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การค้นคว้าอิสระนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขา

สื่อสารมวลชน คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่อง “การสั่งสมทุนร่างกายของผู้หญิงเพาะกายและการสื่อสารทุนร่างกายผ่านสื่อใหม่”  
มีวัตถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการสั่งสมทุนร่างกาย การใช้ทุนร่างกายของผู้หญิงเพาะกาย การสื่อสารตัวตนของ
ผู้หญิงเพาะกาย และการแสดงตัวตนที่มีทุนร่างกายบนพ้ืนที่สื่อใหม่ การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative research) ที่ใช้รูปแบบวิธีการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth interview) และการ
สังเกตอย่างไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) กลุ่มตัวอย่างผู้หญิงเพาะกายที่ผ่านการ
ประกวดแข่งขันเวทีเพาะกายจ านวน 4 ราย ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างรุ่นโมเดลฟิสิค (รุ่นเล็ก) 2 ราย กลุ่ม
ตัวอย่างรุ่นแอธเลติกฟิสิค (รุ่นกลาง) 1 ราย และกลุ่มตัวอย่างรุ่นเพาะกาย (รุ่นใหญ่) 1 รายผ่านการ
วิเคราะห์ภายใต้ทฤษฎีสตรีนิยม แนวคิดเรื่องทุน และแนวคิดเรื่องสื่อใหม่ 

ผลการศึกษาพบว่าจุดเริ่มต้นของการสั่งสมทุนร่างกายของกลุ่มตัวอย่างเริ่มจากการคลุกคลีอยู่ใน 

แวดวง (Field) การเพาะกาย ได้แก่ คนใกล้ชิดหรือผู้ฝึกสอน (Trainer) จากนั้นกลุ่มตัวอย่างต้องต่อสู้กับ

ตัวแปรสองด้าน คือ ร่างกายและวัฒนธรรมที่เป็นวาทกรรมหลักของสังคม ด้านร่างกายกลุ่มตัวอย่างทุกคน

ต้องก้าวข้ามธรรมชาติความเป็นผู้หญิงเพ่ือให้ร่างกายมีมัดกล้ามซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยทุนเศรษฐกิจ และทุน

วัฒนธรรมมาประกอบเพ่ือให้การสั่งสมทุนร่างกายประสบความส าเร็จจนสามารถน าไปต่อยอดทุน

สัญลักษณ์ ทุนสังคม และน าไปสู่ทุนเศรษฐกิจ และทุนวัฒนธรรมในอีกระดับหนึ่ง ซึ่งในระหว่างการสั่งสม

ทุนร่างกายของกลุ่มตัวอย่างผู้หญิงเพาะกายต้องต่อสู้กับอุปสรรคที่เกิดจากร่างกายของตนในการสร้างมัด
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กล้ามท่ีตนเองตอ้งการ การต่อสู้กับตนเองในด้านระเบียบวินัย การฝึกฝนตามเวลา การควบคุมอาหาร การ

ละทิ้งหน้าที่การงานเพ่ือก้าวไปสู่การเป็นผู้หญิงเพาะกายตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ รวมไปถึงการต่อสู้กับบริบท

แวดล้อม เช่น การไม่ได้การยอมรับจากผู้คนรอบข้างหรือครอบครัว แม้กระท่ังการต่อสู้กับความเป็นผู้หญิง

ของตนเอง กล่าวคือในระหว่างการสั่งสมทุนร่างกาย เจ้าของร่างจะต้องก าหนดขอบเขตทุนวัฒนธรรมด้าน

เพาะกายว่าจะต้องไม่สร้างร่างกายที่มากเกินไปกว่าที่ตนเองต้องการ หรือร่างกายที่มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่

ความเป็นผู้ชาย กลุ่มตัวอย่างต้องสรรหาทุนวัฒนธรรมด้านความสวยความงาม เพ่ือให้ตนเองมีร่างที่มีมัด

กล้าม (เทียบเท่าผู้ชาย) แต่ยังคงความเป็นผู้หญิงสวยตามวาทกรรมหลักในร่างเดียวกัน  

ด้านการสื่อสารร่างผู้หญิงเพาะกายในแต่ละรุ่นมีความแตกต่างกัน กล่าวคือ รุ่นโมเดลฟิสิค (รุ่น

เล็ก) ซึ่งเป็นรุ่นที่มีผู้หญิงอยู่ในแวดวงนี้จ านวนมากที่สุดสามารถท าการสื่อสารตัวตนได้ในทุกพ้ืนที่ ได้แก่ 

พ้ืนทีก่ารแข่งขัน พ้ืนที่สาธารณะและพ้ืนที่สื่อใหม่ เพราะเป็นร่างกายที่สังคมให้การยอมรับ และสอดคล้อง

กับวาทกรรมของยุคปัจจุบัน คือ ความสวยกับความแข็งแรง การใช้สื่อใหม่เพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อการสร้าง

ตัวตนให้เป็นที่รู้จักทั้งในแวดวงเพาะกายและคนทั่วไปส่วนกลุ่มตัวอย่างอีกสองรุ่น คือ รุ่นแอธเลติกฟิสิค 

(รุ่นกลาง) และกลุ่มตัวอย่างรุ่นเพาะกาย (รุ่นใหญ่) ในสังคมไทยมีจ านวนไม่มากนัก กลุ่มตัวอย่างไม่

ต้องการสื่อสารตัวตนผ่านพ้ืนที่สาธารณะว่าอยู่ในร่างผู้หญิงเพาะกาย แต่เลือกท าการสื่อสารในพ้ืนที่การ

แข่งขัน พ้ืนที่เฉพาะในแวดวงนักกีฬาเพาะกายเท่านั้น เพราะเอ้ือประโยชน์ด้านการต่อยอดทุนร่างกายที่สั่ง

สมมาไปสู่ทุนอ่ืนๆ ส่วนการสื่อสารตัวตนผ่านสื่อใหม่ กลุ่มตัวอย่างสองรุ่นหลังเลือกใช้สื่อใหม่ที่เหมาะสม

กับร่างของตน ผนวกกับไม่เห็นถึงความจ าเป็นที่ต้องใช้สื่อใหม่ในการสร้างตัวตนให้เป็นที่รู้จักเพราะผู้หญิง

เพาะกายในรุ่นนี้มีจ านวนไม่มาก อีกท้ังผู้คนในแวดวงเดียวกันรู้จักกลุ่มตัวอย่างดีอยู่แล้ว 

ค าส าคัญ: ผู้หญิงเพาะกาย การสั่งสมทุนร่างกาย การสื่อสารทุนร่างกาย สื่อใหม่ 

Abstract 

The objectives of this research study; the accumulation and communication 

of body capital in female bodybuilding via new media, are to study operation, 

communication and manifestation of female bodybuilding. This is a qualitative research, 

performing in-depth interview and non-participant observation techniques with 4 
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representative samples; two model physique athletes, an athletic physique athlete and a 

bodybuilding athlete analyzed within the theory of feminism, concept of capital and new 

media.  

The outcome of the research reveals that the body capital accumulation begins 

with the sample's association in the bodybuilding field, such as with a familiar person or 

trainer. Then, the representative samples are necessitated to struggle on two variables; 

natural body and culture conveying dominant discourse. They must overcome female 

nature for obtaining muscle body supported by economic and cultural capital since 

achieved accumulated body capital is able to effectuate in symbolic, social, economic 

and culture capital in better levels. In the course of body capital accumulation, they strive 

against obstacle sourcing from their bodies to build desired muscles. Additionally, they 

contend with their discipline, practice, diet and desertion of career for being a bodybuilder 

as it can interfere with family and peers who disagree with their bodybuilding. Even if 

they battle with their femininity, for instance, they specify cultural capital boundary that 

they are not going to build unsatisfied sizable muscles or they encounter with the 

transformation of femininity into masculinity. Thus, they need to find beauty information 

as cultural capital, for getting muscle body as a man, but they still remain feminine 

beauty along with the dominant discourse in their body.  

The issues of the communication in each female bodybuilding degree vary. The 

model physique degree has the most number of athletes, and they are able to 

communicate their identity in every space such as the competition, public and new 

media space since their bodies are acknowledged in society, and conform to the discourse 

in the present about beauty and healthy. However, athletic physique and bodybuilding 

athletes express their identities to people in bodybuilding and other fields via new media. 

In Thai society, the athletic physique and bodybuilding athletes are minority. They do not 
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need to communicate their bodybuilding identities in public space, but they decide to 

communicate only in competition space and bodybuilding field, for these spaces are 

beneficial for advancing their accumulated body capital into other capitals. However, the 

communication of their identities via new media, the athletic physique and bodybuilding 

athletes prefer new media which is appropriate to them. The exposure of their identity via 

new media is not significant now that the athletes in their degrees are few in quantity, and 

people in bodybuilding field are already acquainted with them.  

Keywords: Female bodybuilding, the accumulation of body capital, the communication 

of body capital and new media  

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ผู้หญิงเพาะกาย 

ปิแอร์ บูร์ดิเยอ (Pierre Bourdieu) กล่าวว่าร่างกายกลายเป็นรูปแบบหนึ่งของทุนทางกายภาพ 

กล่าวคือ ร่างกายเป็นเจ้าของอ านาจ สถานภาพ หรือรูปแบบทางสัญลักษณ์ที่มีความเป็นเลิศ ซึ่งเป็น

สิ่งจ าเป็นที่จะน าไปสู่การสะสมทรัพยากรต่าง ๆ ตัวอย่างที่เห็นเด่นชัด คือถ้าดูรายได้ของนักกีฬาดัง ๆ 

ระดับโลก ก็จะเห็นได้ว่า ความสามารถบางอย่างของร่างกายสามารถเปลี่ยนเป็นรายได้มหาศาล หรือใน

ตะวันตก ไนต์คลับและดิสโกเธคนิยมจ้างนักเพาะกายไปท างานเรียกลูกค้า เป็นต้น แต่ส าหรับสังคมไทย

นั้น ผู้วิจัยมีความสงสัยว่าถ้าผู้หญิงไทยเพาะกายแล้วมีมัดกล้าม จะส่งผลกระทบอย่างไรต่อชีวิตผู้หญิง

เหล่านั้น หรือผู้หญิงเพาะกายจะสามารถใช้ร่างกายในฐานะทุนทางกายภาพเพ่ือท าอะไรได้บ้าง (สายพิณ 

ศุพุทธมงคล และคณะ, 2541 ) เพราะการสร้างทุนทางกายภาพจะส่งผลให้ร่างแต่ละประเภทมีความ

เหมาะสมส าหรับท ากิจกรรมทางสังคมที่แตกต่างกัน สังคมปัจจุบันมีค่านิยมเกี่ยวกับความงามของผู้หญิง 

คือ ความสวยเท่ากับความผอม จากงานวิจัยของ อุ่นใจ เจียมบูรณะกุล (2547) ชี้ให้เห็นว่า คนผอมมักจะ

มีโอกาสที่ดีในชีวิตมากกว่า แต่สิ่งที่น่าสนใจยิ่งไปกว่านั้นคือ แล้วส าหรับผู้หญิงเพาะกายจะมีโอกาสที่ดีกว่า
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ผู้หญิงผอมหรือไม่ อย่างไร นอกจากนี้ ผู้หญิงเพาะกายยังไม่เคยมีการกล่าวถึงในงานวิจัยใด ๆ ว่ามีโอกาส

ในชีวิตที่ดีกว่าผู้หญิงผอมหรือมีผู้ชายให้ความสนใจมากน้อยเพียงไร ท าให้ผู้วิจัยสงสัยว่าพ้ืนที่ในสังคมไทย

ของผู้หญิงเพาะกายเป็นอย่างไร ท าไมถึงไม่เคยมีการกล่าวถึงหรือไม่ปรากฏในงานวิจัย  

กีฬาเพาะกายกับผู้หญิงไทย 

วงการ "เพาะกาย" แม้แต่การชนะยังไม่สามารถช่วยให้ได้รับการยอมรับเช่นเดียวกับกีฬาชนิดอื่น 

โดยเฉพาะนักกีฬาเพาะกายหญิง สิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับเมื่อเข้าสู่วงการเพาะกาย คือรูปร่างที่เปลี่ยนไป การ

เพาะกายยังไม่เป็นกีฬาที่นิยมอย่างแพร่หลายส าหรับผู้หญิงไทย เพราะเป็นกีฬาที่เปลี่ยนรูปลักษณ์ของ

ผู้หญิงไปจากเดิม ท าให้คนที่เข้ามาวงการนี้จึงมีแต่นักกีฬาเป็นส่วนใหญ่ ที่ส าคัญค่านิยมของผู้ ชายที่มอง

ผู้หญิงว่าต้องมีรูปร่างที่ผอมเพรียว หุ่นดี ไม่ชอบผู้หญิงตัวใหญ่ ยิ่งท าให้เมินกีฬาชนิดนี้ไป และผู้หญิงก็รับ

ไม่ได้ที่ตัวเองมีกล้ามและรูปร่างที่ใหญ่ขึ้น (http://www.thaigood.com/s/249571)  

ระหว่างเวทีประกวด “สาวงาม” กับเวทีประกวด “สาวล่ า” แน่นอนว่า เวทีแรกย่อมได้รับความ

สนใจมากกว่า โดยเฉพาะ “ผู้ชาย” เพราะ “ความงาม” ด้านสรีระของผู้หญิงมักถูกเพศชายก าหนดให้มี

รูปร่างสูง ผอม เพรียวบาง แต่ก็มี “ผู้หญิง” บางกลุ่มที่ปฏิเสธความงามตามสายตามนุษย์เพศชาย 

(http://www.sportclassic.in.th/คนแกร่ง-คนเก่ง/รุ้งตะวัน-จินดาซิงห์-งาม/)  โดยที่ผู้หญิงกลุ่มนี้

พยายามที่จะ ท าการรื้อถอน (Deconstruction) วาทกรรมรูปร่างผู้หญิงที่ว่าผอมคือสวย การกระท าแบบ

นี้เกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งการจัดการแข่งขันเพาะกายที่แต่ก่อนจะมีแต่ผู้ชาย แต่ภายหลังก็ได้ให้

พ้ืนที่กับผู้หญิงนี้ท าให้คาดการณ์ได้ว่า เป็นจุดเริ่มต้นของการที่ผู้หญิงเพาะกายได้ท าการแหวก

ขนบธรรมเนียม ต่อสู้กับวาทกรรมผอมสวย  

การเปิดเผยรูปร่าง 

ในปัจจุบันบทบาทของผู้หญิงในสังคมสารสนเทศนับวันจะเพ่ิมมากขึ้นทั้งบทบาทในฐานะผู้ส่งสาร  

ผู้ที่ปรากฏในสาร และผู้รับสาร แม้แต่มุมมองของนักพยากรณ์อนาคตก็ยังระบุว่า จะมีการยอมรับผู้หญิง  

มากขึ้นในยุคสังคมสารสนเทศ อินเทอร์เน็ตจึงถูกน าเสนอให้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในชีวิตประจ าวัน เพราะ

สื่อที่อยู่ทั้งในพ้ืนที่สาธารณะและพ้ืนที่ส่วนตัวของผู้หญิง เปิดโอกาสให้ผู้หญิงเข้ามามีส่วนร่วมในการ

http://www.sportclassic.in.th/คนแกร่ง-คนเก่ง/รุ้งตะวัน-จินดาซิงห์-งาม/
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เปิดตัวเข้าสู่พ้ืนที่สาธารณะมากขึ้น (บุษบรรณ จีนเจริญ, 2544) ดังนั้น สื่อใหม่เข้ามาเป็นตัวช่วยในการ

เปิดพ้ืนที่ให้ผู้หญิงที่แต่งกายด้วยการเปิดเผยรูปร่างตนเองมีที่ได้แสดงออก รวมถึงท าให้เกิดการยอมรับใน

วงกว้างที่มากขึ้น กล่าวคือ การเปิดเผยรูปร่างของผู้หญิงนั้น แต่เดิมจะมีพ้ืนเฉพาะ แต่ส าหรับการเปิดเผย

รูปร่างผ่านสื่อ และจะได้รับการยอมรับหรือไม่โดนสังคมตีตรานั้นจะเป็นพ้ืนที่เฉพาะที่ถูกจัดขึ้นมาเพ่ือ

รองรับกิจกรรมที่เป็นที่ยอมรับของสังคม ตัวอย่างเช่น เวทีประกวดนางงาม หรือการแข่งขันกีฬาบาง

ประเภท เช่น ว่ายน้ า หรือการแข่งขันเพาะกาย ที่ท าให้ผู้หญิงที่ท ากิจกรรมเหล่านั้นสามารถเปิดเผยรูปร่าง

ได้อย่างมั่นใจและได้รับการยอมรับ จึงกล่าวได้ว่า สื่อใหม่ได้ช่วยขยับขยายพ้ืนที่จากที่เดิมอยู่ในพ้ืนที่ที่

จ ากัด เช่น การใส่ชุดบิกินี่ที่แต่เดิมจะอยู่ตามสถานที่ที่มีน้ า ก็สามารถมาปรากฏอยู่ทุกสถานที่ทั่วทุกมุมโลก

ได้ผ่านสื่อใหม่ หรือการแข่งขันกีฬาที่ต้องใส่ชุดที่ต้องเปิดเผยรูปร่าง เช่น กีฬาว่ายน้ า และเพาะกาย ภาพ

ของผู้หญิงที่เปิดเผยรูปร่างนี้ก็อยู่ในกรณีเดียวกับการใส่บิกินี่ที่สามารถพบเห็นได้นอกสถานที่ที่ถูกจัดกีฬา 

โดยเฉพาะบนสื่อใหม่ที่สามารถสร้างพ้ืนที่สาธารณะแบบใหม่ ๆ ที่มีหน้าตาเปลี่ยนไปจากสมัยก่อน เช่น 

ก้าวเข้ามาในปริมณฑลของกีฬา วัฒนธรรม เหตุการณ์ส าคัญผ่านการสื่อสารแบบเสมือนจริง กล่าวคือ จะ

เป็นรูปแบบการรื้อฟ้ืนการสื่อสารแบบเผชิญหน้า (Face-to-face communication) ขึ้นมาใหม่ แต่ต่าง

จากการสื่อสารแบบเผชิญหน้าอย่างเดิมคือ การเผชิญหน้านั้นเป็นการเผชิญกันในโลกออนไลน์ ไม่ใช่โลก

ทางกายภาพ (กาญจนา แก้วเทพ, กิตติ กันภัย และ ปาริชาต สถาปิตานนท์ สโรบล, 2543) ถึงแม้ว่า

ผู้ ห ญิ ง เ พ า ะ ก า ย จ ะ ส า ม า ร ถ เ ปิ ด เ ผ ย รู ป ร่ า ง ที่ มี มั ด ก ล้ า ม ผ่ า น สื่ อ ใ ห ม่ ไ ด้   

แต่ในพ้ืนที่ทั่ว ๆ ไป เช่น ห้างสรรพสินค้า สวนสาธารณะ ฯลฯ ผู้หญิงเพาะกายสามารถเปิดเผยรูปร่างของ

ตนได้ด้วยหรือไม่  

สื่อใหม่กับการเปลี่ยนวิถีชีวิตและพฤติกรรมของคนไทย 

บทบาทหน้าที่ใหม่ ๆ ท าให้สื่อใหม่ซึ่งเป็นสื่อมวลชนประเภทหนึ่งมีโอกาสที่จะกลายเป็น “พาหะ

แห่งการเปลี่ยนแปลง” และเป็น “ผู้สร้างประวัติศาสตร์” เนื่องจากสื่อใหม่สามารถท าในสิ่งที่สื่อเดิมท า

ไม่ได้ ดังเช่นงานวิจัยของฐิตินัน บุญภาพ คอมมอน (2556) ได้สรุปไว้ว่า สื่อใหม่มีบทบาทในการเรียนรู้

และสร้างค่านิยมทางสังคมทั้งในเชิงลบและเชิงสร้างสรรค์ คุณลักษณะของสื่อใหม่และเครือข่ายสังคม

ออนไลน์เป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพในการสื่อสาร สามารถสร้างอ านาจและเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ได้แสดงความ

คิดเห็นของตนเอง มีอิสรภาพและหลุดพ้นจากกรอบอ านาจหรือขนบธรรมเนียมเดิมที่เคยสั่งสมมา ด้วย
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คุณสมบัติทั้งหลายของสื่อใหม่ประกอบกับการใช้สื่อใหม่ที่มากขึ้นได้ท าให้ผู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดเรื่องราว

ของตนเองได้มีพ้ืนที่ในการแสดงออกได้ หรือรูปที่ไม่ได้เปิดเผยในสื่อดั้งเดิมก็สามารถน ามาเปิดเผยผ่านสื่อ

ใหม่ได้ ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าการใช้ที่มากขึ้น อาจส่งผลต่อการรับรู้และยอมรับของคนในสังคมที่มากหรือ

อาจท าให้ผู้คนอยากใช้สื่อใหม่ตามคนในสังคมมากขึ้น ยิ่งมีผู้ใช้เพ่ิมขึ้นในแต่ละปี ก็จะยิ่งเห็นความ

หลากหลายที่ไม่เคยเห็นบนสื่อดั้งเดิมมากขึ้น ตัวอย่างเช่น ผู้หญิงเพาะกายที่ในปัจจุบันจะพบเห็นรูปภาพ

ของพวกเธอได้มากและง่ายขึ้น ก่อนหน้านี้ภาพถ่ายของเธอที่จะปรากฏต่อสาธารณชนส่วนใหญ่จะเป็น

ภาพที่ถูกน าเสนอโดยสื่อมวลชน (สื่อดั้งเดิม) ซึ่งสื่อพวกนี้ก็จะคัดเลือกเรื่องราวในการน าเสนอ และ

เรื่องราวของผู้หญิงเหล่านี้ก็จะพบได้น้อยมาก ที่พบเห็นเป็นประจ าก็จะมีแต่ผู้หญิงที่เป็นดารา นางแบบ 

หรือบุคคลมีชื่อเสียงในสังคม แต่พ้ืนที่ในสื่อใหม่นี้ พวกเธอสามารถแสดงหรือเลือกสิ่งที่ตนเองต้องการที่จะ

น าเสนอสู่สาธารณชนได้ด้วยตนเอง โดยไม่ถูกปิดกั้นหรือถูกก าหนดจากสื่อมวลชน 

จากที่กล่าวมาข้างต้น ชี้ให้เห็นว่าเทคโนโลยีเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้เกิดการน าเสนอตัวตนที่

แตกต่างไปจากสื่อดั้งเดิม โดยผู้วิจัยมองว่าพ้ืนที่สื่อใหม่สามารถเปิดกระแสความคิดแบบปัจเจกที่แตกต่าง

กันได้ ท าให้เกิดความหลากหลายขึ้นในสังคมไทย ดังเช่นจากที่ผู้หญิงสักหรือผู้หญิงที่มีรูปลักษณ์แตกต่ าง

ไปจากบรรทัดฐานของสังคมก็มีพ้ืนที่ในสังคมที่สามารถน าเสนอตัวตนได้ การแพร่กระจายไม่ว่าจะเป็น

รูปภาพ หรือชุดความคิดต่าง ๆ จะถูกส่งต่อไปสู่คนหมู่มากได้อย่างรวดเร็วผ่านสื่อใหม่ ดังนั้น การวิจัยใน

หัวข้อ การสั่งสมทุนร่างกายของผู้หญิงเพาะกาย และการสื่อสารทุนร่างกายผ่านสื่อใหม่ ผู้วิจัยคาดว่าสื่อ

ใหม่น่าจะเป็นตัวช่วยในการสร้างพ้ืนที่ใหม่เกี่ยวกับวาทกรรมเรื่องรูปร่างของผู้หญิงเพาะกายในสังคมไทย 

ซึ่งเรื่องราวการสั่งสมทุนร่างกายของผู้หญิงเพาะกายยังไม่เคยมีการศึกษามาก่อน จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้

ผู้วิจัยสนใจใคร่รู้  

นอกจากนี้ ผู้วิจัยสงสัยว่า ผู้หญิงเพาะกายมีแนวทางการยืนหยัดอยู่บนสังคมที่คนส่วนใหญ่มีความ

คิดเห็นต่างออกไปหรือไม่ แล้วท าไมถึงได้ปฏิเสธความงามตามสายตาของคนส่วนใหญ่ที่ก าหนดให้รูปร่าง

ผู้หญิงต้องผอม เพรียวบาง ทั้ง ๆ ที่รู้ว่ารูปร่างผอมบางนั้นได้รับความสนใจและการยอมรับจากคนในสังคม

มากกว่า หรือผู้หญิงเพาะกายไปได้รับความคิดที่จะมีกล้ามมาอย่างไร เพราะสื่อกระแสหลักจะสนับสนุน

และถ่ายทอดแต่รูปร่างผอมบางหรืออาจเป็นเพราะกระแสการรักสุขภาพที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยมาเป็น

ระยะเวลาหนึ่ง เลยท าให้มีผู้หญิงออกก าลังกายมากข้ึน เล่นกล้ามมากข้ึน พอมีคนท าหลาย ๆ คนเข้าก็เลย
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กล้าแสดงออกกันมากขึ้น และเป็นที่ยอมรับมากขึ้นกว่าแต่ก่อน แล้วก่อนหน้าที่จะมีสื่อใหม่ผู้หญิงเพาะ

กายเหล่านี้ได้มีการแสดงออกถึงการมีกล้ามหรือไม่  

จากการที่กระแสรักสุขภาพก าลังได้รับความนิยมสูงมากในขณะนี้ ดาราหลาย ๆ คนก็ได้น าเสนอ

ว่าตนเองเป็นผู้ที่ออกก าลังกาย ดูแลรูปร่างและสุขภาพผ่านการโพสต์รูปบนสื่อใหม่ดังเช่นอินสตาแกรม

อย่างมากมาย ผู้วิจัยก็ได้ตามดูดาราเหล่านั้นจนไปพบกับคนกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจ คือผู้ที่เป็นเทรนเนอร์

ให้กับดาราซึ่งเป็นนักกีฬาเพาะกายหญิง และผู้คนกลุ่มนี้คือกลุ่มคนที่สังคมส่วนใหญ่ไม่ได้ให้การยอมรับ

มากมาย เห็นได้จากการแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายที่มีแนวโน้มไปในทางไม่เห็นด้วยมากกว่าเห็นด้วย 

อีกทั้งกีฬาเพาะกายที่น่าจะเป็นพ้ืนที่ของผู้ชาย ท าไมผู้หญิงเหล่านี้ถึงเลือกที่จะเล่นกีฬาชนิดนี้ จึงเป็นเหตุ

ให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาว่า ผู้หญิงเพาะกายมีการสื่อสารเพ่ือแสดงตัวตนอย่างไร ซึ่งการที่จะแสดงตัวตนได้นั้น

ต้องผ่านกระบวนการสั่งสมทุนมาก่อนหรือไม่ อีกทั้งพ้ืนที่ที่เอ้ือประโยชน์หรือไม่เอ้ือประโยชน์ต่อผู้หญิง

เพาะกายนั้นมีผลต่อการแสดงตัวตนหรือไม่ อย่างไร 

วัตถุประสงค์การศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาการสั่งสมทุนและการใช้ทุนร่างกายของผู้หญิงเพาะกาย 

2. เพ่ือศึกษาการสื่อสารตัวตนของผู้หญิงเพาะกาย 

3. เพ่ือศึกษาการแสดงตัวตนผ่านทุนร่างกายบนพื้นที่สื่อใหม่ 

นิยามศัพท์ 

ผู้หญิงเพาะกาย หมายถึง ผู้หญิงที่ผ่านการประกวดการแข่งขันเพาะกาย มีการน าเสนอตัวตน

ผ่านเฟซบุ๊ก อินสตาแกรม พันทิป ไลน์ และเป็นผู้ที่น าร่างกายที่เป็นมัดกล้ามจากการเพาะกายนี้ไปใช้ต่อ

ยอดเพ่ือท าประโยชน์ให้กับตนเองในด้านอ่ืน เช่น นอกจากการเป็นนักกีฬาเพาะกายแล้ว ยังเป็น

เทรนเนอร์ (Trainer) หรือดารา/นักแสดงภาพยนตร์แอ็คชั่น (Action) เป็นต้น ซึ่งผู้หญิงเหล่านี้เป็นผู้ที่มี

ระเบียบวินัยในการรับประทานและการฝึกโดยการใช้น้ าหนัก (Weight training) กล่าวคือ จะต้องมีความ

พิถีพิถันในเรื่องของปริมาณ เพราะต้องใช้พลังงานในการยกน้ าหนัก เพ่ือเสริมสร้างกล้ามเนื้อ จึงต้อง

รับประทานอาหารมากกว่าคนปกติ โดยรับประทานอาหาร 6 มื้อต่อวัน โดยเน้นอาหารประเภทโปรตีน
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มากเป็นพิเศษ และต้องฝึกโดยการใช้น้ าหนักอย่างหนักตามโปรแกรมอย่างครบถ้วน  เพ่ือสร้างกล้ามเนื้อ

ให้ใหญ่ขึ้นเป็นมัด ๆ ตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น กล้ามต้นแขน กล้ามแขนท่อนปลาย กล้ามอก 

กล้ามหลัง กล้ามท้อง กล้ามเอว กล้ามต้นขา กล้ามน่อง กล้ามก้น โดยจะไม่เน้นพัฒนากล้ามเนื้อเฉพาะ

ส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นพิเศษ  

การสั่งสมทุนร่างกาย หมายถึง การสร้างรูปร่างให้มีมวลกล้ามเนื้อของผู้หญิงเพาะกายผ่านการ

ควบคุมการรับประทานอาหารและการฝึกเพาะกายอย่างเคร่งครัด เพ่ือที่จะน าร่างกายที่ผ่านการสั่งสมทุน

ร่างกายนี้ไปต่อยอดในการสร้างผลประโยชน์ทุนในด้านอ่ืนได้แก่ ทุนสัญลักษณ์ เช่น ความภาคภูมิใจและ

ชื่อเสียงของกลุ่มตัวอย่าง ทุนเศรษฐกิจ เช่น การมีรายได้พิเศษเกี่ยวกับกีฬา ทุนสังคม เช่น การรู้จักรุ่นพ่ี

รุ่นน้องในวงการเพาะกายที่สามารถให้ความช่วยเหลือกับกลุ่มตัวอย่างได้  และทุนวัฒนธรรม เช่น การมี

ความรู้เกี่ยวกับการรับประทานอาหารและการฝึกเพาะกาย  

 การใช้ทุนร่างกาย หมายถึง ผู้หญิงเพาะกายน าทุนร่างกายที่ได้สั่งสมไว้ไปใช้สร้างประโยชน์ใน

ภายหลัง เช่น การเป็นพรีเซ็นเตอร์สินค้ากีฬา การเป็นเทรนเนอร์ วิทยากรด้านสุขภาพ การน าทุนร่างกาย

ไปใช้ในการด าเนินกิจวัตร/กิจกรรมในชีวิตประจ าวัน ท าให้กลายเป็นบุคคลที่มีประสิทธิภาพและมีความ

เชี่ยวชาญ 

วิธีการวิจัย 

ในการศึกษาเรื่อง “การสั่งสมทุนร่างกายของผู้หญิงเพาะกาย และการสื่อสารทุนร่างกายผ่านสื่อ

ใหม่” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth 

interview) และการสังเกตอย่างไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้สื่อใหม่

ส่วนตัวเพ่ือเฝ้าดูและสังเกตวิธีการสื่อสารของกลุ่มตัวอย่าง โดยผู้วิจัยก าหนดประชากรที่จะศึกษาไว้

ทั้งหมดจ านวน 4 รายประกอบด้วย รุ่นโมเดลฟิสิคจ านวน 2 ราย รุ่นแอธเลติกฟิสิคจ านวน 1 ราย และรุ่น

เพาะกายจ านวน 1 ราย ซ่ึงทั้งหมดจะเป็นผู้หญิงเพาะกายมืออาชีพที่ผ่านการประกวดแข่งขันเวทีเพาะกาย

และเป็นผู้ใช้สื่อใหม่ในการน าเสนอรูปร่างที่เป็นมัดกล้ามของตน โดยมีระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่ 1 

มกราคม  2559 – 30 เมษายน 2559 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

1. การสั่งสมทุนร่างกายและการใช้ทุนร่างกาย 

การสั่งสมทุนร่างกาย 

ในการสั่งสมทุนร่างกายนั้นกลุ่มตัวอย่างจ าเป็นต้องผ่านการควบคุมการรับประทานอาหาร และ

การฝึกอย่างเคร่งครัด ถ้าเป็นช่วงแข่งขันยิ่งต้องเพ่ิมโปรแกรมการควบคุมอาหารและการฝึกให้หนักมาก

ขึ้นอีก โดยเฉพาะก่อนวันแข่งขัน 1-2 วันสุดท้าย กลุ่มตัวอย่างจ าเป็นจะต้องรับประทานอาหารและน้ าให้

น้อยที่สุดตามโปรแกรมที่ถูกตั้งไว้ เพ่ือให้ร่างกายมีความแห้ง (Lean) ซึ่งจะท าให้เห็นมวลกล้ามเนื้อที่

ชัดเจน ถึงแม้ว่าการแข่งขันจะต้องใช้ความอดทนในการสั่งสมทุนร่างกายมากเพียงใด กลุ่มตัวอย่างทุกคน

ไม่เคยท้อแท้หรือต้องการออกจากวงการเพาะกาย แต่กลุ่มตัวอย่างต้องการเข้าประกวดแข่งขันจนได้เป็น

ตัวแทนของประเทศไทยไปแข่งขันในเวทีต่างประเทศ ซึ่งการที่กลุ่มตัวอย่างจะต้องพบกับความอดทนต่าง 

ๆ ในการสั่งสมทุนเพ่ือสร้างร่างกายส าหรับเข้าประกวดแข่งขันนั้น ผู้ที่เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้สามารถ

เดินหน้าเข้าสู่การฝึกและการประกวดแข่งขันเพาะกายในเวทีต่อ ๆ ไปคือคนใกล้ชิดโดยเฉพาะแฟนและ

เทรนเนอร์ ที่เป็นทั้งแรงบันดาลใจและผู้ฝึกเพาะกายให้กับกลุ่มตัวอย่าง ในประเด็นที่ผู้ชายมีส่วนข้อง

เกี่ยวข้องในการเข้ามาก าหนดและจัดการรูปร่างผู้หญิงเพาะกายนี้สอดคล้องกับทัศนะแบบสตรีนิยมแนว

หลังสมัยใหม่ที่ว่า “เพศสภาวะไม่เพียงแต่เป็นการประกอบสร้างขึ้นทางสังคม วัฒนธรรมเท่านั้น หากแต่

เป็นกระบวนการจ าแนก ‘ความเป็นเรา’ กับ ‘ความเป็นอ่ืน’ โดยที่ผู้ชายมักถูกสร้างความหมายว่าตนคือ 

‘ความเป็นเรา’ ผู้หญิงก็มักจะถูกนิยามว่าเป็น ‘ความเป็นอ่ืน’ ซึ่งผลจากการก าหนดนิยามดังกล่าว ท าให้

ผู้ชายมีสถานะเป็นองค์ประธาน (Subject) ที่สามารถก าหนดความเป็นไปต่าง ๆ ในสังคมได้ ในขณะที่

ผู้หญิงกลับไม่สามารถยืนหยัดได้ด้วยตนเอง” เช่นเดียวกับผู้หญิงเพาะกายที่จะเห็นได้ว่าเทรนเนอร์หรือ

แฟนมีสถานะเป็นองค์ประธาน (Subject) ที่เข้ามาก าหนดการประกอบสร้างร่างกายผู้หญิงเพาะกาย ถ้า

กลุ่มตัวอย่างไม่มีเทรนเนอร์หรือแฟนที่เป็นผู้ชายเข้ามาเป็นผู้ช่วยประกอบสร้างร่างกายให้ กลุ่มตัวอย่างก็

ไม่สามารถประกอบสร้างร่างกายได้เพียงล าพัง (กาญจนา แก้วเทพ และสมสุข หินวิมาน, 2551) 
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การใช้ทุนร่างกาย 

กลุ่มตัวอย่างน าทุนร่างกายที่ตนเองได้สะสมมาไปต่อยอดทุนในด้านอ่ืน ๆ อีกมาย ส าหรับทุน

สัญลักษณ์นั้นท าให้กลุ่มตัวอย่างเกิดความภาคภูมิใจในการเป็นผู้หญิงเพาะกาย และการเพาะกายคือ

สัญลักษณ์ของความแข็งแรงแต่เมื่อสัญลักษณ์ของความแข็งแรงมาอยู่ในร่างกายผู้หญิงก็อาจส่งผลกระทบ

ด้านลบได้ในบางพ้ืนที่ ตัวอย่างเช่น กลุ่มตัวอย่างที่เป็นแพทย์ได้ให้ข้อมูลว่า การเป็นผู้หญิงเพาะกายใน

พ้ืนที่การท างาน ถ้ากลุ่มตัวอย่างแสดงความแข็งแรง จะท าให้ผู้อื่นมองความแข็งแรงนี้เป็นความน่ากลัว ใน

ด้านทุนสังคม จากการที่กลุ่มตัวอย่างได้เข้ามาอยู่ในแวดวงเพาะกาย ท าให้กลุ่มตัวอย่างรู้จักกับผู้คนที่อยู่

ในแวดวงเดียวกัน ซึ่งผู้ที่อยู่ในแวดวงเดียวกันจะเป็นทรัพยากรที่ให้ความช่วยเหลือกลุ่มตัวอย่างได้ อาทิ 

กลุ่มตัวอย่างที่ติดตามรุ่นพ่ีไปดูการคัดตัวทีมชาติ ท าให้กลุ่มตัวอย่างมีโอกาสได้เข้าไปคัดตัวทีมชาติด้วย 

เป็นต้น นอกจากนี้ การสั่งสมทุนร่างกายยังสามารถแปรเปลี่ยนไปเป็นทุนเศรษฐกิจได้ด้วย ท าให้กลุ่ม

ตัวอย่างมีรายได้เพ่ิมเติมจากการประกอบอาชีพหลัก เช่น การที่กลุ่มตัวอย่างได้รับการติดต่อให้เป็นผู้ที่รีวิว

สินค้า รวมทั้งประโยชน์ที่ได้จากการสั่งสมทุนร่างกายนี้ท าให้กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ที่จะไปเผยแพร่ต่อผู้อื่น 

ซึ่งความรู้ที่กลุ่มตัวอย่างมีนั้นได้สร้างความน่าเชื่อถือให้กับกลุ่มตัวอย่างในการให้ค าแนะน าหรือกระตุ้นให้

ผู้อื่นมาท าในสิ่งที่ตนแนะน า 

2. การสื่อสารแสดงตัวตน 

การสื่อสารแสดงตัวตนของกลุ่มตัวอย่างจะขึ้นอยู่กับการเปิดเผยรูปร่างในพ้ืนที่ต่าง ๆ ส าหรับเวที
การแข่งขันจะเป็นพ้ืนที่ที่กลุ่มตัวอย่างทุกรายต้องการแสดงตัวตนให้ชัดเจนมากที่สุด เพราะการสั่งสมทุน
ร่างกายจะถูกพัฒนาเพ่ือต่อยอดทุนอ่ืน ๆ ต่อได้นั้น เวทีการประกวดแข่งขันจะเป็นเหมือนใบเบิกทางที่
ส าคัญที่สุด ยิ่งกลุ่มตัวอย่างที่ได้รางวัลจากการประกวดแข่งขัน ก็จะยิ่งได้รับผลประโยชน์ที่ตามมาใน
ภายหลังอีกมากมาย นอกจากนั้น ถ้าเป็นพ้ืนที่ในชีวิตประจ าวันดังเช่นพ้ืนที่สาธารณะต่าง ๆ กลุ่มตัวอย่าง
รุ่นเล็กจะมีความพอใจในการแสดงตัวตน แต่รุ่นกลางและรุ่นใหญ่จะปกปิดตัวตน เนื่องจากกลุ่มตัวอย่าง
จะต้องพบเจอกับการไม่ยอมรับของสังคม และเป็นความต้องการส่วนตัวของกลุ่มตัวอย่างด้วยที่ไม่ต้องการ
จะตอบค าถามเกี่ยวกับรูปร่างกับผู้ที่อยู่นอกแวดวงเพาะกาย นอกจากนี้ พ้ืนที่ท างานเป็นพ้ืนที่ที่ไม่
เอ้ืออ านวยให้กลุ่มตัวอย่างได้แสดงตัวตนทั้งกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการแสดงตัวตนและกลุ่มตัวอย่างที่ไม่
ต้องการแสดงตัวตน เพราะพ้ืนที่ท างานจะจ ากัดการแสดงตัวตนไว้ด้วยเครื่องแบบและความเหมาะสม
ส าหรับหน้าที่การงานของตน แต่ถ้าเป็นพ้ืนที่ที่ต้องเปิดเผยหรือพ้ืนที่พิเศษ เช่น การไปออกงานสมาคมฯ 
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กลุ่มตัวอย่างจะมีการแสดงตัวตนเพราะพ้ืนที่ที่กลุ่มตัวอย่างไปนั้นเป็นพื้นที่ที่เอ้ือต่อผลประโยชน์ต่อการสั่ง
สมทุนร่างกาย 

3.สื่อสารผ่านสื่อใหม่ 

กลุ่มตัวอย่างทุกรายใช้สื่อใหม่เป็นพ้ืนที่ในการแสดงตัวตนอีกทางหนึ่งนอกเหนือจากพ้ืนที่ที่กล่าว

ไปแล้วข้างต้น ซึ่งกลุ่มตัวอย่างในแต่ละรุ่นจะมีการแสดงตัวตนต่างกันออกไปในแต่ละสื่อ ถ้าเป็นพ้ืนที่บน

สื่อใหม่จะเห็นได้ว่า กลุ่มตัวอย่างรุ่นเล็กจะมีการแสดงตัวตนที่เปิดเผย และมีความต้องการในการเปิดเผย

ตัวตนให้ผู้ที่ทั้งอยู่ในแวดวงเพาะกายและนอกแวดวงเพาะกายได้รับรู้ แต่ถ้าเป็นกลุ่มตัวอย่างรุ่นใหญ่จะไม่

นิยมแสดงตัวตนผ่านสื่อใหม่ให้สาธารณชนได้รับรู้ แต่จะเน้นการแสดงตัวตนแบบส่วนตัวกับผู้ที่อยู่ในแวด

วงเดียวกันหรือผู้ที่รู้จักกันบนโลกจริงมากกว่าโลกเสมือน จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างพบว่า กลุ่ม

ตัวอย่างทุกคนมีสื่ออ่ืนที่ใช้ในการแสดงตัวตนที่เหมือนกันมากที่สุดคือ เฟซบุ๊ก และกลุ่มตัวอย่างบางรายได้

ใช้สื่ออ่ืนร่วมด้วยในการแสดงตัวตนผู้หญิงเพาะกายเช่น ไลน์ และพันทิป ซึ่งจากการที่กลุ่มตัวอย่างใช้สื่อ

ใหม่เหล่านี้ในการแสดงตัวตนผู้หญิงเพาะกาย ท าให้เห็นว่า สื่อใหม่สามารถตอบสนองความต้องการด้าน

การสื่อสารของมนุษย์โดยที่พ้ืนที่และเวลาถูกลดความส าคัญลง ดังเช่นการใช้เฟซบุ๊กของกลุ่มตัวอย่างที่

กลุ่มตัวอย่างจะมองเฟซบุ๊กในบริบทความเป็นครอบครัว เป็นพ้ืนที่ส าหรับเพ่ือน ญาติหรือคนรู้จัก ที่ท าให้

กลุ่มตัวอย่างสามารถบอกเล่าเรื่องราว และตัวตนให้กับผู้ที่เป็นเพ่ือนกันในเฟซบุ๊กไม่ว่าจะเป็นครอบครัว 

เพ่ือนสนิท และญาติพ่ีน้องได้โดยไม่ถูกจ ากัดอยู่ภายใต้กรอบเวลาและสถานที่ (กาญจนา แก้วเทพ และ

นิคม ชัยขุนพล, 2556) ตัวอย่างเช่น กลุ่มตัวอย่างรายที่มีครอบครัวอยู่ต่างประเทศ ก็สามารถสื่อสารให้

ครอบครัวได้เห็นถึงตัวตนการเพาะกายของกลุ่มตัวอย่างได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ใช้อินสตาแกรมในการ

โพสต์รูป ค าบรรยาย และแฮชแท็กสิ่งที่เกี่ยวข้องกับวงการเพาะกายเพ่ือน าเสนอตัวตนของผู้หญิงเพาะ

กาย และผู้ที่มาติดตามกลุ่มตัวอย่างมีทั้งผู้ที่รู้จักเป็นการส่วนตัวและผู้ที่ไม่ได้รู้จักกันมาก่อน ซึ่งจ านวน

ผู้ติดตามส่วนใหญ่นั้นมักเป็นผู้ที่ไม่ได้รู้จักกันมาก่อน ท าให้ผู้วิจัยเห็นถึงความเชื่อมโยงกันระหว่าง

พฤติกรรมการใช้อินสตาแกรมของกลุ่มตัวอย่างกับแนวคิดเรื่องอินสตาแกรม กล่าวคือ อินสตาแกรมเป็น

เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ผสมผสานกันระหว่างเพ่ือนที่แท้จริงแบบออฟไลน์ และเพ่ือนใหม่บนโลก

ออนไลน์ และกลุ่มตัวอย่างยังได้ใช้แฮชแท็กเพ่ือเป็นตัวช่วยในการแสดงให้เห็นถึงความส าคัญของรูปภาพที่

โพสต์  
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ข้อเสนอแนะ 

1. ควรเพิ่มแนวคิดเก่ียวกับร่างกายของนอร์เบิร์ท เอเลียสไว้ในงานวิจัย 

2. วิธีการวิจัยควรใช้เทคนิคการศึกษาเฉพาะกรณี (Case study) เนื่องจากหัวข้อวิจัยเรื่องนี้เป็น

หัวข้อที ่

ค่อนข้างจะมีความซับซ้อน จึงเหมาะแก่การศึกษาปรากฏการณ์อย่างเจาะลึก และถ้าใช้เทคนิคการศึกษา

เฉพาะกรณีจะท าให้ได้ข้อมูลที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับภูมิหลัง สถานภาพ และปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมต่างๆ จาก

การใช้เครื่องมือในการศึกษาที่หลากหลาย  

3. ศึกษาผู้หญิงเพาะกายท่ีอยู่ในวาทกรรมเพาะกายเพียงวาทกรรมเดียว เพราะกลุ่มคนเหล่านั้นจะ 

ยินยอมพร้อมใจในการอยู่ในพ้ืนที่เพาะกายที่จะสามารถท าได้จนถึงที่สุดของการเพาะกาย  

4. ศึกษาการแสดงตัวตนของผู้หญิงเพาะกายในพ้ืนที่สื่อกระแสหลัก 

5. ศึกษาการเลือกประเด็นในการสื่อสารของสื่อกระแสหลักเก่ียวกับผู้หญิงเพาะกาย 

รายการอ้างอิง 
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