
บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

งานวิจัยเร่ือง การศึกษาเชิงวิเคราะหเกี่ยวกับสัญลักษณทางเพศเพ่ือสะทอนอคติ 
ทางเพศ : กรณีศึกษาภาพขาวหนาหนึ่งหนังสือพิมพ เปนการวิเคราะหเพื่อศึกษาวาภาพที่ถูกนําเสนอ
ในหนังสือพิมพหนาหนึ่งสะทอนลักษณะความรุนแรงเชิงสัญลักษณทางเพศใชหรือไม เพื่อศึกษา
ความรุนแรงเชิงสัญลักษณทางเพศท่ีถูกถายทอดลงในหนังสือพิมพขาวหนาหนึ่งวามีลักษณะ
อยางไร และ เพ่ือศึกษาวาภาพขาวหนังสือพิมพหนาหนึ่ง หมวดขาวการเมืองสะทอนเกี่ยวกับความ
มีอคติทางเพศใชหรือไม ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดจําแนกประเด็นขอมูลท่ีจัดเก็บจากส่ือ
หนังสือพิมพ อันไดแก หนังสือพิมพไทยรัฐ และ เดลินิวส โดยเก็บขอมูลภาพถายท่ีนําเสนอผาน
หนาหนึ่งหนังสือพิมพ ในหมวดขาวการเมือง และเก็บขอมูลจากการสัมภาษณชางภาพหนังสือพิมพ 
และบรรณาธิการภาพหนังสือพิมพ 2 สํานักพิมพ  โดยแบงวิธีการวิจัย และวิเคราะหขอมูลออกเปน 
2 สวนคือ 

 
4.1 ใชวิธีการเก็บรวบรวมส่ือภาพถายจากหนาหนึ่งหนังสือพิมพ ท่ีอยูในหมวด 

ขาวการเมือง นํามาวิเคราะหองคประกอบท่ีอยูในภาพถายอันไดแก 
1. ลักษณะทางเพศท่ีปรากฏในภาพ 
2. ภาพบรรยากาศแวดลอมของขาว 
3. คําบรรยายใตภาพ 
4. สัญลักษณทางเพศอ่ืนๆท่ีเกีย่วของท่ีปรากฏในภาพ 

โดยกลุมตัวอยางท่ีอยูในหมวดขาวการเมือง จากหนังสือพิมพไทยรัฐจํานวน  
192 ภาพ และจากหนังสือพิมพเดลินิวสจํานวน 173 ภาพ  

4.2 ใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In depth Interview)โดยผูวิจัยจะเปดโอกาสกับผูให 
สัมภาษณมีอิสระในการใหขอมูลตางๆ เพิ่มเติมในประเด็นท่ีเกีย่วของได เพื่อใหเกิดความชดัเจน
ยิ่งข้ึน โดยแบงเปนสองกลุมไดแก  

1. ชางภาพหนังสือพิมพ  
2. บรรณาธิการภาพหนังสือพิมพ  
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  ภาพถายท่ีรวบรวมจากหนาหนึ่งหนังสือพิมพไทยรัฐ และเดลินวิส ท่ีอยูในหมวด
ขาวการเมือง ตั้งแตวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2553 ถึง 31 ธันวาคม 2553 สามารถแบงเพศท่ีปรากฏในภาพ
ไดดังนี ้
 
หนังสือพิมพ เพศชาย เพศหญิง เพศชายและเพศหญิง รวม 
ไทยรัฐ 144 25 29 192 
เดลินิวส 131 20 22 173 
รวม 175 45 51  
 

การเก็บขอมูลจากภาพถายในหนาหนึ่งของหนังสือพิมพไทยรัฐ และเดลินิวส นํามา
วิเคราะหเนื้อหา ดังนี ้

 
4.1  การวิเคราะหองคประกอบท่ีอยูในภาพถายการเมืองในหนาหนึง่หนงัสือพิมพ มีลายละเอียด 
ดังนี ้

4.1.1 ภาพท่ีสะทอนเพศสภาพชายในขาวหนาหนึ่งของหนังสือพิมพในหมวดขาว
การเมือง สะทอนใหเห็นภาพความเปนผูนํา ภาพของการไดรับการสนับสนุนในฐานะผูมีความรู ผูมี
อํานาจ และความนาเชื่อถือ ผานมุมมองและประเด็น 5 ขอดังนี ้
 

ประเด็นเร่ือง ลักษณะทางเพศท่ีปรากฏในภาพ 
  ภาพขาวการเมืองท่ีมีลักษณะเพศชายปรากฏเปนศูนยกลางของภาพน้ัน สวนใหญ
จะมีลักษณะทาทางของความม่ันใจ โดยมีการชูมือหรือโบกมือ ตอผูคนรอบขางท่ีอยูในพ้ืนท่ี แสดง
ใหเห็นถึงภาวะผูนํา ท่ีมีอัธยาศัยที่ดี และความสามารถในการควบคุมจัดการตอผูคน และส่ิงตางๆ
รอบตัว รวมถึงอากัปกริยาของรางกายท่ีมีความม่ันคง ยนืตรง ดวงตามีความมุงม่ันและม่ันใจ แสดง
ใหเห็นถึงความแข็งแรง พรอมท่ีจะมีบทบาทในกิจกรรมทางการเมือง หนาตายิ้มแยมสดใส แสดง
ใหเห็นถึงภาวะของอารมณท่ีดี โดยสวนใหญของภาพจะมีบริบทแวดลอมท่ีเปนตัวผลักดนัให
ลักษณะของเพศชายมีความเดนมากข้ึน ลักษณะของตัวภาพท่ีมีขนาดใหญของเพศชายกเ็ปนตัว
สงเสริมใหลักษณะความเปนเพศชายนั้นโดดเดน และลักษณะภาพของเพศชายในขณะทํากจิกรรม
ตางๆในลักษณะของการยืนตรงจะมีการกมุมือท้ังสองขางไวดานหนา หรือ เอามือไพลหลังไวอยาง
นอบนอมในชวงเวลาของการพบปะพูดคุยกับบุคคลสําคัญ 
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ประเด็นเร่ือง บรรยากาศของบริบทแวดลอมในภาพ 
  ภาพขาวการเมืองท่ีมีภาพเพศชายปรากฏเปนศูนยกลางของภาพน้ันสวนใหญแสดง
บริบทเกี่ยวกับการใหสัมภาษณ การพบปะกับบุคคลสําคัญ และกิจกรรมใหญตางๆ ซ่ึงบริบท
แวดลอมของภาพนัน้จะเปนภาพของนกัการเมืองช้ันนาํท่ีมีบทบาทในการทํากิจกรรมทางการเมือง 
หรือบุคคลตางๆรอบขางจะเปนผูสนับสนุนทางการเมืองในลักษณะท่ีเครงขรึมระหวางท่ีเพศชายผู
เปนศูนยกลางกําลังทํากิจกรรมอยู บางคร้ังบรรยากาศของภาพก็เตม็ไปดวยความยินดจีากการเปน
เสียงสนับสนุนในการเปนฐานเสียงของนกัการเมืองเพศชายท่ีเปนศูนยกลางของภาพ รวมไปถึง
นักขาว ชางภาพ ขณะทําหนาท่ีของตน 
 

ประเด็นเร่ือง คําบรรยายใตภาพ 
  ภาพถายสวนใหญมักมีคําบรรยายใตภาพ ท่ีเปนตัวสงเสริมและอธิบายความหมาย
ของภาพถายท่ีเกิดข้ึน โดยสวนของภาพถายท่ีภาพเพศชายท่ีเปนศูนยกลางของภาพจะมีช่ือของ
ตัวเองปรากฏข้ึนตนในคําบรรยาย และบรรยายเหตุการณพรอมบริบทแวดลอมท่ีสําคัญท่ีเกิดข้ึน
อ่ืนๆในภาพ รองลงมากจ็ะเปนเพศชายท่ีเปนศูนยกลางของภาพมีช่ือข้ึนตนกอนท่ีจะเปนช่ือของเพศ
ชายหรือเพศหญิงท่ีเปนบุคคลรองลงไป และก็บรรยายเหตุการณพรอมบริบทแวดลอมในภาพ โดย
ไมบอกช่ือ และบรรยายถึงบุคคลอ่ืนๆท่ีอยูในบริบทแวดลอมของภาพมากนัก 
 

ประเด็นเร่ือง สัญลักษณทางเพศอ่ืนๆท่ีเก่ียวของท่ีปรากฏในภาพ 
ภาพขาวการเมืองท่ีมีเพศชายเปนศูนยกลางของภาพ หรือมีลักษณะเดน จะมี 

สัญลักษณเปนดอกไม เพ่ือแสดงถึงความยินดกีับเพศชายท่ีเปนศูนยกลางของภาพถาย รองลงมาก็
เปนสัญลักษณของความเปนไทย เชน ธงชาติไทย และที่เปนไดท่ัวไปก็คือสัญลักษณของความเปน
สากลของนักการเมืองแบบตะวันตก เชน การสวมชุดสูท เนคไท  และท่ีพบเหน็ไดบางกจ็ะเปน 
พระพุทธรูป ปายขอความหรือแผนขอเขียนตางๆ และรูปพระมหากษตัริย  รวมท้ังสัญลักษณในรูป
ของกิจกรรมหรืออิริยาบถ เชน การชูมือ การจับมือ โดยสัญลักษณตางๆนั้นจะเปนตัวบอกเลาถึง
เหตุการณตางๆ และตัวประสานความหมายของภาพท่ีเกดิข้ึน 

สัญลักษณตางๆที่อยูในรูปของเคร่ืองแตงกาย เชน ชุดตํารวจ ชุดทหาร ชุด 
ขาราชการ ท่ีแสดงใหเห็นถึงความแตงตางในเรื่องของชนช้ัน ในเรื่องของอํานาจ ท่ีอยูในกิจกรรม
ทางการเมืองในระดับตางๆซ่ึงสวนใหญจะสวมใสในเพศชาย รองลงมาก็เปนเพศหญิงท่ีสวมใส ชุด
ผาไหมอันสวยงาม และชุดนักโทษ เส้ือมอฮอม ชุดซาฟารี เส้ือเช้ิตตางๆ ท่ีจะเห็นตามกิจกรรมตางๆ
ท่ีไมอยูในชวงเวลาพิเศษหรือชวงเวลาท่ีสําคัญลดหล่ันกันลงมาตามความเหมาะสม  
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4.1.2 ภาพท่ีสะทอนเพศสภาพหญิงในขาวหนาหนึ่งของหนงัสือพิมพในหมวด 

ขาวการเมือง สะทอนใหเห็นการออกมาตอสู เรียกรองตออํานาจทางการเมือง และสิทธิท่ีพึงมีของ
ตนเอง และของกลุม ผานมุมมอง และประเด็น หาขอดงันี ้

ภาพขาวการเมืองท่ีมีภาพเพศหญิงปรากฏเปนศูนยกลางของภาพน้ัน สะทอนให 
เห็นถึงความเช่ือมั่นในส่ิงท่ีตนเองคิด มีความม่ันใจในตนเอง ภาพจะเปนลักษณะของการใหการ
สนับสนุนผูมีอํานาจ การเรียกรองตออํานาจท่ีตนเองถูกกดทับจากสถาบันทางอํานาจตางๆ หรือผูมี
ความรูโดยมีลักษณะท่ีเปนธรรมชาติ ผานมุมมองและประเด็น ส่ีขอดังนี้ 

 
ประเด็นเร่ือง ลักษณะเพศท่ีปรากฏในภาพ 
ภาพขาวการเมืองท่ีมีลักษณะเพศหญิงปรากฏเปนศูนยกลางของภาพน้ัน สวนใหญ 

จะมีลักษณะทาทางท่ีจะเขาไปมีสวนรวมกบัวงวาทกรรมทางอํานาจของเพศชายท่ีพยายามจํากดัอยู
แตในวงของเพศชาย โดยพยายามสรางพืน้ท่ีของเพศหญิงใหอยูในบริบททางการเมืองท่ีเพศชายเปน
ศูนยกลางของอํานาจในระดบัประเทศ มีลักษณะของการช้ีมือ แบมือ หรือ ถือวัตถุท่ีเปนสัญลักษณ
ตางๆเอาไว เพื่อจะบอกเลาบางอยาง เชน การชี้มือเพ่ือจะอธิบายแกคนรอบขาง การถือดอกไม การ
พนมมือไหว  ซ่ึงจะมีลักษณะตางๆท่ีไมเปนแบบแผนมากนัก รองลงมาจะเปนการเรียกรองตอ
อํานาจตางๆในทางการเมืองท่ีตวัเองถูกละเมิดสิทธิ เชน การยนืหรือนั่งรวมกลุมเพือ่เรียกรองในส่ิง
ท่ีตองการกับผูมีอํานาจในทางการเมือง การนั่งกุมมืออยางสงบไปพ้ืนท่ีสาธารณะ หรือการถือแผน
ปายประกาศเจตจํานงทางการเมืองในขณะที่ทําการแถลงขาวหรือใหสัมภาษณ ซ่ึงแสดงใหเห็นถึง
การแสดงออกในบทบาทของความเปนเพศหญิงตอประเด็นการเมืองโดยท่ีเพศชายละเลยหรือไมได
สนใจ  
 

ประเด็นเร่ือง บรรยากาศของบริบทแวดลอมในภาพ 
ภาพขาวการเมืองท่ีมีภาพเพศหญิงปรากฏเปนศูนยกลางของภาพน้ันสวนใหญ 

แสดงบริบทเกี่ยวกับการใหสัมภาษณ การเรียกรองความเปนธรรม การแถลงขาวในเร่ืองสําคัญ ซ่ึง
บริบทแวดลอมของภาพนั้นสวนใหญจะเปนบุคคลท่ัวไปท่ีมีความสัมพันธสวนตัวท่ีเกี่ยวของกับ
เพศหญิงท่ีเปนศูนยกลางของภาพ อยางบุคคลสําคัญทางการเมืองท่ีเกี่ยวของกับการเรียกรองเชนนัก
กฎหมาย ผูทรงคุณวุฒิจากการตางประเทศ ซ่ึงมีลักษณะเครงเครียด  ในภาพถายของการจุดเทียน
ฉลองวันเกิดของพ่ีชายท่ีอยูตางประเทศโดยมีบริบทแวดลอมของญาติพี่นองท่ีเกี่ยวของกับเพศหญิง
ท่ีเปนศูนยกลางภาพ ยืนอยูขางกายมีลักษณะของการมารวมแสดงความยินดี ใบหนายิ้มแยม  สวน
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ภาพถายในการแถลงขาว ลักษณะของบริบทแวดลอมภาพจะเปนบุคคลท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการ
มอบวัตถุหรือผลิตภัณฑท่ีสําคัญกับหนวยงานของราชการ ยืนหรือนั่งอยูในลักษณะสํารวม หนาตาดู
สงบนิ่ง โดยรวมแลวบุคคลในภาพถายสวนใหญท่ีเปนบริบทแวดลอมในกิจกรรมนั้นมักจะเปนเพศ
ชาย รองลงมาก็จะเปนบรรยากาศของการรวมตัวของเพศหญิงและเพศชายท่ีจะมีลักษณะของการ
ชุมนุมเรียกรอง 

 
ประเด็นเร่ือง คําบรรยายใตภาพ 
คําบรรยายประกอบภาพถายท่ีมีเพศหญิงเปนศูนยกลางของภาพ สวนใหญจะมีช่ือ 

ของเพศหญิงท่ีเปนศูนยกลางของภาพน้ันกํากับอยู ข้ึนเปนคํานําหนาเสมอ แลวตอดวยหนาท่ี  
ความสัมพันธกับบุคคลอื่น หรือส่ิงอ่ืน และตอดวยเหตุการณ บริบทรอบขางท่ีเกิดข้ึนในลักษณะ
ของการบรรยายปรากฏการณท่ีอยูแวดลอมเพิ่มเติมไปจากส่ิงท่ีผูอานหนังสือพิมพเห็นจากภาพ ท่ี
บางคร้ังไมสามารถบันทึกเหตุการณหรือบริบทแวดลอมไดครบ ซ่ึงสัมพันธตอตัวเพศหญิงท่ีเปน
ศูนยกลางของภาพ เชน จํานวนตัวเลขตางๆทั้ง อายุ ประชากร วันเวลาที่อางอิงถึง หรือเสียงพูดใน
ประเด็นสําคัญ เชน  

“นางเอลลา บูท ภรรยาของนายวิคเตอรบูท ผูตองหาคดีคาอาวุธชาวรัสเซีย ยื่นจม. 
รองเรียนนายกฯ และนายตอพงษ ไชยสาสน ประธาน กมธ.การตางประเทศ กรณีศาลส่ังใหสงตัว
สามีเปนผูรายขามแดนไปสหรัฐ” 

จากตัวอยาง แสดงใหเห็นวา ใครทําอะไร ท่ีไหน อยางไร กับใคร ซ่ึงคําบรรยายมี 
สวนสงเสริม หรืออธิบายความหมายตอรูปภาพของเนื้อหาและบริบทแวดลอมในระดบัหนึ่ง 

 
ประเด็นเร่ือง สัญลักษณทางเพศอ่ืนๆท่ีเก่ียวของท่ีปรากฏในภาพ 

  ภาพขาวการเมืองท่ีมีภาพเพศหญิงปรากฏเปนศูนยกลางของภาพ จะมีสัญลักษณท่ี
ปรากฏในภาพอยูอยางหลากหลาย เชน จะเปนสัญลักษณทางศาสนา เชน เทียน ธูป เพื่ออวยพรหรือ
กราบไหวตอส่ิงท่ีนับถือ  การอุมลูกท่ีแสดงใหเห็นถึงความเปนแม  การถือแผนปายเพื่อออกมา
เรียกรองสิทธิ และความชอบธรรมตางๆก็พบเห็นไดบางในภาพถาย ท่ีแสดงใหเห็นถึงความสามัคคี
ของประชาชน และพลเมือง 
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ภาพ 4.1 จากหนาหนึ่งหนังสือพิมพเดลินวิส 

 
 ภาพ 4.1 แสดงใหเห็นภาพเพศชายท่ีเปนศูนยกลางของภาพกําลังถืออุปกรณขยาย

เสียง ท่ีมีลักษณะทาทางประกอบโดยใชมือยื่นออกไปขางหนา โดยมีเพศชายท่ีอยูรอบตัวใหความ
สนใจโดยการมองไปท่ีเพศชายท่ีเปนศูนยกลางของภาพ รวมไปถึงผูคนท่ีอยูดานลางท่ีมีท้ังกลอง
ถายภาพ กลองบันทึกภาพและเสียง ท่ีหันหลังใหกับผูมองดูภาพ โดยมุงความสนใจไปท่ีเพศชายท่ี
เปนศูนยกลางของภาพ และเพศชายท่ีอยูในเคร่ืองแบบคลายทหารหันหนาออกมาโดยท่ีมองไปที่
บริบทรอบๆ แสดงใหเหน็ถึงการระมัดระวังในความปลอดภัยตอสถานท่ี และบุคคลในภาพถาย 
การแตงกายของเพศชายในชุดมอฮอมท่ียนือยูขางเพศชายท่ีเปนศูนยกลางน้ัน แสดงใหเห็นถึงความ
แตกตางในระดับชนช้ันในระดับการแตงกายกับเพศชายที่อยูในชุดกึ่งสูท กึ่งแจ็คเกต็ แตอยูในระดับ
ตําแหนงการยนืท่ีเทาเทียมกนัโดยเขาไปมีสวนรวมกับกจิกรรมท่ีเกิดข้ึน ตางจากผูคนท่ีอยูดานลาง 
ท่ีมีองคประกอบทางสัญลักษณอ่ืนๆ เชน การถือธงชาติไทยโบกไปมา 
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ภาพ 4.2 จากหนาหนึ่งหนังสือพิมพไทยรัฐ 

 
รูปถายในภาพ 4.2 เปนภาพของเพศชายท่ีเปนศูนยกลางของภาพน้ันกําลังถูกผูคน 

ท่ีรอบลอมกําลังจับแขนยกข้ึนสูงเพื่อเชิดชู แสดงใหเหน็ถึงการไดรับชัยชนะ การมีอํานาจที่ถูกอุมชู
จากสมาชิกในกลุมท่ีตนสังกดัของตนเองในพ้ืนท่ีสาธารณะ โดยมือท้ังสองขางประกอบไปดวย
สัญลักษณมือ และสัญลักษณของภาพท่ีอยูในมือ รวมไปถึง ลักษณะการมอง การแสดงอารมณทาง
สีหนาท่ีหลากหลาย 

 

 
ภาพ 4.3 จากหนาหนึ่งหนังสือพิมพไทยรัฐ 
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 รูปถายในภาพ 4.3 เปนภาพของเพศหญิงท่ีเปนศูนยกลางของภาพนั้นกําลังยืนเรียง
หนากระดานจํานวนหลายคน โดยใสเส้ือสีเดียวกันท่ีหลากหลายรูปแบบของลายเส้ือ แสดงใหเห็น
ถึงการทํากิจกรรมท่ีมีฐานคิด และทัศนคติแบบเดียวกันโดยท่ีไมไดมีพื้นเพถ่ินฐานท่ีมาจากท่ี
เดียวกัน แสดงใบหนายิ้มแยม และชูสองนิ้วใหกับผูท่ีมองดูภาพ แสดงใหเห็นถึงการทํากิจกรรมของ
ตนเองอยางมีความสุข บริบทรอบขางเต็มไปดวยดอกไม ท่ีประดับประดาบนผนังท่ีมีอักษรตัวใหญ 
และธงชาติไทยดานหลัง แสดงใหเห็นถึงความยิ่งใหญ และมีความสําคัญของสถานท่ีนั้น  

 

 
ภาพ 4.4  จากหนาหนึ่งหนังสือพิมพเดลินวิส 

 
 รูปถายในภาพที่ 4 เปนภาพของเพศหญิงท่ีเปนศูนยกลางของภาพนั้น กําลังอุมเด็ก

เขาไปเยีย่มเพศชายท่ีอยูในหองขัง แสดงใหเห็นถึงหนาท่ีของเพศเพศหญิงในรูปของสัญลักษณของ
ความเปนแม ลักษณะของเดก็ท่ีไดรับความรักจากผูเปนพอท่ีอยูในชุดผูตองโทษภายในลูกกรงเหล็ก 
ท่ีแสดงถึงภาวะของการถูกยดึเสรีภาพสวนตัวออกไป แตความสัมพันธของการเปนพอแมยังดําเนนิ
ตอไป เพศชายในชุดนักโทษมีหนาตายิม้แยม แสดงใหเห็นถึงการไมสะทกสะทานกับการท่ีถูก
ลิดรอนเสรีภาพไปจากการทีเ่พศหญิงซ่ึงเปนแมของเดก็ในภาพถายยังทําหนาท่ีของแมเพื่อรักษา
ความสัมพันธของสถาบันครอบครัวท่ีกําลังเกิดปญหาอยู 
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การมอง กับการแสดงออกทางเพศ 
 จากขอมูลภาพถายในหนาหนึ่งหนังสือพิมพท่ีคัดเลือกมาโดยการแยงระหวางเพศ

หญิง และเพศชายในลักษณะทางเพศน้ันแสดงใหเห็นวาสอดคลองกับ จอหน เบอรเกอร (John 
Berger) โดยมองวาคนเรานั้นจะมองคุณคาของผูชายในลักษณะของการเปนนักทํากิจกรรม แตตัว
ผูหญิงนั้นจะมองเปนแคเพียงวัตถุท่ีถูกสํารวจ หรือส่ิงท่ีจะตองถูกมอง ถูกสํารวจโดยภาพถายใน
หนาหนังสือพิมพสะทอนใหเห็นถึงภาพของผูชายท่ีจะมีลักษณะของการทํากิจกรรมตางๆท่ีสําคัญ 
ในพื้นท่ีสาธารณะ โดยมีทาทางใหเห็นวากําลังทําอะไรอยู เชนการชูมือข้ึนหลังจากการไดรับชัย
ชนะการเลือกตั้ง ในขณะท่ีผูหญิงอยูในภาพอยูในฐานะของการเปนองคประกอบของภาพโดยไมได
สนใจหรือเปนเปาประเด็นวาผูหญิงคนนั้นทําอะไรอยู เบอรเกอร ยังมองตอไปอีกวาการใหคุณคา
ของการมีอยูของเพศชาย และเพศหญิงตอการมองท่ีแตกตางกันนั้น ทําใหเกิดการแบงแยกตอหนาที่ 
และเปาหมายในการดําเนินชีวิตระหวางผูหญิง และผูชายในสังคม ผูวิจัยเห็นวาการมองในลักษณะ
นี้นั้นทําใหเกิดทัศนคติตอการคาดหวังคุณคาของกิจกรรมของเพศชาย โดยตัดขาดออกจากเพศหญิง
ออกไปโดยจะเขาไปมองเพศหญิงในลักษณะอ่ืนมากกวาท้ังๆท่ีผูหญิงก็มีบทบาทตอกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนเชนเดียวกัน เชน ภาพของนายก อภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ กําลังทําหนาท่ีรับโทรศัพท เชน เดียวกับ
ผูหญิงท่ีอยูดานขาง ซ่ึงเขาใจไดวานายกฯนั้นมาทําหนาท่ีชวยเหลือสังคมโดยนั่งรับโทรศัพทดวย
ตัวเอง เปนการอุทิศตนท่ีดีตอสังคม ซ่ึงเปนการแสดงใหเห็นถึงคุณคาของตัวผูชายท่ีอยูในภาพ 
ในขณะท่ีผูหญิงในภาพเดียวกันกลับถูกมองในดานอ่ืน เชน ผูหญิงคนน้ีเปนดาราที่หนาตาดี หรือ
ผูหญิงคนนี้แตงตัวไมสุภาพใสชุดเสือดาวมาทําหนาท่ีใหเปนตัวอยางท่ีไมดีแกเยาวชน แสดงใหเห็น
ความแตกตางทางชนช้ันทางเพศ ระหวางหญิง และชาย โดยมีชางภาพทําหนาท่ีในการถายภาพ
ออกมาใหเราดู ซ่ึงเปนส่ิงท่ีกํากับการมองเห็นใหกับคนดูภาพถาย โดยชางภาพนั้นมีความเช่ือ  และมี
ทัศนคติท่ีเปนสวนตัวตอการมองการถายภาพนั้นวานี่คือส่ิงท่ีผูคนตองการมอง ซ่ึงสอดคลองกับ
เบอรเกอรท่ีวาการถายรูปของชางภาพนั้นเปนส่ิงท่ีเลือกมาแลว ภาพท่ีถายออกมาจะไมสามารถทํา
ใหเห็นถึงบริบทรอบขางซ่ึงในคุณลักษณะของภาพถายนั้นจะเห็นไดเพียงมุมเดียว และจากการเลือก
ถายภาพของชางภาพสะทอนใหเห็นถึงอํานาจท่ีเขาไปกํากับการมองเห็นของคนดูภาพถาย และมุม
กลองในภาพถายมีลักษณะท่ีเอียงซายเล็กนอยไปทางดานผูชายท่ีเปนนายกรัฐมนตรีทําใหเกิดภาพท่ี
เปน Perspective ทําใหภาพของตัวผูชายมีขนาดท่ีใหญกวาตัวผูหญิง นอกเหนือไปจากขนาดของ
สรีระเพศผูชายท่ีใหญกวาผูหญิงอยูแลว จึงสะทอนใหเห็นถึงอคติทางเพศในเร่ืองการมองระหวาง
เพศหญิง และเพศชายในสังคม 
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ภาพ 4.5 จากหนาหนึ่งหนังสือพิมพไทยรัฐ 

 
  การมอง กับพืน้ท่ีสาธารณะ 

จากขอมูลภาพถายในหนาหนึ่งหนังสือพิมพท่ีคัดเลือกมาโดยการแยงระหวางเพศ 
หญิง และเพศชาย ตอเร่ืองบรรยากาศของบริบทแวดลอมในภาพ นั้นสอดคลองกับแนวคิดเร่ืองภาพ
สาธารณะของ จอหน เบอรเกอร ท่ีวา ภาพถายนั้นสามารถผลิตซํ้าเพ่ือเผยแพรออกไปสูพื้นท่ี
สาธารณะ สะทอนใหเห็นการทําหนาท่ีของหนังสือพิมพท่ีเปนส่ือกลางในการถายทอดกิจกรรม
หรือ เหตุการณ จากพื้นท่ีหนึ่ง ไปสูพื้นที่อันหางไกล หรือตางกันออกไป โดย เบอรเกอร ยังกลาวอีก
วา ภาพถายทําใหความเปนพื้นท่ีเล่ือนไหล โดยคนท่ีอยูอีกพื้นท่ีหนึ่ง ไดเห็นกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนอีกท่ี
หนึ่งโดยไปตองไปดูดวยตัวเอง แคการไมไดเขาไปดูกิจกรรมหรือเหตุการณดวยตนเองในพ้ืนท่ีจริง 
ทําใหผูดูภาพถายไมสามารถรับรูหรือเห็นบริบทท่ีเกิดข้ึนจากพื้นท่ีจริง ซ่ึงจะทําใหการตีความตอ
ความหมายในภาพไมถูกตอง หรือถูกแตไมท้ังหมด โดยภาพถายในหนาหนึ่งหนังสือพิมพสะทอน
ใหเห็น ภาพของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนกับตัวเพศท่ีเปนศูนยกลางของภาพเปนหลัก และจากการบีบ
กรอบของภาพใหเหลือแตส่ิงท่ีตองการใหเดนจากชางภาพ หรือ บรรณาธิการภาพเพื่อตองการขับ
เนนใหภาพมีลักษณะท่ีเดน เขาใจความหมายไดรวดเร็ว โดยไมไดใหความสําคัญของบริบทรอบ
ขางมากนักซ่ึงทําใหอาจตีความผิดพลาดได เชน ใน ภาพ 4.1 ในขณะท่ีภาพถายส่ือใหเห็นถึง
กิจกรรมของนายกขณะทําการปราศรัย โดยมีผูคนรายลอมอยูมากมาย จะเห็นไดวาดานลางของเวที
มีคนใสหมวกทรงเบเรต (Beret Hat) ท่ีอาจตีความไดวาเปนทหาร หรืออาจตีความไดวาเปนแค
พนักงานรักษาความปลอดภัย (เพราะพนักงานรักษาความปลอดภัยในปจจุบันนิยมเอาเคร่ืองแตง
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กายของทหารมาปรับเปล่ียนใหมีลักษณะคลายทหารเพื่อสรางความนาเกรงขามตอคนท่ีพบเห็น) มี
ลักษณะของคนสวมชุดคลายทหารเพียงคร่ึงตัวอยูภายในภาพ โดยหากมองเห็นวาทหารมาคอย
อารักษขานายกรัฐมนตรี ก็จะมีความหมายไปในอีกรูปแบบหนึ่ง ตอตัวนายกรัฐมนตรีเองในเร่ือง
การเมือง และกับความสัมพันธของทหารที่สามารถถูกหยิบยกไปเปนประเด็นทางการเมืองของฝาย
ตรงขาม ท้ังนี้จึงข้ึนอยูกับการมองภาพถายของผูดูวามองเห็นอยางไร 
 

การมอง กับความสัมพันธระหวางความหมาย 
จากขอมูลภาพถายในหนาหนึ่งหนังสือพิมพท่ีคัดเลือกมาโดยการแยงระหวางเพศ 

หญิง และเพศชาย การมองภาพถายในหนาหนึ่งของเราสามารถรับรู และเขาใจความหมายของภาพ
ไดโดยจากการการมองเห็นของเราโดยใชความรู และระบบของสัญลักษณในการใหความหมาย
ของภาพ แต ริชารด  โวลลไฮม (Richard Wollheim, 1923-2003) เห็นแยงวา การมองภาพนัน้ ตอง
มองลึกเขาไปขางในตัวภาพท่ีรียกวา เรียกวา “การมองขางใน” (Seeing In) ท่ีไมไดเกิดจากความ
เขาใจสัญญะใดๆในตัวภาพ แตเกิดจากความสามารถพิเศษในการมองของมนุษยซ่ึงมีพื้นฐานมาจาก
พันธุกรรม และเขายังบอกอีกวา การมองภาพนัน้เราไมสามารถท่ีจะมองเพียงแคพื้นผิวไดอยางเดียว 
โดยเราจะตองมองลึกเขาไปในตัวภาพอีกดวย โดยจากการเขาไปศึกษาภาพถายท่ีอยูในหนาหนึง่
หนังสือพิมพ นั้นผูวิจยัเห็นวา ถาหากการมองของเราตอภาพถายน้ันปราศจากความรู หรือ
ประสบการณท่ีส่ังสมมาผานวัฒนธรรม และตอความเขาในสัญญะของตัวภาพถาย เราก็จะไม
สามารถเขาใจความหมายไดจริง เพราะภายในภาพถายมีสัญลักษณอยูมากมายท่ีตองใชความเขาใจ
ตอสัญญะท่ีอยูในแตละบริบทท่ีแตกตางกนั เชน ดอกกหุลาบบางวัฒนธรรม และบางบริบท มีความ
หมายถึงความรัก แตในอีกวฒันธรรมอาจมีความหมายเปนการแสดงความไวอาลัย  และความหมาย
ของสัญญะจะปรับเปล่ียนตัวมันเองเม่ือมีเร่ืองเพศเขามาเกี่ยวของ เชน เม่ือสัญญะหนึ่งอยูในพ้ืนท่ี
เกี่ยวเนื่องกับเพศชายคนดูจะใหความหมายที่แตกตางกันกับเพศหญิง เชน การยกหูโทรศัพทคุยใน
ภาพ 4.5 ท่ีทํากิจกรรมเดยีวกันแตความหมายตอกิจกรรมนั้นแตกตางกัน โดยเห็นวาผูชายมีใสชุดสูท
ท่ีเปนนายกมีพลังขับเคล่ือนตอการทํากิจกรรมนั้นมากกวา ดวยเพราะอํานาจของตัวนายกเอง ซ่ึง
แตกตางจากผูหญิงท่ีอาจมองวาเปนแคไมประดับภายในภาพ เปนตน การมองตอกิจกรรมในบริบท
และความสัมพันธเหลานี้นัน้ทําใหเกิดความเขาใจตอความหมายท่ีผิดพลาด และตีความท่ีบิดเบือน
ไปจากความเปนจริงบางสวน ซ่ึงสอดคลองกับโครงสรางนิยมท่ีเช่ือวาปรากฏการณตางๆในทาง
สังคมลวนทํางานแบบเดยีวกบัภาษา คือ อาศัยความแตกตาง และความสัมพันธของหนวย ท่ี
เกี่ยวของกับทางญาณวิทยา (Epistemology) และเกี่ยวกบัสถาบัน (Institution) โดย เห็นสอดคลอง
กับแนวคิดของ โซซู (Ferdinand de Saussure) อีกวา ความหมายหรือคาของสัญญะนั้นเกดิจากการ
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เปรียบเทียบกบัสัญญะอ่ืนๆในระบบ และตองข้ึนอยูกับองคประกอบ หรือความสัมพันธท้ังหมดใน
ระบบของชวงเวลาเดียวกันอยางเดยีวกันซ่ึงสามารถเห็นไดในภาพขาวหนังสือพิมพท่ีคําบรรยายใต
ภาพนัน้สัมพนัธกับตัวภาพถาย โดยปรกติจะมองคําบรรยายใตภาพหลังจากดูภาพเสร็จแลวตองการ
คําอธิบายเพิ่มเติม หรือไมเขาใจความหมายของภาพทั้งหมด ซ่ึงจะบอกเลากิจกรรมที่เกิดข้ึน เชน 
ภาพถายของผูชุมนุมทางการเมืองในสถานท่ีหนึ่งนัน้ เราไมสามารถรูวาสถานท่ีแหงนั้นคือท่ีไหน 
และจํานวนของผูชุมนุมเทาไหร สาเหตุมาจากมุมกลองท่ีไมไดถายครอบคลุมกิจกรรมโดยรวม
ท้ังหมดของการชุมนุม  จึงตองใชภาษาท่ีเปนตัวอักษรบอกเลาเหตุการณโดยรวม ซ่ึงเปน
ความสัมพันธระหวางตัวภาพถาย และภาษาท่ีเกิดข้ึน ในหนาหนึ่งหนังสือพิมพ 

การนําเสนอภาพถายของหนงัสือพิมพ จะมีสัญลักษณทางเพศอ่ืนที่เกีย่วของท่ี 
ปรากฏในภาพนั้นออกมาในรูปของสัญญลักษณเชิงวตัถุตางๆ ท่ีเห็นไดบอยคือ สัญลักษณท่ีมีนัยยะ
ถึงเพศชาย เชน ไมโครโฟนทรงกระบอก ธูป เทียน ธงชาติไทย กลองวีดีโอ หมวก และสัญลักษณท่ี
มีนัยยะถึงเพศหญิง เชน ดอกกุหลาบสีแดง การอุมลูก การแตงหนา รูปหัวใจ เคร่ืองแบบขาราชการ 
สะทอนใหเหน็ถึงองคประกอบของภาพถายในรูปสัญญะจะสัมพันธกับตัวเนื้อหา และความหมาย
ของภาพรวมทางเพศท้ังชาย และหญิง  
   

  การมอง กับการเปนภาพตัวแทน 
  จากภาพถายในหนาหนึ่งหนังสือพิมพท่ีคัดเลือกมา   สะทอนใหเห็นวาใน
ชีวิตประจําวันนั้นเราสามารถท่ีจะพบเห็นกิจกรรม หรือเหตุการณท่ีเกิดข้ึนในแตละวัฒนธรรม โดย
ปรากฏการณตางๆท่ีเกิดข้ึนถูกยนยอมาใหเหลือแตภาพมาอยูในหนังสือพิมพใหเราสามารถเห็นวา
ใครทํากิจกรรมอยูบาง เหตุการณท่ีเกิดข้ึนจะกระทบอะไรกับตัวเราบาง เพื่อใหเตรียมรับมือกับส่ิงท่ี
เกิดข้ึน เพราะเหตุการณท่ีเกิดข้ึนในภาพถายของหนังสือพิมพจะเปนเหตุการณท่ีใหม แตไมถึงกับ
ใหมเทาการดูโทรทัศน ซ่ึงทําใหเราเห็นโครงสรางโดยรวมของวัฒนธรรม และสังคม ซ่ึงจําเปนท่ีเรา
ตองเขาใจ และมีประสบการณบางอยางรวมกับภาพนั้นอยูเพ่ือการตีความหมาย ซ่ึงเกิดข้ึนหลังจาก
การไดมองภาพแทน (Representation) ดังนั้นความหมายตางๆท่ีแทรกอยูในตัวของภาพแทนจึงไมมี
ความหมายท่ีแนนอน ซ่ึงเปนลักษณะของการตีความตอรูปสัญญะท่ีอยูในภาพถาย รวมไปถึงบริบท
แวดลอมในระหวางท่ีดูภาพถาย หรือขณะท่ีรับรูทางส่ือหนังสือพิมพ ซ่ึงสามารถเปล่ียนแปลง
ความหมายตอภาพตัวแทน โดยอาจไปสัมพันธกับพื้นท่ีรอบตัว เชน ขณะท่ีมองภาพถายผานหนา
หนึ่งหนังสือพิมพในรานสะดวกซ้ือโดยมองแคผานไปเพียงเส้ียววินาทีขณะเดินผาน อาจจะ
ตีความหมายไดแตกตางกับการดูภาพในรานอาหารตามส่ังท่ีมีเวลาพินิจพิเคราะหในรายละเอียดของ
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ภาพ และคําบรรยายใตภาพประกอบ ซ่ึงจะเช่ือมโยงกับเร่ืองของพื้นท่ีการมอง กับการแสดงออกใน
พื้นที่   
  ความสัมพันธตอเร่ืองพื้นท่ี กับการมองนัน้ ตากลองหรือชางภาพ มักมีสวนในการ
ในการเขาไปจดัการ หรือ มีอํานาจเขาไปควบคุมการทํางานของรางกายของผูท่ีถูกถายภายในพ้ืนท่ี
นั้นๆ ท้ังการแสดงออกตอกลอง ตอชางภาพ ทําใหเกิดกิจกรรมการถายภาพในพืน้ท่ีนั้น ตําแหนงท่ี
คนโดนถายภาพมีผลตอการแสดงออก เชน ตําแหนงคนท่ียืนดานหนาจะมองกลอง หรือ คนท่ีอยู
ดานหลังของภาพจะมีสีหนาท่ีแตกตางกนั เชน คนท่ีอยูหนากลองจะมีหนาตาท่ียิ้มแยม แจมใส สวน
คนท่ีอยูดานหลังของกลุมคนหรือถัดจากคนท่ีเปนศูนยกลางของภาพถาย จะมีลักษณะท่ีปรกติ หรือ
และมีสีหนาท่ีเครงขรึม เพราะไมไดรูตัววาตนเองจะถูกถายภาพทําใหไมมีปฏิกิริยาทาทาหรือการ
แสดงสีหนาออกมา สะทอนใหเหน็วาตําแหนงแหงท่ีของการยืนในพ้ืนท่ีของการมองสงผลตอ
กิจกรรมท่ีเกดิข้ึนในขณะถายภาพ และภาพถายสะทอนใหเห็นถึงภาวะของอํานาจของชางภาพท่ีสง
อิทธิผลตอผูท่ีถูกถายภาพ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ ดอนนา ฮาราเวย (Donna Haraway) ท่ีวา 
“ภาพนัน้มักเกีย่วกับเร่ืองของอํานาจ และตําแหนงการมอง (Power and Position)  ซ่ึงหมายความวา 
วิธีการมองใดๆก็ตาม จักตองเปนสวนของเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับอํานาจ และตําแหนงการมองเสมอ” 
เชนหากเรารูตัววาถูกมองจากผูหญิงก็จะมองกลับในใบหนาท่ีแจมใส ยิ้มแยม แตถามีผูชายมามอง
หนากจ็ะมีสีหนาท่ีเครงขรึม หนาหนาตาปรกติ ดวยแรงขับทางเพศท่ีมีอยูในตวั ในขณะท่ีผูท่ีเปน
ศูนยกลางของภาพนัน้ผูวิจยัมองวา อํานาจจากการมองของตากลอง ไมไดมีอิทธิผลตอพฤติกรรมท่ี
เกิดข้ึน แตกลับเปนการแสดงอํานาจของตัวเองเขาไปกดทับตอตัวชางภาพ และคนที่ดูภาพมากกวา 
เชน การชี้นิว้มือของผูมีอํานาจทางการเมืองท่ีช้ีข้ึนไปบนทองฟา สายตามองไปท่ีขางบน โดยไม
สนใจชางภาพ หรือ คนท่ีใกลตัว สะทอนใหเห็นถึงตําแหนงแหงท่ีของตัวเองในพ้ืนท่ีสาธารณะถึง
ความมีอํานาจของตน โดยแสดงใหเห็นในท่ีสาธารณะ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ Michael 
Foucault ในเรื่องของวาทกรรม ท่ีทําการศึกษาความสัมพันธระหวางอํานาจ กับการประกอบสราง
ของความหมาย ท่ีเห็นวาในแตละวาทกรรมจะมีการเมืองท่ีถูกซอนเรนอยูภายใตภาพแทนท่ีปรากฏ
อยูในสังคม ซ่ึงจากการศึกษาพบวาในตัวชางภาพนัน้มีอํานาจที่ถูกกดทับจากตัวสถาบันท่ีสงผลตอ
การถายรูป เชน สถาบันพระมหากษัตริยท่ีจะตองไมถูกดูหม่ินในภาพถาย สถาบันศาสนา ท่ีชางภาพ
จะตองไมละเมิดศีลธรรมอันดี และตัวสถาบันของสํานักพิมพเองท่ีมีกรอบ หรือขนบธรรมเนียม
ภายในท่ีถูกอํานาจจากสองสถาบันแรกซอนทับอยู โดยฟูโกยังเช่ืออีกวา ความหมายของภาพแทน
นั้นไมมีความแนนอนหรือตายตัว และไมมีความหมายท่ีแทจริง  แตข้ึนอยูกับตัวความหมายของตัว
มันเอง โดยข้ึนอยูกับความเหมือน และความตางของความหมายในแตละวัฒนธรรมท่ีจะตีความ ซ่ึง
ข้ึนอยูกับการใหความหมายตอสัญญะตอภาพตวัแทนนัน้วาตรงกนัหรือไม ตามแนวคิดของฟูโกจงึ
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สะทอนใหเหน็ตอตัวสัญญะทางเพศท่ีแตละวัฒนธรรมใหความหมาย เชน การชูนิ้วช้ีพรอมกับ
นิ้วกลาง ในลักษณะรูปตัววี (V) ในวัฒนธรรมหรือความหมายท่ัวไปหมายถึง ชัยชนะหรือสันติภาพ 
แตในวัฒนธรรมของประเทศอังกฤษ หรือ สหราชอาณาจักร การชูสองน้ิวโดยหันมือเขาตัวเอง กลับ
หมายถึง การดถููกหรือทาทาย1  
  ดังน้ันภาพถายการมองภาพถายในฐานะท่ีเปนภาพตัวแทนทางเพศ จึงหลีกเล่ียง
ไมไดตอการทําความเขาในความหมายท่ีเกีย่วเนื่องกับวัฒนธรรม หรือ ชุมชน ท่ีสัมพันธกับการให
ความหมายของสัญญะ ในการเปนภาพตัวแทนท่ีมีความหมายอันไมแนนอนตายตัว ท่ีจะสงผลให
เกิดความรุนแรงทางสัญลักษณทางเพศในสังคม 
  จากภาพถายในหนาหนังสือพิมพหนาหนึ่งของไทยรัฐ และเดลินิวส เราจะพบวา
ภาพถายมีการผลิตซํ้าของภาพตัวแทนโดยมีเพศชายมากกวาผูหญิง ทําใหเห็นถึงการมองของ
ชางภาพในลักษณะของชายเปนใหญ และในตัวสังคมไทยปจจุบันท่ีผูชายยังคงทําหนาท่ีสําคัญทาง
การเมืองอยูมากกวาผูหญิง ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ ลอลา มัลวีย  (Laura Mulvey) ท่ีเช่ือวา การ
มองนั้นมีลักษณะของเร่ืองชายเปนใหญ หรือ ปตาธิปไตย แสดงใหเห็นวาผูหญิงดํารงอยูในลักษณะ
ของผูถูกกระทํา ซ่ึงสอดคลองกับขอมูลท่ีผูวิจัยพบในขอมูลในเชิงปริมาณท่ีภาพถายในหนา
หนังสือพิมพมีภาพของเพศชายท่ีมากกวาเพศหญิง  

จากขอมูลของภาพถายท่ีคนพบวา เพศชายมีจํานวนมากกวาเพศหญิงในหนาหนึ่ง
หนังสือพิมพ นั้นสะทอนใหเห็นถึงสังคมไทยยังมีความเช่ือตอเร่ืองการแบงแยกชนช้ันทางเพศอยู 
ตั้งแตลักษณะการแสดงออกทางเพศ เพศท่ีปรากฏในภาพ บริบทแวดลอมของภาพ คําบรรยายใต
ภาพ และสัญลักษณอ่ืนๆท่ีอยูภายในภาพ ซ่ึงเคลือบแฝงอยูในกิจกรรมตางๆของการมองตางๆ
รอบตัว การถายภาพ การนําภาพถายมาลงในหนาหนึ่งของหนังสือพิมพ ในลักษณะท่ีเปนชวงช้ัน
ของสังคม ซ่ึงการผลิตซํ้าของตัวภาพถายเองจะเขาไปยํ้าความคิด ความเช่ือ และทัศนคติตอการมอง
ของคนในสังคมแบบไมรูตัวจากภาพตัวแทนของภาพถายหรือสัญลักษณในภาพถาย ท่ีฝงตัวลึกอยู
ภายในเปนมายาคติ ท่ีจะลบเลือนไดยาก 

 
 

                                                           
1จุดเริ่มตนของการชู 2 น้ิวน้ัน มีความเช่ือวาเริ่มมาจาก พลธนูชาวเวลส ที่ตอสูรวมกับอังกฤษในการสูรบ

ที่หมูบานอกินคอรต ทางตอนเหนือของฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 1415 อันเปนสวนหน่ึงของสงครามรอยป
ระหวางอังกฤษ และฝรั่งเศส ซึ่งมีการกลาวไววา ทหารฝรั่งเศสจะตัดน้ิวมือขางขวาของพลธนูชาวเวลสที่ถูกจับตัว
ไดไป 2 น้ิว จนไมสามารถยิงธนูไดอีก ดวยเหตุน้ี บรรดาพลธนูชาวเวลสที่ยังไมถูกจับตัวจึงชูน้ิว 2 น้ิวเปนการดู
ถูกทาทายทหารของฝรั่งเศส 
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  การมอง กับการเมืองเรื่องเพศ 
  จากขอมูลภาพถายในหนาหนึ่งหนังสือพิมพ สังเกตใหเห็นวาถึงแมภาพถาย
การเมืองท่ีพบจะมีผูชายอยูในจํานวนมากกวาผูหญิง กลับพบวาเพศชายท่ีพบเห็นจะเปนบุคคลท่ี
สําคัญทางการเมืองท่ีถูกนํามาลงหนาหนึ่งอยูเปนประจําอยูแลว เพราะดวยหนาท่ี และตําแหนง
ในทางสังคม เชน นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีกระทรวงตางๆท่ีโดดเดนตามชวงเวลาเหตุการณท่ีเกิดขึ้น 
ในขณะท่ีเพศหญิงท่ีพบ และโดดเดนในภาพถายนั้นจะไมคอยซํ้าหนากัน แสดงใหเห็นวาผูหญิงนั้น
เขามามีบทบาททางการเมืองในสังคม ดวยภาวะของหนาท่ีการงานท่ีสังคมยอมรับ ประกอบกับการ
ที่สังคมไทยมีการปรับตัว และใหโอกาสผูหญิงเขามาทํางานดานการเมืองมากข้ึนซ่ึงในปจจุบันมี
จํานวน 48 คน2 จากขอมูลนี้แสดงใหเห็นวาสังคมไทยมีการปรับเปล่ียนทัศนคติตอผูหญิงไปใน
ทางบวก โดยเห็นคุณคาท่ีอยูภายในนอกเหนือไปจากความสําคัญในคุณคาของตัวเพศสรีระท่ีโดด
เดนของผูหญิง แตยังพบเห็นไดอยูเสมอในภาพของขาวท่ัวไป และภาพขาวในวันอาทิตย ดังใน ภาพ 
4.6 และ ภาพ 4.7  ท่ียังคงแสดงใหเห็นถึงผูหญิงในฐานะท่ีเปนวัตถุทางเพศสําหรับการมอง ซ่ึงการ
ผลิตซํ้าของภาพตัวแทนในลักษณะท่ีมีคุณคาทางการเมือง และสังคมในตัวภาพถายของเพศหญิงจึง
ถูกกดทับดวยเพศสรีระในลักษณะภาพโปกึ่งเปลือยบนหนาหนึ่งหนังสือพิมพ โดยเฉพาะวันอาทิตย
ซ่ึงมีมานานหลายสิบป ซ่ึงในสมัยเด็กทุกคนจะเฝารอดูภาพผูหญิงในวันอาทิตย เพราะเปนทางเลือก
เดียวท่ีสามารถเห็นภาพโปเปลือยได มายาคติท่ีถูกปลูกฝงต้ังแตในวันเด็กของภาพถายวันอาทิตยทํา
ใหทัศนคติทางเพศตอเร่ืองเพศถูกกําหนดใหเปนบรรทัดฐานของหนังสือพิมพของสังคมไทยตอ
เร่ืองเพศ โดยเฉพาะเพศหญิงใหเปนแควัตถุทางเพศตอการจองมอง ซ่ึงกลายเปนตนแบบในอุดมคติ
ท้ังเพศชาย และเพศหญิง เชน ผูชายเกิดความคาดหวังในตัวผูหญิงท่ีจะมาเปนภรรยา โดยตองมี
ผิวพรรณท่ีงดงาม หุนผอมบาง ซ่ึงเปนการสงอิทธิผลไปสูผูหญิงในการจะมีสามี จึงประพฤติปฏิบัติ 
ตอตัวเอง ตามอุดมคติทางเพศของผูชาย ซ่ึงเปนการกําหนดโดยเง่ือนไขทางสังคม หรือ วัฒนธรรม 
ซ่ึงเรียกวา เพศสภาพ 

                                                           
2 ที่มา http://www.gender.go.th/article/Data/1201244896.pdf 
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ภาพ 4.6 จากหนาหนึ่งหนังสือพิมพไทยรัฐ 

 

 
ภาพ 4.7 จากหนาหนึ่งหนังสือพิมพไทยรัฐ 
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  ผูวิจัยเห็นวาภาพถายเปนตัวขับเคล่ือนเร่ืองทางเพศท่ีเกิดจากวัฒนธรรมของ
หนังสือพิมพ และวัฒนธรรมของสังคมไทย มีเงื่อนไขการมองท่ีทําใหกลายเปนบรรทัดฐานทาง
สังคม ท่ีสงตอความคิด หรือ ทัศนคติในเรื่องเพศ ในแบบท่ีตัวสํานักพิมพเปนตัวผลิตสรางข้ึนมา ใน
ฐานะกระบวนการผลิตซํ้าทางการมอง เขาไปกํากับผูคน ทําใหการมองนั้นมีอคติทางเพศ เชน เม่ือมี
รถคันขางหนาขับปาดหนา ท่ีทําใหความหงุดหงิดหรือโกรธข้ึนมา ก็จะขับเรงเคร่ืองแซงไปดูหนาวา
ใครเปนคนขับ ถาพอทราบวา ผูหญิงเปนคนขับก็จะคิดวา “ผูหญิงขับก็อยางนี้แหละไมเปนไร” แต
ถาเปนผูชายกจ็ะการมองหนา ขับปาดหนาคืน หรือ ดาทอกัน จนไปถึงการเขนฆากนั ผูวิจยัยังเหน็
อีกวาเม่ือผูหญิงมีหนาท่ีการงานใหญโต แตกลับทําผิดพลาดมักจะนําเร่ืองความแตกตางระหวางเพศ
มากลาวโทษขอผิดพลาดท่ีเกดิข้ึน และในอีกหลายกรณท่ีีไมไดวดัท่ีความสามารถ แตกลับแบงแยก
โดยใชเร่ืองเพศเปนตัวกําหนด ซ่ึงท้ังหมดท่ีกลาวมาเปนส่ิงท่ีเกิดข้ึนอยูเสมอ ท่ีการมองนั้นสงผลให
ความคิด ความเช่ือตอเร่ืองเพศเขาไปมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในเร่ืองเพศท่ีเปนมายาคติ ท่ีตอกย้ํา
เพศหญิงใหยังคงเปนแควัตถุแหงการมอง 
 

  การมองทางเพศ กับความหลากหลายทางวัฒนธรรมทางเพศ 
จากขอมูลภาพถายในหนาหนึ่งหนังสือพิมพท่ีคัดเลือกมาโดยการแยงระหวางเพศ 

หญิง และเพศชาย ในเร่ืองลักษณะเพศท่ีปรากฏในภาพ เราสามารถแบงแยกเพศที่อยูในภาพระหวาง
เพศชาย และเพศหญิงผานสายตาโดยใชกรอบในเร่ืองเพศ จากเพศสรีระ เพศสภาพ และเพศวิถี ซ่ึง
จะมีทาทางของรางกายในกิจกรรมท่ีใกลเคียงกัน ซ่ึงทําใหการมองของเราสามารถเขาใจไดวาเพศ
อะไร เชน การชูมือท่ีแสดงใหเห็นถึงการมีชัยชนะ สะทอนใหเปนถึงความแข็งแรง ความมีอํานาจ
เหนือผูอ่ืนในกิจกรรมหรือภาพถายนัน้ อยูในตวัเพศชายมากกวา โดยมีคติความเชื่อจากสังคมท่ี
ปลูกฝงมานาน จากกรอบของวัฒนธรรมตางๆภายในชุมชนหรือสังคมในพ้ืนท่ีนัน้ๆ และความเช่ือ
ทางศาสนาพุทธ ท่ีเพศชายจะเปนผูมีอํานาจในการกําหนดกิจกรรมตางๆท่ีเกิดข้ึน เชน ในสนามมวย
หามผูหญิงข้ึนเวที ถาข้ึนก็ตองลอดเชือกเสนดานลางท่ีต่ํากวาผูชาย หรือ การหามผูหญิงข้ึน
เรือประมง หรือการผูหญิงเขาไปยังสถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิ เชน การหามผูหญิงเขาไปดานในของตัวพระ
ธาตุของชาวพุทธในภาคเหนือ ซ่ึงทําใหการแสดงออกในรูปของกิจกรรมตางๆของผูหญิงนั่นถูกกด
ทับอยูภายใตกรอบความเช่ือของวัฒนธรรม และตัวศาสนาเอง ภาพลักษณของการแสดงออกของ
เพศหญิงจึงมีลักษณะท่ีนิ่ง หรือ แสดงออกมาในแบบที่เรียบรอย  ออนชอยตามแบบประเพณนีิยมท่ี
สังคมกําหนดหรืออยากมองเห็น ซ่ึงถาผูหญิงท่ีแสดงออกแตกตางออกไปก็จะถูกกดีกันออกไปจาก
สังคมและวัฒนธรรมนั้น หรือถูกลงโทษเพ่ือใหการแสดงออกของผูหญิงนั้นถูกตองตามกรอบความ
เช่ือท่ีเคยเปน ซ่ึงการแสดงออกในกิจกรรมตางๆเหลานี้นั้น แสดงใหเห็นถึงการใหความหมายตอ
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การแสดงออกในกิจกรรมท่ีแตกตางกนัไดเปนชัดผานการมอง การถูกมอง ท่ีใหความรูสึกถึงความ
แตกตางระหวางเพศหญิง และเพศชาย ซ่ึงเปนการมองท่ีถูกมองจากสังคม และวฒันธรรม ซ่ึง
กลายเปนส่ิงท่ีเขาไปกํากับการใชชีวิตประจําวัน นอกเหนือไปจากการกํากับดวยกฎหมายท่ีถูกเขียน
ข้ึน สะทอนใหเห็นถึงการมองท่ีถูกมองจากสังคม และวฒันธรรม ท่ีกลายเปนอํานาจในการกดทับ
ตอพฤติกรรมทาทางการแสดงของคน เชน กระบวนการสรางภาพถายของชางภาพท่ีเขาไปกํากบั
การแสดงออกของเพศหญิงเพศชายในกิจกรรมตางๆ 
  การแสดงออกของลักษณะทางเพศของผูหญิงท่ีมีการเปดเผยสรีระทางเพศนั้น สง
อิทธิผลหรือปลูกฝงความเช่ือตอความเขาใจในการสรางภาพ หรือผูมีอํานาจในการสรางสรรคภาพ
ตางๆ เชน ชางภาพ ผูกํากับภาพยนตร ผูกํากับโฆษณา เอเจนซ่ีโฆษณา ตอความเปนเพศหญิงดวย
เหมือนกนั เชน ในทาทางของนางแบบนูด นางแบบโฆษณา นางเอกในโทรทัศน หรือ ภาพผูหญิง
ในหนาหนึ่งของหนังสือพิมพวันอาทิตย สะทอนใหเห็นในบุคลิกทาทางการแสดงออกตางๆไป
ปรากฏในชีวิตประจําวนัของผูหญิงในสังคมไทย โดยมีโครงสรางจากตัวสถาบันท่ีสรางพื้นท่ีตางๆ
ในการมอง สรางความเช่ือตอทัศนะทางเพศท่ีมีมาอยางยาวนาน เชน การประกวดนางงามตาม
โทรทัศนชองตางๆ ประกอบกับการโชวเรือนรางกายอยูอยางสมํ่าเสมอท้ังเพศหญิง และเพศชาย แต
ท่ีโดงดัง และเดนชัดจะเปนเพศหญิงมากกวา 
  การมองลักษณะทางเพศภายใตความคิดความเช่ือภายใตวัฒนธรรม และความเช่ือ
แบบไทยๆ ถูกเคลือบไวดวยมายาคติท่ีฝงลึกมาอยางยาวนานจากประวัติศาสตรของคนไทย ผานการ
เรียนรูจากสถาบันครอบครัว ในการอบรมส่ังสอนลูกหลาน ผานสถาบันการศึกษาตอการเรียนรูของ
เยาวชนไทยท่ีรัฐมีรูปแบบการเรียนการสอนใหอยูในกรอบความเช่ือตอส่ิงตางๆตามท่ีสังคมกําหนด
ท่ีโยงใยกับความเช่ือตามศาสนาแบบพุทธดั้งเดิม ศีลธรรมอันดี ไวอยางชัดเจนโดยโครงสรางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ3 ท่ีเนนย้ําในเรื่องจริยธรรม คุณธรรม ศีลธรรม โดยไมได
ปรับเปล่ียนชุดความรูแบบใหมตามสังคม และวัฒนธรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมัย  
  ในขณะท่ีคําบรรยายใตภาพ เราสามารถแบงแยกเพศระหวางเพศชาย และเพศหญิง
ไดโดยผานความเขาใจในระบบของภาษา เชน การข้ึนนาํหนาของเพศชายดวยคําวา นาย สวนเพศ
หญิงข้ึนตนดวย นางสาว หรือ นาง ซ่ึงเปนส่ิงท่ีเรารับรูไดผานการมองภายใตกรอบการเขาใจใน
ระบบของภาษา เชน ภาษาไทย และลักษณะของช่ือในแตละเพศที่มีความแตกตางกนั 
   
 

                                                           
3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 http://www.sesa10.go.th/sesa10/data/dec54/1.pdf 
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การมองทางเพศ กับทุนท่ีเปนโครงสรางของชนช้ันในสังคม ตอความรุนแรงเชงิ 
สัญลักษณ 

จากขอมูลภาพถายในหนาหนึ่งหนังสือพิมพท่ีคัดเลือกมาโดยการแยงระหวางเพศ 
หญิง และเพศชาย ในเร่ืองลักษณะเพศท่ีปรากฏในภาพ พบวาลักษณะทางเพศท่ีพบในภาพถาย
แสดงใหเห็นถึงทุนของคนในสังคม ซ่ึงในลักษณะกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในเพศชายจะบอกถึงอํานาจท่ีมี
อยูในตัวซ่ึงสามารถเทียบเคียงไดเพราะเม่ือมีอํานาจ ก็จะมีชนช้ันท่ีแตกตางจากคนท่ัวไปหรือมีชน
ช้ันท่ีสูงกวา ซ่ึงตามประวัติศาสตรของไทยมีการแบงแยกชนชั้นมาตั้งแตในอดีต ซ่ึงประเทศไทยมี
การปกครองโดยระบบกษัตริย  มีขาราชการ ประชาชน ท่ีเปนไดอยางชัดเจน จนมาถึงปจจุบันท่ียังมี
การแบงชวงช้ันของประชาชนเพิ่มข้ึนไปอีกดวยระบบของทุนทางเศรษฐกิจและทุนทางสังคมท่ี
ถายทอดจากบรรพบุรุษ โดยแบงเปนชนช้ันสูง ชนช้ันกลาง ชนช้ันลางหรือคนจน  และโดยลักษณะ
ทาทาง ผิวพรรณ กิริยา มารยาท ซ่ึงสามารถบงบอกถึงสถานะของคนในแตละชนช้ันท่ีมีอยูภายใน
ตัวของเพศนั้นๆ 
  การมองภายใตกระบวนทัศน ของสังคมไทยท่ีมีการเปล่ียนผานไปตามยุคสมัยนั้น
ไมไดเปล่ียนไปตามเทคโนโลยีท่ีกาวลํ้าหนา เพราะการมอติความเช่ือท่ีสะสมกันมาผานกิจกรรม
ทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การมองในเร่ืองเพศอาจปรับเปล่ียนไปบางแตก็ไมมาก 
โดยสามารถเห็นไดจากภาพของการชูมือของเพศชายในภาพทีย่ังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี
ในแบบเดิมเม่ือไดรับชัยชนะ ก็จะชูมือข้ึนฟา ใบหนายิ้มแยม แตยังวางทาทางท่ีสุขุมเยือกเย็น เพื่อ
ตอบรับจากการมองของผูอ่ืนในท่ีสาธารณะ เพื่อคงไวซ่ึงอํานาจ และหวงโซความแตกตางระหวาง
ชนช้ัน ในขณะท่ีเพศหญิง จะมีลักษณะทางเพศท่ีตองวางตัวเรียบรอยในแบบผูหญิงไทยตามกรอบ
ประเพณไีทยแบบอนุรักษนยิม  ซ่ึงจะเห็นไดโดยการกํากับของชางภาพ หรืออํานาจของกลอง
ถายภาพที่เขาไปกํากับ ซ่ึงในชีวิตจริงท่ัวไปอาจจะมีทาทางของกิจกรรมที่หลากลายมากกวา ซ่ึงถา
หากผูหญิงแสดงทาทางหรือลักษณะการวางตัวท่ีผิดไปจากกรอบหรือส่ิงท่ีกําหนด ก็จะถูกตําหน ิ
หรือวิพากษวจิารณในทางเสียหาย ดงันั้นความสัมพันธทางอํานาจของการมองของผูคนท้ังผาน
กลอง และไมผานกลอง กับเร่ืองชนช้ันจึงมีนัยยะสําคัญอันแนบแนนแอบแฝง และเปนการท่ียากจะ
ปรับเปล่ียน ผานตัวระบบทนุท่ีเอ้ือใหเกิดข้ึนอยูเสมอ 

ความสัมพันธของตัวทุน และชนช้ันนี้ จึงสงอิทธิผลตอการมอง และการให 
ความหมายตอส่ิงตางๆในชีวติประจําวนั ท่ีกอใหเกิดความรุนแรงเชิงสัญลักษณ โดยการมองของ
ของคนท่ีมีทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม ในชนชัน้ลาง หรือตางวัฒนธรรมจะมีความเขาใจตอ
ความหมายของรูป วัตถุ เหตุการณ กจิกรรม สัญลักษณในแบบหนึ่ง ในขณะท่ีชนช้ันสูงจะมีความ
เขาใจในความหมายอีกความหมายหนึ่ง ซ่ึงในสังคมไทยนั้นมีความหลากหลายทางวฒันธรรม และ
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สังคม คนเมืองอยางกรุงเทพ ก็ตองใชชีวิตอยูรวมกนัภายในพ้ืนท่ี และบริบทเดียวกัน ความสัมพันธ
ตอการใหความหมายจึงเกิดการทับซอนกัน ซ่ึงบูรดิเยอร (Pierre Bourdieu) เรียกมันวา habitus 
ซ่ึงเปนการสะสมทุนทางประสบการณชีวติ จากการเล้ียงดู ซ่ึงคนในเมืองใหญท่ีมีการรองรับ
แรงงานมาก คนช้ันลางท่ีมีรายไดนอยจากการทําอาชีพเกษตรกรรมท่ีประสบกับปญหาจากสภาพ
ภูมิอากาศ ไมสามารถเพาะปลูกได จนขาดแคลนทุนทางเศรษฐกิจ จึงอพยพเขามาทํางานในเมือง
โดยพกพาทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางสังคมมา จึงเกิดความเล่ือมลํ้าทางสังคม  
 

4.2 การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ชางภาพหนังสือพิมพ บรรณาธิการ
ภาพหนงัสือพมิพ มีลายละเอียด ดงันี ้

การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ชางภาพหนังสือพิมพจํานวน 2 ทาน 
บรรณาธิการภาพหนังสือพิมพ (หวัหนาชางภาพ) จํานวน 2 ทาน เพือ่นําทัศนะ และแนวคิดตาง ๆ 
ทําความเขาใจ และประเมินส่ือภาพถายท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองเพศ และกระบวนการสรางสรรคภาพถาย 
ผูศึกษาจึงนําประเด็นคําถามท่ีมีรูปแบบเดยีวกัน นํามาใชศึกษา และวิเคราะห ทัศนะของชางภาพ
หนังสือพิมพ และบรรณาธิการภาพหนังสือพิมพ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 

4.2.1 ชางภาพหนังสือพิมพ 
กระบวนการถายภาพ และองคประกอบภาพถาย 
ประสิทธ์ิ นิเวศนทอง ชางภาพหนังสือพิมพไทยรัฐ ไดใหทัศนะเกีย่วกบั กระบวน 

การถายภาพ และองคประกอบภาพถาย มีใจความสรุปไดวา การถายภาพของเขาจะเนนไปทีว่ัตถุท่ี
ถูกถายเพื่อความชัดเจนของภาพ รองลงมาเปนองคประกอบ บริบทแวดลอมท่ีถูกถายจะตองขยาย
ความหมายของตัววัตถุท่ีถาย การจะถายภาพจะตองมีการเคล่ือนไหว (Action) ของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึน นึกถึงคนท่ีจะดภูาพถายในอนาคตขณะถายภาพ ถายเปนธรรมชาติโดยพยายามไมมีอารมณ
รวมกับเหตุการณ และถายภาพตามกรอบแนวคิดของสํานักพิมพ แตเม่ือมีเร่ืองเพศเขามาเกี่ยวของ
จะใชทัศนคติทางความเช่ือ และหนาท่ีของการเปนมืออาชีพเปนกรอบในการตัดสินใจกอนถายภาพ
  ผูวิจัยเห็นวาตัวชางภาพอยาง ประสิทธ์ิ นั้นมีทัศนคติทางเพศแบบชายเปนใหญอยู   
ซ่ึงมีการควบคุมภาพท่ีมีนยัยะทางเพศท่ีเปนความรุนแรง ไมใหออกส่ือหนังสือพิมพตามความเช่ือ
สวนตน (จรรยาบรรณ) และศีลธรรมท่ียึดตามกรอบความเช่ือทางพุทธศาสนา 

ในขณะท่ีชางภาพอีกคนคือ ภมร มานะพรชัย ชางภาพประจําหนังสือพิมพ 
เดลินิวส ไดกลาวถึงกระบวนการการถายภาพ โดยจะเนนไปที่การตีความตอประเด็นท่ีเกิดข้ึนของ
กิจกรรมที่ตองออกไปถายภาพวามีความเปนมาอยางไร หรือนัยยะอะไรบาง  ซ่ึงตางไปจาก 
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ประสิทธ์ิ นิเวศนทองท่ีจะเนนแคความชัดของภาพ  แตมีลักษณะท่ีเหมือนกันคือ นึกถึงคนท่ีจะดู
ภาพถายในอนาคตขณะถายภาพ ตองถายภาพใหมีความเปนแบบมืออาชีพมีความเปนกลาง และ
ถายภาพตามกรอบของสํานักพิมพ แตเม่ือถามถึงเร่ืองเพศเขามาเกี่ยวของนั้นเขา กลับปกปดทัศนะท่ี
มีตอเร่ืองเพศ  และไมไดคําตอบท่ีกระจางชัดเกี่ยวกับเร่ืองเพศในมุมมองนี้มากนักมากนัก แสดงให
เปนถึงวาเร่ืองเพศในสังคมปจจุบันยังมีลักษณะท่ีไมกลาแสดงออกในเร่ืองเพศ ท้ังความคิดเห็นใน
เร่ืองสวนตัว หรือตอพื้นท่ีสาธารณะ สะทอนใหเห็นอุดมคติแบบดั้งเดิมวาเร่ืองเพศตองเปนเร่ือง
สวนตัว ตองปกปด การแสดงออกในพื้นท่ีสาธารณะจะทําใหคนท่ีมองดูนั้นดูถูก หรือเปนส่ิงท่ีนา
รังเกียจ โดยแนวคิดนี้เปนแนวคิดแบบคริสตศาสนาตามความเช่ือของนิกายคาทอริกในคัมภีรไบเบ้ิล
ท่ีเช่ือมโยงกับการละเมิดกฎของพระเจาท่ีกระทําการกินแอปเปล ของอดัมกับอีฟ ท่ีเขามามีบทบาท
ตอความเช่ือในสังคมมากข้ึนกับความเช่ือในพุทธศาสนาแบบไทยๆ ซ่ึงคนไทยเอามารวมกับ
ขนบธรรมเนียมในพื้นท่ีหรือชุมชนแตละแหง และโดยการกํากับของอํานาจรัฐท่ีวางกฎหมายตางๆ
เพื่อควบคุมกิจกรรมทางเพศท่ีเกิดข้ึนโดยไมเขาใจกรอบจารีตประเพณีหรือวัฒนธรรมตางๆในพ้ืนท่ี
อ่ืนท่ีเปนชุมชนยอย ซ่ึงกอใหเกิดความผิดพลาดในการตัดสิน หรือความคุมส่ิงท่ีผิดโดยองครวมแต
ไมผิดในพ้ืนท่ีหรือวาทกรรมเฉพาะถ่ิน ซ่ึงสงผลใหเกิดความรุนแรงตางๆ เชน ความรุนแรงทางเพศ 
ความรุนแรงเชิงสัญลักษณ ท่ีตางคนตางใหความหมายตอส่ิงๆหนึ่งท่ีไมเหมือนกัน เพราะประเทศ
ไทยมีวัฒนธรรมทองถ่ินหรือพื้นถิ่นท่ีหลากหลาย (อิทธิผลจากการแยงชิงดินแดนในชวงอยุธยาและ
ตนกรุงรัตนโกสินทรตอนตน ไปจนถึงชวงยุคการลาอาณานิคมของชาวตะวันตกในชวงรัชกาลท่ี 5 
ตามประวัติศาสตรไทย) 
 

กระบวนการหลังการถายภาพ ทัศนคตติอภาพถาย 
ประสิทธ์ิ นิเวศนทอง ชางภาพประจําหนังสือพิมพไทยรัฐ ไดใหทัศนะเกี่ยวกับ  

กระบวนการหลังการถายภาพ ทัศนคติตอภาพถาย มีใจความสรุปไดวา การเลือกภาพถายนั้นภาพ
ตองชัด มีองคประกอบครบตามท่ีสํานักพิมพตองการ และเปนหวงเปนใยในเร่ืองผลกระทบกับ
ภาพถายท่ีจะออกสูสาธารณะ มีทัศนะท่ีเห็นดวยกับการเซ็นเซอรภาพที่ไมดีงามตามกรอบของ
ศีลธรรมไทย  
  แสดงใหเห็นวาการมองของชางภาพอยาง ประสิทธ์ิ นั้นวางตัว และยึดถือกับชุด
ความรู และทัศนคติตอการถายภาพในแบบอนุรักษนิยม ท่ีภาพตองถูกตองตามพื้นฐานการถายภาพ 
และยึดถือกรอบ และกฎระเบียบในอํานาจของตัวสถาบันท่ีเปนเครือขายโยงใยเขากับการทํางาน
ของตัวชางภาพเอง ซ่ึงมีความสัมพันธกับตัวศาสนาท่ีเปนพื้นฐานของสังคม วัฒนธรรม ศีลธรรม
แบบไทย ท่ีความดีงามพุทธศาสนา การเกิดข้ึนของภาพท่ีมีลักษณะทางเพศเปนส่ิงท่ีผิด ไมดีไมงาม
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ซ่ึงโครงสรางของตัวสถาบันอยางสํานักพิมพนั้นยึดถือเปนหลักเกณฑเพื่อท่ีคอยสนับสนุน และ
ตักเตือนกับคนในสังคม ผานตัวอํานาจของรัฐไทย การเกิดภาพท่ีมีสัญลักษณทางเพศจึงตองถูก
ปดบังซอนเรน ไมใหประชาชนหรือคนในสังคมไดรับรูอยางชัดแจง และตรงไปตรงมา กอใหเกิด
ทัศนคติตอเร่ืองเพศในเร่ืองในแบบชายเปนใหญยังถูกปฏิบัติอยางสมํ่าเสมออยางไมรูตัว และซอน
เรนส่ิงท่ีจะกระตุนอารมณใหเกิดอารมณทางเพศใหกับเพศชายอยางมีนัยยะสําคัญโดยเฉพาะทาง
การเมือง และศาสนา ท่ีเพศชายมีอํานาจในการกดทับการปรากฏตัวของเพศหญิงในพ้ืนท่ีสาธารณะ 
หรือเปดเผยตัวไดก็จะเปนเพียงแครางกาย แตไรซ่ึงพลังอํานาจ ซ่ึงเขาไปควบคุมในตัวเพศหญิงให
แสดงออกในส่ิงท่ีผูชายกําหนดหรืออยากมองแตเพียงเทานั้น  

ในทัศนะของชางภาพกไ็มไดสนใจผลกระทบของตัวภาพขาวท่ีเผยแพรออกสู 
พื้นท่ีสาธารณะอยางจริงจังเทาใดนักโดยเฉพาะเร่ืองเพศ เพราะเขาเห็นวาเร่ืองเพศที่แสดงผานส่ือ
ตางๆนั้นตองใหพอ และแมเปนคนอบรมส่ังสอน หรือใชวิจารณญาณในการมอง และตัดสินใจกัน
ดวยตัวเอง ซ่ึงสะทอนใหเห็นมุมมองของชางภาพวา ตัวชางภาพผลักภาระผลที่จะเกิดข้ึนตอการมอง
ไปท่ีตัววัฒนธรรม และสังคมตอการใหความหมาย หรือทําความเขาใจตอส่ิงท่ีเปนภาพตัวแทน
ตางๆในภาพถาย โดยผลักภาระหนาไปท่ีสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา ซ่ึงแทนท่ีจะสราง
ทัศนคติท่ีเหมาะสมกับผูรับส่ือ ตั้งแตตัวผูสงสาร หรือตัวภาพถาย  

ชางภาพยังมองอีกวาลักษณะภาพทางเพศท่ีจะส่ือออกไปในท่ีสาธารณะน้ันตอง 
แบงแยกเพศโดยตองดูท่ี เพศชาย หรือ เพศหญิง และชวงช้ันของอายุของเพศนัน้ๆ วามีลักษณะ
อยางไร เชน ในทัศนคติของกรณีตัวอยางท่ีชางภาพยกมาอธิบาย เชน “ผูหญิงถูกขมขืน เราก็จะ
ถายภาพผูตองหาแทน หรือ หากเจาตัวมายืนช้ีผูตองหาเราก็จะไมใหเห็นใบหนาของผูเสียหาย” ซ่ึง
แสดงใหเปนถึงอุดมคติทางเพศของชางภาพท่ีมีลักษณะที่ปกปองผูถูกกระทําอยางเหน็ไดชัด ซ่ึงทํา
ใหตวัชางภาพคิดเอาเองดวยพื้นฐานทางคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม ท่ีถูกสอนมา แสดงใหเห็นถึง
อคติทางเพศในลักษณะท่ีเช่ือมโยงกับตัวอํานาจของเพศชายท่ีมีหนาท่ีตองปกปองเพศหญิงอยางเปน
ธรรมชาติ และเปนมายาคติท่ีฝงตัวลึกอยูภายใน ซ่ึงจะสงผลใหภาพตัวแทนท่ีจะส่ือออกไปในพืน้ท่ี
สาธารณะน้ันก็ยังคงสงอิทธิผลตอเร่ืองการมองท่ีไดแทรกซึมอคติทางเพศไปโดยไมรูตัว 
  ชางภาพมีกรอบการตัดสินใจจากความเช่ือสวนตัว และกรอบของจรรยาบรรณ4

ของส่ือหนังสือพิมพ กรอบของพุทธศาสนาแบบไทย และกรอบอํานาจจากสถาบันเปนตัวกํากบั 

                                                           
4 จรรยาบรรณ คือ กระบวนความประพฤติที่กลุมวิชาชีพหรือสมาคมรวมกันพิจารณากําหนดขึ้นเพ่ือให

สมาชิกในกลุมหรือในสังคมน้ันยึดถือ  
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โดยแสดงใหเห็นถึงการจัดการตอกิจกรรม และการประกอบสรางของภาพตัวแทนในส่ือภาพถาย
บนหนาหนึ่งหนังสือพิมพ 
 

ทัศนคติแนวคดิ 
ภมร มานะพรชัย ชางภาพประจําหนังสือพิมพเดลินวิส ไดใหทัศนะเกีย่วกับ  

ทัศนคติแนวคิด มีใจความสรุปไดวา ภาพท่ีเลือกจะตองดูประเด็นท่ีชัดเจน ใหผูอานไดเขาใจไม
ผิดเพี้ยน เห็นดวยกับการเซ็นเซอรภาพ  
  แสดงใหเห็นถึงทัศนคติท่ีไมไดสนใจหรือหวงใยกับคนมอง เพราะเห็นวาคนท่ีรับ
ส่ือมีอิสระในการท่ีจะรับรู และมองเหน็ สะทอนใหเหน็วามนษุยเรามีอํานาจที่จะมองหรือปฏิเสธท่ี
จะไมมอง และไมรับรูได ดวยประสบการณ และการเรียนรูท่ีเคยพบเจอ เชน เม่ือเรารูวาหนังสือเลม
นี้มีเปนหนังสือโป หรือ หนังสือภาพชายรักชายท่ีเราไมชอบ เรากจ็ะไมเขาไปดหูรือเปดภายใน
หนังสือดู ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงอคติทางเพศท่ีอยูภายในจากอํานาจท่ีแตละคนพ่ึงมี และคนท่ีมีเสรีท่ี
สามารถเลือกท่ีจะมองได 

ประสิทธ์ิ นิเวศนทอง ชางภาพหนังสือพิมพไทยรัฐ ไดใหทัศนะเกีย่วกบัเร่ือง  
ทัศนคติแนวคิด มีใจความสรุปไดวา ภาพถายสามารถเปล่ียนทัศนคติของคนดูได  และมีความ
เช่ือม่ันตอองคกรในการนําเสนอขาวทางเพศ และเหน็วาในองคกรมีความเทาเทียมกันในเร่ืองเพศ
ของการทํางาน ไมมีการแบงแยกเพศ ชนช้ัน และการเมือง 
  จากทัศนะของ ประสิทธ์ิ สะทอนใหเห็นถึงอคติทางเพศท่ีจะพยายามปกปองคนดู
หรือผูรับส่ือในท่ีสาธารณะ ซ่ึงสงผลใหภาพถายนั้นอาจถูกบิดเบือนจากความจริงตอผูรับส่ือ  และ
ทําใหสังคมไมไดรับรูถึงปญหาจริงๆท่ีมีอยู ซ่ึงอาจสงผลใหเกิดความรุนแรงตอไปไดในอนาคต ท้ัง
เร่ืองตัวความหมายของเนื้อหา และสัญลักษณท่ีจะทวีความรุนแรงมากข้ึนหากสังคมไมสามารถรับ
ไดกับส่ิงท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงตัวชางภาพเองไมไดตระหนักถึงส่ิงปลูกสรางทางความคิดท่ีเปนส่ิงเล็กนอยท่ี
สามารถรวมตัวกันใหเกิดเปนมายาคติท่ีจะเขาไปบมเพาะเปนทัศนคติสวนตน  

ขณะท่ี ภมร มานะพรชัย ชางภาพประจําหนังสือพิมพเดลินิวส มีทัศนะท่ีคลายคลึง 
กัน และในสวนคําถาม เกี่ยวกับลักษณทางเพศ นั้นท้ังสองทานไมกลาท่ีจะตอบคําถาม 
  จากการสัมภาษณชางภาพท้ังสองคนจากหนังสือพิมพไทยรัฐ และเดลินิวส กลาว
โดยสรุปไดวา ท้ังสองคนมีมุมมองในเร่ืองเพศท่ีอยูภายใตกรอบจากอํานาจของตัวสถาบันท่ีคอย
กํากับแนวคิด หรือ การถายภาพท่ีจะเกดิข้ึนสวนหนึ่ง อีกสวนมาจากกรอบของศีลธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณสวนตนในการถายภาพ ทําใหเห็นวาวัฒนธรรมการเล้ียงดู อบรมส่ังสอนใน
ลักษณะท่ีมีศาสนา หรือตัวรัฐไทยเขามากํากับสามารถทําใหความคิดความเช่ือในการทํางานหรือ
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การมองไมสามารถทํากิจกรรมท่ีนอกเหนอืไปจากส่ิงท่ีเปนอยูมาแตเดมิได ถามีก็จะรูสึกผิดกับ
ตัวเอง กลายเปนส่ิงท่ีแปลกประหลาดจากวาทกรรมท่ีตนเองอยู จนกลายเปนคนชายขอบ ถูกไลออก
จากท่ีทํางาน ซ่ึงเปนโครงสรางของอํานาจรัฐท่ีจะคอยเฝามอง และจับจอง ผานตวัวฒันธรรม สังคม 
และตัวส่ือเอง 
 

4.2.2 บรรณาธิการภาพหนังสือพิมพ 
กระบวนการเลือกภาพถาย และกระบวนการเลือกองคประกอบภาพถาย 

  สุรเชษฏ  วัชรวิศิษฏ   บรรณาธิการภาพหนังสือพิมพเดลินิวส และ 
กิตติ วงษใบแกว บรรณาธิการภาพหนังสือพิมพไทยรัฐ ไดใหทัศนะเกีย่วกับ กระบวนการเลือก
ภาพถาย และกระบวนการเลือกองคประกอบภาพถาย  และทัศนคติตอภาพถายภายหลังการเลือก 
มีใจความสรุปไดวา การเลือกภาพที่จะตีพิมพนั้นองคประกอบตองสมบูรณ โดยภาพสามารถ
ส่ือสารกับคนดูไดอยางชัดเจน ซ่ึงจะมีการคัดเลือกภาพตางๆจากการประชุมกันภายในแผนกซ่ึง
แสดงใหเห็นวาไมไดใชทัศนคติสวนตนแตเขาเพียงคนเดียวในการเลือกภาพถายในแตละวัน โดยมี
ความพยายามทําความเขาใจตอภาพถายท่ีประชาชนหรือคนท่ัวไปจะไดมองภาพหรือหนังสือพิมพ
นั้นๆ ซ่ึงใชหลังของจรรยาบรรณของนักขาวหรือส่ือมวลชนในการแยกแยะ หรือผลกระทบท่ี
อาจจะเกิดข้ึนกับคนดภูาพถาย ไมใหเกดิความแตกแยกในสังคม โดยถาหากมีภาพท่ีไมเหมาะสม
จนเกนิไป ก็มักจะมีการเซ็นเซอรภาพนั้นๆในระดับหนึ่ง ผูวิจัยเห็นวา การเลือกในลักษณะน้ีกเ็ปน
การเลือกโดยใชคนเพียงไมกีค่นซ่ึงอาจมองไดไมรอบดาน ซ่ึงภาพท่ีออกมาอาจสงผลดีในคนระดบั
หนึ่ง แตอาจสงผลเสียกับคนอีกระดับหนึง่ท่ีแตกตางกนัดวยเร่ืองของชนช้ัน วัฒนธรรม ซ่ึงตัว
สํานักพิมพหรือ กลุมท่ีเลือกภาพอาจไมไดนึกหรือตระหนักถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน โดยทัศนะ
ขององคกรเองเนนการนําเสนอขาวท่ีผูชมทุกเพศทุกวัยในสังคมสามารถรับรู และเขาถึงไดโดยงาย 
ซ่ึงนั่นแสดงใหเห็นวา ภาพขาวนั้นมีความหลากหลาย โดยไมไดสนใจระดับของอายุของผูรับส่ือ
โดยเฉพาะภาพถายท่ีมีอิทธิผลตอสายตาแกเยาวชนหรือผูท่ีออนไหวตอความรูสึก และผูท่ีรับไมได
กับการเกดิข้ึนของเหตุการณท่ีกระทบกับความเช่ือสวนตน และในกระบวนการเลือกภาพถายของ
บรรณาธิการ แสดงใหเห็นถึงความเหล่ือมลํ้าทางชนช้ันทางดานเพศ มีการแบงแยก คัดเลือกภาพที่
เหมาะสม และไมเหมาะสม แสดงใหเห็นถึงความรุนแรงสัญลักษณตั้งแตข้ันตอนในกระบวนการ
เลือกภาพถาย 
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ทัศนคติตอภาพถายภายหลังการเลือก 
บรรณาธิการภาพท้ังสองทาน ไดใหทัศนะเกี่ยวกับ ทัศนคติตอภาพถายภายหลัง 

การเลือก มีใจความสรุปไดวา การเลือกภาพถายนัน้ตองเลือกอยางมีเหตุมีผล มีการประชุมเพื่อหา
ผลสรุป แตไมไดก็ไมไดลงลึกไปในรายละเอียดของแตละรูปเทาใดนกั โดยอางวาภาพนัน้มีจํานวน
มากในแตละวนัท่ีตองทําการคัดเลือก แสดงใหเห็นวาไมไดสนใจความหมายท่ีอยูลึกภายในภาพ 
หรือความหมายเบ้ืองหลังภาพ และไมไดใหความสําคัญกับสัญลักษณทางเพศท่ีอยูในภาพถาย โดย
จะตัดสินภาพท่ีจะลงหนาหนึ่งแตเพยีงรูปลักษณภายนอก และไมสนใจคนดวูาจะไดรับอิทธิผลจาก
ภาพถายท่ีมีความรุนแรงทั้งทางเพศ และทางสัญลักษณทางเพศ ท้ังนี้ยงัมีความเช่ือม่ันในความคิด 
และเร่ืองอํานาจของตนเองภายใตโครางสรางอํานาจของสํานักพิมพ ท้ังนี้ เขายังคงรักษามาตรฐาน
ในการเปนนักส่ือสารมวลชนโดยเสนอขาวท่ีเปนกลาง โดยท่ีสามารถเขาไปควบคุมปจจัยการมอง
ของประชนท่ีมองภาพโดยใหเหตุผลวาประชาชนหรือผูมองมีอิสระในการเลือกท่ีจะมอง แตผูวจิัย
กลับเห็นวาการเลือกของตัวบรรณาธิการ หรือสํานักพิมพ นั้นมีการสรางภาพติดตา หรือภาพใหชวน
มอง การจัดวางรูป และตัวหนังสือใหโดดเดนเพื่อเปนเปาสายตาแกคนดูอยางมาก เพื่อใหเกิดความ
เราใจ หาดูไดยาก และชวนติดตาม เชน เหตุการณฆาตกรรมท่ีแปลกประหลาด เหตุการณพิสดาร 
หรือ รูปดาราถายชุดวายน้ําประจําวนัอาทิตย  ซ่ึงเปนการผลิตซํ้าทางการมองใหแกผูดู และผูรับส่ือ
หนังสือพิมพนั้นๆ 

การเลือกภาพของบรรณาธิการภาพนั้นแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของอํานาจ  
กับตัวทุน ท่ีกอใหเกดิความรุนแรงทางสัญลักษณในตัวส่ือ ซ่ึงภาพถายท่ีเกิดข้ึน และถูกทําใหเหน็ใน
ชีวิตประจําวันทุกๆวัน ผลิตซํ้าทางสายตา ถูกสะสมผานการมอง กลอมเกลาใหเปนความเช่ือ
บางอยางเพื่อตอกย้ํา เชน ภาพท่ีถูกเซ็นเซอรนั้นจะตองเปนส่ิงท่ีไมดี ไมสมควรดู เปนภาพโป เห็น
อวัยวะเพศท่ีจะทําใหเกิดอารมณทางเพศ อยางเปนธรรมดาสามัญ โดยยกตัวอยางของส่ิงท่ีผิด 
เพื่อใหเกิดการเปรียบเทียบ และไมทําใหเกดิการลอกเลียนแบบไดในสังคมของชีวิตประจําวันอัน
ปรกติ โดยสรางความตระหนักรูถึงส่ืออ่ืนๆท่ีมีท่ีสามารถรับรูไดเหมือนกัน อยางรูปโป รูปนูดตาม
นิตยสาร หรือส่ือสังคมออนไลน ท่ีอยูบนพื้นท่ีสาธารณะท่ีตองคอยกําจัด หรือตองไมทําใหอยูใน
ส่ือกระแสหลัก ท่ีมีความผิดเพี้ยนไปจากกรอบท่ีตัวสังคมและวัฒนธรรมไดสรางข้ึนเอาไว ซ่ึงจะ
สะสมเปนความเช่ือ เปนทุนทางวัฒนธรรมในเร่ืองการมอง ท่ีเม่ือใดที่ตนเองมีทัศนะแบบนี้ ผูท่ีคิด
ตางตองผิดโดยยึดหลักเอาชุดความเช่ือ และศีลธรรมท่ีปกหมุดอยูในแนวคิดความเช่ือของตนเอง 
โดยสามารถคิดตาง หาเหตุผลมาโตแยงได แตเม่ืออธิบายหรือมีเหตุการณเกิดข้ึนจริง ก็ไมสามารถ
แยกขาดจากกนัได ซ่ึงอยูในรูปของมายาคติท่ียากตอการเปล่ียนแปลง 
 


