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บทคัดยอ 
 

การศึกษาเรื่อง ภาพตัวแทนผูหญิงในนิตยสารของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ชวงป ค.ศ. 2002 – 2007 มีวตัถุประสงค ดังนี้ 

1. เพื่อศึกษาภาพตัวแทนผูหญิงลาวในเนื้อหา ขอเขียน และภาพในนิตยสารลาวที่
ดําเนินการโดยภาคเอกชน และกึ่งรัฐกึ่งเอกชน 

2. เพื่อศึกษาสถานภาพของผูหญิงลาวภายใตยุคจินตนาการใหมผานสื่อในกระแส
โลกาภิวัฒน 

3. เพื่อศึกษาการใชนิตยสารที่มีการนําเสนอความเปนผูหญิงลาวผานสื่อเอกชน และ
กึ่งรัฐกึ่งเอกชน 

การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเอกสารที่มุงวิเคราะหวาภายใตนโยบายการเปลี่ยนแปลงใน
การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และดานอื่น ๆ ของลาวนับตั้งแตยุคจินตนาการใหมในป 1986 
และนโยบายการเปดสื่อเสรี “ในระดับหนึ่ง” หลังป 2000 สื่อประเภทนิตยสารของเอกชน และ
กึ่งรัฐกึ่งเอกชนไดมีกระบวนการประกอบสรางเพื่อนําเสนอภาพตัวแทนผูหญิงลาวอยางไร เพื่อ
ตอบสนองกับระบบแบบชายเปนใหญที่มีการปรับเปลี่ยนวิธีการควบคุมผูหญิงอยางไร โดยผานมุมมอง
ของสตรีนิยมแตละสาย หรือสตรีนิยมแบบบูรณาการ นอกจากนี้ยังไดใชแนวคิดการประกอบสราง 
และแนวคิดการนําเสนอภาพตัวแทนของผูหญิงมานําใชเพื่อวิเคราะหปญหาใหครอบคลุมทุกประเด็น 

จากผลการศึกษาพบวา นิตยสารทั้ง 3 ฉบับที่ผูศึกษาไดนํามาวิเคราะหเพื่อสะทอน
กระบวนการประกอบสรางความเปนหญิงใหกับผูหญิงลาวสามารถแยกออกเปน 4 ประเด็นหลัก
ดวยกันคือ (1) ผูหญิงกับสุขภาพอนามัย (2) ผูหญิงกับบทบาทตามจารีตประเพณี (3) ผูหญิงกับ
ผลิตภัณฑสินคา และ (4) ผูหญิงกับสถานะทางสังคม ซ่ึงทุกประเด็นลวนแตเปนการกําหนดบทบาท
ผูหญิงใหตกอยูกับสภาพจํายอมที่ตั้งอยูบนฐานการมีอคติทางเพศ จากระบบทุนนิยมปตาธิปไตยที่มี
ผูชายกํากับ โดยการสรางมายาคติวาเปนคุณสมบัติอันดีงามของลูกผูหญิง ดวยการบริโภคสินคาตาง ๆ 
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ที่ระบบทุนนิยมสรางขึ้นเพื่อทําใหผูหญิงกลายเปนหญิงยุคใหมที่เนนความทันสมัยทางวัตถุมากกวา
ความรูที่เปนอีกดานหนึ่งที่สําคัญของความทันสมัย 

อนึ่ง สาระสําคัญของการศึกษาครั้งนี้พบวา ภาพตัวแทนผูหญิงในนิตยสารทั้ง 3 ฉบับ    
ถือไดวาเปนภาพตัวแทนผูหญิงลาวที่พราเลือน หลากหลาย ขัดแยง เล่ือนไหลไปมาระหวางความ
เปนผูหญิงลาวตามจารีต สังคมนิยม และทุนนิยมบริโภคนิยมตามมิติทางดานเวลา หรือประวัติศาสตร
รวมสมัยที่ไมหยุดนิ่ง ภาพตัวแทนผูหญิงลาวดังกลาวจึงเปนภาพตัวแทนของสังคมลาวที่กําลังสับสน 
หรือกลาวไดวาอยูในภาวะวิกฤตอัตลักษณ เนื่องจากกําลังอยูในกระบวนการถูกทําใหเปนสวนหนึ่ง
ของโลกาภิวัฒน ทั้งนี้กระบวนดังกลาวนี้ปรากฏใหเห็นอยางละเอียดชัดเจนในชีวิตประจําวันของ
ผูหญิงลาวในเมืองใหญ มากกวาภาพตัวแทนที่ปรากฏในสื่อที่ศึกษา สุดทายแลวส่ือก็ดี พรรคและ  
รัฐฯ ก็ดีไมไดบอก หรือแสดงใหเห็นเปนรูปธรรมวา “สังคมนิยม” คืออะไร? ดีอยางไร? และจะ
บรรลุถึงไดอยางไร? 
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ABSTRACT 
 

The objectives of this study on “Representation of Women in Magazines of Lao 
People’s Democratic Republic A.D. 2002 – 2007” are 

1. To study the representation of Lao women in the contents, writing and image of 
private and semi – state controlled magazines. 

2. To examine the status of Lao women in the “Renovation Era” and the globalization 
contexts through the media. 

3. To investigate how Lao women are represented in the private and semi – state 
controlled magazines. 

This study is a documentary research. It aims to analyse how the private and semi – 
state controlled magazines represent the construction process of Lao women after the 
promulgation of the “Renovation Era” policy in 1986 and the partially liberalized media policy in 
2000. The study investigates how the applied approaches of the patriarchal structure exploit and 
control women by using integrative feminisms. It also addresses the theories of the construction 
and representation. 

The research findings reveal that contents of the three magazines can be categorized 
into 4 thematic groups: (1) women and health; (2) women and traditional roles; (3) women and 
commodities; and (4) women and social status. All themes address the submissive roles of Lao 
women and gender bias under the capitalist-patriarchal social structure in which men control 
women through the myth of being virtuous women by consuming capitalistic goods, then turning 
them into modern women who are attached to materialistic world. The magazines do not put 
emphasis on knowledge which is actually another significant element of modernity. 
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Furthermore, another crucial substance of the study is a finding of representation of 
Lao women femininity in the three magazines as blurred, diverse and contradictory, flowing 
among tradition, socialism and capitalistic consumption along the aspect of time or dynamic 
contemporary history. Such representation of Lao women is that of a confused society having 
identity crisis, as a result of being put in the globalization process. Nonetheless, such process 
reveals clearly in the daily life of Lao women in big towns more than what represent in the 
researched media. Eventually, the media or Party/ state do not concretely demonstrate what 
“socialism” is and how to achieve it. 

 
 


