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บทที่ 1
บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ผูหญิงไมตางจากผูชายในลักษณะของการปรากฏตัวมีสวนรวมทํากิจกรรมในพื้นที่ตาง ๆ
ของสังคม ทั้งในเศรษฐกิจภาคครัวเรือน (domestic economy) และภาคเอกชน หรือในพื้นที่
สาธารณะ ดวยการใชปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่ง บทบาทเพศ มาเปน
เครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรเกี่ยวกับการผลิตในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม อาทิ เศรษฐกิจ
ในระบบ (ภาคตลาด) เศรษฐกิจนอกระบบ (ภาคตลาดและครัวเรือน) เศรษฐกิจครัวเรือน (ภาคครัว
เรือน) (กนกศักดิ์ แกวเทพ, 2544)
ขณะเดียวกัน ผูหญิงมีความตางดานสรีระจากผูชาย ดังหลักเกณฑการอางเหตุผลบนขอ
แตกตางทางเพศของ อริสโตเติล กับ รัฐบาลอเมริกา ที่มีอยูวา “ความเสมอภาคสําหรับผูหญิงบน
กระดาษขาว เปนลักษณะเนื้อที่ที่ปราศจากรางกาย ซึ่งทําใหผูหญิงไมคลายกับผูชาย และวันนี้ก็
ยังคงไมสามารถที่จะอธิบายความ ‘เหมือน’ และ ‘ไมเหมือน’ ซึ่งพื้นฐานของสมมติฐานแรก
เริ่ม ก็คือ ‘ความเหมือน’ ตรงกันของผูหญิงทุกคนนั้นชวนจับใจผูชาย และเกิดขึ้นอยางอัศจรรยตอ
ผูชาย” (Kappeler,1986)
เชนเดียวกับ John Berger ชี้วา รางกายของผูหญิงยอมมีความรูสึกทางประสาทสัมผัส
(Sentient) และตองตาย หรือหมดสิ้นความรูสึกไป สิ่งเหลานี้ก็เหมือนกับผูชาย เปนลักษณะเนื้อที่
ที่ไรรางกาย ความลึกลับของรางกายภายใตเครื่องแตงตัวที่สวยงามเสมอ แตในสวนปริมาตรโดย
รูปราง ผูหญิงแตกตางจากผูชาย ซึ่งมีทั้งสวนที่ ‘เหมือนกัน’ และ ‘ไมเหมือนกัน’ ( Kappeler,
1986)
สื่อมวลชนเปนสถาบันหนึ่งของสังคม ที่ผูหญิงไดเขาไปปรากฏตัวไมตางจากพื้นที่อื่น หรือ
บุคคลอื่นที่อยูในสังคม โดยเฉพาะการนําเสนอเรือนรางผานสื่อนิตยสาร เผยถึงอัตลักษณและ
ภาพตัวแทน (Representation) ผานการแสดงแบบของนางแบบ (model) เพื่อประกอบเนื้อหาการ
แสดงแบบ (แฟชั่น) ความงาม สุขภาพ การแพทย หรือชีววิทยา แฝงนัยยะไมใชวิธีการพูดถึง
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รางกายที่คุนเคยและยอมรับกันอยู นั่นคือ ไดมีการเปดเผยเรือนราง หรือเปลือยกาย (Nude) ที่ให
ความเขาใจในทางภาพเปลือยแบบ Pornographic การเนนเสนอสรีระเพียงบางสวนของนางแบบ
ซึ่งบงบอกนัยยะของความดึงดูดและความพรอมทางเพศ หรือความพรอมสําหรับการถูกจองมอง
(the look, the gaze) (วิลาสินี พิพิธกุล, 2544ก)
Berger (John Berger 1997 อางถึงใน Kappeler,1986)) ผูเขียน ‘Why look at
animals?’ ไดอธิบายเกี่ยวกับภาพเปลือยผูหญิงไววา ไดมีการใชผูหญิงมาทําหนาที่เยี่ยงสัตว โดย
ที่พวกลัทธินายทุนใชวิธีนี้ทําอุตสาหกรรมเกี่ยวกับหนังสือลามก ที่ใหผลตอบแทนเปนเงินหลายพัน
ลานดอลลาร ทําใหคิดไดวาผูหญิงในภาพนั้น มีความรูสึกรวมเปนหนึ่งเดียวกับผูชายเสมอ โดย
กิริยาการวางทาทางทั้งหมดนั้นก็มาจากจิตใตสํานึก และจากความพรอมของอวัยวะสืบพันธุที่อยู
ภายในรางกายของผูหญิงเอง เพื่อใหผูชายเคลิบเคลิ้มไปกับตน
ตลอดระยะเวลาที่ขาพเจาไดเขาทํางานในนิตยสารประเภทปลุกใจเสือปา ที่มีเนื้อหาหลัก
ของนิตยสาร ไดแกภาพของนางแบบเปดเผย “เรือนราง” ในลักษณะการมีอาภรณนอยชิ้นปกปด
รางกาย หรือไมมีเลย ดวยตําแหนงเจาหนาที่พิสูจนอักษร ตั้งแตป พ.ศ. 2540 และสิ้นสุดอายุงาน
เมื่อป พ.ศ. 2544
ประสบการณจากการที่ไดสัมภาษณนางแบบแทนเจาหนาที่ประจําในบางคราว จากการ
ไดยินการพูดคุยระหวางนางแบบกับเจาหนาที่ฝายแฟชั่น จากการที่ไดเห็นขอตกลงจากหนังสือ
สัญญากอนการบันทึกภาพดวยฟลมสไลด และจากการที่ไดทําหนาที่พิสูจนอักษร ซึ่งเปนหนาที่
หลักที่ตองตรวจทุกอยางกอนการตีพิมพของนิตยสารนั้น เปนเหตุที่พอทําใหทราบไดวา ระหวาง
นางแบบกับเจาหนาที่ฝายแฟชั่น มีการพูดคุยกันถึงแนวทางการทํางาน หรือที่เรียกวา คอนเซ็ปท
การแสดงทาทาง หรือเรียกวา “การโพสทา” และการดูสไลดภาพของนางแบบ
จากภาพรวมดังกลาวสามารถอนุมานไดวา ระหวางนางแบบกับนิตยสารนั้น ในสวนของ
นางแบบนาจะไดมีการใหความหมายสวนตัวเฉพาะในการกําหนดภาพตัวแทน เพื่ออัตลักษณของ
ตนเอง และในสวนของนิตยสารก็ไดมีการใหความหมายเฉพาะของภาพตัวแทนเรือนรางผูหญิง ใน
รูปแบบตามประเภทของนิตยสาร ดวยการตองเปดเผยเรือนรางเกือบทั้งหมดใหไดเห็น ในชุดวาย
น้ําแบบบิกีนี่ ชุดชั้นใน หรือชุดซีทรู ซึ่งอยางนอยตองเผยใหเห็นถึงกน เนินอก หรือทั้งหนาอก และ

3

ภาพเนนเฉพาะสัดสวนเวาโคงอยางชัดเจน แลวจึงไดมีการนํามาตอรองอํานาจระหวางกัน (The
Politics of Negotiation) เพื่อกําหนดภาพตัวแทน (The Politics of Representation) ที่นําไปสู
อัตลักษณในความหมายตามที่แตละฝายตองการ โดยทั้งกอนและหลังของกระบวนการ
เพื่อผลิตภาพตัวแทนในขั้นสุดทาย ซึ่งโดยสวนใหญแลวนั้น นางแบบผูมีชื่อเสียง หรือดารา ภาพตัว
แทนเรือนรางมักเปนภาพที่เปดเผยนอยกวานางแบบที่ไมมีชื่อเสียงอยางชัดเจน (ซึ่งสังเกตไดจาก
เพิ่งมาเปนนางแบบใหครั้งแรก หรือเปนนางแบบประเภทนิตยสารปลุกใจเสือปามากอน)
จากการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการตอรองทางอัตลักษณของผูหญิงผานสื่อกระแสหลัก โดย
มุงวิเคราะหความสัมพันธระหวางภาพของผูหญิงในสื่อที่มีผลตอการสรางอัตลักษณของผูหญิง
อีสานในเรื่องของ ชนชั้น (class) เชื้อชาติ (race) และเพศสภาพ (gender) พบวา ผูหญิงสลัม
คลองเตยมองเห็นวา เรื่องของการตอรองทางอํานาจ ไมจําเปนตองเปนเรื่องของการเคลื่อนพลัง
เพื่อเปลี่ยนโครงสรางอํานาจการปกครองใด ๆ เทานั้น แตเปนเรื่องที่เริ่มตนไดจากแคสองมือของผู
หญิง ดวยการเปลี่ยนที่อํานาจในการสรางความหมาย และตีความหมายของอัตลักษณตาง ๆ ใน
สังคม แมการสรางความหมายตอรองในวันนี้ จะเปนเพียงแตการจับกลุมระดมความคิดในกลุม
ของหญิงที่มีประสบการณรวมกันก็ตาม แตการพูดคุยยอมมีสวนสนับสนุน พลังและจิตสํานึกของ
ผูหญิงเหลานี้ ในความสามารถที่จะเปลี่ยนบทบาท จากที่เคยเปนหรือเคยเชื่อในขีดจํากัดของตัว
เอง และในบทบาทแบบจํายอม (passive) มาสูบทบาทแบบรุก (active) ของการเปนผูสรางรหัส
และความหมายเสียเอง รวมทั้งใหคุณคาและบรรทัดฐานกับความหมายของอัตลักษณใหมนั้นตาม
แบบฉบับ และตามบริบทที่ตัวเองเปนอยู (วิลาสินี พิพิธกุล, 2543)
ปจจุบันจะพบไดวา ระหวางนิตยสารที่ไดชื่อวา “โป เปลือย” อยาง Penthouse formen M
กับนิตยสารผูชายแนวไลฟสไตล อาทิ GM กับนิตยสารสําหรับผูหญิง อาทิ ดิฉัน ผูหญิงวันนี้ หรือ
กับนิตยสารที่มีภาพพจนทางเพศเปนกลาง ๆ ไมเนนไปทางเพศใดอยาง Image Lips ก็ไดมีภาพโป
ของดารา นักรอง หรือผูหญิงที่มีชื่อเสียง ในลักษณะที่ไมตางจากนิตยสารกลุม Penthouse (ชาตรี
ลีศิริวิทย, อางแลว) ทั้งที่กอนหนานี้ภาพเปลือยเคยถูกจํากัดอยูแคเฉพาะหนังสือปลุกใจเสือปาเทา
นั้น และโดยประเพณีไทยถือวา การเปดเผยเนื้อตัวสําหรับกุลสตรีเปนเรื่องนาอาย
ในบทความเรื่องสงครามชิงยอดขาย ไทยรัฐ-เดลินิวส จากยุคกําลังภายในสูยุคสตรีไทยไร
อาภรณ กลาวไววา ถัดจากยุคละครโทรทัศน หนังสือพิมพรายวันเดินทางเขาสูยุคดารา การเติบโต
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อยางรวดเร็วของโทรทัศนไดสรางสิ่งมีชีวิตที่เรียกวา “ดารา” ใหเกิดขึ้นทั่วฟาเมืองไทย เมื่อดารา
กลายเปนขวัญใจของประชาชน หนังสือพิมพของประชาชนจึงไมสามารถละเลยสิ่งนี้ได…
“จากยุคขาวรักดารา เมื่อเรื่องรัก ๆ ชักจะลดนอย ก็ใหเปนจังหวะที่ดาราเมืองไทยหันมา
นิยมนุงนอยหมนอยกันมากขึ้น เริ่มจากกระแสความนิยมการถายแบบชุดวายน้ําในนิตยสารแฟชั่น
ซึ่งดําเนินติดตอกันมาหลายปจนคนเริ่มลดความตื่นเตนลง จนเหลานางแบบตองยอมเปลื้องผา
มากขึ้น อันนํานิตยสารใหเขาสูยุคของการถายนูด หรือยุคไรอาภรณ…
“ตลอดเวลาแหงการเปลี่ยนแปลงนี้ หนังสือพิมพรายวันทั้งไทยรัฐและเดลินิวสตางใชจุดนี้
พลิกกลับมาสรางจุดขายใหกับหนังสือพิมพฉบับวันอาทิตยไดอยางตอเนื่อง…
“การนําภาพวาบหวิวของนางแบบจากนิตยสารฉบับตาง ๆ มาลงตีพิมพ ในหนังสือพิมพ
รายวันฉบับวันอาทิตยกลายเปนจุดขายที่สําคัญของหนังสือ…
“นิตยสารหลายฉบับที่ตองการแจงเกิดอยางรวดเร็วจึงเลือกที่จะใชวิธีสงภาพเด็ด ๆ ไปให
กับหนังสือพิมพรายวัน เพื่อลงตีพิมพในฉบับวันอาทิตย ซึ่งหนังสือพิมพก็ไดประโยชนเพราะไมตอง
เสียเวลาไปหา ขณะเดียวกันนิตยสารก็ไดประโยชนในแงของการประชาสัมพันธ” (ภิญโญ
ไตรสุริยธรรมา, 2543) ไดแสดงทัศนะไวใน
จึงเปนไปไดวา ผูอานหรือผูชมดวยสายตาผานเลนสกลองของชางภาพ อาจเปนฝาย “ถูก
กระทํา” และ “ถูกจองมอง” ดวยสายตาของตัวแบบหญิงเสียเอง เพราะพวกเธอสามารถจองมองผู
ดูจากสายตาที่คุนเคย สายตาของผูหญิงที่รูเทาทันวา ผูชายใหความสนใจและคอยเฝาดูอยู เธอจะ
ไมสงวนทาทีการมอง และจะมองอยางสนิทสนม ไมยกเวนผูชายทุกประเภทที่ตั้งใจใหการมองของ
ผูหญิง “สะกดใจ” (Kappeler, 1986) ไมวาภาพตัวแทนดังกลาวจะเปนภาพเปลือย ที่เปดเผย
เรือนรางบางสวน หรือทั้งหมดของรางกายก็ตาม
และการรับรูของมนุษยนั้น มีผลการวิจัยเปนที่ยอมรับโดยทั่วไปวา การจดจําภาพ หรือการ
รับรูดวยสายตา มีอิทธิพลในการจดจํากวาการอานตัวอักษรและการฟง ภาพถายแฟชั่นเปลือย ซึ่ง
เปนภาพนิ่ง สามารถตอกย้ําความจําไดดีกวาภาพเคลื่อนไหว หรืออีกนัยหนึ่งสามารถกระตุน
กามารมณไดดีกวา ทั้งนี้ เพราะภาพถายสามารถบันทึก แงมุม การเนนสัดสวน การแตมสีสัน ได
มากกวาความเปนจริง (กฤษณ ทองเลิศ, 2539)
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ตามทัศนะของ นิธิ เอี่ยวศรีวงศ ที่ไดกลาวไววา “ปญหาอยูที่วาผูหญิง (หรือผูชายก็ตาม)
ไมไดเปนที่ตั้งทางกามารมณเพียงอยางเดียว เธอและเขาสามารถเปนอะไรตอมิอะไรที่ทรงคุณคา
ทั้งตอตัวเธอและตัวเขา ทั้งตอคนรอบขางและสังคมสวนรวมไดอีกมาก” (สมสุข หินวิมาน และ
วีรวัฒน อําพันสุข, 2540)
จึงนาสนใจวา ภายใตสังคมทุนนิยมแบบปตาธิปไตย โดยเฉพาะปริมณฑลของสื่อสิ่งพิมพ
และเรื่องราวประเภทขาวสาร จะเปนพื้นที่ของผูชาย (กาญจนา แกวเทพ, 2535) และภายใตบริบท
ที่ผูหญิงสามารถสรางอํานาจตอรองกับกระบวนการสรางภาพตัวแทนของสื่อได ผูหญิงอาจเปลี่ยน
บทบาทจากการเปนเพียงผูถูกนําเสนอซึ่งเปนบทบาทในแงลบ มาสูบทบาทของการเปนผูเสนอ ซึ่ง
มีลักษณะในแงบวก เพื่อการกําหนดและสรางความหมายใหกับภาพตัวแทนของเรือนรางที่นํา
เสนอผานสื่อ นั่นหมายความวา นางแบบที่ยอมใหภาพถายเรือนรางปรากฏในสื่อนิตยสารนั้น เปน
ผูกําหนดกระบวนการสรางภาพตัวแทน และอัตลักษณ ทั้งการใสรหัสและถอดความหมายของ
ภาพดังกลาวดวยตนเอง อันเปนกระบวนการที่กลับทิศทางกับการที่เธอเปนผูถูกสื่อมวลชนสราง
ภาพตัวแทนให
โดยจากความหมายที่มีอยูแลว หรือจากการใหและกําหนดความหมายใหม ซึ่งแตละการ
ใหความหมายตอภาพเปลือย (Nude) วาจะนําไปถึงความรูสึกแบบ Pornography, obscene หรือ
erotic นั้น เปนการแสดงถึงมุมมองที่ตางกันซึ่งสามารถอางถึงในเนื้อหาอันเดียวกันได เนื้อหาอัน
หนึ่งอาจจะเปน pornographic กับผูรับบางคน แตไมใช obscene เชนเดียวกัน เรื่องที่เปน
obscene กับบางคน อาจจะเปน erotica สําหรับคนอื่น ขึ้นอยูกับวาเขาเนนที่อะไร (Daniel Linz
and Nail Malamuth, 1993)
ในสังคมบางแหง เชน นิตยสารเพนทเฮาสถูกตราวาเปนเรื่อง obscene ในศาลแขวง
Hamilton, เมือง OHIO รัฐ Cincinati และไมสามารถซื้อไดในพื้นที่นี้ เนื้อหาเชนเดียวกันก็สามารถ
มองวาเปน erotic โดยเนนในเรื่องความรักทางเพศ อยางเชนการแสดงถึงความพึงพอใจโดยพรอม
ใจยินยอมระหวางผูใหญ ผูชมจะโฟกัสไปที่ความสุขของผูหญิงที่แสดงโดยรางกายตนเอง และ
ความพึงพอใจในการมีความสัมพันธที่เธอมี (Daniel Linz and Nail Malamuth, 1993)
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จากทัศนะของ เทพศิริ สุขโสภา ศิลปนแนวอิมเพรสชั่นนิสม ไดใหความหมายของภาพนูด
เกี่ยวกับงานศิลปะไวในบทความเรื่อง “`Art” วา “จุดประสงคของภาพนูด คือความงามของสรีระ
ธรรมดา ที่ใคร ๆ ก็สามารถเขาใจได....
“แตคนสวนใหญมักเขาใจเพียงวานูดคือรูปผูหญิงแกผา แตผมไมไดปฏิเสธวาคนแกผาไม
เปนนูดนะ เพียงแตวาโดยคอนเซ็ปทเรื่องนูดมักใชกับงานศิลปะ เพราะฉะนั้นเมื่อมันเปนงานศิลปะ
คุณก็ตองดูสี ดูเสน ดูรูปทรง…
“...มนุษยเปนสัตวที่พัฒนามาถึงจุดสูงสุดแลว เพราะฉะนั้นรางกายของมนุษยมันจึงงาม
และลงตัวที่สุด และความงามที่วามันจึงไมแยกวาตองเปนผูหญิงหรือผูชาย อวนหรือผอม แตอยูที่
ความเหมาะสมและการสอดรับที่ลงตัวของแตละคน คือดูแลวมีชีวิตชีวา ขั้นแรกเราตองยอมรับ
ตรงนี้กอน ไมใชวาเวลาที่พูดถึงนูด จะเปนเรื่องโปเปลือยอยางที่เขาใจกัน ถาอยางนั้นก็เสร็จเลย”
(เทพศิริ สุขโสภา, 2544 อางถึงใน สุพรรณ ทํานา, 2544)
ภาพตัวแทนที่นําไปสูความเปนอัตลักษณของผูหญิงนั้น
ยอมเปลี่ยนตามยุคสมัยของ
สังคมไมตางจากมนุษยอื่นในสังคม จากบทความพิเศษเรื่อง “เปลือยตัวตนชายชนชั้นกลาง” กลาว
ถึงเรื่องนี้วา แมวาจะไมมีภาพของผูชายในนิตยสารปลุกใจเสือปามากนัก แตการพิจารณาองค
ประกอบตาง ๆ ในเลมก็เปดโอกาสใหขุดคนภาพเสนอตัวตนของผูชายไดไมนอย ผลจากการขุดคน
เผยใหเห็นวาความเปน “ผูชาย” นั้นแทจริงแลวเกิดจากการเลือกสรรคานิยมที่สังคมแตละยุคพึง
ปรารถนามาขับเนนใหกลายเปนคุณสมบัติของ “ผูชาย” ดังนั้น สิ่งที่เรียกวา “ความเปนชาย” จึงมิ
ใชแกนสารใด ๆ ที่ถาวร แตเลื่อนไหลไปตามอนิจจังของประวัติศาสตร (ชาตรี ลีศิริวิทย, 2544)
ผลลัพธก็คือ ทําใหความเปนอัตลักษณของทั้งชายและหญิงเปลี่ยนแปลงตามไดดวย จาก
การคนพบครั้งใหมของการเปนตัวตนพื้นฐาน (กอนหนานั้นถูกซอนจากอดีต) ไดมีการพัฒนาขึ้น
โดยการมอง “ตัวตน” ไมใชที่รูปแบบภายนอก แตเปนในรูปของ “ตัวแทน” หรือภาพตัวแทน อยางที่
เกิดขึ้นในสื่อสารมวลชน เชนเดียวกับภาพยนตรที่ไมใชกระจกที่สะทอนทุกอยางในสังคม แตเปน
รูปแบบของภาพตัวแทนซึ่งสามารถบอกเราถึงสิ่งใหม ๆ และทําใหเราสามารถคนพบสิ่งที่เรากลาว
ถึง (Hall, 1990 อางถึงใน Harding, 1998) ภาพตัวแทนของความเปนหญิง จึงไมใชเพียงภาพ
สะทอนของผูหญิงที่อยูในโลกของความเปนจริง แตเปนการสราง ผลิตและกําหนดโลกของความ
เปนไปได ใหเปนความจริงขึ้นมา (Harding, 1998)
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มิเชล ฟูโกต (Michel Foucault) ไดอธิบายถึงภาพตัวแทน ดวยการนํามาเปรียบเทียบ
ความสัมพันธระหวางภาพตัวแทนกับวาทกรรมวา ภาพตัวแทนไมไดอยูที่ตัวตนสมบูรณที่เกิดขึ้น
กอนวาทกรรม แตถูกสรางขึ้นโดยกําลังของวาทกรรม สอดคลองกับที่ จูดิธ บัทเลอร (Judith
Butler) ไดเห็นพองเชนกันวา ภาพตัวแทนไมไดถูกสรางโดยสมบูรณแตถูกสรางขึ้นครั้งแลวครั้งเลา
เนื่องจากกําลังของความสัมพันธจะไมหยุด การผลิตเกิดไดจากผลกระทบของพลัง เรื่องราวที่ถูก
สรางขึ้นจึงไมเคยสมบูรณ และมันจะถูกกําหนดใหมอยางตอเนื่องครั้งแลวครั้งเลา และสงผลถึง
ความเปนไปไดถาวรของกระบวนการกําหนดภาพตัวแทน (Harding, 1998) โดยสารัตถะของ
ความจริงจะถูกซอนอยูในระดับลึกเสมอ เราจึงมักพบคูตรงขามของ ภาพปรากฏ (appearance)
และความจริงที่ซอนอยูขางใต (the hidden)
ดังนั้น การศึกษาวิจัยเรื่องนี้ จึงเนนทําการศึกษานางแบบเจาของภาพเรือนรางที่ปรากฏใน
สื่อนิตยสารไทย เพื่อศึกษาวิพากษแนวคิดสังคมไทยแบบปตาธิปไตย และทุนนิยมในสื่อ จากแนว
คิดการสรางและตีความหมายภาพตัวแทนเปดเผยเรือนรางของนางแบบ และเพื่อศึกษาถึงปจจัย
การตอรองอํานาจระหวางนางแบบกับนิตยสาร ตามแนวคิดของการเมืองเรื่องของการตอรอง เพื่อ
นํามาใชอธิบายภาพตัวแทนที่ปรากฏ นอกจากนี้ไดสํารวจทัศนะของนางแบบ บรรณาธิการ
นิตยสารหลัก นักสื่อสารมวลชน และนักวิชาการดานสื่อสารมวลชน และสตรีนิยม เพื่อใหเขาใจถึง
ภาพตัวแทนที่นางแบบกําหนดจากการสรางและตีความหมาย และจากการตอรองอํานาจ
ปญหานําวิจัย
1.ภาพตัวแทนของเรือนรางผูหญิงในนิตยสาร ที่ผานกระบวนการใสรหัสและตอรองดวย
ตัวผูหญิงเอง มีลักษณะอยางไร
2.มีปจจัยอะไรบางที่ผูหญิงนํามาใชตอรองอํานาจกับสื่อนิตยสาร เพื่อใหไดภาพตัวแทน
ผานการนําเสนอเรือนรางตามที่ผูหญิงตองการ
3.ภาพตัวแทนของเรือนรางที่ผูหญิงเปนฝายกําหนดขึ้นเอง
แบบปตาธิปไตยที่ปรากฏในสื่อนิตยสารอยางไร

มีสวนทาทายแนวคิดสังคม
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาวิพากษแนวคิดสังคมไทยแบบปตาธิปไตย จากแนวคิดการสรางและตีความ
หมายภาพตัวแทนเรือนรางของผูหญิง
2. เพื่อศึกษาถึงปจจัยการตอรองอํานาจระหวางผูหญิงกับสื่อนิตยสาร ตามแนวคิดของ
การเมืองเรื่องของการตอรอง และนํามาใชอธิบายภาพตัวแทนที่เกิดขึ้น
3.เพื่อศึกษารวบรวมลักษณะ ‘การตอรองอํานาจของผูหญิง’ จากการนําเสนอเรือนราง
ผานสื่อนิตยสารไทย

ขอบเขตของการวิจัย
งานวิจัยนี้ มุงศึกษาการเมืองเรื่องของการตอรองอํานาจของผูหญิงการนําเสนอเรือนราง
ในสื่อผานภาพ จากการใสรหัสและตอรองดวยตัวของนางแบบเอง ซึ่งผูวิจัยใชวิธีการศึกษาเฉพาะ
กรณี (Purposive Sampling) ที่มีภาพตัวแทนเปดเผยเรือนรางปรากฏในนิตยสารที่ออกในชวง
ระยะเวลาตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2543 ถึงธันวาคม พ.ศ. 2544 โดยการศึกษา “การตอรอง
อํานาจของผูหญิงจากการนําเสนอเรือนรางผานสื่อ” ถือปรัชญาของการพิจารณาผูหญิงในฐานะ
ของมนุษยไมใช ‘เหยื่อ’ (victim) หรือ ‘คนอื่น’ (The other)

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.ทําใหเขาใจถึงทัศนคติของผูหญิง นักสื่อสารมวลชน และนักวิชาการ จากการนําเสนอ
ภาพตัวแทนดวยเรือนรางที่ผานการตอรองอํานาจ และกําหนดความหมายจากผูหญิงแลว ตอ
ความเขาใจในภาพที่เสนอออกมา
2.เพื่อกอใหเกิดประโยชนแกผูสนใจศึกษาเกี่ยวกับ ‘การตอรองอํานาจของผูหญิง’ จากการ
นําเสนอเรือนรางผานสื่อ ซึ่งสามารถนําไปขยายขอบเขตของการศึกษาดานนิเทศศาสตรตอไป
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ

แนวคิดและทฤษฎี
จากความเหมือนและไมเหมือนของหญิงและชาย สงผลใหการเกิดภาพตัวแทน ภายใต
บริบททางสังคมแบบปตาธิปไตยที่มีความแตกตางกัน ทั้งในดานการทําความเขาใจ และการเลือก
มองเห็นความหมายของภาพ ดังตัวอยางงานเขียนของ John Berger (1992, อางถึงใน สมสุข หิน
วิมาน และวีรวัฒน อําพันสุข, 2540) ที่ไดศึกษาสรุปไวในหนังสือ ‘Way of Seeing’ ในเรื่องเกี่ยว
กับภาพเปลือยวา “การเปลือยกายของแตละคน ก็คือสิ่งที่เปนธรรมชาติของคนแตละคน แตการ
เปนเปลือยก็คือ การถูกมองวาเปลือยโดยคนอื่น ๆ มิใชเกิดจากความสํานึกโดยตนเอง รางกายที่
เปลาเปลือยจะถูกมองในฐานะที่เปนวัตถุเสียกอน จึงจะกลายเปนสิ่งที่เรียกวา ‘เปลือย’ ในภาย
หลัง
ตลอดเวลาของยุคแหงการเปลี่ยนแปลงดังกลาว บทบาทของสตรีไดขยายและพัฒนาการ
ภายใตเงื่อนไขของกระบวนการตอรองเพื่อสรางอํานาจใหกับตนอยางเปนรูปธรรม ตามลําดับขั้น
ตลอดเวลา และชัดเจนที่สุดคือ การกาวเขาสูสื่อการพิมพซึ่งเปนพื้นที่เฉพาะของชายในฐานะผูผลิต
และกุมกระบวนการผลิตเอง ทั้งนี้เนื่องจากพื้นฐานความเขาใจที่อยูเบื้องหลังที่วา หากมีการ
เปลี่ยนแปลงที่ระดับตัวผูผลิต
ยอมมีผลสืบเนื่องมาถึงกระบวนการสรางสรรคผลงานโดยตรง
(กาญจนา แกวเทพ, 2541ก)
เรียลส (Reals, 1989 อางถึงใน กาญจนา แกวเทพ, 2541ก) ไดทําการศึกษาความ
สัมพันธระหวางผูผลิตกับผลงานของผูหญิง ซึ่งไดศึกษาเปรียบเทียบเรื่องความสัมพันธระหวางเพศ
กับการเปนผูกํากับภาพยนตร ผลที่ออกมาคือ เนื้อหาของภาพยนตรจะออกมาแตกตางกันระหวาง
ผูหญิงกับผูชาย กลาวคือ ผูกํากับภาพยนตรที่เปนผูหญิง จะไมคอยแสดงฉากที่แสดงความกาวราว
(ถามีก็เปนเรื่องของผูชายเปนสวนใหญ) ตัวละครหญิงจะมีลักษณะเชิงรุก (active) มีความหลาก
หลายกวา และมีบทบาทที่ยากตอการทํานายลวงหนาไดมากกวาภาพยนตรที่กํากับโดยผูชาย

10

ดังนั้น เพื่อศึกษาการสรางและกําหนดความหมายของภาพตัวแทน ผานกระบวนการของ
อํานาจการตอรอง เพื่อกําหนดภาพตัวแทนของนางแบบผูหญิง การทํางานของนิตยสาร ในฐานะ
เปนผูผลิตสาร รวมถึงการสํารวจทัศนะของนักสื่อสารมวลชนและนักวิชาการ เพื่อใหเขาใจถึงภาพ
ตัวแทนของผูหญิงดังกลาวไดอยางรอบดาน มีแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังนี้
1.แนวคิดสตรีนิยมแนววัฒนธรรมศึกษา (Cultural Feminism)
- แนวคิดการตอรองอํานาจเพื่อกําหนดภาพตัวแทน
2.แนวคิด Pornography
3.แนวคิดการใสรหัสความหมาย Coding System
3.1 แนวคิดเรื่องความเปนจริง
3.2 ทัศนะใหมตอผูสงสาร
4.ทฤษฎีโครงสรางนิยมและสัญญวิทยา
5.แนวคิดเรื่องการจองมองดวยสายตาแบบผูชาย (Male Gaze)
6.แนวคิดเศรษฐศาสตรการเมืองที่เกี่ยวกับผูหญิง (Political Economy)
- เศรษฐศาสตรการเมืองที่เกี่ยวกับผูหญิงในฐานะเจาของทุน
7.แนวคิดรางกายกับทุนทางกายภาพ
8.แนวคิดกระบวนการผลิตนิตยสาร
1.แนวคิดสตรีนิยมแนววัฒนธรรมศึกษา (Cultural Feminism)
ตามแนวคิดของสตรีนิยมแนววัฒนธรรมศึกษา (Cultural Feminism) และกลุมทาทาย
พวกตอตานภาพเปลือย (Challenge Anti-porno Feminism) งานสวนนี้จะใหภาพบทบาทการ
สรางพลังของผูหญิงในประเด็นตาง ๆ ไดแกความสามารถในการตอรองอํานาจ (The Politics of
Negotiation) ซึ่งเผยใหเห็นมายาคติ (Myth) ที่อยูเบื้องหลังอุดมการณ (Ideology) มารวมใชใน
กระบวนการแยงชิงพื้นที่ทางความคิดในสื่อ ระหวางตนเองกับนิตยสาร เพื่อเปนผูมีทางเลือกใน
การกําหนดภาพตัวแทน (The Politics of Representation) กําหนดการใสและถอดรหัสความ
หมายแฝงในภาพใหผูดูมีความเขาใจไดตรงกับความหมายที่ผูหญิงตองการ ภาพตัวแทนจึงเกี่ยว
ของกับการครอบงํา (Hegemony) ในระบบวัฒนธรรมที่ผูหญิงก็สามารถเปนฝายกระทําได
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งานศึกษาการกําหนดภาพตัวแทนของผูหญิงจากสื่อ
ภายใตกลุมที่เนนความสัมพันธ
ระหวางผลงานกับผูรับสาร คือกลุมวัฒนธรรมศึกษา (Cultural Studies) อีกแนวคิดหนึ่งมอง
ผูหญิงผูมีอาชีพแสดงแบบวาเปนวัฒนธรรมยอย (subculture) รูปแบบหนึ่งของสังคม เปนแนวคิด
ที่มองวาแตละกลุมในสังคมควรจะมีโอกาสเปนเจาของเอกลักษณคือภาพตัวแทนทางวัฒนธรรม
ของตัวเอง มีแบบแผนที่แตกตางไมเหมือนกับกลุมอื่น ๆ ไดโดยไมตองเกิดความแปลกแยก แนวคิด
วัฒนธรรมยอยจะเคารพในความแตกตางหลากหลายของแบบแผนปฏิบัติของแตละกลุม
โดย
ปราศจากอคติและหลีกเลี่ยงการตัดสินคุณคาของวัฒนธรรมใด ๆ ก็ตาม แนวคิดวัฒนธรรมยอย
ของผูแสดงแบบหญิงนี้ โดยทั่วไปแลวมักจะเกี่ยวของอยูกับประเด็นความคิดเรื่อง ผูหญิง ภาพตัว
แทน สื่อ ที่ตางก็มีอํานาจในการกําหนดภาพตัวแทนของแตละฝายผานภาพได ถึงแมลักษณะทาง
อุดมการณของความเปนหญิง-ชายจะถูกวัฒนธรรมของสังคมเปนตัวกําหนดก็ตาม
และภายใตกลุมแนวคิดวัฒนธรรมยอยนั้น ไดเกิดกลุมแนวคิดสตรีนิยมกลุมทาทายพวก
ตอตานภาพเปลือย (Challenge Anti-porno Feminism) ที่อธิบายวาการเปลี่ยนแปลงของเนื้อหา
สารนั้น ตองมุงไปสูการเปลี่ยนแปลงในระดับวัฒนธรรม ซึ่งสามารถเกิดขึ้นไดจากนางแบบเอง
นางแบบสามารถสรางอํานาจตอรอง กับกระบวนการสรางภาพตัวแทนของสื่อได โดยการเปลี่ยน
บทบาทจากการเปนเพียงผูถูกนําเสนอซึ่งเปนบทบาทในแงลบ มาสูบทบาทของการเปนผูเสนอ ซึ่ง
มีลักษณะในแงบวก นั่นหมายความวา นางแบบที่ยอมใหภาพถายเรือนรางปรากฏในสื่อนิตยสาร
นั้น อาจเปนผูกําหนดกระบวนการสรางภาพทั้งหมดดวยตัวเธอเอง อันเปนกระบวนการที่กลับทิศ
ทางกับการที่เธอเปนผูถูกสื่อมวลชนสรางภาพตัวแทนให
- แนวคิดการตอรองอํานาจเพื่อกําหนดภาพตัวแทน
Stuart Hall (1997 อางถึงใน วิลาสินี พิพิธกุล, 2544ข) ไดศึกษาเรื่อง ‘ภาพตัวแทน’ ใน
งานเขียน ‘Cultural Representation and Signifying Practices’ เขาอธิบายใหเห็นวาภาพตัว
แทนเกี่ยวของกับความสัมพันธเชิงอํานาจ ระหวางผูนําเสนอ กับ ผูสราง และผูที่นําเสนอ กับ ผูที่
ถูกสรางภาพตัวแทนที่ปรากฏในสื่อนั้น ขึ้นอยูกับวา ‘ใครเปนคนเสนอ? เสนอเมื่อไร? เสนอที่ไหน?
เสนอใหกับใคร? เสนอภายใตเงื่อนไขทางสถาบันของสังคม วัฒนธรรม และเงื่อนไขประวัติศาสตร
อยางไร?’ ภาพตัวแทนจึงไมใชความจริง (reality) แตเปนผลผลิตของการเลือกสรร ที่มีความจริง
เพียงบางสวนถูกเนนย้ํา แตบางสวนถูกเพิกเฉย แตกตางจากการสะทอนภาพ (Reflection) เพราะ
มีการใหคุณคา และตอกย้ําไวดวยอุดมการณของสังคม
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Hall ไดเสนอกรอบวิเคราะหสําหรับกระบวนการทางเมืองเพื่อการตอรอง สําหรับการ
ศึกษาการสรางภาพตัวแทนไวดังนี้คือ ผูสงสารที่ไมไดเปนเจาของสื่อเองนั้น กลับทิศทางเลือกสาร
ใหขึ้นอยูกับความตองการของตน โดยเลือกจากสิ่งที่ตนเปนอยู มีอยู ซึ่งมีกลยุทธ 3 อยาง ในการใช
ในกระบวนการเมืองวาดวยเรื่องของการตอรอง (วิลาสินี พิพิธกุล, 2544ข)
1.Reverse the Stereotype คือ การกลับทิศทางเสียใหม เชน บอกวา ‘Black is
beautiful’
2.Substitute positive image into negative image คือการนําภาพบวกไปใสแทน
ภาพลบ เชน คนผิวดํา เปนคนที่ขยันขันแข็ง มีจิตใจซื่อสัตย
3.Live with stereotypes but change meaning คือการอยูกับภาพตัวแทนนั้น แตเปลี่ยน
ความหมายใหม โดย stereotype ยังคงอยู เชน ดาราผิวดําก็สามารถเรียกเสียงหัวเราะจากคนดูได
จากการศึกษาเรื่อง การวิเคราะหกระบวนการสื่อความหมายในมิวสิควิดีโอเพลงไทยสากล
โดยอาศัยแนวคิดทางโครงสรางและสัญญะวิทยา วิเคราะหใหเห็นถึงแบบแผนของวิธีการในการสื่อ
ความหมายผานทางระบบรหัส เชิงภาพตัวแทนในสื่อดังกลาว พบวา สื่อมิวสิควิดีโอ ฯ นั้น
ปรากฏใหเห็นถึงระบบรหัสเชิงภาพตัวแทนรวมทั้งสิ้น 3 สวนหลัก ๆ คือ
1.ระบบรหัสเชิงภาพตัวแทนของ “องคประกอบสําคัญ” ซึ่งหมายรวมถึง องคประกอบของ
เพลง (แกนเพลง กับจังหวะ - ทวงทํานองหรืออารมณเพลง) ตัวละคร (ประเภทและบทบาททั่วไป
กับสถานภาพและบทบาทเฉพาะ) การเลาเรื่อง (แกนเรื่อง, การเปดเรื่อง, ปมแหงความขัดแยง,
การคลี่คลาย, การจบเรื่อง, ลําดับกอน-หลังของเหตุการณ และของประกอบฉาก) และวลีหรือขอ
ความ
2.ระบบรหัสเชิงภาพตัวแทนของ “องคประกอบทางเทคนิควิธีการนําเสนอ” ซึ่งหมายรวม
ถึงการจัดฉาก การจัดแสดง ภาพขาว-ดํา มุมกลอง การเคลื่อนไหวของกลอง และการตัดตอ
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3.ระบบรหัสเชิงภาพตัวแทนของ “ความสัมพันธระหวางองคประกอบของเพลง กับรูปแบบ
การนําเสนอ” ซึ่งหมายรวมถึง ความสัมพันธระหวางแกนเพลงกับจังหวะ-ทวงทํานองหรืออารมณ
เพลง ความสัมพันธระหวางแกนเพลงกับการจัดแสดง ความสัมพันธระหวางแกนเพลงกับมุมกลอง
และความสัมพันธระหวางจังหวะ-ทวงทํานองหรืออารมณเพลงกับการตัดตอ (จตุรงค ดวงมณี ,
2539)
ระบบรหัสเชิงภาพตัวแทนเหลานี้ลวนแลวแตประกอบไปดวยแบบแผนวิธีการในการสื่อ
ความหมายอันแตกตางหลากหลาย ซึ่งสอแสดงลักษณะเฉพาะในเชิงสรางสรรคที่ยืดหยุนไดมาก
เปนพิเศษ
2 แนวคิด Pornography
Berger กลาวถึงภาพเปลือย (Nude) ไวอยางนาสนใจในหนังสือ “Way of Seeing” วา
“การเปลือยกายของคนแตละคนก็คือสิ่งที่เปนธรรมชาติของคนแตละคนแตการเปนนูดก็คือการถูก
มองวาเปลือยโดยคนอื่น ๆ มิใชเกิดจากความสํานึกโดยตนเอง รางกายที่เปลาเปลือยจะถูกมองใน
ฐานะที่เปนวัตถุเสียกอนจึงกลายเปนสิ่งที่เรียกวา “นูด” ในภายหลัง (John Berger, 1972 อางใน
สมสุข หินวิมาน และ วรวัฒน อําพันสุข, 2540)
มิเชล ฟูโก (Michel Foucault, 1975 อางถึงใน วิลาสินี พิพิธกุล, 2543) ชี้ใหเห็นเหตุผล
ของการผูกโยงรางกายกับอํานาจและการเปนวัตถุ จากการศึกษาความเปลี่ยนแปลงขององคความ
รูในวิชาแพทยในชวงปลายศตวรรษที่ 18 ที่ตามความเขาใจของคนทั่วไป การปฏิวัติของวงการ
แพทย เกิดจากการคนพบสาเหตุการเกิดโรความีที่มาจากอะไร กอนหนานี้สาเหตุของความเจ็บ
ปวยมีที่มาจากสิ่งที่เราไมรูจัก มองไมเห็น ไสยศาสตรจึงเชื่อมโยงความเจ็บปวยเขากับสิ่งชั่วราย
(อํานาจที่มองไมเห็น) แตในยุคสมัยใหมพยาธิวิทยาเติบโตมาพรอมกับสรีระวิทยา ทําใหสามารถ
คนหาไดอยางแนชัดวาสาเหตุของโรคมาจากความบกพรองหรือจากเชื้อโรคที่อยูตรงใดกันแนของ
รางกาย สาเหตุของโรคจึงกลายเปน “สิ่งที่มองเห็นไดภายในรางกาย” นับเปนการขจัดความงมงาย
ออกไปและแทนที่ดวยความรูที่เปนแนวราบและมีความเปนกลาง
อยางไรก็ดี ฟูโก ชี้ใหเห็นวาวิธีการศึกษาที่ “เปนกลาง” นั้นพัฒนาขึ้นมาไดจากการแอบ
ขโมยศพมาเพื่อศึกษาอวัยวะภายใน รางกายผูตายที่ควรจะนอนสงบในหลุมถูกนํามาเปดใหเปลา
เปลือย และถูกชําแหละภายใตการจับจองมองของบรรดาแพทย ความเปนกลางที่ดูบริสุทธิ์ผุดผอง
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ที่แทไดมาจากการกระทําความรุนแรงกับรางที่ปราศจากวิญญาณ เปนการทําใหรางกายมนุษย
กลายเปนวัตถุอยางสมบูรณ ซึ่งฟูโกเรียกวา วาทกรรม ที่หมายถึง ไมใชเฉพาะรูปแบบการใหความ
หมาย และเปนองคความรูเชนเดียวกับอุดมการณ ที่นําไปสูอํานาจที่สามารถพัฒนาไปสูการให
ความหมายใหม อยางการเลื่อนไหลของการใหความหมายตอองคความรูของ Pornography ของ
ผูหญิง หรือของคนในสังคม เพราะสําหรับฟูโกต “ความรู” ทุกชนิดสามารถแปรมาเปนเครื่องมือ
อํานาจไดทั้งสิ้น
แมกระทั่งการทําใหรางกายเจ็บปวดแตขณะเดียวกันก็ไดรับความสุขคูขนานไปดวย หรือ
เรียกวาพฤติกรรมแบบซาดิสม-มาโซคิสม ฟูโก ก็ไดเคยกลาวไววา การกระทําดังกลาวไมใช
พฤติกรรมหรือการกระทําอันรุนแรง หากแตเปนการสรางรูปแบบใหม ๆ ของความเพลิดเพลินทาง
กาย หรือถามองจากทัศนะเรื่องเซ็กซและอํานาจ มันก็คือรูปแบบหนึ่งของการใหอํานาจเปนเครื่อง
มือสนองตอบกามตัณหา อันทําใหสามารถกระทําตอตัวตนไดในทุกรูปแบบ (eroticization of
power) นั่นเอง (สายพิณ ศุพุทธมงคล และคณะ, 2541)
ฟูโกใหเหตุผลวา กอนยุคที่ชนชั้นกลางจะถือกําเนิดขึ้นมา เรื่องเพศเปนเรื่องที่เปดเผย พูด
ถึงไดอยางไมตองกระมิดกระเมี้ยน และแสดงพฤติกรรมทางเพศไดโดยไมตองคอยระวังปกปดกลัว
คนอื่นมาเห็น ซึ่งเกิดขึ้นในตอนตนคริสตศตวรรษที่ 17 เรื่องเพศสามารถแสดงออกไดอยางโจงแจง
การเปดเผยสรีระรางกาย รวมถึงการเปลือยรางคลุกคลีกันระหวางชายหญิง (หรือกระทั่งชายกับ
ชาย หรือหญิงกับหญิง) นั้น เปนเรื่องธรรมดาสามัญ ซึ่งเปนยุคแหงการโชวเนื้อหนังมังสาอยางแท
จริง “bodies made a display of themselves” (สายพิณ ศุพุทธมงคล, อางแลว)
และฟูโกเชื่อวา หลังการกําเนิดของคนชั้นกลางและชนชั้นนายทุนในคริสตศตวรรษที่ 17
เรื่องเพศกลับกลายเปนเรื่องที่ถูกจํากัดใหอยูแตเฉพาะในที่พักอาศัย หรือในครัวเรือน (โดยเฉพาะ
อยางยิ่งระหวางคูสามีภรรยา และเปนไปเพื่อเปาหมายแหงการสืบพันธเทานั้น เรื่องเพศจึงกลาย
เปนสิ่งตองหามที่ไมมีใครยอมพูดถึง แตขณะเดียวกันถาหากมีการพูดถึงก็มีขอบังคับวาภาษาที่ใช
ในการกลาวถึงเรื่องเพศนั้น ตองผานการขัดเกลาอยางดีที่สุด และตองหลีกเลี่ยงการใชคําพูด
สกปรก หรือหยาบโลนใด ๆ (สายพิณ ศุพุทธมงคล, อางแลว)
ดังนั้น Pornography ความหมายและอํานาจโดยตัวของมันเอง จึงสามารถเลื่อนไหลตาม
กระแสการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย และเปนไปไดที่จะทําใหผูหญิงสามารถดึงความหมายเฉพาะ
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บางอยางเพื่อนํามาเปนเครื่องมือสรางอํานาจ เพื่อการกําหนดภาพตัวแทนของพวกเธอ หรือที่เรียก
วา การสถาปนาความจริง (regime of truth) ขึ้นมาอยางชอบธรรมไดดวยตนเอง
อีกทั้งฟูโก ไดอธิบายไวดวยวา การ “พูด” เรื่องเพศอันเบี่ยงเบนออกไปจากกระแส
วาทกรรมนั้นแสดงใหเห็นถึง “เสรีภาพในรางกายและเรื่องเพศ” และถือไดวาเขาขาย “การกระทํา
ในสิ่งตองหาม เปนการทายเหตุผลและวาทกรรมของรัฐ หรือเปน “การเปลือย” วาทกรรมแหงราง
กายและเรื่องเพศที่ดํารงอยู ซึ่งไมตางจากการนําเสนอภาพเปลือยของรางกายหรือการบรรยาย
เรื่องเพศอยางโจงครึ่ม อันมีสภาพไมตางจาก porneia หรือ pornography
Pornography มาจากภาษากรีก porne หมายถึง โสเภณี ในการเขียนหมายถึง งานเขียน
ของหญิงแพศยา หรือการพรรณนาถึงการกระทําของโสเภณี ซึ่งมีขอถกเถียงอยางเปดเผยวาเปน
ภาพศิลปะ หรือเปนภาพอนาจาร เนื่องจากความเขาใจของแตละคนในแตละสังคมตางมีมุมมองที่
ไมเหมือนกัน โดยนักสตรีนิยม (Feminist) เห็นวาคุณคาและความจริงอาจจะเปลี่ยนไปในแตละยุค
แตนักสตรีนิยม จะบงชี้สถานะของคุณคาที่เปลี่ยนในแงความสัมพันธของอํานาจในสังคม สิ่งที่มอง
วาถูกหรือผิดในชวงหนึ่งถูกกําหนดโดยผูที่มีอํานาจ (Daniel Linz and Neil Malamuth, 1993)
ภาพเปลือย ถาใหเห็นอวัยวะเพศชัดเจนเปนลามก แตถามีการทําใหเลือนบางไมเปน
ลามก (นันทริกา คุมไพโรจน, 2528)
Pornography ไดรับคําจํากัดความ เมื่อป 1857 จากการมีภาพเปลือยกาย (Nude)
ปรากฏในสื่อมวลชนอยางแพรหลาย ภาพเปลือยมีความเกี่ยวพันกับความรูสึกและความเขาใจ
ของบุคคล วาเปนการมุงปลุกเราอารมณทางเพศ ดวยการนําเสนอกิจกรรมทางเพศ ฟูโกต
(Michel Foucault) อธิบายวา “รางกายผูหญิงเปรียบเสมือนเครื่องหมายแหงการรวมเพศ เนื่อง
จากบทบาทของการตั้งครรภ“ จึงเปนไปไดสําหรับการที่จะถูกมองจากนักสตรีนิยม ในสังคมแบบ
ปตาธิปไตย “ชายเปนใหญ” วาเปนเครื่องมือของผูชายในการรักษาวัฒนธรรม ผูชายเปนใหญผู
หญิงเปนรอง และผูชายยังสามารถวางตําแหนงของผูหญิงไดวาผูหญิงควรจะวางตัวอยางไร และ
กําหนดบทบาทของผูหญิงในแงเปนโสเภณีและวัตถุทางเพศ (Daniel Linz and Neil Malamuth,
1993)
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นักสตรีนิยมกลุมทาทายพวกตอตานภาพเปลือย (Challenge anti-porn) มีทัศนะเกี่ยวกับ
Pornography วาเปนเนื้อหาทางสื่อลามกที่สะทอนจินตนาการแบบปราศจากพิษภัย หรือ
จินตนาการทางเพศ และความลามกเปนเรื่องที่ติดอยูในบริบทความดีความชั่วซึ่งถูกตีความทาง
วัฒนธรรม สิ่งที่เรียกวาไมถูกตองทางศีลธรรมในวันนี้อาจจะยอมรับไดในวันขางหนา อะไรที่ถูก
พิจารณาวาลามก หยาบคายในวันนี้ อาจถูกพิจารณาวาเปนศิลปะในวันขางหนาหรือในชวงเวลา
เดียวกัน มนุษยเราซึ่งมีศักยภาพในการตัดสินใจและพิจารณาหาเหตุผลจึงควรไดรับสิทธิในการ
เลือกรับขาวสารนั้น ๆ ดวยตนเองซึ่งเปนหนทางเดียวที่เราคนหาความจริงได (จงกลนี โตสกุลวงศ,
2542 ) และความมีเสนหทางเพศของผูหญิงที่ปรากฏในภาพเปลือย ไมควรถูกลดคาใหเปนเพียง
หลักฐานที่ฟองรองการใชอํานาจแบบปตาธิปไตย (วิลาสินี พิพิธกุล, 2544ข)
เบรอน (Baron, 1990 อางถึงใน Daniel Linz and Neil Malamuth, 1993) ไดทดสอบ
ความคิดที่วา pornography มีผลตอการกระทําทางเพศ จากการศึกษาความสัมพันธรวมกันของ
อัตราหมุนเวียนหนังสือ pornographic และดัชนีบางอันของความไมเทาเทียมกันในสังคม เมื่อการ
หมุนเวียนหนังสือนี้สูงขึ้น ระดับของความเทาเทียมในสังคมจะลดต่ําลง เขากําหนดโครงสรางตัว
ทดสอบ 24 อันของสถานะความสัมพันธของผูหญิงและชายใน การเมือง เศรษฐกิจ สิทธิทาง
กฎหมาย. กลุมการเมืองเขานับอัตราสมาชิกสภาตาง ๆ และผูวาที่เปนหญิง ในกลุมดานเศรษฐกิจ
เขานับจํานวน ผูจัดการ และผูบริหาร และเงินกูที่ใหกับผูหญิง ในดานกฎหมายเขาสังเกตวารัฐได
ผานกฎหมายการจางงาน การจายคาแรงที่เทาเทียมกัน และสถานะที่ความรุนแรงทางรางกายตอ
สมาชิกในครอบครัววาเปนอาชญากรรม การวัดระดับของความแพรหลายของ pornography
นอกจากนี้ยังรวมตัวแปรควบคุม ดัชนีความรุนแรง การวัดการยอมรับความรุนแรงในสถานะตางๆ
และ จํานวนพิธีรับศีลในแตละรัฐ ไวในการวิเคราะหดวย ตัวแปรทายสุดถูกรวมไวดวยจากความ
เห็นของผูทดลองเพราะผูเชื่อในศาสนาในเขตบางเขตจะรับความดอยกวาของผูหญิง
เบรอน ไดผลวามีความสัมพันธทางบวกระหวางการแพรของนิตยสาร pornographic กับ
ดัชนีความเทาเทียมกันทางเพศ ความสัมพันธที่มากกวาจะพบจากจํานวนพิธีการรับศีล ในที่ที่มีพิธี
การรับศีลมากจะมีความเทาเทียมทางเพศนอยลง เบรอนสรุปวาการบริโภค pornographic สราง
ความเทาเทียมกันทางเพศขึ้น
ดังนั้น การเขาสูพื้นที่ของผูหญิงดวยการนําเสนอเรือนรางผานสื่อนี้ ผูหญิงจึงสามารถใช
อํานาจแหงความสวยงามและความมีเสนหทางเพศของเรือนรางตน และเปนผูสงตอภาพตัวแทนนี้
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ไปยังคนในสังคมไดไมตางจากสื่อมวลชนอื่น ในฐานะ Gatekeeper หรือผูเฝาประตูขาวสารเอง
ซึ่งหมายถึง บุคคลที่ทําหนาที่กลั่นกรอง เลือกสรรขาวสารในรูปแบบของภาพเรือนรางของตนเพื่อ
เสนอตอไปยังสาธารณชน นางแบบจึงอยูในฐานะที่จะควบคุมขาวสารตาง ๆ ที่จะผานไปยัง
ประชาชนทั่วไป เปนผูตัดสินใจสารของภาพตัวแทนอะไรควรจะสงตอไป และสารของภาพตัวแทน
อะไรควรจะสงชาหนอย หรืออะไรควรจะตัดออกไปทั้งหมด โดยอาศัยวิธีการคัดเลือกและเรียบ
เรียงสารของภาพ ตลอดจนกําหนดเวลาและจัดลําดับความสําคัญของภาพนั้นๆ หรือกลาวอีกนัย
หนึ่งเปนผูที่ทําหนาที่ปดและเปดประตูขาวสาร โดยยืนอยูระหวางตัวภาพและผูรับสาร แตมีอีกนัย
ยะของการใสรหัสความหมายในสารของภาพไปดวยอีกสวนหนึ่ง
3. แนวคิดการใสรหัสความหมาย Coding System
3.1 แนวคิดเรื่องความเปนจริง
Stuart Hall ไดอธิบายไววา แทจริงแลว ไมมีสิ่งที่เรียกวา “ความเปนจริง” ลอย ๆ อยู จน
กวาจะมีผู “สราง” ขึ้นมา ตามแนวคิดของ De Saussure ที่ไดอธิบายความสัมพันธระหวาง ภาษา
กับสิ่งที่เรียกวา “ความเปนจริง” (reality) เอาไววา คนเรา “ตั้งชื่อ” (naming) สิ่งตาง ๆ ขึ้นมาเพื่อที่
จะนําเอาไปใชอางอิงถึง (refer) กลาวถึงในครั้งตอ ๆ ไป แต De Saussure เห็นวา บทบาทหนาที่
ของการตั้งชื่ออันเปนรูปแบบหนึ่งของภาษานั้นมีมากกวาประโยชนที่ไดกลาวมา เพราะภาษาทําให
มนุษยสามารถจัดระบบ (organize) สราง (construct) และเปนเครื่องมือ (Instrument) ใหมนุษย
เขาสูความเปนจริงอีกดวย (กาญจนา แกวเทพ, 2540)
Hall ไดนําแนวคิดของ De Saussure มาประยุกตใชกับสื่อมวลชนโดยอธิบายวา ในขั้น
ตอนแรกสื่อไดสรางความเปนจริง (social construction of reality) ของกลุมบุคคลประเภทหนึ่งขึ้น
มา ขั้นตอนที่สอง ก็คือ การเผยแพรถายทอด “ความเปนจริงดวยรูปแบบและเนื้อหา (Version) ที่
สื่อสรางขึ้นมา” ใหแกผูรับสาร ซึ่งจะรับเอาความหมายจากกระบวนการใสรหัสที่สื่อสรางความจริง
ขึ้นมา (กาญจนา แกวเทพ, 2540)
3.2 ทัศนะใหมตอผูสงสาร
สืบเนื่องจากแนวคิดเรื่องความเปนจริงขางตน Stuart Hall (Stuart Hall, 1973 อางถึงใน
กาญจนา แกวเทพ, 2540) ขยายเพิ่มเติมถึงการนํากลยุทธของการใสและการถอดรหัส (Encoding
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& Decoding) ที่เกี่ยวกับการสราง การถายทอด และการรับวัฒนธรรม (cultural production &
reception) ของภาพดังกลาวมาอธิบายถึงความสัมพันธของผูสงสารและผูรับสาร นั่นคือ ขั้นตอน
ของการสรางความหมายนั้นแทจริงแลวมีอยู 2 จังหวะคือ จังหวะแรกเกิดขึ้นในขณะที่ผูสงสารใส
รหัส (encoding) และเมื่อผูรับสารถอดรหัส (decoding) นั้น ก็เปนอีกขั้นตอนหนึ่งของการสราง
ความหมายในจังหวะที่ 2
Hall จึงไดนําเสนอทัศนะใหมแกผูสงสารวา ผูสงสารมิใช “ผูทําหนาที่สงผานขาวสารเทา
นั้น (Transmitter) หากทวาเปน ‘ผูที่ไดเขารหัส’ (Encoder) ขาวสารที่สงไปใหดวย ซึ่งมีนัยยะวา
เมื่อเวลาที่ผูสงสารได ‘สงสาร’ ถึงผูรับสารนั้น เขาไดทํางาน 2 อยางไปพรอม ๆ กัน คือ การสง
‘ขาวสาร’ และ ’การติดตั้งรหัสการถอดความหมายจากสาร’ ใหแกผูรับดวย
แตถึงแมจะมีชองวางดานความเขาใจระหวางผูสงสารกับผูรับสารอยูเสมอ กลาวคือ ผูรับ
สารจะไมสามารถถอดรหัสความหมายออกไดถูกตองตามที่ผูสงตองการ Hall ก็เห็นวา สําหรับ
เรื่อง “ความหมายหลัก ๆ หรือใจความสําคัญ ๆ แลว ผูรับสารจะสามารถถอดรหัสตามที่ผูสงสารได
ใสรหัสเอาไวได ไมวาจะเปนการใชสื่อภาษา สื่อภาพ สื่อเสียง หรือสื่ออื่น ๆ ก็ตาม
ตัวอยางเชน การนําขาวสารเกี่ยวกับโลกภายนอกยอมาอยูในรหัสของการใชภาษา ซึ่งบาง
รหัสที่ถูกติดตั้งมาใหนั้น จะถูกนําเสนอราวกับเปนธรรมชาติ (Natural code) โดยไมตองเรียนรูเลย
โดยเฉพาะอยางยิ่ง รหัสที่มาในรูปแบบของ Visual communication หรือการสื่อสารดวยภาพ
นอกจากนี้ Hall ไดนําเอาทัศนะของ Umberto Eco ผูเสนอแนวคิด narrative มาใชคือ
เรื่อง “เงื่อนไขของการรับรู” (condition of perception) Eco ไดตั้งขอสังเกตวา บรรดาสัญญะที่
เปนภาพเหมือน (Icon) นั้นจะทําใหผูรับสารสามารถมองเห็นตัว Object ไดเหมือนกับในโลกแหง
ความเปนจริง ดังนั้นบรรดาภาพจริงและเสียงจริงในโทรทัศน ซึ่งลวนแตเปน Icon sign ทั้งนั้น
จึงสามารถโนมนําการรับรูของผูรับสารไดมาก (กาญจนา แกวเทพ, 2540)
4.ทฤษฎีโครงสรางนิยมและสัญญวิทยา
“เรือนราง” โดยเฉพาะของผูหญิงรับการปรับเปลี่ยนตัวเองดวยจินตนาการจากอุดมคติที่
สังคมจากสื่อมวลชนที่เปนผูสรางรางกายแหงอุดมคติของหญิงสาว
(ไมวาจะสวยงามหรือนา
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เกลียดสกปรก) กลายเปนรูปแบบที่เปนบรรทัดฐานของสังคมซึ่งหากวาเรือนรางของใครหลุดไป
จากวาทกรรมแหงอุดมคตินั้น ก็ถือวาเปนผูมีรางกายเบี่ยงเบนหรือผิดปกติที่ไมอาจยอมรับได
ฉะนั้น “การเปดเผยเรือนราง” ของนางแบบยอมตองมีสัญญะบางอยางบรรจุไว เพื่อ
สามารถบอกเลาผูดู โดยเฉพาะผูหญิงถึงเรือนรางซึ่งสามารถเลือกรางกายของตน หรือทําตาม
อยางไดหากเราไมตองการรางกายนั้น เชน การลดน้ําหนักที่ถูกตอง การออกกําลังกายที่พอเหมาะ
แลวสามารถที่จะไดรปู แบบของรางกายแทบทุกอยางที่ตองการ แนนอนวาการเลือกตัดสินใจดวย
ตัวเอง จากการผาตัดเสริมความงาม กับเครื่องประดับแฟชั่น โดยสิ่งที่หายไปไมใชเพียงเพียงความ
ไมเทาเทียมกันของสิทธิ เงิน เวลา ที่หามคนสวนใหญไดรับการปฏิบัติเชนเดียวกัน แตบางครั้งก็ไม
ใชเสมอไป เพราะภาพตัวแทนเรือนรางอันสวยงามที่ปรากฏ ประกอบดวยการสรางความจริงขึ้น
มากมาย และสามารถสะทอนสัญญะแหงความหมายมากมายไดเชนกัน
การวิเคราะหเชิงโครงสรางนิยมไมไดจํากัดอยูที่การวิเคราะห “ภาษา” เทานั้น แตขยาย
ขอบเขตการศึกษาออกไปถึงวัตถุดิบทุกอยางที่อยูใน “ระบบสัญญะ” (Sign System) อันหมายถึง
ทุกอยางที่มีความหมายแฝงฝงอยูในเนื้อหา (กาญจนา แกวเทพ,2541)
และการวิเคราะหของโครงสรางนิยมนั้นไมไดจดจออยูที่ตัวบท หากแตจะใหความสนใจ
กับความสัมพันธระหวาง 3 สิ่ง คือ ตัวบท ความหมายของตัวบท และวัฒนธรรมบริบทของตัวบท
กลาวคือ ตัวบทหนึ่ง ๆ จะถูกอานความหมายออกมาเปนแบบใดนั้น จําเปนตองสัมพันธ/ขึ้นอยูกับ
บริบท/วัฒนธรรมที่ตัวบทนั้นเกิดขึ้นมา
ดังนั้น ภาพตัวแทนของผูหญิงจากการนําเสนอเรือนราง จึงสามารถแสดงสัญญะภายใต
บริบทของวัฒนธรรมเฉพาะตน ซึ่งมีความหมายที่แตกตางอยางเปนปจเจกไดเชนกัน โดยการ
ปฏิบัติตอรางกายอาจปรากฏออกมาในรูปแบบไมวาเพื่อแสดงถึงชาติพันธ ลักษณะของวัฒนธรรม
หรือเพื่อความสวยงามตามความเชื่อของแตละชนเผา เชน การสัก เจาะ และสรางรอยแผลเปน ทํา
ลวดลายบนผิวหนังดวยการสะกิดดวยหนามจนเปนแผล แลวใสยางไมใหอักเสบ ทําใหผิวหนังเปน
ตุมแผลเปนเมื่อแผลหาย เกิดเปนลวดลาย เปนที่นิยมของคนหลายเผาในอัฟริกา หรือการที่หญิง
เผาเซอรมา ในอีธิโอเปย ประดับปากดวยการแทรกแผนดินเผาในริมฝปากบน ยิ่งแผนใหญเทาไร
พอแมผูหญิงก็สามารถเรียกคาสินสอดไดมากขึ้นเทานั้น หรือการเปลือยกายเขาไปที่ชุมชนเพื่อ
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ประทวงบางอยาง ที่เรียกปรากฏการณนี้วา streaking ซึ่งแพรหลายในอังกฤษในทศวรรษ 1970
(สายพิณ ศุพุทธมงคล อางแลว)
Saussure (F.de Saussure, 1915 อางถึงใน กาญจนา แกวเทพ, 2541ข) ไดอธิบายแนว
คิดเรื่องสัญญะ ไวดังนี้
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แผนภาพที่ 1 แนวคิดเรื่องสัญญะของ F.de Saussure
Sign
ประกอบดวย
Signifier + Signified

Signification

Reference
(external reality)

เริ่มตนจาก Sign (สัญญะ) ซึ่งหมายถึงพาหะ (Vehicle) ที่จะบรรทุกความหมายไปยังที่
ตาง ๆ สัญญะนี้ตองมีลักษณะเปนรูปธรรม/กายภาพที่จับตอง/สัมผัสได เชน รูปภาพ วัตถุ เสียง
ฯลฯ เมื่อผูรับสารไดสัมผัสสัญญะ ไมวาจะเปนการเห็นหรือการไดยิน (หรือดวยผัสสะอยางอื่น ๆ) ก็
จะทําใหเรา “นึกถึง” (refer) วัตถุหรือความเปนจริง
Saussure ตั้งชื่อองคประกอบที่เปนรูปธรรม (ถอยคํา ภาพ เสียง) วา “ตัวหมาย”
(Sgnifier) และใชคําวา “ตัวหมายถึง” (Signified) วาหมายถึงภาพในหวงนึกคิดที่เกิดขึ้นเมื่อได
มองเห็นหรือไดยินตัวหมาย
สายสัมพันธระหวางตัวหมายและตัวหมายถึงมิไดเกิดขึ้นอยางเปนธรรมชาติ ดังนั้นจึงจํา
เปนตองเรียนรู ตองมีประสบการณ จึงจะทราบวาเครื่องหมายตาง ๆ แปลวาอะไร และความ
สัมพันธดังกลาวจะถูกกําหนดใหแตกตางกันไปในแตละวัฒนธรรม และแตละยุคสมัย
และจากสายสัมพันธระหวางตัวหมายกับตัวหมายถึงนั้นจะมีความหมายอยู 2 ระดับ
ความหมายขั้นแรกเรียกวา ความหมายโดยอรรถ (Denotative meaning) คือความหมายที่เชื่อม
โยงความสัมพันธระดับแรกระหวางตัวหมายและตัวหมายถึง
ความหมายโดยนัย (Connotative meaning) คือความหมายที่ถูกสรางใหเชื่อมโยงลงไป
อีกชั้นหนึ่ง ซึ่งการที่จะถอดความหมายโดยนัยออกนั้น จําเปนตองมีความรูในระดับลึกซึ้งและกวาง
ขวาง เชน รูปเบิรดนั้น นอกจากจะมีความหมายไปถึง “นักรองซูเปอรสตารของคนไทย” และหาก

22

นํารูปเบิรดไปวางเขาคูกับเครื่องดื่มบางชนิด ความหมายโดยนัยนั้น ก็อาจจะถูกถายทอดจากตัว
หมาย “เบิรด” ไปสูตัวหมาย “เครื่องดื่ม” กลาวคือ “Superstar จะดื่ม Super softdrink” หรืออาจ
จะตองมีความคุนเคยกับวัฒนธรรมของแตละแหง เชน ถาเห็นสีน้ําเงิน ขาว แดง (tricolour) ในยุ
โรปจะหมายถึงฝรั่งเศส ในขณะที่สีขาว แดง น้ําเงิน ในเอเชียจะหมายถึงไทย เปนตน
จากระดับของความหมายโดยนัยนี้ Barthes (Barthes. R, 1972 อางถึงใน กาญจนา แกว
เทพ, 2541ข) ไดขยายความหมายโดยนัยที่อยูในระดับลึกอยางมาก ที่เรียกวา “มายาคติ” (Myth)
ซึ่งเปนระบบความคิดที่อยูในแตละสังคม และเปนความคิดที่มีการใหคุณคาเปนลําดับชั้นของแต
ละสังคม โดยถูกถายทอดดวยกระบวนการสื่อสารนี้เอง โดยสวนใหญ มายาคติจะเปนเรื่องเกี่ยวกับ
ลักษณะประจําชาติ ความยิ่งใหญของชาติ หรือทัศนะที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตรหรือธรรมชาติ ความ
บริสุทธิ์ ความดีงาม ความมีน้ําใจ ความเปนไท ฯลฯ)
วิธีการแบบสัญญวิทยานั้น แมวาวิธีการจะมีเปาหมายที่จะคนหา “ไวยากรณ/กฎ/รหัส
(codes) ที่ควบคุมการสื่อความหมายของสัญญะในรูปแบบตาง ดวยการอานรหัสและความหมาย
ที่อยูใน “ตัวบท” โดยพิจารณาใหสัมพันธกับ “ปริบททางวัฒนธรรมที่แวดลอมตัวบทนั้น” เนื่องจาก
ตัวบททุกตัวที่เปนเนื้อหาของสื่อมวลชน ไมอาจแยกตัวออกมาเปนอิสระจากวัฒนธรรมที่ตนเอง
สังกัดอยูได เพราะหากใชสมุดรหัสคนละเลมกับวัฒนธรรมที่สังกัดอยู ผูรับสารก็จะไมเขาใจความ
หมายอยางแนนอน
การวิเคราะหแนวสัญญวิทยา ก็คือการคนหา “ความหมายเชิงวัฒนธรรม (cultural
meaning) ของเนื้อหาสื่อนั่นเอง ซึ่งอาจจะเริ่มตั้งแต “ใครเปนผูสรางสาร” (มิไดดูความตั้งใจแตดูที่
มิติทางวัฒนธรรมของผูสง) จากนั้นก็วิเคราะหระดับความหมายที่มีอยูเปนชั้น ๆ คือ ความหมาย
โดยอรรถและความหมายโดยนัยในระดับที่ลึกซึ้งลงไปใหมากยิ่งขึ้นทุกที โดยพิจารณาควบคูไปกับ
ลักษณะทางวัฒนธรรม ที่แวดลอมตัวบทนั้นอยูตลอดเวลา (แตมิไดสนใจการอานของผูรับสาร)
การวิเคราะหแนวโครงสรางนิยมและสัญญวิทยา จึงสามารถสรุปหลักการสําคัญไดดังนี้
1) ตัวบททุกชนิด หมายถึงวัตถุดิบที่จะนํามาวิเคราะห จะถูกสรางขึ้นตามวิธีการเดียวกับ
การสรางภาษา
2) ความหมายในตัวบทจะอยูกับวัฒนธรรมระดับกวางและกรอบอางอิงทางภาษา
3) ตัวบทจะเปนภาพตัวแทนของกระบวนการสรางความหมาย
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4) ความหมายของตัวบทจะมีทั้งความหมายโดยอรรถ ความหมายโดยนัย และมายาคติ
5) ระบบสัญญะนั้น จะถูกถอดรหัสตามพื้นฐานความรูที่มีอยูในสังคม
“เรือนราง” ของนางแบบที่ปรากฏเปนภาพในขั้นพื้นฐานที่สุด จึงสามารถทําหนาที่เปนสื่อ
เพื่อถายทอดเรื่องราวจากตัวบท มาสูการรับรูและเขาใจของผูชม ในฐานะที่เปน “สื่อ” สําหรับเลา
เนื้อเรื่องอยางตรงไปตรงมา ซึ่ง “เรือนราง” แตละแบบจะมีพลังในการบอกเลาเรื่องไดดีนั้น สวน
หนึ่งขึ้นกับความสามารถของตัวมันเอง ในการสรางความสัมพันธแบบรวมกลุมกับสิ่งอื่น ๆ เชน
ฉาก สี ชุดเครื่องแตงกาย หรือ การจําแนกตัวเองออกจากสิ่งอื่น ๆ และอีกทั้งสามารถบอกผูชมได
ดวยวาเรือนรางนั้นมี “คุณคา” ที่ผูชมอาจสามารถมองเห็นและตองการเปนแบบอยางที่ทําได หรือ
อาจจะทําไมได
5.แนวคิดเรื่องการจองมองดวยสายตาแบบผูชาย (Male Gaze)
การจองมองมีอํานาจและซับซอน มนุษยตางใหความสําคัญกับดวงตาและการสื่อความ
หมายผานการจองมองนับเปนเวลาหลายศตวรรษ หลายวัฒนธรรมมีคํากลาววา ดวงตาเปนหนา
ตางแหงจิตและวิญญาณ
ดวงตาเปรียบเสมือนอวัยวะเพศชาย จากบทความเรื่อง The Uncanny (Freud, 1905
อางถึงใน จิรอดุลย บุณยภักดิ์, 2543) “ความสัมพันธที่ทดแทนกันระหวางดวงตาและอวัยวะเพศ
ชายนั้น พบไดจากความฝน ตํานานและจินตนาการ” และจากบันทึกคนไขชายของ Freud ที่อาง
วา ดวงตาของเขาเปนเหมือนกระจกเงา เขาถูกความกลัวกลุมรุม เพราะเขากลัววาการจองมอง
ของเขาจะไป “ติด” อยูกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง นอกจากนี้ เขายังกลัวการสูญเสียความสามารถในการมอง
เห็นดวย Freud จึงใหทัศนะเกี่ยวกับเรื่องนี้วา สัญชาตญาณในการแอบมองจองดูเปนการกระทําที่
เปนเรื่องของแรงขับทางเพศ : การแอบมองจองดูนั้น คือความตองการทางเพศที่เปนอัตโนมัติ จริง
ๆ แลวการแอบมองจองดูตองการวัตถุเพื่อใชในการจองมอง แตวัตถุในการจองมองนั้น แทที่จริง
แลวก็คือรางกายของผูจองมองนั่นเอง
Laura Mulvey ไดนําแนวทฤษฏีจิตวิเคราะหของซิกมันต ฟรอยด มาใชในการศึกษาเรื่อง
ผูชมภาพยนตร โดยอางถึง “Scopophilia” หรือความพึงพอใจในการจองมองเรือนรางของผูอื่นใน
ฐานะวัตถุทางเพศ ในมุมมืดของโรงภาพยนตร จะมีผูชมจองมองภาพยนตรโดยไมมีผูอื่นจองมอง
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เขา หรือแมแตผูแสดงบนจอภาพยนตรก็ตาม Mulvey กลาววามีปจจัยหลายอยางที่เอื้ออํานวยให
แกผูชม ตั้งแตกระบวนการมองผูแสดงหญิงแบบฝนหวานในเรื่องเพศ (Voyeuristic process of
objectification of female characters) และกระบวนการนําความรูสึกลุมหลงและรักตัวเองมาใช
ในการมองผูอื่น (Narcissistic process of identification with an ideal of ego) เธอกลาววา ใน
สังคมปตาธิปไตย ความรื่นรมยในการมองนั้น ถูกจําแนกออกเปน 2 ขั้วตรงขาม คือผูชายเปนผู
เสนอ และผูหญิงเปนผูสนอง (Mulvey, 1992) ความพึงใจในการจองมองจึงถูกแบงออกเปนผู
กระทํา/ผูชาย (active/male) ผูถกู กระทํา/ผูหญิง (passive/female) การจองมองของผูชายมัก
กําหนดวาตองจองมองรูปรางของผูหญิง บทบาทของผูหญิงมักเปนพวกที่ชอบการเปดเผยหรืออวด
เรือนรางของตัวเอง (exhibitionist) ผูหญิงจะเปนฝายถูกมองหรือไมก็เปนฝายถูกนํามาแสดง การ
ปรากฏตัวของผูหญิงถูกตีรหัสวาเปนภาพที่มีพลังและมีความเยายวนทางเพศ ดังนั้น ภาพของผู
หญิงจึงเปนภาพที่แฝงความหมายวาเปนภาพที่ตองมอง ผูหญิงอยูในฐานะวัตถุทางเพศ เปนจุด
เดนของภาพทางเพศ ผูหญิงเปนผูที่มีภาพใหจองมอง และพวกเธอกําลังเลนกับความปรารถนา
ของผูชาย (Mulvey, 1975/1989)
ภาพของผูหญิงกอปญหาที่ลึกล้ํายิ่งขึ้น ภาพของพวกเธอแสดงถึงสิ่งที่การจองมองจะวน
เวียนอยูรอบ ๆ แตไมยอมรับ : การไมมีอวัยวะเพศชาย (penis) ของพวกเธอสอใหเห็นถึงการ
คุกคามเรื่องการตัดองคชาต (castration) ดังนั้นภาพของพวกเธอจึงไมนาพึงพอใจ ในที่สุดความ
หมายของผูหญิง คือความแตกตางระหวางเพศ การที่พวกเธอไมมีองคชาตเปนสิ่งที่เห็นไดแนชัด
หลักฐานดังกลาวเปนรากฐานของ Castration Complex ซึ่งเปนสิ่งจําเปนในการกาวเขาสูระบบ
สัญลักษณ (Symbolic order) และกฎของการเปนบิดา (Law of the Father) ดังนั้นผูหญิงใน
ฐานะที่เปนภาพ จึงเปนภาพสําหรับกาจองมองและเปนความสนุกสนานของผูชายซึ่งเปนผูควบคุม
การมอง อยางไรก็ตามภาพของผูหญิงมักจะคุกคามผูชายหรือกอใหเกิดความกระวนกระวายใจ
เกี่ยวกับเรื่องการตัดองคชาตเสมอ (Mulvey, 1975/1989)
ความพึงพอใจจากการจองมองนั้น ไมไดแสดงใหเห็นถึงเรื่องราวทางเพศ ความรุนแรง
และลําดับขั้นในสังคมเทานั้น การจองมองของผูแอบมองจองดูมีสุนทรียะของตัวมันเองอยูดวย
ความงามที่วานี้ก็คือ ความเปนจริงที่วาการจองมองไดสรางตัวตนขึ้นสองตัวตนควบคูกัน คือ ตัว
ตนที่ตองคอยระมัดระวังของผูจองมองและผูที่ถูกจองมอง ความจริงขอนี้ทําใหเกิดความพึงพอใจ
(และความเจ็บปวด) ของการรับรูตัวตนของแตละบุคคล การจองมองนี้ไดสรางตัวตนของผูอื่นซึ่งจะ
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ผานเขาไปลึกล้ํากวาการจองมองใบหนาของคนที่ถูกจองมอง การจองมองนี้ไดเขาไปสัมผัสกาย
เนื้อของพวกเขา และสรางความประทับใจ ซึ่งอธิบายลักษณะของตัวตนที่ลองลอยอยูใน
สถานการณนั้น ๆ ได การจองมองไดสรางตัวตนของผูที่ถูกจองมอง ดวยโครงสรางที่กอใหเกิดพลัง
แกผูจองมองที่วา ดวงตาของฉันไดสรางเขา/เธอขึ้น ความพึงพอใจในการจองมองมีจุดเริ่มตนมา
จากความจริงขอนี้เอง (Satre, 1943/1956)
ฌอง โบดิยารด (Jean Baudrillard) กลาวไววาผูคนในสังคมยุคหลังสมัยใหม คือ ผูแอบ
มองจองดูที่เวียนวายอยูทามกลางมหาสมุทรแหงสัญลักษณ พวกเขามองเห็นและรูจักตัวเองผาน
ภาพที่สื่อผานโทรทัศนและภาพยนตร เนื่องจากสังคมในยุคหลังสมัยใหมนั้นเปนสังคมที่เรียกวา
สังคมแหงการแสดงมหรสพบาง (Society of Spectacles) สังคมแหงการบริโภคบาง (Consumer
Society) แตไมวาจะเรียกสังคมแบบใด ลักษณะตัวตนของคนในสังคมนี้ก็คือ ทุกคนจะบริโภคสิ่งที่
อยูรอบตัวอยูตลอดเวลา
ในการกําหนดทาทางสําหรับการแสดงแบบ หรือการโพสทาของนางแบบ เพื่อใหไดภาพ
ตัวแทนเปดเผยเรือนรางนั้น นางแบบอาจไดรับความพึงพอใจที่ไดนําเสนอเรือนรางของตัวเองผาน
สื่อเพื่อเปนเปาหมายสําหรับการถูกจองมอง ในฐานะผูกําหนดบทบาท หรือผูกระทําแลวนั้น นาง
แบบสามารถตอรองในการเปนฝายกําหนดหรือควบคุมสายตาที่จองมอง ดวยการจองมองผาน
เลนสของกลอง ซึ่งมีสัญญะของการตอบโตสื่อสารโดยตรง และควบคุมการตีความของผูรับสาร
จากภาพของเธอเพื่อใหเกิดความเพลิดเพลินใจทางเพศได
6.แนวคิดเศรษฐศาสตรการเมืองที่เกี่ยวกับผูหญิงและการผลิต (Political Economy)
ในความคิดของ มิเชล ฟูโก (Michel Foucault) รางกายเปนจุดเชื่อมโยงกิจกรรมประจํา
วันและอํานาจของสถาบันทางสังคม ซึ่งมีความสัมพันธกันในรูปแบบของ ‘รางกายและผลของ
อํานาจที่กระทําตอรางกาย ซึ่งผูหญิงในฐานะมนุษยคนหนึ่งยอมมีสิทธิความเปนเจาของรางกาย
ตนไมใชผูอื่น ที่สามารถทําอะไรกับรางกายนี้ได เมื่อเชื่อมตอกับความสัมพันธดานเศรษฐศาสตร
แลว รางกายคือ แรงงานหรือ และผลิตแรงงาน เปนหนึ่งในปจจัยสําคัญเกี่ยวกับทุน สอดคลองกับ
แนวคิดของ ปแอร บูรดิเยอ (Pierre Bourdieu) นักสังคมวิทยาชาวฝรั่งเศส ที่ชี้ใหเห็นความสําคัญ
ของรางกายในสังคมทุนนิยม ในฐานะที่เปนแหลงบรรจุคุณคาทางสัญลักษณ (สายพิณ ศุพุทธมงคล และคณะ, 2541)
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ดังนั้น ผูหญิงซึ่งดํารงอยูในสังคม ก็ยอมจะมีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมรอบตัว และ
กิจกรรมหนึ่งในการหารายไดเลี้ยงชีพ คือการเขาสูพื้นที่ของการขายแรงงาน ผูหญิงที่นําเสนอเรือน
ราง หรือผูมีอาชีพแสดงแบบ หรือ นางแบบ จึงมีความสัมพันธกับระบบเศรษฐกิจสื่อนิตยสารอยาง
เปนเรื่องปกติ ภายใตระบบการผลิตของระบบเศรษฐกิจดวย
- เศรษฐศาสตรการเมืองเกี่ยวกับผูหญิงในฐานะเจาของทุน
ผูหญิงในโลกเศรษฐกิจที่เปนจริง : ผูหญิงกับงานนอกบาน
หากวาในโลกของเศรษฐศาสตรไมมีที่วางใหสําหรับผูหญิง แตในโลกเศรษฐกิจที่เกี่ยวของ
กับชีวิตประจําวันก็จะไดอีกภาพหนึ่ง โดยที่เราจะมองเห็นและรับรูคุณูปการของผูหญิงที่เปนหุน
สวนของโลกชีวิต ซึ่งอาจกลาวโดยสรุปในเบื้องตนไดวา ผูหญิงในโลกเศรษฐกิจในที่นี้หมายความ
ถึง เรื่องราวของผูหญิงในมิติของการผลิต ผูหญิงในฐานะผูผลิตโภคทรัพย ซึ่งในทางกระแสหลัก
หมายถึง การที่ผูหญิงเปนแรงงานนั่นเอง โดยแรงงานนี้ก็คือ ปจจัยการผลิต (factor of
production) ที่ใชประกอบรวมกับปจจัยการผลิตอื่น ๆ ที่กอใหเกิดผลผลิต ขึ้นมา ทั้งในภาค
เกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ (กนกศักดิ์ แกวเทพ, 2544)
จากการศึกษาเรื่อง ผูหญิงกับเศรษฐศาสตร ไดขอสรุปเกี่ยวกับ มโนทัศนเรื่องผูหญิงใน
เศรษฐกิจไววา (กนกศักดิ์ แกวเทพ, 2544)
1.ผูหญิงมีความสัมพันธกับเศรษฐกิจในหลายสถานะดวยกัน และมีสวนทําใหเศรษฐกิจ
พัฒนาไดทั้งทางตรง (เศรษฐกิจในระบบและเศรษฐกิจนอกระบบ) และทางออม (งานบาน)
2.พฤติกรรมทางเศรษฐกิจของผูหญิงมิไดเกิดขึ้นจากปจจัยทางเศรษฐกิจเพียงอยางเดียว
หากแตยังสัมพันธกับโครงสรางสังคม และโดยเฉพาะอยางยิ่งคานิยมและวัฒนธรรมของสังคมอีก
ดวย ซึ่งมีสวนไมนอยในการทําใหผูหญิงทํางานโดยทั่วไปตองอยูในแนวหลังทางเศรษฐกิจเปนสวน
ใหญ
3.เพื่อใหมีการมองผูหญิงอยางที่เปนจริง จําตองมีการเปลี่ยนแปลง/พัฒนาแนวคิดเกี่ยว
กับผูหญิงเสียใหม ซึ่งในเรื่องนี้มิไดจํากัดขอบเขตอยูเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจเทานั้น แตรวมปจจัยทาง
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การเมือง สังคม วัฒนธรรม กฎหมาย ดวย ทั้งนี้ผูหญิงเองควรจะมีบทบาทหลักในการเปลี่ยนแปลง
นี้ (แผนภาพ 2)
แผนภาพ 2 แสดงความสัมพันธระหวางผูหญิงกับเศรษฐกิจ

ผูหญิง

เศรษฐกิจ

ผูหญิงกับเศรษฐกิจ

ความสัมพันธระหวางผูหญิงกับเศรษฐกิจจะปรากฏใน 3 มิติดวยกัน ประกอบดวย
- มิติของการผลิต (ในเศรษฐกิจแบบทางการ และเศรษฐกิจนอกระบบ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ภาคบริการทางเพศ รวมทั้งการผลิตในครัวเรือน)
- มิติของการแจกจายแบงปนผลผลิต
- มิติของการบริโภค (แบบแผน/พฤติกรรมการบริโภคของผูหญิง)
การพิจารณาเศรษฐศาสตรทั้ง 3 มิติ จึงตองกําหนดผูหญิงใหเปนศูนยกลางของความ
สัมพันธ เพื่อที่จะมองเห็นบทบาทของผูหญิงในการควบคุมเศรษฐกิจ และถูกกําหนดจากเศรษฐกิจ
ดวย
7.แนวคิดรางกายกับทุนทางกายภาพ
นางแบบมีสิทธิการเปนเจาของเรือนรางของตน จึงมีนัยยะในการเปนเจาของทุน คือ
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รางกายเปนแรงงาน รางกายเปนสินคา (commodification) ในขณะเดียวกัน นางแบบจึงเขาสู
กระบวนการของธุรกิจดวยการรวมชุดของผลิตภัณฑทางการคา และเปนตัวแทนใหกับสินคานั้น ๆ
ผานภาพถายและในรูปแบบตาง ๆ ซึ่งทั้งหมดเกี่ยวของกับ เงิน สินคา และบริการ ที่มีความเชื่อม
โยงกันอยางชัดเจน
ปแอร บูรดิเยอ (Pierre Bourdieu) สนใจรางกายใน “สังคมปจจุบัน” ตามแนวคิดของเขา
เปนเรื่องของการสรางทุนทางกายภาพ (ซึ่งหมายถึง การพัฒนาสวนตาง ๆ ของรางกายไปในทางที่
ถือกันวาทําใหเกิดคุณคาที่ยึดถือกันมาในบริบททางสังคมของรางกายนั้น) และการแปรรูปทุนทาง
กายภาพ (การเปลี่ยนทุนที่เกิดจากการที่รางกายมีสวนในการสรางงาน และมีสวนรวมใน
กิจกรรมการพักผอนหยอนใจตาง ๆ ไปเปนทุนรูปแบบอื่น ๆ) ทุนทางกายภาพมักจะถูกเปลี่ยนไป
เปนทุนทางเศรษฐกิจ (เงิน สินคา และบริการ) ทุนทางวัฒนธรรม (การศึกษา) และทุนทางสังคม
(เครือขายเสนสายในสังคม)
จากรางกายซึ่งเปนรูปแบบหนึ่งของทุนทางกายภาพ ที่รางกายเปนเจาของอํานาจ สถานภาพ หรือรูปแบบสัญลักษณที่มีความเปนเลิศ และสามารถเปลี่ยนเปนรายไดมหาศาลใหกับพวก
เธอ จากการสรางนิยาม หรือสรางความหมายใหแกรูปรางของตน และวิธีใชชีวิตของตนเอง ซึ่ง
บูรดิเยอมองวา เหมือนกับอาชีพบางอยางเชน หญิงบริการ ก็ใชรางกายหารายได ในกรณีของการ
แลกเปลี่ยน เจาของรางกายอาจทํากําไรหรือถูกขูดรีดในระดับตาง ๆ กัน แตที่เหมือนกันก็คือ มีการ
ใชรางกายเปนทุนรูปแบบหนึ่ง
อยางไรก็ตาม จะเห็นไดวารางกายมีสวนรวมในการสราง สืบตอความแตกตาง และไมเทา
เทียมกันในสังคม ไมใชการตอกย้ําการกดขี่เฉพาะที่เพศ และบูรดิเยอก็เห็นวารางกายมีตราของชน
ชั้นประทับอยูบนตัว เนื่องมาจากปจจัย 3 ประการ
1.ตําแหนงทางสังคม (social location) หมายถึง สิ่งแวดลอมทางวัตถุตาง ๆ ในชีวิต
ประจําวัน
2.ที่อยูทางสังคม (habitus) หมายถึง ศักยภาพ ความสามารถของรางกาย ที่หลอหลอม
ใหคนตอบโตตอสถานการณที่แวดลอมเขา ทั้งที่คุนเคยและเปนของใหม
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3.พัฒนาการของรสนิยม (taste) หมายถึงการเขาไปเปนเจาของวิถีชีวิตบางแบบที่พิเศษ
ตามเงื่อนไขทางวัตถุ
ดวยเหตุ 3 ประการนี้ คนจะพัฒนารางกายไปในทางที่ไดรับคุณคาไมเทากัน และจะทําให
ความไมเทาเทียมทางสังคมดูเปนเรื่องธรรมชาติ เนื่องจากเปนเรื่องของรางกาย เชน สําเนียงการ
พูด วิธีการทรงตัว วิธีการเคลื่อนไหวรางกาย แตคุณคาเชิงสัญลักษณของรางกาย ก็สามารถ
เปลี่ยนแปลงได เชนเดียวกับมูลคาที่เกิดจากทุนทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมบางรูปแบบ คือ
มูลคาที่ขึ้นลงไดเหมือนสินคาอื่น ปจจัยที่สงผลดังกลาวคือ บริเวณทางสังคม (social field)
(สายพิณ ศุพุทธมงคล และคณะ, 2541)
จากแนวคิดของบูรดิเยอ การเปนเจาของทุนของผูหญิงนั้น ทําใหนางแบบเขาสูพื้นที่ของ
ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมไปโดยปริยาย เนื่องจากสังคมไทยมีระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมอยู
แลว นางแบบจึงเปนสวนหนึ่งของกระบวนการผลิตทางเศรษฐกิจไปดวย ที่อาจเห็นไดชัดเจนก็คือ
ในฐานะผูผลิตโภคทรัพย หมายถึง การที่ผูหญิงเปนแรงงานนั่นเอง โดยแรงงานในที่นี้ ก็คือ
ปจจัยการผลิต (factor of production) (กนกศักดิ์ แกวเทพ, 2544) และในฐานะผูประกอบการ
เจาของปจจัยการผลิต คือแรงงานนั่นเอง
และนางแบบไมวาจะเปนชนชั้นใดในสังคม ก็ยอมมีการพัฒนารางกาย ดวยการปรับปรุง
ลักษณะภายนอกของรางกายที่จะปรากฏตอสายตาคนอื่น เพื่อความจําเปนในการดําเนินชีวิต
และประกอบการงาน ดังที่ บูรดิเยอ เสนอแนวคิดเรื่องของการพัฒนารางกายไววา “การพัฒนา
รางกายของคนชั้นแรงงานหรือกรรมกรนั้น จะสลับกันระหวางความจําเปนที่จะมีชีวิตรอดไปวัน
หนึ่ง ๆ และการปลดปลอยตนเองจากสภาพเชนนี้เปนเวลาชั่วคราว ซึ่งคนชั้นแรงงานจะมีคํากลาว
วา “รางกายเปนเครื่องจักร” โดยจะใชพูดในเวลาที่จะอธิบายเรื่องสุขภาพและความปวยไข จึงอาจ
มีการพัฒนาจํากัดมาก สวนคนชั้นที่มีอํานาจมีทรัพยากรที่จะทําใหรางกายเปนโครงการไดหลาย
ทาง โดยอาจจะเนนที่การทํางานภายในรางกายในฐานะที่เปน Organism หรือเนนที่การปรับปรุง
ลักษณะภายนอกของรางกายที่จะปรากฏตอสายตาคนอื่น สวนคนชั้นกลางจะเชื่อวาสามารถควบ
คุมสุขภาพของตนเองไดดวยการเลือกไลฟสไตล หรือวิธีการใชชีวิตที่เหมาะสม บูรดิเยอ ใหความ
สําคัญกับการสรางรูปลักษณตาง ๆ ใหแกรางกาย เนื่องจากคุณคาทางสัญลักษณของรางกายแต
ละแบบจะแตกตางกัน
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ดังนั้น คุณคาเชิงสัญลักษณของรางกายรูปแบบหนึ่งนั้น จึงสามารถเปลี่ยนแปลงได เชน
เดียวกับมูลคาที่เกิดจากทุนทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม ซึ่งมูลคาของทุนทางกายภาพนี้ สามารถ
ขึ้นลงไดเชนเดียวกับมูลคาของสินคาชนิดอื่นในทํานองเดียวกัน
ตามแตละบริเวณทางสังคม
(Social Field) นั้น ๆ (สายพิณ ศุพุทธมงคล และคณะ, 2541)
8.แนวคิดกระบวนการผลิตนิตยสาร
ในอดีต อิทธิพลของสื่อในรูปแบบนิตยสารมักจะมองไมเห็นชัดเจนเหมือนกับสื่อมวลชน
ประเภทอื่น แตก็มีความสําคัญอยูมากในสังคม นักวิชาการบางทานสรุปวา นิตยสารจะมีอิทธิพล
อยางมากกับผูที่มีการศึกษาและผูที่อยูในวงวิชาการที่ชอบใชความคิดมากกวาผูอานที่ตองการ
ความตอบสนองความรูสึกทางอารมณ (ดรุณี หิรัญรักษ, 2530)
Peterson (Peterson Theodore, 1964 อางถึงใน ดรุณี หิรัญรักษ, 2530) ไดกลาวถึง
อิทธิพลของนิตยสารในโลกปจจุบันวา นิตยสารไดชวยใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการ
เมือง นิตยสารไดตีความขาวและเหตุการณตาง ๆ ใหผูอานไดทราบ ชวยสรางความรูสึกของสังคม
ในชาติขึ้น เปนแหลงบันเทิงที่มีราคาถูก และเปนแหลงวิชาการยอย ๆ ดวย
เดวิดสัน (Davidson, 1969 อางถึงใน ดรุณี หิรัญรักษ, 2530) นิยามความหมายของ
นิตยสารวา หมายถึง วารสารสําหรับผูอานทั่วไปที่มีบทความ เรื่องราวตาง ๆ ซึ่งเขียนโดยผูเขียน
หลายคน สวนมากมักจะเปนเรื่องอานเลน นวนิยาย และคําประพันธ
นิตยสารจึงเปนสื่อที่สามารถสะทอนภาพของผูหญิงในสังคมนอกเหนือจากการสะทอน
ภาพทางมิติอื่น ไมวาภาพของความเปนแบบฉบับของผูหญิง ดังงานวิจัยหลายชิ้นที่พบวา
นิตยสารเปนสื่ออีกชนิดหนึ่งที่มักจะเสนอภาพความเปนหญิงและความเปนชายตามแบบฉบับ โดย
เฉพาะอยางยิ่งนิตยสารสําหรับผูหญิง จากรายงาน UNESCO Report No.84 (1979 อางถึงใน นัน
ดา
วีรวิทยานุกูล, 2544)) พบวา ภาพของผูหญิงในสื่อนิตยสารนั้นเปนภาพที่ผลักดันใหผูหญิงยอมรับ
บรรทัดฐานความเปนหญิง คือการเปนผูดูแลบาน เปนผูบริโภค และเปนวัตถุทางเพศ
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ขณะเดียวกันนิตยสารไดสามารถสะทอนภาพผูหญิงอีกมิติหนึ่งดวย นั่นคือ การเรียกรอง
ตอรองกับอํานาจของสังคม ดังจะเห็นไดจากนับแตป พ.ศ. 2464 ที่ไดมีการประกาศใชพระราช
บัญญัติประถมศึกษา เปดโอกาสใหผูหญิงไดรับการศึกษาเทาเทียมกับชาย ทําใหมีผูหญิงและนัก
คิดนักเขียนเกิดขึ้นมากมาย ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการเรียกรองสิทธิทางการศึกษาแกเพศหญิง ผู
หญิงที่ไดรับการศึกษาในระยะแรกไดออกวารสารกุลสตรี ในปลายสมัยรัชกาลที่ 5 มีจุดมุงหมาย
หลักเพื่อเผยแพรความรู โดยเฉพาะงานบานงานเรือนแกผูหญิง และเรียกรองใหมีการสงเสริมโรง
เรียนสําหรับผูหญิงใหมากขึ้น ถึงแมกุลสตรีจะยกยองนางนพมาศ ใหเปนผูหญิงแบบฉบับสําหรับ
หญิงไทยในสมัยนั้น แตก็ไดแสดงแนวความคิดใหมในการมองบทบาทของผูหญิง และเปนครั้งแรก
ที่ผูหญิงสามารถวิเคราะหการแบงแยกแรงงานทางเพศ ที่กําหนดมาตามจารีตประเพณีได (ธนวดี
ทาจีน, 2533)
จากการที่มีเทคโนโลยีที่ใชพิมพหนังสือยุคใหม ทําใหพิมพไดอยางรวดเร็วในปริมาณที่
มากขึ้น รวมทั้งมีการเย็บเลม (Bound pager) ที่ทันสมัย หนังสือจึงเปลี่ยนภาพลักษณจากที่เคย
เปน “สื่อของชนชั้นที่มีอภิสิทธิ์” (รูวิธีเขียนและอานหนังสือ) มาเปนสื่อของมวลชนมากขึ้น กลาย
เปนสินคาชนิดหนึ่ง ขณะเดียวกับมีเนื้อหาที่หลากหลายนอกเหนือจากเรื่องของศาสนา หรือศิลปะ
วรรณกรรมในยุคเกา คือมีเรื่องในทางโลกมากขึ้น (secular) มีลักษณะที่นํามาใชงานได
(practical) และมีผลตอการเปลี่ยนแปลงการใชภาษาดวย
และเนื่องจากกิจกรรมการอานและการเขียนหนังสือเปนกิจกรรมที่มีลักษณะสวนตัว
(individualized) ดังนั้นกิจกรรมนี้จึงเพิ่มลักษณะปจเจกนิยมใหมากขึ้นในสังคม (individualism)
ในฝายผูผลิต จากแตเดิมที่มีอภิสิทธิ์ในการสงสารสูสาธารณะ ยังคงจํากัดอยูในชนชั้นนําเทานั้น
ชวงเวลาของการเกิดหนังสือยุคใหมจึงควบคูไปกับการเรียกรองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
และการตีพิมพจากชนชั้นตาง ๆ ในสังคมไปพรอม ๆ กัน (กาญจนา แกวเทพ, 2541) ดังแผนภาพ
ที่ 3
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แผนภาพ ที่ 3 สื่อหนังสือในฐานะสื่อมวลชนสมัยใหม
เทคโนโลยีที่ใช
การจัดและเย็บรูปเลม
เสรีภาพ
ในการตีพิมพ

สื่อ
หนังสือ

จํานวนที่ตีพิมพ

มีลักษณะการใช
แบบเปนปจเจก

รูปแบบที่เปนสินคา
เนื้อหาที่หลากหลาย
(และเปนเรื่องทางโลก)

การจัดทําสื่อนิตยสาร เปนเสมือนการจัดทําธุรกิจประเภทหนึ่ง ดังนั้นนิตยสารจึงมีการ
ดําเนินงานที่มีระบบในการจัดทําอยูภายใตสภาพและการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจเหมือนกับ
ธุรกิจอื่น ๆ ดวย ดังนั้น กระบวนการผลิตของนิตยสารและการผลิตภาพแฟชั่น จึงมีองคประกอบ
ตามแผนภาพที่ 4 และ 5 ดังนี้ (ที่มา : กองบรรณาธิการนิตยสารอีไลฟ; สัมภาษณ, 30 เมษายน
2545)
แผนภาพที่ 4 กระบวนการผลิตนิตยสาร
กองบรรณาธิการ
บรรณาธิการอํานวยการ
บรรณาธิการบริหาร
บรรณาธิการที่ปรึกษา
บรรณาธิการแฟชั่น
เจาหนาที่กองบรรณาธิการ
ผูสื่อขาว
ชางภาพ
พิสูจนอักษร

ฝายผลิต

ฝายจัดจําหนาย

ศิลปกรรม
การพิมพ

ผูรับสารที่อยูในสังคม
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กระบวนการผลิตของนิตยสาร
1.กองบรรณาธิการ จะเปนผูดูแลบทความ ภาพ และหนาโฆษณาในนิตยสาร โดยมี
บรรณาธิการอํานวยการเปนผูดูแลใหเนื้อหาทั้งหมดมีความสอดคลองในทิศทางเดียวกัน พรอมกับ
ตรงตามวัตถุประสงคของการจัดทํานิตยสาร ซึ่งโดยทั่วไปการจัดเนื้อหาของนิตยสารสวนตาง ๆ
และที่มีภาพแฟชั่นเปนเนื้อหาหลักของนิตยสาร ดังนี้
-

ปกหนา
สารบัญ
ใบอนุญาติจากไปรษณีย
จดหมาย, คอลัมน, แผนกตาง ๆ
บทความสําคัญ
บทความ
หนากลาง (แฟชั่น)
ขาว, บทความขนาดสั้น
การตูน, โคลงกลอน
ปกหลังในและนอก
(หนาโฆษณาจะแทรกประกอบแตละบทความ ซึ่งแลวแตความเหมาะสม)

2.ฝายผลิต จะเปนผูดูแลการจัดหนา และการตกแตงภาพทั้งหมด รวมทั้งการจัดพิมพบท
ความ ภาพ และหนาโฆษณาในนิตยสาร โดยมีผูจัดการฝายผลิต เปนผูดูแลและควบคุมการพิมพ
ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของฝายกองบรรณาธิการ
3.ฝายจัดจําหนาย มีจดุ ประสงคหลักก็คือ การจําหนายนิตยสารไปใหหมูผูอานกลุมตาง ๆ
ใหไดมากพอที่จะสามารถใหกิจการดํารงอยูได การจัดจําหนายมีวิธีหลักอยูสองวิธีคือ การวางขาย
ตามแผงหนังสือ และการบอกรับเปนสมาชิกตามบาน และการจายแจกนิตยสารฟรี ตามที่ตาง ๆ
เพื่อเปนตัวอยาง หรืออภินันทนาการ
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แผนภาพที่ 5 กระบวนการผลิตภาพแฟชั่น
กองบรรณาธิการ
บรรณาธิการอํานวยการ

ผูแสดงแบบ

บรรณาธิการบริหาร
บรรณาธิการที่ปรึกษา

ผูหญิง, ผูชาย,
สัตว

บรรณาธิการแฟชั่น

แบบ

เจาหนาที่กองบรรณาธิการ
ชางภาพ

วัตถุอื่น ๆ

ภาพการแสดงแบบ
ที่ปรากฏในนิตยสาร

ผูรับสารที่อยูในสังคม

ซึ่งจากแตละแนวคิด และทฤษฎีดังกลาวขางตน ผูศึกษาไดนํามาใชประกอบการวิเคราะห
เพื่อตอบปญหานําวิจัย โดยในสวนแรก ไดนําแนวคิดสตรีนิยมแนววัฒนธรรมศึกษา (Cultural
Feminism) กลุมทาทายกลุมตอตานภาพเปลือย (Challenge Anti-porno Feminism) ดวยแนว
คิดเรื่องการใสรหัสและตอรองอํานาจดวยตัวของผูหญิงเองนั้น แนวคิด Pornographic และแนวคิด
โครงสรางนิยมและสัญญวิทยา วาภาพตัวแทนของผูหญิงจากการกําหนดภาพตัวแทนจากการนํา
เสนอเรือนรางผานสื่อจะมีลักษณะอยางไร
แนวคิดเศรษฐศาสตรการเมืองที่เกี่ยวกับผูหญิง
(Political Economy) แนวคิดรางกายกับทุนทางกายภาพ และแนวคิดกระบวนการผลิตนิตยสาร
เพื่อนํามาประกอบการศึกษาวามีปจจัยอะไรบางที่ผูหญิงนํามาใชตอรองอํานาจกับสื่อ รวมกับสวน
ที่สอง ผูศึกษาไดใชแนวทางการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) นางแบบ บรรณาธิการผู
ผลิตนิตยสาร นักวิชาการดานสื่อสารมวลชนและสตรี และนักสื่อสารมวลชน เพื่อใหไดภาพตัวแทน
ผานการนําเสนอเรือนรางตามที่ผูหญิงตองการอยางรอบดาน
นิยามศัพท
1.ภาพตัวแทน (Representation) หมายถึง การที่ผูหญิงผลิตรูปแบบ สรางความหมาย
และกําหนดความเปนไปไดใหกลายเปนความจริงที่เปนวัตถุออกมาในลักษณะภาพเรือนรางให
ปรากฏในสื่อ มีนัยยะแหงความหมายซอนอีกชั้นหนึ่งจากภาพที่มองเห็นไดดวยตาปกติ ซึ่งตองใช
เงื่อนไข ทัศนคติ และวิธีปฏิบัติของผูหญิง ในงานวิจัยนี้หมายถึง ภาพตัวแทนที่เกิดจากภาพเรือน
รางของนางแบบที่ศึกษาทั้ง 4 คน
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2.การตอรองอํานาจ (Negotiation) หมายถึง การนําอัตลักษณความเปนผูหญิง ไดแก
เรือนราง มากําหนดภาพตัวแทน ควบคุมการถูกจองมอง (gazed) การใสรหัสและถอดความ
หมายของภาพนั้น ดวยตนเอง โดยอาศัยสื่อนิตยสารเปนชองทางเผยแพรในสิ่งที่ผูหญิงตองการ ใน
งานวิจัยนี้หมายถึง การตอรองระหวางนางแบบกับสื่อนิตยสาร เพื่อการกําหนดภาพตัวแทน ใส
และถอดความหมายของภาพ เพื่อใหไดภาพตามที่นางแบบตองการ
3.กระบวนการผลิตภาพตัวแทน หมายถึง สิ่งที่ปรากฏในภาพตัวแทน อาจไมใชตัวตน แต
ผานกระบวนการทางสัญญะ ที่จํากัดหรือใหอํานาจวาแตละคนควรเปนอยางไรในสังคม โดยแตละ
ภาพตัวแทนเปนกระบวนการที่เกี่ยวของกับอํานาจ และความรูของผูเสนอ ในงานวิจัยนี้หมายถึง
นางแบบที่นําปจจัยตาง ๆ เชน เรือนราง กระบวนการผลิต ทุน บริบททางสังคม มาผลิตภาพตัว
แทนดวยตนเอง จนปรากฏเปนภาพตัวแทนเปดเผยเรือนราง
4.การเสนอเรือนรางผานสื่อ หมายถึง การเปดเผยเรือนราง เพียงบางสวน จนถึงไมมีผืนผา
ใด ๆ ปกปดหอหุมรางกายไว ในงานวิจัยนี้หมายถึง นางแบบหญิงเปดเผยเรือนรางเพียงบางสวน
จนถึงไมมีสิ่งใดปกปดรางกาย ซึ่งการวางทาทางแสดงแบบนั้น ผานการตอรองมาแลวระหวางนาง
แบบกับสื่อนิตยสาร
5.ผูหญิงในฐานะวัตถุทางเพศ หมายถึง ภาพเหมารวมของผูหญิงที่ถูกนําเสนอวา มีแต
ความสวยงาม ไมมีสมองคิดไดเอง เนนสรีระบางสวนหรือเปดเผยทั้งหมด บงบอกถึงนัยยะความดึง
ดูดและมีความพรอมทางเพศ เพื่อสนองตอบ จากการวางทาทางใหถูกจองมอง ในงานวิจัยนี้หมาย
ถึง ภาพตัวแทน จากการนําเสนอเรือนรางของนางแบบผูหญิง

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
ผลการวิเคราะห
การวิจัยเรื่อง การตอรองอํานาจของผูหญิงจากการนําเสนอเรือนรางผานสื่อ ดวยแนวคิด
สตรีนิยมแนววัฒนธรรมศึกษา (Cultural Feminism) โดยกลุมทาทายพวกตอตานภาพเปลือย
(Challenge Anti-porno Feminism) ทําใหเกิดการสะทอนภาพบทบาทการสรางพลังของผูหญิงใน
ประเด็นตาง ๆ ไดแกความสามารถในการตอรองอํานาจ (The Politics of Negotiation) เผยใหเห็น
มายาคติ (Myth) ที่อยูเบื้องหลังอุดมการณแบบปตาธิปไตย (patriarchy) กระบวนการแยงชิงพื้นที่
ทางความคิดในปริมณฑลของสื่อมวลชน การมีปฏิสัมพันธกับกลุมตาง ๆ ภายในสังคมไทย ดวย
ชวงวัย ชนชั้น เชื้อชาติ และเพศสภาพของผูหญิง
งานศึกษาชิ้นนี้จะกลาวถึง เฉพาะปรากฏการณของปจจัยในการตอรองอํานาจผานภาพ
ตัวแทน (The Politics of Representation) ระหวางนางแบบกับนิตยสารไทย และนํามาใชอธิบาย
ภาพตัวแทนของนางแบบที่เปนสวนหนึ่งของผูหญิงในสังคมไทย การใสรหัสและตอรองดวยตัวนาง
แบบเอง เพื่อศึกษาวิพากษแนวคิดสังคมไทยแบบปตาธิปไตย ที่เปนรากเหงาฝงลึกอยูในสังคมไทย
ทั้งนี้ไดอาศัยแนวคิดเรื่องการเมืองเรื่องภาพตัวแทนเพื่อการตอรองของ Stuart Hall แนว
คิดอํานาจของ Pornography แนวคิดการใสรหัสความหมาย แนวคิดทฤษฎีโครงสรางนิยมและ
สัญญวิทยา และแนวคิดเรื่องการจองมองดวยสายตาแบบผูชาย (Male Gaze) อีกทั้งยังไดนําแนว
คิดเศรษฐศาสตรการเมืองที่เกี่ยวกับผูหญิงและการผลิต แนวคิดรางกายกับทุนทางกายภาพ และ
แนวคิดกระบวนการผลิตของนิตยสาร เปนกรอบความคิด
กวาง ๆ ในการศึกษา โดยแบงวิธีการวิจัยและวิเคราะหขอมูลออกเปน 2 ตอนคือ
ตอนที่ 1 การวิเคราะหเนื้อหาภาพตัวแทน (Content Analysis of Representation) โดย
ศึกษาและคัดเลือกจากนางแบบที่มีระดับอายุของการทํางานตางกัน 2 ระดับ รวมทั้งสิ้น 4 กรณี
ศึกษา
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ตอนที่ 2 การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) สัมภาษณบุคคล 4 กลุม คือ นาง
แบบ 4 ทาน, บรรณาธิการนิตยสารหลัก, นักสื่อสารมวลชน 4 ทาน, นักวิชาการดานสื่อสารมวลชน
และสตรีนิยม 4 ทาน
ตอนที่ 1 การวิเคราะหเนื้อหาภาพตัวแทน (Content Analysis of Representation) และการ
สัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview)
1.1) เลือกกลุมตัวอยางเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยผูวิจัยไดคัดเลือกนาง
แบบที่ปรากฏภาพตัวแทนเปดเผยเรือนราง มาเปนกรณีศึกษา ทั้งสิ้น 4 คน โดยอาศัยหลักเกณฑ
ดังนี้
ก) เลือกจากอายุการทํางานของนางแบบตางกัน 2 ระดับ
ข) เปนกรณีที่เปนที่รับรูและเคยไดรับความสนใจจากประชาชน
กรณีศึกษาทั้ง 4 กรณี สามารถจัด เรียงตามลําดับเวลาในการแสดงแบบที่มีลักษณะเปด
เผยเรือนรางของนางแบบ ดังนี้
นิตยสารหลัก
ประเภทภาพ
ที่เสนอภาพ
1.เฮเลน ปทุมรัตน เบอรเกอร ลิปส
ไมสวมเสื้อผา/สวมเสื้อผา
นางแบบ

2.ยศวดี หัสดีวิจิตร

ลิปส

3.จารุณี สุขสวัสดิ์

ลิปส

4.เพ็ญพักตร ศิรกิ ุล

ลิปส

ระดับอาชีพ

นักแสดงและ
นางแบบรุนใหม
ไมสวมเสื้อผา/สวมเสื้อผา
นักแสดง นักรอง
และนางแบบรุนใหม
เปดเผยเรือนรางบางสวน
นักแสดง นักรอง
และนางแบบที่อยูในอาชีพมานาน
เปดเผยเรือนรางบางสวน
นักแสดง นักรอง
และนางแบบที่อยูในอาชีพมานาน

หลังการวิเคราะหเนื้อหาประกอบการสัมภาษณเชิงลึกนางแบบทุกกรณีแลว ผูวิจัยไดนํา
ความคิดเห็นจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) บรรณาธิการนิตยสารหลัก นักสื่อสาร
มวลชน และนักวิชาการดานสื่อสารมวลชนและสตรีนิยม มาประกอบเพื่อใหเกิดความสมบูรณใน
เนื้อหาของแตละกรณี โดยมีรายละเอียดผลการศึกษาดังนี้
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ตารางบันทึกขอมูล (Coding Sheet) ตารางที่ 1
รายละเอียดของภาพเปดเผยเรือนราง
กรณีศึกษา : เฮเลน ปทุมรัตน เบอรเกอร
นิตยสาร
ประเภทภาพ
เลมที่/
แฟชั่น แฟชั่น แฟชั่นประกอบ
เดือน/ป ปก
ดานใน บทสัมภาษณ
ลิปส
เลมที่ 3
ปที่ 2
ส.ค 43

/

การกําหนดสายตาและจุดดึงดูดของภาพ

สายตาไมมองกลอง แตมองไปทางมุมบน
ซายของหนังสือ สายตาจึงไมมีลักษณะ
จองมองผูรับสาร ใชสองมือปดหนาอกไว
จุดดึงดูดของภาพ : ริมฝปากที่เปนภาพสี
แดง แตกตางจากภาพรวมทั้งหมดที่ภาพ
ขาวดํา และเนินอกที่ถูกมือปดไวไมมิด

/

สายตา : 8 ภาพ สายตามองกลอง จึงมี
ลักษณะของการจองมองผูรับสาร
จุดดึงดูดของภาพ : สายตา และการยิ้ม
มีลักษณะตอบรับกับผูรับสาร รางกายที่
ไมสวมอาภรณ และหนาอกที่มีขนาดใหม

รูปแบบการนําเสนอ
การแสดงทาทาง
แสงและสี

เอียงและเงยศีรษะไป
ชื่อ
การ ดานซายเล็กนอย นิตยสาร
และกําหนดสายตาในทิศ เปนสีแดง
ทางเดียวกัน เผยอริม
สอดคลอง
ฝปากพอใหเห็นฟน
กับริมฝปาก
หนา เอียงไหลขวาขึ้น สีแดง
ลักษณะงอตัว แลวใช เดียวกัน
สองมือเหมือนอุมหนาอก แตภาพ
ไว
รวมทั้ง
หมดเปน
สีขาวดํา
ทุกภาพจะมีลักษณะ
6 ภาพเปน
เผชิญหนากับผูรับสาร ภาพสี และ
คือการหันตัวไปดาน
4 ภาพเปน
แตจะบิดตัวกลับมาตรง ขาวดํา
ๆ การนอนราบไปกับ

ฉาก

องคประกอบ
อื่น ๆ

คําบรรยายภาพ

ตําแหนงของ
นางแบบ

เปนสีพื้นไม ใชตัวอักษร
มีลวดลาย สีขาววาง
บนเนินอก
ของนางแบบ

dare to bare คือ
กลาที่จะเปลือย
เสมือนตอกย้ํา
ภาพตัวแทนและ
ความมั่นใจของ
นางแบบ

ตัดภาพแสดงไว
ระหวางหนาอก
ถึงหนาผากของ
นางแบบ วางเต็ม
หนากระดาษ
เหลือพื้นที่วางแค
ดานบนซายใต
ชื่อนิตยสาร

เปนสีพื้น
ไมมีลวดลาย

ใชตัวอักษร
สีขาววาง
บนพื้นหลัง
ไวในหนา
ภาพสี คือ

จัดวางไวตรงกลาง
ของหนาเสมอ ทั้ง
ที่เสนอรางกาย
นางแบบเต็มตัว,
เหนือเขาไปจนถึง

ใชผาสีขาว
ผืนใหญ
ปดรางกาย
, สวมเสื้อ
บิกินี่ และ
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ตารางบันทึกขอมูล (Coding Sheet) ตารางที่ 2
รายละเอียดของภาพเปดเผยเรือนราง
กรณีศึกษา : เฮเลน ปทุมรัตน เบอรเกอร

นิตยสาร

ประเภทภาพ
แฟชั่น แฟชั่น แฟชั่นประกอบ การกําหนดสายตาและจุดดึงดูดของภาพ การแสดงทาทาง
ปก ดานใน บทสัมภาษณ
พื้นก็จะหันหนาตรง ซึ่ง
มีลักษณะจองมองผูรับ
สารโดยใชอวัยวะของ
คือ มือ ตนแขนและ
ตนขา ปดหนาอกและ
อวัยวะเพศของตนเอง

รูปแบบการนําเสนอ
แสงและสี ฉาก

องคประกอบ

คําบรรยายภาพ
อื่น ๆ

กางเกงขา
สั้น มีปน
เปนองค
องคประกอบ
1 ภาพ, สามี
มาถายรูปคู
ดวย ลักษณะ
กอดคอและ
เอว และภาพ
เดี่ยวของ
สามีนางแบบ
1 ภาพ

รายละเอียด
ของเครื่อง อก
สําอาง และ
ชุดที่นางแบบ
ใช

ตําแหนงของ
นางแบบ
ศีรษะ, ตั้งแตหนาจนถึงศีรษะ,
รางกายที่นอนเหยียด
แตจํากัดในภาพ
เพียงครึ่งตัว
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ภาพกรณีศึกษาที่ 1
ประเภทภาพ
แฟชั่น
แฟชั่น

: เฮเลน ปทุมรัตน เบอรเกอร
: นักแสดง และนางแบบรุนใหม
: เปดเผยเรือนรางโดยไมสวมเสื้อผา และสวมเสื้อผา
: ปกหนา
: ประกอบบทสัมภาษณ

ภาพประกอบ 6 การแสดงแบบเปดเผยเรือนราง : เฮเลน ปทุมรัตน เบอรเกอร
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52

53
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กรณีศึกษาที่ 1 : เฮเลน ปทุมรัตน เบอรเกอร
: นักแสดง และนางแบบรุนใหม
ประเภทภาพ : เปดเผยเรือนรางโดยไมสวมเสื้อผา และสวมเสื้อผา
1.รายละเอียดของภาพ
นิตยสาร
: ลิปส ฉบับเดือนสิงหาคม 2543
รูปแบบการนําเสนอ : มี 1 ชุด แนวการทํางาน dare to bare ภายใตแนวการแสดงแบบนี้แบง
เปน 2 ชุดคือ ทั้งภาพเดียวเปลือย ถายคูกับผูชายและนางแบบสวมเสื้อผา เปน
ภาพประกอบบทสัมภาษณ มีทั้งภาพสีและขาวดํา
: ภาพสีแสดงแบบเปลือยประกอบปก 1 ภาพ ใชประกอบบทสัมภาษณ
ตําแหนงภาพ
11 ภาพ แบงภาพ ได 3 ลักษณะ คือ
1.เปนภาพที่ไมไดสวมเสื้อผา 6 ภาพ ซึ่งประกอบดวยภาพสี 3 ภาพ และภาพขาว
ดํา 3 ภาพ โดยในแตละภาพนั้น จะใชอวัยวะของรางกาย คือ มือ ตนขา และผืน
ผาขนาดใหญ ปดหนาอกและอวัยวะเพศ
2.ภาพสีชุดกางเกงขาสั้นใสเสื้อชั้นใน 2 ภาพ
3.ภาพคูกับเจมส เบอรเกอร สามีของนางแบบ 2 ภาพ เปนภาพสี 1 ภาพ และ
ภาพขาวดํา 1 ภาพสวมเสื้อยืดแขนกุด กางเกงยีนส โดยมีภาพเดี่ยวของ เจมส
เบอรเกอร ขาวดํา 1 ภาพ ประกอบอยูดวย
2.การใสรหัสและการตอรองดวยตัวของผูหญิงเอง
จากภาพเปดเผยเรือนรางของ เฮเลน ปทุมรัตน เบอรเกอร ดังกลาว ไดสะทอนใหเห็นมิติ
ตาง ๆ ที่สัมพันธกับนางแบบ และทําใหเกิดการตอรองทั้งแบบทางตรงและทางออม จากการใส
รหัสและการตอรองดวยตัวของนางแบบเอง โดยมิติเหลานั้นสามารถอธิบายไดดังนี้
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2.1 การตอรองกับเจาของทุน (ทุนนิยม)
เปนความสัมพันธโดยตรงที่นางแบบตองตอรองกับเจาของทุน คือนิตยสาร ในการเลือกจะ
เปดเผยเรือนรางของตนเอง ซึ่งนางแบบใชเครื่องมือ การใสสัญญะ และการสรางความเขาใจเพื่อ
การสรางความหมายใหมใหกับภาพตนเอง ประกอบไปดวย
การทํางานนางแบบของเฮเลนในอดีตนั้น เฮเลน ปทุมรัตน เบอรเกอร ไมไดมีการตอรองกับ
นิตยสารที่เธอไปถายแบบเลย ซี่งเธอกลาวถึงเรื่องนี้วา “เราเปนนางแบบเราไมมีสิทธิ์ที่จะเลือก วา
โอเค อันนี้ถาย อันนี้ไมถาย เขาจะมองวาเราเปนใคร เรามีสิทธิ์คุยอาจจะได แตไมถึงจุดที่เขาจะฟง
ดีไซเนอรเขามีไอเดียของเขา ชุดเขาทําเสร็จแลว แลวยูจะไปบอกวาจะไมถายไดอยางไร อยางไร
เขาใจเต็มที่แลว ใชมั้ยคะ ไมรู คือมันยาก งานก็คือใช เราก็มีจุดหนึ่งไมอยากจะขามไป but work
your professional คือถาหลุดไป then เขาโอเคเลือกคนอื่น เพราะเดี๋ยวก็มีเด็กใหม คนที่เกงกวา ดี
กวา ไมมีขอหามอะไรกับดีไซนเนอร เขาจะโอเคทันทีทุกอยาง อยากจะเปนนางแบบที่มีงาน หรือวา
เปนนางแบบไมมีงานเฮเลนคิดอยางนี้”
ดังนั้น ในการทํางานแตละครั้ง เฮเลนจึงทราบแตเพียงจากการโทรศัพทนัดหมายงาน วา
เธอจะตองแสดงแบบชุดอะไรบาง จํานวนกี่ชุด ที่ไหน และเมื่อไรเทานั้นเอง โดยที่เธอไมไดตอรอง
อะไรกับนิตยสารเลย “ไมมีคะ ทางนิตยสารโทรมาหา เฮเลนรูเพียงแตวามีงานถายแบบ เฮเลนถาย
มั้ย ชุดวายน้ํา ที่ไหน ไปอยางไร คิดราคาเทาไร เราจะคุยเรื่องนี้กันแคนี้กอนทางโทรศัพท ซึ่งเฮเลน
รับเปนเนื้องาน จึงไมรูวาชุดวายน้ําของยี่หออะไร ถายแนวไหน ออกยังไง ถายคูกับใคร นั้นไมมี“
“จะรูคอนเซ็ปท รูปแบบการถายก็ตอนไปถึงสถานที่นั้นแลว ออ มีหนังสือผูหญิงอีกเลมที่
ถายชุดวายน้ํากับพี่ใหญดว ย ครั้งนั้นเปนคอนเซ็ปทที่มีผูชายอยูในภาพดวย แตก็ไมไดอยูที่เรา เรา
ก็รับงานแลว เหมือนตามปกติวา โอเค ถายชุดวายน้ํา แตไมไดอยูที่เราวาชุดจะเปนอยางไร ถาชุด
ใสไมได ก็ใสไมได ใหญไป เล็กไป เขาตองมีสํารองใหอีกชุดหนึ่ง สวนใหญเวลาเขาติดตอจะนัดถาย
ที่เราคุยกันไว 8 ชุดจบ”
“เฮเลนจะไวใจชางภาพ The image of the magazine หนังสืออิมเมจ หนังสือผูหญิง นี่ไว
ใจได เปนหนังสือที่ทํางานมาดวยกัน 13 ปกวา นานมากแลว เรา relationship แลวกับทุกคน”
ดังนั้นสามารถอธิบายไดวาเฮเลน ตอรองกับเจาของทุน ดังนี้
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- ความมีชื่อเสียงของนางแบบ
ในอดีต เฮเลน ไดชนะการประกวดเกี่ยวกับความสวยงามจากตางประเทศมากมาย กอนที่
จะไดเปนมิสไทยแลนดเวิลดป 1989 หลังจากนั้น เธอก็ทํางานเปนนางแบบ และมีชื่อเสียงเปนที่รู
จักของคนในสังคม
“ตอนที่เฮเลนมาประกวดตองใสชุดวายน้ําบนเวที แมกระทั่งตอนสวมมงกุฎ หลังจากไดรับ
ตําแหนงแลว ปแรกเฮเลนก็ตองถายแบบชุดวายน้ําซึ่งอยูในสัญญาของตําแหนง หลังจากเฮเลน
มอบมงกุฎใหกับคนตอไป เฮเลนไมไดถายชุดวายน้ํา อีกเลย 10 กวาป แตเฮเลนก็เห็นวาชุดวายน้ํา
เปนชุดวายน้ําที่ไมเห็นโป ไมเห็นวาเปนชุดวายน้ํา ก็ธรรมดาเหมือนชุดทั่วๆ ไปของเฮเลน”
-ความเชื่อมั่นในชื่อเสียงของนิตยสาร
และสําหรับการเลือกถายแบบกับนิตยสารลิปส เฮเลนยืนยันวา เธอมีสวนตอรองและเลือก
ที่จะถายทําเอง ทั้ง ๆ ที่โดยหลักการแลว การเปนนางแบบนั้นไมมีสิทธิเลือกวาจะถายแบบลักษณะ
ไหน อยางไร โดยเฮเลนกลาวกับเรื่องนี้วา การทํางานของนิตยสารนั้น หากเราทําไมไดเขาก็จะ
เลือกคนอื่นแทน เพราะจะมีเด็กใหมที่เกงกวาและดีกวา จึงตองขึ้นอยูกับเราวา อยากเปนนางแบบ
ที่มีงาน
หรือวาเปนนางแบบที่ไมมีงานแตสําหรับเฮเลนคิดวาสามารถพูดคุยตอรองกับเขาได”
(สัมภาษณ 13 กุมภาพันธ 2545)
เฮเลนไดกลาวถึงวิธีการคัดเลือกนิตยสาร ที่เธอตองการใหภาพถายเรือนรางของเธอได
ปรากฏวา “มีการเทสต ชื่อหนังสือ ไมใชหนังสืออะไรก็ไมรู มาแลวก็ปดเลมเลย รวมทั้งนักเขียนดวย
คือไวใจไดกับทีมงานของหนังสือลิปสทุกคน คือเขาไมอยากฆาตัวเองเหมือนกัน อยากใหออกมา
สวยงาม” (สัมภาษณ 11 กุมภาพันธ 2545)
-การมีสวนรวมในกระบวนการผลิต ทั้งกอน ระหวาง และหลังจากถายแบบ เฮเลนมีความ
พอใจในการทํางานครั้งนี้
“เปนเรื่องคุยกอนวา ใหออกมั้ย รูปไหนใหออก อะไรอยางนี้ มันก็โอเค very power ไมใช
แคภาพแลวก็ลง ๆ ไปเทานั้น คือมีเรื่องที่เกี่ยวกับภาพดวย ถาอานสัมภาษณไปหมดมันเขากัน ทั้ง
เลมจะเปนของเฮเลนหมดเลย มีสัมภาษณคุณแมกี่หนา มีสัมภาษณเฮเลนกี่หนา มันเปนหลาย
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เรื่อง ไมใชเพื่อ action ไมใชถายเพื่อเงินแลวกลับบาน อันนี้เปนเรื่องที่เตรียมและรอเวลาที่เหมาะ
สมมาปเต็ม ๆ ถึงคอยออก” (สัมภาษณ 11 กุมภาพันธ 2545)
-.รายได โดยเฮเลนกลาวถึงเรื่องนี้วา “ในการถายแบบใหกับนิตยสารลิปส เปนงานของลา
แมร ครีม เขาบอกวาเกี่ยวกับสัมภาษณ แตอยากไดภาพแบบนี้ หลังจากถายเสร็จแลวเขาใหคา
ถายแบบเฮเลน และหนังสือคอยออกหลังจากทําไปแลว 1 ป คือไมไดออกทันที”
2.2 การตอรองในกระบวนการผลิต : ทีมงานของนิตยสาร ไดแก ชางภาพ และ
สไตลิส
- ความสัมพันธระหวางนางแบบกับทีมงานของนิตยสาร
ความสัมพันธระหวางนางแบบกับทีมงานของนิตยสารกับชางภาพและนิตยสารลิปสเปน
สิ่งสําคัญในการเลือกถายแบบ เนื่องจากรูจักสนิทสนมกับทีมงานนี้มาเกือบสิบป จึงสามารถให
ความเชื่อใจไดวาภาพจะออกมาสวย และไมนําไปทําอยางอื่น ตามที่ไดคุยกันกอนการถายแบบ
ขั้นตอนแรกเริ่มตนจากเฮเลนไดรับฟงคอนเซ็ปทของทางทีมงานนิตยสาร ซึ่งมีการตอรอง
ลักษณะของรูปภาพ ขณะเดียวกับเฮเลนมีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจวาจะถายแบบไดขนาดไหน เฮเลน
กลาววาความมีชื่อเสียง และความเปนตัวตนของเธอ ทําใหการเจรจาตอรองไมมีปญหา ไมวาจะ
เปนเงื่อนไขเรื่องรูปราง อายุ และเรื่องที่แวดลอมตัวเองอยู เชน ครอบครัว สังคม จากนั้นเฮเลน
แสดงทาทางใหสวยงามตามที่ชางภาพดูในเลนสและเหมาะสมกับคอนเซ็ปทของงาน เพื่อใหได
ภาพที่สวยและดีที่สุด
“ที่ผานมาคืองานเราจึงถาย จึงทํา แตก็หลายปผานมากวาจะมาถายอีก 10 ป ตองมีอายุ
หนอย ตองตัดสินใจเอง ไมใชคุณแมบอก หรือวาวงการบอก คือตองตัดสินใจเอง วาพรอมที่จะ
ถาย กับนิตยสารลิปล ตัดสินใจเอง” (สัมภาษณ 11 กุมภาพันธ 2545)
-ความมั่นใจในเรือนราง (รางกายกับทุนทางกายภาพของนางแบบ)
“เฮเลนถายรูปดวยความรูสึกที่ดี และอยากทํางาน รางกายหรือรูปรางกําลังสวยดี แลว
ทําไมจะไมถาย คือไมใชเด็กอายุ 14 หรือ 15 ป ที่คิดวาตัวเราเซ็กซี่ แลวตองโชวทุกอยาง ไมใช”
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แตทุกคนสามารถคิดอะไรก็ไดจากภาพของเธอ ไมวาจะเซ็กซี่หรือสวยงาม “ที่ตั้งคอนเซ็ปท
วาจะไมถายชุดวายน้ําไมไดมีเหตุผลอะไร ไมมี คือไมอยากถาย ตอนเปนมิสไทยแลนดเวิลด วาผู
หญิงไทยไมควรจะถาย และยังเด็ก แตไมใชเพราะสังคมหรืออะไร ก็ดีใจ โอะ ถาทุกคนคิดอยางนั้น
ก็ดีคะ เราก็ไมตองถาย” (สัมภาษณ 11 กุมภาพันธ 2545)
-การมีสวนรวมในกระบวนการทํางาน ระยะระหวางถายแบบ การแสดงทาทางในการปก
ปดอวัยวะบางสวน คือ หนาอก และอวัยวะเพศ เพราะเฮเลนไมตองการใหใครเรียกเธอวานางแบบ
นูด ซึ่งเธอใหความหมายถึง ลามกอนาจาร
2.3 การตอรองกับสังคม
จากการศึกษาพบวา เฮเลน ปทุมรัตน เบอรเกอร มีแนวคิดซึ่งเปนองคประกอบรวมกันเพื่อ
นํามาตอรองกับสังคม สามารถอธิบายไดดังนี้
-แนวคิดในการสรางความหมายใหกับกับหนาอก และเรือนรางดวยตัวนางแบบเอง
เฮเลน เคยมีขอ เขียนในนิตยสารผูหญิงวันนี้ ชื่อ Oh my breast! ซึ่งเปนเรื่องเกี่ยวกับหนา
อกของเธอเอง โดยมีเนื้อหาสาระหลัก ๆ ดังนี้ เธอมีอารมณขัน และจริงจังที่จะรักษาดูแล การแนะ
นําใหคนอานเกิดความมั่นใจในหนาอกของตนเอง การรักษาทรวดทรงของเตานมใหดูดี เทคนิค
การทําใหนมชิดและเกิดรองอกแนบแนนมีเสนหเวลาดู ซึ่งเธอกลาวไวตอนหนึ่งวา “บางคนก็วา
หนาอกของเฮเลนดูปลอม ๆ คงคิดวาเฮเลนไมใสชั้นในเวลานอน เพื่อเวลาตื่นขึ้นมาจะไดเห็นรอ
งอกอันงามของตนเอง วันหนึ่งความจริงก็ปรากฏ เมื่อเฮเลนตองถอดเสื้อชั้นในเพื่อถายแบบ อะไรที่
มีขึ้นก็ยอมมีลง ถาไมดูแลตัวเองใหดี หนาอกขนาดคัพซีของเฮเลนอาจจะมีปญหากอนหนาที่จะมี
ลูกดวยซ้ํา” และ “สาวนอยสาวใหญทั้งหลายโปรดทราบ ถาคุณมีมันก็จงอวดมัน ไมมีอะไรเซ็กซี่
และมีเสนหไปกวาผูหญิงที่ไมเขินอายกับความเปนผูหญิง จงมั่นใจและภูมิใจไมวาคุณจะหนาอก
ใหญแคไหนก็ตาม” (มติชนสุดสัปดาห 28 พฤษภาคม 2544)
สาเหตุที่นําขอความดังกลาวมานี้ เพื่อที่จะอธิบายวิเคราะหภาพตามแนวคิด Encoding
ไดชัดเจนยิ่งขึ้น นั่นคือ ในเรื่องของความจริงดานความเปนธรรมชาติของการมีหนาอกใหญมาตั้ง
แตเกิด เฮเลนนําความจริงดังกลาวมาเปนสัญลักษณใหกับตัวเอง ซึ่งเธอไดนํามาใสไวในภาพเปด
เผยเรือนรางตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันนี้
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ดังนั้น หนาอก คือธรรมชาติที่เปนจริง โดยที่เธอใสรหัสคุณคาใหกับความจริงของเรื่องนี้วา
การมีหนาอกขนาดใหญเปนเรื่องปกติและนาภูมิใจ สิ่งสําคัญตองใหความเอาใจใสอยางยิ่งดวย
เธอสรางสัญลักษณตัวเองจากสิ่งที่มีไดโดยผานขอเขียน และตอมาเธอไดนํามาผานภาพเปดเผย
เรือนรางของเธอเองในครั้งนี้ โดยสังเกตไดจากแตละภาพ เธอจะใชฝามือ หรือเสื้อบิกีนี่ปดแคเพียง
สวนบนของหนาอก ซึ่งไมปดบังไปจนถึงฐานของเตานม เปนการเผยแพรถายทอดความเปนจริง
ดวยรูปแบบและเนื้อหาที่สรางขึ้นในลักษณะใหม คือผูรับสารสามารถเห็นไดจากภาพ และสัมผัส
เธอไดจากการจองมองของเธอกับผูดูในทุกภาพ
ในขณะที่หนาอกของเธอไดจัดสูในเงื่อนไขของการเปดเผยที่สามารถสรางรายไดใหกับเธอ
เปนสรีระที่สามารถเปดเผยใหกับทุกคนดูไดอยางภูมิใจ แตเมื่อหลังจากที่เฮเลน มีบุตรชาย 1 คน
และไดมาแสดงแบบโฆษณาทั้งครอบครัวของเธอ ซึ่งประกอบไปดวย เฮเลน ปทุมรัตน เบอรเกอร
เจมส เบอรเกอร สามี และบุตรชาย 1 คน เฮเลนไดสรางความหมายใหมใหกับนมของตัวเองอีกครั้ง
คือ นมแมใชเลี้ยงลูก
ลักษณะของการรับสารในเงื่อนไขของการรับรูแบบใหมนี้ คือจากภาพถายนั่นเอง จึง
สามารถโนมนําการรับรูของผูรับสารใหติดตามภาพที่เธอสวมเสื้อผาไดโดยไมรูสึกถึงความแตกตาง
จากภาพในหนาชุดแรก ๆ หรือรูสึกถึงความหยาบโลนของภาพ โดยแมเพิ่งจะเห็นภาพนี้เปนครั้ง
แรก โดยที่ไมเคยอานขอเขียนของเธอมากอน
ในการเปดเผยเรือนรางของเธอในครั้งนี้ จึงเปนการนําสัญลักษณประจําตัวที่เปนความภูมิ
ใจตลอดเวลาของเธอมาตอกย้ําอีกครั้ง โดยที่เฮเลนไดใสรหัสความหมายใหม ในแงมุมของความ
สวยงาม ไมมีการแสดงความรูสึกเกี่ยวกับความตองการทางเพศ หรือการเรงเราใหเกิดความ
ตองการทางเพศ จากการที่แสดงสีหนาธรรมดา การยิ้ม การหัวเราะอยางเปนธรรมชาติ ไมมีการทิ้ง
สายตาเมื่อจองมอง และการเผยอปากยิ้มใหกับผูดู
อีกสาเหตุหนึ่งที่มีสวนกําหนดกระบวนการเลือกนําเสนอภาพเรือนรางของเฮเลน คือการที่
เธอยอมรับวา “มีความคิดเปนผูใหญขึ้น จากการที่มีอายุมากขึ้น ทําใหเธอตัดสินใจเองได ไมใชคุณ
แมบอก วงการบอก หรือสังคมเปนตัวกําหนด คือตองตัดสินใจเองไดวาพรอมที่จะถายแบบ”
(สัมภาษณ 11 กุมภาพันธ 2545)
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-การใหความหมายเกี่ยวกับภาพเปลือยของตนเองวา ไมใชภาพนูดที่เปนลามกอนาจาร
“เฮเลนก็ไมรูสึกอะไร ไมไดรูสึกวาแปลก เพราะวาอาจเปนเพราะเฮเลนโตเมืองนอก และ
เปนภาพธรรมดา ไมมีใครปดอะไร วันเสาร วันอาทิตย ทุกคนก็จะถอดเสื้อผาหมด นอนอาบแดด
อยูหนาบาน ไมมีใครคิดวามันเปนเรื่องโป คือเรื่องไมดีหรือช็อก”
ดังนั้น ภาพเปดเผยเรือนรางของเธอนั้น เฮเลนใชสายตาจองมองดูผูรับสารผานเลนส ซึ่ง
แสดงถึงสัญญะของการโตตอบการสื่อสารระหวางตนเองกับผูรับสารโดยตรง
-แนวคิดเกี่ยวกับผูหญิง และสิทธิสตรี
เฮเลน ปทุมรัตน เบอรเกอร เห็นวาผูหญิงเปนผูสรางโลก หมายถึงผูหญิงคือสิ่งมหัศจรรยที่
มีอยูบนโลกใบนี้ เปนผูที่ไดมีโอกาสใหชีวิตตอกับมนุษย ดูแล ปกปอง หรือรักษาทุก ๆ อยางที่มีอยู
ในโลก และทั้งหมดนี้เปนงานที่ยิ่งใหญและยากสําหรับผูหญิง ขณะเดียวกันเธอไดแสดงความคิด
เห็นไปถึงผูหญิงบางกลุมที่อยูในโลกวา ผูหญิงเหลานั้นยังตองตอสูเพื่อไมใหตัวเองตกอยูภายใต
การบังคับและควบคุมของผูชาย ดังที่เธอยกตัวอยางของประเทศอเมริกาในอดีตวา “ในสมัยกอนผู
ชายอเมริกันนั้นจะบังคับผูหญิงและควบคุมทุกอยางไวที่ตนเอง” ซึ่งเธอเชื่อวา ตัวเธอโชคดีที่ไดเกิด
มาในยุคปจจุบัน “เฮเลนดีใจที่เกิดเปนผูหญิงในสมัยนี้” จากแนวคิดเกี่ยวกับผูหญิง และสิทธิสตรี
ของเฮเลนนี้ จึงกลายเปนเครื่องมือหนึ่งในการทําเธอนํามาตอรองกับสังคมแบบปตาธิปไตย โดย
เฮเลนไดแสดงความคิดเห็นวา
เธอไมเคยยอนกลับไปคิดวาสิ่งที่เธอถายไปนั้นไมนาถาย สิ่งที่เธอทําไปก็คืองานที่พยายาม
จะทําใหดีที่สุด ตั้งแตเริ่มจากการที่นิตยสารติดตอ จองคิว คุยคอนเซ็ปทและตอรองเรื่องลักษณะ
ของภาพ ซึ่งเธอไดกลาววาเรื่องที่มีคนวิจารณหนักมาก คืองานถายปฏิทินในชุดวายน้ํา จากงานดัง
กลาวทําใหเธอไมเขาใจ เพราะเปนชุดวายน้ําเหมือนทั่วไปทุกป ที่ลงในแฟชั่นทุกเลม “ทําไมอยูดี ๆ
อยากจะมาวาเรา เฮ นี่เปนชุดวายน้ําที่เปนธรรมดาของชุดวายน้ําจริง ๆ ไมใชถอดเห็นหัวนม เห็น
ทุกอยางเหมือนเปนนางแบบวิสกี้ยี่หออะไรก็ไมรูที่เห็นโป ๆ เราไปเทียบกับปฏิทินขายชุดวายน้ํายัง
ไมได ซึ่งจะเซ็กซี่ และโปกวา ของเราอะไรก็ไมรู จุกจิ๊ก innocent เราก็มองอีกแนวหนึ่ง จึงไมเห็นวา
โปอยางที่เขาพูดกัน คําวา โป ใน dictionary คือไมใสอะไรสักชิ้นหนึ่ง เห็นนมหรือเห็นอะไรชัดเจน
อันนั้นคือโป สวนคนไทยที่เขาพูดวาโป เฮเลนก็ขอใหเขา define ใหชัดเจน เพราะวาเราไมเขาใจ
เพราะมีการ take control ทุกอยาง” (สัมภาษณ 13 กุมภาพันธ 2545)
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ในกรณีของทัศนะที่สังคมเห็นขัดแยงกันนี้ เฮเลนพยายามที่จะบอกวาแลวแตความเขาใจ
ของแตละคน เมื่อไดเห็นภาพผูหญิงเปดเผยเรือนรางแตกตางกันไป เซ็กซี่บาง หรือจะสวยก็ตาม
“คือบางคนที่บอกวารูปนี้เซ็กซี่ เฮเลนไมเห็นวาเซ็กซี่ มันแลวแตคนวาจะตอบอยางไร บางคน
พยายามจะใหเซ็กซี่ที่สุด โดยการเปดหมดเลย ยังไงก็ไมเซ็กซี่ คืออยูที่นางแบบถาชอบหนาตา
แบบนั้น จริง ๆ เซ็กซี่มันมาจากขางใน มาจากตา รูปรางหรือหุน ก็ได” (สัมภาษณ 13 กุมภาพันธ
2545)
-การโตแยงขอวิพากษโดยการใหสัมภาษณประกอบภาพแสดงแบบเปดเผยเรือนราง
และจากการทาทายกรอบของสังคมนี้ เฮเลน ปทุมรัตน เบอรเกอร ไดแสดงความคิดเห็นถึง
ภาพเปดเผยเรือนรางดังกลาว โดยอาศัยนิตยสารลิปสฉบับสิงหาคม 2543 ที่เธอแสดงแบบนั้น ไว
ในบทสัมภาษณกอนที่จะมีบทความหรือเสียงวิพากษจากสังคม
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ตารางบันทึกขอมูล (Coding Sheet) ตารางที่ 3
การโตแยงการวิพากษของสื่อมวลชน
กรณีศึกษา : เฮเลน ปทุมรัตน เบอรเกอร
ผูวิพากษ
วันที่
วิพากษ

วิธีการวิพากษ

สื่อที่เสนอภาพ
และขาววิพากษ

ประเด็นวิพากษ

คอลัมนแชะ
11 ส.ค.43
,

ขอความขนาด
สั้นบรรยายใต
ภาพ ซึ่งเปนภาพ
เดียวกับที่ลงใน
นิตยสารลิปส,
บทความขนาด
1 หนา บรรยาย
และแสดงความ
คิดเห็นสวนตัว
เกี่ยวกับภาพ
นําภาพจาก
นิตยสารลิปส
และจากนิตยสาร
อื่นมาประกอบ

น.ส.พ. ไทยรัฐ,

แซวในความกลาของนางแบบและความ
ในดี ใจกวางของสามีนางแบบ ที่ยอมให
ภรรยา มาถายแบบเปดเผยเรือนราง,

มติชนรายสัปดาห

ชื่นชมสรีระของนางแบบวามีความงดงาม
โดยเฉพาะหนาอก ดวยความคิดเห็นสวน
ตัว

คอลัมน
นิวัติ กองเพียร
21 ส.ค. 43,
28 พ.ค. 44

วิธีแสดงความคิดเห็น สื่อที่เสนอ
ตอขอวิพากษ
ความคิดเห็น
หรือขอโตแยง

ความคิดเห็นของผูถูกวิพากษ

นางแบบได
แสดงความคิดเห็น
ไวในบทสัมภาษณ
แลวกอนที่จะไดรับ
การวิพากษจากสื่อ
ซึ่งเปนชุดเดียวกับ
ภาพการแสดงแบบ
นางแบบ

ภาพที่แสดงออกมาไมใชภาพนูด
ที่แสดงความลามก นาเกลียด
เพราะรางกายเปนสิ่งสวยงาม และ
เปนธรรมชาติ การเปดเผยรางกาย
ในลักษณะเชนนี้ เปนเรื่องธรรมดา
ของนางแบบ และยืนยันวา คือ
อํานาจที่ตัวเอง ในฐานะผูหญิง
สามารถทําได

นิตยสารลิปส
ส.ค. 44

หมายเหตุ

ไมมีการโตแยง
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จากการแสดงแบบเปดเผยเรือนรางของเฮเลน ปทุมรัตน เบอรเกอร ในลักษณะดังกลาว ได
มีการวิพากษจากสื่อตาง ๆ ไดแก คอลัมนของนิวัติ กองเพียร หนังสือพิมพมติชนสุดสัปดาห วันที่
21 สิงหาคม 2543, วันที่ 28 พฤษภาคม 2544 ใชภาพประกอบบทความชื่นชมความงามของเรือน
กายที่มีขนาดใหญแตก็สมตัวของเธอ และคอลัมนแชะ หนังสือพิมพไทยรัฐ วันที่ 11 สิงหาคม
2543 ใชภาพเล็กที่เฮเลนกับสามีสวมเสื้อยืดแขนกุดกับกางเกง วางทับภาพเปลือยมือทั้งสองขาง
ปดหนาอก ประกอบขอเขียนที่ขอบคุณเฮเลน และสามี ในการถายแบบเปลือยของเฮเลน
เฮเลนไดใสรหัสและตอรองดวยตัวเอง ในรูปแบบของการใหสัมภาษณประกอบภาพถาย
ไปแลว โดยที่ยังไมมีสื่อใด ๆ หรือบุคคลใดจะวิพาษณภาพเปดเผยเรือนรางของเธอ และเฮเลน
สะทอนถึงปฏิกิริยาของเธอ จากที่ไดรับการวิพากษวิจารณจากสื่อมวลชนวา “ไดรับผลตอบรับ
(feedback) ในทางที่ดี เนื่องจากไดรับคําชมและไมไดรับคําวิจารณในทางเสียหายจากผูดู สวน
ใหญจะบอกสวย ไมเหมือนกับตอนที่ถายทําปฏิทิน งงมาก คือ ถามีใครจะวา คิดวานาจะวาตอนที่
ถายหนังสือลิปส แตกลับไมเห็นขาวมัน เงียบมาก (สัมภาษณ 11 กุมภาพันธ 2545)
และไดแสดงความคิดเห็นอีกวา “สําหรับนางแบบแลว การไดรับ feedback เปนสิ่งที่ดี ถา
ไมมีจะไมรู อยางเชน เมื่อปฏิทินออกมาแลวมี feedback เยอะขนาดนั้น good 50 bad 50 เปนสิ่ง
ดีที่ทําใหรูวาควรปรับตรงไหน เปลี่ยนตรงไหน ถาไมมี feedback จะไมโตขึ้น how do you go if
you don’t have feedback จะคิดวา have anything and life is red blue pink no good ไมได
เปนไปไมได มันตองมี comment feedback วาควรจะเบานิดนึง โอเค แรงตรงนี้ เบาตรงนี้ โอเค
กําลังดี ในเรื่องแบบนี้” (สัมภาษณ 11 กุมภาพันธ 2545)
แตขณะเดียวกัน ความหมายเกี่ยวกับภาพเปดเผยเรือนรางของเฮเลน ซึ่งตางไปจากกรอบ
แนวคิดของสังคมไทย เฮเลนไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้วาไมเคยคิด ไมเคยกลับไปคิดวา
ไมนาถาย งานก็คืองานนะคะ คือที่เราทํา เราพยายามทําดีที่สุด ตั้งแตเขาโทรมาจองคิว ที่เราไป
ถาย งานก็คืองาน ที่เราโดนหนักก็ตอนถายปฏิทิน ที่มันจะโดนหนักตรงนี้ ซึ่งเราก็ไมเขาใจ เพราะ
มันเปนชุดวายน้ําเหมือนทั่ว ๆ ไป ทุกป ที่จะเห็นลงหนังสือแฟชั่นทุกเลม แลวทําไมอยูดี ๆ อยากจะ
มาวาเรา อยากจะบอกวา เฮ นี่เปนชุดวายน้ํานะคะ ไมใชถอดเห็นหัวนม เห็นทุกอยางเหมือนเปน
นางแบบวิสกี้ยี่หออะไรก็ไมรูที่เห็นโป ๆ จริง ๆ นี่ธรรมดาของชุดวายน้ําจริง ๆ ถาไปเทียบกับปฏิทิน
ที่เขาขายชุดวายน้ํา เราไปเทียบกับเขาไมไดเลย เขาจะเซ็กซี่ และโปกวา ของเราก็ไมรู จุกจิ๊ก
innocent เราก็มองอีกแนวนึง เราไมเห็นวาโปอยางที่เขาพูดไป เราก็เห็นวานี่คือชุดวายน้ํา คําวา โป
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ใน dictionary คือไมใสอะไรสักชิ้นหนึ่ง อันนั้นคือโป สวนคนไทยที่เขาพูดวาโป เฮเลนก็ขอใหเขา
define นิดนึง เพราะวาเราไมเขาใจ ไมงั้นเราจะ take control ทําไม
- การมีเชื้อชาติ ที่เปนลูกครึ่งอเมริกันไทย และการเติบโตในวัฒนธรรมของการเปลือยกาย
คือเรื่องธรรมดา
“เรารูสึกวาเปนผูหญิงที่เกิดในสมัยนี้ เปนอเมริกันไทย เราโชคดีมากที่ไดมีโอกาสเลือก ดู
แลตัวเองได”
3. สรุป
-นักแสดงและนางแบบรุนใหม : เฮเลน ปทุมรัตน เบอรเกอร
การศึกษาจากภาพตัวแทนเปดเผยเรือนราง และจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth
Interview) กับเฮเลน ปทุมรัตน เบอรเกอร เพื่อศึกษาลักษณะของการสรางและตีความหมายเกี่ยว
กับภาพเปดเผยเรือนรางในลักษณะเปลือยกาย และลักษณะของปจจัยที่นางแบบนํามาใชสําหรับ
การตอรองระหวางตนเองกับนิตยสารลิปส สามารถสรุปไดดังนี้
1) การตอรองกับเจาของทุน : สื่อนิตยสารลิปส
โดยมีปจจัยที่นําปจจัยที่นํามาใชในการตอรองดังนี้
1.ความเชื่อมั่นในชื่อเสียงของนิตยสาร ซึ่งเปนที่รูจักของคนในสังคมเปนอยางดี
2.ความเชื่อมั่นในชื่อเสียงและอาชีพของนางแบบเอง จากการที่มีตําแหนงดานความงาม
รับรองในตําแหนงตาง ๆ และการเปนนางแบบที่เปนที่รูจักของสังคม
3.การตกลงใหนางแบบมีสวนรวมในกระบวนการผลิต ทั้งกอน ระหวาง และหลังจากถาย
แบบ เฮเลนมีความพอใจในการทํางานครั้งนี้
4.รายได
2) การตอรองในกระบวนการผลิต : ทีมงาน ไดแก ชางภาพและสไตลิส
1.ความสัมพันธสวนตัวระหวางนางแบบกับชางภาพและไตลิส
2.ความมั่นใจในเรือนรางของตนเอง
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3.) การตอรองกับสังคม
1.การสรางเงื่อนไขความหมายใหกับหนาอก และเรือนรางดวยตัวนางแบบเอง
2.การใหความหมายเกี่ยวกับภาพเปลือยของตนเองวา ไมใชภาพนูดที่เปนลามกอนาจาร
3.แนวคิดเกี่ยวกับผูหญิงและสตรี ที่อยูบนพื้นฐานของความเปนมนุษย และเครื่องหมาย
แหงการรวมเพศ คือการใหชีวิตของมนุษยได
4.การโตแยงขอวิพากษโดยการใหสัมภาษณประกอบภาพแสดงแบบเปดเผยเรือนราง
กอนที่จะมีการวิพากษจากสังคม
5.การมีเชื้อชาติ ที่เปนลูกครึ่งอเมริกนั ไทย และการเติบโตในวัฒนธรรมของการเปลือยกาย
คือเรื่องธรรมดา
จึงสามารถสรุปไดวาภาพตัวแทนเปดเผยเรือนรางของ เฮเลน ปทุมรัตน เบอรเกอร สอด
คลองกับกรอบแนวคิดทางการเมืองเพื่อการตอรองของ Stuart Hall ในการที่เธอไมไดเปนเจาของ
สื่อ แตเปนเจาของเรือนราง ดวยการกลับทิศทางสารใหขึ้นอยูกับความตองการของตน โดยเลือก
จากสิ่งที่ตนเปนอยู และเฮเลนใชสายตาจองมองดูผูรับสารผานเลนส ซึ่งแสดงถึงสัญญะของการโต
ตอบการสื่อสารระหวางตนเองกับผูรับสารโดยตรง คือ
Live with stereotypes but change meaning คือ เฮเลน ปทุมรัตน เบอรเกอร ไดนําภาพ
ตัวแทนของหนาอก และเรือนรางที่มีเชื่อมั่นที่สมบูรณดีซึ่งอยูแลวนั้น มาเปดเผยตอสาธารณะโดย
เปลี่ยนความหมายใหม โดย stereotypes คือหนาอกใหญและรูปรางที่ดีนั้นยังคงอยู นอกจากนี้ได
มีปจจัยที่เฮเลนนํามาใชในการตอรองการเปดเผยเรือนรางกับนิตยสารลิปส
ดวยการใสรหัสและตอรองในฐานะ Encoder นั้น เฮเลน ปทุมรัตน เบอรเกอร ไดสรางและ
ตีความหมาย สอดคลองกับแนวคิด Pornography และนักสตรีนิยมกลุมทาทายกลุมตอตานภาพ
เปลือย (Challenge anti-porn Feminism) คือ
1.สวนที่ไดมีการตอรองกับนิตยสาร คือการสรางความจริงจากสิ่งที่มีอยูแลว และเสริม
แตงกลับทิศทางใหมีเนื้อหาเสียใหม คือ
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- การเชื่อมโยงเงื่อนไขจากภาพตัวแทนที่มีสัญลักษณของความมีหนาอกขนาดใหญ มา
สรางเปนเงื่อนไขใหกับภาพตัวแทนครั้งนี้ ในลักษณะของการโพสทาโดยใชมือปดแคหัวนมเทานั้น
- การเชื่อมโยงความหมายของคําที่ใชรวมกับการเปดเผยเรือนราง และการโพสทาทาง วา
เธอก็เหมาะสมกับภาพตัวแทนอยางนี้ เพราะความสวย และสมบูรณแบบอยางอุดมคติของคนใน
สังคม แสดงนัยยะถึงภาพศิลปะที่สวยงาม คนในสังคมดูไดไมเสียหาย
2. สวนที่เปนตัวตนหรืออัตลักษณของตนเอง คือเงื่อนไขของสรีระที่มีการรับรู และนํามา
ตอกย้ําอีกครั้ง เกี่ยวกับหนาอกของเธอ
4.ความคิดเห็นของบรรณาธิการนิตยสารหลัก
ศักดิ์ชัย กาย บรรณาธิการบริหาร และชางภาพนิตยสารลิปส
สําหรับการถายแบบของเฮเลนในนิตยสารลิปส เรามีคอนเซ็ปทเปนภาพเปลือย ซึ่งจะเกี่ยว
ของกับเครื่องสําอางบํารุงผิว จึงไดถามเฮเลนวา สามารถหรือพรอมที่จะถายแบบลักษณะนี้ไดมั้ย
เขาก็ตอบกลับมาวา “I’m fine” และยินดี เพราะกําลังเตรียมตัวจะมีลูก โดยใหเหตุผลวา ตอไปจะ
ถายแบบลักษณะนี้ไมไดแลว เขาอยากไดรูปสวยเก็บไว
รูปแบบของแฟชั่นในเลมจะมี 2 เซ็ต แตเราเอามารวมกันในเซ็ตเดียว เซ็ตที่ 1 เราไดติดตอ
โดยโทรศัพทเรียกใหเฮเลนเขามาคุยคอนเซ็ปท วาเราตองการถายแบบในลักษณะภาพที่ปรากฏ
ออกมา จะเกี่ยวกับเครื่องสําอางบํารุงผิว ซึ่งเฮเลนไดยินดีตกลงที่จะถายแบบใหเราทันที โดยไป
ถายทําที่อเมริกา เซ็ตที่ 2 จะถายเกี่ยวกับเฮเลนเลย เปนการประกอบบทสัมภาษณ ดังนั้นในการ
ถายทําครั้งนี้ เราทํากัน 3 ครั้ง ไมไดถายในวันเดียว และนําภาพแตละเซ็ตมารวมเขาไวดวยกันเปน
1 เซ็ต
โดยสวนตัวผมกับเฮเลนมีความสัมพันธที่ดีกันอยู คือ เปนเพื่อนกันมานาน การถายทําจึง
งายมาก ทางผมก็ดีใจที่ไมตองมาบอกวาฉันจางเธอ มาถายนูดนะ แตเราใชการคุยในรายละเอียด
ของคอนเซ็ปทกัน ซึ่งเฮเลนก็ตกลงดวยความยินดี ผมดีใจที่ไมไดมีเรื่องของผลประโยชนเขามาตอ
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รองในการตัดสินใจของเฮเลน เพราะถาเปนเรื่องของผลประโยชนแลว ก็จะตองเปนการพูดในอีก
แนวทางอื่น
5. ทัศนะวิพากษของนักสื่อสารมวลชน และนักวิชาการ เพื่อประเมินอํานาจตอรองของ
นางแบบตอความเปนสังคมแบบปตาธิปไตย (patriarchy) และทุนนิยมของสื่อ
จากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) นักสื่อสารมวลชน และนักวิชาการดานสื่อ
สารมวลชน และสตรีนิยม เพื่อประเมินอํานาจตอรองของนางแบบตอความเปนสังคมแบบปตาธิป
ไตย (patriarchy) และทุนนิยมของสื่อ ก็ไดเกิดมิติทางความคิดเกี่ยวกับการตอรองอํานาจดวย ซึ่ง
สามารถอธิบายไดดังนี้
นักสื่อสารมวลชน
ดวยหนาที่ของผูเปนนายประตูขาวสาร (Gatekeeper ) ของสื่อมวลชน ซึ่งรวมทั้งสื่อดาน
นิตยสารนั้น ยอมตองมีบทบาทในการนําเสนอภาพเปดเผยเรือนรางของนางแบบ ไมวาจะดวยเหตุ
ผลของการเผยแพรภาพใหสังคมไดรูตามหนาที่หลักที่ยอมตองเลือกสรรแลว ในขณะเดียวนิตยสาร
ก็เปนผูตรวจสอบการกระทําของคนในสังคม และยังสะทอนมุมมองบางอยางทั้งในทางดีและไมดี
ใหกับสังคมไดรับทราบดวย ขอคิดเห็นตอไปนี้ สะทอนใหเห็ฯมุมมองของสื่อมวลชนที่มีตอการถาย
แบบเปดเผยเรือนรางของเฮเลน ปทุมรัตน เบอรเกอร
นิวัติ กองเพียร บรรณาธิการนิตยสารศิลปวัฒนธรรม
วิธีคิดของเฮเลน จะแตกตางจากหญิงไทยหัวอนุรักษนิยมทั้งหลาย เพราะฉะนั้น เมื่อเขา
เปนนางแบบ ก็เปนนางแบบโดยอาชีพ ที่ทํามาหากิน การที่จะถายอะไรจึงถายรูปอะไรก็ได ยอม
เปนสิทธิของเขาอยูแลว (สัมภาษณ 4 มีนาคม 2545)
รัถยา ทองคงเยา บรรณาธิการนิตยสารอี วูแมน
เฮเลนเติบโตจากเมืองนอก ทําใหระบบการคิดมีชั้นเดียว ไมมีญาติพี่นอง หรือสังคมที่ตอง
ทําใหคิดมาก อีกทั้งสนิทกับบรรณาธิการของนิตยสารลิปสดวย ในที่สุดจึงตัดสินใจถาย ซึ่งจุดนี้จะ
ตางกับเด็กที่เติบโตในเมืองไทย ที่ตองคิดหลายชั้น คือการบวกลบคูณหารวาไดอะไรเสียอะไร
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เพราะมีปูยาตายาย ครูอาจารย อา ลุง ปา คนขางบาน เพื่อน แฟนเกา (สัมภาษณ 21 มีนาคม
2545)
นักวิชาการดานสื่อสารมวลชน และสตรีนิยม
ในฐานะของนักวิชาการที่มีความเกี่ยวของกับสตรีนิยม และสนใจศึกษาความสัมพันธ
ระหวางเพศ อีกดานหนึ่ง นักวิชาการยังเปนผูอยูในฐานะของผูรับสารดวย ถึงแมวาในบางขณะจะ
ไมไดเสพสารจากภาพเปดเผยเรือนรางของนางแบบอยูตลอดเวลาก็ตาม แตนักวิชาการที่ผูวิจัยได
ทําการสัมภาษณนี้ ยอมสามารถมองเห็นการกําหนดความเปนตัวแทนผานภาพเปดเผยเรือนราง
ของผูหญิง
เพื่อประเมินอํานาจตอรองของนางแบบ
ตอความเปนสังคมแบบปตาธิปไตย
(patriarchy) และทุนนิยมในสื่อ ไดดังนี้
ผศ.ดร.ไชยันต ไชยพร คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เปนภาพที่สวยงาม การแสดงสีหนาไมพยายามจะยั่วยวนทางเพศ แตใหความรูสึกของผู
หญิงในลักษณะของความเปนแมที่อบอุน ซึ่งโดยรวมเปนการถายแบบที่ดูดี ทั้งหนาตา การแสดงสี
หนา และทรงผม ถาตัดเรื่องจริตทางศีลธรรมออกไป ภาพเหลานี้เด็กก็สามารถดูได ซึ่งอาจทําให
นึกถึงคุณแมของตัวเอง แมบางรูปจะไมดี ก็หมายถึงวา เปนในเรื่องของความไมสวย
และเปนไปไมไดที่จะดูจากภาพและจะรูเรื่องอํานาจของการตอรอง
จึงไมรูวามีหรือไม
เพราะไมรูจักเฮเลนวาเปนคนแบบไหนอยางไร แตเชื่อวาเฮเลนนาจะสามารถตอรองได ถาเขาทํา
ซึ่งอาจจะขอขึ้นคาถายแบบ หรือขอความเปนตัวเอง (สัมภาษณ 13 กุมภาพันธ 2545)
ดร.สมสุข หินวิมาน คณะวารสารศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ดูจากภาพ มองไมออกหรือไมรู วานางแบบมีความสามารถในการตอรอง แตหากมอง
เบื้องหลังตอไปอีก เฮเลนเปนนางแบบที่มีชื่อเสียงมาก ก็นาที่จะทําการตอรองได ในลักษณะที่ได
เลือกชางภาพ หรือเลือกนิตยสาร ซึ่งเปนการเลือกตั้งแตเริ่มตนกระบวนการทํางาน (สัมภาษณ 12
มีนาคม 2545)
ดร.สุวัจจี กูด คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
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การสะทอนออกมาของภาพดูแปลกตา เพราะอํานาจการตอรองขึ้นอยูกับวา นางแบบมี
ประสบการณมากแคไหนดวย ขึ้นอยูกับความสัมพันธระหวางนางแบบกับนิตยสารที่ถาย ถามี
ประสบการณทํางานรวมกันมานาน เขาอาจจะตอรองไดมาก เฮเลนไมคอยเห็นอํานาจในการตอ
รอง เหมือนเปนผูถูกกําหนดมากกวา ทั้งในการวางทาทางแตขณะที่มีการจัดทา มีการตั้งมุมกลอง
ที่ไมนาจะเปนความสะดวกสบายตัวของนางแบบ และสบายใจกับภาพที่ออกมา และเมื่อมีภาพผู
ชายเขามาเกี่ยวของ จึงเหมือนกับวามีความพยายามตอกย้ําความเปนภาพลบของนางแบบ แสดง
ใหเห็นถึงความเปน masculinism ของผูชายที่อยูเหนือผูหญิง แตบอกวาเธอเปนคนของสาธารณะ
ขณะเดียวกันก็บอกวาเธอมีเจาของแลว หมายความวา เธอคือคนที่ถูกกระทําไดดวย (สัมภาษณ
21 มีนาคม 2545)
6.สรุปความคิดเห็น และทัศนะวิพากษของ การวิพากษของสื่ออื่น นักสื่อสารมวลชนอื่น
ๆ และนักวิชาการดานสื่อสารมวลชน และสตรีนิยม
การศึกษาภาพตัวแทนเปดเผยเรือนรางของเฮเลน ปทุมรัตน เบอรเกอร จากการวิพากษ
ของสื่ออื่น และจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) นักสื่อสารมวลชนอื่น ๆ และนัก
วิชาการดานสื่อสารมวลชน และสตรีนิยม เพื่อศึกษาลักษณะของใสรหัสและตอรองดวยตัวผูหญิง
เองเกี่ยวกับภาพเปดเผยเรือนรางในลักษณะเปลือยกาย และลักษณะของปจจัยที่นางแบบนํามา
ใชสําหรับการตอรองระหวางตนเองกับนิตยสารลิปส สามารถสรุปไดดังนี้
1.บรรณาธิการนิตยสารหลัก : ยอมรับวาภาพเปดเผยเรือนรางของเฮเลนเปนภาพเปลือย
เพราะคือคอนเส็ปทการถายแฟชั่นเครื่องสําอางประทินผิว
- ดานการตอรองกับนางแบบ : ไดมีการสอบถามและทําการตกลงระหวางทีมงานกับนาง
แบบกอนการถายแบบดวย
- ในกระบวนการผลิตขั้นตอนการถายแบบ : มีความสัมพันธที่ดีระหวางกัน คือ เปน
เพื่อนกันมานาน การถายทําจึงงายมาก โดยมีเรื่องของผลประโยชนตามมาทีหลัง
2. จากการวิพากษของสื่ออื่นๆ เห็นวาภาพสวยงาม และใชภาษาเชื่อมโยงกับเรื่องเพศ
3. นักสื่อสารมวลชน เห็นวาภาพดังกลาวสวยงาม และไดดูไปถึงมิติที่อยูเบื้องหลังภาพวา
ปจจัยดานอาชีพ คือความเปนมืออาชีพ เชื้อชาติ และทุนทางสังคม คือความสัมพันธของเฮเลนกับ
นิตยสารลิปส ที่มีความสนิทสนมกันมานาน มีสวนสําคัญใหเฮเลนถายแบบ
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4. นักวิชาการดานสื่อสารมวลชน และสตรีนิยม เห็นวาสวยงาม แปลกตา สวนในเรื่อง
ของการตอรอง นักวิชาการฯ ไดดูไปถึงมิติที่อยูเบื้องหลังภาพวา ปจจัยดานอาชีพ คือความมีชื่อ
เสียง โดยเห็นวาปจจัยดังกลาวยังไดชวยในเรื่องของการตอรอง เพื่อพยายามที่ใหไดภาพตัวแทน
ตามที่เฮเลนตองการดวย
-นักวิชาการไมมั่นใจวาภาพที่ปรากฏจะตอบไดวาตอรอง ตองดูภูมิหลังและประวัติการ
ถายภาพของเฮเลนประกอบดวย อยางไรก็ตามถาพิจารณาแตภาพตัวแทนที่ปรากฏ ซึ่งมีการถาย
คูกับสามีของเฮเลนนั้น อาจตีความไดวาเปนการกดขี่เฮเลนในฐานะของวัตถุทางเพศของสามีเทา
นั้น
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ตารางบันทึกขอมูล (Coding Sheet) ตารางที่ 4
รายละเอียดของภาพเปดเผยเรือนราง
กรณีศึกษา : ยศวดี หัสดีวิจิตร
นิตยสาร
ประเภทภาพ
เลมที่/
แฟชั่น แฟชั่น แฟชั่น
เดือน/
ปก ดานใน ประกอบบท

ฉาก

องคประกอบ
อื่น ๆ

คําบรรยายภาพ

ตําแหนง
ของนางแบบ

สัมภาษณ

ป
ลิปส
เลมที่ 3
ปที่ 3
ส.ค.44

การกําหนดสายตาและจุดดึงดูดของภาพ

รูปแบบการนําเสนอ
การแสดงทาทาง
แสงและสี

/

สายตา : มองกลอง มีลักษณะจองตอบ
ผูรับสาร
จุดดึงดูดของภาพ : กระดาษเงินชนาด
เล็กที่ปดลงบนหัวนม

/

ยืนหันขาซาย และ
บิดตัวกลับเฉพาะ
ดานบน แลวแอนลํา
ตัว กาวเทาซายไป
ดานหนาปดอวัยเพศ
มือขวาปดหนาอก
ขาว มือซายยกขึ้น
สะโพก เผยยิ้มและ
นัยนจองผูรับสาร
สายตา : 8 ภาพนัยนมองกลอง มีลักษณะ 1 ภาพ นางแบบนั่ง
จองตอบผูรับสาร 2 ภาพสายตามองไป
พื้นแยกขากวาง 1
ทางอื่น 1 ภาพมีลักษณะของการทิ้งสาย ภาพ หันดานขางบน
ตา ซึ่งแสดงถึงความยั่วยวน
โขดหินหนาตรง และ
จุดดึงดูดของภาพ : รางกายที่เปลือยเปลา ภาพที่เหลือนางแบบ
การใชมือ กางเกงบิกีนี่ และเสนผมปด
จะยืนหันหนาใหกับ

ภาพสี และ
แสงสวาง
เห็นเรือนราง
นางแบบได
ชัดเจน

พื้นสี
ทาผิวสีน้ําตาล
ไมมีลวด มีสายสรอยขนาด
ลาย
ยาวคลองประดับ
รอบสะโพก

-

กลางภาพ จัดใหเห็น
ตนขาจนถึงศีรษะ

ภาพขาวดํา
2 ภาพ ที่
เหลือเปน
ภาพสี และ
แสงมีความ
สวางทําให

พื้นสี
ขาว
ไมมีลวด
ลาย

-

กลางภาพ จัดใหเห็น
1 ภาพ ตั้งแตใตราว
นมจนถึงศีรษะ 4 ภาพ
เห็นเต็มตัวตั้งแตเทาจน
ถึงศีรษะ 6 ภาพเห็น
ตั้งแตตนขาไปจนถึง

ทาผิวเหมือนปก 1
ภาพ ใชสายสรอย
ยาวผูกคอปลอย
สาย 1 ภาพมีสาย
สั้นคลองคอไว ทา
เทาและมือ ทาตา
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ตารางบันทึกขอมูล (Coding Sheet) ตารางที่ 5
รายละเอียดของภาพเปดเผยเรือนราง
กรณีศึกษา : ยศวดี หัสดีวิจิตร
นิตยสาร
ประเภทภาพ
เลมที่/
แฟชั่น แฟชั่น แฟชั่น
การกําหนดสายตาและจุดดึงดูดของภาพ
เดือน/
ปก ดานใน ประกอบบท

การแสดงทาทาง

รูปแบบการนําเสนอ
แสงและสี
ฉาก

องคประกอบ
อื่น ๆ

คําบรรยายภาพ

ตําแหนง
ของนางแบบ

สัมภาษณ

ป

/

ปดอวัยวะเพศ และหนาอกไว
และเห็นหัวนม แตไมชัดเจน

ผูรับสาร

สายตา : 1 ภาพ นางแบบทิ้ง
สายตาใหกับผูรับสาร 10 ภาพ
นางแบบมองไปทางอื่น
จุดดึงดูดของภาพ : เห็นหนาอก
และหัวนม 3 ภาพ

1 ภาพนางแบบ
จะยืนหนาตรง
ใบหนาหันไปทาง
ดานขาง 5 ภาพ
นางแบบหันดาน
ดาน เห็นทั้งเต็ม
ตัวและครึ่งตัว 2
ภาพมีเฉพาะใบ
หนาของนางแบบ 1 ภาพนั่ง
หันขางเห็นเพียง
หัวไหลและใบ

เห็นเรือนราง
ของนางแบบ
ชัดเจน
แสงและสีเปน
ขาวดํา ทําให
เห็นรายละเอียด
ของรางกายไม
ชัดเจน

เพิ่มขนตาปลอม
ทั้งหมดเปนสี
น้ําเงิน

ศีรษะ

คําบรรยายภาพ
เต็มหนากระดาษ
ภาษาอังกฤษ
วางไวตรงกลาง
สีขาว ปดทับบนหัว
นมนางแบบ 3 ภาพ
2 ภาพ ปดทับลงบน
เนินอก และ 1 ภาพ
วางไวบนแกมซาย
ของนางแบบ ความ
หมายของคําบรรยายจะเกี่ยวกับ
ธรรมชาติของสิ่ง
นั้น ๆ เปนการเกิด
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ตารางบันทึกขอมูล (Coding Sheet) ตารางที่ 6
รายละเอียดของภาพเปดเผยเรือนราง
กรณีศึกษา : ยศวดี หัสดีวิจิตร
นิตยสาร
ประเภทภาพ
เลมที่/
แฟชั่น แฟชั่น แฟชัน่
การกําหนดสายตาและจุดดึงดูดของภาพ
เดือน/
ปก ดานใน ประกอบบท
ป
สัมภาษณ

การแสดงทาทาง

หนาดานขาง และ
1 ภาพเห็นเต็มตัว
นางแบบนั่งบนโขด
หิน ใชหัวเขาและ
ตนขาปดหนาอก
และอวัยวะเพศ
ตามลําดับ

รูปแบบการนําเสนอ
แสงและสี
ฉาก

องคประกอบ
อื่น ๆ

คําบรรยายภาพ

ขึ้น โดยไมไดปรุง
แตง

ตําแหนง
ของนางแบบ
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ภาพกรณีศึกษาที่ 2
ประเภทภาพ
แฟชั่น
แฟชั่น
แฟชั่น

: ยศวดี หัสดีวิจิตร
: นักแสดง นักรอง และนางแบบรุนใหม
: เปดเผยเรือนรางโดยไมสวมเสื้อผา และสวมเสื้อผา
: ปกหนา
: ประกอบบทสัมภาษณ
: ดานใน

ภาพประกอบ 7 การแสดงแบบเปดเผยเรือนราง : ยศวดี หัสดีวิจิตร
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กรณีศึกษาที่ 2 : ยศวดี หัสดีวิจิตร
: นักแสดง นักรองและนางแบบรุนใหม
ประเภทภาพ : เปดเผยเรือนราง แบบสวมกางเกงชั้นใน สวมชุดผาบางกระโปรงยาว
และไมสวมเสื้อผา
1.รายละเอียดของภาพ
นิตยสาร
: ลิปส ฉบับเดือนสิงหาคม 2544
รูปแบบการนําเสนอ : มี 2 ชุด 1. แนวการแสดงแบบ ชื่อ ชุดสาวบราซิลเลี่ยน ภาพสีประกอบ
บทสัมภาษณ 2.แนวการแสดงแบบ ชื่อชุด AQUA เกี่ยวกับน้ํา ภาพขาวดําการ
แสดงแบบแฟชั่น
ตําแหนงภาพ
: ชุดที่ 1 ภาพแสดงแบบประกอบปก 1 ภาพสี ไมไดสวมเสื้อผา
แตใชเครื่องประดับและการเสริมสวยดวยสีปกปดรางกายแทน โดยนํามาใชใน
ประกอบบทสัมภาษณ 1 ภาพ และนําภาพขาวดําไมสวมเสื้อผาของการแสดง
แบบของชุดที่ 2 มาใช 2 ภาพ สวนที่เหลือ นางแบบใสชั้นใน 1 ตัว หรือสวมชุดผา
บางกระโปรงยาว โดยในแตละภาพนั้น จะใชอวัยวะของรางกาย คือ มือ ผม ตน
ขา ประกอบกับชุดที่ใสทําการปกปดปดหนาอก และอวัยวะเพศ
: ชุดที่ 2 ภาพขาวดําการแสดงแบบโดยเฉพาะ ทั้ง 11 ภาพ ใน 3 ภาพ
เห็นหนาอกของนางแบบเพราะไมไดสวมเสื้อผา นอกนั้นใชสีดําของภาพ น้ํา และ
อวัยวะของรางกาย คือ มือ ผม ตนขา ปกปดหนาอก และอวัยวะเพศ
2.การใสรหัสและการตอรองดวยตัวของผูหญิงเอง
จากภาพเปดเผยเรือนรางของ ยศวดี หัสดีวิจิตร ดังกลาว ไดสะทอนใหเห็นมิติตาง ๆ ที่
สัมพันธกับนางแบบ และทําใหเกิดการตอรองทั้งแบบทางตรงและทางออม จากการใสรหัสและการ
ตอรองดวยตัวของนางแบบเอง โดยมิติเหลานั้นสามารถอธิบายไดดังนี้
2.1 การตอรองกับเจาของทุน (ทุนนิยม)
ในอดีตที่ผานมา ยศวดี หัสดีวิจิตร เปนทั้งนักแสดง นักรอง และนางแบบ แตภาพตัวแทน
ของความเปนนางแบบจะมีความชัดเจนมากที่สุด และในดานการแสดงแบบนี้เอง ยศวดี หัสดี
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วิจิตร ก็ไมเคยทําสัญญากับนิตยสารเลมใดกอนที่จะมีตกลงแสดงแบบให แตเธอสามารถตอรอง
กับนิตยสารทุกฉบับเมื่อเธอตองการที่จะทํางานแสดงแบบนั้น ๆ โดยยศวดี กลาวถึงเรื่องนี้วา
“ตั้งแตแสดงแบบครั้งแรก โยไมเคยเซ็นสัญญากับนิตยสาร เพราะนิตยสารแตละเลมที่โย
จะทํางานดวย ตองรูจักกันดีอยูกอนแลว และการทํางานโยถือวาเปนธุรกิจทั้งหมด ความสัมพันธที่
ดีตอกัน และประสบการณทํางานจะไมเกี่ยวกับการที่เราตองออนนอมยอมกัน ดังนั้น วันแรกจนถึง
ปจจุบันการทํางานของโยจะเหมือนเดิม ธุรกิจก็คือธุรกิจ โยสามารถพูดไดอยางตรงไปตรงมา วา
ตองการอะไรบางไดอยางชัดเจน” (สัมภาษณ 3 พฤษภาคม 2544)
ดังนั้น จากความชัดเจนในการทํางานของ ยศวดี ที่ผานมา เธอจึงสามารถที่จะปกปองผล
ประโยชน และตอรองอํานาจใหตัวเองได “ถึงแม โย จะไมไดเซ็นสัญญากับนิตยสาร ซึ่งรวมถึง
นิตยสารลิปสดวย แตภาพและการทํางานทุกอยาง ทนายสวนตัวของโยเปนผูจดลิขสิทธิ์ทั้งหมด
เพราะฉะนั้น ตองไดรับอนุญาตจากโยกอนที่จะนําภาพหรืองานของโยไปใชทุกครั้ง โยเคยฟองกับ
หนังสือระดับลาง เพราะเขาลอกภาพที่โยถายลงนิตยสารลิปสไปใสในหนังสือของเขา” (สัมภาษณ
3 พฤษภาคม 2544)
แมกระทั่งภาพที่เธอไดแสดงแบบไปแลว เธอยังไดมีการตรวจสอบกอนที่จะเผยแพรออกสู
สังคม “ไมไดดูอะไรมากคะ แตถาภาพไหนที่หมิ่นเหมตอชื่อเสียงมาก เมื่อทางนิตยสารตกแตงภาพ
เรียบรอยแลว โยจะเขาไปดูแลอีกครั้งหนึ่ง คือนิตยสารตองผานการยินยอมจากโยกอน จึงจะผลิต
ภาพนั้น ๆ ของโยออกมาได” (สัมภาษณ 3 พฤษภาคม 2544)
จากลักษณะการทํางานของยศวดี หัสดีวิจิตร ดังกลาว จึงพบวาในการตอรองกับเจาของ
ทุนนั้น นางแบบไดใชมิติทางความคิดตาง ๆ ซึ่งสามารถอธิบายไดดังนี้
-ความเชื่อมั่นในชื่อเสียงของนิตยสาร
ยศวดีมีเหตุผลในการเลือกนิตยสารเชนเดียวกับเฮเลนคือ “การตัดสินใจถายภาพ
ครั้งนี้ เพราะมั่นใจในตัวพี่ศักดิ์ (บรรณาธิการบริหารและชางภาพนิตยสารลิปส) ซึ่งเปนชางภาพที่
ถายรูปไดสวยมาก และรูจักสนิทสนมกันมานานมาก” (สัมภาษณ 28 พฤศจิกายน 2545) ยศวดี
สรุปเหตุผลที่ทําใหเธอเชื่อมั่นในชื่อเสียงของนิตยสารวา 1.ความไววางใจในตัวชางภาพ เชื่อในฝ
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มือของเขา และระยะเวลาที่รูจักกัน 2.ตอนถายแบบยศวดีไดมีสวนแสดงความคิดเห็น และกําหนด
ทาทางกับชางภาพดวย
-ความเชื่อมั่นในชื่อเสียงและอาชีพของนางแบบ
จากในอดีตเธอไดตําแหนงมิสรีวิวรองอันดับ 1 และเมื่อเธอเปนนักแสดง นักรอง ก็ยังมี
ภาพตัวแทนไมเทากับภาพตัวแทนของการเปนนางแบบ ซึ่งยศวดีเชื่อวาอาชีพนางแบบนั้น ขึ้นอยู
กับวาบุคคลนั้นมีความเหมาะสมที่จะสามารถเปนนางแบบได และเธอก็มีความเหมาะสมทั้งจาก
รูปราง และประสบการณทํางานที่ผานมา “คนปกติก็อาจจะเปนไมไดของอยางนี้คือมันมากับตัว
คํา ๆ นี้ มันมาตอเมื่อเราพรอมที่จะเปนเทานั้นเอง บางคนอยูวงการนี้มาตั้งนาน ทํามาตั้งนาน แต
คนไมรับวานี่คือนางแบบ โยถึงบอกวาอยาไปเรียกวานางแบบ อยาไปเรียกวาดารา อยาไปเรียกวา
นักแสดง ทุกอาชีพก็คืออาชีพรับจาง คําวานางแบบก็คืออาชีพๆ หนึ่ง”
-รายได ยศวดียอมรับวา เธอควรไดเงินจากการทํางานลักษณะนี้ เพราะเปนอาชีพที่ตองมี
การเสียแรงงาน โดยเธอกลาวถึงเรื่องนี้วา “ในสวนของตัวเองก็คือการทํางาน โยรับจางไดเงินจาก
อาชีพนี้ เราเสียแรงงานและก็ไดเงินกลับมา ถามวาไดแคนั้นหรือเปลา ก็ไมใชอีก คือโยพยายามทํา
ใหมันดีที่สุด เทาที่ ทําใหสามารถเปนอาชีพที่ทําไดยาวนาน คือโยจะออกกําลังกายเปนประจํา เรา
ตองดูแลตัวเอง เราตองรักษามัน” (สัมภาษณ 28 พฤศจิกายน 2545)
-การมีสวนรวมในกระบวนการผลิต ทั้งกอน คือการตกลงในเรื่องของแนวทางการถายแบบ
ระหวาง คือการโพสทาที่มาจากตัวตนอันเปนอัตลักษณ และภายหลังจากถายแบบ คือการเลือก
แตละภาพตัวแทนเปดเผยเรือนรางใหตนเอง
ระยะกอนการทํางาน คือความยอมรับหรือไมยอมรับคอนเซ็ปทได เพื่อดูความเหมาะสม
ความเปนไปไดความสามารถที่เธอจะทํางานได
ระยะระหวางทํางาน คือการรวมคิดทาทาง จากการที่โพสทาออกมาจากอัตลักษณความ
เปนตัวตนของเธอแลว เพื่อใหไดภาพที่สวยงาม
ระยะภายหลังจากเสร็จการถายแบบ คือการไดมีสวนรวมเลือกแตละภาพตัวแทนของตน
เอง เพื่อใหปรากฏในนิตยสารลิปส
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2.2 การตอรองในกระบวนการผลิต : ทีมงานของนิตยสาร ไดแก ชางภาพ และ
สไตลิส
ยศวดีไดตอรองทีมงานของนิตยสารดวยการใชความเปนตัวตนของตนเอง ดวยการใหทีม
งานเปนผูทําคอนเซ็ปทมาใหเธอพิจารณา โดยที่ยศวดีสามารถสรางเงื่อนไขใหตนเอง ประกอบจาก
แนวคิดของทีมงานนิตยสารดวย ซึ่งสามารถอธิบายไดดังนี้
-การนําเรือนรางและอัตลักษณของตนเองของนางแบบมาสรางเงื่อนไขในรูปแบบใหม
ความหมายตอการเปดเผยเรือนราง และตอภาพตัวแทนในทั้งสองลักษณะ ในสองชุดการ
แสดงแบบวา เปนเรื่องของความสวยงามของเรือนราง ความพอใจ และความมั่นใจความสวยของ
ภาพ ประกอบดวยการแสดงแบบเปดเผยเรือนราง 2 ลักษณะไดแก
การแสดงแบบชุดที่ 1 คอนเซ็ปทสาวบราซิลเลี่ยน เปนการสรางความจริงใหกับภาพตัว
แทนตนเองของรางกายนางแบบที่ปราศจากเสื้อผา และเพียงบางสวน คือ 1.การสรางความจริง
จากสิ่งที่มีอยูแลว และเสริมแตงใหชัดเจนยิ่งขึ้น และ 2. การสรางความจริงดวยการปรับและ
เปลี่ยนจากความจริงที่มีอยู ซึ่งสามารถอธิบายไดดังนี้
1.การสรางความจริงจากสิ่งที่มีอยูแลว และเสริมแตงใหชัดเจนยิ่งขึ้น นั่นคือ การนําใบหนา
ที่ไมใชภาพตัวแทนในอุดมคติของผูหญิงในสังคมไทย แตเปนจุดที่พึงพอใจของยศวดี “หนาโยสอง
ซีกไมเทากัน ถายรูปออกมาไมเหมือนกัน ดานซายถูกกับคนไทย แตคนฮองกงชอบดานขวาเพราะ
กรามจะใหญกวา”
2.การสรางความจริงดวยการปรับและเปลี่ยนจากความจริงที่มีอยู จากการเพิ่มสีน้ําตาล
หรือเรียกวาสีแทนบนผิวของรางกาย ใหเปนคนอื่น คือชนชาติบราซิลเลี่ยน สีผิวดังกลาวเสมือน
เปนเสื้อผาประเภทหนึ่ง และเปนชุดที่ 1 ที่ยศวดีสวมใสตลอดเวลาในทุกภาพ นอกเหนือจากใช
กระดาษสีเงิน สายเข็มขัดสีเงิน สีทาเล็บ เสนผม มือ กางเกงบิกีนี่ ชุดแซกยาวสีขาวบาง ซึ่งกลาย
เปนชุดที่ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ตามลําดับไปโดยปริยาย แตในแตละภาพ ผูรับสารจะเห็นในมิติที่นาง
แบบเปดเผยรางกายโดยไมใสเสื้อผา หรือบางภาพที่สวมเสื้อผา ก็ยังความรูสึกถึงการไมสวมเสื้อ
ผา หรือมีอาภรณมาปดอยูดี
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การนําเสนอภาพในลักษณะนี้ เปนการสรางเงื่อนไขของการรับรูใหแกผูรับสารรูปแบบใหม
โดยที่ผูรับสารไมรูตัว คือการใสสัญญะของความเปนคนอื่น (the other) เชื้อชาติ (race) อื่นเขาไป
คือการนําตัวเองออกไปจากสังคมไทย ดวยการเพิ่มสีน้ําตาลลงไปบนรางกาย เสมือนเปนเสื้อผา
ประเภทหนึ่ง และเปนชุดที่ 1 ที่ยศวดีสวมใสตลอดเวลาในทุกภาพ นอกเหนือจากใชกระดาษสีเงิน
สายเข็มขัดสีเงิน สีทาเล็บ เสนผม มือ กางเกงบิกีนี่ ชุดแซกยาวสีขาวบาง ซึ่งกลายเปนชุดที่ 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 ตามลําดับไปโดยปริยาย ในแตละภาพ จึงไดเห็นนางแบบสวมชุด ซึ่งเปนที่เขาใจของคน
ในสังคมสวนใหญวา ไมใชชุดที่สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันตามปกติ
เปนการสรางความหมายใหกับภาพ คือความสวยงาม ความสนุกสนานจากตัวตนของตน
และย้ําดวยภาพลักษณของชาวบราซิลเลี่ยนที่เปนคนรักความสนุกสนาน อีกดานหนึ่งคือ การสราง
ความจริงดวยการปรับเปลี่ยนความจริงที่มีอยูแลว
การแสดงแบบชุดที่ 2 ชื่อชุด AQUA เกี่ยวกับน้ํา และธรรมชาติของมนุษย คือ การสราง
ความจริงจากสิ่งที่มีอยูแลว และเสริมแตงใหชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถอธิบายไดดังนี้
การสรางความจริงจากสิ่งที่มีอยูแลว และเสริมแตงใหชัดเจนยิ่งขึ้น คือการใหความหมาย
ของธรรมชาติความเปนมนุษยที่ไมมีสิ่งใดติดตัวมาตั้งแตเกิดนอกจากรางกายที่เปลือยเปลา ความ
จริงก็คือ มนุษยมีเพียงรางกายเปลือยเปลาเทานั้นที่คลอดจากครรภมารดา แตการสรางความจริง
และเสริมแตงใหชัดเจนยิ่งขึ้นก็คือ มนุษยเมื่อเจริญเติบโตขึ้น ไดมีพัฒนาการสวมใสอาภรณเพื่อปก
ปดรางกาย แตเมื่อตองการชําระรางกาย หรือเมื่ออยูกับสายน้ํา มนุษยจึงไมจําเปนตองสวมเสื้อผา
ดังนั้น จากภาพเปดเผยเรือนรางชุดนี้ นางแบบไดนําความจริงดังกลาวมาใสความจริงที่
ปรุงแตงขึ้นอีกชั้น คือ ความจริงธรรมชาติในการกําเนิด น้ําซึ่งเกี่ยวของกับการชําระรางกาย เสริม
แตงความจริงใหชัดเจนดวยการนํามารวมกับเรือนรางชวงวัยสาวของนางแบบ ซึ่งแนนอนวา ภาพ
ดังกลาวเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องเพศอยางหลีกเลี่ยงไมได เพราะตามแนวคิด Pornography หรือของ
นักสตรีนิยมกลุมทาทายกลุมตอตานภาพเปลือย บอกไววา ความสวยงามและเกิดจากความพึงพอ
ใจในการเปดเผยเรือนรางของยศวดีนี้ เปนสิ่งดี และไมตางจากภาพเปดเผยของผูหญิงอื่น ๆ ที่มี
ความรูสึกเดียวกัน ก็ยอมมีความเกี่ยวของกับความรูสึกทางเพศดวยเชนกัน
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ดังนั้นในของการเรงเราความตองการทางเพศนั้น จากภาพทั้งสองชุด แมยศวดีจะไมได
แสดงทาทาง การทิ้งสายตา หรือการแสดงทายั่วยวนใด ๆ ก็ตาม ในการจองตอบผานเลนสของ
กลองมายังผูรับสาร ภาพดังกลาวก็ยังสะทอนใหรูสึกถึงความเกี่ยวของกับเรื่องเพศอยูดี
-ความมั่นใจในเรือนรางของนางแบบ
ยศวดี ไดพัฒนารางกายดวยการดูแลและออกกําลังกาย การบํารุงรางกายดวยครื่อง
สําอางตาง ๆ อยางสม่ําเสมอ “เมื่อกอนจะเขาฟตเนส และเลนหนักมาก เพราะอยากมั่นใจ การ
แตงหนาทุกวัน ตองดูแลอยางหนัก ทุกอยางที่บํารุงเกี่ยวกับใบหนาตองสรรหาแตสิ่งที่ดี” (บท
สัมภาษณจากนิตยสารลิปส สิงหาคม 2543) และงานครั้งนี้ เมื่อเขาใจคอนเซ็ปทงานดีแลว โยกลับ
ไปฟตหุนตัวเอง เพื่อมาถายงานชิ้นนี้” (สัมภาษณ 28 พฤศจิกายน 2544)
-จากการตกลงกับเจาของทุนมีสวนรวมในกระบวนการผลิต ระยะระหวางทํางาน คือการ
รวมคิดทาทาง จากการที่โพสทาออกมาจากอัตลักษณความเปนตัวตนของเธอแลว เพื่อใหไดภาพที่
สวยงาม
ยศวดีเลาถึงการถายแบบกับนิตยสารลิปสวา ชวงการถายแบบเวลาโพสทา จะมีสอง
ชางภาพ ภาพชุดแรกที่ปรากฏในนิตยสารถายโดยพี่ศักดิ์ เปนชุดของภาพปกและประกอบบท
สัมภาษณเปนภาพสี “ไดมีการคุยกัน ชางภาพจะถามกอนวา เราตองการไดมากนอยแคไหน โยจึง
ใหเขาทําแบบเปนเรื่องราวสตอรี่บอรดมาใหดูกอน ใหเราเห็นวาทางนิตยสารตองการแบบไหน เปน
พอรตออกมาใหเราพอจะนึกเห็นภาพวาจะออกมาเปนยังไง” (สัมภาษณ 28 พฤศจิกายน 2545)
ยศวดีมีหลักเกณฑในการจัดทาทางของตัวเองวา เปนสไตลของตัวเอง ไมโพสทามาก เนน
การโชวรูปรางอยางเดียว “คือใหรูวาไมตองเอาการโพสทามาชวยใหเราดูหุนดี เพราะเขาบอกมา
กอนเลยวาจะถายแบบนี้ ตรงนี้ก็เหมือนกับวา เปนตัวของตัวเราเอง โดยใหนึกภาพถึงสาว
บราซิลเลี่ยน ที่ไมตองเนนถึงการแตงตัว เปนเรื่องราวสนุก ๆ เสื้อผาไมตองเลิศหรูอลังการ อาจจะ
นอยชิ้น แตเปนชิ้นที่คนมองแลวสะดุด สวย และนามอง ไมใชการจับเอาบิกีนี่ตัวหนึ่งมาใส โดยที่
มันไมมีศิลป มันไมมีคลาส” (สัมภาษณ 28 พฤศจิกายน 2545)
สําหรับภาพชุดที่สองถายโดย ณัฐ ประกอบสันติสุข (ชางภาพอิสระ) เปนคอนเซ็ปทเกี่ยว
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กับน้ํา ซึ่งภาพขาวดําเปนการบงบอกความเปนธรรมชาติ “ซึ่งตองยอมรับวาเปนการถายที่
ยาก
กวาจะไดออกมาขนาดนี้ เหนื่อยและเปยกทั้งวัน เพราะเราไปถายในน้ําตกกันจริง ๆ แลว
ตองเปนไพรเวทดวย เพราะฉะนั้น ก็ตองกั้นคน เราตองรีบทํางาน รางกายอาจจะมีอะไรมาปดมา
บังบาง แตคอนเซ็ปทก็คือ ไมมีเสื้อผา” (สัมภาษณ 28 พฤศจิกายน 2545)
ภาพถายทั้งสองชุดที่นําเสนอในนิตยสาร ปรากฎออกมาตามที่ยศวดีตองการ และได
เจรจาไวกับทีมงานคือ “ไมตองการโพสทาทางใหเซ็กซี่ หรือยั่วยวน เพราะเรื่องนี้ไดมีการคุยกันกอน
ใหเผยอปาก หลิ่วตา คงไมใชโย ที่ทําคือหัวเราะ ยิ้ม ดูเปนธรรมชาติ” (สัมภาษณ 28 พฤศจิกายน
2545)
-ความสัมพันธสวนตัวระหวางนางแบบกับชางภาพ
ยศวดีกลาวถึงเรื่องนี้วา “โยสนิทกับพี่ศักดิ์ (บรรณาธิการบริหารและชางภาพนิตยสาร
ลิปส) มานานมาก เราเหมือนเปนพี่เปนนอง ความที่เปนคนรูจักกันมา เราเลยคุยกันงายขึ้นกับการ
ทํางาน และเราไวใจเขาดวยความที่เรารูจักกันก็มั่นใจและเชื่อในฝมือของเขาดวย”
2.3 การตอรองกับสังคม
การออกจากกรอบสังคมแบบปตาธิปไตย (patriarchy) ของภาพตัวแทนในครั้งนี้ของ
ยศวดี พิจารณาไดจากการแสดงความคิดเห็นของเธอที่บอกวา “จริง ๆ จะแครครอบครัว
เรา คนที่เรารูจัก คนที่เราควรจะใสใจเขา แตวากับคนภายนอกเลยที่เขาเรียกกันวาประชาชน เราไม
สามารถที่จะไปเทคแครตรงจุดนั้นไดมากนัก มันเปนวงใหญ เพราะฉะนั้น โยเลือกในจุดที่ทําไปแลว
เราไมไดทํารายใคร ไมไดกระทบสวนไหนของสังคมที่ทําใหเกิดเรื่องรายแรง ถือวาเปนสิทธิสวน
บุคคลในการตัดสินใจของเรา วาเราอยากจะทําอะไรเราก็จะทํา (สัมภาษณ 28 พฤศจิกายน 2545)
ทั้งนี้โยไดใชความที่เปนคนที่มีทัศนคติเกี่ยวกับผูหญิงและสิทธิสตรี มาใชเปนกรอบในการ
ทํางานดวย
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-ทัศนคติแบบสตรีนิยมของนางแบบ
จากการใหคํานิยามสิทธิสตรีของนักสตรีนิยมแตละกลุมมีความหมายที่แตกตางกัน อาทิ
กลุมที่สนับสนุนใหผูหญิงอยูแถวหนาของสังคม หรืออีกกลุมอยากใหผูหญิงเปนกุลสตรีที่ตัองเชื่อ
ฟงผูชายอยางในสมัยกอน ยศวดีก็ไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้วา “ผูหญิงในทุกวันนี้ เกง
ขึ้น และเธอไมเชื่อกับคํากลาวที่วาผูหญิงตองเปนชางเทาหลัง ผูชายผูหญิงเปนเพศที่มีมาเหมือน
กัน เพียงแตรูปลักษณไมเหมือนกัน จึงไมไดหมายความวาแตกตางกัน ตั้งแตเด็กแลวความคิดของ
ตัวเองไปไกลกวาปจจุบันนี้มาก ในแงสวนตัวโยคือผูหญิงคนหนึ่งที่รักการทํางานบาน รักการทํา
กับขาวเปนชีวิตจิตใจ ไมมีขาดตกบกพรอง แตในเรื่องของการทํางาน โยคิดเหมือนผูชาย คือตรงนี้
โยอยากใหผูชายมองผูหญิงแบบนั้นบาง คือความรูสามารถทําใหเทาเทียมกันได เพราะฉะนั้น ก็ไม
เห็นวาตองแบงแยกกัน” (สัมภาษณ 28 พฤศจิกายน 2544)
เนื่องจากอาชีพของยศวดีคือการเปนนางแบบ คุณสมบัติของวิชาชีพนี้ จึงมีสวนกําหนด
คุณลักษณะของเธอคือ ตองเปนสาวที่มีความมั่นใจ ไมเชนนั้นคงทําไมได “โยไมใชผูหญิงที่มั่นใจ
แบบวา เออ วันหนึ่งฉันจะลุกขึ้นแกผา โตงเตงออกไปเดินสาธารณะ ก็ไมใช นั่นคือไมมีกาละเทศะ
โยบอกแลววา ความมั่นใจของโยมีขอบเขต มีขีดจํากัด” (28 กุมภาพันธ 2545) ทัศนะดังกลาวของ
ยศวดี จึงคานกับนักสตรีนิยมกลุมตอตานภาพเปลือย ที่ตําหนิผูหญิงซึ่งเปลื้องผาวา เปนการ
กระทําในลักษณะ passive ไมมีขอบเขตใหตัวเอง
-การสรางความหมายใหมเกี่ยวกับภาพเปลือย
การถายแบบในครั้งนี้ ยศวดีใหความหมายตอภาพเปลือยของตนเองวา เปนภาพที่สวย
งาม มีความเปนศิลปะ ดังที่เธอแสดงความคิดเห็นวา “ไมเนนถึงการแตงตัว เปนเรื่องราวสนุก ๆ
เสื้อผาไมตองเลิศหรูอลังการ เราเนนแคโอเคอาจจะนอยชิ้น แตเปนชิ้นที่คนมองแลวสะดุด สวย
และมันนามอง มันไมใชการจับเอาบิกีนี่ตัวหนึ่งมาใส โดยที่มันไมมีศิลป มันไมมีคลาส”
ดังนั้น และยศวดีใชสายตาจองมองดูผูรับสารผานเลนส ซึ่งแสดงถึงสัญญะของการโตตอบ
การสื่อสารระหวางตนเองกับผูรับสารโดยตรง คือ
-การโตแยงการวิพากษจากสื่ออื่น ๆ ของนางแบบ
และจากการแสดงแบบเปดเผยเรือนรางของยศวดี หัสดีวิจิตร ในลักษณะดังกลาว
ไดมี
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สื่อมวลชนไดแก หนังสือพิมพไทยรัฐ วันอาทิตยที่ 19 สิงหาคม 2544 ขึ้นหนาหนึ่งวิพากษ
ถึงความกลาหาญในการถายแบบ พรอมกับเชื่อมโยงถึงการกระตุนอารมณทางเพศ การมีความรัก
ในลักษณะแบบเจาชู และลงอีกในหนังสือพิมพชื่อฉบับเดียวกัน ในวันศุกรที่ 24 สิงหาคม และวัน
อังคารที่ 28 สิงหาคม 2544 เปนภาพประกอบบทสัมภาษณผูชายที่ปฏิเสธไมไดเปนแฟนยศวดี
และเปนภาพประกอบเปรียบเทียบผูหญิงชาวบานที่เปลื้องผาเชนเดียวกันเธอ
ในเรื่องของการ
ประทวงเพื่อสามี ลูก และที่ดินทํากิน ตามลําดับ
โดยยศวดีไดใหสัมภาษณถึงความคาดหวังที่จะเกิดกระแสวิพากษตอภาพเปดเผยเรือน
รางของเธอ ในบทสัมภาษณซึ่งตีพิมพพรอมกับภาพเปดเผยเรือนรางของเธอแลว ในนิตยสารลิปส
กอนหนาที่จะเกิดการวิพากษเสียอีก
ยศวดีไดแสดงทัศนะตอเสียงวิพากษวิจารณของสังคม ที่ปรากฏผานสื่อมวลชนวา “โยมอง
วาเปนธุรกิจ เราก็เปนธุรกิจ ตรงนี้จึงไมโทษกัน เพราะถาไมมีสื่อ สื่อจะขยายชื่อของเราออกไปได
อยางไร แตตรงนี้มันอยูในขอบเขตที่วา อยาใหมันเกินความจริง อยาใหมันเกินในคําวางาน ก็ไม
มายดและไมมีความคิดเห็นตรงนั้น เราไมใสใจ ใครจะเขียนเกี่ยวกับตัวเราที่ไมเกี่ยวกับเรื่องงาน โย
จะไมคอยใสใจมาก เพราะฉะนั้นเราแยกธุรกิจกับเรื่องสวนตัวไวตางหาก ตรงนี้เราก็เลยเขาใจเวลา
เขาเขียนอะไรออกมามันไมกระทบเรา เพราะบางครั้ง ชอบพาดพิงมาถึงในเรื่องของสวนตัว ในเรื่อง
ของครอบครัว” (สัมภาษณ 28 พฤศจิกายน 2545)
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3.สรุป
-นักแสดง นักรอง และนางแบบรุนใหม : ยศวดี หัสดีวิจิตร
การศึกษาจากภาพตัวแทนเปดเผยเรือนราง และจากการสัมภาษณเชิงลึก กับยศวดี หัสดี
วิจิตร เพื่อศึกษาลักษณะของการใสรหัสและการตอรองดวยตัวของผูหญิงเอง พบวานางแบบไดทํา
การตอรองกับมิติตาง ๆ ที่มาสัมพันธกับภาพตัวแทนเปดเผยเรือนราง สามารถสรุปไดดังนี้
1)
เศรษฐกิจ
-

การตอรองกับเจาของทุน (ทุนนิยม)
ความเชื่อมั่นในชื่อเสียงของนิตยสาร
ความเชื่อมั่นในชื่อเสียงและอาชีพของนางแบบเอง
รายไดยศวดี หัสดีวิจิตร ไดทาทายกับทุนนิยมในสื่อ คือ การใชรางกายที่เปนทุนทาง
การไดมีสวนรวมในกระบวนการผลิต

2.) การตอรองในกระบวนการผลิต
- การสรางเงื่อนไขของเรือนรางและอัตลักษณของตนเองของนางแบบ ในรูปแบบใหม
- ความมั่นใจในเรือนรางของนางแบบ (รางกายกับทุนทางกายภาพ) ยศวดีไดพัฒนาราง
กายสรางคุณคาที่มีรูปแบบความเปนเลิศตามความพอใจในการใหความหมายโดยตนเอง และ
สามารถนําไปสูทุนทางเศรษฐกิจที่มีมูลคามหาศาล
- การมีสวนรวมในกระบวนการผลิต ระยะเวลาระหวางการทํางาน
- ความสัมพันธสวนตัว ในฐานะเพื่อนสนิทระหวางนางแบบกับชางภาพ
3.) การตอรองกับสังคม
- แนวคิดเกี่ยวกับผูหญิง และสิทธิสตรี คือความเปนผูหญิงไมไดขึ้นอยูกับบทบาทเพศ
(gender) เชื้อชาติ (race) และกรอบของสังคม ทุกคนเกิดมาแมอวัยวะมีไมเหมือนกัน แตจะ
เหมือนกันในดานการใชสติปญญา เพื่อการดําเนินชีวิตไดอยางมีความสามารถ และการมีความพอ
ใจและความเพลิดเพลินใจกับภาพตัวแทนเปดเผยเรือนราง ความมีขอบเขตของที่อยูทางสังคมใน
การเปดเผยเรือนราง
- การสรางความหมายใหมเกี่ยวกับภาพเปลือย เปนศิลปะ และการนําภาพตัวแทนของ
ตนไปเปนคนอื่น (the other) เชื่อชาติอื่น (race) เพราะสังคมไทยใหความนิยมในชนชาติอื่นมาตั้ง
แตโบราณ
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- การโตแยงการวิพากษจากสื่ออื่น ๆ ของนางแบบ
จากการใสรหัสและตอรองดวยตนเองของยศวดี ตอมิติตาง ๆ นั้น ภาพตัวแทนเปดเผย
เรือนรางของ ยศวดี หัสดีวิจิตร สอดคลองกับกรอบแนวคิดทางการเมืองเพื่อการตอรองของ Stuart
Hall ในการที่เธอยอมรับถึงสรีระของตนเองที่ไมไดเปนเจาของสื่อ แตเปนเจาของเรือนราง ดวยการ
กลับทิศทางสารใหขึ้นอยูกับความตองการของตน โดยเลือกจากสิ่งที่ตนเปนอยู และยศวดีใช
สายตาจองมองดูผูรับสารผานเลนส ซึ่งแสดงถึงสัญญะของการโตตอบการสื่อสารระหวางตนเอง
กับผูรับสารโดยตรง คือ
Substitute positive image into negative image คือการนําภาพบวกไปใสแทนภาพลบ
นั่นคือ นําความเปนคนอื่น (the other) คือชนชาติบราซิลเลี่ยน เชื้อชาติ (race) อื่นเขาไป สวนที่
เปนตัวตนหรืออัตลักษณของตนเอง คือไดนําความเปนคนชอบสนุกสนาน ความสวยของหนาตาไม
เรงเราอารมณทางเพศ ในลักษณะของการยักคิ้ว หลิ่วตา หรือทําปากเผยอ มาใสในรางกายที่ไมใช
แบบในอุดมคติของคนในสังคม และภาพเปลือยของรางกาย ดวยการสรางสัญญะในภาพเปดเผย
เรือนรางคือ
การแสดงแบบชุดที่ 1 คอนเซ็ปทสาวบราซิลเลี่ยน เปนการสรางความจริงใหกับภาพตัว
แทนตนเองของรางกายนางแบบที่ปราศจากเสื้อผา และเพียงบางสวน
ก) สวนที่ไดมีการตอรองกับนิตยสาร คือ 1.การสรางความจริงจากสิ่งที่มีอยูแลว และเสริม
แตงใหชัดเจนยิ่งขึ้น คือการไมใชภาพตัวแทนในอุดมคติของผูหญิงในสังคมไทย แตเปนจุดที่พึงพอ
ใจของยศวดี 2. การสรางความจริงดวยการปรับและเปลี่ยนจากความจริงที่มีอยู และการเปนคน
อื่น (the other) คือชนชาติบราซิลเลี่ยน เชื้อชาติ (race) อื่นเขาไป
ข) สวนที่เปนตัวตนหรืออัตลักษณของตนเอง คือไดนําความเปนคนชอบสนุกสนาน ความ
สวยของหนาตา
การแสดงแบบชุดที่ 2 ชื่อชุด AQUA เกี่ยวกับน้ํา และธรรมชาติของมนุษย คือ การสราง
ความจริงจากสิ่งที่มีอยูแลว และเสริมแตงใหชัดเจนยิ่งขึ้น
ก) สวนที่ไดมีการตอรองกับนิตยสาร ความเปนธรรมชาติของความเปนมนุษย ผสมผสาน
กับธรรมชาติของตนไม น้ํา การใชภาพขาวดําเพื่อลดการกระตุนอารมณทางเพศ
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ข) อัตลักษณของนางแบบ คือความเชื่อที่ตนเองมีวา เรือนรางของตนไมใชความสมบูรณ
แบบตามอุดมคติของคนในสังคม
4.ความคิดเห็นของบรรณาธิการนิตยสารหลัก
ศักดิ์ชัย กาย บรรณาธิการบริหาร และชางภาพนิตยสารลิปส
เราไดคุยคอนเซ็ปทกับโยวา เราอยากจะทําใหเลมนี้เปนเรื่องเกี่ยวกับน้ํา และตองเปลือย
กายหมดเลย ซึ่งโยก็ตอบตกลงทันที และบอกวาเธอเชื่อใจวาเราตองถายภาพของเธอออกมาได
สวย แตเราก็ยังมีความกังวลถึงความใจกลาของนางแบบ เราจึงเสนอความคิดเห็นใหโย พาแมมา
ดูตอนเลยเอาท และการตกแตงภาพเสร็จหมดแลวอีกครั้งหลังจากขั้นตอนการถายทําเสร็จไปแลว
ซึ่งทางเราก็เกรงวา คุณแมของโยจะคิดวาเราหลอกลูกสาวเขาใหมาถายแบบในลักษณะนี้ ซึ่งเมื่อ
คุณแม และโยเห็นภาพในขั้นตอนสุดทายตางก็พอใจ ชอบภาพที่มีความสวยงาม ที่เราทําแบบนี้
เพราะเราพยายามที่จะปกปองสิทธิทั้งของเรา และของนางแบบดวย เพื่อไมใหเกิดปญหาขึ้นทั้ง
สองฝาย
เรากับโย มีความเชื่อใจกันมาก ซึ่งเปนสิ่งสําคัญในการทํางานของเรา เพราะกรณีของโย
เราคิดวา เปนภาพที่แรงมากที่จะกระทบตอกรอบของสังคมไทยที่เปนอยู ซึ่งเราเชื่อฝมือตนเองวา
สามารถทําใหภาพออกมาสวย โดยที่ไมสอไปทางอนาจาร และในระดับที่นางแบบพอใจดวย
5.ทัศนะของนักสื่อสารมวลชน และนักวิชาการดานสื่อสารมวลชน และสตรีนิยม เพื่อ
ประเมินอํานาจตอรองของนางแบบตอความเปนสังคมแบบปตาธิปไตย (patriarchy) และ
ทุนนิยมของสื่อ
จากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) นักสื่อสารมวลชน และนักวิชาการดานสื่อ
สารมวลชน และสตรีนิยม เพื่อประเมินอํานาจตอรองของนางแบบตอความเปนสังคมแบบปตาธิป
ไตย (patriarchy) และทุนนิยมของสื่อ ก็ไดเกิดมิติทางความคิดเกี่ยวกับการตอรองอํานาจดวย ซึ่ง
สามารถอธิบายไดดังนี้
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นักสื่อสารมวลชน
ในฐานะที่นักสื่อสารเปนผูสงขอมูลขาวสารใหกับสังคม จากการพิจารณาเลือกสรรสิ่งที่
เห็นวามีประโยชนและเรื่องนาสนใจตามหนาที่หลักแลว นักสื่อสารมวลชนก็ยังคงอยูในฐานะของผู
รับสารอีกดวย ก็ยอมจะมีขอคิดเห็นที่นาสนใจเกี่ยวกับถายภาพตัวแทนเปดเผยเรือนรางของยศวดี
ที่มีลักษณะการเปลือย และเปดเผยเรือนรางอยางมากนี้ ถึงความเปนไปไดที่นางแบบสามารถ
สรางอํานาจการตอรอง ตอความเปนสังคมแบบปตาธิปไตย และทุนนิยมของสื่อได ซึ่งเปนในมุม
มองของสื่อมวลชนเอง
นิวัติ กองเพียร บรรณาธิการนิตยสารศิลปวัฒนธรรม
โย-ยศวดี เขาตั้งใจที่จะถายแบบนี้ สวยครับ ดี โย-ยศวดีเปนมืออาชีพ และเขาทําเปน
อาชีพเลย เขาจะมีขอตอรอง มีขอจํากัด อยางโนนอยางนี้ ตองคุยคอนเซ็ปทกันวาจะถายแบบไหน
อยางไร ชุดอะไร ใครเปนชางภาพชางแตงหนา (สัมภาษณ 4 มีนาคม 2545)
รัถยา ทองคงเยา บรรณาธิการนิตยสารอี วูแมน
เขาไมมั่นใจเลย พิจารณาลึกเขาไปในดวงตา ความมั่นใจเขายังไมเทาพวกรุนพี่ ๆ สวน
หนึ่งที่ไมมั่นใจไมใชประสบการณหรือชั่วโมงบิน แตเขาไมมั่นใจในสรีระของตัวเองมากกวา เขาดูไม
เยอะเหมือนชาวบาน เขาไมคอยมี จึงกังวลเล็กนอย ดูจากทวงทาเขาแลว คือจริงๆ แลวมันก็เปน
เรื่องมิบังควรหรอกที่จะมาโชวตอสาธารณะ (สัมภาษณ 21 มีนาคม 2545)
นักวิชาการดานสื่อสารมวลชนและสตรีนิยม
ในฐานะที่นักวิชาการดานสื่อฯ และสตรีนิยม เปนทั้งผูรับสาร และเปนทั้งผูที่สนใจศึกษา
ความสัมพันธระหวางเพศ, การเมืองเรื่องเกี่ยวกับเพศนั้น ยอมมีความคิดเห็นนาสนใจจากการที่ได
เห็นภาพเปดเผยเรือนรางของยศวดีนี้ เพื่อประเมินความสามารถผานภาพตัวแทนเรือนรางในการ
ตอรองอํานาจกับสังคมแบบปตาธิปไตย และทุนนิยมในสื่อได
ดร. ไชยันต ไชยพร คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ดูดี รูปออกมาสวย แตบาเหรอหนาทองขนาดนี้ออกมาไดอยางไร สรีระไมสวย ถึงแมจะ
ทํางานในระดับเมืองนอก ก็ยังเทียบไมไดกับนางแบบคนอื่นอีกหลายคนไมได เพียงแตสูงยาวเทา
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นั้นเอง แตเนื้อตัวยังไมสวย ภาพที่ออกมาสําหรับคนไทยคงไมชอบ ฝรั่งคงชอบมาก ทําไมคอยได
ศิลปะ รางกายนางแบบไมให ซึ่งนางแบบไมมีสวนกําหนด เปนทีมงานคิดใหเปนผูหญิงที่ฝรั่งชอบ
(สัมภาษณ 13 กุมภาพันธ 2545)
ดร. สมสุข หินวิมาน คณะวารสารศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ถูกบังคับใหยิ้มหรือเปลาไมแนใจ อีกดานหนึ่งมีความรูสึกของการยั่วยวน ทั้งรอยยิ้มและ
สายตาที่มองกับคนอาน นี่คือการใชอํานาจแลว มีพลังในการใชอํานาจมันเปนลักษณะ 2 ทาง
เพราะอํานาจไมไดมี 1 ทางเสมอไป (สัมภาษณ 14 มีนาคม 2545)
ดร. สุวัจจี กูด นักสตรีนิยม คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
ดานหนึ่งเปนการเผยเรือนรางที่ดูเปนศิลปะ มากกวาเสนอความเกี่ยวของกับเพศจริง ๆ
เพราะวาภาพที่ปรากฏนี้ ไมใชภาพที่จะบอกถึงการเราอารมณ แตเหมือนกับการใชรางกายเปนสื่อ
ที่จะขยายมิติความงามอีกมิติหนึ่ง เพราะเห็นไดจากเครื่องประดับที่ใชแตงรางกาย ซึ่งสามารถบอก
ไดหลายอยาง เชน ชุดชั้นในที่มีเกร็ดมีวาว ซึ่งไมใชชุดชั้นในปกติ และก็จะมีรางกายที่ใชเปนเครื่อง
ประดับในตัวเองที่เพิ่มความงามในมิติของความเปลือยที่ยังมีเครื่องประดับอยู จึงมองวาเปนศิลปะ
และภาพของเด็กที่แสดงออกมา ยังเขาใจวานาจะเปนสิ่งที่บงบอกความเปนวัยเด็กวัยสาว ความ
รื่นเริงสดใส ไมเปนการเผยเรือนรางเพื่อยั่วยุความตองการทางเพศ
ซึ่งบางภาพมีสวนของความเปนตัวของตัวเอง แตไมแนใจวามีอํานาจในการตอรองหรือไม
สาเหตุที่เลือกภาพเหลานี้ บางภาพที่นางแบบยิ้มสดใสก็คงจะพอใจ การเปดเผยไมไรรสนิยม แต
บางภาพดูหยาบเกินไป ซึ่งอาจไมใชภาพที่เขาตองการก็ได หากมีการตอรอง ก็ไมนาจะมีการตอ
รองที่รุนแรงหรือขัดแยงกัน (สัมภาษณ 20 มีนาคม 2545)
6.สรุปความคิดเห็นของบรรณาธิการนิตยสารหลัก และทัศนะวิพากษของ การวิพากษของ
สื่ออื่น นักสื่อสารมวลชนอื่น ๆ และนักวิชาการดานสื่อสารมวลชน และสตรีนิยม
การศึกษาภาพตัวแทนเปดเผยเรือนรางของยศวดี หัสดีวิจิตร จากการวิพากษของสื่ออื่น
และจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) บรรณาธิการนิตยสารหลัก นักสื่อสารมวลชน
อื่น ๆ และนักวิชาการดานสื่อสารมวลชน และสตรีนิยม เพื่อศึกษาลักษณะของการใสรหัสและตอ
รองดวยตัวของนางแบบเองเกี่ยวกับภาพเปดเผยเรือนรางในลักษณะเปลือยกาย และลักษณะของ
ปจจัยที่นางแบบนํามาใชสําหรับการตอรองระหวางตนเองกับนิตยสารลิปส สามารถสรุปไดดังนี้
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1.) บรรณาธิการนิตยสารหลัก : ยอมรับวาภาพเปดเผยเรือนรางของยสวดีโป เพราะทํา
ตามคอนเส็ปทที่ทีมงานตั้งไว
-การตอรองกับนางแบบ ไดคุยคอนเซ็ปทกับนางแบบ ซึ่งนางแบบตอบตกลงทันที โดยให
เธอมีสวนรวมในการเลือกภาพตั้งแตคอนเส็ปท ภาพถายและการตกแตงภาพในขั้นตอนสุดทาย
โดยมีเรื่องของผลประโยชนคาตอบแทนตามมาทีหลัง เพื่อปองกันความเขาใจผิดของนางแบบ และ
ทางกฎหมาย
-การตอรองในกระบวนการผลิตกับนางแบบ : ความสัมพันธในฐานะเพื่อน จึงทําใหนาง
แบบมีความไวเนื้อเชื่อใจกัน กับทีมงาน การโพสทาและการถายจึงงายดวยกันทั้งสองฝาย เพราะ
กรณีของยศวดี ทราบดีวาเปนภาพที่แรงมากที่จะกระทบตอกรอบของสังคมไทยที่เปนอยู แตทีม
งานเชื่อวาจะสามารถทําใหภาพออกมาสวย โดยที่ไมสอไปทางอนาจาร และในระดับที่นางแบบพอ
ใจดวย
2.) การวิพากษของสื่ออื่น
จากการใหความหมายจากการวิพากษของสื่อเกี่ยวกับภาพเปดเผยเรือนรางของยศวดีวา
เปนภาพสวยงาม และเชื่อมโยงถึงเรื่องเพศนั้น สอดคลองกับแนวคิด Pornography และสตรีนิยม
กลุมทาทายกลุมตอตานภาพเปลือย วาเปนความเพลินใจที่ไดชม
3.) นักสื่อสารมวลชน
3.1) การตอรองอํานาจระหวางยศวดีกับนิตยสารนั้น เห็นวาจากการที่ยศวดี ใชการเปน
นางแบบเลี้ยงตัวเอง และความเปนมืออาชีพของเธอแลว ก็ยอมจะตอรองกับนิตยสารได
3.2) การสรางและตีความหมายของภาพตัวแทนเปดเผยเรือนราง เห็นวา
- เรือนรางของนางแบบมีความสวยงาม
- นางแบบไมมีความมั่นใจในความสมบูรณเกี่ยวกับเรือนรางของตนเอง ซึ่งไมเกี่ยวกับ
เรื่องของความสวยงาม
4.) นักวิชาการดานสื่อสารมวลชน และสตรีนิยม
4.1) การตอรองอํานาจกับนิตยสารนั้น
- ยศวดี อาจจะทําได เนื่องจากอํานาจจะมีการเลื่อนไหลกลับไปมา 2 ทางอยูตลอดเวลา
-มีการตอรองในเชิงประนีประนอม กลาวคือ ตางฝายระหวางนิตยสารกับนางแบบ ไดภาพ
ตัวแทนตามที่แตละฝายตองการ
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-ยศวดี ไมสามารถตอรองกับนิตยสารได เพราะเห็นวาภาพตัวแทนที่สะทอนออกมา
นิตยสารเปนผูกําหนดทั้งหมด
4.2) การสรางและตีความหมายของภาพเปดเผยเรือนราง
-การเปดเผยเรือนรางมีความสวยงาม เปนศิลปะ มากวาจะเกี่ยวของกับการกระตุน
อารมณทางเพศ
-แฝงมิติของการขายองคประกอบอื่น ๆ คือเครื่องสําอางบนรางกายของนางแบบ มากกวา
ตั้งใจใหชื่นชมความงามจริง ๆ ของเรือนรางของนางแบบ

96

ตารางบันทึกขอมูล (Coding Sheet) ตารางที่ 8
รายละเอียดของภาพเปดเผยเรือนราง
กรณีศึกษา : จารุณี สุขสวัสดิ์
นิตยสาร
ประเภทภาพ
เลมที่/ แฟชั่น แฟชั่น แฟชั่นประกอบ
เดือน/ป ปก ดานใน บทสัมภาษณ
ลิปส
/
เลมที่ 6
ก.ย.44
ปที่ 3

การกําหนดสายตาและ
และจุดดึงดูดของภาพ
สายตา : มองกลอง มีลักษณะมองจอง
ผูรับสาร
จุดดึงดูดของภาพ : หนาอกที่ถูกสวม
ดวยบิกีนี่เพชรขนาดเล็ก จนเห็นเนิน
หนาอกของนางแบบ

/

สายตา : 9 ภาพ สายตามองไปทางอื่น
มีลักษณะไมมองจองผูรับสาร 4 ภาพ
สายตามองกลอง จึงมีลักษณะจอง
ผูรับสาร
จุดดึงดูดของภาพ : เนินหนาอก และ
ตนขา ซึ่งเผยใหเห็นในบางภาพ

รูปแบบการนําเสนอ
การแสดงทาทาง
แสงและสี

ใบหนามองตรง เปดเผยรอย
ยิ้มเห็นฟน ลําตัวหันตรงยืนยัก
ไหลซายขึ้นสูงเล็กนอย ลําตัว
จึงอยูในลักษณะงอตัวเล็กนอย
มือทั้งสองขางใชนิ้วโปงเกี่ยว
กระเปากางเกง
การโพสทาของนางแบบ
เปนการเนนใหเห็นเครื่อง
ประดับ ทั้งหันหนาตรง การ
เอี้ยวลําตัวไปทางดานขาง
และบิดตัวกลับหันหนาตรง

ฉาก

แสงสวาง
เปนภาพสี

พื้นสีน้ําเงิน
ไมมีลวดลาย

แสงสวาง
เปนภาพสี

2 ภาพพื้นสี
ขาว 1 ภาพ
พื้นที่น้ําเงิน
4 ภาพพื้นสี
น้ําเงินออน
จนถึงสีเทา 1
ภาพสีชมพู
ออน 4 ภาพ
พื้นสีฟา

องคประกอบ
อื่น ๆ

คําบรรยายภาพ

นอกจากเสื้อบิกีนี่ เพชรแลว ยังมี
สรอยเพชรสวมไวที่
คอ กางเกงชั้นใน
ลายลูกไมสีดํา ที่
พนขอบกางเกงยีนส
ชุดที่เปดเผยเรือน ราง และเครื่อง
ประดับเพชร

ตําแหนง
ของนางแบบ
ถูกจัดใหชิด
ดานขวาของ
หนากระดาษ
เห็นลําตัวตั้ง
แตสะโพกจรด
ศีรษะ
จะมีลักษณะ
ทั้งชิดทางดาน
ซาย ขวา และ
อยูกึ่งกลาง
หนากระดาษ
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ภาพกรณีศึกษาที่ 3
ประเภทภาพ
แฟชั่น
แฟชั่น

: จารุณี สุขสวัสดิ์
: นักแสดง นักรอง และนางแบบที่อยูในอาชีพมานาน
: เปดเผยเรือนรางโดยการสวมเสื้อชั้นในเพชร กางเกง และสวมเสื้อผาที่
เปดเผยเนินอก และตนขา
: ปกหนา
: ประกอบบทสัมภาษณ

ภาพประกอบที่ 8 การแสดงแบบเปดเผยเรือนราง : จารุณี สุขสวัสดิ์
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กรณีศึกษาที่ 3 : จารุณี สุขสวัสดิ์
: นักแสดง นักรอง และนางแบบที่อยูในอาชีพมานาน
ประเภทภาพ : เปดเผยเรือนรางโดยการสวมเสื้อชั้นในเพชร กางเกง และสวมเสื้อผาที่
เปดเผยเนินอก และตนขา
1.รายละเอียดของภาพ
นิตยสาร
: ลิปส ฉบับเดือนกันยายน 2544
รูปแบบการนําเสนอ : มี 1 ชุด แนวการทํางานภาพสีประกอบบทสัมภาษณ
ตําแหนงภาพ
: ภาพสีแสดงแบบสวมเสื้อชั้นในเพชร และกางเกงยีนส เผยใหเห็นขอบ
กางเกงชั้นในลูกไมประกอบปก 1 ภาพ ใชประกอบบทสัมภาษณ 13 ภาพ แบง
ภาพ ได 3 ลักษณะ คือ
1.เปนภาพที่สวมเสื้อชั้นในเพชรเหมือนปก 1 ภาพ
2. ภาพสวมเสื้อผา ที่เปดเผยเฉพาะสวน คือ เนินหนาอก ตนขา 11 ภาพ
3. เปนภาพระยะใกล ที่เห็นเพียงตนคอ และริมฝปาก
ซึ่งภาพสวนใหญจะถายแคระดับหนาอกขึ้นมา เหมือนจะเนนเครื่องประดับที่สวม
อยู
2.การใสรหัสและการตอรองดวยตัวของผูหญิงเอง
สมัยหนึ่งทุกคนรูจัก จารุณี สุขสวัสดิ์ ในฐานะนางเอกยอดนิยม ซึ่งความเปนจริงที่ถูกสราง
จากการทํางานในอดีตของจารุณี และการรับรูยังไมหมดไปจากความคิดของคนในสังคม เพราะใน
ปจจุบันเธอก็ยังเปนนักแสดง แมจะไมมีชื่อเสียงยอดนิยมอยางเมื่อกอนก็ตาม ดังนั้นจากการศึกษา
ภาพตัวแทนการเปดเผยเรือนรางของ จารุณี สุขสวัสดิ์ นี้ จึงพบวา จารุณีไดมีความสัมพันธกับมิติ
ตาง ๆ ดวยรูปแบบการใสรหัสและการตอรองดวยตัวของเธอเอง ซึ่งสามารถอธิบายไดดังนี้
2.1 การตอรองกับเจาของทุน (ทุนนิยม)
ในอดีตที่ผานมา จารุณี สุขสวัสดิ์ ไดมีการถายแบบ ซึ่งภาพตัวแทนในดานนี้ ก็ยังไมเดน
ชัดเทากับภาพตัวแทนของนักแสดง และจากประสบการณที่ผานมา การเซ็นสัญญาเพื่อการแสดง
แบบเหมือนจะไมใชปจจัยสําคัญที่จารุณีนํามาใชตัดสินใจในการจะถายแบบหรือไม ดังที่เธอได
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แสดงความคิดเห็นวา “ขอนี้คงมีความแตกตางกันบางในบางแบบแตละคน เชน ผูที่มีอาชีพเปน
นางแบบโดยตรง หรือมาจากนักแสดง นักรอง ฯลฯ ความสัมพันธระหวางนางแบบกับนิตยสารคง
ตางกันดวย สําหรับตัวเอง เคยถายมีทั้งทําสัญญาและไมทําสัญญา แตสวนใหญจะไมไดทํา”
(สัมภาษณ 4 พฤษภาคม 2545)
จารุณี ไดมีการตอรองกับเจาของทุนตั้งแตกอนที่เธอจะตกลงถายแบบ ดวยการพูดคุยตก
ลงกันถึงขั้นตอนในการถายแบบ และการเขาไปมีสวนรวมของเธอ เรื่องของการถูกละเมิดสัญญา
หรือละเมิดสิทธิจึงไมเคยเกิดขึ้นเลย “ทุกอยางอยูในขั้นตอนกอนตกลงถายแบบอยูแลว ดวยการ
พูดคุยรายละเอียดและตกลงกันกอน จึงไมเคยถูกละเมิดเลย สวนใหญไดเห็นรูปกอนลงพิมพ อาจ
เปนเพราะตัวเองไมใชนางแบบอาชีพ และไมเคยมีภาพโปมาก” (สัมภาษณ 4 พฤษภาคม 2545)
และเปนไปไดวากอนหนาที่จารุณี สุขสวัสดิ์ จะตัดสินใจถายแบบ ไดมีกระแสของนางแบบ
ที่มีอายุมากแลว มาถายแบบในลักษณะเปดเผยเรือนรางกันมากขึ้น ดวยเรือนรางที่มีความสวย
งาม และใหความหมายกับภาพในรูปแบบใหม ๆ เชน ความสามารถเพื่อสุขภาพ หรือไมก็การ
รักษาความสวยงามของผูหญิงที่มีอายุมากแลว ดังนั้นในการถายแบบเปดเผยเรือนรางใหกับ
นิตยสารลิปส ฉบับกันยายน 2544 นี้ จารุณีไดมีการใสรหัสและตอรองดวยอํานาจของตัวเอง ซึ่ง
ประกอบดวย
-ความเชื่อมั่นในชื่อเสียงของนิตยสาร
ในกรณีของจารุณี การตัดสินใจที่จะถายแบบกลับมาจากทางฝายนิตยสาร ไมใชจากตัว
นางแบบ “ไมใชวาเราเปนผูเลือกวาจะถาย แตเปนทางหนังสือที่เลือกเรา” (สัมภาษณ 13
กุมภาพันธ 2545) แตอยางไรก็ตามจารุณีมีหลักที่ใชประกอบการพิจารณาวา นิตยสารนั้นตองมี
ภาพพจนดี และมียอดขายดีอยูอันดับแนวหนา
-ความเชื่อมั่นในชื่อเสียงและอาชีพของนางแบบ
การที่จารุณีสามารถกําหนดเงื่อนไขที่ตกลงกับชางภาพและนิตยสาร วาจะใหภาพเปดเผย
ไดแคไหน ทําใหเธอมีอํานาจตอรองดวยตัวเอง ดวยขอตกลงใหนางแบบเปนผูเลือกรูป มีสิทธิ์ใน
การตัดสินใจไมใหรูปไหนลง อันอาจเปนผลมาจากชื่อเสียงและสถานภาพ ของความเปนดารายอด
นิยมในอดีต และความประพฤติที่คอนขางเหมาะสมของเธอ “สําหรับ ‘ตนเอง’ คิดแลวจึงทํา ตาม
อายุ ตามสภาพสังคมในปจจุบัน” (สัมภาษณ 13 กุมภาพันธ 2545) อีกทั้งความตองการเปลี่ยน
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ภาพลักษณของตนเอง โดยภาพถายแสดงออกมาคานกับภาพที่กําลังแสดงละครของเธอในขณะ
นั้น “ภาพถายแสดงออกมาคานกับภาพที่กําลังแสดงละคร ซึ่งรับบทเปนแมที่แกมาก จึงทําใหเปน
อีกเหตุผลหนึ่ง ที่ทําใหมีงานติดตอมาใหแสดงในบทอื่นๆ บาง (ที่ดีขึ้น) (สัมภาษณ 13 กุมภาพันธ
2545)
-การเลือกคอนเซ็ปทและการแสดงทาทาง
จารุณีอธิบายถึงการตัดสินใจเปดเผยเรือนรางวา ไดมีสวนรวมในกระบวนการเลือก
ลักษณะภาพคือ ประการแรกนั้น ภาพถายของเธอออกมาตองดูดี “เพราะอยากใหภาพของตัวเองมี
เรื่องสวย ๆ งาม ๆ บาง” (สัมภาษณ 13 กุมภาพันธ 2545) นอกจากนี้ยังขึ้นอยูกับ เงื่อนไขที่
สามารถตกลงกันไดวาจะใหภาพอยูประมาณไหน รวมทั้งขอตกลงวาใหเราเปนผูเลือกรูป และมี
สิทธิ์ในการตัดสินใจไมใหรูปไหนลงไดดวย
ระยะกอนทํางาน คือการตกลงรูปแบบของการแสดงทาทางและการเลือกชุดในการสวมใส
ระยะภายหลังถายภาพ คือการเลือกภาพ และตกแตงสรีระตาง ๆ ของเรือนราง
-รายได ในฐานะของผูหญิงที่ผานเรื่องราวชีวิตการตอสูอยางมากมาย ทั้งตอสูเพื่อตนเอง
และครอบครัว จนกลายเปนหลักยึดสําคัญของสมาชิกทุกคนในครอบครัวที่ตองพึ่งพาอาศัยการ
เปนผูหาเลี้ยง (breadwinner) ของเธอ ดังนั้นจากการนําเสนอภาพตัวแทนครั้งนี้ จารุณีไดรับผล
ตอบกลับที่คอนขางดี และไดสิ่งที่ตองการอยางครบถวน คือ
ไดเงินคาจางถายแบบที่มีมูล
คาสูง
2.2 การตอรองในกระบวนการผลิต : ทีมงานของนิตยสาร ไดแก ชางภาพ และ
สไตลิส
-ความมั่นใจในเรือนราง
จารุณีเลาวา เนื่องจากไมเคยถายแบบที่ตองโชวเรือนรางเชนนี้มากอน การตัดสินใจครั้งนี้
ของเธอ จึงยอมแสดงวา จารุณีมีความมั่นใจในเรือนรางซึ่งจัดวาสวยและสมบูรณแบบกวาผูหญิง
วัย 40 ทั่ว ๆ ไป และนี่อาจเปนเหตุผลหนึ่ง ที่ทําใหจารุณีมีความมั่นใจที่จะเปดเผยเรือนรางของ
เธอ ”มีเวลาเตรียมตัวไมมาก จากวิถีชีวิตแลวทําใหไมคอยมีเวลาดูแลตัวเองมาก แตงานในฐานะ
นักแสดงบังคับใหเราตองดูแลตัวเอง การถายแบบครั้งนี้ เปลรางมานาน ก็อาจจะขุนยากนิดนึง”
(บทความสัมภาษณในนิตยสารลิปส กันยายน 2544)
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-การนําเรือนรางและอัตลักษณของตนเองมาสรางเงื่อนไขในรูปแบบใหม
การปรากฏของภาพเปดเผยเรือนรางครั้งนี้ จารุณีไดนําความเปนจริงจากชื่อเสียงที่เคย
เปนที่นิยมอยางสูงในอดีต จึงกลายเปนเงื่อนไขที่เชื่อมโยงความมีชื่อเสียงในอดีต มาสรางเงื่อนไข
ดวยรูปแบบและเนื้อหาชนิดใหม คือ ปรับเปลี่ยนภาพตัวแทนเดิมตามอายุในปจจุบัน สูการเปดเผย
เรือนรางในรูปแบบใหม ซึ่งเธอไมเคยทําแบบนี้มากอนเลย
ดังนั้น จุดเดนของการเปดเผยเรือนรางครั้งนี้ของจารุณี และเปนจุดดึงดูดของภาพใหกับผู
ดูไปโดยปริยาย คือหนาอกที่ปกปดดวยเสื้อบิกีนี่เพชรทั้งตัวซึ่งมีขนาดเล็กมาก กระทั่งเห็นเนินอก
ของจารุณี ตนขาซึ่งเผยใหเห็นเมื่ออยูในชุดราตรียาว หัวไหล และเนินหนาอก สามารถสรุปไดดังนี้
ก) สวนที่ไดมีการตอรองกับทีมงาน คือการสรางความจริงจากสิ่งที่มีอยูแลว และเสริม
แตงกลับทิศทางใหมีเนื้อหาเสียใหม คือ
1.การเชื่อมโยงภาพตัวแทนของนักแสดงที่มีชื่อเสียงซึ่งเปนเงื่อนไขของตําแหนงทางสังคม
ในอดีต มาสรางเปนเงื่อนไขตําแหนงทางสังคมในปจจุบันคือ ภาพตัวแทนของนางแบบเปดเผย
เรือนราง
2.การเชื่อมโยงความหมายของเพชรกับความมีชื่อเสียง และภาพตัวแทนความเปนนัก
แสดงที่ยังคงเปนอยูของจารุณีคือ ความมีคุณคาในดานความสวยงาม มูลคาที่ไมเคยลดลง และ
ความคงทนอันเปนอมตะ
ข) สวนที่เปนตัวตนหรืออัตลักษณของตนเอง คือการสรางเงื่อนไขในการรับรูที่ตอกย้ําให
สังคม เกี่ยวกับอายุท่ถี ึงแมจะลวงเขาวัย 40 ปแลวของจารุณี ก็ยังสวยได เปนการตอกย้ําเงื่อนไข
ทางอุดมคติเกี่ยวกับความงามของผูหญิงในสังคม
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-ความสัมพันธสวนตัวระหวางนางแบบกับทีมงาน
จากประสบการณทํางานในอดีตของจารุณีนั้น เธอไดใหความสําคัญตอความสัมพันธใน
ฐานะเพื่อนและคนรูจักที่มีความสนิทสนมกันมานาน เกิดความไวเนื้อเชื่อใจ จนสามารถที่จะรวม
งานไดอยางสบายใจ “”อาจเปนโชคดีของตน ที่เลือกงานและเลือกหนังสือที่รูจักกันเปนการสวนตัว
ที่เคยมีติดตอใหถายเปนเลมเฉพาะ หรือหนังสืออื่นที่ไมรูจักก็ไมรับงานเลย” (สัมภาษณ 4
พฤษภาคม 2545)
ดังนั้น การถายแบบใหกับนิตยสารลิปสครั้งนี้ จึงเกิดจากการที่จารุณีมีความสนิทสนมฉันท
พี่นองกับชางภาพมาเปนเวลานาน การตัดสินใจรวมงานจึงไมยากนัก และนอกจากนั้น จารุณี ยัง
ไดฝากขอคิดถึงนางแบบรุนใหมวา “สําหรับนอง ๆ นางแบบในยุคนี้ เปนยุคที่คนไมจริงเหมือนสมัย
กอน เปนยุคที่คนหวงแตตัวเอง เห็นแตประโยชนสวนตัว เปนยุคที่วัฒนธรรมไทยถูกทําลายไปมาก
คุณธรรม จริยธรรมตาง ๆ ก็พลอยหมดไปดวย นางแบบยุคนี้ นอกจากจะสวยแลว ยังตองเกงรอบ
ตัว ควรมีความรูการจัดการที่ดี มีการปองกันไวกอน สรุปทุกอยางใหไดใหดีสําหรับตัวเอง แต
สําหรับคนที่มีความจําเปนเรื่องเงิน อาจจะเสียเปรียบเสียรู ตรงที่ดวนพิจารณาเกินไป” (สัมภาษณ
4 พฤษภาคม 2545)
-การมีสวนรวมในกระบวนการผลิต
ระยะระหวางทํางาน คือการรวมคิดทาทาง จากการที่โพสทาออกมาเปนการแสดง เพื่อให
ไดภาพที่สวยงาม
2.3 การตอรองกับสังคม
จารุณียอมรับวา การที่ไมไดเติบโตมีชื่อเสียงขึ้นมาจากอาชีพนางแบบ ทําใหเธอตองคํานึง
ถึงกรอบของสังคมมากพอสมควร กอนจะตัดสินใจถายแบบ การตัดสินใจเปนไปตามความเขาใจ
กับสิ่งที่ไดรับรูบางอยางมาเทานั้น เชน “เราไมสามารถตอบเรื่องนี้เปนกลางได เพราะนางแบบแต
ละคนมีที่มา การเติบโต การรับวัฒนธรรม หรือตัวแปรตางๆ ไมเทากัน เชน นางแบบแนวหนาขณะ
นี้บางคนเติบโตในตางประเทศ เมื่อเขามาทํางาน ถายแบบหรือเดินแบบ เขาสามารถเดินบนเวทีได
ตอหนาผูคนนับพันโดยไมใสเสื้อใน และรูสึกธรรมดามาก แตสําหรับ “ตนเอง” คิดแลวจึงทํา ตาม
สภาพสังคมในปจจุบัน ตามอายุ เพราะเมื่อครั้งอดีต ตอนเปนตัวแทนวัยรุน จะไมถายรูปพวกนี้
เพราะกังวลวาจะสงผลไปในทางลบกับสังคม” (สัมภาษณ 13 กุมภาพันธ 2545)
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-การสรางความหมายใหมใหกับบริบทของสังคมไทย
จากความเปนนักแสดงผูมีชื่อเสียงยอดนิยมของจารุณีในอดีต สงผลใหเธอกลายเปนจุด
ศูนยกลางของภาพตัวแทนใหกับคนกลุมใหญของสังคม ซึ่งมีความหมายนัยยะในการเปนตัวแทน
ของสังคมดวยในขณะนั้น ขณะเดียวกับกรอบของสังคมแบบปตาธิปไตยจะทําการพิพากษาการ
ถายแบบของนางแบบในลักษณะเปดเผยเรือนรางวา เปนผูหญิงไมดี ซึ่งจากแนวคิดดังกลาว จึง
อาจเปนเหตุผลใหจารุณีไมกลาทํา เพราะกลัวจะเกิดผลกระทบตอชื่อเสียงของตน และตอภาพของ
สังคมไทย “ที่ตัดสินใจถายแบบ เพราะมีอายุมากแลว ตามสภาพสังคมในปจจุบัน เพราะเมื่อครั้ง
อดีต สมัยที่เปนตัวแทนวัยรุน จะไมถายรูปพวกนี้ เพราะกังวลวาจะสงผลไปในทางลบกับสังคม”
(สัมภาษณ 13 กุมภาพันธ 2545)
-ทัศนคติเกี่ยวกับผูหญิงและสิทธิสตรีของของนางแบบ
จารุณีมีทัศนะที่ชัดเจนตามแนวสตรีนิยมวา ไมวาจะเปนผูหญิง หรือผูชาย ก็มีสิทธิใน
ความเปนมนุษยเหมือนกัน ตางกันที่สรีระ ซึ่งบางอยางผูหญิงอาจจะทําอยางผูชายไมได แตไมได
หมายความวา ผูชายแข็งแรงกวา เพราะในปจจุบัน ผูหญิงบางคนรับผิดชอบครอบครัว รับผิดชอบ
เรื่องงานมากกวาผูชาย แตสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือ สัญชาตญาณของการปกปองตัวเองใหพนจาก
อันตราย และเพื่อความอยูรอด
-การสรางความหมายใหมเกี่ยวกับภาพเปดเผยเรือนราง
ในความชัดเจนวาตัวเองตองการอะไร และทําไปเพื่ออะไร จารุณีจึงมีทัศนะเกี่ยวกับภาพ
เปดเผยเรือนรางของตนที่สอดคลองกับแนวคิคของสตรีนิยมกลุมทาทายกลุมตอตานภาพเปลือย
(anti-pornography) วาเปนเรื่องของความสวยงามและการสรางสรรค “อยากใหดูวาสวยและเปน
แฟชั่นมากกวา ที่ผานมาตัวเองอยูนิ่งมานานพอสมควร มีการสรางสรรคดีกวาไมมี อะไรที่อยูนิ่ง
เกินไป จนกระทั่งคนจดจําเพียงภาพนั้นไมดีแน อยางภาพของเปล ซึ่งบางทีเราไมมีสิทธิ์เลือก ใน
ภาพยนตร ในละคร หรืองานอื่น ๆ เปลคงไมมีโอกาสไดแตงแบบนี้ครั้งนี้จึงเปนโอกาสหนึ่งที่ตัวเอง
ไดมีโอกาสสวยงามบาง” (บทสัมภาษณ นิตยสารลิปส กันยายน 2544)
-การโตแยงการวิพากษจากสื่อ ๆ ของนางแบบ
จากอดีต จารุณีคือนางเอกยอดนิยม ขวัญใจประชาชนในฐานะนักแสดง และปจจุบัน
จารุณีก็ยังเปนที่ชื่นชอบอยู การไมเคยมีภาพเปดเผยรางกายลักษณะนี้มากอน และการที่มีภาพตัว
แทนนางแบบที่ไมชัดเจนเทากับภาพตัวแทนนักแสดง ประกอบกับความมีอายุที่มากแลวนั้น การ
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ออกมาถายแบบเปดเผยเรือนรางยอมเปนที่สนใจของสื่อมวลชนอื่น ๆ ไมวาจะเปนนิตยสาร หรือ
หนังสือพิมพ เพราะเสมือนเปนความใหมทั้งจากตัวจารุณีเอง และในวงการสื่อมวลชนกับการเปด
เผยรางกายในระดับนางเอกยอดนิยม
ดังนั้น จากการแสดงแบบเปดเผยเรือนรางของจารุณี สุขสวัสดิ์ ในลักษณะดังกลาว เธอ
ทราบดีวา อาจยอมมีการวิพากษจากสังคมได จารุณีจึงโตแยงการวิพากษของสื่อภายในบท
สัมภาษณประกอบการถายแฟชั่นในฉบับเดียวกัน โดยไมไดมีลักษณะของการโตแยงที่แสดงถึง
ความขัดแยง เปนเพียงแตนอมรับทุกความคิดเห็นที่จะมีตอภาพเปดเผยเรือนรางของเธอ เพราะ
ภาพตัวแทนของเธอที่ปรากฏออกมานั้น ไดผานการคิดอยางรอบคอบจากเธอ ทั้งที่ยังไมมีการ
วิพากษจากสื่อหรือสังคมเกิดขึ้นเลย ในลักษณะของการยอมรับการวิพากษทุกกรณี ซึ่งมีราย
ละเอียดของการวิพากษดังนี้
การวิพากษจากสื่อตาง ๆ ไดแก คอลัมนคลื่นรบกวน หนังสือพิมพไทยรัฐ วันที่ 18
กันยายน 2544 กลาวถึงการที่จารุณีมีกิจกรรมที่จะสรางความประหลาดใจเกี่ยวกับความสวยงาม
ของหนาตา โดยใหภาพเฉพาะหนา ไมไดแตงลักษณะการแสดงแบบ และหนา 1 คอลัมนมาลัยไทย
รัฐ หนังสือพิมพไทยรัฐ วันที่ 30 กันยายน 2544 โดยใชภาพมีลักษณะคลายกันกับนิตยสารลิปส
แตไมใชภาพที่ลงในนิตยสาร แตภายในเลมคอลัมนเต็มของมาลัยไทยรัฐ ใชภาพจากนิตยสารลิปส
สําหรับกระแสวิพากษวิจารณจากสังคมนั้น จารุณีแสดงทัศนะวา “ไมไดรับผลกระทบใน
ดานลบเลย นอกจากเสียงของผูใหญหลาย ๆ ทาน หรือแฟนหนังเกา ๆ ที่เปนหวง บอกวาเปนไปได
อยาถายอีกเลย แตเมื่อพูดคุยถึงรายละเอียดถึงเหตุผลตาง ๆ ทุกคนก็เขาใจ” (สัมภาษณ 13
กุมภาพันธ 2545)
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ตารางบันทึกขอมูล (Coding Sheet) ตารางที่ 9
การโตแยงการวิพากษจากสื่อ
กรณีศึกษา : จารุณี สุขสวัสดิ์
ผูวิพากษ
วันที่วิพากษ

วิธีการวิพากษ

สื่อที่เสนอภาพ
และขาววิพากษ

คอลัมนคลื่น
รบกวน โดย
จูนเนอร
28 ก.ย.44,

เชียนขอความ
สั้น ๆ ประกอบ
ภาพหนาตา
ที่ไมไดเสริม
ดวยเครื่องสําอางอยางชัดเจน
นําภาพจาก
นิตยสารลิปส
มาลง และ 1 ภาพ
ที่ไมไดลงใน
นิตยสารลิปสแต
นางแบบสวมชุด
เหมือนกับใน
นิตยสาร

น.ส.พ.ไทยรัฐ

คอลัมนมาลัย
ไทยรัฐ 30 ก.ย.
44

ประเด็นวิพากษ

แซวถึงการทํางาน เพื่อเปลี่ยนภาพตัว
เองของนางแบบ ในการทํางานครั้ง
ตอไป

แปลกใจ และยินดีกับความกลาที่นางแบบแสดงแบบเปดเผยเรือนราง ในขณะ
ที่นางแบบมีอายุมากแลว และเชื่อมโยง
เกี่ยวกับเรื่องเพศ คือเรื่องของคนรัก

ผูโตแยงและวิธี
การโตแยงขอ
วิพากษ

สื่อที่เสนอ
การโตแยง

ประเด็นการโตแยงขอวิพากษ

หมายเหตุ

จารุณี สุขสวัสดิ์
ใหสัมภาษณประกอบการถายแบบ
ไปแลว กอนที่จะมี
การวิพากษจากสื่อ

นิตยสารลิปส
ก.ย.44

รับฟง และนอมรับทุกการวิพากษ
โดยไมรูสึกโกรธ

ไมไดมีการโต
แยงจากนางแบบใน
ลักษณะของ
ความชัดแยง
รุนแรง
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3.สรุป
นักแสดง นักรอง และนางแบบที่อยูในอาชีพมานาน : จารุณี สุขสวัสดิ์
การศึกษาจากภาพตัวแทนเปดเผยเรือนราง และจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth
Interview) กับจารุณี สุขสวัสดิ์ เพื่อศึกษาลักษณะของการใสรหัสและตอรองดวยตัวของผูหญิงเอง
พบวา นางแบบไดทําการตอรองกับมิติตาง ๆ โดยสัมพันธกับภาพตัวแทนเปดเผยเรือนราง
สามารถสรุปไดดังนี้
1) การตอรองกับเจาของทุน (ทุนนิยม)
จารุณีมีอํานาจตอรองดวยตนเอง จากการที่เธอสามารถกําหนดเงื่อนไขตกลงกับนิตยสาร
ไดวา สามารถเปดเผยเรือนรางไดขนาดไหน เปนผูเลือกรูปเอง และมีสิทธิในการตัดสินใจไมใหรูป
ไหนลง อันอาจเปนผลมาจากชื่อเสียงและสถานภาพของความเปนดารายอดนิยมในอดีต และ
ความประพฤติที่คอนขางเหมาะสมของเธอ
-ความเชื่อมั่นในชื่อเสียงของนิตยสาร ซึ่งเปนที่รูจักของคนในสังคม และยอดขายที่อยู
ระดับแนวหนาในสังคมของนิตยสาร
-ความเชื่อมั่นในชื่อเสียงและอาชีพของนางแบบเอง
จากชื่อเสียงและสถานภาพ ของความเปนดารายอดนิยมในอดีต และความประพฤติที่
คอนขางเหมาะสมของเธอ
มีอํานาจตอรองดวยตัวเองสามารถกําหนดเงื่อนไขที่สามารถตก
ลงกับนิตยสาร
-การเลือกคอนเซ็ปทและการแสดงทาทาง
การมีสวนรวมในกระบวนการเลือกภาพคือ ภาพถายของเธอออกมาตองดูดี เลือกรูป และ
มีสิทธิในการตัดสินใจไมใหรูปลงได
-รายได จารุณีไดรับผลตอบกลับที่คอนขางดี และไดสิ่งที่ตองการอยางครบถวน คือ ได
เงินคาจางถายแบบที่มีมูลคาสูง
-โอกาสทางอาชีพ จากการเปลี่ยนภาพตัวแทนของตนเอง คือทําใหไดรับบทบาทดานการ
แสดงที่เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น
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2.2 การตอรองในกระบวนการผลิต : ทีมงานของนิตยสาร ไดแก ชางภาพ และ
สไตลิส
-ความมั่นใจในเรือนราง (รางกายกับทุนทางกายภาพ)
ความมั่นใจในเรือนรางซึ่งจัดวาสวยและสมบูรณแบบกวาผูหญิงวัย 40 ทั่ว ๆ ไป ทําให
จารุณีมีความมั่นใจที่จะเปดเผยเรือนรางของเธอ
-การนําเรือนรางและอัตลักษณของตนเองมาสรางเงื่อนไขในรูปแบบใหม
จุดเดนและเปนจุดดึงดูดของภาพ คือหนาอกที่ปกปดดวยเสื้อบิกีนี่เพชรทั้งตัวซึ่งมีขนาด
เล็กมาก กระทั่งเห็นเนินอกของจารุณี ตนขาซึ่งเผยใหเห็นเมื่ออยูในชุดราตรียาว หัวไหล และเนิน
หนาอก ก) สวนที่ไดมีการตอรองกับทีมงาน คือการสรางความจริงจากสิ่งที่มีอยูแลว และเสริม
แตงกลับทิศทางใหมีเนื้อหาเสียใหม ข) สวนที่เปนตัวตนหรืออัตลักษณของตนเอง คือการสราง
เงื่อนไขในการรับรูที่ตอกย้ําใหสังคม เกี่ยวกับอายุที่ถึงแมจะลวงเขาวัย 40 ปแลวของจารุณี ก็ยัง
สวยได เปนการตอกย้ําเงื่อนไขทางอุดมคติเกี่ยวกับความงามของผูหญิงในสังคม
-ความสัมพันธสวนตัวระหวางนางแบบกับทีมงาน
ความสําคัญตอความสัมพันธในฐานะเพื่อนและคนรูจักที่มีความสนิทสนมกันมานาน
-การมีสวนรวมในกระบวนการผลิต ระยะระหวางทํางาน คือการรวมคิดทาทาง จากการที่
โพสทาทางออกมาเปนการแสดง เพื่อใหไดภาพที่สวยงาม
2.3 การตอรองกับสังคม
จารุณียอมรับวา การที่ไมไดเติบโตมีชื่อเสียงขึ้นมาจากอาชีพนางแบบ ทําใหเธอตองคํานึง
ถึงกรอบของสังคมมากพอสมควร กอนจะตัดสินใจถายแบบ การตัดสินใจเปนไปตามความเขาใจ
กับสิ่งที่ไดรับรูบางอยางมาเทานั้น เชน “เราไมสามารถตอบเรื่องนี้เปนกลางได เพราะนางแบบแต
ละคนมีที่มา การเติบโต การรับวัฒนธรรม หรือตัวแปรตางๆ ไมเทากัน เชน นางแบบแนวหนาขณะ
นี้บางคนเติบโตในตางประเทศ เมื่อเขามาทํางาน ถายแบบหรือเดินแบบ เขาสามารถเดินบนเวทีได
ตอหนาผูคนนับพันโดยไมใสเสื้อใน และรูสึกธรรมดามาก แตสําหรับ “ตนเอง” คิดแลวจึงทํา ตาม
สภาพสังคมในปจจุบัน ตามอายุ เพราะเมื่อครั้งอดีต ตอนเปนตัวแทนวัยรุน จะไมถายรูปพวกนี้
เพราะกังวลวาจะสงผลไปในทางลบกับสังคม” (สัมภาษณ 13 กุมภาพันธ 2545)
-การสรางความหมายใหมใหกับบริบทของสังคมไทยการตัดสินใจถายแบบ เพราะมีอายุ
มากแลว ในอดีตจะไมถายรูปพวกนี้ เพราะเกรงวาจะสงผลไปในทางลบกับสังคม
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-ทัศนคติเกี่ยวกับผูหญิงและสิทธิสตรีของของนางแบบ คือบทบาทเพศ (gender) ไมใชตัว
แปรสําคัญของการดําเนินชีวิต หญิงและชายมีสิทธิในความเปนมนุษยเหมือนกัน ตางกันที่สรีระ ซึ่ง
บางอยางผูหญิงอาจจะทําอยางผูชายไมได แตไมไดหมายความวา ผูชายแข็งแรงกวา เพราะผู
หญิงบางคนรับผิดชอบครอบครัว รับผิดชอบเรื่องงานมากกวาผูชาย แตสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือ สัญ
ชาตญาณของการปกปองตัวเองใหพนจากอันตราย และเพื่อความอยูรอด
-การสรางความหมายเกี่ยวกับภาพเปดเผยเรือนราง สอดคลองกับแนวคิดของสตรีนิยม
กลุมทาทายกลุมตอตานภาพเปลือย (anti-pornography) วาเปนเรื่องของความสวยงามและการ
สรางสรรค เปนเครื่องมือในการสรางภาพตัวแทนใหม และไดโอกาสทางวิชาชีพที่เพิ่มขึ้น อยางที่
เธอพอใจและยินดี
-การโตแยงการวิพากษจากสื่อของนางแบบ จารุณีจึงทําการโตแยงการวิพากษของสื่อภาย
ในบทสัมภาษณประกอบการถายแฟชั่นในฉบับเดียวกัน โดยไมไดมีลักษณะของการแสดงถึงความ
ขัดแยง เปนเพียงแตนอมรับทุกความคิดเห็นที่จะมีตอภาพเปดเผยเรือนรางของเธอ
จากการใสรหัสและตอรองดวยตนเองของจารุณี สุขสวัสดิ์ ตอมิติตาง ๆ นั้น พบวาภาพตัว
แทนเปดเผยเรือนรางของเธอสอดคลองกับกรอบแนวคิดทางการเมืองเพื่อการตอรองของ Stuart
Hall ในการที่เธอไมไดเปนเจาของสื่อ แตเปนเจาของเรือนรางที่มีอายุมากแลว ดวยการกลับทิศทาง
สารใหขึ้นอยูกับความตองการของตน โดยเลือกจากสิ่งที่ตนเปนอยู จากรางกายที่ยังมีความสวย
งาม คือ
Reverse the Stereotype คือการกลับทิศทางเสียใหม นั่นคือ เกี่ยวกับอายุที่ถึงแมจะลวง
เขาวัย 40 ปแลว ซึ่งเปนการตอกย้ําเงื่อนไขทางอุดมคติเกี่ยวกับความงามของผูหญิงในสังคม วา
ถึงแมจะมีอายุมากแลว แตก็ยังมีรางกายที่สวยงามได ดวยการสรางสัญญะในภาพเปดเผยเรือน
รางคือ
ก) สวนที่ไดมีการตอรองกับทีมงาน คือการสรางความจริงจากสิ่งที่มีอยูแลว และเสริม
แตงกลับทิศทางใหมีเนื้อหาเสียใหม คือ
1.การเชื่อมโยงภาพตัวแทนของนักแสดงที่มีชื่อเสียงซึ่งเปนเงื่อนไขของตําแหนงทางสังคม
ในอดีต มาสรางเปนเงื่อนไขตําแหนงทางสังคมในปจจุบันคือ ภาพตัวแทนของนางแบบเปดเผย
เรือนราง
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2.การเชื่อมโยงความหมายของเพชรกับความมีชื่อเสียง และภาพตัวแทนความเปนนัก
แสดงที่ยังคงเปนอยูของจารุณีคือ ความมีคุณคาในดานความสวยงาม มูลคาที่ไมเคยลดลง และ
ความคงทนอันเปนอมตะ
ข) สวนที่เปนตัวตนหรืออัตลักษณของตนเอง คือการเปลี่ยนความหมายของความงามที่
สังคมแตเดิมยังรับรูวาความงามเปนเรื่องที่สัมพันธกับอายุ ยิ่งอายุมาก ความงามยิ่งลดนอยลง
แตการถายแบบของจารุณีครั้งนี้ ไดทําใหภาพเหมารวมเรื่องอายุกับความงามตามแบบเดิม ถูก
เปลี่ยนความหมายไป
4.ความคิดเห็นของบรรณาธิการนิตยสารหลัก
ศักดิ์ชัย กาย บรรณาธิการบริหาร และชางภาพนิตยสารลิปส
สําหรับการถายแฟชั่นนี้ เราไมไดเลือกเปลเปนคนแรก แตนางแบบบางคนมีขีดจํากัด ที่
ถอดเสื้อไมไดหรือเหตุผลอื่น ๆ อาจดวยสัญญาของคายเพลง หรือของหนัง ซึ่งเราพยายามหาหรือ
สรางความประหลาดใจใหกับผูอาน โดยมีคอนเซ็ปทวา จากคนที่ถูกมองขามไปไมมีใครคิดวาจะมี
ภาพแบบที่เราถายได คนที่อาจจะตกรุนไปแลว คนที่ไมไดรับความนิยม คนเหลานี้ยังสวยอยู เรา
มาทําใหเขาสวยได
เมื่อไดติดตอคุณเปล เราใหเธอเขามาดูเสื้อผากอน และบอกความตองการวาเราอยากจะ
re-look เปลี่ยนภาพของเปลใหเปนสาวสมัยใหม ตองเห็นเนื้อหนังมังสามากขึ้น ประกอบกับ high
jewelling ไมใชใหเปลลุกมาทําทายั่วยวนผูชายหรือทําทาเซ็กซจนเกินความจําเปน เมื่อเปลดูชุด
แลว จึงคุยถึงคอนเซ็ปทการถายแบบ ซึ่งเปลคิดวาทําได โดยบอกวาตองการขอบเขตแคไหน และ
ตองการเปลี่ยนภาพตัวเองดวย แตไมอยากให over sexy จนเกินไป ผมจะพูดเขาขางตัวเองอยางนี้
วา ภาพที่ออกมาไมไดเปนภาพที่ยั่วยุกามารมณเทาไรเลย เราทําใจกวางมันก็เซ็กซี่ แตจะใหใคร
เปนคนดู แฟนละครบางคนอาจจะไมชอบก็มี
ในระหวางการทํางานมีปญหา เพราะบางชุดโปมากจริง ซึ่งเกิดจากการประสานงานที่ผิด
พลาดของฝายแฟชั่น และคุณเปลไมกลาเดินออกมาจากหองแตงตัว เธอเรียกผมเขาไปดู นี่คือ
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ปญหาระหวางเธอกับชางภาพ ผมยืนยันวาภาพที่ถายจะไมใชอยางที่เห็นในกระจก ไมใชการซี
รอกซตามนั้นทั้งหมด วิธีการถายของเราอาจจะถายแบบหลบมุมหรือแคนี้เอง (ภาพแสดงแบบ)
และขอใหนางแบบโพสทาชวย เพราะมันสื่อได ถาเรายิ้มแยมแจมใส หรือทําทาใหเปนปกติ กับการ
ทําทายั่วยวน มันตางกันสิ้นเชิง เราจึงตามใจนางแบบ เพราะฉะนั้น ถาคุณเปลไมสบายใจ ก็ไมตอง
ใสชุดนั้นถายแบบ
คุณจารุณี มีความเปน Professional สิ่งที่เขาตัดสินใจคือ ใหความไววางใจกับเรา เมื่อการ
ถายภาพเสร็จแลว เธอจึงเขามาดู เลือก และดูการตกแตงภาพในขั้นตอนของคอมพิวเตอร ขณะ
เดียวกัน ก็มีผูใหญที่คุณจารุณีเคารพมาชวยดู และเลือกภาพตาง ๆ ดวย วาตรงตามที่เธอคิดหรือ
ไม เราดีใจที่คุณจารุณี happy กับภาพมาก เราจึงยินดีมากดวยเชนกัน
ความไววางใจกัน ไมใชเปนทางจิตวิทยา ผมจึงใชความไวเนื้อเชื่อใจกันเปนสวนใหญ
เพราะผมตองมองในมุมเดียว แบบเขาขางตัวเองแนนอนวาสวยงาม คุณเปลไดมีการปรึกษาผูใหญ
ที่เธอเคารพ รวมกันดู และชวยเลือกภาพ ทุกคนพอใจ ชอบที่เปนภาพที่สมัยใหม และใชไดจริง
5. ทัศนะของนักสื่อสารมวลชน และนักวิชาการดานสื่อสารมวลชนและสตรีนิขม เพื่อ
ประเมินอํานาจตอรองของนางแบบตอความเปนสังคมแบบปตาธิปไตย (patriarchy) และ
ทุนนิยมของสื่อ
จากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) นักสื่อสารมวลชน และนักวิชาการดานสื่อ
สารมวลชน และสตรีนิยม เพื่อประเมินอํานาจตอรองของนางแบบตอความเปนสังคมแบบปตาธิป
ไตย (patriarchy) และทุนนิยมของสื่อ ซึ่งสามารถอธิบายไดดังนี้
นักสื่อสารมวลชน
จากการที่จารุณีเปนที่รูจักในฐานะนักแสดงยอดนิยมตั้งแตอดีต ซึ่งโดดเดนกวาในฐานะ
นางแบบ และนอยครั้งที่จะไดเห็นภาพการแสดงแบบของจารุณีแมในชุดเสื้อผาธรรมดา ดังนั้น จาก
ภาพเปดเผยเรือนรางครั้งนี้ของจารุณี นักสื่อสารมวลชนที่อยูในฐานะของผูสงขาวสาร และตรวจ
สอบขาวสารไปยังคนในสังคม ขณะเดียวก็เปนผูรับสารในสังคมดวยนั้น ยอมมีความคิดเห็นที่นา
ประเมินอํานาจตอรองของนางแบบตอความเปนสังคมแบบปตาธิปไตย (patriarchy) และทุนนิยม
ของสื่อได
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นิวัติ กองเพียร บรรณาธิการนิตยสารศิลปวัฒนธรรม
จารุณี สวยงามไมเห็นนาเกลียดตรงไหนเลย ไมไดมาอวดอะไร แมจะถายกับเพชร เขาไม
ไดใสราคานาฬิการาคาเรือนแสน กระเปาอีก 3 แสน ไมมี ถาจารุณีทําอีก ก็จะดูอีก ใครจะไมอยาก
ดู (สัมภาษณ 4 มีนาคม 2545)
ปกรณ พงศวราภา บรรณาธิการนิตยสารเอ็ม
คุณจารุณี อาจจะไมเซ็กซี่ เพราะภาพของเธออาจไมไดมาตรงนี้ เปนเพียงอะไรอยางหนึ่งที่
แปลกตาออกไป โอ จารุณีซึ่งเปนเคยเปนนางเอกหนังโดงดัง และตอนนี้อายุซึ่งก็ตั้ง 40-50 แลว
สามารถถายอยางนี้ไดเหรอ (สัมภาษณ 19 มีนาคม 2545)
รัถยา ทองคงเยา บรรณาธิการนิตยสารอี วูแมน
จารุณี สวยดี แตดูไมเปนธรรมชาติ มันขายหมดเลยนะ ความฮือฮา เปรี้ยงปราง
หนังสือได แตตองยอมรับในรสนิยม คือมีคลาสในระดับหนึ่ง ไมไดแสดงออกมาตื้น ๆ ซะทีเดียว คือ
เขาอยูในสายงานนี้ และมีใจใหกับมัน เพราะฉะนั้นเขาก็รูวาจะสะทอนนางแบบ สะทอนงานของ
เขาออกมาไดอยางไร ถาใหคนอื่นที่ไมใชชางภาพที่มีใจใหกับงาน ก็สะทอนไดไมมากเทาเขา
(สัมภาษณ 21 มีนาคม 2545)
นักวิชาการ
นักวิชาการในฐานะของผูที่ศึกษาสนใจความสัมพันธระหวางเพศในมุมมองตาง ๆ และใน
ฐานะของผูรับสารในเวลาเดียวกัน ก็ยอมจะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพ เพื่อประเมินอํานาจตอ
รองของนางแบบตอความเปนสังคมแบบปตาธิปไตย (patriarchy) และทุนนิยมของสื่อ
ผศ.ดร.ไชยันต ไชยพร คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
นิตยสารเกงนะทําออกมาไดอยางไร จารุณีขาดคนมีฝมือทําใหแกมานาน แกเติบโตเปนดา
รามาในยุคที่นางแบบไมไดดังมาก พอเจอฝมือของลิปสนี่ดีจัง ใหความหลากหลายดานอารมณ
ความรูสึก จากจารุณีที่เมื่อกอนไมสามารถเปนนางแบบได สามารถเปนนางแบบไดดีทีเดียวจากฝ
มือของคนทําภาพนี้
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เรื่องการตอรองดูไมรู แตจากตัวนิตยสารคิดวาความเปนลิปสทําใหมากกวา เพราะวา
ปญหาอยางลูกเกด เฮเลน ไปอยูเลมไหนมันจะมีเอกลักษณของเขาอยู ผมเชื่อวาถาจารุณีไปอยูที่
อื่นก็จะไมไดภาพแบบนี้ (สัมภาษณ 13 กุมภาพันธ2545)
ดร. สมสุข หินวิมาน คณะวารสารศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ก็สมตามวัยของเขา มองไมเห็นกิริยาที่จะยั่วยวนใด ๆ (สัมภาษณ 14 มีนาคม 2545)
ดร. สุวัจจี กูด คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
เครื่องประดับเสริมนั้นนอยมาก ในทุกภาพเห็นความภูมิใจของนางแบบกับความเปนตัว
ของตัวเองที่ไมใชวาจะอวดรางกายสักเทาไร ซึ่งแสดงออกมาทุกสวนจากรางกายของความเปนตัว
เขาเอง จะมีโอกาสไดเลือกงานดวยมั้ง จึงอาจจะเปนตามแนวคอนเซ็ปท เปนภาพที่ไมตองการจะ
เผยรางกายเทาไร แตตองการใหความชัดเจนของภาพสะทอนไมรูกับชุดหรือกับเครื่องประดับ ซึ่ง
สะทอนใหเห็นถึงการภูมิใจกับสิ่งที่ตัวเองใสที่ไดรับตอนนี้ คือไมไดพรีเซ็นเตอรอยางอื่น นอกจาก
การแสดง (สัมภาษณ 20 มีนาคม 2545)
6. สรุปความคิดเห็นของบรรณาธิการนิตยสารหลัก นักสื่อสารมวลชน และนักวิชาการ
ดานสื่อสารมวลชน และสตรีนิยม
การศึกษาภาพตัวแทนเปดเผยเรือนรางของจารุณี สุขสวัสดิ์ จากการวิพากษของสื่ออื่น
และการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) บรรณาธิการนิตยสารหลัก นักสื่อสารมวลชน และ
นักวิชาการดานสื่อสารมวลชน และสตรีนิยม เพื่อศึกษาประเมินลักษณะของการสรางและตีความ
หมายเกี่ยวกับภาพเปดเผยเรือนรางในลักษณะเปลือยกาย และลักษณะของปจจัยที่นางแบบนํา
มาใชสําหรับการตอรองระหวางตนเองกับนิตยสารลิปส สามารถสรุปไดดังนี้
1.)บรรณาธิการนิตยสารหลัก : คอนเซ็ปทของนิตยสารคือการหาเซอรไพรช จากคนที่ถูก
มองขามไปไมมีใครคิดวาจะมีภาพแบบที่เราถายได คนที่อาจจะตกรุนไปแลว คนที่ไมไดรับความ
นิยม คนเหลานี้ยังสวยอยู เรามาทําใหเขาสวยได จารุณี สุขสวัสดิ์ จึงไดรับการติดตอ
-การตอรองกับนางแบบ : ใหนางแบบดูเสื้อผา รับฟงคอนเซ็ปทของแฟชั่นกอนการตัดสิน
ใจ ยอมรับความตองการขอบเขตแคไหน และตองการเปลี่ยนภาพตัวเองนางแบบ ซึ่งครอบคลุมอยู
ในคอนเส็ปทของทีมงานที่ตั้งไว แตตองไมเซ็กซี่จนเกินไป และเห็นวาภาพของจารุณีภาพที่ออกมา
ไมไดเปนภาพที่ยั่วยุกามารมณ
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-การรตอรองในการกระบวนการผลิต : ความไวเนื้อเชื่อใจกัน และความีจรรยาบรรณของ
ชางภาพ เพื่อถายทอดภาพในบางชุดที่โปมากใหเปนภาพที่สวยงาม และนางแบบมีการโพสทา
เพื่อชวยความสวยงามเปนปกติ ที่ไมใชการทําทายั่วยวน มันตางกันสิ้นเชิง เมื่อการถายภาพเสร็จ
แลว นางแบบไดดู เลือก และดูการตกแตงภาพในขั้นตอนของคอมพิวเตอร จารุณี happy กับภาพ
มาก
2.) การวิพากษของสื่ออื่น จากการใหความหมายจากการวิพากษของสื่อเกี่ยวกับภาพเปด
เผยเรือนรางของจารุณีวา เปนภาพสวยงาม และเชื่อมโยงถึงเรื่องเพศ คือเรื่องของความรัก สอด
คลองกับแนวคิด Pornography และสตรีนิยมกลุมทาทายกลุมตอตานภาพเปลือย วาเปนความ
เพลินใจที่ไดชม
3.) นักสื่อสารมวลชน
1. การสรางและตีความหมายภาพตัวแทนจากนางแบบเอง
- ความสวยงามที่เกิดจากอัตลักษณของจารุณีเอง การแสดงทาทางไมแสดงถึงความรูสึก
กระตุนอารมณทางเพศ
- ความสวยงามที่เกิดจากการตกแตงของนิตยสาร
4.) นักวิชาการดานสื่อสารมวลชน และสตรีนิยม
1.การตอรองอํานาจกับนิตยสาร
- เห็นวาภาพของจารุณีที่ออกมาแสดงใหเห็นวานิตยสารเปนผูทําให
2.การสรางและตีความหมายภาพตัวแทนจากนางแบบเอง
- เห็นวาความสวยงามเกิดจากอัตลักษณของจารุณีเองไมเห็นกิริยายั่วยวนซึ่งเกี่ยวของ
กับอารมณทางเพศ
- เห็นวาภาพตัวแทนของจารุณีเกิดจากการตกแตงของนิตยสารภาพ
- เห็นวาภาพตัวแทนของจารุณี มีการเสนอองคประกอบ หรือเครื่องประดับมากกวาตัว
ของนางแบบเอง
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ตารางบันทึกขอมูล (Coding Sheet) ตารางที่ 10
รายละเอียดของภาพเปดเผยเรือนราง
กรณีศึกษา : เพ็ญพักตร ศิริกุล
นิตยสาร
ประเภทภาพ
เลมที่/
แฟชั่น แฟชั่น แฟชั่น
เดือน/
ปก ดานใน ประกอบบท
ป
สัมภาษณ
ลิปส
เลมที่ 8
ปที่ 3
ต.ค.44

/

การกําหนดสายตาและจุดดึงดูดของภาพ

สายตา : มองกลอง ลักษณะทิ้งสายตาให
กับผูรับสาร
จุดดึงดูดของภาพ : สายตา ริมฝปากที่มี
ลักษณะหอเล็กนอย และรอง และเนิน
หนาอกที่เบียดใหชิดกัน

รูปแบบการนําเสนอ
การแสดงทาทาง
แสงและสี

ยักไหลซายขึ้นเล็ก
นอย พรอมเอียง
ศีรษะในทางเดียว
กัน ตนแขนแนบ
ลําตัวสวนหนาอก
ทําใหหนาอกชิดกัน
ใบหนาเอียงไปทาง
ดานซาย นัยนตาทิ้ง
สายตาใหผูรับสาร
เผยอริมฝปาก และ
หอเขาหากันเล็ก
นอย

แสงสวาง และ
ภาพสี ทําใหเห็น
นางแบบไดชัด
เจน แสดงถึง
ความยั่วยวน
กระตุนอารมณ
ทางเพศ ดวยการ
ใชสีแดง ทั้งที่ชื่อ
นิตยสาร ริมฝปาก
ชุดชั้นใน สีของ
เครื่องประดับ
และแสงที่สาดลง

ฉาก

องคประกอบ
อื่น ๆ

คําบรรยายภาพ

ตําแหนง
ของนางแบบ

สีพื้น
ดํา

เครื่องประดับเพชร
เพชรมีรูปแบบเปน
งู แสดงนัยยะถึง
ความรายของนางแบบไดดวย

-

ชิดดานขาว เหลือพื้น
ที่ดานซายของ
กระดาษไวเล็กนอย
ภาพตัดเฉพาะครึ่ง
หนาอก ถึงศีรษะ
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ตารางบันทึกขอมูล (Coding Sheet) ตารางที่ 11
รายละเอียดของภาพเปดเผยเรือนราง
กรณีศึกษา : เพ็ญพักตร ศิริกุล
นิตยสาร
ประเภทภาพ
เลมที่/
แฟชั่น แฟชั่น แฟชั่น
เดือน/
ปก ดานใน ประกอบบท
ป
สัมภาษณ

การกําหนดสายตาและจุดดึงดูดของภาพ

รูปแบบการนําเสนอ
การแสดงทาทาง
แสงและสี

ฉาก

องคประกอบ
อื่น ๆ

คําบรรยายภาพ

ตําแหนง
ของนางแบบ

เสนผมดานขาง

/

สายตา : 1 ภาพ สายตาของนางแบบไมได 1 ภาพแสดงทานั่งตน 7 ภาพ แสงสวาง
มองกลอง จึงมีลักษณะไมสบตาผูรับสาร 9
ภาพ ทิ้งสายตามมองกลอง จึงมีลักษณะ
ของการยั่วยวนผูรับสารโดยตรง
การกําหนดจุดดึงดูดของภาพ : ทุกภาพ
คือ หนาอกที่อยูภายใตชุดชั้นใน 1 ในนั้นมี
การเปดเผยใหเห็นหัวนมที่อยูภายใตฃุดฃั้น
ใน และ 1 ภาพนางแบบนั่งแยกขากวางพอ
ประมาณหันหนาตรง ลักษณะเผชิญหนา
กับผูรับสารโดยตรง 2 ภาพลักษณะการนั่ง
ครอม และยืนครอมเกาอี้

ขาบิดเอียงอวัยวะเพศ 1 ภาพนอนตะแคงขางหันเผชิญ
หนา 1 ภาพนอน
แอนหลังตามแนว
พื้น1 ภาพยืนหัน
หนาตรงสองมือทาว
สะเอว กางขาเล็ก
นอย 1 ภาพยืน
ครอมเกาอีก 1 ภาพ
นั่งหันหนาตรง แยก
ขาทั้งสองขางจาก
กันพอประมาณ 1

ภาพสี จึงเห็นนาง
นางแบบชัดเจน
3 ภาพเปนขาวดํา
จะไมเห็นรายละเอียดของผิวจริง

สีพื้นดํา เสื้อขนเฟอร รองเทา หนาแรกของแฟชั่น ถูกจัดวางใหอยูกึ่ง
หนังถึงหัวเขาสีแดง
แสดงนัยยะการอยู
ในพื้นที่สาธารณะ
เกาอี้รูปแบบทัน
สมัย

มีคําบรรยายบอกถึง
คอนเซ็ปทการถาย
แบบเปนภาษาอังกฤษวา GAME OF
THE FLAME แสดง
นัยยะถึงการเลนเกม
จากเรือนรางของ
นางแบบเอง เพราะ
ภายในภาพไมมี
สิ่งของหรือองคประกอบที่ทําใหเขาใจได
วา นําไปใชแขงขัน
ได

กลางภาพ หรือไมก็จะ
อยูริม แตก็จะเห็นนางแบบไดอยางชัดเจน
เต็มพื้นที่
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ตารางบันทึกขอมูล (Coding Sheet) ตารางที่ 12
รายละเอียดของภาพเปดเผยเรือนราง
กรณีศึกษา : เพ็ญพักตร ศิริกุล
นิตยสาร
ประเภทภาพ
เลมที่/
แฟชั่น แฟชั่น แฟชั่น
เดือน/
ปก ดานใน ประกอบบท
ป
สัมภาษณ

การกําหนดสายตาและจุดดึงดูดของภาพ

รูปแบบการนําเสนอ
การแสดงทาทาง
แสงและสี

1 ภาพ ยืนยกแขน
ขวา เห็นรักแร อีก
มือทาวสะเอว แยก
ขาออกจากกันเล็ก
นอย 1 ภาพนั่ง
ครอมเกาอีก ขาแยก
กวาง 1 ภาพ ลําตัว
ตรง ใบหนาเอียง
เล็กนอย ลักษณะ
สายตาชําเลืองให
ผูรับสาร

ฉาก

องคประกอบ
อื่น ๆ

คําบรรยายภาพ

ตําแหนง
ของนางแบบ
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ภาพกรณีศึกษาที่ 4
ประเภทภาพ
แฟชั่น
แฟชั่น

: เพ็ญพักตร ศิริกุล
: นักแสดง นักรอง และนางแบบที่อยูในอาชีพมานาน
: เปดเผยเรือนรางโดยสวมชุดชั้นใน
: ปกหนา
: ดานใน

ภาพประกอบ 9 การแสดงแบบเปดเผยเรือนราง : เพ็ญพักตร ศิริกุล
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รณีศึกษาที่ 4 : เพ็ญพักตร ศิริกุล
: นักแสดง นักรอง และนางแบบที่อยูในอาชีพมานาน
ประเภทภาพ : เปดเผยเรือนรางโดยสวมชุดชั้นใน
1.รายละเอียดของภาพ
นิตยสาร
รูปแบบการนําเสนอ
ตําแหนงภาพ

: ลิปส ฉบับเดือนตุลาคม 2544
: มี 1 ชุด การแสดงแฟชั่น ชื่อแนวการทํางาน GAME OF THE FLAME
ซึ่งสามารถแบงเปนภาพขาวดํา 3 ภาพ และภาพสี 7 ภาพ
: 1. ภาพสีแสดงแบบสวมเสื้อชั้นใน ประกอบปก 1 ภาพ และ
2. ภาพแฟชั่นดานใน ทุกภาพสวมชุดชั้นใน มีเครื่องประดับเชน เสื้อขน
เฟอร สรอยคอ ประกอบ แตไมปดบังสัดสวนของรางกาย

2 .การใสรหัสและการตอรองดวยตัวผูหญิงเอง
เปนที่รูกันวาเพ็ญพักตรมีความหมายหรือสัญลักษณ ตั้งแตเริ่มทําอาชีพนางแบบจนถึง
ปจจุบันดังที่ในสื่อตาง ๆ ชอบใชคําวา เซ็กซซิมโบล ซึ่งก็คือ สัญลักษณทางเพศนั่นเอง และจาก
เปดเผยเรือนรางของเพ็ญพักตร ศิริกุลในครั้งนี้ ไดสะทอนใหเห็นมิติตาง ๆ ที่สัมพันธกับนางแบบ
และเกิดการตอรองทั้งทางตรงและออมตอมิตินั้น ๆ จากการใสรหัสและตอรองดวยตัวของเธอเอง
สามารถอธิบายไดดังนี้
2.1) การตอรองกับเจาของทุน (ทุนนิยม)
ในอดีตที่ผานมา เพ็ญพักตร ศิริกุล เปนทั้งนักแสดง นักรอง และนางแบบ แตภาพตัวแทน
ของความเปนนางแบบที่ถูกกลาวขานวา เปน “เซ็กซซิมโบล” คือสัญลักษณทางเพศจะมีความชัด
เจนมากที่สุด และในดานการแสดงแบบที่ผานมาในอดีต เพ็ญพักตรไมเคยเซ็นสัญญาสักครั้งเดียว
นอกจากอาศัยความสนิทสนมกันเปนการสวนตัวระหวางเธอกับทีมงานเปนสวนในการตัดสินใจรับ
ทํางาน “สําหรับพี่ไมมีการเซ็นสัญญา” (สัมภาษณ 2 พฤษภาคม 2545)
แตเพ็ญพักตรก็ไมเคยไดถูกละเมิดจากนิตยสาร
ในการนําภาพที่เธอแสดงแบบใหกับ
นิตยสารนั้นไปเผยแพร แตกลับเปนนิตยสารที่เธอไมไดรวมทํางานดวย ที่ลักลอบนําภาพของเธอไป
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ทําใหเกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียง แตเพ็ญพักตรก็ไมเคยฟองรองใด ๆ นอกจากโทรศัพทไปหาม
ปรามไมใหนําภาพของเธอไปใชอีกกอนไดรับอนุญาติ
“สําหรับหนังสือที่ตกลงทํางานดวยฉบับนั้น ๆ ไมเคยเอาไป คงจะมีแตประเภทนิตยสารกึ่ง
ๆ ลามก ซึ่งใชวิธีก็อปปภาพ และลิขสิทธิ์ซึ่งบางครั้งก็ตัดตอตกแตงดวย ไมเคยฟอง แตจะโทรไปหา
นิตยสารนั้น ๆ โดยการตักเตือน และหลังจากนั้นก็จะคอย ๆ ลดหายไป จนถึงหมดไป” (สัมภาษณ
2 พฤษภาคม 2545)
และสําหรับดานการตอรองกับเจาของนิตยสารตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน เธอกลาววา “ที่ผาน
มาชวงที่พี่รับงานถายแบบ ก็จะไดดูสไลด กอนจะนําไปตีพิมพ โดยมีสวนรวมในการเลือกภาพบาง
บางครั้ง และสําหรับพี่ อํานาจตอรองหรือขั้นตอนทุกอยางเหมือนเดิม หรือบางครั้งอาจจะมากกวา
เดิมดวย เพราะนิตยสารบางเลมอาจจะใหมมาก และมีความตองการในตัวนางแบบมาก เราจึง
สามารถตอรองไดมากขึ้น แลวแตกรณี” (สัมภาษณ 2 พฤษภาคม 2545)
ซึ่งทั้งนี้ เพ็ญพักตรยังไดพูดถึงสถานภาพของนางแบบนองใหมคนอื่น ๆ เกี่ยวกับความรุน
แรงที่พวกเธอจะถูกละเมิดจากนิตยสาร หรือทีมงานดวยวา “แลวแตนางแบบคนนั้น ๆ วาไปตกลง
หรือยอมรับขอเสนอของทางชางภาพและนิตยสารนั้นอยางไร ซึ่งอาจจะมีเหตุผลหลายอยางโดย
สวนตัวของนางแบบคนนั้น ๆ เชน อยากมีชื่อเสียง ยอมทําทุกอยางที่ตัวเองจะไดลงภาพใน
นิตยสารเลมนี้ หลังจากหนังสือออกมา ก็เสียใจบางรายถึงขั้นฟองรอง คงตองแลวแตความคิดของ
แตละคนไป นานาจิตตัง” (สัมภาษณ 2 พฤษภาคม 2545)
-ความเชื่อมั่นในชื่อเสียงของนิตยสาร
เพ็ญพักตรทบทวนประสบการณของเธอที่เชื่อวา สามารถใหพลังสนับสนุนใหเธอกลาตอ
รองกับทุนนิยมของสื่อได “ตั้งแตเริ่มทํางานสมัยแรก มีคะ จะคุยกันวาเทานี้ ๆ ตรงนี้มันอยูที่อาจ
จะเรียกไดวา power ของตัวนางแบบเองก็ได เพราะวาพี่เปนคนที่พูดตรง ตองรับฟงกอนวาทาง
นิตยสารตองการภาพของเราประมาณไหน เราจึงบอกถึงสิ่งที่เราสามารถทําใหได รวมทั้งการเลือก
ชุด การนําองคประกอบตาง ๆ มาใชในภาพ ซึ่งเปน power อยางหนึ่งที่เราสามารถคุยได ซึ่งจะมี
ขอตกลงกับทางหนังสือวา ภาพของเราใหจบแคการลงในหนังสือของเขา” (สัมภาษณ 6 มีนาคม
2545)
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เชนเดียวกับนางแบบทั้งสามกรณีศึกษาขางตน ชื่อเสียงของนิตยสารเปนตัวแปรสําคัญ
ของการตัดสินใจถายแบบ สําหรับเพ็ญพักตรเชนกัน “ตัวหนังสือ ทีมงาน ตรงนี้เปนหลักใหญ ถาไม
แนใจ ไมรูจัก ไมสนิท จะไมถายดวย เพราะไมรูวาหนังสือจะเอารูปเราไปทําอะไรตอหรือเปลา
เพราะโดยสวนตัวเคยเปนชางภาพมาอยูพักหนึ่ง จะรู คือฟลมที่อยากเก็บไวเปนผลงานดานชาง
ภาพของเราโดยไมไดเอาไปทําอยางอื่น ซึ่งชางภาพบางคนไมคิดอยางนั้น ชวงนั้นเขาอาจจะเดือด
รอน หรืออะไรก็ตาม เขาก็อาจเอาฟลมไปขายได ไปทําเปนหนังสือปกขาว (หนังสือนูดที่มีรูปนา
เกลียด) ไดอยูแลว” (สัมภาษณ 6 มีนาคม 2545)
- การมีสวนรวมในการทํางาน
ในการถายครั้งนี้เพ็ญพักตรเลาวา ลูกน้ํา(บรรณาธิการแฟชั่นนิตยสารลิปส) เปนผูติดตอ
มา ไดมีการคุยและตกลงกันในระดับหนึ่งวาหนังสือตองการอะไร เพื่อที่เธอจะไดรูวาตองแสดงแบบ
ในลักษณะไหน มีขอบเขตแคไหน โดยมีสวนรวมซึ่งไดมีการปรึกษากันตลอดเวลา “เราตองขอ
ประกอบและตกแตงเสื้อผาเอง เชน เอาเสื้อตรงโนน เอาผามาพัน ซึ่งไดทราบและเขาใจคอนเซ็ปท
อยางละเอียดแลว
นอกจากนี้เพ็ญพักตรยังตั้งเงื่อนไขวา ขณะถายทํา หามเจาของสินคา อยางเชนเจาของ
เสื้อผาที่สวมถายแบบมาเกี่ยวของ “คือพี่คอนขางชัดเจนตรงนี้ พี่ถึงไมคอยมีกรณีการฟองรอง
สําหรับตัวเอง เวลารับงาน พี่ตองเคลียร เคลียรแมกระทั่งสถานที่ตรงไหน ใครแตงหนา ใครเปนชาง
ภาพ ใครชางผม เสื้อผาแคไหน กี่ชุด คุยกันวา 10 ก็คือตอง 10 ชุด ไมใชวาถาย ๆ อยูมาขอแถม พี่
ไมแถม พี่ถือวามันเปนเรื่องที่เราตกลงกันแลว”
-รายได คือคาตอบแทนที่เธอพอใจรับสําหรับการทํางานในแตละงาน “เพราะมีหนาตา
และ body ที่ทํามาหากินของเราได พี่ถือวานี่มันก็เปนอาชีพเหมือนกัน กวาพี่จะไดเงินมาก็เหนื่อย
เหมือนกัน” (สัมภาษณ 6 มีนาคม 2545)
-ปจจัยอื่น ๆ ความพอใจ และมีความสุขที่ไดทํางาน
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2.2 การตอรองในกระบวนการผลิต : ทีมงานของนิตยสาร ไดแก ชางภาพ และ
สไตลิส
เพ็ญพักตรยืนยันวา การทํางานถายแบบนั้น หากนางแบบไมเขมแข็งจะโดนหลอก ทุก
คนรูตัวหมดวาตัวเองตองถายอะไร แตบางทีภาพที่ตีพิมพออกมาเปนอีกแบบ ซึ่งมีชางภาพบาง
ประเภท ที่หาโอกาสกับนางแบบใหม ๆ บางคนที่ไมคอยรูเรื่อง อยากจะดังโดยที่ตัวเองไมระวัง ใน
การโพสทาอาจจะมีภาพที่หลุดออกมา และหากชางภาพคนนั้นไมมีจรรยาบรรณ อาจจะเอาภาพ
หลุด หรือภาพที่ถายดวยฟลมสวนตัวของนางแบบคนนั้น ๆ ไปทําอยางอื่นได “นางแบบจะเสีย
เปรียบเสมอ หากฟองรองหรือเรียกรองคาเสียหายไมคุมกับภาพที่เสียไป เพราะวาเราเปนอาชีพนี้
อาจโดนขาวโจมตีไมดีซ้ําเติมอีก” (สัมภาษณ 6 มีนาคม 2545)
เพ็ญพักตรไดตอรองกับทีมงานของนิตยสารดวยการใชความเปนตัวตนของการมีภาพตัว
แทนของสัญลักษณทางเพศ ดวยการขอความชัดเจนในรูปแบบและแนวทางการทํางานระหวางเธอ
กับชางภาพ ซึ่งสามารถอธิบายไดดังนี้
-การนําเรือนรางและอัตลักษณของภาพตัวแทนนางแบบมาสรางเงื่อนไขในรูปแบบใหม
การแสดงแบบที่นําเอาตําแหนงทางสังคมในรูปของความมีชื่อเสียงที่ดีของการเปนนาง
แบบเปดเผยเรือนราง และเปลือยกายที่เปนอยูแลว มาสรางความเปนจริงดวยรูปแบบและเนื้อหา
ของภาพเปดเผยเรือนราง ที่มีความสวยงามตามที่นางแบบเปนผูสราง
ก) รูปแบบและเนื้อหาที่ผานการตอรองกับนิตยสาร คือการแสดงแบบเปดเผยเรือนราง ที่มี
ภาพตัวแทนของสัญลักษณทางเพศ เซ็กซี่ เปนภาพแสดงแบบเดี่ยวแตมีนัยยะของการมีคูแขงขัน
จากการเลนคําของคอนเซ็ปท
ข) อัตลักษณของนางแบบ ไมมีในภาพตัวแทนครั้งนี้
-การมีสว นรวมในกระบวนการผลิต
เมื่อถึงเวลาถายทําจะคุยกับทางชางภาพอีกครั้งกอนวาคอนเซ็ปทเปนอยางไรบาง จึงใช
ความเปนตัวเองแสดงทาทางไปเรื่อย ๆ แตอยูในคอนเซ็ปท ซึ่งคํานึงถึงความสวยที่มองจากมุม
กลองดวย “อยางเชน อุย เจทานี้ไมดี อุย เจเอามือลงหนอย บิดเอวนิด คือชางภาพจะเปนคนบอก
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ชางภาพเขาจะดูในเลนสแลวเขาจะวาพอดีหรือเกิน แตเวลาที่พี่อยูหนากลอง พี่จะเปลี่ยนทาทางไป
เรื่อย ๆ เวลาถาย” (สัมภาษณ 6 มีนาคม 2545)
-ความมั่นใจในเรือนราง
เพ็ญพักตรนั้นขึ้นชื่อวามีรูปรางที่สวยงาม และเปนนางแบบที่เอาใจใสดูแลรูปรางอยูเสมอ
“ดูแลตัวเองปกติเหมือนผูหญิงทั่วไป แตอาจเยอะกวาผูหญิงคนอื่น ๆ นิดหนึ่ง เพราะวาเวลาทํางาน
ตองแตงหนาเยอะมาก จะดูแลทั้งตัว เพราะตองใชในการแสดงแบบ พี่อาจจะโชคดีกวาผูหญิงที่
ทํางานดานอื่น ๆ” (สัมภาษณ 6 มีนาคม 2545)
-ความสัมพันธระหวางนางแบบกับทีมงาน
“ถาไมแนใจ ไมรูจัก ไมสนิท จะไมถายดวย เพราะไมรูวาหนังสือจะเอารูปเราไปทําอะไรตอ
หรือเปลา” (สัมภาษณ 6 มีนาคม 2545)
2.3 การตอรองกับสังคม
เพ็ญพักตรแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการวิพากษวิจารณของสังคมตอภาพเปดเผยเรือน
รางของเธอวา “สังคมไทยเปนสังคมที่มือถือสากปากถือศีล ชอบดู แตดวยหนาตาในสังคมที่เปนอยู
ก็เลยตองวิจารณแยงไวกอน ขาวประเภทนี้พี่จึงไมอยากใหสัมภาษณหรือพูดถึง เพราะเบื่อ”
(สัมภาษณ 6 มีนาคม 2545)
-ทัศนคติแบบสตรีนิยมของนางแบบ
เพ็ญพักตรสะทอนแนวคิดของเธอที่มีบางสวนสอดคลองกับแนวคิดแบบสิทธิสตรี เธอเห็น
วา สิทธิสตรีสําหรับเมืองไทย ยังเปนเรื่องคอนขางเกิดขึ้นไดยาก เพราะสังคมไทยยังไมเปดรับ 100
เปอรเซ็นต “มันมีก็ดีใจดวย ที่มีผูหญิงกลุมหนึ่งที่เขาออกมาเรียกรองอะไรตอมิอะไร เพียงแตวา
อยาลืมนึกวาสังคมไทย ผูหญิงถูกเลี้ยงตองเปนชางเทาหลัง ตรงนี้ไมชอบ เพราะถือวาคนเราทุกคน
ไมวาหญิงหรือชายตองเสมอกัน ความคิดคุณฉันก็คิดได บางครั้งผูหญิงเราอาจจะคิดดีกวา ในราย
ละเอียดผูหญิงจะดีกวาผูชายดวยซ้ํา เพียงแตวาสังคมไทย ยังไมเปดรับถึงขนาดนั้น” (สัมภาษณ 6
มีนาคม 2545) เพ็ญพักตรมีความหวังวา สักวันหนึ่งอีก 5 ป 10 ป สังคมอาจจะยอมรับผูหญิงมาก
ขึ้นก็ได
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-การสรางความหมายเกี่ยวกับภาพเปดเผยเรือนราง
ในเรื่องของภาพเปดเผยเรือนรางที่เพ็ญพักตรถายแบบในครั้งนี้ เธอบอกวา มีคนชอบกลา
วหาภาพที่เธอถายวาเปนสิ่งไมดี ซึ่งเธอมีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้วา “ถาคิดวามันเปนเรื่องสวย
งามเปนเรื่องศิลปะมันก็คิดได เพียงแตคนเขาคิดกันไปอีกอยางเทานั้นเอง” (สัมภาษณ 6 มีนาคม
2545) จึงสอดคลองกับแนวคิดของสตรีนิยมกลุมทาทายกลุมตอตานภาพเปลือย ที่มองวาภาพ
เรือนรางของผูหญิงเปนเรื่องของความสวยงาม
-การโตแยงการวิพากษจากสื่ออื่น ๆ ของนางแบบ
ภาพตัวแทนปรากฏในสื่อตาง ๆ เพ็ญพักตร ศิริกุล มักไดรับความสนใจจากสื่อมวลชนดวย
กันเสมอ ๆ ซึ่งเห็นไดจากบทความที่เขียนถึงเธออยางตอเนื่อง แมในปจจุบันภาพการเปดเผยเรือน
รางจะไมมากเทากับอดีต และจากการเปนคนสาธารณะในฐานะอาชีพนางแบบ การเปดเผยที่ตาง
ไปจากกรอบของสังคมแบบปตาธิปไตยนี้ ก็ยอมจะเปนที่สนใจของสื่อมวลชนอื่น ๆ เปนอยางดี
การวิพากษจากสื่อ ไดแก คอลัมนแชะ หนังสือพิมพไทยรัฐ วันที่ 26 ตุลาคม 2544 ใชภาพ
เดียวกับที่ลงในนิตยสารลิปส ประกอบดวยขอเขียนที่แสดงถึงความตองการทางเพศ ซึ่งเพ็ญพักตร
ไดแสดงความคิดเห็นตอการนําภาพไปใชและการเขียนวิพากษวิจารณของสื่ออื่น ๆ วา “หนังสือ
พิมพนั้น ทางนิตยสารที่ถายแบบจะโทรมาขอกอนวาเอารูปสงไปให และสําหรับนิตยสารทั่วไป
เดี๋ยวนี่ไมไดนําภาพของพี่ไปเขียนแลว เพราะวาเขาคอนขางมีอะไรอยูในตัวเอง และหากหนังสือ
พิมพที่หยิบเอาไปใชและชอบใชคําวา เพ็ญพักตรหวืออีกแลว เพ็ญพักตรแอบเซ็กซี่ มันเหมือนเปน
คําติดปากของเขาเมื่อพูดถึงพี่ ซึ่งพี่ไมไดรูสึกอะไร” (สัมภาษณ 6 มีนาคม 2545)
ในฐานะของนางแบบนูดที่มีภาพปรากฏอยูในสื่อทุกประเภทอยางสม่ําเสมอ เพ็ญพักตรได
รับกระแสวิพากษวิจารณจากสังคมอยางตอเนื่อง มีทั้งวิจารณไมดีและชื่นชมในรูปรางของเธอ ซึ่ง
จากเสียงวิพากษเหลานี้ เพ็ญพักตรบอกวา “รูสึกวาเฉยมาก เพราะวาอยูในอาชีพนี้มา 20 ป จึงชิน
เพราะรูทิศทางของแตละเลมแลว วาเขาตองลง เปนเรื่องปกติของการอยูวงการบันเทิง แตเดี๋ยวนี้
สื่อไมคอยลง เพราะพี่คอนขางตรง หลายครั้งเบื่อคนเขียนขาววาเขียนไดอยางไร เมื่อเจอนักขาวตอ
หนาจะตอวานักขาววาถาอยากรูความจริงใหโทรมาถาม ไมตองนั่งเทียนเขียนเอง ไมตองเชียร
เพราะวาไมอยากดัง ทุกวันนี้ก็โอเคแลว จะพูดอยางนี้เลย เขาก็ไมกลาลงเทาไร นอยมากที่จะลงถึง
พี่ ถาลงจะหมายความวา ทางหนังสือจะสงรูปไปใหเชียรหนอยประมาณนี้” (สัมภาษณ 6 มีนาคม
2545)
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ตารางบันทึกขอมูล (Coding Sheet) ตารางที่ 13
การโตแยงขอวิพากษจากสื่อ
กรณีศึกษา : เพ็ญพักตร ศิริกุล
ผูวิพากษ
วันที่
วิพากษ

วิธีการวิพากษ

สื่อที่เสนอภาพ
และขาววิพากษ

คอลัมนแชะ
26 ต.ค.44

เขียนประโยดสั้น ๆ
โดยใชภาพจาก
นิตยสารลิปส

น.ส.พ.ไทยรัฐ

ประเด็นวิพากษ

ใชภาษาที่ความรูสึกสวนตัวของผู เขียน เชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องเพศ คืออยาก
เปนเกาอี้ที่นางแบบนั่งครอมอยู โดยนางใสเพียงชุดชั้นในเทานั้น

ผูโตแยง และวิธี
การโตแยง
ขอวิพากษ
-

สื่อที่เสนอ
การโตแยง

ประเด็นการโตแยงขอวิพากษ

-

หมายเหตุ

-
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3.สรุป
-นักแสดง นักรอง และนางแบบที่อยูในอาชีพมานาน : เพ็ญพักตร ศิริกุล
การศึกษาจากภาพตัวแทนเปดเผยเรือนราง และจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth
Interview) กับ เพ็ญพักตร ศิริกุล เพื่อศึกษาลักษณะของการใสรหัสและตอรองดวยตัวของนาง
แบบเอง พบวานางแบบไดทําการตอรองกับมิติตาง ๆ ที่สัมพันธกับภาพตัวแทนเปดเผยเรือนราง
สามารถสรุปไดดังนี้
1) การตอรองกับเจาของทุน (ทุนนิยม)
-ชื่อเสียงของนิตยสาร คือตําแหนงทางสังคม เกี่ยวกับความเปนที่รูจักของคนทั่วไปใน
สังคม เกี่ยวกับการผลิตภาพที่มีความสวยงาม
-การมีสวนรวมในกระบวนการผลิต
ระยะกอนการทํางาน คือความยอมรับหรือไมยอมรับคอนเซ็ปทได เพื่อดูความเหมาะสม
ความเปนไปไดความสามารถที่เธอจะทํางานได ซึ่งอนุญาตใหนําภาพตีพิมพเฉพาะในนิตยสาร
ลิปสเทานั้น และหามใหมีบุคคลอื่นเขามามีสวนรวมในระหวางการทํางาน
-รายได
-ปจจัยอื่น ๆ ความพอใจ และมีความสุขที่ไดทํางาน
2) การตอรองในกระบวนการผลิต
-การนําเรือนรางและอัตลักษณของภาพตัวแทนนางแบบมาสรางเงื่อนไขในรูปแบบใหม
จากภาพตัวแทนการถายแบบเปลือยกาย สูงานถายแบบเพียงการเปดเผยเรือนรางบาง
สวน
ก) รูปแบบและเนื้อหาที่ผานการตอรองกับนิตยสาร มีภาพตัวแทนของ
สัญลักษณทางเพศ เซ็กซี่ เปนภาพแสดงแบบเดี่ยวแตมีนัยยะของการมีคูแขงขัน จากการเลนคํา
ของคอนเซ็ปท
ข) อัตลักษณของนางแบบ ไมมีในภาพตัวแทนครั้งนี้
-การมีสวนรวมในกระบวนการผลิต ระยะระหวางการทํางาน นางแบบโพสทาดวยจาก
ประสบการณและความเขาใจในคอนเซ็ปทเปนอยางดี
-ความมั่นใจในเรือนราง (รางกายกับทุนทางกายภาพ) การเอาใจใสดูแลรูปรางอยูเสมอ
จึงมีเรือนรางที่สวยงามที่มาจากการบํารุงทั้งรางกายดวยเครื่องสําอาง เนื่องจากขอบังคับของการมี
อาชีพนางแบบ
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-ความสัมพันธสวนตัวในฐานะเพื่อน ระหวางนางแบบกับทีมงาน
3.) การตอรองกับสังคม
-แนวคิดเกี่ยวกับผูหญิง และสิทธิสตรี คือ ทุกคนทั้งหญิงและชายตองเสมอกัน บทบาท
เพศ (gender) ไมไดเปนตัวกําหนดความสามารถในการคิดของผูหญิงไทย แตเกิดขึ้นและถูกยอม
รับไดยากในสังคม
-การสรางความหมายเกี่ยวกับภาพเปดเผยเรือนราง เปนเรื่องสวยงาม และศิลปะ สอด
คลองกับแนวคิดของสตรีนิยมกลุมทาทายกลุมตอตานภาพเปลือย ที่มองวาภาพเรือนรางของผู
หญิงเปนเรื่องของความสวยงาม ไมไดทําใหสังคมเกิดความเสื่อมเสีย
-การโตแยงการวิพากษจากสื่ออื่น ๆ ของนางแบบ ไมมีเพราะมีความเขาใจวงการบันเทิง
จึงนิ่งเสีย
-การทาทายกับสตรีนิยมกลุมตอตานภาพเปลือย (anti-pornography) คือ นางแบบมี
ความพอใจ ความเพลิดเพลินใจกับภาพตัวแทนเปดเผยเรือนราง และมีความตั้งใจในการกําหนด
ภาพตัวแทนของตนเอง
จากการใสรหัสและตอรองดวยตนเองของเพ็ญพักตร ตอมิติตาง ๆ นั้น
ภาพตัวแทน
เปดเผยเรือนรางของ เพ็ญพักตร ศิริกุล สอดคลองกับกรอบแนวคิดทางการเมืองเพื่อการตอรอง
ของ Stuart Hall จากการที่เธอยอมรับวาไดมีภาพตัวแทนภาพเปลือย หรือภาพเปดเผยเรือนรางตั้ง
แตอดีตถึงปจจุบัน และสําหรับภาพเปดเผยเรือนรางครั้งนี้ เธอก็ไดใหความหมายวา เปนภาพที่
สวยงาม และเซ็กซี่ ซึ่งเกิดจากภาพตัวแทนเปดเผยเรือนรางที่เธอเปนอยู คือ
Live with stereotypes but change meaning คือการอยูกับภาพตัวแทนของการเปนนาง
แบบเปดเผยเรือนราง และเปลี่ยนความหมายวาเปนภาพที่สวยงาม เซ็กซี่ ไมไดลามก หรืออนาจาร
แมจะกระตุนอารมณทางเพศก็ตาม โดย stereotype ความเปนนางแบบเปลือย และเปดเผยเรือน
รางก็ยังคงอยู ดวยการสรางสัญญะในภาพเปดเผยเรือนรางคือ
ก) รูปแบบและเนื้อหาที่ผานการตอรองกับนิตยสาร คือการตอกย้ําภาพตัวแทนของนาง
แบบที่มีสัญลักษณทางเพศ โดยทําใหเรือนรางที่มีเสนหทางเพศของนางแบบ กลายเปนจุดหลัก
ของการสรางชื่อเสียงและสรางคุณคาใหกับภาพถาย
ข) อัตลักษณของนางแบบ ไมปรากฎในภาพตัวแทนครั้งนี้
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4.ความคิดเห็นของบรรณาธิการนิตยสารหลัก
ศักดิ์ชัย กาย บรรณาธิการบริหาร และชางภาพนิตยสารลิปส
งานของคุณตาย ผม Involved นอยมาก เพราะชวงที่มีการถายแบบผมเดินทางไปตาง
ประเทศ คุณลูกน้ํา (สุคนธ สีมารัตนกุล บรรณาธิการฝายแฟชั่นนิตยสารลิปส) จะเปนคนกํากับการ
ถาย ทํานองเดียวกับนางแบบคนอื่น ๆ คือ คุณลูกน้ํากับคุณตายสนิทสนมเปนเพื่อนกันมา 20 ป
เขาก็คงไวเนื้อเชื่อใจในคอนเซ็ปท งานออกมาแลว ผมไมรูวาเขาชอบหรือเปลา เพราะคุณตายไมได
ถายแบบนี้มานานแลว มันเปนเรื่องของจิตวิญญาณ หรือมีสิ่งมากระตุนใหอยากทํางานลักษณะนี้
อีก คือ ฉัน (คุณตาย) มั่นใจวาเธอ (นิตยสารลิปส) ทําใหฉันสวยได
5.ทัศนะของนักสื่อสารมวลชน และนักวิชาการสื่อสารมวลชน และสตรีนิยม เพื่อประเมิน
อํานาจตอรองของนางแบบตอสังคมแบบปตาธิปไตย และทุนนิยมในสื่อ
จากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) นักสื่อสารมวลชน และนักวิชาการดานสื่อ
สารมวลชน และสตรีนิยม เพื่อประเมินอํานาจและลักษณะการตอรองของนางแบบตอความเปน
สังคมแบบปตาธิปไตย (patriarchy) และทุนนิยมของสื่อ ไดเกิดมิติทางความคิดดังนี้
นักสื่อสารมวลชน
เพ็ญพักตรมีความเปนนางแบบในเชิงสัญลักษณทางเพศ ชัดเจนกวาภาพของความเปน
นักแสดง ขณะที่เพ็ญพักตรมีระยะเวลาเขาวงการแสดงแบบมากกวา จารุณี สุขสวัสดิ์ ภาพของเธอ
จึงปรากฏในสื่อโดยเฉพาะนิตยสารมากมาย ดังนั้น จึงเชื่อไดวานักสื่อสารฯ นาจะไดแนวคิดบาง
อยางจากภาพเปดเผยเรือนรางครั้งนี้ของเพ็ญพักตร โดยเฉพาะในเรื่องอํานาจการตอรองของเธอ
ตอสังคมแบบปตาธิปไตย และทุนนิยมในสื่อ
นิวัติ กองเพียร บรรณาธิการนิตยสารศิลปวัฒนธรรม
เพ็ญพักตร สวย งาม เขาเปนอยางนี้มาตลอด เขาทําเปนอาชีพ ซึ่งเปนคนที่ชัดเจนในการ
รับทํางาน สามารถสรางขอตอรอง มีขอจํากัด วาจะถายแบบไหนอยางไร ชุดอะไร ใครเปนชางภาพ
ชางแตงหนา เพื่อความชัดเจนในการทํางาน (สัมภาษณ 4 มีนาคม 2545)
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รัถยา ทองคงเยา บรรณาธิการนิตยสารอี วูแมน
เพ็ญพักตรเขามืออาชีพอยูแลว ภาพของเขาก็ดีทุกครั้ง ก็ดูสวยอยางที่เปนเขา (สัมภาษณ
21 มีนาคม 2545)
นักวิชาการดานสื่อสารมวลชนและสตรีนิขม
จากการที่นักวิชาการใหความสนใจในการศึกษาความสัมพันธระหวางเพศ การเมืองเรื่อง
ของการตอรองดานรางกาย หรือเรื่องอํานาจของผูหญิงนั้น ภาพของเพ็ญพักตรจึงเปนภาพที่
สามารถสะทอนโครงสรางความสัมพันธระหวางเพศได เพราะเพ็ญพักตรมีความตั้งใจใหภาพตัว
แทนที่ปรากฏในสื่อเปนสัญลักษณทางเพศ
ซึ่งตางจากภาพตัวแทนที่เปนตัวตนแทจริงของเธอ
อยางสิ้นเชิงนั้น นักวิชาการในฐานะผูศึกษาเรื่องดังกลาว และในฐานะผูรับสารนี้ดวย จึงนาจะมี
ความคิดเห็น ในการประเมินอํานาจตอรองของนางแบบตอสังคมแบบปตาธิปไตย และทุนนิยมใน
สื่อจากภาพตัวแทนเปดเผยเรือนรางของเพ็ญพักตรนี้ไดพอสมควร
ผศ. ดร. ไชยันต ไชยพร คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
โดยหนาตาเฉย ๆ ธรรมดา เพ็ญพักตรดูเซ็กซี่อยูแลว ที่ทําออกมาภาพดูแย แตงแลวมันไป
ทําลายความเซ็กซี่ของเธอโดยธรรมชาติ ภาพชุดนี้แยมาก โดยจริง ๆ แลว ผูหญิงที่อายุมาก ถาทํา
ใหเปนจะดูดีกวานี้มาก ทําไมเปนเพราะดูแก และโทรมมาก ไมคอยดี เทากับรูปสมัยกอนที่ทําไดดี
มาก แตครั้งนี้ภาพดูผิดที่ผิดทาง
แตการจะมีอํานาจตอรองหรือไมนั้น เพ็ญพักตรไมมีสวนทําอะไรเลย แตฝมือของนิตยสาร
ทําแลวไมได ดูแลวปลงสังขาร ปลงสังเวช ทั้งที่ผมชอบแกมากที่สุด แตภาพชุดนี้ดูแลวแยหมดเลย
ซึ่งนาจะทําใหดูเปนสาวใหญที่ดูดีได (สัมภาษณ 13 กุมภาพันธ 2545)
ดร. สมสุข หินวิมาน คณะวารสารศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ยั่วคนอานหรือผูดู ดวยการทิ้งสายตา และทําไดเกงมาก เปนเรื่องปกติของเพ็ญพักตร ซึ่งดู
แลวไมนาเกลียด อาจจะเปนเพราะวาอยูในอุตสาหกรรมนี้มานาน จึงรูวาจะตองทําแบบไหน ภาย
ใตจํานวนเงินที่เขาไดรับ ทําใหเพ็ญพักตรสามารถทํากิริยายั่วยวนได และนาจะเปนผูเลือกทีมงาน
คือชางภาพได (สัมภาษณ 14 มีนาคม 245)
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ดร. สุวัจจี กูด คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาพมีลักษณะที่ไมมีความชัดเจน ไมใชทั้งศิลปะหรือเกี่ยวของกับเรื่องเพศ คือภาพสื่อออก
มาคอนขางในแนวคลาสสิก ยังเปนภาพแบบเกา ซึ่งถามองนางแบบในปจจุบัน การเผยรางกายไม
ไดทําแบบนี้ ไมมีอะไรพิเศษ ความไมพิเศษนี้ ทําใหรูสึกวามันไมนาประทับใจ เพื่อการยั่วยุหรือทํา
ใหเกิดความตองการทางเพศกับใคร เพราะเปนภาพธรรมดา
อาจจะเปนที่มุมกลอง หรือไมมีศิลปเกี่ยวกับรสนิยมของการแตงตัวเอง จึงทําใหมองวัตถุ
ประสงคของภาพไมออก เพราะไมชัดเจนอะไรสักอยางและมีความไมกลมกลืนในแตละประเด็นใน
ทุกภาพ คือ ทวงทา การวางสีหนา เครื่องแตงกาย ชุดที่เลือก จึงไมรูวาการแสดงแบบนี้ พยายามที่
จะสื่ออะไรที่ชัดเจนออกมา และคงแคถายออกมาเปนภาพเทานั้นเอง
มีความเปนตัวเองในการเสนอภาพ คอนขางที่จะคมชัดกับตัวเอง วาตองการใหถายอยาง
นี้ ถึงแมวาเครื่องแตงกาย สิ่งที่ใสอาจจะเปนที่พอใจหรือไมก็เปนการมองอีกดานหนึ่งไป แตจาก
action เขามีความสามารถที่จะเลือกทาทาง การวางสีหนา เพราะสังเกตไดจาก สีหนาที่สอดคลอง
กันแทบทุกรูป แสดงใหรูสึกไววา เขาตองการเปนแบบนี้ในขณะที่แสดงทาทางออกมา อาจจะไม
ตรงกับของชางภาพก็เลือก รูสึกถึงวาเขามีอํานาจพอที่จะบอก (20 มีนาม 2545)
6. สรุปความคิดเห็นของบรรณาธิการนิตยสารหลัก นักสื่อสารมวลชน และนักวิชาการ
ดานสื่อสารมวลชน และสตรีนิยม
การศึกษาภาพตัวแทนเปดเผยเรือนรางของ เพ็ญพักตร ศิริกุล จากการวิพากษของสื่ออื่น
และจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) บรรณาธิการนิตยสารหลัก นักสื่อสารมวลชน
อื่น ๆ และนักวิชาการดานสื่อสารมวลชน และสตรีนิยม เพื่อศึกษาลักษณะของใสรหัสและตอรอง
อํานาจดวยตัวของผูหญิงเอง และลักษณะของปจจัยที่นางแบบนํามาใชสําหรับการตอรองระหวาง
ตนเองกับนิตยสารลิปส สามารถสรุปไดดังนี้
1.) บรรณาธิการนิตยสารหลัก บรรณาธิการฝายแฟชั่นเปนผูดูแลแทน ซึ่งคิดวาการ
ทํางานเปนไปในทิศทางเดียวกับนาบแบบคนอื่น คือ
-การตอรองกับนางแบบ และการตอรองในกระบวนการผลิตของนางแบบ จึงมาจากความสัมพันธ
สวนตัวระหวางนางแบบและบรรณาธิการแฟชั่น นางแบบจึงไววางใจในคอนเส็ปทและสาเหตุที่
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นางแบบมาถายภาพเปดเผยเรือนรางมากขนาดนี้อีกครั้ง เปนเรื่องของจิตวิญญาณ หรือมีสิ่งมา
กระตุนใหอยากทํางานลักษณะ
2.) การวิพากษของสื่ออื่น
จากการใหความหมายจากการวิพากษของสื่อเกี่ยวกับภาพเปดเผยเรือนรางของเพ็ญ
พักตร จะนําไปเชื่อมโยงถึงเรื่องเพศนั้น สอดคลองกับแนวคิด Pornography และสตรีนิยมกลุมทา
ทายกลุมตอตานภาพเปลือย วาเปนภาพเปดเผยเรือนรางทําใหเกิดจินตนาการทางเพศ เปนการ
ชวยปลดปลอยอารมณใหกับผูรับสาร
3.) นักสื่อสารมวลชน
3.1 เพ็ญพักตรมีอํานาจการตอรองกับนิตยสารไดอยางเต็มที่ เนื่องจากมีความชัดเจน และ
ความเปนมืออาชีพในเรื่องของการทํางาน
3.2 การสรางและตีความหมายของภาพตัวแทนเปดเผยเรือนราง เห็นวา เรือนรางและภาพ
ตัวแทนของนางแบบมีความสวยงาม
4.) นักวิชาการดานสื่อสารมวลชน และสตรีนิยม
4.1 การตอรองอํานาจกับนิตยสารนั้น
-เพ็ญพักตรไมมีการตอรอง เพราะภาพตัวแทนสะทอนใหเห็นวา นิตยสารเปนผูทําใหทั้ง
หมด ซึ่งภาพที่ปรากฏครั้งนี้ไมไดความสวยงามเทาในอดีต ซึ่งไมเกี่ยวกับการมีอายุมากขึ้นของนาง
แบบ
-การตอรองเพ็ญพักตรสามารถกระทําได จากการเลือกทีมงาน นิตยสาร
-การตอรองโดยนําตัวตนเขาใสในภาพ ซึ่งอาจไมตรงกับความตองการของชางภาพ
4.2 การสรางและตีความหมายของภาพเปดเผยเรือนราง
-ตัวตนของนางแบบสวยงามอยูแลว แตการสรางความหมายในครั้งนี้ ทําใหภาพตัวแทน
ของนางแบบไมมีความสวยงาม
-มีการยั่วยวน เพื่อตองการกระตุนอารมณทางเพศของผูรับสาร
-ไมมีความหมายที่ตองการสื่ออยางชัดเจน จึงไมเขาใจวานางแบบตองการสื่ออะไร
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ตอนที่ 2 การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) บรรณาธิการนิตยสารหลัก นักสื่อสาร
มวลชน และนักวิชาการดานสื่อสารมวลชน และสตรีนิยม
การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) บรรณาธิการนิตยสารหลัก 1 ทาน, นักสื่อสาร
มวลชนจํานวน 4 ทาน, นักวิชาการดานสื่อสารมวลชน และสตรีนิยมจํานวน 4 ทาน เพื่อนําทัศนะ
และแนวคิดตาง ๆ ทําความเขาใจและประเมินการใสรหัสและตอรองดวยตัวผูหญิงเอง และวิพากษ
แนวคิดปตาธิปไตยของสังคม ปจจัยการตอรองอํานาจของนางแบบ ผูศึกษาจึงนําประเด็นคําถามที่
มีรูปแบบเดียวกัน นํามาใชศึกษากับบรรณาธิการนิตยสารหลัก นักสื่อสารมวลชน และนักวิชาการ
ดานสื่อสารมวลชน และสตรีนิยม ดังนี้
2.1) ทัศนะจากบรรณาธิการนิตยสารหลัก
ศักดิ์ชัย กาย บรรณาธิการบริหาร และชางภาพนิตยสารลิปส
1.แนวคิดเรื่องผูหญิง และสิทธิสตรี
ผมเห็นดวย ทั้งผูหญิง ผูชาย มีสิทธิเทาเทียมกัน ทุกคนมีคาเทากัน เพราะฉะนั้นในการ
ทํางานใดก็แลวแตตองมีการเคารพซึ่งกันและกัน ซึ่งผมกลาพูดวานาบแบบทุกคนที่เขามาถายรูป
หรือมาทํางานกับผมนี่ผมไมเคยเอาเปรียบใคร
2.ความหมายและแนวคิดของภาพเปดเผยเรือนรางของนางแบบ
เรื่องเพศ ก็เปนสิ่งพูดได มันไมใชเรื่องนาอาย ผูหญิงตองแตงตัวปดมิดชิดเสื้อปดถึงคอ
แขนปดถึงขอมือ คนที่ทําอะไรอยางนี้ ทําอะไรที่มันอุบาทกกวาคนที่เปดเผยสายเดี่ยวตั้งเยอะแยะก็
มีทําไมไมพูด เพราะฉะนั้นเราตองดูวาใครมอง คนพูด ผมจึงรูสึกแยมากกับคนที่ไมรูเรื่องแลวชอบ
พูด
และแนนอนเราตองพูดเขาขางตัวเองวา มองในมุมมองของชางภาพ ภาพเปลือยใน
ลักษณะของเราจึงมองในแงของศิลปะเปนหลัก ผมมีอาชีพชางภาพมากกวา 20 ปแลว เพราะ
ฉะนั้นผลงานจะเปนผูบอกการกระทําของผมใหกับคนในวงการแลวระดับหนึ่ง ซึ่งหมายความวา
เวลาพูดถึงผม คนจะเขาใจทันทีวาภาพของผมจะเปนลักษณะอยางไร ก็คงไมพนเรื่องของภาพ
แฟชั่น ซึ่งมักเปนภาพในแนว portrait เปนหลัก
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มุมมองของผมตอภาพเปลือยของผูหญิง มักเปนงานคอนขาง Innocent ไมอีโรติค ไมยั่วยุ
อารมณมาก เปนภาพที่เสนอความงามของสรีระเสียเปนสวนใหญ นี่คือสไตลในการถายนูดของผม
ผมชื่นชมความสวยงามของเรือนราง แลวมีความคิดวาศิลปะนั้นยอนหลังไปหลายรอยป ก็ใชเรือน
รางของมนุษยทั้งผูหญิงผูชาย เปนสื่อในการถายทอดความงามของศิลปะจากศิลปนไปสูผูเสพ
ศิลปะอีกระดับหนึ่ง
ผมไมปฏิเสธวามีนิตยสารบางกลุมที่มีแนวทางของภาพคอนขางยั่วยุ
กระตุนอารมณ
เพราะฉะนั้น จึงตัดสินลําบาก เพราะคนที่มองศิลปะเปนจะเขาใจไดดีโดยตัวเอง วาภาพนั้น ๆ
ตองการที่จะสื่อไปในทิศทางใดสวยหรือไมสวย ซึ่งเปนความคิดเฉพาะตัว ที่ไมสามารถตัดสินไดวา
ศิลปะของใครถูกตองหรือไม จึงเปนเรื่องละเอียดออนมากในการตัดสินใจเกี่ยวกับภาพเปลือย
3.นโยบายการนําเสนอภาพเปลือย
งานของผมไมใชงานที่ทําเพื่อยั่วยุกามารมณ บางครั้งอาจจะมีบางที่เซ็กซี่เล็กนอย ซึ่งแลว
แตคอนเซ็ปทของแตละฉบับวาเราตองการรูปแบบของภาพแฟชั่นเปนแบบไหน ของบรรณาธิการ
ฝายแฟชั่น ซึ่งเราไดมีการพูดคุยประนีประนอมกันกอนทุกครั้งเพื่อความเหมาะสม และไดภาพที่ดี
สวยงาม นโยบายของเราคือการเซอรไพรซใหกับผูดู และเราก็พยายามหาจากคนที่ถูกมองขามไป
คนที่อาจจะตกรุนไปแลว หรือคนที่อาจไมไดรับความนิยม คนเหลานี้ยังสวยอยู และเราก็มาทําให
เขาสวยยิ่งขึ้น
ทั้งนี้การถายภาพลักษณะนี้ในเมืองไทยคอนขางมีจํากัดพอสมควร
ดวยกรอบหรือ
ประเพณีวัฒนธรรมของสังคมวงกวาง จะมีคนที่ไมเขาใจหรือทําเปนไมเขาใจ วาการถายภาพนูด
นั้นเปนศิลปะหรืออนาจาร มันถึงมีขอขัดแยงตรงนี้อยูในสังคมดวยวาผูหญิงที่ออกมาถายภาพใน
แนวนี้มักจะถูกมองไปในแงลบ ซึ่งผมคิดวาถาเราเปดใจกวางและดูผลงานเหลานั้วามันมีความคิด
เห็น มีแนวในการนําเสนออยางไร เราก็จะเขาใจได
เราไมไดคิดวาจะตองมีภาพโปแลวขายได เพราะวาของเราขายไดทุกเลมอยูแลว เพียง
แตวามันอาจเปนเอกลักษณของลิปสดวย เราหยิบเซอรไพรซมาใหคนดูอยูบอย ๆ ซึ่งไมใชใครก็ได
มาแกผาขาย ยกตัวอยางคุณญาณี (จงวิสุทธิ์) เธออาจจะขาดความมั่นใจไปวาตัวเองมีอายุมากขึ้น
แตพวกเราทํางานดานแฟชั่นและความสวยงาม
เรามองเห็นถึงการมีอยูของความสวยของเขา
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เพราะฉะนั้น ผมคิดวาการที่เราหยิบนางแบบเหลานี้มาปดฝุน หรือมาแตงตัวใหมแลว มันไดการ
ตอบรับที่ดี มันเปนผลงานที่เปนความสําเร็จระดับหนึ่ง คุณญาณีสนุกมาก และเขาก็ภูมิใจมาก ที่
เขายังเซ็กซี่และสวยอยู เธอยังพูดเลนเลยวา ตอไปนี้อยาโทรมาใหรับบทแมอีก เพราะไมรับแสดง
บทแมอีกแลว
4.กระบวนการผลิตภาพ
โดยปกติแลวลักษณะของการทํางานจะเปนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 คอนเซ็ปท : บรรณาธิการฝายแฟชั่น เปนผูคิดคอนเซ็ปทของแฟชั่นแลวจะนํา
มาคุยกับชางภาพ
ขั้นตอนที่ 2 การประนีประนอมคอนเซ็ปท : ภาพทั้งหมดจะขึ้นอยูกับการประนีประนอม
ระหวางชางภาพและบ.ก.แฟชั่น ซึ่งเปนขั้นตอนที่สําคัญที่สุด เพราะชางภาพจะเปนผูถายทอด
จินตนาการของบ.ก.แฟชั่นใหเปนภาพที่จับตองได เพราะความคิดแตละคนจะแตกตางกัน ซึ่ง
สามารถพลิกแพลง หรือรวมกันใหเปนอยางใดอยางหนึ่งได
ขั้นตอนที่ 3 การเลือกนางแบบ : เมื่อไดผลลัพทความคิดฝนของคอนเซ็ปทแลว จึงเลือก
นางแบบที่เหมาะสมกับคอนเซ็ปท จากการรวมคิดระหวางชางภาพกับบ.กแฟชั่น เพราะฉะนั้น
ความคิดเห็นของชางภาพคอนขางจะมีอิทธิพลตอการสรางสรรคงานของบ.ก.แฟชั่น
ขั้นตอนที่ 4 การทํางาน : การสรางสรรคงาน ขึ้นอยูกับสไตลิสมาก คือชางภาพไมสามารถ
ทําสิ่งเหลานี้ใหเกิดขึ้นไดคนเดียว องคประกอบก็คอื ความสัมพันธสวนตัวระหวางนางแบบกับ
สไตลิส ชางแตงหนาที่สามารถเนรมิต ความฝนของชางภาพใหเปนจริงไดมากที่สุด ซึ่งเราจะไป
หวังพึ่งคอมพิวเตอร 100 เปอรเซ็นตไมได ซึ่งโครงสรางตองดีมากอน แลวใหคอมพิวเตอรเปนสิ่ง
ปรุงแตงในระดับสุดทาย ชวยใหงานสมบูรณมากขึ้น แตระหวางการทํางาน การโพสทาของนาง
แบบคือ Art Object ที่เคลื่อนไหวได และชวยชางภาพไดมาก
นางแบบคือนักแสดงแนวหนึ่ง สิ่งที่เปนภาพออกมานั้น ก็ไมใชตัวตนของเขา 100
เปอรเซ็นต เพราะเขาถูกสมมุติขึ้น เพราะฉะนั้น มันเปนบทบาทการแสดง ซึ่งนางแบบยอมรับ แต
บางครั้ง มีการพรีเซนทตัวตนของนางแบบคนนั้น วานี่คือความนารัก ซึ่งเปนตัวตนของของเขาจริง
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ขั้นตอนที่ 5 การตกแตงภาพ : ซึ่งภาพทั้งหมดนางแบบจะเปนผูรวมเลือกมากอนแลว จึง
ทําการตกแตงภาพดวยคอมพิวเตอรเมื่อเรียบรอยแลว
ผมใหนางแบบเขามาดูที่หนาจอ
คอมพิวเตอร
วาที่เราถายกับที่เราตกแตงภาพเสร็จแลวเปนอยางไร
จะไดไมมีปญหาวา
คอมพิวเตอรทําอะไรตรงไหนไป จะใหนางแบบดูเลยวาชอบหรือไมชอบกอนที่จะตีพิมพภาพออก
ไป นิตยสารของเราจึงไมมีปญหาเกี่ยวกับการฟองรอง หรือการใหสัมภาษณไมดีในภายหลัง
ขั้นตอนที่ 6 การตีพิมพภาพ : หมายถึงการตกแตง และผานการตรวจจากนางแบบแลว
เราจึงตีพิมพภาพเพื่อจําหนาย
5.กระบวนการคัดเลือกนําเสนอภาพ
ตั้งแตคุยคอนเซ็ปทกับนางแบบ ซึ่งจะมีแนวทางของภาพอยูแลว นางแบบจะเขามาเลือก
ภาพรวมกับทีมงาน จึงนํามาจัดเลยเอาท หลังจากนั้นตกแตงภาพแลวนางแบบจะเขามาดูความ
เรียบรอยหรือความสวยงามของภาพครั้งสุดทาย ซึ่งแนนอนวานางแบบเกือบทุกคนที่รวมงานกับ
เราจะเห็นภาพตัวเองที่เกือบจะเรียบรอยมากกวา 90 เปอรเซ็นตกอนการตีพิมพ
6.ปจจัยที่เชื่อวาจะทําใหนางแบบเลือกแสดงแบบเปดเผยเรือนราง
นางแบบในเมืองไทยมีจํานวนจํากัดมาก ที่กลาเขามาถายภาพลักษณะเปดเผยเรือนราง
ซึ่งมีปจจัยหรือมีแนวคิดอยู 2 แนวคือ 1 แนวธุรกิจ คือการพูดถึงผลประโยชนเปนหลัก : 2 การเขา
ใจศิลปะ หรือคอนเซ็ปท และอยากที่จะรวมงาน ซึ่งในสวนนี้ไมมีการพูดถึงผลประโยชนหรือคา
ตอบแทนเลย
ซึ่งดีทั้ง 2 ประเภท สวนที่ 1 ชัดเจนดีวาคุณตองการใหถายไดแคไหน อยางไร คาตอบแทน
เทาไร อันนี้เราก็ถือวานางแบบเปนอาชีพที่สุจริตอาชีพหนึ่ง เปนอาชีพที่ถูกสมมุติใหเปนไปตาม
จินตนาการของนักคิด เพราะฉะนั้น เราตองเขาใจดวยวา ภาพของนางแบบเหลานั้นถูกสมมุติขึ้น
และอาชีพนางแบบคือการรับจางใหไปทํางานชิ้นใดชิ้นหนึ่ง ทั้งนี้เรายังไมพูดถึงกรอบประเพณี
วัฒนธรรม ซึ่งแนนอนวา นางแบบทุกคนมีขอบเขตความพอดีใหกับตัวเองวาสามารถทําไดแคไหน
นางแบบที่ถูกสมมติใหเปนเจาหญิง หรือเปนนางราย เพราะฉะนั้นเราตองแยกแยะใหถูก
วาเปนภาพสมมุติ เหมือนกับนักแสดงที่รับจางมาแสดงบทบาทใดบทบาทหนึ่งในละคร อันนั้นเราก็
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ไมสามารถที่จะนําสิ่งเหลานี้มารวมกันไดวาภาพที่เห็นเปนชีวิตจริงของนางแบบ อันนี้คือสิ่งที่ผม
อยากจะพูด
สวนที่ 2 กับนางแบบที่ตองการรวมงานกับชางภาพ โดยไมคํานึงถึงผลประโยชน ไมไดพูด
ถึงขอจํากัดทางดานสินจางเลย คือชอบใจอยากทํา ทั้งนี้ นาแบบเหลานี้มักจะตองมีความไวเนื้อ
เชื่อใจกับตัวชางภาพเปนหลัก และสําคัญที่สุด โดยสวนตัวแลว ผมโชคดีที่สวนมากของนางแบบที่
รวมงานกับผม มักจะไมไดพูดถึงเรื่องผลประโยชนเลย
ความไวใจคือเหตุผลหลักที่นางแบบตัดสินใจมาทํางาน สวนเรื่องผลตอบแทนเปนเหตุผล
ตามมา คือเราไมสามารถที่จะใชแรงงานใครฟรี ๆ ได แตเราก็ดีใจที่คุณโย หรือนางแบบคนอื่นตัด
สินใจมาถาย แตทั้งนี้จะมีการตกลงการเลือกรูป การดูรูปกอนลงตีพิมพกอนทุกครั้ง
7.การจัดการกับวิธีการตอรองของนางแบบ
ไมมีการเอาปนมาจอผมไมไดโทษกับกลุมที่มีมุมมองวานางแบบโดนบังคับใหทํา มันเปน
การทํางานในอาชีพหนึ่ง เพราะฉะนั้นการตอรองอํานาจของผูหญิงตอชางภาพมีแนนอน อํานาจ
ของเขามีแนนอน แตทั้งนี้ มันขึ้นอยูกับจรรยาบรรณของชางภาพดวยวา ละเลยการตอรองหรือการ
ยินยอมระหวางทั้งสองฝายวา ภาพของนางแบบจะไดแคไหน อยางเชนใสชุดวายน้ําแคเสื้อขางบน
หรือนางแบบขอมีผามาพัน ๆ รอบตัว เพื่อรักษาภาพพจนของตัวเองของนางแบบ ชางภาพไมใช
โจรที่ถือปนอยูในมือแลวบังคับในสิ่งที่ตัวเองตองการ และเรายินดีทําเพื่อความสบายใจของนาง
แบบทุกคน
8.วิธีจัดการกับการวิพากษของสังคม
กลุมอนุรักษนิยมมีไวในสังคมเปนสิ่งที่ดี ที่คอยคาน ๆ กัน ไมอยางนั้น ทุกคนก็จะเห็นภาพ
เปลือยเปนเรื่องของดีของสวยไปหมด จนอาจทําใหเกิดความพร่ําเพรื่อจนเกินความจําเปน ผมยอม
รับวาความคิดเห็นของคนกลุมนี้ดีในระดับหนึ่ง แตเขาไดคุยกับพวกเราบางหรือเปลา ไดถามนาง
แบบบางมั้ย ผมคิดวาเรานาจะมีมุมมองที่เปนธรรม อยาตัดสินดวยความคิดเห็นสวนตัว แลว
ทําลายสิทธิเสรีภาพและความคิดความอานของคนกลุมอื่น
ศิลปะเปนเรื่องกวาง จะเอาอะไรมาพูดวาภาพนั้น ๆ นาเกลียด ทําลายสิทธิสตรี คือโลกมัน
เปลี่ยนไป สังคมก็เปลี่ยนเชนกัน เพราะฉะนั้น การที่เรามีสิ่งเหลานี้ มันมีขอดีขอเสียทั้งสองอยาง
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แตเราตองชั่งน้ําหนัก มองดูเจตนาของคนทํามากกวา อยาไปเหมารวมวาการมีภาพเหลานี้แลว
เปนของลามก อนาจาร เปนการมองมุมเดียวเทานั้นเอง
ดังนั้น ผมยินดีรับฟงคําวิจารณเสมอ เพราะงานของผมมันไมไดสวยเลิศเลอ 100
เปอรเซ็นต คุณจะบอกวางานของผมหวยถายไมดี แสงแบน ผมฟงไดทั้งนั้น แตผมจะดูวาใครเปน
คนพูด แลวผมจะเขาใจวาเขาพูดทําไม วิจารณเพื่อสรางสรรคหรือเพื่ออะไร คือมันขึ้นอยูท่วี าใคร
เปนคนเขียน บางคนผมไมสนใจเลย ที่แอบอางวาตัวเองเปนนักวิจารณศิลปะ เกจิ แลวเขียนดวย
จินตนาการของตัวเองเปนหลัก และมักจะเหมารวมนางแบบในจินตนาการของตัวเองวาเปนอยาง
นี้ ๆ ผมถือวาเปนการละเมิดสิทธิสตรี จนผมขาดความเคารพ และดูถูกดวยวาไมเปนสุภาพบุรุษ
การวิจารณศิลปะ เราจะตองทําใจ และตั้งตัวเปนกลาง ไมใชเอาอารมณสวนตัวเขาไปมี
สวนรวมในงานเขียน เพราะคุณเปนคนวิจารณศิลปะ เทียบกับคุณเปนครูคนหนึ่งที่จะบอกวางาน
ศิลปะชั้นนั้นมันดีในแงมุมไหน คุณจะไมใชจินตนาการของตัวเองวา ไอโนนใหญ ไอนี่เล็กแลวอยาก
จะหลับนอนฟอนฝนอะไรของตัวเอง ผมถือวาเปนการละเมิดสิทธิสตรี ซึ่งผมรังเกียจดวยซ้ํา แต
แนนอนวาผมไมอวดดี ใครพูดอะไรไมฟง
9.ผลกระทบที่เกิดจากภาพเปดเผยเรือนรางของนางแบบ
คือผมทําธุรกิจ ผมก็คงปฏิเสธไมไดวา ผมตองมองเพงเล็งถึงยอดขายหนังสือวาภาพ
ทํานองนี้ขายได ภาพทํานองไหนขายไมได แตก็ไมใชหมายความวา เรามองธุรกิจแบบกมหนากม
ตา ไมคํานึงถึงอะไรเลย บางอันผมยอมรับวามีพลาดเหมือนกัน และกระแสวิจารณกลับมาวาไมดี
ก็มี แตเราพยายามที่สุดที่ใหภาพดูเปนศิลปะใหดูสวยพอสมควร โดยที่ไมไดคิดถึงการขายอยาง
เดียว ซึ่งเปนภาพที่สามารถตอบไดเลยวาโป จะบอกวาไมโปแตสวยเพื่อศิลปะจึงไมใชขออาง เรา
ทําถึงขนาดนี้แลวจะปฏิเสธในเรื่องของธุรกิจไดอยางไร เราตองคิดถึงในแงของการขายเปนหลัก ซึ่ง
เราไมไดหลับหูหลับตาทําไป เรามีสไตลเปนที่ยอมรับได
ถาถามความคิดเห็นในระดับกวางขึ้น ก็มีผลตอบรับที่ดีเราคอนขางพอใจวาเราไดทํางาน
สวยในระดับหนึ่ง และสวนมากเลมที่มีนางแบบเหลานี้ ขายดีมาก แตโดยปกติลิปสมียอดคืนไมถึง
5 เปอรเซ็นตอยูแลว ที่เปนผลกระทบจริง ๆ จะไมมีโดยตรง
2.2) ทัศนะจากนักสื่อมวลชน
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1.แนวคิดเรื่องผูหญิงและสิทธิสตรี
นิวัติ กองเพียร บรรณาธิการนิตยสารศิลปวัฒนธรรม
ผูหญิงไทย ไมรักษาสิทธิของตัวเองที่มีอยู แตวาไปเรียกรองสิทธิในขณะที่ตัวเองมีสิทธิอัน
นี้ ตั้งแตเกิดอยูแลว ตามกฎหมาย ตามรัฐธรรมนูญก็ดี เพราะฉะนั้น สิ่งที่ผูหญิงไทยควรทําอยางยิ่ง
ก็คือ ใชสิทธิของความเปนมนุษยใหเทาเทียมกับผูชาย โดยที่ไมตองไปเรียกรอง ใหปกปองสิทธิของ
ตัวเอง ในขณะดําเนินชีวิต ตั้งแตเกิด เด็ก สาว ก็ควรจะรักษาสิทธิแตละชวงอายุของตนใหดี
(สัมภาษณ 4 มีนาคม 2545)
ปรารถนา รัตนะ หัวหนากองบรรณาธิการนิตยสารสตารพิคมิวสิค
ผูหญิงที่คิดเรื่องสิทธิเหลานี้ ยังอยูในถ้ํากับผูชายอีกรุนหนึ่ง ซึ่งจริง ๆ แลวรุนใหมไมเปน
รับไดดวย ซึ่งเขาไมไดเสมอภาคกันที่คําพูด คือพี่ไมชอบมากเลย กับการกําหนดใหมีวันที่ 8
มีนาคม เปนวันสตรีสากล กลายเปนวามีวันนี้ก็ตองไปเดินเรียกรองเรื่องตาง ๆ เรื่องผูหญิงนี้ตองแก
ที่โครงสรางในใจ โดยสวนตัว (ผูใหสัมภาษณ) เปนคนที่ใสใจกับขางในมากกวาโครงสรางสังคม
และเรื่องผูหญิงเรื่องการแตงตัว เชน ไทรอัมพคิงสดอม ของเบเกอรี่ อันนี้ยิ่งทําใหรูสึกวาเปนโครง
สรางที่ผูใหญสรางใหเด็กเดิน แลวผูใหญดาเอง แรงดวย รายกาจมาก ตองแกที่ผูใหญ รวมถึงการ
คิดเกี่ยวกับผูหญิงดวย
ปจจุบันนี้ โลกมันไมมีเพศแลว แตวาสังคมเรายังไปไมถึงจุดนั้น จะมาพูดเรียกรองสิทธิ
อะไรกัน ผูหญิงตองเขมแข็ง และทําโดยตัวเองเลย คนเราเทากัน รวมถึงเด็กกับผูใหญดวย เพราะผู
ใหญบางทีมันก็ไมไดทําอะไรเลิศเลอ คนเรามันอยูที่ผลงาน กับการที่อยูแลวไดทําอะไรใหคนอื่น
ซึ่งเรื่องเกี่ยวกับผูหญิงมันเปนเรื่องตื้น ๆ แตยังมีคนกลา ๆ กลัว ๆ ที่จะทําอะไรไปเองอยาง
ที่อยากทํา ผูหญิงไมใชชางเทาหนาเทาหลัง ถาเขาไดอานงานเขียนตาง ๆ แลวชวยไดคิดทําอะไร
ไปเลยก็ดี ผูหญิงก็เปนควาญชางไดทุกอยางจะเริ่มจากที่ตัวผูหญิงได ไมตองเรียกรองอะไรหรอก
เมื่อลงมือทําไปเลย เรื่องสรีระ แกผาเดิน ก็ยังไมเห็นเปนไร ผูหญิงก็สามารถคอนโทรลผูชายได
และไมตองไปเรียกรองเลย เพราะสตรีนิยมเปนเรื่องของอํานาจ (สัมภาษณ 13 มีนาคม 2545)
ปกรณ พงศวราภา บรรณาธิการนิตยสารเอ็ม
ยอมรับเรื่องความสามารถของผูหญิงไดทั้งหมด วาผูหญิงควรมีสิทธิเทาเทียมผูชายไมวา
จะเปนดานเพศ การศึกษา การทํางาน หรืออื่น ๆ แตสิทธิสตรีไมไดหมายความวา ผูหญิงจะใชชีวติ
อยางไรก็ได ไมใชอยางนั้น กรอบระเบียบสังคมที่มีอยูก็ตองคํานึงถึงดวย ไมไดหมายความวาจะใช
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ชีวิตสุดโตงไปเลย อยางเชนกรณีในยุโรป การใชชีวิตคูผมไมเห็นดวยกับการคลุมถุงชนอยูแลว ผู
หญิงควรจะมีสิทธิในการเลือกตรงนี้ แตไมไดหมายความวา เมื่อเปนอยางนั้นผูหญิงจะไปนอนกับ
ใครก็ได ไมใชอยางนั้น อยาลืมวาอยางนอยที่สุดแนวความคิดของผูชายประเทศนี้ ถึงจะกาวหนา
ขึ้นพอสมควร แตก็ยังไมมาก อยางเชนก็เห็นดวยกับการอยูกอนแตงงาน มันจําเปนที่จะตองเรียนรู
ซึ่งกันและกัน ไมรูสึกวาจะเปนเรื่องไมดี แตเปนเรื่องที่ผูหญิงตองใครครวญใหดี มันมีความเสี่ยง
มากพอสมควร เพราะการอยูกันกอนแตงงาน ทันทีที่คุณพบวาอยูดวยกันไมไดแลวเลิกรางกันไป
ในสังคมไทยยังไมยอมรับผูหญิงที่ผานการมีคูมา ยังไมเหมือนกับทางสวีเดน หรือประเทศทางแถบ
สแกนดิเนเวีย ซึ่งสังคมไทยหรือผูชายไทย จะมองวาประเทศนั้นฟรีเซ็กซ แตจริง ๆ เขาไมเขาใจคํา
นี้ดี และเขาใจไปในทางที่วาผูหญิงผูชายประเทศนั้นจะมีเพศสัมพันธกันอยางมีอิสระ ซึ่งความจริง
ไมใช ฟรีเซ็กซของเขาหมายถึง ตางคนมีสิทธิอิสระในการตัดสินใจใชชีวิตคูรวมกับใคร โดยที่เขา
อาจจะไมจําเปนตองแตงงานกันก็ได เขาก็อยูกันกอนแตงงานได แตวาทันทีที่เขาอยูดวยกันนั้น เขา
จะซื่อสัตยตอกันนะ เขาจะไมมีการออกไปนอกใจเหมือนสังคมไทย ผูชายประเทศนั้น ก็ตองระวัง
ในเรื่องนี้ ดังนั้น เมื่อเขาพบวา เขาอยูดวยกันไมได ผูหญิงก็มีสิทธิตัดสินใจที่จะเลิก ไมจําเปนตอง
หวานอมขมกลืนเหมือนผูหญิงไทย และเมื่อเขาตัดสินใจเลิกกัน เขาก็จะคุยกันโดยดี วาเราไปกันไม
ได เมื่อเลิกกัน ผูหญิงก็สามารถ ที่จะหาคนใหมได โดยที่ผูชายใหมจะไมรูสึกรังเกียจภูมิหลังของผู
หญิงคนนั้น ในขณะที่สังคมไทย ผูหญิงยังไมไปถึงจุดนั้นได ก็ตองระวังในเรื่องนี้ (สัมภาษณ 19
มีนาคม 2545)
รัถยา ทองคงเยา บรรณาธิการนิตยสารอี วูแมน
ผูหญิงเปนมนุษยคนหนึ่ง มีสิทธิที่จะแสดงความรูสึกในฐานะมนุษยเชนกัน โดยสวนตัวก็มี
ความรูสึกวา เรามีสิทธิที่จะเรียกรอง มีสิทธิในความเปนมนุษยเทาๆ กับเพศอื่นเชนกัน (สัมภาษณ
21มีนาคม 2545)
2.ความหมายและแนวคิดของภาพเปดเผยเรือนรางของนางแบบ
นิวัติ กองเพียร บรรณาธิการนิตยสารศิลปวัฒนธรรม
เปนเรื่องของธรรมชาติ เรื่องของความงาม เพราะวามนุษยมีความงามมากที่สุดในบรรดา
สัตวทั้งหลาย ทั้งโลกยอมรับกันวาเรือนรางของมนุษยงามที่สุด งามกวาเสือ กวาชาง
เปนเรื่องดี การที่นางแบบมาถายรูปแบบนี้ ซึ่งสังคมไทยคิดวามันไมใชธรรมชาตินะครับ
ในขณะที่แตกอนเราก็เปดนม พอแมลูกอาบน้ําดวยกันเห็นกันหมด เมื่อวัฒนธรรมฝรั่งเขามา บอก
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วาการไมใสเสื้อผาไรวัฒนธรรม จึงเปลี่ยนไปใส ตอมาเมื่อฝรั่งถอด เราก็ยังบาการใสเสื้อผา ลืมไป
แลววาเราไมเคยใส ผมไมรูวาทําไมฝรั่งมีอิทธิพลมากขนาดนี้ในสังคมไทย เพราะวาสังคมไทยคงมี
ลักษณะจ้ําจี้จ้ําไช ที่บอกนั้นนี้ไมดีใสใหลูกเตาเหลากอมาตั้ง 400 – 500 ป จึงมีปญหา
เมื่อเราไมเห็นวาเรือนรางเปนเรื่องธรรมชาติ จึงมีปญหาทั้งนั้น มนุษยผิดปกติทันที ถาไม
เห็นเรือนรางที่เปลือยเปลาของตัวเองวางาม ไมวาจะเปนคนอวน ผอม กนใหญ นมเล็ก มันงาม
โดยตัวของมันเองอยูแลว และคนยกยองตัวเองวาเปนสัตวที่งามที่สุดในโลก จะมาโวยวายวา เฮย
ถอดเสื้อผาทําไม (สัมภาษณ 4 มีนาคม 2545)
ปรารถนา รัตนะ หัวหนากาองบรรณาธิการนิตยสารสตารพิคมิวสิค
ยิ่งเราเปดเผยเรือนราง เรายิ่งคอนโทรลได หรืออยางนอยที่พูดถึงวัตถุการมอง และโดยจริง
ๆ แลวโลกเราไมมีเพศ มันเปนความสวยงาม จริง ๆ แลวทุกคนเปนเหยื่อของภาพเหลานั้นตางหาก
(สัมภาษณ 13 มีนาคม 2545)
ปกรณ พงศวราภา บรรณาธิการนิตยสารเอ็ม
เทาที่ใชกันอยู สังคมไทยมักเรียกกวาง ๆ วาเปนภาพนูด แตถาเราไปเปดพจนานุกรมดู
ความหมายก็คือภาพที่เปลือยหมด ถาจะถามวาภาพในหนังสือเอ็มเปนภาพนูดหรือไม คิดวาเปา
หมายจริง ๆ ที่เริ่มทําหนังสือเลมนี้ วางไวตรงกลาง มันจะโปและเซ็กซี่กวาแฟชั่น แตจะไมไดเปลือย
กันหมด ขณะเดียวกันก็มีแฟชั่นเสื้อผาเขามาคอนขางเยอะ ผมก็เลยเรียกภาพแนวของเอ็มวาแนว
เซ็กซี่ แตวาโดยสื่อมวลชนทั่ว ๆ ไป ขณะที่มีนางแบบบางคน ยกตัวอยางกรณี หมอออย
(จุฑารัตน อัตถากร) ถายชุดวายน้ําลวน ๆ เลย สื่อก็ยังไปเรียกวาถายนูด ซึ่งมันไมใช
ถาสมมุตวิ าสังคมไทยคุณตอตานภาพนูด คุณไมสนับสนุนใหผูหญิงมาถายภาพแบบนี้ แต
พอไปอยูหนังสือผูหญิงก็ไมเปนไร พออยูหนังสือผูชายก็เปน ถาสมมติภาพนั้นมันไมดี มันเปนไป
ไดหรือ ที่ความไมดีอยูอีกที่หนึ่งคือความไมดี มาอยูอีกที่หนึ่งก็เปนความดี หรือภาพนี้เปนภาพดี
ทําไมมันอยูอีกที่หนึ่งมันจะไมดีไดอยางไร ซึ่งผมยังคิดวา สังคมไทยยังสับสนกับเรื่องนี้อยู ยังตอบ
ไมได (สัมภาษณ 19 มีนาคม 2545)
รัถยา ทองคงเยา บรรณาธิการนิตยสารอีวูแมน
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โดยรวม ๆ เราอาจจะมีพื้นฐานมาจากศิลปะ เวลาเห็นรูปอะไรพวกนี้ ก็จะมองดวยสายตา
ที่มองในแงมุมของศิลปะ วามันมีความงามอะไรใด ๆ ที่นางแบบ และชางภาพ หรือคนทําภาพอัน
นี้ขึ้นมา พยายามสื่อออกมาหรือเปลา ถาไมพบก็คอยพิจารณาในดานอื่นตอ เชนเจตนาที่แทจริง
ของเขาเปนอยางไร บางคนเขาอาจจะขายตรงที่ความรุนแรงเลย ถางแขงถางขา โชวนั่นโชวนี่ ก็จะ
ละเวนพื้นที่ไวใหเขา ในแงที่เราเคารพเขาในสิทธิสวนบุคคลของกลุมคนนั้น ๆ คือเชื่อวาในโลกเรา
ทุกวันนี้ ไมไดเปนโลกของคนกลุมใดกลุมหนึ่ง และเปนความตองการที่หลากหลาย แลวการที่เขา
ผลิตออกมาและสามารถขายได แสดงวามีความตองการมีกลุมของเขาอยู เราก็คิดวาก็เปนกลุม
ของเขาคือยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น โดยที่ไมไปนั่งตําหนิไปเรียกรองใหมาเปนเหมือนเรา หรือพยายาม
ที่จะเปนอารตมากขึ้น เพื่อพยายามที่จะผดุงศีลธรรมอะไร อยางไรในสังคม แตถากลุมนั้นเขาแสดง
เจตนาวาเขาตองการที่จะปรับใหมันเปนอารต แลวในฐานะที่เราเปนสื่อคนหนึ่ง แลวถาจะชวย
อะไรกับเขาไดบาง ก็จะพยายามสะทอนความคิดเห็นผานสื่อ ผานสิ่งที่เราสื่อไป ไมใชหนาที่ของ
เรา ที่จะไปพูดไปอะไรกับเขา (สัมภาษณ 21 มีนาคม 2545)
3.ปจจัยที่เชื่อวาจะทําใหนางแบบเลือกแสดงแบบเปดเผยเรือนราง
นิวัติ กองเพียร บรรณาธิการนิตยสารศิลปวัฒนธรรม
ตองแยกกันเปน 2 อยาง
1.นางแบบอาชีพ สวนใหญจะเปนคนทันสมัย อยางนอยยิ่งเปนลูกครึ่ง วิธีคิดจะแตกตาง
จากคนในสังคมไทย จึงไมไดทําอยางอื่นเลย เพราะฉะนั้นก็คือการทํามาหากิน เปนอาชีพสุจริต
การที่จะถายอะไร ถายรูปอะไรก็ได ก็ยอมเปนสิทธิ์ของนางแบบอยูแลว
2.ที่ไมใชนางแบบอาชีพหรือสมัครเลน พวกนี้ตองการที่จะอวดมากกวา เห็นคนอื่นถาย
แบบ ก็จะถายบาง เห็นเขามี ก็จะมีบาง เพราะวาที่ปรากฏในนิตยสารแฟชั่นทั้งหลาย ไมมีใครเลยที่
มาถายเปนแบบมืออาชีพ มาถายเพื่อตองการจะใหเห็นความงามของเรือนราง ไมมีเพื่อเปนศิลปะ
ตองใสชุดวายน้ําราคา 4-5 หมื่น นาฬิการาคาเรือนแสน ไมรูใสมาทําไม และไมไดพูดถึงการรักษา
รูปรางการดูแลสุขภาพ เปลาเลย พูดถึงแตกระเปา รองเทา นาฬิกา แวนตากันแดดราคาแพง นี่คือ
สิ่งที่เลวรายกวาการถายรูปนูดอีก คือการมอมเมาคนอยางทุเรศที่สุด แตถาเขาเห็นวารูปรางเรือน
กายงามแลวมาถาย ผมเห็นดวย แตตองพูดเรื่องสุขภาพรางกายตัวเอง การรักษาความงาม ไมใช
พูดถึงแฟชั่นที่ตัวเองมีอยู
แลวอยากอวดคนอื่น
ดูจากภาพแลวผมไมเห็นเหตุผลอยางอื่น
(สัมภาษณ 4 มีนาคม 2545)
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ปรารถนา รัตนะ หัวหนาบรรณาธิการนิตยสารสตารพิคมิวสิค
มันเปนอาชีพของเขา และเขาสวย มีรูปรางที่ดี แลวทําไมตองไมถาย ถาตัวเอง (ผูให
สัมภาษณ) รูปรางดี และสวยอยางนางแบบ ก็จะถาย ไมเห็นวาเปนเรื่องที่ไมดี (สัมภาษณ 13
มีนาคม 2545)
ปกรณ พงศวราภา บรรณาธิการนิตยสารเอ็ม
ขอยกตัวอยาง เฉพาะเอ็ม นางแบบที่มาถาย ผมพบวามีอยู 3 ประเภท หนึ่ง ยอมรับวา
ตองการเงินที่จะไปใชจาย สอง ตองการเงิน และตองการอวดสรีระอวดความสวยงามของตนเอง
อันนั้นมันเปนสัญชาตญานของผูหญิงอยูแลว ที่ตองการที่จะอวดตัวเองมันเปนธรรมชาติ บางคน
ไมไดมีรูปรางเพื่อถายแบบมาขาย ก็ยังตองไปทํานม ทําหนาอก ไปดูดไขมัน เพื่ออะไร นั่นก็เพื่อการ
ดึงดูดทางเพศใชมั้ย คุณก็ตองการใหเพศตรงขามดูแลวคุณดูดีเหมือนกัน และสาม ไมสนใจเรื่อง
สตางคเลย ถายแบบเพราะคิดวาตัวเองมีรูปรางที่สวยงาม พอที่อยากจะอวด ซึ่งมีแตจํานวนไม
มาก และนางแบบตามที่คุณใหดูเขาทําเปนอาชีพ (สัมภาษณ 19 มีนาคม 2545)
รัถยา ทองคงเยา บรรณาธิการนิตยสารอี วูแมน
ประเด็นหนึ่งที่บรรดาชางภาพ หรือสไตลิส ใชหลอกลอ เขารูสภาพจิตใจของผูหญิง เพราะ
วาผูหญิงที่สวยและก็พอถึงใกลจุดที่จะรวงโรย ถูกบอกวาควรถายเก็บไว สรางเปนความภูมิใจ
คลาย ๆ จะเปนโอกาสสุดทายแลวที่ไดบันทึกภาพความงามของเราไว ไมงั้นมันก็ไมปรากฏหลัก
ฐาน เปนจุดอยางหนึ่ง ที่คนทําเอามาโนมนาวจิตใจสําหรับคนที่เลยวัยไปแลว (สัมภาษณ 21
มีนาคม 2545)
2.3 ทัศนะจากนักวิชาการสื่อสารมวลชน และสตรีนิยม
1.แนวคิดเรื่องผูหญิง และสตรีนิยม
ผศ. ดร. ไชยันต ไชยพร คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ผูหญิงก็นาจะสามารถมีการแสดงออก มีเสรีภาพไดทําในสิ่งที่อยากทํา ไมควรจะตองถูก
ละเมิดความเปนมนุษยของเขา ซึ่งเปนเรื่องของการเมืองเกี่ยวกับรางกายดวย แมกระทั่งเรื่องของ
การเมืองเรื่องเพศ ระหวางผูหญิงผูชาย ระหวางผูหญิงดวยกันเอง มันจะมีการตอสูโดยการ
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พยายามจะบอกวาอะไรคือสิ่งที่ดี นั่นก็คือ สิ่งที่ดีนั้น ก็คือสิ่งที่ตัวเองมี และทําใหสิ่งที่ตัวเองมีนั้น
ใหมีคาขึ้นมา แขงกันที่จะบอกวาอะไรคือสิ่งที่มีคา เมื่อมีคาแลว ตัวเองก็มีอํานาจตอรองรวมถึงราง
กายดวย เพราะรางกายสามารถที่จะนําไปใชประโยชนได
ผูหญิงบางคนชูสิ่งที่มีคาของตนเองคือความซื่อสัตย บางคนชูวาอยูในโอวาทสามี อีกคนชู
สิ่งที่มีคาคือทํากับขาวเกง บางคนชูวาไมอยูในโอวาทแตเรื่องเซ็กซเหลือหลาย ควงไปไหนไมอาย
ใคร ก็แลวแต เพียงแตรูจักบริหารจัดการสิ่งที่มีหรือเปลา ถาไมเปน นั่นก็หมายความวาลมเหลว
ทางการเมือง (สัมภาษณ 13 กุมภาพันธ 2545)
ผศ.ดร. ชลิดาภรณ สงสัมพันธ นักสตรีนิยม คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ไมเคยเชื่อในสิทธิสตรี เพราะการพูดถึงสิทธิสตรีได แปลวาคน ๆ นั้น ตองมีความเชื่อพื้น
ฐานแบบหนึ่งวา มนุษยมีความเหมือนกัน เปนฐานของการมีสิทธิและเสรีภาพ หากมีการเชื่อเชน
นั้น ถาบอกวามนุษยไมเหมือนกัน ก็จะพูดประเด็นเรื่องสิทธิไมได และจริง ๆ แลวเรื่องสิทธิที่พูดถึง
อยูนี้เปนสิทธิที่พูดถึงเรื่องการเมืองที่เปนการมองโลกแบบผูชายชนชั้นกลางมาก ทฤษฎีกลุมใหญที่
เปนรากฐานของความคิดเรื่องสิทธิทางการเมืองมันเปนความรูสึกที่ลําเอียง เพราะฉะนั้น คนที่ยัง
ตอสูเรื่องสิทธิสตรี แสดงวามองโลกแคบมาก
แนวคิดเรื่องผูหญิงและสิทธิสตรีไมใชเรื่องเดียวกัน แตเกี่ยวของกัน องคความรูที่มีอยู เปน
องคความรูที่ผานมาจากภาวะการมองของผูชาย และการทําความเขาใจประเด็นแบบผูชาย ซึ่งถูก
ทําใหเขาใจวาเปนความรูที่เปนสากล
ในแงของการเกี่ยวของกับมนุษยทุกคนเหมือนกัน
(สัมภาษณ 12 มีนาคม 2545)
ดร. สมสุข หินวิมาน คณะวารสารศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ไมคอยเห็นดวยวา ผูหญิงถูกกระทําในทุกพื้นที่ หรือในทุกกาละเทศะ และในเงื่อนไขของ
การตีกรอบใหผูหญิงนั้น ยังมีการตอสูดิ้นรนอยู นั่นคือที่ใดมีการใชอํานาจ ที่นั่นตองมีการตอรอง
เพราะในทุกพื้นที่ที่มนุษยเขาไปเกี่ยวพันนั้น มีกระบวนการใชอํานาจอยูแลว ถาไมเปนดานที่เราใช
อํานาจ ก็เปนดานที่เราถูกใชอํานาจ ซึ่งเหมือนกับเรื่องผูหญิงนั้น ถือวาในพื้นที่ที่ผูหญิงเขาไปยืน
ถาผูหญิงไมไดใชอํานาจ ผูหญิงก็ตองถูกใชอํานาจ และจะไมใชลักษณะที่หยุดนิ่ง เพราะวาอํานาจ
มีลักษณะเลื่อนไหลได ขึ้นอยูกับเงื่อนไขในขณะนั้น วาใครเปนใคร เงื่อนไขอะไรที่เปดใหผูหญิง
สามารถใชอํานาจ หรือเงื่อนไขอะไรที่ทําใหอํานาจของผูหญิงโดนทาทาย จึงไมเห็นดวย 100
เปอรเซ็นตกับสตรีนิยมที่ฟนธงวาผูหญิงจะถูกกระทําเสมอไป เพราะปญหาอยูที่วาใครมีสิทธิ์หรือ
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เปลา เรื่องถายนูด ผูหญิงก็มีสิทธิ์ถายหรือเปลา ซึ่งขึ้นอยูกับการเลือก เมื่อเขาเลือกก็เปนสิ่งที่เขา
กระทําได (สัมภาษณ 14 มีนาคม 2545)
ดร. สุวัจจี กูด คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
แนวคิดเรื่องผูหญิง ตองมีความหลากหลายมากขึ้นในสังคมไทย และตองตอยอดองค
ความรูเดิม ที่เนนไปที่การดอยโอกาส ความเสียเปรียบ ความไมเทาเทียมของผูหญิงในสังคม ซึ่ง
มองภาพวา สิ่งที่ปรากฏในพื้นที่สาธารณะ เปนเรื่องของผูชายทั้งหมด โดยเฉพาะการมองภาพ
ลักษณของผูหญิงเปนพื้นที่ของผูชาย เชน สื่อ โฆษณา วาเปนภาพที่ผูชายสรางขึ้น ได
ในประเทศไทยการใหภาพ หรือการสรางภาพของหญิงไทยนั้น ยังไมชัดเจน เพราะเรา
พยายามยืมองคความรูจากตะวันตกมาตอบคําถามเกี่ยวกับความเปนผูหญิงในสังคมไทย ทําให
ไมเขาใจความเปนผูหญิงในมิติของเราอยางชัดเจน
การขาดการรื้อฟนความรูที่มาจากการศึกษาประวัติศาสตรของมิติในมุมมองของผูหญิง
ไทยจากวัฒนธรมของเรา ทําใหอึดอัดกับการตีความวา สิ่งที่เราตีความมันคอนขางที่จะเปน
ประเด็นที่คลายกับตะวันตก จึงยังเปนภาพผูหญิงที่ถูกกดขี่ ถูกเอารัดเอาเปรียบ หรือวาเปนชนชั้น
ที่ดอยกวาผูชาย ซึ่งจริงๆ สิทธิสตรีของผูหญิงในสังคมไทย คอนขางกาวหนา มีบทบาทเยอะใน
หลายเรื่อง ประเด็นเกี่ยวกับสิทธิผูหญิงก็คอนขางชัดเจน
อยางไรก็ตาม สิทธิของผูหญิงหลายอยางยังไปผูกขาดอยูกับความเปนสิทธิสตรีของชนชั้น
กลาง เนื่องจากการตีความของนักวิชาการที่เปนชนชั้นกลาง ขณะที่สิทธิที่มาจากตัวผูหญิงเองที่อยู
ในพื้นบาน หรือการใชสิทธิจากอดีต หรือจากชุมชนในทองถิ่น หรือจากวัฒนธรรมประเพณีเดิม ซึ่ง
เปนการแสดงออกของสิทธิจริง ๆ ไดถูกปฏิเสธวามันไมใชสิทธิของผูหญิง อยางเชน สิทธิจะเลือก
เปนแม เปนผูหญิงธรรมดา ที่ยังใชความสุภาพออนนอม เปนชางเทาหลังได เนื่องจากเรามุงมองไป
ที่สิทธิสตรี ตองเปนผูหญิงลักษณะกลายเปนผูชายเปนคนทํางาน ตองเปนอีกหนึ่งในสังคมให คือ
สรางอัตตา ใหกับความเปนผูหญิงในสังคมไทย
ความเปนสังคมไทยไมใชสังคมที่ตองใชการแบงระดับความเปนตัวตนมาก และสังคมชาว
บาน ความรุนแรงในการเรียกรองความเปน individual เปนตัวตนของตนเองนั้นไมมากเทากับ
สังคมตะวันตก แตสวนหนึ่งก็ปฏิเสธไมไดวาสิทธิสตรีที่นักวิชาการรับมานี้ เปนแบบ individual สูง
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ที่เนนความเปนตัวของตัวเอง ในขณะที่สิทธิสตรีในมุมมองของผูหญิงชาวบาน อาจไมใชเพื่อตัวเอง
คนเดียว แตอาจเปนสิทธิเพื่อครอบครัว ชุมชน วัฒนธรรมของเขา เพราะชีวิตผูหญิงที่แทจริง ได
ผูกติดกับความเปนจริงคือ ครอบครัว ชุมชน และมิติทางสังคมที่เขาอยูตรงนั้น หรือเงื่อนไขของ
โครงสรางทางอาชีพ ชนชั้น หรือกระทั่งระบบการพัฒนาที่ไมเอื้อตอความเปนผูหญิงในครอบครัว
หรือชุมชนเรื่องสวนนี้ ทั้งที่มีอยูในสังคม แตกลับเปนในเรื่องของสิทธิสตรีที่ถูกมองไมเห็นในสังคม
ไทย ซึ่งเปนความเขาใจแบบองคความรูเกา
เริ่มมองเห็นภาพของความเปนประธานในการกระทําในเรื่องตาง ๆ ของผูหญิง และไมใช
object อีกตอไป เพราะฉะนั้นภาพที่ผูหญิงจะนําเสนอ หรือแสดงตัวตนถูกสะทอนจากงานเขียน ที่
ผูหญิงเขียนเพื่อผูหญิง หรือเขียนเพื่อเปดเผยตัวตนวาเราเปนใคร เห็นความเปนพหุลักษณของผู
หญิงมากขึ้น ไมใชแคความเปนชนชั้นกลาง ลาง หรือสูง แมกระทั่งกลุมอาชีพเอง วัย อายุ ผูหญิงมี
identity ที่ยืดหยุนของตัวเองมากขึ้น การมองตัวเองมันจะเปลี่ยนไปตามสถานการณของชีวิต โดย
เฉพาะเมื่อพูดถึงรางกายของผูหญิง woman hold มันเปลี่ยนไป และผูหญิงก็เห็นการเปลี่ยนแปลง
ของรางกายตัวเองดวย ความเปนผูหญิงจึงเปนทั้งรางวัย และอาชีพที่ตัวเองเขาไปทําดวย
เพราะผูหญิงไมไดเปนแคคนที่อยูในชุมชนปด แตมีสวนรวมกับสังคมใหญและยอยไป
พรอม กัน คือ ทั้งของสาธารณะและสวนตัวพรอมกัน เพราะฉะนั้น มิติของผูหญิงจึงกลายเปน
identity ที่ปรับบทบาทของผูชายหรือผูหญิงไดแลวแตสถานการณที่ตัวเองตองการ (สัมภาษณ 20
มีนาคม 2545)
2.ความหมายและแนวคิดของภาพเปดเผยเรือนรางของนางแบบ
ผศ. ดร.ไชยันต ไชยพร คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
การเปดเผยเรือนรางของผูหญิงนั้น มันไมใชลําพังแคการเปดเผยอยางเดียว ตองสัมพันธ
กับสังคมดวย คือวาสังคมมองอยางไร ถาลําพังวาตัดผูหญิงออกจากบริบททางสังคมแลว และมอง
วาการเปดเผยเรือนรางของผูหญิงเปนอยางไร ก็คงบอกไดวาแลวแตเขาจะทํา แตปญหาอยูที่วา
เวลาเขาทํานั้น การสื่อสารระหวางตัวคนที่เปดเผยรางกายกับคนที่รับขาวสารอันนั้น มันจูนคลื่น
ความถี่เขาหากันไดถูกตองหรือเปลา วาผูหญิงที่เปดเผยเรือนรางนั้น เขาตองการสื่ออะไรออกไป
หรือวาหนังสือ หรือสื่อที่เปนตัวเผยแพรนั้น ตองการสื่ออะไรกับคนดูคนอาน มีคลื่นความถี่เดียวกัน
หรือเปลา เชนถาเปนหนังสือโปโจงแจงลามกก็เรื่องหนึ่ง แตถาเปนหนังสือที่คอนขางออกมาเปน
ภาพนูดอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่ง แตผมคิดวาอยางไรก็ตาม พื้นฐานเสรีภาพของการที่จะทําอะไรกับราง
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กายของตัวเองนั้นจะตองมี ซึ่งสิ่งสําคัญก็คือตองไมถูกเอาเปรียบจากการคา และจะไมถูกกดดัน
จากสังคม (13 กุมภาพันธ2545)
ผศ.ดร. ชลิดาภรณ สงสัมพันธ นักสตรีนิยม คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
รางกายของผูหญิงถูกเชื่อมโยงกับ femininity และ masculinity คืออยูในบริบทที่มีระบบ
ความหมายรองรับ เพราะฉะนั้นรางกายของผูหญิงจึงดูมีความหมายที่พิเศษ การโชวเนื้อตัวราง
กายนี้ หมายถึงการมีสวนรวมของความตองการทางเพศ (sexual connotation) ปะปนอยูดว ย
ตลอดเวลา ตองนํามาเชื่อมโยงวารางกายของผูหญิงมันเกี่ยวของกับ femininity นักสตรีนิยมบาง
กระแสพยายามอธิบายวา เปนระบบการคิดแบบผูชายเปนใหญควบคุมผูหญิงดวยการควบคุมเนื้อ
ตัวรางกายผูหญิงเปนหลัก
การเปดเผยเรือนรางนี้ เปน femininity ถูกเชื่อมโยงในลักษณะของความสวยงาม ซึ่งมี
เรื่องของความตองการเกี่ยวกับเรื่องเพศเขามาปะปนอยูดวย การที่ผูหญิงเปดเผยเนื้อตัวรางกาย
ของตัวเองสวนหนึ่งนั้น เปนการตอกย้ําความหมายเรื่อง femininity ดวย ตอกย้ําความหมายเรื่อง
รางกายดวย
pornography สรางภาพของผูหญิงหรือภาพนูดวาเปนวัตถุที่สามารถเขาถึงไดงาย ใน
ขณะที่กรอบเรื่อง femininity, masculinity และความตองการเกี่ยวกับเรื่องเพศอยางที่เปนอยูบอก
วารางกายของผูหญิงตองปกปด ความตองการเกี่ยวกับเรื่องเพศของผูหญิงคือเรื่องที่ตองควบคุม
จึงแปลวาผูชายไมสามารถจะเขาถึงรางกายของผูหญิงไดงาย ๆ และ ไดกับบางคนเทานั้น
เปนการแยงกันระบุความหมายใหแยงกัน คือทางกระแสเพศนิยมที่ออกมาโตหรือปะทะ
กับนักสตรีนิยม ที่บอกวารางกายของผูหญิงถูกใชเปนวัตถุทางเพศ วาจริง ๆ แลว ผูหญิงกําลังใช
ความเปนผูหญิงใหเปนอาวุธ หรือใหเปนแหลงขอมูลที่มีอํานาจ (power resource) แตจริง ๆ แลว
ศิลปะคือความสวยงาม กับความรูสึกเกี่ยวกับเรื่องเพศ จากภาพนี้มันเกี่ยวของกัน (สัมภาษณ 12
มีนาคม 2545)
ดร. สมสุข หินวิมาน คณะวารสารศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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ประวัติศาสตรที่ผานมา ผูหญิงไทยเปดเผยเรือนรางมานานแลว สมัยกอนซึ่งเห็นไดจาก
งานกาพย ภาพจิตรกรรมฝาผนังในวัด เชน วัดพระแกว จะเห็นวาพวกนางกินรี นางอัปสรา ลวน
เปลือยหนาอกอยางเปนเรื่องปกติ คือแตเดิมการเปลือยเปนเรื่องของธรรมชาติอยูแลว
แตวามีกรอบอยางในยุคสมัย ร. 4 ร. 5 วัฒนธรรมวิคตอเรียนของอังกฤษเขามา แลวบอก
วาผูหญิงไทยตองหอหุมรางกายอีกครั้ง สังคมไทยสรางกรอบที่ฝรั่งเขามาบอกวาไมควรเปลือย
กรอบระเบียบศีลธรรม และอาจมาจากวัฒนธรรมวิคตอเรียนดวย ซึ่งสวนใหญคนจะพูดถึงและ
ประณามวิคตอเรียนชวงนั้น ผูหญิงจึงเปลือยไมได
และเรื่องภาพโปภาพเปลือย มักถูกนําไปโยงกับเรื่องเซ็กซ วาไมควรเปดเผยเรื่องเซ็กซในที่
สาธารณะ แตมันเปนกระบวนการที่สังคมนํามาจัดการกับสัญชาตญาณของคนมากกวา เพราะวา
มีความหมายโดยนัยที่แฝงอยูในสวนของสังคมจะควบคุมมนุษย คือดานหนึ่งของมนุษยก็พยายาม
ที่จะสรางสังคมขึ้นมา และสรางใหสังคมกลับมาควบคุมมนุษยดวย ซึ่งจะควบคุมมนุษยไดดีที่สุด
คือตองยอนกลับไปควบคุมที่สัญชาตญาณ และเรื่องเซ็กซคือเรื่องสัญชาตญาณ สังเกตไดเกี่ยวกับ
กระบวนการเซ็นเซอรทางดานสื่อ คือ เรื่องเซ็กซ กับความรุนแรงเปนหลัก
มันคือสัญชาตญาณดิบของคน ถาสังคมควบคุมสัญชาตญาณดิบของคนได สังคมก็ควบ
คุมมนุษยได มีหลักฐานจากงานศึกษาหลายชิ้นพบวา คนที่มีปญหาเรื่องเซ็กซ จริง ๆ ไมใชคน
ชนบท แตเปนคนชั้นกลางที่อยูในเมือง ละครเรื่อง คนเริงเมืองเปนตัวอยางที่ดี (สัมภาษณ 14
มีนาคม 2545)
ดร.สุวัจจี กูด นักสตรีนิยม คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
เห็นภาพความเปนวัตถุนิยมของสังคมมากขึ้น ที่ทําใหหลายๆ อยางที่ผูหญิงสามารถที่จะ
เลือกทําได กลายเปนทางเลือกที่จะบีบตัวเองไปสูวัตถุนิยม อยางเชน ภาพเปลือย ภาพที่เปดเผย
เรือนรางออกมาขนาดนี้ ไมแนใจวามันเปนการเปดเผยดวยปจจัยทางจิตวิทยา หรือปจจัยที่มี
intensive อยางอื่น แตถามองภาพในอดีตตามที่เขาใจ ดูเหมือนกับ intensive มากและคนก็คอน
ขางที่จะหลงอยูในวัตถุนิยม (สัมภาษณ 20 มีนาคม 2545)
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3.ปจจัยที่เชื่อวาจะทําใหนางแบบเลือกแสดงแบบเปดเผยเรือนราง
ผศ.ดร. ชลิดาภรณ สงสัมพันธ นักสตรีนิยม คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ไมแปลกใจถาเรื่องราวของนางแบบจะออกมาในลักษณะวามันเปน “งาน” เพราะถาคิด
เรื่องอื่นขึ้นมาเขาตาย ไมสามารถจะดํารงอยูได เหมือนกับหญิงคาประเวณีจํานวนหนึ่ง ซึ่งบอกใน
ลักษณะเดียวกัน วาสิ่งที่เขาทําคือทํางาน เพราะถาไมคิดวาทํางาน แลวเอาทั้งหมดของระบบ
ความหมายลงไปปะทะ ก็ไมสามารถมีชีวิตอยูได
เหมือนกับคนที่มีอาชีพนางแบบเหลานี้ จะใหเขาบอกหรือวาสิ่งที่เขาทํานี้เกี่ยวของกับ
ความตองการทางเพศ เพราะตองการกระตุนเราความตองการทางเพศของคน ทุกคนตองพูดแบบ
เดียวกันหมดวาคือ งาน ไมไดคิดอะไร นี่คือศิลปะ คือทุกคนตองสรางความเขาใจแบบเดียวกันกับ
ตัวเองแบบหนึ่ง (สัมภาษณ 12 มีนาคม 2545)
ดร. สมสุข หินวิมาน คณะวารสารศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
อํานาจที่เขามาจัดการกับการเปลื้องผา หรือไมเปลื้องผามีหลายอยาง ดานสังคม คือกฎ
กติกามารยาททางศีลธรรม อีกดานหนึ่งคือระบบทุนนิยม ที่เปนตัวเงิน ซึ่งสําคัญและปฏิเสธไมได
แนนอนวาในรูปแบบอุตสาหกรรม เขามีเงินที่เปนตัวบังคับหนึ่ง ที่ทําใหสามารถเปลื้องผาได
(สัมภาษณ 14 มีนาคม 2545)
ดร. สุวัจจี กูด คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
จาก intensive ซึ่งในที่นี้หมายถึง จํานวนเงินที่ไดรับจากการทํางาน การไดรับการยอมรับ
เปนที่ที่เชิดหนาชูตาในสังคม วาเปนนางแบบ หรือจากความตองการเปนบุคคลสาธารณะเฉย ๆ
นั้น ดูเหมือนกับมีมากและคนคอนขางจะหลงอยูในวัตถุนิยม เมื่อสังคมพัฒนาในลักษณะสูความ
ทันสมัย ที่เรงเราในเรื่องของวัตถุ กอใหเกิดความตองการทางวัตถุและฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้นไป
ไมหยุด ทําใหผูหญิงไมคํานึงถึงวาตัวเองเปนใคร ไดเลือกหรือไม ซึ่งบางทีบอกวาเลือก แตเมื่อมอง
อยางลึกซึ้งแลว จะพบไดวา การเปดเผยรางกายนี้ เปนการเลือกเพื่อใหคนอื่นมีความสุข เชน เพื่อ
ใหครอบครัวมีความสุข เพื่อใหตัวเองไดมีฐานะดีขึ้น หรือเพื่อแคตอบสนองความตองการของผูชาย
ในสังคม
ถึงเวลานี้ คิดวาปจจัยอื่น ๆ นาจะมีผลเพิ่มขึ้น อยางเชน ปจจัยทางจิตวิทยา คือการตอบ
สนองความตองการของตัวเอง ซึ่งเมื่อกอนไมไดถูกอนุญาตใหทํา หรือปลอยใหความเปนตัว
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ตนของเรามันเปดเผยออกมาในพื้นที่สาธารณะได เพราะฉะนั้น เมื่อมีความชอบอะไร ทัศนคติอะไร
เกี่ยวกับตัวเอง ก็ไมสามารบอกได การเผยเรือนรางในพื้นที่สาธารณะ เชน ในนิตยสารนี้ อาจจะ
เปนมิติหนึ่งของปจจัยทางจิต
วาเปนคนที่ชอบและอยากเปดเผยเรือนรางตัวเองแบบนี้อยูแลว
หากภูมิใจในรางกายตัวเอง ความหมายทางจิตวิทยา จะอธิบายไดวา คนลักษณะนี้ เปนพวกนัก
อวดและหลงรูปตนเอง จึงตองโชว (สัมภาษณ 20 มีนาคม 2545)
2.4) วิพากษนิตยสารที่นาํ เสนอภาพเรือนรางของผูหญิง
- ความคิดเห็นตอนิตยสารที่ผลิตภาพ และประเมินผลกระทบ
ซึ่งในการศึกษาภาพตัวแทนของนางแบบนั้น จําเปนอยางยิ่งที่จะตองศึกษาสื่อที่นางแบบ
ใชในการเปดเผยเรือนรางของตนดวย เพื่อใหทราบถึงความเขาใจของคนในสังคม โดยเฉพาะนัก
สื่อสารมวลชนดวยกันเอง และจากนักวิชาการดานสื่อสารมวลชน และสตรีนิยม นิตยสารมีภาพตัว
แทนเปนอยางไร เพื่อใชประกอบการศึกษาไดอยางละเอียดยิ่งขึ้น
นักสื่อสารมวลชน
นิวัติ กองเพียร บรรณาธิการนิตยสารศิลปวัฒนธรรม
เมื่อมองทั้งนิตยสารสําหรับผูหญิง ผูชาย รูปอยางนี้อยูในระนาบเดียวกัน คือลักษณะภาพ
ที่ปรากฎไมแตกตางกัน สวนที่แตกตางคือนางแบบเทานั้น นิตยสารผูชาย นางแบบมืออาชีพ ดารา
อาจจะไมถาย แตจะถายสําหรับนิตยสารผูหญิง
นิตยสารทุกเลมทํามาเพื่อขาย ไมไดเพื่อจะใหเปนงานถายภาพที่ดีสักชุดหนึ่ง หรือวามีวิธี
คิดการนําเสนอเรื่องราวในการถายชุดวายน้ํา ชุดนอน ชั้นในก็ดี ที่แสดงเจตนาไดชัดเจน วาทํา
อะไร คือภาพทั้งหมดจะบอกเองวานิตยสารถายภาพอะไร คนดูสามารถพิสูจนไดเอง บอกไดวา นี่
คือภาพชุดวายน้ําของผูหญิง แลวเถียงไดวาไมไดขายเซ็กซ แตความจริงก็คือ เนนที่จะขายผูหญิง
ที่นิตยสารไดมาเปนนางแบบอยางเดียว
นิตยสารที่เปนแฟชั่น อยางนิตยสารผูหญิง คิดวามันไมนาจะมีผล ถาเทียบกับจํานวน
พิมพกับจํานวนพลเมืองไทย 60 ลานคน นิตยสารพิมพหมื่นเลมหรือไมถึงดวยซ้ํา จึงไมมีเปอรเซ็นต
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ที่ไมรูวาจะมีผลอะไรตอใคร แลวพวกที่อานนิตยสารเหลานี้ คือผูที่มีการศึกษาแลวทั้งสิ้น พวกที่
ระดับต่ําลงมา รายไดนอย เขาคงไมมีสตางคมาซื้อนิตยสารพวกนี้
ผลเสียจึงมองไมเห็น จะเห็นแตผลดีดวยซ้ํา ซึ่งพวกเกาคร่ําครึ อยูในกะลาครอบ ไมทันโลก
ทันเหตุการณ ก็จะมาโวยวาย ใครไมอยากดูบางละ ทุกคนอยากดูทั้งนั้น คนสวย ๆ งาม ๆ มาทําให
ดู แลวไมดูไดไง แลวเขาก็ไมไดใสชุดนี้ชุดเดียวไปทั้งป (สัมภาษณ 4 มีนาคม 2545)
ปรารถนา รัตนะ หัวหนาบรรณาธิการนิตยสารสตารพิคมิวสิค
อยางนอยนิตยสารนี้ หรือประเภทนี้ ก็ชวยผูชายที่อยางนอยเขาเอาไปดู เอาไปปูยี่ปูยําได
เรามองดวยความเวทนา ผูชายนาสงสาร ผูหญิงไดชวยเขา บางทีเห็นผูชายแกบางคนตองแอบ จริง
ๆ แลวมันควรเปนเรื่องเปดดวยซ้ํา อยากใหไดดูกัน ทั้งผูหญิงผูชายไดแบง ๆ กันดู
เชื่อวาไมมีผลอะไรตอสังคมไทย ชวยผอนคลายดวยซ้ําไป ไมเชื่อวาคนไดดูแลวจะไปขม
ขืน เพราะการขมขืนมันอยูที่สันดานของคน อยางที่เห็นกันชัดเลยก็คือชอบไปพูดถึงการใสสาย
เดี่ยว เด็กที่แตงกายแบบนี้จะรูตัววาตองมีสมาธิในการระมัดระวังตัว และสถิติที่ออกมาก็พบวา ผูที่
ถูกขมขืนนั้น มาจากคนในครัวเรือน คนใกลชิด ครู ภาพพวกนี้จึงไมเกี่ยว และมองวาเปนศิลปะดวย
ซ้ํา ไมอยากพูดคํานี้แลวเพราะมันเชย แตถาโดนมองโดยผูหญิงขี้อิจฉา มันก็จะไมจบสิ้น
(สัมภาษณ 13 มีนาคม 2545)
ปกรณ พงศวราภา บรรณาธิการนิตยสารเอ็ม
เปนแงมุมของหนังสือแนวหนึ่งตามปกติ
ในโลกของทุนนิยมของหนังสือที่มีสิทธิจะทํา
หนังสือไดสารพัดรูปแบบ หากจะรูสึกก็คือ ถาเนื้อหาของหนังสือเลมนั้น ๆ เสนอเรื่องเพศไปในทาง
ที่ไมถูกตอง ยกตัวอยาง หนังสือที่ขายระดับลาง พยายามจะมีเรื่องเซ็กซที่ไมคอยถูกตอง เชน
ประเภทที่ยังเปนเด็ก หรือจากในวงศาคณาญาติกันเองอะไรอยางนั้น แมเลี้ยงกับลูก ลูกกับพอ ผม
ไมเห็นดวยกับอยางนี้ มันอันตรายอยางยิ่ง แตถานอกเหนือจากนั้น ผมก็ไมเห็นวาจะมีอะไร
(สัมภาษณ 19 มีนาคม 2545)
รัถยา ทองคงเยา บรรณาธิการนิตยสารอี วูแมน
ไมเปนธรรมชาติ ไมรูวาอยูในแวดวงสื่อหรือเปลา แตสัมผัสไดคอนขางลึก หมายถึงวา
อารมณความรูสึก จะรูสึกวาถาพูดถึงลิปส ภาพตัวแทนของเขาจะทําใหนึกถึงผูหญิงที่มีกําลังซื้อ
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และผูหญิงที่ทําศัลยกรรมพลาสติก เปนหนังสือของบรรดาเพื่อนสาว ของกระเทย ตองปรุงแตง ไม
เปนธรรมชาติ และถาดูเขาไปใกล ๆ เราจะเห็นรอยตกแตงภาพชัดเจน
คือในฐานะที่เปนผูเสพและชอบดู เห็นวาสวยดี ความจริงมันเปนเรื่องซับซอน เราไม
insider รูอะไรทั้งหมด คิดวาแมกระทั่งเจาตัวเองก็คงไมรูตื้นลึกหนาบางในเจตนาของนิตยสาร แต
ถามองอยางหยาบๆ อาจจะตองการเปนขาวขึ้นมา มันมีเรื่องอื่นมากกวานั้นอีก แตสิ่งหนึ่งที่ไดแน
ทั้งตัวหนังสือและนางแบบ คือความฮือฮา ปด ๆ เปด ๆ ซึ่งทําใหอยากเห็น แตตอนนี้เปดจนกลาย
เปนอะไรไปแลว ซึ่งคิดวาเปด ๆ ไปเถอะ
แตถาในฐานะของคนทํา เราไมทําเพราะ หนึ่ง ไมสันทัด สอง ไมคิดวาจะขายหรืออิงสื่อ
ประเภทเซ็กซ ถึงมีก็อยูในเลม แมรูวาโอกาสเปนที่รูจักหรือโตไดเร็วจากตรงนี้มีเยอะ แตคิดวาไมทํา
ดีกวา ทางใครก็ทางมัน ในขณะเดียวกันเราก็ไมไดไปติเตียนคนที่ทํา คือเขาอาจจะมีความเชี่ยว
ชาญ คืออินในเรื่องนี้เปนพิเศษ ถาเขาเกิดมากับสิ่งนี้ แลวในฐานะของผูเสพ เพื่อนมนุษยดวยกัน
ยินดีที่จะใหเขาเต็มที่กับมัน ทําไดดีทําไปเถอะ และเราในฐานะผูเสพ ก็ชื่นชมติเตียนบางในบาง
ครั้ง คือทั้งชื่นชมและพรอมที่จะวิพากษวิจารณ ในโปรดักสที่เขานําเสนอ (สัมภาษณ 21 มีนาคม
2545)
นักวิชาการดานสื่อสารมวลชนและสตรีนิยม
ผศ. ดร. ไชยันต ไชยพร คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ถาทําใหภาพดูสวยงาม ถึงแมคอนขางจะโป ก็เปนสิ่งที่ดีได แตถาทําออกมาไมสวยไมงาม
แสงสี การวางจัดทาไมไดเรื่อง ดูแลวมันอนาจาร
ที่บอกวาของบางอยางตองมีทั้งแงดีและแงลบดวย คิดวาไมจริง อยางภาพเหลานี้มีแตแง
บวกอยางเดียว ไมเห็นมีแตแงลบอะไรเลย ปญหาอยูที่วาวิธีคิดแบบเดิมควรจะจบไปไดแลว ที่วาผู
หญิงตองสงวนเนื้อสงวนตัว เปนการไปกดบังคับผูหญิงนี่ ไปปดกั้นเขา มันไมถูก เขาอยากทําอะไร
ก็เรื่องของเขา มันจะแสดงใหเห็นวาเขามีอํานาจในสังคมดวยซ้ําไป (สัมภาษณ 13 กุมภาพันธ
2545)
ดร. ชลิดาภรณ สงสัมพันธ นักสตรีนิยม คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

118

นิตยสารที่เผยแพรภาพพวกนี้ สวนหนึ่งคือนิตยสารผูหญิง เพราะวาเขากําลังกําหนดรูป
รางของผูหญิงอยู วารางกายในอุดมคติที่สวยงามจะตองเปนแบบนี้
จริง ๆ แลวหนังสือพวกนี้มันมีแงมุมที่ตองมอง pornography เองทาทายระบบความเชื่อ
ความหมายเรื่องเพศของคนในสังคม ที่ควบคุมพฤติกรรมทางเพศของคนอยางเขมงวด ตีกรอบเล็ก
แคบมาก ทําใหเห็นกบฎผาน pornography ดวย เพราะระบบความเชื่อความหมายเรื่องเพศแบบ
เกานั้น ไมยอมใหใคร ๆ มีความตองการทางเพศไดตามใจ หรือการมีเซ็กซตามอําเภอใจ เพราะ
สังคมตีกรอบไววาเซ็กซเปนเรื่องเลวราย ไมควรคิดถึงมาก
ไมมีใครถามและคิดวาสิ่งที่ขัดแยงจากระบบความเชื่อความหมายเรื่องเพศเปนเรื่องเลว
ราย นิตยสารพวกนี้จึงสูดวยการทําสิ่งที่ตรงขามกับขอหาม มีมุมมองในเรื่องการตอตานอยูดวยจึง
ซับซอน หากมองวานิตยสารนี้ไมดี เพราะขายรางกายของผูหญิงอยางเดียว มันทั้งใชและไมใช
เพราะนิตยสารพวกนี้กําลังปะทะกับอะไรหลาย ๆ อยาง
อยางนิตยสารลิปสที่เคยไดยินวาถูกดา อาจจะเปนเพราะวาผูหญิงที่มาเปดเผยเรือนราง
ไมคอยสวย รางกายของผูหญิงนั้น ๆ ไมใชรางกายในอุดมคติ เพราะวาพื้นที่สําหรับภาพที่ปรากฏ
ใน pornography นั้นสื่ออะไรไดเยอะ ขึ้นอยูกับวาหยิบกลุมไหนของ pornography ขึ้นมาดู เพราะ
ใน pornography จะพูดถึงความงามที่เชื่อมโยงกับเซ็กซอยางชัดเจน และเซ็กซก็นํามาขายได
นิตยสารพวกนี้กําหนดรสนิยมของรางกายที่สวยสมบูรณอยางอุดมคติ จะทําใหไดเห็นผู
หญิงในสังคมพยายามที่จะปรับรางกายของตัวเองใหสอดคลองกับสิ่งที่นิตยสารบอก
คือคน
พยายามจะไขวควาความงาม จนกระทั่งไปถึงจุดที่ทรมานตัวเอง บางครั้งอันตรายมาก ไดเห็นวา
นิตยสารพวกนี้กระตุนเราทางเพศ แตเชนกัน ที่นิตยสารเหลานี้กลายเปนแพะอยูตลอดเวลา เมื่อ
เกิดความรุนแรงทางเพศในสังคม ที่ตลกมากก็คือ ตัวสื่อเองก็เริ่มเชื่อเรื่องที่ตัวเองเปนคนแตง
สื่อไทยยังติดอยูกับระบบความเชื่อความหมายแบบเดิมอยู ซึ่งจดจออยูกับเรื่องเซ็กซมาก
เมื่อมีเรื่องความรุนแรงทางเพศเกิดขึ้น ก็ไปโทษสื่อลามก และเรียก pornography แปลวาสื่อลามก
เมื่อพูดกันซ้ํา ๆ และคนในสังคมก็พูดตามสื่อ เมื่อเกิดคดีขมขืน และผูกระทําบอกวา เพราะเมาและ
ดูสื่อลามก จึงเกิดอารมณทางเพศ คนในสังคมก็เชื่อ นั่นหมายถึงการผลักความรับผิดชอบออกไป
ซะเยอะแลว คือโทษแอลกอฮอล และสื่อลามก ทําใหความรับผิดของตัวเองเบาลง นี่คือ story หลัก
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ที่จะไดยินเมื่อมีใครกระทําความรุนแรงทางเพศ และสื่อก็เอามาตอกย้ําอีก ครั้งแลวครั้งเลา สื่อไทย
ก็กลายเปนคนที่เชื่อเรื่องที่ตัวเองเลา
ซึ่งที่จริงแลวภาพกับเซ็กซนั้นมีความเกี่ยวของกัน แตมีความซับซอนกวานี้มาก คืออาจจะ
เกี่ยวในแงที่วา “ใช” ถูกใชกับเรื่องเพศที่อาจไปกําหนดแฟนตาซีของคน เกี่ยวของกับการที่บางคน
ขัดแยงตอระบบความเชื่อความหมายอยางแคบ อยางที่ใคร ๆ ในสังคมอีกมากมายที่ไมสามารถ
แยกแยะความตองการหรือรสนิยมในเรื่องเซ็กซของตนเองได เขาก็พึ่ง pornography ในเชิงแฟน
ตาซี นั่นก็คือหมายความวา ความขัดแยงของคนดวย มันเกี่ยวของกับเซ็กซจริง ๆ แตเกี่ยวอยาง
ซับซอนวุนวาย (สัมภาษณ 12 มีนาคม 2545)
ดร. สมสุข หินวิมาน คณะวารสารศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ลิปส คือชนชั้นกลางแน ๆ คอนขางไปทางชนชั้นกลางระดับสูง ภาพของนางแบบได
สะทอนภาพของสังคมชนชั้นกลาง วาผูอานเลือกที่จะดูแบบนี้
เห็นวาเปนจุดของทฤษฎีอิมแพค ซึ่งสวนตัวผมไมคอยเชื่อในทฤษฎีนี้ เปนไปไมได ที่ดูปุบ
จะกอใหเกิดอาชญากรรมทางเพศ แตมองวาคนอานดูภาพแลว ดูอยางไรมากกวา หรือทําไมดูภาพ
คือแทนที่วาจะตั้งคําถามวาเกิดผลอะไรกับคนอาน หรือผลอะไรตอสังคมนั้น ผมกลับสนใจวาตัว
คนอานเอง เขาไปตอรองกับภาพอยางไร ซึ่งเรื่องผลกระทบมันก็คงมี แตเราไมคอยเชื่อในทฤษฎีนี้
ตองตรวจสอบไปที่สวนรับสารโดยตรง คือผูอาน (สัมภาษณ 14 มีนาคม 2545)
ดร. สุวัจจี กูด นักสตรีนิยม คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
เห็นความหลากหลายในยุคสมัยของการถายภาพ ที่ไมไดหมายถึงยุคสมัยของเวลา แต
เปนยุคของสมัยของการเปดเผยรางกายของนางแบบ เชนเพ็ญพักตรเปนการเผยรางที่คอนขางจะ
คลาสสิก ที่ไมไดเนนความเปนตัวตนของผูหญิง ขณะที่ยศวดี รูสึกจะชัดเจนวาตองการใหเห็น
ความงามเพิ่มขึ้นกับการที่ผูหญิงจะเปลือย หรือไมเปลือยก็มีความสวยอยู ไมใชเพียงวัตถุแตเห็น
การสะทอนจากภาพระหวางผูหญิงกับภาพ กับกลองดวย
ประเด็นเรื่องอํานาจของผูหญิงโดยผานสื่อ หรือการแสดงภาพตัวแทนลักษณะทางเพศ
ของความเปนผูหญิงไมเกิดขึ้น แตเปนการแสดงภาพตัวแทนลักษณะทางเพศเพื่อสนองคนอื่น คือ
ความภูมิใจเกี่ยวกับสรีระที่เกี่ยวของกับความรูสึกทางเพศของตัวเอง และกับความมีรางกายที่
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งดงามแบบนี้ของตัวเอง ซึ่งสอดคลองกับรางกายที่เปนภาพความฝน มันจึงไมใชการพรีเซนทความ
เปนผูหญิง หรือความพอใจในเรือนรางของตัวเอง
อีกดานหนึ่งก็ยังสะทอนภาพของผูหญิงที่เปนเหยื่อ หรือเปนเครื่องมือในการสื่อเพื่อสนอง
เรื่องอื่น การขายอยางอื่น เชน จารุณี มีความภูมิใจในตัวของตัวเองก็จริง แตก็ยังเปนสื่อในการขาย
สิ่งที่ติดตัวเขา หรือยศวดี เปนสื่อในการขายศิลปะชิ้นนั้น ซึ่งอาจเปนแคเพียงบิกีนี้ชิ้นเดียว หรือ
อาจเปนรูปแบบของการเสริมสวยที่แตงบนเรือนราง
เพราะรูสึกถึงการเลนกับรางกายมากกวา
เกือบจะใกลกับการปลอยอิสระใหผูหญิง เพราะฉะนั้นดานนี้ของนิตยสารไทย ไดเห็นภาพการขาย
รางกายของผูหญิงเพื่ออยางอื่น มากกวาปลอยใหเปนอิสระความเปนผูหญิงเอง (สัมภาษณ 20
มีนาคม 2545)
2.5) สรุป
ผูวิเคราะหไดใชกรอบการคิดของนักสตรีนิยมแนววัฒนธรรมศึกษา
กลุมทาทายกลุม
ตอตานภาพเปลือย ซึ่งประกอบดวยแนวคิดเรื่องของการเมืองเพื่อการตอรองของ Stuart Hall แนว
คิดอํานาจของ Pornography และแนวคิดการใสรหัสความหมาย นอกจากนั้น ยังไดนําแนวคิด
เศรษฐศาสตรการเมืองที่เกี่ยวกับผูหญิงและการผลิต พรอมแนวคิดรางกายกับทุนทางกายภาพ ใน
การทําความเขาใจและศึกษาทัศนะของนักสื่อสารมวลชน และนักวิชาการดานสื่อสารมวลชน และ
สตรีนิยม เพื่อการศึกษาวิพากษสังคมแบบปตาธิปไตย จากการสรางและตีความหมายของนาง
แบบ และศึกษาปจจัยเรื่องของการตอรองอํานาจระหวางนางแบบกับนิตยสาร เพื่อนํามาใชอธิบาย
ภาพตัวแทนของนางแบบ ซึ่งสามารถสรุปผลไดดังนี้
แนวคิดเรื่องผูหญิงและสตรีนิยมนั้น ทั้งบรรณาธิการนิตยสารหลัก นักสื่อสารมวลชน
และนักวิชาการดานสื่อสารมวลชน และสตรีนิยม ไดใหความคิดเห็นวาในสังคมไทย ผูหญิงมีสิทธิ
เลือกทําตามสิ่งที่ตัวเองตองการ จะทําอะไรก็ สวนหนึ่งบอกวา ควรอยูในบริบทของกาลเทศะของ
สังคมไทย
อีกดานหนึ่ง มองวา ผูหญิงมีสิทธิของเขาแตไมใชสิทธินั้นเอง ซึ่งขึ้นอยูกับการ
เลือกของผูหญิงเปนสําคัญ ไมใชจากการกําหนดของผูชาย หรือของคนอื่นในสังคม
และยังมีผูมองวาควรเลิกคิดในลักษณะของการเขาไปในพื้นที่ของสิทธิ แลวแยงกันเรียก
รองสิทธิมาเพิ่มใหกับตน เพราะเปนการคิดที่มองอยูในพื้นฐานของความเทาเทียมกัน ซึ่งความจริง
ในสังคมไมไดเปนเชนนั้น และเปนความคิดแบบเกา
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ดังนั้น จึงสามารถอธิบายจากความคิดเห็นดังกลาวไดวา ระบบการใหความหมายของนัก
สื่อสารมวลชน และวิชาการดานสื่อฯ และสตรีนิยม กลุมแรก ยังแสดงถึงความตองการที่จะใหผู
หญิงอยูภายใตระบบของสังคมแบบปตาธิปไตยดั้งเดิม เพราะการปฏิบัติซึ่งอยูในกรอบที่เรียกวา
กาลเทศะนั้น ในอดีตเกิดขึ้นจากการกําหนดดวยความคิดทางการเมืองในสายตาของผูชาย สวน
ของดานผูหญิงก็ยังเปนการมองที่นําสายตาของผูชายมาสวมแลวมองไปยังผูหญิงเอง เปนการ
บังคับใหผูหญิงปฏิบัติ ดวยการควบคุมกิจกรรมตาง ๆ ของผูหญิงไว
นักสื่อสารมวลชน และวิชาการดานสื่อฯ และสตรีนิยมกลุมตอมา มองผูหญิงวาเปนวัฒน
ธรรมยอยที่สามารถสรางและกําหนดพื้นที่กิจกรรมของตนเองได ดวยการเปลี่ยนบทบาทจากผูถูก
นําเสนอมาเปนผูเลือกนําเสนอเอง หรือการปรับเปลี่ยนตัวเองใหเปนคนอื่นของสังคมในรูปแบบที่
ตัวเองตองการ ใหสอดคลองกับความชอบของคนในสังคมดวย
และกลุมสุดทายนั้น เปนความคิดที่อยูบนพื้นฐานความเปนกลาง ความผสมผสานและ
ตองการใหเกิดการสรางแนวคิดใหม เพื่ออธิบายสิ่งที่มีอยูเปนอยูในสังคม และเพื่อนําไปรื้อระบบ
ความคิดแบบเกาของสังคม
ความหมายและแนวคิดของภาพเปดเผยเรือนราง ทั้งบรรณาธิการนิตยสารหลัก นัก
สื่อสารมวลชน และนักวิชาการดานสื่อสารมวลชน และสตรีนิยม เห็นพองกันวา การเปดเผยเรือน
รางของผูหญิง เปนเรื่องธรรมชาติของมนุษย ไมใชสิ่งเลวรายตามที่วัฒนธรรมตะวันตกบอกกับคน
คนในอดีต ซึ่งคงมีอิทธิพลตอคนในสังคมโดยคนในสังคมเองก็ไมรูตัวเอง ซึ่งความรูสึกดังกลาวเปน
การปลูกฝงจากคนรุนอดีต ขณะที่ภาพดังกลาว เปนการแสดงอํานาจของการเปดเผยดวยตัวเอง
เปนประโยชนในการชวยสรางจินตนาการทางเพศ ซึ่งเปนการปลดปลอยความรูสึกที่ถูกสังคมกด
เอาไว และเปนอํานาจของคนที่เปดเผยเรือนรางเองดวย
ดังนั้น จากกรอบการคิดนี้แสดงใหเห็นวา การเปดเผยเรือนรางมีอํานาจในตัวของมันเอง
ขณะเดียวกันมันก็ไดถูกใชโดยคนในสังคม ซึ่งเห็นวาภาพเปดเผยเปนประโยชนและเปนเรื่องปกติที่
ทุกคนสามารถกระทําได
ปจจัยที่เชื่อวาจะทําใหนางแบบเลือกแสดงแบบเปดเผยเรือนราง ทั้งบรรณาธิการ
นิตยสารหลัก นักสื่อสารมวลชน และนักวิชาการดานสื่อสารมวลชน และสตรีนิยม เห็นพองกันวา
เกิดจากการอยูในอาชีพของการเปนนางแบบที่มีเงินเปนคาตอบแทน ซึ่งเรื่องเงินเปนองคประกอบ
ที่สําคัญ แตไมใชองคประกอบหลัก ก็เหมือนกับองคประกอบอื่นที่มีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวา
กัน นั่นคือ ดานความสัมพันธกับนิตยสารในลักษณะของการรูจักสนิทสนม ความมีชื่อเสียงของ
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นิตยสารที่เปนที่รูจักของคนในสังคม และรูปแบบการถายแบบของนิตยสารในอดีต อีกทั้งการ
สามารถตอรองเรื่องคอนเซ็ปท ราคา ในการทํางานครั้งนี้
ดังนั้น จึงสามารถอธิบายไดวา ปจจัยของการตัดสินใจเปดเผยเรือนรางของนางแบบนั้น
ภาพดังกลาวสะทอนออกมาและสรางความเขาใจไดวา ความเปนวัตถุนิยมของสังคม สถานภาพ
เงิน และอาชีพเปนสวนสําคัญในการปฏิบัติของนางแบบ
ความคิดเห็นตอนิตยสารที่ผลิตภาพ และประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้น ทั้งนักสื่อสาร
มวลชนและนักวิชาการดานสื่อสารมวลชน และสตรีนิยม มีความคิดเห็นวา การที่ภาพของการเปด
เผยเรือนรางของผูหญิง ถูกนําไปโยงกับความตองการทางเพศนั้น เปนสิ่งที่ขายไดในทางธุรกิจ แต
ขณะเดียวกันไดมีนักสื่อสารมวลชนและนักวิชาการดานสื่อสารมวลชน และสตรีนิยมบางคน เห็น
วา นิตยสารมุงขายผูหญิงโดยเชื่อมโยงกับเรื่องเพศอยางชัดเจนเกินไป โดยใหสังเกตจากความ
คลุมเครือของคอนเซ็ปทในการถายแบบ และการไมสามารถตอบไดชัดเจนถึงงานที่นิตยสารเลม
นั้น ๆ ทํา
อยางไรก็ตามทัศนะโดยรวมของนักสื่อสารมวลชน และนักวิชาการดานสื่อสารมวลชน
และสตรีนิยม เห็นวานิตยสารเลมนี้ ไมสามารถทําใหเกิดผลกระทบในดานลบตอสังคมได เพราะ
หนังสือเปนตัวแทนของชนชั้นกลางระดับสูง ที่มีเนื้อหาไมสอดคลองกับคนสวนใหญในสังคม และ
คนระดับลางซึ่งเปนคนสวนใหญในสังคมก็ไมซื้ออานเพราะมีราคาแพง ในทางกลับกันยังมองวา
การมีนิตยสารแนวนี้เปนผลดีที่จะชวยเหลือปลดปลอยความเก็บกดของคนในสังคมไดดวย ขณะ
เดียวกันนักวิชาการฯ ยังบอกอีกวา ภาพเปดเผยเรือนรางในนิตยสารเหลานี้ เปนฝายถูกกระทําจาก
ผูกอความรุนแรงทํานําไปอาง เมื่อมีการขมขืนหรือกระทําความรุนแรง ผูกระทํามักจะบอกวาเพราะ
ดูภาพเปลือยจากหนังสือ ซึ่งนั่นหมายความวา เปนการโยนความผิดใหกับหนังสือ และลดความ
ผิดจากตัวเองลงไดมาก
ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวา ทิศทางที่นักสื่อสารมวลชน และนักวิชาการดานสื่อสารมวลชน
และสตรีนิยมวิพากษนิตยสารนี้ เปนในทางบวก ซึ่งเราไมอาจแยกความสวยงามกับเรื่องเพศออก
จากกันไดอยางเด็ดขาด หนังสือจึงมีสวนชวยใหคนในสังคมไดเห็นเรือนรางของผูหญิง ซึ่งเปนที่เขา
ใจตรงกันของคนในโลกวา เปนสิ่งสวยงาม

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
“รางกาย” เปนมโนทัศนที่ มิเชล ฟูโก (Michael Foucault) ใหความสนใจอยางมากใน
ฐานะที่เปนพื้นที่รูปธรรมที่อํานาจแสดงตัวของมันออกมา ที่ยังมีลักษณะที่แตกตางกันไปตามยุค
สมัยของประวัติศาสตรดวย
ปจจุบันลักษณะของภาพเรือนรางผูหญิงที่ปรากฏในนิตยสารนั้น มักทําใหผูหญิงไดรับการ
นิยาม (ผูเปนเจาของภาพตัวแทนนั้น) วาเปนตัวแทนของวัตถุทางเพศไป ซึ่งการกําหนดความ
หมายและการลดคุณคาดังกลาว กลายเปนการยอมรับความไมมีลักษณะของการใสรหัสและการ
ตอรองดวยตัวเอง การไมมีปจจัยสําหรับการตอรองเพื่อําหนดภาพตัวแทนตามความตองการของผู
หญิงเอง และผูหญิงไมสามารถตอรองกับแนวคิดและอิทธิพลแบบทุนนิยมปตาธิปไตยอยูไมนอย
ทําใหเกิดการตีกรอบและจํากัดพื้นที่ใหผูหญิงยืนอยูในวงแคบ ๆ จนกระทั่งผูหญิงไมสามารถ
กระทํากิจกรรมใด ๆ ไดนอกจากการถูกบอกใหทําจากผูชายในสังคม และเปนกิจกรรมที่ผูหญิงมี
ลักษณะ passive
ดังนั้น ความเปนจริงอีกดานหนึ่ง ซึ่งมักจะถูกซอนไวในระดับที่ลึกเสมอนั้น จึงมักพบคูตรง
ขามของภาพปรากฏ (appearance) และความจริงที่ซอนอยูขางใต (the hidden) ในที่นี้คือ นาง
แบบที่อยูภายใตบริบทของสังคมทุนนิยมแบบปตาธิปไตย อาจเสริมพลังตัวเอง (empower) จาก
แรงกดดันแบบกระแสหลัก เพื่อสรางอํานาจตอรองกับกระบวนการสรางภาพตัวแทนของนิตยสาร
ได นางแบบอาจเปลี่ยนบทบาทจากการเปนผูถูกนําเสนอซึ่งเปนบทบาทในแงลบ มาสูบทบาทของ
การเปนผูเสนอ ซึ่งมีลักษณะในแงบวก เพื่อกําหนดและสรางความหมายใหกับภาพตัวแทนเรือน
รางที่นําเสนอผานสื่อ ในรูปแบบของการเปดเผยเรือนราง
สรุปและการอภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การตอรองของผูหญิงจากการนําเสนอเรือนรางผานสื่อ เพื่อศึกษาลักษณะ
ภาพตัวแทนของเรือนรางผูหญิงในนิตยสาร ที่ผานกระบวนการใสรหัสและตอรองดวยตัวผูหญิงเอง
ลักษณะของปจจัยที่ผูหญิงนํามาใชตอรองอํานาจกับสื่อนิตยสาร เพื่อใหไดภาพตัวแทนผานการนํา
เสนอเรือนรางตามที่ผูหญิงตองการ
และลักษณะการทาทายแนวคิดสังคมแบบปตาธิปไตยที่
ปรากฏในสื่อนิตยสาร
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จากการศึกษาพบวา นางแบบมีการใสรหัสและตอรองดวยตัวของเธอเอง อีกทั้ง
การทาทายกับมิติตาง ๆ ดังนี้ เจาของทุน (ทุนนิยม) กระบวนการผลิต (ทีมงานของนิตยสาร) และ
แนวคิดสังคมปตาธิปไตย โดยผูวิจัยไดนํากรอบทฤษฎีสตรีนิยมแนววัฒนธรรมศึกษา ทฤษฎีโครง
สรางนิยมและสัญญวิทยา แนวคิดเศรษฐศาสตรการเมืองที่เกี่ยวกับผูหญิง แนวคิดรางกายกับทุน
ทางกายภาพ และแนวคิดกระบวนการผลิตนิตยสาร ใชอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้
1.สรุปลักษณะภาพตัวแทนของเรือนราง ที่ผานกระบวนการใสรหัส และตอรองดวยตัว
ของผูหญิงเอง (Encoder)
ภาพตัวแทนเรือนรางจากการนําเสนอผานสื่อนิตยสารของนางแบบ สอดคลองกับแนวคิด
สําหรับกระบวนการเมืองเพื่อการตอรองของ Stuart Hall คือนางแบบ เปนผูสงสารที่ไมไดเปนเจา
ของสื่อเองนั้น กลับทิศทางเลือกสารใหขึ้นอยูกับความตองการของตน โดยเลือกจากสิ่งที่ตนเปนอยู
มีอยู ไมวาจะเปนอัตลักษณของนางแบบ หรือเรือนรางที่นางแบบเปนเจาของ ซึ่งมี 3 ลักษณะคือ
ลักษณะที่ 1 Reverse the Stereotype คือการกลับทิศทางเสียใหม ดวยการแสดงใหเห็น
ถึงการมีอายุมากก็ยังมีความสวยงาม และสามารถเปดเผยเรือนรางแสดงความสวยงามนั้นได ได
แกกรณีศึกษาที่ 3 จารุณี สุขสวัสดิ์ ดวยการเปดเผยเรือนรางอยางที่ไมเคยทํามากอน
ลักษณะที่ 2 Substitute positive image into negative image คือการนําภาพบวกไปใส
แทนภาพลบ ของการสวมบทบาทการเปนคนชาติอื่น ที่มีสัญลักษณของความสนุกสนาน เปนกัน
เอง ของชนชาติบราซิลเลี่ยน ซึ่งโดยปกติสังคมไทยจะนิยมและยอมรับตางชาติตั้งแตอดีตถึง
ปจจุบันอยูแลว และลักษณะตัวตนของนางแบบที่เปนคนสนุกสนาน ลักษณะทาทางที่เชื่อวาตน
เองไมกระตุนเราทางเพศ ซึ่งเปนภาพบวกที่สังคมยอมรับมาบรรจุไวในภาพตัวแทนเปดเปดเผย
เรือนราง ซึ่งเปนภาพลบที่กรอบสังคมไทยไมยอมรับ เพื่อสรางภาพตัวแทนชุดนี้ขึ้นมา ไดแกกรณี
ศึกษาที่ 2 ยศวดี หัสดีวิจิตร นักแสดงและนางแบบรุนใหม
ลักษณะที่ 3 Live with stereotypes but change meaning คือการอยูกับภาพตัวแทนนั้น
แตเปลี่ยนความหมายใหม โดย Stereotype ยังคงอยู ไดแก
กรณีศึกษาที่ 1 เฮเลน ปทุมรัตน เบอรเกอร คือการนําเสนอจุดเดนที่เปนอัตลักษณของเธอ
คือหนาอกที่มีความสวยงามและมีขนาดใหญ ซึ่งเปนภาพตัวแทนที่เธอภูมิใจ และเปลี่ยนความ

167

หมายของการเปดเผยหนาอกที่ปดเพียงหัวนมวาไมใชภาพนูด ไมใชภาพลามกอนาจาร แตเปน
ภาพตัวแทนเปดเผยเรือนรางที่สวยงาม และ
กรณีศึกษาที่ 4 เพ็ญพักตร ศิริกุล คือการอยูกับภาพตัวแทนของสัญลักษณทางเพศ ซึ่งเธอ
ตั้งใจเปนผูกําหนดตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน และภาพเปดเผยเรือนรางครั้งนี้ เปนภาพที่เปดเผยมาก
ที่สุดแลวของปจจุบัน และเธอก็ใหความหมายวา เปนภาพสวยงาม
ทั้งนี้ การใสรหัสและตอรองดวยตัวนางแบบเองในฐานะ Encoder นั้น สอดคลอง
กับแนวคิด Pornography และแนวคิดสตรีนิยมกลุมทาทายกลุมตอตานภาพเปลือย (Challenge
anti-porn Feminism) คือนางแบบมีบทบาทของการเปนผูเสนอ ดวยลักษณะของการกําหนด
สายตาจองมองผานเลนสของกลอง ซึ่งแสดงถึงสัญญะของการสื่อสารโตตอบโดยตรงกับผูรับสาร
ซึ่งเปนลักษณะในแงบวกของการเปนผูกําหนดกระบวนการสรางภาพตัวแทนใหกับตนเอง
2.มิติที่ผูหญิงทําการใสรหัสและตอรองดวยตัวผูหญิงเอง และลักษณะของปจจัยรที่นํามา
ใชในการตอรอง เพื่อใหไดภาพตัวแทนการนําเสนอเรือนรางตามที่ผูหญิงตองการ
จากการกําหนดภาพตัวแทนดวยการใสรหัสและตอรองดวยตัวของนางแบบนั้น สิ่งสําคัญ
ที่นางแบบนํามาใชเปนเครื่องมือที่นางแบบนํามาใชเปนเครื่องมือ ประกอบดวยปจจัยตาง ๆ ในการ
ตอรองและทาทายกับเจาของ
1.การตอรองกับเจาของทุน (ทุนนิยม)
การใชรางกายมาเปนทุนทางเศรษฐกิจ ความมีชื่อเสียง และความสัมพันธกับชางภาพ ใน
การมีสวนรวมในกระบวนการผลิต ทั้งกอน คือ การยอมรับและตกลงในเงื่อนไขของคอนเส็ปทการ
ถายแบบ การอนุญาตใหนําภาพเผยแพรในนิตยสารลิปสเทานั้น และไมใหบุคคลอื่นเขาไปเกี่ยว
ของระหวางการถายแบบ ตลอดจนการมีสวนรวมในระหวางการถายทํา คือความสามารถในการ
กําหนดหรือแสดง เพื่อทํากิริยาทาทางใหเกิดความสวยงามและเหมาะสมกับบุคลิกของตนเอง หรือ
ตามที่นางแบบตองการสรางภาพตัวแทนใหเกิดขึ้น โดยนางแบบใชปจจัยการตอรองกับเจาของทุน
(ทุนนิยม) ดังนี้
1.) ชื่อเสียงของนิตยสาร นิตยสารเปนที่รูจักของคนในสังคมเปนอยางดี เปนหนึ่งใน
นิตยสารชั้นนําที่มียอดจําหนายสูง และภาพของนางแบบที่ปรากฏในนิตยสาร มักไดรับการรับรอง
หรือยอมรับจากผูอานวา ไดผานการคัดเลือก การจัดทาทาง และการผลิตที่สวยงาม มีคุณภาพ
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2.) ปจจัยอื่น ๆ
- รายได
- เชื้อชาติ เชน การเปนลูกครึ่ง ของเฮเลน ปทุมรัตน วรมาลี ยศวดี หัสดีวิจิตร รวมทั้ง
จารุณี สุขสวัสดิ์
- การเพิ่มชื่อเสียงใหกับตนเองของ ยศวดี หัสดีจิตร ที่ทําใหไดมีโอกาสไปถายแบบให
กับ
สื่อของตางประเทศ
- โอกาสทางอาชีพจากการเปนนักแสดงของ จารุณี สุขสวัสดิ์ ที่ทําใหไดรับบทบาทอื่นๆ
เพิ่มขึ้นจากการไดแสดงเปนแมเพียงอยางเดียวเพราะเงื่อนไขดานอายุ
- การสรางภาพลักษณที่ดีกวาจากอดีตของ เพ็ญพักตร ศิริกุล ที่ทําใหสัญญลักษณของ
เซ็กสซิมโบลยังคงอยู แตเพิ่มคุณคาของความสวยงามและศิลปะลงไปแทนที่ความเยายวนทาง
เพศแตอยางเดียว
2.การตอรองกับกระบวนการผลิต
การแสดงแบบ หรือการโพสทาของนางแบบในระยะระหวางการแสดงแบบนั้น ยอมมีการ
ตอรองกับกระบวนการผลิตเพื่อใหไดภาพตัวแทนตามที่ตนตองการ ไมวาการมีฐานะของภาพตัว
แทนนักแสดงซึ่งเปนที่นิยม จึงไมอยากใหมีภาพแสดงถึงความเราอารมณทางเพศ หรือเซ็กซี่มาก
เกินความจําเปนของ จารุณี สุขสวัสดิ์ หรือความตองการมีภาพเปลือยกายของตนเองเก็บเอาไวแต
การเปลือยกายของเธอก็ไมใชนูด (การใหความหมายนูของนางแบบคือ ความลามกอนาจาร) ของ
เฮเลน ปทุมรัตน เบอรเกอร นางแบบไดใชปจจัยการตอรองกับกระบวนการผลิตดังนี้
1.) เรือนราง (รางกายกับทุนทางกายภาพ)
- ความพอใจในความมีสุขภาพดีที่สะทอนออกมาจากผิวพรรณ ความแข็งแรงของราง
กาย ไรสวนเกิน และความสวยงามในเรือนรางของตนเอง และความสวยงามที่มาจากการบํารุงทั้ง
รางกายดวยเครื่องสําอาง เนื่องจากขอบังคับของการมีอาชีพนางแบบ
- การพัฒนาและบํารุงรางกาย เพื่อใหมีความสวยงาม เพิ่มความสวยงามใหมีคุณคา
และสามารถสรางโอกาสทางอาชีพในดานของเพิ่มรายไดจากความสวยงามมากขึ้นของรางกาย
- การใชเครื่องประดับประกอบเรือนราง อาทิ สรอยสายสรอย เสื้อขนเฟอรในภาพตัวแทน
เปดเผยเรือนรางของเพ็ญพักตร ศิริกุล หรือเสื้อผาที่จารุณี สุขสวัสดิ์สวมใส เพื่อประกอบเสริมกับ
คอนเส็ปทหลักคือชุดเครื่องเพชร หรือเครื่องสําอางที่ยศวดี หัสดีวิจิตร ใหทาผิวใหเปนสีแทน ซึ่ง
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ชวยทําใหเรือนรางสวยงามขึ้น ในขณะเดียวกันก็ทําใหเครื่องประดับนั้นดูมีคุณคา
ภัณฑที่นางแบบไดเปนพรีเซ็นเตอรให

และผลิต

2.) การมีสวนรวมในกระบวนการผลิต
- ความมีชื่อเสียง และความสัมพันธกับชางภาพและนิตยสาร มาใชในการรวมกระบวน
การผลิต ทั้งกอน คือการตกลงในเรื่องของแนวทางการถายแบบ ระหวาง คือการโพสทา จากการ
นําภาพตัวแทนของการเปนนักแสดงที่ชัดเจนกวาการเปนนางแบบมาใช และภายหลังจากถาย
แบบ คือการเลือกแตละภาพตัวแทนเปดเผยเรือนรางใหตนเอง
3.การตอรองกับสังคม
จากแนวคิดสังคมแบบปตาธิปไตย การเปดเผยเรือนรางทั้งหมด ยกเวนอวัยวะเพศ และได
มีการแสดงทาทางตอกย้ําภาพตัวแทนซึ่งเปนสัญลักษณของตนเอง คือ หนาอก และการใหความ
หมายวาไมใชภาพนูดที่เปนลามก แตเปนเรื่องปกติและสวยงาม ถือเปนการคานกับความหมายที่
กรอบของสังคมกระแสหลักกําหนดไว ดังกรณีของ เฮเลน ปทุมรัตน วรมาลี และการแสดงความ
รับผิดชอบตอสังคมของการเปดเผยเรือนรางในลักษณะเปลือยกายของการสวมบทบาทของคนชน
ชาติอื่น วาสามารถรับผิดชอบกับกรอบของครอบครัวซึ่งถือวาเพียงพอแลว และการใหคําจํากัด
ความของอาชีพนางแบบที่เธอเปน วาเหมือนกับงานอื่น ๆ เชนกัน ของยศวดี หัสดีวิจิตร หัสดีวิจิตร
อีกทั้งนางแบบ เชน กรณีของจารุณี สุขสวัสดิ์เชื่อวาการเปดเผยเรือนรางไมไดกอใหเกิดผลกระทบ
ที่ไมดีใหกับคนในสังคม เพราะสังคมปจจุบันมีความหลากหลายทางความคิด โดยนางแบบไดใช
ปจจัยตาง ๆ เหลานี้ในการใสรหัสและตอรองกับสังคม ดังนี้
1.) แนวคิดเกี่ยวกับผูหญิงและสตรีนิยม
- ผูหญิงอยูบนพื้นฐานของความเทาเทียมกันในฐานะมนุษย และรางกายคือเครื่อง
หมายแหงการรวมเพศ ในแงการใหกําเนิดชีวิตตอ ๆ ไป
- ความเปนผูหญิงไมไดขึ้นอยูกับบทบาทเพศ (gender) เชื้อชาติ (race) และกรอบของ
สังคม ทุกคนเกิดมาแมมีเรือนรางที่ไมเหมือนกัน แตจะเหมือนกันในดานการใชสติปญญา เพื่อการ
ดําเนินชีวิตไดอยางปกติสุข
- สิทธิสตรีเกิดขึ้นและถูกยอมรับไดยากในสังคม แตเธอเชื่อวา บทบาทเพศ (gender)
ไมใชสิ่งกําหนดความสามารถของผูหญิงไทย
2.) สตรีนิยมกลุมตอตานภาพเปลือย (anti-pornography)
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จากแนวคิดเกี่ยวกับผูหญิงและสตรีนิยมนั้น แสดงถึงการทาทายตอสตรีนิยมกลุมตอตาน
ภาพเปลือย (anti-pornography) ในประเด็นดังนี้
- นางแบบมีความพอใจและความเพลิดเพลินใจกับภาพตัวแทนเปดเผยเรือนราง
- นางแบบใหภาพตัวแทนอื่นเปนตัวกําหนดขอบเขตการเปดเผยเรือนรางใหกับตนเอง
อาทิ จารุณี สุขสวัสดิ์ ใชภาพตัวแทนของความเปนนักแสดงควบคุมคอนเส็ปทของทีมงานดวย
ความที่เธอไมตองการใหภาพเปดเผยเรือนรางกระตุนอารมณทางเพศจนเกินความจําเปน หรือใน
สวนเฮเลน ไดใชความหมายของการเปลือยกายที่ไมใชนูด (ลามกอนาจาร) กําหนดการเปลือยกาย
ที่เธอตองการใหมีภาพที่สวยงาม และไมยั่วยวนทางเพศ
- การใหคําจํากัดความการเปดเผยเรือนรางวาเปนความสวยงาม และเกิดจากความ
สมัครใจของนางแบบ ไมไดรูสึกวาถูกกดดัน หรือเปนวัตถุทางเพศ
- มีความตั้งใจในการกําหนดภาพตัวแทนของตนเองวาตองการใหออกมาเปนดังที่นําเสนอ
ในนิตยสาร
3.) การวิพากษของสื่ออื่น
- ยศวดี หัสดีวิจิตร เห็นวา การวิพากษของสื่ออื่น เปนเรื่องของธุรกิจ ซึ่งในขณะเดียวกัน
ชวยสรางสื่อเสียงใหกับนางแบบดวย
- การวิพากษของสื่อหรือสังคม เปนเรื่องดีเพื่อที่จะไดนําขอวิพากษนั้น มาพัฒนาตัวเอง
ใหดียิ่ง ๆ ขึ้น ในการทํางานของตัวนางแบบเองได
- เพ็ญพักตร ศิริกุล ถือวาการวิพากษของสื่อคือเรื่องปกติ ที่ตองเกิดขึ้นในสังคมสื่อมวล
ชน เพื่อเปนการเกื้อหนุนทางธุรกิจ เธอจึงไมรูสึกวาไดรับความกดดันจากการวิพากษตาง ๆ
3.สรุปความสามารถการนําปจจัยมาใชในการใสรหัสและตอรองดวยตัวผูหญิงเอง กับมิติ
ตาง ๆ
ดังนั้นจากการที่นางแบบตอรองกับเจาของทุน (ทุนนิยม) กระบวนการผลิต ไดแก ชางภาพ
และสไตลิส และการตอรองกับสังคม โดยการใชปจจัยดังกลาวนั้น ไดสะทอนถึงความสามารถใน
การใสรหัสและตอรองดวยตัวของผูหญิงเอง ในเรื่องของการตอสูเพื่อกําหนดภาพตัวแทนเปดเผย
เรือนรางตามที่ตนตองการ ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้
1.การตอรองกับเจาของทุน (ทุนนิยม)
ความมั่นใจในชื่อเสียงของนิตยสาร และรายได : นางแบบเหลานี้ตอรองกับเจาของทุน
ดวยการขายภาพเปดเผยเรือนรางของตนไดอยางชอบธรรม จากการเลือกนิตยสารที่มีชื่อเสียง ได
รับความนิยม อีกทั้งมีภาพลักษณที่ดี เกี่ยวกับการผลิตภาพนางแบบเปดเผยเรือนรางใหมีความ
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สวยงาม โดยมีเรื่องของรายไดเขามาเกี่ยวของกับการตัดสินใจ ดวยการตอรองในราคาที่สูงขึ้นได
หรือไดรับรายไดที่เปนที่พอใจ ดวยการใชเรือนรางที่มีความสวยงาม กอปรกับชื่อเสียงซึ่งเปนที่นิยม
ในสังคม และแตนางแบบดังกลาวไมสามารถตอรองไมขายไมได
ซึ่งเปนการที่นางแบบทําการตอรองเพื่อใหไดรายไดมากที่สุด และการไดโอกาสทางอาชีพ
ในทิศทางที่กาวหนา ทั้งในประเทศและตางประเทศ
2.การตอรองในกระบวนการผลิตภาพ ไดแก ชางภาพและสไตลิส
ความสัมพันธสวนตัว : นางแบบเหลานี้ไดใชความสัมพันธสวนตัวในการตอรองเรื่องของ
การแสดงทาทางกับ ชุด หรือเครื่องประดับที่สวมใส ซึ่งภาพเปดเผยเรือนรางไดถูกกําหนดแลวจาก
ภาพตัวแทนอื่น อาทิ ของ จารุณี สุขสวัสดิ์ แตสามารถเปดเผยไดมากยิ่งขึ้นในระหวางถายแบบ
นางแบบใหความไวเนื้อเชื่อใจกับชางภาพเปนอยางมาก
ซึ่งการตอรองในมิตินี้ นางแบบตอรองกับชางภาพ เพื่อใหไดภาพตัวแทนเปดเผยเรือนราง
ตามที่ตนตองการ กอปรกับความสวยงามที่มองผานเลนสของกลอง ซึ่งผูหญิงไมไดอยูในฐานะผู
ถูกกระทําจากเลนสของกลอง แตอยูในฐานะผูกระทําใหมีภาพสวยงามจากการแสดงทาทางของ
ตนเอง โดยเลนสของกลองเปนเพียงเครื่องมือสงผานภาพนั้น ๆ
3.การตอรองกับสังคม
แนวคิดเกี่ยวกับผูหญิงและสตรีนิยม : นางแบบเหลานี้ไดมีแนวคิดเกี่ยวกับผูหญิงในเรื่อง
ของความสามารถของผูหญิงในการที่จะกระทําสิ่งใด ๆ ไดตามใจและตามความสามารถโดยไม
เดือดรอนใคร การใชสายตาจองมองผานเลนสของกลอง แสดงถึงสัญญะการสื่อสารโดยตรงกับผู
รับสาร โดยมีเลนสของกลองเปนเครื่องมือใหนางแบบอยูในฐานะผูกระทําและกําหนดการตีความ
หมายตอผูรับสารเอง
เและจากการใหความหมายเกี่ยวกับภาพตัวแทนเปดเผยเรือนรางที่สอด
คลองกับ แนวคิด Pornography นั้น ยอมเปนการทาทายแนวคิดกระแสหลักของสังคม เกี่ยวกับ
การใหภาพเปดเผยเรือนรางของตัวเองเปนภาพแหงความสวยงาม ซึ่งทั้งหมดเกิดจากความพอใจ
การสรางความหมายในการกําหนดขอบเขตของภาพตัวแทนเปดเผยเรือนรางใหกับตนเอง และ
จากความตั้งใจในการกําหนดภาพตัวแทนของตนเองวาตองการใหออกมาเปนดังที่นําเสนอใน
นิตยสาร อีกทั้งการจัดการกับการวิพากษของสื่ออื่น นางแบบไดใชการสัมภาษณไปพรอมกับภาพ
เปดเผยแฟชั่น เพื่อแสดงสัญญะถึงความเขาใจในภาพตัวแทนของตน และภาพตัวแทนของสังคม
ในเวลาเดียวกัน
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แตขณะเดียวกัน การใหเหตุผลสําหรับภาพตัวแทนเปดเผยเรือนรางของนางแบบในครั้งนี้
นางแบบใหเหตุผลโดยเรียกตัวเองวา “We” / “Them” ดวยการแยกตัวเองจากกลุมผูหญิงที่มี
ลักษณะการแสดงแบบอยางเดียวกัน เปนการสรางความเปนศัตรูกับพวกเดียวกันเอง ซึ่งตามหลัก
Feminism ถือวาเปนการทําลายกระบวนการของการตอรองของผูหญิง ทําใหการถายภาพ Nude
ของนางแบบอื่น ๆ เสีย หรือโยนความผิดใหกับนางแบบคนอื่น ‘The Other’
ดังนั้นนางแบบเหลานี้ ไดสรางแนวคิดเกี่ยวกับระบบความหมายของภาพเปลือย เพื่อตอ
รองกับสังคมเปนการสรางความถูกตอง และความเปนผูกําหนดบทบาทดวยตนเอง แตไมมีนาง
แบบคนไหน กลาวถึงผูชายที่ดูภาพโป ซึ่งหมายความวา นางแบบยังไมมีความสามารถที่จะตอสูให
หลุดออกจากกรอบกระแสหลักของสังคม เพราะในกรณีนี้ผูรับสารเปนปลายสุดของกระบวนการ
ผลิต มีบทบาทกับการเลือกรับหรือไมรับสารที่ออกมาจากนางแบบ

4. การถอดรหัสจากภาพตัวแทนและการตอรองของนางแบบ โดยการวิพากษของสื่อ นัก
สื่อสารมวลชน และนักวิชาการดานสื่อสารมวลชน และสตรีนิยม (Decoder)
1. จากการวิพากษของสื่ออื่นๆ
ภาพสวยงาม และใชภาษาเชื่อมโยงกับเรื่องเพศ ไมปรากฏวามีสื่อใดที่วิพากษภาพเรือน
รางของนางแบบทั้ง 4 คนที่ศึกษาในกรณีที่เสียหายมากนัก
ภาพตัวแทนเปดเผยเรือนราง : สื่อไดนําภาพที่มีการเปดเผยเรือนรางมากที่สุดจาก
นิตยสารที่ผลิตภาพ ประกอบบทความที่เกี่ยวกับเรื่องเพศ ไดแก ความรัก การมีคูครองของนาง
แบบ
การใชภาษาประกอบ : สื่อไมใชคําหยาบคายในลักษณะการตอวาใหเสื่อมเสียชื่อเสียง แต
เปนภาษาที่แสดงถึงความนิยมชมชอบกับภาพเปดเผยเรือนรางของนางแบบ และเปนภาษาที่แสด
งดสัญญะถึงความตองการทางเพศอยางชัดเจน อาทิ “อูย…ย…ย อยากเกิดเปน “เกาอี้” !!!”
ประกอบภาพเปดเผยเรือนรางการใสชุดชั้นใน นั่งครอมแยกขาบนเกาอี้ของเพ็ญพักตร ศิริกุล
2. นักสื่อสารมวลชน
2.1) เรื่องของการตอรองระหวางนางแบบกับนิตยสาร
- นางแบบตอรองกับนิตยสารโดยใช ความสัมพันธระหวางกัน อาชีพ (ความเปนมือ
อาชีพ)
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2.2) การสรางและตีความหมายของภาพเปดเผยเรือนราง
- ภาพเปดเผยเรือนรางมีความสวยงาม
- นางแบบอาจไมมีความมั่นใจในความสมบูรณเกี่ยวกับเรือนรางของตนเอง ซึ่งไมเกี่ยว
กับเรื่องของความสวยงาม และเปนเรื่องไมสมควรจะเปดเผยเรือนรางตอสาธารณะ ไดแก ยศวดี
หัสดีวิจิตร
- ภาพเปดเผยเรือนรางมีความสวยงาม นางแบบบางคน ไดแก ยศวดี หัสดีวิจิตร อาจ
ไมมีความมั่นใจในความสมบูรณเกี่ยวกับเรือนรางของตนเอง ซึ่งไมเกี่ยวกับเรื่องของความสวยงาม
และเปนเรื่องไมสมควรจะเปดเผยเรือนรางตอสาธารณะ
3. นักวิชาการดานสื่อสารมวลชน และสตรีนิยม
3.1) เรื่องของการตอรองระหวางนางแบบกับนิตยสาร
- ไมมั่นใจวาภาพที่ปรากฏจะตอบไดวาตอรอง ตองดูภูมิหลังและประวัติการถายภาพ
ของเฮเลนประกอบดวย อยางเชนภาพของเฮเลน ปทุมรัตน เบอรเกอร ซึ่งมีการถายคูกับสามีของ
เฮเลนนั้น อาจตีความไดวาเปนการกดขี่เฮเลนในฐานะของวัตถุทางเพศของสามีเทานั้น
- มีการตอรองในเชิงประนีประนอม กลาวคือ ทั้งนิตยสารกับนางแบบตางไดภาพตัวแทน
ตามที่แตละฝายตองการ เชน ยศวดี หัสดีวิจิตร
- นางแบบถูกกําหนดโดยนิตยสารเชน ยศวดี หัสดีวิจิตร , เพ็ญพักตร ศิริกุล, จารุณี สุข
สวัสดิ์
3.2) การสรางและตีความหมายของภาพเปดเผยเรือนราง
-ความสวยงาม เปนศิลปะ มากวาจะเกี่ยวของกับการกระตุนอารมณทางเพศ ไดแก ยศ
วดี หัสดีวิจิตร, เฮเลน ปทุมรัตน เบอรเกอร และจารุณีสุขสวัสดิ์
-แฝงมิติของการขายองคประกอบอื่น ๆ คือเครื่องสําอางบนรางกายของตัวแบบ มากกวา
ตั้งใจใหชื่นชมความงามจริง ๆ ของเรือนรางของนางแบบ ไดแก ยศวดี หัสดีวิจิตร, เพ็ญพักตร ศิริ
กุล และจารุณี สุขสวัสดิ์
ขอเสนอแนะ
ผูวิจัยหวังวา งานวิจัยชิ้นนี้ จะมีสวนกระตุนใหบุคคลในสังคม โดยเฉพาะผูหญิงได
ตระหนักถึงอํานาจที่เริ่มจากตัวตนของตนเอง วามีพลังในการสรางสรรคภาพตัวแทนของตนใหเกิด
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ตามความตองการของตัวเอง โดยใชปจจัยที่สามารถเอื้อประโยชนสูงสุด ในฐานะของผูกระทํา
หรือผูกําหนดบทบาทดวยตัวของผูหญิงเอง อีกทั้งกลุมองคกรตาง ๆ ในสังคม ไดตระหนักถึงความ
สามารถ พลัง และคุณคาของผูหญิงจากตัวผูหญิงเอง ทั้งนี้จากการที่ผูหญิงใสรหัสและตอรองดวย
เองนั้น จะเปนการทาทายกรอบแนวคิดของสังคมแบบปตาธิปไตยก็ตาม พวกเธอก็สามารถที่จะ
ดํารงอยูในสังคมไดอยางปกติสุข และผูวิจัยไดพยายามรวบรวมขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุง โดยแบง
แนวทางปฏิบัติตาง ๆ ดังนี้
1.ปจเจกบุคคล ในแงปจเจกบุคคลโดยเฉพาะผูหญิงไทย แมวาการกําหนดตัวตนจาก
ภาพตัวแทนการเปดเผยเรือนรางผานสื่อของนางแบบนี้จะไมสามารถเกิดขึ้นไดกับผูหญิงไทยทุก
คน แตพวกเธอก็ไดพบวา ตัวตนของเธอเองนั้นสรางและตีความหมายใหกับภาพตัวแทน กระทั่ง
สามารถสรางอํานาจการตอรองใหกับตนเองทาทายสังคมแบบปตาธิปไตย และทุนนิยมในสื่อได
เปนอยางดี
ซึ่งผูหญิงในทุกระดับของสังคมสามารถที่สรางพลังใหกับตัวเองดวยวิธีการตอรอง
(empower) ไดเชนกัน ดวยการเริ่มจาก 1) การเชื่อมั่นในพลังของตัวเอง 2) เปนผูสรางระบบความ
คิดเกี่ยวกับการสรางและตีความหมายใหกับภาพตัวแทนของตนดวยตนเองได กอนที่จะไปเรียก
รองเอาจากบุคคลอื่น 3) การสรางภาพตัวแทนจากอัตลักษณของตัวเอง และ 4) สามารถผสม
ผสานภาพตัวแทนของตัวเอง กับแนวคิดแบบสตรีนิยมที่สนับสนุนการเสริมพลัง (empower) ของผู
หญิง
2.องคกรสตรี ในฐานะองคกรเพื่อสตรี ควรตระหนักถึงขอเท็จจริงวา ภาพตัวแทนของผู
หญิงไทยในสื่อนิตยสาร เปนภาพลักษณที่พึงประสงคของนางแบบ ซึ่งเกิดจากสรางและตีความ
หมาย เพื่อตอรองและกําหนดภาพตัวแทนของเธอเอง ดังนั้น ควรสงเสริมองคความรูเกี่ยวกับ
อํานาจของตนเองใหกับผูหญิงกลุมตาง ๆ ในสังคม ใหผูหญิงสามารถดึงพลังจากภายในตัวเองมา
ใชดวยการสรางความเขาใจใหลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับความเปนผูหญิง และทําความเขาใจรวมทั้ง
เปดมุมมองยอมรับผูหญิงในสาขาอาชีพตาง ๆ ในฐานะของความเปน ‘ผูหญิง’ ดวยกัน ที่ไมควรมี
การแบงแยกชนชั้น เชื้อชาติ และอาชีพ
ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยในครั้งตอไป
เนื่องจากจํานวนของนางแบบในกรณีศึกษาครั้งนี้ มีจํานวนนอย นางแบบที่คัดเลือกมา
ศึกษามีลักษณะและสถานภาพของระดับอาชีพที่ใกลเคียงกัน จึงไมปรากฏผลการวิเคราะหที่แตก
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ตางกันอยางชัดเจน ดังนั้น ในการศึกษาครั้งตอไป ควรเลือกกรณีศึกษาในลักษณะของกลุมผูหญิง
หรือนางแบบที่มีความหลากหลาย เชน กลุมนางแบบที่ไมมีชื่อเสียง ไมมีอํานาจการตอรอง กับ
กลุมที่มีชื่อเสียง และควรเพิ่มจํานวนของกรณีศึกษามากกวาการวิจัยครั้งนี้ เพื่อใหไดผลการศึกษา
ที่คลอบคลุมและชัดเจนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งนํามิติทางเศรษฐกิจของสื่อมวลชน มาเปนกรอบ
วิเคราะหใหชัดเจนยิ่งขึ้น
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ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ
นางสาวกนกวรรณ ไมสนธ จบการศึกษาในระดับปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต สาขารัฐประ
ศาสนศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประสบการณทํางานดานสิ่งพิมพไดแก
ผูสื่อขาวประจําฝายการเมือง หนังสือพิมพบานเมือง ปพ.ศ.2537 เจาหนาที่พิสูจนอักษร ประจํา
กองบรรณาธิการนิตยสารเพนทเฮาส ปพ.ศ. 2539 เจาหนาที่พิสูจนอักษรประจํากองบรรณาธิการ
นิตยสารฟอรเม็น และเจาหนาที่สรางสรรคแฟชั่น กองบรรณาธิการนิตยสารอีไลฟ ปจจุบันเปน
นักเขียนบทความประจํากองบรรณาธิการนิตยสารอีไลฟ

