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บทคัดยอ 
  

การศึกษาเชิงวเิคราะหเกี่ยวกบัสัญลักษณทางเพศเพ่ือสะทอนอคติทางเพศ : กรณีศึกษา 
ภาพขาวหนาหนึ่งหนังสือพมิพ มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาวาภาพท่ีถูกนําเสนอในหนังสือพิมพ 
หนาหนึ่งสะทอนลักษณะความรุนแรงเชิงสัญลักษณทางเพศใชหรือไม (2) เพื่อศึกษาความรุนแรง 
เชิงสัญลักษณทางเพศท่ีถูกถายทอดลงในหนังสือพิมพขาวหนาหนึ่งวามีลักษณะอยางไร และ (3) เพื่อ 
ศึกษาวาภาพขาวหนังสือพิมพหนาหนึ่งหมวดขาวการเมืองสะทอนเกีย่วกับความมีอคติทางเพศ ใช
หรือไมท้ังนี้ผูวิจัยแบงการเกบ็ขอมูลออกเปนสองสวน คือ การเก็บตัวอยางภาพขาวหนาหนึ่งจาก 
หนังสือพิมพไทยรัฐและเดลินิวส ตั้งแตวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2553 จนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 
จํานวน 365 ภาพ โดยเลือกขาวในหมวดการเมือง ตัวอยางท่ีสอง เก็บขอมูลจากการสัมภาษณ 
ชางภาพไทยรัฐ และเดลินวิส จํานวน 2 คน และบรรณาธิการภาพไทยรัฐ และเดลินิวส จํานวน 2 คน 
 

จากการวิจัยพบ ภาพขาวหนังสือพิมพหนาหนึ่งนัน้สะทอนความรุนแรงเชิงสัญลักษณทาง 
เพศ คือ ภาพขาวหนาหนึ่ง แสดงอคติในเพศหญิงมากกวาเพศชายในเชิงท่ีวาผูหญิงมีพลังในการทํา 
กิจกรรมเขมแข็ง และมีอํานาจนอยกวาเพศชาย และมีลักษณะของการบันทึกภาพท่ีแสดงพลังหญิง 
อยูนอย โดยผูวิจัยไดศึกษาภาพของลักษณะทางเพศท่ีปรากฏอยูบนขาวหนาหนึ่ง แยกออกเปนเพศชาย 
และหญิง เพื่อศึกษาภาพบรรยากาศแวดลอมของขาว คําบรรยายใตภาพ และสัญลักษณทางเพศอ่ืนๆ 
ท่ีเกี่ยวของในภาพ พบวาคําบรรยายใตภาพนั้นไมมีสวนในการสรางความรุนแรงเชิงสัญลักษณ ใน 
ประเดน็เกีย่วกบัการสรางอคตติอเพศชายหรือเพศหญิง แตภาพบริบทแวดลอมของขาวและสัญลักษณอ่ืน  ๆ
ท่ีเกี่ยวของกลับสะทอนใหเห็นวามีสวนสนับสนุนการสรางความมีอคติในการนยิมชมชอบ ความมี 
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พลัง และอํานาจในการทํากจิกรรมของเพศชายท่ีปรากฏอยูในภาพขาวมากกวาเพศหญิง ถึงอยางไร 
ก็ตามจากการสัมภาษณชางภาพขาว และบรรณาธิการภาพขาวยืนยนัวาการถายภาพน้ันไมมีอคติ 
เพราะการถายภาพขาว และนําเสนอภาพขาวนั้นจะตองทําโดยไมขัดตอจรรยาบรรณของนักขาว 
เปนการบันทึกภาพขาวตามความเปนจริงตามสถานการณในขณะนั้นเทานั้น  
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ABSTRACT 
 

 Analytical study of gender symbols reflecting sexual bias: a case study of newspaper’s 
front page aims at 1) studying the pictures in the front pages whether they portray symbolic 
violence in gender 2) studying how symbolic violence concentrating on gender is represented in 
the pictures published in the front pages and (3) studying whether those pictures reflect sexual 
bias issue or not. The researcher has collected 2 groups of data which are pictures from the front 
pages and the interview. 365 Pictures from front pages were collected from Thairath and 
Dailynews Newspaper from 1st July 2011 – 31st December 2011. All pictures are presented the 
political issues. The researcher also interviewed 2 photographers and News Editors from Thairath 
and Dailynews Newspaper. The interview involved with the concept of photographic taking and 
selecting criteria relevant with how the pictures will be published in the front pages which might  
reflect the sexual bias in the society. 
 

The research revealed that the pictures published in the front pages news reflected the  
symbolic violence concerning with sexual bias. The pictures in which the male center are doing 
activities present the power and enthusiastic energy while the pictures in which female center are 
doing activities portray less activeness in the more affable and genial acts. However, the pictures’ 
descriptions do not represent the symbolic violence in sexual bias issue. On the contrary, the 
context captures in the pictures and the related sexual symbols such as clothes and actions of both 
genders etc help highlighting the sexual bias issues. The interview of photographers and news 
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editors have insisted that there is no bias while selecting or taking photos to publish in the front 
pages. They have to maintain their professional ethic, therefore the taken pictures only portray as 
the evidence of phenomenon at that particular moment without any bias. 
 


