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บทคัดยอ 

ดวยพัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสารและอิทธิพลจากโลกตะวันตก สื่อปาปารัสซี่ไดกลายเปนทางออกทาง
การตลาดของธุรกิจวารสารศาสตร นําเสนอเรื่องราวในลักษณะขาวและภาพขาวแนวเมโลดรามาที่ดึงดูดความสนใจจากผูรับ
สารดวยภาพถาย “ทีเผลอ” เรื่องราวสวนตัวของบุคคลผูมีช่ือเสียง (Personalization) และความหวือหวา ต่ืนเตน เราใจ 
(Sensationalism) ทั้งในแงภาพ เรื่องราว รวมทั้งวิธีการนําเสนอ บทความนําเสนอมุมมองที่มีตอปรากฏการณปาปารัสซี่ซึ่ง
เปนที่กลาวถึงอยางมากในสังคมไทยในมุมมองสังคมวิทยาวารสารศาสตร 
 
ABSTRACT 

The paper explores the phenomenon of paparazzi media, which have recently overwhelmed the Thai way of 
consuming entertainment news, through the socio-journalism perspective.  Escalated by the new media 
technology and the westernization of Thai society, the paparazzi media have become a new lucrative journalism 
product.  The melodrama strategy is utilized to attract the readers with candid photos, personalization and 
sensationalism. 
 

                                            
1 ผูเขียนไดจัดทําโครงงานศึกษา “ปรากฏการณปาปารัสซี่” ในรายวิชาสื่อมวลชนกับสังคม โดยมีนักศึกษานิเทศศาสตร ภาควิชาการโฆษณา โครงการ
นักศึกษาดีเดน (OSP) รุนที่ 5 มหาวิทยาลัยกรุงเทพรวมรวมขอมูลจากมุมมองของผูเกี่ยวของ 5 มุมมองเพื่อทําความเขาใจปรากฏการณปาปารัสซี่ ไดแก 
1) เนื้อหาของนิตยสารปาปารัสซี่ 2) มุมมองของผูผลิตสื่อปาปารัสซี 3) มุมมองของผูรับสาร 4) มุมมองของผูมีชื่อเสียงหรือดารา และ 5) มุมมองจาก
นักวิชาการ ในชวงเดือนกรกฏาคม-สิงหาคม 2550 โดยมีการนําเสนอผลการศึกษาเบื้องตนในการสัมมนาในชั้นเรียน เมื่อกันยายน 2550 ทั้งนี้บทความ
ชิ้นนี้ไดใชขอมูลบางสวนของโครงงานศึกษาเทานั้น และเนื่องจากขอมูลในบทความอาจสงผลกระทบตอผูใหขอมูล ดังนั้นผูเขียนจึงไมเปดเผยชื่อ      
ผูถูกสัมภาษณลงในบทความ 



ในสังคมทุนนิยมที่ทุกอยางสามารถซื้อขายแลก 
เปลี่ยนไดดวยเงิน รวมทั้งชีวิตและความเปนสวนตัวของ
เหลาบุคคลที ่มีชื ่อเสียง เพื ่อตอบสนองความพึงพอใจ 
ความสนใจของผูรับสารในสังคม “อยากรูอยากเห็น” 
(Voyeuristic Society) ปาปารัสซี่ (Paparazzi) กลายเปน
อาชีพหนึ่งที่สงผลตอกระบวนการเรียนรูทางสังคมของ
คนทั่วโลก 

คําวา “ปาปารัสซี่ (Paparazzi)” 2 ในที่นี้หมายถึง
ชางภาพอิสระที่พยายามทําทุกวิถีทางที่จะติดตามผูมีช่ือ 
เสียง บุคคลสาธารณะ รวมทั้งครอบครัวของคนเหลานั้น 
เพื่อถายภาพในชวงจังหวะที่ไมไดระวังตัว หรือภาพที่เปน
เรื่องสวนตัว จุดกําเนิดของคํานี้เช่ือวามาจากตัวละครชื่อ 
ปาปารัสโซ (Paparazzo) ในภาพยนตรอิตาเลี่ยนของ 
Federico Fellini ที่ออกฉายเมื่อป ค.ศ. 1960 เรื่อง “La 
Dolce Vita” (แปลวาชีวิตที่แสนหวาน) คําวาปาปารัสโซ 
paparazzo ทําให Fellini นึกถึงแมลงตัวโตที่สงเสียงหึ่งๆ 
ตามไลตอยเปาหมายแบบ “กัดไมปลอย” โดย Fellini ได
แรงบันดาลใจมาจากชางภาพคนหนึ่งช่ือ Tazio Secchiaroli 
ที่เขาไดไปปรึกษาชวงที่เขากําลังศึกษาคนควาเพื่อพัฒนา
บทภาพยนตรเรื่องนี้ Secchiaroli เปนชางภาพที่มีช่ือเสียง
จากการที่เขาถายภาพกษัตริยอียิปตที่แสดงอาการโกรธจัด
ควํ่าโตะในภัตตาคารแหงหนึ่ง  และในคืนเดียวกันได
ถายภาพนักแสดงชื่อ Anthony Steele ขณะทะเลาะกันกับ
นักแสดงสาว Anita Ekberg จากเดิมที่สื่อมวลชนนิยม
ถายภาพที่มีการจัดวางทาทางอยางเปนทางการ ภาพใน
ลักษณะนี้ไดกลายมาเปนกระแสที่แพรหลายในสื่อสิ่งพิมพ
ในยุโรปในเวลาตอมา (http://people.howstuffworks.com/ 
paparazzi.htm) 

สวนในสหรัฐอเมริกา Germano Celant (1994, 324-
332) พบวา คําวา “ปาปารัสซี่” เริ่มเปนที่รูจัก หลังจากนิตย-
สารไทมไดนําเสนอบทความชื่อ “Paparazzi on the Prowl” 
ซึ่งแปลวาการลาเหยื่อของปาปารัสซี่ เมื่อ 14 เมษายน ค.ศ. 
1961 บทความนี้ไดนําเสนอเรื่องราวการทํางานของปาปา-
รัสโซชาวรัสเซียคนหนึ่งที่ซุมคอยถายภาพคนดังแถบ Via 
Veneto Café ในกรุงโรม โดยไดระบุไวตอนหนึ่งวา 
“Trouble that can be shot with a camera is Kroscenko’s 
business….No one is safe, not even royalty.” หมายความ
วา “ภารกิจของเขา คือ การถายภาพเรื่องแยๆที่เกิดขึ้นกับ
                                            
2 Paparazzi เปนคําพหูพจน สวนเอกพจน ไดแก Paparazzo 

คนดัง ไมมีใครหลุดรอดเขาไปได แมแตเหลาเชื้อพระวงศ
ก็ตาม” นิตยสารไทมไดระบุวาปาปารัสโซบางคนมีชีวิตที่
รุงเรืองขึ้นขนาดมีชางภาพในสังกัดถึง 5 คน เชน Tazio 
Secchiaroli (Time, เมษายน 1961) หลังจากนั้นไมนานคํา
วา “ปาปารัสซี่” จึงถูกนํามาใชอยางแพรหลายบนหนา
หนังสือพิมพ สื่อบันเทิงทั้งหลาย เชน นิตยสาร Esquire 
Cosmopolitan LIFE หรือแมแตรายการขาวที่เปนที่นิยมใน
อเมริกาอยางรายการ 60 Minutes 

ปาปารัสซี่ไดรับความสนใจอยางมากอีกครั้งเมื่อเจา
หญิง Diana แหงราชวงศอังกฤษสิ้นพระชนมจากอุบัติเหตุ
รถยนตในอุโมงครถยนตที่ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 31 
สิงหาคม ค.ศ. 1997 โดยผูคนสวนใหญเช่ือวาสาเหตุหนึ่ง 
ของอุบัติเหตุมาจากชางภาพ 6 คนที่ขี่รถจักรยานยนตไลลา
พยายามถายภาพเจาหญิงกับพระสหายสนิท Dodi Fayed 
สงผลใหคนขับรถและพระสหายเสียชีวิตทันที สวนเจาหญิง
ถูกนําสงโรงพยาบาลและสิ้นพระชนมภายหลัง แมตอมาจะ
ตรวจพบหลักฐานเพิ่มเติมวาคนขับรถที่เสียชีวิตมีปริมาณ
แอลกอฮอลในเลือดสูง และขับรถดวยความเร็ว ณ ขณะนั้น
กวา 120 ไมลตอช่ัวโมงก็ตาม แตปรากฏการณนี้ทําใหสังคม
โจมตีปาปารัสซี่วาเปนตนเหตุของความสูญเสีย รวมทั้ง
วิพากษวิจารณสื่อมวลชนอยางมากที่รวมกันสรางวัฒนธรรม
ผูมีช่ือเสียง (Cult of Celebrities) ดวยการนําเสนอขาวสาร
และภาพโดยไมคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น 

 
สื่อปาปารัสซี่: ผลิตผลของสังคมโลกาภิวัตน 

โดยทั่วไปสื่อมวลชนเปนธุรกิจที่มีสองบทบาทหลักที่
ขัดแยงกัน นั่นคือ สื่อมวลชนมีพันธะตอสาธารณะในการ
ใหขาวสารขอมูลตอประชาชนในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
เรื่องราวตางๆ ที่มีความจําเปนตอชีวิต รวมถึงการนําเสนอ
ความคิดเห็น (Opinion) หลากหลายที่มีตอประเด็นปญหา
ตางๆ ในสังคม จนนําไปสูกระบวนการสรางประชามติ 
(Public Opinion) ในขณะเดียวกันก็เปนองคกรธุรกิจที่
แสวงหาผลกําไรโดยมีเปาหมายทางการตลาดชัดเจน มีการ
วิเคราะหผูรับสารอยางเปนระบบ มีความพยายามในการดึง
ผูรับสารและขยายตลาดเพื่อผลประโยชนทางธุรกิจ 
Croteau และ Hoynes (2006, 39) ไดเปรียบเทียบรูปแบบ
ทางการตลาดและพันธะตอสาธารณะไวดังนี้ 



 
  แนวคิดทางการตลาด แนวคิดพันธะตอสาธารณะ 

สื่อมวลชน ธุรกิจเอกชนที่มุงขายสินคาและบริการ ทรัพยากรของชาติที่ดําเนินการเพื่อประโยชน
สาธารณะ 

วัตถุประสงคของสื่อ สรางผลประโยชนตอเจาของผูถือหุน สรางพลเมืองที่ดีของรัฐดวยขอมูลขาวสาร การให
การศึกษา และการสรางความเขมแข็งใหกับสังคม 

ผูรับสาร ผูบริโภค พลเมือง/ประชาชนของสังคม 
กิจกรรมของสื่อ เชิญชวนใหผูบริโภคสนุกสนานกับการ 

ดูโฆษณาและซื้อสินคาและบริการ 
เรียนรูโลกภายนอกเพื่อเปนประชาชนที่ดี 
ของสังคม 

ความสนใจของ
ประชาชน 

อะไรก็ตามที่ไดรับความนิยม เนื้อหาหลากหลาย มีสาระ มีความแปลกใหม 
แมจะไมเปนที่นิยมมากนัก 

บทบาทของความ
หลากหลายและ
นวัตกรรม 

นวัตกรรมอาจสงผลกระทบตอผลประโยชน
ที่ไดจากรูปแบบยอดนิยม  
ความหลากหลายเปนชองทางนําไปสู
การตลาดแบบเฉพาะสวน (Niche Market) 

นวัตกรรมนําไปสูการมีสวนรวมของประชาชน
ในสังคม  
ความหลากหลายเปนชองทางของสื่อในการ
นําเสนอมุมมองตางๆ ของสังคม 

กฎระเบียบ คือ การแทรกแซงระบบตลาด เปนการปกปองผลประโยชนสาธารณะ 
ผูมีบทบาทสําคัญตอสื่อ เจาของ ผูมีสวนเกี่ยวของ ผูผลิต ประชาชนและผูแทนประชาชน 
การวัดความสําเร็จ ผลกําไร การตอบสนองประโยชนสาธารณะ 

 
ตารางเปรียบเทียบแนวคิดการตลาดกับแนวคิดพันธะตอสาธารณะ 

ที่มา David Croteau & William Hoynes. (2006) The Business of Media: Corporate Media and Public Interest. หนา 39 
 

จะเห็นไดวาแนวคิดพันธะตอสาธารณะของสื่อ-
มวลชนมีเปาหมายอยูที่ “ผลประโยชนสาธารณะ” การ
สรางพลเมืองที่ดีของสังคม สงเสริมการมีสวนรวมภาค
ประชาชนในการสรางสังคมที่เขมแข็งซึ่งสอดคลองกับ
บทบาทหนาที่ของสื่อมวลชนที่ดีตามหลักการของ Harold 
Laswell และ Charles R. Wright (อางถึงใน Whetmore, 
1993, หนา 4) ที่ไดอธิบายไวดังนี้ 

• สอดสองระวังระไวตอสิ่งรอบตัว (Surveillance of 
the environment) นั่นคือ สื่อมวลชนทําหนาที่เปนผูแสวง 
หาและกระจายขาวสาร เปนเครื่องมือตรวจสอบสังคมและ
การเมือง สอดสองระวังระไวเปนหูเปนตาใหกับสังคมเพื่อ
ปกปองผลประโยชนสาธารณะ 

• ประสานและเชื่อมโยงสวนตางๆ  ของสังคม 
(Correlation of the parts of society in responding to the  
 

environment) สื่อมวลชนยังมีหนาที่ในการตีความ ใหคํา 
อธิบายชี้แนะเพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกัน โดยทําหนาที่
เปนเวทีสาธารณะนําเสนอเรื่องราวและความคิดเห็นที่
หลากหลาย ตลอดจนขอขัดแยงตางๆ อันจะนําไปสูการ
แกปญหาในทางสรางสรรคสังคม ชักจูงและเชื่อมโยงคนที่
อยูกระจัดกระจายหลากหลายเขาดวยกัน เพื่อใหมีความ 
รูสึกตอบสนองตอสิ่งรอบตัวรวมกัน สรางการมีสวนรวม
ในภาคประชาชน 

• การถายทอดมรดกทางสังคม (Transmission of  
the social heritage from one generation to the next) 
สื่อมวลชนไดรับมอบหมายใหสืบทอดวัฒนธรรมเพื่อให
เกิดความตอเนื่องยาวนานจากคนรุนหนึ่งไปยังอีกรุนหนึ่ง 
สื่อมวลชนทําหนาที่ในการถายทอดเรื่องราวตางๆ ซึ่งนํา 
ไปสูการเรียนรูโลกภายนอก 
 



 

• การใหความบันเทิง (Entertainment) สื่อมวลชน
เปนแหลงสําคัญที่สรางความเพลิดเพลินบันเทิงใจใหกับ
สังคม 
 

จากแนวความคิดเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของสื่อมวลชน
ขางตน สามารถกลาวสรุปอยางงายวา สื่อมวลชน มีหนาที่ 
1) รายงานขาวสาร (Information) 2) ชักจูงใจ (Persuasion) 
3) ใหความรู อบรมบมเพาะทางสังคม (Education and 
Socialization) และ 4) ใหความบันเทิง (Entertainment) 
ภาระหนาที่ของสื่อมวลชนยังถูกตีความในแตละบริบททาง
สังคมอีก เชน ในประเทศประชาธิปไตยแบบทุนนิยม
สื่อมวลชนถูกคาดหวังใหทํ าหนาที่ส ง เสริมระบอบ
ประชาธิปไตย สนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิต รวมทั้ง
สงเสริมระบบเศรษฐกิจทุนนิยม เปนตน 

ในทางตรงกันขามธุรกิจที่ผลิตสินคาสื่อมวลชน        
ก็มีความจําเปนตองดําเนินการภายใตระบบตลาดเชน 
เดียวกับการผลิตสินคาอุตสาหกรรมอื่นๆ ในระบบ
เศรษฐกิจทุนนิยมประชาธิปไตย แตเนื่องจากวัฒนธรรม
และขอมูลขาวสารเปนสินคาสําคัญในอุตสาหกรรม        
สื่อ  และสินคาสื่อมวลชนมีอิทธิพลตอแบบแผนการ  
ดํา เนินชี วิตของผูคนในสังคม  ดังนั้น  อุตสาหกรรม
สื่อมวลชนจึ งได ช่ือว า เปน  “อุตสาหกรรมการผลิต
วัฒนธรรม” (Cultural Industry) ซึ่ง Max Horkheimer และ 
Theodor Adorno เขียนถึงไวในบทความชื่อ Culture 
Industry: Enlightenment as Mass Deception (1944, 1989, 
หนา 120-161) วาอุตสาหกรรมการผลิตความบันเทิงเปน
อุตสาหกรรมวัฒนธรรมที่เนนการผลิตที่มีลักษณะเปน
มาตรฐานเดียวกัน (Standardization) และการผลิตทีละ
มากๆ (Mass Production) มุงเจาะกลุมผูบริโภคที่มีจํานวน
มาก ในราคาถูก สื่อมวลชนจึงมีศักยภาพในการสรางสิ่งที่
เรียกวา “วัฒนธรรมมวลชน” (Mass Culture) ซึ่งเปน
ทางเลือกทางวัฒนธรรมรูปแบบใหม เปนความคิดสราง 
สรรคใหม ที่เนนความบันเทิงเริงรมย นําไปสูวัฒนธรรม
แบบกระแสนิยม (Popular Culture) 

กลไกการคาเสรีและระบบโลกาภิวัตนทําใหเกิดการ
บริโภคสินคาอุตสาหกรรมสื่อมวลชนจากโลกตะวันตก
อยางตอเนื่องเพราะ “ประหยัดกวา” ตามหลักการผลิตมาก
ยอมทําใหตนทุนการผลิตลดลง (Economy of Scale) และ 
“ดีกวา” ปรากฏการณดังกลาวไดรับอิทธิพลมาจากคานิยม

ช่ืนชมความเปนตะวันตก (Westernization) Herbert 
Schiller ใหทัศนะไววาความล้ําหนาทางเทคโนโลยี และ
ขนาดของเศรษฐกิจสื่อที่ใหญโตของโลกตะวันตกเปน
ชองทางแพรกระจายแนวคิด ทัศนะ ภาพลวงตาตางๆ 
เกี่ยวกับความมั่งคั่ง ร่ํารวย รูปแบบสินคา และวิถีชีวิตแบบ
ตะวันตก เขาไปครอบงําวัฒนธรรมประเทศอื่นๆ สงผลให
พฤติกรรมทางสังคมและโลกทัศนของประชาชนใน
ประเทศนั้นเปลี่ยนแปลงไป จากระบบตลาดที่พัฒนาเพื่อ
ขายสินคาอุปโภค บริโภคถูกนํามาใชขายความคิด รสนิยม
และความเชื่อ  สื่อจากโลกตะวันตกไม เพียงนําเสนอ
เกี่ยวกับขาวสารโลกตะวันตก แตยังกําหนด “ความเปนจริง
ทางสังคม” ที่สงผลตอการจัดระบบการทํางาน ลักษณะ
ของเทคโนโลยี ระบบการศึกษา การใชเวลาวาง ซึ่งเปน
พ้ืนฐานในการดําเนินชีวิตของคนในสังคมอีกดวย (อางถึง
ใน อุบลรัตน, 2544) 

การนําเสนอขาวและภาพแบบสื่อปาปารัสซี่ ตลอด 
จนกระบวนการสรางความเปน “ดารา” ใหกับบุคลสําคัญ
ในวงการตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งวงการนักแสดง นักการ 
เมือง ชนช้ันสูงของสังคมในฐานะ “บุคคลสาธารณะ” คือ 
วัฒนธรรมกระแสนิยม (Popular Culture) ที่สื่อไทยไดรับ
อิทธิพลมาจากโลกตะวันตก สื่อปาปารัสซี่จึงเปนทางเลือก
ใหมสําหรับนายทุนและผูผลิตสารที่มองหาชองวางทาง
การตลาด สรางความแตกตางทางธุรกิจวารสารศาสตร      
ที่มองผูรับสารเปนผูบริโภค เนนความเพลิดเพลินบันเทิง 
ใจที่ “ขายได” มากกวาใหเนื้อหาสาระที่เปนประโยชน 
และเปนทางเลือกใหมใหกับผูบริโภคขาวสารที่สนใจ        
ความบันเทิงเริงรมย Paul Reiser นักแสดงชาวอเมริกันซึ่ง      
เคยถูกปาปารัสซี่ตามถายภาพลูกที่เพิ่งคลอดใหมถึงใน
โรงพยาบาลกลาวไววา “ใครก็ตามที่มีกลองสามารถเปน 
ปาปารัสซี่สมัครเลนไดหมด เดี๋ยวนี้ชีวิตสวนตัวเปรียบ 
เสมือนเกมสกีฬาที่มีคนจับตามองตลอดเวลาพูดงายๆ ก็คือ 
มันมีตลาดตรงนี้” (http://www.spj.org/news.asp?ref=180) 

 
เทคโนโลยี: ตัวเรงการเติบโตของสื่อปาปารัสซี่ 

ในยุคโลกาภิวัตนที่เทคโนโลยีการสื่อสารพัฒนาไป
อยางรวดเร็วจากระบบอนาล็อคไปสูระบบดิจิตัล ทําให
ลักษณะทางกายภาพของสื่อมีขนาดเล็กลง มีลักษณะ     
การใชเปนสวนตัวมากขึ้น ลักษณะ หนาที่ รูปแบบการใช
งานถูกบูรณาการใหมีความหลากหลายมากขึ้น และมี



 

ความสามารถแพรกระจายออกไปโดยผานคอมพิวเตอร 
ระบบดาวเทียม และเครือขายไรสาย  (Burton, 2005, 337) 
สิ่งเหลานี้เปรียบเสมือนปุยช้ันดีที่เรงการเจริญเติบโตของ
แนวคิดและการทํางานแบบปาปารัสซี่ใหเปนที่นิยมเร็วขึ้น 
ปจจุบันกลองถายรูปคุณภาพสูงกลายเปนสวนหนึ่งของ
อุปกรณหลักของโทรศัพทเคลื่อนที่ รวมทั้งกลองถาย
ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวแบบดิจิตัลที่ขนาดเล็กลง ราคา
ถูกและมีอุปกรณสงผานขอมูลแบบไรสายทําใหปาปารัสซี่
มืออาชีพสามารถซอนตัวทํางานไดอยางแนบเนียน รวม 
ท้ังการสงภาพเขาสํานักพิมพทําไดงาย ประหยัดเวลา    
มากขึ้น  และปลอดภัยจากการถูกทําซ้ํ าซึ่งเปนปญหา         
ที่พบเห็นจากการสงฟลมเพื่อลางอัดขยายภาพตามราน
ถายรูปทั่วไป 

ยิ่งไปกวานั้นเทคโนโลยีการสื่อสารยังทําใหปาปา-  
รัสซี่สามารถติดตอและวางเครือขายผูใหขอมูล (Informant) 
เกี่ยวกับบุคคลผูมีช่ือเสียงไดงายขึ้น โดยเฉพาะสถานที่
ตางๆ  ที่บุคคลเหลานั้นนิยมไป  ตลอดจนเทคโนโลยี
สามารถประสานงานเชื่อมโยงกันไดอยางรวดเร็วเพื่อไปถึง
สถานที่และถายภาพตามที่ตองการ  ในขณะเดียวกัน
เทคโนโลยีที่หาไดงายและราคาไมแพงเหลานี้เอื้อใหบุคคล
ท่ีพบเห็นทั่วไปในสังคมกลายเปนปาปารัสซี่สมัครเลนได
อยางงายดายเมื่อมีจังหวะและโอกาสที่เหมาะสม 

นอกจากภาพที่ปาปารัสซี่ทองถิ่นถายไวแลว ในยุค
โลกาภิ วัตนที่ เทคโนโลยี เ ช่ือมตอกันจนเกิดภาวะที่   
เรียกวา “หมูบานโลก” ทําใหศักยภาพของระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรสามารถเชื่อมโยง ดึงขอมูล และแพรกระจาย
อยางรวดเร็ว สิ่งที่เกิดขึ้น ณ มุมหนึ่งของโลกสามารถรับรู
ไดในอีกมุมหนึ่งของโลกในเวลารวดเร็ว อาทิ ภาพนักรอง
สาวบริทนี่ เสปยรไมใสชุดช้ันในกาวลงจากรถยนตสวนตัว
เปนภาพที่สงตอกันมากที่สุดในระบบอินเทอรเน็ต โดย
สื่อมวลชนหลักและสื่อปาปารัสซี่ในประเทศไทยนําภาพ
นั้นมาเผยแพรอยางกวางขวาง เปนตน ฐานขอมูลและภาพ
เก่ียวกับบุคคลผูมีชื่อเสียงในตางประเทศมีอยูมากมาย    
บนอินเทอรเน็ตนับเปนแหลงขอมูลอยางดีสําหรับสื่อ      
ปาปารัสซี่ในไทย  

อยางไรก็ตามความงายในการเขาสูระบบอินเทอรเน็ต 
และศักยภาพของคอมพิวเตอรที่สามารถนํามาใชในการ
ปรับแตงภาพใหเปนไปตามตองการ ทําใหสามารถนํา
เทคโนโลยีไปใชในทางที่ผิดไดงาย ในขณะที่การตรวจ 
สอบและการปองกันทําไดยาก เชน คลิปภาพที่ถายไวเพื่อ
ความบันเทิงสวนตัวอาจถูกสงตอเพื่อนําไปใชเปนความ
บันเทิงของผูอื่น ใสราย หรือแสวงหาผลประโยชนทาง
ธุรกิจ ดังนั้น ภาพ “หลุด” ท้ังโดยตั้งใจและไมไดต้ังใจ
เหลานี้จึงมักพบวาเปนแหลงขอมูลอีกสวนหนึ่งของการ
นําเสนอขาวสารของสื่อปาปารัสซี่ในยุคนี้ 

 
ปาปารัสซี่: วารสารศาสตรแนวเมโลดรามา 

สื่อสิ่งพิมพปาปารัสซี่ในไทยสะทอนลักษณะเดนชัด    
2 ประการ คือ 1) มีความเปนสิ่งพิมพแทบลอยด (Tabloid 
Press)   ผสมผสานกับ 2) ความเปนสื่อกระแสนิยม (Popular 
Press) สิ่งพิมพที่เรียกวาแทบลอยด (Tabloid Press) เปนสื่อที่
นิยมมากในประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และประเทศใน
ยุโรปอื่นๆ อาทิ นอรเวย สวีเดน เปนตน มีคุณลักษณะที่
แตกตางจากหนังสือพิมพมาตรฐานทั่วไปซึ่ง Becker (1993, 
139) อธิบายไวใน 3 ลักษณะดังนี้  

1) มีการพึ่งพายอดจําหนายมากกวาการบอกรับเปน
สมาชิก ทําใหสิ่งพิมพเหลานี้ตองสรางสีสัน ดึงดูดความ
สนใจในการซื้อดวยภาพและพาดหัวหรือโปรยที่นาต่ืนเตน 
เราใจ 

2) หนาหนึ่งหรือหนาปกมักมีลักษณะคลายใบปด  
หรือโปสเตอรที่มีภาพเดนที่มีขนาดคอนขางใหญเมื่อ
เปรียบเทียบเนื้อที่หนาหนึ่งทั้งหมดพรอมพาดหัวที่เดนชัด 
เราใจ  นอกจากนี้ พ้ืนที่ของภาพในเลมมักมีอัตราสวน
มากกวาพื้นที่ที่นําเสนอเนื้อหาจนอาจเรียกไดวาเปน
หนังสือภาพ (Picture Press) 

3) ลักษณะภาพถายที่ปรากฏในเลมมักมีลักษณะที่ไม
มีการจัดวางทาทาง หรือการจัดแสงและองคประกอบภาพ
เพื่อใหภาพออกมาดูดี แตมีลักษณะการถายภาพตามสภาพ
ธรรมชาติ บุคคลในภาพถายอาจมีอาการหรือทาทางที่ไม 
ไดต้ังใจเปนภาพถาย “ทเีผลอ” (Candid Photograph) 

 



 

            

ปกที่ใชภาพถายแบบที่เผลอ เปรียบเทียบกับภาพปกที่ใชภาพถายแบบตั้งใจมีการจัดแสง องคประกอบภาพเพื่อใหสวยงาม 
 

สวนสื่อกระแสนิยม Gripsrud (1993: 85) อธิบายไววา
มีลักษณะสําคัญหลักๆ 2 ประการ คือ 

1)  เรื่องราวสวนตัวของบุคคลผูมีช่ือเสียง (Personali-
zation) 

2)  ความหวือหวา ต่ืนเตน เราใจ (Sensationalism) ทั้งใน
แงภาพ  เรื่องราว  รวมทั้งวิธีการนําเสนอ 

สื่อปาปารัสซี่เนนการนําเสนอดวยภาพมากกวาเนื้อหา 
มีกลวิธีในการดึงดูดผูอานใหซื้อดวยการนําเสนอภาพความ
เปนสวนตัวของบุคคลนั้นๆ ประกอบกับการเลาเรื่องดวย
ภาษาที่หวือหวา เราใจ โดยภาพที่ใชจะเปนภาพของบุคคล
ที่มี ช่ือเสียง  (Celebrities) ซึ่ งหมายถึง  “บุคคลที่ เปนที่     
รูจักเพราะชื่อเสียงของคนๆนั้น” ซึ่งในระยะหลังพบวา 
“ช่ือเสียง” อาจไมเกี่ยวของกับทักษะ ความสามารถในเรื่อง
งานเชนแตกอน (Boostin, 1962: 57)  

หากพิจารณาตามหลักคุณคาของขาว (News Values) 
ตามแนววารสารศาสตร (Alysen et al. 2003: 37) บุคคลผูมี
ช่ือเสียงเหลานี้มีคุณคาของความเปนขาวอยูในตัวเองใน
ประเด็นความเปนบุคคลสําคัญ (Prominent Person) และถา
เรื่องราวที่เกี่ยวของมีความขัดแยง มีขอโตแยง หรือมีเรื่อง 
ราวที่ผิดปกติ ยิ่งทําใหมีความนาสนใจยิ่งขึ้น Rein และ
คณะ (1997: 142-146) พบวาผูมีช่ือเสียงมักตกเปนขาวใน  
6 ลักษณะ ไดแก  

1) เรื่องราวที่มี ลักษณะคลายละคร  มีจุดเริ่มตน 
เรื่องราว และบทสรุป เชน เรื่องราวความรักแบบเทพนิยาย
ที่นําไปสูการแตงงานอยางยิ่งใหญ อยางกรณี สุธาสินี   
พุทธินันท  

2) การเอาชนะอุปสรรคที่สําคัญในชีวิต เชน กรณี
การเอาชนะโรครายและกลับมาใชชีวิตอยางปกติสุขของ
จารุณี  สุขสวัสดิ์  

3) ภาวะวิกฤติในชีวิต อาทิ ความเจ็บปวย ยาเสพติด 
การหยาราง ที่นําพาสถานการณมาถึงจุดวิกฤติ เชน การ
แตงงานที่ลมเหลว นําไปสูการหยารางและแยงสิทธิในการ
เลี้ยงดูบุตรระหวางวรรณษา  ทองวิเศษ กับอดีตสามี สุรัช  
ทบัวัง  

4) การเปนผูให ผูสนับสนุน เปนผูอยูเบื้องหลังความ 
สําเร็จ เชน กรณีคุณครูสังคม  ทองมี ที่ผลักดันนักเรียนให
สนใจศิลปะจนสามารถสงประกวดไดรางวัลตางๆ ทั่วโลก  

5) ความสามารถบางอยางที่ไดมาดวยความพากเพียร 
เชน กรณีนักยกน้ําหนักหญิงเหรียญทองโอลิมปก  

6) รางวัลเกียรติยศ ช่ือเสียง การเปนที่ยอมรับอยาง
กวางขวาง เชน กรณีปญญา  นิรันดรกุล แหงบริษัทเวิรฺค
พอยท ไดรับรางวัลเกมสโชวยอดเยี่ยมจากตางประเทศ 
หรือแมแตการตายในหนาที่อยางสมเกียรติ เชน กรณี
ศิลปนแหงชาติเสียชีวิตหลายคนในปที่ผานมา 

นอกจากสื่อจะนําเสนอเรื่องราว “คนดัง” แลว ดวย
ความที่สื่อสามารถเขาถึง “มวลชน” ไดงายและรวดเร็ว สื่อ
ยังสามารถสรางบุคคลธรรมดาใหกลายเปนคนดังไดดวย 
เชน  กรณีสมพงษ   เลือดทหาร  ที่สรางเรื่องการเก็บ
ทรัพยสินมีคาจํานวนมากสงคืนเจาของ สื่อหลากหลาย
ชองทางนําเสนอจนกลายเปน “คนดัง” ในชวงเวลาไมนาน 

สิ่งพิมพกระแสนิยมมักถายทอดเรื่องราวของผูมี
ช่ือเสียง หรือคนดังเหลานี้ในแนวเริงรมย ชิงรักหักสวาท 
หรือที่มักเรียกทับศัพทวาแนวเมโลดรามา (Melodrama) 
ซึ่งเปนองคประกอบที่มักพบในงานภาพยนตรและละคร
โทรทัศน เปนการนําเสนอเรื่องราวของความขัดแยง การ
ตอสูระหวางศีลธรรม ความดีงามกับความรัก โลภ โกรธ 
หลง และความชั่วรายที่มีอยูในตัวมนุษย โดยความนา 
สนใจมักอยูที่การนําเสนอความแตกตางที่เห็นเปนสองขั้ว 
 



 

ไดอยางชัดเจน และเรื่องราวที่ขาดไมไดในการสรางความ
เราอารมณ ไดแก เรื่องเพศ และ การตาย (Gripsrud, 1993: 
87) ชยพล  สุทธิโยธิน และ สันติ  เกษมสิริทัศน  (2548: 
70) ไดอธิบายวาเมโลดรามาเปนรูปแบบหนึ่งของละคร
โทรทัศนไทย ที่เรียกวา ละครเราอารมณ ประพันธขึ้นเพื่อ
สรางความบันเทิงเริงรมยแกชีวิต สนุกสนานโดยไมตองมี
เหตุผลมากนัก โดยมีโครงเรื่อง (Plot) เปนหัวใจสําคัญของ
เรื่อง มักเปนเรื่องราวชีวิตรัก ความขัดแยง ชิงดีชิงเดน การ
โตตอบบริภาษกัน ในขณะที่ตัวละครจะมีลักษณะธรรม
เนียมนิยม (Stock Character) เพื่อใหผูชมจดจําไดงาย     
เชน พระเอกจะตอง หลอ นิสัยดี กลาหาญ มีคุณธรรม มี
อุดมการณ นางเอกจะตองสวยงาม น้ําใจดี อดทนตอปญหา
อุปสรรค ในขณะที่ตัวราย จะแข็งแรง หนาตาไมดี และราย
กาจไปทุกดาน  นอกจากนี้ยังมีลักษณะตายตัว (Typed 
Character) ไมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา อายุ 
การศึกษา สถานะและสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 

การเนนเรื่องราวสวนตัวของบุคคลในแนวเมโลด
รามานี้สามารถพบไดแมกระทั่งในเรื่องขาวสารทาง
การเมือง Martin Eide (2007: 25) ไดเขียนไวในบทความ
เรื่อง Encircling the Power of Journalism วาสาเหตุหนึ่งที่
สิ่งพิมพแบบประชานิยมไดรับความนิยมอยางมากเพราะ
ปจจุบันบทบาทของผูอานในฐานะพลเมืองของสังคมถูก
ลดทอนความสําคัญลงไป ไมวาคนเหลานั้นจะมีความ
กระตือรือรนทางการเมืองเพียงใดก็ตาม แตสําหรับผูอานที่
รูสึกถึงภาวะความไรอํานาจในการเปลี่ยนแปลงสังคมจึง
ถูกทดแทนดวยขาวสารทางการเมืองในรูปแบบเมโล-   
ดรามาเชนเดียวกัน โดยเนนตัวละครทางการเมือง ความ
ขัดแยง บุคลิกภาพของนักการเมือง ซึ่งจะเปนผลประโยชน
ทางการตลาดมากกวาการเนนการใหขาวสารเกี่ยวกับ
กระบวนการทางการเมือง นโยบายทางการเมือง ซึ่งจะเปน
เครื่องมือในการสรางพลเมืองที่ดีของสังคม  

 
การผลิตสื่อแบบปาปารัสซี่  

ความเปนปาปารัสซี่สงผลใหเกิดกระบวนการทํางาน
ที่มีลักษณะเฉพาะ Shoemaker และ Reese (1991) ได
อธิบายอิทธิพลของผูผลิตสารที่มีตอกระบวนการผลิต   
สารใน 2 แนวทาง ไดแก 1) นโยบายองคกรและกระบวน 
การหลอหลอมในวิชาชีพตามวิถีขององคกรนั้น  และ     
 

2) ทัศนคติ คานิยม ความเชื่อ และบทบาท อํานาจหนาที่
ของผูผลิตสารในฐานะปจเจกบุคคลสงผลโดยตรงตอ    
การผลิตสาร ซึ่งแนวคิดนี้สามารถอธิบายการทํางานใน
องคกรสื่อปาปารัสซี่ที่แยกอัตลักษณของตนเองชัดเจน
โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องที่มาของรูปภาพซึ่งตางจากสื่อ
สิ่งพิมพบันเทิงอื่นๆ “ภาพขาวแนวปาปารัสซี่” มีลักษณะ
เปนภาพสวนตัวที่เกิดในพื้นที่สาธารณะ การคาดหมาย
ลวงหนาจึง เปนไปไดยากทั้ งในแง เวลาและสถานที่ 
เปาหมายจึงเปนตัวกําหนดนโยบายการจัดแบงงาน ซึ่ง
หมายถึงทุกคนในองคกรมีบทบาทในกระบวนการผลิตใน
สวนของการถายภาพลักษณะนี้ตามจังหวะและโอกาสที่
สอดคลองตามโจทยที่กําหนดเปนขอตกลงรวมกัน แมการ
ถายภาพเปนหนาที่หลักของชางภาพปาปารัสซี่แตเปนที่
เขาใจในองคกรตามที่ชางภาพปาปารัสซี่คนหนึ่งไดให
สัมภาษณวาเปน “หนาที่ของทุกคนในบริษัท” โดยมี
เงื่อนไขวา “ภาพดารากับคูรัก 2 คน ไมวาที่ไหนก็ตาม 
อาจจะเปนแฟนหรือไมก็ได เนนที่มีการคลอเคลียกัน      
ซึ่งถาเจอเปาหมายก็จะตามติด” โดยลักษณะภาพที่ตองการ
ที่สุด คือ ภาพ “กอดกัน หอมกัน ขายดี นางเอกที่มีบุคลิก
เซ็กซี่จะขายได” รวมทั้งนางเอกอันดับหนึ่งของสถานี 
โทรทัศนก็เปนที่ตองการเชนกัน รวมทั้งบุคคลที่ ณ เวลา
นั้นตกเปนขาวเกี่ยวกับปญหาเรื่องความสัมพันธใน
ลักษณะขัดแยงหรือมีบุคคลที่สามเขามาเกี่ยวของ เชน  
กรณีชาติโยดม-สุนิสา-นวดี เปนตน โดยชางภาพจะสราง
เครือขายผูใหขอมูลหรือเรียกวา “สายรายงาน” ซึ่งจะ
โทรศัพทแจงชางภาพหากมีผูมีช่ือเสียงหรือดาราที่ตรงกับ
ความตองการเขามาในพื้นที่รับผิดชอบ คาตอบแทนผูแจง
จะไดรับตามสภาพตั้งแต 100-500 บาท สวนพื้นที่ที่มักมี
สายรายงาน ไดแก หางสรรพสินคาเซ็นทรัลลาดพราว เอ็ม
โพเรียม และสยามพารากอน ซึ่งตรงกับที่นายเกริกพล  
มัสยวนิช (นักแสดง) ไดเคยใหสัมภาษณในรายการราตรี
สโมสร ทางสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 เมื่อเดือน
ตุลาคม 2550 วาสถานที่ที่เขาถูกปาปารัสซี่ถายภาพเปน
ประจํา ไดแก บริเวณบันไดเลื่อน หางสรรพสินคาสยาม
พารากอน ดังนั้น จะเห็นไดวาขาวและภาพขาวปาปารัสซี่
จึงมีลักษณะตามที่ Berkowitz (1997) ไดสรุปไววาขาวเปน
ขอกําหนด หรือขอตกลงที่เขาใจรวมกันของนักขาวในอัน
ที่จะสังเกต ตีความ  และนําเสนอสิ่งที่ เกิดขึ้นในสังคม  
 



 

คุณคาของขาวไมไดมีหรือเกิดขึ้นตามธรรมชาติ หาก      
แตเกิดจากการกําหนดและสรางขึ้นของมนุษย (Human 
Constructions) 

การบอกเลาเร่ืองราวสวนตัวของบุคคลผูมีชื่อเสียง 
(Personalization) จากการศึกษานิตยสารปาปารัสซี่ 2 ช่ือ
ฉบับ ไดแก Daradaily Tabloid และ Gossip Star ในชวง
เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2550 ในประเด็นการนําเสนอ
เรื่องราวของผูมีช่ือเสียงซึ่งในที่นี้คือ ดารานักแสดง  พบวา
มีการนําเสนอเ ร่ืองที่ เ ก่ียวของกับการทํางานของดารา
นักแสดงคิดเปนรอยละ 43 และนําเสนอเ ร่ืองราวชีวิต
สวนตัวคิดเปนรอยละ 57 ของพื้นที่เนื้อหา โดยเรื่อง
สวนตัวที่ถูกกลาวถึงมากที่สุด ไดแก เรื่องความสัมพันธ
ชายหญิง ชูสาว อาทิ ใครเปนแฟนใคร ใครเปนมือที่สาม
ของใคร  ใครหยาหรือเลิกกัน  เปนตน  สื่อปาปารัสซี่
นําเสนอเรื่องราวของดารานักแสดงหญิงมากกวานักแสดง
ชาย คิดเปนรอยละ 62 และ 33 ตามลําดับ สวนเรื่องราว 
เพศที่สามคิดเปนรอยละ 5 เพศหญิงจะถูกกลาวถึงใน   
เรื่องรูปรางหนาตาและการแตงกาย อาทิ ปญหาภาพหลุด
อันเกิดจากการแตงกายลอแหลมที่เปดเผยใหเห็นหนาอก 
ชุดช้ันใน มีการวิจารณและใหคะแนนเสื้อผาที่สวมใสใน
วาระตางๆ รวมทั้งประเด็นการทําศัลยกรรม หากเปนเพศ
ชาย นอกจากประเด็นชูสาว ความรัก มักมีการนําเสนอใน
ประเด็นขอสงสัยวาบุคคลนั้นเปนเกยหรือไม  

ความหวือหวา ต่ืนเตน เราใจ (Sensationalism) และ
ความเปนเมโลดรามา (Melodrama) สะทอนใหเห็นได
อยางชัดเจนทั้งในเรื่องภาษาและเนื้อหาในสิ่งพิมพปาปารัส
ซี่ โดยเฉพาะอยางยิ่งสวนปกนิตยสาร ที่ผูสื่อขาวนิตยสาร
ฉบับหนึ่งใหสัมภาษณวา “ขาวพาดหัวตองดึงดูดความ
สนใจ ตองเตาขาวใหคนรูสึกวา จริงเหรอ คือ เลนใหแรงไว
กอน เขียนขาวสัมพันธกับรูป ซึ่งเนื้อหาขางในเบาลงได ” 
ดังนั้น พบวา การโปรยหัวหนาหนึ่ง ( ฺBlurb) เพื่อเรียกรอง
ความสนใจใหอานตอหนาใน มีการใชภาษาที่ใชคอนขาง
รุนแรง ลอแหลม กํากวมสองแงสองงาม ในขณะเดียวกัน
เนนเร่ืองเพศคอนขางมาก ตัวอยางโปรยหัวหนาหนึ่ง 
ไดแก “เจจิ๊กเฮี้ยนจัด งัดตูดประชดรัก เอ็กซ” (ซุบซิบ ปที่ 2 
ฉบับ 76) “รอจนเหนียงยาน ปอป แตงงานอายุ 38” (Star 
Album ปที่14 ฉบับที่ 505) “อั้มรุก พ้ิงกี้ระทวย แมไฟเขียว
แลว” (สตารนิวส ฉบับที่185) “แหกหลุดโลก ไอซเปดลาง
เสียววูบ” (Daradaily Tabloid ปที่2 ฉบับที่ 65) “ต๋ีหลอชัก

แถว “ลอ” เจอั้มคลําหัว” (สตารคลิป ปที่1 ฉบับที่ 8) 
ในขณะที่ภายในเลมมีเนื้อหาที่มีลักษณะการเขียนปกติกวา
และอาจไมสอดคลองกับโปรยหนาหนึ่ง โดยอาจเกิดจาก
การเลนคําเพื่อใหเกิดความกํากวมเพื่อดึงดูดความสนใจ 
เชน “กาลาแมรอึด พีเคขอเบิ้ล” (ซุบซิบ ปที่ 2 ฉบับที่ 57) 
พบวา เนื้อหากลาวถึงการไปดูหนังติดกันสองเรื่องของพีเค
และกาลาแมรพิธีกรผูมีช่ือเสียงเทานั้น หรือมีการนําสวน
หนึ่งของเนื้อหาละครมานําเสนอเสมือนเปนเร่ืองราวใน
ชีวิตจริง และสรางเปนปมที่อาจนําไปสูขอขัดแยง อาทิ 
“ธัญญา ระรี้ระเริงชายอื่น สามีคิดมาก ถาเปนคุณจะคิด
ไหมละ” (Daradaily Tabloid ปที่1 ฉบับที่ 14) เนื้อหาใน
เลมเปนเพียงการบรรยายการถายทําฉากหนึ่งในละครเรื่อง
เรือนรักเรือนทาสซึ่งเปนฉากเลนน้ําระหวางธัญญาเรศ  
รามณรงคและ นภัสกร  มิตรเอม โดยเขียนปดทายไววา 
“แตคนที่ไมนาจะปลื้ม ไมชอบใจและไมสบายใจ นาจะ
เปนหมวดเปก ร.ท.สัณชัย  เองตระกูล สามีของนางเอก
ฝมือดี และอีกคนก็นางเอก ปอก ปยธิดา  วรมุสิก นั่นเอง?” 
โดยไมมีการสัมภาษณผูถูกอางถึงแตอยางใด แมจะมี       
ขอวิพากษวิจารณเรื่องความรุนแรงของเนื้อหาและภาษา 
บรรณาธิการนิตยสารใหความเห็นวา “อยากใหแรงๆ กวานี้
แตมีขอจํากัดดานวัฒนธรรมในสังคมไทย” 

อยางไรก็ตามแมเรื่องที่พาดพิงถึงบุคคลจริงๆ ที่ระบุ
ช่ือไดจะเขียนดวยภาษาที่เบาลงภายในเลม แตบทความ
ประเภทเอ็กคลูซีฟ เชน ในนิตยสารสตารคลิป ที่นําเสนอ
ขาวประเภท “เขาลือกันวา” หรือ “เขาเลาวา” เนนการ
นําเสนอเนื้อหา “ความฉาวทางเพศ” หรือ “ความสําสอน
ทางเพศ” มักใชภาษาหวือหวา กํากวม และรุนแรงทั้งใน
สวนโปรย และเนื้อหาหนาใน ซึ่งจะไมไดระบุช่ือบุคคล 
ในขาว  แตมีการใชอักษรยอ  หรือฉายานามที่บงบอก
บุคลิกภาพหลักของตัวละครเปนแกนในการเลาเรื่อง      
มักนําเสนอความขัดแยงระหวางภาพลักษณกับชีวิตจริง 
สะทอนใหเห็นความคาดหวังที่มีตอตัวละครตามอุดมคติ
แบบเมโลดรามาซึ่งควรมีบุคลิกตายตัว เปนสองขั้วเห็น
ชัดเจน ดีคือดี รายคือราย ดังนั้น หากพฤติกรรมไมสอด 
คลองกับความเปนพระเอก นางเอก ก็จะกลายเปนเรื่องเลา
หรือ “ขาวเมาท” แบบไมระบุช่ือ เชน “นางเอกหนาโงโดน
อีตุดหลอกฟน” (สตารคลิป ปที่1 ฉบับที่ 8) “คาว ฉาวโฉ 
นางเอกหนาอูฐ จมูกบาน” (สตารคลิป ปที่1 ฉบับที่ 2) 
“กระฉอนเน็ต โกเต็ก มือ 2 ของนางเอก อ. แผนละหมื่น” 



 

(สตารคลิป ปที่1 ฉบับที่ 3) “ไฮโซหลอกฟนนางเอก เอา
เงินฟาดหัว แลวไสหัวไป” (สตารคลิป ปที่1 ฉบับที่ 4) 
“นางแบบชื่อดังโดนถูกพระเอกลวงไปขมขืน” (สตาร 
คลิป ปที่1 ฉบับที่ 5)  เปนตน การนําเสนอขอมูลของดารา
นักแสดงในแงลบนี้บรรณาธิการขาวระบุวา “เปนการ
นําเสนอมุมอับของดารา นําเบื้องหลังมานําเสนอใหเห็น
หลายแงหลายมุม  ซึ่งดาราอาจไมไดสวยงามอยางใน
โทรทัศน แตสื่อก็ยังคงรักษาความเปนกลางอยู เชน ต๊ัก 
บงกช  รายแตยังไงเขาก็รักและไมเคยทิ้งแม แตภาพที่
นําเสนอก็จะฟองหรือบอกไดวาดาราคนนี้เปนอยางไร” 
ในขณะที่เมื่อสอบถามประเด็น “ความเปนกลาง ถูกตอง 
เที่ยงธรรม” ผูสื่อขาวนิตยสารฉบับหนึ่งสรุปไววา “พ่ีเขียน
ขาวอยางเปนกลางที่สุด  ไมไดกุเรื่องขึ้นมา  99% ขาว
บันเทิงเชื่อถือได อักษรยอดาราที่กลาวถึงมีมูลทั้งสิ้น” 

ภาพรวมของเนื้อหาแมตางฉบับกันแตจะมีขอสรุป
เกี่ยวกับเรื่องราวตางๆ ที่คลายกัน จากการสัมภาษณพบวา
ผูสื่อขาวตางฉบับมีการพบปะ แลกเปลี่ยนขาวสารขอมูลซึ่ง
กันและกัน ในขณะที่ผู เขียนขาวและชางภาพมักไมใช
บุคคลเดียวกัน ซึ่งชางภาพมีหนาที่ถายภาพตาม “หมายสั่ง” 
และสงใหผูสื่อขาวเขียนขาวโดยวิธี “เลาเรื่องจากภาพ” 
ปจจัยทางสังคม จิตวิทยา ตลอดจนกรอบประสบการณของ
ผูเขียนขาวจึงมีบทบาทมากตอเรื่องที่เขียน ผลผลิตสื่อปา
ปารัสซี่จึงมีความเปนอัตวิสัย (Subjectivity) คอนขางสูง 
Bergerและ Luckman (1966) ไดอธิบายไววาสังคมเปน
ผลผลิตของมนุษย ความรู (Knowledge) ที่ถูกประกอบ
สรางขึ้นจนเปนที่ยอมรับในสังคมเรียกวา  ความจริง 
(Reality) สังคมมีทั้งสภาพความเปนจริงตามที่มีอยูจริง 
(Objective Reality) และความเปนจริงตามที่บุคคลรับรู
หรือเช่ือวามีอยูจริง (Subjective Reality) มนุษยเองก็เปน
ผลผลิตทางสังคม  การตีความและใหความหมายสาร     
ของบุคคลขึ้นอยูกับความจริงในชีวิตประจําวัน (Realities 
of Everyday Life) ซึ่ง Berger และ Luckman ย้ําวาความ
เปนจริงนี้มักเชื่อมโยงกับความหมายของบุคคลอื่นๆ ใน
สังคม (Intersubjective) เมื่อบุคคลมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น   
จะแลกเปลี่ ยนขอมูลและสะสมขอมูลไว ใช ในชี วิต 
ประจําวัน (Social Stock of Knowledge) จัดเก็บขอมูลเปน
หมวดหมู (Typification Schemes) เพื่อใชทําความเขาใจสิ่ง
ตางๆ ที่อยูรอบตัว ดังนั้น การตอบสนองตอสิ่งเราทั้งหลาย
ก็มาจากการใชชุดขอมูลเหลานี้โดยอัตโนมัติ ซึ่งพฤติกรรม

หลายอยางถูกทําซ้ําๆ จนมีลักษณะเปน “นิสัย” (Habit)  
บุคคลเรียนรูพฤติกรรมเหลานี้โดยไมรูตัว โดยมักเขาใจวา
เปนพฤติกรรมตามธรรมชาติ มากกวาตระหนักวาสิ่งเหลา 
นี้ถูกสรางขึ้นโดยกระบวนการทางสังคม กระบวนการ
รายงานขาวแบบปาปารัสซี่เกิดจากความคุนเคยกับบุคคลที่
เปนขาวมาอยางตอเนื่อง สรางความสัมพันธทั้งในลักษณะ
สวนบุคคลที่มีตอแหลงขาวผสมผสานกับความเชื่อมโยง
ในลักษณะ Parasocial Interaction ซึ่งหมายถึงการพัฒนา
ความสัมพันธที่ ผูรับสารจากสื่อเกิดความรูสึกใกลชิด 
คุนเคยกับนักแสดงหรือบุคคลที่เห็นในสื่ออยางตอเนื่อง 
(Infante et al., 1997, หนา 370) สะสม “ความรูที่เช่ือวามี
อยูจริง” ผสมผสานกับโครงสรางความเชื่อ  คานิยม 
ทัศนคติของบุคคลนั้นๆ รวมท้ังเชื่อมโยงกับความหมาย
และการตีความของบุคคลอื่นๆ ที่ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยน
กันในสังคม เชน คนในวิชาชีพเดียวกัน นํามาเปน “ธง” 
เพื่อมองหาสิ่งที่ตรงกับความเชื่อนั้นๆ โดยมีภาพถายเปน
หลักฐานและอธิบายสิ่งที่ปรากฏในภาพในลักษณะของ
ขาว ดังนั้น จะเห็นไดวาภาพและขาวแนวปาปารัสซี่เกิด
จากการประกอบสรางความเปนจริงทางสังคมของบุคคลที่
อยูในบริบทสังคมนั้นๆ ในขณะที่ความเปนจริงนั้นอาจไม
สอดคลองกับความเปนจริงในทัศนะของผูตกเปนขาวก็ได  

 
ผูอาน: อยากรูแตไมอยากซื้อ 

ความรุนแรงในการนําเสนอ ตลอดจนเรื่องราวสวนตัว
ของผูมีช่ือเสียงที่ถูกนํามาตีแผนําไปสูการวิพากษวิจารณ
อยางตอเนื่องถึงความพอดีของการไดมาซึ่งภาพและขาว
ตลอดจนการนําเสนอเนื้อหา ผูรับสารเองก็ตระหนักดีใน
เรื่องนี้ สถาบันวิจัยในสหรัฐอเมริกาชื่อ Pew Research 
Center for the People and the Press ทําวิจัยเชิงสํารวจ
เกี่ยวกับการนําเสนอขาวผูมีช่ือเสียงในสหรัฐอเมริกาและ
ไดเผยแพรทางเว็บไซตขององคกรเมื่อเดือนสิงหาคม 2007 
พบวา จากกลุมตัวอยาง 1027 คน มีถึงรอยละ 87 มีความ 
เห็นวาสื่อมวลชนใหความสนใจกับขาวฉาว (Celebrity 
Scandals) ของผูมีชื่อเสียงมากเกินไป และจํานวนนี้มีผู 
ตอบถึงรอยละ  56 ที่ เห็นวาควรตําหนิองคกรสื่อที่ให
ความสําคัญกับเรื่องเหลานี้มากเกินไป ในขณะที่รอยละ 32 
เห็นวาเปนความผิดของประชาชนที่ไปสนใจกับเรื่อง
เหลานี้เอง และรอยละ 12 ที่คิดวาตองตําหนิทั้งสื่อและ
ประชาชน ที่เหลือเห็นวาไมใชความผิดของใครและไม     



 

มีความเห็นอยางละรอยละ 1 http://www.pewresearch. 
org/pubs/557/public-blames-media-for-too-much-celebrity-
coverage,  

และจากการสํารวจดวยการสุมตัวอยางนักศึกษา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จํานวน 100 คน ชวงเดือนสิงหาคม 
2550 พบวา นักศึกษาที่ชอบอานสิ่งพิมพปาปารัสซี่ใกล 
เคียงกับกลุมที่รูสึกเฉยๆ คือ รอยละ 38.16 และ 39.47 
ตามลําดับ สวนอีกรอยละ 22.37 ระบุวาไมชอบอาน แตเมื่อ
ถูกถามวาซื้อสิ่งพิมพเหลานี้บางหรือไม มีเพียงรอยละ 
13.26 ที่ซื้ออานเอง สวนใหญรอยละ 39.80 อานตามรานทํา
ผมหรือรานอาหาร 32.66 นิยมยืนอานตามแผงหนังสือ 
และ 14.28 ยืมผูอื่นอาน นักศึกษาใหความเห็นเพิ่มเติมวา
ในกลุมผูอานประจําไมนาจะมากนัก แตการรับรูในบาง
ประเด็นขาวที่นาสนใจจะแพรกระจายตอๆ กันแบบปาก
ตอปาก นอกจากนี้นักศึกษามีความเห็นวาภาษาที่ใชใน
สิ่งพิมพเหลานี้รุนแรงเกินไปถึงรอยละ 78.43 และเห็นวา
ควรปรับปรุงแกไขเรื่องภาษาถึงรอยละ 89.22 สวนเรื่องที่
นักศึกษาเห็นวาเปนการละเมิดสิทธิสวนบุคคลของผูมี
ช่ือเสียง ไดแก การนําเสนอเรื่องความสัมพันธ การออกเดท
ของกลุมผูมีช่ือเสียง ความเบี่ยงเบนทางเพศ และเรื่องการ
ต้ังครรภนอกสมรส แตก็เช่ือในขาวสารที่ปาปารัสซี่นํา 
เสนอถึงรอยละ 58 ในขณะที่มีนักศึกษาที่ไมเช่ือรอยละ 42  

 
บทสรุป 

ความเปนเมโลดรามาของสื่อปาปารัสซี่อาจทําใหคน
ที่เดินผานแผงหนังสือหยุดมอง พลิกอาน เรื่องบางเรื่องอาจ
ทําใหหลายคนคิดตาม Gripsrud (1992, หนา 87) มองภาพ
บวกวาจริงแลวสื่อเหลานี้ก็สามารถสอนหรือใหแงคิดกับ
สังคม บอกใหรูวาโลกของเราทุกวันเปนอยางไร อารมณที่
สะทอนใหเห็นไมวาจะ รัก เกลียด โศกเศรา ยินดี โกรธ 
หรือขยะแขยง เปนสิ่งที่รูสึกรวมกันไมมีจะมีฐานะทาง
สังคมอยางไร มีศีลธรรมประจําใจขนาดไหน เพศและ
ความตายเปนมุมหนึ่งของชีวิตที่กอใหเกิดความไหวตัวทาง
อารมณไดงาย จึงมักถูกนํามาเปนจุดเรียกรองความสนใจ 
ในขณะที่ Strinati (1995) มองวาวิถีชีวิตยุคหลังสมัยใหม
มักเนนการเสพสัญญะและภาพลักษณ (Sign and Images) 
โดยละเลยการตั้งคําถามเกี่ยวกับประโยชนใชสอยและ
คุณคา (Utility and Value) ที่จะไดรับ สื่อกระแสนิยมที่เรา
บริโภคจึงเนนเรื่องผิวเผินและรูปแบบ หรือมุงความสําคัญ

ไปที่รูปลักษณภายนอก ตลอดจนความสนุกสนานและ
เรื่องตลกโปกฮาโดยตองแลกกับเนื้อหา สาระ และความ 
หมายที่ขาดหายไป นั่นคือ เราบริโภคเพราะเปลือกที่เห็น
มากกวาเนื้อหาสาระที่จะไดรับ ผลที่ตามมาคือคุณคาหลาย
อยาง อาทิ คุณงามความดี ความสมบูรณแบบ ความจริงจัง 
ความเปนของแท สัจธรรม ความลึกซึ้งทางปญญา และการ
เลาเรื่องแบบจริงๆ จังๆ จึงถูกละเลยหรือลดทอนความ 
สําคัญไปอยางนาเสียดาย วารสารศาสตรแนวเมโลดรามา
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บันเทิงใจ” บนการเสียสละความเปนสวนตัวของคนกลุม
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