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 ข้าพเจ้าได้ท างานวิจัยเก่ียวกับผลกระทบจากสื่อจ านวนหลายงาน และได้ทบทวนวรรณกรรม ซึ่งส่วนใหญ่
การศึกษาของผู้ อื่นเหล่านีม้ักจะศึกษาผลกระทบในแง่ลบ เพื่อที่จะชีแ้นะการสร้างสื่อที่มีเนือ้หาที่ดีหรือเหมาะสม  
(Helfgott, 2015) มิใช่เพียงเหมาะสมแก่เยาวชน หากแต่เหมาะสมกบับุคคลทัว่ไป  สว่นงานของข้าพเจ้าเอง ข้าพเจ้าได้
ศึกษาทดสอบภาพยนตร์สัน้และหนงัสือการ์ตนูที่ผลิตโดยนกัศึกษา และผลการทดสอบเหล่านีม้กัชีใ้ห้เห็นว่า ภาพยนตร์
สามารถเพิ่มทศันคติและความตัง้ใจเชิงพฤตกิรรมเชิงบวกของผู้ชมได้ (พราว และสริิพร, 2559) เช่นเดียวกบัหนงัสอืการ์ตนู
ที่สามารถปรับทศันคติทางเพศ ให้ผู้อา่นมองเพศที่สามในแง่ดีได้มากขึน้ (พราว, 2562) ข้าพเจ้ามิเพียงอยากเห็นงานวิจยั 
ท่ีทดสอบสื่อเชิงสร้างสรรค์ที่หลากหลาย โดยนกัวิจัยจากสถาบนัอ่ืน ๆ หากแต่ยงัต้องการเห็นผู้ผลติภาพยนตร์ หนงัสือ
การ์ตนู วิดีโอเกมส์ และสือ่อื่น ๆ ได้หนัมาค านงึถึงผลกระทบที่มีตอ่ผู้ชมให้มากขึน้เช่นกนั 
 กานท์ที่จะน าเสนอดงัต่อไปนี ้กล่าวถึงการหล่อหลอมสงัคมจากสื่อ และถ่ายทอดบรรทดัฐานรุ่นต่อรุ่น โดย
หลายครัง้ บรรทดัฐานเหลา่นีอ้าจสร้างความเหลื่อมล า้ อนัเกิดจากการเหมารวมจากลกัษณะภายนอก ไม่ว่าจะเป็น เพศ 
อายุ รูปร่างหน้าตา ความพิการ ตวัอย่างที่มกัพบในภาพยนตร์ต่างชาติคือ ตวัละครที่เป็นคนดีมกัเป็นเพศชายผิวขาว 
(Erigha, 2015) ต้องคอยปกป้องนางเอกที่ปกป้องตนเองไม่ได้ (Showalter, 2017) และตอ่สู้กบัตวัร้ายที่หน้าตาอปัลกัษณ์ 
(Arunrangsiwed, Chaisuriya, Khemachantri, Kulratanakul, Bunyapukkna, Cheachainart, & Ounpipat, 2018) 
หรือ พิการไม่ว่าจะทางจิตใจ (Mental Disorder) (Hoffman, 2014) หรือ ร่างกาย อย่าง จมกูคด หลงัค่อม (Donnelly, 
2016) เป็นต้น หากผู้ชมเคยชินกบัสิ่งเหลา่นี ้ความเช่ือที่น ามาใช้กบัชีวิตจริงจะถกูเปลี่ยนไปด้วย  ดงันัน้ ผู้ผลิตสื่อจึงเป็น
สว่นส าคญัในการสร้างความเทา่เทียมกนัให้แก่สงัคม (Raina & Balodi, 2014) 

๏ ด้วยสิง่ ท่ีเรียก ไมรู้่ศพัท์  
ด้วยจบั สิง่ใด ที่ไมเ่ห็น  
การตระหนกั รับรู้ ดไูมเ่ป็น  
ช่างยากเย็น เฉกเช่น ตาพิการ  

เยาวชน คนดี ชีวีเกิด  
ตา่งเพลนิเพลดิ เชิดช ูผู้สง่สาร  
รับชมสือ่ ไร้สติ มิช้านาน  
เร่ิมคืบคลาน ปานเปรียบทาส แดนมายา  

เมื่อเติบใหญ่ ไคลคลา มาจนแก่  
ฤ รู้แท้ ฤ แคลงแด ฤ กงัขา  

เช่ือสนิท คิดไมเ่ป็น เสมอมา  
เพียงคิดวา่ สิง่ที่เช่ือ คือความจริง  

บรรทดัฐาน ทางสงัคม ก่อก าเนิด (สโรชพนัธุ์, 2559) 
ช่างประเสริฐ เลศิเลอ เพ้อไปยิ่ง  
อนัรูปชัว่ ตวัเตีย้ ต้องติติง (Donnelly, 2016) 
หาพึง่พิง ใครได้ ไร้ทางเดิน  

อปัลกัษณ์ บล่กัขี ชีล้กูหลาน  
ทกุผองพาล รานรุก ทกุข์ระเหิน  
ตา่งจากพวก มทุธชน คนมีเงิน (Holtzman & Sharpe, 2015) 
ถกูสรรเสริญ เจริญยิ่ง มิ่งแดนไกล  

ชายแปลงเพศ ต้องเป็นเอดส์ เขาพดูอยู่ (Arrington-Sanders, et al., 2015) 
ชายเจ้าชู้  ปกติ มิสงสยั (เกศราพร, 2552; 
แตเ่มื่อหญิง แตง่แล้วหยา่ หลายคราไป มนตรี, 2559; Walker, 2017) 
นางคือภยั ใจง่าย เหมือนขายตวั  

ทัง้หมดนี ้เขาเรียก การเหมารวม  
คือก ากวม ก าเลา เขลาและชัว่  
เหยียดเพศไป ไร้มตุิ บาปมิกลวั  
เหยียดผิวทัว่ จัว่มิหาม ทรามมนัตา  

คา่สงัคม อาจม ขื่นขมยิ่ง  
คา่ของสิง่ ใดเรียก เพรียกเดียงสา  
คา่มนษุย์ ปจุฉา วิสชันา  
การวดัคา่ หามีสตัย์ วดักนัเอง  

บรรทดัฐาน ทางสงัคม จมน า้ขุน่  
รุ่นตอ่รุ่น ผลนุวจี ขี่ขม่เหง  
เสยีงหวัเราะ ไพเราะร่ืน ช่างครืน้เครง  
มิรู้เกรง เหยื่อของสือ่ พรือกนัใย (สรุสทิธ์ิ, 2561) 

มีก่ีครัง้ ดหูนงั ช่างตลก  
สกปรก จกเปรต เหตไุฉน  
เยาะเย้ยตุ๊ด อ้วนคล า้ ต ่าจญัไร (Giunchigliani, 2011) 
กลัน้ไมไ่หว ใจสขุ สนกุดี (Li-Vollmer & LaPointe, 2003) 
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มีก่ีครัง้ เทพนิยาย ขายหญิงชัว่ (Wright, 2013) 
มีก่ีครัง้ นางท าตวั ไร้ศกัดิ์ศรี (พราว และมานนท์, 2559) 
เริงอ านาจ ปราศจาก ภาคภมูี  
ระบานี ศาพร คละเดือดดาล  

มีก่ีครัง้ สือ่เปลีย่นเรา เขลาทกุสิง่  
ห้ามผู้หญิง เป็นผู้  บริหาร (Garofalo, 2013) 
สร้างความเช่ือ วา่เธอเป็น เช่นนางมาร (Bourke, 2012) 
มกัฟุ้ งซา่น อารมณ์ร้าย ไร้ลชัชา (Garofalo, 2013; Isekeije, 2010) 

มีก่ีครัง้ โฆษณา ล้าสมยั (Popa & Gavriliu, 2015) 
มีแตใ่ห้ ผู้หญิง ขดัสขุา (Šramová, 2014a) 
สว่นชายหนุม่ สวมสทู มรุธา (Wright, 2013) 
ตะละกล้า ท้าความเสีย่ง กรีเกรียงไกร  

มีก่ีครัง้ ละคร สอนสัง่ผิด  
สจุริต ถกูริดสทิธ์ิ ถกูรีดไถ  
สอนวา่ชัว่ คือฉลาด อาจก าไร (Holtzman & Sharpe, 2015) 
จงอยา่ได้ ดัง้ด้น จะจนเอา  

มีก่ีครัง้ หนงัการ์ตนู อาดรูยิ่ง  
ปอบถกูสงิ หญิงแก่ แลถกูเผา (Bourke, 2012) 
คนพิการ สงัขารคอ่ม มีหยอ่มเครา (Mendez, 2019) 
มิต้องเดา พวกเขาคือ ทรชน 
 
             มีก่ีครัง้ ผู้สงูวยั ในสือ่สญู  

(Bazzini, Curtin, Joslin, Regan, & Martz, 
2010; Hutton, 2018) 
(Edström, 2018) 

เพียงเพราะทา่น มิจ ารูญ ใครจะสน  
ฤ ถ้ามี ผู้สงูวยั ก็อบัจน  
ทรุพล ป่วยไข้ ไร้ความจ า (สโรชพนัธุ์ และชไมพร, 2557; Palmore, 2015) 

นี่แหละหนา ใครวา่ สือ่ประเสริฐ  
อยา่ชเูชิด อยา่คล้อยตาม อยา่ขนัข า  
มีสติ ตริตดัสนิ อยา่งเที่ยงธรรม (Bahoric, & Swaggerty, 2015;  
มิให้สือ่ เข้าครอบง า ทัง้จิตใจ Šramová, 2014b) 

นี่แหละหนา ใครวา่ สือ่ประเสริฐ  
จงตื่นเถิด รู้เทา่ทนั หมัน่สงสยั (Arunrangsiwed, & Pasomsat, 2018) 

ผู้ชมสือ่ ในทกุยคุ ทกุเพศวยั (พิทกัษ์ศกัดิ,์ ชนญัสรา และวีระเทพ, 2562) 
หมัน่ตรองไตร่ ไมเ่งียบ แตเ่ฉียบพลนั   

ผู้สร้างสือ่ ผู้สง่สาร จงสนบั  
อยา่ไหลหลบั นบัก าไร ใฝ่ถวลัย์ (ประพจน์, 2561) 
สรรพสิง่ เกิดดบั สลบักนั  
จงยดึมัน่ สรรค์สร้างงาน สร้างนิสภชน ๛ (ประกายกาวิล, 2560) 
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มีก่ีครัง้ เทพนิยาย ขายหญิงชัว่ (Wright, 2013) 
มีก่ีครัง้ นางท าตวั ไร้ศกัดิ์ศรี (พราว และมานนท์, 2559) 
เริงอ านาจ ปราศจาก ภาคภมูี  
ระบานี ศาพร คละเดือดดาล  
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ห้ามผู้หญิง เป็นผู้  บริหาร (Garofalo, 2013) 
สร้างความเช่ือ วา่เธอเป็น เช่นนางมาร (Bourke, 2012) 
มกัฟุ้ งซา่น อารมณ์ร้าย ไร้ลชัชา (Garofalo, 2013; Isekeije, 2010) 

มีก่ีครัง้ โฆษณา ล้าสมยั (Popa & Gavriliu, 2015) 
มีแตใ่ห้ ผู้หญิง ขดัสขุา (Šramová, 2014a) 
สว่นชายหนุม่ สวมสทู มรุธา (Wright, 2013) 
ตะละกล้า ท้าความเสีย่ง กรีเกรียงไกร  

มีก่ีครัง้ ละคร สอนสัง่ผิด  
สจุริต ถกูริดสทิธ์ิ ถกูรีดไถ  
สอนวา่ชัว่ คือฉลาด อาจก าไร (Holtzman & Sharpe, 2015) 
จงอยา่ได้ ดัง้ด้น จะจนเอา  
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ปอบถกูสงิ หญิงแก่ แลถกูเผา (Bourke, 2012) 
คนพิการ สงัขารคอ่ม มีหยอ่มเครา (Mendez, 2019) 
มิต้องเดา พวกเขาคือ ทรชน 
 
             มีก่ีครัง้ ผู้สงูวยั ในสือ่สญู  

(Bazzini, Curtin, Joslin, Regan, & Martz, 
2010; Hutton, 2018) 
(Edström, 2018) 

เพียงเพราะทา่น มิจ ารูญ ใครจะสน  
ฤ ถ้ามี ผู้สงูวยั ก็อบัจน  
ทรุพล ป่วยไข้ ไร้ความจ า (สโรชพนัธุ์ และชไมพร, 2557; Palmore, 2015) 

นี่แหละหนา ใครวา่ สือ่ประเสริฐ  
อยา่ชเูชิด อยา่คล้อยตาม อยา่ขนัข า  
มีสติ ตริตดัสนิ อยา่งเที่ยงธรรม (Bahoric, & Swaggerty, 2015;  
มิให้สือ่ เข้าครอบง า ทัง้จิตใจ Šramová, 2014b) 

นี่แหละหนา ใครวา่ สือ่ประเสริฐ  
จงตื่นเถิด รู้เทา่ทนั หมัน่สงสยั (Arunrangsiwed, & Pasomsat, 2018) 

ผู้ชมสือ่ ในทกุยคุ ทกุเพศวยั (พิทกัษ์ศกัดิ,์ ชนญัสรา และวีระเทพ, 2562) 
หมัน่ตรองไตร่ ไมเ่งียบ แตเ่ฉียบพลนั   

ผู้สร้างสือ่ ผู้สง่สาร จงสนบั  
อยา่ไหลหลบั นบัก าไร ใฝ่ถวลัย์ (ประพจน์, 2561) 
สรรพสิง่ เกิดดบั สลบักนั  
จงยดึมัน่ สรรค์สร้างงาน สร้างนิสภชน ๛ (ประกายกาวิล, 2560) 
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