
บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1  ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 
 

หนังสือพิมพ เปนพื้นท่ีท่ีแสดงใหเห็นถึงภาวะ และสถานการณตางๆในปจจุบัน  
ในลักษณะขอมูลขาวสาร โดยมีรูปแบบในการนําเสนอที่หลากมิติทางสังคม ท้ังขาวอาชญากรรม 
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และบันเทิง ซ่ึงเปนส่ิงท่ีจะสะทอนใหเห็นสภาพสังคมปจจุบันใน
ชวงเวลาน้ันๆ โดยมีท้ังภาพ และขอความควบคูกันไป แตสวนท่ีดึงดูดสายตาไวไดดีท่ีสุดคือภาพ
หรือภาพถาย โดยตามหลักจิตวิทยากลุมเกสตัลท1 (Gestalt Psychology) กลาววา สายตามนุษยเรา
มักจะถูกนําไปสูส่ิงท่ีสวยงาม โดดเดน และนาสนใจกวาเสมอ ภาพถายท่ีมีบริบทเร่ืองเพศจึงเปนส่ิง
เราแรกๆท่ีดึงดูดสายตาของคนอานหนังสือพิมพ  จึงต้ังขอสังเกตวากระบวนการสรางภาพถายของ
ชางภาพ หรือของส่ือส่ือมวลชนในรูปแบบของหนังสือพิมพ ใชกระบวนทัศน และมิติความรูจาก
อะไร รวมไปถึงมายาคติ และทัศนคติ ความเช่ือ ภายใตกรอบของวาทกรรมตางๆท่ีมีอยูในปจจุบัน  
ชุดความคิดท่ีจะประกอบสรางเพื่อใหผูรับส่ือหนังสือพิมพไดรับรู และเขาใจเกี่ยวกับภาพถาย
ทางดานเพศแฝงอยูในรูปสัญลักษณตางๆ ซ่ึงเปนอํานาจของชางภาพโดยเลือกท่ีจะถายภาพอะไร 
และเลือกท่ีจะลงรูปอะไรในหนังสือพิมพ ซ่ึงเปนการสรางมายาคติในเร่ืองเพศตอการรับรูของผูรับ
ส่ือหนังสือพิมพ  เพื่อคอยๆสะกดจิตไปทีละนิด ทีละวัน ไปจนถึงสัปดาห จนทําใหเกิดความคุนชิน
กับส่ิงท่ีเห็น สะทอนใหเห็นถึงวิธีคิด ทัศนคติ ความเช่ือ ของชางภาพที่จะถายภาพอยางไรลงมาใน
หนังสือพิมพ  จึงเปนความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางผูรับสารและผูสงสารท่ีไมสามารถปฏิเสธได 
ยกเวนวาเราจะไมซ้ือ ไมรับรูขาวสารหรือภาพนั้นๆ  

โดยปกติการใชชีวิตประจําวนัเราสามารถพบเห็นหนังสือพิมพตางๆไดตามสถาน 
ท่ีตางๆท่ัวไป เชน รานหนงัสือ รานคาหรือรานสะดวกซ้ือ บานเรือนตางๆ สถานท่ีราชการ และ 
รานอาหาร เพราะจากการเปนท่ีนิยมของคนอานท้ังทางดานภาษา และภาพ โดยส่ิงท่ีปะทะสายตา
ของเราเปนอันดับแรกๆก็ คือ หนาแรกของหนังสือพิมพ ซ่ึงมีภาษาภาพ และภาษาเขียนท่ีนาสนใจ 

                                                           
1 กลุมน้ีไดช่ือวา “กลุมจิตวิทยาสวนรวม” คําวา “Gestalt” หมายถึง สวนรวมท้ังหมดหรือโครงสราง

ทั้งหมด (totality หรือ configuration) กลุมเกสตัลทนิยมเกิดสมัยเดียวกับกลุมพฤติกรรมนิยม กลุมเกสตัลทนิยม
เกิดในเยอรมัน กลุมพฤติกรรมนิยม เกิดในอเมริกา กลุมน้ีไดช่ืออีกช่ือหน่ึงวา “ปญญานิยม”(cognitivism) ผูนํา
กลุมที่สําคัญ คือ เวอรธไฮเมอร (Max Wertheimer, 1880 – 1943) และโคเลอร (Wolfgang Kohler, 1886 – 1941) 
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ประกอบกับขาวท่ีมีบริบททางวัฒนธรรม สังคม และการเมืองท่ีผูคนใหความสนใจเปนอยางมาก
เปนทุนเดิมอยูแลวในชวงเวลานั้นๆ จึงเปนตัวกระตุนการมองและการรับรูของเรา 

ภาพขาวท่ีสรางสรรคออกมาของชางภาพในหนังสือพิมพ สะทอนใหเห็นถึงความ 
สัมพันธของภาพตัวแทนระหวางผูสรางภาพขาว และผูรับส่ือหนังสือพิมพ  ท่ีไมแยกขาดจากกัน
สะทอนใหเห็นการใชชุดความรู และวาทกรรมทางเพศแบบใดในการมองเห็นเพื่อท่ีจะตีความหมาย
ตอภาพๆหนึ่ง  
  งานวิจัยท่ีผานมา ท่ีเกี่ยวของกับส่ือหนังสือพิมพ และเร่ืองเพศ  มักจะเปนการ
วิเคราะหอิทธิพลของส่ือ แตเพียงเทานั้น ซ่ึงเปนรูปแบบการศึกษาที่ขาดการวิเคราะหความสัมพันธ
กับบริบทในมิติทางวัฒนธรรมอันอาจเปนสาเหตุของการสรางมายาคติหรือทัศนคติในเร่ืองเพศท่ีมี
ผลตอการดําเนินชีวิตในองครวม ท้ังนี้งานวิจัยท่ีผานมายังมุงประเด็นปมปญหาไปที่ตัวส่ือหรือผูรับ
ส่ือแตเพียงอยางเดียว ไมมีการศึกษาถึงการบวนการสรางภาพของชางภาพตอผูรับส่ือหนังสือพิมพ
ในกระบวนทัศนปฏิสัมพันธเชิงสัญลักษณ ซ่ึงเปนการตีความหมายเร่ืองเพศภายใตบริบทเฉพาะ
และตองศึกษาท้ังผูสงสาร และผูรับสารไปพรอมกัน 

ดังนั้นผูศึกษาจึงตองการวิเคราะหกระบวนทัศน มายาคติ การรับรู และทัศนคติ 
ของชางภาพท่ีสะทอนสัญลักษณทางเพศท่ีนําไปสูการสรางมายาคติทางเพศ และครอบงําผูรับส่ือ
หนังสือพิมพ 
 
1.2   วัตถุประสงค 

1 เพื่ออธิบายความหมายการใชมายาคติ (วฒันธรรม) ของส่ือหนังสือพิมพ 
2 เพื่อวิเคราะหภาพถายในบริบทรูปสัญลักษณท่ีถูกประกอบสรางจากมายาคติ 

ของหนังสือพมิพ 
3 เพื่อวิเคราะหภาพถายในแงมุมของความรุนแรงเชิงสัญลักษณทางเพศ 
4 เพื่อสังเคราะหถึงความสัมพันธระหวางความรุนแรงเชิงสัญลักษณทางเพศ  

และมายาคติ(วฒันธรรม)ของส่ือหนังสือพิมพ 
 
1.3   ปญหาการนําวิจัย 

1. เพื่อศึกษาวาภาพที่ถูกนําเสนอในหนังสือพิมพหนาหนึ่งสะทอนลักษณะความ 
รุนแรงเชิงสัญลักษณทางเพศใชหรือไม  

2. เพื่อศึกษาความรุนแรงเชิงสัญลักษณทางเพศท่ีถูกถายทอดลงในหนังสือพิมพ 
ขาวหนาหนึ่งวามีลักษณะอยางไร 
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3. เพื่อศึกษาวาภาพขาวหนังสือพิมพหนาหนึ่ง หมวดขาวการเมืองสะทอนเกี่ยวกับ 
ความมีอคติทางเพศใชหรือไม 
 
1.4   ขอบเขตการศึกษา 

1.4.1 ขอบเขตเนื้อหา 
เนื้อหาในการศึกษาคร้ังนี้ศึกษาผานภาพถายหนังสือพิมพ เฉพาะหนา 

หนึ่งของหนังสือพิมพไทยในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม โดยศึกษาภาพถายท่ีถูกคัดเลือกมาลงในหมวด
ขาวการเมืองท่ีมีบริบทเร่ืองเพศ ประกอบดวย ความรุนแรงทางสัญลักษณทางเพศ โดยประยุกต
การศึกษาไปท่ี การตีความของผูรับส่ือหนังสือพิมพ และการสรางสรรคภาพของชางภาพ และ
แนวคิดการเลือกภาพของบรรณาธิการภาพหนังสือพิมพ 
 
 1.4.2 ขอบเขตประชากร 
   ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้ ประกอบดวย 
   -   ชางภาพหนังสือพิมพ จํานวน 2 คน 
   -   บรรณาธิการขาว จํานวน 2 คน 
 
1.5   ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. เพื่อทําใหเขาใจถึงภาพท่ีสะทอนลักษณะความรุนแรงเชิงสัญลักษณทาง 
เพศที่ถูกนําเสนอในหนังสือพิมพหนาหนึ่งของเพศชาย และเพศหญิง 

2. เพื่อทําใหเขาใจถึงลักษณะของความรุนแรงเชิงสัญลักษณทางเพศท่ีถูก 
ถายทอดลงในหนังสือพิมพขาวหนาหนึ่งของแตละเพศ 

3. เพื่อสะทอนใหเห็นถึงอคติทางเพศเกี่ยวกับการมองของของภาพแทนท่ี 
เปนความรุนแรงเชิงสัญลักษณทางเพศของนักส่ือสารมวลชนท่ีแฝงตัวอยูในชีวิตประจําวันผาน
ภาพถายของส่ือหนังสือพิมพ 
 
1.6   นิยามศัพท 

เพศ (Sex) สามารถแบงออกมาได 3 มิติ คือ 
Sex ในงานวิจัยนี้ใชคําวา เพศสรีระ เพื่อแยกแยะกับเพศสภาพ และเพศวิถี เพศ 



 4 

สรีระเปนการกําหนดข้ึนโดยธรรมชาติ และขอกําหนดทางสภาวะทางชีววิทยา (Biological Sex) คือ 
เพศหญิง-เพศชาย และรวมไปถึงเพศท่ีมีการเปล่ียนแปลงระบบเพศตามชีววิทยาแตกําเนิดดวย เชน 
พวกท่ีมีการแปลงเพศ 

Gender ในงานวิจัยนี้ใชคําวา เพศสภาพ หมายถึง เพศที่กําหนดโดยเง่ือนไขทาง 
สังคมหรือวัฒนธรรม โดยไมไดกําหนดโดยระบบสรีระและชีววิทยา ดังนั้นเพศท่ีถูกกําหนดโดย
สังคมนี้จึงอาจเปล่ียนแปลงไดตามสภาวการณ และเง่ือนไขของสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป บทบาททาง
เพศตอความเปนหญิงและชายในแงมุมตางๆ เปนตัวกําหนดความเช่ือ (Belief) ทัศนคติ (Attitude) 
มายาคติ (Myth) รวมท้ังประเพณีปฏิบัติตางๆ ท่ีถูกทําใหกลายเปนบรรทัดฐานทางสังคม ในความ
เปนชาย และหญิง2 

Sexuality ในงานวิจัยนี้ใชคําวา เพศวิถี หมายถึง ระบบความคิดความเช่ือเร่ืองเพศ  
เปนกระบวนการทางสังคม และวัฒนธรรมท่ีกําหนด จัดการ กํากับควบคุม ไปจนถึงการแสดงออก
เกี่ยวกับรสนิยมทางเพศ ความปรารถนา ความพึงพอใจในเร่ืองเพศ  การแสดงทาทีท่ีเกี่ยวกับเร่ือง
เพศ  การแตงกาย  เปาหมายในความสนใจทางเพศ  และการสรางจินตนาการที่เกี่ยวกับเร่ืองเพศ  ไป
จนถึงการออกกฎเกณฑ  ระเบียบกฎหมายตาง ๆ ท่ีมาควบคุมหรือกํากับดูแลเร่ืองเพศของคนใน
สังคม ถาจะกลาวอีกนัยหนึ่ง เพศวิถี หรือ Sexuality ก็คือ วิถีทางเพศของคนท้ังในระดับปจเจกบุคคล 
และในระดับสังคม ซ่ึงโดยท่ัวไปแลว สังคมจะมีการสรางบรรทัดฐานชุดหนึ่งท่ียอมรับหรือให
ความชอบธรรมกับเพศวิถีท่ีกําหนดข้ึนเทานั้น3 

กระบวนทัศน (Paradigm) ก็คือ กระบวนคิดวิเคราะห   กรอบแนวความคิด  วิธีคิด  
วิธีปฏิบัติ ตัวแบบ รูปแบบ แนวการดําเนินชีวิต มาทบทวนใหม เพื่อใหสอดคลองกับยุค และ
สถานการณ ท่ีกําลังเกิดข้ึน และท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  

อัตลักษณทางเพศสภาพ (Identity of Gender) การนิยามตนเองบนพ้ืนฐานของ 
การยอมรับ การจัดการ การปฏิเสธ หรือการสรางนิยามใหมเกีย่วกับความคาดหวังในเรื่องบทบาท
ทางเพศใหกับตนเอง อีกทั้งยังหมายรวมไปถึงความพึงพอใจทางเพศ อารมณความปรารถนา และ
ปฏิบัติการทางเพศดวย อยางไรก็ตาม อัตลักษณทางเพศสภาพอาจเกี่ยวของหรือไมเกี่ยวของกับ
ความพึงพอใจทางเพศก็ได 

วาทกรรม (Discourse) คือ การศึกษาวิเคราะหความสัมพันธระหวางอํานาจ  

                                                           
2 ภัสสร ลิมานนท, 2544, เพศ สถานภาพสตรีกับการพัฒนา, (กรุงเทพฯ : วิทยาลัยประชากรศาสตร  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
3 ผศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล, 2552, วาทกรรมเร่ืองเพศในหนังสือพิมพ. 
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ความรู และความจริง ตอการประกอบสราง หรือผลิตของความหมาย เพื่อทําใหมีอํานาจในการ
กําหนดความจริง ภายใตภาพแทนทั้งหลายท่ีปรากฏอยูในสังคม อํานาจเปนแรงผลักดันอันดับแรกท่ี
นําไปสูการสรรสรางความจริง โดยท่ีความจริงเปนตัวแทนของความรูท่ีถูกกํากับดวยอํานาจ ท้ังนี้
ความรูนั้นมักจะไมถูกตรวจสอบหรือต้ังคําถามกับท่ีมาท่ีไปของมัน เพราะ ทุกคนเช่ือวาความรูท่ีมี
อยูในปจจุบันเปนความจริงโดยไมคิดท่ีจะตั้งคําถามกับความรูท่ีมีอยูของชุดความรูนั้นๆ อํานาจจึง
เปนตัวชวยกระจายความจริงออกไป และอํานาจยังรักษาใหความจริงนั้นยังอยูในสังคม 

การวิเคราะหเชิงวาทกรรม (Discourse Analysis) คือ เขาไปศึกษากระบวนการ 
ครอบงําความคิด และเร่ืองของกลยุทธ และความพยายามในการ “ชวงชิงความหมาย” วาใครจะมี
กลวิธีอยางไรในการชวงชิงการกําหนดนิยามใหเร่ืองตางๆ และทําอยางไรใหนิยามนั้นเปนท่ียอมรับ
ของคนอ่ืน4 

ภาพตัวแทน (Representation) ความหมายของภาพแทนนั้นไมตายตัว และไมมี 
ความหมายที่แทจริงของภาพแทน ส่ิงตางๆบนโลกลวนไมมีความหมายในตัวเอง  อีกท้ัง ความ
เหมือน และความตางของความหมายในแตละวัฒนธรรมข้ึนอยูกับวาใชชุดรหัส หรือ สัญญะท่ี
ตรงกันหรือไม 
 

                                                           
4 ทัศนัย เศรษฐเสรี, 2551, การประยุกตใชมรดกทางศิลปวัฒนธรรมไทยในผลงานศิลปกรรมไทยรวม

สมัย : ไทยรวมสมัย...อยางไร? รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ สาขาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 


