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บทคัดย่อ

 

 การวิจัย เรื่อง วาทกรรมของภาพแฟชั่นชุดว่ายน�้าสตรี ยุคก่อนและหลังก�าเนิดนิตยสารแฟชั่นใน

ประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาวาทกรรมที่มีอ�านาจในการก�าหนดกรอบวิธีคิดและวิถีปฏิบัติในการ

ผลิตภาพแฟชั่นชุดว่ายน�้าสตรีที่ตีพิมพ์ในนิตยสารแฟชั่น ภายใต้บริบทด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 

บริบทด้านเพศสภาพ บรบิทด้านการถ่ายภาพและบรบิทด้านนิตยสารและด้านอืน่ ๆ  ทีเ่ก่ียวข้องในยคุที ่1 ยคุ

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�านาจในการ

ปรับเปลี่ยนชุดความรู้ที่ควบคุมวิธีผลิตของภาพแฟชั่นชุดว่ายน�้าสตรีในนิตยสารแฟชั่น ภายใต้บริบทด้าน

การเมอืง เศรษฐกิจและสงัคม บรบิทด้านเพศสภาพ บรบิทด้านการถ่ายภาพ บริบทด้านนิตยสารและด้านอืน่ ๆ  

ที่เกี่ยวข้องทั้งสามยุค บริบทด้านนิตยสารและสิ่งพิมพ์ บริบทด้านธุรกิจด้านภาพยนตร์ไทย บริบทด้านธุรกิจ

การโฆษณา และบริบทด้านธุรกิจแฟชั่น โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการวิเคราะห์ตัวบท (Textual 

Analysis) เพือ่ตีความวาทกรรมทีป่รากฏผ่านการวเิคราะห์ภาพถ่ายแฟชัน่ชดุว่ายน�า้ทีป่รากฏบนสือ่นิตยสาร

ด้วยเครื่องมือการวิจัย คือตารางการวิเคราะห์วาทกรรมจากภาพแฟชั่นชุดว่ายน�า้ อันได้แก่ องค์ประกอบ

ภาพด้านตัวนางแบบ เสื้อผ้าเครื่องประดับ ฉากหลัง จ�านวนนางแบบ เทคนิคการถ่ายภาพ การน�าเสนอและ

จารีตของภาพ ประมวลผลร่วมกับข้อมูลจากบทสัมภาษณ์ของผู้เชี่ยวชาญในด้านการถ่ายภาพแฟชั่น และ

การประกวดนางงามเพื่อเรียบเรียงข้อมูลสรุปและอภิปรายผล

* นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

** อาจารย์ที่ปรึกษา
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 ผลวจัิยพบว่า ในยคุที ่1 ยคุหลงัการเปลีย่นแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ถึงช่วงก่อนปี พ.ศ. 2516 

ภายใต้บรบิทด้านการเมอืง เศรษฐกิจและสงัคม อ�านาจรฐักับระบอบการเมอืง เศรษฐกิจและสงัคมซึง่มคีวาม

ศรัทธาและต้องการให้ประเทศไทย
  
“กลาย”

  
เป็นประเทศที่มีอารยะตามระเบียบแห่งโลกใหม่และนโยบาย

การสร้างชาติผ่านประกาศรัฐนิยม และการประชาสัมพันธ์รัฐธรรมนูญ รัฐที่แสดงอ�านาจในการกดทับความ

หมายของสตรีในชุดว่ายน�้า ให้อยู่ภายใต้วาทกรรมของ “ความเป็นชาติกับการลดทอนทางเพศ” อ�านาจของ

รัฐที่มีวิถีในการฏิบัติต่อภาพแฟชั่นชุดว่ายน�้าสตรีในแบบของการเชิดชู ก�ากับความหมายให้อยู่ในแบบจารีต 

ลดทอนความเป็นเพศลง (Desexualized) ท�าให้ไม่สามารถมองเห็นภาพหรือความหมายของชุดว่ายน�้าใน

การท�าหน้าที่เป็นเสื้อผ้าที่สวมใส่เพื่อการว่ายน�้าเลย ซึ่งสตรีในชุดว่ายน�้าจากภาพในยุคที่ 1 นี้ถูกอ�านาจรัฐ

กดทับผู้ชมจะไม่รับรู้ถึงการยั่วยวนทางเพศ จึงยังไม่พบว่ามีการแสดงอ�านาจในการต่อรอง ต่ออ�านาจในการ

จ้องมอง (Male Gaze) ของผู้ชม วาทกรรมที่พบคือ อ�านาจรัฐสร้างชาตินิยมเพื่อความเป็นสากล เรื่องของ

ราชการ และรัฐนิยม สตรีเป็นศรีแก่รัฐธรรมนูญ ช่วยชาติ ท�าเพื่อชาติ นางกวัก ปลุกจิตส�านึกรักชาติ วัตถุ

ของชาติ ดอกไม้ของชาติ ยกย่องเชิดชูเคียงคู่รัฐธรรมนูญ

 ส่วนในยคุที ่2  พ.ศ. 2516 ถึง พ.ศ. 2541 พบว่าภาพแฟชัน่ชดุว่ายน�า้ ถูกอ�านาจทางวาทกรรมกดทบั

ท�าให้ไม่เห็นชุดว่ายน�้าหรือชุดว่ายน�้าไม่ได้ท�าหน้าที่เพื่อการว่ายน�้าแต่ถูกใช้หรือท�าหน้าที่ผ่านรูปแบบภาพ 

(Visual Model) เพื่อการถ่ายแบบภาพถ่ายแฟชั่นผ่านวิธีการเปิดเผยร่างกาย ดึงดูดทางเพศของสตรีที่อยู่

ในสถานะนางแบบ โดยที่มีการแสดงอ�านาจในการต่อรองต่ออ�านาจในการจ้องมอง (Male Gaze) ของผู้ชม

ด้วยการน�าเสนอร่ายกาย (Expose) ได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงกรอบวิธีคิดของภาพแฟชั่น

ชดุว่ายน�า้ในแบบจารตีโดยการกดทบัจากอ�านาจรัฐในยคุที ่ 1 มาเป็นการแสดงอ�านาจควบคมุและการกดทบั 

ทางวาทกรรมของธุรกิจบันเทงิและธุรกิจแฟชัน่ผ่านการผลติภาพแฟชัน่ชดุว่ายน�า้ทีด่ดูงึดูดทางเพศ ทัง้น้ีเพือ่

ผลประโยชน์ทางธุรกิจซึ่งยังมีความแตกต่างจากยุคที่ 3 ตรงที่ยุคที่ 2 นี้เน้นความกลมกลืนกับองค์ประกอบ

ต่าง ๆ  กระบวนการผลิตภาพแฟชั่นนางแบบในชุดว่ายน�า้ตามแบบแนวคิดของแฟชั่นและการโฆษณา โดยใช้

ความรู้ด้านศลิปะการถ่ายภาพช่วยท�าให้ภาพดสูวยงาม ทัง้น้ีภายใต้การสร้างเรือ่งเพศในแบบของความเหมาะสม

ลงตัว โดยที่วาทกรรมที่พบ คือ เซ็กซี่ เซ็กซี่สตาร์ (Sexy Star) ดาวโป๊ ดาวยั่ว ยั่วยวนโชว์อึ๋ม โชว์ขาอ่อน

และแฟชั่นเซ็กซี่

 ส�าหรับในยุคที่ 3 หลัง พ.ศ. 2541 จนถึงปัจจุบัน เป็นการเปลี่ยนผ่านวาทกรรมของภาพแฟชั่น     

ชุดว่ายน�้ามาสู่ความเซ็กซี่อย่างเต็มรูปแบบ อ�านาจของธุรกิจแฟชั่นท�าหน้าที่กดทับและผลิตวาทกรรมของ

ภาพชุดว่ายน�้าให้เปลี่ยนแปลงและเลือนไปจากหน้าที่หลักคือการสวมใส่เพื่อว่ายน�้า ไปสู่การท�าหน้าที่ในการ

เปิดเผยร่างกาย ผ่านรูปแบบภาพในแบบภาพถ่ายแฟชัน่เพือ่แสดงออกถึงความเซก็ซี ่ยัว่ยวนทางเพศ ดลู�า้สมยั

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

 รวมถึงการวิจัยครั้งนี้ยังพบว่า สตรีผู ้ที่สวมใส่ชุดว่ายน�้าในยุคที่ 3 นี้ก็ใช้พื้นที่ภาพแฟชั่น 

ชุดว่ายน�้านี้ในการแสดงอ�านาจเพื่อต่อรองต่ออ�านาจในการจ้องมองของผู้ชมด้วยการน�าเสนอร่ายกาย      

(Expose) ได้ในระดับหนึ่งด้วยเช่นกัน ซึ่งเป็นวิธีคิดในการต่อสู้ทางการแสดงออกของผู้หญิงในสังคมยุค    

โลกาภวิตัน์ทีส่ามารถก�าหนดสทิธใินทางร่างกายของตนเองด้วยความกล้าในการเปิดเผยร่างกายแสดงความ

เซ็กซี่ยั่วยวนทั้งสิ้น

ค�าส�าคัญ: วาทกรรมภาพแฟชั่นชุดว่ายน�้าสตรี, แฟชั่นชุดว่ายน�้าสตรี, 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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◆ สมศักดิ์ คล้ายสังข์  สมสุข หินวิมาน 

บทน�ำ

	 เป็นเวลานานเกอืบศตวรรษทีน่ติยสารได้ท�าหน้าทีข่องสือ่มวลชนในการให้ข่าวสาร	 ข้อมลูความรู้

ความบนัเทิงแก่ผู้อ่าน	การน�าเสนอเนือ้หาทางสงัคมเปลีย่นมาใช้ระบบทนุ	ระบบการผลติและการตลาด	

แปรสภาพวัฒนธรรมด้านต่าง	ๆ 	ให้กลายเป็นทนุ	มกีารผลติซ�า้เพือ่ผลประโยชน์ทางด้านการตลาดและ

อ�านาจผู้ที่เป็นเจ้าของ	 ปัจจัยการผลิตมีอ�านาจในการน�าเสนอข้อมูลเฉพาะด้าน	 ผู้บริโภคเป็นผู้รับ			

เท่านัน้	การครองอ�านาจในเนือ้หาตกเป็นของผู้ผลติสือ่เท่านัน้	ด้านนติยสารกเ็ช่นเดียวกนัได้กลายเป็น

สินค้าชนิดหนึ่งแต่เป็นสินค้าชนิดพิเศษที่เรียกว่า	 “สินค้าทางวัฒนธรรม”	 (Cultural	 Commodity)				

ซ่ึงมคุีณสมบติัพเิศษทีส่ามารถทะลทุะลวงเข้าถงึจิตวิญญาณของผู้ใช้ได้	(เพญ็พกัตร์	ศิรไิตรรตัน์,	2552)	

คุณสมบัติพิเศษนี้คือความสามารถในการถ่ายทอดรูปแบบของส่วนประกอบในการด�าเนินชีวิตของคน

กลุ่มต่าง	ๆ	ในสังคมได้	ไม่เว้นแม้แต่ด้านแฟชั่นการแต่งกายที่นิตยสารเป็นสื่อในการถ่ายทอดวิถีและ

รูปแบบการด�าเนินชีวิต	(Lifestyle)	ของชาวต่างชาติเข้ามาสู่สังคมไทยผ่านเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย

โดยผ่านนายแบบและนางแบบเป็นผู้น�าเสนอ

	 นติยสารแฟช่ันเป็นสือ่มวลชนประเภทท่ีสามารถท�าให้เกดิการบรโิภคเชิงสญัญะ		โดยน�าเสนอ

ผ่านนายแบบนางแบบด้วยเสือ้ผ้าเครือ่งแต่งกายทีถ่กูตีค่าว่าน�าสมยั	มุง่เฉพาะกลุม่เป้าหมายทีต้่องการ

บรโิภคนติยสาร		ถอืว่านติยสารเป็นเสมอืนเครือ่งมอืช้ีน�าแนวทางการด�าเนนิชีวิตในสงัคมและเป็นสญัญะ

ในการแสดงถึงความเป็นคนทันสมัย	ในขณะที่กระแสความสนใจส่วนหนึ่งของแฟชั่นปรากฏอยู่ที่ภาพ

แฟช่ันชุดว่ายน�า้ซ่ึงกลายเป็นพืน้ทีก่ารต่อสูร้ะหว่างฝ่ายทมีงานผู้ผลติและน�าเสนอ		ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของ

แบรนด์เสื้อผ้า	 ดีไซน์เนอร์	 ครีเอทีฟ	 ช่างภาพ	 สไตล์ลิส	 และนางแบบกับฝ่ายผู้ชม	 ผู้บริโภคและ							

นักวิจารณ์ทั้งหลายที่ท�าหน้าที่จ้องมองภาพท่ีปรากฏ	 ซ่ึงในการสื่อสารผ่านภาพถ่ายอาจเกิดจากความ

ผิดพลาดในการสือ่สารความหมายซ่ึงกนัและกนัได้	ซ่ึงสิง่ทีอ่าจพบเหน็ได้มากขึน้ในภาพแฟช่ันชุดว่ายน�า้

ทีอ่ยูใ่นกระแสความสนใจของสงัคม	 คือ	 ความเซ็กซ่ี	 (Sexy)	 ของชุดว่ายน�า้และวธิกีารน�าเสนอทีอ่าจ				

สือ่ไปในทางเพศ	เน้นสร้างแรงดึงดูดทางเพศไปพร้อม	ๆ 	กบัการท�าหน้าทีห่ลกัของชุดว่ายน�า้	ผ่านความ

สวยงาม	ความแปลกใหม่ตามกระแสนิยมของแฟชั่น	ซึ่งบางครั้งสามารถสร้างความสนใจจากสังคมได้

มากและในหลาย	ๆ	ครั้งก็ประสบความส�าเร็จเป็นอย่างดี	 ชุดว่ายน�้าที่ดูเปิดเผยเรือนร่าง	สถานที่ที่ดู

แปลกตาส�าหรบัชุดว่ายน�า้	วิธกีารโพสท่าของนางแบบ	อุปกรณ์ประกอบ	รวมถงึจารตีของภาพทีช่่างภาพ

และหนงัสอืต้องการน�าเสนอ	แม้แฟช่ันชุดว่ายน�า้จะมลีกัษณะคล้ายกนัอยูก่คื็อเสือ้ผ้าน้อยช้ิน	สัน้	รดัรปู						

สิง่ทีม่กัจะถกูสือ่สารออกมาควบคู่กนัคือ	การเปิดเผยเรอืนร่าง	ทีม่กัเป็นประเด็นถกเถียงถึงระดับและ

รูปแบบที่สวยงามเหมาะสมในสังคมไทย

	 สิ่งที่เข้ามามีอ�านาจในการควบคุมระบบวิธีคิด	คือ	วาทกรรมซึ่งเป็นผลผลิตจากผู้มีอ�านาจใน

แต่ละยุคและช่วงเวลา	 เป็นเรื่องของความสัมพันธ์และจะเกิดขึ้นเมื่อมีคู่มาสัมพันธ์ในลักษณะที่ฝ่าย

หนึ่งสามารถควบคุมอีกฝ่ายหนึ่งได้ตามที่ตนต้องการ	 ฝ่ายที่มีอ�านาจมากกว่าจะควบคุมอีกฝ่ายให้						

ท�าตามทีต่นต้องการและมเีสรภีาพในการกระท�าหรอืมอิีทธพิลต่อความคิดหรอืทศันคติของอีกฝ่ายหนึง่	
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 วาทกรรมของภาพแฟชั่นชุดว่ายน�้าสตรี ยุคก่อนและหลังก�าเนิดนิตยสารแฟชั่นในประเทศไทย  

ทัง้นีค้วามสมัพนัธ์ดังกล่าวอยูใ่นลกัษณะไม่สมมาตร	(Asymmetrical	Relation)	กล่าวคือ	ฝ่ายทีม่ีอ�านาจ

มากกว่าจะควบคุมอีกฝ่ายหนึง่	และจะไม่เกดิกรณีกลบักนัความสมัพนัธ์เชิงอ�านาจอาจเป็นความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล	หรือระหว่างกลุ่มในสังคม	สถาบันและองค์กร	ที่นักภาษาศาสตร์ให้ความสนใจสามารถ

อ้างอิงตามแนวคิดของแฟร์คลฟั	(Norman	Fairclough,	1989	อ้างถงึใน	ณัฐพร	พานโพธิท์อง,	2556)	

ที่พูดถึงอ�านาจท่ีมาจากการใช้ก�าลัง	 (Power	 by	 Coercion)	 และอ�านาจท่ีมาจากความยินยอม					

พร้อมใจ	(Power	by	Consent)	ซ่ึงผู้มอี�านาจสามารถจะเป็นผู้ควบคุมกรอบของแนวคิดทางสงัคมผ่าน

การควบคุมบริบท	(Context	Control)	ซึ่งแตกต่างกันไปตามยุคสมัย	

	 การศึกษาวาทกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาพแฟช่ันชุดว่ายน�้า	 จึงจ�าเป็นที่จะต้องศึกษาบริบททาง

สังคมที่เกี่ยวข้องควบคู่ไปด้วย	 ในที่นี้ผู้วิจัยท�าการศึกษาวาทกรรมของภาพถ่ายแฟช่ันชุดว่ายน�้าสตรี				

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�าเนิดนิตยสารแฟชั่นไทยเล่มแรกขึ้นมา	ชื่อว่า	 “ลลนา”	ขึ้นในปี	พ.ศ.	2516	

โดยคุณสุวรรณี	สุคนธ์เที่ยง		และยุคที่	3	หลัง	พ.ศ.	2541	จนถึงปัจจุบัน	ที่มีกระแสภาพแฟชั่นชุด

ว่ายน�้าของลูกเกด	เมธินี	กิ่งโพยม	ที่ชื่อว่า	Get	ready	for	2000	ตีพิมพ์ในนิตยสาร	IMAGE	เดือน

กรกฎาคม	ปี	พ.ศ.	2541	จากภาพที่นางแบบชื่อดัง	ในภาพลักษณ์ของนางฟ้ามีปีก	สวมชุดว่ายน�้าแบบ

ทูพีชเนื้อผ้ามันวาวขนาดจิ๋วจนแทบไม่สามารถปิดบังเนินอกได้	การเปิดเผยเรือนร่างในภาพแฟชั่นครั้ง

นัน้สามารถสร้างกระแสความสนใจจากผู้บรโิภคและผู้ชมได้เป็นอย่างมาก	มกีารพดูถงึกนัอย่างต่อเนือ่ง

ในขณะนัน้	การวจัิยครัง้นีใ้ห้ความสนใจต่อการศึกษาภาพแฟช่ันผ่านแนวคิดเรือ่งวาทกรรมและแนวคิด

สญัวิทยา	ซ่ึงคาดว่าจะสามารถก่อให้เกดิประโยชน์ต่อวงการศึกษาด้านนิเทศศาสตร์เป็นอย่างมาก	โดย

เฉพาะด้านวงการถ่ายภาพและวงการนิตยสารแฟชั่น	 เพราะการศึกษาวาทกรรม	ซึ่งเป็นการศึกษาการ

ต่อสูช่้วงชิงความหมายของผู้มอิีทธพิลในด้านการสือ่สารซ่ึงได้แก่	ดีไซเนอร์	ผู้ผลติ	นางแบบ	สไตล์ลสิต์

และช่างภาพ	ที่ท�าหน้าที่เป็นผู้ส่ง	 (Sender)	 และน�าเสนอความหมายผ่านภาพถ่ายแฟชั่นในนิตยสาร

ซึ่งถือว่าเป็นทั้งสื่อกลาง	 (Message)	 และช่องทาง	 (Channel)	 ตามรูปแบบของกระบวนการสื่อสาร		

ถือเป็นกระบวนการการสื่อสารความหมายผ่านภาพถ่ายแฟช่ัน	 ซ่ึงผู้วิจัยให้ความสนใจในการค้นหา	

วิเคราะห์เปรียบเทียบวาทกรรมที่มีอ�านาจในการกดทับความหมายของภาพถ่ายแฟช่ันที่ถูกผลิตและ			

ตีพิมพ์ลงในนิตยสารแฟชั่นในยุคก่อนและหลังก�าเนิดนิตยสารแฟชั่นในประเทศไทย

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

	 1)	 เพื่อศึกษาวาทกรรมที่มีอ�านาจในการก�าหนดกรอบวิธีคิดและวิถีปฏิบัติในการผลิตภาพ

แฟช่ันชุดว่ายน�า้สตรทีีตี่พมิพ์ในนติยสารแฟช่ัน	ภายใต้บรบิทด้านการเมอืง	เศรษฐกจิและสงัคม	บรบิทด้าน

เพศสภาพ	บรบิทด้านการถ่ายภาพและบรบิทด้านนติยสารและด้านอ่ืน	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้องในยคุที	่1	ยคุหลงั
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◆ สมศักดิ์ 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)	 เพือ่วิเคราะห์เชิงเปรยีบเทยีบวาทกรรมและอ�านาจในการปรบัเปลีย่นชุดความรูท้ีค่วบคุม

วธิผีลติของภาพแฟช่ันชุดว่ายน�า้สตรใีนนติยสารแฟช่ัน	ภายใต้บรบิทด้านการเมอืง	เศรษฐกิจและสงัคม	

บริบทด้านเพศสภาพ	บริบทด้านการถ่ายภาพ	บริบทด้านนิตยสารและด้านอื่น	ๆ 	ที่เกี่ยวข้องทั้งสามยุค	

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ

	 1.	เป็นการเปิดเผยวาทกรรมของภาพแฟชั่นชุดว่ายน�้าสตรีในนิตยสารแฟชั่นไทย	3	ยุค	คือ	

ยุคหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง	พ.ศ.	2475	ถึงช่วงก่อนปี	พ.ศ.	2516	พ.ศ.	2516	ถึง	พ.ศ.	

2541	 และหลัง	 พ.ศ.	 2541	 จนถึงปัจจุบันว่าคืออะไร	 และผู้ที่มีอ�านาจในการก�าหนดวิถีปฏิบัติของ	

วาทกรรมคือใคร	หรือสิ่งใด

	 2.	 ได้รับทราบกรอบวิธีคิดและการเปลี่ยนผ่านของวาทกรรมภาพแฟช่ันชุดว่ายน�้าสตรีใน

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	 ซ่ึงสามารถจะน�าไปใช้เพื่อการคาดการณ์ถึงวาทกรรม

และรูปแบบวิถีปฏิบัติของภาพแฟชั่นในอนาคต	ซึ่งอาจเกิดการปรับเปลี่ยนชุดความรู้	เมื่อเวลาผ่านไป

และบริบททางสังคมเปลี่ยนแปลงไปด้วย

นิยำมศัพท์ 

 วำทกรรมของภำพแฟช่ันชุดว่ำยน�ำ้	หมายถงึ	กระบวนการสร้างความหมายด้วยภาษาถ้อยค�า	

กลุม่ค�าหรอืประโยค	ซ่ึงมอี�านาจในการก�าหนดวธิหีรอืกระบวนการในการผลติด้วยการนิยามความหมาย	

ของชุดความรู้เกี่ยวกับภาพแฟช่ันชุดว่ายน�้า  โดยใช้มุมมองและอ�านาจของผู้ที่มีอ�านาจในการก�าหนด

ความจริงที่ปรากฏขึ้น	ในภาพที่ตีพิมพ์ลงในนิตยสารแฟชั่นภายใต้บริบททางสังคม

 ภำพแฟช่ันชุดว่ำยน�้ำสตรี	 หมายถึง	 ภาพถ่ายที่เน้นการน�าเสนอภาพนางแบบที่สวมใส่ชุด				

ว่ายน�้า	 รูปแบบต่าง	 ๆ	 ตามสมัยนิยม	 ซ่ึงตีพิมพ์ในนิตยสารไทย	 ทั้งน้ีอาจมีวัตถุประสงค์เพื่อการ

โฆษณาชวนเช่ือ	 การน�าเสนอความเป็นแฟช่ันของเสื้อผ้าด้วยรูปร่างและบุคลิกภาพของนางแบบหรือ

เพื่อดึงดูด	สร้างกระแสความสนใจ	จากลักษณะของภาพที่เน้นการเปิดเผยผิวพรรณ	สัดส่วน	รูปร่าง

และอวัยวะที่ควรสงวนของนางแบบ

 ยุคหลังกำรเปลี่ยนแปลงกำรปกครอง พ.ศ. 2475 ถึงช่วงก่อนปี พ.ศ. 2516	หมายถึง	

ยุคของการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยที่มี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	จนถึงก่อนปี	พ.ศ.	2516	
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 วาทกรรมของภาพแฟชั่นชุดว่ายน�้าสตรี ยุคก่อนและหลังก�าเนิดนิตยสารแฟชั่นในประเทศไทย  

 ยุค พ.ศ. 2516 – พ.ศ. 2541	หมายถึง	ช่วงเวลาตั้งแต่	พ.ศ.	2516	ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ถือ

ก�าเนิดนิตยสาร	“ลลนา”	นิตยสารแฟชั่นเต็มรูปแบบ	เล่มแรกของไทย	จนถึง	พ.ศ.	2541

 ยุคหลัง พ.ศ. 2541	หมายถึง	 ช่วงเวลาตั้งแต่	พ.ศ.	 2541	ซึ่งเกิดกระแสความสนใจต่อ

ภาพถ่ายแฟชั่นชุดว่ายน�้า	ของคุณลูกเกด	เมทินี	กิ่งโพยม	เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

 นำงแบบ	หมายถึง	นางแบบซึ่งถ่ายภาพแฟชั่นชุดว่ายน�้า	ซึ่งผู้วิจัยใช้เกณฑ์การวิเคราะห์ภาพ	

โดยให้ความสนใจ	ในองค์ประกอบภาพต่าง	ๆ	ได้แก่	ลักษณะรูปร่าง	หน้าตา	ทรงผม	สีผิว	การโพสท่า	

และจุดในการจ้องมอง

 กำรน�ำเสนอและจำรีตของภำพ	หมายถึง	วิธีการน�าเสนอภาพและวิถีปฏิบัติที่ใช้ในการถ่าย

ภาพแฟชั่นชุดว่ายน�้าที่ช่างภาพต้องการน�าเสนอให้ผู้ชมรับรู้

สมมติฐำนกำรวิจัย

 วาทกรรมของภาพแฟช่ันชุดว่ายน�้าสตรีในนิตยสารไทย	 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

ขอบเขตในกำรศึกษำวิจัย

 1. ขอบเขตเนื้อหำ

	 เป็นการศึกษากระบวนการประกอบสร้างวาทกรรมและการคงอยู่หรือเปลี่ยนแปลงไปของ 

วาทกรรมภาพแฟช่ันชุดว่ายน�้าสตรีที่ตีพิมพ์ลงในปกและเน้ือหาด้านในนิตยสารในยุคก่อนและหลัง

ก�าเนดินติยสารแฟช่ันในประเทศไทย	ซ่ึงแบ่งออกเป็น	3	ยคุ	ได้แก่	ในยคุที	่1	ยคุหลงัการเปลีย่นแปลง

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)	ด้วยวิธกีารวิเคราะห์ตัวบท	(Textual	Analysis)	ในกรอบของบรบิท

ทางการเมือง	เศรษฐกิจ	สังคมและวัฒนธรรม	ของไทย

 2. ขอบเขตประชำกรและกำรสุ่มกลุ่มตัวอย่ำง

	 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา	คือ	ภาพแฟชั่นชุดว่ายน�้าสตรี	 ที่ตีพิมพ์บนปกและเนื้อหาด้านใน

นิตยสารแฟชั่นไทยในยุคหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง	พ.ศ.	 2475	 ถึงช่วงก่อนปี	 พ.ศ.	 2516	

พ.ศ.	2516	ถึง	พ.ศ.	2541	และหลัง	พ.ศ.	2541	จนถึงปัจจุบัน	

 กลุ่มตัวอย่าง	 คือ	 ภาพแฟช่ันชุดว่ายน�้าสตรี	 ที่ได้จากการสืบค้นและคัดเลือกโดยใช้วิธีการ		

สุม่กลุม่ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง	(Purposive	Sampling)	ซ่ึงในแต่ละยคุจะมจี�านวนแหล่งทีม่า	และ
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ลกัษณะของภาพท่ีแตกต่างกนั	ผู้วิจัยจึงใช้วิธกีารคัดเลอืกตัวอย่างจากภาพแฟช่ันทีส่งัเกตพบความเด่น

ชัดในรูปแบบและวิธีการน�าเสนอของภาพภายใต้บริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงของทั้ง	3	ยุค	จ�านวน

ยุคละ		30		ภาพ	

 

วิธีกำรด�ำนินกำรวิจัย

 ในการศึกษาวิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์ตัวบท	(Textual	Analysis)	ตามเกณฑ์จากเครื่องมือวิจัย

ทีอ่อกแบบและพฒันามาจากแนวคิดหลกัเกณฑ์การ	“อ่านภาพ”	(Reading	Images)	ของ	O,	Shaughessy	

and	Stadler	(2002,	p.	86	อ้างถึงในวิโรจน์	สุทธิสีมา,	2551)	เป็นแนวคิดหลัก	โดยวิเคราะห์ตาม

องค์ประกอบหลักของภาพ	ได้แก่	ตัวนางแบบ	เสื้อผ้าเครื่องประดับ	ฉากหลัง	จ�านวนนางแบบ	เทคนิค

การถ่ายภาพ	 การน�าเสนอและจารีตของภาพ	 ท�าการตีความ	 วิเคราะห์วาทกรรมของกลุ่มตัวอย่าง								

ซ่ึงกคื็อ	ภาพแฟช่ันชุดว่ายน�า้สตรทีีตี่พมิพ์บนปกและเนือ้หาด้านในของนติยสารแฟช่ันไทย	ซ่ึงมหีน่วย

วิเคราะห์	 (Unit	 of	 Analysis)	 เป็นภาพแฟช่ันชุดว่ายน�้า	 ที่ได้ท�าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง						

จากทั้ง	3	ยุค	ๆ	ละ	30	ภาพ		

กรอบแนวคิดกำรวิจัย

กำรเปลี่ยนผ่ำนวำทกรรม

วำทกรรมของภำพแฟชั่นชุดว่ำยน�้ำสตรีในนิตยสำรไทย

บริบททำงสังคมด้ำนต่ำง ๆ

หลัง	พ.ศ.	2541-ปัจจุบัน

 เกณฑ์กำรวิเครำะห์ภำพ

	 -	นางแบบ

	 -	เส้ือผ้าเครื่องประดับ

	 -	ฉากหลัง

	 -	จ�านวนนางแบบ

	 -	เทคนิคการถ่ายภาพ

	 -	การน�าเสนอและจารีต

หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง-ก่อน	พ.ศ.	2516 พ.ศ.	2516-พ.ศ.	2541

 เกณฑ์กำรวิเครำะห์ภำพ

	 -	นางแบบ

	 -	เส้ือผ้าเครื่องประดับ

	 -	ฉากหลัง

	 -	จ�านวนนางแบบ

	 -	เทคนิคการถ่ายภาพ

	 -	การน�าเสนอและจารีต

 เกณฑ์กำรวิเครำะห์ภำพ

	 -	นางแบบ

	 -	เส้ือผ้าเครื่องประดับ

	 -	ฉากหลัง

	 -	จ�านวนนางแบบ

	 -	เทคนิคการถ่ายภาพ

	 -	การน�าเสนอและจารีต
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 วาทกรรมของภาพแฟชั่นชุดว่ายน�้าสตรี ยุคก่อนและหลังก�าเนิดนิตยสารแฟชั่นในประเทศไทย  

กำรวิเครำะห์ข้อมูล

	 การวิจัยครั้งนี้ใช้กระบวนการวิเคราะห์ตัวบท	(Textual	Analysis)	ตามแนวคิดปรากฏการณ์

นยิม	(Phenomenological	Approach)	เพือ่วเิคราะห์อธบิายและเปรยีบเทยีบวาทกรรมของภาพแฟช่ัน

ชุดว่ายน�้าสตรีในนิตยสารไทยในยุคก่อนและหลังก�าเนิดนิตยสารแฟชั่นในประเทศไทย	

	 โดยขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูล	คือ	

	 1.		รวบรวม	แบ่งยุคและจัดระบบของภาพถ่ายแฟชั่นว่ายน�้าสตรีที่พบตีพิมพ์ในนิตยสาร

	 2.		วิเคราะห์ภาพรายประเด็น	ได้แก่	นางแบบ	เสือ้ผ้าเครือ่งประดับ	ฉากหลงั	จ�านวนนางแบบ	

เทคนิคการถ่ายภาพ	การน�าเสนอและจารีตของภาพ	เพื่อค้นหาวาทกรรมในภาพแฟชั่นชุดว่ายน�้าสตรี

ผ่านตารางวิเคราะห์ภาพ

	 3.	 วิเคราะห์	อภิปรายถงึท่ีมาของวาทกรรมทีพ่บภายใต้บรบิททางสงัคมทีเ่กีย่วข้องในทัง้	3	ยคุ

	 4.	 รวบรวม	จัดระบบสังเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบวาทกรรมที่พบในภาพแฟชั่นชดุว่ายน�้าสตรี

ทั้ง	3	ยุค

	 5.	 สรุปผลและอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การวิจัยและแนวคิดเรื่อง	วาทกรรม

ผลกำรวิจัย

 ผลการวิเคราะห์วาทกรรมของภาพแฟช่ันชุดว่ายน�้าสตรีภายใต้บริบทต่าง	 ๆ	 ทางสังคมใน						

ยุคที่	1	หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง	 -	ก่อน	พ.ศ.	2516	ผลการวิจัยพบว่า	ผู้มีอ�านาจในการ

ก�าหนดกรอบแห่งวาทกรรมของภาพถ่ายแฟชั่นสตรีในยุคที่	1	ช่วงหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง

ก่อน	พ.ศ.	2516	คือ	รัฐ	เอื้อให้เกิดวาทกรรมที่มีอ�านาจในการควบคุมรูปแบบและระบบวิธีคิดต่อภาพ

แฟช่ันชุดว่ายน�า้ทีตี่พมิพ์ในนติยสาร	ดังนี	้อ�านาจรฐัสร้างชาตินยิมเพือ่ความเป็นสากล	เรือ่งของราชการ	

และรฐันยิม	สตรเีป็นศรแีก่รฐัธรรมนญู	ช่วยชาติ	ท�าเพือ่ชาติ	นางกวกั	ปลกุจิตส�านกึรกัชาติ	วัตถขุองชาติ	

ดอกไม้ของชาติ	ยกย่อง	เชิดชูเคียงคู่รัฐธรรมนูญ

	 จากบริบทด้านต่าง	 ๆ	 ของสังคมในยุคหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองจนถึงก่อนปี	 พ.ศ.	

2516	ซึ่งเป็นยุคก่อนของการก�าเนิดนิตยสารแฟชั่นขึ้นในสังคมไทย	รัฐบาลถือเป็นผู้มีอ�านาจหลักใน

การควบคุมระบบวิธคิีดของผู้ผลติและผู้ชมต่อภาพแฟช่ันชุดว่ายน�า้ทีตี่พมิพ์ในนติยสาร	ซ่ึงเกอืบทัง้หมด

เป็นภาพของสาวงามที่เข้าร่วมประกวดบนเวทีนางสาวสยาม	นางสาวและเวทีระดับท้องถิ่นอื่น	ๆ 	ทั้งนี้

เป็นไปตามแนวคิดของผู้น�าระดับนายกรฐัมนตรทีีต้่องการเปลีย่นแบบแผนวิธคิีดของคนไทยให้เป็นไป

ตามระเบียบแห่งโลกใหม่	อันมีประเทศในทวีปยุโรปเป็นแกนกลางแห่งอ�านาจ	เป็นการใช้	“อ�านาจรัฐ

สร้างชาตินิยมเพื่อความเป็นสากล”	โดยที่รัฐได้สร้างพิธีกรรมการประกวดนางงามขึ้นมา	สิ่งส�าคัญคือ	

การประชาสัมพันธ์รัฐธรรมนูญผ่านกิจกรรมการประกวดนางสาวสยาม	เมื่อปี	พ.ศ.	2477	เป็นต้นมา	
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รัฐได้ใช้อ�านาจในการก�าหนดกรอบวิธีคิดต่อสาวงามที่อยู่ในชุดว่ายน�้าในแบบที่รัฐก�าหนดขึ้น	ทั้งที่เป็น

ภาพของการเดินอยู่บนเวทีการประกวดและภาพถ่ายสาวงามที่ตีพิมพ์ในหน้านิตยสาร	ในแบบของการ

เชิดชูและลดทอนความเป็นเพศลง	(Desexualized)	โดยใช้อ�านาจในการกดทับไม่ให้ผู้ชมมองว่าเป็น

สิ่งดึงดูดทางเพศแต่อย่างใด	ภาพของนางงามในชุดว่ายน�้าเหล่านี้ถูกถ่ายทอดด้วยความรู้ด้านการถ่าย

ภาพในแบบการรายงานข่าว	(Journalist)	ของสือ่มวลชน	ในขณะทีย่คุนีย้งัไม่มคีวามรูด้้านการถ่ายภาพ

แนวศิลปะหรือการจัดองค์ประกอบภาพ	(Composition)	เข้ามาก�ากับวิธีการน�าเสนอภาพของนางงาม

ในชุดว่ายน�้าแต่อย่างใด	

	 ในขณะที่เมื่อเข้าสู่ยุคที่	2	พ.ศ.	2516	ถึง	พ.ศ.	2541	ผลการวิเคราะห์วาทกรรมของภาพ

แฟชั่นชุดว่ายน�้าสตรี	ในยุคนี้พบว่าอ�านาจการควบคุมพิธีกรรมต่าง	ๆ	โดยเฉพาะกิจกรรมการประกวด

นางงามซ่ึงเป็นพืน้ทีซ่ึ่งพบผู้หญิงสวมใส่ชุดว่ายน�า้ลดลง	อ�านาจการกดทบัโดยวาทกรรมของรฐัเบาบาง

ลง	 กิจกรรมการประกวดนางงามถ่ายทอดไปสู่อ�านาจการควบคุมและกดทับโดยธุรกิจบันเทิง	 ธุรกิจ

โฆษณา	 ดังเห็นได้จากการติดป้ายโฆษณาผู้สนับสนุนการประกวดอย่างชัดเจนบนเวทีการประกวด

นางงามในทุกเวที	ในขณะที่ภาครัฐเป็นเพียงผู้สนับสนุนในเชิงพื้นที่หรือท้องถิ่นเท่านั้น

	 ในยุคนี้ธุรกิจบันเทิงและธุรกิจโฆษณาใช้อ�านาจท�าให้ภาพแฟช่ันชุดว่ายน�้ากลายเป็นสินค้าที่		

ผู้บริโภคสามารถหาซื้อมาชมเพื่อความบันเทิงได้	สิ่งที่ดึงดูดการบริโภคคือการดึงดูดทางเพศที่เรียกว่า	

เซ็กซ่ี	(Sexy)	และเมือ่นางแบบทีถ่่ายภาพแฟช่ันชุดว่ายน�า้กลายเป็นดารานกัแสดงช่ือดังในภาพยนตร์

หรอืละครโทรทศัน์กจ็ะเรยีกนางแบบเหล่านัน้ว่า	เซ็กซ่ีสตาร์	(Sexy	Star)	สิง่ทีป่รากฏในเชิงความหมาย

ของวาทกรรมคือ	ภาพแฟช่ันชุดว่ายน�า้ของดารานกัแสดงช่ือดังเหล่าน้ัน	มองไม่เหน็ชุดว่ายน�า้ทีค่วรจะ

ท�าหน้าทีข่องชุดเพือ่การว่ายน�า้แต่กลบัถูกอ�านาจของธรุกจิภาพยนตร์กดทบัไว้	ท�าให้เหน็เพยีงความโป๊	

ความเซ็กซ่ีของนางแบบเท่านัน้	ซ่ึงค�าว่า	เซ็กซ่ี	(Sexy)	และเซ็กซ่ีสตาร์	(Sexy	Star)	เป็นวาทกรรมทีม่า

จากวถิปีฏิบติัของธรุกจิบนัเทงิซ่ึงเกดิขึน้ในช่วงแรกของยคุที	่2	ทีม่กัใช้พดูถงึภาพนางแบบในชุดว่ายน�า้	

ที่มักพบเห็นตีพิมพ์ในหน้านิตยสารในความหมายของการที่ภาพดูมีลักษณะดึงดูดทางเพศ	ซึ่งอาจเกิด

จากชุดว่ายน�้าท่ีสวมใส่ที่อาจมีลักษณะ	 สั้น	 รัดรูป	 เน้นสัดส่วนของนางแบบรวมไปถึง	 การโพสท่าที่	

ค่อนข้างเป็นแบบอิโรติก	 (Erotic)	 ของนางแบบ	 ในขณะที่เซ็กซ่ีสตาร์เกิดขึ้นครั้งแรก	 จากภาพของ		

คุณฟ้ารุ่ง	ชารีรัตน์	อดีตรองนางสาวไทยปี	พ.ศ.	2535	ที่หลังจากอ�าลาต�าแหน่งก็ได้รับการติดต่อให้

ถ่ายแบบชุดว่ายน�้าตีพิมพ์ลงในนิตยสารจนเธอได้รับสมญานามว่า	 “เซ็กซี่สตาร์”	 ของวงการนางแบบ	

จะเหน็ว่าภาพถ่ายแฟช่ันชุดว่ายน�า้ในยุคนีเ้ริม่ทีจ่ะน�าเสนอและขายความเซ็กซ่ี		ไม่ว่าจะอยูใ่นนติยสาร

แฟช่ันโดยตรงหรอืนติยสารบนัเทงิทีส่ือ่ความหมายของภาพในแบบแฟช่ัน	ซ่ึงผู้ชมจะสนใจว่า	นางแบบ

เป็นใคร	สวมใส่ชุดว่ายน�า้แบบไหน	โพสท่าทางอย่างไรและเซ็กซ่ีมากน้อยแค่ไหน	ซ่ึงลกัษณะภาพแบบนี้

มาจากแนวคิดแฟช่ันจากต่างประเทศทีเ่ข้ามาพร้อมกบัชุดความรูด้้านการถ่ายภาพจากช่างภาพทีจ่บการ

ศึกษาจากต่างประเทศ	 ซ่ึงพัฒนากระบวนการผลิตภาพแฟช่ันจากแบบสื่อสารมวลชน	 (Journalist)				

ในยคุที	่1	มาเป็นการผลติและน�าเสนอภาพในแบบภาพแฟช่ัน	(Fashion	Photo)	แบบชัดเจนแสดงให้เหน็
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จากการถอืก�าเนิดนติยสารแฟช่ันเล่มแรก	คือ	นติยสารลลนา	โดยสวุรรณี	สคุนธ์เทีย่ง	ในปี	พ.ศ.	2516	

หลงัจากนัน้จะพบการน�าเสนอภาพแฟช่ันชุดว่ายน�า้ในนติยสารด้วยแนวคิดทีว่่า	“แฟช่ันกเ็ซ็กซ่ีได้”	ซ่ึง

มักถูกน�าเสนอผ่านความรู้ด้านการจัดองค์ประกอบภาพในเชิงศิลปะ	 (Composition)	ผ่านฉากหลังที่

หลากหลาย	ทัง้นีอ้ยูบ่นแนวคิดการออกแบบแฟช่ัน	(Fashion	Design)	และพืน้ฐานของความเหมาะสม

ลงตัว	 ดาวโป๊	 ดาวยั่วและยั่วยวนเป็นวาทกรรมที่มักพูดถึงภาพนางแบบที่เป็นนักแสดงในชุดว่ายน�้า			

และจะเห็นได้ว่า	 ในยุคที่	 2	 นี้มีการช่วงชิงอ�านาจและเปลี่ยนแปลงทางการเมืองค่อนข้างบ่อยครั้ง						

กบัระบบเศรษฐกจิแบบทนุนยิม	ทีส่่งเสรมิการแข่งขนัทางการตลาด	ธรุกจิการโฆษณาและธรุกจิบนัเทงิ

มอี�านาจในการก�าหนดกรอบวธิคิีดทางด้านการน�าเสนอภาพแฟช่ันชุดว่ายน�า้ทีตี่พมิพ์ลงบนนติยสารใน

ระหว่างปี	พ.ศ.	2516	-	2541	ในรูปแบบที่เน้นความเป็นเพศ	(Sexualized)	ของสตรีวัยสาวซึ่งเป็น

วัยเจริญพันธุ์เหมาะสมที่จะสวมใส่ชุดว่ายน�้าเพื่อโชว์ร่างกาย	 การสร้างความสนใจแรงดึงดูดทางเพศ								

น�าเสนอขายความเซ็กซ่ีผ่านแนวคิดการออกแบบแฟช่ัน	 (Fashion	 Design)	 บนพื้นฐานของความ

เหมาะสมและลงตัว	เพื่อผลประโยชน์ในธุรกิจบันเทิง

	 ในยุคที่	 3	 หลัง	 พ.ศ.	 2541	 จนถึงปัจจุบัน	 ผลการวิเคราะห์วาทกรรมของภาพแฟช่ันชุด					

ว่ายน�า้สตร	ี พบว่า	 วาทกรรมของภาพถ่ายแฟช่ันทีค่อยก�ากบัวธิคิีดของภาพแฟช่ันในยคุหลงันติยสารใน

ประเทศไทย	มคีวามหลากหลาย	แต่ไม่ซับซ้อน	ถกูก�ากบัโดยอ�านาจของธรุกจิโฆษณาทีมุ่ง่ผลประโยชน์

ทางธุรกิจเป็นส�าคัญ	เชื่อมโยงกับธุรกิจแฟชั่นที่คอยก�ากับให้ภาพชุดว่ายน�้าต้องมี	“ความเป็นแฟชั่น”	

ซ่ึงอาศัยชุดความรู้ด้านศิลปะการถ่ายภาพจากต่างประเทศ	 เลียนแบบรูปแบบแฟช่ันจากประเทศด้วย	

คือ	เป็นอะไรกไ็ด้ซ่ึงมคีวามย้อนแย้งกบัวธิกีารน�าเสนอภาพชุดว่ายน�า้ในยุคที	่2	ซ่ึงมกัจะใช้ความเหมาะสม

ลงตัวเป็นหลกัในการคิด	แต่ยคุที	่3	นี	้เน้นความสวย	แปลก	แตกต่าง	ล�า้สมยั	ในแบบแฟช่ันของความ

เป็นหลังสมัยใหม่	(Post	Modern)	ซึ่งเป็นแนวคิดระดับปัจเจกบุคคลตามวัฒนธรรมบริโภคนิยมร่วม

สมัยที่ผูกติดมากับระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมในยุคที่	 3	 ซ่ึงเกิดจากความอ่ิมตัวของความทันสมัย	

(Modern)	ในยุคที่	2	ซึ่งภาพแฟชั่นเน้นความเหมาะสมลงตัว	ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอ�านาจของแนวคิดแฟชั่น

ทีต้่องการความสวย	แปลก	ล�า้สมยั	โดยสไตลสิต์และช่างภาพจะเป็นผู้ก�าหนดความลงตัวในภาพ	โดย

ใช้หลกัคิดแบบ	“ไม่เหมาะสม คอื เหมาะสม” ภาพแฟชัน่ชดุว่ายน�า้ทีเ่กดิขึน้ในยคุนีจ้งึมลีกัษณะกรอบ

ความคิดในแบบ “ใครก็ได้ ที่ไหนก็ได้ เมื่อไรก็ได้” หรือ Whoever ,	Wher ever ,	Whenever  ผู้ชมจะ

ไม่ถามหาเหตุผลหรือความเป็นมาแต่จะเพ่งมองที่นางแบบและความเซ็กซี่ (Sexy) เป็นหลัก “อะไร

ก็ได้ในภาพรวม (Tot al 	 Look) ที่ดูสวยงาม” ในแบบที่ย้อนแย้งกับแนวคิดด้านการถ่ายภาพแฟชั่น 

ชดุว่ายน�า้ในยคุที ่2 ทีเ่นน้ความเหมาะสมลงตวั ซึง่วตัถุประสงค์หลักของวธิีผลิตภาพแฟชัน่ชดุว่ายน�้า

ผ่านนิตยสารในยุคที่ 3 นี้ คือ “การขายความเซ็กซี่ (Sexy	Sal e)” เน้นการ “ยั่วยวนดึงดูดทางเพศ”  

ต่อผู้ชมเน้นความเป็นเพศ (Sexual ized) ของสตรีวัยสาวซึ่งเป็นวัยเจริญพันธุ์เหมาะสมที่จะสวมใส่       

ชุดว่ายน�้าเพื่อโชว์ร่างกาย การสร้างความสนใจแรงดึงดูดทางเพศ น�าเสนอขายความเซ็กซี่ผ่านแนวคิด

การออกแบบแฟชั่น (Fashion	Design)  มีวาทกรรมในยุคใหม่  ซึ่งเป็นยุคของผู้หญิงที่ดูแลสุขภาพ
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◆ สมศักดิ์ คล้ายสังข์  สมสุข หินวิมาน 

ตัวเองโดยการออกก�าลังกายและเล่นกีฬา เรียกว่า “Sport	 Girl” และผู้หญิงที่มีสุขภาพดีและ            

ผวิพรรณด ี“Healty	Girl”  ซึง่จะน�าเสนอภาพแฟชัน่ชดุว่ายน�า้ทีถ่กูควบคมุโดยอ�านาจของธรุกจิโฆษณา

และอ�านาจของธุรกิจแฟชั่นผ่านสื่อนิตยสารที่ต่างก็มุ่งหวังและพึ่งพิงผลประโยชน์ร่วมกัน 

อภิปรำยผล 

	 ผู้วิจัยขออภิปรายผลการวิจัยจากการวิเคราะห์ผู้มีอ�านาจในการควบคุม	วัตถุประสงค์	วิธีการ

ปฏิบัติทางวาทกรรม	วิธีการน�าเสนอภาพของชุดว่ายน�้าผ่านนางแบบ	วิธีการแต่งกาย		เทคนิคการถ่าย

ภาพ	การน�าเสนอและจารีตของภาพ	และการเปลี่ยนผ่านของวาทกรรมในแต่ละยุค	ซึ่งจะท�าให้เห็นถึง

ผู้มีอ�านาจในการควบคุม	เป้าหมายและวิธีการที่แตกต่างกันไปตามยุคสมัย	ดังตารางต่อไปนี้

ยุคที่ 1 ช่วงหลัง

กำรเปลี่ยนแปลงกำรปกครอง 

จนถึงก่อน พ.ศ. 2516

ยุคที่ 2 ช่วง พ.ศ. 2516 

ถึง พ.ศ. 2541

ยุคที่ 3 หลัง พ.ศ. 2541 

ถึง ปัจจุบัน

รัฐควบคุมวิถีปฏิบัติต่อสตรี

เพศบนพื้นที่ เวทีประกวด

นางงาม	 ด ้วยการจัดการ

ประกวดนางสาวสยามครั้ง

แรกในปี	พ.ศ.	2477

กระทรวงมหาดไทยและหน่วย

งานราชการระดับจังหวดั	เป็น

หน่วยงานเจ้าภาพด�าเนินการ

ประกวดนางงาม	 ด้วยเป็น

เหตุผลทางการเมืองเพื่อ

เป ็ นการประชาสั มพันธ ์

รฐัธรรมนญูชักชวนให้ชาวไทย

ร่วมกนัสร้างชาติ

กลุ่มของธุรกิจบันเทิง	 ธุรกิจ

โฆษณา	ธรุกิจแฟช่ันและธรุกจิ

นิตยสารเป็นกลุ ่มของผู้ที่มี

อ� าน าจหลั ก ในการก� ากั บ

ควบคุมระบบวิธี คิดในการ

ผลิตภาพแฟชั่นชุดว่ายน�้า

ธุรกิจภาพยนตร์ท�าให้อ�านาจ

ในการก�าหนดวิธีคิดเกี่ยวกับ

ภาพแฟช่ันชุดว่ายน�้ายังคง

แปลงความหมายของชุดว่าย

น�้าเหมือนกับในยุคที่	 1	 คือ	

ไม่ใช่การสวมใส่เพือ่การว่ายน�า้

ในแบบที่นักกีฬาว่ายน�้าใช้กัน

ช่วงเวลาของการก้าวเข้าสู่ยุค

โลกาภิวัตน์ที่ท�าให้การสื่อสาร

ระหว่างคนที่อยู่คนละซีกโลก	

เป็นไปอย่างง่ายดาย	รวดเร็วใน

ทุกสถานที่และเวลา	 ธุรกิจ

แฟช่ันได้รับความสนใจและถูก

ติดตามผ่านสื่อนิตยสารเป็น

อย่างมาก

ความต่ืนเต ้นกับกระแสการ

ต้อนรบัสหสัวรรษใหม่ใน	ปี	ค.ศ.	

2000	ซ่ึงถอืเป็นเรือ่งทีน่่าสนใจ

ถึงจุดของการเปลี่ยนแปลงสิ่ง

ต่าง	ๆ	ทางสังคมอย่างฉับพลัน	

ทุกสิ่งทุกอย่างถูกมองว ่าจะ

เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบ

ทัง้สิน้แม้แต่แผงนติยสารกไ็ด้รบั

อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลง

ครั้งใหญ่นี้ด้วย

Healty	Girl
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 วาทกรรมของภาพแฟชั่นชุดว่ายน�้าสตรี ยุคก่อนและหลังก�าเนิดนิตยสารแฟชั่นในประเทศไทย  

ยุคที่ 1 ช่วงหลัง

กำรเปลี่ยนแปลงกำรปกครอง 

จนถึงก่อน พ.ศ. 2516

ยุคที่ 2 ช่วง พ.ศ. 2516 

ถึง พ.ศ. 2541

ยุคที่ 3 หลัง พ.ศ. 2541 

ถึง ปัจจุบัน

รัฐลดทอนความเป็นเพศของ

ภาพสตรี ในชุดว ่ ายน�้ าลง									

(Desexualized)	 และเชิดชู	

ไว้สูงเคียงคู่รัฐธรรมนูญ

สตรีผู้ที่สวมใส่ชุดว่ายน�้าเริ่ม				

มีการใช้พื้นที่ภาพแฟช่ันนี้ใน	

การแสดงอ�านาจในการต่อรอง	ฯ			

ต ่ออ�านาจในการจ ้องมอง

(Male	 Gaze)	 ของผู้ชมด้วย

การน�าเสนอร่ายกาย	(Expose)	

ได้ในระดับหนึ่งด้วย

กระแสฮือฮาของภาพแฟช่ัน			

ชุดว่ายน�้าของ ลูกเกด เมทินี          

กิง่โพยม ในชุดว่ายน�้าแบบทูพีช

ตัวจิ๋วสีเงินมันวาวดูเป็นโลหะ

สไตล์มิลเลเนียมในธีม “Get 	

Ready	 For 2000” ที่ตีพิมพ์ 

ในนิตยสาร Image	ฉบับเดือน

กรกฎาคม พ.ศ. 2541 หรอืตรง

กบัปี ค.ศ. 1998 ทีด่คู่อนข้างล�า้ยคุ

รัฐควบคุมความหมายของ

ภาพนางงามในชุดว่ายน�้าให้

อยูใ่นแบบจารตี	ผู้ชมจะไม่รบั

รูถ้งึการยัว่ยวนทางเพศ	จึงยงั

ไม่พบว่ามกีารแสดงอ�านาจใน

การต่อรอง	 ต่ออ�านาจในการ

จ้องมอง	(Male	Gaze)	จาก

ผู้ชม

ถกูอ�านาจของธรุกจิภาพยนตร์

กดทบัไว้	ท�าให้เหน็เพยีงความ

โป๊	 ความเซ็กซ่ีของนางแบบ

เท่านั้น	ซึ่งค�าว่า	เซ็กซี่	(Sexy)	

และเซ็กซี่สตาร์	(Sexy	Star)	

ซ่ึงคือดารานักแสดงช่ือดังใน

ภาพยนตร์หรือละครโทรทัศน์

เป ็นวาทกรรมที่มาจากวิ ถี

ปฏิบัติของธุรกิจบันเทิง	

ในยุคท่ี	 3	 นี้กระบวนการผลิต

ภาพถ่ายชุดว่ายน�้าถูกควบคุม

โดยธุรกิจแฟช่ัน	 การแต่งกาย

ของนางแบบจะเป็นลักษณะ	

ของความเป็นหลังสมัยใหม	่

(Post	Modern)	มากขึน้	ทัง้นีข้ึน้

อยู่กับอ�านาจของแนวคดิแฟชัน่

ทีต้่องการความสวย	แปลก	ล�า้สมยั	

โดยสไตลสิต์และช่างภาพจะเป็น

ผู้ก�าหนดความลงตัวในภาพ

วาทกรรมทีพ่บ	คือ	“สตรเีป็น

ศรแีก่รฐัธรรมนญู”	“ช่วยชาติ	

ท�าเพื่อชาติ”	“วัตถุของชาติ”	

“ดอกไม้ของชาติ”	 “นาง

กวกั”	“ปลกุจติส�านกึรกัชาติ”	

“ยกย่อง	 เชิดชูไว ้เคียงคู ่

รัฐธรรมนูญ”

ภาพแฟช่ันชุดว่ายน�า้ของดารา

นักแสดงช่ือดังเหล่านั้น	 มอง

ไม่เห็นชุดว่ายน�้าที่ควรจะท�า

หน้าที่ของชุดเพื่อการว่ายน�้า

แต่กลับถูกอ�านาจของธุรกิจ

ภาพยนตร์กดทับไว้	ท�าให้เห็น

เพียงความโป๊	 วาทกรรมที่พบ

ใช้หลักคิดแบบ	 “อะไรก็ได้”	

และ	 “ความไม่เหมาะสม	 คือ

ความเหมาะสม”	 “การขาย

ความเซ็กซี่	(Sexy	Sale)”	และ	

“ย่ัวยวนดึงดูดทางเพศ”	ภาพ

ชุดว่ายน�้าสตรีสามารถปรากฏ

อยู่ที่ไหนก็ได้	 ด้วยวาทกรรม
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ยุคที่ 1 ช่วงหลัง

กำรเปลี่ยนแปลงกำรปกครอง 

จนถึงก่อน พ.ศ. 2516

ยุคที่ 2 ช่วง พ.ศ. 2516 

ถึง พ.ศ. 2541

ยุคที่ 3 หลัง พ.ศ. 2541 

ถึง ปัจจุบัน

ความเซ็กซ่ีของนางแบบซ่ึง

ปรากฏขึ้นภายใต้ค�าว่า	 เซ็กซ่ี	

(Sexy)	และเซ็กซ่ีสตาร์	(Sexy	

Sta r ) 	 ที่ แสดงให ้ เห็นว ่ า	

“แฟช่ันก็เซ็กซ่ีได้”	 ทั้งนี้ภาพ		

ที่พบจากนิตยสารจะเป็นกลุ่ม

ของดารา	 นักแสดง	นางแบบ	

ถ่ายภาพแฟช่ันชุดว่ายน�้าใน

ลักษณะ	ยั่วยวน	โชว์อึ๋ม	โชว์

ขาอ่อน	 ในแบบของแฟช่ัน

เ ซ็ก ซ่ี 	 เพื่ อผลประโยชน ์

ท า งก า รตล าดของธุ ร กิ จ

นิตยสารแฟชั่น

“ใครกไ็ด้	ทีไ่หนกไ็ด้	เมือ่ไรกไ็ด้”		

หรือ	 Whoever,	 Wherever,	

Whenever

	 จากตารางเปรียบเทียบจะพบว่า	 วาทกรรมของภาพถ่ายแฟช่ันในยุคที่	 1	 ช่วงหลังการ

เปลี่ยนแปลงการปกครอง	จนถึงก่อน	พ.ศ.	2516	เกิดขึ้นในยุคที่ประเทศไทยต้องการสร้างชาติตาม

แบบของการช่ืนชมต่อระเบยีบแห่งโลกใหม่อันมปีระเทศในทวปียุโรปเป็นแกนกลาง	รฐัมวีถิใีนการฏิบติั

ต่อภาพแฟช่ันชุดว่ายน�า้สตรใีนแบบของการเชิดชู	บนพืน้ทีเ่วทปีระกวดนางงาม	ด้วยการจดัการประกวด

นางสาวสยามครั้งแรกในปี	พ.ศ.	2477		การก�ากับความหมายให้อยู่ในแบบจารีต	ลดทอนความเป็น

เพศลง	(Desexualized)	ท�าให้ไม่สามารถมองเห็นภาพหรือความหมายของชุดว่ายน�้าในการท�าหน้าที่

เป็นเสื้อผ้าที่สวมใส่เพื่อการว่ายน�้าเลย	 ซ่ึงสตรีในชุดว่ายน�้าจากภาพในยุคท่ี	 1	 นี้ถูกอ�านาจรัฐกดทับ			

ผู้ชมจะไม่รับรู้ถึงการยั่วยวนทางเพศ	 ในขณะที่	 ในยุคที่	 2	 ช่วง	พ.ศ.	 2516	ถึง	พ.ศ.	 2541	และ					

ยุคที่	3	ช่วงหลัง	พ.ศ.	2541	ถึงปัจุบัน	ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการก้าวเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์กลุ่มที่มีอ�านาจ

ที่คอยควบคุม	 ก�ากับและสร้างการกดทับระบบวิธีคิดทางวาทกรรมในการผลิตภาพแฟช่ันชุดว่ายน�้า				

ถูกเปลี่ยนมือมาเป็นกลุ่มของธุรกิจบันเทิง	 ธุรกิจโฆษณา	 ธุรกิจแฟช่ันและธุรกิจนิตยสาร	 พบว่า												

ในยุคที่	1	การต่อสู้ของสตรีต่อการจ้องมองของผู้ชมยังไม่ปรากฏเพราะว่า	รัฐควบคุมความหมายของ

นางงามในชุดว่ายน�้าให้อยู่ในแบบจารีต	ผู้ชมจะไม่รับรู้ถึงการยั่วยวนทางเพศ	สตรีในชุดว่ายน�้าบนเวที

การประกวดนางงามเป็นสิง่ทีส่งูทรงคุณค่า	แต่เมือ่เข้าสูย่คุที	่2	เป็นต้นมาพบว่าสตรผู้ีทีส่วมใส่ชุดว่ายน�า้

เริม่มกีารใช้พืน้ท่ีภาพแฟช่ันนีใ้นการแสดงอ�านาจในการต่อรอง	ต่ออ�านาจในการจ้องมอง	(Male	Gaze)	
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 วาทกรรมของภาพแฟชั่นชุดว่ายน�้าสตรี ยุคก่อนและหลังก�าเนิดนิตยสารแฟชั่นในประเทศไทย  

ของผู้ชมด้วยการน�าเสนอร่างกาย	(Expose)	ได้ในระดับหนึง่ด้วยและชัดเจนมากขึน้ในยคุที	่3	ทีน่างแบบ

ในชุดว่ายน�้ามีอ�านาจในการต่อรองด้วยการน�าเสนอร่างกายได้เต็มที่เท่าท่ีต้องการ	 ท�าให้การจ้องมอง

ของผู้ชมถูกต่อสู้ด้วยการน�าเสนอของนางแบบ	และสุดท้ายพบว่าในยุคที่	1	วาทกรรมที่พบ	คือ	“สตรี

เป็นศรแีก่รฐัธรรมนญู”	“ช่วยชาติ	ท�าเพือ่ชาติ”	“วตัถขุองชาติ”	“ดอกไม้ของชาติ”	“นางกวกั”	“ปลกุจิต		

ส�านกึรกัชาติ”	“ยกย่อง	เชิดชูไว้เคียงคู่รฐัธรรมนญู”	ซ่ึงเป็นวาทกรรมทีถู่กผลติขึน้โดยรฐัในแบบจารตี	

ในขณะที่ในยุคที่	2	อ�านาจในการผลิตวาทกรรมตกอยู่กับกลุ่มธุรกิจภาพยนตร์กดทับไว้	ท�าให้ไม่เห็น

การท�างานของตามความหมายของชุดว่ายน�้าแต่เห็นเพียงความโป๊	 ความเซ็กซ่ีของนางแบบเท่านั้น				

ซ่ึงเป็นการเปลีย่นผ่านทางวาทกรรมค่อนข้างชัดเจน	โดยแสดงออกผ่านวธิคิีดด้วยค�าว่า	เซ็กซ่ี	(Sexy)	

และเซ็กซ่ีสตาร์	(Sexy	Star)	ซ่ึงคือดารานกัแสดงช่ือดังในภาพยนตร์หรอืละครโทรทัศน์เป็นวาทกรรม

ที่มาจากวิถีปฏิบัติของธุรกิจบันเทิง ที่แสดงให้เห็นว่า	 “แฟช่ันก็เซ็กซ่ีได้”	 โดยอยู่บนความเหมาะสม

ลงตัว	และในยคุที	่3	กระบวนการผลติภาพถ่ายชุดว่ายน�า้ถูกควบคุมโดยวาทกรรมจากกลุม่ธรุกิจแฟช่ัน	

เกิดการเปลี่ยนผ่านทางวาทกรรมเป็นแบบ	“อะไรก็ได้”	และ	“ความไม่เหมาะสม	คือความเหมาะสม”	

“การขายความเซ็กซี่	(Sexy	Sale)”	และ	“ยั่วยวนดึงดูดทางเพศ”	ภาพชุดว่ายน�้าสตรีสามารถปรากฏ

อยูท่ีไ่หนกไ็ด้	ด้วยวาทกรรม	“ใครกไ็ด้	ทีไ่หนกไ็ด้	เมือ่ไรกไ็ด้”	หรอื	Whoever,	Wherever,	Whenever			

ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงวาทกรรมของภาพถ่ายแฟช่ันจากที่พบในยุคที่	 2	 และยุคที่	 3	 น้ีเป็นผลจากการ

เปลี่ยนมือผู้ควบคุมอ�านาจในการกดทับและผลิตวาทกรรมจากรัฐมาสู่กลุ่มของธุรกิจบันเทิง	 ธุรกิจ

โฆษณา	ธุรกิจแฟชั่นและธุรกิจนิตยสาร	ทั้งนี้เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจเป็นปัจจัยหลัก

ข้อเสนอแนะ  

	 1.	 ควรน�ากระบวนการวิจัยที่ใช้ครั้งนี้ไปใช้	 เพื่อการจัดการแผนในการพัฒนารูปแบบของ

กระบวนการผลติ	ในวงการแฟช่ันชุดว่ายน�า้	ซ่ึงปัจจุบันอยูใ่นบรบิททางสงัคมแบบสือ่ออนไลน์	ซ่ึงแม้ว่า

ช่องทางในการน�าเสนอจะเปลี่ยนแปลงไปแต่ความสนใจของผู้ชมก็ยังคงสนใจว่า	ใคร	สวมใส่ชุดแบบ

ไหน	 เปิดเผยร่างกายอย่างไร	 ดูลงตัวหรือไม่	 และยังคงเป็นการขายความเซ็กซี่	 (Sexy	 Sale)	 และ

ยั่วยวนดึงดูดทางเพศเป็นหลัก		

	 2.	 นอกจากนี้ผู้วิจัยยังเห็นว่าควรมีการศึกษาค้นหาวาทกรรมท่ีมีอ�านาจในการกดทับและ

ควบคุมวถิปีฏิบติัในด้านต่าง	ๆ 	ทางสงัคมของสือ่แขนงอ่ืน	ๆ 	ภายใต้บรบิททางสงัคมและช่วงเวลาทีแ่ตก

ต่างกนั	เพื่อจะได้ทราบถึงการก�าหนด	การควบคุมวิธีการคิดและการก�าหนดความหมายของสิ่งต่าง	ๆ	

ผ่านสื่ออีกด้วย	
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