการศึกษายอนไปในอดีตจะพบวาการทําศัลยกรรมความงามมีวิวัฒนาการเริ่มตนจากการรักษาโรคทางกายจน

225
พัฒนาสูการรักษาโรคทางใจในคนที่ไมพึงพอใจในความงามของตน ซึ่งในปจจุบันการทําศัลยกรรมความงามที่คน
สวนใหญนึกถึงจึงมักจะเปนการพัฒนารูปลักษณใหมีความงามมากกวาการรักษาโรค โดยวิวัฒนาการของการ
ทําศัลยกรรมความงามไมเพียงแตพัฒนาจัดการเพียงแคความงามภายนอกเทานั้น แตยังแฝงไวดวยอํานาจในการ
ถายทอดกลอมเกลาความคิดของคนในสังคมสวนใหญที่มีตอการใหความหมายความงามในมุมมองสิ่งที่จัดการได
เปลี่ยนแปลงได ทําใหความรูทางดานการแพทยเปนสวนหนึ่งที่สําคัญในการกําหนดคานิยมความงามทางสังคมที่มี
การเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาตามวิวัฒนาการของการทําศัลยกรรมความงามที่พัฒนาใหมีทางเลือกและลูกเลนมาก
ขึ้น โดยพยายามจะปรับปรุงเทคนิคตางๆเพื่อลดจุดออนและเพิ่มจุดแข็งของการทําศัลยกรรมความงาม ทําให
รูปลักษณสามารถปรับปรุงใหดีขึ้นไดแบบไมมีที่สิ้นสุด สิ่งเหลานี้เองกลายมาเปนสิ่งหลอกลอใหตองหวนกลับมา
ทําศัลยกรรมความงามเพิ่มเติมเพื่อเปลี่ยนแปลงแกไขรูปลักษณของตนใหมีความสวยงามตามคานิยมของยุคสมัย
ไดเปนอยางดี เพื่อความตองการที่จะไดมาซึ่งความงามตามอุดมคติ
“อยางครั้งลาสุดคือมันทํามาหลายครั้งมันคงแกยาก หมอเขาใชเวลาผาตัดหาชั่วโมง หาชั่วโมงมาเริ่มใชกระดูกหลัง
หูครั้งที่หก เพราะหมอเปนเหมือนเปนเทคนิคของคุณหมอเขาเขาวาตองใชเทคนิคใหมนี้มันจะไมทะลุเพราะทําหลายครั้ง
แลวก็ตามเขาเลยสวนครั้งที่หกเปนตนมาเนี่ย สามครั้งติดทํากับหมอเดิมนะเพราะหมอเขาเย็บในโพรงจมูกเหมือนวา พี่
พยาบาลบอกหมอวายังไมใหตัดเขาไมรูมั่งพอตัด กลายเปนรูเขาถึงซิลิโคนเห็นเปนใสๆ หมอสองเขาเปนเห็นเปนซิลิโคน
หมอกลัววามันจะรีเจกอะ ถาเย็บตอนนี้มันจะโอเคแตนานๆ ไปมันอาจจะรีเจกอะก็เลยผาใหมเหมือนกับวามันติดเชื้อใน
จมูกแลวหรือเปลาไมรูอะ คือแบบมันไมโอเคเลยผาใหมเลย สุดทายทะลุเอยไมกลากลับไปหาหมอแลวอะที่ไมกลาไป
เพราะวา เหมือนทุกครั้งจะมีอคติกับหมอที่คลินิกแตที่นี่ไมมี”

ดวยความยากของการทําศัลยกรรมความงามในครั้งนี้และเทคนิคการทําศัลยกรรมความงามที่แตกตาง
ออกไปทํ า ให แ ฉล ม ต อ งเผชิ ญ กั บ ความเจ็ บ ปวดทุ ก ข ท รมานมากกว า ทุ ก ครั้ ง ในการผ า นประสบการณ ก าร
ทําศัลยกรรมความงามใบหนาที่ผานมาจนทําใหแฉลมไมอาจเผชิญประสบการณการทําศัลยกรรมความงามไดเพียง
ลําพังเหมือนเดิมอีกตอไปจึงตัดสินใจเปดเผยตัวตนในการทําศัลยกรรมความงามใหคนในครอบครัวรับรู ทั้งๆที่
แฉลมทราบดีวาพอไมชอบพฤติกรรมการรักสวยรักงามของแฉลม เนื่องจากหนาที่การงานของพอที่รับขาราชการที่
ตองอยูในกฎระเบียบอยางเครงคัด แตเมื่อพอเห็นความเจ็บปวดทุกขทุกทรมานของแฉลมกลับมีทาทีเปนหวงเปนใย
และดูแลเอาใจใสแฉลมมากขึ้น ทําใหแฉลมเริ่มเห็นถึงความรักความหวงใยของพอที่มีตอตนเอง กําแพงที่เคยปดกั้น
ระหวางพอลูกในเรื่องการทําศัลยกรรมความงามก็ไดทลายลง แฉลมจึงหันหนาปรึกษาการทําศัลยกรรมความงาม
กับผูเปนพอ โดยพอเองก็ใหความชวยเหลือสนับสนุนทางดานทุนทรัพยกับแฉลมมากขึ้น
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“อยูบานเลย คือพอแมแยกกันอยูเลงอยูกับพอ พอเนี่ยจะหามเลยนะ หามสักหามเจาะหู เขาราชการเขาไมชอบ แต
จมูกเขาก็หามเสริม ผมก็ไปเสริมกลับมาผมก็เลือดหยดๆ ใหแกดูตอนที่เลือดไหลอยู เขาก็ลุกขึ้นมานั่ง สักพักเขาก็ถาม
เจ็บเปลา เขาก็ถามกินยงกินยาเปลา คือถาม กอนที่ทาํ คือดุเรามากแตพอทํามาแลวเปนอีกคนหนึ่งอะกลับหวงเราวาเราจะ
เจ็บเปลา เขาสงสารอะ ทําทําไมออนลง แตกอนที่จะไปทําคือดาดุมาก ตื่นเชามาทําขาวตมใหกินกอนไปทํางานนี่ครั้งลาสุด
พอใหตั้งมา ใหมาแสนหนึ่งบอกวามึงไปทําเลย จมูกจะทะลุ ที่ไปถอดมานี่คือจมูกมันทะลุ เครียดเลย คือไปบอกพอวา
ปาเนี่ยมันเจ็บจังเลย มันเปนอะไร ผมไมรูวามันเปนอะไรแตวามันเจ็บมากเลยบน พอมันเริ่มจะโผลมันหายเจ็บ ไปหา
หมอ บอกปาทําไงดีหมอบอกประมาณหกหมื่นอะปา เพราะตอนนั้นที่ไปโรงพยาบาลรามาเพราะตองการจะเอากระดูก
ซี่โครงเลย เลยไปปรึกษาหมอคนนี้เลย หมอบอกประมาณเจ็ดหมื่นมั่ง นี่มันราคารัฐเนอะ หมอบอกราคาประมาณนี้
ประมาณหกหมื่นเจ็ดหมื่นปาใหตังสมาแสนหนึ่ง แลวรีบไปจัดการเลย”

แฉลมเริ่มมีความสุขกับการทําศัลยกรรมความงามมากขึ้น ถึงแมจะรับรูวาการทําศัลยกรรมความงามจะ
สรางความเจ็บปวดตอตนเองเพียงใด แตแฉลมก็เรียนรูวาความเจ็บปวดดังกลาวเกิดขึ้นไมถาวร และมากกวาไป
กวาการเจ็บปวดนั้นคือการที่ตนเองไดสรางความหวังจะมีความงาม ความหวังดังกลาวที่เกิดขึ้นจึงเปนเหมือนตัว
ลดทอนความเจ็บปวดลดทอนความเกรงกลัวตอการผาตัด และเปลี่ยนความรูสึกตางๆ เหลานี้ใหความสุขความสนุก
เขามาแทนที่การเฝาจินตนาการถึงผลการทําศัลยกรรมความงามในแงบวกทําใหการรอคอยมีความสุขและสนุก
เพราะการไดลุนและตื่นเตนกับรูปลักษณที่เปลี่ยนแปลงไป และอาจจะบดบังผลกระทบที่เปนดานลบของการ
ทําศัลยกรรมความงามไปโดยการยึดโยงความสุขและความพอใจไวกับความสวยงามของรูปลักษณ แฉลมจึงยอมที่
จะใหตนเองเจ็บปวดทางกายแตไมสามารถทนรับความเจ็บปวดทางใจตอการมีรูปลักษณไมสวยงามได จึงเปนการ
สมยอมใหตนเองถู กกระทําถึงแมจะรู ดีวาการทําศัลยกรรมความงามสรางความเจ็บปวดทางกายสัก เพีย งใด
เนื่องจากในปจจุบันความรูทางดานวิทยาศาสตรการแพทยเขามาชวยจัดการรูปลักษณตนเองใหมีความงาม เหมือน
คํากลาวที่มักจะไดยินจนคุนหู “สวยดวยแพทย” หรือ “ความสวยสรางได” เปนตน เปนการเชื่อมโยงจับคูความ
หมายความเจ็บปวดเสียใหมใหกลายเปนความสุขมิใชความทุกขทรมานเชนแตกอน เพื่อพยายามจะขจัดความ
เจ็บปวดและความทุกขทรมานที่เกิดขึ้นอยางหลีกเหลี่ยงไมไดที่เกิดจากการทําศัลยกรรมความงามใหบรรเทาเบา
บางลง
“ก็แปลกนะถึงเวลามันไมมีผล พอถึงเวลาหนึ่งมันลืมไปพอถึงเราที่อยากไดเ ราก็ลืมมันไปเลย” (แฉลม)รูสึก
เหมือนกับวาเราไมกลัวเจ็บอะ สนุกที่ไดทํากับมัน คือพอเราไดผาตัดแลว เรามีความสุขอะไรอยางงี้ เหมือนกับวาเราไมรู
พวกนั้นเขาเลนยาหรือวาอะไรอยางงี้เนอะ แตของผมคือวาไมเคยกลัวเจ็บไมเคยกลัวมีดดีใจที่จะไดทํา มากกวาทําออก
มาแลวก็รอผลที่หวังวามันตองเปนอยางงี้อยางงี้นี่คือความสุข”
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และหากไมไดทําศัลยกรรมความงามใบหนา แฉลมเริ่มจะมีความรูสึกกระวนกระวายกับรูปลักษณของ
ตนเอง แสดงใหเห็นถึงการไมสามารถควบคุมความตองการทําศัลยกรรมความงามของตนเองได เปนการถูก
ครอบงําทางความคิดและการกระทําจากพฤติกรรมเสพติดโดยไมรูตัว ความหมกมุนอยูกับรูปลักษณของตนเอง
จะมีมากขึ้นและมักจะดํารงอยูกับการพยายามหาขอมูลการทําศัลยกรรมความงาม เขากลุมผูทําศัลยกรรมความงาม
เพื่อพูดคุยปรึกษาเกี่ยวกับการทําศัลยกรรมความงามอยูเสมอ ทําใหความสนใจในดานอื่นๆ ในชีวิตลดลง หรือบาง
คนแสดงออกโดยการตระเวนเขาออกสถานที่ทําศัลยกรรมความงามเปนวาเลน เพื่อเขาพบแพทยและพยายามจะขอ
คําปรึกษาพรอมใหแพทยประเมินความงามของตน และยืนยันถึงการรับรูของตนกับการเปนผูมีรูปลักษณไมปกติ
ซึ่งเปนการพยายามหาเสียงสนับสนุนใหตนเองไดทําศัลยกรรมความงามดังผูใหขอมูลรายหนึ่ง ที่มีอาการกระวน
กระวายใจ จนรู สึก ว าตนเองเป นบา หากไม ไ ดทํ าศั ลยกรรมความงาม จะพยายามแสวงหาใหต นเองสามารถ
ทําศัลยกรรมความงามใหไดทุกวิถีทาง เนื่องจากแฉลมไมสามารถเอาชนะกับความตองการที่จะทําศัลยกรรมความ
งามของตนเองไดจึงมักจะสูญเสียการควบคุมตนเอง (Out of Control) โดยที่แฉลมอาจจะมีความรูสึกพึงพอใจ
หรือไมพึงพอใจในรูปลักษณหลังทําศัลยกรรมความงาม แตการทําศัลยกรรมความงามไดกลายเปนแรงจูงใจ ทําให
แฉลมเกิดความตองการที่จะทําใหตนเองเกิดความพึงพอใจในรูปลักษณและการมีความคาดหวังใหรูปลักษณของ
ตนดีขึ้นเรื่อยๆ สงผลใหมีความตองการทําศัลยกรรมความงามอยางไมมีที่สิ้นสุด โดยไมมีขอบเขตและไมสามารถ
กําหนดเวลาหยุดทําศัลยกรรมความงามที่แนนอนได ถึงแมวาทุกครั้งที่ทําศัลยกรรมความงามจะคาดหวังใหในแต
ละครั้งคือครั้งสุดทาย แตไมเคยมีคําวาสุดทายในเสนทางการทําศัลยกรรมความงาม ยิ่งไดทํากลับยิ่งเปนการ
หมกมุนและใชเวลาสวนใหญไปกับการทําศัลยกรรมความงามเกินกวาที่ตั้งใจไว
“ถายังไมไดนัดหมอนะรูสึกวาตองหาอะ คือบางที่ตองตัดสินใจภายในวันนั้นเลยวาตองเลือกที่เลยอะคือเหมือนบา
ไปเลย แตถานัดแลวจะอีกกี่เดือนก็ไดแตรูวาเราตองไดทําก็จะไมกังวลใจละจริงนะ ก็เหมือนกับวาครั้งนี้พอแลวมันก็ยังมี
ครั้งที่สิบสิบเอ็ดมาจนไดมันเหมือนความตองการของคนเราปะ มันเหมือน มันรูสึกวามันยังไมพอ ถาทําแลวเราจะรูสึกวา
มันตองดีกวาเดิมควรจะไปทําเพิ่มยังเพราะความตองการมันยังไมมีที่สิ้นสุดอยูแลวประมาณเนี่ย แลวอีกอยางมันยังไม
ถึงจุดที่เราอยากจะหยุด”

แฉลมยังคงทําศัลยกรรมความงามตอไปเรื่อยๆ โดยมิไดหวาดกลัวผลกระทบของการทําศัลยกรรม
ความงาม ตรงขามกับมองศัลยกรรมความงามเปนเรื่องไมยุงยาก อาจจะเชื่อมโยงไปสูความประมาทและการไมเห็น
ความสําคัญในการดูแลตนเองตามที่แพทยแนะนําตามมาซึ่งแตกตางจากการดูแลในชวงกอนการทําศัลยกรรมความ
งาม สวนหนึ่งมาจากการไดผานประสบการณการทําศัลยกรรมความงามมาหลายครั้ง และเกิดการรับรูวาตน
สามารถดูแลตนเองภายหลังการทําศัลยกรรมความงามได นําไปสูการมองไมเห็นความจําเปนในการปฏิบัติตาม
คํ า แนะนํ า ของแพทย ซึ่ ง ถื อ ได ว า เป น การเรี ย นรู ด ว ยตนเองผ า นประสบการณ ต รง การได ล งมื อ ดู แ ลตนเอง
แกปญหาดวยตนเองในการทําศัลยกรรมความงาม ชวยใหเกิดความรูความเขาใจในการทําศัลยกรรมความงามมาก
ขึ้ น จนทํ า ให เ กิ ด รู ป แบบในการเผชิ ญ ป ญ หา ไม ว า จะเป น การเรี ย นรู วิ ธี ก ารบรรเทาความเจ็ บ ปวดที่ ไ ด ผ ล มี
ความสามารถและมั่นใจวาจะดูแลตนเอง ความวิตกกังวลหวาดกลัวลดลงเพราะสามารถคาดเดาอนาคตที่จะเกิดขึ้น
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ไดซึ่งจะทําใหลดจินตนาการทางดานลบมากขึ้น เนื่องจากการเรียนรูจะเกิดขึ้นไดดีก็ตอเมื่อไดรับประสบการณตรง
หรือลงมือทําดวยตนเอง (Learning by doing) ไดมีสวนรวมในการสรางที่มีความหมายกับตนเอง การลงมือทํา
ดวยตนเองโดยการไดทําสิ่งที่ตนเองชอบหรือสนใจ ซึ่งในขณะที่ทําสิ่งที่ตนเองสนใจหรือชอบก็จะไดความรูจาก
กระบวนการที่ทําไปพรอมๆกัน ทําใหเกิดกระบวนการเรียนรูตามแนวทางที่เหมาะสมของตนเอง เกิดความใสใจ
และนําไปสูความสุข ตามมา (Griffin. 1993)
การดูแลเหรอ ครั้งหลังๆผมจะดูแลนอยกวาครั้งแรก อยางครั้งที่หนึ่งครั้งแรกเลย หมอทําอะไรหมอเตือนอะไรเรา
ทําหมดเลยอะแตครั้งหลังๆ เปนพวกอยูมานานแกแดดแลว ทําไมตองไปฟงทุกอยางวะ เอาตรงนี้นิดหนึ่งพอนิดหนอย
พอ ก็พยายามที่จะหลีกเหลี่ยงแหกกฎบางประสบการณเยอะแลวไงมีครั้งหนึ่งผมลองไมประคบเลยครั้งที่หกมั่ง อยากรู
วามันจะเขียวไหม นั้นแหละที่มันผาตัดหาชั่วโมงอยากรูวามันจะเขียวไหม อยากรูวามันจะบวมแคไหน โอยไมนาลองเลย
ไมเขียวแตวา อวตารยังไงอยางนั้นเลยลืมตาไมขึ้นเลย ไอเนี่ย ขนตาทิ่มตาอยางเดียวเลย พอเขามาตกใจเลยลืมตาไมขึ้น
เลย ก็เลยโอเคตอไปพอหลังจากนั้นก็จะประคบบอยมากแตวาใหมๆ เหมือนเราเหมือนเด็กใหมพยาบาลสั่งอะไรเราก็ทํา
เพราะกลัว

นอกจากนี้แฉลมเริ่มมีการจัดการดูแลตนเองโดยเฉพาะปรับคําแนะนําในการเรื่องการรับประทานอาหาร
ใหไมขัดกับความเชื่อ ความชื่นชอบ หรือขัดกับกิจกรรมในชีวิตประจําวันของตนในแตละสถานการณ ซึ่งเปนการ
พยายามจัดการและรับมือกับปญหาที่เกิดขึ้นจนไดรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม เฉพาะตน การทําศัลยกรรมความ
งามจึงเปนสิ่งที่มิไดสรางผลกระทบตอการใชชีวิตใหแฉลมอีกตอไป ทําใหแฉลมสามารถใชชีวิตไดตามปกติ ไดทํา
ในกิจกรรมที่ตนเองชอบไดและสามารถอยูรวมกับสังคมไดเปนอยางดี
“หมอหามนะ แตยิ่งหามเหมือนยิ่งยุอะ เขาหามกินไขเราก็แอบกินนิดหนึ่งก็ไปปรึกษาพี่พยาบาลกินไมไดเลยเหรอ
พี่นิดหนึ่งก็ไมไดเลยเหรอพี่ เขาก็บอกวาจริงๆก็คือกินไดนิดหนึ่งอะ ผมชอบกินไขอะจริงๆ ไขเจียวไขตม แลวกินไมได
เลยเหรอพี่ พี่ก็บอกโอเครวมๆแลวหนึ่งฟองอยาใหเกิน เราก็กินแตก็วานอยๆหนอยแตเรากินไมถึงหรอกแตกินพอให
หายวาไดกินแลวเงี่ย แตถาเลยผมรูสึกวาทํามาแลว สิบครั้งนี่หามทุกครั้ง เขากลัวมันจะอักเสบมันจะบวมมันจะติดเชื้อ
แผลไมหายอะไรอยางเนี่ย เขาบอกวามันมีคนเคยเปนเขาก็จะเอาเคสนี้มาเลา แตสําหรับตัวผมมันไมเห็น ผมอะก็กิน
เต็มที่เลย อยางครั้งลาสุดผาจมูกไดหนึ่งเดือน เพื่อนไปเที่ยวที่สัตหีบพี่ไมใหผมกินทะเลบาหรือเปลา (หัวเราะ) ก็มีแต
ทะเลผมจัดเต็มเลย พวกหนอไม พวกปลาราหามหามหมดเลย เพียงเราไมสนใจ แตวาวันนั้นเรารูวาไปสัตหีบตั้งสามวัน
สามวันตองกินเยอะแนเลยก็เลยซื้อยาพวกแกแพทะเลแกแพอะไรอยางงี้ก็ซื้อติดตัวไปแตก็ไมมีอะไร”

ปจจุบันแฉลมยังคงเดินหนาทําศัลยกรรมความงามใบหนาตอไปเรื่อยๆ โดยเฉพาะบริเวณจมูก เพื่อทํา
การแกไขปรับเปลี่ยนรูปทรงของจมูกมากกวา 50 ครั้ง โดยไมหวั่นเกรงกลัวผลกระทบตอการทําศัลยกรรมความงามที่
เกิดขึ้นเพราะเรียนรูวาผลกระทบดังกลาวสามารถจัดการดูแลใหผานพนไปไดเนื่องจากประสบการณการทําศัลยกรรม
ความงามซ้ําแลวซ้ําเลาที่ผานมาทําใหแฉลมรับรูวาผลกระทบที่เกิดขึ้นเปนพียงชั่วคราวไมถาวรใชเวลาไมนาน
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จากการทําความเขาใจกับภาวะการเปนอยูในโลกประสบการณของผูใหขอมูลรายบุคคล (Being in the
world) ซึ่งทําใหเห็นการกระทําหรือพฤติกรรมตางๆ โดยเกิดจากการเผชิญหนาและรับรูหรือการตระหนักรูเกี่ยวกับ
ประสบการณการเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาดวยตนเอง เนื่องจากอัตถิภาวะซึ่งเปนสิ่งที่อยูนอกขอบเขตของ
ประสบการณและเหตุผล โดยอัตถิภาวะจะเปดเผยถึงภาวะการเปนอยูภายในโลก ซึ่งแสดงความสัมพันธระหวาง
บุคคลแตละคนกับโลกแหงวัตถุของพวกเขา ซึ่งเปนความสัมพันธแบบจําเปนในการทําความเขาใจการมีอยูของ
บุคคลที่ตองมีพรอมกับความมีอยูของโลก โดยโลก (The world) นั่นคือโลกที่บุคคลใชในการตอบสนองอัตถิภาวะ
และเจตนารมณแตละบุคคล การที่ผูใหขอมูลแสดงออกถึงภาวะการเปนอยู (being) ของตนภายในโลก ทําใหโลก
ของผูใหขอมูลแตละคนมีความหมายขึ้นมา กลาวคือมนุษยมีความสัมพันธกับโลกอยางไมสามารถแยกออกจากกัน
ไมได เฉกเชนผูใหขอมูลแตละคนที่มีการรับรูและตีความประสบการณของตนเองโดยผานการทําความเขาใจ
เกี่ยวกับโลกประสบการณการเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนา เนื่องจากมนุษยตามแนวคิดของไฮเดกเกอรนั้น
นอกจากจะตระหนักรูถึงการมีอยูหรือเปนอยูของตนเอง ยังนําไปสูการตัดสินใจในการเผชิญชีวิตของตนเองและ
กําหนดสารัตถะใหกับตนเองได ซึ่งไมใชพฤติกรรมที่ถาวร สามารถเปลี่ยนแปลงภายใตบริบทเงื่อนไขที่เกี่ยวของ
สอดคลองกับ แมโร-ปงตี (Carman. 2007) ที่ไดอธิบายไววา โลกของประสบการณของบุคคลเกิดขึ้นภายใตโลก
แห ง การรั บรู ข องบุ ค คล เป นการรั บรู ผ า นทางประสาทสัมผั ส และภายใตค วามรูสึก นึ ก คิด ซึ่ง ได แ ก การรับ รู
ความรูสึก การคิด การลิ้มรส การสัมผัส การไดยิน โดยในแตละชวงเวลาของแตละบุคคลที่แตกตางกันนั้นทําให
เกิดมุมมองหรือความรูสึกนึกคิดที่มีความเฉพาะเจาะจง ซึ่งเชื่อมโยงมาจากบริบทเงื่อนไขภูมิหลังของแตละบุคคล
และความรูความจริงที่มีอยูขอคนพบดังกลาว ทําใหเขาใจประสบการณการเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาของ
ผูใหขอมูลแตละคนนําไปสูการใหความหมายประสบการณการเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาที่เกิดจากการ
ตีความของแตละบุคคล ซึ่งจะใชอธิบายประสบการณการเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาในบทตอไป
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บทที่ 5
บทสรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การศึกษาประสบการณการเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาของผูเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนา
ในครั้งนี้ ใชวิธีวิยาปรากฏการณวิทยาแบบตีความของไฮเดกเกอร ซึ่งเปนวิธีวิทยาที่เนนแนวคิดอัตถิภาวนิยม
(Existentialism) เนนศึกษาภาวะการเปนอยู (being) ของมนุษย และมองมนุษยในฐานะดาไซน (Man as
Dasein) หรือ being there ซึ่งหมายถึงมนุษยที่สํานึกรูถึงการมีอยู เปนอยูและดํารงอยูแหงตนดวยการตระหนักรู
ในตนเองได และสามารถตัดสินชีวิตดวยตนเอง มิใชเพียงอยูอยางเลื่อนลอย การตีความหมายปรากฏการณ เนน
การทําความเขาใจโลกประสบการณของบุคคล (The world) ซึ่งไมสามารถแยกออกไดจากภาวะการเปนอยู
(being) ของบุคคล ดังนั้น การตีความปรากฏการณการเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาในครั้งนี้ จึงเปนการทํา
ความเขาใจภาวะการเปนอยู (being) ของผูใหขอมูลภายใตในโลกประสบการณ (being-in-the-world) การเสพ
ติดศัลยกรรมความงามใบหนา ซึ่งมีความซับซอนเกี่ยวเนื่องกับทั้งความคิด ความรูสึกของผูใหขอมูลในสภาวะ
ตางๆ ภายใตบริบทเงื่อนไขตางๆที่เกี่ยวของ โดยผูวิจัยไดกําหนดคําถามการวิจัยที่สําคัญในการศึกษาวิจัย คือ
ประสบการณการเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนามีความหมายเชนไรตอผูใหขอมูล และผูใหขอมูลมีการเผชิญ
กับสภาพการณในชีวิตภายใตประสบการณดังกลาวอยางไร มีวัตถุประสงคในการศึกษาวิจัยดังนี้
1. เพื่อทําความเขาใจการใหความหมายของประสบการณการเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาตามการ
ตีความของผูเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนา
2. เพื่อทําความเขาใจภาวะการเปนอยู (being) ภายใตประสบการณการเสพติดศัลยกรรมความงาม
ใบหนาของผูเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนา
สําหรับพื้นที่ในการศึกษาครั้งนี้มิไดเฉพาะเจาะจงวาเปนสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง โดยขึ้นอยูกับการเลือก
สถานที่ใ นการให ข อ มู ล ของ ผู ใ ห ข อ มู ล หลั ก เปนสํ าคั ญ ส ว นกลุม ผูใ ห ขอ มู ล สํ าคั ญ และวิ ธี ก ารเก็บ ขอมู ล ใน
การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการศึกษาโดยการสัมภาษณเชิงลึกจากกลุมผูใหขอมูลหลักคือ ผูมีประสบการณการ
เสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาจํานวน 9 คน สวนการดําเนินการศึกษาวิจัยนั้น ผูวิจัยใชแนวคิดการศึกษา
ปรากฏการณวิทยาแบบตีความของไฮเดกเกอรเปนสําคัญ วิธีวิเคราะหขอมูลใชกระบวนการวิเคราะหปรากฏการณ
วิทยาแบบตีความของแวน แมนเนน (van Manen. 1990) ซึ่งไดนําแนวคิดของไฮเดกเกอรมาพัฒนาและ
ประยุกตใชใหมีความเปนรูปธรรมมากขึ้น
การตีความหมายของบุคคล ภายใตความเชื่อที่วา “มนุษยสํานึกถึงการมีอยู เปนอยู หรือดํารงแหงตน
ดวยการรูคิดในตนเอง” หรือ “มนุษยมีการไตรตรองหรือตีความเกี่ยวกับตนเอง” ซึ่งการรูคิดนั้นเกิดเนื่องมาจาก
มนุษยรับรูอยางมีจิตสํานึก (Consciousness) ทําใหมนุษยมีการตีความภาวะการเปนอยู (being) นั้น เพื่อแสดง
ใหเห็นชัดเจนถึงสิ่งที่ไดทําความเขาใจ และเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับชีวิตดวยตนเอง การตีความดังกลาวเทียบเคียงได
กับการตัดสินลงความเห็น รวมกับการประเมินคุณคา ทั้งนี้มุงสูจุดรวมเดียวกัน คือ การใหมุมมองตอสิ่งที่ประสบ
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ตามที่ไดรับรูและรูคิดนั้น ดังนั้นจึงพบวา ชีวิตที่เปนอยูในภาวะการเปนอยู (being) ภายใตประสบการณการเสพ
ติดศัลยกรรมความงามมีความสอดคลองกับการใหความหมายในแงมุมตางๆ ที่เกี่ยวของกับประสบการณการเสพ
ติดศัลยกรรมความงาม ดังนี้

ตอนที่ 1 ประสบการณชวงกอนการทําศัลยกรรมความงามใบหนา: ภาวะการเปนอยู (being) และ
การใหความหมาย
ในชวงกอนการทําศัลยกรรมความงามเปนชวงที่ผูใหขอมูลยังไมมีประสบการณในการทําศัลยกรรมความ
งามเพียงแตเริ่มใหความสนใจกับการทําศัลยกรรมความงาม จึงถือไดวาเปนชวงเวลาที่มีความสําคัญอีกชวงหนึ่งที่
จะเชื่อมโยงไปสูชวงการทําศัลยกรรมความงามครั้งแรก เพราะการศึกษาในชวงกอนการทําศัลยกรรมความงามจะ
ทําใหผูวิจัยเกิดความเขาใจภาวะการเปนอยู (being) กอนการทําศัลยกรรมความงาม รวมถึงไดรับรูถึงความ
คาดหวังในการทําศัลยกรรมความงาม จะสงผลใหผูใหขอมูลตัดสินใจนําตนเองกาวเขาสูโลกของการทําศัลยกรรม
ความงามที่เชื่อมโยงไปสูการใหความหมายความงามและการทําศัลยกรรมความงาม การศึกษาในชวงนี้จึงเปน
ประโยชนในการทําความเขาใจผูใหขอมูลในชวงเริ่มทําศัลยกรรมความงามตอไปไดเปนอยางดีมากยิ่งขึ้น เนื่องจาก
เหตุการณทุกเหตุการณที่เกิดขึ้นในขณะเวลาจะมีความสืบเนื่องกันจากอดีต (Past) ถึงปจจุบัน (Present) และ
อนาคต (Future) ความสํานึกของบุคคลตอประสบการณไมไดถูกจํากัดเฉพาะแตเวลาขณะนั้นเทานั้น แตความ
สํานึกของบุคคลยังยอนมาจากอดีตที่ผานมา รวมทั้งบุคคลยังมีการจินตนาการถึงขณะเวลาในอนาคตอีกดวย
ดังนั้นการตีความปรากฏการณจึงไมสามารถเลี่ยงใหความสําคัญตออดีตที่ผานมาไมได ทําใหผูวิจัยตองมีการศึกษา
ในชวงเวลากอนการทําศัลยกรรมความงามของผูใหขอมูลโดยการทําความเขาใจภาวะการเปนอยู (being) ในชวง
ก อ นการทํ า ศั ล ยกรรมความงามภายใต บ ริ บ ทเงื่ อ นไขจะช ว ยทํ า ความเข า ใจการให ค วามหมายงามและการ
ทําศัลยกรรมความงามของผูใหขอมูลแตละคนที่มีลักษณะตางๆกันไปไดดีมากยิ่งขึ้น ซึ่งภาวะการเปนอยู (being)
ของผูใหขอมูลในลักษณะตางๆ กอนการทําศัลยกรรมความงามนั้นมีความสัมพันธเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงไปสูการให
ความหมายความงามและการทําศัลยกรรมความงามดังนี้
1.1. ภาวะการเปนอยู (being) : คิดหมกมุนวกวนกับรูปลักษณของตนเอง
การตกอยูในภาวะคิดหมกมุนวกวนวารูปลักษณของตนเองมีความบกพรอง นาเกลียดไมสวยงาม ซึ่ง
เชื่อมโยงมาจากการรับรูถึงความแตกตางระหวางรูปลักษณของตนที่มีมาแตกําเนิดกับรูปลักษณในอุดมคติของ
ตนเอง จนเกิดเปนชองวางและยิ่งชองวางของความแตกตางมีมากเทาไรจะมีผลใหผูใหขอมูลเกิดความรูสึกวา
รูปลักษณของตนไมสวยงามมากขึ้นเทานั้น เนื่องจากผูที่มองรูปลักษณตนเองในแงลบ หรือผูที่ไมพึงพอใจใน
รูปลักษณของตนมักมีแนวโนมที่จะประเมินรูปลักษณของตนเองแยกวาความเปนจริงซึ่งเปนผลมาจาก ความ
บกพรองของความสัมพันธการรับรูมิติสัมพันธ (visual spatial) ความคิด (cognitive) และความรูสึก (affective)
จนเกิดความรูสึกไมพอใจในรูปลักษณของตนหรือมีมุมมองวารูปลักษณของตนยังไมสวยงาม ผูใหขอมูลมักจะ
ตัดพอตอวารูปลักษณของตนเอง และมักจะนอยเนื้อต่ําใจในโชคชะตา ที่ทําใหตนเองเกิดมามีรูปลักษณเชนนี้ แสดง
ใหเห็นถึงสภาวะความกดดันภายในจิตใจ กลายเปนความวิตกกังวล และเชื่อมั่นมากวาตนเองมีขอบกพรองจริงๆ
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จนเกิดเปนความกลัววาตนเองจะไมเปนที่ยอมรับและไมไดรับความสนใจจากสังคมและคนรอบขาง หากอธิบาย
ตามทัศนะตอโลก (The world) และภาวะการเปนอยู (being) ของมนุษย ตามแนวคิดเรื่องอัตถิภาวะของไฮเดก
เกอรจะเห็นไดวารูปลักษณแตกําเนิดเปนลักษณะของมนุษยตามขอเท็จจริง (Facticity)ที่ตองยอมรับในแงที่วา
มนุษยไมมีอิสระในการเลือกรูปลักษณหนาตาแตกําเนิดได
“ออ คิดวาตนเองเปนคนขี้เหรอยูตลอดเวลาไมเคยที่จะหยุดคิด รูสึกวาทําไมเราเกิดมาแบบนี้หนาแบบนี้ใครก็ไม
ยอมรับคือจมูกมันก็นะ ตาก็” (เจริด)

คานิยมความงามตามยุคสมัย
การที่ผูใหขอมูลมักจะไมพอใจในรูปลักษณของตนเองและโทษรูปลักษณแตกําเนิดอยูเสมอ สวนหนึ่งมา
จากการรับรูวารูปลักษณของตนไมตรงกับความงามที่สังคมกําหนด ซึ่งเปนการเนนใหความสําคัญกับคนในสังคม
หรือปฏิกิริยาของสังคม จากการนําคานิยมของสังคมซึ่งเปนความคิดความเชื่อที่ถูกสรางขึ้นของคนในสังคมสวน
ใหญ สงผลใหคนในสังคมยึดถือและปฏิบัติสืบตอกันเรื่อยมาอยางไมมีขอสงสัย เชนเดียวกับคานิยมของความงาม
ที่สังคมจะกําหนดลักษณะของรูปลักษณที่มีความงามใหกลายเปนมาตรฐานที่คนสวนใหญพยายามที่จะผลักดัน
ตนเองใหไปถึง ผูใหขอมูลจึงเลือกคานิยมความงามของสังคมมาเปนบรรทัดฐานเพื่อประเมินรูปลักษณของตนเอง
ซึ่งหมายความวาผูใหขอมูลไมสามารถเลือกความงามที่ตนเองตองการได เพราะตนเองถือไดวาเปนหนึ่งหนวยใน
สังคม จึงตองยอมรับความงามตามคานิยมของสังคมเพื่อนําไปสูการไดรับความชื่นชอบและความยอมรับจากสังคม
นั่นหมายความวาการที่บุคคลอื่นปฏิบัติตอผูใหขอมูลสามารถทําใหผูใหขอมูลเกิดจินตนาการวาการที่ตนไมไดรับ
ความสนใจหรือการยอมรับนั่นเพราะรูปลักษณแตกําเนิดของตน ซึ่งเปนการรับรูเกี่ยวกับรูปลักษณตนเองในทางลบ
ทําใหเกิดความคิดหมกมุนวกวนเกี่ยวกับรูปลักษณตนเองอยูเสมอ สวนหนึ่งมาจากการที่ผูใหขอมูลมีการประเมิน
การรับรูรูปลักษณจากการเปรียบเทียบรูปลักษณตนเองตามสถานการณที่เปนจริงอยูในปจจุบันกับรูปลักษณใน
อุดมคติที่ตนเองใหความหมาย คาดหวังและปรารถนาไมสอดคลองกัน รูปลักษณจึงมิไดหมายถึงเงาที่สะทอนใน
กระจกเทานั้น หากแตหมายรวมถึงความรูสึกที่มีตอรูปรางหนาตาของตนในสายตาของผูอื่นดวย รูปลักษณจึงถูก
กําหนดขึ้นจากการที่บุคคลมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น รูปลักษณจึงเปนความรูสึกนึกคิดภายในจิตใจของบุคคลที่มี
ตอรูปรางหนาตาตนเอง ซึ่งความรูสึกนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงจากแรงผลักดันภายในตนเองและปฏิกิริยาจากบริบท
เงื่อนไขแวดลอม
นอกจากนี้ยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปสงผลใหคานิยมของความงามจึงกลายเปนสิ่งที่ไมใชของตายตัว
สามารถมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ถาอธิบายตามแนวคิดอัตถิภาวนิยม (Existenialism) บริบทเงื่อนไข
ดังกลาวขาตน เปนการแสดงถึงบริบทเงื่อนไขของชวงเวลาที่มีความสัมพันธกับโลกประสบการณของผูใหขอมูล
(Live time/Temporality) โดยทําความเขาใจเกี่ยวกับยุคสมัยที่สื่อถึงชวงเวลาที่เชื่อมโยงกับสภาวะที่ผูใหขอมูล
ประสบในลักษณะที่สัมพันธกับสิ่งที่คิดและรูสึก (Van Manen. 1990) กลาวคือ ในอดีตผูใหขอมูลมิไดมองวา
รูปลักษณของตนเองเปนรูปลักษณที่ไมมีความงาม แตเมื่อยุคสมัยมีการเปลี่ยนแปลงไปทําใหคานิยมของความงาม
มีการเปลี่ยนแปลงตามไปดวย การที่ผูใหขอมูลมิไดเดินตามยุคสมัยหรือคานิยมของความงามในปจจุบัน ผูให
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ขอมูลกลับมีมุมมองตอภาพลักษณของตนเองไมเหมือนเดิม ผูใหขอมูลจึงอยากจะพัฒนาความงามของตน ซึ่ง
คาดหวังวาตนเองมีรูปลักษณที่สวยงามขึ้นในอนาคต
“ไมพอใจ นาจะไมพอใจโครงหนาตนเองเพราะรูสึกตนเองวาตนเองตอนนั้นตนเองเกิดเปนคนมีโหนกแกมและก็มี
กรามทําใหดูหนาใหญ คือมันไมตอบโจทยสมัยนี้ที่ผูหญิงสวยตองหนาเล็กเลยไมชอบโครงหนามาก” (พิลาส)
“ไมชอบเลย สักอยางเพราะครั้งแรกที่ไปทําคือเปลี่ยนหมดทุกอยางเลย ทําตา ทําจมูก ตัดปก ทําปาก ทําคาง
พรอมกันหมดเลยก็โครงหนาที่เรามีมันแบบ ไมมีคนชอบ สมัยกอนตา โต หนารียวเปนวีเชฟ จมูกเล็กโดง ปากเปน
กระจับ สิ่งที่เรามีมันไมใชเลยอะ มันไมไดเปนสิ่งที่คนอื่นชอบเลยก็ไมรูอะ สมัยกอนก็ตองตา โต หนารียวเปนวีเชฟ จมูก
เล็กโดง ปากเปนกระจับ” (พรรณราย)

การที่คานิยมความงามนั่นสามารถถายทอดไปสูคนในสังคมไดงายขึ้น เชื่อมโยงผานบริบทเงื่อนไขทางดาน
สื่อมวลชนที่มักจะนําเสนอขอมูลที่เกี่ยวกับใบหนาและการจัดการความงามทั้งที่เปนภาพและสิ่งตีพิมพเผยแพรเปน
จํานวนมาก ผานบุคคลตนแบบที่มีอิทธิพลสูงมากตอคนในสังคมไดแก ดารา นักรอง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
อุนใจ เจียมบูรณะกุล (2547) พบวาตามภาพลักษณที่มีการซึมซับมาจากสื่อโดยสื่อจัดไดวามีอํานาจอยางหนึ่งใน
การสรางความจริงของความงาม และมีการใหความหมายของความงามตลอดเวลาจนความงามที่สื่อสรางขึ้นหรือให
ความหมายไดกลายเปนความงามที่เปนภาพตัวแทน (Representation) ของผูคนในสังคม และเปนการสรางและ
สื่อความหมายใหแพรกระจายในสังคม เพื่อเชื่อมโยงความคิดและโลก ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนความหมาย
ระหวางสมาชิกในสังคม เกิดเปนการยอมรับและคลอยตามอยางไมรูตัว ในปจจุบันจะเห็นไดวามีการนําเสนอความ
งามผานบุคคลตนแบบอยางตอเนื่อง ซ้ําๆ ผานสื่อตางๆ ยิ่งเปนการตอกย้ํา เรงเรา แทรกซึม มูลเหตุจูงใจในการให
ความหมายความงามเปนไปในทิศทางเดียวกัน และลดทอนคุณคาความงามแบบตรงขามใหรูสึกถึงความเปนอื่น
(other)ความจริงจึงถูกสรางขึ้นใหใบหนามีความสําคัญและเปนพื้นที่แสดงความงามใหดํารงอยูอยางตอเนื่อง จึงไม
นาแปลกใจที่ผูใหขอมูลจะมีการใหความหมายความงามคลอยตามคานิยมผานสื่อที่ถูกสนับสนุนดวยสังคม
“ก็เห็นดาราในทีวีแบบนี้ คิดเองวาถาหนาเล็กกวานี้ไมมีกรามโหนกไมใหญก็ตองสวยเหมือนกันกับดาราแนๆ แค
เราไมมีกราม” (แพรวพราว)

และการที่สื่อสามารถกําหนดคานิยมในลักษณะความสัมพันธเชิงอํานาจในมิติเชื้อชาติไดอยางชัดเจนจาก
อีกซีกโลกหนึ่งมาอีกโลกหนึ่งไดอยางงายดายดวยความทันสมัยซึ่งมักจะความแตกตางแบบตรงขามจากเชื้อชาติ
ดั้งเดิมแต กําเนิ ดของผูใ หขอ มูล ที่เปนคนเอเชีย การไดรับการสนับสนุนผ านสื่อใหเกิดคานิยมความงามแบบ
ตะวันตกเขามาแทนที่ความงามแบบชนชาติเอเชีย ทําใหผูใหขอมูลมีการใหความหมายความงามแตกตางไปจากชาติ
พันธเดิมของตน และเลือกที่จะใหความหมายความงามตามแบบเชื้อชาติตะวันตกมาเปนตนแบบของความงาม
ทดแทนโดยแสดงออกถึงความงามบนใบหนาที่แยกเปนสวนๆ ไมวาจะเปนจมูกโดง ตาโต เปนตน ซึ่งสิ่งเหลานี้ลวน
เปนการสรางความงามใหแตกตางไปจากชาติพันธุเดิมของตนโดยการยึดเอาความงามแบบวัฒนธรรมตะวันตกมา
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เป น ต น แบบความงาม เห็ น ได ว า แม ผู ใ ห ข อ มู ล ไม ส ามารถเลื อ กเชื้ อ ชาติ ที่ ถื อ กํ า เนิ ด มาได แต ใ นยุ ค ที่ มี ก าร
ทําศั ลยกรรมความงาม ผู ใ หข อ มู ลสามารถเลือกจะมีความงามแบบเชื้อชาติที่ตองการไดดวยเทคโนโลยี ทาง
การแพทย นั่นหมายถึงเชื้อชาติไมสามารถปดกั้นความงามของผูใหขอมูลอีกตอไป
“มีตนแบบไหมในการทําก็เมื่อกอนนี้อยากจมูกเหมือนลูกครึ่ง เหมือน ดาราลูกครึ่ง อยากหนาเหมือนแหมมแคทรียา
แคทรียาแมคอินทอช จมูกโดงๆ ตาโตๆ ลูกครึ่งอะไรอยางเงี่ย” (พิลาส)

จะเห็นไดวายิ่งมีการเสพสื่อมากเทาไรยิ่งตอกย้ํามุมมองดานความงามในอุดมคติใหฝงแนนมากขึ้น การ
นําเสนอของสื่อนั้นสวนมากจะสงผลตออารมณไปกระตุนความคิดทําใหผูใหขอมูลหลายคน หันเปรียบเทียบตนเอง
กับตนแบบผานสื่อ โดยการมาสํารวจประเมินรูปลักษณของตนเอง ยิ่งทําใหผูใหขอมูลมีการรับรูตอรูปลักษณตนเอง
ในลักษณะที่แยลง เกิดเปนคิดวกวนกับรูปลักษณของตนเองมากขึ้น เนื่องจากการเปรียบเทียบจะทําใหผูใหขอมูล
พบวาชองวางระหวางตัวตนที่รับรู (perceive self) และตัวตนที่ตองการจะเปน (ideal self) มีระยะหางมากขึ้น
ความไมสอดคลองกันระหวางตัวตนทั้ง 2 สงผลใหเกิดความรูสึกกดดันอยากมีรูปลักษณเหมือนคนอื่นจน
กลายเปนมองรูปลักษณตนเองแงลบจึงเกิดความไมมั่นใจในรูปลักษณของตน เพราะรูปลักษณเปนการรับรูที่
เกิดขึ้นจากสององคประกอบรวมกันคือการรับรูทางรูปธรรมที่เห็นไดดวยตาเปลา รวมกับการรับรูนามธรรม เชน
ความเชื่อ ทัศนคติ บุคลิกภาพ ทําใหเกิดการรับรูตอรูปลักษณของตน ฉะนั้นการที่ผูใหขอมูลเชื่อวารูปลักษณ
ตนเองไมสวยงาม จะมีผลตอการมองเห็นรูปลักษณตนเองไมมีความงามตามมาจึงเกิดความไมมั่นใจและมีความ
ตองการที่จะมีรูปลักษณแบบกลุมหรือบุคคลที่ตนเองนํามาอางอิง ทําใหผูใหขอมูลเกิดความวิตกกังวลกับรูปลักษณ
ที่ เ ป น อยู เป น ทุ ก ข ใ จมากขึ้ น เพราะปรารถนาในสิ่ ง ที่ ยั ง มาไม ถึ ง สอดคล อ งกั บ การศึ ก ษาวิ จั ย พบว า ผู ที่ ช อบ
เปรียบเทียบตนเองกับผูอื่น คือบุคคลที่มีความภาคภูมิใจในตนเองต่ํา จึงพยายามที่จะหาตัวแทนอางอิงเพื่อมา
ยืนยันหรือพัฒนาตนใหเปนแบบนั้น โดยที่บุคคลดังกลาวจะไมสามารถสรางความภาคภูมิใจไดดวยทรัพยากรหรือ
สิ่งที่ตนเองมีอยูเพราะ พวกเขาจะคิดวาสิ่งที่ตนเองมีหรือเปนอยูเปนสิ่งที่ไมใช (Gothenburg Research
Institute. 2016)
ความรูความเชื่อเดิมเกี่ยวกับความงาม
จากการศึกษายังพบวาความเชื่อถือในความงามตามมาตรฐานจากตําราศาสตรแหงการทํานายลักษณะ
ทางใบหนาที่อยูคูสังคมไทยมายาวนาน การมีความงามตามตําราจีนเปนความเชื่อที่ถูกกลอมเกลามาจากครอบครัว
สังคมรอบขาง ตลอดจนอิทธิพลจากศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีทําใหเกิดการซึมซับถึงวิธีคิดและแนวปฏิบัติ
ตามในการกําหนดคุณลักษณะโครงสรางใบหนาของบุคคลที่สามารถทํานายอนาคตหรือความสําเร็จในชีวิตขางหนา
สอดคลองกับการศึกษาของ ธัญชนกสุขแสง (2556) พบวา กระบวนการตัดสินใจทําศัลยกรรมความงามดานการ
รับรูความตองการของลูกคาสวนใหญมักจะใหความสําคัญในเรื่องของการทําศัลยกรรมเพราะตองการเปลี่ยนตัวเอง
ใหมีหนาตารูปลักษณที่สวยงามมากขึ้นเพื่อเสริมดวงชะตาเนื่องจากการมีรูปลักษณตามโหวงเฮงจะชวยสรางความ
มั่นใจใหกับตนเองเสริมบุคลิกภาพเขาสังคมไดงายขึ้นทําใหการใชชีวิตหรือทํากิจกรรมตางๆ รวมกับผูอื่นไดงายขึ้น
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โดยในปจจุบันจะเห็นไดชัดในการรับสมัครงานนอกจากจะดูที่การศึกษา ความสามารถแลวยังดูที่โหวงเฮงบน
ใบหนาเปนหลัก ถึงแมวาโหวงเฮงจะพิสูจนไมไดเปนเพียงความเชื่อแตในองคกรใหญ ๆ มากมายตางใชศาสตรนี้ใน
การคัดเลือกบุคคลที่คาดวาจะประสบความสําเร็จในชีวิตของการทํางาน (สุภลัคน วงศไพศาลลักษณ. 2555) นํามา
สูการเปรียบเทียบตําราโหวงเฮงมาเปนเกณฑอางอิงลักษณะความงามที่ไดมาตรฐานนอกจากจะเปนไปเพื่อความงาม
ยังคาดหวังสูการประสบความสําเร็จ ตามทัศนะของผูวิจัยเห็นวาการมีรูปลักษณงดงามเปนไปตามเกณฑที่ตํารา
โหวงเฮงกําหนด จะทําใหผูใหขอมูลเกิดความพึงพอใจในรูปลักษณของตน มีความมั่นใจในรูปลักษณตนเองมาก
ซึ่งเปนตัวสงเสริมใหเกิดความสุขในการดําเนินชีวิต ผูที่มีความสุขในการดําเนินชีวิตยอมประสบความสําเร็จไดใน
อนาคตตามมา
“รูสึกอยากทําหนาผากเพราะหนาตัวเองมันไมสวย คือเราดูรูปแลวหนาผากคนที่มันสวย จะเปนตามตําราโหวงเฮง
ดวยคือมันตองนูนรับกับอะไรๆคือชีวิตเราทําแลวก็จะไมไดแคสวย มันสงเสริมใหชีวิตดีขึ้น” (เพริศพริ้ง)

โดยตําราโหวงเฮงนั้นสะทอนความเชื่อทางสถิติศาสตร หรือเรียกวา โหวงเฮง จากศาสตรจีนในการ
กําหนดลักษณะของโครงหนาซึ่งเปนการกํากับลักษณะอวัยวะบนใบหนาเปนสวนๆ นําไปสูการทํานายนิสัยหรือ
พฤติกรรมของคนๆ นั้นและนําไปสูการทํานายอนาคตหรือความสําเร็จในชีวิตขางหนา ดวยความเชื่อดังกลาวการมี
รูปลักษณตามโหวงเฮงกําหนดจึงชวยสรางความมั่นใจใหกับตนเองมีความสุขกับรูปลักษณใหม พฤติกรรมของผูให
ขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเชื่อในแงบวกซึ่งทายที่สุดอาจทําใหชีวิตในอนาคตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี
ขึ้น หรือเปนการเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตไปสูความสําเร็จในชีวิต เปนการสะทอนใหเห็นวาผูใหขอมูลมีมุมมองตอ
ความงามที่มากไปกวารูปลักษณที่มองเห็น แตมีการเชื่อมโยงเพิ่มไปในฐานะที่เปนแหลงบรรจุคุณคาของใบเบิกทาง
ไปสูการประสบความสําเร็จในชีวิตความเชื่อที่เกี่ยวกับดวงชะตา โชคลาภซึ่งเชื่อมโยงกับรูปลักษณ ในอดีตการเกิด
มามีบุญวาสนาอาจจะเปนเรื่องของบุญทํากรรมแตง แตในปจจุบันการเกิดมามีบุญวาสนาประสบความสําเร็จอาจจะ
ไมใชเรื่องของผลบุญที่หนุนนํามาแตชาติปางกอนอีกตอไป เพราะผูใหขอมูลรับรูวาศัลยกรรมความงามสามารถ
พัฒนารูปลักษณใหมใหเปนไปตามหลักโหวงเฮงได ผูใหขอมูลจึงเชื่อวาการทําศัลยกรรมความงามจะสามารถ
เปลี่ยนดวงชะตาของผูใหขอมูลไดเชนกัน เหมือนคํากลาวที่วา “คนหนาตาดีมีชัยไปกวาครึ่ง”
“ความงามสําหรับเรา เราเปนคนที่เชื่อ เรื่องดวงชะตาดวย คือความงามมันตองเปนไปตามโหวงเฮงเราดวยมันใช
แตความงามมันทําใหแบบชีวิตเราดีขึ้นเรามีงานเราอะไรแบบเนี่ย” (ฉลวย)

คานิยมความงามตามมาตรฐานของเพศชาย
หากอธิบายตามแนวคิดอัตถิภาวนิยม (Existentialism) ในการแสดงตัวตนโดยพิจารณาถึงปฏิสัมพันธ
ระหวางบุคคล (Live orther/Relationality)(Van Manen, 1990) การที่เขามามีปฏิสัมพันธกับสังคมที่เนนนักไปที่
รูปลักษณสวยงาม ทําใหผูใหขอมูลมีความรูสึกตอตนเองเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม วาตนเองตองมีรูปลักษณที่สวย
ขึ้นจากเดิมเพื่อหวังวาคนอื่นใหโอกาสในการทํางาน เนื่องจากรูปลักษณภายนอกเปนสิ่งที่มองเห็นไดในทันที ผูให
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ขอมูลจึงรับรูวารูปลักษณที่มีความงามนั้น เปนสิ่งที่สรางความประทับใจในแวบแรกที่เห็น ความงามสามารถจะไป
กระตุนใหเกิดความสนใจ สรางความรูสึกเชิงบวก ทําใหผูที่มีความงามมีความโดดเดนกวาคนปกติ จึงเปนสิ่งที่สราง
โอกาสในการสรางปฏิสัมพันธกับผูอื่น บางคนเปรียบความงามเหมือนพลังงานบางอยางที่ดึงดูดใหบุคคลแวดลอม
อยากเขาใกล และนําพาไปสูการไดรับความรักและการยอมรับจากสังคม ซึ่งเปนความตองการพื้นฐานของมนุษย
ตามแนวคิดของมาสโลว (Maslow. 1980) เชื่อวา บุคคลตองการไดรับความรักและความเปนเจาของโดยการสราง
ความสัมพันธกับผูอื่น เชน ความสัมพันธภายในครอบครัวหรือกับผูอื่นสมาชิกภายในกลุมจะเปนเปาหมายสําคัญ
สําหรับบุคคล กลาวคือ บุคคลจะรูสึกเจ็บปวดมากเมื่อถูกทอดทิ้งไมมีใครยอมรับการไดรับความรักและไดรับการ
ยอมรับจากผูอื่นเปนสิ่งที่ทําใหบุคคลเกิดความรูสึกวาตนเองมีคุณคา บุคคลที่ขาดความรักก็จะรูสึกวาชีวิตไรคามี
ความรูสึกอางวางและเคียดแคนตามมา ในทางตรงขามการไมเปนที่รักและไมไดรับความสนใจเปนสิ่งที่สราง
ความรูสึกนอยเนื้อต่ําใจ นํามาสูความรูสึกไมพอใจ ไมมั่นใจและไมภูมิใจในรูปลักษณของตน การรับรูดังกลาวจึง
นํามาสูคาดหวังวาการมีรูปลักษณที่งดงามงาม จะทําใหตนเองกลายเปนที่รักที่สนใจจากบบุคคลแวดลอมมากขึ้น
แสดงใหเห็นถึงสิ่งที่ผูใหขอมูลมองตัวเองในฐานะของสิ่งที่ไมถูกปรารถนาจากคนอื่นซึ่งมันกลายเปนการหลอหลอม
ความคิดและทัศนคติทางออมที่ผลักดันตัวเองใหไปสูการทําศัลยกรมความงามเพื่อเปลี่ยนแปลงรูปลักษณของตน
โดยผูใหขอมูลบางคนคาดหวังที่จะไดรับความรักความชื่นชมจากเพศชายเปนหลัก แสดงใหเห็นถึงการยอมรับ
ความคิดแบบชายเปนใหญที่เปนมุมมองของเพศตรงขาม ที่ฝงตรึงใหเกิดความรูสึกถึงความเปนรอง เปนการถูกทํา
ใหตองยอมรับวาคุณคาของความงามที่เนนรูปลักษณภายนอกเปนหลักเพื่อตอบสนองความตองการที่เปนไปตาม
มาตรฐานของเพศชายที่กําหนดไว
“เมื่อตอนเด็กเคยคิดวาอยากสวยเพราะวาอยากใหผูชายมอง” (พิลาส)

“ก็แบบเอาสิมาคุยกับคนอื่นแลวแบบหนาตาแยๆใครจะอยากคุยอะมันก็เปนแรงดึงดูดเปนพลังงานบางอยางที่ตอง
ปรับปรุงดูแลตนเองเปลาเพื่อใหไดรับความรัก” (พิไล)

การที่ผูใหขอมูลเกิดเปนเพศหญิงมักจะถูกทําใหยอมรับและมีความสุขกับรูปรางหนาตาที่งดงามซึ่งเปน
เหมือนสะพานที่ดึงดูดใจเพศตรงขาม ความงามจึงเปนคุณสมบัติอยางหนึ่งที่นําไปสูการไดรับความรักจากบุคคลอื่น
โดยเฉพาะเพศตรงขาม เปนการแสดงใหเห็นวาผูใหขอมูลไมสามารถกําหนดความงามในรูปแบบของตนเองได
รูปลักษณที่มีความงามนั้นตองอยูภายใตการกําหนดของเพศชายเปนใหญ จนนําไปสูการบดบังหรือจํากัดศักยภาพ
ในดานอื่นและควบคุมใหเพศหญิงตองผูที่มีความงามเทานั้นจึงจะไดรับความรักจากเพศชาย มักยอมรับเอาคานิยม
จากชายมาเปนมาตรฐานวัดความงามของตนซึ่งเปนมุมมองของเพศตรงขาม ที่ฝงตรึงใหเกิดความรูสึกถึงการถูก
กระทําใหตองยอมรับวาคุณคาของเพศหญิงมักจะเนนเฉพาะเรื่องรูปลักษณภายนอกเปนหลัก ผูใหขอมูลที่เปนเพศ
หญิงสวนใหญจึงใชการใหความหมายความงามของผูอื่น (เพศชาย) มาเปนบรรทัดฐานและเรียนรูที่จะใหคุณคา
ตัวเองจากรูปกายภายนอกโดยมองวารูปรางหนาตาตนเองเปนเหมือนเชนสิ่งที่คนอื่นตองจับจองแสดงใหเห็นเบื้อง
ลึกเบื้องหลังของการสมยอมที่จะตกอยูภายใตอุดมการณชายเปนใหญ โดยที่ไมทันรูตัววาเปนการถูกบังคับหรือถูก
ควบคุมแตรูสึกยอมรับและเชื่อฟงใหเพศชายเปนผูกําหนดความงามที่มีความซับซอนในการจับจองเพื่อจัดวางให
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ตองอยูในกรอบของการใหความหมายความงามที่เปนไปในลักษณะเฉพาะสวน คือจมูกตองโดง ตาโต โดยมี
จุดประสงคหลักคือเพื่อใหเปนไปตามปรารถนาของผูชาย ซึ่งสะทอนถึงการมองตัวเองในฐานะของสิ่งที่ถูกปรารถนา
ซึ่งกลายเปนการหลอหลอมความคิดและทัศนคติทางออมโดยอางอิงจากความตองการของคนอื่น (เพศชาย) ชื่นชม
เปนหลัก การที่ไมไดรับความรักและการยอมรับจากเพศตรงขาม ซึ่งเปนแรงปรารถนาตามธรรมชาติในเรื่องของ
เพศ (Sexual desire) ที่ถูกกําหนดไว ทําใหผูใหขอมูลรูสึกไมชอบในรูปลักษณของตนและกลาวโทษวารูปลักษณ
ของตน
“เอะทําไมหนุมๆ มองแตแบบผูหญิงที่จมูกโดงตาโต เราดูหมวย หมวยไปไหม เพราะวาตอนเด็กๆนี่ตา หมวยมาก
คนก็ไมคอยสนใจเหมือนเราไมปอบ ผูชายไมชอบเปนผูหญิงตองสวยไหมมันเปนมานานแลวอะ ผูหญิงตองสวย”
(พิลาส)

การที่สังคมไดปลูกฝงคานิยมวาความงามเปนคุณสมบัติของเพศหญิงและมักจะถูกกระทําใหเชื่อวาความ
งามจะชวยทําใหเกิดการยอมรับและเปนที่รักจากสังคมไมวาจะเปนการไดรับการชื่นชมจากเพศเดียวกันหรือเพศ
ตรงขาม ซึ่งเปนเหมือนการประทับตราและควบคุมใหเกิดการรับรูและมีจิตสํานึกรวมกันในการสรางความหมาย
และตีความวาเพศหญิงกับความงามเปนสิ่งที่คูกันและดํารงอยูเปนสวนหนึ่งของกันและกันอยางแยกจากกันไมได
พรอมทั้งสรางแนวทางในการดูแลความงามวาเปนสิ่งที่ควรทํา สงผลใหเกิดวินัยในการดูแลตนเองจนเปนพฤติกรรม
ปกติในการรักสวยรักงาม และดวยการปลูกฝงดังกลาวก็อาจจะทําลายอิสรภาพทางความคิดของผูหญิง บิดเบือน
ทัศนคติการรับรูตอคุณคาของตนในแงมุมอื่นไปสิ้นทําใหผูหญิงหมกมุนอยูกับการใชเวลาในการปรุงแตงความงาม
เพื่อแสดงคุณคาและตัวตนใหสอดคลองกับบทบาทที่ถูกจัดวางจากสังคม
“เพราะเราเปนผูหญิงไหมเราจะปลอยใหตัวเราสวยนอยกวาคนอื่นไดไง ผูหญิงตองรักสวยรักงามตามปกติอะ ความ
เปนผูหญิงทําใหเราอยากดูแลตนเองใหเปนที่ชื่นชอบของบุคคลอื่น แบบแฟนไรงี้ เพื่อนชื่นชมอะไรงี้” (พิไล)

แสดงใหเห็นถึงมุมมองของผูใหขอมูลที่มีตอความงามที่เชื่อมโยงไปสูการรักษาความคาดหวังตอบทบาท
ตามสายสัมพันธทางสังคมไดสามารถดึงดูดใจ กระตุนทําใหผูพบเห็นสนใจ รูสึกชอบ อยากทําความรูจัก ซึ่งมิใชดึง
เฉพาะเพศตรงขามแตเพียงอยางเดียวเทานั้น แตความงามยังสามารถดึงดูดใจในเพศเดียวกันไดอีกดวย ภายใต
บริบทเงื่อนไขสวนใหญมาจากคานิยมความงามที่สังคมยอมรับ และจุดนี้เองสะทอนใหเห็นวาผูใหขอมูลมีการ
ยอมรับเอาเจตคติข องผู อื่ นมาเปนมาตรฐานวั ด ความงามซึ่ ง เปนบริ บทเงื่อ นไขที่จู ง ใจใหมีก ารปรับปรุ ง สรีร ะ
(Reduction to body) หรือเปลี่ยนแปลงรูปโฉมของตน (Reduction to appearance) เพียงเพื่อคาดหวังจะให
ผูอื่นใหการยอมรับและมอบความรักให ดังนั้นจะเห็นไดวาผูใหขอมูลโดยเฉพาะเพศหญิงมักจะมีการใหความ
หมายความงาม โดยมีบริบทเงื่อนไขในการดึงดูดใจเพศชายเปนหลัก แสดงใหเห็นถึง การใหความหมายความงาม
ภายใตความคิดแบบชายเปนใหญที่เปนมุมมองทางดานเพศตรงขาม ความไมเทาเทียมทางเพศ ที่ฝงตรึงใหเกิด
ความรูสึกถึงความเปนรอง เปนการถูกทําใหตองยอมรับวาคุณคาของความเปนหญิง ถูกเนนที่เรื่องรูปลักษณ
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ภายนอกในเรื่ อ งของความงามเพื่ อ ตอบสนองความต อ งการที่เ ป น ไปตามมาตรฐานของเพศชายที่กํ า หนดไว
สอดคลองกับคํากลาวของ เบอรกี้ (Bartky. 1990) ที่วาเพศหญิงใชเจคติของผูอื่น (เพศชาย) เปนบรรทัดฐานและ
เรียนรูที่จะใหคุณคาตัวเองจากรูปกายภายนอกโดยมองวารูปรางหนาตาตนเองเปนเหมือนเชนสิ่งที่คนอื่นตองจับจอง
ซึ่งเปนการทําใหตนเองถูกตีคาวาเปนวัตถุทางเพศโดยที่ไมรูตัว
ฉะนั้นการที่ผูใหขอมูลตองอยูในภาวะการเปนอยู (being) ที่แสดงออกถึงความรูสึกไมมั่นใจและไมพึง
พอใจในรูปลักษณตนเอง โดยสวนใหญมักมีบริบทเงื่อนไขมาจากการตองการการยอมรับและความสนใจใสใจจาก
บุคคลรอบขาง โดยการสรางใหตนรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกับคนในสังคมในฐานะสมาชิกคนหนึ่ง ผูใหขอมูลสวน
ใหญจึงมีการใหความหมายความงามคลอยตามคานิยมของสังคมที่ถูกยอมรับอันเปนผลมาจากเสียงสวนมากของ
คนในสังคม ในการกําหนดลักษณะเฉพาะกลุม ซึ่งจะเห็นไดวาเปนการใหความหมายความงามในลักษณะการแยก
สวน ไดแกจมูกโดง ตาโต ซึ่งเปนเหมือนการสรางบรรทัดฐานความงามใหสมาชิกในสังคมเกิดการรับรู มีความเชื่อ
รับตอๆ กันมาโดยไมไดตั้งคําถามวาถูกหรือผิด จนเกิดเปนจิตสํานึกในการใหความหมายความงามรวมกันกับ
สังคม (collective consciousness) ที่มักเปนไปในดานเดียว พรอมกันนั้นสังคมก็ไดปดกั้นความหมายความงาม
ดานอื่นๆ ใหอยูนอกเหนือการควบคุมของจิตสํานึก ดังนั้นจะเห็นไดวาการใหความหมายความงามที่ผูใหขอมูลสวน
ใหญยอมรับไมใชมาจากรสนิยมหรือความชื่นชอบสวนตัวที่ถูกกําหนดโดยตนเองแตสวนใหญมีบริบทเงื่อนไขมา
จากคานิยมของสังคมเปนหลักซึ่งนํามาสูการใหความหมายความงามแบบแยกสวน
การใหความหมายความงาม: แยกสวน
จากภาวะการเปนอยู (being) สะทอนใหเห็นวาการใหความหมายความงามตามความจริงที่ถูกสรางขึ้น
ตามบริบทเงื่อนไขตางๆ ไมวาจะเปน บุคคลใกลตัว สื่อ อิทธิพลของเพศชายเปนใหญ อิทธิพลเชื้อชาติ ซึ่งการให
ความหมายที่ถูกติดปายและจัดประเภทไวแลวนั้นมากําหนดการใหความงามของตน นั่นคือการใหความหมายความ
งามทางกายภาพเชิงรูปธรรมที่สามารถสัมผัสไดผานประสาทสัมผัสทั้งหาเปนการใหความหมายความงามที่มิใชเปน
การมองภาพรวม ซึ่งสะทอนการใหความหมายความงามตามอวัยวะสวนยอยที่จะเชื่อมโยงใหใบหนาทั้งหมดมี
ความงามตามไปดวย เปนการใหความหมายในแบบพิมพเดียวกันที่เนนถึงความสมบูรณแบบทุกอวัยวะพรอมทั้ง
กํากับความเขาใจใหแตละอวัยวะมีความหมายของความงามในตัวเองที่ไมควรผิดเพี้ยนไปจากที่กําหนด โดยการให
ความหมายความงามแตละอวัยวะจะมีความแตกตางกันเชนดวงตาตองกลมโต จมูกตองโดง รูปหนาตองเรียวเล็ก
ปากตองมีลักษณะเปนกระจับ เปนตน ทําใหผูมีอวัยวะเปนอื่นไปจากนี้ถือวาไมใชเปนผูที่มีความงาม หากจะอธิบาย
ไดอยางเดนชัดคือการใหความหมายความงามที่เปนคูตรงขามระหวางแบนกับโดง ตาเล็กกับตาโต ซึ่งจะแสดงได
เดนชัดในเรื่องของการมองความงามกับความไมขามที่เปนสิ่งตรงขามกัน ซึ่งการมองความงามในลักษณะนี้จะเห็น
ไดวาเปนการมองความงามจากสวนยอยของใบหนาที่ละตําแหนงที่จะสงผลถึงความงามทั้งหมดของใบหนา เปนการ
ใหความหมายในแบบพิมพเดียวกันที่เนนถึงความสมบูรณแบบทุกอวัยวะ พรอมทั้งกํากับความเขาใจวาแตละ
อวัยวะมีความหมายของความงามในตัวเองที่ไมควรผิดเพี้ยนไปจากที่กําหนด ซึ่งเปรียบเสมือนกับดักครอบงํา
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จิตสํานึกใหผูใหขอมูลมีการใหความหมายความงามตามบริบทเงื่อนไขดังกลาว สอดคลองกับคํากลาวที่วา “Beauty
is in the eye of the beholder” ถึงแมความงามจะขึ้นอยูกับมุมมองของบุคคล แตก็ปฏิเสธไมไดวามุมมองของ
บุคคลเปนเรื่องที่กําหนดโดยสังคม หรือเปนการใหความหมายของคนในสังคมสวนใหญ โดยมีกระแสหลักที่คน
ยอมรับรวมกัน (Mainstream) เพื่อใหความหมายความงามของตนนั้นสอดรับกับความงามในมุมมองของสังคม
อยางพอดี
“ปากเล็กจมูกโดงตาสองชั้น หนาเรียวในความหมายของหนาตาดี” (เจริด)
“สวยตองจมูกโดง ตาโตหนาจะเหมือนฝรั่ง” (เพริศพริ้ง)

การใหความหมายความงามในลักษณะดังกลาวสะทอนถึงความงามที่สามารถสรางหรือจัดการได เปน
สวนๆ เชื่อมโยงมาสูการใหความหมายการทําศัลยกรรมความงามที่เสมือนหนึ่งเปนการตอบสนองความตองการ
เอาชนะความงามตามธรรมชาติ โดยการจั ด กระทํ าต อ รู ป ลั ก ษณ ข องตนเป น เสมื อ นวั ต ถุ ที่ ส ามารถปรั บ ปรุ ง
เปลี่ย นแปลงไปโดยการหาหนทางที่ จะจั ดการดูแ ลตนเองหรือ อาจจะหัน ไปพึ่ง พาความรู ท างวิ วัฒ นาการทาง
การแพทย ที่ใหคําตอบความงามแบบแยกสวน และโอนยายความรูและการตัดสินใจเกี่ยวกับโรคและสุขภาพ
ใหเขามามีบทบาทในการควบคุมทางสังคมใหรับเอาแนวความคิดและวิธีการทางการแพทยมาใชเกี่ยวกับความงาม
“เออเดิมที่ผมเติบโตในชุมชน ถือวาบานนอกและไมคอยมีอะไรจูงใจใหเกิดการทําศัลยกรรมอะไรหรอกฮะ เพียง
วันหนึ่งผมวางก็ดูทีวีดูละครอะไรอยางงี้ เอะทําไม พระเอกคนนี้ไปทําศัลยกรรมจมูกแลวหนาตาดีขึ้นมันทําใหเราคิดวาถา
เราทําจมูกบางเราก็อาจจะหลอขึ้นเหมือนพระเอก เราเห็นทุกวันดูทีวีดูละครอะไรอยางงี้ เอะทําไม พระเอกคนนี้หนาตาดี
อะไรอยางเพราะเราก็ดูจากดาราดูทีวีคนนี้หลอจังเลยมีแตคนชอบคนพูดถึง” (จรูญ)

ภายใตบริบทเงื่อนไขของสื่อที่ทําหนาที่กระตุนเราความคิดใหผูใหขอมูลมีตนแบบของความงามแบบสราง
ได รวมทั้งปลูกฝงทัศนคติความเชื่อเรื่องความงามและการยอมรับทางสังคมจนเปนมูลเหตุจูงใจไปสูการสรางหรือ
ปรับปรุงรูปลักษณ โดยการเสนอทางเลือกใหมในการจัดการความงามดวยการทําศัลยกรรมความงามเพื่อเพิ่ม
จุดเดนปรับจุดดอยใหนาสนใจผานผูที่มีความงามในอุดมคติคือผูที่มีความสมบูรณแบบทางรูปลักษณที่สามารถ
สรา งไดด ว ยการทํ าศั ล ยกรรมความงาม ทํ าใหต นแบบดัง กล าวกลายมาเป น ตน แบบในการพัฒ นาความงาม
เนื่องจากสื่อสามารถเขาถึงทุกกลุมเปาหมาย ทุกชนชั้น ทุกสถานที่ทุกสังคม จึงสามารถสรางการรับรูทัศนคติของ
คนในสังคมผานตนแบบอยางดารา นางแบบ นักแสดงทางโทรทัศน วิทยุ นิตยสาร หนังสือพิมพ รวมทั้งสื่อ
อิเล็กทรอนิกส-อินเตอรเน็ตไดเขมขน ประกอบกับความถี่ในการนําเสนอภาพตนแบบซ้ําๆ ใหเกิดการรับรูอยาง
ตอเนื่อง จึงเปนการงายที่จะตอกตรึงใหเกิดการใหความหมายของความงามที่สอดคลองกับการทําศัลยกรรมความ
งามตามมา ดังนั้นเมื่อผูใหขอมูลไมพึงพอใจอวัยวะบางสวนบนใบหนาหรือเห็นวาอวัยวะบนใบหนาของตนเอง
บกพรอง ผูใหขอมูลจะเลือกที่จะพัฒนา ปรับปรุงแกไขดวยศัลยกรรมความงามที่เปนลักษณะเฉพาะสวน ซึ่งเปน
การสรางความรู ใ ห กั บสังคมในพิ มพ เดี ย วกัน พร อมทั้ ง กํ ากั บสําทับ ใหเกิดความเขา ใจวาอวัย วะแตล ะสว นมี
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ความหมายของความงามในตัวเอง หากสวนยอยดีแลวสวนใหญหรือสวนรวมจะดีไปดวย ดวยการนําเสนอภาพ
คําตอบความงามแบบชิ้นๆ เชนตาโต จมูกโดง ใบหนาโดยรวมจะมีความงาม เพื่อสรางความจริงของความงามที่
ระบบทางการแพทยเสนอใหและสอดรับความคิดแบบแยกสวนอยางสอดคลองกับการสรางความจริงของความงาม
อื่นๆที่สังคมกําหนดไดอ ยางพอดี ไดแก โหวงเฮง ชาติพันธ ค านิ ยมชายเปนใหญ เปนตน ซึ่ง นํามาสูก ารให
ความหมายของการทําศัลยกรรมความงามในมุมมองของการสรางความงาม
การใหความหมายศัลยกรรมความงาม: สรางความงามแยกสวน
ความงามจึงไมใชเรื่องที่ตองพึ่งบุญธรรมกรรมแตงอีกตอไป เนื่องจากเทคโนโลยีทางการแพทยไดถูก
นํามาใชในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงรูปรางหนาตา รวมกับความงามที่สังคมสรางขึ้นใหสอดคลองกับความรูสึก
หรือความตองการซึ่งเปนการตอกย้ําใหความงามแยกสวนเปนสิ่งที่เปนไปไดเมื่อการแพทยไดสามารถจัดกระทํา
รูปลักษณผานการทําศัลยกรรมความงามใหสามารถเปลี่ยนแปลงโครงสรางรูปลักษณแบบธรรมชาติดั้งเดิมไปเปน
รูปลักษณที่มีความหมายของความกาวหนา แฟชั่นความทันสมัยโดยการลดและขยายสัดสวนของรางกายการทํา
เทียมขึ้นใหมทําใหรูปลักษณใหมกระชับหรือเขากับคานิยมของวัฒนธรรม ซึ่งเปนการผสมผสานระหวางรางกายกับ
เทคโนโลยีใหกลายเปนทฤษฎีหรือหลักการขึ้น ศัลยกรรมความงามจึงเปนที่มาของเทคโนโลยีในการสรางรูปลักษณ
ใหม ซึ่งเปนการยอมรับเทคโนโลยีทางดานการแพทยมาสูรูปลักษณของตนเพื่อขยายขอบเขตขอจํากัดของรูปลักษณ
ตั้งแตเกิดใหดีขึ้นโดยไมจําเปนตองยึดติดกับตนทุนเดิมที่พอแมใหมาแตกําเนิด ความงามจึงไมใชเปนสิ่งเบ็ดเสร็จ
เรียบรอย แตเปนสิ่งที่สามารถสรางและสามารถปรับปรุงได ดังคําพังเพยที่ผูใหขอมูลกลาววา “ไกงามเพราะขน คน
งามเพราะแตง” ซึ่งเปนเหมือนคําสอนที่มีการถายทอดสืบตอกันมาในประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องความงาม ที่ตอกย้ํา
ใหเห็นวาความงามเปนสิ่งที่จัดการได ทําใหเห็นวาการสอนและชักชวนใหสนใจในเรื่องของการสรางหรือจัดการ
ความงามมาชานานการพัฒนาความงามจึงมีฐานคิดที่ถูกทําใหเชื่อวารางกายเปรียบเสมือนของเหลวที่สามารถ
เปลี่ยนรูปได สามารถออกแบบไดตามใจปรารถนา ซึ่งการพัฒนาความงามที่ไดรับความนิยมมากที่สุดคือการ
ทําศัลยกรรมความงาม (Hollinger. 1994)
“ศัลยกรรมความงาม เออ ตอนนั้นก็ไมรูจักมากมายเทาไรแทบจะไมรูวาอะไรแตรูวาไปทําแลวมันจะสวยหลอดูดี
เทานั้น คือคิดแบบนั้นแคทําจมูกแลวแลวมักจะหนาโดยรวมจะดูดี” (เจริด)

1.2. ภาวะการเปนอยู (being) : ตัวเปนชายใจเปนหญิง
นอกจากนี้ยังพบวาความงามและการทําศัลยกรรมความงามนั้นมิไดจํากัดอยูเพียงเพศที่เปนชายจริงหญิง
แทเพียงเทานั้น การที่ผูใหขอมูลเกิดมาตัวเปนชายใจเปนหญิงนั้นทําใหรูปลักษณแตกําเนิดของตนเองกลายเปนสิ่งที่
ไมพึงปรารถนา โดยที่ตนเองไมมีสิทธิเลือกรูปลักษณแตกําเนิดใหตรงกับความตองการของตนเองได เพราะมนุษย
ทุกคนที่เกิดมากนั้นตองถูกกําหนดเพศตามสรีระรางกายวาเปนชายหรือเปนหญิง และสังคมมักจะแยกประเภทของ
เพศจากกฎเกณฑธรรมชาติ นําไปสูการแสดงบทบาททางเพศเพื่อแสดงตัวตอตนเองและตอผูอื่นวาตนเปนผูหญิง
หรือผูชาย แตถึงแมสังคมจะกํากับรูปลักษณของผูใหขอมูลวาเปนเพศชาย แตสําหรับผูใหขอมูลกับมองวาตนเองมี
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อิสระในการเลือกเพศได จึงไมจําเปนตองจํานนหรือเขาใจตามที่สังคมกําหนด สอดคลองแนวคิดอัตถิภาวะของ
ไฮเดกเกอรเกี่ยวกับภาวะการเปนอยู (being) ของมนุษยในลักษณะขอเท็จจริง (Facticity)ที่ตองยอมรับในที่วา
มนุษยไมสามารถเลือกเพศแตกําเนิดของตนได แตมนุษยสามารถยืนยันถึงอัตถิภาวะ (Existenyiality) หรือการ
ดํารงอยูจริง กลาวคือมนุษยมิใชจะตองยอมรับสิ่งที่ตนเองเปนมาตั้งแตเกิดเทานั้น แตมนุษยมีอิสระสามารถ
มีสวนรวมกับภาวะการเปนอยู (being) ของตนได แลวภาวะการเปนอยู (being) ดังนั้นการที่ผูใหขอมูลที่มีรูปลักษณ
เปนชายแตแสดง อากัปกิริยา และตัวตนทางตรงกันขามกับเพศของตน เปนการแสดงลักษณะการยืนยันถึงอัตถิภาวะ
(Existentiality) ดังนั้นถึงแมรางกายจะเปนชายแตใจที่ตองการเปนเพศหญิงทําใหผูใหขอมูลไมสนใจบทบาททาง
เพศที่ติดตัวมาแตกําเนิดแตเลือกแสดงบทบาททางเพศหญิงใหสังคมรับรูและยอมรับถึงความเปนหญิงของตน โดย
การแตงหนา มีจริตกิริยา การพูดจาและเลือกทํากิจกรรมที่เกี่ยวกับความสวยความงามเปนหลัก จึงนําไปสูความ
ตองการทําศัลยกรรมความงามโดยการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณเปนหญิงที่ละสวนตามมา
“ออ ถาประถมเปนคนที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงาม อยูแลวถามีกิจกรรมกีฬาสี เราก็จะไดเปนเชียรรีด
เดอร บางเปนดัมเยอรบาง ก็จะผลักดันตนเองจนใหเปนใหไดถึงแมวาที่โรงเรียนจะ ซีเรียสวาเราไมใชผูหญิงแตเราก็
ผลักดันใหเห็นวาตนเองมีความสามารถชอบเรื่องความสวยความงามถึงแมวาหนาเราอาจจะไมเปนผูหญิงดวย หนาผาก
กวางมากคะ มันไมเหมือนผูหญิงซอฟๆก็อยางคางอะในสมัยที่เปนผูชายคางก็ตัดๆ คือไมมีความหวาน อยางตา ตาไมได
ยกหางตาตก จมูกปลายก็ไมคอยเชิด” (ฉลวย)

รายลอมพฤติกรรมเพศหญิงพึงกระทํา
จากภาวะการเปนอยู (being) ดังกลาวเชื่อมโยงมาในโลกของการที่ผูใหขอมูลนั้นมีการเติบโตมาใน
บริบทแวดลอมในสภาพของครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว โดยมีมารดาทําอาชีพชางเสริมความงาม ซึ่งเปนการเติบโตภายใต
บริบทแวดลอมที่รายลอมไปดวยพฤติกรรมของเพศหญิงพึงกระทําไมวาจะเปน การพูด การแตงกาย การเสริม
ความงามการไดเห็นหรือเรียนรูพฤติกรรมเหลานี้บอยๆ ซ้ําๆ โดยไมตองจําเปนตองมีการฝกหรือไมจําเปนที่จะตอง
มีการเสริมแรงใดๆ อาจทําใหเกิดการซึมซับและหลอหลอมพฤติกรรมการเปนหญิงใหเกิดขึ้นกับผูใหขอมูลโดยไม
รูตัว การที่ผูใหขอมูลไดติดตามดูพฤติกรรมของเพศหญิงซ้ําๆ บอยๆ จึงกอเกิดการเรียนรู และไดรับแบบอยางของ
พฤติกรรมของเพศหญิงมาสูตนไดงาย
“คนในครอบครัวเหรอก็คะ ก็มีนะ คุณแมเปนชางเสริมสวยเราไดเห็นผูหญิงที่แตงตัวเยอะๆ เขามาทําผมทุกวัน
เราก็ทําใหเรารูสึกชื่นชอบที่เราอยากจะสวยแบบผูหญิงบาง” (ฉลวย)

พัฒนาการตามวัย
ซึ่งดวยวัยของผูใหขอมูลซึ่งเปนวัยที่มีชวงระยะเวลาในการพบปะกับกลุมเพื่อนมากกวาการอยูกับ
ครอบครัวเปนหลัก ทําใหตนแบบที่สําคัญสําหรับวัยนี้มักจะเพื่อนและรุนพี่ ที่สามารถชักจูงใหเกิดพฤติกรรมตางๆ
ไดงายไมเวนแมแตพฤติกรรมในการพัฒนาความงาม โดยเฉพาะในชวงวัยรุน ซึ่งเปนวัยที่รูปลักษณจะแสดงออกถึง
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ความแตกตางทางเพศอยางชัดเจนตางจากวัยอื่น ซึ่งขัดแยงกับความตองการดานจิตใจที่ตองการจะมีบทบาททาง
เพศเปนหญิงและอยากใหสังคมยอมรับใหตนฐานะเพศหญิง จึงเลือกที่จะมองรูปลักษณที่มีความงามเชนเดียวกับที่
สังคมกําหนดตอเพศหญิง สงผลใหผูใหขอมูลไมพอใจในรูปลักษณตนเองมากขึ้น จึงพยายามที่จะลบรูปลักษณที่
เปนสัญลักษณทางเพศชายลง และนํารูปลักษณของเพศหญิงเขามาแทนที่โดยการการเลียนแบบพฤติกรรมเฉพาะ
ของผูหญิง เชนการแตงหนาทาปาก การแตงตัว บุคลิกลักษณะทาทาง แสดงใหเห็นถึงการพยายามจะพัฒนา
รูปลักษณที่เปนชายของตนใหใกลเคียงเพศหญิงมากที่สุด
“พอมัธยมก็ เรื่องความงามเริ่มมีอิทธิพลมากขึ้น เพราะวาเราเริ่มโตขึ้น ความสวยความงามจากเด็กวัยรุนมันอยูใน
วัยที่เราอยากสวยอะคะก็มีกันคิ้วมีแบบ แตงหนา ลองแตงหนาเบาๆ แลวก็แบบ ลอง หลายๆ อยางใหเปนผูหญิงอะคะ”
(ฉลวย)

การเปนสมาชิกกลุมสาวประเภทสอง
ประกอบกับการกลายเปนสมาชิกหนึ่งในกลุมสาวประเภทสอง เนื่องจากการมีรูปลักษณไมตรงกับเพศ
สภาพของตนเปนสิ่งที่สังคมบางกลุมยังไมยอมรับ ผูใหขอมูลจึงตองหาพื้นที่ใหกับตนเองใหมีที่ยืนในสังคม โดย
การอยูรวมกันเปนกลุมที่เปนสาวประเภทสอง การเขาไปเปนสมาชิกของคนในกลุมดังกลาวทําใหผูใหขอมูลยิ่งไดรับ
และซึมซับเอาทัศนคติ ความเชื่อ และพฤติกรรมของกลุม เพราะกลุมทุกกลุมจะมีวัฒนธรรม ความเชื่อ ทัศนคติ
แนวคิดเปนของกลุมเอง เชนเดียวกับกลุมเพื่อนสาวประเภทสองจะมีวัฒนธรรมเฉพาะของกลุมสมาชิกที่อยูในกลุม
ซึ่งแตกตางจากวัฒนธรรมกลุมอื่น จึงทําใหสมาชิกในกลุมมีแนวโนมจะใหและรับการหลอหลอมซึ่งกันและกัน
เพื่อใหเปนไปทางที่กลุมตองการ หรือพึงปรารถนา ในทางที่กลุมยอมรับและเห็นวาถูกตองเหมาะสมหรือดีงามซึ่ง
การเกิดเปนสาวประเพศสองสวนใหญมักจะไมพึงพอใจในรูปลักษณที่เปนชายแตกําเนิดและพยายามที่จะรื้อทิ้ง
ความเปนชายและนําตัวตนแหงหญิงเขามาสูรูปรางหนาตาของตนโดยการปรุงแตงรางกาย และพยายามปรับเปลี่ยน
ฮอรโมนเพศชายซึ่งเปนตัวกําหนดลักษณะของรูปรางหนาตาของตนทําใหผูใหขอมูลพยายามทําตนใหมีความ
คลายคลึงและเปนไปในทิศทางเดียวกันเพื่อแสดงถึงความเปนพวกพองเดียวกันกับกลุม ผูใหขอมูลจึงไมชื่นชอบ
และมองวารูปลักษณที่เปนชายของตนนารังเกียจ
“ก็จะเปนสาวประเภทสองมีผูหญิงบางประปราย แตสวนใหญก็จะเปนสาวประเภทสอง ซะมากกวาคะ คืออยูกลุม
อื่นเราก็อยูไมได พอเราอยูกลุมนี้พูดตรงๆนะคะทําตามแฟชั่นเพื่อน เราอยูกับสาวสองเราก็ควรจะทําเหมือนเขาไหมทํา
ตามเพื่อนๆ เห็นเพื่อนๆทําเห็นคนอื่นสวยขึ้นก็เลยทําตามคือไหนๆจะไปอยูกลุมชายแทหญิงมันก็ไมใชเรา กลุมเราจะมี
การพัฒนาความงามแบบของเรา” (ฉลวย)
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ในชวงเวลานั้นผูใหขอมูลก็พยายามหาวิธีการตางๆ มาพัฒนารูปลักษณของตนใหกลายเปนหญิง แสดง
ใหเห็นถึงการพยายามรื้อถอนรูปลักษณจากชายใหกลายเปนหญิงของสาวประเภทสองสวนใหญที่ไมปรารถนาให
รูปลักษณตนเปนชาย แตดวยความไมพรอมทั้งทางดาน เวลา อายุและทุนทรัพยในการพัฒนาความงามในรูปแบบ
อื่น ประกอบกับการเปนสมาชิกของกลุมผูที่มีตัวเปนชายใจเปนหญิง ซึ่งเปนกลุมที่นิยมพัฒนารูปลักษณของตนให
กลายเปนผูหญิง ทําใหผูใหขอมูลไดเรียนรู และซึมซับเอาคานิยม ความเชื่อในการพัฒนาความงามของสมาชิกใน
กลุมที่ปฏิบัติตามๆ กัน มาเปนของตน จนนําไปสูการเลียนแบบพฤติกรรมเพื่อใหตนเองมีความงามตามที่กลุม
กําหนด โดยไมไดสนใจวาเปนวิธีการพัฒนาความงามนั้นจะถูกตองหรือปลอดภัยหรือไม นั้นก็คือการรับประทาน
ฮอรโมนเพศหญิงเนื่องจากรูปลักษณของผูชายที่มีความแตกตางจากผูหญิงอยางเห็นไดชัด เชื่อมโยงมาจากกลไก
ทางรางการที่มีความสลับซับซอน มาจากภายในตั้งแตโครโมโซม ฮอรโมนตางๆในรางกายที่สงผลถึงรูปลักษณ
ภายนอก ทําใหผูใหขอมูลในกลุมนี้พยายามจะปรับฮอรโมนภายในรางกายของตนเอง โดยเชื่อวาการรับประทาน
ฮอรโมนเพศหญิงจะไปกดความเปนชายของตน ใหรูปลักษณของตนสามารถพัฒนาไปเปนรูปลักษณของเพศหญิง
ได เชนเรื่องผิวพรรณ เรื่องขน เรื่องของโครงหนา เปนตน นอกจากนี้ยังพบวาฮอรโมนเพศหญิงหาซื้อไดงาย มี
ราคาถูก จึงจัดไดวาการพัฒนาความงามดังกลาวเปนวิธีการที่ไดรับความนิยมมากแตทวาการพัฒนาความงาม
วิธีการนี้ก็ไมไดทําใหรูปลักษณมีการเปลี่ยนแปลงจากชายเปนหญิงอยางชัดเจน
“แอบกินยาคุมเงี่ยคะ เพราะตองการใหรางกายเปลี่ยนเปนผูหญิงตอนนั้นเราก็มีกลุมเพื่อนและรุนพี่ ในโรงเรียน
เห็นเขากินกันก็กินตามก็ซื้อมากินเอง เขาเปนรุนพืที่สวยนะเหมือนผูหญิงแตมันก็เปลี่ยนแปลงอะไรไมมาก” (ฉลวย)

จะเห็นไดวาจากภาวะการเปนอยู (being) ของผูใหขอมูลที่เกิดมามีเพศสภาพไมตรงกับบทบาททางเพศ
ที่ตนแสดงออก การที่จะทําใหตนเองถูกสังคมยอมรับวาเปนผูหญิงคนหนึ่งในสังคม ผูใหขอมูลที่เปนเพศชายแตใจ
เปนหญิงจึงมีการยอมรับความคิดความเชื่อแตอดีตในการสรางความงามใหคูควรกับเพศหญิงจากการอบรมเลี้ยงดู
จากการถายทอดทั้งตั้งใจและไมตั้งใจของสังคมจึงทําใหผูใหขอมูลที่เปนเพศชายแตใจเปนหญิงมีการใหความ
หมายความงามเปนไปในแงมุมทางกายภาพที่แสดงออกถึงความเปนหญิงซึ่งจะนําไปสูการใหความหมายความงาม
ในมุมมองของความเปนหญิงตามมา
การใหความหมายความงาม : รูปลักษณละมายคลายหญิง
การที่ผูใหขอมูลโดยเฉพาะผูที่เปนเพศที่สามรับรูวารูปลักษณของตนเองมีความแตกตางจากเพศหญิง
อันไดแกการมีหนวด โหนกคิ้วสูง คางตัด จะทําใหตนเองไมถูกสังคมจัดวางและยอมรับตนในฐานะเพศหญิงคนหนึ่ง
ผูใหขอมูลกลุมดังกลาวจึงเลือกที่จะนอมรับอิทธิพลคําสอนตางๆเกี่ยวกับความงามตามแบบฉบับของเพศหญิงมาไว
กับตน ทําใหมีบุคลิกภาพอุปนิสัยใจคอที่เปนคนรักสวยรักงาม สนใจใสใจดูแลรูปลักษณของตามแบบเพศหญิง
จึงนํามาสูการใหความหมายของความงามของผูใหขอมูลกลุมนี้ที่เชื่อมโยงไปสูการมีรูปลักษณแบบเพศหญิงตามมา
ซึ่งเปนการใหความหมายความงามที่ไดรับการสงผานความคิดมาอยางตอเนื่องโดยการถายทอดทั้งจากครอบครัว
และสังคมโดยทางตรงและทางออมผานการบอกเลา แนะนํา สอนโดยตรง หรือการปฏิบัติใหเห็นเปนแบบอยางใน
ชีวิตประจําวัน รวมไปถึงการถายทอดผานสุภาษิต คําพังเพยตางๆ เกี่ยวกับความงามวาใหความหมายความงาม
เชื่อมโยงสูความเปนเพศหญิงที่เห็นไดอยางเดนชัดคือ “นารีมีรูปเปนทรัพย”
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“ในสมัยที่เปนผูชายคางก็ตัดๆ

คือไมมีความหวานอยางตาไมไดยกหางตาตกจมูกปลายก็ไมคอยเชิดคือหากจะ
บอกวายังไงงามมันก็ตองตามหนาผูหญิงคือสังคมก็บอกวาความสวยความงามคูกับผูหญิงนะ” (ฉลวย)

การใหความหมายศัลยกรรมความงาม : รื้อถอนรูปลักษณแตกําเนิด
การที่ผูใหขอมูลรับรูวาตนเองไมจําเปนตองยอมจํานนตอธรรมชาติเปนผูสรางอีกตอไปเหมือนวารูปราง
หนาตาของตนเองเปนวัตถุที่สามารถจัดการไดอยูเสมอ สามารถนําเขาเบาหลอมจัดรูปรางไปตามความตองการเชน
การลดและขยายสัดสวนของรางกายการทําเทียมขึ้นใหมดวยการมอบอํานาจใหแพทยเปนผูจัดการตกแตงและ
ดัดแปลงรางกายเพียงผูเดียว ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณใหมใหกระชับหรือเขากับคานิยมของวัฒนธรรม
การผสมผสานของรางกายกับเทคโนโลยีไดถูกทําใหกลายเปนทฤษฎีหรือหลักการขึ้นจึงเปนที่มาของเทคโนโลยีการ
เปนสิ่งที่รื้อถอนสรางตัวตนใหมโดยตองการที่จะฝนกฎเกณฑทางธรรมชาติโดยการรื้อถอนสรีระที่มีมาแตกําหนดให
สอดคลองกับเพศที่ตนตองการนําไปสูการพยายามที่จะพัฒนารูปลักษณของตนใหมีความงามตามแบบฉบับเพศ
หญิง สอดคลองกับงานวิจัยของ กชกรณ เสรีฉันทฤกษ (2551) ที่กลาววา การทําศัลยกรรมความงามเปนวิธีการ
ออกแบบหนาตาสามารถเชื่อมโยงและสื่อใหเห็นรูปลักษณเปนสิ่งที่จัดการไดนอกเหนือไปจากการรื้อถอนรูปลักษณ
แลวที่มากไปกวานั้นคือการรื้อถอนตัวตนของผูใหขอมูล
“คือ เรามองวาศัลยกรรม สําหรับเราเปลี่ยนหนาเราใหกลายเปนผูหญิงได เราเปลี่ยนสิ่งที่ติดตัวมาตั้งแตเกิดได”
(ฉลวย)

การเกิดมาเปนเพศที่สามมีรางกายเปนชายแตจิตใจเปนหญิง แสดงใหเห็นความขาดตกบกพรองในเพศภาวะ
การเปนเพศที่สามทําใหผูใหขอมูลไมปรารถนาที่จะธํารงสรีระรูปลักษณแบบเพศชาย แตตองการจะทําใหรูปลักษณ
ของตนมีความเปนหญิงมากขึ้น การทําศัลยกรรมความงามไดเขามาชวยสรางสิ่งที่ “ไมใชตัวตน” ใหกลายเปนตัวตน
ที่ผูใหขอมูลตองการ เสมือนกับการบูรณะฟนฟูรางกายที่ “เหมาะสม” หลังจากที่ผูใหขอมูลในกลุมนี้รูสึกวาตนเอง
อยูในรางที่ผิดที่ผิดทาง การทําศัลยกรรมความงามจึงมิใชแคการเปลี่ยนใหชายกลายเปนผูหญิง แตยังเปนการจารึก
“คูตรงขาม” ลงไปในรางกายและผิวหนังของผูใหขอมูลกลาวคือ “ราง” ที่ถูกสรางใหมคือพยานหลักฐานที่บงบอกวา
รางใหมวางทับอยูบนรางเกา ที่มีนัยยะวา “สิ่งที่ถูก” วางทับอยูบน “สิ่งที่ถูก” รางของผูใหขอมูลจะถูกใชเปนเครื่องมือ
เพื่อที่วิทยาศาสตรจะสามารถมีอํานาจกดทับรางกายของมนุษย โดยที่ผูใหขอมูลเองไมรูวาตัวเองกําลังถูกกระทํา
จากอํานาจอยางไร เพราะอํานาจไดอาศัยกลอุบายดวยการชี้แจงวารางกายที่ถูกสรางใหมจะนํามาสูชีวิตที่ตองการ
โดยการที่ผูใหขอมูลไดรับอํานาจกดทับไดแปลงรางตัวเองไปเปนเพศที่ตนเองตองการ
“อืมก็เราเปนผูชายแตจิตใจเราเปนผูหญิงมันไมตรงกันอยูแลว แตวาพอเรามาเปลี่ยนเปนผูหญิงเหมือนกับวา เราก็
ไดใชชีวิตแบบที่เราอยากเปนอะคะ” (ฉลวย)
“แตถาไมมีการศัลยกรรมความงามเราคงไมมีชีวิตที่ดี การทําหนาของ เราเปลี่ยนเพศ เราจากผูชายมาเปนผูหญิง
มันจําเปนตอระบบจิตใจและการใชชีวิตมากๆ” (ฉลวย)
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การที่เพศภาวะจิตใจของผูใหขอมูลสอดคลองกับเพศสรีระที่ถูกสรางใหม เมื่อรางกายและจิตใจตรงกัน
สงผลทําใหผูใหขอมูลเชื่อวาตนเองจะสามารถใชชีวิตในแบบที่ตองการได ดังนั้นถึงแมผูใหขอมูลที่เปนเพศที่สามจะ
ไมไดเปนหญิงตามเพศกําเนิด แตการทําศัลยกรรมความงามสามารถสรางตัวตนใหมความเปนเพศหญิง โดยการ
ลบลางรูปลักษณเดิมที่เปนชายของตนออกไป เพื่อใหตนเองรูสึกมั่นใจในอัตลักษณของตนเอง และกลาที่จะแสดง
ตัวตนตอสังคม อาจกลาวไดวาความเปนหญิงของเพศที่สามตองมาพรอมกับ “ความงาม”ซึ่งกลายเปนอํานาจ
บางอยางที่แสดงใหเห็นวาผูใหขอมูลผูเปนเพศที่สามตองยอมรับและมองเห็นวาความงามเปนสิ่งจําเปนเชนเดียวกับ
เพศหญิง เนื่องจากพื้นที่ทางสังคมมักไมมีพื้นที่กึ่งกลางของเพศใหคนอยางเพศที่สามไดยืน สวนใหญสังคมจะ
ยอมรับและแบงแยกอยางชัดเจนระหวางชายกับหญิง ดังนั้นผูใหขอมูลเพศที่สามจึงตองเลือกทางเดินที่จะเปลี่ยน
รูปลักษณของชายใหกลายเปนหญิง เพื่อใหตนเองถูกยอมรับในพื้นที่ของผูหญิงคนหนึ่งในสังคม
หากอธิบายตามทัศนะของโลก (The world) และภาวะการเปนอยู (being) ของมนุษย ตามแนวคิด
เรื่องอัตถิภาวะของไฮเดกกเอร จะเห็นไดวาผูใหขอมูลนั้นไมยอมรับขอเท็จจริง (Facticity) ที่วารูปลักษณนั้นเปน
สิ่ ง ที่ มี อ ยู ม าตั้ ง แต เ กิ ด มนุ ษ ย ไ ม ส ามารถเลื อ กได แต เ มื่ อ เกิ ด มาแล ว มนุ ษ ย ส ามารถจะยื น ยั น ถึ ง อั ต ถิ ภ าวะ
(Existentialty) หรือการดํารงอยูจริง เปนลักษณะของมนุษยที่มีอยูอยางมีเจตนารมณ กลาวคือมนุษยมิใชเพียง
ยอมรับสิ่งที่ตัวเองตองเปนเทานั้น แตมนุษยมีความประสงคจะเปนบางอยางที่อาจเปนไปได ซึ่งการใหความหมาย
ศัลยกรรมความงามที่นี้ไดมาสอดคลองกับภาวะการเปนอยู (being) ที่ผูใหขอมูลแสดงเจตนารมณจะเปนผูหญิง
ถึงแมจะเกิดมามีรูปลักษณเปนชายก็ตาม
1.3 ภาวะการเปนอยู (being)หงสหยกติดกระจกตลอดเวลา
การที่ผูใหขอมูลมีพฤติกรรมสองกระจกบอยๆ ครั้ง หรืออาจจะเรียกไดวาตัวติดกระจกตลอดเวลาโดย
มักจะหาเวลาสองกระจกอยูเสมอเมื่อมี โอกาส หรือแมแ ตพบเจออุปกรณที่มีลักษณะมันวาวสามารถสะทอน
รูปลักษณไดเหมือนกระจก ผูใหขอมูลก็ไมพลาดที่จะใหเวลาในการสองสํารวจตรวจตารูปรางหนาตาตนเองอยูเสมอ
เพื่อเปนการยืนยันใหตนเองมั่นใจวา รูปลักษณของตนเองที่ผูอื่นมองเห็นเปนรูปลักษณที่มีความงามตลอดเวลา
หรือพยายามหาขอบกพรองเพื่อมาทําการแกไขใหกลายเปนผูมีความงามสมบูรณแบบ ในการสองกระจกแตละครั้ง
ผูใหขอมูลจะรูสึกวาตนเองมีความมั่นใจมากขึ้นจึงสงเสริมใหมีการสองกระจกเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนกลายเปนการ
ติดโดยไมรูตัว แตแทจริงแลวการสองกระจกบอยครั้งเปนการแสดงออกถึงความไมมั่นใจและวิตกกังวลเกี่ยวกับ
รูปรางหนาตาของตนเองอยูเสมอ เนื่องจากการสองกระจกจะยิ่งทําใหเกิดการหมกมุนเกี่ยวกับรูปลักษณของตน จน
เกิดอาการย้ําคิดย้ําทําจดจอหาขอตําหนิหรือขอบกพรองตามการรับรูของตนเองอยูตลอดเวลา และหากพบเจอ
ขอบกพรองบนใบหนาตามการรับรูของตน ผูใหขอมูลจะไมสามารถมองขามขอบกพรองดังกลาวไปได จะทําให
ขอบกพรองนั้นรบกวนความคิด ความมั่นใจในการใชชีวิตของตนเอง ยิ่งทําใหการสองกระจกมีจํานวนครั้งมาก
เทาไรยิ่งเหมือนการตอกย้ําใหผูใหขอมูลมองเห็นแตจุดบกพรองมากขึ้นเทานั้น
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“สองกระจกบอย แบบก็ดูหนาดูตาเช็คความพรอมความสวยงาม สองดูวาตองปรับปรุงตรงนี้อีกนิดนาจะดี ตรงนี้
อีกหนอยก็นาจะไดนะ สองก็สองทุกวันนะ นานไหมก็สักสองสามนาที ก็แตงหนาเขาหองน้ํา บางที่ก็เช็คความเรียบรอย
กอนถายรายการ คือแบบเห็นกระจกก็แวปสองนิดหนอย” (เพริศพริ้ง)
“ไอการสองหนาทุกวันนี่ละ เราจะเห็นวาเรามีจุดดอยตรงไหนเราจะรูดีสองกี่ครั้งมันจะเห็นจุดนั้นเดนเลยละ”
(พิไล)

พัฒนาการตามวัย
จากความเชื่อที่เชื่อมโยงมาจากพัฒนาการตามวัยของผูใหขอมูลที่กําลังกาวเขาสูวัยรุน ทําใหผูใหขอมูลมี
ความหมกมุนกับรูปลักษณ และเอาใจใสตอรูปรางหนาตาของตนมากเปนพิเศษ เนื่องจากพัฒนาการวัยมีสวนอยาง
มากในการทําใหรูปลักษณจะมีการเปลี่ยนแปลงตามเพศอยางเห็นไดชัด ซึ่งเชื่อมโยงสัมพันธกับตองการการยอมรับ
จากสังคมโดยจะใหความสนใจภาพที่คนอื่นมองเห็นตอตนเองอยูเสมอ ผูใหขอมูลจึงมีความกังวลกับรูปลักษณ
มากกวาวัยอื่นๆ ความกังวลที่เกิดขึ้นจึงสะทอนมาเปนพฤติกรรมการสองกระจกเพื่อสํารวจและพยายามปรับปรุง
รูปลักษณของตนเองใหดูดีอ ยูเสมอ เพื่อใหสั งคมมองเห็นเพื่อจะเปนที่ ยอมรับและเปนที่ สนใจของบุคคลอื่น
โดยเฉพาะเพศตรงขาม สอดคลองกับการศึกษาของวิไลลักษณ เสรีตระกูล (2555) พบวา วัยรุนเปนวัยที่มักจะให
ความสนใจในรูปลักษณตนเองมากกวาวัยอื่นๆ เพื่อใหรูปลักษณหนาตาของตนนําไปสูการยอมรับของสังคมตามมา
“โตขึ้นมาเริ่มคิดบางเริ่มวัยรุนเริ่มอยากมีแฟน ชวง ม.2 เริ่มแตงหนา เริ่มทาแปง ชอบสองกระจกบอย พิจารณาดู
หนาตาตนเองดีหรือยังสวยไหมคนอื่นจะเห็นวายังไง” (เจริด)

การประกอบอาชีพเกี่ยวกับความงาม
จากการศึกษายังพบวาการประกอบอาชีพเกี่ยวกับความสวยความงามเชน การนําเสนอสินคา การเปน
พิธีกร ซึ่งเปนลักษณะอาชีพที่ใหความสําคัญกับรูปรางหนาตาและตองแสดงความโดดเดนเพื่อดึงดูดความสนใจของ
ลูกคาในมาสนใจตนเองและผลิตภัณฑ ทําใหผูใหขอมูลตองมีการแขงขันในเรื่องของการพัฒนาความงามอยางมาก
เนื่องจากรับรูวาตนเองตองถูกจับจองไปที่รูปรางหนาตาอยูตลอดเวลา เสมือนเปนการถูกประเมินรูปรางหนาตาอยาง
เขมงวด นําไปสูความวิตกกังวลเกี่ยวกับรูปรางหนาตาตนเองมากกวาอาชีพอื่น ผูใหขอมูลจึงตองใสใจและตรวจตรา
รูปลักษณของตนเองอยูตลอดเวลา เนื่องจากมีความวิตกกังวลกลัววารูปลักษณของตนเองจะไมสวยงามสูคนอื่นใน
อาชีพเดียวกันไมได นํามาสูการหมั่นตรวจตราดูจุดบกพรองตนเองและพยายามหาทางแกไขเพื่อใหรูปรางหนาตา
ของตนเองดูงดงามและโดดเดนกวาคนอื่นอยูเสมอ เกิดเปนพฤติกรรมการสองกระจกบอยครั้งเพื่อตองการจะรูวา
ผูอื่นมองดูรูปลักษณตนเองอยางไร และคอยสํารวจตรวจตราวารูปลักษณของตนเองมีขอบกพรองหรือไมพรอมทั้ง
คอยแสวงหาการอําพรางจุดตําหนิหรือขอบกพรองนั้นดวยการใชเครื่องสําอางหรือครีมตางๆ ตลอดเวลา แสดงให
เห็นถึงความตองการที่จะทําใหตนเองมีความงามทุกมุมมอง เพราะนัยยะหนึ่งของความงามทุกมุมมองก็เปน
เหมือนการสรางอํานาจโดยการทําใหตนเองมีความโดดเดนเปนที่นาจดจํา เปนการสรางความสามารถดานการ
ทํางาน ความสามารถในการแสดงออกหรือแมกระทั่งความสามารถในการพัฒนาดานบุคลิกภาพ ซึ่งมีสวนชวยทําให
ตนเองมีความเจริญกาวหนาในงาน
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บุคลิกลักษณะสวนตัว
การที่ผูใหขอมูลมีบุคลิกลักษณะสวนตัวที่นิยมความสมบูรณแบบ โดยบุคคลที่มีบุคลิกลักษณะเชนนี้
มักจะตั้งความเกี่ยวกับรูปลักษณของตนไวสูง และจะไมสามารถยอมรับจุดบกพรองบนใบหนาของตนได พวกเขา
จึงตองพยายามที่จะสํารวจตรวจสอบใบหนาของตนอยูเสมอโดยการสองกระจกมองหาจุดบกพรองบนใบหนาตน
เพื่อหวังที่จะแกไขอยูเสมอมักจะไวตอการตอบรับหรือผลปอนกลับบริบทแวดลอมทําใหเปนผูมีความวิตกกังวล
เกี่ยวกับรูปลักษณตนเองไดงาย จึงไมคอยพอใจกับรูปลักษณที่ตนเองมีหรือเปนผูใหขอมูลเหลานี้มักจะมีความ
ขัดแยงกันระหวางความปรารถนารูปรางหนาตาที่สมบูรณแบบกับการรับรูรูปรางหนาตาของตนเองวาไมดีพอ และ
มักจะมองเห็นวาการทําศัลยกรรมความงามเปนวิธีการที่ดีที่จะชวยเปลี่ยนแปลงหรือทําใหรูปรางหนาตาของตนสวย
สมบูรณแบบตามปรารถนาได จึงแสดงออกมาในรูปแบบการแสวงหาหนทางเพื่อใหตนเองใหทําศัลยกรรมความงาม
ดว ยวิถี ท างต า งๆ เพื่ อ ชวยลดหรือบรรเทาความทุก ข ความรูสึก ไมยิ นดีกั บรู ปลัก ษณที่รูสึก วายัง ไมนา พอใจ
นอกจากนี้ยังเชื่อมโยงไปสูความตองการจะใหตนเองโดดเดน และไดรับการยอมรับความชื่นชมจากสังคมรอบขาง
“คนที่ทํางานดานนี้คือตองการใหคนอื่นสนใจเรา เราไปยืนอยูหนาบูททําไงใหคนสนใจเรา ตองใชความสวย ฉัน
ตองดูดี ฉันตองเดนกวาคนอื่น ถาคนนั้นไมเดนกวาคนอื่นเขาเอาพนักงานในบูทมาแตงตัวแทนก็ไดการทํางานที่ทําอยูฉัน
สองกระจกบอยคือฉันตองใหชางภาพมาถายรูปตลอดเวลาฉันตองสวยทุกมุม ฉันตื่นขึ้นมาที่ฉันตองสวยฉันตองมานั่ง
โปะครีม ฉันตองมานั่ง สวยแปะทุกอยาง”(เพริศพริ้ง,)

ฉะนั้นการที่ผูใหขอมูลมีการสองกระจกบอยครั้งเปนการทําพฤติกรรมซ้ําๆ โดยการพยายามมองหา
จุ ด บกพร อ งของตนเองอยู เ สมอเพื่ อ หาทางแก ไ ขเพราะกลั ว และกั ง วลว า รู ป ลั ก ษณ มี ข อ บกพร อ ง การแสดง
พฤติกรรมดังกลาวสะทอนใหเห็นถึงการไมมีความมั่นใจในตัวเอง การมีความกังวลเกี่ยวกับรูปลักษณตนเองอยู
เสมอ และคิดวาใบหนาของตนเองมีความผิดปกติ ทําใหตองใชเวลาหมกมุนครุนคิดถึงแตรูปรางหนาตาตัวเองมาก
เปนพิเศษ จนอาจทําใหผูใหขอมูลมีอาการย้ําคิดย้ําทํา ซึ่งการสองกระจกบอยครั้งนอกจากจะไมชวยใหมีมุมมองตอ
รูปลักษณตนเองที่ดีขึ้นแลวกลับยิ่งทําใหมีความรูสึกตอรูปลักษณตนเองในทางลบมากขึ้น เนื่องจากในการสอง
กระจกแตละครั้งผูใหขอมูลจะใหความสนใจกับความคิดหรือความรูสึกภายในมากกวาภาพที่สะทอนออกมาจริงทํา
ใหรูปลักษณที่ผูใหขอมูลมองเห็นรูปลักษณมีความบกพรองนั้นมาจากตามความคิดการรับรูของตนซึ่งสอดคลองกับ
การใหความหมายความงามความสมบูรณแบบ
การใหความหมายความงาม: สมบูรณแบบไรตําหนิ
ภาวะการเปนอยู (being) ดังกลาวสะทอนมาสูการใหความหมายความงามในมุมมองของความสมบูรณ
แบบไมมีตําหนิสอดคลองกับความสมบูรณแบบในจินตนาการของตน ซึ่งไปตามคานิยมความงามที่ถูกกําหนดโดย
สังคมกํากับไวอยางแยบยล ในทุกอวัยวะบนใบหนาใหแตละสวนมีความงามในตัวของมันเอง เพื่อสรางใหความงาม
ออกมาในแบบพิมพเดียวกัน เชนจมูกที่มีลักษณะสวยงามตองโดงสูง ตาตองกลมโต เปนตน สอดคลองกับการให
ความหมายของความงามแบบแยกสวน สวนหนึ่งเกิดจากการที่เชื่อวารูปลักษณ สิ่งที่สามารถจัดการไดหรือสรางได
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เสมือนหนึ่งเปนการตอบสนองความตองการที่จะเอาชนะสิ่งที่ถูกกําหนดมาตามธรรมชาติ โดยการพยายามขัดขืน
จึงตองจัดกระทําตอรูปลักษณของตนเปนเสมือนวัตถุที่สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปโดยการหาหนทางที่จะ
จัดการดูแลตนเองหรืออาจจะหันไปพึ่งพาความรูทางวิวัฒนาการทางการแพทย ซึ่งจะทําใหเชาใจและเห็นการ
เชื่อมโยงที่นําไปสูการตัดสินใจทําศัลยกรรมความงามในเวลาตอมา
การใหความหมายศัลยกรรมความงาม: ลบปมดอยสรางจุดเดน
ตามขอเท็จจริงที่วามนุษยทุกคนไมสามารถเลือกที่จะมีรูปรางหนาตาที่สมบูรณพรอมไมมีขอบกพรอง
ตั้งแตเกิดได การที่ผูใหขอมูลมีการใหความหมายของศัลยกรรมความงามในลักษณะดังกลาวยังเชื่อมโยงใหเห็นถึง
การเปนผูที่นิยมความสมบูรณแบบในเรื่องรูปลักษณภายนอก ที่ตองคอยสํารวจตรวจตราสังเกตรูปลักษณและมี
มุมมองเกี่ยวกับกายภาพของตัวเองเปนพื้นฐานอยูแลว ซึ่งพฤติกรรมนี้แสดงออกใหเห็นถึงการใสใจและพฤติกรรม
การจับจองจับผิดเรือนรางตนเองเพื่อหาขอบกพรองขอตําหนิที่ตองแกไขหรือหากไมบกพรองก็ตองการเพิ่มเสริม
เติมแตงใหดีกวาเดิม สะทอนใหเห็นถึงความไมมั่นใจในรูปลักษณของตน จนนําไปสูความรูสึกวิตกกังวล หมกมุน
เกี่ยวกับรูปลักษณตามมา
“การทํ า ตกแต ง เพิ่ ม เติ ม หรื อ แก ไ ข ให มั น ดี ก ว า เดิ ม เสริ ม จุ ด บกพร อ งบางอย า ง บางอย า งหน า เราอาจจะมี
จุดบกพรอง ก็ตองปกปด หรือบางอยางที่เปนจุดที่มันสวยเราตองเสริมใหมันสวยกวาเดิม อะไรอยางเนี่ยคะ จุดบกพรอง
ที่เรามองเราก็มองตามที่เราไมมีตามเขานิยมๆกันเชน คางเราไมเล็กเรียว หรือจุดเดนตาเราอาจจะโตแตก็อยากใหมันดู
หวานหนอย” (ฉลวย)
“จนกระทั่งคิดจะลองศัลยกรรมเพราะเห็นคนอื่นทํามันลบจุดบกพรอง คนก็ชมกัน คือผมก็ลองดูตนเองวา
บกพรองอะไรก็เลยลองทําศัลยกรรมจะไดมีเหมือนคนอื่นเราจะมาเก็บขอบกพรองไวทําไมใหเปนกังวล” (จรูญ)

ถึงแมวาผูใหขอมูลยังไมเคยมีประสบการณการทําศัลยกรรมความงามมาดวยตนเองโดยตรง แตจากการ
ไดเห็นผลลัพธและไดรับรูเรื่องราวประสบการณการทําศัลยกรรมความงามจากคนอื่นที่ประสบความสําเร็จ ทําให
ผูใหขอมูลเกิดการเรียนรูจากการสังเกตหรือรับทราบขอมูล ซึ่งเปนบริบทเงื่อนไขสําคัญที่กระตุนเราความคิดใหผูให
ขอมูลกลับมามองตัวเอง โดยมีการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นจนเกิดเห็นขอบกพรองและไมมั่นใจในรูปลักษณ
ตนเอง พรอมทั้งสนับสนุนใหเกิดการรับรูวารูปลักษณเปลี่ยนแปลงได เพื่อขจัดขอบกพรองและเสริมความงามให
เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งสรางความเชื่อเรื่องรูปลักษณที่มีความงามและการยอมรับทางสังคม จนเปนมูลเหตุจูงใจใหเกิด
ความตองการปรับปรุงรูปลักษณ หรือเปลี่ยนแปลงพัฒนารูปลักษณของตน ซึ่งมีอิทธิพลตอการรับรูและการให
ความหมายศัลยกรรมความงามในมุมมองของการเติมจุดเดนปรับลดจุดดอยของผูใหขอมูล
1.4. ภาวะการเปนอยู (being) : แปลกแยกแตกตาง
การรับรูวารูปลักษณตนเองผิดแปลกแตกตางจากความงามที่สังคมยอมรับ ซึ่งเปนการรับรูผานการ
แสดงออกของสังคมที่บงบอกถึงความผิดปกติของรูปลักษณ ดวยการถูกสังคมลอเลียนเกี่ยวกับรูปรางหนาตาวามี
ลักษณะเหมือนตัวตลก ซึ่งการลอเลียนเปนเสมือนการถูกสังคมตราหนาและจําแนกวาใหผูใหขอมูลรับรูวาตนเองมี
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รูปลักษณผิดปกติกวาคนทั่วไป การถูกลอเลียนไดตอกย้ํา กดทับและยัดเหยียดความรูสึกดอยคาใหประทับไปใน
ตัวผูใหขอมูล ทําใหผูใหขอมูลรูสึกวาตนเองถูกแบงแยก (discrimination) ถูกลดทอนคุณคา (devalue) และถูก
วางในตําแหนงที่เปรียบเทียบใหเปนจุดที่ไมปรารถนาของสังคมจนเกิดการไมชอบรูปลักษณตนเองโทษรูปลักษณที่
มีตั้งแตเกิดของตนใหเปนไปในทางตลกขบขัน สรางความอับอาย การที่ผูใหขอมูลมีความรูสึกตอตนเองดังกลาว
แสดงใหเห็นวาผูใหขอมูลไดรับเอาสิ่งที่สังคมมองและกําหนด มาเปนมุมมองตอรูปลักษณตนเองในแงลบตามมา
สอดคลองกับแนวคิดของมี้ด (Mead. 1967) ซึ่งกลาวไววา แนวทางการมองตนเอง ซึงเชื่อมโยงระหวางตัวเรามอง
ตัวเราอยางไรและความสามารถของคนอื่นที่จะจินตนาการวาคนอื่นมองเราอยางไร โดย Mead ใหความเห็น
มุมมองหรือการรับรูที่ตอรูปลักษณตนเองเปนผลผลิตทางสังคม ทําใหบุคคลมีการดัดแปลงเพื่อ ปรับตนเองใหเขา
กับสภาพแวดลอมทางสังคม ซึ่งการรับรูเกี่ยวกับรูปลักษณตนเอง สวนหนึ่งจึงเกิดจากกระบวนการปฏิสัมพันธทาง
สังคมระหวางบุคคลกับผูอื่น ทําใหรูปลักษณของตนประกอบดวยสวนยอยสองสวน คือสวนที่เปนรูปลักษณตาม
ความคิดของเจาตัว อีกสวนคือรูปลักษณที่เปนไปตามความคิดของคนอื่น ซึ่งหมายถึงตัวแทนทัศนคติของคนอื่นที่
มีอิทธิพลตอการรับรูตอรูปลักษณของตัวผูใหขอมูล (สุภางค จัน ทวานิช. 2554) ดังนั้นผูใหขอมูลจะมีการซึมซับรับ
เอาการรับรูทั้งสองสวนนี้ทําใหเกิดการรับรูรูปลักษณของตนเอง นั่งแสดงใหเห็นวาสังคมเปนบริบทเงื่อนไขหนึ่งใน
การที่ผูใหขอมูลมองวาตนเองเปนคนแปลกแยก ผูใหขอมูลจึงตองพยายามปฏิบัติตามความคาดหวังโดยการคลอย
ตามสังคม เพื่อลดภาวะหรือความรูสึกแปลกแยกนั้นเพื่อไมใหตนเปนผูแปลกแยกในสังคม จะเห็นไดวาสื่อนั้น
สามารถลดทอนคุณคาความเปนคนของผูที่ลักษณะรูปลักษณตรงกันขามกับตามที่สังคมกําหนดวามีความงาม
ทําใหรูปลักษณตรงขามดังกลาวตองตกเปนจําเลยสังคมโดยสื่อมักจะนําเสนอภาพใหเปนไปในทางตลกขบขัน
การลอเลียนใหเกิดความสนุกสนาน หรือไมก็วางกลุมคนเหลานี้ไวในตําแหนงเปรียบเทียบใหเปนจุดดอยและไมนา
ปรารถนาของสังคม
“เราโดนลอ ก็อยางเขาเซเวนอยูมีคนไมรูจักสองคนเดินมา เขาก็พูดวาเหมือนกูไปเจอตัวตลกเลยเพราะจมูก
เราไมชอบเลยจมูกของเราแบบนี้” (แฉลม)

แวดลอมคนตางเชื้อชาติ
การไดเขาไปอยูในสังคมที่มีชาติพันธแตกตางจากตนสงผลใหเกิดความแตกตางของรูปลักษณ เนื่องจาก
เชื้อชาติเปนองคประกอบหนึ่งในการกําหนดรูปลักษณหนาตาแตกําเนิด การที่ผูใหขอมูลบางคนซึ่งเปนคนไทยอีสาน
ตองไปมีสังคมรวมกับเพื่อนสวนใหญที่มีเชื้อชาติแขก จึงเกิดความแตกตางของรูปลักษณอยางเห็นไดชัด ความ
แตกตางดังกลาวนํามาสูเปนตัวประหลาดแปลกแยก ถูกลอเลียนใหกลายเปนตัวตลกโดยการลอเลียนจึงเปนเหมือน
การถูกสังคมจัดแบงประเภทเปลี่ยนสถานะใหมาเปนคนกลุมเล็กๆ ที่ไมสามารถเขาสังคมคนกลุมใหญได ผูให
ขอมูลรูสึกรูปลักษณของตนเองเปนปมดอยซึ่งไมเปนไปตามเชื้อชาติของคนสวนใหญที่ถูกหยิบยกใหมีสถานภาพ
เหนือกวาและกลายเปนผูกําหนด มาตรฐานและตัดสินผูอื่นที่มีรูปลักษณที่แตกตางใหอยูในสถานะที่ดอยกวา
โดยอาศัยการนิยามรูปลักษณตามบรรทัดฐานของคนในสังคมสวนใหญเปนหลัก
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“แลวก็อยู โรงเรียนที่ไมใชคนไทยและพื้นฐานคนเหลานั้นจะมีใบหนาที่แตกตาง จากคนเอเชียใชไหมครับ คือเพื่อน
ผมเปนอิสลามเปนแขกก็จะคมๆ ซึ่งมันตางกันกับผมมากถาเคยเห็น บีฟอร (Before) ผมจะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลง
พอสมควรก็เลย ตอนนั้นโดนลอเรื่องเพื่อนฮะผมเขากลุมเพื่อนไมไดทําใหเรารูสึกวาทําไมผมไมเหมือนคนอื่นเราก็เลย
อยากจะลองแตงตัวอะไรเอยก็แลว รูสึกวาหนาตนเองเปนปมดอย ทําใหผมเครียดกินไมไดนอนไมหลับ ใครครวญมี
อะไรที่จะทําใหเราหลอไดเร็วๆ บางไหม คิดทุกวัน” (จรูญ)

ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธทางอํานาจ (power relations) ที่แผขยายไปสูคนในสังคมโดยใชอํานาจ
ของการเปนคนกลุมใหญมาควบคุมกลไกการกีดกันคนที่มีรูปลักษณแตกตางใหออกไป (exclusion principle)
เปนกลไกสําคัญในการควบคุมบุคคลโดยอาศัยการสรางมาตรฐานใหเกิดขึ้นถาบุคคลมีรูปลักษณสอดคลองกับ
มาตรฐานนั้นถือวาอยูในภาวะปกติ (normality) ในทางตรงขามการมีรูปลักษณที่แตกตางก็ถือวาตกขอบมาตรฐาน
ซึ่งจะถูกกีดกันออกจากสังคมกลายเปนอื่นทําใหเกิดเปนความรูสึกไมไดรับการยอมรับจากสังคมดวยการถูก
ลอเลียน ซึ่งเปนการยัดเหยียดใหผูใหขอมูลรับรูวารูปลักษณของตนแตกตางแปลกประหลาดไมเขาพวก และเปน
สวนดอยของสังคม แสดงออกใหเห็นถึงการไมเปนที่ยอมรับ ตองใชชีวิตอยางไมมีใครคบหา เมื่อผูใหขอมูลรับเอา
สิ่งที่สังคมลอเลียนมาใสไวกับตน จึงนํามาสูความรูสึกอับอายตําหนิรูปลักษณของตนเองตามมา นําไปสูความรูสึก
ไมมั่นใจในตนเอง ขาดความภาคภูมิใจในตัวเอง จนกลายเปนความเครียดสงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตอยาง
เห็นไดชัดโดยเฉพาะการกินไมได นอนไมหลับ ใครครวญตอรูปลักษณของตนเองบอยครั้งการเกิดเปนความ
หมกมุนครุนคิดที่จะทําใหตนเองหลุดพนจากการกลายเปนคนมีปมดอยเรื่องรูปลักษณ
การใหความหมายความงาม : ความปกติเหมือนคนทั่วไป
การใหความหมายความงามในลักษณะดังกลาวสะทอนถึงการยอมรับเอากฎเกณฑและนิยามเรื่องของ
ความงามของสังคมที่สรางใหความงามนั้นถูกกําหนดใหเปนความจริงแทถายทอดมาใหคนในสังคมยอมรับ โดย
การสรางกรอบแนวคิดวาความสวยงามคือ “คุณคา”และ“การเปนที่ยอมรับของสังคม” พรอมทั้งกระตุนจิตสานึกให
เกิดความหลงในรูปโฉมที่เปนเหมือนภาพลวงตาดังนั้นอุดมการณของสังคมจึงเปนสิ่งที่สามารถสรางความคิด
รูปลักษณและการแสดงออก ทําใหผูใหขอมูลตองควบคุมตนเองใหเปนไปตามที่สังคมมองเห็นหรือคาดหวังที่จะ
เปน เพื่อใหตนเองไดขึ้นชื่อวาเปนผูมีความงาม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยที่มาสนับสนุนเรื่องอํานาจในการตอรองทาง
สังคมโดยงานวิจัยของเจนรบรักวิจิตร (2549) พบวาความงามไดประกอบสรางใหคนในสังคมมีความงามแบบ
เดียวกันกําหนดสี ผิวรูปรางและหนาตาใหเปนตามคานิยมของสังคมนั้นๆ เพราะสัญลักษณของรูปลักษณไ ด
กลายเปนตนทุนเปนอํานาจในการตอรองและยังสรางความมั่นใจและภาคภูมิใจในตนเองตามมา
การใหความหมายศัลยกรรมความงาม : รื้อถอนรูปลักษณที่แปลกแยก
การมีชีวิตภายใตการถูกลอเลียนและถูกตีตราวาเปนตัวตลกนาขบขันเปนสวนหนึ่งที่ทําใหผูใหขอมูล
หลายคนรูสึกถึงการถูกเบียดขับใหตนเองรูสึกเปนสวนดอยของสังคม ซึ่งถือวาการลอเลียน การเปรียบเทียบเปน
ดาราตัวตลกเปนสิ่งที่สรางความไมพอใจในรูปลักษณหนาตาใหแกผูใหขอมูล เนื่องจากการตีตราเปรียบเสมือนการ
ติดปายบอกใหรูวาบุคคลนี้มีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งในแงลบ ทําใหบุคคลที่ถูกตีตราเปลี่ยนจากบุคคล “ปกติ
ธรรมดา” กลายเปนบุคคล “ผิดปกติ” เปนคนที่แตกตางไปจากบุคคลอื่นๆ ตองเผชิญกับความรูสึกไมมั่นคง
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(insecure) ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเมื่อตองอยูในสังคมและรูสึกไมเขาพวกคนที่มีรูปรางหนาตาไมสอดคลองกับ
มาตรฐานของสังคมรูสึกตัวเองผิดปกติและแปลกแยกนอกจากการถูกตีตรายังทําใหผูที่ถูกตีตรามีการตีตราตนเอง
ตามมาดวย เพราะความรูสึกที่มีตอตนเองนั้นถูกพัฒนามาจากปฏิกิริยาของเราตอความเห็นของผูอื่นเกี่ยวกับตัวเรา
ประกอบดวยรูปลักษณของเราที่มีตอตนเองและจินตนาการของผูอื่นที่ตัดสินรูปลักษณนั้นและความรูสึกของเราที่มี
ตอจินตนาการนั้นอันกอใหเกิดความรูสึกที่เรามีตอตนเองตามมา ทําใหผูใหขอมูลมีความรูสึกไมพอใจไมชอบใน
รูปลักษณของตน และตองการที่จะทําศัลยกรรมความงามเพื่อหวังวาการทําศัลยกรรมความงามจะเปลี่ยนแปลง
รูปลักษณของตนได
“ศัลยกรรมความงามเหรอ กอนจะทํารูสึกวา ในความรูสึกที่คิดอยากทําคือลบภาพลักษณเดิมๆที่ตนเปนอยูใหดู
เปลี่ยน เหมือนอยางคนทักวาเหมือนตัวตลกก็อยากจะเปลี่ยนตนเองไมอยากจะเปนอยางนั้น” (แฉลม)

การตองอยูในภาวะแปลกแยกหรือปกตินั้น มีเสนชี้ขาดจากการมีรูปลักษณแตกตางจากสังคมกําหนด
การตองตกอยูในภาวะแปลกแยกจึงถูกทําใหเกิดขึ้นไดงายโดยการลอเลียน การไมคบคาสมาคมดวย การกีดกั้น
การมีปฏิสัมพันธ ทําใหผูใหขอมูลรูสึกเปนอื่นไมเหมือนคนปกติทั่วไปในสังคม จากปฏิกิริยาของสังคมที่สะทอน
ออกมาใหผูใหขอมูลรับรู และมองวารูปลักษณตนเองเปนรูปลักษณที่ตลกขบขัน และไมมีพื้นที่เปดใหผูใหขอมูลมีที่
ยืนในสังคมอยางภาคภูมิใจในฐานะเปนปจเจกบุคคล สงผลตอความมั่นใจในรูปลักษณของผูใหขอมูลหายไป
การรูสึกวาตนเองเปนคนแปลกแยกในสังคมจะมากนอยเพียงใดนั้น ขึ้นอยูกับการที่ผูใหขอมูลรับรูถึงความไมปกติ
ที่เกิดขึ้น และหากผูใหขอมูลตองตกอยูในภาวะนี้ไปนานก็จะสงผลกระทบถึงการเขาสังคมในเวลาตอมา นํามาสู
ความตองการทําศัลยกรรมความงามเพื่อลบภาพตัวตลกและทําใหรูปลักษณเปนเหมือนคนอื่นๆในสังคม
1.5. ภาวะการเปนอยู (being): แสวงหาการเปรียบเทียบอยูเสมอ
จากการศึ ก ษายั ง พบว า การเปรี ย บเที ย บตนเองกั บ บุ ค คลหรื อ กลุ ม ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ ผู ใ ห ข อ มู ล เช น
คนใกลชิดเชนคนในครอบครัวที่มีอิทธิพลตอการรับรูและคานิยมความงามโดยรวมเปนอยางมาก ซึ่งเปนการ
มองไปที่ความแตกตางในสวนของผิวพรรณ ซึ่งเปนบริเวณหนึ่งที่เห็นไดอยางเดนชัดมักจะนําไปสูการเปรียบเทียบ
ไดงาย โดยการแปลความหมายของผิวพรรณขาวซึ่งมิไมไดมีนัยยะเฉพาะความขาวทางกายภาพที่มองเห็นดวยตา
เพียงเทานั้นแตยังเชื่อมโยงความหมายไปสูความเสื่อมคือความชรา นอกจากนี้ยังสื่อไปถึงความแตกตางทางชนชั้น
ทางสังคมเมืองและสังคมชนบท โดยมองวาการเปนสมาชิกของคนในสังคมเมืองใหญจะตองมีผิวพรรณสดใสเปน
สัญลักษณแสดงถึงผูที่อยูในชนชั้นสูงไมตองทํางานหนัก ซึ่งแตกตางจากคนมีใบหนาผิวดําที่มีนัยยะถึงการเปนคน
ชนชั้นแรงงาน แสดงใหเห็นถึงการแผขยายคานิยมความงามของการเปนคนในสังคมเมืองใหญที่เขามามีอิทธิพลตอ
คานิยมความงามของคนในสังคมชนบท ซึ่งเปนการใหความหมายความงามที่เปนสวนๆโดยซอนความเปนชนชั้น
หรือเปนสิ่งที่ผูใหขอมูลใชสะทอนชนชั้นหรือกลุมของตนเองใหเปนไปตามหลักความจริงที่วาแตละคนเติบโตมาดวย
ประสบการณที่แตกตางกันไปตามสถานะ สภาพแวดลอมและวัฒนธรรมเปนตน กอใหเกิดการรับรูวาใบหนาที่ขาว
หมดจด มักจะมีความโดดเดนสะดุดตานําไปสูการไดรับการยอมรับไดงาย ถึงแมความขาวผุดผาดจะอยูทามกลาง
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ความแตกตางจากคนสวนใหญในสังคม แตความขาวกลับมิใชสิ่งแปลกประหลาดตรงกันขามกลับกลายเปนความ
โดดเดนและเปนตนแบบที่คนในสังคมทั่วไปยอมรับ ดังเชนจะเห็นไดวารูปลักษณทางกายภาพที่ถูกกําหนดใหมี
ความงามนั้นมีคุณคาตามโครงสรางความเชื่อและคานิยมของสังคมเมือง ที่ไดเขามาอิทธิพลตอคานิยมความงาม
ของสังคมชนบท จึงทําใหผูใหขอมูลนําบุคคลใกลชิดที่มีรูปลักษณตามแบบคานิยมความงามที่สังคมเมืองกําหนดมา
เปนตนแบบดานความงามของตน โดยมิไดหวังที่จะมีรูปลักษณเปนไปตามตนแบบที่นํามาอางอิงเทานั้น แตยังหวัง
ที่จะไดรับการยอมรับจากสังคมเชนตัวแบบอีกดวย ซึ่งการนําบุคคลหรือกลุมอางอิงมาเปนตนแบบความงามใหกับ
ตนเองในการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณของตนเอง โดยไมไดหวังผลเพียงแครูปลักษณที่มีความงาม แตยังหวังผล
เชื่อมโยงไปสูการไดรับการยอมรับและการไดรับความรักตามมา
“เนี่ยผูใหญติดแตพี่ที่เปนลูกเลี้ยงนะฮะ ซึ่งเราเปนนองคนเล็ก ซึ่งปกติทางบานลูกคนเล็กตองไดเยอะกวา
พี่แตกลับกัน เพราะวาพี่หลอพี่ดูดีมีแตคนรักคนชม นองก็เลยคิดในใจวา เฮยทําไมเราหลอไมเทาพี่ เราตองหลอใหเทาพี่
ใหไดพี่คงดูดีคนอื่นก็เลยรัก คือดูแลวมัน สดใสดูแลวตางไปจากคนอื่นทั่วไป คืออยางชาวบาน จังหวัดที่ผมอยูผิวคล้ํา
อยูแลวคนตางจังหวัดและก็ทํางานหนักก็จะดูแกกวาวัย ถาเทียบกับพี่ชายแลวพี่ชายจะดูอยูกรุงเทพเหมือนคนกรุงเทพ
คือดูเปนคนผิวขาว สดใส เห็นปุบเอยหลอก็ไปนี่ญาติๆก็ ถามหาแตพี่ กอดแตพี่ผมนี่ยืนหัวโด ถามหากอดแตพี่ เอาเงิน
ใหพี่ใชเปนปกๆเปนแสนเปนแสนเลยนะครับ ผมนี่ไดพันเดียว ทั้งที่ผมเปนลูกแทๆแตพี่เปนลูกเอามาเลี้ยง ผมก็เขาใจวา
การที่พี่ดูดีคนอื่นก็เลยรัก คือการดูดีคือดูแลวมัน สดใสดูแลวตางไปจากคนอื่นทั่วไป คืออยางชาวบาน จังหวัดที่ผมอยู
ผิวคล้ําอยูแลวคนตางจังหวัดและก็ทํางานหนักก็จะดูแกกวาวัย ถาเทียบกับพี่ชายแลวพี่ชายจะดูอยูกรุงเทพเหมือนคน
กรุงเทพคือดูเปนคนผิวขาว สดใส เห็นปุบเอยหลอเหมือนดาราที่เคาโฆษณาในทีวีที่ตองขาวๆกัน” (เจริด)

ความสัมพันธเชิงอํานาจทางชนชั้น
จากการศึกษาจะเห็นไดวาความสัมพันธเชิงอํานาจทางชนชั้นในสังคมไดสะทอนใหรูปลักษณกลายเปน
ตัวแทนของอัตลักษณทางชนชั้นที่ถูกมองวามีตนทุนทางสังคมต่ํากวาเนื่องจากผูที่มีสีผิวที่ขาวกวามักจะมีตนทุนทาง
สังคมดีกวาผูที่มีผิวคล้ําสอดคลองกับการศึกษาเกี่ยวกับวาทกรรมความขาวกับอัตลักษณความงาม ที่กลาววาการ
เลื่อมล้ําทางสังคมเปนบริบทเงื่อนไขที่หลอหลอมการรับรูที่เกิดจากการมีปฏิสัมพันธทางสังคมและผูสรางอคติทาง
ชนชั้นเกินจริงซึ่งอาจจะไดแกสถาบันตางๆในสังคมไดแกสถาบันทางการเมืองและสื่อมวลชนที่นําเสนอภาพใน
ความหมายดานลบ นอกจากนี้จากการศึกษายังพบวา ความสัมพันธทางเชื้อชาติ หมายถึง ผิวขาวเกิดจากการ
ถายทอดลักษณะ (Trait) หรือพันธุกรรมจากรุนบรรพบุรุษหรือเชื้อพันธุ 3) ความสัมพันธเชิงปจเจกบุคคล
หมายถึง ผิวขาวเปนเรื่องของการรับรูความชอบสวนบุคคลยังเปนความหมายของความงามในมุมมองของสีผิวที่
ขาวที่แสดงถึงการซอนทับกันระหวางโครงสรางอํานาจตางๆ ที่สลับซับซอน แตแฝงเรนจนดูเหมือนเปนธรรมชาติ
และมองไมเห็น (วิสิฏฐ คิดคําสวน. 2557) จึงทําใหผูใหขอมูลสวนใหญหลายคนหลงเชื่อในอํานาจความงามนั้น
และรับเอามาเปนความงามของตน
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และหากกลาวถึงความงามตามคานิยมที่สังคมเมืองไดกําหนดเปนมาตรฐานของความงามวัดไดจาก
รูปลักษณทางกายภาพของบุคคล เกี่ยวเนื่องมาสูยังพื้นที่อาศัยโดยกําเนิดซึ่งเปนบริบทเงื่อนไขอยางหนึ่งที่เชื่อมโยง
ไปสูชนชั้นทางสังคมเชนเดียวกัน เนื่องจากลักษณะรูปลักษณของแตละบุคคลจะสื่อความหมายไปถึงชาติพันธที่ถือ
กําเนิด ซึ่งถูกกําหนดตามธรรมชาติโดยชาติพันธทําใหรูปลักษณมีความแตกตางหลากหลายและคงความเปน
เอกลักษณที่ถูกถายทอดทางพันธุกรรมแตละชาติพันธ นําไปสูความแตกตางทางคุณลักษณะที่สามารถมองเห็นได
ดวยตาเปลาอยางชัดเจน เสมือนสิ่งที่ประทับตราอยูบนใบหนาของบุคคล ตัวอยางเชนผูใหขอมูลบางคนที่รับรูวา
ตนเองเปนคนอีสานเนื่องจาก ใบหนาแตกําเนิดมีเอกลักษณเฉพาะ คือ มีจมูกแบน โหนกแกมสูง ซึ่งเปนรูปลักษณ
ที่สื่อใหเห็นถึงพื้นฐานตนกําเนิดที่มาจากกลุมชาติพันธุในชนบททางภาคอีสาน ซึ่งขัดแยงหรือตรงขามกับความงามที่
สังคมเมืองใหญกําหนด ทําใหผูใหขอมูลใหความหมายตอรูปลักษณของตนเองในลักษณะที่ตรงขามกับความงาม
ผูใหขอมูลจึงรูสึกวาตนเองถูกลดทอนคุณคาความงามใหกลายเปนอื่นไป หรือในบางครั้งการเปนสมาชิกของกลุม
ชาติพันธที่มีพื้นฐานจากชนบท อาจทําใหผูใหขอมูลรูสึกวาตนเปนผูออนดอยกวาทั้งนี้มาจากกระบวนการปลูกฝง
ตอกย้ําอยางแนบเนียนจากความงามตามสังคมใหญนิยมจนผูใหขอมูลตองยอมรับความงามดังกลาวอยางไมมี
เงื่อนไข เพราะสังคมไดสรางกรอบความรูความหมายที่สัมพันธกับชนชั้นผูใหขอมูลจึงพยายามแยกตัวตนที่สังคม
สรางในความหมายดานลบใหหมดดวยความตองการที่จะทําศัลยกรรมความงาม เพื่อปองกันมิใหตราประทับทาง
ชนชั้นชนบทมาอยูบนใบหนาและรางกายของตน สอดคลองกับการศึกษาของ อูเจนเนีย แคว (Eugenia Kaw.
1993) พบวา ผูหญิงเอเชียตองการทําศัลยกรรมความงามเพื่อหลีกหนีอคติทางชาติพันธ ความเปนชาติพันธไดสราง
ภาพใบหนาที่มีจมูกแบน และดวงตาเล็กใหกลายเปนลักษณะแสดงถึง ความไมสนุกสนาน เฉื่อยชา ลักษณะ
ดังกลาวกอใหเกิดความไมมั่นใจในตนเอง และถูกแบงแยกชนชั้นจากคนตะวันตก สําหรับการศึกษาของทวนทอง
เชาวกีรติพงศ (2523) กลาววาผูที่จมูกไมมีดั้ง กรามใหญจะถูกใหความหมายถึงคําวา“ลาว” เชื่อมโยงกับความขี้ริ้วขี้
เหรเมื่อฟงแลวรูสึกจิตใจหอเหี่ยวเปนปมดอยหรือใหความหมายวาโง ยากจนกรรมกรทํางานหนัก จะเห็นไดวา
บริบทเงื่อนไขที่ทําใหผูใหขอมูลไมพึงพอใจในรูปลักษณของตนเอง แฝงฝงไปดวยมโนทัศนวาดวยชวงชั้นทางสังคม
และทัศนคติที่มีตอความแตกตางทางชาติพันธุที่เชื่อมโยงไปสูภูมิลําเนาแตกําเนิดของบุคคล
“อยางภูมิลําเนาผมเกิดที่อุบลเปนคนอีสานไง คือคนอีสานจะมีกรามที่หนา และดั้งจะแมบ ก็จะเปนแบบนี้
ซึ่งเปนจุดที่ ทําใหเรารูสึกอยากจะทํารูละหนาแบบนี้หนาตาไมดี เพราะเราเห็นคนอื่นที่หนาตาดีที่สังคมนิยม จะไมมีกราม
จมูกจะโดง” (แฉลม)

นอกจากนี้การที่ผูใหขอมูลตองยายเขาไปอยูในสภาพแวดลอมใหมสังคมใหม ทําใหผูใหขอมูลเกิดการ
รับรูวารูปลักษณของตนนั้นแตกตางจากคนทั่วไปในสังคม โดยพบวาความแตกตางของตนเปนสิ่งที่ตรงขามกับ
คานิยมความงามที่สังคมใหมใหการยอมรับ ผูใหขอมูลจึงเกิดความรูสึกวาตนไมไดรับความสนใจและการชื่นชม
จากคนในสังคมเชนเคย นํามาสูการรับรูตอรูปลักษณของตนเปลี่ยนแปลงเปนไมมีความงาม การรับรูดังกลาวแสดง

254
ใหเห็นถึงการยอมรับคานิยมความงามของสังคมใหมกําหนดเขามาเปนบรรทัดฐานความงามของตน โดยแทนที่
คานิยมความงามจากสังคมเดิมที่ตนเองเคยอยู เพราะทุกๆสังคมจะมีแนวความคิด ทัศนคติ ความเชื่อในการ
กําหนดมาตรฐานคานิยมของแตละสังคมแตกตางกันออกไป กลาวคือการเปลี่ยนแปลงทางที่อยูในสังคม เปน
แรงผลักดันใหผูใหขอมูลเกิดการรับรูวารูปลักษณตนเองยังไมมีความงาม โดยสามารถอธิบายอางอิงจากแนวคิด
เรื่องอัตถิภาวะ ของไฮเดกเกอรในเรื่องของ ภาวะการเปนอยู (being) ตามลักษณะของการถูกจํากัด (Forfeiture)
กลาววาบุคคลไมสามารถมีอิสรภาพของตนไดอยางแทจริง มักจะตองดําเนินชีวิตไปตามกระแสของสังคมรอบขาง
หรือตามคนอื่นอยูเสมอ (Heidegger. 1962) เนื่องจากความเชื่อเกี่ยวกับความงามในแตละพื้นที่จะมีรูปแบบที่สอด
รับเปนไปตามคานิยมของสังคมนั้นๆ ซึ่งเปนการแสดงใหเห็นเบื้องลึกเบื้องหลังของการวนเวียนอยูในการพัฒนา
ความงามที่ซอนตัวอยูใตอํานาจ (Power) การครอบงํา (Dominance) อุดมการณ (Ideology) ความไมเทาเทียมกัน
(Hegemony) ชนชั้นทางสังคม (Class) ที่แตกตางกันไปแตละบริบทสังคม
“ที่นี่เขามหาลัยใชไหม สังคมมอกรุงเทพคือมัน เปลี่ยนจากมอปลายที่วาบานๆ ธรรมดาไมวือหวาโดยสิ้นเชิงอะ
เออพอเสร็จปุบเราก็เห็นวาทุกคนทําไมมันสวยเราจากไมไดอะไรเริ่มมองละวาหนาตาเราไมสวยละ เขาขาวหนาเรียวตัว
เล็กเรามันไมใชในสังคมใหมแบบไมมีใครรูจักเรา” (พรรณราย)

ถาอธิบายตามแนวคิดอัตถิภาวนิยม (Existenialism) บริบทเงื่อนไขดังกลาวขางตน เปนการวิเคราะห
พิจารณาถึงพื้นที่ในชวงสถานการณตางๆ ที่ทําใหผูใหขอมูลมีความรูสึกตอตนเองแตกตางไปในพื้นที่แตกตาง
(Live space/Spatiality) โดยทําความเขาใจเกี่ยวกับพื้นที่ที่เชื่อมโยงกับสภาวะที่ผูใหขอมูลประสบในลักษณะที่
สัมพันธกับสิ่งที่คิดและรูสึก (Van Manen. 1990) กลาวคือ การที่ผูใหขอมูลตองเปลี่ยนแปลงพื้นที่อยูอาศัยทําให
ผูใหขอมูลมีความรูสึกตอรูปลักษณตนเองไมเหมือนเดิม จากเดิมในพื้นที่ตางจังหวัดผูใหขอมูลเคยรับรูวารูปลักษณ
ของตนเองเปนปกติ แตเมื่อยายพื้นที่มาอยูในเมืองการรับรูตอรูปลักษณของตนเองมีการเปลี่ยนแปลงไปไมปกติ
กลายเปนคนที่มีรูปลักษณอัปลักษณเพราะผูใหขอมูลมองวารูปลักษณของตนแสดงออกถึงสถานะของความเปน
สมาชิกคนตางจังหวัดซึ่งแตกตางจากรูปลักษณที่มีความงามตามอุดมคติของคนในเมือง
การแขงขันในอาชีพเกี่ยวกับความงาม
ลั ก ษณะอาชี พ การทํ า งานที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ความงามยั ง เป น บริ บ ทเงื่ อ นไขอย า งหนึ่ ง ที่ นํ า มาสู ก าร
เปรียบเทียบรูปลักษณ เนื่องจากการทํางานในอาชีพ เชน ดารา พิธีกร พริตตี้ ซึ่งเปนการทํางานในอาชีพดังกลาวมี
ความแขงขันกันสูงในเรื่องของความงาม ผูใหขอมูลจึงมักจะการเปรียบเทียบรูปลักษณตนเองกับเพื่อนรวมงานเพื่อ
ประเมินรูปลักษณของตนใหมีความงามโดดเดน และไมสามารถยอมรับไดหากรับรูวาเพื่อนรวมงานมีรูปลักษณที่มี
ความงามมากกวาตน แสดงใหเห็นวา ผูที่ทํางานอยูในอาชีพดังกลาวจึงรูสึกวาการมีรูปลักษณงดงามเปนสิ่งที่จําเปน
ตองดูแลรักษาหรือตองจัดการใหมีความงามอยูเสมอ นอกเหนือไปจากนั้นก็เพื่อโอกาสในการสรางรายได
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“คือ เออตอนนี้รูสึกเหมือนมีโหนกแกมออกกลองก็มีโหนกแกม แลวเปนคนเหมือนวามันจะโอเคแลวแตมันติด
อยูอะ แตพอ พอออกกลองออกทีวีหรืออะไรก็ตาม พอไปยืนเทียบกับคนอื่นการมีโหนกเปนอุปสรรค มากกับการ
แตงหนาเราคิดไปเองเออ เรารูตัวเอง วาโหนกเยอะ เราไมมั่นหนาแบบนี้ คือเราก็ดูไดวารูปเราถายมาหรืออะไรก็ตามเรา
อาจจะไปเปรียบกับกับหนาคนไมมีโหนกแกม โอเค เขาไมมีโหนกแกม หนาคนที่ไมมีโหนกแกมมันดูสมูต มันดูอะไร
อยางงี้ก็เราขายหนาตานะ” (เพริศพริ้ง)

แสดงใหเห็นวาการมีรูปลักษณที่งดงามเปนรูปแบบหนึ่งของทุนทางกายภาพที่สามารถเปลี่ยนรูปลักษณ
ใหกลายเปนรายไดมหาศาลใหกับตัวเองดังคําพังเพยที่วา “นารีมีรูปเปนทรัพย” หรืออาจจะกลาวไดวาความงามเปน
สิ่งที่ขายไดโดยสามารถใชในการประกอบอาชีพ เนื่องจากการมีรูปลักษณที่งดงามจะกระตุนใหเกิดความสนใจ
สรางความรูสึกเชิงบวก ทําใหมีความโดดเดน สังคมจึงมักจะใหการยกยอง ในกลไกทางสังคมใครก็ตามที่ไดรับการ
ยกยองสรรเสริญ ยอมมีโอกาสไดรับอภิสิทธิ์พิเศษ จึงปฏิเสธไมไดวาความงาม เปนแตมตอของชีวิตที่จะสามารถใช
เปนใบเบิกทางสูโอกาส โดยเฉพาะโอกาสในการทํางานทีใชรูปลักษณเปนจุดขายหรือเปนองคประกอบสวนหนึ่งของ
งาน เชน นักแสดง นางแบบ พนักงานขายสินคาดังนั้นการมีรูปลักษณที่งดงาม จึงทําใหผูใหขอมูลหลายคนมักจะ
คาดหวังถึงโอกาสในการทํางานดวยเชนกัน
“ก็เหมือนกับวาคนสวยคนดูดี ทําอะไรก็เหมือน จะดูดีไปหมดดูเขาตาผูใหญดูเขาตาเพื่อนรวมงานไปที่ไหนก็แบบก็
มีคนอยากเขาไปคุยเขาไปมีปฏิสัมพันธดวย ซึ่งตางจากคนอีกกลุมที่ไมไดดูดีเทาเนี่ย” (เจริด)
“มันก็มีผลในการเวลาคนเขาตัดสินใจเรื่องงานเวลาเขาจะเลือกระหวางคนสวยกับคนไมสวยเขาก็เลือกคนสวย
เพราะคนสวยพรีเซ็นตไดมากกวา เพราะปกติคนสวยนี่แทบไมตองพรีเซ็นตอะไรเลย พูดไมกี่คําคนก็เออออดังมีมนต
สะกดอะไรอยางงี้มากกวา (หัวเราะ) ถาไมสวยเกงแคไหนพูดใหตายก็ปดการขายไมได” (พิไล)

และการไดมีปฏิสัมพันธใกลชิดกับบุคคลสวนใหญที่ใหความสําคัญเกี่ยวกับรูปรางหนาตา จึงทําใหผูให
ขอมูลเกิดการเรียนรูผานการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความเชื่อมุมมองเกี่ยวกับความงาม ประกอบกับการที่ผูให
ขอมูลไดเห็นเพื่อนรวมงานประสบความสําเร็จในการทํางาน โดยเชื่อมโยงมาจากรูปลักษณที่เปลี่ยนแปลงไปภาย
หลังจากการพัฒนาความงาม ทําใหผูใหขอมูลมีการซึมซับรับเอาแนวคิดมุมมองและความเชื่อนั้นมาเปนมาตรฐาน
ความงามของตนและนําเพื่อนรวมงานที่ประสบความสําเร็จมาเปนตนแบบในการพัฒนาความงาม ดังนั้นการมี
ปฏิสัมพันธกับเพื่อนรวมจึงเปนอีกบริเงื่อนไขสําคัญที่ทําใหผูใหขอมูลคาดหวังวาการมีรูปลักษณที่ดีจะชวยทําให
ตนเองมีความเจริญกาวหนาในหนาที่การงาน
“จบแลวก็มาทํางานสปา ใหกับโรงแรมก็ตองใชความสวยความงามแขกมาสปาเขาก็จะมาเราตองแตงตัวสวยๆเนอะ
ใหกับทางโรงแรม ตอนนั้นเราเริ่มเอะ มีคนที่ทํางานไปทําอะไรมา เออ เขาไปศัลยกรรมความงามเขาเปลี่ยนเขาสวยขึ้นเรา
ก็สนใจอยากไปทําอะเห็นวา พอทําเสร็จงานเขาก็ดีขึ้น แบบไงอะงานใชหนาตาคนก็ชอบคนสวยเปลาเวลาแนะนําพูดคุย”
(พิไล)

256
“ตอนแรกๆก็ อยางที่บอกไมไดรูสึกวาตนเองขี้เหร แตพอคนอื่นทํา พอมันเริ่มมีกระแส คนอื่นทําอะ เรากลายเปน
เหมือนแบบกวาคนอื่นหรือเปลาวะ มันก็เลยมีผลตอการทํางานของเราก็ทําไปเถอะนั้นเลยเปนเหตุผลการทําของเรา นั่น
คือกาวแรกของการทําศัลยกรรมความงามคือทําจมูก” (เพริศพริ้ง)

ดังนั้นจะเห็นไดวา การแสวงหาตัวแทนอางอิงเพื่อมายืนยันหรือพัฒนาตนใหเปนแบบนั้น เปนการแสดง
ใหเห็นวาผูใหขอมูลไมสามารถสรางความภาคภูมิใจหรือความพึงพอใจไดดวยรูปลักษณที่ตนเองมีอยูเพราะ พวก
เขาจะคิดวาเปนสิ่งที่ไมใช ดวยไมมั่นใจในรูปลักษณของตนเองเปนทุนเดิม ทําใหผูใหขอมูลสวนใหญจะพยายาม
มองออกไปนอกตัว และแสวงหารูปลักษณที่มีความงามตามแนวคิดความเชื่ออื่นๆ หรือรูปลักษณที่สังคมสวนใหญ
ใหการยอมรับนํามาเปรียบเทียบกับรูปลักษณตนเอง เพื่อใหตนเองรับรูและเรียนรูเกี่ยวกับรูปลักษณของตนแตจาก
การศึกษาพบวายิ่งมีการเปรียบเทียบ ยิ่งทําใหมีการรับรูตอรูปลักษณตนเองในลักษณะที่แยลง เกิดเปนคิดวกวนกับ
รูปลักษณของตนเองมากขึ้น จนกลายเปนมองรูปลักษณตนเองแงลบเกิดความไมมั่นใจในรูปลักษณตามมา เพราะ
รูปลักษณเปนการรับรูที่เกิดขึ้นจากสององคประกอบรวมกันคือการรับรูทางรูปธรรมที่เห็นไดดวยตาเปลา รวมกับ
การรับรูนามธรรม เชน ความเชื่อ ทัศนคติ บุคลิกภาพ ทําใหเกิดการรับรูตอรูปลักษณของตน ฉะนั้นการที่ผูให
ขอมูลเชื่อวารูปลักษณตนเองไมงดงาม จะมีผลตอการมองเห็นรูปลักษณตนเองไมมีความงามตามมา จึงมีความ
ตองการที่จะมีรูปลักษณแบบกลุมหรือบุคคลที่ตนเองนํามาอางอิง ทําใหมองรูปลักษณตนเองดอยกวามาตรฐานหรือ
ดอยกวาผูอื่นอยูเสมอ
การใหความหมายงาม : รูปลักษณที่เทาเทียมคนอื่น
การใหความหมายของความงาม ในมุมมองดังกลาว สะทอนถึงการไมตองยอมรับขอเท็จจริงของรูปลักษณ
แตกําเนิดที่ไมสามารถกําหนดได ใหกลายเปนวัตถุสิ่งของที่สามารถจะรักษา ดูแลและปรับปรุงไดเทาเทียมกับคนอื่น
เปนการประทับตราและควบคุมใหเกิดการรับรูและมีจิตสํานึกรวมกัน(collective consciousness) ในการสราง
ความหมายและตีความวาความงามเปนสิ่งที่ทุกคนพึงมีอยางเทาเทียม ความงามอาจไมจัดเปนสิ่งสําคัญในการ
ดํารงชีวิตของมนุษย แตก็ไมมีใครปฏิเสธไดวาความงามเปนสิ่งที่สามารถเสริมสรางความสุขในชีวิตตั้งแตอดีตจนถึง
ปจจุบัน ซึ่งมนุษยทุกคนมีธรรมชาติของความรักตนเอง ตองการใหตนเองไดรับโอกาสและการยอมรับจากบุคคลอื่น
(อัศรี จารุโกศล. 2553) สอดคลองกับหลักการสําคัญของทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของมาสโลว (Maslow. 1954) เชื่อ
วา มนุษยทุกคนมีความตองการโดยที่ความตองการจะเปนตัวกระตุนใหมนุษยแสดงพฤติกรรมเพื่อไปสูความ
ตองการนั้น ความตองการความสวยงามก็เปนขั้นหนึ่งในความตองการของมนุษยทุกคน โดยมนุษยทุกคนมีความ
ตองการใหตนเองดูดี หลอสวย รูปรางดี เปนปกติทุกคนซึ่งเรียกวาความตองการดานสุนทรียะ (Aesthetic Needs)
ดังนั้นจึงทําใหผูใหขอมูลมีการใหความหมายความงามวาเปนเรื่องปกติวิสัย สรางความรูสึกยินยอมพรอมใจที่จะ
ปฏิบัติตามโดยไมมีการตอตานเพื่อที่จะดูแลรักษาความงามใหเทาเทียมคนอื่น
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การใหความหมายศัลยกรรมความงาม : สรางความงามที่เทาเทียม
“ไกงามเพราะขนคนงามเพราะแตง” เปนคําสุภาษิตคําพังเพยไทยที่ทุกคนในสังคมไทยไดยินและไดฟง
กันกันเปนอยางดีจนเปนกลายสวนหนึ่งในวิถีชีวิตประจําวันสําหรับคนไทยไปแลวจากสุภาษิตคําพังเพยดังกลาว
แสดงใหเห็นถึงการรับรูในแงมุมของการมีสิทธิที่จะดูดีสวยงามไดถารูจักเสริมเติมแตงสะทอนใหเห็นวาความงาม
เปนสิ่งที่จัดการไดหรือสรางได ไมใชสิ่งที่ถูกสรางใหเสร็จตั้งแตกําเนิดอีกตอไป ผูใหขอมูลหลายคนมีการรับรู
ดังกลาวจึงแสดงออกโดยการพยายามที่จะจัดการความงามของตน สวนใหญแลวจะเริ่มจากการจัดการกับความ
งามแบบดั้งเดิมดวยตนเองกอนเปนอันดับแรก ซึ่งเปนวิธีจัดการที่สามารถแทรกอยูในชีวิตประจําวันทุกวันไดแต
ทวาเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปความกาวหนาทางดานการแพทยเพิ่มมากขึ้นการจัดการความงามมีความหลากหลายมาก
ขึ้น การทําศัลยกรรมความงามจึงไดเขามาเปนมิติใหมในการจัดการความงามใหทุกคนสามารถมีความงามไดอยาง
เทาเทียมอยางชัดเจนมากกวา เนื่องจากรับรูวาการทําศัลยกรรมความงามเปนการเปดโอกาสใหตนเองไดมีความงาม
เหมือนคนอื่น การรับรูดังกลาวเกิดจากการเรียนรูผานการสังเกตบริบทแวดลอมรอบๆตัวไมวาจะเปนเพื่อนหรือคน
ใกลตัว นํามาสูการเปรียบเทียบกับรูปลักษณของตนเองจนกลายเปนความกังวลกลัววาตนเองจะถูกสังคมจัดวางไว
ในตําแหนงของผูที่มีหนาตาเปนรองหากไมไดทําศัลยกรรมความงาม นั่นอาจทําใหมองเห็นไดวาผูใหขอมูลมีการ
รับรูตอศัลยกรรมความงามในมุมมองของสิ่งที่ชวยยกระดับความงามหรือพัฒนาความงามใหทุกคนมีสิทธิที่จะมี
ความงามอยางเทาเทียม
“เคยไดยินคํากลาววาไกงามเพราะขนคนงามเพราะแตงมาครับ ใครๆที่อยากจะมีความงามก็ตองแตง เกิดมา
หนาตาแบบไหนสมัยนี้ไมตองสนใจแลวครับมีเงินทําศัลยกรรมความงามอยางเดียวจะเอาหลอดูดีแคไหน แบบไหนก็ได
เดียวนี้มันทําใหเหมือนกันได” (เจริด)
“เราเจอโลกมากขึ้น โลกสอนใหวาตองแบบนี้ถึงเทาเทียมกับพวกเขา เราก็ตองทําเปลาจะหยุดใหโลกวิ่งออกจากตัว
แลวเราก็ประหลาดศัลยกรรมความงามมันเปนโอกาสที่คนทุกคนมีสิทธิมีความงามเทาเทียมกัน” (พิไล)
“รูสึกวาฉันยังสวยไมพอสําหรับยุคสมัยนี้ คือ ถาเอาตรงๆนะคะ ถาเมื่อกอนไมมีการทําศัลยกรรมเนี่ย แลวเรา
ไมไดขี้เหร ถาเราเทียบคนที่ไมไดทําทั่วไปเราก็มองวาเราไมไดขี้เหรนะ เพราะไมใชคนที่หนาตาแบบโหนกแกมใหญๆ หนา
เหมือนดาราตลก ไมไดเปนอยางนั้นนะ หนาตาเราถือวาโอเค เพียงแตวาสมัยนี้มีการทําศัลยกรรมและเพื่อนๆ ใครๆ ก็ทํา
กัน อะแลวเขาสวยกลายเปนสวยมากแลวเราไมไดทํา ไปเปรียบเทียบกับเขาอะ มันเปนรองนะ มันไมได (เสียงสูง)
ผูหญิงมันไมไดเรื่องนี้” (พิลาส)

จากการศึกษาจะเห็นไดวา ผูใหขอมูลที่มีการรับรูวารูปลักษณแตกําเนิดของบุคคลไมไดมีความเทาเทียม
แตการทําศัลยกรรมความงามไดกาวเขามาเปนตัวชวยในอีกรูปแบบหนึ่ง ในการปรับแตงใหทุกคนไมวาจะเปน
เพศหญิงหรือเพศชายไดมีความงามอยางเทาเทียม เปนการแสดงใหเห็นการใชอํานาจความรูทางดานวิทยาศาสตร
การแพทยมาเปลี่ยนแปลงรางกายใหเปนไปตามที่ตองการ ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงศักยภาพของมนุษยที่สามารถ
เอาชนะ ควบคุมหรือเปลี่ยนแปลงธรรมชาติได รูปลักษณจึงไมจําเปนตองคงรูปตามธรรมชาติอีกตอไป ทําใหการ
ทําศัลยกรรมความงามไดเขามากําหนดทิศทางรูปแบบความงามตามบริบทสังคมและสรางทัศคติของผูใหขอมูลที่มี
ตอการทําศัลยกรรมความงามใหเปนไปในทางบวก ซึ่งสงเสริมใหเกิดการทําศัลยกรรมความงามตามมา
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1.6. ภาวะการเปนอยู (being) : คิดไมตกกลาๆกลัวๆ
เมื่อกลาวถึงการพัฒนาความงามดวยการทําศัลยกรรมความงาม ผูใหขอมูลสวนมากมักจะลังเลใจ ที่จะ
พัฒนาความงามดวยวิธีการดังกลาว เปนภาวะที่เหมือนถูกครอบงําทางความคิดวารูปลักษณของตนตองไดรับแกไข
รูปลักษณตนเอง จนเกิดเปนความกระวนกระวายใจ หมกมุน และชั่งน้ําหนักระหวางการทําและไมทําศัลยกรรม
ความงาม ซึ่งมักจะแสดงออกโดยการเฝาคิดถึงการทําศัลยกรรมความงามแตยังไมกลาที่จะตัดสินใจทําศัลยกรรม
ความงาม โดยเลือกที่จะใชเวลาในการตัดสินใจโดยการพิจารณาผลดีกับผลเสียตามการรับรูที่มีมาแตในอดีต
ประกอบกับเปนชวงใชเวลาในการเตรียมความพรอม ทางดานเวลา ทุนทรัพย ถึงแมผูใหขอมูลจะยังไมสามารถ
ตัดสินใจได แตทวาความตองการที่จะทําศัลยกรรมความงามก็ยังคงวิ่งวนเวียนอยูในความคิดตลอดเวลา ซึ่งอาจจะ
สงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตประจําวันทําใหสูญเสียสมาธิในการทํากิจกรรมตางๆ ในชีวิต
“ไมนานคะคือคิดวางแผน มาเนี้ยเปนปละ คือคิดวาฉันตองทําแนๆ อยางที่บอกกลาๆกลัวๆอยูเพราะไมรูจะเปน
ยังไงมันแบบอยูในหัวตลอดมันกลัวเจ็บกลัวปวด คิดภาพแลวเราจะเปนยังไงเลือดไหลโอย มันเลยไมกลามันเรื่องใหญ
ใครจะอยากใหตนเองเจ็บปวดคิดสะระตะวาทําดีไหม” (พิลาส)
“คนที่มันรูสึกวาฉันอยากทํา มันจะเปรยไปตลอดเวลา บางที่เราไมรูตัว โอยอยากตัดปากวะ อยากทําตาวะ มันพูด
ตลอดเวลามันพูดกับคนรอบขางตลอดเวลาที่เราสามารถพูดกับเขาไดนะ แตก็กลัววาจะเจ็บจะเปนไงจะตัดสินใจทําไมทํา
มันอีกเรื่องหนึ่ง มันเปนเรื่องปกติของทุกคน คือกวาจะทําพูดอยูนั่นแหละจนคนบอกวา จน… อยากทําก็ทําเถอะ เพราะ
ถาไมทําวันนี้ ก็ตองกลับมานั่งพูดอยูดีวา เอยทําไมวันนั้นฉันไมทํา มันเปนแบบนี้” (เพริศพริ้ง)

ความรูความเชื่อเดิมเกี่ยวกับการทําศัลยกรรมความงาม
จากการไดรับขอมูลการทําศัลยกรรมความงามผานประสบการณของผูอื่น ซึ่งมักจะเปนการรับรูโดยออม
ที่ไดจากการสังเกต หรือการไดรับฟงการถายทอดบอกเลาประสบการณการทําศัลยกรรมความงามจากปากของ
บุคคลใกลชิดเชนเพื่อน หรือญาติพี่นอง ดังเชน การเปรียบเทียบการทําศัลยกรรมความงามวาเหมือนโดนรถสิบลอ
ทับ การเสียเลือดเสียเนื้อ ซึงจะเห็นไดวาขอมูลที่ผูใหขอมูลสวนใหญไดรับมักเปนไปในแงมุมของความเจ็บปวด
ทรมาน ทํ า ให ผู ใ ห ข อ มู ลเกิ ด การรั บ รู ตอ การทําศั ล ยกรรมความงามที่เ ปน ไปในลั ก ษณะที่ ไ ดรั บ การถ า ยทอด
ประกอบกับการที่ผูใหขอมูลไมเคยผานประสบการณการทําศัลยกรรมความงามมากอน อาจทําใหผูใหขอมูลมีการ
นําขอมูลที่รับรูดังกลาว มาสรางใหเกิดเกิดจินตนาการดานลบที่เกินจริง โดยที่ตนเองก็ไมมีความรูเพียงพอที่จะไป
จั ด การกั บ ความรู สึ ก เจ็ บ ปวดทุ ก ข ท รมานนั้ น ซึ่ ง ทํ า ให ผู ใ ห ข อ มู ล เกิ ด ความวิ ต กกั ง วลและหวาดกลั ว ต อ การ
ทําศัลยกรรมความงาม จนไปมีผลตอการใชระยะเวลาในการหาขอมูลเพื่อจะตัดสินใจในการทําศัลยกรรมความงาม
ในเวลาตอ ซึ่งเปนไปตามกลไกธรรมชาติของมนุษยที่มีการรักตัวเองและตองการปกปองตนเองใหพนจากความ
เจ็บปวดทรมาน ซึ่งสอดคลองกับการใหความหมายความงามในมุมมองของการตองแลกมาดวยความเจ็บปวด
“อยางที่บอกวาเรากลัวมากเพราะวาเราไมรูวาการทําศัลยกรรมมันจะบวมมากแคไหนเพราะเราไมเคยทํา แตบาง

คนก็เจ็บมากเจ็บเหมือนรถสิบลอทับ เรารูสึกวาทําไมมันดูหนากลัวจังเลยไมกลานะกังวล” (พิลาส)
“เออและที่บานนาเปนพยาบาลเวลาเขาอยูเวรอุบัติเหตุ หองผาตัดเขาจะเลาวา อะไรแบบที่เปนเลือดนะโนนนั้นนี่
อะไรที่เราก็จะไมกลา เออทําใจอยูนานมากกวาจะไป เราก็เลยดูรีวิวจนคิดวาตัดสินใจจะไปทํา” (พรรณราย)
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การใหความหมายความงาม : สิ่งที่ตองแลกมาดวยความเจ็บปวด
ความงามไมใชสิ่งที่มีมาแตชาติปางกอนอีกตอไป สามารถสรางไดจัดการและปรับปรุงได ซึ่งการจัดการ
ความงามเปนวิธีการที่มนุษยคิดคนขึ้นเพื่อพัฒนาความงามรูปลักษณแตกําเนิดของตน เปนการการสรางธรรมชาติ
เทียมดวยอุปกรณทางวิทยาศาสตรเขาไปฝงอยูในรางกายที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงโครงสรางตัวตนแบบธรรมชาติ
ดั้งเดิมไปเปนตัวตนที่มีความหมายของความกาวหนาแฟชั่นความทันสมัยและรางกายที่เกินความจริงไดแกราง
พลาสติก (plastic body) ที่สามารถนําเขาเบาหลอมจัดรูปรางไปตามความตองการดวยการมอบอํานาจใหแพทย
เปนผูจัดการตกแตงและดัดแปลงรางกายซึ่งนําสูความเจ็บปวด ซึ่งจากการศึกษาพบวา ความเจ็บปวดทางกายที่
เกิดขึ้นจากการพัฒนาความงามเปนสิ่งที่ยอมรับไดมากกวาปลอยใหตัวเองเจ็บปวด (suffer) ทางจิตใจกับการมี
รูปลักษณที่ไมงดงามตามอุดมคติ ซึ่งจากการศึกษาพบวาผูที่ทําศัลยกรรมความงามยอมรับวาตนเองเจ็บปวดจาก
การทําศัลยกรรมความงามแตผลลัพธของการทําศัลยกรรมความงาม ทําใหตนเองรูสึกวาตัดสินใจเพราะภายหลัง
การทําศัลยกรรมความงามชีวิตของตนเองมีการเปลี่ยนแปลงดีขึ้นคือมีความมั่นใจมากขึ้นและบุคลิกที่ดีขึ้นคนรอบขาง
ใหความสนใจและทําใหตัวเองมีความสุข จึงไมนาแปลกใจที่ผูใหขอมูลสวนใหญจะยินยอมเจ็บตัวดวยการทําศัลยกรรม
ความงามเพื่อที่จะไดมาซึ่งความงามตามธรรมชาติที่ “ไมใชของจริง”แต “สังคมยอมรับ” (มัลลิกามัติโก. 2545)
“มันสวยเพราะมันเปนสิ่งที่แปลกปลอมมันผิดธรรมชาติความผิดธรรมชาติมันตองมีการทํา แบบทําในการตัดแตง
เปลี่ยนแปลงเอาตรงนั่นออกตรงนี้ออกอะไรแบบนี้ แตก็ดีกวาเรามองวาเราไมสวยละนั่นเจ็บกวากลัว กลัวเจ็บ กลัวแบบ
เฮยบอกตัวเองไมเอาดีกวา คนสวนใหญก็เปนเจ็บ หนาบวมกลับมา” (เพริศพริ้ง)
“กลัวเจ็บกลัวแผลเปนยิ่งเราดูแลของเรามาดี แลวทําแลวเปนแผลยิ่งแยกวาเดิมเราก็ไมไหวนะ กลัวเจ็บกังวลมัน
เหมือนกับรางกายเรากอนยังไมไดทําและทํา มันจะเปนไงนะคือคิดไปตางๆนานาก็กลัว ไมสวยกลัวแบบไมไดอยางที่
ตั้งใจหรือแบบหมอจะทําถูกใจไหม โอเคคุยกันแลวจะทําไดไหมอีกใจก็อยากทําเพราะเรื่องโดนทิ้ง” (พิไล)

สืบเนื่องเชื่อมโยงมาสูการใหความหมายของการทําศัลยกรรมความงามทั้งในแงบวกและในแงลบ แสดง
ถึงการรับรูที่มีตอการทําศัลยกรรมความงามวามิไดมีเฉพาะดานที่เสริมแตงความงามเพียงอยางเดียวแตการ
ทําศัลยกรรมความงามนั้นสามารถจะกอใหเกิดผลตอกระทบตอทั้งรางกายและจิตใจได การรับรูดังกลาวทําใหผูให
ขอมูลหลายคนยังไมกลาที่จะตัดสินใจทําศัลยกรรมความงาม ถึงแมวาจะมีความตองการความงามมากเพียงใดก็
ตาม สวนหนึ่งอาจเปนเพราะธรรมชาติของมนุษยที่มีความรักในตัวเอง ตองการที่จะปกปองตัวเองใหพนจาก
อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น ประกอบกับการที่ผูใหขอมูลทําศัลยกรรมความงามบริเวณใบหนาซึ่งเปนพื้นที่สวนที่สําคัญ
ที่ผูคนทั่วไปสามารถมองเห็นไดงาย หากเกิดขอผิดพลาดหรือมีความผิดปกติ จึงเปนสิ่งที่จะทําใจยอมรับไดยาก
โดยเฉพาะกับผูใหขอมูลซึ่งสวนใหญเปนผูที่ใหคุณคาของความงามเปนสําคัญ
การใหความหมายศัลยกรรมความงาม : สิ่งที่สรางความเจ็บปวด
การใหความหมายศัลยกรรมความงามในแงมุมมองของการเจ็บปวดทรมาน แสดงใหเห็นถึงการรับรูตอ
ศัลยกรรมความงามในมุมมองแงลบ ถึงแมจะยังไมเคยมีผานประสบการณในการทําศัลยกรรมความงามมาโดยตรง
ก็ตาม แตผูใหขอมูลสามารถเกิดการรับรูเกี่ยวกับการทําศัลยกรรมความงามไดโดยผานการเทียบเคียงกับประสบการณ
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ดั้งเดิมและนํามาผสมผสานกับการจินตนาการของตน เนื่องจากประสบการณเดิมในอดีตที่ผานมาผูใหขอมูลบางคน
ก็พอจะรับรูไดวาการทําศัลยกรรมความงามนั้นคือการผาตัดชนิดหนึ่ง ซึ่งไมตางจากการผาตัดดวยคมมีดอยางอื่นที่
จะนําไปสูบาดแผล ดังที่ผูใหขอมูลบางคนเปรียบการทําศัลยกรรมความงามวาคือการเชือด ซึ่งเปนการสะทอนให
เห็นถึงการพัฒนาความงามผานคมมีด ที่ตองมีการเสียเลือดเสียเนื้อ การเกิดบาดแผลและผิวหนังรางกายมีการ
บอบช้ําจากการถูกกระทํารุนแรง นั้นเชื่อมโยงใหเห็นถึงการรับรูที่สื่อไปถึงความรูสึกเจ็บปวดทุกขทรมานทั้งสิ้น
นําไปสูการใหความหมายศัลยกรรมความงามในลักษณะดังกลาว
“การผาการกรีด กลัวเจ็บกลัวแผลเปนยิ่งเราดูแลของเรามาดี แลวทําแลวเปนแผลยิ่งแยกวาเดิมเราก็ไมไหวนะ
กลัวเจ็บกังวลมันเหมือนกับรางกายเรากอนยังไมไดทําและมาทํา มันจะเปนไงนะคือคิดไปตางๆ นานามันนากลัว” (พิไล)
“คือเหมือนโรงเชือดอะ พูดงายๆไปรอทําจมูก คือนั่งรอเสร็จปบคนหนึ่งเดินแปะจมูกออกมาคนตอไปเดินเขาไป
มันอยางงี้เลยนะ เฮย คือมันนากลัว” (เสียงสูง)(เพริศพริ้ง)

การทําศัลยกรรมความงามเปนการสรางความงามที่ตองแลกกับความเจ็บปวด ความเสี่ยงอันตรายตอชีวิต
สอดคลองกับการใหความหมายของการทําศัลยกรรมความงาม การรับรูถึงความเจ็บปวดนั้นไดสรางความกลัว
ความเครียดใหแกผูใหขอมูลเปนอยางมาก จนนํามาสูพฤติกรรมการพยายามลดความรูสึกดังกลาวนั้นลง โดยการ
วางเงื่อนไขใหกับตัวเองเสียใหมวาความเจ็บที่เกิดขึ้น คือความสุขที่จะทําใหตนเองมีรูปลักษณที่งดงาม โดยพยายาม
เปลี่ยนมุมมองความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นใหเปนไปในลักษณะที่เอื้ออํานวยประโยชนตอความงามของตนเองแทนการ
ใสใจครุนคิดถึงการทําศัลยกรรมความงามในแงลบ หรือในแงมุมมองของความเจ็บปวดทรมานเปนหลัก การสราง
จินตนาการจึงเปนการสรางกําลังใจใหกับตนเองเพื่อลดความรูสึกหวาดกลัวหรือกังวลกับสภาวะที่เปนจนควบคุม
ไมได ซึ่งถือไดวาเปนการจับคูความสัมพันธเสียใหมจากความเจ็บปวดเชื่อมโยงกับความนากลัว เปลี่ยนไปเชื่อมโยง
กับการจะมีรูปลักษณที่งดงาม ซึ่งจะทําใหตนเองมีความสุขในการทําศัลยกรรมความงาม ไปขมความรูสึกกลัวสงผล
ใหผูใหขอมูลมีความกลาที่จะทําศัลยกรรมความงาม
“หมายถึงวา มันก็กลัวดวยแตก็คิดวาเดียวก็ออกมามันก็ดีเองละนา แตก็ลุนนะวามันจะเปนยังไง” (พิไล)
“เมื่อกอนนี้เห็นใคร ไปทําอะไรมา “อุยตาย” คือแบบเราก็อยากจะไปทําบางคือเรา มันเลยความเจ็บไปแลว ทุกครั้ง
ที่เราเจ็บเราจะบอกตัวเองวามันมีความสุข เพราะวาฉันตองสวยกอนนอนเนี้ย กอนคุณหมอวางยาสลบแรกๆ คือก็กลัวก็
จะบอกวา “ฉันสวย ฉันสวย” ทองเอาไว ฉันสวยคนอื่นสวยไดฉันก็สวยไดทองไว” (พิลาส)

การไดรับรูเกี่ยวกับการทําศัลยกรรมความงามทั้งดานบวกและดานลบจากการสังเกตประสบการณการ
ทําศัลยกรรมความงามของผูอื่นหรือผานจากการถายทอดจากคําบอกเลาของผูอื่น ประกอบกับการที่ผูใหขอมูลตอง
เผชิญกับความไมรูเนื่องจากไมมีประสบการณในการทําศัลยกรรมความงาม ทําใหผูใหขอมูลหลายคน สบสัน วิตก
กังวลและลังเลใจ หมกมุนครุนคิดถึงการทําศัลยกรรมความงาม โดยมีความรูสึกกลัวปนเปไปกับความรูสึกตองการ
จะมีรูปลักษณที่งดงาม ทําใหผูใหขอมูลบางคนเกิดภาวะจิตใจไมปกติสุข ความรูสึกดังกลาวสรางความกดดัน
สงผลกระทบตอสมดุลของชีวิต ผูใหขอมูลจึงตองพยายามที่จะรักษาสมดุลในชีวิตใหกลับมาเหมือนเดิม โดยบางคน
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เลือกที่จะใชการสรางจินตนาการดานบวกที่มีตอการทําศัลยกรรมความงามใหมีมากกวาดานลบ ซึ่งเปนการใชกลไก
ทางจิตที่ตานไมใหตนเองเขาสูสภาวะของความกดดัน โดยการสรางความเชื่อมั่นในการทําศัลยกรรมความงาม เพื่อ
ควบคุมความรูสึกดานลบที่บันทอนจิตใจของตนอันไดแกความกลัว ความวิตกกังวล
นํามาสูการเผชิญชีวิตในชวงนั้นคือผูใหขอมูลตองมีการเตรียมตัวจัดการตารางชีวิต เปนการเผชิญชีวิตที่
แสดงใหเห็นถึงการเตรียมตัวในการทําศัลยกรรมความงาม โดยมีการวางแผนและคาดการลวงหนาถึงสิ่งที่จะเกิด
ขึ้นกับตนเอง เนื่องจากการการทําศัลยกรรมความงามคือการผาตัดอยางหนึ่งที่มีผลตอรูปลักษณเปนอยางมาก
โดยเฉพาะเปนการผาตัดทําศัลยกรรมความงามบริเวณใบหนาซึ่งเปนตําแหนงของอวัยวะที่สังเกตงาย มีผลตอการ
ใชชีวิตประจําวันไมวาจะเปนการพักผอนนอนหลับ การรับประทานอาหาร การออกกําลังกายและการทํางานเปนตน
ซึ่งผลกระทบดังกลาวมิไดเกิดขึ้นเฉพาะตนเองเทานั้นยัง ไปรบกวนและมีผลกระทบไปยังบุคคลแวดลอมอีกดวย
“คือแบบเราก็ดูวันที่วางที่สุดยาวๆ เพราะรูวาตองบวมช้ําแนนอนไมอยากใหใครรูดวยก็ตองหาวันวางยาวๆจะได
เก็บตัวไดตองวางแผน” (เจริด)

เนื่องจากการศึกษาหาขอมูลกอนการทําศัลยกรรมความงามเปนสวนหนึ่งที่ทําใหผูใหขอมูลบางคนรับรูวา
ภายหลังการทําศัลยกรรมความงามตนตองเผชิญกับรูปลักษณที่มีอาการบวม เขียวช้ํา อยางหลีกเลี่ยงไมไดแตจะ
เกิดขึ้นมากหรือนอยก็แลวแตบุคคลซึ่งสงผลตอการสูญเสียหนาที่ของอวัยวะสวนนั้น ทําใหภายหลังการทําศัลยกรรม
ความงามผูใหขอมูลจะไมสามารถไปทํางานได รางกายตองไดรับการพักฟน เพราะหากฝนใชงานอาจจะกอใหเกิด
ผลเสียกับงานและกับรูปลักษณของตนไดในอนาคต ประกอบกับอาการที่เกิดขึ้นยังสามารถชี้ชัดไดวาถึงการผาน
การทําศัลยกรรมความงามมา ทําใหผูใหขอมูลคนหลายคนจึงอายไมกลาพบปะผูคนกลัววาจะถูกตีตรา เนื่องจาก
มุมมองของสังคมที่มีตอผูที่ทําศัลยกรรมความงามตามการรับรูของผูใหขอมูลยังเปนไปในลักษณะทางลบ จึงทําให
ผูใหขอมูลตองมีการเตรียมตัววางแผนจัดตารางชีวิตของตน โดยเฉพาะเรื่องของการทํางานการเรียนที่อาจจะไดรับ
ผลกระทบตามมา การวางแผนจะทําใหผูใหขอมูลสามารถเลือกชวงเวลาที่ทําใหตนเองเก็บตัวไดโดยที่ไมทําให
เกิดผลกระทบตอตนเองและผูอื่น
1.7. ภาวะการเปนอยู (being) : เลือกสถานที่เขาถึงงายใกลบาน
สถานที่สําหรับแพทยศัลยกรรมความงามใชในการทําศัลยกรรมความงามเปนพื้นที่ที่มีบรรยากาศไมตาง
จากคลินิกหรือโรงพยาบาลในการรักษาโรคทั่วไป แตอาจจะมีความสะอาด ความสวยงามมากกวา เมื่อผูใหขอมูล
เขามาจะถูกกระทําใหสมยอมปฏิบัติตามคําสั่งของแพทย ซึ่งไมตางจากผูปวยที่จะตองถูกตรวจตา ซักประวัติเพื่อ
ประเมินความตองการและปญหา จดบันทึกและวินิจฉัยเปรียบเทียบกับใบหนามาตรฐานที่ตองการหรืออยากใหเปน
โดยคําวามาตรฐานนั้นแสดงออกถึงสิ่งที่ปกติควรจะเปน จากนั้นก็มีการกําหนดแนวทางการพัฒนาความงามรวมกัน
ระหวางแพทยและผูใหขอมูล แตสวนใหญผูใหขอมูลมักจะมอบอํานาจใหแพทยเปนคนจัดการ สถานที่แหงนี้จึงเปน
เสมือนพื้นที่เฉพาะของแพทยที่ใชอํานาจความรูทางวิทยาศาสตรการแพทยในการจัดการพัฒนาความงามไดอยาง
เต็มที่ ดังนั้นผูใหขอมูลสวนใหญจะมองไมเห็นความแตกตางกันในเรื่องของสถานที่หรือพื้นที่ในการทําศัลยกรรม
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ความงามในการเปนบริบทเงื่อนไข ที่สงผลไปถึงการไดรับความงามภายหลังการทําศัลยกรรมความงาม ทําใหผูให
ขอมูลเชื่อวาสถานที่ไหนก็สามารถทําศัลยกรรมความงามไดเหมือนกัน ผูใหขอมูลจึงเลือกที่ความสะดวกสบาย
เดินทางงาย ใกลบานเปนหลัก
สถานที่ทําศัลยกรรมความงามมีนอย
การอยูในภูมิลําเนาตางจังหวัดเปนบริบทเงื่อนไขหนึ่งที่ทําใหสถานที่ทําศัลยกรรมความงามมีจํานวนนอย
ดังนั้นตัวเลือกในเกี่ยวกับสถานที่การทําศัลยกรรมความงามมีไมมากและดูจากภายนอกสถานที่ก็มีความเหมือนไม
แตกตาง ผูใหขอมูลจึงเลือกสถานที่จากจํานวนคนเขาออก โดยเชื่อวาจํานวนคนจะสามารถบงบอกความนิยมและ
ฝมือของแพทยผูทําศัลยกรรมความงามในสถานที่นั้นๆไดเปนอยางดี ซึ่งจะทําใหผูใหขอมูลเกิดความไววางใจและ
เชื่อมั่นในสถานที่ทําศัลยกรรมความงามที่ตนเองเลือกมากขึ้น โดยที่ตนเองตองมีความสะดวกสบายจึงเลือกจาก
ระยะที่อยูใกลบานประกอบดวย
“คือในจังหวัดเชียงใหมชวงหาปที่แลวเนี่ย ตองบอกวามีแคที่สองที่และก็มันอาจจะเปนที่ที่ คนเขาออกที่ที่
ใกลบานที่สุด ไมไดมองวามันตองมีชอยอะไรเยอะแยะ ผมมองวาทุกที่ก็จะทําเหมือนกันหมดเพราะตอนนั้นผมคิดแคนี้
ครับ” (จรูญ)

หลงใหลไปกับโฆษณาชวนเชื่อ
บริบทเงื่อนไขอีกประการที่ทําใหผูใหขอมูลเลือกที่สถานที่ใกลบานในการทําศัลยกรรมความงาม สวนหนึ่ง
มาจากผูใหขอมูลสามารถเขาถึงสื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธของสถานที่ทําศัลยกรรมความงามนั้นไดงาย
โดยจะเห็นไดวาการที่ผูใหขอมูลไดเห็นเพียงการนําขอมูลบริการเสริมความงามในรูปแบบตางๆเชนการเปรียบเทียบ
ภาพถายกอนและหลังการทําศัลยกรรม ก็สรางความสนใจใหผูใหขอมูลเขาไปทําศัลยกรรมความงามในสถานที่แหง
นั้น ทั้งที่มิไดศึกษาหาขอมูลในการทําศัลยกรรมความงามมาเปนอยางดี เพราะคิดวาการทําศัลยกรรมความงามเปน
เรื่องงายที่ไหนก็คงไมมีความแตกตางกัน ฉะนั้นการโฆษณาประชาสัมพันธจึงเปนบริบทเงื่อนไขจูงใจใหผูใหขอมูล
เลือกทําศัลยกรรมความงามในสถานที่ใกลบาน โดยไมคิดที่จะหาขอมูลเพิ่มเติมกอนตัดสินใจ
“ตอนนั้นผมโดนลอเลียนรูสึก เปนคนไมเดนในหองเรียนอะไรอยางเนี่ยละผมทําโดยที่ยังศึกษา ขอมูลนอยดวยซ้ํา
ผมเขาไปโดยที่ ศึกษาขอมูลมาวาออทําแลวโดง สมัยกอนจะไมมี มารีวิวนะฮะภาพเวอะวะจะไมมีเมื่อหาปที่แลวไมมีเวป
ดั้งโดงไมมีเวปอะไรมาใหขอมูลเราวา มีแคบีฟอร (before) อาฟเตอร (After) ที่คลินิกเขาพรีเซนตแคนี้เราก็เลยมองวา
เขาทํายังไงก็เลยเขาไปรอ รอมันทําใหผมรูสึกเหมือนกับวาแคไปซื้ออาหารมากินสุดทายทํากลับบานมันเร็วมากอาวเริ่ม
ระบมผมตองมาดูแลผมก็สับสนวาเราตองเริ่มทํายังไงเออ” (จรูญ)

จะเห็นไดวาแนวทางในการเลือกสถานที่การทําศัลยกรรมความงาม ผูใหขอมูลมักจะเนนบริบทเงื่อนไข
ของความสะดวกสบายใกลบาน ซึ่งเปนการโยงใยประสานกันที่กระตุนใหผูใหขอมูลเขาสูการรับสื่อความหมายใน
การทําศัลยกรรมความงามซ้ําๆ ไดงาย โดยมิไดคํานึงถึงบริบทเงื่อนไขอื่นๆ เชน การบริการ ความทันสมัย เทคนิค
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การทําศัลยกรรมความงามของแพทยศัลยกรรมความงามในสถานที่นั้น รวมไปถึงความสะอาดที่มีความสําคัญที่
อาจทําใหเกิดอาการแทรกซอนภายหลังการทําศัลยกรรมความงามไดงาย ดวยบริบทเงื่อนไขที่เปนเชนนี้สะทอนถึง
การขาดความรูขอเท็จจริง และไมมีศึกษาถึงขอมูลกอนตัดสินใจที่ดีเพียงพอ สวนหนึ่งแสดงใหเห็นถึงการเขาไมถึง
ขอมูลหรือขอมูลเกี่ยวกับการทําศัลยกรรมความงามมีนอยที่ไดรับการเปดเผย ทําใหผูใหขอมูลคิดวาการทําศัลยกรรม
ความงามเปนเรื่องงายแตละที่ไมมีความแตกตางกัน ผูใหขอมูลจึงมิไดคํานึงถึงบริบทเงื่อนไขอื่นนอกจากความ
สะดวกสบายใกลบานเปนหลัก
การใหความหมายศัลยกรรมความงาม: ทําไดงายที่ไหนก็เหมือนกัน
การรับรูมุมมองการทําศัลยกรรมความงามในทางบวกซึ่งไมใชทุกดาน อาจกลาวไดวามีความบิดเบี้ยวไป
จากความเปนจริง แสดงใหเห็นถึงการเขาถึงขอมูลการทําศัลยกรรมความงามที่ไมเพียงพอ หรือขอมูลที่ใหศึกษามี
นอยเกินไป ทําใหผูใหขอมูลบางคนไมสามารถที่จะศึกษาหาขอมูลในการทําศัลยกรรมความงามจากแหลงอื่นไดดวย
ตนเอง จึ ง มั ก จะยอมรั บ ข อ มู ล การทํ า ศั ล ยกรรมความงามผ า นสื่ อ โฆษณาทางด า นการตลาดจากวงการการ
ทําศัลยกรรมความงามที่สวนใหญมักจะนําเสนอภาพของการทําศัลยกรรมความงามในแงบวกและสรางภาพใหการ
ทําศัลยกรรมความงามดูเปนเรื่องงาย เหมือนการเลือกซื้ออาหารหรือการซื้อลิปสติกที่แสดงถึงการตอบสนองตอ
ความงามไดอยางรวดเร็ว
“คือจะบอกวาผมพลาดผมทําโดยที่ยังศึกษา ขอมูลนอยดวยซ้ํา นะฮะทราบไมถึงเลยวาการทําศัลยกรรมตองมีการ
ผาตัดตองมีอะไรที่ ยุงยากแตวันนั้นมันเปนจังหวะที่ผมไปซื้อกวยเตี๋ยวอะ ขับมอเตอรไซสไปซื้อของมันพลาดแคนั้นเอง
ผมเขาไปโดยที่ ศึกษาขอมูลมาวาออทําแลวโดง สมัยกอนจะไมมี มารีวิวนะฮะภาพเวอะวะจะไมมีเมื่อหาปที่แลวไมมีเว็บ
ดั้งโดงไมมีเว็บอะไรมาใหขอมูลเราวา ฉันตองพักฟนหาวันสิบวัน มีแคบีฟอร (before) อาฟเตอร (After) ที่คลินิกเขา
บอกแคนี้เราก็เลยมองวาเขาทํายังไงก็เลยเขาไปรอ รอมันทําใหผมรูสึกเหมือนกับวาแคไปซื้ออาหารมากินสุดทายทํากลับ
บานมันเร็วมาก” (จรูญ)
“ตอนนี้มันเยอะดวยศัลยกรรมมันโปรโมทกันรุนแรงมีการแขงขันดวยอะ มันก็เหมือนการซื้อลิปสติกมันดูงายๆ
เขาไปปุบก็แตงหนาเสร็จออกมาที่ไหนก็คงเหมือนๆกันขอใหไดทําเถอะ” (พิไล)

จะเห็นไดวาสวนหนึ่งมาจากกลไกการแขงขันทางดานธุรกิจศัลยกรรมความงาม ที่มีการนําเสนอขอมูล
ผานสื่อตางๆ โดยสรางใหขอมูลนั้นเปนสิ่งที่อยูใกลและเขาใจไดงายมากกวาขอมูลในโลกแหงความจริง นําไปสูการ
ปลูกฝงความคิดและการรับรูเกี่ยวกับการทําศัลยกรรมความงามใหเปนไปตามมุมมองที่สื่อธุรกิจความงามกําหนด
ผานการนําเสนอใหเกิดภาพจําในแงบวกจากการเปรียบเทียบภาพตนแบบใหเห็นความแตกตางอยางชัดเจนระหวาง
รูปลักษณที่ถูกสรางจากศัลยกรรมความงามกับรูปลักษณที่มีมาแตกําเนิดซึ่งเปนการนําเสนอภาพตนแบบที่เสมือน
จริงโดยไมไดเปดเผยความจริงทั้งหมดในกระบวนการของการทําศัลยกรรมความงามกอนที่จะมาสูการเปลี่ยนแปลง
เป น รู ป ลั ก ษณ ที่ ป รากฏ ทํ า ให ภ าพดั ง กล า วสะท อ นให เ ห็ น ถึ ง การส ง ผ า นข อ มู ล ที่ พ ยายามนํ า เสนอให ก าร
ทําศัลยกรรมความงามเฉพาะในดานบวก จัดการใหศัลยกรรมความงามดูเปนเรื่องงาย นาเชื่อถือและสามารถ
เกิดขึ้นไดจริง จนกลายเปนสิ่งดึงดูดใจเรงเราใหเกิดความตองการทําศัลยกรรมความงามมากขึ้น
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1.8. ภาวะการเปนอยู (being): จดจอจินตนาการถึงรูปลักษณใหม
การมีมุมมองตอการทําศัลยกรรมความงามในแงบวก ทําใหผูใหขอมูลบางคนเพอฝนจินตนาการถึง
รูปลักษณใหมที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตที่เปนดานบวก ผูใหขอมูลรูสึกมีความสุขจนไมสามารถควบคุมหรือสลัด
ความคิดหรือจินตนาการดังกลาวออกไปได สงผลกระทบตอการมีสมาธิและการใหความสนใจในกิจกรรมอื่นๆใน
ชีวิตนอยลงอาจทําใหเกิดผลกระทบตอการดําเนินชีวิตตางๆตามมาไมวาจะเปนการเสียสมาธิในการทํางาน การเรียน
หรือการละทิ้งกิจกรรมทางสังคม และเลือกที่จะใชเวลาสวนใหญของตนไปในการศึกษาหาขอมูลเกี่ยวกับการทําศัล
กรรมความงามทดแทน
“อืมเราก็จะหาขอมูลนะครับ ดูนูนนี่นั้น จิตใจก็จดจออยูวาจะไปผาตัดอยางเดียวไมสนใจอยางอื่นเลยงานเงนอะไร
ไมเอาละ คือแบบชีวิตชวงนั้นก็คิดนะจินตนาการถึงความหลอที่เราจะไดรับ คนอื่นจะเปนอยางไงตอเราแคคิดเราก็มี
ความสุขดูจากเพื่อนรวมงาน ทําจมูกดูดีขึ้นมีแตคนชม จากตอนไปฝกงานที่วรอด เคยเห็นพี่เขาไปทําหนาทําอะไรมาทํา
ตาสองชั้นรูสึกดูดีขึ้น ครับแลวตัวเองอยากเปนทุนเดิมอยากทําอยูแลวอยากหลอเหมือนพี่เขาครับ” (เจริด)

ความรูความเชื่อเดิมเกี่ยวกับความงาม
การไดรับรูเรื่องราวประสบการณการทําศัลยกรรมความงามที่ประสบความสําเร็จจากคนอื่นที่สงผลให
ชี วิ ต ของบุ ค คลผู นั้ น มี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปไม ว า จะเป น การได รั บ การยอมรั บ การชื่ น ชม ผู ใ ห ข อ มู ล จึ ง ได นํ า
ความสําเร็จของผูอื่นมาเปนตนแบบ ทําใหผูใหขอมูลมีการรับรูเกี่ยวกับการทําศัลยกรรมความงามในทางบวก ซึ่ง
การรับรูดังกลาวกระตุนและเราใหผูใหขอมูลมีความตองการที่จะทําศัลยกรรมความงาม โดยคาดหวังจะไดรับ
ผลลัพธเชนเดียวกัน ดังนั้นจะเห็นไดวาการที่ผูใหขอมูลบางคนมีการเพอฝนจดจอกับรูปลักษณนั่นเชื่อมโยงความ
คาดหวังในชีวิต โดยการคาดหวังวาตนเองจะเปนผูมีความงาม คาดหวังจะไดรับการยอมรับ ซึ่งสะทอนใหเห็นวา
ผูใหขอมูลรับรูตอตนเองเชนไรดวยทางหนึ่ง
การใหความหมายความงาม: สรางความมั่นใจ
การใหความหมายความงามในแงมุมสิ่งที่สรางความมั่นใจ เนื่องจากผูใหขอมูลเชื่อวา ความงามของ
รางกาย มีสวนเกี่ยวเนื่องกับความกลาแสดงออก ทําใหเกิดความมั่นใจ ซึ่งความมั่นใจนี้เปนสิ่งที่เกิดขึ้นภายใน
จิตใจ และมักจะแสดงออกผานพฤติกรรมในการกลาแสดงออก ฉะนั้นหากผูใหขอมูลมองวารูปลักษณตนเอง
งดงามหรือดูดีขึ้น จะทําใหผูใหขอมูลมั่นใจในตนเอง เมื่อเกิดความมั่นใจผูใหขอมูลลดความวิตกกังวลในรูปลักษณ
ของตนเองลง ความไมกลาความเขินอายก็ถูกเปลี่ยนมาเปนการกลาแสดงออก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเจนรบ
รักวิจิตร (2549) ที่พบวาสัญลักษณของรูปลักษณเปนสิ่งที่สรางความมั่นใจใหกับบุคคล
“เออ กอนที่จะทํา ผมมองวามันมีคุณคาในเรื่องของความมั่นใจ ความรูสึกที่วาบางที่เรารูสึกดูดีขึ้นแลวเราจะมี
ความมั่นใจ ใชชีวิตมันมีคุณคาเราอาจจะกลาแสดงออกในบางอยางซึ่งในชีวิตเราอาจไมเคยแสดงใหใคร ความมั่นใจ
ใหกับตัวเรา เหมือนมีกําลังใจใหกับชีวิต” (เจริด)
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ดังนั้นจะเห็นไดวาการใหความหมายของความงามในแงมุมดังกลาวเปนการใหความหมายของความงาม
ในลักษณะที่นอกเหนือไปจากสิ่งที่ตาเห็น ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงไปใน ความรูสึกที่มีตอตนเอง และการ
แปลงความงามเป น พลั ง อํ า นาจอย า งหนึ่ ง ซึ่ ง จะนํ า ไปสู โ อกาสต า งๆที่ จ ะได รั บ ในชี วิ ต ซึ่ ง แตกต า งจากการให
ความหมายของความงามอยางแรกที่นําเสนอไปในเชิงคุณลักษณะที่มองเห็นได เพราะการมองความงามในลักษณะ
นี้เปนการมองรูปลักษณรางกายที่มีความงามในฐานะที่เปนแหลงบรรจุคุณคา ทําใหความงามกลายเปนสิ่งที่ถูกนํามา
ใหคุณคาและประเมินคุณคา และในบางครั้งก็ถูกเชื่อมโยงกับความสําเร็จทางหนาที่การงานและสถานะทางสังคม
รวมถึงการเลือกคูครองอีกดวย นําไปสูการจัดการรูปรางหนาตาใหงดงามซึ่งเปนเหมือนการลงทุนในการสรางตัวตน
และเสริมสรางพลังอํานาจใหกับผูใหขอมูลรูสึกดีที่สามารถควบคุมรางกายของตนเองอยางที่ตองการไดในขณะที่
ตัวเองรูสึกวาตนเองไมมีความสามารถในการควบคุมสิ่งอื่นๆในสังคมได
การใหความหมายศัลยกรรมความงาม: แสงสวางแหงความหวัง
การที่ผูใหขอมูลบางคนมีการใหความหมายการทําศัลยกรรมความงามในแงมุมดังกลาว แสดงถึงมุมมอง
ทางดานบวกที่ผูใหขอมูลจะฝากความหวัง ในการลบขอจํากัดทางกายภาพในเรื่องของรูปรางหนาตาและสราง
รูปลักษณใหมไดดวยความกาวหนาของวิทยาศาสตรการแพทยที่มีความกาวหนา และเปนการพัฒนาความงามกับ
แพทยผูเชี่ยวชาญอยางแทจริงซึ่งถูกตองตามหลักการและมีความปลอดภัย ทําใหผูใหขอมูลมีกําลังใจ มีหนทางที่จะ
พัฒนาความงามของตนเองตอไป สรางเชื่อมั่นใหตนเองในการไปตอรองกับธรรมชาติได โดยที่ตนเองไมตองยอม
จํานนตอรูปลักษณที่ถูกกําหนดแตกําเนิดอีกตอไป
“มั น คื อ ความหวั ง (สายตาผู ใ ห ข อ มู ล ทอดยาวไปข า งหน า ) เหมื อ นแสงสว า งที่ เ ขาคิ ด น ะ เพราะว า ครั้ ง ที่ เ ขา
ทําศัลยกรรมเขาหวังวาเขาจะสวย เขาหวังวาเขาจะดี ขึ้นจากเดิมก็เขาดูใน เวปมันมีคนแนะนําวาหมอเขาทํา มันก็ทําโอเค
มีคนมารีวิวใหดู แคคนเดียวเองนะที่บอกวาดีเขาก็มีความหวังละ” (แพรวพราว)
“เออเดิมที่ผมเติบโตในชุมชน ถือวาบานนอกและไมคอยมีอะไรจูงใจใหเกิดการทําศัลยกรรมอะไรหรอกฮะ เพียง
วันหนึ่งผมวางก็ดูทีวีดูละครอะไรอยางงี้ เอะทําไม พระเอกคนนี้ไปทําศัลยกรรมแลวหนาตาดีขึ้นจากเดิมเยอะเราตาสวาง
เลยเห็นทางออกเห็นดาราเปนตนแบบเอาวะ เขาทําหลอเราก็ตองดูดีขึ้นไมใหใครมาลอเลียนไดละเพราะเห็นคนอื่นทํามัน
ลบจุดบกพรอง คนก็ชมกัน คือผมก็ลองดูตนเองวาบกพรองอะไรก็เลยลองทําศัลยกรรมจะไดมีเหมือนคนอื่นเราจะมา
เก็บขอบกพรองไวทําไมใหเปนกังวล” (จรูญ)

สวนหนึ่งมาจากการที่ผูใหขอมูลไดเรียนรูเกี่ยวกับการทําศัลยกรรมความงาม โดยผานการสังเกตจากตัว
แบบที่ประสบผลสําเร็จในการทําศัลยกรรมความงาม ทําใหผูใหขอมูลรับรูวาผูที่จะมีความงามไดตองทําศัลยกรรม
ความงาม เปนการสรางทัศนคติเชิงบวกตอการทําศัลยกรรมความงาม ซึ่งตัวแบบที่ประสบความสําเร็จนั่นยิ่งนําไปสู
ความเชื่อมั่นวาตนจะสามารถพัฒนารูปลักษณของตนใหมีความงามไดดวยการทําศัลยกรรมความงามเชนกัน แสดง
ใหเห็นถึงปฏิสัมพันธระหวางการรับรูในความสามารถของตนและความคาดหวังผลที่จะเกิดขึ้น นอกจากนี้การได
เรียนรูจากการสังเกตผานตัวแบบที่ประสบความสําเร็จในการทําศัลยกรรมความงาม ยังนํามาสูการเปรียบเทียบ
รูปลักษณของตนเอง ทําใหเกิดการเลียนแบบ อยากมีรูปลักษณอยางที่ไดเห็นผานตัวแบบ ซึ่งนั้นสะทอนใหผูให
ขอมูลรับรูวารูปลักษณที่ไมไดทําศัลยกรรมความงามนั้นเปนรูปลักษณที่ไมมีความงาม ศัลยกรรมความงามจึงกลาย
มาเปนหนทางเดียวที่ผูใหขอมูลเชื่อมั่นและยอมรับวาจะทําใหตนเองมีความงามไดดั่งใจ
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จะเห็นวาผูใหขอมูลสวนใหญมีมุมมองตอการทําศัลยกรรมความงามในแงบวกผานสื่อที่สามารถตอกย้ํา
และสรางใหเกิดการยอมรับความจริงเกี่ยวกับความงามที่ไมไดเกิดขึ้นมาแบบธรรมชาติ โดยปดกั้นอีกดานของการ
ทําศัลยกรรมความงาม ซึ่งเปนหลีกเลี่ยงขอเท็จจริงของการทําศัลยกรรมความงามที่ไมไดแคสรางความงามให
เปนไปตามความตองการไดอยางรวดเร็วเพียงเทานั้น แตผูที่จะสรางความงามดังกลาวก็ตองแลกมาดวยความ
เจ็บปวดทุกขทรมานซึ่งเปนอีกดานหนึ่งของการทําศัลยกรรมความงามที่เปนความจริง
เชื่อมโยงไปสูความคาดหวังใหตนเองมีความงาม สวนหนึ่งสะทอนใหเห็นถึงการรับรูของผูใหขอมูลสวน
ใหญเกี่ยวกับความงามในแงของสิ่งที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปโดยไมจําเปนตองยึดติดกับตนทุนเดิมที่พอแมใหมา
แตกําเนิด ความงามจึงไมใชเปนสิ่งเบ็ดเสร็จเรียบรอย แตเปนสิ่งที่สามารถสรางและสามารถปรับปรุงได ดังคํา
พังเพยที่ผูใหขอมูลกลาววา “ไกงามเพราะขน คนงามเพราะแตง” ซึ่งเปนเหมือนคําสอนที่มีการถายทอดสืบตอกันมา
ในประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องความงาม ที่ตอกย้ําใหเห็นวาความงามเปนสิ่งที่จัดการได ทําใหเห็นวาการสอนและ
ชักชวนใหสนใจในเรื่องของการสรางหรือจัดการความงามมาชานานการพัฒนาความงามจึงมีฐานคิดที่ถูกทําใหเชื่อวา
รางกายเปรียบเสมือนของเหลวที่สามารถเปลี่ยนรูปได สามารถออกแบบไดตามใจปรารถนา ซึ่งการพัฒนาความงาม
ที่ไดรับความนิยมมากที่สุดคือการทําศัลยกรรมความงาม
“กอนทําศัลยกรรมความงามคืออยากสวยอยากดูดี แฟนไดเห็นบางวาเราสวย”(พรรณราย)
“กอนทําเราหวังวา เราจะสวยขึ้นมากๆคนอื่นยังสวยขึ้นไดทําไมเราจะสวยไมได” (ฉลวย)

ความเชื่อดังกลาวไดรับการถายทอดผานประสบการณของตัวบุคคลผานจากการบอกเลา หรือการ
สังเกตเห็นจากบุคคลใกลชิดเชนคนในครอบครัว เพื่อน หรือแมแตการรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการทําศัลยกรรม
ความงามผานสื่อตางๆ สอดคลองกับการใหความหมายของการทําศัลยกรรมความงามของผูใหขอมูล ในการเชื่อ
วามนุษยสามารถลบขอจํากัดทางกายภาพเรื่องรูปลักษณและสรางใหมใหเกิดความงามไดดวยความกาวหนาของ
วิทยาศาสตรการแพทยดวยการทําศัลยกรรมความงามซึ่งนํามาสูการมีความหวังตอการทําศัลยกรรมความงาม
เพื่อใหตนเองมีรูปลักษณที่งดงามตามมา
จากการศึกษาพบวาจากการศึกษาพบวาภาวะการเปนอยู (being) ของผูใหขอมูลมีการแปรเปลี่ยนไม
คงที่ถาวรสวนหนึ่งมาจากการที่ชวงเวลามีความสัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงสถานการณตางๆ โดยเฉพาะการ
เปลี่ ย นแปลงสถานการณ ก ารรั บ รู ความคิ ด ความเชื่ อ ซึ่ ง มี ผ ลต อ ความเข า ใจและมุ ม มองของผู ใ ห ข อ มู ล
เปลี่ยนแปลงภายใตบริบทเงื่อนไขสําคัญที่ซึ่งมักมาจากชวงวัย เพศ ชาติพันธแตกําเนิด ความรูความเชื่อที่เกี่ยวกับ
ความงาม การเลี้ยงดูภายในครอบครัว บุคลิกลักษณะสวนตัวสถานะทางเศรษฐกิจ และบริบทความสัมพันธกับ
สังคม โดยบริบทเงื่อนไขดังกลาวยังนําไปสูการพยายามหาวิธีการพัฒนาความงามของตนในรูปแบบตางๆ จน
สุดทายจึงตัดสินใจทําศัลยกรรมความงาม ทั้งหมดนี้ลวนเปนบริบทเงื่อนไขสําคัญที่นํามาสูการทําศัลยกรรมความ
งามครั้งแรกตามมา สอดคลองกับโครงสรางของภาวะการเปนอยู (structure of being) ของมนุษยตามแนวคิด
เรื่องอัตถิภาวะของไฮเดกเกอร (Heidegger. 1962) ในลักษณะการถูกจํากัด (Forfeiture) คือลักษณะที่มนุษยมีอยู
แตตองถูกจํากัดโดยภารกิจหนาที่ประจําวันอยูเสมอจนลืมตระหนักถึงตัวเอง (I) และอิสรภาพของตน มนุษยในแงนี้จึง
มักดําเนินชีวิตไปภายใตกระแสของบริบทสังคมรอบขาง หรือตามคนอื่นๆ (They)
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ตามไปดวย สอดคลองกับแนวคิดไฮเดกเกอร ที่วา ความสํานึกของบุคคลไมไดถูกจํากัดใหแคบเฉพาะ
ขณะเวลาใดเวลาหนึ่งเทานั้น แตสํานึกของบุคคลจะยอนไปถึงอดีตที่ผานมา รวมทั้งสามารถจินตนาการถึงขณะเวลา
ในอนาคตไดอีกดวย การตีความปรากฏการณจึงเกี่ยวของกับมิติเวลาอยางหลีกเลี่ยงไมได โดยคํานึงถึงการ
ตีความเกี่ยวกับความมีอยูของบุคคล เกี่ยวกับเจตนารมณของบุคคลตอโลก ซึ่งในขณะที่บุคคลแสดงเจตนารมณ
ดังกลาวในขณะเวลาใดเวลาหนึ่งยอมใหความสําคัญตออดีตที่ผานมาและอนาคตที่ยังมาไมถึงรวมดวย
จะเห็นไดวาในชวงกอนการทําศัลยกรรมความงาม ภาวะการเปนอยู (being) ของผูใหขอมูลที่หมกมุน
กับรูปลักษณของตน มีพฤติกรรมสองกระจกสํารวจตรวจตรารูปลักษณตนเองอยูบอยๆ และมักจะชอบเปรียบเทียบ
รูปลักษณตนเองกับผูอื่นจนทําใหเกิดความไมพอใจในรูปลักษณแตกําเนิดของตนนําไปสูการใหความหมายของ
ความงามสวนใหญที่เนนไปที่รูปลักษณภายนอกสามารถสัมผัสไดโดยผานประสามสัมผัสทั้งหา แสดงใหเห็นถึงการ
ใหคุณคาและความสําคัญกับความงามภายนอกเปนหลัก เชื่อมโยงไปสูการใหความหมายศัลยกรรมความงามใน
ลัก ษณะของสิ่ ง ที่เขามาเปลี่ ย นแปลงรูปลั ก ษณใ หก ระชั บหรือเขากับ การใหความหมายความงาม ซึ่งเป น การ
ผสมผสานระหวางรูปลักษณกับเทคโนโลยีทางการแพทย จึงเปนที่มาของเทคโนโลยีการเปนตัวแทนหรือการสราง
รูปลักษณ นําไปสูความตองการจะพัฒนารูปลักษณตนเองดวยการทําศัลยกรรมความงามแตก็เกิดความกลัว
สะทอนใหเห็นจากการใหความหมายศัลยกรรมความงามในมุมมองของความเจ็บปวย จึงนําไปสูการลองพัฒนา
ความงามด ว ยวิ ธี ก ารอื่ น ก อ นแต ก็ พ บว า รู ป ลั ก ษณ ต นเองไม เ ป น ตามที่ ค าดหวั ง ไว จึ ง นํ า มาสู ก ารตั ด สิ น ใจ
ทําศัลยกรรมความงามแตดวยการรับรูจากความรูความเชื่อเดิมของตน ทําใหเกิดความกลัวการทําศัลยกรรมความ
งามสะทอนใหเห็นจากการใหความหมายศัลยกรรมความงามในมุมมองของความเจ็บปวดแตทวาผูใหขอมูลสวน
ใหญเห็นวาความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นไมถาวรสามารถเปลี่ยนแปลงไปไมนาน ซึ่งเทียบไมไดกับการตองทนเจ็บปวด
ภายในจิตใจจากการไมถูกยอมรับและมีรูปลักษณไมเปนตามที่สังคมกําหนด แตสําหรับผูใหขอมูลบางคนก็ให
ความหมายการทําศัลยกรรมความงามในลักษณะตรงขาม โดยมองวาการทําศัลยกรรมความงามเปนเรื่องงาย สวน
หนึ่งมาจากการที่ขอมูลการทําศัลยกรรมความงามเขาถึงไดยากและการนําเสนอผานสื่อเกี่ยวกับการทําศัลยกรรม
ความงามมักเปนเพียงดานบวกเทานั้น

ตอนที่ 2 ประสบการณชวงการทําศัลยกรรมความงามครั้งแรก: การใหความหมายและภาวะการ
เปนอยู (being)
การศึกษาในชวงการทําศัลยกรรมความงามครั้งแรก เปนชวงที่ผูใหขอมูลไดผานประสบการณในการ
ทําศัลยกรรมความงามครั้งแรก ผูใหขอมูลอาจจะตองเผชิญกับประสบการณการทําศัลยกรรมความงามซึ่งเปน
ประสบการณที่ผูใหขอมูลไมเคยเผชิญมากอน เมื่อผูใหขอมูลไดเผชิญกับประสบการณการทําศัลยกรรมความงาม
ครั้งแรกดวยตนเอง ทําใหภาวะการเปนอยู (being) ของผูใหขอมูลในชวงการทําศัลยกรรมความงามครั้งแรก รวม
ไปถึงความคาดหวังที่จะเกิดตอไปในอนาคต เชื่อมโยงไปสูการรับรูของผูใหขอมูลโดยมีผลตอการใหความหมาย
ของความงาม และความหมายของศัลยกรรมความงาม ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไปหรือเหมือนกอนที่ผูใหขอมูลจะมี
ประสบการณ ในการทําศัลยกรรมความงามครั้ง แรกก็เปนได สง ผลเกี่ย วพันไปสู การมีประสบการณเสพติด
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ศัลยกรรมความงามตอไป ดังนั้นผูวิจัยจึงจําเปนตองศึกษาผูใหขอมูลในชวงการทําศัลยกรรมความงามครั้งแรก
เพื่อทําความเขาใจเบื้องลึกเบื้องหลังของประสบการณการเสพติดศัลยกรรมความงาม เนื่องจากไฮเดกเกอรเนนวา
กระบวนการในการทําความเขาใจเกี่ยวกับการตีความของบุคคลซึ่งการตีความดังกลาว เกิดจากอิทธิพลของภูมิหลัง
และประสบการณเดิมของบุคคลนั้นๆ (Heidegger. 1962)
2.1 ภาวการณเปนอยู (being):กังวลรอคอยความงามดั่งหวัง
การทําศัลยกรรมความงามเปนการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณโดยการผาตัด ซึ่งการผาตัดทุกชนิดยอมสราง
ความวิตกกังวลไมวาจะเปนการผาตัดเล็กหรือผาตัดใหญ โดยเฉพาะเปนการผาตัดบริเวณใบหนา ซึ่งจัดไดวาเปน
บริเวณสําคัญแหงแรกในรางกายที่ไดรับการเปดเผยมากที่สุด นอกจากนี้ใบหนายังเปนสวนที่ขับเคลื่อนไปในเชิง
เศรษฐกิจมากกวาสวนอื่นในรางกาย การทําศัลยกรรมความงามบริเวณนี้จึงสรางความกังวลใหผูใหขอมูลเปนอยาง
มาก อีกทั้งการทําศัลยกรรมความงามครั้งนี้ยังเปนประสบการณครั้งแรกสําหรับผูใหขอมูล จึงยิ่งสรางความรูสึก
หวาดหวั่นในความไมแนนอนของสถานการณที่ไมอาจคาดเดาเชนนี้ได นํามาสูพฤติกรรมที่แสดงออกใหเห็นถึง
ความกังวลภายใตบริบทเงื่อนไขแตละบุคคล
2.1.1. สองกระจกบอยครั้ง
การสองกระจกบอยครั้งเปนพฤติกรรมที่แสดงออกใหเห็นถึงความวิตกกังวลเกี่ยวกับรูปลักษณ
ตนเองจึงตองจับจองรูปลักษณของตนอยูตลอดเวลา ซึ่งภายหลังการทําศัลยกรรมความงามในชวง 2 อาทิตยแรก
จะเปนชวงที่รูปลักษณไดรับผลกระทบจากการผาตัดเปนอยางมาก รูปลักษณจึงมีลักษณะผิดปกติ บวม เขียว ช้ํา
ผิดรูป และแปลกประหลาดไปจากบุคคลทั่วไป ประกอบกับการตองเผชิญกับประสบการณที่ตนเองไมเคยเผชิญ
ยิ่งทําใหเกิดจินตนการวารูปลักษณของตนเองอาจจะบกพรองไดงาย จึงสงผลใหเกิดเปนความกลัวและวิตกกังวลวา
รูปลักษณของตนจะไมเปนไปตามที่คาดหวัง ในชวงเวลาดังกลาวผูใหขอมูลสวนใหญจึงมักจะแสดงออกถึงการใส
ใจและเฝาระมัดระวังดูแลรูปลักษณของตนเองเปนพิเศษ
“ชวงนั้นพักฟนก็สองกระจกทุกวันจองมากขึ้นเรียกวาทุกชั่วโมงได เพราะวิตกกังวลมันจะหายมันจะดูดีเหมือนที่
เราคิดไวหรือเปลาเครียดเหมือนกันหลังสองวีคแรกที่บวมอยูตอนบวมนากลัวมากดูไมไดเลย” (เจริด)
“แทบจะบอกวานอนสองกระจกอยางเดียวเลย กลัวมันเบี้ยวกลัวมันเอียงโอยเรานอนตรงหรือเปลาอะไรอยางงี้
และก็บาประคบมากอะไรอยางเนี่ย” (แฉลม)

วิตกกังวลเกี่ยวกับรูปลักษณตนเอง
การสองกระจก เปนการแสดงถึงการจับจองตนเอง ซึ่งเปนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นไดบอยภายหลังการ
ทําศัลยกรรมความงามระยะแรกที่รูปลักษณยังคงไดรับผลกระทบจากการทําศัลยกรรมความงามอยางเห็นไดชัด
โดยบริบทเงื่อนไขของการสองกระจกของแตละบุคคลมีความแตกตางกันไปไมวาจะเปนความวิตกกังวล หรือความ
ตื่นเตนซึ่งเชื่อมโยงใหเห็นถึงมุมมองที่มีตอการทําศัลยกรรมความงามแตกตางกัน ผูใหขอมูลบางคนอาจคิดวาการ
สองกระจกจะชวยลดความวิตกกังวลของตนเองได แตในทางตรงขามการสองกระจกบอยครั้งนั้นแหละที่เปนบริบท
เงื่อนไขอยางหนึ่งที่ทําใหเกิดความรูสึกไมดีตอรูปลักษณตนเองมากขึ้น ยิ่งสงเสริมใหมีพฤติกรรมการสองกระจกซ้ําๆ
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2.2.2. กินไมไดนอนไมหลับ
การทําศัลยกรรมความงามใบหนา เปนการผาตัดชนิดหนึ่งซึ่งมีผลกอใหเกิดความเจ็บปวดไม
แตกตางไปจากการผาตัดทั่วไป เนื่องจากเปนการผาตัดที่ทําใหเนื้อเยื่อหลอดเลือดและเสนประสาทบริเวณอวัยวะ
นั้ น ๆ ถู ก ทํ า ลายจากการตั ด การกรี ด เพื่อ เปลี่ ย นแปลงรู ป ลัก ษณ ใ ห เป น ไปตามที่ อ อกแบบไว ภายหลั ง การ
ทําศัลยกรรมความงามรูปลักษณจึงแสองออกใหเห็นในลักษณะ บวมผิดรูป ช้ํา ผิวหนังเปลี่ยนสีและอวัยวะสวนนั้น
เสียหนาที่ไมสามารถทํางานไดเหมือนเดิม นอกจากนี้การที่อวัยวะไดรับการกระทบกระเทือนหรือถูกทําใหบาดเจ็บ
ทําให เกิดความเจ็บปวดทุก ขทรมานตามมา สงผลทําใหเกิดความไมสุขสบายกายและไมสามารถทํากิจวัตร
ประจําวันไดเหมือนกอน ซึ่งสะทอนออกมาในรูปแบบของพฤติกรรมกินไมไดนอนไมหลับตามมา
“อาการ โพสออฟ (post op) ครั้งแรกนะครับรูสึกวาไมนาทําเลยหนามันบวมทั้งหนาเลยครับ ผมทําครั้ง
หนึ่งทําหลายอันพรอมๆ กันไมไดทําที่ละอันคือผมคิดวาเจ็บตัวแลวทําไมไมเจ็บครั้งเดียวไปเลยทําไมตองเจ็บหลายรอบ
คิดในใจยังงี้นะครับ จึงไดตัดสินใจทําพรอมกันหลายครั้ง และก็เหนื่อยครับมันนอนไมไดมันกินอะไรไมไดรูสึกทรมาน”
(เจริด)

สภาวะความรุนแรงจากผลกระทบของศัลยกรรมความงาม
การที่ผูใหขอมูลไดรับผลกระทบทางกายซึ่งพบเห็นไดอยางเดนชัดภายหลังการทําศัลยกรรมความ
งาม นอกจากจะสรางความเจ็บปวดทุกขทรมานใหเกิดขึ้นยังสงผลตอสภาพจิตใจทําใหเกิดความวิตกกังวลและไม
มั่นใจในผลลัพธของการทํ าศัลยกรรมความงาม ความวิตกกัง วลที่เกิดขึ้นนั้นนอกจากจะกระทบต อจิ ตใจยัง
เชื่อมโยงทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานสรีรวิทยา สงเสริมใหเกิดการติดเชื้อหลังผาตัดไดงาย ทําใหเกิดการ
ปวดแผลมากขึ้น ชวยเหลือตัวเองไดนอยลงเปนผลใหเกิดภาวะแทรกซอนและทําใหแผลผาตัดหายชาในที่สุด ยิ่ง
สรางความวิตกกังวลใหเกิดขึ้นไดสูงมากยิ่งขึ้น ผูใหขอมูลหลายคนจึงพยายามจะหาทางออกโดยการแสวงหา
คํายืนยันจากผูอื่น โดยหวังวาตนเองจะไดรับความเขาใจ และสรางความหวังจนทําใหตนเองเกิดความมั่นใจ
เกี่ยวกับรูปลักษณของตนในอนาคต ซึ่งจะสงผลทําใหลดความวิตกกังวลตามมา แตในทางกลับกันหากคํายืนยันที่
ผูใหขอมูลไดรับกับเปนเสียงวิพากษวิจารณเปรียบเทียบรูปลักษณของตนเองในแงลบ ยิ่งเปนแรงเสริมที่กระตุนให
เกิดความรูสึกกังวลเกี่ยวกับรูปลักษณตนเองมากขึ้นกวาเดิม
“มันไมมีความเจ็บแตมันกังวลวา มันเปนอยางไงนูนนี่นั้น พอเราไปเสพเวปพวกรีวิวเยอะๆใชไหม เราก็ถายหนา
ตนเองแลวไปรีวิวบาง มันก็มีการคอมเมนวา “จมูกไมสวยเลย เหมือนอะวะสมอเรือเลย” เหมือนนั้นโนนนี่ จนแบบวาคิด
เยอะกลายเปนคนวิตกไปเลย วิตกจริตคือแบบนอนไมหลับเปนหลายคืนไปเลย” (พรรณราย)

เนื่องจากรูปลักษณมิไดหมายถึงภาพที่สะทอนใหเห็นในกระจกเงาเพียงอยางเดียวเทานั้น หากแต
หมายถึงความรูสึกตอรูปรางหนาตาของตนที่สะทอนมาจากมุมมองของผูอื่นอีกดวย ทําใหการรับรูรูปลักษณของตน
ไมไดเปนความคิดภายในจิตใจของบุคคลที่มีตอรางกายตนเองเทานั้น แตยังมีสวนหนึ่งที่มาจากปฏิกิริยาจาก
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สิ่งแวดลอมภายนอกโดยทั่วไปอีกดวย ดังนั้นการที่ผูใหขอมูลไดรับฟงการวิพากษวิจารณจากผูอื่นที่มีการประเมิน
รูปลักษณของตนเองในทางลบ จึงทําใหผูใหขอมูลคลอยตามและเชื่อวารูปลักษณของตนเองในอนาคตอาจจะตอง
เปนไปในแงลบจริงๆ ยิ่งทําใหการแสวงหาคํายืนยันมีสวนทําใหผูใหขอมูลมีความวิตกกังวลมากยิ่งขึ้น กอใหเกิด
ผลกระทบตอจิตใจทําใหเกิดความเครียด นํามาสูการไมอยากรับประทานอาหารและคิดมากจนนอนไมหลับตามมา
2.2.3 รูสึกผิดตลอดเวลา
การที่ผูใหขอมูลไดผานประสบการณการทําศัลยกรรมความงามครั้งแรก ทําใหผูใหขอมูลรับรูถึง
ความรูสึกตางๆ เกี่ยวกับการทําศัลยกรรมความงามผานประสบการณตรงของตนเอง ซึ่งอาจจะไมไดเปนไปตาม
ความคาดหวังที่ตั้งใจไวเหมือนในชวงกอนการทําศัลยกรรมความงาม การตองเผชิญกับความรุนแรงของผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นจากการทําศัลยกรรมความงามทั้งกายและใจตามที่กลาวมาขางตน ทําใหผูใหขอมูลบางคนเกิดความรูสึก
ผิดตอตนเอง โทษตนเองที่ตัดสินใจทําศัลยกรรมความงาม และมีความตองการที่จะยอนเวลากลับไปแกไขเพื่อ
ไมใหตนเองตัดสินใจทําศัลยกรรมความงาม เนื่องจากการทําศัลยกรรมความงามทําใหเกิดความเจ็บปวดทรมาน
ทั้งกายและใจซึ่งเปนสิ่งที่ขัดแยงกับธรรมชาติของมนุษยที่รักตนเอง ไมตองการใหตนเองเผชิญกับความเจ็บปวด
ทรมาน
“มันเออก็ไมเจ็บมันกลัวมันเกร็งมากกวา กลัวแบบจิตมันวิตกมากวา จะออกมายังไง จะสวยไหมหนาก็บวมเราคิด
ถูกหรือยังเนี้ย คือความเจ็บมันโดนความกังวลกลบไปหมดเลย” (พรรณราย)

สภาวะความรุนแรงจากผลกระทบของศัลยกรรมความงาม
สืบเนื่องมาจากผลการศึกษาในชวงกอนการทําศัลยกรรมความงาม จะเห็นไดวาผูใหขอมูลสวน
ใหญมักจะคาดหวังเกี่ยวกับการทําศัลยกรรมความงามครั้งแรกในเชิงบวกเปนสวนใหญ ยอมลงทุนทรัพย ลง
แรงกายแรงใจ ทุมเทเวลา โดยเชื่อวาศัลยกรรมความงามจะสามารถสรางความงามสอดคลองกับการใหความหมาย
ของการทําศัลยกรรมความงามในชวงกอนการทําศัลยกรรมความงาม แตทวาสิ่งที่ผูใหขอมูลตองเผชิญกับไมได
เปนไปตามความคาดหวังทําใหผูใหขอมูลเกิดความผิดหวังเปนอยางมาก อีกทั้งการทําศัลยกรรมความงามเปนการ
พัฒนาความงามที่กระทํารุนแรงตอรูปลักษณมากที่สุด จึงยากตอการแกไขหากผิดพลาด ทําใหการทําศัลยกรรม
ความงามสําหรับผูใหขอมูลบางคนนอกจากจะไมสรางความงาม ยังทําใหผูใหขอมูลรูสึกวาเปนตราบาปบนใบหนาที่
เกิดขึ้น ยิ่งเปนสวนกระตุนที่ทําใหผูใหขอมูลรูสึกผิดตอตนเองในการตัดสินใจทําศัลยกรรมความงามมากยิ่งขึ้น
“หนามันบวม หนาผิดรูป แลวก็พอหาวิธีแกโดยการผาตัดหมอคนหนึ่งใชไหม เครียดหนักเลย พอถึงจุดนั้นมันแย
มากเราตองหาวิธีแกๆๆๆๆแกไปเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้มันไมนาทําเลย” (แพรวพราว)
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และสืบเนื่องจากการทําศัลยกรรมความงามในมุมมองของบุคคลทั่วไปคือ การผาตัดที่มีความไม
จําเปนและมีอันตรายรายแรงเสี่ยงตอการเสียชีวิตสูง ตองเสียเลือด เสียเนื้อ สรางความเจ็บปวดใหแกรางกาย ทําให
การรับรูของบุคคลสวนใหญที่มีตอการทําศัลยกรรมความงามมักเปนไปในทางลบปฏิกิริยาของบุคคลใกลชิด เชน
คนในครอบครัว จึงมีการเปลี่ยนแปลงไปภายหลังที่พบเห็นใบหนาของผูใหขอมูลหลังจากทําศัลยกรรมความงาม
ครั้งแรก โดยการพยายามหลีกหนีไมรวมกิจกรรมตางๆกับผูใหขอมูล แสดงใหผูใหขอมูลรับรูวาครอบครัวไมพึ่ง
พอใจในการตัดสินใจทําศัลยกรรมความงามของตน การทําศัลยกรรมความงามจึงกลายเปนสิ่งที่ทําใหเกิดผล
กระทบตอสัมพันธภาพภายในครอบครัว นอกจากนี้การพยายามหนีหนาของครอบครัว ยิ่งตอกย้ําใหผูใหขอมูลรับรู
วารูปลักษณของตนนั้นนารังเกียจ ทั้งหมดนี้ทําใหผูใหขอมูลรูสึกผิดตอการตัดสินใจทําศัลยกรรมความงาม
“จิตตกอยางที่บอกแหละวาหนาจะเปนอยางไงวะไมนาทําเลยอะ รูสึกผิดและประกอบกับแมอะแมเราอะ เขาเพิ่งรู
วันที่ทําเสร็จก็มาที่บานแลวก็ อาวไปทํามาเหรอแมไมกลากินขาวดวยเลยเขาก็กลัว ก็แบบ เราก็กลัวดูสิไปทํามาเขาก็กลัว
โนนนี่นั้น ดูสิเหมือนคนไปโดนอุบัติเหตุมาไมคุยกันเลยเขาเปนคนที่ไมทําศัลยกรรม เพราะเขากลัวเจ็บ กลัวเลือด กลัว
อันตราย” (พรรณราย)

จะเห็นไดว าการที่ผูใ หขอ มูลไดผานประสบการณการทําศัลยกรรมความงามโดยตรง ซึ่งเปน
สถานการณ ที่ตนเองไมเคยเผชิ ญมากกอน ผูใหขอมูลสวนใหญมักจะตองเผชิญกับสถานการณนี้เพียงลําพัง
โดยเฉพาะในชวงระยะแรกของภายหลังการทําศัลยกรรมความงามซึ่งเปนชวงที่กอใหเกิดผลกระทบทั้งทางรางกาย
จิตใจ มากที่สุดจึงเปนชวงที่สรางความทุกขทรมานใหแกผูใหขอมูลเปนอยางมาก ซึ่งความทุกขทรมานดังกลาวจะ
มากนอยแตกตางกันไปก็ขึ้นอยูกับการรับรูและบริบทเงื่อนไขเฉพาะบุคคล ดังนั้นการเตรียมตัวในชวงกอนที่จะ
ทําศัลยกรรมความงามจึงมีความสําคัญมาก ซึ่งจะนํามาสูความสามารถในการดูแลตนเองและการเผชิญชีวิตในชวง
การทําศัลยกรรมความงามครั้งแรกไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.2.4. ดูแลตนเองแบบผิดๆถูกๆ
การทําศัลยกรรมความงามสําหรับในประเทศไทยยังเปนการผาตัดแบบไมพักคางในโรงพยาบาล
หรือคลินิกจึงทําใหไมมีพยาบาลคอยดูแลและใหคําปรึกษาเหมือนการผาตัดทั่วไป ผูใหขอมูลสวนใหญจึงตอง
กลับมาดูแลตนเองที่บาน ผูใหขอมูลสวนใหญมักจะเกิดการสับสน และไมรูจะตองดูแลตนเองอยางไร จึงตอง
เสียเวลาในการลองผิดลองถูกเพื่อหาวิธีการดูแลตนเองใหเหมาะสมกับตน และวิธีการดูแลตนเองบางวิธีอาจไมได
ชวยใหรูปลักษณหายเร็วขึ้นมิหนําซ้ําอาจทําใหอาการแทรกซอนมีเพิ่มมากขึ้น ระยะเวลาในการพักฟนอาจตอง
ยืดเวลาออกไปนานกวาเดิม ผูใหขอมูลจึงตองทนอยูในภาวะทุกขทรมานจากการเจ็บปวดหรือมีรูปลักษณมีอาการ
บวม ผิดรูปไมเขาที่นานมากขึ้น ดังนั้นจะเห็นไดวาการที่ผูใหขอมูลตองหาวิธีการดูแลตนเองดวยตนเองโดยอยูบน
พื้นฐานของความไมรูทําใหผูใหขอมูลมีการดูแลตนเองแบบไรทิศทางและใชการคาดเดาเปนหลัก ซึ่งเปนการดูแลที่
อาจกอใหเกิดอันตรายและเพิ่มความเสี่ยงตอการกลายเปนผูพิการและการมีอวัยวะผิดรูปตามมา อีกทั้งยังนําไปสู
ความสุมเสี่ยงตอการเสียชีวิตที่สูงขึ้น
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“แบบหลังเดือนหนึ่งขึ้นไปเพราะการทําศัลยกรรมครั้งแรกมันไมเหมือนการทําศัลยกรรมในครั้งตอๆไปเอยเจ็ดวัน
ก็ยุบ ละ เรายัง ไมคอ ยรูวิธีก ารดูแ ลตนเอง เราก็ยัง ทํา ผิด ทํา ถูก กวา จะหายบวมกวา จะพูด ปากปกติเ ปน เดือ นอะ”
(พรรณราย)

ขาดความรูในการดูแลตนเอง
โดยผูใหขอมูลบางคน สะทอนใหเห็นถึงการไมมีความมั่นใจในการคิดการตัดสินใจในการดูแลของ
ตนเอง การดําเนินชีวิตของผูใหขอมูลในชวงนี้จึงไมเปนอิสระ โดยเกิดเปนความกลาๆกลัวๆ หวาดระแวงวาการ
ดําเนินชีวิตของตนเองจะขัดแยงหรือสงผลกระทบตอการทําศัลยกรรมความงาม จึงไมกลาจะทําอะไรโดยปราศจาก
มักจะคํายืนยัน บางคนเลือกที่จะเชื่อถือคํายืนยันจากแพทยเปนหลัก เนื่องจากเชื่อถือในอํานาจความรู และเปน
บุคคลที่ผูใหขอมูลกลาที่จะเปดเผยหรือปรึกษาเกี่ยวกับการทําศัลยกรรมความงามของตนอยางไมอาย ผูใหขอมูล
สวนใหญมักจะปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทยอยางเครงครัดไมมีขัดขืนไมมีขอสงสัยและโตแยง โดยยอมที่จะทํา
ตามแมตองเปลี่ยนแปลงกิจวัตรประจําวันของตนเองก็ตาม
“สามผมไปเที่ยวเชียงใหมกับที่บานคือผมโทรไปหาหมอกอน หมอวาหามสะเทือน หามโดนอะไกระแทก คือคําวา
หามสะเทือนของเราคือเรามอง ไววาถาเราเดินมากก็จะสะเทือนหรือนั่งรถรถวิ่งไรอยางเนี่ย ตองสะเทือนอยูแลวแตโทรไป
หาหมอหมอบอกคําวาสะเทือนที่เขาใหมา เหมือนการไปกระแทกไปชนอะไรมากกวาการเดินทางแบบนี้ไมเจ็บไมถือ ถางั้น
ผมก็เลยไปเลย เพราะวามันยุบแลวอะพี่ ยุบเร็วมากวันที่สามยุบแลวอะ” (แฉลม)

เนื่องจากไมมีประสบการณมากอน ทําใหไมมีโอกาสไดเรียนรูหรือเผชิญอาการแทรกซอนตางๆที่จะ
เกิดขึ้นประกอบกับการไมมีขอมูลในการเตรียมตัวดูแลตนเองที่ดีพอ สวนหนึ่งเชื่อมโยงมาจากการเผชิญชีวิตชวง
กอนการทําศัลยกรรมความงามที่ผูใหขอมูลบางคนมีการรับรูวาการทําศัลยกรรมความงามเปนเรื่องงายไมยุงยาก ใช
เวลานอย เปรียบเหมือนการเดินไปซื้ออาหารมาทาน หรือการซื้อเครื่องสําอาง เนื่องมาจากการรับรูขอมูลการ
ทําศัลยกรรมความงามผานเพียงรูปภาพตนแบบที่พยายามจะนําเสนอใหเห็นวาการพัฒนาความงามดวยการ
ทําศัลยกรรมความงามเปนการสรางความงามที่เกิดขึ้นรวดเร็วราวกับเสกได ซึ่งถือเปนการพยายามนําเสนอเฉพาะ
แงมุมที่ดีๆผานการโฆษณาสรางแรงจูงใจเชิงบวก เพื่อชักจูงใจใหตัดสินใจทําศัลยกรรมความงามไดงาย โดยเลือกที่
จะปดกั้นเบื้องลึกเบื้องหลังในแตละขั้นตอนของการเดินทางที่จะไปสูการเปลี่ยนแปลงนั้น ทําใหเกิดการตัดสินใจ
ทําศัลยกรรมความงามบนพื้นฐานของความไมรูวาแทจริงจะตองเผชิญกับอะไรบาง และมิไดตระหนักอันตราย หรือ
ความเสี่ยงตางๆที่อาจจะไดรับจากการทําศัลยกรรมความงาม นํามาสูการมองขามการศึกษาหาขอมูลหรือการ
เตรียมตัวเตรียมใจของตนกอนการทําศัลยกรรมความงาม เชื่อมโยงมาสูชวงการทําศัลยกรรมความงาม ผูใหขอมูล
จึงไมมีความรูในการดูแลตนเองและความมั่นใจในการดูแลตนเองตามมา
“ผมพลาดผมทําโดยที่ยังศึกษา ขอมูลนอยดวยซ้ํา นะฮะทราบไมถึงเลยวาการทําศัลยกรรมตองมีการผาตัดตองมี
อะไรที่ ยุงยากสุดทายทํากลับบานมันเร็วมากอาวเริ่มระบมผมตองมาดูแลผมก็สับสนวาเราตองเริ่มทํายังไงเออ ก็เลยออรู
วามันเปนการผาตัดอยางหนึ่งเลย” (จรูญ)
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การทําศัลยกรรมความงามที่ยังมิไดมีความแพรหลายมากนักทําใหขอมูลการทําศัลยกรรมความ
งามจึงมักจะมีเฉพาะแตในตําราแพทย แพทยศัลยกรรมความงามจึงกลายเปนผูมีอํานาจทางความรู แพทยจึงเปน
บุคคลที่มีสวนสําคัญอยางมากในการใหความรูแกผูใหขอมูลกอนการทําศัลยกรรมความงาม เพราะแพทยอาจเปน
เพียงผูเดียวที่ผูใหขอมูลสามารถหาขอมูลหรือพูดคุยซักถามเกี่ยวกับการทําศัลยกรรมความงามไดอยางเปดเผย
ซึ่งการเตรียมความพรอมโดยการใหความรูและขอมูลกอนการทําศัลยกรรมความงามจะชวยทําใหผูใหขอมูลเกิด
ความมั่นใจมีความรูความสามารถในการดูแลตนเองภายหลังการทําศัลยกรรมความงามไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตามมา
อายุนอยขาดประสบการณ
การที่ผูใหขอมูลมีการทําศัลยกรรมความงามตั้งแตอายุยังนอยโดยปราศจากการรับรูของผูปกครอง
หรือคนในครอบครัว จึงทําใหผูใหขอมูลตองเผชิญชีวิตภายหลังการทําศัลยกรรมความงามเพียงลําพัง ยิ่งมีความ
เสี่ยงอันตรายและไดรับผลกระทบจากการทําศั ลยกรรมความงามไดสูง เนื่ องจากอายุนั้นสามารถบงบอกถึง
ความสามารถในการรับรูและการดูแลตนเองไดเปนอยางดี เนื่องจากผูที่มีอายุนอยจะมีประสบการณ ความสามารถ
ในการดูแลตนเองหรือความสามารถในการตัดสินใจในการเผชิญปญหาตางๆไดไมดีเพียงพอเทากับผูใหญ ตามที่
กฎหมายคุมครองสุขภาพเด็กและเยาวชนของประเทศไทยและขอบังคับของแพทยสภา จึงกลาวไววาการจะ
ทําศัลยกรรมความงามในผูที่อายุต่ํากวา 18 ปตองไดรับการยินยอมจากผูปกครองเปนลายลักษณอักษร เพื่อให
ผูปกครองเขามามีสวนในการรับรูและตัดสินใจเพื่อปองกันดูแลไมใหเกิดความเสี่ยงและกอใหเกิดอันตรายรายแรง
ถึงชีวิตตามมา
“คือ มันก็มีเรื่องที่ที่มีปญหากับคลินิกนะฮะ เดิมที่หมอก็คงคิดไมถึงวาจะมีเด็กคนหนึ่งถือเงินเขามาทําบางที่เขา
อาจจะทําของเขาอยูแลวทุกวันไมไดตระหนักตรงนี้ ก็หมอไมทันไดดูสวนใหญใหพนักงานเคาเตอรเรียกจายเงิน เขามา
หมอก็แคดูพื้นฐานวาเราควรทําทรงไหนเขากับหนาเสร็จปุบๆเรียกคิวตอไปไมนั่งแนะนําอะไรมากการดูแลตนเองอะไร
แบบนี้ไมมี ลูกคาเคาอาจจะเยอะเราเองก็ไมรูจะถามอะไรยิ่งเปนเด็กยิ่งดูแลตนเองไมเปนเลย” (จรูญ)

และการที่ผูใหขอมูลมีจิตใจจดใจจอตอการไปพบแพทยเพื่อทําศัลยกรรมความงามเพียงอยางเดียว บาง
คนเฝารอคอยและจินตนาการถึงความงามที่ตนเองจะไดรับในอนาคต ซึ่งเปนการมองการทําศัลยกรรมความงาม
เพียงดานบวกอยางเดียว สวนหนึ่งมาจากผูใหขอมูลมองขามผลกระทบและอันตรายแทรกซอนที่อาจจะเกิดขึ้น
ภายหลังการทําศัลยกรรมความงาม จนเกิดการหลงลืมและละเลยการเตรียมตัวหาขอมูลเกี่ยวกับการทําศัลยกรรม
ความงาม เปนการแสดงใหเห็นถึงการขาดความตระหนักถึงอันตรายและผลกระทบที่เกิดจากากรทําศัลยกรรม
ความงาม หรือมิไดมองวาการทําศัลยกรรมความงามนั้นมีทั้งดานบวกและดานลบ ทําใหไดรับผลกระทบจากการ
ทําศัลยกรรมความงามที่รุนแรงโดยที่ตนเองไมรูจะจัดการกับผลกระทบดังกลาวอยางไร
“ครั้งแรกจะปวดมาก ไมรูวิธีลดปวด ครั้งแรกไมไดเตรียมตัวอะไรเลย รูสึกดีใจมากที่จะไดไปเตรียมตัวที่จะไปหา
หมออยางเดียวเลย” (ฉลวย)
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จะเห็นไดวาการทําความเขาใจภาวะการเปนอยู (being) การทําศัลยกรรมความงามครั้งแรกผูใหขอมูล
ตองเผชิญกับความทุกขทรมานทั้งทางรางกายและจิตใจอยางหลีกเลี่ยงไมได ซึ่งจะรุนแรงมากนอยแตกตางไปใน
บริบทเงื่อนไขของแตละบุคคล ซึ่งสวนใหญผูใหขอมูลมักตองดูแลตนเองเพียงลําพังภายหลังการทําศัลยกรรม
ความงาม แตจากการศึกษาพบวาผูใหขอมูลสวนใหญมักจะขาดความรูในการดูแลตนเองจึงมีการดูแลตนเองแบบ
ผิดๆถูกๆ รูปลักษณที่ไดรับผลกระทบจึงไดรับการฟนฟูชา สงผลใหผูใหขอมูลตองพยายามโกหกปกปดรูปลักษณ
ที่ดูผิดปกติของตนเองเพราะไมตองการใหสังคมหรือบริบทแวดลอมรับรูวาตนเองเปนผูทําศัลยกรรมความงาม
การใหความหมายศัลยกรรมความงาม: การผาตัดที่ยุงยาก
การทําศัลยกรรมความงามเปนการพัฒนาความงามซึ่งมีความแตกตางจากรูปแบบอื่น เนื่องจากการ
ทําศัลยกรรมความงามคือการผาตัดอยางหนึ่งซึ่งไมตางจากการผาตัดทั่วไป ที่มีความยุงยาก ซับซอน ทําใหรางกาย
ไดรับผลกระทบกอใหเกิดความเจ็บปวดทุกขทรมานนอกจากนี้ยังตองเผชิญกับรูปลักษณที่ผิดปกติ มีอาการบวม
แดงช้ํา และอาจจะตองใชเวลานานในการพักฟนตาม อาการไมพึงประสงคที่สวนใหญจะเกิดขึ้นไมมากก็นอย ขึ้นอยู
กับชนิดของการทําศัลยกรรมความงาม เทคนิควิธีการและตําแหนงในการทําศัลยกรรมความงามและระบบรางกาย
ภายในตัวบุคคลแตละบุคคลที่แตกตางกันออกไปดวย ความรูสึกทุกขทรมานที่ตองเผชิญ การทําศัลยกรรมความ
งามจึงถือวาเปนการพัฒนาความงามที่กอใหเกิดความรุนรงตอรางกายมากที่สุด นํามาสูการใหความหมายของการ
ทําศัลยกรรมความงามในมุมมองของการผาตัดที่ยุงยาก
“หมายถึงวา ออตอนแรกกอนทําก็คิดวาแบบมันจะงาย และกลัวดวยแตก็คิดวาเดียวก็ออกมามันก็ดีเอง
ละนา แตก็ลุนนะวามันจะเปนยังไง มันจะดีไหมแตตอนหลังทําก็จะบอกวาไมเอาละรูสึกบวมอะ ทรมานอะอะไรอยางงี้
เจ็บตัวกวาจะหาย” (พิไล)
“ทราบไมถึงเลยวาการทําศัลยกรรมตองมีการผาตัดตองมีอะไรที่ ยุงยากตองเจ็บปวดขนาดนี้” (จรูญ)

การที่ผูใหขอมูลเกิดความเขาใจและรับรูวาการทําศัลยกรรมความงามเปนกระบวนการผาตัดที่ยุงยาก
ซับซอน มักจะเชื่อมโยงมาจากการรับรูโดยผานประสบการณตรงของตนเอง นอกจากนี้ยังสืบเนื่องเชื่อมโยงมาจาก
การใหความหมายของการทําศัลยกรรมความงามในชวงกอนการทําศัลยกรรมความงามโดยในชวงนั้นผูใหขอมูล
บางคนมี มุ ม มองว า การทํ า ศั ล ยกรรมความงามเป น การพั ฒ นาความงามที่ ไ ม ยุ ง ยาก จึ ง นํ า มาสู ก ารตั ด สิ น ใจ
ทําศัลยกรรมความงามโดยไมไดมีการเตรียมตัวเตรียมขอมูลเพื่อการดูแลตนเอง ทําใหขาดความรูในการดูแล
ตนเอง ภายหลังการทําศัลยกรรมความงาม จนไมสามารถจัดการความเจ็บปวดหรืออาการตางๆที่เกิดไดทําใหเกิด
ความสับสนกังวลมากยิ่งขึ้น การรับรูจากเดิมที่มีตอการทําศัลยกรรมความงามจึงเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะตรง
ขามที่มีความยุงยากไมงายเหมือนที่เคยรับรูมา
“เขาทําใหทันที มันทําใหผมรูสึกเหมือนกับวาแคไปซื้ออาหารมากินสุดทายทํากลับบานมันเร็วมากอาวเริ่มระบมผม
ตองมาดูแลก็สับสนวาเราตองเริ่มทํายังไงเออ ก็เลยออรูวามันเปนการผาตัดอยางหนึ่งยิ่งยากเลย” (จรูญ)
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จะเห็นไดว าบริบทเงื่อนไขที่สํ าคัญคือชวงเวลาที่ทําใหผูใ หขอมูลมี ความคิดความรูสึกและการรับรู
แตกตางกันไป แสดงออกใหเห็นถึงการใหความหมายของการทําศัลยกรรมความงามที่ไมคงเสนคงวา (Lived time)
(Van Manen. 1990) กลาวคือ ในชวงเวลากอนการทําศัลยกรรมความงาม ผูใหขอมูลอาจมองการทําศัลยกรรม
ความงามเปนเรื่องงายไมยุงยาก นําไปสูการเผชิญชีวิตโดยไมไดมีการเตรียมตัวเตรียมใจตอการเผชิญหนากับ
ประสบการณการทําศัลยกรรมความงามที่จะเกิดขึ้น สืบเนื่องจนมาสูชวงทําศัลยกรรมความงามครั้งแรก ผูใหขอมูล
สวนใหญจึงไมสามารถจะดูแลตนเองได เกิดความสับสนกังวลใจ สงผลใหการรับรูตอการทําศัลยกรรมความงาม
เปลี่ยนแปลงไปไมใชเรื่องงายเชนเดิม จะเห็นไดวาการรับรูที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นเกิดขึ้นภายใตบริบทเงื่อนไขของการ
เผชิญกับผลกระทบและสภาวะความรุนแรงที่ตนเองไดรับดวยเชนกัน
2.2. ภาวะการเปนอยู (being): ปกปดอําพรางความจริง
การทําศัลยกรรมความงาม เปนเรื่องที่สังคมสวนใหญดูเหมือนจะใหการยอมรับ แตนั่นไมใชทั้งหมด
สวนหนึ่งเพราะการทําศัลยกรรมความงามเปนการพัฒนาความงามที่เกิดจากความตองการของจิตใจเปนหลักไมได
มีความจําเปนที่ทุกคนควรจะทํา นอกจากนี้ยังเปนการพัฒนาความงามที่มีความรุนแรงอันตราย นําไปสูความพิการ
และเสียชีวิตตามมาได ดังนั้นเมื่อกลาวถึงการทําศัลยกรรมความงามสําหรับคนในสังคมทั่วไปมักจะมีมุมมองในแง
ลบมากกวาแงดี จึงนํามาสูการตีตราที่แสดงออกถึงการไมยอมรับการทําศัลยกรรมความงามรวมถึงไมยอมรับผูที่
ทําศัลยกรรมความงามตามมา ซึ่งการตีตราจะแผลงฤทธิ์ยังผลตอผูใหขอมูลก็ตอเมื่อไมสามารถอําพราง (conceal)
รูปลักษณที่ผานการทําศัลยกรรมความงามได เพราะโดยธรรมชาติแลวคนปกติและคนที่ทําศัลยกรรมความงาม
ตองมีปฏิสัมพันธรวมกันเสมอดังนั้นในชวงการทําศัลยกรรมความงามครั้งแรกผูใหขอมูลสวนใหญจึงตองใชชีวิต
ดวยการพยายามปกปดอําพรางการทําศัลยกรรมความงามทุกวิถีทางไมใหสังคมหรือแมแตคนในครอบครัวรับรู
2.2.1. โกหกไมกลาบอกความจริง
สืบเนื่องจากภาวะการเปนอยู (being) กอนการทําศัลยกรรมความงาม ผูใหขอมูลมีการตัดสินใจ
ทําศัลยกรรมความงามดวยตนเองโดยไมปรึกษาหรือขออนุญาตจากผูปกครองหรือคนในครอบครัว แสดงใหเห็นวา
ผูใหขอมูลตองการปกปดการทําศัลยกรรมความงามของตน เพราะเชื่อวาครอบครัวจะไมพอใจและไมใหการ
สนับสนุน พรอมทั้งทําใหตนเองตองถูกดุดาวา การที่ทําศัลยกรรมความงามจึงเหมือนการขัดคําสั่งและไมเชื่อฟง
บุคคลในครอบครัว จนเชื่อมโยงมาสูภาวะการเปนอยู (being) การทําศัลยกรรมความงามครั้งแรก ซึ่งเปนชวงที่
ใบหนาของผูใหขอมูลยังมีรองรอยของการทําศัลยกรรมความงามแตตองกลับมาดูแลตนเองที่บานภายหลังการ
ทําศัลยกรรมความงาม ทําใหผูใหขอมูลบางคนพยายามที่จะหลีกเลี่ยงหลบหนาหลบตาไมใหใครพบ หรือหาก
หลีกเลี่ยงไมไดก็เลือกที่จะไมบอกความจริง โดยพยายามหาเหตุผลมาเบี่ยงเบนความสนใจเพื่อไมใหบุคคลใน
ครอบครัวรับรูวาตนเองไปทําศัลยกรรมความงาม เชนการประสบอุบัติเหตุ การโดนแมดงสัตวกัดตอย เปนตน
“ไมเลยครับผมแอบทําตลอด เดิมที่ไมเลยครับผมทําดวยความที่วา เก็บเงินเองนะครับก็ทําแอบพอแอบแมโกหก
โดนผึ้งตอยอุบัติเหตุ เพราะถารูคงโดนวา เปนเด็กอยูตอนแรกไมทราบก็ไมไดวาอะไรก็บอกเปนอุบัติเหตุบาง” (จรูญ)
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ครอบครัวไมเห็นดวยกับการทําศัลยกรรมความงาม
การทําศัลยกรรมความงามในอายุและวัยที่คนในครอบครัวหรือผูใหญเห็นวาไมสมควร โดยเฉพาะ
ในชวงวัยเรียน ซึ่งเปนวัยที่ถูกมองวายังไมสามารถรับผิดชอบชีวิตของตนเองได ประกอบกับครอบครัวสวนใหญมัก
มีมุมมองวาการทําศัลยกรรมความงามเปนเรื่องที่อันตรายและไมมีความจําเปน และเชื่อวาอนาคตขางหนาการ
ทําศัลยกรรมความงามจะนํามาสูปญหาในชีวิตตามมา การที่ครอบครัวผูใหขอมูลมีการรับรูดังกลาว สวนหนึ่งมา
จากการไดรับอิทธิพลที่เปนมุมมองของสังคมที่มีตอการทําศัลยกรรมความงามมักเปนไปในทางลบ โดยเชื่อมโยง
จากขาวสารที่มักจะนําเสนอเกี่ยวกับการทําศัลยกรรมความงามไมวาจะเปนการเสียชีวิต การกลายเปนผูพิการ หรือ
ผูที่มีปญหาทางจิตเสพติดศัลยกรรมความงาม เปนตน ซึ่งสิ่งเหลานี้ไดหลอหลอมใหครอบครัวผูใหขอมูลสวนใหญ
เกิดความเชื่อเชนเดียวกับสังคม ดังนั้นภายหลังการทําศัลยกรรมความงามผูใหขอมูลหลายคนจึงพยายามจะปกปด
ไมสามารถเปดเผยใหครอบครัวรับรูได และเลือกที่จะตัดสินใจดวยตนเองเพียงลําพัง
“ก็ตอนนั้นยังเด็กเปนคนที่ไมกลาขอพอแมเพราะพอแมไมใหอยูแลว เพราะเขาไมสนับสนุนใหทําเพราะมันเหมือน
สิ้นเปลืองแลวทําออกมาก็ แลวดวยความที่ผูใหญมองวาตอนนี้มันโอเคแตโตขึ้น มันก็จะมีปญหาคือทําปุบมันมีปญหา
ตามมาตลอดมันตองมีเรื่องตามมาตลอดเขาเลยไมอยากใหทํา” (แฉลม)

แสดงบทบาททางเพศไมเหมาะสม
จากการศึกษายังพบวาผูใหขอมูลโดยเฉพาะเพศชาย ตองมีภาวะการเปนอยู (being) แบบหลบๆ
ซอนๆ ภายหลังการทําศัลยกรรมความงามมากกวาเพศอื่นๆ เนื่องจากมีการเชื่อมโยงการทําศัลยกรรมความงามใน
เพศชายไปสูการเบี่ยงเบนทางเพศ โดยมองวาการศัลยกรรมความงามเปนการแสดงพฤติกรรมการรักสวยรักงาม
อยางหนึ่งซึ่งเปนคุณสมบัติเฉพาะของเพศหญิง การที่ผูใหขอมูลซึ่งเปนเพศชายทําศัลยกรรมความงามจึงเปนการ
แสดงบทบาททางเพศที่ไมเหมาะสม ขัดกับธรรมชาติของเพศชายที่ตองมีบุคลิกลักษณะเขมแข็ง แข็งแรง ความเชื่อ
ดังกลาว ครอบครัวของผูใหขอมูลที่เปนเพศชายสวนมากจึงไมใหการสนับสนุนการทําศัลยกรรมความงาม โดยเชื่อ
วาสังคมมักมองวาผูที่เบี่ยงเบนทางเพศเปนผูมีความผิดปกติ บางครั้งระบุวาเปน “โรคจิตวิกลจริต” ซึ่งอาจจะทําให
ผูใหขอมูลถูกสังคมรังเกียจ ไมใหการยอมรับและอาจจะมีผลตอการดําเนินชีวิตในอนาคต เชนในเรื่องของอาชีพ
การงาน ทํ า ให เ ห็ น ได ว า เพศ ก็ เ ป น บริ บ ทเงื่ อ นไขสํ า คั ญ อย า งหนึ่ ง ที่ ทํ า ให ผู ใ ห ข อ มู ล เลื อ กที่ จ ะปกป ด การ
ทําศัลยกรรมความงามของตนไมใหครอบครัวเพราะไมอยากใหตนเองถูกครอบครัวมองวาเปนผูเบี่ยงเบนทางเพศ
“พอแมไมชอบกลัวเปนเกยเปนตุดถาทําศัลยกรรมความงามเรารูอยูแลวเราเลยไมบอก” (เจริด)

เติบโตมาในครอบครัวขาราชการ
การเติบโตมาในครอบครัวที่ประกอบอาชีพเกี่ยวของกับขาราชการ ซึ่งเปนอาชีพที่มีกฏระเบียบและ
ยึดถือประเพณี ทางสังคมอย างเครงครัด ลักษณะครอบครัวที่ประกอบอาชีพดังกลาวจึงมักจะไมยอมรับการ
ทําศัลยกรรมความงามในเพศชาย โดยเชื่อมโยงการทําศัลยกรรมความงามไปสูการผิดเพศหรือ ผิดธรรมชาติ และ
มองวาการทําศัลยกรรมความงามในเพศชายเปนสิ่งที่ไมถูกตอง อีกทั้งยังกลัววาสังคมจะตอตานและไมยอมรับ
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นํามาสูซึ่งความอับอาย เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงตอครอบครัวตามมา ดังนั้นจะเห็นไดวาอาชีพและการเลี้ยงดูของ
ครอบครัวมีสวนสําคัญในการที่ผูใหขอมูลเลือกที่จะไมเปดเผยความจริงเกี่ยวกับการทําศัลยกรรมความงามของตน
ใหครอบครัวรับรู เพราะผูใหขอมูลรับรูวาการทําศัลยกรรมความงามของตนเปนเรื่องที่ขัดกับความเชื่อ คานิยมของ
สังคมซึ่งจะสงผลกระทบมาถึงครอบครัวตามมา
“อยูบานเลย คือพอแมแยกกันอยูเราอยูกับพอ พอเนี่ยจะหามเลยนะ หามสักหามเจาะหู เขาราชการเขาไมชอบ
แมแตจมูกเขาก็หามเสริมกลัวคนมองไมดีผิดระเบียบราชการลูกนองมองไมดี” (แฉลม)

2.2.2. ใชชีวิตภายใตหนากาก
การปดบังอําพรางใบหนาของตน ไมวาจะเปนการใสหนากาก การเอาผมปดหนา การใสแวนกันแดด
หรือแมแตการหลบสายตาและพยายามเดินหนีผูคน โดยเชื่อวาการปดบังใบหนาจะชวยอําพรางรูปลักษณที่ผิดปกติ
ของตนได ทําใหตนเองดูไมแปลกประหลาดจากคนอื่นและจะชวยใหสังคมไมตีตรา เนื่องจากภายหลังการทําศัลยกรรม
ความงามโดยเฉพาะในระยะแรก จะเปนชวงที่รูปลักษณยังแสดงออกถึงผลกระทบจากการทําศัลยกรรมความงาม
ทําใหรูปลักษณไมปกติแตกตางจากคนทั่วไปอยางเห็นไดชัด โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณใบหนาซึ่งเปนบริเวณที่
สามารถสังเกตไดอยางเดนชัดและปกปดไดยาก แสดงใหเห็นวารูปลักษณไดกลายมาเปนตัวควบคุมความคิด
ความรูสึกของผูใหขอมูลเอง
“อืม มันมีผล งานเขาตองออกไปเจอไปตรวจตามที่ตางๆ บางที่ตองปดแมสตลอด (หนากาก) จะถามอะไรเขาก็ไม
คอยมั่นใจมันก็มีผล (เสียงสั่นเครือ เหมือนจะรองไห ตาแดง จมูกแดง) เงียบ… แลวไปคนชอบถามอะ คนที่เราไปตรวจ
ชอบถามเปนอะไรยังเราก็ไมอยากจะตอบตอบไปเขาจะถามวาไปทําทําไม” (แพรวพราว)
“อืมตอนนั้นคือผมทํามาทั้งหมดไมเคยมีการสลบเปนนะฮะ แคยาชาอยางเดียวมาโดยตลอดทําเสร็จผมก็ปดแมส
ไปเรียนไมอยากใหคนรู” (จรูญ)

สภาวะความรุนแรงจากการทําศัลยกรรมความงาม
การทําศัลยกรรมความงามใบหนานั้น ในระยะแรกของการทํารูปลักษณยังคงไดรับผลกระทบจาก
การทําศัลยกรรมความงามกอใหเกิดรูปลักษณที่ผิดแปลกแตกตางจากคนปกติ ซึ่งสื่อใหเห็นถึงใบหนาที่ผานการ
ทําศัลยกรรมความงามไดอยางชัดเจน ซึ่งเชื่อมโยงทําใหเกิดความรูสึกอับอาย และไมมั่นใจเวลาถูกคนอื่นจองมอง
แสดงใหเห็นถึงความออนไหวตอสายตาที่จองมอง โดยมักคิดวาการจับจองนั้นเปนการใชอํานาจในสังคมที่กระทํา
ตอตนแตทวาการปดบังอําพรางใบหนาเปนพฤติกรรมที่คนทั่วไปไมพึงกระทํา ทําใหยิ่งมีการปดบังใบหนาตนเอง
มากเทาไรยิ่งสรางความแตกตางจากคนทั่วไปมากเทานั้น เพราะการปดบังใบหนาจะทําใหเกิดเปนจุดสนใจและ
สังเกตไดงาย สรางใหเกิดความสงสัยและอยากรูอยากเห็นตอคนอื่นในสังคมมากยิ่งขึ้น ผูใหขอมูลจึงมักจะถูกจอง
มองดวยสายตาตรวจตราหาความจริงที่ซอนอยูภายใตสิ่งอําพรางมากขึ้น หรือบางคนมักเอยปากถามกับผูใหขอมูล
โดยตรง ถึงเหตุผลของการปดบังอําพรางใบหนา ทําใหการปดบังอําพรางใบหนาดวยวิธีตางๆ ยิ่งเปนการตอกย้ํา
ผูใหขอมูลเกิดความอับอายมากยิ่งขึ้นซึ่งเมื่อเกิดความอับอายมากๆนําไปสูการเก็บตัวออกหางจากสังคม
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“อืมตอนนั้นคือผมทํามาทั้งหมดไมเคยมีการสลบเปนนะฮะ แคยาชาอยางเดียวมาโดยตลอดทําเสร็จผมก็ปดแมส
ไปเรียนไมอยากใหคนรูยิ่งถาหนาแบบมันโดนเยอะแปลกเยอะมันนากลัวเลย” (จรูญ)

2.2.3. เก็บเนื้อเก็บตัวไมออกสังคม
ชวงที่รูปลักษณไดรับผลกระทบและมีอาการแทรกซอนจากการทําศัลยกรรมความงาม ทําให
รูปลักษณดูผิดปกติจากคนทั่วไป ผูใหขอมูลสวนใหญมักจะใชชีวิตอยูแตในบาน พยายามหลีกหนีสังคม เพื่อหลบซอน
ตัวจากสายตาและเสียงสะทอนของสังคม เสมือนการถูกจําคุกทางใจที่ไมมีกรงขัง หรือบางคนก็อาจจะหาสถานที่
เพื่อหลบซอนตัวซักพัก ทั้งหมดนี้แสดงใหเห็นถึงการสูญเสียความมั่นใจ และมีมุมมองตอรูปลักษณตนเองในแงลบ
ยิ่งเปนรูปลักษณที่ไดรับผลกระทบจากการทําศัลยกรรมความงาม ยิ่งทําใหคนในสังคมมองรูปลักษณของตนเอง
ในแงลบตามมา การหลีกหนีสังคมสําหรับผูใหขอมูลบางคนจึงไมใชมาจากความรูสึกอับอายเพียงเทานั้นแตยังเปน
การหลีกหนีการตีตราจากสังคมอีกดวย เนื่องจากรับรูวาคานิยมของสังคมยังไมยอมรับและเปดกวางใหกับผูที่
ทําศัลยกรรมความงาม การทําศัลยกรรมความงามสําหรับสังคมจึงดูเปนเรื่องผิดปกติจากคนทั่วไป ดังนั้นผูให
ขอมูลจึงเชื่อวาการออกสูสังคมดวยรูปลักษณดังกลาวจะยิ่งตอกย้ําใหสังคมซ้ําเติมและสนับสนุนความคิดที่วาการ
ทําศัลยกรรมความงามดูเปนเรื่องเลวรายและไมสมควรทํา
“อืมเรื่องกลัวคนเห็นเพราะหนาตาบวม เขียวช้ําครับ มันยังไมเขารูปออกไปคนอาจตกใจได จะมองสงสัยมันตาง
จากคนอื่นครับแลวจะวาเรื่องทําศัลยกรมมาทําใหชีวิตเปลี่ยนไหมก็เปลี่ยนชวงหลังโพสออฟ (post op) สองอาทิตยแรก
ไมออกไปไหนเลยใหพี่ซื้อขาวมาใหกินตลอด ไมบอกเพื่อนบอกใครพอแมไมติดตอ บอกวาจะมาบวชเทานั้นชวงนั้น”
(เจริด)

กังวลหวาดกลัวปฏิกิริยาของสังคม
การหลบเลี่ยงไมออกสังคมสวนหนึ่งมาจากความกลัวสังคมจะวิพากษวิจารณเกี่ยวกับรูปลักษณ
ของตนซึ่งจะทําใหเกิดมุมมองตอรูปลักษณของตนในแงลบมากขึ้น เพราะความรูสึกเกี่ยวกับตัวเองของมนุษย
พั ฒนามาจากปฏิ กิ ริ ย าของผู อื่นที่ มี ค วามคิดเห็ น ตอตัว เราผา นคําบอกเลา หรื อคํ าพูดตา งๆของผูอื่ นในสัง คม
ประกอบดวยภาพลักษณของเราที่มีตอตนเอง และจินตนาการของผูอื่นที่ตัดสินภาพลักษณนั้น และความรูสึกของ
เราที่มีตอจินตนาการนั้น ซึ่งทั้งหมดจะเชื่อมโยงไปสูความรูสึกเราที่มีตอตนเองตามมา จึงทําใหผูใหขอมูลเห็นพรอง
กับความความคิดเห็นของผูอื่นที่มีตอรูปลักษณตนเองจนกลายเปนการขาดความมั่นใจในตนเองมากยิ่งขึ้นซึ่ง
อาจจะสงผละกระทบตอจิตใจตามมา
“แรกๆไมออกจากบานนะที่ทําๆ ไมออกเลยไมกลากลัวคนมองวาเราทําศัลยกรรม ตอนนั้นหนามันยังไมเขาที่ดวย

ละ“เราสองกระจกเราจะรูวาหนาแยจากคนรอบขางเราบอกอีก คนที่รูจักเราบอกวาไมนาไปทําเลยของเดิมดีอยูแลวอะไร
อยางงี้ใครจะอยากออกไปเจอแบบนี้” (แพรวพราว)
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จะเห็นไดวาภายหลังการทําศัลยกรรมความงามในระยะแรกที่รางกายตองการการพักฟน ซึ่งเปนชวงที่
ใบหน า ยั ง มี ค วามผิ ด ปกติ อ ย า งเห็ น ได ชั ด ผู ใ ห ข อ มู ล ส ว นใหญ มั ก จะอํ า พรางไม อ ยากให สั ง คมรั บ รู ถึ ง การ
ทําศัลยกรรมความงามของตน สะทอนใหเห็นวาโครงสรางทางสังคมเปนผูกําหนดกํากับควบคุมบุคคลอยูเสมอ
โครงสรางมีพลังและแรงกดทับผูใหขอมูลอยางมหาศาลทําใหผูใหขอมูลไมตองการจะเปดเผยรูปลักษณและ
อยากจะเก็ บ ซอ นความลั บ นี้ ไ ว อ ย า งมิ ด ชิ ด ไม ใ ห ผูอื่ น ลว งรูเ ด็ ด ขาด ทํ าให ผู ใ ห ขอ มู ล ส ว นใหญต อ งเผชิญ กั บ
สถานการณภายหลังการทําศัลยกรรมความงามเพียงลําพัง สงผลใหกิจวัตรประจําวันของตนเองเปลี่ยนแปลงไป
กอใหเกิดผลกระทบตอตนเองรวมถึงบริบทแวดลอมครอบครัวและเพื่อนรวมงานหรือหัวหนางานตามมา
การใหความหมายศัลยกรรมความงาม : สิ่งที่ไมควรเปดเผย
ผูใหขอมูลหลายรายที่ใหความหมายของการทําศัลยกรรมความงามวาเปนสิ่งที่ไมควรเปดเผย เปนการ
สะทอนใหเห็นวา ผูใหขอมูลมองวาการทําศัลยกรรมความงามเปนสิ่งที่สังคมไมยอมรับ และหากสังคมรับรูจะทําให
ตนตอถูกขับเบียดใหดูเหมือนกลายเปนคนชายขอบที่ไมควรแกการยอมรับ การทําศัลยกรรมความงามจึงไมใชเรื่อง
ที่ควรเปดเผยกับผูอื่นได ทําใหผูใหขอมูลหลายคนแสดงออกโดยการลักลอบ แอบทํา และพยายามปฏิเสธหรือ
หลบซอนตัว เพราะกลัวตนเองจะตองตกเปนจําเลยของสังคมและถูกจัดกลุมใหอยูในกลุมของผูที่ไมรูจักพอ ทําให
เห็นวาขอมูลเกี่ยวกับการทําศัลยกรรมความงามเขาถึงไดยาก ดังเชนผูใหขอมูลรายหนึ่งก็เลือกที่จะตัดสินใจ
ทําศัลยกรรมความงามเพียงลําพังโดยไมสามารถปรึกษาครอบครัว ญาติพี่นองหรือเพื่อนฝูงได ทําใหการตัดสินใจ
นั้นอาจมิไดอยูบนพื้นฐานของความรูหรือการไดศึกษาขอมูลอยางละเอียดถี่ถวนใหดีเสียกอนซึ่งอาจจะกอใหเกิด
ผลกระทบที่รายแรงตามมาไดในภายหลัง สอดคลองกับการศึกษาของสรวงมณฑ สิทธิสมาน (2551) ที่กลาวถึงการ
ทําศัลยกรรมความงามในอดีตที่มักจะเปนไปเพื่อความสวยงาม เชนการทําจมูกหรือทําตาสองชั้น ซึ่งสังคมสวนใหญ
ยังไมใหการยอมรับ ทําใหบรรดาผูทําศัลยกรรมความงามตองใชชีวิตอยูแบบปกปด หรือบายเบี่ยงที่จะพูดถึงเรื่อง
การทําศัลยกรรมความงาม ทําใหรูปแบบของการทําศัลยกรรมความงามในสมัยนั้นจะเนนความสวยงามแบบธรรมชาติ
ใหเหมือนกับวาความสวยงามที่ไดรับจากการทําศัลยกรรมความงามเปนความงามที่ติดตัวมาแตกําเนิด ซึ่งมีผลตอ
การเลือกกระบวนการ วัสดุอุปกรณที่จะใชในการทําศัลยกรรมความงามใหมีความใกลเคียงของพื้นฐานหนาตาเดิม
ของตนเองมากที่สุด เพราะหากเลือกเทคนิคหรือรูปแบบวิธีการที่ไมใกลเคียงธรรมชาติจะทําใหผูอื่นสามารถสังเกตเห็น
การเปลี่ยนแปลงอยางชัดเจน ผูใหขอมูลก็จะเกิดความไมมั่นใจและเปนกังวลถึงการกลัวถูกสังคมตีตรา ซึ่งความ
กลัวการถูกตีตราสงผลใหผูใหขอมูลบางคนไมสามารถจะออกแบบรูปลักษณใหมีความเปลี่ยนแปลงไปในแบบที่
ตนเองตองการไดอยางแทจริง ซึ่งจะสงผลถึงความไมพึงพอใจกับผลลัพธของการทําศัลยกรรมความงามในเวลา
ตอมา และอาจเชื่อมโยงไปสูการทําศัลยกรรมความงามเพิ่มเติมตามมาไดในอนาคต
“สมัยกอน เนี่ยเมื่อหาปที่แลวเรื่องของความงามยังไมเปนที่ยอมรับเทาปจจุบันยังเปน อะไรที่คนยังแอนตี้มองวา
มองวามันไมใชความเปนธรรมชาติ” (จรูญ)
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“คือกลัวคนมองวาทําศัลยกรรมเพราะยังมีอีโก เหมือน ยุคสมัยนั้นเมื่อสิบกวาปที่แลวบานเราไมเหมือนตอนนี้
ณ. ตอนนั้นมันยังไมเหมือนตอนนี้ อยางที่บอกวาเราเปนวัยรุนมีสังคมมหาลัยมันยังทําใหเรารูสึกวา คนจะแซววา อุย
ทําศัลยกรรมหรือเปลาเงี่ย ออสวยดวยพลาสติก สมัยนั้นเมื่อสิบกวาปจะมีคนพูดแบบนี้เยอะเพราะวาไอคนที่พูดมันยัง
ไมไดทํา แต ณ. ตอนนี้ไอคนที่พูดมันทําหมดแลว อีคนที่พูดอะ” (พิลาส)

การที่ผูใหขอมูลบางรายมีการใหความหมายการทําศัลยกรรมความงามในมุมมองดังกลาว สวนหนึ่งมา
จากคานิยมของสังคมในยุคสมัย ซึ่งมีสวนสําคัญในการกําหนดหมายการทําศัลยกรรมความงามใหคนในสังคมที่เจ
คติตอผูที่ทําศัลยกรรมความงามในเชิงลบ เนื่องจากคานิยมของสังคมในสมัยนั้นยังเชื่อวาการทําศัลยกรรมความ
งามเปนการพัฒนาความงามแบบผิดธรรมชาติหรือฝนธรรมชาติ ที่สงเสริมใหบุคคลลุมหลงและมัวเมากับการให
เห็นแกความสําคัญของรูปลักษณภายนอกเปนหลัก จนยอมทุมเททรัพยสินเงินทองไปกับการทําศัลยกรรมความ
งามที่ดูจะไมมีความจําเปนตอชีวิต ผูที่ทําศัลยกรรมความงามสวนใหญมักจะถูกสังคมใหภาพลักษณของการเปน
คนหมกมุนกับรูปลักษณของตนเอง และมักจะถูกตีตราจากสังคมวาเปนพวกไมรูจักพอ ใจในสิ่งที่ตนเองมี อีกทั้ง
อาจจะถูกกลาวหาวาเปนพวกสวยพลาสติก จะเห็นไดชัดจากการเปรียบผูที่ทําศัลยกรรมความงามวาเปนดอกไม
พลาสติก ซึ่งเปนการเปรียบเทียบใหกลุมคนที่ทําศัลยกรรมความงามมีความงามจอมปลอมที่ไรคุณคา ซึ่งเปนการตี
ตราเพื่อจัดคนกลุมนี้ใหแตกตางจากคนในสังคม การรับรูดังกลาวเชื่อมโยงใหผูใหขอมูลไมกลาที่เปดเผยการ
ทําศัลยกรรมความงามของตน และไมกลาขอคําปรึกษาจากครอบครัว เพื่อน หรือคนใกลชิด การทําศัลยกรรม
ความงามสําหรับสังคมไทยในสมัยนั้นจึงดูเปนเรื่องที่ไมถูกตองและไมควรทํา ยิ่งในกรณีที่ผูทําศัลยกรรมความงาม
เปนเพศชาย ยิ่งไดรับการตอตานจากสังคมนอกเหนือจากที่กลาวมา เพราะเพศชายที่ทําศัลยกรรมความงามยังถูก
สังคมมองในแงของผูเบี่ยงเบนทางเพศเพิ่มเติมเขามายิ่งสงเสริมใหการทําศัลยกรรมความงามเปนเรื่องที่ไมควร
เปดเผยใหสังคมรับรู
“ไมไดดูแลเรื่องความงาม เพราะพอเปนคนหัวโบราณกลัวลูกเปนกระเทยครับอาจารย หวงมากเรื่องนี้” (เจริด)
“พอแมไมชอบกลัวเปนเกยเปนตุดถาทําศัลยกรรมความงามเรารูอยูแลว สวนเพื่อนก็มะอยากบอกอายกลัวเพื่อน
มองวาหลอศัลยกรรมไมธรรมชาติผูชายก็ไมคอยทําดวยละครับ” (เจริด)

โดยเฉพาะอยางยิ่งหากผูใหขอมูลที่เปนเพศชาย พวกเขามักจะรับรูวาการเกิดวาเปนเพศชายซึ่งเปนเพศที่
มักจะเปนความหวังของครอบครัวและสังคม ในลักษณะของการพึงพาการปกปอง การทําศัลยกรรมความงามใน
เพศชายจึงเปนสิ่งที่ครอบครัวและสังคมมักจะตอตานมากกวาการทําศัลยกรรมความงามในเพศหญิงเนื่องจากการ
ทําศัลยกรรมความงาม เปนการแสดงออกถึงการรักสวยรักงาม การใสใจสนใจในรูปรางหนาตาซึ่งเปนอุปนิสัย
ลักษณะของเพศหญิง เพศชายที่สนใจการทําศัลยกรรมความงามจึงมักจะถูกมองวาเปนผูเบี่ยงเบนทางเพศ การ
ทําศัลยกรรมความงามสําหรับเพศชายจึงถูกเชื่อมโยงไปสูผูเบี่ยงเบนทางเพศ ทั้งนี้เปนเพราะระบบความคิดเรื่อง
เพศนั้นยังตกอยูภายใตการครอบงําบนอุดมการณของการแบงแยกระบบเพศตามธรรมชาติผานสถาบันตางๆ ทาง
สังคมโดยมีการสั่งสอนและหลอหลอมใหเชื่อวาเพศชายตองมีบุคลิกภาพแตกตางจากเพศหญิง ซึ่งหากบิดเบือนไป
จากการนี้ก็ถือไดวาผูนั้นเปนผูผิดเพศ ยิ่งเรื่องของการผิดปกติผิดธรรมชาติทําใหถูกตีตราจากสังคม กลายเปนเรื่อง
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ที่ทําใหถูกลอเลียนตามมา จึงจะเห็นไดวาขอมูลการทําศัลยกรรมความงามในเพศชายจะมีนอยกวาการทําศัลยกรรม
ความงามในเพศหญิง สวนหนึ่งมาจากการที่ผูใหขอมูลผูที่เปนเพศชายไมกลาที่จะเปดเผยความตองการและความ
สนใจการทําศัลยกรรมความงามใหผูอื่นไดรับทราบ (ภัทราพร วิษณุรัก, 2557)
แต เ มื่ อ ระยะเวลาผ า นไปรู ป ลั ก ษณ เ ริ่ ม เข า ที่ เ ป น ปกติ ไร ซึ่ ง ร อ งรอยจากผลกระทบภายหลั ง การ
ทําศัลยกรรมความงาม ทําใหความอับอายและหวาดกลัวที่จะออกสูสังคมหมดไปตรงขาม ผูใหขอมูลบางคนกลาที่
จะออกสังคมมากขึ้นและภาคภูมิใจกับการทําศัลยกรรมความงามของตน แสดงใหเห็นถึงการรับรูที่มีตอการ
ทําศัลยกรรมความงามเปลี่ยนแปลงไปเปนในทางบวกมากขึ้น การทําศัลยกรรมความงามจากที่เคยเปนเรื่องที่นาอับ
อายกลายเปนสิ่งที่แสดงออกถึงความรักและความภาคภูมิใจในตนเองผานการสรางความงามที่เปนไปตามใจตน
“ไมนาถายังไมหายอะอาย แตถาเราถอดเฝอกมันหายสักอาทิตยสองอาทิตยมันดูเปนปกติเราไมอายอะ ใครจะวา
อยางไรเราไมเคยอายกลาบอกดวยวาศัลยกรรมมาก็ภูมิใจอะ” (แฉลม)

จะเห็นไดวาบริบทเงื่อนไขที่สําคัญคือชวงเวลาที่ทําใหผูใหขอมูลมีความคิดความรูสึกแตกตางกันไป
แสดงออกใหเห็นถึงการรับรูตอการทําศัลยกรรมความงามที่ไมคงเสนคงวาของผูใหขอมูล (Lived time) (van
Manen. 1990) กลาวคือ ภายหลังการทําศัลยกรรมความงามในระยะแรก ซึ่งเปนระยะที่รางกายยังไดรับผลกระทบ
จากการทําศัลยกรรมความงาม ทําใหตองใชระยะเวลาในการพักฟน ผูใหขอมูลสวนใหญมักจะรูสึกอับอายและ
หวาดกลัวการออกสังคม แตเมื่อระยะเวลาผานไป รูปลักษณเริ่มเขาที่เปนปกติดูไมเห็นรองรอยของการผาตัดที่
นากลัว ความอับอายและความหวาดกลัวที่เคยมีก็เปลี่ยนแปลงไปเปนความภาคภูมิใจในตนเองที่สามารถเปลี่ยนแปลง
รูปลักษณของตนเอง จึงสงผลใหผูใหขอมูลกลาออกไปใชชีวิตในสังคมมากขึ้น
2.3. ภาวะการเปนอยู (being) ปลดแอกใหกับชีวิต
สืบเนื่องจากการเปนอยู (being) กอนการทําศัลยกรรมความงาม จะเห็นไดวาผูใหขอมูลสวนใหญจะไม
พอใจในรูปลักษณของตนเอง และมีการรับรูวารูปลักษณตนเองมีความบกพรอง ไมสวยงามตามแบบมาตรฐานทาง
สังคมกําหนด รูปลักษณที่ติดตัวมาแตกําเนิดจึงกลายเปนเหมือนปมดอยในชีวิตที่ทําใหรูสึกวาตนเองตองมีชีวิตไม
เหมื อ นคนทั่ ว ไป แต ภ ายหลั ง การทํ า ศั ล ยกรรมความงามครั้ ง แรก การรั บ รู ต อ รู ป ลั ก ษณ ข องผู ใ ห ข อ มู ล ก็
เปลี่ยนแปลงไป รูปลักษณจึงไมใชเรื่องของบุญทํากรรมแตงหรือเปนตนทุนเดิมที่พอแมใหมาอีกตอไป แตกลายเปน
สิ่งที่สามารถสรางสรรคและออกแบบไดโดยการพึ่งพาเทคโนโลยีวิทยาการทางการแพทยในการเปลี่ยนแปลง
ปรับปรุงได การทําศัลยกรรมความงามนอกจากจะสามารถสรางและจัดการใหรูปลักษณงดงามดังใจตองการไดแลว
ยังเปนการสรางพลังอํานาจเหนือรางกายของตนเองที่สามารถควบคุมรางกายในแบบที่ตองการได นอกเหนือไปจาก
นั้นยังเปนการเพิ่มความแข็งแรงของจิตใจ และสรางรูปลักษณใหมใหเกิดขึ้น ยังเกี่ยวเนื่องไปสูการเปลี่ยนแปลงการ
รับรูที่มีตอตนเองในแงบวกมากขึ้นสอดคลองกับแบบแผนวิธีคิดเกี่ยวกับความงามภายใตกรอบความคิดการรับรู
เกี่ยวกับการทําศัลยกรรมความงามในแงบวกนั้นเอง การมีรูปลักษณอยางที่ตองการจึงเปนเหมือนการปลดล็อคปม
ในใจของตนที่เปนเสมือนตัวฉุดรั้งชีวิตของผูใหขอมูลไว
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เปนที่ยอมรับของสังคมมากขึ้น
การมีรูปลักษณใหมจากการทําศัลยกรรมความงามไดปนแตงความหมายของการเปนที่ยอมรับของคน
อื่นใหเปนไปตามทิศทางที่สังคมกําหนด สวนหนึ่งมาจากการที่คนในสังคมปฏิบัติตอตนเองเปลี่ยนไปภายหลังการ
ทําศัลยกรรมความงาม แสดงถึงการไดรับการยืนยันถึงสถานะทางสังคมและการยอมรับของกลุมสังคมเปนสวน
หนึ่งที่ทําใหผูใหขอมูลเกิดความภาคภูมิใจซึ่งเปนความตองการหรือแรงจูงใจพื้นฐานของมนุษย นอกจากนี้ความ
ภูมิใจในตนชวยใหเกิดความกลาเผชิญกับชีวิตอยางมั่นใจมากขึ้น ดังนั้นเมื่อผูใหขอมูลรูสึกภาคภูมิใจในรูปลักษณ
ของตนจึงความกลาจะทําในสิ่งที่ตองการโดยไมมีรูปลักษณมาขัดขวางอีกตอไป
“ก็ไปสมัครประกวดรองเพลงเลย คือทําในสิ่งที่คิดวาเราจะไมไดทําเพราะเราอาจหนาตาคือแบบไมเหมือนคน
กรุงเทพ แตเราทําแลว เราภูมิใจในหนาตาตนเองเปนแบบที่คนยอมรับเรากลาทําอะไรหลายๆอยางเปนที่รูจักหมูรุนนองงี้”
(เจริด)
“เพราะฉะนั้ น เขาจะเทคแครไอคนที่มั นสวยแตงตั ว ดี พอเราทํ าเสร็จ แลว ครั้งแรกเราจําไดเลยว า พอเราไป
ความรูสึกเปลี่ยน เรามีความมั่นใจมากขึ้นกลาจะพูดพนักงานก็เขาหาเรามากขึ้น รูสึกแบบ สวยคะ (ยิ้ม) อยางงั้นอยาง
นูนอยางงี้ คือมันมีมุมมองที่เปลี่ยนไปเลยนะ” (พิลาส)

ตัวตนเดิมจึงถูกรื้อถอนทําใหผูใหขอมูลเห็นคุณคาในตนเองมากขึ้น เกิดเปนความมั่นใจทําใหผูใหขอมูล
มีการกลาแสดงออก จะเห็นไดวารูปลักษณที่เปลี่ยนแปลงไปมีอิทธิพลตอความภาวะการเปนอยู (being) และ
พฤติกรรมของผูใหขอมูลเปนอยางมาก บริบทเงื่อนไขที่สําคัญคือชวงเวลาที่ผานไปผูใหขอมูลมีความคิดความรูสึก
แตกตาไปจากเดิม (Livetime) (Van Manen. 1990) นั่นคือ ในชวงเวลาภาวะการเปนอยู (being) กอนการ
ทําศัลยกรรมความงาม ผูใหขอมูลมีมุมมองตอรูปลักษณตนเองไมดีไมเปนที่นิยมเพราะไมเหมือนคนกรุงเทพ จึงไม
กลาที่จะทําอยางที่ตนเองตองการเพราะเชื่อวาการมีรูปลักษณไมดีจะนําไปสูการไมไดรับการยอมรับจากสังคม แต
เมื่อเวลาผานไปในชวงภาวะการเปนอยู (being) ของการทําศัลยกรรมความงามครั้งแรก การทําศัลยกรรมความ
งามไดสรางตัวตนใหม ที่ทําใหผูใหขอมูลเปนที่รูจักไดรับการยอมรับผูใหขอมูลจึงเกิดความ ภาคภูมิใจในตนเอง
นําไปสูความกลาที่จะแสดงออกมากขึ้น
การใหความหมายศัลยกรรมความงาม : การรักษาโรคทางใจ
การใหความหมายของการทําศัลยกรรมความงามในมุมมองของการรักษาโรคทางใจ เปนสิ่งที่สะทอนให
เห็นวา การทําศัลยกรรมความงามมีพื้นฐานจากความตองการทางจิตใจ ไมใชความจําเปนในการรักษาโรคที่เกิดจาก
การเจ็บปวยทางกาย เนื่องจากการทําศัลยกรรมความงามมิใชเปนการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณเพื่อใหมีความงามซึ่ง
สามารถมองเห็นไดดวยตาเพียงเทานั้น แตการทําศัลยกรรมความงามในมุมมองดังกลาวมีความละเอียดออนและ
ซับซอนไปถึง การเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจของผูใหขอมูลที่มีตอตนเอง ถึงแมจะเห็นวาการทําศัลยกรรมความงาม
นั้นจะสามารถปรับเปลี่ยนรูปลักษณภายนอก แตเปาหมายที่แทจริงผูใหขอมูลมักกระทําเพื่อการปรับสมดุลภายใน
ใจใหเปนปกติ ลดสิ่งที่ทําใหตนเองรูสึกไมเปนสุขหรือสิ่งที่มารบกวนหรือมีผลกระทบทางใจ ทําใหเห็นวาการที่ผูให
ขอ มู ล มี รู ป ลัก ษณ เปลี่ ย นแปลงจากการทํ าศั ล ยกรรมความงามนั้ น ไปสง ผลต อ การรับ รูห รือจิ ตใจโดยตรง ที่
แสดงออกใหเห็นเปนความมั่นใจในตนเอง กลาที่จะเผชิญหนากับสังคมไดมากขึ้น

283
“ศัลยกรรมความงามเหรออยางที่บอกละมันๆ เหมือนแบบการซอมแซมแบบวารักษาโรคทางใจ เออวามันสามารถ
ชวยตรงนี้ไดดวย รักษาแผลในใจรักษาโรคทางใจมากกวา เออจริงๆแลวคนอาจจะมองวา คนที่ไมสวยเวลาเขาทํามันก็
เหมือนลบปมในใจ มันก็เปนโรค มันอาจจะไมใชทางกายภาพมันคือโรคทางใจ สามารถที่จะแบบไปลบปมดอยเขาได
จากที่แบบเขาไมมั่นใจไมกลาออกจากบานไมกลาคบใคร ไมมีใคร การรักษาอาการทางใจมากกวา มันเติมเต็มใหเขาได”
(พรรณราย)

จะเห็นไดวาศัลยกรรมความงามมิไดเปลี่ยนแปลงเฉพาะรูปลักษณภายนอกเทานั้น แตไดเขาไปมีสวน
ชวยในการลบขอขัดแยงภายในจิตใจอันเปนปมดอยที่เกิดจากรูปลักษณได เนื่องจากการรับรูตอรูปรางหนาตาของ
ตนเอง เปนทัศนคติที่เปนนามธรรมเกี่ยวกับจิตใจอารมณความรูสึกที่มีตอรูปลักษณของตนเปนไปตามการรับรูจาก
ความรูเดิม ประสบการณของผูอื่น หรือจากคานิยม ความเชื่อ ความรูสึกเฉพาะบุคคล รูปลักษณจึงเรื่องของจิตใจ
มากกวาที่จะเปนเรื่องของกายภาพ ซึ่งเกี่ยวของกับ การตีความจากปฏิสัมพันธการเรียนรูจากสังคมแวดลอม และ
ความภาคภูมิใจ ดังนั้นการที่ผูใหขอมูลมีการรับรูรูปลักษณตนเองในแงลบ นําไปสูความรูสึกวิตกกังวล เกิดเปน
ความกลัว ไมกลาที่จะออกสังคม อับอายในรูปลักษณของตน เพราะความเชื่อวาผูอื่นจะมองเห็นรูปลักษณตนเอง
ไมมีความงามเชนกัน สงผลกระทบตอสภาพจิตใจโดยตรงอยางเห็นไดชัด รวมไปถึงการดําเนินชีวิตที่ไมสามารถ
ออกไปใชชีวิตไดอยางปกติ สําหรับผูใหขอมูลเปรียบคนที่ไมมีความงามเหมือนคนเปนโรคทางใจอยางหนึ่งที่
สามารถรักษาไดดวยการทําศัลยกรรมความงาม
2.4. ภาวะการเปนอยู (being) ภาคภูมิใจในรูปลักษณตนเอง
รูปลักษณของบุคคลเปนเหมือนเปนฉากหนาที่สรางความประทับใจทําใหสังคมเกิดการยอมรับในตัวตน
การมีรูปลักษณที่ดีจึงเปนสิ่งดึงดูดใจใหผูพบเห็นไมวาจะเปนเพศหญิงหรือเพศชายใหเขามามีปฏิสัมพันธดวย
เนื่องจากรูปลักษณที่มีความงามเกี่ยวพันกับเรื่องการใหคุณคาการตีความหมายรวมถึงความรูสึกนึกคิดที่มีความ
ซับซอนอยูภายในชีวิตทางสังคมเพื่อใหเปนที่ยอมรับ ซึ่งเปนสิ่งที่มนุษยทุกคนตองการตามความตองการพื้นฐาน
ของมนุ ษย เพราะมนุ ษยมักจะแสวงหาความสุข ความพอใจในการอยูรวมกับผูอื่น ทํ า ใหบุ คคลตอ งมีการมี
ปฏิสัมพันธระหวางกัน ดังนั้นการที่ผูใหขอมูลมีมุมมองในทางดีตอรูปลักษณตนเองภายหลังการทําศัลยกรรมความ
งาม ทําใหผูใหขอมูลรูสึกมีความสุข จึงกลาที่จะออกสูสังคมเพื่อใหสังคมไดรับรูเกี่ยวกับรูปลักษณของตน การ
ทําศัลยกรรมความงามจึงเปนเหมือนการทําลายกําแพงที่ปดกั้นผูใหขอมูลกับโลกภายนอกออกไปอยางหมดสิ้น
สอดคลองกับงานวิจัยของมัลลิกา มัติโก (2545) ที่เกี่ยวกับความงามงามกับการสรางสังคม กลาววาความงามเปน
ตัวเสริมความมั่นในตัวเองความภาคภูมิใจรวมถึงความผิดหวังหรือการมีทัศนคติที่ไมดีตอรูปลักษณ
“ออการใชชีวิตหลังจากทํารูสึกวาดีแฮปปฮะกับภาพลักษณของตนเอง ชอบไปเที่ยว ชอบเหลสาวกับเพื่อนๆ”
(เจริด)
“และหลังจากทําเริ่มที่จะออกสังคมเริ่มรูสึกวาขางนอกมันมีอะไรมากกมายพอเราหนาตาดีครึ่งหนึ่ง ระดับหนึ่งมันก็
เลยเริ่มเห็นเพื่อนฝูงทุกอยางแปลกไปหมดรูสึกวาชีวิตมันแปลกจังเลยคนที่เขามาสนใจเรา” (จรูญ)
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สังคมใหความสนใจและยอมรับมากขึ้น
รูปลักษณของบุคคลมิใชหมายถึงภาพสะทอนในกระจกเงา แตหมายถึงความรูสึกของผูใหขอมูลวา
รูปรางหนาตาของตนเปนอยางไรในสายตาคนอื่น แลวมีการประเมินรูปรางหนาตาของตนตามความคิดของตนเอง
ทําใหเกิดการรับรูและมุมมองที่มีตอรูปลักษณตนเอง การไดรับความสนใจจากสังคมตางจากเดิม ทําใหผูใหขอมูล
รูสึกวาตนเองเปนที่ปรารถนานาพึงพอใจและมีคุณคาตอผูอื่น เปนบุคคลที่คูควรจะใหผูอื่นเห็นความสําคัญ ทั้งหมด
เหลานี้สะทอนใหผูใหขอมูลรูสึกภาคภูมิใจและมั่นใจในรูปลักษณตนเองมากขึ้น และเกิดเปนการรับรูตอรูปลักษณที่
ดีตางจากเดิมเนื่องจาก
“เปลี่ยนเลย ชีวิตเหรอชีวิตก็เหมือนเดิมนะ ในความรูสึกของเราคนเดียวไง เรารูสึกเราภูมิใจมากขึ้นเราดูดีขึ้น มัน
ทําใหเรากลาออกสังคม คืองายๆนะพี่ จากผมไมคอยเที่ยวผับ พอมาทําตรงนี้ผมเริ่มเที่ยวผับ พอไปปุบ ก็มีคนมาชน
แกว ธรรมดาทุกคนก็ตองรูสึกดีใจเนอะ มันก็เห็น ฟตแบคกลับมาโอเคถาเราเสริมมาแลวมันคนรอบขางก็ใหความสนใจ
เราเพิ่มมากขึ้นเหมือนกัน กลุมที่วาก็สวนที่วาเนอะ แตกลุมที่ไมวาหรือกลุมอื่นเขาก็ยังสนใจเราอยู อะไรอยางเนี่ย”
(แฉลม)

การที่สังคมใหความสนใจและยอมรับสัมพันธกับความรูสึกของผูใหขอมูลที่มีตอรูปลักษณตนเองในแง
บวกเชื่อมโยงสภาพจิตใจ บุคลิกภาพ เกิดเปนความมั่นใจ เนื่องจากการมีรูปรางใบหนาที่ดีจะสามารถชวยใหขอมูล
ตางๆ นาดึงดูดใจและนาเชื่อถือมากขึ้น เนื่องจากการทําศัลยกรรมความงามไมเพียงแตจะเปนไปในมุมมองของ
ความงามเทานั้นเชื่อมโยงไปถึงกฎเกณฑบางอยางที่มากําหนดชีวิตทางสังคมเมื่อตองนําเสนอภาพตัวตนขณะที่มี
ปฏิสัมพันธกับคนอื่น
การใหความหมายความงาม : ดูดีขึ้น
การใหความหมายของความงามในลักษณะดังกลาว สะทอนการรับรูที่มีตอรูปลักษณตนเองในลักษณะ
ของวั ต ถุ ที่ ส ามารถจั ด กระทํ า ปรั บ ปรุ ง แก ไ ข พั ฒ นาได ด ว ยการพึ่ ง พาความรู แ ละความสามารถทางด า น
วิทยาศาสตรการแพทยมีความเจริญกาวหนาตามฐานคิดแบบกลไกแยกสวน โดยการพัฒนารูปลักษณใหสามารถ
ตอบสนองความตองการที่จะเอาชนะธรรมชาติดวยการตอตาน ขัดขืน หรือเปลี่ยนแปลงไมเวนแมแตรูปรางหนาตา
ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรจึงมีสวนสําคัญที่สามารถลบขอจํากัดทางธรรมชาติในแงของรูปรางหนาตา (Body
Project and Look Design) ความงามจึงลวนเปนสิ่งที่ถูกประกอบสรางขึ้น การรับรูดังกลาวครอบคลุมพื้นที่ของ
รางกาย จิตใจและทางสังคม โดยที่ผูใหขอมูลไมทันรูตัววาถูกควบคุมหรือบังคับแตรูสึกเต็มใจ ยอมรับ และเชื่อฟง
อํานาจทางการแพทยที่สรางใหเห็นวาการทําศัลยกรรมความงามเปนสิ่งควรกระทํา สามารถพัฒนารูปลักษณใหมี
ความงามมากขึ้นไดจริง
“อืมก็ยังมีมุมมองแบบเดิมอยูครับ ตอนแรกผมไมไดใชคําวาความงามสําหรับผม ตอนนั้นแคอยากดูดีนะแค
อยากจะเปลี่ยนใหดูดีขึ้นตอนหลังๆคนเรื่มใชศัพทคําวาความงาม สิ่งที่ผมทํามามันคือการสรางความงามเพิ่งจะเขาใจ”
(จรูญ)
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การใหความหมายของความงามดังที่กลาวมา สวนหนึ่งก็มาจากการที่ผูใหขอมูล มีการประเมินรูปลักษณ
ของตนเองโดยการการเปรียบเทียบรูปลักษณที่ถูกพัฒนาดวยการทําศัลยกรรมความงามกับรูปลักษณของผูที่ไมได
ทําศัลยกรรมความงาม แสดงใหเห็นถึงการเอารูปลักษณของบุคคลรอบขางมาเปนบรรทัดฐาน เพื่อ ชวยใหเกิดการ
เรียนรูกับรูปลักษณตนเองมากขึ้น และการันตีใหเกิดความเชื่อมั่นในรูปลักษณที่สามารถถูกพัฒนาใหมีความงาม
ดวยการทําศัลยกรรมความงาม และการรับรูดังกลาวจะเชื่อมโยงใหเกิดการปฏิเสธรูปลักษณที่แทจริงเพื่อเขาสูความ
งามที่สรางไดงายมากยิ่งขึ้น เปนการยินดีสยบใหกับอํานาจความงามดวยการเดินทางสูคมมีดเพื่อที่จะมีความงาม
ทางลัดตามมา
”ผมวาก็เหมือนเดิมนะในมุมมองจากตรงนั้นนะจากที่เราได มันเปลี่ยน หมายความวา มันธรรมดาเนอะคนที่ทํา
เลยกับคนที่ไมทํา คนที่ทําเลยดูดีขึ้นกวา” (แฉลม)

นอกจากนี้การที่ไดรับคําชื่นชมจากคนอื่น หรือรูสึกวาตนเองไดรับการยอมรับจากสังคมมากขึ้นหลังจาก
ทําศัลยกรรมความงามครั้งแรก คําชมจึงเหมือนเปนการเสริมแรงทางบวกหรือเปนตัวชี้วัดในการสนับสนุนความงาม
ที่ถูกสรางดวยศัลยกรรมความงามใหเปนไปในทางพัฒนาขึ้น เปนการสะทอนใหเห็นถึงการยอมรับเอาปฏิกิริยาของ
สังคมมาเปนมาตรฐานวัดความงามของตน เนื่องจากรูปลักษณมิใชเพียงสิ่งที่ตนเองรับรู แตหมายถึงความรูสึกที่มี
ตอรูปลักษณตนเองในสายตาคนอื่น แลวมีการประเมินรูปลักษณของตนตามความคิดของผูอื่น ทําใหผูใหขอมูล
เกิดการรับรูและมีการใหความหมายความงามในมุมมองของการดูดีขึ้น
“ความสวยเหรอ ความสวยในความคิดของเขาคือความพอใจนี่แหละที่ มองวามันดูดีขึ้น แลวก็ไดรับคําชมจากคน
อื่นไมใชแคคําชมอยางเดียวจากสายตาที่คนอื่นใหความสนใจเราจับจองที่เขามองเราเพราะความสวยนะ” (แพรวพราว)

จะเห็นไดวาการใหความหมายของความงามในชวงการทําศัลยกรรมความงามครั้งแรกไมแตกตางจาก
ชวงกอนการทําศัลยกรรมความงาม โดยผูใหขอมูลสวนใหญยังคงมีการใหความหมายความงามจากรูปลักษณ
ภายนอกที่สามารถมองเห็นไดจับตองไดผานประสาทสัมผัสทั้งหา โดยการใหความหมายความงาม สวนใหญเปนไป
ในมุมมองของความงามที่ถูกสรางขึ้นจากการทําศัลยกรรมความงาม ภายใตบริบทเงื่อนไขของสังคมเปนหลัก ซึ่งทํา
ใหผูใหขอมูลมองความงามเปนสิ่งที่พัฒนาใหดีขึ้นไดดวยกระบวนการทางการแพทย ชี้ใหเห็นการรับรู ความคิด
ความเชื่อและแนวโนมที่จะนําไปสูการพัฒนาความงามดวยการทําศัลยกรรมความงามมากขึ้น
2.5. ภาวะการเปนอยู (being):กาวสูโอกาสในอาชีพ
การกลาวถึงตนทุนทางกายภาพหรือการมีมุมมองเกี่ยวกับความงามของรูปลักษณวาเปนสิ่งที่ขายได
สามารถเชื่อมโยงไปสูการไดรับโอกาสในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวของกับความงามเพื่อสรางรายได เชน นักแสดง
นางแบบ นักรอง นางงาม ซึ่งเปนโอกาสที่มิใชทุกคนจะไดรับ การมีมุมมองดังกลาว แสดงใหเห็นถึงการเชื่อมโยง
รูปลักษณที่งดงามไปสูความสําเร็จทางหนาที่การงานและสถานะทางสังคมอีกดวย โดยเฉพาะหนาที่การงานที่ให
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ความสําคัญดานรูปรางหนาตาเปนหลัก จึงมักมีผูกลาววา ผูที่มีความงามเหมือนมีรูปเปนทรัพย นั้นหมายถึงความ
งามที่สามารถแปรทุนทางกายภาพใหเปนทุนทางเศรษฐกิจทุนทางวัฒนธรรมและทุนทางสังคมนั่นเอง นอกจากนี้การ
มีความงามยังสรางความรูสึกมั่นคงทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในชีวิตใหกับตนเองนั่นหมายถึงผูที่มีรูปลักษณ
งดงามสามารถสรางความประทับใจดานบวกโดยขมคุณลักษณะดานลบอื่นๆ ใหหมดไป นั่นคือขอไดเปรียบของคน
ที่มีรูปรางหนาตาดี ทั้งในดานการสรางความประทับใจและการมีมูลคาสวนตัว ดังนั้นการไดรับความชื่นชอบและ
โอกาสตางๆ จากสังคมจึงมีความสัมพันธกับรูปลักษณเปนอยางยิ่ง
การประกอบอาชีพดานความงาม
สืบเนื่องจากในชวงกอนการทําศัลยกรรมความงาม ผูใหขอมูลสวนใหญมักจะนําผูที่ประกอบอาชีพที่ใช
องคประกอบความงามมาอางอิงเปนตนแบบ ซึ่งไมใชเปนตนแบบของการมีรูปลักษณที่งดงามเพียงอยางเดียว ยัง
รวมไปถึงตนแบบของการใชชีวิต การทํางาน ที่สวนมากประสบความสําเร็จเนื่องจากมีตนทุนทางรูปลักษณที่
สวยงาม ทําใหมีสถานภาพทางเศรษฐกิจที่ดีจากการทํางานในวงการที่ใชรูปรางหนาตาเปนเครื่องมือในการทํางานอีก
ดวย การที่ผูใหขอมูลไดถูกทาบทามชักชวนและไดรับโอกาสใหเขาสูวงการบันเทิงจึงสอดคลองกับความคาดหวัง
ของผูใหขอมูล จนทําใหผูใหขอมูลรูสึกไดวาตนเองไดรับการยอมรับ การชื่นชอบและเปนที่สนใจของสังคม
“มีนะคะ มีชวงหนึ่งตอนอายุยี่สิบกวาตัดกรามใหมๆไปไหนใครก็อยากจะชวนไปแคสติ้ง ไปเปนดารา ไปเปน
นางแบบ คือเคยถายแบบเลนเอ็มวีดวย เราสวยมากเขาตาหลายๆคนแบบไปถายโฆษณาไป ไปถายแบบ ถายแฟชั่น
เลนเอ็มวี ไปเลนละครดวย มันทําใหรูสึกวา การเปลี่ยนแปลงทําใหชีวิตเราดีขึ้นนะ อยางที่บอกวารูปรางหนาตาเปลี่ยน
ชีวิตเปลี่ยน จริงๆเปลี่ยนเลย เปลี่ยนไปจากที่ไมมีคนสนใจเดินไปไหนคนก็เฉยๆ กลายเปนวาเดินไปไหนคนก็มองแบบ
คนก็เอะทําไมใครสวยจัง” (พิลาส)
“ชวงนั้นก็มาถายรายการ เยอะมากเลยนะครับรายการเกมสโชวทีวีโชว สัมภาษณเยอะอะครับจนเราก็มีโมเดลลิ่
งก็บอกวาถาเรามาสายวงการบันเทิงก็นาจะไดนะ ผมก็มีเพื่อน ไดรูจักเพื่อนในกลุมวัยตนเองในกลุมคนที่ วิ่งแคสงาน
พวกนี้ก็เลยอยูกับเขาโดยที่ไมรูวาฉันชอบจริงหรือเปลา หรือเปนเพราะดวยที่ตัวเราอยูในสภาวะนี้มั่งก็แคถาย แตกอนก็
โอเคเด็กๆคนหนึ่ง” (จรูญ)

รูปลักษณของบุคคลถูกกําหนดและถูกจัดประเภทดวยการสื่อสารและมีปฏิสัมพันธทางสังคม ดังนั้นการ
ที่รูปลักษณของผูใหขอมูลเปลี่ยนแปลงไปอาจจะสงผลตอการทํางาน โดยเฉพาะงานที่ใหความสําคัญกับรูปราง
หนาตา เนื่องจากรูปลักษณถือเปนจุดขายหรือเปนองคประกอบหนึ่งของงาน เชนงานสายวงการบันเทิง ซึ่งกอนที่จะ
มีรูปลักษณเปลี่ยนแปลงไปดวยการทําศัลยกรรมความงาม ผูใหขอมูลไดรับการมอบหมายงานจากสังคมตาม
ความสามารถโดยนําเสนอความตลกแทนความงดงาม ซึ่งมีผลตอมุมมองของผูใหขอมูลที่มองรูปลักษณตนเองไม
งดงาม แตภายหลังการทําศัลยกรรมความงามเมื่อรูปลักษณเปลี่ยนแปลงไป คนในสังคมใหความสนใจตนเองมาก
ขึ้นเปนที่ยอมรับและชื่นชมของสังคม มีการติดตอเรื่องงานเพิ่มมากขึ้น ผูใหขอมูลจึงมีมุมมองตอตนเองใหมโดย
รูสึกวาตนเองมีรูปลักษณสวยงามขึ้น กลายเปนรูปลักษณใหมที่สังคมรูจักทดแทนรูปลักษณเดิม ซึ่งนําไปสูบทบาท
การทํางานในตําแหนงใหมตามมา
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“เริ่ ม แรกเลยเป น พิ ธี ก รอยู ที่ นิ ต ยสารบัน เทิ ง เล ม หนึ่ ง เราทํ า งานทุก วั น เราออกหน า จอเรากลายเป น ว า เรามี
ความสามารถแตตองขายตลกขายขํา เพราะวาหนาตาเรามันไมสวยเราจะไปขายความสวยความงามมันคงไมได เราเลย
รูสึกวาเราอยากจะออกจากกรอบตรงนี้ออกไป ก็เลยตัดสินใจทําศัลยกรรมเพื่อจะไดพัฒนาหนาที่การงานของเรา แลวพอ
ทําปุบมันมีฟกแบคที่ดีกค็ ือพอเราเริ่ม เปลี่ยนตนเองเริ่มสวยขึ้นมีความเขามาชม มีคนเขามาติดตองานมากขึ้นเราก็มองวา
อุยมันก็ดีนt” (ฉลวย)

เนื่องจากในอดีตการทําศัลยกรรมความงามยังไมไดรับการยอมรับในสังคมเทาปจจุบัน โดยสังคมมักจะ
มีการมองผูทําศัลยกรรมความงามในแงลบ การเปนคนสวยดวยพลาสติกไมธรรมชาติ จึงทําใหไมคอยมีผูใดกลา
เปดเผยประสบการณการทําศัลยกรรมความงามของตนใหสังคมรับรู การที่ผูใหขอมูลบางคนกลาที่เปดเผยตัวตน
วาเปนผูที่มีความงามจากการทําศัลยกรรมความงามอยางไมอายดวยความภาคภูมิใจตอรูปลักษณของตนเอง จึง
เปนสิ่งแปลกใหมของสังคมจนทําใหผูใหขอมูลไดกลายเปนแบบอยางใหคนในสังคม มีการเปลี่ยนแปลงมุมมองของ
การทําศัลยกรรมความงามเสียใหมโดยมิไดมองการทําศัลยกรรมความงามในดานลบเพียงอยางเดียว การไดรับการ
ยอมรับและความนับถือในการทําศัลยกรรมความงาม ทําใหผูใหขอมูลสามารถชักจูงและสรางความเชื่อมั่นใหบุคคล
ในสังคมคลอยตามตนเองไดอยางงายดาย จนทําใหเกิดเปนชองทางในการประกอบอาชีพตามมา
“เรื่องงานก็ไดงานเยอะขึ้น ขายอะไรก็ได หัวเราะ พูดอะไรคนก็เชื่อ อืมเราทําเกี่ยวกับดานความงามคนก็มาถาม
เยอะเพื่อนเหรอเพื่อนก็ไปทําตามไง เพราะบุคลิกภาพเราเปลี่ยนเรากลายเปนแบบเหมือนใหเขาทําเราก็แนะนําสงเคสให
คลินิกไดไง ถาเราจะแนะนําเรื่องตาเขาก็จะจองที่ตาเรากอนตาเราสวยหรือเปลา พอที่จะทําใหเขามั่นใจที่จะทําใหเขา
ตัดสินใจจายบางหรือเปลา เราก็ตองทําใหสวยเปนตนแบบ ถาเราไมสวยมันก็ขายอะไรไมไดหรอก ถาไมสวยก็ปดการ
ขายไมไดเลยนะ” (พิไล)

อยางไรก็ตาม ถาอธิบายผานแนวคิดปรากฏการณวิทยาของ ไฮเดกเกอร มองวา การดํารงอยู (Existing) ใน
ภาวะเชนนี้เปนเพียงสิ่งชั่วคราว (Temporal) ซึ่งแปรเปลี่ยนไปตามกาลเวลา และสถานกาณ และเปนสถานการณ
เฉพาะตน (Personal situation)ของผูใหขอมูลแตละคน (Heidegger. 1996) ดังนั้นเมื่อสถานการณที่เกี่ยวของ
กับมิติทางกายเปลี่ยนแปลงไป ผูใหขอมูลมีมุมมองตอการทําศัลยกรรมความงามในอีกแงมุม จะเห็นไดวาภายหลัง
ทําศัลยกรรมความงามในชวงรูปลักษณยังไมเขาที่ ผูใหขอมูลบางคนกลัวและวิตกกังวลสังคมจะมองตนในแงลบ
เกี่ยวกับการทําศัลยกรรมความงามของตน จึงไมอยากออกจากบานหลีกหนีสังคม แตเมื่อรูปลักษณเขาสูภาวะปกติ
ผูใหขอมูลรูสึกตอตนเองใหมมีความภาคภูมิใจในตนเอง มั่นใจในตนเองมากขึ้น ทําใหมองเห็นมุมมองของผูให
ขอมูลเกี่ยวกับการทําศัลยกรรมความงามที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณที่ไดเผชิญ
การใหความหมายศัลยกรรมความงาม : การลงทุนที่คุมคา
การลงทุนที่กลาวถึงนี้มิใชแคจํานวนเงินเทานั้นที่สูญเสียไป ผูใหขอมูลตองลงทุนดวย ความเสี่ยง ความ
เจ็บปวดทุกขทรมาน การสูญเสียเวลา เพื่อใหไดมาซึ่งความคุมคาที่มิใชเปนการเปลี่ยนแปลงเฉพาะรูปลักษณใหมี
ความงามเทานั้น แตความคุมคานั้นยังรวมไปถึงการสรางทุนทางกายภาพที่มีความสัมพันธกับตําแหนงทางสังคม ที่
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อยูทางสังคม และรสนิยมที่เปลี่ยนแปลงไป กลาวคือ การทําศัลยกรรมความงาม นั้นเปนการเปลี่ยนสภาพรางกาย
ใหกลายเปนเครื่องมือหรือวัตถุไปจุดมุงหมายปลายทางบางอยาง ไดแก การมีรายไดเพิ่มมากขึ้น การเปลี่ยนสภาพ
ทางสังคม การไดคูครองที่มีฐานะดี และการสรางความมั่นใจใหกับตนเอง ดวยการลงทุนปรับปรุงลักษณะภายนอก
รางกาย ที่ปรากฏตอสายตาคนอื่นตลอดเวลาใหดูสวยงาม การดูแลรูปลักษณใหมีความงามจึงเปนสิ่งจําเปนที่ควร
กระทํา การทําศัลยกรรมความงามตามการรับรูของผูใหขอมูลสวนใหญจึงคุมคากับการลงทุน
“มันก็เลยเอยเปนอะไรนะลงทุนกับหนาตา เอาเงินไปสรางมันมาใหมมันตอยอดมาสูอาชีพ” (จรูญ)
“แลวพอทําปุบมันมีฟลแบคที่ดีก็คือพอเราเริ่ม เปลี่ยนตนเองเริ่มสวยขึ้นมีความเขามาชม มีคนเขามาติดตองาน
มากขึ้นเราก็มองวาอุยมันก็ดีนะการทําศัลยกรรมที่เสียเงินไปมันก็คุมดี” (ฉลวย)
“ทํา ศัลยกรรมแลว มันทําใหค วามเชื่ อมั่นผมมากขึ้นมีความกลา มี อะไรทุกอยา ง ผมว า มันคุมที่ จ ะทํา เพราะ
ผลตอบแทนที่ออกมามันคุมที่เราไดมันลบความกลัว ลดไมกลาทั้งหลายออกไปหมดเลย” (แฉลม)

ภายใตบริบทเงื่อนไขของสังคมที่ทําใหทุกอยางกลายเปนสินคาที่หาซื้อหรือแลกเปลี่ยนมาไดไมเวนแมแต
รูปลักษณเชื่อมโยงใหเห็นวาความงามสามารถพัฒนาไดสรางได แตตองแลกมาดวยการทุมเทเงินทองอยางมาก
อีกทั้งตองเสียเวลาและยอมที่จะเผชิญกับความเสี่ยงและความเจ็บปวดทุกขทรมาน หากมองตามหลักธุรกิจการ
ทําศัลยกรรมความงามจึงเปรียบเสมือนการลงทุนเพื่อจะไดผลตอบแทนที่คุมคาตองลงทุนมากผูใหขอมูลบางคนจึง
ไมคิดที่จะเสียดาย เนื่องจากรับรูวาการมีรูปลักษณที่งดงามสามารถสรางความมั่นใจ ลบความกลัว ความอับอาย
นอกจากนี้ยังนําไปแสวงหาผลประโยชนหรือเชื่อมโยงไปสูโอกาสในชีวิตไดมากขึ้น ทั้งในเรื่องอาชีพ หรือการไดรับ
การยอมรับความชื่นชมจากสังคม สิ่งเหลานี้เปนผลลัพธที่ไดจากการทําศัลยกรรมความงามซึ่งผูใหขอมูลรูสึกวา
เปนสิ่งที่มีคุมคา สะทอนใหเห็นวาผูใหขอมูลนั้นมีการใหคุณคาตอการมีรูปลักษณที่งดงามอยางเห็นไดชัด
2.6. ภาวะการเปนอยู (being):จมอยูกับคําวาไมพอ
การทําศัลยกรรมความงามดูเหมือนจะเปนวิธีการที่ผูใหขอมูลพยายามใชเจรจาตอรองกับธรรมชาติ
เพื่ อ ที่ จ ะปรั บ เปลี่ ย นรู ป ลั ก ษณ ร า งกายของตนให เ ข า ใกล กั บ ความงามในอุ ด มคติ การมี ป ระสบการณ ก าร
ทําศัลยกรรมความงามสรางการรับรูเชิงบวกตอการทําศัลยกรรมความงามและมีมุมมองตอรูปลักษณของตน
เปลี่ยนไปจากเดิม จากที่เคยตองยอมรับสิ่งที่ธรรมชาติสรางกลับกลายเปนรูปลักษณคือวัตถุที่สามารถปรับปรุง
พัฒนาและเปลี่ยนแปลงใหเปนดังความตองการได ทําใหการทําศัลยกรรมความงามสรางความรูสึกพึงพอใจใน
รูปลักษณใหแกผูใหขอมูล แตอาจเปนความพึงพอใจเพียงแคชั่วคราว เมื่อตองเผชิญกับบริบทแวดลอมมากระตุน
ความตองการที่จะมีความงามก็จะเพิ่มมากขึ้นอยางไมสิ้นสุด จากการไดรับสิ่งเราตางๆ จากบริบทเงื่อนไขแวดลอม
ไมวาจะเปนการสื่อสาร เทคโนโลยีที่กาวหนา รวมถึงคานิยมและกระแสสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางไมหยุดนิ่ง
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“ถาพูดถึงการแกนะฮะผมๆ อาจจะไดมาดวยเพราะวาเรามีความตองการเพิ่มมากขึ้นมากกวาครับ มันเปนเพราะ
ความไมพอ เหมือนวันนี้ผมมีหมื่นหนึ่ง คิดวาพอแลวอยูดีๆผมคิดวาอยากมีแสนหนึ่งซึ่งผมทําไดตัดสินใจที่จะทํามัน”
(จรูญ)
“ความตองการของคนเราปะ มันรูสึกวามันยังไมพอ ถาทําแลวจะรูสึกวามันตองดีกวาเดิมควรจะไปทําเพิ่ม”
(แฉลม)
“อยากทําเยอะมาก พูดตรงๆอยากทําเยอะมาก อยากทํา อยากคือ อยากตัดโหนก อยากทําหนาผาก อยากตัด
ปาก อยากทําตา อยากทําทั้งหนาเลยอะ” (เพริศพริ้ง)

ความสําเร็จจากการทําศัลยกรรมความงามในอดีต
ความรูสึกประสบความสําเร็จจากการทําศัลยกรรมความงามครั้งแรก ตอกย้ําใหเกิดความเชื่อมั่นและ
เห็นวาการทําศัลยกรรมความงามเปนวิถีทางในการกําจัดความบกพรองหรือตําหนิของตนออกไปไดจริง เปนการ
ยอมจํานนตออํานาจของการทําศัลยกรรมความงามในการเปลี่ยนแปลงและจัดการกับความงามของตน พรอมทั้ง
ยอมหลงติดกับดักของการทําศัลยกรรมความงาม ที่ทําใหตนเองมีการมองอวัยวะตนเองเหมือนวัตถุที่สามารถ
เปลี่ยนแปลงแกไขอยางไรก็ได สงผลใหเกิดความไมพอใจในรูปลักษณสวนๆอื่นตามมาจนนําไปสูความตองการ
แกไขรูปลักษณเพิ่มเติม แสดงใหเห็นวาการทําศัลยกรรมความงามนั่นเปนเสมือนสิ่งเสริมแรงทําใหเกิดการมองเห็น
ความบกพรองของรูปลักษณมากขึ้น สอดคลองกับการนําเสนอการสรางความงามทางการแพทย ที่สามารถเขามา
จัดการกับอวัยวะเปนสวนๆ พรอมทั้งครอบงําใหเกิดการยอมรับวาภาพหรือคําตอบแบบชิ้นๆ เชนหากมีจมูกโดง
แลว ตาตองมีสองชั้น จะทําใหโดยรวมสวยงามมากขึ้น เปนการสรางความงามตามระบบการแพทยที่เสนอใหสอด
รับการใหความหมายของความงามโนมนําทําใหเกิดการทําศัลยกรรมความงามเพิ่มเติม
“ฉันประสบความสําเร็จ ก็เลยเปนแรงบันดาลใจในการทําตา เอยฉันตองทําตาแลว พอมีคนทักจมูกสวย เหมือน
แบบเราประสบความสําเร็จอะไรอันหนึ่งแลวเราก็จะเลื่อนอีกสเต็ปหนึ่งตั้งแตอยูมาทุกวันเนี่ยไมมีอะไรที่ผิดพลาดเลยนะ
ที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเกิดจากการไมพอใจของตนเองมากกวายังไมเคยเจอคนที่ทําจมูกแลวเนาอะไรเงี่ย ที่เปลี่ยน
จมูกเพราะวายังไมพอใจก็เลยทําจนพอใจ” (พิลาส)

บุคลิกลักษณะนิยมความสมบูรณแบบ
ภาวะการเปนอยู (being) ดังกลาวสวนหนึ่งมาจากการผูใหขอมูลมีลักษณะบุคลิกภาพที่ตองการความ
สมบูรณแบบในรูปลักษณของตน ซึ่งเปนบุคลิกลักษณะอยางหนึ่งของบุคคล การมีบุคลิกลักษณะเชนนี้จะนําไปสู
การตั้งความหวังเกี่ยวกับรูปลักษณของตนไวสูง และไมสามารถยอมรับจุดบกพรองบนใบหนาของตนได สงผลให
เกิดความรูสึกไมปลอดภัยตองพยายามที่จะสํารวจตรวจสอบใบหนาของตนอยูเสมอและยิ่งมีการสํารวจมากเทาไร
จะยิ่งมองเห็นขอบกพรองของรูปลักษณเพิ่มมากขึ้น ทําใหเห็นวาการทําศัลยกรรมความงามมิใชทางออกในการสราง
ความพอใจในรูปลักษณแตกลับเปนสิ่งกระตุนใหเกิดความไมพอใจในรูปลักษณมากขึ้น
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“แตพอหายก็อยากทําตรงอื่น

เพราะวาเราเริ่มคิดวาเรามีจุดบอดตรงไหนที่เราตองแกไขอีกไหมเนี่ย เราก็เริ่ม
ซีเรียสกับการทุกอยางตองออกมาดูแลวสมบูรณแบบมากกวาแรกๆเหรอไมเปลี่ยนมากหรอกเพราะวาทําแคจุดเดียวไง“ก็
แตละครั้งคิดวจะทําครั้งเดียวนะแตบางอยางดูแลวมันไมไดก็ตองแกไขเพื่อใหเรารูสึกวาดีขึ้น” (พิไล)

ความสนใจและการยอมรับจากสังคมไมถาวร
การไมไดรับการตอบสนองจากบุคคลรอบขางอยางที่คาดหวังไว เปนสวนหนึ่งที่ทําใหผูใหขอมูลรับรูวา
รูปลักษณของตนเองไมมีการเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากรูปลักษณมิไดหมายถึงภาพสะทอนใหเห็นในกระจกเงา
หากแตหมายถึงความรูสึกของผูใหขอมูลที่รับรูวารูปลักษณของตนเองเปนอยางไรในสายตาคนอื่น รูปลักษณจึง
มักจะถูกกําหนดขึ้นจากการมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น แลวนํามาสูการประเมินรูปลักษณของตนตามความคิดของ
ตนเองดั ง นั้ น การที่ สั ง คมไม มี ป ฏิ กิ ริ ย าการชื่ น ชมและยอมรั บ รู ป ลั ก ษณ ข องตนเองเหมื อ นเคยภายหลั ง การ
ทําศัลยกรรมความงาม ผูใหขอมูลจึงตีความไปวารูปลักษณของตนเองยังไมมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยใช
ปฏิกิริยาของสังคมที่มีตอตนเองเปนเหมือนเครื่องยืนยันใหผูใหขอมูลมีการรับรูตอรูปลักษณของตนเชนนั้น
“เดิมที่ครั้งแรกเนี่ย มันไมมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะฮะ คือผมไมมีเลยก็เลยรูสึกวามันเปลี่ยนแปลงแบบมีมิติ
ขึ้นมาแตไมถึงมากไมมีคนทักไมมีคนรูเลยวามันดีขึ้นเสียเงินไปแตไมเปลี่ยนเลยจะทําไปทําไมอะ” (จรูญ)

เนื่องจากความงาม ไมใชสิ่งถาวร ดังนั้นการยอมรับจากสังคมมีตอรูปลักษณจึงไมใชสิ่งถาวรเชนกัน โดย
อธิบายผานแนวคิดปรากฏการณวิทยาของไฮเดกเกอร มองวา การดํารงอยู (Existing) ในภาวะเชนนี้เปนเพียงสิ่ง
ชั่วคราว (Temporal) ซึ่งแปรเปลี่ยนไปตามกาลเวลา ซึ่งผูใหขอมูลรับรูไดจากปฏิกิริยาของสังคมที่แสดงออกถึงการ
ชื่นชอบในรูปลักษณตนเองเปลี่ยนแปลงไปไมเหมือนเดิม ทําใหผูใหขอมูลรูสึกวาตนไดรับความสนใจจากสังคมมี
ความจํากัดของระยะเวลา เมื่อเวลาผานไปผูใหขอมูลคนในสังคมจะเลิกใหความสนใจในรูปลักษณที่เปลี่ยนแปลง
ไปของตนเอง โดยผูใหขอมูลรับรูไดจากการมีพฤติกรรมคอยตรวจสอบความนิยมของสังคมที่มีตอตนเองอยูตลอด
สะทอนใหเห็นถึงการขาดกําลังใจ ขาดความพึงพอใจในตนเอง ขาดการเห็นคุณคาในตนเองจึงตองคอยวิ่งแสวงหา
จากคนอื่นมาชดเชย เมื่อรับรูวาสังคมใหความนิยมตนเองนอยลงจึงเชื่อมโยงมาสูความไมพอใจในรูปลักษณตน
มากขึ้น การกระทําเชนนี้แสดงใหเห็นถึงการรับรูของผูใหขอมูลที่มองวาสังคมมักใหคุณคาและการยอมรับกับความ
งามภายนอกอยางตอเนื่อง
“ดานหนาตาเราไป คือเราทําก็เหมือนไมไดทําอาจจะหือฮาชวงแรกวาไปทํามาชวงแรกๆหลัง โพสออฟ (post op)
แรกๆมีผลการถายรูปลงเฟสบุคกับเพื่อนๆ ถายมาแลวดูดีดูหลอดูมีคนมากดไลค มากขึ้น ทุกวันนี้คนก็เฉยๆอะครับ คิด
วาในอดีตกอนทํากับตอนนี้ก็เทากันละไมไดรับความสนใจละ” (เจริด)

291
ทนไมไดตอการถูกทักถวง
การที่ผูใหขอมูลเปนคนที่ออนไหวงายในเรื่องความงามเมื่อไดรับการทักถวงจากผูอื่นเกี่ยวกับรูปลักษณ
ของตนจึงนํามาสูการคลอยตามไดงาย เปนการสะทอนวาความรูสึกเกี่ยวกับรูปลักษณของผูใหขอมูลนั้นถูกพัฒนา
มาจากปฏิกิริยาของตนตอความเห็นของผูอื่นเกี่ยวกับตนเองประกอบดวยรูปลักษณที่มีตอตนเองและจินตนาการ
ของผูอื่นที่ตัดสินและความรูสึกของเราที่มีตอจินตนาการนั้นอันกอใหเกิดความรูสึกที่ผูใหขอมูลมีตอรูปลักษณ
ตนเองตามมาดังนั้นการถูกผูอื่นสะทอนและทักถวงเกี่ยวกับรูปลักษณของตน จึงสงผลมุมมองของผูใหขอมูลที่มีตอ
รูปลักษณตนเองในแงลบ และคิดไปถึงความรูสึกของผูอื่นที่มองรูปลักษณตนเองเชนนั้น ทําใหผูใหขอมูลมีความ
ตองการที่จะแกไขรูปลักษณตนเองใหดีขึ้นกวาเดิม
“คือมีคนทักเหมือนกันถาตัดปากมาแลวอะ เราจะยิ่งดูฟนเหยินกวาเดิมนะเราคิดวาตองไปแก ฟนกอน ดังนั้นยังงี้
มันเหมือนวาเราไปทําไปแลวมันกลายเปนวาเปนผลกระทบใหเราตองทําอีกที่หนึ่ง เหมือนเราคิดวาแคนี้เราจบแลว แตไม
นะมันทําแลว มันไปกระทบกับอยางอื่น” (เพริศพริ้ง)

โดยเฉพาะผูที่ทักทวงผูนั้นเปนแพทย เนื่องจากอยางที่ทราบกันดีอยูวาความสัมพันธระหวางแพทยและ
ผูใหขอมูลที่อยูในฐานะผูมารับบริการทําศัลยกรรมความงาม ยอมมีความเหลื่อมล้ําในเชิงของอํานาจความรู ซึ่งจะ
ปฏิเสธไมไดวาแพทยยอมมีความรูท่ีเหนือกวา จะเห็นไดวาสังคมสวนใหญจะยินยอมใหแพทยสามารถตรวจ
รางกาย ประเมินรูปลักษณและตัดสินความงามและความอัปลักษณของตนไดอยางชอบธรรมใน โดยภายใตการ
เปนผูเชี่ยวชาญนั้น แพทยจึงสามารถวางแผนจัดการออกแบบรูปลักษณของผูใหขอมูลได และทําใหผูใหขอมูลสวน
ใหญเชื่อและยินยอมรับขอเสนอแนะในการวางแผนจัดการออกแบบรูปลักษณของตน ดังนั้นจะเห็นไดวาแพทยเปน
บุคคลที่มีอิทธิพลตอความศรัทธาและความเชื่อจะสามารถจูงใจใหผูใหขอมูลคลอยตามไดงาย
“เพราะวาตอนนั้นคือแบบมีคนไปทํากับคุณหมอที่ดังมากแลวก็ทําสวยมากแลวเรารูสึกวาจมูกเรายังสวยไมสุด
นาจะสวยไดมากกวานี้ อะไรอยางนี้ถาเราเจอคุณหมอที่เกงมากๆ เราลองคุยกับคุณหมอคุณหมอนี่ละบอกเราวาเราควร
จะเปลี่ยนนะเพราะวาแกนจมูกอันนี้ทําใหหนาเราดูไมเด็กหนาเราดูแก เหมือนคุยกับหมอแลวถูกใจก็เลยทําก็เลยเปลี่ยน”
(พิลาส)
“ตอนแรกมันเจ็บครับเลยไมคิดอยากจะทํา พอไปฟลอโรอัพ (follow up) (ติดตามอาการ) หมอก็บอกเอานี่ออก
เอานี่ออกใจก็แบบใหมันหลอครั้งเดียวไปเลยใหมันเฟอรเฟคครั้งเดียว ก็เลยตกลงตามหมอวา”(เจริด)

ความกาวหนาที่ไมหยุดนิ่งทางการแพทย
เมื่อวิวัฒนาการทําศัลยกรรมความงามมีการเปลี่ยนแปลงไปแบบไมหยุดนิ่งตามวันเวลาที่กาวเดินอยูทุก
ขณะ ทําใหผูใหขอมูลชวงหนึ่งจากที่เคยพอใจในรูปลักษณของตนเองไดถูกลดทอนความพอใจนั้นดวยอายุและ
วิวัฒนาการที่กาวหนาทางการแพทย จึงเปนบริบทเงื่อนไขหนึ่งที่ทําใหผูใหขอมูลมีความตองการทําศัลยกรรมความ
งามเสมือนรูปลักษณเปนวัตถุสิ่งของที่สามารถเปลี่ยนแปลงได เนื่องจากรูปลักษณเปนความคิดภายในจิตใจของ
ผู ใ ห ข อ มู ล ที่ มี ต อ รู ป ร า งหน า ตาตนเอง ซึ่ ง ความคิ ด นี้ อ าจมี ก ารเปลี่ ย นแปลงตามช ว งเวลา การรั บ รู เ กิ ด จาก
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แรงผลักดันภายในตนเองและปฏิกิริยาจากบริบทเงื่อนไขภายนอก จึงทําใหเมื่อเวลาผานไป วิวัฒนาการการ
ทําศัลยกรรมความงามที่กาวหนาทําใหผูใหขอมูลถูกกระทําใหมีความหวังวาความรูที่พัฒนามากขึ้นจะชวยใหตนมี
ความงามที่มากขึ้นตาม เพื่อใหสอดคลองคานิยมของความงามมีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย ซึ่งในปจจุบัน
คานิยมและมุมมองในเรื่องของความงาม ไดกลายเปนสิ่งที่จัดการโดยใชความรูทางวิทยาศาสตรการแพทย เปนการ
ใชอํานาจของความรูในการควบคุมเปลี่ยนแปลงรูปลักษณของบุคคล นอกจากนี้ยังควบคุมไปถึงความรูสึกนึกคิด
ทําใหผูใหขอมูลมีการปฏิบัติตามอยางเต็มใจ จึงจะเห็นไดวาคานิยมจะมีสวนในการออกแบบรูปทรงของอวัยวะของ
รางกาย ดังนั้นภายหลังการทําศัลยกรรมความงามเมื่อผูใหขอมูลรูสึกวามีรูปลักษณที่เปลี่ยนแปลงไปไมตรงกับ
คานิยมของสังคม ผูใหขอมูลจะเลือกที่จะจัดการรูปลักษณของตนเองขึ้นมาใหมที่ภายใตการใหความหมายของ
ความงามตามคานิยมของสังคมกําหนด เพื่อใหตอบสนองความพอใจของตนอยางไมรีรอ
“คือจมูกเราเทาเนี่ย แตเขาทําใหจมูกเราเทานี้ (คือเอามือจับกลางจมูก ทําทาวัดขนาดจมูกใหดู) คือซิลิโคน
อาจจะยังไมดีตอนนั้นนะคือก็ไมบอก คือเราก็ดู คลินิกนั้นมันเนนความธรรมชาติมันเหมือนยุคสมัยกอนที่ คนสมัยกอน
อายุสี่สิบเปนแทงแหลมๆมีแตเนื้อ ที่ทําจมูกแลวเห็นเปนรูปซิลิโคนขึ้นมา อันนั้นอาจเปนอีกสมัยหนึ่งที่มันยังดูไมได
รูปทรงที่มันสวยเหมือนตอนนี้ ตอนนั้นทํามาแปบเดียวทํามาเดือน เดือนกวาก็แกเลย” (เพริศพริ้ง)

ยอมไมไดหากเห็นใครสวยกวา
การที่ผูใหขอมูลความปรารถนาที่จะมีรูปลักษณที่ดีมากกวาคนอื่นและไมตองการใหคนอื่นมีรูปลักษณที่
สวยงามมากกวาตน นํามาใหเกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับรูปลักษณตนเองไมสิ้นสุดถึงแมวาจะมีความรูสึกพึงพอใจ
ในรูปลักษณของตนเองก็ตาม การไดที่เห็นหรือรับรูวาผูอื่นมีความงามมากกวาเปนเหมือนสิ่งกระตุนใหความพึง
พอใจนั้นกลายเปนความพึงพอใจแบบชั่วคราว เนื่องจากการทําศัลยกรรมความงามเปนการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ
ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงแบบฉาบฉวยเฉพาะเปลือกนอกนั่นคือรูปลักษณที่มองเห็นดวยไดดวยตาเปลา แตการ
ทําศัลยกรรมความงามไมสามารถเปลี่ยนแปลงความรูสึกนึกคิดที่มีตอรูปลักษณของตนเองได ดังนั้นถึงแมวา
รูปลักษณของผูให ขอ มูลจะเปลี่ยนไปแลวแตหากผูใหขอมูลยัง มีความรูสึก วารูปลักษณตนเองยั งไม สวยงาม
เพียงพอ ผูใหขอมูลจะเกิดความไมพอใจในรูปลักษณของตนและมีความสัมพันธตอความรูสึกไมมั่นใจในรูปลักษณ
ตนเองเชนเดิม
สวนหนึ่งมาจากการรับรูความคิดภายในตนใหกลายเปนคนที่ชอบเปรียบเทียบตนเองกับผูอื่น เพื่อ
ประเมินรูปลักษณของตนเอง แตยิ่งทําการเปรียบเทียบมากเทาไรจะยิ่งทําใหตนเองไมพอใจในรูปลักษณของตน
มากเทานั้น และมักจะไมใหความสําคัญกับรูปลักษณของตนเองที่มีอยูเดิมกับไปมองวารูปลักษณของตนเองตอง
ดอยกวาคนอื่น จึงเกิดความรูสึกทนไมไดเปนทุกขใจ นอยเนื้อต่ําใจในรูปลักษณของตนเอง และรูสึกวาความ
มั่นใจและภาคภูมิใจในตนเองที่เคยมีไดลดลง ทําใหเกิดการแขงขันเพื่อเอาชนะจึงตองนําพาตนเองไปทําศัลยกรรม
ความงามเพิ่มมากขึ้น สวนหนึ่งมาจากบริบทเงื่อนไขของการใหความหมายการทําศัลยกรรมความงามในมุมมองของ
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การสรางรูปลักษณใหม ที่ทําใหผูใหขอมูลมีการมองรูปลักษณของตนเองเหมือนของเหลวที่สามารถเปลี่ยนรูปได
สามารถออกแบบอย างที่ ใ จปรารถนา เพื่อ ให ส อดคล อ งกับ ความงามตามอุ ด มคติที่ พร อ มจะถู ก กระตุ นและ
เปลี่ยนแปลงไดสัมพันธกับบริบทแวดลอมของสังคมในแตละยุคสมัย หรือความชื่นชอบของผูใหขอมูลที่ไมหยุดนิ่ง
ทําใหรูปลักษณจึงเปนเสมือนสิ่งที่ไมมีวันสรางเสร็จได
“ก็ไมมั่นใจอยูดีอะคนอื่นเขาสวยกวาไง คือคิดในใจอยากไปทําทั้งหนาเลยกลับมา” (เพริศพริ้ง)
“อืมเปนเพราะวาเขาเรียกวาอะไรเราอยากได ความตองการมันเพิ่มอะครับเหมือนกับวาเราไดเทานี้ปุบพอเราไป
มองเจอคนอื่นที่จมูกสวยกวานี้ นะฮะเราก็มีความรูสึกวาเราก็สามารถทําไดดีขึ้นกวานี้” (พรรณราย)

จากที่กลาวมาแลววาการเปรียบเทียบรูปลักษณกับผูอื่นเปนสิ่งที่ทําใหผูใหขอมูลยิ่งรูสึกวารูปลักษณ
ตนเองมีความดอย เนื่องมาจากชองวางระหวางตัวตนที่ผูใหขอมูลรับรู(perceive self) กับตัวตนที่ตนเองอยากจะ
เปน (ideal self) ที่มีระยะหางมากขึ้น จึงเกิดการประเมินรูปลักษณของตนเองที่แยกวาความเปนจริงเพราะ
รูปลักษณเปนความคิดภายในจิตใจของบุคคลที่มีตอตนเอง ซึ่งความคิดนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา การ
รับรูเกิดจากแรงผลักดันภายในตนและปฏิกิริยาจากบริบทแวดลอมภายนอก นอกจากนี้ยังพบวาการที่ผูใหขอมูลนํา
ตนเองไปเปรียบเทียบกับผูอื่น มิใชเฉพาะในเรื่องของความตองการจะมีความงามอยางเดียว ที่มากกวานั้นคือการที่
ตองการการประสบความสําเร็จในชีวิต เชนผูใหขอมูลบางคนที่นํารูปลักษณตนเองไปเปรียบเทียบกับผูที่ประกอบ
อาชีพ พริตตี้และมีความตองการที่จะทําศัลยกรรมความงามเพิ่มเติมมิใชเพียงเพราะตองการที่จะความงามอยาง
เดียว แตยังรวมไปถึงตองการจะเปนที่ชื่นชอบจากสังคมและการไดรับโอกาสในงาน
“ครั้งที่สองคือมันก็ไมไดมีอะไรสะกิดใจนะ เหมือนเราอะ เห็นพริตตี้คนหนึ่งมั้ง เราแบบทําไงก็ไดใหหนาหวานๆ
เลย คือเปนคนไมชอบ หนาดุพอทําปาก คือปากถามันบางอยางเดียว มันมีกระจับมันดูเหมือนจะยิ้มตลอดเวลานะคนอื่น
นาจะชอบแบบนี้ เราก็ดูรีวิวไปเรื่อยๆอยากทําเราก็ทําอะไรอยางงี้” (พรรณราย)

จะเห็นไดวาความไมรูจักพอ หรือการมีความตองการความงามที่เพิ่มมากขึ้นสะทอนใหเห็นถึงความพอดี
วาเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดยากในสังคมบริโภคนิยม ซึ่งเปนสังคมแหงความพรองเติมไมเต็ม ความตองการจึงกลายเปน
สิ่งที่ไมมีขอบเขตสิ้นสุด เพราะจะถูกกระตุนกระพือโหมดวยบริบทแวดลอมที่อยูรอบตัวตลอดเวลา จึงทําใหมีการ
สรางความตองการเทียมใหเปนความจําเปน ผูใหขอมูลสวนใหญจึงมีความตองการที่จะมีรูปลักษณที่งดงามเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ ภายใตบริบทเงื่อนไขของความตองการใหรูปลักษณตนเองสวยงามมากขึ้นดูดีขึ้น นํามาสูสภาวะความกดดัน
ในจิตใจ โดยความตองการในการเปลี่ยนแปลงตนเองยังมีบริบทเงื่อนไขอื่นๆตามมา ในดานของการปรับเปลี่ยนวิถี
ชีวิตประจําวันการหาทางเลือกที่มีความตางของฐานะทางเศรษฐกิจ และการอธิบายหรือการใหความหมายความงาม
ที่เหมาะกับตนเอง
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การใหความหมายความงาม : ความงามแบบเกาหลี
การไดผานประสบการณการทําศัลยกรรมความงามครั้งแรก จึงทําใหผูใหขอมูลเกิดการเรียนรูวา ความ
งามคือรางในอุดมคติสามารถจัดการไดและเปนโครงการที่สรางอยางไมมีวันเสร็จสิ้นภายใตการรับรูความงามแบบ
เกาหลี” ซึ่งสอดคลองกับการใหความหมายความงามของผูใหขอมูลในชวงเวลาดังกลาว และมีความตางจากการให
ความหมายงามในชวงกอนการทําศัลยกรรมความงามที่มีมุมมองความงามแยกสวนตามชาติตะวันตก เชื่อมโยงไปสู
ความหวังในการเปลี่ยนแปลงตัวเองใหมีความงามตามแบบฉบับ “เกาหลี” มากขึ้นแสดงใหเห็นวาการไดรับกระแส
นิยมความงามแบบตะวันตกเริ่มจืดจางไป โดยมีอิทธิพลผานภาพตัวแทนความงามแบบเกาหลีจากสื่อเขามาแทนที่
ในความคิดความเชื่อและใชความหมายของความงามแบบเกาหลีสรางความงามใหกับตัวเองทําใหผูใหขอมูลมี
ความหวังจะมีความงามแบบเกาหลีซึ่งเปนความงามตามแบบเอเชีย ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงตามคานิยมและ
ชวงเวลาภายใตการไดรับคานิยมความงามของสังคมที่แปรเปลี่ยนไปไมหยุดนิ่ง ผาน สื่อ ที่เปนตัวกําหนดสําคัญที่
ทําใหทัศนคติและพฤติกรรมของคนในสังคมมีการเปลี่ยนแปลงตามคานิยมและดวยกระแสโลกาภิวัตนและการเปด
โลกเสรีที่เกิดขึ้นซึ่งไดขยายวงกวางทั่วโลก ทําใหใหการสงสารมีความสะดวก ติดตอกันงาย การรับรูขาวสารรวดเร็ว
จึงเกิดเปนการถายทอดสงผานวัฒนธรรม คานิยมและทัศนคติจากประเทศหนึ่งไปสูอีกประเทศหนึ่งไดอยาง
งายดาย เปนสวนหนึ่งที่ทําใหกระแส ความงามแบบเกาหลี ไดเขามามีอิทธิพลตอสังคมไทยอยางหลีกเหลี่ยงไมได
โดยการนําเสนอความงามผานตนแบบซึ่งเปนดารา นักรอง ภาพยนตร อยางตอเนื่องและเขมขนจึงมีอิทธิพลตอการ
รับรูและคานิยมความงามโดยรวมจนทําใหสังคมไทยเกิดยอมรับในความงามแบบสาวเกาหลีซึ่งนําไปสูการตองการ
ความงามแบบสาวเกาหลี
“พอมาเริ่มคิดที่จะทําจมูกอีกที่หนึ่งเพราะตอนนั้นมีเทรนเกาหลีอยากใหหนาเราแบบเกาหลี มันบูมมากๆแรง
บันดาลใจเหรออยากใหลุคมันเปลี่ยนไง ตามเทรนไง อยากเปลี่ยนลุคตนเองไปตามกระแส ตอนนั้นเกาหลีเขามาเยอะ
พวกดาราพวกเทรนหนาลักษณะ ศัลยกรรมเกาหลี ที่เกาหลีกับที่ไทยจะทําไมเหมือนกัน” (พิไล)

หากอธิบายตามแนวคิดอัตถิภาวนิยม (Existenialism)สามารถวิเคราะหถึงความรูสึกที่มีตอรูปลักษณ
ของตนเองไมดํารงอยูแบบคงเสนคงวาตลอดไป บริบทเงื่อนไขที่สําคัญคือชวงเวลาที่ทําใหผูใหขอมูลมีความคิด
ความรูสึกตอรูปลักษณตนเองที่แตกตางไป (Live Time/ Temporality) กลาวคือภายหลังการทําศัลยกรรมความ
งามชวงแรกมีใหขอมูลอาจจะมีมุมมองของความงามที่เปนคานิยมแบบเดิม ทําใหการออกแบบรูปทรงอวัยวะเปน
แบบเดิม แตเมื่อเวลาผานไปความทันสมัยของสื่อไดกาวเขามา ไดสรางคานิยมความงามแบบใหมเปนแบบสาว
เกาหลี ทําใหผูใหขอมูลดีรับอิทธิพลของคานิยมใหมจึงคลอยตามและยึดเอาความงามแบบสาวเกาหลีมาเปนความ
งามของตน
การใหความหมายศัลยกรรมความงาม : สรางความงามไมถาวร
ถึงแมวาการทําศัลยกรรมความงามจะเปนสิ่งที่ตอบสนองความตองการของบุคคลใหมีสรีระรางกาย
ตามที่ตนเองปรารถนา สรางความพึงพอใจใหมีความมั่นใจในการดํารงชีวิตรวมกับผูอื่นในสังคม ทําใหมีโอกาสทาง
หนาที่การงาน การยอมรับนับถือจากทางสังคมก็ตามแตสิ่งเหลานี้ก็เปนสิ่งที่ไมมีความมั่นคงถาวร ไมวาศัลยกรรม
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ความงามชนิดใดก็ตาม ลวนมีอายุที่จะเสื่อมสภาพไปพรอมกับรางกายมนุษยที่ตองเปลี่ยนแปลงสภาพไปตามวัยที่
ลวงเลย การศัลยกรรมความงามจึงเปนสิ่งที่สามารถตอบสนองความตองการของบุคคลไดเพียงชั่วคราว แตไม
สามารถคงอยูเชนนั้นไดตลอดไปอยางถาวร ประกอบกับการผานประสบการณการทําศัลยกรรมความงามจะทําให
เกิดการรับรูวาสวนตางๆของรางกายที่ไดทําศัลยกรรมความงามยังคงมีการเปลี่ยนไปตามวัย ไมคงรูปอยางถาวร
ความไมพึงพอใจในรูปลักษณของตนเองจึงสามารถเกิดขึ้นไดอีกครั้ง นําไปสูการทําศัลยกรรมความงามตอไป
เรื่อยๆเพื่อรักษาความงามไวอยางคงรูปอยางไมมีวันสิ้นสุดการศัลยกรรมความงามจึงเปนบริบทเงื่อนไขประการ
หนึ่งที่ทําใหบุคคลเกิดความตองการที่จะทําศัลยกรรมอยางไมมีที่สิ้นสุด
“ถึงทําไปแลวไมใชวาศัลยกรรมความงามจะสรางความงามถาวรนะมันก็จะมีระยะเวลาที่มันจะกลับมาอีกเนอะ
รางกายมันมีความเหี่ยวยานตามวัยอะเราก็ตองทําไปเรื่อยๆแหละ”(พิไล)

เมื่อคุณคาของความงามของรูปลักษณภายนอกเปนสิ่งที่สังคมใหความสําคัญ ผูใหขอมูลสวนใหญจึง
พยายามที่จะรักษาความงามนั้นไวใหจีรังมากที่สุด การปลอยรูปลักษณใหมีการเปลี่ยนแปลงตามวัยจึงนําไปสูการ
เสื่อมคุณคาในตนตามมา ความงามที่แลกมาดวยความเสี่ยงจากการผาตัดจะเปนการจัดการความงามที่ชวยชะลอ
วัยไดในระยะยาวแตไมใชถาวร ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความพอใจของบุคคลเปนหลักเพราะหลังจากทําศัลยกรรมความงาม
รางกายก็ยังคงมีการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติแหงวัยตอไป การตอสูกับความเปลี่ยนแปลงแหงวัยดวยการ
ทําศัลยกรรมความงามซึ่งเปนการพึ่งความรูทางวิทยาศาสตรการแพทยในการจัดการความงามจึงเปนโครงการที่ไม
สิ้นสุด ทําใหการศัลยกรรมความงามสามารถสรางความงาม แตไมมีมาตรฐานแนนอนตายตัว มีการเปลี่ยนแปลง
ตามสภาพความเจริญทางเทคโนโลยีและสังคม ทําใหตองอาศัยการทําศัลยกรรมความงามในการควบคุมอายุและ
วัยที่ถูกนําเสนอใหเปนศัตรูกับความงามอยูเรื่อยๆ เปนการสรางความรูสึกพรองและความตองการเทียมที่ไมสิ้นสุด
การใหความหมายศัลยกรรมความงามในลักษณะดังกลาว สะทอนใหเห็นถึงความเชื่อของผูใหขอมูลที่มีมุมมองวา
รางกายไมใชสิ่งที่สรางมาเสร็จเรียบรอยแลว แตอยูในภาวะตองมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา รูปรางหนาตา
จึงเปนเสมือนโครงการที่ตองมีการพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่พึงปรารถนา
จะเห็นไดวาในชวงการทําศัลยกรรมความงามครั้งแรกเปนชวงที่ผูใหขอมูลสวนใหญผานประสบการณ
การทําศัลยกรรมความงามใบหนามาดวยตนเอง โดยผูใหขอมูลสวนใหญมักจะตองเผชิญกับภาวะการเปนอยู
(being) ที่ได รับผลกระทบจากการทําศัลยกรรมความงามใบหนาทําใหใ บหนาผิดแปลกแตกตางไปจากปกติ
เชื่อมโยงไปสูการมีชีวิตอยูเพียงลําพังดวยการปกปดอําพรางการทําศัลยกรรมความงามดวยความกลัวกังวลการถูก
ตีตราจากการรับรูวาสังคมมักมีการใหความหมายการทําศัลยกรรมความงามในแงลบ สัมพันธกับการใหความหมาย
ของศัลยกรรมความงามในมุมมองของสิ่งที่ควรปกปดซอนเรน โดยบริบทเงื่อนไขสําคัญที่อยูเบื้องหลังภาวะดังกลาว
สวนหนึ่งสะทอนมาจากสภาพความรุนแรงของผลกระทบที่ไดรับ อายุ วัย ประสบการณในอดีตที่เกี่ยวของ และ
ความรูความเชื่อเดิม แตเมื่อชวงเวลาเปลี่ยนไปสภาวะความรุนแรงจึงกลายเปนบริบทเงื่อนไขที่ไมถาวรทําใหชีวิตที่
เปนอยูของผูใหขอมูลแปรเปลี่ยนเปนมีความตองการที่จะทําศัลยกรรมความงามความงามเพิ่มมากขึ้นหรือเกิด
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ความรูสึกไมพอใจในรูปลักษณของตนเองในจุดอื่นเพิ่มเติม นอกจากนี้ผลกระทบดังกลาวยังกอใหเกิดความกังวล
สับสน จนเกิดพฤติกรรมการสองกระจกบอยครั้งกินไมไดนอนไมหลับ รูสึกผิดในการทําศัลยกรรมความงาม
ใบหนาตามมาสืบเนื่องจากในชวงกอนทําศัลยกรรมความงาม การที่ผูใหขอมูลบางคนใหความหมายของการให
ความหมายการทําศัลยกรรมความงามในมุมมองที่งายไมยุงยาก เชื่อมโยงใหเกิดการเตรียมตัวที่ไมดีพอในการ
ทําศัลยกรรมความงาม สงผลใหไมสามารถดูแลตนเองภายหลังการทําศัลยกรรมความงามไดอยางมีประสิทธิภาพ
การใหความหมายศัลยกรรมความงามจึงเปลี่ยนแปลงไปในมุมมองของการผาตัดที่ยุงยาก แตทวาเมื่อเวลาผานไป
ไมนานความยุงยากในการผาตัดนั้นไดหายไปกลายเปนรูปลักษณใหมเขามาแทนที่ทําใหผูใหขอมูลเกิดการรับรูที่
ตอกย้ําตอการใหความหมายการทําศัลยกรรมความงามใบหนาในมุมมองของการสรางความงามไดจริง เหมือนการ
ปลดแอกใหชีวิตตนเองไดมีชีวิตใหมตามที่คาดหวังไวเชื่อมโยงไปสูการใหความหมายการทําศัลยกรรมความงามใน
แงบวกที่ไมใชเปนเพียงการสรางความงามแตเปนการรักษาปมดอยในจิตใจ เชื่อมโยงไปสูความหมายในแงของการ
ลงทุนนําไปสูชีวิตที่เปนอยูที่ตองจมอยูกับคําวาไมพอจนนําไปสูการทําศัลยกรรมความงามเพิ่มเติม

ตอนที่ 3 ประสบการณชวงเสพติดทําศัลยกรรมความงาม: การใหความหมายและภาวะการเปนอยู
(being)
ในชวงเสพติดศัลยกรรมความงามเปนชวงที่ผูใหขอมูลไดผานประสบการณในการทําศัลยกรรมความงาม
มาดวยตนเองมาอยางมากมาย การทําการศึกษาในชวงนี้จะเปนชวงที่สามารถทําศวามเขาใจผูใหขอมูลไดถึงมุมมอง
ความเชื่อ การรับรูและความคิดตางๆ ที่มีเบื้องลึกเบื้องหลังจากชวงกอนการทําศัลยกรรมความงามและชวงการ
ทําศัลยกรรมความงามครั้งแรก เนื่องจากเหตุการณทุกเหตุการณที่เกิดขึ้นในขณะเวลาจะมีความสืบเนื่องกันจาก
อดีต (Past) ถึงปจจุบัน (Present) และอนาคต (Future) ดังนั้นความสํานึกของบุคคลตอประสบการณไมไดถูก
จํากั ด เฉพาะแต เ วลาขณะนั้ น เท านั้ น แต ความสํานึ ก ของบุ ค คลยั ง ยอ นมาจากอดีต ที่ผา นมา รวมทั้ง ยั ง มี ก าร
จินตนาการถึงขณะเวลาในอนาคตอีกดวย ดังนั้นการตีความปรากฏการณในชวงนี้จะทําใหผูวิจัยสามารถเขาใจได
อยางลึกซึ้ง ครอบคลุม โดยมิไดมองเพียงแคชวงเวลาใดเวลาหนึ่งที่เกิดขึ้นในปจจุบันแตยังเปนการมองเห็นการให
ความหมาย และการรับรูที่มีบริบทเงื่อนไขที่แตกตางกันหรือเหมือนกันตั้งแตชวงกอนการทําศัลยกรรมความงาม
จนมาถึงชวงเสพติดศัลยกรรมความงาม ซึ่งทําใหผูวิจัยสามารถเขาใจผูใหขอมูลในชวงการเสพติดศัลยกรรมความ
งามไดมากขึ้น ดังนี้
3.1. ภาวะการเปนอยู (being): ตอเนื่องเปนลูกโซไมจบสิ้น
ในช ว งเสพติ ด ศั ล ยกรรมความงามการทํ า ศั ล ยกรรมความงามถื อ ได ว า เป น การจั ด การความงาม
ซึ่งสามารถสรางความงามใหเกิดขึ้นไดตามใจปรารถนา ตอกย้ําใหเห็นถึงความสําเร็จของความรูในการจัดการความ
งามโดยการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ ซึ่งเปนการแสดงศักยภาพของมนุษยในการเอาชนะธรรมชาติผานรางกาย สราง
ใหผูใหขอมูลเกิดความสุขและความพอใจไวกับความงามของรูปลักษณภายนอกจนเกิดเปนการยึดติด จนไมอาจ
ยอมรับกับรูปลักษณที่เปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติของรางกายมีการเสื่อมถอยไปตามวัย ผูใหขอมูลตองมีการ
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แกไขขอบกพรองและพัฒนารูปลักษณของตนใหมีความงามเหมือนเคย แสดงใหเห็นถึงการตอสูกับธรรมชาติที่
มนุษยยังไมสามารถเอาชนะไดอยางเด็ดขาด คือไมวาจะแกไขหรือแตงเสริมเติมใหรูปลักษณมีความงามอยางไรก็ทํา
ไดเพียงชั่วขณะเมื่อสังขารยังคงมีการเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติแหงวัย การทําศัลยกรรมความงามจึงไมมีทาง
สิ้นสุดและหาความเพียงพอไดยาก บางคนจึงเปรียบการพัฒนาความงามดวยการทําศัลยกรรมความงามวาเหมือน
ลูกโซ สอดคลองกับการใหความหมายเสพติดศัลยกรรมความงามในมุมมองของสิ่งที่ไมรูจบ
“เหมือนเราคิดวาแคนี้เราจบแลว ทําศัลยกรรมความงามเปนลูกโซจริงๆ ตอนแรกเราทํามามันกําลังสวยอะ ชวง
แบบสามเดือนแรกๆฉันกําลังสวย หลังจากนั้นสภาพรางกายเราเปลี่ยนไปก็ตองไปทําใหม” (เพริศพริ้ง)

อายุที่เพิ่มมากขึ้น
ธรรมชาติของการทําศัลยกรรมความงามที่มิใชเปนการสรางหรือปรุงแตงความงามแบบถาวรทําใหผูให
ขอมูลรูสึกมีความสุขและความพึงพอใจเพียงชั่วคราวเทานั้น เมื่อเริ่มตนแลวจะไมสามารถหยุดได ตองทําตอเนื่อง
ไปอยางไมจบสิ้นซึ่งเปนการแสดงถึงความไมพอ ตองทําเพิ่มเติมมากขึ้น ยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งตองทํา ซึ่งเปนการมอง
คามงามของรูปลักษณลดลงเมื่ออายุมากขึ้น โดยเปนการยึดโยงความงามไวกับความสุขทําใหเกิดการเสพติดและ
โหยหาการทําศัลยกรรมความงามอยูเสมอ ดังนั้นเมื่ออายุมากขึ้นรูปลักษณมีความเสื่อมถอย ผูใหขอมูลจึงตองหวน
กลับไปทําศัลยกรรมความงามอีกครั้ง ทําใหเห็นไดวาอายุและวัยเปนบริบทเงื่อนไขสําคัญอยางหนึ่งที่ทําใหผูให
ขอมูลบางคนตองวนเวียนทําศัลยกรรมความงามอยางไมมีที่สิ้นสุด
“ไปตัดปากมา เริ่มมีปญหาปที่แปดตองมานั่งเติมคลอลาเจนที่ปากเพราะอายุมากขึ้น แตอายุมากคลอลาเจนเลิก
ผลิต เราเริ่มเหี่ยว ปากเราก็เริ่มไมมีเราก็ตองทําศัลยกรรมความงามเพิ่มเติมไป” (ฉลวย)

ความเสื่อมของสภาพรางกายที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปรางหนาตามีความเชื่อมโยงไปถึงเรื่องสุขภาพ โดย
เปนไปในลักษณะของการจัดระบบความคิดในลักษณะที่เปนคูตรงขามที่จําแนกประเภททําใหความออนเยาวเปนสิ่ง
ที่ปกติและความแกเปนสิ่งที่ไมพึงประสงค ความเสื่อมสภาพของรางกาย เสี่ยงตอความเจ็บปวย ผูใหขอมูลจึงถูก
ทําใหคิดและมองวาการเปนผูที่มีความงามตองที่หนาตาออนเยาวซึ่งสื่อไปถึงการเปนคนที่สุขภาพดีที่มีการดูแล
ตนเองทั้งในเรื่องของปฏิบัติตัว เรื่องของอาหาร การออกกําลังกายและเรื่องการพัฒนาความงามภายนอกของตนอยู
เสมอ ซึ่งเปนการแสดงออกถึงการใหความรักกับตนเอง และมีความภาคภูมิใจในตนเองที่สามารถเอาชนะธรรมชาติ
ได ทําใหการพัฒนาความงามจากเดิมที่เคยถูกมองวาเปนสิ่งไมจําเปน ฟุมเฟอย ไมคุมคาตองเสียเวลาและเสียเงิน
แตหากเปนการทําเพื่อสรางเสริมสุขภาพที่ดีเปนประโยชนตอตนเองถือวาเปนสิ่งที่คุมคา ซึ่งมุมมองดังกลาวอาจจะ
เปนไปในเรื่องของการหาความชอบธรรมใหกับตนเองหรือสรางบริบทเงื่อนไขและความจําเปนในการพัฒนาความ
งามของตนเอง ซึ่งผูใหขอมูลมองวาเปนบริบทเงื่อนไขที่แตกตางจากในอดีตที่เคยตองการมีความงามเพื่อดึงดูดเพศ
ตรงขามเปนหลัก
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“ทุกวันนี้ไปไหน คนบอกวาหนาเหมือนอายุยี่สิบกวามันคือความ พอใจนะเพราะแสดงวาที่ฉันทํามามันคุมนะ เสีย
เงินเจ็บตัว จะมีอะไรดีกวานี้อีกแลว เนี่ยคือกําไรชีวิตแลวนะ”(พิลาส)
“ดีคะสวยสมวัย อืมจะบอกวาสวยสมวัยก็ไมใชนะ ตองบอกวาสวยนอยกวาวัยเพราะทุกวันนี้เวลาไปไหนคนจะ
บอกวานี่สามสิบกวาแลวเหรอ ไมเหมือนนะ เรารูสึกดีใจ เรียกวาภูมิใจเล็กๆ ถาคนที่รักตัวเองแบบเราทุกคนจะรูวาเวลา
ไปไหนมีแตคนบอกวาทําไมดูเด็กจังอะไรอยางงี้ คุณจะรูเลยวาเนี่ยคือความสุขของเรา เพราะวาสิ่งที่เราทําสิ่งที่เราลงทุน
ไปเนี่ย มันไดกําไรกลับมา คําชมคือกําไรนะ จริงๆ จริงๆ” (พิลาส)

คานิยมความงามสัมพันธความออนเยาว
การรับรูการตีความจากปฏิสัมพันธการเรียนรูจากสังคมแวดลอมและความภาคภูมิใจมากกวาที่จะเปน
เรื่องของกายภาพดังนั้นการที่สังคมมีการยกยองชื่นชมผูที่มีใบหนาออนเยาววาเปนผูที่มีความงาม ผูใหขอมูลจึงมี
การใหความหมายของความงามตามคานิยมของสังคมที่ถูกเชื่อมโยงไวกับความสาว สวนหนึ่งมาจากการที่ผูใหขอมูล
รูสึกวาตนเองไดรับการชื่นชมจากคนในสังคม วาเปนผูที่มีหนาตาออนกวาวัยนั้นสื่อไปถึงความสําเร็จในการสามารถ
เอาชนะกฎเกณฑทางธรรมชาติในเรื่องความเสื่อมของรางกายไดเรื่องของความงามแบบออนเยาวจึงกลายเปนสิ่งที่มี
ความหมายในการสรางความมั่นใจ ภาคภูมิใจใหกับตนเองผูใหขอมูลจึงเกิดความพึงพอใจในรูปลักษณตนเอง
ที่สามารถกระชากวัยกลับคืนมาไดทันตา สมความปรารถนาของตนที่บอกวาคุมแสนคุม มีความสุขมากที่ทําใหตนเองดู
เปนสาวอีกครั้ง มากกวาที่ตนจะมีรูปลักษณเปนไปตามวัย ดังคํากลาวที่วา “สวยสมวัย” ซึ่งมีความหมายวาแตละวัย
ตางมีความงามไดเชนเดียวกัน
หากอธิบายตามแนวคิดอัตถิภาวนิยม (Existenialism)สามารถวิเคราะหถึงความรูสึกที่มีตอรูปลักษณ
ของตนเองไมดํารงอยูแบบคงเสนคงวาตลอดไป บริบทเงื่อนไขที่สําคัญคือชวงเวลาที่ทําใหผูใหขอมูลมีความคิด
ความรูสึกตอรูปลักษณตนเองที่แตกตางไป (Live Time/ Temporality) กลาวคือภายหลังการทําศัลยกรรมความ
งามชวงแรกมีใหขอมูลอาจจะมีมุมมองของความงามที่พึงพอใจ แตเมื่อเวลาผานไปรางกายเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไป
ตามวัย การรับรูของผูใหขอมูลที่มีตอรูปลักษณของตนเองก็เปลี่ยนแปลงไปเปนไมมีความงามจึงนํามาสูการใหความ
หมายความงามในมุมมองของความออนเยาวกวาอายุจริง
การใหความหมายความงาม : ออนเยาวกวาอายุจริง
ภาวะการเปนอยู (being) ของผูใหขอมูลที่เหมือนผูกชีวิตติดอยูกับการทําศัลยกรรมความงาม ไมมีทาง
จบสิ้น สวนหนึ่งมาจากอายุที่มากขึ้นหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางรางกายที่บงบอกวาความชราเริ่มเขามาเยือนหรือ
เปนการสื่อถึงความเสื่อมถอยของรางกาย ที่มีการเปลี่ยนแปลงตามวัย ทําใหความงามที่มีอยูเสื่อมสลายคลายมนต
ไมเหมือนเดิม ความชราจึงกลายเปนสิ่งที่ไมพึงประสงค เปนสิ่งที่สรางความทุกขใจ และทําใหผูใหขอมูลรับรูวา
คุณคาของตนเองลดลงไปตามอายุที่มากขึ้น ทั้งในเรื่องมิติทางสังคมวัฒนธรรม การแสดงบทบาท และการสราง
สัมพันธภาพ ความดึงดูดใจระหวางเพศ ดังนั้นการมีชีวิตเปนหนุมเปนสาว จึงสื่อไปถึงความสุขสดชื่นที่เต็มเปยม
ดวยพลังซึ่งแสดงออกถึงการเปนผูมีสุขภาพดี ทําใหการมีใบหนาออนวัยแบบหนุมสาวจึงเปนความงามในมุมมองที่
มีคุณคาและเปนที่ตองการตอสังคมอยูตลอดเวลา เชื่อมโยงมาสูการใหความหมายความงามที่มักจะผูกโยงความ
งามไวกับความสาว เปนการใหความหมายของความงามในมุมมองของเปนสิ่งที่ไมจีรัง โดยแสดงใหเห็นวาผูให
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ขอมูลมีการเขาใจวาธรรมชาติของรางกายมีแตจะเสื่อมถอยตามวัย ยิ่งอายุมากขึ้นคุณคาในความงามกับถูกมองให
ส ว นทางกั น ซึ่ ง จะเห็ น ได จ ากการให ค วามหมายความงามในลั ก ษณะดั ง กล า วที่ แ ตกต า งไปจากในช ว งก อ น
ทําศัลยกรรมความงาม
“กอนทําศัลยกรรมความงามคืออยากสวยอยากดูดี แฟนไดเห็นบางวาเราสวย แต ณ. ตอนนี้ทําไงก็ไดใหดูเด็ก
มันตางกันนะ ไมไดทําใหมันสวยขึ้นนะ อยางงี้เราโอเคแลวแต ทําไงก็ไดใหดูเด็กเหมือนคนที่สุขภาพดีไมใชแบบหนา
ศัลยกรรมแลว แบบเครอะไมไหว มันตางกัน” (พรรณราย)

เนื่องจากความงามเปนเรื่องของการรับรูความคิดภายในตัวบุคคล ความงามจึงถูกมองเปนสิ่งที่จิตสราง
ขึ้น และอาจเปลี่ยนแปลงตามสภาวะของคนๆใดคนหนึ่งในเวลาใดเวลาหนึ่งทําใหความหมายของความงามมีความ
แตกตางหลากหลายเปนไปตามเงื่อนไขภายในตัวบุคคล ตามสังขารของรางกาย ตามวัยนอกจากนี้ยังเปนไปตาม
เงื่อนไขของสังคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจการเมืองสภาพแวดลอมและเวลาทําใหความงามของสังคมหนึ่งอาจไมใช
ความงามของอีกสังคมหนึ่งหรือแมแตในคนๆคนเดียวกันเมื่อเวลาผานไป จะเห็นไดวาความหมายความงามก็
เปลี่ยนแปลงตามไปภายใตบริบทเงื่อนไขทางดานเวลา (Time) เปนสําคัญ ซึ่งมีสวนทําใหผูใหขอมูลมีการรับรู
ความเชื่อ และความคิดในมุมมองของความงามเปลี่ยนแปลงไปจากชวงกอนการทําศัลยกรรมความงามและในชวง
การทําศัลยกรรมความงามครั้งแรกอยางเห็นไดชัดแตถึงแมวาการใหความหมายของความงามจะเปลี่ยนแปลงไป
อยางไรก็ตาม สิ่งที่ยังคงอยูเสมอคือความงามถูกทําใหเปนสิ่งที่จําเปนและมีคุณคาไมวาวันเวลาจะเปลี่ยนแปลงไป
การใหความหมายศัลยกรรมความงาม: ปรับปรุงกลับไปดูออนเยาว
การใหความหมายของการทําศัลยกรรมความงามในลักษณะดังกลาว เปนการตอกย้ําใหเห็นวาการ
ทําศัลยกรรมความงามในมุมมองของผูใหขอมูลยังคงเปนไป ในเรื่องของการจัดการความงาม ซึ่งเปนการผสมผสาน
รางกายกับเทคโนโลยีทางการแพทยเขามาควบคุมหรือจัดการกับอวัยวะบนใบหนา โดยการแทนที่สวนประกอบหรือ
อวัยวะที่เสื่อมสภาพ ดังคํากลาวที่ผูใหขอมูลรายหนึ่งกลาววา “การทําศัลยกรรมความงามเหมือนการเปลี่ยนอะไหล”
ซึ่งเปนการแสดงใหเห็นถึงการที่อวัยวะบนใบหนาของผูใหขอมูลถูกกระทําใหเปนเพียงวัตถุที่สามารถปรับเปลี่ยนได
การศัลยกรรมความงามจึงจัดไดวาเทคโนโลยีที่คอยๆ พัฒนาไปในรูปแบบของการสนับสนุนรูปลักษณใหเขาถึงความ
เปนอมตะ เหมือนกับการปลูกถายอวัยวะและเนื้อเยื่อ (Organ Transplantation) ในการรักษาโรคทั่วไปเพื่อใหรางกาย
กลับมามีสุขภาพดี ซึ่งสอดคลองกับการใหความหมายของการทําศัลยกรรมความงามที่ทําใหรูปลักษณมีความงดงาม
ตลอดไปไมเสื่อมสลายไปตามกาลเวลา ดวยการใชเทคโนโลยีทางการแพทยที่เขามาชวยตอสูกับกฎเกณฑทาง
ธรรมชาติ
“ก็อยางที่บอกวาเราเปนคนที่ไมยอมแกแลวถาสามารถปรับปรุงแกไขตรงไหนใหเราดูเด็กดูไมแก เราก็จะทําเหมือน
การเปลี่ยนอะไหลใหตนเองทุกปเพราะวาการทําศัลยกรรมเหมือนการเปลี่ยนอะไหล ไมแนในอนาคตอาจจะมีการเปลี่ยน
ตับไตไสพุงเพื่อไมใหเราแก อยางนั้นเขาเรียกศัลยกรรมไหม ใชไหมยังงั้นเขาก็เรียกวาศัลยกรรมเหมือนกัน” (พิลาส)
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สวนหนึ่งเพราะผูใหขอมูลสวนใหญยอมรับขอเท็จจริงที่วาธรรมชาติของรางกายและความงามเปนสิ่ง
ที่ไมถาวร มีการเปลี่ยนแปลงไปตามวัยและชวงเวลา การมีอายุมากขึ้นหรือความแกจึงเปนสิ่งที่อยูตรงขามหรือเปน
ศัตรูของความงาม เปนสิ่งที่บั่นทอนความงามที่เคยมีอยูใหเสื่อมสลายไป ผูใหขอมูลสวนใหญจึงรูสึกวาตนเองตอง
พยายามชะลอความแกหรือความชราเพื่อมิใหรูปลักษณมีการเปลี่ยนแปลงไปตามชวงเวลาและอายุ หรือทําให
รูปลักษณออนเยาวกวาวัยจริง เนื่องจากผูใหขอมูลรับรูวา ความชราหรือความแกวาเปนความเสื่อมถอย ความไมดี
ไมพึงปรารถนา การทําศัลยกรรมความงามเหมือนเปนการยื่นขอเสนอทางการแพทย ใหการชวยใหผูใหขอมูล
สามารถจัดการความงามโดยตอตานการเปลี่ยนแปลงของรางกายตามธรรมชาติแหงวัยไดซึ่งเปนการแสดงศักยภาพ
ในการเอาชนะธรรมชาติผานรูปลักษณนํามาสูการใหความหมายเสพติดศัลยกรรมความงามในมุมมองของสิ่งไมรูจบ
การใหความหมายของเสพติดศัลยกรรมความงาม:สิ่งที่ไมรูจบ
จากการใหความหมายของการศัลยกรรมความงามขางตน แสดงใหเห็นวาการทําศัลยกรรมความงามนั่น
มีอายุ และยอมเปลี่ยนแปลงไปตามวัยและชวงเวลาที่ลวงเลยทําใหผลของการทําศัลยกรรมความงามอาจสราง
ความพึงพอใจไดในระยะหนึ่งเทานั้น แตไมสามารถรักษาสภาพใหตลอดไปได เพราะการทําศัลยกรรมความงามมี
เบื้องลึกเบื้องหลังที่สําคัญมากคือการตอบสนองความพอใจของตนเอง ซึ่งเปนความตองการที่ไมสิ้นสุดของบุคคล
นั่ น เอง และถึ ง แม ผู ใ ห ข อ มู ล จะมี ก ารรั บ รู ข อ เท็ จ จริ ง ว า รู ป ลั ก ษณ ส ามารถถู ก สร า งให มี ค วามงามด ว ยการ
ทําศัลยกรรมความงามไดแตไมคงที่และไมถาวร จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติอยูเสมอ การที่ผูใหขอมูลมี
การใหความหมายการเสพติดศัลยกรรมความงามจึงเปนการบงบอกถึงการไมสามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลง
ดังกล าวได จึงนํ าไปสู หนทางแสวงหาการทํ าศัลยกรรมความงามอย างตอเนื่อ งเพื่อตอสูกั บธรรมชาติที่มีการ
เปลี่ยนแปลงและสรางขอบกพรองอยูตลอดเวลา
“แตความจริงแลวเสพติดศัลยกรรมมัน ไมรูจบจริงๆมันอาจจะไมแค คนบางคนอาจจะบอกวาฉันทําวาเจ็ดแปดป
ฉันทํามาสิบปฉันยังโอเคนะ ชีวิตเราจะอยูตั้งสามสิบป อนาคตจะเปนอยางไงบางละคือเมื่อไดเริ่มแลว มันจะหยุดยากมัน
ตองมีผลกระทบตออวัยวะสวนอื่นใหทําโนนทํานี่ไปเรื่อยๆ” (เพริศพริ้ง)

การที่ผูใหขอมูลบางคนใหความหมายดังกลาวแสดงถึงการมีมุมมองตอการทําศัลยกรรมความงาม
ในลักษณะของสิ่งที่สามารถสรางหรือเปลี่ยนแปลงรูปลักษณใหมีความงามไดจริงแตไมใชสิ่งถาวรดังนั้นรูปลักษณ
ในปจจุบันที่รับรูวามีความงาม จึงไมอาจบอกไดวาจะดํารงอยูอยางคงเสนคงวาไปตลอดหรือไม เปนไปไดวาใน
อนาคตผูใหขอมูลอาจจะมีการรับรูตอรูปลักษณของตนเองที่เปลี่ยนแปลงไป อาจจะมีการมองหรือใหความหมาย
ความงามในแงมุมอื่นๆ บริบทเงื่อนไขสําคัญคือชวงเวลาที่ทําใหความคิดการรับรูที่มีตอรูปลักษณตนเองอาจจะตาง
ไป (Lived time)(van Manen,1990) การรับรูตอรูปลักษณตนเองในเรื่องของความงามอาจจะเปลี่ยนไปโดยผูให
ขอมูลมองวาการไดเริ่มทําการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณดวยการทําศัลยกรรมความงามในอวัยวะใดอวัยวะหนึ่งนั้นจะ
ไปกระทบตออวัยวะอื่นใหมีความบกพรองซึ่งความบกพรองดังกลาวอาจจะไมเกิดขึ้นในทันทีตองใชระยะเวลาใน
การแสดงอาการหรือกอใหเกิดผลกระทบ เนื่องจากรางกายไมการเปลี่ยนแปลงไปไดตามวัยและเวลาอยางไมหยุด
นิ่ง สะทอนใหเห็นวาความงามที่เปนของปลอมนั่นมีวันหมดอายุจนทําใหตองมีการกลับมาทําศัลยกรรมความงาม
ตอไปเรื่อยๆอยางไมหยุดยั้ง

301
3.2 ภาวะการเปนอยู (being): ติดอยูกับความนิยมชวนเชื่อ
แพทย ซึ่งเปนวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษที่มักจะไดรับการยอมรับในอํานาจของการเปนผูมีความรู
ทางวิ ท ยาศาสตร ท างการแพทย ที่ ส ามารถนํ า มาใช ใ นการจั ด การเปลี่ ย นแปลงรู ป ลั ก ษณ ข องผู ใ ห ข อ มู ล ได
ความสัมพันธของแพทยกับผูใหขอมูลจึงมักจะมีลักษณะเลื่อมล้ําทางอํานาจ เพราะแพทยเปนวิชาชีพที่ตองผาน
การศึกษามาอยางยาวนาน และมีความเฉพาะเจาะจงในวิชาชีพทําใหแพทยเปนผูที่ไดรับการยอมรับอยางเปน
ทางการในการประกอบวิชาชีพ โดยแพทยผูที่ผานการศึกษาเฉพาะทางที่เกี่ยวของจึงจะสามารถทําศัลยกรรมความ
งามได ผูใหขอมูลสวนใหญจึงสมยอมและยอมใหแพทยสํารวจตรวจตราใบหนาเพื่อสรางความงาม โดยการใช
ความรูทางดานวิทยาศาสตรการแพทยและมุมมองของแพทยมาเปนมาตรฐานเพื่อจําแนกใบหนา ซึ่งผูใหขอมูลสวน
ใหญก็มักจะคลอยตามการตัดสินใจของแพทยและเห็นพรองวารูปลักษณของตนเปนเชนนั้นจริงๆ จึงดําเนินการ
ปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทยอยางไมมีขอกังขา
“ตาก็หลังจากเปลี่ยนจมูกแลวเนี่ย มันทําใหตาเราดูแบบเรียกวาอะไรอะ ตาดูไมสดใสตาดูแบบสองชั้นโบราณหมอ
ก็บอกวาเราควรจะแกตาดวยนะเราก็เลยแก เหมือนแบบเรามั่นใจในหมอหมอพูดอะไรก็เชื่อ” (พิลาส)
“เสียทา เชื่อในเรื่องของ การชักชวน หมอบอกอันนี้ผมทําไดคุณจะเปนพระเอกเลย อะไรอยางงี้ครับ ทันทีเลยครับ
ทําเลย ก็แลวหมอเกาหลีเขาบอกวา เอยจมูกยูมันดูเปนผูชายไปควรแก ดวยความที่เราบอกยังไงก็ไดหมอเอาดูใหหนา
หวานอะ ก็นั้นแหละเราควรเอาปลายลงนิดหนึ่งและทําปลายใหมันเชิดๆ มันคือทรงบารบี้ไลอะไรอยางงี้ เพื่อใหหนาหวาน
จบพอ” (จรูญ)

ยอมรับในอํานาจความรูทางการแพทย
และถึงแมว าการเชื่อ ฟงคลอยตามคําแนะนําของแพทย จะทําใหผูใหขอมูลไมนอยตางพากันแกไ ข
รูปลักษณของตนดวยการทําศัลยกรรมความงามอยางไมจบสิ้น โดยความเชื่อที่วา สวยดวยแพทย ไดเขามาฝงใน
ความคิดความรูสึกของผูใหขอมูล ซึ่งสอดคลองกับการใหความหมายของการทําศัลยกรรมความงามของผูใหขอมูล
ที่ทําใหผูใหขอมูลหลงเชื่อและปฏิบัติตามโดยไมมีความหวาดระแวงหรือหวาดกลัวผลกระทบที่จะตามมาจากการ
ทําศัลยกรรมความงาม เนื่องจากการยอมรับในอํานาจทางความรูของแพทยที่จะชวยสามารถจัดการไดทุกสิ่งไมวา
จะเปนความงาม ความปลอดภัยและความเสี่ยงตางๆ ผูใหขอมูลหลายคนจึงหวังที่จะฝากชีวิตและใบหนาไวให
ขึ้นอยูกับวิจารณญาณและความรูความชํานาญของแพทยในการใชความรูจัดการความงาม นอกจากนี้การที่วัสดุ
หรือวิธีการทําศัลยกรรมความงามมีการเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการทําศัลยกรรมความงาม เปนการใชความรู
ทางดานวิทยาศาสตรการแพทยมาจัดการความงามโดยใช วิธีการ เทคนิค และวัสดุอุปกรณที่ใชเพื่อตอบสนองตอ
ความตองการที่พยายามจะลบขอจํากัดทางธรรมชาตินําไปสูการเปลี่ยนแปลงโครงสรางรูปลักษณเดิม โดยวัสดุ
อุปกรณที่ใชในการทําศัลยกรรมความงามจัดไดวาเปนสิ่งแปลกปลอมของรางกาย ในระยะยาวอาจจะมีผลกระทบ
ตออวัยวะที่ไดรับการเสริมเติมแตง ทําใหผูใหขอมูลบางคนมองวา วัสดุอุปกรณที่ใชในการทําศัลยกรรมความงาม
นั้นมีวันหมดอายุไมสามารถสรางความงามใหคงอยูไดถาวรตลอดไป
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“มันก็หลายปแลวนะหาหกป และคิดวาจมูกปกติซิลิโคนจะมีอายุประมาณ หกป เราคิดวาถึงเวลาเปลี่ยนดีกวาก็
เลยอยากลองเปลี่ยน ใสไปนานๆมันจะเนาเปลาคือตอนแรกอยากใหมันเล็กลงตรงปลายมันพุง ปลายจมูกพุงหมอเลย
ผาตัดเอาจมูกตรงนี้ออกแลวก็เลยมาใสตรงนี้ ใหมันพุงนะ ตอนนั้นใชซิลิโคน มาเริ่มใชกระดูกหลังหูครั้งที่หก เพราะ
หมอเปนเหมือนเปนเทคนิคของคุณหมอเขาเขาวาตองใชเทคนิคใหมนี้มันจะไมทะลุเพราะทําหลายครั้งแลวก็ตามเขาเลย”
(แฉลม)

ติดกับดักการสรางความงามไมถาวร
ศัลยกรรมความงามหมดอายุยังถูกตีความภายใตคานิยมความงามของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
รูปทรงของวัสดุอุปกรณที่มีผลตอการออกแบบอวัยวะนั้นๆอาจลาสมัย ไมสอดคลองสัมพันธกับคานิยมความงาม
ของสังคมในปจจุบัน ผูใหขอมูลหลายคนจึงหวนกลับมาทําศัลยกรรมความงามเพื่อความตองการที่จะไดมาซึ่งความ
งามตามอุ ดมคติ โดยวิวัฒนาการของการทําศัลยกรรมความงามไมเพียงแตพัฒนาจัดการเพียงแคความงาม
ภายนอกของผูใหขอมูลเทานั้น แตยังแฝงไวดวยอํานาจในการถายทอดกลอมเกลาความคิดของคนในสังคมสวน
ใหญที่มีตอการใหความหมายความงามในมุมมองสิ่งที่จัดการได เปลี่ยนแปลงได ทําใหความรูทางดานการแพทย
เปนสวนหนึ่งที่สําคัญในการกําหนดคานิยมความงามทางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาตามวิวัฒนาการ
ของการทําศัลยกรรมความงามที่พัฒนาใหมีทางเลือกและลูกเลนมากขึ้น โดยพยายามจะปรับปรุงเทคนิคตางๆเพื่อ
ลดจุดออนและเพิ่มจุดแข็งของการทําศัลยกรรมความงาม ทําใหรูปลักษณสามารถปรับปรุงใหดีขึ้นไดแบบไมมีที่
สิ้นสุด สิ่งเหลานี้เองกลายมาเปนสิ่งหลอกลอใหผูใหขอมูลทําศัลยกรรมความงามเพิ่มเติมเพื่อเปลี่ยนแปลงแกไข
รูปลักษณของตนตามคานิยมของยุคสมัยไดเปนอยางดี
“อืม ผมก็มองหลายๆอยางนะฮะวาพื้นฐานจมูกเราไดมากกวานี้ไหม ถาแกแลวมันไดมากกวานี้ไหมก็ไมไดตั้งเปา
ไวสูงและก็คิดวาจะทําไมไดโดยไมคํานึงถึงตัวเรา ก็จะปรึกษาหมอและไดรับความแนะนําจากหมอซึ่งในจังหวะ นั้นเนี่ย
จนถึงปจจุบันมันก็มีเทคนิคเรื่องของเกรดซิลิโคนที่มาเริ่มมีอะไรไมรูเริ่มมีเทคนิคโนนเทคนิคนี้ราคาก็ ผาแบบเกาหลีแบบ
นั้นนี้ มันก็มาเพราะเรามีออฟชั่นเยอะ ก็เลยลองทําดู” (จรูญ)

จากการที่ผูใหขอมูลรับรูวาการทําศัลยกรรมความงามของประเทศไทยในปจจุบันเปนที่แพรหลายมากขึ้น
มากกวาในอดีต เชื่อมโยงใหเห็นวาการทําศัลยกรรมความงามสําหรับประเทศไทยนั้นเริ่มเปนเรื่องปกติธรรมดาที่คน
สวนใหญในสังคมสามารถทําไดอยางอิสระมากขึ้น ดูไดจากสถิติที่สมาคมศัลยกรรมนานาชาติ (สมาคมศัลยแพทย
ตกแตงแหงประเทศไทย. 2555) ไดมีผลสํารวจความของกระแสนิยมในการศัลยกรรมความงามในประเทศไทย
พบวาเปนประเทศที่มีการทําศัลยกรรมความงามสูงมากโดยถูกจัดอยูในลําดับที่ 20 ของโลก ซึ่งสอดคลองกับสถาน
ประกอบการทําศัลยกรรมความงามที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องและมีโอกาสสูงมากที่จะเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต ทําใหเห็น
วาการทําศัลยกรรมความงามในปจจุบันกําลังเปนกระแสที่ไดรับความนิยม คนในสังคมสวนใหญมีการทําศัลยกรรม
ความงามกันมากขึ้นและไดขยายวงกวางเขาสูบุคคลทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะกลุมวัยรุนซึ่งเปนวัยที่มักจะเปดรับ
อิทธิพลที่เปนกระแสสังคมไดงาย จึงมักจะถูกจูงใจใหทําศัลยกรรมความงามตามความทันสมัย ไมตกยุคตกเทรน
นิยม
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คานิยมของสังคมในการยอมรับคนที่หนาตา
เมื่อผูใหขอมูลเกิดการเรียนรูแลววารูปลักษณของตนสามารถเปลี่ยนแปลงไดจากการทําศัลยกรรมความ
งามจึงนํามาสูการมองเห็นรูปลักษณของตนเองในสวนอื่นมีขอผิดพลาดอยูเสมอ เชื่อมโยงใหผูใหขอมูลตองคอย
เปนกังวลกับรูปลักษณของตนเอง สวนหนึ่งมาจากการยึดติดกับคานิยมความงามของสังคมเนื่องจาก กลัววาตนเอง
จะไมไดรับการยอมรับวาเปนผูมีความงาม เชนการทําศัลยกรรมความงามตาสองชั้น ทําใหผูใหขอมูลรูสึกวาจมูก
เดิมที่มีอยูไมรับกับตาสองชั้นคูใหม เปนตน
“มันมีผลกระทบมันเหมือนดึงอะไรสักอยางหนึ่งมันตองติดกันมาเปนพรวนคือเมื่อไดเริ่มแลว มันจะหยุดอยากมัน
ตองมีผลกระทบตออวัยวะสวนอื่นใหทําโนนทํานี่ไปเรื่อยๆ มีผลตอจิ ตใจ ตองเครี ยดกังวลมันจะสวยยัง มันตอง
เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ถาเรายังยึดกับสังคมนะ” (เพริศพริ้ง)

ดังนั้นจึงเห็นไดวารูปลักษณของผูใหขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา มักจะไดรับอิทธิพลของ
สัง คม วั ฒนธรรม เศรษฐกิ จ สภาพแวดล อ ม ความรูท างการแพทย แต สิ่ ง หนึ่ ง ไม ว า นานแค ไ หนก็ ไ ม มี ท าง
เปลี่ยนแปลงไปได นั้นคือความงามที่ถูกกําหนดไวใหเปนสิ่งที่จําเปนของทุกยุคทุกสมัย จึงไมนาแปลกใจที่คนสวน
ใหญตองพยายามวิ่งตามคานิยมความงามของสังคมที่กําลังไดรับความนิยม ทําใหคานิยมของความงามจึงเปนสิ่ง
เราที่มีความสําคัญอยางมากตอการทําศัลยกรรมความงามตอไปเรื่อยๆ อยางไมมีที่สิ้นสุดเพื่อตองการใหตนเองมี
ความงามตามคานิยมของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปไมหยุดนิ่ง สงเสริมใหเห็นไดวาการทําศัลยกรรมความงามไมมี
ความสมบูรณและคงเสนคงวาถาวรตลอดไป หากอธิบายตามแนวคิดอัตถิภาวนิยม (Existenialism)จะเห็นไดวามี
ความเกี่ยวของกับบริบทเงื่อนไขที่สําคัญคือชวงเวลาที่ทําใหผูใหขอมูลมีความคิดความรูสึกตอรูปลักษณตนเองที่
แตกตางไป (Live Time/ Temporality)
การใหความหมายศัลยกรรมความงาม: แฟชั่น
อยางทีทราบกันวาการทําศัลยกรรมความงามเปนวิทยาศาสตรทางการแพทยแขนงหนึ่งที่มีการพัฒนาให
เจริญรุดหนาอย างไมหยุดนิ่ ง และมักจะมีวิวัฒนาการจากการคิดคนวัสดุที่ดี เครื่อ งมือที่ปลอดภัย ทํ าใหการ
ทําศัลยกรรมความงามไมใชเรื่องที่นากลัวอีกตอไป อีกทั้งมีการพัฒนาเทคนิคตางๆใหการทําศัลยกรรมความงามมี
ความทันสมัยเพื่อตอบสนองกับความตองการความงามที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยอยางรวดเร็ว ซึ่ง
เชื่อมโยงไปสูบริบทเงื่อนไขของการทําศัลยกรรมความงามในปจจุบันที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปมิใชเปนเพียงความ
ตองการจะแกไขจุดบกพรอง หรือการคํานึงถึงความความจําเปนเพื่อการดําเนินชีวิตเพียงเทานั้น แตยังเปนไปตาม
บริบทเงื่อนไขที่สําคัญคือนั่นคือการทําตามกระแสนิยม ทําใหผูใหขอมูลสวนใหญรับรูวาการทําศัลยกรรมความงาม
ในปจจุบันมักจะใหความสําคัญเรื่องแฟชั่นมากกวาการคํานึงถึงจําเปน สิ่งเหลานี้นับเปนการบริโภคตามกระแสโดย
ไมไดมีจุดยืนในการทําศัลยกรรมความงามที่แนนอน ซึ่งการใหความหมายของการทําศัลยกรรมความงามใน
มุมมองของแฟชั่นนั้น แสดงใหเห็นวาผูใหขอมูลที่มีมุมมองดังกลาวยอมรับขอเท็จจริงที่วาการทําศัลยกรรมความ
งามไมมีความถาวรและสามารเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา
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“เดียวนี้มันเปนแฟชั่นปะ ก็เด็กสิบหกสิบแปดก็ทําแลวอะ ทําหนาผากดวย ทําจมูกเราจะรูใชไหมที่เราเคยทํามา
กอนเราจะรูวามันจะเปลี่ยนไป เฮยเด็กคนนี้อายุเทาไรสิบเจ็ดเฮยเด็กสิบเจ็ดทําหมดทุกอยางที่ ทําไดแลวเหรอ คือถาโต
มากระดูกก็เปลี่ยน แตเขาก็อยากสวยตอนนั้นกอนที่จะโตอะ เปนแบบนั้นไงไมเคยมีวัยสาวอะ” (พิไล)
“ศัลยกรรมความงามมันมีเทรนมาเรื่อยๆ เปลี่ยนไปเรื่อยๆ ทําใหวงการศัลยกรรมหรือธุรกิจดานเนี่ยเติมโตขึ้น
ตอเนื่องเพราะวาคนเราชอบที่จะเปลี่ยนหนาตนเองตาม แฟชั่นก็ แตกอนเสริมจมูกใหโดงเปนปกติก็คือจบแตเดียวนี้ตอง
มี ห ยดน้ํา ต อ งมีป ลายแหลม ปลายงุ ม ทรงเกาหลี ทรงอเมริก าคิด จะเปลี่ย นอยากไดในแบบใหม นั้น ตาม แฟชั่ น
เหมือนกันคะ”(ฉลวย)

นอกจากนี้จะเห็นไดวาการที่ผูใหขอมูลมีการเลียนแบบจากตัวแบบ ซึ่งมักจะเปนบุคคลที่ผูใหขอมูลมี
ปฏิสัมพันธดวย โดยสวนใหญจะเปนบุคคลใกลชิดที่มีอิทธิพลในการสรางแรงจูงใจ และกระตุนใหผูใหขอมูลมี
ความตองการที่จะทําศัลยกรรมความงามเพิ่มเติมเพื่อใหรูปลักษณมีความงามเปนไปตามที่สังคมนิยมในชวงเวลา
นั้น ดังเชนผูใหขอมูลรายหนึ่งที่มีการเลียนแบบการทําศัลยกรรมความงาม จากเพื่อน ดังนั้นทําใหเห็นไดวาการ
เลียนแบบสามารถกําหนดใหคนในสังคมมีมุมมองตอรูปลักษณที่มีความงามเปนไปในทิศทางเดียวกันไดเชนกัน
เนื่องจากการเลียนแบบเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดบอยครั้งและสามารถสรางการรับรู ความเชื่อ ความคิดใหเปลี่ยนแปลงได
การเลียนแบบเปนสวนหนึ่งที่ทําใหผูใหขอมูลหลายคนมีการใหความหมายความงามในลักษณะดังกลาว
“พูดตรงๆนะคะ คือแฟชั่นเพื่อน ทําตามเพื่อนๆ เห็นเพื่อนๆทําเห็นคนอื่นสวยขึ้นก็เลยทําตาม” (ฉลวย)

การทําศัลยกรรมความงามจึงดูเหมือนจะเปนวิธีการที่ผูใหขอมูลพยายามใชเจรจาตอรองกับธรรมชาติ
เพื่อที่จะปรับเปลี่ยนรูปลักษณรางกายของตนใหเขาใกลกับความงามในอุดมคติ การมีประสบการณการทําศัลยกรรม
ความงามสรางการรับรูเชิงบวกตอการทําศัลยกรรมความงามและมีมุมมองตอรูปลักษณของตนเปลี่ยนไปจากเดิม
จากที่เคยตองยอมรับสิ่งที่ธรรมชาติสรางกลับกลายเปนรูปลักษณคือวัตถุที่สามารถปรับปรุง พัฒนาและเปลี่ยนแปลง
ใหเปนดังความตองการได ทําใหการทําศัลยกรรมความงามสรางความรูสึกพึงพอใจในรูปลักษณใหแกผูใหขอมูล
แตความพึงพอใจดังกลาวจะเปนเพียงความพึงพอใจแคชั่วคราว เพราะการไดรับสิ่งเราตางๆมากมายจากบริบท
เงื่อนไขแวดลอมไมวาจะเปนการสื่อสาร เทคโนโลยีที่กาวหนา รวมถึงคานิยมและกระแสสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
อยางไมหยุดนิ่ง ทําใหความพึงพอใจในรูปลักษณจึงยังไมมีสิ้นสุดสอดคลองกับงานวิจัยของสุมลวดี แสนโยชน
(2555) สามารถอธิบายไดวาคานิยมทางสังคมสงผลตอกระบวนการตัดสินใจทําศัลยกรรมความงามในปจจุบัน
เพราะถือวาเปนเรื่องแฟชั่น หรือกระแสสังคม ผูใหขอมูลมักจะขาดความเปนตัวของตนเอง (Disown) มักพูดหรือ
กระทําตามความเชื่อหรือคานิยมของสังคม ที่เขากระทําลึกระดับของจิตใจซึ่งเปนมิติที่ควบคุมรางกายและพฤติกรรม
ควบคุมความรูสึกนึกคิด (Micropower) ทําใหผูใหขอมูลถูกครอบงําอยางเงียบสงบ โดยไมทันรูตัววาถูกควบคุม
หรือบังคับใหเชื่อฟงในแนวทางหรือหลักการที่ถูกสรางขึ้น แตก็รูสึกจํานนและเต็มใจที่จะลดทอนตนเองเปนเหมือน
วัตถุที่สามารถจัดการหรือควบคุม เปลี่ยนแปลงได (Self is an object) สะทอนใหเห็นลักษณะของการคิดและ
ตัดสินใจของผูใหขอมูลที่เปนไปตามความเชื่อ คานิยมของสังคม
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3.3. ภาวะการเปนอยู (being): กระวนกระวายใจ
ในชวงเวลาเสพติดศัลยกรรมความงาม พบวาผูใหขอมูลสวนใหญยังคงมีความรูสึกกระวนกระวายกับ
รูปลักษณของตนเอง แสดงใหเห็นถึงการไมสามารถควบคุมความตองการทําศัลยกรรมความงามของตนเองได เปน
การถูกครอบงําทางความคิดและการกระทําจากพฤติกรรมเสพติดโดยไมรูตัว ผูใหขอมูลจะมีความหมกมุนอยูกับ
รูปลักษณของตนเอง มักจะดํารงอยูกับการพยายามหาขอมูลการทําศัลยกรรมความงาม เขากลุมผูทําศัลยกรรม
ความงามเพื่อพูดคุยปรึกษาเกี่ยวกับการทําศัลยกรรมความงามอยูเสมอ ทําใหความสนใจในดานอื่นๆในชีวิตลดลง
หรือบางคนแสดงออกโดยการตระเวนเขาออกสถานที่ทําศัลยกรรมความงามเปนวาเลน เพื่อเขาพบแพทยและ
พยายามจะขอคําปรึกษาพรอมใหแพทยประเมินความงามของตน และยืนยันถึงการรับรูของตนกับการเปนผูมี
รูปลักษณไมปกติ ซึ่งเปนการพยายามหาเสียงสนับสนุนใหตนเองไดทําศัลยกรรมความงามดังผูใหขอมูลรายหนึ่ง ที่
มีอาการกระวนกระวายใจ จนรูสึกวาตนเองเปนบาหากไมไดทําศัลยกรรมความงาม จะพยายามแสวงหาใหตนเอง
สามารถทําศัลยกรรมความงามใหไดทุกวิถีทาง
“ถายังไมไดนัดหมอนะรูสึกวาตองหาอะ คือบางที่ตองตัดสินใจภายในวันนั้นเลยวาตองเลือกที่เลยอะคือเหมือนบา
ไปเลย แตถานัดแลวจะอีกกี่เดือนก็ไดแตรูวาเราตองไดทําก็จะไมกังวลใจละ” (แฉลม)

เนื่องจากผูใหขอมูลสวนใหญไมสามารถเอาชนะกับความตองการที่จะทําศัลยกรรมความงามของตนเอง
ไดจึงมักจะสูญเสียการควบคุมตนเอง (Out of Control) โดยที่ผูใหขอมูลอาจจะมีความรูสึกพึงพอใจหรือไมพึงพอใจใน
รูปลักษณหลังทําศัลยกรรมความงาม แตการทําศัลยกรรมความงามไดกลายเปนแรงจูงใจ ทําใหผูใหขอมูลเกิด
ความตองการที่จะทําใหตนเองเกิดความพึงพอใจในรูปลักษณและการมีความคาดหวังใหรูปลักษณของตนดีขึ้นเรื่อยๆ
สงผลใหมีความตองการทําศัลยกรรมความงามอยางไมมีที่สิ้นสุด โดยไมมีขอบเขตและไมสามารถกําหนดเวลาหยุด
ทําศัลยกรรมความงามที่แนนอนได ถึงแมวาทุกครั้งที่ทําศัลยกรรมความงามจะคาดหวังใหในแตละครั้งคือครั้ง
สุดทาย แตไมเคยมีคําวาสุดทายในเสนทางการทําศัลยกรรมความงาม ยิ่งไดทํากลับยิ่งเปนการหมกมุนและใชเวลา
สวนใหญไปกับการทําศัลยกรรมความงามเกินกวาที่ผูใหขอมูลตั้งใจไว
“จริงนะ ก็เหมือนกับวาครั้งนี้พอแลวมันก็ยังมีครั้งที่สิบสิบเอ็ดมาจนไดมันเหมือนความตองการของคนเราปะ
มันเหมือน มันรูสึกวามันยังไมพอ ถาทําแลวเราจะรูสึกวามันตองดีกวาเดิมควรจะไปทําเพิ่มยังเพราะความตองการมันยัง
ไมมีที่สิ้นสุดอยูแลวประมาณเนี่ย แลวอีกอยางมันยังไมถึงจุดที่เราอยากจะหยุด” (แฉลม)

วนเวียนแขงขันโดยใชหนาตา
การที่ความงามเปนองคประกอบที่สําคัญของบางอาชีพ โดยเฉพาะอาชีพที่มักจะใชรูปลักษณในการสราง
จุดสนใจเพื่อเพิ่มมูลคาของสินคา ทําใหรูปลักษณที่มีความงามเปนสิ่งจําเปนหรือเปนสิ่งที่ผูใหขอมูลตองพึ่งพา
อํานาจในการตอรอง เพื่อแขงขันใหตนเองไดรับโอกาสและเปนผูเลือกในงานมากกวาคนอื่น ผูใหขอมูลสวนใหญที่
ประกอบอาชีพดังกลาวจึงไมสามารถยินยอมที่จะใหรูปลักษณของตนเองมีความงามดอยกวาคนอื่นได ทําใหตองมี
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การประเมินรูปลักษณของตนโดยอางอิงจากรูปลักษณผูอื่นอยูเสมอ และมักจะเฝาระแวดระวังไมใหคนอื่นมีความ
งามมากกวาตนเอง เพื่อลดความรูสึกกลัว วิตกกังวล และไมมั่นคงในงานออกไป จึงตองมีการปรับปรุงรูปลักษณ
ของตนที่ปรากฏตอสายตาผูอื่นใหมีความงามมากกวาคนอื่นอยูตลอดเวลา
“อืม อาจจะเปนเพราะวาเราไมพอใจ เพราะถือวาไมออกมาที่เดียว พอวันหนึ่งคนทํามีคนหลังที่ทําออกมาแลวมันดี
กวา เราเลยรูสึกวาเอยเราตองทํา แลวถาเราวิ่งแคสงานก็ตองแขงดานหนาตาไมทําไมไดละมันตองคอยแขงขันหนาตาคน
อื่นจะมาดูดีกวาไดไงเห็นยอมไมได มันจะกังวลใจ” (จรูญ)

ดังนั้นจะเห็นวาการที่ผูใหขอมูลบางคนตองวนเวียนอยูกับการแขงขันโดยใชหนาตา เพื่อใหตนเองมี
โอกาสในงาน สวนหนึ่งสะทอนเห็นบริบทเงื่อนไขที่ซอนอยูนั้นคือการที่สังคมใหคุณคาความงามของรูปลักษณเปน
หลัก โดยมองความงามเปนสิ่งที่ขายไดโดยใชในการประกอบอาชีพ เปนการตอกย้ําใหผูใหขอมูลที่ประกอบอาชีพ
ดังกลาวมักจะยึดติดกับการพัฒนารูปลักษณใหมีความงามมากกวาอาชีพอื่นและไมสามารถยอมรับไดหากใครจะมี
ความงามมากกวาตนเพราะนั้นหมายถึงการสูญเสียโอกาสในอาชีพ ทําใหผูใหขอมูลมักมีการเปรียบเทียบรูปลักษณ
ตนเองกั บ บริ บ ทแวดล อ มเพื่ อ ประเมิ น ศั ก ยภาพและโอกาสในการทํ า งานของตนอยู เ สมอ โดยที่ ไ ม รู ว า การ
เปรียบเทียบจะยิ่งทําใหมีการประเมินรูปลักษณของตนเองแยกวาความเปนจริง เนื่องจากการรับรูตอรูปลักษณเปน
ความคิดภายในจิตใจที่มีตอตนเองที่มักไดรับอิทธิพลมาจากแรงผลักดันภายในตนและปฏิกิริยาจากบริบทแวดลอม
ภายนอก ทําใหการรับรูที่มีตอรูปลักษณตนเองเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา
จะเห็นไดวาในชวงเวลาเสพติดศัลยกรรมความงาม ผูใหขอมูลสวนใหญยังคงมีความรูสึกกระวนกระวาย
กับรูปลักษณของตนเองซึ่งไมแตกตางจากชวงกอนการทําศัลยกรรมความงาม ไมวาผูใหขอมูลจะผานการ
ทําศัลยกรรมความงามมากี่ครั้ง ผูใหขอมูลก็ยังคงมีความรูสึกกระวนกระวายกับรูปลักษณของตนเชนเดิม และหาก
ไมไดทําศัลยกรรมความงามความรูสึกกระวนกระวายใจ กังวลใจ ก็ยังคงอยูไมจบสิ้น ซึ่งชี้ใหเห็นวาการแกปญหา
ความกระวนกระวายใจในรู ปลั ก ษณ ข องด ว ยการทํ า ศั ล ยกรรมความงามอาจจะไม ใ ช ท างออก ตรงข า มการ
ทําศัลยกรรมความงามยังเปนตัวชวยใหเกิดการประเมินรูลักษณตนเองดานลบมากเพิ่มขึ้น จึงทําใหยึดติดการ
ทําศัลยกรรมความงามไปเรื่อยๆ
การใหความหมายการเสพติดศัลยกรรมความงาม: กังวลวาจะงามไมพอ
ภาวะการเปนอยู (being) ของผูใหขอมูลสวนใหญที่กระวนกระวายใจ แสดงใหเห็นถึงสภาวะความ
กดดันภายในจิตใจในการรับรูวารูปลักษณของตนไมสวยเหมือนที่ควรจะเปน ซึ่งสะทอนใหเห็นวาผูใหขอมูลมักจะมี
การตัดสินรูปลักษณตนเองในแงลบจนเกิดความไมพึงพอใจในรูปลักษณตนเอง ซึ่งจะนําไปสูความไมมั่นใจใน
ตนเอง หมกมุนกับรูปลักษณของตน มักแสดงออกโดยการใชเวลานานๆในการทําพฤติกรรมซ้ําๆเชนสองกระจก
เพื่ อ หาข อ บกพร อ งที่ จ ะนํ า ไปสู ก ารทํ า ศั ล ยกรรมความงามเรื่ อ ยมา มี ค วามวิ ต กกั ง วลเป น อย า งมากแบบไม
สมเหตุสมผล โดยเชื่อมั่นวารูปลักษณตนเองไมมีความงาม นําไปสูการทําศัลยกรรมความงามซ้ําไปซ้ํามา ถึงแม
รูปลักษณของผูใหขอมูลจะเปลี่ยนแปลงไปแตผูใหขอมูลสวนใหญก็ยังมีความรูสึกวาตนเองยังเปนผูที่ไมมีความงาม
ทําใหเห็นวาการทําศัลยกรรมความงามสามารถเปลี่ยนแปลงรูปลักษณของบุคคลไดจริง แตไมสามารถเปลี่ยนแปลง
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รูปลักษณของตนที่อยูในความคิดของผูใหขอมูลได กลายเปนความผิดหวังที่เขาไมสามารถมีรูปลักษณที่มีความ
งามตามอุดมคติได นํามาสูความกระวนกระวายใจเพิ่มขึ้นซึ่งเปนผลกระทบทางดานจิตใจที่เรื้อรังสงผลกระทบตอ
รางกาย รวมไปถึงการการดําเนินชีวิตประจําวันทั้งในเรื่องของการทํางานตามมา
“ไมนะคะสําหรับการกระวนกระวายใจในที่นี้มันมีในลูกคาที่เสพติดศัลยกรรมเขาจะกังวลหนาตาคิดวามันยังไม
สวยเขาจะกลัวไมสวย” (ฉลวย)
“มันจะสองกระจกหาขอผิดพลาดของใบหนาตลอดเวลา นะแลวมันก็ตองอะ ตรงนี้นิดตรงนี้หนอยตองไปหาหมอ
ตลอดอะ ตองเอาเขาเอาออกตลอดเวลามันกังวล คนมองวาเสพติดเราก็รูวาดูจะเสพติดแตมันไมใชเราแกไข”(แพรว
พราว)

บริบทเงื่อนไขสําคัญที่ทําใหผูใหขอมูลสวนใหญมีการใหความหมายการเสพติดศัลยกรรมความงามใน
ลักษณะดังกลาว มักมาจากการเปรียบเทียบเพื่อประเมินรูปลักษณของตนโดยอางอิงจากรูปลักษณของบุคคลอื่น
ตามอุดมคติที่สังคมยอมรับการเปรียบเทียบดังกลาวทําใหเกิดความวิตกกังวล กลัวจะสูญเสียความงามตามบริบท
สังคม จึงเชื่อมโยงทําให ผูใ ห ขอ มู ลต องหั นกลับมาตรวจตรารางกายอยู เสมอ เพราะความรูสึกเป นกั งวล ไม
ปลอดภัย กลัววารูปลักษณของตนจะไมมีความงาม โดยผูใหขอมูลพรอมที่จะปฏิเสธรูปลักษณตนเองเพื่อเขาสู
ความงามตามบริบทสังคมที่ไมมีอยูจริง โดยยึดเอารูปลักษณที่ตนเองเห็นวาสังคมใหการยอมรับเปนความงามตาม
จริง ซึ่งกอใหเกิดความคุนชินที่จะเปรียบเทียบตนเองกับผูอื่นอยูเสมอ จนเกิดความวิตกกังวลและตองหันไปพึ่งการ
ทําศัลยกรรมความงามซึ่งสะทอนเบื้องลึกเบื้องหลังในดานบริบทของสังคมที่มีผลมาสูความวิตกกังวลในรูปลักษณ
ตนเองจนทําใหตองเกิดเปนการทําศัลยกรรมความงามหลายๆ ครั้งอยางไมสิ้นสุดตามมา
“มีผลตอจิตใจ ตองเครียดกังวลมันจะสวยยัง มันตองเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ถาเรายังยึดกับสังคมนะชอบไปเห็น
คนนั้นสวยคนนี้สวย” (เพริศพริ้ง)

ดั ง นั้ นจะเห็ น ได ว า การที่ ผูใ ห ข อมู ล มองเห็น ความแตกต า งระหวางรูปลั ก ษณ ที่ เ ป นจริง ของตนกั บ
รูปลักษณที่สังคมยอมรับ เปนกระบวนการที่เกิดขึ้นจากความคิดภายในตอการยอมรับความเชื่อตามบริบทสังคม
นําไปสูความไมพอใจในรูปลักษณของตนเอง จนนําไปสูการพยายามปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงตนเองใหเปนไปตาม
รูปลักษณที่สังคมยอมรับ โดยความงามที่สังคมยอมรับมักจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไมถาวร ทําใหผูใหขอมูล
พยายามจะวิ่งตามความงามดังกลาว จนนํามาสูการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณดวยการทําศัลยกรรมความงามไปเรื่อยๆ
และเกิดเปนความกังวลกลัววาตนเองจะไมมีความงามตามสังคมยอมรับตามมา ซึ่งเปนการพยายามปรับปรุงแกไข
รูปลักษณของตนใหเปนไปตามบรรทัดฐานและความชอบที่สังคมกําหนดขึ้น เพื่อใหตนเองมีพื้นที่ยืนอยูในสังคมได
การใหความหมายการเสพติดศัลยกรรมความงาม: ขาดแลวอยูไมได
ภาวะการเปนอยู (being) ของผูใหขอมูลที่กระวนกระวายตองการทําศัลยกรรมความงามหากไมได
ทําศัลยกรรมความงามจะมีการครุนคิดและมีจิตใจที่ไมเปนสุข ซึ่งนําไปสูผลกระทบตอการทําเนินชีวิตตามมา การที่
ผูใหขอมูลมีการใหความหมายการเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาเปนการรับรูถึงการใชชีวิตที่ตองพึ่งพาการ
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ทําศัลยกรรมความงามอยางเขมขน โดยแสดงความหมายถึงการไมสามารถดํารงชีวิตอยูไดหากขาดการทําศัลยกรรม
ความงาม ทําใหเห็นไดวาการทําศัลยกรรมความงามนั่นกลายเปนสิ่งที่อยูเหนืออํานาจการควบคุม ผูใหขอมูลจึงไม
สามารถยับยั้งชั่งใจใหตนเองสามารถหยุดทําศัลยกรรมความงามได จากที่ผูใหขอมูลสะทอนวา การไดทําศัลยกรรม
ความงามเปนสิ่งที่ตองทํา ไมทําศัลยกรรมความงามจะอยูไมไดเหมือนอยางเคยจะทําใหเกิดความรูสึกขาด รูสึกพรอง
จนทําใหมีการกลับไปทําศัลยกรรมความงามซ้ํา เพื่อจะดํารงรักษาความงามของรูปลักษณของตนเองใหคงอยู
ตลอดไป สวนหนึ่งมาจากประสบการณการทําศัลยกรรมความงามไดทําใหผูใหขอมูลรับรูวา ความงามเปนสิ่งที่
จัดการได ทําใหการทําศัลยกรรมความงามจึงเปนสิ่งที่จําเปน ที่จะขาดไมไดเพื่อดูแลรักษาหรือสรางรูปลักษณใหมี
ความงามอยูเสมอ สะทอนใหเห็นถึงการตกอยูในอํานาจความรูของวิวัฒนาการทางการแพทยในการพัฒนาความ
งามดวยการทําศัลยกรรมความงาม
“เสพติดคือขาดไมไดคือขาดแลวอยูไมได คือบางคนตองผาไมไดผาอยูไมไดผมมองวาเสพติดก็คิดวาติดแตมันก็
อยากทําไมทําวันนี้ก็ทําวันหนาอยูดี” (จรูญ)

จะเห็นไดวาการที่ผูใหขอมูลมีการใหความหมายของการเสพติดศัลยกรรมความงามในมุมมองดังกลาว
แสดงใหเห็นถึงการใหความสําคัญกับการทําศัลยกรรมความงามเปนอยางมาก ทําใหผูใหขอมูลไมสามารถขาดการ
ทําศัลยกรรมความงามได เพราะการขาดการทําศัลยกรรมความงามอาจจะสงผลกระทบตอผูใหขอมูลเปนอยางมาก
โดยเฉพาะผลกระทบทางดานจิตใจ จนกลายเปนความหมกมุนกับรูปลักษณของตนที่ที่ไมสามารถจะควบคุมความ
ตองการได สงผลเชื่อมโยงมาสูการดําเนินชีวิตและบริบทแวดลอมของตนตามมา ผูใหขอมูลสวนใหญจึงตอง
พยายามหาทางออกเพื่อลดผลกระทบดังกลาว ดวยการหวนไปสูเสนทางการทําศัลยกรรมความงามที่ตนเองคุนเคย
3.4. ภาวะการเปนอยู (being): ตระเวนหาแหลงทําเพิ่มเติม
การตระเวนหาที่ ทํ า ศั ล ยกรรมความงามไปเรื่ อ ยๆ โดยการเดิ น เข า เดิ น ออกสถานประกอบการ
ทําศัลยกรรมความงามจนดูเปนเรื่องปกติ สะทอนใหเห็นความไมพอใจในรูปลักษณ หมกมุนกังวลกับรูปลักษณ
ตนเอง ซึ่งธุรกิจความงามในปจจุบันก็ไดตอบโจทยโดยการใหทางเลือกที่หลากหลายในการทําศัลยกรรมความงาม
ทําใหผูใหขอมูลยิ่งมีอิสระในการเลือกสรรการทําศัลยกรรมความงามความงามไดมากขึ้น โดยเปาที่แทจริงของการ
ตระเวนทําศัลยกรรมความงามไปเรื่อยๆ ไมใชอยูที่สถานที่หรืออุปกรณเปนสําคัญเทาไรนัก แตสวนสําคัญที่สุดคือ
ความตองการจะเปลี่ยนแพทยศัลยกรรมความงาม หรือเรียกวา “Doctor Shopping” หากเปรียบการทําศัลยกรรม
ความงามเหมือนการสรางงานศิลปะ แพทยจึงถือวาเปนหัวใจสําคัญในการรังสรรคผลงาน ซึ่งผูใหขอมูลบางคนเชื่อ
วาแพทยแตละคนจะมีเทคนิคทักษะ และความถนัดที่แตกตางกันไป ทําใหผลงานการทําศัลยกรรมความงามของ
แพทยแตละคนมีเอกลักษณเฉพาะตัว ผูใหขอมูลจึงตองมีการตระเวนหาเปลี่ยนสถานที่ทําศัลยกรรมความงามเพื่อ
สรรหาแพทยที่สามารถจะตอบสนองความงามใหกับตนเองได
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“ทํา คนละหมอค ะเหมื อ นซื้อ อะไหล คนไหนดา นไหนเกง อะไรก็ จ ะดูว า ผลงานเขาเนี่ ยคื อ เราเชื่อ วา คุณ หมอ
ทําศัลยกรรมเนี่ยเหมือนกับศิลปะเหมือนกับชางศิลปะคนหนึ่งที่มีลายเซ็นเปนของตนเอง คือคุณหมอแตละทานจะเกงไม
เหมือนกันเกงจมูกเกงตาเกงปาก เราก็จะเอาดานนี้คุณหมอคนนี้เกงแบบนี้ คือเราจะเลือกทํากับคุณหมอแบบนี้ คือราคา
ไมเคยเกี่ยงแพงเทาไรขอใหเรามั่นใจเราก็ทํา คือดูแลววาผลงานเขา ของคนที่ทําไปเปนยังไงบางแลวเราก็เลือกที่จะทํา”
(พิลาส)

เชื่อวารูปลักษณจัดกระทําไดไมสิ้นสุด
การทําศัลยกรรมความงามไมไดชวยใหผูใหขอมูลเกิดความพอใจรูปลักษณของตน ในทางตรงขาม
ศัลยกรรมความงามกลับทําใหมีการรับรูขอบกพรองของรูปลักษณตนเองมากขึ้น โดยพบวา ภายใตการผาน
ประสบการณการทําศัลยกรรมความงาม ผูใหขอมูลจะมีการใหความหมายของความงามแตกตางไปจากเดิม ซึ่ง
ไมไดเปนการปลูกสรางจากพอแม แตเปนความหมายใหมที่ความงามสรางไดโดยแพทยซึ่งสะทอนใหเห็นการมี
มุมมองตอรางกายเปนเหมือนสิ่งที่แปรรูปไดดวยอํานาจความรูทางการแพทย สอดคลองกับการใหความหมายของ
การทําศัลยกรรมความงามในแงของการจัดการรูปลักษณใหมีความงาม จะเห็นไดจากการที่ผูใหขอมูลบางคนที่มี
การเปรียบเทียบรางกาย เหมือนรถยนต ที่มีอะไหล สามารถเปลี่ยน ซอมได ทําใหผูใหขอมูลหลายคนที่มีความ
ผิดหวังตอการทําศัลยกรรมความงามจากสถานที่แหงเดิม ยังมีความหวังตอการทําศัลยกรรมความงามจากสถานที่
แหงใหม ภายใตความหวังนี้สวนหนึ่งมาจากการเห็นตัวแบบทางสังคม ไมวาทางตรงหรือทางออม ซึ่งอาจจะเปนคน
ใกลตัวหรือการไดรับคานิยมจากกลุมคนที่มีอิทธิพลตอทัศนคติของคนในสังคมสวนใหญ อยางเชน กลุมดารา
นักแสดงที่มีคานิยมศัลยกรรมความงามเพื่อความกาวหนาทางอาชีพการงาน เปนตน บริบทเงื่อนไขดังกลาวอาจจะ
เชื่อมโยงไปสูความไมพอใจจนตองตระเวนหาที่ทําศัลยกรรมความงามไปเรื่อยๆ
“อืม เงียบ ก็หาวิธีการอะใช ยังพบ จุดบกพรองของใบหนาก็คือจะพยายามหาวิธีการหรือเขาพบหมอที่ตางๆเพื่อหา
วิธีการวาใบหนานี้สามารถแกไข หรือทําอะไรไดบาง” (แพรวพราว)
“พอทําจมูกหนาก็เปลี่ยนไปเลยนะ เคาโครงหนาเปลี่ยนไปเลย คือตอนแรกไมคิดจะเสริมคางดวย ผมอยากไปทํา
จมูกอีกรอบ รอบที่สองเปนการตกแตงใหเรียว ตัดปกจมูกใหเรียว คือตรงนี้ มันเปนกระดูก เขาตัดตรงนี้ใหดวยคือจมูก
เดิมมันกลมยังงี้เลยเปนเหมือนโดมอะ ครั้งที่สามเลยคิดวามันจะไดดีกวานี้ก็เลยไปหาหมออีกทาน หมอบอกทําไมไดแลว
ตัดกระดูกออกหมดแลว หมอบอกไดแคนี้เพราะจมูกเปนคนเจาเนื้อมาก” (แฉลม)

คานิยมความงามที่เปลี่ยนแปลงไป
การตระเวนหาทําศัลยกรรมความงาม มิไดจํากัดสถานที่อยูเฉพาะในประเทศไทยเพียงเทานั้น จาก
การศึกษาพบวาในชวงเสพติดศัลยกรรมความงามผูใหขอมูลหลายคนเริ่มที่หันเหไปทําศัลยกรรมความงามที่
ประเทศเกาหลีกันมากขึ้น เนื่องจากกระแสความงามแบบสาวเกาหลี ไดเขามามีอิทธิพลตอสังคมไทยเปนอยางมาก
โดยผานทางสื่อซึ่งเปนการปลูกฝงคานิยมทัศนคติความคิดที่อยากจะมีหนาตารูปลักษณสวยงามแบบสาวเกาหลี
เนื่องจากวัฒนธรรมเกาหลีที่ถูกถายทอดตามสื่อบันเทิงจากประเทศเกาหลีมีผลโดยตรงตอพฤติกรรมการเลียนแบบ
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ของวัยรุนไทยโดยสื่อบันเทิงไดแกละครภาพยนตรและเพลงโดยความชื่นชอบในตัวดาราศิลปนหรือเนื้อหาที่สื่อสาร
ออกมาสงผลใหเกิดความตองการที่จะบริโภคเพื่อเลียนแบบโดยปรากฏในรูปแบบของอาหารการทองเที่ยวประเทศ
เกาหลีเครื่องมือเครื่องใชโดยเฉพาะอยางยิ่งรูปแบบของแฟชั่นการแตงกายตามนักแสดงนักรอง สิ่งตางๆเหลานี้ลวน
ทําใหผูใหขอมูลรับกระแสคานิยมความงามแบบเกาหลี ซึ่งเปนความงามแบบประดิษฐที่เกิดจากการสรางขึ้นดวย
การทําศัลยกรรมความงาม ทําใหศัลยกรรมความงามแบบเกาหลีไดรับความนิยมเปนอยางมาก
“หนาผากก็แกอีกรอบหนึ่ง สองรอบก็หมดไป หลายแสนอยูเหมือนกันสี่หาหกแสนมั่งหมอคนนี้ แตสุดทายมาสอง
กระจกหนาเราก็ยังมีปญหาคิดวา เราคงตองไปเกาหลีแลวมั่ง” (แพรวพราว)
“คิดวาจะไปเกาหลีไปแกจมูก ไปทําตาอะไรอยางงี้ คือเหมือนกับวาตอนเนี่ยที่หาขอมูลมาตลอดชวงที่หยุดเนี่ย
หมอไทยยังพัฒนาไมเกงเทาเกาหลี เพราะวาคนเกาหลีเกือบ 70% ของประเทศไมวาจะเปนผูหญิงหรือผูชายจะมีการ
ทําศัลยกรรมฉะนั้นคุณหมอจะมีความชํานาญมากกวาและเรากับคนเกาหลีหนาตา ไมแตกตางกันถือวาเอเชียเหมือนกัน
เห็นคนทําไปทําเกาหลีแลวสวยอะ คิดวาจะไปเกาหลีเลยไมพึ่งคนไทยแลวละ” (พิลาส)

สวนหนึ่งที่ทําใหการทําศัลยกรรมความงามประเทศเกาหลีไดรับความนิยม นั่นคือรูปแบบในการนําเสนอ
ที่ทําใหเห็นวาทุกคนมีโอกาสที่จะเปนคนที่มีความงามได ไมวาจะมีพื้นฐานเคาโครงเดิมเปนอยางไร โดยการพยายาม
ถายทอดใหเห็นความแตกตางของการมีชีวิตกอนและหลังทําศัลยกรรมความงามของตัวแบบ ซึ่งเปนการสรางให
เกิดการรับรูวาการมี รูปลักษณที่ไมสวยงามจึงเปนเสมือนอุปสรรคในการใชชีวิตและเปนสิ่งจําเปนที่ควรจะจัดการ
เปลี่ยนแปลง การนําเสนอดังกลาวนี้เปนการถายทอดประสบการณที่มีความคลายคลึงกับผูใหขอมูล จึงทําใหผูให
ขอมูลคลอยตามไมยาก ผูใหขอมูลมักจะรับรูและเขาใจความรูสึกของตัวแบบไดเปนอยางดี การไดเห็นตนแบบ
ประสบความสําเร็จในการทําศัลยกรรมความงาม จึงเปนการกระตุน และสรางความหวังตอการไปทําศัลยกรรม
ความงามที่ประเทศเกาหลี
“เพราะเกาหลีมีรายการหนึ่ง let me it ที่เอาคนหนาตาแยมากๆทําออกมาสวยเลยอยางกับคนละคน เราก็ไดยิน
มานานวาเกาหลีเดนเรื่องศัลยกรรมความงามมากอยากหนาเหมือนดาราเกาหลีเลยก็เลยไปเกาหลี ดูนารักดี ไปใหหมอดู”
(แพรวพราว)

เชื่อในอํานาจคําแนะนําของแพทย
แพทยศัลยกรรมความงาม ก็เปนบริบทเงื่อนไขดานตัวบุคคลที่มีความสําคัญที่ทําใหผูใหขอมูลบางคน
ตองไปทําศัลยกรรมความงามที่เกาหลี เนื่องจากแพทยบางทานมีการแนะนําใหผูใหขอมูลไปทําศัลยกรรมความงาม
ที่อื่น โดยบางครั้งแนะนําใหไปทําศัลยกรรมความงามประเทศเกาหลี ซึ่งการแนะนําของแพทยดังกลาวยิ่งเปนการ
ตอกย้ําใหเห็นวาการทําศัลยกรรมความงามที่ประเทศเกาหลีดีกวา มีเทคนิควิธีการที่กาวหนามากกวาการทําศัลยกรรม
ความงามในประเทศไทย เพราะแพทยผูซึ่งเปนผูมีอํานาจทางความรูมีความเชี่ยวชาญยังมีมุมมองและเชื่อวาการ
ทําศัลยกรรมความงามที่เกาหลีดีกวา จึงทําใหผูใหขอมูลคลอยตามเปลี่ยนสถานที่ทําศัลยกรรมความงามไปประเทศ
เกาหลีเปนจํานวนมาก
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“อยางลาสุดไปคุยมาอยากเปลี่ยนจมูก บอกหมอวาจมูกหนูทํามาสี่ครั้งแลวละหนูตองการใหมันยืดมากกวานี้
หมอบอกวา “อุยคุณผมกลัวทําใหคุณออกมาไมสวยไมคุมกับที่คุณจะตองเสียเงินแลวก็เจ็บคุณไปเกาหลีดีกวา” เราก็เลย
คิดวาเราไปเกาหลีดีกวา ไมไดแลวละ มือไมถึงละสเตปเราเลยไปแลว ระดับเขาเขาไมถึง คือเหมือนเราเปนคนพูดตรง
กอนทําจะถามวาทําไดไหม ถาไดเราก็ทําถาไมได บอกเรานะ แตถาทําไดคุณหมอจะใชเทคนิคอะไรเพิ่มจะคิดเงินเพิ่ม
ก็ยินดีจายนะขอใหมันออกมาดีเปนอยางที่เราตองการอะ เทาไรก็ไดยอมจาย” (พิลาส)

ประสบการณการทําศัลยกรรมความงามในอดีต
การผานประสบการณในอดีตที่แตกตางกัน การที่ผูใหขอมูลบางคนไดเคยประสบพบเห็นรูปลักษณของ
ผูอื่นมีความผิดปกติภายหลังทําศัลยกรรมความงามในประเทศเกาหลี จึงทําใหผูใหขอมูลบางคนไมเชื่อมั่นตาม
กระแสคานิยมความงามแบบเกาหลี และคิดวาการทําศัลยกรรมความงามที่ประเทศไทยจะดีกวา เนื่องจากการไป
ทําศัลยกรรมความงามที่เกาหลี ซึ่งเปนสถานที่ในตางแดน มีความแตกตางเรื่องภาษาการสื่อสารอาจจะทําใหเกิด
การสื่อสารผิดพลาดและไมสามารถบอกความตองการของตนเองไดอยางเต็มที่ และความแตกตางเรื่องภาษาอาจทํา
ใหผูใหขอมูลมีปญหาดานการศึกษาขอมูลการทําศัลยกรรมความงามที่เกาหลี ทําใหไมสามารถเรียนรูไดวาแพทย
หรือสถานที่ทําศัลยกรรมความงามนั้นดีจริงหรือไม นอกจากนี้ยังตองการเดินทางไกลใชคาใชจายสูง ทําใหตอง
เดินทางไปทําศัลยกรรมความงามเพียงคนเดียวขาดคนดูแล จึงมีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดและเกิดอันตรายได
โดยไมมีใครชวยเหลือ ทําใหผูใหขอมูลบางคนเลือกที่จะตระเวนหาการทําศัลยกรรมความงามในประเทศไทย
มากกวา เพราะเชื่อวาประสิทธิภาพของการทําศัลยกรรมความงาม และการไดมาซึ่งความงามไมไดขึ้นอยูกับสถานที่
ที่ทําแตขึ้นอยูกับแพทยผูทําศัลยกรรมความงามที่มีประสบการณและเปนแพทยที่มีความเตรียมพรอมเรื่องความ
ปลอดภัยเปนหลักมากกวา
“ไมดีสิคะเพราะคนเกาหลีเนี่ย คือเคยคิดยังนั้นนะเคยดิวกับเอเจนซี่ที่เกาหลี หนาพังกลับมาตั้งหลายคนแลวคะ
คือเกาหลีเนี่ยเขาเกงแตไมใชทุกคน ที่เกงจริงมีไมกี่ที่แต คลินิกในเกาหลีเยอะมากซึ่งคน เวลาไปเกาหลี เขาไมรูหรอกวา
มันดีหรือไมดี อยากจะบอกวาสถานที่ดีของ let me in โรงพยาบาลอะไรนะคะ อะโรงพยาบาลแหงหนึ่งเกาหลี เขาจะมี
คนไทยคอยดูแลอะไรหมดแตหารูไมวาหมอที่ทําจริงไมใชหมอที่ออกทีวีเปนหมอใหม แตหมอคนที่จะทําใหสวยใหเริ่ด
จริงๆเปนระดับอาจารยหมอ” (ฉลวย)
“ที่อยูในวงการนี้เรารูจักหมอคอนขางมากสถานที่เราไมซีเรียส แตเนนที่ตัวหมอ ถาตัวหมอมีประประสบการณใน
ดานนั้นที่จะทําก็ไวใจได นอกจากการผาตัดใหญ ก็จะซีเรียสวาตองมีเครื่องมือชวยชีวิตที่คอนขางพรอมอะคะ” (ฉลวย)

จะเห็นไดวาในชวงภาวะการเปนอยู (being) ของการเสพติดศัลยกรรมความงามผูใหขอมูลสวนใหญจะ
มีการตระเวนสรรหาที่ทําศัลยกรรมความงามไปเรื่อยๆโดยไมจํากัดอาณาเขตในประเทศไทยเพียงเทานั้นยังรวมไป
ถึงการทําศัลยกรรมความงามในตางแดนเชนประเทศเกาหลีอีกดวย ซึ่งพฤติกรรมดังกลาวบางบอกถึงความไมพึง
พอใจ และยังคงคิดวารูปลักษณตนเองผิดปกติ ทําใหผูใหขอมูลบางคนพยายามจะตระเวนเสาะหาคํายืนยันวา
ตนเองผิดปกติ และตองการที่จะทําการแกไขเพื่อใหตนเองมีความสุข ภายใตบริบทเงื่อนไขทางดานคานิยมที่ไดรับ
อิทธิพลจากสื่อ กลยุทธการตลาด แพทยศัลยกรรมความงาม หรือแมแตจากเพื่อนหรือคนใกลชิด ที่ทําใหผูให
ขอมูลยังมีหวังวารูปลักษณตนเองจะถูกพัฒนาแกไขใหดีงามขึ้นไดไปเรื่อยๆ
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ในชวงเวลาดังกลาวผูใหขอมูลสวนใหญก็ยังคงมีการใหความหมายศัลยกรรมความงามความงามไมตาง
จากกอนการทําศัลยกรรมความงาม สะทอนใหเห็นวาการทําศัลยกรรมความงามไมสามารถตอบสนองความพอใจ
ในรูปลักษณไดตลอดไป นอกจากนี้การผานประสบการณการทําศัลยกรรมความงามใบหนายังเปนการเสริมแรงให
เกิดการประเมินตนเองในดานลบมากยิ่งขึ้นผูใหขอมูลจึงยังรูสึกวารูปลักษณของตนเองยังสามารถพัฒนาใหมีความ
งามเพิ่มขึ้นตามความตองการที่ถูกกระตุนและกระพือโหมอยูตลอดเวลา จึงไมนาแปลกใจที่ผูใหขอมูลจะไมเคย
พอใจในความงามของตนแมจะผานการทําศัลยกรรมความงามมากี่ครั้งก็ตาม ก็ยังคงมีความอยากที่จะมีความงาม
มากขึ้น จึงนํามาสูการใหความหมายของการทําศัลยกรรมความงามในการสรางความงามเพิ่มขึ้นตามมา
“มันไมใชวาหยุดไมไดนะ กลับกลายเปนวาเรารูสึกวาใบหนาเราเปลี่ยนแปลงขึ้นเราก็เลย อยากที่จะเพิ่มเติม” (จรูญ)

ส ว นหนึ่ ง มาจากการที่ ผู ใ ห ข อ มู ล ได ผ า นประสบการณ ก ารทํ า ศั ล ยกรรมความงามมาด ว ยตนเอง
และผลลัพธที่ไดสะทอนใหเห็นวารูปลักษณของตนมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นไดดวยการทําศัลยกรรมความงาม
จึงนําไปสูความพอใจในการทําศัลยกรรมความงามมากยิ่งขึ้น ซึ่งความพึงพอใจหรือความไมพึงพอใจนั้นมักจะมีผล
ตอพฤติกรรมตามมาถาผูใหขอมูลเกิดความพึงพอใจจะมีโอกาสอยางมากที่จะกลับไปทําศัลยกรรมความงามซ้ําอีก
ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการใหความสําคัญกับการดูแลตัวเองที่มากขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อความงามที่เพิ่มมากขึ้นเชนกัน ดังคํา
กลาวที่วา “ไกงามเพราะขน คนงามเพราะ เสริม เติม แตง” ดังนั้นจะเห็นไดวาการที่ผูใหขอมูลมีการใหความหมาย
ศัลยกรรมความงามสวนหนึ่งมาจากการความพอใจในผลลัพธจากประสบการณการทําศัลยกรรมความงามครั้งแรก
การใหความหมายการเสพติดศัลยกรรมความงาม: งามอยูแลวตองการเพิ่มอีก
การที่ผูใหขอมูลสวนใหญมีการใหความหมายของการเสพติดศัลยกรรมความงาม ในมุมมองของความ
ตองการความงามที่เพิ่มมากขึ้นทั้งที่ตนเองรับรูวารูปลักษณของตนมีความงามอยูแลว ถึงแมคนอื่นจะพยายามพูด
เพื่อยืนยันถึงความงามของตนมากเทาไร ก็ไมสามารถทําใหความตองการที่จะทําศัลยกรรมความงามลดลงได เปน
ความตองการทําศัลยกรรมความงามแบบไมสมเหตุสมผล แสดงใหเห็นวาการทําศัลยกรรมความงามนั้นไมใชการ
ทําเพียงเพื่อตอบสนองความตองการดานเหตุผล (Functional) เทานั้นแตนําไปสูการตอบสนองความตองการใน
ดานอารมณ (Emotional) ที่นอกเหนือจากความจําเปนโดยทั่วไปจนนําไปสูการที่สรางคานิยมการศัลยกรรมความ
งามเพิ่มขึ้นจะเห็นไดวาการทําศัลยกรรมความงาม เปนสิ่งที่สรางความสุขและความพึงพอใจใหเจาของเพียงชั่วคราว
ทั้งนี้เพราะผูใหขอมูลถูกทําใหสมยอมตออํานาจความรูในการจัดการความงามดวยการทําศัลยกรรมความงาม
จนทําใหมีการทําศัลยกรรมความงามมากขึ้นเรื่อยๆจนเกินคําวาพอดี
“เสพติดคือมันดีอยูแลวและไปแกมันไปทํามัน ทําอยูนั่นแหละบางคนก็รูสึกวาตนเองทําๆๆแลวเจง มันก็ยังคง
การกระทําของมันอาจจะไมรูตัววาเขาเสพติดแตมุมมองของคนอื่นจะมองวาเขาเสพติด” (จรูญ)
“เสพติดก็เหมือนกับวาหนาไมไดมีปญหาอะไรหรอกแตรูสึกวาหนาตองทําอะไรสักอยางแบบนั้นมากกวาบางที่หนา
ก็ดีอยูแลวแตอาจจะกังวลมากเกินไปวา โอยมันไมดีมันมันนูนนี่นั้นหรือเปลา คิดมากไปเองเปนความกังวลเปนเรื่อง
จิตใจ” (พิไล)
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เปนที่นาสังเกตวา ในอดีตผูใหขอมูลสวนใหญมักตองการทําศัลยกรรมความงาม เพื่อใหตนเองมีความ
งาม ซึ่งจะนําไปสูการไดรับการยอมรับจากสังคม แตสําหรับในชวงเสพติดศัลยกรรมความงามถึงแมผูใหขอมูลจะ
ได รั บ การยอมรั บ และการยื น ยั น จากสั ง คมว า เป น ผู ที่ มี ค วามงาม แต ผู ใ ห ข อ มู ล ก็ ยั ง คงมี ค วามต อ งการที่ จ ะ
ทําศัลยกรรมความงามตอไป สวนหนึ่งแสดงใหเห็นวาผูใหขอมูลมีการรับรูตอรูปลักษณของตนในลักษณะที่สามารถ
เปลี่ยนรูปไดตลอดเวลาและออกแบบไดตามใจปรารถนา ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกลาวไดมีความสัมพันธกับบริบท
แวดลอมของสังคมในแตละยุคสมัย รูปลักษณจึงเปนเสมือนโครงการที่สรางไมสําเร็จตองมีการพัฒนาตอไปเรื่อยๆ
“นั้นแหละคือพวกเสพติด คือในสายตาคนอื่นรอยคนอาจจะสวยแลวแตวาตนเอง จะยังบอกไมสวยจะทําอยูเรื่อยๆ
คือพวกเสพติด”(แพรวพราว)
“คอนขางเยอะนะคะ ในปจจุบันบอกไดเลยวาคนไทยเปนโรคติดศัลยกรรมอาจจะเปนเพราะวามนุษยเรา สวนใหญคือ
ไมมีความพอ อยูแลวก็เลยรูสึกวาพอสวยแลวก็อยากจะสวยมากกวาเดิมลูกคาที่มาทําศัลยกรรมบอยๆ ในบางคนนี่คือ
สวยแลว มองดวยสายตาวาสวยก็คือสวย ก็คือตองจบ แตในบางคนยังรูวาตนเขาเองยังขาดยังไมพอตอใหคนรอยคน
พูดเขาก็ยังไมรูสึก ตองหยุดเขาก็ยังทําเพิ่มเติมไปอีกนั่นคือคนที่ติดศัลยกรรมคะ” (ฉลวย)

ความตองการที่ไมสิ้นสุดก็เปนบริบทเงื่อนไขสําคัญที่ทําใหผูใหขอมูลบางคนถึงแมจะมีความพอใจใน
รูปลักษณเดิมของตนอยูแลว แตมีความตองการอยากจะใหรูปลักษณของตนมีความงามเพิ่มมากขึ้น ตามทัศนะ
ของผูวิจัยความพอใจเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดยากในสังคมแหงความพรองที่เติมเทาไรก็ไมเต็ม เพราะความตองการของ
บุคคลจัดไดวาเปนสิ่งที่ไมมีขอบเขตสิ้นสุด ซึ่งมันจะระอุอยูภายในใจรอที่จะถูกกระตุนดวยบริบทเงื่อนไขแวดลอม
ใหกระพือโหมเติมเชื้อไฟใหผูใหขอมูลมีความตองการอยูตลอดเวลา จึงไมนาแปลกที่ผูใหขอมูลจะรูสึกตองการ
ความสวยงามเพิ่มมากขึ้น พอใจแลวก็อยากพอใจมากขึ้น จึงมีโครงการที่มีความตองการจะทําให “ดีขึ้น” เรื่อยๆ
เมื่อมีความตองการใดไดรับการตอบสนองแลว ความตองการอยางอื่นจะเขามาแทนที่ ความพึงพอใจในรูปลักษณ
ยังจึงไมมีที่สิ้นสุดถึงแมผูใหขอมูลจะกลาววาพอใจในรูปลักษณเดิมของตนก็ตาม
3.5. ภาวะการเปนอยู (being): เอาความทรมานเขาแลก
การทําศัลยกรรมความงามถือไดวาเปนการจัดการกับรางกาย ที่รุนแรงที่สุดดวยการผาตัด การถูกของมี
คมกรีด เฉือน แลผิวหนัง ตัดกระดูก การจัดการความงามดวยการทําศัลยกรรมความงามจึงเปนสิ่งที่สรางความ
เจ็บปวดใหแกผูใหขอมูลสวนใหญเปนอยางมาก แตผูใหขอมูลสวนใหญก็ยอมรับขอเท็จจริงดังกลาว ทั้งที่รับรูวา
การทําศัลยกรรมความงามสรางความเจ็บปวดเพียงใด เพราะภายหลังการทําศัลยกรรมความงามชีวิตของตนเองมี
การเปลี่ยนแปลงดีขึ้นคือมีความมั่นใจมากขึ้นและบุคลิกที่ดีขึ้นคนรอบขางใหความสนใจและทําใหตัวเองมีความสุข
จึงไมนาแปลกใจที่ผูใหขอมูลสวนใหญจะยินยอมเจ็บตัวดวยการทําศัลยกรรมความงามเพื่อที่จะไดมาซึ่งความงาม
ตามธรรมชาติที่ “ไมใชของจริง”แต “สังคมยอมรับ” แสดงใหเห็นวาผูใหขอมูลสวนใหญมักจะยอมใหรางกายตนเอง
ไดรับความเจ็บปวดและมีความเสี่ยงจากการทําศัลยกรรมความงามดีกวาที่จะปลอยใหตัวเองเจ็บปวด (suffer) กับ
ความรูสึกไมมั่นคง (insecure) ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเมื่อตองอยูในสังคมและรูสึกไมเขาพวก
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“มันหนักเก็บตัวนานมากสามเดือน ทรมานมากตื่นขึ้นจากยาสลบอวกแตเพื่อความสวยทนไดคุณจะรูเลยวาเนี่ย
คือความสุขของเรา เพราะวาสิ่งที่เราลงทุนไปเนี่ย มันไดกําไรกลับมา คําชมคือกําไรนะ”(พิลาส)

ผูวิจัย สัมผัสไดถึงความแยบยลของปฏิบัติการสรางความจริงเกี่ย วกับความงามโดยใชความรูทาง
วิทยาศาสตรการแพทยที่แนบเนียน ทําใหผูใหขอมูลหลายคนยอมที่จะทําใหตนเองไดรับความเจ็บปวดเพื่อให
ตนเองมีความสุข สอดคลองกับการใหความหมายของการทําศัลยกรรมความงาม ดังนั้นในชวงเสพติดศัลยกรรม
ความงามถึงแมวาผูใหขอมูลจะรับรูวาผลกระทบในการทําศัลยกรรมความงามสรางความทรมานแสนสาหัสเพียงใด
ก็ตาม และเมื่อแลกกับผลลัพธที่ไดรับคือความงาม สงผลใหความรูสึกเจ็บปวดทรมานที่เกิดขึ้นจากการทําศัลยกรรม
ความงามกลายเปนถูกมองขามไปทําใหเห็นไดวาความงามสําหรับผูใหขอมลสวนใหญมีคุณคาตอพวกเขาเพียงใด
ซึ่งนําไปสูการมีมุมมองตอการทําศัลยกรรมความงามเปนไปในเชิงบวกและยังเปนการเสริมแรงใหผูใหขอมูลประเมิน
รูปลักษณตนเองในแงลบเพิ่มขึ้นจนนําไปสูความไมพอใจในรูปลักษณของตนในจุดอื่นเรื่อยๆ ไป เพื่อใหตนเองมี
รูปลักษณที่มีความงามสมบูรณแบบ ผูใหขอมูลสวนใหญจึงยอมที่เจ็บตัวครั้งแลวครั้งเลาดวยการทําศัลยกรรม
ความงามดีกวาทนเจ็บปวดทางจิตใจที่ตองรับรูวาใบหนาของตนเองมีความบกพรอง
เชื่อตามโฆษณาทางการแพทย
ในปจจุบันผูใหขอมูลสวนใหญมักจะถูกทําใหคาดหวังตอการใชความรูทางดานวิทยาศาสตรการแพทย
เขามาชวยจัดการรูปลักษณตนเองใหมีความงาม เหมือนคํากลาวที่มักจะไดยินจนคุนหู “สวยดวยแพทย” หรือ
“ความสวยสรางได” เปนตน ผูใหขอมูลจึงนําจินตนาการในทางบวกนั้นมาปดกั้นความรูสึกเจ็บปวดทางกายในการ
ทําศัลยกรรมความงาม เมื่อใดก็ตามที่ผูใหขอมูลไดเขารับการทําศัลยกรรมที่เสี่ยงตอการบาดเจ็บก็จะพยายาม
เปลี่ยนแปลงความเจ็บปวดนั้นใหมีคาเทากับความสุขที่จะไดรับ เปนการเชื่อมโยงจับคูความหมายความเจ็บปวด
เสียใหมใหกลายเปนความสุขมิใชความทุกขทรมานเชนแตกอน เพื่อพยายามจะขจัดความเจ็บปวดและความทุกข
ทรมานที่เกิดขึ้นอยางหลีกเหลี่ยงไมไดใหบรรเทาเบาบางลง แสดงใหเห็นถึงการรับรูของผูใหขอมูลที่มีตอการ
ทําศัลยกรรมความงามถึงแมจะยังคงมีมุมมองในแงของความเจ็บปวดแตก็เปนความเจ็บปวดที่เปนไปในทางบวก
“เปนสิ่งที่ตองการทํา คือพอตัดสินใจทํามันมีความสุข ผลไมรูมันจะออกมายังไงละ มันมีความสุขละเพราะเรา
คาดหวังไปไกลไงวามันจะออกมาดีมีนเหมือนกับสโกแกนที่คลินิกเขาใชอะ สวยดวยแพทย” (แพรวพราว)

ความเชื่อในอดีตเชื่อมความสําเร็จในชีวิต
ความเชื่อหรือความรูเดิมที่มีอยูเกี่ยวกับรูปลักษณของใบหนาตามแนวคิดความเชื่อทางดานโหวงเฮง
ที่เชื่อวาการมีรูปลักษณหนาตาที่งดงามจะสงผลตอดวงชะตา และการดําเนินชีวิตที่ดี ใหมีโอกาสที่ดีเขามาหามากกวา
คนอื่นๆ ในสังคม อยางไรก็ตาม ลักษณะความคิดและความเชื่อเชนนี้ อาจมิใชความคิดความเชื่อที่อยูภายใต
พื้นฐานความเปนจริงก็เปนได เนื่องจากเปนการใหความหมายของการทําศัลยกรรมความงามที่มีเบื้องลึกเบื้องหลัง
มาจากความเชื่อสวนตน ซึ่งเปนความเชื่อที่เปนในในลักษณะของการสรางความหวังตอกย้ําใหการใหความหมาย
ของการทําศัลยกรรมความงามในมุมมองดังกลาวเปนสิ่งที่ดํารงอยูได การใหความหมายของการทําศัลยกรรม
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ความงามภายใตความเชื่อทางดวงชะตาและความเชื่อดานโหวงเฮง สําหรับผูใหข อมูลบางคนอาจเปนการหา
ความชอบธรรมใหตนเองหรือสรางเงื่อนไขและความจําเปนใหสังคมเขาใจ วาการทําศัลยกรรมความงามถึงแมจะนํา
ความเจ็บปวดมาใหแตก็เปนสิ่งที่นําโอกาสตางๆเขามาในชีวิตใหตนเองสามารถประสบความสําเร็จได
“ก็การทําศัลยกรรมความงามสําหรับเรา เปนคนที่เชื่อ เรื่องดวงดวย คือศัลยกรรมมันไมไดชวยเรื่องของความงาม
อยางเดียว ชวยในเรื่องของโหวเฮงดวยเราก็เลยรูสึกชื่นชอบ เรามีความสุข คะมันชวยหลายๆอยาง” (ฉลวย)

การใหความหมายศัลยกรรมความงาม : เจ็บสรางสุข
จากภาวะการเปนอยู (being) ในชวงเสพติดศัลยกรรมความงามจะเห็นไดวาการทําศัลยกรรมความงาม
เปนการพัฒนาปรับปรุงรูปลักษณที่มีความงามที่รุนแรงตอรางกายมากที่สุด โดยตั้งแตในชวงกอนการทําศัลยกรรม
ความงามจนมาถึง การทําศัลยกรรมความงามความงามครั้ง แรก ผูใ หขอมูล สวนใหญมักจะมีมุมมองตอการ
ทําศัลยกรรมความงามในลักษณะเจ็บปวดทุกขทรมาน จนกระทั่งมาถึงชวงการเสพติดศัลยกรรมความงามผูให
ขอมูลสวนใหญก็ยังคงมีมุมมองวาการทําศัลยกรรมความงามเปนความเจ็บปวดเชนเดิม แตพยายามเปลี่ยนมุมมอง
ดังกลาวใหเปนไปในแงบวกโดยการมองความเจ็บปวดที่ไดรับนั้นเปนหนทางใหไดมาซึ่งความงาม สะทอนใหเห็นถึง
การยอมที่จะใหตนเองเจ็บปวดทางกายแตไมสามารถทนรับความเจ็บปวดทางใจตอการมีรูปลักษณที่ไมสวยงามได
จึงสมยอมใหตนเองถูกกระทําถึงแมจะรูดีวาการทําศัลยกรรมความงามสรางความเจ็บปวดทางกายสักเพียงใด
“รูสึกเหมือนกับวาเราไมกลัวเจ็บอะ สนุกที่ไดทํากับมัน คือพอเราไดผาตัดแลว เรามีความสุขอะไรอยางงี้
เหมือนกับวาเราไมรูพวกนั้นเขาเลนยาหรือวาอะไรอยางงี้เนอะ แตของผมคือวาไมเคยกลัวเจ็บไมเคยกลัวมีดดีใจที่จะได
ทํา มากกวาทําออกมาแลวก็รอผลที่หวังวามันตองเปนอยางงี้อยางงี้นี่คือความสุข” (แฉลม)
“ก็มีความสุขนะคะ คือพูดตรงๆมันมีผลกระทบ เยอะไมวาจะเปนเรื่องความรักเราไมเคยมีคนมาชอบเราไมเคยมี
แฟน อยางเมื่อกอน แตหลังจากที่เราทําศัลยกรรมเรามีงานที่ดีเรามีเงินใช มีสามี เรามีอะไรตางๆในชีวิต เรามีอะไรที่เปน
ที่ยอมรับในสังคมมากขึ้น รูสึกวาการทําศัลยกรรมมันเริ่ดอะคะ” (ฉลวย)
“ก็หมดเปนลานเลย อะ ไมเสียดายนะเพราะมันคุมคากับชื่อเสียงชีวิตที่มีการเปลี่ยนไปของตนเอง รูสึกมีความสุข
วามีวันนี้การทําศัลยกรรมความงาม” (จรูญ)

จะเห็นไดวาผูใหขอมูลหลายคนมีการรับรูวาการทําศัลยกรรมความงามสรางความเจ็บปวดเพียงใดแตก็
เลือกที่จะทําศัลยกรรมความงาม เพื่อตองการที่จะยึดติดความสุขความพอใจไวกับความสวยความงาม จะเห็นไดวา
ศัลยกรรมความงามไดกลาย เปนสิ่งที่สรางความหวังสรางกําลังใจ และเปนแนวทางที่จะทําใหความหวังที่ตองการมี
ความงามเปนจริง ดังนั้นถึงแมจะรับรูวาการทําศัลยกรรมความงามจะสรางความเจ็บปวดตอตนเองเพียงใด แต
ผูใหขอมูลก็ไดแปลความเจ็บปวดดังกลาวเปนดังความสุขเพื่อลดทอนความเจ็บปวดลดทอนความเกรงกลัวตอการ
ผาตัด และเปลี่ยนความรูสึกตางๆเหลานี้ใหความสุขความสนุกเขามาแทนที่เมื่อไรที่เกิดความเจ็บปวดจากการ
ทําศัลยกรรมความงาม ผูใหขอมูลจะเฝาจินตนาการถึงผลการทําศัลยกรรมความงามในแงบวก เปนการบดบัง
ผลกระทบดานลบของการทําศัลยกรรมความงามโดยการยึดโยงการทําศัลยกรรมความงามใหคูกับความสุขและ
ความพอใจ
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3.6. ภาวะการเปนอยู (being): หลงระเริงกับรูปลักษณใหม
การมีรูปลักษณใหมสําหรับผูใหขอมูลจึงเปนเสมือนเปนการสรางโลกใหม ซึ่งจะนําไปสูการใสใจลักษณะ
ภายนอกของตัวเองใหดูดีอยูเสมอ ผูใหขอมูลจึงมักจะสนใจใสใจตัวเองเปนอยางมาก จะชอบสองกระจกและมี
ความสุขที่ไดเห็นรูปลักษณของตนเอง จนกลายเปนความหมกมุน และถูกจองจําใหหลงใหลในความงาม โดยยึด
โยงความงามไวกับความสุขและความภาคภูมิใจ จนทําใหผูใหขอมูลเชื่อวาความงามเปนสิ่งที่แสดงคุณคาของตนที่
สังคมจะยอมรับ ผูใหขอมูลจึงมักจะการหลงระเริงกับรูปลักษณของตนเอง เกิดความลําพองใจในรูปลักษณของ
ตนเองวาดีกวาใครจนพยายามตองการจะรักษาความรูสึกนี้ไวจึงหวั่นไหวและไขวควาความสุขจากการจัดการความ
งามของตนเองตลอดเวลาจนอาจหลงลืมหรือไมสนใจกับสิ่งอื่นๆรอบตัว จนทําใหเกิดผลกระทบกับครอบครัวและ
สัมพันธภาพของเพื่อน ซึ่งพฤติกรรมดังกลาวอาจจะนําไปสูบุคลิกภาพแบบหลงตัวเอง (narcissistic personality
disorder)
“ชวงที่อะไรหลายๆอยางแมปวยไมไดสนใจกลับบาน แลวผมรูสึกวาเอยผมมาอยูจุดนี้ไดอยางไรเพราะอะไร
เพราะผมทําหนาแลวก็ผมหลงระเริง ตัวเองหรือเปลาจนผมไมไดสนใจอะไรทุกอยางที่เขามาในชีวิต ผมมีความภูมิใจชื่น
ชมหนาใหม แบบมันดีขึ้นอะไรเนี่ยมันเปนสิ่งที่ตนเองไมเคยไดรับมันตื่นตาตื่นใจกับสิ่งที่เขามาไมวาจะเปนเรื่องงาน เรื่อง
เงิน” (จรูญ)

ถูกยอมรับวาเหมือนตนแบบความงาม
การยอมรับเองทัศนคติความงามของสังคมมาเปนมาตรฐานวัดตัดสินใจตอการพัฒนารูปลักษณตนเอง
เพื่อใหเกิดการยอมรับ ซึ่งแสดงใหเห็นวาผูใหขอมูลใชทัศนคติของสังคมเปนบรรทัดฐานและเรียนรูที่จะใหคุณคา
ตัวเองจากรูปลักษณภายนอก โดยการทําใหรูปลักษณของตนเองเปนเหมือนเชนสิ่งที่สังคมใหการยอมรับ ทําให
เกิดการหลงใหลไปกับบทบาทใหมในสังคม ยกตัวอยางเชนผูใหขอมูลรายหนึ่งมีความภูมิใจและมั่นใจในรูปลักษณ
ของตนที่มีลักษณะเหมือนดารา นักแสดง สะทอนใหเห็นถึงการทําหนาที่ของสื่อในการปลูกฝงทัศนคติความเชื่อ
เรื่องความงามและการยอมรับทางสังคม
“เพราะตอนนี้เราก็อยากไปสังสรรคกับเพื่อนจากที่เราทํามามันก็ทําใหเราเขาสังคมงายขึ้น ขาก็ยืนมองเลยเราก็รูสึก
ดีใจ ภูมิใจที่มีคนมอง และก็แถวบานมีเด็กพานิชตอนที่ผอมมีคนบอกวาหนาคลายพอช อะ หาอาจารยผมไวทรงผม
คลายๆอยางงี้ พี่รูจักไอคนที่มันรองเพลงเซนตเดอะสตาร มันก็มีคนพูดหลังที่เราเสริมไปแลวไง อยางนอยมีคนที่ทําให
เราจําได” (แฉลม)

เนื่องจากรูปลักษณเปนความคิดภายในจิตใจของบุคคลที่มีตอรูปลักษณของตนเอง ซึ่งการรับรูนี้จะเห็น
ไดวามีบริบทเงื่อนไขของชวงเวลาเขามาเกี่ยวของ ซึ่งเมื่อชวงเวลาเปลี่ยนแปลงไปการรับรูเกี่ยวกับรูปลักษณของ
ตนเองก็มีก ารเปลี่ย นแปลงตาม หากอธิบ ายตามแนวคิด อัต ถิภ าวนิย ม (Existenialism)สามารถวิเ คราะห
ถึง ความรูสึกที่มีตอรูปลักษณของตนเองไมดํารงอยูแบบคงเสนคงวาตลอดไป บริบทเงื่อนไขที่สําคัญคือชวงเวลาที่
ทําใหผูใหขอมูลมีความคิดความรูสึกตอรูปลักษณตนเองที่แตกตางไป (Live Time/ Temporality) กลาวคือชวง
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กอนการทําศัลยกรรมความงามผูใหขอมูลมีการรับรูวารูปลักษณของตนเองไมสวยงามเนื่องจากสังคมไมใหความ
สนใจ โดนสังคมลอเลียนเปนตน แตในชวงเสพติดศัลยกรรมความงามผูใหขอมูลกับไดรับความสนใจจากสังคม
รูสึกวาตนเองเปนที่ยอมรับ จึงรับรูวารูปลักษณของตนเองมีความงาม ฉะนั้นจะเห็นไดวาการรับรูของผูใหขอมูลที่มี
ตอรูปลักษณของตนสวนหนึ่งเกิดจากแรงผลักดันทั้งภายในตนเองและปฏิกิริยาจากบริบทแวดลอมภายนอกเปน
หลัก ซึ่งเปนการแสดงใหเห็นวาความรูสึกตอรูปลักษณของผูใหขอมูลสวนใหญมักจะถูกกําหนดภายใตการรับรูของ
สังคม ซึ่งจะสงผลตอการรับรูของผูใหขอมูลในการมองตนเองเชนกัน
3.7. ภาวะการเปนอยู (being): กลาเทียบรูปลักษณของตนอยางไมอาย
การที่ผูใหขอมูลมีความมั่นใจในรูปลักษณของตนความกลาที่จะเปดเผยรูปลักษณของตนเองกับคนอื่น
ซึ่งจะนําใหตนเองหลุดพนจากการเปนรองในเรื่องของความงาม เนื่องจากในยุคปจจุบันความเจริญกาวหนาทางการ
แพทยไดเขามามีสวนชวยใหความงามสรางไดดวยการทําศัลยกรรมความงามสงผลตอการเปลี่ยนแปลงโครงสราง
ตัวตนแบบธรรมชาติดั้งเดิมไปเปนตัวตนใหมที่มีความหมายของความงามจึงเห็นไดวาการทําศัลยกรรมความงาม
เขามาครอบงําใหผูใหขอมูลใหเกิดการรับรูวา ความสวยงามมีคาที่สามารถจัดกระทําไดเพื่อใหเปนไปตามบรรทัด
ฐานของสังคม และเปนการถูกกระทําใหยอมรับและมีความสุข
“ถาเปรียบเทียบใหเห็นภาพสมัยกอนเราอยูกับเพื่อนเรายืนอยูดวยกันหาคน เราจะเปนคนที่หาที่เขาจะมองเราเรา
จะยืนอยูหลังเพื่อนตลอดเพราะเราไมมีความมั่นใจ แต ณ. วันนี้จากสิบปที่แลวจากเพื่อนหาคนเรายืนอยูขางหนา เขาอยู
ขางหลังเราเพราะวาบางคนไมทํา บางคนทําแตไมไดทําเหมือนเรา ไปเจอเพื่อนหาคนสิบปที่แลวเนี่ย ฉันสวยกวาเขาเยอะ
และฉันมีความมั่นใจกวาเยอะ ทําใหมีความงามของคําวาสวยงามเปลี่ยนไปคือ ดีใจที่เกิดมาในยุคที่มีการทําศัลยกรรม
แกไขรูปรางหนาตาได คือดีใจ พูดงายๆตายตาหลับละ ไมเปนไรฉันนอนตายสวยๆ”(พิลาส)

การที่ผูใหขอมูลสวนใหญรูสึกมีอํานาจเหนือกวาผูอื่นหรือทัดเทียมผูอื่นจากการมีรูปลักษณที่งดงาม
จะเปนการสงเสริมใหผูใหขอมูลใสใจกับรูปลักษณของตนเองและมีความพยายามที่จะปรับปรุงแกไขรูปรางลักษณะ
ของตนใหเปนไปตามบรรทัดฐานและความชอบที่สังคมไดกําหนดตลอดเวลาเพื่อรักษาพลังอํานาจที่ตนเองไดรับ
สวนหนึ่งมาจากกระบวนการรับรูตัวตนเสมือนวัตถุนี้ (Objectification Theory) เปนกระบวนการที่เกิดขึ้นจาก
ความคิดภายในตอการยอมรับความเชื่อตามบริบทสังคมซึ่งเปนการปฏิเสธความคิดของตนเองและนอมรับเอา
ทัศนคติของผูอื่นมาเพื่อเปนมาตรฐานวัดตัดสินวาควรหรือไมควรทําอะไรตอรางกายของตนเองซึ่งเปนมูลเหตุจูงใจ
ใหมีการปรับปรุงสรีระ (Reduction to body) หรือเปลี่ยนแปลงรูปโฉมของตน (Reduction to appearance)
3.8. ภาวะการเปนอยู (being): มั่นหนามั่นใจวาใครๆก็ชอบ
การมีรูปลักษณที่มีความงามในปจจุบันเปนเหมือนอํานาจอยางอยางหนึ่ง ที่สามารถทําใหบุคคลผูนั้น
ไดรับสิทธิและโอกาสมากกวาบุคคลอื่นๆ นอกจากจะเปนสิ่งที่สรางโอกาสในเรื่องของงานแลว การมีความงามเปน
เสนหที่มีสรางความนาสนใจ ดึงดูดใจ นําไปสูการสรางโอกาสในการสรางปฏิสัมพันธกับผูอื่นไดมากกวา เนื่องจาก
ความดึงดูดใจทางรูปกายนี้ตั้งอยูบนฐานคติที่สําคัญ คือ คุณลักษณะของบุคคลที่สามารถมองเห็นไดผานรูปลักษณ
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ภายนอก และความสวยงามทางรูปกายภายนอกยังสะทอนความงามเชิงจิตวิญญาณภายในของบุคคล การมี
รูปลักษณที่งดงามจึงเปนสิ่งที่สรางเสนหแกผูพบเห็นไดเปนอยางดี ยอมนําไปสูการดึงดูดความสนใจจากคนทั่วไป
ทั้งเพศเดียวกันและตางเพศไดโดยไมยากเชื่อมโยงไปสูการมีปฏิสัมพันธกับผูอื่นที่เปลี่ยนแปลงไปอยางเห็นไดชัด
การไดกลายเปนบุคคลที่ที่ใครๆ ก็อยากเขามามีปฏิสัมพันธดวย ไดรับการยกยองชื่นชอบอยูเสมอ การที่ผูใหขอมูล
รับรูวาตนเองมีรูปลักษณที่มีความงาม ทําใหรูสึกมั่นใจมากขึ้น มีความกลาที่จะไปมีปฏิสัมพันธกับคนอื่น สามารถที่
จะสรางโอกาสในการมีปฏิสัมพันธกับผูอื่นไดงาย
“ทุกวันนี้มีความมั่นใจเยอะไป เลือกผูชายมากขึ้นเพราะวาเรามีสิทธิเลือก” (พิลาส)
“ก็เกี่ยวนะเหมือนประมาณสวยขึ้น ฮอตมากขึ้นก็มีคนสนใจมากขึ้นคนจีบมากขึ้นเปนเหมือนแบบวา คนที่ไมคิดวา
จะมาชอบเราจะชอบเราสวนมากจะมีคนมาตามเราเองมากกวา (หัวเราะ)” (พิไล)
“มีผลอยางมากเลย ก็เคยรูสึกวาเราดูดีก็อาจจะเปนทุกคนไดที่รูสึกวา มีคนสนใจเราแลวรูสึกดีเปนทุกคน กรูสึกดี
เริ่มมีคนนูนคนนี้สนใจก็รูสึกดี มาชอบมาคุยเราเราเลยตองดูแลตนเองพัฒนาและรักษาไว” (จรูญ)

เปนที่สนใจและยอมรับของสังคม
เมื่อผูคนรอบขางมองผูใหขอมูลดวยความชื่นชม แสดงความสนใจใหการยอมรับ ทําใหผูใหขอมูลรูสึกวา
ตนเองมีตัวตนในสายตาของผูอื่น สงผลใหผูใหขอมูลบางคนมีมุมมองตอตนเองที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เชื่อมโยงไปสู
การสรางความรูสึกภาคภูมิใจในตนเอง และทําใหมองเห็นคุณคาในรูปลักษณของตนมากขึ้น ซึ่งเปนการแสดงตัวตน
ทางสังคมผานการใชรูปรางหนาตาเปนเครื่องมือ การไดรับการยอมรับวาเปนผูที่มีความงาม จึงเปนความเชื่อที่
สงเสริมใหการมีความงามเปนเสมือนอํานาจและเปนพลังไปสูหนทางแหงความสําเร็จในดานตางๆ ไมวาจะเปนดาน
การยอมรับ ความโดดเดน โดยเฉพาะดานคูครอง ซึ่งถือเปนดานที่มีความสําคัญโดยเฉพาะผูใหขอมูลที่เปนเพศหญิง
จะใหความสําคัญตอการมีคูครองมากเปนพิเศษ การที่ตนเองรูสึกวาตนเองไดเปนผูมีโอกาสในการเลือก ที่ไมใชเปน
ผูถูกเลือก ยิ่งทําใหผูใหขอมูลรูสึกมีอํานาจเหนือเพศชาย ซึ่งเปนอํานาจของความงามสามารถนําไปใชตอรอง เพื่อให
ตนเองรูสึกเปนผูที่เหนือกวา ดีกวา มีโอกาสและสิทธิมากกวาคนอื่น
“คนรอบขางก็ คือถามองเมื่อกอนผมขี้เหรมากนะฮะ ถาเทียบกันจากการทําแลว ก็จะเปนวาเริ่มมีคนมาชอบมากขึ้นใน
วัยเรียนอยางคนนี้เราอะไรอยางงี้คนสนใจเรา” (จรูญ)
“กับผูชายหนุมๆไมตองบอกเลยวาดีมาก ทั้งคนที่รูจักแลวไมรูจักแมกระทั่งคนที่เรียนดวยกันมาตอนเด็กๆเจอเรา
ยังบอกวาทําไมเราสวยขึ้น จากที่ตอนเด็กเขาไมเคยคิดจะมองเรา อะเราเคยไปแอบชอบเขาในโรงเรียนอยางงี้ชอบเขา
ตั้งแตมอสามถึงมอหก พอรูสึกวาชอบรุนพี่คนนี้จังเลยเขาเปนนักกีฬาหลอมากแตเขาเหมือนไมเคยมองเราแตพอวันหนึ่ง
เราไปเจอกันดวยงานพอไปเจอกัน “อุยเขาก็แบบทําไมเธอสวยมากเธอเปลี่ยนไปมากเลยนะ” เรารูสึกภูมิใจมากเพราะวา
คนรอบขางที่เคยรูจักเรามีทัศนคติที่เปลี่ยนไปจากที่เคยเฉยๆ ก็กลายเปนชื่นชม” (พิลาส)

จะเห็นไดว าการที่ผูใ หข อ มูล ไดรับความสนใจและการยอมรั บจากคนอื่นทําใหผูใ หขอมู ลหลายคน
กลายเปนที่รูจักในสังคม จนไดรับการยอมรับในเรื่องการมีรูปลักษณที่งดงาม ซึ่งนําไปสูความเจริญกาวหนาใน
หนาที่การงาน และการไดรับโอกาสในการเลือกคูครอง สรางความภาคภูมิใจ มั่นใจในตนเองมากขึ้น จึงทําใหผูให

319
ขอมูลสวนใหญพยายามที่จะรักษาความพึงพอใจในความงามของตนเองไว โดยเห็นวาบุคคลทั่วไปมักจะใสใจ
ลักษณะภายนอกดังนั้นการที่ผูใหขอมูลไดรับการยอมรับการชื่นชมจากสังคมจึงเปนสวนหนึ่งที่ทําใหผูใหขอมูลรับรู
วาตนเองเปนผูมีความงาม เชื่อมโยงไปสูการจัดการและพัฒนารูปลักษณของตนเองเพื่อรักษาความงามนั้นไวหรือให
มีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะนําไปสูการไดรับการยอมรับและโอกาสตางๆ ตามมา
3.9. ภาวะการเปนอยู (being): เขากิจกรรมทางสังคมมากขึ้น
การที่ผูใหขอมูลประสบความสําเร็จจากการทําศัลยกรรมความงาม ทําใหผูคนสวนใหญมักจะเชื่อถือใน
คําพูดหรือคําแนะนําของผูใหขอมูลเกี่ยวของกับความงามไดงาย ยิ่งตอกย้ําการเปนผูที่ประสบความสําเร็จในการ
ทําศัลยกรรมความงาม ซึ่งสรางความภาคภูมิใจใหกับผูใหขอมูลเปนอยางมาก ทําใหผูใหขอมูลเปนที่รูจักและมี
ชื่อเสียงในฐานะผูที่ความรูเกี่ยวกับการทําศัลยกรรมความงาม จึงมีผูมาขอคําปรึกษาและขอคําแนะนําเกี่ยวกับการ
ทําศัลยกรรมความงามอยูเสมอผานเว็บไซต ผานการสื่อสารทางโซเซียลอยูเสมอ ทําใหมีผูติดตามและใหความ
สนใจจนไดรับการยกยองจากคนในสังคมบางกลุมวาเปน “กูรูในการทําศัลยกรรมความงาม” ซึ่งบทบาทดังกลาวทํา
ใหผูใหขอมูลเปนที่รูจักของสังคม จนรูสึกวาเวลาสวนใหญในชีวิตของตนมักหมดไปกับกิจกรรมทางสังคมที่มีมาก
ขึ้นจนทําใหความเปนสวนตัวของตนเองลดนอยลง
“กิจกรรมทางสังคมมีแตจะเพิ่มขึ้นคะ รูสึกเหมือนคนก็เขาหาเพื่อนก็เขาหา อยากรูวาเราทําอะไร เปนยังไง แตก็เขา
หาทางโซเซียลนะ ทําใหมีคนติดตามเราเยอะมากขึ้นดวยซ้ํา คนอยากรูวาเราไปทําอะไรมาดีไหม ทําที่ไหนมันเปนอยางไง
เหมือนวาเราเปนผูรูเขาจะมาปรึกษา เวลาสวนตัวแทบจะไมมีดวยซ้ํา” (พรรณราย)
“มีเมื่อกอนในเฟสบุค เนี่ยนะฮะถามตอบมีแตเรื่องศัลยกรรมลวนๆเรื่องผาตัดลวนๆ ผมพูดอะไรใครก็จะเชื่อหมด
เพราะวาออกรายการมาเยอะคนก็แบบไมรูจะปรึกษาใครอะ อืมเราเปนกูรูดานนี้เลยก็วาได” (จรูญ)

กลายเปนตนแบบความงามที่สังคมยอมรับ
การที่ผูใหขอมูลกลาเปดเผยเรื่องราวประสบการณการทําศัลยกรรมความงามใหแกสังคมไดรับรู ซึ่งเปน
การถายทอดความคิดความเชื่อที่ดีตอการทําศัลยกรรมความงามทางออมผานถอยคําของผูใหขอมูล ดวยการตอบ
คําถามและการใหคําปรึกษาที่มีการจัดกระทําบนเว็บเพจเกี่ยวกับการทําศัลยกรรมความงาม ซึ่งเปนพื้นที่ที่เปดผาน
สื่อโซเซียล ที่สามารถสื่อสารกันไดอยางทั่วถึง โดยพื้นที่ดังกลาวจะถูกจัดใหสําหรับผูที่สนใจและผูที่ทําศัลยกรรม
ความงามมาแลกเปลี่ยนเรียนรูและบอกเลาประสบการณการทําศัลยกรรมความงามของตนเองใหแกผูที่สนใจได
รับทราบ ซึ่งทําใหการทําศัลยกรรมความงามเขาถึงไดงายขึ้น ตางจากในอดีตที่การเขาถึงขอมูลการทําศัลยกรรม
ความงามสามารถทําไดยาก ที่ปรึกษาเกี่ยวกับการทําศัลยกรรมความงามมีนอยหรือแทบจะไมมีเลย ดังนั้นการที่
ผูใหขอมูลเปดเผยการทําศัลยกรรมความงาม จึงถือไดวาเปนสิ่งแปลกใหมและฉีกกฎเกณฑโดยไมกลัวการถูก
ตอตานจากสังคมทําใหผูใหขอมูลไดรับความสนใจและการชื่นชมในรูปลักษณอยูเสมอ
“คือมีคนติดตาม ทําใหมีโอกาสมากกวาคนอื่น ในเรื่องของคือแบบทําศัลยกรรมความงามก็มารีวิว คนติดตาม วา
เราเปนคนที่ทําศัลยกรรมความงามอยูแลวเราตองรักษาความสวยดวยเอาจริง” (พรรณราย)
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4. ภาวะการเปนอยู (being): งานเพิ่มหนาที่การงานดี
หากพูดถึงคานิยมความงามของสังคม ยังเชื่อมโยงไปสูการตีความภายใตบริบทเงื่อนไขของการประกอบ
อาชีพที่เกี่ยวของกับความงาม เนื่องจากรูปลักษณที่มีความงามตามมาตรฐานและคานิยมสามารถเปลี่ยนเปนโอกาส
ในหนาที่การงานทําใหความงามกลายเปนตนทุนทางกายภาพที่สามารถเปลี่ยนรูปลักษณใหเปนรายไดมหาศาล
เนื่องจากสังคมมักจะใหคุณคาของผูที่มีรูปลักษณหนาตาที่ดีมากกวาผูที่มีความเกงและความสามารถ ฉะนั้นหาก
ผูใหขอมูลตองการจะไดโอกาสในการทํางานจึงตองมีการพัฒนาความงามของตนใหเปนไปตามที่คานิยมของสังคม
กําหนด การลงทุนทําศัลยกรรมจึงเปนเหมือนการแปรทุนทางกายภาพไปเปนทุนทางเศรษฐกิจทุนทางสังคม ทําให
เห็นวาการทําศัลยกรรมความงามไมใชเพียงเพื่อการพัฒนาความงามเพียงอยางเดียวแตมีจุดมุงหมายรวมซึ่งเปนไป
เพื่อโอกาสในการประกอบอาชีพตามมา จึงอาจจะเรียกไดวาการประสบความสําเร็จในชีวิตสวนหนึ่งจึงมาจากความ
สวยความงามทางรางกาย
“การทําศัลยกรรมความงามทําใหเรา ไดงานเพิ่มขึ้นหนาที่การงานดี เพราะเราสวยถาอยางที่บอกไปถาเราสวยกวา
อีกคนหนึ่ง คือความสามารถเรารูวาเราสูอีกคนหนึ่งไดแน เพียงแตหนาตาฉันสูคนอื่นไดไหม ถาฉันเกงแตฉันไมสวยแต
อีกคนหนึ่งเขาไมเกงแตเขาสวย สวนใหญคนนั้นก็จะไดงานนะไมใชเราได งานมันเนนความสวยอะ สวยสูงขาวอะไรอยาง
เนี่ย” (เพริศพริ้ง)
“ก็ไมเกงหรอก มันขึ้นกับอะไรหลายๆอยาง หนาตาบุคลิกภาพอะไรแบบนี้มากกวา ความเกงเดียวนี้งานบริการ
คนไมคอยดูละ มันดูยากสวนมากเขาเริ่มดูหนาตากอนเกงไมเกงฝกกันไดอะ” (พิไล)

โอกาสในการทํางานมาหาหลากหลายทาง
ผูใหขอมูลรายหนึ่งที่ใชรูปลักษณหนาตาและประสบการณการทําศัลยกรรมความงาม มาเปนใบเบิกทาง
ใหคนรูจักและยอมรับนําไปสูการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญของชีวิตดวยการทําหนาที่เปนผูดูแลเพจเกี่ยวกับการ
ทําศัลยกรรมความงามระดับประเทศ จนถูกเรียกวาเปน กูรูตอบปญหาการทําศัลยกรรมความงาม นอกจากนี้ยัง
กลายมาเปนพรีเซนเตอรใหกับสินคาที่เกี่ยวของกับความงาม รวมไปถึงการมีอาชีพนําพาคนไปทําศัลยกรรมความงาม
ตามสถานที่ตางๆ ซึ่งเปนอาชีพที่เกิดขึ้นเหลานี้ ผูใหขอมูลลวนมีโอกาสภายหลังการทําศัลยกรรมความงามของตน
จึงเปนการยืนยันใหผูใหขอมูลเชื่อวา รูปลักษณนั้นเปนองคประกอบหนึ่งที่นําไปสูอาชีพและรายไดตามมาไมตางจาก
ศักยภาพดานอื่นๆ ในตนเอง
“คือก็มีชวงหนึ่งที่ผมเปนแอดมินเว็บศัลยกรรมระดับประเทศ ก็เริ่มจากการชื่นชอบ และเริ่มเขาไปชวยงานกลับ
กลายเปนวาเราไดไปคลุกคลี กับมันไปเลยแลวเราก็เลยรูวาเรามีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆนะฮะแลวก็ มีฟตแบกที่ดีเราก็
เลยอยากที่จะทําใหมันดีขึ้นกวาเดิมไปเรื่อยๆ ครับ” (จรูญ)

ดังนั้นจะเห็นไดวาการประกอบอาชีพที่เกี่ยวของกับความงาม ผูที่ประกอบอาชีพดังกลาวมักจะถูกสังคม
คาดหวังจากวาตองเปนผูที่มีความงามและเปนตนแบบของความงามใหบุคคลอื่นไดทําใหตองพยายามรักษาบทบาท
และความคาดหวังรวมถึงโอกาสในการทํางาน ซึ่งเปนบริบทเงื่อนไขหนึ่งที่เชื่อมโยงนําไปสูการทําศัลยกรรมความงาม
อยางไมสิ้นสุดตามมา
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การใหความหมายศัลยกรรมความงาม : สรางชีวิตที่ตองการ
การที่ผูใหขอมูลมีการใหความหมายศัลยกรรมความงามที่สัมพันธกับความคาดหวังไมวาจะเปนโอกาส
มากขึ้นทั้งในเรื่องของงานและเรื่องชีวิตสวนตัว การทําศัลยกรรมความงามใบหนาจึงไมเพียงแคสรางความงาม
เทานั้น แตยังเชื่อมโยงไปถึงชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ผูใหขอมูลปรารถนาซึ่งสอดคลองรอยเรียงกับ
คาดหวังในการทําศัลยกรรมความงาม สวนหนึ่งมาจากการตองการการยอมรับ ไดรับความสนใจมีตัวตนในสังคม
โดยเฉพาะใบหนาและรูปรางเปนจุดดึงดูดทางเพศที่สําคัญกลาวไดวาการมีรูปรางใบหนาที่ดีจะสามารถชวยใหขอมูล
ตางๆ นาดึงดูดใจและนาเชื่อถือมากขึ้นกอใหเกิดโอกาสหรือใบเบิกทางที่นําไปสูชีวิตที่ตอการ
“คือมันไมไดใหเฉพาะหนาตาดี มันใหเรามีโอกาส คนที่เคยถูกวามีปม วันนี้ศัลยกรรมความงามก็ทําใหเราไดชีวิต
ที่ตองการจะเปนมาตลอด ทําไมเราจะไมทําละมันไมมีเหตุผลที่จะไมทํา เราไมไดมองวาแคทําใหมีความงาม” (พรรณาราย)

4.1. ภาวะการเปนอยู (being):จับจองรูปลักษณวนเวียนไมสิ้นสุด
จุดสังเกตที่นาสนใจจากการศึกษาจะเห็นไดวาในทุกชวงของประสบการณการเสพติดศัลยกรรมความงามผูใหขอมูล
จะมีพฤติกรรมการจับจองรูปลักษณของตนอยูเสมอ ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความวิตกกังวล ไมพอใจในรูปลักษณที่
ยัง คงอยู แมแ ตใ นชว งเสพติดศัลยกรรมความงามซึ่งเปนชว งที่ผูใ หขอมูล ผ านการพั ฒนาความงามด ว ยการ
ทําศัลยกรรมความงามมาหลายครั้งแลวก็ตาม การจับจองตอรูปลักษณของตนแสดงออกถึงการเฝาระวังรูปลักษณ
ของตน ยิ่งจับจองยิ่งมองเห็นจุดบกพรองของตนอยูตลอดเวลาเปนสิ่งสําคัญใหนําไปสูความวิตกกังวลและโนมนํา
จิตใจใหผูใหขอมูลพยายามจับจองรูปลักษณจนเปนนิสัยและไมสามารถมองขามผานสวนนั้นไปได
4.1.1. สํารวจตรวจตรารูปลักษณตนเอง
การที่ผูใหขอมูลยังคงมีพฤติกรรมสํารวจตรวจตราตนเองจึงเชื่อมโยงใหเห็นถึงความรูสึกไมมั่นคง
ปลอดภัยในรูปลักษณของตนเอง และความไมพอใจในรูปลักษณของตนเองยังคงอยู โดยในปจจุบันไมไดจํากัด
เพียงแตการมองผานกระจกเพียงเทานั้น แตดวยวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีที่กาวหนา ทําใหในปจจุบันคนจํานวน
มากมีการสํารวจรูปลักษณตนเองผานภาพถายไดงายมากยิ่งขึ้น ทุกครั้งที่มีการสํารวจตรวจตรารูปลักษณของตน
เปนการแสดงใหเห็นถึงการพยายามจําแนกความผิดปกติ โดยตัดสินวาอวัยวะบนใบหนามีความงามหรือไมมีความ
งาม เมื่อเทียบกับมาตรฐานความงามที่ตนเองกําหนดขึ้น ผูใหขอมูลมักจะใชเวลาครุนกับรูปลักษณของตัวเองเปน
เวลานานๆ โดยเพงความสนใจไปเฉพาะสวนที่เปนปมดอย สงผลทําใหเกิดภาวะทางจิตที่นําไปสูการคิดวารูปลักษณ
ตนเองมีความผิดปกติอยูตลอดเวลา ยิ่งมีการตอกย้ําใหเกิดความรูสึกไมมั่นใจ นําไปสูความรูสึกดานลบตอ
รูปลักษณของตนเองมากยิ่งขึ้น เชื่อมโยงไปสูการพยายามที่จะแกไขดวยการทําศัลยกรรมความงามเพื่อลดจุดดอย
หรือจุดบกพรองที่ใบหนาของตนเองตลอดเวลา
“ทําจมูกละ อยากทําปากบาง ปากผมหอยปากลางอะขนาดนี่ปกตินะพี่ ถาผมกินเผ็ดๆไมตองพูดถึง โอยนาอายมาก
เวลาถายรูปผมตองเมมปากตลอดเพื่อนถามทําไมตองเมมปากผมก็บอกวาไมมั่นใจอะ” (แฉลม)
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“คือตอนนี้เรายังไมรูวายังมีจุดไหนที่เราบกพรองอีก อะไรอยางงี้ ก็เหลือจมูกที่ยังไมไดใส เราสองกระจกทุกวันเรา
จะเห็นหนาตาตนเอง เราจะประเมินไดวาเราขาดอะไรมีจุดบกพรองตรงไหนที่อยากแกไข แตตอนนี้เพิ่งทํามาคงตองรอ
เวลากอนใหมันยุบบวม ใหมันเขาที่ถึงจะตอบไดวา เราอยากจะทําอะไรเพิ่มเติม” (พรรณราย)
“ก็ชอบสองกระจกมากขึ้นนะ สองกระจกดูเริ่มรูสึกอยากทําอยางอื่นเริ่มเห็นวาอยางอื่นบกพรอง” (พิไล)

วิตกกังวลในรูปลักษณ
การสํารวจตรวจตรารูปลักษณบอยครั้ง สําหรับผูใหขอมูลบางคนเชื่อวาจะชวยลดความวิตกกังวลลง
เกี่ยวกับรูปลักษณตนเองลงได ซึ่งความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นมักพบไดกับผูใหขอมูลที่มีการรับรูวารูปลักษณของ
ตนเองผิดปกติและรูสึกไมพึงพอใจในรูปลักษณของตนเองเปนอยางมาก โดยเฉพาะภายหลังจากการทําศัลยกรรม
ความงามในระยะแรก ซึ่งเปนชวงที่รูปลักษณยังคงไดรับผลกระทบจากการทําศัลยกรรมความงามไมวาผูใหขอมูล
จะผานการทําศัลยกรรมความงามมากี่ครั้งก็ตามก็ปฏิเสธไมไดวาในชวงแรกภายหลังการทําศัลยกรรมความงามผูให
ขอมูลสวนใหญจะมีความกังวลตอรูปลักษณของตนซึ่งเปนความกังวลถึงผลลัพธในอนาคตที่ยังไมเกิดเปนสวน
ใหญ จะมากหรือนอยแตกตางกันไปตามบริบทเงื่อนไข ของผูใหขอมูลแตละบุคคล
“พฤติกรรมผมติดกระจกมากเลย คือชอบสองคือเจอกระจกชอบสองคือเสียบุคลิก คือเราติดมองวามันหายดียัง
ถาเราไมมองเราจะคิดมาก มันทําใหเรามองตนเองบอยขึ้นในชวงที่ทําศัลยกรรมความงามหลายครั้ง” (จรูญ)

ภาคภูมิใจในรูปลักษณตนเอง
การสํารวจตรวจตราตนเองนั้นยังเชื่อมโยงไปสูการมีความสุขซึ่งเปนการเปดใหเห็นกนบึ้งของอัตตา
ทําใหผูใหขอมูลสวนใหญยึดถืออัตตาของตนเองเปนอุดมการณในชีวิต การสํารวจรูปลักษณตนเองสําหรับผูให
ขอมูล บางคนจึงมีคามากกวาการมองเห็นรูปลักษณของตน นั่นคือ มโนทัศนของความเปนตัวตนที่เปนคนงาม ทํา
ใหผูใหขอมูลยึดถือวาตนเองตองเปนผูที่มีความงาม นําไปสูการหลงในรูปลักษณของตนเอง หวงแหนไมอยากให
รูปลักษณของตนเองเปนอื่น โดยเบื้องหลังมาจากจิตสํานึกเกี่ยวกับตนเองทําใหเกิดความยึดมั่นถือมั่นวาตนเองตอง
เปนคนที่มีความงาม สวนหนึ่งมาจากความรักที่มีตอตนเอง ปรารถนาใหตนเองมีความสุข โดยพยายามที่จะยึด
อัตตาแหงตนซึ่งนําไปสูความทะนงที่ไรซึ่งอํานาจใดๆ ดังเชนผูใหขอมูลบางคนมองวาการมีพฤติกรรมการสอง
กระจกบอยครั้งแสดงถึงการเปนคนที่รักและดูแลใสใจตนเอง นําไปสูการเกิดความสุขความภาคภูมิใจในรูปลักษณ
ตนเองตามมา และยึดติดกับความสุขนั้นจึงตองเฝาระวัง สอดสองจุดบกพรองในรูปลักษณของตน เพื่อทําให
รูปลักษณตนเองมีความงามอยูเสมอ
“เราก็ควรมีอะไรที่ทําใหตนเองมีความสุข ทุกวันนี้เวลาเขาหองน้ําอาบน้ําเปนชั่วโมงนะ อยูในหองน้ํา จะมองตัวเอง
ตั้งแตหัวจรดเทามันมีตรงไหนที่ฉันตองทําอะไรมันไหม มันมีอะไรที่ฉันตองรีโนเวลไหม มันมีอะไรที่ฉันตองปรับปรุงไหม
ถามวาทําไมตองขนาดนี้ มันเปนโรคจิตมั่งรักตัวเองมากไปมากไปจนแบบคุยกับผูชายก็คุยไปยังนั้นจะใหเราไปรักเขา
เหมือนที่เราเคยรักผูชายคนหนึ่ง มากอนมันไมเหมือนเดิมแลวอะ เหมือนทุกวันนี้กลายเปนคนรักตัวเองมากกวารักคนอื่น จะ
เปนหวงตนเองมากจะเทคแครตัวเองมากจะใสใจเขาหองน้ําเปนนูนเปนนี่ จะไมไดเลยจะไมไดดูแลตนเองมาก” (พิลาส)
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พฤติกรรมพึงกระทําในเพศหญิง
ผู ใ ห ข อ มู ล โดยเฉพาะเพศหญิ ง มั ก จะมองว า พฤติ ก รรมการชอบสํ า รวจตรวจตราตนเอง เป น
พฤติกรรมปกติที่พึงกระทํา เนื่องจากในอดีตเพศหญิงมักจะถูกสังคมทําใหเชื่อวาตัวตนหรืออัตลักษณของตนถูก
นําเสนอผานความงามของรูปลักษณ ทําใหคุณคาของเพศหญิงสวนใหญคือความงาม เพศหญิงจึงมักจะเปนเพศที่
รักสวยรักงาม ทําใหตองมีการสํารวจตรวจตรารูปลักษณของตนเพื่อแสวงหาจุดบกพรอง จุดตําหนิ และนําไป
จัดการใหรูปลักษณของตนเองมีความงามตามคานิยมของสังคมอยูเสมอ การสํารวจตรวจตราจึงเปนเหมือนการเฝา
ระวังใหรูปลักษณของตนเองยังคงมีความงามเพื่อการคงคุณคาของตนเองไว เปนการแสดงใหเห็นถึงการถูก
ครอบงําจิตใตสํานึกใหยอมรับความจริงของความงามที่ถูกสรางขึ้นโดยสังคมวาความงามเปนสิ่งที่คูควรกับผูหญิง
ทําใหเกิดเปนวินัยในการดูแลควบคุมตนเองดวยความเต็มใจเสมือนวาถูกจับตามองอยูตลอดเวลา การปลอยให
รูปลักษณของตนเองมีจุดบกพรองจึงเปรียบเหมือนกับการทําใหตนเองนั้นเสื่อมคุณคานั้นเอง
“เราสองกระจก ทุกวันเราจะเห็นอยูแลวอะ อยางตาอยางงี้เปนจุดบกพรองคือปกติไมทําก็ชอบสอง เปนเรื่องปกติ
ของผูหญิงมากๆ คือเราสองดูความเรียบรอย สวนไหนที่เรารูวามันผิดปกติมันก็จะขัดใจเรา เราจะใสใจมันมากหนอย”
(พรรณราย)

การเกิดเปนผูหญิงทําใหผูใหขอมูลที่เปนผูหญิงสวนใหญมองวาความงามเปนสิ่งที่มีคุณคา ความเปนหญิง
จึงถูกผูกติดกับความงาม เปนการทําใหรูสึกวาการสรางหรือดูแลความงามเปนสิ่งที่จําเปน จึงนําไปสูการหมกมุนอยู
กับการใชเวลาในการสํารวจตรวจตราและจับจองรูปลักษณตนเองใหไรขอบกพรอง ไรที่ติ เพื่อแสดงวาตนเองเปน
คนที่มีคุณคาและมีตัวตนสอดรับกับบทบาทและความคาดหวังที่ถูกสังคมจัดวางใหตนเอง ความงามจึงกลายเปน
สิ่งจําเปนซึ่งกําหนดไวใหคูกับผูหญิง และสรางคุณคาควรแกการทุมเทเงิน เวลา หรือ แมแตความเจ็บปวดในชีวิต
เพื่อแลกมา คํากลาวนี้สะทอนความเปนจริงที่วาการเกิดเปนผูหญิงตองมีความงามและนั่นคือหนาที่ที่ตองปฏิบัติ
ตลอดไปไมวาอายุจะมากขึ้นก็ตามดังนั้นจะเห็นไดวาการเกิดเปนผูหญิงเปนสวนหนึ่งที่ทําใหผูใหขอมูลตองเชื่อวา
ความเปนตัวตนหรืออัตลักษณของผูหญิงนั้นมักจะถูกใหคาผานความงามของรูปลักษณ ผูใหขอมูลที่เปนผูหญิง
จึงถูกกระทําใหรับรูวาความงามเปนสิ่งจําเปนตองดูแลรักษาหรือแกไขใหรูปลักษณมีความงาม เพื่อรักษาความ
ภาคภูมิใจในรูปลักษณใหคงอยูตลอดไป
“คนเราผูหญิงอยาหยุดสวย เราก็ตองแกไขจุดบกพรอง เราก็จะเจอจุดบกพรองที่แตกตางไปเรื่อยๆ การทําศัลยกรรม
ความงามในตอนนี้กลายเปนเรื่องการแกไขจุดบกพรองใหความสวยคงอยูมากกวา” (พรรณราย)

เสาะแสวงหาขอบกพรองบนใบหนา
การเปรียบเทียบรูปลักษณของตนเองกับผูอื่น นั้นเปนแหลงขอมูลที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการสํารวจ
ตรวจตราตนเองดวยเชนกัน เพราะการที่ผูใหขอมูลมองเห็นรูปลักษณผูอื่นนั้นจะนําไปสูการหาขอมูลและเห็น
รูปลักษณของคนอื่นเปนเครื่องชี้แนะหรือเปนตัวแบบใหผูใหขอมูลเปรียบเทียบ ในการจัดการกับรูปลักษณของ
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ตนเองในอนาคต แสดงใหเห็นถึงเบื้องหลังนั้นมาจากการที่ผูใหขอมูลไมมั่นใจวารูปลักษณของตนเองมีความงาม
จึงเกิดความลังเลสงสัยกลายเปนความวิตกกังวล และพยายามหาทางออกโดยการสํารวจตรวจตรารูปลักษณตนเอง
เพื่อหาจุดบกพรองในการพัฒนารูปลักษณของตนใหเปนไปตามตนแบบที่เปรียบเทียบ
“ก็มองนะฮะ วามุมนี้เปนอยางไร มุมนี้เปนอยางไร คือมันมีหลายมุม ถาเจอคนที่ดูดีมากก็จะมาเปรียบเทียบกับ
เรา เราก็จะสองเปรียบหนาเรา วาเปนเพราะอะไร หนาเราจะทําไดไหมแบบนั้น” (จรูญ)

สืบเนื่องเชื่อมโยงมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันในอดีตในชวงกอนการทําศัลยกรรมความงาม ผูให
ขอมูลมีพฤติกรรมสํารวจตรวจตราแสวงหาขอบกพรอง ขอตําหนิบนใบหนาตนเองและพยายามหาวิธีจัดการหรือ
อําพราง จึงนํามาซึ่งการตัดสินใจทําศัลยกรรมความงามครั้งแรกจนกระทั่งเขาสูภาวะการเปนอยู (being) ในชวง
เสพติดศัลยกรรมความงามผูใหขอมูลก็ยังคงแสดงออกถึงพฤติกรรมการจับจองรูปลักษณตนเอง นั้นแสดงใหเห็น
วา การทําศัลยกรรมความงาม ไมไดชวยทําใหผูใหขอมูลเกิดความพึงพอใจในรูปลักษณตนเองตรงขามกลับเปนสิ่ง
ที่ทําใหผูใหขอมูลมีการประเมินตนเองในแงลบเพิ่มขึ้น เกิดเปนความเครียด สงผลกระทบตอจิตใจตามมาจนตอง
หาทางแกไขดวยการกลับไปทําศัลยกรรมความงามการทําศัลยกรรมความงามจึงเปนเหมือนตัวชวยใหผูใหขอมูลหนี
ความจริงเกี่ยวกับรูปลักษณของตนเองไปเรื่อยๆและไมสามารถลบอคติที่มีตอรูปลักษณตนเองไดเลย ในทางตรง
ขามกลับสงเสริมเกิดความมุงมั่นที่จะทําศัลยกรรมความงามตอไปพฤติกรรมดังกลาวสะทอนใหเห็นวาผูใหขอมูล
สนใจกับความคิดหรือความรูสึกภายในจิตใจของตนมากกวาภาพที่สะทอนออกมาจริงๆแสดงใหเห็นวาไมวา
รูปลักษณของผูใหขอมูลจะเปนอยางไรอาจจะปกติหรือมีความสวยงาม แตผูใหขอมูลก็ยังมีการดวยการรับรูตอ
รูปลักษณตนเองในทางที่บกพรอง มีขอตําหนิอยูเสมอดังนั้นจะเห็นไดวาผูใหขอมูลสวนใหญที่มีการสังเกตและมี
มุมมองเกี่ยวกับรูปลักษณของตนเองเปนพื้นฐานสามารถนําไปสูนิสัยการจับจอง ตรวจตราและเฝาระวังรูปลักษณ
ตนเองบอยครั้ง นอกจากผูใหขอมูลจะมีการจับจองมองตนเองแลว การจับจองจองมองของผูอื่นก็ยังมีผลตอการ
จับจองมองตนเองใหเปนไปอยางที่ถูกมองอีกดวย
4.1.2. มองรูปลักษณของตนอยางที่คนอื่นมอง
เสียงสะทอนเกี่ยวกับรูปลักษณตนเองจากคนอื่น มักจะกระทําใหผูใหขอมูลเกิดความรูสึกพรองและ
กระตุนใหเกิดความตองการที่จะทําศัลยกรรมความงามเพื่อเปลี่ยนแปลงรูปลักษณตนเองใหเปนไปตามความงาม
อุดมคติที่ผูอื่นสรางขึ้น ผูใหขอมูลสวนใหญที่ถูกติติงหรือถูกทักเกี่ยวกับรูปลักษณของตนจะมีมุมมองตอรูปลักษณ
ของตนที่คลอยตามและเปนไปในทิศทางเดียวกับที่ผูอื่นมอง การที่ผูอื่นมองรูปลักษณตนเองในแงลบ ผูใหขอมูลจะ
รับเอามุมมองนั้นมาสรางเปนความจริงของรูปลักษณแหงตน จนเกิดเปนความเชื่อวารูปลักษณของตนเองเปน
เชนนั้นนําไปสูการการตัดสินใจทําศัลยกรรมความงามอีกครั้งตามมา
“แผนตอไปก็คือปาก ตาก็อยากทํามีคนทักเยอะใหทําตา ตอไปจะทําอะไรเขาถามแตเขาไมเอาคําตอบ แตเขาก็
แนะนําใหทําตา ทุกคนพูด” (แฉลม)
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“ก็คิดเรื่องทําผมเนี่ยละครับ ที่ทํางานบอกทําไมหัวลานจังเลย มีคนบอกกลุมหนึ่งคือกลุมเพื่อนสนิทกัน และในความคิด
ตนเองก็รูสึกก็เลยไปปรึกษาหมอที่โรงพยาบาลคือหมอพลาสติก บอกวาอยากปลูกผม” (เจริด)

แวดลอมการถูกลอเลียน
การลอเลียนนั้นเปนการสะทอนใหผูใหขอมูลรับรูวาสังคมมองรูปลักษณของตนในแงลบ โดยการยัด
เหยียดความแปลกแยกและแตกตางจากคนปกติใหเปนรูปลักษณของผูใหขอมูลในที่สุด นําไปสูความรูสึกอับอาย
ไมมั่นใจในตนเองตามมา เนื่องจากผูใหขอมูลสวนใหญมักจะใหความสําคัญกับรูปลักษณหนาตาเปนพื้นฐาน จึงเกิด
ความรูสึกออนไหวและไวตอการถูกลอเลียนเปนอยางมาก และพรอมจะนอมรับเอาสิ่งที่ผูอื่นลอเลียนมาเปน
รูปลักษณของตนเองอยางไมเต็มใจ ทําใหผูใหขอมูลการมองรูปลักษณของตนเปนไปตามที่ถูกลอเลียน นําไปสู
ความวิตกกังวลไมพึงพอใจในรูปลักษณตามมา
“ครั้งที่สองคือไปตัดตรงนี้ ไปตัดกระดูกตรงปลายจมูกออกเพื่อจะใหมันดูจมูกเล็กลงกวานี้หนอย สวนครั้งที่
สามเนี่ยตรงนี้มันเลยเปนแกนเดนเลย มีเพื่อนทักตลอดเลยวาเปนแกนนํา โดนลอ” (แฉลม)

จะเห็นไดวารูปลักษณของผูใหขอมูลที่ตนเองรับรู อยูภายใตมุมมองและการรับรูของผูอื่นที่มีตอ
รูปลักษณตนเอง รูปลักษณที่ผูใหขอมูลรับรูจึงเหมือนกับถูกสรางขึ้นจากการมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น เนื่องจาก
บุ ค คลและสั ง คมไม ส ามารถแยกออกจากกั นได โ ดยสิ้ นเชิ ง หากแต สัง คมเกิด ขึ้ นจากปฏิ สั มพั นธ ร ะหวา งคน
ความรู สึ ก เกี่ ย วกั บ ตั ว ตนของมนุ ษ ย พั ฒ นามาจากปฏิ กิ ริ ย าของเราต อ ความเห็ น ของผู อื่ น เกี่ ย วกั บ ตั ว เรา
ประกอบดวยภาพลักษณของเราที่มีตอตนเอง และจินตนาการของผูอื่นที่ตัดสินภาพลักษณนั้น และความรูสึกของ
เราที่มีตอจินตนาการนั้น อันกอใหเกิดความรูสึกที่เรามีตอตนเอง จะเห็นไดวาเสียงเสนอแนะจากคนรอบขางใกลชิด
สามารถสร า งความไม มั่ น ใจในรู ป ลั ก ษณ ใ ห เ กิ ด แก ผู ใ ห ข อ มู ล เป น อย า งมาก จนทํ า ให ผู ใ ห ข อ มู ล ต อ งมี ก าร
ทําศัลยกรรมความงามเพื่ อเปลี่ยนแปลงรูปลัก ษณข องตน เปนผลมาจากการจับจองของคนรอบขา งใกลชิด
ดังนั้นการเฝ าระวังและจับจองตนเองทุกวัน เพื่อสํารวจดูการเปลี่ยนแปลงและขอบกพรองบนใบหนาตนเอง
เชนเดียวกับที่รูสึกวาถูกจับจองจากบุคคลที่อยูรอบตัวและคนใกลชิด ทําใหตองมีการดูแลและจัดการรูปลักษณของ
ตนเองใหมีความงามตลอดเวลา การจัดการใหตนเองมีความงามจึงถูกทําใหเปนเรื่องที่สําคัญที่ผูใหขอมูลตองยอม
ทําทุกอยางเพื่อใหไดมา
การใหความหมายศัลยกรรมความงาม:การแกไขจุดบกพรอง
สื บ เนื่ อ งจากช ว งก อ นการทํ า ศั ล ยกรรมความงามและช ว งการทํ า ศั ล ยกรรมความงามครั้ ง แรก
จนมาถึงในชวงเสพติดศัลยกรรมความงามผูใหขอมูลสวนใหญยังมีการใหความหมายของการทําศัลยกรรมความ
งามในมุมมองเชนเดียวคือการแกไขจุดบกพรอง ซึ่งเปนมุมมองตอการทําศัลยกรรมความงามในแงบวก แสดงให
เห็นถึงการยังมีความหวังในการตอสูกับความรูสึกบกพรอง ขอตําหนิ ที่มีตอรูปลักษณของตนเอง สะทอนใหเห็นวา
ผูใหขอมูลยังคงเฝาครุนคิดถึงรูปลักษณตนเองอยูเสมอและมีการจับจองรูปลักษณของตนเพื่อหาจุดบกพรอง
ตลอดเวลา ถึงแมตนเองจะผานการทําศัลยกรรมความงามมาแลวก็ตาม การที่ผูใหขอมูลมีการใหความหมายของ
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การทําศัลยกรรมความงามดังกลาวจึงเปนเหมือนการถูกกระทําใหสยบสมยอมและปฏิบัติตามโดยการสรางวินัยให
ผูใหขอมูลตองมีการควบคุมดูแลจับจองตนเอง และไมสามารถจะยอมรับใหรูปลักษณของตนมีความผิดปกติได
ตอไปจึงตองเฝาระวังแกไขขอบกพรองอยูตลอดเวลา
“มันก็ยังเหมือนเดิมนะศัลยกรรมคือการแกไขจุดบกพรองของเราเหมือนเดิม อะจริงๆแลวการศัลยกรรมคือการ
แกจุดบกพรองของมนุษยนะ”(เพริศพริ้ง)

จะเห็นไดวาการใหความหมายของการทําศัลยกรรมความงามดังกลาว สวนหนึ่งอยูภายใตการการ
รับรูวารางกายตนสามารถเปลี่ยนแปลงลื่นไหลไดทําใหเกิดขอบกพรองอยูตลอดเวลา ในชวงกอนการทําศัลยกรรม
ความงามและชวงการทําศัลยกรรมความงามครั้งผูใหขอมูลบางคนรูสึกวารูปลักษณแตกําเนิดของตนเองมีความ
บกพรอง แตภายหลังการทําศัลยกรรมความงามรูปลักษณยังคงมีการเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติ ผูใหขอมูลก็ยัง
ไดรับการกระตุนใหรูสึกวารูปลักษณตนเองมีความบกพรองดวยอายุและวัย แสดงใหเห็นวาการทําศัลยกรรมความ
งามไมสามารถสรางความงามถาวรได ผูใหขอมูลจึงตองการทําศัลยกรรมความงามอีกครั้ง เพื่อลดขอบกพรอง
ภายใตบริบทเงื่อนไขจากเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป ทําใหการทําศัลยกรรมความงามที่ไมสิ้นสุด
การใหความหมายการเสพติดศัลยกรรมความงาม: ไมสิ้นสุดความพึงพอใจ
การมองการศัลยกรรมความงาม ในแงของการดูแลปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปรางหนาตาของตนอยาง
ไมจบสิ้น สะทอนถึงการทําใหรูปลักษณของตนเปนเหมือนสิ่งของที่ควบคุมไดตามที่ใจตองการดวยการทําศัลยกรรม
ความงาม เนื่องจากการรับรูวารูปรางหนาตาไมใชสิ่งที่ถูกสรางมาเสร็จเรียบรอยอีกตอไป รูปรางหนาตานั้นตองอยู
ในภาวะที่สามารถเปลี่ยนแปลงไดเปนการสรางจิตสํานึกใหมเกี่ยวกับรางกายมนุษย ซึ่งไดใหความหมายของการ
เปลี่ยนแปลงรูปรางหนาตาโดยอาศัยการศัลยกรรมความงามเปนลักษณะการดึงความสามารถในการควบคุม
รางกายตนเอง โดยการเปลี่ยนแปลงรูปรางหนาตาตนเองนั้นก็เพื่อเปาหมายในความพอใจของตนเอง ซึ่งความพอใจ
นั้นเองเปนสวนหนึ่งที่ทําใหผูใหขอมูลมีความตองการที่จะทําศัลยกรรมความงามเพิ่มเติมตามมา จึงทําใหผูใหขอมูล
มีการใหความหมายของการเสพติดทําศัลยกรรมความงามในมุมมองของการทําศัลยกรรมความงามที่ไมมีขอบเขต
ไมมีจุดสิ้นสุ ด เนื่องจากการทําศัลยกรรมความงามมีพื้นฐานมาจากความตองการดานจิตใจมากกวารางกาย
โดยความตองการของจิตใจมักเปนสิ่งที่ถูกกระตุนไดงายดวยความปรารถนาที่เลื่อนไหลไมอยูนิ่ง
“เสพติดศัลยกรรมความงาม

เหมือนแบบไมพึงพอใจในสิ่งที่ตนเองเปนอยู ณ.ตอนนั้นอะ คือแบบวาตองหาอะไร
ทําเรื่อยๆ คือมันไมมีจุดสิ้นสุดอะ เอออันนี้หมายถึงเสพติดศัลยกรรม” (พรรณราย)
“คนที่ทําไมพอใจในรูปรางของตนเองจะมาแกซ้ําๆอยูสามสี่รอบซ้ําๆ จนทุกอยางผิดรูปกลายเปนคนขี้เหร” (เจริด)

สวนหนึ่งมาจากการรับรูวาการทําศัลยกรรมความงามเปนผลมาจากการพยายามแกไขปญหาความ
ทุกขทรมานจากการไมพึงพอใจในรูปลักษณของตนเอง และไมวาจะผานการทําศัลยกรรมความงามมากี่ครั้งก็ตามก็
ไมสามารถตอบสนองความพึงพอใจในรูปลักษณในรูปลักษณตนเองไดเลย ทําใหผูใหขอมูลรับรูวาการทําศัลยกรรม
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ความงามนั้น ไมสามารถสรางความพอใจในรูปลักษณของตนเองได ทําใหชี้ใหเห็นถึงการแกปญหาความไมพึง
พอใจในรูปลักษณดวยวิธีการทําศัลยกรรมความงามวาไมใชทางออกที่ทําใหเกิดความพึงพอใจเพราะการแกปญหา
ความไมพึงพอใจในรูปลักษณดวยวิธีการทําศัลยกรรมความงามถือไดวาเปนสิ่งที่ไมสมเหตุสมผลเพราะนอกจาก
ไมไดชวยใหความไมพึงพอใจลดลงแลวยังจะเปนแรงเสริมใหเกิดการประเมินตนเองในดานลบเพิ่มขึ้นจึงเกิดการ
กลับมาทําศัลยกรรมในจุดอื่นๆไปเรื่อยๆทําใหผูใหขอมูลรับรูวาความไมพึงพอใจในรูปลักษณตนเองเปนบริบท
เงื่ อ นไขสํ า คั ญ ที่ เ ป น การส ง เสริ ม ให เ กิ ด การให ค วามหมายของการเสพติ ด ศั ล ยกรรมความงามว า เป น การ
ทําศัลยกรรมความงามอยางไมสิ้นสุด
“มันก็อยูที่ความพึงพอใจของคนๆนั้นดวยไมใชวา ความพึงพอใจของใครนึกออกไหมเราวาการพอใจใน ณ. จุด
นั้นมันคือความพอดี แตถาหากทําแลวเขาไมพอมันยังนูนนี่นั้นมันก็คือความไมพอดี ตองตั้งอยูบนพื้นฐานของใจเขาดวย
พื้นฐานความงามที่เขาตองการ วาเขาพอใจหรือยังจริงๆครั้งที่ส่ีที่ทําตามันก็เทากันดีอยูแลวแตชั้นมันไมสูงเรามองวาอันนี้
จะเรียกวาเสพติดศัลยกรรมเลยก็วาไดมันเหมือนแบบ เราไมพอใจนะจุดๆ นั้น ซึ่งความเปนจริงก็ดีอยูแลว“(พรรณราย)

จะเห็นไดวาการทําศัลยกรรมความงามสามารถสรางความพอใจในรูปลักษณเฉพาะสวนใหเกิดขึ้นกับ
ผูใหขอมูล ทําใหผูใหขอมูลมีการเปลี่ยนไปกังวลกับรูปลักษณสวนอื่นแทน ในอดีตการทําศัลยกรรมความงามอาจ
เปนไปเพื่อการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณตนเองอยางจริงจังแตปจจุบันนํามาสูการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณตนเองแบบ
ชั่วคราวทั้งนี้มาจากความไมพึงพอใจตอ รางกายของตนเองไดกลายเปนสิ่ง ที่สะท อนความตองการที่จะทําให
รูปลักษณตนเองดีขึ้นพัฒนามากขึ้นไปเรื่อยๆเชื่อมโยงไปสูความไมพึงพอใจในรูปลักษณอยางไมมีจุดสิ้นสุด ซึ่ง
นําไปสูความอดทนในการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณของตนเองหลายครั้งนั้นนํามาสูสภาวะความกดดันในจิตใจทําให
เกิดการการมองรูปลักษณของตนเองดวยความไมพึงพอใจซึ่งเชื่อมโยงไปสูสภาวะความกดดันที่ตองสรางรูปลักษณ
ใหเปนตามที่เปนไปตามความตองการของผูใหขอมูลแตละคนแตกตางกัน เปนการแสดงใหเห็นวาความไมพึงพอใจ
นั้นเกิดขึ้นภายใตการรับรูความแตกตางระหวางรูปลักษณในอุดมคติกับรูปลักษณที่เปนจริง
4.2. ภาวะการเปนอยู (being): ไมยอมรับคําเตือนจากใคร
ถึงแมบุคคลใกลชิดหรือบุคคลแวดลอมจะสะทอนใหผูใหขอมูลรับรูวาตนเองมีรูปลักษณที่มีความงาม
แลวก็ตาม แตผูใหขอมูลก็ยังคงตั้งมั่นที่จะทําศัลยกรรมความงามเพิ่มเติมโดยไมฟงคําทักทวงจากใคร สวนหนึ่งมา
จากความเชื่อมั่นในตนเอง วาตนเองรูจักการทําศัลยกรรมความงามดีพอมากกวาคนอื่นที่รับรูขอมูลการทําศัลยกรรม
ความงามผานสื่อ หรือผานการบอกเลาถึงเพียงผลกระทบจากการทําศัลยกรรมความงามเทานั้น เชนขาวการทําศัลยกรรม
ความงามทําใหเกิดความพิการ การฆาตัวตาย เปนตน ซึ่งเปนการนําเสนอขาวที่ทําใหสังคมมีการรับรูเกี่ยวกับการ
ทําศัลยกรรมความงามดานลบเพียงดานเดียวเทานั้น ซึ่งเปนการตอกย้ําใหอคติเดิมที่มีตอการทําศัลยกรรมความงาม
เปนจริงมากยิ่งขึ้น ประกอบกับความเชื่อวาผูที่ไมเคยผานประสบการณการทําศัลยกรรมความงามโดยตรง อาจจะ
ไมเขาใจการทําศัลยกรรมความงามดีพอเหมือนกับตนเองที่ผานประสบการณการทําศัลยกรรมความงามจนทําให
เกิดการเรียนรูและมั่นใจในการทําศัลยกรรมความงามโดยเชื่อวาผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถจะควบคุมไดจาก
การศึกษาขอมูลมาเปนอยางดี
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“ก็มีคะมีคนรอบขางบอกวา พอแลวนะ อยาไปทําอีก” ก็เปนผูใหญที่เขาดูทีวีดูขาววาคนทําศัลยกรรมเยอะแลวมัน
เละ เขาก็กลัววาเราจะเปนอยางนั้นเขาก็เตือนตลอดวา พอแลวนะอยาไปทําแลวแคนี้ก็สวยมากแลวอะไรอยางเงี่ย เราก็จะ
ยิ้มและก็จะบอกวา คะไมทําแลว เราจะไมบอกอะไรเพราะเขายังไมเขาใจ วาเราหาขอมูลมาดีเพราะชีวิตเราเราก็ตองรัก”
(พิลาส)

เชื่อมั่นวาตนจัดการความงามได
แมแตคําเตือนของแพทยผูใหขอมูลบางคนก็เลือกที่จะไมใสใจ ทําใหผูใหขอมูลบางคนที่ไดรับการปฏิเสธ
จากแพทยในการทําศัลยกรรมความงามขาดที่พึ่ง วิตกกังวล เครียดและไมสามารถทนรับสภาพตอการมีชีวิตอยูกับ
ความรูสึกวารูปลักษณของตนเองมีความบกพรองตอไปได จึงพยายามทําอะไรสักอยางกับใบหนาของตนเพื่อให
ตนเองรูสึกวาไดทํา ไดจัดการ โดยการหันมาพึ่งศัลยกรรมความงามแบบ DIY Plastic Surgery หรือ การลงมือ
ศัลยกรรมงามดวยตัวเอง เนื่องจากการผานประสบการณในการทําศัลยกรรมความงามมานับครั้งไมถวน ทําให
ตนเองเกิดการเรียนรูถึงวิธีการทําศัลยกรรมความงามผานการสังเกตอยูบอยครั้ง ผูใหขอมูลจึงเชื่อมั่นวาตนเอง
สามารถจะจัดการทําศัลยกรรมความงามดวยตนเองได ซึ่งพฤติกรรมดังกลาวนอกจากจะมิไดชวยทําใหรูปลักษณมี
ความงามมากขึ้นตรงขามอาจนําไปสูโอกาสที่จะเกิดผลเสียรายแรงตามมาไดงาย เพราะการทําศัลยกรรมความงาม
ดวยตนเองเปนการจัดการโดยปราศจากความรูที่แทจริง
“อออันนั้นชวงปแรกปที่สอง หมอไหนก็รักษาไมได ไมอยากแกใหบอกวาดีแลวอยาไปทําอีกเดียวมันแย เขาไมมีที่
ไปแลวไง เขาไปที่ไหนไมมีใครทําใหเขา หมอบอกวาอยาทําปลอยมันไวกอน ไมมีใครทําใหเขาแตเรารูสึกวาฉีดมาแลวมัน
ใหญๆ แลวมันจะปวดๆหนอย ดูสิ เราเคยไปหาหมอที่อื่นใชไหม เขาเคยลองจิ้มเองดู” (แพรวพราว)

อางอิงตนแบบความงามจากสื่อ
ความต อ งการที่ จะทําศัลยกรรมความงามอยู นอกเหนืออํ านาจการควบคุมตน เนื่ อ งจากป จ จุบั นนี้
สังคมไทยกําลังเขาสูภาวะของแทแพของเทียม เรื่องศัลยกรรมความงามจึงไมใชสิ่งที่แปลกประหลาดอีกตอไป ซึ่งดู
ไดจากสื่อที่มีการนําเสนอการทําศัลยกรรมความงามที่ประสบความสําเร็จผานตนแบบที่ทําอาชีพในวงการบันเทิง
โดยตนแบบที่ทํางานอยูในอาชีพดังกลาวสวนใหญมีความงามเปนทุนเดิมอยูแลวแตก็ยังทําศัลยกรรมความงาม
เพิ่มเติม ยิ่งสื่อมีการผลิตภาพตนแบบซ้ําแลวซ้ําเลามากเทาไร ยิ่งตอกย้ําใหผูใหขอมูลเห็นพฤติกรรมของตนแบบ
เปนแบบอยางและมีความตองการอยากปฏิบัติตามมากเทานั้น โดยผูใหขอมูลจึงมักจะนําตนแบบมาอางอิงในการ
ทําศัลยกรรมความงามของตนเองตอไป
“มีๆ หมอบอกมันโอเคแลวนะ มันสวยแลว เหมือนแบบจะเอาอะไรอีก เหมือนเราเห็นคนอื่นเยอะเดียวนี้ใครๆก็
สวยอะ คนทําศัลยกรรมมาใครๆก็สวยมันกลายเปนวา เหมือนเราอยากเราตองการที่จะเปนแบบนั้นเปนแบบนี้อยางดารา
โอสวยทํานูนนี่นั้น เออเขาทํามาจากไหนนะ เขายังไงนะเขาทําอะไรบางมันก็คิดวาวุนไป” (เพริศพริ้ง)
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การที่ผูใหขอมูลไมยอมรับคําเตือนของใครซึ่งลึกๆแลวดูเหมือนวาผูใหขอมูลกําลังปฏิเสธความจริง
เกี่ยวกับขอจํากัดในรูปลักษณตนเอง ถึงแมวาจะรับรูวารูปลักษณของตนในสายตาของบุคคลอื่นจะเปนผูที่มีความ
งามแลวก็ตาม ทําใหเห็นวาศัลยกรรมความงามเปลี่ยนแปลงรูปลักษณผูใหขอมูลไดแตไมสามารถเปลี่ยนการรับรู
ของผูใหขอมูลที่มีตอรูปลักษณตนเองได เพราะผูใหขอมูลยังคงมองวารูปลักษณมีความบกพรอง จนเกิดความ
ไมพอใจ วิตกกังวลและมีความตองการที่จะทําศัลยกรรมความงามเพิ่มเติม จึงพยายามหาทางออกนั่นดวยวิธีการ
ตางๆ ถึงแมวิธีการนั้นจะอันตรายรายแรงและอาจจะกอใหเกิดผลกระทบ ผูใหขอมูลก็ยอมที่จะเสี่ยง เปนการสะทอน
ใหเห็นถึงการถูกควบคุมและตกอยูภายใตสังคมบริโภคนิยมที่มีการปฏิบัติอยางแนบเนียนตอจิตใจของผูใหขอมูล
ทําใหผูใหขอมูลถูกครอบงําจากความจริงจอมปลอมของความงามนั้น ความแยบยลของการปฏิบัติการในการสราง
ความงามซึ่งใชขอมูลความรูที่ไดจากวิทยาศาสตรการแพทยในการอางอิงใหเชื่อถือวาเปนความจริง สังคมบริโภคนิยม
นําเสนอภาพความงามและการจัดการความงามใหชวนนาสัมผัส ความเสี่ยงและอันตรายจากการจัดการความงาม
เปนสิ่งที่ถูกผูใหขอมูลมองขามไปนํามาสูการเกิดมุมมองใหมในการทําศัลยกรรมความงาม
การใหความหมายศัลยกรรมความงาม: ไมใชเรื่องยาก
ความคุนเคยและสามารถดํารงชีวิตอยูรวมกับการทําศัลยกรรมความงามไดอยางเปนปกติทําใหเกิด
มุมมองวาการทําศัลยกรรมความงามไมตางจากกิจกรรมอื่นๆ ในชีวิตของผูใหขอมูล ซึ่งเปนมุมมองของการให
ความหมายการทําศัลยกรรมความงามเหมือนกับชวงกอนการทําศัลยกรรมความงาม ตางกันที่บริบทเงื่อนไขที่อยู
เบื้องลึกเบื้องหลังของการใหความหมายดังกลาวในชวงเสพติดศัลยกรรมความงามไมใชมาจากความไมรูหรือขาด
ความเขาใจในการทําศัลยกรรมความงาม เนื่องจากในชวงเสพติดศัลยกรรมความงามการผานประสบการณการ
ทําศัลยกรรมความงามใบหนาแตละครั้งทําใหผูใหขอมูลเกิดการเรียนรูตอปญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งเปนการเรียนรูดวย
ตนเองผานประสบการณตรงการไดลงมือ แกปญหาตางๆ ดวยตนเอง ชวยใหเกิดความรูความเขาใจในการทําศัลยกรรม
ความงามมากยิ่งขึ้นจนเกิดรูปแบบในการเผชิญปญหา ไมวาจะเปนการเรียนรูวิธีการบรรเทาความเจ็บปวดที่ไดผล
มีความสามารถและมั่นใจวาจะดูแลตนเอง ความวิตกกังวลหวาดกลัวจึงลดลงเพราะสามารถคาดเดาอนาคตที่จะ
เกิดขึ้นไดสงผลใหไมเกิดซึ่งจินตนาการทางดานลบ เพราะการเรียนรูจะเกิดขึ้นไดดีก็ตอเมื่อไดรับประสบการณตรง
หรือลงมือทําดวยตนเอง (Learning by doing) การลงมือทําดวยตนเองจะทําใหไดความรูจากกระบวนการที่ทําไป
พรอมๆกันทําใหเกิดกระบวนการเรียนรูตามแนวทางที่เหมาะสมของตนเอง
“ออ ก็มีความรูสึกวามันเปลี่ยนได มันไมไดยากอะไรถาทําแลวมันสวยขึ้นก็แกได เราทํานิดๆหนอยๆเราไมไดทํา
มาก แลวมันก็เริ่มมากไมรูตัว” (พิไล)
“ผมมองวาเปนเรื่องปกติของทุกคน ปจจุบันเปนที่ยอมรับคนทําเยอะไมยากอะไร และก็คนทีทําก็ออกมาดูดีก็เยอะ
สมัยกอนจะแอนตี้คนนี้ทําเปนอยางงี้อยางงี้ปจจุบันเห็น ไดดารานักแสดงอะไรหลายๆคนทําออกมาแลวดูดี ซึ่งก็ดูดี และ
คิดวาและเปนอะไรที่เราก็เห็นคนอื่นเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีทั้งนั้นครับ เราก็เลยรูสึกวามันเปนกิจกรรมอยางหนึ่งของเรา
ไปเลยครับอืม คือชวงที่ทําบอยๆมันเหมือนอยูในอินเนอร แตตอนที่ทําใหมก็จะพึงระแวงเจ็บ จนบางที่ผมทําปดพรุงนี้
มันก็หายเองแคกินน้ําเยอะกินยา” (จรูญ)
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ในยุ คสมัย ปจ จุ บั นการทําศัลยกรรมความงามไดถูก นํ าเสนอข อมู ลให เข าถึ ง ผู ใ หขอมู ลมากขึ้นโดย
พยายามทําใหเห็นวาการทําศัลยกรรมความงามมีการใชเทคโนโลยีทางการแพทยเขามาเกี่ยวของจึงทําใหการ
ทําศัลยกรรมความงามดูเปนเรื่องงายปลอดภัย โดยขอมูลตางๆเกี่ยวกับการทําศัลยกรรมความงามจะถูกถายทอด
ผานสื่อตางๆ อางอิงมาจากการเห็นตนแบบในการทําศัลยกรรมความงามไดแกดารานักแสดง และบุคคลทั่วไปที่
ประสบความสําเร็จในการทําศัลยกรรมความงาม ที่ถูกนําเสนอซ้ําแลวซ้ําเลาผานสื่อและสิ่งพิมพตางๆที่แสดงออกใน
ลักษณะชื่นชมและยอมรับเห็นดีเห็นงามกับความงามที่ผานการจัดการมาแลว เปนการตอกย้ําความสําเร็จของ
ความรูในการทําศัลยกรรมความงาม ภายใตการปฏิบัติการอยางแยบยลของสังคมบริโภคนิยมที่สอดแทรกและให
ความหมายผานสื่อไดอยางแนบเนียน ที่จะสงผานไปยังการรับรูของผูใหขอมูล นําไปสูการถูกครอบงําการให
ความหมายการทําศัลยกรรมความงามในมุมมองของการสรางความงามที่ใชขอมูลความรูที่ไดจากการวิจัยทดลอง
ทางวิทยาศาสตรการแพทยในการอางอิงใหเชื่อถือวาเปนความจริง ผานการนําเสนอภาพความงามและการจัดการ
ความงามใหชวนนาสัมผัส จนทําใหการทําศัลยกรรมความงามกลายเปนเรื่องปกติไมยุงยากอีกตอไปจนอาจนําไปสู
การทําศัลยกรรมความงามจนเกินงาม
4.3. ภาวะการเปนอยู (being): จําทนกับความผิดปกติ
การทําศัลยกรรมความงามคือการผาตัดชนิดหนึ่งโดยใชอุปกรณมีคม กรีดไปบนรางกายเพื่อจัดการเพิ่ม
หรือลดขนาดของรูปทรงเพื่อใหรูปทรงดังกลาวใหเปนไปตามใจตองการ การที่ตองใชอุปกรณมีคมกรีดไปบน
รางกายทําใหรางกายเกิดความเจ็บปวด แพทยศัลยกรรมความงามจึงตองมีการใหยาเพื่อระงับความเจ็บปวดหรือ
ยาสลบขณะทําการผาตัดเพื่อลดความทุกขทรมานนั้นทําใหเกิดอาการแทรกซอนตามมามากมาย รางกายก็จะไดรับ
ความเสียหายและเกิดผลกระทบสะสมทุกครั้งของการทําศัลยกรรมความงาม เชนการกรีดผิวหนังตําแหนงซ้ําๆจะ
ทําใหเกิดแผลเปนนูน และการที่ตองไดรับยาชาบอยครั้งในการระงับความเจ็บปวด อาจทําใหรางกายไมตอบสนอง
ตอยาชา หรือการไดรับยาสลบหลายครั้งจะสงผลกระทบตอการสั่งการของสมอง นอกจากนี้การผาตัดบอยครั้งที่
อวัยวะใดๆ อวัยวะหนึ่งก็ตาม อวัยวะสวนนั้นอาจจะไดรับการกระทบกระเทือนมากเกินขีดจํากัดจนกลายเปนเสีย
หนาที่ในการทํางานได จะเห็นไดวาการทําศัลยกรรมความงามแตละครั้งนอกจากรูปลักษณของผูใหขอมูลจะมีความ
งดงามมากขึ้น ก็ตองแลกกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะยาวซึ่งที่กลายเปนปญหาสุขภาพตามมา
“ถาทํานิดหนอยก็คงพอทําได คือผมเปนงานที่แกมาเยอะแลวอะครับ แลวผมมีประสบการณมาวาผมเคยทําแลว
ยาชาไมซึมเพราะผมผามาเยอะดังนั้นเนี่ย กลามเนื้อขางในไมตอบสนองกับยาชา มันมีการเปดมันมีอะไร มันเปนคีลอยด
เปนพังผืดอยูแลว มันก็จะไมติด ดังนั้นแผลตรงนั้นก็ไมตางจากการกรีดสด หรือซึมแปลบเดียวก็บวม ปวดเจ็บคือกลามเนื้อ
ขางในผมมันไมใชของเดิมแลว หมอบอกวาเวลาเขาจะผามันอาจจะดีขึ้นมาหรือมันอาจจะแยไปเลย ระบบน้ําเหลืองเสีย
คือ คือมันมีหลายอยางที่อยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนได ทั้ง อายุ ทั้งอะไรหลายๆอยาง มันมีองคประกอบเยอะมาก เยอะ” (จรูญ)
“จมูกมีปญหาอยูเนี่ย เห็นไหมคะวามันคลายๆขี้มูกแตมันไมใชขี้มูก มันเปนเมือกๆเห็นไหมคะ คือจมูกเราไมมี
ผนังกั้นจมูกแลวเนื่องจากทํามากไป ก็เลยรางกายตองสรางเมือกๆไปแปะไวตลอด เพราะ หาครั้งไงคะคนไมรูก็ไมรู
รางกายคนเราโดนรับยาสลบ เต็มที่ไมเกิดสามครั้ง หากเกินสามครั้งสมองจะไมปกติมีโอกาสเปนอัลไซเมอรสูง ตอนแรก
ไมรูแตทุกครั้งที่เราทําอาชีพตรงนี้เราจะเห็น คนที่เขามาเคยทํากับเราเขาเออเขาเบลอเขาดูไมคอยเต็มพูดไมอยูกับรองกับ
รอย แบบไมครบสามสิบสองคน เหลานี้ไมคอยรูตัวดวย อันนี้มาจากยาสลบที่เขาโดนบอยๆ” (ฉลวย)
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สภาวะความรุนแรงจากการทําศัลยกรรมความงาม
การทําศัลยกรรมความงามที่มากเกินความพอดีกับพื้นฐานเดิมของรางกาย ยิ่งกอใหเกิดความเสี่ยงตอ
รางกายบอยครั้ง อาจจะทําใหเกิดรูปลักษณที่ไมพึงประสงคหรือผลกระทบรายแรงจนถึงความพิการและเสียชีวิต
ตามมาได เนื่องจากรางกายมีขีดจํากัดของการถูกตัดแตงเปลี่ยนแปลง มีขอบเขตในการเปดรับสิ่งแปลกปลอมและ
ความเจ็บปวดทุกขทรมานตางๆ เขาสูรางกายในระดับหนึ่ง ในการทําศัลยกรรมความงามแตละครั้งอวัยวะบริเวณนั้น
ไดรับผลกระทบและมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นไมมากก็นอย การซอมแซมตนเองอาจจะกลับมาไดแตก็จะไมเหมือนเดิม
ยิ่งเปนการทําศัลยกรรมความงามในตําแหนงเดิมบอยๆ ครั้ง จึงเปนการรบกวนอวัยวะสวนนั้นมากเกินไป
“ไมดีก็คือแบบ สมมุติอะ คือทําตามา เนี่ยคือทําตามาทุกครั้งก็รูอยูแลวนะวาทําตามันตองตกอยูแลวเพราะดวย
อายุ ดวยอะไรอยางเนี่ย คือความยืดหยุนของกลามเนื้อของ ผิวหนังเราอะไรอยางเนี่ย ตั้งแตอายุ ยี่สิบ ทําตามาหาครั้ง
แลวและครั้งสุดทายเปนครั้งที่พลาดมาก จริงๆครั้งที่สี่ที่ทําตามันก็เทากันดีอยูแลวแตชั้นมันไมสูง เรามองวาอันนี้จะ
เรียกวาเสพติดศัลยกรรมเลยก็วาไดมันเหมือนแบบ เราไมพอใจนะจุดๆนั้น ซึ่งความเปนจริงก็ดีอยูแลวแตชั้นตามัน
อาจจะเล็กลง แตมีความรูสึกวาถาแตงหนาชอบหนาแขกๆ ชอบชั้นตาลึก ทําใหชั้นตาไมเทากัน” (พรรณราย)

หลงเชื่อกลยุทธการตลาด
การศึกษาขอมูลที่ไมดีพอเนื่องจากไปหลงเชื่อกลยุทธทางการตลาด ที่หลากหลาย โดยผานการใชชองทาง
สื่อที่ทันสมัยและเขาถึงงายมาเปนเครื่องมือในการประชาสัมพันธ โปรโมชั่นและกิจกรรมตางๆ ทั้งการใหสวนลด
การแลกการแจกการแถมการโฆษณาชวนเชื่อตางๆเปนตน เพื่อสรางความตื่นตาตื่นใจและกระตุนใหผูคนมีความ
ตองการมาทําศัลยกรรมความงามกันมากขึ้นซึ่งจะเห็นไดวากลยุทธทางการตลาดที่พยายามใชสื่อตางๆ เพื่อสราง
ความหมายและตอกย้ําวาความงามตองมีการพัฒนา ดวยวิธีการและนวัตกรรมใหมๆ ผานตัวแบบที่นําเสนอความ
งามในรูปแบบซ้ําๆ เพื่อกระตุนใหผูใหขอมูลเกิดการเรียนรูจากการสังเกต (Observational Learning) จนทําให
เกิดความรูสึกขาด พรอง ไมพอใจในรูปลักษณของตนจนตองทําใหผูใหขอมูลหลงเชื่อไปทําศัลยกรรมความงาม
เพิ่มเติมและไดรับผลกระทบซึ่งไมสามารถแกไขไดตองทนรับสภาพ
“ดูจากการตลาดที่เขาทํามาโดยที่ไมไดดู ลึกๆเลยวามันดีจริงหรือเปลา ก็ไปเชื่อพวกเน็ตไอดอล ที่เขาทําการตลาด
ใหสุดทายพอไปปุบไมเทากันสุดทายไมเทากันปุบที่นี้แบบ”(พรรณราย)

อยางที่ทราบวาการทําศัลยกรรมความงามเปนการนําความรูทางดานวิทยาศาสตรการแพทยมาตอบสนอง
ความตองการของมนุษยที่มีความตองการเอาชนะธรรมชาติดวยการตอตาน ปฏิเสธสิ่งที่มีมาแตกําเนิด นําไปสูการ
เปลี่ยนแปลงรูปลักษณ การที่ผูใหขอมูลมีการทําศัลยกรรมความงามหลายครั้ง จนเกินขอบเขตที่อวัยวะสวนนั้นจะ
รับไหว ผิวหนัง เนื้อเยื่อ และกลามเนื้อของรางกายสามารถทนทานยืดหดขยายไดอยางมีขอบเขตจํากัดในแตละ
บุคคล เพราะแตละคนจะมีพื้นฐานของรูปลักษณที่ติดตัวมาแตกําเนิดแตกตางกันไป เชนการทําจมูกใหโดงและสูง
เกินไปที่ผิวหนังมีการยืดหยุนไมเพียงพอที่รับไดอาจจะนําไปสูการทะลุ เกิดการอักเสบบวมแดงเปนหนอง หรือการ
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ทําตาสองชั้นใหชั้นหนาและโตมากเกินไปทําใหชั้นตาไมปกติเนื่องจากผิวหนังบริเวณเปลือกตาไมเพียงพอที่จะทําการ
แกไข เพราะการตัดแตงเสริมดวยการทําศัลยกรรมความงามเมื่อไดลงมือทําไปแลว ผิวหนังเนื้อเหยื่อจะมีการ
เปลี่ยนแปลงไมสามารถจะแกไขใหกลับมาเหมือนเดิมได และที่เลวรายกวานั้นคืออาจเปนหนทางที่จะนําไปสูการ
เสียชีวิตตามมา
4.4. ภาวะการเปนอยู (being): เฉียดเปนเฉียดตาย
การทําศัลยกรรมความงามคือการผาตัดที่ตองยอมรับวามีความเสี่ยงไมตางจากการผาตัดทุกชนิด
ภายหลังทําศัลยกรรมความงามอาจมีอาการเสียเลือดมากจนกระทั่งไมรูสึกตัว แสดงใหเห็นถึงอาการผิดปกติของ
รางกายที่อาจทําใหถึงแกชีวิต แพทยจึงตองสงตัวไปพักรักษาตอในหอผูปวยวิกฤต ซึ่งเปนพื้นที่พิเศษที่จัดไวเพื่อ
รักษาดูแลอาการผูที่ปวยหนัก หรือมีอาการสาหัสแสดงใหเห็นถึงการตกอยูในภาวะเสี่ยงตอการเสียชีวิตสูง โดยทีม
แพทยและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของตองเฝาระวังดูแลอาการอยางใกลชิด พรอมดวยยาและอุปกรณพิเศษในการ
ชวยชีวิตเปนจํานวนมากเพื่อชวยประคับประคองและรักษาอาการในระบบตางๆ ภายในรางกายที่บกพรองและไม
สามารถทํางานตอไปได ในภาวะดังกลาวซึ่งเรียกไดวาเปนภาวะแหงความเปนความตาย จึงเปนภาวะที่กอใหเกิด
ผลกระทบตอผูใหขอมูลเปนอยางมาก ทางดานครอบครัวเมื่อไดรับรูเรื่องราวตางก็มีภาวะทางอารมณที่ปะปนกันไป
โดยสวนใหญจะเริ่มจากอาการตกใจ เนื่องจากไมทราบมากอน จากนั้นก็จะตามมาดวยอารมณโกรธ ไมพอใจ กลาว
การโทษผูใหขอมูลปนกับอาการเสียใจและเปนทุกขกังวลกลัวผูใหขอมูลจะเสียชีวิต ซึ่งเปนภาวะทางอารมณที่สับสน
นําไปสูการเกิดผลกระทบตอการดํารงชีวิต เศรษฐกิจ และทางดานสังคมของครอบครัวตามมา และอาจทําให
สัมพันธภาพในครอบครัวแยลง
“ไมรูสึกตัวครับ แบบมันคงแย มันคิดวาที่นอนไอซียูตอนนั้นมันหนัก ใครๆก็คิดวาจะตายไหมเราก็แบบที่บานไม
พอใจพอทราบเรื่อง พอโกรธมากเพราะพอทํารอบสองหนักเลยครับนอนอยูไอซียู ดวยเลือดมันออกเยอะครับอาจารย
นอนใหเลือดใหน้ําเกลืออยูไอซียู พอแมตกใจฮะคือที่ไมพอใจกลัวเสียชีวิตหลังจากการทําศัลยกรรมความงาม เพราะมี
ชวงหนึ่งเรื่องขาวคนที่ทําจมูกแลวเสียชีวิต เรื่องติดเชื้ออินเฟคชั่นอะไรแบบนี้ฮะ ทางบานก็โกรธมาก แมเฉยๆแมเปนหวง
โทรมาถามวาเปนอยางไง” (เจริด)
“ผมเครียดหนักกวาเดิมเลย จมูกผมทําไดสองวันผมไปทําที่นี่ตอเลยเจ็บจนเกือบตาย คือเราเอาวันพักฟน
เดียวกันจะไดไมตองหยุดเยอะ”(แฉลม)

สภาวะความรุนแรงจากการทําศัลยกรรมความงาม
การตัดสินใจทําศัลยกรรมความงามหลากหลายบริเวณในคราวเดียวกัน เพื่อที่จะทําใหตนเองไมตองอยู
แบบหลบๆ ซอนๆ เปนเวลานาน ประกอบกับการมีเวลาทีจํากัด ผูใหขอมูลจึงเลือกที่จะทําศัลยกรรมความงามทุก
อวัยวะในครั้งเดียว ซึ่งเปนการเพิ่มความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะไดรับจากากรทําศัลยกรรมความงามเปนเทาทวีคูณ
เนื่องจากรางกายตองทนตอการถูกกระทําและไดรับบาดเจ็บหลากหลายบริเวณและเปนเวลานานกวาปกติ จึงมี
โอกาสเสียเลือดเสียเนื้อและติดเชื้อไดสูง นอกจากนี้การตองใชยาชาหรือยาสลบเปนเวลานานๆและจํานวนมาก
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อาจจะสงผลกระทบตอรางกายไดมากเชนกัน ซึ่งบางครั้งอาจจะเกิดขีดจํากัดของรางกายที่จะรับไหวทําใหเกิดผล
กระทบที่ยากตอการควบคุมของแพทยจนนํามาสูความเสี่ยงที่เปนอันตรายถึงแกชีวิต ดังที่เห็นเปนขาวตามหนา
หนังสือพิมพสวนใหญ เกี่ยวกับการเสียชีวิตจากการทําศัลยกรรมความงามที่มีลงอยูไมเวนแตละวัน เพื่อเปน
อุทาหรณสอนใจกับผูที่ทําศัลยกรรมความงามนอกจากนี้ยังทําใหศัลยกรรมความงามในสายตาของคนในสังคม
กลายเปนสิ่งที่นากลัว ไมถูกตองอันตราย ไมควรทํา และการที่ตองพบเจอผูใหขอมูลอยูในภาวะดังกลาวยิ่งตอกย้ํา
การรับรูเดิมของผูปกครองและคนในครอบครัว ทําใหผูปกครองและครอบครัวส วนใหญไ มเห็นดวยกับการ
ทําศัลยกรรมความงาม
4.5. ภาวะการเปนอยู (being): มีชีวิตทามกลางความเครียด
การทําศัลยกรรมความงามนั้นนอกจากสรางความงามแลวยังกอใหเกิดความทุกขทรมานทางกายอยาง
หลีกเลี่ยงไมได นํามาสูความทุกขทรมานทางจิตใจ โดยเฉพาะผูใหขอมูลที่มีการรับรูวารูปลักษณของตนเองมีความ
ผิดปกติ หรือมีความรูสึกไมพอใจในรูปลักษณของตนเอง นําไปสูความเครียด และความวิตกกังวลตามมาจะมี
ความรุนแรงมากนอยขึ้นอยูกับบริบทเงื่อนไขของผูใหขอมูลแตละคน โดยผูใหขอมูลบางคนใชชีวิตรวมกับภาวะ
เครียดและความวิตกกังวลมาเปนเวลานานแรมปเนื่องจากไมสามารถจะขจัดภาวะทางจิตดังกลาวที่กัดกินหัวใจให
ออกไปได หรือบางคนก็ทําไดเพียงแตแคลดความรุนแรงของความเครียดและความวิตกกังวลลงเปนครั้งเปนคราว
เทานั้น ทําใหผูให ขอ มูล สวนใหญตองใช ชีวิตรวมกับความเครียดอยางหลีกเลี่ยงไมได ก อใหเกิดปญหาดาน
ครอบครัว ชีวิตสวนตัว และการทํางานตามมา
4.5.1. ครุนคิดไมจบสิ้น
การที่ผูใหขอมูลหมกมุนเกี่ยวกับรูปลักษณของตนเอง และมีอาการย้ําคิดย้ําทําวารูปลักษณตนเองมี
ความบกพรอง หรือมีตําหนิ นาเกลียดอยูตลอดเวลา ซึ่งการรับรูดังกลาวนํามาสูอาการย้ําคิดย้ําทํา โดยการที่ผูให
ขอมูลมีความคิดซ้ําๆ เกี่ยวกับรูปลักษณของตนเองในแงลบ ทําใหเกิดความรูสึกวิตกกังวล หงุดหงิด หรือไมสบาย
ใจอยางมาก จนตองกระทําอะไรบางอยางเพื่อชวยลดความรูสึกไมสบายที่เกิดขึ้นและกอใหเกิดเปนอาการย้ําทํา
ตอไปแสดงออกโดยการทําพฤติกรรมซ้ําๆ ไมวาจะเปนการแสดงออกถึงความหงุดหงิดวิตกกังวลและครุนคิดถึง
รูปลักษณตนเองไมจบสิ้น โดยไมทํากิจกรรมอยางอื่นหรือบางคนก็เลือกที่จะนั่งอยูหนากระจกเปนเวลานานเพื่อ
สํารวจรูปลักษณของตนและหมกมุนอยูกับการแสวงหาขอมูลในการทําศัลยกรรมความงามเพื่อ พัฒนา ปรับปรุง
แกไขรูปลักษณตนเองใหมีความงามเพิ่มเติมตอไปเรื่อยๆการครุนคิดถึงรูปลักษณของตนเปนเวลานาน เกิดเปน
ภาวะเครียดสะสมตามมาไดงาย
“ทุกขมาก ทุกขใจมาก อืม คืออยูไมได ทั้งวันทั้งคืนสองแตกระจกหาแตวิธีแก เครียดไหม เครียดมากเพราะอยู

คนเดียวมันก็สองแตกระจก คิด คิด แลวก็เปดเน็ตหาหมอหาทางแกแคนั้นอะ” (แพรวพราว)
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ออนไหวตอปฏิกิริยาคนรอบขาง
ในชวงเสพติดศัลยกรรมความงาม ซึ่งเปนชวงที่รูปลักษณมีการเปลี่ยนแปลงจากการทําศัลยกรรม
ความงามอยูเสมอ ผูใหขอมูลสวนใหญมักจะเกิดภาวะเครียดและมีอารมณออนไหวไดงายตอสิ่งที่มากระทบกับ
รูปลักษณของตน การรองไหจัดเปนพฤติกรรมที่พบไดบอยที่ผูใหขอมูลสวนใหญใชระบายความรูสึก เนื่องจากการ
รองไหจัดไดวาเปนวิธีในการแกปญหาอยางหนึ่งที่มุงเนนจัดการกับอารมณในทางลบชวยลดความกดดันภายใน
ชั่วคราวเทานั้นแตไมสงผลตอการแกไขปญหาทําใหปญหาดังกลาว อาจหวนกลับมากระทบจิตใจของผูใหขอมูลอีก
ครั้ง และมีโอกาสสูงที่ผูใหขอมูลจะจัดการความเครียดดังกลาวดวยการรองไหเชนเดิม หากยังไมสามารถหาทาง
จัดการกับปญหาดวยวิธีการอื่นได ดังเชนผูใหขอมูลรายหนึ่งวารูสึกวาตนเองไมไดรับการยอมรับจากสังคม เหมือน
อยางเคยทําใหเกิดเปนความรูสึกอึดอัดกับสถานการณดังกลาวที่ตนเองไมสามารถจะจัดการกับพฤติกรรมของ
บุคคลอื่นใหแสดงออกถึงการยอมรับตนเองได จึงนําไปสูการรองไหบอยครั้ง
“เวลาเราเดินไปไหนคนก็จะมอง มองเราสนใจเราแตพอหนาเราบวมเชื่อไหมวาพอเดินไปไมมีคนสนใจเรา เดินเขา
ไปในรานเสื้อผาเขาก็ไมสนใจเราคือหนามันบวม มากแบบแลวไปเดินเหยียบเทาคน (หัวเราะ) เดินเหยียบเทาผูชาย ผูชาย
หันมาทําหนาไมพอใจ (แสดงทาทางใหดู) กลับมาบานรองไหนะ รอง รอง เพราะรูสึกวาตนเองไมเคยไดรับความรูสึกแบบนี้
ไมมีคนสนใจ เราเจอแบบนี้บอยๆเราก็ไมรูทําไงไดแตรองจนไมมีน้ําตา” (พิลาส)

ผูใหขอมูลมักจะคอยประเมินรูปลักษณของตนเองจากทาทีของบุคคลอื่นอยูเสมอ โดยใชการให
ความสนใจ การจับจองเปนเครื่องบงชี้ถึงคุณคาความงามของตน เปนการแสดงใหเห็นวาผูใหขอมูลนําคุณคาของตน
ไปผูกกับการยอมรับจากผูอื่น โดยการนอมรับคานิยมทางสังคมมาเปนคุณคาของตนเอง การไปยึดถือความคิด
ความเชื่อเหลานี้อาจจะไปบดบังการเห็นความงามของตนเองตามความเปนจริงทําใหผูใหขอมูลเกิดความเชื่อเกี่ยวกับ
รูปลักษณตนเองที่ผิดไปจากความเปนจริง ดังนั้นการที่ผูใหขอมูลรับรูวาสังคมมีปฏิกิริยาตอตนเองเปลี่ยนแปลงไป
ไมไดใหความสนใจ หรือใหการยอมรับตนเองเหมือนเคย ทําใหตนเองขาดความเชื่อมั่นในรูปลักษณของตน ผูให
ขอมูลจึงมักจะเกิดความเครียดและมีอารมณออนไหว เศราเสียใจ ไดงาย และมักจะใชเลือกใชการรองไหเปนการ
ระบายออกและแกไขปญหาเพื่อใหความเครียดหมดไป การแกไขปญหาดวยการรองไหอาจจะเปนวิธีการที่ไมเหมาะสม
อาจสงผลใหปญหาไมไดแกไขและมีความรายแรงมากขึ้น โดยบริบทเงื่อนไขสําคัญที่ทําใหผูใหขอมูลหลายคนตอง
อยูในภาวะเครียดดังกลาวจนตองรองไหบอยครั้งคือ การตกอยูในสถานการณที่ตนเองรูสึกไมมีอํานาจเพียงพอที่จะ
ควบคุมใหสังคมยอมรับได
4.5.2. เครียดจนไมอยากทําอะไร
ภาวะเครียดที่สะสมอยูเปนเกี่ยวกับรูปลักษณของตนเปนอยางมาก นํามาสูการเสียสมดุลทางจิต
สงผลกระทบตอการดํารงชีวิตอยางเห็นไดชัด โดยผูใหขอมูลบางคนจะมีความรูสึกทอแท สิ้นหวัง หดหู หอเหี่ยว
จิตใจ และหมดอารมณสนุกสนานเพลิดเพลิน หรือหมดอาลัยตายอยาก มองโลกมองสภาพทุกอยางในดานลบมี
ความรูสึกเบื่อและหมดความสนใจในสิ่งตางๆ กิจวัตรประจําวันที่เคยทําก็ไมอยากทํากิจกรรมตางๆ ที่เคยชอบก็
รูสึกเบื่อและไมสนใจ เชนผูใหขอมูลบางคนไมอยากแมแตจะสนใจใสใจดูแลตนเองเหมือนเชนเคย แสดงใหเห็นถึง
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ภาวะสิ้นยินดีคือ ไมมีความสนใจหรือพึงพอใจในกิจกรรมที่โดยปกติเปนที่นาพึงพอใจจนกลายเปนคนขาดความ
เชื่อมั่นในตนเอง วิตกกังวล ทําใหเกิดผลกระทบตอความสัมพันธกับผูอื่น โดยในระยะแรกจะเขาสังคมอยางเสีย
ไมได จนละทิ้งสังคมทีละนอยและมักจะคิดไปเองวาตนเองไมมีคุณคาเพียงพอ จนนําไปสูการขาดความนับถือ
ตนเอง ไมหลงเหลือความภาคภูมิใจในตนเองแสดงออกโดยการเลิกสนใจตนเองละทิ้งสังคมในที่สุด
“เครียดสุดๆอะ เครียดสุดก็ไมถึงกับขั้นฆาตัวตายหรอกนะ คือไมไปไหนเลยพยายามจะอยูแตในบาน เบื่อไมแตงเนื้อ
แตงตัว ไมทํา ผมเผาอะไรก็ไมทํา ไมซื้อเสื้อผา นั้นแหละไมเจอคนเลยหลายปนะหนาไมสวยแตงไปก็ไมสวย” (แพรวพราว)

ลมเหลวในการทําศัลยกรรมความงาม
ความรูสึกดังกลาวที่เกิดขึ้นสวนหนึ่งมาจากการรูสึกลมเหลวในการพัฒนาความงามของตน ซึ่งอาจจะ
เปนความลมเหลวจริงหรือเปนความลมเหลวที่ผูใหขอมูลเขาใจไปเอง เปนการจํานนตอสภาวการณที่เกิดขึ้น จึงมี
ความรูสึกกับสภาวะดังกลาวแบบปลอยปะละเลยกับรูปลักษณของตน ไมใหความสนใจในรูปลักษณตนเอง มองเห็นวา
การพัฒนาความงามของตนเองเปนเรื่องที่นาเบื่อ โดยการตอกย้ําวาตนเองเปนคนที่ไมมีความงามอยูตลอดเวลา
ไมวาจะทําอยางไรก็ไมสามารถจะพัฒนาใหรูปลักษณของตนเองเปนผูมีความงามได ในภาวะดังกลาวเหมือนผูให
ขอมูลถอดใจ ทอแทสิ้นหวัง หมดอาลัยตายอยากจึงแสดงออกถึงการไมทํากิจกรรมอะไรที่เกี่ยวกับการจัดการความ
งามของตน รวมไปถึงการขาดแรงเสริมหรือแรงจูงใจในการทํากิจกรรมอยางอื่นในชีวิตตามไปดวย
4.5.3. ไมยิ้มแยมแจมใสเหมือนเคย
ผูใหขอมูลบางคนมีความรูสึกตอรูปลักษณตนเองในแงลบ ดอยคากวาบุคคลอื่น ทําใหเกิดความรูสึก
ไมมั่นใจรูปลักษณของตนเองและไมภาคภูมิใจในรูปลักษณตนเองอีกตอไป การรับรูดังกลาวกลายมาเปนตัวควบคุม
ความคิดความรูสึก และพฤติกรรมที่แสดงออกมาใหเปลี่ยนแปลงไป โดยเห็นไดชัดจากอุปนิสัยของผูใหขอมูลที่
มองวาตนเองตองกลายมาเปนคนอมทุกข ไมยิ้มแยม ราเริงแจมใสเหมือนแตกอน เปนกังวลทุกครั้งเวลาพูดคุย
สนทนากับผูอื่น เพราะกลัวสายตาของคนอื่นจะสังเกตเห็นความผิดปกติบนใบหนาของตน ผูใหขอมูลมักจะหลบ
สายตาผูอื่นอยูเสมอ ทําใหการออกไปนอกบานพบปะผูคนทําใหผูใหขอมูลเกิดความอึดอัดจึงเลือกที่จะเก็บเนื้อเก็บ
ตัวอยูบานเปนสวนใหญ
“อุปนิสัยใจคอก็เปลี่ยน จากคนราเริงกลายเปนคน ที่ไมยิ้มไมแยม ไมอยากยิ้มเพราะไมมั่นใจใบหนาของตนเอง
เพราะ ไมอยากยิ้ม แลวแบบเปนคนเก็บตัว” (แพรวพราว)

การที่ผูใหขอมูลไมยิ้มแยมแจมใสเหมือนเคยเปนการบงบอกถึงการตกอยูในอารมณเศราอยางหนึ่ง
ซึ่งเปนการแสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงแตควบคุมอารมณไมได และมักจะรูสึกเสียใจเมื่อทําสิ่งที่ไมดีตอบุคคล
รอบขาง โดยที่ผูใหขอมูลมีการรับรูอารมณของตน แตไมรูจะควบคุมอยางไรกับพฤติกรรมเปลี่ยนไป จนนําไปสู
ความรูสึกเบื่อหนายไปหมดทุกสิ่งทุกอยาง สิ่งที่เดิมตนเคยทําแลวเพลินใจหรือสบายใจ เชน ออกไปดูหนัง ไปเที่ยว
ก็ ไ ม อ ยากทํา หรื อ ทํา แล ว ก็ ไ ม ทํ า ให ส บายใจขึ้น เลื อ กที่จะเก็ บตัว ไมคอ ยพูดจากั บใคร ไม ส นใจสิ่ง แวดล อ ม
ความสัมพันธกับบุคคลอื่นแยลง
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4.5.5. กลาวโทษตนเองและผูอื่น
เมื่อผูใหขอมูลเกิดความรูสึกเศราโศกและสูญเสียไมวาจะเปน ความรูสึกสูญเสียรูปลักษณที่สวยงาม
การสูญเสียการยอมรับจากสังคม ทําใหผูใหขอมูลเกิดความรูสึกโกรธตอการสูญเสียที่เกิดขึ้น โดยความโกรธเปน
ลักษณะอารมณอีกประเภทหนึ่งที่พบบอยอาจแสดงออกถึงความไมพอใจในรูปลักษณของตน นําไปสูความรูสึก
สงสัยวาทําไมตองเกิดเหตุการณแบบนี้กับตนเอง เปนการแสดงใหเห็นถึงการกลาวโทษหรือติเตียนบุคคลอื่นหรือ
แมแตตนเอง ซึ่งการโทษตนเองนั้น (Introjection) เปนกระบวนการรับรูที่เกิดจากการนําความคิด ความเชื่อ
ทัศนคติและอื่นๆ เขามาไวเปนของตนเอง เมื่อเกิดขอผิดพลาดขึ้นจึงทําใหเกิดการยอมรับตนเองไดยาก มีการมอง
ตนเองเปลี่ยนไปในดานลบ รูสึกผิดหวังกับตนเอง รูสึกตนเองไรคาเปนภาระใหกับคนอื่น เกิดเปนความละลายใจ
รวมดวยอาจนําไปสูการแสดงพฤติกรรมรุนแรงหรือทํารายตนเองเพื่อลงโทษตนเอง นอกจากนี้ผูใหขอมูลบางคนก็
ไมสามารถยอมรับการกระทําของตนเองไดจึงใชกลไกการปองกันทางจิตดวยการกลาวโทษผูอื่น (Projection) ซึ่ง
เปนการยายหรือโยนความผิด ความไมดีงามของตนเอง หรือความรับผิดชอบจากผลของการกระทําของตนเอง
หรือผลจากความคิดที่ไมเหมาะสมของตนไปใหบุคคลอื่นเพื่อใหความรูสึกผิดนั้นลดนอยลง จึงเลือกที่จะกลาวโทษ
บุคคลใกลชิดแทนการโทษตนเองเพื่อลดความรูสึกที่กําลังบั่นทอนจิตใจตนเองลง การที่ผูใหขอมูลมีกลาวโทษ
ตนเองและผูอื่น อาจสงผลเสียตอสัมพันธภาพระหวางบุคคลอื่น
“ปแรกๆรองไหเกือบทุกวันเลยทําไมหนาเปนอยางงี้ เสียใจ รองไหเสียใจ โทษคนที่ทํา โทษหมอ โทษหมอเถื่อน
โทษสารพัดเลย โทษตัวเองดวย”(แพรวพราว)

เครียดจนตองหาทางออก
ในกรณีของผูใหขอมูลรายหนึ่งที่รูสึกโกรธผิดหวัง หงุดหงิด เสียใจและรูสึกผิดจึงพยายามจะขจัด
ความรูสึกดังกลาวโดยการกลาวโทษคนใกลชิดเชนแฟน วาเปนตนเหตุที่ทําใหตองมาตกอยูในสภาพเชนนี้ โดยการ
หาเหตุวาแฟนไมตักเตือนและสนับสนุนทางดานการเงินมากเกินไปทําใหผูใหขอมูลสามารถทําศัลยกรรมความงาม
ไดบอยครั้ง จนทําใหมีรูปลักษณไมสวยงามผิดธรรมชาติตางจากคนอื่น ซึ่งการรับรูดังกลาวเกิดจากการนํารูปลักษณ
ของตนไปเทียบกับคนอื่น และเกิดความรูสึกวารูปลักษณของตนเองดูต่ําตอยดอยคากวา ยังผลใหเกิดการลดทอน
คุณคาของตนเองซึ่งเปนผลพวงมาจากโครงสรางเปนผูกําหนดคุณคามายังผูใหขอมูลนั่นเอง
“ตอนนั้นไมนามีตังสเลย และแฟนก็ไมนาตามใจเราเลย คือทําอะไรแฟนไมเคยหามเลย ไมรูจะโทษใครละตอน
นั้นโทษแฟนไมรูจักหามกันเลย ใหเงินก็ใหเงินใชฟุมเฟอย มีเงินไปทําอยางงี้ดูดิคนเขาจนๆนะ ตอน เนี่ยนะเขายังสบาย
เลย หนาเขาดูสวยอยูเลยเพราะวาหนาเขา สวยแบบธรรมชาติ” (แพรวพราว)

อยางที่ทราบวาในชวงเสพติดศัลยกรรมความงาม ผูใหขอมูลสวนใหญเกิดสภาวะทางอารมณที่หลากหลาย
ทั้งความรูสึกเครียด วิตกกังวล ทุกขใจและเสียใจ ที่นําไปสูการเสียสมดุลภายในจิตใจจนผูใหขอมูลตองพยายามทํา
การปรับตัวเพื่อใหสภาพจิตใจกลับมาสมดุลโดยผูใหขอมูลบางคนอาจจะมีการกลาวโทษตนเองและผูอื่นเปนกลไก
การเผชิญปญหาเพื่อลดความวิตกกังวลของตนเอง (Intrapsychic mode) อีกรูปแบบหนึ่งที่ผูใหขอมูลสวนใหญ
เลือกใชวิธีในชวงเสพติดศัลยกรรมความงาม แตทวาการเผชิญปญหาในลักษณะนี้เปนเพียงการแกไขปญหาเฉพาะ
ดานเพื่อคลายความเครียดและบรรเทาความวิตกกังวลแตไมสามารถจัดการปญหาใหหมดไปได
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4.6. ภาวะการเปนอยู (being): เปนภาระที่ตองดูแล
การมีชีวิตทามกลางความเครียดผลกระทบที่เห็นไดอยางเดนชัดคือผลกระทบทางดานรางกายและจิตใจ
ที่ผูใหขอมูลแสดงออกมาอยางเห็นไดชัด คือการมีอุปนิสัยเปลี่ยนแปลงไปกลายเปนคนปวดหัวงาย เก็บตัว ซึมเศรา
รองไหบอย เริ่มใชชีวิตแบบไมมีความสุข ไมสนใจสิ่งแวดลอมรอบตัว ภาวะดังกลาวมิไดสงผลกระทบไปถึงการ
ดําเนินชีวิตของตนเองเพียงเทานั้นแตยังเชื่อมโยงไปกระทบกับบุคคลแวดลอมใกลชิดดวยเชนกัน ทําใหบุคคล
ใกลชิดตองมีการปรับเปลี่ยนการดําเนินชีวิตใหคลอยตามผูใหขอมูล ซึ่งอาจจะตองละทิ้งกิจกรรมที่เคยทําเพื่อ
พยายามที่จะทําความเขาใจและใชเวลาในการดูแลผูใหขอมูลทั้งกายและจิตใจมากขึ้นดังเชนในกรณีของผูใหขอมูล
รายหนึ่งที่รับรูวารูปลักษณตนเองไมมีความงาม ทําใหตนเองไมมีความสุข เบื่อกิจกรรมที่เคยทํา ไมอยากออกจาก
บาน และในแตละวันมักจะหมกมุนเรื่องรูปลักษณของตน ทําใหคนใกลชิดตองไมมีความสุขตามไปดวย ไมไดทํา
กิจกรรมที่ชอบ ตองมาคอยดูแลใหกําลังใจ
“เขาก็ไดรับผลกระทบนะ

เมื่อกอนเขาชอบดูหนังมากไปดูทุกอาทิตย แตอันนี้ไปไมไดเพราะเราไปไมไดเขาก็ไม
อยากไปอืม เขาจะแนว มัน มัน ก็เหมือนเดิมแตเหมือนกับวาจากแตกอนมีชีวิตที่สดใสราเริง แตกลายเปนวาเขาตองมา
นั่งใหกําลังใจเรา เมื่อกอนไมตองคิดเรื่องหนาตาเลยอะ อยากไปไหน อยากทําอะไรไปเที่ยวไหนก็ไปแตตอนนี้ อยากไป
เที่ยวไหนไมอยากไป อะเขาใจวาเราเปนแบบนี้ ตองมานั่งคอยใหกําลังใจ คอยปลอบใจ คอยใหกําลังใจรูสึกเราเปนภาระ”
(แพรวพราว)
“ก็เลยตองไปสูไงเพราะเราเครียดมาก เครียดจนเปนไมเกรน ไปเที่ยวกับเพื่อนสัตหีบเราก็ไปนอนเปนไมเกรนอยู
อยางนั้น เพื่อนบอก ไอหาเขาแดกเหลา มึงมานอนปวดหัวเพื่อนบางคนมานอนเฝาเรา” (แฉลม)

นําพาความลําบากใหผูอื่น
การไดทําศัลยกรรมความงามเปนสิ่งที่สรางความสุขทําใหผูใหขอมูลมีหวังที่จะมีความงามอีกครั้ง ผูให
ขอมูลจึงมักจะทุมเททุนทรัพยและเวลาสวนใหญใหหมดไปกับการทําศัลยกรรมความงาม ซึ่งเปนการพัฒนาความ
งามที่ตองแลกมาดวยทุนทรัพยและเวลาจํานวนมาก จนกระทั่งตองกลายมาเปนภาระของคนใกลชิดในการหาเงิน
มาชวยตนเองเพื่อใหไดทําศัลยกรรมความงามเพิ่มเติม ทําใหผูใหขอมูลรูสึกวาตนเองนอกจากจะเปนภาระในการ
ดูแลแลวยังเปนตัวการที่เพิ่มภาระคาใชจายใหแกครอบครัว ทําใหเห็นไดวาผลกระทบที่เกิดขึ้นนอกจากจะมีผลตอ
สถานะสวนตัวของผูใหขอมูลแลว ยังนํามาสูผลกระทบในมิติอื่นๆ รวมดวย ไมวาจะเปนมิติทางเศรษฐกิจ หรือมิติ
ทางสังคม
“กอนนี้จะมีความสุขกับใบหนาตนเองมากไมตองทําอะไรก็สวยแลวอะ แตทุกวันนี้ตองหาเงินเพื่อมารักษาหนา
ไปออนวอนขอเงิน ยืมเงินคนอื่น ตองเอาเงินแฟนมา ยอมจะไมไปเที่ยวไหน ไมแตงตัวซื้อของเก็บเงินทําหนาอยางเดียว
ไปเที่ยวก็ไมมีความสุขหรอก” (แพรวพราว)
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ความรู สึ ก ถึ ง การเป น ภาระนี้ เป น การให ค วามสํ า คั ญ ต อ ภาวะการเป น อยู (being) ในช ว งเสพติ ด
ศัลยกรรมความงาม ที่เชื่อมโยงกับความหมกมุนครุนคิดเครียดถึงรูปลักษณของตน ซึ่งกอใหเกิดผลกระทบตอ
สภาพจิตใจเปนอยางมากเชื่อมโยงไปสูผลกระทบตอรางกายและการดํารงชีวิตอื่นๆ ตามมา ถึงแมผูใหขอมูลมองวา
ตนเองกลายเปนภาระใหผูอื่นตองดูแล ทั้งทางดานการเงิน รวมเปนภาระทางจิตใจใหคนใกลชิดเปนหวงและกังวล
จนเกิดผลกระทบตอบุคคลใกลชิด แตการรับรูดังกลาวก็ไมไดชวยใหผูใหขอมูลบางคนหยุดทําศัลยกรรมความงาม
หรือพยายามจะจัดการความงามดวยวิธีการอื่น ตรงกันขามผูใหขอมูลก็ยังคงครุนคิดและมีความตองการที่จะ
ทําศัลยกรรมความงามตอไป โดยเชื่อวาการทําศัลยกรรมความงามจะนําไปสูการมีรูปลักษณที่งดงาม ซึ่งเปนสิ่งที่
สรางความสุขมากที่สุดในชีวิตของตน ทําใหความสุขในดานอื่นๆในชีวิตถูกปดกั้นและถูกลืมเลือน สะทอนใหเห็นถึง
การใหคุณคาและความสําคัญกับความงามของผูใหขอมูลที่มากกวาสิ่งอื่นใด
4.7. ภาวะการเปนอยู (being): ภาวะไมปกติหรือตัวประหลาด
บริเวณใบหนาซึ่งเปนพื้นที่สําคัญของรางกายที่ถูกสรางใหแสดงออกถึงความงาม ใบหนาจึงพื้นที่ที่ผูให
ขอมูลสวนใหญใหคุณคาและความสําคัญเปนอยางมาก เนื่องจากเปนบริเวณที่มองเห็นไดชัดกวาสวนอื่นของ
รางกาย การที่อาการแทรกซอนของการทําศัลยกรรมความงามแสดงออกบริเวณใบหนาจึงเปนสิ่งสังเกตไดงายและ
ปกปดไดยาก ทําใหผูใหขอมูลบางคนมักโดนสังคมตําหนิที่รูปลักษณอยูเสมอ คนกลุมนี้ถูกสังคมมองไปในทาง
ตลกขบขัน หรือไมถูกวางไวในตําแหนงเปรียบเทียบใหเปนจุดที่ไมปรารถนาของสังคม เนื่องจากสังคมมักจะไมเห็น
ดวยกับการทําศัลยกรรมความงาม โดยเฉพาะการเสพติดศัลยกรรมความงาม ยิ่งถูกมองวาเปนโรคจิตไมรูจักพอ
เปนการสรางความงามที่ฝนธรรมชาติ อันตรายและไมจําเปนตอชีวิต การเสพติดศัลยกรรมความงามจึงถูกสังคม
จัดประเภทใหเปนพฤติกรรมที่ผิดปกติ ไมรูจักพอ จนทําใหสังคมมีปฏิกิริยาโตตอบการกระทําดังกลาวจนเกิดเปน
ตราบาป (Stigma) แกผูใหขอมูลซึ่งตราบาปเปนปรากฏการณทางสังคมที่สรางขึ้นจากการมีปฏิสัมพันธของบุคคล
กอเกิดเปนปฏิกิริยาตอผูที่มีความแตกตางไปจากผูอื่น ดังเชนที่สังคมรวมกันแสดงออกทางวาจา สีหนา ทาทางให
ผูใหขอมูลรับรูวาตนเองมีความแตกตางไปจากคนในสังคมปกติ สงผลตอผูใหขอมูลรูสึกดอยคาอับอาย เจ็บปวด
มองรูปลักษณตนเองในแงลบกลายเปนผูที่ไมไดรับการยอมรับ ถูกแบงแยกกีดกันลดโอกาสในการดําเนินชีวิตใน
สังคม
“ครั้งหนึ่งเขาเคยออกไปเจอเพื่อนๆ แลวเพื่อนถายรูปลงเฟส แลวแท็กมา เขาไมอยากถายรูปเลย เครียดมากมัน
รับไมไดหนามันผิดรูปผิดราง มันปูดมันเบี้ยวเห็นแลวเครียด เพื่อนบอกแมไปทําหนามาสะบิดเบี้ยวหมดเลย หัวเราะใส
เรา ยิ่งตอกย้ําความเจ็บปวดเรามีคนเรียกอะไรนะ …….. (นักรองที่ยอมรับกับสังคมเสพติดศัลยกรรมความงามจน
ใบหนาเปลี่ยนแปลงไป)บางละ ……..(เปนผูที่มีหนาตาในวงการสังคมที่ทําศัลยกรรมความงามจนใบหนามีความผิดปกติ)
อูย น้ําตาตกเลย (หัวเราะและแววตาเศราอยางเห็นไดชัด ไมสบตาผูสัมภาษณเลย) อืม นั้นแหละรับไมได ………..
(นักรองผูหญิงที่มีรูปลักษณผิดปกติจากการทําศัลยกรรมความงาม)บางละมันรับไมไดตัวเองเขาใจใชไหม” (แพรวพราว)
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ปฏิกิริยาของสังคมตอตนเปลี่ยนแปลงไป
ดังเชนผูใหขอมูลรายหนึ่งที่รับรูวาตนเองเปนตัวประหลาดผิดปกติจาก พฤติกรรมของบุคคลในสังคม
หรือเพื่อนฝูงใกลชิดที่มีปฏิกิริยาตอตนเองเปลี่ยนแปลงไปไมเหมือนเดิม เชนการจับจองมองดวยสายตา ไมกลาเขา
มาพูดคุย ไมกลาทักบางครั้งทําเหมือนเปนคนไมรูจักกัน และในบางครั้งการรูสึกถึงการเปนตัวประหลาดมักมาจาก
คําพูดที่แสดงออกถึงความหวังดีหรือสงสาร โดยที่บุคคลในสังคมมักไมรูตัววาการกระทําดังกลาวการสรางมลทิน
และตราบาปใหกับผูใหขอมูลไดไมตางกับการดาวา โดยคําพูดดังกลาวถึงแมดูจะเปนเชิงบวกแตสําหรับผูใหขอมูล
กลับกลายเปนการตอกย้ําความผิดพลาดของตนเปนคําพูดที่แสดงถึงการจองจับผิดและกลาวโทษผูใหขอมูล
“เพื่อนเขาบางคนเจอเรามีปฏิกิริยา มองแบบแปลกไปจากเดิม มองแลวไมกลาพูดกลาทัก บางที่ก็มาถามไปทํา
อะไรมา ประโยคเจ็บปวดที่สุด “คือมองดวยหางตาอยางงี้ เคยเปนปะเดินๆไปแลว คนมองเราเหมือนคนแปลกประหลาด
ขนาดคนรูจักกัน ก็มองเหมือนคนไมรูจักกันมองเปนตัวประหลาดไปเลย ยิ่งมาถามเหมือนเห็นใจไมตองอะ ไปทําไรมา
ไมนาเลยของเดิมดีอยูแลว หรือของเดิมสวยกวานะ ทํามาซะเละเชียว นั่นแหละ” (แพรวพราว)
“เขาก็จะดาผมตลอดไอพวกบาศัลยกรรม พวกเสพติดศัลยกรรม ผมใมสนใจหรอกผมไมไดขอขาวเขากินทําไมได
ยินไปบางที่ก็ตอบโตถาไมพอใจมากๆ” (แฉลม)

ภาพของผูเสพติดศัลยกรรมความงามตามการรับรูของสังคมที่สะทอนจากการนําเสนอจากสื่อตางๆ
โดยมากจะนําเสนอการเสพติดศัลยกรรมความงามในแงมุมของรูปลักษณที่ผิดปกติแตก็ตองการทําศัลยกรรมความ
งามไมหยุด ทําใหการเสพติดศัลยกรรมความงามกลายเปนความผิดพลาด การทําใหรูปลักษณตนเองเสียโฉมโดย
ไมจําเปน เปนการตอกย้ํามุมมองผูเสพติดศัลยกรรมความงามเปนไปในแงลบ สงผลตอการรับรูของผูใหขอมูลสวน
ใหญเกิดเปนตราบาปขึ้นในตนเอง ผูใหขอมูลเมื่อไดรับรูสิ่งที่สังคมสะทอนมาที่ตัวตนของตน เกิดความรูสึกทุกขใจ
เสียใจและไมสามารถยอมรับการตําหนิไดจึงพยายามปฏิเสธ การปฏิเสธวาไมใชตนเอง (not me) ไมใชผูเสพติด
ศัลยกรรมความงามเปนผลมาจากปฏิกิริยาตอบสนองตอความวิตกกังวลสูงและหวาดกลัวการถูกสังคมจัดใหเปน
คนไมปกติ
“สังคมมองเขาวายายคนนี้เสพติดศัลยกรรม อืมจะถูกสังคมมองวาแบบวาเปนบาศัลยกรรมไปแลว ดูสิทําจนหนา
พังไมเห็นจะดีคืออยางที่เปนขาวจริงๆแลวเราไมไดเสพติดศัลยกรรมเพียงแค เราตองแกไขหนาเพื่อกลับมาเหมือนเดิม
กอนไมไดทําศัลยกรรมความงาม เราเลยจะรูสึก คือเราเปนทุกขเราอยูในสังคมนั้นลําบาก” (แพรวพราว)

สืบเนื่องมาแพทยผูซึ่งเปนที่ยอมรับของสังคมในอํานาจของความรูไดมีการวินิจฉัยการเสพติดศัลยกรรม
ความงามเชื่อมโยงกับความเจ็บปวยทางจิต ซึ่งเปนการใหความหมายการเสพติดศัลยกรรมความงามภายใตความรู
ที่สรางขึ้นระบบทางการแพทยเพื่อนําเสนอการเสพติดศัลยกรรมความงามใหกลายเปนโรค ซึ่งเปนโรคที่คนในสังคม
สวนใหญเห็นพรองตองกันและใหความหมายวาเปนผูที่มีคุณลักษณะอันไมพึงประสงค ไมสามารถมีพฤติกรรม
เปนไปตามความคาดหมายของสังคม จึงเปนโรคที่ควรแยกจากบุคคลปกติทั่วไป ซึ่งเปนการประทับตราบาปใหกับ
คําวาเสพติดศัลยกรรมความงามใหกลายเปนภาพของคนโรคจิตแบบตายตัว ผูเสพติดศัลยกรรมความงามจึงมักจะ
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ถูกตราหนาวาผูมีความผิดปกติทางจิตอยูเสมอ โดยจะเห็นไดจากการที่สังคมไดรวมกันกําหนด “คํา” อันเปนสัญลักษณใช
แทนผูเสพติดศัลยกรรมความงามวา คนบา โรคจิตคิดมาก พวกไมพอใจสิ่งที่ตนเองมี ดอกไมพลาสติก ซึ่งถอยคํา
ดังกลาวเปนคําที่ใชเพื่อสื่อสารใหเกิดความเขาใจตรงกันในสังคมวาหมายถึงผูเสพติดศัลยกรรมความงาม ลักษณะ
ของผูเสพติดศัลยกรรมความงามจึงถูกสรางขึ้นสะทอนภาพพจนของการเปนบุคคลที่แตกตางจากคนอื่นทั้งเรื่อง
หนาตา จิตใจและพฤติกรรมที่แสดงออก ซึ่งเปนกระบวนการสรางสัญลักษณและตอกย้ําภาพตายตัวที่ทําใหผูให
ขอมูลสวนใหญมีการใหความหมายของการเสพติดศัลยกรรมความงามในทางลบมากขึ้น
“คานิยมของคนไทยที่มองคนทําศัลยกรรมวาเปนพวกเสพติด พวกเหมือนไมปกติ มองวาคนทําศัลยกรรมความ
งามมีความแตกตางจากคนทั่วไป” (พรรณราย)
“คุณหมอบอกเขาเปนไซคาย (psychics) มีความผิดปกติทางจิตครับ บางคนตองกินยาจิตเวช”(เจริด)

จะเห็นไดวาปฏิกิริยาของสังคมที่มีตอผูใหขอมูล ที่แสดงออกถึงการไมยอมรับ การลอเลียนเกี่ยวกับ
รูปลักษณ หรือการหัวเราะเยาะผูใหขอมูล หรือมีการซักถามเกี่ยวกับเรื่องใบหนาทําใหรูสึกอับอาย เปนบริบท
เงื่อนไขสําคัญที่สงผลใหผูใหขอมูลสูญเสียความเปนปกติ หรือความเปนผูไมปกตินี้ จะแสดงออกมาในลักษณะใด
ขึ้นอยูกับระดับของการรับรูของผูใหขอมูลที่มีตอรูปลักษณตนเอง ซึ่งการรับรูวารูปลักษณตนเองไมปกติที่เกิดขึ้น
สะทอนใหเห็นมุมมองที่มีตอรูปลักษณตนเองในทางลบอาจทําใหผูใหขอมูลเกิดพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไป จนเกิดเปน
ผลกระทบตอจิตใจไมวาจะเปนการสูญเสียความภาคภูมิใจ ความมั่นใจในตนเอง กอใหเกิดเปนความเครียดสะสม
เรื่อยมา ผลกระทบดังกลาวยังเชื่อมโยงมายังบริบทแวดลอมอีกดวย เนื่องจาก ผูใหขอมูลมักจะหวาดระแวง กลัว
และกังวลสายตาที่จับจอง กลัวการซักถาม มักจะคิดเชื่อมโยงไปสูความกลัวที่จะถูกสังคมตีตราวาเปนกลุมผูเสพ
ติดศัลยกรรมความงาม ถูกสังคมรังเกียจและไมยอมรับ ผูใหขอมูลจึงเลือกขจัดความรูสึกดังกลาวดวยการใชชีวิต
แบบซอนเรนอยูแตในบานไมออกสังคมการแยกตัวจากผูคนในสังคม
4.8. ภาวะการเปนอยู (being): ปดบังอําพรางซอนเรน
ถึงแมการทําศัลยกรรมความงามจะมีเพิ่มมากขึ้นกวาในอดีต แตก็ยังหาไดมีการรับยอมรับการทําศัลยกรรม
ความงามและเห็นวาการทําศัลยกรรมความงามเปนสิ่งที่ดีที่ควรกระทําอยางแทจริงเพราะการทําศัลยกรรมความงาม
อาจจะสรางความงามไดจริง แตก็ตองยอมรับวาการทําศัลยกรรมความงามก็ทําลายรูปลักษณไดเชนกัน การทําศัลยกรรม
ความงามเหมือนกับการพยายามแกไขรูปลักษณที่ปกติ สามารถใชงานไดตามหนาที่ของอวัยวะไดจริง ใหเปลี่ยนแปลงไป
เปรียบเสมือนผูที่ไมยอมรับความจริงในรูปลักษณของตนเองแตกําเนิดของตน ทําใหสังคมมักมีมุมมองของคนที่
ทําศัลยกรรมความงามในรูปลักษณที่มีมิติเดียวซึ่งเปนการใหความหมายและตีคาในเชิงลบ ในแงพวกไมรูจักพอ
ดอกไมพลาสติก ทําใหทัศนคติและมุมมองของการทําศัลยกรรมความงาม โดยเฉพาะผูที่ทําศัลยกรรมความงามซ้ําๆ
ถูกขับเบียดเปนคนประหลาด ผิดปกติ โดยปราศจากการพยายามจะทําความเขาใจ ซึ่งสะทอนใหเห็นวาโครงสราง
ทางสังคมเปนผูกําหนดกํากับ ควบคุมผูใหขอมูลอยูเสมอดวยโครงสรางที่มีพลังและแรงกดทับอยางมหาศาล ทําให
บรรดาผูใหขอมูลที่ไปเสริมแตงมาจึงมักจะปกปดหรือบายเบี่ยงที่จะพูดถึงเรื่องการทําศัลยกรรมความงามใหสังคม
รับรู และปฏิเสธการเปนผูเสพติดศัลยกรรมความงามที่สังคมพยายามประทับตราไว
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4.8.1. หนีหนาคนใกลชิด
ชวงเสพติดศัลยกรรมความงามซึ่งเปนชวงที่ใบหนาเปลี่ยนแปลงไปจนสามารถสังเกตเห็นไดชัดเจน
หรื อ มี เ หตุก ารณ ที่ ทํ าใหเ กิ ด อั น ตรายต อ ชี วิต จนไม อ าจจะปกปด การทํ า ศั ล ยกรรมความงามกั บ ครอบครั ว ได
เมื่อครอบครัวรับรูจะมีแสดงทาทีตอตานและตําหนิ การอยูรวมกับครอบครัวจึงกลายเปนความรูสึกอึดอัด คับของใจ
หวาดกลัวการจับจองและจับผิดที่ใบหนาของตนและตองดํารงอยูดวยความไมมั่นคงทางจิตใจ ดังนั้นเพื่อใหตนเอง
สามารถทําศัลยกรรมความงามไดอยางสะดวกมากขึ้นโดยไมตองทนตอสภาวะกดดันดังกลาว ผูใหขอมูลบางคนจึง
เลือกที่จะยายออกจากบานไปอาศัยอยูที่อื่นแทน ทําใหการใชเวลาอยูรวมกันกับครอบครัวนอยลง เกิดเปนความ
หางเหินกับครอบครัวมากขึ้นจนกลายเปนชองวางยิ่งทําใหครอบครัวและผูใหขอมูลเกิดความไมเขาใจกัน
“ตอนแรกไมทราบก็บอกเปนอุบัติเหตุบาง พอทําบอยๆจนมาทราบก็บนเราพูดบอกอะไรไปก็ไมฟง คือชวงที่ผมทํา
พวกเนี่ยบอยๆ ชวงนี้นอยมากที่จะไปเจอเขา นานๆเจอกันที่ วาที่ก็ไปละบนที่ก็หายไปเลยแตพอผมไมพูดอะไร” (จรูญ)

สัมพันธภาพในครอบครัวแยลง
การที่ผูใหขอมูลมักมีพฤติกรรมหนีหนาไมเจอครอบครัวเปนเวลานาน โดยสวนมากมักจะเปนผูให
ขอมูลที่รับรูวาใบหนาของตนเองมีความผิดปกติ ซึ่งการรับรูดังกลาวนอกจากจะสงผละกระทบตอจิตใจผูใหขอมูล
เปนอยางมากแลว การที่ครอบครัวของตนตองมารวมรับรูกับสภาวะดังกลาว ทําใหครอบครัวไดรับผลกระทบจาก
จิตใจดวยเชนกัน การที่ผูใหขอมูลไดเห็นครอบครัวเปนทุกขและเสียใจกับรูปลักษณของตนเอง จนบางครั้งตอง
เผชิญหนากับคําถามและคําตักเตือนของครอบครัวอยูตลอดเวลา ยิ่งตอกย้ําใหผูใหขอมูลรูสึกผิดทั้งตอตนเองและ
ครอบครัว ทําใหการพบปะพูดคุยสื่อสารระหวางผูใหขอมูลกับครอบครัวกลายเปนสิ่งที่สรางความทุกขมากยิ่งขึ้น
ผูใหขอมูลสวนใหญจึงพยายามหนีหนาไมพบเจอไมกลับบานไปหาครอบครัวเปนเวลานาน ทําใหครอบครัวยิ่งเปน
หวงและเปนกังวลกับผูใหขอมูลมากขึ้น สัมพันธภาพในครอบครัวจึงแยลง
“สัมพันธภาพในครอบครัวแมทุกขใจมากเรื่องใบหนาลูกแมเครียด แมรองไหเลยนะ เพราะวาหนาลูกพังอยากให
ลูกกลับไปเปนหนาแบบเดิมทําใหไมกลากลับบานตางจังหวัด ไปเจอแมทําใหไมอยากคุยกับแมเพราะวาพอกลับไปบานก็
จะเจอหนาแมก็จะพูดเรื่องใบหนาไปทําอะไรมาแมไมเขาใจจึงเปนแบบนี้ เห็นหนาเราก็ทุกขใจไมสบายใจรองไห ก็
กลายเปนวา ทั้งปไมไปหาแมเลย ไมเจอแม ไมคุยกับแม สัมพันธภาพในครอบครัวแยลงเราก็เอาเวลามาทําหนาหนาดีขึ้น
คอยไปหาแม” (แพรวพราว)

การที่ผูใหขอมูลเลือกที่จะหลีกหนีครอบครัวมักเกิดจากความรูสึกวาตนเองไมไดรับความเขาใจและ
การสนับสนุนจากครอบครัว ทําใหลักษณะการสื่อสารดังกลาวเปนอุปสรรคของการแสดงความเขาใจผูใหขอมูลจึงมี
อาการตอตานและพยายามจะทําศัลยกรรมความงามเพื่อแกไขรูปลักษณของตนใหมีความงามมากขึ้น เพื่อจะพิสูจน
หรือแกไขใหครอบครัวเห็นวาการพัฒนาความงามของตนเปนสิ่งที่ถูกตอง แทนการพูดคุยเปดเผยเพื่อทําความ
เขาใจระหวางกัน ดังนั้นจะเห็นไดวาความสัมพันธภายในครอบครัวโดยเฉพาะการสื่อสารเปนบริบทเงื่อนไขที่สําคัญ
ตอความคิด ความรูสึกตลอดจนพฤติกรรมของผูใหขอมูล การที่ผูใหขอมูลสวนใหญมักจะหนีหนาครอบครัว
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นอกจากจะสงผลตอสัมพันธภาพของครอบครัวอยางเห็นไดชัด เปนการแสดงใหเห็นวาผูใหขอมูลตองเผชิญชีวิต
ในชวงเสพติดศัลยกรรมความงามเพียงลําพังสอดคลองกับการศึกษาของ สโตปาและคลาค (Stopa; & Clark.
2001) พบวา คนที่มุงสนใจอยูที่ตนเองจนเกิดความรูสึกทุกขใจ มักจะใชความคิดในดานลบมากกวาดานบวกตอ
รูปลักษณตนเอง จึงเกิดความรูสึกต่ําตอยไมสวยงาม ผิดปกติ ไมสมประกอบ และมักจะออนไหวงายตอการถูก
ประเมินในทางลบนอกจากนี้ยังเกิดความรูสึกหวาดระแวงตอสายตาและการจับจอง หรือหวาดระแวงพฤติกรรม
ของบุคคลอื่นที่จะมีตอตนเองอีกดวย
4.8.2. โดดเดี่ยวไรญาติขาดมิตร
การสรางความหมายใหการเสพติดศัลยกรรมความงามเปนสิ่งที่ผิดปกติ ไมถูกตอง และคนที่เสพ
ติดศัลยกรรมความงามนี้เปนบทสรุปหนึ่งของคนที่ไมรูจักพอ สอดคลองกับการใหความหมายของการเสพติด
ศัลยกรรมความงามที่ผูใหขอมูลกลาวไว ทําใหผูใหขอมูลถูกเปลี่ยนสถานภาพจากคนทั่วไปมาสูผูเสพติดศัลยกรรม
ความงาม กลายเปนตราประทับที่จะแผลงฤทธิ์ยังผลก็ตอเมื่อไมสามารถอําพราง ตราประทับนั้นได สงผลตอ
ความสัมพันธของผูใหขอมูลกับบุคคลอื่นในสังคม ในขอบเขตของความสัมพันธผูใหขอมูลจึงรูสึกวาตนเองมักจะ
ถูกสังคมจัดวางใหเปนคนไมปกติ แปลกประหลาด มีปมดอย ไมเปนที่ยอมรับของสังคม ไมมั่นใจ นํามาซึ่งความมี
อคติ และยังผลใหเกิดความรังเกียจ ดังผูใหขอมูลรายหนึ่งรับรูวาญาติพี่นองของตนมีทาที่เปลี่ยนแปลงไปไมคุย
ดวย จับจองที่ใบหนาของตนแบบเห็นตัวประหลาดและไปซุบซิบนินทา ทําใหรูสึกโดดเดี่ยวขาดคนเขาใจ หวาเหว
“ญาติๆมีปฏิกิริยาทุกคนคือมองหนาแลวก็ไมคุย คือมองหนาแลวแบบไปทําอะไรมาเงี่ยมองแบบไมเคยเห็น แลว
ไมคุยกับเราญาติเปนกันทุกคนเลย ไมคุยดวยแตไปซุบซิบนินทาเราวาเราหนาประหลาด เขาก็พยายามไมเจอหนา เขาก็
พยายามอยูคนเดียวไมเจอผูคน” (แพรวพราว)

ไมสบายใจใครก็ไมเขาใกล
การที่ ผู ใ ห ขอ มู ล บางคนต อ งใชชีวิ ต อยูท ามกลางความเครีย ด ทํ า ใหมีอุ ปนิสัย เปลี่ ย นแปลงไป
กลายเปนคนอารมณแปรปรวน หงุดหงิด ครุนคิดหมกมุนอยูกับรูปลักษณและการทําศัลยกรรมความงามเปนสวน
ใหญ ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความเปนกังวลกับรูปลักษณของตนอยางมาก จึงเลือกที่จะทุมเทเวลาทั้งหมดของตนและ
ทรัพยสินของตนเองและบุคคลใกลชิดใหหมดไปกับการทําศัลยกรรมความงาม สัมพันธภาพในกิจกรรมครอบครัว
ที่เคยมีรวมกันก็หางหายไป นอกจากนี้ยังเกิดเปนปญหาทางเศรษฐกิจภายในครอบครัวทําใหคนในครอบครัวไดรับ
ผลกระทบ จนเกิดความไมพอใจและไมเห็นดวยกับพฤติกรรมการเสพติดศัลยกรรมความงามของผูใหขอมูล แต
ผูใหขอมูลก็ยังคงมีพฤติกรรมที่จะนําไปสูการทําศัลยกรรมความงามของตนอยางไมจบสิ้น โดยเลือกที่จะไมสนใจ
และมองขามความรูสึกของคนใกลชิดไป จึงเกิดเปนการทะเลาะเบาะแวงระหวางกันเปนประจํา สภาวะตางๆ เหลานี้
ผูใหขอมูลเชื่อวาเปนบริบทเงื่อนไขหนึ่งที่ทําใหบุคคลใกลชิดเลือกที่จะทอดทิ้งใหผูใหขอมูลตองเผชิญกับชีวิตในชวง
เสพติดศัลยกรรมความงามเพียงลําพัง
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“ทะเลาะกับแฟนจนหนีหายไปเลย แฟนฝากเงินไวไปจายคาบานเราก็เอาเงินมาแกหนา แฟนโกรธ พี่สาวแฟนรูก็ไม
พอใจคงไมไวใจ แตเราก็ตองทําเพื่อแกไขหนาเราก็ไมสน เคาจะทิ้งไปมีคนอื่น” (แพรวพราว)

จะเห็นไดวาการถูกทอดทิ้งใหโดดเดี่ยวไรญาติขาดมิตร สะทอนใหเห็นถึงความไมสอดคลองหรือ
การไมลงตัวกันระหวางมาตรฐานรูปลักษณทางสังคมกับรูปลักษณของผูใหขอมูล จนกอใหเกิดเปนอคติ และการ
รังเกียจ ทําใหผูใหขอมูลรูสึกวาตนเองไมมีตําแหนงที่ยืนอยางเปดเผยวาตนเองก็เปนปจเจกบุคคลคนหนึ่งที่ตองการ
การยอมรับกับคนทั่วไป แตสังคมมักจะยัดเหยียดความหมายของการเสพติดศัลยกรรมความงามในเชิงลบใหแก
ผูใหขอมูล ผูใหขอมูลสวนใหญมักจะออนไหวมากกับการถูกจับจอง การถูกมองเกี่ยวกับรูปลักษณของตน จนทําให
เกิดการอับอาย วิตกกังวล หวาดกลัวการมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น จนตองเก็บตัวและเปนปญหาตอการเขาสังคม
4.8.3.หางหายจากสังคม
สภาวะทางอารมณที่อยูบนความเครียด ผูใหขอมูลสวนใหญมักจะตีตัวออกจากสังคม และเลือกที่
จะใชชีวิตแบบเก็บตัวอยูแตในบาน พาตนเองหลบหลีกหนีไมพบเจอผูใด ใชเวลาสวนใหญในชีวิตใหหมดไปกับการ
ครุนคิดถึงการทําศัลยกรรมความงามเปนหลักโดยไมไดสนใจอยางอื่น หรือกิจกรรมอะไรในชีวิต แสดงใหเห็นถึง
การดึงความสนใจทั้งหมดอยูที่การรับรูกับรูปลักษณของตนมากเกินไป เพื่อจะหาทางแกไขรูปลักษณของตนที่ตน
คิดวาเปนสิ่งที่สรางความอับอายและขายหนา นําไปสูการรับรูตอสิ่งภายนอกลดนอยลง สงผลตอกระบวนการ
ความคิดเชื่อในทางลบเกี่ยวกับรูปลักษณของตน และยังสงผลตอการเปลี่ยนแปลงในระบบการทํางานของรางกาย
ตามมา ความมุงสนใจอยูที่ตนเอง ทําใหเกิดความรูสึกทุกขใจ เนื่องจากจะบุคคลจะใชความคิดในดานลบมากกวา
ดานบวก ตอรูปลักษณตนเอง จึงเกิดความรูสึกต่ําตอยไมสวยงาม ผิดปกติ ไมสมประกอบ และมักจะออนไหวงาย
ตอการถูกประเมินในทางลบนอกจากนี้ยังเกิดความรูสึกหวาดระแวงตอสายตาและการจับจอง หรือหวาดระแวง
พฤติกรรมของบุคคลอื่นที่จะมีตอตนเองอีกดวย จึงทําใหผูใหขอมูลมักจะเลี่ยงกิจกรรมที่ตองเกี่ยวของกับการ
พบปะผูคนอยางมากเนื่องจากกลัวการถูกติเตียน ไมถูกใจหรือปฏิเสธ
“การออกไปเจอเพื่อน ไปงานแตงงานงานสังสรรคแทนที่จะเอาตังสไปใชจายซื้อเสื้อผา ซื้อของใช คือมันไมมีเลย
ในหัวมีแตศัลยกรรมความงาม จิตใจหอเหี่ยว เบื่อไมอยากไปไหน เก็บตัวอยูบาน” (แพรวพราว)
“อืมรูสึกเบื่อมากขึ้น ไปงานเลี้ยงสังสรรค ไปอะไรเงี่ยก็กลับแวบไปแปบเดียวก็กลับ ไมรูวาโลกสวนตัวหรือเปลา
แตชอบอยูหอง ไปเลนกับกลุมเพื่อนที่สนิทมากกวา สมัยกอน ชอบทํากิจกรรมมากกวา ทําการแสดงทุกวันนี้ไปกินขาว
เสร็จก็มีคนวาไมหลอหนาเกาดีกวา คือเราก็รูสึกวา อืมแบบปกติอะครับก็แย” (เจริด)

หวาดระแวงปฏิกิริยาของสังคมที่มีตอตนเอง
การดํารงชีวิตอยูในสังคม คงไมอาจปฏิเสธการมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นๆในสังคมได ฉะนั้นผูให
ขอมูลอาจจะตองรับฟงและไดยินความคิดเห็นของผูอื่นในสังคมที่มีตอรูปลักษณตนเองภายใตคําวา “คนนาสงสาร”
ซึ่งการถูกมองอยางสงสารจากสังคม ซึ่งแมเปนปฏิสัมพันธเชิงบวกแตก็สงผลเชิงลบตอผูใหขอมูลใหรูสึกดอยกวา
แปลกแยก และสรางความอับอายใหกับผูใหขอมูลเปนอยางมาก คําวานาสงสารจึงเปนเหมือนการตอกย้ําถึงความ
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เปนคนที่มีรูปลักษณไมสวยงาม ผิดปกติเปนปมดอยไมเหมือนรูปลักษณผูอื่น โดยมีนัยยะสื่อถึงความแตกตางและ
ดอยกวาคนทั่วไปในสังคม ซึ่งเปนการสรางมลทิน (stigma) เพื่อการตีตราวิธีการหนึ่งของสังคม ที่จะสงเสริมให
ผูใหขอมูลยิ่งมีมุมมองตอรูปลักษณตนเองในแงลบมากขึ้นโดยที่บุคคลแวดลอมและสังคมก็นึกไมถึง
“ใครมาพูดสงสาร

คือไมตองพูดดีกวาไหมไมอยากไดยินอะไร มันดูแบบดอยคามันกลัวสงสารจริงเหรอหรือ

สมเพช” (แพรวพราว)

จะเห็นไดวาการที่ผูใหขอมูลสวนใหญ พยายามหลีกหนีสังคมไมออกจากบานสะทอนใหเห็นถึงความรูสึก
ไมปลอดภัยหรือรูสึกอึดอัดจึงตองหลีกหนีใหพนจากสภาพนั้นแลวแยกออกมาอยูคนเดียว ซึ่งเปนกลไกการปองกัน
ตนเองโดยการถอยหนีเพื่อลดความกลัว ความวิตกกังวล และความเครียด โดยการหลีกเลี่ยงออกจากสถานการณ
ตัวบุคคล และสิ่งแวดลอมที่กอใหเกิดความรูสึกดังกลาว การใชกลไกปองกันตนเองชนิดนี้กอใหเกิดผลเสียมากกวา
ผลดีเนื่องจากการหลีกหนีสังคม เปนการแสดงถึงการไมสามารถแกไขปญหาหรือสถานการณในแบบเผชิญหนา
และไมสามารถเขาไปอยูในโลกของความเปนจริงได เชื่อมโยงเปนปญหาความวิตกกังวลทางสังคมเปนผลมาจาก
อคติในการแปลความสถานการณทางสังคม หรือเกิดจากความรูสึกในทางลบ จึงสงผลตอพฤติกรรมการกระทําที่
แสดงออกมา โดยการประเมินทางลบนั้น อาจเกิดจากอคติดานความทรงจํา อคติจากความสนใจ อคติจากการ
ตัดสินใจ วิธีการแปลความหมายสถานการณในเรื่องที่เกิดขึ้นทําใหผูใหขอมูลรูสึกตอรูปลักษณตนเองในแงลบ
หวาดระแวงปฏิสัมพันธกับสังคม จึงนําไปสูผลกระทบตอการดําเนินชีวิตประจําวัน การเขาสังคม การทํางาน การเรียน
เปนตน
4.9. ภาวะการเปนอยู (being): สรางปญหาในชีวิตทํางาน
ในช ว งเสพติ ด ศั ล ยกรรมความงาม ผู ใ หข อ มู ล ส ว นใหญ ยัง ต อ งทํ า งานเพื่ อให ชี วิต ดํ า รงอยู ไ ด แ ละ
ตอบสนองความตองการพื้นฐานของตนอยางหลีกเลี่ยงไมไดทําใหผูใหขอมูลตองดํารงชีวิตในภาวะดังกลาวซึ่งเปน
ชวงที่ผูใหขอมูลหลายคนมักหมกมุนและใหความสําคัญกับความงามและการทําศัลยกรรมความงามเปนหลักจนทํา
ใหรางกายและจิตใจไดรับผลกระทบอยางไมมีสิ้นสุด ซึ่งเชื่อมโยงไปถึงผลกระทบตอสัมพันธภาพกับบุคคลใน
สังคม และนําไปสูผลกระทบตอการทํางานตามมา
4.9.1. ทํางานไมหวังความกาวหนา
การทํางานเปนกิจกรรมอยางหนึ่งที่สําคัญในชีวิตของผูใหขอมูลทุกคน ในชวงเสพติดศัลยกรรม
ความงามเปนชวงที่ผูใหขอมูลไดรับผลกระทบจากการทําศัลยกรรมความงาม ทั้งรางกาย จิตใจ สังคม ซึ่งเชื่อมโยง
มาสงผลกระทบตองานทําใหไมสามารถทํางานไดอยางเต็มที่แตดวยขอจํากัดของหนาที่การทํางานจึงทําใหผูใหขอมูล
ตองจําทนออกไปพบเจอผูคนพรอมกับความรูสึกอับอายและไมมั่นใจในรูปลักษณของตนเอง เกิดความกลัว และ
คิดไปวาผูอื่นจะตองมองที่รูปลักษณของตนเองในแงลบ สงผลตอการแสดงพฤติกรรมหลบสายตา พยายามหนีหนา
ผูคน ไมอยากมีปฏิสัมพันธกับใครเพราะจิตใจหมกมุนอยูกับความกังวลในรูปลักษณของตนเอง หรือสภาพรางกาย
ที่ยังไดรับผลกระทบจากการทําศัลยกรรมความงามทําใหไมสามารถทําไดไมเต็มที่ ไมมีสมาธิในการทํางาน ประสิทธิภาพ
การทํางานในลดลง จึงไมความคาดหวังตอความกาวหนาในงาน เมื่ออยูที่ทํางานผูใหขอมูลก็พยายามจะเก็บซอนตัว
อยูคนเดียวคาดหวังรอแคเวลาเลิกงานเทานั้น
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“นอกจากที่ทํางาน

เพราะวาจําเปนตองทํางาน แตก็ไปแบบไมสบตาใคร ไมอยากเจอใคร พยายามเก็บตัวอยูคน
เดียวรีบๆทํางานใหเสร็จ ไมอยากไดยินใครมาพูดสงสาร คือไมตองพูดดีกวาไหมมักตอกย้ํา คือไมอยากไดยินอะไรรีบ
ทํางานรีบกลับไมหวังความเจริญกาวหนาในงานไมเอาอะไรเลยเราอยากทําแตความงาม” (แพรวพราว)

สูญเสียศักยภาพในการทํางาน
การทํ า งานเป น สิ่ ง ที่ ที่ ผู ใ ห ข อ มู ล ต อ งมี ป ฏิ สั ม พั น ธ กั บ ผู อื่ น ในการติ ด ต อ สื่ อ สารพู ด คุ ย เพื่ อ
ประสิทธิภาพในการทํางาน แตสําหรับผูใหขอมูลที่มีการมองรูปลักษณตนเองในแงลบ สงผลใหผูใหขอมูลคิดวา
สังคมมองรูปลักษณตนเองในแงลบเชนกัน ถึงแมสิ่งที่สังคมปฏิบัติตอตนเองจะดูเปนความหวังดีในการถามถึง
รูปลักษณหรือการแสดงออกถึงการเห็นอกเห็นใจใหความเมตตาสงสาร แตสําหรับผูใหขอมูลสิ่งเหลานี้ที่สังคม
ปฏิบัติตอตนเปนการตอกย้ําใหตนเองรูสึกไมใชคนปกติ ทําใหผูใหขอมูลเกิดความกลัวถูกมองวาผิดปกติจึงไมมี
อยากมีปฏิสัมพันธกับสังคม ไมชอบใหใครจับจอง และซักถามถึงความผิดปกติของตน จึงพยายามที่จะหลีกเลี่ยง
การพบเจอใคร การทํ า งานจึ ง ไม มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเท า ที่ ค วร เนื่ อ งจากมี จิ ต ใจจดจ อ อยู กั บ ความงามและการ
ทําศัลยกรรมความงาม จนศักยภาพ ความสามารถดานอื่นๆถูกบดบังและละเลยไป สะทอนใหเห็นวาผูใหขอมูล
สวนใหญมุงใหความสําคัญและมีคาดหวังตอรูปลักษณเปนหลักเพียงอยางเดียว
4.9.2 บกพรองในหนาที่การงาน
การทําศัลยกรรมความงามถึงขึ้นเสพติดผูใหขอมูลมักจะมีพฤติกรรมลาหยุดงานบอยครั้งจนไม
สนใจหนาที่การงานกอใหเกิดผลกระทบตอการทํางานเปนอยางมาเนื่องดวยสภาพรางกายที่ไมพรอม ประกอบกับ
สภาพจิตใจที่หวาดกลัวโดยเฉพาะการทํางานที่มักจะเปนจุดสนใจตอผูคนหมูมาก ผูใหมูลเหลานี้มักจะไมมั่นใจและ
อายตอการถูกจับจอง กังวลวาคนอื่นจะมองเห็นความผิดปกติบริเวณใบหนาของตน จึงไมมีความกลาที่ยืนตอหนา
สาธารณชนและคนหมูมากได ทําใหตองอําพรางรูปลักษณโดยการหลบซอนใบหนาภายใตหนากากหรือตองหาผูอื่น
มาทําหนาที่แทน เพราะความไมความมั่นใจในรูปลักษณตนเอง และรูสึกกดดันเมื่อตองตกเปนเปาสายตาของบุคคล
อื่น ทําใหเพื่อนรวมงานหรือหัวงานสังเกตเห็นถึงความผิดปกติของรูปลักษณหรือการแสดงออกของพฤติกรรมใน
การพัฒนาความงามของผูใหขอมูลที่มีความแตกตางจากคนทั่วไป นํามาสูการถูกมองวาเปนผูมีความผิดปกติทาง
จิต กลายเปนผูมีความบกพรองในดานการรูคิด อารมณ มีการรับรูถึงรูปลักษณที่ไมตรงกับความเปนจริง จึงไม
สามารถควบคุมพฤติกรรมการทําศัลยกรรมความงามของตนเองได ทําใหตองเอาพลังงานและเวลาสวนใหญในชีวิต
ไปทุมเทใหกับความงามกับการทําศัลยกรรมความงามจนทําใหรางกายและจิตใจไมพรอมตอการทํางาน กอใหเกิด
เปนผลกระทบตอการทํางานตามมา
“แลวก็พูดในที่ชุมชนเราไมกลาพูดแลวเพราะหนามันบวมหนามันผิดปกติ แทนที่หนาที่เราตองพูดเราไมพูด ตองใหเรา

ตองวานคนอื่นมาพูดแทน ก็จะเสียตรงนี้ละเสียงาน กับหัวหนางานก็เขามองวาเราบาศัลยกรรม บาสวยบางาม มีผลตอ
ขั้นเงินเดือนเพราะอยาง ผอ.คนที่มีอํานาจเลื่อนขั้น เขาก็จะมองวาเราไมสนใจงาน อยางเราตองไปเปนวิทยากรแตเราไป
พูดไมไดเพราะเราไมมั่นใจในใบหนา เพราะเราหนาบวมเขาจะมองวาเราเอาเปรียบเพื่อน ซึ่งปที่ผานมามีผล ตอขั้นเงินเดือนเลย
เขาใหขั้นแคครึ่งขั้น เขามองวาเราไมสนใจงาน สนใจแตเรื่องสวยงาม เคยถูกเรียกไปตักเตือน” (แพรวพราว)
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การรับรูดังกลาวทําใหผูใหขอมูลถูกมองวาเปนผูใหความสําคัญกับรูปลักษณและการทําศัลยกรรม
ความงามมากกวาสิ่งอื่นใดในชีวิตทําใหไมสนใจในงาน กลายเปนผูที่ไมมีความรับผิดชอบ ไมสามารถทํางานไดอยาง
เต็มที่ บกพรองในบทบาทหนาที่การงาน ความสามารถในการทํางานลดลงและมีขอจํากัดในการทํางานมากขึ้น
เกิดผลกระทบตอสมรรถภาพการทํางานและขาดประสิทธิภาพในการทํางานอีกดวย ทําใหผลผลิตจากการทํางานต่ํา
กวาที่ควร อาจนํามาซึ่งความเสียหายในงาน ผูใหขอมูลมักจะถูกหัวหนางานเรียกไปตักเตือนเกิดความเสี่ยงในการ
โดนไลออกจากงาน และนํามาสูการสูญเสียทางเศรษฐกิจตามมา นอกจากนี้ความไมพรอมที่จะทํางานในหนาที่ที่
ไดรับมอบหมาย ทําใหตองกลายเปนภาระของเพื่อนรวมงานคนอื่นๆ จนอาจจะถูกมองวาเปนคนขาดความรับผิดชอบ
นําไปสูการสรางความไมพอใจแกผูรวมงานเปนอยางมากสงผลตอสัมพันธภาพในงานที่ไมราบรื่น ผูใหขอมูลจึงไมมี
ความสุขในการทํางาน
การใหความหมายความงาม: ธรรมชาติ
ภาวะการเปนอยู (being) ที่ทําใหผูใหขอมูลหลายคนเริ่มเขาใจขอเท็จจริงของความงามที่มาจากการ
ปรุงแตงซึ่งเปนความงามไมถาวรและกอใหเกิดความงามจนเกินงาม จึงเริ่มหันมาใหความหมายความงามในมุมมอง
ที่เปลี่ยนแปลงไปไมใชการปรุงแตงหรือเปลี่ยนแปลงเชนเดิมในทางตรงขามกับมีการใหความหมายของความงามใน
มุมมองของความเปนธรรมชาติ ซึ่งเปนการมองเห็นความงามของรูปลักษณที่มีมาแตกําเนิดโดยไมตองใชวิธีการใดๆ
มาทําการเสริมเติมแตงหรือเปลี่ยนแปลง ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงมุมมองความงามของรูปลักษณที่มีหลากหลาย เปน
การมองความงามในแบบที่เปนตัวเองเปนความงามเฉพาะตัว โดยที่ไมตองฝนธรรมชาติ ซึ่งเปนการใหความหมาย
ความงามที่ยั่งยืน โดยที่ไมตองวิ่งการใหความหมายความงามของคนอื่นหรือไมตกอยูใตอํานาจของผูอื่นหรือสิ่งอื่น
ที่มาเปนตัวกําหนดความงามใหตองเชื่อและใหความหมายความงามคลอยตามอีกตอไป ดั่งคํากลาวที่วา “If you
truly love nature, you will find beauty everywhere” ดังนั้นการใหความหมายความงามในมุมมองความเปน
ธรรมชาติจึงมีแตกตางตั้งแตการรับรู ความเชื่อ ความคิดกับการใหความหมายความงามแบบพิมพนิยมในลักษณะ
แยกสวนที่ตองมีการใหความหมายความงามมากํากับไวทุกสวนบนใบหนา เชนตาโต จมูกโดง หนาเรียว ซึ่งเปนการ
ใหความหมายความงามในชวงกอนการทําศัลยกรรมความงามและชวงการทําศัลยกรรมความงามครั้งแรกอยางเห็น
ไดชัด
“ตอนนี้ความงามเปนสิ่งที่ดูใสๆไมใชผูหญิงจมูกโดง มันไมใชผูหญิงคางแหลมแตมันกลายเปนคนที่ หนาตาดูแบบ
ไมตองจมูกโดงมากก็ได เพราะสังคมเปลี่ยนไป เพราะสังคมเดียวนี้ถึงแมจะทําศัลยกรรมแตลองดูสิวาสวนใหญคนจะ
บอกวาทําศัลยกรรมความงามอยางไรใหหนาฉันดูเปนธรรมชาติ ทุกคนก็ก็ยังมองความเปนธรรมชาติวาคือที่สุดหรือเปลา
คนทําศัลยกรรมฉันอยากสวยอยากสวยแบบธรรมชาติเปนไปไมไดอะ มันดูขัดกันนะคือทุกคนที่ทําศัลยกรรม จริงๆมัน
ไมไดมาจากศัลยกรรมโวยมันควรจะมาจากอยางอื่น ซึ่งมันก็ตางจากกอนไมทําศัลยกรรมนะที่มองวาสวยตองจมูกโดง
ตาโต อะไรแบบนี้”(เพริศพริ้ง)

347
การรับรูวาความงามแบบพิมพนิยมในปจจุบัน คือความงามที่ถูกสรางขึ้น จึงขาดความเปนธรรมชาติ
มีความเปนพลาสติกนําไปสูความคลายคลึงกันจึงทําใหความงามแบบพิมพนิยมไมมีความโดดเดน หรือพิเศษอีก
ตอไปสามารถพบเห็นไดงายจนชินตา ความตองการอยากใหรูปลักษณตนเองมีความโดดเดน มีความพิเศษจากคน
ในสังคม จึงทําใหผูใหขอมูลหันเหเปลี่ยนแปลงมุมมองของความงามเสียใหม มาเปนการใหความหมายความงามใน
มุมมองของธรรมชาติ ที่สื่อใหเห็นถึงการมองความงามที่มาจากพื้นฐานโครงสรางที่ถูกกําหนดตั้งแตกําเนิดโดยชาติ
พันธ ถึงแมจะเปนความงามที่แตกตางจากคานิยม แตผูใหขอมูลกลับมองวาความแตกตางนั้นนํามาซึ่งความโดด
เดนความพิเศษ ไมนาเบื่อ สะทอนถึงความเปนเอกลักษณที่จะทําใหแตละคนเปนที่นาจดจํา
“รูสึกเบื่อ พอตอนนี้ คนเขามาฮิตทํา ศัล ยกรรมกัน เยอะมาก จนมี ความรูสึ กวา หนา มั น เปน บล็อ กเดียวกัน ไป
หมดแลวมันไมรูสึกวาแบบฉันพิเศษแลวอะ ทุกคนก็หนาแบบนี้คุณเดินเขาไปคุณก็หนาแบบนี้ไดเหมือนกัน เราก็เลยมี
ความรูสึกวาไมฉันตองหนาธรรมชาติอะไรที่มันมองมองดูรูวาอันนี้ทําก็จะเริ่มเอาออก เริ่มเปลี่ยนความคิด เริ่มแบบอันนี้
ดูพลาสติกเกินไปเริ่มถอยหลังเหมือนเราไมใชพวกตามแลวอะ ถาเราเห็นใครทําเราก็จะทําตามเขาแตอันนี้เหมือนเราทํา
แบบ เหมือนเราทําแบบนี้มันไมใชเราไมรูสึกวาเราพิเศษ เราอยากไดความพิเศษทุกคนก็จมูกพุงไดทุกคนก็จะตาโตขนาด
ไหนก็ได เราก็เลยมาคิดวาไมตองเปะหรือเหมือนกันแลว มันจะดูดีมันไมใชหรอก” (พิไล)

หลังจากที่ผูใหขอมูลมีประสบการณการทําศัลยกรรมความงาม ทําใหผูใหขอมูลไดเรียนรูผาน
ประสบการณดังกลาววาความงามที่ถูกสรางจากศัลยกรรมความงามนั้น เปนการสรางธรรมชาติเทียมดวยอุปกรณ
ทางวิทยาศาสตรเขาไปฝงอยูในรางกายที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงโครงสรางรูปลักษณแบบธรรมชาติดั้งเดิมไปเปน
รูปลักษณที่มีความหมายของความกาวหนาแฟชั่นความทันสมัยและรางกายที่เกินความจริง อาจไมใชความงามที่
แทจริงเสมอไปตรงขามอาจจะทําใหรูปลักษณกลายเปนความผิดปกติจากคนทั่วไป จึงทําใหผูใหขอมูลมองเห็นวา
ความงามแบบธรรมชาติ นั้ นมี ค วามปลอดภั ย และมี ค วามเป น ปกติ สะท อ นใหเ ห็น วา ความงามในป จ จุ บั น ไม
จําเปนตองถูกสรางดวยการทําศัลยกรรมความงามอีกตอไป ผูใหขอมูลบางคนจึงพยายามจะละทิ้งความงามบน
ใบหนาแบบตะวันตกคือการมีขอบตาสองชั้นและจมูกโดงซึ่งเปนความงามตามคานิยม และมีความตองการอยากให
รูปลักษณเปนเหมือนกอนที่ยังไมไดทําศัลยกรรมความงาม ซึ่งเปนไปตามคํากลาวที่วา “สูงสุดคืนสูสามัญ”
“สวยเหรอ สวยของเขานะ ตอนนี้อะตอนนี้เขาอยากไดแครอยยิ้มที่ดูสดใสเหมือนเดิมแคนั่นก็พอแลวเพราะวา
เขามาคิดดูอะไรก็สูธรรมชาติไมได ยอนกลับไปไดเขาจะไมทําอะไรเลย เขาอยากจะสวย ธรรมชาติ ยิ้มแบบธรรมชาติ
ตอนนี้เขาจะกลับไปธรรมชาติยังไมไดเลยเพราะยิ้มยังแข็ง ถาเขากลับไปยิ้มเหมือนเดิมไดเขาคิดวาเขาตองสวยขึ้นเยอะ
แหละ” (แพรวพราว)

นอกจากนี้ยังพบวาบริบทเงื่อนไขที่สําคัญที่ทําใหผูใหขอมูลมีการใหความหมายความงามแบบ
ธรรมชาติ สวนหนึ่งมาจากการไดรับคานิยมความงามแบบเกาหลี ซึ่งเปนคานิยมความงามที่เขามาแทนที่คานิยม
ความงามชาติตะวันตก โดยความงามแบบเกาหลีเปนรูปแบบความงามแบบเอเชียที่ไมเนนชั้นตากวางมาก จมูกไม
ตองโดงสูงแบบชาวตะวันตก ทําใหความงามแบบเกาหลีมีความความงามที่เหมาะสมสอดคลองกับโครงสราง
พื้นฐานของคนไทยมากมากวา จึงเปนความงามที่มีความเปนธรรมชาติมากกวาความงามแบบตะวันตก
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“ก็ดู let me in มันทําใหอยากไปคือมันดูสวยอะ คือเราอยากจะไปเปลี่ยนตรงที่เราไดทุกวันเนี่ย มันอาจจะดูดีขึ้น
กวานี้หรือเปลาบางที่คิดวาตอนนี้ยังไมคอยธรรมชาติเทาไร เกาหลีมันดูธรรมชาติกวา” (แพรวพราว)

จะเห็นไดวาบริบทเงื่อนไขที่ทําใหความหมายความงามเปนไปในลักษณะนี้ ยังเกี่ยวของกับยุคสมัย
ซึ่งแปรเปลี่ยนไปตามกาลเวลา โดยเห็นวาความหมายของความงามไมไดดํารงอยูอยางคงเสนคงวาไปตลอด (Lived
time) (Van Manen. 1990) กลาวคือในชวงเวลาหนึ่ง คานิยมของความงามในสังคมอาจมิใชเปนเชนนี้ แตเมื่อ
เวลาผานไปคานิยมของความงามก็มีการเปลี่ยนแปลงตามไปตามความเชื่อ และการยอมรับของคนสวนใหญในสมัย
นั้น ทําใหเห็นไดวามุมมองดานความงามเปนมุมมองแบบอัตวิสัยไมใชวัตถุวิสัย การมองแบบอัตวิสัยสามารถที่จะ
เปลี่ยนแปลงไปตามคานิยมของแตละสังคม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะมีผลตอความคิด ความเชื่อ และการให
ความหมายความงามของบุคคลใหมีการเปลี่ยนแปลงตามไปดวย
การใหความหมายความงาม: กลมกลอมเหมาะเจาะรับใบหนา
แมวาการศึกษาจะพบวาในชวงกอนการทําศัลยกรรมความงามและชวงการทําศัลยกรรมความงาม
ครั้งแรกผูใหขอมูลมีการใหความหมายความงามที่แยกเฉพาะสวนซึ่งเปนการรับรูวาสวนยอยมีความงามจะทําให
สวนรวมมีความงามไปดวย แตเมื่อถึงบทสรุปสุดทายผูใหขอมูลสวนใหญที่เคยใหความหมายความงามแบบแยก
สวนนั้นก็มันจะเรียกหาความสมดุล ซึ่งเปนการใหความหมายความงามโดยภาพรวมที่เครื่องหนาแตละสวนสอดรับ
กันพอเหมาะพอเจาะ โดยไมจําเปนตองสรางรูปลักษณใหมทั้งหมดแตตองมีการทําศัลยกรรมความงามโดยคงไว
ซึ่งความเปนธรรมชาติดวยเพื่ อใหรูปลักษณไมผิดเชื้อชาติหรือผิดพันธุกรรมจนเห็ นไดถึ งความแตกตางและ
กลายเป น ความผิ ด ปกติ ไ ปในที่ สุ ด ซึ่ ง สะท อ นให เ ห็ น ว า ผู ใ ห ข อ มู ล มี ก ารรั บ รู ว า อวั ย วะทุ ก ส ว นบนใบหน า ไม
จําเปนตองสมบูรณแบบไปตามความหมายความงามที่สังคมกํากับไวเสมอไป
“คือมองรวมหนาแลวสวย มองรวมหนาแลวผูหญิงคนนี้หนาตาดี คือทุกอยางบนใบหนาไมตองเปะหมดหรอก คือ
แบบใหมันกลมกลอม ใหมันดูดีไมใชเหมือนตุกตาพลาสติกที่ดูดีหมดทุกอยาง มันไมใชมนุษยอะ เอาแบบรวมแลวสวย
ดีกวา ไมใชตองจมูกทรงนี้แลวเราจะสวยเสมอไป แตเพียงวามองรวมกันมันเหมาะกับหนา”(พิไล)

เพราะรูปลักษณที่สมบูรณแบบนั้นตองเปนรูปลักษณที่ตรงแบบตามความงามแบบพิมพนิยมที่สังคม
กําหนดซึ่งมักจะไดรับอิทธิพลความงามจากเชื้อชาติอื่นซึ่งมีพื้นฐานโครงสรางใบหนาที่แตกตางจากเชื้อชาติของผูให
ขอมูลอยางเห็นไดชัด ดังที่ผูใหขอมูลกลาวถึง “ความงามแบบตุกตาพลาสติก” แสดงใหเห็นถึงการขาดความเปน
ธรรมชาติ เพียงแคมองก็จะเห็นถึงความแตกตางที่ผิดไปจากคนทั่วไป ดังนั้นการรับเอาคานิยมความงามดังกลาวมา
เปนความงามของตนโดยไมคํานึงถึงพื้นฐานโครงสรางเดิมของรูปลักษณ อาจสงผลทําใหรูปลักษณขาดความสมดุล
หรือไมสอดรับกับโครงสรางเดิม แสดงใหเห็นวาความงามแบบแยกสวนไมสามารถจะทําใหผูใหขอมูลมีความงาม
โดยรวมได การใหความหมายความงามดังกลาวจึงเปนการใหความหมายความงามที่คํานึงถึง พื้นฐานโครงสราง
เดิมของตน ที่ติดตัวมาตั้งแตกําเนิดโดยมีเชื้อชาติ และพันธุกรรมที่เปนตัวกําหนดลักษณะของรูปลักษณใหแตกตาง
กันออกไปในแตละบุคคล เปนหลัก
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จากผลการศึกษาวิจัยในชวงเสพติดศัลยกรรมความงามพบวาการใหความหมายของผูใหขอมูลนั้น
เปนการทําความเขาใจภายใตภูมิหลัง บริบทเงื่อนไขตางๆ ซึ่งไดแก ภูมิหลังอันเกี่ยวเนื่องจากประสบการณเดิมของ
ผูใหขอมูล บริบทแวดลอมของสังคม ลักษณะความสัมพันธกับคนในสังคม ทําใหพบวาในชวงเสพติดศัลยกรรม
ความงามการได ผ า นประสบการณ ก ารเสพติ ด ศั ล ยกรรมความงามยั ง ทํ า ให ผู ใ ห ข อ มู ล หลายคนสามารถให
ความหมายของการเสพติดศัลยกรรมความงามซึ่งตางจากสองชวงที่ผานมา นอกจากนี้ยังมีมุมมองตอความงาม
การทําศัลยกรรมความงามที่เปลี่ยนแปลงไปในลักษณะของการยอมรับและเขาใจขอจํากัดตามความเปนจริงมากขึ้น
ซึ่งอาจจะมีผลทางดานบวกหรืออาจนําไปสูการพัฒนาชีวิตของตนเองตอไปได จะเห็นไดวาการใหความหมายกับ
ประสบการณเสพติดศัลยกรรมความงามดังกลาวอยางเขาใจและมุงใชความคิดในการวิเคราะหถึงบริบทเงื่อนไขและ
ผลที่เกิดจากกปรากฏการณตลอดจนตั้งจุดมุงหมายที่จะปรับปรุงแกไขเหตุแหงปญหาภายใตปรากฏการณนั้น
เชื่อมโยงใหผูใหขอมูลมีแนวโนมที่จะนําเอาเหตุการณหรือประสบการณที่ไดรับมาเปนแนวคิดในการพัฒนาชีวิตของ
ตนเพื่อใหดํารงอยูในสังคมไดอยางมีความสุขตลอดไป
การใหความหมายศัลยกรรมความงาม: มีจุดอิ่มตัว
จากภาวะการเปนอยู (being) ในชวงการทําศัลยกรรมความงามซ้ําแลวซ้ําเลา ผูใหขอมูลสวนใหญ
ไดมีการประเผชิญประสบการณการเสพติดศัลยกรรมความงามทั้งดานบวกและดานลบนําไปสูการรับรูขอเท็จจริง
ในการทําศัลยกรรมความงามมากขึ้นสัมพันธกับการใหความหมายของการทําศัลยกรรมความงามในมุมมองของ
การมีจุดอิ่มตัวนั้นสื่อใหเห็นวาผูใหขอมูลรับรูวาการทําศัลยกรรมความงามนั้นมีขอบเขต มีจุดพอดีหรือจุดอิ่มตัว
แตดวยสังคมแหงความพรองที่เติมไมเต็ม ทําใหความตองการของมนุษยไมมีขอบเขตสิ้นสุดและพรอมจะถูก
กระตุนและกระพือโหมใหเกิดการบริโภคอยูตลอดเวลา ความพอดีหรือจุดอิ่มตัวจึงเปนสิ่งเกิดขึ้นไดยากในสังคม
บริโ ภคนิ ย ม ดั ง ที่ ผูใ ห ข อ มู ล รายหนึ่ ง กล า วว า เมื่ อ ได เริ่ ม ทําศั ล ยกรรมความงามแลว ยัง มี ความต อ งการที่จ ะ
ทําศัลยกรรมความงามเพิ่มเติม จนทําใหเกิดการหยุดทําศัลยกรรมความงามไมไดนั้น จะนําไปสูการทําศัลยกรรม
ความงามที่มากเกิดขอบเขตที่รางกายจะรับไว เนื่องจากการทําศัลยกรรมความงามเปนการพัฒนาความงามที่มี
ความรุนแรงตอรางกายมากที่สุด ดังนั้นในการทําศัลยกรรมความงามแตละครั้งนอกจากจะไดรับผลลัพธเปนความ
งามแลว รางกายก็ยังไดรับผลกระทบตามมาอีกดวย การทําศัลยกรรมความงามจนไมคํานึงถึงขอบเขตหรือจุด
อิ่มตัวจึงอาจจะนําไปสูการเกิดอันตรายและภาวะแทรกซอนตางๆตามมาใหกับรูปลักษณได ซึ่งจะนําไปสูการเกิด
ความไมพอใจในรูปลักษณของตนเองยิ่งกวากอนทําศัลยกรรมความงาม เชื่อมโยงใหเกิดเปนการทําศัลยกรรม
ความงามอยางตอเนื่องแตมิไดเพียงเพื่อหวังจะมีความงามเหมือนอยางแตกอน แตเปนการหวังที่จะแกไขให
รูปลักษณตนเองกลับมาเปนเหมือนคนปกติ ซึ่งอยางที่ทราบวาการแกไขรูปลักษณที่ผิดพลาดจากการทําศัลยกรรม
ความงาม เปนเรื่องยากและมีโอกาสที่จะเลวรายลงไปเรื่อยๆ
“ซึ่งจริงๆแลวการทําศัลยกรรมมันจะมีจุดอิ่มตัวถา

ผิดปกติไปจากมนุษยทั่วไปอะคะ” (ฉลวย)

มันดูดีหรือดูโอเคแลวเราตองหยุด ถาไมหยุดหนาเราจะดูผิดรูป
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“ก็เหมือนคนที่ทําศัลยกรรมความงามมากเกินไปหนามันจะดูปลอม เห็นตามสื่อตามขาว หนาจะดูพลาสติก หนา
จะดูแข็งหนาไมเหมือนคนปกติ แลวคนเหลานี้พอถึงจุดๆนั้น เขาจะอยากกลับมาเปนหนาเดิม เขาจะพยายามแกอีก
เพื่อใหกลับมาเปนหนาเดิมแตมันแกไมไดแลว เพราะวายิ่งทํามันก็ยิ่งไปเรื่อยๆอะคะ”(ฉลวย,)

การใหความหมายของการทําศัลยกรรมความงามในแงมุมของการมีจุดอิ่มตัว เกิดจากการที่ผูให
ขอมูลบางคนตองผจญกับสภาวะที่ทุกขทรมานทั้งทางรางกายและจิตใจจากผลกระทบของทําศัลยกรรมความงามที่
เกิดพอดี หรือผูใหขอมูลบางคนไดเรียนรูภาพความทุกขทรมานจากประสบการณการทําศัลยกรรมความงามที่มาก
เกินไปของบุคคลอื่น ตามที่ไดมีการเผยแพรผานขาวและสื่อตางๆที่นําเสนอเกี่ยวกับการทําศัลยกรรมความงามจน
เสียสวย หรือการทําศัลยกรรมความงามผิดพลาดซึ่งเปนอุทาหรณใหผูใหขอมูลหลายรายรับรูวาการทําศัลยกรรม
ความงามที่ไรขอบเขต ไมมีจุดอิ่มตัวนั้นจะทําใหตองพบเจอกับผลกระทบทั้งกายและใจ ที่เปนเหมือนการเปลี่ยน
ชีวิตใหตองอยูกับใบหนาที่ไมเหมือนคนปกติซึ่งนอกจากจะกอใหเกิดผลกระทบตอตนเองเปนอยางมากแลว บุคคล
แวดลอมรอบขางและสังคมก็ไดรับผลกระทบตามไปดวย สิ่งที่ผูใหขอมูลรับรูทั้งที่เผชิญดวยตนเองและภาพที่
มองเห็น ทําใหผูใหขอมูลมีการใหความหมายของการทําศัลยกรรมความงามในมุมมองของจุดอิ่มตัว ไมใชการ
พัฒนาความงามที่ไมมีที่สิ้นสุดอีกตอไป
จะเห็นไดวาในชวงเสพติดศัลยกรรมความงามถึงแมผูใหขอมูลหลายคนจะผานประสบการณการ
ทําศัลยกรรมความงามมาซ้ําแลวซ้ําเลาแตผูใหขอมูลสวนใหญก็ยังคงอยูในภาวะหมกมุนกับความงามของตนจนเกิด
เปนความเคยชิน ความชอบหรือติดเปนนิสัย โดยมักจะใชเวลานานๆในการทําพฤติกรรมซ้ําๆ ไมวาจะเปนการมี
พฤติกรรมจับจองเพื่อสํารวจรูปลักษณตนเองบอยครั้ง การพยายามเปรียบเทียบรูปลักษณตนเองกับคนอื่น ตระเวนหา
ที่ทําศัลยกรรมความงามอยูเรื่อยๆโดยไมสนใจคําเตือนจากแพทยและบุคคลใกลชิด ซึ่งสัมพันธกับการใหความหมาย
ความงามในมุมมองของความงามภายนอกเชนเดิมโดยเชื่อมโยงมาสูชีวิตที่เปนอยูของผูใหขอมูลที่รับรูวาตนเอง
ประสบความสําเร็จในการทําศัลยกรรมความงามมักหลงระเริงในรูปลักษณใหมและมีมั่นใจในรูปลักษณของตนเอง
ทําใหการทําศัลยกรรมความงามมิไดสรางใหเกิดเฉพาะความงามแตยังนําไปสูชีวิตที่ดีทั้งโอกาสในดานการงานและ
คูครองตามมา และเชื่อมโยงมาสูการใหความหมายศัลยกรรมความงามในแงบวกเปนสวนใหญ สวนผูใหขอมูล
บางคนที่มีชีวิตที่เปนอยูทามกลางความเครียด กับภาวะรูปลักษณที่ผิดปกติ เกิดพฤติกรรมหลีกเลี่ยงสังคมตามมา
นํามาสูความพรองในการเขาสังคม หนาที่การงาน เชื่อมโยงใหเห็นมุมมองของการทําศัลยกรรมความงามในแงลบ
โดยรับรูผานความเจ็บปวด ทุกขทรมานจากอาการแทรกซอน ตองเสียทรัพยสินและเวลา จนถึงตองจําทนกับความ
พิการไปถึงการเกือบเสียชีวิต ซึ่งกอใหเกิดผลกระทบภายในจิตใจ ที่นําไปสูผลกระทบทางดานรางกายและการ
ดํารงชีวิตตามมา แตถึงอยางไรผูใหขอมูลยังคงเลือกที่จะทําศัลยกรรมความงามตอไป โดยมองขามผลกระทบที่
เกิดขึ้นเพราะเชื่อวาเปนสิ่งที่จัดการไดและเกิดขึ้นไมถาวร เชนการมีมุมมองในลักษณะเจ็บสรางสุข หรือในมุมมอง
วาการทําศัลยกรรมความงามไมใชเรื่องยาก สอดคลองกับการศึกษาของ ยุภาพร ขจรโกศล (2556) กลาววา การทํา
ใหศัลยกรรมความงามเปนเรื่องงายใชเวลาไมนานและไมมีอันตรายยิ่งสงเสริมใหเกิดการทําศัลยกรรมความงามมาก
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ขึ้น จึงนํามาซึ่งการยอมทําทุกอยางเพื่อความงาม โดยไมรับฟงคําเตือนหรือคําแนะนําจากใครสะทอนใหเห็นวาการ
ทําศัลยกรรมความงามไมใชสิ่งที่ตอบสนองความตองการดานเหตุผลแตเนนตอบสนองความตองการในดานอารมณ
ที่นอกเหนือจากความจําเปนโดยทั่วไป (อัศรี จารุโกศล; และคณะ. 2554) แสดงใหเห็นวาการทําศัลยกรรมความ
งามนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงรูปลักษณของผูใหขอมูลไดจริง แตไมสามารถเปลี่ยนแปลงรูปลักษณที่อยูในความคิด
ของผูใหขอมูลได ถึงแมจะรับรูถึงการถูกตีตราจากสังคมวาเปนผูเสพติดศัลยกรรมความงาม ซึ่งเปนการที่สังคม
กํากับและใหความหมายในแงลบในมุมมองของการไมรูจักพอ ความตองการไมสิ้นสุด ขาดแลวอยูไมได ซึ่งผูให
ขอมูลสวนใหญก็มีการใหความหมายการเสพติดศัลยกรรมความงามสอดคลองกับสังคม แตก็ปฏิเสธวาพฤติกรรม
ของตนไมไดเสพติดศัลยกรรมความงามหากอธิบายตามแนวคิดเรื่องอัตถิภาวะ ของไฮเดกเกอร จะเห็นไดวา ผูให
ขอมูลมีการยืนยันถึงอัตถิภาวะ (Existentiality) หรือการดํารงอยูจริงของตน เปนลักษณะของมนุษยที่อยูอยางมี
เจตนารมณ กลาวคือผูใหขอมูลมิยอมรับในสิ่งที่สังคมกํากับและกําหนดใหเปนวาเปนผูเสพติดศัลยกรรมความงาม
แตผูใหขอมูลสามารถเปนอิสระตอการจัดกระทํารางกายของตนเองซึ่งเปนการแสดงความมีสวนรวมกับภาวะการ
เปนอยู (being) ของตนเองอยางชัดเจนวา สิ่งที่พวกเขากระทําไมใชผูเสพติดศัลยกรรมความงามซึ่งมีความสัมพันธ
ทําใหการแสดงออกหรือการเผชิญชีวิตในภาวะการเปนอยู (being) ของประสบการณการเสพติดศัลยกรรมความ
งามของผูใหขอมูลแตละคนที่มีลักษณะตางๆ กัน
ดังนั้นจะเห็นไดวาการศึกษาในครั้งนี้ จึงเปนเสมือนการเปดโลกของประสบการณการเสพติดศัลยกรรม
ความงามทําใหผูวิจัยเขาใจธรรมชาติของผูใหขอมูล ภายใตมีบริบทเงื่อนไขสําคัญที่อยูเบื้องลึกเบื้องหลังพื้นฐานมา
จากภูมิลําเนา ลักษณะการเลี้ยงดูของครอบครัว การประกอบอาชีพของครอบครัว เพื่อน สื่อตางๆ ลักษณะทางเพศ
สภาพ การทํางานและอาชีพ ทุกอยางไดหลอหลอมใหเกิดการรับรู ความคิด ความเชื่อ นํามาสูการตีความและให
ความมายในแตละชวงของภาวะการเปนอยู (being) โดยเริ่มจากการศึกษาอดีตคือภาวะการเปนอยู (being)ที่
เชื่อมโยงใหเห็นถึงความสนใจการทําศัลยกรรมความงามที่จะนําไปสูการภาวะการเปนอยู (being) ภายหลังการ
ทําศัลยกรรมความงามครั้งแรก โดยการศึกษาภาวะการเปนอยู (being) ทั้งสองชวงนี้จะทําใหสามารถอธิบายและ
ทําความเขาใจการใหความหมายและภาวะการเปนอยู (being) ในชวงเสพติดศัลยกรรมความงามไดอยางชัดเจน
จากทั้งหมดที่กลาวมาทําใหเห็นภาพสะทอนของภาวะการเปนอยู (being) ของประสบการณการเสพติดศัลยกรรม
ความงามใบหนาที่จะนําไปสูการทําความเขาใจกับใหความหมายของประสบการณการเสพติดศัลยกรรมความงาม
ใบหนารวมถึงศึกษาวิธีการปรับตัวและการเผชิญชีวิต

ตอนที่ 4 การเผชิญชีวิตในประสบการณการเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนา
ผูใหขอมูลมีการเผชิญภาวะการเปนอยู (being) ภายใตประสบการณการเสพติดศัลยกรรมความงาม
ใบหนา ในลักษณะตางๆ แตกตางกันไปโดยเชื่อมโยงมาจากการใหความหมายและภาวะการเปนอยู (being) ของ
ประสบการณการทําศัลยกรรมความงามในแตละชวง จากขอคนพบที่ไดจะเห็นวาในชวงกอนการทําศัลยกรรม
ความงาม ผูใหขอมูลสวนใหญมีการเผชิญชีวิตในลักษณะของการเตรียมตัวที่จะทําศัลยกรรมความงาม เริ่มจากการ
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เตรียมจิตใจโดยการสรางจินตนาการดานบวกเพื่อลดความวิตกกังวลและความกลัวจากการรับรูถึงผลกระทบของ
การทําศัลยกรรมความงาม จากนั้นจึงศึกษาขอมูลจากแหลงที่นาเชื่อถือที่ตนเองพอจะหาไดเพื่อใหตนเองมีแนวทาง
ในการเลือกแพทยและเลือกสถานที่ในการทําศัลยกรรมความงาม แตดวยขอจํากัดของขอมูลที่มีไมแพรหลายทําให
การศึกษาหาขอมูลอาจจะยังไมลึกซึ้งเพียงพอผูใหขอมูลบางคนจึงเนนที่ความสะดวกสบายเขาถึงงายใกลบานเปน
หลัก จากนั้นมีการเตรียมทุนทรัพยโดยการหาชองทางลดรายจายและมีการจัดการเวลาเพื่อไมใหกระทบตอการ
ดํารงชีวิต ตอเนื่องมาถึงการเผชิญชีวิตในชวงการทําศัลยกรรมความงามครั้งแรก ซึ่งการเผชิญชีวิตในชวงนี้เปนชวง
ที่ผูใหขอมูลไดผานประสบการณการทําศัลยกรรมความงามมาดวยตนเองทําใหผูใหขอมูลไดรับรูและเรียนรู
เกี่ย วกั บ ผลกระทบจากการทําศั ล ยกรรมความงามมากขึ้น ผูใ หข อมูล จะมี การปรับเปลี่ย นการเผชิ ญชีวิ ตให
สอดคลองกับสถานการณที่ตนเองเผชิญเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งทางดานรางกายและจิตใจ ซึ่งจะแตกตางจาก
ในชวงกอนการทําศัลยกรรมความงาม โดยการปรับเปลี่ยนกิจวัตรประจําวันไมวาจะเปนการรับประทานอาหาร การ
พักผอนนอนหลับ การเผชิญกับการตําหนิจากสังคมที่มีตอรูปลักษณที่ผานการทําศัลยกรรมความงาม รวมไปถึง
การเตรียมตัวกอนตัดสินใจทําศัลยกรรมความงามครั้งตอไป โดยการหาจุดสมดุลของรูปลักษณที่ตนเองตองการ
ไมรีบรอนตัดสินใจ และมีการวางแผนที่จะทําศัลยกรรมความงามตอไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งตอมาในชวง
เสพติดศัลยกรรมความงาม ผูใหขอมูลมีการเผชิญชีวิตเปนลักษณะตางๆ ดังนี้
1. เตรียมตัวทําศัลยกรรมความงามตอไป
จากการศึกษาภาวะการเปน (being) ของผูใหขอมูลสวนใหญที่เชื่อมโยงมาสูการใหความหมายความงาม
ในมุมองของรูปลักษณภายนอกและใหความหมายการทําศัลยกรรมความงามทั้งในแงบวกและในแงลบตางมีการ
เตรียมความพรอมในการทําศัลยกรรมความงามใบหนาเพิ่มเติมทั้งในรูปแบบของการแกไขรูปลักษณและการพัฒนา
รูปลักษณใหมีความงามเพิ่มมากขึ้น แสดงใหเห็นถึงความงามที่ถูกหยิบยกใหกลายเปนคุณคาของชีวิตจะเห็นไดวา
ถึงแมในชวงเสพติดศัลยกรรมความงามภาวะการเปนอยู (being) ของผูใหขอมูลที่ตองเผชิญกับผลกระทบมาอยาง
มากมายจากประสบการณการทําศัลยกรรมความงามที่ผานมา จนเกิดการเรียนรูและรับรูตนเองมิไดเผชิญเฉพาะ
ดานบวกของการทําศัลยกรรมความงามเพียงอยางเดียว ก็มีความตองการที่จะทําศัลยกรรมความงามใบหนาครั้ง
ตอไป โดยผูใหขอมูลเริ่มหันมาใหความสําคัญกับการปองกันผลกระทบและความเสี่ยงจากการทําศัลยกรรมความงาม
เปนอยางมาก เนื่องจากหนาที่ของมนุษยในฐานะดาไซน (Man as Dasein) ซึ่งหมายถึงมนุษยที่มีการสํานึกรูคง
การมีอยู เปนอยู ดํารงอยูแหงตน ดวยการคิดรูในตนเองได (Sharr. 2007) แตเนื่องดวยการดํารงชีวิตในชวงเสพ
ติดศัลยกรรมความงามซึ่งถือวาเปนภาวะวิกฤตอยางหนึ่ง ถึงแมจะเห็นวารูปแบบในการเผชิญกับชีวิตในชวงนี้อาจ
ไมแตกตางจากแตจากทั้ง 2 ชวงที่ผานมาในอดีตนั้น คือการเตรียมตัวกอนการทําศัลยกรรมความงาม ทั้งในเรื่อง
ของการหาขอมูลและการคัดสรรแพทย แตจากการศึกษาพบวาการเผชิญชีวิตในชวงนี้ที่แตกตางจากการเผชิญชีวิต
ในอดีตที่ผานมาคือ การใหความสําคัญกับการคิดพิจาณาไตรตรองขอมูลมากขึ้น รูจักยับยั้งชั่งใจไมพลีพลามทํา
ตามความตองการของตนเองเพียงอยางเดียว สวนหนึ่งเพราะการทําศัลยกรรมความงามมีเบื้องลึกเบื้องหลังจาก
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ความตองการดานจิตใจเปนหลัก การหลงเชื่อขอมูลที่ไมเปนจริงหรือหลงเชื่อคําชักชวนตางๆจากบริบทแวดลอมไม
วาจะเปนเพื่อน สื่อโฆษณาชวนเชื่อหรือแมแตคําแนะนําของแพทยก็ตาม ทําใหไมไดตระหนักถึงสภาพปญหาหรือ
สภาวะตามจริงการจัดการจึงไมสามารถเผชิญปญหาหรือจัดการไดอยางเหมาะสม แสดงใหเห็นถึงการขาดความเปน
ตัวของตนเอง (Disown) มักพูดหรือกระทําตามความเชื่อหรือคานิยมของสังคม หรือมักจะถูกควบคุมโดยบริบท
แวดลอม ที่เขากระทําลึกระดับของจิตใจซึ่งเปนมิติที่ควบคุมรางกายและพฤติกรรม ควบคุมความรูสึกนึกคิด
(Micropower) ทําใหผูใหขอมูลถูกครอบงําอยางเงียบสงบ โดยไมทันรูตัววาถูกควบคุมหรือบังคับใหเชื่อฟงใน
แนวทางหรือหลักการที่ถูกสรางขึ้น แตก็รูสึกจํานนและเต็มใจที่จะลดทอนตนเองเปนเหมือนวัตถุที่สามารถจัดการ
หรือควบคุม เปลี่ยนแปลงได (Self is an object) เพื่อรักษาความความงามใหอยูตลอดเวลา (Danaher; Schirato;
& Webb. 2000)
ประเด็นที่นาสนใจจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือผูใหขอมูลที่ทําศัลยกรรมความงามนั้นตองการการดูแล
ทั้งรางกายและจิตใจไมตางจากผูปวยที่ไดรับการผาตัด โดยเฉพาะภายหลังการทําศัลยกรรมความงามผูใหขอมูล
ตองกลับไปดูแลตนเองที่บาน จึงตองเผชิญกับผลกระทบตางๆมากมายรวมทั้งความเครียดและความวิตกกังวล
เพียงลําพัง สืบเนื่องมาจากภาวะการเปนอยู (being) ในชวงเสพติดศัลยกรรมความงามที่ผูใหขอมูลสวนใหญเลือก
ที่จะปดบังอําพรางไมตองการเปดเผยการทําศัลยกรรมความงามใหผูอื่นรับรูแมกระทั่งคนใกลชิด เกิดขอจํากัดการรู
คิดของตนเอง อาจทําใหผูใหขอมูลจัดการสภาวะที่เปนอยูไดเพียงบางสถานการณ หรือเฉพาะแนวทางที่เห็นวา
เปนไปได ซึ่งเมื่อผูใหขอมูลเปดโอกาสยอมรับแรงสนับสนุนจากบริบทแวดลอม ซึ่งไดแกครอบครัวและแพทยจะ
ชวยทําใหผูใหขอมูลเปดใจมองเห็นแนวทางในการแกไขปญหาไดชัดเจนขึ้น เนื่องจากการไดรับความชวยเหลือและ
ดูแลที่เหมาะสม หรือการไดรับขอมูลคําแนะนําจากแพทยผูศัลยกรรมความงามในการเผชิญสภาพการณตางๆ
อย า งครอบคลุ ม และให เ วลาผู ใ ห ข อ มู ล ได เ รี ย นรู แ ละทํ า ความเข า ใจกั บ ภาวะการเป น อยู (being) ภายใต
ประสบการณการเสพติดศัลยกรรมความงามของตนเองอยางแทจริง จะชวยใหผูใหขอมูลตระหนักถึงเปาหมายใน
การเผชิญกับสภาพการณตางๆ ไดชัดเจนขึ้น และนําไปสูการเผชิญกับชีวิตในประสบการณการเสพติดศัลยกรรม
ความงามไดอยางเหมาะสมและไมกอใหเกิดผลกระทบตอตนเอง ครอบครัว และสังคมตามมา
2. ยอมรับขอเท็จจริงในการทําศัลยกรรมความงาม
ผูใหขอมูลบางสวนที่มีการรับรูตามจริงและยอมรับขอเท็จจริงของการทําศัลยกรรมความงามภายใต
ภาวะการเปนอยู (being) ในชวงเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาจะนําไปสูการพยายามจัดการสถานการณหรือ
เผชิญชีวิตในสภาวะตางๆ โดยการรูจักควบคุมความตองการการทําศัลยกรรมความงามของตนโดยการเตือนตนเอง
ใหรูจักพอหรือหยุดที่จะทําศัลยกรรมความงามได นอกจากนี้การหยุดเปรียบเทียบรูปลักษณของตนกับผูอื่น
ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบรูปลักษณตนเองกับผูอื่นเปนบริบทเงื่อนไขหนึ่งที่นํามาสูการ
ทําศัลยกรรมความงามอยางมาก โดยเฉพาะการเปรียบเทียบกับสื่อที่มีภาพความงามในอุดมคติแมเพียงชั่วครูผล
สํารวจพบวาสงผลกระทบตอรูปลักษณของตนเอง และทําใหระดับความนับถือตนเองลดนอยลงได ซึ่งอาจนํามาสู
อาการจิตตกและเปนกังวลกับรูปลักษณตนเองมากขึ้น (Feinstein; et al. 2013) การยอมรับฟงคําแนะนําของแพทย
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และยอมรับความไมสมบูรณแบบของรูปลักษณก็แสดงใหเห็นถึงการยอมรับขีดจํากัดในการพัฒนารูปลักษณของ
ตนสอดคลองกับการศึกษาของกมลกานต จีนชาง (2553) พบวาผูที่นิยมความสมบูรณแบบสวนใหญมักจะมีความ
ขัดแยงระหวางความปรารถนารูปลักษณที่สมบูรณแบบกับการรับรูรูปลักษณของตนวาไมดีพอจึงนําไปสูการทําศัลยกรรม
ความงามซ้ําๆ ไดงาย นอกจากนี้ยังพบวาบริบทเงื่อนไขเกี่ยวกับสถานที่ที่ผูใหขอมูลอยูในสภาพแวดลอมหรือกลุม
ที่ยอมรับการทําศัลยกรรมความงามเปนปกติยอมมีแรงจูงใจที่จะนําไปสูการทําศัลยกรรมความงามเพิ่มขึ้นซึ่งสอดคลอง
กับการอธิบายโดยใชแนวคิดอัตถิภาวนิยม ตามแนวคิดไอเดกเกอร เกี่ยวกับทัศนะตอโลกในประเด็นของ อวกาศ
(Spacec) หรือสภาพแวดลอมของภาวะการเปนอยู ณ. ที่ใดที่หนึ่ง ที่มีสวนตอการใหความหมายและตีความของ
บุคคลตอภาวะนั้น (กัญญฐิตา ศรีภา. 2554; อางอิงจาก ปานทิพย ศุภนคร. 2546) โดยพบวา ผูใหขอมูลหลายคน
ใหความหมายเกี่ยวกับภาวะการเปนอยู (being) ของตนภายในสภาพสังคมที่อยูอาศัย และสถานที่ทําศัลยกรรม
ความงาม สวนหนึ่งจากการทําความเขาใจบริบทสภาพแวดลอมที่มีและเปนอยูในบริบทแวดลอมของสังคมหรือ
สถานที่ทําศัลยกรรมความงามแหงนั้น ทําใหผูใหขอมูลบางคนจึงเลือกเปลี่ยนสังคมและบริบทแวดลอมของตน
พรอมทั้งพยายามหาคุณคาแหงตนในดานอื่นมาแทนที่การใหคุณคาในเรื่องความงามของรูปลักษณภายนอกแตการ
ที่ผูใหขอมูลยอมรับขอเท็จจริงเกี่ยวกับความงาม ไมไดทําใหความตองการที่จะมีความงามหมดไป จึงทําใหผูให
ขอมูลบางคนเลือกที่จะเผชิญชีวิตดวยการลองหาวิธีพัฒนาความงามในแบบอื่นๆมาทดแทนการทําศัลยกรรมความงาม
โดยการสรางความงามจากภายในสูภายนอกไมพยายามคาดหวังจะใหมีความงามแบบจัดการไดเหมือนการทําศัลยกรรม
ความงามซึ่งเปนการพัฒนาความงามที่ตนเองเคยชินและอาจจะสงผลกระทบที่รุนแรงตอตนเอง
อยางไรก็ตามจากการศึกษาวิจัยพบวา เมื่อเวลาผานไปผูใหขอมูลบางคนซึ่งถือเปนปจเจกบุคคลที่มีอิสระ
ทางความคิด และมุงสูความเปนไปไดในการตัดสินใจเลือกเกี่ยวกับภาวะการเปนอยู (being) ของตนเอง กลาวคือ
มีการสํานึกรูและสามารถเลือกตัดสินใจดวยตนเอง ตลอดจนสามารถกระทําเพื่อมุงสูความตองการที่มาจากการ
ตัดสินใจ โดยเปนการกระทําที่เกิดจากการเรียนรูสภาวะที่เปนอยู มิไดถูกครอบงําจากความคิดความเชื่ออื่นใด
แตเปนการควบคุมตนเองใหเปนไปตามหลักการที่เปนไปได รวมถึงการปรับตัวใหสอดคลองกับบริบทแวดลอม
คานิยมทางสังคมที่มีอยู มีการกําหนดรูปแบบเพื่อที่จะบรรลุเปาหมายนั้น อยางสอดคลองกับความคิดความรูสึก
ของตนเอง ในแงนี้ผูใหขอมูลจะดํารงอยูซึ่งความเปนตัวของตนเองไวได (Own up to) เหมือนเชน ผูใหขอมูลที่ให
ความหมายภาวะการเปนอยู (Being) ในชวงเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาในมุมมองตอการทําศัลยกรรม
ความงามและการเสพติดศัลยกรรมความงามที่กอใหเกิดผลกระทบรายแรงจนกระทั่งทําใหเกิดความพิการ และ
รายแรงจนถึงการสูญเสียชีวิต และแสดงถึงการยอมรับกับภาวะการเปนอยู (being) ที่เปนไปตามจริง โดยการ
ยอมรับขอเท็จจริง และลองที่จะหันไปพัฒนาความงามของตนในรูปแบบอื่นที่เห็นวารุนแรงนอยกวาการทําศัลยกรรม
ความงาม มีการแสวงหาตัวตนและคุณคาในตนเองซึ่งจะนําไปสูการแสดงศัลยกภาพและสรางโอกาสใหตนเองได
ดวยความสามารถที่มิใชมีเพียงแคงามของรูปลักษณเทานั้น ทําใหผูใหขอมูลไมจําเปนตองพึ่งพาเฉพาะความงามที่
เปนเพียงแคเปลือกนอกอีกตอไป
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ถาอธิบายขอคนพบในประเด็นนี้เทียบเคียงกับแนวคิดเกี่ยวกับแบบแผนในการเผชิญประสบการณ
(Modes of engagement) ของไฮเดกเกอร (Conroy. 2003) ซึ่งเนนศึกษาเกี่ยวกับภาวะการเปนอยู (being) และ
ความชัดเจน (Transparent) ของภาวะการเปนอยู (being) กลาวคือ มุงใหเกิดความเขาใจอยางชัดเจนเกี่ยวกับ
ภาวะการเปนอยู (being) เพื่อที่จะวางแผนการเผชิญประสบการณ และทําหนาที่รับผิดชอบไดอยางสอดคลองกับ
สภาพความเปนจริงและราบรื่น เนนใหเกิดทักษะในการเผชิญปญหาอยางสม่ําเสมอ (Everyday coping skill)
จะเห็นวาผูใหขอมูลที่สามารถเขาใจสภาวะที่เปนอยูตามจริงและยอมรับกับสภาวะที่เกิดตามจริงนั้นได มักจะเลือก
การเผชิญ ชีวิตโดยการไมห มกมุนกับ ความงามและการทําศัลยกรรมความงามจนสง ผลกระทบตอ การดํา รง
ชีวิตประจําวัน อยางไรก็ตามการทําศัลยกรรมความงามอาจแปรเปลี่ยนไปเปนความตองการความงามที่เพิ่มมากขึ้น
เมื่อผูใหขอมูลเกิดภาวะวิตกกังวล (Anxiety) กับภาวะนั้น จนไมสามารถจัดการได (Breakdown) เนื่องมาจาก
สถานการณที่เปลี่ยนไป ซึ่งเชนเดียวกับการศึกษาในครั้งนี้กลาวคือ ชวงเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป สถานการณที่
เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะเมื่อผูใหขอมูลตองเผชิญกับสิ่งเราที่กระตุนใหตนเองมีความตองการที่จะทําศัลยกรรม
ความงามเพิ่มขึ้น การรับรูเกี่ยวกับวิวัฒนาการการทําศัลยกรรมความงามที่มีความทันสมัยปลอดภัยมากขึ้น หรือ
การไมอาจจะทนอยูกับสภาพการณการไดรับความกดดันจากบริบทแวดลอมเกี่ยวกับเรื่องรูปลักษณไดอีกตอไป
ทําใหผูใหขอมูลอาจจะหันหาแสวงหาการทําศัลยกรรมความงามเพิ่มเติมหรือหากหยุดทําศัลยกรรมความงามก็เปน
การหยุดไดเพียงชั่วคราวเทานั้น เมื่อชวงเวลาเปลี่ยนแปลงไป ทําใหสถานการณเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะสถานการณที่
กระตุนใหผูใหขอมูลเกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับรูปลักษณของตน เชน การถูกลอเลียนเกี่ยวกับรูปลักษณ การมี
วิวัฒนาการทางการทําศัลยกรรมความงามใหมๆ ที่ปลอดภัยมากขึ้น ความรูสึกที่มีตอรูปลักษณตนเองเปลี่ยนแปลง
ไปจากเคยพอใจเปลี่ยนเปนไมพอใจ นําไปสูการเปลี่ยนแปลงการเผชิญชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปเชนกัน จะเห็นไดวา
บริบทเงื่อนไขที่เกี่ยวของสรางการรับรูใหผูใหขอมูลมองรูปลักษณตนเองในแงลบมากกวาที่จะสนับสนุนใหเกิดการ
เขาใจละยอมรับขอเท็จจริงของความงาม และการทําศัลยกรรมความงาม ซึ่งแสดงใหเห็นวาทั้งเวลา และบริบท
เงื่อนไขแวดลอม มีผลตอการเผชิญชีวิตของผูใหขอมูลในชวงเสพติดศัลยกรรมความงาม
3. การเผชิญการตีตราจากสังคม
จากการศึกษาพบวาภาวะการเปนอยู (being) ในชวงเสพติดศัลยกรรมความงาม ผูใหขอมูลสวนใหญ
ตองเผชิญกับการถูกตีตราจากสังคมในลักษณะตางๆหากพิจารณาในภาพรวมจะเห็นไดวามีการเผชิญหนาตอการ
ถูกตีตราของผูใหขอมูลสวนใหญดังนี้ คือการเผชิญปญหาแบบมุงจัดการกับปญหา (Problem –Focus Coping)
โดยผูใหขอมูลที่แสดงพฤติกรรมตอการถูกตีตราในเชิงแกไขปญหาอยางมีเหตุผลมากกวาจะเพิกเฉยหรือใชการ
หลีกเลี่ยงปญหา โดยมีเปาหมายที่สิ่งแวดลอมรวมทั้งตองการเปลี่ยนแปลงสถานการณใหลดความรุนแรงและการ
คุกคามจากการถูกตีตราผูใหขอมูลเลือกที่จะอธิบายเหตุผลอันชอบธรรมในการที่ตนเองตองดํารงตนเปนผูเสพติด
ศัลยกรรมความงามใบหนาตอไปโดยใชเหตุผลของการเปนผูมีสิทธิกระทําตอรางกายตนเพราะมองเห็นวารูปลักษณ
ของตนเองมีความบกพรองอยูตลอดเวลา เปนลักษณะการพยายามจะเผชิญหนากับความจริง โดยไมปกปดตนเอง
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และแสดงใหเห็นถึงการพยายามหาวิถีทางตางๆที่จะจัดการกับปญหานั้นอยางเชนการปรับเปลี่ยนภาพลักษณใหม
เพื่อลบภาพจําของการเปนผูเสพติดศัลยกรรมความงาม หรือปรับเปลี่ยนความคิดของตนเองที่มีตอการตีตราโดย
พยายามมองหาดานดีทดแทน สําหรับผูใหขอมูลบางคนไมกลาเผชิญชีวิตแบบมุงแกปญหาเพราะรับรูวาสังคมไมรับ
ฟงจึงเลือกที่จะพยายามหาแหลงสนับสนุนทางสังคม (Seeking Social Support) โดยการหาพื้นที่เฉพาะกลุม
ซึ่งสวนใหญเปนพื้นที่ในโลกโซเซียลที่สามารถสื่อสารและเขาถึงไดงาย เพื่อเลือกเปดเผยตัวตนเฉพาะบุคคลที่เขาใจ
และมีประสบการณเชนเดียวกับตน ซึ่งการเผชิญการตีตราในลักษณะดังกลาวไมไดทําใหปญหาหมดไปแตใน
ขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาวาการเผชิญตีตราในลักษณะนี้เปนการหาที่ปรึกษาในการรับมือกับการถูกตีตรา ซึ่งแสดง
ถึงการพยายามหาวิธีที่จะแกไขหรือลดปญหานั้นใหดีขึ้นอาจถือไดวาการเผชิญปญหาในรูปแบบนี้เปนการมุงเนนการ
แกไขปญหาดวยอีกวิธีการหนึ่ง (Lazarus; & Launier. 1981) แตจากการศึกษาพบวาผูใหขอมูลสวนใหญมักจะ
เลือกรูปแบบการเผชิญชีวิตดวยการปฏิเสธและหลีกหนี (Avoidance) เนื่องจากภาวะการเปนอยู (being) ของ
ตนเองที่รูสึกโดดเดี่ยว ขาดที่พึงพา ไรคนเขาใจเปนชนกลุมนอย ภาวะดังกลาวทําใหมีทิศทางการแสดงพฤติกรรม
ในเชิงหลีกหนี ปกปดซอนเรน นอกจากนี้บางคนก็เลือกที่จะเพิกเฉยไมสนใจ และทําใจยอมรับแตบางคนอาจจะมี
การเผชิญการตีตราดวยวิธีการที่รุนแรงมากขึ้นโดยการตอบโตดวยถอยคําที่หยาบคายเพื่อแสดงออกถึงความไม
พอใจของตน อยางไรก็ตามลักษณะของการเผชิญชีวิตในการถูกตีตราที่กลาวมามิใชลักษณะถาวรเมื่อเวลาผานไป
สถานการณเปลี่ยนแปลงไป หรือการไดรับการสนับสนุนจากบริบทแวดลอม ผูใหขอมูลจะมีรูปแบบในการเผชิญชีวิต
ไปในทิศทางที่แตกตางออกไป ขึ้นอยูกับบริบทเงื่อนไขสําคัญตางๆ แตสําหรับผูใหขอมูลบางคนก็อาจจะเลือกการ
เผชิญการตีตราแบบถาวรโดยการอยางถาวรปฏิเสธและไมยอมรับกับการเปนผูเสพติดศัลยกรรมความงาม และ
หลีกเหลี่ยงการเผชิญปญหาในกรณีที่บริบทแวดลอมไมเอื้อใหมีการปรับตัวได
ประเด็นที่นาสนใจจากการศึกษาวิจัยคือ การปฏิบัติตอผูใหขอมูลของบริบทแวดลอมในสังคม ที่มักมอง
ผูใหขอมูลในทางลบ โดยมองขามความตองการทางดานจิตใจของผูใหขอมูลทําใหไมไดตระหนักหรือมองเห็นสภาพ
ปญหาที่ผูใหขอมูลเผชิญอยู โดยเฉพาะผูที่ทําศัลยกรรมความงามจนเกิดความผิดพลาดของรูปลักษณ คนในสังคม
มักจะตีตราและยัดเหยียดตัวตนการเปนผูเสพติดศัลยกรรมความงามใหแกผูใหขอมูลอยางไมเต็มใจ โดยมิได
พยายามจะทําความเขาใจวา การที่ผูใหขอมูลมีการทําศัลยกรรมความงามหลายครั้งและการจัดการเผชิญปญหาที่
เปนอยูมีเบื้อลึกเบื้องหลังมาจากบริบทเงื่อนไขอยางไรบาง นอกจากนี้ยังพยายามตอกย้ําและทํารายผูใหขอมูลดวย
การสื่อสารและการกระทําทั้งตั้งใจก็ดีและที่ไมไดตั้งใจก็ดีซึ่งมิไดเปนการชวยเหลือหรือสนับสนุนผูใหขอมูลใหผาน
พนสภาวะดังกลาวไปไดอยางเหมาะสม ตรงขามกลับกระตุนใหผูใหขอมูลสวนใหญมีการเผชิญปญหาดังกลาว
เลวรายลงมากขึ้น
และขอสังเกตสําหรับงานวิจัยชิ้นนี้ที่สําคัญยังพบวา การที่ผูใหขอมูลสวนใหญรับรูวาผูคนในสังคมไม
พยายามทําความเขาใจผูใหขอมูลแตเลือกเพงที่จะตีตราเพียงอยางเดียว เปนการสงเสริมใหผูใหขอมูลอาจะเกิด
อาการทางจิตที่เรียกวา Body dysmorphic disorder (BDD) ไดโดยออมเชนกัน ซึ่งอาการดังกลาวเรียกวาภาวะ
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ความคิดหมกมุนเกี่ยวกับรูปลักษณของรางกายบางสวนวาบกพรอง ซึ่งการตีตราหรือความไมเขาใจของสังคมโดย
การตีตรา กลาวหาผูใหขอมูลวาเสพติดศัลยกรรมความงาม เปนบริบทเงื่อนไขที่นาสนใจอาจเปนการสงเสริมใหเกิด
การปฏิเสธตนเองวาไมไดมีอาการทางจิต ไมไดเปนผูเสพติดศัลยกรรมความงาม สอดคลองกับงานวิจัยที่พบวา
ผูปวยที่มีอาการดังกลาวมักไมยอมรับความผิดปกติของตน จึงปฏิเสธการรักษาทางจิตเปนสวนใหญแตเลือกที่จะไป
พบแพทยศัลยกรรมความงามเพื่อแกไขรูปลักษณของตนทดแทน เพราะการไปตรวจหรือรักษาอาการทางจิตเปน
การสงเสริมตราบาปโดยการยอมรับในสิ่งที่คนในสังคมกลาวหา ยิ่งทําใหตนเองรูสึกเปนปมดอย อับอาย สอดคลอง
กับการศึกษาการเกิดตราบาปในผูปวยจิตเภทพบวา ผูที่มีการเกิดตราบาปสูงจะมีความตอเนื่องในการรับการรักษา
ในระดับต่ํา เนื่องจากการปฏิเสธการแสวงหาความชวยเหลือและพยายามปกปดอาการเจ็บปวยของตนเอง โดยการ
ไมยอมรับการรักษา ไมกลาพบจิตแพทยยิ่งทําใหเกิดอาการรุนแรงมากขึ้น สังคมก็ยิ่งหวาดกลัวและรังเกียจเปน
วงจรวงจรเชนนี้เรื่อยไป (พันธุนภา กิตติรัตนไพบูลย. 2549) ดังนั้นจะเห็นไดวาการถูกสังคมไมเขาใจและตีตรายัง
เปนบริบทเงื่อนไขดานบุคคลแวดลอมที่สําคัญ ที่กอใหเกิดความเครียดและนํามาสูการตีตรารูปลักษณของตนมาก
ขึ้นซึ่งเปนบริบทเงื่อนไขไปกระตุนใหเกิดความเจ็บปวยในระยะเริ่มแรกของโรคจิตเภทเปนอยางมาก (Zelst. 2009)
และจากการศึกษาของเควปรอม (Kaewprom. 2011) พบวา ตราบาปและความไมเขาใจไมเพียงเปนสิ่งที่ขัดขวาง
การเผชิญปญหาที่มีประสิทธิภาพแตยังเปนการกระตุนเกิดอาการทางจิตมากขึ้น
ถาพิจาณาถึงวงจรการเผชิญชีวิตตามที่ไดจากขอคนพบในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ จะพบวาผูใหขอมูลที่
ปฏิเสธการรับรูในขอจํากัดหรือขอเท็จจริงในการเผชิญชีวิต หากไดรับแรงสนับสนุนที่ดีและความเขาใจจากบริบท
แวดลอม จะชวยใหผูใหขอมูลมีทิศทางหรือเปาหมายในการเผชิญชีวิตในชวงเสพติดศัลยกรรมความงามไดอยาง
เหมาะสมและไมเกิดผลกระทบตอตนเอง บุคคลแวดลอมและสังคม มีผลใหมีหนทางที่เหมาะสมในการเผชิญชีวิต
จากที่เลือกใชการทําศัลยกรรมความงามในการเผชิญชีวิตเพียงอยางเดียว จะทําใหผูใหขอมูลตระหนักและพยายาม
ที่จะจัดการในสิ่งที่พอทําได เชน จัดการกับความตองการความงามที่ไมสิ้นสุดของตนเอง การเปลี่ยนอาชีพเปลี่ยน
บริบทแวดลอมใหม ผูใหขอมูลบางคนเมื่อเวลาผานไป ก็ไดเรียนรูกับประสบการณการเสพติดศัลยกรรมความงาม
และยอมรับในขอเท็จจริงและขีดจํากัดของการทําศัลยกรรมความงามมากขึ้น กอใหเกิดการเผชิญชีวิตที่เหมาะสม
ซึ่งการปรับตัวนี้อยูภายใตบริบทเงื่อนไขที่เกี่ยวของ ในทางกลับกันหากผูใหขอมูลไดรับการเสริมแรงทางดานลบ
เชนการถูกลอเลียนเกี่ยวกับรูปลักษณ การถูกชักชวนใหหลงเชื่อและมองวาการจัดการความงามดวยการทําศัลยกรรม
ความงามเปนไปในเชิงบวก การจัดการความงามดวยการทําศัลยกรรมความงามจะไมมีที่สิ้นสุด ไมมีขอบเขต หรือ
ผูใหขอมูลบางคนเลือกการทําศัลยกรรมความงามเปนหนทางในการแกไขปญหาเกี่ยวกับรูปลักษณ โดยยังมีความ
เชื่อวาการทําศัลยกรรมความงามจะสามารถสรางความงาม หรือแกไขรูปลักษณของตนใหเปนปกติได มิไดมุงความ
เปนเหตุเปนผลหรือความเปนไปไดในการทําเกิดผล ทําใหเกิดการเผชิญปญหาทามกลางความวิตกกังวล ความเครียด
หรือขาดความชัดเจนในความคิดความรูสึก นอกจากนี้การปกปดตัวตนการเปนผูที่ไมสามารถหยุดทําศัลยกรรม
ความงามกับบริบทแวดลอม ยังทําใหแตละฝายตางเกิดความไมเขาใจกัน สรางความคับของหมองใจกันตามมา
ทําใหผูใหขอมูลตองปลีกตัวหลีกหนีสังคม ไมกลาเผชิญหนากับคนในสังคม นําไปสูการเจ็บปวยทางจิตตามมา
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สิ่งที่ตองการเนนใหชัดเจนในอีกประเด็นคือ ความมุงหวังที่จะเผชิญปญหาใหมีประสิทธิภาพ โดยบริบท
เงื่อนไขที่สําคัญคือ ชวงเวลามีสวนชวยใหผูใหขอมูลไดเรียนรูกับประสบการณที่เกิดขึ้น เริ่มทําใจยอมรับขอเท็จจริง
และขอ จํ ากั ดของตน สิ่ง ที่ พบจากการศึ กษาวิจัย คือ ผูใ หขอมูลบางคน อาจจะมี การเผชิ ญปญหาในทางที่ไ ม
เหมาะสมจนกอใหเกิดอันตรายและผลกระทบตามมา ซึ่งโดยสวนใหญสามารถมุงจัดการปญหาเกี่ยวกับอันตราย
และผลกระทบของการทําศัลยกรรมความงามซึ่งเปนการจัดการเฉพาะสวน ซึ่งยังคงทําใหผูใหขอมูลเลือกที่จะ
ทําศัลยกรรมความงามและหมกมุนกับรูปลักษณของตนเองตอไป เพราะการทําศัลยกรรมความงามสามารถ
เปลี่ยนแปลงรูปลักษณของผูใหขอมูลได แตไมสามารถเปลี่ยนแปลงความตองการที่จะมีความงามที่อยูภายในจิตใจ
ของผูใหขอมูลไมได แตหากบริบทแวดลอมแสดงความเขาใจและเอื้อตอการจัดการปญหา โดยเขาใจวาปญหาที่
แทจริงแลวเกิดการความพอใจ การทําใจยอมรับในความงามของตน ฉะนั้นตองจัดการกับสภาพจิตใจของผูให
ขอมูลเปนสําคัญเพื่อความพรอมที่จะเผชิญปญหาในอนาคต และเพื่อลดความวิตกกังวลที่เปนอยูของผูใหขอมูล
หรือในผูใหขอมูลบางคนที่กลัวการถูกตีตราจึงเลือกที่จะปกปดขอมูลของตนเองมาโดยตลอด เมื่อเวลาผานไปหาก
สังคมแสดงออกถึงความเขาอกเขาใจ ไมตําหนิดาวา และไมมองพวกเขาเปนตัวประหลาดที่แสดงออกอยางตั้งใจก็ดี
ไมตั้งใจก็ดี จะชวยทําใหผูใหขอมูลกลาที่จะเปดเผยตนเองมากขึ้น จะนําไปสูการชวยแกไขปญหาที่ถูกตองอยางไม
โดดเดี่ยวเหมือนเชนที่เปนมา นอกจากนี้ในยังพบวาการสรางความสัมพันธภาพที่ดีระหวางแพทยผูทําศัลยกรรม
ความงามและผูใหขอมูล จะชวยทําใหผูใหขอมูลเกิดความไววางใจและยินยอมเชื่อฟงคําแนะนําของแพทย โดย
แพทยเองก็ตองเล็งเห็นถึงความสําคัญของการใชเวลาในการใหขอมูลการทําศัลยกรรมความงามอยางตรงไปตรงมา
แกผูใหขอมูล ซึ่งการใหขอมูลดังกลาวตองไมเนนหนักไปที่จุดประสงคเพื่อชักจูงชวนเชื่อจนเกินจริง หรือการ
โฆษณาถึงการทําศัลยกรรมความงามในแงบวกเพียงอยางเดียว ซึ่งนั้นเปนการใหขอมูลเพื่อผลประโยชนทางธุรกิจ
เปนหลักที่ทําใหผูใหขอมูลไมไดรับขอมูลที่แทจริง จึงนําไปสูการไมไดเตรียมตัวเตรียมใจและศึกษาหาวิธีการหรือมี
ขอมูลชวยในการตัดสินใจในการเผชิญหนากับการทําศัลยกรรมความงามครั้งแรกอยางเหมาะสม อยางไรก็ตามการ
ไดรับความเขาใจจากแพทย ครอบครัว ญาติมิตร สังคม มีสวนชวยใหผูใหขอมูลไมนําความสุข ความมั่นใจ ไปผูก
โยงกับความงามและการทําศัลยกรรมความงามซึ่งเปนรูปลักษณภายนอกเทานั้น จะชวยทําใหผูใหขอมูลเห็นวา
แทจริงแลวการสรางตัวตนและคุณคาสามารถแสดงออกถึงความแตกตางที่ไมเหมือนใครมีเอกลักษณในความงาม
แบบของตนเอง นอกจากนี้ยังมองเห็นศักยภาพดานอื่นๆอีกมากมายในตัวเองถึงแมความงามจะชวยสรางโอกาส
สรางใหผูคนสนใจ แตนั้นก็เปนเพียงชวงเวลาสั้นๆ ที่ฉาบฉวยเทานั้น ซึ่งจะมีสวนชวยใหผูใหขอมูลสามารถใชชีวิต
อยูในสังคมไดอยางปกติสุขไมกอใหเกิดการมีอาการทางจิต จนทายที่สุดนํามาสูการเผชิญปญหาที่ไมเหมาะสมเชน
การฆาตัวตายตามมา
อยางไรก็ตาม ลักษณะการเผชิญชีวิตของผูใหขอมูลแตละคนไมหยุดนิ่งอยูที่ลักษณะเพียงหนึ่งเดียว
หรือมิใชเพียงการเผชิญปญหาโดยวิธีการอยางใดอยางหนึ่งที่ถาวรตลอดไป เนื่องจาก ความงาม การทําศัลยกรรม
ความงาม และการเสพติดศัลยกรรมความงามเปนสิ่งที่เกิดขึ้นจากเบื้องลึกเบื้องหลังที่มีความสัมพันธไปถึงบริบท
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แวดล อ มของผู ใ ห ข อ มู ล รวมถึ ง บริบทเงื่ อ นไขตางๆที่ เกี่ย วขอ ง โดยเฉพาะบริ บทเงื่ อ นไขความสั ม พั นธ แ ละ
ปฏิสัมพันธกับผูใกลชิดของผูใหขอมูล ซึ่งจะมีผลตอมุมมองของประสบการณการเสพติดศัลยกรรมความงามของ
ผูใหขอมูล โดยเฉพาะการดูแลเขาใจเอาใจใสจากครอบครัว และการไดรับคําแนะนําหรือการไดรับการดูแลจาก
แพทยผูทําศัลยกรรมความงามทั้งกอนและหลังการทําศัลยกรรมความงามจะมีสวนอยางมากที่จะชวยใหผูใหขอมูล
ที่สามารถยอมรับขอเท็จจริง หรือเผชิญชีวิตได กลายมาเปนสามารถเผชิญชีวิตจัดการกับประสบการณการเสพติด
ศัลยกรรมความงามไดอยางเหมาะสม

ตอนที่ 5 การคาดหวังในประสบการณการเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนา
ขอคนพบเกี่ยวกับความคาดหวัง แสดงถึง การตีความเกี่ยวกับตนเองที่เกี่ยวพันกับมิติของเวลาเขามา
เกี่ยวของ โดยการตีความเกี่ยวกับภาวะการเปนอยู (being) ที่จินตนาการไปถึงอนาคตที่ตองการใหเกิดขึ้นโดย
พบวา เมื่อเวลาผานไปชวงหนึ่ง ผูใหขอมูลสวนใหญ มักมีความคาดหวังที่สอดคลองไปในทิศทางเดียวกับรูปแบบ
การเผชิญชีวิตและภาวะการเปนอยู (being) ในลักษณะตางๆ ที่แตกตางกันแลวแตชวงเวลาไดแก ในชวงกอน
การทําศัลยกรรมความงามผูใหขอมูลมักจะคาดหวังจะทําศัลยกรรมความงามเพียงครั้งเดียว คาดหวังความงาม
คาดหวังจะลบภาพตัวตลก คาดหวังดวงชะตาที่ดีขึ้นคาดหวังการตอบสนองจากสังคมเชนตัวแบบ จะเห็นไดวา
ในชวงกอนการทําศัลยกรรมความงามคาดหวังสวนใหญจะเนนที่รูปลักษณใหมีความงาม ซึ่งมักเปนไปตามสิ่งที่
สังคมสรางขึ้นไดแก คานิยมความงามจากสังคม โหวงเฮง เปนตนและยังรวมไปถึงความคาดหวังตอชีวิตตนเอง
ตามมาอีกดวยสอดคลองกับการศึกษาของ พัชรพิชา ปวันรักขพงษ (2552) พบวา รูปรางและบุคลิกภาพที่ดูดีเปน
องคประกอบสําคัญ ซึ่งการมีหนาตาและบุคลิกภาพที่ดี จะสามารถนําไปสูความสําเร็จได ซึ่งสะทอนใหเห็นวา การ
ทําศัลยกรรมความงามบนใบหนานั้นเปนสิ่งที่ชวยสรางความมั่นใจตอผูพบเห็น ผูที่มีรูปรางใบหนาที่ดี จะสามารถ
ชวยสรางความนาดึงดูดใจ และนาเชื่อถือมากขึ้น (Solomon. 2004) ดังนั้นคาดหวังในการทําศัลยกรรมความงาม
ความงามสวนใหญ มักเปนไปเพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเองทั้งรูปลักษณและชีวิตตนเองใหดีขึ้น (ศิริลักษณ คชนิล.
2550)
ตอมาในชวงการทําศัลยกรรมความงามครั้งแรกผูใหขอมูลยังคงมีความคาดหวังใหมีความงามที่เพิ่มมาก
ขึ้น คาดหวังการมีใบหนาแบบเกาหลีตอมาในชวงการทําศัลยกรรมความงามครั้งแรก ซึ่งเปนชวงที่ผูใหขอมูลสวนใหญ
มักมีความคาดหวังตอรูปลักษณใหมีความงามเพิ่มขึ้น ถึงแมจะผานประสบการณการทําศัลยกรรมความงามมาแลว
แสดงใหเห็นวาการทําศัลยกรรมความงามไมไดเปนวิธีการพัฒนาความงามที่จะทําใหผูใหขอมูลสมหวังดั่งใจเสมอไป
ตรงขามกลับเปนสิ่งที่สรางใหเกิดความคาดหวังที่มีเกณฑสูงขึ้นไปเรื่อยๆ ประกอบกับชวงเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป
สงผลใหบริบทเงื่อนไขที่เกี่ยวของเชนคานิยมความงามก็เปลี่ยนแปลงไปตามไปดวยความคาดหวังตอรูปลักษณ
จึงแปรเปลี่ยนไปในลักษณะอื่น ยกตัวอยางเชน ในชวงกอนการทําศัลยกรรมความงามการไดรับอิทธิพลของคานิยม
ความงามแบบตะวันตกสงตอความคาดหวังจะมีความงามตามแบบดังกลาวจนมาถึงชวงการทําศัลยกรรมความงาม
ครั้งแรกคานิยมความงามแบบเกาหลีมาแทนที่ทําใหความคาดหวังตอรูปลักษณจึงมีการเปลี่ยนแปลงไป
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จนกระทั่งถึงชวงเสพติดศัลยกรรมความงาม ความคาดหวังมี 3 ลักษณะ เปนความคาดหวังเกี่ยวกับ
ใบหนาซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอยางเห็นไดชัด ไดแก ความคาดหวังจะใหใบหนาเปนธรรมชาติคาดหวังให
ใบหนาออนวัยคาดหวังใหใบหนากลับมาปกติ ผูใหขอมูลที่มีการเผชิญชีวิตดวยการยอมรับขอเท็จจริงจะเชื่อมโยง
ไปสู ค วามคาดหวั ง ต อ รู ป ลั ก ษณ ข องตนที่ ไ ม ใ ช เ ป น ไปเพื่ อ ความงามแบบแยกส ว นที่ ต อ งจั ด กระทํ า โดยการ
ทําศัลยกรรมความงามเพียงเทานั้น จะเห็นไดวาผูที่ยอมรับขอเท็จจริงมักจะมีแนวโนมความคาดหวังที่สอดคลองไป
ในทิศทางเดียวกับการเผชิญชีวิตที่ยอมรับขอเท็จจริงดวยเชนกัน ตอมาคือความคาดหวังที่มีตอชีวิตตนเอง ซึ่งผูให
ขอมูลบางคนไมมีคาดหวังอะไรในชีวิตปลอยไปตามที่เปนนอกจากนี้การที่ผูใหขอมูลตองเผชิญการตีตราในรูปแบบ
ที่แตกตางกันไป โดยที่ผูใหขอมูลสวนใหญมักจะเลือกใชวิธีการหลีกหนี ไมสนใจและแสวงหาแหลงสนับสนุนทาง
สังคมทดแทนการมุงแกไขปญหาการตีตราใหหมดไปเนื่องจากรับรูวาสังคมมักจะมองพวกเขาแตกตางจากคนปกติ
จึงนํามาสูคาดหวังจะใหสังคมเขาใจและใหการยอมรับตอตนเอง นอกจากนี้การที่ตองประสบกับผลกระทบทั้ง
รางกายและจิตใจ นํามาสูการเผชิญชีวิตในมุมมองของการคัดสรรแพทยศัลยกรรมความงามมากขึ้น โดยการมอง
หาแพทยที่มีฝมือและความเชี่ยวชาญที่ถูกตองตามกฎหมาย สะทอนใหเห็นวาแพทยเปนบุคคลที่มีความสําคัญตอ
การทําศัลยกรรมความงามเปนอยางมากสําหรับผูใหขอมูล นํามาสูความคาดหวังตอวงการทําศัลยกรรมความงามที่
สวนใหญจะมุงตรงไปที่แพทยเปนหลัก ไมวาจะเปนการดูแลติดตามอาการภายหลังการทําศัลยกรรมความงาม
ใบหนา คาดหวังความปลอดภัยไดมาตรฐาน และคาดหวังใหแพทยมีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบมากขึ้น
นอกจากนี้การเผชิญชีวิตโดยการแสวงหาขอมูลการทําศัลยกรรมความงาม ทําใหผูใหขอมูลเห็นตัวแบบของวงการ
ทําศัลยกรรมความงามจากประเทศอื่นๆมากขึ้น สงผลตอความคาดหวังที่มีตอวงการทําศัลยกรรมความงามใน
ประเทศไทยในลักษณะเชนเดียวกันตามมา
ซึ่งถาพิจารณาจากทัศนะเกี่ยวกับกาล (Time) ที่กลาวถึงมิติของเวลา ที่เกี่ยวของกับการที่เหตุการณทุก
เหตุการณเกิดขึ้นในขณะเวลาที่สืบเนื่องกันไปจากอดีต (Past) ถึงปจจุบัน (Present) และอนาคต (Future) ในแง
ของการตีความเกี่ยวกับอนาคตที่ยังมาไมถึงเปนการแสดงเจตนารมณของผูใหขอมูลตอโลกที่ตนเองประสบ เฉก
เชน ผูใหขอมูลไดแสดงเจตนารมณตอภาวะการเปนอยู (being) ในปจจุบัน เปนเจตนารมณถึงสิ่งที่ตนเองตองการ
ใหเกิดในอนาคตกับภาวะการเปนอยู (being) ภายใตประสบการณการเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนา ทั้งนี้
ความคาดหวังดังกลาว มิไดเกิดขึ้นจากการสํานึกรูที่เกิดขึ้นอยางเปนอิสระ แตเปนการตีความเกี่ยวกับภาวะการ
เปนอยู (being) ภายใตบริบทเงื่อนไขแวดลอมที่เกี่ยวของ ไมวาจะเปนบริบทบริบทการเลี้ยงดูภายในครอบครัว
บริบทสัมพันธกับแพทยและสถานที่ทําศัลยกรรมความงาม บริบทความสัมพันธกับสังคม ความรูความเชื่อเดิม
และสภาวะความรุ น แรงของผลกระทบจากการทํ า ศั ล ยกรรมความงาม เป น ต น ทั้ ง นี้ จ ะเห็ น ได ว า การแสดง
เจตนารมณ หรือการสํานึกรูตออนาคต ยังมีการแปรเปลี่ยนไปตามกาล เปนการตองการย้ําใหเห็นวาเวลานี้เปน
บริบทเงื่อนไขสําคัญซึ่งทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ความคิด การรับรู ความรูสึก การดํารงชีวิตของบุคคลจึงแปร
เปลี่ยนไปในลักษณะตางๆ อยางไมถาวร รวมถึงการเผชิญชีวิตกับประสบการณการเสพติดศัลยกรรมความงาม
ใบหนาที่มีความแตกตางกันไปในแตละชวงเวลา และความเปนไปไดในอนาคตและภาวะการเปนอยูในอนาคต
(being ahead of itself)
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จะเห็นไดกวาการใหความหมายในลักษณะที่หลากหลายและมีความเชื่อมโยงกันโดยการตีความเกี่ยวกับ
ภาวะการเปนอยู (being) ที่จินตนาการไปถึงอนาคตที่ตองการใหเกิดขึ้น ทําใหผูใหขอมูลสวนใหญมีความคาดหวัง
สอดคลองไปในทิศทางเดียวกับชีวิตที่ตองเผชิญภายใตภาวะการเปนอยู (being) ในลักษณะตางๆ ดังนี้ จากการศึกษา
พบวาผูใหขอมูลที่มีมุมมองตอความงามและการทําศัลยกรรมความงามในแงบวก มักจะเผชิญชีวิตเพื่อนําตนเอง
ไปสูการทําศัลยกรรมความงามเพิ่มเติมโดยการแสวงหาขอมูลเชื่อมโยงไปสูความคาดหวังที่ผูกโยงไว

ตอนที่ 6. ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบายเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนา
1.1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับปองกันการเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนา
จากการวิจัยไดขอคนพบเกี่ยวกับการเผชิญชีวิตและความคาดหวังของผูเสพติดศัลยกรรมความงาม
ใบหนาตอประสบการณของตน ซึ่งขอคนพบดังกลาวจะมาเปนแนวทางใหแพทยและสังคมไดรวมกันตระหนักและ
เล็งเห็นความสําคัญ เพื่อกอใหเกิดนโยบายตางๆ ที่สามารถนําไปใชในการปองกันไมใหผูที่สนใจหรือผูที่เริ่ม
ทําศัลยกรรมความงามใบหนาไมเขาสูการเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนา โดยผูวิจัยมีการเสนอแนะนโยบาย
ดังนี้
1.1.1. จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยสัมผัสไดถึงความแยบยลของการปฏิบัติการในการ
สรางความงามใหกลายเปนสิ่งจําเปนและมีคุณคา โดยการสงผานขอมูลใหเขาถึงบุคคลไดงายทั้งจากการเลี้ยงดูของ
ครอบครัว เพื่อน หรือสื่อตางๆ ซึ่งเปนการถายทอดคานิยมความงามของสังคมในแบบที่สรางไดใหเห็นเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน จึงทําใหยากตอการจะหลุดพนตอการถูกชักนํา โดยจะเห็นไดจากผูใหขอมูลมักจะสวนใหญให
คุณคาและความหมายความงามของรูปลักษณภายนอกเปนหลัก ดังนั้นจึงควรมีการสรางความตระหนักรูและเทา
ทันคานิยมความงามของสังคมใหแกบุคคลทั่วไปหรือผูที่สนใจทําศัลยกรรมความงาม โดยเริ่มสงเสริมใหครอบครัว
เห็นความสําคัญของการเสริมสรางความภูมิใจในตัวเองและสนับสนุนใหบุตรหลานมีการคนหาศักยภาพในตัวเอง
พรอมเพื่อการยอมรับตัวตนที่แทจริงตั้งแตอยูในวัยรุน ซึ่งเปนวัยที่คนหาเอกลักษณของตนเองและสามารถมองเห็น
คุณคาของตัวเองในดานอื่นๆ หรือเปนการสรางความตระหนักถึงคุณคาภายในตนเองมากกวารูปลักษณภายนอก
นอกจากนี้ควรสนับสนุนใหสื่อมีการนําเสนอการเชิดชูตนแบบที่ความสามารถมากกวาความงามผานสื่อตางๆ เพื่อ
สรางคานิยมของสังคมเสียใหมโดยหันมาใหความสําคัญและเห็นคุณคาของความสามารถ ความดี มากกวาความ
งาม
1.1.2. จากการศึกษาพบวา การเขาถึงขอมูลเพื่อรับรูขอเท็จจริงเกี่ยวกับการทําศัลยกรรมความ
งามเปนไปไดยาก สวนหนึ่งมาจากการเผยแพรขอมูลที่ไมเพียงพอในทุกแงมุม จนบางครั้งมุมมองดังกลาวบิดเบี้ยว
จากความจริง กวาที่ผูใหขอมูลจะไดรับขอเท็จจริงการทําศัลยกรรมความงามไดนั้น ตองเผชิญกับสภาวะรุนแรงจาก
การทําศัลยกรรมความงามมาอยางมากมายรวมถึงบางรายอาจจะเสี่ยงตอความพิการและชีวิตตามมา ดังนั้นสื่อจึง
ควรมีนโยบายในการเผยแพรขอมูลที่เปนขอเท็จจริงเกี่ยวกับการทําศัลยกรรมความงามผานการนําเสนอที่เขาถึงงาย
ไมวาจะเปนการจัดนิทรรศการ เพื่อสะทอนใหเห็นแงมุมหนึ่งของชีวิตที่ตองบนคมมีดผาตัดซ้ําแลวซ้ําเลา ซึ่งเปนการ
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ได ค วามงามที่ ต อ งแลกกั บ ความเจ็ บ ปวดทรมานทั้ ง ร า งกายและจิ ต ใจในการต อ งเผชิ ญ กั บ ผลกระทบและ
ภาวะแทรกซอนตางๆ มากมายโดยไมสามารถคาดหวังผลลัพธที่แนนอนได ซึ่งจะเปนประโยชนใหกับบุคคลทั่วไป
และผูที่สนใจทําศัลยกรรมความงามไดมีโอกาสเรียนรูและเขาใจขอเท็จจริง ในกระบวนการเผชิญชีวิตกับการ
ทําศัลยกรรมความงามที่มีความรูปธรรมมากขึ้น นําไปสูการเปนภาพจําที่เตือนใจ และกอใหเกิดการฉุดคิดกอนที่จะ
ตัดสินใจทําศัลยกรรมความงามอยางถี่ถวนตามมา
1.1.3. จากผลการวิจัยในชวงกอนทําศัลยกรรมความงามซึ่งเปนชวงที่ผูใหขอมูลสวนใหญมักจะ
ไดรับขอมูลการทําศัลยกรรมความงามจากการโฆษณาชวนเชื่อที่เกินจริง พรอมทั้งการโออวดความเชี่ยวชาญที่เกิน
ความสามารถ และมีการนําเสนอแตดานบวกของการทําศัลยกรรมความงามโดยเลือกที่จะปกปดมุมมองทางดานลบ
เอาไว ประกอบกับสถานประกอบการทําศัลยกรรมความงามซึ่งเปนพื้นที่ที่มีความทรงอํานาจของแพทยผูซึ่งถูก
ยอมรับในอํานาจของความรู จึงเปนการงายตอการชักจูงและทําใหเกิดการหลงเชื่อไดงาย ผูใหขอมูลสวนใหญจึง
คาดหวังใหมีแผนดําเนินการที่เปนรูปธรรมในการตรวจตรา ควบคุมสถานประกอบการการทําศัลยกรรมความงาม
ใหมีความถูกตองตามกฎหมาย จากหนวยงานที่มีความรูและอํานาจหนาที่เกี่ยวของเชนแพทยสภา องคการอาหาร
และยา หรือกระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวของกับการคุมครองผูบริโภคใหเขามากํากับดูแลสถานประกอบการใหมีการ
ทําศัลยกรรมความงามที่ไดมาตรฐานเปนสากล หากพบเจอการกระทําผิดควรมีบทลงโทษที่ชัดเจนและเขมแข็ง เพื่อ
เปนมาตรฐานในการปองกัน ดูแลไมใหมีการโฆษณาการชวนเชื่อที่เกินจริง หรือการทําศัลยกรรมความงามที่ไม
ถูกตองและผิดกฎหมายเกิดขึ้น ซึ่งจะชวยใหผูที่สนใจจะทําศัลยกรรมความงามหรือผูทําศัลยกรรมความงามไม
หลงเชื่อไปทําศัลยกรรมความงามที่ไมปลอดภัยและไมถูกตอง
1.2. ขอเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับดูแลผูเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนา
จากการศึกษาวิจัยไดขอคนพบเกี่ยวกับการเผชิญชีวิตและความคาดหวังของผูเสพติดศัลยกรรม
ความงาม ใบหนาทําใหไดขอเสนอแนะในเชิงนโยบายในการดูแลผูเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนา ดังนี้
1.2.1. ดานการพัฒนาทีมชวยเหลือตางๆ จากการศึกษาพบวาผูเสพติดศัลยกรรมความงาม
ใบหนาสวนใหญมักปฏิเสธการเสพติดถึงแมจะไดรับคําแนะนําตักเตือนจากแพทยศัลยกรรมความงามแลวก็ตามจะ
เห็นไดจากชีวิตที่เปนอยูของผูใหขอมูลสวนใหญที่ยังคงตระเวนไปพบแพทยศัลยกรรมความงามอยูเสมอๆ ฉะนั้น
แพทยศัลยกรรมความงามเพียงผูเดียวอาจจะยังไมเพียงพอตอการดูแลผูเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาให
ไดรับการรักษาที่ถูกตองและทันทวงทีได จึงควรมีแนวนโยบายในการสงเสริมและสนับสนุนอยางจริงจังในการ
วางแผนเพื่อใหเกิดการดูแลผูเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาอยางเปนทีม มีความเปนองครวมและตอเนื่อง
จึงควรมีการศึกษาถึงรูปแบบในการผสานงานและสงตอผูเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนา ใหไดรับการดูแลที่
เหมาะสมและถูกตองอยางรวดเร็ว โดยตองอาศัยเครือขายทางการแพทยโดยเฉพาะสาขาศัลยกรรมความงามและ
จิตวิทยารวมไปถึงบุคลากรสาธารณสุข และครอบครัว
1.2.3. การวางนโยบายเพื่อลดการตีตรา ซึ่งจากการศึกษาจะเห็นไดจากภาวะการเปนอยู (being)
ของผูใหขอมูลสวนใหญมักจะตองเผชิญการถูกตีตราจากสังคมวาเปนผูเสพติดศัลยกรรมความงาม ซึ่งการตีตรานั้น
สวนหนึ่งมาจากการที่สังคมขาดความเขาใจตอผูเสพติดศัลยกรรมความงาม ซึ่งมักมาจากการภาพจําดานลบตอ
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ผูเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาผานสื่อที่ตอกย้ําภาพดานลบดังกลาวใหกลายเปนภาพตายตัว (Stereotype)
ดังนั้นจึงควรมีนโยบายใหสื่อสรางความหมายใหมเพื่อใหสังคมเกิดความเขาใจตอผูเสพติดศัลยกรรมความงาม
ใบหนามากขึ้นนําไปสูการเปดใจลดการตีตราและเปลี่ยนมาเปนใหความชวยเหลือใหผูเสพติดศัลยกรรมความงาม
ใบหนาสามารถกาวขามผานวิกฤตของชีวิตในชวงนี้ไปได พรอมทั้งมีควรมีหนวยงานการตรวจสอบและควบคุมการ
นําเสนอขอมูลผานสื่อใหมีจุดประสงคเพื่อสรางความเขาใจไมใชการตอกย้ําตีตรา
2. ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
จากการศึกษาวิจัยยังพบขอจํากัดตางๆ ในทางปฏิบัติหลายประเด็นดวยกัน ซึ่งการจะพัฒนาแนวทาง
ปฏิบัติตางใหมีคุณภาพนั้น จําเปนตองอาศัยความรวมมือจากทั้งบุคลากรทางการแพทย ครอบครัว และสังคมใหมี
สวนปองกันไมใหผูเริ่มทําศัลยกรรมความงามใบหนามีพฤติกรรมการเสพติดและสําหรับผูเสพติดศัลยกรรมความ
งามใบหนาก็ไดรับการดูแลที่ถูกตองโดยผูวิจัยไดเสนอแนะในเชิงปฏิบัติดังนี้
2.1 สืบเนื่องจากผลการวิจัยที่สะทอนใหเห็นวาผูที่เริ่มทําศัลยกรรมความงามใบหนาอาจมีการเสพติด
ศัลยกรรมความงามใบหนาโดยไมรูตัว ฉะนั้นจึงควรมีการสงเสริมใหผูที่เริ่มทําศัลยกรรมความงามใบหนาและทีม
ชวยเหลือไดแกแพทยศัลยกรรมความงาม จิตแพทย บุคลากรสาธารณสุข ครอบครัวไดตระหนักรับรูถึงอาการหรือ
พฤติกรรมที่ตองเฝาระวังไดแกพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความวิตกกังวลตอรูปลักษณตนเองเปนอยางมากจนเกิด
ผลกระทบตอการดํารงชีวิตเชน การสองกระจกบอยครั้ง การเสาะแสวงหาคํายืนยันเพื่อทําศัลยกรรมความงาม
เพิ่มเติม หรือการชอบเปรียบเทียบรูปลักษณตนเองกับผูอื่นอยูเสมอ เมื่อพบเจอพฤติกรรมดังกลาวก็ไมควร
เพิกเฉยใหรีบหาทางแกไขเพื่อหยุดยั้งพฤติกรรมดังกลาวที่อาจจะนําไปสูการเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาที่จะ
ตามมาได
2.2 จากภาวะการเปนอยู (being) ของผูเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาสวนใหญที่ตองกลับไป
พักฟนที่บาน มักจะเลือกเผชิญสภาวะความรุนแรงทั้งรางกายและจิตใจเพียงลําพังโดยไมกลาบอกบุคคลใกลชิด ผู
ที่ผูเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนากลาเปดเผยและพูดคุยเกี่ยวกับขอมูลการทําศัลยกรรมความงามของตนเอง
มากที่สุดคือแพทยศัลยกรรมความงาม ฉะนั้นแพทยศัลยกรรมความงามจึงเปนบุคคลสําคัญที่จะไดรับฟงปญหา
และสามารถเปนที่ปรึกษาพูดคุยเพื่อให ผูเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาไดรับขอมูลเบื้องตนกอนทําศัลยกรรม
ความงามไดอยางเปนรูปธรรมเพื่อทําใหมองเห็นภาพชัดเจนจนเกิดความเขาใจในขอเท็จจริงของการทําศัลยกรรม
ความงาม ซึ่งจะสามารถชวยลดจินตนาการดานลบและเปนประโยชนตอการดูแลตนเอง นอกจากนี้ยังทําใหผูเสพ
ติดศัลยกรรมความงามใบหนาไมรู สึกโดดเดี่ยวขาดที่พึง เกิดมีความมั่นใจในการดูแลตนเองที่ถู กตองทําให
รูปลักษณสามารถฟนตัวไดเร็วขึ้น อีกทั้งยังชวยลดความวิตกกังวล ซึ่งเปนผลกระทบที่มีตอจิตใจไดเปนอยางดี
2.3 จากการที่ผูเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาสวนใหญ มักมีพฤติกรรมการเสพติดโดยไมสนใจ
ฟงคําแนะนําหรือคําเตือนของแพทยและบุคคลอื่น เปนการสะทอนใหเห็นถึงการขาดความตระหนักรูถึงอาการและ
อาการแสดงของการเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนา หรืออาจจะมีการรับรูแตเลือกที่จะปฏิเสธวาตนเองไมใชผู
เสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาจึงนํามาสูการไมยอมรับการรักษากับจิตแพทยตามมา ดังนั้นจึงควรจัดใหมีทีม
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ชวยเหลือ ไดแกแพทยศัลยกรรมความงาม จิตแพทย บุคลากรสาธารณสุข ครอบครัวไดมีการสงเสริมใหผูเสพติด
ศัลยกรรมความงามใบหนา ตระหนักรูตัวและยอมรับถึงอาการหรือพฤติกรรมของตนที่เขาขายการเสพติดพรอม
ปรับความเขาใจใหการไปพบจิตแพทยไมใชเรื่องแปลกประหลาดหรือเรื่องที่นาอับอายอีกตอไป เพื่อใหผูเสพติด
ศัลยกรรมความงามใบหนายอมรับตนเองและเห็นความสําคัญถึงการไปรับการรักษากับจิตแพทยแทนการไปพบ
แพทยศัลยกรรมความงาม
2.4 การที่ชีวิตที่เปนอยูของผูใหขอมูลสวนใหญตองเผชิญกับความรูสึกโดดเดี่ยว ภายใตบริบท
เงื่อนไขความสัมพันธภายในครอบครัวที่หางเหินไปซึ่งอาจสงผลตอการจัดการปญหาตางๆตามมา ดังนั้นจึงควรมี
การสงเสริมใหครอบครัวเกิดความเขาใจผูเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนา ดวยสุขภาวะ (well being) ของผู
เสพติดศัลยกรรมความงามใบหนานําไปสูการมีทัศนคติที่ดีตอผูเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนา ซึ่งจะลดการตี
ตราหรือซ้ําเติม และทําใหผูเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาเกิดความรูสึกไววางใจ รวมมือ พรอมทั้งเปดเผย
ความรูสึกและความตองการของตนอยางตรงไปตรงมาไมซอนเรนปดบัง นํามาซึ่งการรวมกันหาสาเหตุและหนทาง
ในการแกไขการเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาอีกทั้งยังเปนการสนับสนุนใหผูเสพติดศัลยกรรมความงาม
ใบหนาเกิดความตระหนักถึงคุณคาของตนเองที่มีตอ ครอบครัว เพื่อนําไปสูความภาคภูมิใจในตนเองโดยไมจําเปนตอง
ทําศัลยกรรมความงามเพื่อพัฒนารูปลักษณของตนเองอีก
3. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการวิจัย
จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาปรากฏการณวิทยาแบบตีความเปนครั้งแรก จึงมีความ
ยากลําบากในการศึกษาทําความเขาใจไดอยางลึกซึ้งเพื่อที่จะไดขอมูลที่มีคุณภาพและสามารถนํามาใชไดอยาง
สมบูรณถูกตองตามหลักการ อีกทั้งยังพบขอคนพบหลายประการในการศึกษา ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาเกี่ยวกับผู
เสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาในอนาคตตอไป ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้
3.1 ประสบการณเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาตามมุมมองสังคมมักเปนไปในแงลบ จึงจัดได
วาเปนเรื่องละเอียดออน (Sensitive) ทําใหการเขาถึงขอมูลอยางลึกซึ้งและครบถวนเปนเรื่องยากสําหรับคน
ภายนอก ความกลมกลืนเปนหนึ่งเดียวหรือไดรับการยอมรับวาเปนพวกพองจึงเปนเรื่องสําคัญกับบทบาทของผูวิจัย
ในการชวยใหเขาถึงขอมูลไดงายเกิดเปนความไววางใจและใหความรวมมือและยินยอมถายทอดขอมูลเชิงลึก
ตามมา อยางไรก็ตามผูวิจัยเองตองมีการกําหนดบทบาทของตนใหชัดเจนเพื่อปองกันการเกิดอคติปนเปอนในการ
เก็บรวมรวมขอมูล โดยผูวิจัยอาจจะมีการตัดสินใจไปกอนลวงหนาและอาจมองขามรายละเอียดปลีกยอยตางๆ
มากมาย เนื่องดวยการมีความรูและประสบการณเดิมของตนที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ตองการศึกษา ดังนั้น ผูวิจัยจึง
ตองมีการทบทวนและตระหนักถึงความรูเดิมที่มีอยูโดยรูจักละวางไว เพื่อเขาไปแสวงหาขอมูลไดอยางลึกซึ้งและ
เต็มที่ ตลอดจนการวิเคราะหขอมูลควรมีผูที่ไมไดมีความเกี่ยวของกับบทบาทดังกลาวหรือกลุมคนนอกวงการเขามา
ชวยตรวจสอบตีความ เพื่อใหขอมูลมีความนาเชื่อถือและถูกตอง
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3.2 จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้พบวาโครงสรางประสบการณของผูเสพติดศัลยกรรมความงาม
ใบหนา ทําใหเกิดความเขาใจตอผูเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาในลักษณะที่เปนรูปธรรมมากขึ้น โดยขอ
คนพบดังกลาวยังแสดงใหเห็นการใหคุณคาของความงามที่มากกวาคุณคาอยางอื่นในชีวิต ประกอบกับการให
ความหมายศัลยกรรมความงามในมุมมองที่งายไมยุงยาก ในอนาคตผูวิจัยจึงสามารถทํานายไดวาจะมีผูสนใจนําพา
ตนเองเขาสูวงการการทําศัลยกรรมความงามมากขึ้น ซึ่งผูวิจัยมิไดตัดสินวาการทําศัลยกรรมความงามเปนสิ่งที่ผิด
หรือถูกแตสิ่งสําคัญที่ตองการจะนําเสนอคือการทําศัลยกรรมความงามที่เหมาะสมเพื่อปองกันไมใหเกิดการเสพติด
และนําไปสูอันตรายจนถึงแกชีวิตตามมาดังนั้นในการศึกษาวิจัยครั้งตอไป ผูวิจัยเห็นวาควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการ
พัฒนารูปแบบการเตรียมตัวผูเริ่มทําศัลยกรรมความงามใบหนาเพื่อเปนแนวทางไปสูการทําศัลยกรรมความงาม
ใบหนาที่เหมาะสมและปองกันไมใหเกิดการเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาในอนาคตตามมา
3.3 จากการศึ ก ษาจะเห็ น ได ว า บริ บ ทเงื่ อ นไขที่ เ กี่ ย วข อ งเป น สิ่ ง สํ า คั ญ ในการทํ า ความเข า ใจ
ประสบการณของบุคคลดังนั้นเพื่อใหไดขอมูลที่ครอบคลุมและลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น จึงควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพใน
กลุมครอบครัวหรือบุคคลใกลชิดที่มีความเกี่ยวของกับประสบการณการเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนารวม
ดวย นอกเหนือไปจากการศึกษากับกลุมผูเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาเพียงเทานั้น เพื่อใหไดขอมูล ที่
กวางขวางครอบคลุม มองเห็นมุมมองจากกลุมผูใหขอมูลที่แตกตางออกไปเพื่อจะไดสามารถนําผลการวิจัยไป
กําหนดแนวนโยบายการดูแลสภาพปญหาตางๆของผูเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาและบริบทแวดลอมไดดี
มากยิ่งขึ้น
3.4 ผลจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ แสดงใหเห็นถึงความคาดหวังของผูเสพติดศัลยกรรมความงาม
ใบหนาในภาพกวางโดยมิไดเนนศึกษาความคาดหวังและความตองการเกี่ยวกับการดูแลเปนสําคัญ ดังนั้นหากจะ
ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวซึ่งถือไดวามีความสําคัญที่จะนําไปสูการกําหนดแนวนโยบายในการดูแลชวยเหลือใหมี
ความสอดคล อ งกั บ สภาวะหรื อ ความต อ งการของผู เ สพติ ด ศั ล ยกรรมความงามใบหน า ตามบริ บ ทเงื่ อ นไขที่
เฉพาะเจาะจง ซึ่งผูวิจัยเห็นวาการศึกษาปรากฏการณวิทยาแนวอุตรวิสัย (Transcendental phenomenology)
นาจะเปนวิธีวิทยาที่เหมาะสมมากกวาเนื่องจากการศึกษาความคาดหวังและความตองการการดูแลของผูเสพติด
ศั ล ยกรรมความงามใบหน า จะต อ งเกี่ ย วข อ งกั บ การรั บ รู ส ภาวะตามที่ เ ป น อยู เ ป น สํ า คั ญ ดั ง นั้ น การศึ ก ษา
ปรากฏการณวิทยาแนวอุตรวิสัยซึ่งเนนทําความเขาใจผานโครงสรางการรับรูของบุคคลเกี่ยวกับประสบการณที่
ประสบอยูนาจะสอดคลองและไมเกิดอคติในขอมูลกับประเด็นที่ตองการศึกษาดังที่กลาวมา เนื่องจากวิธีการวิทยา
นี้มีการเนนการวางอคติที่ชัดเจนเรียกวา “การพักมูลบท” (Bracketing) และมีวิธีการตรวจสอบเพื่อใหไดขอมูลที่ไม
ปนเปอนและเปนไปตามการรับรูของผูเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาอยางแทจริง
3.5 ผลการศึกษาในวิจัยครั้งนี้ พบวาผูใหขอมูลสวนใหญมักมีการเผชิญกับการตีตราของสังคมใน
ลักษณะของการหลีกหนีและปฏิเสธ ซึ่งไมไดชวยแกไขปญหาใหลดลงไดหนําซ้ํายังทําใหเกิดความสามารถในการ
ปรับตัวตอสังคมลดลงมากขึ้น การศึกษาวิจัยครั้งตอไปจึงควรมีการศึกษาเกี่ยวกับโปรแกรมที่สามารถชวยใหผูเสพ
ติดศัลยกรรมความงามใบหนาเกิดการเผชิญการตีตราไดอยางเหมาะสม จึงควรเปนการศึกษาวิจัยแบบกึ่งทดลอง
เกี่ยวกับการเสริมสรางความหวังตอการรับรูตราบาปตลอดจนศึกษาหาความสัมพันธระหวางการรับรูตราบาปกับ
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ปจจัยอื่นๆ เชน ความเขมแข็งในการมองโลก หรือเปนการพัฒนาโปรแกรมในการเสริมสรางพลังอํานาจตอการตี
ตราเพื่อเปนแนวทางในการนําโปรแกรมดังกลาวไปใชไดจริงกับผูเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนา
3.6 จากการศึกษายังพบวาการถูกสังคมรังเกียจ ตีตราเปนสิ่งที่สรางความทุกขทรมานใจแกผูเสพติด
ศัลยกรรมความงามใบหนาเปนอยางมาก ทําใหเกิดความพึงพอใจในตนเองต่ําจนนําไปสูการมองไมเห็นคุณคาใน
ตนเองและกลายเปนการตีตราตนเองตามมา เกิดเปนผลกระทบในการสรางสัมพันธภาพกับสังคม ซึ่งนําไปสูการ
เผชิญชีวิตอยางโดดเดี่ยวไรญาติขาดมิตร การวิจัยในครั้งตอไปจึงควรเปนการศึกษาวิจัยแบบกึ่งทดลองเกี่ยวกับผล
ของการสนับสนุนทางสังคม เชนการพัฒนาโปรแกรมเพื่อสงเสริมฟนฟูผูเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาใหไดรับ
การสนับสนุนทางสังคม เพื่อชวยลดการรับรูตอตนเองในเชิงลบอันเปนผลมาจากการถูกตีตราทางสังคม โดย
โปรแกรมดังกลาวควรเนนที่การสรางความเขาใจและสงเสริมใหผูดูแล ครอบครัว คนในสังคม ตระหนักถึง
ความสําคัญของการสนับสนุนทางสังคม โดยเฉพาะผูดูแลและสมาชิกในครอบครัวซึ่งถือไดวาเปนผูมีบทบาทสําคัญ
อันชวยลดการรับรูตราบาปที่จะนําไปสูผลกระทบที่รายแรงเชนการฆาตัวตายตามมา นอกจากนี้ยังเปนการชวย
สงเสริมใหผูเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาสามารถใชชีวิตอยูในสังคมไดอยางสงบสุข
3.7 ในดานการปองกันเพื่อไมใหผูเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนามีการเสพติดเพิ่มขึ้น ซึ่งจาก
การศึกษาภาวะการเปนอยู (being) ตั้งแตชวงกอนทําศัลยกรรมความงามจนกระทั่งไปสูชวงเสพติดศัลยกรรม
ความงามมักพบวาผูเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาจะอยูในภาวะหมกมุนใหความสนใจกับรูปลักษณตนเองเปน
หลัก สะทอนถึงความไมมีความมั่นใจในตนเอง เห็นคุณคาในตนเองต่ํามักและจะไมพึงพอใจในรูปลักษณตนเองอยู
เสมอ ผูวิจัยจึงเห็นวาในการศึกษาวิจัยครั้งตอไป ควรมีงานวิจัยที่สงเสริมใหผูเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนามี
ความภาคภูมิใจในตนเองและการเห็นคุณคาในตนเอง ซึ่งจะเชื่อมโยงไปสูการมีความสุขกับรูปลักษณของตนที่
เปนอยู โดยการทําวิจัยเชิงกึ่งทดลองเพื่อพัฒนาโปรแกรมที่สรางการเห็นคุณคาในตนเองดวยแนวคิดตางๆ ไมวาจะ
เปนการนําแนวคิดทฤษฎีโรเจอร มาการพัฒนาใหผูเสพติดศัลยกรรมความงามใบหนาเกิดการยอมรับรูปลักษณของ
ตนเองตามความเปนจริง มีความเปนตัวของตนเอง สามารถมองเห็นศักยภาพดานอื่นๆ ของตนที่จะชวยทําใหเห็น
คุณคาในตนเองโดยไมจําเปนตองพึ่งพาความงามอีกตอไป
3.8 ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพปรากฏการณวิทยาเชิงประจักษ โดยเนนศึกษาการตีความจาก
ผูที่ประสบความสําเร็จในชีวิตโดยไมพึ่งการทําศัลยกรรมความงามเปนหลัก เพื่อทําใหผูเสพติดศัลยกรรมความงาม
ใบหนาและบุคคลทั่วไปไดเรียนรูแนวทางการประสบความสําเร็จในชีวิตโดยไมจําเปนตองมีความงามทางกายภาพ
ซึ่งจะเปนแบบที่อยางของการหลุดพนจากการถูกครอบงําชีวิตจากความงาม
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