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บทคัดย่อ
การวิจัย เรื่อง วาทกรรมของภาพแฟชั่นชุดว่ายน�้ำสตรี ยุคก่อนและหลังก�ำเนิดนิตยสารแฟชั่นใน
ประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาวาทกรรมที่มีอ�ำนาจในการก�ำหนดกรอบวิธีคิดและวิถีปฏิบัติในการ
ผลิตภาพแฟชั่นชุดว่ายน�้ำสตรีที่ตีพิมพ์ในนิตยสารแฟชั่น ภายใต้บริบทด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
บริบทด้านเพศสภาพ บริบทด้านการถ่ายภาพและบริบทด้านนิตยสารและด้านอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องในยุคที่ 1 ยุค
หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ถึงช่วงก่อนปี พ.ศ. 2516 ยุคที่ 2 พ.ศ. 2516 ถึง พ.ศ. 2541
และยุคที่ 3 หลัง พ.ศ. 2541 จนถึงปัจจุบัน และเพื่อวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบวาทกรรมและอ�ำนาจในการ
ปรับเปลี่ยนชุดความรู้ที่ควบคุมวิธีผลิตของภาพแฟชั่นชุดว่ายน�้ำสตรีในนิตยสารแฟชั่น ภายใต้บริบทด้าน
การเมือง เศรษฐกิจและสังคม บริบทด้านเพศสภาพ บริบทด้านการถ่ายภาพ บริบทด้านนิตยสารและด้านอืน่ ๆ
ที่เกี่ยวข้องทั้งสามยุค บริบทด้านนิตยสารและสิ่งพิมพ์ บริบทด้านธุรกิจด้านภาพยนตร์ไทย บริบทด้านธุรกิจ
การโฆษณา และบริบทด้านธุรกิจแฟชั่น โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการวิเคราะห์ตัวบท (Textual
Analysis) เพือ่ ตีความวาทกรรมทีป่ รากฏผ่านการวิเคราะห์ภาพถ่ายแฟชัน่ ชุดว่ายน�ำ้ ทีป่ รากฏบนสือ่ นิตยสาร
ด้วยเครื่องมือการวิจัย คือตารางการวิเคราะห์วาทกรรมจากภาพแฟชั่นชุดว่ายน�ำ้ อันได้แก่ องค์ประกอบ
ภาพด้านตัวนางแบบ เสื้อผ้าเครื่องประดับ ฉากหลัง จ�ำนวนนางแบบ เทคนิคการถ่ายภาพ การน�ำเสนอและ
จารีตของภาพ ประมวลผลร่วมกับข้อมูลจากบทสัมภาษณ์ของผู้เชี่ยวชาญในด้านการถ่ายภาพแฟชั่น และ
การประกวดนางงามเพื่อเรียบเรียงข้อมูลสรุปและอภิปรายผล
* นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
** อาจารย์ที่ปรึกษา
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ผลวิจยั พบว่า ในยุคที่ 1 ยุคหลังการเปลีย่ นแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ถึงช่วงก่อนปี พ.ศ. 2516
ภายใต้บริบทด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม อ�ำนาจรัฐกับระบอบการเมือง เศรษฐกิจและสังคมซึง่ มีความ
ศรัทธาและต้องการให้ประเทศไทย “กลาย” เป็นประเทศที่มีอารยะตามระเบียบแห่งโลกใหม่และนโยบาย
การสร้างชาติผ่านประกาศรัฐนิยม และการประชาสัมพันธ์รัฐธรรมนูญ รัฐที่แสดงอ�ำนาจในการกดทับความ
หมายของสตรีในชุดว่ายน�้ำ ให้อยู่ภายใต้วาทกรรมของ “ความเป็นชาติกับการลดทอนทางเพศ” อ�ำนาจของ
รัฐที่มีวิถีในการฏิบัติต่อภาพแฟชั่นชุดว่ายน�้ำสตรีในแบบของการเชิดชู ก�ำกับความหมายให้อยู่ในแบบจารีต
ลดทอนความเป็นเพศลง (Desexualized) ท�ำให้ไม่สามารถมองเห็นภาพหรือความหมายของชุดว่ายน�้ำใน
การท�ำหน้าที่เป็นเสื้อผ้าที่สวมใส่เพื่อการว่ายน�้ำเลย ซึ่งสตรีในชุดว่ายน�้ำจากภาพในยุคที่ 1 นี้ถูกอ�ำนาจรัฐ
กดทับผู้ชมจะไม่รับรู้ถึงการยั่วยวนทางเพศ จึงยังไม่พบว่ามีการแสดงอ�ำนาจในการต่อรอง ต่ออ�ำนาจในการ
จ้องมอง (Male Gaze) ของผู้ชม วาทกรรมที่พบคือ อ�ำนาจรัฐสร้างชาตินิยมเพื่อความเป็นสากล เรื่องของ
ราชการ และรัฐนิยม สตรีเป็นศรีแก่รัฐธรรมนูญ ช่วยชาติ ท�ำเพื่อชาติ นางกวัก ปลุกจิตส�ำนึกรักชาติ วัตถุ
ของชาติ ดอกไม้ของชาติ ยกย่องเชิดชูเคียงคู่รัฐธรรมนูญ
ส่วนในยุคที่ 2 พ.ศ. 2516 ถึง พ.ศ. 2541 พบว่าภาพแฟชัน่ ชุดว่ายน�ำ้ ถูกอ�ำนาจทางวาทกรรมกดทับ
ท�ำให้ไม่เห็นชุดว่ายน�้ำหรือชุดว่ายน�้ำไม่ได้ท�ำหน้าที่เพื่อการว่ายน�้ำแต่ถูกใช้หรือท�ำหน้าที่ผ่านรูปแบบภาพ
(Visual Model) เพื่อการถ่ายแบบภาพถ่ายแฟชั่นผ่านวิธีการเปิดเผยร่างกาย ดึงดูดทางเพศของสตรีที่อยู่
ในสถานะนางแบบ โดยที่มีการแสดงอ�ำนาจในการต่อรองต่ออ�ำนาจในการจ้องมอง (Male Gaze) ของผู้ชม
ด้วยการน�ำเสนอร่ายกาย (Expose) ได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงกรอบวิธีคิดของภาพแฟชั่น
ชุดว่ายน�ำ้ ในแบบจารีตโดยการกดทับจากอ�ำนาจรัฐในยุคที่ 1 มาเป็นการแสดงอ�ำนาจควบคุมและการกดทับ
ทางวาทกรรมของธุรกิจบันเทิงและธุรกิจแฟชัน่ ผ่านการผลิตภาพแฟชัน่ ชุดว่ายน�ำ้ ทีด่ ดู งึ ดูดทางเพศ ทัง้ นีเ้ พือ่
ผลประโยชน์ทางธุรกิจซึ่งยังมีความแตกต่างจากยุคที่ 3 ตรงที่ยุคที่ 2 นี้เน้นความกลมกลืนกับองค์ประกอบ
ต่าง ๆ กระบวนการผลิตภาพแฟชั่นนางแบบในชุดว่ายน�ำ้ ตามแบบแนวคิดของแฟชั่นและการโฆษณา โดยใช้
ความรูด้ า้ นศิลปะการถ่ายภาพช่วยท�ำให้ภาพดูสวยงาม ทัง้ นีภ้ ายใต้การสร้างเรือ่ งเพศในแบบของความเหมาะสม
ลงตัว โดยที่วาทกรรมที่พบ คือ เซ็กซี่ เซ็กซี่สตาร์ (Sexy Star) ดาวโป๊ ดาวยั่ว ยั่วยวนโชว์อึ๋ม โชว์ขาอ่อน
และแฟชั่นเซ็กซี่
ส�ำหรับในยุคที่ 3 หลัง พ.ศ. 2541 จนถึงปัจจุบัน เป็นการเปลี่ยนผ่านวาทกรรมของภาพแฟชั่น
ชุดว่ายน�้ำมาสู่ความเซ็กซี่อย่างเต็มรูปแบบ อ�ำนาจของธุรกิจแฟชั่นท�ำหน้าที่กดทับและผลิตวาทกรรมของ
ภาพชุดว่ายน�้ำให้เปลี่ยนแปลงและเลือนไปจากหน้าที่หลักคือการสวมใส่เพื่อว่ายน�้ำ ไปสู่การท�ำหน้าที่ในการ
เปิดเผยร่างกาย ผ่านรูปแบบภาพในแบบภาพถ่ายแฟชัน่ เพือ่ แสดงออกถึงความเซ็กซี่ ยัว่ ยวนทางเพศ ดูลำ�้ สมัย
สามารถผสมผสานสิ่งที่ดูไม่เข้ากันหรือไม่เหมาะสมกันมาอยู่ด้วยกันอย่างลงตัว เน้นความแปลกใหม่ด้วยวิธี
คิดแบบ “ใครก็ได้ ที่ไหนก็ได้ เมื่อไรก็ได้” หรือ Whoever, Wherever, Whenever เน้นองค์รวมของภาพ
(Total Look) ให้ดูสวยงามและทุกภาพเน้นขายความเซ็กซี่ (Sexy Sale) โดยที่วาทกรรมที่พบคือ ความเป็น
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แฟชั่น, สร้างกระแสความสนใจ ไม่เหมาะสม คือ เหมาะสม อะไรก็ได้ที่สวยงาม (Total Look) ขายความ
เซ็กซี่ (Sexy Sale) ยั่วยวนดึงดูดทางเพศ ใครก็ได้ ที่ไหนก็ได้ เมื่อไรก็ได้ นางเอกหรือเซเลบริตี้ (Celebrity)
Sport Girl, Healthy Girl และมีชื่อเสียงมากเปิดเผยน้อย มีชื่อเสียงน้อยเปิดเผยมาก
รวมถึ ง การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ยั ง พบว่ า สตรี ผู ้ ที่ ส วมใส่ ชุ ด ว่ า ยน�้ ำ ในยุ ค ที่ 3 นี้ ก็ ใ ช้ พื้ น ที่ ภ าพแฟชั่ น
ชุดว่ายน�้ำนี้ในการแสดงอ�ำนาจเพื่อต่อรองต่ออ�ำนาจในการจ้องมองของผู้ชมด้วยการน�ำเสนอร่ายกาย
(Expose) ได้ในระดับหนึ่งด้วยเช่นกัน ซึ่งเป็นวิธีคิดในการต่อสู้ทางการแสดงออกของผู้หญิงในสังคมยุค
โลกาภิวตั น์ทสี่ ามารถก�ำหนดสิทธิในทางร่างกายของตนเองด้วยความกล้าในการเปิดเผยร่างกายแสดงความ
เซ็กซี่ยั่วยวนทั้งสิ้น
ค�ำส�ำคัญ: วาทกรรมภาพแฟชั่นชุดว่ายน�้ำสตรี, แฟชั่นชุดว่ายน�้ำสตรี, นิตยสารแฟชั่น
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Abstract
The research on women swimsuit discourses before and after the emerging of fashion
magazines in Thailand focuses on the studying of women swimsuit discourses in Thai
fashion magazines, the one with authority to dictate the discourse patterns, frameworks
and transformation of women swimsuit discourses in Thai fashion magazines in three eras,
namely the First Era (post 1932 revolution until before 1973), the Second Era (1973 –
1998) and the Third Era (1998 onwards) under the context of politics, socioeconomic, sexuality,
photography, magazines and printed materials, Thai movie industry, advertising business,
and fashion business. The research has been qualitatively conducted using textual analysis
to interpret discourses as emerged through the analysis of women swimsuit photographs
in the magazines, using the analysis table containing the configuration of models, clothes
and ornaments, backgrounds, number of models, photographing techniques, presentation
and tradition of the photos. Thus, the collected information, coupled with expert interviews
in the fashion photography and beauty pageant contests, arrives at a conclusion and result
discussion.
The research reveals that there have been beliefs and needs to transform Thailand
into civilized country under the new world order definition during the First Era (post 1932
revolution until before 1973) that have been demonstrated through the politic and socioeconomic
contexts. The modernization of the country has been done through state and constitution
propaganda. The state has exercised its power to limit women in swimsuits through
“the nationalization and de-sexualization”. The authority has treated women swimsuit
fashions through the glorification and traditionalization Swimsuits themselves have not
been presented as sporting equipments for swimming. Women in swimsuit from the First
Era, which have been suppressed by the state authority, have not allured sexual interests
from audiences. There have been no evidences in the power bargaining from audiences
for gazing. Discourses found during the period have been: “state authority builds patriotism
for civilization”, “the preference of government and state”, “good women bring prosperity
to the constitution”, “help and do for the country”, “lucky women”, building patriotism
spirits”, “properties of the country”, “flowers of the country”, “glorification with the
constitution”.
Swimsuit fashions during the Second Era (1973 to 1998) have not been represented
as sporting equipments but utilized as a visual model for fashion photographing
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through body exposition and feminine sex appeal of the models. There have been some
levels of power bargaining with male audiences (from gazing) through body exposition.
This has been considered as a transformation of swimsuit fashion frameworks from the
tradition suppressed by the state authority during the First Era to the execution of controlling
authority and discourse suppression of entertainment and fashion industry through the
production of appealing swimsuit fashion photographs for the business interests. The
differences from the Third Era have been that the Second Era has emphasized the harmony
between elements and the production of swimsuit fashion photographs by models under the
fashion and advertising concept through the use of photography knowledge to generate
fitted sexual contents. Discourses found during the period were: “sexy”, “sexy stars”, “porn
stars”, provocative stars”, “provoking”, “breast show”, “thigh show”, and “sexy fashion”.
The Third Era (the after 1998 to the present) has been a transformation of swimsuits
fashion to the full-scale sexiness. The power of fashion industry suppresses and influences
swimsuits to become tools for body exposition instead of their main functions through
photos in fashion setting contexts, sexual provocation, and modern. They have been able
to mix unmatched or inappropriate items harmoniously under the concept of “whoever,
wherever, whenever”. The focus has been on sexy look and sexy sale. Discourses found
during the period have been: “fashionably”, “trendy”, “inappropriate is appropriate”,
“total look”, “sexy sale”, “sexy provoking”, “whoever, wherever, whenever”, “celebrity”,
“sport girl”, “healthy girl”, “the more famous exposes less, the less famous exposes more”.
The research also discloses that models wearing swimsuits in this Third Era have
been using swimsuit fashion photographs to bargain the power of audiences by exposing
body to certain extent. This is the concept of fighting through expression by women in
the globalization era who are able to exercise authority on their own bodies through the
expositions that are sexy or provocative.
Keywords: Women swimsuit discourse, Women swimsuit fashion, Fashion magazine
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บทน�ำ
เป็นเวลานานเกือบศตวรรษทีน่ ติ ยสารได้ทำ� หน้าทีข่ องสือ่ มวลชนในการให้ขา่ วสาร ข้อมูลความรู้
ความบันเทิงแก่ผอู้ า่ น การน�ำเสนอเนือ้ หาทางสังคมเปลีย่ นมาใช้ระบบทุน ระบบการผลิตและการตลาด
แปรสภาพวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ ให้กลายเป็นทุน มีการผลิตซ�ำ้ เพือ่ ผลประโยชน์ทางด้านการตลาดและ
อ�ำนาจผู้ที่เป็นเจ้าของ ปัจจัยการผลิตมีอ�ำนาจในการน�ำเสนอข้อมูลเฉพาะด้าน ผู้บริโภคเป็นผู้รับ   
เท่านัน้ การครองอ�ำนาจในเนือ้ หาตกเป็นของผูผ้ ลิตสือ่ เท่านัน้ ด้านนิตยสารก็เช่นเดียวกันได้กลายเป็น
สินค้าชนิดหนึ่งแต่เป็นสินค้าชนิดพิเศษที่เรียกว่า “สินค้าทางวัฒนธรรม” (Cultural Commodity)    
ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตพิ เิ ศษทีส่ ามารถทะลุทะลวงเข้าถึงจิตวิญญาณของผูใ้ ช้ได้ (เพ็ญพักตร์ ศิรไิ ตรรัตน์, 2552)
คุณสมบัติพิเศษนี้คือความสามารถในการถ่ายทอดรูปแบบของส่วนประกอบในการด�ำเนินชีวิตของคน
กลุ่มต่าง ๆ ในสังคมได้ ไม่เว้นแม้แต่ด้านแฟชั่นการแต่งกายที่นิตยสารเป็นสื่อในการถ่ายทอดวิถีและ
รูปแบบการด�ำเนินชีวิต (Lifestyle) ของชาวต่างชาติเข้ามาสู่สังคมไทยผ่านเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
โดยผ่านนายแบบและนางแบบเป็นผู้น�ำเสนอ
นิตยสารแฟชัน่ เป็นสือ่ มวลชนประเภททีส่ ามารถท�ำให้เกิดการบริโภคเชิงสัญญะ  โดยน�ำเสนอ
ผ่านนายแบบนางแบบด้วยเสือ้ ผ้าเครือ่ งแต่งกายทีถ่ กู ตีคา่ ว่าน�ำสมัย มุง่ เฉพาะกลุม่ เป้าหมายทีต่ อ้ งการ
บริโภคนิตยสาร  ถือว่านิตยสารเป็นเสมือนเครือ่ งมือชีน้ ำ� แนวทางการด�ำเนินชีวติ ในสังคมและเป็นสัญญะ
ในการแสดงถึงความเป็นคนทันสมัย ในขณะที่กระแสความสนใจส่วนหนึ่งของแฟชั่นปรากฏอยู่ที่ภาพ
แฟชัน่ ชุดว่ายน�ำ้ ซึง่ กลายเป็นพืน้ ทีก่ ารต่อสูร้ ะหว่างฝ่ายทีมงานผูผ้ ลิตและน�ำเสนอ  ไม่วา่ จะเป็นเจ้าของ
แบรนด์เสื้อผ้า ดีไซน์เนอร์ ครีเอทีฟ ช่างภาพ สไตล์ลิส และนางแบบกับฝ่ายผู้ชม ผู้บริโภคและ       
นักวิจารณ์ทั้งหลายที่ท�ำหน้าที่จ้องมองภาพที่ปรากฏ ซึ่งในการสื่อสารผ่านภาพถ่ายอาจเกิดจากความ
ผิดพลาดในการสือ่ สารความหมายซึง่ กันและกันได้ ซึง่ สิง่ ทีอ่ าจพบเห็นได้มากขึน้ ในภาพแฟชัน่ ชุดว่ายน�ำ้
ทีอ่ ยูใ่ นกระแสความสนใจของสังคม คือ ความเซ็กซี่ (Sexy) ของชุดว่ายน�ำ้ และวิธกี ารน�ำเสนอทีอ่ าจ    
สือ่ ไปในทางเพศ เน้นสร้างแรงดึงดูดทางเพศไปพร้อม ๆ กับการท�ำหน้าทีห่ ลักของชุดว่ายน�ำ 
้ ผ่านความ
สวยงาม ความแปลกใหม่ตามกระแสนิยมของแฟชั่น ซึ่งบางครั้งสามารถสร้างความสนใจจากสังคมได้
มากและในหลาย ๆ ครั้งก็ประสบความส�ำเร็จเป็นอย่างดี ชุดว่ายน�้ำที่ดูเปิดเผยเรือนร่าง สถานที่ที่ดู
แปลกตาส�ำหรับชุดว่ายน�ำ 
้ วิธกี ารโพสท่าของนางแบบ อุปกรณ์ประกอบ รวมถึงจารีตของภาพทีช่ า่ งภาพ
และหนังสือต้องการน�ำเสนอ แม้แฟชัน่ ชุดว่ายน�ำ้ จะมีลกั ษณะคล้ายกันอยูก่ ค็ อื เสือ้ ผ้าน้อยชิน้ สัน้ รัดรูป      
สิง่ ทีม่ กั จะถูกสือ่ สารออกมาควบคูก่ นั คือ การเปิดเผยเรือนร่าง ทีม่ กั เป็นประเด็นถกเถียงถึงระดับและ
รูปแบบที่สวยงามเหมาะสมในสังคมไทย
สิ่งที่เข้ามามีอ�ำนาจในการควบคุมระบบวิธีคิด คือ วาทกรรมซึ่งเป็นผลผลิตจากผู้มีอ�ำนาจใน
แต่ละยุคและช่วงเวลา เป็นเรื่องของความสัมพันธ์และจะเกิดขึ้นเมื่อมีคู่มาสัมพันธ์ในลักษณะที่ฝ่าย
หนึ่งสามารถควบคุมอีกฝ่ายหนึ่งได้ตามที่ตนต้องการ ฝ่ายที่มีอ�ำนาจมากกว่าจะควบคุมอีกฝ่ายให้      
ท�ำตามทีต่ นต้องการและมีเสรีภาพในการกระท�ำหรือมีอทิ ธิพลต่อความคิดหรือทัศนคติของอีกฝ่ายหนึง่
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ยุคก่อนและหลังก�ำเนิดนิตยสารแฟชั่นในประเทศไทย 

ทัง้ นีค้ วามสัมพันธ์ดงั กล่าวอยูใ่ นลักษณะไม่สมมาตร (Asymmetrical Relation) กล่าวคือ ฝ่ายทีม่ ีอ�ำนาจ
มากกว่าจะควบคุมอีกฝ่ายหนึง่ และจะไม่เกิดกรณีกลับกันความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจอาจเป็นความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล หรือระหว่างกลุ่มในสังคม สถาบันและองค์กร ที่นักภาษาศาสตร์ให้ความสนใจสามารถ
อ้างอิงตามแนวคิดของแฟร์คลัฟ (Norman Fairclough, 1989 อ้างถึงใน ณัฐพร พานโพธิท์ อง, 2556)
ที่พูดถึงอ�ำนาจที่มาจากการใช้ก�ำลัง (Power by Coercion) และอ�ำนาจที่มาจากความยินยอม     
พร้อมใจ (Power by Consent) ซึง่ ผูม้ อี ำ� นาจสามารถจะเป็นผูค้ วบคุมกรอบของแนวคิดทางสังคมผ่าน
การควบคุมบริบท (Context Control) ซึ่งแตกต่างกันไปตามยุคสมัย
การศึกษาวาทกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาพแฟชั่นชุดว่ายน�้ำ  จึงจ�ำเป็นที่จะต้องศึกษาบริบททาง
สังคมที่เกี่ยวข้องควบคู่ไปด้วย ในที่นี้ผู้วิจัยท�ำการศึกษาวาทกรรมของภาพถ่ายแฟชั่นชุดว่ายน�้ำสตรี    
ที่พบในนิตยสารไทยภายใต้บริบทด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม บริบทด้านเพศสภาพ บริบทด้าน
การถ่ายภาพและบริบทด้านนิตยสาร รวมทั้งบริบทด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามยุคสมัย ตั้งแต่ในยุคที่ 1
ยุคหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ถึงช่วงก่อนปี พ.ศ. 2516 ยุคที่ 2 พ.ศ. 2516 ถึง
พ.ศ. 2541 ซึ่งมีการก�ำเนิดนิตยสารแฟชั่นไทยเล่มแรกขึ้นมา ชื่อว่า “ลลนา” ขึ้นในปี พ.ศ. 2516
โดยคุณสุวรรณี สุคนธ์เที่ยง  และยุคที่ 3 หลัง พ.ศ. 2541 จนถึงปัจจุบัน ที่มีกระแสภาพแฟชั่นชุด
ว่ายน�้ำของลูกเกด เมธินี กิ่งโพยม ที่ชื่อว่า Get ready for 2000 ตีพิมพ์ในนิตยสาร IMAGE เดือน
กรกฎาคม ปี พ.ศ. 2541 จากภาพที่นางแบบชื่อดัง ในภาพลักษณ์ของนางฟ้ามีปีก สวมชุดว่ายน�้ำแบบ
ทูพีชเนื้อผ้ามันวาวขนาดจิ๋วจนแทบไม่สามารถปิดบังเนินอกได้ การเปิดเผยเรือนร่างในภาพแฟชั่นครั้ง
นัน้ สามารถสร้างกระแสความสนใจจากผูบ้ ริโภคและผูช้ มได้เป็นอย่างมาก มีการพูดถึงกันอย่างต่อเนือ่ ง
ในขณะนัน้ การวิจยั ครัง้ นีใ้ ห้ความสนใจต่อการศึกษาภาพแฟชัน่ ผ่านแนวคิดเรือ่ งวาทกรรมและแนวคิด
สัญวิทยา ซึง่ คาดว่าจะสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ วงการศึกษาด้านนิเทศศาสตร์เป็นอย่างมาก โดย
เฉพาะด้านวงการถ่ายภาพและวงการนิตยสารแฟชั่น เพราะการศึกษาวาทกรรม ซึ่งเป็นการศึกษาการ
ต่อสูช้ ว่ งชิงความหมายของผูม้ อี ทิ ธิพลในด้านการสือ่ สารซึง่ ได้แก่ ดีไซเนอร์ ผูผ้ ลิต นางแบบ สไตล์ลสิ ต์
และช่างภาพ ที่ท�ำหน้าที่เป็นผู้ส่ง (Sender) และน�ำเสนอความหมายผ่านภาพถ่ายแฟชั่นในนิตยสาร
ซึ่งถือว่าเป็นทั้งสื่อกลาง (Message) และช่องทาง (Channel) ตามรูปแบบของกระบวนการสื่อสาร  
ถือเป็นกระบวนการการสื่อสารความหมายผ่านภาพถ่ายแฟชั่น ซึ่งผู้วิจัยให้ความสนใจในการค้นหา
วิเคราะห์เปรียบเทียบวาทกรรมที่มีอ�ำนาจในการกดทับความหมายของภาพถ่ายแฟชั่นที่ถูกผลิตและ   
ตีพิมพ์ลงในนิตยสารแฟชั่นในยุคก่อนและหลังก�ำเนิดนิตยสารแฟชั่นในประเทศไทย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1) เพื่อศึกษาวาทกรรมที่มีอ�ำนาจในการก�ำหนดกรอบวิธีคิดและวิถีปฏิบัติในการผลิตภาพ
แฟชัน่ ชุดว่ายน�ำ้ สตรีทตี่ พี มิ พ์ในนิตยสารแฟชัน่ ภายใต้บริบทด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม บริบทด้าน
เพศสภาพ บริบทด้านการถ่ายภาพและบริบทด้านนิตยสารและด้านอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องในยุคที่ 1 ยุคหลัง
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คล้ายสังข์ สมสุข หินวิมาน 

การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475  ถึงช่วงก่อนปี พ.ศ. 2516  ยุคที่ 2 พ.ศ. 2516  ถึง พ.ศ.
2541 และยุคที่ 3 หลัง พ.ศ. 2541 จนถึงปัจจุบัน
2) เพือ่ วิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบวาทกรรมและอ�ำนาจในการปรับเปลีย่ นชุดความรูท้ คี่ วบคุม
วิธผี ลิตของภาพแฟชัน่ ชุดว่ายน�ำ้ สตรีในนิตยสารแฟชัน่ ภายใต้บริบทด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
บริบทด้านเพศสภาพ บริบทด้านการถ่ายภาพ บริบทด้านนิตยสารและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งสามยุค

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เป็นการเปิดเผยวาทกรรมของภาพแฟชั่นชุดว่ายน�้ำสตรีในนิตยสารแฟชั่นไทย 3 ยุค คือ
ยุคหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ถึงช่วงก่อนปี พ.ศ. 2516 พ.ศ. 2516 ถึง พ.ศ.
2541 และหลัง พ.ศ. 2541 จนถึงปัจจุบันว่าคืออะไร และผู้ที่มีอ�ำนาจในการก�ำหนดวิถีปฏิบัติของ
วาทกรรมคือใคร หรือสิ่งใด
2. ได้รับทราบกรอบวิธีคิดและการเปลี่ยนผ่านของวาทกรรมภาพแฟชั่นชุดว่ายน�้ำสตรีใน
นิตยสารไทย 3 ยุค คือ ยุคหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ถึงช่วงก่อนปี พ.ศ. 2516
พ.ศ. 2516  ถึง พ.ศ. 2541 และหลัง พ.ศ. 2541 จนถึงปัจจุบันภายใต้บริบทต่าง ๆ ทางสังคม ว่ามี
วาทกรรมใดคงอยู่หรือเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ซึ่งสามารถจะน�ำไปใช้เพื่อการคาดการณ์ถึงวาทกรรม
และรูปแบบวิถีปฏิบัติของภาพแฟชั่นในอนาคต ซึ่งอาจเกิดการปรับเปลี่ยนชุดความรู้ เมื่อเวลาผ่านไป
และบริบททางสังคมเปลี่ยนแปลงไปด้วย

นิยามศัพท์
วาทกรรมของภาพแฟชัน่ ชุดว่ายน�ำ้ หมายถึง กระบวนการสร้างความหมายด้วยภาษาถ้อยค�ำ 
กลุม่ ค�ำหรือประโยค ซึง่ มีอำ� นาจในการก�ำหนดวิธหี รือกระบวนการในการผลิตด้วยการนิยามความหมาย
ของชุดความรู้เกี่ยวกับภาพแฟชั่นชุดว่ายน�้ำ โดยใช้มุมมองและอ�ำนาจของผู้ที่มีอ�ำนาจในการก�ำหนด
ความจริงที่ปรากฏขึ้น ในภาพที่ตีพิมพ์ลงในนิตยสารแฟชั่นภายใต้บริบททางสังคม
ภาพแฟชั่นชุดว่ายน�้ำสตรี หมายถึง ภาพถ่ายที่เน้นการน�ำเสนอภาพนางแบบที่สวมใส่ชุด    
ว่ายน�้ำ  รูปแบบต่าง ๆ ตามสมัยนิยม ซึ่งตีพิมพ์ในนิตยสารไทย ทั้งนี้อาจมีวัตถุประสงค์เพื่อการ
โฆษณาชวนเชื่อ การน�ำเสนอความเป็นแฟชั่นของเสื้อผ้าด้วยรูปร่างและบุคลิกภาพของนางแบบหรือ
เพื่อดึงดูด สร้างกระแสความสนใจ จากลักษณะของภาพที่เน้นการเปิดเผยผิวพรรณ สัดส่วน รูปร่าง
และอวัยวะที่ควรสงวนของนางแบบ
ยุคหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ถึงช่วงก่อนปี พ.ศ. 2516 หมายถึง
ยุคของการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยที่มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จนถึงก่อนปี พ.ศ. 2516
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ยุคก่อนและหลังก�ำเนิดนิตยสารแฟชั่นในประเทศไทย 

ยุค พ.ศ. 2516 – พ.ศ. 2541 หมายถึง ช่วงเวลาตั้งแต่ พ.ศ. 2516 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ถือ
ก�ำเนิดนิตยสาร “ลลนา” นิตยสารแฟชั่นเต็มรูปแบบ เล่มแรกของไทย จนถึง พ.ศ. 2541
ยุคหลัง พ.ศ. 2541 หมายถึง ช่วงเวลาตั้งแต่ พ.ศ. 2541 ซึ่งเกิดกระแสความสนใจต่อ
ภาพถ่ายแฟชั่นชุดว่ายน�้ำ ของคุณลูกเกด เมทินี กิ่งโพยม เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน
นางแบบ หมายถึง นางแบบซึ่งถ่ายภาพแฟชั่นชุดว่ายน�้ำ ซึ่งผู้วิจัยใช้เกณฑ์การวิเคราะห์ภาพ
โดยให้ความสนใจ ในองค์ประกอบภาพต่าง ๆ ได้แก่ ลักษณะรูปร่าง หน้าตา ทรงผม สีผิว การโพสท่า
และจุดในการจ้องมอง
การน�ำเสนอและจารีตของภาพ หมายถึง วิธีการน�ำเสนอภาพและวิถีปฏิบัติที่ใช้ในการถ่าย
ภาพแฟชั่นชุดว่ายน�้ำที่ช่างภาพต้องการน�ำเสนอให้ผู้ชมรับรู้

สมมติฐานการวิจัย
วาทกรรมของภาพแฟชั่นชุดว่ายน�้ำสตรีในนิตยสารไทย 3 ยุค คือ ในยุคที่ 1 ยุคหลังการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475  ถึงช่วงก่อนปี พ.ศ. 2516 ยุคที่ 2 พ.ศ. 2516 ถึง พ.ศ. 2541
และยุคที่ 3 หลัง พ.ศ. 2541 จนถึงปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทด้านต่าง ๆ ทางสังคม

ขอบเขตในการศึกษาวิจัย
1. ขอบเขตเนื้อหา
เป็นการศึกษากระบวนการประกอบสร้างวาทกรรมและการคงอยู่หรือเปลี่ยนแปลงไปของ
วาทกรรมภาพแฟชั่นชุดว่ายน�้ำสตรีที่ตีพิมพ์ลงในปกและเนื้อหาด้านในนิตยสารในยุคก่อนและหลัง
ก�ำเนิดนิตยสารแฟชัน่ ในประเทศไทย ซึง่ แบ่งออกเป็น 3 ยุค ได้แก่ ในยุคที่ 1 ยุคหลังการเปลีย่ นแปลง
การปกครอง พ.ศ. 2475 ถึงช่วงก่อนปี พ.ศ. 2516 ยุคที่ 2 พ.ศ. 2516 ถึง พ.ศ. 2541 และยุค    
ที่ 3 หลัง พ.ศ. 2541 จนถึงปัจจุบัน ภายใต้บริบทด้านต่าง ๆ ทางสังคม โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Methods) ด้วยวิธกี ารวิเคราะห์ตวั บท (Textual Analysis) ในกรอบของบริบท
ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ของไทย
2. ขอบเขตประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ภาพแฟชั่นชุดว่ายน�้ำสตรี ที่ตีพิมพ์บนปกและเนื้อหาด้านใน
นิตยสารแฟชั่นไทยในยุคหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ถึงช่วงก่อนปี พ.ศ. 2516
พ.ศ. 2516 ถึง พ.ศ. 2541 และหลัง พ.ศ. 2541 จนถึงปัจจุบัน
กลุ่มตัวอย่าง คือ ภาพแฟชั่นชุดว่ายน�้ำสตรี ที่ได้จากการสืบค้นและคัดเลือกโดยใช้วิธีการ  
สุม่ กลุม่ ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ซึง่ ในแต่ละยุคจะมีจำ� นวนแหล่งทีม่ า และ
55

◆ สมศักดิ์

คล้ายสังข์ สมสุข หินวิมาน 

ลักษณะของภาพทีแ่ ตกต่างกัน ผูว้ จิ ยั จึงใช้วธิ กี ารคัดเลือกตัวอย่างจากภาพแฟชัน่ ทีส่ งั เกตพบความเด่น
ชัดในรูปแบบและวิธีการน�ำเสนอของภาพภายใต้บริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงของทั้ง 3 ยุค จ�ำนวน
ยุคละ  30  ภาพ

วิธีการด�ำนินการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์ตัวบท (Textual Analysis) ตามเกณฑ์จากเครื่องมือวิจัย
ทีอ่ อกแบบและพัฒนามาจากแนวคิดหลักเกณฑ์การ “อ่านภาพ” (Reading Images) ของ O, Shaughessy
and Stadler (2002, p. 86 อ้างถึงในวิโรจน์ สุทธิสีมา, 2551) เป็นแนวคิดหลัก โดยวิเคราะห์ตาม
องค์ประกอบหลักของภาพ ได้แก่ ตัวนางแบบ เสื้อผ้าเครื่องประดับ ฉากหลัง จ�ำนวนนางแบบ เทคนิค
การถ่ายภาพ การน�ำเสนอและจารีตของภาพ ท�ำการตีความ วิเคราะห์วาทกรรมของกลุ่มตัวอย่าง        
ซึง่ ก็คอื ภาพแฟชัน่ ชุดว่ายน�ำ้ สตรีทตี่ พี มิ พ์บนปกและเนือ้ หาด้านในของนิตยสารแฟชัน่ ไทย ซึง่ มีหน่วย
วิเคราะห์ (Unit of Analysis) เป็นภาพแฟชั่นชุดว่ายน�้ำ  ที่ได้ท�ำการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง      
จากทั้ง 3 ยุค ๆ ละ 30 ภาพ

กรอบแนวคิดการวิจัย
บริบททางสังคมด้านต่าง ๆ
หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง-ก่อน พ.ศ. 2516

พ.ศ. 2516-พ.ศ. 2541

หลัง พ.ศ. 2541-ปัจจุบัน

วาทกรรมของภาพแฟชั่นชุดว่ายน�้ำสตรีในนิตยสารไทย
เกณฑ์การวิเคราะห์ภาพ
- นางแบบ
- เสือ้ ผ้าเครื่องประดับ
- ฉากหลัง
- จำ�นวนนางแบบ
- เทคนิคการถ่ายภาพ
- การนำ�เสนอและจารีต

เกณฑ์การวิเคราะห์ภาพ
- นางแบบ
- เสือ้ ผ้าเครื่องประดับ
- ฉากหลัง
- จำ�นวนนางแบบ
- เทคนิคการถ่ายภาพ
- การนำ�เสนอและจารีต

การเปลี่ยนผ่านวาทกรรม
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เกณฑ์การวิเคราะห์ภาพ
- นางแบบ
- เสือ้ ผ้าเครื่องประดับ
- ฉากหลัง
- จำ�นวนนางแบบ
- เทคนิคการถ่ายภาพ
- การนำ�เสนอและจารีต

 วาทกรรมของภาพแฟชั่นชุดว่ายน�้ำสตรี

ยุคก่อนและหลังก�ำเนิดนิตยสารแฟชั่นในประเทศไทย 

การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ใช้กระบวนการวิเคราะห์ตัวบท (Textual Analysis) ตามแนวคิดปรากฏการณ์
นิยม (Phenomenological Approach) เพือ่ วิเคราะห์อธิบายและเปรียบเทียบวาทกรรมของภาพแฟชัน่
ชุดว่ายน�้ำสตรีในนิตยสารไทยในยุคก่อนและหลังก�ำเนิดนิตยสารแฟชั่นในประเทศไทย
โดยขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ
1. รวบรวม แบ่งยุคและจัดระบบของภาพถ่ายแฟชั่นว่ายน�้ำสตรีที่พบตีพิมพ์ในนิตยสาร
2. วิเคราะห์ภาพรายประเด็น ได้แก่ นางแบบ เสือ้ ผ้าเครือ่ งประดับ ฉากหลัง จ�ำนวนนางแบบ
เทคนิคการถ่ายภาพ การน�ำเสนอและจารีตของภาพ เพื่อค้นหาวาทกรรมในภาพแฟชั่นชุดว่ายน�้ำสตรี
ผ่านตารางวิเคราะห์ภาพ
3. วิเคราะห์ อภิปรายถึงทีม่ าของวาทกรรมทีพ่ บภายใต้บริบททางสังคมทีเ่ กีย่ วข้องในทัง้ 3 ยุค
4. รวบรวม จัดระบบสังเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบวาทกรรมที่พบในภาพแฟชั่นชุดว่ายน�้ำสตรี
ทั้ง 3 ยุค
5. สรุปผลและอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การวิจัยและแนวคิดเรื่อง วาทกรรม

ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์วาทกรรมของภาพแฟชั่นชุดว่ายน�้ำสตรีภายใต้บริบทต่าง ๆ ทางสังคมใน      
ยุคที่ 1 หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง - ก่อน พ.ศ. 2516 ผลการวิจัยพบว่า ผู้มีอ�ำนาจในการ
ก�ำหนดกรอบแห่งวาทกรรมของภาพถ่ายแฟชั่นสตรีในยุคที่ 1 ช่วงหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
ก่อน พ.ศ. 2516 คือ รัฐ เอื้อให้เกิดวาทกรรมที่มีอ�ำนาจในการควบคุมรูปแบบและระบบวิธีคิดต่อภาพ
แฟชัน่ ชุดว่ายน�ำ้ ทีต่ พี มิ พ์ในนิตยสาร ดังนี้ อ�ำนาจรัฐสร้างชาตินยิ มเพือ่ ความเป็นสากล เรือ่ งของราชการ
และรัฐนิยม สตรีเป็นศรีแก่รฐั ธรรมนูญ ช่วยชาติ ท�ำเพือ่ ชาติ นางกวัก ปลุกจิตส�ำนึกรักชาติ วัตถุของชาติ
ดอกไม้ของชาติ ยกย่อง เชิดชูเคียงคู่รัฐธรรมนูญ
จากบริบทด้านต่าง ๆ ของสังคมในยุคหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองจนถึงก่อนปี พ.ศ.
2516 ซึ่งเป็นยุคก่อนของการก�ำเนิดนิตยสารแฟชั่นขึ้นในสังคมไทย รัฐบาลถือเป็นผู้มีอ�ำนาจหลักใน
การควบคุมระบบวิธคี ดิ ของผูผ้ ลิตและผูช้ มต่อภาพแฟชัน่ ชุดว่ายน�ำ้ ทีต่ พี มิ พ์ในนิตยสาร ซึง่ เกือบทัง้ หมด
เป็นภาพของสาวงามที่เข้าร่วมประกวดบนเวทีนางสาวสยาม นางสาวและเวทีระดับท้องถิ่นอื่น ๆ ทั้งนี้
เป็นไปตามแนวคิดของผูน้ ำ� ระดับนายกรัฐมนตรีทตี่ อ้ งการเปลีย่ นแบบแผนวิธคี ดิ ของคนไทยให้เป็นไป
ตามระเบียบแห่งโลกใหม่ อันมีประเทศในทวีปยุโรปเป็นแกนกลางแห่งอ�ำนาจ เป็นการใช้ “อ�ำนาจรัฐ
สร้างชาตินิยมเพื่อความเป็นสากล” โดยที่รัฐได้สร้างพิธีกรรมการประกวดนางงามขึ้นมา สิ่งส�ำคัญคือ
การประชาสัมพันธ์รัฐธรรมนูญผ่านกิจกรรมการประกวดนางสาวสยาม เมื่อปี พ.ศ. 2477 เป็นต้นมา
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รัฐได้ใช้อ�ำนาจในการก�ำหนดกรอบวิธีคิดต่อสาวงามที่อยู่ในชุดว่ายน�้ำในแบบที่รัฐก�ำหนดขึ้น ทั้งที่เป็น
ภาพของการเดินอยู่บนเวทีการประกวดและภาพถ่ายสาวงามที่ตีพิมพ์ในหน้านิตยสาร ในแบบของการ
เชิดชูและลดทอนความเป็นเพศลง (Desexualized) โดยใช้อ�ำนาจในการกดทับไม่ให้ผู้ชมมองว่าเป็น
สิ่งดึงดูดทางเพศแต่อย่างใด ภาพของนางงามในชุดว่ายน�้ำเหล่านี้ถูกถ่ายทอดด้วยความรู้ด้านการถ่าย
ภาพในแบบการรายงานข่าว (Journalist) ของสือ่ มวลชน ในขณะทีย่ คุ นีย้ งั ไม่มคี วามรูด้ า้ นการถ่ายภาพ
แนวศิลปะหรือการจัดองค์ประกอบภาพ (Composition) เข้ามาก�ำกับวิธีการน�ำเสนอภาพของนางงาม
ในชุดว่ายน�้ำแต่อย่างใด
ในขณะที่เมื่อเข้าสู่ยุคที่ 2 พ.ศ. 2516 ถึง พ.ศ. 2541 ผลการวิเคราะห์วาทกรรมของภาพ
แฟชั่นชุดว่ายน�้ำสตรี ในยุคนี้พบว่าอ�ำนาจการควบคุมพิธีกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะกิจกรรมการประกวด
นางงามซึง่ เป็นพืน้ ทีซ่ งึ่ พบผูห้ ญิงสวมใส่ชดุ ว่ายน�ำ้ ลดลง อ�ำนาจการกดทับโดยวาทกรรมของรัฐเบาบาง
ลง กิจกรรมการประกวดนางงามถ่ายทอดไปสู่อ�ำนาจการควบคุมและกดทับโดยธุรกิจบันเทิง ธุรกิจ
โฆษณา ดังเห็นได้จากการติดป้ายโฆษณาผู้สนับสนุนการประกวดอย่างชัดเจนบนเวทีการประกวด
นางงามในทุกเวที ในขณะที่ภาครัฐเป็นเพียงผู้สนับสนุนในเชิงพื้นที่หรือท้องถิ่นเท่านั้น
ในยุคนี้ธุรกิจบันเทิงและธุรกิจโฆษณาใช้อ�ำนาจท�ำให้ภาพแฟชั่นชุดว่ายน�้ำกลายเป็นสินค้าที่  
ผู้บริโภคสามารถหาซื้อมาชมเพื่อความบันเทิงได้ สิ่งที่ดึงดูดการบริโภคคือการดึงดูดทางเพศที่เรียกว่า
เซ็กซี่ (Sexy) และเมือ่ นางแบบทีถ่ า่ ยภาพแฟชัน่ ชุดว่ายน�ำ้ กลายเป็นดารานักแสดงชือ่ ดังในภาพยนตร์
หรือละครโทรทัศน์กจ็ ะเรียกนางแบบเหล่านัน้ ว่า เซ็กซีส่ ตาร์ (Sexy Star) สิง่ ทีป่ รากฏในเชิงความหมาย
ของวาทกรรมคือ ภาพแฟชัน่ ชุดว่ายน�ำ้ ของดารานักแสดงชือ่ ดังเหล่านัน้ มองไม่เห็นชุดว่ายน�ำ้ ทีค่ วรจะ
ท�ำหน้าทีข่ องชุดเพือ่ การว่ายน�ำ้ แต่กลับถูกอ�ำนาจของธุรกิจภาพยนตร์กดทับไว้ ท�ำให้เห็นเพียงความโป๊
ความเซ็กซีข่ องนางแบบเท่านัน้ ซึง่ ค�ำว่า เซ็กซี่ (Sexy) และเซ็กซีส่ ตาร์ (Sexy Star) เป็นวาทกรรมทีม่ า
จากวิถปี ฏิบตั ขิ องธุรกิจบันเทิงซึง่ เกิดขึน้ ในช่วงแรกของยุคที่ 2 ทีม่ กั ใช้พดู ถึงภาพนางแบบในชุดว่ายน�ำ 
้
ที่มักพบเห็นตีพิมพ์ในหน้านิตยสารในความหมายของการที่ภาพดูมีลักษณะดึงดูดทางเพศ ซึ่งอาจเกิด
จากชุดว่ายน�้ำที่สวมใส่ที่อาจมีลักษณะ สั้น รัดรูป เน้นสัดส่วนของนางแบบรวมไปถึง การโพสท่าที่
ค่อนข้างเป็นแบบอิโรติก (Erotic) ของนางแบบ ในขณะที่เซ็กซี่สตาร์เกิดขึ้นครั้งแรก จากภาพของ  
คุณฟ้ารุ่ง ชารีรัตน์ อดีตรองนางสาวไทยปี พ.ศ. 2535 ที่หลังจากอ�ำลาต�ำแหน่งก็ได้รับการติดต่อให้
ถ่ายแบบชุดว่ายน�้ำตีพิมพ์ลงในนิตยสารจนเธอได้รับสมญานามว่า “เซ็กซี่สตาร์” ของวงการนางแบบ
จะเห็นว่าภาพถ่ายแฟชัน่ ชุดว่ายน�ำ้ ในยุคนีเ้ ริม่ ทีจ่ ะน�ำเสนอและขายความเซ็กซี  ่ ไม่วา่ จะอยูใ่ นนิตยสาร
แฟชัน่ โดยตรงหรือนิตยสารบันเทิงทีส่ อื่ ความหมายของภาพในแบบแฟชัน่ ซึง่ ผูช้ มจะสนใจว่า นางแบบ
เป็นใคร สวมใส่ชดุ ว่ายน�ำ้ แบบไหน โพสท่าทางอย่างไรและเซ็กซีม่ ากน้อยแค่ไหน ซึง่ ลักษณะภาพแบบนี้
มาจากแนวคิดแฟชัน่ จากต่างประเทศทีเ่ ข้ามาพร้อมกับชุดความรูด้ า้ นการถ่ายภาพจากช่างภาพทีจ่ บการ
ศึกษาจากต่างประเทศ ซึ่งพัฒนากระบวนการผลิตภาพแฟชั่นจากแบบสื่อสารมวลชน (Journalist)    
ในยุคที่ 1 มาเป็นการผลิตและน�ำเสนอภาพในแบบภาพแฟชัน่ (Fashion Photo) แบบชัดเจนแสดงให้เห็น
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ยุคก่อนและหลังก�ำเนิดนิตยสารแฟชั่นในประเทศไทย 

จากการถือก�ำเนิดนิตยสารแฟชัน่ เล่มแรก คือ นิตยสารลลนา โดยสุวรรณี สุคนธ์เทีย่ ง ในปี พ.ศ. 2516
หลังจากนัน้ จะพบการน�ำเสนอภาพแฟชัน่ ชุดว่ายน�ำ้ ในนิตยสารด้วยแนวคิดทีว่ า่ “แฟชัน่ ก็เซ็กซีไ่ ด้” ซึง่
มักถูกน�ำเสนอผ่านความรู้ด้านการจัดองค์ประกอบภาพในเชิงศิลปะ (Composition) ผ่านฉากหลังที่
หลากหลาย ทัง้ นีอ้ ยูบ่ นแนวคิดการออกแบบแฟชัน่ (Fashion Design) และพืน้ ฐานของความเหมาะสม
ลงตัว ดาวโป๊ ดาวยั่วและยั่วยวนเป็นวาทกรรมที่มักพูดถึงภาพนางแบบที่เป็นนักแสดงในชุดว่ายน�้ำ   
และจะเห็นได้ว่า ในยุคที่ 2 นี้มีการช่วงชิงอ�ำนาจและเปลี่ยนแปลงทางการเมืองค่อนข้างบ่อยครั้ง      
กับระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ทีส่ ง่ เสริมการแข่งขันทางการตลาด ธุรกิจการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
มีอำ� นาจในการก�ำหนดกรอบวิธคี ดิ ทางด้านการน�ำเสนอภาพแฟชัน่ ชุดว่ายน�ำ้ ทีต่ พี มิ พ์ลงบนนิตยสารใน
ระหว่างปี พ.ศ. 2516 - 2541 ในรูปแบบที่เน้นความเป็นเพศ (Sexualized) ของสตรีวัยสาวซึ่งเป็น
วัยเจริญพันธุ์เหมาะสมที่จะสวมใส่ชุดว่ายน�้ำเพื่อโชว์ร่างกาย การสร้างความสนใจแรงดึงดูดทางเพศ        
น�ำเสนอขายความเซ็กซี่ผ่านแนวคิดการออกแบบแฟชั่น (Fashion Design) บนพื้นฐานของความ
เหมาะสมและลงตัว เพื่อผลประโยชน์ในธุรกิจบันเทิง
ในยุคที่ 3 หลัง พ.ศ. 2541 จนถึงปัจจุบัน ผลการวิเคราะห์วาทกรรมของภาพแฟชั่นชุด     
ว่ายน�ำ้ สตรี พบว่า วาทกรรมของภาพถ่ายแฟชัน่ ทีค่ อยก�ำกับวิธคี ดิ ของภาพแฟชัน่ ในยุคหลังนิตยสารใน
ประเทศไทย มีความหลากหลาย แต่ไม่ซบั ซ้อน ถูกก�ำกับโดยอ�ำนาจของธุรกิจโฆษณาทีม่ งุ่ ผลประโยชน์
ทางธุรกิจเป็นส�ำคัญ เชื่อมโยงกับธุรกิจแฟชั่นที่คอยก�ำกับให้ภาพชุดว่ายน�้ำต้องมี “ความเป็นแฟชั่น”
ซึ่งอาศัยชุดความรู้ด้านศิลปะการถ่ายภาพจากต่างประเทศ เลียนแบบรูปแบบแฟชั่นจากประเทศด้วย
คือ เป็นอะไรก็ได้ซงึ่ มีความย้อนแย้งกับวิธกี ารน�ำเสนอภาพชุดว่ายน�ำ้ ในยุคที่ 2 ซึง่ มักจะใช้ความเหมาะสม
ลงตัวเป็นหลักในการคิด แต่ยคุ ที่ 3 นี้ เน้นความสวย แปลก แตกต่าง ล�ำ้ สมัย ในแบบแฟชัน่ ของความ
เป็นหลังสมัยใหม่ (Post Modern) ซึ่งเป็นแนวคิดระดับปัจเจกบุคคลตามวัฒนธรรมบริโภคนิยมร่วม
สมัยที่ผูกติดมากับระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมในยุคที่ 3 ซึ่งเกิดจากความอิ่มตัวของความทันสมัย
(Modern) ในยุคที่ 2 ซึ่งภาพแฟชั่นเน้นความเหมาะสมลงตัว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอ�ำนาจของแนวคิดแฟชั่น
ทีต่ อ้ งการความสวย แปลก ล�ำ้ สมัย โดยสไตลิสต์และช่างภาพจะเป็นผูก้ ำ� หนดความลงตัวในภาพ โดย
ใช้หลักคิดแบบ “ไม่เหมาะสม คือ เหมาะสม” ภาพแฟชัน่ ชุดว่ายน�ำ้ ทีเ่ กิดขึน้ ในยุคนีจ้ งึ มีลกั ษณะกรอบ
ความคิดในแบบ “ใครก็ได้ ที่ไหนก็ได้ เมื่อไรก็ได้” หรือ Whoever, Wherever, Whenever ผู้ชมจะ
ไม่ถามหาเหตุผลหรือความเป็นมาแต่จะเพ่งมองที่นางแบบและความเซ็กซี่ (Sexy) เป็นหลัก “อะไร
ก็ได้ในภาพรวม (Tot al Look) ที่ดูสวยงาม” ในแบบที่ย้อนแย้งกับแนวคิดด้านการถ่ายภาพแฟชั่น
ชุดว่ายน�ำ้ ในยุคที่ 2 ทีเ่ น้นความเหมาะสมลงตัว ซึง่ วัตถุประสงค์หลักของวิธีผลิตภาพแฟชัน่ ชุดว่ายน�้ำ
ผ่านนิตยสารในยุคที่ 3 นี้ คือ “การขายความเซ็กซี่ (Sexy Sal e)” เน้นการ “ยั่วยวนดึงดูดทางเพศ”
ต่อผู้ชมเน้นความเป็นเพศ (Sexual ized) ของสตรีวัยสาวซึ่งเป็นวัยเจริญพันธุ์เหมาะสมที่จะสวมใส่
ชุดว่ายน�้ำเพื่อโชว์ร่างกาย การสร้างความสนใจแรงดึงดูดทางเพศ น�ำเสนอขายความเซ็กซี่ผ่านแนวคิด
การออกแบบแฟชั่น (Fashion Design) มีวาทกรรมในยุคใหม่ ซึ่งเป็นยุคของผู้หญิงที่ดูแลสุขภาพ
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ตัวเองโดยการออกก�ำลังกายและเล่นกีฬา เรียกว่า “Sport Girl” และผู้หญิงที่มีสุขภาพดีและ
ผิวพรรณดี “Healty Girl” ซึง่ จะน�ำเสนอภาพแฟชัน่ ชุดว่ายน�ำ้ ทีถ่ กู ควบคุมโดยอ�ำนาจของธุรกิจโฆษณา
และอ�ำนาจของธุรกิจแฟชั่นผ่านสื่อนิตยสารที่ต่างก็มุ่งหวังและพึ่งพิงผลประโยชน์ร่วมกัน

อภิปรายผล
ผู้วิจัยขออภิปรายผลการวิจัยจากการวิเคราะห์ผู้มีอ�ำนาจในการควบคุม วัตถุประสงค์ วิธีการ
ปฏิบัติทางวาทกรรม วิธีการน�ำเสนอภาพของชุดว่ายน�้ำผ่านนางแบบ วิธีการแต่งกาย  เทคนิคการถ่าย
ภาพ การน�ำเสนอและจารีตของภาพ และการเปลี่ยนผ่านของวาทกรรมในแต่ละยุค ซึ่งจะท�ำให้เห็นถึง
ผู้มีอ�ำนาจในการควบคุม เป้าหมายและวิธีการที่แตกต่างกันไปตามยุคสมัย ดังตารางต่อไปนี้
ยุคที่ 1 ช่วงหลัง
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง
จนถึงก่อน พ.ศ. 2516

ยุคที่ 2 ช่วง พ.ศ. 2516
ถึง พ.ศ. 2541

ยุคที่ 3 หลัง พ.ศ. 2541
ถึง ปัจจุบัน

รัฐควบคุมวิถีปฏิบัติต่อสตรี
เพศบนพื้ น ที่ เ วที ป ระกวด
นางงาม ด้ ว ยการจั ด การ
ประกวดนางสาวสยามครั้ ง
แรกในปี พ.ศ. 2477

กลุ่มของธุรกิจบันเทิง ธุรกิจ
โฆษณา ธุรกิจแฟชัน่ และธุรกิจ
นิ ต ยสารเป็ น กลุ ่ ม ของผู ้ ที่ มี
อ� ำ นาจหลั ก ในการก� ำ กั บ
ควบคุ ม ระบบวิ ธี คิ ด ในการ
ผลิตภาพแฟชั่นชุดว่ายน�้ำ

ช่วงเวลาของการก้าวเข้าสู่ยุค
โลกาภิวัตน์ที่ท�ำให้การสื่อสาร
ระหว่างคนที่อยู่คนละซีกโลก
เป็นไปอย่างง่ายดาย รวดเร็วใน
ทุ ก สถานที่ แ ละเวลา ธุ ร กิ จ
แฟชั่นได้รับความสนใจและถูก
ติ ด ตามผ่ า นสื่ อ นิ ต ยสารเป็ น
อย่างมาก

กระทรวงมหาดไทยและหน่วย
งานราชการระดับจังหวัด เป็น
หน่วยงานเจ้าภาพด�ำเนินการ
ประกวดนางงาม ด้วยเป็น
เหตุ ผ ลทางการเมื อ งเพื่ อ
เป็ น การประชาสั ม พั น ธ์
รัฐธรรมนูญชักชวนให้ชาวไทย
ร่วมกันสร้างชาติ

ธุรกิจภาพยนตร์ท�ำให้อ�ำนาจ
ในการก�ำหนดวิธีคิดเกี่ยวกับ
ภาพแฟชั่ น ชุ ด ว่ า ยน�้ ำ ยั ง คง
แปลงความหมายของชุดว่าย
น�้ำเหมือนกับในยุคที่ 1 คือ
ไม่ใช่การสวมใส่เพือ่ การว่ายน�ำ้
ในแบบที่นักกีฬาว่ายน�้ำใช้กัน

ความตื่ น เต้ น กั บ กระแสการ
ต้อนรับสหัสวรรษใหม่ใน ปี ค.ศ.
2000 ซึง่ ถือเป็นเรือ่ งทีน่ า่ สนใจ
ถึงจุดของการเปลี่ยนแปลงสิ่ง
ต่าง ๆ ทางสังคมอย่างฉับพลัน
ทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย่ า งถู ก มองว่ า จะ
เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบ
ทัง้ สิน้ แม้แต่แผงนิตยสารก็ได้รบั
อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลง
ครั้งใหญ่นี้ด้วย
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ยุคที่ 1 ช่วงหลัง
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง
จนถึงก่อน พ.ศ. 2516

ยุคที่ 2 ช่วง พ.ศ. 2516
ถึง พ.ศ. 2541

ยุคที่ 3 หลัง พ.ศ. 2541
ถึง ปัจจุบัน

รัฐลดทอนความเป็นเพศของ
ภาพสตรี ใ นชุ ด ว่ า ยน�้ ำ ลง         
(Desexualized) และเชิดชู
ไว้สูงเคียงคู่รัฐธรรมนูญ

สตรีผู้ที่สวมใส่ชุดว่ายน�้ำเริ่ม    
มีการใช้พื้นที่ภาพแฟชั่นนี้ใน
การแสดงอ�ำนาจในการต่อรอง ฯ   
ต่ อ อ� ำ นาจในการจ้ อ งมอง
(Male Gaze) ของผู้ชมด้วย
การน�ำเสนอร่ายกาย (Expose)
ได้ในระดับหนึ่งด้วย

กระแสฮื อ ฮาของภาพแฟชั่ น   
ชุดว่ายน�้ำของ ลูกเกด เมทินี
กิง่ โพยม ในชุดว่ายน�้ำแบบทูพีช
ตัวจิ๋วสีเงินมันวาวดูเป็นโลหะ
สไตล์มิลเลเนียมในธีม “Get
Ready For 2000” ที่ตีพิมพ์
ในนิตยสาร Image ฉบับเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2541 หรือตรง
กับปี ค.ศ. 1998 ทีด่ คู อ่ นข้างล�ำ้ ยุค

รั ฐ ควบคุ ม ความหมายของ
ภาพนางงามในชุดว่ายน�้ำให้
อยูใ่ นแบบจารีต ผูช้ มจะไม่รบั
รูถ้ งึ การยัว่ ยวนทางเพศ จึงยัง
ไม่พบว่ามีการแสดงอ�ำนาจใน
การต่อรอง ต่ออ�ำนาจในการ
จ้องมอง (Male Gaze) จาก
ผู้ชม

ถูกอ�ำนาจของธุรกิจภาพยนตร์
กดทับไว้ ท�ำให้เห็นเพียงความ
โป๊ ความเซ็กซี่ของนางแบบ
เท่านั้น ซึ่งค�ำว่า เซ็กซี่ (Sexy)
และเซ็กซี่สตาร์ (Sexy Star)
ซึ่งคือดารานักแสดงชื่อดังใน
ภาพยนตร์หรือละครโทรทัศน์
เป็ น วาทกรรมที่ ม าจากวิ ถี
ปฏิบัติของธุรกิจบันเทิง

ในยุคที่ 3 นี้กระบวนการผลิต
ภาพถ่ายชุดว่ายน�้ำถูกควบคุม
โดยธุรกิจแฟชั่น การแต่งกาย
ของนางแบบจะเป็ น ลั ก ษณะ
ของความเป็ น หลั ง สมั ย ใหม่
(Post Modern) มากขึน้ ทัง้ นีข้ นึ้
อยู่กับอ�ำนาจของแนวคิดแฟชัน่
ทีต่ อ้ งการความสวย แปลก ล�ำ้ สมัย
โดยสไตลิสต์และช่างภาพจะเป็น
ผู้ก�ำหนดความลงตัวในภาพ

วาทกรรมทีพ่ บ คือ “สตรีเป็น
ศรีแก่รฐั ธรรมนูญ” “ช่วยชาติ
ท�ำเพื่อชาติ” “วัตถุของชาติ”
“ดอกไม้ ข องชาติ ” “นาง
กวัก” “ปลุกจิตส�ำนึกรักชาติ”
“ยกย่ อ ง เชิ ด ชู ไ ว้ เ คี ย งคู ่
รัฐธรรมนูญ”

ภาพแฟชัน่ ชุดว่ายน�ำ้ ของดารา
นักแสดงชื่อดังเหล่านั้น มอง
ไม่เห็นชุดว่ายน�้ำที่ควรจะท�ำ
หน้าที่ของชุดเพื่อการว่ายน�้ำ
แต่ ก ลั บ ถู ก อ� ำ นาจของธุ ร กิ จ
ภาพยนตร์กดทับไว้ ท�ำให้เห็น
เพียงความโป๊ วาทกรรมที่พบ

ใช้ ห ลั ก คิ ด แบบ “อะไรก็ ไ ด้ ”
และ “ความไม่เหมาะสม คือ
ความเหมาะสม” “การขาย
ความเซ็กซี่ (Sexy Sale)” และ
“ยั่ วยวนดึ ง ดู ดทางเพศ” ภาพ
ชุดว่ายน�้ำสตรีสามารถปรากฏ
อยู่ที่ไหนก็ได้ ด้วยวาทกรรม
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ยุคที่ 1 ช่วงหลัง
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง
จนถึงก่อน พ.ศ. 2516
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ยุคที่ 2 ช่วง พ.ศ. 2516
ถึง พ.ศ. 2541

ยุคที่ 3 หลัง พ.ศ. 2541
ถึง ปัจจุบัน

ความเซ็ ก ซี่ ข องนางแบบซึ่ ง “ใครก็ได้ ทีไ่ หนก็ได้ เมือ่ ไรก็ได้”  
ปรากฏขึ้นภายใต้ค�ำว่า เซ็กซี่ หรือ Whoever, Wherever,
(Sexy) และเซ็กซีส่ ตาร์ (Sexy Whenever
Star) ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า
“แฟชั่นก็เซ็กซี่ได้” ทั้งนี้ภาพ  
ที่พบจากนิตยสารจะเป็นกลุ่ม
ของดารา นักแสดง นางแบบ
ถ่ายภาพแฟชั่นชุดว่ายน�้ำใน
ลักษณะ ยั่วยวน โชว์อึ๋ม โชว์
ขาอ่ อ น ในแบบของแฟชั่ น
เซ็ ก ซี่ เพื่ อ ผลประโยชน์
ท า ง ก า ร ต ล า ด ข อ ง ธุ ร กิ จ
นิตยสารแฟชั่น
จากตารางเปรียบเทียบจะพบว่า วาทกรรมของภาพถ่ายแฟชั่นในยุคที่ 1 ช่วงหลังการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง จนถึงก่อน พ.ศ. 2516 เกิดขึ้นในยุคที่ประเทศไทยต้องการสร้างชาติตาม
แบบของการชืน่ ชมต่อระเบียบแห่งโลกใหม่อนั มีประเทศในทวีปยุโรปเป็นแกนกลาง รัฐมีวถิ ใี นการฏิบตั ิ
ต่อภาพแฟชัน่ ชุดว่ายน�ำ้ สตรีในแบบของการเชิดชู บนพืน้ ทีเ่ วทีประกวดนางงาม ด้วยการจัดการประกวด
นางสาวสยามครั้งแรกในปี พ.ศ. 2477  การก�ำกับความหมายให้อยู่ในแบบจารีต ลดทอนความเป็น
เพศลง (Desexualized) ท�ำให้ไม่สามารถมองเห็นภาพหรือความหมายของชุดว่ายน�้ำในการท�ำหน้าที่
เป็นเสื้อผ้าที่สวมใส่เพื่อการว่ายน�้ำเลย ซึ่งสตรีในชุดว่ายน�้ำจากภาพในยุคที่ 1 นี้ถูกอ�ำนาจรัฐกดทับ   
ผู้ชมจะไม่รับรู้ถึงการยั่วยวนทางเพศ ในขณะที่ ในยุคที่ 2 ช่วง พ.ศ. 2516 ถึง พ.ศ. 2541 และ     
ยุคที่ 3 ช่วงหลัง พ.ศ. 2541 ถึงปัจุบัน ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการก้าวเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์กลุ่มที่มีอ�ำนาจ
ที่คอยควบคุม ก�ำกับและสร้างการกดทับระบบวิธีคิดทางวาทกรรมในการผลิตภาพแฟชั่นชุดว่ายน�้ำ    
ถูกเปลี่ยนมือมาเป็นกลุ่มของธุรกิจบันเทิง ธุรกิจโฆษณา ธุรกิจแฟชั่นและธุรกิจนิตยสาร พบว่า            
ในยุคที่ 1 การต่อสู้ของสตรีต่อการจ้องมองของผู้ชมยังไม่ปรากฏเพราะว่า รัฐควบคุมความหมายของ
นางงามในชุดว่ายน�้ำให้อยู่ในแบบจารีต ผู้ชมจะไม่รับรู้ถึงการยั่วยวนทางเพศ สตรีในชุดว่ายน�้ำบนเวที
การประกวดนางงามเป็นสิง่ ทีส่ งู ทรงคุณค่า แต่เมือ่ เข้าสูย่ คุ ที่ 2 เป็นต้นมาพบว่าสตรีผทู้ สี่ วมใส่ชดุ ว่ายน�ำ้
เริม่ มีการใช้พนื้ ทีภ่ าพแฟชัน่ นีใ้ นการแสดงอ�ำนาจในการต่อรอง ต่ออ�ำนาจในการจ้องมอง (Male Gaze)
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ยุคก่อนและหลังก�ำเนิดนิตยสารแฟชั่นในประเทศไทย 

ของผูช้ มด้วยการน�ำเสนอร่างกาย (Expose) ได้ในระดับหนึง่ ด้วยและชัดเจนมากขึน้ ในยุคที่ 3 ทีน่ างแบบ
ในชุดว่ายน�้ำมีอ�ำนาจในการต่อรองด้วยการน�ำเสนอร่างกายได้เต็มที่เท่าที่ต้องการ ท�ำให้การจ้องมอง
ของผู้ชมถูกต่อสู้ด้วยการน�ำเสนอของนางแบบ และสุดท้ายพบว่าในยุคที่ 1 วาทกรรมที่พบ คือ “สตรี
เป็นศรีแก่รฐั ธรรมนูญ” “ช่วยชาติ ท�ำเพือ่ ชาติ” “วัตถุของชาติ” “ดอกไม้ของชาติ” “นางกวัก” “ปลุกจิต  
ส�ำนึกรักชาติ” “ยกย่อง เชิดชูไว้เคียงคูร่ ฐั ธรรมนูญ” ซึง่ เป็นวาทกรรมทีถ่ กู ผลิตขึน้ โดยรัฐในแบบจารีต
ในขณะที่ในยุคที่ 2 อ�ำนาจในการผลิตวาทกรรมตกอยู่กับกลุ่มธุรกิจภาพยนตร์กดทับไว้ ท�ำให้ไม่เห็น
การท�ำงานของตามความหมายของชุดว่ายน�้ำแต่เห็นเพียงความโป๊ ความเซ็กซี่ของนางแบบเท่านั้น    
ซึง่ เป็นการเปลีย่ นผ่านทางวาทกรรมค่อนข้างชัดเจน โดยแสดงออกผ่านวิธคี ดิ ด้วยค�ำว่า เซ็กซี่ (Sexy)
และเซ็กซีส่ ตาร์ (Sexy Star) ซึง่ คือดารานักแสดงชือ่ ดังในภาพยนตร์หรือละครโทรทัศน์เป็นวาทกรรม
ที่มาจากวิถีปฏิบัติของธุรกิจบันเทิง ที่แสดงให้เห็นว่า “แฟชั่นก็เซ็กซี่ได้” โดยอยู่บนความเหมาะสม
ลงตัว และในยุคที่ 3 กระบวนการผลิตภาพถ่ายชุดว่ายน�ำ้ ถูกควบคุมโดยวาทกรรมจากกลุม่ ธุรกิจแฟชัน่
เกิดการเปลี่ยนผ่านทางวาทกรรมเป็นแบบ “อะไรก็ได้” และ “ความไม่เหมาะสม คือความเหมาะสม”
“การขายความเซ็กซี่ (Sexy Sale)” และ “ยั่วยวนดึงดูดทางเพศ” ภาพชุดว่ายน�้ำสตรีสามารถปรากฏ
อยูท่ ไี่ หนก็ได้ ด้วยวาทกรรม “ใครก็ได้ ทีไ่ หนก็ได้ เมือ่ ไรก็ได้” หรือ Whoever, Wherever, Whenever   
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงวาทกรรมของภาพถ่ายแฟชั่นจากที่พบในยุคที่ 2 และยุคที่ 3 นี้เป็นผลจากการ
เปลี่ยนมือผู้ควบคุมอ�ำนาจในการกดทับและผลิตวาทกรรมจากรัฐมาสู่กลุ่มของธุรกิจบันเทิง ธุรกิจ
โฆษณา ธุรกิจแฟชั่นและธุรกิจนิตยสาร ทั้งนี้เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจเป็นปัจจัยหลัก

ข้อเสนอแนะ
1. ควรน�ำกระบวนการวิจัยที่ใช้ครั้งนี้ไปใช้ เพื่อการจัดการแผนในการพัฒนารูปแบบของ
กระบวนการผลิต ในวงการแฟชัน่ ชุดว่ายน�ำ 
้ ซึง่ ปัจจุบนั อยูใ่ นบริบททางสังคมแบบสือ่ ออนไลน์ ซึง่ แม้วา่
ช่องทางในการน�ำเสนอจะเปลี่ยนแปลงไปแต่ความสนใจของผู้ชมก็ยังคงสนใจว่า ใคร สวมใส่ชุดแบบ
ไหน เปิดเผยร่างกายอย่างไร ดูลงตัวหรือไม่ และยังคงเป็นการขายความเซ็กซี่ (Sexy Sale) และ
ยั่วยวนดึงดูดทางเพศเป็นหลัก  
2. นอกจากนี้ผู้วิจัยยังเห็นว่าควรมีการศึกษาค้นหาวาทกรรมที่มีอ�ำนาจในการกดทับและ
ควบคุมวิถปี ฏิบตั ใิ นด้านต่าง ๆ ทางสังคมของสือ่ แขนงอืน่ ๆ ภายใต้บริบททางสังคมและช่วงเวลาทีแ่ ตก
ต่างกัน เพื่อจะได้ทราบถึงการก�ำหนด การควบคุมวิธีการคิดและการก�ำหนดความหมายของสิ่งต่าง ๆ
ผ่านสื่ออีกด้วย
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