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กิตติกรรมประกาศ 
 
 “ความพยายามอยูท่ีไหน ความสําเร็จอยูท่ีนั่น” หลายๆคนคงจะเคยไดยินและอาจจะมีคนนํามาเปน
ขอคิดและคติเตือนใจตวัเองกันมากมาย แตจะมีกีค่นท่ีสามารถเขาใจความหมายวาตองพยายามอยางไรถึงจะ
ประสบความสําเร็จ  แตเม่ือถึงวันท่ีผูวิจยัไดทําวิทยานิพนธเปนท่ีเรียบรอยแลว     ผูวิจัยจึงพบวาตัวเอง ไดพบ
และเขาใจความหมายน้ีแลวเปนอยางด ี วาคนเราน้ันจะไมสามารถไดมาซ่ึงความสําเร็จอยางงายดาย  เพราะ
จะตองพบกับเจาตัวอุปสรรคมาเปนตัวกีดขวางความสําเร็จ แต   ผูวิจัยก็ขอขอบคุณในอุปสรรคท่ีทําใหผูวจิัย
สามารถทําวิทยานิพนธเลมนี้สําเร็จมาได  
 

 เพราะดวยกําลังใจท่ีมีอยูรอบขาง ท้ังจากครอบครัว และญาติพี่นอง ท่ีคอยถามวา           
วิทยานพินธใกลสําเร็จหรือยัง จึงทําใหเกิดแรงสูในการทํา อีกท้ังแรงกระตุนจากเพื่อนๆ ท่ีคอยถามไถซ่ึงกัน
และกัน ซ่ึงเปนท้ังแรงกดดนั และกําลังใจไปท้ังสองอยาง  
 

 แตท้ังนี้งานวิจยัจะไมสามารถสําเร็จไปไดอยางสมบูรณหากขาดบุคลากรท่ีสําคัญเหลานี้ไป ไดแก 
ศาสตราจารยสุกัญญา  สุดบรรทัด อาจารยท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ ท่ีผูวิจัยรูสึกเปนเกียรติ และ      ภูมิใจเปนอยาง
สูงท่ีอาจารยรับเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธให และทุกคร้ังท่ีไปหาเพ่ือปรึกษาน้ันจะไดรับคําแนะนําท่ีดีๆ 
และเปดโอกาสใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มท่ี    จนบางคร้ังเม่ือผูวิจัยทํางานไมเสร็จจะรูสึก
ละอายใจตัวเอง เพราะอาจารยจะไมตาม เนือ่งจากทานจะใหเรารับผิดชอบ และรูหนาท่ีของตนเอง  จึงเปนสวน
สําคัญใหงานช้ินนี้สําเร็จออกมาได 
 

 นอกจากนั้นแลว ขอขอบพระคุณกรรมการผูสอบวิทยานิพนธ ไดแก อาจารยอรุณ งามดี  ผศ.ดร. 
อัศวิน เนตรโพธ์ิแกว และ ผศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล  ท่ีใหคําแนะนําในการทําวิทยานิพนธให   ออกมาสมบูรณ
ท่ีสุด  
 

 และท่ีสําคัญท่ีคือมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยท่ีใหทุนการศึกษาในการเรียนปริญญาโทจนจบ
การศึกษา  ซ่ึงถือเปนพระคุณท่ีไมสามารถใชคืนไดหมด แตท้ังนี้ผูวจิยัจะนําความรูไดจากการเรียน และจากคํา
สอนของอาจารยทุกทานนัน้ มาทําประโยชนใหเกิดข้ึนกบัสังคม โดยการเปนคนดี ทําส่ิงดีๆ คืนตอบแทนใหกับ
สังคม และประเทศชาติตอไป  
 
        ศิริกมล อธิวาสนพงศ 
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บทคัดยอ 
 

 จากการศึกษาเร่ือง การถายทอดอุดมการณความเปนชายผานหนังสือพิมพไทยรัฐหนา 1 นั้นมี
แนวความคิดมาจาก ความเชื่อของวัฒนธรรม ประเพณ ีของสังคมไทยท่ีมีมาชานาน และไดสืบทอดตอๆกันมาใน
เร่ืองของ  ผูชายเปรียบเสมือนชางเทาหนา ผูหญิงเปรียบเสมือนชางเทาหลัง  ผูชายเปนผูนําครอบครัว ผูชายเปน
ใหญ จากแนวความคิดนี้ไดถูกถายทอดจากรุนหนึ่งสูรุนหนึ่ง     ถายทอดกัน ตอมาจนเปนอุดมการณท่ีสงผลให
คนในสังคมมีความเช่ือดังกลาว  
 

 ดังนั้น ส่ือมวลชนซ่ึงมีหนาท่ีคอยรับใชสังคมในการใหความรู  การแจงขอมูลขาวสาร      ใหความ
บันเทิงตางๆ และยังเปนผูท่ีรักษาความเช่ือประเพณีของสังคม ทําใหส่ือมวลชนเองกต็องทําหนาท่ีในการนําเสนอ
อุดมการณท่ีไดรับการปลูกฝงมาเชนกันในเร่ืองของชายเปนใหญ โดยการทํา   หนาท่ีผลิตซํ้าถึงคานิยมดังกลาว 
เพื่อตอกย้ําส่ิงท่ีมีส่ิงท่ีเปนในสังคมไทย 
 

 เชนเดยีวกับหนังสือพิมพไทยรัฐ ซ่ึงเปนส่ือมวลชนอีกแขนงหนึ่งท่ีเปนหนังสือพมิพในเชิงปริมาณ 
หรือประชานยิม ซ่ึงผูท่ีอานหนังสือไดก็สามารถเปนกลุมเปาหมายของหนังสือพิมพไทยรัฐได ซ่ึงผูวิจัยได
ทําการศึกษาเฉพาะขาวหนา 1 เพื่อดูวาหนังสือพิมพไทยรัฐหนา 1 นั้น ไดถายทอดอุดมการณความเปนชาย
ออกมาหรือไม และมีพื้นที่เทาไหร อีกทั้งในพื้นท่ีความเปนชายนัน้ไดสะทอนคุณคาความเปนชายดานใดออกมา
บาง 
 

 ซ่ึงในการวจิัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดเก็บขอมูลจากหนังสือพิมพไทยรัฐ หนา 1 โดยเก็บขอมูลหนังสือพิมพ
เปนระยะเวลา 2 ป ตั้งแตป พ.ศ. 2545 – 2546 จํานวน 244 ฉบับ โดยใชการคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบสุมคือ
วิเคราะห 1 วนัแลวเวนไป 2 วัน เพื่อใหทุกกลุมสามารถมาเปนกลุมตัวอยางได อยางเทาเทียมกนั  นอกจากนัน้ได
ทําการวัดพืน้ท่ีของท้ังเนื้อหาขาว และภาพขาวท่ีสะทอนคุณคาความเปนชายโดยใชการวดัพื้นท่ีมีหนวยวัดเปน  
BSU. ซ่ึงจากจํานวนพ้ืนที่หนังสือพิมพ 244 ฉบับนี้จะมี   พื้นที่ท้ังหมดจํานวน 48,800  BSU. 
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  จากการเก็บขอมูลแลวพบวาใน 1 เนื้อหาขาว และภาพขาวนั้นสามารถสะทอนคุณคาความเปนชาย
ไดมากกวา 1 คุณคา โดยมีพืน้ท่ีท้ังเนื้อหาขาวและภาพขาวท่ีสะทอนคุณคาความเปนชายจํานวน 26,123 BSU. ซ่ึง
เปนจํานวนท่ีเกินคร่ึงของพืน้ท่ีท่ีทําการศึกษา และคุณคาความเปนชายท่ีนําเสนอออกมามากท่ีสุดทั้งเนื้อหาขาว
และภาพขาวคือ คุณคาในเร่ืองการเปนผูผดุงความยุติธรรม ดูแลความสงบสุขใหกับคนในสังคม รองลงมาคือการ
แสดงออกถึงความรุนแรงท่ีเพศชายกระทําตอเพศท่ีออนแอกวา นัน่คือเพศหญิง เนื่องจากมีพื้นที่ในการ
แสดงออกและมีความเหนือกวาเพศหญิงในดานของสรีระ ท่ีสามารถทําใหมีโอกาสในการทํางานท่ีมีความเส่ียง
มากกวา ซ่ึงถือเปนหนาท่ีของเพศชายไปโดยปริยาย  นอกจากนั้นความรุนแรงดังกลาวยังเกิดมาจากการกระทํา
ของเพศชายดวยกันเอง เพราะเพศชายรัก    ศักดิ์ศรีมากกวาส่ิงอ่ืนใด ชนิด “ฆาไดหยามไมได”  
 

 จากคุณคาความเปนชายท่ีแสดงออกมาในชวงป 2545 – 2546 นั้นพบวามีความสอดคลองกับบริบท
ของสังคมท่ีเกิดเหตุการณตางๆข้ึนมากมาย แตขาวสารที่นําเสนอออกมานั้น   ลวนเปนการส่ือถึงความเปนชายท่ี
เปนผูผดุงความยุติธรรมใหสังคม ชวยคล่ีคลายปญหาท่ีสังคมมีสังคมเปนอยูตลอดเวลา  และเปนผูนําดูแลสังคม
ใหกนัอยางสงบสุข 
 

  ดังนัน้จึงเหน็ไดวา หนงัสือพมิพไทยรัฐเองกไ็ดทําหนาท่ีในการผลิตซํ้า ย้ําคานิยมอุดมการณ       ผูชาย
เปนใหญเชนกนั เพื่อใหไดช่ือวาไดทําหนาท่ีของส่ือมวลชนอยางสมบูรณแบบ แตคุณคาดังกลาวท่ีสะทอนคุณคา
ความเปนชายออกมาในชวงป 2545 – 2546 นี้จะยังไมใชการยึดติดตายตัววา  คุณคาความเปนชายท่ีแสดงออกมา
นั้นจะตองเปนคุณคาเชนนี้อยูเสมอ เพราะคุณคาท่ีแสดงออกมานั้น ตางมีปจจัยอ่ืนๆเขามามีสวนเกีย่วของ นัน่คือ
บริบทของสถานการณของขาวท่ีเกดิข้ึนท่ีไมเหมือนกนัในแตละป    
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Abstract 
 

 The study entitled “The transmission of male ideology through the front page of  Thai Rath 
newspaper ” is inspired from the beliefs and values which are deeply-rooted in Thai society about male 
patriarchy and female subservience.  Such beliefs and values are well reflected in traditional sayings such as 
men as the front legs of the elephant and women as the hind legs, men as leader of the family and men as the 
chief.  Such perspectives have been transmitted through generations of people and evolved into ideology that 
became beliefs in the society. 
 

 Likewise, the media which have a role to serve society by being the informant, educator, entertainer, 
and preserver of social beliefs and traditions, also help transmit the ideology about male patriarchy by 
reproducing such value to reinforce the actual situation in Thai society.   
 

 The researcher thus would like to study the Thai Rath newspaper which is a popular and widely read 
newspaper in Thailand, by focusing on the front page to see whether it also helps transmit the ideology about 
male patriarchy, how much space is allocated for this ideological transmission, and which values about male 
patriarchy are reflected. 
 

 Data collection for the research relies on the samplings from the front pages of Thai Rath newspaper, 
spanning over a period of two years from 2002 to 2003 and covering a total of 244 issues.  Systematic 
random sampling was used by using a two-day intermission after each analysis so that    all papers would 
have an equal chance of being selected as samples.  The data collection also includes measuring of space 
allocated for news and news photos that reflect the ideology about male patriarchy.  The measuring unit is 
BSU.  For a total of 244 newspaper issues, the total space would be 48,800 BSU. 
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 From the data collection, the research finds that per one news and news photos, more than one 
ideology about male patriarchy may be reflected.  The total space found to be allotted for the news and photo 
news that reflect such ideology was 26,123 BSU., which accounts for more than half of the total space 
studied.  The value about male patriarchy reflected in these space include the value about being the upholder 
of justice and the caretaker of social peace and order, followed by the expression of violence towards women 
which are the weaker gender.  The violence was rationalized in terms of  physical strength, and gender 
dignity, that are, in both cases, stronger in men than in women.  Men are depicted in a more risky jobs 
because of their more appropriate physiology.  In some cases, the violence stems from the pride in their 
gender as reflected in the traditional Thai saying that “men love their dignity more than anything.  They can 
be killed but not insulted.” 
 

 The male patriarchy values as reflected in the studied period – 2003-2004 – are found to correspond 
well with the surrounding situations.  Most of the information presented a masculinity that promotes justice 
in society, helps resolve social problems, and leads society towards peace and harmony. 
 

 In all, the study finds that the Thai Rath newspaper contributes directly to the reproduction of values 
and ideology about male patriarchy so that it completely fulfills its media function.  The values that reflected 
male patriarchy ideology between 2003-2004 are not entirely static and inflexible but are subject to change in 
accordance with related factors or the situational context of the news that vary in each year. 
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บทที่ 1 
 

          บทนํา 
 
ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

 
 “ ผูชายเปนชางเทาหนา ผูหญิงเปนชางเทาหลัง ” สุภาษติท่ีไดยกมาขางตนนั้นเช่ือไดเลยวาคงจะเปนท่ี
คุนหูและคุนตากันเปนอยางดี ท่ีกลาวเชนนั้นเนื่องจากในอดีตประเทศไทยเรามีการปกครองแบบพอปกครองลูก นับ
ถือฝายชายเปนใหญ เปรียบผูปกครองเหมือนสมมุติเทพ ใครท่ีมีเร่ืองราวรองทุกขอะไรก็สามารถท่ีจะมาแจงใหกับผูท่ี
ปกครองเมืองมีการนบัถือเฉกเชนพอซ่ึงคอยปกปองดแูลความสงบสุขของประชาชน ซ่ึงเปรียบเสมือนลูกหลาน 
เพื่อใหอยูรวมกันอยางรมเยน็เปนสุข  

 
  จึงทําใหผูชายเปนเพศท่ีมีความแตกตางกับเพศหญิงท่ีไมเฉพาะทางดานสรีระเทานั้น แตยังมีความเชื่อ
ท่ีวาผูหญิงและผูชายมีความแตกตางกนัในทางอ่ืนดวย ไมวาจะเปนในเร่ืองของสติปญญา ความสามารถ ความถนัด 
จิตใจ และอารมณ ความเช่ือท่ีกลาวมาน้ีไดมีมานานนับเปนพนัๆป ความแตกตางดังกลาวมักถูกมองวาเปนความ
แตกตางท่ีมีมาตามธรรมชาติ ซ่ึงหมายความวาไมสามารถเปล่ียนแปลงได การเช่ือท่ีวาผูหญิงมีความแตกตางจากชาย
ไดนําไปสูสถานะของผูหญิงท่ีดอยกวาชาย เชน ความเชื่อท่ีวาผูหญิงเปนเพศท่ีไมมีเหตุผลชอบใชอารมณนําไปสูการ
ท่ีสังคมไมยอมรับผูหญิงใหเปนผูนําเพราะมีคุณสมบัติทางเพศท่ีไมเหมาะสม ความเช่ือท่ีวาผูหญิงไมเกงทาง
คณิตศาสตร ไมมีความคิดเปนวิทยาศาสตร ทําใหผูหญิงไมไดรับการสนับสนุนใหเปนนักวิทยาศาสตร วิศวกร ซ่ึง
เปนอาชีพท่ีมีรายไดดแีละมีเกียรติในสังคม หรือผูหญิงจะเปนไดเพียงกรรมกรไรฝมือในโรงงานท่ีไมสามารถเปนชาง
เคร่ืองยนตได เพราะผูหญิงถูกมองวาไมมีความสามารถทางดานชาง ความเช่ือท่ีวาผูหญิงมีคุณสมบัติหรือ
ความสามารถทางเพศในการดูแลผูอ่ืน เชน เด็ก   คนแก ทําใหผูหญิงตองเปนผูท่ีรับภาระหลักในการดแูลคนใน
ครอบครัว      แมวาผูหญิงจะทํางานนอกบานดวยก็ตาม   ( วารุณี ภูริสินสิทธ, 2544 )  

 
 นอกจากนั้นมีหลักฐานมากมายและเกิดข้ึนท่ัวทุกมุมโลกท่ีช้ีชัดวา ผูหญิงมีโอกาสจํากัดในการเขารวม
สถาบันวิทยาศาสตร รวมท้ังสถานภาพของผูหญิงท่ีไดเขาไปอยูในสถาบันดังกลาวก็มีลักษณะจาํกัดดวย นกัสตรี
ศึกษาจํานวนหนึ่งไดวิเคราะหและช้ีใหเหน็วาโครงสรางของวิทยาศาตรท่ีกีดกั้นการมีสวนรวมของผูหญิง 
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 สําหรับหนาท่ีของผูหญิงท่ีคนในสังคมคิดวาเปนไดเพยีงเพศท่ีใหกําเนดิลูก ดแูลบานเทานั้น ผูหญิง
จะตองทําตัวด ีและตองทําหนาท่ีท่ีสังคมมอบหมายใหอยางดีท่ีสุดดวยมิฉะนั้นแลวจะถูกมองวาเปนผูหญิงท่ีไมด ี 

  
 ดังเชนท่ีนกัสตรีนิยมมองเหน็วา ความเปนแมนั้นมิไดหมายความเพียงวา “แคมีลูกก็เปนแมได” แตยัง
หมายถึงองคประกอบอ่ืนๆท่ีรวมตัวเปน “ความเปนแม” นั่นหมายถึงสัญลักษณตางๆของความเปนแม พื้นที่ของแม
(บาน) การทํางานของแม (เพื่อลูก) การดแูลลูกและแมท่ีทําตัวดีในสังคมเทาน้ันจึงจะเปนแมท่ีดี (good mother) หรือ
แมในอุดมคติ (idea mother) ซ่ึงหากผูหญิงไมทําหนาท่ีดงักลาวก็จะถูกตราหนาวาเปนแมท่ีเลว (bad mother) (deviant 
mother)  (กําจร   หลุยยะพงศ ,  2544 )  

 
 การท่ีสังคมมองเพศชายวามีอํานาจเหนือกวาเพศหญิงและถือวาผูหญิงเปนเพศท่ีออนแอนั้นถูกหลอม
รวมเปนอุดมการณใหมองและถายทอดอุดมการณนี้สืบตอมาท้ังท่ีความเปนจริงนั้นความเปนชายหรือความเปนหญิง
ลวนเปนส่ิงประกอบสรางท่ีสังคม (จันทิกา สุภาพงษ , 2543) โดยเบ้ืองตนทีเ่ช่ือวาความจริงคือส่ิงท่ีเรารับรูจาก
ประสาทสัมผัสท้ัง 5 และไดมาจากประสบการณ     จนถึงยุคของ PLATO ท่ีแยกแยะส่ิงท่ีเราไดรับจากประสาทสําผัส
วาไมใชความเปนจริงท่ีแท เพราะส่ิงท่ีเราเห็นอาจไมใชส่ิงท่ีเปนอยู และตอมามนุษยก็เร่ิมคนพบทฤษฎีท่ีเช่ือวา ความ
จริงนั้นถูกระบบของสังคมสรางให    “จริง” หรือการนําเสนอวาเปนจริง ในมุมมองทายนี้ ความเปนจริงกลายเปน  ส่ิง
ท่ีถูกสรางข้ึนมาใหมีความหมาย (Reality has to be made to mean) ซ่ึงเปนท่ีมาของอุดมการณ (Grossberg,Wartella 
and Whitney , 1998:184-185)  

 
 นอกจากนั้นทางดานการศึกษาก็มีความแตกตางและมีการแบงแยกกันอยางชัดเจน เพราะในอดีตผูท่ีจะ
สามารถไดเรียนหนังสือสวนมากจะเปนผูชาย ผูหญิงจะมีนอยมาก สวนใหญจะเปนลูกเจานายในวัง ซ่ึงโอกาสในการ
เรียนหนังสือของผูหญิงในสมัยกอนถือไดวามีนอยเต็มที เพราะจากคานิยมและวฒันธรรมท่ีวาผูหญิงจะตองอยูกับ
เหยาเฝากับเรือนคอยรับใชปรนนิบัติผูท่ีเปนสามี ตองเปนงานบานงานเรือน อีกท้ังผูหญิงยังตองเปนฝายท่ีตองแบกรับ
เร่ืองราวท่ีเกีย่วของกับมิติดานอารมณ    ความรูสึก (Emotion Support) ไมวาจะเปนการจัดการภายในบาน การเอาอก
เอาใจสามี ดูแลลูก รวมท้ังตองตอบสนองความตองการในเร่ืองเซ็กส  (Bartky,1990:99-119,Abbot and 
Wallance,1990:80-81) 

 
 นอกจากนั้นยงัไมไดพดูถึงผูหญิงในทางประวัติศาสตรเทาท่ีควรและจะทําใหคนท่ัวไปมองวาผูหญิงไม
เคยมีสวนรวมในประวัติศาสตร และบางทีแมแตประวัติศาสตรของเหตุการณท่ีสําคัญๆสนธิสัญญา และการ
เปล่ียนแปลงระบอบการปกครองในประวัติศาสตรไทยยคุใหม ก็ไมมี  ผูหญิงปรากฏใหเห็นอยูดวยเลย (Stowe,1991) 
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 ดังนั้นความเปนเพศจึงหมายองคความรูท่ีสรางความหมายใหกับความแตกตางทาง   รางกาย เปน
ความสัมพันธท่ีซับซอนทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และจิตวิทยาระหวางผูหญิงและผูชาย ความเปนเพศเปนสวน
หนึ่งของโครงสรางทางสังคม เปนการจัดการทางสังคมของความ   แตกตางระหวางเพศในดานตางๆ (Scutt,1988) 
เปนพฤติกรรมท่ีถูกเรียนรูทางสังคม และเปน    ความคาดหวังของสังคมท่ีสัมพันธกับสองเพศ เพศหญิงเพศชายเปน
ขอเท็จจริงทางสรีระแตการจะกลายเปนผูหญิงหรือเปนผูชายเปนกระบวนการทางวัฒนธรรม  

 
 กลาวอีกนยัหนึ่งคือวัฒนธรรมสรางความเปนหญิงเปนชายในสังคมข้ึน วัฒนธรรมเปนตัวท่ีสรางความ
เปนเพศ วัฒนธรรมเปนผูบอกวาเราควรปฏิบัติตัวอยางไร คิดอยางไร เราควรจะ   คาดหวังอะไรจากผูอ่ืน และเม่ือ
วัฒนธรรมเปนผูกําหนดความเปนหญิง ความเปนชาย วัฒนธรรม    ก็เปนผูบอกวาผูหญิงและผูชายควรตองทํา
ตัวอยางไร เชน ผูหญิง (ในวัฒนธรรมไทย) ตองเปนคนเรียบรอย ไมพูดเสียงดัง ไมสบถ ในขณะท่ีผูชายไมถูก
คาดหวังใหเปนเชนนัน้ หรือภรรยาตอง     เช่ือฟงสามี สามีตองเปนผูนาํในครอบครัว หรือผูหญิงตองใหความสําคัญ
กับหนาท่ีของภรรยาและแมมากกวาการประสบความสําเร็จในหนาท่ีการงาน  

 
 ทําใหท้ังผูหญิงและผูชายในสังคมตองปฏิบัติตามท่ีวัฒนธรรมในสังคมกําหนด และ    เนื่องจากความ
เปนหญิงความเปนชายในสังคมถูกกําหนดจากวัฒนธรรม ดังนั้นความเปนหญิงความเปนชายจะแปรเปล่ียนไปตาม
เวลาและสถานท่ี กลาวคือความเปนหญิงความเปนชายในยุคสมัยหนึ่งอาจไมเปนความเปนหญิงความเปนชายในอีก
ยุคสมัยหนึ่ง  นอกจากนี้ความเปนชายความเปนหญิงท่ีถูกคาดหวังจากสังคมจะไมเหมือนกันในแตละสังคมดวย เชน 
ผูหญิงในชนบทภาคเหนือมีอิสระในการเลือกคูมากกวาผูหญิงในชนบทภาคใต เพราะฉะนัน้จะเหน็ไดวา การอางวามี
ธรรมชาติของผูหญิงและธรรมชาติของผูชายท่ีแนนอนเปนเร่ืองท่ีไมนาเช่ือถือ หรืออยางนอยก็ยังไมมีหลักฐานท่ี 
นาเช่ือถือมาสนับสนุน( วารุณี ภูริสินสิทธ , 2544 )   

 
  นอกจากนั้นไดมีการใหความหมายของความเปนชายและความเปนหญิงออกมาเปน  ข้ัวตรงขาม 
เพราะถาผูหญิงเปนแบบนี ้ ผูชายก็จะเปนอีกแบบที่มีความแบงแยกกนั ซ่ึงทําใหเกดิการเขาใจและคิดวาส่ิงนั้นเปนส่ิง
ท่ีผูหญิงและผูชายมีความแตกตางกันทําใหกลายเปนอุดมการณท่ีสรางขึ้นมาในสังคมวาผูหญิงเปนส่ิงท่ีตรงขามกับ
ผูชายเสมอ 

 
 โดย กําจร หลุยยะพงศ (2544) ไดใหการแบงแยกความเปนชายความเปนหญิงออกมาเปนข้ัวตรงขาม คือ 
ผูหญิงคือธรรมชาติ (natural)    ผูชายคือวัฒนธรรม (culture) 
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ผูหญิงคือความออนแอ    ผูชายคือความเขมแข็ง 
 
  นอกจากนั้นก็เร่ิมเกิดความสงสัยวาอุดมการณเหยาเรือน อุดมการณพืน้ท่ีในบาน อุดมการณความรัก 
การแตงงาน คือส่ิงท่ีแทจริงสําหรับผูหญิงหรือ? และดูเหมือนวาเธอกเ็ร่ิมไดขอสรุปวา             อุดมการณท้ังหมดนี้
เปนอุดมการณท่ีสงเสริมสนับสนุนผูชายอยางเดยีว ผูชายมีอํานาจในบานกดลูกและเมียและแสดงพลังอํานาจของตน
อยูในทางรุนแรง  

 
  จึงทําใหทุกวนันี้ผูหญิงก็ยังคงอยูใตอํานาจของผูชาย แตอาจจะมีบางประเทศท่ีมีผูนําเปนผูหญิงบาง
แลว เชน ในประเทศ ฟลิปปนส แตนโยบาย กฎเกณฑตางๆนั้นกย็ังมาจากผูกําหนดนโยบายคือฝายชายอยูด ี
สังคมไทยยังคงมีความเช่ืออยูเสมอวาชายเปนใหญ ซ่ึงไดมีการนําคําวา patriarchy มาใชในความหมายท่ีกวางกวาท่ี
กลาวมาขางตน โดยสามารถจําแนกไดเปน 3 ลักษณะไดแก 

 
 ลักษณะแรก หมายถึง การท่ีฝายชายมีอํานาจครอบงําฝายหญิง ( Male domination)  
 ลักษณะท่ีสอง หมายถึง ลักษณะความสัมพนัธเชิงอํานาจท่ีฝายชายอยูเหนือฝายหญิง (The Power relationship)  
 ลักษณะท่ีสาม หมายถึง ระบบ (system) ท่ีฝายหญิงตองตกอยูในฐานะท่ีเสียเปรียบฝายชายในแทบทุกดาน (ชุษณะ รุง
ปจฉิม , 43)  

 
  ซ่ึงในความเหลื่อมลํ้า หรือฐานะท่ีเสียเปรียบเหลานี้ไมไดเกดิจากโชคชะตาหรือพรหมลิขิตใดๆท้ังส้ิน 
แตท้ังนี้ท้ังนัน้เปนผลมาจากระบบท่ีไมเปนธรรม เพราะเปนระบบท่ีฝายชายมีอํานาจในการครอบงําฝายหญิงอยูจึงทําให
การท่ีผูชายไดดําเนินการทํากิจอ่ืนใดสวนใหญจะมีความเห็นดวยอยูตลอดวาส่ิงนั้นเปนส่ิงท่ีดี นาเช่ือถือ เพราะเปน
ระบบท่ีชายเปนใหญ ท่ีมีความคิดท่ีขัดแยงวาผูหญิงและผูชายเปนมนษุยท่ีเทาเทียมกนั แตเห็นวาฝายชายเหนือกวา 
และหญิงดอยกวา เปนทัศนคติท่ีครอบงําและมีอิทธิพลอยางมากเหนือความเปนไปไดทางสังคม ซ่ึงผลก็คือผูหญิง
ตองเปนฝายเสียเปรียบ และตองถูกกําหนด     บทบาทใหสนองความตองการของสังคม ท่ีชายเปนผูนํามากกวาท่ีจะ
คํานึงถึงโอกาสและความกาวหนาสําหรับตนเอง (www.thaistedies.rsu.ac.th/soc103/projects/prostitute/start141.htm) 

 
  โดยทางกลุมแฟมินิสตหัวรุนแรงไดใหความเห็นในเร่ืองนี้วาผูหญิงท่ีอยูในสังคมชายเปนใหญ ไมไดมี
สภาพเปนแคเพียงมารดาเทานั้นแตยังมีสถานภาพเปนทาสทางเพศของผูชายไปพรอมกันดวย ผูหญิงเปรียบเสมือน
ส่ิงของท่ีผูชายมีไวเพื่อการบาํบัดความตองการทางเพศ การ     ขมขืนท่ีเกิดข้ึนในทุกสังคมจึงถือเปนปรากฏการณทาง
สังคมอันหนึ่งท่ีแสดงใหเหน็ถึงระบบและความเช่ือท่ีวาชายเปนใหญ (ชุษณะ รุงปจฉิม , 43) ท่ีเปนเชนนัน้เพราะ
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คุณคาในความเปนผูหญิงนั้นสังคมจะมองเปนแคเพยีงภรรยา แมบาน หรือแมแตผูนําท่ีเปนผูหญิงก็ยังคงตองตกอยู
ภายใตการ    ดูแลของสามีอยูดี เพราะครอบครัวชายจะเปนใหญอยูวนัยังคํ่า อีกท้ังยังมีภาพท่ีทําใหคนในสังคมมอง
ผูหญิงไปในแงท่ีไมดีอีกดวย ดังท่ีศาสตราจารย นายแพทยประเวศ  วะสี กลาวไววา “หญิงโสเภณีเปนกลุมท่ีใหปุยอัน
อุดมแกการขยายพันธของเอดสในประเทศไทย (แพทยสภาสาร,2534:22อางจากนิตยา , 2538:3) 

 
  นอกจากนั้นความเช่ือท่ีวาชายเปนใหญยังมีการแบงแยกใหเห็นถึงสถานภาพของผูหญิงและผูชายท่ี
แตกตางกนัอีกดวย ดังท่ีหญิงชาวชนบทคนหน่ึงไดอธิบายวาในครอบครัวผูชายเปรียบเสมือนกบัดวงอาทิตยท่ีมีแสง
สวางในตัวเอง (คือพวกเขาเปนเจาของทรัพยสิน มีรายไดอิสระในการตัดสินใจ เปนตน) ในขณะที่ผูหญิงก็เปนเพียง
ดาวบริวารท่ีไมมีแสงในตัวเอง พวกเธอจะมีแสงสวางอยูบางกต็อเม่ือมีแสงสวางจากผูชายมากระทบเทานั้น นัน่คือ
เหตุผลท่ีทําไมผูหญิงจึงตองแขงขันซ่ึงกันและกันเพื่อใหตัวเองไดรับแสงจากดวงอาทิตยใหมากท่ีสุด เพราะถาไมมี
แสงจากผูชายชีวิตของพวกเธอคงจะไมมีความหมายอะไร (ชุษณะ รุงปจฉิม,43) 

 
  แตถึงอยางไรคานิยมชายเปนใหญจะยังคงอยู เพราะเพศชายไดมีการแสดงในความเปนชายตามที่
ทางสังคมไดใหความหมายเอาไวท้ังส้ิน เชน สุภาพบุรุษ วีรบุรุษ เจาชายข่ีมาขาว ฮโีร (Hero) ฯลฯ ท่ีเปนวาทกรรมที่
คนในสังคมสรางใหเกดิความหมายจนเปนท่ีเขาใจและเปนท่ียอมรับกันในสังคม แตวาทกรรมนัน้อาจจะมีการให
ความหมาย สรางหรือผลิตความหมายท่ีเปล่ียนไปจากเดมิตามสภาพแวดลอม และตามผูท่ีใหความหมาย เชน  กรณี
แท็กซ่ีท่ีเปนขาวเม่ือหลายปท่ีผานมาวาไดเก็บกระเปาท่ีมีเงินอยูจํานวนมากได ซ่ึงขาวสารเหลานีป้ระชาชนลวนไดรับ
ขาวสารมาจาก      ส่ือมวลชนท้ังส้ิน มีการพาดหวัขาวเพื่อยกยองความเปนชายท่ีมีความซื่อสัตย ทําใหคําวา ฮีโรนั้น
ถูกสรางนํามาใชกับชายท่ีขับรถแท็กซ่ีคันดังกลาว แตหลายวันตอมาส่ือไดทําใหความจริงปรากฏ ซ่ึงสุภาษิตน้ําลดตอ
ผุดนั้นคงใชไดเปนอยางดี       เนื่องจากภาพความเปนฮโีรท่ีอยูในใจของคนน้ันไดเปล่ียนไปเปนจากหนามือเปนหลัง
มือกลายเปน     ฮีโรจอมตมตุน จอมหลอกลวงแทน ซ่ึงยงัคงอยูในใจของคนไทยไมเส่ือมคลายเชนกัน 

 
  นอกจากนั้นจากความท่ีไมเทาเทียมกนัและคานิยมชายเปนใหญยังคงเปนอุดมการณนั้น   บางคร้ังไดมี
การแสดงออกมาทางโทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ ซ่ึงส่ือเหลานี้ลวนเปนตองทําหนาท่ีอยูคูกับประชาชนไปทุกยุคทุกสมัย
เพราะบทบาทหนาท่ีของส่ือมวลชนคือการทําหนาท่ีเปรียบเสมือนเปนผูเฝาประตู เปนสุนัขท่ีคอยเฝาบาน เปนกระจก
ท่ีสะทอนสังคม อีกทั้งหนาท่ีดังกลาวนีจ้ะตองมีความเปนกลางไมเอนเอียงเขาขางฝายใดฝายหนึ่ง นําเสนอส่ิงท่ีเปน
วัตถุวิสัยมากกวาอัตวิสัย นําเสนอขาวสารอยาง         เทาเทียมกนัโดยไมมีขอจํากดัหรือขอบังคับทางดานเพศเขามา
เกี่ยวของ เพื่อสรางความหมายและถายทอด   อุดมการณท่ีมีมาต้ังแตอดีต 
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  แตไมวาความเปนจริงความหมายและกระบวนการของอุดมกาณจะเปนไปตามแนวคิดของทานใด เรา
ก็ไมสามารถปฏิเสธไดวาส่ือมวลชนเปนหนวยงานหนึ่งในสังคมท่ีมีบทบาทอยางยิ่งในกลไกท้ังปวงของอุดมการณ
ดังท่ีเราไดเคยเห็นเนื้อหาของอุดมการณซ่ึงสอดแทรกแฝงตัวอยูในเร่ืองราวตางๆท่ีนําเสนออยูบนหนาหนังสือพิมพ 
ซ่ึงในสังคมปจจุบันส่ือมวลชนมีบทบาทท่ีสําคัญอยางยิ่งในฐานะท่ีเปนส่ือกลางระหวางคนในสังคมกับโลกแหง
ความเปนจริง ส่ือมวลชนจึงรับ   หนาท่ีเปนตัวท่ีเช่ือมโยงใหคนเราเกิดประสบการณทางออมกับเหตุการณตางๆ 
สมาชิกในสังคมจึงไดรับรูประสบการณนัน้ท้ังท่ีไมไดมีสวนรวมโดยตรง หากเนื้อหาของสารที่ปรากฏในส่ือมวลชน
ยิ่งผานกระบวนการกล่ันกรองมากเทาไหร ความเปนจริงทางสังคมก็ยิง่ถูกบิดเบือนมากเทานั้น (ขวัญเรือน กิตวิฒัน , 
2530)  นอกจากนั้น อุดมการณท่ีมีการแสดงออกมาใหเห็นทางส่ือมวลชนนั้นไดมีการสะทอนออกมาโดยมีประเดน็ท่ี
แฝงนัยยะทางอุดมการณอีกดวย ท้ังอุดมการณท่ีเปนนยัตรง และท่ีมีในนัยยะ  

 
  สําหรับการศึกษาในคร้ังนี้ผูวจิัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาเฉพาะส่ือหนังสือพิมพ โดยเฉพาะหนังสือพมิพ
ไทยรัฐ ซ่ึงจัดเปนหนังสือพมิพประเภทประชานิยม ซ่ึงจากขอมูลของ บริษัท  โอกิลวี่ แอนด บราเธอร ประเทศไทย 
ไดสํารวจยอดจําหนายของหนังสือพิมพท่ีมียอดจําหนายสูงท่ีสุด มียอดจําหนาย 1,000,000 ตอวัน มีผูอานจํานวน 
25,000,000 คน (ขอมูลจากไทยรัฐ www.thairat.com) โดยไดดําเนนิงานทางดานหนังสือพิมพมาต้ังแตเดือนมกราคม 
2493 นับเปนเวลากวา 50 ป ซ่ึงถาเทียบกบัอายุของคนก็ถือไดวากาวเดนิมากวาคร่ึงชีวิตแลวของผูท่ีบุกเบิกท่ีมีนามวา 
กําพล วัชรพล 

 
 ซ่ึงหนังสือพิมพประเภทประชานิยมจึงมีการแขงขันในตลาดหนังสือพมิพสูงและมีจดุขายอยูท่ีความเราอารมณและ
ดึงดูดใจ การใชภาพขาว และสํานวนภาษาท่ีเราใจซ่ึงถือวาเปนกลยุทธอยางหนึ่งของหนังสือพิมพประเภทนี ้

 
  โดยผูวิจยัจะทําการศึกษาหนา 1 ของหนังสือพิมพเพราะถือเปนหนาตา และแสดงถึง         เอกลักษณ
ของหนังสือพมิพนั้นๆดวย ดังท่ี ดร.เกษม สิริสัมพันธ ไดกลาววา “...หนาแรกของหนังสือพิมพรายวัน ยอมถือวามี
ความสําคัญ หรือมีมูลคาของขาว (News Value) สูง เปนสาระประโยชน หรือไดรับความสนใจจากผูอาน ทางดาน
ประชาชนผูอานก็ใหความสนใจแกขาวหนาแรกเปนพิเศษ จะเหน็ไดวานิสัยของผูอานหนังสือพมิพสวนใหญยอมจะ
อานขาวหนา 1 ของหนังสือพิมพ กอนท่ีจะใหความสนใจแกเนื้อหาในหนาอ่ืนของหนังสือพิมพ ฉะนั้น หนาแรกของ
หนังสือพิมพจงึบรรจุเร่ืองราว เหตกุารณท่ีเกิดข้ึน และมีความหมายเปนพิเศษในวนันัน้...” ซ่ึงเปนท่ีนาสนใจวาส่ือได
แสดงความเปนชายออกมาโดยถายทอดแบบผลิตซํ้า ทําใหผูท่ีอานหนังสือพิมพทุกๆวันไดซึมซับส่ิงท่ีหนังสือพิมพ
นําเสนอ  

 

DPU



  สําหรับหนังสือพิมพท่ีไดเสนอขาวในแตละวันนั้น ผูท่ีอานก็จะอานเพียงเพื่อทราบขอมูลขาวสารกัน
อยางผิวเผิน คือ ใคร ทําอะไร ท่ีไหน เม่ือไร อยางไร ทําไม ตามหลักของการเขียนขาว (5W1H) เทานั้น อีกทั้ง
หนังสือพิมพปริมาณจะมีการเลนคํา มีการใชภาษา ใชการพาดหวัขาว ตลอดจนการคัดเลือกภาพขาวท่ีข้ึนหนา 1 ลวน
เปนส่ิงท่ีดึงดูดใหผูอานสนใจ เพราะหนา 1 เปน  หนาท่ีสรางความรูสึก (sensational) มีผลทางดานจิตวิทยา และเปน
ส่ิงท่ีทําใหเกดิยอดขายไดอีกดวย ดังนัน้หนา 1 ของหนังสือท่ีมียอดจําหนายมากทีสุ่ดนั้นจึงเปนส่ิงท่ีนาศึกษา โดย
สนใจท่ีจะศึกษาวาเปนจริงหรือไมท่ีหนังสือพิมพไดสะทอนคุณคาของความเปนชาย (by James Watson & Anne Hill 
,  2000 ) 

 
   เพราะจากสังคมไทยท่ีไดกลาวมาตอนตนจะเปนสังคมท่ีนับถือผูชายเปนใหญ เปนสังคมท่ีไดรับ
อิทธิพลทางวัฒนธรรมมาจากประเทศอินเดีย และประเทศจีน โดยผานทางศาสนาพุทธ และทางศาสนาพราหมณ ซ่ึง
ปรากฏวัฒนธรรมของประเทศท้ังสองนี้ไมยกยองสตรี ดังจะเหน็ไดจากมนูธรรมศาสตรของอินเดียซ่ึงมีขอความ
เกี่ยวกับสตรีวา เม่ือเยาวบิดาเปนผูคุมครองรักษา เม่ือใหญเปนหนาท่ีของสามี และเม่ือแกเฒาเปนหนาท่ีของบุตรชาย 
(สังข พัธโนทัย,2513:7) อีกทั้งชาวจีนยังมีความเช่ือท่ีวาการมีบุตรหญิงถือวาขาดทุน ถาครอบครัวใดมีบุตรหญิงถือวา
ครอบครัวนั้นเคราะหราย เพราะวาบุตรหญิงเม่ือโตข้ึนตองไปเปนสมบัติของครอบครัวสามี พอแมไมมีสิทธิในตัว
บุตรหญิงท่ีแตงงานแลวอีกตอไป (เรืองอุไร    กุสลาศัย , 2513: 23) 
ซ่ึงเปนการแสดงออกถึงความไมเทาเทียมกันทางเพศโดยมีคําอธิบายถึงการเกิดความเปนเพศหรือความไมเทาเทียม
กันทางเพศ ไดอธิบายถึงความไมเทาเทียมกันทางเพศสามารถแบงออกไดเปน 4 กลุมแนวคิดใหญๆดังนี ้
 

การอธิบายถึงความไมเทาเทียมกันทางเพศสามารถแบงออกไดเปน 4 กลุมแนวคิดใหญๆ ดังน้ี 
1.  แนวคิดสตรีนยิมสายเสรีนิยม ถือวาเปนแนวคิดแรกเม่ือเกิดมีแนวคิดเร่ืองสตรีนิยมข้ึนในชวงศตวรรษที่ 19 

แนวคิดนี้อธิบายวา ความไมเทาเทียมกนัเปนผลมาจากการเรียนรูในเร่ืองบทบาทความเปนเพศ ซ่ึงไดรับ
อิทธิพลจากความเช่ือและการปฏิบัติตามประเพณนีิยมท่ีส่ังสมมาเปนเวลานาน ทําใหผูหญิงถูกสังคมปฏิเสธ
โอกาสในดานตางๆ แนวคิดนี้เช่ือวาผูหญิงและผูชายไมมีความแตกตางกัน ดังนัน้ จึงเรียกรองใหผูหญิงมี
ความเทาเทียมกับผูชายในทุกดาน ผูหญิงควรทําทุกอยางไดเชนเดียวกบัผูชาย 

 

2.    แนวคิดสตรีนยิมแนวสุดขั้ว (Radical Feminism) อธิบายวา ความไมเทียมกันทางเพศเกิดจาก อุดมการณชาย
เปนใหญ (Patriarchy) ระบบชายเปนใหญ หมายถึง ระบบของโครงสรางสังคมและแนวการปฏิบัติท่ีผูชายมี
ความเหนือกวา กดข่ีและเอารัดเอาเปรียบผูหญิง กลาวอีกนัยหนึ่งคือ เปนระบบท่ีผูชายมีความเหนือกวาผูหญิง
ในทุกดาน ไมวาจะเปน เศรษฐกิจ การเมือง หรือวัฒนธรรม กลุมแนวคิดนี้จะใหความสนใจตอสถานะท่ีเปน
รองของผูหญิงและมองวาความเปนรองท่ีเกิดข้ึน มีสาเหตุมาจากความตองการเหนือกวาของผูชาย และ
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อุดมการณชายเปนใหญนี้พยายามสรางความชอบธรรมตอความเหนือกวาของผูชาย (ผูชายเขมแข็งกวา 
ฉลาดกวา มีเหตุผลมากกวา คิดอะไรที่ลึกซ้ึงไดมากกวา ฯลฯ) และทําใหความเหนอืกวานีด้ํารงอยูในความ
เช่ือของคนในสังคม  

 
3. แนวคิดกลุมแนวคิดสตรีนยิมสายมารกซิสต-สังคมนิยม (Marxist-Socialist) ซ่ึงเสนอวา ความ 

ไมเทาเทียมกนัทางเพศ เปนผลจากการปฏิสัมพันธกันของระบบชายเปนใหญและระบบทุนนยิมในสังคม 
หรือกลาวไดวา เม่ือท้ังระบบความเปนเพศและระบบเศรษฐกิจมาสัมพันธกันในยุคสมัยหนึ่งๆ ไดทําให
เกิดโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีผูชายอยูในฐานะที่ไดเปรียบ สวนผูหญิงอยูในฐานะทีเ่สียเปรียบ 
เชน ระบบชายเปนใหญไดสรางความเช่ือท่ีวา คุณคาของผูหญิงอยูท่ีความสวยและ   ความสาว (คุณคาของ
ผูชายอยูท่ีความสามารถ การประสบความสําเร็จในหนาท่ีการงาน) ความเช่ือนี้เม่ือปฏิสัมพันธกับ
เศรษฐกิจแบบตลาดท่ีตองการขายสินคาใหไดมาก ดังนั้น ผานทางการโฆษณา   ผูหญิงจึงตกเปนเหยือ่ทาง
การคาของธุรกิจเคร่ืองสําอางคหลากหลายชนิดอยางเต็มใจ เพื่อตองการสวยและรักษาความสาวไว 

4.   กลุมจิตวิเคราะห (Psychoanalytic) แนวคิดนี้ใหความสนใจตอกระบวนการท่ีอัตลักษณท่ีดอยกวาถูกสราง
ข้ึน หมายความวาความรูสึกวาดอยกวาผูชายท่ีผูหญิงมีอยูในตวันัน้เกดิข้ึนไดอยางไร โดยกลุมนีไ้ดความ
สนใจศึกษาถึงพัฒนาการชีวติชวงตนๆ ของเดก็ เพราะเช่ือวาระยะน้ีเปนชวงท่ีสําคัญในการกอ
รูปอัตลักษณของความเปนเพศ เชน พจิารณาวาส่ิงท่ีเดก็เห็น ไดยิน หรือภาษาท่ีใชในการส่ือสาร มีสวนใน
การสรางอัตลักษณทางเพศอยางไร ( วารุณ ีภูริสินสิทธ, 2544) ซ่ึงจากกลุมตางๆท่ีไดกลาวถึงนั้นลวนเปน
การแสดงออกทางความคิดและความรูสึกดานหน่ึงในแงของความไมเทาเทียมกนัทางเพศ 

 
 สําหรับสังคมไทยยุคสมัยไดมีการเปล่ียนแปลงสงผลใหการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรมเปล่ียนไป ไดมี
การใหโอกาสกับผูหญิงมากข้ึน และมีการนําเสนอขาวสารของผูหญิง แตกย็ังมีจํานวนท่ีนอยอยูสวนใหญจะเปน
เร่ืองท่ีขายไดเปนสําคัญ เชนภาพดาราท่ีแตงตัวโป ภาพเหยื่อท่ีถูกขมขืน  เพราะจากการวิเคราะหขาวหนา
หนังสือพิมพรายวันหนาหนึง่ ซ่ึงถือวามีความสําคัญท่ีสุดนั้นพบวา เนือ้หาเปนเร่ืองที่เกี่ยวกับผูหญิงนอยมากท้ังใน
การเสนอขาวและภาพ โดยเฉล่ียแลวหนังสือพิมพรายวนัฉบับหนึ่งๆเสนอขาวเกีย่วกับผูหญิงประมาณรอยละ 0.76 
ในเวลา 1 เดือน ขาวและภาพท่ีเสนอในหนาแรกนีเ้กีย่วกับ ผูหญิงมักเปนขาวอาชญากรรม โดยผูหญิงมีบทบาทใน
การถูกทํารายทางรางกาย เชนกรณีถูกขมขืน ถูกฆาตกรรม และกอเหตุราย  ทัศนคติและภาพพจนในหนังสือพิมพ
จะมองผูหญิงในฐานะเพศทีอ่อนแอ เปนเพียงเคร่ืองรองรับอารมณของเพศชาย และมีความโงเขลาจึงถูกหลอกลวง
ไดงาย อีกกรณีหนึ่งท่ีผูหญิงจะไดลงขาวหนา 1 ก็คือการเสนอขาวในแนวลบท่ีเกี่ยวกับผูหญิง เชน ขาว “แมใจยกัษ
ท้ิงลูกออน” , ขาว “แมขายลูกสาวขามแดน” , เปนตน (สุมิตตา สิงหโตออน , 2539 )  

DPU



 
  นอกจากนั้นยงัมีการใชภาษาในขาวหนังสือพิมพ หนา 1 ท่ีมีเนื้อหาท่ีแสดงใหเห็นถึงอุดมการณของ
ชายเปนใหญ และผูหญิงเปนฝายท่ีถูกกระทําอยูเสมอทําใหผูอานมคีวามคิดถึงผูหญิงในสายตาวาเปนเพศท่ีออนแอ
และไดรับสิทธิท่ีไมเทาเทียมกันเลยในการนําเสนอขาว เพราะขาวท่ีดีๆ เปนสาระ หรือเปนส่ิงท่ีเชิดชูความเปน
ผูหญิงกลับไมไดรับการสนบัสนุน แตกลับกลายเปนวาขาวท่ีนําเสนอในหนา 1 ของหนังสือพิมพนั้นเปนขาวท่ีทํา
ใหผูหญิงถูกลดคุณคาลง เพราะแนวคิดอุดมการณชายเปนใหญ  

 
 อวยพร พานชิ (2541) (อางจาก วิทยานิพนธ ของสุสินี วรศรีโสทร,2547) ไดกลาววาหนังสือพิมพในปจจบัุน
โดยเฉพาะหนังสือพิมพปริมาณท่ีขายขาวอาชญากรรมและขาวสัพเพเหระตางๆ มักจะพาดหัวขาว 
และลงเนื้อขาวรวมท้ังรูปภาพท่ีเปนขาวโดยเฉพาะขาวท่ีผูหญิงถูกกระทําดวยภาษา และภาพท่ีส่ือทัศนะทางเพศ เชน 
ขาวขมขืน ขาวผูหญิงถูกฆา ขาวดาราตกเปนเหยื่อภาพโป ผูเขียนขาวซ่ึงมักจะเปนผูชายจะพาดหวัดวยถอยคําท่ี
รุนแรง แลวขาวอธิบายเหตกุารณท่ีผูหญิงถูกขมขืนหรือฆาอยางละเอียด ราวกับเห็นเหตุการณดวยตนเอง  พรอมแฝง
การกระตุนอารมณทางเพศในเน้ือขาว ในสวนของภาพก็ลงแบบโจงคร่ึมชัดเจน ไมใหเกยีรติผูหญิงท่ีตกเปนขาว แม
เขาจะมีชีวิตอยูหรือตายไปแลวก็ตาม ท้ังนีเ้พือ่เรียกรองความสนใจ ตองการขายขาว ขายหนังสือพิมพเทานั้น  

 
 ศิริพร สะโครบาเนค และมันทนา อิทธินนัทชัย (2538) (อางจาก วิทยานิพนธ ของสุสินี วรศรีโสทร,2547) วิจัย
ภาพลักษณของผูหญิงในส่ือมวลชน พบวา ในส่ือส่ิงพิมพท่ีมีหนาผูหญิง ขาวผูหญิงท่ีไดรับความรุนแรงทางเพศมัก
ปรากฏเปนขาวหนา 1 มากท่ีสุด สวนหนาผูหญิงท่ีมี        ผูหญิงเปนบรรณาธิการจะนาํเสนอขาวผูหญิงในเชิงบวก แต
เนื้อหาในคอลัมนท่ีเกี่ยวกับผูหญิงจะแสดงใหเห็นบทบาทด้ังเดิมของผูหญิง คุณคาความเปนหญิงและการปรนนิบัติ
สามี 

 
 รัชราพร นีรนาทรังสรรค (2528) (อางจาก วิทยานพินธ ของสุสินี วรศรีโสทร,2547)  ไดวิเคราะหบทบาทสตรีในหนา
หนังสือพิมพพบวา หนาแรกที่เปนขาวผูหญิงจะถูกนําเสนอในลักษณะ masochist คือถูกกระทําดานราย ขมขืน หรือ
ฆาตกรรม สวนเนื้อหาในหนาผูหญิงนั้นเปนเนื้อหาดานบวกมุงขาวสังคมซุบซิบ เนื้อหาจํากดัขอบเขตเฉพาะสวนของ
แมบานการเรือน การเสริมสวย แฟช่ัน เทานั้น 

 
 อวยพร พานชิ (2541) (อางจาก วิทยานิพนธ ของสุสินี วรศรีโสทร,2547) ไดใหความเหน็เพิ่มเติมวาการท่ี
หนังสือพิมพคุณภาพไมไดแยกหนาสตรีออกมาตางหากอาจเปนเพราะผูหญิงหรือผูชายเทาเทียมกันในการ “อาน” ทุก
หนา และมีสวนรวมในขาว – บทความทุกหนาในหนังสือพิมพคุณภาพเทาเทียมกนั 
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  ซ่ึงหากมองอีกแงมุมหนึ่งจะเปนการมองไดวามีการนําเสนอเนื้อหาในดานท่ีเปนการติดลบ และมอง
เสมือนวาเปนผูชายท่ีมองเหตุการณตางๆท่ีเกิดข้ึน เพราะขาวบางขาวก็ไมไดแสดงความเปนธรรมใหกับฝายท่ีถูก
กลาวหา เปนการพิพากษาทางส่ือมวลชน และสังคมไปเรียบรอยแลว เชนในกรณีขาวท่ีแมท้ิงลูกท่ีขยะ จะมีการพาด
หัวขาววาแมใจยักษ ติดตามจับจนหาแมพบ แตหนังสือพิมพกลับไมมีการนําเสนอเนื้อหาเกีย่วกับผูท่ีเปนพอของเด็ก
บางวาเปนใคร ทําไมไมชวยดูแลลูก และนาํมาข้ึนหนา 1 คูกับรูปของแมผูนั้นดวย ทําไมไมโทษวาสังคมเลวทรามทํา
ใหเกดิ     เหตกุารณกับเด็กทารกซํ้าแลวซํ้าเลา  

 
 อีกทั้งผูท่ีเปนฝายเกี่ยวของท่ีทําใหเกดิเดก็ข้ึนมาก็ไมใชเพยีงฝายหญิงฝายเดยีวเทานั้น แตหนังสือพิมพไดนําเสนอ
เพียงฝายหญิงฝายเดียวท่ีทําใหคนในสังคนหากอานเพียงเพื่อรูนั้นจะทําใหมองวาผูหญิงท่ีเปนขาวนั้นไมดี เพราะกวา
ท่ีส่ือจะนําเสนอเนื้อหาท่ีถูกตองหรือมีรายละเอียดใหชัดเจนกวานี้ ผูท่ีอานก็เขาใจไปบางบางสวนแลว เพราะส่ือมีการ
นําเสนอเนื้อหาขาวแบบแยกสวนตองติดตามกันตอไปวาเร่ืองราวจะเปนอยางไร ซ่ึงอาจจะเปนอีกกลยุทธหนึ่งในการ
เพิ่มยอดขายหรือไม 

 
  นอกจากนั้นเม่ือยุคสมัยมีความเปล่ียนแปลงไปความเปนชายท่ีสะทอนออกมานั้นกย็อมมีความ
เปล่ียนแปลงไปดวยเชนกนัโดยความเปล่ียนแปลงดังกลาวนั้นจะมีการสะทอนออกมาใหเห็นในรูปแบบท่ีมีความ
แตกตางกนัออกไป เนื่องจากความเปนชายท่ีสะทอนออกมานั้นมีการ    แบงออกเปนความเปนชายท่ีเปนยุคเกา และ
ความเปนชายยุคใหม โดยมีการสะทอนออกมาใหผูท่ีเปดรับส่ือโดยเฉพาะอยางยิ่งส่ือหนังสือพิมพ วามีการสะทอน
ใหเห็นถึงความเปนชายท่ีมีความ   แตกตางกันอยางไร เพราะวาหลังจากท่ีระบบสังคมท่ีเพศชายเปนใหญ เกิดการ
เปล่ียนแปลงในชวงศตวรรษท่ี 20 ประกอบกับการเกดิกระแสเรียกรองของกลุมแฟมินิสต สงผลใหเกิดการนําเสนอ
ของความเปนชายยุคใหม (New male) คือเปนรูปแบบของความเปนชายท่ีควรจะเปน เพราะเดมิท่ีความเปนชายนั้น
ผูกขาดอํานาจทางสังคมไวไดเปนผลมาจากการเรียนรูและวิวฒันาการทางสังคม      วัฒนธรรม (ยศ สันตสมบัติ , 
2537: 125) มาเปนการเสนอภาพลักษณของเพศชายท่ีมีความสัมพันธกบัครอบครัวมากยิ่งข้ึน รวมถึงการนําเสนอภาพ
ของผูชายในฐานะของการดงึดูดทางเพศ (sex – appeal) เชน การเนนย้ําถึงความสวยงามของรางกาย ผูชาย
เปรียบเสมือนการลดทอนอํานาจของ  เพศชายลง 

 
  อีกทั้งในการนาํเสนอขาวทางหนังสือพิมพผูวิจัยพบวา มีลักษณะเหมือนนิทานปรัมปรา คือเปนการเลา
หรือบรรยายเหตุการณ ซ่ึงการเลานิทานปรัมปรามิไดมีการสรางเร่ืองข้ึนมาใหม แตเปนการสรางคําบรรยาย ข้ึนมา
ใหมเทานัน้ โดยแทจริงแลวเร่ืองราวท่ีเปนขาวจะมีแกนเร่ืองเหมือนๆกนั แตผู     รายงานจะถายทอดเร่ืองราวนั้นๆ
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ออกมาในลักษณะท่ีแตกตางกัน เพราะแตละคนจะตีความแกนของเรื่องหรือของเหตุการณตางกนั ความเขาใจ และ
ความรูสึกของผูรายงานขาวท่ีมีตอเหตุการณนั้นก็ไมเหมือนกันดวย (Bird & Dardenne 1998 : 65-83 )  

 
  หนังสือพิมพถือไดวาเปนธุรกิจท่ีตองมีการแขงขันเพื่อสรางใหเกดิยอดขายดวย ไมเพียงแตท่ีจะทํา
หนาท่ีของส่ือมวลชนเทานัน้ เพราะเม่ือทองอ่ิมงานก็เดิน เชนเดยีวกับการทํางานถาทํางานแลวขายไดมีกําไรก็จะมี
กําลังใจในการทํางานตอไป ดังนั้นจึงไมนาเปนเร่ืองที่แปลกหากหนังสือพิมพประเภทประชานยิม หรือท่ีเรียกวา
หนังสือพิมพเชิงปริมาณน้ันจะมีการนําเสนอโดยการเลาเร่ืองอยางเราอารมณความรูสึกของผูท่ีรับขอมูลขาวสาร ดังท่ี
ผลการวิจัยของ ณรงคศักดิ์ ศรีทานนท ไดกลาวถึงเนื้อหาและแนวทางในการคัดเลือกขาวหนา 1 ของหนังสือพิมพ
รายวันของบรรณาธิการ และหวัหนาขาว พบวา หนังสือพิมพ   เชิงปริมาณ (ประชานิยม) ใหความสําคัญกับขาวเบา 
เชน ขาวอาชญากรรม ขาวอุบัติเหตุรวมทั้งเนนคุณคาขององคประกอบทางเพศสูงกวาหนังสือพมิพเชิงคุณภาพ อีกทั้ง
ขาวหนา 1 ยังมีการเลาเร่ืองใหมีสีสัน มีฉาก มีพล็อตเร่ือง ตลอดจนการนําเสนอท่ีดึงดูดความสนใจ โดยมีการศึกษา 
ของ Donahew  ( อางถึงใน Bird & Dardenne , 1998 : 77 ) พบวาขาวสารท่ีเขียนโดยการกระตุนความสนใจของผูรับ 
จะสามารถตอบสนองอารมณของ   ผูรับไดดีกวาการเขียนท่ีเปนการรายงานขาวตามรูปแบบเกาๆ คือ ในรูปการ
รายงาน   ขอเท็จจริง  

 
  ดังนั้นในการศึกษาคร้ังนี้จึงเปนการศึกษาถึงการถายทอดอุดมการณความเปนชายผานส่ือหนังสือพิมพ
ไทยรัฐ หนา 1 โดยศึกษาวาส่ือหนังสือพิมพดังกลาวนี้ไดสะทอนอุดมการณความเปนชายผานทาง วาทกรรม และ
ภาพ อยางไร  และคุณคาความเปนชายท่ีสะทอนออกมานัน้มีลักษณะอยางไรดวย  

 
วตัถุประสงค 
 
1. เพื่อศึกษาถึงพืน้ท่ีในการเสนอขาวสารที่สะทอนความเปนชายท่ีแสดงออกทาง พาดหัวขาว   
                และภาพขาว  
 
2. เพื่อทราบถึงการนําเสนอเนือ้หาในหนังสือพิมพไทยรัฐหนา 1 ท่ีสะทอนความเปนชายออก 

มาทางวาทกรรม และภาพขาว  
 
ปญหานําวิจัย 
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1. หนังสือพิมพไทยรัฐหนา 1 นําเสนอเนื้อหาประเภทพาดหัวขาว และภาพขาวท่ีสะทอน 
ความเปนชายเปนพื้นท่ีเทาใด 

 
2. หนังสือพิมพไทยรัฐหนา 1 สรางวาทกรรม และนําเสนอเนื้อหาขาว และภาพขาวท่ีสะทอน 

คุณคาความเปนชายในลักษณะใด และภายใตปริบท (Context) ใด 
ขอบเขตของการวิจัย 

 
  ในการศึกษาวจิัยเร่ืองการการถายทอดอุดมการณความเปนชายผานหนงัสือพิมพไทยรัฐ หนา 1 นั้น 
ผูวิจัยจะทําการศึกษาเฉพาะหนา 1 ของหนังสือพิมพไทยรัฐ โดยจะดําเนินการวิเคราะหตั้งแตเดือนมกราคม 2545  – 
ธันวาคม 2546 เปนเวลาทั้งส้ิน 2 ป จํานวน 244  ฉบับ 

 
นิยามศัพท 
 
1. หนังสือพิมพรายวันประเภทปริมาณ (Quantity Newspaper) หมายถึง หนังสือพิมพท่ีมี  

เนื้อหาสวนใหญประกอบดวยขาว หรือบทความประเภทเบาสมอง (Solf news) หรือประเภทท่ี  ผูอาน
ไดรับความพึงพอใจในทันที ซ่ึงไดแกขาวท่ีสนองความพึงพอใจทางดานอารมณแกผูอานในขณะที่ไดอาน 
เชน เกิดความตื่นเตน หวาดเสียว สนุกสนาน ขาวประเภทนี้ประกอบดวย ขาวบันเทิง ขาวกีฬา  ขาวสังคม 
ขาวอาชญากรรม เปนตน และเปนหนังสือพิมพประเภทท่ีมีผูอานทุกระดับช้ันมีจํานวนผูอานสูงมีนโยบาย
ใหอานเพื่อพักผอนสมอง และกอใหเกดิความรูสึกทางอารมณได ซ่ึงไดแกหนังสือพิมพไทยรัฐ 

 
2. หนา 1 หมายถึง หนาแรกสุดของหนังสือพมิพท่ีสวนใหญจะเปนหนาท่ีมีสีเพื่อดึงดดูความ     

สนใจ เราอารมณผูอานไดมากท่ีสุด (Sensational) และเปนหนาท่ีบอกเร่ืองราวที่สําคัญท่ีสุด หรือเปน
ประเด็นท่ีเดนในวนันั้นมาใหทราบกอนเปนอันดับแรก ซ่ึงเปนหนาท่ีปดเลมเปนหนาสุดทายเพราะตองนํา
ขาวท่ีทันสมัยและโดดเดนกวาฉบับอ่ืนมานําเสนอ เพื่อเปนผลทางดาน  ยอดขายดวย 

 
3.  พาดหัวหลัก หมายถึง พาดหัวขาวท่ีมีขนาดใหญ สรางความสนใจใหกับผูอาน ซ่ึงจะเปนขาวท่ีเดนในฉบับ

วันนัน้ จะใชตวัอักษรท่ีหนาและมีขนาดตัวอักษรใหญท่ีสุดในเนื้อหาขาวนั้น 
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4.      พาดหัวรอง หมายถึง พาดหัวขาวท่ีมีขนาดรองลงมาจากพาดหัวขาวใหญ ซ่ึงจะเปนการบอก เนือ้หาของ
ขาวนั้นๆ 

 
5.  Lead หมายถึง ความนํา ท่ีอยูตอจากพาดหัวขาวรองซ่ึงจะเปนเนื้อหาของขาวท่ีอยูใน   หนา 1  

ของหนังสือพมิพ ซ่ึงเปนยอหนาแรกท่ีสรุปใจความของเน้ือหาของขาวท้ังหมด 
6. เนื้อท่ี หมายถึง ขนาดเน้ือท่ีในหนาหนังสือพิมพรายวัน ท่ีมีการพิมพเนื้อหาตางๆวัดเปน   

คอลัมน/นิ้ว โดยใชหนวย BSU (Basic space unit) 
 
7. BSU หมายถึง หนวยมาตรฐานท่ีใชวดัเนื้อท่ีในหนาหนังสือพิมพรายวนัท่ีมีคาเทากับ  
          ความยาว เปนนิ้ว คูณดวยคอลัมนมาตรฐาน ซ่ึงกําหนดให 1 BSU. เทากับ 1.5 ตารางนิว้    

                 (1.5 นิว้ x 1.5 นิ้ว ) 
 
8. วาทกรรม หมายถึง  ภาษา ภาพ ท่ีสะทอนอุดมการณความเปนชายในหนังสือพิมพไทยรัฐ  

หนา  1 ไดแก 
 

8.1 ภาษา  เปนการแสดงออกถึงความมีอํานาจของฝายชายท่ีแสดงออกมาทางภาษา  
 ความเปนนกัเลง กลาไดกลาเสีย ไมกลัวใคร รวมถึงการใชภาษาท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองเพศดวย เชน ถีบ
สงหมวยข้ึนรถแท็กซ่ีคันอ่ืน รุมโทรมนักศึกษาหญิง เปนตน อีกท้ังยังใชการผลิตซํ้าทางดานภาษาของ
ขาวท่ีนําเสนอขาวเกีย่วกับผูหญิง เชน แมใจราย แมใจยกัษ แมโหด ซ่ึงเปนการแสดงถึงการท่ีฝายชาย
มองฝายหญิงในมุมมองของตัวเอง ซ่ึงภาษาท่ีใชนั้นใหความหมายโดยตรง(denotative) คือความหมาย
ท่ีไมตองอาศัยการตีความก็สามารถเขาใจไดทันที เชน เม่ือเราเห็นหนาของนองตุม ปริญญาใน
โทรทัศนก็สามารถเขาใจไดทันทีวาเขาคือนักกฬีามวยท่ีมีความโดดเดนและแตกตางจากนักมวยทาน
อ่ืน และความหมายโดยนยั (connotative) คือตองอาศัยการตีความโดยใชความสามารถเฉพาะตัว ซ่ึง
กลุมผูอานท่ีแตกตางกันก็จะใหความหมายท่ีตางกันดวย ซ่ึงเรียกวาความหมายแฝง เชน คนท่ีเหน็หนา
นองตุม ก็จะตีความวาเปนผูท่ีกลาคิด กลาทําในส่ิงท่ีตนเองตองการ และเปนผูท่ีสูชีวิตมาตลอด  

 8.2 ภาพ/ขาวในหนา 1 ท่ีแสดงถึงความเปนชาย แบงไดดังนี ้
 8.2.1.  ภาพ / ขาวการเมือง เปนภาพ / ขาวท่ีเกีย่วของกับการดําเนินงานของรัฐบาล 
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 และฝายคาน ซ่ึงเปนการนําเสนอความเคล่ือนไหวทางการเมือง ท่ีจะแสดงวาเร่ืองของ
การเมืองเปนเร่ืองของผูชายท่ีแสดงใหเหน็ถึงความเปนผูนําในการวางนโยบายตางๆ
ใหกับประเทศ และการวางแนวทางในการแกปญหา 

 
 8.2.2 ภาพ / ขาวเศรษฐกิจ  เปนภาพ / ขาวท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจ การเงิน การธนาคาร ท่ีมีการ

แสดงออกวาผูท่ีประสบความสําเร็จทางดานธุรกิจ จะเปนเร่ืองของผูชายเทานั้น เพราะนัก
ธุรกิจสวนใหญท่ีประสบความสําเร็จและมานําเสนอในหนา 1 นั้นจะเปนผูชาย อีกท้ังยัง
แสดงถึงความเปนผูท่ีใหคําปรึกษาทางดานนี้อีกดวย 

 
8.2.3. ภาพ / ขาวตางประเทศ ภาพ / ขาวท่ีเกีย่วของกับตางประเทศ ท้ังขาวเศรษฐกิจ  

     การเมือง สังคม ท่ีเปนการนาํเสนอขาวท่ีเนนความเปนชายในดานตางๆ เชน 
      การใชความรุนแรง การสูรบ นโยบายระหวางประเทศ พิธีการทูต เปนตน 
 

8.2.4. ภาพ / ขาวอุบตัิเหตุ เปนภาพ / ขาวท่ีเกี่ยวกับอุบัติเหตุซ่ึงลวนเปนส่ิงท่ีคาดไม 
ถึง และอุบัติเหตุดังกลาวนี้หนังสือพิมพมักจะนําเสนอโดยมีผูชายเปนผูไดรับอยูเสมอ  
นอกจากนั้นอุบัติเหตุท่ีเกดิข้ึนสวนใหญเปนเร่ืองปกติของผูชาย เชน เกดิจากความ     คึก
คะนองของผูชาย  เมาสุราแลวเกิดเหตุทะเลาะวิวาท เร่ืองชูสาว ตลอดจนอุบัติเหตุ  จาก
การทํากิจกรรมตางๆของผูชาย เชน อุบัติเหตุจากการเลนกีฬา การทํางาน ฯลฯ  

 
8.2.5. ภาพ / ขาวปญหาสังคม เปนการนําเสนอภาพ / ขาวที่สะทอนใหเหน็ถึงปญหาของสังคม

ในดานตางๆ เชน การประทวง การยกพวกตีกัน การกอคดีความตางๆ ยาเสพติด    และผล
จากการติดยาเสพติด การพนัน การกูเงินนอกระบบ การ  ลักขโมย การคอรัปช่ัน ซ่ึงเปน
ปญหาท่ีเกิดจากการแสดงออกของเพศชายในเร่ืองของความรุนแรงเพือ่แสดงถึงการมี
ศักดิ์ศรีของเพศชาย การโออวดจนเกดิเร่ืองชกตอยท่ีมักแสดงออก  จนกลายเปนปญหา
สังคมไป นอกจากนัน้ยังรวมถึง ปญหาโสเภณี การถูกลวงละเมิดทางเพศ ปญหา
ครอบครัว การหยารางเพราะขาดเสาหลักคือเพศชาย อีกท้ังเปนปญหาท่ีสวนใหญจะมี
ผูหญิงท่ีเปนผูถูกกระทํา  

 
  8.2.6.  ภาพ / ขาวบันเทิง เปนภาพ / ขาวท่ีเกีย่วของกับการเคล่ือนไหวของวงการ  
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         บันเทิงซ่ึงมีท้ังเร่ืองของขาวความรัก การเลิก ตลอดจนการนําเสนอภาพ / ขาว   
          บันเทิงท่ีมักจะเปนดาราเพศหญิงท่ีมักแตงตัวออกแนวเซ็กซ่ีเพื่อใหเกิดการดงึดูดใจ 
            ของเพศตรงขามอยูเสมอ 
 8.2.7.  ภาพ / ขาวการศึกษา วิจัยและความกาวหนาทางวิทยาศาสตร และความรูดานการแพทย

ตางๆ เปนภาพ / ขาวที่เนนเร่ืองของความกาวหนาทางวทิยาการตางๆ ท่ีสวนใหญจะเปน
ผูชายท่ีเปนผูนาํเสนอ และเปนผูท่ีใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเปนสวนใหญ นอกจากนัน้ยัง
เปนเร่ืองของการเรียนการศึกษาของเพศชายท่ีนํามาเปนตวัอยางทางหนาหนังสือพิมพ อีก
ท้ังยังเปนการแนะนําใหความรูเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพ การรักษาท่ีเนนสุขภาพของเพศ
ชายเปนหลักอีกดวย เชน การแกปญหาเร่ืองนกเขาไมขัน  เปนตน 

 
8.2.8.          ภาพ / ขาวบุคคล หมายถึงภาพ / ขาวท่ีเนนเร่ืองหรือกิจกรรมของบุคคลใด 

บุคคลหน่ึงเปนพิเศษ เนื่องจากบุคคลในขาวนั้นเปนบุคคลท่ีมีช่ือเสียงไดรับความสนใจ  
สวนใหญจะมีหลากหลายสาขาอาชีพ ซ่ึงมีท้ังผูนําทางการเมือง   ผูนําทางศาสนา ซ่ึงจะ
เปน   ผูชายสวนใหญ เนื่องจากผูชายน้ันมีพื้นที่ในการแสดงออกของ         กิจกรรมตางๆ
มากกวาเพศหญิงทําใหบุคคลท่ีหนังสือพิมพหนา 1 มักนําเสนอจึงเปนเพศชายเปนหลัก 

    
 8.2.9.  ภาพ / ขาวศาสนา ความเชือ่ ประเพณี และวัฒนธรรม เปนภาพ / ขาวท่ีแสดงใหเห็นถึง

กิจกรรมตางๆท่ีเปนกิจกรรมในดานการสืบทอดศาสนา  และเปนผูท่ีรักษาวัฒนธรรม
ประเพณ ี เชน เพศชายนัน้เปนเพศท่ีเปนผูท่ีสืบทอดพระพุทธศาสนาเปนผูนําของการ
ปฏิบัติกิจกรรมความเช่ือและประเพณีตางๆ นอกจากนัน้ยังสามารถ เปนผูท่ีท้ังสงเสริม
และทําลายไดไปในตัวดวย 

 8.2.10. ภาพ / ขาวท่ีแสดงถึงความแปลก พิสดาร ประหลาด ปาฏิหาริยตางๆ เปนการ 
นําเสนอท้ัง ภาพ / ขาว ท่ีเปนส่ิงแปลกประหลาดไมปกติท่ัวไป ซ่ึงเปนเร่ืองท่ี  ผูชายมัก
แสดงความพิเรนทไมปกติท่ีคนอ่ืนปฏิบัติ หรือเพศหญิงไดกระทําซ่ึงเปนการสรางแรง
ดึงดูดใจใหเพศชายสนใจ เชนการโชวสรีระ ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงการผิดประเพณีของเพศ
หญิงท่ีไมสมควรทํา เชน การแกผาแกบน  เปนตน นอกจากนัน้ยังเปนส่ิงท่ีเกดิจาก
ความสามารถของเพศชายเปนผูกระทําส่ิงนั้นข้ึนดวย เชน  ความผิดปกติของมนุษย  
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8.2.11. ภาพ / ขาว อาชญากรรม เปนภาพ / ขาว ท่ีเกดิจากท้ังเพศชายกระทํากับรางกายและจิตใจ 
ซ่ึงแสดงใหเหน็ถึงความเปนใหญของเพศชายท่ีมีอํานาจเหนือกวา หรือการหาทางออก
ใหกับตนเองเชนการฆาตัวตายเพ่ือรักษาศักดิ์ศรีไว การใชความรุนแรงกับเพศชายดวยกนั 
หรือเกิดจากความคึกคะนองของเพศชาย โดยท่ีถูกเพศชายกระทํากันเองจนถึงแกชีวิต ถลม
ผูใหญบานดับคาบาน เปนตน ตลอดจนขาวของการตัดสินปญหาโดยใชอารมณมากกวา
เหตุผล ซ่ึงสวนใหญจะเปนเร่ืองปญหาครอบครัว การหงึหวง การนอกใจกัน  การตีกันของ
เหลานักเลงท้ังหลาย เปนตน 

 
8.2.12.  ภาพ / ขาวสังคม  เปนการนําเสนอภาพ / ขาว ท่ีเนนการชวยเหลือสังคมในดาน 

ตางๆ การแกปญหาวางแนวคิดเพื่อพัฒนาสังคมใหดีข้ึน เชน การทําประโยชน 
เพื่อสังคม เพื่อใหสังคมนี้ดีข้ึนนาอยูข้ึน รวมไปถึงดานส่ิงแวดลอม เชน การดูแล 
เร่ืองสัตวปา ตนไม การชวยเปนหูเปนตาดแูลใหสังคมดข้ึีน ชวยเหลือสังคม ชวย 
ชีวิตคนเหมือนเปนฮีโร ตลอดจนการไดรับตําแหนงตางๆทางสังคมท่ีมีเกียรติ ซ่ึง 
ลวนเปนการนาํเสนอบุคคลในขาวท่ีเปนเพศชายท้ังส้ิน 

 
8.2.13. ภาพ / ขา ว การทหาร และ ตํารวจ เปนการนําเสนอ ภาพ / ขาว ความเคล่ือนไหว 

 การทํางานดานตางๆของวงการทหาร และตํารวจ การปกปองประเทศเพ่ือความสงบสุข   
และดูแลสังคมประเทศชาติ การจับคนผิดมาลงโทษตามกฎหมาย  ซ่ึงเปนการแสดงถึง
ความเปนผูผดงุความยุติธรรมใหกับคนในสังคมใหถูกตองตามกฎหมาย เกิดความเปน
ธรรมในสังคมมากข้ึน และดูแลเพื่อไมใหเกิดปญหา ตลอดจนการตดัสินคดีความตางๆดวย 
และการทําหนาท่ีของผูชายคือการเปนทหาร 

 
8.2.14. ภาพ / ขาว กีฬา เปนการนาํเสนอภาพ / ขาว ความเคล่ือนไหวทางดาน         กิจกรรมของ

เพศชายทางดานกีฬา ซ่ึงกีฬาท่ีนํามาลงในหนา 1 นั้นลวนเปนกฬีาท่ีสวนใหญเพศชายจะ
นิยม เชน กฬีาฟุตบอล เปนตน 
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9.   วิเคราะหวาทกรรม หมายถึง การวิเคราะหการนําเสนอความเปนชายออกมาทางภาษา ภาพและลักษณะใน
การนําเสนอของขาวท่ีมีการคัดเลือกนํามาใชในหนา 1 ท่ีเปนรูปแบบของความคิดท่ีแสดงถึงความเปนชาย 
และถายทอดเร่ืองความเปนชายออกมา 

 
10. ความเปนชาย หมายถึง การนําเสนอภาพ และพาดหวัขาวท่ีมีการใชภาษาท่ีสะทอนใหเห็นถึงอุดมการณ

ความเปนชายออกมา ซ่ึงไดมีการแสดงออกไดหลายลักษณะดังนี ้
 

10.1.  คุณคาท่ีแสดงออกทางประเพณี หมายถึง คุณคาของความเปนชายท่ีสะทอนอํานาจท่ีเหนือกวาอัน
เปนการถายทอดผานวัฒนธรรม เชน ผูชายคือหัวหนาครอบครัว การเปนนักเลง ศักดิ์ศรีลูกผูชาย 
แสดงความมีอํานาจแบบฆาไดแตหยามไมได การใชความ    รุนแรงกับเพศหญิง รักศักดิ์ศรี
มากกวาส่ิงอ่ืนใดจึงทําใหเกดิการทะเลาะเบาะแวงกันไดอยางงายดาย อีกท้ังยังเปนเร่ืองท่ีผูชาย
ปฏิบัติแลวมีการยอมรับกันทางสังคม แตหาก    ผูหญิงปฏิบัติบางจะเปนเร่ืองที่แปลกและเกิดการ
ไมยอมรับทางสังคมได เชน การมีภรรยานอย การเท่ียวผูบริการ เปนตน 

 
 10.2.  คุณคาท่ีแสดงออกทางสังคม หมายถึง  การนําเสนอขาวความเปนชายท่ีสะทอนใหเห็นถึงอํานาจ

เหนือกวาผานทางกิจกรรมการเมือง และสังคม การทหาร เพราะสวนใหญขาวท่ีการเมือง สังคมท่ี
นําเสนอนั้นจะมีผูชายเปนผูท่ีเลาเร่ืองราวซ่ึงแสดงถึงความเปน  ผูนําทางสังคมแสดงใหเห็นถึง
สถานะท่ีเหนอืกวาเพศหญิงทางหนาท่ีการงาน   เชน สถานะของผูนํา ผูนําครอบครัว ผูบัญชาการ
กองทัพ จนการเกณฑทหารรับใชชาติซ่ึงถือเปนหนาท่ีท่ีชายไทยตองทําเพื่อเปนการแสดงออกใน
การรับใชสังคม เปนตน 

 

10.3 . คุณคาท่ีแสดงออกทางผูผดงุความยุติธรรม หมายถึง การนําเสนอขาวท่ีสะทอนความมี  
  อํานาจของผูชายวาผูชายนั้นเปนผูท่ีรักษาความเปนธรรม ชอบชวยเหลือผูอ่ืน รักษา 

   กฎหมายใหกับสังคม เปนผูกลา  รักษาความถูกตองใหกับสังคม เชน บทบาทในการ   
    ปราบปรามจับกุมผูกระทําความผิดของตํารวจ 
 
 
 
 

DPU



 10.4. คุณคาท่ีแสดงออกทางเศรษฐกิจ หมายถึง ความเปนชายท่ีสะทอนความมีอํานาจของ     ผูชาย
ออกมาทางขาวเศรษฐกิจ มีฐานะทางเศรษฐกิจท่ีเหนอืกวาเพศหญิง เชน CEO ท่ีทางหนา
หนังสือพิมพเสนอนั้นมีแตผูชายเทานั้น ตลอดจนการใชคํานําหนาท่ีแสดงถึงสถานะของเพศชาย
ทางเศรษฐกิจ เชน เส่ีย เปนตน 

 
 10.5. .คุณคาท่ีแสดงออกในเร่ืองเพศ หมายถึง ผูท่ีตกเปนขาวนั้นจะเนนผูหญิงเปนสวนใหญ เชนขาว

การถูกขมขืน ตลอดจนภาพของผูหญิงท่ีเนนทางดานสรีระเปนสําคัญ อีกท้ัง    ผูหญิงจะเปนฝายท่ี
ตกเปนขาวในหนาหนังสือพมิพมากกวาผูชายดวย ซ่ึงขาวจะแสดงถึงอํานาจของผูชายวาเปนผูท่ี
กดข่ีเพศหญิง หรือการแสดงออกของเพศชายท่ีมีตอ        เพศหญิงวาเปนเสมือนดอกไมริมทาง 

 
 10.6. คุณคาท่ีแสดงออกทางดานเทคโนโลยี หมายถึง การสะทอนความมีอํานาจของผูชายในเร่ืองความ

ทันสมัย ทางดานเทคโนโลยีตางๆท่ีมีการนําเสนอและคิดคนโดยผูชาย และเปนผูนําในเรื่องของ
ความทันสมัยและกาวลํ้าเทคโนโลยี และเปนผูท่ีใชความทันสมัยของเทคโนโลยีดวย 

 
 10.7. คุณคาท่ีแสดงออกทางดานศาสนา หมายถึง การสะทอนอํานาจของผูชายในเร่ืองของศาสนา จะ

พบวาผูท่ีจะเปนผูท่ีคอยปกปองพระพุทธศาสนาน้ันเปนเร่ืองของผูชายเทานั้น เพราะผูชายคือผูท่ี
สืบทอดศาสนา แตถาผูหญิงบวชเปนชีหรือบวชเปนภิกษุณี ซ่ึงเปนผูท่ีชวยสืบทอดศาสนาเชนกัน 
กลับไมไดใหความสําคัญเทาท่ีควร  

 
  10.8. คุณคาท่ีแสดงออกทางดานพื้นท่ี เปนการแสดงใหเห็นถึงพื้นท่ีในการแสดงออกของ 

 เพศชายท่ีมีมากกวาเพศหญิงเนื่องจากเพศหญิงสวนใหญเม่ือมีครอบครัวแลวจะใชชีวิตอยูกับบาน 
จึงทําใหผูชายมีบทบาทในพืน้ท่ีสาธารณะมากกวา ซ่ึงถายทอดออกมาทางการทํางานหาเล้ียง
ครอบครัว การกีฬา การตองดูแลสุขภาพใหเปนอยางดีเนื่องจากมีพืน้ท่ีสาธารณะในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันมากกวา ความคึกคะนอง การแสดงออกถึงการกระทําผิด การทุจริต การลักขโมย 
อุบัติเหตุตางๆ  

 
 
    10.9.  คุณคาความเปนชายท่ีแสดงออกถึงความรนุแรง เปนการแสดงใหเห็นตามหนา 
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หนังสือพิมพท่ีมักมีขาวท่ีนาํเสนอแตเร่ืองความรุนแรงถึงชีวิตกับเพศตรงขาม การทํารายเพศหญิง
เด็ก   เชน การฆาขมขืน อีกท้ังยังเปนการแสดงความรุนแรงตอเพศเดยีวกันอีกดวย หรือแมกระท่ัง
การทํารายตัวเองของเพศชายเพ่ือตัดสินปญหา 

 
11. วิเคราะหวาทกรรม หมายถึง การวิเคราะหการนําเสนอความเปนชายออกมาทางภาษา ภาพและ 

 ลักษณะในการนําเสนอของขาวท่ีมีการคัดเลือกนํามาใชในหนา 1 ท่ีเปนรูปแบบของความคิดท่ี 
 แสดงถึงความเปนชาย และถายทอดเร่ืองความเปนชายออกมา 

 
12. อุดมการณ  หมายถึง ความเปนจริงพื้นฐานของโลก ท่ีมนุษยเช่ือ และเห็นวาไมสามารถเปล่ียน 
      แปลงไปได 
 
13. อุดมการณทางสังคม หมายถึง ความเปนจริงทางสังคมท่ีคนในสังคมเช่ือ และนํามาใชเปนแนว 
       ทางในการตัดสินใจเหตุการณในสังคม 
 
14. รูปแบบการดาํเนินชีวิตของเพศชาย หมายถึง การดําเนินกิจกรรมตางๆท่ีสะทอนใหเห็นความ 
       เปนชาย เชน การสูบบุหร่ี การเลนหมากรุก การเลนการพนัน การเลนมวย การแขงมา การพนัน 
      บอล การจีบหญิง เปนตน 
 
15. เทคนิคการนําเสนอ หมายถึง การพาดหวัขาว ตําแหนงของภาพท่ีไดมีการคัดเลือกมีความ 

       เกี่ยวของกับการสะทอนความเปนชายออกมา 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 
1. เพื่อใหเกิดการแกปญหาในการเสนอขาวสาร ใหเกิดความเท่ียงธรรมกับผูหญิงมากข้ึน และเกิดความเทา

เทียมกันของคนในสังคมโดยไมจํากัดเพศ 
 
2. เพื่อเปนขอมูลใหทางหนังสือพิมพนําไปใชในการพจิารณาขาวเพื่อลงหนา 1 ตอไปซ่ึงควรยึดหลักศีลธรรม

มากกวาหรือเทาเทียมกับหนาท่ีและผลกําไร 
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บทที่ 2 
  

ทฤษฎี แนวคดิ และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

  จากการวิจัยในคร้ังนี้ในหัวขอ การถายทอดอุดมการณความเปนชายผานทางหนังสือพิมพไทยรัฐ หนา 
1 นั้นจะมีการนําทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยท่ีเกีย่วของ ท่ีสามารถอธิบายถึงปรากฏการณท่ีเกิดขึน้โดยมีรายละเอียด
ดังนี ้

 
1. Gender 
  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับจติสํานึกดานเพศ (gender consciousness) 
  แนวคิดการสรางภาพความเปนชาย 
  พื้นท่ีสาธารณะ / พื้นที่สวนตัว 
  แนวคิด Ethics of care ของ Carol Gilligan 
 
2. Language / Discourse 
  แนวคิดการสรางความหมายทางสังคม 
  แนวคิดเร่ืองวาทกรรม 
  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะหเนือ้หา 
  ทฤษฎีสัญญะวิทยา 
  แนวคิดการใชภาษาของส่ือมวลชน 
 
3. Newspaper 
  แนวคิดเกีย่วกบัหนังสือพิมพ 
  แนวคิดเกีย่วกบั Ethic of Lore  
  แนวคิดเกีย่วกบัประเภทขาว 
  แนวคิดเกีย่วกับขาวหนา 1 ของหนังสือพิมพ 
 
4. งานวิจยัท่ีเกีย่วของ 
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1. Gender 
 

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับจิตสํานึกดานเพศ (Gender Consciousness ) 
 
  สังคมไทยท่ัวไปมักจะมีความคาดหวังและแนวทางความคิดท่ีเปนรูปแบบเดียวกับบทบาทของผูหญิง
อยูแลว ทําใหเกิดปญหาดานการแบงแยกหลายๆอยาง เชนบทบาทขอบเขต และปริมณฑลของผูหญิงท้ังโดยสวนตัว 
และโดยสวนรวม เพราะการแบงแยกนี้เปรียบเสมือนกลไกทางจิตที่คอยฉุดร้ังผูหญิงเอาไว และในผูชายก็จะทําใหมี
เอนเอียงหรืออคติตอผูหญิง ทําใหเกดิการเลือกปฏิบัติระหวางเพศเกิดข้ึน โดยเฉพาะในบางสังคม เชน สังคมไทยท่ี
เนนบทบาทของผูชายสําคัญกวาผูหญิงมาต้ังแตอดีต (วจภีรณ อาทรมิตร หนา 12-13 , 2541 ) 

 
  สวนบทบาทของผูหญิงท่ีถูกเสนอผานทางส่ือมวลชนนั้นยังคงมีลักษณะดอยในสังคม      (สุดารัตน 
ดิษกรรธนะ , 2538) ไมวาจะเปนส่ือมวลชนแขนงใด โดยเฉพาะส่ือหนังสือพิมพมีเพียงรอยละ 8.6 เทานั้นท่ีเสนอ
เร่ืองราวของผูหญิง และในสวนนี้กจ็ะเสนอขาวในดานความดอยกวาของผูหญิงในสังคม เชน การเปนวัตถุทางเพศ ( 
Sex object ) จากการวิเคราะหบทบาทของผูหญิงกับ       ผูชายท่ีสะทอนอยูในภาพขาวหนังสือพิมพ The Washingon 
Post และ The Los Angeles Times Miller (1975) (อางใน ชนัญชี กาญจนอุไรโรจน 2544:6 ) นอกจากนัน้ ชนัญชี 
กาญจนอุไรโรจน (อางใน ฟาใส วิเศษกุล : 35) ไดทําการศึกษาภาพลักษณสตรีในหนังสือพิมพรายวัน ในชวงป 2528 
– 2537 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหเนื้อหาของหนังสือพิมพรายวันภาษาไทย เพื่อทราบวามีการนําเสนอ
ภาพลักษณสตรีในประเดน็ รูปแบบ ทิศทาง และระดบัของสตรีระดับใดมากท่ีสุด โดยพบวาหนังสือพิมพรายวัน
ภาษาไทยนําเสนอภาพลักษณเร่ืองสตรีกับความงามมากท่ีสุด  และเม่ือเปรียบเทียบกับการนําเสนอภาพลักษณของ
สตรีในหนาตางๆ ของหนังสือพิมพพบวา หนาหนึ่งนําเสนอประเด็นสตรีกับเหยื่อความรุนแรงมากท่ีสุด ดวยรูปแบบ
ขาวท่ีมีทิศทางเปนกลาง โดยสตรีท่ีปรากฏมีบทบาทเปนวัตถุทางเพศมีฐานะเปนผูถูกกระทํา โดยสวนใหญเปนสตรี
ในระดับธรรมดา แตถาเปนสตรีในระดับผูนําจะอยูในระดับของหนาสตรีหนาในของหนังสือพิมพรายวัน 

 
  จากเหตุนี้ทําใหผูหญิงขาดโอกาสที่จะหาความกาวหนาในการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะ
บทบาททางการเมืองหรือการเปนผูนํา เพราะบทบาทของผูหญิงจะถูกกําหนดในแงของการเปนผูผลิตลูกหลาน 
(Reproduction) และผูท่ีมีสวนรวมในการผลิตกิจกรรมดานตางๆ (Productive activities) ในระบบเศรษฐกิจจะ
เห็นไดวาผูหญิงอยูในระบบเศรษฐกิจมากกวารอยละ 62 (สุธีรา   ทอมสัน , 2521) ในขณะท่ีความกาวหนาของ
ผูหญิงกลับมีจํานวนผูบริหารนอยมากและในวงการเมืองนั้นแมผูหญิงจะมีสวนรวมมาเปนระยะเวลานาน แต
บทบาทและภาพลักษณของนักการเมืองหญิงก็ยังคงมีลักษณะเปนไปตามบทบาทของผูหญิงโดยท่ัวไปคือ
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บทบาทของความเปนผูดแูล ผูใหความชวยเหลือ บทบาทของความเปนแม และบทบาททางดานสังคมสงเคราะห
เปนสวนใหญ เพราะภาพความเปนลัทธิเพศนิยม (Sexism) นั้น จะเนนคุณคาเพยีงคร่ึงหนึ่งเทานัน้ของมนุษยชาติ 
โดยละเลยอีกคร่ึงหนึ่งคือผูหญิง (ฉลาดชาย สมิตานนท , 2533 :25) 
 
แนวคิดเก่ียวกับการสรางความเปนชาย 

 
  มีนักวิชาการหลายทานหลากหลายสาขาทางดานจิตวิทยา สังคมวิทยา และมนษุยวิทยาที่
พยายามตอบปญหาถึงท่ีมาของความเปนชาย ซ่ึงไดผลสรุปท่ีตรงกันวาความเปนชายนั้นไดรับการสรางข้ึนโดย
สังคม และไดรับการเพ่ิมเติมวาความเปนชายท่ีไดรับการสรางจากสังคม และวัฒนธรรม ซ่ึงหมายความวาความเปน
ชายไมไดมีมาตั้งแตเกดิ เปนเพียงการระบุเพศทางดานชีววิทยาเทานัน้เพราะเม่ือโตขึ้นจะเกิดการเลียนแบบอยาง
ท่ีปรากฎในสังคม จากสถาบันตางๆ ไมวาจะเปนโรงเรียน ศาสนา และส่ือมวลชน 
 
  และเม่ือความเปนชายเปนส่ิงท่ีสรางจากสังคมนักวิชาการไดมีการวเิคราะหเพิ่มเติมวา ถาสังคม
เกิดการเปล่ียนแปลง ความหมายของความเปนชายกน็าจะมีการเปล่ียนแปลงดวยเชนกนั      ดังเชนการแสดงให
เห็นถึงความเปนชายแบบเกาและความเปนชายแบบใหมท่ีมีมาในประวัติศาสตรมนุษยชาติ 
 
ความเปนชายแบบเกา 
 
  ความเปนชายแบบเกานั้นไดมีการสะทอนใหเห็นออกมาไดหลากหลายยุคหลากหลายสังคม เพราะ
ถาสังคมแบบใดจะเปนการสะทอนถึงความเปนชายของยคุนั้นๆออกมาดวย ดังนี ้
 
  สังคมแบบดั้งเดิมนักมานษุยวิทยา (ยศ สันตสมบัติ , 2537 ) ทําการศึกษาสังคม       ลาสัตว
พบวาความเปนชายมีอํานาจเหนือผูหญิง สืบเนื่องจากสภาพรางการของชาย หญิง ซ่ึงแตกตางกนั โดยผูหญิงตอง
กําเนิดบุตร (โรซัลโด,2534) มีผลทําใหผูหญิงถูกวางใหไมมีอํานาจ ถูกดูถูกวาเปนเพศท่ีสกปรก (ritual unclean) 
นอกจากนั้นตองพึ่งฝายชายหาเนื้อสัตว หรือโปรตีนในการเล้ียงชีพ ดวยเหตุนี้เองทําใหเกดิ    แนวคิดสังคมผูชาย
เปนใหญ (patriarchy) ซ่ึงแนวคิดดังกลาวมีผลท่ีสืบเนื่องมาจนถึงปจจบัุน 
 
  สังคมยุคเกษตรกรรม จากการศึกษาทางดานสังคมวิทยา ชวยอธิบายเพิม่เติมถึงการเปล่ียนแปลง
ทางสังคมในยคุตอมา พบวา แมสภาพของสังคมเปล่ียนแปลงไป ความเปนชายยังคงไดรับการตอกยํ้าความเปน
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ใหญ อํานาจ ฯลฯ สืบตอจากสังคมยุคลาสัตว เขาสูยุคของสังคมเกษตรกรรม        ผูชายยังคงเปนแรงงานสําคัญใน
การทํางาน และมีอํานาจในสังคมเชนเดิม แตผูหญิงก็เขามามีบทบาททัดเทียมข้ึนบาง    สืบเนื่องมาจากการที่
ผูหญิงสามารถทํางานในไร นา ไดโดยไมตองเส่ียงอันตรายเหมือนกับงานลาสัตว  
 
  แตเม่ือถึงยุคของสังคมอุตสาหกรรม ท่ีเร่ิมข้ึนจากแถบยุโรป ระบบการผลิตเปล่ียนไป โดยมี
การมุงเนนการผลิตจํานวนมาก ถึงคนสวนใหญในสังคม ทําใหเกิดความตองการแรงงานรวมกันทํางานใน
โรงงาน ผูชายออกนอกบานเพื่อทํางาน ผูหญิงอยูแตในบานทํางานบาน อันเปน        กิจกรรมท่ีไมไดสงผลตอ
เศรษฐกิจใด  ทําใหผูหญิงถูกลดบทบาท อุดมการณทางดานสังคมของผูชายเปนใหญจึงไดรับการตอกยํ้าอยางมาก 
ซ่ึงผูชายไดรับการส่ังสอนจากสังคมอุตสาหกรรมนี้วา คือ คนท่ีมีระเบียบ มีกฎเกณฑ ตางจากผูหญิง ซ่ึงการ
ทํางานนอกบานเปนเร่ืองท่ีเช่ือมโยงกับการจัดลําดับของอํานาจ ยิ่งทําใหผูชายคุนเคยกบัอํานาจมากข้ึน 
 
  นอกจากนั้น ในระบบอุตสาหกรรมยังคงสงเสริมใหเกดิอุดมการณทางทุนนิยม บริโภคนิยม ซ่ึง
ลวนเปนผลกระทบท่ีสําคัญนําไปสูความเปล่ียนแปลงความเปนชาย เพราะผูชายน้ันไดรับผลกระทบของระบบ
ทุนนิยม และบริโภคนิยมในแงของการไดรับอุดมการณบางสวน ชวยสนับสนนุการมีอํานาจของตนเอง (จากยุค
อดีต) ซ่ึงอุดมการณท่ีกลาวถึงคือการเนนถึงลัทธิปจเจกบุคคล และการแขงขันแสวงหาตามแนวคิดของระบบทุน
นิยม ซ่ึง ชัช กิจกรรม (2539) ไดสรุปโดยใชแนวคิดของ Greenberg (1978) ท่ีไดมีการกลาวไวในบทความเร่ือง 
Liberal culture and capitalist hegemony ในหนังสือ Liberalism and the modern policy:Essay in contemporary 
political theory. วา ธรรมชาติของมนุษยเปนคนเหน็แกตวั ปจเจกชนนยิม และแขงขัน (Human nature is selfish, 
individualistic and competitive.) เพราะระบบทุนนิยมอุตสาหกรรมเนนใหผูชายมีการแขงขันกัน รวมถึงการให
คุณคากับสินคา เนนความเปนตัวของตัวเอง หรือปจเจกบุคคล จากเดิมท่ีผูชายสนใจประเทศชาติ การทํางาน
พัฒนา และสนใจในเร่ืองของตนเองกอน 
 

  ซ่ึงความเปนชายแบบเกานั้นไดเนนในเร่ืองของอํานาจ และการครอบงํา ซ่ึงทําใหความหมายของผูชาย
นั้นเปนเร่ืองท่ีตรงกันขามกบัความเปนหญิง และจะเปนไปในทางบวกมากกวาโดยจะมีการมองกันเปนคนละข้ัว
แบบเปรียบเทียบกัน เชน เม่ือมองวาผูชายเขมแข็ง ผูหญิงก็จะออนแอ        ผูชายจะอดทน  ผูหญิงจะเนนการแสดง
อารมณมากกวา (Doyle,1989,95)  

 
  นอกจากนั้นยงัไดมีภาพความเปนชายกอนการเปล่ียนแปลง : ผูชายแบบเดิม (Traditional male) โดยมี
การสะทอนถึงความเปนมาวา เดิมทีเดยีวนัน้การเรียนรูบทบาททางเพศของคนเราจะเกิดการเรียนรูไดตั้งแตเด็กๆ ท่ี
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เปนเชนนัน้เนือ่งจากวาตอนเด็กเรามีการมองวาตัวเองเปนเพศหญิงหรือเพศชายไมเพียงแตดูจากพอและแมเทานัน้ 
ยังมีงานวิจัยหลายช้ินท่ีพบวาวิธีในการเรียนรูอีกสวนหนึง่จะมาจากการจําลองบทบาททางเพศผานส่ือมวลชน 
นั่นเอง (แกวจนัทรทิพย ไชยสุริยะ : 26) ซ่ึงบุคลิกลักษณะ   ดังกลาวนัน้ไดถูกสะทอน และมีการนาํเสนอออกมาท่ี
สามารถเห็นไดชัดเจนดังนี ้

 
-  บุคลิกลักษณะโดยท่ัวไปของผูชายจะแสดงถงึความทะเยอทะยาน ชอบผจญภัย       แข็งแรง มี

บทเดน ในขณะท่ีผูหญิงนั้นจะถูกกํากับใหมีบทบาทท่ีตองพึ่งพาคนอ่ืน ยอมจํานนและออนแอ 
 - ผูชายจะเกี่ยวของกับกิจกรรมท่ีตื่นเตนท่ีสามารถทําใหเขาไดรับผลตอบสนองท่ียิ่ง 

ใหญ ในขณะที่ผูหญิงจะเกี่ยวพันกับกิจกรรมท่ีสนับสนุนหรือสําคัญนอยกวาผูชายและเปน
กิจกรรมท่ีไดรับผลตอบแทนเพียงเล็กนอย 

- โฆษณาในโทรทัศนจะเสนอวาผูหญิงเปนกงัวล เครงเครียด และกังวลถึงปญหาท่ีเปนเร่ืองเล็กๆ 
นอยๆ เจาระเบียบ ในขณะที่ผูชายแสดงถึงความมีอํานาจ มีความรู และเปนชายชาตรี    

 

จึงทําใหมีการมองวาผูชายแบบเดิมนั้นจะมีลักษณะ ดังนี้คือ  
 

1. ผูชายตองการปองกันตัวเองและมีความหวาดระแวง 
2. ผูชายจะเปนผูท่ีซอนความรูสึก 
3. ผูชายจะดูมีความแข็งแกรง และเอาชนะไมไดดวย 
4. ผูชายชอบการแขงขัน 
5. ผูชายเปนนายของโลกภายนอกจะเกงในเร่ืองนอกบานมาก  
6. ผูชายชอบพึ่งพาตนเอง และโดดเด่ียว มีความเปนปจเจกชนสูง 

  7.  ผูชายเปนผูนําควบคุมผูอ่ืนอยูตลอดเวลา 
 
 จากลักษณะท้ัง 7 อยางท่ีไดกลาวมาตอนตนนั้นอาจจะสรุปไดวา ความเปนชายแบบ 
ดั้งเดิมนัน้ เนนในเร่ืองของการมีอํานาจและการเปนผูครอบงํา โดยความหมายของผูชายซ่ึงมีข้ัวท่ีตรงขามกับความ
เปนหญิงกนัอยูเสมอ 
 
 จากการที่เรารูถึงภาพของความเปนชายแบบเกาไปแลวซ่ึงเนนความมีอํานาจของผูชายเปนใหญตาม
จารีตของสังคมท่ีนับถือวาผูชายมีอํานาจ และเม่ือสังคมมีความเปล่ียนแปลงไปความหมายท่ีสะทอนความเปนชาย
ก็ตองมีการเปล่ียนแปลงตามไปดวย โดยมีการสะทอนภาพของความเปนชายแบบใหมดังนี ้
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ความเปนชายแบบใหม  :  (New Male)  

 
 จากการที่เกิดการเปล่ียนแปลงทางสังคม ทําใหเกดิการใหคํานิยามและบุคลิกลักษณะของ    ผูชายที่
ถูกกลาวถึงมีความเปล่ียนแปลงไป เชนจากการเปล่ียนแปลงของสังคมที่ไดมีการเปล่ียนแปลงนยิามของความเปน
ชาย (อางถึงใน Barthel,1992:147-148) พบวาในยุค 1950 ความเปนชายท่ีไดรับการนยิามวาเครงเครียด รับผิดชอบ
ตอครอบครัว อดทน แตไดมีการเปล่ียนแปลงไปดวยการเกิดข้ึนของปรัชญาใหมท่ีนติยสาร playboy ซ่ึงไดกลาวไว
วาผูชายควรท่ีจะสนุกสนาน และแนวคิดท่ีวา make love not war  ท่ีไดรับอิทธิพลจากกลุมฮิปป  

 
 และจากปท่ี 1960 (Hearn and Morgan,1990) นั้น อิทธิพลจากตางประเทศไดจุดประกายใหผู
หญิงไทยสวนหน่ึงไดรับความคิดของความไมเทาเทียมกนั รวมถึงการตระหนกัของหญิงไทยผูท่ีมีการศึกษาสูง 
และคนพบถึงการครอบงําจากอํานาจผูชาย เชนการถูกจํากัดสิทธิเสรีภาพของผูหญิงท่ีมีสามี ซ่ึงหามทํานิติกรรม
ใดๆถาไมไดรับอนุญาตจากสามี (สุภทัรา สิงหลกะ, 2525:15) และประกอบกับในปลายทศวรรษท่ี 60 นั้นไดเร่ิมมี
การเรียกรองทางดานสิทธิสตรี (Women’s Liberation Movement) โดยผูหญิงเร่ิมออกมาทํางานนอกบานมากข้ึน 
ไมตองไดรับการพ่ึงพิงจากผูชายอีกตอไป  
  จึงเกิดมีคําถามมากมายในเร่ืองของอํานาจวาแทจริงแลวผูชายนั้นมีอํานาจครอบงําเหนือกวาผูหญิงจริง
หรือไม  ซ่ึงทําใหเกดิการเรียกรองใหผูชายไมกดข่ีผูหญิง และเปนผูชายในแบบท่ีผูหญิงตองการ นั่นหมายถึงการ
ใหคุณคาแกผูหญิง ไมมองวาผูหญิงเปนเพียงแควัตถุทางเพศเทานั้น เนนความเทาเทียมกันในสังคม และลดความ
เปนชายบางอยางท่ีไดรับการปลูกฝงมาจากอดีตลง เชน การมีอํานาจ ความเขมแข็ง โดยไดมีการเนนวาความเปน
ชายยุคใหม ตองเร่ิมรูสึกถึงการมีสิทธิเสรีภาพตอการแสดงออกถึงความรูสึกของตนเอง  ทําตามใจชอบ ท้ังการรัก 
และการไดรับรัก โดย Abbott (1992) ไดเสริมวา ความเปนชายนัน้แตเดิมถูกจัดไวใหมีความแตกตางจากความเปน
หญิงอยางส้ินเชิง แตปจจุบันไดมีการเร่ิมมองความ       แตกตางนั้นอยูตรงกลาง โดยมองผูชายยุคใหมวาผูชาย
สามารถท่ีจะออนแอ และสามารถที่จะเขมแข็งไดเชนกัน ซ่ึงท้ังน้ีท้ังนั้นลวนข้ึนอยูกับเวลาและสถานการณ 
 
 นอกจากนั้นความเปนชายแบบเกา ยงัไดรับการโตแยงในดานของความเปนปจเจกบุคคลท่ีมาก
เกินไป จนทําใหความคิดเดิมๆท่ีผูชายมองวาตนเองนัน้มีอํานาจอยางเดียว ใหหนัมาสนใจตอส่ิงรอบขาง เชน 
ประเทศ ครอบครัว ส่ิงแวดลอม มากกวาตนเอง มากข้ึนกวาเดิม แตนิยามของความเปนชายนัน้จะไดรับการนิยาม
อยูตลอดเวลาไมมีท่ีส้ินสุดตราบใดท่ีสังคมยงัมีความไมแนนอนเปล่ียนผันไปเร่ือยๆเชนนี ้
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 เชนเดยีวกับความเปนชายท่ีสะทอนออกมาทางส่ือหนังสือพิมพไทยรัฐ หนา 1 ซ่ึงผูวิจัยจะได
ทําการศึกษาวาความเปนชายท้ังแบบเกาและแบบใหมวามีการสะทอนออกมาในรูปแบบใดบาง แตผูวิจยัคิดวา
ความเปนชายท่ีไดกลาวมาแลวขางตนนั้น ลวนถูกประกอบสรางข้ึนใหความเปนผูชายมีความหมาย ไมวาจะเปน
การทําใหสังคมมองวา ผูชายเปนสุภาพบุรุษ เปนเจาชายข่ีมาขาว หรือเปนผูท่ีเสียสละ  แลวความเปนชายท่ีสังคม
สรางข้ึนนั้นมีหลักเกณฑในการประกอบสรางอยางไรบาง 
 
แนวคิดเร่ืองพืน้ท่ีสาธารณะ /พื้นท่ีสวนตัว 
 
 ในสังคมใดๆกต็ามลวนมีความแตกตางกนัไปตามแตละสังคม แตมีมิติท่ีเกี่ยวของกับทุกวฒันธรรม
สําคัญ 2 มิติท่ีเกี่ยวของกับทุกๆวัฒนธรรม คือ มิติท่ีเกี่ยวของกับเร่ือง “เวลา” (time) และสถานท่ี (space/place) ท่ีใน
ความนึกคิดของคนไทยเรียกวา “กาลเทศะ” ซ่ึงจะเปนมิติท่ีกําหนดรูปแบบ และการแสดงออกของวัฒนธรรมท่ี
กลาวมาขางตน เชน ในเวลาไปงานศพ เราจะตองแตงกายดวยชุดสีดํา คนท่ีมีสติสัมปชัญญะสมบูรณดีจะไม
ออกไปรองเตนรําอยูกลางถนน เปนตน 
  วัฒนธรรมท่ีเกีย่วกับ “เวลา” และ “สถานท่ี” ท่ีกลาวมาขางตนนั้นไดเขามาเกีย่วของกับเร่ือง 
“ผูหญิง” “ผูชาย” อยางมาก เพราะวฒันธรรมในแตละสังคมในแตละยคุสมัยจะเขามาเปนตัวกําหนดวา    “ผูหญิง”  
และ  “ผูชาย” จะอยูท่ีไหน กับใคร ในเวลาใดทําอะไรไดบาง ตวัอยางเชน ในอดตี ในบริเวณพระราชฐานช้ันใน
ของพระราชวงั จะเปนเขตท่ีอยูของเจานายฝายหญิง ซ่ึงอนุญาตใหมีแตผูหญิงเทานั้นท่ีเขาไปได ผูชายหามเขา
เด็ดขาด     ยกเวนพระมหากษัตริยสําหรับผูชายท่ีบวชเปนพระภิกษุ ไมสมควรท่ีจะอยูตามลําพงักับสตรีเพียงสอง
ตอสองในท่ีลับตาคน 

 
  ในเวลาดึกดืน่ ผูหญิงดีๆ ควรจะอยูกับเหยาเฝากับเรือน ไมสมควรออกไปเท่ียวเตรนอกบาน หรือไม
ไปเดินตามท่ีเปล่ียวลับตาคน สํานวนไทยท่ีวา “ทองไปเจ็ดยานน้ํา” นั้น แนนอนวา ตองเปนสํานวนท่ีใชกับผูชาย
เทานั้น  เชนเดยีวกับคําท่ีใชวากลาวผูท่ีชอบเท่ียวเลนไปตามท่ีตางๆวา “แรด” นั้นสํานวนไทยจะหมายถึง “ผูหญิง” 
เทานั้นท้ังๆท่ี 2 คํานั้นเปนการแสดงอาการอยางเดียวกนั แตเม่ือ    ผูหญิงกับผูชายเปนผูแสดง จะใชกิริยาตางกนั
และมีนยัยะท่ีตางกันดวย 

 
  แมเพียงตัวอยางท่ีแนวคิดเร่ืองพื้นท่ีสวนตัว และพื้นท่ีสาธารณะจะแสดงใหเห็นวาในเรื่องของเวลา 
และสถานท่ีนัน้ยังสามารถที่จะเปนตัวแบงผูชายและผูหญิงเอาไว ซ่ึงแสดงถึงความไมเทาเทียมกันในเร่ืองเพศท่ี
คนในสังคมไดใหความหมายเอาไว  เนือ่งจากสํานวนภาษาท่ีทําหนาท่ีเปนแทงผลึกท่ีเก็บบันทกึเอาความนึกคิด
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และวิธีปฏิบัตขิองคนในสังคมในชวงระยะเวลาตางๆ เอาไว (แมวาความนึกคิดและการประพฤติปฏิบัตินั้นจะสูญ
หายหรือเลิกราไปแลว แตภาษายังคงอยู ) สํานวนภาษาท่ี    ยกตวัอยางมาขางตน แสดงใหเห็นไดวา ในวัฒนธรรม
ของไทยเชนเดียวกับอีกหลาย ๆ วัฒนธรรมท่ีไดกําหนดใหสถานท่ีท่ีผูหญิงควรจะตองอยูคือ “ ท่ีบาน ” (home) 
และสถานท่ีท่ีผูชายจะอยูคือ                   “ ท่ีสาธารณะ/ท่ีนอกบาน ” (public) หรือท่ีเรียกวา “ โลกภายนอก ” 
(กาญจนา แกวเทพ , 2544) 

 
  จากคําวา “ท่ีบาน” (home/house) ซ่ึงมีความหมายในทางรูปธรรมวา หมายถึง บริเวณท่ีมีขอบเขตท่ี
แนนอน (รูไดจากการมีร้ัวบาน มีประตู) มีการกําหนดหนาท่ีใชสอยของบริเวณนี้อยาง        แนนอน (นับต้ังแตเปน
ท่ีซุกหัวนอน หรือเปนสวรรคบนดิน แหลงพักพิงใจ ฯลฯ) คําวา “ท่ีบาน” ไดเร่ิม  คล่ีคลายขยายความหมาย
ออกไปถึงคําวา “ครอบครัว” โดยเฉพาะในสังคมยุคอุตสาหกรรม คําวา “ครอบครัว” ไมไดมีนัยยะเพียงแคพื้นที่
บริเวณเทานั้น แตทวายังมีความหมายถึงความสัมพันธระหวางบุคคลท่ีมีรูปแบบเฉพาะตัว  

 
 “บาน” และ “ครอบครัว” ในสถาบันทางสังคมนี้ จะมีลักษณะท่ีตรงกันขามกับ “ท่ีสาธารณะ”  “ท่ี
ทํางาน” (office) และ “การงาน” (work) เพราะรูปแบบความสัมพันธมีการงานนั้น ตองมีลักษณะมุงเอาประโยชน
สวนตน มีการแขงขัน หวังผลสําเร็จเปนเปาหมาย มีความขัดแยง    ตึงเครียด ฯลฯ ดงันั้นจึงอาจสรุปไดวาเปาหมาย
ของครอบครัว : คือ “ ความสุขในชีวิตของครอบครัว ” สวนในการงาน เปาหมายคือ “ ความสําเร็จในชีวิตการงาน 
”  
 
 จากส่ิงท่ีกลาวมาขางตนนั้นเปนการแบงแยกวาท่ีบาน และท่ีสาธารณะนั้นลวนมีการปฏิบัติท่ีมีความ
แตกตางกนั และย่ิงมีการวางตําแหนงของผูหญิงและผูชายเอาไวในพ้ืนท่ีท่ีตางกัน        ดังกลาว และเกิดการผลิตซํ้า
กันมากข้ึน พืน้ท่ีดังกลาวนัน้ก็จะเกดิความเขาใจท่ีสังคมมอบใหท้ังส้ินซ่ึงลวนเปนการแบงแยกพืน้ท่ีใหกับท้ังผูหญิง
และผูชาย ซ่ึงลวนเปนส่ิงท่ีถือวาเปนเร่ืองท่ีเกีย่วของกับสิทธิ และความเทาเทียมกันในสังคม 
 
 เนื่องจากการท่ีมีการแบงแยก “ท่ีบาน” และท่ี “ทํางาน” ออกจากกันดงักลาวแลว สังคมก็จะ
มอบหมายให “ผูหญิง” ซ่ึงโดยสภาพทางชีวะรางกายเปนฝายท่ีออกลูก จึงควรท่ีจะเล้ียงลูก “เปนแม” และดูแลงาน
ภายในบาน “เปนแมบาน” ไปพรอมๆกัน ฉะนั้น เม่ือท่ีบาน = ครอบครัว และผูหญิง= ท่ีบาน ดังนัน้    ผูหญิงจึง= 
ครอบครัวไปโดยปริยาย ในขณะท่ีผูชายจะสังกัดอยูอีกซีกหนึ่ง คือ ออกไปทํางานนอกบาน หาเล้ียงครอบครัว เรา
จึงมักไดยินวา “ผูชายคนนี้เปน family man”  อันหมายความวา เปนผูชายท่ีรักและเอาใจใสครอบครัว แตจะไมเคย
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ไดยินคํากลาว วา “ผูหญิงคนนี้เปน family woman” เลย ท้ังนี้เนื่องจาก “การเปนผูหญิง” ก็เทากับ”การเปน
ครอบครัวอยูแลว” (กาญจนา แกวเทพ , 2544)  
 
 นอกจากนั้นมิติของคนในสังคมสมัยใหมจึงมี 2 ดาน คือ “ชีวิตการงาน” และ “ชีวิตครอบครัว” ซ่ึงทําให
ถูกแยกขาดจากกัน (seperate) และในบางกรณีกก็ลายเปนปฏิปกตตอกนั (antagonist) เชน ผูชายนัน้จะถูกคาดหวัง
ใหเอาดแีละทุมเท เอาใจใสชีวิตการงานกอน ในขณะที่ผูหญิงท่ีแมบางคนอาจจะมีท้ังชีวิตการงานและครอบครัว
แตผูหญิงตองเลือกชีวิตครอบครัวเปนพื้นฐานและเปนส่ิงท่ีสําคัญอันดับแรกในชีวิต เพราะโดยสวนใหญแลว
ผูหญิงจํานวนมากจะเลือกครอบครัวกอนการงาน เนื่องจาก          “ท่ีของผูหญิงคือท่ีบาน” นั่นเอง(กาญจนา แกว
เทพ,2544)  
 
 สําหรับหนาท่ีและความหมายของแตละพ้ืนท่ีนั้น มีการกําหนดพืน้ท่ีแตละแหงข้ึนมาในเวทีทาง
วัฒนธรรมนั้น ยอมทําใหพื้นที่แตละแหงนัน้มีหนาท่ีทางสังคมบางประการ และนอกจากจะ       มอบหมายหนาท่ี
แลว กย็ังมีกระบวนการกําหนดความหมายและการใหคุณคากับพืน้ท่ีแตละแหง  เชนสําหรับผูชาย พื้นทีท่ี่เขาจะ
ทํางานก็คือ ในท่ีทํางานเม่ือออกจากบานไป และเม่ือกลับมาถึงบาน ท่ีบานก็คือสถานท่ีพักผอนของผูชาย ดังนัน้
ผูชายจึงไมตองทํางานบาน เพราะบานไมใชท่ีทํางาน แตสําหรับ      ผูหญิงแลว “บาน” หมายความถึงการทํางาน 
หมายความถึงความรับผิดชอบทั้งหมดของเธอ ซ่ึงรวมไปถึง “ชีวิตครอบครัว”  
 
 “ท่ีบาน” / “ท่ีสาธารณะ” จากอดีตถึงปจจบัุน เพื่อตอกย้าํคํากลาวท่ีวา “การจัดวางคนแตละเพศใหอยู
ในสถานท่ีใดนั้น มิใชเร่ืองท่ีเปนไปอยางธรรมชาติ (natural) มิใชเพียงเพราะเหตผุลของการเกิดมาเปนผูหญิง ก็
เพียงพอแลวท่ีทําใหเพศนี้ชอบท่ีจะอยูบานเพื่อเล้ียงลูก ทํากับขาวและทํางานบานตางๆ หากแตการจัดวางนีเ้ปน
เร่ือง “วัฒนธรรม” (cultural) ท่ีแตกตางกนัไปในแตละสังคม และแตละยุคสมัย ไดแก 
 
 ท่ีบาน/ท่ีสาธารณะในสังคมเกษตรกรรมกอนยุคทุนนยิม ในสังคมเชนนี้จะมีคนอยูชนช้ันท่ีมีการ
กําหนดพื้นท่ีของเพศหญิงแตกตางกัน คือ ชนช้ันสูงและชนช้ันชาวบานสามัญ  สําหรับชนช้ันสูงนั้น เนื่องจาก 
ผูหญิง มีสถานะเปรียบเสมือน “สมบัติช้ินหนึ่ง” (subject) ดังนั้น จึงตองมีขอกําหนดเพ่ือพทัิกษรักษาสมบัติ
ดังกลาวเอาไว เชน พิธีรัดเทาผูหญิงช้ันสูงใหมีขนาดเล็กเพื่อไมใหสามารถกาวเดินออกไปสูโลกภายนอกได หรือ
มักมีคํากลาววา นกนอยในกรงทอง สําหรับกรณีสตรีชนช้ันสามัญหรือสาวชาวบานนั้นจะถือวา ครอบครัวเปน
สถาบันท่ีมีความสําคัญ ผูหญิงท่ีเปนแมของเรือนจึงมีสถานภาพและบทบาทท่ีมีความสําคัญตามไปดวย  
นอกจากนั้นยงัมีแนวคิดวาในการทํางานนัน้ผูหญิงมีบทบาทท่ีเคียงบาเคียงไหลผูชายในการหากินล้ียงครอบครัวท่ี
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เรียกวา        “ ผัวหาบเมยีคอน ” และผูชายจะเปน     ผูเผชิญกับโลกภายนอกเพื่อนําความรูใหมๆมาใหกับชุมชน 
โดยผูหญิงไมตองทําหนาท่ีดังกลาวเนื่องจากโลกกวางนัน้เปนโลกท่ีอันตรายหากจะออกไปสูโลกภายนอกจะตองมี
การเตรียมปองกันตัวเอง เร่ิมต้ังแต หไูวตาไว รูจกัแสวงหาทางหนีทีไล จนตองหาตะกรุดผายนัตของดีมาปองกัน
ตัว ( กาญจนา     แกวเทพ , 2544 )  
 
 ท่ีบาน/ท่ีสาธารณะในสังคมทุนนิยมอุตสาหกรรม เม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงจากสังคมเกษตรมาสู
สังคมอุตสาหกรรม นอกเหนือจากการเปล่ียนแปลงการผลิตอันเปนมิติดานเศรษฐกจิตามท่ีมักเขาใจกันแลว แมแต
มิติดานพื้นท่ี (space) ก็มีการเปล่ียนแปลงอยางมหาศาล และมีผลกระทบมาถึงวัฒนธรรมดานการใชและกําหนด
พื้นที่สําหรับผูหญิงและผูชาย เนื่องจากในสังคมเกษตรนั้นมีความสําคัญเพราะเปนหนวยการผลิตและการบริโภค 
แตสังคมทุนนยิมไดดงึหนาท่ีการผลิตออกไปจากครอบครัวคงเหลือไวแตหนาท่ีการบริโภคเพียงอยางเดยีว ในแงนี้
ก็ยิ่งเทากับเปนการลดความสําคัญของครอบครัวใหมีนอยลงไปในทุกๆดานไมวาจะเปนเศรษฐกจิ การเมือง และ
สังคม นักสตรีนิยมสาย  เศรษฐศาสตรการเมือง เชน Zaretsky (1980) กลาววา การแยกอยางเดด็ขาดระหวาง “ ท่ี
บาน ” กับ          “ ท่ีทํางาน ” นั้นเปนปรากฏการณท่ีมาเกดิข้ึนในระบบทุนนิยมนี้เอง  
 
 นอกจากนั้นยงัมีการแยกท่ีบานและท่ีทํางานออกจากกันและมีการกําหนดหนาท่ีของคนแตละเพศ
แตกตางกนั ผูหญิงจึงมีบทบาทเปน เมีย เพือ่ผลิตสมาชิกใหม ใหเปนแม เพื่ออบรมสมาชิกใหม ซ่ึงรวมวา งานบาน
เปนงานของผูหญิง ซ่ึงมีความสําคัญนอยกวาการออกไปทํางานนอกบานในท่ีทํางาน ของผูชายอยางเทียบกนัไมตดิ 
ดังท่ี Engels (อางจากกาญจนา แกวเทพ , 2544) ไดกลาววา เม่ือเกดิการผลิตในระบบทุนนิยมอุตสาหกรรมนั้นก็มี
แต “ภาคการผลิตสาธารณะ” (public sector) คือทํางานในโรงงานเทานัน้ท่ีระบบทุนนิยมถือวามีความสําคัญ เพราะ
มีการใหมูลคาแกสินคา สวนท่ีบานกลายเปนภาคสวนตัว (private sector) นั้นก็เร่ิมหมดความสําคัญและกลายเปน
เพียงสวนเสริมของระบบทุนนิยม / อุตสาหกรรมเทานัน้ ในการนี้ “เมียก็กลายสภาพไปเปนหัวหนาคนใช และมี
อาณาบริเวณอยูภายในบานเทานั้น ”  
 
 และเนื่องจากผูชายถูกจัดวางใหอยูในโลกสาธารณะ ผูหญิงถูกจัดวางใหอยูในบาน ดังนั้นโลก
สาธารณะจึงกลายเปน “โลก/สถาบันของผูชาย” ไปโดยปริยาย ขอเท็จจริงท่ีเห็นอยูกคื็อ      ผูนําทางการเมืองเปน
ผูชายเกือบท้ังหมด ผูหญิงเปนเพียงขอยกเวน บรรดาผูนําทางเศรษฐกิจ ผูนําทางดานการทหาร ผูนําทางสังคม ผูนํา
ทางเทคโนโลยี ฯลฯ ลวนแลวแตเปนแวดวงของผูชายท้ังส้ิน (กาญจนา      แกวเทพ , 2544)  
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 จากแนวคิดในเร่ืองพื้นท่ีดังกลาวท่ีสามารถแยกบทบาทและหนาท่ีของผูหญิงและผูชายออกจากกัน 
จนทําใหคนในสังคมคิด และคาดหวังวาผูหญิงจะตองทําหนาท่ีท่ีสังคมไดคาดหวังไว เชน การเปนแมท่ีด ี เปน
ภรรยาท่ีดี ซ่ึงส่ิงเหลานี้ลวนเปนการจํากัดบทบาทและขอบเขตหนาท่ีของผูหญิงอยางเหน็ไดชัดเกิดความไมเทา
เทียมกันของคนในสังคมระหวางเพศชายและเพศหญิง   
 
 สําหรับแนวคิดสตรีนิยมท่ีเปนท่ียอมรับและเปนท่ีรูจักโดยท่ัวไปนั้น ไดแก สตรีศึกษาแนวเสรีนิยม 
(Liberal Feminism) โดยเช่ือวาการถูกกดข่ีของผูหญิงนั้นเกิดจากการท่ีผูหญิงถูกจํากัด    บทบาทโดยการปลูกฝง
ผานความเช่ือประเพณี และกฎหมายใหอยูแตในพ้ืนท่ีสวนตัว (Private sphere) ทางออกของการกดข่ีดังกลาวจึง
เปนเร่ืองของการแกไขกฎเกณฑและกฎหมายตางๆท่ีไมเปนธรรม เพื่อเปดโอกาสใหผูหญิงออกมาแสดงบทบาท
ในพื้นท่ีสาธารณะ อยางไรกต็ามแนวคิดนีย้ังมีขอดอยอยู  เนื่องจากเปนแนวคิดท่ีละเลยโครงสรางอํานาจของระบบ
ผูชายเปนใหญ และการแบงแยกเพศสภาพในระบบความหมายเดิมท่ีผูหญิงยังคงตองคงความเปนผูหญิง “แทท่ี
จริง” อยู งานบานยังคงเปนหนาท่ีของผูหญิง ผูหญิงจึงตองทําหนาท่ีใหดีท้ังในบานและนอกบาน ( พัชรา รุงสุข , 
2544 : 22 ) 
 
 นอกจากนั้นแลวการใหคํานยิามตางๆเพ่ือเปนส่ิงท่ีบงบอกถึงการแบงพืน้ท่ีเอาไวสําหรับ  ผูหญิงและ
ผูชาย เพื่อเปนการสรางความหมายใหเกดิข้ึน เพราะนอกจากพ้ืนท่ีสาธารณะ และพื้นท่ีสวนตัวนี้จะแบงขอบเขต
หนาท่ีความรับผิดชอบของแตละเพศแลว ยังตองมีส่ิงท่ีคอยกําหนดควบคุมแตละเพศใหอยูในขอบเขตท่ีสังคม
กําหนดไว แตถึงอยางไรก็ดีความหมายท่ีใหนั้นกย็ังแสดงใหเหน็ถึงความไมเทาเทียมกนัระหวางเพศ เพราะ
ความหมายดังกลาวไดแสดงถึงอุดมการณความเปนใหญของเพศชายอยูวันยังคํ่า 
 
 โดย “ ท่ีทาง ” ท่ีสังคมกําหนดใหนัน้ วธีิการหนึ่งท่ีไดผลชะงัดก็คือ การใหนิยามหรือ    การให
ความหมายแกการกระทําของบุคคล (Definition / Meaning of action) ตัวอยางในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับการกําหนดพื้นท่ี
ใหกับผูหญิงและผูชาย อยู “ท่ีบาน” และอยู “นอกบาน”  นั้นท่ีเหน็ไดชัดเจนท่ีสุดก็คือ ในการกระทําอยางเดยีวกัน 
คือ การทองเท่ียวไปในโลกกวาง นั้นสําหรับผูชายแลวการกระทําดังกลาวนั้นจะเรียกวา “ ทองไปเจด็ยานน้ํา ” ซ่ึงมี
นัยยะในทางท่ีดี เพราะหมายถึงการมีประสบการณกวางขวาง ผานโลกมากวางแลว แตถาการกระทําดังกลาวเปน
ของผูหญิง สังคมเราจะเรียกวา “ผูหญิงคนนี้เปนแมรีแมแรด อยูไมตดิบาน ไมเปนแมศรีเรือน แมบานแมเรือน”  
 
 ฉะนั้นคํากลาวของไทยท่ีวา “ศาลา นารี วิถี คงคา” ไมเปนของใคร ใครจะใชก็ได คือเปนของ
สาธารณะน้ัน จึงหมายความถึงเฉพาะ “นารี” ท่ีออกไปอยูนอกชายคาบานจนกลายเปน     “ผูหญิง (ท่ีอยูในท่ี) 
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สาธารณะ” ซ่ึงเปนผูหญิงท่ีไมดีเทานัน้ พรอมๆกับคติท่ีวา “ ชายขาวเปลือก หญิงขาวสาร โบราณวา ” ซ่ึงถูก
นํามาใชเม่ือมีบริบทท่ีเกี่ยวของกับการเดินทางไปไหนมาไหนของผูหญิงและผูชาย กลาวคือเม่ือเปนผูชาย (มี
เปลือกหุมแลว) จะไปไหนมาไหนกไ็มจําเปนตองหวงมากนัก ถึงไปตกท่ีไหนก็งอกไดวนัยังคํ่า แตถาเปนผูหญิงก็
ตองระวังเพราะถาไปตกท่ีไหนก็มีแตจะเนาเปอยสูญเสีย ( กาญจนา แกวเทพ , 2544 )  
 ดังนั้นในงานวจิัยช้ินนี้จึงจะเปนการศึกษาวาพื้นท่ีในหนาหนังสือพิมพท่ีเรียกวาพื้นท่ีสาธารณะ
ใหกับคนในสังคมท่ีสามารถใชพื้นที่ในการนําเสนอเนื้อหาขาวสาร ไดมีการนําเสนอขาวสารเพ่ือตอกย้ําอุดมการณ
ความเปนชายในหนาหนังสือพิมพนี้อยางไร เพื่อเปนการศึกษาวจิัยถึงการตอกย้ํา       วาหนังสือพมิพนั้นไดรักษา
อุดมการณวาผูหญิงและผูชายไดใชพืน้ท่ีหนงัสือพิมพเพื่อถายทอดอุดมการณทางสังคมในเร่ืองของพ้ืนท่ีสาธารณะ
และพ้ืนท่ีสวนตัว 
 
แนวคิดเร่ือง Ethics of care 
 
 หากเราพดูถึงผูหญิง หลายๆคนคงจะนึกถึงภาพของความเปน เมียและความเปนแม  ทําใหภาพของผู
หญิงไทยติดอยูกับบทบาทเหลานี้ ท่ีเปนเชนนั้นเนื่องจากสังคมไดเปนผูกําหนดหนาท่ี     ดังกลาวไวใหกับผูหญิง 
เชนเดยีวกับบทบาทของผูท่ีดูแลสุขภาพเกดิมาจากวาทกรรมตางๆ    วัฒนธรรม และประวัติศาสตร รวมไปถึง
ความคาดหวังของสังคมท่ีมีมาเปนเวลานาน เหตุผลท่ีนาจะเปนไปไดประการหนึ่ง คือ คงเปนเพราะวาผูชายมีสวน
สําคัญในการบันทึกกําหนดกรอบและวาทกรรมตางๆ มากกวาผูหญิง (วารุณี ภูริสินสิทธ์ิ ,2545: 7 ) และท่ีสําคัญ
ผูหญิงเองก็หลงติดอยูกับกรอบในวาทกรรมตางๆเหลานี้ คิดวาเปนหนาท่ีของตนเองท่ีตองทําโดยไมมีการต้ัง
คําถามหรือพยายามสงเสียงเพื่อใหเกิดความเปล่ียนแปลง อยางไรก็ดหีากพูดถึงในเรื่องท่ีเกี่ยวกับเร่ืองของสุขภาพ
ของผูหญิงเองนั้น แมร่ี ดัลล่ี        นักสตรีนิยมสายวัฒนธรรม ไดพูดถึงในงานช่ือ Gyn/Ecology : The Metacthics 
of Radical Feminism          ( 1978 ) ท่ีไดบอกวา ผูชายไดครอบครองการใชภาษา และไดใชภาษาเปนสวนหนึ่งใน
การลดคุณคาของ  ผูหญิงและทําใหผูหญิงอยูในฐานะทีเ่ปนรอง 
 
 ซ่ึงเปนอีกสวนหนึ่งในแนวคิดท่ีแสดงใหเห็นถึงความไมเทาเทียมกนัของความเปนหญิงท่ีถูกไดรับ
สถานภาพตางๆทางสังคม ไมเวนแมแตเร่ืองของการดูแลสุขภาพวาเปนเร่ืองของผูหญิงท่ีตองทํา เพราะจากงาน
เขียนของ กฤตยา อาชวนิชกุล ในบทความเร่ืองร้ือสรางองคความคิดผูหญิงกับสุขภาพ ไดใหเหตุผลวา ทําไมผูหญิง
ตองเปนผูดูแลสุขภาพ เพราะผูหญิงกับสุขภาพเปนเร่ืองเดียวกัน ผูหญิงตองเปนผูใหบริการสุขภาพของสมาชิกใน
ครอบครัวท้ังหมด ไมวาจะอยูในบทบาทของลูก เมีย หรือแม        ผูหญิงตองเปนผูรับผิดชอบตอสุขภาพของคน
อ่ืนๆในบาน เพราะการแบงงานกันทางเพศ หนาท่ีหลักและงานสวนใหญของผูหญิงทําจะถูกจํากัดใหเปนงานใน
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บาน ซ่ึงเกีย่วของกับการอยูดี อยูสะอาด กินด ีกินสะอาด  การจัดหาอาหาร ดูแลสมาชิกครอบครัวและดูแลตนเอง
ในยามเจ็บปวย แมในสถานการณท่ี  ผูหญิงเองเจ็บปวย ผูหญิงยังคงคํานึงถึงสุขภาพของคนอ่ืนมากกวาสุขภาพของ
ตนเอง และยังกลาวเสริมอีกวา การดูแลตนเองท้ังในบานและในท่ีทํางานเปนภาระจําเปนของผูหญิง (กฤตยา อาชว
นิชกุล , 2542   : 3 )   

 
 นอกจากนั้นผูหญิงมักจะนึกถึงและเลือกเอาชีวิตของครอบครัวเปนส่ิงท่ีสําคัญกอนเสมอ อาจจะ
กลาวไดวา “ในความคิดของผูหญิง ความคิดรวบยอดเก่ียวกบัตัวตนมีความสัมพนัธท่ีใกลชิดกบัจริยธรรมและ
จริยธรรมของผูหญิงมีศูนยกลางอยูท่ีความรับผิดชอบและการดแูลผูอ่ืน” ( Gilligan , อางใน วารุณี ภูริสินสิทธ์ิ , 
2545 : 152 )  
 
 ทําใหเล็งเหน็วาในการกระทําท่ีเกิดข้ึนจนกลายเปนส่ิงท่ีสังคมคิดวาส่ิงนัน้เปนส่ิงท่ีควรปฏิบัติ เปน
ส่ิงท่ีในแตละเพศมีภาระและหนาท่ีท่ีแตกตางกัน จึงเกิดการประพฤตปิฏิบัติมาหลายยุคหลายสมัย จากงานเขียน
ของ Joan C.Tronto ในงานเขียนเร่ือง “Woman and Caring : What can feminists learn about morality from 
caring?” (1989 : 172 ) ไดบอกเกี่ยวกับผูหญิงกับการดูแลเอาไว โดยมองวาเร่ืองของการดูแลเปนส่ิงท่ีรูกันดีมาเปน
เวลานานวา เปนเร่ืองของการแบงแยกถึงความแตกตางทางเพศในสังคม ไดมีการกําหนดวา ผูชายเปนผูท่ีดแูล
เกี่ยวกับเร่ืองของเงิน อาชีพ ความคิด และความกาวหนา แตผูหญิงมีหนาท่ีในงานดานการดแูล ดังนั้นผูชายก็จะ
พยายามบอกวาส่ิงท่ีพวกตนทํามีคุณคามากวา และเปนการเตรียมทุกอยางสําหรับครอบครัวของเขา (Ehrenrich , 
1983)  ผูหญิงคือผูท่ีดูแลเกีย่วกับเร่ืองในบาน เพื่อบาน และเพื่อนฝูง ความเช่ือเหลานี้มีความเปนมาอยางตอเนือ่ง
และยาวนาน ผูชายยังคง     ถูกมองวาเปนผูท่ีดูแลส่ิงสําคัญมากกวาผูหญิงอยูนั่นเอ ”  
 
 แตการดแูลซ่ึงจะกลายเปนเอกลักษณของผูหญิงไปแลวนัน้ แทจริงแลวการทําท่ีเกดิข้ึนนั้นอาจจะ
เปนการทําไปดวยความรัก  เพราะมีนักเขียนหลายคนเร่ิมทาทายความคิดและความเชื่อเหลานั้น การดูแลถูกนําเอา
มากลาวถึงเปนคร้ังแรกวาเปนเร่ืองของแรงงาน แตเปนแรงงานแหงความรัก (Labor of Love )  (Finch and Groves 
1983) ตอมา Sara Ruddick (1980) เร่ิมมองยอนกลับโดยการบอกเร่ืองของการดูแลเอาไวในงานของ “Maternal 
Thinking” ทําใหดูเหมือนเปนการยากท่ีจะทําใหเปนปกติได การดูแลถูกทําใหมองดเูหมือนเปนเร่ืองของศีลธรรม
อยางชัดเจน (Elshtain ,1982) งานท่ีมีการพัฒนาในเร่ืองของศีลธรรมกับผูหญิงอยางมากคืองานของ Carol Gilligan 
ช่ือ “ In a different Voice” ( 1982 ) เปนการนําเสนอเกีย่วเนื่องในเร่ืองของจริยธรรมของการดูแล ( an ethic of care ) 
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 นอกจากนั้นการท่ีมองวาผูหญิงถูกมองวาเปนเพศท่ีออนแอกวาเม่ือเทียบกับเพศชาย เปนเพราะมา
จากการเล้ียงดขูองคนในสังคมท่ีสรางข้ึนมาเปนกรอบใหผูหญิงถูกมองเปนอีกแบบหนึ่งท่ีมีความแตกตางจากเพศ
ชาย  ซ่ึงมีกลุมสตรีนิยมสายวฒันธรรมจะยอมรับวาผูหญิงและผูชายมีคุณลักษณะท่ีแตกตางกัน เหมือนท่ีเคยเช่ือกัน
ในอดีต แตนกัสตรีนิยมสายนี้เสนอวาคุณลักษณะท่ีเปนหญิงนั้นดกีวา หรือเหนือกวาของผูชาย (ไมใชดอยกวาดังท่ี
เช่ือในอดีต) ไมวาจะเปนความเอ้ือเฟอเผ่ือแผผูอ่ืน การเอาใจใสดูแลความออนโยน ความสันติไมกาวราว 
ความสามารถในการสรางความสัมพันธกบัคนอ่ืน ฯลฯ ลวนเปนคุณลักษณะท่ีผูหญิงควรช่ืนชมและรักษาความเปน
หญิงเหลานั้นไว  ( วารุณี ภูริสินสิทธ์ิ , 2545 : 6 )  
 
 อีกทั้งการแสดงออกของท้ังผูชายและผูหญิงนั้นมีความแตกตางกันในดานตางๆ เพราะ     ผูชายจะ
เนนท่ีความเขมแข็ง ความเปนผูนํา แตถาเปนผูหญิงจะนกึถึงภาพของความเปนผูท่ีออนโยน       มีน้ําใจ มีความเปน
แม บุคลิกของผูหญิงท่ีเอาใจเขามาใสใจเรามากกวา มีความรักความผูกพันกับผูอ่ืนมากกวา มาจากทฤษฎีของ Carol 
Gilligan ท่ีวา แมเล้ียงลูกผูชายใหตรงขามกับตัวเอง (opposite)          เด็กผูชายจึงตองตัดความรัก ความผูกพันออก
จากแม ตางจากเด็กผูหญิงท่ีแมจะเล้ียงแบบผูกพัน (attachmant) มากกวา ผูหญิงจึงมีความรูสึกของการเอ้ืออาทร
มากกวาผูชาย ผูหญิงตองหันมามองตัวเองวานี่คืออํานาจท่ีผูหญิงมีอยู ผูหญิงตองสรางความเขาใจ และเรียนรูท่ีจะ
ทําใหองคความรูในการเยียวยาของผูหญิงไดรับการยอมรับเช่ือถือ และกอใหเกิดการ empower กบัตัวของผูหญิง
เอง (สุสินี วรศรีโสทร อางจาก วิลาสินี พพิิธกุล , 2545) 
 
 สําหรับแนวคิดของ Carol Gilligan นักแฟมินิสตผิวขาวสายวฒันธรรม งานของเธอคือ     “ In a 
different Voice : Psychological Theory and Woman’s Development” (ตีพิมพคร้ังแรกในป ค.ศ.1982) ศึกษา
พฤติกรรมของคนพบวาวิธีการมองโลกของผูหญิงและผูชายแตกตางกัน ผูหญิงและผูชายพูดดวยเสียงคนละแบบ 
แตปญหาคือผูหญิงและผูชายคิดวาพูดกนัดวยเสียงเดยีวกัน นอกจากนั้น Gilligan  เห็นวาผูหญิงมีปญหาทาง
จริยธรรม ศีลธรรม นั่นคือการท่ีผูหญิงถูกทําใหตองเลือกระหวางการเปนตัวของตัวเอง กับการทําตามท่ีคนอ่ืนให
ทํา ถาอยากไดรับการยอมรับก็ตองอยูในกรอบท่ีกําหนด  Gilligan เช่ือวาผูหญิง ผูชายจะมาแบงเขาแบงเราไมได 
บอกไมไดวาใครดอยกวากันเพราะใชแนวคิดคนละชุดกนั มีความแตกตางกันยูแลวในการอธิบายความเปนหญิง
ความเปนชาย ไมควรมองแบบ    แบงข้ัว เพราะท้ังผูหญิงและผูชายตางมีระบบการอธิบายของตนเองอยูแลว  
Gilligan  ช้ีใหเห็นวาลักษณะท่ีมองวาเปนลักษณะของผูหญิง เชน ความออนแอเปนลักษณะท่ีดี การถูกทําใหเปน
ลักษณะดอยเพราะถูกมองอยางลําเอียงโดยสายตาของผูชาย 
 สําหรับความแตกตางของผูหญิงและผูชายนั้นจากการท่ีกลาวมาขางตนวาเกดิจากแนวคิดคนละชุด
กันซ่ึงสามารถแบงใหเห็นตามลักษณะดังตอไปนี ้
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Mode of Moral ของ Gilligan 

 
  ผูชาย       ผูหญิง 
 
-  Moral of right จุดสูงสุดของศีลธรรม   - Moral of responsibility จุดสูงสุด 
   คือการไดมาซ่ึงสิทธิและการเปนพลเมืองดี การอยูใน   ของจริยธรรม คือการไดแสดงความรับสังคมท่ีดี
ตองมีการเคารพสิทธิเปนโครงสราง     ผิดชอบของตัวเองออกมา 

 

-  Value คือการไดรับสิทธิอยางเต็มเปยมและ   - Value คือสังคมอยูกันพึ่งพาอาศัยกัน 
   ไมไปละเมิดสิทธิผูอ่ืน      
  

-  พัฒนาการของผูชายคือ separation การ - พัฒนาการของผูหญิงคือ attachment       
   แยกตัวออกไปกาวหนา คือความสําเร็จของ   คือ การผูกติด,อยูใกลกัน ความสําเร็จ    
    ของผูหญิง   ผูชาย คือการสราง ชุมชน 
                การสรางเครือขายแบบผูหญิง 
          

-    ethic of justice คือการเรียกรองหาความ   - ethic of care คือการจะทําอยางไรใหส่ิง 
      ยุติธรรม    ท่ีดูแล เอาใจใสอยูไดรับการยอมรับ มี   
    คุณคา 
 

-   ผูชายเรียกรองหา fairness คือความยุติธรรม  - ผูหญิงเรียกรองหา care คือการเอาใจใส 
 
 ซ่ึง Gilligan ไดเสนอเอาไวอยางมีเหตุผลท่ีวา ความมีวุฒภิาวะของคนไมสามารถตั้งอยูบนพืน้ฐาน
ของใครอยางใดอยางหนึ่ง แตตองต้ังอยูท้ังสองแบบ คือท้ัง ethic of justice และ ethic of care   ซ่ึงหมายถึงการท่ี
ตองนึกถึงคนอื่นและนกึถึงตัวเองไปพรอมๆกันและท่ีสําคัญสังคมตองมีการตระหนักและเคารพสิทธิซ่ึงกันและ
กันอีกดวย 
 
 ดังนั้นการนําเอาแนวคิดของ  Gilligan มาใชในงานวจิัยนี้เพื่อเปนการแสดงใหเหน็วาแทจริงแลว
ความเปนชาย หรือความเปนหญิงท่ีแสดงออกมาจนทําใหสังคมมองวาผูหญิงเปนแบบนั้น และผูชายเปนแบบนี้ จน
เกิดการส่ังสมกลายเปนอุดมการณท่ีฝงรากลึกวา ผูชายตองเปนผูนํา เปนผูผดุงความยตุิธรรม สวนผูหญิงจะเปนผูท่ี
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ออนไหว ออนแอกวาเม่ือเทียบกับเพศชาย มีบทบาททางสังคมในแงของการเปนเมียและแม ไมคอยมีพื้นที่ทาง
สังคมมากนักเม่ือเทียบกับเพศชาย เปนเพราะวาท้ังผูหญิงและ      ผูชายนั้นมีระบบแนวความคิดคนละระบบกนัจึง
ทําใหการแสดงออกมาท้ังผูหญิงและผูชายมีความ    แตกตางกัน และเม่ือเกิดการแสดงออกท่ีซํ้าๆกันบอยๆเขาจะ
ทําใหดูเสมือนวาส่ิงท่ีท้ังผูหญิงและผูชายท่ีแสดงออกนัน้ลวนเปนส่ิงท่ีควรจะเปน และควรจะทํา เพราะหากใคร
แสดงออกในส่ิงท่ีนอกเหนอืจากนี้จะทําใหกลายเปนส่ิงท่ีผิดปกติไป เชน เปนผูหญิงตองเล้ียงดลููก จะถือวางาน
นอกบานสําคัญกวาการเล้ียงดูไปไมได เนื่องจากเปนแนวคิดท่ีละเลยโครงสรางอํานาจระบบผูชายเปนใหญและ
การแบงแยกเพศสภาพในระบบความหมายเดิมท่ีผูหญิงยังคงตองคงความเปนผูหญิง “ แทจริง ” อยู งานบานยังคง
เปนหนาท่ีของผูหญิง ผูหญิงจึงตองทําหนาท่ีใหดีท้ังในบานและนอกบาน (กฤตยา อาชวนิจกุล , 2542)  

 
2. Language / Discourse 
 
แนวคิดเร่ืองการสรางความหมายทางสังคม 
 
 จากการศึกษางานดานส่ือมวลชนนั้นมีหลายๆคร้ังท่ีเราลองสังเกตท่ีสังคม ท่ีในแตละวันลวนเกดิ
เหตุการณตางๆข้ึนมากมาย แตเราเคยลองคิดกันบางซักคร้ังไหมวาทําไมเร่ืองนั้นถึงเปนเร่ืองท่ีส่ือมวลชนสนใจ 
และเม่ือใดเร่ืองท่ีส่ือมวลชนสนใจกลับมีความสําคัญจนกลายเปน Hightlight ใหกบัสังคมได ส่ิงเหลานี้ลวนเปน
หนาท่ีของส่ือเปนผูท่ีตองคอยกําหนดวาระใหกับสังคมอยูเสมอมา และสามารถสรางใหเกดิความหมายในสังคม
มากข้ึนดวยวาคนน้ันเปนคนดี หรือคนรายเพราะเกิดจากการประกอบสรางเพื่อสรางใหเกดิความหมายทางสังคม
นั่นเอง สําหรับการสรางความหมายใหกบัสังคมนั้นสามารถเขียนอธิบายเปนแผนภาพพรอมคําอธิบายไดดังนี ้
 
 
 
 
 

ภาพ ท่ี 1 แสดงผลกระทบของส่ือมวลชน 
 
  
 
  สื่อมวลชน

โดยท่ัวๆไป 
ขาวสารท่ีมี
โครงสราง 

ผลลัพธขั้นที่ 1 ผลลัพธข้ัน ผลลัพธขั้นท่ี 3 

Source Content 1st Effect  2nd Effect 3rd Effect 
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ท่ีมา : กาญจนา แกวเทพ , 2541 : 266. 
 
 จากแผนภาพขางตนสามารถอธิบายถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในชวงตางๆ โดยภายหลังจากการรับ
ขาวสารเขาไปแลวนั้น เกิดผลกระทบระยะแรก คือการเก็บขอมูลเขาคลังความรู สรางทัศนคติ และคานิยมตางๆ 
หลังจากนัน้ก็เปนข้ันตอนท่ีมีปฏิกิริยาตอบสนอง และเม่ือเวลาผานไป   ขอมูลขาวสารท่ีสะสมกันมากๆเขา กจ็ะถูก
จัดระบบและหอหุมผูรับสารจนกลายเปนโลกแหงความเปนจริงท่ีถูกสรางข้ึนตามข้ันตอนทฤษฎีดังกลาว 
 
 ดังนั้นเวลาท่ีผูเปดรับขอมูลขาวสารโดยการอานหนังสือพมิพ หนา 1 ในแตละวันท่ีลวนบรรจุดวย
ขาวสารตางๆมากมายท่ีโดดเดนในฉบับในวันนั้นๆ ซ่ึงผูท่ีอานจะไมเพียงแตจะไดรับรูขอมูลขาวสารวา ใคร ทํา
อะไร ท่ีไหน เม่ือไหร อยางไร และทําไม เทานั้นแตผูท่ีอานจะคอยๆเกบ็สะสมภาพ และความหมายท่ีแสดงออกมา
จนทําใหคิดวาเปนเร่ืองท่ีเปนธรรมดาของสังคมไปแลว 
 
 นอกจากนั้นในทัศนะของ G.M.Mead กลาวเพิ่มเติมวาแนวคิดการสรางความเปนจริงทางสังคมนั้น
ผูรับสารมิไดเปนเพียงผูท่ีเปนฝายต้ังรับเทานั้น เพราะผูท่ีรับสารจะเปนผูท่ีเปนฝายกระทําเชนเดยีวกัน โดยไดใช
เนื้อหาจากส่ือมวลชนมาสรางใหเกดิส่ิงแวดลอมของตัวเองเชนกัน  
 
 โดยแนวคิดดังกลาวนี้เร่ิมจาการท่ีเสนอวามนุษยเรามีโลกแวดลอมตัวเองอยู 2 ระดบั ระดับแรกคอื
โลกทางกายภาพ (Physical world) ท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ และระดับท่ีสอง คือโลกทางสังคม ( Social world ) 
ซ่ึงเกิดจากการสราง (construct) ของสังคม เพราะโลกทางสังคมยอมมีความหมายท่ีแตกตางกนัไปแตละยุคสมัย 
โดยท่ีส่ือมวลชนมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการสรางความเปนจริงทางสังคมข้ึนมาแวดลอมบุคคลดังกลาวผานทาง
กระบวนการทํางานของส่ือมวลชน 
 
 จากการที่เราไดรับรูถึงการสรางความเปนจริง และสรางความหมายใหกับสังคมไปแลวขางตนนัน้ 
ยังมีประเดน็ท่ีสําคัญของความเปนชายท่ีสรางจากสังคมอีกดวยความเปนชายท่ีสรางจากสังคมเปนอยางไร แลว

แนนอน 
ี

-สรางคลัง
ความรู 

- มี
ปฏิกิริยา 

- สรางโลกทาง
สังคม  แหงความ
เปนจริง 
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ส่ือมวลชนเองมีการสรางความเปนชายอยางไรดวยเพื่อนาํมาวิเคราะหคุณคาความเปนชายในหนังสือพิมพ 
โดยเฉพาะหนา 1 ไดตอไป 
 
 ประเด็นของความเปนชายท่ีสรางจากสังคม สามารถสรุปไดเปนภาพรวมทีว่าความเปนชายใน
สังคมไทย มีความใกลเคียงกับความเปนชายท่ีสรางข้ึนของสังคม เนื่องจากประเทศไทยไดรับวัฒนธรรม 
แนวความคิดตางๆจากตางประเทศต้ังแตยุคอดีตถึงปจจบัุน 
 
ความเปนชายแบบเกา 
 
 ยุคแรกสังคมเกษตรกรรม การมีอํานาจเหนือกวาผูหญิง แตไดรับการทอนอํานาจจากสภาพของ
สังคมท่ีเนนการแตงงานเขาบานฝายหญิง คานิยมในเวลาดังกลาวคือเนนการเขมแข็ง อดทน และทําเพื่อ
ประเทศชาติบานเมือง 
 
 ยุคท่ีสองสังคมทุนนิยมอุตสาหกรรม ความเปนชายไดรับการนิยามวา มีอํานาจเหนอืกวา  ผูหญิง 
และเร่ิมมีการไดรับแนวคิดความเปนปจเจกบุคคล กอใหเกิดการแยงชิง และทําใหผูชายไทย    สนใจแตตนเองไม
สนใจสังคมและเร่ืองรอบตัว 
 
ความเปนชายแบบใหม 
 
 ยุคท่ีสาม สังคมปจจุบันนัน้ ไดมีการเปล่ียนแปลงไปถึงความหมายของความเปนชายท่ีเคยไดให
ความหมายไว วามีอํานาจ และครอบงํา รวมถึงความเปนปจเจกบุคคล เปนผูท่ีไมสนใจเร่ือง      รอบขาง ใหกลับมา
ทําความเขาใจแบบใหมวาความเปนชาย คือ ความเทาเทียมกัน และสนใจเร่ือง    รอบขาง ทําใหเกิดนยิาม “ ความ
เปนชายแบบใหม ” 
 สําหรับส่ือมวลชนเองก็ไดใหสรางความหมายของความเปนชายไวเชนกัน เพราะความเปนชายท่ี
สะทอนออกมาทางส่ือโดยผูวัจยสนใจศึกษาหนังสือพิมพไทยรัฐ โดยเฉพาะหนา 1 นั้นวา    ส่ือมวลชนเองท่ีทํา
หนาท่ีเปนกระบอกเสียงใหกบัสังคม ไดทําหนาท่ีสรางความเปนชายใหคนท่ัวไป    เขาใจไดอยางไรบาง 
 
ส่ือมวลชนกับการสรางความเปนชาย   
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 ส่ือมวลชนกับสังคม  การทําหนาท่ีของสื่อมวลชนนั้นแทจริงแลวส่ือมวลชนทําหนาท่ีท่ีไมเพียงแต
แจงขอมูลขาวสารใหกับคนในสังคมไดรับทราบกันแลวเทานัน้ เพราะส่ือมวลชนในประเทศหน่ึงๆจะทําหนาท่ี
เสมือนกระจกที่สะทอนใหเห็นถึงลักษณะทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ       วฒันธรรมภายในประเทศน้ันๆ 
และปญหาท่ีเกิดข้ึนของส่ือมวลชนโดยท่ัวไปทั้งเปนประเทศท่ีกําลังพฒันา หรือเปนประเทศท่ีพัฒนาแลวก็ตาม
ลวนจะตองปรับบทบาทและการทําหนาท่ีนั้นใหสอดคลองกับความตองการของคนในประเทศน้ันดวย 
 
 ซ่ึงการท่ีส่ือทําหนาท่ีในการถายทอดอุดมการณทางสังคม รวมถึงการขัดเกลาทางสังคม 
(socialization) โดยสวนใหญนั้น สถาบันครอบครัวจะเปนผูสราง และถายทอดแนวคิดอุดมการณสังคมใหกับเดก็ 
ท่ีจะเติบโตเปนผูใหญในอนาคต กระบวนการดังกลาวไดสืบทอดมาจากอดีตจนถึงปจจุบัน แตเม่ือมาถึงยุคของ
สังคมอุตสาหกรรม และยคุปจจุบัน การทําหนาท่ีถายทอดแนวคิด หรืออุดมการณเร่ิมเปนหนาท่ีของส่ือมวลชน 
เพราะคนเร่ิมใชชีวิตกับส่ือเพิ่มข้ึน (กาญจนา แกวเทพ,2539: 209) และเนื่องจากส่ือมวลชนเปนส่ือท่ีเขาถึงกลุมคนได
จํานวนมาก จึงทําใหส่ือตองทําหนาท่ีนี้อยางหลีกเล่ียงไมได 
 
 อีกทั้งส่ือยังตองทําหนาท่ีหลายบทบาทในสังคมโดย ระววีรรณ ประกอบผล (2535: 2) กลาว
สนับสนุนวา ส่ือมวลชนมีหนาท่ีสะทอนส่ิงท่ีมีอยูในสังคม ใหคนในสังคมไดรับรู นอกจากน้ียังมีบทบาทในการ
สรางคานิยมใหมๆใหกับคนในสังคมอีกดวย เพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน เชน คานิยมท่ีผูชายตองเปน
ผูท่ีเขมแข็ง เสียสละ มีอํานาจ เปนตน เพื่อคงคุณคาและรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมซ่ึงแตละสังคมใหคงอยูตอไป   
 
 นอกจากนี้ Mc Quail (อางถึงใน ศิริชัย ศิริกายะ และกาญจนา แกวเทพ , ม.ป.ป. : 81) เสริมวา 
ส่ือมวลชนเปนผูช้ีนําทางอุดมการณ ท่ีถูกกําหนดมาจากสถาบันอ่ืนในสังคม การกลาวเชนนี้มีผลมาจากส่ือมวลชน
อยูภายใตกรอบของสังคม และยังอยูภายใตการทํางานของระบบเศรษฐกิจ การเมือง ส่ือมวลชนจึงเปนเสมอืน
ตัวเช่ือมระหวางสังคม และบุคคลในสังคมเขาดวยกัน ดวยการถายทอดอุดมการณตางๆของสังคมใหบุคคลไดรับรู 
 
 ดังนั้นสามารถสรุปไดวาส่ือมวลชนนําเสนอความคิดท่ีสะทอนภาพความจริงในสังคมใหกับบุคคล
ไดรับรู และเปนแบบอยางใหกับสังคม ซ่ึงแตเดิมเปนหนาท่ีของสถาบันทางครอบครัว แตเนื่องจากความรวดเร็ว
ของส่ือ และหนาท่ีตามความรับผิดชอบของส่ือมวลชนแลว ส่ือมวลชนจะชวย   ขัดเกลาสังคมใหไปในทิศทางตาม
สถานการณท่ีเหมาะสมตามหนาท่ีตอไป (อางในสมควร    กวยีะ , 2535 ) 
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 นอกจากนั้นไดมีงานศึกษาความเปนชายในส่ือมวลชนในสังคมตะวันตกปรากฎวา    ส่ือนําเสนอ
ภาพความเปนชายท่ีไดรับการสรางจากสังคม โดยเลือกเพียงบางประเด็นของความเปนชาย   เทานั้น โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการตอกยํ้าประเด็นของอํานาจ และการครอบงําของผูชายตัวอยางเชน งานของ Fejes (1992) และ Doyle 
(1989, 1995) ไดสรุปถึงการนําเสนอภาพของความเปนชายในส่ือตางๆ พบวา สวนใหญนําเสนอภาพของผูชายใน
รูปแบบของผูมีอํานาจ ความรุนแรง ความมีพละกําลัง      มีความรู ลักษณะการผจญภัย ความแข็งแกรง การ
แกงแยงแขงขัน สวนหนึ่งของการนําเสนอภาพ ดังกลาวในเชิงจิตวิทยา (Mulvey ,1992:Neal,1992,1993) พบวา 
คนตองการมองผูชายพรอมกจิกรรม หรือในฐานะของผูกระทํา เนนความรุนแรง ความกาวราว และผูชมจะอยูใน
ฐานะแหงความกลัวอํานาจของ     ผูชาย ในทางกลับกนั ตองการมองผูหญิงในฐานะวตัถุทางเพศ เห็นไดจากการ
นําเสนอเรือนราง และอยูในฐานะผูถูกกระทําสนองความตองการของคนประเภท  sado – masochistic 
 
 จากแนวคิดดังกลาวพบวาท้ังประเทศไทย และตางประเทศตางมีการมองภาพของความเปนชายวา
เปนเพศท่ีตองมีอํานาจ มีหนาท่ีการงานท่ีเหนือกวาเพศหญิงอยูตลอด ท้ังการงาน การดําเนินชีวติ และเนื่องจาก
ส่ือมวลชนเขามามีบทบาทในสังคมมากข้ึนเปนผูท่ีถายทอดเร่ืองราวตางๆใหสังคมไดรับรูตามหนาท่ี ก็ไดมีการ
สะทอนความเปนชายออกมาทางหนาหนังสือพิมพใหผูอานไดซึมซับ และ    เขาใจในความหมายความเปนชายท่ี
ถูกประกอบสรางจากส่ือมวลชนอยูตลอดเวลา 
 
 แตเม่ือเวลามีการเปล่ียนแปลงไปความเปนชายท่ีส่ือมวลชนสะทอนออกมานั้นก็มีความเปล่ียนแปลง
ตามไปดวย เพราะบทบาทตางๆท่ีเขาใจวาผูชายน้ันปฎิเสธตอความออนแอ แตมาถึงยุคปจจุบัน ภาพความเปนชาย
ยุคใหมท่ีไดรับแนวคิดจากในยุค 1990 ทําใหภาพผูชายไดเปล่ียนไป เพราะ      ส่ือมวลชนไดปฏิเสธความแข็งแกรง
ของผูชาย และเนนความเทาเทียมกันของเพศ รวมถึงการนําเสนออารมณของเพศชายใหสามารถแสดงอารมณท่ีเคย
เปนอารมณของผูหญิงได เชน รองไห เสียใจ ฯลฯ (Ehrenreich อางถึงใน Barthel,1992;Pleck อางถึงใน 
Abbott,1992) แตความเปนชายแบบเกา   ก็ยังคงอยูในสังคมซ่ึงก็ยงัคงตองตสูกันตอไปวาภาพความเปนชายแบบ
ไหนท่ีจะสะทอนออกมาในหนังสือพิมพใหผูท่ีรับสารไดพิจารณากันตอไป 
 
 และเม่ือความเปนชายท่ีไดถูกสรางจากท้ังสังคม และส่ือมวลชนแลว ยอมจะตองมีความเกีย่วพันกับ
การนําเสนอ เพราะถาใหความหมายแตไมสามารถท่ีจะนําเสนอได ความหมายท่ีท้ังส่ือและสังคมตองการก็คงไม
สามารถนําเสนอออกมาแนนอน  ซ่ึงหลายคนคงจะสงสัยวาทําไมขาวจึงถูกจัดเขามาในเร่ืองของการเลาเร่ือง  ท้ังๆ
ท่ีขาวนั้นโดยตัวเองแลวเปนขอเท็จจริงจะถูกประกอบสรางข้ึนมาไดอยางไร  (สุภาพร โพธ์ิแกว,จินตทัศนทาง
สังคมในภาษาสื่อมวลชน)   
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แนวคิดเร่ืองวาทกรรม  ( Discourse ) 
 
 “ วาทกรรม”  หมายถึงระบบและกระบวนการในการสราง / ผลิต (Constitute) เอกลักษณ (Identity) 
และความหมาย (Significance) ใหกับส่ิงตางๆในสังคมท่ีหอหุมเราอยู ไมวาจะเปนความรู ความจริง อํานาจ หรือ
ตัวตนของเราเอง นอกจากนี้วาทกรรมยงัทําหนาท่ีตรึงส่ิงท่ีสรางข้ึนใหดํารงอยูและเปนท่ียอมรับของสังคมในวง
กวาง (Valorize)   ขณะเดยีวกันวาทกรรมก็ทําหนาท่ีเก็บกด       / ปดกัน้มิใหเอกลักษณและความหมายของบางอยาง
เกิดข้ึน (Subjagate) หรือไมก็ทําใหเอกลักษณและความหมายของบางส่ิงท่ีดํารงอยูแลวในสังคมเลือนหายไปได
พรอมๆกันดวย (Displace) (อางจากไชยรัตน       เจริญสินโอฬาร , 2540) 
 
 มิเชล ฟูโกต (Michel Foucault,1926-1984) นักคิดชาวฝร่ังเศส เปนผูใหความหมายของวาทกรรม
ขางตนนี้ ซ่ึงดร.ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร (2540)  อธิบายไวอยางชัดเจนวา วาทกรรมในทัศนะของฟูโกต เปน
มากกวาเร่ืองของภาษา คําพดู หรือการตีความ ภาคปฏิบัติการจริงของวาทกรรม (Discursive Practice) จะรวมเอา
จารีตปฏิบัติ ความคิด ความเช่ือ คุณคา และสถาบันตางๆในสังคมท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองนั้นๆไวดวย นอกจากนี้มี
นักวิชาการหลายทานท่ีไดใหคําอธิบายความหมายของ      วาทกรรมวา หมายถึง “ภาษาท่ีถูกนํามาใช” ซ่ึง
หมายความวาผูคนในสังคมตองทําตามท่ีวาทกรรมกําหนดในชีวิตประจําวนัโดยหลีกเล่ียงไดยาก ภาษาท่ีใชกนัใน
ชีวิตประจําวันไมไดหมายถึงเฉพาะในการพดูหรือเขียนเทานั้น พฤติกรรมของคนก็นาจะถือวาเปน “ ภาษา ” ชนิดหนึ่ง
ไดเชนกัน 
 
 ฟูโกตมองวาส่ิงท่ีเปนตัวกําหนดเอกลักษณและความหมายใหเกิดข้ึนก็คือ จารีตปฏิบัติและกฏเกณฑ
ของสังคมซ่ึงอยูในรูปของวาทกรรมและภาคปฏิบัติการจริงของวาทกรรมน้ันเอง ดังนัน้        เอกลักษณและความหมาย
จึงมีลักษณะท่ีล่ืนไหล เปล่ียนแปลงไปตามวาทกรรมท่ีสรางส่ิงเหลานั้นข้ึนมา ไมแนนอน ตายตัว หรือหยดุนิ่ง 
เพราะฉะนั้นในจุดนีจ้ึงทําใหมองวา วาทกรรมเก่ียวของกับความรุนแรงซ่ึงกระทําตอสรรพส่ิงท่ีภาคปฏิบัติของวาท
กรรมไดบังคับหรือยัดเยียดใหกับโลกของความเปนจริง เพราะมันไดสรางเหตุการณ และกฎเกณฑตางๆข้ึนมา
บังคับใชกับสรรพส่ิงนั่นเอง 
 
 ดังนั้นวาทกรรมของฟูโกต จึงเปนเร่ืองของอํานาจ และความรุนแรงท่ีแสดงออกมาในรูปของ
ภาคปฏิบัติการจริงของวาทกรรมในสังคม การผลิตวาทกรรมน้ันจะถูกควบคุม คัดสรร จัดระบบ และแจกจาย
ภายใตกฎเกณฑชุดหนึ่ง ซ่ึงแหลงท่ีสรางกฎเกณฑเหลานีท่ี้สําคัญในสังคมนั้นก็คือ “อํานาจ” (Power) โดยภาพรวม
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แลวเราคงปฏิเสธไมไดวา คนสวนใหญในสังคมมักจะมองวา “อํานาจ” กับ “ความรู” นั้นเปนเร่ืองท่ีแทบจะไมได
เกี่ยวของกันเลย เนื่องจากความรูควรเปนเร่ืองของขอเท็จจริง และความจริง เปนส่ิงท่ีปลอดจากคุณคา อคติและ
ความลําเอียงใดๆ ในขณะท่ี อํานาจ เปนเร่ืองของ     คุณคา อคติ และความลําอียง  
 
 ในการวิเคราะหวาทกรรม (Discourse Analysis) ของฟูโกตก็คือ การพยายามศึกษาและสืบคน
กระบวนการ ข้ันตอน ลําดับเหตุการณ และรายละเอียดปลีกยอยตางๆในการสรางเอกลักษณ และความหมายใหกบั
ส่ิงท่ีหอหุมเราอยูในรูปของวาทกรรมและภาคปฏิบัติของวาทกรรมวาดวยเร่ืองนัน้ๆวามีความเปนมาอยางไร มีการ
ตอสูชวงชิงการนํา (Hegemony) ในการกําหนดกฎเกณฑในเร่ืองนัน้ๆอยางไรบาง มีความเกีย่วของสัมพันธกับ
บุคคล สถาบัน สถานท่ี เหตุการณอะไรบาง และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับการสราง รวมตลอดถึงการเก็บกด/ปดกัน้ 
ส่ิงเหลานี้ของวาทกรรมมีอยางไร ดังนั้นในตัวของ       วาทกรรมจึงมีอํานาจอยูดวย และอํานาจแหงวาทกรรมน้ันมี
แนวโนมจะตอกย้ําความสัมพันธทางอํานาจท่ีดํารงอยูแตเดิมแลว ถาวาทกรรมที่วานี้เรียกวาวาทกรรมกระแสหลัก    
( Dominant Discourse )         วาทกรรมท่ีกาวข้ึนมาทาทายวาทกรรมชนิดแรกก็จะเรียกวา วาทกรรมทวนกระแส 
(Counter-Discourse)  
 
 หัวใจของการวิเคราะหวาทกรรมอยูท่ีการพิจารณาคนหาวา ดวยวิธีการหรือกระบวนการท่ีส่ิงตางๆ
ในสังคมถูกทําใหกลายเปนวัตถุเพื่อการศึกษาหรือเพ่ือการพูดถึงของวาทกรรม ซ่ึงก็คือการพิจารณาถึงภาคปฏิบัติ
การจริงของวาทกรรมน่ันเอง ภาคปฏิบัติการจริงของวาทกรรมท่ีฟูโกตใหความสนใจนั้น ไมใชเปนภาคปฏิบัติการ
ของวาทกรรมโดยท่ัวๆไปในชีวิตประจําวนั แตเปนภาคปฏิบัติการของวาทกรรมเฉพาะดานท่ีสําคัญๆในสังคม นั่น
ก็คือวาทกรรมของบรรดาผูเช่ียวชาญในแขนงตางๆ ภาคปฏิบัติการของวาทกรรม จะเปนตัวกําหนดขอบเขตของ
ส่ิงท่ีพูด ส่ิงท่ีศึกษา วาจะพูดอยางไร พดูเร่ืองอะไร ใครเปนผูพูด จึงจะไดความหมายส่ือสารกันรูเร่ืองและเปนท่ี
ยอมรับในสังคม ภาคปฏิบัติการของวาทกรรมยังสถาปนาผูพูดใหมีอํานาจหรือความชอบธรรมในการพูดเร่ืองนัน้ๆ
อีกดวย แตตองพูดตามหรือภายใตกฎเกณฑของวาทกรรมวาดวยเร่ืองนัน้ๆ  
 
 สําหรับการวิเคราะหวาทกรรมแลว มนษุยเราซ่ึงเปนผูพูดจึงเปนเพียง “รางทรง” หรือผูท่ีกระทําตาม 
ตอกย้ํา ผลิตซํ้า กฎเกณฑของส่ิงท่ีพูด มากกวาคิดคนสรางสรรคข้ึนมาใหม เพราะนั่นอาจจะทําใหส่ือสารกับคนใน
ไมเขาใจ ดังนั้นวาทกรรมจึงเปนตัวกําหนดกฎเกณฑวาใครจะเปนผูพูด พูดอะไร พูดเม่ือไหร และพูดอยางไร 
ประโยคคําพูดเดียวกันหากพูดโดยบุคคลท่ีมีฐานะทางสังคมแตกตางกนั      ตางโอกาส ตางสถานท่ี  ความหมายก็
จะไมเหมือนกนั ประเด็นสําคัญของการวิเคราะหวาทกรรมนั้น ไมไดอยูท่ีวาคําพดูนัน้เปนจริงหรือเปนเท็จ แตอยูท่ี
กฎเกณฑชุดหนึ่งท่ีเปนตัวกํากับใหการพูดนั้นๆ เปนไปไดมากกวาจะเปนเร่ืองของขอเท็จจริง วาทกรรมจึงไมใช
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เปนเพยีงผลลัพทท่ีเกิดจากการตอสูเพื่อ    เปล่ียนแปลงระบบของการครอบงํา แตวาทกรรมในตัวมันเองนั้นคือการ
ตอสูและการครอบงํา 
 
 สวนตัวอยางอํานาจของวาทกรรมท่ีเกี่ยวของกับการส่ือสารโดยตรงน้ัน รุงรวี เฉลิมศรีภิญโญรัตน 
(2540) ไดวิเคราะหวาทกรรมของส่ือมวลชนไวอยางชัดเจนวา ส่ือมวลชนเปนเพยีงสถาบันหนึง่ท่ีมีอํานาจหรือมี
ความชอบธรรมในการพูดความเปนจริงของสังคม ซ่ึงความเปนจริงนี้มิไดเปนส่ิงท่ีหยุดนิ่งคงตัว แตมีการ
เคล่ือนไหวและเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา ส่ือมวลชนจงึเขามาทําหนาท่ีรายงานส่ิงท่ีเกิดข้ึนในสังคม ซ่ึงตามหลัก
ทฤษฎีแลวส่ือมวลชนจะตองคงไวซ่ึงความเปนกลางในการเสนอขาว แตการเสนอขาวนั้นมุมมองของการเสนอขาว
แตละขาว ยอมข้ึนอยูกับส่ือมวลชนวาจะมองปรากฎการณท่ีเกดิข้ึนดวยกรอบความคิดของวาทกรรมแบบใด ความ
เปนจริงท่ีถูกรายงานจึงเปนความเปนจริงท่ีอยู     ภายใตการกํากับของวาทกรรมรูปแบบหนึ่งเทานัน้และมิใชเปนการ
รายงาน   ส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริงแบบงายๆ ตรงไปตรงมา แตไดผานกระบวนการปรุงแตงโดยผานวาทกรรมของ
ส่ือมวลชนไปเรียบรอยแลวนัน่เอง 
 
 กาย คุก (Guy Cook,1992) เปนอีกผูหนึ่งท่ีไดใหคํานิยามของ “วาทกรรม” เพื่อใชในการศึกษาเขา
นิยามวา วาทกรรมคือ ปฏิสัมพันธระหวางบทกับปริบท (Text & Context) ในลักษณะท่ีผูรวมการส่ือสารรับรู
ความหมาย ดังนั้นจดุมุงหมายของการวิเคราะหวาทกรรมก็คือ การอธิบายหรือพรรณนาปรากฏการณท่ีตองการ
ศึกษาโดยท่ัวไป และส่ิงท่ีสําคัญอยูในปรากฏการณเหลานี้ดวย 
 
 ในการวิเคราะหวาทกรรม (Discourse Analysis) นั้น Guy Cook กลาววามันไมไดเกี่ยวของกับภาษา
เพียงอยางเดยีว ยังวิเคราะหไปถึงบริบทของการส่ือสาร (The Context of Communication) วาใครกําลังติดตอกบั
ใคร ,ทําไม,และอยูในสถานการณและสังคมรูปแบบใด ผานส่ือประเภทใด และการพัฒนาการติดตอส่ือสารนั้น
แตกตางกนัในรูปแบบและการกระทําอยางไร รวมถึงความสัมพันธท่ีมีตอกันและกัน   

 
 ดร.ศิริชัย ศิริกายะ (2535) อธิบาย Discourse (วาทกรรม) วา คือการพจิารณาความสัมพันธระหวาง 
Text (เนื้อหาหรือบท) Context (ปริบท) ในลักษณะของการสรางความหมายใหเกิดข้ึน และ          กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
เฉพาะในแตละวาทกรรมนัน้ๆ กลาวคือดูท่ี Act of Communication และการวิเคราะห Text ภายใต Context ท่ีมี
ความสัมพันธกัน ในการสรางความหมายในวาทกรรมนัน้ๆตองอยูภายใต      ปริบทของการส่ือสาร ซ่ึงการส่ือสาร
ในลักษณะนี้จะเกิดข้ึนในทําเลหรือท่ีตั้งและในสถานการณ       ทางสังคมบางอยาง ปริบทเหลานี้ยอมมีอิทธิพลตอ
ความหมายเกีย่วกับพฤติกรรมทางการส่ือสาร      ความหมายของคําท่ีใช สถานท่ี และภาษาท่ีใชดงัตอไปนี ้

DPU



 
1.  Substance ไดแก รูปวัตถุทางกายภาพหรือตัวถายทอด Text มีผลกระทบตอความหมายของ   
   วาทกรรม 
2. Picture ภาพประกอบที่ดจีะตองชวยในการส่ือสาร และสรางความหมายท่ีตองการใหเกดิข้ึน 
3. Para Language (ปริภาษา) ส่ิงท่ีเกิดข้ึนแนบเน่ืองกับภาษาพูดหรือภาษาเขียน ในขณะท่ีเราพูด  
   ปริภาษาก็คือส่ิงท่ีเกิดข้ึนพรอมๆกับคําพูดของเรา  ในขณะท่ีเราเขียนปริภาษาก็คือส่ิงท่ีควบคูไปกับตัว  
   หนังสือท่ีเราเขียนหรือพิมพ ปริภาษาเปนส่ิงท่ีสามารถแสดงหรือบงบอกลักษณะของการพูด และการ 
   เขียนวาเปนอยางไร เชน วรรคตอน ยอหนา การเวนชองไฟ เปนตน ปริภาษาเหลานี้ลวนมีความหมาย 
   ท้ังส้ิน 
4. Situation คือ เหตุการณท่ีครอบคลุมตัว Text  ข้ึนอยูกบัการรับรูของผูรวมอาน 
5. Co – Text คือ ปริบทท่ีกลาวถึงหรืออางถึงส่ิงท่ีมากอนหรือตามมาภายหลังตัว Text ท่ีนํามา 
      วิเคราะห เชนการอางถึงคนหรือสถานท่ี 
6.   Intertext คือ วาทกรรมน้ันเกิดจากการมีประสบการณรวมตัว Text  ท่ีผูรวมการส่ือสารรับรูวาเปน  
      สวนหนึ่งของวาทกรรมอันอ่ืน หรือวาทกรรมท่ีเคยผานมากอนแตมีความสัมพันธกับตัว Text อันนี้มี 
      ผลตอการตีความ 
7.   Participation คือความตองการของผูรวมทําการส่ือสารท่ีตองการมีสวนรวมในวาทกรรม รวมท้ัง 
      ความเช่ือ ความรู และทัศนคติท่ีมีตอวาทกรรมนั้นๆ 
8.   Function คือ หนาท่ีของวาทกรรมน้ันทําหนาท่ีอะไร เชน การไดความรูหรือขอมูลใหมๆหรือ 
      เสนอแนะที่เปนประโยชน เปนตน 
 
 ซ่ึงในการนําแนวคิดเร่ืองวาทกรรมมาใชในการศึกษาคร้ังนี้เพื่อทําการคนหาถึงความหมาย ในเร่ืองของ
คุณคาของความเปนชายวามีการ ใชวาทกรรมอะไรที่แฝงหรือซอนเรน เพื่อทราบส่ิงท่ีซอนอยู และรูถึงความหมาย
ท่ีมีอยูตอไป 
 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการวิเคราะหเนื้อหา ( Content Analysis) 
 
 การวิเคราะหเนื้อหาเปนระเบียบวิธีวจิัยท่ีใชในการส่ือสารประเภทหนึ่ง มีลักษณะการผสมผสาน
ระหวางการวจิัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวจิัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  
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 การวิเคราะหเนื้อหานั้นเปนการเก็บหลักฐานขอมูลโดยอาศัยเกณฑท่ีคิดเอาไวลวงหนากอนแลว ซ่ึง
วิธีนี้จะใชการวิเคราะหเชิงปริมาณท่ีมีความถูกตองแมนยํา และมีระบบระเบียบ (objective) โดยเกณฑท่ีเราต้ังข้ึน
มานั้นตองอาศัยสมมติฐานบางอยางเปนหลัก ซ่ึงจะใหไดมาซ่ึงผลในเชิงปริมาณ แตในบางคร้ังการวิเคราะหเนื้อหา 
ตองมีการวิเคราะหในเชิงคุณภาพไปดวยพรอมๆกัน เพราะความ   แตกตางของตัวเลขไมสามารถบอกอะไรได
หมด เพราะส่ิงท่ีมีความหมายอยางแทจริงไมจําเปนตองนําเสนอมากคร้ัง และบอยคร้ัง ประการท่ีสองคือ เราตองดูแล
การนําเสนอดวยควบคูกนัไป ซ่ึงการวิเคราะหแบบคุณภาพจะชวยตอบคําถามวาส่ือมวลชนไดนําเสนออยางไร 
 
 วิธีท้ัง 2 ประการจะมีขอแตกตางกันซ่ึงจะสงเสริมซ่ึงกันและกัน คือวธีิการวิเคราะหเชิงปริมาณน้ัน
ไดแนวคิดมาจากทฤษฎีสังคมวิทยาเชิงวิจยั (Empirical Sociology) ผสมกับวิชาคณิตศาสตรและสถิติศาสตร 
คําถามหลักท่ีการวิเคราะหนี้จะใหคําตอบไดคือ “อะไร และ เทาไหร” (What & How much) สวนทฤษฎีท่ีอยู
เบ้ืองหลังการวิเคราะหเชิงคุณภาพ ไดแก ทฤษฎี Structuralism Semiology ทฤษฎีนี้จะถือวาผลงานของส่ือมวลชน
แตละช้ินเปน “ ตัวบท ” หรือ Text อันหนึง่ และส่ิงท่ีตองคนหาคือความหมายในแง Denotative และ Connotative 
ซ่ึงปรากฏอยูใน    สัญญะตางๆภายใตโครงสรางหนึ่งๆซ่ึงจุดมุงหมายคือการแสวงหาความสัมพันธท่ีอยูระหวาง
สัญลักษณมากกวาความหมายของสัญลักษณแตละตัว สุดทายคือ ผลท่ีไดจะตองสามารถอธิบายความหมายของ
เนื้อหาไดในปริมาณและคุณภาพตรงตามความเปนจริงของสาร โดยมีผูท่ีใหความหมายเกีย่วกับการวิเคราะห
เนื้อหามากมายไดแก 
 
 โฮลสติ (Holsti) กลาววาการวิเคราะหเนื้อหาเปนเทคนิคในการสรุปผลอยางมีระบบและมีความเปน
วัตถุวิสัย เพื่อแสดงใหเห็นถึงคุณลักษณะของสาร 
 
 บารคัส (Barcus) ใหความเห็นวา การวิเคราะหเนื้อหาในท่ีนี้หมายถึงการวิเคราะหสารของการ
ส่ือสารอยางเปนวิทยาศาสตรวิธีการท่ีใชเรียกวาวิธีการทางวิทยาศาสตร (Scientific Method) และการวิเคราะห
จะตองมีระบบและมีการควบคุมการวิเคราะหอยางเขมงวด 
 
 อรนุช เลิศจรรยารักษ ไดใหคํานิยามการวิเคราะหเนื้อหาวา คือ การวิเคราะหใหประจักษและการ
สํารวจเนื้อหาซึ่งแฝงอยูกับเคร่ืองมือท่ีส่ือสาร โดยวิธีการจัดประเภท จัดทําตาราง การหาคาจากสัญลักษณและ
ใจความ เพื่อท่ีจะใหทราบถึงความหมายและผลกระทบ 
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 Bernard Berelson (1952) กลาวถึงการวิเคราะหเนื้อหาวา เปนเทคนิคการวิจยัเพื่อทําการพรรณา
เนื้อหาท่ีแสดงออกมาของการส่ือสารท่ีประจักษแลว (Manifest Content) ตามวัตถุวสัิยเปนระบบเชิงปริมาณ ตอมา
ในป 1971 อางถึงการท่ีไดขยายความหมายเพ่ิมเติมวา ส่ิงหนึ่งท่ีสําคัญในกระบวนการส่ือสารคือ เนื้อหาของสาร 
โดยท่ัวไปแลว หนังสือพิมพแตละฉบับจะเสนอเร่ืองราวตางๆหลายเร่ืองใหกับผูอาน การท่ีผูวิจยัตองการทราบวา
หนังสือพิมพแตละฉบับ บอกอะไร เร่ืองเสนออะไร จะตองทําการศึกษาเนื้อหาหนังสือพิมพแตละฉบับ การศึกษา
เนื้อหาจะกระทําไดโดยการวิเคราะหเนื้อหาอันเปนเทคนิคการวิจยัสําหรับพรรณาเนื้อหาการส่ือสารท่ีปรากฎอยาง
เปนวัตถุวิสัย และเปนระบบและเปนปริมาณ 
 
 Glassgow Media Group (1977-1980) กลาววาเปนการรวบรวมและประสมประสานท้ังการวิเคราะห
รายละเอียดดานปริมาณขาวกับสภาพความเปนจริงในสังคมภายใตวัฒนธรรมของขาวนั้นๆรวมถึงการอธิบาย
วิธีการสรางความหมายหลายๆประการ จาการวิเคราะหเจาะลึกอยางเปนระบบในเชิงปริมาณ เพือ่ใหไดภาพแสดง
ตัวแทนความคิด (Representation) ของขาว 
 
 กลาวโดยสรุป การวิเคราะหเนื้อหาจะมีลักษณะท่ีเดนชดัอยู 3 ประการ คือการวิเคราะหท่ีมีแบบแผน
มีระบบท่ีแนนอน การวเิคราะหขอมูลจะมีลักษณะเชิงวตัถุวิสัย คือตองทําการวิเคราะหโดยปราศจากอคติ ประการ
สุดทายคือการวิเคราะหท่ีสามารถวัดไดในเชิงปริมาณ โดยมีวตัถุประสงคเพื่อ   วัดความถูกตองแมนยําของการ
เสนอเนื้อหาขาวสาร และการวัดในเชิงปริมาณจะชวยยืนยันความถูกตอง ในการศึกษา และยังจะชวยใหผูวิจัย
สามารถแสวงหาคําตอบท่ีแนนอนและถูกตองได  
 
 การวิเคราะหเนื้อหานั้นจะสามารถชวยให ผูวิจัยเขาถึงความหมายและความสัมพันธของสารได ก็
ตอเม่ือไดกระทําการตีความสารนั้น ซ่ึงเปนการตีความหมายของจิตวิสัย หรือ subjective interpretation  ของแตละ
คน เพราะแตละคนอาจจะตีความสารท่ีเหมือนกันแตกตางกันไดข้ึนอยูกับ     ภูมิหลัง และสภาพแวดลอมทาง
วัฒนธรรมของบุคคลนั้น ดงันั้นการวิเคราะหเนื้อหาก็คือการพยายามทําความเขาใจในเนื้อหาของสารภายใตระบบ
แบบแผนท่ีกําหนดขึ้นมา และการตีความหมายของสาร เพื่อทราบถึงความเปนจริงท่ีเกิดข้ึน และเปนอยูในชวงเวลา
ท่ีศึกษาภายใตเง่ือนไขทางวฒันธรรมและการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีถูกสะทอนผานทางเนื้อหาของสารเพ่ือให
ขอสรุปท่ีถูกตองและเปนจริง 
 
 สําหรับระเบียบวิธีวิจยัวาดวยการวเิคราะหเนื้อหานัน้ไดนําแนวคิดการวิเคราะหเนื้อหา 
ของเกษม ศิริสัมพันธ  ท่ีเกีย่วของกับการวิจัยในงานคร้ังนี้ ดังนี ้
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1. การออกแบบวิจัยของการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis Research Design) 
 1.1 แบบการวจิัยท่ีพิจารณาตามรูปแบบผลการวิจยั แบงออกเปน 3 แบบคือ  
 1.1.1  ออกแบบการวิจยัเพื่อใหสามารถอธิบายถึงปรากฏการณท่ีมีอยูในปริบทของขอมูล 
 1.1.2 การออกแบบวิจยั เพื่อทดสอบการแทนกันไดของวิธีการในการวิเคราะห  
           เนื้อหามากกวา 2 วิธี กับขอมูลท่ีอยูในสถานการณเดียวกัน 
 1.1.3 การออกแบบวิจยั เพื่อทดสอบสมมติฐานในเร่ืองของความสัมพันธระหวาง      
            ปรากฏการณท่ีศึกษา 
 1.2    แบบการวจิัยที่พิจารณาตามวัตถุประสงคของการวิจยั โดยวางแบบการวิจัยเพื่อหาขอ 
        สรุปเกี่ยวกับ 
    1.2.1    คุณลักษณะของสาร (Characteristic of Content) จะมีการออกแบบการวจิัย 
                                      เพื่ออธิบายคุณลักษณะของสาร  
 
 สาเหตุของสาร (Cause or Antecedent of the Text) จะมีการออกแบบวจิัยเพื่อใหได 
ขอสรุปเกี่ยวกบัการเขารหัสของผูสงสาร โดยวิเคราะหเนื้อหาในเร่ืองความนาอาน และวิเคราะหเนื้อหาท่ีตอบจาก
ผูรับสาร 

 
2.    กระบวนการขอมูล (Data Making Process) ในการวิเคราะหเนื้อหานั้น จะมีการนาํเอาขาวสาร 

ท่ีไมมีโครงสรางทางภาษาชัดเจนมาทําใหอยูในรูปของการวิเคราะห ขอมูลท่ีไดมานั้นจะตองเปนตัวแทนท่ีดี
ของปรากฎการณโดยมีกระบวนการ ดังนี ้

 
 หนวยการวิเคราะหและหนวยในการระบุจํานวน (Unit of Analysis and Unit of Enumeration) ใน
การวิเคราะหเนื้อหานั้นจําเปนตองมีการกําหนดมาตรฐานในการแจกแจงเน้ือหา เพื่อใหสามารถวิเคราะหเนื้อหา
ขาวสารไดอยางมีระบบ และเปนเชิงปริมาณ มาตรฐานท่ีกลาวถึงนี้ คือ หนวยการวิเคราะหเนื้อหา ซ่ึงเบอรเรลสัน 
(Berelson) ไดแบงออกเปน 5 หนวย ไดแก คํา ( word )      แนวคิดหลักหรือสาระ ( Theme ) คุณลักษณะ ( 
Character ) รายเร่ือง ( Item ) และการวัดเนือ้หา และเวลา ( Space and Time ) 
 

 ซ่ึงเคอริงเจอร (Kerlinger) ไดอธิบายหนวยวิเคราะหท้ัง 5 หนวยไวดังนี้ 
 

1. การใชคํา (Word) เปนหนวยท่ีเล็กท่ีสุดท่ีใชในการวิเคราะห “คํา” อาจหมายถึง กลุมคํา (Word –  
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Compound) บางคร้ังเรียกวาหนวยสัญลักษณ (Unit Symbol) หรือสัญลักษณ (Symbol) หรือใชคําวา 
ถอยคํา (Term)  
 

2. แนวคิดหลัก (Theme) เปนหนวยคําท่ีใชในการวิเคราะหเนื้อหาท่ีใหญกวาคํา แนวคิดหลักนี้อาจ 
จะปรากฏอยูในแตละประโยคหรือขอความ อาจจะอยูในประโยคเด่ียว (Simple sentence) หรือประโยค
สังกรประโยค (Compound sentence) ท่ีแสดงแนวคิดหลัก 1 แนวคิด หนวยในการวิเคราะห การใช
แนวคิดหลักนีน้ับวาเปนหนวยท่ีมีประโยชนสูงสุดในการวิเคราะหเนื้อหา  
 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนประโยชนสําหรับการศึกษาผลกระทบของการส่ือสารมวลชนตอ              สาธารณมติ 
 

3. คุณลักษณะ(Character) เปนการกําหนดหนวย โดยพิจารณาจากคุณลักษณะท่ีปรากฏอยูในสาร  
เชน ในบทละคร เร่ืองราว การตัดสินใจพิจารณาลงรหัสของหนวยนี้จําเปนตองพิจารณาท้ังเร่ืองจึงจะ
สามารถแยกแยะคุณสมบัติออกมาได โดยจะทําการวิเคราะหท้ังเร่ืองที่ปรากฏอยูในหนา 1 ของ
หนังสือพิมพไทยรับหนา 1 เทานั้น 
 

4. รายเร่ือง(Item) เปนหนวยท่ีใชบอยที่สุดในการวิเคราะหเนื้อหา รายเร่ืองของส่ือท่ีตางกันจะ   ตางกนั เชน 
หนังสือพิมพ นิตยสาร รายเร่ือง คือการจัดเร่ืองอยางกวางๆโดยการวิเคราะหเร่ืองท้ังหมด และภายในแต
ละเร่ืองยังสามารถจัดแบงแยกยอยออกไปไดอีก เชน ขาวภายในประเทศ ขาวตางประเทศ 
 

 การวัดเนื้อท่ีและเวลา (Space and Time) เปนการวิเคราะหท่ีใชวัดลักษณะทางกายภาพของงาน
ส่ือสาร ความกวางของคอลัมน จํานวนหนา ความยาวของบรรทัด การวัดเปนคอลัมนนิ้วสําหรับหนังสือพิมพ 
 
 ซ่ึงการวิเคราะหเนื้อหาสามารถใชหนวยการวิเคราะหหลายๆประเภทรวมกันตามความเหมาะสม 
ท้ังนี้ข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของการศึกษาน้ันๆ หนวยในการระบุจํานวน (Unit of Enumeration) แบงออกเปน :  
 
1. เนื้อท่ี (Space) คือ การวิเคราะหโดยการแบงตามลักษณะทางกายภาพ ไดแก การวัดเนือ้หา 
 หนังสือพิมพดวย จํานวนคอลัมนนิ้ว คอลัมนเซนติเมตร (Basic Space Unit  หรือ B.S.U.) หนา 
 บรรทัด หรือยอหนา 
 
2. การปรากฏ (Appearence) เปนการวิเคราะหดวยการพจิารณาวาคุณสมบัติของเนื้อหาที่ 
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ตองการปรากฏ หรือไมปรากฏในหนวยบริบท การวัดโดยการดกูารปรากฏของเนื้อหาเชนนี ้จะชวยใหได
การวิเคราะหเชิงคุณภาพ ในขณะท่ีการระบุจํานวนความถ่ี (Frequency) ไมสามารถบอกคุณภาพได โดย
คิดปรากฏการเนื้อหาเปนจํานวนรอยละ  

3. ความถ่ี (Frequency) เปนวธีิท่ีใชมากท่ีสุดในการวิเคราะหคุณลักษณะของเนื้อหา โดยนับ     คุณสมบัติท่ี
ตองการทุกคร้ังท่ีพบ นอกจากนี้กย็ังนยิมใชความถ่ีในการทดสอบสมมติฐานโดยมีขอตกลงวา ความถ่ี 
เปนดรรชนีท่ีมีความเที่ยงตรงสําหรับตัวแปรบางตัว อีกประการหนึ่งคือ หนวยของเนื้อหา ไดแก คํา สาระ 
คุณลักษณะ หรือรายเร่ือง จะไดรับคุณคาเทากัน ทําใหเกดิความสะดวกในการเปรียบเทียบ 

 
4.    การบันทึกขอมูล (Recoding) ใชวิธีการสังเกตโดยพิจารณาถึง 
 4.1 ผูสังเกต (Observe) ผูลงรหัส (Coder) และผูตัดสิน (Judge) ตองมีความสามารถในการควบคุมขอมูล

ทางดานภาษา 
 4.2  การอบรม (Training) ผูลงรหัสตองมีการตรวจสอบการลงรหัสดวย 
 4.3 ความหมายของขอมูล (Semantics of Data) จะตองเขียนระบุไวอยางชัดเจนในคูมือบันทึกขอมูลโดย

การกําหนดระบุรายละเอียดของรายการขอมูล การจัดทําเคาโครงการตัดสินใจในการพิจารณาขอมูล 
การกําหนดถอยคําท่ีเกีย่วของกับเร่ืองท่ีจะทําการวิจยั 

 
5.  ความเท่ียงตรงและเช่ือถือไดของการวัด (Validity And Reliability) 
 5.1 ความเท่ียงตรงในการวัด หมายถึง เคร่ืองมือท่ีใชวัดสามารถวัดไดในส่ิงท่ีตองการวดั โดยนัยของ

ความหมายดังกลาว การวิเคราะหเนื้อหาจึงหมายถึงขอสรุปของการวิเคราะหจะตองยืนยนัไดตาม
ขอเท็จจริงของหลักฐานท้ังหมดที่มีอยู แบงไดเปน 3 ประเภทไดแก 

  5.1.1 ความเท่ียงตรงเชิงสัมพันธกบัขอมูล (Data Related Validity) หมายถึงการประเมิน
ประสิทธิภาพของวิธีการในการนําวิเคราะหเนื้อหาท่ีจะแสดงถึงส่ิงซ่ึงอยูภายใน  ขอมูล และ
การประเมินถึงระดับความสอดคลองในการนําขอมูลมาวิเคราะหกับเกณฑภายนอก แบงเปน
ความเท่ียงตรงเชิงความหมาย (Semantical Validity) และความเท่ียงตรงเชิงการสุม 
(Sampling Validity ) 

  5.1.2 ความเท่ียงตรงเชิงปฏิบัติ (Pragmatical or product Oriented ) หมายถึง การประเมิน
ประสิทธิภาพการใชวิธีการวัดภายใตสถานการณตางๆ แบงออกเปน ความเที่ยงตรงเชิง
สัมพันธระหวางวิธีการ (Correlation Validity) และความเท่ียงตรงเชิงพยากรณ (Predictive 
Validity)  
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5.1.3 ความเท่ียงตรงเชิงโครงสราง (Construct  Validity)    หมายถึงการประเมินระดับ
ความสัมพันธระหวางวิธีการดําเนินการวิเคราะห กับความหมายของขอมูล 

 5.2 ความเช่ือถือไดในการวัด หมายถึง การนําเคร่ืองมือท่ีใชวัดไปวัดปรากฏการณท่ีเหมอืน 
 กัน จะวดักี่คร้ังก็ตามผลท่ีไดจะเทากนั แบงออกเปน 
 5.2.1  ความคงท่ี (Stability) หมายถึง ขีดข้ันท่ีกระบวนการในการวัดไมมีการเปล่ียนแปลงไปตาม

ระยะเวลา 
 5.2.2  ความสามารถในการนําไปใช หมายถึง ขีดข้ันท่ีกระบวนการในการวัด 

สามารถจะนํามาใชไดภายใตสถานการณท่ีแตกตางกนั สถานท่ีตางกันและผูลงรหสัตางกัน 
 5.2.3  ความแนนอน (Accuracy) หมายถึง ขีดข้ันท่ีกระบวนการในการวัดเปนไป 
  ตามมาตรฐานที่มีอยู 
 
6.  การวิเคราะห (Analysis) เปนกระบวนการในการนําเสนอขอมูลในรูปท่ีสังเกตได เชนความถ่ี จํานวน รอย

ละ โดยมีการใชสถิติเขามาชวยในการวิเคราะห  
 
ทฤษฎีสัญญะวิทยา (Semiology Thery) 
 
 การท่ีเราจะสามารถเขาใจความหมายของส่ิงตางๆไดเปนอยางดีนัน้ เราควรจะตองรูถึงความหมายที่
แฝงอยูในภาษานั้นๆท่ีมีการแสดงออกมาใหหลากหลายรูปแบบ และส่ิงหนึ่งท่ีสามารถแฝงไวดวยความหมาย
เหลานั้นไดมีการทําเปนสัญญะเพ่ือใหเกดิควาเขาใจกนัไดงายข้ึน แตความเขาใจในสัญญะของแตละคนจะดีเพยีงไรคง
ตองข้ึนอยูกับสภาพแวดลอม หรือส่ิงท่ีแวดลอมในเร่ืองนัน้ๆดวย  
 
  สัญญะ(sign) หมายถึง ส่ิงท่ีถูกสรางข้ึนมาเพื่อใหมีความหมาย(meaning) แทนของจริง /ตัวจริง 
(object) ในตวับท (text) และในปริบท (context) หนึ่งๆ ส่ิงท่ีนํามาใชเปนสัญญะนั้นอาจจะเปนวัตถุส่ิงของ อาจจะ
เปนรูปภาพ และสัญญะท่ีเรารูจักกันมากท่ีสุดก็คือ ภาษา ถึงแมวา    “สัญญะ” จะเปนตัวแทนความหมายของความ
เปนจริงแตนั่นก็มิไดทําใหสัญญะมีความหมายลดนอยลงเลย เพราะเราจะเห็นความสําคัญและพลานุภาพของส่ิงท่ี
เรียกวา “สัญญะ” และในขณะท่ีการศึกษาเร่ืองราวท่ีเกีย่วกบั       “สัญญะ” นั้นเคยมีมากอนหนานี้แลวในสาขาวิชาการ
อ่ืนๆ ทฤษฎีสัญญะวิทยาจะมีเอกลักษณอยูตรงท่ีจะสนใจเร่ืองการสรางสรรคและแปรเปล่ียนความหมายท่ีดํารงอยู
ในสัญญะตางๆ ดังเชนในกรณีของ      ส่ือมวลชน เราสามารถประยุกตเอาแนวคิดดานสัญญะวิทยามาต้ังคําถามนํา
การศึกษาไดวา ในวิทยุ ในโทรทัศน มีสัญญะอะไรประกอบอยูบาง เชน ภาพ / เสียง / ฉาก / มุมกลองฯลฯ 
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และสัญญะเหลานั้นทํางานสรางความหมายไดอยางไร (กาญจนา แกวเทพ , การวิเคราะหส่ือโดยมีทฤษฎีเปนเคร่ืองมือ : 
81 )  
 
 O’Sullivan and Other (1973 :  210-214) ใหคําจํากัดความของสัญญะวิทยา  (semiology) วา เปน
การศึกษาในเร่ืองของสัญญะ (Sign) รหัส (code) และวัฒนธรรม (Culture) ซ่ึงเกี่ยวของกับการแสดงใหเห็นถึง
ลักษณะท่ีสําคัญของ “สัญญะ” และการท่ีสัญญะนี้ถูกนํามาใชในสังคม  
 
 ซ่ึงในการนําทฤษฎีสัญญะวทิยาเขามาใชศึกษาเร่ืองการส่ือสารของมนุษย  ถือเปนการศึกษาในแนว
ใหมและเปนจดุเนนท่ีตางๆจากการศึกษาดัง้เดิมในอดีตท่ีมุงการศึกษาการส่ือสารแบบเปนกระบวนการท่ีเกี่ยวของ
อยูกับสาร ชองทาง เคร่ืองสง ผูรับ เสียงรบกวน และการยอนกลับ ซ่ึงถือกันวาเปนพืน้ฐานของการส่ือสาร เปนการ
ขนถายของสารจาก Aไปสู B ในลักษณะการไหลของสารท่ีเปนเสนตรง จากผูสงถึงผูรับ ในแงของการศึกษา
ประสิทธิผลและตัวผูรับสาร (สมจิตร    เตชะบัญญัติ,2539: 25 )  
 
 แนวคิดเร่ืองสัญญะวิทยากับการสื่อสาร ศิริชัย ศิริกายะ และ กาญจนา แกวเทพ (ศิริชัย     ศิริกายะ 
และ กาญจนา แกวเทพ , 2531 : 185) อธิบายไวคือ วชิาท่ีนําการสํารวจธรรมชาติของระบบสัญญะในสวนท่ีอยู
นอกเหนือไปจากกฏของไวยกรณ และกฏของความสัมพันธระหวางถอยคําในประโยค (วากยสัมพันธ Syntax) 
ระบบสัญญะทําการควบคุมการสรางความหมายของตัวบทใหเปนไปอยางมีความสลับซับซอนอยางแฝงเรน และ
ตองข้ึนอยูกับลักษณะของแตละวัฒนธรรม 
 
 Ferdenand de Saussure (อางถึงในศิริชัย ศิริกายะ และ กาญจนา แกวเทพ , 2531: 183-184) อธิบาย
ความหมายของสัญญะวาเปนส่ิงท่ีสัมผัสไดดวยอายาตนะ (ประสาทรับสัมผัสท้ัง 5) และเปนส่ิงท่ีคนกลุมหนึ่งได
ตกลงใชส่ิงนัน้เปนเคร่ืองหมาย (Mark) ถึงอีกส่ิงหนึ่งซ่ึงไมไดปรากฏอยูใน   สัญญะน้ัน 
 
 Saussure แบงสัญญะออกเปน 2 สวน (Turner , 1990: 17-18) สวนแรกคือตัวหมาย (Signifier) เปน
รูปแบบทางกายภาพของสัญลักษณ เชน คําท่ีถูกเขียน เสนตางๆ ในหนากระดาษท่ีกอใหเกดิภาพวาด รูปภาพ หรือ
ท่ีกอใหเกิดภาพวาด รูปภาพ หรือเสียง สวนท่ีสองคือตัวหมายถึง  (Signified) คือปริบทภายในใจท่ีถูกหายถึงตัว
หมาย ดังนั้นคําวา “ตนไม” ไมจําเปนท่ีจะตองเปน  ตนไมท่ีเฉพาะเจาะจง แตหมายถึงปริบทท่ีถูกสรางข้ึนทาง
วัฒนธรรมวาคือตนไม กระบวนการท้ังหมดนี้เราเรียกมันวาเปน “การสรางความหมาย” (Signification) การศึกษา
ในเชิงสัญญะวิทยาใหความสําคัญกับการหาความสัมพนัธระหวางตัวหมายกับตัวหมายถึง เพื่อดูวาความหมายถูก

DPU



สรางข้ึนและถูกถายทอดออกมาอยางไร โดยนําเอาตัวบท (Text) มาวเิคราะหเพื่อดูวาตัวหมายนั้นสรางความหมาย
อยางไร ในการ       ส่ือสารของคนเรานั้นจะมีความสัมพันธระหวางตัวหมายกับตัวหมายถึงตลอดเวลา การ
วิเคราะหในเชิงสัญญะวิทยาจะไมคํานึงถึงเนื้อหา เพราะเนื้อหาไมไดสรางความหมายของตัวบท แตความสัมพันธ
ของตัวหมายกบัตัวหมายถึงเปนตัวสรางความหมาย 
 
 Roland Barthes (Fiske,1990 : 85-92) ใหแนวคิดในการวเิคราะหความหมายแฝงท่ีอยูในการ
ติดตอส่ือสาร ซ่ึงหัวใจสําคัญในกระบวนการสรางความหมายของ   Barthes  คือข้ันตอนในการแสดงความหมาย 2 
ระดับคือ 
 
ระดับแรก (First Order) คือการตีความตามความหมายตรง (Denotation) 
 การตีความตามความหมายตรง หรือ Denotation นี้ เปนระดบัท่ีเกี่ยวของกบัความจริงตามธรรมชาติ เปน
การอางถึงสามัญสํานึกหรือความหมายท่ีปรากฏแจมแจงอยูแลวของสัญญะ (Sign) เหมือนกับท่ี Saussure ไดศึกษา
อธิบายถึงความสัมพันธระหวางตัวหมาย (Signifier) กับตัวหมายถึง (Signified) ในลักษณะน้ัน และความสัมพันธ
ของสัญญะกับส่ิงท่ีกลาวถึงในความหมายที่ชัดแจงของ  สัญญะ เชน เห็นหนานายกทักษณิ ก็คือผูชายท่ีเปนผูนาํ
ประเทศไทย 
 
ระดับท่ีสอง (Second Order) คือการตีความโดยนัยแฝง (Conotation) 
 การตีความในข้ันนี้จะเปนการตีความหมายในระดับทีมีปจจัยทางวัฒนธรรมเขามาเกี่ยวของดวยซ่ึง
ไมไดเกดิจากตัวสัญญะเอง เปนการอธิบายถึงปฏิสัมพันธท่ีเกิดขึ้นเม่ือสัญญะกระทบกับความรูสึกหรืออารมณของ
ผูใชและคุณคาทางวัฒนธรรมของเขา Roland Barthes กลาววาสัญญะในข้ันนี้จะทําหนาท่ี 2 ประการ คือ การ
ถายทอดความหมายโดยนัยแฝง (Connotation) และถายทอดความหมายในลักษณะมายาคติ (Myths)  
 
 ปจจัยสําคัญในการตีความหมายโดยนัยแฝง คือ สัญญะ มีปฏิสัมพันธกับอารมณ ความ    รูสึก    
คานิยมของผูรับสาร เชน ในการถายภาพที่ปรากฏก็เปนตัวหมาย แตหากการถายทําใชเทคนิคเร่ืองของการกําหนด
ระยะทางมุมกลอง แสงสีของภาพหรืออุปกรณพิเศษอ่ืนๆ และนําความรูของคน  เขาไปมีสวนรวมก็จะทําใหเกิด
การตีความหมายอีกระดับหนึ่งคือการตีความโดยนัยแฝง  ซ่ึงการท่ีเราจะเขาใจความหมายไดตรงกันระหวางผูสง
สารกับผูรับสาร ควรจะตองอยูในสังคมหรือวัฒนธรรมเดียวกัน มา  จนกลายเปนตํานานหรือเร่ืองราวท่ีอธิบายได
ดวยวัฒนธรรมหรือความเขาใจบางอยางเกี่ยวกับความเปนจริง หรือธรรมชาติ  
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 หากความหมายโดยนัยแฝง เปนความหมายระดับท่ีสองของตัวหมาย มายาคติ ก็ควรจะเปน
ความหมายข้ันท่ีสองของตัวหมายถึง ในการแสดงความหมายโดยนัยแฝงหรือวาทกรรมท่ีเกิดข้ึนระหวางผูรวมทํา
การส่ือสาร มายาคติไมไดเปนสากลในวฒันธรรมหน่ึงๆ เนื่องจากมีวัฒนธรรมยอยลงไปอีกในสังคมของเราอีก
ลักษณะหนึ่งของมายาคติก็คือความเปล่ียนแปลงท่ีไมหยดุนิ่ง บางคร้ังก็เปล่ียนไปอยางรวดเร็วเพื่อท่ีจะสนองความ
ตองการและคุณคาท่ีเปล่ียนแปลงไปของวฒันธรรม 
 

 John Fiske (1982 : 43) เสนอแนวทางการศึกษาในเชิงสัญญะวิทยาซ่ึงแบงออกเปนสวนสําคัญ 3 
สวนคือ 
 

 1. ศึกษาในเร่ืองของสัญญะ (sign) ซ่ึงจะตองมีลักษณะทางกายภาพ มีความหมายถึงบางอยางท่ี
นอกเหนือจากตัวของมันเอง และสัญญะนี้จะตองถูกนํามาใช และรับรูโดยผูท่ีเกีย่วของวาเปน  สัญญะ 
 

 Pirce (กาญจนา แกวเทพ ,2541: 84) ใหคํานิยามสัญญะดวยความหมายและสามารถเขาใจไดงาย
ท่ีสุดก็คือ “สัญญะ คือส่ิงท่ีมีความหมายมากกวาตัวของมันเอง” (Sign is something which stands to somebody for 
sometging in some respect) โดย Perice อธิบายแนวคิดเร่ืองสัญญะวา คือบางส่ิงบางอยางแงมุมหรือบาง
ความสัมพันธดวย การสรางข้ึนในใจของบุคคล สัญญะท่ีเทากนัหรือบางคร้ังเปน  สัญญะท่ีถูกพัฒนาข้ึนไปอีก
ระดับหนึ่งท่ีเรียกวาตัวท่ีถูกตคีวาม Interpretant ของสัญญะแรก ดังนั้น     สัญญะจึงหมายถึงการแทนที่ (Stand For) 
บางส่ิงเขาไปในวัตถุของมัน 
 

 จากความแตกตางกันของความสัมพันธระหวาง Sign กับวัตถุ หรืออะไรท่ีมันอางถึง Perirce จึงแบง 
Sign ออกเปน 3 รูปแบบคือ 
 

1.  icon (ภาพลักษณ) หมายถึง สัญญะท่ีมีลักษณะเปนภาพหรือเปนวัตถุท่ีมองเห็นได    ชัดเจน  
มันอาจจะเปนหรือคือเสียงท่ีเหมือนกนัก็ได รูปแบบของ icon ถูกกําหนดข้ึนมาโดยภาพปรากฏของวัตถุ
นั่นเอง เชนภาพถาย ภาพเหมือน แผนท่ี หรือเสียงฮัมคลายเสียงผ้ึงในธรรมชาติ เปน   

2.  index (ดัชน)ี หมายถึง สัญญะท่ีมีลักษณะเปนตัวช้ีใหเห็นอีกส่ิงหนึ่ง เชนเคร่ืองหมายท่ีแสดง ยศ 
ตําแหนง จะเปนตัวช้ีใหเห็นถึงความมีอํานาจ หรือ ควัน เปน index ของไฟการจามเปน  index ของอากาศ
เย็น เปนตน 

 
3.  symbol (สัญลักษณ) หมายถึง สัญญะท่ีมีลักษณะเกี่ยวกนักับส่ิงท่ีเปนกฎหรือระเบียบหรือส่ิงท่ีทุกคนเห็น

พองตองกัน เขาใจไดเหมือนๆกัน เชน ภาษาตัวเลข หรือกฎระเบียบท่ีใชในทองถนนเปนลักษณะ
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ของสัญญะท่ีไมมีความสัมพันธหรือความคลายกันระหวางสัญญะกับวตัถุแตเกิดข้ึนจากการตกลงรวมกัน
ของผูใชสัญญะน้ัน ๆ จากการเช่ือมกันของวัตถุกับสวนของประเพณนีิยม 

 
 ลักษณะของสัญญะท้ัง 3 แบบนี้ ไมไดแยกออกจากกันโดยเด็ดขาด สัญญะหนึ่งๆ อาจ 
จะประกอบดวยรูปแบบตางๆกัน ซ่ึงอาจจะเปนภาพลักษณ ดัชนี และสัญลักษณรวมกันอยูกไ็ด เชน ภาพของ
ตํารวจจับผูราย สามารถเปนไดท้ังภาพลักษณ (icon) คือภาพของชายคนนั้นจริงๆ ขณะเดียวกันกเ็ปนดัชน ี (Index) 
ช้ีใหเห็นวาเปนตัวแทนของเพศชายท่ีมีอาชีพตํารวจ และก็เปนสัญลักษณ (Symbol) ในแงท่ีวาคนในแตละสังคม
มองอาชีพตํารวจวาเปนผูพิทักษสันติราฎรใหกับประชาชน 
 
2. ศึกษาในเร่ืองของรหัส (code) เปนรหัสพฤติกรรม และรหัสการใหความหมาย ซ่ึงอยูในลักษณะ

ของสัญญะตางๆท่ีปรากฎอยูในสังคมและวฒันธรรมตางๆ 
 
 รหัสมีความหมายตามท่ี Berger (1982) กลาววา รหัสเปนแบบแผนข้ันสูงท่ีซับซอนของ 
ความสัมพันธระหวางสัญญะตางๆ หรือพูดงายๆวาเราจะนําเอาสัญญะยอยๆตางๆมาสัมพันธกันอยางไร แบบแผน
นี้จะทําหนาท่ีเปนโครงสรางท่ีอยูในหัวสมองของเรา และจะทํางานในการรับรูและตีความเม่ือเราเปดรับสัญญะ
ตางๆ  
 
 นอกจากนั้น B. Bemstein (1973) ใหความหมายวา รหัสเปนกรอบแหงความแนนอนในการจดัวาง
โครงสรางทางสังคมของความหมาย อันมีตัวอยางรูปธรรมคลายๆกับพจนานกุรม กลาวคือทุกคร้ังท่ีเห็นคําศัพทก็
จะมีคําแปลท่ีแนนอนทุกคร้ัง และในขณะท่ีคําๆหนึ่ง(หรือสัญญะหนึ่งๆ) สามารถ 
 
 
 
มีความหมายไดหลายๆอยาง ปริบททางสังคมในชวงเวลาหน่ึงก็จะเปนตัวกําหนดรหัสวาลําดับช้ันของความหมาย
ดังกลาวจะเรียงตัวกันอยางไร เชน คําวา ลงแขก เปนตน 
  
 วัฒนธรรม (Culture) สัญญะและรหัสตางๆจะเกีย่วพันกันอยูในแตละวฒันธรรมและท่ี 
สําคัญก็คือมันจะมีความหมายเฉพาะเม่ืออยูในวัฒนธรรมนั้นๆ ดังนั้นอุดมการณท่ีสะทอนความเปนชายออกมาจะ
มีคุณคาไปในทางใดก็คงตองข้ึนอยูกับการใหความหมายและสัญญะท่ีไดกําหนดเอาไวในแตละสังคม เชน แตกอน

DPU



ความเปนชายจะสะทอนออกมาในเร่ืองของความเกงกาจ กลาหาญ นักเลง สวน   ผูหญิงจะสามารถเปนขาวหนา 1 
ไดนั้นจะตองเปนเร่ืองท่ีสวนใหญจะเปนท้ังรหัส และสัญญะวาตองเปนเร่ืองท่ีเกี่ยวกบัเพศ เชน ภาพดาราผูหญิงข้ึน
หนา 1 ถายแนวเซ็กซ่ี หรือกมี็ปญหากับครอบครัวมา เปนตน 
 
แนวคิดการใชภาษาของส่ือมวลชน 
 
 ส่ือมวลชนกับการใชภาษาเพ่ือส่ือสารนําเสนอเร่ืองราวในขาวนั้นเปนของท่ีคูกัน แตบางคร้ังการใช
ภาษาของส่ือมวลชนนั้นมีการแสดงความหมายท่ีเปนความหมายโดยนยัท่ีซอนอยู ส.เช้ือหอม (2541 : 47 ) ไดเขียน
ไวในหนังสือ “ภาษาส่ือมวลชน มีกี่คนท่ีทนรับได” เกี่ยวกับการใชภาษาของส่ือมวลชนวาในปจจุบันนี้ส่ือมวลชน
นอกจากจะเสนอขาวท่ีขาดความเท่ียงธรรมแลวยังใชภาษาท่ีกาวราวรุนแรง   หยาบคายลามก ในลักษณะเพื่อความ
สะใจมากกวาท่ีจะใชภาษาเรียบงายแตใหไดเนื้อหาสาระของการเสนอขาวสาร 
 
 สวนใหญการใชภาษาในส่ือหนังสือพิมพนั้นจะแตกตางไปจากงานพิมพขนิดอ่ืนอยูมากทีเดียว จะมี
ลักษณะและภาษาจําเพาะของตนเอง ซ่ึงมีลักษณะสําคัญดงันี้ (ชํานาญ รอดเหตุภัย,2523:118)  
 1. ใชภาษาท่ีมีความกระชับ กะทัดรัด เพื่อใหสะดุดตาและความสนใจของผูอานมากกวาเขียน

ธรรมดา 
 2. วางรูปแบบของเน้ือหาความแตกตางจากความเรียงท่ัวไป โดยเนนจุสําคัญของเร่ืองกอนแลวจึง

คอยขยายความนําไปสูรายละเอียดในภายหลัง 
 3. ใชคําสํานวนแปลกๆเพื่อเราความสนใจใหติดตามอาน 
 4. ใชภาษาท่ีมีลักษณะงายระดับภาษาปากและภาษาก่ึงแบบแผนมากกวาภาษาระดับ    
                      มาตรฐานเพ่ือใหสามารถเปนส่ือถึงคนไดทุกระดับความรู 
 และจากการทีส่ื่อมวลชนนั้นจะตองทํางานท่ีแขงกับเวลาอยูตลอดเพ่ือใหงานท่ีไดนั้น ใหม และสด
เสมอเพ่ือใหตรงกับคุณสมบัติแรกๆของความเปนขาวคือตองสด และรวดเร็วเพื่อใหถึงมือ  ผูอานใหเร็วท่ีสุด จึง
เปนเหตุใหการใชภาษาของส่ือมวลชนนั้นขาดความประณีต ทําใหการใชภาษาของส่ือมวลชนนั้นเปนดาบสองคม
การเปล่ียนแปลงภาษาอาจทําใหความคิดและวิจารณญาณเส่ือมลงก็เปนได และอาจทําใหประชาชนสับสนวากําลัง
เกิดอะไรข้ึน ( เฮอรเบิรต ไอ.ชิลเลอร , 2533:118) 
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 สําหรับในการใชภาษา (ชํานาญ รอดเหตุภยั,2523:133-147) ใหเกิดความเดนชัดและเกิดความ
ประทับใจนาติดตามนั้น หนังสือพิมพจะมีการใชคําวาภาพพจนโดยพบวาโดยเฉพาะส่ือหนังสือพิมพเปนผูท่ีใชภาษา
ภาพพจนมากที่สุดดังท่ีปรากฎในการพาดหัวขาวหรือบทความในหนังสือพิมพ 
 
 ในความหมายของภาพพจน  สุทธิวงค พงศไพบูลย(2525:51) ไดใหความหมายวาเปน   กลวิธีใน
การใชภาษาดวยการเลือกถอยคํา หรือใชกลวิธีการกลาวอยางแยบยล เพื่อใหคํานอยคําสรุปสาระหรือใหอรรถรสท่ี
กวางลึก เปนรูปคําท่ีใชหรือทําส่ิงท่ีเขาใจยากใหเขาใจไดงายข้ึน ทําส่ิงท่ีสัมผัสไมไดใหสัมผัสได หรือทําให
ขอความนั้นกนิใจ ชวนคิด ชวนจดจํา อีกความหมายหนึ่งของ กาญจนา นาคสกุล และคณะ (2521 : 240.1-240.4) 
ไดอธิบายถึงภาพพจน ไวดังนี้ คือ เปนคําหรือกลุมคําท่ีเกิดจากกลวิธีการใชคํา เพื่อใหเกิดภาพท่ีแจมชัด และลึกซ้ึง
ข้ึนในใจของผูอานและผูฟง คําท่ีสามารถส่ือใหเห็นภาพได เชนผูหญิง ผูชาย ไมเรียกวาภาพพจน เนื่องจาก
ภาพพจนเปนผลของการใชคําอยางมีศิลปะ โดยกลวิธีการเปรียบเทียบซ่ึงมีคําตางๆกัน แบงออกเปนหลายประเภท
คือ 
 
1. อุปมา (Simile) คือภาพพจนเปรียบเทียบส่ิงท่ีเหมือนกนั โดยมีคําเช่ือมโยง เชนคําวา เหมือน   ดุจดัง่ เชน 

ปาน ราว ประหนึ่ง เพยีง เทียม 
2. อุปลักษณ (Metaphor) คือภาพพจนเปรียบเทียบท่ีนําลักษณะเดนของส่ิงท่ีตองการเปรียบมากลาวทันที 

โดยไมมีคําเช่ือมโยง หรือบางคร้ังมีคําวา เปน 
3.  อนุนามนยั (Synecdoche) คือภาพพจนท่ีเกิดจากการใชคุณสมบัติเดนๆสวนหนึ่งเพือ่แทน  ความหมาย

ท้ังหมด  
4.  อธินามนัย ( Metonymy) ภาพพจนท่ีเกิดจากการใชเรียกช่ือรวมๆแทนส่ิงใดส่ิงหนึ่งหรือ      กลุมบุคคลใด

กลุมใดกลุมหนึ่ง หรือคนหนึ่ง 
5.  ปุคลาธิษฐาน ( Personification ) คือภาพพจนท่ีเกดิจากการเปรียบเทียบโดยนําส่ิงท่ีไมมีชีวิตหรือไมมีชีวิต

แตไมใชคนมากลาวถึงราวกบัเปนคน 
6.  อติพจน ( Hyperbole ) ภาพพจนเปรียบเทียบเกินความจริง 
7.  สัทพจน ( Onomatopoeia ) คือภาพพจนเปรียบเทียบโดยใชคําเลียนเสียง   
8.  วิภาษ ( Oxymoron ) คือภาพพจนท่ีเกิดจากการใชคําท่ีมีความหมายขัดแยงกันนํามาคูกนัอยาง
 กลมกลืน 
9.  อรรถวิภาษ ( Paradox) คือภาพพจนท่ีเกิดจากการแสดงความหมายท่ีดูเหมือนจะขัดแยงกันหรือเปนไป

ไมได แตเม่ือวเิคราะหความหมายลึกลงไปอาจจะตีความไดอยางกลมกลืน 
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 ซ่ึงหนังสือพิมพมีการใชภาษาเพ่ือดึงดูดใจใหคนสนใจ และไดสามารถสรางใหเกดิความหมายกับ
เนื้อหาของขาวนั้นไดอยางลงตัวและประหยัดเนื้อท่ีอีกดวย เชน ผูชายหวังู เปนตน 
 
3..Newspaper 
 
แนวคิดเก่ียวกับหนังสือพิมพ 
 
 ความหมายของหนังสือพิมพ คําวา "หนังสือพิมพ" ตามพระราชบัญญัติการพิมพ พ.ศ.2484 ระบุวา
หนังสือพิมพหมายความถึง ส่ิงพิมพซ่ึงจาหนาเชนเดียวกัน และออกหรือเจตนาจะออกตามลําดับเร่ือยไป มีกําหนด
ระยะเวลาหรือไมก็ตาม มีขอความตอเนื่องกันหรือไมก็ตาม 
 
 หนังสือพิมพรายวัน คือหนงัสือพิมพท่ีออกจําหนายสม่ําเสมอเปนประจําทุกวนั มักจะพิมพในเมือง
หลวงหรือเมืองใหญ ๆ ลงขาวทุกชนดิ เชน ขาวธุรกิจ ขาวในประเทศ ขาวกฬีา ขาวสังคม ขาวบันเทิง เปนตน  โดย
ชวงท่ีนํามาลงตองเปนขาวสด ซ่ึงเปนเหตุการณท่ีเกิดขึน้ในวันนั้น หรืออยางชาไมเกนิ 2-3 วัน 
 
 ตามพจนานกุรมทางการศึกษา (Dictionary of Education) ใหความหมายของหนังสือพิมพ คือ ส่ิงท่ีพิมพ
ออกตามระยะเวลาท่ีกําหนดตอเนื่องกัน เปนกระดาษใหญหลายหนาสมารถพับได โดยมีจุดประสงคเพื่อเสนอ
ขาวสาร และสาระท่ีนาสนใจโดยท่ัวไป 
 
 สุกัญญา ตรีระวนิช อธิบายวา หนังสือพมิพเปนหนังสือบอกขาว และหมายรวมตั้งแตหนังสือขาว
ฉบับยอยๆ ทําดวยฝมือของคนเพียง 2-3 คนไปถึงหนังสือพิมพระดับชาติ ท่ีออกในเมืองใหญ ๆ มีคนงานเปนรอย
เปนพัน หนังสือพิมพอาจออกเปนรายวัน รายสัปดาห หรือรายเดือนก็ได หนังสือพิมพประกอบดวยตัวพิมพ หมึก
และกระดาษ 
 
 Samuel Beckoff  อธิบายถึงหนังสือพิมพวาเปนอุปกรณการส่ือสารมวลชนประเภทตีพมิพ 
ออกจําหนายเปนประจําสมํ่าเสมอบทบาท และหนาท่ีของหนังสือพิมพ 
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 Wilbur Schramm กลาววาหนังสือพิมพ คือส่ือมวลชนประเภทหน่ึง ซ่ึงเกิดข้ึนมาจาก       ฝมือมนุษย
ในสังคมนั้นๆ เพื่อตอบสนองความตองการทางดานตาง ๆ ของสังคม ส่ือมวลชนมีหนาท่ีท่ีสําคัญหลายประการ
ดวยกัน คือ 
 
1.  ใหขาวสารที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของเหตุการณตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคม 
2.  เปนเวทีแสดงความคิดเหน็ของประชาชน ตอประเดน็ขัดแยงในปญหาตาง ๆ ท่ีมีผลกระทบ 
     กระเทือนตอประชาชนท่ีอยูในสังคม 
3.  เปนแหลงใหความรูแกประชาชน เทากับเปนแหลงเพิ่มพูนปญญา อันนํามาซ่ึงความกาวหนาของ  
    ตน และสังคม 
4. ใหความบันเทิงเพื่อใหประชาชนไดพักผอนทางดานจติใจ คลายความตึงเครียด และใหความสนกุ 
    สนาน 
5.ใหบริการทางธุรกิจ เพื่อเปนประโยชนตอการคาขาย และเศรษฐกจิของสังคม 
 
Earl English and Clarence Hach ไดกลาวถึงหนาท่ีของหนังสือพิมพ 5 ประการ คือ 
1.เสนอขาวสารดวยความเท่ียงธรรมและถูกตอง 
2.วิจารณขาวเพื่อชวยใหผูอานรู และเขาใจขาวไดอยางละเอียด 
3.ใหความบันเทิงเพื่อความเพลิดเพลิน และการพักผอนหยอนใจ 
4.ชวยเหลือแนะนําผูอาน เชน คอลัมนตอบปญหาหรือและนําเกีย่วกับสุขภาพ 
5.โฆษณา ถือวาเปนการบริการแกสาธารณชนทางออม 
 
ดรุณี หิรัญรักษ  กลาวถึงบทบาท และหนาท่ีของหนังสือพิมพ พอสรุปไดดงันี ้
1.  หนังสือพิมพใหขอเท็จจริงท่ีสําคัญ หนังสือพิมพทําหนาท่ีประกาศเกีย่วกับเร่ืองเวลาการประชุม แจงการเกิด 

การตายของบุคคล ตลอดจนการแตงงาน และขอเท็จจริงท่ีสําคัญเกี่ยวกับปญหาท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน 
หนังสือพิมพจะทําหนาท่ีเปนผูเตือน เม่ือถึงเวลาท่ีประชาชนจะตองเสียภาษี เวลาของการเลือกตั้ง เปนตน 

2. หนังสือพิมพใหการศึกษา หนังสือพิมพจะใหความรูใหการศึกษาในดานท่ีเกี่ยวกับประวัติศาสตร ภมิูศาสตร 
เศรษฐศาสตร จิตวิทยา การเมือง การปกครอง การแพทย การเกษตร เปนตน ความรูเหลานี้ผูอานจะไดรับจาก
การอานคอลัมน และบทความตางๆ ท่ีมีในหนังสือพิมพ 

3.   หนังสือพมิพใหความสําคัญตอขาว  หนังสือพิมพจะตองใหความสําคัญกับส่ิงท่ี 
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เกิดข้ึนไมวาจะเปนบุคคล สถานท่ี หรือ เหตุการณ และความสําคัญเหลานี้ตองสอดคลองกับความสด และ
ความทันเหตุการณ 

4.  หนังสือพิมพมีอิทธิพลตอความคิดเห็นของประชาชน หนังสือพิมพสวนใหญจะเปดโอกาสใหผู 
   อานไดแสดงความคิดเหน็ในเร่ืองท่ีเขาสนใจผานทางหนาหนังสือพิมพโดยออกมาในรูปของ  
  บทความ หรือคอลัมนประเภทตางๆ สําหรับหนังสือพิมพเองจะมีบรรณาธิการทําหนาท่ีอธิบายความ 
  หรือขยายความของเหตุการณใหประชาชนผูอานไดทราบถึงจุดยืนหรือนโยบายของหนังสือพิมพ 
  ของตน หนังสือพิมพซ่ึงทําหนาท่ีเปนเสมือนเวทีแสดงความคิดเห็น และแลกเปล่ียนทัศนคติระหวาง  
  หนังสือพิมพเองกับประชาชนท่ัวไป 

5.   หนังสือพมิพสงเสริม และสนับสนุนความเปนอยูท่ีดขีองชุมชน หนังสือพิมพจะทําหนาท่ีสนับสนุน  
   สงเสริมการพัฒนา และการเติบโตของชุมชน ไมวาในดานการโฆษณาหรือการประชาสัมพันธ 
   ชุมชนใหโลกภายนอก ไดทราบถึงความเคล่ือนไหวและการเปล่ียนแปลง นอกจากนั้นหนงัสือพิมพ    
   ยังทําหนาท่ีช้ีขอบกพรอง ขอเสีย หรือจดุออนของชุมชนแตละชุมชนใหประชาชนไดทราบ เพือ่นํา 
  ไปสูการพัฒนา และการปรับปรุงแกไขใหดีข้ึน 

6.   หนังสือพมิพเปนสถาบนัยอยในการใหบริการประชาชน ถึงแมหนงัสือพิมพจะไม 
      ใชสถาบันใหการบริการประชาชนใตการควบคุมของรัฐบาลเชนเดียวกับสถาบันอ่ืนก็ตามแต      
      หนังสือพมิพบทบาทสําคัญในการใหบริการดังกลาว เพราะลักษณะธรรมชาติของหนังสือพมิพเอง 
7.    หนังสือพิมพผลิตขาวสาร และการโฆษณา เม่ือมีการไปมาติดตอส่ือสารขยายขอบเขตกวางขวาง 
      ออกไปขาวสารเปนส่ิงท่ีนําเปนสําหรับสังคมและมนษุยอยางมาก การโฆษณาสินคามีบทบาทสําคัญ   
       มากข้ึน  
8.   หนังสือพมิพสรางธุรกิจชุมชน หนังสือพิมพทําหนาท่ีเปนผูประสานงานวงการธุรกิจกับประชาชน  
      ใน ชุมชน โดยการเปนส่ือกลางในการโฆษณาสินคาเพื่อให    ลูกคาไดผลประโยชนในการทราบวา   
      มีสินคาอะไรบางท่ีผลิตออกมาสูตลาด ประชาชนสามารถเลือกซ้ือสินคาไดจากการอานโฆษณาใน 
      หนาหนังสือพิมพ สถาบันธุรกิจบริการนั้น ทําเงินใหกับหนังสือพิมพปละมากมาย 
9.    หนังสือพมิพเปนผูพิทักษ และคุมกันประชาชน  หนังสือพิมพทําหนาท่ีประสาน 
     งานกบัผูพทัิกษกฎหมายในบางอยางได โดยท่ีหนังสือพิมพความคืบหนาและ   การเคล่ือนไหวของ   
       การทํางานของเจาหนาท่ีในวงการราชการท่ีมีหนาท่ีโดยตรงกับกจิการบางอยาง เชน ทางดาน 
       อาชญากรรม เปนตน การตีพิมพขาวสารดังกลาวจะทําใหประชาชนไดทราบ และหาวิธีการปองกัน    
       จากคําเตือนที่ไดรับจากหนาหนังสือพมิพ 
10.  หนังสือพมิพปกปองสิทธิเสรีภาพของประชาชน หนงัสือพิมพทําหนาท่ีปกปองประชาชนในระบบ 
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       สังคมท่ีมีการปกครองแบบประชาธิปไตย โดยเฉพาะสิทธิมนุษยชน ในดานการแสดงออกซ่ึงความ 
       คิดเห็น 
 

แนวคิดเก่ียวกับจริยธรรม  Ethic of Lore  
 

 ในการทํางานของทุกสาขาอาชีพยอมท่ีจะตองมีคุณธรรมประจําใจ และคุณธรรมประจําอาชีพ หรือ
ท่ีมักไดยินกนัวา จรรยาบรรณในวิชาชีพ ซ่ึงเปนคุณธรรมท่ีตองมีการยึดติดเปนกฎเกณฑ   เอาไวสําหรับ
ส่ือมวลชนก็เชนกันเปนอีกสาขาอาชีพหนึ่งที่ตองคอยทําหนาท่ีเปนเสมือนสุนัขเฝาบาน คอยสอดสองดูแลความ
สงบสุขใหกับคนในสังคม ระแวดระวงัภัยท่ีจะเขามาทําอันตรายตอประเทศ เปนเสมือนกระจกท่ีสะทอนสังคม 
เพื่อใหคนในสังคมรูตัววาตอนนี้สถานการณในประเทศเปนอยางไรบาง คอยรายงานขาวสารความเคลื่อนไหวใหกบัคน
ในสังคมไดรับทราบอยูตลอดเวลา แตท้ังนี้ในการทํางานของ    ส่ือมวลชนอาจจะไดรับการบิดเบือนไปไดหากเกิด
ความไมนิ่งพอในเร่ืองของจริยธรรม (Ethic) เพราะ จริยธรรมเปนปรัชญาแขนงหนึ่งซ่ึงเกี่ยวของกับแนวคิดในเชิง
ศีลธรรม คิดในเชิงปญหาศีลธรรม วาทําอยางนี้บาป หรือวาทําอยางนี้ถูก และในท่ีสุดก็เกิดการตดัสินใจวาทําอยาง
นี้ด ี ทําอยางนีไ้มดี  โดยเนนเร่ืองจริยธรรมเปนพื้นฐานท่ีสําคัญ มากกวาการเนนท่ีจะมุงทําแตหนาท่ีและหวังเร่ือง
ผลกําไรมากเกนิไป 
 

  สําหรับในการตัดสินใจ และพิจารณาเร่ือง จริยธรรมนี้เปนการตัดสินใจและคิดในเชิง    ศิลธรรม
เพื่อตัดสินวาจะเลือกอะไรด ี ดานหน่ึงก็มีคา อีกดานหนึ่งก็มีคาเชนกนั ดังนั้นในการตัดสินใจก็ตองตัดสินใจแบบ
ทําใหเกดิส่ิงท่ีดีๆข้ึนมา “To Make the World a better Place” เพื่อเปนการ  ตัดสินใจใหเกดิประโยชนในการขยายผล 
จาก Self ไปสู Society หรือท่ีเรียกวาการขยายผลจากตัวเองสูสังคม  แต    ท้ังนี้ในการตัดสินใจทําอะไรลงไปวาดี
หรือไมดีก็ลวนมาจากการทําหนาท่ีและบทบาทท่ีคนในสังคมใหไวท้ังส้ิน เวนเสียแตวาในสถานการณใด
ส่ือมวลชนจะนําบทบาทดานใดออกมาใช โดยท้ังนีต้องตั้งอยูในความมีมโนธรรมเปนตัววัดอยูเสมอ (อางสุกัญญา 
สุดบรรทัด , เอกสารประกอบการสอน , 2546) 
 ท่ีเปนเชนนัน้เพราะหนาท่ีของส่ือมวลชนคือการเสนอความจริงใหกับสังคมไดทราบ เปนหนาท่ีท่ี
ไมสามารถหลีกเล่ียงได และในการนําเสนอความจริงเพื่อใหประชาชนไดรับทราบน้ันตองเปนความจริงท่ีเปน
ประโยชนตอสาธารณะดวย ดังนั้นในการแสวงหาความจริงของส่ือมวลชนนั้นจะเปนความจริงเพื่อประโยชนแก
สาธารณะเทานั้น  
  
 สําหรับบทบาทของหนังสือพิมพ เร่ืองบทบาทของส่ือมวลชน (Roles of the Press) (อาง สุกัญญา 
สุดบรรทัด , เอกสารประกอบการสอน , 2546) 
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 โดยพบวาส่ือมวลชนนั้นมีบทบาทดวยกัน 4 บทบาท ท่ีจะทําหนาท่ีในการดูแลสังคม และยดึบทบาท
เปนเสมือนกฎท่ีส่ือมวลชนควรกระทํา โดยมีบทบาทหนาท่ีดังนี้  
 
1. บทบาททางการเมือง ( The Political Role)   ซ่ึงบทบาทนี้สืบเนื่องมาจาก หนาท่ีหลักของส่ือมวลชน 
คือ การเปนสุนัขเฝาบานใหประชาชน บานนั้นเปนบานของประชาชนคอยปกปองมิใหใครมาทํามิดีมิราย โดย
บทบาทของส่ือมวลชนจะตองอยูตรงขามกับรัฐบาล สําหรับส่ือมวลชนในระบอบประชาธิปไตย ส่ือมวลชนตอง
สํานึกวา ตัวเองมีเกียรตยิศ  และศักดิ์ศรีในการเปนตัวของตัวเอง และไมตกอยูในการช้ีนําของใคร ท่ีเปนเชนนั้น
เพราะวา ประชาชนไดมอบหมายมอบอํานาจใหส่ือมวลชนคอยสอดสองดูแล เพื่อไมใหรัฐบาลมากดข่ีขมเหง
ประชาชน   เพราะถามีการกดข่ีขมเหงประชาชนเม่ือใด แลวส่ือไมสามารถปองกันได ส่ือตองแจงขาวสารใหกับ
ประชาชนรับทราบ เพราะประชาชนเทานั้นท่ีจะสามารถกอรัฐประหารได เนื่องจากกฎบัญญัตขิองสหประชาชาติ
ขอหนึ่งกลาววา ดวยสิทธิของ     ประชาชน ชาวประชามีสิทธิท่ีจะกอการปฏิวัติได Right to Revolution  
 
2. บทบาททางการศึกษา  ( Educational Role) เปนบทบาทของส่ือมวลชนท่ีจัดเวทีสาธารณะ เพราะฉะน้ันพืน้ท่ี
หนากระดาษ เปนเหมือนพื้นท่ีสาธารณะของประชาชน ในการแสดงความคิดเห็นท่ี 
หลากหลาย ซ่ึงประชาชนจะรูจากการแขงขันในการตอบความคิดเหน็ท่ีหลากหลาย ซ่ึงถาเปนส่ือหนังสือพิมพนัน้ 
จะตองประกอบไปดวยความคิดเห็นท่ีหลากหลาย เชนกนั จนกระท่ังผูอานเช่ือวา ไมมีบรรดาคอลัมนนิสตใดท่ีจะ
รวมหัวกันเพื่อท่ีจะบิดเบือนความจริง 

 
 
 

3. บทบาทหนาท่ีเปนกระจก (The Mirroring Role) หนังสือพิมพนั้นเปนเสมือนกระจกสะทอน 
ชีวิต  ความคิดเห็นของชีวติ ประเพณี ในสังคมเรา เพราะการทําหนาท่ีส่ือมวลชนนี้ชวยใหเรารูวาตอนน้ีคนใน
ประเทศกําลังใชชีวิตอยางไร กําลังดําเนินชีวิตอยางไร เพื่อชวยใหเรามีจุดยนืเดยีวกนัเปนพลเมืองในสังคมเดียวกัน  
ซ่ึงการเรียนรูวถีิชีวิตคนอ่ืนนัน้สามารถใหเราสรางชุมชนของเราข้ึนมา ไมใชแตเปนเพียงความรูของชุมชนเทานั้น 
แตเปนชุมชนของคนท่ีใชชีวิตอยูบนโลกนี้รวมกนั 
 
4. บทบาทในการเปนปายประกาศ หรือสาธารณูประโภค ( The Bulletin Board Role) โดยบทบาท 
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หนาท่ีนี้ส่ือมวลชนจะทําหนาท่ีเปนสาธารณูปโภค เพราะเม่ือมีขาวสารดานตางๆ ท่ีเปนการเชิญชวน ความรูดาน
ตางๆ การดูแลรักษาตัวเอง ฯลฯ ซ่ึงจะใชพื้นที่ส่ือมวลชนในการตดิประกาศเพ่ือใหทราบ   ท่ัวกนั เพื่อทําใหชีวิต
ของเราดีข้ึน งายข้ึน ปลอดภยั ใชชีวิตอยางสนุกสนาน 
 
แนวคิดเก่ียวกับประเภทของขาว 
 
 จากรูปลักษณะของขอเขียนตางๆ “ขาว” ยอมมีลักษณะหรือรูปแบบในการเขียนของมันเอง ถึงแมวา
ประเด็นของขาวอาจจะมีในบทบรรณาธิการ บทความ คอลัมน และขอความโฆษณา ท่ีเปนเชนนัน้เนื่องจากวาขาว 
คือเนื้อแทของหนังสือพิมพ ซ่ึงการกําเนิดคร้ังแรกของหนังสือพิมพก็ออกมาในเน้ือหาของขาวอยางท่ีเรียกกันใน
ยุคน้ันวา “หนังสือขาว” และในภาคปฏิบัติจริงๆมีแตขาวเทานั้นท่ีจะสามารถเสนอเพ่ือใหผูอานไดเปนประจําทุก
วัน และเปนสวนในการสรางอิทธิพลในหนังสือพิมพดวย จึงกลาวไดเต็มปากวา ขาวคือสัญลักษณ แกนแท และตัว
ของหนังสือพมิพจริงๆ (ถาวร บุญปวัฒน,2538)  
 
 
 จากความหมายของ “ขาว” นั้นคือเหตุการณและสถานการณตางๆซ่ึงปรากฎเปนท่ีนาสนใจสามารถ
จัดเปนขาวไดท้ังส้ิน แตเหตุการณท่ีเกิดข้ึนจะมีความเขมขนและผลกระทบตอสังคมในระดับท่ีไมเทากัน คือบาง
เหตุการณเกดิข้ึนแลวกห็ายไปไมไดอยูในความสนใจของผูอาน ในขณะท่ีเหตุการณบางเหตุการณมีประเด็นความ
สนใจตอเนื่องในระยะหน่ึง ลักษณะเชนนี ้ มาลี บุญศิริพันธ (2537 : 26-27) ไดแบงประเภทของขาวออกเปน 2 
ประเภทใหญๆ คือ 
 
 
 
1.  ขาวหนัก (hard news) ไดแกขาวท่ีมีคุณสมบัติของความสําคัญ มีผลกระทบตอชีวิต 
ความเปนอยูของประชาชนมากกวาขาวท่ีมีองคประกอบของความนาสนใจเพียงอยางเดียว เชน ขาวเศรษฐกิจ ขาว
การเมือง ขาวสังคม ขาวส่ิงแวดลอม ขาวเหลานี้เม่ือเกดิข้ึนแลวจะมีผลกระทบโยงใยตอปจจยัอ่ืนๆอีกมาก และให
ขอคิดแกประชาชน กอใหเกิดความคิดตอเนื่องแกผูอานมากกวาจะเปนเพียงสนองอารมณความอยากรูอยากเหน็
เพียงอยางเดยีว 
 
2.  ขาวเบา (solf news) ไดแกขาวท่ีมีองคประกอบของความนาสนใจมากกวาความสําคัญ 
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มักเปนเหตุการณท่ีสรางความสนใจใหผูอานในชวงระยะเวลาเดียวแลวจางหายไปจากความทรงจําของประชาชน 
เชน ขาวอาชญากรรม ตีรันฟนแทง ขาวบันเทิง เหตุการณท่ีเปนขาวจะไมมีผลกระทบตอเนื่องกับความเปนอยูของ
ประชาชนเทาใดนัก แตจะใหอารมณสนองความอยากรูอยากเหน็แกผูอานตอเหตุการณท่ีเกิดขึน้ประจําวนั ขาว
ประเภทนี้จึงมักมีองคประกอบของความสนใจกระตุนอารมณตื่นเตนเราใจไดมากกวาขาวหนักซ่ึงถาเรามีการ
สังเกตหนา 1 ของหนังสือพมิพนั้นจะพบวา มีท้ังขาวเบาและขาวหนักผูรับสาร สามารถท่ีทราบไดวาขาวท่ีอานนัน้
อยูในชนิดของขาวใด  
 
 โดยขาวเบาสวนใหญนัน้จะเปนเร่ืองเกี่ยวกบั เร่ืองของชาวบาน ส่ิงท่ีแปลกประหลาด การขมขืน ซ่ึง
สวนใหญผูท่ีจะตกเปนขาวเบาจะเปนผูหญิง และดําเนนิการนําเสนอที่สะทอนความเปนชายออกมาเสมือนวาผูชาย
เปนผูท่ีเลาเหตุการณ ท่ีเปนเชนนั้นเพราะขาวหนกัสวนใหญจะนําสะทอนความเปนชายออกมา เชน การเปนผูนาํ
ในการจับยาบา ท่ีแสดงถึงความเกงกลาของผูชาย เปนตน  
 
 เชนเดยีวกับยคุของหนังสือพิมพอเมริกันในยุค Yellow Journalism ท่ี สิริทิพย ขันสุวรรณ (สิริทิพย 
ขันสุวรรณ , 2539 : 56-57) กลาวไววาในปลายศตวรรษท่ี 19 ภายหลังจากสงครามการเมืองสงบลงความ
เจริญกาวหนาของสหรัฐอเมริกาไดขยายตัวกวางขวางข้ึนท้ังในดานกรศึกษา อุตสาหกรรม และเทคโนโลยีดานการ
ส่ือสาร ขณะเดียวกันก็มีผูคนอพยพเขามาอยูในประเทศมากข้ึนตามไปดวย ความเปลี่ยนแปลงในสังคมเชนนี้สงผล
กระทบไปถึงวงการหนังสือพิมพอยางจัง หนังสือพิมพกลายเปนธุรกิจอยางหนึ่งท่ีมีการแขงขันกนัอยางดุเดือด โดย
เร่ิมมีการใชเนือ้ท่ีหนาหนังสือพิมพในการโฆษณาหากําไรมากข้ึน รวมท้ังมีการเสนอขาวท่ีเราอารมณเพื่อเรียกหาผู
ซ้ือมากข้ึน โดยไมคํานึงถึงประโยชนท่ีผูอานจะไดรับดวย ซ่ึง สิริทิพย ขันสุวรรณ (2539) ไดใหความหมายของ 
Yellow Journalism  ไววาเปนหนังสือพมิพท่ีขาดความรับผิดชอบตอสังคม คํานึงแตผลประโยชนสวนตัวเทานัน้ 
และเนนในเร่ืองของ Sin ,Sex และ Violence  ซ่ึงถือไดวาเปนลักษณะของหนังสือพิมพประเภทปริมาณ 
 
 สําหรับหนังสือพิมพไดใหความสําคัญกับประเภทเนื้อหา และวิธีการนาํเสนอแตกตางกันจึงสามารถ
แบงหนังสือพมิพไดเปน 2 ประเภทดังนี้ (พีระ จิรโสภณ,2528:191-192) 
 
 หนังสือพิมพแนวคุณภาพ หรือเพงคุณภาพ ในท่ีนี้มิไดหมายความวาเปนหนังสือพิมพท่ีมี   คุณภาพดี
เสมอไป แตหมายถึงลักษณะการเสนอเน้ือหาเนนขาวประเภทหนัก (hard news) ใหผลตอบแทนกับผูอานในระยะ
ยาว (Delayed Reward)  คือทําใหผูอานเกดิความรู ความเขาใจและเปนประโยชนในการนําไปใชเพื่อวัตถุประสงค
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ตางๆเชนขอมูลในการตัดสินใจ วพิากษวิจารณ รูปแบบท่ีไมหวอืหวาเราอารมณใชเหตุผลมากกวาเลนสํานวน
โวหาร หนังสือพิมพประเภทนี้จึงมียอดจําหนายท่ีไมสูงนัก 
 
 หนังสือพิมพแนวประชานิยม บางคนเรียกวา หนังสือพิมพปริมาณ เพราะเหตุท่ีเปนหนังสือพิมพท่ี
คนท่ัวไปอานกันมาก แพรหลายท่ัวไป มียอดจําหนายคอนขางสูง แตอยางไรก็ดีขอ       บงบอกถึงลักษณะของ
หนังสือพิมพประเภทนี้ไมไดอยูท่ีจํานวนจําหนายเปนสําคัญ แตอยูท่ีเนื้อหาและวิธีการนําเสนอเนื้อหาเหลานั้น 
จุดเดนของหนังสือพิมพประเภทนี้คือเนนการเสนอขาวประเภท           เราอารมณผูอาน (sensation) เชน ขาว
อาชญากรรม ขาวท่ีเกีย่วของกับเพศ  บางทีเราเรียกวาขาวเบา      นักวิชาการจัดขาวประเภทนี้เปนขาวท่ีให
ผลตอบสนองทางอารมณโดยทันที (Immediate Reward)  

 
 ซ่ึงวัตถุประสงคของการเสนอขาวนั้น (อรุณีประภา หอมเศรษฐี,2535:113) นอก 
เหนือไปจากการเสนอขาวเพือ่สาธารณประโยชนแลว อีกวัตถุประสงคหนึ่ง คือการใหความบันเทิงแก   ผูอาน (to 
entertain) และดึงดูดความสนใจของผูอาน (to attract) ท้ังนี้เพื่อประโยชนในเร่ืองจํานวนจําหนายนั่นเอง 
 
 จากหลักฐานท่ีมีอยูแสดงวาการผลิตงานของส่ือมวลชนเนนหนกัอยางมากในเร่ืองของ 
ขาวและเหตุการณท่ีเกิดข้ึน (ศิริชัย ศิริกายะ และกาญจนา แกวเทพ,2531:160) การท่ีกลาววาส่ือมวลชนเปนเสมือน
“โรงงานผลิตขาว” ทําใหคิดไปไดวาความเปนจริงท่ีมาจากขาว ควรจะมาจากส่ิงท่ีรายงานจากเหตุการณท่ีไมได
ปรุงแตงข้ึน กลับกลายเปนวามีการวางแผน การคาดการณทํานายลวงหนา และเปนงานผลิตท่ีสามารถผลิตข้ึนได
เปนประจําวัน ในความเปนจริงแลว ขอขัดแยงนี้ ยังไมสามารถครอบคลุมเร่ืองท้ังหมดได เนื่องจากการทําขาวถูก
มองวาเปนความพยายามท่ีจะเขาไปเกี่ยวของกับเหตุการณท่ีเกดิข้ึน โดยไมไดคาดเอาไวลวงหนาอยางมีระบบ การ
ท่ีเขาไปเกีย่วของในลักษณะดังกลาวนีจ้ําเปนตองมีระเบียบวิธีการท่ีแนชัดเกิดขึน้ 
 อีกทั้ง อรุณีประภา หอมเศรษฐี (2535) ไดมีการแบงประเภทของหนังสือพิมพออก 
เปน 2 ประเภทใหญๆ คือ 
 
1.  penny press  เปนหนังสือพมิพท่ีลงขาวประเภทขาวเบา เนื่องจากเปนขาวท่ีสามารถเรียกรองความ
ตองการของผูอานไดมาก และจะอานไดทุกระดับไมจําเปนตองมีการศึกษาสูง หรือมีความสนใจเปนพิเศษเร่ืองใด
เร่ืองหนึ่งมักเปนหนังสือพมิพท่ีมีจํานวนจําหนายสูง และใหความสําคัญกับการโฆษณามาก เปนหนังสือพิมพท่ีเอา
ใจผูอาน ซ่ึงคุณสมบัติแบบนี้เรียกวาเปน popular paper สํานวนของการเขียนหนังสือพิมพประเภทนี้จะเปนไป
อยางสนุกสนาน มีการสรางใหเกิดจินตนาการ บางคร้ังก็อาจจะเกินความเปนจริงได 
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2.  party press   เปนหนังสือพมิพท่ีมุงชักจูงใหคนอานเกิดความคิดเหน็ และเกดิความเขาใจ 
ในปญหาตางๆ แนวการเขียนเร่ืองปญหาหรือขาวสารจะเปนไปในลักษณะใหรายละเอียดอยางตรงไปตรงมา ไมมี
การเลนสํานวนหรือสรางใหเกิดภาพพจนจนเกินความจริง พยายามเขียนใหผูอานเขาใจถึงปญหาท่ัวๆไปและ
ปญหาของชาติ ท้ังนี้ขอบเขตของการรายงานเร่ืองราวตางๆตองเปนไปอยางกวางขวาง ลึกซ้ึง จะตองมีลักษณะท่ี
เปนจริงเปนจัง เช่ือถือได มีความเสมอตนเสมอปลาย มีเหตุผลในส่ิงท่ีไดกระทําลงไป มีความเปดเผยและเปน
อิสระ  
 
แนวคิดเก่ียวกับหนาหนึ่งของหนังสือพิมพ 
 
 หนาหนึ่งของหนังสือพิมพ ถือเปนหนาตา และแสดงเอกลักษณของหนังสือพิมพฉบับ  นั้น ๆ 
เนื้อหาของขาว และภาพขาวตาง ๆ ลวนมีคุณคาทางขาวสูง การคัดเลือก และนําเสนอท้ังขาว   และภาพขาวจึงตอง
มีการพิจารณาอยางถ่ีถวน เพราะหนาท่ีของหนังสือพิมพยังเปนหนาท่ีสามารถดึงดูดใจใหผูคนเลือกท่ีจะซ้ือ
หนังสือพิมพนั้นอีกดวย 
 
 จากความสําคัญดังกลาว จะเห็นไดวาหนาหนึ่งจะมีลักษณะพิเศษแตกตางจากหนาอ่ืนๆ ดังท่ี  ชว
รัตน เชิดชัย ไดกลาวไววา 
1.   หนาแรก (หนาหนึ่ง) เสนอขาวประจําวันมากกวาหนาอ่ืน ขาวซ่ึงลงในหนาแรกจะมีท้ังขาวยาวและขาวส้ัน แต
สวนมาก หนังสือพิมพ มักจะเสนอขาวยาวและมี     รายละเอียดมาก การจัดหนาจึงยุงยาก เพราะจะตองลงขาว
จํานวนมาก และตอขาวสวนท่ีเหลือในหนาอ่ืนๆ 
 
2.  หนังสือพิมพสวนมากพยายามจัดหนาแรกใหแตกตางกันไปทุกวัน เพื่อมิใหผูอาน 
ชินชาตอการจดัหนาเปนอยางหนึ่งเทานัน้ การเปล่ียนแปลงรูปลักษณะของหนา จึงเปนการเรียกรองความสนใจ
จากผูอานนั่นเอง 
 
3.  หนาแรกมักจะพาดหวัขนาดใหญ เพราะหนาแรกมีขาวซ่ึงตองพาดหัวขนาดใหญ  
เพราะหนาแรกมีขาวซ่ึงตองพาดหวัขนาดใหญจํานวนมาก เพื่อเนนขาว และเพื่อประโยชนในการวางจําหนาย
ปญหาเกี่ยวกับสาระเหตุผล และตําแหนงของเน้ือขาวในหนาแรกจึงมีมากกวาหนาอ่ืนหนาหนึ่งของหนังสือพิมพ 
สวนมากจะมีองคประกอบของหนาหนึ่ง ดังนี้  
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 3.1   หัวหนังสือ หรือช่ือหนังสือพิมพ(Nameplate or Flag) ท่ีตองปรากฏเปนประจํา  

เพราะเปรียบไดกับเคร่ืองหมายการคาของแตละหนังสือพมิพ ท่ีตองการใหผูอาน   รูจัก และจดจํา 
ท้ังนี้ หัวหนังสือจะตองอานงาย ชัดเจน สวยงาม และงายตอการเรียกหา และจดจํามีเอกลักษณ 
ดังนั้นหนังสือพิมพจึงไมควรเปล่ียนรูปลักษณะของหัวหนังสือบอยๆ หรือ ถาเปล่ียนก็ควรแจงให
ผูอานทราบลวงหนากอน 

 
 3.2 ขาว (News) ถือเปนองคประกอบท่ีสําคัญของหนาหนึ่ง ประกอบดวยพาดหัว 

ขาว(Headlines) ความนํา (Lead) และเนื้อหาขาว ท้ังนี้ขาวตางๆในหนังสือพิมพภาษาไทย จะเปน
ขาวในลักษณะท่ีเรียกวา "ขาวตอ" (Jumps) เพราะหนา 1 มีเนื้อท่ีจํากดัการเสนอขาวในหนา 1 จึงมี
เพียงพาดหวัขาว ความนํา และเนื้อขาวเพียงเล็กนอย และเนื้อขาวท่ีเหลือก็จะถูกนําไปไวในหนา
ตอๆไป 

 
 3.3 ภาพขาว (News picture) เปนภาพท่ีแตกตางจากภาพท่ัวๆไป  เพราะภาพขาวจะมี 

คุณคาในตัวมันเอง สามารถดึงดูดความสนใจของผูอานไดเปนอยางดี ภาพสามารถเลาเร่ือง 
รายละเอียดของเหตุการณในภาพได โดยไมตองใชคําอธิบาย หรือใชเพยีงคําอธิบายส้ันๆในหนา 1 
ของหนังสือพมิพอาจมีท้ังท่ีเปน ภาพถาย ภาพลายเสน และกราฟฟกกไ็ด 

 3.4 สารบัญขาว หนังสือพิมพบางฉบับลงพิมพสารบัญขาวของขาวหนาอ่ืนๆ ในหนา 
แรกดวยโดยทําเปนลอมกรอบเพ่ือแยกออกจากขาวอ่ืนๆ  สารบัญขาวมีความตอของหนังสือพิมพ
รายวันซ่ึงมีหลายหนา หรือหนังสือพิมพซ่ึงแบงออกเปนหลายแผนก (secteon) สารบัญในหนาแรก
จะชวยใหผูอานมองเห็นอยางคราวๆ วาภายในหนังสือพมิพฉบับนั้นวามีอะไรบาง 

 
4.    คอลัมนประจํา (Fixed column) หนังสือพิมพบางฉบับไดจัดใหคอลัมนประจํา ซ่ึงอาจ 
จะทําใหผูติดตามอานประจําเปนจํานวนมากซ่ึงจะเปนส่ิงชวยในการดึงดูดความสนใจใหผูอานติดตามหนาอ่ืนๆ 
ดวย 
 
5. เนื้อหาอ่ืนๆ หนาหนึ่งของหนังสือพิมพยังมีเนื้อหาอ่ืนๆ เชน สารคดี บทความ และรายงานพิเศษ 
ตางๆ 
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6. โฆษณา รายไดสวนใหญของหนังสือพิมพมาจากการขายเน้ือท่ีโฆษณาในเมืองใหญ ๆ 
โฆษณาในหนาแรกมีความสําคัญมาก นองจากจะเปนการเพ่ิมพูนรายไดแลว ยังชวยเสริมใหการจัดหนาใหมี
ชีวิตชีวาอีกดวย 
 
7.   ขอมูลประจําวันของหนังสือพิมพ (folio line) สําหรับหนังสือหนาแรกขอมูลประจํา 
วันจะหมายความรวมถึงรายการอ่ืน ๆ หลายอยางซ่ึงอยูภายใตช่ือหนังสือพิมพ เชน ฉบับท่ี ปท่ีพิมพ จํานวนฉบับ 
วันเดือนปท่ีพมิพ และราคาหนังสือพิมพ เปนตน 
 
 หนังสือพิมพประเภทประชานิยมนัน้ มีการนําเสนอขาว และภาพขาวท่ีใหความสําคัญตอขาว
ประเภทเราอารมณ ตื่นเตน โดยเฉพาะการพาดหวัขาวดวยตัวอักษรขนาดใหญ การใชภาษาท่ีเราความรูสึก รวมถึง
การใชภาพขาวเปนการพาดหัว โดยใชภาพท่ีมีความนาสนใจ ลงตีพมิพขนาดใหญเพ่ือดึงดูดความสนใจ ซ่ึงในขณะ
ท่ีหนังสือพิมพประเภทอ่ืน จะมีการจัดหนาแรกท่ีไมหวือหวามาก 
 

 
 
 

4. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
 อังสนา ชิตรัตน  (2543) ไดศึกษาถึงการนําเสนอภาพความเปนชายยุคใหมท่ีปรากฏในภาพยนต
อเมริกัน  ศึกษาทัศนคติของผูรับสารท่ีมีตอภาพความเปนชายยุคใหม และศึกษาโครงสรางของการเลาเร่ืองของ
ภาพยนตรท่ีมีลักษณะดังกลาว โดยพบวาภาพยนตท่ีมีภาพความเปนชายยุคใหมจะนาํเสนอเปล่ียนแปลงความหมาย
ของ “ความเปนชาย” ภาพยนตรดังกลาวจะเลาถึงผูชายท่ีมีความเปนมนษุยธรรมดาท่ีมีท้ังสวยเดนและดอยในคนๆ 
เดียวกัน เพราะบางคร้ังผูชายก็ไมใชวีรบุรุษเสมอไป บางคร้ัง    ผูชายก็จะทําหนาท่ีเปนผูท่ีคอยใหการสนับสนุนกับ
เพศหญิงเพื่อสงเสริมใหประสบความสําเร็จดวยซํ้าไป 
 
 กําจร หลุยยะพงศ (2540) ศึกษาถึงการนาํเสนอภาพความเปนชายท่ีปรากฏอยูใน         ภาพยนตร
โฆษณาเบียรสิงห ซ่ึงพบวาภาพของความเปนชายจะถูกนําเสนอแตกตางกนัไป 3 รูปแบบคือ 
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  ยุคแรก ป พ.ศ.2477 ไดภาพความเปนชายในรูปแบบสังคมเกษตรกรรม ซ่ึงไดกลาวถึงไวอยาง
ชัดเจนคือผูชายชนช้ันกลาง ผูชายใชแรงงาน และในยุคนีไ้ดเสนอภาพจองความเปนชาย    ภายใตกระแสของความ
เปนไทย 
 
  ยุคท่ีสอง ป พ.ศ. 2508 เร่ิมนําเสนอภาพความเปนชายในรูปแบบสังคมทุนนิยมอุตสาหกรรม การ
สรางความเปนชายแบบนี้จะมีภาพของการทํางานหนักตลอดเวลา ดวยเหตุนี้ผูชายจึงถูกนิยามวา ตองการพักผอน
ดวยกิจกรรมตางๆ เพื่อแสวงหาความสุขเขาตนเอง 
 
  ยุคท่ีสาม ป พ.ศ.2526 ไดเสนอภาพของความเปนชายแบบใหม ซ่ึงเปนประเดน็ท่ีมีการ   โตแยง
กับประเดน็ท่ีมองผูชายในยคุทุนนิยม ใหผูชายนั้นเร่ิมเอาใจใสตอสังคมมากข้ึน นอกจากนั้นความเปนชายแบบ
ใหมยังไดรับอิทธิพลจากการเรียกรองสิทธิสตรี ทําใหผูชายออกมาในรูปของการใหความเสมอภาคเทาเทียมกับ
สตรี เชน การแสดงอารมณบางอยางท่ีเคยถูกดูถูกวาเปนอารมณความรูสึกของผูหญิง 
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บทที่ 3 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 
 การศึกษาเร่ือง การถายทอดอุดมการณความเปนชายผานหนังสือพิมพไทยรัฐ หนา 1 นั้น
เปนการวจิัยในเชิงปริมาณโดยใชวิธีการวเิคราะหเนื้อหา รวมกับการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใชการตคีวาม
จากส่ิงท่ีสามารถสังเกตไดจากผลท่ีไดจากการเก็บขอมูล เพื่อใหงานวิจยัฉบับนีส้ามารถอธิบายและ
พิสูจนไดวาแทจริงแลวหนังสือพิมพท่ีเราอานกันอยูทุกวนันั้น ไดมีการแฝงอุดมการณความเปนชายไว
ในรูปแบบใดบาง และคุณคาท่ีแสดงออกมาน้ันเปนการแสดงออกมาในลักษณะใด 
 
 สําหรับขอมูลท่ีใชในการวิจยันั้น จะเปนการวิเคราะหเนือ้หาของหนังสือพิมพไทยรัฐ ซ่ึง
เปนหนังสือพมิพเชิงปริมาณ ท่ีมียอดจําหนายมากท่ีสุดเปนอันดับ 1 ของบรรดาหนังสือพิมพรายวนั เม่ือ
เทียบกับหนังสือพิมพเชิงปริมาณฉบับอ่ืนๆ อีกท้ังเปนหนังสือพิมพท่ีมีความหลากหลายของการ
นําเสนอประเด็นขาว โดยในขาวฉบับเดียวกันอาจจะมีท้ังขอท่ีสนับสนุนและคัดคานในประเด็นขาว
เดียวกัน  
 
 และไดเลือกศกึษาเฉพาะหนา 1 ของหนังสือพิมพไทยรัฐเทานั้น เพราะหนังสือพิมพหนา 
1 จะเปนหนาท่ีเนนความรูสึกทางดานอารมณ (Sensational) มากกวาหนาอ่ืน อีกท้ังยังเปนการจูงใจให
คนอานเลือกซ้ือ เพราะผูท่ีทําขาวจะตองมีการคัดเลือกขาววาประเด็นใดเปนประเด็นท่ีประชาชนจะให
ความสนใจ ซ่ึงจะมีผลตอเนือ่งตอยอดขายอีกดวย  
 
 สําหรับในการวิจัยคร้ังนี้จะดาํเนินการวัดผล โดยจะทําการศึกษาวิเคราะหหนังสือพิมพ 
สัปดาหละ 2วัน (วิเคราะหวันเวนสองวนั) โดยวิเคราะหเฉพาะเนื้อหาที่เปนขาวในแตละวันเทานั้นไม
รวมถึงบทความตางๆ และเปนขาวท่ีสะทอนอุดมการณความเปนชายท่ีไดใหคํานิยามไวใน บทท่ี 1  เปน
ท่ีเรียบรอยแลว 
 
 นอกจากนั้นในการวจิัยในคร้ังจะวดัภาพท่ีสะทอนความเปนชายดวยขนาดของคอลัมนนิ้ว
อีกดวยเพ่ือใหทราบผลสรุปในตอนทายวาผลท่ีไดออกมานัน้มีการนําเสนอภาพท่ีสะทอนอุดมกาณความ
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เปนชายออกมาเปนจํานวนเทาไหรดวย และภาพใหความหมายในคุณคาของความเปนชายแงใด และ
ลักษณะใดบาง 
 
 สําหรับวิธีการวัดนัน้ จะใชวธีิการคัดเลือกแบบ Random Sampling ซ่ึงเปนการสุมตัวอยาง 
อยางงาย (Simple Random Sampling ) เปนวิธีเบ้ืองตนที่สุดท่ีมักจะนําไปใชในการสุมตัวอยางแบบอ่ืนๆ 
วิธีการสุมตัวอยางแบบน้ีเปดโอกาสใหแตละหนวยมีโอกาสไดรับการเลือกเปนตัวอยางอยางเทาเทียม
กัน โดยจะเปนการสุมตัวอยางมีระบบ ( Systematic Sampling) วิธีการสุมแบบนี้เร่ิมตนโดยการทําบัญชี
หนวยทุกหนวยของประชากร (หนังสือพมิพ) เหมือนกับการสุมแบบอยางงาย แตหลังจากท่ีสุมได
ตัวเลขไดแลวก็จะกําหนดชวงของการสุม (interval Sampling) ซ่ึงคํานวณจากอัตราสวนระหวางจาํนวน
หนวยท้ังหมดในประชากรและขนาดตัวอยางท่ีใช จากนั้นเลือกตวัอยางทุกหนวยตามชวงของการสุม 
ซ่ึงการสุมแบบนี้จะงายและประหยดัเวลา อีก ท้ังในวันท่ีนําเสนอขาวนัน้ท้ัง 7 วันสามารถมีโอกาสไดรับ
การเลือกเทาเทียมกันอีกดวย ดังนี ้
 
ฉบับท่ีหนึ่ง     วิเคราะหหนังสือพิมพไทยรัฐ   วันอังคารท่ี 1 มกราคม 2545            
ฉบับท่ีสอง   วิเคราะหหนังสือพิมพไทยรัฐ   วันศุกรท่ี 4 มกราคม 2545 
ฉบับท่ีสาม   วิเคราะหหนังสือพิมพไทยรัฐ   วันจนัทรท่ี 7 มกราคม 2545 
ฉบับท่ีส่ี     วิเคราะหหนังสือพิมพไทยรัฐ   วนัพฤหัสบดท่ีี 10 มกราคม 2545             
ฉบับท่ีหา  วิเคราะหหนังสือพิมพไทยรัฐ   วันอาทิตยท่ี 13 มกราคม 2545 
ฉบับท่ีหก  วิเคราะหหนังสือพิมพไทยรัฐ   วันพุธท่ี 16 มกราคม 2545  
ฉบับท่ีเจ็ด  วิเคราะหหนังสือพิมพไทยรัฐ   วันเสารท่ี 19 มกราคม 2545    เปนตน 
จนครบท้ังส้ิน 2 ป ( 244 ฉบับ ) 
 
 เหตุผลในการเลือกวิธีการวิเคราะหเชนนี ้ เนื่องจากขาวท่ีนําเสนอในหนาหนังสือพิมพ
ปริมาณน้ันสวนใหญจะเปนการนําเสนอขาวเพื่อเปนการแจงขาวสาร บอกเร่ืองราวท่ีมีความเดนในแต
ละวัน ซ่ึงสวนใหญจะเปนขาวชาวบาน ขาวความแปลก ขาวการขมขืน ซ่ึงมีระยะเวลาในการนําเสนอ
นั้นหากเปนประเด็นขาวท่ีสําคัญมากๆจะอยูท่ีประมาณ 2 วัน (อยางมาก) เพราะสวนใหญจะจบในแตละ
วัน ดังนัน้ในการวิจยัเพื่อเก็บขอมูลจะใชวิธีการเกบ็วันเวนสองวนั เพื่อใหไดขาวสารที่มีความ        
หลากหลายและเพ่ือใหเปนการกล่ันกรองเนื้อหาขาวสารไดอยางตอเนือ่ง เปรียบเสมือนตะแกรงท่ีมี
ความถ่ีในการเก็บขอมูลมากข้ึนจะทําใหผูวจิัยสามารถไดรับขอมูลในการวิจัยมากข้ึน แตถาใชชวง
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ระยะเวลาท่ีเกบ็ขอมูลมีระยะหางกนัมากเกินไปนัน้จะทําใหเหมือนตะแกรงท่ีมีการกรองดวยตาขายท่ี
คอยดักจับเนื้อหาเปนแบบตาขายท่ีหาง ทําใหไดขอมูลที่เกีย่วของกับการวิจัยไดนอยเนือ่งจากในวันท่ีเรา
ทําการเลือกวิจยันั้น อาจจะไมมีขอมูลของขาวที่ตองการก็เปนได และถาเก็บขอมูลท่ีใชเวลาติดกันมาก
เกินไปจะทําใหไดขอมูลที่ซํ้าๆ เปนขาวท่ีตอเนื่องจากฉบับเกา ทําใหไดเหตุการณท่ีไมหลากหลาย
เพียงพอ และไดผลการวิเคราะหท่ีไมไดเปนประโยชนตอการวิจัยเทาท่ีควร 
 
ระยะเวลาของการวิจัย 
 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาเนือ้หาของขาวใน
หนังสือพิมพไทยรัฐ หนา 1  ซ่ึงจะทําการศึกษาต้ังแตเดอืนมกราคม 2545 – เดือนธันวาคม 2546 รวม
เปนระยะเวลาในการวิเคราะห 2 ป จํานวนหนังสือพิมพท่ีทําการวิเคราะหท้ังส้ิน 244 ฉบับ 
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูล 
 
 ในการเก็บขอมูลนั้น เนื่องจากเปนรูปแบบของการวิเคราะหเนื้อหา เพื่อศึกษาถึงการ    
ถายอุดมการณความเปนชายผานหนังสือพมิพไทยรัฐ หนา 1  ซ่ึงจะทําการศึกษาเฉพาะหนา 1 ตามท่ีไดมี
การคัดเลือกตามแบบการสุมตัวอยางไว ซ่ึงจะเปนการวิเคราะหเพื่อหาคําตอบวาขาวท่ีเสนอทาง
หนังสือพิมพไทยรัฐ หนา 1 นั้นมีการนําเสนอเนื้อหาท่ีสะทอนคุณคาความเปนชายออกมาในลักษณะใด 
ซ่ึงจะใชเคร่ืองมือในการบันทึกขอมูลเปนตารางรหัส (Coding sheet) เพื่อบันทึกจํานวนประเด็นเนื้อหา
ของขาวหนา 1 ท่ีเกี่ยวของกบัการสะทอนอุดมการณความเปนชาย 
 
วิธีในการสรางแบบบันทึกขอมูลจะแบงเปนตารางตามหัวขอไดดงันี ้
 
1. วันท่ี / ฉบับท่ี ของหนังสือพมิพไทยรัฐท่ีไดทําการวิเคราะหโดยการสุมตัวอยาง ท่ีทุกหนวยของกลุม

ตัวอยางสามารถไดรับการเลือกท้ังหมด คือท้ัง 7 วัน 
 
2.   รูปแบบการนําเสนอ 
 2.1 การพาดหวัขาว ซ่ึงแบงเปนพาดหวัขาวใหญ และพาดหัวขาวรอง เพื่อดวูาขาวท่ี 
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เกี่ยวของกับการสะทอนอุดมการณความเปนชายนัน้มีจาํนวนเทาไหร และใชการ
พาดหวัขาวชนิดใดมากกวากัน 
 

 2.2 ขนาดของเน้ือท่ีขาว เพื่อวัดวาขาวท่ีสะทอนอุดมการณความเปนชายนัน้เม่ือ 
  วิเคราะหครบตามท่ีกําหนดแลวท้ัง 2 ป เนื้อท่ีท่ีใชไปในการถายทอดเร่ืองราวความ
  เปนชายนัน้มีจาํนวนเทาไหรเม่ือเทียบกับสัดสวนจํานวนท้ังหมดของเนื้อท่ีหนังสือพิมพ 
 

1.3 ภาพขาว เพื่อทราบวาในขาว 1 วันนัน้ และเปนฉบับท่ีไดทําการคัดเลือกมาแลวมีภาพ
ท่ีสะทอนอุดมการณความเปนชายจํานวนกีภ่าพจากจํานวนภาพท่ีนําเสนอท้ังหมดใน
แตละวนั และเปนภาพขาวประเภทใดบาง เชน ขาวการเมือง เศรษฐกจิ ตางประเทศ 
อุบัติเหตุ ปญหาสังคม บันเทิง บุคคล ศาสนา ความแปลก เปนตน 

 
 2.4  ภาษา เปนการวิเคราะหวาภาษาท่ีใชในขาวหนา 1 ท่ีสะทอนอุดมการณความเปนชาย

นั้นมีการใชภาษาอะไรในเน้ือหาขาวบาง 
 

1.4 ปริบท เพื่อทราบวาในขาวนัน้ๆท่ีไดสะทอนอุดมการณความเปนชายเหตุใดจึงมีการ
ใชภาษาเชนนัน้ ดังนั้นจึงตองมาดูท่ีปริบทดวยเพราะปริบทจะสามารถบอกเบ้ืองหนา
เบ้ืองหลังของขาวท่ีนําเสนอไดเปนอยางด ี

 
 2.6   คุณคาความเปนชาย แบงไดหลายลักษณะดังนี้คือ แบงตามคุณคาซ่ึงมีตั้งแตคุณคา

ความเปนชายท่ีแสดงออกทางประเพณี ทางสังคม  ผูผดุงความยตุิธรรม ทาง
เศรษฐกิจ เร่ืองเพศ เทคโนโลยี และคุณคาทางศาสนา เปนตน
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การรวบรวมขอมูล 
 
 ขอมูลท่ีไดเปนเนื้อหาท่ีสะทอนมิติเวลา และคุณคาความเปนชายของหนังสือพิมพ    ไทยรัฐ หนา 1 
ตั้งแตวนัท่ี 1 มกราคม 2545 – วันท่ี 31 ธันวาคม 2546 โดยจะรวบรวมจากตัวอยางหนังสือพิมพท่ีไดจากหอสมุด
แหงชาติ 
 
 นอกจากนั้นจะดําเนนิการวิเคราะหขอมูลโดยสรุปแตละเดือนออกมาเปนยอดรวมท้ังหมดจํานวน 2 
ป /  24 เดือน จํานวน 244 ฉบับ แลววิเคราะหบริบท และวาทกรรมของขาวท่ีนําเสนอออกมาท้ังเนื้อหาขาว และ
ภาพขาว  
 
หนวยการวิเคราะหเชิงปริมาณ เชิงคณุภาพ  (Unit of Analysis) 
 
 ในการวิจัยจะมีการวิเคราะหเนื้อหาโดยพิจารณาจากภาษา เนื้อหาที่สะทอนใหเห็นถึงอุดมการณ
ความเปนชายท่ีแสดงออกมา ในคุณคาความเปนชายตางๆ ตลอดจนปริบทของเน้ือหาขาวนัน้ๆดวย ซ่ึงการ
วิเคราะหเนื้อหานั้นโดยเฉพาะการวเิคราะหส่ือหนังสือพิมพจะมีการใชเคร่ืองมือในการรวบรวมขอมูลเพื่อวัดขนาด
ของเนื้อท่ีหนังสือพิมพวา คุณคา มิติท่ีสะทอนคุณคาความเปนชายออกมาทางหนังสือพิมพไทยรัฐ หนา 1 นั้นมี
ขนาดพื้นท่ีเทาไหร เพื่อทําการวิเคราะหขอมูลตอไป โดยมีเคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลคือ 
 
 ตารางเก็บปริมาณเนื้อหาและประเภทเนื้อหาเกีย่วกับการสะทอนคุณคาและมิติของความเปนชาย 
จากหนังสือพิมพไทยรัฐ หนา 1  โดยจะวดัเปนคอลัมน/นิว้ โดยใชหนวย BSU (Basic space unit) ซ่ึงกําหนดให 1 
BSU เทากับ 1.5 ตารางน้ิว    (1.5นิ้ว x 1.5 นิ้ว)  (สุรพงษ โสธนะเสถียร ,2533 :21)  
 
 แตในการวิจยัเชิงคุณภาพนั้นจะมีผูท่ีถกถียงกันมากในเร่ืองของความเช่ือม่ันในการลงรหัสของ
ขอมูลซ่ึงในการวิจัยจะมีการทดสอบความเชื่อม่ันในการลงรหัสดังนี้ 
 
 

 
การทดสอบความเชื่อม่ันในการลงรหัส 
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 ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจยัจะทําการวิเคราะหเนื้อหาตามหลักท่ีไดนยิามศพัทไว และจะมี    ผูชวยวจิัย
เพื่อชวยตรวจขอมูลในการวเิคราะหเนื้อหา โดยบุคคลท่ีผูวิจัยเลือก คือ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ซ่ึงจะเปนผู
ตรวจสอบความถูกตองในการลงรหัสของขอมูล โดยจะดําเนนิการวิเคราะหเนื้อหาของขาวท่ีสะทอนอุดมการณ
ความเปนชายผานหนังสือพมิพไทยรัฐ หนา 1 ซ่ึงจะยดึขอบเขตและหลักของความเปนชายจากหลักเกณฑในการ
นิยามศัพทของการวิจยัในคร้ังนี้ จากนัน้จะทําการคํานวณโดยการใชสูตรหาความเชื่อม่ันของ Holsti (Roger D. 
Winner and Josept R. Dominic,1987:8) ดังนี้ 
 
 สูตรความเช่ือม่ัน R = n (C1.C2.C3…Cn) 
       (C1+C2+C3+…Cn ) 
 
เม่ือ   R  คือ คาความนาเช่ือถือ 
  N คือ จํานวนผูลงรหัส 
  C1 + C2 + C3…Cn คือ จํานวนคร้ังท่ีผูลงรหัสท้ังหมดท่ีทําการศึกษา 
 
  คาท่ีไดจากการวิเคราะหไมต่ํากวา 0.75  
 หลังจากท่ีนกัวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลมาแลว ข้ันตอนสําคัญท่ีจะตองกระทําตอไปคือ การ
ตรวจสอบและการวเิคราะหขอมูล ในการวิจยัเชิงคุณภาพเรามักจะไดยินเสมอวามีผูสงสัยในความแมนตรงและ
ความนาเช่ือถือของขอมูล เพราะแคลงใจในความลําเอียงของนักวจิัยท่ีอาจเกิดข้ึนเม่ือไดไปคลุกคลีกับ
ปรากฏการณและผูใหขอมูล นักวิจยัเชิงคุณภาพตระหนักดีถึงขอสงสัยนี้ และไดวางมาตรการท่ีจะปองกนัความ
ผิดพลาด นั่นคือการตรวจสอบขอมูลกอนท่ีจะทําการวิเคราะห ดังนี ้
 
การตรวจสอบขอมูล 
 
 นักวจิัยจะทําอยางไรกับขอมูลท่ีไดมา ในข้ันแรกจะตองตรวจสอบวาขอมูลท่ีไดเพียงพอหรือยัง 
ขอมูลนั้นตอบปญหาของการวิจัยหรือไม ถาไดขอมูลไมตรงกนั จะตองตรวจสอบวาขอมูลท่ีแทจริงเปนอยางไร 
การตรวจสอบขอมูลท่ีใชกันมากในการวิจยัคุณภาพ คือการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Triangulation) (Denzin 
1970) ซ่ึงในงานวิจยันีจ้ะดําเนินการตรวจสอบสามเสาในดานของผูวิจยัซ่ึงมีรายละเอียดดังนี ้
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 การตรวจสอบสามเสาดานผูวิจัย  (Investigator Triangulation) คือการตรวจสอบวา      ผูวิจยัแตละ
คนจะไดขอมูลตางกันอยางไร โดยเปล่ียนตัวผูสังเกตแทนท่ีจะใชผูวิจัยสังเกตโดยตลอด ในกรณีท่ีไมแนใจใน
คุณภาพของผูรวบรวมขอมูลสนาม ควรเปล่ียนตัวผูวิจยัใหมีหลายคน  ซ่ึงเม่ือดําเนินการตรวจสอบขอมูลเปนท่ี
เรียบรอยแลวก็จะดําเนนิการวิเคราะหขอมูลเปนข้ันตอนตอไป 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 
1. การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการเสนอเน้ือหาของขาวท่ีสะทอนคุณคาความเปนชายในเชิงปริมาณ 

เพื่อทราบวา ในแตละวันตามกลุมตัวอยางท่ีเลือกนั้นมีขาวท่ีสะทอนคุณคาความเปนชายออกมาเปนเนื้อท่ีของ
หนังสือพิมพเปนเนื้อท่ีเทาไหร โดยใชการวัดเปน BSU ( Basic space unit ) และการหาคารอยละ 

 
2.   การวิเคราะหเนื้อหาของขอมูลตามปญหานําวจิัยเพื่อหาคําตอบจากขอมูลดังนี้ 
 2.1 วาทกรรมท่ีสะทอนความเปนชายมีการแสดงออกมาในลักษณะใด 
 2.1.1 วาทกรรมที่แสดงออกความเปนชายนั้นอยูภายใตบริบทใด 

                   2.1.2 คุณคาความเปนชายท่ีแสดงออกมาน้ันมีการแสดงออกมาในลักษณะใดดังตอไปนี ้ 
                            บาง ไดแก คุณคาความเปนชายท่ีแสดงออกมาทางดานประเพณี ทางสังคม เปนผูท่ี  
                            ผดุงความยตุิธรรม ทางเศรษฐกิจ เร่ืองเพศ เทคโนโลยี ศาสนา และพื้นท่ี เปนตน 
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บทที่ 4 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 

 จากการศึกษาเร่ือง“การถายทอดอุดมการณความเปนชายผานส่ือหนังสือพิมพไทยรัฐ    หนา 1” นั้น
จะเปนการนําเสนอเพื่อหาคําตอบใหกับปญหานําวจิัยท่ีไดตั้งไวคือ เพื่อศึกษาวาหนังสือพิมพ  ไทยรัฐหนา 1 นั้น
ไดนําเสนอเนือ้หาประเภทพาดหัวขาว และภาพขาวท่ีสะทอนความเปนชายเปนพื้นท่ีมากนอยเพียงไร อีกทั้งส่ิงท่ี
นําเสนอออกมาทางหนาหนังสือพิมพไทยรัฐหนา 1 ไดมีการสรางวาทกรรม และนําเสนอคุณคาของความเปน
ชายออกมาในลักษณะใดบาง และภายใตบริบทใด 
 

 โดยในการเกบ็ขอมูลจะเปนการวิเคราะหเนื้อหาในหนา 1 ของหนังสือพิมพไทยรัฐ ซ่ึงเก็บขอมูล
ท้ังส้ิน 2 ป ตั้งแต เดือนมกราคม 2545 – เดือนธันวาคม 2546 โดยวิเคราะหหนึ่งฉบับแลวเวนไปอีก 2 ฉบับ รวม
แลวจะมีท้ังส้ิน 244 ฉบับ เพื่อใหไดขอมูลเนื้อหาท่ีมีความหลากหลายและไมมีเนื้อหาท่ีซํ้าที่เกินไปนัก ซ่ึงในบทท่ี 
4 นี้ จะเปนการสรุปผลขอมูลท่ีรวบรวมแลวโดยแยกเปน 2 ประเด็นเพ่ือตอบปญหานําวจิยัดังนี้คือ 
 

1. หนังสือพิมพไทยรัฐหนา 1 นําเสนอเนื้อหาประเภทพาดหัวขาว และภาพขาวท่ีสะทอนความเปนชายเปน
พื้นที่เทาใด 

2. หนังสือพิมพไทยรัฐหนา 1 สรางวาทกรรม และนําเสนอภาพขาวท่ีสะทอนคุณคาความเปนชายในลักษณะ
ใด และภายใตปริบท (Context) ใด 

 
  และจากท่ีเราไดทราบถึงวิธีในการศึกษาเพ่ือเก็บขอมูลในขางตนแลว ตอไปจะเปนขอมูลท่ีผูวิจัยได

ไปเก็บขอมูลท่ีหอสมุดแหงชาติซ่ึงสามารถแบงเปนรายละเอียดตางๆเพื่อตอบปญหาดังกลาวขางตนไดตอไป 
เพื่อทราบวาขาวประเภทไหน และภาพขาวประเภทไหนท่ีแสดงคุณคาความเปนชายออกมาบาง และคุณคาท่ี
แสดงออกมาท้ังทางขาว และภาพขาวนัน้มีการบงบอกถึงคุณคาความเปนชายในดานใดบาง และมีพื้นที่เทาไหร
ดวย  
 สําหรับขาวและภาพขาวนี้ทางผูวิจัยตองขอช้ีแจงใหผูอานงานวิจยัทราบกอนวาท้ังขาว และภาพขาว
นั้น พบวาใน 1 ขาว หรือ 1 ภาพขาวนัน้จะสามารถแสดงถึงคุณคาความเปนชายไดมากกวา 1 คุณคา จึงทําให
จํานวนของขาว และภาพขาวจากขอมูลท่ีเก็บมานั้นเม่ือทําการแยกประเภท  คุณคาแลวอาจจะมีจํานวนท่ีไม
ตรงกันเนื่องจากอาจจะมีจํานวนที่มากกวาเพราะใน 1 ขาวหรือ 1 ภาพขาวตามหนาหนังสือพมิพนั้นแสดงท้ัง
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คุณคาของขาว และคุณคาของความเปนชายท่ีแสดงออกมามากกวา 1 ประเภท เนื่องจากภาพขาว 1 ภาพขาวนั้น
มันมีความหมายท่ีแฝงอยูในนั้นมากกวา 1 ความหมาย แตท้ังนี้ผูวิจยัไดวิเคราะหเพื่อแยกประเภทของขาวออกมา
เปนประเดน็ตางๆ ซ่ึงคงจะตรงกับคําท่ีพูดท่ีมักไดยินอยูบอยๆวา “ภาพ 1 ภาพนั้นมีคุณคามากกวาคํา 1,000 คํา” 
เชน ภาพขาวท่ีมีคําบรรยายใตภาพวา ฆาเชือดคอ โดยตํารวจนั้นไดพาผูท่ีกระทําความผิดท่ีเชือดคอเพ่ือชิงทองคํา
หนัก 1 บาทไปทําแผน จากคําบรรยายใตภาพ นัน้สามารถทําใหภาพขาวนี้สามารถเปนท้ังขาวท่ีแสดงถึงทหาร 
ตํารวจ ท่ีเปนคุณคาถึงการเปนผูผดุงความยุติธรรมหาคนทําผิดมาลงโทษ และยังสามารถเปนภาพขาวท่ีแสดงถึง
การเปนภาพขาว  อาชญากรรม ท่ีเห็นคนรายกําลังทําแผนฆาเชือดคอ โดยแสดงถึงคุณคาของความเปนชายในเร่ือง
ของความรุนแรงไดอีกหนึ่งคุณคาอีกดวย 
 
 นอกจากนั้นสําหรับเนื้อหาขาวท่ัวไปท่ีมีพาดหัวขาว พาดหัวขาวรอง ความนํา ท่ีเหน็กันบอยๆตาม
หนาหนังสือพมิพ ท่ีสามารถแสดงถึงสัญญะท่ีผูผลิตทําข้ึนเพื่อดึงดูดความสนใจใหกับผูซ้ือวาในวันนี้มีขาว
ประเภทอะไรท่ีนาสนใจบาง อีกทั้งยังเปนสัญญะท่ีแสดงถึงอารมณใหกับผูอานอีกดวย เพราะถาวันไหนมีพาด
หัวขาวใหญเร่ืองอะไร ก็จะเปนประเด็นใหเกดิความสนใจใหไปพูดถึงกันท้ังวัน โดยในเนื้อหาของขาวนั้นท้ัง
พาดหวัตางๆ ก็เชนเดยีวกันสามารถแบงประเภทขาว 1 ขาวนั้นเปนขาวประเภทตางๆไดมากกวา 1 ประเภท และ
ยังสามารถทําใหขาว 1 ขาวนั้นแสดงคุณคาความเปนชายไดมากกวา 1 คุณคาอีกดวย  เชน ขาวท่ีพาดหัววา “ผัว
โหด เมาแลวห่ืน ฆาเมีย ตัณหาพลานถูกปฏิเสธบอมกะโหลกคาท่ีนอน” เปนขาวท่ีอยูในประเภทของขาวปญหา
สังคมนั่นคือปญหาเร่ืองของ “คนในมุง” หรือท่ีเรียกวา “ปญหาของผัวๆเมียๆ” ซ่ึงถาใครไปยุงเกี่ยวดวยก็จะตอง
โดนกลับมาวาเร่ืองของผัวเมีย จึงทําใหไมคอยมีใครเขาไปยุงเร่ืองภายในครอบครัว แตเม่ือเกดิปญหารุนแรง
จนถึงทําใหอีกฝายถึงแกชีวติก็จะทําใหเกิดเปนปญหาสังคมไปท่ีตองทําการแกไข เพราะเพศชายนัน้ในสังคมต้ัง
ม่ันวาจะเปนเพศท่ีเปนผูนําครอบครัว และเพศหญิงกจ็ะตองอยูในความดูแลของเพศชาย และมักจะโดนทําราย
อยูเสมอ ซ่ึงขาวนี้เปนขาวท่ีเก่ียวกับปญหาสังคม โดยแสดงใหเห็นถึงคุณคาของเพศชายในดานถึงเร่ืองเพศท่ี
ตองการความตองการดานเพศ และใชความรุนแรงกบัเพศหญิงเนื่องจากไมยอมหลับนอนดวยจงึเกิดอารมณท่ี
ฉุนเฉียวผสมกบัการออกฤทธ์ิของเหลาทําใหเกดิการ “บอมกะโหลก” ภรรยาตัวเองจนถึงแกชีวิต  
 
 
 นอกจากนั้นขาวนี้ยงัสามารถเปนขาวอาชญากรรมไดอีกดวยเพราะเปนขาวท่ีฝายชายเปน   ผูกระทํา
กับเพศหญิงจนถึงแกชีวิต และสําหรับคุณคาความเปนชายท่ีแสดงออกมาทางขาวอาชญากรรมนี้คือการแสดงถึง
คุณคาความเปนชายในเร่ืองความรุนแรงอีกดวย ดังนัน้ในขาวนี้สามารถเปนไดถึง 2 ประเภทขาวและ 2 คุณคา
ความเปนชายจากการชี้แจงเพื่อทําความเขาใจกันแลวขางตนนั้น เปนเพียง    ตวัอยางหนึ่งในขอมูลท่ีผูวิจัยไดเกบ็
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ขอมูลมา ซ่ึงตอไปนี้จะเปนการแจกแจงรายละเอียดตางๆเพื่อตอบปญหาตามประเด็นตางๆขางตนรวมท้ังส้ิน 24 
เดือน โดยผูวิจยัไดดําเนินการสรุปออกมาเปนตารางเพ่ือใหทราบรายละเอียดกอนแลวจะดําเนนิการสรุปเพื่อตอบ
คําถามตามปญหานําวจิัย ดงัตอไปนี ้

 
ประเด็นท่ี 1 หนังสือพิมพไทยรัฐหนา 1 นําเสนอเนื้อหาประเภทพาดหัวขาว และภาพขาวท่ีสะทอนความเปนชาย
เปนพื้นท่ีเทาใด 
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ตารางที ่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากตารางท่ี 1  สามารถอธิบายไดวาในการเก็บขอมูลเพื่อหาคําตอบใหกับปญหานําวจิัยขางตนนั้นผูวิจัยไดเก็บ
ขอมูลตั้งแตวนัท่ี 1 มกราคม 2545 – วันท่ี 30 ธันวาคม 2546  มีจํานวน 244 ฉบับ และมีพื้นที่โดยรวมท้ัง 2 ปแลว
พบวามีพืน้ท่ีท้ังหมดจํานวน 48,800 BSU. (จํานวน 1 ฉบับของหนังสือพิมพไทยรัฐจะมีพื้นทีจ่ํานวน 200 BSU. 
X กับจํานวน 244 ฉบับ)  
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 โดยในชวงเวลา 2 ปท่ีไดเกบ็ขอมูลนั้นในแตละวนัมีการนําเสนอขาวสารดานตางๆมากมาย โดย
เฉล่ียแลวหนา 1 ของหนังสือพิมพไทยรัฐนัน้จะมีขาวตางๆ โดยแสดงออกมาทางพาดหัวขาวหลัก พาดหัวรอง 
และความนําของขาว ประมาณ 9 ขาวในแตละวัน ยกเวนในกรณีท่ีมีประเด็นขาวท่ีเปนสถานการณสําคัญๆ ใน
หนา 1 ของหนังสือพิมพนัน้ก็จะมีจํานวนขาวนอยลงเพราะใหพื้นทีก่ับประเดน็นัน้มากกวา ซ่ึงอาจจะไมถึง 9 
ขาว เชน กรณขีองขาวสงครามระหวางสหรัฐอเมริกากับประเทศอิรัก หนังสือพิมพใหพื้นที่เปนจํานวนมาก 
สงผลใหในวนันั้นๆจํานวนของช้ินขาวของขาวอ่ืนๆก็จะนอยลงตามไปดวย และสําหรับรูปภาพนั้น ในหนา 1 
ของหนังสือพมิพไทยรัฐหนา 1 จะใหพื้นทีก่ับภาพขาวประมาณ 5 ภาพขาว ซ่ึงเปนภาพขาวท่ีขยายผลตอจาก
เนื้อหาขาวท่ีมีอยูในหนา 1  เปนตน 

  
 นอกจากนั้นในตารางท่ี 1 ยงัไดแสดงใหเห็นถึงจํานวนช้ินขาวท่ีแสดงคุณคาความเปนชายออกมา
โดยมีจํานวน  1,281 ช้ินขาว  โดยพบวาในแตละเดือนนัน้มีขาวท่ีแสดงคุณคาความเปนชายในแตละเดือนมี
จํานวนท่ีแตกตางกันไปแตกไ็มหางกนัเทาใดนัก โดยจํานวนช้ินขาวท่ีมีจํานวนมากที่สุดคือมีจํานวน 66 ช้ินขาว 
ซ่ึงจะอยูในเดือนในชวงเดือนตุลาคม 2545 และจะพบวาในชวงเดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม 2545 นั้นมีจํานวน
ช้ินขาวมากกวาชวงอ่ืนๆ  และสําหรับในเดอืนกุมภาพันธ 2545 นั้นพบวามีจํานวนช้ินขาวท่ีนอยกวาในเดือน
อ่ืนๆ คือมีจํานวน 41 ช้ินขาว ซ่ึงการมีช้ินขาวท่ีมากหรือนอยนั้นลวนมากจากเหตุการณท่ีเกดิข้ึนท่ีสามารถ
สะทอนคุณคาความเปนชายออกมาไดหรือไม เพราะดวยธรรมชาติของหนังสือพิมพ โดยเฉพาะหนังสือพิมพ
ไทยรัฐนัน้จะเปนหนังสือพมิพประเภทประชานิยม หรือท่ีเรียกวาหนงัสือพิมพปริมาณ ท่ีเนนเร่ืองของชาวบาน 
ซ่ึงทําใหบางขาวนั้นก็ไมไดแสดงคุณคาความเปนชายออกมา เชน ขาวการขอหวยของชาวบานท่ีพบงูเหลือม
เผือก เปนตน 

  
 สําหรับเนื้อหาขาวท่ีนําเสนอในหนา 1 นั้น ถือเปนหนาแรกท่ีจะเปนจดุท่ีดึงดูดความสนใจใหกับ
ผูอานเพราะถาสามารถนําเสนอเสนอขาวสารท่ีเปนประเด็นท่ีอยูในความสนใจ ตลอดจนการวางรูปแบบ และ
ขนาดตัวอักษร หรือแมกระทั่งพื้นท่ีท่ีใหนาํเสนอในขาวท่ีมีความเหมาะสมก็จะสงผลใหเปนสวนหน่ึงในการ
เปนจุดขายท่ีสําคัญ เชน การใหขนาดของพาดหวัหลัก ในเร่ืองประเดน็ท่ีประชาชนใหความสนใจ เชน ขาว “พอ
ช่ัวขมขืนลูกในไสมานานกวา 10 ป” เพื่อแสดงใหเห็นถึงปญหาของสังคมท่ีใหคนอานอยากจะอานเพ่ือดูเนื้อหา
หนาในตอไป  โดยในชวงป 2545 – 2546 นั้น หนงัสือพิมพไทยรัฐ หนา 1 ไดนําเสนอขาวสารท่ีแสดงถึงคุณคา
ความเปนชายออกมา โดยสามารถแยกเปนพื้นท่ีไดดังนี ้
 
 พาดหวัหลัก  มีจํานวน 9,795.35  BSU. 
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 พาดหวัรอง  มีจํานวน 3,368.58  BSU. 
 ความนํา  มีจํานวน 2,504.80    BSU. 
 
 โดยรวมแลวจะพบวาเนื้อหาของขาวท่ีสะทอนคุณคาความเปนชายออกมานั้นมีจํานวน 15,668.73 
BSU.   
 
 จากตารางท่ี 1 สามารถแสดงใหเห็นถึงภาพรวมของพ้ืนท่ีของ พาดหวัหลัก พาดหวัรอง และความนํา 
ของขาวท่ีสะทอนคุณคาความเปนชายออกมาขางตนแลว ตอไปจะเปนจํานวนของภาพขาวท่ีสะทอนคุณคาความ
เปนชายออกมาบางวาจะมีพืน้ท่ีเปนจํานวนเทาใด 
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ตารางท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 2  เปนการแสดงใหเห็นถึงจํานวนของภาพขาวและพื้นท่ีของภาพขาวต้ังแตป 2545 – ป 2546 วามี
จํานวนเทาใด ซ่ึงจากตารางท่ี 2 พบวา ในชวงเวลา 2 ปดังกลาวนี้มีจํานวนหนังสือพมิพจํานวน 244 ฉบับ ซ่ึงแต
ละฉบับนั้นไดมีการนําเสนอภาพขาวท่ีสะทอนคุณคาความเปนชายออกมาในประเภทขาวท่ีหลากหลาย และภาพ
ขาวท่ีนําเสนอออกมาในชวงวันดังกลาวนีเ้ม่ือเก็บขอมูลแลวพบวามีจํานวน 673 ภาพขาว ซ่ึงเม่ือทําการวัดพืน้ท่ี
ออกมาแลวพบวาภาพขาวจาํนวนดังกลาวนี้สามารถวัดพื้นท่ีไดจํานวน 10,454.70 BSU.  
 
 นอกจากนั้นแลวในตารางที ่ 2 นี้ยังไดสรุปรวมจํานวนพื้นท่ีของท้ังเนื้อขาวและภาพขาวไวดวยกนั 
เพื่อใหทราบภาพรวมวาในชวงเวลา 2 ปนี้มีท้ังภาพขาวและเนื้อหาขาว มีจาํนวนรวมกันแลวเปนจํานวน  
26,123.43 BSU. (เนื้อหาขาวรวมกับภาพขาว) ซ่ึงมีจํานวนท่ีเกินคร่ึงของพื้นท่ีหนังสือพิมพท่ีทําการเก็บขอมูลคือ
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จํานวน 48,800 BSU. เปนการแสดงใหเห็นวาหนังสือพิมพไทยรัฐ หนา 1 นั้น ไดมีการนําเสนอขาวสารท่ี
สามารถสะทอนคุณคาความเปนชายเกินคร่ึงของขาว และภาพขาวท้ังหมด และคุณคาในความเปนชายท่ีสะทอน
ออกมานั้นก็มีดวยกันหลากหลาย ตามประเภทของเนื้อหาขาวอีกดวย 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี 3    เปนตารางท่ีแสดงใหเหน็ถึงเนื้อหาขาวท่ีนําเสนอตามหนาหนังสือพิมพไทยรัฐ หนา 1 เม่ือแบง
ประเภทของเนื้อหาขาวแลวสามารถแบงไดเปน 14 ประเภท ไดแก ขาวการเมือง ขาวเศรษฐกิจ ขาวตางประเทศ 
ขาวอุบัติเหตุ ขาวปญหาสังคม ขาวบันเทิง ขาวการศึกษา ขาวความแปลก ขาวอาชญากรรม ขาวสังคมท่ัวไป ขาว
ทหาร/ตํารวจ และขาวกีฬา  
 
 ซ่ึงในขาวท่ีจดัอยูใน 14 ประเภทนี้ จะตองมีลักษณะท่ีสามารถสะทอนคุณคาความเปนชายออกมาได 
(ตามคําอธิบายความหมายในบทท่ี 1)  โดยในป 2545 นี้ มีประเภทขาวท่ีสามารถสะทอนคุณคาความเปนชาย
ออกมาจํานวนท้ังส้ิน 675 ช้ินขาว โดยสามารถจัดแบงออกมาเปนขาวประเภทตางๆโดยพบวา ประเภทขาวของ
ทหาร/ตํารวจไดสะทอนคุณคาความเปนชายออกมามากท่ีสุดคือมีจํานวน 206 ช้ินขาว รองลงมาคือขาว
อาชญากรรม จํานวน 146 ช้ินขาว ขาวการเมืองและขาวปญหาสังคมจํานวน 87 ช้ินขาว ขาวสังคมท่ัวไป 53 ช้ิน
ขาว ขาวบุคคล 34 ช้ินขาว ขาวบันเทิง 23 ช้ินขาว ขาวกฬีา 10 ช้ินขาว ขาวความแปลกและขาวอุบัตเิหตุ จํานวน 9 
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ช้ินขาว ขาวตางประเทศ 5 ช้ินขาว ขาวศาสนาจํานวน 3 ช้ินขาว ขาวการศึกษาจํานวน 2 ช้ินขาว และขาว
เศรษฐกิจจํานวน 1 ช้ินขาว เปนตน 

 
 โดยในจํานวนของประเภทขาวดังกลาวขางตนนี ้ ใน 1 ขาวนั้นสามารถแสดงออกมาไดมากกวา 1 
ประเภทขาว ซ่ึงท้ังน้ีข้ึนอยูกับภาษาทีห่นงัสือพิมพไทยรัฐ หนา 1 นําเสนอ เชน ขาวท่ีมีเนื้อหาที่วา “ตํารวจไทย
เจงจับพอเล้ียงใจหืน่ขมขืนลูกเล้ียงโดยโดนขูมาตลอดวาหากนําเร่ืองไปฟองใครจะฆาใหตาย” ซ่ึงในขาวขางตน
นี้สามารถจัดอยูในประเภทของขาวประเภททหาร/ตํารวจ ท่ีเปนฮีโรในการจับตัวคนรายใหกับคนในสังคม และ
ยังสามารถเปนประเภทขาวขาวปญหาสังคม ท่ีเปนปญหาพอเล้ียงลูกเล้ียงท่ีมีใหเห็นบอยในสังคมไทย ท่ีเหยื่อ
นั้นจะเปนผูหญิง และผูชายจะใชกําลังในการบังคับขมขู เปนตน  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 4 
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ตารางท่ี 4  เปนตารางท่ีแสดงใหเห็นถึงเนื้อหาขาวท่ีนาํเสนอตามหนาหนังสือพิมพไทยรัฐ หนา 1 
เม่ือแบงประเภทของเน้ือหาขาวแลวสามารถแบงไดเปน 14 ประเภท ไดแก ขาวการเมือง ขาว 
เศรษฐกิจ ขาวตางประเทศ ขาวอุบัติเหตุ ขาวปญหาสังคม ขาวบันเทิง ขาวการศึกษา ขาวความแปลก  
ขาวอาชญากรรม ขาวสังคมท่ัวไป ขาวทหาร/ตํารวจ และขาวกฬีา  

 
 ซ่ึงในขาวท่ีจดัอยูใน 14 ประเภทนี้ จะตองมีลักษณะท่ีสามารถสะทอนคุณคาความเปนชายออกมาได 
(ตามคําอธิบายความหมายในบทท่ี 1)  โดยในป 2546 นี้ มีประเภทขาวท่ีสามารถสะทอน   คุณคาความเปนชาย
ออกมาจํานวนท้ังส้ิน 705 ช้ินขาว โดยสามารถจัดแบงออกมาเปนขาวประเภทตางๆโดยพบวา ประเภทขาวของ
ทหาร/ตํารวจไดสะทอนคุณคาความเปนชายออกมามากท่ีสุดคือมีจํานวน 201 ช้ินขาว รองลงมาคือขาว
อาชญากรรม จํานวน 154 ช้ินขาว ขาวปญหาสังคมจํานวน 97 ช้ินขาว ขาวบุคคล 86 ช้ินขาว ขาวการเมืองจํานวน 
79 ขาว ขาวสังคมท่ัวไปจํานวน 33 ช้ินขาว ขาวบันเทิง 20 ช้ินขาว ขาวตางประเทศจํานวน 11 ช้ินขาว ขาว
อุบัติเหตุ จํานวน 9 ช้ินขาว ขาวศาสนา และขาวความแปลกจํานวน 5 ช้ินขาว ขาวเศรษฐกิจจํานวน 3 ช้ินขาว 
และขาวการศึกษาจํานวน 2 ช้ินขาว เปนตน 
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 โดยในจํานวนของประเภทขาวดังกลาวขางตนนี้ ใน 1 ขาวนั้นสามารถแสดงออกมาไดมากกวา 1 
ประเภทขาว ซ่ึงท้ังนี้ข้ึนอยูกบัภาษาท่ีหนังสือพิมพไทยรัฐ หนา 1 นําเสนอดังเชนตารางท่ี 3  

 
 ดังนั้นหากจะดําเนินการสรุปรวมเนื้อหาของขาวท่ีแสดงคุณคาความเปนชายออกมาในป 2545 – 
2546 พบวาในชวงเวลา 2 ปนี้ มีประเภทขาวท่ีมีเนื้อหาทีส่ะทอนคุณคาความเปนชายออกมาจํานวน1,380 ช้ินขาว 
ท่ีสามารถแบงเปนประเภทไดดังนี้คือ เนื้อหาของขาวท่ีสะทอนคุณคาความเปนชายออกมาในขาวประเภทขาว
ทหาร / ตํารวจมากท่ีสุดจํานวน 407 ช้ินขาว รองลงมาคือประเภทขาวอาชญากรรมจํานวน 300 ช้ินขาว , ประเภท
ขาวปญหาสังคมจํานวน 184 ช้ินขาว , ประเภทขาวการเมืองจํานวน 166 ช้ินขาว , ประเภทขาวบุคคลจํานวน 120 
ช้ินขาว , ประเภทขาวสังคมจํานวน 86 ช้ินขาว , ประเภทขาวบันเทิงจํานวน 43 ช้ินขาว , ประเภทขาวอุบัติเหตุ
จํานวน 18 ช้ินขาว , ประเภทขาวตางประเทศจํานวน 16 ช้ินขาว , ประเภทขาวความแปลกจํานวน 14 ช้ินขาว , 
ประเภทขาวกฬีาจํานวน 10 ช้ินขาว , ประเภทขาวศาสนาจํานวน 8 ช้ินขาว , ประเภทขาวเศรษฐกิจและประเภทขาว
การศึกษาจํานวน 4 ช้ินขาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 5 
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ตารางท่ี 5  เปนตารางท่ีแสดงใหเห็นถึงคุณคาความเปนชายท่ีแสดงออกมาในขาวประเภทตางๆ  
โดยในป 2545-2546 นี้สามารถสะทอนคุณคาความเปนชายออกมาได 8 คุณคา จาก 9 คุณคา  
(ตามความหมายท่ีอธิบายไวในบทที่ 1) ไดแก คุณคาความเปนชายท่ีแสดงออกมาในเรื่องประเพณี  , 
คุณคาท่ีแสดงออกมาเพ่ือใหเห็นถึงการแสดงออกทางสังคมการเปนผูนาํใหกับสังคม , คุณคาท่ี 
แสดงออกมาในเร่ืองของผูผดุงความยุติธรรม , คุณคาความเปนชายท่ีแสดงออกมาทางเศรษฐกิจ ,  
คุณคาความเปนชายท่ีแสดงออกมาในเร่ืองเพศ , คุณคาความเปนชายท่ีแสดงออกมาในเร่ืองของ 
ศาสนา , คุณคาความเปนชายท่ีสังคมใหพืน้ท่ีในการแสดงออก , คุณคาความเปนชายท่ีแสดงออกใน 
เร่ืองของความรุนแรง ท้ังกับตัวเองในการทํารายตัวเอง ตลอดจนการแสดงความรุนแรงกับเพศตรง 
ขาม หรือคนท่ีออนแอกวา เชนเด็ก สตรี คนชรา เปนตน 
 
 โดยในการแสดงคุณคาความเปนชายออกมานั้น ใน 1 ประเภทขาวสามารถสะทอนคุณคาความเปน
ชายออกมาไดมากกวา 1 คุณคาเพราะในขาว 1 ขาวนั้น มีหลายเหตุการณท่ีเกดิข้ึน ซ่ึงมีตัวละครที่สรางเหตุการณ
ข้ึนหลายคน และสามารถสะทอนคุณคาความเปนชายออกมาไดมากกวา 1 คุณคาดังท่ีกลาวมาแลวข้ันตนเกดิข้ึน 
และพบวา ในชวง 2 ปท่ีทําการเก็บขอมูลนั้น มีคุณคาท่ีแสดงออกมาจากขาวประเภทตางๆโดยรวมมีจํานวน 
1,688 คุณคา ซ่ึงสามารถจําแนกคุณคาความเปนชายออกมาเปน   คุณคาดานตางๆดงันี้คือ 
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  คุณคาความเปนชายท่ีแสดงออกมาในเร่ืองของการเปนผูผดุงความยตุธิรรมดูแลความสงบเรียบรอย

ใหกับคนในสังคมอยูกันอยางสงบสุข และคอยแกไขปญหาตางๆโดยใชหลักของกฎหมายเขาเกี่ยวของเพื่อใหทุก
คนไดรับความยุติธรรมเทาเทียมกัน มีจํานวนมากท่ีสุดคือมีจํานวน 456 คุณคา ซ่ึงมีความสอดคลองกับประเภท
ของขาว ท่ีมีเนือ้หาขาวท่ีเกี่ยวของกับทหารตาํรวจมากท่ีสุด  

 
 รองลงมาคือคณุคาความเปนชายท่ีแสดงออกถึงในเร่ืองของความรุนแรง มีจํานวน 375 คุณคา ซ่ึงใน

ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนนีก้็มีประเด็นของเนือ้หาขาวท่ีเกี่ยวของอยูหลายประเภท ซ่ึงจะแสดงใหเห็นในตารางตอไป
วาขาวท่ีแสดงถึงความรุนแรงนั้นมีเนื้อหาของขาวท่ีจัดอยูในประเภทขาวใดบาง  

 
 ลําดับตอมาคือคุณคาความเปนชายท่ีสะทอนคุณคาความเปนชายท่ีแสดงออกทางสังคม คือการเปน
ผูนําใหกับสังคม ไดรับการนับหนาถือตา มีคนยกยอง  มีจํานวน 348 คุณคา , คณุคาความเปนชายท่ีแสดงถึง
คุณคาความเปนชายท่ีแสดงออกมาทางประเพณี ความเปนชายท่ีรักศักดิ์ศรีมากกวาส่ิงอ่ืนใด เขาทํานองท่ีวา “ฆา
ไดแตหยามไมได” และมักจะใชอารมณเปนท่ีตั้งในการแกไขปญหา มีจาํนวน 201 คุณคา  
 

 นอกจากนั้น คือ คุณคาความเปนชายท่ีแสดงออกมาทางพื้นท่ีทางสังคมท่ีเปดโอกาสใหกับเพศชาย
มากกวาในเรื่องตางๆ ซ่ึงในชวง 2 ปนี้มีจํานวนคุณคาท่ีแสดงออกมาเปนชายท่ีรองลงมาโดยมีจํานวน 167 คุณคา 
เชนเร่ืองการดแูลสุขภาพ ท่ีมียาขนานตางๆออกมาเพ่ือมาดูแลสุขภาพของเพศชาย นอกจากนัน้ยังเปนอาชีพท่ี
ไดรับการนับหนาถือตา ทําใหมีอํานาจในหนาท่ีการงานเพราะตําแหนงท่ีไดรับ ซ่ึงทําใหมีพืน้ท่ีในการแสดงออก
ทางสังคมมากตามไปดวย เพราะสังคมใหโอกาสเพศชายในการอยูนอกบานมากกวาผูหญิง และถาเปนสมัยอดีต
จะสามารถเห็นไดชัดเพราะวาสวนใหญผูหญิงจะเปนแมบาน ผูชายจะเปนผูออกไปหาเงินเขาบาน จึงมีการ
สังสรรคกันบางเพื่อสามารถเขาสังคมได ซ่ึงมักจะเปนสวนหนึ่งในการเกิดปญหาตางๆตามมาไดเปนลูกโซ เชน 
สังสรรคกับเพื่อน แลวเมา ขับรถกลับบานก็เจอกับอุบัตเิหตุ เปนตน 
 
 ลําดับตอมาคือคุณคาความเปนชายท่ีแสดงออกมาในเร่ืองเพศ และเม่ือไดรวบรวมขอมูลในชวงเวลา 
2 ป มาแลวพบวา มีจํานวนคุณคาท่ีแสดงออกมาในเร่ืองเพศมีจํานวน 115 คุณคา ซ่ึงเปนคุณคาท่ีแสดงใหเห็นวา
เร่ืองเพศนั้นผูหญิงจะตกเปนเหยื่ออยูเสมอ และมักถูกเอาเปรียบท้ังทางดานรางกายตามท่ีเปนขาวออกมาทางหนา
หนังสือพิมพอยูทุกวัน เชน ขาวการขมขืน ซ่ึงหนังสือพิมพไทยรัฐหนา 1 มักจะใชภาษาเพ่ือเรียกผูท่ีตกเปนขาว 
เชน ไอหื่น บากาม ซ่ึงถือเปนปญหาของสังคมอีกปญหาหนึ่ง เนื่องจากความเสียเปรียบทางดานกําลัง และดาน
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รางกายท่ีมีโอกาสเส่ียงมากกวาเพศชาย นอกจากนั้นยังเปนเร่ืองของการใชรางกายของผูหญิงออกมาโดยสวน
ใหญจะแสดงออกมาทางภาพขาว ท่ีใชความเซ็กซ่ี การโพสทา หรือลีลาท่ีออกมาในแนวย่ัวยวน  
 
 นอกจากนั้นเนือ้หาของขาวประเภทตางๆ สามารถสะทอนคุณคาความเปนชายท่ีแสดงออกมาใน
เร่ืองของศาสนาไดดวย โดยในคุณคาความเปนชายท่ีแสดงออกมาในเรื่องของศาสนานี้ในชวง 2 ปท่ีเก็บขอมูลมี
จํานวน 17 คุณคา  เปนการแสดงออกในเร่ืองศาสนาน้ีเกิดจากการท่ีเพศชายนัน้จะเปนผูท่ีสืบทอด
พระพุทธศาสนา คอยปกปองศาสนา ตลอดจนความเช่ือตางๆดานศาสนา เชนเร่ืองของการสักยันต ท่ีเกิดเพราะ
ความเช่ือวาหากผูชายมีการสักยันตจะเปนผูท่ีไมมีใครสามารถมาทํารายได ซ่ึงเปนความเช่ือท่ีเกิดข้ึนในสังคมท่ีมี
มานาน  
 และสําหรับคณุคาสุดทายคอืคุณคาความเปนชายท่ีแสดงออกมาในเร่ืองของเศรษฐกิจ ท่ีแสดงให
เห็นถึงขาวท่ีหนา 1 ของหนังสือพิมพไทยรัฐนําเสนอนัน้ มีจํานวนคุณคาความเปนชายท่ีแสดงออกทางเศรษฐกจิ
จํานวน 9 คุณคา โดยเนือ้หาของขาวท่ีแสดงออกมาในคุณคาประเภทน้ีจะมีเนื้อหาขาวท่ีแสดงใหเห็นวามีการ
นําเสนอขาวท่ีเพศชายเปนผูจัดการบริหารดานการเงินเปนผูนําในการแกปญหาดานเศรษฐกิจของประเทศ 
ตลอดจนการแสดงถึงสถานะภาพทางการเงินของผูท่ีตกเปนขาวดวย เชน ขาวทักษณิ ประกาศไทยไมเปนหนี้
ใครเพราะไดบริหารจัดการคืนหนี้งวดสุดทายใหกับไอเอ็มเอฟกอนกําหนด  เปนการแสดงใหเห็นถึงการบริหาร
จัดการดานการเงินของประเทศเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางดานเศรษฐกิจของประเทศเอาไวเพื่อสรางความเช่ือม่ัน
ใหกับนักลงทุนท่ีจะเขามาลงทุนในประเทศไทยดวย ซ่ึงถือเปนผูนําทางดานเศรษฐกจิใหกับประเทศ เปนตน 
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ตารางท่ี6  เปนตารางท่ีแสดงใหเห็นถึงคุณคาความเปนชายท่ีแสดงออกมาในภาพขาวประเภทตางๆ โดยในป 
2545-2546 นีมี้ภาพขาวท่ีสามารถสะทอนคุณคาความเปนชายออกมาได 8  คุณคา จาก   9 คุณคา (ตาม
ความหมายท่ีอธิบายไวในบทที่ 1) ไดแก คุณคาความเปนชายท่ีแสดงออกมาในเร่ืองประเพณี  , คุณคาท่ีแสดง
ออกมาเพื่อใหเห็นถึงการแสดงออกทางสังคมการเปนผูนาํใหกับสังคม , คุณคาท่ีแสดงออกมาในเร่ืองของผูผดุง
ความยุติธรรม ,   คุณคาความเปนชายท่ีแสดงออกมาทางเศรษฐกิจ , คุณคาความเปนชายท่ีแสดงออกมาในเร่ือง
เพศ , คุณคาความเปนชายท่ีแสดงออกมาในเร่ืองของศาสนา , คุณคาความเปนชายท่ีสังคมใหพื้นที่ในการ
แสดงออก , คุณคาความเปนชายท่ีแสดงออกในเร่ืองของความรุนแรง ท้ังกับตัวเองในการทํารายตัวเอง ตลอดจน
การแสดงความรุนแรงกับเพศตรงขาม หรือคนท่ีออนแอกวา เชนเดก็ สตรี คนชรา เปนตน 
 
 โดยในการแสดงคุณคาความเปนชายออกมานั้น ใน 1 ภาพขาวสามารถสะทอนคุณคาความเปนชาย
ออกมาไดมากกวา 1 คุณคา และพบวา ในชวง 2 ปท่ีทําการเก็บขอมูลนั้น มีคุณคาท่ีแสดงออกมาจากภาพขาว
ประเภทตางๆมีจํานวน 855 คุณคา ซ่ึงสามารถจําแนกคุณคาความเปนชายออกมาเปนคุณคาดานตางๆดังนี้คือ 
 

  คุณคาความเปนชายท่ีแสดงออกมาในเร่ืองของการเปนผูผดุงความยตุธิรรมดูแลความสงบเรียบรอย
ใหกับคนในสังคมอยูกันอยางสงบสุข และคอยแกไขปญหาตางๆโดยใชหลักของกฎหมาย   เขาเกีย่วของเพื่อให
ทุกคนไดรับความยุติธรรมเทาเทียมกนั มีจํานวนมากที่สุดคือมีจํานวน 292 คุณคา ซ่ึงมีความสอดคลองกับ
ประเภทของขาว ท่ีมีเนื้อหาขาวท่ีเกี่ยวของกับทหารตํารวจมากท่ีสุดโดยในภาพนั้นจะมีเจาหนาท่ีตํารวจมาทํา
หนาท่ีเพื่อผดุงความยุติธรรมใหกับสังคมอยูเสมอ  

 

DPU



 รองลงมาคือคณุคาความเปนชายท่ีแสดงออกถึงในเร่ืองของความรุนแรง มีจํานวน 178 คุณคา ซ่ึงใน
ภาพขาวท่ีสะทอนคุณคาความเปนชายเร่ืองความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนนี้ มักจะเปนภาพขาวการฆากนัตาย การทําราย
รางกาย ภาพความโหดเหี้ยมท่ีเกิดจากการทํารายผูอ่ืนท่ีเปนเพศท่ีออนแอกวา หรือแมกระท่ังเพศเดียวกัน  

 
 ลําดับตอมาคือคุณคาความเปนชายท่ีแสดงออกมาทางพืน้ท่ีทางสังคมท่ีเปดโอกาสใหกับเพศชาย

มากกวาในเรื่องตางๆ ซ่ึงในชวง 2 ปนี้มีจาํนวนคุณคาท่ีแสดงออกมาเปนชายมีจํานวน 126     คุณคา เชน เร่ือง
การดูแลสุขภาพ ท่ีมียาขนานตางๆออกมาเพ่ือมาดูแลสุขภาพของเพศชาย นอกจากนั้นยังมีภาพขาวท่ีแสดงให
เห็นถึงเร่ืองของอาชีพท่ีไดรับการนับหนาถือตา ทําใหมีอํานาจในหนาท่ีการงานเพราะตําแหนงท่ีไดรับ ซ่ึงทําให
มีพื้นที่ในการแสดงออกทางสังคมมากตามไปดวย เพราะสังคมใหโอกาสเพศชายในการอยูนอกบานมากกวา
ผูหญิง และถาเปนสมัยอดีตจะสามารถเหน็ไดชัดเพราะวาสวนใหญผูหญิงจะเปนแมบาน ผูชายจะเปนผูออกไป
หาเงินเขาบาน จึงมีการสังสรรคกันบางเพื่อสามารถเขาสังคมได ซ่ึงมักจะเปนสวนหนึ่งในการเกิดปญหาตางๆ
ตามมาไดเปนลูกโซ เชน สังสรรคกับเพื่อน แลวเมา ขับรถกลับบานก็เจอกับอุบัติเหตุ เปนตน  

 
 ลําดับตอมาคือ คุณคาความเปนชายท่ีแสดงออกมาทางประเพณีมีจํานวน 100 คุณคา แสดงใหเห็นถึง

ความเปนชายท่ีรักศักดิ์ศรีมากกวาส่ิงอ่ืนใด เขาทํานองท่ีวา “ฆาไดแตหยามไมได” และมักจะใชอารมณเปนท่ีตั้ง
ในการแกไขปญหา และมักแสดงออกมาทางภาพ เชน ภาพการชกตอยกันในผับ ภาพการเจรจาตกลงยอมความ
กันในเร่ืองท่ีอีกฝายขับรถปาดหนาจนเกดิเร่ืองข้ึน นอกจากนั้นภาพขาวท่ีสามารถสะทอนคุณคาความเปนชายท่ี
สะทอนคุณคาความเปนชายท่ีแสดงออกทางสังคม คือการเปนผูนําใหกับคนสังคม ไดรับการนับหนาถือตา มีคน
ยกยอง  มีจํานวน 84 คุณคา สวนใหญจะเปนภาพขาวนักการเมือง ในการวางนโยบายใหการดูแลเพื่อบริหาร
ประเทศ ตลอดจนผูท่ีมีช่ือเสียงที่ทํางานใหกับสังคม ชวยเหลือสังคมในดานตางๆ  
 
 ลําดับตอมาคือคุณคาความเปนชายท่ีแสดงออกมาในเร่ืองเพศ ซ่ึงเปนคุณคาท่ีแสดงใหเห็นวาเร่ือง
เพศนั้นผูหญิงจะตกเปนเหยือ่อยูเสมอ และมักถูกเอาเปรียบท้ังทางดานรางกายตามท่ีเปนขาวออกมาทางหนา
หนังสือพิมพอยูทุกวัน และเม่ือไดรวบรวมขอมูลในชวงเวลา 2 ป มาแลวพบวา มีจํานวน  คุณคาท่ีแสดงออกมา
ในเร่ืองเพศมีจาํนวน 62 คุณคา เชน ภาพขาวการถูกขมขืน  ซ่ึงหนังสือพิมพไทยรัฐหนา 1 มักจะใชภาษาเพื่อเรียก
ผูท่ีตกเปนขาว เชน ไอหื่น บากาม ซ่ึงถือเปนปญหาของสังคมอีกปญหาหนึ่ง เนื่องจากความเสียเปรียบทางดาน
กําลัง และดานรางกายท่ีมีโอกาสเส่ียงมากกวาเพศชาย นอกจากนัน้ยังเปนเร่ืองของการใชรางกายของผูหญิง
ออกมาโดยสวนใหญจะแสดงออกมาทางภาพขาว ท่ีใชความเซ็กซ่ี การโพสทา หรือลีลาท่ีออกมาในแนวยัว่ยวน  
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 นอกจากนั้นเนือ้หาของขาวประเภทตางๆ สามารถสะทอนคุณคาความเปนชายท่ีแสดงออกมาใน
เร่ืองของศาสนาไดดวย โดยในชวง 2 ปท่ีเก็บขอมูลนั้นมีภาพขาวท่ีแสดงคุณคาความเปนชายออกมาในดานนี้มี
จํานวน 11 คุณคา  โดยในการแสดงออกในเร่ืองศาสนาน้ีเกิดจากการท่ีเพศชายน้ันจะเปนผูท่ีสืบทอด
พระพุทธศาสนา เชน ขาวการบวชซ่ึงถือเปนหนาท่ีของผูชาย และคอยปกปองศาสนา ตลอดจนความเช่ือตางๆ
ดานศาสนา เชนเร่ืองของการสักยันต ท่ีเกิดเพราะความเช่ือวาหากผูชายมีการสักยนัตจะเปนผูท่ีไมมีใครสามารถ
มาทํารายได ซ่ึงเปนความเช่ือท่ีเกิดข้ึนในสังคมท่ีมีมานาน  
 
 และสําหรับคุณคาสุดทายคือคุณคาความเปนชายท่ีแสดงออกมาในเร่ืองของเศรษฐกิจ ท่ีแสดงให
เห็นถึงขาวท่ีหนา 1 ของหนังสือพิมพไทยรัฐนําเสนอนั้น มีภาพขาวท่ีแสดงคุณคาความเปนชายออกมาทาง
เศรษฐกิจจํานวน 2 คุณคา โดยเนื้อหาของขาวท่ีแสดงออกมาในคุณคาประเภทนี้จะมีเนื้อหาขาวท่ีแสดงใหเห็นวา
มีการนาํเสนอขาวท่ีเพศชายเปนผูจัดการบริหารดานการเงินเปนผูนําในการแกปญหาดานเศรษฐกิจของประเทศ 
ตลอดจนการแสดงถึงสถานะภาพทางการเงินของผูท่ีตกเปนขาวดวย เชน ภาพขาวทักษิณ ประกาศไทยไมเปน
หนี้ใครเพราะไดบริหารจัดการคืนหนี้งวดสุดทายใหกับ        ไอเอ็มเอฟกอนกําหนด  เปนการแสดงใหเห็นถึง
การบริหารจัดการดานการเงินของประเทศเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางดานเศรษฐกิจของประเทศเอาไวเพื่อสราง
ความเช่ือม่ันใหกับนกัลงทุนท่ีจะเขามาลงทุนในประเทศไทยดวย ซ่ึงถือเปนผูนําทางดานเศรษฐกิจใหกับ
ประเทศ เปนตน  
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ตารางท่ี 7  แสดงถึงจํานวนของพ้ืนท่ีประเภทขาว และภาพขาวท่ีแสดงคุณคาความเปนชายออกมาใน ชวงป 

2545-2546 โดยพบวาจากตารางท่ี 1 นั้นไดแสดงถึงพ้ืนท่ีของเนื้อหาขาววาประกอบ ดวย
พื้นที่ของพาดหัวหลัก พาดหัวรอง และความนํา เปนจํานวนเทาไหรแลว ตารางขางตนนั้นจะอธิบาย
เพิ่มเติมวาจากพาดหัวขาวนัน้ จะประกอบไปดวยประเภทของขาวและภาพขาวอะไรบาง 

 
 โดยพบวาในสวนของเนื้อหาขาวท่ีมีท้ัง 14 ประเภทนัน้ประเภทขาวทหาร/ตํารวจ ไดใหพื้นท่ีมาก
ท่ีสุดเปน อันดบั 1 คือ ใหพื้นท่ีรวมแลวจํานวน 4,651.68 BSU. แบงเปนพาดหวัหลักจาํนวน 2,803.61 BSU.  
พาดหวัรองจํานวน 1,072.48 BSU. ความนําจํานวน 775.59  BSU.  
 
 อันดับท่ี 2 คือ ประเภทขาวอาชญากรรม ท่ีมีพื้นที่รวมแลวจํานวน 3,364.44 BSU. แบงเปนพาดหัว
หลักจํานวน 2,233.09 BSU.  พาดหวัรองจํานวน 661.71 BSU. ความนําจํานวน 469.64  BSU. 
 
 อันดับท่ี 3 คือ ประเภทขาวปญหาสังคม ท่ีมีพื้นที่รวมแลวจํานวน 2,448.83 BSU. แบงเปนพาดหัว
หลักจํานวน 1,586.13 BSU.  พาดหวัรองจํานวน 497.50 BSU. ความนําจํานวน 365.20  BSU. 
 
 อันดับท่ี 4 คือ ประเภทขาวการเมือง ท่ีมีพืน้ท่ีรวมแลวจํานวน 1,488.68 BSU. แบงเปนพาดหวัหลัก
จํานวน 841.62 BSU.  พาดหัวรองจํานวน 360.45 BSU. ความนําจํานวน 286.61  BSU. 
 
 อันดับท่ี 5 คือ ประเภทขาวบคุคล ท่ีมีพื้นทีร่วมแลวจํานวน 1,177.35 BSU. แบงเปนพาดหวัหลัก
จํานวน 684.41 BSU.  พาดหัวรองจํานวน 271.61 BSU. ความนําจํานวน 221.33  BSU. 
 
 อันดับท่ี 6 คือ ประเภทขาวสังคมท่ัวไป ท่ีมีพื้นที่รวมแลวจํานวน 939.67 BSU. แบงเปนพาดหวัหลัก
จํานวน 597.42 BSU.  พาดหัวรองจํานวน 196.31 BSU. ความนําจํานวน 145.94  BSU. 
 

 อันดับท่ี 7 คือ ประเภทขาวบนัเทิง ท่ีมีพื้นทีร่วมแลวจํานวน 600.38 BSU. แบงเปนพาดหัวหลัก
จํานวน 377.80 BSU.  พาดหัวรองจํานวน 121.34 BSU. ความนําจํานวน 101.24  BSU. 
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 อันดับท่ี 8 คือ ประเภทขาวตางประเทศ ท่ีมีพื้นที่รวมแลวจํานวน 268.53 BSU. แบงเปนพาดหวัหลัก
จํานวน 193.95 BSU.  พาดหัวรองจํานวน 41.34 BSU. ความนําจํานวน 33.24  BSU. 
 
 อันดับท่ี 9 คือ ประเภทขาวกีฬา ท่ีมีพื้นที่รวมแลวจํานวน 266.48 BSU. แบงเปนพาดหวัหลักจาํนวน 
194.05 BSU.  พาดหวัรองจํานวน 45.46 BSU. ความนําจาํนวน 26.97  BSU. 
 
 อันดับท่ี 10 คือ ประเภทขาวอุบัติเหตุ ท่ีมีพื้นที่รวมแลวจํานวน 229.14 BSU. แบงเปนพาดหวัหลัก
จํานวน 156.86 BSU.  พาดหัวรองจํานวน 39.66 BSU. ความนําจํานวน 32.62  BSU. 
 
 อันดับท่ี 11 คือ ประเภทขาวความแปลก ท่ีมีพื้นที่รวมแลวจํานวน 126.54 BSU. แบงเปนพาดหวั
หลักจํานวน 75.98 BSU.  พาดหัวรองจํานวน 29.02 BSU. ความนําจํานวน 21.54  BSU. 
 
 อันดับท่ี 12 คือ ประเภทขาวศาสนา ท่ีมีพื้นที่รวมแลวจํานวน 47.73 BSU. แบงเปนพาดหัวหลัก
จํานวน 24.87 BSU.  พาดหัวรองจํานวน 12.24 BSU. ความนําจํานวน 10.62  BSU. 
 
 อันดับท่ี 13 คือ ประเภทขาวเศรษฐกิจ ท่ีมีพื้นที่รวมแลวจํานวน 38.48 BSU. แบงเปนพาดหวัหลัก
จํานวน 19.33 BSU.  พาดหัวรองจํานวน 10.53 BSU. ความนําจํานวน 8.62  BSU. 
 
 อันดับท่ี 14 คือ ประเภทขาวดานความรูการศึกษาดานตางๆ ท่ีมีพื้นที่รวมแลวจํานวน 20.80 BSU. 
แบงเปนพาดหวัหลักจาํนวน 6.23 BSU.  พาดหัวรองจํานวน 8.93 BSU. ความนําจํานวน 5.64  BSU. เปนตน 
  
 นอกจากนั้น ในตารางขางตนไดแสดงใหเห็นถึงจํานวนพื้นท่ีของภาพขาวในป 2545 – 2546 ท่ี
สะทอนคุณคาความเปนชายออกมาโดยไดสะทอนคุณคาความเปนชายออกมาในขาวประเภทตางๆไดดงันีคื้อ 
 
 ภาพขาวทหาร/ตํารวจ ท่ีสะทอนคุณคาความเปนชายออกมาไดมาเปนอันดับท่ี 1 ซ่ึงเปนภาพขาวท่ี
หนังสือพิมพไทยรัฐ หนา 1 ใหพื้นท่ีเปนจาํนวน 3,804.83 BSU. 
  ภาพขาวอันดบัท่ี 2 คือภาพขาว อาชญากรรม ซ่ึงเปนภาพขาวท่ีหนังสือพิมพไทยรัฐ หนา 1 ใหพื้นท่ี
เปนจํานวน 1,960.08 BSU. 
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 ภาพขาวอันดบัท่ี 3 คือภาพขาว ปญหาสังคม ซ่ึงเปนภาพขาวท่ีหนังสือพิมพไทยรัฐ หนา 1 ใหพื้นท่ี
เปนจํานวน 1,297.52 BSU. 
 
 ภาพขาวอันดบัท่ี 4 คือภาพขาว บันเทิง ซ่ึงเปนภาพขาวท่ีหนังสือพิมพไทยรัฐ หนา 1 ใหพืน้ท่ีเปน
จํานวน 881.90 BSU. 
 
 ภาพขาวอันดบัท่ี 5 คือภาพขาว บุคคล ซ่ึงเปนภาพขาวท่ีหนังสือพิมพไทยรัฐ หนา 1 ใหพื้นท่ีเปน
จํานวน 814.96 BSU. 
 
 ภาพขาวอันดบัท่ี 6 คือภาพขาว สังคมท่ัวไป ซ่ึงเปนภาพขาวท่ีหนังสือพิมพไทยรัฐ หนา 1 ใหพื้นท่ี
เปนจํานวน 684.27 BSU. 
 

 ภาพขาวอันดบัท่ี 7 คือภาพขาว อุบัติเหต ุซ่ึงเปนภาพขาวท่ีหนังสือพิมพไทยรัฐ หนา 1 ใหพืน้ท่ีเปน
จาํนวน 231.03 BSU. 

 
 ภาพขาวอันดบัท่ี 8 คือภาพขาว ตางประเทศ ซ่ึงเปนภาพขาวท่ีหนังสือพิมพไทยรัฐ หนา 1 ใหพื้นท่ี

เปนจํานวน 202.70 BSU. 
 
 ภาพขาวอันดบัท่ี 9 คือภาพขาว กีฬา ซ่ึงเปนภาพขาวท่ีหนังสือพิมพไทยรัฐ หนา 1 ใหพื้นท่ีเปน

จํานวน 194.63 BSU. 
 
 ภาพขาวอันดบัท่ี 10 คือภาพขาว ความแปลก ซ่ึงเปนภาพขาวท่ีหนังสือพิมพไทยรัฐ หนา 1 ใหพืน้ท่ี

เปนจํานวน 177.25 BSU. 
 
 ภาพขาวอันดบัท่ี 11 คือภาพขาว ศาสนา ซ่ึงเปนภาพขาวท่ีหนังสือพิมพไทยรัฐ หนา 1 ใหพืน้ท่ีเปน

จํานวน 74.70 BSU. 
 
 ภาพขาวอันดบัท่ี 12 คือภาพขาว การเมือง ซ่ึงเปนภาพขาวท่ีหนังสือพิมพไทยรัฐ หนา 1 ใหพื้นท่ี

เปนจํานวน 50.49 BSU. 
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 ภาพขาวอันดบัท่ี 13 คือภาพขาว เศรษฐกิจ ซ่ึงเปนภาพขาวท่ีหนังสือพิมพไทยรัฐ หนา 1 ใหพื้นท่ี
เปนจํานวน 8.36 BSU. 
 
 สวนประเภทขาวการศึกษา ท่ีสามารถสะทอนคุณคาความเปนชายออกมานั้น ไมมีปรากฏในภาพ 
เพราะจะแสดงออกมาเปนเนื้อขาวมากกวา เปนตน 
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ตารางท่ี 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 8   แสดงใหเห็นถึงคุณคาความเปนชายท่ีแสดงออกมา ท้ังในเนื้อหาของขาว และภาพขาว  
จากตารางท่ี 8 สามารถแสดงใหถึงคุณคาความเปนชายในชวงป 2545 – 2546 ท่ีแสดงออกมาท้ังในเนื้อหาของ
ขาวและภาพของขาวท้ัง 14 ประเภท ซ่ึงจากตารางพบวา คุณคาความเปนชายท่ีสะทอนออกมามากที่สุดใน
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ประเภทขาวตางๆท้ัง 14 ประเภทขาวนัน้ คุณคาความเปนชายท่ีแสดงออกถึงการเปนผูผดงุความยุติธรรมใหกบั
คนในสังคมสะทอนออกมามากท่ีสุดเปนอันดับท่ี 1 ซ่ึงมีจํานวน 4,656.25 BSU.  
 
 อันดับท่ี 2 คือ คุณคาความเปนชายท่ีสะทอนออกมาถึงความรุนแรง มีจํานวน 3,411.37 BSU. 
 
 อันดับท่ี 3 คือ คุณคาความเปนชายท่ีสะทอนออกมาทางสังคม มีจํานวน 2,639.93 BSU. 
 

 อันดับท่ี 4 คือ คุณคาความเปนชายท่ีสะทอนออกมาในเร่ืองของประเพณีของความเปนชาย มีจํานวน 
1,711.39 BSU. 
 

 อันดับท่ี 5 คือ คุณคาความเปนชายท่ีสะทอนออกมาในเร่ืองของพื้นท่ีท่ีสังคมใหผูชายแสดงออกใน
ดานตางๆ เพราะผูชายมีพื้นที่นอกบานมากกวา มีจํานวน 1, 574.55 BSU. 

 
 อันดับท่ี 6 คือ คุณคาความเปนชายท่ีสะทอนออกมาในเร่ืองเพศ มีจํานวน 1,168.78 BSU. 
 
 อันดับท่ี 7 คือ คุณคาความเปนชายท่ีสะทอนออกมาในเร่ืองของเศรษฐกิจ มีจํานวน 82.81 BSU. 
 
 อันดับท่ี 8 คือ คุณคาความเปนชายท่ีสะทอนออกมาในเร่ืองของศาสนา ความเช่ือ มีจํานวน 68.71 

BSU. 
 
 สวนคุณคาความเปนชายท่ีสะทอนออกมาในเร่ืองของการเปนผูเช่ียวชาญทางดานเทคนิคตางๆไมมี

ปรากฏใหเหน็ท้ังทางเนื้อหาของขาวและภาพขาว 
 นอกจากนั้นในตารางท่ี 8 ไดสรุปคุณคาความเปนชายท่ีสะทอนออกมาทางภาพขาว โดยพบวา
ในชวงป 2545 – 2546 นั้น มีภาพขาวท่ีสะทอนคุณคาความเปนชายท่ีสะทอนออกมาตามลําดับดังนีคื้อ 

 
 อันดับท่ี 1 คือภาพขาวท่ีสะทอนคุณคาความเปนชายออกมาในเร่ืองการเปนผูท่ีผดุงความ  ยุติธรรม

ใหกับคนในสังคม ซ่ึงหนังสือพิมพไทยรัฐ หนา 1 ไดใหพื้นท่ีไวเปนจํานวน 3,435.63 BSU.  
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 อันดับท่ี 2 คือภาพขาวท่ีสะทอนคุณคาความเปนชายออกมาในเร่ืองความรุนแรง ซ่ึงหนังสือพิมพ
ไทยรัฐ หนา 1 ไดใหพื้นท่ีไวเปนจํานวน 2,236.89  BSU.  

 
 อันดับท่ี 3 คือภาพขาวท่ีสะทอนคุณคาความเปนชายออกมาในเร่ืองของพื้นท่ีในการแสดงออกทาง

สังคม ซ่ึงหนังสือพิมพไทยรัฐ หนา 1 ไดใหพื้นที่ไวเปนจํานวน 1,489.35  BSU.  
 
 อันดับท่ี 4 คือภาพขาวท่ีสะทอนคุณคาความเปนชายออกมาในเร่ืองเพศ ซ่ึงหนังสือพิมพไทยรัฐ 

หนา 1 ไดใหพื้นท่ีไวเปนจํานวน 1,011.65  BSU.  
 
 อันดับท่ี 5 คือภาพขาวท่ีสะทอนคุณคาความเปนชายออกมาทางประเพณี ซ่ึงหนังสือพิมพไทยรัฐ 

หนา 1 ไดใหพื้นท่ีไวเปนจํานวน 953.74  BSU.  
 
 อันดับท่ี 6 คือภาพขาวท่ีสะทอนคุณคาความเปนชายแสดงออกมาทางสังคมในการเปนผูนํา ซ่ึง

หนังสือพิมพไทยรัฐ หนา 1 ไดใหพื้นท่ีไวเปนจํานวน 871.84  BSU.  
 

 อันดับท่ี 7 คือภาพขาวท่ีสะทอนคุณคาความเปนชายออกมาในเร่ืองทางศาสนา ความเช่ือ ซ่ึง
หนังสือพิมพไทยรัฐ หนา 1 ไดใหพื้นท่ีไวเปนจํานวน 114.88  BSU.  

 

 อันดับท่ี 8 คือภาพขาวท่ีสะทอนคุณคาความเปนชายออกมาทางเศรษฐกิจ ซ่ึงหนังสือพิมพไทยรัฐ 
หนา 1 ไดใหพื้นท่ีไวเปนจํานวน 30.90  BSU. เปนตน 
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ตารางท่ี 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ตารางท่ี 9   แสดงใหเห็นถึงเนื้อหาของขาว ท่ีสามารถเช่ือมโยงใหเห็นไดวาเนื้อหาของขาวประเภทใด สามารถ
สะทอนคุณคาความเปนชายไดในลักษณะของคุณคาดานใดบาง ซ่ึงในบางเนื้อขาว สามารถสะทอนคุณคาความ
เปนชายออกมาไดมากกวา 1 คุณคา ดังรายละเอียดดังตอไปนี ้
 

 จากตารางท่ี 9 นั้นเปนตารางท่ีแสดงใหเห็นถึงท้ังประเภทของเน้ือหาของขาวและเช่ือมโยงไปกบั
คุณคาความเปนชายท่ีสะทอนออกมาทางหนา 1 ของหนังสือพิมพไทยรัฐ วาในประเภทของเนือ้หาขาวท่ีจดัอยู
ในประเภทขาวนี้สามารถสะทอนคุณคาความเปนชายออกมาไดในคุณคาใด ซ่ึงบางเนื้อหาขาวนั้นสามารถจัดอยู
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ไดในหลายประเภทของขาว และสามารถสะทอนคุณคาความเปนชายออกมาไดมากกวา 1 คุณคาเชนเดียวกนั ซ่ึง
จากตารางนี้สามารถสรุปไดดังนี ้

 
 ประเภทขาวแรก  คือประเภทของขาวการเมืองนี้มีจํานวนเนื้อหาขาวจํานวน 166 ช้ินขาว ซ่ึงใน

จํานวนดังกลาวนี้สามารถสะทอนคุณคาความเปนชายออกมาไดถึง 5 คุณคา โดยแตละคุณคานัน้จากตารางพบวา 
คุณคาความเปนชายท่ีแสดงออกมาทางสังคม คือการเปนผูนําใหกับสังคมในการวางนโยบายดานตางๆ ตลอดจน
การตัดสินเร่ืองราวตางๆท่ีเกีย่วของกับการบริหาร แวดวงการเมืองมีการสะทอนออกมามากท่ีสุดในประเภทขาว
นี้ ซ่ึงสวนใหญจะเปนเร่ืองของความเคล่ือนไหวดานการเมือง เชน ขาว “ อัดมนญูเละ รางทรง ปชป. เสนาะนํา
ทัพรุมยําแคนมาดาดูดครม.” ซ่ึงขาวนี้เปนท้ังขาวดานการเมืองที่แสดงถึงคุณคาความเปนชายเร่ืองของการ
แสดงออกทางสังคม ท่ีเปนผูนําทางสังคมในการดแูลความเปนระบบของบานเมือง และสูกันทางสังคมระหวาง
เพศชายดวยกนั  

 
 และนอกจากนั้นขาวการเมืองในชวงป 2545 – 2546 นี้ ยังสะทอนใหเห็นถึงคุณคาความเปนชายดาน
การแสดงออกทางประเพณ ี ดวย เพราะเปนเร่ืองของศักดิ์ท่ีเม่ือใดใครมาหยาม เม่ือนั้นจะเกิดการตอสูกันทาง
สังคมคือการใสรายหรือวากลาวหาใหฝายตรงขามเสียหาย เชน “รุมตีกันศุภชัยหวัหนาประชาธิปตย ชวนทา
ลาออกจาก ผอ. คาโลกมาแขงลงสมัครชิงเกาอ้ีหวัหนาพรรคประชาธิปตย” , “ชวนท้ิงบอมบ ปชช.มีคนคิดรวม
รัฐบาล สาปแชงคนนอกรอยจะประสบในส่ิงท่ีไมดี ชวนออกปากซัดคน ปชป. หนนุบัญญัติอยากเขารวมรัฐบาล
แถมสาปแชง” เปนตน   
   
 สําหรับคุณคาความเปนชายท่ีแสดงออกมาในเร่ืองของการเปนผูท่ีมีพืน้ท่ีในการแสดงออกทางสังคม 
ท่ีแสดงออกมาทางประเภทขาวการเมืองเปนพื้นท่ีท่ีสังคมเปดโอกาสใหกระทําส่ิงตางๆไดในเร่ืองของหนาท่ีการ
งาน ท่ีในการนําเสนอของขาวนั้น หนา1 จะเปนเร่ืองการเมืองท่ีมีนักการเมืองแสดงวิสัยทัศนสําทอนความเปน
ผูนําใหกับคนในสังคม เพื่อประโยชน ตอประเทศชาติ แมจะตองเกิดการ   ขัดแยงข้ึนก็ตาม เชน ขาว “สุริยะเปด
ศึกชนประดษิฐ ยันสงหลักฐาน ปปช. โหวต 5 รมต.ผานฉลุย พิษหนองงูเหา สุริยะเปดศึกชนประดิษฐเตรียมทํา
เร่ืองเสนอให ปปช.สอบสวนการทุจริตคอรัปช่ันท่ีเกิดข้ึนในสมัยนั้น” เปนตน 
 

 และสําหรับคุณคาความเปนชายท่ีแสดงออกทางขาวการเมืองเปนอันดบัสุดทายคือ คุณคาความเปน
ชายท่ีแสดงออกในเร่ืองของการเปนผูท่ีผดงุความยุติธรรมใหกับคนในสังคมไดเชนเดียวกัน  
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 ประเภทขาวท่ีสอง  คือ ประเภทขาวเศรษฐกิจ ซ่ึงมีจํานวน 4 ช้ินขาว สามารถสะทอนคุณคาความ
เปนชายออกมาได3 คุณคา ไดแก คณุคาความเปนชายท่ีแสดงออกทางเศรษฐกิจ และคุณคาความเปนชายท่ี
แสดงออกทางสังคมในการแกไขปญหา นอกจากนัน้ยังสะทอนคุณคาความเปนชายในการมีพืน้ท่ีท่ีแสดงออก
ทางสังคม เพราะคนรวยมีสิทธิทําอะไรก็ไดไมนาเกลียด ซ่ึงโดยคุณคาความเปนชายท่ีแสดงออกมาในขาว
เศรษฐกิจท่ีแสดงถึงสถานะทางการเงินของผูท่ีเปนขาววามีสถานะทางเศรษฐกิจท่ีดีโดยการนําเสนอน้ันก็ได
แสดงถึงความร่ํารวยเปนผูนาํความโดดเดนตรงน้ีมานําเสนอ เชน ขาว “เส่ียเจยีงควักคร่ึงแสนคาลบรอยสักยันต 
เส่ียเจียงบ๊ิกบอสสหมงคลฟลมเจาของหนังเร่ืองมหาอุต” เปนตน  
 

 ประเภทขาวท่ีสาม คือประเภทขาวตางประเทศ มีจํานวน 16 ช้ินขาว ซ่ึงในชวงของการเก็บขอมูลนี้
พบวาเปนชวงของการเกิดสงครามระหวางอเมริกา และอิรัก และชวงของการเกิดความไมเขาใจกันระหวางชาว
เขมร และดารานักแสดงสาว กบ – สุวนันท คงยิ่ง ซ่ึงทําใหประเภทขาวตางประเทศที่นําเสนอนี้สงผลใหแสดง
คุณคาความเปนชายออกมาในเร่ืองของความรุนแรงมากท่ีสุด โดยการนําเสนอขาวในดานนีส้ามารถเห็นถึง
คุณคาความเปนชายท่ีเกิดข้ึนวาเปนการใชความนรุนแรงเพ่ือใหไดมาซ่ึงชัยชนะ เพราะการสูรบนั้นผูท่ีอยูรอดคือ
ผูท่ีชนะเทานัน้ และการทําหนาท่ีตรงนี้ตามหนาหนงัสือพิมพจะมีผูชายท่ีคอยขับเคล่ือนการกระทําดังกลาวอยู
บอยคร้ัง  
 นอกจากนั้นในขาวนีย้ังสามารถสะทอนคุณคาความเปนชายออกมาในเร่ืองของประเพณีท่ีไมใหใคร
มาเหยยีดหยามได อีกดวย เชน ขาว “ซีเรียกราว ชวยอิรักรบสหรัฐ ทหารอังกฤษชักฝอบินกามิกาเซ พลีชีพบอมบ
แบกแดดตกเด็กตาย 11 ศพ มหาอํานาจรุมบอมอิรักนานยิ่งรุนแรงเห้ียมโหดไมจืดจาง เดก็นอย 11 รายตกเปน
เหยื่อระเบิดตายพรอมผูใหญอีก 7 ศพ มะกนัส่ังบอมบถลมแบกแดด” เปนตน 

 
 อีกทั้งยังสามารถสะทอนคุณคาความเปนชายออกมาในเร่ืองการเปนผูผดุงความยุติธรรมดวย ซ่ึงใน

ขาวจะนําเสนอถึงประเทศมหาอํานาจ หรือเปนประเทศตํารวจโลกนัน้ไดทําหนาท่ีในการกวาดลางจับกุมผูท่ีทํา
นอกกรอบท่ีไดวางไว เชน ขาว “รัสเซียพิฆาตกบฏแกสพิษ รมฆาโหด 140 ศพ คอมมานโดลุยบาราเยฟ ล่ันขอ
สมุน 50 เกล้ียง”  

 
 และยังสามารถสะทอนคุณคาความเปนชายในเร่ืองของการแสดงออกสงัคมท่ีเปนผูนําสังคมในการ

ตัดสิน แกไขปญหาตางๆท่ีเกิดข้ึน เชน “มะกันฆานับรอยขุดเดยีวสังเวยยับระทึกใชอาวุธเคมี เช้ือไขสงครามเลน
งานอเมริกันงอม บุช เสนอสภาคองเกรสของบละเลงอีก 3.2 ลานคาดสงครามยืดยือ้นาน 6 เดือนขณะท่ีสงคราม
เต็มไปดวยความหฤโหด”  
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 นอกจากนั้นขาวตางประเทศยังแสดงถึงคุณคาความเปนชายเร่ืองเพศอีกดวย เชน ขาว “ ยุนแหซ้ือรัง

นกเพิ่มเซ็กส ขายขวดละหม่ืน แพงระยับกสู็ซดโดปแลวซูซาปลุกนกเขาผงาด” แสดงใหเห็นถึงเร่ืองเพศนั้นหาก
เปนเร่ืองของเพศชายจะกลายเปนเร่ืองท่ีไมตองมีการปดบังหรือคิดวาเร่ืองเพศเปนเร่ืองลับๆ ไมเหมือนเพศหญิง
ท่ีจะตองยังคงรักษาประเพณดีั้งเดิมเอาไววาเร่ืองเพศยังคงเปนเร่ืองท่ีตองระวังอยู เปนตน 

 
 ประเภทขาวท่ีส่ี คือประเภทขาวอุบัติเหต ุ มีจํานวน 18 ช้ินขาว สามารถสะทอนคุณคาความเปนชาย

ออกมาได 4 คุณคา ไดแก 
 
 สําหรับขาวอุบัติเหตุนัน้ก็สามารถสะทอนคุณคาความเปนชายออกมาไดเชนกนัในเร่ืองของพื้นท่ี 

เพราะเพศชายมักจะไดรับการดูแลหรือทํางานในภาวะท่ีมีความเส่ียงสูง หรือถาเปนคนใน    ครอบครัวแลวจะถือ
วาเพศชายน้ันเปนพอบานท่ีตองดูแลความเปนอยูใหกับคนในครอบครัวเปนอยางด ี ทําใหอุบัติเหตุท่ีเกิดขึน้นัน้
มักเกิดข้ึนไดอยูเสมอ เชน ขาว “หนุมชะตาขาดข้ึนไปซอมหลังคาบาน พลัดรวงลงมาเหล็กท่ิม ซ่ีโครงตายคาท่ี” 
และในประเภทของขาวอุบัติเหตุนี้สามารถสะทอนคุณคาความเปนชายท่ีแสดงออกมาในเร่ืองเศรษฐกิจได
เชนกัน เชน ในขาว“บาปสนองลาสัตวกีฬายอดฮิตของวัยหนุม ยิงเจาะอกตายกลางปา ฆากันเองหงายเกงลา
ตํารวจรวมแกงพราน” ซ่ึงการลาสัตวปานั้นผูท่ีมีอันจะกนิเทานั้นท่ีจะมาเลนไดเพราะเปนกฬีา หรือกิจกรรมท่ีคน
สวนใหญไมนยิมหากไมใชพวกมีรายได เปนตน  
 

 นอกจากนั้นยงัสะทอนคุณคาความเปนชายในเร่ืองของประเพณีท่ียึดคติท่ีวาฆาไดหยามไมได และ
ยังสามารถสะทอนคุณคาความเปนชายออกมาในเรื่องของความรุนแรงอีกดวย เชน ขาว “การขับรถแขงของ
บรรดานักซ่ิงหนุมท่ีท่ีแขงขันกันเพื่อแยงชิงผูหญิง รถแพแตคนไมแพ จงึเกิดการชกัปนมายิงตายคาท่ี” เปนตน   

 
 ประเภทขาวท่ี 5  คือประเภทขาวปญหาสังคม ท่ีมีจํานวน 184 ช้ินขาว สามารถสะทอนคุณคาความ

เปนชายออกมาไดจํานวน ถึง 6 คุณคา ไดแก 
 
 คุณคาความเปนชายท่ีแสดงออกมาในเร่ืองของประเพณ ี คือเปนขาวแสดงถึงความเปนชายในเร่ือง

ของศักดิ์ศรีท่ีฆาไดแตหยามไมได และมักจะตอบแทน หรือแกแคนดวยความรุนแรง เชน ขาว “มาเฟยซาระเบิด
ขู ผช.ผบช.ภ.5 แคนจับซีดีเถ่ือน”  เนื่องจากอาจจะมีเร่ืองของกลุมผูมีอิทธิพลอยูดวยเนื่องจากมีความแคนในการ
กระทําของตํารวจจึงทําใหเกดิการลางแคนเกิดข้ึน นอกจากนัน้ปญหาของสังคมท่ีเกิดข้ึนนัน้ ภายในขาวยัง
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สามารถท่ีจะสะทอนคุณคาความเปนชายในเร่ืองของศักดิ์ศรีซ่ึงเปนส่ิงท่ีไมสามารถมาทําลายได และหากมี
ปญหาเกิดข้ึนจะยอมแกปญหาตางๆดวยตัวเองแมวาการแกปญหานั้นอาจจะเปนส่ิงท่ีตองทํารายตัวเอง ซ่ึงเม่ือมี
การคิดเชนนี้บอยๆเขาจึงเกดิเปนปญหาสังคมท่ีตองไดรับการแกไข เชน ขาว “อายสอบตก นักศึกษาวิศวะฆาตัว 
เรียนอยูปท่ี 5 พุงหลาวช้ัน 6 ดับคาหอพักพอชิงแจงอาจารยวาลูกเครียดจดัแตชวยไมทัน” 

 
 คุณคาความเปนชายท่ีแสดงออกมาในเร่ืองของเพศ เชน ขาว “ขมขืนนักเรียน ม.2 เลียนหนงัโป 

เปดดูแลวเกดิหื่นลากเพื่อสาวขยี”้ เปนปญหาสังคมดานเพศที่เพศชายน้ันมักจะใชกับเพศท่ีออนแอกวา ขนาดยัง
เปนเด็กแค ม.2 เทานั้นยังทําส่ิงท่ีไมนาจะเกิดข้ึนกับเด็กวยันี้ เพราะวัยท่ีนาจะเปนวยัท่ีมีความคิดสรางสรรคในส่ิง
ตางๆมากกวาจะมาหมกมุนเร่ืองเพศ ซ่ึงลวนเปนเร่ืองท่ีตองชวยกันดแูลเพ่ือไมใหปญหาสังคมนี้ลุกลามไป
มากกวานี้  และปญหาสังคมสวนหนึ่งท่ีเกิดข้ึนมักมีเร่ืองเพศเขามาเกีย่วของโดยขาวประเภทนี้ก็สามารถสะทอน
คุณคาความเปนชายเร่ืองเพศออกมาไดเชนกัน เชน ขาว “หมอโฉอีก ลวงขยําคนไขสาว ฉีดยาตะปบจิ๋มสาว ปลํ้า
ถึงบาน เจอผัวอัดซะเละ ชิงแจงจับกันนวั” หรือ ขาว “ไอซาดิสตขืนใจสาวคาเฟกัดเตายับ หลอกมอมยาสลบ
ละเลงกาม “มานรูด” ” ซ่ึงขาวนี้เปนปญหาสังคม ท่ีตองการแกไข เพราะเพศหญิงนั้นมีกําลังท่ีสูเพศชายไมได 
(ตามปกติท่ัวไป) คงจะตองมีมาตรการรุนแรงในการลงโทษจึงจะสามารถบรรเทาปญหาลงไปไดบาง 
นอกจากนั้นขาวนี้ยงัสะทอนใหเห็นถึงการแสดงออกถึงความรุนแรงท่ีเพศชายกระทํากับเพศหญิงเสมือนกับวา
เพศหญิงเปนเหย่ือในการแสวงหาความสุข หรือ ขาว “แกง 3 ทรชนฉุดขมขืน น.ส.สาวเท่ียวเธค ลากจากลาน
จอดรถขึ้นปคอัพขามอําเภอจึงฟดเขาครบคนปลนมือถือไปดวย สาว น.ศ.ช้ันป 4 ม.เอกชนช่ือดงัยาโมไปเท่ียว
เธค ดังกลางเมืองโคราชถูก 3 เดนทรชนเปนพอคาเรขายเส้ือผาฉุดคราขยี้กามยบัเยนิ” เปนตน 
 
 คุณคาความเปนชายท่ีแสดงออกมาในเร่ืองของความรุนแรง เชน ขาว “แกงยาสุมหัวแหกคุกแทงผู
คุมเจ็บสาหัส 2 หนีไมรอดถูกยําดับ 1” ซ่ึงแสดงถึงความรุนแรงท่ีเพศชายใชกําลังในการตัดสินปญหา เปนปญหา
สังคมท่ีตองรอการแกไขตอไป เชนเดยีวกับขาวนกัเรียนอาชีวะท่ีชอบไลตีกับโรงเรียนคูอริซ่ึงลวนเปนปญหา
สังคมท่ีผูใหญในสังคมไมควรมองขาม เปนการแสดงถึงความเปนชายท่ีใชความรุนแรงในการทําภารกิจตางๆ 
นอกจากนั้นปญหาสังคมสวนใหญมักมาจากปญหาทางครอบครัว ไดแก การสะทอนคุณคาความเปนชายเร่ือง
ของความรนุแรง เพราะปญหาสวนใหญนัน้เกิดมาจากความรุนแรงท่ีฝายชายมักเปนผูกระทํากับฝายหญิง หรือ
แมกระท่ังกระทํากับเพศเดยีวกันเอง เชน ขาว “ผัวหึงโหดฆา 2 ศพหักคอลูก คอนตอกหัวเมีย”  
 
 คุณคาความเปนชายท่ีแสดงออกมาในเร่ืองของความยุตธิรรม ท่ีสามารถสะทอนคุณคาความเปนชาย
ในเร่ืองของคุณคาดานประเพณีท่ีเปรียบไดกับการมาเหยียบจมูกเสือ หรือการมาหยามกัน ซ่ึงผูชายจะยอมไมได  
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จึงดําเนนิการจดัการแกไข ไดดวยเชนกัน เชน ขาว “ลวงขมขืนเศรษฐีนีแมยายรอง ผกก. ไอหื่นตวัแสบคาเรบน
รถไฟ ลอไปกระทอมปลุกปลํ้าขืนใจ เขย พ.ต.ท.ฉุนเรงตร.ลากคอ” เปนตน  
 
 คุณคาความเปนชายท่ีแสดงออกมาในเร่ืองของพื้นท่ีท่ีสังคมใหในการแสดงออก เชน “ พระซดเหลา
ขาว ตร.จับสึก ดิ้นรนเท่ียวซอง ไปขโมยผาเหลืองมาคลุมตัวซํ้าสองเลยถูกจับอีกรอบ” เปนปญหาของสังคมท่ี
ตํารวจตองเรงดําเนินการจัดการอยูบอยๆ เพราะวาเพศชายนั้นไมตองกลัวในเร่ืองของการเท่ียวกลางคืนเนื่องจาก
ไมมีอะไรท่ีตองกลัวเสีย นอกจากตองระวังเร่ืองของการเสียชีวิตท่ีเม่ือเหลาเขาปากเม่ือไร สวนใหญมักเกิด
ปญหาตามมาอยูเสมอ 
 
 คุณคาความเปนชายท่ีแสดงออกมาในเร่ืองของการเปนผูนําในสังคม เชน ขาว “การออกมาเตือน
สาวๆใหระวังกายระวังใจเม่ืออยูใกลกับคนรักเพื่อไมใหเกิดปญหาทองกอนแตงเพิ่มมากข้ึนไปกวานี้” โดยมี
เจาหนาท่ีมาใหขอมูลความรู เปนตน 
 
 ประเภทขาวท่ีหก คือประเภทขาวบันเทิง ท่ีมีจํานวน 40 ช้ินขาว ท่ีสามารถสะทอนคุณคาความเปน
ชายออกมาได 4 คุณคา ไดแก 
 

 คุณคาความเปนชายท่ีแสดงออกมาทางพืน้ท่ีท่ีสังคมใหในการแสดงออก  โดยท่ีหนงัสือพิมพใหพืน้ท่ี
กับขาวประเภทนี้เพื่อเปนสวนหนึ่งในการดึงดูดใจแกผูอานมากข้ึน เพราะในหนังสือพิมพนั้นมีหนาของขาว
บันเทิงอยูแลว ถึง 2 หนาเต็ม แตไดนํามาใชพื้นท่ีหนา 1 อีก ซ่ึงแสดงถึงพื้นท่ีของดารานักแสดงทีสั่งคมใหความ
สนใจ เชน ขาว “ 2 พระเอกดัง เตา – ปอ ซม ลมปวยไขหวัดอีสุกอีใส” หรือแมกระท่ังการประกาศหาคูซ่ึงเปนส่ิง
ท่ีสังคมใหผูชายนั้นสามารถเปนผูหาคูรักไดอยางเปดเผยมากกวาเพศหญิง เชน ขาว “ใครเจาสาวทิดศรราม น.ส.
ไทยคะแนนนาํ ยิ่งปดยิ่งดังเร่ืองรักๆใครของดาราดัง” , ขาว “แรพโจอ้ีบอย เฮ ผลนี้ไรสารเสพติด หมอนิติเวชเผย
สีมวงเพราะกนิยาแกแพ  โจอ้ีบอยศิลปนเพลง     โลงอกพนมลทินแบดบอย ผลตรวจฉ่ีไมพบสารเสพติด” ซ่ึง
ขาวนี้แสดงใหเห็นถึงพื้นท่ีทีสั่งคมใหโอกาสโดยเฉพาะอยางยิ่งศิลปน ผูท่ีมีช่ือเสียงในการออกมาใชพื้นท่ี
แกปญหาใหกบัตนเองเพ่ือใหผูอ่ืนมองเหน็ถึงความบริสุทธ์ิในการกระทํานั้นๆเพื่อใหสังคมรับรูวาไมไดกระทํา
การท่ีผิด นอกจากนั้นยงัแสดงถึงเร่ืองของพื้นท่ีท่ีเพศชายนั้นจะตองทําหนาท่ีในการดูแลปกปองบานเมืองเปน
ทหารรับใชชาติตามเกณฑและตามหนาท่ีของชายไทย ซ่ึงจะไดทําหนาท่ีในการดแูลความสงบสุขของ
ประเทศชาติ เชน ขาว “ ดาราดัง เขาคิวถูกเกณฑทหาร ดอมควงบ๊ิกจับใบดําใบแดง” เปนตน 
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 นอกจากนั้นภาพขาวบันเทิงท่ีพบกันตามหนา 1 ของหนังสือพิมพไทยรัฐนัน้ยังสามารถสะทอน
คุณคาความเปนชายเร่ืองเพศไดดวยเชนกัน โดยเกิดจากการใชคํามาเปนตัวท่ีบงบอกถึงคุณคาดังกลาว และยังใช
การส่ือดวยภาษาท่ีเปนการมองในฐานะผูชายท่ีมองผูหญิง เชน ขาว “ ตุกตาสยิวสวนตัว โชวภาพหุนยังแจว ถา
โลกน้ีมีแตดวงตาผูหญิงคงเริงราเพราะโสภาสถาพร สวยไมมีวันหยดุใครๆก็อิจฉาดวงตา ตุงคะมณี 40 กะรัต
ปลายๆยังสดใสไมเสียศูนยสวนสัด 35-25-35 ยังเชงกระเดะเตะตาบรรดาชาย” , “ทีเด็ดเบนซเล็กพริกช้ีฟา โชว
ลีลาบิ๊กอ๋ึม ท้ังปไมมีใครดูทีวีชองเดยีวไดแตแปลกใจนานแคไหนไมมีเบ่ือ” , ขาว “ออม สกาวใจ บิกินนีในหิมะ 
ฝร่ังยกนิ้วใหไซดเล็กเซ็กซ่ี”  เปนตน 
 
  นอกจากนั้นประเภทขาวบันเทิงสามารถสะทอนคุณคาความเปนชายออกมาในเร่ืองของประเพณีท่ี
สังคมใหเพศชายมีโอกาสในการทํากิจกรรมที่มีความหลากหลายมากกวา เชนการมีภรรยานอย ท่ีสังคมนั้นเปด
โอกาสใหผูชายสามารถกระทําไดมากกวาหรือการท่ีเพศชายน้ันจะหาภรรยาสักคน ซ่ึงในการนําเสนอขาวนั้นจะ
พบวาผูหญิงจะตองทําทุกวิถีทางเพ่ือใหฝายผูชายรับ ซ่ึงเปนการนําเสนอในส่ิงท่ีเหน็ถึงความเปนชายท่ียังมีความ
ไมเทาเทียมกนัท่ีฝายชายตองเปนฝายเลือก แลวผูหญิงกจ็ะตองเปนผูท่ีถูกเลือกไปในตัว เชน ขาว “หาวาคบชู 
นักรองดังนดัดาฟองหยา บรรยายละเอียดปมเลิกสามีสามี   ไฮโซเจาของ 23 โรงแรมหวนคืนดีเมียเกาขอแบง 
430 ลาน” , ขาว “กบพบสวรรคแมบรูคโอเค เปดดานรักฝมือลูกนุส ในท่ีสุดกบ-สุวนันท ก็สอบเอ็นทรานซเขา
บานทรายทองไดเรียบรอย” อีกทั้งในวงการบันเทิงนั้นมีการเปล่ียนคูกนับอยในแวดวงดารา โดยการนําเสนอขาว
ท่ีแสดงออกมานั้น เพศชายจะแสดงถึงการเปนผูกระทําฝายหญิง และมักใชภาพแสดงเปนส่ือใหเห็นถึงความเปน
ชายเร่ืองเพศโดยการใชภาษาเปนส่ืออีกดวย เชน ขาว “อิงคท้ิงออมคนสวยชํ้าใน ทําตัวไรรสชาติคนใหมโผล รัก
แลวเลิกเหมือนกินขาวแลวขวางจานปลอยใหแมครัวทรมานน้ําตาตก”เปนตน 
 
 นอกจากนั้นขาวบันเทิงยังแสดงคุณคาความเปนชายท่ีแสดงอกมาทางศาสนาอีกดวย โดยผูนําศาสนา
นั้นคือพระ ซ่ึงเปนผูท่ีสามารถสืบทอดศาสนา และเพศชายเองก็เปนเพศท่ีสังคมยอมรับในการเปนผูสืบทอด
ศาสนา เชน ขาว   “ กุงบวชโปรยทานหม่ืนบาท กุงสุทธิราช วงษเทวัญบวชเปนพระภิกษเุรียบรอยแลว” , 
นอกจากนั้นขาวบันเทิงยังสามารถสะทอนคุณคาความเปนชายในการท่ีสืบทอดศาสนาตามหนาท่ีของลูกผูชายท่ี
ตองบวชทดแทนคุณ เพราะเพศชายเปนเพศท่ีกําหนดมาในการเปนผูสืบทอดพระพทุธศาสนา ตามโบราณกาล 
เชน ขาว “เอ กษมา นําขบวน 10 ดารา บวชพระถวายเปนพระราชกุศล” , “ดังพันกร บวชละกิเลส 15 วัน พอแม
ปล้ืมมีฉายาวา เขมังกโร” , ภาพขาวของบีม ดีทูบี นักรองวงดีทูบี ท่ีเขาพิธีอุปสมบท และไดอุทิศสวนกุศล
ใหกับบ๊ิก ท่ีนอนปวยอาการโคมาอยูในขณะนัน้ดวย 
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 ประเภทขาวท่ีเจ็ด คือประเภทขาวการศึกษา ความรูดานตางๆท่ีมีเร่ืองราวท่ีเกีย่วของกบัความเปน
ชาย มีจํานวน 4 ช้ินขาว สามารถสะทอนคุณคาความเปนชายออกมาได 3 คุณคา ไดแก 

 สําหรับขาวประเภทความรูนัน้ก็สามารถสะทอนใหเห็นถึงคุณคาความเปนชายท่ีขาวท่ีอยูในหนา 1 
นั้นไดนําเสนอขาวท่ีเกีย่วของกับเร่ืองเพศเพื่อใหผูชายดูแลสุขภาพใหดี อีกท้ังยังเปนพื้นท่ีท่ีสังคมใหโอกาสการ
นําเสนอ เชน ขาว “ยุคุณผูชาย 20-50 ป ชวยตวัเองวันละหนลดเส่ียงมะเร็งอัณฑะ สถาบันวิจยัมะเร็งในออสเตรีย
ระบุการสําเร็จความใครดวยตัวเอง” ซ่ึงเปนการใหความรูกับเพศชายโดยรวมมากวาการใหความรูเพศหญิงใน
การดูแลสุขภาพ ซ่ึงจะอยูในหนาในมากกวาท่ีจะนําเสนอทางหนา 1 เพราะขาวท่ีนําเสนอไดในหนา 1 นั้นลวน
เปนจุดขาย และแสดงใหเห็นวาเปนเร่ืองท่ีสําคัญ  

 
 นอกจากนั้นยงัมีตัวอยางท่ีสะทอนคุณคาความเปนชายในเร่ืองเพศ เชน ขาว “เตือนกินกระดูกเสือ

หลังเพิ่มพลังเซ็กซจะเปนพวกไมรูโด แหกตาท้ังนั้น ผอ.สํานักอนุรักษฯ กรมปาไมเตือนนักเปปพิสดารท่ีชอบซด
ยาดองเหลาตํารับกระดูกเสือเพ่ือเพ่ิมพลังเซ็กซอาจกลายเปนมะเขือเผาลมไมรูโด” เปนการแสดงถึงเร่ืองของ
ความรูเร่ืองเพศท่ีมีผูเชี่ยวชาญดานนี้มาช้ีแจง ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงสุขภาพท่ีฝายชายนัน้จะไดรับการดูแล , ขาว 
“ผูชายวัยทองมะเขือเผาอ้ือ กวาคร่ึงประเทศเจาโลกไมแข็งตองวิ่งหาหมอวุน สาธารณสุขมึนวิจยัพบชายไทยวยั
ทองกวาคร่ึง” จากขาวนี้สามารถสะทอนคุณคาความเปนชายในเร่ืองของพ้ืนท่ี เร่ืองเพศ และเร่ืองของศักดิ์ศรีซ่ึง
เปนคุณคาความเปนชายดานประเพณีของเพศชายดวยวาจะตองดแูลเร่ืองสุขภาพใหดีเพื่อไมใหเกดิกรณีมะเขือ
เผาซ่ึงเปนการหยามศักดิ์ศรีความเปนชายไดเชนกนั อีกท้ัง ไมยอมใหใครมาดูถูกมุมานะจนไดดี เชน ขาว 
“บัณฑิตตัวอยางมุจากกองขยะ” เปนตน 

 
 ประเภทขาวท่ีแปด คือ ประเภทขาวบุคคล มีจํานวน 120 ช้ินขาว สามารถสะทอนคุณคาความเปน

ชายออกมาได 7 คุณคา ไดแก 
 
 คุณคาแรกท่ีแสดงออกมาคือคุณคาความเปนชายท่ีแสดงออกมาทางการเปนบุคคลท่ีเปนผูนําใหกับ

สังคมในการแกปญหาตางๆ  เชน ขาว “ ทักษณิ ลุยพมาหารือปราบยา จวกเอ็นจีโอทําเกษตรพังชาติเสียหาย 
นายกทักษณิ เอ็นจีโอของสหประชาชาต”ิ และขาวของบุคคลท่ีแสดงถึงการใชความรุนแรงในการตัดสินปญหา 
เขน ขาว “ คํานึง ธรรมเกษม อดีตผูการมือปราบจอขมับดับคาคอนโด อดีต     ผูบังคับการปราบปราม คํานึง 
ธรรมเกษมส้ินช่ือใช 11 มม. ปลิดชีพตัวเองในคอนโด”  
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 นอกจากนั้นในขาวบุคคลนีย้ังสามารถสะทอนคุณคาความเปนชายในเรื่องของการเปนผูดูแลความ
สงบสุขความถูกตองใหกับคนในสังคม ตลอดจน การรักษาไวซ่ึงประเพณีของเพศชายท่ีรักศักดิ์ศรีไมตองการ
ใหใครมาหยาม หรือท่ีเรียกวามาเหยียบจมูกเสือ และยังสะทอนคุณคาความเปนชายออกมาในเร่ืองของการเปนผู
ผดงุความยุติธรรมใหกับสังคม เชน ขาว “ ประกบ 2 มือปนยิงเดก็วนันอรพุงปมทองถ่ิน ชนวนส่ังเกบ มท. 1 
วันมูหะมัดนอร มะทา ถึงผลิกแผนดินลาแกงมือปนยังถลมรองประธาน” และจากการที่เปนบุคคลท่ีมีช่ือเสียง
กระลงมือทําอะไรลวนเปนขาวไปหมดเพราะเพศชายน้ันจะมีพื้นท่ีท่ีจะสามารถตอบโต หรือพิสูจนความจริง
ใหกับตัวเองไดอยูเสมอ ทําใหขาวบุคคลนี้สามารถสะทอนคุณคาความเปนชายท่ีแสดงออกทางพื้นท่ีท่ีสังคมเปด
โอกาสให เชน ขาว “สมบัติเปดใจโตไมฟองกลับภคพร เผยเมียรองขอไวแกแลวอยาจองเวร” ตลอดจนเปนการ
นําเสนอขาวของกิจกรรมหรือเร่ืองสวนตัวของผูท่ีเปนขาว เชน ขาว “ ทักษิณทองรวงจูดๆนอนหยอดนํ้าเกลือตก
ดึกยองกลับบานม็อบรอเกอ” เปนตน 

 
 นอกจากนั้นยงัมีขาวประเภทบุคคลท่ีใน 1 ขาวสามารถสะทอนคุณคาความเปนชายออกมาได

มากกวา 1 คุณคา เชน ขาวบุคคลนี้ไดสะทอนคุณคาความเปนชายเร่ืองของประเพณแีละการแสดงออกทางสังคม 
เชน “หมอประเวศเตือนอีกยกใหทักษิณระวังคนช่ัวลอมรอบ” เปนขาวบุคคลท่ีแสดงออกทางสังคมในการเปน
ผูนําเปนผูช้ีแนะใหกับคนระดับผูบริหารประเทศ นอกจากนั้นยังมีขาวตัวอยาง เชนขาว “พอ.จะเด็ดเขามอบตัว
แลวเจอ 2 ขอหา บ๊ิกจิ๋วโดดกระเตงสวนหมัดทักษณิช้ีใหออกไวกอนไมมี – มีแตส่ังขัง” ซ่ึงเปนขาวท่ีแสดงถึง
คุณคาความเปนชายออกมาท้ัง 2 คุณคาขางตน เพราะในขาวก็ลวนเปนบุคคลท่ีอยูในความสนใจของประชาชน
ท่ัวไป อีกท้ังยงัไมพอใจในการตัดสินใจจึงสงผลใหเกิดอาการท่ีตอตานโดยใชคําท่ีเหน็ภาพไดชัดเจนมากข้ึน ซ่ึง
ลวนเปนประเพณีของความเปนชายท่ีฆาไดหยามไมไดอยูเสมอมา เพราะหากไมถูกอาจจะตองมีการสวนกลับ
เชนกัน  

 
 อีกทั้งขาวบุคคลน้ียังสะทอนคุณคาความเปนชายดานเพศ เชน ขาว “สาวอิมพอรตผานฉลุย 44 คน

ชิงมิสไทยแสนด” เปนขาวบุคคลของเหลาบรรดาสาวงามท่ีมาประกวดความงามเพื่อชิงมงกุฏ ซ่ึงลวนไดรับ
ความสนใจจากเพศชายท่ีชอบความสวยงามของเพศหญิงซ่ึงเปรียบเสมือนดอกไม โดยตองดคูวบคูกับภาพจะ
เห็นวาภาพนั้นมีการแตงตัวท่ีเปนจุดสนใจของเพศชาย นอกจากนัน้คุณคาท่ีแสดงออกมาในขาวประเภทนั้นขาว 
1 ขาวสามารถสะทอนถึงคุณคาของความเปนชายไดมากกวา 1 คุณคา เชน ขาว “พระพยอมออกโรงรวม 21 
องคกรพุทธแบนหนังองคุลีมาล พระนักเทศนช่ือดังพระพยอม      กัลยาโณ นํา 21 องคกรพระพุทธศาสนาออก
โรงตานหนัง” ซ่ึงสามารถสะทอนคุณคาความเปนชายคือการแสดงอกถึงการเปนบุคคลท่ีสะทอนความเปนผูนํา 
และเปนผูท่ีทําหนาท่ีสืบทอดศาสนา เนื่องจากการมีพื้นทีท่ี่สังคมมอบหมายใหเพศชายนั้นเปนผูท่ีสืบทอด
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พระพุทธศาสนา ตลอดจนความเคล่ือนไหวทางดานศาสนาท่ีตองออกมาแสดงถึงความถูกตองในส่ิงท่ีเกิดข้ึนใน
สังคมใหกับประชาชน และคอยดูแลใหเกดิส่ิงท่ีถูกตองตามธรรมนองคลองธรรมใหกับสังคมอีกดวย 
 
 ประเภทขาวท่ีเกาคือ ประเภทขาวศาสนา ความเช่ือ มีจํานวน 8 ช้ินขาว สามารถสะทอน  คุณคา
ความเปนชายออกมาได 6 คุณคา ไดแก คุณคาความเปนชายออกมาในเร่ืองการเปนผูท่ีคอย       ปกปอง
พระพุทธศาสนา สืบทอดพระพุทธศาสนาตามหนาท่ีของเพศชาย เชน ขาว “บีมบวชอุทิศบ๊ิกฉายาอภิปุณโณ บี
มดีทูบีบวชทดแทนพระคุณแมคุณพอและอุทิศกุศลใหบีกดีทูบี” 

 
 ตลอดจนการแสดงออกมาทางการเปนผูนําใหกับสังคม , คุณคาความเปนชายท่ีแสดงออกมาทาง

พื้นท่ีท่ีสังคมให , คุณคาความเปนชายท่ีแสดงออกมาทางประเพณี และคุณคาความเปนชายท่ีแสดงออกมาใน
เร่ืองผูผดุงความยุติธรรม เพื่อเปนการปกปองพุทธศาสนา เพราะการสืบทอดศาสนานั้นสังคมมักจะมอบหมาย
ใหเพศชายเปนผูท่ีทําหนาท่ีเปนหลัก เชน ขาว “พระนัดชุมนุมทวงพ.ร.บ.สงฆ 5 พันรูปบุกทําเนยีบบีบใหนําเขา
สภา คณะสงฆและชาวพุทธท่ัวประเทศกวา 5,000 คนนัดชุมนุมใหญหนาทําเนยีบรัฐบาล วันท่ี  9 เม.ย. เพื่อขอ
คําตอบ” 

 
 นอกจากนั้น ขาวประเภทศาสนายังสามารถสะทอนคุณคาความเปนชายเร่ืองเพศในวงการศาสนาได

เชนกันเนื่องมาจากกิเลส ตัณหาท่ียังไมสามารถตัดขาดออกจากโลกแหงทางธรรมได เชน ขาว “หลวงปูคําตันตุย
เณรดอดเขามอบตัวแลว” 

 
 ประเภทขาวท่ีสิบ  คือ ประเภทขาวความแปลก มีจํานวน 14 ช้ินขาว สามารถสะทอนคุณคาความ

เปนชายออกมาได 4 คุณคา ไดแก 
 
 สําหรับขาวความแปลกท่ีสะทอนคุณคาความเปนชายออกมาในเร่ืองของเพศมีจํานวนมากท่ีสุด เชน 

ขาว “กกน.อุบาทวมีงวงชางโผล” เปนขาวท่ีแสดงถึงส่ิงแปลกใหมท่ีมีคนอุตริคิดข้ึนเพื่อประโยชนในเร่ืองการทํา
ธุรกิจ โดยใชสัญลักษณเพศชายมาใชในการโฆษณา และขาว “ฮอืจับสึกสมภารจิตวิปริตเสพเมถุนกับสุนัข”  
หรือการใชอวยัวะของเพศชายออกมาส่ือความหมาย เชน ขาว “สภาฉาวโฉละครจูดากันขรม นายกเล็กกีวีคิด
อุตริ  สัปดน ลีลาเช็ดมังกรไปตามบทบาทถูกตานก็ไมสน เปนละครท่ีนักแสดงผูชายจะตองเปลือย ละครเช็ด
นกเขา” 
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 และในขาวประเภทความแปลกนี้เปนขาวท่ีเกิดจากการกระทําของเพศชายท่ีแปลกไมเหมือนใคร ซ่ึง
สามารถสะทอนถึงคุณคาความเปนชายท่ีแสดงออกทางพืน้ท่ี  ซ่ึงพื้นท่ีดังกลาวนี้เปนพื้นท่ีท่ีเกิดจากการท่ีเพศ
ชายน้ันมักชอบความทาทาย หาส่ิงแปลกใหมใหกับชีวิตอยูเสมอ จึงมักจะเกิดเหตุการณตางๆตามท่ีเปนขาวหนา 
1 อยูเสมอ เชน ขาว “ แฉเหลามีพิษเหตุชักตาย ซดแอลกอฮอลจุดไฟผสมกับยาสมุนไพร พระเจาอาวาสท่ีรับ
รักษาโรคพิษสุราเร้ือรังใหกนิสมุนไพรผสมกับเหลาขาว” เปนตน   

    นอกจากนั้นขาวความแปลกไดสะทอนคุณคาความเปนชายเร่ืองของศาสนา เชน ขาว “หอยหลวงพอ
เงินยิงไมเขากระสุนตรงหัวใจ” เปนการสะทอนถึงความเปนชายในเร่ืองของศาสนาท่ี    ผูชายสวนใหญมักจะ
เปนผูท่ีนิยมในเร่ืองของเคร่ืองรางของขลัง  และสามารถสะทอนคุณคาความเปนชายเร่ืองของพืน้ท่ี ท่ีผูชายนั้น
มักมีพื้นที่นอกบานในการพบปะเพ่ือนฝูง และมักจะพกเคร่ืองรางของขลังเพื่อปองกันอันตรายเพ่ือใหขลังยิง ฟน 
แทง ไมเขา นอกจากนัน้ขาวความแปลกยังสามารถสะทอน     คุณคาความเปนชายในการเปนผูนําทางสังคม ท่ี
จะแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนอยูเสมอ เชน ขาว “พลังลึกลับเอาหนักทําเอาขวดเบียรลอยเสนอร้ือถอนพิสูจน มจ. รังสี
นพดล เตือนอยางมงาย”  

 
 ประเภทขาวท่ีสิบเอ็ด  คือ ประเภทขาวอาชญากรรม มีจาํนวน 300 ช้ินขาว สามารถสะทอน   คุณคา

ความเปนชายออกมาได 6 คุณคา ไดแก 
 
 ขาวอาชญากรรมสามารถสะทอนคุณคาความเปนชายในเร่ืองของความรุนแรง ท่ีเปนการกระทํากบั

เพศที่หญิงซ่ึงเปนเพศท่ีอออแอกวาเม่ือเทียบกับเพศชาย หรือแมกระท่ังกระทํากับเพศชายดวยกนัเอง ดวยเหตุผล
ตางๆมากมาย เชน ขาว “ม.6 หึงสาวรวมช้ัน ฆาโหดอีกยิงลางครัวคนรัก สาวเผนทันเลยรอด ลุงกับยาขวางดบั
เจ็บปดหองจอหัวหนีผิด ” , ขาว “ลวดรัดคอโหดฆาหมอนวดสาว” , ขาว “รัวฆาหนุมรูปหลอโยงฉนวนสังหาร  
เคลมเมียชาวบาน” ซ่ึงลวนแสดงออกถึงความรุนแรงท่ีเกิดข้ึน โดยผลของการกระทํานั้นลวนสงผลใหเกิดการ
เสียท้ังชีวิต และทรัพยสินท้ังส้ิน  ซ่ึงนอกจากขาวนีจ้ะสะทอนคุณคาความเปนชายท่ีแสดงออกถึงความรุนแรงกับ
ผูหญิง และผูท่ีมาขัดขวางแลว ยังสามารถสะทอนไดถึงคุณคาความเปนชายเร่ืองของประเพณี ท่ีเกี่ยวของกับ
ศักดิ์ศรีดวยท่ีวาของๆใครๆก็หวง หากมีใครมาแยงของรักไปดวยศักดิศ์รีของผูชายแลวไมมีทางยอมแนนอน จึง
สงผลใหเกิดปญหาตางๆตามมาใหเห็นอยูไมเวนแตละวัน  

 
 นอกจากนั้นยงัมีตัวอยางของขาวประเภทอาชญากรรมท่ีสะทอนถึงคุณคาความเปนชายในเร่ืองของ

การแสดงออกทางประเพณ ี ซ่ึงเปนประเพณีท่ีเกดิจากเร่ืองของศักดิ์ศรีของเพศชายท่ีฆาไดหยามไมได เชน “ ยิง
แทงอํามหิต ฆาลูกชายเจาแม ลากอริตบโชวในงานขาวตมโดยสางบัญชี ปนทะลวงหัว มีดจวงไส” เปนการลาง
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แคนคูอริอยางโหดเหีย้มมากๆ เพราะไมยอมใหใครมาลบเหล่ียมดูถูกได และขาวนี้ยังสามารถเปนประเภทขาวท่ี
แสดงถึงคุณคาของความรุนแรงไดอีกดวย  
 

 สําหรับขาวประเภทอาชญากรรมน้ียังสะทอนถึงคุณคาความเปนชายในเร่ืองของผูผดุงความ
ยุติธรรม ในการคล่ีคลายปญหาท่ีเกิดข้ึนเพื่อใหสังคมอยูอยางสงบสุข เชน “ผูชวยกัปตันจําปดบัสยองแฝงปม
ปริศนา เจอแขวนคอหมกในโรงแรมดัง ตํารวจระบุเปนการฆาตัวเอง เรงสอบหาเงื่อนงํา” อีกท้ังขาวประเภท
อาชญากรรม ยังสามารถสะทอนคุณคาความเปนชายเร่ืองเพศ ไดอีกดวยเนื่องจากขาวท่ีเกดิข้ึนตามหนา 1 ของ
หนังสือพิมพนั้นการฆากนัตายในแตละวนัก็ลเวนมีสาเหตุมาจากเร่ืองเพศ ซ่ึงถือเปนเร่ืองท่ีเพศชายนั้นเม่ือไมได
อยางท่ีหวังตามความตองการของตนเองก็อาจจะเกิดการลงไมลงมือเปนเหตุใหเกิดปญหาตางๆตามมาได เชน 
“ผัวเมาขอเสพสุข เมียไมยอม โดนเสียบดบัคามือ” , “คดีตัณหาอุบาทวลูกฆาแมสังเวยกามวิปริต กําหนดัพลาน
วงสุราหนามืดชวนรวมรักถูกเยยนกเขาไมขัน แคนจิกหวัโขกคาท่ี” และขาวนีย้ังสามารถสะทอนคุณคาความเปน
ชายไดท้ังเร่ืองความรุนแรง และดานประเพณีท่ีวาอยางอ่ืนวาไดแตอยามาลบหลู หรือหยามกันในเร่ืองแบบนี้ 
เพราะลูกผูชายมักยึดคติฆาไดแตหยามไมได เปนตน 

 
 สําหรับคุณคาความเปนชายท่ีแสดงออกมาทางเศรษฐกิจ จะเปนขาวของการตอสูกันทางธุรกิจของ

บรรดานักธุรกจิตางๆ และมักจะใชความรุนแรงในการตดัสินใจ เชน ขาว “เส่ียคาท่ีดนิฆาโหดเส่ียเจาของท่ีดิน
เหตุเพราะตกลงกันไมไดในการซ้ือขายทางธุรกิจ”  

 
 คุณคาความเปนชายของขาวอาชญากรรมท่ีแสดงออกมาทางศาสนา ความเชื่อตางๆ เชน ขาว “ชอบ

ลองของขลังท่ีไดมา ยกพวกไปตีคูอริตายคาท่ี” เพราะมีความเชื่อทางศาสนาวาการมีส่ิงศักดิ์สิทธ์ิอยูกับตัวจะ
สามารถคุมครองใหแคลวคลาดปลอดภัย เปนตน ซ่ึงมักจะพบเห็นไดในพวกท่ีนยิมสวมพระทีละหลายองค เปน
ตน 

 ประเภทขาวท่ีสิบสอง คือ ประเภทขาวสังคมท่ัวไป ท่ีเปนการใหความชวยเหลือสังคมในดานตางๆ 
ประเภทสังคมสงเคราะห มีจาํนวน 86 ช้ินขาว สามารถสะทอนคุณคาความเปนชายออกมาได 5 คุณคา ไดแก 

 
 ขาวประเภทสังคมเปนขาวท่ีสามารถสะทอนคุณคาความเปนชายโดยแสดงออกมาในการเปนผูนํา

ใหกับสังคมในการแกปญหาตางๆท่ีเกิดข้ึน เชน ขาวประเดิมเชือดเซนคาโง 2 ผอ.ทางดวน  ซ่ึงผูท่ีมาแกไขปญหา
นั้นคือ ผอ. ซ่ึงเปนเสมือนผูนําทางสังคมในการแกไขปญหาตางๆในสังคมใหเปนปกติ  ตลอดจนเปนเสมือนท่ี
พึ่งในการแกไขปญหาใหดวย เชน ขาว “สุวัจน อัดโรงพยาบาลประกันสังคม เลือกปฏิบัติตอคนไขไมแกจะตัด
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จากบัญชี” ซ่ึงในขาวนี้ไดสะทอนใหเห็นถึงการเปนผูท่ีผดงุความยุติธรรมใหเกิดข้ึนในสังคมดวย ซ่ึงการ
สะทอนคุณคาการเปนผูผดุงความยุติธรรมใหกับสังคมนัน้ไมจําเปนท่ีจะเปนเพียงตองเปนแตทหาร / ตํารวจ
เทานั้น  

 
 อีกทั้งยังแสดงออกถึงคุณคาความเปนชายเร่ืองของพื้นท่ีอีกดวย เพราะตามหนาหนังสือพิมพนั้นขาว

ท่ีนําเสนอมาน้ันจะพบวาสังคมใหโอกาสกับผูชายในการแสดงออกทางสังคมมากกวา ท้ังๆที่ในความเปนจริง
เร่ืองสิทธิสตรีก็มีมากข้ึน แตพื้นที่ท่ีหนังสือพิมพมีใหนัน้สามารถสะทอนถึงพื้นท่ีท่ีสังคมใหโอกาสผูชายในการ
แสดงออก และมักจะไดรับตําแหนงท่ีเปนผูนําทางสังคม เปนตน 

 
 และในบางขาวของประเภทขาวสังคมนี้สามารถสะทอนถึงคุณคาความเปนชายในการแสดงออกทาง

สังคม และแสดงถึงคุณคาความเปนชายเร่ืองของประเพณี และแสดงถึงการเปนผูนาํท่ีผดงุความยตุิธรรมในกับ
สังคมในการเปนสวนหนึ่งท่ีจะชวยแกปญหาใหกับสังคมอยางจริงจังและเดด็ขาด อีกดวย เชน “ ปลอดทารบตาย
กันไปขาง ถามีอีกปลนปนอุทธยาน ” ซ่ึงจะเหน็ไดวาขาว 1 ขาวนั้นสามารถสะทอนคุณคาความเปนชายไดหลาย
คุณคาเปนตน 

 
 สําหรับขาวสังคมหรือแมกระท่ังการนําเสนอนโยบายใหมๆข้ึนมาท่ีแสดงใหเห็นถึงคุณคาความเปน

ชายเกีย่วของกบัเร่ืองของเพศไดอีกดวย เชน ขาว “เปดคุกสาวขัง 8 ไอเดียเจงใหผัวเสพรักได ราชทัณฑลงมือนํา
รองเพื่อใหผูตองขังปรับตัวทําวิมานฉิมพลีจูจี๋ 2 ตอ 2 มีขอแมกลัวสวมรอยตองโชวทะเบียนสมรส” เปนตน 
 

 ประเภทขาวท่ีสิบสาม คือ ประเภทขาวทหาร/ตํารวจ มีจํานวน 407 ช้ินขาว สามารถสะทอนคุณคา
ความเปนชายออกมาได 6 คุณคา ไดแก 

 
 ประเภทขาวทหารตํารวจนั้นไดสะทอนคุณคาความเปนชายออกมามากที่สุด โดยแสดงถึงคุณคา

ความเปนชายในเร่ืองของผูท่ี ผดุงความยตุิธรรม ซ่ึงเปนผูท่ีดูแลความสงบสุขใหกบัคนสังคมมากท่ีสุด เชน ขาว 
“ ตํารวจอีสานกวดเขมพนนับอลหวั่นเดก็ขายตัว บชภ.4 สงนายตํารวจช้ันผูใหญเดนิสายประชุมผูประกอบการ” 
, ขาว “ลาไอทัดลพบุรี สมุน พ.ท.แกงฆากํานันยูร ป.ระบุเปนมือยิงสนธยาม่ันใจมอบตัวหลัง 17 นี้รวบไดอีก 1 
ไอเจี๊ยบ ” ซ่ึงถือเปนผลงานท่ีชวยปกปองประเทศใหคนในสังคมอยูกันอยางสงบสุข และปลอดภัยจากปญหา
สังคมท่ีเกิดข้ึน   
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 นอกจากนั้นขาวประเภทนีย้งัสะทอนคุณคาความเปนชายเร่ืองของการแสดงถึงความเปนชายเร่ือง 
คุณคาท่ีแสดงออกทางสังคม ซ่ึงแสดงถึงความเปนผูนาํใหกับสังคมอยูเสมอ และเปนผูท่ีดแูลสังคมใหอยูใน
ระเบียบสมกับเปนผูผดุงความยุติธรรมท่ีไมใชเฉพาะแตจับผูรายเทานัน้ เชน ขาว “ตํารวจส่ังปราบเขมสงกรานต
ถวยน้ําแข็งช้ีโคลนทอพีวีซีกห็ามใชใครเลนโดนแน”  

 
 และขาวประเภทนี้ยงัสะทอนถึงคุณคาความเปนชายท้ังในเร่ืองของการแสดงถึงคุณคาความเปนชาย

เร่ืองของการแสดงออกทางประเพณี ท่ีแสดงถึงศักดิ์ศรีของผูชายท่ีมักจะยึดถือมากกวาส่ิงอ่ืนใด และมักแสดง
อารมณออกมาไดอยางชัดเจน หากไมพอใจกับเหตุการณใดเหตกุารณหนึ่ง เชน “สันตไมแยแสเหลิมขูฟอง ช้ี
เสียเวลาทํางานขบวนเยี่ยมดวงซา”   

 
 อีกทั้งขาวท่ีเปนประเภททหาร/ตํารวจนีย้ังสะทอนถึงคุณคาความเปนชายท่ีแฝงอยูในขาวท่ีสะทอน

ถึงการแสดงถึงคุณคาท่ีแสดงออกถึงเร่ืองเพศ เชน “ ลาตัวจอมแสบทัวรกาม ลวงเหยื่อนกัศึกษาสาว ตีสนทิ
หลอกไปสิงคโปร โดนบังคับขายตัวทารุณขัดขืนกลอนผม ไฟช็อต” เพราะขาวนี้นอกจากจะเปนขาวท่ีสามารถ
สะทอนถึงผูผดุงความยุติธรรมแลวในการท่ีจะจับผูราย แตก็ยังสามารถสะทอนไดวาเพศชายยงัใชรางกายของ
เพศหญิงในการสรางประโยชนใหกับตนเองอีกดวย หรือขาว “ จับฝร่ังสวีเดนทําอนาจาร ด.ญ.มือลวงอวัยวะ
สารภาพโดยดีเห็นฉ่ีแลวหื่น ฝร่ังตัณหาเถ่ือนล็อคประตูหองน้ําใชมืออุดปากไมใหรองแลวใชมือลวง” ซ่ึงเม่ือเกิด
เหตุการณเชนนี้ในสังคม ก็คงตองใหตํารวจมาดูแล เปนตน 

 
 นอกจากนั้นขาวประเภททหาร/ตํารวจนัน้ยงัสามารถสะทอนคุณคาความเปนชายในเร่ืองของ ความ

รุนแรง ท่ีเกิดขึ้นจากการกระทําของเพศชายท่ีใชอารมณในการตัดสินในในการกระทําส่ิงตางๆอยูเสมอ เชน 
“สารวัตรยอดซวยถูกกดัหูขาดคาปากคนบา จะจับไปสงโรงพยาบาล ลูกนองโดนขวานไลฟนเขาขัดขวางเลยได
แผล” , ขาว “ ไขโปงลามหนักอีก 24 ศพเซนยาบา จิ๋ว – วันนอร ฟนธงแกงนรกฆากนัเอง ตร.โชวผลงาน 2 วัน
จับไดแลวเกือบ 1,500 โรคไขโปงระบาดหนักท่ัวประเทศหลังรัฐบาลกําลังทําสงครามยาเสพติด”  
 

 และคุณคาความเปนชายดานท่ีแสดงออกทางพื้นท่ีท่ีสังคมใหเพื่อแสดงออก ซ่ึงเปนโอกาสในการ
ทํางานท่ีเปนอาชีพท่ีมีคนนับหนาถือตา เชน “ยายตํารวจผานแลว ผลิกโผกันเล็กนอย แตงต้ังนอกฤดูกาล สันต 
ศรุตานนทข้ึนผูชวย ผบ.ตร. เปนตน 
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 ประเภทขาวท่ีสิบส่ี ประเภทขาวกฬีา มีจํานวน 11 ช้ินขาว สามารถสะทอนคุณคาความเปนชาย
ออกมาได 1 คุณคา ไดแก 

 
 ในประเภทขาวกฬีานี้สามารถสะทอนคุณคาความเปนชายในเร่ืองของพื้นท่ี ท่ีหนังสือพิมพไดให

พื้นที่หนังสือพิมพในการนาํเสนอขาวกฬีามากข้ึน จากเดิมท่ีขาวกฬีานั้นจะมีหนากฬีาอยูแลว แตเม่ือถึงเทศกาล
ฟุตบอลโลกน้ันขาวกฬีาซ่ึงโดยสวนใหญจะไดรับความสนใจจากเพศชายก็ไดเพิ่มหนาใหมากข้ึนเพือ่ตอบสนอง
ความตองการของผูอานมากข้ึน ตามไปดวย  

 
 อีกทั้งเม่ือพูดถึงกีฬาฟุตบอลจะมีเพศชายอยูเสมอ ซ่ึงถือเปนผูนาํดานกฬีาเลยทีเดียว เชน ขาว “โกนํา

ทัพซดยุนบอลตัดเชือก หอยวาดฝนเขาชิงหลังเชือดโสมแดง 1-10 บิลเลียด – ปนซิว 2 ทอง”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 10 
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ตารางท่ี 10  นั้นเปนตารางท่ีแสดงใหเหน็ถึงท้ังประเภทของภาพขาวและเช่ือมโยงไปกับคุณคาความเปนชายท่ี
สะทอนออกมาทางหนา 1 ของหนังสือพิมพไทยรัฐ วาในประเภทของภาพขาวท่ีจัดอยูในประเภทขาวนี้สามารถ
สะทอนคุณคาความเปนชายออกมาไดในคุณคาใด ซ่ึงบางเนื้อหาขาวนั้นสามารถจัดอยูไดในหลายประเภทภาพ
ขาว และสามารถสะทอนคุณคาความเปนชายออกมาไดมากกวา 1 คุณคาเชนเดียวกัน ซ่ึงจากตารางน้ีสามารถ
สรุปไดดังนี ้

 
 ประเภทภาพขาวแรก  คือประเภทของภาพขาวการเมืองนี้มีจํานวนภาพขาวจํานวน 5 ภาพขาว ซ่ึงใน
จํานวนดังกลาวนี้สามารถสะทอนคุณคาความเปนชายออกมาได 1 คุณคา คือคุณคาความเปนชายในการเปนผูนํา
ใหกับสังคมในการตัดสิน แกไขปญหาตางๆท่ีเกิดข้ึนในสังคม เชนภาพขาวการประชุมคณะรัฐมนตรีในการ
แกไขปญหาความไมสงบในภาคใต  
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 ประเภทภาพขาวท่ีสอง  คือประเภทของภาพขาวการเศรษฐกิจนี้มีจํานวนภาพขาวจํานวน 1 ภาพขาว 
ซ่ึงในจํานวนดงักลาวนี้สามารถสะทอนคุณคาความเปนชายออกมาไดถึง 1 คุณคา คือคุณคาความเปนชายในการ
เปนผูนําใหกับสังคม  คือภาพขาวของนายกรัฐมนตรีในการประกาศคืนเงินไอเอ็มเอฟกอนกําหนด เพื่อแสดงให
เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทย ในการบริหารจัดการการเงิน โดยท้ังนี้มีผูบริหารที่เปนผูนําใหกับสังคม ซ่ึงถือ
ไดวาเปนผูนําทางเศรษฐกิจใหกับคนในประเทศ 
 
 ประเภทภาพขาวท่ีสาม คือประเภทของภาพขาวการตางประเทศนี้มีจํานวนภาพขาวจาํนวน 11 ภาพ
ขาว ซ่ึงในจํานวนดังกลาวนีส้ามารถสะทอนคุณคาความเปนชายออกมาไดถึง 5 คุณคา 
 

 โดยในขาวตางประเทศน้ันดงัท่ีกลาวไปแลวขางตนวาในชวงนี้เปนชวงของสงครามจึงทําใหภาพ
ขาวตางประเทศท่ีนําเสนอนัน้จะเปนการแสดงถึงคุณคาความเปนชายในเร่ืองของความรุนแรง  และยงัทํา
สะทอนถึงผูท่ีอยูในขาวท่ีแสดงถึงเพศชายในเร่ืองของการเปนผูผดงุความยุติธรรม และปกปองประเทศ เชน 
“ภาพขาว ของนาวิกโยธินของสหรัฐตรวจคนจับกุมชาวอิรักท่ีพกพาอาวุธบริเวณเสนทางเมืองนาซี หลังเผชิญ
เหตุการณถูกกองกําลังในคราบพลเรือนโจมตี เกิดการปะทะทําใหชาวอิรักเสียชีวิตกวา 100 นาย” เปนตน 

 
 นอกจากนั้นภาพขาวตางประเทศสามารถสะทอนคุณคาความเปนชายในเร่ืองประเพณีไดอีกดวย 

เชน ภาพขาวของเหลาบรรดาประชาชนชาวอิรักท่ีทําการลมรูปปนซัดดัม ฮุสเซน อดีตประธานาธิบดีของ
ประเทศอิรัก และลากไปตามถนน เพื่อแสดงถึงความแคนท่ีปกครองประเทศแบบคอมมิวนิสต ดงันั้นเม่ือสหรัฐ
ชนะสงครามจึงแสดงความดใีจเพื่อรอการเปนอิสระจากการดูแลของอิรัก 

 
 สําหรับคุณคาความเปนชายในการเปนผูนําใหกับสังคมในชวงนี้ ภาพขาวตางประเทศนั้นจะเปนภาพ

ขาวท่ีเกีย่วของกับการสูรบทําสงครามของอเมริกา และอิรัก แตก็ไดแสดงความเปนผูนําในการดแูลทุกขสุขของ
ประชาชนอีกดวย เชน ภาพขาว พลโทเจย การนอรอดีตนายทหารสหรัฐฯ หวัหนาคณะบริหารกิจการใน
ครัวเรือนอิรัก เดินทางถึงกรุงแบกแดดหลังไดรับมอบหมายจากรัฐบาลสหรัฐดูแลฟนฟูอิรัก   เยี่ยมชม ทักทาย
ผูปวยชาวอิรักท่ีโรงพยาบาลแหงหนึ่ง 

 
 คุณคาความเปนชายในเร่ืองเพศ เชน ภาพขาวของชาวญ่ีปุนท่ีนิยมซ้ือรังนกนางแอนไปขายตอเพือ่

ทําเปนอาหารเพื่อบํารุงสมรรถภาพทางเพศ  
 

DPU



 ประเภทภาพขาวท่ีส่ี คือประเภทของภาพขาวอุบัติเหตุนี้มีจํานวนภาพขาวจํานวน 17 ภาพขาว ซ่ึงใน
จํานวนดังกลาวนี้สามารถสะทอนคุณคาความเปนชายออกมาไดถึง 3 คุณคา  ซ่ึงสามารถแสดงถึงคุณคาความเปน
ชายท่ีแสดงออกมาทางดานพืน้ท่ี และความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนจากอุบัติเหต ุเชน ภาพขาวของนายศรีพจน ศรีลาราช 
บังคับเครนทอแอรข้ึนไปบนดาดฟาหางดังกลางเมืองอุดรธานี สลิงรัดทอขาดรวงตกทะลุหลังคารถ เจาะ
กะโหลกแตกยับสยอง เกิดจากพ้ืนท่ีในการทํางานของเพศชายท่ีเปนผูทํางานที่มีความเส่ียง สงผลใหเกิดอุบัตเิหตุ
ไดเสมอหากขาดการระมัดระวัง เปนตน 

 
นอกจากนั้นอุบัติเหตุท่ีเกดิข้ึนยังเกดิมาจากความเปนชายท่ีแสดงออกมาในเร่ืองของประเพณีท่ีเปนเร่ือง

ของศักดิ์ศรีท่ีหยามกนัไมไดและถาเปนเร่ืองผูหญิงแลวไมมีการยอมกนั เชน ภาพขาว ของ เจ  จินตัย ท่ีขับรถโชว
อวดคูแขงท่ีชอบสาวคนเดียวกันจนเกิดอุบัติเหตุชนทายรถของคนอ่ืนสงผลใหเกิดการบาดเจ็บ เปนตน 
 
 ประเภทภาพขาวท่ีหา คือประเภทของภาพปญหาสังคมนีมี้จํานวนภาพขาวจํานวน 103 ภาพขาว ซ่ึง
ในจํานวนดังกลาวนี้สามารถสะทอนคุณคาความเปนชายออกมาไดถึง 6 คุณคา ไดแก  
 

 ภาพขาวปญหาสังคมท่ีสะทอนคุณคาความเปนชายเร่ืองของประเพณีของเพศชาย ท่ีมักใชอารมณ
ตัดสินปญหา และจะยอมไมไดหากใครมาหยามศักดิ์ศรีเชนการแยงแฟนกัน เชนภาพขาวท่ีมีการวางระเบิดใน
สถานศึกษาแหงหนึ่งท่ีมีการแยงแฟนกนัซ่ึงมีอีกฝายท่ีตองสูญเสียคนรักไป    ดังนัน้จึงเกิดเร่ืองข้ึน ซ่ึงภาพขาวนี้
สามารถสะทอนคุณคาความเปนชายเร่ืองของความรุนแรงไดดวย   

 นอกจากนั้นภาพขาวปญหาสังคมยังสะทอนคุณคาความเปนชายเร่ืองเพศ เชน ภาพขาว ภาพ
นักการเมืองสาวชาวไตหวันกําลังเริงสวาทกับหนุมในอพารตเมนตท่ีถูกลักลอบถายลงดีวีดี ซ่ึงภาพขาวนี้เปน
ปญหาสังคมท่ีทุกฝายตองรวมกันในการแกไขปญหาการละเมิดสิทธิสวนบุคคลนี้ เพราะเปนการสะทอนใหเหน็
ถึงความเปนชายเร่ืองเพศออกมาท่ีเพศหญิงมักเสียเปรียบอยูเสมอเม่ือมีการละเมิดเร่ืองเพศเกิดข้ึน , ภาพขาว นาง
บัวหลวง ฉลาดทรัพย วัย 32 ป ถูกนายบัวผันวยั 23 ป ปลุกปลํ้าขืนใจแลวเมาเหลาเอาเร่ืองไปปูดทําใหผัวรูเกิด
ทะเลาะกนั”  อีกท้ังภาพขาวนี้ยังสามารถสะทอนคุณคาความเปนชายเร่ืองประเพณี ที่ไมยอมใหภรรยาของตัวเอง
ไปมีคนอ่ืน แลวยังมาหยามกันถึงท่ีบานอีกดวย  

 
 และในภาพขาวปญหาสังคมยังสามารถสะทอนคุณคาความเปนชายในเรื่องพื้นท่ีท่ีสังคมใหในการ

แสดงออก , คุณคาความเปนชายในเร่ืองผูผดุงความยตุธิรรม และคุณคาความเปนชายในเร่ืองการเปน ผูนําใน
สังคมอีกดวยในการดูแลดแูลสังคม จากปญหาสังคมท่ีเกิดข้ึน เชน ภาพขาว นายกิตติ หรือเอ่ียว ผิวหวา ปนเสา
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ไฟฟากลางทุงนาบานขาวสารนอย อ.เมิง จ.อุดรธานี โดยตํารวจกลอมจนยอมลงมา เหตุเพราะเมาเหลาถูกซอม 
ไปบอกเพื่อนกลับไมมีใครชวยเลยเกดินอยใจคิดฆาตัวตาย เปนตน  
 
 ประเภทภาพขาวท่ีหก คือประเภทของภาพบันเทิงนี้มีจํานวนภาพขาวจาํนวน 38 ภาพขาว ซ่ึงใน
จํานวนดังกลาวนี้สามารถสะทอนคุณคาความเปนชายออกมาไดถึง 5 คุณคา 
 

 โดยภาพขาวบันเทิงนั้นไดสะทอนคุณคาความเปนชายออกมาในเร่ืองของพื้นท่ี เพศ และประเพณี 
ตามลําดับ  เชน ภาพขาวการประกวดนางงามท่ีในภาพมีเปนภาพนางงามใสชุดวายน้าํโชว   สัดสวน ซ่ึงเปนการ
แสดงออกถึงเพศชายเร่ืองเพศท่ีชอบมองเพศตรงขามและเปนจดุจูงใจในการซ้ือหนังสือพิมพมาอาน เปนตน 
 

 นอกจากนั้นยงัมีตัวอยางในประเภทขาวบันเทิงท่ีแสดงคุณคาความเปนชายออกมาในเร่ืองของพื้นท่ี
ท่ีสังคมมีใหเพศชาย เชน ภาพขาว ของศรรามและนุย สุจิรา ในการออกมาเปดเผยตัววาเปนคนท่ีดูใจกนั ซ่ึงฝาย
ชายเปนคนเปดเผยโดยในสังคมไทยแลวผูชายจะมีพื้นทีใ่นการแสดงออกเร่ืองนี้ออกมาไดมากกวาเพศหญิง
เนื่องจากกรอบของสังคมนั้นใหพืน้ท่ีของเพศชายท่ีเปนหัวหนาครอบครัวอยู  

  สําหรับคุณคาความเปนชายเร่ืองเพศ เชน ภาพขาวของตุก ดวงตา ท่ีโชวสัดสวนหนา 1 อยางไมเกรง
ตอสายตาใคร นอกจากนั้นยงัใชภาษาท่ีสามารถแสดงใหเห็นถึงการท่ีผูชายมอง         ผูหญิง เชน ตุกตา สยวิ 
สวนตัว หุนยังแจว ไมเสียศูนย  

 
 นอกจากนั้น ยังสามารถสะทอนคุณคาความเปนชายเร่ืองของการเปนผูสืบทอดศาสนา     ปกปอง

ศาสนา ซ่ึงถือเปนหนาท่ีของเพศชายท่ีตองบวชทดแทนคุณศาสนา เชน ภาพขาวกุง สุทธิราช วงคเทวัญ ท่ีทํา
หนาท่ีดานพุทธศาสนาสืบทอดใหกับคนในสังคม ซ่ึงจะเปนผูท่ีไดรับการยกยองในสังคม เปนตน  

 
 คุณคาความเปนชายในเร่ืองการเปนผูนําในสังคม เชน ภาพขาวของดาราท่ีแสดงตนเองเขารับ

ราชการทหารโดยไมตองจับใบแดงใบดําเลย เพื่อตองการใหเปนตัวอยางของผูอ่ืนในการทําหนาท่ีปกปอง
ประเทศชาติ  
 
 ประเภทภาพขาวท่ีเจ็ด คือประเภทของภาพขาวการศึกษา ความรู ซ่ึงไมมีภาพที่สามารถสะทอน
คุณคาความเปนชายออกมาตามท่ีไดจํากดัความหมายของคุณคาความเปนชายไว 
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 ประเภทภาพขาวท่ีแปด คือประเภทของภาพขาวบุคคล นีมี้จํานวนภาพขาวจํานวน 60 ภาพขาว ซ่ึง
ในจํานวนดังกลาวนี้สามารถสะทอนคุณคาความเปนชายออกมาไดถึง 8 คุณคา 
 

 ในภาพขาวบุคคลน้ัน ไดแสดงออกถึงคุณคาความเปนชายเร่ืองพื้นท่ีแสดงออกทางสังคม เชน ภาพ
ขาว ความเคล่ือนไหวท่ีทานนายกนั้นไปเยีย่มเยยีนอาการปวยของคุณชวน หลีกภยั ซ่ึงเปนภาพขาวท่ีแสดงออก
ถึงวาทานนายกรัฐมนตรีนั้นเปนบุคคลท่ีมีช่ือเสียงเปนท่ีรูจัก และการท่ีทานออกไปทําภารกิจทางสังคมนั้นก็
ยอมจะเปนขาวท่ีทําใหหนังสือพิมพแตละฉบับนั้นใหความสนใจ ซ่ึงเปนเร่ืองของเพศชายท่ีแสดงออกทางสังคม
ในการออกงานตางๆ  
 

 นอกจากนั้นยงัเปนภาพขาวท่ีสะทอนคุณคาความเปนชายในการเปนผูนําในสังคมในการทําส่ิงดีๆ ท่ี
เกิดประโยชนกับบุคคลอ่ืน เชน ภาพขาวการยกยองนักเคล่ือนไหวเพื่อชวยเหลือเด็กสาวชาวไทยในชนบทให
รอดพนจากขบวนการคากาม ไดรับคัดเลือกจากนิตยสารไทมเอเชียใหติดอันดับบุคคลยิ่งใหญแหงเอเชีย ฯ  ซ่ึง
เปนการแสดงถึงคุณคาความเปนชายท่ีแสดงออกทางดานพื้นท่ีท่ีใชโอกาสในการแสดงออกนี้สรางสรรคส่ิง
ตางๆใหเกดิข้ึนทําใหประเทศไทยนัน้ไดรับการยกยอง เปนท่ีนาเชิดชู เปนตน 

 
 อีกทั้ง ขาวบุคคลนี้ยังสะทอนคุณคาความเปนชายในการเปนผูนําใหกับสังคม และยังสามารถ

สะทอนถึงการเปนผูท่ีชวยผดุงความยุติธรรมใหกับสังคมดวย ซ่ึงเปนภาพการประกาศตนเปนคนละฝายกับยา
เสพติดเพื่อใหสังคมหางไกลยาเสพติด เชน ภาพขาวการประกาศเปนแมทัพใหญ พรอมดวย ครม. ผูนําศาสนา 
ผูนําชุมชน และประชาชนกวา 5,000 คนทําพิธีประกาศสัตยาบันทําสงครามข้ันแตกหัก เพื่อเอาชนะยาเสพติดท่ี
ลานพระบรมรูปทรงมา เปนตน 

 
 สําหรับในขาวบุคคลนี้สามารถสะทอนคุณคาความเปนชายในเร่ืองประเพณี , คุณคาความเปนชาย
ในเร่ืองความรุนแรง ไดดวยเชน ภาพขาว นายไชยา สะสมทรัพย ส.ส. นครปฐม พรรคไทยรักไทยช้ีใหดูรอย
กระสุนปน .38 ท่ีคนรายยิงถลมใสราน พรอมท้ิงลูกปนใหดูตางหนาประกาศศักดา    หมึก 100 ศพ เยยกฎหมาย 
 

 ในสวนของภาพขาวบุคคลท่ีแสดงคุณคาความเปนชายในเร่ืองเพศ เชน ภาพขาวของ พล.ต. สนั่น 
ขจรประสาสน อดีตเลขาธิการพรรคประชาธิปตย แสดงทาทางตบหัวทักทายผูส่ือขาวสาวดวยความเอ็นดู 
ภายหลังการปฏิเสธขาวลวนลามผูส่ือขาวหญิงของหนังสือพิมพมติชนท่ีหองสูทช้ัน 28 ของโรงแรมดิแอมเมอ
รอล 
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 สําหรับ คุณคาความเปนชายในเร่ืองศาสนา ท่ีแสดงออกมาในขาวบคุคล   เชน ภาพขาวของพระ

พยอมกัลยาโณ แหงวัดสวนแกวท่ีออกมาโจมตีหนังเร่ืององคุลีมาลวาเปนการบิดเบือนความจริงในเรื่องศาสนา 
ซ่ึงแสดงใหเหน็ถึงการทําหนาท่ีในการดูแลปกปองพุทธศาสนาไมใหมีการเส่ือมเสีย เปนตน 

 
 และคุณคาความเปนชายในเศรษฐกิจ เปนภาพขาวท่ีแสดงใหเห็นถึงภาพขาวของนายก ท่ีประกาศตอ

หนาประชาชนชาวไทยถึงศักยภาพในการบริหารเศรษฐกิจไดเปนอยางดีเพราะสามารถใชหนี้คืนไอเอ็มเอฟได
กอนกําหนด เปนการปลดหนี้ใหประเทศ 
 
 ประเภทภาพขาวท่ีเกา คือประเภทของภาพขาวศาสนา นีมี้จํานวนภาพขาวจํานวน 7 ภาพขาว ซ่ึงใน
จํานวนดังกลาวนี้สามารถสะทอนคุณคาความเปนชายออกมาไดถึง 5 คุณคา 
 

 ซ่ึงสามารถแสดงถึงคุณคาความเปนชายไดดังนี้ ภาพขาวดานศาสนาความเชื่อ และดาน  อุบัติเหตุนัน้ 
สามารถสะทอนคุณคาความเปนชายออกมาในเร่ืองของพืน้ท่ี และความเชื่อทางศาสนา ท่ีเพศชายไดรับ เพราะ
โดยสวนใหญแลวผูชายจะมีพื้นที่อยูนอกบานมากกวา และมักจะทําอะไรโดยขาดความระมัดระวังจนอาจเกดิ
ผลเสียตามมาไดเชน ภาพขาว ของแพทยโรงพยาบาลแพรกําลังชันสูตรศพ นายสมหวัง ตรีพลวิจิตร หรือเส่ีย
หนุมเจาของขายผลไมใหญในตลาดชมภูม่ิงพาพรรคพวกเขาไปลาสัตวในปาแตตวัเองกลับถูกเพื่อนยิงตาย 
เพราะนึกวาเปนสัตวปา โดยเพื่อนๆคิดเปนเร่ืองของกรรมตามสนอง”  

 
 ในสวนของคุณคาความเปนชายท่ีแสดงออกในภาพขาวศาสนาในเร่ืองเพศนี้เปนภาพท่ีนําเสนอการ

กระทําของพระท่ีเปนผูท่ีคนในสังคมใหความเคารพนับถือวาเปนผูท่ีสืบทอดศาสนา แตยังกระทําในส่ิงท่ีผิดท้ัง
ทางโลก และทางธรรม เชน ภาพขาวของ พระปริพัฒน ตักขปญโญ หรือฉายาหลวงปูคําตนแหงศูนยปฏิบัติธรรม
ปทุมธรรมรังษี เขามอบตัวกับตํารวจในคดีขอหาอนาจาร 2 เณร เปนตน 

 
 สําหรับคุณคาความเปนชายในเร่ืองการเปนผูนาํในสังคม นั้นในภาพขาวดานศาสนา ความเช่ือ พบวา

จากสถานภาพท่ีพระเปนเสมอืนผูนําของคนในสังคมในทางธรรม จึงมีการแสดงออกทางสังคมในเร่ืองของการ
เปนผูนําในการทําส่ิงท่ีเกิดประโยชนตอผูอ่ืน เชน ภาพขาว ของพระราชวิทยาคม หรือหลวงพอคูณปริสุทโธแหง
วัดบานไร ใหพุทธศาสนิกชนนับหม่ืนมาสรงน้ําในประเพณีสงกรานต กอนท่ีจะเอาเทาแชลงในอางยักษขนาด 
2,000 ลิตร เพื่อใหประชาชนเอาไปเปนมงคลแหงชีวิต 
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 และคุณคาความเปนชายในเร่ืองประเพณีในเรื่องของศักดิศ์รี และพ้ืนท่ีท่ีสังคมใหเปนผูดูแล  

ปกปองพระพุทธศาสนา เชน ภาพขาว ของพระสงฆนบัพันปกหลักนั่งชุมนุมท่ีรัฐสภาเรียกรองใหตั้งกระทรวง
พุทธศาสนาพรอมอภิปรายเรียกรองให สว. สนับสนุนการจัดต้ังกระทรวงฯ หากไมตอบรับจะพากันคว่ําบาตร
และใหประชาชนแอนต้ีไมเลือกเขาสภา เปนตน 
 
 ประเภทภาพขาวท่ีสิบ คือประเภทของภาพขาวความแปลก นี้มีจํานวนภาพขาวจํานวน 13 ภาพขาว 
ซ่ึงในจํานวนดงักลาวนี้สามารถสะทอนคุณคาความเปนชายออกมาไดถึง 4 คุณคา 
 

 โดยในภาพขาวความแปลก ท่ีสามารถสะทอนคุณคาความเปนชายออกมาไดเชนกัน ไดแก คุณคาท่ี
แสดงออกมาเรื่องของพื้นท่ี ประเพณี ความรุนแรง และความเชื่อทางศาสนา เชนภาพขาว ของนายพิชัย ท่ีไป
เท่ียวงานวดักบัเพื่อนแลวมีเร่ืองกับกลุมวัยรุนเลยโดนไลยิง กระสุนหัวทองแดงโดนหนาอกซายตรงแนวหวัใจ
พอดีจนเส้ือขาดแตไมระคายผิวมีแครอยชํ้า ซ่ึงเปดเส้ือโชวใหดูพรอมกับเปดเผยวาหอยหลวงพออะไร อีกดวย 
ซ่ึงแสดงใหเหน็ถึงเพศชายน้ันชอบพบปะสังสรรคกับเพื่อนๆ และมักเกิดการโตเถียงกันเม่ือมีการกนิเหลาเขาไป
สงผลใหเกิดเหตุการณตางๆท่ีมักเกิดข้ึนโดยไมคาดคิด อีกท้ัง     ผูชายน้ันจะมักเลนพระ หรือท่ีเรียกวา เซียนพระ 
จึงมักมีความเชื่อในเร่ืองของความศักดิ์สิทธ์ิในส่ิงท่ีตนเองนับถืออยู เชน ภาพขาวของครอบครัวท่ีรอดตายจากรถ
ตกบอจระเขวดับานไร ซ่ึงพักรักษาตัวอยูท่ีโรงพยาบาล เนื่องจากลงไปชวยแลวจมน้ํา แตเห็นจระเขเผือกเขามา
ชวยชีวิตไว” เปนตน 
 
 ประเภทภาพขาวท่ีสิบเอ็ด คือ ประเภทของภาพขาวอาชญากรรม นี้มีจํานวนภาพขาวจํานวน 140 
ภาพขาว ซ่ึงในจํานวนดังกลาวนี้สามารถสะทอนคุณคาความเปนชายออกมาไดถึง 6 คุณคา  โดยมีการแสดง
คุณคาความเปนชายออกมาในเร่ืองของความรุนแรงท่ีเกิดจากการกระทําของเพศหญิง และแมกระท่ังเพศชาย
ดวยกัน  และยังสะทอนถึงคุณคาความเปนชายท่ีแสดงออกทางประเพณีอีกดวย เชน เหยื่อทมิฬ เปนภาพขาวท่ี
บงบอกถึงความรุนแรงท่ีเกิดข้ึน โดยในขาวนี้เปนการกระทําท่ีเกดิกับเพศชาย ดวยฝมือเพศชายดวยกัน จนมีการ
บรรยายใตภาพวาถูกอุมยิงทายทอย แถมแทงจนไสทะลักบนถนน , ภาพขาว ของเหยื่ออํามหิต นางดอกรัก ปน
สุด มายสาวใหญถูกคนรายแทงพรุน 33 แผล แลวใชมีดปกคอฆาหมกเพิงขายแตงโมในตลาดขางสถานีรถไฟ
พิษณุโลกคาดมือมีดเปนหนุมท่ีมาติดพัน บุกเขาหาแตเหยื่อขัดขืน  
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 นอกจากนั้น ยังมีตัวอยางขาวภาพขาวอาชญากรรม ท่ีสามารถสะทอนคุณคาความเปนชายออกมา
ทางประเพณี ในเร่ืองของศักดิ์ศรี การใชอารมณมาแกไขปญหาเปนหลัก เชน แพทยและพยาบาล       
โรงพยาบาลแพรพยายามชวยชีวิตสิบตรี สมชาย มาอุน วัย 24 ป ท่ีถูกคนรายยิงใส จนอาการสาหัส ขณะยืนเลน
สาดนํ้าสงกรานตอยูริมถนน ซ่ึงตํารวจคาดวาคนรายไมพอใจท่ีถูกสาดน้ําใส เปนตน อีกท้ังในภาพขาวความ
รุนแรงนี้ยังไดใชสรรพนามท่ีสามารถสะทอนคุณคาของผูท่ีตกเปนขาวท่ีมีสถานภาพทางสังคมเปนท่ีนับหนาถือ
ตา สามารถสะทอนคุณคาความเปนชายทางเศรษฐกิจไดดวย เชน นายภิญโญ ทองเพ้ียวจันทร เส่ียนักธุรกจิคาหู
ฉลาม เมืองปตตานี ถูกมือปนไลลาชีวิต” 

 
 อีกทั้ง ภาพขาวอาชญากรรม ยังสามารถสะคุณคาความเปนชายในเร่ืองเพศไดอีกดวย เพราะปญหาท่ี

เกิดข้ึนนัน้ผูท่ีถูกกระทําคือคนท่ีออนแอกวา และใชเรือนรางของเพศตรงขามมาเปนเหยื่อท่ีเกิดเหตุการณท่ีพบ
เห็นอยูมากในสังคมปจจุบัน เชน ภาพขาว ด.ญ.ธิติมา ระวังการ วัย 11 ขวบ นักเรียนช้ันป.5 ถูกฆาตรกรบากาม
ขมขืนฆารัดคอตายเปลือยหมกศพไวในพงหญาดานหลังคายพรหมโยธี จังหวัดปราจีนบุรี   

 
 และสําหรับคุณคาความเปนชายในเร่ืองผูผดุงความยุติธรรม ,  คุณคาความเปนชายในเร่ืองพื้นท่ีท่ี

สังคมใหในการแสดงออก ในขาวอาชญากรรม นั้นพบวาเปนการตัดสินคดีความท่ีเกดิจากคดีอาชญากรรม ซ่ึง
เปนส่ิงท่ีเปนหนาท่ีของผูท่ีเกีย่วของซ่ึงจะทําหนาท่ีในการผดุงความยุติธรรมใหกับสังคมตามพื้นท่ีท่ีสังคมให
โอกาสในการแสดงออก เชน ภาพขาวของคดีอาชญากรรมนายแพทยวิสุทธ บุญเกษมสันตท่ีฆาภรรยานั้น ถูก
ศาลชั้นตนพิพากษาประหารชีวิตในคดีฆาแพทยหญิงผัสสร บุญเกษมสันต  เปนตน 
 
 ประเภทภาพขาวท่ีสิบสองคือประเภทของภาพขาวสังคมท่ัวไป นี้มีจํานวนภาพขาวจาํนวน 48 ภาพ
ขาว ซ่ึงในจํานวนดังกลาวนี้สามารถสะทอนคุณคาความเปนชายออกมาไดถึง 3 คุณคา ไดแก คุณคาความเปน
ชายท่ีแสดงออกทางดานการเปนผูนําในสังคม เชน ภาพขาว การเตรียมตัวกอนเทศกาลสงกรานตในการเปน
ผูบริหารทองท่ีของตนเองใหมีความพรอมในการจดังานเทศกาลวนัสงกรานต  

  
 นอกจากนั้นยงัสะทอนคุณคาความเปนชายเร่ืองของการแสดงออกเร่ืองการผดงุความยุติธรรม เชน 

ภาพขาวงานการแสดงคอนเสิรตของอาภาภร นครสวรรคท่ีถูกนายกเทศมนตรีไมใหเขามาแสดงเนื่องจากเปน
การแสดงท่ีไมสมควรเกินไป ซ่ึงเปนภาพขาวท่ีเปนเสมอืนผูชายคอยดแูลความเปนปกติสุขใหกับสังคม และยัง
แสดงถึงความเปนชายในเร่ืองของพื้นท่ีท่ีสังคมใหพื้นท่ีในการแสดงออก อีกดวย เชน ภาพ ของนักการเมือง3 

DPU



ประเทศท่ีมาเลนกอลฟในประเทศไทย ท่ีแสดงถึงขาวสังคมท่ีแสดงถึงการมีพื้นท่ีในการพบปะสังสรรคกันเพื่อ
ตัดสินใจปญหาตางๆทางดานธุรกิจ ซ่ึงเปนพื้นท่ีท่ีเพศชายนั้นมีอยูนอกบานเสมอ 
 
 ประเภทภาพขาวท่ีสิบสาม คือประเภทของภาพขาวทหาร / ตํารวจ นี้มีจาํนวนภาพขาวจํานวน 274 
ภาพขาว ซ่ึงในจํานวนดังกลาวนี้สามารถสะทอนคุณคาความเปนชายออกมาไดถึง 6 คุณคา ไดแก  

 คุณคาความเปนชายในดานของผูผดุงความยุติธรรม เชน ภาพขาว ของตํารวจท่ีตรวจคนบานของผูท่ี
ตองสงสัยวาเปนผูท่ีครอบครองการจําหนาย และเปนผูผลิตยาบาไวในครอบครอง ซ่ึงเปนภาพท่ีแสดงถึงความ
กลาหาญของเพศชายท่ีแสดงออกมาเปนทหาร / ตํารวจ ในการชวยพิทักษใหสังคมนัน้อยูกนัอยางปกติสุข  

 
 สําหรับภาพขาวดานทหาร / ตํารวจนั้น ยังสะทอนคุณคาความเปนชายออกมาในเร่ืองของการ

แสดงออกทางสังคม เชน ภาพขาว ท่ีเจาหนาท่ีตํารวจเปนผูดูแลในการดูแลใหการดําเนินงานใหผานพนไปได
ดวยดีเปนผูนําใหกับคนในสังคมปฏิบัติตามการทําตัวใหเปนผูนําใหกับคนในสังคม, ภาพขาว “พล.ต.ท. ไพศาล 
ตั้งใจตรง ผ.บ.ช.ภ.8 เจรจาใหกลุมม็อบผูตองหาคดีขืนใจเด็กถูกซอมตายสลายตัว” เปนตนเปนตน  

 
 และยังสามารถสะทอนคุณคาความเปนชายในดานประเพณี และความรุนแรง ท่ีเนนเร่ืองของ
ศักดิ์ศรีมากกวาส่ิงอ่ืนใด เชน “เขมนกันเองของเหลาสีกาก”ี, ภาพขาว ตํารวจ สภ.อ. เม่ือโคราชจับกุมนายสมัย 
กอแกว อาย ุ57 ป ชางปูนหลังควงขวานกระโดดครอม นายสะอาด อยูทะเล อายุ 59 ป ชางไมแลวฟนคอจนตาย
คาท่ี เหตุเกิดท่ีหมูหนองเสมา อ.เมือง  โดยผูตองหาอางวาถูกผูตายทํารายกอน จึงตอบโตกลับดวยขวานสุดทาย
ตํารวจสงขอหาฆาคนตายโดยเจตนา”   ซ่ึงแสดงถึงการใชอารมณ ความรุนแรง และเร่ืองของศักดิ์ศรีของความ
เปนชายเขามาเกี่ยวของดวย จงึทําใหมักเกิดปญหาเชนนี้อยูเสมอๆ เปนตน 
 

 นอกจากนั้นขาวประเภททหาร/ตํารวจ ยังสามารถสะทอนคุณคาความเปนชายในเร่ืองเพศ โดยใช
พื้นท่ีท่ีสังคมใหในการแสดงออกทางหนาท่ีการงานไปในเร่ืองท่ีผิด ๆ เชน ภาพขาว ของ พล.ต.ต.     มหัคพันธ 
ผบก.ภ.จ. บุรีรัมย ทําการแถลงขาวจับกุม ส.ต.ต. ประสพโชค ตร.สายตรวจ และนายประยุทธ 2 โจรหื่นท่ีขับรถ
ตระเวนลาเหยือ่โดยใชปนจีบั้งคับใหสาววยัรุนสาวท่ีแอบมาพลอดรักกับแฟนหนุมไปขมขืนแลวถายรูปแบลก
เมล เปนตน  
 
 ประเภทภาพขาวท่ีสิบส่ี คือประเภทของภาพขาวกีฬา นีมี้จํานวนภาพขาวจํานวน 9 ภาพขาว ซ่ึงใน
จํานวนดังกลาวนี้สามารถสะทอนคุณคาความเปนชายออกมาไดถึง 1 คุณคา โดยภาพขาวกีฬานั้นไดสะทอน
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คุณคาความเปนชายออกมาในเร่ืองของพ้ืนท่ี ท่ีสังคมใหโอกาสในการแสดงออก เพราะในขาวกฬีาท่ีแสดง
ออกมาในชวงนี้เปนชวงการแขงขันฟุตบอลโลก ท่ีจะมีการใหพืน้ท่ีของเพศชายในการแสดงออกทางดานกีฬา 
ความแข็งแรง ความเกงในแตละประเทศ ซ่ึงพื้นท่ีท่ีหนังสือพิมพใหนัน้ก็มีเพิม่ข้ึนจากเดิมท่ีมีหนาขาวกีฬา
โดยเฉพาะอยูแลว เปนตน 

 
ประเด็นท่ี 2 หนังสือพิมพไทยรัฐหนา 1 สรางวาทกรรม และนําเสนอเนื้อหาขาว และภาพขาวท่ีสะทอนคุณคา
ความเปนชายในลักษณะใด และภายใตบริบท (Context) ใด ซ่ึงสามารถอธิบายโดยการสรุปขอมูลไดดังนี ้

 
วาทกรรมและบริบทท่ีเก่ียวของ 
 
สวนท่ี 1   วาทกรรมท่ีสะทอนคุณคาความเปนชาย 
 

 สําหรับในคุณคาของขาวท่ีเกิดข้ึนจะมีวาทกรรมท่ีเปนเสมือนสัญญะเพื่อใหทราบวาเม่ือมีเหตุการณ
หรือมีการใชคําหรือวาทกรรมเชนนี้แลว จะสามารถจัดประเภทขาวนั้นใหเปนขาวท่ีสามารถสะทอนคุณคาความ
เปนชายออกมาไดในคุณคาใดบาง ท้ังนี้ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลมาจํานวน 2 ป ซ่ึงพบวาคุณคาตางๆ ท่ี
แสดงออกมาน้ันมีการนําเสนอวาทกรรมแบบใด โดย 1 ขาวนั้นสามารถสะทอนคุณคาความเปนชายออกมาได
มากกวา 1 คุณคา แตท้ังนี้ในวาทกรรมท่ีนําเสนอนั้น คําบางคําอาจจะมีความหมายในตัวของมันเองอยูแลว แตถา
มาอยูในบริบทอ่ืน ความหมายน้ันก็จะเปล่ียนไป ตามบริบทท่ีแวดลอมนั้นดวย ซ่ึงจะมีการแสดงใหเห็นถึงวาท
กรรมตางๆ ดังนี้ 
 
วาทกรรมท่ีสะทอนคุณคาความเปนชายท่ีแสดงออกทางประเพณี : เปนคุณคาท่ีสะทอนความเปนชายและความ
มีอํานาจโดยมีการกําหนดโดยวัฒนธรรม ซ่ึงจะพบเปนคําท่ีแสดงออกถึงความทาทาย รักศักดิ์ศรี ฆาไดหยาม
ไมได และมักแสดงอารมณออกมาอยางชัดเจนหากไมพอใจอะไรข้ึนมา ตลอดจนความเจาชูของเพศชายท่ี
สามารถมีภรรยาไดมากกวา 1 คน ซ่ึงเปนเร่ืองท่ีธรรมดาไปแลวสําหรับผูชายเพราะจะดวูาเปนผูชายท่ีมีเสนห มี
ประสบการณ ไมเหมือนผูหญิงท่ีมีกรอบของสังคม วัฒนธรรมของความเปนผูหญิง ท่ีตองรักเดียวใจเดียว เพราะ
หากมีหลายคนจะเหมือนเปนการสวมเขาใหสามีเปนเร่ืองของศักดิ์ศรีไดอีกเชนกันเพราะอาจจะถูกมองวาเปน
ผูชายท่ี “ไมมีน้ํายา” ได  เชน 
 
- ขาว “ยิงเบาตาเมียจอหวัดับตาม จูงไปหยายงัทะเลาะผัวเจาชูล่ันกระสุนสลด 2 ศพ”  
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- ขาว “อายสอบตก นักวิศวะฆาตัวตาย อยูป 5 พอชิงรีบแจงครูลูกเครียดจัดแตชวยไมทัน” 
- ขาว “มาเฟยซาระเบิดขู ผช. ผบช.ภาค 5  แคนจับซีดีเถ่ือน” 
- ขาว “สันตไมแยแสเหลิมขูฟองช้ีเสียเวลาทํางานขบวนเยี่ยมดวงซา” 
- ขาว “หนุมดวงซวยถูกคนรายยิงอาการสาหัส ขณะยนืเลนน้ําสงกรานตอยูริมถนน ซ่ึงตํารวจคาดวาคนรายไม

พอใจท่ีมาสาดน้ําใส” 
 
สรุปชุดของวาทกรรมท่ีสะทอนคุณคาความเปนชายดานประเพณี 

 
 จากวาทกรรมตางๆ ท่ีสามารถสะทอนคุณคาความเปนชายออกมาในคุณคาความเปนชายท้ัง 8 คุณคา
ขางตนนี้เม่ือมีการวิเคราะหจากภาษาท่ีใชส่ือความหมายถึงคุณคาความเปนชายประเภทตางๆแลว สามารถทําให
ผูวิจัยสามารถจัดเปนกลุมความเปนชายท่ีสะทอนออกมาทางคุณคาความเปนชายท่ีแสดงออกมาดังนี ้
 
- ชุดของวาทกรรมท่ีแสดงออกถึงเร่ืองความรุนแรง  ซ่ึงเกดิจากการไมยอมกันและใชความรุนแรงเขามายุติ

ปญหาในดานตางๆ เชน การยกพวกตีกัน 
- ชุดของวาทกรรมท่ีแสดงออกถึงเร่ืองของพละกําลังทางดานรางกายท่ีเหนือกวา ซ่ึงจะใชความเหนอืกวาตรง

จุดนี้กดข่ีขมเหงเพศท่ีออนแอกวา หรือแมกระท่ังเพศเดียวกันเองเพ่ือโชวความเกา 
- ชุดของวาทกรรมท่ีแสดงออกถึงเร่ืองเพศ ซ่ึงเกิดจากสังคม วัฒนธรรม นั้นใหพื้นที่สิทธิผูชายในการมีภรรยา

นอย หรือการมีภรรยาหลายคนเปนเร่ืองปกติธรรมดา เชน ความเจาชู  หัวงู เร่ืองชูสาว ปญหาเร่ืองในมุง 
- ชุดของวาทกรรมท่ีแสดงออกถึงเร่ืองการใชอารมณเปนท่ีตั้ง ซ่ึงมักจะเปนจุดฉนวนท่ีมักกอใหเกดิเหตุการณ

ตางท่ีเปนท่ีมาของการใชกําลังและความรุนแรงตามมา 
 
วาทกรรมท่ีสะทอนคุณคาความเปนชายท่ีแสดงออกทางสังคม : เปนการนําเสนอขาวท่ีสะทอนถึงความมีอํานาจ
ทางการเมือง ซ่ึงจะพบในขาวท่ีแสดงออกถึงความเปนผูนําใหกับคนในสังคม  มักมีการใชคําท่ีแสดงออกถึง
อํานาจทางสังคมท่ีจะตองเปนผูท่ีตัดสินใจสิ่งสําคัญๆใหกับประเทศ วางนโยบายตางๆ เพื่อแกไขปญหาตางๆ
ใหกับสังคม และชวยเหลือสังคม  มีความเด็ดขาดกลาท่ีจะตัดสินใจในเร่ืองตางๆ แมกระท่ังการแสดงออกทาง
อารมณของผูท่ีเปนผูนํานี้กถื็อวามีความสําคัญท่ีจะนํามาเปนคําท่ีแสดงในหนาหนังสือพิมพ เชน  
- ขาว “นายกยืน่ชวยเหลือ รุดเจราจากับม็อบ ยอมใหอยูขางทําเนียบ” 
- ขาว “ผูวา แบน ลูกทุง อาภาพร เตนลามก สุดทน 8 หางเคร่ืองสาวโชวลีลาสยิวเปล้ืองผาเหลือแต   บิกินนี่

หุมกาย”  
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- ขาว “ทักษิณส่ังตั้งศูนยบัญชาการไลลาจับกุม 3 มือปนชุดลายพรางเพ่ือปฏิบัติการกวาดลาง” ซ่ึงขาวนี้
สามารถสะทอนคุณคาความเปนชายออกมาในการเปนผูผดุงความยุติธรรมใหกับสังคมดวย 

- ขาว “สันตลงดาบเชือดผูวายะลา สังเวย 2 ตํารวจดับคาปอม” 
- ขาว “ นายกฯ ทักษณิ ฉุนส่ือม่ัวขาวโวยส่ังยกเลิกรัฐกันชน โวยถูกต้ังคําถามช้ีนํา แลวไปขยายผลเลอะเทอะ 

จวกเละนกัวิชาการ” 
- ขาว “ทักษณิย้าํครูพลิกทัศนคติรับปฏิรูปการศึกษา” 
- ขาว “ฝายคานจวกรัฐบาลรวบรัดทําคลอดกฏหมายปฏิรูประบบราชการจนขาดความรอบคอบ” 
- ขาว “สมคิด ดนั พรบ. 3 ฉบับผานฉลุย” 
- ขาว “ทักษณิ ลุยพมาหารือปราบยาจวกเอ็นจีโอทําเกษตรชาติพังเสียหาย” 
- ขาว “สุวัจน อัดโรงพยาบาลประกันสังคม เลือกปฏิบัติตอคนไข ไมแกจะตัดจากบัญชี” 
- ขาว “ปลอดทารบตายกันไปขาง ถามีการปลนปนอุทธยานอีก” 
สรุปชุดของวาทกรรมท่ีสะทอนคุณคาความเปนชายดานสังคม 

 
 จากวาทกรรมตางๆ ท่ีสามารถสะทอนคุณคาความเปนชายออกมาในคุณคาความเปนชายท้ัง 8 คุณคา
ขางตนนี้เม่ือมีการวิเคราะหจากภาษาท่ีใชส่ือความหมายถึงคุณคาความเปนชายประเภทตางๆแลว สามารถทําให
ผูวิจัยสามารถจัดเปนกลุมความเปนชายท่ีสะทอนออกมาทางคุณคาความเปนชายท่ีแสดงออกมาดังนี ้
- ชุดของวาทกรรมท่ีแสดงออกถึงความเปนผูนํา  / ความเด็ดขาด เพราะการนําเสนอจะช้ีใหเห็นวาเพศชายท่ี

ออกมาทางหนาหนังสือพิมพนั้นเปนผูนําใหกับสังคม คอยดูแลสังคม 
- ชุดของวาทกรรมท่ีแสดงออกถึงเร่ืองการเปนผูรักษาความยุติธรรม เพราะในความเดด็ขาด ความเปนผูนํา

สังคมนั้นลวนตองการใหคนในสังคมอยูอยางเทาเทียมกนั ทุกคนมีสิทธิท่ีจะไดรับความสะดวกสบาย และมี
สิทธิเทากันเสมอ 

- ชุดของวาทกรรมท่ีแสดงออกถึงการมีพื้นท่ีนอกบานมากกวา มีโอกาสในการประกอบอาชีพ เนื่องจากผูนําท่ี
เห็นนัน้จะเปนเพศชายเปนสวนใหญ เพราะมีโอกาสในการออกนอกบาน โอกาสในการศึกษาเลาเรียน จึงทํา
ใหมักไดรับโอกาสในการดาํรงตําแหนงท่ีสําคัญๆอยูเสมอ เพราะยดึหลักชายเปนใหญท้ังในบานและนอก
บาน 

- ชุดของวาทกรรมท่ีแสดงออกถึงเร่ืองสติปญญาในการแกไขปญหา เนือ่งจากความเปนผูนําตองมีการแกไข
ปญหาอยูตลอดเวลา และในการท่ีส่ือนําเสนอออกมานั้นมีปญหาเม่ือไร ผูนําสังคมท่ีเปนเพศชายจะมาแกไข
ปญหาใหคล่ีคลายไดเสมอ 
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- ชุดของวาทกรรมท่ีแสดงออกถึงเร่ืองของความเสียสละ / สังคมสงเคราะห คอยชวยเหลือคนในสังคมเปนฮี
โรอยูเสมอ เหมือนเปนอัศวนิข่ีมาขาว 

 
วาทกรรมท่ีสะทอนคุณคาความเปนชายท่ีแสดงออกทางผูผดงุความยุติธรรม : เปนการนําเสนอขาวในดานของผู
ท่ีผดุงความยุตธิรรมใหกับสังคม รักษากฏหมายชอบชวยเหลือผูอ่ืนเพือ่ใหสังคมนั้นใหอยูอยางสงบสุข แสดงถึง
ความกลาในการดูแล และแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน แตท้ังนี้ไมไดหมายความวาการท่ีจะเปนผูผดุงความยุติธรรม
ใหกับสังคมไดนั้นจะเปนไดเฉพาะ ทหาร/ตํารวจ เทานัน้ เชน  
 
- พตต.รุดแจงลุยลางเหวย เหนือจรดใต อายัดบาน รถยนต สวนสมเคร่ืองเพชรมูลคากวารอยลาน  ตํารวจเปด

ฉากขุดถอนรากถอนโคนเครือขายเหวย เซ๊ียะ กัง รวมกับเจาหนาท่ี ปปส.  
- ภาพขาว การจับกุมของตรวจเมืองอุดรธานีท่ีบุกเขาจบักุมพระโกศลรวบกลางท่ีหนีทหาร และหนีคดี

พยายามขมชืนกอนท่ีจะไปบวช โดยจับไดขณะยอนกลับมาบานนั่งกนิเหลากับพรรคพวก ซ่ึงนําตัวไปสึก
กอนท่ีจะควบคุมตัวไป 

- ขาว “ทหารปะทะเด็ดหวัแกงขนยาบา 2 ศพ ตชด. ยิงปลิดชีพอีก” 
- ขาว “กองปราบปรามบุกคนบานเมียมหาภัย ญาติ 2 ผัวโวยล่ันฆาหวังเงินประกนั กองปราบปรามสอบ

เครียดเมียจอมโหดตองสงสัยฆาผัว 2 คนซอนหวังเคลมเงินประกันกอนโต 43 ลานบาท” 
- ขาว เจาหนาท่ีตํารวจลอมจบัคนรายขบวนการคายาบา ปรากฏวาเกดิฮึดสู เลยถูกยิงตายไป 1 ศพ เปนชาว

พมาพรอมกับลอมจับไดอีก 5 ศพ ไดยาบานับแสนเม็ด 
- ขาว “ตํารวจรวบไดแลว 5 สารภาพติดหนีบ้อลนําเงินปลนฝากพระ พระหอบเงิน 4 ลานหนี” 
- ขาว “ปส. วิสามัญแกงคายาบาบังอาจยิงสู สงไปเกิดใหมอีกรายแกงคายาบาเชียงใหม” 
- ขาว “ทลายกวนกอลฟม่ัวกามคาสนาม ตั้งฮาเรมโจงคร๋ึม จัดเปนทัวรท่ีสหรัฐ” 
- ขาว “ตํารวจระดมไลลากลุมโจรทมิฬฆาโหด 3 ศพ” 
 
สรุปชุดของวาทกรรมท่ีสะทอนคุณคาความเปนชายผูผดงุความยุติธรรม 

 
 จากวาทกรรมตางๆ ท่ีสามารถสะทอนคุณคาความเปนชายออกมาในคุณคาความเปนชายท้ัง 8 คุณคา
ขางตนนี้เม่ือมีการวิเคราะหจากภาษาท่ีใชส่ือความหมายถึงคุณคาความเปนชายประเภทตางๆแลว สามารถทําให
ผูวิจัยสามารถจัดเปนกลุมความเปนชายท่ีสะทอนออกมาทางคุณคาความเปนชายท่ีแสดงออกมาดังนี ้
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- ชุดของวาทกรรมท่ีแสดงออกถึงความเปนผูนํา  / ความเด็ดขาด เพราะการนําเสนอจะช้ีใหเห็นวาเพศชายท่ี
ออกมาทางหนาหนังสือพิมพนั้นเปนผูนําใหกับสังคม คอยดูแลสังคม 

- ชุดของวาทกรรมท่ีแสดงออกถึงเร่ืองการเปนผูรักษาความยุติธรรม เพราะในความเดด็ขาด ความเปนผูนํา
สังคมนั้นลวนตองการใหคนในสังคมอยูอยางเทาเทียมกนั ทุกคนมีสิทธิท่ีจะไดรับความสะดวกสบาย และมี
สิทธิเทากันเสมอ และดูแลใหสังคมอยูอยางสงบสุข เพราะเม่ือมีปญหาตางๆ ไมวาจะเปนการจับยาบา การ
ชวยโสเภณี จะมีทหาร / ตํารวจมาเปนผูดแูลอยูเสมอ 

- ชุดของวาทกรรมท่ีแสดงออกถึงการมีพื้นท่ีนอกบานมากกวา มีโอกาสในการประกอบอาชีพ เนื่องจากผูนําท่ี
เห็นนัน้จะเปนเพศชายเปนสวนใหญ เพราะมีโอกาสในการออกนอกบาน โอกาสในการศึกษาเลาเรียน จึงทํา
ใหมักไดรับโอกาสในการดาํรงตําแหนงท่ีสําคัญๆอยูเสมอ เพราะยดึหลักชายเปนใหญท้ังในบานและนอก
บาน และมักมีโอกาสในการทํางานท่ีเส่ียงมากกวาเพศหญิง เชน การเปน ตํารวจ นัน้ตองตอสูกับผูราย และ
ตองมีรางการท่ีแข็งแรง อีกท้ังเพศชายมีปจจัยความเส่ียงนอยกวาเพศหญิงในเร่ืองตางๆ เชน เร่ืองการทอง 
การเสียตัว 

- ชุดของวาทกรรมท่ีแสดงออกถึงเร่ืองของความเสียสละ ความกลาหาญ คอยชวยเหลือคนในสังคมเปนฮีโร
อยูเสมอ เหมือนเปนอัศวนิข่ีมาขาว เพราะมีปญหาเกิดข้ึนเม่ือไหรจะมีทหาร/ ตํารวจ มาเปนผูดูแลอยูเสมอซ่ึง
มักจะเปนทหารตํารวจท่ีเปนเพศชายดวย 

 
วาทกรรมท่ีสะทอนคุณคาความเปนชายท่ีแสดงออกทางเศรษฐกิจ : หมายถึง การนาํเสนอขาวสารดานตางๆท่ีมี
การนําเสนอสถานภาพของผูท่ีเปนขาวท่ีแสดงออกมาทางดานฐานะทางการเงิน ตลอดจนการทําหนาท่ีดูแลเร่ือง
ของการบริหารเร่ืองการเงินท่ีมักจะเปนผูชายท่ีออกมานาํเสนอใหเห็นอยูตามหนาหนังสือพิมพ ซ่ึงคุณคานี้
สามารถสะทอนใหเห็นถึงคุณคาความเปนชายเร่ืองการเปนผูนํา หรือแมกระท่ังความรุนแรงไดอีกดวย เพราะ 
ขาว 1 ขาวสามารถสะทอนคุณคาความเปนชายไดมากกวา 1 คุณคา  เชน 
 
- ขาว “ดับเส่ียเตนทรถ ขณะออกมาจากเท่ียวคลับ สงสัยหักเหล่ียมดานธุรกิจระหวางกัน 
- ขาว “เส่ียเจยีงควักคร่ึงแสนคาลบรอยสักยันต เพื่อรับผิดชอบในฐานะท่ีเปนผูสรางหนังเร่ืองมหาอุต” 
- ขาว “ ทักษณิแถลงขาวการใชหนี้ไอเอ็มเอฟใหกับประเทศกอนกําหนด แสดงถึงสถานะความม่ันคงทาง

เศรษฐกิจของประเทศ”  
- ขาว “เส่ียคาท่ีดินฆาโหดเส่ียเจาของท่ีดินเหตุเพราะตกลงกันไมไดในการซ้ือขายทางธุรกิจ”  
 

สรุปชุดของวาทกรรมท่ีสะทอนคุณคาความเปนชายดานเศรษฐกิจ 
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 จากวาทกรรมตางๆ ท่ีสามารถสะทอนคุณคาความเปนชายออกมาในคุณคาความเปนชายท้ัง 8 คุณคา
ขางตนนี้เม่ือมีการวิเคราะหจากภาษาท่ีใชส่ือความหมายถึงคุณคาความเปนชายประเภทตางๆแลว สามารถทําให
ผูวิจัยสามารถจัดเปนกลุมความเปนชายท่ีสะทอนออกมาทางคุณคาความเปนชายท่ีแสดงออกมาดังนี ้
- ชุดของวาทกรรมท่ีแสดงออกถึงความเปนผูนําทางการเงิน  เพราะการนําเสนอจะช้ีใหเห็นวาเพศชายท่ี

ออกมาทางหนาหนังสือพิมพนั้นเปนผูนําใหกับสังคม คอยดูแลสังคมบริหารเศรษฐกิจของประเทศใหมี
ประสิทธิภาพ 

- ชุดของวาทกรรมท่ีแสดงออกถึงการมีพื้นท่ีนอกบานมากกวา มีโอกาสในการประกอบอาชีพ เนื่องจากผูนําท่ี
เห็นนัน้จะเปนเพศชายเปนสวนใหญ เพราะมีโอกาสในการออกนอกบาน โอกาสในการศึกษาเลาเรียน จึงทํา
ใหมักไดรับโอกาสในการดาํรงตําแหนงท่ีสําคัญๆอยูเสมอ เพราะยดึหลักชายเปนใหญท้ังในบานและนอก
บาน 

- ชุดของวาทกรรมท่ีแสดงออกถึงเร่ืองสติปญญาในการแกไขปญหา เนือ่งจากความเปนผูนําตองมีการแกไข
ปญหาอยูตลอดเวลา และในการท่ีส่ือนําเสนอออกมานั้นมีปญหาเม่ือไร ผูนําสังคมท่ีเปนเพศชายจะมาแกไข
ปญหาใหคล่ีคลายไดเสมอ โดยเฉพาะเร่ืองการบริหารดานการเงินท่ีเม่ือมีปญหาผูนําทางเศรษฐกิจของ
ประเทศท่ีเปนเพศชายจะออกมานําเสนอแนวทางแกไขปญหาอยูตลอด 

- ชุดของวาทกรรมท่ีแสดงออกถึงสถานะทางสังคม  เพราะการนําเสนอขาวท่ีสะทอนคุณคาดานเศรษฐกิจนี้ 
จะมีฐานะทางการเงิน มีหนามีตาทางสังคม ขนาดท่ีเรียกวา ใจปา ใจสปอต พอบุญทุม 

 
วาทกรรมท่ีสะทอนคุณคาความเปนชายท่ีแสดงออกทางเพศ : หมายถึงการนําเสนอขาวสารท่ีสะทอนถึงอํานาจ
ของผูชายในเร่ืองเพศ โดยผูท่ีตกเปนเหยื่อทางอารมณและทางสังคมนั้นลวนเปนเพศท่ีออนแอกวา คือเพศหญิง
นั่นเอง อีกท้ังแลวมักจะกระทํากับเพศหญิงอยางรุนแรง ซ่ึงสามารถสะทอนถึงคุณคาความเปนชายเร่ืองความ
รุนแรงไดอีกดวยในขาวๆเดียว  เชน  
 
- ขาว “ผัวเมาขอเสพสุข เมียไมยอมเลยแทงดับตายคาท่ี” 
- ขาว “คดีตัณหาอุบาทวลูกฆาแมสังเวยกามวิปริต กําหนัดพลานวงสุราหนามืดชวนรวมรักถูกเยยนกเขาไม

ขัน” ซ่ึงขาวนีย้ังสามารถเปนคุณคาทางประเพณีท่ีมาหยามศักดิ์ศรีเร่ืองสมรรถภาพทางเพศอีกดวย 
- ขาว “ฝร่ังสวีเดนทําอนาจาร ด.ญ.มือลวงอวัยวะสารภาพโดยดีเห็นฉ่ีแลวหืน่ ฝร่ังตัณหาเถ่ือนล็อคประตู

หองน้ําใชมืออุดปากไมใหรองแลวใชมือลวง” 
- ขาว “หมอโฉอีกลวงขยําคนไขสาวฉีดยาตะปบจิ๋มสาวปล้ําถึงบาน” 
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- ขาว “ไอซาดิสซขืนใจสาวคาเฟกัดเตายับหลอกมอมยาสลบละเลงกามมานรูด” 
- ขาว “นศ.สาวช้ันปท่ี 4 ม.เอกชนช่ือดังไปเท่ียวธคดังกลางเมืองดคราชถูก 3 เดนทรชนฉุดขมขืนขยี้กาม

ยับเยนิ” 
- ขาว “ขมขืนนกัเรียน ม.2 เลียนหนังโป เปดดูแลวเกิดหื่นลากเพ่ือนสาวขยี้ 
 
สรุปชุดของวาทกรรมท่ีสะทอนคุณคาความเปนชายเรื่องเพศ 
 จากวาทกรรมตางๆ ท่ีสามารถสะทอนคุณคาความเปนชายออกมาในคุณคาความเปนชายท้ัง 8 คุณคา
ขางตนนี้เม่ือมีการวิเคราะหจากภาษาท่ีใชส่ือความหมายถึงคุณคาความเปนชายประเภทตางๆแลว สามารถทําให
ผูวิจัยสามารถจัดเปนกลุมความเปนชายท่ีสะทอนออกมาทางคุณคาความเปนชายท่ีแสดงออกมาดังนี ้
- ชุดของวาทกรรมท่ีแสดงออกถึงเร่ืองความรุนแรง  โดยการใชความรุนแรงทํารายรางกายท้ังทางรางกายและ

จิตใจ ซ่ึงผูท่ีตกเปนเหยื่อคือเพศหญิงเสมอ และมักใชคําท่ีเห็นภาพถึงความรุนแรงท่ีเกดิข้ึนกับเพศหญิงท่ีถูก
ทําราย 

- ชุดของวาทกรรมท่ีแสดงออกถึงเร่ืองของพละกําลังทางดานรางกายท่ีเหนือกวา ซ่ึงจะใชความเหนอืกวาตรง
จุดนี้กดข่ีขมเหงเพศท่ีออนแอกวา ใชระบบชายเปนใหญ  

- ชุดของวาทกรรมท่ีแสดงออกถึงเร่ืองเพศ ซ่ึงเกิดจากสังคม วัฒนธรรม นั้นใหพื้นที่สิทธิผูชายในการมีภรรยา
นอย หรือการมีภรรยาหลายคนเปนเร่ืองปกติธรรมดา เชน ความเจาชู  หัวงู เร่ืองชูสาว ปญหาเร่ืองในมุง 
ตลอดจนการมองผูหญิงเปนเสมือนดอกไมริมทาง 

- ชุดของวาทกรรมท่ีแสดงออกถึงเร่ืองการใชอารมณเปนท่ีตั้ง ซ่ึงมักจะเปนจุดฉนวนท่ีมักกอใหเกดิเหตุการณ
ตางท่ีเปนท่ีมาของการใชกําลังและความรุนแรงตามมาทํารายเพศหญิงเพราะไมไดดั่งใจ  

 
วาทกรรมท่ีสะทอนคุณคาความเปนชายท่ีแสดงออกทางศาสนา : ในการแสดงออกถึงคุณคาความเปนชายท่ี
แสดงออกทางศาสนานั้น ถือไดวาเปนส่ิงท่ีมีความสําคัญ เนื่องจากเร่ืองของศาสนาน้ันผูท่ีจะมาทําหนาท่ีในการ
สืบทอดพระพทุธศาสนาไดตอไปนั้นคือเพศชาย เพราะเพศชายน้ันสามารถบวชทดแทนคุณของพอแม ซ่ึงเปน
การสืบทอดพุทธศาสนา และแมบางคร้ังเพศหญิงซ่ึงมาทําหนาท่ีสืบทอดพระพุทธศาสนาเองไดเชนเดียวกับเพศ
ชาย แตก็ไมไดรับความนยิมเทาท่ีควร เพราะคิดวาเพศชายน้ันเปนเหมือนผูนําในการสืบทอดศาสนาอยู ซ่ึงมักมี
คําท่ีแสดงใหเห็นถึงคุณคาเพื่อใหตรงกับขาวประเภทศาสนา และยังเปนเร่ืองความเชื่อในคาถาอาคมตางๆ ท่ีเพศ
ชายเปนผูสรางข้ึนมาเพื่อใหมีคนเคารพนับถือ และเปนผูนําทางดานนีไ้ปในตัวดวย  เชน  
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- ขาวหลวงพอคูณชวยพนจระเข ,  
- ขาวบีมบวชเพือ่ทดแทนคุณพอแม และอุทิศสวนกุศลใหบิ๊กหายปวย 
-  การเบนหนังทําลายพระพุทธศาสนา  
- ขาว “เณรแอชีฆ้าตัดจูไมนาใชเอาไปทําของขลัง” แสดงใหเห็นถึงเปนผูเช่ียวชาญเร่ืองคาถาอาคม 
 
สรุปชุดของวาทกรรมท่ีสะทอนคุณคาความเปนชายทางดานศาสนา 
 
 จากวาทกรรมตางๆ ท่ีสามารถสะทอนคุณคาความเปนชายออกมาในคุณคาความเปนชายท้ัง 8 คุณคา
ขางตนนี้เม่ือมีการวิเคราะหจากภาษาท่ีใชส่ือความหมายถึงคุณคาความเปนชายประเภทตางๆแลว สามารถทําให
ผูวิจัยสามารถจัดเปนกลุมความเปนชายท่ีสะทอนออกมาทางคุณคาความเปนชายท่ีแสดงออกมาดังนี ้
- ชุดของวาทกรรมท่ีแสดงออกถึงเร่ืองประเพณี วฒันธรรมดั้งเดิม  เนื่องจากเพศชายจะเปนผูมีหนาท่ีสืบทอด

พระพุทธศาสนาเทานั้น ถึงจะไดรับการยอมรับ หากเปนผูหญิงจะไมไดรับการยอมรับเทาท่ีควร 
- ชุดของวาทกรรมท่ีแสดงออกถึงเร่ืองความเช่ือ  เพศชายจะชอบเร่ืองเคร่ืองรางของขลัง ยัง ฟน แทง ไมเขา 

นับถือเร่ืองของศักดิ์สิทธ์ิ 
 
วาทกรรมท่ีสะทอนคุณคาความเปนชายท่ีแสดงออกทางพื้นท่ีท่ีแสดงออกทางสังคม : เนื่องจากเพศชายน้ันต้ังแต
อดีตจะมีพื้นทีใ่นสังคมมากกวาเพศหญิงเนือ่งจากเพศชายนั้นจะตองเปนผูท่ีออกหาเงินเล้ียงครอบครัว ผูหญิงอยู
แตบานเล้ียงลูก แตเม่ือยุคสมัยเปล่ียนไป ผูหญิงก็สามารถออกทํางานไดมากข้ึน แตเพศชายกย็งัมีพื้นท่ีในการ
แสดงออกทางสังคมมากอยูเชนเดิม เพราะไมวาผูชายจะทําอะไรก็จะมีผูท่ีสนใจ และยิ่งเปนหนังสือพิมพ
ประเภทประชานิยมดวยแลวมักจะเห็นบอยๆ ตามหนาหนังสือพิมพ นอกจากนั้นพืน้ท่ีในการแสดงออกผูชายท่ี
เกิดจากการสังสรรคกัน จนบางคร้ังเกิดเร่ืองอุบัติเหตุไดงาย เพราะพืน้ท่ีในการแสดงออกของเพศชายทางสังคม
นั้นจะทํางานท่ีมีความเส่ียงมากกวา อีกท้ังยังมีพื้นท่ีมากกวาผูหญิงในการประกอบอาชีพท่ีมีการจํากัดเฉพาะเพศ
ชาย นอกจากนั้นยังเปนอาชีพท่ีไดรับการยกยองจากสังคม เปนผูนํา และยังเปนการยึดพื้นท่ีหนังสือพิมพท่ีจะให
ความรูเร่ืองตางๆของเพศชายอีกดวย  เชน   
- ขาว “ไอหนุม 57 ลาน ยันมีเมียเดยีว ไมปนใจใหใคร แกบนหลวงพอโต” ซ่ึงเปนเร่ืองท่ีนาแปลกวาปกติแลว

การมีผัวเดยีวเมียเดยีวนั้นเปนส่ิงท่ีตองทํากันอยูแลว แตสําหรับเพศชายน้ันคงจะไดรับโอกาส ไดรับพื้นท่ี
ทางสังคมในการแสดงออกท่ีจะมีไดหลายเมีย ทําใหเปนส่ิงท่ีแปลก ทางหนังสือพิมพจึงไดนําเสนอ 

- ขาว “ยุคุณผูชาย 20 – 50 ป ชวยตัวเองวันละหนลดเส่ียงมะเร็งอัณฑะ” ซ่ึงเปนพื้นท่ีท่ีสังคมใหโอกาสผูชาย 
โดยใหความรูตางๆท่ีเพศชายควรรู 
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- ขาว “ผูชายวยัทองมะเขือเผากวาคร่ึงประเทศเจาโลกไมแข็งตัวตองวิ่งหาหมอวุน” 
- ขาว “ทักษณิทองรวงจูดๆนอนหยอดนํ้าเกลือตกดึกยองกลับบานมอบรอเกอ” 
- ขาว “หนุมชะตาขาดข้ึนไปซอมหลังคาบาน พลัดรวงลงมาเหล็กท่ิมซ่ีโครงตายคาท่ี” 
 
สรุปชุดของวาทกรรมท่ีสะทอนคุณคาความเปนชายเรื่องพื้นท่ีในการแสดงออกทางสังคม 
 
 จากวาทกรรมตางๆ ท่ีสามารถสะทอนคุณคาความเปนชายออกมาในคุณคาความเปนชายท้ัง 8 คุณคา
ขางตนนี้เม่ือมีการวิเคราะหจากภาษาท่ีใชส่ือความหมายถึงคุณคาความเปนชายประเภทตางๆแลว สามารถทําให
ผูวิจัยสามารถจัดเปนกลุมความเปนชายท่ีสะทอนออกมาทางคุณคาความเปนชายท่ีแสดงออกมาดังนี ้
- ชุดของวาทกรรมท่ีแสดงออกถึงเร่ืองโอกาสในการประกอบอาชีพ  เนื่องจากโอกาสทางการศึกษา โอกาสท่ี

ใชประสบการณ การผจญภยัภายนอกมากกวาเพศหญิงท่ีถูกจํากัดไวในกรอบเทานั้นเพราะมิฉะนั้นจะ
กลายเปนผูหญิงท่ีไมดี ไมเรียบรอยเหมือนผาพับไว สงผลใหเพศชายท่ีแสดงออกมาทางส่ือนั้นมีพื้นที่ในการ
ประกอบอาชีพท่ีกวางกวา และสามารถทํางานท่ีมีความเส่ียงไดมากกวา 

- ชุดของวาทกรรมท่ีแสดงออกถึงการดูแลสุขภาพ เนื่องจากตองออกไปพบปะผูคนมากมายเพราะมีพื้นที่นอก
บานมากกวาเพศหญิงจึงตองดูแลสุขภาพ  และเปนผูเพิ่มประชากรใหกบัโลก ดังนั้นพื้นท่ีส่ือท่ีใหจะเนน
เร่ืองสุขภาพของเพศชายมากกวาเพราะเพศชายตองเปนเพศท่ีเปนผูนําครอบครัว หาเงินเล้ียงครอบครัว 
ดังนั้นตองทํางานหนัก ควรระวังเร่ืองสุขภาพ โดยเฉพาะเรื่องของอวัยวะเพศท่ีใชเพื่อสืบพันธตอไป 

 
วาทกรรมท่ีสะทอนคุณคาความเปนชายท่ีแสดงออกทางความรุนแรง : สวนใหญแลวมีหลายประเภทเนื่องจาก
เปนขาวท่ีแสดงถึงการแสดงถึงความรุนแรงกับเพศท่ีออนแอกวา หรือเพศชายดวยกันเอง ซ่ึงความรุนแรงนี้
สามารถสะทอนคุณคาความเปนชายดานอ่ืนออกมาควบคูกันไปดวย เชน คุณคาความเปนชายเร่ืองของประเพณ ี
ท่ีตองการรักษาศักดิ์ศรีดวยการแสดงความรุนแรงออกมาดวย เชน ขาวการยกพวกตีกนัเพราะมาหยามกันถึงหนา
สถาบัน นอกจากนั้น ในความรุนแรงท่ีเกดิข้ึนนั้น มีท้ังเพื่อคาดหวังวาจะทําใหเสียชีวิต หรือทําไปเพราะอารมณ
ช่ัววูบ  เชน  
 
- ขาว “ฆาสาวรานคาราโอเกะโบกปูน” 
- ขาว “หลานช่ัวฟนคอดับนาเขย” 
- ขาว “ยิง ผอ. รร. ดับคาบาน สอบพบปมเงินกูลูก ฆาอํามหิต ครูซี 7 ผอ.รร.มือปนทมิฬสองดวยปนลูกซอง

กระสุนเจาะชายโครง และลําตัวพรุนนับสิบรูดักซุมขางบาน”  
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- ขาว “ฆาสาวฝงดินลูกทะลักศพเปลือยสยอง” 
- ขาว “มือปนเหี้ยมสังหารแมมายเจาของสวนยางพาราใชปนลูกซองลอบยิงอกพรุน ขณะเหยื่อออกไปกรีด

ยางกับลูกสาวตอนเชามืด” 
- ขาว “รําคาญเสียงบนจับบ่ันคอทรพีฆาโหดแม โดนแมบนไมยอมไปหางานทํา เลยเครียดสุดๆความีดบุกเขา

ไปกระชากแมท่ีกําลังไกวเปลใหหลาน” 
- ขาว “ยิงพวงสวรคฆาเซียนชนโคชนวนขัด รตท.” 
- ขาว “ยิง แทง อํามหิต ฆาลูกชายเจาแม ลากอริตบโชวในรานขาวตมโดยสางบัญชี ปนทะลวงหัว มีดจวงไส” 
- ขาว “รัวเซียพฆิาตกบฏแกสพิษรมฆาโหด 140 ศพ คอมมานโดลุยบาราเยฟ ล่ันขอสมุน 50 เกล้ียง” 
- ขาว “ผัวหึงโหด ฆา 2 ศพ หกัคอลูก คอนตอกหัวเมีย” 
- ขาว “ม.6 หึงสาวรวมช้ัน ฆาโหดอีกยิงลางครัวคนรัก สาวเผนทันเลยรอด ลุงกับยาขวางดับเจ็บปดหองจอหวั

หนีผิด” เปนตน 
 
สรุปชุดของวาทกรรมท่ีสะทอนคุณคาความเปนชายเรื่องความรุนแรง 
 จากวาทกรรมตางๆ ท่ีสามารถสะทอนคุณคาความเปนชายออกมาในคุณคาความเปนชายท้ัง 8 คุณคา
ขางตนนี้เม่ือมีการวิเคราะหจากภาษาท่ีใชส่ือความหมายถึงคุณคาความเปนชายประเภทตางๆแลว สามารถทําให
ผูวิจัยสามารถจัดเปนกลุมความเปนชายท่ีสะทอนออกมาทางคุณคาความเปนชายท่ีแสดงออกมาดังนี ้
- ชุดของวาทกรรมท่ีแสดงออกถึงเร่ืองความรุนแรง  / ความโหดเหีย้ม ซ่ึงเกิดจากการไมยอมกันและใชความ

รุนแรงเขามายตุิปญหาในดานตางๆ เชน การยกพวกตีกัน การฆากันอยางเลือดเย็น 
- ชุดของวาทกรรมท่ีแสดงออกถึงเร่ืองของพละกําลังทางดานรางกายท่ีเหนือกวา / ชายเปนใหญ ซ่ึงจะใช

ความเหนือกวาตรงจุดนี้กดข่ีขมเหงเพศที่ออนแอกวา หรือแมกระท่ังเพศเดียวกันเองเพื่อโชวความเกา 
- ชุดของวาทกรรมท่ีแสดงออกถึงเร่ืองเพศ ซ่ึงเกิดจากสังคม วัฒนธรรม นั้นใหพื้นที่สิทธิผูชายในการมีภรรยา

นอย หรือการมีภรรยาหลายคนเปนเร่ืองปกติธรรมดา เชน ความเจาชู  หัวงู เร่ืองชูสาว ปญหาเร่ืองในมุง หาก
ไมไดดังใจเรื่องเพศก็จะใชความรุนแรงกับเพศหญิง ซ่ึงเปนเพศท่ีออนแอกวา 

- ชุดของวาทกรรมท่ีแสดงออกถึงเร่ืองการใชอารมณเปนท่ีตั้ง ซ่ึงมักจะเปนจุดฉนวนท่ีมักกอใหเกดิเหตุการณ
ตางท่ีเปนท่ีมาของการใชกําลังและใชความรุนแรงตามมาซ่ึงลวนเปนบอเกิดของปญหาสังคมท่ีไมมีวันหมด 

 
 ซ่ึงจากขอมูลขางตนนั้นเปนวาทกรรมท่ีสะทอนคุณคาความเปนชายออกมา โดยใน 1 ขาวนัน้

สามารถสะทอนคุณคาความเปนชายออกมาไดมากกวา 1 คุณคา  
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สวนท่ี 2  บริบทของสถานการณขาวในป 2545 – 2546 ท่ีมีความสัมพันธกับขอมูลท่ีได   
 

 สําหรับวาทกรรมท่ีไดปรากฏทางเนื้อหาของขาวนั้น จะเปนเสมือนสัญญะอยางหนึ่งสวนท่ีคอยชวยให
เราทราบวาหากปรากฏวาทกรรมเชนนี้แลวในเนื้อหาของขาว จะสามารถสะทอนคุณคาความเปนชายโดยจัด
ออกมาเปนคุณคาดานใดบาง และภายใตปริบท (Context) ใด ซ่ึงพบวาในชวงป 2545 – 2546 นั้นประเทศไทย และ
ตางประเทศเกดิเหตุการณตางๆมากมาย หนังสือพิมพไทยรัฐเองก็เปนอีกหนึง่ส่ือส่ิงพิมพท่ีไดนําเสนอเหตุการณ
ของขาวท่ีปรากฏออกมาท้ังในรูปของเน้ือหาขาว และภาพขาว   

 
 ซ่ึงจากท้ัง 10 ตาราง นี้ทําใหเราพอท่ีจะสรปุไดข้ันตนวาขาวท่ีนําเสนอทางหนังสือพมิพไทยรัฐ หนา 1 

ท่ีสะทอนคุณคาความเปนชายออกมาไดนัน้ ประเภทขาวท่ีนําเสนอออกมามากท่ีสุดคือเนื้อหาขาวประเภทขาวดาน
ทหาร / ตํารวจ ซ่ึงไดสะทอนคุณคาความเปนชายในเร่ืองของการเปนผูผดงุความยุติธรรม มาเปนอันดับแรก 
เชนกัน ซ่ึงนับเปนความสัมพันธของเหตุและผลที่ไดรับ เพราะขาวท่ีแสดงถึงตํารวจนั้น สวนใหญแลวจะทําใหเรา
เห็นวาเม่ือมีเหตุการณใดท่ีเกดิข้ึน ซ่ึงสงผลตอความไมสงบเรียบรอยตอบานเมือง ตํารวจ / ทหารจะเขามาทําหนาท่ี
ดังกลาวเพื่อใหสังคมอยูอยางปกติสุขอยูเสมอ เปนตน  

 
 โดยในสวนท่ี 2 นี้ จะช้ีใหเหน็ถึงบริบทของสถานการณของขาวในป 2545 – 2546 ซ่ึงผูวิจัยจะทําการ

แยกประเดน็ของขาวท่ีสําคัญในปท่ีผานมาเพ่ือช้ีใหเห็นถึงความสัมพันธของสถานการณขาวตางๆท่ีเกิดข้ึน วามี
ความสัมพันธกับคุณคาของขาวท่ีสะทอนคุณคาความเปนชายออกมา  ซ่ึงในปท่ีผานมามีเหตกุารณตางๆท่ีเกิดข้ึน
มากมายโดยผูวิจัยไดสรุปออกมาใหเห็นในแตละปดังตอไปน้ี 
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ภาพท่ี 1 : ประเภทของขาวท่ีสะทอนคุณคาความเปนชาย ในป 2545 - 2546                                
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 จากภาพท่ี 1 แสดงใหเห็นถึงจํานวนของเนื้อหาขาวท่ีสะทอนคุณคาความเปนชาย ในป 2545 – 2546 
ซ่ึงพบวา จากประเภทของขาวท่ีกําหนดไวตามคํานิยามศพัท จํานวน 14 ประเภทขาว ไดแก ขาวการเมือง , 
เศรษฐกิจ , ตางประเทศ , อุบัติเหตุ , ปญหาสังคม , บันเทิง , การศึกษา , บุคคล ,ศาสนา , ความแปลก , 
อาชญากรรม , สังคม , ทหาร/ตํารวจ และขาวกฬีา นั้น พบวา ประเภทของขาวท่ีสะทอนคุณคาความเปนชาย
ออกมามากท่ีสุดคือ ประเภทของขาวท่ีเกีย่วของกับทหาร / ตํารวจ  ท่ีแสดงออกมาวาเปนผูท่ีดแูลแกไขปญหา 
แกไขสถานการณ ตางๆท่ีเกดิข้ึนอยูเสมอ เพราะเม่ือมีเร่ืองราวท่ีใด ผูท่ีจะมาดแูลความสงบสุขใหกบัคนในสังคม 
คือ ทหาร / ตํารวจ  ซ่ึงเปนเฉพาะเพศชายเปนสวนใหญดวย เนื่องจากเปนผูท่ีสามารถทํางานท่ีมีความเส่ียงได
มากกวาเพศหญิง  สงผลใหจํานวนของประเภทขาว ทหาร / ตํารวจ จึงมีมากกวาประเภทขาวอ่ืนๆ   
ภาพท่ี 2 : เนื้อหาขาวท่ีสะทอนคุณคาความเปนชาย ในป 2545 – 2546 

 

 จากภาพท่ี 2  แสดงใหเห็นถึงคุณคาความเปนชายท่ีสะทอนออกมาในเนื้อหาขาว ป 2545 – 2546 ซ่ึงมี
ความสอดคลองกับประเภทของเนื้อหาขาวจากแผนภาพที่ 1 ท่ีวา จากประเภทขาวท่ีแสดงถึงคุณคาความเปนชาย
นั้น ไดแสดงออกมาทางเน้ือหาขาว ประเภท ทหาร / ตํารวจ ออกมามากท่ีสุดแลว สงผลใหจํานวนของคุณคา
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ความเปนชายท่ีสะทอนออกมาในเร่ืองของความเปนชายดานความยุติธรรม แสดงออกมาเปนจํานวนมากท่ีสุด
ดวยเชนกนั  เพราะหนาท่ีของทหาร / ตํารวจท่ีสะทอนออกมาทางหนังสือพิมพไทยรัฐ หนา 1 แสดงถึงการดูแล
สังคม เปนผูผดุงรักษาความยุติธรรมใหกบัคนในสังคมอยูกันอยางสงบสุข และตอสูเพื่อประชาชนอยางหาญกลา  
ภาพท่ี 3 : ประเภทของภาพขาวท่ีสะทอนคุณคาความเปนชายในป 2545 – 2546 

 
 จากภาพท่ี 3  แสดงถึงประเภทของภาพขาวท่ีสะทอนคุณคาความเปนชาย ซ่ึงจากภาพขาวในป 2545 – 
2546 พบวา ภาพขาว ประเภททหาร / ตํารวจ นั้นมีจํานวนมากท่ีสุด เปนอันดับท่ี 1 เนื่องจากภาพขาวๆ ทุกๆภาพ
ขาวนั้น หากมีภาพขาวใดท่ีเกี่ยวของกับความไมสงบ หรือเร่ืองราวที่ตองการใหมีการแกไข ปญหาทุกขรอน
ตางๆ จะตองมี ทหาร / ตํารวจ อยูในภาพทุกคร้ัง  เพราะพวกเขาเหลานี้มีหนาท่ีในการดูแลความสงบสุขใหกบั
คนในสังคมอยูเสมอ   
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ภาพท่ี 4  : คุณคาความเปนชายท่ีสะทอนออกมาทางภาพขาว ในป 2545 – 2546 
 

 
 จากภาพท่ี 4  แสดงใหเห็นถึงคุณคาความเปนชายท่ีสะทอนออกมาในภาพขาว ของหนังสือพมิพ
ไทยรัฐ หนา 1 ในป 2545 – 2546 โดยพบวาผลที่ออกมานั้น มีความสอดคลองกับประเภทภาพขาวท่ีสะทอน
คุณคาความเปนชาย จากแผนภาพท่ี 3 เพราะคุณคาความเปนชายท่ีสะทอนออกมาในภาพขาวนั้น ไดสะทอนถึง
คุณคาความเปนชายเร่ืองการเปนผุผดุงความยุติธรรมใหกบัคนในสังคมเชนเดียวกนั เพราะเม่ือมีเร่ืองราว หรือ
เหตุการณใดเกิดข้ึน ผูท่ีจะมาคล่ีคลายปญหาคือตํารวจ / ทหาร ดงันั้นภาพขาวท่ีเปนเร่ืองของชาวบาน เปน
เร่ืองราวรองทุกข การแกไขปญหาสังคมตางๆ จึงมักปรากฏทหาร / ตํารวจ อยูในภาพเสมอ และมักจะเปนเพศ
ชายท่ีมาทําหนาท่ีดังกลาวนีด้วยทุกคร้ังไป 
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 จากขอมูลท่ีไดทําการรวบรวมมาสรุปไดวา ในชวงป 2545 – 2546 นั้น มีท้ังเนื้อหาขาว ท่ีสะทอนคุณคา
ความเปนชาย ซ่ึงเรียงลําดับแลวพบวา มีประเภทขาวท่ีนาํเสนอในชวงปดังกลาวสามารถเรียงลําดับไดดงันี้ 
 

ประเภทขาว และภาพขาว ท่ีสะทอนคุณคาความเปนชาย (เรียงลําดับจากมากท่ีสุดไปนอยท่ีสุด) 
 

เนื้อขาว ไดแก     ภาพขาว ไดแก 
1. ทหาร / ตํารวจ     1. ทหาร / ตํารวจ 
2. อาชญากรรม     2. อาชญากรรม 
3. ปญหาสังคม     3. ปญหาสังคม 
4. ขาวการเมือง     4. ขาวบันเทิง 
5. ขาวบุคคล     5. ขาวบุคคล 
6. ขาวสังคมท่ัวไป     6. ขาวสังคมท่ัวไป 
7. ขาวบันเทิง     7. ขาวอุบัตเิหตุ 
8. ขาวตางประเทศ     8. ขาวตางประเทศ 
9. ขาวกฬีา      9. ขาวกฬีา 
10. ขาวอุบัติเหต ุ     10. ขาวความแปลก 
11. ขาวความแปลก     11. ขาวศาสนา 
12. ขาวศาสนา     12. ขาวการเมือง 
13. ขาวเศรษฐกิจ     13. ขาวเศรษฐกิจ 
14. ขาวการศึกษา     14. ไมมี 

 ซ่ึงท้ังเนื้อหาขาว และภาพขาวนั้น จะพบวาประเภทขาวท่ีสะทอนคุณคาความเปนชายออกมามาก
ท่ีสุด และเหมือนกัน 3 อันดบัแรก คือ ประเภทขาวทหาร / ตํารวจ เปนอันดับท่ี 1 สวนอันดับท่ี 2 คือประเภทขาว
อาชญากรรม และประเภทขาวท่ี 3 คือ ประเภทขาวปญหาสังคม  
 
 นอกจากนั้นจากท้ังเนื้อหาขาว และภาพขาวท่ีสามารถแยกเปนประเภทตางๆแลว ในป 2545 – 2546 
นั้น สามารถนําประเภทของขาวมาสะทอนใหเห็นถึงคุณคาความเปนชายตามลําดับดังนี้  
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คุณคาความเปนชายท่ีสะทอนออกมาในเนือ้หาขาว และภาพขาว (ตามลําดับจากมากที่สุดไปนอย) 
 เนื้อขาว     ภาพขาว 
 1. คุณคาผูผดุงความยุติธรรม   1. คุณคาผูผดุงความยุติธรรม 
 2. คุณคาการแสดงออกความรุนแรง  2. คุณคาการแสดงออกความรุนแรง 
 3. คุณคาการเปนผูนําสังคม   3.คุณคาในเร่ืองพื้นท่ีท่ีสังคมใหแสดงออก 
 4. คุณคาทางประเพณ ี   4. คุณคาแสดงออกเร่ืองเพศ 
 5. คุณคาในเร่ืองพื้นท่ีท่ีสังคมใหแสดงออก 5. คุณคาทางประเพณ ี
 6. คุณคาแสดงออกเร่ืองเพศ   6. คุณคาการเปนผูนําสังคม 
 7. คุณคาทางเศรษฐกิจ    7. คุณคาทางศาสนา 
 8. คุณคาทางศาสนา    8. คุณคาทางเศรษฐกิจ 
 
 สําหรับคุณคาท่ีแสดงออกมาทางดานเทคนิคนั้น ในชวงป 2545- 2546 ไมมีการนาํเสนอท้ังเนื้อหา
ขาว และภาพขาวท่ีจะสามารถสะทอนคุณคาความเปนชายออกมาได และจากการสรุปผลดังกลาวพบวา ท้ังเนื้อ
ขาวและภาพขาวนั้นสามารถสะทอนคุณคาความเปนชายออกมาไดเหมอืนกัน คือ คุณคาผูผดุงความยุติธรรม 
และคุณคาการแสดงออกความรุนแรง ซ่ึงมีความสอดคลองกับประเภทของเนื้อหาขาว และภาพขาว ท่ีสะทอนถึง
ประเภทขาวทหาร/ตํารวจ ซ่ึงเปนผูท่ีคอยผดุงความยุติธรรม และสรางความสงบสุขใหกับสังคม ซ่ึงเปนหนาท่ี
หลักท่ีจะตองรับผิดชอบ  
  
 นอกจากนั้นประเภทของขาวอาชญากรรมท่ีนําเสนอ ลวนแสดงถึงคุณคาความเปนชายท่ีสะทอน
ออกมาในเร่ืองของความรุนแรง ซ่ึงเพศชายน้ันจะกระทําตอเพศท่ีออนแอกวา ไมมีทางสู คือ  เพศหญิง เดก็ 
คนชรา ตลอดจนความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนจากการกระทํากันเองระหวางเพศชายดวยกนั  
 
 อีกทั้ง ในขาว 1 ขาว สามารถสะทอนคุณคาความเปนชายออกมาไดมากกวา 1 คุณคา จึงสงผลให 
อันดับของประเภทเน้ือหา และภาพขาวนัน้ มีอันดับในการสะทอนคุณคาความเปนชายท่ีไมเทากับอันดับของ
ประเภทขาว และคุณคาขาวเสมอไป ซ่ึงทําใหไมสามารถท่ีจะตัดสินใจไปไดวาหากประเภทขาวท่ีอยูในอันดับนี้ 
จะตองหมายถึงการเทากันของอันดับของคุณคาความเปนชายท่ีแสดงออกมา  เชน เนื้อขาวท่ีมีมากท่ีสุดเปน
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อันดับท่ี 7 ซ่ึงเปนขาวบันเทิงนั้น ไมจําเปนท่ีจะตองสะทอนคุณคาความเปนชายออกมาในเร่ืองของเศรษฐกิจ ซ่ึง
อยูในอันดับท่ี 7 เสมอไป  
 
 ซ่ึงเม่ือทราบถึงบทสรุปของประเภทขาว และคุณคาความเปนชายท่ีแสดงออกมาในประเภทตางๆ
แลวนั้น ตอไปจะเปนบริบทซ่ึงเปนสถานการณของขาวในชวงป 2545 – 2546 วามีความสอดคลองกัน โดยพบวา 
ในป 2545 นั้น มีประเด็นขาวท่ีสําคัญ คือ  
 
สรุปประเด็นขาวป 2545  
 
- ฟุตบอลโลก 2002  
- ปปช. เชือดรักเกียรติคดีทุจริตยา 
- ภราดรฟเวอร ผงาดเทนนิสโลก 
- ปญหาภาคใต 
- ดวงเฉลิมผงาดสูคดีดาบเบ้ิม 
- ตานคําพิพากษา ดร.พิพัฒนฆาเมีย 
- หมอฆาหมอ 
-      พลิกคดีการตายของซอสเส่ียภูเขาทอง  
  
 ซ่ึงจากประเดน็ขาวขางตนพบวา ในป 2545 นั้นมีสถานการณขาวท่ีมีความสัมพันธกับผลที่ไดเปน
อยางมาก คือ ขาวท่ีเกีย่วของกับทหาร / ตํารวจ ท่ีตองเขามาเกี่ยวของในการคล่ีคลายปญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคม ซ่ึง
เปนผลที่สอดคลองกับผลที่ไดเพราะมีการแสดงถึงคุณคาความเปนผูผดุงความยุติธรรมใหกับสังคมมากท่ีสุด 
ไดแก  ปปช. เชือดรักเกยีรติคดีทุจริตยา , ปญหาภาคใต , ดวงเฉลิมผงาดสูคดี   ดาบเบ้ิม , พลิกคดกีารตายของ
ซอสเส่ียภูเขาทอง ซ่ึงจากปญหาเหลานี้ ลวนตองไดรับการแกไขซ่ึงตํารวจเองกเ็ปนผูรับผิดชอบหนาท่ีนี้โดยตรง
โดยจะสะทอนคุณคาความเปนชายออกมาในเร่ืองของการทําหนาท่ีเปนผูท่ีคอยผดุงความยุติธรรมใหกับสังคม 
เชนการพลิกคดีการตายของเส่ียซอสภูเขาทอง เพราะเหน็วามีส่ิงท่ีผิดปกติเกิดข้ึน และเพื่อจับคนผิดมาลงโทษ  
  
 นอกจากนั้นจากประเด็นขาวขางตนท่ีมีขาวเกีย่วของกับประเภทขาว อาชญากรรม เชน หมอฆาหมอ 
, ดร.พิพัฒนฆาเมีย ซ่ึงเปนประเภทของขาวอาชญากรรม และปญหาสังคมได และยังสามารถสะทอนคุณคาความ
เปนชายออกมาในเร่ืองของความรุนแรง ท่ีเพศชายทํากับเพศหญิง จนถึงแกชีวติ  
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 หรือแมกระท่ัง ขาวภาคใต ท่ีเปนประเด็นขาวท่ีหนงัสือพิมพใหความสําคัญ และนําเสนอซํ้าๆ 
จัดเปนประเภทขาวปญหาสังคม ท่ียังคงตองแกไขกนัตอไป เพราะความรุนแรงไดเกิดข้ึนทุกวันตามหนา
หนังสือพิมพ ซ่ึงมีท้ังเนื้อหาขาว และภาพขาว ท่ีนําเสนอควบคูกันไปดวย แตกไ็ดแฝงคุณคาคาความเปนชาย
เร่ืองของการเปนผูผดุงความยุติธรรมใหกบัสังคม เพราะปญหาภาคใตนั้นเปนปญหาท่ีเร้ือรังมานาน และมีความ
รุนแรง เปนเหตุการณท่ีสรางความไมสงบสุขใหกับประเทศ ดังนั้นทหาร / ตํารวจ จะเขามาควบคุมดุแลเพื่อผดุง
ความยุติธรรม ความสงบสุขมาสูประเทศในทุกวิถีทาง  ซ่ึงแสดงใหเหน็วาขาว 1 ขาวนั้นสะทอนคุณคาความเปน
ชายไดมากกวา 1 ขาว เปนตน 
 
 ตามปกติแลวหนังสือพิมพจะมีหนาของขาวกฬีาอยูแลว แตเพื่อทันสมัยในชวงฟุตบอลโลก 2002 
และเพื่อเอาใจคอลูกหนัง จงึนําเสนอขาวกีฬาออกมาทางหนา 1 ดวย ซ่ึงเปนการเพิ่มพื้นท่ีความสําคัญของขาว
กีฬาใหมากข้ึน สงผลใหขาวกฬีาท่ีนําเสนอนี้สามารถสะทอนคุณคาความเปนชายในเรื่องของพ้ืนท่ีท่ีสังคมใหใน
การแสดงออก โดยเปนการยดึพื้นท่ีขาวหนาหลักเพื่อเอาใจผูท่ีสนใจกฬีาฟุตบอลซ่ึงสวนใหญเปนเพศชาย  
 

 นอกจากนั้นในป 2545 นั้นเปนปทองของ บอล – ภราดร ศรีชาพันธ นักเทนนิส ชาวไทยท่ีสราง
ช่ือเสียงใหกับประเทศ ท่ีมีท้ังขาวรัก ขาวราว กับดารา / นักรองสาว เปนซ่ึงข้ึนหนา 1 ซํ้าๆ กันหลายๆวัน ซ่ึง
จัดเปนประเภทขาวบุคคลท่ีสามารถสะทอนคุณคาความเปนชายในเร่ืองของคุณคาท่ี  แสดงออกทางประเพณีท่ี
เพศชายสามารถออกมาแสดงความรัก หรือเปดเผยเร่ืองความรักไดมากกวาเพศหญิง เพราะเพศหญิงนั้น สังคม
ใหพื้นท่ีจํากดั ซ่ึงติดดวยปจจยัหลายดาน ท้ังประเพณี และวัฒนธรรม เพราะหากเพศหญิงทําเฉกเชนเพศชาย จะ
เกิดการไมยอมรับทางสังคม  เชน ขาว แมผัว ลูกสะใภ ท่ีไมสามารถลงรอยกันได เปนตน 
 
สรุปประเด็นขาวป 2546 
 
 สําหรับในขาวป 2546 นั้นมสีถานการณท่ีเกิดข้ึนท่ีสําคัญๆอยูมากมาย ซ่ึงมีประเด็นขาวเดนในป 
2546 มาแสดงใหเห็น ซ่ึงมีความสัมพันธกบัขอมูลท่ีเก็บมาอยางไร ดังตอไปนี้  
 
สรุปขาวเดนป 2546 
 
- ขาวอเมริกาถลมอิรัก      
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- ร้ือบารเบียร – สวย      
- ขบวนการปราบปรามยาเสพติด ฆาตัดตอน 2,500 ศพ  
- ขบวนการปราบปรามผูมีอิทธิพล 
- ประหารชีวิตหมอวิสุตรฆาเมีย       
- ม็อบเขมรโจมตีกบ – สุวนันท   
- เยยเสธมอยยิงนองชาย     
- ศึกเลือดวดักู ดับสมภารคนดัง     
- ปริศนาบ๊ิกข้ีหลี     
- ผาศพหางทองร้ือคดี     
- เปดโปงคดีแพะเชอรร่ีแอน           
- กํานันเปาะส้ินลายถูกจับขอหาฆากํานนัยูร  
- อุบัติเหตุท่ีเกดิข้ึนกับบ๊ิก ดีทูบี   
 

 จากประเด็นขาวสําคัญในป 2546 นั้น พบวา ขาวตางๆท่ีเกิดข้ึนนัน้ เปนขาว ท่ีสามารถสะทอนคุณคา
ความเปนชายออกมาไดหลากหลายคุณคา โดยสวนใหญแลวพบวา เกอืบทุกขาวท่ีเกดิข้ึนท่ีเปนประเด็นสําคัญใน
ป 2546 นั้น เปนเหตุการณท่ีเกดิข้ึน ซ่ึงสามารถสะทอนถึงคุณคาความเปนชายท่ีแสดงออกมาในเร่ืองของการ
เปนผูผดุงความยุติธรรมการแกไขปญหาใหกับคนในสังคมไดอยูกนัอยางปกติสุข เพื่อนําคนไมดีออกไปจาก
สังคมไดแก ขาวผาศพหางทองร้ือคดี , ขาวเปดโปงคดแีพะเชอรร่ีแอน , ขาวกํานันเปาะส้ินลายถูกจับขอหาฆา
กํานันยูร , ขบวนการปราบปรามยาเสพติด ฆาตัดตอน 2,500 ศพ , ขบวนการปราบปรามผูมีอิทธิพล  , ประหาร
ชีวิตหมอวิสุตรฆาเมีย  , ขาวร้ือบารเบียร  และ ขาวสงครามอเมริกา กับ อิรัก เปนตน   

 
 ซ่ึงจากการมีนโยบายในการดําเนินงานของรัฐบาลสงผลใหทหาร / ตํารวจ ไดเขามาทําหนาท่ีนี้ซ่ึงถือ

เปนหนาท่ีท่ีตองรับผิดชอบโดยตรง เพื่อสนองตอบนโยบาย สงผลใหในชวงป 2546 นั้น สวนใหญจะเปนขาว
การจับยาบา ซ่ึงต้ังแตมีนโยบายปราบปรามก็มีใหจับไดทุกวัน และสงผลใหมีขาวการฆาตัดตอน ซ่ึงแสดงถึง
ความเปนชายในเร่ืองของความรุนแรงออกมาไดอีกเชนเดียวกัน 

 
  อีกทั้ง การนาํเสนอขาวการตามลาผูมีอิทธิพลไมใหสรางความเดือดรอนใหกับสังคม ก็เปนอีกหนึง่

หนาท่ีท่ีแสดงถึงคุณคาความเปนชายท่ีแสดงออกมาในเร่ืองการเปนผูผดุงความยุติธรรมใหกับสังคมซ่ึงตัวอยางท่ี
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โดนจับคือ กํานันเปาะ ซ่ึงไมวาจะมีลูกเปนถึงรัฐมนตรี แตก็ไมสามารถจะชวยให     ผูเปนพอพนผิดได ซ่ึงเปน
การนําเสนอวา ส่ิงท่ีทหาร / ตํารวจ นัน้ทําลงไปก็เพื่อสังคม 
 

 นอกจากนั้นในสถานการณขาวป 2546 นี้ยังมีขาวท่ีสะทอนคุณคาความเปนชายออกมา 
ในเร่ืองของความรุนแรง ท่ีเกิดจากเพศชายกระทํากันเอง หรือกระทํากับเพศท่ีออนแอกวา เพื่อเหตุผลใดเหตุผล
หนึ่ง และยงัสามารถสะทอนคุณคาความเปนชายออกมาในเร่ืองประเพณีท่ีฆาไดหยามไมได อีกดวย ซ่ึงมี
ความสัมพันธกับบทสรุปจากการเก็บขอมูล ท่ีคุณคาความเปนชายเร่ืองความรุนแรง และ ประเพณี นัน้อยูเปน
อันดับตนๆ ของการแสดงออกถึงคุณคาความเปนชาย ไดแก ขาว ประหารชีวิตหมอวิสุตรฆาเมีย  ซ่ึงสามารถ
สะทอนคุณคาความเปนชายเรื่องความรุนแรงท่ีทํากับเพศหญิง และยงัสะทอนถึงการทําหนาท่ีเปนผูผดุงความ
ยุติธรรมจับคนผิดมาลงโทษในข้ันตอนของกฎหมาย คือการประหารชีวิต ซ่ึงเปนการสอนทางออมในเร่ืองของ
การทําด ี , ขาวม็อบเขมรโจมตีกบ – สุวนันท เปนขาวท่ีสามารถสะทอนคุณคาความเปนชายเร่ืองของประเพณ ี
ศักดิ์ศรี ฆาไดหยามไมได ท่ีมาดูถูกคนพมา และยังสามารถสะทอนคุณคาความเปนชายเร่ืองของการเปนผูนาํ
และใชความรุนแรงในการแกไขปญหาตางๆ โดยการทําลายขาวของของประเทศไทย ซ่ึงแสดงออกมาทาง
เนื้อหาขาว และภาพขาว  
 
 อีกทั้ง ขาวเยยเสธมอยยิงนองชาย หรือ ขาวศึกเลือดวดักู ดับสมภารคนดัง ซ่ึงสามารถสะทอนคุณคา
ความเปนชายดานความรุนแรง และเร่ืองประเพณี ในเร่ืองของศักดิ์ศรี ท่ีไมมีทางยอมกันไดแมวาจะมีการตัดสิน
คดีความทางกฎหมายไปเปนท่ีเรียบรอยแลว เหมือนกับคําท่ีวา “เร่ืองขบ แตคนไมจบ” เปนตน  
 
 นอกจากนั้น ในประเด็นขาวท่ีสําคัญของป 2546 มีประเด็นท่ีสําคัญท่ีสามารถสะทอนคุณคาความ
เปนชายออกมาไดในเร่ืองเพศ และประเพณีซ่ึงจากการเก็บขอมูลพบวา ท้ังเนื้อขาว และภาพขาวนั้น มีขาวท่ี
สะทอนคุณคาความเปนชายเรื่องเพศอยูในอันดับตนๆเชนกัน  เชน ปริศนาบ๊ิกข้ีหลี ท่ีเพศชายนั้นมีพื้นที่ในการ
แสดงออกทางสังคม อีกทั้งการมีตําแหนงหนาท่ีการงานท่ีท่ีไดรับการยกยองจากสังคมจึงทําใหเกิดความ
คลุมเครือของปญหาเพราะทางเจาหนาท่ีท่ีทําหนาท่ีแกไขปญหานี้โดยตรงก็ยังไมกลาท่ีจะฟนธงไปวาเปนใคร
กันแนท่ีเปนคนระดับบ๊ิก และเปนบ๊ิกข้ีหลีกับสาวๆนักขาวอีกดวย  
  
 สวนในเร่ืองของพื้นท่ีท่ีถูกยดึพื้นท่ีเพื่อนําเสนอน้ัน ในป 2546 พบวามีการนําเสนอเนื้อหาเร่ืองราวที่
ซํ้าๆเพ่ือติดตามความเคล่ือนไหว เพื่อติดตามผลความคืบหนา ซ่ึงสามารถสะทอนคุณคาความเปนชายออกมาใน
เร่ืองของพ้ืนท่ี ท่ีสังคมใหพื้นที่ในการแสดงออก ซ่ึงเปนคุณคาท่ีอยูในอันดับตนๆ จากการสรุปขอมูล เพราะเปน
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ผูท่ีมีช่ือเสียงในสังคม เชน ประเภทขาวบุคคล คือ บ๊ิก ดีทูบี เปนตน ท้ังๆที่อาการก็ยังคงทรงๆทรุดๆ แตมีการ
นําเสนอมีความถ่ีซํ้ามากๆ สงผลใหเนื้อท่ีในเน้ือขาว ภาพขาวอ่ืนลดลงตามไปดวย  
 
 จากเนื้อหาของขาวท่ีเปนตัวอยางท่ีแสดงออกมาใหเห็นถึงคุณคาความเปนชายนัน้พบวา สถานการณ
ของขาวท่ีเกิดข้ึน ในชวงป 2545 – 2546  มีสถานการณท่ีเกีย่วของกบัเหตุการณท่ีจะตองมีผูท่ีมาคอยผดุงความ
ยุติธรรมใหกบัสังคม แกไขปญหาตางๆท่ีเกิดข้ึนเพื่อใหสังคมอยูกันอยางปกติสุข ท้ังขาวการปราบปรามยาเสพ
ติด การปราบปรามผูมีอิทธิพล  การปราบปรามเพ่ือความสงบในภาคใต การร้ือคดีฆาเส่ียซอสภูเขาทอง ฯลฯ 
โดยสถานการณท่ีเกดิข้ึนนั้น หนังสือพิมพไทยรัฐ หนา 1 ไดนําเสนอเนือ้หาของขาว และภาพขาวท่ีแสดงใหเห็น
ถึงเพศชายท่ีมาทําหนาท่ีท่ีแสดงถึงคุณคาความเปนชายเพื่อผดุงความยตุิธรรมใหกับสังคม เพื่อใหสังคมอยูใน
ความสงบสุข ท้ังในสวนของเร่ืองกฎหมาย และนโยบายท่ีผูนําสังคมเปนผูวางแผนไว  เพื่อแกปญหาดังกลาว 
 

 ดังนั้น จึงสามารถสรุปและตอบคําถามปญหานําวจิัยไดวา ประเภทของขาวท่ีมีมากท่ีสุดคือประเภท
ขาวดานทหาร / ตํารวจ และ ไดแสดงคุณคาความเปนชายเพ่ือผดงุความยุติธรรมใหกับสังคมมากท่ีสุดดวย
เชนกัน ซ่ึงในบทท่ี 4 ไดตอบปญหานําวจิัยท้ัง 2 ขอไดเปนท่ีเรียบรอยแลว เพราะผลท่ีไดรับจากการรวบรวม
ขอมูลนั้น มีความสัมพันธกบัสถานการณท่ีเกิดขึ้นในป 2545 – 2546   
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บทที่ 5 
 

สรุปผล อภปิรายผล และขอเสนอแนะ 
 
 การวิจยัเร่ือง “การถายทอดอุดมการณความเปนชายผานส่ือหนังสือพิมพไทยรัฐ หนา 1 ” นี้ มี
เนื้อหาในการวิจัยเพื่อศึกษาการนําเสนออุดมการณความเปนชายท่ีแสดงออกมาทางเนื้อหาขาว และภาพขาว  
โดยไดเลือกท่ีจะศึกษาส่ือหนังสือพิมพไทยรัฐ หนา 1 เพราะเปนส่ือมวลชนชนิดหนึ่งท่ีมีอิทธิพล และมีบทบาท
ทางขาวสาร เนื่องจากมีจํานวนผูอานเปนจาํนวนมาก เปนส่ือท่ีมีกลุมเปาหมายเปนประชาชนทุกระดับ และมี
จํานวนยอดพมิพท่ีมากท่ีสุดเม่ือเทียบกับหนังสือพิมพประเภทเดียวกนั  
 
 ท้ังนี้ ผูวิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาวา เนื้อหาขาว และภาพขาวท่ีเผยแพรออกมาทาง หนา 1 ซ่ึงถือ
เปนหนาตางบานแรกกอนท่ีจะเขาไปสูหนาตอไป เปนจุดขายของหนังสือพิมพ เนื่องจากหนาแรกจะเปน
หนาท่ีดึงดูดความสนใจของผูอาน สงผลใหหนังสือพิมพมีการใชภาษาท่ีหวือหวา  สองแงสองงามในบางกรณี  
ซ่ึงแตกตางจากหนังสือพิมพเชิงคุณภาพที่ระมัดระวังเร่ืองของภาษา และภาพขาว มากกวา 
 
 สําหรับในการวิจัยคร้ังนี ้ ผูวิจัยจะทําการศึกษาถึงอุดมการณความเปนชายท่ีแสดงออกมาทาง
หนังสือพิมพไทยรัฐ หนา 1 วา ขาวประเภทตางๆนั้นสามารถสะทอนคุณคาความเปนชายออกมาในคุณคาดาน
ใดบาง และดานใดมากที่สุด ท้ังนี้ ผูวิจยัไดเก็บขอมูลของหนังสือพิมพไทยรัฐ หนา 1 จาก   หอสมุดแหงชาติ
ตั้งแตป 2545 – 2546 จํานวน 244 ฉบับ  (24 เดือน ) เพื่อตอบปญหานาํวิจัย ท้ัง 2 ขอไดอยางสมบูรณ ซ่ึงปญหา
นําวิจยัท่ีผูวจิัยไดศึกษานี้มีดวยกัน 2 ขอคือ 
 
1. หนังสือพิมพไทยรัฐ หนา 1 นําเสนอเนือ้หาประเภทพาดหัวขาว และภาพขาวท่ีสะทอนคุณคาความเปนชาย
เปนพื้นท่ีเทาใด 
 
2. หนังสือพิมพไทยรัฐ หนา 1 สรางวาทกรรม และนําเสนอภาพขาวท่ีสะทอนคุณคาความเปนชายในลักษณะ
ใด และภายใตบริบทใด  
 
  จากผลการวิจยัพบวา เนื้อหาขาว และภาพขาวท่ีถายทอดคุณคาความเปนชายออกมาทาง
หนังสือพิมพไทยรัฐ หนา 1 นั้น มีความสัมพันธ กับบริบทท่ีแวดลอมสถานการณท่ีเกิดขึ้นในชวงป 2545 – 
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2546  โดยพบวา ท้ังเนื้อหาขาว และภาพขาวนั้นประเภทขาว ทหาร / ตํารวจ นัน้เปนประเภทขาวท่ีแสดง
ออกมามากท่ีสุดในชวง 2 ป อีกทั้งยังสงผลใหในชวงปนี้ยงัสามารถสะทอนคุณคาความเปนชายในเร่ืองของ
การเปนผูผดุงความยุติธรรมใหกับคนในสังคมอยูอยางสงบสุขเปนจํานวนของคุณคาท่ีสะทอนออกมามาก
ท่ีสุดดวยเชนกนั ท้ังนี้ผูวิจยัจะอธิบายรายละเอียดในแตละสวนดังนี ้
 

สรุปผลการวิจัย 
 

 จากปญหานําวิจัยนั้นจะสามารถตอบปญหานําวิจยัได 2 สวน โดยสวนแรกจะเปนสวนของพื้นท่ี
ของหนังสือพมิพไทยรัฐ หนา 1 ท่ีใหพืน้ท่ีของขาว และภาพขาว ท่ีสะทอนคุณคาความเปนชาย ซ่ึงในขาว 1 
ขาวนั้นประกอบไปดวย พาดหัวหลัก พาดหัวรอง ความนํา ซ่ึงมี 3 สวน แตบางขาวก็มีไมครบท้ัง 3 สวน คือ มี
แตพาดหัวรอง และความนํา เพราะข้ึนอยูกับความสําคัญของสถานการณท่ีเกิดขึน้ และข้ึนอยูกับนโยบายของ
หนังสือพิมพในการนําเสนอขาวอีกดวย โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
 

 1. จากการวิจยัพบวา หนังสือพิมพไทยรัฐ หนา 1 นั้น นําเสนอเนื้อหาที่สะทอนคุณคาความเปน
ชายออกมา โดยในป 2545 – 2546 นั้นมีจาํนวนหนังสือพิมพท่ีทําการเก็บขอมูล จํานวน 244 ฉบับ ดังนั้นจึงมี
พื้นที่ของหนังสือพิมพท้ังหมด จํานวน 48,800 BSU. ( โดยคิดจาก จาํนวนพ้ืนที่ของหนังสือพิมพไทยรัฐ 1 
ฉบับมีพื้นที่ 15 x 20 นิ้ว  หารดวย 1.5 จะไดเปนพืน้ท่ีจํานวน 1 ฉบับของหนังสือพิมพคือ 200 BSU. ) โดย 1 
BSU. เทากับ 1.5 x 1.5 นิ้ว ซ่ึงจากการเก็บขอมูลสามารถสรุปผลไดดังนี้ 
 

พาดหวัหลัก    9,795.35  BSU. 
พาดหวัรอง       3,368.58 BSU. 
ความนํา     2,504.80 BSU. 
รวมพื้นท่ีเนื้อหาขาว 15,668.73 BSU. 
 
 
 
 
 
 

 สําหรับพื้นท่ีของภาพขาวท่ีสะทอนคุณคาความเปนชายออกมาทางหนา 1 นั้น พบวาจํานวน ของ
ภาพขาวในแตละฉบับนั้นสวนใหญจะนําเสนอเพิ่มเติมจากเน้ือหาขาวท่ีเปนขาวท่ีเดนๆ  ในวันนัน้ ซ่ึงถามี
ประเด็นขาวท่ีอยูในความสนใจของประชาชนแลว ภาพขาวท่ีนําเสนอนั้น จะนําเสนอมากกวา 1 ภาพขาว จาก
เนื้อหาขาวเดยีวกัน ซ่ึงจากป 2545 – 2546 พบวา ภาพขาวนัน้มีจํานวนพ้ืนท่ี 10,454.70 BSU.  
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 ซ่ึงเม่ือนําท้ังพ้ืนท่ีของเนื้อหาขาว และภาพขาวมารวมกนั เพื่อทราบถึงจํานวนพ้ืนท่ีท้ังหมดท่ี
สะทอนคุณคาความเปนชายแลวพบวา มีจํานวนพ้ืนที ่  26,123.43 BSU. ซ่ึงเปนจํานวนพ้ืนท่ีท่ีเกินคร่ึงของ
จํานวนพ้ืนท่ีท้ังหมด แสดงใหเห็นถึงจาํนวนพ้ืนที่ของหนังสือพิมพท่ีใหพื้นที่เพศชายในการสะทอนคุณคา
ความเปนชายออกมาในส่ือสาธารณะ 
 

 2. หนังสือพิมพไทยรัฐหนา 1 นี้ไดสรางวาทกรรมท่ีแสดงคุณคาความเปนชายออกมาท้ังทางภาษา 
และภาพ ซ่ึงในภาษานั้นไดใชคําซ่ึงสามารถแสดงถึงคุณคาความเปนชายท่ีสะทอนออกมาในคุณคาตางๆ เชน 
เจาหนาท่ีตํารวจ ตามลา ผูคายาบาตามนโยบายของทักษิณ ซ่ึงคําวาตามลานั้นเปนคําท่ีสามารถสะทอนใหเห็น
ถึงการกระทําของคนในขาวท่ีทําเพื่อดูแลความสงบสุขใหกับสังคม นัน่คือการเปนผูท่ีสะทอนคุณคาความเปน
ชายออกมาในเร่ืองของการเปนผูผดงุความยุติธรรมเพื่อใหสังคม ประเทศชาติ ปลอดภัยจากยาบา  
 

 สําหรับคุณคาความเปนชายท่ีสะทอนออกมาใน 1 ขาวนั้นบางขาวสามารถสะทอนคุณคาความ
เปนชายออกมาไดมากกวา 1 คุณคา เพราะในขาว 1 ขาวนั้นมีเหตุการณท่ีเกดิข้ึนหลายเหตุการณ จึงมีการทํา
หนาท่ีท่ีสามารถสะทอนคุณคาความเปนชายออกมาไดมากกวา 1 คุณคา 
 

 โดยในป 2545 – 2546 นั้นท้ังเนื้อหาขาว และภาพขาวไดคุณคาความเปนชายท่ีสะทอนออกมาโดย
เรียงลําดับดังนี้ 

เนื้อหาขาว     ภาพขาว 
 1. คุณคาผูผดงุความยุติธรรม   1. คุณคาผูผดงุความยุติธรรม 
 2. คุณคาการแสดงออกความรุนแรง  2. คุณคาการแสดงออกความรุนแรง 
 3. คุณคาการเปนผูนําสังคม   3.คุณคาในเร่ืองพื้นท่ีท่ีสังคมใหแสดงออก 
 4. คุณคาทางประเพณ ี   4. คุณคาแสดงออกเร่ืองเพศ 
 5. คุณคาในเร่ืองพื้นท่ีท่ีสังคมใหแสดงออก 5. คุณคาทางประเพณ ี
 6. คุณคาแสดงออกเร่ืองเพศ   6. คุณคาการเปนผูนําสังคม 
 7. คุณคาทางเศรษฐกิจ    7. คุณคาทางศาสนา 
 8. คุณคาทางศาสนา    8. คุณคาทางเศรษฐกิจ 
 
 จากขอมูลข้ันตนแสดงใหเหน็ถึงคุณคาความเปนชายท้ังเนื้อหาขาว และภาพขาวท่ีแสดงออกมาให
หลายๆ คุณคา โดยเปนท่ีนาสังเกตวา ท้ังเนื้อหาขาวและภาพขาวนั้น มีการแสดงคุณคาความเปนชายออกมาใน
อันดับตนๆ ท่ีเหมือนกนัคือ คุณคาความเปนชายท่ีแสดงออกมาในคุณคา       ผูผดุงความยุติธรรม และคุณคา
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ความเปนชายท่ีแสดงออกถึงความรุนแรง เพราะเม่ือใดท่ีเพศชายแสดงออกถึงความรุนแรง ผูท่ีจะมาทําหนาท่ี
คล่ีคลายปญหาท่ีเกิดข้ึนก็คือเพศชายท่ีเปนผูท่ีผดุงความยตุิธรรมใหกับสังคม เชนกัน   
 
การอภิปรายผล 
 
 จากผลการวิจยัท่ีผานมาไดทําการสรุปผลออกมาเพื่อตอบปญหานําวจิัยขางตนเปนท่ีเรียบรอยแลวนัน้ 
ในการอภิปรายผลผูวิจัยจะดําเนินการอธิบายรายละเอียดถึงในคุณคาความเปนชายท่ีนําเสนอออกมาท้ัง 8 
คุณคา รวมกับการอภิปรายผลโดยรวม เพือ่ใหเหตุผลในเหตุการณ และผลของการวจิัยท่ีเกดิข้ึน โดยนําทฤษฎี
เขามารวมอธิบายดวย ดังนีคื้อ 
 
ชวงท่ี 1 อภิปรายผลในรายละเอียด 
 
 1. คุณคาความเปนชายท่ีสะทอนถึงเร่ืองการเปนผูผดงุความยุติธรรมใหกับคนในสังคมมีจํานวน
มากท่ีสุด ท่ีเปนเชนนัน้เพราะในชวงปดังกลาวมีเหตกุารณท่ีเกิดขึน้ในสังคมมากมาย ท้ังในเร่ืองของปญหา
ครอบครัว  ปญหาสังคม ปญหาอาชญากรรม ตลอดจนนโยบายของรัฐบาลท่ีเนนการปราบปรามยาเสพติด การ
ปราบปราบผูมีอิทธิพล ตลอดจนการนําเสนอขาวสารที่เปนการตัดสินคดีความตางๆ ซ่ึงท้ังน้ีลวนแสดงถึงการ
ทําหนาท่ีของทหาร / ตํารวจ หรือแมกระท่ังผูบริหารบานเมืองท่ีตองทําหนาท่ีอยางเด็ดขาดเพ่ือทําใหสังคม
สงบสุข สงผลใหการจับกุมผูราย การปราบปรามยาเสพติดใหหมดไปนั้นเปนปญหาท่ีตองการผูมาแกไข ซ่ึง
หนังสือพิมพไทยรัฐ หนา 1 ไดถายทอดถึงคุณคาความเปนชายท่ีออกมาชวยเหลือสังคม เปน ฮีโรใหกับสังคม 
ซ่ึงเปนหนาท่ีท่ีตองการผูท่ีเหมาะสมมาทําหนาท่ีดังกลาว ซ่ึงก็คงไมพนเพศชาย เพราะเม่ือเปรียบเทียบเพศชาย
ในเร่ืองของรางกายมีความไดเปรียบมากกวาในการทําหนาท่ีท่ีตองมีความเส่ียงสูง แตผูหญิงนั้นตองทําหนาท่ี
ในเร่ืองของการดูแลบานมากกวา ซ่ึงกับแนวคิดเร่ือง Ethics of care ของ Carol Gilligan ซ่ึงสามารถอธิบาย
ปรากฏการณนี้ไดวา ในการกระทําท่ีเกดิข้ึนจนกลายเปนส่ิงท่ีสังคมคิดวาส่ิงนั้นเปนส่ิงท่ีควรปฏิบัติ เปนส่ิงท่ี
ใน       แตละเพศมภีาระและหนาท่ีท่ีแตกตางกัน จึงเกดิการประพฤตปิฏิบัติมาหลายยุคหลายสมัย ซ่ึงจากงาน
เขียนของ Joan C.Tronto ในงานเขียนเร่ือง “Woman and Caring : What can feminists learn about morality 
from caring?” (1989: 172) ไดบอกเกี่ยวกบัผูหญิงกับการดูแลเอาไว โดยมองวาเร่ืองของการดูแลเปนส่ิงท่ีรูกัน
ดีมาเปนเวลานานวาเปนเร่ืองของการแบงแยกถึงความแตกตางทางเพศในสังคม ไดมีการกําหนดวา ผูชายเปน
ผูท่ีดูแลเกี่ยวกบัเร่ืองของเงิน อาชีพ ความคิด และความกาวหนา แตผูหญิงมีหนาท่ีในงานดานการดูแล ดังนั้น    
ผูชายก็จะพยายามบอกวาส่ิงท่ีพวกตนทํามีคุณคามากกวา และเปนการเตรียมทุกอยางสําหรับครอบครัวของเขา 
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(Ehrenrich 1983)  ผูหญิงคือผูท่ีดูแลเกี่ยวกบัเร่ืองในบาน เพื่อบาน และเพื่อนฝูง ความเช่ือเหลานี้มีความเปนมา
อยางตอเนื่องและยาวนาน  ผูชายยังคงถูกมองวาเปนผูท่ีดแูล         ส่ิงสําคัญมากกวาผูหญิงอยูนั่นเอง 
 
 นอกจากนั้น สําหรับแนวคิดของ Carol Gilligan ท่ีแสดงใหเห็นถึงความแตกตางของผูหญิงและ
ผูชายเกิดมาจากการใชแนวคิดคนละชุดในการอธิบายความเปนหญิงเปนชาย เพราะจากคุณคาความเปนชายท่ี
สะทอนถึงผูท่ีผดุงความยุติธรรมใหกับคนในสังคมนั้น สอดคลองกับ  Mode of Moral ของ Carol Gilligan 
ท่ีวาผูชายเปนผูท่ีเรียกรองหาความยุติธรรมอยูเสมอ fairness เพราะผูชายจะนึกถึงเร่ือง Ethics of justice มากกวา 
Ethics of care ท่ีเปนส่ิงท่ีผูหญิงเรียกรองในการดูแลคนในครอบครัว  
 
 ดังนั้นการนําเอาแนวคิดของ  Gilligan มาใชในงานวิจยันี้เพื่อเปนการแสดงใหเห็นวาแทจริงแลว
ความเปนชาย หรือความเปนหญิงท่ีแสดงออกมาจนทําใหสังคมมองวาผูหญิงเปนแบบนั้น และ      ผูชายเปน
แบบนี้ เกดิการส่ังสมกลายเปนอุดมการณท่ีฝงรากลึกวา ผูชายตองเปนผูนํา เปนผูผดุงความ  ยุตธิรรม สวน
ผูหญิงจะเปนผูท่ีออนไหว ออนแอกวาเม่ือเทียบกับเพศชาย มีบทบาททางสังคมในแงของการเปนเมียและแม 
ไมคอยมีพื้นทีท่างสังคมมากนักเม่ือเทียบกบัเพศชาย เปนเพราะวาท้ังผูหญิง และ     ผูชายนั้นมีระบบ
แนวความคิดคนละระบบกนัจึงทําใหการแสดงออกมาท้ังผูหญิง และผูชายมีความแตกตางกัน และเม่ือเกิดการ
แสดงออกท่ีซํ้าๆกันบอยๆเขาจะทําใหดูเสมือนวาส่ิงท่ีท้ังผูหญิงและผูชายท่ีแสดงออกนั้นลวนเปนส่ิงท่ีควรจะ
เปน และควรจะทํา เพราะหากใครแสดงออกในส่ิงท่ีนอกเหนือจากนีจ้ะทําใหกลายเปนส่ิงท่ีผิดปกติไป เชน 
เปนผูหญิงตองเล้ียงดูลูก จะถือวางานนอกบานสําคัญกวาการเล้ียงดไูปไมได เนือ่งจากเปนแนวคิดท่ีละเลย
โครงสรางอํานาจระบบผูชายเปนใหญและการแบงแยกเพศสภาพในระบบความหมายเดิมท่ีผูหญิงยังตองคง
ความเปนผูหญิง “แทจริง” อยู ทําใหงานบานยังคงเปนหนาท่ีของผูหญิง ถึงแมวาผูหญิงไดทํางานนอกบานแลว 
ยังตองทํางานในบานดวย เพราะหนาท่ีในบานนั้นสังคมยังยกใหเปนหนาท่ีของผูหญิงอยูเชนเดิม ดังนั้นจึงตอง
ทําหนาท่ีใหดท้ัีงในบานและนอกบาน   ( กฤตยา อาชวนิจกุล , 2542 )  
 
 นอกจากนั้นเปนท่ีสังเกตไดวาในคุณคาความเปนชาย ในเร่ืองการเปนผูผดุงความยุตธิรรมใหกับ
คนในสังคม ก็เปนอีกบุคลิกหนึ่งของการเปนผูนําใหกบัสังคมในการแกไขปญหาตางๆท่ีเกิดข้ึน เพราะดวย
สรีระ ความไวเนื้อเช่ือใจ การถายทอดวัฒนธรรมในเร่ืองของชายเปนใหญ การเปนเพศที่   แข็งแรง จึงทําให
ตองทําหนาท่ีนี้แทนผูหญิง ท้ังในการปฏิบัติและการบริหาร เพื่อปราบปรามผูกระทําผิด และใหสังคมอยูกัน
อยางปกติสุขตอไป จึงพบวาผูชายจะมีโอกาสในการท่ีจะทําหนาท่ีในการแสดงคุณคาความเปนชายออกมาใน
สังคมมากท่ีสุด 
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  2. คุณคาความเปนชายท่ีแสดงออกถึงเร่ืองของความรุนแรง เปนคุณคาท่ีแสดงใหเห็นถึงความ
รุนแรงท่ีเกิดข้ึนทางหนาหนงัสือพิมพไทยรัฐ หนา 1 ซ่ึงเปนความรุนแรงท่ีเกดิจากการกระทําของเพศชายท่ี
กระทํากับเพศท่ีออนแอกวา เชน เพศหญิง หรือแมกระท่ังเพศเดยีวกัน เพื่อแสดงใหเห็นถึงอํานาจของเพศชาย
ท่ีส่ังสมมานานในเร่ืองการมีอํานาจ มีความเปนใหญ  และมักจะตัดสินใจดวยตัวเองโดยคิดวาส่ิงนั้นเปนส่ิงท่ี
ถูกตองแลว ซ่ึงมักเกิดปญหาตางๆตามมา หากการตดัสินใจเปนการตัดสินใจท่ีผิดพลาด และนํามาซ่ึงทางออก
คือความรุนแรงนั่นเอง ซ่ึงแนวคิดเกี่ยวกับการสรางความเปนชายนี้สามารถอธิบายปรากฏการณนี้ไดวา ตั้งแต
สังคมแบบเดิมนักมานษุวิทยา (ยศ สันตสมบัติ,2537) ทําการศึกษาสังคมลาสัตวพบวาความเปนชายมีอํานาจ
เหนือผูหญิง สืบเนื่องจากสภาพรางกายของชาย หญิง ซ่ึงแตกตางกนั โดยผูหญิงตองกําเนิดบุตร (โรซัลโด
,2534) มีผลทําใหผูหญิงถูกวางใหไมมีอํานาจ ถูกดูถูกวาเปนเพศท่ีสกปรก (ritual unclean) นอกจากนั้น ตอง
พึ่งฝายชายหาเนื้อสัตว หรือโปรตีนในการเล้ียงชีพ ดวยเหตุนี้เองทําใหเกิดแนวคิดสังคมผูชายเปนใหญ 
(patriarchy) ซ่ึงแนวคิดดังกลาวมีผลท่ีสืบเนื่องมาจนถึงปจจุบัน 
 
 ดังนั้นเพศชายจึงเปนเพศท่ีมีอํานาจมีบทบาทในการควบคุมผูท่ีอยูอาศัยในบานเดียวกนัใหเปนไป
ตามท่ีตองการตามหลักหวัหนาครอบครัว หรือแมกระท่ังการแสดงออกถึงความรุนแรงกับผูอ่ืนท่ีเปนเพศ
เดียวกันเพราะใชอํานาจมาขมกันไมลง เพราะตางคนตางมีอํานาจ  เปนตน 
  
 3.   คุณคาการเปนผูนําสังคม  จากคุณคาความเปนชายท่ีแสดงออกมาทางการเปนผูนําใหกับคนใน
สังคมนี้เปนคุณคาท่ีเหน็ไดอยางชัดเจนในหนาหนังสือพิมพไทยรัฐ หนา 1 ท่ีผูวจิัยศึกษา เพราะเนื้อหาขาว 
และภาพขาวท่ีนําเสนอออกมานั้นท้ังในประเภทขาวการเมือง หรือแมกระท่ังขาวสังคมท่ีเพศชายทําหนาท่ีใน
การดูแลสังคม ชวยเหลือสังคมนั้น เปนเพราะเพศชายไดถูกสังคมจดัวางใหเปนผูนําทางสังคมมากกวาเพศ
หญิงท่ีตองดูแลบานมากกวา จึงทําใหการทํางานท่ีเปนผูนําใหกับคนในสังคมท่ีแสดงออกมาทางหนังสือพิมพ
นั้นจะเหน็บทบาทของเพศชายออกมามากกวา เพราะในสวนของบทบาทเพศหญิงท่ีแสดงออกมาน้ันมีการ
แสดงออกในพื้นท่ีความเปนผูนําในสังคมนอยกวา  
 
 ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัจิตสํานึกดานเพศ (Gender Consciousness) ท่ีสามารถ
อธิบายปรากฏการณนี้ไดวา บทบาทของผูหญิงท่ีถูกเสนอผานทางส่ือมวลชนนั้นยังคงมีลักษณะดอยในสังคม 
(สุดารัตน ดิษกรรธนะ,2538) ไมวาจะเปนส่ือมวลชนแขนงใดโดยเฉพาะ       ส่ือหนงัสือพิมพมีเพยีงรอยละ 
8.6 เทานั้นท่ีเสนอเร่ืองราวของผูหญิง และในสวนนีก้็จะเสนอขาวในดานความดอยกวาของผูหญิงในสังคม 
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เชน การเปนวตัถุทางเพศ ( Sex object) จากการวิเคราะหบทบาทของผูหญิงกับผูชายท่ีสะทอนอยูในภาพขาว
หนังสือพิมพ The Washingon Post และ The Los Angeles Times Miller (1975  อางในชนัญชี กาญจนอุไร
โรจน , 2538:6)  
 
 สําหรับในการเปรียบเทียบความแตกตางของการเปนชายเปนหญิงนั้นจะพบวา ตั้งแตการเล้ียงดูก็
มีความแตกตางกันแลว เพราะเพศหญิงและเพศชายนั้นจะถูกเล้ียงดูในลักษณะท่ีแตกตางกัน เพราะถาเล้ียงดู
ลูกผูชายจะเนนใหแตกตางกบัตัวเอง ตางจากลูกผูหญิงท่ีแมจะเล้ียงดแูบบผูกพันมากกวา (วิลาสินี พิพิธกุล
,2545 อางจากสุสินี วรศรีโสทร, 2547) ทําใหพบวาท้ังผูชายและผูหญิงจึงออกมาในลักษณะท่ีแตกตางกนั 
ผูชายจะเลนแบบ “หัวหกกนขวิด” สวนผูหญิงตอง “เรียบรอยเหมือนผาพับไว” ทําใหผูชายมีความกลาและ
ความเปนผูนําท่ีถูกสืบทอดและวางแผนไวแลวตั้งแตเด็ก จึงทําใหส่ิงท่ีแสดงออกมาในสังคมระหวางผูชายและ
ผูหญิงจึงมีความแตกตางกนั เพราะถาผูชายจะเปนผูนํา เนนการผจญภยั สวนผูหญิงจะเนนเร่ืองความสวยงาม 
และถามีการทําผิดแผกไปจากกฎของสังคมท่ีใหไว ผูชายก็คงจะไมใชผูชายท่ีสมบูรณ จะออกไปในแนวท่ีนุม
นิ่ม เปนเพศท่ีเรียกวาเพศท่ีสามในสังคม สวนผูหญิงกเ็ชนกัน ถาละเมิดส่ิงท่ีสังคมวางกรอบไวให ผูหญิงก็จะ
ไมใชผูหญิงท่ีสมบูรณแบบ แตจะออกมาในลักษณะของการเปนทอม เปนตน 
 
 ซ่ึงไดสอดคลองกับแนวคิดของ ชนัญชี กาญจนอุไรโรจน (อางใน ฟาใส วิเศษกุล : 35) ได
ทําการศึกษาภาพลักษณสตรีในหนังสือพิมพรายวนั ในชวงป 2528 – 2537 ท่ีพบวา หนังสือพิมพรายวัน
ภาษาไทยนําเสนอภาพลักษณเร่ืองสตรีกับความงามมากท่ีสุด  และเม่ือเปรียบเทียบกับการนําเสนอ    
ภาพลักษณของสตรีในหนาตางๆ ของหนงัสือพิมพพบวา หนาหนึ่งนําเสนอประเด็นสตรีกับเหยื่อความรุนแรง
มากท่ีสุด ดวยรูปแบบขาวท่ีมีทิศทางเปนกลาง โดยสตรีท่ีปรากฏมีบทบาทเปนวัตถุทางเพศมีฐานะเปน
ผูถูกกระทํา โดยสวนใหญเปนสตรีในระดับธรรมดาแตถาเปนสตรีในระดับผูนําจะอยูในระดับของหนาสตรี 
หนาในของหนังสือพิมพรายวัน 
 
 จากเหตุนี้ทําใหผูหญิงขาดโอกาสที่จะหาความกาวหนาในการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะบทบาท
ทางการเมืองหรือการเปนผูนาํ เพราะบทบาทของผูหญิงจะถูกกาํหนดในแงของการเปนผูผลิตลูกหลาน 
(Reproduction) และผูท่ีมีสวนรวมในการผลิตกิจกรรมดานตางๆ (Productive activities) ในระบบเศรษฐกิจจะ
เห็นไดวาผูหญิงอยูในระบบเศรษฐกิจมากกวารอยละ 62 (สุธีรา ทอมสัน  , 2521) ในขณะท่ีความกาวหนาของ
ผูหญิงกลับมีจํานวนผูบริหารนอยมากและในวงการเมืองนั้นแมผูหญิงจะมีสวนรวมมาเปนระยะเวลานาน แต
บทบาทและภาพลักษณของนักการเมืองหญิงก็ยังคงมีลักษณะเปนไปตามบทบาทของผูหญิงโดยท่ัวไปคือ
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บทบาทของความเปนผูดแูล     ผูใหความชวยเหลือ บทบาทของความเปนแม และบทบาททางดานสังคม
สงเคราะหเปนสวนใหญ เพราะภาพความเปนลัทธิเพศนิยม  (Sexism) นั้นจะเนนคุณคาเพียงคร่ึงหนึ่งเทานัน้
ของมนุษยชาติ โดยละเลยอีกคร่ึงหนึ่งคือผูหญิง       (ฉลาดชาย สมิตานนท  , 2533 : 25) เปนตน 
 
 ท่ีเปนเชนนัน้เพราะวา เพศชายจะมีพื้นท่ีนอกบานในการแสดงออกมากกวาเพศหญิง จึงมีบทบาท
ท่ีแสดงออกมาในสังคมมากกวา เพราะต้ังแตอดีตแลวเพศชายจะตองเรียนหนังสือเนื่องจากจะตองทําหนาท่ี
เปนผูนําใหกับครอบครัวตอไป สวนผูหญิงเองถาไมมีเงินก็ไมไดเรียน ทางวิชาการ ก็จะเรียนวิชาการเรือน
แทน เรียนไปเพื่อนําไปใชเปนแมบาน เปนศรีภรรยาท่ีดีของสามีตอไป ดังนั้น ผูหญิงจะอยูแตในบาน ดแูลบาน
เล้ียงลูก สวนผูชายเปนผูท่ีออกไปหาเงินมาใชจายในครอบครัว เปนผูมีรายไดในสังคม ทําใหในการตัดสินใจ
ในเร่ืองสําคัญๆ จะมีผูชายออกมาแสดงความคิดเหน็มากกวาผูหญิง และจะไดรับความเช่ือถือมากกวา 
เพราะวาเปนผูท่ีมีพื้นที่นอกบานมากกวาผูหญิง ดังนัน้ยอมท่ีจะไดรูเร่ืองราวความเปนไปของสังคมมากกวา 
ท้ังในเร่ืองเศรษฐกิจ สังคม การเมือง แตดวยการเปนสังคมประชาธิปไตยมากข้ึนนั้น โอกาสท่ีผูหญิงจะ
แสดงออกมีมากข้ึน แตจะถูกใหแสดงความคิดเห็นและเปนผูนําในเร่ืองท่ีสําคัญนอยกวาผูชาย ซ่ึงสวนใหญจะ
เปนเร่ืองท่ีเปนบทบาทของผูหญิงเปนหลัก นั่นคือการดแูลผูอ่ืน  
 
 และเนื่องจากผูชายถูกจัดวางใหอยูในโลกสาธารณะ ผูหญิงถูกจัดวางใหอยูในบาน ดังนั้นโลก
สาธารณะจึงกลายเปน “โลก/สถาบันของผูชาย” ไปโดยปริยาย ขอเท็จจริงท่ีเห็นอยูกคื็อ ผูนําทางการเมืองเปน
ผูชายเกือบท้ังหมด ผูหญิงเปนเพียงขอยกเวน บรรดาผูนําทางเศรษฐกิจ ผูนําทางดานการทหาร ผูนําทางสังคม 
ผูนําทางเทคโนโลยี ฯลฯ ลวนแลวแตเปนแวดวงของผูชายท้ังส้ิน (กาญจนา      แกวเทพ,2544)  
 
 4.  คุณคาทางประเพณี ในคุณคาดานน้ีเปนคุณคาท่ีเพศชายแสดงออกมาถึงเร่ืองของ
ศักดิ์ศรีความเปนชายท่ีไมใหมาหยาม เขาทํานองท่ีวา “ฆาไดแตหยามไมได” ท่ีเปนเชนนั้นเพราะ       เพศชาย
เปนเพศท่ีถูกสังคมประกอบสรางข้ึนมาใหเปนผูนําครอบครัวเปนผูมีอํานาจท่ีตองคอยปกปองครอบครัว ดูแล
ครอบครัว เปนหัวหนาครอบครัว ซ่ึงถือเปนการถือครองอํานาจในสังคมท่ีใหไวอยูตลอดเวลา และเม่ือใดท่ี
ใครมาทําหนาท่ีท่ีผิดไปจากเดิมท่ีวางแผนไวจะสงผลใหเกิดความไมยอม       สูญเสียอํานาจ ความเปนใหญท่ี
เพศชายไดทําหนาท่ีนัน้ๆ มาต้ังแตดั้งเดมิ ซ่ึงแนวคิดเกี่ยวกับการสรางความเปนชาย ในสวนของความเปนชาย
แบบเกาไดใหแนวความคิดไววาแมสภาพของสังคมเปล่ียนแปลงไป ความเปนชายยังคงไดรับการตอกย้ําความ
เปนใหญ อํานาจ สืบตอจากยุคต้ังแตยุคลาสัตวมาถึงการเขา    สูยุคเกษตรกรรม เพราะผูชายยังคงเปนแรงงานท่ี
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สําคัญและมีอํานาจในสังคมเชนเดิม แตผูหญิงเองก็เขามามีบทบาทบางแตเปนเพียงการทําหนาท่ีในไร นา ท่ีไม
ตองทํางานท่ีตองไดรับความเส่ียงอันตรายเหมือนกันงานลาสัตวท่ีเปนภาระหนาท่ีของเพศชาย 
 
 นอกจากนั้น ความเปนชายแบบเกานั้นไดเนนในเร่ืองของอํานาจ และการครอบงํา ซ่ึงทําให
ความหมายของผูชายน้ันเปนเร่ืองท่ีตรงกันขามกับความเปนหญิง และจะเปนไปในทางบวกมากกวาโดยจะมี
การมองกันเปนคนละข้ัวแบบเปรียบเทียบกัน เชน เม่ือมองวาผูชายเขมแข็ง ผูหญิงก็จะออนแอ ผูชายจะอดทน 
ผูหญิงจะเนนการแสดงอารมณมากกวา (Doyle,1989 : 95)  
 และจาก 1 ใน 7 ของลักษณะความเปนชายแบบดั้งเดิมคือผูชายจะดูมีความแข็งแกรง และเอาชนะ
ไมไดดวยนั้นสอดคลองกับความเปนชายท่ีแสะทอนคุณคาความเปนชายออกมาทางประเพณ ี อีกท้ังในความ
เปนชายแบบใหม ซ่ึงใหความหมายของคุณคาความเปนชายท่ีเปล่ียนไปจากเดิมบาง แตก็ยังคงเร่ืองของศักดิ์ศรี
อยูเชนเดิม แมวาอาจจะลดเรื่องของอํานาจลงไปบาง ซ่ึง Abbott (1992) ไดเสริมความเปนชายแบบใหมวา 
ความเปนชายนั้นแตเดิมถูกจดัไวใหมีความแตกตางจากความเปนหญิงอยางส้ินเชิง แตปจจุบันไดมีการเร่ิมมอง
ความแตกตางนั้นอยูตรงกลาง โดยมองผูชายยุคใหมวาผูชายสามารถท่ีจะออนแอ และสามารถที่จะเขมแข็งได
เชนกัน ซ่ึงท้ังนี้ท้ังนั้นลวนข้ึนอยูกับเวลา และสถานการณ 
 
 สําหรับความเปนชายแบบเกา ยังไดรับการโตแยงในดานของความเปนปจเจกบุคคลท่ีมากเกินไป 
จนทําใหความคิดเดิมๆท่ีผูชายมองวาตนเองนั้นมีอํานาจอยางเดยีว ใหหนัมาสนใจตอส่ิงรอบขาง เชน ประเทศ 
ครอบครัว ส่ิงแวดลอม มากกวาตนเอง มากข้ึนกวาเดมิ แตนยิามของความเปนชายนั้นจะไดรับการนิยามอยู
ตลอดเวลาไมมีท่ีส้ินสุดตราบใดท่ีสังคมยังมีความไมแนนอนเปล่ียนผันไปเร่ือยๆเชนนี้ เพราะตอไปคุณคา
ความเปนชายท่ีแสดงออกมาอาจจะไมเพียงแตการเปนผูนํา การเปนผูท่ีแสดงเร่ืองความรุนแรง หรือการเปน
ผูนําเทานั้น เพราะวาในสังคมของเรามีความเปล่ียนแปลงไปตลอดเวลา สวนหนึ่งมาจากการรับวัฒนธรรมของ
ตางชาติเขามาจึงทําใหการนยิามความหมายของความเปนชาย และ คุณคาตางๆท่ีแสดงออกมาน้ัน มีมากข้ึน
และหลากหลาย เชน แตเดิมเร่ืองของความสวยความงาม ถูกวางบทบาทไวใหกับผูหญิง  แตตอนนี้จะพบวา
ผูชายเองก็หนัมาดูแลตัวเอง และ สําอางมากข้ึน เปนตน 
  
 5. คุณคาในเร่ืองพื้นท่ีท่ีสังคมใหแสดงออก สําหรับคุณคาความเปนชายดานนี้ เม่ือไดเก็บ  ขอมูล
มาแลวพบวาเพศชายมีพื้นทีใ่นการแสดงออกทางสังคมเปนอยางมาก ท้ังนี้เพราะเพศชายมีพื้นที่นอกบาน
มากกวาเพศหญิงสงผลใหมีกิจกรรมตางๆท่ีเพศชายทํา แตท้ังนี้สามารถแบงพื้นท่ีของผูหญิงและผูชายท่ี
เกี่ยวของกับเร่ืองของเวลา และสถานท่ี เพราะจากการมีหนาท่ี มีกิจกรรมท่ีทําในสังคมมาก สงผลใหพื้นทีท่าง
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หนาหนังสือพมิพท่ีสะทอนคุณคาความเปนชายจึงออกมามากดวยเชนกนั ในเวลา  ดึกดื่น ผูหญิงดีๆ ควรจะอยู
กับเหยาเฝากับเรือน ไมสมควรออกไปเท่ียวเตรนอกบาน หรือไมไปเดนิตามท่ีเปล่ียวลับตาคน  
 
 ซ่ึงแนวคิดเร่ืองพื้นท่ีสาธารณะ / พื้นท่ีสวนตัวนี้สามารถอธิบายปรากฏการณนี้ไดวา มีความ
สอดคลองกับการใหพืน้ท่ีของเพศหญิงและเพศชาย ท่ีถูกแบงออกมาโดยข้ึนอยูกับเวลาและสถานท่ี เพราะจาก
สํานวนไทยท่ีวา “ทองไปเจ็ดยานน้ํา” นั้น แนนอนวา ตองเปนสํานวนท่ีใชกับผูชายเทานั้น เชนเดยีวกับคําท่ีใช
วากลาวผูท่ีชอบเท่ียวเลนไปตามท่ีตางๆวา “ แรด ” นั้นสํานวนไทยจะหมายถึง       “ผูหญิง”  เทานั้นท้ังๆ ท่ี
สองคํานั้น เปนการแสดงอาการอยางเดยีวกัน แตเม่ือผูหญิงกับผูชายเปนผูแสดง จะใชกิริยาตางกนัและมีนยัยะ
ท่ีตางกันดวย 
 
  แมเพียงตัวอยางท่ีแนวคิดเร่ืองพื้นท่ีสวนตัว และพื้นท่ีสาธารณะจะแสดงใหเห็นวา ในเร่ือง
ของเวลาและสถานท่ีนั้น ยังสามารถที่จะเปนตัวแบงผูชายและผูหญิงเอาไว ซ่ึงแสดงถึงความไม       เทาเทียม
กันในเร่ืองเพศท่ีคนในสังคมไดใหความหมายเอาไว  เนื่องจากสํานวนภาษาท่ีทําหนาท่ีเปนแทงผลึกท่ีเกบ็
บันทึกเอาความนึกคิดและวธีิปฏิบัติของคนในสังคมในชวงระยะเวลาตางๆ กัน (แมวาความนกึคิดและการ
ประพฤติปฏิบัตินั้นจะสูญหายหรือเลิกราไปแลว แตภาษายังคงอยู) สํานวนภาษาท่ียกตัวอยางมาขางตน แสดง
ใหเห็นไดวาในวัฒนธรรมของไทยเชนเดียวกับอีกหลายๆวัฒนธรรมท่ีไดกําหนดใหสถานท่ีท่ีผูหญิงควร
จะตองอยูคือ “ท่ีบาน” (home) และสถานท่ีท่ีผูชายจะอยูคือ “ท่ีสาธารณะ/ท่ีนอกบาน” (public) หรือท่ีเรียกวา 
“โลกภายนอก” (กาญจนา แกวเทพ,2544) 
  
  นอกจากนั้น จากรายการเวทีผูหญิงและมูลนิธิฟรีดริค เอ แบรท ผูจัดสัมมนา “ประมวลภาพ
ขาวสตรีในรอบป 2545” (ขาวสด : 26 ธ.ค. 45) พบวาการนําเสนอขาวสตรีโดยเฉลี่ยเพียงรอยละ 18 ท้ังๆ ท่ี
ผูหญิงเปนผูรายงานและนําเสนอขาวสารถึงรอยละ 41  และในการนําเสนอขาวผูหญิงนั้นมักเปนขาวบันเทิง 
งานร่ืนเริง สิทธิมนุษยชน ศาสนา เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอม แรงงาน การปองกันประเทศ           วิทยาศาตร ฯลฯ  ใน
สวนของประเทศไทยมีผูหญิงทํางานดานขาวสูงสุด แตเนื้อหาของขาวท่ีเกีย่วของกบัผูหญิงมีนอยมากคิดเปน
รอยละ 11 ซ่ึงเปนกลุมประเทศท่ีศึกษาท่ีมีขาวผูหญิงนอยท่ีสุด และขาวท่ีปรากฏออกมาน้ัน กเ็ปนขาวท่ีผูหญิง
อยูในฐานะทีไ่รอํานาจ และมีเนื้อท่ีขาวเปนประเภทขาวขมขืน    การถูกทํารายอยางรุนแรง   เร่ืองชูสาว เปน
ตน  
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 6. คุณคาแสดงออกเร่ืองเพศ ในเร่ืองคุณคาความเปนชายเรื่องเพศนี้เปนท่ีทราบดีอยูแลววาเพศ
ชายเปนเพศท่ีสังคมใหสถานะภาพทางสังคมในการเปนผูนําเปนหลัก มีอํานาจ มีการตอกย้ําความเปนใหญจาก
การทําหนาท่ีของส่ือมวลชน  เพราะส่ือมวลชนนั้นเปนส่ือท่ีทําหนาท่ีในการตอบสนอง   สืบสานประเพณีของ
ไทยในการถายทอดอุดมการณดานตางๆใหกับสังคม  ดงันั้น เม่ือสังคมเปนเชนไร ส่ือจะทําหนาท่ีในการตอก
ย้ําจนคนในสังคมคิดวาเปนเร่ืองท่ีจริง เปนเร่ืองท่ีถูกตองและควรจะเปน ซ่ึงสอดคลองกับเอกสารประกอบการ
สอนวิชากฎหมายและจริยธรรมของ อาจารย       สุกัญญา สุดบรรทัด ท่ีกลาวถึง Ethic of  Lore  วาเปนกฎเปน
ขอบัญญัติของเร่ืองจริยธรรม วาส่ือมวลชนเองนั้น มีหนาท่ีในการ  ดแูลสังคม เปนกระจกสะทอนสังคม และ
รักษาสืบทอดประเพณ ี ดังนัน้ส่ือมวลชนจะตองทําหนาท่ี  เหลานี้อยางดีท่ีสุดและอยางมีจริยธรรมดวย แตใน
บางกรณีนัน้การทําหนาท่ีของสังคมในการนําเสนอ       รายงานขาวนัน้ส่ือมวลชนเองตองยึดหลักพื้นฐานใน
เร่ืองของจริยธรรมเปนหลัก แมจะตองทําหนาท่ีในการนําเสนอขาวสารก็ตาม และส่ิงท่ีควรนึกถึงนอยกวาเร่ือง
อ่ืนคือเร่ืองของผลกําไร  
 
 แตจากบทบาทหนาท่ีของส่ือมวลชนปฏิบัติอยูนั้น จะเนนเร่ืองของหนาท่ีในการนําเสนอขาว เพื่อ
สะทอนส่ิงท่ีมี ส่ิงท่ีเปนในสังคม วาตอนน้ีสังคมใหความสําคัญ และใหบทบาทผูชายในเร่ืองของความเปน
ใหญ การเปนผูนํา จึงทําใหผูหญิงท่ีเปนขาวนั้นมักมาจากการถายทอดคานิยมชายเปนใหญออกมา ท่ีมักจะเปน
ผูท่ีถูกผูชายกระทํา ขมเหงมากกวา  โดยสามารถสังเกตไดงายจากขาวท่ีเกดิจากการใชความรุนแรงกระทํากับ
เพศหญิงโดยเฉพาะเร่ืองเพศ และเม่ือส่ือนําเสนอออกมาบอยๆ ผูรับสารคือผูอานก็จะคอยๆซึมซับวาผูหญิง
เปนเพศท่ีออนแอกวาผูชายในหลายๆดาน 
  
 เพราะสังคมใหเพศชายเปนใหญ มีอํานาจ ดังนั้นเพศหญิง ซ่ึงเม่ือเทียบกับเพศชายแลวมีความ
ตรงกันขามกบัเพศชาย คือผูชายแข็งแรง ผูหญิงจะออนแอกวา จึงทําใหเพศหญิงถูกรังแกอยูรํ่าไป และพบมาก
ในขาวท่ีเกี่ยวของกับเพศหญิงตามหนาหนังสือพิมพประเภทขาวขมขืน โดยการกระทําของเพศชายท่ีใชความ
รุนแรง และความเปนใหญท่ียังคงมีสืบเนือ่งตอมาทุกยุคทุกสมัย และสอดคลองกับ แนวคิดการสรางความเปน
ชายของ ยศ สันตสมบัติ , 2537  ท่ีสะทอนใหเห็นถึงคุณคาความเปนชาย  แบบเกา ท่ีพบวาต้ังแตสังคมดั้งเดิม
มาแลวพบวาเพศชายมีอํานาจเหนือผูหญิง สืบเนื่องจากสภาพของ  รางกายของ ชายและหญิงท่ีแตกตางกนั  
เพราะผูหญิงตองทําหนาท่ีกําเนิดบุตร         ถูกสังคมวางบทบาทไววาไมมีอํานาจ และตองพึ่งพาฝายชายในการหา
อาหาร เพื่อใหผูหญิงมีชีวิตอยูได  
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 ดังนั้นคานยิมของชายเปนใหญจึงถูกถายทอดมา จึงเปนอีกเหตุผลหน่ึงท่ีทําใหผูชายใชกําลังกบั
เพศหญิง ซ่ึงเปนเพศท่ีออนแอกวา และไมมีทางสู แตถาผูหญิงเกิดการตอสูข้ึนมา ซ่ึงเปนการผิดแผกจาก
ประเพณดีั้งเดมิของเพศหญิง จะเกิดการวพิากษวิจารณข้ึนมา และยกเปนประเดน็ท่ีสังคมใหความสนใจ ท้ังๆ 
ท่ีเปนเร่ืองธรรมดาของสันชาตญาณของคนท่ีเม่ือโดนขมเหงหรือทํารายจะตอง    มีการตอสูเพื่อปองกันตนเอง 
แตดวยบทบาทและพ้ืนท่ีของเพศหญิง ท่ีสังคมวางกรอบไวใหเปนแบบนี้  จึงทําให   ผูหญิงจึงถูกรังแกอยางนี้
อยูรํ่าไป และส่ือก็จะนําเสนอซํ้าๆบอยๆวาเพศหญิงอยางไรก็สูกําลังของชายไมได  ดงันั้นจึงคิดวาทําไมส่ือไม
ทําใหเปนตรงกันขามวาการท่ีเพศหญิงสูนัน้เปนเพราะคนทุกคนมีศักดิศ์รีเชนกัน ดังนั้นใครจะมาขมเหงไมได            
ไมเฉพาะเพศชายท่ียึดศักดิ์ศรีแตเพียงผูเดียวเทานัน้ เปนตน 
 
 นอกจากนั้นไดมีงานศึกษาความเปนชายในส่ือมวลชนในสังคมตะวันตกปรากฎวา ส่ือนําเสนอ
ภาพความเปนชายท่ีไดรับการสรางจากสังคม โดยเลือกเพียงบางประเด็นของความเปนชายเทานัน้ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการตอกยํ้าประเด็นของอํานาจ และการครอบงําของผูชาย ตัวอยางเชน งานของ Fejes (1992) และ 
Doyle (1989,1995) ไดสรุปถึงการนําเสนอภาพของความเปนชายในส่ือตางๆ พบวา สวนใหญนําเสนอภาพ
ของผูชายในรูปแบบของผูมีอํานาจ ความรุนแรง ความมีพละกําลัง มีความรู ลักษณะการผจญภัย ความ
แข็งแกรง การแกงแยงแขงขัน สวนหนึ่งของการนาํเสนอภาพ ดังกลาว ในเชิงจิตวทิยา (Mulvey 
,1992:Neal,1992,1993) พบวาคนตองการมองผูชายพรอมกิจกรรมหรือในฐานะของผูกระทํา เนนความรุนแรง 
ความกาวราว และผูชมจะอยูในฐานะแหงความกลัวอํานาจของผูชาย ในทางกลับกัน ตองการมองผูหญิงใน
ฐานะวัตถุทางเพศ เห็นไดจากการนําเสนอเรือนราง และอยูในฐานะผูถูกกระทํา สนองความตองการของคน
ประเภท sado – masochistic 
 
 จากแนวคิดดังกลาวพบวาท้ังประเทศไทย และตางประเทศตางมีการมองภาพของความเปนชายวา
เปนเพศท่ีตองมีอํานาจ มีหนาท่ีการงานท่ีเหนือกวาเพศหญิงอยูตลอด ท้ังการงาน การดําเนินชีวิต และเนื่องจาก
ส่ือมวลชนเขามามีบทบาทในสังคมมากข้ึนเปนผูท่ีถายทอดเร่ืองราวตางๆใหสังคมไดรับรูตามหนาท่ี ซ่ึงไดมี
การสะทอนความเปนชายออกมาทางหนาหนังสือพิมพใหผูอานไดซึมซับและเขาใจในความหมายความเปน
ชายท่ีถูกประกอบสรางจากส่ือมวลชนอยูตลอดเวลา 
 
 7. คุณคาทางเศรษฐกิจ  สําหรับคุณคาความเปนชายดานนี้ สืบเนือ่งมาจากการเปน   ผูนํา
ในดานตางๆแลวการทําหนาท่ีดูแลระบบของเศรษฐกิจ จงึเปนอีกหนาท่ีหนึ่งของการเปนผูนําสังคมท่ีสังคมให
โอกาสในการแสดงออก อีกท้ังการท่ีเพศชายมีพื้นท่ีในการแสดงออกทางสังคม     สอดคลองกับหนาท่ีของ
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ส่ือมวลชนกับสังคม  การทําหนาท่ีของสื่อมวลชนนั้นแทจริงแลวส่ือมวลชนทําหนาท่ีท่ีไมเพียงแตแจงขอมูล
ขาวสารใหกับคนในสังคมไดรับทราบกันแลวเทานัน้ เพราะส่ือมวลชน ในประเทศหน่ึงๆ จะทําหนาท่ีเสมือน
กระจกที่สะทอนใหเห็นถึงลักษณะทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ภายในประเทศนั้นๆ และปญหา
ท่ีเกิดขึ้นของส่ือมวลชนโดยทั่วไปทั้งเปนประเทศท่ีกําลังพัฒนา หรือเปนประเทศท่ีพัฒนาแลวก็ตามลวน
จะตองปรับบทบาทและการทําหนาท่ีนัน้ใหสอดคลองกับความตองการของคนในประเทศน้ันดวย (กาญจนา 
แกวเทพ,2539:209)  
 
 8. คุณคาทางศาสนา เร่ืองศาสนาน้ันเปนหนาท่ีของเพศชายอีกหนาท่ีหนึ่งซ่ึงตองเปนผูท่ีทํา
หนาท่ีในการสืบทอดพระพทุธศานาโดยการบวชเม่ือถึงวัย และเวลาท่ีสมควร เพื่อใหเปนคนท่ีสมบูรณแบบ  
และการท่ีส่ือตองทําหนาท่ีในการสืบทอดรักษาประเพณขีองสังคมไวดวยเชนกันแลวส่ือจึงตองทําหนาท่ีใน
การเผยแพรคุณคาความเปนชายเร่ืองของศาสนา ซ่ึงแนวคิดส่ือมวลชนกับการสรางความเปนชายสามารถ
อธิบายปรากฎการณไดวา หนาท่ีในการถายทอดอุดมการณทางสังคม รวมถึงการขัดเกลาทางสังคม 
(socialization) โดยสวนใหญนั้น สถาบันครอบครัวจะเปนผูสราง และถายทอด    แนวคิดอุดมการณสังคม
ใหกับเด็ก ท่ีจะเติบโตเปนผูใหญในอนาคต กระบวนการดังกลาวไดสืบทอดมาจากอดีตจนถึงปจจบัุน แตเม่ือ
มาถึงยุคของสังคมอุตสาหกรรม และยุคปจจุบัน การทําหนาท่ีถายทอดแนวคิด หรืออุดมการณเร่ิมเปนหนาท่ี
ของส่ือมวลชน เพราะคนเร่ิมใชชีวิตกับส่ือเพ่ิมข้ึน (กาญจนา    แกวเทพ,2539:209) และเนื่องจากส่ือมวลชน
เปนส่ือท่ีเขาถึงกลุมคนไดจํานวนมาก จึงทําใหส่ือตองทําหนาท่ีนี้อยางหลีกเล่ียงไมได 
 
 อีกทั้งส่ือยังตองทําหนาท่ีหลายบทบาทในสังคมโดย ระววีรรณ ประกอบผล (2535:2) กลาว
สนับสนุนวา ส่ือมวลชนมีหนาท่ีสะทอนส่ิงท่ีมีอยูในสังคม ใหคนในสังคมไดรับรู นอกจากนีย้ังมี      บทบาท
ในการสรางคานิยมใหมๆใหกับคนในสังคมอีกดวย เพือ่ใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน เชนคานิยมท่ี
ผูชายตองเปนผูท่ีเขมแข็ง เสียสละ มีอํานาจ เปนตน เพื่อคงคุณคา และรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมซ่ึงแตละสังคม
ใหคงอยูตอไป  เปนตน 
 
บทสรุปหนังสือพิมพไทยรัฐ หนา 1 กับความเปนชายแบบเกา หรือ แบบใหม  
  
 จากคุณคาความเปนชายท่ีสะทอนออกมาในชวงป 2545 – 2456 นั้น ทําใหพบวาคุณคาความเปน
ชายท่ีแสดงออกมานี้สามารถแสดงความเปนชายท้ังความเปนชายแบบเกาและความเปนชายแบบใหม ซ่ึง
เปนไปตามสถานการณ  โดยหนังสือพิมพไทยรัฐ หนา 1 นั้น จะมีการผลัดเปล่ียนกนัแสดงความเปนชายแบบ
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เกาหรือแบบใหมกันอยูตลอดเวลา  เชน การนําเสนอความรุนแรงตอเพศตรงขาม หรือแมกระท่ังเพศเดยีวกัน 
การใชอารมณมากกวาเหตุผล การแสดงถึงอํานาจของชายเปนใหญ ยดึถือคติ ชางเทาหนา การเปนผูนําท้ังใน
บานและนอกบาน เนนความเขมแข็ง อดทน ซ่ึงลวนเปนการนําเสนอความเปนชายแบบเกา ซ่ึงสอดคลองกับ
แนวคิดของ แกวจันทรทิพย ไชยสุริยะ : 26 ถึงเร่ืองบุคลิกของความเปนชายท่ีไดกาํหนดไวเชนกันวาผูชาย
แบบเกาเปนผูชายท่ีเนนความแข็งแรง        มีความเปนผูนํา    ควบคุมผูอ่ืนอยูตลอดเวลา 
 
 นอกจากนั้นส่ือเองมีการนําเสนอถึงคุณคาความเปนชายแบบใหมออกมาดวยเชนกนั แตออกมาใน
แนวแบบแฝง นั่นคือเร่ืองของความเทาเทียมกันของเพศหญิงและเพศชาย ท้ังๆ ท่ีความเปนชายแบบเกานั้นจะ
ยึดแตเร่ืองความเปนใหญมากกวา แตเม่ือมีการแสดงถึงความเปนชายแบบใหมก็จะเนนความเทาเทียมกันของ
ท้ังเพศหญิงและเพศชาย แตผูท่ีจะออกกฎความยินยอมก็คือผูนําประเทศซ่ึงก็คือเพศชายอยูเชนเดิม ซ่ึงถือเปน
ความเปนชายแบบใหมท่ียังเปนแบบแฝงๆอยู  
 
 อีกทั้งหนังสือพิมพไทยรัฐ หนา 1 ไดมีการแสดงถึงความเปนชายแบบใหมนัน่คือการแสดงถึง
ความออนไหวประเภทผูชายก็รองไหเปน ซ่ึงสอดคลองกับการแบงแยกความเปนชายท้ังแบบเกาและแบบใหม 
( Abbott ,1992 : 9 )  วาผูชายแบบใหมนัน้จะมีความออนไหว ซ่ึงตรงขามกับความเปนชายแบบเกาท่ีเนนเร่ือง
ความเขมแข็ง อดทน   
 
 ดังนั้นจากการเก็บขอมูลในชวงป 2545 – 2546 พบวาสวนใหญแลวหนงัสือพิมพไทยรัฐหนา 1 ได
สะทอนความเปนชายแบบเกาออกมามากกวาความเปนชายแบบใหม แมจะมีการแสดง      บทบาทผลัดเปล่ียน
กันท้ังความเปนชายแบบเกาหรือแบบใหมก็ตาม เชน การเปนผูผดุงความยุติธรรม การแสดงออกถึงความ
รุนแรงกับท้ังเพศตรงขาม หรือแมกระท่ังเพศเดียวกนั การแสดงออกถึงเร่ืองประเพณี รักศักดิ์ศรีมากกวาส่ิงอ่ืน
ใด ตลอดจนการเปนผูนําใหกับท้ังใน     ครอบครัว ไปจนถึงระดับประเทศ ซ่ึงส่ือก็คงจะทําเชนนี้ถายทอด
อุดมการณเชนนี้ซํ้าๆ ตอไป ตราบใดท่ีคนในสังคมยังมองวาส่ิงท่ีเปนอยูนี้เปนส่ิงท่ีปกติ  
 
 แตถาเม่ือใดมีการลุกข้ึนตอสูกับความเทาเทียมกันของคนในสังคมเพ่ือตอสูกับการ  กดข่ี การถูก
ทํารายของผูท่ีออนแอกวา เม่ือนั้นอาจเกิดการปฏิวตัิซ่ึงจะกลายเปนประเดน็สังคมประเด็นใหมๆเกิดข้ึนกบั
สังคมบาง และถาเกิดข้ึนบอยๆจะสามารถเปนสวนหนึ่งท่ีส่ือสามารถชวยใหเกิดการเปล่ียนแปลงในสังคม เกิด
ความเปนชายแบบใหมออกมาในสังคมมากข้ึน เพื่อใหเกิดการนําไปสูความเปนหญิงแบบใหมท่ีเพิ่มข้ึนกวา

DPU



ความเปนหญิงแบบเกา ท่ีสังคมไดใหความหมายและวางกรอบเอาไว  แตท้ังนี้ก็ควรอยูในระดับท่ีเหมาะสม
ดวยเชนกนั 
 
ชวงท่ี 2  อภิปรายผลในภาพรวม 
 
 สําหรับคุณคาความเปนชายท่ีแสดงออกมาทางหนังสือพิมพไทยรัฐ หนา 1 นั้นพบวาแม   คุณคา
และความหมายท่ีใหจะมีความแตกตางกนัออกไป ซ่ึงมีความหลากหลายในคุณคาท่ีแสดงออก   คุณคาดังกลาว
นี้ลวนเปนคุณคาท่ีเปนการถายทอดอุดมการณความเปนชายท่ีมีมานาน เปนคุณคาท่ีไดรับการส่ังสมมาจาก
ประเพณวีัฒนธรรมดั้งเดิมของสังคมท่ีใหเพศชายเปนเพศท่ีเปนผูท่ีมีอํานาจ       ตอกย้ําความเปนใหญอยูเสมอ  
เนื่องจากเสียงท่ีใชพูดในการเปรียบเทียบเพศหญิงและเพศชายนั้นมีความแตกตางกนั และใชหลักการ
เปรียบเทียบคนละชุดจึงทําใหการแสดงออกมาของท้ังเพศหญิงและเพศชายจึงมีความแตกตางกนัไป  
 
 เนื่องจากในการเปรียบเทียบความเปนหญิงความเปนชายนัน้ก็มาจากการนําบุคลิก การเล้ียงด ู
ตลอดจนวัฒนธรรมท่ีสังคมไดวางบทบาทไวแลวใหกับท้ังผูหญิงและผูชาย วาผูชายตองแข็งแรง ตองเปนผูนํา
ครอบครัว สวนผูหญิงตองเรียบรอย เปนกลุสตรี ตองเปนการบานการเรือน อยูกับเหยาเฝา   กับเรือน ซ่ึงมีข้ัว
ในการเปรียบเทียบท่ีตรงขามกันอยางเห็นไดชัด เชน ผูหญิงเปนเพศท่ีออนแอ สวนผูชายเปนเพศท่ีแข็งแรง 
ผูหญิงรองไหได เพราะถูกวางใหเปนเพศท่ีออนแอ แตถาเปนผูชายจะตองเก็บความ  รูสึกไมยอมเสียน้ําตาให
ใครเห็นไดงายๆ เหมือนดังคําท่ีบอกวา     “ผูชายรองไหไมเปน”  
 
 ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ สําหรับแนวคิดของ Carol Gilligan นักแฟมินิสตผิวขาวสาย    
วัฒนธรรม งานของเธอคือ “ In a different Voice : Psychological Theory and Woman’s Development” 
(ตีพิมพคร้ังแรกในป ค.ศ.1982) ศึกษาพฤติกรรมของคนพบวาวิธีการมองโลกของผูหญิงและผูชาย  แตกตาง
กัน ผูหญิงและผูชายพูดดวยเสียงคนละแบบ แตปญหาคือผูหญิงและผูชายคิดวาพูดกันดวยเสียงเดยีวกัน 
นอกจากนั้น Gilligan เห็นวาผูหญิงมีปญหาทางจริยธรรม ศีลธรรม นั่นคือการท่ีผูหญิงถูกทําใหตองเลือก
ระหวางการเปนตัวของตัวเอง กับการทําตามท่ีคนอ่ืนใหทํา ถาอยากไดรับการยอมรับก็ตองอยูในกรอบท่ี
กําหนด  Gilligan เช่ือวาผูหญิง ผูชายจะมาแบงเขาแบงเราไมได   บอกไมไดวาใครดอยกวากนัเพราะใชแนวคิด
คนละชุดกนั มีความแตกตางกันอยูแลวในการอธิบายความเปนหญิงความเปนชาย ไมควรมองแบบแบงข้ัว 
เพราะท้ังผูหญิงและผูชายตางมีระบบการอธิบายของตนเองอยูแลว  Gilligan     ช้ีใหเห็นวาลักษณะท่ีมองวา
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เปนลักษณะของผูหญิง เชน ความออนแอ เปนลักษณะท่ีดี การถูกทําใหเปนลักษณะดอยเพราะถูกมองอยาง
ลําเอียงโดยสายตาของผูชาย 
 
 สงผลใหการนาํเสนอวาทกรรมท่ีสามารถสะทอนคุณคาความเปนชายนัน้มีการแสดงออกมาทาง
วาทกรรมซ่ึงเปนการทําหนาท่ีในสังคมซ่ึงเห็นไดบอยทางหนาหนังสือพิมพ ท่ีเพศชายมักจะแสดงออกมาโดย
มีการใชคําท่ีแสดงถึงลักษณะท่ีสามารถสะทอนความเปนชายออกมาไดในหลายๆลักษณะ เพราะวาทกรรมนั้น
เปนส่ิงท่ีชวยตอกย้ําคานยิม ของสังคมไวอยูเสมอ เชน ขาวการสะทอนความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนเสมอในสังคม 
โดยเพศหญิงจะเปนเพศท่ีถูกทํารายและเปนเหยื่อแหงความรุนแรงเสมอ เนื่องจากเปนการทําหนาท่ีของส่ือใน
การรักษาความเชื่อดานอํานาจ และความเปนใหญของเพศชาย 
 
 หรือแมกระท่ังในขาวของเพศชายท่ีทําหนาท่ีในการผดุงความยุติธรรมใหกับคนในสังคมนั้นก็จะ
มีวาทกรรมท่ีสะทอนถึงคุณคาการแสดงออกดังกลาว ซ่ึงเม่ือเห็นวาทกรรมนี้เม่ือไหร และมีบริบทท่ีแวดลอม
ซ่ึงสอดคลองกับเร่ืองราวดังกลาว ก็จะชวยใหคุณคานั้นเปนส่ิงท่ียึดถือกันเร่ืองมา เชน ตํารวจไทยใจกลา ตาม

ลา แกงคายาบาอยางตามติดสถานการณ รวบได พรอมของกลางยาบานับแสนเม็ด ซ่ึงมีคําท่ีสะทอนคุณคา

ความเปนชายดังกลาวคือ ตามลา และ รวบได  เปนตน   
 
 ซ่ึงในการทําหนาท่ีดังกลาวใหกับคนในสังคมน้ัน นอกจากจะแสดงถึงคุณคาความเปน          ผู
ผดุงความยุติธรรมใหกับคนในสังคมรับรูแลววาเม่ือมีปญหา ทหาร / ตํารวจ จะมาทําหนาท่ีดังกลาวนี้ แตไม
เพียงเทานั้น เพราะวาการทําหนาท่ีดงักลาวนีย้ังสามารถมีคุณคามากกวาภาษาหรือคําท่ีมีความหมายออกมา 
เพราะวาทกรรมเหลานี้สามารถสะทอนถึงการเปนผูนําในการดูแลสังคมใหอยูอยาง     สงบสุข ซ่ึงคําท่ีใหนัน้มี
ความหมายมากกวาเพียงคําๆหนึ่งเพื่อเปนกริิยาเติมเต็มใหเปนขาวท่ีสมบูรณเทานั้น ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิด
เร่ืองวาทกรรม มิเชล ฟูโกต (Michel Foucault,1926-1984) นักคิดชาว    ฝร่ังเศส เปนผูใหความหมายของวาท
กรรมขางตนนี ้ซ่ึงดร.ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร (2540)  อธิบายไวอยางชัดเจนวา วาทกรรมในทัศนะของฟูโกต 
เปนมากกวาเร่ืองของภาษา คําพูด หรือการตีความภาคปฏิบัติการจริงของวาทกรรม (Discursive Practice) จะ
รวมเอาจารีตปฏิบัติ ความคิด ความเช่ือ    คุณคา และสถาบันตางๆในสังคมท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองนั้นๆไวดวย 
นอกจากนี้มีนกัวิชาการหลายทานท่ีไดใหคําอธิบายความหมายของวาทกรรมวา หมายถึง “ภาษาท่ีถูกนํามาใช” 
ซ่ึงหมายความวาผูคนในสังคมตองทําตามท่ีวาทกรรมกําหนดในชีวิตประจําวนัโดยหลีกเล่ียงไดยาก ภาษาท่ีใช
กันในชีวิตประจําวนัไมไดหมายถึงเฉพาะในการพูดหรือเขียนเทานัน้ พฤติกรรมของคนก็นาจะถือวาเปน “ภาษา” 
ชนิดหนึง่ไดเชนกัน 
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 อีกทั้งในการนาํเสนอวาทกรรมนั้นจะตองมีความสอดคลองกับบริบทท่ีแวดลอมวาท 
กรรมนั้นๆ ดวย เพราะคําบางคํานั้นมีความหมายในตัวเองอยูแลว แตจะสามารถเปล่ียนแปลงไปไดเม่ือมีบริบท
เขามาเกี่ยวของดวย เพราะคําบางคําในขาวมีการใหความหมายท่ีแตกตางกันไปจนกลายเปน     สัญญะให
สามารถสังเกตไดวาเมื่อเจอขาวท่ีมีเนื้อหาขาวแลวใชคําแบบน้ีจะสามารถติดตามไดวาสะทอนคุณคาความเปน
ชายออกมาในคุณคาใด แตท้ังนี้ใน 1 ขาวมีความหมายท่ีมากกวา 1 คุณคาท่ีแฝงอยูในขาวนั้นๆ ซ่ึงสอดคลอง
กับ แนวคิดเร่ืองสัญญะวิทยากับการส่ือสาร ศิริชัย ศิริกายะ และ กาญจนา แกวเทพ (ศิริชัย ศิริกายะ และ 
กาญจนา แกวเทพ,2531:185) ท่ีสามารถอธิบายปรากฏการณนี้ไดวา      สัญญะเปนการนําการสํารวจธรรมชาติ
ของระบบสัญญะในสวนท่ีอยูนอกเหนือไปจากกฏของ  ไวยกรณ และกฎของความสัมพันธระหวางถอยคําใน
ประโยค (วากยสัมพันธ Syntax) ระบบสัญญะทําการ      ควบคุมการสรางความหมายของตัวบทใหเปนไป
อยางมีความสลับซับซอนอยางแฝงเรน และตองข้ึนอยูกับลักษณะของแตละวัฒนธรรมในแตละวัฒนธรรม
และท่ีสําคัญก็คือมันจะมีความหมายเฉพาะเม่ืออยูในวัฒนธรรมนั้นๆ  
 
 ดังนั้นอุดมการณท่ีสะทอนความเปนชายออกมาจะมีคุณคาไปในทางใดก็คงตองข้ึนอยูกับการให
ความหมายและสัญญะท่ีไดกาํหนดเอาไวในแตละสังคม เชนแตกอนความเปนชายจะสะทอนออกมาในเร่ือง
ของความเกงกาจ กลาหาญ นักเลง สวนผูหญิงจะสามารถเปนขาวหนา 1 ไดนั้นจะตองเปนเร่ืองท่ีสวนใหญจะ
เปนท้ังรหัส และสัญญะวาตองเปนเร่ืองท่ีเกี่ยวกับเพศ เชน ภาพดาราผูหญิงข้ึนหนา 1 ถายแนวเซ็กซ่ี หรือ การ
มีปญหากับครอบครัวมา เปนตน 
 
 นอกจากนั้น หนังสือพิมพไทยรัฐ หนา 1 จัดเปนหนังสือพิมพประเภทปริมาณ หรือหนังสือพิมพ
ประชามติท่ีมักจะใชคําท่ีมีความหมายท่ีมากกวา 1 ความหมายตามการตีความของแตละคน ซ่ึงมีท้ังความหมาย
โดยตรง (Denotative) และความหมายโดยนัย (Connotative) ท่ีไดเผยแพรขอมูลขาวสารนั้น  ซ่ึงสอดคลองกับ
แนวคิดของ Glassgow Media Group (1977-1980) กลาววาเปนการรวบรวมและประสมประสานท้ังการ
วิเคราะหรายละเอียดดานปริมาณขาวกับสภาพความเปนจริงในสังคมภายใตวัฒนธรรมของขาวนั้นๆรวมถึง
การอธิบายวิธีการสรางความหมายหลายๆประการ จากการวิเคราะห  เจาะลึกอยางเปนระบบในเชิงปริมาณ 
เพื่อใหไดภาพแสดงตัวแทนความคิด (Representation) ของขาว แตท้ังนี้ในการนําเสนอขาวท่ีใชคําท่ีให
ความหมายท้ังโดยตรงและโดยนัยนั้น ลวนข้ึนอยูกับบริบทท่ีแวดลอมอยูดวย เพราะคําๆ เดียวนั้นไมสามารถที่
จะใหความหมายไดอยางสมบูรณแบบ เชน ถาวลีท่ีวา โดไมรูลม หากเปนเพียงวลีเทานี้สามารถแสดงถึง
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ความหมายไดอยางหลากหลายวา เปนตอของไมท่ีโผลออกมาเหนือพืน้ดิน หรือพื้นน้ํา ท่ีไมมีการหักโคน ซ่ึง
เปนความหมายท่ีตรงตัว แตถาเปนความหมายโดยนัยก็จะหมายถึงอวัยวะของเพศชาย เปนตน 
 
 และสําหรับการวิเคราะหเนื้อหาของเนื้อหาขาว หนา 1 นั้น ไดดําเนนิการวิเคราะหโดยการวัดพืน้ท่ี 
เพื่อทราบถึงพื้นท่ีของหนังสือพิมพท่ีใหพืน้ท่ีการแสดงออกถึงคุณคาความเปนชาย โดยมีการลงรหัส การวัด
พื้นที่  หนวยการวิเคราะหและหนวยในการระบุจํานวน (Unit of Analysis and Unit of Enumeration) ในการ
วิเคราะหเนื้อหานั้นจาํเปนตองมีการกําหนดมาตรฐานในการแจกแจงเนือ้หา เพื่อใหสามารถวิเคราะหเนื้อหา
ขาวสารไดอยางมีระบบ และเปนเชิงปริมาณ มาตรฐานท่ีกลาวถึงนี้ คือ หนวยการวิเคราะหเนื้อหา ซ่ึงเบอรเรล
สัน (Berelson) ไดแบงออกเปน 5 หนวย ไดแก คํา (word) แนวคิดหลักหรือสาระ (Theme) คุณลักษณะ 
(Character) รายเร่ือง (Item) และการวัดเนือ้หาและเวลา (Space and Time) ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิด ของเคอริง
เจอร (Kerlinger) ท่ีไดวเิคราะหเนื้อหาเพื่อหาคําตอบใหกับผลงานวิจยั ซ่ึงพบวาพื้นท่ีของท้ังพาดหัวหลัก พาด
หัวรอง ความนํานั้นใหคุณคาความเปนชายเปนพืน้ท่ีท่ีมากท่ีสุดในเร่ืองของการเปนผูผดุงความยุตธิรรมใหกับ
คนในสังคม ซ่ึงแสดงออกมาทางขาวประเภทขาวทหาร / ตํารวจ มากท่ีสุดดวยเชนกัน ( 1 ขาว สามารถ
สะทอน   คุณคาความเปนชายออกมาไดมากกวา 1 คุณคา ) ซ่ึงในแตละวนัการนําเสนอเนื้อหาของขาวนั้นถูกจํากัด
ดวยพ้ืนท่ีในการนําเสนอ  
 
 ดังนั้นผูท่ีคัดเลือกขาวสารจึงตองคัดเลือกขาวท่ีมีความเดน และความนาสนใจมากท่ีสุดอยูหนา
แรก เนื่องจากเปนหนาท่ีหนังสือพิมพแตละฉบับมีการแขงขันกันสูง  เปนการสรุปเนื้อหาขาวเดนประจําวัน 
และสําหรับหนังสือพิมพไทยรัฐ จัดเปนหนังสือพิมพหวัสี หรือท่ีเรียกวาหนงัสือพิมพปริมาณ หรือ
หนังสือพิมพประชานิยม จะตองนําเสนอขาวเบา ซ่ึงเปนขาวท่ีอานจบในแตละวนัไมตองมีพื้นฐานความรูมา
กอนก็อานไดงายเขาใจไดทันที ซ่ึงจะเนนการนําเสนอขาวชาวบานมากกวา และจะพบวาเหตุการณตางๆท่ี
เกิดข้ึนนัน้ไมวาจะเปนปญหาครอบครัว สามีภรรยาทะเลาะกัน ขาวความไมสงบของประเทศ จะมีผูท่ีมาคอย
ไกลเกล่ีย และแกไขปญหาใหกับสังคมอยูอยางปกติสุขนั่นคือทหาร/ ตํารวจ ผูนําประเทศ ซ่ึงเปนการทําหนาท่ี
เปนผูผดุงความยุติธรรมใหกบัสังคม ใหอยูอยางสงบสุข ซ่ึงในการทําหนาท่ีดังกลาวนี้ คงตองยกใหเปนการ
แสดงออกของเพศชาย ท่ีเปนผูท่ีไดเปรียบในเร่ืองของสรีระ ความกลาหาญ ความแข็งแรง (เม่ือเทียบกับเพศ
หญิง) จึงทําใหพื้นท่ีในขาวน้ันผูชายไดแสดงบทบาทมากกวา 
 
 นอกจากนั้นหากเราสังเกตการใชภาษาของส่ือมวลชนจะพบวาในขาวหนา 1 นั้นเปนเสมือนประตู
ดานแรกท่ีผูอานจะซ้ือหรือไมซ้ือก็เปนได ท้ังนี้ข้ึนอยูกับการใชภาษาของหนังสือพิมพท่ีมักมีขอจํากัดในเร่ือง
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ของพ้ืนท่ีท่ีจํากัด จึงสงผลใหภาษาท่ีใชนัน้จะตองส้ัน กระชับ จนบางคร้ังอาจจะไมมีความหมายท่ีชัดเจน หรือ
มีความหมายแบบสองแงสองงามเพื่อดึงดดูความสนใจ ซ่ึงพบมากในหนังสือพิมพปริมาณ เพราะจากท่ีผูวจิยั
ไดเก็บขอมูลและเน้ือหา และภาพขาวท่ีนําเสนอในหนา 1 แลวพบวาเปนเชนนัน้จริง ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิด
การใชภาษาของส่ือมวลชนท่ีสามารถอธิบายปรากฏการณนีไ้ดวา ในการใชภาษาใหเกิดความเดนชัดและเกิด
ความประทับใจนาติดตามนัน้ หนังสือพิมพจะมีการใชคําวาภาพพจนโดยพบวาโดยเฉพาะส่ือหนังสือพิมพ
เปนผูท่ีใชภาษาภาพพจนมากที่สุด ดังท่ีปรากฏในการพาดหัวขาวหรือบทความในหนังสือพิมพ (ชํานาญ รอด
เหตุภยั,2523:133-147 ) 
 
 จากการที่ส่ือมวลชนนั้นจะตองทํางานท่ีแขงกับเวลาอยูตลอดเพ่ือใหงานท่ีได ใหม และสดเสมอ 
เพื่อใหตรงกับคุณสมบัติแรกๆของความเปนขาวคือตองสด และรวดเร็วเพื่อใหถึงมือผูอานใหเร็วท่ีสุด จึงเปน
เหตุใหการใชภาษาของส่ือมวลชนนั้นขาดความประณีต ทําใหการใชภาษาของส่ือมวลชนนั้นเปนดาบสองคม
การเปล่ียนแปลงภาษาอาจทําใหความคิดและวิจารณญาณเส่ือมลงก็เปนได และอาจทําใหประชาชนสับสนวา
กําลังเกิดอะไรขึ้น (เฮอรเบิรต ไอ.ชิลเลอร,2533:118) ซ่ึง ส.เช้ือหอม  ( 2541:47 ) ไดเขียนไวในหนังสือ “ภาษา
ส่ือมวลชน มีกี่คนที่ทนรับได” เกี่ยวกับการใชภาษาของส่ือมวลชนวา ปจจุบันนี้ส่ือมวลชนนอกจากจะเสนอ
ขาวท่ีขาดความเท่ียงธรรมแลวยังใชภาษาท่ีกาวราวรุนแรงหยาบคายลามก ในลักษณะเพ่ือความสะใจมากกวาท่ี
จะใชภาษาเรียบงายแตใหไดเนื้อหาสาระของการเสนอขาวสาร อีกดวย  
 
 ซ่ึงในการท่ีไทยรัฐนําเสนอขาวสารเชนนี้นอกจากจะเปนการตอกยํ้าบทบาทความเปนผูหญิง     ผูชาย
โดยการนําเสนอซํ้าๆ  และเกิดการผลิตซํ้าทางหนาหนังสือพิมพอยูทุกวัน เปนสวนหนึ่งท่ีทําใหสังคมยอมรับ
วาเปนเชนนั้นจริง เชนเดยีวกับการสอนเด็กซ่ึงเปรียบเสมือนผาขาวท่ี บริสุทธ์ิ  เม่ือเด็กไดรับการส่ังสอน
เร่ืองราวใดๆท่ีซํ้าๆ เด็กจะเกดิการซึมซับและเรียนรู เชน การเรียกช่ือเด็ก หากมีการเรียกช่ือบอยๆ เด็กกจ็ะเร่ิม
ชิน และคิดวาการเรียกเสียงแบบนีห้มายถึงช่ือของตัวเอง และเม่ือโตข้ึนจนสามารถรับขอมูลขาวสารจาก
ส่ือมวลชนได เชน การอานหนังสือพิมพ จะพบกับขาวสารที่มีการใชความรุนแรงตอกัน เพื่อปกปองศักดิ์ศรี
ของเด็กสถาบันตางๆ มีการปราบปรามผูกระทําผิด เห็นถึง      บทบาทของตํารวจวาตองทําหนาท่ีพิทักษความ
ยุติธรรมใหกบัสังคม การเห็นผูนําของประเทศในการบริหารบานเมือง   
 
 ซ่ึงท้ังน้ีท้ังนั้น ลวนเปนผูชายท้ังส้ิน  เปนเชนนี้บอยๆ เดก็ก็จะรับรูไปเองและเกิดเปนความชินกับ
เหตุการณท่ีเกดิข้ึนในสังคม  เชน การทําแทงนั้นส่ือมวลชนจะใหนยิามวาผูหญิงท่ีทําแทงนั้นเปนสาวใจแตก
บาง เปนแมใจยักษ แมใจมารบาง แตทําไมส่ือมวลชนไมนําเสนออีกมุมหนึ่งบางวา การท่ี    ผูหญิงทองและ
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ตองตัดสินใจแบบนี้เปนเพราะการไมไดรับการดูแลเอาใจใส การทอดท้ิงจากผูท่ีเปนสามี เพราะหนาท่ีในการ
ดูแลครอบครัวคือผูชาย ท่ีสังคมไดใหความหมายและสรางความเปนชาย ไมใชทํา    ผูหญิงทองแลวไมรับ ซ่ึง
ส่ือมวลชนนําเสนอในมุมเดยีววาผูหญิงไมดี ในความเปนจริงแลวควรตองนําเสนอท้ัง 2 ฝาย   
 
 นอกจากนั้นในขาวท่ีเปนเร่ืองของความรุนแรง ขาวการถูกกระทําชําเรา การถูกขมเหง จนตองตก
เปนเหยื่อของสังคม สวนใหญจะเปนผูหญิงท่ีถูกกระทําเนื่องจากผูหญิงเม่ือเทียบกับเพศชายแลวมีความ
เสียเปรียบมากกวา ท้ังดานกาํลัง และสรีระ และมักจะเปนผูแสดงบทบาทนี้อยางหลีกเล่ียงไมได กลายเปน
ปญหาสังคมท่ีดูแลวเปนเร่ืองท่ีปกติไป เพราะส่ือมวลชนมีการคัดเลือกขาวสารเชนนีข้ึ้นหนา 1 ซ่ึงถือเปนการ
ตอกย้ําใหคนในสังคมรับรูวาสังคมตอนน้ีเปนเชนไร แตถาเม่ือใดเพศหญิงเกิดลุกข้ึนสูเพื่อปกปองสิทธิสตรี
มากข้ึน สังคมจะใหความสนใจเพราะเปนเร่ืองท่ีแปลกผิดปกติจากบทบาทแบบเดิมๆ ท่ีผูหญิงถูกวางกรอบให
มีใหเปน  
  
 และพบวาในการใชภาษาของหนา 1 นั้นนอกจากจะใชภาษาท่ีส้ันกระชับแลวมีการใชคํา
เปรียบเทียบเพ่ือใหคําหนึ่งคํานั้นสามารถสะทอนคุณคาความเปนชายออกมาไดเชนกนั แมวาจะไมสามารถ
เปนจริงในชีวติจริง แตถาเม่ือใชคํานี้จะเปนท่ีเขาใจไดงาย เชน นักการเมืองหัวงู ซ่ึงไมไดหมายวานกัการเมือง
หัวเปนงูซ่ึงเปนความโดยตรง  แตมีความหมายโดยนัยวาเปนคนเจาชู เปนตน  
 
 จึงเห็นไดวา หนังสือพมิพนอกจากจะเปนส่ือสาธารณะท่ีมีไวทําหนาท่ีบริการสังคม คอยแจง
ขาวสาร ใหความรู เปนเวทีแสดงความคิดเห็นใหความบันเทิง แลว ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของหนังสือพิมพ 
ท่ีกลาวถึงหนาท่ีสําคัญของหนังสือพิมพในดานตางๆ เพื่อหวังใหประชาชนไดประโยชนแลว ยงัตองมีการ
แขงขันกันเพื่อความอยูรอดทางธุรกิจอีกดวย เนื่องจากปจจุบันมีหนงัสือพิมพประเภทเดียวกันมากมายท่ีรอ
ข้ึนมาเปนอันดับ 1 อยู แตท้ังนี้หนังสือพมิพไดแบงประเภทออกเปน 2 ประเภท ซ่ึงแตกตางกันในเร่ืองของ
ประเภทเนื้อหา และวิธีการนําเสนอจึงสามารถแบงหนงัสือพิมพไดดงันี้ (พีระ จิรโสภณ,2528:191-192) 
หนังสือพิมพแนวคุณภาพ เชน  มติชน  บางกอกโพสต ท่ีเนนเนื้อหาหนัก ใหผลตอบแทนกับผูอานในระยะ
ยาว เพื่อนําขอมูลไปตัดสินใจในการวิพากษวิจารณ ซ่ึงมี ยอดจําหนายท่ีไมสูงนัก  
 
 สวนประเภทท่ี 2 คือ หนังสือพิมพแนวประชานิยม ท่ีเนนการใชภาษาท่ีหวือหวา คนท่ัวไปอานกัน
มาก แพรหลายท่ัวไป มียอดจําหนายคอนขางสูง แตอยางไรก็ดีขอบงบอกถึงลักษณะของหนังสือพมิพประเภท
นี้ไมไดอยูท่ีจํานวนจําหนายเปนสําคัญ แตอยูท่ีเนื้อหาและวิธีการนําเสนอเนื้อหาเหลานัน้ จุดเดนของ
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หนังสือพิมพประเภทนี้คือเนนการเสนอขาวประเภทเราอารมณผูอาน (sensation) เชน ขาวอาชญากรรม ขาวท่ี
เกี่ยวของกับเพศ  บางทีเราเรียกวาขาวเบา นักวิชาการจดัขาวประเภทนี้เปนขาวท่ีใหผลตอบสนองทางอารมณ
โดยทันที (Immediate Reward)  
 
 ดังนั้นการขายใหไดมากท่ีสุดจึงเปนส่ิงท่ีธุรกิจของหนังสือพิมพประเภทนี้ตองการ สงผลใหหนา 
1 นั้นเปนหนาท่ีตองพิถีพถัินเปนพิเศษเพื่อใหไดมาซ่ึงความแตกตางจากคูแขง แตท้ังนี้หนังสือพิมพไทยรัฐ
หนา 1 ท่ีผูวิจัยทําการศึกษานั้น กย็ังคงครองจํานวนยอดขายเปนหนังสือพิมพท่ีมียอดจําหนายมากท่ีสุดอยู
ตอนนี้ ซ่ึงเปนเร่ืองของธุรกิจเพื่อความอยูรอด แตในเรื่องของหนาท่ีในการทําหนาท่ีของส่ือมวลชนแขนงส่ือ
ส่ิงพิมพ ก็ยังคงทําหนาท่ีตอไป เพื่อถายทอดอุดมการณความเปนชายในเร่ืองของการเปนผูมีอํานาจ ผูนํา และ
ตอกย้ําแนวความคิดชายเปนใหญอยูเชนเดิม  เชนเดยีวกับหนังสือพิมพไทยรัฐท่ียังคงตองทําหนาท่ีนี้ตอไปในการ
ทําหนาท่ีเปนส่ือมวลชนในการถายทอดความเช่ือ     คานิยม   วัฒนธรรมท่ีสังคมวางกรอบใหไว และเดนิตาม
กระแสของสังคมเพ่ือเนนย้ํา และ   ถายทอดอุดมการณความเปนชายเชนนี้ตลอดไปอยางไมมีวนัส้ินสุด 
 
ขอเสนอแนะท่ัวไป 
 
 จากการทําหนาท่ีของส่ือมวลชนนั้น จะพบวาส่ือมวลชนเองไดทําหนาท่ีเพื่อรับใชคนในสังคมมา
นานและยังคงตองทําหนาท่ีเสมือนเปนสุนขัเฝาบาน เปนเสมือนกระจกสะทอนสังคม และเปนผูถายทอด
วัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมใหเกิดการสืบทอดตอไปอยางไมมีวันส้ินสุด และส่ือเองกค็งจะตองสะทอนแนวคิด
เดิมๆเชนนี้ตามท่ีสังคมมีสังคมเปนเชนนี้อยูตอไป แตตราบใดท่ีสังคมมีการเปล่ียนแปลง ส่ือก็จะรีบรุดไปทาํ
หนาท่ีท่ีใหเหน็ถึงการเปล่ียนแปลงดังกลาว เพราะส่ือคือผูท่ีคอยรับใชคนในสังคม  
 
 เชนเดยีวกับหนังสือพิมพไทยรัฐ ท่ีเปนหนังสือพิมพประชานิยมท่ีรับใชคนทุกระดับ ก็ยังคงตอง
เปนฟนเฟองท่ีทําหนาท่ีถายทอดอุดมการณ และเปนท่ีนาสังเกตวา หนาท่ีท่ีส่ือนัน้ไดทําโดยการผลิตซํ้าทาง
สังคม ถือเปนอีกหนึ่งสวนในการตอกย้ําและสะทอนคุณคาของสังคมเชนนี้ ซ่ึงจะเปนตัวท่ีคอยผูกมัดใหสังคม
เปนไปตามท่ีส่ือนําเสนอ ดังนั้นในการวิทยานพินธเลมนี้จึงสามารถมีขอเสนอแนะใหกับส่ือมวลชน และ
สังคมไดดังนี ้
 
1. สังคมจะดีหรือไมก็ข้ึนอยูกบัส่ือ เพราะส่ือเปนผูท่ีคอยใหขอมูลขาวสารสะทอนความจริงท่ีเกดิข้ึนใน
สังคม  และส่ือเองจะดหีรือไมก็ข้ึนอยูกับสังคมเชนกัน เพราะส่ือจะตองทําหนาท่ีรับใชสังคม เพราะท้ังส่ือและ
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สังคมตางเปนทําหนาท่ีเปนกระจกสะทอนซ่ึงกันและกนั แตไมวาสังคมจะเปนอยางไร ส่ือก็จะยังคงตอง
ถายทอดอุดมการณท่ีเกิดข้ึนกบัสังคมอยูเชนนี้ตลอดไป  
 
2. การท่ีส่ือนําเสนอแตในแงของชายเปนใหญ โดยนําเสนอซํ้าๆ บอยๆ จะมีสวนทําใหสังคมไดรับการซึม
ซับวาตอนน้ีสังคมเปนแบบนี้ และมองปญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคมเปนเร่ืองท่ีปกติธรรมดาไปเน่ืองจากส่ือมวลชน
นําเสนอใหเหน็บอยจนเกิดความชิน แตแทจริงแลวส่ือไดทําหนาท่ีของสื่อในการ         นําเสนอขอมูลขาวสาร
โดยรายงานความเคล่ือนไหวของสังคมตามหนาท่ีแลว  เพราะส่ิงท่ีเกิดข้ึนไมวาจะดหีรือไมดท่ีีเกิดข้ึนนั้นก็
ลวนมาจากส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริงในสังคม 
 
3. แมการแขงขันในเชิงธุรกิจเปรียบเสมือนกระแสของน้ําท่ีไหลเช่ียว และพรอมท่ีจะกลืนส่ิงท่ีหลงเขาไป
ในสายนํ้านั้นได เชนเดียวกบัธุรกิจของส่ือหนังสือพิมพท่ีมีการแขงขันกันมาก แตการแขงขัน     ดังกลาวควร
อยูในหลักจรรยาบรรณของวชิาชีพ  ดังนั้นการตัดสินใจในการนําเสนอขอมูลขาวสารของ4. ส่ือมวลชน
ควรเนนหลักของศีลธรรม และเร่ืองของจรรยาบรรณของส่ือมวลชนไวใหมากเปน  พื้นฐานของการประกอบ
อาชีพ  และมากกวาผลกําไร และหนาท่ี  เพราะหนาท่ีของส่ือมวลชนนอกจากเสนอขาวสารใหความบันเทิง
แลว ยังตองทําใหสังคมดีข้ึนตามไปดวย เพือ่ไมใหส่ิงท่ีไมดีมาครอบงําการนําเสนอขาวสาร  
 
4.     คงไมมีใครท่ีจะสามารถไปเปล่ียนวฒันธรรม คานิยม ของสังคมท่ีมีความเชื่อถือกันมาชานานไดในเร่ือง
ของชายเปนใหญ แตในฐานะหนาท่ีของส่ือมวลชนเองสามารถสรางส่ิงดีๆใหเกดิข้ึนในสังคมได เพราะอยาง
นอยส่ือเองจะตองเปนเสมือนเทียนท่ีคอยสองทางใหคนในสังคมมีแสงสวางในการนําทางเพ่ือเดนิหนาตอไป  
เพื่อใหสังคมเกิดส่ิงท่ีดีๆข้ึนมาบาง “ To make the world a better  Place “  (ศ.สุกัญญา สุดบรรทัด) 
 
 
 
 
 
 
 
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
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 ในการวิจัยคร้ังนี้ เปนการวจิัยโดยเก็บขอมูลในชวงป 2545 – 2546 ซ่ึงสามารถสะทอน    คุณคา
ความเปนชายออกมาในเร่ืองการเปนผูผดุงความยุติธรรมใหกับสังคม เนื่องจากในชวงปดังกลาวมี  เหตุการณท่ีทํา
ใหเพศชายตองทําหนาท่ีนี้ออกมาเพ่ือคอยดูแลความสงบสุขของสังคมซ่ึงจะทําใหเหน็วาการแสดงคุณคาความ
เปนชายออกมาในดานใดมากท่ีสุดหรือนอยท่ีสุดนั้นคงตองข้ึนอยูกับบริบท      สถานการณท่ีเกิดข้ึนในชวงป
นั้นๆดวย ดังนัน้ สําหรับขอเสนอแนะในการทําวิจัยตอไปคือ 
 
1. ควรวิเคราะหถึงผูอานดวยวาเมื่ออานแลวมีความคิดเหน็วาหนังสือพมิพนัน้สะทอนคุณคาความเปน

ชายออกมาในแงใด ดีหรือไม  

 
2. ควรวิเคราะหถึงหนังสือพิมพเชิงคุณภาพดวยวาในชวงป 2545 – 2546 นั้นสะทอนคุณคาใดออกมามาก
ท่ีสุด  
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จีภรณ วาทรมิตร .   “ภาพลักษณนักการเมืองสตรีท่ีถูกนําเสนอผานหนงัสือพิมพ” วิทยา 
 นิพนธปริญญานิเทศศาตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย , 2541 
พัชรา รุงสุข .  “วาทกรรมของนักวิจัยชายและหญิงเร่ืองเพศกับวัยรุน และการผลิตซํ้า 
 ของหนงัสือพมิพ”  วิทยานพินธปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิตย จฬุาลงกรณ 
 มหาวิทยาลัย,2544 
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ศุภสิทธ์ิ ศรีสวัสดิ์ศักดิ.์ “การนําเสนอภาพขาวหนา 1 ของหนงัสือพิมพรายวันประเภทประชานิยม และความ
คิดเห็นของนกัวิชาการ และนักศึกษาดานวารสารศาสตร” วิทยานพินธปริญญานิเทศศาสตร
มหาบัณฑิต จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย , 2541 

สุมิตตา สิงหโตออน.   “ภาพของสตรีในหนังสือพมิพรายวัน : การวิเคราะหเนื้อหาและการสัมภาษณเชงิลึก
บรรณาธิการและนักขาว”  วทิยานิพนธปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย 
, 2539 

สุสินี วรศรีโสทร,    “การใหความหมายและคุณคากับบทบาทการเยียวยาของผูหญิงผานการจัดการ
สุขภาพแบบองครวมในแนวทางแบบชีวจิต” วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร , 2547 

อมรรัตน เรืองสกุล .  “การวิเคราะหการเลาขาวหนา 1 ของหนังสือพิมพรายวัน”  วิทยานพินธ 
 ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต   จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย , 2541 
อังสนา ชิตรัตน .       “การนําเสนอภาพความเปนชายยคุใหมท่ีปรากฏในภาพยนตรอเมริกัน”  
 วิทยานพินธปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย , 2543 
 

Website 
 

www.geocities.com/teaptong/socialc.html.วาทกรรมผูชายผูหญิงธรรมชาติหรือส่ิงสรางทางสังคม 
www.thaistudies.rsu.ac.th/soc103/projects/prostitute/start 41.htm.สภาพและทัศนคติของสังคมใน     
 ระบบชายเปนใหญ 
www.thai.net/muslimku/articles13.htm.,Postmodernism.วาทกรรมความเปนชาย 
www.thairat.com 
www.watpon.com,บุคลิกภาพความเปนชายและความเปนหญิง 
 
ภาษาอังกฤษ 
     Book 
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Barthes , R.  Mythologies.London:Paladin Grafton Books.,1986 . 
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Barthel,D. When men put on appearances:Advertising. And the social construction of masculinity . In S. 
Cralg (ed.), Mem , masculinity, and the media . Newbury Park:Sage ,1992. 

Clatterbauge.k. Contemporary perspectives on masculinity. Boulder Westview Press,1990. 
Doroche.L. Male Perection as social construct In J. Hearn and D.H.Morgan (ed s:) , Men masculinities and 

social theory , London : Un win Hgman , 1990. 
Jame Watson & Anne Hill .    Dictionary of Media & Communication Studies , fifth Edition ,  
 Arnold , U.S.A. ,2000. 
Mulvey , L. Afterthoughts on visual pleasure and narrative  cinema inspired by  

duel inthe Sun. In E.A. Kaplan (ed.) , Psycho analysis & cinema.. London :         Routledge , 1990.  
Neale,S.  Masculinity as Spectacle . In Screen (ed.) The Sexual subject London :  Routledge ,  
 1992. 
Reynolds,Kimberley . Mother  in An Introduction to Women ‘s Studies . Des  by Madoe – 
 Jones , Beryl & Coates  , Jennifer. Oxford : Blackwell. , 1996. 
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ตัวอยางแบบบันทึกขอมูล 
 

 
 
ฉบับ
ที่/  
วันที่ 

 
เนื้อขาว 

 
เลขหมาย
ประเภท 
ของขาว 

 
ภาษา 

 
บริบท 

 
จํานวน
ภาพ 

 
เลขหมาย
ประเภท 
ภาพขาว 

 
คุณคาความเปนชาย 

หมายเล
ข 

 
คําอธิบาย พาดหัวหลัก พาดหัวรอง ความนํา 

(Lead) 
พื้นที่ 

(BSU) 

            
            
            
            
            

 

 เลขหมายประเภทของขาว และภาพขาว 
1. การเมือง  2. เศรษฐกิจ 3.ตางประเทศ 4. อุบัติเหตุ  5. ปญหาสังคม  6. บันเทิง  7. การศึกษา 8. บุคคล  
9. ศาสนา  10 ความแปลก 11.อื่นๆ 

คุณคาความเปนชาย 
1.แสดงออกทางประเพณี   2.ทางสังคม  3. ผูผดุงความยุติธรรม  4. ทางเศรษฐกิจ 
5. เรื่องเพศ    6. เทคโนโลยี  7. ศาสนา   8. พื้นที 
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ตัวอยางในการเก็บขอมูล 
 
ฉบับที่ / วันที่  : 1  วันที่ 18 ม.ค. 47 (ขาวที่ 1 ) 
พาดหวัหลัก  : “โอเด็ต สาวกนสวย” 
พาดหวัรอง : คลาสสิคเซ็กซี่ขี่หิน 
Lead : “นองเด็ต” โชวทีเดด็อีกหนคราวนี้เซ็กซี่แบบคลาสสิค 
พื้นที(่BSU) : 36 BSU 
เลขหมายประเภทของขาวและภาพขาว: 6 (ขาวบันเทิง)  
จํานวนภาพ :  1 ภาพ 
ภาษา : สาวกนสวย,เซ็กซี่ ,ทีเด็ด 
บริบท : เนื่องจากคอลัมนนี้เปนการนําเสนอทุกวันอาทิตยซึ่งเปนวนัที่ไมมีการนําเสนอขาวการเมือง
มากเทาวนัปกติ  ดังนั้นจึงมีการนําเสนอภาพที่เกี่ยวของกับดารานักแสดงโดยจะเลือกผูที่จะมาขึ้นหนา 
1 ตองเปนผูที่มีชื่อเสียง และมีผลงานที่สรางชื่อหรือเปนที่กลาวถึงในวงสังคมทั่วไป ดังนั้นในฉบับ
วันนีจ้ึงมีการนําโอเด็ตขึ้นหนา 1 ดวยภาพที่เซ็กซี่ ชวนใหผูอานสนใจและออกแนวเซ็กซี่ดวย 
คุณคาความเปนชาย : ขาวนีไ้ดแสดงคุณคาความเปนชายที่สะทอนใหเห็นภาพของดาราสาวที่แตงตัว
เซ็กซี่ สรางความนาสนใจใหกับเพศตรงขาม เปนการมองเห็นถึงคุณคาความเปนชายที่สะทอนออกมา
ทางดานเพศเปนสําคัญ 
 
 

................................................. 
 

.............................. 
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ตัวอยางในการเก็บขอมูล (ตอ) 
 
ฉบับที่ / วันที่  : 1  วันที่ 18 ม.ค. 47 (ขาวที่ 2 ) 
พาดหวัหลัก  :  -  
พาดหวัรอง :  ดวดเหลาแตกคอหลานแสบจีบแฟนนาจนมีเรื่องถึงฆากัน 
 Lead : หลายชายวัยรุนใชปนยิงจอนาชายวัยเดียวกนัดับสยอง หลังชวนกันตั้งดวดเหลา 
พื้นที(่BSU) : 3  BSU 
เลขหมายประเภทของขาวและภาพขาว: 4 (ขาวอุบัติเหต)ุ  
จํานวนภาพ :  -  
ภาษา : ดวดเหลา , แตกคอ  
บริบท : ในชีวติของเรานั้นจะมีการนับญาติกันตามศักดิ์ และใหความเคารพกับตามหลักผูอาวุโส หาก
ใครทําผิดแผกประเพณีที่ตั้งไวเชนรักขามรุน ระหวางเครือญาติ จะทําใหเกิดความไมเขาใจกันใน
ครอบครัว และเกิดการไมยอมรับเกิดขึ้นในสังคม อีกทั้งผูชายนั้นในเรื่องของศักดิ์ศรีเปนสิ่งที่ใครจะ
มาทําลายไมได ดังคําที่พูดวา ฆาไดแตหยามไมได  นอกจากนั้นการดื่มเหลาจะทําใหเกิดการขาดสติ
สามารถทําอะไรไดโดยไมคาดคิด ซึ่งสวนใหญการนําเสนอขาวจะเปนสิ่งที่สะทอนใหเห็นถึงลักษณะ
ของความเปนชายออกมาในเรื่องของศักดิศ์รี เปนตน 
คุณคาความเปนชาย : เปนการแสดงออกทางประเพณี คือการนับถือวาผูชายเปนใหญ อีกทั้งผูชายนั้น
จะมีศักดิ์ศรีความเปนชาย มีความเปนผูนําเปนตน 
 
 
 

.............................................. 
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ประวัติผูเขียน 

 

ชื่อ   นางสาวศิริกมล อธิวาสนพงศ 

 

วัน เดือน ป เกดิ  5 เมษายน  2522 

 

วุฒิการศึกษา  นิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาสื่อสารมวลชน  

   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิDPU



ตารางท่ี 1  แสดงพ้ืนท่ีของหนงัสือพิมพท่ีแสดงคุณคาความเปนชายซ่ึงแบงออกเปนพืน้ท่ีของขาวดังตอไปนี้ 
 

 
เดือน 

 
จํานวน
ฉบับ 

 
พื้นที่รวม 

BSU 
(จํานวน

ฉบับ x 200) 

 
จํานวน 
/ช้ินขาว 

 
พื้นที ่

 

 
จํานวน 
BSU 

พาดหวัหลัก 
BSU 

พาดหวัรอง 
BSU 

ความนํา 
BSU 

ม.ค. 45 11 2,200 54 417.84 119.34 80.65 617.83 
ก.พ.45 9 1,800 41 323.95 81.88 69.46 475.29 
มี.ค. 45 
รวม 

10 
30 

2,000 
6,000 

47 
152 

348.40 
รวม 1,090.19 

95.66 
รวม 296.88 

81.93 
รวม 232.04 

525.99 
รวม 

1,619.11 

เม.ย 45 10 2,000 56 442.39 130.11 84.62 657.12 
พ.ค.45 11 2,200 60 542.60 138.72 106.57 787.89 
มิ.ย 45 
รวม 

10 
31 

2,000 
6,000 

56 
172 

479.82 
รวม 1,464.81 

117.87 
รวม 386.70 

96.26 
รวม 287.45 

693.95 
รวม 

2,138.96 

ก.ค. 45 10 2,000 53 263.58 230.32 196.89 690.79 
ส.ค. 45 10 2,000 53 224.74 255.01 200.16 679.91 
ก.ย. 45 
รวม 

10 
30 

2,000 
6,000 

47 
153 

298.40 
รวม 786.72 

194.82 
รวม 680.15 

136.20 
รวม 533.25 

629.42 
รวม 

2,000.12 

ต.ค. 45 11 2,200 66 652.70 159.47 118.36 930.53 

พ.ย.45 10 2,000 57 467.10 123.30 88.12 678.52 
ธ.ค. 45 
รวม 

10 
31 

2,000 
6,200 

55 
178 

462.09 
รวม 1,581.89 

127.90 
รวม 410.67 

83.24 
รวม 289.72 

673.23 
รวม 

2,282.28 

ม.ค. 46 10 2,000 52 412.74 111.90 77.55 602.19 
ก.พ. 46 10 2,000 56 476.86 126.92 97.71 701.49 
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มี.ค 46 
รวม 

10 
30 

2,000 
6,000 

55 
163 

459.22 
รวม 1,348.82 

123.65 
รวม 362.47 

85.08 
รวม 260.34 

667.95 
รวม 

1,971.63 

เม.ย 46 10 2,000 49 344.83 107.79 80.50 533.12 

พ.ค. 46 10 2,000 46 403.74 111.98 76.21 591.90 
มิ.ย. 46 
รวม 

10 
30 

2,000 
6,000 

52 
147 

458.49 
รวม 1,207.06 

120.49 
รวม 340.23 

84.38 
รวม 241.09 

663.36 
รวม 

1,788.38 

ก.ค. 46 11 2,200 63 519.35 153.09 114.97 787.41 
ส.ค. 46 10 2,000 51 278.91 149.47 65.30 493.68 
ก.ย. 46 
รวม 

10 
31 

2,000 
6,000 

49 
163 

479.87 
รวม 1,278.13 

132.59 
รวม 435.15 

95.90 
รวม 276.17 

708.36 
รวม 

1,989.45 

ต.ค. 46 11 2,200 53 262.57 188.14 151.49 602.20 
พ.ย.46 10 2,000 52 384.52 129.94 112.77 627.23 
ธ.ค 46 
รวม 

10 
31 

2,000 
6,200 

48 
153 

390.64 
รวม 1,037.73 

138.25 
รวม 456.33 

120.48 
รวม 384.74 

649.37 
รวม 

1,878.80 

รวมท้ังส้ิน 244  48,800 1,281 9,795.35 3,368.58 2,504.80 15,668.73 

 
      
  
 
 
 
 
 
           ตารางท่ี 2       แสดงถึงการสรุปจํานวนภาพขาวตั้งแตป 2545 – 2546 ตามรายละเอียดดังตอ    
                                      ไปนี ้
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เดือน 
 

จํานวน
ฉบับ 

พื้นที่รวม 
BSU 

(จํานวนฉบับ x 200) 

 

จํานวน
ภาพ 

 

 

พื้นที่ภาพขาว 

BSU 
 

 

พื้นที่ภาพขาว + ประเภทเนื้อ
ขาว 
BSU 

 

มกราคม 45 11 2,200 33 511.5 617.83+ 511.5 = 1,129.33  
กุมภาพนัธ 
45 

9 1,800 25 488.65 475.29 + 488.65 =  963.94 

มีนาคม 45 10 2,000 
รวม 6,000 

28 
รวม 86 

447.78 
รวม 1,447.93 

525.99 + 447.78 = 973.77 
รวมท้ังขาว และภาพ  
3,067.04 

เมษายน 45 10 2,000 31 521.23 657.12 + 521.23 = 1,178.35 
พฤษภาคม 
45 

11 2,200 25 423.27 787.89 + 423.27 = 1,211.16 

มิถุนายน 45 10 2,000 
รวม 6,200 

23 
รวม 79 

358.36 
รวม 1,302.86 

693.95 + 358.36 = 1,052.31 
รวมท้ังขาว และภาพ  
3,441.82 

กรกฎาคม 45 10 2,000 26 332.82 690.79 + 332.82 = 1,023.61 
สิงหาคม 45 10 2,000 33 501.10 679.91 + 501.10 = 1,181.01 
กันยายน 45 10 2,000 

รวม 6,000 
29 

รวม 88 
429.45 

รวม 1,263.37 
629.42 + 429.45 = 1,058.87 
รวมท้ังขาว และภาพ  
3,263.49 

ตุลาคม 45 11 2,200 39 559.78 930.53 + 559.78 = 1,490.31 
พฤศจิกายน 
45 

10 2,000 24 374.74 678.52 + 374.74 = 1,053.25 

ธันวาคม 45 10 
 

2,000 
รวม 6,200 

30 
รวม 93 

452.17 
รวม 1,386.69 

673.23 + 452.17 = 1,125.40 
รวมท้ังขาว และภาพ  
3,668.97 

มกราคม 46 10 2,000 33 486.10 602.19 + 486.10 = 1,088.29 
กุมภาพนัธ 
46 

10 2,000 30 397.79 701.49 + 397.79 = 1,099.28 

มีนาคม 46 10 2,000 
รวม 6,000 

27 
รวม 90 

516.38 
รวม 1,400.27 

667.95 + 516.38 = 1,184.33 
รวมท้ังขาว และภาพขาว 
3,371.90 

เมษายน 46 10 2,000 27 483.25 533.12 + 483.25 = 1,016.37 
พฤษภาคม 
46 

10 2,000 28 412.16 591.90 + 412.16 = 1,004.06 

ิ
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          ตารางท่ี 3   ตารางแสดงถึงประเภทของขาวตางๆในป 2545 (ซ่ึง 1 ขาวสามารถแบงเปน 
                 ประเภทของขาวไดมากกวา 1 ประเภท)  
 

       เดือน
ประเภท 

จํานวน / ขาว จํานวน/ ขาว จํานวน / ขาว จํานวน / ขาว รวม 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค  

ขาว
การเมือง 
 

10 8 4 6 9 10 8 8 5 8 8 3 87 
22 25 21 19 

ขาว
เศรษฐกิจ 
 

- - - - - - - 1 - - - - 1 
0 - 1 - 

ขาว
ตางประเท
ศ 

- 2 - - - - - - - 3 - - 5 
2 - - 3 

ขาว
อุบัติเหต ุ
 

- - - - 2 1 - 1 - 1 4 - 9 
0 3 1 5 

ขาวปญหา
สังคม 

11 6 2 6 6 2 13 17 5 10 5 4 87 
19 14 35 19 

ขาว
บันเทิง 
 

3 5 3 4 - 2 - - 1 2 2 1 23 
11 6 1      5 

ขาว
การศึกษา 
 

0 1 - - - - - - - 1 - - 2 
1 - - 1 

ขาวบุคคล 
 

3 1 3 2 2 1 7 5 7 - 1 2 34 
7 5 19 3 

ขาว - - - 2 - - - - 1 - - - 3 
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ศาสนา 
 

0 2 1 - 

ขาวความ
แปลก 

2 1 2 2 - 1 - - - 1 - - 9 
5 3 -  1  

ขาว
อาชญากร
รม 

10 7 11 11 14 11 2 13 9 18 14 26 146 
28 36 24 58 

ขาวสังคม 
 

1 4 7 10 6 4 4 2 3 3 4 5 53 
12 20 9 12 

ขาวทหาร/
ตํารวจ 

17 6 15 14 21 15 24 20 20 19 21 14 206 
38 50 64 54 

ขาวกฬีา 
 

- - - - 1 8 - - - 1 - - 10 
0 9 - 1 

รวม 
 

57 41 47 57 61 55 58 67 51 67 59 55  
675 145 173 176 181 

 
 

 
 
ตารางท่ี 4 ตารางแสดงถึงประเภทของขาวตางๆในป 2546 (ซ่ึง 1 ขาวสามารถแบงเปน  
              ประเภทของขาวไดมากกวา 1 ประเภท)  
 

DPU



       เดือน
ประเภท 

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน รวม 

ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค  

ขาว
การเมือง 
 

8 7 7 8 7 6 5 6 8 6 5 6  
79 22 21 19 17 

ขาว
เศรษฐกิจ 
 

- - - - - - - 1 2 - - -  
3 - - 3 - 

ขาว
ตางประเ
ทศ 

- 1 3 4 - 1 2 - - - - -  
11 4 5 2 - 

ขาว
อุบัติเหต ุ
 

2 - 1 1 1 1 - - - 1 1 1  
9 3 3 - 3 

ขาว
ปญหา
สังคม 

8 7 1 2 10 10 9 9 10 10 11 10  
97 16 22 28 31 

ขาว
บันเทิง 
 

1 1 4 1 1 1 1 2 2 2 3 1  
20 6 3 5 6           

ขาว
การศึกษา 

- - - - - - 1 - - - 1 -  
2 - - 1 1 

ขาวบุคคล 
 

3 6 6 5 4 6 14 11 17 5 4 5  
86 15 15 42 14 

ขาว
ศาสนา 
 

1 1 1 - - - - - 1 - - 1  
5 3 - 1 1 

ขาวความ
แปลก 

2 1 - - - - - - - 1 1 -  
5 3 - - 2 

ขาว
อาชญากร
รม 

13 13 21 16 12 12 16 14 8 11 11 7  
154 47 40 38 29 

ขาวสังคม 
 

3 3 1 1 - 2 4 2 1 2 7 7  
33 7 3 7 16 

ขาว 16 21 15 16 14 18 23 17 14 21 12 14  

DPU



 

 

 
 

ตารางท่ี 5 แสดงถึงคุณคาความเปนชายในดานตางๆท่ีแสดงออกมาทางขาวประเภทตางๆ ป  
   2545 – 2546 ดังตอไปนี้ ( 1 ขาวนั้นสามารถแสดงคุณคาความเปนชายออกมา   
   ไดมากกวา 1 คุณคา ) 
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