บ้าน : ภาพสะท้อนค่านิยมของคนในสังคมไทย
นางสาววัชราภรณ์ อนันต์

“บ้ าน” เป็ นหนึง่ ในปั จจัยขั ้นพื ้นฐานของมนุษย์ มนุษย์ทกุ สังคมล้ วนมีบ้านเพื่อใช้ ในการพักอาศัย ทั ้งนี ้
บ้ านของแต่ ละสัง คมแต่ละประเทศ แต่ละภูมิภาคนั ้นย่อ มมี ความแตกต่างกั นไปตามลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิอากาศ ค่านิยม และความคิด ความเชื่อของคนในสังคมนั ้นๆ
สังคมไทยมีประวัติศาสตร์ ความเป็ นมาของชาติที่ยาวนาน บ้ านแต่ละยุคสมัยล้ วนเปลี่ยนแปลงไปตาม
สมัยนิยมและวัฒนธรรม ดังที่ผสุ ดี ทิพทัส (2532, น.51) กล่าวในเอกสารประกอบคาบรรยายเรื่ อ ง ลักษณะที่
อยู่อาศัยในประเทศไทยว่า “ถ้ าจะนึกทบทวนย้ อนหลังไปถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ขึน้ เป็ นราชธานีจนกระทั่งปั จจุบัน
จะเห็นว่าบ้ านเรื อ นบรรพบุรุษของเราในครั ง้ นั ้นกับบ้ านเรื อ นที่เราอาศัยกัน ในทุกวัน นี ้ มีความเปลี่ ยนแปลง
แตกต่างกันไปมากทีเดียว ทั ้งๆ ที่บ้านยังคงมีหน้ าที่รับใช้ ในด้ านการกิ นอยู่ในชี วิตประจาวันอยู่เช่นเดิ มเหมือ น
เมื่อครัง้ อดีต” จากคากล่าวข้ างต้ นทาให้ ผ้ ศู ึกษาเกิดความสนใจที่จะศึกษาวิถีชีวิตความเป็ นอยู่จากลักษณะหรื อ
รูปแบบบ้ านของคนในสังคมไทยว่าบ้ านในปั จจุบนั มีความแตกต่างจากบ้ านในอดี ต อย่างไร เพื่ อ จะสะท้ อ นให้
เห็นถึงความคิดความเชื่อ วิถีชีวิต วัฒนธรรม และค่านิยมของคนในปั จจุบนั ว่ามีลกั ษณะเช่นใด ทั ้งนี ้เนื่อ งจาก
รูปร่างหรื อลักษณะของบ้ านสามารถสะท้ อนให้ ทราบถึงยุคสมัย สภาพเศรษฐกิจ ระดับฐานะ และอิทธิพลต่างๆ
ที่มีต่อการสร้ างสรรค์รูปแบบของบ้ านเรื อนนั ้นๆ โดยการศึกษาในครัง้ นี ้ผู้ศึกษาเลือ กเก็บข้ อ มูลจากสื่อ โฆษณา
ต่างๆ เพราะในปั จจุบนั สื่อโฆษณามีบทบาทอย่างมากต่อสังคม สื่อโฆษณาเป็ นแรงกระตุ้นให้ เกิดความต้ องการ
ในการบริ โภคของคนในสังคม ทั ้งยังสร้ างให้ เกิดความต้ องการ รสนิยม และหล่อหลอมวิถีชีวิตของคนในสังคม
เดียวกัน และยิ่งไปกว่านั ้นสื่อยังทาหน้ าที่สร้ างวาทกรรมบางอย่างอันนามาสูอ่ ุดมการณ์ในเรื่ อ งต่างๆ ซึ่งส่งผล
โดยตรงต่อคนในสังคมนั ้นๆ ดังนั ้นภาษาที่ปรากฏในสื่อโฆษณาจึง มีความน่าสนใจ ด้ วยเหตุนี ้ผู้เขี ยนจึงสนใจที่
จะศึกษาภาพสะท้ อนค่านิยมของคนในสังคมไทยจากสื่อโฆษณาที่มงุ่ ขายบ้ านหรื อที่อยู่อาศัย
ในการศึกษาครัง้ นี ้ผู้เขียนเก็บข้ อมูลจากโฆษณาขายบ้ านและที่อ ยู่อ าศัย จากสื่อ ต่างๆ ได้ แก่ แผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ โฆษณาในหน้ าหนังสือพิมพ์ นิตยสาร อินเทอร์ เน็ต และป้ ายโฆษณาขนาดใหญ่ โดยเก็บข้ อมูล
โฆษณาทั ้งหมด 100 โฆษณาด้ วยวิธีการสุ่มแบบไม่เจาะจง ทั ้งนี ้สื่อ โฆษณาที่ใช้ ในการวิจัยในครั ง้ นี ้เป็ นสื่อ
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โฆษณาที่มีการเผยแพร่ ภายในปี พ.ศ. 2557-2558 (สิ ้นสุดการเก็บข้ อ มูล 31 พฤษภาคม พ.ศ.2558) ในการ
วิเคราะห์จะพิจารณาเฉพาะข้ อมูลที่เป็ นวัจนภาษาในส่วนของข้ อความที่เป็ นการพาดหัวเรื่ อ ง ข้ อ ความโฆษณา
คาขวัญหรื อสโลแกน และคาบรรยายใต้ ภาพ
จากการศึกษาข้ อมูลที่ปรากฏในโฆษณาจานวน 100 โฆษณาพบว่า ผู้ส่งสารหรื อ ผู้ผลิตโฆษณามีการ
เสนอสารมาสูผ่ ้ รู ับสารในด้ านต่างๆ เรี ยงลาดับที่พบจากมากที่สดุ ไปยังน้ อยที่สดุ ดังต่อไปนี ้
ลาดับ หมวดหมู่ของคาหรือกลุ่มคาที่ปรากฏในโฆษณา
ที่
1 ทาเลที่ตั ้ง
2 สิ่งอานวยความสะดวก

จานวน
(โฆษณา)
73
70
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คุณภาพของวัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ ในการก่อสร้ าง

7

4

ความเชื่อ

1

1.ทาเลที่ตัง้
จากการศึกษาโฆษณาทั ้งหมด 100 โฆษณาพบคาหรื อกลุม่ คาที่เกี่ยวข้ องกับทาเลที่ตั ้งทั ้งสิ ้นจานวน 73
โฆษณา คิดเป็ นร้ อยละ 73 ซึง่ พบมากเป็ นลาดับที่หนึง่ ทาเลที่ตั ้งที่พบในโฆษณามักนาเสนอเกี่ยวกับตาแหน่ง
หรื อ สถานที่ที่ก่อ สร้ างบ้ านนัน้ ๆ เส้ นทางการคมนาคม หรื อ สถานที่ที่ อ ยู่บริ เวณใกล้ เคี ย ง อาทิ ศู นย์ การค้ า
สถานศึกษา สถานพยาบาล และสถานที่ราชการต่างๆ เป็ นต้ น ซึ่งเป็ นที่น่าสังเกตว่าการคมนาคมเป็ นกลุ่ม
ข้ อมูลที่พบมากที่สดุ รองลงมาคือตาแหน่งหรื อสถานที่ที่กอ่ สร้ างบ้าน ศูนย์การค้ า สถานพยาบาล สถานศึกษา
และสถานที่ราชการตามลาดับ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1.1 การคมนาคม
ตัวอย่างที่ 1
การเดิ นทางสะดวกสบายใกล้สถานีรถไฟฟ้ า BTS อารี ย์ เพียง 300 เมตร ใกล้แหล่ ง ช้อ ปปิ้ ง
La Villa Community Mall มีสระว่ายน้าและฟิ ตเนสวิวสูง ปลอดภัยด้วยระบบ CCTV ดู แลตลอด 24
ชม. อุ่นใจด้วยระบบเข้าออกแบบคี ย์การ์ ด ระบบป้ องกันอัคคี ภยั เชื ่อมต่อชี วิตเมืองในแบบทีค่ ุณเป็ น
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จากตัวอย่างข้ างต้ นจะเห็นได้ วา่ ข้ อความที่กล่าวว่า “การเดินทางสะดวกสบายใกล้ สถานีรถไฟฟ้ า BTS
อารี ย์ เพียง 300 เมตร” เป็ นการกล่าวถึงการคมนาคมที่มีความสะดวกสบายเพราะอยู่ใกล้ สถานีรถไฟฟ้ า ซึง่ เป็ น
ขนส่งมวลชนที่สามารถให้ บริ การกับผู้โดยสารได้ เป็ นจานวนมากและมีความรวดเร็ ว และข้ อ ความที่กล่าวว่า
“เชื่อมต่อชีวิตเมืองในแบบที่คุณเป็ น” แสดงให้ เห็นถึงการเดิ นทางในกรุ งเทพมหานครที่สามารถทาได้ โดยง่าย
แม้ วา่ จะเป็ นที่ทราบกันดีวา่ กรุงเทพมหานครมักมีการจราจรที่ติดขัดก็ตาม
ตัวอย่างที่ 2
คอนโดมิเนียมทีต่ อบโจทย์ ...ชี วิตอิสระ สัมผัสกับชี วิต...อิ สระ สะดวกสบายใจกลางเมือง ตอบ
รับทุกความต้องการของชี วิตอิ สระ สะดวกสบายใจกลางย่านธุรกิ จ ใกล้สถานีรถไฟฟ้ าใต้ดินสายเฉลิ ม
รัชมงคล ส่วนต่อขยายหัวลาโพง-บางแค มาจนถึงฝั่ งธนบุรี โดยสถานีแห่งนีจ้ ะทอดตัวตัดขวางแนวถนน
อิ สรภาพ ระหว่างสามแยกโพธิ์ สามต้นและสะพานเจริ ญ พาศน์ 33 ใกล้ห้างสรรพสิ นค้าเซ็ นทรัล, บิ๊ กซี ,
แม็คโคร,พาต้า, โรงพยาบาลศิ ริราช, โรงพยาบาลธนบุรี, สถานศึกษา และสถานทีร่ าชการ ฯลฯ สะดวก
ทุกการเดิ นทาง..ด้วยรถไฟฟ้ าใต้ดิน
จากตัวอย่างข้ างต้ นข้ อความที่กล่าวว่า “สะดวกสบายใจกลางย่านธุรกิจ ใกล้ สถานีรถไฟฟ้ าใต้ ดินสาย
เฉลิมรัชมงคล ส่วนต่อขยายหัวลาโพง-บางแค มาจนถึงฝั่ งธนบุรี โดยสถานีแห่งนี ้จะทอดตัวตัดขวางแนวถนน
อิสรภาพ ระหว่างสามแยกโพธิ์สามต้ นและสะพานเจริ ญพาศน์ 33” จากข้ อความเป็ นการให้ รายละเอียดเกี่ยวกับ
การคมนาคมที่ค่อ นข้ างละเอี ยด ทั ้งนี ้การที่ผ้ สู ่งสารเน้ นยา้ ถึงรายละเอี ยดมากเช่นนี ้นับว่าเป็ นสิ่งที่น่าสนใจ
เพราะจากข้ อมูลที่ปรากฏส่วนใหญ่จะเป็ นการให้ ข้อมูลเพียงเล็กน้ อยเท่านั ้น กล่าวคื อ มักเป็ นการกล่าวถึงชื่ อ
สถานีของรถไฟฟ้ า รถไฟฟ้ ามหานคร หรื อชื่อของถนนต่างๆ แต่จากข้ อความข้ างต้ นมีการให้ ข้อ มูลที่ละเอี ยด
แสดงให้ เห็นว่าผู้ส่งสารต้ อ งการเน้ นยา้ ว่าบ้ านที่ตนเสนอขายว่ามีจุดเด่นในด้ านการเดิ นทางมากกว่าจุดเด่น
ประการอื่นๆ ทั ้งนี ้สังเกตได้ จากการเน้ นย ้าอีกครัง้ ในตอนท้ ายว่า “สะดวกทุกการเดินทาง..ด้ วยรถไฟฟ้ าใต้ ดิน”
การที่ปรากฏคาหรื อกลุม่ คาที่เกี่ ยวกับการคมนาคมเป็ นจานวนมากเช่นนี ้ สามารถสะท้ อ นให้ เห็นถึง
ค่านิยมของคนในสังคมเมืองปั จจุบนั ว่า “การคมนาคม” เป็ นสิ่งที่สาคัญ การที่จะเลือกที่อยู่อาศัยจึงจาเป็ นต้ อ ง
พิจารณาจากประเด็นนี ้เป็ นหลักสาคัญ
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1.2 ตาแหน่ งหรื อสถานที่ท่ กี ่ อสร้ างบ้ าน
ตัวอย่างที่ 1
ทาวน์เฮ้าส์บนสุดยอดทาเลเพิ่มค่าสาหรับอนาคต ดี ไซน์ ใหม่ที่ให้ความรู้ สึกอันอบอุ่นทันสมัย
แบบสังคมเมือง สะดวกสบายครบครัน ทัง้ ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์ มาเก็ต และสถานศึกษา ให้คุณ
ใช้ชีวิตได้อย่างคุ้มค่าทุกเวลา
ตัวอย่างที่ 2
คอนโดหน้ากว้าง 15 เมตร หนึ่งเดี ยวในไทย “The Coest Bangkok” ไลฟ์ สไตล์ ที่สมบู รณ์ แบบ
แห่ง...อนาคต พิมพ์เขี ยวรถไฟฟ้ า สายบางนา-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พลิ กทาเลทองแยกบางนา
จากตัวอย่างที่ 1 และตัวอย่างที่ 2 ข้ างต้ นจะเห็นได้ วา่ มีการกล่าวถึงตาแหน่งหรื อสถานที่ที่ก่อ สร้ างบ้ าน
ว่า “สุดยอดทาเลเพิ่มค่าสาหรับอนาคต” และ “พลิกทาเลทองแยกบางนา” เพื่ อ เป็ นการชักจูงหรื อ โน้ มน้ าวให้
เกิดการตัดสินใจซื ้อบ้ านที่นาเสนอ เนื่องจากทาเลที่ตั ้งถือว่าเป็ นส่วนประกอบหรื อองค์ประกอบที่สาคัญอย่างยิ่ง
จากบริ บทแวดล้ อมในตัวอย่างทั ้ง 2 ข้ างต้ นนั ้นสามารถสะท้ อนให้ เห็นค่านิยมของคนในสังคมว่า คนมีค่านิยมว่า
ทาเลที่ดีต้องแวดล้ อมไปด้ วยห้ างสรรพสินค้ า ซุปเปอร์ มาเก็ต และที่สาคัญคือต้ องเป็ นทางผ่านของรถไฟฟ้ าหรื อ
รถไฟฟ้ ามหานคร แตกต่างจากอดีตที่ผ้ คู นมักเลือกทาเลของบ้ านติดแม่น ้า
1.3 ศูนย์ การค้ า
ตัวอย่างที่ 1
เดอะนิช ไอดี บางแค คอนโดใหม่แต่งครบ ใกล้รถไฟฟ้ าบางแค 28 ตร.ม. เริ่ ม 1.29 ล้าน เป็ น
เจ้าของง่ายๆ ในราคาสบายๆ เริ่ มต้นที ่ 849,000 บาทเท่านัน้ ใกล้ทีท่ างาน, ห้างสรรพสินค้า และตลาด
สะดวกสบายมากกว่าด้วยมินิพลาซ่า, ฟิ ตเนสคลับ และสระว่ายน้าในทีเ่ ดี ยว
ตัวอย่างที่ 2
ไม่ต้องเร่ งรี บ ไม่ต้องวุ่นวาย ให้คุณใช้ชีวิตสบายๆ ที ่ เดอะมาร์ ค คอนโด คอนโดมิ เนี ยมที ่
ออกแบบเพือ่ รองรับไลฟ์ สไตล์ คนเมือง เชื ่อมต่อทุกความรวดเร็ วในทุกทีท่ ีเ่ ป็ นจุดหมายปลายทาง ใกล้
MRT สถานีพระราม9 Airport Link สถานีมกั กะสัน ใกล้หา้ งสรรพสินค้าชัน้ นา อาทิ เซ็นทรัลพระราม 9
,เอสพลานาด รัชดา, เทอร์ มินลั 21
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จากตัวอย่างทั ้ง 2 ตัวอย่างข้ างต้ นแสดงให้ เห็นว่า โฆษณาดังกล่าวนาเสนอว่าที่อ ยู่อ าศัย นั ้นๆ อยู่ใกล้
ศูนย์การค้ า ไม่วา่ จะเป็ นห้ างสรรพสินค้ าต่างๆ เช่น เซ็นทรัลพระราม 9 ,เอสพลานาด รั ชดา และ เทอร์ มินัล21
นอกจากนี ้ยังใกล้ กับตลาดและ มินิพลาซ่า ซึง่ การที่คนในสังคมปั จจุบนั ชอบอยู่ใกล้ ศูนย์การค้ าต่างๆ สะท้ อนให้
เห็นฐานะทางการเงินของคนในสังคมที่นา่ จะมีความคล่องตัวมากขึ ้นกว่าผู้คนในสมัยก่อน รวมถึงภาพรวมทาง
เศรษฐกิจของประเทศชาติด้วย และนอกจากนี ้ยังสามารถสะท้ อ นค่านิยมในแง่ของการเป็ นสังคมแห่ง “วัตถุ
นิยม” ได้ อีกด้ วย
1.4 สถานพยาบาล
ตัวอย่างที่ 1
จะดี แค่ ไหน......เมื ่อ ชี วิตใกล้ชิดธรรมชาติ บนความสะดวกสบายเพี ยง 100 เมตรจากสถานี
รถไฟฟ้ า “ไทรม้า” ที ่สามารถเชื ่ อ มต่ อ ศู นย์ กลางกรุ งเทพมหานครเพี ยงไม่กี่นาที พรั่งพร้ อ มด้วยสิ่ ง
อานวยความสะดวกทีอ่ ยู่รายล้อม อาทิ Central westgate เซ็นทรัลรัตนาธิ เบศร์ The mall Big C และ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
ตัวอย่างที่ 2
...ใกล้หา้ งสรรพสินค้าเซ็นทรัล, บิ๊ กซี , แม็คโคร,พาต้า, โรงพยาบาลศิ ริราช, โรงพยาบาลธนบุรี ,
สถานศึกษา และสถานทีร่ าชการ ฯลฯ สะดวกทุกการเดิ นทาง..ด้วยรถไฟฟ้ าใต้ดิน
จากตัวอย่างทั ้ง 2 ตัวอย่างข้ างต้ นมีการกล่าวถึงสถานพยาบาลว่า ที่อยู่อาศัย นั ้นๆ อยู่ใกล้ โรงพยาบาล
เกษมราษฎร์ และใกล้ โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลธนบุรี ทั ้งนี ้การที่โฆษณามีการนาโรงพยาบาลมาเป็ น
หนึง่ ในจุดขายก็เนื่องมาจากมีความคิดว่าสถานพยาบาลนั ้นสาคัญและมีความจาเป็ นในการดาเนินชี วิตของคน
ในสังคมปั จจุบนั ซึง่ การปรากฏสถานพยาบาลในสื่อโฆษณาสะท้ อนให้ เห็นถึงการใส่ใจสุขภาพอนามัยของคนใน
สังคม รวมถึงวิทยาการทางการแพทย์ที่เจริ ญก้ าวหน้ า รวมถึงความรู้ ของประชาชนที่มีความตระหนักในเรื่ อ ง
สุขภาพอนามัยของตนและคนในครอบครัวมากขึ ้น
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1.5 สถานศึกษา
ตัวอย่างที่ 1
บ้านเดี ่ยว Modern Luxury บ้านเดี ่ยวสไตล์ โมเดิ ร์น โครงการแรกทีต่ ิ ดถนน ต้นพระนาม 2 มา
พร้ อ มฟั ง ก์ ชั่น ครบครัน พื ้น ที ่ใช้ ส อยประโยชน์ สู งสุด ใกล้ห้า งสรรพสิ น ค้ า หลายแห่ ง โรงเรี ยน
โรงพยาบาล
ตัวอย่างที่ 2
บ้านดี ไซน์ใหม่จากเศรณี แลนด์ ทาเลทีส่ ะดวกทีส่ ดุ ในย่ านถนนแจ้งวัฒนะ-เลี ยบคลองประปา
ใกล้ศูนย์ ราชการฯแห่งใหม่บนถนนแจ้งวัฒนะ ใกล้ ม.รังสิตและโรงเรี ยนสาธิ ต ม.รังสิต ลงทางด่วนแจ้ง
วัฒนะ จุดขึ้นลงศรี สมานใกล้โครงการเพียง 1 กม. ใกล้ Impact และ Central แจ้งวัฒนะ ใกล้ Tesco
Lotus , Big C และ Makro ใกล้สนามบิ นดอนเมื อ ง และสถานี รถไฟฟ้ าสายสี แดง ใกล้ IT Square
และโรงเรี ยนนานาชาติ Harrow
จากตัวอย่างข้ างต้ นจะเห็นว่าในตัวอย่างที่ 1 มีการใช้ คาว่า “โรงเรี ยน” มาเป็ นส่วนหนึ่งของข้ อ ความ
โฆษณา ส่วนในตัวอย่างที่ 2 ปรากฏคาว่า “ม.รั งสิตและโรงเรี ยนสาธิ ต ม.รั งสิต ” และ “โรงเรี ยนนานาชาติ
Harrow” สะท้ อนให้ เห็นว่าผู้ผลิตสื่อมีจุดมุง่ หมายเพื่อชักจูงให้ ผ้ ทู ี่มีความเกี่ยวข้ องกับโรงเรี ยนดังกล่าวที่ปรากฏ
สนใจและซื ้อสินค้ าดังกล่าว
1.6 สถานที่ร าชการ
ตัวอย่างที่ 1
คอนโดมิเนียมทีต่ อบโจทย์ ...ชี วิตอิสระ สัมผัสกับชี วิต...อิ สระ สะดวกสบายใจกลางเมือง ตอบ
รับทุกความต้องการของชี วิตอิ สระ สะดวกสบายใจกลางย่านธุรกิ จ ใกล้สถานีรถไฟฟ้ าใต้ดินสายเฉลิ ม
รัชมงคล ส่วนต่อขยายหัวลาโพง-บางแค มาจนถึงฝั่ งธนบุรี โดยสถานีแห่งนีจ้ ะทอดตัวตัดขวางแนวถนน
อิ สรภาพ ระหว่างสามแยกโพธิ์ สามต้นและสะพานเจริ ญ พาศน์ 33 ใกล้ห้างสรรพสิ นค้าเซ็ นทรัล, บิ๊ กซี ,
แม็คโคร,พาต้า, โรงพยาบาลศิ ริราช, โรงพยาบาลธนบุรี, สถานศึกษา และสถานทีร่ าชการ ฯลฯ สะดวก
ทุกการเดิ นทาง..ด้วยรถไฟฟ้ าใต้ดิน
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ตัวอย่างที่ 2
ทุกความฝั นเป็ นจริ งได้ เดิ นเพี ยง 10 เมตรถึ งสถานี ศูนย์ ราชการนนทบุรี ชี วิตและความฝั น
โคจรมาพบกันในบรรยากาศอบอุ่นเหมือนบ้าน...สัมผัสความเป็ นส่วนตัว สไตล์ โมเดิ ร์น ที ่ถูกออกแบบ
เน้นความสะดวกสบายในทุกตารางเมตร
จากตัวอย่างทั ้ง 2 ข้ างต้ นมีการใช้ คาว่า “สถานที่ราชการ” และ “ศูนย์ ราชการ” มาเป็ นส่วนหนึ่งของ
ข้ อความโฆษณา สะท้ อนให้ เห็นว่าผู้ผลิตสื่อมีจุดมุง่ หมายเพื่อชักจูงให้ ผ้ ทู ี่มีความเกี่ยวข้ องกับสถานที่ราชการมี
ความสนใจและซื ้อสินค้ าดังกล่าว
2. สิ่งอานวยความสะดวก
จากการศึกษาโฆษณาทั ้งหมด 100 โฆษณาพบคาหรื อ กลุ่มคาที่เกี่ ยวข้ อ งกับ สิ่งอ านวยความสะดวก
ทั ้งสิ ้นจานวน 70 โฆษณา คิ ดเป็ นร้ อยละ 70 ซึ่งพบมากเป็ นลาดับที่ สอง สิ่งอ านวยความสะดวกที่พบใน
โฆษณามักนาเสนอเกี่ยวกับพื ้นที่หรื อเนื ้อที่ในการใช้ งาน การออกแบบและการตกแต่ง ความพร้ อมในการเข้ า
อยู่อาศัย ความบันเทิงต่างๆ ทั ้งกิจกรรมการดูแลสุขภาพและการพักผ่อน การดูแลรั กษาความปลอดภัย และ
สภาพของสังคม ตามลาดับ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
2.1 พืน้ ที่ / เนือ้ ที่ในการใช้ งานและความคุ้มค่ า
ตัวอย่างที่ 1
สะดวกในการใช้ชีวิต ราคาสุดพิเศษ เพียง 7 หลังเท่านัน้ 2 ห้องนอน 2 ห้องน้า 1 ห้องรับแขก
1 ห้องครัว บนพืน้ ที ่ 20+ ตร.ว.
จากตัวอย่างข้ างต้ นข้ อความที่กล่าวว่า “2 ห้ องนอน 2 ห้ องน ้า 1 ห้ องรั บ แขก 1 ห้ อ งครั ว บนพื น้ ที่ 20+
ตร.ว.” เป็ นการบอกให้ ทราบถึงจานวนของห้ องต่างๆ ภายในบ้ าน และยังมีการกล่าวถึงพื ้นที่ภายนอกอีกด้ วย
ตัวอย่างที่ 2
คุ้มค่า...ด้วยพืน้ ทีใ่ ช้สอยทีถ่ ูกออกแบบอย่างลงตัว ตอบรับทุกด้านของการใช้ชีวิตที ่สมบู รณ์
แบบ
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จากตัวอย่างข้ างต้ นจะเห็นได้ วา่ ข้ อความที่กล่าวว่า “คุ้มค่า...ด้ วยพื ้นที่ใช้ สอยที่ถกู ออกแบบอย่างลงตัว”
เป็ นการโน้ มน้ าวให้ ผ้ รู ับสารเห็นถึงประโยชน์ที่จะได้ รับ นัน่ ก็คือพื ้นที่บริ เวณบ้ านที่ได้ รับการออกแบบและจัดสรร
อย่างเหมาะสม ทาให้ สามารถใช้ งานพื ้นที่ต่างๆ ได้ อย่างคุ้มค่า
ทั ้งนี ้สามารถสะท้ อนให้ เห็นว่าพื น้ ที่เป็ นองค์ ประกอบที่สาคัญมากที่จะต้ อ งพิ จารณาเมื่อ จะทาการซื ้อ
บ้ าน จากการศึกษานอกจากจะพบว่าสื่อ มีการระบุรายละเอี ยดถึงห้ อ งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นห้ อ งนอน ห้ อ งน ้า
ห้ องครัว ฯลฯ แล้ ว ยังมีการระบุพื ้นที่ทั ้งหมดบริ เวณบ้ านอีกด้ วย ซึง่ เป็ นที่น่าสังเกตว่า “บ้ าน” ในสังคมปั จจุบนั ที่
นาเสนอผ่านสื่อนี ้มีรูปแบบหรื อรูปลักษณ์ที่แตกต่างจากบ้ านตามแบบแผนวัฒนธรรมไทยในอดีตอย่างเห็นได้ ชัด
กล่าวคือ ในอดีตผู้คนมักจะสร้ างบ้ านโดยไม่นิยมแบ่งสัดส่วนเป็ นห้ อง และไม่มีห้องน ้าภายในตัวหรื อภายในแต่
ละห้ องดังเช่นปั จจุบนั นี ้ นอกจากนี ้ยังสะท้ อนให้ เห็นสภาพสังคมไทยในแง่ที่เกี่ยวกับมูลค่าของที่ดิน เนื่อ งจาก
โฆษณามักกล่าวถึงการจัดสรรพื ้นที่ในลักษณะต่างๆ ในลักษณะความคุ้มค่าของการใช้ สอยพื ้นที่
2.2 การออกแบบ / การตกแต่ งที่มีความทันสมัยหรื อมีความหรู หรา
ตัวอย่างที่ 1
ทาวน์เฮ้าส์ดีไซน์ใหม่ เอกลักษณ์ เฉพาะทีม่ าพร้อมกับความลงตัว โดดเด่น...ด้วยดี ไซน์แนวคิ ด
ใหม่ หรู หรามี สไตล์ แบบ Tropical Contemporary พร้ อ มฟั งก์ ชั่นการใช้สอยที ่ลงตัว...ทาเลใจกลาง
ความทันสมัย
จากตัวอย่างข้ างต้ นมีการกล่าวถึงแนวคิดในการออกแบบหรื อการตกแต่งที่มีความทันสมัยหรื อ มีความ
หรูหราว่า “โดดเด่น...ด้ วยดีไซน์แนวคิ ดใหม่ หรู หรามีสไตล์แบบ Tropical Contemporary” ซึ่งคาว่า Modern
Tropical มาจากคาสองคา คื อ Modern และ Tropical โดย Modern หมายถึง ความทันสมัย และคาว่า
Tropical หมายถึงเขตร้ อนชื ้นใกล้ เส้ นศูนย์สตู ร ดังนั ้น คาว่า Modern Tropical จึงหมายถึงงานออกแบบในสไตล์
ทันสมัยที่นามาประยุกต์ใช้ กับเขตร้ อนชื ้น ไม่วา่ จะด้ วยการปรับแต่งรูปลักษณ์บางอย่าง หรื อ การนาเอาวัสดุพืน้
ถิ่นมาประยุกต์ใช้
ตัวอย่างที่ 2
เพล็ กซ์ เรสซิ เดนซ์ นวมิ นทร์ 111 ทาวน์ โฮมแนวคิ ดใหม่สไตล์ Modern Luxury เริ่ มต้นที ่ 6
ล้านบาท สุนทรี ยภาพแห่งการใช้ชีวิต หากเปรี ยบเที ยบการใช้ชีวิตเฉกเช่ นการสร้ างสรรค์ งานศิ ลปะ
Plex Residence ผลงานชิ้ นเอกทีส่ ะท้อนรสนิยมแห่งการอยู่อาศัยได้อ ย่ างมี ระดับ ด้วยดี ไซน์ ที่ผสาน
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ระหว่า งการใช้ งาน และความงามที ่ล งตัว เติ ม เต็ มความสุขอย่ า งพิ ถีพิ ถัน ในทุก ๆ ตารางเมตร สู่
สุนทรี ยภาพแห่งการใช้ชีวิตของทุกคนอย่างแท้จริ ง
ในตัวอย่างที่ 2 มีการกล่าวถึงการออกแบบว่า “ทาวน์โฮมแนวคิดใหม่สไตล์ Modern Luxury” ซึ่งคาว่า
Modern Luxury มาจากคาสองคา คือ Modern และ Luxury โดย Modern หมายถึง ความทันสมัย และคาว่า
Luxury หมายถึงความหรูหรา ดังนั ้นคาว่า Modern Luxury จึงหมายถึงงานออกแบบในสไตล์ ทันสมัยที่เน้ น
ความหรูหรา นอกจากนี ้ในตัวบทยังปรากฏข้ อความว่า “หากเปรี ยบเทียบการใช้ ชีวิตเฉกเช่นการสร้ างสรรค์ งาน
ศิลปะ Plex Residence ผลงานชิ ้นเอกที่สะท้ อนรสนิยมแห่งการอยูอ่ าศัยได้ อย่างมีระดับ” เป็ นการเน้ นย ้าในเรื่ อง
ความหรู หราที่จะทาให้ ผ้ อู ยู่อ าศัยหรื อ เจ้ าของบ้ านเป็ นผู้ที่มีรสนิยมที่ดี ในสายตาของคนในสังคม ซึ่งสะท้ อ น
ค่านิยมของคนในสังคมได้ วา่ มีค่านิยมในการมีบ้านที่มีความหรูหราและรูปแบบของบ้ านมีความแปลกและโดด
เด่น ซึง่ ค่านิยมดังกล่าวมีมาตั ้งแต่ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั และพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎ เกล้ า เจ้ า อยู่หัว กล่าวคื อ ในช่วงยุ คสมัยนั ้นสถานภาพทางสัง คมระหว่า งผู้มีฐ านะดี กับผู้มีรายได้ ต่ า
แตกต่างกันอย่างเห็นได้ ชัด ผู้มีรายได้ ดีจะใช้ บ้านเป็ นเครื่ อ งแสดงยศศักดิ์ และความมีหน้ ามีตาในสังคม เน้ น
รูปแบบและการตกแต่งที่หรูหราใหญ่โตตามแบบตะวันตก ซึง่ เป็ นค่านิยมที่มีสืบเนื่องมาจนถึงปั จจุบนั
2.3 ความสะดวกสบายในการเข้ าอยู่อาศั ย
ตัวอย่างที่ 1
แชปเตอร์ วนั คอนโด ริ มน้า แต่งครบ พร้อมอยู่ รับโปรฯ 300,000 บาท เปิ ดให้ชมวิ วจริ งได้แล้ว
วันนี ้ 1 นอน 1.9 ล้าน
ตัวอย่างที่ 2
เดอะลิ ฟวิ่ง คอนโด คอนโดแต่งครบ ราคาเริ่ มต้น 799,000 บาท รับฟรี เฟอร์ ฯ Built in, ครัว
Built in, แอร์ ทกุ ห้อง++
ความสะดวกสบายในการเข้ าอยู่อาศัยหมายถึง การที่ผ้ ขู ายเตรี ยมทุกอย่างพร้ อมแล้ วสาหรั บผู้ซื ้อ ทั ้ง
เฟอร์ นิเจอร์ เครื่ อ งใช้ ไฟฟ้ า และการตกแต่งต่างๆ จากตัวอย่างที่ 1 และตัวอย่างที่ 2 มีการกล่าวถึงความ
สะดวกสบายในการเข้ าอยู่อาศัยว่า “แต่งครบ พร้ อมอยู่” และ “แต่งครบ ...รับฟรี เฟอร์ ฯ Built in, ครัว Built in,
แอร์ ทกุ ห้ อง++” แสดงให้ เห็นว่าคอนโดหรื อที่อยู่อาศัยดังกล่าวมอบความสะดวกสบายให้ แก่ผ้ ซู ื ้อ กล่าวคือ หาก
ซื ้อคอนโดแห่งนี ้ก็สามารถเข้ ามาอยู่อาศัยได้ ทนั ที โดยไม่ต้องยุ่งยากในการซื ้อเครื่ องเรื อนหรื อเครื่ องใช้ ต่างๆ ซึง่
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ในเรื่ อ งความสะดวกสบายในการเข้ าอยู่อ าศัย นี ้สามารถสะท้ อ นค่า นิย มของคนในสัง คมได้ ว่า นิย มความ
สะดวกสบาย และไม่ค่อ ยพิ ถีพิ ถัน ในการจั ดเตรี ย มสิ่ง ของต่า งๆ เฉกเช่ นคนไทยในอดี ต ที่มี ความประณี ต
เรี ยบร้ อย และใส่ใจในรายละเอียดของสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัว
2.4 ความบันเทิง การพักผ่ อน และสุขภาพ
ตัวอย่างที่ 1
ริ ชพาร์ ค@เจ้าพระยา คอนโด 100 ม. จากสถานีไทรม้า รับวิวโค้งเจ้าพระยากับห้อ งหน้ากว้าง
7.60 ม. เริ่ มล้านเศษ ความต้อ งการที ่สมั ผัสได้ ในวันพักผ่อ น สระว่ายน้าที ่มาพร้ อ มอากาศบริ สุทธิ์
ห้องออกกาลังกายทีส่ ะท้อนมุมมองของสายน้า สิ่งอานวยความสะดวกทีเ่ ราสร้างสรรค์ อย่างครบครัน
ตัวอย่างที่ 2
สงบ ส่วนตัว ให้คุณหลับฝั นดี ในห้องทีร่ ับลมและแสงธรรมชาติ จึงเหมาะแก่การพักผ่อนอย่ าง
แท้จริ ง สร้างสรรค์ ทาวน์โฮม สไตล์ โมเดิ ร์นด้วย space Planing ภายในกว้างขวาง โล่ งสบาย ร่ วมมื อ
กันพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน ผสมผสานระหว่างบ้านกับออฟฟิ ศอย่ างลงตัว ประหยัดเวลา
และค่ าใช้ จ่ายในการเดิ นทาง ตอบรับ ทุกธุ รกิ จ ด้ วยท าเลที ่เหนื อ กว่า ใกล้รถไฟฟ้ าสายสี เ หลื อ ง
ลาดพร้าว-สาโรง เพลิ ดเพลิ นกับกิ จกรรมยามว่าง แหวกว่ายในสระว่ายน้าเพื ่อ คื นความสดชื ่นให้กับ
ร่ างกายหรื อยื ดเส้นยื ดสายแบบสบายๆ ทีห่ อ้ งฟิ ตเนส
จะเห็นได้ วา่ จากตัวอย่างที่ 1 มีการกล่าวถึงความบันเทิง การพักผ่อน และสุขภาพ สังเกตจากการใช้ คา
ว่า “ความต้ อ งการที่สัมผัสได้ ในวันพักผ่อ น” “สระว่ายน ้า” และ “ห้ อ งออกกาลังกายที่สะท้ อ นมุมมองของ
สายน ้า” และในตัวอย่างที่ 2 มีการกล่าวว่า “สงบ ส่วนตัว ให้ คุณหลับฝั นดีในห้ องที่รับลมและแสงธรรมชาติ จึง
เหมาะแก่ก ารพั กผ่อ นอย่างแท้ จ ริ ง ” แสดงให้ เ ห็นว่า ผู้ผลิต สื่อ มุ่งเน้ น การพั กผ่อ นเป็ นประการส าคัญ ในการ
นาเสนอโฆษณาดังกล่าว นอกจากนี ้ยังบอกอีกว่า “เพลิดเพลินกับกิจกรรมยามว่าง แหวกว่ายในสระว่ายน ้าเพื่ อ
คืนความสดชื่นให้ กับร่างกายหรื อยืดเส้ นยืดสายแบบสบายๆ ที่ห้องฟิ ตเนส” ซึง่ เป็ นการพักผ่อนและดูแลสุขภาพ
ด้ วยสระว่ายน ้าและห้ องฟิ ตเนสที่มีการจัดเตรี ยมไว้ ให้ ผ้ อู ยู่อาศัย
จากการศึกษาพบว่าข้ อมูลที่พบมักเป็ นการกล่าวถึง ความบันเทิง การพักผ่อน และสุขภาพในแง่ของการ
ทากิจกรรมต่างๆ เช่นการสังสรรค์ การออกกาลังกายด้ วยกี ฬาต่างๆ ได้ แก่ ว่ายน ้า กอล์ฟ การเล่นฟิ ตเนส
การเล่นโยคะ เป็ นต้ น การพักผ่อ นก็มักเป็ นการพักผ่อ นด้ วยการชมทัศนียภาพของสิ่งต่างๆ ทั ้งสวน แม่น ้า
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และทะเลสาบ เป็ นต้ น ทั ้งนี ้เป็ นการสะท้ อนค่านิยมและวิถีชีวิตของคนในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป กล่าวคื อ คน
ในสังคมปั จจุบนั มีความต้ องการออกกาลังกายต่างจากในอดีตที่คนมักประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่ต้องใช้ กาลัง
อยู่เสมอๆ ดังนั ้นการพักผ่อนที่ดีที่สดุ ของคนไทยในอดีตก็นา่ จะเป็ นการพักผ่อนด้ วยการนอนหลับไม่ใช่การออก
กาลังกายเหมือนในปั จจุบนั นอกจากนี ้การที่คนในสังคมปั จจุบนั มีความต้ องการที่อยู่อาศัยที่ใกล้ ชิดธรรมชาติ ก็
แสดงให้ เห็นถึงสภาพของสังคมเมืองในปั จจุบนั ที่ขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติและความอุดมสมบูรณ์ ส่งผลให้
คนมีความต้ องการและโหยหาธรรมชาติ
2.5 ความปลอดภัย
ตัวอย่างที่ 1
ทาวน์โฮม 2 ชัน้ ดี ไซน์สไตล์ Modern กับพืน้ ทีใ่ ช้สอย 132-162 ตรม. เพือ่ การใช้งานที ่ครบทุก
ฟั งก์ ชนั่ ในบรรยากาศอันแสนอบอุ่น สงบเป็ นส่วนตัวสูงสุดในระดับสังคมเดี ยวกันเพี ยง 55 Units ครบ
ครันด้วยสิ่งอานวยความสะดวก พร้อมความสุขของทุกคนในครอบครัวด้วยสวนพักผ่อ น สนามออก
กาลังกาย สนามเด็กเล่น และระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชัว่ โมงและกล้องวงจรปิ ด
ตัวอย่างที่ 2
Triple Security ด้วย Key Card, Accooo CCTV และ รปภ. 24 ชัว่ โมง เอกสิ ทธิ์ 62 ยู นิตใน
สังคมส่วนตัว พร้อมสระว่ายน้า+สวนสวย ห้องอออกกาลังกาย ครบทุกฟั งก์ ชนั่ ชี วิตคนเมือง
ในตัวอย่างที่ 1 มีการกล่าวถึงด้ านความปลอดภัยว่า “ระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมงและ
กล้ องวงจรปิ ด” และตัวอย่างที่ 2 มีการกล่าวว่า “Triple Security ด้ วย Key Card, Accooo CCTV และ รปภ.
24 ชั่วโมง” แสดงให้ เห็นว่าผู้ผลิตสื่อ โฆษณานี ้ให้ ความสาคัญกับความปลอดภัยและคาดหวังว่าผู้รับสารจะ
ตระหนักในเรื่ องนี ้เช่นกัน แต่อย่างไรก็ตามการกล่าวถึงความปลอดภัยในสื่อโฆษณาที่พบนั ้นมีไม่มากนัก ส่วน
ใหญ่จะพบในที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียม
2.6 สภาพสังคม
ตัวอย่างที่ 1
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เอกลักษณ์ แห่งความเรี ยบหรู . ..ที ่มาพร้ อ มความสมบู รณ์ แบบของชี วิต The Goden Master
คอนโดรู ปแบบใหม่ หนึ่งเดี ยวบนทาเลทอง ใจกลางรัชดา ถู กต้อ งตามหลักภู มิศาสตร์ บ้าน เพื ่อ การใช้
ชี วิตเป็ นส่วนตัวในสังคมคุณภาพ
ตัวอย่างที่ 2
ทาวน์โฮม 2 ชัน้ ดี ไซน์สไตล์ Modern กับพืน้ ทีใ่ ช้สอย 132-162 ตรม. เพือ่ การใช้งานที ่ครบทุก
ฟั งก์ ชนั่ ในบรรยากาศอันแสนอบอุ่น สงบเป็ นส่วนตัวสูงสุดในระดับสังคมเดี ยวกันเพี ยง 55 Units ครบ
ครันด้วยสิ่งอานวยความสะดวก พร้อมความสุขของทุกคนในครอบครัวด้วยสวนพักผ่อ น สนามออก
กาลังกาย สนามเด็กเล่น และระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชัว่ โมงและกล้องวงจรปิ ด
จากตัวอย่างที่ 1 มีการใช้ กล่าวว่า “สังคมคุณภาพ” และในตัวอย่างที่ 2 มีการกล่าวว่า “สงบเป็ นส่วนตัว
สูงสุด ในระดับสัง คมเดี ยวกัน ” สะท้ อ นให้ เห็นว่าผู้ผลิต สื่อ มีค วามตระหนักในเรื่ อ งของสภาพสัง คม จึงน า
ความคิดนี ้มาถ่ายทอดผ่านสื่อโฆษณา อย่างไรก็ตามแม้ ว่าการกล่าวถึงสภาพสังคมจะปรากฏให้ เห็นไม่มาก
เท่าใดนัก แต่ก็ สามารถสะท้ อ นให้ เห็น ความคิ ดและค่านิ ยมของคนในสังคมได้ ว่ามีการให้ ค วามส าคัญกั บ
ภาพลักษณ์ทางสังคม
3.คุณ ภาพของวัสดุ/อุปกรณ์ ท่ ใี ช้ ในการก่ อสร้ าง
จากข้ อมูลโฆษณาทั ้งหมด 100 โฆษณา พบคาหรื อกลุม่ คาที่เกี่ยวกับคุณภาพของวัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ ใน
การก่อสร้ างทั ้งหมด 7 โฆษณา คิดเป็ นร้ อยละ 7 ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
ตัวอย่างที่ 1
บ้านแฝด ทาวน์โฮม 3 ชัน้ ราคา 3 ล้านต้นๆ บ้านคุณภาพ...โครงสร้ างจากอิ ฐมอญทัง้ หลัง
ซื ้อบ้านแถมรถ ฟรี ทกุ ค่าใช้จ่ายวันโอน
ตัวอย่างข้ างต้ นมีการกล่าวถึงโครงสร้ างหรื อมาตรฐานในการก่อสร้ างว่า “โครงสร้ างจากอิฐมอญทั ้งหลัง”
เพื่อให้ ผ้ บู ริ โภคมีความสบายใจว่าบ้ านหลังนี ้ก่อ สร้ างจากอิ ฐมอญ ทาให้ มั่นใจได้ ว่าบ้ านดังกล่าวจะมีความ
แข็งแรงและคงทน
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ตัวอย่างที่ 2
บ้านเดี ่ยวทีพ่ ิถีพิถนั ในการออกแบบ คัดสรรวัสดุทีด่ ี ทีส่ ดุ แม้รายละเอี ยดเล็ ก น้อ ยๆ ที ่ไม่เคย
มองข้าม ทัง้ โรงจอดรถ,ลานอเนกประสงค์รอบบ้าน ถูกสร้างอยู่บนเสาเข็มลึกถึง 23 เมตร และคาน จึง
ไม่ทรุดตัวแม้แต่นอ้ ย บ้านทุกหลังมัน่ ใจได้ด้วยโครงสร้างทีแ่ ข็งแรงเหนือมาตรฐาน รับประกันนานถึง 10
ปี อี กทัง้ สายไฟฟ้ าและโทรศัพท์ใต้ดินทัง้ โครงการ ทัง้ นีเ้ พือ่ ชี วิตที ่สมบู รณ์ แบบเหนื อ ใคร สร้ างความ
ประทับใจสูงสุดแก่ผคู้ รอบครอง วิลล่า นคริ นทร์ บ้านของคุณ...เสมือนบ้านของเรา
จากตัวอย่างข้ างต้ นโฆษณานาเสนอเกี่ยวกับคุณภาพของวัสดุ/ อุปกรณ์ ที่ใช้ ในการก่อ สร้ างบ้ าน โดย
นาเสนอว่าที่อยู่อาศัยในข้ างต้ นสร้ างด้ วยความพิ ถีพิถนั ตั ้งแต่การออกแบบ และการคัดเลือกวัสดุที่ดีมาใช้ ในการ
ก่อสร้ าง แม้ วา่ จะเป็ นรายละเอียดเล็กๆ น้ อยๆ อย่างเช่นโรงจอดรถหรื อลานเอนกประสงค์ก็ มิได้ มองข้ าม เพราะ
สร้ างบนเสาเข็มและคานที่มีมาตรฐาน ทั ้งนี ้ทั ้งนั ้นการที่พบการสื่อความหมายเกี่ยวกับคุณภาพของวัสดุ/อุ ปกรณ์
ที่ใช้ ในการก่อสร้ างในจานวนที่ไม่มากนัก อาจสะท้ อนได้ วา่ ปั จจุบนั คนในสังคมไม่ค่อยให้ ความสาคัญกับเรื่ อ งนี ้
เท่าใดนักก็เป็ นได้
4.ความเชื่อ
จากข้ อมูลโฆษณาทั ้งหมด 100 โฆษณา พบภาษาที่เกี่ยวกับความเชื่อทั ้งหมด 1 โฆษณา คิ ดเป็ นร้ อย
ละ 1 ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
ตัวอย่างที่ 1
เอกลักษณ์ แห่งความเรี ยบหรู . ..ที ่มาพร้ อ มความสมบู รณ์ แบบของชี วิต The Goden Master
คอนโดรู ปแบบใหม่ หนึ่งเดี ยวบนทาเลทอง ใจกลางรัชดา ถู กต้อ งตามหลักภู มิศาสตร์ บ้าน เพื ่อ การใช้
ชี วิตเป็ นส่วนตัวในสังคมคุณภาพ
ความเชื่อในที่นี ้คือความเชื่อเรื่ องโชคราง ตาราโหราศาสตร์ หลักฮวงจุ้ย หรื อความเชื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อ ง
กับวัฒนธรรม ประเพณี หรื อ หลักปฏิ บัติในการก่อ สร้ างบ้ านเรื อน ทั ้งนี ้จากตัวอย่างข้ างต้ นมี การใช้ คาว่า
“ถูกต้ องตามหลักภูมิศาสตร์ บ้าน” มาเป็ นส่วนหนึง่ ของข้ อความโฆษณา ซึง่ หมายถึงความเชื่ อ และค่านิยมใน
เรื่ องตาราฮวงจุ้ย การจัดวางองค์ประกอบต่างๆ ของบ้ านเพื่อเป็ นการเสริ มสิริมงคลแก่ผ้ อู ยู่อาศัย สะท้ อนให้ เห็น
ว่าผู้ผลิตสื่อมีจุดมุง่ หมายเพื่อชักจูงให้ ผ้ ทู ี่มีความเชื่อในเรื่ องดังกล่าวสนใจและซื ้อบ้ านข้ างต้ น เป็ นข้ อที่นา่ สังเกต
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ว่าสื่อมีการนาเสนอเรื่ องความเชื่อในปริ มาณที่น้อ ยมากเมื่อ เปรี ยบเทียบกับค่านิยมด้ านอื่ น ทั ้งๆ ที่คนไทยใน
อดีตค่อนข้ างให้ ความสาคัญกับเรื่ องดังกล่าว
การศึกษาเรื่ อง “บ้ าน : ภาพสะท้ อนค่านิยมของคนในสังคมไทย” ทาให้ เห็นค่านิยม ความเชื่ อ ทัศนคติ
ของคนในสังคมไทยว่า คนในสังคมไทยปั จจุบนั ให้ ความสาคัญกับทาเลที่ตั ้งเป็ นอย่างมาก การที่จะเลือกซื ้อบ้ าน
ต้ องคานึงถึงทาเลที่ตั ้งเป็ นสาคัญ ทั ้งนี ้อาจเนื่องมาจากสภาพของพื น้ ที่และวิถีการดารงชี วิต ที่เปลี่ยนแปลงไป
ในอดีตประเทศไทยเป็ นสังคมเกษตรกรรมแต่ ในปั จจุบันเกิ ดการเปลี่ยนแปลงเข้ าสู่ยุคอุตสาหกรรมอย่างเต็ม
รูปแบบ ทาเลที่ตั ้งที่มีการเดินทางทีส่ ะดวกสบาย ใกล้ สถานที่ต่างๆ ทั ้ง ศูนย์การค้ า สถานพยาบาล สถานศึกษา
และสถานที่ราชการจึงเป็ นสิ่งที่ดี อย่างไรก็ตามสิ่งอานวยความสะดวกก็นับได้ ว่าเป็ นปั จจัยที่สาคัญรองลงมา
เพราะพบในอันดับที่ใกล้ เคียงกันมากกับปั จจัยทางด้ านทาเลที่ตัง้ คนในสังคมปั จจุบนั มีค่านิยมในการเลือกที่อยู่
อาศัยที่ต้องพิจารณาในเรื่ องพื ้นที่หรื อเนื ้อที่ของที่อยู่อาศัย การออกแบบตกแต่งที่ต้อ งมีความทันสมัย ความ
หรูหรา สามารถเข้ าอยู่อาศัยได้ ทนั ที และต้ องมีการบริ การด้ านความบันเทิง การพักผ่อน และการดูแลสุขภาพ
รวมถึงการรักษาความปลอดภัย และสภาพสังคมที่ได้ รับการยอมรับว่าดีจากสายตาของผู้อื่น ค่านิยมในด้ านสิ่ง
อานวยความสะดวกนี ้สะท้ อนให้ เห็นวิถีชีวิตของคนในสังคมปั จจุบนั ได้ วา่ มีความเร่งรี บในการใช้ ชีวิต ชอบความ
รวดเร็ว สะดวกสบาย และเห็นว่าภาพลักษณ์เป็ นสิ่งที่สาคัญ และไม่ค่อ ยให้ ความสาคัญ ในเรื่ อ งคุณภาพของ
วัสดุหรื ออุปกรณ์ที่ใช้ ในการก่อสร้ างเท่าใดนัก นอกจากนี ้ค่านิยมในเรื่ องของความเชื่อ หรื อข้ อปฏิบตั ิอันเป็ นแบบ
แผนที่เคยปฏิบตั ิสืบต่อกันมาในการก่อสร้ างที่อยู่อาศัยก็แทบจะเลือนหายไปจากค่านิยมของคนในสังคมปั จจุบนั
แล้ ว ในการปลูกสร้ างบ้ านเรื อนในอดีตปรากฏความเชื่อ ค่านิยม กล่าวคือ บุคคลหรื อสังคมมีความคาดหวังให้ ผ้ ู
อยู่อาศัยในบ้ านเรื อนได้ รับความปลอดภัยและความเป็ นสุขสวัสดิ์ ก็จะสร้ างรู ปลักษณะบ้ านเรื อ นให้ สอดคล้ อ ง
ตามประเพณี ความเชื่อในฤกษ์ยาม โชคลาง ทิศทาง และภูมิสณ
ั ฐานที่ตั ้งด้ วย อย่างไรก็ตามในสมัยปั จจุบัน
ผู้คนให้ ความสาคัญกับเรื่ องดังกล่าวน้ อยลง ไม่สนใจการสร้ างบ้ านเรื อนให้ สอดคล้ องตามความเชื่ อ ทางศาสนา
หรื อไสยศาสตร์ อย่างคนในสมัยก่อนแล้ ว จึงใช้ ค่านิยมอื่นมาเป็ นตัวกาหนดว่าจะให้ บ้านเรื อนมีรูปลักษณะเช่นไร
ซึง่ จากการศึกษาข้ อมูลทางภาษาที่ปรากฏในสื่อโฆษณาอาจกล่าวได้ ว่า คนในสมัยปั จจุบันให้ ความสาคัญกับ
ค่านิยมในเรื่ องของวัตถุทางโลกมากกว่าจิตวิญญาณ ศาสนา หรื อไสยศาสตร์ เช่นเดียวกับคนในสมัยก่อน
อนึง่ สภาพเศรษฐกิจ สังคม และแบบแผนการดารงชีวิตมีผลต่อการสร้ างบ้ านเรื อนและการจัดเนื ้อที่ใช้
สอยของบ้ านในแต่ละยุคสมัย นอกจากนี ้ลักษณะภูมิประเทศ สภาพดินฟ้ าอากาศ สิ่งแวดล้ อม ตลอดจนวัสดุ
ก่อสร้ าง ความรู้ทางการก่อสร้ างของผู้ออกแบบและผู้ก่อสร้ างล้ วนส่งผลต่อรูปลักษณะของบ้ านในช่วงเวลาต่างๆ
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กัน ผุสดี ทิพทัส (2532, น.61) จาแนกรูปแบบของบ้ านในกรุงเทพฯ ในช่วงเวลาที่ผ่านมาออกเป็ น 4 รู ปแบบ
ได้ แก่ เรื อนไทย บ้ านแบบจีน บ้ านแบบตะวันตก และบ้ านสมัยใหม่ ทั ้งนี ้จากข้ อมูลทั ้งหมดที่ปรากฏพบว่าบ้ าน
ในปั จจุบนั ที่นาเสนอผ่านสื่อโฆษณามีเพียงบ้ านสมัยใหม่เท่านั ้น ทั ้งนี ้ทั ้งนั ้นความเชื่ อ ค่านิยมของบุคคลและ
สังคมก็เป็ นตัวกาหนดที่สาคัญอีกชั ้นหนึง่ ว่า ผู้มีกาลังทางเศรษฐกิจ ฐานะทางสังคม และอานาจการบริ หารการ
ปกครองจะเลือ กใช้ ทรั พ ยากรและประยุ ก ต์ วิ ทยาอย่ างไรให้ ค ล้ อ ยตาม หรื อ ขัด ขื นสภาพภูมิ ประเทศและ
ภูมิอากาศตามความสามารถและความพอใจของยุคสมัยอย่างไร
การศึกษาในครัง้ นี ้หากมองในแง่ของวัฒนธรรมอาจเป็ นสิ่งที่ค่อนข้ างเป็ นที่นา่ วิตกของกลุม่ อนุรักษ์ นิยม
เนื่องจากบ้ านที่อยู่อาศัยของคนไทยเป็ นตัวอย่างหนึง่ ที่กาลังถูกวัฒนธรรมต่างชาติ รุกราน จนเกิ ดการทาลาย
วัฒนธรรมทางด้ านสถาปั ตยกรรมไทยลงอย่างกว้ างขวาง เพราะแต่เดิมคนไทยนิยมสร้ างบ้ านพักอาศัยกันแบบ
ไทยๆ มีลกั ษณะสวยงามแตกต่างกันไปแต่ละท้ องถิ่น รูปแบบของบ้านมาความเหมาะสมกับดินฟ้ าอากาศ วัสดุ
ก่อสร้ างและขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างแท้ จริ ง ต่อมาเมื่อวัฒนธรรมจากยุโรปแพร่ กระจายมากขึน้ คนไทย
บางกลุม่ โดยเฉพาะในเมืองหลวงมีความนิยมชมชื่นกับบ้ านแบบยุโรปมาก ต่างก็หนั มาปลูกสร้ างบ้ านแบบยุโรป
กันทัว่ ไป บ้ านแบบไทยดั ้งเดิมถูกรื อ้ ทิ ้งบ้ าง ถวายวัดบ้ าง หรื อขายไปในราคาถูกเหมือ นของไร้ ค่า (นุกูล ชมพู
นิช, 2548, น.1)
แม้ ว่าวัฒนธรรมจะเป็ นสิ่งที่ พัฒนาและมีการเปลี่ยนแปลงได้ แต่เ ราในฐานะคนไทยก็ควรจักรั กษา
เอกลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณีของเราเอาไว้ ให้ สืบทอดไปสูล่ กู หลาน ให้ ลกู หลานของเราในภายภาคหน้ าได้
เห็นถึงความงดงามของศิลปวัฒนธรรมประเพณี ที่มาจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทย ซึ่ง“บ้ านไทย” ก็เป็ น
สถาปั ตยกรรมอย่างหนึง่ ที่สามารถแสดงให้ เห็นถึงวัฒนธรรมไทยได้ อย่างชัดเจน
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