
มิติใหมของการถายทอดสดกีฬาโอลิมปก ที่ไมเนนเสนอความเซ็กซี่ของนักกีฬา 
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ผูเชี่ยวชาญดานตางประเทศ 

 

 

ทีมวอลเลยบอลชายหาดหญิง ของสหรัฐอเมริกา (ชุดน้ําเงิน)                   เครดิตภาพ   Reuters : John Sibley  

จากสถานการณโรคระบาด โควิด-19 ท่ัวโลก การแขงขันกีฬาโอลิมปกฤดูรอนครั้งท่ี 32 หรือ โตเกียวโอลิมปก 2020 

จึงมีอะไรหลายอยางท่ีเกิดข้ึนเปนครั้งแรกของวงการสื่อมวลชนโทรทัศน  เชน เปนการถายทอดการแขงขันแบบ

ควบคุมระยะไกล  เปนการถายทอดการแขงขันแบบใชภาพเสมือนมารวม เปนการถายทอดในสนามท่ีไมมีผูชม        

มีการถายทอดการแขงขันแบบใชระบบ คลาวด คอมพิวเตอร เขามาบริหารจัดการและจัดเก็บขอมูลจากการถายทอด

กวา 9,500 ชั่วโมง ในชวงระยะเวลาตลอดสองสัปดาห  นอกจากนี้ ยังมีการใชเทคโนโลยีความคมชัดสูงแบบสูงสุด 

(Ultra High Definition: UHD) และความใสชัดเจนของระบบเสียงเปนพิเศษ (High Dynamic Range : HDR)  

ท่ีพิเศษกวานั้น การแขงขันครั้งนี้มีมิติใหมของการนําเสนอภาพ ท้ังลักษณะการจับภาพและมุมมองของภาพ                  

ท่ีไปสูสายตาผูชม นั่นคือ จะไมเนนการเสนอความสวยงามและเซ็กซ่ีจากสรีระของนักกีฬาหญิง หรือจากชุดแตงกาย

ของนักกีฬาท่ีเขาแขงขัน    
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หากจํากันได ในกีฬาโอลิมปกครั้งกอนๆ  เม่ือเราชมการถายทอดกีฬานานาชนิด เราจะเห็นภาพท่ีชางภาพและผู

กํากับบรรจงถายทอดออกมาใหเห็นลีลา เห็นความเคลื่อนไหว เห็นความชัดเจนของมัดกลาม เสนสายรางกายท่ีท้ัง

ออนชอย               ท้ังบึกบึนแข็งแกรง รวมท้ัง เครื่องแตงกายในการแขงขันท่ีอาจมีวัสดุปกปดพ้ืนท่ีรางกายเพียง

นอยนิด เชนกีฬายิมนาสติก วายน้ํา หรือ วอลเลยบอลชายหาด หรือแมกระท่ังกรีฑาในบางประเภท ท่ีบางครั้งมุมมอง

ของชางภาพ                ทําใหเราเห็น ความเซ็กซ่ี ความเยายวนทางเพศ ท่ีนักกีฬาไมไดตั้งใจใหมี แตบางกีฬา

กําหนดเครื่องแตงกายไววา              ตองสวมชุดบิกินี่ ในการเลนหรือการแขง เชน กีฬาวอลเลยบอลชายหาด มุม

ภาพท้ังหลายท่ีออกมาจึงหม่ินเหมท่ีจะวาบหวิว หรือเปดเผยเกินเหตุ 

แตในการแขงขันโอลิมปก โตเกียว 2020 ท่ีประเทศญ่ีปุนครั้งนี้  หนวยงานท่ีรับผิดชอบการผลิตสัญญาณ

ถายทอดสดสงให กับประเทศตาง ๆ ออกอากาศไปท่ัวโลก คือ Olympic Broadcasting Services : OBS              

ไดพิจารณาวาการถายภาพในการถายทอดครั้งนี้ จะเลิกธรรมเนียมการถายท่ีมุงเนนความเซ็กซ่ี ความดึงดูดทางเพศ

ของนักกีฬาเพศหญิง โดยผลักดันแนวคิดการนําเสนอวาให เปน “Sport Appeals, not sex appeal”                

หรือการเสนอ “เสนหของกีฬา ไมใชเสนหทางเพศ” เพ่ือเปาหมายของความพยายามท่ีจะสรางความเทาเทียม             

ทางเพศท้ังในสนามแขงขันและหนาจอทีวี   

 

ทีมกรีฑาหญิงของจาไมกา                                  เครดิตภาพ Reuters / Alexsandra Szmigiel 
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นายเยียนนสิ เอ็กซาโชส (Yiannis Exarchos) ผูอํานวยการของ Olympic Broadcasting Services : OBS              

ซ่ึงรับผิดชอบการผลิตสัญญาน กลาววา “คุณจะไมไดเห็นภาพอยางท่ีเคยเห็นเม่ือกอน แบบท่ีกลองจับรายละเอียด

และซูมเนนๆ บนอวัยวะบางสวนของรางกายนักกีฬา” ซ่ึงการถายภาพยุคนี้ใชเทคโนโลยีชั้นสูง ทุกอยางจะชัดเจน

เหมือนเราอยูตอหนานักกีฬา จะเปนการยากมากท่ีตองถายทําบางชนิดกีฬาแบบหลีกเลี่ยงภาพไมใหโป เชน 

วอลเลยบอลชายหาด ยิมนาสติก วายน้ํา และกรีฑา เพราะนักกีฬาจะแตงกายลงแขงดวยเสื้อผารัดรูปนอยชิ้น  

หรือเปดเผยรางกายมากดวยเสื้อผาท่ีออกแบบมาสําหรับกีฬาชนิดนั้นๆ  

ชวงการแขงขันโอลิมปกท่ีโตเกียว พวกเราหลายคนก็คงไดทราบขาวมาบางวา ทีมยิมนาสติกหญิงของเยอรมนี                 

ไดสงสัญญาณใหท้ังโลกรูวาพวกเธอตอตานชุดแขงซ่ึงเปดเผยเนื้อตัวและกระตุนความสนใจทางเพศ พวกเธอเลือก

สวมชุดรัดรูปท่ีปดขาถึงขอเทา และใหเห็นเหตุผลวา พวกเธอทําเพ่ือความม่ันใจ รูสึกดีข้ึน และมีความสบาย 

สะดวกคลองตัวในการเคลื่อนไหวมากข้ึน 

 

นักกีฬายิมนาสติกหญิงของเยอรมนีกับชุดรัดรูปเต็มตัว แบบท่ีไมเคยมีในการแขงยมินาสติกมากอน                                                  

                                                                                                เครดิตภาพ : www.ioc.org. 

 



-4- 

กอนหนาโอลิมปก ทีมหญิงของกีฬาแฮนดบอลชายหาดของนอรเวย ก็ปฏิเสธการสวมกางเกงบิกีนี่ตัวจิ๋วลงแขง  

และเลือกสวมกางเกงขาสั้นแบบรัดรูปแทน ซ่ึงปรากฏทีมนั้นถูกปรับเปนเงินฐานไมปฏิบัติตามกติกาการแตงกาย 

ของการแขงขันชิงแชมปโลกรายการนั้น 

คณะกรรมการโอลิมปกสากล (International Olympic Committee : IOC) ไมได มีการออกกฎระเบียบ               

เรื่องเครื่องแตงกายสําหรับกีฬาแตละชนิด แตไดมีการควบคุมการผลิตสัญญาณถายทอดสด ของ OBS  โดยกําหนด           

วาในการถายทอดสดจะไมเนนหรือโฟกัสใหเห็นวานักกีฬาสวมอะไรอยู โดย IOC ไดปรับแนวทางการนําเสนอภาพ

ของการแขงขัน และผูถือลิขสิทธิ์ถายทอดตองตระหนักถึง “ความเทาเทียมทางเพศ และความเปนกลางในการ

นําเสนอภาพกีฬาแตละชนิด” ขอแนะนําท่ีปรับใหมยังรวมถึงการหามโฟกัสอยางไมจําเปนท่ีหนาตา ชุดแตงกาย 

หรือจุดลอแหลมอ่ืน ๆ ของรางกาย  และเม่ือมีเหตุการณภาพหลุดจากเสื้อผาท่ีไมเรียบรอยหรือเกิดภาพ                  

ท่ีไมพึงประสงค จะตองตัดภาพไปท่ีอ่ืน หรือจัดเฟรมภาพเสียใหม เพ่ือเปนการเคารพในศักดิ์ศรีของนักกีฬา 

เปาหมายของกีฬาโอลิมปก จึงไมเพียงแตการยุติการนําเสนอทางเพศ การแขงขันโอลิมปกท่ีมีนักกีฬาหญิง                  

หรือนักกีฬาท่ีหลากหลายเพศจะไดรับการนําเสนอท่ีมากข้ึน โดดเดนข้ึน เชน เม่ือมีการแขงกีฬาวอลเลยบอลชาย                    

รอบชิงชนะเลิศ ก็จะมีกีฬาวอลเลยบอลหญิงรอบชิงชนะเลิศ ในเวลาท่ีตอเนื่องกันทันที  

ในฐานะสื่อมวลชนท่ีถายทอดกีฬา นายเอ็กซาโชส มองวา สือ่ยังไมไดทําหนาท่ีของตนเองใหดีเทาท่ีควร แมวา             

ตลอด 15 ปท่ีผานมา อาจมีการพัฒนาปรับปรุงบาง แตสื่อก็ยังตองนําเสนออยางตรงไปตรงมา และเปดกวางมากข้ึน 

คุณนาโอโกะ อิโมโตะ ผูแทนองคการยูนิเซฟ ซ่ึงมีหนาท่ีดูแลสิทธิของเด็กท่ัวโลก เคยเปนนักกีฬาวายน้ําหญิงทีมชาติ

ญี่ปุน ในโอลิมปกท่ีแอตแลนตา สหรัฐอเมริกา เม่ือป ค.ศ. 1996 (2539) กลาววา หลายสื่อมองนักกีฬาหญิง วาเปน 

เด็กสาว เปนภรรรยา เปนมารดา และไมใชนักกีฬาอยางแทจริง สื่อมวลชนมักมองนักกีฬาหญิงท่ีหนาตา ความสวย

ความงาม โดยกลาวชื่นชมวาคนนี้สวย คนนั้นเซ็กซ่ี จึงเปนเวลาท่ีโตเกียวโอลิมปก จะกอความเปลี่ยนแปลงใหสังคม

ญี่ปุน และเปนโอกาสเปดรับความแตกตางหลากหลาย  เธอหวังวาสื่อมวลชนและวงการกีฬาของญี่ปุน  จะไดพูดคุย

เรื่องนี้หลังการแขงขันจบลง เพ่ือหามาตรฐานของการนําเสนอภาพนักกีฬาหญิง เพราะนักกีฬาหญิงมีพลัง                  

แตก็สวยงาม และไมใชเปนแคผูหญิง แตพวกเขาก็คือนักกีฬาท่ีแทจริงคนหนึ่ง  
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ผูเขียนเคยมีประสบการณทํางานเปนผูประสานงานระหวางประเทศของศูนยถายทอดโทรทัศนในกีฬาซีเกมส              

ท่ีประเทศไทยเปนเจาภาพ และพบวาสถานีโทรทัศนของประเทศบรูไน ดารุสซาลาม จะไมถายทอดการแขงขัน

ยิมนาสติก และวอลเลยบอลชายหาดเลย เพราะเครื่องแตงกายของนักกีฬา และทาเลนท่ีจะเห็นสัดสวนตาง ๆ            

ของรางกาย ซ่ึงไมเหมาะกับศาสนาและสังคมไมเปดกวางใหผูชมไดชมภาพกีฬาประเภทนั้นๆ  

ในอนาคต ประเทศไทยของเรามีโอกาสท่ีจะเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬาระหวางประเทศอีกหลายครั้ง                     

และสื่อโทรทัศนของกรมประชาสัมพันธ ก็จะมีบทบาทหนาท่ีในการผลิตสัญญาณการถายทอดดวยเสมอ                   

ดังนั้น ในความเปน Host Broadcaster ก็คงตองตระหนัก ถึงแนวโนมใหมของการนําเสนอภาพการแขงขัน               

ท่ีจะตองไมเนนความเซ็กซ่ี ความดึงดูดทางเพศของนักกีฬาหญิง และชาย และนําเสนอความเทาเทียมทางเพศ               

และศักดิ์ศรีของความเปนนักกีฬา เปนสําคัญ 
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