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บทคัดย่อ
มนุษย์มีวัฒนธรรมมาอย่างยาวนาน เมื่อกระแสโลกาภิวัตน์ได้ไหลบ่าเข้ามาใน
ปัจจุบัน ก่อให้เกิดวัฒนธรรมแบบตะวันตกแบบใหม่ หรือ บริโภคนิยม อันจะมีสาเหตุจาก
ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมจากฝั่งตะวันตก การที่เรามีวัฒนธรรมบริโภคนิยมนั้น ได้แสดง
ถึงความเป็นลักษณะการบริโภคสัญญะ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงสัญญะทางอำนาจอันจะเห็นได้จาก
วัฒนธรรมการบริโภคนิยม ซึ่งไม่สามารถที่จะตอบสนองต่อความปรารถนาได้หมด ด้วยเหตุ
และผลนัน้ เอง จึงเป็นวัฏจักรของวัฒนธรรมบริโภคนิยม ทุนนิยม และสัญญะของมนุษย์ตอ่ ไป

Abstract

Humans have a long cultural, when Globalization on the current
influx. Pose a new culture or Western consumerism that would be caused
by the capitalist economies of the West. We have a consumer culture that
reflect the consumption characteristics signifiers. Which represents the
signifiers of power is evident from the culture of consumerism. Which is
not able to respond to the desire for them all. And hence that It is a cycle
of capitalism and consumer culture signifiers of human beings.
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มนุษย์มีการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด การเรียนรู้ที่ได้
จากรุน่ สูร่ นุ่ ก่อเกิดเป็นวัฒนธรรม หากแต่วฒ
ั นธรรมนัน้ เป็นไปในลักษณะแบบอ่อนหรือแบบแข็ง
ลักษณะของวัฒนธรรมแบบอ่อน คือ วัฒนธรรมที่ได้ริเริ่มนำมาใช้ ซึ่งมีลักษณะที่สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ง่ายตามสถานการณ์ และไม่ยั่งยืน ส่วนลักษณะของวัฒนธรรมแบบแข็ง คือ
วัฒนธรรมที่มีการใช้อย่างยาวนาน ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่ายๆ หากจะพิจารณาลักษณะ
ของวัฒนธรรมในประเทศไทย เช่น เรื่องวิถีชีวิต คติ และความเชื่อต่างๆ จะมีลักษณะที่
สามารถเปลี่ยนแปลงได้อยาก หรือในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป โดยสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลง
ความคิดเห็นของคนไทยในปัจจุบันนั่น คือ เทคโนโลยี เมื่อประเทศต้องปรับตัวให้เข้ากับยุค
ของข้อมูลข่าวสาร หรือ ยุคของโลกาภิวตั น์ ทัง้ สังคม วัฒนธรรม ซึง่ ประเทศได้เกิดการเปลีย่ นแปลง
ไปอย่างมากมาย ซึ่งมีผลทำให้คน ชุมชน สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงและเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้อย่างเป็นเป็นพลวัตร
ในยุคของข้อมูลข่าวสาร หรือยุคโลกาภิวัตน์ท่ากลางกระแสของยุคโลกาภิวัตน์นั้น
มีผลทำให้คนไทยได้ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต มุมมองตามแบบอย่างตะวันตกมากขึ้น เช่น วิถีชีวิต
(Life style) แบบรีบเร่ง การบริโภคอาหารแบบจานด่วน การแต่งกายตามสมัยนิยม คำพูด
ใช้คำในภาษาอังกฤษมากขึ้น เช่น ฟรัดเวย์ เป็นต้น การที่เราได้เรียนรู้วัฒนธรรมตะวันตก
ตามแบบสมัยนิยม จะทำให้เราได้ซึมซับกับวัฒนธรรมการบริโภคนิยม

รูปที่ 1 อาหารแบบตะวันตก

รูปที่ 2 การแต่งกายแบบตะวันตก

หากจะกล่าวถึงวัฒนธรรมการบริโภคนิยมนั้นจะเกิดขึ้นภายใต้อุดมการณ์เศรษฐกิจ
ทุนนิยม (capitalism) นั่นคือ การผลิตสินค้าเพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนสินค้า และจุดมุ่งหมาย
คือ การมุง่ หวังหรือมุง่ เน้นผลกำไร กล่าวคือ ระบบทุนนิยมต้องอาศัยกลไกการผลิตทีม่ ากกว่า
ปกติโดยใช้แบบอุตสาหกรรมเข้ามาช่วยในกลไกการผลิต จึงทำให้การผลิตได้ครัง้ ละมากๆ และ
การผลิตนั้นได้อย่างรวดเร็ว (Mass Product) ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นจากการผลิตที่มีมากขึ้นคือ
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เกิดปัญหาอุปทาน (Over Supply) ดังนั้นแนวทางแก้ไขของกลไกตลาดปกติจะใช้ไม่ได้ผล
จึงต้องสร้างกลยุทธ์การขายในระบบตลาด โดยผ่านการทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ เช่น
การส่งเสริมการขายที่หลากหลาย โดยกระทำการผ่านบริษัทข้ามชาติ ซึ่งเราเรียกมิติเช่นนี้ว่า
เป็น “ลัทธิบริโภคนิยม” ซี่งจะเน้นการบริโภคสินค้าจากบริษัทข้ามชาติ ซึ่งในกรณีของ
ต่างประเทศจะเห็นได้จากการทำการตลาดหรือการเร่งผลิตสินค้า เพื่อขยายฐานของสินค้า
เช่น ในกรณีของบริษัทอดิดาส และไนกี้ ดังจะเห็นรูปที่ปรากฏ ดังนี้

รูปที่ 3 ผู้ผลิตเสื้อผ้ากีฬา Adidas และ Nike เปิดโรงงานใหม่ในประเทศนิการากัว
ที่มา : ข้อมูลจาก กรมส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ เม็คซิโกซิตี้, 2555

ลักษณะการบริโภคสินค้าของคนไทยในบางครั้งนั้นเป็นการยากที่จะแยกแยะคำ
ระหว่ า งคำว่ า คุ ณ ค่ า การใช้ ส อย (Use Value) คื อ สิ่ ง ที่ มี คุ ณ ค่ า ในลั ก ษณะที่ จ ำเป็ น
กับลักษณะการบริโภคในเชิงสัญญะ (sign) คือ สิ่งที่บริโภคที่แสดงให้เห็นถึงสถานะทางสังคม
ในการบริโภคสัญญะนั้น ตัวอย่างเช่น การเปรียบเหมือนคนป่าในเผ่าหนึ่งที่เขาต้องการ
นาฬิกา เขาไม่ได้ต้องการใช้สอยนาฬิกา แต่เขาอยากได้มาเพื่อเป็นสมบัติ ซึ่งถือแสดงเป็น
สัญญะของอำนาจ ในสังคมสมัยใหม่เป็นสังคมแห่งการบริโภคสัญญะ โดยตรรกะของจิตสำนึก
ของมนุษย์บังคับให้เราต้องขยายขอบเขตความหมายของสัญญะออกไปไม่มีที่สิ้นสุด เพราะ
การตอบสนองความต้องการของมนุษย์ให้เป็นที่พึงพอใจนั้นเป็นไปได้ยาก เราจึงถูกบังคับให้
บริโภคสัญญะมากขึ้นเป็นลำดับ หากเมื่อใดที่การบริโภคนั้นเป็นแรงปรารถนา (Desire) ที่ไม่
ได้ รั บ การตอบสนองต่ อ ความปรารถนา หากเมื่ อ ใดที่ ไ ด้ รั บ การตอบสนองจะไม่ ไ ด้ เ ป็ น
แรงปรารถนา ด้วยเหตุและผลนี้ จึงเป็นวัฏจักรของวัฒนธรรมบริโภคนิยม ทุนนิยม และ
สัญญะของมนุษย์ต่อไปเรื่อยๆ
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