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การวิจัยเรื่อง การใชภาษาในการเสนอภาพสตรีจากนิตยสารบันเทิงไทย มีวัตถุประสงค
เพื่อรวบรวมการใชภาษาที่กลาวถึงภาพเสนอของสตรีจากนิตยสารบันเทิงไทย และเพื่อวิเคราะห
กลวิ ธี การใช ภาษาที่ กล าวถึ งภาพเสนอของสตรี จากนิ ตยสารบั นเทิ งไทย ในช วงระยะเวลา
ตั้ งแต วั นที่ 1 มกราคม 2559 – 31 ธั นวาคม 2559 รวม 112 ฉบั บ โดยผู วิ จั ยจะคั ดเลื อก
เฉพาะขอความพาดหัวที่กลาวถึงสตรีมาใชเปนขอมูลในการวิเคราะห
ผลการวิจัยพบวา กลวิธีการใชภาษาที่พบมากที่สุด คือ โครงสรางคําศัพท( Lexical
Structure) พบทั้ งหมด 44 ข อความ รองลงมาคื อ การใช อุ ปลั กษณ (Mataphor) พบทั้ งหมด
20 ขอความ การใชทัศนภาวะ (Modality) พบทั้งหมด 5 ขอความ และนอยที่สุด คื อ การใช
สํ านวน (Proverbs) พบทั้งหมด 1 ขอความซึ่งจากการศึกษากลวิธีการใชภาษาทํ าใหเห็ นว า
การเสนอภาพสตรีมักถูกเชื่อมโยงใหเกี่ยวของกับเรื่ อง ความสวยความงามของผูหญิงเปน
สวนใหญ เชน รูปราง หนาตา ผิวพรรณ ฯลฯ รองลงมาจึงเปนเรื่องเกี่ยวกับบุคลิกลักษณะนิสัย
และพฤติกรรมที่แสดงออก
คําสําคัญ: การใชภาษา, สตรี, นิตยสารบันเทิงไทย
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Abstract
This study aims to collect the language used to present Thai women in Thai magazines
and to analyze language strategies to present Thai women in Thai magazines. The study focus
on Thai magazines that were published during January 1st and December 31st 2016. The total
is 112 copies. This research study analyzes the headlines that present Thai women.
The finding reveals that the most language strategies is Lexical Structure
(44 utterances), follows by Mataphor (20 utterances), Modality (5 utterances) respectively.
The lowest language strategy is Proverbs (1 utterances). The study of language strategies
shown that the present of Thai women mostly linked to the beauty of women such as
appearances and skin. This follow by personality, characteristic, and behavior.
Keywords: Language, Female, Thai magazines

บทนํา
“เพศ” (Sex) หรือ “ความเปนเพศ” (Gender) เปนสิ่งที่กําหนดความแตกตางระหวาง
ผูหญิง ผูชายเพราะนอกจากจะแสดงถึงความแตกตางทางสรีระแลวยังนําไปสูความแตกต าง
ในดานอื่น ๆ อีกดวย ไมวาจะเปนสติปญญา ความสามารถ ความถนัด จิตใจ และอารมณ ดวย
ความคิดที่ถูกปลูกฝงและหยั่งรากลึกมาอยางยาวนานเรื่องความแตกตางระหวางผูหญิง – ผูชาย
ทําใหความเชื่อที่วาธรรมชาติสร างใหผูหญิงเปนเพศที่ออนแอ ผูหญิงเปนเพศที่ไมเหมาะกับ
การเปนผูนํา ผูหญิงเปนเพศที่ชอบใชอารมณมากกวาเหตุผล ทําใหเกิดการไมยอมรับใหผูหญิง
เปนผูนําดวยคุณสมบัติทางเพศที่ไมเหมาะสม แตกลับมีความเชื่อที่วาผูหญิงตองเปนเพศที่ตอง
อยูบาน ดูแลครอบครัว รับผิดชอบเรื่องภายในบาน ดูแลลูกเทานั้น แตทวาในปจจุบันสถานภาพ
และบทบาทของผูหญิงเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงอยางเห็นไดชัดมากขึ้น ดังจะเห็นไดวา ผูหญิง
สมัยใหมกลับกลายมาเปนผูที่รับภาระทํางานนอกบาน มีการศึกษาและฐานะทางสังคมที่สูงขึ้น
มีความคิดและการตัดสินใจที่เปนเหตุและผลมากยิ่งขึ้น ดังจะเห็นไดจากที่ อมรา พงศาพิชญ
(2546, หนา 7) ไดกลาวไววา สถานภาพและบทบาทสตรีไทยในสังคมไทยปจจุบันนี้ พื้นที่ในสังคม
ของสตรี ไม ไดถู กจํ ากั ดอยู เพี ยงภายในบานเทานั้ น แต ยั งขยายไปยั งพื้ นที่ภายนอกบานดวย
สตรีสมัยใหมสามารถทํางานนอกบานเพื่อหารายไดจุนเจือครอบครัวรวมกับบุรุษ เหตุที่เปนเชนนี้
เพราะวิถีโลกและการเปลี่ยนแปลงในยุคปจจุบัน ซึ่งสงผลตอเรื่องการศึกษาของสตรีที่เดิมเปน
การมองในลักษณะคงที่ แตปจจุบันเริ่มมองในแงที่เปนพลวัตหรือมีความเคลื่อนไหว มากขึ้น
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อย า งไรก็ ต าม เมื่ อ สถานภาพหรื อ บทบาทของสตรี ใ นสั ง คมไทยป จ จุ บั น เกิ ด
การเปลี่ยนแปลง การยอมรับในเรื่องของสิทธิมนุษยชน การใหความสําคัญกับความเทาเทียมกัน
ในสังคม ก็ทําใหเกิดการตั้งคําถามตอความเชื่อเดิม ๆ วา เรายังคงมองผูหญิงวามีสถานะดอยกวา
ผูชายอยูเหมือนเดิมหรือไม ซึ่งจะนําไปสูการหาคําตอบเพื่อนํามาอธิบาย ความคิดเรื่องสิทธิสตรี
หรื อสตรี นิ ยม (Feminism) ความคิ ดนี้ จึ งเป นสิ่ งที่ ได รั บความสนใจและแพร หลายไปทั่ วโลก
สิ่งเหลานี้เองที่เปนจุดที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอยางเห็นไดชัด
ดวยเหตุผลที่กลาวมา นําไปสูการศึกษาเกี่ยวกับประเด็นปญหาเรื่องความเสมอภาคและ
ความเทาเทียมกันทางเพศระหวางชายและหญิงวาเปนเรื่องที่มีอยูจริงหรือไม ดังจะเห็นไดจาก
การศึกษาวิจัยที่ผานมาเกี่ยวกับเพศสภาพ เชน การศึกษาบทบาทของสตรีในหนาหนังสือพิมพ
(รัชยาพร นีรนาทรังสรรค, 2559) การศึกษาภาษากับเพศทั้งเพศหญิงเพศชาย (นันทนา รณเกียรติ,
2531) การศึกษาการตอรองทางเพศสภาพในนิตยสารผูหญิงและผูชาย (มีโชค ราษฏรานุวัต,
2544) การวิเคราะหเพศสภาพที่ปรากฏในภาษาโฆษณาในนิตยสารไทย (วรินธร เบญจศรี, 2548)
แตกลับพบวาการศึกษาเกี่ยวกับการใชภาษาในการเสนอภาพผูหญิงที่ปรากฏในสื่อบันเทิงไทย
ยังมีจํานวนไมมากนัก แมวาจะเปนสื่อที่มีอิทธิพลและเปนชองทางในการติดตอสื่อสารใหแกกัน
และกันอยางกวางขวาง เขาถึงผูรับสารไดอยางรวดเร็วและหลากหลาย ครอบคลุมในทุกดาน
ไมวาจะเปนขาวบานเมือง ขาวเศรษฐกิจ ขาวอาชญากรรม ขาวกีฬา ขาวเทคโนโลยี โดยเฉพาะ
อยางยิ่งขาวดารานักแสดงหรือขาวบันเทิงที่ไดรับความนิยมจากกลุมคนในสังคมเปนจํานวนมาก
ดังจะเห็นไดจากการขยายตัวของสื่อสิ่งพิมพแนวนิตยสารบันเทิง โดยมากจะมุงนําเสนอขาวสาร
ในแวดวงบันเทิงเพื่อเกาะกระแสและตามติดความเคลื่อนไหวของชีวิตดารานักแสดง ซึ่งบางฉบับ
อาจจะมี การใช คํ าที่ ไม เหมาะสมในการกล าวถึ งหรื อการตั้ งฉายา โดยเฉพาะการกล าวถึ ง
เพศหญิงที่มักจะมีแนวโนมการใชภาษาสอเสียดและลอแหลมมากกวาการนําเสนอขาวสารหรือ
ความเคลื่ อนไหวเพี ยงอย างเดี ยว เช น “ไม แคร กระแสละครแป ก ปู เช็ กเต าไม เช็ กเรตติ้ ง”
(นิ ตยสาร HOT No.86 ฉบั บเดื อนกั นยายน) เป นการกล าวในทํ านองว า นางเอกละครช อง 7
ปู ไปรยา สวนดอกไม ลุนเบิรก ไมหวงเรื่องกระแสตอบรับเรื่องละครที่ตนเองแสดงวาจะไดรับ
ความนิยมหรือไมแตกลับหวงเรื่องการแตงกายที่คอนขางลอแหลมหรือนอยชิ้น เผยใหเห็นเนื้อ
หนังผิวพรรณเพื่อไปโชวตัวตามงานตาง ๆ มากกวา หรือ “รอนฉา&มะลิลน คุณนายเอมี่มาเต็ม”
(นิตยสาร HOTNo.86 ฉบับเดือนกันยายน) กลาวถึงนางเอกสาวชอง 7 เอมี่ กลิ่นประทุม เวลาออก
งานโชวตัวตองเนนทรวดทรงหรืออวดสรีระตนเอง โดยเฉพาะการดันหนาอกใหเห็นชัดมากที่สุด
เปนตน การนําเสนอภาพของสตรีที่ปรากฏในนิตยสารบันเทิงไทยจึงยังเปนการตอกย้ําใหเห็นวา
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สตรีเพศยังถูกจัดสถานภาพทางสังคมใหแตกตางจากบุรุษเพศ ดังจะเห็นไดจากการแสดงออก
ทางภาษาที่ใชเพื่อกลาวถึงสตรี อันแสดงใหเห็นถึงความหยาบคาย การกดขี่ และเหยียดหยาม
เสมือนเปนเพียงวัตถุทางเพศผานการใชภาษาเทานั้น
ผูวิจัยจึงเห็นวา การศึกษาการใชภาษาในการเสนอภาพสตรีจากนิตยสารบันเทิงไทย
จะเปนประโยชนในการศึกษาวิเคราะหแนวคิดและความหมายที่แทจริง ตลอดจนความหมาย
แฝงจากการใชภาษาที่กลาวถึงผูหญิงที่ปรากฏอยูในนิตยสารบันเทิงไทย เพื่อใหเกิดประโยชนตอ
ผูที่สนใจศึกษาการใชภาษาในสื่อสิ่งพิมพตาง ๆ และการนําไปประยุกตใชกับการเรียนการสอน
ในรายวิชาที่เกี่ยวของตอไป

วัตถุประสงคของงานวิจัย
1. เพื่อรวบรวมการใชภาษาที่กลาวถึงภาพเสนอของสตรีจากนิตยสารบันเทิงไทย
2. เพื่อวิเคราะหกลวิธีการใชภาษาที่กลาวถึงภาพเสนอของสตรีจากนิตยสารบันเทิงไทย
ขอตกลงเบื้องตน
ผูวิจัยจะรวบรวมขอมูลจากนิตยสารบันเทิง ไทย ชื่อนิตยสาร ที่ตีพิมพและเผยแพร
ในชวงระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559 โดยจะคัดเลือกเฉพาะ
ขอความพาดหัวที่กลาวถึงสตรีจากนิตยสาร ดังตอไปนี้
1. นิตยสารสตารพิกส
2. นิตยสารภาพยนตรบันเทิง
3. นิตยสารโลกดารา
4. นิตยสารดาราภาพยนตร
5. นิตยสารเอนเตอรเทน
6. นิตยสารทีวีพูล
7. นิตยสารฟลมแมกซ
8. นิตยสารไบโอสโคป
9. นิตยสารสาระแนดารา
10. นิตยสาร Gossip star
11. นิตยสาร Daradaily
12. นิตยสาร Oops!
13. นิตยสาร Zubzip
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14. นิตยสาร Oho
15. นิตยสาร Hot
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ไดทราบถึงการใชภาษาในการเสนอภาพสตรีในนิตยสารบันเทิงไทย
2. ไดทราบถึงเนื้อหาและกลวิธีการเสนอภาพสตรีในนิตยสารบันเทิงไทย
3. ไดเผยแพรผลงานวิจัยในวารสารหรือนําไปบูรณาการกับการเรียนการสอน

นิยามศัพทเฉพาะ
การใชภาษา หมายถึง การใชภาษาในการสื่อความหมายใดความหมายหนึ่งทั้งที่
เปนความหมายโดยนัยและความหมายโดยตรง หรือเปนการใชภาษาที่ทําใหเกิดจินตภาพ
ไดแก การใชคําศัพท การใชอุปลักษณ การใชสํานวน และการใชทัศนภาวะเพื่อใหผูอานเกิด
ความรูสึกหรืออารมณคลอยตามไปกับขอความ
การเสนอภาพสตรี หมายถึง การใหความหมายเกี่ยวกับผูหญิงหรือเพศหญิงจาก
สิ่งที่เปนนามธรรมใหเห็นเปนรูปธรรมซึ่งแสดงออกโดยการใชภาษาเพื่อสื่อความหมาย
นิตยสารบันเทิงไทย หมายถึง สิ่งพิมพที่จัดพิมพออกเผยแพรตามกําหนดเวลา
หรือตามเวลาที่แนนอนซึ่งจะเปนการเผยแพรเรื่องราวหรือเหตุการณตาง ๆ ในวงการบันเทิง
ของไทย ไมวาจะเปนเรื่องราวที่ทําใหรูสึกสนุกสนาน รื่นเริง หรือความเคลื่อนไหวของผูที่
ทํา งานในแวดวงโทรทั ศน วิทยุ หรือสื่อสิ่ง พิมพ ไมวาจะเปนนัก แสดง นั กรอง หรือ ผูจัด
รายการที่มีการเผยแพรและออกอากาศในประเทศไทย

วิธีการวิจัย
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้ ผูวิจัยมีวิธีการดําเนินการศึกษาคนควาดังตอไปนี้
1. เอกสารเกี่ยวกับภาษาและการใชภาษา
2. เอกสารเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพประเภทนิตยสาร
3. เอกสารเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและบทบาทสตรี
4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
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กําหนดวิธีการรวบรวมขอมูล
ผู วิ จั ย จะรวบรวมข อ มู ล จากนิ ต ยสารบั น เทิ ง ไทยที่ ตี พิ ม พ แ ละเผยแพร ใ นช ว ง
ระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559 โดยจะคัดเลือกเฉพาะขอความ
พาดหัวที่กลาวถึงสตรีจากนิตยสารบันเทิงไทยที่มีการตี พิมพและจัดจําหนายเปนรายเดือน
อยางตอเนื่อง รวม 112 ฉบับ
การวิเคราะหขอมูล
การวิจัยเรื่อง การใชภาษาในการเสนอภาพสตรีจากนิตยสารบันเทิงไทย ได กําหนด
กรอบแนวคิดในการวิเคราะหขอมูล ตามกรอบแนวคิดของชนกพร อังศุวิริยะ (2557) กลวิธี
ภาษาที่สําคัญ ไดแก
1. โครงสรางของคําศัพท (Lexical Structure) หมายถึง โครงสรางคําศัพทที่เกี่ยวกับสตรี
เชน วิชาที่เรียน ความรูในครัวเรือน งานที่ปฎิบัติเกี่ยวกับความสวยงามละเอียดประณีต หนาที่
การงาน เรื่ องเกี่ ยวกั บความสวย ความงาม ทั้ งกิ ริ ยาท าทางและรู ปร างหน าตา ตลอดจน
การกลาวถึงสถานภาพทางสังคม
2. การใชอุปลักษณ (Mataphor) หมายถึง การใชความเปรียบโดยการนําของสองอยาง
มาเปรียบเทียบเพื่อใหเขาใจไดงายขึ้นหรือเพื่อหลีกเลี่ยงอะไรบางอยาง หรือเพื่อใหเห็นภาพ
ชัดเจนมากขึ้น โดยจะถือเอาคุณสมบัติของสตรีเปนสําคัญในการโยงกับการแสดงพฤติกรรม
อยางใดอยางหนึ่ง
3. การใชสํานวน (Proverbs) หมายถึง ถอยคําที่อยูในความรับรูของคนทั่วไปในสังคม
โดยทั่วไปเนื่ องจากผานการใชมาเปนเวลานานซึ่งคนจะใหความหมายของสํานวนไดดีที่สุด
เมื่อใชสํานวนผานสถานการณทางสังคม เพราะสามารถใชสํานวนแสดงความหมายที่เปรียบนั้นได
โดยไมตองอธิบาย ซึ่งในที่นี้จะเปนสํานวนที่สามารถแสดงความเปนสตรีไดอยางชัดเจน
4. การใชทัศนภาวะ (Modality) หมายถึง การใชถอยคําบางอยางที่แสดงความคิดของ
ผูพูดหรือผูเขียนอยางเปนเหตุเปนผลถึงความเปนไปไดตามความคิด เชน การแสดงความแนใจ
หรือไมแนใจ ความชัดเจนหรือไมชัดเจน ความเปนไปได ความจําเปน การอนุญาต และการบังคับ
เพราะเปนแนวทางแสดงความเปนเหตุเปนผลที่สะทอนความเปนสตรีไดเปนอยางดี
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ผลการวิจัย
การศึกษาการใชภาษาในการเสนอภาพสตรีจากนิตยสารบันเทิงไทย เปนการศึกษา
โดยเริ่มจากการรวบรวมขอมูลจากนิตยสารบันเทิงไทยที่ตีพิมพและเผยแพรในชวงระยะเวลา
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559 รวม 112 ฉบับ ไดแก นิตยสารสตารพิกส ภาพยนตร
บันเทิง โลกดารา ดาราภาพยนตร เอนเตอรเทน ทีวีพูล ฟลมแมกซ ไบโอสโคป สาระแนดารา
Gossip star Daradaily Oops! Zubzip Oho และ Hot โดยผูวิจัยจะคัดเลือกเฉพาะขอความพาดหัว
ที่กลาวถึงสตรีจากนิตยสารบันเทิงไทย พบจํานวนทั้งสิ้น 70 ขอความ
ตัวอยางขอความ
“แอลลี่ พิมพบงกช” ควานเตาทะลัก อวดโฉมกอนประกวดเวทีมิสยูนิเวิรส
(29 มกราคม 2559)
“ญาญาญิ๋ง” โชวเสียวผาหนา อวดมะลิลน
(29 มกราคม 2559)
“ลิเดีย” โกยเตาใหชมอึ๋ม กอนตั้งหนาสละโสด
(4 กุมภาพันธ 2559)
เบิ้มเต็มเม็ดเต็มตูม ทะลุเสื้อ “เอมมี่ มรกต” วาบหวิวทะลักบรา
(19 กุมภาพันธ 2559)
ฟนไปสิ “น้าํ ฝน พัชรินทร” โชวเนินอิม่ พอดีคํา
(26 กุมภาพันธ 2559)
มาแลวจา... อกรอง “ดาว พิมพทอง” พรอมเสิรฟ
(3 พฤษภาคม 2559)
หวิวเดินหนา “แซมมี”่ ผงาดอึ๋ม
(4 พฤษภาคม 2559)
“เจนี่” ควานโชวรอ งเตา สบึมสชวนซี้ดดด
(8 พฤษภาคม 2559)
อิ่มเอิบ “มิน พีชญา” อวดซาลาเปาคูอวบเรียกแสงแฟลช
(21 พฤษภาคม 2559)
ฯลฯ
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จากขอความพาดหัวที่กลาวถึงสตรี ในนิตยสารบันเทิงไทยทั้ง 70 ขอความ ผูวิจัย
นํามาวิเคราะหกลวิธีการใชภาษา ตามกรอบแนวคิดของชนกพร อังศุวิริยะ (2557) ซึ่งได
กําหนดกลวิธีภาษาที่สําคัญ ไวดังนี้ 1) โครงสรางของคําศัพท (Lexical Structure) 2) การใช
อุปลักษณ (Mataphor) 3) การใชสํานวน (Proverbs) และ 4) การใชทัศนภาวะ (Modality)
ผลการวิเคราะหพบวา
การใชขอความที่มีการเสนอภาพสตรีจากนิตยสารบันเทิงไทย จํานวน 70 ขอความ
แบงออกเปนประเภทโครงสรางของคําศัพท (Lexical Structure) จํานวน 44 ขอความ ซึ่งเปน
จํานวนที่มากที่สุด รองลงมาเปนการใชอุปลักษณ (Mataphor) จํานวน 20 ขอความ ตอมา
เป น การใช ทั ศ นภาวะ (Modality) จํ า นวน 5 ข อ ความ และน อ ยที่ สุ ด คื อ การใช สํ า นวน
(Proverbs) จํานวน 1 ขอความ โดยสามารถจําแนกผลการวิเคราะหไดดังตอไปนี้
1. โครงสรางของคําศัพท (Lexical Structure) พบทั้งหมด 44 ขอความ ซึ่งเปนจํานวน
ที่มากที่สุด เชน สะบึ้มไมแพกัน “กระแต – กระตาย” พี่นองบิ๊กไซส (12 ตุลาคม 2559),
สอง “จิ๊บ ปกฉัตร” อกแฟบ... แตขอแซบ โนบราออกสื่อ (29 ตุลาคม 2559), “ซารา มาลากุล”
มาเต็มอีกครั้ง อวดหุนอะราอราม (4 พฤศจิกายน 2559), อวบอึ๋ม เซ็กซี่ ของดี ยี่หอ “อุม”
(28 พฤศจิกายน 2559), “มิน พีช ญา” สุ ด เซ็กซี่โ ชวเ สื้อแหวกเวากับเรียวขา ขาวเนียน
(8 ธันวาคม 2559), โชวยวงอึ๋ม “เก กันยกร” หวิวล้ําหนา (15 ธันวาคม 2559) ฯลฯ
พบคําศัพทที่แสดงความเปนผูหญิงและคําศัพทที่เกี่ยวกับความสวย ความงามของ
ผูหญิง โดยเฉพาะการกลาวถึงเรื่องรูปรางทรวดทรงของผูหญิง เชน หนาอก ขา บั้นทาย ฯลฯ
จํ า นวน 65 คํ า ได แ ก คํ า ว า 1) หน า อก 2) ตู ม ตู ม 3) อึ๋ ม 4) เอ็ ก ซ 5) เซ็ ก ส 6) เต า
7) อก 8) ตอมเสียว 9) เตาทะลัก 10) หอบเตา 11) เดงดึ๋ง 12) ยวย 13) โกยเตา 14) เบิ้ม
15) เต็มเม็ดเต็มตูม 16) ทะลุเสื้อ 17) ทะลักบรา 18) เนินอิ่ม 19) เนินครึ่งเตา 20) อึ๋มทะลัก
21) เตาตึงเปรี๊ยะ 22) แจกอึ๋ม 23) ตูมเตง 24) บั้นทายงาม 25) อึ๋มเออลน 26) ชิดเบียดแนน
27) สะบึมส (สบึมส) 28) ตูม 29) เดง 30) ทะลักทรวง 31) ขาว 32) ขาวผอง 33) กลมกลึง
34) ดึ๋งดั๋ง 35) นาฟด 36) รองเตา 37) เตงตึง 38) แนนเปรี๊ยะ 39) ขาวเนียน 40) ขาออน
41) อึ๋มแนน 42) อกตูม 43) อกตึง 44) ออราขาว 45) ตูมตาม 46) ขาเรียว 47) อกไซส (ไม) มินิ
48) เต ง 49) ทะลุ บ รา 50) โชว เ ต า 51) ขาวจั๊ ว ะ 52) อวบ 53) อวบอึ๋ ม 54) บิ๊ ก ไซส
55) อกแฟบ 56) โนบรา 57) อะราอราม 58) ของดี 59) เรียวขา 60) ขาวปริ่มอก 61) อวดโฉม
62) อลางฉาง 63) เซ็กซี่/Sexy 64) แบว 65) คาวาอี้ คําศัพทที่ใชสวนใหญเปนเรื่องเกี่ยวกับ
ความสวย ความงามของผูหญิ ง ปรากฎทั้งที่เ ป น คํา นาม คํากริยา คําวิเศษณ คํา สแลง
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คําทับศัพท และวลี ความหมายโดยรวมตองการกลาวถึงลักษณะเฉพาะที่แสดงใหเห็นถึง
ความเปนผูหญิง โดยเฉพาะอยางยิ่งที่พบมากที่สุด คือ การกลาวถึงเรื่องรูปรางทรวดทรง
ของผูหญิง ดังจะเห็นไดวา ปรากฏคําศัพทที่กลาวถึงอวัยวะของผูหญิงเปนจํานวนมาก เชน
หนาอก ขา บั้นทาย ฯลฯ ทําใหตระหนักไดถึงนัยสําคัญบางอยางที่แสดงออกมาจากขอความ
ซึ่งอาจสันนิษฐานไดวาผูเขียนขาวอาจเปนเพศชายหรือไมเพราะคําที่ปรากฏมักจะเปนคํา
ที่ แ สดงถึ ง อวั ย วะของผู ห ญิ ง ที่ ส ะดุ ด ตาหรื อ เรี ย กร อ งความสนใจจากเพศตรงข า มหรื อ
แสดงใหเห็นวาคานิยมการแตงกายของผูหญิงไทยในป จจุบั น เน น ไปที่ก ารอวดเรื อ นร า ง
ของตนเองเพราะอาจจะเปนโอกาสในการออกสื่อหรือสรางกระแสใหกับตัวเองไดมี ผลงาน
หรือมีคนจดจําไดมากขึ้น นั่นเอง รองลงมาเปน คําศัพทที่กลาวถึงเรื่องหนาตา ผิวพรรณ
เช น ขาว ขาวผ อ ง ขาวเนี ย น ออร า ขาว ฯลฯ จนทํ า ให เ กิ ด ค า นิ ย มที่ ว า “ขาวคื อ สวย”
ในสังคมไทย ตลอดจนลักษณะนิสัยและพฤติกรรมเฉพาะตัว ดวยเหตุนี้ จึงทําใหเห็นไดวา
เรื่องเกี่ยวกับความสวยงามนั้นเปนสวนสําคัญที่มักจะถูกนํามาเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของผูหญิง
อยางเลี่ยงไมได
2. การใช อุ ป ลั ก ษณ (Mataphor) พบทั้ ง หมด 20 ข อ ความ โดยใช อุ ป ลั ก ษณ
เพื่อเปรียบเทียบสิ่งที่เปนนามธรรมใหเห็นเปนรูปธรรม เชน การเปรียบเทียบรูปราง อวัยวะ
(หน าอก) รวมถึ ง หน าตา ผิ วพรรณ และพฤติ กรรมที่ แสดงออกมา โดยภาพรวมมักเป นไป
เพื่อตอบสนองความตองการที่จะดึงดูดเพศตรงขามเปนหลัก ยกตัวอยาง เชน เปดบั้นทาย &
เตาเทอรโบ “เปล ไอริณ” เตงตึง แนนเปรี๊ยะ (15 พฤษภาคม 2559), “ปราง” อึ๋มกระฉอก
(17 พฤษภาคม 2559), อิ่มเอิบ “มิน พีชญา” อวดซาลาเปาคูอวบเรียกแสงแฟลช (21 พฤษภาคม
2559), “ใบเตย” โตขาลง .. นุงสั้นเลนน้ําเรียกเรตติ้ง (18 มิถุนายน 2559) ฯลฯ
พบการใชอุปลักษณที่แสดงความเปนผูหญิง จํานวน 23 อุปลักษณ ไดแก คําวา
1) มะลิลน 2) เมนูนมรอน 3) ผิวนีออน 4) เตาภูเขาไฟ 5) อึ๋มภูเขาไฟ 6) สะทานทรวง 7) ยกภูเขาไฟ
8) เอว S 9) สะเดาไสติ่ง 10) อกรอง 11) เตาเทอรโบ 12) อึ๋มกระฉอก 13) ซาลาเปาคูอวบ
14) หนาเปะ 15) สาวสองพันป 16) มหากาพย 17) โลกสะทาน 18) ฆาตัวตาย 19) อึ๋มเกรด A
20) ยกโคมาทั้ ง ฟาร ม 21) ฟาร ม โค 22) หุ น เนื้ อนมไข 23) ขาลง การใช อุ ป ลั กษณ เพื่ อ
เปรียบเทียบจากขอมูลขางตน พบวา เปนการใชอุปลักษณเพื่อเปรียบเทียบสิ่งที่เปนนามธรรม
ใหเห็นเปนรูปธรรมไดอยางชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะการเปรียบเทียบเกี่ยวกับรูปราง อวัยวะ
(หน า อก) ของผู หญิ งเป นหลั ก รวมถึ งหน าตา ผิ วพรรณ และพฤติ กรรมที่ แสดงออกมา
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ซึ่ งโดยภาพรวมจะเห็ นว าการใช อุ ปลั กษณ ส วนใหญ มั กเชื่ อมโยงไปถึ งคุ ณสมบั ติ ภายนอก
เปนสําคัญ หรือเปนไปเพื่อตอบสนองความตองการที่จะดึงดูดเพศตรงขามเปนหลัก
3. การใชทัศนภาวะ (Modality) พบทั้งหมด 5 ขอความ ลวนเปนขอความที่มีการใช
ทัศนภาวะแสดงถึงความไมแนใจ การตั้งคําถาม หรือ ความคิดเห็นสวนตัวที่เพิ่มเติมเขาไป
ผูเขียนมักจะแสดงออกในลักษณะ “การหยิกแกมหยอก” เพื่ อรั กษาความสั มพันธระหวาง
ผูนําเสนอกับผูที่ถูกกลาวถึง ยกตัวอยาง เชน “รถเมล” อึ๋มขึ้นมั้ยไปทําอะไรมา (5 กรกฎาคม
2559), อกเปนอก กนเปนกน “กระแต” วางไมคแลวมาเอาดีทางเซ็กซี่เถอะ (10 กรกฎาคม
2559), วัดกันหุนตอหุน “เจนี่ เจนิลา” “ดิว อริสรา” ใครเปะกวากัน (11 กรกฎาคม 2559) ฯลฯ
พบการใชทัศนภาวะที่แสดงความเปนเหตุเปนผลและความเปนไปได ตลอดจนความ
ไมแนใจในขอความดังกลาว จึงแสดงใหเห็นวาการเขียนขอความพาดหัวในนิตยสารนั้น ผูเขียน
สามารถแสดงความคิดเห็นประกอบกับขอเท็จจริงที่ตองการนําเสนอได ซึ่งจะแตกตางจาก
การเขียนขาวที่จําเปนตองใหขอมูลที่เปนจริงเสมอไมสามารถเพิ่มเติมหรือแสดงความคิดเห็น
สวนตัวรวมได แตในที่นี้จะเห็นวาขอความที่เกิดการใชทัศนภาวะนั้นมีคําที่บงบอกถึงความไม
แนใจ คําที่แสดงวาเปนการตั้งคําถาม หรือคําที่แสดงใหเห็นไดชัดวาเปนความคิดเห็นสวนตัวที่
เพิ่มเติมเขาไปซึ่งความหมายของขอความอาจจะเปนไปในดานบวกหรือดานลบก็ไดเพราะผูเขียน
มักจะเขียนในลักษณะที่ทําใหผูอาน อานแลวรูสึกวา เหมือนเปน “การหยิกแกมหยอก” คือ
ไมทํ าใหผูที่ถูกกลาวถึงรูสึกติดลบจนเกินไป แตก็ไมสามารถกลาวถึงเฉพาะดานดีแตเพียง
ด านเดี ย วได เช นกั น จึ งต องนํ า เสนอให มี ลั กษณะคล า ยกั บการหยอกล อกั นด วยคํ าพู ดที่
เปนกันเองและความรูสึกสนิทสนมเหมือนกับการสนทนากันในกลุมเพื่อน
4. การใชสํานวน (Proverbs) พบทั้งหมด 1 ขอความ เปนกลวิธีการใชภาษาที่พบนอย
ที่สุด คือ กระดังงาลนไฟ “คลาวเดีย จักรพันธุ” โชวความแซบ อวดหุนในวัย 36 (21 กรกฎาคม
2559) ซึ่งเปนสํานวนที่สะทอนนัยสําคัญเกี่ยวกับผูหญิงไดเปนอยางดี เพราะการใชสํานวน
ดังกลาวแสดงใหเห็นถึงการใหความชื่นชมชื่นชอบวาผูหญิงอายุ 36 ป ไมนาจะดูแลตัวเอง
ใหสวยและดูดีไดเทากับบุคคลดังกลาว แตทั้งนี้ก็แฝงนัยสําคัญที่แทรกอยูในความหมายของ
สํานวนดวยวามักจะมีการแบงแยกกันอยางชัดเจน ดังจะเห็นไดวา เราจะไมใชคําวากระดังงาลนไฟ
กับหญิงสาววัยรุนหรือผูหญิงที่ยังไมไดแตงงาน แตจะนํามาใชเฉพาะกับผูหญิงที่มีอายุและ
เคยผานการแตงงานมากอน อีกทั้งยังแสดงใหเห็นถึงภาพสะทอนเรื่องหนาที่ของภรรยาที่ตอง
ปรนนิบัติสามีซึ่งถือเปนธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบทอดตอกันมาอยางยาวนาน
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ทั้งหมดที่กลาวมาลวนแตสะทอนใหเห็นถึงคานิยมและพฤติกรรมของคนในสังคมอยาง
เห็นไดชัด โดยเฉพาะการสรางคานิยมเรื่องความสวยความงามของผูหญิง การเปนเพศที่ตอง
ปรนนิบัติผูชายที่เปนสามีในฐานะภรรยาอยางไมขาดตกบกพรอง ตลอดจนการสรางพฤติกรรม
การเลียนแบบใหเกิดขึ้นในสังคม เชน การศัลยกรรม การแตงกาย ฯลฯ ที่อาจกอใหเกิดเปน
ภาพสังคมที่ไมถูกตองเหมาะสมกับคนรุนหลังตอไป

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
การศึกษาการใชภาษาในการเสนอภาพสตรีจากนิตยสารบันเทิงไทย เกิดจากความ
สนใจในการใชภาษาของสื่อมวลชนตาง ๆ ที่มีอิทธิพลและชองทางในการติดตอสื่อสารอยาง
กวางขวางและทั่วถึง แตกลับมีพฤติกรรมในการใชสื่อเปนเครื่องมือ โดยการนําเสนอขาวดวย
ความคึกคะนอง การใชภาษาไมเหมาะสม หรือเปนไปในทางสอเสียดใหบุคคลที่ถูกกลาวถึงนั้น
ไดรับความเสียหาย มากกวาการนําเสนอขาวสารหรือความเคลื่อนไหวแตเพียงอยางเดียว
สอดคลองกับที่ จันทนา ทองประยูร และมนวิภา วงรุจิระ (2550, หนา 148 – 160) ที่กลาวถึง
ความแตกตางของการเขียนขาวในนิตยสารกั บหนังสือพิมพเพราะหากเปนการนําเสนอขาว
ในหนังสือพิมพนั้นจะหามไมใหใสความคิดเห็นลงไปในขาวอยางเด็ดขาด ซึ่งแตกตางจากขาว
ในนิตยสารที่ผูเขียนอาจมีแนวคิดตอขาวที่เกิดและสามารถแสดงจุดยืนของตนเองประกอบการ
เขียนขาวได โดยการใชภาษาเชิงวิพากษนั่นเอง ดวยเหตุน้ีเองจึงเปนผลใหขอความพาดหัวขาว
ในนิตยสารบันเทิงไทยที่กลาวถึงการเสนอภาพสตรีพบคําศัพทที่แสดงความเปนผูหญิงไดอยาง
ชัดเจน ดังจะเห็นไดวา จากขอความทั้ง 70 ขอความจากผลการวิจัย พบวา มีขอความที่ปรากฏ
คําศัพทที่แสดงความเปนผูหญิงถึง 65 คํา โดยคําศัพทที่พบสวนใหญเปนคําศัพทที่กลาวถึง
เรื่ องความสวยความงามของผู หญิ ง ซึ่ งจะสอดคล องกั บการศึ กษาลั กษณะภาษาโฆษณา
สําหรับผูหญิงในสื่อนิตยสารของวัสสิกา รุมาคม (2546) ที่พบวาการใชภาษาในการโฆษณา
สําหรับผูหญิงมักจะนําถอยคําที่สื่อถึงความสวยงามและลักษณะที่พึงปรารถนาเพื่อใหผูหญิง
สนใจในโฆษณาและชักจูงใหซื้อสินคาไดงายขึ้น แตในทางกลับกันก็พบวาคําศัพทที่ถูกนํามาใช
กลาวถึงผูหญิงนั้น กลับมุงความสําคัญไปที่รูปรางหนาตา โดยเฉพาะหนาอก ซึ่งเปนอวัยวะ
ที่ บ ง บอกเพศของผู ห ญิ ง เป น จํ า นวนมาก อั น เป น การแสดงให เ ห็ น ว า ป จ จุ บั น ผู ห ญิ ง มี
การเปลี่ยนแปลงในเรื่ องความคิดไปจากอดีตไมวาจะเปนเรื่องการแตงกาย การแสดงออก
มี ค วามเป น ตั ว ของตั ว เองมากขึ้ น มี ก ารแสดงความคิ ด เห็ น และความเป น ตั วตนมากขึ้ น
ดังจะเห็นไดจากการแตงกาย การเสริมความงาม การศัลยกรรม ฯลฯ แตถึงอยางไรก็ตามจาก
ผลการวิเคราะหที่พบก็ยังแฝงนัยสําคัญเรื่องความไมเทาเทียมกันในสังคมระหวางเพศหญิงและ
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เพศชายใหเห็นอยางชัดเจน เพราะการแสดงออกทางภาษาที่พบนั้นทําใหเห็นวาผูหญิงยังมี
บทบาทเปนเพียงภาพแทนเรื่องความสวยความงาม ความหมายเชิงอารมณหรือการเปนเสมือน
ภาพแทนของวั ตถุ ทางเพศ ซึ่ งแตกต างจากแนวคิ ดสตรี นิ ยมที่ นั กวิ ชาการหลายท าน เช น
ประสิทธิ์ แยมศรี (2548, หนา 18) และ วันทนีย วาสิกะสิน (2543, หนา 47) ไดสนับสนุนใหสตรี
มี สิ ทธิ ความเสมอภาคเท ากั บผู ชายในหลาย ๆ ด าน เช น เรื่ องเพศ เรื่ องการทํ างาน เรื่ อง
การมีสิทธิทางการเมือง และสิทธิทางการศึกษาเพื่อลดความแตกตางและเพิ่มบทบาทใหกับสตรี
มากขึ้น ไมจํากัดเพียงแคบทบาทเดิม ๆ เชน บทบาทภรรยา บทบาทมารดา หรือบทบาทของ
การเปนวัตถุทางเพศใหผูชายไดชื่นชมดังเชนที่ผานมา

กิตติกรรมประกาศ
ผูวิจัยขอขอบคุณทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณคณะศิลปศาสตร ประจําป
พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ไดอนุมัติงบประมาณสนับสนุนการทําวิจัยในครั้งนี้

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถนําไปประยุกตใชกับการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวของ
หรือนําไปศึกษาวิเคราะหแนวคิดตลอดจนความหมายที่แทจริงของภาษาในการเสนอภาพสตรี
ในนิตยสารบันเทิงไทย
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยพบวายังมีประเด็นที่นาสนใจ ดังนี้
1. การศึกษาการใชภาษาที่กลาวถึงเพศชายในสื่อสิ่งพิมพอื่น ๆ เพื่อจะไดเห็นถึง
ความเหมือนหรือความตางในการใชภาษาเมื่อกลาวถึงเพศชายกับเพศหญิง
2. การศึกษาแนวคิดสตรีนิยมจากการนําเสนอขาวที่เกี่ยวกับเพศหญิงของสื่อมวลชน
เพื่อสนับสนุนการสรางความเทาเทียมกันทางสังคมใหเกิดขึ้นระหวางเพศชายกับเพศหญิง
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