
บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
  การวิเคราะหเชิงสัญลักษณทางเพศ ภาพขาวหนาหนึ่งหนังสือพิมพ ผูศึกษาจะ
วิเคราะหโดยใชทฤษฎีโดยจัดแบงเนื้อหา และรายละเอียดดังตอไปนี ้
  1.   แนวคิดเกีย่วกับการมอง (Visual) 

2.   แนวคิดเกีย่วกับเร่ืองภาพเชิงสัญลักษณ (Semiology)  
3.   แนวคิดเร่ือง มายาคติ (Mythologies) 
4.   แนวคิดเกีย่วกับเร่ืองกระบวนทัศน (Paradigm) 

 
ประเด็นแรกเกี่ยวกับการมอง และภาพถาย ซ่ึงเปนส่ิงสําคัญอยางหนึ่งของสัตว 

สังคมท่ีเรียกวามนุษย เนื่องจากในชีวิตประจําวันตองมีปฏิสัมพันธกับส่ิงอ่ืนเพื่อความอยูรอด การ
มองจึงเปนระบบการรับรูของมนุษยท่ีสําคัญตอการดํารงชีวิต มนุษยเราเรียนรูจากการมองกอนท่ีจะ
รูจักคําตางๆ เด็กจะเรียนรู และแยกแยะส่ิงตางๆดวยการเรียนรูจากการมอง การเรียนรูดวยการมอง
เปนการสรางพื้นท่ีสวนตัวข้ึนมาเพื่อท่ีจะอิงกับสังคม เวลาท่ีเราจะใชคําศัพทอธิบายบางอยางรอบตัว 
มันไมไดเช่ือมโยงกับภาพท่ีเราเห็นโดยตรง แตเราตองเรียนรูจากสังคมวาภาพท่ีเห็นนี้เรียกวาอะไร 
ซ่ึงจะเช่ือมโยงไปถึงประเด็นเกี่ยวกับภาพถายซ่ึงเปนผลผลิตจากการสรางสรรคข้ึนมาของมนุษย
จากความเขาใจผานการมอง ภาพถายจึงเปนส่ิงท่ีสามารถบอกเลาเร่ืองราวตางๆผานกระบวนการ
สรางสรรคภาพ ท้ังโดยกลองฟลม และกลองดิจิตอล การบันทึกชวงเวลาเส้ียววินาทีเพื่อเก็บภาพมี
ผลอยางไรกับภาพท่ีจะเกิดข้ึน อีกท้ังองคประกอบ และสัญลักษณภายในภาพเปนตัวอธิบาย
ความหมายท่ีอยูในภาพอยางไรโดยเฉพาะภาพท่ีมีสัญลักษณทางเพศ ปรากฏการณของชวงเวลาท่ี
เปนตัวกําหนดใหเกิดภาพถาย ท่ีมีผลตอความคิดดานตางๆใหเกิดมายาคติไมทางใดก็ทางหนึ่งกับ
สังคม 
 
2.1   แนวคิดเก่ียวกับการมอง 

2.1.1   การมองเห็น (Visual) 
การมองในทัศนะของ จอหน เบอรเกอร (John Berger) นกัวิจารณศิลปะชาว 

อังกฤษ ภาพ คือ การมองเห็นที่ถูกสรางข้ึนมาใหม หรือถูกผลิตซํ้า อีกท้ังยังเห็นวา ศิลปะไมไดถูก
มองเฉพาะคนท่ีไดรับการศึกษาเทานั้น แตมันถูกดู และพบเห็นโดยผูคนธรรมดาอยูทุกวัน รวมไป
ถึงคนท่ีไมไดรับการศึกษาดวย  เบอรเกอร ไดตั้งคําถามข้ึนมาอยางหนึง่วา “ศิลปะและภาพตางๆถูก
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มองดูอยางไรและโดยใคร” ซ่ึงนําไปสูคําถามท่ีสําคัญมากท่ีวา “ความหมายถูกคนพบไดอยางไร
มากกวาความหมายในตัวของมันเอง” ซ่ึงการศึกษาของเขาไดเช่ือมโยงไปถึง สัญศาสตร  

การใชชีวิตอยูในปจจุบันมนษุยเราใชสายตาอยางมากในการใชชีวิต สายตาท่ีมอง 
ไปยังท่ีตางๆผานดวงตาโดยการเพงหรือจองมอง (Gaze) การมองจึงเปนเร่ืองของ มุมมอง (View 
point) ทัศนียภาพ (Perspective) หรือทัศนคติท่ีซ่ึงภาพถูกสรางข้ึน การจองมองสามารถอางอิงถึง
การตัดกันระหวาง ผูท่ีสรางภาพขึ้นมา กบั ภาพนั้นถูกมองอยางไร หรือเรียกวา “การจองมองของผู
ดู” เบอรเกอร เช่ือวา ภาพตางๆไดนําพาเอาอุดมคติของตัวเองมาดวย เชน เร่ืองเพศสภาพ หรือ ชน
ช้ันทางสังคม ซ่ึงเปนเง่ือนไขและปจจยัสําคัญในการทําความเขาใจเกีย่วกับการจองมอง ความรูของ
ผูดูจึงเปนส่ิงจาํเปนในการพจิารณาอันขาดเสียไมได เพื่อทําความเขาใจในบริบทตางๆของภาพ 
  การมอง หรือ การกําหนดกรอบการมองไมไดเกดิข้ึนมาเองจากภายในของมนุษย
แตละคน หรือเกิดข้ึนมาอยางลอยๆ ไรเหตผุล และปราศจากเปาหมายปลายทาง  
  กอนท่ีเราจะเขาใจส่ิงตางๆจากการมองเห็น เบอเกอร อธิบายวา มนษุยเราใชภาษา
ในการเขาใจโลกโดยผานคําพูดซํ้าบอยคร้ัง ไมอาจสรางความกระจางใหปูรับฟงเขาใจโดยผานการ
เลาเร่ืองจากผูอ่ืนซ่ึงไมมีโอกาสเห็นภาพนั้นๆได มนุษยจงึรับรูปรากฏการณจากการเลาโดยไม
สามารถเขาใจไดอยางแทจริงจนตองการเกดิภาพวาดในชวงเวลาตอมา ไมวาจะเปนการวาดบนผนัง
ถํ้า บนผืนผาใบ กอใหเกดิการเรียนรู และเขาใจตอการมองเห็น เติมเต็มส่ิงท่ีเห็น ซ่ึงไปสัมพันธกับ
ส่ิงท่ีรู และเช่ือ กอใหเกิดความรู ตอส่ิงท่ีเห็น   
  ภาพวาดในยุคแรกกอนยุคอิมเพรสชั่นนิส (Impressionism) สวนใหญเปนภาพวาด
ท่ีมีลักษณะเหมือนจริง (Realistic) ซ่ึงเห็นไดชัดในยุคโรแมนติก (Romantic) โดยเกดิจากการท่ี
ศิลปนตองทํางานรับใชสถาบันตางๆเพ่ือความอยูรอด เชน วาดภาพใหกษัตริย หรือ ขุนนาง หรือรับ
ใชศาสนา เชน วาดรูปตามโบสถตางๆ ซ่ึงเปนการผลิตซํ้าความจริงจากธรรมชาติหรือส่ิงท่ีมองเห็น 
ภาพวาดจึงเปนการดึงส่ิงท่ีมองเห็นออกมาจากพ้ืนท่ี และเวลาจริง และเม่ือมีการเกิดข้ึนของภาพถาย 
การมองตอส่ิงตางๆรอบตัวกมี็ความเปนเฉพาะตัวมากข้ึน ดวยกลไกของกระบวนการถายภาพเอง
และมุมมองของชางภาพตอการบันทึกซ่ึงเปนส่ิงเฉพาะตัว และเกิดจากมุมมองของตัวชางภาพเพียง
คนเดียว ซ่ึงการเขาไปตีความตอภาพถายท่ีมีลักษณะเฉพาะตัวนั้นอาจจะไมเปนความจริงท่ีเกิดข้ึนก็
ได  ภาพถายจงึเกิดความคลุมเครือ และความนาสงสัยมากข้ึน ซ่ึงสะทอนใหเห็นทัศนคติตอภาพถาย
และภาพวาด ของผูคนในชวงท่ีเกดิกลองถายรูป 
  กลองถายรูป และ ประวัติศาสตรการถายรูป 

ในยุคท่ีมีการสรางกลองนั้น เปนยุคท่ีเปล่ียนมุมมองของคนดูภาพ เหมือนชางภาพ 
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หรือคนถายเขาไปแทนท่ีของคนท่ีดู ซ่ึงเปนส่ิงท่ีชางภาพไดเลือกมาแลว โดยคนดภูาพถูกตัดขาด
จากบริบทแวดลอมออกไปใหเหลือแตมุมมองเพียงมุมเดยีว ซ่ึงเปนส่ิงท่ีภาพถายน้ันไมสามารถ
อธิบายไดดวยตัวมันเอง การเลือกของชางภาพจึงเปนเหมือนอํานาจ (Power) ในการเขาไปกํากับการ
มองเห็นของคนดูภาพ  
  กลองถายรูป และฟลม ท่ีเขามามีอิทธิผล ในฐานะของการเปนตนแบบของการ
ผลิตซํ้า ทําใหคุณคาความหมายตนแบบถูกลดทอนนอยลง ทําใหความเปนตนแบบหายไป ไมมี
คุณคาทางจิตใจ จากการทีส่ามารถสรางสรรคโดยการผลิตซํ้าทางเทคนิคออกมากีช้ิ่นก็ได ใครๆก็
สามารถมีได ในขณะท่ีคุณคาของงานตางๆในเชิงประวัติศาสตรก็ลดไปจากการผลิตซํ้าดวยเชนกนั 
เชน การถายรูปงานศิลปะท่ีสามารถผลิตซํ้าจํานวนเทาใดก็ได ก็ทําใหไมตองไปดูจากช้ินงานจริง
โดยดูผานภาพถาย หรือผานคอมพิวเตอรได สถานท่ีจริงของงานศิลปะก็ไมมีใครไปด ูหรือ ไปเห็น
กับตาจริงๆ กไ็มรูสึกตราตรึง (Impact) กับคนดูมากเทาการเห็นงานในคร้ังแรก การผลิตซํ้าท่ีใครก็
สามารถครอบครองไดสงผลใหเกดิกจิกรรมในทางการเมืองไดเปล่ียนรูปแบบ และความหมายไป 
เชน การแลกเปล่ียนศิลปะก็จะตองมาตรวจสอบความจริงแทของตัวงานน้ัน อีกท้ังเปาหมายหรือ
จุดประสงคของงานไดถูกแยกขาดจากตัวงานจริงๆ เชน ภาพถายของศิลปนช่ือดังท่ีไดถูกผลิตซํ้าไป
อยูในพืน้ท่ี แตผูท่ีครอบครองไมไดสนใจถึงตัวคุณคาของภาพท่ีอยูภายในงาน แตไปใหความสําคัญ
กับคุณคาถึงการมีอยูของมันวานี่เปนภาพของศิลปนช่ือดัง  
  ผูชาย – ผูหญิงในส่ือ 
  การมองในเร่ืองเพศในสังคมในเร่ืองการมองก็ถูกแบงแยก โดยมองคุณคาของ
ผูชายในลักษณะของผูท่ีเปนนักทํากิจกรรม หรือใชแรงงาน แตตัวผูหญิงมองวาการมีอยูของเธอนั้น
เปนการแสดงใหเห็นหรือปรากฏตัวออกมา ใหผูคนไดมองความงามในแบบผูหญิง และเปนเพยีง
วัตถุท่ีสําหรับใชในการมอง สําหรับในพื้นท่ีสาธารณะน้ันการมองทําใหผูชายเปนนักสํารวจตรวจ
ตราในสังคม ตางจากผูหญิงท่ีจะเปนผูถูกสํารวจ หรือเปนวัตถุท่ีถูกมอง เพราะความสวยงามของ
เรือนราง และลักษณะพิเศษของผูหญิงในเร่ืองการรักสวยรักงาม ทําใหคุณคาของชายและหญิงนั้น
แตกตางกนั จงึทําใหเกิดการเมืองเร่ืองเพศ ในการแบงแยกหนาท่ี วัตถุประสงค และเปาหมายในการ
ดําเนินชีวิตระหวางผูหญิง ผูชายในสังคม  
  ภาพวาด 
  วิธีการมองรูปภาพเปลือย หรือ โปในสังคมนั้นมีลักษณะท่ีแตกตางกนั ท้ังการมอง
ของผูชาย และผูหญิง ทําใหคุณคาตอการมองน้ันยังคงแตกตางกัน ในยุคกลางภาพชาย และหญิง จะ
มีลักษณะท่ีเกอืบเปลือย หรือ อีโรติค (Erotic) อยางตรงไปตรงมา หรือการเลาเร่ืองโดยเหน็ไดจาก
งานศิลปะตางๆ ซ่ึงไดรับอิทธิพลจากแนวคิดทางศาสนาเสียเปนสวนมาก ภาพเขียนบอกเลาเร่ือง
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ตํานานจากพระคัมภีรไบเบ้ิล (Bible) หลายภาพ กแ็สดงออกในลักษณะกระตุนกาํหนัด (Erotic) 
นําเสนอเรือนรางท่ีไรอาภรณปกคลุม อยางเชน ภาพเขียนท่ีเลาตํานานของมนุษยคูแรก คือ อดัมกับ
อีฟ โดยภาพหญิงชายท่ีไมสวมเส้ือผาดังกลาวกลับมิไดถูกจัดใหเปนภาพลามกอนาจารแตอยางใด 
ภาพท่ีถูกวาดตอมาในภายหลัง มีการลดทอนเร่ืองราวและบริบทของภาพออกไป ทําใหเม่ือขาดเนื้อ
เร่ืองหรือประวัติศาสตรท่ีเกีย่วของ ทําใหการมองภาพเปลือย นั้นถูกมองวาเปนภาพโป ซ่ึงภาพกึ่ง
เปลือย (Nude)ในสมัยกอน เปนภาพเปลือยในท่ีสาธารณะท่ีผูหญิงท่ีกําลังเปล้ืองอาภรณไมไดตั้งใจ
จะโชวนมหรืออวัยวะเพศใหคนในท่ีสาธารณะไดเหน็ เชน ภาพแมกาํลังใหนมบุตร เปนตน ตอมา
ภาพกึ่งเปลือยท่ีเนนเสนอภาพเรือนรางเปลือยในเชิงศิลปะลดนอยลงไปในชวงยุคคิวบิสม (Cubism) 
และเซอรเรียลิสม (Surrealism) และกลับมาเฟองฟูอีกในยุคท่ีมีศิลปะภาพถาย  
  การท่ีมนุษยเราทําการแยะแยะกันระหวาง ภาพโป และภาพเปลือย นัน้เปนเพราะ
ใหความสําคัญตอพื้นท่ีบนรางกาย ตอสายตาท่ีจับจองมองเรือนราง เพราะไดรับอิทธิแนวคิดจาก
คริสตศาสนาทําใหสังคมตองแยกแยะส่ิงตางๆเหมือนกบั ความดี และความชัว่ตามหลักคําสอน ซ่ึง
ตามหลังศาสนามองวาภาพโปนั้นจะมีลักษณะท่ีเขาไปยัว่ยุทางเพศ โดยสงอิทธิผลตอการมองภาพ 
และยังสงผลตอการทํางานของศิลปนโดยพบเห็นไดมากในยุคเรเนซองส (Renaissance) ศิลปนใน
ยุคน้ันพยายามเพิ่มความเปนสุนทรียะ หรือ สุนทรียศาสตรลงไปในงาน และลดทอนภาพของ
อวัยวะเพศใหดูเหมือนจริงมากกวาท่ีจะวาดเปนแบบ Realistic จุดนี้เองจึงทําใหเกดิภาพนูดในแบบ
ศิลปะน้ันเกิดข้ึนมา แตภาพโป และเปลือยนั้น ก็ยังไมอาจแยกขาดจากกัน ข้ึนอยูกบัจุดประสงคของ
ศิลปน หรือ วัตถุประสงคของภาพ และการตีความภาพของแตละคนภายใตบริบทของสังคม 
วัฒนธรรม พืน้ท่ีของตัวงาน และชวงเวลาที่ดูงาน 
  ภาพสาธารณะ 
  กิจกรรมท่ีเกดิในชีวิตประจําวันของมนษุยเราน้ัน มีท้ังพื้นท่ีสวนตัว และพ้ืนท่ี
สาธารณะ ซ่ึงเราจําเปนตองใชการมองหรือการดูเปนปจจัยหลักใหเกดิกิจกรรมนัน้ข้ึน แนนอนวา
ในสังคมหนึ่งนั้นมีประชาชนพลเมืองอาศัยอยูอยางหลากหลาย เราจึงเห็นกิจกรรมตางๆท่ี
หลากหลายในสังคมแมกระทั่งของตัวเราเอง กิจกรรมตางๆนั้นจึงตองมีการเคล่ือนตัวไหลผานไป
ตามพ้ืนท่ี และเวลาที่ตางกนั ท้ังนีก้ิจกรรมจึงสงผลหรืออิทธิพลไปรอบตัว อยางแรกท่ีรับรูไดกคื็อ
การมองจากสายตามนุษย ดงันั้นการมองเห็นในคร้ังแรกจึงสงผลใหเราตีความในวนิาทีท่ีเราเห็นนั้น 
หรือ กิจกรรมนั้นเปนอยางไร จึงข้ึนอยูกับการตีความของแตละคน ในอีกมุมหนึ่งท่ีมีผูมามอง
กิจกรรมของเราจะตีความเปนอยางไร เชน การเห็นคนกางเกงหลุดไปกองกับพืน้ในท่ีสาธารณะ 
อาจตีความไดวาเปนพวกโรคจิตจากการมองของผูหญิง แตความจริงอาจมีความหมายอื่นเชน 
กระดุมกางเกงหลุด หรือเพ่ือนกล่ันแกลง 
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ภาพสาธารณะสะทอนใหเหน็มุมมอง ทัศนคติ ของการมองตอภาพถายท่ีเหน็ และ 
ตอกิจกรรมหรือส่ิงท่ีถูกถายอยูภายในกรอบหรือเฟรมรูปนั้น ซ่ึงจะสงผลไปสูกิจกรรมตางๆท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคตจากการมองของผูดู โดยท่ีเราไมรูวาเราไดสงผานกจิกรรมนั้นในรูปสัญลักษณท่ี
เกี่ยวกับกิจกรรมนั้นในพื้นท่ีภาคปฏิบัติ และเกิดการตีความแลวนําไปปฏิบัติ  แตไมไดนําสัญลักษณ
หรือส่ิงท่ีเห็นนั้นไปปฏิบัตท้ัิงหมด เพราะสวนท่ีเหลือจะเปนการตีความของคนดูภาพ และข้ึนอยูกับ
บริบทท่ีตางกัน ซ่ึงแสดงออกไปอีกอยางหนึ่ง โดยอาจจะไมสัมพันธกบัภาพตนแบบหรือกิจกรรมที่
เปนตนแบบ 
   ภาพถายตางๆท่ีถูกถายสวนใหญแลวจะถูกทําการผลิตซํ้าเพื่อเผยแพรออกสูพื้นที่
สาธารณะ ซ่ึงเปนตัวเคล่ือนยาย หรือเปลี่ยนผาน จากพ้ืนท่ีจริงท่ีถูกถายไวนําไปบรรจุอยูในพ้ืนท่ี
กรอบส่ีเหล่ียมของรูปถายออกสูสังคม และท่ีตางๆ ไกลจากพื้นท่ีจริงท่ีบรรจุอยูในภาพถาย เปนการ
ยนยอโลกใหเล็กลง และทําใหความเปนพืน้ท่ีเล่ือนไหล คนท่ีอยูไกลจากพื้นท่ีจริงสามารถรับรูจาก
การมองพ้ืนท่ีเสมือนในภาพถายไดโดยไมตองไปยังพื้นท่ีจริง รับรูกิจกรรมในภาพได แตการไมได
อยูในกิจกรรมจริงในพืน้ท่ีจริง ทําใหไมเหน็บริบท และกิจกรรมนั้นอยางแทจริง ซ่ึงจะสงผลใหการ
ตีความหมายของภาพอาจจะไมถูกตอง (ตามท่ีชางภาพตองการส่ือ) หรือถูกเพียงบางสวน ซํ้าอาจจะ
มีการบิดเบือนดวยส่ิงตางๆกอนท่ีจะมาถึงสายตาท่ีจะถูกมอง เชน ส่ือกลางท่ีทําหนาท่ีสงสาร หรือ 
เหตุธรรมชาติตางๆ เชน การเปยกชื้นของกระดาษ การเกิดราบนกระดาษ หรือแมกระท่ังระบบการ
พิมพท่ีไมดี ภาพไมชัดเจน ตอการมอง 
 

2.1.2   การจองมอง (Gaze) 
  John Berger กลาววาการมองเขาไปท่ีวตัถุๆหนึ่งภายในภาพถายเราจะเกิดคําถาม
ข้ึนกับเราตัวเอง ดวยคําถามท่ีหลากหลายรูปแบบ เชน ภาพนี้ถายจากที่ไหน ใครเปนคนถายภาพ 
ถายเพื่ออะไร คนถายภาพนี้สรางภาพนีม้าไดอยางไร โดยในฐานะของผูท่ีดูวางตําแหนงตัวเองไว
อยางไร ซ่ึงเปนคําถามเม่ือเราใชเวลามากข้ึนขณะท่ีดูภาพหรือจองมองดภูาพ 

 หลังจากการดภูาพในคร้ังแรกท่ีเราเขาใจความหมายตอภาพๆหนึ่ง ซ่ึงการมองของ
เรานั้นจะเหน็ภาพกอนที่จะไปดูบริบทรอบๆ เชน ตัวอักษร หรือ ภาษาท่ีประกอบภายในภาพวามี
ความหมายอยางไร เม่ือมองเขาไปท่ีขางในตัวภาพอยางจริงจัง อยางพินิจพิเคราะหประกอบกบั
บริบทโดยรอบแลว เราสามารถทําความเขาใจ และถอดความหมายท่ีอยูภายในภาพอยางแทจริง
หรือไมนั้น ข้ึนอยูกับจิตใตสํานึก และมายาคติท่ีมีอยูของแตละปจเจก มีการใชชุดความรูท่ีติดตวัอยู
เขาไปมองภาพ รวมท้ังแนวคิดตางๆ เขาไปมองโครงสรางของความหมายในภาพ ความสัมพันธกนั
ระหวางขอมูลภายในภาพ เคร่ืองหมายและรหัสตางๆ  
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 เนื้อหาหรือความหมายท่ีมีอยูภายในภาพนัน้มีความหลากหลาย ท้ังเร่ืองสังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม เพศ ชนช้ัน ฯลฯ แตส่ิงท่ีเราเห็นเปนอันดับแรกหรือส่ิงแรกท่ีเรา
สามารถทําความเขาใจไดเลยน้ัน มักจะเปนส่ิงท่ีดูแลวเขาใจไดเลยเพยีงแวบแรกท่ีเหน็เพราะมักเปน
ส่ิงท่ีใกลตัว หรือมีพื้นฐานทางวัฒนธรรมตอภาพๆนั้น หรือเปนรูปแบบทางสัญลักษณท่ีเปน
สาธารณะท่ีใครๆก็สามารถเขาใจรวมกนัได เชน การเหน็ภาพคนสวมชุดเหลือง หรือ สมเกือบท้ังตัว
ท่ีอยูทามกลางกลุมคน ก็ทําใหเขาใจไดวาเปนพระสงฆ หรือ สามเณร  

ริชารด  โวลลไฮม (Richard Wollheim, 1923-2003) นักปรัชญาชาวอังกฤษเสนอ 
วาความสามารถในการมองเห็นความลึกในภาพวาดท่ีโวลลไฮมเรียกวา “การมองขางใน” (Seeing 
in) ไมไดเกดิจากความเขาใจสัญญะใดๆ แตเกดิจากความสามารถพิเศษในการมองของมนุษยซ่ึงมี
พื้นฐานมาจากพันธุกรรม “Seeing in” ของโวลลไฮม และยังรวมความสามารถพิเศษของมนุษยใน
การมองเห็นรูปหรือส่ิงตางๆปรากฏอยูในกอนเมฆ กําแพง ผนังถํ้า หรือในส่ิงตางๆ1 

โวลลไฮม เสนอวาในขณะท่ีเราช่ืนชมภาพช้ินใดช้ินหนึง่อยูนั้น เราไมสามารถแยก 
ปรากฏการณการมองท้ังสองประเภทใหออกจากกนัได  (การท่ีเรามองพื้นผิวของภาพวาด กับความ
ลึกของภาพวาด) กลาวคือเราไมสามารถเลือกท่ีจะมองแตเพียงพืน้ผิวของภาพวาดแตเพียงอยางเดยีว 
โดยท่ีไมไดสนใจความลึกท่ีอยูในภาพวาดนั้นไปดวย คือ เราจําเปนท่ีจะตองมองความเรียบ และ
ความลึกไปพรอมๆกัน โวลลไฮม เรียกปรากฏการของการเห็นภาพวาดในลักษณะดงักลาวนีว้า สอง
รอยพับท่ีซอนกันอยู (Two Foldness) เชน ในภาพงานจิตกรรม “Creation of Adam” ของ 
ไมเคิล แองเจลโล (Michael Angelo)  

เชนเดยีวกับจติกรที่กําลังวาดภาพบนผืนผาใบที่เรียบท่ีใชสีแตงแตมใหเกิดภาพ 
ข้ึนมาก็จะทําใหสามรถมองเห็นความลึกคอยๆปรากฏขึ้นมาของภาพวาดไปพรอมๆกันโดยไม
จําเปนตองวาดภาพใหเสร็จเสียกอนจึงจะมองเห็นความลึกนั้นได  โวลลไฮม จึงเสนอวา “Seeing in” 
เปนปรากฏการท่ีเกิดข้ึนกอน “Representation” ของภาพวาด หมายความวาเรา (ไมวาผูดูหรือจิตรกร) 
จะตองมองเหน็ความลึกของภาพวาด กอนท่ีจะมองออกวาภาพวาดนัน้เปนตัวแทนของส่ิงใด2 

แดรริดา (Jacques Darrida, 1939-2004) นักปรัชญาชาวฝร่ังเศส ท่ีรูจักในแนวคิด 
“การร้ือสราง” (Deconstruction) มักไมสนใจในความคิดนี้ของโวลลไฮม เนื่องจากมองวาปรากฏ
การตางๆในสังคมลวนทํางานแบบเดยีวกบัภาษา หรือ สัญญะจนทําใหไมตระหนกัถึงการมองภาพ
วามีความแตกตางไปจากการใชสัญญะ รวมท้ังไมเช่ือดวยการมองส่ิงตางๆ เปนความสามารถท่ี
                                                           

1 พิพัฒน พสุธารชาติ, 2553, ความจริงในภาพวาด บทวิจารณวาดวยสุนทรียศาสตรของไฮเด็กเกอรและ
แดรริดา, กรุงเทพ : สํานักพิมพวิภาษา, หนา 64. 

2 เรื่องเดียวกัน, หนา 65. 
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สําคัญอยางหนึ่งในการคนหาความรูของมนุษย อันเปนความสามารถท่ีมีความแตกตางไปจาก
ความสามารถทางดานภาษาอีกดวยเพราะแนวคิดโครงสรางนิยมเช่ือวาปรากฏการณตางในทาง 
สังคมลวนทํางานแบบเดยีวกบัภาษา คือ อาศัยความแตกตาง และความสัมพันธของหนวย ประกอบ
กับเร่ืองโครงรางทางญาณวิทยา (Epistemology) และเกี่ยวกับสถาบัน (Institution) ซํ้า โซซู 
(Ferdinand de Saussure) ไดเคยสรุปเอาไววา ความหมาย หรือ คาของสัญญะ (Semiology) เกดิจาก
การเปรียบเทียบกับสัญญะอ่ืนๆ ในท้ังระบบ การเกิดรูปสัญญะ ความหมาย คาของมันจึงเปนส่ิงท่ี
ตองข้ึนอยูกับองคประกอบหรือความสัมพันธท้ังหมดในระบบในชวงเวลาเดียวกันอยางเดยีวกัน ซ่ึง
เปนแนวคิดในระบบภาษาของเขาเอง 

 ภาพท่ีมีอยูบนหนาหนังสือพมิพท่ีเห็นไดตามพ้ืนท่ีท่ัวไป ท้ังตามแผงหนังสือหรือ
รานอาหาร เปนชองทางในการรับรูขาวสาร หรือ ส่ือทางหนึ่งในชีวิตประจําวัน บางคนอาจไดรับ
หรือไมไดรับก็ข้ึนอยูกับปจจัยในการใชชีวิตแตละคน แตการรับรูทางสายตาผานการมองจากส่ือ
หนังสือพิมพกเ็ปนทางเลือกในการรับรูขาวสารในสังคมปจจุบัน  ซ่ึงสงผลใหการรับรูจากภาพถาย
หนังสือพิมพมีอิทธิผลทางสายตา ตอกระบวนความคิดหลังจากท่ีไดมองดูภาพเหลานั้น ซ่ึงบางที
อาจจะไมไดสนใจอยางจริงจงัก็ตามแตก็สงผลตอความคิด  ทัศนคติ ความเช่ือ ท่ีเปนสวนตัว ท่ีซ่ึง
การเห็นหรือการมองภาพนัน้ตอกย้ําอุดมคติบางอยางของการจองมองเหลานั้น ซ่ึงมีนัยยะหรือมายา
คติท่ีแอบแฝงอยู สงผลใหทัศนคติตอการมองภาพในชีวติประจําวนั ใหเปล่ียนไป 

การมองภาพถายท่ีอยูในหนังสือพิมพจะสัมพันธกับทุนทางวัฒนธรรม และทุน 
ทางสัญลักษณของแตละคนท่ีมีอยู  โดยเขาไปกํากับความคิด และทัศนคติ ตอภาพท่ีมองเห็น และใช
ทุนเหลานั้นตีความหมาย ซ่ึงวิธีการมองเหลานี้ท่ีมีลักษณะเปนอํานาจทางสายตาท่ีเขาไปควบคุม
วิธีการมอง และใหความหมาย ในขณะท่ีตัวภาพถายเองก็มีอํานาจในการกําหนดความหมายตางๆ
ตอตัวผูมองภาพ ท้ังทางทุน และสัญลักษณตางๆเชนเดยีวกัน ความสัมพันธอันนีทํ้าใหตวัภาพถาย
กับการมองไมอาจแยกขาดจากกันในการใหความหมายของตัวภาพถาย  

การจองมองตางๆ ลอลา มัลวีย (Laura Mulvey) เช่ือวา มีลักษณะของปตาธิปไตย  
หรือ ชายเปนใหญ โดย จอหน เบอรเกอร (John Berger) เรียกวา เปนการจดจองแบบผูกระทํา และ
แสดงใหเห็นวาผูหญิงดํารงอยูในลักษณะของผูถูกกระทํา แตกย็ังมีการมองในแบบอ่ืนดวยเชนกนั 
เชน การจองมองของผูหญิง การจองมองแบบโฮโมเซ็กสชวล หรือการมองจากตําแหนงอ่ืนๆ เชน 
การจองมองจากคนอ่ืน (Otherness) 

ภาพในหนังสือพิมพท่ีตัวภาพมีนัยยะเกี่ยวกับเร่ืองเพศในรูปแบบของสัญลักษณท่ี 
ซอนอยูเบ้ืองหลังภาพ สงผลทางออมตอทัศนคติความเชื่อของแตละคน โดยเอาไปสัมพันธกับทุน
สัญลักษณ ทุนทางวัฒนธรรมท่ีมีอยู  ในความเปนปจเจกของชุดความรู และขอมูลเชิงประวัติศาสตร 
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มีผลตอการจองมองภาพท่ีใหความหมายแตกตางกัน เชน ในวัฒนธรรมหน่ึงมองวาภาพของผูหญิง
ท่ีเปดเผยใหเหน็รองนมไดอยางชัดเจนน้ันเปนเร่ืองปรกติธรรมดา แตในอีกวัฒนธรรมถือวาเปน
เร่ืองไมเหมาะสม ผิดหลักศีลธรรมอันดี โดยจําเปนตองมีการเซ็นเซอรหรือปกปดไมใหเห็น 

ความสัมพันธระหวางภาพถายท่ีตองการสื่อความหมาย และคนดูภาพถายท่ี 
ตองการรับรู ขอมูลขาวสาร และความจริงท่ีอยูในภาพถาย นั้นจึงไมอาจแยกขาดจากกัน เกิดการตั้ง
คําถาม และสงสัยตอบริบทท่ีเกิดข้ึนในภาพนั้น วาแทจริงแลวเปนอยางไร จากส่ิงท่ีถูกปกปดซอน
เรนนั้น ซ่ึงสงผลตอทัศนะคติตอภาพอ่ืนๆ ตั้งคําถามกับเจาของภาพถาย ตอชางภาพ หรือแมแตตัว
สถาบันท่ีภาพนั้นดํารงอยู เกดิการส่ันคลอนตอความเช่ือม่ันในตัวส่ือหรือรูปภาพอ่ืนๆ  

ดอนนา ฮาราเวย (Donna Haraway) นักบุกเบิกงานวิจัยทางดานสตรีนิยมในเร่ือง 
เกี่ยวกับวาทกรรม ไดแทนที่การมอง ในลักษณะหลุดพนไปจากรางกาย (หรือมองมาจากเบ้ืองบน) 
ดวยทัศนะของปจเจกจากท่ีใดท่ีหนึ่ง เธอเนนวา “สายตาหรือการมองนั้น เปนการมองเร่ืองของ
ตําแหนง นัน่คือ เปนการตอสูกับเร่ืองราวหรือคําอธิบายในเชิงเหตุผลเก่ียวกับโลก ท่ีโตแยงกนัวา มี
การมองกันอยางไร” เธอตระหนักและยอมรับวา การเขาใจการมอง เปนตัวอยางท่ีสําคัญของส่ิงท่ีจะ
ไดรับการยอมรับในฐานะท่ีเปนระเบียบวิธีของเหตุผล เธอยอมรับวา ภาพนัน้มักเกี่ยวกับเร่ืองของ
อํานาจและตําแหนงการมอง (Power and Position) ซ่ึงหมายความวาวิธีการมองใดๆก็ตาม จักตอง
เปนสวนของเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับอํานาจและตําแหนงการมองเสมอ3 

พื้นท่ี และเวลา ตอการมองภาพนั้น ท่ีส่ือสารอยูบนหนาหนังสือพิมพ มีผลตอ 
พฤติกรรมการแสดงออก ท้ังในพื้นท่ีสวนตัว และพ้ืนท่ีสาธารณะ โดยเฉพาะภาพท่ีนัยยะทางเพศ 
หรือภาพท่ีมีแรงกระตุนตอจิตสํานึกอันออนไหว  เชน  ขาวพอขมขืนลูก  หมาถูกชําแหละ 
นักการเมืองท่ีตนช่ืนชอบนั้นติดคุก พระสงฆทําแพลงกิ้ง (การนอนคว่ําเหยียดตัวตรงในพื้นท่ี
สาธารณะตางๆแลวถายรูปลงบนส่ือออนไลน) บนราวกระได ฯลฯ ตําแหนงพื้นท่ีของการมองจะ
สงผลตอการแสดงออก ท้ังทางดานวัฒนธรรม การเมือง หรือสังคม เชน ถาเราอยูมองดูภาพ
นักการเมืองท่ีตนช่ืนชอบติดคุก แตอยูในสถานท่ีท่ีประชาชนในพื้นท่ีนั้นเห็นดวยกับการติดคุก เราก็
อาจมีความกระอักกระอวนใจ หรือ ไมม่ันใจตอการแสดงออกทั้งทางพฤติกรรมตางๆ เชน การพูด 
สีหนา และทาทาง ในพ้ืนท่ีนั้น 

การมองในพื้นท่ีสวนตัวตอภาพถายท่ีมีนัยยะทางเพศ ก็จะมีพฤติกรรมการแสดง 

                                                           
3 สมเกียรติ ต้ังนโม, 2549, มองหาเร่ือง : วัฒนธรรมทางสายตา, สํานักพิมพมหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

มหาสารคาม, หนา 86-87. 
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ออกท่ีตางกันออกไป ซ่ึงอาจสงผลใหเห็นการส่ังสมจนเปนตนทุนตอแนวคิดเชิงวฒันธรรม และอาจ
เปนตนแบบของทัศนคติ และพฤติกรรมทางเพศในอนาคต อาจกอใหเกิดการเลียนแบบ มีความ
รุนแรงทางเพศ และการมองตอส่ิงรอบตัวในพื้นท่ีจริงนั้นปรับเปล่ียนอํานาจของภาพถายสงผลให
การรับรูทางสายตาภายใตกรอบของสังคม สูการแสดงออกภายใตวฒันธรรมท่ีตัวเองอยู และ
สถาบันท่ีกํากบั ไปกดทับตอวิธีการมองตอภาพถาย เพราะดวยความตางของพ้ืนที่ทางวัฒนธรรม 
และ habitus (ประสบการณในชีวิตของตนท่ีแตละคนสืบตอกันมาภายในกลุมหรือชุมชนท่ีตนเองอยู) 
ที่แตกตางกัน และไมไดมีความรูเรื ่องวัฒนธรรมที่แตกตางกันออกไป   กอใหเกิดความรุนแรง 
ทางสัญลักษณข้ึนอยูเสมอ เชน ภาพขาวท่ีเกิดข้ึนทางภาคใตของไทย คนในเมืองหลวงหรือตาง
วัฒนธรรมอาจไมเขาใจไดอยางแทจริงกับส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากการเห็นแคภาพถาย หรือ ขอความท่ี 
บอกเลาในจากส่ือตางๆท้ังทางโทรทัศน วิทยุ หนังส่ือพิมพ หรือ ในส่ือสังคมออนไลน (Social 
Network) จากการมองภาพถาย เพราะภาพท่ีออกมาอาจมีการบิดเบือนจากชางภาพหรือตัวสถาบัน
ส่ือ เพื่อใชอํานาจกดทับความเหน็ตางท่ีตัวสถาบันเองยึดถืออยู และเพื่อเสริมทัศนคติความเชื่อ
บางอยางใหคนดูภาพมีความเขาใจท่ีตวัสถาบันส่ือนั้นตองการ และเปนบรรทัดฐานของสังคม 
(Social Norms) รวมกนั 

แคทเธอรีน ลูทซ (Catherine Lutz) และเจน คอลลินส (Jane Collins) ไดเพงความ 
เอาใจใสของพวกเธอลงบนภาพถายตางๆท่ีพบในนิตยสาร National Geographic พวกเธอคาดการณ
วา มันมวีิธีการจองมองอยูดวยกัน 7 อยาง ซ่ึงสามารถถูกพบไดในนิตยสารเหลานี้ และน่ันได
อรรถาธิบายถึงบริบททางสังคมเกี่ยวกับภาพถายพวกนั้นท่ีพบไดในนิตยสาร  

การจองมอง 7 แบบดังกลาวบงช้ีอยูในเร่ือง Reading National Geographic (1992)  
คือ:  

1. การจองมองของนักถายภาพ  
2. การจองมองในเชิงสถาบันของนิตยสาร  
3. การจองมองของผูอาน  
4. การจองมองของคนท่ีไมใชเปนชาวตะวนัตก  
5. การจองมองแบบแจมชัดกระทําโดยผูคนชาวตะวนัตก ซ่ึงอาจถูกใสกรอบดวย 

ลักษณะทองถ่ินในภาพๆนั้น  
6. การจองมองในลักษณะสะทอนกลับหรือถูกหักเหโดยกระจกเงา หรือ กลอง 

ถายรูป ซ่ึงไดถูกแสดงใหเหน็ในมือของผูคนทองถ่ิน 
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7. การจองมองในเชิงวิชาการของพวกเรากันเอง4 
  ดังน้ันการถายภาพตางๆจึงไมอาจเรียกไดวาเกิดจากสัมผัสหรือสัญชาติญาณลวนๆ
ของชางภาพแตเพียงอยางเดียว ถามองในมุมมองของความเปนศิลปะน้ันชางภาพ หรือ ศิลปนไดถูก
กดทับจากอํานาจบางอยางท่ีท้ังรูตัว และไมรูตัว หรือสํานึกโดยตัวของตัวเอง เพราะภาพถายภายใต
กรอบของพ้ืนท่ี และเวลา จะมีเร่ืองของการเมือง วัฒนธรรมท่ีเขาไปกํากับ ประกอบกับตัวอํานาจ
อ่ืนๆในชวงเวลานั้นท่ีสงผลตอการตัดสินใจถายภาพนั้นๆ ท้ังกรอบในเร่ืองของ ความรู สติปญญา 
ศีลธรรม ความเช่ือ  
 

2.1.3   วัฒนธรรมทางสายตา (Visual Culture) 
วัฒนธรรมทางสายตา เปนส่ิงตางๆท่ีอยูในสังคม ไมวาจะเปนปรากฏการณทาง

สายตาท่ีเกิดข้ึน เทคโนโลยีดานส่ือท่ีแสดงออกถึงภาพท่ีสามารถส่ือความหมาย ไมวาภาพนั้นจะถูก
สรางสรรคข้ึนดวยมือหรือถูกสรางสรรคดวยเคร่ืองมือดิจิตอลก็ตาม วัฒนธรรมทางสายตาอาจกลาว
ไดวาเปนปรากฏการณท่ีเกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน และเปนระบบของการรับรูโดยผานสายตา ส่ิงท่ี
เรามองเห็นและเกิดข้ึน ลวนแลวแตเปนวัฒนธรรมทางสายตาท้ังส้ิน การเขาไปวิเคราะหวัฒนธรรม
ทางสายตานั้นตองพยายามทําความเขาใจวาภาพตางๆเหลานั้น เกิดข้ึนไดอยางไร มีความสําคัญ
อยางไร เกิดจากองคประกอบใดบาง โดยวิเคราะหผานวัฒนธรรมในสังคมนั้นๆ 

วัฒนธรรมทางสายตานั้น นักวิชาการไดกลาวไววาเปรียบเสมือนเปนวัฒนธรรม
สมัยใหม และเปนวัฒนธรรมท่ีเกิดข้ึนหลังสมัยใหม (Post Modern) ปรากฏการณท่ีเกิด และดําเนิน
ข้ึนในสังคมถูกตีความ และถายทอดออกมาเปนภาพใหเห็น ปรากฏการณตางๆในโลกถูกยนยอลง
มาเหลือเปนเพียงภาพท่ีใชส่ือความหมายระหวางกัน เม่ือภาพที่ถูกสรางข้ึนเหลานั้นถูกตีความ ทําให
เกิดความเปล่ียนแปลงของทัศนคติท่ีมีตอภาพระหวางผูสรางภาพ และผูอานภาพนั้น ประสบการณ
ท่ีไดจากการตีความ และทัศนคติท่ีไดรับนั้นเปนกระบวนการท่ีเกิดข้ึนหลังจากการไดมองภาพแทน 
(Representation) ดังนั้นความหมายตางๆที่แทรกอยูในตัวของภาพแทน จึงไมมีความหมายที่
แนนอน เนื่องจากผูผลิตหรือผูสรางสรรคภาพน้ันอาจนึกถึงความหมายอ่ืนในขณะท่ีสรางภาพจาก
ประสบการณ และทัศนคติของตน สวนผูอาน(ภาพ)หลังจากท่ีมองภาพแทนน้ันก็อาจจะเขาใจ
ความหมายของภาพท่ีแตกตางกันไปขึ้นอยูกับทัศนคติ และประสบการณสวนตัวของผูอาน(ภาพ) 
นอกจากนั้นแลวการเปล่ียนแปลงความหมายของภาพแทนยังข้ึนอยูกับความสัมพันธระหวางผูท่ี
                                                           

4 สมเกียรติ ต้ังนโม, 2549, มองหาเร่ือง : วัฒนธรรมทางสายตา, สํานักพิมพมหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 
มหาสารคาม, หนา 50. 
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อาน(ภาพ) กับโลกแหงความเปนจริง และบริบทแวดลอมตางๆดวย 
  วัฒนธรรมทางสายตาเช่ือวาถูกผลิตข้ึนเพื่อคนหาความจริงชุดใหม หลังจากท่ีเกิด
ความลมสลายของยุคสมัยใหมท่ียึดม่ันถือม่ันเกี่ยวกับการพัฒนาทางดานวัตถุ ความมีเหตุมีผล และ
ความท่ีเปนระเบียบ ไมยืดหยุน แตเม่ือกาลเวลาลวงเลยมนุษยกลับคนพบวาความเจริญทางดานวัตถุ 
เหตุ และผลตางๆท่ีถูกสรางข้ึนกลับไมใชความจริง หรือเปนคําตอบท่ีนําไปสูชีวิตท่ีเปนสุขได  ใน
โลกยุคหลังสมัยใหมจึงเกิดวัฒนธรรมทางสายตาข้ึน ภาพแทน และสัญลักษณในชีวิตประจําวัน
มากมายถูกผลิตสรางข้ึนเพื่อเปนภาพสะทอนตางๆท้ังความเจ็บปวด และความพึงพอใจของคนยุค
หลังสมัยใหม เกิดเปนลักษณะของภาพแทนท่ีทําหนาท่ีผานภาพ ภาษา และวัฒนธรรม 

การศึกษาวัฒนธรรมทางสายตาน้ันเปนการศึกษาภาพแทนในชีวิตประจําวนั และ
ความหมายของบรรดาภาพแทนเหลานั้นโดยใชความรูทางดาน สหวิทยาการ สังคมวิทยา วงศวาน
วิทยา (Ethnography) ศิลปะวิจารณ มานษุยวิทยา จิตวทิยา เพื่อทําความเขาใจความหมายท่ีซอนอยู
ภายใตภาพแทนเหลานั้น เนื่องจากกระบวนการผลิตภาพแทนนัน้ไดถูกสรางสรรค และผลิตซํ้า
ความคิด และคานิยมตางๆ 

แนวคิดเร่ืองท่ีแยกออกไปจากระบบความคิดวิเคราะหเกี่ยวกับวัฒนธรรมทาง
สายตาไมไดเลยก็คือ แนวคิดเกี่ยวกับภาพแทน เพราะในเม่ือเราตองหาความจริงบางอยางท่ีแฝงเรน
ผานการส่ือความหมายผานภาพ และสัญลักษณ ดังนั้นเราจึงตองเขาใจต้ังแตเหตุผลของการสราง
ภาพ และสัญลักษณนั้นวามีความสัมพันธกับคานิยม และชุดความคิด ความหวังของสังคมอยางไร 
เพราะในโลกของการส่ือสาร ผูคนมักจะผลิตสัญลักษณเพื่อส่ือความใหตรงกับจุดประสงค และ
ความคาดหวังของผลที่จะไดรับ ในสังคมนอกจากภาษาท่ีใชในการพูดคุย 
  ภาพในหนังสือพิมพท่ีเปนส่ือกลาง และเปนตําแหนงแหงท่ีของการรวบรวมภาพ
ตัวแทนท่ีสะทอนความจริงท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจําวันในรูปแบบของภาพขาว โดยนํามาจากชางภาพ
ท่ีทําหนาท่ีในพื้นท่ี และเวลา ท่ีแตกตางกัน มาปรากฏอยูในพ้ืนท่ีเดียวอยางหนาหนังสือพิมพนั้น ทํา
ใหเราเห็นส่ิงตางๆท่ีเกิดข้ึนในท่ีพื้นท่ีตางๆท่ีหางไกลในเวลาเดียวกันได (แตก็ไมสามารถเขาใจ
ความหมายเบ้ืองหลังภาพไดท้ังหมด) ซ่ึงมีกิจกรรม หรือ เหตุการณท่ีสําคัญๆภายในหนึ่งวัน (ถาเปน
หนังสือพิมพรายวัน) ซึ่งตัวหนังสือพิมพมีหนาที่เปนสื่อกลางในการบอกเลาเรื่องราวใหกับ
ประชาชนในสังคม ท่ีมีความตางทางดานวัฒนธรรม ซ่ึงผูรับส่ือสามารถท่ีจะตีความหมายของภาพ
อยางไรนั้นก็ข้ึนอยูกับทัศนคติ และประสบการณสวนตัวของผูอาน(ภาพ) และความสัมพันธ
ระหวางตัวภาพ และผูท่ีอานภาพนั้น รวมไปถึงชุดความรูท่ีจะเขาไปใหความหมายตอภาพนั้น เราจึง
ละเลยไมไดวาความหมายที่แตละคนตีความหมายตอภาพๆหนึ่งอาจจะเหมือนกัน หรือไม
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เหมือนกันเลย กระบวนการสรางภาพ และการตีพิมพภาพลงไปบนหนาหนังสือพิมพจึงมี
ความสําคัญท่ีตองเขาใจคานิยม มายาคติ ความเช่ือ ของคนในสังคมในชวงเวลานั้นๆ 
  ในขณะที่เราพยายามคนหาความจริงภายในภาพถาย ผานการวิเคราะหทาง
วัฒนธรรมทางสายตาน้ัน ความจริงตางๆท่ีอยูในรูปแบบของภาพตัวแทนนั้นมีสังคมบางท่ีใชเทคนิค
ทางดานเทคโนโลยีเขามาแทรกแซงระบบของการสรางภาพโดยใชอํานาจของสถาบันเขามา
ปรับเปล่ียนตัวภาพ และเน้ือหาท่ีอยูภายในภาพเพ่ือชวงชิงอํานาจในการควบคุมวัฒนธรรมทาง
สายตาตอผูดู ท้ังในเร่ืองการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม เชน การบีบรูป ตัดตอ ตกแตงภาพ 
(Retouch) เพื่อใหเกิดประโยชนแกตัวสถาบันท่ีตัวสํานักพิมพสังกัดอยู ซ่ึงเปนส่ิงหนึ่งท่ีเปนตัว
กํากับ คานิยม ความคิดความเช่ือตอประชาชน และผูท่ีดูภาพ 
  ในปจจุบันมีการตั้งคําถามกับส่ือท่ีไมเปนกลาง มีการบิดเบือน และเสริมแตง 
ท้ังตัวภาพ และภาษาท่ีส่ือออกมา ทําใหขาดความเช่ือถือ การรับรูผานส่ือหนังสือพิมพจึงตอง
วิเคราะหความรูชุดตางๆอยางเปนเหตุเปนผล อาจรับส่ือหนังสือพิมพท่ีแตกตางกันออกไป หรือ รับ
ส่ือดานอ่ืนๆควบคูไปดวย เชน โทรทัศน หรือ  เครือขายคอมพิวเตอร (Internet) เปนตน ซ่ึง
กอใหเกิดการตั้งคําถามกับตัวส่ือ วาอะไรคือภาพความจริง 

หนาหนังสือพิมพแตละฉบับมีขาวท่ีแตกตางกันออกไป ท้ังเร่ือง เศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง อาชญากรรม หรือขาวประกาศเกรียติคุณตางๆ การนําเสนอภาพน้ันมีมุมมองท่ีหลากหลาย
ซ่ึงถายออกมาโดยชางภาพที่มีทัศนคติท่ีแตกตางกันตามแตประสบการณของแตละคน ซ่ึงสะทอน
ออกมาในภาพถาย ซ่ึงประกอบดวยแนวคิด และสัญญะตางๆนั้นเราสามารถศึกษา และตรวจสอบ 
มายาคติ (Mythologies) ในสังคมนั้น Barthes ยังใหเราพิจารณา และวิพากษดวยทฤษฎี  CRASH  
อันเปนอักษรยอของ   

1. Class  ชนช้ัน  
2. Race  เช้ือชาติ  
3. Age  อายุ  
4. Sex  เพศ  
5. Handicap ความบกพรองทางดานรางกาย 

ซ่ึงเปน ความหมายตรง (Denotative Meaning) เปนความหมายท่ีตรงกับอักษรหรือภาพที่ 
ปรากฏ ซ่ึงผูสังเกต สามารถเห็นความหมายของภาพไดทันที กอนท่ีเราเขาไปพบ ความหมายแฝง 
(Connotative Meaning) ซ่ึงเปนความหมายเชิงอุปมาอุปมัย ตรงขามกับภาพหรืออักษรที่ปรากฏ 
นอกจากนี้ความหมายแฝงยังมีความเกี่ยวของกับบริบททางวัฒนธรรมพื้นถ่ิน หรืออาจเปน
ความหมายเฉพาะกลุมสังคมนั้นๆ 
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  ภาพท่ีเห็นกันอยูท่ัวไปในหนาหนังสือพิมพ เราสามารถเขาใจไดดวยการมองแบบ 
Denotative ซ่ึงเราสามารถเขาใจเกี่ยวกับแยกแยะเร่ืองเพศระหวางหญิง และชายไดโดยใชสัญชาติ
ญาณ และมายาคติท่ีถูกปลูกฝงมาต้ังแตเด็กจากสังคมผานวัฒนธรรมแตละพื้นท่ี การแยกแยะจึง
ไมใชเร่ืองท่ีสําคัญอีกตอไปสําหรับเพศในข้ันพื้นฐานจากการมอง แตเม่ือมองเขาไปท่ีตัวภาพถาย
อยางจริงจังก็จะพบวามีสัญลักษณบางอยางเคลือบแฝงไวอยางเบาบางจนไมทันไดฉุกคิด ท้ังเร่ือง 
ความรุนแรงทางชนชั้นในสังคมเกี่ยวกับเพศ เชน ขาวเรื่องการฆาขมขืนในชนช้ันแรงงานจาก
เจานายท่ีมีชนช้ันสูงกวาทางสังคม หรือความเปนอนุรักษนิยมท่ีไปกดทับเพศสภาพ เชน เร่ืองของ
ผูชายเปนใหญ ในรูปแบบความรุนแรงเชิงสัญลักษณ หรือ ภาพขาวธรรมดาท่ัวไปท่ีแอบแฝงดวย
มายาคติท่ีฝงลึกลงไปในระบบสถาบัน เชน ภาพขาวของชนชั้นสูงท่ีแตงงานกับคนธรรมดาสามัญ 
เปนตน 
  วัฒนธรรมทางสายตามีอิทธิพลตอกิจกรรมตางๆในการใชชีวิตของคนในสังคม 
ท้ังทางตรง และทางออม ผานสายตาที่จับจองมองส่ิงตางๆผานภาพถาย การเกิดข้ึนของกิจกรรม 
การเคล่ือนตัวของบริบทตางๆ ท่ีมีความตางทาง พื้นท่ี และเวลา ความรุนแรงทางกายภาพ และจิตใจ 
หรือความซาบซ้ึงในศีลธรรมอันดีตอส่ิงท่ีเกิดข้ึนในสังคม และวัฒนธรรมนั้น ถูกสงตอไปยัง
แนวคิด คานิยม และอุดมคติของผูรับรูทางสายตา เปนความเช่ือสวนบุคคล ท่ีถูกผลิตซํ้าโดย
วัฒนธรรมทางสายตา กอเปนสังคมยอย รางเปนวัฒนธรรม ในปริมณฑล กลาวไดวาภาพตัวแทน
ของภาพถายมีอํานาจในการสรางคานิยม และอุดมคติบางอยางในลักษณะท่ีเคลือบแฝงลงไปในภาพ
ตัวแทน ท้ังในรูปสัญญะ ภาษาภาพ ความสัมพันธ 
  การเกิดข้ึนของภาพตางๆในหนังสือพิมพท่ีแฝงนัยยะทางเพศ สรางมิติตางๆตอ
ความเขาใจท่ีเปนพื้นฐานของการรับรูผานตัวภาพถาย โดยกํากับทิศทางการรับรูทางการมอง และ
ความเขาใจตอเนื้อหาของภาพถาย เชน การวางองคประกอบในภาพถาย การจัดวางตําแหนงของตัว
ภาพถาย การข้ึนพาดหวัขาว ขนาด สี ฯลฯ ในหนาหนังสือพิมพ สงผลตอการรับรูและเขาใจของผู
มองภาพถายนัน้ จนเปนความคุนชิน และดึงสายตาเขาไปจับจองมองในตําแหนงแหงท่ีเดิมๆ เชน 
การจัดวางรูปภาพท่ีเกี่ยวของกับสถาบันกษัตริย จะถูกวางไวบนสุดของขาว สะทอนใหเห็นลักษณะ
ของเร่ืองชนช้ันในสังคม การตีกรอบภาพ (Crop) ใหเหลือภาพแตเพียงบางสวนเพื่อปรับเปล่ียน
ความหมาย การตกแตงภาพ (Retouch) ภาพในสวนท่ีส่ันคลอนความเชื่อตอสังคมและวัฒนธรรม
อันดี หรือ การเซ็นเซอรภาพถายศพในเหตุฆาตกรรม เพราะในตัววฒันธรรมนั้นมีความเช่ือวาเปน
ภาพท่ีไมสวยงาม และสะเทือนใจตอผูดู เปนตน ทําใหการรับรูตอภาพถายของผูดูนั้น ไมไดรับรูได
อยางสมบูรณเต็มท่ี  
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2.1.4   ภาพตวัแทน (Representation) 
 ความหมายของภาพแทน 
ภาพแทน (Representation) หมายถึง ผลผลิตของชุดความคิด หรือ กรอบความคิด

ท่ีแสดงความสัมพันธระหวางความคิดกับภาษา โดยท่ีสามารถอางอิงวัตถุในชีวิตจริง สรรพส่ิง 
เหตุการณ และจินตนาการได 
    ระบบการสรางภาพแทนแบงออกเปนสองระบบ 
    1. ระบบภาพแทนในความคิด การอางอิงถึงส่ิงตางๆในความคิดเรานั้นตองการ
ความสัมพันธระหวางความหมายกับภาพในระบบความคิดของเรา นอกจากความสัมพันธระหวาง
ภาพกับความหมายแลว ระบบการจําแนกแยกแยะยังเปนสวนหน่ึงของการสรางภาพแทนดวย
เชนกัน เนื่องจากระบบของการจําแนกแยกแยะเปนการแสดงความสัมพันธระหวางความคิดกับ
ความแตกตาง (Binary Opposition) ซ่ึงลวนนําไปสูความเปนไปไดในการสรางความคิดเห็นที่
ซับซอนตอวัตถุท้ังหลาย แผนท่ีความคิด (Conceptual Map) ท่ีอยูในสมอง และระบบการจดจําของ
เรายังเปนปจจัยท่ีทําใหเกิดความแตกตางในการทําความเขาใจ และการตีความ ดังเชนในสังคมท่ีมี
วัฒนธรรมอยางเดียวกันก็จะมีลักษณะการตีความ และการทําความเขาใจท่ีดําเนินไปอยางเดียวกัน 
    2. ระบบของชุดความหมาย และความคิดจะตองสามารถถายทอด และแลกเปล่ียน
ระหวางกันในสังคมผานระบบภาษาท่ีทําหนาท่ีเปนตัวแทนการใชระบบภาษา และสัญลักษณอยาง
เดียวกันยอมนําไปสูการอางอิงความหมายตอวัตถุท่ีเหมือนกัน อีกท้ังยังสะทอนความสัมพันธ
ระหวางสัญลักษณ และความคิดท่ีรวมตัวกันกอข้ึนเปนระบบความหมายทางวัฒนธรรม 

 

การศึกษาภาพแทน 
  การศึกษาภาพแทน แบงวิธีการศึกษาออกเปน 3 แนวทาง 

1. ภาพสะทอน (Reflective Approach) การศึกษาแนวทางนี้กลาววาความ 
หมายนั้นมีอยูในตัววัตถุ ผูคน ความคิด และเหตุการณตางๆที่อยูในโลกแหงความจริง และภาษาจะ
ทําหนาท่ีสะทอนความหมายท่ีแทจริงท่ีปรากฏบนโลก 

2. เจตนาความต้ังใจ (Intentional Approach) แนวทางนี้เช่ือวาการสราง 
ภาพแทนผานการประกอบสรางของความหมายผานภาษา โดยผูสรางภาพแทนลวนมีเจตนจํานงใน
การสรางภาพแทนท้ังนั้น 

3. การศึกษาภาพแทนในฐานะท่ีเปนส่ิงประกอบสรางของความหมาย 
โดยภาพแทนนั้นประกอบไปดวยความคิดท่ีกํากับ และสัญลักษณ 
 



 20 

แนวทางการศึกษาการประกอบสรางภาพแทน แบงออกเปน 2 วิธี คือ 
1. แนวทางสัญญวิทยา (Semiology) เปนการศึกษาสัญลักษณทางวัฒนธรรมเพื่อ

คนหาวาสัญลักษณมีบทบาทหนาท่ีในการส่ือความหมายในสังคมอยางไร แนวคิดนี้พัฒนามาจาก
แนวคิดเกี่ยวกับโครงสรางของภาษาของ Ferdinand de Saussure เขากลาววาภาษาสรางความหมาย
ของส่ิงตางๆโดยใชความสัมพันธของคูตรงขาม (Binary Opposition) เพื่อสรางความหมาย นัก
ทฤษฎีอีกหนึ่งคนท่ีศึกษาภาพแทนดวยสัญญวิทยาคือ Roland Barthes เขาศึกษาภาพแทนพรอมกัน
กับบริบทเพ่ือทําความเขาใจเปาประสงคของการสรางความจริงในสังคม นอกจากน้ีบารตยังศึกษา
ถึงเร่ืองมายาคติ ซ่ึงหมายถึงความจริงท่ีถูกสรางข้ึนดวยวิธีท่ีทําใหคนในสังคมรูสึกวาความจริงนี้
เปนธรรมชาติ สมเหตุสมผล และเปนตัวแทนความจริง 

2. แนวทางการศึกษาวาทกรรม (Discursive Approach) เปนการศึกษาวิเคราะห
ความสัมพันธระหวางอํานาจกับการประกอบสรางของความหมายเพ่ือทําความเขาใจการเมืองท่ีถูก
ซอนเรนอยูภายใตภาพแทนท่ีปรากฏอยูในสังคม นักทฤษฎีท่ีศึกษาทางดานวาทกรรม ไดแก 
Michael Foucault ซ่ึงเขาไดอางอิงระหวางเร่ืองความจริงกับอํานาจ ดังนี้  

2.1 อํานาจเปนแรงบันดาลใจอันดับแรกท่ีนําไปสูการสรางความจริง 
2.2  ความจริงเปนตัวแทนของความรูท่ีถูกกํากับดวยอํานาจ เพราะ 

ความรูนั้นมักจะไมถูกตรวจสอบหรือถูกตั้งคําถามกับท่ีมาท่ีไปของมัน 
2.3  ไมมีความจริงใดเกิด และมีอยูข้ึนเองโดยปราศจากเหตุผล 
2.4  อํานาจจะชวยกระจายความจริงใหขยาย และกระจายออกไป และ 

อํานาจยังชวยดํารงรักษาใหความจริงนั้นคงอยูอยูในสังคม 
2.5  ภาพแทนที่ถูกสรางข้ึนภายใตอิทธิพลของอํานาจนั้นเปนการ 

สรางความหมายอ่ืนๆใหกับส่ิงหนึ่ง และสรางภาพแทนใหกับส่ิงหนึ่งนั้นใหปรากฏขึ้นในความเปน
จริง 

Michael Foucault เช่ือวา ความหมายของภาพแทนนั้นไมมีความแนนอนหรือ
ตายตัว และไมมีความหมายท่ีแทจริง   ส่ิงตางๆบนโลกไมมีความหมายในตัวมันเอง เพราะข้ึนอยูกับ
ความเหมือน และความตางของความหมายในแตละวัฒนธรรมท่ีใหกับภาพแทนเหลานั้น โดยข้ึนอยู
กับการใชชุดรหัส หรือสัญญะในการใหความหมายตอตัวภาพแทนนั้น วามีความตรงกันหรือไม  

การประกอบสรางของตัวภาพแทนนั้นประกอบไปดวยความสัมพันธระหวางสาม
ส่ิง ไดแก โลกทางวัตถุ โลกทางความคิด และสัญญะ การผลิตความหมายใหแกวัตถุ เหตุการณ 
บุคคล ท่ีอยูในโลกทางวัตถุนั้น เปนข้ันตอนการใสรหัส (Encoding) และความหมายใหแกตัววัตถุ 
บุคคลท่ีรับรูอีกทางจะเขาใจรหัส (Code) และความหมายของรหัสท่ีซอนอยูไดนั้นจะตองเขาสู
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ข้ันตอนการถอดรหัส (Decoding) รหัสท่ีอยูในโลกแหงวัตถุเปรียบไดกับขอตกลงทางสังคม (Social 
Convention) ซ่ึงแตกตางจากตัวกฎหมายท่ีไมอาจฝาฝนได เพราะขอตกลงทางสังคมนี้มีความหมาย
ท่ีไมตายตัว สามารถเปล่ียนถาย และปรับเปล่ียนได 

ภาพตัวแทนท่ีพบเห็นในตัวภาพถายในหนาหนังสือพิมพประกอบสรางดวยรหัส
ตางๆมากมายท่ีอยูในสังคม ทั้งรหัสท่ีเปนกิจกรรม รหัสท่ีเปนตัววัตถุหรือรางกาย ภาพของรางกาย
มนุษยท่ีทํากิจกรรมตางๆตางมีความหมาย และสัญลักษณอยูในตัวมันเองอยูแลว ข้ึนอยูกับการมอง
และการเขาไปตีความหมายตอสัญลักษณนั้นจะมีโครงสรางทางวาทกรรมชุดไหนเขาไปวิเคราะห 

รางกาย เพศ หรือส่ิงประกอบสรางทางเพศ จึงเปนส่ิงหนึ่งท่ีสามารถเขาไปตีความ
หรือวิเคราะหความหมาย ตอกิจกรรมน้ันในตัวภาพถาย เปนเพศชาย หรือหญิง หรือ เพศท่ีสามจาก
การดูรูปสรีระของแตละบุคคล หรือ กิริยาทาทาง และเคร่ืองแตงกายท่ีสวมใส การมองโดยให
ความหมายตอส่ิงท่ีคุนเคย คุนชิน จึงไมเปนการยากตอกระบวนการคิด และการทําความเขาใจตอ
ภาพถายนั้น แตความหมายท่ีอยูในรูปของรหัส หรือ สัญลักษณ ในรูปของภาพตัวแทนท่ีตองใชการ
ทําความเขาใจที่ซอนอยู ตองเขาไปวิเคราะห และทําความเขาใจตอวาทกรรม วัฒนธรรม สังคม 
ความเชื่อ ของตัวภาพ และสถานการณท่ีเกิดข้ึน ไมเชนนั้นความหมายท่ีถูกส่ือมาน้ันอาจผิดพลาด
ไป เชน ภาพขาวท่ีมีหญิงเปลือยแกผาโชวหนาอก ตีความหมายในช้ันแรกไดวาผูหญิงคนนั้นไร
ยางอาย โรคจิต ดูมีความตองการผูชาย แตในตัวความหมายท่ีซอนอยูภายในนอกจากที่เห็นนั้น เปน
การเรียกรองสิทธิเสรีภาพในเร่ืองการเมืองบางอยางท่ีถูกอํานาจจากกรอบโครงสรางทางสังคมมา
บีบบังคับตัวผูหญิงคนน้ัน จึงออกมาเรียกรองใหกับสิทธิของตัวเอง การอานภาพตัวแทนทางเพศจึง
ตองเขาใจในบริบทของตัววัฒนธรรม และกิจกรรมที่ เกิดข้ึนภายในภาพถาย ท้ังชุดความรู 
ความสัมพันธระหวางพื้นท่ี และเวลาของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายใตระบวนทัศนตางๆ  

การสํานึกตอความสัมพันธทางเพศระหวางการดูภาพตัวแทน กับผูสรางภาพหรือผู
ถายภาพจึงเปนเร่ืองของการเมืองเร่ืองเพศ (Politic in Sex) ท่ีตางตองเขาใจความหมายตอภาพตัว
แทนท่ีถูกนําเสนอ และถูกมอง ภายใตโครงสรางของวัฒนธรรมทางสายตา ผูวิจัยจึงตองการเขาไปดู
ตัวโครงสรางของมายาคติของท้ังผูสรางภาพถาย (ชางภาพ) และผูมองภาพถาย 

 
2.1.5    การมองในเรื่องทางเพศ (Sex) เพศสรีระ (Sex) เพศสภาพ (Gender) เพศวิถี 

(Sexuality)  
เพศสรีระ (Sex) การกําหนดข้ึนโดยธรรมชาติ และขอกําหนดทางสภาวะทาง 

ชีววิทยา (Biological Sex) คือ เพศหญิง-เพศชาย และรวมไปถึงเพศท่ีมีการเปล่ียนแปลงระบบเพศ
ตามชีววิทยาแตกําเนิดดวย เชน พวกท่ีมีการแปลงเพศ 
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  การมองเพศในระดับชีววิทยานี้ หลีกไมไดท่ีจะตองพูดถึงเร่ืองรางกายมนุษย 
เพราะเปนส่ิงแรกท่ีการมองเห็นนั้นรับรูถึงความแตกตางกันระหวางเพศได โดยใชกรอบความรู
ความเขาใจในความแตกตางทางเพศมาต้ังแตเด็กจากการปลูกฝงความคิดความเช่ือจากสังคม และ
วัฒนธรรมท่ีตนเองอยู เปนชุดโครงสรางทางมายาคติ ที่ฝงรางลึกอยูภายใน การแบงแยกทางเพศจึง
เกิดข้ึนโดนอัตโนมัติเพียงคร้ังแรกท่ีเห็น ก็สามารถตัดสินไดวา ใครเปนเพศอะไร ชายหรือหญิง  
  ภาพที่เห็นในส่ือหนังสือพิมพก็เชนเดียวกัน การมองเร่ืองเพศภายใตบริบทตางๆ 
ทางเพศสรีระ(Sex) หรือ รางกาย (Body) นั้นวัฒนธรรมการมองมีมิติท่ีไมซับซอน การสราง
ความหมายทางเพศตอตัวเอง และวัฒนธรรม มีมายาคติท่ีแฝงลึกอยูภายใน จากการสรางอัตลักษณ
ทางเพศตอกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในตัวภาพถาย สงอิทธิพลตอการมองของท้ังตัวชางภาพ และตัวผูรับส่ือ
ส่ิงพิมพ บนพื้นฐานของการกําหนดจากอํานาจในความเปนเพศ ซ่ึงจะสงผลไปสูตัวเพศสภาพ 

เพศสภาพ (Gender) หมายถึง เพศที่กําหนดโดยเง่ือนไขทางสังคมหรือวัฒนธรรม  
โดยไมไดกําหนดโดยระบบสรีระและชีววิทยา ดังนั้นเพศท่ีถูกกําหนดโดยสังคมนี้จึงอาจ
เปล่ียนแปลงไดตามสภาวการณ และเง่ือนไขของสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป บทบาททางเพศตอความ
เปนหญิง และชายในแงมุมตางๆ เปนตัวกําหนดความเช่ือ (Belief) ทัศนคติ( Attitude) มายาคติ 
(Myth) รวมท้ังประเพณีปฏิบัติตางๆ ท่ีถูกทําใหกลายเปนบรรทัดฐานทางสังคม ในความเปนชาย
และหญิง5 
  ภาพตัวแทนท่ีอยูในหนาหนังสือพิมพ เปนปจจัยอยางหน่ึงในการกําหนดหรือ
สรางความเช่ือตอเพศสภาพในสังคม การเกิดข้ึนของกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงท่ีส่ือออกมาในพ้ืนท่ี
สาธารณะสงผลใหผูรับส่ือ หรือผูดูภาพ มีความเขาใจตอวัฒนธรรมอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนในสังคม และสง
ตอความคิดเกี่ยวกับกิจกรรม หรือ เร่ืองท่ีเกิดข้ึนนั้นไปสะสมเปนชุดความเช่ือหนึ่งข้ึนมา ตาม
เง่ือนไขท่ีสังคมกําหนดตอเร่ืองเพศสภาพ และอาจนําไปผลิตซํ้าทางดานอ่ืนๆตอวัฒนธรรมของตน 
เชน การลอกเลียนแบบการใหความหมายเชิงคุณคาในเร่ืองเพศสภาพ ซ่ึงสงอิทธิพลตอการขยับ
ขยาย และการกําหนดลักษณะของบทบาทความเปนหญิง และชาย หรือสงเสริมความคิดตอเพศ
หญิง และชายอันเปนชุดความรู ความคิด และทัศนคติดังเดิมใหเปล่ียนไปในฐานของมายาคติท่ีถูก
สะสมทีละเล็กละนอย กอใหเกิดเปนพฤติกรรม และทําใหกลายเปนบรรทัดฐานทางสังคม เชน 
ภาพลักษณของนายกหญิงใสบูทราคาแพงเดินลุยน้ําทวม ถูกนําไปเปรียบเทียบกับนายกชายท่ีใส
รองเทาบูทท่ีดูเปนธรรมดาสามัญ ทําใหการตีความหมายตอบทบาททางเพศของผูหญิงถูกทําใหแย

                                                           
5 ภัสสร ลิมานนท, 2554, เพศ สถานภาพสตรีกับการพัฒนา, (กรุงเทพฯ : วิทยาลัยประชากรศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 



 23 

ลงกวาเดิม ความรุนแรงทางสัญลักษณทางเพศท่ีเกิดข้ึนนี้สงผลใหวาทกรรมทางเพศของผูหญิง
กระทบกระเทือนตอโครงสรางทางอํานาจท่ีเพศหญิงนั้นกําลังยกระดับคุณคาของตัวเพศหญิงเอง 
สะทอนใหเห็นถึงมายาคติทางเพศท่ีชายเปนใหญยังคงมีอยูในสังคม แมแตในโลกเสรีประชาธิปไตย
ก็ตาม 
  การศึกษาเร่ืองเพศในมิติของเพศสภาพในหนาหนังสือพิมพจึงตองศึกษาเขาไปท่ี
ตัวบทของโครงสรางตางๆท่ีเกิดกิจกรรมนั้นๆข้ึน พรอมกับวิเคราะหมายาคติท่ีอยูภายในตัวชางภาพ 
ผูมองภาพ ในโครงสรางวัฒนธรรมเดียวกัน ซ่ึงอาจมีความซับซอนทางสัญลักษณของภาพตัวแทนท่ี
เกิดข้ึนในสังคม 

เพศสภาพ ท่ีถูกกดทับภายใตสังคม และวัฒนธรรม ซ่ึงใหคุณคาของตัวตนนอยลง 
กวารูปลักษณภายนอก และการใหคุณคาของตัวตนถูกบิดเบือน และเปล่ียนผานไป จากระบบตางๆ 
ท้ังชนช้ัน หรือ เศรษฐกิจ การเมือง ซ่ึงอยูภายใตการใหคุณคากับตัวตน ซ่ึงเปนภาวะของผูกระทํา 
และผูถูกกระทํา (Subject and Object) ท่ีมีอยูในสังคมเสมอ เชน การปรับเปล่ียนพฤติกรรม การใช
ชีวิตของผูหญิงท่ีปจจุบันมีสิทธิ และความเทาเทียมกับผูชาย หลังจากท่ีมีการเรียกรองสิทธิสตรีมา
อยางยาวนาน แตพื้นที่บางแหงยังยึดติดกับความเช่ือในลักษณะเดิมๆ 

เพศวิถี (Sexuality) หมายถึง ระบบความคิดความเช่ือเร่ืองเพศเปนกระบวนการ 
ทางสังคม และวัฒนธรรมท่ีกําหนด จัดการ กํากับควบคุม ไปจนถึงการแสดงออกเกี่ยวกับรสนิยม
ทางเพศ ความปรารถนา ความพึงพอใจในเร่ืองเพศ  การแสดงทาทีท่ีเกี่ยวกับเร่ืองเพศ  การแตงกาย  
เปาหมายในความสนใจทางเพศ  และการสรางจินตนาการท่ีเกี่ยวกับเร่ืองเพศ  ไปจนถึงการออก
กฎเกณฑ  ระเบียบกฎหมายตาง ๆ ท่ีมาควบคุมหรือกํากับดูแลเร่ืองเพศของคนในสังคม ถาจะกลาว
อีกนัยหนึ่ง เพศวิถี หรือ Sexuality ก็คือ วิถีทางเพศของคนท้ังในระดับปจเจกบุคคล และในระดับ
สังคม ซ่ึงโดยท่ัวไปแลวสังคมจะมีการสรางบรรทัดฐานชุดหนึ่งท่ียอมรับหรือใหความชอบธรรมกับ
เพศวิถีท่ีกําหนดข้ึนเทานั้น6 

แนวคิดเร่ืองเซ็กซ (Sex) ในแบบ Victorian thinking นั้นมองเร่ืองเพศเปนเร่ืองตํ่า  
ควรเก็บซอนเอาไว ไมควรแสดงออก เปนเร่ืองปดบัง และถูกจํากัดใหอยูแตในครอบครัวซ่ึงเปน
สถาบันท่ีทําหนาท่ีหลักในการสืบพันธุ  

กรอบเพศสภาพของผูชาย และผูหญิง นอกจากจะเปนมายาคติแลว การท่ีมันทําให 
คนเราไมสามารถเปนอยางท่ีเราเปนได ยังเปนความรุนแรงโดยตัวมันเองดวย ซ่ึงเปนกรอบจาก
โครงสรางทางอํานาจในสังคม 

                                                           
6 ผศ. ดร. วิลาสินี พิพิธกุล, 2552, วาทกรรมเร่ืองเพศในหนังสือพิมพ, กรุงเทพ. 
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  ภาพถายในหนาหนังสือพิมพในระดับของเพศวิถีท่ีเปนระบบความคิดความเช่ือ
เร่ืองเพศที่กระบวนการทางสังคม และวัฒนธรรมเปนตัวกําหนดนั้น ภาพหนังสือพิมพจึงเปนตัว
แปรหนึ่งในการเขาไปมีสวนสราง และถายทอด กิจกรรมตางๆท่ีเกิดข้ึน ท่ีสะทอนออกมาในภาพ
ตัวแทน สัญลักษณ ในบริบทท่ีแตกตางกัน ท้ังทางพ้ืนท่ี และเวลา วาทิศทางในเร่ืองเพศนั้นควรจะ
เดินหนาถอยหลัง หรือมุงสูไปในทิศทางใด จุดยืนทางการแสดงออกทางเพศของตัวหนังสือพิมพมี
กรอบ และโครงสรางท่ีไมแนนอน ปรับเปล่ียนไปตามสังคม และวัฒนธรรมนั้นยึดถือ การ
แสดงออกตอทาทีในเร่ืองเพศของภาพถายจึงมีกรอบจากโครงสรางทางอํานาจของเจาของส่ือ และ
ตัวสังคม วามีระเบียบกฎหมาย อะไรบาง 
  ผูวิจัยเขาไปศึกษาภาพแทนเกี่ยวกับเร่ืองเพศบนภาพถายในหนาหนังสือพิมพ ใน
กรอบโครงสรางทางสังคมท่ีมีมายาคติ ชุดตางๆเขาไปกํากับควบคุมเร่ืองเพศ ในสภาวะทางสังคมท่ี
มีความรุนแรงทางเพศในระดับโครงสราง มีการปรับเปล่ียนความคิด การมอง พฤติกรรมทางเพศ 
ท้ังเพศสรีระ เพศสภาพ และเพศวิถีไปตามสังคมท่ีโลกของขอมูลขาวสารสามารถเขาถึงปจเจกได
อยางรวดเร็ว แตกรอบโครงสรางทางอํานาจแบบอนุรักษนิยม (Conservatism) ยังคงมีอยูท้ังโดยตัว
อํานาจท่ีกํากับโดยรัฐ และในตัวมายาคติท่ีฝกรากลึกอยูในสังคม ความรุนแรงทางสัญลักษณท่ี
เกี่ยวกับเร่ืองเพศจึงเปนส่ิงท่ีตองเขาใจความหมายในระดับโครงสรางในตัวสังคม วัฒนธรรม และ
โครงสรางทางอํานาจระหวางผูหญิง และผูชาย 
 

2.1.6   ภาพถาย กลอง ฟลม (Photography, Camera, Film) 
ประวัติศาสตรภาพถาย (History of Photography) 
Photography  มีรากศัพทมาจากภาษากรีก คือคําวา  “Phos”  และ  “Graphein”  คํา 

วา  “Phos”   หมายถึง  แสงสวาง  และ  “Graphein”  หมายถึง  การเขียน  เม่ือรวมกันแลวจึงมี
ความหมายวา  การเขียนดวยแสงสวาง 

แนวคิดในการถายภาพนั้นเร่ิมมาเปนเวลานานแลว โดยในสมัยท่ีมีชนเผาแรรอน 
ในอียิปต ซ่ึงเดินทาง และใชชีวิตอยูในทะเลทราย ขณะอยูในเตนทอาศัย ไดสังเกตเห็นแสงของดวง
อาทิตยลอดผานรูของเตนทมากระทบกับวัตถุ ทําใหเกิดภาพจากเงาเปนรูปรางข้ึนท่ีผนังอีกดานหน่ึง 
โดยไดเงาหัวกลับ ซ่ึงถือไดวาเปนหลักหรือกฎเบื้องตนของการถายรูป 

เม่ือประมาณ 400 ป กอนคริสตศักราช อริสโตเติล (Aristotle) นักปราชญ  
และนักวิทยาศาสตรชาวกรีกไดบันทึกไววา หากเราปลอยแสงใหผานเขาไปทางชองเล็กๆ ในหอง
มืด แลวถือกระดาษขาวใหหางจากชองรับแสงประมาณ 15 ซ.ม. จะปรากฏภาพบนกระดาษ 
ลักษณะเปน “ภาพจริงหัวกลับ” แตไมชัดเจนนัก   ส่ิงท่ีเขาคนพบนั้น ถือวาเปนกฎของกลอง 
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ออบสคิวรา (Camera Obscura เปนภาษาลาติแปลวา "หองมืด") 
ค.ศ. 1490 โดยประมาณ ลิโอนาโด ดา วินชี ( Leonardo Da vinci ) นักวิทยาศาสตร 

และศิลปนชาวอิตาเลียนไดบันทึกคําอธิบายเกี่ยวกับหลักการทํางานของกลอง Obscura ไวอยาง
สมบูรณ ทําใหคนเขาใจเร่ืองของกลองมากข้ึนโดยเฉพาะจิตรกรสนใจนํากลอง Obscura  ไปชวยใน
การวาดภาพลอกแบบ เพื่อใหไดภาพในเวลาอันรวดเร็วข้ึน และมีสัดสวนเหมือนจริงไดแสงเงาท่ี
ถูกตอง  

แมจะมีการคนพบหลักการ Camera Obscura ท่ีทําใหภาพเหมือนจริงมาปรากฏบน 
ฉากไดมานานกวา 2 พันป แตคนในสมัยโบราณไมสามารถคงสภาพของภาพน้ันใหคงอยูไดอยาง
ถาวรจนกระท่ัง ใน พ.ศ. 2370 โจเซฟ เนียฟ (Joseph Nicéphore Niépce) ไดประสบความสําเร็จใน
การคงสภาพ เขาใชแผนดีบุกผสมตะกั่วฉาบดวยสารบิทูเมนถายภาพตึกซ่ึงอยูตรงขามกับหอง
ทํางานในบานของเขาท่ีดวยกลอง obcura โดยใชเวลานาน 8 ช่ัวโมง ภาพท่ีไดเปน Positive คือ สวน
ท่ีถูกแสงจะเปนสีจางลง และแข็งตัว สวนท่ีไมถูกลางออกจึงเปนสีดํา ซ่ึงเปนสีของแผนดีบุกผสม
ตะกั่วนั่นเองภาพถายนี้ นับเปนภาพถายภาพแรกของโลกท่ีหลงเหลืออยู 
 
 

 
ภาพ 2.1 ภาพถายภาพแรก โดย โจเซฟ เนียฟ (Joseph Nicéphore Niépce) 

 
หลักการของกลอง Obscura ในระยะแรก ๆ ก็คือเม่ือลําแสงจากภายนอก ผานชอง เล็กๆ 

เขาไปในหองมืด (ซ่ึงอาจจะเปนหองใหญ หรือภายในกลองเล็กๆ ในเวลาตอมา) ภาพทิวทัศนจาก
ภายนอกจะฉายอยูบนฝาผนัง หรืออีกดานหน่ึงท่ีอยูตรงกันขามกับรูรับแสง ดังกลาว หรือโดยการ
สะทอนภาพลงบนโตะในหองมืดเพื่อใหจติรกรเขียนภาพเหลานั้นอีกทีหนึ่ง ตอมาไมนานก็มีผูคิด
นําเอาเลนสมาใชเปดรับแสงแทนการใชแตเพียงรูรับแสงเล็กๆ ดังแตกอนเทานั้นจนกระท่ังประมาณ



 26 

ราวๆป ค.ศ. 1500 เศษ ประโยชนของกลอง Obscura ตามความคิดเกาก็เหลืออยูเพียงรูปแบบของ
หองมืด และจากความคิดดัง้เดิมนั้น ก็มีผูนําไปสรางเปนกลองไม หรือโตะ ซ่ึงมีกลอง Obscura 
ขนาดเล็กบรรจุอยูภายใน 
                ภาพท่ีมีมนุษยปรากฏอยูในรูปเปนภาพถายโดย หลุยส ดาแกร (Louis Daguerre) ในป 
1838 เปนภาพถนน Boulevard du Temple ในกรุงปารีส ซ่ึงโดยปรกติแลวถนนสายนีค้อนขางจอแจ 
หากแตหลุยสใชเวลาบันทึกภาพนาน 15-20 นาที จึงทําใหยวดยาน และผูคนท่ีผานไปมาไมถูก
บันทึกอยูในภาพ นอกจากชายคนหนึ่งกําลังยืนใชบริการขัดรองเทาอยูริมถนน เขายืนนิ่งอยูนานมาก
พอท่ีจะถูกบันทึกภาพ 

 

         
 ภาพ 2.2   ภาพถนน Boulevard du Temple 

 
สวนภาพบุคคลท่ีตั้งใจถายภาพแรกๆของโลกคือภาพของ โรเบิรต คอรนีเลียส 

(Robert Cornelius) ซ่ึงถายดวยตัวเขาเองในป 1939  และภาพของ เจ. วัตแมน (J. Whatman) ถาย
โดย วิลเล่ียม ทัลบอต (William Talbot) ถายในป 1939 เชนเดียวกัน 
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ภาพ 2.3 ภาพถาย โรเบิรต คอรนีเลียส (Robert Cornelius) 

 
Camera Obscura  และ Camera Lucida  
Camera Lucida นั้นประกอบดวยตัวแบบที่ถูกมองผานเลนส และปรากฏอยูบน 

พื้นผิวท่ีผูดูจัดพื้นท่ีไวแลว หรือ ในกระบวนการที่จิตรกรกําลังวาดภาพ  ซ่ึงจะมองเห็นตัวภาพท่ี
ตองการบนพ้ืนท่ีท่ีเซ็ทไว และรางภาพบนพ้ืนผิวนั้นไดอยางทันที โดยไมตองมองท่ีตัวแบบจริงแต
อยางใด สวน Camera  Obscura  มาจากลักษณะของหองมืดท่ีซ่ึงแสงสวางสองเขามาจากภายนอก 
โดยมีการนําเลนสไปใสไวตรงชองรูเล็กๆ  ผลท่ีไดออกมาจึงเปนภาพจากขางนอกถูกทําใหปรากฏ
ข้ึนในหองซ่ึงมีความมืดในระดับหนึ่งอยูในลักษณะกลับหัว บนผนังอีกดานหนึ่งของรูท่ีแสงลอด
ผานออกมา 

ความแตกตางระหวาง Camera Obscura  และ Camera Lucida  
Camera  Lucida มีความแตกตางกับ Camera  Obscura   ในเร่ืองของพ้ืนท่ีของการ 

มอง เพราะ Camera  Obscura นั้นมีกระบวนการโดยการมองผานหองมืดท่ีผูมองนั้นอยูภายใน โดย
ภาพจากภายนอกสะทอนเขามาผานรูหรือเลนสในลักษณภาพกลับหัวท่ีจะเห็นไดบนผนังอีกดาน
หนึ่ง สวน Camera  Lucida นั้นสามารถอยูในพ้ืนท่ีโลงหรือพ้ืนท่ีสาธารณะโดยอยูในพื้นโลง  แตจะ
ทําการมองส่ิงตางๆนั้นผานเลนส  ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงเร่ืองของพ้ืนท่ีสวนตัว กับพื้นท่ีสาธารณะ 
โดยภาพท่ีเห็นนั้นจึงเกิดคําถามถึงเร่ืองของความจริง และความเปนภาพตัวแทนท่ีเกิดข้ึน  

ส่ิงท่ีสะทอนใหเห็นถึงวิกฤตของเร่ืองความจริง และความเปนภาพตัวแทน เม่ือเรา 
ไมจําเปนตองมองโลกภายนอกแทจริง แตมองโลกภายนอกผานภาพสะทอน ผานส่ือท่ีเปนตัวสงตอ
ภาพมายังสายตาของเรา ปญหาก็คือ ภาพท่ีเราเห็นกับความจริงท่ีอยูขางนอก เปนส่ิงเดียวกันหรือไม 
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อีกท้ังภาพดังกลาวมันไดสะทอนแงมุมท้ังหมด หรือเพียงบางสวนท่ีเล็ดลอดผานเลนสหรือชองเขา
มายังสายตาของเราเทานั้น ซ่ึงเม่ือลักษณะดังกลาวมีความคลุมเครือของส่ิงท่ีปรากฏ กับการมองเห็น 
และประสบการณของผูมองท่ีทําใหการะบวนการสรางภาพนั้นมีความชัดเจนมากข้ึน การตีความ
ความหมายของภาพดังกลาว ก็ยอมสามารถท่ีจะตีความไดอยางหลากหลายตามการมองของปจเจก  

มิเชล ฟูโก พูดไวเกี่ยวกับ Panopticon  หรือ การจองมองนักโทษผานหอคอยของผู 
คุมนักโทษซ่ึงนักโทษไมรูสึกวาตัวเองถูกจองมอง โดยใชวิธีการสรางหองโปรงแสง ท่ีทําใหผูถูก
ควบคุมรูสึกวาถูกจองมอง  แตในขณะท่ีการใชพื้นท่ีโปรงนั้นทําใหนักโทษรูสึกวาตัวเองกําลังถูก
จองมอง หรือถูกควบคุมอยู  ซ่ึงท้ังท่ีไมมีผูคุมคอยเฝาดู   ซ่ึงเปนเร่ืองของอํานาจตอพื้นท่ี มนุษยทุก
คนอยูภายใตอํานาจของการถูกจดจอง หรือจองมอง 
 
2.2   แนวคิดเก่ียวกับภาพเชงิสัญลักษณ (Semiology)  

2.2.1  สัญญะ (Sign) 
สัญวิทยา (Semiology) เปนศาสตรท่ีศึกษาเกี่ยวกับระบบของสัญลักษณ ท่ีปรากฏ 

อยูในความคิดของมนุษย ซ่ึงเปนทุกส่ิงทุกอยางท่ีอยูรอบตัวของเรา สัญลักษณอาจจะไดแก ภาษา 
รหัส สัญญาณ เคร่ืองหมาย ฯลฯ หรือหมายถึงส่ิงท่ีถูกสรางข้ึนมาเพื่อใหมีความหมายแทนของจริง 
ตัวจริง ในตัวบท และในบริบทหนึ่งๆ 

สัญวิทยา หรือ สัญศาสตร (Semiology และ Semiotics) ท้ังสองคํานี้มีรากศัพทมา 
จากภาษากรีกคําเดียวกันคือ Semeion ท่ีแปลวา Sign หรือสัญญะ ซ่ึง Roland Barthes ไดกลาวไววา 
สัญวิทยาหรือสัญศาสตรเปนการศึกษาเกี่ยวกับเคร่ืองหมาย และสัญลักษณ ทั้งสองคํานี้ตางมี
เอกลักษณ และถูกรวมอยูในระบบของเคร่ืองหมายในการศึกษาหาความรูเกี่ยวกับสัญศาสตร 
และสัญวิทยาน้ันมีเนื้อหา และวัตถุประสงคของการศึกษาที่สอดคลอง และคลายคลึงกันนั่นคือ
การศึกษาวิธีการส่ือความหมายขั้นตอน และหลักการในการส่ือความหมายตลอดจนเรื่องการทํา
ความเขาใจในความหมายของสัญลักษณท่ีปรากฏอยูในวัฒนธรรมหน่ึงๆ 

การศึกษาเกี่ยวกับสัญศาสตรจึงเปนการหาความสัมพันธระหวางรูปสัญญะ 
และความหมายสัญญะ เพื่อดูวาความหมายถูกสรางและถูกถายทอดอยางไร ซ่ึง Ferdinand de 
Saussure อธิบายวาในทุกๆ สัญญะตองมีสวนประกอบท้ัง 2 อยางไดแก  

1. รูปสัญญะ (Signifier) คือส่ิงท่ีเราสามารถรับรูผานประสาทสัมผัสเชน การมอง 
เห็นตวัอักษร รูปภาพ หรือ การไดยนิคําพดูท่ีเปลงออกมาเปนเสียง 

2. ความหมายสัญญะ (Signified) หมายถึง ความหมาย คํานิยามหรือความคิด 
รวบยอด(concept) ท่ีเกิดขึ้นในใจหรือในความคิดของผูรับสาร 
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ความสัมพันธระหวางสัญญะแตละตัวนั้นเกิดข้ึนโดยตรรกะวาดวยความแตกตาง  
(The logic of difference) หมายถึง ความหมายของสัญญะแตละตัวมาจากการเปรียบเทียบวาตัวมัน
แตกตางจากสัญญะตัว อ่ืนๆในระบบเดียวกัน ซ่ึงหากไมมีความแตกตางแลว ความหมายก็เกิดข้ึน
ไมได ท้ังนี้ความตางท่ีทําใหคาความหมายเดนชัดท่ีสุดคือความตางแบบคูตรงขาม (Binary 
opposition) 

ขณะท่ีความสัมพันธระหวางสัญญะแตละตัวนั้นเกิดข้ึนโดยการพิจารณาท่ีตรรกะ 
ของความแตกตางนั้นก็ไดมีการเสนอการจัดประเภทของสัญญะ โดย Peirce ไดกําหนดเอาไวเปน 3 
ประเภท ซ่ึงแบงตามความสัมพันธระหวางรูปสัญญะ และความหมายสัญญะดังนี้ 

1. รูปเหมือน (Icon) เปนความสัมพันธระหวางรูปสัญญะกับความหมายสัญญะ 
เปนเร่ืองของความเหมือน หรือคลายคลึงกับส่ิงท่ีมันบงถึง เชน ภาพถาย ภาพเหมือน รูปปน รูป
แกะสลัก เชน อนุสาวรีย พระพุทธรูป พระเยซู พระเครื่อง  แตเคร่ืองมือส่ือสารประเภทนี้ไมจํากัด
เฉพาะท่ีเปนรูปวัตถุ อาจเปนดนตรี หรือ Sound Effect ในภาพยนตร ละครวิทยุ เพลง รวมไปถึง 
ไดอะแกรม (Diagram) 
  รูปเหมือน หรือ Icon จึงไมจาํเปนตองเหมือนจริงท้ังหมด เชน ภาพคนเหมือนคร่ึง
ตัว (Portrait) ไมเคยมีภาพใดท่ีจะเหมือนจริงท้ังหมดทุกแงมุม เชน สะทอนไดแคบางมุม ขนาดท่ี
ตางกัน และวสัดุท่ีตางออกไป แตเราก็ยอมรับวามันทําหนาท่ี (Effect) แบบเหมือนจริง7  การท่ีเรา
ยอมรับ Icon เปนเพราะเราเช่ือมโยงมากอนแลว เชน เรารูวาภาพไดอะแกรมหนาหองน้ําเปนผูหญิง
หรือผูชาย เพราะเรารูมากอนแลว  เพราะเคร่ืองมือท่ีจะเปน Icon ท่ีแทจริงตองเปนท่ีรับรูไดทุกคนท่ี
แมจะไมเคยมีความรับรูใดๆมากอนเลย สัญญะท่ีเปน Icon มักใหความรูสึกใกลชิดกับความจริงหรือ 
ธรรมชาติมากกวาสัญญะแบบอ่ืนๆ มันทําใหเรามองขามความเปนส่ือของมันไปได 

2. ดรรชนี (Index) เปนความสัมพันธระหวางรูปสัญญะกับความหมายสัญญะ 
เปนผลลัพธ หรือเปนการบงช้ีถึงบางส่ิงบางอยาง เชน รูปกราฟท่ีแสดงผลลัพธของส่ิงใดส่ิงหนึ่ง 
รอยเทาของสัตวท่ีประทับลงบนพ้ืนดิน หรือดรรชนีท่ีอยูทายเลมของหนังสือท่ีบอกใหเราทราบถึง
ขอความท่ีเราตองการจะคนหาคุณสมบัติ อีกประการท่ีนาสังเกตของสัญญะประเภทดรรชนีก็คือ 
เม่ือเราเห็นรูปสัญญะประเภทดรรชนีความหมายสัญญะท่ีเรานึกถึงไมใชส่ิงท่ีเรามองเห็นในขณะน้ัน 
เชน ตัวอยางท่ีไดกลาวมาแลวนั่นคือรอยเทาสัตวท่ีเม่ือเราพบเราไมไดนึกถึงรอยเทาในขณะนั้น แต
เรานึกไปถึงตัวสัตวท่ีเปนเจาของรอยเทาน้ัน 

                                                           
7 Pierce, Semiotics for Beginners, 1931-58. 
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3. สัญลักษณ (Symbol) เปนความสัมพันธระหวางรูปสัญญะกับความหมาย 
สัญญะท่ีแสดงถึงบางส่ิงบางอยางแตมันไมไดมีความคลายคลึงกับส่ิงท่ีมันบงช้ีเลย ซ่ึงการใชงาน
เปนไปในลักษณะของการถูกกําหนดข้ึนเองซ่ึงไดรับการยอมรับจนเปนแบบแผน (Convention) 
และตองมีการเรียนรูเคร่ืองหมายเพ่ือทําความเขาใจ หรือเปนการแสดงถึงการเปนตัวแทน 
(Representation) ซ่ึงสังคมยอมรับความสัมพันธนี้ ตัวอยางเชนเคร่ืองหมายทางคณิตศาสตร หรือ
การสวมแหวนนิ้วนางขางซายแสดงถึงการแตงงาน เปนตน 
  หนังสือพิมพท่ีพบเห็นในชีวิตประจําวัน มีองคประกอบทางสายตาอยูมากมายท่ีอยู
ในภาพ ท้ังภาพเหมือน ภาพถายตางๆในรูปของ Icon, Index, Symbol ท่ีเกิดข้ึนในแตละวัน เพ่ือ
ตองการส่ือใหเราไดรับรูขาวสารผานสายตา ภาพถายท่ีเกิดข้ึนในแตละภาพจึงประกอบไปดวยส่ิง
ตางๆมากมาย มีตัวองคประธานหลักของรูปหรือ ตัวประเด็นหลักท่ีตองการส่ือสารของชางภาพ จะ
มีขนาดท่ีใหญ สวนตัวประเด็นอ่ืนๆก็จะถูกลดความสําคัญลงไป โดยการ Crop รูปตัวองคประธาน
หลักใหมีลักษณะท่ีเดนกวาเพื่อใหผูรับส่ือมีความเขาใจท่ีถูกตอง และรวดเร็วในการมอง ซ่ึงในตัว
ภาพถายท่ีมีระบบการจัดการจากตัวหนังสือพิมพนั้น สัญญะตางๆท่ีเกิดข้ึนภายในภาพนั้นจะอิงไป
กับความหมายของสัญญะ เชน icon ตางๆท่ีมีอยูภายในรูปภาพในลักษณะท่ีเหมือนจริง พบเห็นได
ในชีวิตประจํา โดยภาพท่ีเห็นในหนาหนังสือพิมพจะเช่ือมโยงกับโลกของความเปนจริง การ
มองเห็น icon จึงมักถูกมองขามไป ถาพูดในแงมุมของศิลปะก็จะเรียกลักษณะแบบนี้วาการส่ือสาร
แบบหนึ่งตอหนึ่ง คือเห็นแลวตีความหมายไดทันที สวน Index ท่ีมีลักษณะท่ีแตกตางกันออกไป 
เปนสัญญะท่ีมีลักษณะเปนการใหความหมายของสัญญะจากการบงช้ีของตัวสัญญะตอผูดู หรือผู
มองภาพ วามีบางส่ิงบางอยางอ่ืนๆ เชน การเห็นควันในรูปถาย ก็จะสามารถรูไดวามีไฟ หรือไฟ
ไหมอยูภายในภาพ ซ่ึงจะพบเห็นไดบางในภาพถายบนหนังสือพิมพ สวน Symbol ในภาพถายบน
หนาหนังสือพิมพนั้น ตองใชการตีความ เพราะตัวมันเองไมไดคลายคลึงกับส่ิงท่ีมันบงช้ี ตอตัวผูท่ี
มองภาพถายนั้น แตมีลักษณะของการเปนภาพตัวแทน (Representation) ซ่ึงเปนส่ิงท่ีตองเรียนรูจาก
สังคม และวัฒนธรรม วามีความหมายอยางไร เห็นไดชัดคือภาษาท่ีมีการสรางสัญลักษณข้ึนเพื่อ
แสดงใหเห็นถึงส่ิงท่ีระบุถึง โดยในตัวภาพถายเองก็มีสัญลักษณตางๆเกิดข้ึนจากตัววัฒนธรรมเอง
ผานการใหความหมายของคนในสังคม เชน ภาพถายของผูนํากําลังจับมือกัน แสดงใหเห็นถึง
สัญลักษณของการทักทายกันในวัฒนธรรมตะวันตก ท่ีวัฒนธรรมไทยไดรับอิทธิผลมา และการจับ
มือนั้นก็ถูกทําใหเปนสัญลักษณสากลของการทักทายความหมายของการจับมือนั้นอาจมีความหมาย
แฝง (Connotation) ไปถึงเร่ืองความสัมพันธระหวางบุคคล หรือองคกร รวมไปถึงเร่ืองเพศ  



 31 

  ภาพที่มีสัญญะตางๆในหนาหนังสือพิมพท่ีผลิตซํ้าไดจํานวนมากจาการเผยแพร จึง
เปนส่ือหนึ่งท่ีมีอิทธิผล และสําคัญอันหนึ่งตอการสราง และใหความหมายของรูปของสัญญะตางๆ
ท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีและบริบทตางๆในสังคม ไดอยางแพรหลาย และรวดเร็ว 

ในการทํางานของข้ันตอนการแสดงความหมายของสัญญะนั้นจะมีความสัมพันธ 
ระหวางรูปสัญญะ และความหมายสัญญะตลอดเวลา ซ่ึง Barthes ไดใหแนวคิดในการวิเคราะห
ความหมาย 2 ชนิด คือ 

1. ความหมายตรง (Denotation) เปน ระดับของความหมายท่ีเกี่ยวของกับความ 
จริงระดับธรรมชาติ เปนความหมายท่ีผูใชสามารถเขาใจไดตรงตามตัวอักษรจัดอยูในลักษณะของ
การ อธิบายหรือพรรณนา (Descriptive level) และเปนความหมายท่ีเปนท่ีรับรูและเขาใจไดสําหรับ
ผูรับสารสวนใหญ  

2. ความหมายแฝง (Connotation) เปนการตีความหมายของสัญญะโดยเปนระดับ 
ท่ีพวงเอาปจจัยทางวัฒนธรรมเขามา เกี่ยวของดวย ซ่ึงเปนการอธิบายถึงปฏิสัมพันธท่ีเกิดข้ึนกับ
อารมณความรูสึกของผูใช และคุณคาทางวัฒนธรรมของเขา ความหมายแฝงสรางข้ึนบนพ้ืนฐาน
ของความหมายตรงของสัญญะตัวเดียวกัน ซ่ึงกระบวนการเกิดข้ึนของความหมายแฝงน้ีเกิดข้ึนเม่ือ
สัญญะในความหมายระดับแรกถูกนําไปใชเปนรูปสัญญะโดยมีการผูกโยงรวมเขากับความหมาย
ใหม จึงเกิดเปนความหมายแฝง  

การส่ือความหมายในระดับของความหมายแฝงนี้มีแนวโนมในการส่ือความหมาย 
ท่ีแตก ตางกันซ่ึงข้ึนอยูกับระดับของการส่ือความหมาย โดยแบงออกเปน 2 ระดับไดแก   

-     ระดับของปจเจก (Individual Connotations) ในการทาํความเขาใจในส่ิงใดส่ิง 
หนึ่งของบุคคลนั้นเปนการเรียนรูวิธีการมองโลก และการท่ีบุคคลมีปฏิสัมพันธกับโลก ซ่ึงการ
เรียนรูเหลานีเ้องท่ีจะทําใหบุคคลมีความเขาใจ และใหนยิามตอส่ิงตางๆ ซ่ึงอาจเหมือนหรือแตกตาง
กันก็ได ซ่ึงเรียกวาประสบการณ ยกตัวอยางเด็กหญิงท่ีไดกล่ินดอกกุหลาบเปนคร้ังแรกพรอมกับมี
ประสบการณ ท่ีนากลัว ในเวลาตอมาหากเธอไดมองเห็นหรือไดกล่ินดอกกหุลาบ ก็อาจเปนการ
เตือนความจําใหเกิดความรูสึกหวาดกลัวข้ึนมาอีก ซ่ึงการมองเห็นหรือไดกล่ินดอกกุหลาบนี้เปน
การนําพาการส่ือความหมายสวนตัว สําหรับเด็กผูหญิงคนดังกลาว ดังนั้นการมอบดอกกหุลาบจึง
อาจเปนการสรางความกลัวมากกวาท่ีจะเกิดความรูสึกซาบซ้ึงในความรัก ส่ิงท่ีควรระมัดระวงัใน
การวิเคราะหในเชิงสัญศาสตร (Semiotic Analysis) สําหรับการส่ือความหมายระดับนี้คือ เนื่องจาก
เปนการส่ือความหมายแบบสวนตัว จึงอาจไมไดส่ือความหมายแตกตางไปตามความหมายปกติดังท่ี
คนอ่ืนๆ มีสวนรวมในความหมายนัน้ 

-     ระดับของวัฒนธรรม (Cultural Connotations) การส่ือความหมายในระดับนี้ 
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แสดงถึงการท่ีวัตถุในวัฒนธรรมไดพวงเอาความสัมพันธ และการส่ือความหมายเขามาในตัวมัน
และมีสวนรวมในการใหความหมายกับ ผูคนในวัฒนธรรม ยกตัวอยางเชนการมอบดอกกุหลาบ ท่ี
คนใหการยอมรับในเชิงวัฒนธรรมเขาใจรวมกันวาเปนการแสดงถึงความรัก8 
  ภาพถายท่ีในหนาหนังสือพิมพ ท่ีส่ือความหมายตางๆในสังคม มีบริบทตางๆ
มากมายในการทําความเขาใจตอภาพถาย ซ่ึงมีองคประกอบจากคนถายภาพ บรรณาธิการภาพ ผูรับ
ส่ือหนังสือพิมพ ผูดูภาพถาย การมองเขาไปท่ีตัวภาพถายแตละพื้นท่ีแตละวัฒนธรรมจึงมีการให
ความหมายท่ีแตกตางกัน การจะเขาใจความหมายของภาพถายจึงตองมีสัญลักษณหรือการให
ความหมายตอสัญลักษณท่ีเหมือนกันในสังคม ดังนั้นสังคมแตละพ้ืนท่ีจึงพยายามสรางชุดความรูตอ
การใหความหมายแตละสัญลักษณนั้น โดยใชอํานาจตางๆผานตัวส่ือ ผานสถาบันครอบครัว 
สถาบันการศึกษา ปลูกฝงความเชื่อตางๆ ซ่ึงตัวหนังสือพิมพท่ีเปนส่ือกลางของระบบขาวสารใน
สังคมจึงเปนตัวสะทอนใหเห็นถึง ระดับของความหมายตางๆ ท่ีเปนความหมายตรง ความหมายแฝง 
ในรูปของสัญญะในสังคม ความหมายตางๆจึงตองเขาไปทําความเขาในตัวระบบของความหมาย
แฝงท้ังในระดับของปจเจก และระดับของวัฒนธรรมของแตละสังคม ตัวแปรตางๆตอการ
ตีความหมายของภาพถาย จึงมีท้ังเร่ือง ชนช้ัน ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางสัญลักษณ มายาคติ ความรู 
และกระบวนทัศนตางๆ ผานการมอง 
 

  
ภาพ 2.4 ผังแสดงการทํางานของมายาคติ  

 

                                                           
8 สมเกียรติ ต้ังนโม, 2549, มองหาเร่ือง : วัฒนธรรมทางสายตา, สํานักพิมพมหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 

มหาสารคาม, หนา 95-100. 
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   องคประกอบของการส่ือสารมีปจจัยหลัก 6 สวน ประกอบดวย สาร (Message) 
ฝายสงสาร (Addresser) ฝายรับสาร (Addressee) บริบท (Context) ลักษณะความและการเช่ือมโยง 
(Contact) รหัส (Code) แตละสวนจะมีหนาท่ีเฉพาะของตนตางๆ กันไปดังแผนภาพ 
 

องคประกอบในวงจรการส่ือสาร 
 

บริบท (Context) 
สาร (Message) 

 
ฝายสงสาร(Addresser)  ---------------------------------------------------- ฝายรับสาร (Addressee) 

 
ลักษณะความ และการเช่ือมโยง (Contact) 

รหัส (Code) 
   องคประกอบ และหนาท่ีตางๆ ไมไดแสดงบทบาทเทาเทียมหรือสมํ่าเสมอใน
เหตุการณการส่ือสารท่ีตางกัน เหตุการณการส่ือสารอยางหน่ึงอาจเนนท่ีฝายสงสาร และหนาท่ีฝาย
สงสาร อีกเหตุการณหนึ่งอาจเนนท่ีฝายรับสารหรือหนาท่ีของฝายรับสาร ดังคําอธิบายขางลางนี้ 
 

 สาร (Message) หมายถึง เนื้อหาของการส่ือสารนั้น ซ่ึงเปนหัวใจสําคัญท่ีสุด แตไมได
ใหเนื้อหาท้ังหมดท้ังกระบวนการส่ือสารหน่ึงๆ ท่ีเกิดข้ึน แตยังข้ึนอยูกับองคประกอบ
อ่ืนๆ ท้ังหมดรวมอยูอีกดวย นอกจากนี้สารยังมีหนาท่ีมากไปกวาเนื้อหาโดยตรงลวนๆ 
ของมัน กลาวคือมันอาจมีหนาท่ีเชิงสรางสรรค (Poetics) เชนเปนโวหาร เปนคํา
เปรียบเทียบ อุปมาอุปมัย เปนคําเสียดสี ถากถาง ฯลฯ ได 

 ฝายสงสาร(Addresser)  เปนไดท้ังกลุมคน บุคคล องคกร สถาบัน ซ่ึงครอบคลุมไปถึง
การผลิต (Production) สารนั้นๆ ถาการส่ือสารเนนมาท่ีตัวผูสงสาร ก็มักเนนท่ีอารมณ
หรือการแสดงออก 

 ฝายรับสาร (Addressee) ไดแก ผูรับฟงการพูด ผูชมคอนเสิรต ผูดูเหตุการณ ผูอานหนัง
ส่ือ ผูชมงานศิลปะ ฯลฯ โดยท่ัวไปผูรับสารถูกมองวาเปนผูถูกกระทําดังหนาท่ีการรับรู
หรือปฏิบัติ (Conative) แตชวงหลังมีการเนนบทบาทของผูรับสารในการผลิต
ความหมายมากข้ึน 
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 บริบท (Context) และหนาท่ีเชิงอางอิง (Referential) หมายถึงบริบทท่ีจะกําหนด
ความหมายสารนั้นๆ หรือตัวบทนั้นๆ ใหเขาใจรวมกัน ซ่ึงนักสัญศาสตรจะหมาย
รวมถึง ยุคสมัย สภาพสังคม  วัฒนธรรม เหตุการณท่ีสารนั้นๆ ถูกส่ือออกไปดวย 

 ลักษณะความและการเช่ือมโยง (Contact) ระหวางผูส่ือสารและผูรับสาร ซ่ึงอาจเปน
ส่ือแบบเผชิญหนา (Face to Face) การส่ือสารผานจดหมาย หนังสือ วิทยุ ฯลฯ 
ความสัมพันธหรือส่ือนี้มีหนาท่ีสรางความผูกพันประสบการณรวมในสังคม (Phatic 
function)  

 รหัส (Code) คือกฎเกณฑโรงสรางคานิยมที่แฝงอยูในกระบวนการการส่ือสาร อาจ
กําหนดชัดเจนหรือไมก็ไดวา รหัสนั้นอยูในองคประกอบสวนใด เชน ผูรับสาร ตัวบท
ท่ีส่ือออกไป หรืออาจจะอยูฝายท่ีสงสารกับฝายท่ีรับสาร หรืออาจอยูในบริบทของการ
ส่ือสารก็ได 

ดังนั้นการมองภาพถายท่ีมีอยูในปจจุบัน จึงควรจะเขาใจในระบบ และ 
ความสัมพันธของการใชสัญลักษณในรูปแบบตางๆที่อยูในภาพถาย ผานความความรู และความ
เขาใจในเร่ืองสัญลักษณ  และสนใจในการต้ังคําถามเพื่อหาคําตอบเกี่ยวกับมัน  นอกเหนือไปจาก
นั้นยังมีปจจัยอ่ืนๆอีกในการเขาถึงความหมายของภาพถายนั้น โดยแนวคิดของ Roland Barthes เช่ือ
วาภาพตางๆ มีกลไกทางมายาคติ (Mythology) ท่ีเปนคติความเชื่อ หรือ ทัศนคติท่ีเปนมายา อยู
ภายใน(ภาพ)นั้นดวย 

 ภาพถายกับการมองเร่ืองพื้นท่ี การมองส่ิงท่ีอยูภายใน-ภายนอก ปรากฏใหเกดิ
พฤติกรรมตางๆ ท่ีการมอง โดยสงตอถึงส่ิงอ่ืนในสภาวะตางๆ ซ่ึงเปนการมองท่ีบงบงบอกถึง 
อัตลักษณ (Identity) ท่ีมีอยูภายในมนษุยคนนั้น จึงเปนการมองเพ่ือท่ีจะเปนการตัดสินคุณคาของ
การมองเห็น  ซ่ึง ฌอง โบดริยารด (Jean Baudrillard) มองวา มันเปนระบบคุณคา (Sign) ในตวัตนที่
ใหความหมายหรือถูกใหความหมายผานสัญญะ ซ่ึงสัญญะตางๆนั้นไดถูกจัดการ โดยวัฒนธรรม 
และสังคมมาแลวในระดับหนึ่ง ท้ังผานแนวคิดทางการเมือง ความเช่ือ  ซ่ึงการแสดงออกของตัวตน
ท่ีแสดงออกภายใตระบบสัญญะ และอัตลักษณ ท่ีทําใหเห็นโดยผานส่ือตางๆ ก็มีความจริงบางอยาง
อยูท้ังภายใน และภายนอก  

เพศสภาพ ท่ีอยูภายใตสังคม และวัฒนธรรม ซ่ึงมีระบบการใหคุณคาของตัวตน 
นอยลงกวารูปลักษณภายนอก และการใหคุณคาของตัวตนถูกบิดเบือน และเปล่ียนผานไป จาก
ระบบตางๆ ท้ังชนช้ัน ตัวสถาบัน  เศรษฐกิจ การเมือง ซ่ึงอยูภายใตการใหคุณคากบัตัวตน ซ่ึงเปน
ภาวะของ ผูกระทํา และผูถูกกระทํา (Subject and Object) ท่ีมีอยูในสังคมเสมอ เชน การปรับเปล่ียน
พฤติกรรม การใชชีวิตของผูหญิงท่ีปจจุบันนั้นมีสิทธิ และความเทาเทียมกับผูชาย หลังจากท่ีมีการ
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เรียกรองสิทธิสตรีของกลุม Feminism แตพื้นที่บางวฒันธรรม และสังคม บางกลุม อยางยังคงมี
ความเช่ือในเร่ืองของชายเปนใหญ (Macho) 
 

2.2.2 ทุน (Capital) 
  ทุนมีขอบเขตท่ีกวางขวางมาก บูรดิเยอร (Pierre Bourdieu) จึงแบงทุนออกเปน 4 
แบบ คือ ทุนทางเศรษฐกิจ, ทุนทางวัฒนธรรม, ทุนทางสังคม, และทุนทางสัญลักษณ ในงานวจิัยช้ิน
นี้จะพดูถึงทุนท่ีเกี่ยวของ และมีอิทธิผลตองานวิจยั อันไดแก ทุนทางวัฒนธรรม และทุนทาง
สัญลักษณ ซ่ึงมีการอธิบายถึงทุนอ่ืนๆเพื่อสามารถทําความเขาใจไดในองครวม 

ทุนทางวัฒนธรรม (Cultural Capital) มีอยู 3 รูปแบบคือ ทุนท่ีเปนฮาบิตุส  
(Habitus) ทุนท่ีถูกทําใหเปนรูปธรรม (Objectified State) ทุนท่ีถูกทําใหเปนสถาบัน
(Institutionalization State) Habitusในทางสังคมมานุษยวิทยา หมายถึง แนวโนมของการกระทําท่ี
คนในสังคมหนึ่งตระหนักวาจะตองทําตัวหรือปฏิบัติตนอยางไร ตามรูปแบบการใชชีวิตของสังคม
นั้นๆ ทุน Habitus จึงหมายถึง ทุนท่ีสมาชิกในสังคมท่ีไดมาจากการสะสมประสบการณชีวิตของตน 
ท่ีแตละคนนั้นสืบตอกันมา ซ่ึงเปนรูปแบบการใชชีวิตหรือพฤติกรรมหนึ่งของสมาชิกในสังคม
ยึดถือในสังคมถ่ินท่ีตนเองอยู โดยผานการอบรมในครอบครัวหรือในชุมชนของตน การเกิดข้ึนของ
การตระหนักรูรวมของสมาชิกในสังคมวาจะตองคิด และปฏิบัติอยางไร ถูกปลูกฝงมาเร่ือยๆดวย
การสอดแทรกผานภาพการใชชีวิต และแบบฝกหัดความเตรียมพรอมเก่ียวกับการใชชีวิตในรูปแบบ
การศึกษา และกิจกรรมเสริมทักษะ จากหนวยสังคมพ้ืนฐานนี้ไดกลายมาเปนฐานของการพัฒนา
คานิยม และรสนิยมรวมทั้งรูปแบบพฤติกรรมของคนๆ นั้นซ่ึงจะกลายเปนฐานของการกอรูปข้ึน
เปนสังคม ซ่ึงมันคอยๆเกิดข้ึน และสะสมเร่ือยมา โดยท่ีสมาชิกไมรูตัว และรับเอาขนบเหลานั้นมา
ยึดเปนวัตรปฏิบัติ และฉวยเอาวาเปนเอกลักษณของสังคมท่ีตนอยู มีการแสดงความเปนเจาขาว
เจาของประเพณีเอกลักษณเหลานั้นวาเปนของเฉพาะถ่ินของตน ท้ังนี้ก็เพ่ือสรางอัตลักษณ และอีก
นัยนึงก็อาจหมายถึงการสรางอาณาเขตพื้นท่ีวา  Habitus ในลักษณะน้ีเกิดข้ึนในถ่ินท่ีอยู 
(Habitation)ในอาณาเขตนี้เทานั้น โดยเปนรากฐานของการทํากิจกรรม และแนวโนมของการปฏิบัติ
ของผูท่ีอยูอาศัย (Habitat) ในอาณาเขตนั้นเทานั้น ธรรมชาติของ Habitus นั้นมีลักษณะท่ีคลายคลึง
กัน แมไมสามารถลอกเลียนหรือถอดแบบกันได แตก็สามารถเทียบเคียงกันกับคนท่ีอยูในชนช้ัน
ทางสังคมเดียวกันหรือคนท่ีอยูรวมในชวงเวลาเดียวกันได เชน กรณีของการทํางานศิลปะ จิตกรอาจ
มองวาสีเปนองคประกอบที่ทําใหเกิดภาพ ขณะที่ประติมากรมองวาสีเปนแคตัวบงบอกคุณสมบัติ
ของวัตถุนั้นๆ เปนตน ระบบ Habitus จึงเปนความเขาใจสามัญท่ีกําหนดมุมมองของเราท่ีมีตอโลก 
สรางแนวโนมเพื่อใหเรามองเห็น ในการท่ีจะเขาใจหรือไมเขาใจส่ิงตางๆรอบตัว และจะเปนส่ิงท่ีมี
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อิทธิพลตอการตีความหรือปฏิบัติการของตัวตนแตละคน เปนส่ิงท่ีสรางหรือกําหนดมโนทัศน
(Concept) ของเรา แตก็เปนส่ิงท่ีถูกสรางท่ีสามารถเพ่ิมเติมเสริมแตงผานการขยายตัวหรือลดลงของ
การสะสมทุน (เศรษฐกิจ-วัฒนธรรม) หรือ สละท้ิงประสบการณของแตละบุคคลนั้นดวย ซ่ึงจะสง
อิทธิพลตอการสรางสรรคส่ิงตางๆในชีวิตประจําวัน อยางเชน ในงานศิลปะท่ีมีการทํางานผาน  
มโนทัศนของตัวตน ก็จะถูกบรรจุ หรือ สงอิทธิผลเขาไปสูในงานตัวเอง เชน ภาพวาดแบบศิลปะ
ลายไทย การวาดรูปวัดวาอาราม การวาดเรือตังเกบนชายหาด เปนส่ิงซ่ึงสะทอน Habitus ท่ีถูกสะสม
มาจากชุมชน หรือ หมูบานหรือสังคมของตัวศิลปนเอง ออกมาอยางชัดเจน  หากแตสังคมสมัยใหม
ท่ีมีการปรับตัวไปตามยุคสมัยไดสงอิทธิผลตอวัฒนธรรมยอยๆอยางในชุมชนท่ีเร่ิมมีไฟฟา 
น้ําประปา โทรทัศน โทรศัพท วิถีการใชชีวิตก็เปล่ียนไป กิจกรรมตางๆไดเล่ือนไหล รวมไปถึงการ
เปล่ียนผานของแนวคิด ความเช่ือตัวเองตอวัฒนธรรมท่ีตนเองอยู งานศิลปะจึงเปนตัวแปรท่ีเปล่ียน
มโนทัศนของการรับรูท่ีสงอิทธิผลตอ Habitus ในแตละพื้นท่ี โดยไปอยูในรูปของความรู และ 
เทคโนโลยีใหมๆ รวมไปถึงกรอบโครงสรางอํานาจของรัฐท่ีเขาไปปรับเปล่ียน และกําหนด
กิจกรรมตางๆท่ีมีอยูเดิม ใหมีลักษณะเปนโครงสรางใหญอันเดียวกันแบบองครวมแบบมายาคติของ
รัฐไทยท่ีมีศูนยรวมอํานาจแบบศูนยกลาง ดวยเหตุนี้ Habitus จึงเคล่ือนตัว เปล่ียนผาน
(Transform)ไปตามยุคสมัย 

การมองในมุมมองของมนุษยแตละคนมีความแตกตางกนั เพราะอยูกันคนละ  
Habitus เชน การตีความตอส่ิงท่ีมองหรือเห็นตอวตัถุหนึง่ในพื้นท่ีหนึ่งจะมีความหมายอยางหน่ึง แต
คนท่ีมาจาก Habitus จะใหความหมายจากการตีความท่ีแตกตางออกไป โดยเฉพาะการตีความ
ทางดานสัญลักษณ เชน คนไทยมองวาผูหญิงตัวดํา เต้ีย เดินกับฝร่ังผิวขาว ก็จะตีความไปวานัน่คือ
ฝร่ังหิ้วผูหญิงเชามาจากบาร แตฝร่ังชาวตะวันตกมองวาเปนแคการหาความสุขสวนตัวของคนๆนั้น
เทานั้น หรือ การสักยันตไวบนรางกาย คนไทยมองวาจะชวยคุมครองตัวเอง ยงิฟนไมเขา แต
ชาวตะวันตกอาจมองเปนแคส่ิงสวยงามบนรางกาย เทห เปนลูกผูชายจริงๆ 

ทุนทางวัฒนธรรมท่ีสําคัญอันหนึ่งในการเล่ือนไหลของ Habitus ก็คือ 
Body Habitus หมายถึง ลักษณะทางพันธุกรรมท่ีถายทอดผานยีนส มีลักษณะเปนส่ิงท่ีเกี่ยวกับ ใช
ระยะเวลาในการกอตัวเปนรูปเปนราง โดยการสงผานนี้จะเปนการสงผานทางพันธุกรรมใน
ครอบครัว และเปนมรดกท่ีคนมักไมไดนึกถึง เชน ความงาม ผิวพรรณ สีผม ดวงตา ฯลฯ ทุนแบบนี้
สามารถเปล่ียนทุนทางเศรษฐกิจ หรือความร่ํารวยจากการปรับเปล่ียนภาพลักษณภายนอกเชนการ
เปล่ียนสีผิว การทําศัลยกรรมเพ่ือทรยศตอยีนสท่ีถูกสงตอผานพอแมมาถึงลูกใหกลายเปนทุนทาง
เศรษฐกิจได เชนลูกคร่ึงท่ีหนาตาก็สามารถหารายไดจากการไดรับเลือกใหเปนนักแสดง หรือการ
ทําศัลยกรรมของดาราท่ีปรับสีผิวใหขาวข้ึนเพื่อจะไดดึงดูดผูจัดละคร และสามารถรับงานไดมาก
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ข้ึน ตามคานิยมคล่ังผิวขาว แตทุนท่ีเปน Body Habitus นั้นจะไดรับการยอมรับจากสังคมหรือไมก็
ข้ึนอยูกับคานิยมเกี่ยวกับรางกายของสังคมในขณะนั้น ไมสามารถเปล่ียนคานิยมไปไดอยาง
ทันทีทันใด แตตองข้ึนอยูกับเวลา สังคม และชนช้ันทางสังคม 

สมรรถนะดานวัฒนธรรมของปจเจกบุคคล เชน ความสามารถ ความรอบรูท่ีจะพูด 
เร่ืองศิลปะ การมีบุคลิกท่ีสงางาม สามารถวางทาทางไดอยางงดงาม ซ่ึง Habitus นั้นเปรียบเสมือน
คาใชสอย แตทุนวัฒนธรรมมีมูลคาการแลกเปล่ียน ซ่ึงมีระบบการศึกษาเพื่อสืบทอดโครงสรางทาง
สังคม เพราะระบบการศึกษานี้มีความเกีย่วพนักับทุนทางวัฒนธรรมนั้นเอง เพราะเด็กท่ีเติบโตมา
จากชนช้ันใด เขาก็ผานการขัดเกลามาจากชนช้ันนั้น และผลการขัดเกลาก็ทําใหเขาประกอบอาชีพท่ี
สัมพันธกับชนช้ันนั้นดวย  

ในบริบทเร่ืองเพศก็เชนเดยีวกัน การเคล่ือนตัวของเพศสรีระ (Sex) เพศวิถี 
(Sexuality) และเพศสภาพ (Gender)ในสังคม ซ่ึงเห็นไดชัดก็คือ เพศสรีระ ซ่ึงเปนการกําหนดข้ึน
โดยธรรมชาติ และขอกําหนดทางสภาวะทางชีววิทยา (Biological Sex) คือ เพศหญิง-เพศชาย และ
รวมไปถึงเพศท่ีมีการเปล่ียนแปลงระบบเพศตามชีววิทยาแตกําเนดิดวย เชน พวกท่ีมีการแปลงเพศ  
โดยตัวเพศสรีระเองไมไดถูกปรับเปล่ียนไดดวยตัวมันเอง แตมันเปล่ียนโดยตัวมนุษยเอง หรือสังคม
รอบตัว วัฒนธรรมในกลุม การตัดอวัยวะเพศชายเพื่อจะปรับเปล่ียนใหเปนหญิง หรือ การตัดเพื่อ
ไมใหเกิดความใคร หรือ มีเพศสัมพันธไดของขันทีในประเทศจีนในอดีต (สมัยกอนกษัตริยมีมเหสี
หลายคนจึงกังวลวาขาราชการในวังจะลักลอบมีเพศสัมพันธกับมเหสีของตน) ซ่ึงเปนแนวคิดของ
ชนช้ันสูง  กอใหเกิดระบบการแบงแยกชนช้ันในระดับรางกาย ซ่ึงกอใหเกิดการขับเคล่ือนของ
แนวคิดในเร่ืองของเพศวิถี (Sexuality) ซ่ึงคือ ระบบความคิดความเช่ือเร่ืองเพศ  ซ่ึงเปนกระบวนการ
ทางสังคม และวัฒนธรรมท่ีกําหนด จดัการ กํากับควบคุม ไปจนถึงการแสดงออกเก่ียวกับรสนิยม
ทางเพศ ความปรารถนา ความพึงพอใจในเร่ืองเพศ  

การแบงแยกชนช้ันท่ีทุนทางวัฒนธรรมปรับเปล่ียนไปตามแตละสังคมในระดับ 
เพศสรีระนั้น เพศวิถีกไ็ดมีกระบวนการปรับเปล่ียนไปเหมือนกนัแตก็ข้ึนอยูกบัสังคม และ
วัฒนธรรมนั้นเปนตัวกําหนด ยกตัวอยางในเร่ืองของสีผิว คนผิวขาว ผิวเหลือง ผิวดํา-แดง ผิวสีแทน 
ท่ีเกิดจากผลผลิตของกระบวนการสรางครอบครัว เปนผลจากความเช่ือทางวัฒนธรรมในกรอบของ
สังคมนั้นๆ โดยในอดีตมีความเชื่อท่ีวาคนผิวขาวท่ีเกิดข้ึนมานั้นเกิดจากเทพ หรือ เทวดามาจุต ิตอง
ไดรับการคุมครองเปนอยางดี เพราะสมัยโบราณยังเคารพนับถือบูชาส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ ภูตผี หรือส่ิงท่ี
แปลกประหลาดท่ีไมอาจจะพิสูจนได จึงเปนจุดเร่ิมแรกในการกําหนดคุณคาของทุนทางวัฒนธรรม
ในสังคม กลายเปนโครงสรางพื้นฐานของแนวคิด และความเช่ือตางๆภายในชุมชน หรือพื้นท่ีนั้น  
ซ่ึงจะเขาไปกํากับ ความคุมพฤติกรรมตางๆในเร่ืองเพศตอตัวเอง และตอพื้นท่ีสาธารณะ ในคนรุน
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หลังตอมา (เชน ภาพเขียนฝาพนัง เปนตัวอยางในการสรางความเช่ือ และอุดมคติของคนรุนตอๆมา) 
ซ่ึงเปนขนบธรรมเนียมแบบไทยที่รับเอาวฒันธรรมตางๆอยาง เขมร ลาว พมา เขามาผสมผสาน จน
มาถึงยุคลาอาณานิคมจากตะวันตกเขามาที่เอเชียตะวันออกเชียงใต ก็มีการนาํเอาแนวคิดทางเพศ
ของคริสตศาสนาเขามา แลวก็ปรับเปล่ียนจนเปน ความเช่ือ ศีลธรรมอันดี แบบไทยๆ ท้ังกิจกรรม
ทางเพศในพื้นท่ีสวนตัว และการแสดงออกทางเพศในพ้ืนท่ีสาธารณะ และถายทอดไปสูสถาบัน
ครอบครัว เปนประเพณีปฏิบัติ ถายทอดภายในวัฒนธรรมกลุมยอย และขยายไปสูคนกลุมใหญใน
กลุมของตนจนเปนสวนหนึง่ของวัฒนธรรมในสังคมนั้น อยางไมรูตัวจนฝงอยูภายในจิตสํานึก ใน
กรณีการมีเพศสัมพันธก็เชนเดียวกัน แนวคิดบางวฒันธรรมของชนช้ันสูงมีการคงไวซ่ึงสายเลือด
ของตนเองเพ่ือรักษาผลประโยชนทางเศรษฐกิจ และการเมืองโดยจะมีเพศสัมพนัธเฉพาะภายใน
ครอบครัว และวงศตระกูล หรือแนวคิดเลือดบริสุทธ์ิของชนช้ันกษตัริยไมใหเช้ือสายของตัวเอง
หมดไป หรือ ความเช่ือชองชนช้ันกลางในการมีผัวเดยีวเมียเดยีว และการหามมีเพศสัมพันธกบั
ชาวตางชาติ ซ่ึงถาคนในสังคมนั้นมีพฤติกรรมท่ีผิดแปลกออกไปจากแนวคิดหลักก็จะถูกคนภายใน
สังคมกีดกันออก กลายเปนคนชายขอบของวัฒนธรรมหลัก อาจมีการไลออกจากพ้ืนท่ี ถูกประณาม
จนอาจตองยอมปฏิบัติตามเพ่ือท่ีจะสามารถอยูในสังคมนั้นได แตปจจุบันสังคมไทยท่ีมีแนวคิด
สมัยใหมมีการปรับเปล่ียนแนวคิด และความเช่ือไปในทางนิยมชมชอบมากกวา เชน ดารานักแสดง
ลูกคร่ึงผิวขาว รูปรางไดสัดสวนตามอุดมคติแบบชาวตะวนัตก ซ่ึงเหน็ท่ัวไปตามละครหลังขาว และ
ตามภาพยนตร กลับเปนท่ีช่ืนชม ซ่ึงในสังคมไทยบางกลุมมีความเช่ือท่ีวาการไดมีสามีเปน
ชาวตางชาติ และมีบุตรท่ีเปนลูกคร่ึงจะสามารถสรางรายไดใหกับครอบครัวตัวเองเพือ่ท่ีจะไดมีเงิน 
มีทุนทางเศรษฐกิจ หรือเล่ือนระดับชนช้ันของตัวเองใหไปอยูสูงข้ึน และการมีลูกคร่ึงท่ีรูภาษา
ตางชาติ ยอมนํามาซ่ึงโอกาสในพื้นท่ีของการสะสมทุนทางเศรษฐกิจของครอบครัว เชน ลูกคร่ึง
หนาตาดีอาจจะไดเปนดารา มีเงินมาก และเฉิดฉายอยูในชนช้ันท่ีสูงกวา เปนเศรษฐีใหมท่ีไมได
เกี่ยวกับความสูงตํ่าทางบรรดาศักดิห์รือทุนทางสังคม แตเปนความสูงตํ่าของรายได ซ่ึงพบเห็นได
จากหมูบานทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ท่ีผูหญิงมีสามีฝร่ังท้ังหมูบาน และเกดิประเพณี
ฝร่ังเกี่ยวขาว ดํานา แขงกฬีาเขยฝร่ัง ซ่ึงลวนแลวแตเช่ือมโยงกับเร่ืองแนวคิดเร่ือง Habitus, Body 
Habitus และเพศวิถีของคนไทยในปจจุบัน  

 การมองโดยการใหความสําคัญกับภาพของคนผิวขาว หรือ ลูกคร่ึงจึงปรับเปล่ียน 
วิธีของการตีความ หรือ วิธีการใหความหมายกับสีผิวของคน ไปในรูปสัญลักษณถึงความดีงาม ตาม
อุดมคติแบบสมัยใหม  (โดยถาเรามองยอนกลับไปในชวงยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมในฝงตะวันตกการ
ท่ีผูหญิงมีผิวขาวซีดนั้นจะมองวาเปนโสเภณี เพราะมีแตผูหญิงโสเภณีเทานั้นท่ีจะอยูแตภายในบาน
โดยไมออกไปทํางานโดนแสงแดดขางนอกบานซ่ึงนี่เปนการตีความเชิงสัญลักษณของชาวตะวันตก
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ในยุคนัน้ซ่ึงถาเราไมสามารถท่ีจะตีความโดยใชการมองท่ีใชชุดความรู และชุดความหมายทาง
สัญลักษณในอีกมิติหรือยุคสมัยได)  ซ่ึงถาสังคมพยายามผลิตซํ้าความเช่ือ หรือ ผลิตรูปลักษณของ
ผิวขาวไวท่ีคนผิวขาวตองเปนคนดี เรียบรอย เปนตัวอยางท่ีดี ดังนั้นการใหคุณคาของคนผิวขาวทุก
คนในวัฒนธรรมนั้นตองเปนคนดีในสังคมเสมอ เห็นไดจากโฆษณาในโทรทัศนฟรีทีวี หรือตาม
บิลบอรดใหญตามทองถนน  ทุกคนสามารถมีผิวขาวได ผิวขาวจะทําใหไดสามี ผิวขาวทําอะไรก็ไม
ผิด ซ่ึงเปนส่ิงท่ีสะทอนถึงความเช่ือในการท่ีจะกาวขามในเร่ืองของชนช้ันท่ีพยายามผลักดันตนเอง
ไปอยูในชนช้ันท่ีสูงข้ึน หรือการมีชีวิตท่ีดีใหสังคมยอมรับ และไดรับผลตอบแทนทางทุนเศรษฐกิจ
ตอไป เชน อยางรูปแบบคําพูดใชครีมนี้ทาเปนประจําจะทําใหผิวขาวไดภายในสามสิบวัน หรือ ใน
ภาพโฆษณาเกีย่วกับครีมทาผิวก็จะใชองคประกอบภาพท่ีมีลักษณะเปนคนช้ันสูง อยูในบานใหญโต 
โดยนําคนท่ีมีช่ือเสียงท้ัง ดารา นักการเมือง หรือ ครอบครัวดาดาชื่อดงัเขามาเสริมใหดูยิ่งใหญ หรือ
ถาผิวขาวแลวจะไดเปนดารามีช่ือเสียง โดยเฉพาะถาคนในสังคมน้ันมีการรับส่ือตางๆผานสายตา
และตอกย้ําคุณคาอยูอยางสมํ่าเสมอ จากการผลิตซํ้าของตัวส่ือเอง ท้ังผลิตภัณฑตางๆ จากรายการ
ทางสถานีโทรทัศนเอง โดยอุดมคติหรือความเช่ือในเร่ืองการแบงแยกชนช้ันในระดับสีผิว จึงทําให
การมองผูหญิงผิวขาวจกัตองเปนคนดีเสมอไป ฉะนัน้ คนท่ีมีผิวขาวจึงกลายเปนสัญลักษณของ
ความดี ความงาม ความบริสุทธ์ิ   
  การแบงแยกชนช้ันในระดับของสีผิว  สงผลใหเห็นถึงการแบงชนช้ันในระดับเพศ 
ท้ังเพศวิถี เพศสภาพ และเพศสภาวะที่อยูในสังคม ซ่ึงส่ังสมอยูในตัวโดยไมรูตัววามันดํารงอยู 
กลายเปนสวนหน่ึงของความคิดความอานในชีวิตประจําวนั อยูในจิตไรสํานึก และทําใหเราทําส่ิง
ตางๆ โดยไมตองคิดผานการแสดงออกทางพฤติกรรม การแตงตัว การสรางสรรคงานตางๆ การ
มองส่ิงตางๆรอบตัว การตีความหมายตอสัญลักษณ และบริบทรอบตัว 
  ระดับของตัวชางภาพ นกัโฆษณา หรือ คนทําส่ือ ในฐานะเปนผูผลิตส่ือทางสายตา
แกสังคม การใหคุณคาของการถายภาพของชางภาพเองกใ็หความสําคัญขององคประกอบภาพ
(Composition) เนื้อหา คุณภาพ (Quality) ของตัวงานอยูแลว แตดวยโครงสรางของสถาบันหรือ
องคกรส่ือแตละแหงมีความแตกตางกนัไปตามวัฒนธรรม หรือวาทกรรมนั้น รวมไปถึงจุดยืน
(จุดยืนในท่ีนีคื้อความเช่ือ โครงสราง และอุดมคติขององคกร) ของตัวสถาบันตอความเช่ือดานตางๆ
ท้ังทางสังคม การเมือง วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ของสถาบัน เปนตัวสรางอิทธิพลใหกับตัวนกั
สรางสรรคตางๆอยางคนทําส่ือ การสรางสรรคบางอยางท่ีจะออกมากจึงไดรับอิทธิพลของตัว
องคกรในลักษณะท่ีเปนมายาคติท่ีไดรับการซึมซับมาเร่ือยๆ ซ่ึงสงผลใหผลงานท่ีออกมามีความ
เฉพาะตัว ซ่ึงสงใหผูท่ีรับรูหรือผูรับส่ือทางการมองจะตองเขาใจตวัส่ือในตัวโครงสรางขององคกร
เพื่อท่ีจะสามารถทําความเขาใจตอการมองไดอยางจริงสวนหนึ่ง ยกตัวอยางเชน เวลาท่ีชางภาพ



 40 

ทํางานเพื่อถายรูปกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงในสังคม ตัวชางภาพเองก็มีสิทธิท่ีจะเลือกวาจะถายรูป
อะไร ใคร ท่ีไหน อยางไร องคประกอบแบบไหน ดานหลัง ดานขาง ตองประกอบดวยอะไรบาง 
อาจจะเฉพาะเจาะจงไปวาตองถายรูปผูหญิงคนนี้ ดาราวัยรุนท่ีเปนขาวในขณะนั้น เพื่อจะส่ือใหคนดู
ไดเขาใจ และเพื่อท่ีจะไดเขากับตัวองคกรของตัวเขาเอง ลดทอนหรือไมถายภาพที่ไมตองการซ่ึง
อาจจะสําคัญกวา แตไมเขากบัจุดยนืขององคกรของตัวเอง  

- ทุนท่ีถูกทําใหเปนรูปธรรม  (Objectified State) 
ทุนทางวัฒนธรรมท่ีเปนรูปธรรม มีคุณสมบัติท่ีมีความสัมพันธเช่ือมโยงกับทุน 

ทางวัฒนธรรมแบบอ่ืนๆ โดยมีลักษณะเชิงวัตถุ หรือส่ิงของ เชน ภาพวาด หนังสือ รูปถาย 
อนุสาวรีย เคร่ืองมือตางๆ ฯลฯ โดยตัวมันเองสามารถสงผานความเปนวัตถุ หรือ สามารถเปล่ียน
ผานในรูปของวัตถุ เชน การสะสมภาพวาด ภาพถาย แตโดยตัวมันเองจะสามารถสงผานไดคือความ
เปนเจาของ ซ่ึงเปนวิถีของการบริโภคตัววัตถุหรือภาพเขียนนั้น  เปรียบเสมือนเปนสินคาในเชิง
วัฒนธรรมท่ีเปนไดท้ังวัตถุ และสัญลักษณ การเคล่ือนตัวของวัตถุทางวัฒนธรรมอยางงานศิลปะ
ภาพถายไปตามท่ีตางๆนั้นตัวภาพถายเองไดสงผานความเปนเจาของ และสงผานในลักษณะความ 
สัมพันธเชิงอํานาจตอตัวทุนทางเศรษฐกิจ และทุนทางสังคม ในระดับโครงขายท่ีเช่ือมโยงกันเชิง
สัญลักษณอีกดวย เปนลักษณะของการบริโภคทางวัฒนธรรม 

การบริโภคทางวัฒนธรรมตางๆในสังคมอยางภาพถาย สงผลใหตัวภาพถายเกิด 
การสรางกิจกรรมหรือวัฒนธรรมทางภาพถายข้ึนมา เพือ่สรางทุนวัฒนธรรมดวยตัวเอง โดยไมตอง
มีทุนทางเศรษฐกิจ หรือ ทุนทางสังคมมาเปนตัวขับเคล่ือนใหเกิดทุนทางวัฒนธรรม แตสงผลใหเกิด
ทุนทางเศรษฐกิจ และทุนทางสังคมแทน เชน การขายภาพถายได การมีช่ือเสียงในสมาคมภาพถาย 
หรือ การไดเปนชางภาพชื่อดงั 

การประกอบสรางกิจกรรมการถายรูปแตงงาน (Pre-Wedding) การถายรูป 
รับปริญญา ท่ีเปนการสรางทุนทางวัฒนธรรมใหกับตัวเอง เอาไปติดตามพื้นท่ีสวนตัว หรือ พื้นที่
สาธารณะ เชน ฝาพนังบานเพ่ือโชวผูคนท่ีมาพบปะสังสรรคท่ีบานในวาระตางๆ หรือ ในเฟสบุคท่ี
จะประกาศตัวเองในโลกไซเบอรถึงการท่ีตัวเองมีทุนในระดับใดบาง ตอการใชชีวิตอยูในสังคม อาจ
รวมไปถึงการการถายรูปหญิงสาวผูนําเสนอสินคา (Pretty Girls) ในงานแสดงรถ การประกวด
ภาพถายตามสถาบันตางๆ เพื่อเปนแสดงฝมือ ทักษะทางดานศิลปะ และมุมมองของตนเอง ซ่ึงเปน
การสะสมทุนทางวัฒนธรรมแบบรูปธรรมใหแกตัวเอง ซ่ึง บูรดิเยอไดเสนอแนวคิด ผลประโยชน
เชิงสัญลักษณเอาไว โดยสรุปไววา ทุกปฏิบัติการลวนมุงไปสูเปาหมายของการสรางผลประโยชน
ดานสัญลักษณท้ังส้ิน 
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- ทุนท่ีถูกทําใหเปนสถาบนั (Institutionalization State) 
ทุนท่ีถูกทําใหเปนวัตถุ หรือ รูปธรรมท่ีชัดเจน เปนการอางอิงถึงคุณสมบัติเบ้ืองตน 

ของทุนทางวฒันธรรมในลักษณะการรับประกัน โดยแสดงออกในรูปของประกาศนียบัตร หนังสือ
รับรอง และการสอบวัดคุณสมบัติ ทุนทางวัฒนธรรมจึงสามารถเปล่ียนรูปไดภายใตเง่ือนไขเฉพาะ 
คือ อาจเปล่ียนรูปเปนทุนทางเศรษฐกิจ เชน เงินเดือน หรือเปล่ียนรูปกลายเปนสถาบันในรูปของ
คุณสมบัติทางการศึกษา สถาบันมีหลายประเภท ถาเนนท่ีการเหน็พองยินยอมรวมมือระหวางผูคน 
อาจถือไดวามีสถาบันประเภทตางๆ อยู 3 ประเภท คือ สถาบันท่ีอยูไดดวยการกดบังคับ, สถาบันท่ี
ดํารงอยูไดดวยการใหรางวัลตอบแทน, และสถาบันท่ีดํารงอยูดวยศีลธรรม ขณะท่ีสถาบันพวกแรก
บีบบังคับใหผูคนสยบยอมตออํานาจดวยการใชกําลัง สถาบันพวกที่อยูไดดวยการใหรางวัล เนนการ
ตอบแทนในรูปวัตถุ สวนสถาบันท่ีดํารงอยูไดดวยศีลธรรมใชการให และเพิกถอนรางวัลทางสังคม-
วัฒนธรรมในเชิงสัญลักษณเพื่อกํากับความสัมพันธระหวางบุคคล 
  การถายรูปก็เชนเดียวกนั มีสถาบันเกี่ยวกับชางภาพ หรือ ภาพถายอยูมากมาย เชน 
สมาคมชางภาพแหงประเทศไทย สมาคมชางภาพส่ือมวลชนแหงประเทศไทย สมาคมชางภาพ
กรุงเทพ ในตางประเทศก็มี National Geographic และอื่นๆ ซ่ึงสถาบันเหลานี้จะเปนตัวขับเคล่ือน
ความเปนไปของตัวชางภาพ การถายภาพ จนไปถึงคุณคาของตัวงานของภาพถาย ความเปนภาพถาย
ท่ีดีหรือไมด ี ซ่ึงเปนการขับเคล่ือนลักษณะของภาพถาย ไปจนถึงกระบวนการถายภาพตางๆใน
สังคม ซ่ึงสถาบันท่ีขับเคล่ือนดวยการใหรางวัลตอบแทน ก็จะมีอํานาจในการกําหนดคุณคาของตัว
งานหรือตัวภาพถาย มีผลใหภาพถายท่ีจะเกิดข้ึนมาโดยชางภาพท่ีอยูภายใตสถาบันมีชุดอุดมคติ ชุด
ความรู หรือ มุมมอง (การมอง)ในขณะถายภาพ ภายใตกรอบ หรือ โครงสรางของสถาบัน รวมไป
ถึงอุปกรณการสรางภาพถายท่ีจะสงผลตอบุคลิกของชางภาพ ถึงการเปนชางภาพท่ีดี ซ่ึงมีผลตอทุน
ทางเศรษฐกิจ เชน ถามีอุปกรณการถายรูปท่ีดี มีราคาแพง หรือ มีขนาดท่ีใหญโต ดูเปนมืออาชีพ 
(Professional)9 ก็จะมีคนเคารพนับถือ โดยเปนการใหคุณคาตอชางภาพวาจะสามารถสรางสรรค
ภาพท่ีดี ซ่ึงเปนตัวท่ีทําใหเกดิทุนทางสัญลักษณในตวัของชางภาพ 
  การดูภาพถายของชางภาพท่ีถูกกํากับดวยอํานาจจากสถาบัน จึงมีสัญลักษณ
บางอยางท่ีมีนยัยะบอกถึงการมีอยูของสถาบัน ผานการมองภาพถายท่ีมีการผลิตซํ้าจากสถาบันนั้น 
และสามารถเขาใจถึงคุณสมบัติของภาพถายท่ีถูกกํากับโดยสถาบัน ซ่ึงการมองแบบนี้ก็ถูกกรอบจาก
มายาคติดานการมอง การใหความหมาย และการใหคุณคา มากํากับ ท้ังท่ีมาจากประสบการณของผู
มอง  จากอํานาจของตัวสถาบันเอง หรือส่ือตางๆในสังคม 

                                                           
9 ดูใน http://en.wikipedia.org/wiki/Photographer 
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- ทุนทางสัญลักษณ (Symbolic Capital)  
ทุนทางสัญลักษณ คือ การท่ีเร่ิมตนดวยการมีทุนทางเศรษฐกิจ เชน มีเงิน มีท่ีดิน  

เพื่อนําไปสูการสรางทุนทางวัฒนธรรม โดยการนําทุนทางเศรษฐกิจ มาลงทุนโดนนําเงินไปศึกษา
หาความรู นาํไปสรางช่ือเสียง อํานาจ ใหกับตัวเองหรือองคกร ใหมีช่ือเสียง เพื่อนําทุนทาง
วัฒนธรรมไปสรางส่ิงท่ีเปนสัญลักษณ หรือ ภาพแทนของตนข้ึนมาในสังคมนัน้ เพื่อสราง
ประโยชนใหกับตัวเองภายในสังคมหรือบริบทนั้นๆ โดยนําเอาภาพตัวแทนไปประกอบสรางกบั
กิจกรรมตางๆ เพื่อสรางผลประโยชนหรืออํานาจ เชน การชวยเหลือน้ําทวมของ ส.ส. ท่ีนําส่ิงของ
ไปชวยเหลือผูประสบภัยอยางใกลชิด เพือ่ท่ีจะเรียกคะแนนเสียงจากประชาชนในพ้ืนท่ีในอนาคต 
ซ่ึงการเขาไปชวยเหลือผูคนทําใหเขาดเูปนคนมีน้ําใจ เปนคนดี ทําคุณประโยชนใหกับประชาชน 
ทําใหตวัของ ส.ส.นั้นกลายเปนสัญลักษณของการเปนคนดี จติใจงาม ภายใตกรอบคิดแบบ
สังคมไทย ซ่ึงจะเช่ือมโยงบริบทภายในพืน้ท่ีนั้น ซ่ึงจะมีกรอบของวฒันธรรม และศีลธรรม เปนตัว
กํากับ กอใหเกิดการเปรียบเทียบกับส่ิงท่ีไมดี ไมงาม ซ่ึงจะถูกกดีกันออกไป ยึดเอามาเปนอุดมคติ
ของส่ิงท่ีดีและไมดี ขณะท่ีกําลังสรางทุนทางสัญลักษณในทางนามธรรมแลว ก็ยังมีการสรางทุน
ทางสัญลักษณท่ีมีลักษณะที่เปนรูปธรรมอีกอยางหนึ่งก็คือ การนําสัญลักษณ โลโก หรือ ส่ิงท่ีเปน
ตัวแทนของตวัเอง หรือ องคกรเขาไปสวมในขณะท่ีปฏิบัติการ และทําการผลิตซํ้าทางสายตา และ
แนวคิดอยูเร่ือยๆ ใหคนท่ีเห็นนั้นเขาใจในสัญลักษณนัน้จนฝงติดอยูในหัวหรือความคิดจนไมอาจที่
ปรับเปล่ียนมันได อาจเปนการปลูกฝงวิธีคิดตั้งแตเดก็โดยจากครอบครัว และสถาบันการศึกษาท่ีมี
อยูในสังคมนัน้  
  ภาพถายเปนส่ืออยางหนึ่งท่ีเปนท่ีนิยมในการนํามาสรางทุนทางสัญลักษณ เพราะ
เปนส่ือท่ีเห็นไดดวยตา มนุษยสามารถรับรูและเขาถึงไดงาย  การสรางทุนทางสัญลักษณผาน
ภาพถายไมวาจะตามหนังสือพิมพ ปายโฆษณาตามทองถนน จะใชภาพท่ีมีขนาดใหญ เขาใจไดงาย 
ตรงประเด็น เพื่อส่ือใหประชาชนท่ัวไปเขาใจไดอยางรวดเร็ว และใชในจาํนวนท่ีมากเพื่อใหเปน
ภาพติดตา โดยจะประกอบตัวทุนอ่ืนๆที่มีอยูแลวอันเปนมายาคติในรูปแบบตางๆ ท่ีประกอบสราง
เปนชุดความรู (Knowledge) ท่ีส่ังสมมาจากประสบการณตางๆในชีวติประจําวนัท่ีเติมโตมา ซ่ึงเขา
ไปกํากับ และตีความหมายกับภาพท่ีเห็น วาส่ิงท่ีเหน็นั้นมีความหมายวาอยางไร ประกอบกับชุด
ศีลธรรมตางๆท่ีวัฒนธรรมในบริบทนั้นท่ีใหเราสามารถประเมินหรือวเิคราะหกับส่ิงนั้นอยางไร 
  ชุดความรูของมนุษยแตละคนท่ีมีความแตกตางกันท่ีเขาไปกํากับ และตีความตอ
ส่ิงๆหนึ่งในสังคม ก็จะมีชุดแนวคิด อุดมคติ ทัศนคติ ท่ีมีความหลากหลายรวมไปถึงความเช่ือท่ี
เปนมายาคติท่ีฝงลึกเขาไปในรากของความคิด จึงข้ึนอยูกับตัวทุนตางๆท่ีเขาไปปรับเปล่ียนแนวคิด
ของคนๆนั้นซ่ึงตองใชเวลาถาหากจะทําใหคนๆนั้นเขาใจในแนวคิดเดียวกันกับเรา ในวาทกรรม
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เดียวกับเรา ตวัสัญลักษณเองจึงถูกผลิต และสรางสรรคออกมาเพื่อใหคนสวนใหญเขาใจรวมกนัใน
สังคมนั้น แตในแนวคิดของบารท (Roland Barthes) เห็นวา สัญลักษณแตละสัญลักษณจะมี
ความหมายอยางหนึ่งในพ้ืนท่ีหนึ่ง แตในอีกวัฒนธรรมหน่ึงคนท่ีมองก็จะใหความหมายกับส่ิงนัน้
แตกตางกนัออกไป เพราะเปนคนละวัฒนธรรมกัน อาจจะมีความเชื่อ อุดมคติ มายาคติท่ีไม
เหมือนกนั ซ่ึงข้ึนอยูกับพืน้ทางโครงสรางทางสังคมของวัฒนธรรมตอตัวคนนัน้ในพื้นท่ีแหงนัน้  

ภาพรวมของสังคมท่ีมีตอเร่ืองเพศ  ในสังคมไทยมีการกําหนดคณุคาทาง 
สัญลักษณผานตัวทุนเศรษฐกิจ ทุนทางวัฒนธรรม เพื่อใหเขาใจในเรื่องทุนทางสัญลักษณทางเพศ
แบบหนึ่ง ท้ังที่เปนแบบนามธรรม หรือ รูปธรรม ถูกฝงรากลงไปแนวคิด เชน การรักนวลสงวนตัว
ไมชิงสุกกอนหาม การรักษาพรหมจารี การแตงกายท่ีเรียบรอยไมโปเปลือยในท่ีสาธารณะ ซ่ึงเปน
สัญลักษณตัวแทนของความดี ความถูกตอง ของการจะเปนผูหญิงท่ีดีในสังคม ผานส่ือตางๆทาง
สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ท่ีถูกวางกรอบจากอํานาจรัฐ ทําใหเกิดการ
สรางมายาคติชุดเดียวกนั หรือ คลายกันในสังคม ซ่ึงก็จะมีการสรางส่ือไปในทิศทางเดียวกัน สราง
ส่ิงท่ีเปนภาพตัวแทนทางเพศเพ่ือท่ีจะไดมโนทัศนไปในทิศทางเดียวกนั หากใครมีทัศนคติท่ีไม
เหมือนกนักับความเช่ือเร่ืองเพศชุดท่ีสังคมนั้นใชอยูก็จะถูกกีดกนัออกจากไปจากสังคม ถูกทําให
กลายเปนคนไมดี ซ่ึงในบางพื้นที่ เกิดการพยายามชวงชิงการใหความหมายในตัวสัญลักษณ แยงชิง
การเปนคนกําหนดคณุคาส่ิงตางๆ เพราะการอธิบาย หรือ การใหความหมายตอส่ิงๆหนึ่งท่ีเปน
นามธรรมนั้นไมไดเกดิข้ึนจากตัวเอง แตเกิดข้ึนจากตัวคนอ่ืน เชน การจะเรียกคนๆหนึ่งวา “เทห” 
นั้น ตวัเราเองไมสามารถบอกกับเราเองคนเดียววา “เทห” ไดโดยท่ีคนอ่ืนไมไดยอมรับวา “เทห” ใน
สังคมนั้น หรือ วาทกรรมนัน้ ในวาทกรรมหนึ่งมีการใหความหมายตอสัญลักษณทางเพศแบบหนึ่ง 
แตในอีกวาทกรรมหน่ึงใหความหมายอีกแบบหนึ่ง มีการเขามาทับซอนกันในทางความคิดของการ
ใหความหมายก็จะเกิดการชวงชิงการอํานาจการใหความหมายตอสัญลักษณนั้น ซ่ึงกอใหเกิดความ
รุนแรงเชิงสัญลักษณ (Symbolic Violence) 
 

2.2.3   ความรุนแรงเชงิสัญลักษณ (Symbolic Violence) 
ความรุนแรงเชิงสัญลักษณท่ีเปนรูปธรรม มีใหเห็นอยูตามส่ือตางๆ  เชน ทีวีฟรี 

หนังสือพิมพ นิตยาสารตางๆ ซ่ึงความรุนแรงเชิงสัญลักษณตามส่ือตางๆนั้นมีการปรับเปล่ียนหรือ
บิดเบือนภาพ เพราะมีอุดมคติสวนตัว กรอบศีลธรรม กรอบจากอํานาจรัฐ กรอบของสังคม ความ 
เห็นดเีห็นงาม ท่ีเปนพื้นฐานจากสังคมอาจรวมไปถึงความเช่ือในลักษณะตางๆของชุดวาทกรรม
นั้นๆดวย หรือ การความคุมศีลธรรมของชุมชน ส่ือตางๆท่ีออกมาสูสาธารณะ จึงเกิดความเหล่ือมลํ้า
ทางการใหคุณคาความหมายตอส่ือ และส่ิงตางๆท่ีมองเห็น ความเช่ือในเร่ืองเพศที่ยึดติดกับความ
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เช่ือทางศีลธรรมอันดี ก็จะมีการตีความหมายตอภาพ หรือ ส่ิงท่ีเห็นอยางหนึ่งเปนอยางหนึ่งโดยยดึ
เอาชุดความรูเดิมมาตัดสินคุณคาของการมองนั้น ถาปรากฏใหเหน็ถึงความคิดตางข้ึนมาก็ยดึถือ
ความหมายท่ีตวัเองเหน็นั้นถือเปนท่ีถูกตองตามชุดความรูนั้น โดยไมสนใจในบริบทรอบขางอ่ืนๆ 
หรือ ไมนํามันเขามาวิเคราะหส่ิงท่ีเหน็หรือรับรูนั้นๆ ซ่ึงบูรดิเยอรเรียกมันวา การกําหนดรูท่ี
ผิดพลาด (Misrecognition) ยกตัวอยาง เชน การใหของขวัญแกคนๆหนึ่ง คนท่ีใหมีความหมายตอ
ส่ิงท่ีตัวเองใหอยางหนึ่ง แตคนรับเขาใจความหมายตอของขวัญท่ีไดไปอีกแบบหนึ่ง เพราะทุนทาง
สัญลักษณของแตละคนมีความแตกตางกนั ประกอบกับบริบทของการใหความหมายของการ
กระทําในพ้ืนท่ีตางๆกันนั้นแตกตางกนั บางคนมองตัวคุณคาของวัตถุ อีกคนมองคุณคาท่ี
ความหมายของสัญลักษณ ในการกําหนดรูท่ีผิดพลาด อาจมีการดูชุดความสัมพันธของคนกอน แลว
คอยดูเนื้อหาของตัววัตถุท่ีไดรับ หรือ สัญลักษณท่ีไดรับ อาจอยูท่ีระดับของชนนั้นของผูท่ีนําของมา
ให กับชนช้ันของผูท่ีไดรับ เชน การมองกระเชาของขวญัใหกับหัวหนา ก็เปนสัญลักษณของการท่ี
ลูกนองเคารพผูใหญ ท่ีชนช้ันสูงกวา อาจจะเพื่อความเคารพจริงๆ ถาตีความในอีกมุมหนึ่งก็อาจมอง
ไดวา เปนการทุจริตไมซ่ือตรง มีลับลมคมใน มุงหวงัใหเจานายรัก หรือ เปนการประจบสอพลอ 
เพื่อหวงัการเล่ือนข้ัน เพิ่มเงินเดือน ซ่ึงเปนการใหความหมายตอสัญลักษณท่ีตองข้ึนอยูกับบริบท
และวาทกรรมในสังคม รวมไปถึงการตีความของความสัมพันธกับกิจกรรมความสัมพันธท่ีเกิดขึ้น 
ตอส่ิงท่ีเห็นผานส่ือตางๆ ซ่ึงเปนความสัมพันธเชิงอํานาจ ท่ีไปสัมพนัธกับทุนทางวัฒนธรรม ทุน
ทางสังคม ทุนทางสัญลักษณ รวมไปถึงความสัมพันธเบ้ืองหลังภายใตส่ิงท่ีเห็น ซ่ึงสามารถนําไปสู
การมองภาพท่ีมีสัญลักษณทางเพศไดเชนเดียวกัน 
 

2.2.4  การบริโภคสัญลักษณ (Consumption of Sign) 
ฌอง โบรดริยารด (Jean Baudrillard ) มองวา ในเศรษฐศาสตรแบบเดิมนั้น ไม 

สามารถอธิบายเร่ืองการบริโภคในสังคมปจจุบันไดอยางเพียงพอ สังคมปจจุบันไดแปรเปล่ียนเปน
สังคมแหงการบริโภคไปเสียแลว ในสังคมแหงการบริโภค  ประโยชนใชสอยถูกทําใหหมดบทบาท
ลงอยางส้ินเชิง ดวยเร่ืองของความแตกตาง และการบริโภคเชิงสัญญะ ซ่ึงวัตถุจะถูกกําหนดในฐานะ
ท่ีเปนสวนประกอบในการสรางบรรยากาศของระบบคุณคาในสังคมสมัยใหม แตการบริโภคจะเปน
ปรากฏการณของมิติทางสังคม และวัฒนธรรม  

โบดริยารด เหน็วาทฤษฎีเกี่ยวกับวัตถุ และการบริโภคในสังคมปจจุบันไมไดตั้งอยู 
บนพื้นฐานท่ีวาดวยเร่ืองของอรรถประโยชน (Utility) หรือทฤษฎีแหงความพึงพอใจ (Pleasure) 
โดยท่ัวไป แตนาจะวางอยูบนรากฐานของการสรางคุณคา และความหมายของวัตถุท่ีถูกสรางข้ึนมา
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ในสังคม ซ่ึงต้ังอยูบนตรรกะแหงความแตกตาง (Difference) และเปนเง่ือนไขท่ีทําใหมนุษยกาวเขา
สูการบริโภคเชิงสัญญะ10 

ภาพถาย และกลอง ในสังคมสมัยใหมก็ถูกแปรเปล่ียนเปนสังคมการบริโภค ดวย 
การปรับเปล่ียนคุณคาตางๆ คุณคาของภาพถายจากความหมายท่ีอยูในภาพ เปล่ียนเปนคุณภาพของ
ภาพถาย เชน ภาพถายท่ีดตีองมีความคมชัด ไมเบลอ สามารถขยายใหใหญมากๆได หรือ คุณคาทาง
วัฒนธรรมถูกปรับเปล่ียนใหเปนคุณคาทางในเชิงสัญลักษณท่ีอิงกับทุนทางเศรษฐกจิ เชน การให
ความสําคัญเกี่ยวกับอุปกรณการถายภาพโดยมีอุปกรณกลองท่ีใหม หรือ ใหญโต เพื่อท่ีจะสราง
ความเช่ือม่ัน และไววางใจในฝมือใหกับลูกคาท่ีมาจางถายภาพ หรือ คุณคาทางจิตใจเปล่ียนไปเปน
คุณคาเชิงปริมาณ   ภาพถายในยุคหลังนัน้ คุณคาของความเปนภาพถายไดถูกปรับเปล่ียนไปเปน
คุณคาเชิงเศรษฐกิจ มากกวาท่ีจะมองเขาไปดูตัวความหมายในภาพถายอยางแทจริง ภาพถายถูก
ปรับเปล่ียนเปนทุนทางเศรษฐกจิ มีการซ้ือขายเพ่ือเพ่ิมคณุคาใหกับตัวเองเพ่ือเพ่ิมทุนทางวัฒนธรรม 
(Cultural Capital) ใหกบัตัวเอง เพือ่ไปตอรองทางอํานาจอันจะไดมาซ่ึงทุนทางสังคม การ
แปรเปล่ียนตางๆของการบริโภคเหลานี้ลวนเปนปรากฏการณท่ีเกิดขึน้โดยมองผานมิตทิางสังคม
และวัฒนธรรม 

การเกิดข้ึนของวัฒนธรรมการถายภาพหญิงสาวท่ีเปนหมูคณะเพื่อการฝกฝนทักษะ 
ของตัวเองในเรื่องการถายภาพ สะทอนใหเห็นถึงวัฒนธรรมการบริโภคไดเปนอยางดี ซ่ึงความ
ตองการของการถายภาพเพือ่ฝกฝนอาจจะไมเปนปจจัยหลัก อาจเปนเพียงตองการไดรูปนางแบบท่ี
เซ็กซ่ี ไดไปดผููหญิง ซ่ึงกําลังเปนท่ีนิยมมากหมูนกัถายภาพรุนใหม โดยถายภาพกันเปนหมูคณะเพ่ือ
ลดตนทุนคาใชจายใหกับนางแบบ และในยุคสมัยท่ีเทคโนโลยีตางๆกาวลํ้า อยางเครือขาย
คอมพิวเตอร (Internet) ทําใหการเผยแพรรูปนั้นสะดวก และรวดเร็ว ไมตองพึ่งพาพ้ืนท่ีของหอง
นิทรรศการ (Art Gallery) เพื่อแสดงผลงานภาพถายของตน กอใหเกิดวัฒนธรรมยอยบนพ้ืนท่ีใน
โลกไซเบอรอยางเครือขายคอมพิวเตอร หรือความตองการถายภาพอาจเปนเพียงแคความตองการมี
อํานาจ (Power) ในการกํากบัตัวนางแบบ และสนองความตองการสวนตัว  ผานการมองดวยสายตา 
และดวยการมองอยูเบ้ืองหลังเลนสกลอง เพื่อสรางความพึงพอใจสวนตัว การบริโภคสัญลักษณ
แบบนี้กอใหเกิดแรงตอตานหรือไมเหน็ดวยกับพวก Feminism ท่ีมองวาผูหญิงถูกทําใหเปน
เคร่ืองมือทางเพศ เพื่อสนองความตองการของผูชาย ทําใหผูชายรูสึกถึงการมีอํานาจในการควบคุม

                                                           
10 อธิคม โกมลวิทยาธร, 2538, “ทฤษฎีวาดวยการศึกษาเร่ืองสังคมบริโภคนิยม” ในวัฒนธรรม 

บริโภคแนวคิดและการวิเคราะห, กรุงเทพฯ :  ศูนยวิจัยและผลิตตํารา มหาวิทยาลัยเกริก, หนา 16-29. 
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ผูหญิง ซ่ึงความแตกตางอันนี้ทําใหเกดิความรุนแรงเชิงสัญลักษณในตัวกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน ตอการ
ตีความหมายของสังคม 

โบดริยารด นยิามการบริโภควา เปนการกระทําอันเปนระบบของการจดัการกับ    
สัญญะ (A Systematic Act of The Manipulation of Signs) กลาวคือ ในระบบบริโภคนิยม สินคา
หรือวัตถุไมไดหมายถึงแตตวัของมันเองอีกตอไป หากแตเปนสัญญะส่ือไปถึงสถานภาพหรือวิถี
ชีวิตหนึง่ นอกจากนัน้สินคา และหนาท่ีในการเปนสัญญะ ยังเช่ือมโยงกันในสายสัมพันธท่ีไรซ่ึง
เหตุผลหรือกฎเกณฑ แตถูกทําใหดูเปนเร่ืองธรรมชาติท่ีใครตอใครก็เห็นพองตองกนั11  

ในเร่ืองเพศนั้นมีการผลิตสรางคุณคาของสัญญะ (Sign) ในมิติทางสังคม และ 
วัฒนธรรม ของการใหความหมายตอตัววัตถุทางเพศตางๆ รางกายถูกทําใหเปนภาพตัวแทนทางเพศ 
หรือ สัญลักษณทางเพศ ท่ีสงอิทธิผลการใชชีวิตตามอุดมคติท่ีเกี่ยวเนื่องกับการมีรางกายท่ีสมบูรณ 
รางกายอมเพรียวของผูหญิง หรือ กลามใหญโตในผูชาย โดยตัวสังคมของมนุษยจะมีการสรางความ
เช่ือดวยการสรางวัฒนธรรมตนแบบของความถูกตอง และความจริง เพื่อสรางมายาคติของความงาม 
เชน การประกวดสาวงามในประเทศตางๆ โดยเช่ือมโยงไปกับการมีสุขภาพท่ีดี ในสถาบันตางๆ 
เพ่ือตอยอดเร่ืองทางเศรษฐกิจ เชน เม่ือจะมีรางกายท่ีดีตองใชเคร่ืองออกกําลังกายเพ่ือไดสัดสวนท่ี
ถูกสุขลักษณะ หรือการทําศัลยกรรมเสริมสวนตางๆของรางกายใหมีความงามตามแบบความเช่ือ
ของสังคม และวัฒนธรรมนั้น เพราะแทจริงๆแลวตัวสถาบันท่ีจัดประกวดนั้นเองเปนตัวสราง
กิจกรรมการประกวดข้ึนมาเพ่ือใหคนเขามาใชผลิตภัณฑของตัวเองหรือท่ีตนเองมีสวนเกี่ยวของกับ
รายไดนั้น โครงสรางเหลานี้เปนกระบวนการสรางของการบริโภคเชิงสัญลักษณ ท่ีเปนระบบการ
สรางคุณคาของมนุษยแตละสังคม ท่ีมีมิติอันซับซอน โดยมนุษยท่ีใชชีวิตท่ัวไปมักมองขามไปเพียง
เพราะความตองการของแตละบุคคลเทานั้น 

การบริโภคสัญลักษณทางเพศน้ันทําใหเห็นถึงมิติตางๆท่ีมีนัยยะในเร่ืองเพศจากตัว 
ส่ือตางๆท่ีผลิตซํ้าภาพตัวแทนของรางกาย  และตัวส่ือตางๆที่มีคติความเชื่อในเร่ืองรางกายท่ี
สวยงาม ผูหญิงรางกายผอมเพรียว ผูชายท่ีมีรางกายกํายํา มีกลามเนื้อเปนมัดๆ ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึง
มายาคติเกี่ยวกับรางกายของคนในสังคม ท่ีถูกทําใหเปนวัตถุ เปนตัวกระตุนใหสังคมเกิดการบริโภค
เชิงสัญลักษณทางเพศทางรางกายมากวาเร่ืองจิตใจ หรือสุขภาพท่ีเปนส่ิงสําคัญตอตัวปจเจก เพื่อ
สนองความตองการในเร่ืองเพศ  ภาพท่ีเปนความสวยงามของรางกายมนุษยท่ีเปนมายาคติจึงเปน
เพียงการบริโภคทางสัญลักษณเพื่อสนองความตองการของการมีตําแหนงแหงท่ีในสังคมและ
วัฒนธรรมนั้น 

                                                           
11 สุรเดช โชติอุดมพันธ, 2550, หนา 168-169. 
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โบดริยารดไดจัดวางระนาบของคุณคาทางการใชสอย และคุณคาทางการ 
แลกเปลี ่ยนใหม ดวยการสอดแทรกระบบสัญญะเข ามาในการวิเคราะหการบริโภคท่ี
ความหมายทางสังคม ท่ีปรากฏอยูในสินคา ไดกลายเปนปจจัยหลักที่มาควบคุมการแลกเปลี่ยน 
ดวยเหตุนี้ โบดริยารด จึงไดจัดวางระนาบความสัมพันธออกเปน 2 ชุด คือ 

1. ระหวางคณุคาการแลกเปลี่ยน และคุณคาการใชสอย  
2. ระหวางรูปลักษณทางสัญญะ และความหมายของสัญญะ  

โบดริยารด ไดจัดวางคูความสัมพันธเหลานี้ใหมใหเกี่ยวเน่ืองกับสินคาหรือ 
ภาพถายท่ีเราบริโภคโดยพจิารณาจาก “หนาท่ีในเชิงชวงช้ัน ระหวางรูปแบบท่ีครอบงําอยู และ
รูปแบบท่ีอางอิง (หรือส่ิงท่ีกลาวถึง)” ดังนั้น การใหคุณคาในตัวภาพถายท่ีถูกตีความจากสังคม กับ 
ตัวภาพถายท่ีออกมาในรูปสัญลักษณจึงตองเปนส่ิงเดียวกนั เพราะไมไดใหคุณคาของภาพถายไปท่ี
การแลกเปล่ียนทางเศรษฐกิจ หรือ ไมไดสนใจในกระบวนการสรางภาพท่ีถูกผลิตข้ึน หรือ หนาตา
ท่ีเปนภาพสัญลักษณตางๆ แตข้ึนอยูกับภาพท่ีปรากฏออกมาและตัวคนท่ีมองในสังคม และ
วัฒนธรรมนั้น ในขณะท่ีคุณคาของการใชสอยของตัวภาพถาย กับตัวความหมายของสัญญะท่ีอยูใน
ภาพถายเทียบเคียงไดวาเปนส่ิงเดียวกัน เพราะภาพจะบงบอกคุณคาความหมายของตัวภาพท่ีไดรับ 
หรือ ความหมายสัญญะท่ีอยูภายในภาพที่เราตีความหมายมันออกมาได โดยมีนัยยะตางๆภายใต
สังคม และวัฒนธรรมของภาพถายในขณะนั้น 

โบดริยารด ยังเสนออีกวา วฒันธรรมของโลกยุคหลังสมัยใหมมีเนื้อหาหลักอยูท่ี12  
1. เศรษฐกิจท่ีเนนเร่ืองการผลิตกับวัฒนธรรมท่ีคร้ังหนึ่งเปนเพียงแบบแผนหรือวิถี 

ชีวิตกลายเปนส่ิงท่ีแยกกันไมออก เศรษฐกิจกับวัฒนธรรมไมมีเสนแบงแยกกันอีกตอไป วัฒนธรรม
สมัยใหมกลายมาเปนวัฒนธรรมของสัญญะ (Culture of Sign) ท่ีสามารถนํามาผลิตเปนสินคา ซ้ือ
ขายแลกเปล่ียนกันในทองตลาด เศรษฐกิจท่ีมีมูลคามากท่ีสุด และมีความยั่งยืนมากท่ีสุดมีฐานมา
จากวัฒนธรรมแทบท้ังส้ิน เชน ภาพยนตร ดนตรี แฟช่ันเส้ือผา เคร่ืองสําอางเสริมความงาม 
  ภาพถายในวฒันธรรมสมัยใหม ท่ีมาพรอมกับเทคโนโลยีอันทันสมัย มีการตอบ
รับกับพฤติกรรมการถายภาพท่ีพรอมจะแสวงหาผลกําไร เชน นิตยสารขาวดารานักแสดง นางแบบ 
ท้ังทางภาพยนตร และโทรทัศน มีการใหประชาชนท่ัวไปสงภาพของดาราท่ีตนเองสามารถถายได
ตามพ้ืนท่ีสาธารณะวาเกดิกจิกรรมอะไรบาง โดยเฉพาะถามีเนื้อหาท่ีเกี่ยวกับเร่ืองเพศ เชนเดินเท่ียว
กับผูหญิงหรือผูชายคนไหน ยิ่งมีเนื้อหาท่ีเราใจทางเพศ ภาพก็จะมีสิทธิไดถูกคัดเลือกไปลงนิตยสาร 

                                                           
12 พัฒนา กิติอาษา, 2546, ทองถิ่นนิยม (Localism). กรุงเทพฯ : กองทุนอินทร- สมเพื่อการวิจัย 

ทางมานุษยวิทยา, หนา 128-129. 
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และก็จะไดรับรางวัลเปนเงินหรือตามท่ีตกลงไว ซ่ึงเปนมูลคาทางเศรษฐกิจที่สังคมนั้นยอมรับ การ
เปล่ียนผลผลิตทางวัฒนธรรมเปนมูลคาทางเศรษฐกิจเชนนี้จึงมีความนิยมเปนอยางมากในหมูท่ี 
ช่ืนชอบดารานักแสดงตางๆ 

2. เศรษฐกิจเชงิวัฒนธรรมของโลกสมัยใหมเดินทางมาถึงจุดเปล่ียนท่ีสําคัญ  
กลาวคือ สินคาท่ีมีมูลคาท่ีสุดในตลาดโลกไมใชสินคาและบริการในความหมายด้ังเดิม หากแตเปน
ขาวสารขอมูล โดยเปล่ียนจากการผลิตสินคา และบริการท่ีมีฐานอยูท่ีการใชทรัพยากรธรรมชาติมา
เปนการผลิตความรู และขาวสารขอมูล  

ภาพขาวท่ีดีมีคุณภาพ และมีความหมายอันทรงคุณคา สามารถนําไปประกวด หรือ 
ไดรางวัลท่ีสมาคมชางภาพมักจะจัดประกวดกันทุกๆป  หรือ มีการขายภาพขาวท่ีสําคัญๆใหกับ
สํานักพิมพอ่ืนท่ีพลาดเหตุการณสําคัญๆไป  ในตางประเทศก็จะมีการขายภาพขาวท่ีสะทอน
เหตุการณสําคัญๆอยางมากใหกับศูนยกลางของขาวท่ีใหญกวา เชน สํานักขาวรอยเตอร ซ่ึงเปนการ
นําทุนทางวัฒนธรรมแปรเปล่ียนไปเปนทุนทางเศรษฐกิจ กลายเปนสินคาในการบริโภค ท่ีผลิตมา
จากวัฒนธรรมตางๆของโลก 

3. ลักษณะท่ีโดดเดนของวัฒนธรรมโลกยุคหลังสมัยใหมอยางหนึ่ง คือ การสราง 
ความจริงท่ีเหนือจริง (Hype reality) โดยผานกระบวนการผลิตซํ้าแบบจําลอง หรือ ปลอมแปลง
เลียนแบบ (Simulation) โดยอาศัยเทคโนโลยีท่ีกาวหนาซับซอนเขาชวย ความจริงไมใชส่ิงท่ีมีอยู
แลว ไมใชส่ิงท่ีไมตาย แตเปนส่ิงท่ีถูกสรางข้ึน และถูกสรางข้ึนไดหลายรูปแบบ ดวยความ
เจริญกาวหนาของเทคโนโลยีการส่ือสาร ความจริงท่ีเหนือความจริงท่ีไดรับการกลาวถึงมากท่ีสุด 
ไดแก การติดตอส่ือสารผานโทรทัศน เครือขายอินเทอรเน็ต ภาพยนตร การจัดแสดงนิทรรศการใน
พิพิธภัณฑ การโฆษณาผานส่ือมวลชนตางๆ การเดินทางทองเท่ียว หรือแมกระท่ังการจัดสวนสนกุ
กลางแจง เชน ดิสนียแลนด (Disneyland)  

ในความคิดของโบดริยารด ความเสมือนจริง (Simulation) คือ ความเปนจริงท่ีเรา 
สัมผัสกันอยูนัน้กลับกลายเปนส่ิงท่ีทําใหเกดิข้ึนอยางท่ีเปนจริงได เม่ือการรับรูของเราตอความเปน
จริงไมไดเกิดข้ึนจากการเขาถึงเนื้อแท หรือเนื้อในของความเปนจริงนัน้ๆ แตการรับรูของเราเกิดข้ึน
จากความเสมอืนจริง ท่ีความเปนจริงไดกลายเปนองคประกอบของการทําใหสมจริง นี่ไมได
หมายความวา ความเสมือนจริงคือภาพลวงตา แตเปนความจริงท่ียิ่งกวาจริง  

ภาพถายท่ีเกิดข้ึนภายใตดวงตาเราเอง ก็หลีกเล่ียงไมไดกบัการต้ังคําถามวา รูปท่ีเรา 
เห็นนัน้เปนความจริงหรือไม หรือ ภาพท่ีเราเห็นนั้นเปนเพียงภาพท่ีไดรับการตกแตงบิดเบือน
ความหมายมากอนอยูแลว ซ่ึงถาเราต้ังคําถามเขาไปท่ีตัวภาพถายในเชิงลึกแลว อาจมีคําถาม หรือ 
ขอสงสัยเกิดข้ึนมาอีกมากมายเชน ใครเปนผูบิดเบือน ความไมจริงนั้นถูกบิดเบือนข้ึนท่ีตรงไหน 
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กระบวนการอะไร ใครเปนผูบิดเบือนภาพ ตัวสถาบันตองการส่ือ หรือบิดเบือนอะไร แลวสุดทาย
อะไรคือความจริง จนความไมจริงเหลานัน้กลับกลายเปนความจริงใหผูคนทั่วไปเช่ือ เปนความจริง
เสมือนท่ีจริงเสียยิ่งกวาจริง หรือ วาในทายสุดแลวตวัมนุษยเองท่ีปฏิเสธความเปนจริงเสียเอง ซ่ึง
ท้ังหมดนัน่สะทอนใหเห็นถึงปญหาท่ีเกิดข้ึนในยุคหลังสมัยใหม  

การสรางภาพสมัยใหมในยคุของดิจิตอลนั้นท่ีมีกระบวนการ และเทคนิคการสราง 
ภาพท่ีไมซับซอนเทากับในยคุสมัยท่ีการสรางภาพยังอยูในยุคของการใชฟลม ตั้งแตมีกลองดิจิตอล 
มีโปรแกรมเพ่ือจัดการภาพถายอยาง Photoshop ท่ีสามารถลบส่ิงท่ีไมตองการออกไปจากภาพได 
หรือ การปรับแสง และสีจนไดความสวยงามจนเปนไปตามท่ีตัวเองตองการได กระบวนการตางๆ
เหลานี้ลวนถูกต้ังคําถามอยางหนักหนวงในยุคแรกท่ีเร่ิมมีภาพถายเกี่ยวกับความจริง แตในยุคหลัง
สมัยใหมท่ีความจริงนั้นถูกปรับเปล่ียนดวยวิธีคิดเทคโนโลยี และทักษะอ่ืนๆมากมายตางๆเหลานี้ 
กลับถูกลืม และสรางความเปนความจริงเสมอืนท่ีเปนจริงเสียยิ่งกวาจริงนั้นใหกลายเปนเร่ือง
ธรรมดาสามัญ ความจริงถูกทําใหพราเลือน และเบลอ 
 

2.2.5 วาทกรรมทางเพศ (Sex of Discourse)  
มิเชล ฟูโก (Michel Foucault) ไดกลาวไววา การศึกษาเร่ืองวาทกรรม (Discursive  

Approach) ท่ีสะทอนเร่ืองอํานาจ (Power) ท่ีกํากับอยูเหนือการบริโภคในชีวิตประจําวันนั้นก็จะ
สามารถตีแตกภาพแทนใหคลายความจริงเสมือนท่ีถูกรังสรรคใหเห็นถึงแกนแทของมันมากข้ึน 
ท้ังนี้เนื่องจากความหมายของภาพแทนตางๆจะข้ึนอยูกับแผนท่ีความคิด (Conceptual Map) ของผู
มองนั้นๆวาเคยมีประสบการณรวม และทับซอนกับมิติความเปนอยูรูปแบบใดในชีวิตบาง หรือ
ความสามารถในตีความหมายของภาพแทนอาจไมเทากันเนื่องจากขาดประสบการณท่ีทับซอนอยู
ในวงวาทกรรมท่ีจํากัด 

ในความคิดของ มิเชล ฟูโก รางกายเปนจุดเช่ือมโยงกิจกรรมประจําวัน และอํานาจ 
ของสถาบันทางสังคม ซ่ึงมีความสัมพันธกันในรูปแบบของ รางกาย และผลของอํานาจท่ีกระทําตอ
รางกาย ซ่ึงผูหญิงในฐานะมนุษยคนหนึ่งยอมมีสิทธิความเปนเจาของรางกายตนไมใชผูอ่ืน ท่ี
สามารถทําอะไรกับรางกายนี้ได เม่ือเช่ือมตอกับความสัมพันธดานเศรษฐศาสตรแลว รางกายคือ 
แรงงาน และผลิตแรงงาน เปนหนึ่งในปจจัยสําคัญเกี่ยวกับทุน สอดคลองกับแนวคิดของ          
ปแอร บูรดิเยอ (Pierre Bourdieu) ท่ีช้ีใหเห็นความสําคัญของรางกายในลักษณะทุน (Capital) ใน
ฐานะท่ีเปนแหลงบรรจุคุณคาทางสัญลักษณ 

แนวคิดทฤษฎีท่ีวาดวยเร่ืองรางกาย และพื้นท่ีนี้จะเปนการขยายพ้ืนท่ีการวิพากษ
จากเร่ืองภาพแทน มายาคติ และการจองมองในภาพถายมาสูเรือนราง และพ้ืนท่ีการใชชีวิตของ
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ผูบริโภคอันเปนพื้นท่ีท่ีถูกบริหารอํานาจ และถูกควบคุมการแสดงออกในชีวิตประจาํวันตามกรอบ
วินัยของสังคม ซ่ึงในภาพถายนั้น จะเหน็ไดวาการถายภาพ และจองมองภาพถาย  เกีย่วของกับ
อํานาจ และการควบคุมการมอง ของผูบริโภคผานเรือนราง 

รางกายของผูหญิงถูกทําใหเปนวัตถุโดนผานอํานาจทางสายตา จองมองเขาไปใน 
พื้นท่ีสวนตัวของรางกาย ซ่ึงฟูโกมองวามันเปนเสรีภาพของการมอง ซ่ึงอยูในความสัมพันธเชิง
อํานาจที่ผูชายเปนใหญ (Patriarchal Power Relationship) ยืนยันท่ีจะสราง และใหมันดํารงอยูตอไป 
แตในทัศนะของพวกเฟมินิส  (Feminist) กลับมองวาอํานาจการมองน้ันเปนการกดบังคับ 
(Repression) ซ่ึงเปนเสรีภาพในการกดข่ี กดบังคับสําหรับผูหญิง ซ่ึงเปนความขัดแยงระหวางชนช้ัน
ทาง เพศ  และการปรากฏตัวของการใชความรุนแรง เ ชิง สัญลักษณ  อย าง  Pornography 
สําหรับพวกเฟมินิสแลว พอรโน (Porno) ไมไดหมายความถึงส่ือท่ีแสดงใหเห็นอวัยวะเพศหญิง
หรือ การรวมเพศตามท่ีเขาใจกันโดยท่ัวๆไป แตโดยหลักการแลวหมายถึงการทําลายสถานภาพ 
และเกียรติภูมิของผูหญิงซ่ึงในท่ีนี้ถูกลดระดับใหกลายเปนแควัตถุท่ีพรอมจะตอบสนองความ
รุนแรงท่ีปรากฏออกมาในรูปแบบตางๆ เชน ภาพนิตยสาร Hustler ในป 1977 ท่ีแสดงใหเห็นผูหญิง
ท่ีถูกจับลงไปในท่ีบดเน้ือ เหลือแตสองขาโผลออกมา ในลักษณะดังกลาวนี้ถือวาเปนพอรโนซ่ึง
สามารถที่จะนําไปสูการกระทําท่ีรุนแรงทางเพศได13 

ฟูโกบอกวาเร่ืองเพศก็คือ ผลผลิตของอํานาจแบบหนึ่ง (A Power) ท่ีมีตอรางกาย 
“...อํานาจนี้ไมไดอยูในรูปของกฎหมาย และก็ไมไดเปนผลจากขอหาม (Taboo) 

ในทางตรงกันขามอํานาจทําใหประเด็นเร่ืองเพศขยายตัวออกไปไดอยางกวางขวาง (Multiplication 
of Singular Sexualities) อํานาจไมไดจํากัดขอบเขตเร่ืองเพศ อํานาจขยายของเขตเร่ืองเพศออกไปใน
รูปแบบตางๆ อํานาจยังซึมซาบลงไปในเร่ืองเพศอยางไมมีท่ีส้ินสุด อํานาจไมไดตัดเร่ืองเพศออกไป
แตมันรวมไวเขากับรางกายในฐานะรูปแบบของความเปนปจเจกชน (Mode of Specification of 
Individuals) อํานาจยังผลิต และกําหนดรายละเอียดทางเพศ (Sexual Mosaic) สังคมสมัยใหมท่ี
วิปริตนั้น ไมใชเพราะความคิดแบบ พวิริตัน14(Puritanism) หรือปฏิกิริยาตอบโตอยางรุนแรงท่ี
เกิดข้ึนจากความหนาไหวหลักหลอก มันเปนขอเท็จจริง และก็วิปริตโดยตรง (The History of 
Sexuality, p.47)15 

                                                           
13ธเนศ วงศยานาวา, 2530, ปรัชญาและความคิด : ตรรกของการกดบังคับ : ฟูโกและ เฟมินิส, รัฐศาสตร

สาร ปที่ 12-13, หนา 167-168.  
14 ดูใน (http://th.wikipedia.org/wiki/พิวริตัน) 
15 โมนิค ปลาซา เขียน : ธเนศ วงศยานาวา แปล, 2530, ปรัชญาและความคิด : ความเสียหายของเรา 

และการชดใชของพวกเขา การขมขืน : เจตนาที่จะไมรู ของมิเชล ฟูโก, สาร ปที่ 12-13, หนา 150. 
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  ส่ิงท่ี มิเชล ฟูโกต นําเสนอเกี่ยวกับรางกายท่ีมีวินัยนัน้ คนในสังคมไดรับการ
ปลูกฝงจากรุนสูรุน จนเราไมสามารถจําแนกไดวา เราเร่ิมเรียนรูเกี่ยวกับการดูแลรักษารางกาย
เพื่อใหคงสภาพ และสมรรถภาพต้ังแตเม่ือใด ซ่ึงแยงกับแนวคิด ของ Barthes ท่ีช้ีใหเห็นมายาคตินัน้
เปนตัวสรางแนวคิด และความเช่ือ ผานอุดมคติตางๆ ท้ังเร่ืองของกิจกรรม การปฏิบัติตน จนถึงเร่ือง
รางกายมาต้ังแตสถาบันครอบครัว และสถาบันการศึกษา ในสังคม และวฒันธรรม โดยแตละ 
Habitus นั้นกจ็ะมีลักษณะท่ีแตกตางกนัไป รวมไปถึงชนชั้นแตละปจเจก   
  ในแงมุมของฟูโกนั้นมองวา ผูหญิง เปนส่ิงท่ีถูกผลิตภายใตวาทกรรม (Discourse) 
ท่ีมุงผลิตความรูใหเปนท่ีประจักษแกชุมชนวาอะไรเปนส่ิงท่ีเปนจริง และไมจริงอยางไร การมุงสู
การผลิตความจริงนั้นเปนลักษณะสําคัญของการผลิตความรูของสังคมตะวนัตก โดยความรูเหลานี้
ถูกผลิตข้ึนมาโดยอํานาจ (แตความรูไมใชอํานาจ เพยีงแตมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด) จาก
ขางตนจึงกลาวไดวาพวกเฟมินิสไดสถาปนาวาทกรรมอันใหมข้ึน นั้นก็คือวาทกรรมเก่ียวกับผูหญิง 
ดวยการสถาปนาน้ีทําให เฟมินิสมีอํานาจในสังคมข้ึนมาได ซ่ึงเปาหมายของเฟมินิสคือการทําลาย
ลางอํานาจผูชาย โดยการหยุดยั้งอํานาจผูชายก็จําเปนตองใชอํานาจอีกเชนเดียวกนั 
  ในแนวคิดเกีย่วกับเร่ืองชนช้ันมักมีปญหา เพราะมารกซิสไมไดกลาวหรือกําหนด
อยางชัดเจนวาคําจํากัดความของชนช้ันมันคืออะไร ซ่ึงในแนวทางของพวกเฟมินิสเองกไ็มได
พิจารณาอยางรัดกุมเชนเดียวกัน แตมีการพยายามจะทํา โดยในแนวคิดความคิดเร่ืองชนนั้นของ
พวกเฟมินิสนัน้พิจารณาจากแงมุมของ “วิถีชีวิต” ตลอดจนรูปแบบทางวัฒนธรรมท่ีนําไปสูการ
ประพฤติปฏิบัติของชนช้ันผูหญิงท่ีมีลักษณะแตกตางจากชนช้ันผูชาย เชน การเล้ียงดู การทํางาน
บาน การมีวิถีชีวิตของการเปนแมเปนตน อาจกลาวไดวาเปนแนวคิดในเร่ืองชนช้ันในรูปแบบของ
การวิเคราะหเชิงวัฒนธรรม (Cultural Analysis) 
 
2.3  แนวคิดเร่ืองมายาคติ (Mythologies) 

มายาคติ  Barthes ไดนยิามไววา การส่ือความหมายดวยคติความเช่ือทางวัฒนธรรม 
ซ่ึงถูกกลบเกล่ือนใหเปนท่ีรับรูเสมือนวาเปนธรรมชาติ เปนส่ิงท่ีเห็นไดโดยท่ัวไปอยางเปดเผย และ
ก็ไมไดบิดเบือนขอเท็จจริง ซ่ึงเปนความคุนเคย หรือ คุนชินจากส่ิงประกอบสรางทางวัฒนธรรมท่ีมี
อยูในสังคม และวัฒนธรรมสรางความหมายใหมเขาไปโดยท่ีมนุษยเราเองเช่ือวาเปนคานิยม และ
ความเช่ือท่ีเปนปรกติหรือ เปนธรรมชาติ โดยอาจเปนเพราะวาเช่ือไปตามสามัญสํานึก และจิตสํานกึ  

การสราง มายาคติ  มีกระบวนการสรางจากการท่ีสังคม วัฒนธรรม เขาไป 
แทรกแซง และหยิบยื่นความหมาย คุณคาตางๆใหกับส่ิงตางๆ มายาคติไมไดเกดิข้ึนมาไดเอง แต
เปนผลจากการสรางของสังคม และวัฒนธรรมของคนกลุมหนึ่ง ชนช้ันหนึ่ง หรือหลายกลุม หลาย
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ชนช้ัน โดยสัมพันธกับบริบทโดยรอบอยางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมอยางเหนยีวแนน รวมไป
ถึงบริบททางประวัติศาสตรตางๆท่ีถูกสรางข้ึนมาใหรูถึงการมีอยูของมัน 

มายาคติ ของ บารตส ไดนําเอาสัญญวิทยามาศึกษากระบวนการส่ือความหมายโดย 
พิจารณาธรรมชาติของหนวยส่ือ และข้ันตอนทํางานของส่ือ เพื่อใหเขาใจถึงความหมายวาถูกส่ือ
ออกมาไดอยางไร บารตส นําแนวทางหนึ่งมาใชในการวิเคราะหส่ือนี้วา สัญญวิทยาเชิงโครงสราง
(Structural Semiology) ซ่ึงเสนอวา หนวยส่ือความหมายแตละหนวย ไมไดอยูโดยลําพัง แตอาศัย
ความสัมพันธท่ีเช่ือมโยงระหวางกนัซ่ึงประกอบเปนโครงสรางโดยรวม จึงทําใหหนวยตางๆมีคา
ส่ือความหมายขึ้นมาได ดงันั้นกระบวนการส่ือความหมายจึงตองมีความสัมพันธของแตละหนวย
เพื่อสรางความหมายข้ึนมา 

ภาพถายท่ีมีอยูในหนังสือพิมพ มีหลากรูป และหลายความหมายซ่ึงถูกถายทอด 
ออกมาในรูปขาว มีท้ังภาพขาวพระราชกรณียกิจ อาชญากรรม การเมือง เศรษฐกิจ บันเทิง จนไปถึง
เร่ืองท่ัวไปท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน การนําเสนอภาพขาวของส่ือมวลชนท่ีนําออกมาสูสาธารณะ มักเปน
เหตุการณท่ีนาสนใจเปนอยางสูงตอประชาชนท่ัวไป เชน นายกรัฐมนตรีจะยุบสภา? หรือ ไมยุบ?  
ดาราช่ือดังประกาศตามหาพอท่ีพลัดพรากกันมานานนับ 10 ป ความคุนเคยของภาพขาวท่ีดูเปนเร่ือง
ปรกติธรรมดาท่ีถูกส่ือนํามาเสนอในหนาหนังสือพิมพ จึงกอใหเกิดการผลิตซํ้าของขาวท่ีเรารับ
ขอมูลเขาไปอยูตลอด ทําใหส่ิงท่ีรุนแรงกลายเปนส่ิงคุนชินเปนธรรมดา ซ่ึงถาเราไมมีปญญาในการ
ตีความ และเขาใจหมายตางๆ ก็จะกลายเปนอุดมคติสวนหนึ่งของเราตอไปในอนาคต 
 
2.4  แนวคิดเร่ืองกระบวนทัศน (Paradigm) 

โทมัส คูนส (Thomas S. Kuhn) ใหความหมายของกระบวนทัศนวา หมายถึง  
ความสําเร็จทางวิทยาศาสตรซ่ึงเปนท่ียอมรับอยางเปนสากล กระท่ังเปนตัวแบบ (แนวคิด คานิยม 
ความเชื่อ) ในการมองปญหา และวิธีการแกปญหาของชุมชน ซ่ึงตามบริบทของหนังสือของเขา 
Kuhn  หมายถึง ชุมชนนักวิทยาศาสตร และเรียกความสําเร็จทางวิทยาศาสตรดังกลาววา Normal 
Science คือ เปนกระแสหลักหรือเปนสามัญซ่ึงมีอิทธิพลเหนือความคิดความเช่ือ คานิยม และการ
ปฏิบัติของกลุมคนสวนใหญอยูในชวงเวลาหนึ่ง จนกระท่ังเกิดการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร 
(Scientific Revolution) เม่ือความรูเดิมดังกลาวไมสามารถอธิบายปรากฏการณใหม ๆ ได หรือมีการ
คนพบใหมเกิดข้ึน การปฏิวัติดังกลาวทําใหเกิดการเปล่ียนยาย (Paradigm Shift) ไปจากเดิมอยาง
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ส้ินเชิง กลายเปนกระบวนทัศนใหม (New Paradigm) ซ่ึงคนท่ัวไปในชุมชนนั้นเห็นพองใหเปนแนว
ทางการปฏิบัติใหม16 

โดยปกติเราไมรูวาเราอยูในกระบวนทัศนแบบใด จนกระท่ังมีการเปล่ียนกระบวน 
ทัศนใหม เราจึงมองยอนกลับมาเห็นวากระบวนทัศนเดมิเปนเชนไร และเขาใจส่ิงท่ีเคยครอบงําเรา
มากอน 

กระบวนทัศน (Paradigm) ซ่ึงมาจากภาษากรีก โดย para แปลวา beside สวน digm  
แปลวา ทฤษฎี คือ ชุดแนวความคิด หรือ มโนทัศน (Concepts) คานิยม (Values) ความเขาใจรับรู 
(Perceptions) และการปฏิบัติท่ีมีรวมกันของคนกลุมหนึ่ง ชุมชนหนึ่ง และไดกอตัวเปนแบบแผน 
ของทัศนะอยางเฉพาะแบบหนึ่ง เกี่ยวกับความจริงซ่ึงเปนฐานของวิถี เพื่อการจัดการตนเอง ของ
ชุมชนนั้นท่ีทําหนาท่ีสองประการ ประการแรก ทําหนาท่ีวางหรือกําหนดกรอบ ประการท่ีสอง ทํา
หนาท่ีบอกเราวาควรจะประพฤติปฏิบัติอยางไร ภายในกรอบเพื่อใหเกดิความสําเร็จ รวมไปถึงวาเรา
วัดความสําเร็จนั้นอยางไร  

กระบวนทัศน โดยมุมมองทางดานวิทยาศาสตรไดนิยามไววา คือตัวอยางตางๆ ท่ี 
เปนท่ียอมรับของ การทํางานดาน วิทยาศาสตรอยางแทจริง ตัวอยางท่ีรวมไปถึงกฎ ทฤษฎี การ
นําไปใช และเคร่ืองมือรวมกัน ซ่ึงท้ังหมดนี้ไดกอให เกิดรูปแบบท่ีซ่ึงนําไปสู แนวปฏิบัติท่ี
เช่ือมโยงกันอยางเฉพาะพิเศษ ในงานวิจยัทางวิทยาศาสตรอธิบายวา “คนท่ีมีงานวจิยัอยูในกระบวน
ทัศนเดียวกนั จะมีกฎ และมาตรฐานการปฏิบัติทางวิทยาศาสตรเหมือนกนั และไดผลออกมา
เหมือนกนั” 
  ดังน้ันกระบวนทัศน ก็คือ กระบวนคิดวิเคราะห วิธีคิด วิธีปฏิบัต ิ แนวทางการ
ดําเนินชีวิต มาทบทวนใหม เพื่อใหสอดคลองกับยุคสมัย สถานการณ บริบท และวาทกรรม ท่ีกําลัง
เกิดข้ึน และท่ีจะเกดิข้ึนในอนาคต ความเชื่อพื้นฐานท่ีมีในจิตใจของมนุษยทุกคน แตกตางกันตาม
เพศ วัย ส่ิงแวดลอม การศึกษา และการตัดสินใจเลือกของแตละบุคคล ความเช่ือพื้นฐานนี้เปน
ตัวกําหนด ใหแตละคนชอบอะไร และไมชอบอะไร พอใจแคไหน และอยางไร เปนตัวเร่ิมตนการ
ตัดสินใจดวยความเขาใจ และเหตุผลในตัวคนเดยีวกัน อาจจะเปล่ียนแปลงได หากรูสึกวามีเหตุผล 
เพียงพอท่ีจะเปล่ียนแตจะไมเปล่ียนดวยอารมณ กอนเปล่ียนจะตองมีความเขาใจ กระบวนทัศนเกา
ท่ีมีอยู และกระบวนทัศนท่ีจะรับเขามาแทน มีการชั่งใจจนเปนท่ีพอใจ มิฉะนั้นจะไมยอมเปล่ียน 
เพราะอยางไรเสีย ตราบใดท่ีมีสภาพเปนคนเต็มเปยมจะตอง มีกระบวนทัศนใด กระบวนทัศนหนึ่ง

                                                           
16 อรศรี งามวิทยาพงศ, 2544, วิพากษ ฟริตจอฟ คาปรา, [ระบบออนไลน] แหลงท่ีมา 

http://www.geocities.com/midnightuniv.html 
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เปน ตัวตัดสินใจเลือกวา จะเอาหรือจะปฏิเสธ ไมมีไมได ถาไมมีจะไมรูจักเลือก และตัดสินใจไม
เปน 
  กระบวนทัศนแมจะมีอยูมากมาย กลาวไดวาไมมีคนสองคนท่ีมีกระบวนทัศน
เหมือนกันราวกับแกะ และการเปล่ียนแปลงกระบวนทัศนของมนุษยแตละยุคสมัยนั้น เกิดข้ึนเพียง
ไมกี่คร้ัง คร้ังแรก (ถาไมนับรวมท่ีมนุษยเปล่ียนจากการกินพืชมากินเนื้อสัตว) จากการท่ีมนุษย 
เรรอนหากินโดยการลาสัตว และเก็บพืชผักตามธรรมชาติมาเปนการทําการเกษตรกรรมแบบต้ัง 
รกราก  
 


