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หนงัสอืโปต๊ลาดลา่ง:  
  ความรู ้มายาคต ิและจนิตนาการในเรือ่งเพศ 



คำนำ 
แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ  






แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศได้รับการสนับสนุนจากกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือน
ตุลาคม2549–กันยายน2551นับเป็นแผนงานแรกของสสส.ที่
ทำความเข้าใจเรื่องเพศในมิติต่างๆอย่างรอบด้านทั้งในแง่มุมของความ
สัมพันธ์เชิงอำนาจความพึงพอใจทางเพศและโรคในระบบสืบพันธุ์ โดย
ยึดแนวคิดเพศภาวะเพศวิถีและสิทธิมนุษยชนเป็นกรอบในการทำงาน
ซึ่งส่งผลให้แผนงานมุ่งเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและโครงสร้างสังคมที่
ไม่เอื้อให้บุคคลสามารถมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยได้มากกว่ามุ่งจัดการใน
ระดับตัวบุคคลนิยามของเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยจึงครอบคลุมถึงการ
ปลอดภัยจากความรุนแรงการตั้งท้องที่ไม่พร้อมและการติดเชื้อในระบบ
สืบพันธุ์

แผนงานมียุทธศาสตร์การทำงานทีเ่นน้การใชข้อ้มลู ความรู ้เปน

ฐานในการส่ือสารปรับเปลี่ยนวิธีคิดเร่ืองเพศในสังคม มุ่งพัฒนา

นโยบาย มาตรการ และระบบบริการที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะทางเพศ 

รวมทัง้ การสรา้งเครือขา่ยการทำงานสขุภาวะทางเพศทีม่ฐีานคิดเร่ือง

เพศเชิงบวกตลอด2ปของการดำเนินงานภาคีแผนงานได้นำแนวคิด
สุขภาวะทางเพศไปสู่ระดับปฏิบัติการในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศและหลาก
หลายกลุ่มเป้าหมายเช่นกลุ่มสาวประเภทสองเยาวชนพลทหารเกณฑ์
ผู้หญิงและผู้ชายมีเชื้อพนักงานบริการและผู้หญิงมุสลิมภาคใต้เป็นต้น

ง จ
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ชลดิาภรณ ์สง่สมัพนัธ ์

การทำงานที่ผ่านมาสร้างการเปลี่ยนแปลงระดับวิธีคิดและแนวทาง
การทำงานของภาคแีผนงานในหลายๆดา้นเชน่มกีารปรบัเปลีย่นมมุมอง
เรือ่งเพศจากเดมิทีมุ่ง่เนน้แตม่ติดิา้นโรคและอนัตรายมาสูม่มุมองเชงิบวก
ที่คำนึงถึงความสุขและสัมพันธภาพทางเพศทุกด้านมีการพัฒนารูปแบบ
การเรียนรู้สู่สุขภาวะทางเพศโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์
ตรงผสมผสานกับการใช้มุมมองเชิงวิพากษ์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง
ระดบัวธิคีดิและพฤตกิรรมจากภายในของบคุคลรวมทัง้เกดิการทำงานใน
ลักษณะเครือข่ายที่มีความกระตือรือร้นในการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้
บคุลากรและเปน็แหลง่การเรยีนรูร้ะหวา่งภาคแีผนงานดว้ยกนั

อยา่งไรกด็ีกระบวนการทำงานทีก่ลา่วมาขา้งตน้จะดำเนนิไปอยา่งมี
พลังและถูกทิศทางมากขึ้นจำเป็นต้องพึ่งพาฐานความรู้จากการวิจัย
อย่างเป็นระบบแผนงานจึงได้สนับสนุนให้สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
บริหารจัดการชุดโครงการวิจัย‘การสรา้งและจดัการความรูด้า้นเพศวิถ ี

เพศภาวะ และสุขภาพทางเพศ’ โดยหนังสือฉบับนี้เป็นผลงานชิ้นหนึ่ง
ภายใตช้ดุโครงการนี้

หวังว่าผู้ที่ให้ความสำคัญกับการมีสุขภาวะอย่างรอบด้านจะได้รับ
ความรู้และความเพลดิเพลนิในระหวา่งทีอ่า่นหนงัสอืเลม่นี้




แผนงานสรา้งเสรมิสขุภาวะทางเพศ

ดำเนนิงานโดย
มลูนธิสิรา้งความเขา้ใจเรือ่งสขุภาพผูห้ญงิ(สคส.)

สนบัสนนุโดย
สำนกังานกองทนุสนบัสนนุการสรา้งเสรมิสขุภาพ(สสส.)

กนัยายน2551

ง จ
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หนงัสอืโปต๊ลาดลา่ง:  
  ความรู ้มายาคต ิและจนิตนาการในเรือ่งเพศ 

คำนำ 
หัวหน้าชุดโครงการ 

ùการสรา้งและจดัการความรูด้า้นเพศว∂ิ ีเพศภาวะ และสขุภาพทางเพศû 



หัวใจของแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศคือการขบัเคล่ือน

ขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมที่สนับสนุนให้บุคคลมีสุขภาวะทาง

เพศที่ด ีทั้งทางกาย จิต และปญญา รวมถึงการขับเคลื่อนให้สังคมเกิด
ปรบัเปลีย่นวฒันธรรมทางเพศและโครงสรา้งสงัคมทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งเพศ
(เช่นกฎหมายกฎระเบียบต่างๆ)เพื่อนำไปสู่สังคมที่มีสุขภาวะทางเพศ
(sexualwellbeing)

การดำเนินงานชุดโครงการ ‘การสร้างและจัดการความรู้ด้าน

เพศวิถ ีเพศภาวะ และสขุภาพทางเพศ’เปน็สว่นหนึง่ของการขบัเคลือ่น
ข้างต้นบนพื้นฐานของการสร้างเสริมต่อเติมองค์ความรู้เรื่องเพศที่เชื่อม
โยงกบัสขุภาวะทางเพศอนัจะนำไปสูข่อ้เสนอในการสรา้งเงือ่นไขทางสงัคม
และวัฒนธรรมที่ลดความเสี่ยงเรื่องเพศที่ไม่ปลอดภัยและสนับสนุน
เงือ่นไขทางสงัคมและวฒันธรรมทีเ่พิม่ความปลอดภยัในการใชช้วีติดา้นเพศ
ของคนในสงัคมชดุโครงการแบง่การดำเนนิงานออกเปน็4ดา้นคอื

1. การสร้าง∞านข้อมูลความรู้เรื่องเพศอย่างเปìนระบบ 

1.1การพฒันาฐานขอ้มลูสขุภาวะทางเพศทีส่ามารถนำไปใชป้ระโยชน์
ไดโ้ดยภาคเีครอืขา่ยและผูส้นใจดงันี้
(ก)การสร้างฐานข้อมูลรายชื่อหนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องเพศใน
หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัจำนวน5แหง่

(ข)การสร้างฐานข้อมูลข่าวและบทความที่เกี่ยวกับเรื่องเพศ
ในรอบ10ปที่ผ่านมาฐานข้อมูลก.และข.นี้มีรายงาน
วิจัยที่เป็นผลผลิตออกมาร่วมกันชื่อมี ‘เรือ่ง’ เพศแบบไหน

ฉ ช
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ชลดิาภรณ ์สง่สมัพนัธ ์

ในห้องสมุดและข่าว  : หนังสือ เอกสารวิชาการ ข่าว และ  

บทความ ในฐานขอ้มลูสขุภาวะทางเพศโดยกลุภาวจนสาระ
พร้อมกับตัวอย่างเอกสารรณรงค์ที่เขียนขึ้นโดยใช้ฐานข้อมูล
จากขา่วและบทความเรือ่งเพศ

(ค)การสร้างฐานข้อมูลคำถามในคอลัมน์ถามตอบปัญหาเรื่อง
เพศและชีวิตในสื่อสิ่งพิมพ์และในเว็บไซต์รายงานวิจัยจาก
งานส่วนนี้ชื่อคำถามยอดฮิตในคอลัมน์ถามตอบเรื่องเพศ
โดยญาณาธรเจยีรรตันกลุ

1.2การสังเคราะห์นโยบายมาตรการและปฏิบัติการของภาครัฐ
ที่เกี่ยวกับเรื่องเพศรายงานวิจัยจากงานส่วนนี้ชื่อวิธีคิดเรื่อง
เพศวถิขีองรฐัไทยโดยวราภรณ์แชม่สนทิ

1.3การสงัเคราะหอ์งคค์วามรูเ้รยีนเรือ่งเพศจากเอกสารการเรยีนการ
สอนเพศศึกษาผ่านหลักสูตรการเรียนการสอนระดับต่างๆ
รายงานวิจัยจากงานส่วนนี้ชื่อ เรื่อง ‘เพศ’ ในคู่มือการเรียน
การสอนเรื่อง ‘เพศศึกษา’ ในสถานศึกษาไทย โดยนันทิยา
สคุนธปฏภิาค

2. การวิจัยเพื่อค้นหาบริบทสังคมไทยที่มีผลต่อความเสี่ยง  
 และการสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ 

ศึกษาวิจัยเชิงประวัติศาสตร์เรื่องเพศจากความทรงจำร่วมของ
สังคมไทยโดยเน้นที่กระบวนการเลือกรับและผสมผสานระบบความเชื่อ
ความหมายเรื่องเพศวิถีในบริบทที่เมื่อสังคม(หรือชนชั้นนำเพราะหลัก
ฐานทางประวัติศาสตร์มักจะถูกบันทึกจากมุมมองและประสบการณ์ของ
ชนชัน้นำ)เผชญิกบัการทา้ทายในรปูแบบตา่งๆจากภายนอกถอืไดว้า่เปน็
รายงานเรื่องเพศวิถีจากประวัติศาสตร์ความทรงจำเล่มแรกของประเทศ
ไทยชือ่วา่ประวตัศิาสตรข์องเพศวถิี:ประวตัศิาสตรเ์รือ่งเพศ/เรือ่งเพศใน
ประวตัศิาสตรไ์ทยโดยชลดิาภรณ์สง่สมัพนัธ์
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ศึกษาวิเคราะห์ความคิดและทำความเข้าใจระบบความคิด-ความ
เชือ่ความหมายในประเดน็‘เพศวถิ’ีและ‘บรบิทเสีย่งและบรบิททีส่ง่เสรมิ’
ของสื่อนิยม(popularmedia) ได้แก่รายการและโฆษณาทางทีวีสื่อ
สิ่งพิมพ์อินเตอร์เน็ตสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ (IEC
Materials)สื่อโฆษณายาและเทคโนโลยีเสริมสร้างอรรถรสทางเพศสื่อ
โฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพเป็นต้นงานส่วนนี้นับได้ว่าเป็น
ชดุโครงการยอ่ยอยูใ่นชดุโครงการใหญ่มรีายงานรวม6เรือ่งคอื

1. เพศวถิชีายรกัชายในแคมฟรอ็ก:พืน้ทีไ่ซเบอร์โครงสรา้ง
อำนาจและสขุภาวะทางเพศ
 รณภมูิสามคัคคีารมย,์พมิพวลัย์บญุมงคล
 และวชริาจนัทรท์อง

2.แคมฟรอ็กและเพศวถิขีองวยัรุน่หญงิไทย
 วชริาจนัทรท์อง,พมิพวลัย์บญุมงคล,
 รณภมูิสามคัคคีารมย์และชยานนัท์มโนเกษมสขุ

3.ยาออนไลน์:ประดษิฐกรรมเรือ่งเพศ
 ภานพุฒัน์พุม่พฤกษ,์พมิพวลัย์บญุมงคล
 และรณภมูิสามคัคคีารมย์

4.เพศวถิี60วนิาทบีนจอแกว้
 ชยานนัท์มโนเกษมสขุ,พมิพวลัย์บญุมงคล
 และรณภมูิสามคัคคีารมย์

5.จากคูส่รา้งคูส่มถงึCosmopolitan:วาทกรรมเรือ่งเพศและ
การตอ่รองของผูห้ญงิ
 มลฤดีลาพมิล,อไุรรตัน์หนา้ใหญ่
 และพมิพวลัย์บญุมงคล

6.เบือ้งลกึเบือ้งหลงัอดุมการณเ์รือ่งเพศและสขุภาพในสือ่รณรงค์
ของเอน็จโีอ
 มลฤดีลาพมิลและพมิพวลัย์บญุมงคล
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วิเคราะห์สื่อโป๊ ในฐานะเป็นช่องทางหลักของการเรียนรู้เรื่องเพศ
อย่างไม่เป็นทางการในสังคมไทยที่ถูกมองว่าคือภาพสะท้อนกามารมณ์
ผู้ชายไทยน่าสนใจว่าจินตนาการเรื่องเพศในหนังสือโป๊เหล่านี้ จะเป็น
ประโยชน์ต่อการสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศหรือไม่อย่างไรรายงานวิจัย
เรื่องนี้ชื่อว่าหนังสือโป๊ตลาดล่าง:ความรู้มายาคติและจินตนาการใน
เรือ่งเพศโดยชลดิาภรณ์สง่สมัพนัธ์

3.  การวิจัยเพื่อทำความเข้าใจสุขภาวะทางเพศจากมุมมอง/  
 ประสบการณ์ของเจ้าของปัญหา  

เพื่อทำความเข้าใจสุขภาวะทางเพศจากกลุ่มประชากรต่างๆที่
องค์กรเครือข่ายของแผนงานฯทำงานอยู่ด้วยดังนี้พนักงานบริการกลุ่ม
ความหลากหลายทางเพศกลุ่มผู้หญิงมุสลิมกลุ่มชนเผ่ากลุ่มผู้พิการ
กลุ่มผู้ติดเชื้อกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มแรงงานเคลื่อนย้ายกลุ่มผู้หญิงชนชั้นกลาง
กลุม่คูส่ามภีรรยาและคนโสดเปน็ตน้

เป้าหมายของการวิจัยคือรูปธรรมของการเรียนรู้ทักษะเพื่อสร้าง
สุขภาวะทางเพศและสัมพันธภาพทางเพศระดับบุคคลอย่างไรก็ตาม
เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายมีจำนวนหลากหลายมากในระยะแรกของแผน
งานฯจึงมีงานวิจัยในส่วนนี้อยู่เพียง2กลุ่มคือผู้หญิงชนชั้นกลาง(ใน
รายงานชื่อ‘ฉัน(ก็)รักนวลสงวนตัว’โดยกนกวรรณธราวรรณ)และ
กลุม่ความหลากหลายทางเพศ(ในรายงานชือ่‘ชวีติตวัตนและเรือ่งเพศ
ของสาวประเภทสอง’โดยสทิธพินัธุ์บญุญาภสิมภารรณภมูิสามคัคคีารมย์
และพมิพวลัย์บญุมงคล)

สำหรับกลุ่มอื่นๆได้แก่พนักงานบริการกลุ่มผู้หญิงมุสลิมกลุ่ม
ผูต้ดิเชือ้กลุม่วยัรุน่และกลุม่คูส่ามภีรรยาฯลฯผลผลติทีไ่ดค้อืรายงาน
กึง่วจิยักึง่พฒันาผา่นกจิกรรมโครงการตามยทุธศาสตร์ที่2‘สือ่สารสงัคม
เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนสุขภาวะทางเพศ’ที่มีการนำเสนอใน
การประชมุใหญข่องแผนงานฯในวนัที่13-15ตลุาคม2551ดว้ยเชน่กนั
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4.  การศึกษาแนวทางพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ  
 ผ่านระบบเฝ้าระวังในกลุ่มเยาวชน 

ระยะแรกของแผนงานฯได้ให้ความสำคัญต่อการศึกษาวิเคราะห์
ความคิดและผลสะเทือนของการให้ความรู้เรื่องเพศจากโครงการก้าวย่าง
อย่างเข้าใจในฐานะระบบเฝ้าระวงัปัจจัยเสี่ยงของโครงการป้องกันเอดส์ใน
กลุ่มเยาวชนที่จัดขึ้นทั้งในและนอกระบบโรงเรียนดำเนินงานโดยองค์กร
PATHแห่งประเทศไทยอาจนับได้ว่าเป็นหลักสูตรเพศศึกษารอบด้าน
หลักสูตรแรกในประเทศไทยที่มีการนำไปใช้อย่างกว้างขวางคือจนถึง
ปัจจุบัน(2550)มีสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการในปัจจุบันทั้งสิ้น699
แหง่โดยมคีรผูา่นการอบรมกบัโครงการรวม4,322คน

รายงานวิจัยเรื่องนี้มิได้ประเมินผลสำเร็จหรือล้มเหลวของโครงการ
กา้วยา่งแตป่ระเมนิผลสะเทอืนทางความคดิของผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งทัง้ใน
ฐานะผู้สอนและผู้เรียนรายงานวิจัยส่วนนี้ชื่อวาทกรรมเรื่องเพศใน
หลักสูตรเพศศึกษาแนวใหม่:มุมมองการต่อรองและการประยุกต์ใช้
โดยมลฤดีลาพิมล,พิมพวัลย์บุญมงคล,ศรินยาสิงห์ทองวรรณ,
อไุรรตัน์หนา้ใหญ่และรณภมูิสามคัคคีารมย์

สำหรับการดำเนินงานระยะที่สองแผนงานฯจะเน้นการศึกษา
วิเคราะห์ระบบเฝ้าระวังเดิมว่าระบบใดมีบทบาทเชิงชี้นำระบบอื่นได้แก่
การให้คำปรึกษาในหน่วยงานต่างๆเช่นระบบแนะแนวในโรงเรียนการ
ทำงานแนวpeereducatorsเชน่ศนูยบ์รกิารทีเ่ปน็มติรสำหรบัเยาวชน
เช่นfriendcornerหรือmilkshopการทำงานในชุมชนและศูนย์ให้
คำปรกึษาทางโทรศพัท์ประเภทฮอตไลนส์ายดว่นตา่งๆ

สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะ
หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินงานในส่วนของการสร้างฐานข้อมูลและจัดการ
ความรู้ผ่านการวิจัยรวม4ด้านข้างต้นจนเกิดผลผลิตเป็นรายงานวิจัย
รวม10เลม่สถาบนัฯหวงัวา่รายงานทัง้หมดนีจ้ะชว่ยในการวางรากฐาน
การมองเรื่องเพศอย่างรอบด้านเพื่อทำความเข้าใจ“วัฒนธรรมทางเพศ
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ของสงัคมไทย”เพราะอำนาจทางวฒันธรรมเปน็กลไกสำคญัในการควบคมุ
วิถีชีวิตทุกด้านของมนุษย์และเป็นอีกหนึ่งก้าวของเพศวิถีศึกษาในสังคม
ไทยทีมุ่ง่หมายถงึการศกึษาในเรือ่งตอ่ไปนี้

กระบวนการต่อเนื่องของชีวิตในการเรียนรู้การปลูกฝังทัศนคติ
ความเชื่อ เรื่องเพศผ่านสถาบันหลักในสังคมฯและหรือสื่อ
ตา่งๆ

คุณค่าของอัตลักษณ์ทางเพศภาวะบทบาทของเพศภาวะต่างๆ
และความสมัพนัธแ์บบรกัใครเ่ชงิพศิวาส

พัฒนาการทางเพศสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ์ความปรารถนา
และภาพพจนใ์นรา่งกายตวัเอง

ฯลฯ

เราผู้มีส่วนทุ่มเทกับผลิตผลครั้งนี้หวังว่าหนังสือทุกเล่มคงเป็น
ประโยชน์ไม่มากก็น้อยต่อการขับเคลื่อนขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่
สนบัสนนุใหบ้คุคลมสีขุภาวะทางเพศทีด่ีทัง้ทางกายจติและปญัญารวม
ถึงการขับเคลื่อนให้สังคมปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมทางเพศและโครงสร้าง
สังคมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศดังกล่าวมาแล้วในย่อหน้าแรกหากผู้อ่านพบ
ขอ้บกพรอ่งไมส่มบรูณ์หรอืมคีวามเหน็ตอ่หนงัสอืรายงานวจิยัไมว่า่เรือ่ง
อะไรขอได้โปรดสะท้อนกลับมายังผู้รับผิดชอบเราตั้งใจรับฟังด้วยความ
ยนิดี


กฤตยาอาชวนจิกลุ
21กนัยายน2551
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คำนำผู้เขียน 
ประสบการณป์îดลบั-เปîดเผยจากงานวจิยั çหนงัสอืโปต๊ลาดลา่ง 



ฏ ฐ



การทำงานวจิยั“หนงัสอืโปต๊ลาดลา่ง”ไปพรอ้มกบั“ประวตัศิาสตร์
เพศวิถี”เป็นประโยชน์ในการทำความเข้าใจเรื่องเพศในสังคมไทยอยู่มาก
เพราะได้เห็นการคัดสรรในกระบวนการนำเข้าค่านิยมและมาตรฐานความ
ดีงามเรื่องเพศโดยชนชั้นไทยและการเดินข้ามเส้นความถูกต้องเรื่องเพศ
รวมทั้งความกระวนกระวายอันเนื่องมาจากการตัดสินวิถีปฏิบัติทางเพศ
โดยมาตรฐานนั้นไปพร้อมกันนอกจากนี้ยังได้คิดใคร่ครวญเกี่ยวกับความ
สัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างเพศวิถีกับมิติอื่นๆของชีวิตทางสังคม โดย
เฉพาะชนชัน้ทางเศรษฐกจิ

นอกจากความเขา้ใจและประเดน็ใหม่ๆ ทีไ่ดจ้ากการทำงานวจิยัแลว้
ประสบการณ์จากการทำงานก็ทำให้ได้เห็นผลกระทบของเพศสภาพและ
ตัวตนทางเพศต่อการทำงานวิจัยเพศวิถีที่ทำให้ต้องคิดต่ออยู่หลาย
ประการการศึกษาสื่อสังวาสที่ผู้คนเสพเพื่อสำรวจตรวจตราเรื่องเพศนอก
กรอบและสนองความต้องการทางเพศในที่รโหฐานอย่างเปิดเผยกระตุ้น
ความอยากรู้อยากเห็นและความอึดอัดของคนที่ได้รู้ว่าทีมวิจัยนี้กำลังทำ
อะไรไปพร้อมกันจึงไม่น่าแปลกที่จะมีคนคอยสอบถามติดตามความ
ก้าวหน้าของการทำวิจัยอย่างที่ไม่เคยปรากฏในการทำงานประเด็นอื่น
เช่นเจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งหนึ่งที่มีสาขาบริเวณท่าพระจันทร์ที่ถามคนใน
ทมีงานทีท่ำหนา้ทีเ่บกิจา่ยเงนิคา่ใชจ้า่ยของโครงการอยา่งสมำ่เสมอทกุครัง้
ที่มีการเบิกถอนเงินโครงการว่าซื้อหนังสือได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรแล้ว
รวมทั้งผู้คนจำนวนหนึ่งที่มาขอรับบริจาคหนังสือโป๊ตั้งแต่โครงการยังไม่
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สิ้นสุดแต่ไม่มีใครมาขอดูข้อมูลหรือเอกสารของโครงการประวัติศาสตร์
เพศวถิีทัง้ทีก่ไ็ดส้ะสมหนงัสอืทีใ่ชใ้นการทำงานวจิยัมากมายเชน่เดยีวกนั

ความที่คนทำวิจัยเป็นผู้หญิงชนชั้นกลางโดยมีตำแหน่งแห่งที่เป็น
อาจารยม์หาวทิยาลยัมผีลตอ่กระบวนการทำงานเปน็อยา่งยิง่คนจำนวน
หนึ่งเก็บอาการแปลกใจและขบขันไว้ไม่ค่อยได้เมื่อรู้ว่าผู้วิจัยศึกษาหนังสือ
โป๊ตลาดล่างบางคนได้แสดงความเห็นอย่างอ้อมค้อมว่าประเด็นเช่นนี้
ไม่น่าจะศึกษาโดยผู้หญิงชนชั้นกลางเพราะผู้หญิงชนชั้นกลางไม่น่าจะรู้
เรื่องและเข้าใจอะไรทำนองนี้ได้และอาจจะทนต่อความหยาบที่ปรากฏ
ในหนังสือโป๊ไม่ได้การมองเช่นนี้ทำให้ได้คิดถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพศ
สภาพและเรื่องเพศที่ไม่ได้มีผลต่อการรับรู้ของผู้อื่นเกี่ยวกับงานวิจัย
เท่านั้นแต่ยังมีอิทธิพลต่อการตีความทำความเข้าใจแง่มุมต่างๆของ
หนงัสอืโปข๊องตวัผูว้จิยัเองดว้ยเพศสภาพของผูว้จิยักบัการศกึษาเรือ่งเพศ
จึงมีผลต่อกันและกันทั้งในขั้นตอนการวิจัยและการรับรู้เกี่ยวกับงานวิจัย
ของผูอ้า่นทีท่ัง้สองฝา่ยนา่จะไดต้ระหนกั

การศึกษาหนังสือโป๊ทำให้ผู้วิจัยมีโอกาสคิดใคร่ครวญถึงตำแหน่ง
แห่งที่ของตนเองกับการทำงานวิจัยหลายครั้งคนที่อ่านหนังสือโป๊จำนวน
มากอาจจะขา้มเรือ่งบางเรือ่งทีไ่มช่อบแตใ่นการทำวจิยัทีต่อ้งอา่นทกุเรือ่ง
ทำให้ได้เห็นความหลากหลายของรูปแบบเรื่องเพศหลายเรื่องอาจจะไม่
ต้องรสนิยมของผู้วิจัยนักและเป็นโอกาสในการตรวจสอบความอดทนอด
กลัน้ของตนเองและคนอืน่ในสงัคมทีค่นมแีนวโนม้จะปฏเิสธหรอืเบยีดขบั
รูปแบบเรื่องเพศที่ตนเองไม่ชอบหรือเข้าใจไม่ได้ทั้งที่อะไรที่เข้าใจไม่ได้
ไมน่า่จะเปน็เรือ่งไมด่ไีปเสยีทกุอยา่ง

ประสบการณ์ของทีมงานวิจัยตั้งแต่ขั้นตอนของการซื้อหนังสือและ
การอ่านข้อมูลก็น่าสนใจและตื่นเต้นไปพร้อมกันส่วนหนึ่งได้ถูกนำเสนอ
ในภาคผนวกโดยธนยัเกตวงกตเลา่ถงึประสบการณใ์นการซือ้หนงัสอืจาก
แหล่งต่างๆทีมงานวิจัยนี้มีคณะที่ช่วยกันอ่านข้อมูลหลายคนได้แก่ธนัย
เกตวงกต,ศนพิรปยิพจนากร,สชุาติเอกไพฑรูย,์วริฬุวฑิรูยส์ฤษฏศ์ลิป,์

ฏ ฐ
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ภวูนิบณุยะเวชชวีนิ,และรกันรินัดร์ชสูกลุเรือ่งเลา่จากประสบการณข์อง
ทีมอ่านข้อมูลหลายเรื่องเกี่ยวข้องกับการปิดบังคนในบ้าน เพราะการ
อ่านหนังสือโป๊เป็น“งาน”เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ยากแต่ละคนก็ต้องหาทาง
จัดการสถานการณ์เฉพาะของตนเองไปวิธีที่น่าสนใจของคนหนึ่งคืออ่าน
และจดโน๊ตในบริเวณที่เปิดเผยที่สุดของบ้านที่ทุกคนมองเห็นได้คนใน
ครอบครัวจะได้ไม่เข้ามาสอดส่องเพราะเข้าใจว่าการทำงานในที่แจ้งและ
กลา้เปดิเผยเตม็ทีเ่ชน่นี้ตอ้งไมเ่กีย่วกบัอะไรทีไ่มเ่หมาะสมอยา่งแนน่อน

การปกปิดและเปิดเผยไปพร้อมกันที่ได้เห็นจากการทำงานวิจัยนี้
นา่จะสะทอ้นทีท่างของเรือ่งเพศและเพศวถิใีนสงัคมไทย

โครงการวิจัยนี้ เป็นโอกาสให้ผู้วิจัยและคณะได้เรียนรู้และคิด
ใคร่ครวญเกี่ยวกับหลายประเด็นทั้งในเรื่องสื่อสังวาสเพศวิถีและที่ทาง
ของเรื่องเพศที่มีผลต่อการทำงานวิจัยขอขอบพระคุณรศ.ดร.กฤตยา
อาชวนิจกุลที่ทำให้ผู้วิจัยได้มีโอกาสอ่านหนังสือและคิดในกระบวนการ
ทำวิจัยที่สนุกสนานและอดทนกับความวุ่นวายและล่าช้าของการผลิต
งานวจิยั

ขอบคุณณัฐยาบุญภักดี,จิตติมาภาณุเตชะ,และอารดีประสม
ทรัพย์สำหรับกำลังใจความเข้าใจและความช่วยเหลือและขอบคุณ
กัลยาณมิตรทุกคนในโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจและองค์การแพธ
(PATH)ทีใ่หท้ีท่างในการขยายความคดิในเรือ่งเพศวถิี

ที่สำคัญที่สุดคือขออุทิศงานวิจัยนี้ให้กับแม่ที่เป็นกำลังใจเข้าใจ
และอดทนกับลูกในฐานะนักวิจัยพ่อที่จากไปแต่เป็นส่วนสำคัญของ
ความคิดและจิตวิญญาณของลูกและน้องชายที่สนับสนุนการทำงานวิชา
การของผูว้จิยัทัง้โดยตรงและโดยออ้มมาตลอด

ชลดิาภรณ์สง่สมัพนัธ์
คณะรฐัศาสตร์

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

ฑ ฒ
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นำเรื่อง 








สือ่สังวาส/สื่อลามก (Pornography) เป็นจำเลยถาวรที่ถูกกล่าว
หาวา่เปน็สาเหตขุองปญัหาสงัคมมากมายหลายเรือ่ง โดยเฉพาะ

การสนองความต้องการทางเพศในรูปแบบที่ถูกจัดว่าไม่เหมาะสมทั้งหลาย 
ตั้งแต่เรื่องเพศนอกสมรสไปจนถึงการบังคับร่วมเพศและความรุนแรงทาง
เพศ ชุดคำอธิบายหลักในประเด็นนี้ก็คือ การบริโภคสื่อสังวาสทำให้เกิด
ความต้องการและมีโอกาสจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศนอกกรอบการ
แต่งงานหรือหมกมุ่นกับเรื่องเพศ ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ในระบบความเชื่อที่
มองเรื่องเพศในทางลบ นอกจากนี ้ คนที่บริโภคสื่อตระกูลนี้ยังได้เห็น
ตัวอย่างและรับเอาความเชื่อความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเพศและความ
สัมพันธ์ทางเพศหลายประการที่ถูกจัดว่าไม่ถูกต้องเหมาะสมจากสื่อ
ประเภทนีด้ว้ย  
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ความหวาดวิตกเกี่ยวกับภัยอันตรายของสื่อสังวาสเพิ่มขึ้นตาม
ความหลากหลายของสื่อ ซึ่งถูกจำแนกออกเป็น 7 ประเภท ได้แก ่สื่อ 
สิ่งพิมพ ์อินเตอร์เน็ต วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน ์วัสดุเทปโทรทัศน ์ 
ภาพยนตร ์และโทรศัพท์เคลื่อนที ่ข้อมูลบอกว่าคนไทยเริ่มเสพสื่อสังวาส
เมื่ออายุน้อยคือ ตั้งแต่ชั้นประถม 3–4 (มติชน, 15 มีนาคม 2547, 
หนา้ 1) นกัการเมอืงและเจา้หนา้ทีข่องรฐัไดใ้หภ้าพของสือ่สงัวาสในฐานะ
สาเหตุของปัญหานานาประการ โดยเฉพาะการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอัน
ควรและการใช้ความรุนแรงทางเพศ ความเห็นเช่นนี้ถูกนำเสนอผ่านสื่อ
อย่างต่อเนื่อง เช่น “การแพร่ระบาดของสื่อพิมพ์ลามกอนาจารในปัจจุบัน 
โดยเฉพาะหนงัแผน่โปท๊ีห่าซือ้ไดง้า่ย มเีกลือ่นเมอืงยิง่กวา่ซือ้ยาแกป้วดหวั
จึงนำไปสู่การเลียนแบบการมีเพศสัมพันธ์แปลกๆ จนกลายเป็นว่าใคร 
มีรสนิยมปกติถือเป็นเรื่องผิดปกติ...” (สยามรัฐ, 6 กุมภาพันธ ์2547, 
หนา้ 1) หรอื “ปจัจบุนัสือ่ลามกกำลงัเปน็ปญัหาสำคญัตอ่เดก็และเยาวชน 
ข้อมูลจากการวิจัยระบุว่า เด็กไทยเริ่มเสพสื่อลามกตั้งแต่เรียนอยู่ชั้น
ประถมศึกษาปีที ่3-4 เนื่องจากเข้าถึงได้ง่าย ...ซึ่งสื่อเหล่านี้ส่งผลทำให้
เดก็และเยาวชนไมเ่ขา้เรยีนในโรงเรยีน มัว่สมุตามหอพกัและบา้นเชา่ ทำให้
คุณภาพการศึกษาต่ำลง นำไปสู่ปัญหาการล่อลวง การข่มขืน และการมี
เพศสมัพนัธก์อ่นวยัอนัควร... (เดลนิวิส,์ 26 มนีาคม 2547, หนา้ 15) 

 ผู้กระทำผิดข้อหาข่มขืนได้กล่าวถึงสื่อสังวาสในฐานะสาเหตุหนึ่ง 
ของการกระทำของตน การสัมภาษณ์นักโทษกรณีข่มขืนคนหนึ่งทำให้เห็น
การเชื่อมโยงนี้ได ้“ในฐานะที่ผมติดด้วยคดีโทรมหญิง ผมคิดว่าผมเรียนรู้
เรื่องเพศจากสื่อต่างๆ เช่น สิ่งพิมพ ์วีดีโอ และสื่ออื่นๆ ทำให้ผมอยากรู้
อยากลองดูว่ามันจะมีความสุขแค่ไหน...” (มติชนรายวัน, 1 กุมภาพันธ ์
2549, หน้า 36) เด็กกลายเป็นเหยื่อของการเสพสื่อสังวาสด้วย  
อดีตปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดการประชุม 
แลกเปลี่ยนข้อมูลการกระทำผิดล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก ที่สำนักกิจการ 
ต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ  
(ดเีอสไอ) วา่ “สือ่ลามกเหลา่นีเ้ปน็ตน้นำ้ทีก่ระตุน้ใหส้ญัชาตญาณแฝงเรน้
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รุนแรงมากขึ้น ทำให้ต้องการมีกิจกรรมทางเพศกับเด็ก และนำไปสู่การ 
ลว่งละเมดิทางเพศตอ่เดก็...” (ไทยโพสต,์ 16 สงิหาคม 2550, หนา้ 2)  
ภัยอันตรายของสื่อสังวาสทำให้รัฐไทยมีนโยบายในการปราบปรามอย่าง
เข้มงวดและการตรวจสอบเนื้อหาสื่อ เพื่อดูความเหมาะสมเชิงศีลธรรม 
และความสงบเรยีบรอ้ย (คม ชดั ลกึ, 25 เมษายน 2550, หนา้ 2)  

ความเข้าใจและการมองผลกระทบของสื่อกระตุ้นเร้าทางเพศอย่าง
ตรงไปตรงมานี ้มองข้ามความซับซ้อนของบทบาทที่ทางของสื่อประเภทนี้
ในชวีติทางสงัคม ความหลากหลายในดา้นรปูแบบ เนือ้หา และวถิทีางเพศ
และกลุ่มคนเฉพาะที่ปรากฏในสื่อกระตุ้นเร้าทางเพศ ทำให้เห็นความแตก
ต่างของสื่อต่างๆ ที่ถูกจัดว่าเป็น ‘สื่อลามก’ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มคนที่ต่าง
กัน สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อไฟฟ้าในตระกูลนี้ถูกผลิตโดยมีกลุ่มลูกค้าเฉพาะหรือ
ตลาดเฉพาะ ที่ทั้งสอดคล้องและขัดแย้งกับวิถีทางเพศภาคบังคับระหว่าง
ชายหญิง และมีระดับของการก้าวข้ามเส้นแบ่งความถูกต้องดีงามทางเพศ
มากบา้งนอ้ยบา้งตา่งกนัไป เชน่ สือ่เฉพาะสำหรบัคนรกัเพศเดยีวกนั คนที่
นิยมวิถีการสลับคู่ร่วมเพศ การร่วมเพศกับ ‘เด็ก’ ร่วมเพศกับสัตว ์การ
ผสมผสานความรนุแรงทางกายระดบัตา่งๆ กบัการรว่มเพศ ฯลฯ  

ความแตกต่างเชิงรูปแบบและความเฉพาะเจาะจงนี ้ทำให้สื่อต่างๆ 
ที่ถูกจัดอยู่ในตระกูล ‘ลามก’ นี้ถูกแบ่งย่อยไปได้ตามระดับการออกนอก
กรอบเรื่องเพศแบบชายหญิงและความโจ่งแจ้งของการนำเสนอ ความ
หลากหลายในหลายมิติของสื่อกระตุ้นเร้าความต้องการทางเพศ ประกอบ
กับความพยายามจะจัดการควบคุมสื่อเหล่านี ้ ในฐานะสาเหตุของความ
รุนแรงทางเพศ แต่ก็ต้องเผชิญกับประเด็นเสรีภาพ ทำให้เกิดความ
พยายามจะแบ่งสื่อสังวาสเป็นกระแสหลักและกระแสรอง1 ซึ่งมีที่ทางต่าง
กนัในสงัคม 



1 Nadine Strossen, Defending Pornography: Free Speech, Sex and the Fight 
for Women’s Rights (New York: Scribner, 1995).
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ความหลากหลายนี้ทำให้เห็นหน้าที่ที่ซับซ้อนของสื่อสังวาส ทั้งใน
ด้านการสะท้อนความเชื่อความหมายหลักเรื่องเพศ และความหมายที ่
นำไปสู่การตื่นตัวทางเพศ สื่อสังวาสมีแง่มุมของการก้าวข้ามเส้นแบ่งเรื่อง
เพศที่ถูกต้อง กับเรื่องเพศที่ถูกประณามว่าผิดปกติ/วิตถาร/ผิดธรรมชาติ
ในมิติต่างๆ กัน เช่นเรื่องเพศนอกสมรสทั้งหลายไปจนถึงการร่วมเพศกับ
ศพ/กับสัตว ์สื่อสังวาสสะท้อนการสำรวจพรมแดนต้องห้ามที่ซับซ้อนยิ่ง 
นกัสงัคมศาสตรบ์างคนมองสือ่สงัวาสในฐานะอาณาบรเิวณของจนิตนาการ
ของคนที่พยายามจะหลีกหนีจากกรอบกติกาในเรื่องเพศ ที่จำกัดรูปแบบที่
เป็นที่ยอมรับของการสนองความต้องการทางกาย/ทางเพศ คนจำนวน 
ไม่น้อยก้าวข้ามกรอบเรื่องเพศในอาณาบริเวณของจินตนาการนี ้แต่ไม่ได้
แปลว่าจะแสดงออกโดยการกระทำในชีวิตทางสังคมการเมือง2 สื่อสังวาส
จึงเป็นเรื่องของการสะท้อนกรอบเรื่องเพศ การกล่อมเกลาเรื่องเพศ  
การออกนอกกรอบ และจนิตนาการไปพรอ้มๆ กนั 

ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และตัวหนังสือที่ถูกนำเสนอในสื่อกระตุ้น
เร้าทางเพศมีความหมายเฉพาะที่ทำให้คนกลุ่มต่างๆ เกิดความต้องการ
ทางเพศหรือช่วยให้การสนองความต้องการทางเพศเป็นไปได ้ความหมาย
เหล่านี้เกี่ยวข้องกับโยงใยของการนิยาม ความเชื่อและค่านิยมที่ซับซ้อนที่
เกี่ยวข้องกับความเป็นชายหญิง ความสัมพันธ์ชายหญิง เรื่องเพศและ
ความสัมพันธ์ทางเพศที่เฉพาะเจาะจง สื่อสังวาสเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับ
โครงเรือ่งและความหมายเรือ่งเพศทัง้กระแสหลกัและกระแสรอง ซึง่เปน็ได้
ทั้งการผลิตซ้ำและการต่อรอง/ขัดขืนกรอบเรื่องเพศ ที่นิยามรูปแบบเรื่อง
เพศที ่ ‘ปกติ’ หรือ ‘ถูกต้อง’ อย่างคับแคบ โดยข้ามพรมแดนเรื่องเพศใน
อาณาบรเิวณของจนิตนาการ  

การศึกษารูปแบบการนำเสนอและโครงเรื่องหลัก รวมทั้ง ‘สาร’  
ที่ปรากฏในสื่อประเภทนี ้น่าจะทำให้เราเห็นได้บ้างว่า คนไทยรับ ‘สาร’  


2 Sallie Tisdale, Talk Dirty to Me: An Intimate Philosophy of Sex (London: Pan 

Books, 1994), p. 153-154. 
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ที่เกีย่วข้องกับเรือ่งเพศ ซึ่งถูกมองว่าเป็นการปลูกฝังความเชื่อความหมาย
เรื่องเพศอย่างไรบ้าง เพื่อจะทำความเข้าใจความสัมพันธ์/ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสื่อกระตุ้นเร้าทางเพศ ความรู้/มายาคติเรื่องเพศ และจินตนาการ
ทางเพศ ที่สะท้อนการสยบยอมหรือการขัดขืนกรอบเรื่องเพศหลักของ
สงัคม 

สื่อสังวาส: จินตนาการ และการควบคุมเรื่องเพศ 

การทีค่นหลายกลุม่รวมทัง้สือ่กระแสหลกัแปลคำวา่ Pornography 
เป็นภาษาไทยว่า ‘สื่อลามก’ สะท้อนความเข้าใจเกี่ยวกับที่ทางและ 
ผลกระทบทางสังคมของลื่อประเภทนี้ว่า น่าจะเป็นไปในทางลบอยู่มาก 
คำถามก็คือ ‘สื่อลามก’ นั้น ‘ลามก’ อย่างไร? เพราะสิ่งที่ถูกจัดว่าเป็น 
‘สื่อลามก’ มีความหลากหลายในเรื่องรูปแบบและเนื้อหาอยู่มาก และ 
ดูเหมือนว่าสื่อลามกมีความหมายที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา และ
มีรูปแบบที่หลากหลายในปัจจุบัน ทั้งในแง่ของวิธีการและ ‘สาร’ ที่ถูกสื่อ 
หลายรูปแบบของผลงานสร้างสรรค์และการสื่อสาร อาจถูกจัดว่าเป็นสื่อ
ลามกในบางเวลาหรอืสถานที ่แตอ่าจไมไ่ดถ้กูมองวา่ ‘ลามก’ ในทีอ่ืน่และ
ช่วงเวลาอื่น ความ ‘ลามก’ หรือไม ่ขึ้นอยู่กับความหมายและที่ทางของ
เรื่องเพศ รวมทั้งมาตรฐานเกี่ยวกับเรื่องเพศที่ถูกต้องเหมาะสม เนื้อหา
ของสื่อสังวาสสะท้อนการนำเสนอรูปแบบเรื่องเพศ ‘ต้องห้าม’ ทั้งหลาย 
และความพยายามจะควบคุมกำกับหรือปกปิดรูปแบบเรื่องเพศ ที่ถูกมอง
วา่ไมถ่กูตอ้งเหมาะสมในบรบิทเฉพาะนัน้ๆ  

การจะทำความเข้าใจสื่อสังวาสต้องทำความเข้าใจที่ทางของเรื่อง
เพศ และอะไรบา้งทีถ่กูจดัวา่เปน็เรือ่งเพศทีไ่มเ่หมาะสมหรอืเบีย่งเบน และ
ถูกเบียดขับโดยกติกาและมาตรฐานความถูกต้องดีงามของสังคม องค์
ประกอบร่วมของสื่อสังวาสรูปแบบต่างๆ ดูจะเป็นแง่มุมของการข้ามเส้น
แบ่งความถูกต้องในเรื่องเพศ และการสำรวจตรวจตราอาณาบริเวณต้อง
หา้มของเพศวถิกีระแสหลกัในบรบิทเฉพาะนัน้ๆ3
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การตัดสินว่าการคิด ทำ นำเสนอเรื่องเพศแบบไหน อย่างไร เป็น
เรื่องเหมาะสมหรือไม ่ขึ้นอยู่กับว่าอะไรบ้างถูกจัดว่าเป็นเรื่องเพศ หรือ
เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ เรื่องเพศมีความหมายที่ทางอย่างไรในสังคม
การเมอืง แตเ่รือ่งเพศ/เพศวถิ ี‘ไมน่ิง่’ คอืเปลีย่นแปลงไปในแตล่ะสถานที่
และเวลา เชน่ความเชือ่วา่เรือ่งเพศควรจะถกูจำกดัอยูเ่ฉพาะในสถาบนัการ
แต่งงานแบบผัวเดียว–เมียเดียว นำไปสู่การมองเรื่องเพศนอกสมรสทุก 
รูปแบบเป็นความผิด หรือความเชื่อว่าเรื่องเพศควรจะเป็นไปเพื่อการ 
เจริญพันธุ ์นำไปสู่กติกาเรื่องเพศที่แตกต่างไปจากระบบความเชื่อว่าเรื่อง
เพศเป็นไปเพื่อนันทนาการหรือความพึงพอใจ การกระทำที่ดูคล้ายคลึงกัน
มคีวามหมายและคณุคา่ตา่งกนัไปในแตล่ะระบบความเชือ่  

เพศวิถีในฐานะระบบความเชื่อความหมายเรื่องเพศไม่ได้คงที่ใน
แตล่ะเวลาหรอืสถานที ่การมองวถิทีางเพศราวกบัวา่เปน็เรือ่งเดยีวกนัขา้ม
กาลเวลาทำให้เกิดความสับสนเข้าใจผิดได ้เช่นเรื่องเพศแบบชาย-ชายใน 
สมัยกรีกต่างไปจากในสังคมไทย ทั้งในเรื่องที่ทางและความหมาย4 ใน
สงัคมการเมอืงหนึง่ ณ เวลาหนึง่กม็หีลายระบบความหมายเรือ่งเพศดำรง
อยูไ่ปพรอ้มกนั (แตไ่มไ่ดอ้ยูอ่ยา่งเทา่เทยีมกนั จะเหน็ไดจ้ากการจดัเพศวถิี
เป็นกระแสหลักและกระแสรอง) ทำให้การนิยามว่าอะไรคือสื่อลามก/สื่อ 
สังวาสแตกต่างกันในหมู่คนที่มีความเชื่อเรื่องเพศต่างกัน เช่นการมองต่าง
วา่ภาพยนตรเ์รือ่งหนึง่เปน็งานศลิปะหรอือนาจาร ฯลฯ  

ถ้อยคำ ภาพ และวัตถุมากมายหลายประการที่คนในช่วงปลาย
ศตวรรษที ่20 ต่อต้นศตวรรษที ่21 จัดว่าหยาบคายหรือลามกอนาจาร 
ไมค่วรจะเผยแพรใ่นทีส่าธารณะหรอืในสถานทีศ่กัดิส์ทิธิ ์อาจมคีวามหมาย

3 Mary McIntosh, “Liberalism and the Contradictions of Sexual Politics,” in Sex 
Exposed: Sexuality and the Pornography Debate, ed. Lynne Segal and Mary 
McIntosh (London: Virago Press, 1992), p. 163-166.  

4  David M. Halperin, “Is There a History of Sexuality?” in Philosophy and Sex, 
ed. Robert B. Baker, Kathleen J. Winiger, and Frederick A. Elliston (New York: 
Prometheus Books, 1998), p. 415-416.
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ต่างไปมากในระบบความเชื่อความหมายเรื่องเพศที่ต่างไป ตัวอย่างเช่น  
ในระบบความเชื่อที่มองเรื่องเพศเชื่อมโยงกับความอุดมสมบูรณ ์มีการ
นับถืออวัยวะเพศที่ถูกให้ความหมายว่า เป็นสัญลักษณ์ของการแพร่พันธุ์
และการเกดิ โดยมกีารคน้พบลวดลายเปน็รปูอวยัวะเพศชาย5 หรอือวยัวะ
เพศชายและหญงิบนภาชนะดนิเผา หรอืการสลกัเขาสตัวเ์ปน็รปูอวยัวะเพศ
ชาย หรือภาพเชิงสังวาสในวัดพุทธหลายแห่งในสังคมไทย ถูกอธิบายว่า 
เป็นเพราะทั้งผู้ผลิตงานและคนทั่วไปในช่วงเวลานั้นเห็นว่า เรื่องเพศเป็น
เรื่องธรรมชาติและปกติธรรมดาของชีวิตทางโลกย ์หรือเพื่อแสดงว่าเรื่อง
เพศเปน็อปุสรรคขวางทางสูน่พิพานของมนษุย์6

ความตอ้งการทางเพศเปน็องคป์ระกอบหนึง่ของการดำเนนิชวีติ แต่
ก็เป็นเรื่องของตัณหาที่ทำให้เกิดทุกข์และฉุดรั้งมนุษย์จากการบรรลุธรรม 
หรือการค้นพบตำราอย่าง “ผูกนิพพานโลกีย์” ที่พูดถึงการดูลักษณะหญิง
ชายที่เกี่ยวกับเรื่องเพศ อวัยวะเพศและการร่วมเพศในอุดมคต ิซึ่งเมื่อดู
จากชื่อของตำราหรือเอกสารที่ว่านี ้คนพุทธแบบไทยๆ คงจะเข้าใจไม่ได้
หรือมองเป็นเรื่องหมิ่นศาสนาได ้ตำราเช่นนี้ทำให้เห็นร่องรอยของกลุ่ม
สามัญชนที่ให้ความสำคัญกับการร่วมเพศในฐานะกิจกรรมสำคัญ ทั้งเพื่อ
ความพงึพอใจทางกายและการกำเนดิชวีติใหม ่จนตอ้งมกีารใหค้วามรูด้ว้ย
การบนัทกึเปน็คมัภรีท์ีศ่กัดิส์ทิธิ์7 นอกจากนี ้เรือ่งเพศยงัเปน็องคป์ระกอบ
หนึ่งของจิตรกรรมฝาผนังในวัดในสังคมไทยด้วย โดยปรากฏภาพการร่วม
เพศและการเลา้โลมในวดัหลายแหง่8 



5 “ยกย่อง ‘ปลัดขิก’ แล้วสบายใจ ยังดีกว่ากราบไหว้คนโกงชาต ิ โกงประชาชน,” ศิลป
วัฒนธรรม, ปทีี ่11 ฉบบัที ่8 (มถินุายน 2533), หนา้ 53. 

6 วราภรณ ์วชิญรฐั, “เชงิสงัวาสของเพศเดยีวกนั ในจติรกรรมฝาผนงัแบบแผนประเพณไีทย
สมัยรัตนโกสินทร ์(รัชกาลที่1-5)” สารนิพนธ์หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวชิาประวตัศิาสตรศ์ลิปะ, ภาควชิาประวตัศิาสตรศ์ลิปะ บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยั
ศลิปากร, 2549. 

7  อภลิกัษณ ์เกษมผลกลู, ผูกนิพพานโลกีย์ (กรงุเทพฯ: มตชิน, 2550). 
8 วราภรณ ์วชิญรฐั, “เชงิสงัวาสของเพศเดยีวกนั ในจติรกรรมฝาผนงัแบบแผนประเพณไีทย

สมัยรัตนโกสินทร ์(รัชกาลที่1-5)” สารนิพนธ์หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวชิาประวตัศิาสตรศ์ลิปะ ภาควชิาประวตัศิาสตรศ์ลิปะ บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยั
ศลิปากร, 2549. 
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การจัดว่าอะไรคือสื่อสังวาสสะท้อนความแตกต่าง และการ
เปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบของเพศสภาพและเพศวิถี9 ในระบบความ
เชื่อที่มองเรื่องเพศว่ามีอันตรายแฝงอยู ่ทั้งกับตัวคนและสังคมส่วนรวม 
การจำกัดเรื่องเพศให้อยู่ในกรอบที่เหมาะสมเพื่อจะไม่สร้างปัญหาจึงเป็น
เรื่องสำคัญยิ่ง ฐานความเชื่อสำคัญของเพศวิถีกระแสหลักที่ชนชั้นนำไทย
นำเข้า และได้รับการสนับสนุนอย่างแข็งขันโดยกลไกของรัฐอย่างต่อเนื่อง 
มีความหวาดระแวงในความมากเกินไปของเรื่องเพศ การหมกมุ่นอยู่กับ
เรื่องเพศทำให ้ ‘เสียงานเสียการ’10 หรือทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บที่เป็น
อันตรายกับสังคม เรื่องเพศจึงต้องถูกจัดการควบคุมให้เหมาะสม โดย
จำกัดไว้ในการแต่งงานเพื่อการเจริญพันธุ ์ที่ชายหญิงคู่สมรสซื่อสัตย์ต่อคู่
ไม่มีความสัมพันธ์ซ้อน โดยความพึงพอใจทางเพศไม่ใช่เรื่องสำคัญนัก 
ผู้ชายเป็นฝ่ายริเริ่มและเป็นผู้นำในเรื่องเพศ ในขณะที่ผู้หญิงเป็นฝ่ายคอย
สนอง เรือ่งเพศทีเ่หมาะสมจงึเปน็เรือ่งของการทำหนา้ทีเ่ฉพาะในเรือ่งของ
การเจริญพันธุ ์ การกระตุ้นเร้าความต้องการทางเพศเพื่อสนองความ 
พงึพอใจทางกาย เปน็เรือ่งไมถ่กูตอ้งและเปน็อนัตราย เพราะจะทำใหเ้รือ่ง
เพศหลดุจากการควบคมุและรอ่งรอยทีเ่หมาะสม สือ่สงัวาสทีก่ระตุน้ใหค้น
เกดิความตอ้งการทางเพศ และนำเสนอเรือ่งเพศทีเ่ปน็ไปเพือ่สนองความสขุ 
ทางกายไดก้ลายเปน็ผูร้า้ยสำคญัในระบบความเชือ่เชน่นี ้การมองเรือ่งเพศ 
บนฐานของความหวาดระแวงนีก้ลายเปน็ความเครง่เครยีดและหวาดหวัน่ 

แต่ประสบการณ์ของคนจำนวนไม่น้อยไม่ได้สอดคล้องกับกรอบ
ความหมายเรื่องเพศกระแสหลัก ความต้องการทางเพศเป็นส่วนหนึ่งของ
ความต้องการพื้นฐานที่ควบคุมได้ยากเย็น โดยเฉพาะในสถานการณ์ 

9 Elizabeth Bernstein, Temporarily Yours: Intimacy, Authenticity and the 
Commerce of Sex (Chicago: University of Chicago Press, 2007), p. 168-169. 

10 ธเนศ วงศ์ยานนาวา, “(การร่วม) เพศนอกสถาบันการแต่งงานในฐานะ ‘ระเบิด’ : จาก
ประวตัศิาสตร ์‘การสำเรจ็ความใครด่ว้ยตนเอง’ ถงึ ‘เพศศกึษา’...เมือ่อดุมการณป์ระสานกบั
วิทยาการทางการแพทย์,” รัฐศาสตร์สาร, 27 ฉบับที ่3 (กันยายน–ธันวาคม 2549),  
หนา้ 2. 
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ที่ความต้องการทางเพศถูกกระตุ้นเร้า ผู้ชายจำนวนมากไม่สามารถเล่น
บทนำในเรือ่งเพศ และเผชญิกบัการปฏเิสธของผูห้ญงิในการเขา้ถงึเรือ่งเพศ
กับพวกเธอ หรือรูปแบบเซ็กส์มากมายที่หลุดจากกรอบแคบๆ ของเรื่อง
เพศที่เป็นที่ยอมรับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศนอกสมรส การมีความสัมพันธ์
ซอ้น เซก็สโ์ดยไมม่คีวามสมัพนัธ ์เซก็สก์บัสตัว/์ศพ/เดก็ เซก็สก์บัคนรว่ม
สายเลือด ฯลฯ เป็นเรื่องหฤหรรษ์น่าลิ้มลอง คนในระบบความเชื่อเรื่อง
เพศได้อาศัยอาณาบริเวณของจินตนาการ เพื่อจะเดินข้ามเส้นข้อห้ามเรื่อง
เพศ และความกดดันให้คนปฏิเสธหรือจำกัดเรื่องเพศ และรูปแบบความ
เกีย่วขอ้งทางเพศ ไดก้ลายเปน็ฐานสำคญัของโครงเรือ่งหลกัของสือ่สงัวาส  

ความหลากหลายของสื่อสังวาสขึ้นอยู่กับแง่มุมต้องห้ามต่างๆ ใน
เพศวิถีกระแสหลัก แต่ไม่ได้หมายความว่า เรื่องต้องห้ามเหล่านี้จะกระตุ้น
เร้าความต้องการทางเพศของทุกคนได้เหมือนๆ กัน บางรูปแบบอาจจะ
เป็นเรื่องน่าขยะแขยงหรือสยดสยองสำหรับหลายๆ คน ท่ามกลางความ
หลากหลายของสื่อสังวาสก็มีสื่อสังวาสที่เป็น ‘กระแสหลัก’ โครงสร้าง
ความสมัพนัธเ์ชงิอำนาจแบบนยิมชาย (Patriarchy) ทีใ่หค้ณุคา่กบัความ
เป็นชายที่เชื่อมโยงกับความสัมพันธ์ทางเพศภาคบังคับที่นิยามเรื่องเพศ  
ว่าเป็นเรื่องระหว่างชายหญิง และมีศูนย์กลางอยู่ที่ความต้องการทางเพศ
ของผู้ชาย กำหนด/กำกับรูปแบบวิธีการที่คนมองตนเองและผู้อื่นในทาง
เพศ รวมทั้งความหมายที่ถูกเชื่อมโยงกับการกระทำในทางเพศ รูปแบบ
เซ็กส์ต่างเพศที่สะท้อนความต้องการทางเพศและค่านิยมเรื่องเพศของ
ระบบนิยมชาย ดูจะกระตุ้นเร้าความต้องการทางเพศของผู้คนที่คุ้นเคย 
และถูกปลูกฝังให้เชื่อมโยงความต้องการทางเพศกับรูปแบบเซ็กส์แบบภาค
บังคับนี ้ เมื่อดูผลการสำรวจสื่อสังวาสที่หลากหลายในสังคมอื่นอย่าง
สหรฐัอเมรกิา จะเหน็ไดว้า่ 90 เปอรเ์ซน็ตข์องสือ่ประเภทนีเ้นน้กลุม่ผูช้าย

11 Gail Hawkes, Sex and Pleasure in Western Culture (Cambridge: Polity Press, 
2004), p. 119–138.

����������.indd   9 10/6/08   1:45:51 PM



10 หนงัสอืโปต๊ลาดลา่ง:  
 ความรู ้มายาคต ิและจนิตนาการในเรือ่งเพศ 

ประเภทรกัตา่งเพศ12 สภาพเชน่นีส้ะทอ้นความสมัพนัธเ์ชงิอำนาจในระบบ
นิยมชายและความสัมพันธ์ทางเพศภาคบังคับที่เน้นเซ็กส์ต่างเพศ รูปแบบ
และเนื้อหาของสื่อสังวาสที่เน้นความปรารถนา และจินตนาการที่เชื่อมโยง
กบัความเปน็ชาย จงึกลายเปน็กระแสหลกัทีถ่กูนำเสนอและบรโิภค13

คนในชว่งรอยตอ่ของศตวรรษที ่20 และ 21 คุน้เคยกบัการเสพสือ่
โดยการมองเห็น แต่ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวในสื่อรูปแบบต่างๆ ไม่ได้
กระตุ้นเร้าความต้องการทางเพศได้โดยตัวเอง ภาพเหล่านี้เชื่อมโยงกับ
ความหมายเฉพาะ โครงเรื่อง และเรื่องเล่าที่สะท้อนเพศวิถีกระแสหลัก 
อาจกล่าวได้ว่าองค์ประกอบหลักของสื่อสังวาสกระแสหลัก คือเรื่องเพศที่
ไร้ขีดจำกัด ไม่ต้องถูกกดดันหรือกำกับโดยข้อห้ามทางสังคมหรือจำกัดโดย
ความสัมพันธ ์ผู้ชายในสื่อสังวาสมีเสรีภาพในเรื่องเพศอย่างเต็มที ่ส่วน 
ผู้หญิงก็มีความปรารถนาในเรื่องเพศ (สื่อประเภทนี้อาจจะเป็นอาณา
บริเวณเดียว ที่ผู้หญิงแสดงออกถึงความปรารถนาทางเพศได้โดยไม่ถูก
ลงโทษหรือประณาม) และสุขสมในเรื่องเพศอย่างเห็นได้ชัด โดยผู้หญิง
เหล่านี้อาจจะดูเย็นชาและไม่ต้องการจะร่วมเพศกับผู้ชายในตอนแรก แต่ก็
ถูกกระตุ้นเร้าให้มีความต้องการจนร่วมมือด้วย สื่อกระแสหลักยังมีสาร 
ที่สำคัญเกี่ยวกับอวัยวะเพศชายที่ขนาดใหญ่โต และทำหน้าที่ได้ทุกเวลา
นาทใีนเรือ่งเพศ ทำใหผู้ห้ญงิสขุสมไดท้กุครัง้อยา่งไมต่อ้งผดิหวงั 

ในระบบความหมายที่มองเรื่องเพศในทางลบและให้ความสำคัญกับ
การหลีกเลี่ยงเรื่องเพศ หล่อเลี้ยงความปรารถนาและโหยหาเรื่องเพศ 
ประกอบกบัภาพทีข่ดัแยง้กนัเองของความเปน็หญงิ ทีม่ทีัง้แงม่มุของความ
เป็นแม่ผู้บริสุทธิ ์และวัตถุทางเพศที่มีความต้องการไม่รู้จบ ถูกมองว่าเป็น
รากฐานสำคัญของจินตนาการทางเพศของผู้ชาย นอกจากความต้องการ

12 Michael Kimmel, The Gender of Desire: Essays of Male Sexuality (Albany: 
State University of New York Press, 2005), p. 65. 

13 Lynn Chancer, Reconcilable Differences: Confronting Beauty, Pornography, 
and the Future of Feminism (Berkeley: University of California Press, 1998), 
p. 77.  
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ทางเพศทีถ่กูบงัคบัใหต้อ้งเกบ็กดแลว้ ความโกรธแคน้อนัเนือ่งมาจากความ
ขัดแย้งกันเองระหว่างความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างชายหญิงในระบบ
นยิมชาย และเพศวถิทีีผู่ห้ญงิตอ้งคอยจำกดัเรือ่งเพศของตนเอง กลายเปน็
ปมหลกัทีแ่สดงออกในจนิตนาการทางเพศของผูช้าย ผูห้ญงิทีด่ตูำ่ตอ้ยกวา่
ในระบบความหมายที่ให้ค่ากับความเป็นชาย และสภาพทางการเมือง
สังคมที่ผู้ชายเป็นฝ่ายควบคุมสถาบันต่างๆ ทางเศรษฐกิจ สังคมและ
การเมือง กลับเป็นฝ่ายกุมอำนาจในการกระตุ้นเร้าความปรารถนาในทาง
เพศของผู้ชาย และอาจจะสนองตอบหรือปฏิเสธความปรารถนานั้นก็ได ้
สภาพเช่นนี้ทำให้เกิดความโกรธแค้นที่ถูกปลดปล่อยในจินตนาการหลาย 
รปูแบบ14

แง่มุมที่ปรากฏในสื่อสังวาสกระแสหลักสะท้อนองค์ประกอบของ
เซก็สต์า่งเพศ ทีน่ำไปสูค่วามพงึพอใจและความหวาดวติก เพศวถิใีนระบบ
นยิมชายทีใ่หภ้าพของความเปน็ชายวา่ตอ้งมคีวามสามารถในทางเพศ เปน็
ฝ่ายรุกที่ทำให้ผู้หญิงสนองตอบได ้แต่ผู้ชายในระบบนิยมชายไม่ได้เข้าถึง
เรื่องเพศของผู้หญิงได้ตามอำเภอใจ และเสี่ยงต่อการถูกปฏิเสธ หรือ
อวัยวะเพศไม่ทำหน้าที่ได้ดังใจโดยไม่เลือกวัยและสถานการณ ์ภาพของ
ผู้ชายในสื่อสังวาสสะท้อนความไม่สอดคล้องของสถานะและที่ทางของ
ผู้ชาย ที่ควรจะทรงพลังอำนาจในระบบนิยมชาย กับ ‘ความเป็นจริง’ ใน
ชีวิตของผู้ชายมากมายที่ไม่ได้มีอำนาจเหนือคนอื่นรวมทั้งผู้หญิงมากมาย
นัก และไม่ได้เก่งกาจสามารถในเรื่องเพศอย่างที่ควรจะเป็นตามกรอบเรื่อง
เพศภาคบังคับ สื่อสังวาสกระแสหลักจึงเป็นอาณาบริเวณสำคัญที่ผู้ชาย
สามารถจะชดเชยความไม่สอดคล้องที่ว่านี้ได้15 โครงเรื่องของสื่อสังวาส
กระแสหลักให้ภาพของชายที่เถื่อน รุนแรงและไม่เลือกหน้าในเรื่องเพศ  

14 Kimmel, Gender of Desire, p. 86. 
15 Elizabeth Bernstein, “Desire, Demand, and the Commerce of Sex,” in Regulating 

Sex: The Politics of Intimacy and Identity, ed. Elizabeth Bernstein and Laurie 
Schaffner (New York: Routledge, 2005), p.109.
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ไปพร้อมๆ กับหญิงที่ชายสามารถเข้าถึงเรื่องเพศได้โดยง่าย และพร้อมจะ
สนองตอบโดยไม่มีความผูกพันผูกมัดใดๆ เรื่องราวที่ถูกนำเสนอให้ภาพ
เซ็กส์ที่ไม่ถูกจำกัดโดยกติกาที่ซับซ้อนของเพศวิถีกระแสหลัก อย่างความ
รักและสถาบันการแต่งงาน แต่เน้นการสนองความต้องการทางกายเฉพาะ
หน้าโดยไม่มีข้อจำกัด16 สื่อสังวาสเหล่านี้ให้ภาพการร่วมเพศหลากหลาย
รปูแบบ หลายชอ่งทาง การบงัคบัรว่มเพศ การรวมเพศเปน็กลุม่ การสลบั
คู ่ฯลฯ ตามใจปรารถนาอยา่งไมม่ขีอ้จำกดั 

ภาพของผู้หญิงที่พร้อมเสมอ สนองตอบต่อการกระตุ้นเร้า หรือ
พรอ้มจะรว่มเพศเสมอ และพอใจทีจ่ะทำทกุอยา่งทีผู่ช้ายตอ้งการ ถกูมอง
อย่างโกรธเคืองโดยผู้หญิงหลายกลุ่มและนักทฤษฎีสตรีนิยม ว่าเป็นความ
รนุแรงทางเพศ โดยเหตผุลทีส่ำคญักค็อื การกระทำหลายอยา่งทีส่ือ่สงัวาส
กระแสหลกัเสนอวา่ผูห้ญงิชอบทีจ่ะทำใหผู้ช้ายนัน้ ทำใหเ้กดิความเจบ็ปวด
หรอือดึอดัทางรา่งกาย เชน่การกระแทกอวยัวะเพศเขา้ไปในปากและลำคอ
ของผู้หญิงอย่างลึกล้ำ เป็นต้น ผู้หญิงหลายคนไม่พอใจ เพราะพวกเธอ
รู้สึกว่าความปรารถนาที่สื่อสังวาสกระแสหลักนำเสนอนั้น แท้ที่จริงเป็น
ความต้องการของผู้ชาย ที่ถูกอำพรางว่าเป็นสิ่งที่ผู้หญิงอยาก ชอบ และ
ต้องการ ภาพและเรื่องเพศของผู้หญิงที่ปรากฏในสื่อกระแสหลักถูก
บดิเบอืนใหผ้ดิเพีย้นไปจากผูห้ญงิทีม่ชีวีติเลอืดเนือ้ในสงัคมมากมาย  

นกัสตรนียิมบางคนเสนอวา่ ความไมพ่อใจของผูห้ญงิในเรือ่งนีน้า่จะ
เปรียบเทียบได้กับความรู้สึกอึดอัดปนโกรธ เมื่อพบว่าภาพของผู้ชายในนิ
ยายรักโรแมนติกเป็นอย่างไร เพราะผู้ชายหลายคนก็รู้สึกว่าพระเอกใน
นิยายเหล่านั้น ไม่ใช่ผู้ชายหรือต่างจากผู้ชายตัวจริงทั้งหลายอยู่มาก17

16 Lynne Segal, “Sweet Sorrows, Painful Pleasure: Pornography and the Perils of 
Heterosexual Desire,” in Sex Exposed: Sexuality and the Pornography Debate, 
ed. Lynne Segal and Mary McIntosh (London: Virago Press, 1992), p. 68.

17 Laura Kipnis, “Desire and Disgust: Hustler Magazine,” in Prostitution and 
Pornography: Philosophical Debate about the Sex Industry, ed. Jessica 
Spector (Stanford: Stanford University Press, 2006), p. 330.
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ความไมส่อดคลอ้งระหวา่งภาพของผูห้ญงิและผูช้ายในสือ่สงัวาส กบัผูห้ญงิ
และผู้ชายมากมายที่เป็นอยู่ในสังคม น่าจะทำให้เห็นสื่อสังวาสในฐานะ
อาณาบริเวณของจินตนาการในเรื่องเพศ ที่คนพึ่งพาเพื่อหาช่องทางในการ
ผ่อนคลายจากการกำกับเรื่องเพศของเพศวิถีกระแสหลัก ที่มีพลังแห่งการ
กดดนัและประณามทางสงัคมประสานกบัอำนาจรฐัเปน็ตวัสนบัสนนุ  

ความหลากหลายและแพร่หลายที่เพิ่มขึ้นของสื่อสังวาส ท้าทาย
กรอบเรือ่งเพศทีห่วาดระแวงผลในทางลบของความตอ้งการและการกระทำ
ทางเพศของผูค้น ววิฒันาการของการผลติสือ่ทีท่ำใหก้ารเผยแพรง่านเขยีน
ทั้งหลายเป็นไปได้อย่างกว้างขวาง ในระดับราคาที่คนต่างชนชั้นเข้าถึงได้
มากขึ้น รวมไปถึงวิธีการในการผลิตซ้ำภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ทำให้
รูปแบบการสื่อสารในเรื่องเพศเป็นไปได้อย่างกว้างขวางและหลากหลาย
มากขึ้น เทคโนโลยีใหม่ๆ ยังทำให้การเผยแพร่และเข้าถึงสื่อสังวาสเป็นไป
อย่างรวดเร็ว รูปแบบของสื่อที่ถูกจัดว่ากระตุ้นเร้าความต้องการทางเพศ
ของคนในสังคมมีหลายรูปแบบ ตั้งแต่นิยายเรื่องสั้นที่กล่าวถึงการยั่วเย้า
เลา้โลมและการรว่มเพศในระดบัตา่งๆ ไปจนถงึภาพนิง่และภาพเคลือ่นไหว 
ความหวาดวิตกของผู้คนในเวลาที่สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อไฟฟ้าพัฒนาไปมาก
อย่างเวลานี ้สะท้อนความหวาดกลัวการนำเสนอการร่วมเพศ หรืออะไร
ก็ตามที่อาจจะนำไปสู่การร่วมเพศ รวมทั้งภาพคนนุ่งน้อยห่มน้อย หรือ
เปลือยเปล่า ความกลัวนี้ได้ลามไปถึงการจัดประเภทเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย
บางประเภทวา่ยัว่ยวนดว้ย 

ปัญหาของสื่อสังวาสและการโต้เถียงในสังคมการเมือง 

สือ่สงัวาสถกูมองวา่เปน็ปญัหาจากมมุมองทีห่ลากหลาย ตัง้แตเ่รือ่ง
ศลีธรรม ไปจนถงึการเปน็สาเหตขุองการกระทำความรนุแรงตอ่ผูห้ญงิและ
เด็ก และการปลูกฝังกล่อมเกลารูปแบบเรื่องเพศที่ไม่เหมาะสม เพศวิถีที่
จำกดัเรือ่งเพศทีเ่หมาะสมไวใ้นสถาบนัการแตง่งานแบบผวัเดยีว–เมยีเดยีว
หวาดวิตกว่า การเสพสื่อสังวาสจะกระตุ้นเร้าความต้องการทางเพศที่คน
ควบคุมไม่ได ้จนต้องไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเพศนอกสมรสทั้งหลาย ไม่ว่าจะ
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เปน็เซก็สก์อ่นแตง่งาน การซือ้ขายบรกิารทางเพศ หรอืการมคีวามสมัพนัธ์
ซ้อนได ้การเสพสื่อสังวาสอาจสร้างปัญหาให้กับผู้เสพเอง เพราะต้อง
จดัการกบัผลกระทบทางศลีธรรมและสขุภาพของการเขา้ไปยุง่เกีย่วกบัเรือ่ง
เพศที่ไม่เหมาะสม ในศตวรรษที ่20 สื่อสังวาสถูกมองว่าเป็นปัญหาใหญ ่
เพราะผลกระทบทีเ่ปน็ภยัอนัตรายตอ่ผูอ้ืน่นอกเหนอืไปจากตวัผูเ้สพสือ่ 

สื่อสังวาสทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในการผลิต ทั้งผู้หญิง 
ผูช้าย และเดก็ทีเ่ปน็ผูแ้สดง/นายแบบ/นางแบบ เพราะการถกูลอ่ลวงหรอื
การบงัคบัโดยโครงสรา้งทีไ่มเ่ทา่เทยีม ทำใหค้นทีเ่สยีเปรยีบตอ้งยอมลดตวั
ลงสนองความต้องการทางเพศของคนที่เหนือกว่าในโครงสร้างนั้น ผู้แสดง
ในสื่อสังวาสอาจไม่ได้ยินยอมพร้อมใจ แต่ถูกมอมยาหรือใช้กำลังบังคับ 
นอกจากนี ้สือ่กระตุน้เรา้ความตอ้งการทางเพศยงัเปน็ภยัอนัตรายโดยออ้ม
สำหรับผู้หญิงและเด็ก ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงในกระบวนการผลิตได ้
เพราะผูเ้สพสือ่อาจใชค้วามรนุแรงบงัคบัรว่มเพศได ้ผลกระทบของการเสพ
สือ่สงัวาสในแงม่มุนีไ้ดถ้กูอา้งซำ้แลว้ซำ้อกี ทัง้โดยผูก้ระทำความรนุแรงทาง
เพศ และผูท้ีส่นบัสนนุการควบคมุกำกบัและการเซน็เซอรส์ือ่18

แนวร่วมสำคัญของกระแสเรียกร้องการจัดการกำกับสื่อสังวาส คือ
นักทฤษฎีและนักเคลื่อนไหวในแนวสตรีนิยมบางกลุ่ม สื่อสังวาสในระบบ
นิยมชายถูกนักสตรีนิยมมองในฐานะเครื่องมือทางวัฒนธรรม ที่สอนให้
ผู้ชายใช้ความรุนแรงกับผู้หญิง การข่มขืน ทุบต ีและคุกตามทางเพศเป็น
รูปแบบของการควบคุมผู้หญิง ให้อยู่กับความกลัวและสยบยอมต่ออำนาจ
ของผู้ชายในระบบนิยมชาย19 สตรีนิยมตระกูลที่อธิบายสถานการณ์ของ 
ผู้หญิงและความสัมพันธ์ชายหญิงโดยโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงอำนาจ

18 Brian McNair, Mediated Sex: Pornography and Postmodern Culture (London: 
Arnold, 1996), p. 73–74. 

19 Gail Dines, “Unmasking the Pornography Industry: From Fantasy to Reality,” in 
Transforming a Rape Culture, ed. Emile Buchwald, Pamela R. Fletcher, and 
Martha Roth (Minneapolis: Milkweed Editions, 2005), p. 107. 
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แบบชายนิยม เห็นว่าสื่อสังวาสสะท้อน ตอกย้ำ และผลิตซ้ำค่านิยมที่ 
ให้ความสำคัญกับความต้องการทางเพศของผู้ชายหรือยกย่องความเป็น
ชาย ภาพและโครงเรื่องของสื่อกระตุ้นเร้าความต้องการทางเพศ เป็น
ตัวแทนของทัศนคติและความปรารถนาทางเพศแบบชายนิยม ที่นิยาม 
ผูห้ญงิในฐานะวตัถทุางเพศทีด่ำรงอยูเ่พยีงเพือ่สนองความตอ้งการทางเพศ
ของผู้ชาย สื่อสังวาสทำหน้าที่เป็นคู่มือสำหรับผู้ชายในการมองและปฏิบัติ
ต่อผู้ชาย ในฐานะวัตถุที่กระทำต่ออย่างไรก็ได้ในทางเพศ และความรุนแรง
กลายเป็นเรื่องทางเพศ/เซ็กซี่20 การเสพสื่อประเภทนี้ทำให้ผู้เสพรับเอา 
ค่านิยมความเชื่อในเรื่องเพศแบบชายนิยมไปด้วย และแสดงออกใน
พฤตกิรรมและความสมัพนัธท์างเพศในชวีติจรงิ 

การเชือ่มโยงสือ่สงัวาสกบัพฤตกิรรมความรนุแรง เปน็ไปในลกัษณะ
ที่การเสพสื่อสังวาสทำให้ผู้เสพเกิดความต้องการทางเพศ และใช้ความ
รุนแรงกับผู้หญิงและเด็กเพื่อบังคับร่วมเพศ สมการของความสัมพันธ์/
ความเปน็เหตเุปน็ผลในประเดน็นีเ้ปน็ไปในลกัษณะดงันี ้

‘สือ่ลามก’  ความตอ้งการทางเพศ  พฤตกิรรมความรนุแรง 

แม้ว่าการเชื่อมโยงนี้จะเป็นประเด็นหลักที่ถูกหยิบยกในการผลักดัน
ให้รัฐควบคุมกำกับสื่อสังวาสในหลายสังคมการเมือง การสรุปความเชื่อม
โยงระหวา่งสือ่สงัวาสกบัการใชค้วามรนุแรงทางเพศยงัไมช่ดัเจน เพราะผล
การวจิยัตา่งๆ ทีศ่กึษาการเชือ่มโยงนี ้ทัง้พบและไมพ่บความสมัพนัธอ์ยา่ง
มนียัสำคญัในทางสถติิ21

20 Catharine A. Mackinnon, “Sexuality, Pornography, and Method: Pleasure Under 
Patriarchy,” in Feminism and Philosophy: Essential Readings in Theory, 
Reinterpretation, and Application, ed. Nancy Tuana and Rosemarie Tong 
(Boulder: Westview Press, 1995), p. 143–144. 

21 Brian Mcnair, Mediated Sex, p. 64–65. 
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 ความพยายามจะผลักดันให้รัฐเซ็นเซอร์สื่อสังวาส เพราะภัย
อันตรายของการเสพสื่อต่อผู้อื่นที่ไม่ใช่ผู้เสพ นำไปสู่การโต้เถียงที่ยืดเยื้อ 
เพราะฝา่ยสนบัสนนุไมส่ามารถจะยนืยนัหนกัแนน่ โดยผลการศกึษาเกีย่วกบั 
ความสมัพนัธร์ะหวา่งการเสพสือ่สงัวาสกบัการกระทำความรนุแรงทางเพศ 
สำหรับผู้ที่มองสื่อสังวาสในฐานะอาณาบริเวณแห่งจินตนาการ ที่คนอาศัย
เป็นที่สำรวจตรวจตรา หรือแสวงหาความพึงพอใจจากรูปแบบเรื่องเพศ
นอกกรอบกติกา เรื่องเพศที่ให้ที่ทางกับความต้องการ และการแสดงออก
ทางเพศอยา่งคบัแคบ  

ในจนิตนาการคนเดนิขา้มเสน้แบง่เรือ่งเพศทีถ่กูตอ้ง-ไมถ่กูตอ้ง หรอื
ละเมดิขอ้หา้ม โดยไมต่อ้งกงัวลกบัขอ้จำกดัหรอืผลกระทบตา่งๆ ทางสงัคม 
เพราะไม่ได้กระทำจริงๆ และสามารถกำหนดรายละเอียดและความเป็นไป
ตา่งๆ ไดต้ามทีป่รารถนาเพือ่ความพงึพอใจของตนเอง จนิตนาการทางเพศ
เปน็อาณาบรเิวณทีป่ลอดภยั และทำใหค้นเปน็สขุไดบ้า้ง ทา่มกลางขอ้หา้ม
และการควบคมุของสงัคม แตไ่มไ่ดเ้กีย่วขอ้งกบัชวีติประจำวนัของคน การ
แสดงออกตามจินตนาการโดยการกระทำเสียอีกทำให้คนไม่เป็นสุข เพราะ
สญูเสยีความสามารถในการควบคมุรายละเอยีด และตอ้งเผชญิกบัสภาพที่
ตนเองควบคุมไม่ได้22 จินตนาการจึงมีที่ทางเฉพาะ ต่างไปจากการกระทำ
และความสมัพนัธท์างเพศในชวีติจรงิของคน และใหค้วามพงึพอใจทางเพศ
แกค่นมากมาย โดยไมเ่กีย่วขอ้งกบัการทำหรอืไมท่ำอะไรในทางเพศของคน
เหลา่นัน้ในชวีติทางสงัคมการเมอืง  

 สำหรับคนบางกลุ่มที่ให้คุณค่ากับเสรีภาพของพลเมือง สื่อสังวาส
ถูกมองในฐานะการแสดงออกในเรื่องเพศที่พิสูจน์ยืนยันไม่ได้ว่า ไปละเมิด
สิทธิของผู้อื่นหรือเป็นภัยอันตรายกับคนอื่นอย่างไร และความเชื่อมโยง
ระหว่างการเสพสื่อสังวาสกับการกระทำความรุนแรงทางเพศ ก็ยังไม่
ชัดเจนหนักแน่นพอที่จะยอมหรือเรียกร้องให้รัฐเข้ามากำกับแทรกแซง 

22 Tisdale, Talk Dirty to Me, p. 153-156.
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ในเรื่องนี ้ยิ่งถ้ามองว่าสื่อสังวาสเป็นอาณาบริเวณของจินตนาการของคน 
ที่เป็นการแสวงหาความพึงพอใจส่วนตน โดยไม่ได้นำไปสู่การกระทำใดๆ 
ทั้งสิ้น การเปิดให้รัฐเข้าไปกำกับแม้แต่ความคิดของคนจะยิ่งเป็นอันตราย
ต่อเสรีภาพของผู้คน23 ความหวาดระแวงสื่อสังวาสในคนหลายกลุ่ม อาจ
สะท้อนฐานความเชื่อที่มองเรื่องเพศในทางลบ และความพยายามจะ
เก็บงำช่อนเร้นแง่มุมที่ถูกมองว่าเป็นอันตราย หรือทำให้มนุษย์ไม่ต่างจาก
สตัว ์การนำเสนอเรือ่งเพศอยา่งโจง่แจง้จงึเปน็เรือ่งทีห่ลายคนรบัไมไ่ด้24

การมองสื่อสังวาสอย่างแตกต่างกันดูจะสะท้อนฐานความเชื่อเกี่ยว
กับเรื่องเพศที่ต่างกัน ระหว่างคนที่มองเรื่องเพศเพื่อการเจริญพันธุ์/การ
สร้างความสัมพันธ์ทางสังคม หรือเรื่องเพศในฐานะนันทนาการ/ความ
สนกุสนานและการบรโิภค25

ท่ามกลางการโต้เถียงอย่างเผ็ดร้อนยกแล้วยกเล่า ว่าด้วยบทบาททื่
ทางของสือ่สงัวาสและการจดัการโดยรฐั สือ่สงัวาสยงัถกูมองในฐานะแหลง่
ความรู้/มายาคติในเรื่องเพศสำหรับคนมากมายหลายกลุ่มในสังคม สื่อ
สังวาสปลูกฝังความเชื่อความหมายเหล่านี ้ ให้ผู้ที่บริโภคสื่อเข้าใจว่าวิถีใน
เรื่องเพศของผู้คนทั่วไปหรือคนอื่นเป็นเช่นนี ้ ในบริบทที่เรื่องเพศถูกมองว่า
เป็นอันตรายและต้องห้าม ไม่ควรจะมีการพูดจาหรือแสดงออกอย่างเปิด
เผยตรงไปตรงมา การรับรู้เรื่องเพศของคนจึงมักจะเป็นไปอย่างขาดวิ่น 
จากขอ้มลูเปน็สว่นๆ ทีค่นรอบตวับอกเลา่ แหลง่ขอ้มลูสำคญัเกีย่วกบัเรือ่ง
เพศที่คนหลายกลุ่มเรียนรู้ก็คือสื่อสังวาส งานวิจัยของ Alfred Kinsey 
พบวา่ สือ่ประเภทนีถ้กูกลา่วถงึมากทีส่ดุในฐานะแหลง่ขอ้มลูแรกทีเ่ดก็ชาย
เรยีนรูเ้กีย่วกบัเพศวถิี26

23 Strossen, Defending Pornography. 
24 Kipnis, “Desire and Disgust,” p. 322 
25 Bernstein, “Desire, Demand, and the Commerce of Sex,” p. 104–105. 
26 ขอ้มลูนีถ้กูอา้งองิใน Kimmel, The Gender of Desire, p. 71-72. 
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คนบางกลุ่มจึงวิตกกังวลเกี่ยวกับสิ่งที่คนเรียนรู้จากสื่อสังวาสว่า 
อาจจะนำไปสู่การเรียนรู้เรื่องเพศที่ไม่ถูกต้อง และกลายเป็นปัญหาทาง
จิตใจและสุขภาพ ทั้งของปัจเจกและสังคมโดยรวมได ้แต่การปลูกฝังเรื่อง
เพศของสื่อสังวาสไม่ได้จำกัดอยู่เพียงสารหรือเนื้อหาในสื่อแต่เพียงอย่าง
เดียว แง่มุมที่สำคัญยิ่งเป็นเรื่องของการใช้หรือเสพสื่อสังวาสของผู้คนด้วย 
เพราะการใชส้ือ่สงัวาสเพือ่กระตุน้และสนองความตอ้งการทางเพศ เทา่กบั
เป็นการเรียนรู้เรื่องเพศภาคปฏิบัติไปด้วย คนเชื่อมโยงเนื้อหาและความ
หมายในสื่อสังวาส เข้ากับความรู้สึกทางกายและทางใจของความตื่นเต้น
และพึงพอใจในทางเพศ การเรียนรู้เรื่องเพศภาคปฏิบัติจากสื่อสังวาส 
จึงเป็นไปในลักษณะของ “ประสบการณ์ประทับ/ฝังร่าง” (Embodied 
Experiences) คนเรียนรู้หรือรับเอาความหมายบวกความรู้สึกและ
ประสบการณ์ทางกายจากการเสพสื่อสังวาส ในสภาพที่เราไม่มีโอกาส 
ได้ตรวจสอบทำความเข้าใจความหมายและการกระทำในเรื่องเพศเหล่านั้น 
แตส่ิง่ทีร่บัมามผีลตอ่วถิทีางเพศของเขาและเธออยา่งมากมาย27

การศึกษาทำความเข้าใจสื่อสังวาสทำให้เห็นการต่อรองกับข้อห้าม
ในเรือ่งเพศ การปะทะของฐานความเชือ่ความหมายเกีย่วกบัเรือ่งเพศ และ
ความปรารถนาในเรื่องเพศ ที่สะท้อนความเชื่อความหมายในเรื่องเพศ 
และความอึดอัดกระวนกระวายของผู้คนเกี่ยวกับชีวิตทางสังคมของเขาเอง 
รวมทั้งการส่งผ่านความเชื่อ/มายาคติในเรื่องเพศในสังคม โดยสื่อสังวาส
ควรจะถูกพิจารณาในบริบทของการโต้เถียงที่ยืดเยื้อเกี่ยวกับที่ทางและ
บทบาทของสือ่ประเภทนีเ้องดว้ย 



27 Joan Mason - Grant, “Pornography as Embodied Practice,” in The Philosophy of 
Sex: Contemporary Readings, ed. Alan Soble and Nicholas Power (Lanham: 
Rowman & Littlefield Publishers, 2008), p. 414–415. 
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วิธีการศึกษา: จากสื่อสังวาสถึงหนังสือโป๊ตลาดล่าง 

การวิจัยจะมุ่งไปที่การศึกษาหนังสือโป๊ตลาดล่าง ไม่ใช่เพียงเพราะ
โจทย์ของการวิจัยเฉพาะเจาะจงในเรื่องนี ้แต่เพราะหนังสือโป๊ตลาดล่าง 
มักจะถูกหยิบยกมาเป็นจำเลย เมื่อเกิดการกระทำความรุนแรงในทางเพศ 
โดยเฉพาะโดยชายที่กระทำความรุนแรงทางเพศ ผู้กระทำผิดคนหนึ่งบอก
ว่า “ผมฟันธงเลยว่าสื่อลามกนี่แหละที่เป็นสิ่งยั่วยุวัยรุ่นให้มีอารมณ์ทาง
เพศ เมื่อวัยรุ่นไม่สามารถบังคับจิตใจตัวเองได ้ก็ต้องหาผู้หญิงมาสำเร็จ
ความใคร ่ เลียนแบบสื่อลามกที่ได้ดูมา...” (มติชน วันที ่1 กุมภาพันธ ์
2549 หน้า 36) นอกจากนี ้หนังสือโป๊ยังเป็นแหล่งที่คนจำนวนไม่น้อย
เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศ การตรวจสอบว่าคนรับอะไรหรือเห็นอะไรจาก
หนังสือโป ๊น่าจะทำให้เห็นการเดินข้ามอาณาเขตความถูกต้อง และแง่มุม 
ทีท่ำใหเ้กดิความกระวนกระวายในเรือ่งเพศของผูค้น  

โจทย์การวิจัยเรื่องหนังสือโป๊ตลาดล่างถูกตั้งข้อสังเกตว่าออกจะพ้น
ยุคพ้นสมัยไปหรือไม ่ในเวลาที่สื่อไฟฟ้าและอินเตอร์เน็ตเป็นช่องทางหลัก
ของการติดต่อสื่อสาร คนในสังคมน่าจะเข้าถึงสื่อสังวาสด้วยช่องทางที่
หลากหลายเหลา่นี ้มากกวา่การอา่นหนงัสอืโปห๊รอืไม ่การคาดคะเนวา่สือ่
ไฟฟา้ประเภทอืน่นา่จะเขา้มาครอบครองพืน้ทีส่ว่นใหญข่องจนิตนาการทาง
เพศของผู้คนในสังคม อาจจะมองข้ามเงื่อนไขหลายประการของการเข้าถึง
และเสพสือ่  

การจะเข้าถึงสื่อไฟฟ้าเหล่านั้นได้ต้องมีต้นทุนทางเศรษฐกิจและ
สังคมพอควร ในขณะที่หนังสือโป๊ยังเป็นสื่อที่เข้าถึงได้ของคนหลายกลุ่ม
โดยไม่ต้องใช้เครื่องมืออื่นๆ เพิ่มเติมในการบริโภคสื่อนี ้ คือไม่ต้องมี
คอมพิวเตอร ์เครื่องเล่นดีวีด ีหรืออะไรอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการเสพสื่อไฟฟ้า
ทั้งหลายก็เสพหนังสือโป๊ได ้อาจกล่าวได้ว่าหนังสือโป๊หลากหลายรูปแบบ 
ราคาไม่แพง เสริมสร้างความเท่าเทียมหรือความเป็นประชาธิปไตยในการ
เสพสือ่เชงิสงัวาสสำหรบัคนไทยในระดบัหนึง่ เพราะผูค้นทีม่ตีำแหนง่แหง่ที่
ที่ต่างกัน ต่างก็ซื้อหาและบริโภคสื่อประเภทนี ้หนังสือโป๊ตลาดล่างเป็น 
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รูปแบบของสื่อที่คนหลายกลุ่มในสังคมเข้าถึงได้ง่าย เนื่องจากมีราคาไม่สูง
เกินไป และไม่ต้องอาศัยเครื่องมืออื่นๆ เพิ่มในการบริโภคสื่อประเภทนี ้ 
ความสะดวกในการบริโภคสื่อในแง่มุมต่างๆ ที่ทำให้ผู้บริโภคทำได้ตาม
อัธยาศัย น่าจะทำให้การบริโภคสื่อประเภทนี้กว้างขวางกว่ากลุ่มคนที่ม ี
กำลงัซือ้จำกดัในตลาดลา่ง  

หนงัสอืโปต๊ลาดลา่งดเูหมอืนจะมเีปา้หมายหลกัเปน็ผูอ้า่นระดบัลา่ง
กว่าชนชั้นกลาง แต่จากการศึกษาสื่อสังวาสที่วางตนเองว่าสนองตอบ 
ผู้อ่านชนชั้นล่าง/ชนชั้นแรงงาน อย่างนิตยสาร “Hustler” พบว่า 
นติยสารทำนองนีไ้มไ่ดเ้ปน็ทีน่ยิมเฉพาะในหมูค่นชนชัน้ลา่งทีเ่ปน็เปา้หมาย 
แต่กลับดึงดูดผู้อ่านชนชั้นกลาง/สูง เพราะผู้อ่านเหล่านี้ได้เสพสื่อสังวาส 
และแสวงหาความพึงพอใจทางเพศ โดยรักษาระยะห่างระหว่างตนเองกับ
ภาพและสือ่ทีเ่สพไปดว้ย ระหวา่งเสพหนงัสอืโปต๊ลาดลา่ง ผูเ้สพทีเ่ปน็ชาย
ชนชั้นกลางได้เข้าไปเยี่ยมเยียนโลกของเรื่องเพศ ที่ไม่ต้องปกปิดกลั่นกรอง
หรือหรือปิดบังซ่อนเร้น เพื่อความเป็นอารยะตามมาตรฐานความถูกต้อง 
ดีงามแบบชนชั้นกลาง ผู้อ่านหนังสือโป๊ตลาดล่างมองตนเองในฐานะ 
ผู้สังเกตการณ์ที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโลกนั้น แต่ซื้อและบริโภคนิตยสาร
เหล่านี้โดยไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเป้าหมาย ทำให้รู้สึกผิดน้อยลง  
คือมองว่าตนเองไม่ใช่ผู้เสพ “สื่อลามก” เพียงแต่เข้าไปสำรวจโลกที่ไม่ใช่
ของตัวเอง28 ผู้เสพสื่อหนังสือโป๊ที่ถูกจัดว่าผลิตเพื่อตลาดล่างจึงรวมถึง
คนในชนชัน้อืน่ๆ ดว้ย 

อะไรคือหนังสือโป๊ตลาดล่าง 

การนิยามว่าอะไรคือหนังสือโป๊ตลาดล่าง พิจารณาจากราคา  
การเข้าถึงได้สะดวก คือซื้อได้จากแผงหนังสือทั่วไปไม่ต้องไปเสาะหาจาก
แหล่งเฉพาะ แม้ว่าบรรยากาศทางการเมืองสังคมตั้งแต่รัฐไทยริเริ่มแนว
นโยบายจัดระเบียบสังคมเรื่อยมา จนถึงรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหาร 

28 Dines, “Unmasking the Pornography Industry,” p. 109.
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และรัฐบาลร่างทรงหลังการเลือกตั้งปลายปีพ.ศ. 2550 จะเป็นไปในทาง
อนุรักษ์ที่เน้นการควบคุมสื่อประเภทนี้มากขึ้น การเลือกหนังสือโป๊ก็ยัง 
ใช้เกณฑ์การเข้าถึงหรือหาซื้อได้ทั่วไป แต่อาจจะหาได้ยากขึ้นในเวลานี ้ 
เช่นนิตยสารอย่าง ‘นวลนาง’ ‘เพ็ญพักตร์’ หรือหัวใหม่ที่ออกในช่วงเวลา 
ที่ใกล้เคียงกับการทำงานวิจัยนี้มากขึ้น อย่าง ‘ดาหวัน’ หรือ ‘บานเย็น’ 
เปน็ตน้ โดยการศกึษานีจ้ะพเิคราะหก์ารแปรรปูหรอืพรางกายของนติยสาร 
เมือ่บรรยากาศทางสงัคมเปลีย่นไปดว้ย 

การศึกษานี้จำกัดอยู่ที่หนังสือโป๊ที่ถูกจัดว่าเป็นกระแสหลัก  
ที่สะท้อนวิถีทางเพศที่ผูกพันและจำกัดอยู่กับชายหญิง เพราะความจำกัด
ในเรื่องเวลาและความเชื่อหลักว่า สื่อกระแสหลักน่าจะมีผลต่อการส่งผ่าน
ความเชือ่เรือ่งเพศชดุหนึง่ไปสูค่นหลายกลุม่ในสงัคม  

การเข้าถึงข้อมูล 

การศึกษาหนังสือโป๊ตลาดล่างในบริบทที่รัฐไทยมีนโยบายปราบ
ปรามควบคุมสื่อสังวาสอย่างต่อเนื่อง ทำให้การเข้าถึงข้อมูลเป็นไปอย่าง
ยากลำบากในช่วงแรก และสถานการณ์ดีขึ้นในช่วงหลัง (ด ู“รายงานภาค
สนาม: ประสบการณ์การรวบรวมข้อมูล” ในภาคผนวก) วิธีการรวบรวม 
‘ข้อมูล’ ทำโดยการลงสนามเพื่อหนังสือโป ๊ในหลายบริเวณที่เป็นที่รู้จักว่า
เป็นย่านที่มีหนังสือโป๊ขาย หลายที่มาจากการแนะนำและบอกต่อ ความ
เข้มงวดในการจับกุมของเจ้าหน้าที่รัฐทำให้หนังสือโป๊ถูกปล่อยเข้าสู่ตลาด
เปน็ระยะ ทำใหก้ารเลอืกหวัหนงัสอืและชว่งเวลาทีพ่มิพแ์ทบจะเปน็ไปไมไ่ด ้
หนังสือที่ได้มาส่วนหนึ่งจึงขึ้นอยู่กับว่าอะไรเข้าสู่ตลาดในช่วงไหน ยกเว้น
หนังสือออกใหม่ที่ซื้อได้อย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาของการทำวิจัย (กลาง
ปพี.ศ. 2550–2551) 

พืน้ทีข่องการรวบรวมหนงัสอื ไดแ้ก ่ 
 รา้นหนงัสอืเกา่ยา่นหวัลำโพง 
 รงัสติ 
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1222
 แผงและรถซาเลง้ขายของเกา่ทีค่ลองถม 
 จตจุกัร 
 สะพานพทุธ 
 ลาดพรา้ว 
 ซอยอารยี ์
 ดา้นหลงักระทรวง(ศาลฎกีา) ตรงขา้มสนามหลวง 
 ทองหลอ่ 
 สะพานควาย 
 เยาวราช 

ความจำกัดของการนำเสนองานวิจัย-เมื่องานวิจัยกลายเป็นสื่อสังวาส 

ขอ้จำกดัของการศกึษาเกีย่วกบัหนงัสอืโปม๊ไีมไ่ดเ้ปน็เพยีงการเขา้ถงึ
ขอ้มลู ทีก่ารเลอืกหนงัสอืเปน็ไปไดย้ากหรอืเปน็ไปไมไ่ดเ้ลยเทา่นัน้ แตก่าร
เขียนและนำเสนอรายงานการวิจัยนี้เป็นเรื่องยากเช่นกัน เนื่องจากตัว
ข้อมูลที่จะใช้ในการขยายความหรือสนับสนุนประเด็น อยู่ในรูปแบบที่
ละเมดิมาตรฐานความถกูตอ้งดงีามแบบชนชัน้กลางไปมาก ทัง้ประเดน็และ
ภาษาที่ใช ้แต่จะไม่ยกตัวอย่างประกอบโดยการคงภาษาและวิธีนำเสนอที่
ปรากฏในหนังสือโป๊เหล่านี ้ ก็จะทำให้ผู้อ่านทั้งที่เคยและไม่เคยเสพสื่อ
สังวาสประเภทนี ้มองไม่เห็นแง่มุมที่สำคัญของหนังสือโป ๊ ไม่ว่าจะเป็น
บริบทของเรื่องและวิธีนำเสนอ รวมทั้งรสชาติความแรงของเรื่องที่มีผลต่อ
การรบัรูแ้ละตคีวามของคนอา่นทีเ่สพสือ่เหลา่นี ้ 

การยกตัวอย่างประกอบจำนวนมากคงเนื้อเรื่องและถ้อยคำอย่างที่
ถูกนำเสนอ แต่ได้กรองภาษาไปเสียระดับหนึ่ง โดยการไม่ใส่คำที่เกี่ยวข้อง
กับอวัยวะเพศและการร่วมเพศที่โจ่งแจ้งเต็มรูป หรือถอดรูปคำที่ถูกจัดว่า
หยาบลงไปบ้างโดยย่นย่อคำลง แม้ว่าจะถูกวิจารณ์ว่า การลดระดับความ
แรงของภาษาเช่นนี้แสดงว่า งานวิจัยนี้ไม่ได้หลุดพ้นจากการจำกัดควบคุม
ของมาตรฐานความถูกต้องแบบชนชั้นกลางก็ตาม ผู้วิจัยได้เลือก 
“สนามรบ” ของตนเองแล้วว่า ต้องการจะนำเสนอประเด็นและต้องการให้
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ประเด็นเหล่านี้ได้เข้าไปสู่การรับรู้ของคนจำนวนมาก เพื่อจะนำไปสู่การ
แลกเปลีย่นโตเ้ถยีงเกีย่วกบัเพศวถิ ีและทีท่างและบทบาทของสือ่สงัวาสใน
สงัคมการเมอืง มากกวา่ทีจ่ะถกูตัง้คำถามดว้ยเรือ่งภาษา และทำใหค้นทีม่ี
ระดับความอดกลั้นต่อความไม่สุภาพต่ำปฏิเสธ หรือมองข้ามงานวิจัยบน
ฐานของความไมส่ภุาพ  

ตัวอย่างจำนวนมากในรายงานนี ้ถูกนำเสนอเพื่อจะให้ผู้อ่านงาน
วิจัยได้เห็นทั้งโครงเรื่องใหญ ่และความเฉพาะเจาะจงของวิธีการนำเสนอ 
จึงดูเหมือนเป็นการผลิตซ้ำเรื่องราวจากหนังสือโป๊ที่อาจจะมีผลในการ
กระตุ้นเร้าความต้องการทางเพศของคนเสียเอง งานวิจัยเช่นนี้อาจจะ
กลายสภาพเป็นสื่อสังวาสสำหรับผู้อ่านจำนวนหนึ่ง แต่การนำเสนอ
ประเด็นและแง่มุมเรื่องเพศที่ปรากฏในหนังสือโป๊โดยถอดรูปเรื่องเพศออก 
เพื่อไม่ให้งานถูกจัดให้เป็นเรทเอ็กซ์เหมือนกับตำราเพศศึกษาจำนวนมาก 
ในสังคมไทย ก็คงจะไม่ทำให้การศึกษาวิจัยนี้บรรลุวัตถุประสงค์หลัก  
ในการนำเสนอการข้ามเส้นความถูกต้องเรื่องเพศที่ถูกต้องในสื่อสังวาส 
รวมทั้งความขัดแย้งในระบบความหมาย และความกระวนกระวายในเรื่อง
เพศของคนหลายกลุ่มในสังคมการเมืองไทย บางทีความอึดอัดกับประเด็น
และตัวอย่างทั้งหลายในงานวิจัยนี้โดยตัวของมันเอง ก็ทำให้เราเห็นถึง
ความกระวนกระวายทีว่า่นีอ้ยูบ่า้งไมม่ากกน็อ้ย 
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ภาพรวม 
ของหนังสือโป๊ตลาดล่าง  







ในช่วงเวลาที่รัฐเข้มงวดในการกำกับการเผยแพร่สื่อสังวาส (จน 
คณะผู้จัดทำ/จัดจำหน่ายสื่อประเภทนี้สะท้อนออกมาใน

บทบรรณาธิการของหนังสือโป๊ที่ออกมาในช่วงพ.ศ. 2550–2551) คณะ 
ผูร้วบรวมขอ้มลูซือ้หนงัสอืหลากหลายรปูแบบและขนาด รวมทัง้การต์นูโป๊
แบบไทยๆ ดว้ย โดยหวัตา่งๆ ทีร่วมไดม้ดีงันี ้


AV Girls นางเอก
หลงักลอ้ง  

Censor Club คลายเครยีด D-Girl 

Eyes and Eyes Hot Love Hot Sakura HOT VDO 

Ivory Model RCA SEXTOUR 

Sexy Story of Love Super Sexy The Sin 

Yesterday ชวีติทีห่ลงทาง เชญิคะ่ ยนิดตีอ้นรบั เดอืนเพญ็ 

เตมิไฟวยัฝนั เพญ็พกัตร ์ เพลยเ์ซฟ ลลีาวด ี

เพลยอ์อฟ เรยีวโกะ เรือ่งคาวของสาว
แดนเซอร ์  

เสน้ทางสูร่กั 
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เสนห่า เสยีดาย แกว้กลางใจ โบตัน๋ 

ไอโ้มง่บา้กาม ไอรกั กลกาม กลบีทอง 

กหุลาบเวยีงพงิค ์ ขวญัเรยีม คนรกั ครสูาวโดนทำโทษ 

คลบั 69 คลายเครยีด คลายอารมณ ์ คลืน่เสนห่า 

ความทรงจำ คารโูก จอมโจรปลน้สวาท จนัทรฉ์าย 

ชบา ชวนชม ชวนสาวเลน่เสยีว ชายชอบสนกุ 

ดรณุทีีร่กั ดอกแกว้ ดาวประดบัใจ ดาหวนั 

ทดัทรวง ทเีดด็ นวลนอ้ง นวลนาง 

นวลนาง Special นอ้งแตว๊ สวงิกิง้ นอ้งไผ.่..เพือ่นเทีย่ว นอ้งนาง 

นางแบบ (เกา่) นางแบบ (ใหม)่ นานาโกะ นยิายเพลยบ์อย 

บนัทกึ “ลบั” จาก
ไตห้วนั 

บนัทกึคนรกั บนัทกึรกั บนัทกึไฟรกั 

บนัทกึรกั Sex phone บนัทกึรกัความทรง
จำ 

บนัทกึรกัวยัระเรงิ บนัทกึรกัวยัหวาน 

บนัทกึรกัหนุม่สาว บนัทกึลบัเฉพาะ
หนุม่สาว 

บนัทกึลบัคูร่กั บางกอกเพลยบ์อย 

บานเยน็ บหุงา ผูห้ญงิเซก็ซี ่ ฝากรกัเยยีวยาใจ 

พลงัหนุม่ พลกีายรกัษาผวั พศิวาส พีส่ะใภส้อนรกั 

พีส่าวใจด ี ฟา้สางทีป่ลายฝนั มา่นรกัสรีุง้ ยมูโิกะ 

รจนา รวมพลคนสนกุ รสสวาทครัง้แรก รอ้นไฟรกั 

รอ้นนกักพ็กันะ รอ้นรกั รกัแท ้ รกัรา้งทีบ่างแค 

ลมหายใจแหง่รกั ลบัสดุยอด... 
พอ่ของลกู 

ลลีารกั ลลีาวด ี

วนัทอง วยัเดด็ วยัรกัวยัสวงิ วยัสยวิ 

วยัสวงิ วยัสาว วา๊ว สาวสาว   ววิาหค์นืแรกเจอ  
2 ดุน้วนีสั 

สไตลส์าว สงครามใตส้ะดอื สองเรา สอนรกัใหน้อ้งผวั 

สะกดิรกัสาวบรษิทั สายธาร ผกูรกั สาวใชย้อดเซก็ซ ์ สาวไวไฟ 
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สาวซากรุะ สาวรุน่วุน่สวาท สาววยัเปรีย้ว สาวสะเดด็ 

สาวสดุยอด สาวอนิโนเซน็ท ์ สาวอมิพอรต์ สบืสานตำนานรกั 

สขุใจวยัเซีย๊ว สดุขดี หนาวลมหม่ฟา้ หนุม่สาววยัสวงิ 

อดตีรกัทีฝ่งัใจ อดตีรกันกัศกึษา อนันาวา่ อาโนเนะ วยัจา๊บ 

อารกิาโตะ อาโนเนะ อนิโนเซน็ท ์  

หนังสือหลายรูปแบบที่รวบรวมได้ส่วนใหญ่ไม่บอกสถานที่และ 
ปีที่พิมพ ์ โดยบางฉบับประมาณช่วงเวลาที่ออกได้จากบทความใบ้หวย  
ที่มักจะบอกงวดของล็อตเตอรีไว ้หรือประมาณจากประเด็นหรือเหตุการณ์
ที่กล่าวถึงใน “บทบรรณาธิการ” ที่หลายเล่มนำเสนอในหน้าแรกของ
หนังสือร่วมกับสารบัญ การอ้างอิงเวลาที่พิมพ์ของหนังสือโป๊ในรายงานนี้
สว่นใหญอ่าศยัการประมาณเวลาดว้ยวธิกีารนี ้

 คณะผู้ช่วยวิจัยได้เลือกอ่านหนังสือโป๊ที่ได้มา โดยใช้หลักการ ‘อ่าน
ทกุหวั ทกุป’ี ภาพรวมเบือ้งตน้จากหนงัสอื 130 เลม่ ประกอบดว้ยเรือ่ง
สัน้องิประสบการณ ์นยิายขนาดสัน้และยาว และบทความตอบปญัหาหรอื
ใหค้วามรู ้รวม 1,820 เรือ่ง เปน็เรือ่งซำ้เสยี 30 เรือ่ง การประมวลภาพ
รวมได้ตัดเรื่องซ้ำเหล่านี้ออก เหลือ 1,790 เรื่อง แต่นิยายและเรื่องสั้น
จำนวนมากประกอบด้วยเหตุการณ์ความเกี่ยวข้องทางเพศมากกว่าหนึ่ง
เหตุการณ ์จำนวนรวมของตารางต่างๆ ข้างล่างจึงอาจจะมากกว่าจำนวน
รวม 1,790 ได ้สว่นการต์นูอา่นทัง้สิน้ 16 เลม่ ม ี97 เรือ่ง (หลายเรือ่ง
มีสถานการณ์การร่วมเพศมากกว่า 1 สถานการณ์) ภาพรวมจากการ
ประมวลมแีงม่มุทีน่า่สนใจดงันี ้ 

เรือ่งสัน้และยาวในหนงัสอืโป ๊1,547 เรือ่ง แยกเปน็การเลา่จากมมุ
มองหรือประสบการณ์ของผู้ชายหรือเสียงของผู้ชาย 918 เรื่อง นำเสนอ
จากมมุมองของผูห้ญงิ 455 เรือ่ง ทีเ่หลอืไมร่ะบ ุการรว่มเพศทีก่ลา่วถงึใน
เรื่องส่วนใหญ่เกิดในบ้าน ไม่ว่าจะเป็นของฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชาย 1,233 
เหตุการณ ์จาก 1,960 เหตุการณ ์(ตารางที ่1) การร่วมเพศที่เกิดขึ้น
ส่วนใหญ่เป็นเรื่องระหว่างชายหญิง คือ 1,883 เหตุการณ ์คิดเป็น
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ตารางที่ 1: สถานที่ที่การร่วมเพศเกิดขึ้น 

สถานที่ จำนวน 

บา้นทีพ่กัอาศยั 1,233 

โรงแรม, บา้นพกัตากอากาศ   318 

ทีท่ำงานรวมถงึโรงเรยีน    83 

ทีส่าธารณะ เชน่ โรงหนงั บนรถ ขา้งทาง   246 

ไมร่ะบ ุ    80 

รวม 1,960* 
(*นบัรวมเหตกุารณท์ัง้หมดจากทกุเรือ่ง) 


ตารางที่ 2: เพศสภาพในสถานการณ์การร่วมเพศ 

 หนังสือ การ์ตูน 

ชายกบัหญงิ     1,883     139 

ชายกบัชาย        20       - 

หญงิกบัหญงิ        36       1** 

ชายกบัสตัว ์         5       - 

หญงิกบัสตัว ์        12       - 

ทัง้ชายและหญงิกบัสตัว ์         4       - 

รวม    1,960*    140* 

(*นบัรวมเหตกุารณท์ัง้หมดจากทกุเรือ่ง) 
(**เหตกุารณย์อ่ยในการต์นูเรือ่งหนึง่) 



ประมาณ 96% ในขณะที่เรื่องราวในการ์ตูน เป็นเรื่องระหว่างชายกับหญิง 
100% โดยมีการร่วมเพศระหว่างผู้หญิงกับผู้หญิงเป็นส่วนประกอบ1 
เหตกุารณ ์(ตารางที ่2)  
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 คนในสถานการณ์การร่วมเพศจำนวนมากเกี่ยวข้องอยู่ในความ
สัมพันธ ์ไม่ว่าจะเป็นการแต่งงานหรือคู่รัก หรือรู้จักกันในฐานะต่างๆ เช่น
เปน็เพือ่น เพือ่นรว่มงาน เพือ่นบา้น เหตกุารณจ์ำนวนหนึง่เกดิขึน้ระหวา่ง
สมาชิกในครอบครัวร่วมสายเลือด เมื่อรวมความสัมพันธ์แบบแฟนและ
สามีภรรยาเข้าด้วยกัน จะเห็นว่าเรื่องในหนังสือโป๊จำนวนมากเป็นการ 
ร่วมเพศในความสัมพันธ์กึ่งถาวรทั้งหลาย ยิ่งเมื่อพิจารณาจากภาพรวม
การ์ตูนโป๊ก็จะเห็นได้ชัดเจนว่า จินตนาการทางเพศที่ถูกนำเสนอนั้นเป็น
เรื่องระหว่างชายหญิง ที่สัมพันธ์กันฉันท์คนรักหรืออยู่ในสถาบันการ
แต่งงาน สถานการณ์การร่วมเพศส่วนใหญ ่ (1,324 จาก 1,883 
เหตกุารณใ์นหนงัสอืโป ๊และ 102 จาก 139 เหตกุารณใ์นการต์นู) ผูช้าย
เปน็ฝา่ยรเิริม่การรว่มเพศ ผูห้ญงิยนิยอม 1,472 เหตกุารณ ์และยนิยอม
หลังจากโดนเล้าโลม 254 เหตุการณ ์ส่วนอีก 157 เหตุการณ์เป็นการ 
บงัคบัทีผู่ห้ญงิไมย่นิยอม (ดตูาราง ที ่3) 

ตารางที่ 3: แสดงความสัมพันธ์และบทบาทของคู่ร่วมเพศในหนังสือโป๊  
 

ความสัมพันธ ์ เรือ่ง ชายเริม่ หญงิ
เริม่ 

ไมร่ะบ ุ หญงิ
ยนิยอม 

เลา้โลม
แลว้จงึ
ยนิยอม 

บงัคบั
รว่ม
เพศ 

คนรกั, กิก๊, คูข่า 234 193 34 7 191 34 9 

สามภีรรยา 107 75 19 13 99 4 4 

ครอบครวั 
รว่มสายเลอืด 

53 38 12 2 42 7 4 

สายสมัพนัธก์าร
แตง่งาน 

113 78 30 5 73 26 14 

ญาต ิ 76 40 35 1 61 10 5 

เพือ่น, คนรูจ้กั  294 213 77 4 219 44 31 

เพือ่นรว่มงาน + 
อาจารย-์ศษิย ์

286 195 87 4 225 44 17 
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เพือ่นบา้น 183 129 53 1 143 30 10 

คนแปลกหนา้ 113 88 22 3 72 21 20 

กลุม่ 270 175 81 14 205 30 35 

สวงิกิง้ 39 30 8 1 38 1 1 

อืน่ๆ 115 70 30 15 104 4 7 

รวม 1,883 1,324 489 70 1,472 254 157 
        

สถานการณค์วามสมัพนัธแ์ละบทบาทในการต์นูโปเ๊ปน็ดงันี ้  
   

ความสัมพันธ์ เรื่อง ชาย
เริ่ม 

หญิง
เริ่ม 

ไม่ระบุ หญิง
ยินยอ

ม 

เล้าโลม
แล้วจึง
ยอม 

บังคับ
ร่วม
เพศ 

คนรกั, กิก๊, คูข่า 16 14 2  13 3 

สามภีรรยา 19 17 1 1 19    

สายสมัพนัธก์าร
แตง่งาน 

7  4 3  7   

ญาต ิ 3 2 1  3   

เพือ่น, คนรูจ้กั 19 14 5  15 4  

เพือ่นรว่มงาน + 
อาจารยศ์ษิย ์

19 12 7  16 2 4 

เพือ่นบา้น 24 17 7  19 1 4 

คนแปลกหนา้ 19 15 4  10 5  4 

กลุม่ 4 1 2 1 3 0  1 

อืน่ๆ 9 6 3 0  9   

รวม 139 102 35 2 114 15 10  
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เครือ่งมอืประกอบในการรว่มเพศทีถ่กูกลา่วถงึในหนงัสอืโปต๊ลาดลา่ง ไดแ้ก ่  
 

อวัยวะเพศชายเทียม 39 

อวัยวะเพศหญิงเทียม 1 

ผลไม้ 16 

ยาคุม, ถุงยาง 13 

มุก, ขอบตาแพะ, เหล็ก, ยางฝิ่น, ยาเพิ่มพลัง 23 

ครีม, สารหล่อลื่น 43 

อื่นๆ เช่น ยาอี 2 
     

เครื่องมือหรือ “ของเล่น” อาจจะไม่ได้ถูกกล่าวถึงในเรื่องสั้น/เรื่อง
ยาวหนงัสอืโปต๊ลาดลา่งนกั แตเ่ปน็สว่นหนึง่ทีล่งโฆษณาอยา่งตอ่เนือ่ง โดย
เฉพาะยาหรืออุปกรณ์กระตุ้นความต้องการทางเพศหรือช่วยให้อวัยวะเพศ
ชายแข็งตัว เช่น โฆษณาใน “อาโนเนะ” (ฉบับที ่34 พ.ศ. 2545) ม ี
“ห่วงพลังช้าง” (ช่วยให้อวัยวะเพศชายแข็งตัวนานขึ้น) “หัวจรวด หนาม
มหาสนุก” (เพิ่มความเสียวให้ผู้หญิง) หรือ “ซุปเปอร์บิ๊กสูตรน้ำ” (เพิ่ม
ขนาดอวัยวะเพศ) ฯลฯ ที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งคือ ปัจจัยที่ถูกกล่าวถึง
ในฐานะ “ตัวช่วย” ที่ทำให้เกิดการร่วมเพศ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสื่อ
สังวาสถูกกล่าวถึงในหลายเรื่อง แต่ที่น่าสนใจคือ มีเรื่องที่พูดถึงน้ำมัน
พรายในฐานะเครือ่งชว่ยใหเ้ขา้ถงึเรือ่งเพศของผูห้ญงิดว้ย 
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เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ 387 

สือ่สงัวาส  151 

เครือ่งดืม่แอลกอฮอล+์สือ่สงัวาส 39 

ยากระตุน้เรา้ความตอ้งการทางเพศ  34 

ยานอนหลบั 17 

นำ้มนัพราย 2 

 

ปจัจยักระตุน้เรา้หรอืเอือ้ตอ่การเกดิความเกีย่วขอ้งทางเพศ ไดแ้ก ่
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มีอะไรในหนังสือโป๊ตลาดล่าง:  
ความรู้/จินตนาการทางเพศในสังคมไทย 







องค์ประกอบสำคัญของโครงเรื่องและรายละเอียดที่ปรากฏใน
หนังสือโป๊ตลาดล่าง ได้แก่อวัยวะเพศชายที่มีขนาดใหญ ่

ยาวและพร้อมร่วมเพศได้ทันทีเมื่อถูกกระตุ้นเร้า ผู้หญิงที่ยินยอมหรือถูก
ทำให้สยบยอม เพราะลีลาเซ็กส์ของผู้ชาย และพึงพอใจกับความสามารถ
ทางเพศของผู้ชาย ไม่ว่าผู้หญิงจะมีตำแหน่งแห่งที่ทางสังคมอย่างไร กฎ
กตกิาขอ้หา้มเรือ่งเพศหมดความสำคญัลง 

ความสัมพันธ์ระหว่างคู่ร่วมเพศที่ปรากฏในหนังสือตลาดล่างมาก 
คือ เป็นคนรักกันหรือสามีภรรยากัน โดยกล่าวถึงโอกาสในการร่วมเพศ
และความพึงพอใจทางเพศระหว่างคู่รัก ซึ่งอาจจะดูไม่น่าตื่นเต้นสำหรับ
บางคนทีค่าดหมายสถานการณท์ีต่า่งไปจากชวีติจรงิมากๆ หรอืจนิตนาการ
เกีย่วกบัเรือ่งเพศทีไ่มถ่กูจำกดัในการแตง่งานหรอืความสมัพนัธ ์เมือ่เปรยีบ
เทียบกับงานวิจัยอื่นทำให้เห็นประเด็นที่น่าคิด กล่าวคือ การศึกษา
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จินตนาการทางเพศพบว่า ผู้หญิงมักจะจินตนาการการร่วมเพศกับคนรัก 
ในขณะทีผู่ช้ายมกัใฝฝ่นัถงึหญงิอืน่นอกความสมัพนัธ์29

การที่เรื่องราวในหนังสือโป๊ตลาดล่างดูจะวางเป้าหมายคนอ่านเป็น
ผู้ชาย แต่นำเสนอเรื่องเพศในความสัมพันธ์เป็นจำนวนมาก อาจทำให้
หลายคนตั้งคำถาม เพราะดูจะไม่ต่างจากชีวิตประจำวันนัก แต่เมื่อมอง
จากมุมที่ว่าการอ่านเรื่องราวเหล่านี ้ เหมือนกับการแอบดูเรื่องเพศของคน
อื่นเพื่อกระตุ้นความต้องการของตนเอง ในการสำเร็จความต้องการทาง
เพศ หรอืการรว่มเพศในความสมัพนัธก์พ็อเขา้ใจได ้ 

เรื่องสั้นหลายเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ที่วัยรุ่นชายหญิงที่เป็นคู่รัก
กนัไดร้ว่มเพศกนั เชน่ เรือ่ง “เรือ่งของเดก็ๆ” (ดาหวนั, มกราคม 2550) 
เป็นเรื่องของโอกาสในการร่วมเพศของวัยรุ่นนักเรียนมัธยมปลาย เพราะผู้
หญิงไปบ้านชายแล้วไม่มีใครอยู่บ้าน ในเล่มเดียวกันมีเรื่องสั้นที่เกี่ยวข้อง
กับสถานการณ์การร่วมเพศระหว่างคนที่ชอบพอกันหรือเป็นแฟนกันอีก
หลายเรื่อง คือ “เลือกสถานที่” กล่าวถึงคู่รักที่เลือกสถานที่ร่วมเพศอย่าง
ในลิฟต์และห้องน้ำที่เสี่ยงต่อการถูกมองเห็น แต่ก็ทำให้ทั้งสองสนุกสนาน
มาก และ “สวาทคาเฟ”่ กลา่วถงึชายหญงิทีถ่กูใจกนัและไดร้ว่มกนั ไดร้ว่ม
เพศเมื่อนัดไปรับประทานอาหาร เรื่องนี้จบด้วยย่อหน้าที่บอกว่า “ชายที่
โสดมคีวามสขุกบัการชกัวา่วนะ ชายทีม่เีมยีแลว้กม็คีวามสขุกบัการเอาเมยี
ตัวเองทุกคนเช่นกันนะ” ซึ่งดูเหมือนจะเข้าใจบทบาทที่ทางของตนเองใน
เรือ่งเพศของคนอา่นอยู ่

นอกเหนือจากเรื่องเพศในความสัมพันธ์ฉันท์คู่รักหรือสามีภรรยา
แล้ว มีหลายแง่มุมที่น่าสนใจและเดินออกนอกกรอบเรื่องเพศที่ถูกต้องไป
มากบา้งนอ้ยบา้ง 

29 Kimmel, Gender of Desire, p. 50–54.  
30 Bernstein, “Desire, Demand, and the Commerce of Sex,” p. 109. 

����������.indd   33 10/6/08   1:45:56 PM



�� หนงัสอืโปต๊ลาดลา่ง:  
 ความรู ้มายาคต ิและจนิตนาการในเรือ่งเพศ 

ผู้หญิงที่เข้าถึงในเรื่องเพศได้อย่างไม่มีเงื่อนไข 

 จินตนาการข้ามชนชั้น: พล็อตเกี่ยวกับผู้ชายชนชั้นล่าง  
 กับหญิงที่มีฐานะสูงกว่า 

ความ “บกพรอ่งเชงิอำนาจ”30 ของผูช้ายในระบบนยิมชาย กระตุน้
และหล่อเลี้ยงจินตนาการทางเพศหลายรูปแบบ ระบบความเชื่อความ
หมายเรือ่งเพศของระบบนยิมชายใหภ้าพผูช้ายในฐานะผูน้ำและครอบครอง
ในเรื่องเพศ แต่ในชีวิตจริงของผู้ชายจำนวนมาก การเข้าถึงเรื่องเพศของผู้
หญิงขึ้นอยู่กับฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมด้วย ในหลายสถานการณ์
ผู้ชายต้องเผชิญกับผู้หญิงมาจากชนชั้นสูงกว่า หรือมีอำนาจทางการเมือง
เศรษฐกิจมากกว่าตัวเขา จนไม่สามารถแสดงอำนาจหรือบทบาทผู้นำได ้
ในสถานการณเ์ชน่นีก้ารเขา้ถงึเรือ่งเพศของผูห้ญงิทีม่สีถานะสงูกวา่แทบจะ
เป็นไปไม่ได ้ โครงเรื่องจำนวนหนึ่งของจินตนาการทางเพศเป็นการชดเชย
ต่อสภาพที่ไม่สอดคล้องนี ้ความเชื่อหลักอีกประการหนึ่งคือ เพศวิถีที่ถูก
ต้องเหมาะสมผู้หญิงชนชั้นกลาง/ชนชั้นสูงคือการเป็นฝ่ายตามในเรื่องเพศ 
หรอืไมแ่สดงออกในเรือ่งเพศอยา่งโจง่แจง้ ในขณะทีค่นชนชัน้ลา่งถกูมองวา่
ขาดความสามารถในการควบคมุทางกายโดยเฉพาะเรือ่งเพศ จงึมกัจะขาด
ความยบัยัง้ชัง่ใจและรนุแรงกา้วรา้วในเรือ่งเพศ31

เพศวิถีกระแสหลักอาศัยจินตนาการและความเข้าใจเกี่ยวกับชนชั้น
อื่นโดยชนชั้นกลาง เพราะความจำกัดในเรื่องการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ชนชั้นในการดำเนินชีวิตทางสังคม ที่คนต่างชนชั้นทางสังคมไม่ได้มี
ประสบการณ์ตรง หรือเห็นกันและกันอย่างจริงจังนัก ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ชนชั้นอื่นที่ปรากฏในเพศวิถีกระแสหลักแบบชนชั้นกลาง จึงเป็นเรื่องของ
ภาพลักษณ์ที่ชนชั้นกลางเองมีมากกว่า32 จินตนาการเกี่ยวกับชายชนชั้น
ล่างที่มีความล้นเหลือในทางเพศ ขาดความสามารถในการควบคุมตนเอง
ไมต่า่งไปจากสตัว ์ถกูผลติซำ้และถกูสง่ตอ่ใหก้บัผูบ้รโิภคสือ่สงัวาส  

31 Gail Hawkes, Sex and Pleasure in Western Culture, p. 123–125. 
32 Gail Hawkes, A Sociology of Sex and Sexuality (Buckingham: Open University 

Press, 1996), p. 43–44. 
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โครงเรือ่งหลกัทีป่รากฏในหนงัสอืโปต๊ลาดลา่ง คอื จนิตนาการเกีย่ว
กับการร่วมเพศระหว่างผู้ชายชนชั้นล่างและผู้หญิงชนชั้นสูงหรือมีสถานะ
ทางสังคมสูงกว่า โดยผู้หญิงมักจะมีผิวขาว สวยจัดแบบนางงาม มีฐานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคมสูงกว่า ผู้ชายมีรูปร่างใหญ ่บึกบึนแบบคนใช้
แรงงาน ซึ่งอาจเป็นการทำงานของจิตนาการของเรื่องเพศข้ามชนชั้น  
ผู้หญิงมักจะชอบลีลาของชายที่สถานะต่ำกว่าเหล่านี ้ที่ถูกให้ภาพว่ามี
อวัยวะเพศใหญ ่ความสามารถสูงในเรื่องเพศและจะออกเถื่อนและรุนแรง 
แต่ก็ทำให้ผู้หญิงพึงพอใจได้มาก และมักมีการเปรียบเทียบกับคนรักหรือ
สามีที่เป็นชายชนชั้นเดียวกัน ว่ามีความสามารถทางเพศน้อยกว่า คือ
ทำให้ผู้หญิงพึงพอใจน้อยกว่า และมีขนาดของอวัยวะเพศเล็กกว่า ผู้หญิง
ในเรื่องสั้นเรื่องยาวที่มีโครงเรื่องเช่นนี ้ จึงถูกปรับเปลี่ยนจากผู้หญิงที ่
ไม่สนใจในเรื่องเพศ กลายเป็นผู้หญิงที่สุขสมและติดอกติดใจกับเรื่องเพศ 
โดยผูท้ีเ่ปลีย่นเธอกค็อืผูช้ายชนชัน้ลา่ง

โครงเรื่องหลักของเซ็กส์ข้ามชนชั้นประกอบด้วยชายที่ฐานะต่ำกว่า 
มักเป็นลูกจ้างหรือผู้ใต้บังคับบัญชาของฝ่ายหญิง เป็นฝ่ายริเริ่มกึ่งบังคับ 
ฝา่ยหญงิอาจขดัขนืในตอนแรกแลว้กย็นิยอมรว่มมอืดว้ย โดยจบลงทีค่วาม
พึงพอใจสุดๆ ของฝ่ายหญิง หลายเรื่องที่พบในหนังสือโป๊หลายหัว ผู้ชาย
มีอายุมากกว่าผู้หญิง คือทั้งไม่หล่อ ค่อนไปทางอัปลักษณ ์และฐานะต่ำ
กวา่ ลกัษณะโดยรวมของฝา่ยชายไมน่า่จะเอือ้ตอ่การเขา้ถงึเซก็สข์องผูห้ญงิ 
ซึ่งตามเรื่องที่มีโครงเรื่องตระกูลนี้มักสวยมาก และมีภูมิหลังทางสังคม
เศรษฐกิจสูงกว่าฝ่ายชายมาก บางเรื่องเน้นความแตกต่างนี้ให้เห็นคนอ่าน
เหน็ชดัเจน  

ตัวอย่างเรื่องสั้นและนิยายเรื่องยาวที่มีโครงเรื่องสะท้อนเซ็กส์ 
ขา้มชนชัน้ 

“ลูกสาวนาย” (ชวนชม, ฉบบัที ่3) 

ฝ่ายหญิงชื่อแป๊ม เป็นลูกสาวพ่อเลี้ยงภาคเหนือ เป็น
เจ้าของธุรกิจโรงบ่มใบยาและโรงแรม ลักษณะของแป๊มที่ถูกพรรณา
ในเรื่อง “มีเชื้อสายเจ้านายฝ่ายเหนือ ทำให้มีผิวพรรณรูปร่าง
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สวยงาม หน้าตาคมคายราวนางในเทพนิยาย แต่งกายทันสมัย 
ทำให้เป็นที่หมายปองของชายที่ร่ำรวยและสูงศักดิ์หลายคน” แป๊ม
ช่วยดูแลงานรีสอร์ท ของพ่อและเป็นที่ใฝ่ฝันของลูกจ้างหนุ่มๆ ทั้ง
หลาย ในเรื่องนี้กล่าวถึงคนสวน 3 คนที่ชอบแอบมองเธอ หนึ่งใน
คนสวนแอบเข้าไปในบ้านพักของแป๊มและปลุกปล้ำเธอ หลังจาก
แอบดูเธอสำเร็จความใคร่ขณะอาบน้ำ คนสวน “งัดค...ออกมาโชว์
ให้แป๊มเห็น มันแข็งพองโต เส้นเอ็นปูดโปน หัวบานแดง...มันทำให้
เธอคิดว่าทำไมมันใหญ่ขนาดนี้” แป๊มขัดขืนอย่างไม่จริงจังนัก 
“ปากของแป๊มร้องห้าม แต่ร่างเธอกลับส่ายร่อนหา...เธอกดเนิน
โหนกกับท่อนเอ็นนั้น” แล้วออกปากเร่งให้ฝ่ายชายทำ “เธอมี
อารมณ์อย่างมาก คำพูดหยาบคายที่ไม่เคยพูดเธอก็พูด...อารมณ์
กระเจิงไปกับความกระสัน...เธอไม่นึกว่าจะทำได้ขนาดนี้ แต่เธอ
ยอมรับว่าเธอสุขไม่เคยแบบนี้มาก่อน”



“เทวดามาโปรด” (ดอกรกั, ฉบบัที ่22/2551)  

ชายอายุ 45 ปี เคยติดคุกเพราะปล้นและข่มขืนเมื่อยังเป็น
วัยรุ่น เมื่อพ้นโทษมาเป็นคนสวนและยามในบ้านเศรษฐีม่ายกับ
ลูกสาววัยรุ่นอายุ 18 ปี ที่ “หุ่นสูงเพรียวระหง อวบขาว ใบหน้า
หวาน จมูกโด่ง ปากแดงระเรื่อ เวลายิ้มเห็นเขี้ยวขาว ผิวขาวอม
ชมพู อกอวบขาวเบียดชิดติดกันขนาด 36 นิ้ว เอวคอด หน้าท้อง
แบนราบไร้ไขมัน ต่ำลงมาที่ลอนสะโพกผายใหญ่ ก้นงอนงาม โคน
ขาอวบเรียว มีไรขนสีทอง น่ามองน่าลูบไล้ยิ่งนัก” เธอคนนี้ “โตแต่
ตัว แต่จิตใจยังไร้เดียงสาในเรื่องเพศ” คืนหนึ่งเธอดูหนังสือจน
เพลีย จึงเตรียมจะอาบน้ำแต่เผลอหลับไปเสียก่อนทั้งที่มีเพียง
ผ้าเช็ดตัวผันร่าง เธอลืมไปว่าได้นัดให้คนสวนเอาดอกไม้มาให้และ
ไม่ได้ล็อกประตู จึงเป็นโอกาสให้คนสวนลักหลับ “มันเป็นคราว
เคราะห์ของเธอ ที่จะต้องสูญเสียความสาวที่แสนบริสุทธิ์ผุดผ่องให้
กับคนสวนคราวพ่อ เรียกว่าดอกฟ้ากำลังจะถูกหมาวัดชมเชย” 
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“โอ้สวรรค์ประทานสาวสวย ระดับดาวของมหาวิทยาลัย และเป็น
ลูกเศรษฐี เกิดอีกกี่สิบชาติก็ไม่มีวาสนาแล้ว” หลังจากถูกปลุก
อารมณ์และยินยอมโดยดี 



“ร่านรักธารริน” (นยิายเรือ่งยาวลงตอ่เนือ่งใน “นวลนาง”)  

กล่าวถึงผู้หญิงสวยระดับนางงามสองคนที่เป็นเพื่อนกัน 
และมีความสัมพันธ์กับชายฐานะดีคนเดียวกัน ความสวยของผู้
หญิงทั้งสองคนทำให้เธอทั้งสองเป็นที่หมายปองของบรรดาคนงาน
ของ ‘พ่อเลี้ยง’ ที่ทั้งสองมีความสัมพันธ์ด้วย แล้วก็ถูกบังคับร่วม
เพศโดยหัวหน้าคนงานสองคน ชายทั้งสองรูปร่างใหญ่ หน้าตาปุปะ 
แต่มีอวัยวะเพศใหญ่และลีลารุนแรงหนักหน่วงกว่าพ่อเลี้ยง จน
ทำให้สาวงามทั้งสองติดอกติดใจด้วยกันทั้งคู่ 

ตอนหนึ่งของ “ร่านรักธารริน” ฝ้าย ภรรยาพ่อเลี้ยง  
ถูกนายมีอดีตทหารพรานที่เป็นคนงานในไร่ข่มขืน ลักษณะของนาย
มีถูกบรรยายว่า รูปร่างใหญ่ ใบหน้าขรุขระเต็มไปด้วยเหงื่อไคลและ
หนวดเครา มีอวัยวะเพศขนาดยาวใหญ่ นายมีเริ่มเล้าโลมฝ้าย 
“ใบหน้าที่เต็มไปด้วยเหงื่อไคล ถูไถไปบนผิวเนื้อเนียนผุดผ่อง จน
เหงื่อไคลและความเหนียวเหนอะแห้งสนิท ผิวนุ่มของฝ้ายได้แบ่ง
ปันและดูดซึมเอาความเขรอะขระด้วยเม็ดเหงื่อ มันเป็นสิ่งที่ตรง
ข้ามกับความสะอาดสะอ้านแห่งผิวพรรณของฝ้าย กลับเป็นกลิ่นไอ
ที่แปลก กระตุ้นอารมณ์ร่านของเธอให้หวั่นไหว” “สุดท้ายฝ้าย 
ก็สมยอม ทอดร่างให้นายมีเชยชม และเคลิ้มตามความแข็งแรง
ของนายมีไปด้วย” (นวลนาง, มีนาคม 2543) 

ฝ้ายได้ให้นายมีข่มขืนแหม่มภรรยาอีกคนของพ่อเลี้ยง 
เพราะความหึงหวง แหม่มสวยระดับนางงามท้องถิ่น ทำให้นายมี
รำพันว่า “เกิดมาชาติหนึ่ง ถึงตายก็มาเสียดายชีวิต เพราะมีโอกาส
ได้เชยชมของสวยของงาม อวบใหญ่ล้นฝ่ามือ” การลูบคลำถูไถของ
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นายมี ทำให้แหม่มอารมณ์กระเจิง “อาวุธปลายแข็งแยงๆ แหย่ๆ 
เป็นใครก็ต้องออกอาการเสียวซ่าน” และกลายเป็นฝ่ายเร่งรัดให้
นายมีดำเนินการ (นวลนาง, กรกฎาคม 2543) 



ความเกี่ยวข้องทางเพศเช่นนี้ให้ความรู้สึกผิดฝาผิดตัวสำหรับคนที่
คุน้เคยกบัโครงเรือ่งหลกัของนยิายโรแมนตกิและละครหลงัขา่วในสงัคมไทย 
เพราะนางเอกคนสวยเพรียบพร้อมด้วยคุณสมบัต ิซึ่งมักจะแคล้วคลาด
จากบรรดาผูร้า้ยและชายทีไ่มคู่ค่วรจนลงเอยกบัพระเอก แตก่ลบัเกีย่วขอ้ง
ลึกซึ้งในเรื่องเพศกับชายที่ไม่เข้าข่ายพระเอก แล้วยังแสดงว่าพึงพอใจใน
เรื่องเพศ และแสดงออกถึงความปรารถนาและความสุขสมอย่างเต็มที ่แง่
มุมของหญิงงามเช่นนี้ไม่ได้รับการยกย่องเชิดชูในสื่อกระแสหลัก มีแต่นาง
รา้ยและดาวยัว่ทีถ่กูใหภ้าพความเปน็หญงิเลวเทา่นัน้ จงึจะแสดงออกถงึตวั
ตนในทางเพศได ้สือ่สงัวาสจงึเปน็อาณาบรเิวณทีผู่ห้ญงิไมถ่กูประณามหรอื
ลงโทษ เมื่อเธอแสดงความปรารถนาทางเพศออกมา33 ภาพของหญิงชาย
ตามโครงเรื่องเหล่านี ้ เป็นการนำเสนอเรื่องเพศที่รุนแรงขาดการควบคุม
ของผูช้าย ควบคูก่บัความออ่นไหวและสยบยอมของผูห้ญงิ  

ความไม่ลงรอยระหว่างชนชั้นปรากฏในเรื่องสั้นที่ชายชนชั้นล่างเป็น
ฝา่ย “เปดิบรสิทุธิ”์ คูร่กัของเจา้นายตนเอง และทำใหเ้ธอตัง้ทอ้ง 

“คู่ชุลมุน” (โบตัน๋, พฤศจกิายน 2550) 

เมย์เป็นคู่หมั้นของหัวหน้าทีมข่าวที่ทั้งหล่อทั้งสวย เธอ
ปลอมตัวเข้าไปในงานปาร์ตี้สวิงกิ้ง เพื่อจะทำข่าวเปิดโปงนักการ
เมืองที่ไปมั่วเซ็กส์ในงานนั้นด้วย โดยมีลูกน้องของคู่หมั้นหนุ่มไป
ด้วยสองคน ลูกน้องทั้งสองถูกให้ภาพว่า อยู่แก๊งค์ค้ายาบ้าในชุมชน
แออัด เข้าออกคุกอยู่ตลอด เนื้อตัวเต็มไปด้วยรอยสัก สถานการณ์

33 Linda Lemoncheck, Loose Women, Lecherous Men: A Feminist Philosophy of 
Sex (New York: Oxford University Press, 1997), p. 120.
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ในงานปาร์ตี้ทำให้เมย์ต้องร่วมเพศเป็นครั้งแรกในชีวิตกับชายทั้ง
สอง เพราะกลัวจะถูกจับได้ว่าเป็นนักข่าว หนึ่งในสองลูกน้องของคู่
หมั้นทำให้เธอตั้งครรภ์ เพราะในการร่วมเพศ “เชื่ออสุจิของไอ้เจ
มันผสมกับไข่ที่สุกของเธอทันทีที่พบกัน เมย์กำลังเริ่มต้นการตั้ง
ท้องกับไอ้เจมันแล้ว”  



นอกจากชายชนชั้นล่างจะ “พิชิต” พรหมจรรย์ของคู่หมั้นเจ้านาย
แล้ว ยังเป็นฝ่ายทำให้เธอตั้งท้อง และชายที่เป็นนายก็เข้าใจว่าเป็นลูก
ตนเอง รายละเอียดเช่นนี้ประกอบกับโครงเรื่องหลักที่ชายชนชั้นล่างถูกนำ
เสนอว่า ทำให้ผู้หญิงพึงพอใจทางเพศได้มากกว่าชายชนชั้นสูงกว่า ดูจะ
สะท้อนการก้าวข้ามสถานะในโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงอำนาจในโลกของ
จนิตนาการทางเพศ 

ในบางกรณีหญิงชนชั้นสูงกว่าเป็นฝ่ายปรารถนาในตัวชายชนชั้นล่าง 
และยัว่ยวนจนเกดิการรว่มเพศ เชน่  

“ยิ่งเล่ายิ่งเสียว” (ดาหวนั, เมษายน 2550)  

เรื่องของสาวนักศึกษา บ้านมีฐานะ ยั่วยวนคนขับรถจนฝ่าย
ชายทนไม่ไหว จนร่วมเพศกันอย่างถึงอกถึงใจทั้งสองฝ่าย หลังจาก
ร่วมเพศ ฝ่ายหญิงกินยาคุมฉุกเฉิน และสรุปปิดท้ายเรื่องว่า “สิ่งที่
ฉันเล่ามาทั้งหมด เพื่อแบ่งปันประสบการณ์เซ็กส์กับเพื่อนๆ บ้าง 
แต่ไม่ขอแนะนำให้ทำเหมือนกับฉัน ที่หากโชคร้ายมากๆ ก็อาจจะ
ถึงชีวิตได้ (จากกรณีข่มขืนแล้วฆ่า) หรืออาจจะต้องเสียอนาคตไป
กับความสนุกแค่ชั่ววูบ ฉันนับว่าโชคดีมากที่นายอาดเป็นคนซื่อๆ” 



“สอนขับแล้วสอนขี่” (วนีสั, กมุภาพนัธ ์2551)  

ชายชื่อสนเป็นคนขับรถให้เจ้านายที่สนบอกว่ามีภรรยาและ
ลูกสาวสวย สนได้รับมอบหมายให้สอนลูกสาวอายุ 17 ปีของเจ้า
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นายขับรถ ลักษณะของลูกสาวถูกบรรยายว่า “ชอบแต่งตัวโป๊ นุ่ง
กางเกงขาสั้นขาบานไม่นุ่งกางเกงใน แถมยังใส่เสื้อคอกว้างปลิ้นนม
ให้ล้นแทบหลุดออกมานอกคอเสื้อบ่อยๆ ยั่วยวนกวนหัวค...ของ
สนมาตลอด” ขณะเรียนขับรถฝ่ายหญิงคว้าอวัยวะเพศฝ่ายชาย 
ฝ่ายชายก็ตอบสนองต่อเนื่องกลายเป็นการลูบคลำแล้วพากันเข้า
โรงแรมร่วมเพศกัน หลังจากนั้นการเรียนขับรถก็จบลงที่โรงแรมมา
ตลอดโดยพ่อแม่ฝ่ายหญิงไม่รู้ 

 ชายแก่/น่าเกลียดกับเด็กสาวสวย 

โครงเรื่องที่ซ้อนทับกับกลุ่มจินตนาการข้ามชนชั้นอยู่บ้างได้แก ่
เซก็สร์ะหวา่งชายอายมุากกบัเดก็สาวสวย โดยฝา่ยชายมกัจะถกูใหภ้าพวา่
มรีปูรา่งหนา้ตาอปัลกัษณ ์แตก่ส็ามารถทำใหส้าวสวยออ่นวยักวา่สยบยอม
ได ้หลายเรือ่งฝา่ยหญงิอาย ุ13–14 ป ีทีน่า่สนใจคอืตวัละครชายอาย ุ50 
เศษๆ บอกเด็กหญิงที่ตนเองพยายามเล้าโลมให้ร่วมเพศด้วยว่า “เด็ก 
ผู้หญิงอาย ุ8–9 ขวบก็เย่...ได้แล้ว ... ห...ก็ใหญ่ขนาดฝ่ามือแล้ว” (จาก 
“สวรรคแ์คเ่อือ้ม” เรือ่งยาวใน “ทีเ่ดด็” ชว่งปพี.ศ. 2542) เซก็สร์ะหวา่ง
ชายอายุมากกับหญิงอายุสิบกว่าถึงยี่สิบกลางๆ จึงเป็นโครงเรื่องยอดนิยม
หนึ่งในหนังสือโป๊ตลาดล่าง ประเด็นที่น่าสนใจก็คือ ในสถานการณ์เช่นนี ้
ผู้ชายต้องอาศัยการหลอกล่อ เพื่อที่จะเข้าถึงเรื่องเพศของสาวสวยเหล่านี ้
ไมว่า่จะเปน็การลกัหลบั หรอืบงัคบัโดยกำลงั หรอืสถานะของอำนาจ เชน่ 
ครกูบันกัเรยีน เปน็ตน้ 

“ครูขาหนูเสียว” (ชวนชม, ฉบบัที ่3)  

นักเรียนสาวที่สวยบริสุทธิ์ถูกครูชายอายุมากล่อลวงให้ร่วม
เพศ  “อนิจจา โคกห...ที่อุตสาห์ทะนุถนอม รักษาไว้ไม่เคยให้ใคร
ได้เห็นได้สัมผัสของสาวน้อยไฮโซอย่างหนูข้าวหอม กำลังเปิดอ้า
ออกโชว์ให้ตาเฒ่าจอมตัณหาได้เห็นอย่างจะๆ” “ในยามนี้เด็กสาว
กำลังสาละวนกับการดูดเลียไอติมค... อย่างเอร็ดอร่อย ไม่เหลือ 
เค้าเด็กสาวผู้เรียบร้อยในตระกูลไฮโซเลยแม้แต่นิดเดียว แน่นอน
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หน้าตาที่สะสวยปานเทพธิดา รวมถึงลีลาการดูดที่ถึงแม้จะยังเป็น
มือใหม่ แต่มันก็สร้างความกระสันเสียวให้แก่ครู เฒ่าอย่าง
มากมาย” “ไม่อยากจะเชื่อเลย ปกติเวลาเราน้ำแตกอย่างน้อยต้อง
พักเกือบสิบห้านาที แต่แค่มองใบหน้าและเรือนร่างขาวโพลนของ
ยัยเด็กข้าวหอมนี่แล้ว ดูสิมันแข็งผงกหัวยึกๆ ขึ้นมาอีกแล้ว 
55555 เยี่ยมๆ จริงๆ” ฝ่ายชายที่อายุมากแล้ว แต่อวัยวะเพศ
กลับพร้อมจะร่วมเพศได้อย่างต่อเนื่อง หลังจากบรรลุจุดสุดยอด
ทางเพศไปแล้ว 



“บัวกลีบช้ำ” (สาวซากรุะ, ฉบบัที ่275)  

เรื่องของลุงเขยที่ “ร่างสูงดำผอมเกร็ง ใบหน้าเซี่ยม แก้ม
ตอบ ปากหนาเตอะ เดินย่องๆ ออกมามองรอบบริเวณบ้านที่มีรั้ว
รอบขอบชิด” ปลุกปล้ำหลานสาวแรกรุ่นที่สวยระดับประกวดธิดา
กาชาดประจำจังหวัด เนื้อเรื่องเน้นความแก่และน่าเกลียดของฝ่าย
ลุงเขย แต่สามารถทำให้ฝ่ายหลานสาวยินยอมและพึงพอใจทาง
เพศได้ 

“กลิ่นกายสาปสาวแรกแย้มหอมกรุ่นโชยเข้าจมูกจิ้งจอกเฒ่า 
มันช่างเร่งเร้าใจให้กระหายใคร่ได้เสพสมแม่สมันสาวรุ่นเนื้อหวาน 
วงแขนที่เหี่ยวย่นตามวัย แต่ยังแข็งแกร่งโอบกอดรัดร่างงามแนบ
แน่นขึ้น ปากจมูกซุกไซ้พรมหอมเข้าซอกคอขาวผุดผ่อง จนสาว
แรกแย้มเสียววาบ ขนลุกเกรียว อกอวบอิ่มเบียดบดจนบี้แบนกับ
แผงอกแห้ง ผอมเกร็ง รกขนหงอกสั้นแซมขาว ฝ่ามือหยาบสาก
กร้านงานหนักล้วงลูบคลำ เคล้นคลึงกับงอนเช้ง แต่งอนเด้งดึ๋ง 
สาวรุ่นผวาเฮือกตกใจ ร้องครางกระเส่า”  

“สาวสวยแรกรู้รสเสียวจากการถูกเย่...อย่างเต็มคราบ ครบ
สูตร 100% จากลุงเขย ชายกร้านโลกีย์ที่แอบเจาะไข่แดงหลาน
สาวคนสวยของเมียตัวเอง เธอถึงกับละเมอพร่ำเพ้อคร่ำครวญ 
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โหยหวนหาเรียกร้องเหมือนคนขาดสติ ขาดความเป็นลูกผู้หญิง 
ก้นงอนงามแอ่นลอยตามจังหวะการส่งชักกระเด้าท่อนค...อย่างได้
จังหวะจะโคน”  



ในเลม่เดยีวกนั ยงัมเีรือ่ง “สะใภส้าวคาวสวาท” (สาวซากรุะ ฉบบั 
275) ลูกสะใภ ้“บัวแดง สาวงามประจำตำบลที่มีชายหนุ่มหมายปองกัน
ถว้นหนา้” ถกูพอ่เลีย้งของสาม ีทีค่นเขยีนเรยีกวา่ ‘ชายโฉด’ ซำ้แลว้ซำ้อกี 
ลกัหลบั ขดัขนืเมือ่รูต้วัแลว้กส็นกุสนานไปดว้ยในทีส่ดุ 

“แต่...อนิจจา...สะใภ้สาวคนสวยยังนอนหลับ ตาโตคู่งาม 
ขนตางอนพริ้ม อ้า...สาวน้อยเธอช่างเป็นคนที่นอนขี้เซาซะเหลือ
เกิน ลองอีแบบนี้แล้ว เธอจะรอดตกเป็นเมียของนายเมฆพ่อเลี้ยง
ของผัวเหรอ...”  

“นายเมฆมันแสยะยิ้ม เมื่อได้ยินเสียงสะใภ้สาวคนสวย
ร้องขอให้มันเย่ออย่างลืมตัวเผลออารมณ์ มันเองก็สุดจะทนอยู่ได้ 
ฝ่ามือยกขึ้นปาดน้ำเมือกที่เลอะติดปากและหนวด แล้วเอามาชะ
โลมทารอบท่อนเนื้อที่กำลังลุกตั้งโด่แข็งปั๋ง ก่อนที่จะจ่อกดกระเด้า
ลงพรวดเดียวแทบมิดลำท่อน ยันหนอกขาวอวบอูม ขนอุยบางเบา 
เล่นเอาสะใภ้สาวถึงกับสูดปากร้องครางเสียงสั่นกระเส่า ตามแรงที่
พ่อผัวเริ่มซอยสาวกระเด้าท่อนเนื้อเข้ารูหอย จากช้าจังหวะสโลว์
มาเป็นเร็วควิ๊กลี่...ถี่ยิบ”  



เรื่องสั้นตามโครงเรื่องนี้ที่ปรากฏในหนังสือโป๊ที่ออกสู่ตลาด 
ในช่วงพ.ศ. 2550–2551 มีชื่อสะท้อนบรรยากาศทางการเมือง ไม่ว่าจะ
เป็นการหยิบฉวยฉายารัฐบาลหลังรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 หรือ
สถานการณ์ความรุนแรงใน 3 จังหวัดภาคใต้มาเป็นชื่อเรื่อง ชื่อบทความ 
หรอืฉากหลงัของเรือ่ง เชน่ “ขงิแกแ่ถแหลก” (บานเยน็, มนีาคม 2551) 
ถ้าดูเพียงชื่อเรื่อง คนที่ติดตามข่าวสารการเมืองอยู่บ้างอาจจะเข้าใจผิดได ้
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แตเ่นือ้หาของเรือ่งไมไ่ดอ้า้งองิสถานการณท์างการเมอืง เรือ่งสัน้นีก้ลา่วถงึ
ลินดาสาวน้อยอาย ุ14 ป ีที ่ “สวยบริสุทธิ ์ งดงามดังนางฟ้าน้อยๆ ...  
ปลีขาขาว อวบสะอาด สะโพกผายกลม แก้มก้นขาวผ่อง” หลังจากถูก
คนสวนเฒ่าที ่ “ทั้งแก ่ทั้งดำ ทั้งสกปรก เหม็นสาป” ข่มขืนเปิดบริสุทธิ ์
ก็ติดใจในรสสวาทอันรุนแรงป่าเถื่อน ทำให้วันหนึ่งเรียกเฒ่าสาผู้เป็น 
คนขับรถมานวดขาให ้จนเลยเถิดร่วมเพศกัน ซึ่งลินดาก็ติดใจในรสสวาท 
และ “กลบักลายจากสาวสวยไรเ้ดยีงสาเปน็เดก็ทีม่วัเมาในกามตณัหา”  

ในเล่มเดียวกันมีอีกเรื่องหนึ่งที่มีโครงเรื่องเดียวกันและเชิดชูความ
สามารถทางเพศของชายอายมุาก  

“ยิ่งแก่ยิ่งมัน” (บานเยน็, มนีาคม 2551)  

แนนหญิงสาวที่สามีไปทำงานต่างจังหวัดไม่ค่อยได้กลับบ้าน 
วันหนึ่งขณะที่เดินเล่นอยู่ในสวนถูกนายแม้นคนสวนปลุกปล้ำ  
จนเธอทนแรงตื๊อไม่ไหว และเพราะ “ลุงแม้นเก่งเอาการทีเดียว  
ผิดกับสามีของเธออย่างลิบลับ” ในเรื่องนี้อวัยวะเพศของนายแม้น
สามารถแข็งตัวต่อเนื่องได้ 3 ครั้ง สวนกระแสหย่อนสมรรถภาพ
ทางเพศของชายอายุมากในสังคมไทย นายแม้นทำให้เจ้านายสาว
สวยพึงพอใจอย่างมาก จนออกปากชมหลายครั้งว่า “ทำไมลุงเก่ง
อย่างนี้” ฝ่ายนายแม้นก็ภาคภูมิใจยิ่ง เพราะความสวยของนาย
สาว (“ชีวิตหนึ่งจะมีคนสวยมาให้ทั้งที”) ที่ผ่านชายมาเพียงสามี
ของเธอเท่านั้น  


เป็นที่น่าสังเกตว่า เรื่องสั้นที่มีโครงเรื่องชายแก่–เด็กสาว มักจะมี
องคป์ระกอบคลา้ยกนัประการหนึง่คอื การทีอ่วยัวะเพศชายสามารถจะแขง็
ตัวและร่วมเพศต่อเนื่องได้เกือบจะทันท ีหลังจากร่วมเพศรอบแรกไปแล้ว 
ทำให้เกิดคำถามตามมาได้ว่า ถ้าอวัยวะเพศชายทำงานได้ดีเยี่ยมขนาดนั้น 
ยาเสริมสมรรถภาพของผู้ชายคงไม่ใช่เรื่องจำเป็น หรือการนำเสนอเช่นนี้
สะท้อนความใฝ่ฝัน หรือหวาดหวั่นของชายหลายวัยที่อยากจะให้อวัยวะ
เพศของตนทำหนา้ทีไ่ดอ้ยา่งใจ  
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โครงเรื่องที่น่าสนใจที่ปรากฏในเรื่องสั้นและเรื่องยาวข้ามชนชั้นและ
ข้ามวัย มีแง่มุมของการพิชิตพรหมจรรย์ของหญิงสาว ที่ไม่ยินยอมจะ
เกี่ยวข้องในเรื่องเพศในตอนแรก แต่เพราะความสามารถของ “ชายชาตรี” 
มากประสบการณ ์ทำให้เธอพึงพอใจกับการร่วมเพศ และถูกเปลี่ยนจาก
พรหมจารเีปน็ผูห้ญงิเตม็ตวั34 หรอืผูห้ญงิทีไ่มช่อบเซก็สเ์พราะประสบการณ ์
ที่มีกับชายชนชั้นสูงที่ไม่มีความสามารถ ถูกเปลี่ยนเป็นหญิงที่สนุกสนาน
กบัเรือ่งเพศกบัชายทีส่อนใหเ้ธอรูจ้กัความสขุทีแ่ทจ้รงิ 

“ชอบคนแก่” (ดาหวนั, มนีาคม 2551)  

สาวสวย “รูปร่างดี ผิวพรรณดี นมใหญ่ ห...ฟิต” สามีเป็น
หมอ แต่หมอเจ้าชู้มาก วันหนึ่งลุงของหมอ “อายุ 70 แล้วแต่
เหมือนอายุ 50 เพราะว่าชอบออกกำลังกาย และทานอาหารที่ 
มีประโยชน์” มาเยี่ยม สามีของเธอเคยเล่าให้ฟังว่า ลุงฟันผู้หญิง
มาเยอะมาก เพราะลีลาการใช้ลิ้น ความอึดและมีอวัยวะเพศขนาด
ไม่ต่ำกว่า 8 นิ้ว เธอลองร่วมเพศกับลุงของสามี และยอมรับว่า 
“เย...กับแกฉันเสียวและสุขมากกว่าเย...กับผัวตัวเองอีก ค...ก็ยาว
กว่า ใหญ่กว่า ลีลาก็ดีกว่า” ก็เลยร่วมเพศกับลุงเกือบทุกวัน 

 “สะใภ้หน้าบาน” (ดาหวนั, ปทีี ่4 ฉบบัที ่19) ลกูสะใภร้ว่มเพศ
กับพ่อสามีที่มีอวัยวะเพศขนาดใหญ ่และมีลีลาเรื่องเพศที่เธอติดอกติดใจ 
นอกจากนี้ยังมอบเครื่องประดับมีค่าให้เป็นของแถม เธอเลยยอมที่จะร่วม
เพศดว้ยทกุวนั เพราะทัง้พงึพอใจในเรือ่งเพศและไดท้รพัยส์นิดว้ย 

ชายแกห่รอือปัลกัษณเ์ขา้ถงึเรือ่งเพศของสาวสวยไมไ่ดง้า่ยๆ ถา้ไมม่ี
ปจัจยัทางเศรษฐกจิและอำนาจรองรบั เรือ่งราวเหลา่นีใ้หภ้าพของชายทีไ่ม่
นา่ดงึดดูทีส่ามารถพชิติหญงิงามอายนุอ้ยได ้และยงัทำใหพ้วกเธอสยบยอม
และสขุสมในเรือ่งเพศได ้ 

34 Hanne Blank, Virgin: The Untouched History (New York: Bloomsbury, 2007), 
p. 194–195. 
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มารยาชาย/มารยาหญิง 

โครงเรื่องหลักในหนังสือโป๊ตลาดล่างเน้นการมองโลกแบบผู้ชาย 
แม้ว่าหลายเรื่องจะนำเสนอโดยอาศัยผู้หญิงเป็นตัวเดินเรื่องหรือเป็น 
ผูเ้ลา่เรือ่ง ประเดน็หลกัจงึเปน็เรือ่งความตอ้งการของผูช้าย และการเชดิชู
ความสามารถทางเพศของผู้ชาย ที่ทำให้ผู้หญิงซึ่งอาจจะไม่ได้อยากร่วม
เพศด้วยในตอนแรก เคลิบเคลิ้ม ตื่นเตลิด ยอมร่วมมือด้วย และพึงพอใจ
อย่างเต็มที ่ ไคลแม็กซ์ของเรื่องเน้นความสุขสมของผู้หญิง พรรณาความ
พอใจของพวกเธอ เรื่องสั้นเรื่องหนึ่งที่พบจากการสำรวจหนังสือโป๊ตลาด
ล่างต่างไปจากเรื่องอื่น เพราะกล่าวถึงการที่ผู้หญิงแกล้งทำว่าสุขสมเพื่อ
ทำให้ผู้ชายภูมิใจ ซึ่งน่าจะทำร้ายตัวตนทางเพศและความเป็นผู้ชายของ 
ผู้อ่านผู้ชาย และตอกย้ำว่าอาการพึงพอใจของผู้หญิงนั้น อาจจะไม่ใช ่
“ของจรงิ” และการบอกวา่อะไรจรงิหรอืเปน็เรือ่งยาก 

“เซลสวาท” (การ์ตูน สาวใช้ยอดเซ็กซ์) ตัวเอกหญิงในเรื่องร่วม
เพศกับผู้ชาย เมื่อฝ่ายชายถึงจุดหมาย เธอ “รู้ดีว่าผู้ชายไม่ฉลาดเกิน
มารยาหญิง เขาภาคภูมิใจที่ทำให้ผู้หญิงล่วงลุสู่สวรรค์” เธอจึงแกล้งทำ
เปน็เสรจ็ใหเ้ขาภมูใิจ ผูช้ายเลยซือ้รถให ้

เมือ่เปรยีบเทยีบ “เซลสวาท” กบั “สะใภห้นา้บาน” ทีไ่ดส้รปุไวแ้ลว้
ในหัวข้อก่อนหน้านี ้ทำให้เห็นแง่มุมของการแลกเปลี่ยนในเรื่องเพศ กล่าว
คือการยอมร่วมเพศด้วยของผู้หญิงกับผู้ชายอายุมากหรือมีฐานะทาง
เศรษฐกิจ เป็นไปเพื่อทรัพย์สินหรือผลประโยชน ์ภาพเช่นนี้น่าจะทำให้ตั้ง
คำถามกับความเชื่อว่า ผู้หญิงเป็นผู้ตามในเรื่องเพศโดยมีผู้ชายเป็นผู้นำ 
เพราะในการแลกเปลี่ยนเช่นนี้จะสรุปว่า ผู้หญิงยินยอมร่วมเพศกับผู้ชาย
เพราะความสามารถทางเพศของ “ชายชาตร”ี (คอืสยบยอม เพราะผูช้าย
ปลุกเร้าความต้องการของเธอจนควบคุมไม่ได ้และทำให้เธอพึงพอใจทาง
เพศอย่างเต็มที่) หรือเรื่องราวทำนองนี้ทำให้เห็นว่า สิ่งที่ดูเหมือนอำนาจ
ทางเพศของผูช้ายนัน้ แทท้ีจ่รงิผูช้ายตอ้งซือ้หาแลกเปลีย่นดว้ยอำนาจทาง
เศรษฐกิจ เพื่อจะหล่อเลี้ยงตัวตนและความเชื่อเกี่ยวกับอำนาจทางเพศ
ของผู้ชายในระบบนิยมชาย ความสามารถทางเพศของผู้ชายจึงออกจะ
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ลวงตาอยูไ่มน่อ้ย และการนำเสนอเรือ่งราวทำนองนีว้า่ ผูห้ญงิสยบยอมใน
ทางเพศเพือ่แลกกบัผลประโยชนท์างเศรษฐกจิ นา่จะตอกยำ้ความไมม่ัน่คง
ทางเพศของผู้ชาย มากกว่าจะทำให้ผู้อ่านชายเชื่อมั่นในพลังทางเพศของ
ตนเองหรอืไม?่ 

ตัวอย่างที่น่าสนใจของการที่ผู้ชายต้องอาศัยเล่ห์กล เพื่อลวงให้ 
ผูห้ญงิรว่มเพศดว้ยในบรบิทไทย ไดแ้ก ่โครงเรือ่งอมตะเกีย่วกบัหมอเสนห่์
และการทำเสนห่ ์เรือ่งราวเกีย่วกบัผูห้ญงิทีส่ามหีรอืแฟนทอดทิง้ไปมคีนอืน่
จนต้องไปพึ่งการทำเสน่ห ์ที่มักจะถึงเนื้อถึงตัวแล้วลงเอยที่การร่วมเพศ
ระหว่างผู้หญิงกับ ‘หมอเสน่ห์’ เป็นโครงเรื่องอมตะของหนังสือโป๊ตลาด
ล่างและสื่อสังวาสในสังคมไทยที่ถูกนำเสนอซ้ำแล้วซ้ำอีก เช่น “กลกาม” 
(ดอกรัก, เมษายน 2551) นฤนารถไปหาอาจารย์แสนหมอเสน่ห์ที่นัดไว ้
อาจารย์แสนก็ให้ดื่มยาปลุกเซ็กซ์และแก้ผ้าออก แล้วรอจนยาออกฤทธิ์ 
อาจารยแ์สนกเ็ขา้มาเลา้โลม และจบลงดว้ยการรว่มเพศกนั ทีน่า่สนใจกค็อื 
กรณกีารบงัคบัรว่มเพศที ่‘หมอเสนห่’์ ทำกบัผูห้ญงิทีไ่ปใชบ้รกิาร เปน็ขา่ว 
บนหนา้หนงัสอืพมิพอ์ยูเ่ปน็ระยะ และคาดคะเนไดย้ากวา่ กรณเีหลา่นีเ้ปน็
การทำตามเรือ่งราวในหนงัสอืโป ๊หรอืหนงัสอืโปเ๊ปน็ฝา่ยเอากรณทีีเ่ปน็ขา่ว
มาเลา่ใหมแ่ละเลา่ซำ้กนัแน ่

นิยายเรื่องยาวที่ลงต่อเนื่องใน “บางกอกเพลย์บอย” ในช่วงปีพ.ศ. 
2539–2540 เรือ่ง “มนตต์ราสมงิพราย” เปน็เรือ่งของหมอไสยศาตรก์บั
ลูกน้องที่ร่วมเพศกับลูกค้าหญิงหลายคน เรื่อง “หมอเสน่ห์” ใน “ทีเด็ด” 
พ.ศ. 2544 หรือ “พิศวาสอาฆาต” ใน “ดาหวัน” ต่างก็เดินเรื่องผ่าน
ประสบการณ์ของหมอเสน่ห์และลูกค้า โดยรายละเอียดคล้ายคลึงกันมาก  
คือหมอเสน่ห์ให้ลูกค้าเปลือยกาย และมีการลงนะหน้าทองหรืออะไรอื่นๆ 
ทีเ่ปน็คาถาอาคมทีห่นา้อกและอวยัวะเพศ จนฝา่ยหญงิถกูกระตุน้เรา้ความ
ต้องการทางเพศเต็มที่และร่วมเพศกับหมอเสน่ห ์ผู้หญิงในเรื่องมักจะติด
อกติดใจลีลาของหมอเสน่ห์ไปตามๆ กัน นอกจากนี ้ยังมีเรื่องที่กล่าวถึง 
น้ำมันพรายในฐานะเครื่องมือเพื่อเข้าถึงเรื่องเพศของผู้หญิง เช่นเรื่อง 
“น้ำมันพราย” (SEXY, มกราคม 2549) ครูชายเก็บภาพเด็กนักเรียนไป
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ปฏิบัติกามกิจส่วนตัว รวมถึงติดตั้งกล้องรูเข็ม เพื่อแอบถ่ายนักเรียนตอน
เปลีย่นเสือ้ผา้ คดิจะหาทางลองของทีเ่พิง่ไดม้าใหมค่อืนำ้มนัพราย 

 เรื่องสั้นทำนองนี้น่าจะทำให้เห็นความขัดแย้งกันเองของความเชื่อ 
ในพลังทางเพศของผู้ชายที่ทำให้ผู้หญิงสยบยอมทางเพศ กับความยาก
ลำบากในการเข้าถึงเรื่องเพศของผู้หญิงที่ทำให้ผู้ชายต้องอาศัยตัวช่วย
มากมายหลายประการอย่างเล่ห์กลหรือปัจจัยทางเศรษฐกิจ เพื่อจะเสริม
สรา้งความสามารถในการทำใหผู้ห้ญงิสยบยอม 

ข่มขืน/บังคับร่วมเพศ 

โครงเรื่องหลักของหนังสือโป๊ตลาดล่างเข้าข่ายการบังคับร่วมเพศ  
ที่ฝ่ายหญิงถูกทำให้ยินยอมเพราะถูกกระตุ้นเร้าความต้องการทางเพศ  
แต่การบังคับร่วมเพศไม่ได้ถูกนำเสนอในทิศทางเดียวกันในหนังสือโป๊ตลาด
ล่าง คือมีทั้งสถานการณ์การบังคับร่วมเพศ ที่ฝ่ายชายเป็นผู้เริ่มและฝ่าย
หญิงขัดขืนในตอนแรก แล้วก็เปลี่ยนเป็นโอนอ่อนผ่อนตามและสนุกสนาน
ไปดว้ย ดงัทีป่รากฏในหลายตวัอยา่งขา้งตน้ โครงเรือ่งหลกัทำนองนีถ้กูนกั
ทฤษฎีสตรีนิยมสายรากเหง้าหยิบยกมาเป็นตัวอย่างของความเชื่อ หรือ
มายาคติที่สนับสนุนและให้ที่ทางกับการบังคับร่วมเพศโดยผู้ชาย ในระบบ
ความหมายที่เชิดชูความเป็นชายและกดผู้หญิงลงเป็นทาสทางเพศของ
ผู้ชาย โดยอาศัยความหวาดกลัวการถูกกระทำความรุนแรงทางเพศเป็น
เครือ่งมอืกำกบัควบคมุพฤตกิรรมของผูห้ญงิ35

การศึกษาหนังสือโป๊ตลาดล่างพบว่า มีการนำเสนอสถานการณ์การ
ขม่ขนืทีเ่ปน็ประสบการณท์ีเ่ลวรา้ยของผูห้ญงิดว้ย เชน่  

“เมื่อฉันโดนข่มขืน” (วนัทอง, กนัยายน 2546)  

ผู้หญิงถูกรุมข่มขืนเมื่อใช้บริการรถตู้ เธอถึงจุดสุดยอดแต่ไม่
ได้รู้สึกดีกับสิ่งที่เกิดขึ้น “ฉันเคยคิดฆ่าตัวตายหลายครั้งเพื่อหยุด

35 Susan Brownmiller, Against Our Will: Men, Women and Rape (Toronto: 
Bantam Books, 1976), p. 5.
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เรื่องเลวร้ายที่เกาะกินใจ เมื่อตอนฉันถูกไอ้รถตู้ข่มขืน เนื่องจาก
งานที่ฉันทำเลิกดึกเป็นประจำ มักจะกลับบ้านรถเมล์เที่ยวสุดท้าย 
แต่ถ้าไม่ทันก็ต้องใช้บริการรถตู้ คืนเกิดเหตุฉันเพลียก็เลยเผลอ
หลับไปตอนไหนไม่รู้ จนลืมตาตื่นก็รู้ว่ารถเลยป้ายไปแล้ว… ฉัน
ตกใจจะลุกขึ้นก็ถูกกระชากให้กลับมานั่งเหมือนเดิม แล้วชายอีกคน
ก็จับขาฉันรวบ แล้วมันก็ถอดเสื้อผ้าฉันจนหมด แล้วคนหนึ่งก็ซุก
ใบหน้าลงหว่างซอกขาฉัน อีกคนก็งัดค...ออกมารูดไปตามใบหน้า 
อีกคนก็เลียดูดแตดแยงนิ้วพรวดๆ กับรูห... แล้วจับขาฉันพาดไหล่
จ่อค...จ่อในหว่างขาเข้าหารูห... อีกคนก็เอาค...จ่อกระเด้าที่ปาก 
ฉันต้องหลับตาดูดค...มันไปด้วย มันกระแทกค...พร้อมขยำนมสอง
เต้าอย่างเมามัน จนคนแรกพุ่งน้ำกามออกมา คนที่สองก็ยกขาฉัน
พาดบ่ากดค...ซอยกระเด้า พร้อมกับก้มลงมาดูดปาก คลึงนม จน
กระทั่งปล่อยน้ำกามเข้าในรูห...ฉันเองก็เสร็จกับมันในช่วงนั้น แล้ว
คนแรกก็เข้ามาแทนที่ พร้อมจูบปากจนฉันเสร็จไปอีกหลายครั้ง 
แล้วมันก็ใช้เวลากับรูห...ฉันเกือบ 5 ชั่วโมง เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้
ฉันลืมไม่ลงทีเดียว เกลียดผู้ชายไปเลย” 



เรื่องสั้นนี้อาจทำให้ผู้ที่สนใจประเด็นความรุนแรง/การบังคับร่วม
เพศคิดถึงข้อโต้เถียงบางประการ อันเนื่องมาจากความคลุมเครือและซับ
ซ้อนของประสบการณ ์ และการตีความสถานการณ์ของผู้หญิงใน
สถานการณก์ารขม่ขนื จากปากคำของผูห้ญงิทีถ่กูบงัคบัรว่มเพศและถงึจดุ
สุดยอดทางเพศ แต่ตัวเธอมองว่าตนเองถูกบังคับและต้องการเอาผิดกับ
ผูช้าย เจา้หนา้ทีข่องรฐัปฏเิสธจะดำเนนิการ เพราะการมองโดยแบง่แยกวา่
ในการบงัคบัรว่มเพศ ผูห้ญงิจะมคีวามพงึพอใจทางเพศไมไ่ด ้ถา้พงึพอใจก็
ไม่นับว่าเป็นการข่มขืน การแบ่งแยกในลักษณะคู่ขั้วตรงข้าม โดยไม่สนใจ
ความซับซ้อนของสถานการณ ์และประสบการณ์การบังคับร่วมเพศเช่นนี ้

36 Nicola Gavey, Just Sex?: The Cultural Scaffolding of Rape (London: 
Routledge, 2005), p. 31.
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เป็นส่วนหนึ่งของประเด็นโต้เถียงว่าด้วยการข่มขืนที่มีองค์ประกอบทั้งเรื่อง
เพศและความรุนแรง36 การข่มขืนที่จะเข้าใจได้สำหรับคนหลายกลุ่ม ต้อง
เป็นประสบการณ์ที่มีแต่องค์ประกอบทางลบ ถ้ามีความคลุมเครืออันเนื่อง
มาจากแงม่มุบวกบา้งลบบา้งของสถานการณแ์ละความรูส้กึของคน กจ็ะถกู
จัดว่าเป็นการสมยอมของผู้หญิง ทั้งที่ตัวผู้หญิงเห็นว่าเป็นการบังคับร่วม
เพศ น่าสนใจว่าการมองการบังคับร่วมเพศที่ไม่ชัดเจนเป็นโครงเรื่องหนึ่งที่
ถูกนำเสนอในหนังสือโป๊ตลาดล่าง แม้ว่าผู้นำเสนออาจจะไม่ได้ตระหนัก 
ในความซบัซอ้นของประเดน็ทีต่นเองเขยีนกต็าม 

รูปแบบเซ็กส์: ปาก, ทวารหนัก และอื่นๆ 

ออรัลเซ็กส์เป็นองค์ประกอบสำคัญประการหนึ่งของหนังสือโป๊ 
ตลาดล่าง ฝ่ายชายในเรื่องสั้นและเรื่องยาวที่สำรวจในงานวิจัยนี ้ดูจะใช้ 
ออรัลเซ็กส์เพื่อปลุกเร้าอารมณ์ของผู้หญิงกันเป็นส่วนใหญ ่และผู้หญิง 
ในหลายเรือ่งกส็นกุสนานกบัการใชป้ากกบัอวยัวะเพศของผูช้าย  

ในการสำรวจหนังสือโป๊ตลาดล่าง พบว่า กล่าวถึงออรัลเซ็กส์โดย 
ผูห้ญงิและผูช้ายใน 1,058 เรือ่งจากทัง้หมด 1,547 เรือ่ง หรอืประมาณ 
68.39% ของเรือ่งทีอ่า่น สว่นในการต์นูมกีารทำออรลัเซก็ส ์83 เรือ่งจาก 
97 เรื่อง (85.57%) ออรัลเซ็กส์จึงดูเหมือนจะเป็นองค์ประกอบหรือรูป
แบบที่ถูกกล่าวถึงอยู่เสมอ แต่ก็มีบางเรื่องที่กล่าวถึงกลิ่นและความอึดอัด 
เมือ่ผูห้ญงิตอ้งทำออรลัเซก็สใ์หผู้ช้ายทีไ่มร่กัษาความสะอาด เชน่ “พศิวาส
อาฆาต” (ดาหวัน, ปีที ่ 1 ฉบับที ่ 26) หญิงร่วมเพศกับหมอเสน่ห ์ 
เมื่อฝ่ายชายใส่อวัยวะเพศเข้าไปในปากเธอ ความรู้สึกของเธอถูกบรรยาย
ว่า “กลิ่นสะอิดสะเอียนจนอยากอ้วก” การพรรณาเช่นนี้ดูเป็นจริงเป็นจัง 
เมื่อเทียบกับเรื่องอื่นๆ ในหนังสือประเภทเดียวกัน ที่มักจะทำให้ลักษณะ
หลายประการที่ถูกจัดตามมาตรฐานแบบชนชั้นกลาง ว่าเป็นความสกปรก
ไมน่า่อภริมย ์กลายเปน็ความตืน่เตน้ดงึดดูใจได ้

แม้ว่าการร่วมเพศทางทวารหนักจะเป็นรูปแบบที่พูดถึงในเรื่อง
ระหวา่งชายกบัชาย การสำรวจพบบางเรือ่งทีม่กีารรว่มเพศทางทวารหนกั
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ระหว่างชายหญิง โดยไม่ได้นำเสนอว่าเป็นเรื่องแปลกประหลาด แต่เป็น 
รปูแบบหนึง่หรอืทา่หนึง่ทีค่นเลอืกไดเ้มือ่รว่มเพศ 

“ทำเพื่อคนรัก” (นางแบบ, เมษายน 2550)  

ชายหญิงพบกันที่ห้างสรรพสินค้าแล้วเริ่มติดต่อกัน จนไปสู่
การร่วมเพศ “เจมาเลียหัวนมซ้ายขวา เลียที่สะดือ คลึงทั้งโคก
และแคมซ้ายขวา ใช้ลิ้นเลียที่แต... ใช้นิ้วแยงเข้าไปในรูห...จนเรา
น้ำออกก่อนเลย ซึ่งเราก็ชักว่าวให้เจด้วย ก่อนจะดูดค...เจ จนเจ
บอกให้โก้งโค้งในท่าหมาเอากัน 10 นาทีก็เปลี่ยนเป็นท่ายกล้อขา
เดียว จนเราเสร็จครั้งที่สอง แล้วเจก็เอาค...ออกมาใช้น้ำลายผสม
แล้วกดคว...เข้าที่รูก้น เราเจ็บเหมือนโดนจุก เจก็บี้แต... ด้านหน้า 
บี้หัวนม พร้อมกับแยงนิ้วเข้ารูห...เรา จนเราเสร็จพร้อมกัน ทุกวัน
นี้เราและเจยังเอากันอยู่ทุกอาทิตย์ และต้องเอาตู...ทุกครั้งด้วย”

เซ็กส์ต้องห้าม 

โครงเรื่องหลายประการที่ละเมิดข้อห้ามเรื่องเพศและความถูกต้อง
ของสังคม ถูกนำเสนอในหนังสือโป๊ตลาดล่าง ได้แก ่เซ็กส์ระหว่างคนร่วม
สายเลือด เซ็กส์กับสัตว ์การสลับคู่ร่วมเพศ และการใช้ความรุนแรง
ประกอบหรอืผสมผสานกบัการรว่มเพศ 

 เซ็กส์ ใน ‘ครอบครัว’ (Incest) 

การร่วมเพศระหว่างคนร่วมสายเลือดซึ่งเป็นข้อห้ามหลักเรื่องเพศ
ประการหนึง่ ถกูนำเสนออยา่งตอ่เนือ่งในชว่งทา้ยๆ ของทศวรรษที ่2540 
เมื่อสำรวจดูหนังสือโป๊ในช่วงก่อนหน้านี้จะไม่พบการนำเสนอเรื่องราวที่มี
โครงเรื่องแบบนี ้แม้ว่าจะมีการใช้โครงเรื่องพี่เขย/พี่สะใภ้กับน้องเมีย/น้อง
ผัวมาตลอด เรื่องสั้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเพศระหว่างคนร่วมสาย
เลือดกลายเป็นพล็อตประจำฉบับ ที่ต้องมีการนำเสนอเป็นส่วนหนึ่งของ
ฉบับในหนังสือที่ออกในช่วงพ.ศ. 2548 เรื่อยมาถึงต้นป ี2551 ซึ่งเป็น
ชว่งสรปุงานวจิยันี ้และคงจะปรากฏตอ่เนือ่งไปอกี  
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สถานการณ์ที่ถูกนำเสนอมีทั้งเรื่องของพ่อกับลูก แม่กับลูก พี่กับ
นอ้ง โดยบางเรือ่งกม็คีำเตอืนประเภท “หา้มลอกเลยีนแบบ” ไวด้ว้ย 

“อุธาหรณ์” (จนัทรฉ์าย, กรกฎาคม 2550)  

เรื่องระหว่างพ่อกับลูกสาวหลังจากแม่เสียชีวิต พ่อ เป็น
ทหาร อายุ 46 ปี รูปร่างหล่อสมาร์ท สมเป็นชายชาติทหาร ดูไม่
แก่ ท่อนเนื้อขนาดใหญ่ยาว 6.5 นิ้ว นิดา ลูกสาวอายุ 23 สาว
หน้าหวานรูปไข่ และผมยาวสลวยดำขลับเป็นมันเงา พ่อเศร้าโศก
เมื่อแม่ตายจึงดื่มเหล้า ลูกสาวดื่มไวน์เป็นเพื่อน โดยไม่เคยดื่มมา
ก่อน “จนนิดารู้สึกแปลกๆ ใช้จมูกสูดดมท่าน จูบตามซอกคอ เอา
มือท่านมาวางที่ต้นขา ไซ้ซอกหู นิ้วสะกิดหัวนมท่าน และก่อนที่ 
นิดาจะคุมสติไม่ได้ก็ไปอาบน้ำ โดยก่อนเข้าห้องน้ำก็ช่วยตัวเองไป
ก่อน ออกมาเจอพ่อหลับอยู่ที่โซฟา หล่อนก็ปลุกพ่อ พ่อก็โอบไหล่
นิดาไว้หลวมๆ กลิ่นสบู่ปลุกความรู้สึกเร้นลับในตัว ทำให้ใบหน้า
เริ่มแนบที่ซอกคอ ใบหู จนไปถึงเตียง มือก็ไม่ละไปจากไหล่ พูดว่า 
คิดถึงนวลเหลือเกิน ก่อนที่พ่อจะจับนิดานอนลงโดยพ่ออยู่บน จูบ
ปาก นิดาสงสารและสำนึกผิดที่ไปปลุกอารมณ์พ่อ และอยากลอง
สัมผัสจึงหยุดขัดขืน มือพ่อก็คลึงเต้านม จูบซอกคอ ปทุมถัน จน
สักพักเริ่มรู้สึกตัว พ่อก็บอกขอโทษ นิดารีบดึงมากอดรัด จูบปาก 
เอาซีคะ นิดาอยากให้พ่อมีความสุข ถ้ามันช่วยทำให้พ่อได้ผ่อน
คลายลง ทำให้พ่อดูดหัวนมไปคลึงนมไป ก่อนจะเอาท่อนเนื้อทิ่ม
แทงไปตามเนินโคก ร่องแคม ก่อนจะส่งเข้าไปในรูห...ทั้งหัว นิดา
เริ่มเจ็บ พ่อก็ปลอบแล้วก็จูบปาก ดูดหัวนม สักพักนิดาก็ขมิบตอด
รัดบ้าง จนที่สุดน้ำค...พุ่งเข้ารูห...แล้วทั้งสองก็คุยกันว่ามีความสุข 
... หลังจากนั้นก็นอนด้วยกันตลอด ตอนหลังซื้อคอนโดระดับวีไอพี 
โดยมีอะไรกันไม่เกินวันละ 3 ครั้ง ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ หรือไป
เที่ยวต่างจังหวัด ไม่เกิน 5 ครั้ง” บทสรุปของเรื่องกลับห้ามคน
อ่านทำตามโดยบอกว่า “หวังว่าคงเป็นอุธาหรณ์ ให้ทุกคนระวัง
ตัวอย่าเผลอไผลเช่นนิดา เพราะคงไม่มีใครโชคดีเท่านิดาอีก” 
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เซ็กส์ระหว่างแม่กับลูกชาย “มุมมืดของชีวิต” (กลีบทอง, เล่ม 
002, สงิหาคม 2550)  

เอก อายุ 16 ปีกว่าๆ เป็นนักกีฬาของโรงเรียน เลยมี 
รูปร่างสูงใหญ่เหมือนพ่อ อวัยวะเพศก็ยาวใหญ่ผิดกว่าเพื่อนๆ แม่ 
อายุ 35 รูปร่างอวบอัด แม่กับลูกดูวีดีโอโป๊ หลังจากนั่งดูสักพัก 
แม่ก็เริ่มกระสับกระส่ายหนีบขาไปมา “ผมเริ่มโอบเอวแม่ มือลูบไล้
ไปตามสัดส่วน โถมร่างทาบเรือนร่าง ซุกไซ้ดูดกินนมของแม่ แม่
ร้องห้ามแต่ผมกลับซุกไซ้หนักขึ้น ผมใช้ลิ้มฝีปากและลิ้นดูดดื่มกับ
ริมฝีปากแม่ แม่เริ่มกอดร่างผม ผมเล็มเลียไปทั่ว ใช้นิ้วแหวก 
แคม พร้อมใช้ปากและลิ้นดูดเลีย จนเธอถึงจุดสุดยอด แม่คิดได้ 
ไปร้องไห้ในห้องน้ำ ผมเข้าไปหอมแก้มแม่แล้วสวมกอดร่างของแม่ 
ซุกไซ้คอขาว ใช้นิ้วชี้กระแซะร่องแคม ลูบไล้สัมผัสติ่ง แม่ยังไม่ยอม
ง่ายๆ ผมต้องใช้ปากประกบปากแม่ มืออีกข้างตะโบมจับเต้านม 
หัวอันบานใหญ่เริ่มค่อยๆ สอดผ่านปากร่องแคม ผมใช้มันขยี้ปาก
ร่องเสียว แล้วเสียดสีกับติ่งกระสัน ผมค่อยๆ สอดใส่ในร่องแคมแม่
เบาๆ ในตอนแรก แล้วค่อยหนักหน่วงขึ้น แม่จูบปากผม สะโพก
ผายของแม่ก็กระเด้งรับท่อนลำ เราทั้งสองถึงจุดสุดยอดนับครั้งไม่
ถ้วน แม่ดูดกินน้ำรักของผม จากนั้นก็ร่วมรักแบบหมา ผมร่วมทาง
ประตูหลังแม่ เราร่วมรักกันจนหมดแรง” 



โครงเรื่องทำนองนี้น่าสนใจในบริบทที่ครอบครัวไม่ได้ประกอบด้วย
พ่อ-แม่-ลูกตามจินตภาพแบบชนชั้นกลาง ความปรารถนาที่จะมีความ
สัมพันธ์ทางเพศกับพ่อหรือแม่ของตนเองถูกมองในเชิงจิตวิเคราะห ์ ใน
ฐานะความขัดแย้งและการเก็บกดความปรารถนาในโครงสร้างครอบครัวที่
ประกอบด้วยสามีภรรยาและลูก ทำให้เด็กหันเหความสนใจและความ
ดึงดูดทางเพศจากพ่อแม่ของตนไป แต่ในบริบทที่ครอบครัวแบบชนชั้น
กลางไม่ดำรงอยู ่ ไม่ว่าจะเป็นเพราะการหย่าร้าง หรือเพราะครอบครัวเช่น
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นี้ไม่ใช่รูปแบบหลักของครอบครัวไทยอยู่แล้ว หรือการที่พ่อแม่ไม่ได้ทำ
หน้าที่และสัมพันธ์กับลูกตามลักษณะอุดมคต ิทำให้เกิดการตั้งคำถามใน 
หมู่นักจิตวิทยาและจิตแพทย์ว่า สภาพเช่นนี้จะมีผลอย่างไรต่อชายหญิง 
เพราะกลไกทีจ่ติวเิคราะหค์าดหมายวา่จะทำหนา้ที ่เพือ่ทำใหเ้ดก็เบนความ
สนใจจากพ่อแม่ตนเอง ไม่สามารถทำงานตามทฤษฎีได้37 บางคนอาจจะ
คิดไปไกลได้ว่า องค์ประกอบครอบครัวที่ต่างไปจากจินตภาพแบบชน 
ชั้นกลางนี ้ทำให้วัยรุ่นหรือคนที่เป็นพ่อแม่เกิดความปรารถนาทางเพศ
ระหว่างกันก็เป็นได ้ในประเด็นนี้คงต้องมีการศึกษาทำความเข้าใจก่อนจะ
ตืน่ตระหนก 

“ใจดีเกินไป” (นานาโกะ, ธันวาคม 2549) พ่อกับแม่เลิกกัน 
ลูกสาวอยู่กับแม ่ เมื่อแม่มีแฟนใหม่จึงส่งลูกสาวไปอยู่กับพ่อ วันหนึ่ง
ลูกสาวนอนหลับ พ่อลูกคลำอวัยวะเพศ และเกิดความต้องการทางเพศ 
แตไ่มรู่จ้ะทำอยา่งไร 

“รู้จักไหมถุงอนามัยนะ” (เดอืนเพญ็, มนีาคม 2548)  

พี่ชายแอบดูน้องสาวร่วมเพศกับเพื่อนชาย วันรุ่งขึ้นแอบดู
น้องสาวอาบน้ำ เห็นน้องสำเร็จความใคร่และครางว่าอยากร่วม
เพศกับพี่ เมื่อนั่งดูทีวีกับน้องสาวแล้วทนไม่ไหวจึง “เริ่มโอบกอด 
แมวทำท่าขยับหนี ผมก็บอกว่าทีคนอื่นมากกว่ากอดยังได้อีก เธอก็
หน้าเสีย ผมก็บอกว่าแอบเห็นเธอเย...กับโจ้ แต่จะไม่บอกใคร รวม
ถึงที่แมวอยากให้เลียห... แมวก็บอกว่าเห็นพี่เอกชักว่าวบ่อยๆ 
แล้วเสียวห... ผมก็เลยขอดูห... เธอก็เปิดให้ ผมก็จูบแผ่นห... 
ก่อนจะเลียจนแตกไม่รู้กี่ครั้งผมก็กินหมด สุดท้ายก็เย...ห...น้อง
สาว ผมน้ำแตกใส่ห...น้องสาว วันนั้นผมเย...ไปสี่ครั้ง แล้วก็เริ่ม
กลัวน้องจะเป็นเอดส์ตายก่อน เลยบอกว่าให้ใส่ถุงอนามัยก่อนทุก
ครั้งนะ แมวก็รับปาก” 


37 Nancy Friday, Men in Love: Men’s Sexual Fantasies (London: Arrow Books, 

1980), p. 145–146. 
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“บ้านสมานฉันท์” (ชวนชม, สิงหาคม 2550) พ่อแม่แก้ปัญหา 
ลกูสาวเปน็เลสเบีย้น ดว้ยการใหร้ว่มเพศกบันอ้งชาย  

วัต อายุ 14 ปี แอน เป็นพี่สาวของวัต อายุ 16 ปี ติด 
ผู้หญิงด้วยกัน พ่อกับแม่ไม่พอใจกลัวจะเป็นเลสเบี้ยน จึงอยาก 
ให้ลูกชายร่วมเพศกับลูกสาว “เพราะอยากให้แอนรู้ว่าของจริงมันดี
แค่ไหน ในห้องพ่อ แม่นอนบนเตียงโอบกอดแอนไว้แนบตัว แอนดู
ตื่นๆ ที่เห็นผม ไฟในห้องมีเพียงดวงเดียว แอนเงยหน้ามองแม่ 
ผมถอดกางเกงออก แอนเห็นจู๋ผมแล้วบอกว่ากลัว พ่อบอกให้ผม
จับห...พี่แอน ผมเริ่มเอามือวางลูบที่เป้า ผมเอามืออีกข้างจับ
หน้าอก พ่อจับข้อเท้าแอนถ่างออก ผมโดดเข้านอนคร่อมในหว่าง
ขาพี่แอนโดยธรรมชาติ... จนในที่สุด แอนก็กระตุก จากนั้นผมก็
เสร็จ ตอนเช้าผมเจอพี่เราทำตัวปกติ แต่เธอดูเขินอายนิดๆ”  



“ห้องของแม่” (บหุงา, พฤษภาคม 2550)  

ลกูชาย อาย ุ23 ป ีนอ้งสาว อาย ุ20 ป ีแม ่อาย ุ40 ตน้ๆ  
มีความต้องการทางเพศสูง พี่ชายกับน้องสาวนอนห้องเดียวกัน 
คนละเตียง วันหนึ่งน้องสาวตื่นขึ้นมา เห็นพี่ชายกำลังช่วยตัวเอง 
พี่ชายเลยสอนให้น้องช่วยตัวเอง จากนั้นทั้งคู่ก็ช่วยตัวเองก่อนนอน
ทุกคืน บางครั้งก็ผลัดกันช่วยกันและกัน คืนหนึ่งพ่อกับแม่ทะเลาะ
กันแรงมาก จนพ่อเก็บข้าวของออกจากบ้าน แม่เสียใจเอาแต่
ร้องไห้ ประชดจะมีชู้ แม่นอนร้องไห้ดังข้ามห้องมา สักพักแม่ก็
เสียงเงียบไป พี่ชายและน้องสาวไปแอบดู เห็นแม่กำลังช่วยตัวเอง 
พี่ชายตัดสินใจเปิดประตูห้องแม่เข้าไปทันที พี่ชายเข้าไปคุยกับแม่
ว่า แม่กลุ้มใจมากเลยเหรอ ถึงได้ทำอย่างนี้ แม่ก็บอกว่า ก็แม่ไม่มี
ความสุขเลย พ่อแกไม่เคยทำให้แม่มานานมากแล้ว พี่ชายถามว่า 
แม่คิดจะมีชู้เหรอ แม่บอกว่าก็อยากลองเหมือนกัน พี่ชายบอกว่า 
แม่อย่าไปมีชู้เลย ตนเองจะทำหน้าที่แทน 
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“สวิงกันเอง” (นวลนอ้ง, สงิหาคม 2550) 

“ลูกชายแอบดูผมเย...กับเมีย วันหนึ่งผมเห็นเมียแนบตาดู
ลูกชายสาวว่าว แล้วเมียยังเล่าว่าเคยโชว์ห...ให้ลูกเห็นด้วย ผมตื่น
เต้นมากเวลาเย...กันแล้วนึกว่ามีลูกชายร่วมเย...ด้วย ก็เลยหาทาง
ให้ทั้งคู่ได้เย...กัน จนในที่สุดต่างตกลง ผมให้ลูกเข้ามาในห้อง 
แล้วไปแอบดูทั้งสองคน 

ลูกชายเริ่มชวนแม่คุย แล้วก็ฟุบหน้าลงโลมเลียและดูด 
ที่หัวนมและเต้าเต่งทั้งสองข้างของแม่ไปมา ลูกใช้มือฟอนเฟ้น 
ที่หว่างขา ที่ขาอ่อน ที่แก้มก้น และก็คลุกเคล้าใบหน้าไปทั่วลำคอ
ของแม่ ใต้คาง ซอกหู แม่เริ่มพูดแบบท้าทายและเชิญชวนกึ่งห้าม
ปรามพลางใช้มือของแม่เอง ลูบไล้ที่เนินห...ไปมาเป็นเชิงยั่วยวน 
ปลายค..ของลูกมันเขี่ยยอดแตดของแม่ทุกครั้งที่กระเด้าหว่างขา 
จึงทำให้แม่เกิดอาการเกร็ง และสุดได้ในที่สุด ลูกบดริมฝีปากกับแม่
อย่างหนักหน่วง และซุกไซ้ไปทั่วทั้งหน้าอก ซอกคอ เปลือกตา จน
ในที่สุด ลำค่อยๆ มุดลงรูไปจนมิดเงี่ยงเรียบร้อยแล้ว ลูกกระแทก 
ค...ลงเต็มเหนี่ยว น้ำของลูกคงพุ่งกระฉูดเต็มรูห...ของแม่ พลาง
กอดกันอย่างเป็นสุขที่สุด ผมแอบดูอยู่นานทนไม่ไหวแล้ว จึงเข้าไป
ในห้อง จากนั้นเราสามคนก็ร่วมกันแทบทุกวัน” 



เรือ่งราวของการรว่มเพศระหวา่งคนสายเลอืดเดยีวกนัทีถ่กูนำเสนอ
ในหนังสือโป ๊มีทั้งระหว่างพ่อกับลูกสาว แม่กับลูกชาย หรือระหว่างพี่กับ
น้อง (แต่ไม่มีพ่อกับลูกชาย หรือแม่กับลูกสาว หรือพี่น้องเพศสภาพ
เดียวกัน คือยังรักษาแง่มุมเรื่องเพศระหว่างชายหญิงไว้) การออกมาหรือ
เขา้มาสูพ่ืน้ทีข่องหนงัสอืโปข๊องจนิตนาการขา้มเสน้แบง่ขอ้หา้มทางสงัคมนี ้
เปน็เพราะอะไร หรอืสะทอ้นอะไรคงตอ้งมกีารศกึษากนัตอ่ไป  
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 เซ็กส์กับสัตว์ 

เรื่องราวที่คนมีคู่ร่วมเพศเป็นสัตว์นานาชนิดก็ถูกนำเสนอในหนังสือ
โปใ๊นการศกึษานี ้



“รู้เห็นเป็นใจ ความรักยังหวานอยู่” (ชบา, สงิหาคม 2550 ซำ้กบั 
“ฤทธิ์ยามันแรง” นางแบบ, กมุภาพนัธ ์2550)  

ผู้บริหารงานฝ่ายบุคคลของบริษัทเอกชน ชอบเรื่องเซ็กซ์
มาก ชอบเลี้ยงสุนัข ภรรยาอายุ 20 ปี เล่าว่า “วันหนึ่งสามีชวน
ดิฉันไปเอากันที่ห้องรับแขกด้านล่าง แต่เอานานมาก เขาว่ายังไม่
สะใจ ไปพาหมามาให้เอาด้วย แต่ดิฉันไม่กล้า เขาก็ให้ยาใจถึงให้
เมียกินก่อน กับเหล้าสปาย แล้วดิฉันก็รู้สึกต้องการทางเพศรุนแรง
มากขึ้นเรื่อยๆ เขาจับเจ้าดุ่ยคร่อมเอวดิฉัน แล้วชักว่าวส่งค...เจ้า
ดุ่ยตรงเข้าห...ดิฉัน จนดิฉันถึงจุดสุดยอดพร้อมเจ้าดุ่ย แล้วมันก็
เลยีค...แผลบ็ๆ สว่นสามดีฉินัขึน้ซำ้ จนพุง่ค...พุง่ไมน่าน เขากก็อด 
ดิฉัน ต่อจากนั้นดิฉันก็ตามใจเขาเรื่อยมา ทุกวันยังทำอยู่เลยค่ะ” 



“อารมณ์ดิบ อยากลองของแปลก” (ชบา, สิงหาคม 2550) เล่า
เรือ่งเซก็สร์ะหวา่งชายกบัววัตวัเมยี 

“ผมรู้ว่าเพื่อนคนหนึ่งชอบเย...กับหมูที่บ้านมันเลี้ยงไว้  
แต่ผมก็ไม่กล้าขอเย... วันหนึ่งผมไปต่างจังหวัด ไปเจอวัวที่เจ้าของ
เอามาผูกไว้ในป่าละเมาะ ผมพยายามจะงัดค...ออกมาจ่อปาก 
ห...มัน แต่วันนั้นผมกลัวมันจะเตะผม เลยกลัว น้ำไม่แตก แล้วอีก
วันหนึ่งผมขับรถไปแถวชานเมือง ตรงทางขึ้นลงทางด่วน วันนั้นผม
ลบูทีห่...มนั แหยน่ิว้เขา้ไปมนักไ็มห่นไีปไหน แลว้ไปหยบิเกา้อีม้ายนื 
ให้เสียบได้พอดี แต่ทำได้สักพักก็มีรถวิ่งขึ้นมา แล้วมันก็หนีไป แล้ว
อีกวันหนึ่งผมขับรถไปแถวนั้นอีก ออกถนนเลียบคลองประปา เห็น
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ฝูงวัวหลายสิบตัว และเดินไปคุยกับเด็กที่เลี้ยงไว้ แล้วขอลองโดย
ให้เงินตอบแทน ตอนแรกได้วัวตัวใหญ่ใส่ไม่ถึง แล้วเด็กก็พาไปหา
อีกตัว ตัวเล็กพอดี เอาค...จ่อแล้วดันเข้าไปเลย แต่มันก็หนีไปซะ
งั้น แล้วผมอารมณ์ค้างเดินชักว่าวตามไปติดๆ แล้วมันหยุดใต้ต้นไม้ 
ผมก็เดินไปกดค...จมมิดห... แล้วปล่อยน้ำค...แตกออกมาเลย” 

“ผมไปเยี่ยมลุงที่ต่างจังหวัด ลุงอยู่คนเดียว ยังโสด มีฟาร์ม
วัวจำนวน 5 ตัว วันหนึ่งลุงไปซื้ออาหารที่ตลาด ผมก็เริ่มรีดนมวัว 
ใจก็นึกถึงหนัง x ค...ก็เริ่มแข็ง จึงใช้อีกมือชักว่าวไปด้วย จนทนไม่
ไหวปล่อยน้ำออกมา แล้วหลังจากนั้นผมก็เอาใจใส่วัวอย่างดี จน
ลุงซื้อลูกวัวมาอีก 3 ตัว หลังจากนั้นผมก็ดูแลตลอด จนเช้าวัน
หนึ่งผมกำลังเย...ห...วัวน้อยอยู่ ลุงมาเห็นเข้า แล้วบอกให้ผมทำ
ต่อจนน้ำพุ่งเข้าห...วัวน้อย แล้วลุงก็ควักค...ที่ใหญ่กว่าของผม
ใส่ห...วัวน้อยสีดำจนเสร็จ แล้วผมก็ขอต่อกับวัวอีกตัวหนึ่ง จน
เสร็จอีก ลุงก็บอกว่าอยู่คนเดียวไม่รู้จะไปที่ไหน เที่ยวหญิงก็ติดโรค 
ลุงจึงเย...วัวมาตลอด” 



 สวิงกิ้ง/สลับคู่ 

การสลับหรือแลกคู่ร่วมเพศเป็นรูปแบบเซ็กส์ที่ปรากฏในหนังสือโป๊
ตลาดลา่งมาอยา่งตอ่เนือ่ง ทัง้ในรปูบทความแนะนำ ตอบปญัหา การเปน็
สื่อกลางเพื่อสวิงกิ้ง และเรื่องสั้น โดยเรื่องสั้นบางเรื่องก็มีคำแนะนำ หรือ
คำเตอืนเกีย่วกบัการสลบัคูด่ว้ย 

“สวิงกิ้งคลับ คลับของคนสวิง” (ชบา, สงิหาคม 2550)  

วันและแรมแต่งงานกันมาสามปี ชีวิตคู่ดำเนินไปเรื่อยๆ ไม่มี
อะไรน่าตื่นเต้นนัก จนได้มารู้จักกับลักษ์และพร ทั้งสองชวนไปฟิต
เนสคลับ แล้วทั้งสองก็สมัครแต่เมื่อพอเข้าไปถึงก็พบว่า เป็นสวิง
กิ้งคลับ ที่นั่นทุกคนก็มองอีกฝ่ายด้วยสายตาของความเสน่หา
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ตลอด มีคนเข้ามาแวะเวียนพูดคุยหยอกล้อด้วยอย่างเป็นกันเอง 
ในการไปสวิงกิ้งคลับทุกครั้ง แรมกับสามีจะกลับมานั่งถกเถียงถึง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งทั้งลักษ์และสามีก็พยายามพูดจาหว่านล้อม
ให้สองคนคล้อยตามจนได้ และทั้งสองก็ไปปรึกษาจิตวิทยา ซึ่งมี
ความเห็นว่าทั้งสองยังไม่พร้อมจะก้าวเข้าสู่ประสบการณ์ครั้งนี้ แต่
ในที่สุดทั้งสองก็ตกลง 

“ทุกคนนัดเจอที่สวิงกิ้งคลับแล้วเข้าไปเปลี่ยนชุดชั้นในที่ชอบ
ที่สุด ออกมานั่งดื่มเหล้ากัน ซึ่งผสมยากระตุ้นอารมณ์ทำให้ความ
เขินอายหายไป แล้วพอแรมยืนขึ้นก็ถูกซุกไซ้ซอกคอ นิ้วมือสะกิด
หัวนม ฝ่ายหญิงจูบตั้งแต่ปลายเท้าถึงอวัยวะเพศ ดูดหัวนมวัน 
ไปด้วย ตอนนั้นทุกคนไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ ไม่คิดอะไร
นอกจากแสวงหาความสุข ทำให้ทั้งสองถึงจุดสุดยอดไม่ยากนัก  
มีการทำออรัลเซ็กซ์ให้ฝ่ายหญิง มีการร่วมกิจกรรมทางทวาร  
แล้วพอถึงเวลาเลิก ชายหนุ่มสองคนก็ยังไม่พอ ไปเล่นกับแรมต่อ 
ที่ห้องน้ำ เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้วันสรุปได้ว่า คนที่เข้าร่วมได้ต้องมี
ความต้องการทางเพศสูงกว่าปกติ”  

หลังจากนั้นกิติก็โทรเข้ามาหาแรมด้วยเบอร์ส่วนตัว ชักชวน
ไปหลับนอนอีก ทำให้วันรู้สึกไม่เป็นส่วนตัว ซึ่งหลังจากได้นำเรื่อง
ราวไปปรึกษานักจิตวิทยาก็ให้คำแนะนำว่า ควรเตรียมความพร้อม
ก่อนทุกคู่ เพื่อเข้าสู่พฤติกรรมทางเพศที่ไม่คุ้นเคย ควรเป็นผู้มีอายุ 
30 ปีขึ้นไป มีเป้าหมายเพื่อลดความตึงเครียด เปลี่ยนจากความ
ชินชาหรือฝ่ายใดมีข้อบกพร่องทางเพศ การปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงคู่
นอนจึงเป็นหนทางหนึ่งในการรักษาชีวิตคู่ให้ดำเนินต่อไป และ
นอกจากนี้ภายหลังเลิกกิจกรรมทุกคนต้องเข้าสู่โลกของตัวเอง การ
ที่กิติโทรมาถามไถ่เท่ากับละเมิดความเป็นส่วนตัวของสามีภรรยา 
ทำให้รู้สึกว่าครอบครัวถูกสั่นคลอน หรือการพยายามชักชวนออก
ไป ทำให้วัตถุประสงค์การเพิ่มรสชาติทางเพศเปลี่ยนเป็นความ
สำส่อนทางเพศอย่างไม่มีขอบเขต ซึ่งวันและแรมควรจะหาความ
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สุขกันและกันให้เต็มที่เสียก่อน แต่เมื่อได้ลองแล้วก็ถือว่าเรียนรู้
ทฤษฎีหมดแล้ว ต้องกลับมาทำแบบฝึกหัดกันเองสองคน ไม่เช่น
นั้นอาจจะกลายเป็นพวกฝักใฝ่เซ็กซ์หมู่หรือสำส่อนไป และการเข้า
ร่วมย่อมต้องมีการพูดถึงกฎของเกมส์ หรือมารยาทในการรักษา
ความเป็นส่วนตัวระหว่างกลุ่ม  

คำแนะนำตอนจบของเรื่อง “สุดท้ายถ้าใครจะก้าวเข้าสู่
กิจกรรมเซ็กซ์หมู่ ควรพูดคุยกับนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์ก่อน 
เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่ออารมณ์ จนส่งผลกระทบต่อครอบครัว และ
ทุกคนควรถามตัวเองก่อน เพราะแม้จะเป็นกิจกรรมส่วนบุคคลแต่
ส่งผลเสียหายต่อวัฒนธรรม ประเพณี และการดำเนินชีวิตของผู้คน
ในสังคมนั้นๆ ด้วยโดยส่วนรวม”  

 ความรุนแรงและเซ็กส์ 

ประเด็นสำคัญที่สื่อสังวาสถูกมองว่าเป็นผู้ร้าย คือการเชื่อมโยงการ
เสพสื่อเข้ากับการกระทำความรุนแรงทางเพศ โครงเรื่องที่นำเสนอใน
หนังสือโป๊ตลาดล่างมีความเกี่ยวข้องอย่างซับซ้อนระหว่างเซ็กส์กับความ
รุนแรง ตัวอย่างหนึ่งเป็นเรื่องของการใช้อุปกรณ์เสริมที่ปนเปกับความ
รนุแรง คอื  

“เจ็บและเสียว” (SEX, มกราคม 2549)  

บัวและแฟนบัวไปเที่ยวทะเลกัน เตรียมเชือกฟาง แส้ เทียน 
โซ่ กิ๊ฟหนีบ ถุงน่องแบบโป๊ๆ อีกเพียบ ตอนแรกบัวแต่งตัวธรรมดา
พอจะข้ามเรือไปเกาะ ก็เอาเชือกมามัดนมมัดห... พอไปถึงห้องบัว
ก็เอาเชือกฟางมัดขา แล้วเอาเชือกมัดทั่วๆ ร่าง จนบัวเจ็บมาก แต่
ก็เสียว แฟนบัวก็ใช้มือไล่ตีนม ก้น ท้องน้อย เอว ก่อนจะเริ่มไซ้
ซอกคอบัว เม้มที่ติ่งหู จับขาบัวยกขึ้นมากอด อีกมือก็ขยำที่ห... 
จนบัวเสร็จไปครั้งแล้ว ก่อนจะเริ่มใช้แส้ตี แล้วสักพักก็ปล่อยเชือก
ออก แล้วก็ล้างตัวให้ แต่บัวก็โดนมัดเชือกไว้อยู่ และไปกินข้าวก็ไป
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เดินชายทะเล แล้วแฟนบอกให้ถอดเสื้อผ้าออกเหลือแต่เชือก บัว
ได้ยินก็เสียวมากและยอมถอดออก แล้วแฟนก็บอกให้เดินเข้าไปใน
เมืองในชุดแบบนี้ แม้ว่าจะไม่ค่อยมีคนและดึกก็ตาม โดยแฟนถอด
แค่เสื้อคลุมมาให้เท่านั้นเอง แต่บัวไม่กล้า เลยใส่เสื้อผ้าแล้วเดิน
กลับห้อง แต่แล้วบัวก็อยากเล่นต่อ โดยแฟนมัดปากแล้วใส่ถุงน่อง
คลุมหัว อุ้มบัวออกไปทะเลที่ลึกกว่าเดิม และบัวต้องกระเสือก
กระสนเองให้มีอากาศหายใจ เพราะทั้งตัวถูกมัดอยู่ ทรมานสุดๆ 
จริงๆ ก่อนที่แฟนบัวจะอุ้มมานอนกลิ้งบนหาดทราย แล้วก็โดน
แฟนฟาดบ้าง จนบัวหมดแรงขยับไม่ไหว นอนหลับไปจนเกือบเช้า 
แฟนก็ปลุก และใส่เสื้อคลุมพาเดินกลับห้องโดยไม่มีใครเห็น 



โครงเรื่องหลักของหนังสือโป๊ตลาดล่าง มักจะเน้นการสนองความ
ต้องการทางกาย/ทางเพศ โดยไม่กล่าวถึงผลกระทบที่ตามมานัก การ
สำรวจนี้พบเรื่องหนึ่งจากการ์ตูนไทยที่รวมเอาการใช้ความรุนแรงที่เป็นผล
มาจากเซก็ส ์เรือ่ง “พษิแมม่า่ย” (การต์นู พศิวาส) ทีเ่ริม่ตน้และเดนิเรือ่ง
เหมือนกับหนังสือโป๊อื่นๆ คือ ชายชื่ออำพลเอาน้ำส้มใส่ยากระตุ้นความ
ตอ้งการทางเพศไปใหน้อ้งภรรยากนิเมือ่ภรรยาไปตา่งจงัหวดั แลว้รว่มเพศ
ด้วย โดยน้องภรรยาไม่ขัดขืน ภรรยากลับมาเห็นพอด ีจึงยิงอำพลทันท ี
และตอ่มากถ็กูจองจำขอ้หาฆา่คนตาย 

การนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับรูปแบบเรื่องเพศนอกกรอบทั้งหลายนี ้
ทำให้เห็นความหลากหลายของโครงเรื่องหรือจินตนาการทางเพศที่อาศัย
พื้นที่ของหนังสือโป๊ในการนำเสนอ อาจเป็นไปได้ว่าผู้ผลิตหนังสือพยายาม
จะครอบคลุมรสนิยมและความปรารถนารูปแบบต่างๆ ของผู้อ่านอย่าง
กวา้งขวาง โครงเรือ่งทีอ่าจจะไมต่อ้งรสนยิมของบางคนบางกลุม่ ไมน่า่จะนำ 
ไปสู่การประณามหนังสือโป๊ตลาดล่าง เพียงเพราะมีการนำเสนอเรื่องราวที่
เราไม่ชอบ รับไม่ได ้หรือเข้าใจไม่ได ้แต่น่าจะทำให้มองเห็นความหลาก
หลายของจนิตนาการทางเพศทีป่รากฏในหนงัสอืตลาดลา่งในสงัคมไทย 
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คำแนะนำ ความรู้ และคติ 

คำแนะนำและความรู้ ในหนังสือโป๊ปรากฏอยู่ทั้งในนิยายและ
บทความต่างๆ เรื่องสั้นจำนวนหนึ่งในหนังสือโป๊มีบทเรียนหรือคำเตือน
สำหรับผู้อ่านอย่างน่าสนใจ ส่วนบทความคำแนะนำเป็นส่วนหนึ่งของ
หนังสือโป๊ตลาดล่างในช่วงเวลาที่เก็บข้อมูลได ้จะต่างกันเพียงจำนวนมาก
น้อยเท่านั้น ประเด็นที่ถูกนำเสนอในบทความเหล่านี ้มีตั้งแต่ความรู้เรื่อง
สุขภาพ เทคนิคต่างๆ เกี่ยวกับการร่วมเพศ และการจัดการกับความรัก
ความสมัพนัธ ์ 

เมื่อพิจารณาองค์ประกอบโดยรวมของหนังสือโป ๊จะเห็นความขัด
แย้งกันเองของท่าทีต่อกรอบเรื่องเพศ คือ นิยายเรื่องสั้นและเรื่องยาว
กล่าวถึงการสนองความต้องการทางเพศหลายรูปแบบ ที่ไม่ได้อยู่ในร่องใน
รอยของความถูกต้องเหมาะสมเรื่องเพศกระแสหลัก ที่จำกัดเรื่องเพศไว้ใน
สถาบันการแต่งงาน หรือมองเรื่องเพศในฐานะการสร้างความสัมพันธ์และ
ผูกพันทางสังคมระหว่างชายหญิง ในขณะเดียวกัน คำแนะนำต่างๆ ที่
ปรากฏในหนงัสอืโปก๊เ็ปน็เรือ่งของการหา้มปราม หรอืการควบคมุเรือ่งเพศ
นอกกรอบทั้งหลาย โดยเฉพาะของวัยรุ่น หรือการมองที่ทางของเรื่องเพศ
ในการแตง่งานและความสมัพนัธ ์

หนังสือโป๊เป็นแหล่ง “ความรู้” เรื่องเพศแรกๆ ของคนหลายกลุ่ม 
ตัวละครในเรื่องสั้นเรื่องหนึ่งในหนังสือโป๊ก็ได้พูดถึงประเด็นนี้ว่า ก่อนจะ
อ่านหนังสือโป ๊เธอสำเร็จความใคร่ไม่เป็น พออ่านแล้วจึงทำเป็น (“ครั้ง
แรกของหนุม่สาว,” นวลนาง, มกราคม 2536) การพจิารณาประเดน็ทีถ่กู
นำเสนอผ่านบทความคำแนะนำและให้ความรู ้อาจทำให้เห็นภาพกว้างๆ 
วา่คนอา่นนา่จะไดอ้ะไรบา้งจากหนงัสอืโป ๊
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 ความรู ้มายาคต ิและจนิตนาการในเรือ่งเพศ 

 บทเรียนเชิงศีลธรรมและภาพสะท้อนของสังคม -   
 “นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า…” 

เรื่องสั้นหลายเรื่องในหนังสือโป๊เล่าสถานการณ์การร่วมเพศนอก
กรอบอย่างโจ่งแจ้ง แต่ก็จบด้วยบทเรียนหรือคำแนะนำไม่ให้คนอ่านทำ 
ตาม เชน่ 

“ทั้งเจ็บทั้งเสียว” (สาวอนิโนเซน็ต,์ 27) เปน็เรือ่งของนกัศกึษาทีม่ี
ความสัมพันธท์างเพศกับชายสูงวยักว่า เพราะต้องการเงินไปใช ้เรื่องสั้นนี้
เลา่ฉากการรว่มเพศอยา่งดเุดอืด และประณามสงัคมบรโิภคนยิมทีเ่ปน็เหตุ
ใหต้วัเอกของเรือ่งตอ้งไปเกีย่วขอ้งกบัการรว่มเพศแลกเงนิ โดยการจบหรอื
สรปุวา่ “เสยีงครางแหบโหยจากเดก็สาวในชดุกระโปรงยาวผา่ขา้ง เสือ้แขน
กุด เช่นหยาดฝนรดไม้เฉาให้สดชื่น เพื่อคืนชีวิตและอนาคตที่สดใสใหม่ให้
แก่เธอด้วยเงิน บ้าน รถยนต ์ที่เธอปรารถนาอยู่ในสังคมเน่า คาวกาม
เกลือ่นเมอืง” 

“ยิ่งเล่ายิ่งเสียว” (ดาหวนั, ปทีี ่4 ฉบบัที ่19 ปกัษแ์รก) เรือ่งของ
สาวนักศึกษา ทางบ้านมีฐานะ ยั่วยวนคนขับรถจนฝ่ายชายทนไม่ไหว  
ใช้กำลังบังคับร่วมเพศ ฝ่ายหญิงไม่ยินยอมในตอนแรก แต่ก็สนุกสนาน 
ไปด้วยในที่สุด เรื่องนี้จบด้วยบทเรียนสอนใจว่า “สิ่งที่ฉันเล่ามาทั้งหมด 
เพื่อแบ่งปันประสบการณ์เซ็กส์กับเพื่อนๆ บ้าง แต่ไม่ขอแนะนำให้ทำ
เหมือนกับฉัน ที่หากโชคร้ายมากๆ ก็อาจจะถึงชีวิตได ้(จากกรณีข่มขืน
แล้วฆ่า) หรืออาจจะต้องเสียอนาคตไปกับความสนุกแค่ชั่ววูบ ฉันนับว่า
โชคดมีากทีน่ายอาดเปน็คนซือ่ๆ” 

 บทเรียนเรื่องถุงยาง  

เรื่องสั้นและนิยายเรื่องยาวในหนังสือโป๊ตลาดล่างหลายเรื่อง  
เน้นการใช้ถุงยางอนามัย เช่นตัวอย่างนี้ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการไม่ใช้ถุงยาง
อนามยัเมือ่รว่มเพศ ทำใหเ้กดิปญัหาตามมา 

����������.indd   62 10/6/08   1:46:00 PM



��ชลดิาภรณ ์สง่สมัพนัธ ์

“เมียโหด” (รวมพลคนพาฝนั Vol.1 No.9)  

เลิศฤทธิ์รู้จักกับเซลล์แมนสาวชื่อน้อย เริ่มสนิทกันก็มีกอด
จูบ แต่เธอต้องการเงินมากกว่า วันหนึ่งเลิศฤทธิ์ชวนน้อยไปเที่ยว
ต่างจังหวัด ทั้งที่รู้ว่าต้องเสียตัวแต่ก็ไป วันนั้นน้อยใส่เสื้อสายเดี่ยว 
กางเกงขาสั้นสีขาว ชุดชั้นในสีขาว พอไปถึงที่พักทั้งคู่ก็ดื่มเบียร์
และไวน์ และน้อยก็ให้ท่า 

“เลิศฤทธิ์จูบน้อย อุ้มเข้าห้อง น้อยไม่ขัดขืน คลึงหน้าอก 
ถอดเสื้อผ้าน้อยออก เอาหน้าซุกดูดหัวนม เอามือจับสองเต้า ก่อน
จะถอดกางเกงน้อย ก้มไปซมชาม (ห...) กดลิ้นกับติ่งเสียว  
นิ้วควานลงไปช่วยด้วย เสร็จแล้วกดลิ้นลงไป ก่อนเอาค... ถูที่แก้ม 
ก่อนจะให้น้อยอม เสร็จแล้วก็ให้สวมถุงยาง ก่อนจะสอดใส่อวัยวะ
เพศเข้าไป พร้อมกับจูบปาก แล้วทั้งคู่ก็เสร็จ แต่ทำกันต่อโดยไม่ 
ใส่ถุงยาง” 

หลังจากเหตุการณ์นี้ น้อยตั้งท้องและต้องการให้รับผิดชอบ 
แต่เลิศฤทธิ์หายตัวไป น้อยบอกว่าถ้าไม่รับจะฆ่าตัวตาย เลิศฤทธิ์
จึงต้องรับเธอมาอยู่ด้วย พาไปขอขมาพ่อแม่เธอ หลังจากนั้น เธอ
ก็เอาลูกมาต่อรอง ชี้นิ้วสั่งเลิศฤทธิ์ทุกอย่างและมีเรื่องทะเลาะเบาะ
แว้งไม่เว้นแต่ละวัน ถ้าใช้ถุงยางเสียก็ไม่ต้องเดือดร้อนลำบากเช่นนี้

  “ความรู้เรื่องเพศ” 

คำแนะนำและความรูใ้นหนงัสอืโป ๊มตีัง้แตเ่รือ่งสขุภาพและโรคภยัไข้
เจ็บไปจนถึงการคุมกำเนิด เช่น ประจำเดือนหมดไป 3 วัน สามารถเอา
ออกข้างในได ้(“สอนสาวน้อย,” นวลน้อง, สิงหาคม 2550) หรือปัญหา
สขุภาพอนัเนือ่งมาจากการรว่มเพศ ฯลฯ 

คอลมัน ์“คุยกับหมอวิภา” (บางกอกเพลยบ์อย, กนัยายน 2537)  

ให้ความรู้เกี่ยวกับซิฟิลิสในสตรีขณะตั้งครรภ์ โดยตอบ
คำถาม “หนูได้แต่งงานกับชายคนหนึ่ง เขามีความสามารถเรื่องบน
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 ความรู ้มายาคต ิและจนิตนาการในเรือ่งเพศ 

เตียงเก่งมาก ตอนนี้หนูตั้งท้องลูกคนที่สองอยู่ เขาก็ให้หนูช่วยทำ
ออรัล ต่อมาก็ถึงกับร่วมกับหนูเลยค่ะ โดยหนูมีคำถามคือ 1. การ
ร่วมเพศในระยะท้อง 6-7 เดือน อันตรายต่อลูกที่เกิดไหมค่ะ 2. 
หนูมีหนองในขาวๆ ติดที่เป้ากางเกง และมีกลิ่นรุนแรงมาก ไป
ตรวจดู หมอบอกว่าเป็นกามโรค แต่ไม่ได้เป็นเอดส์ เขาจึงให้ยามา
ทาตลอด 7 วัน จะมีอันตรายต่อลูกไหมคะ 3. หมอบอกให้เอา
แฟนหนูไปตรวจด้วย ทำไงดีค่ะ 4. หากเขาจะขอร่วมกับหนูอีก 
ทำไงดีค่ะ ยอมหรือไม่ยอม” 

คำตอบคือ “1. การร่วมเพศในระยะตั้งครรภ์หากเป็นคนมี
บุตรยาก หมอจะห้ามและงดเว้น แต่ของคุณที่คลอดบุตรมาแล้ว
หนึ่งคน ถือว่าไม่แท้งง่ายหรอกค่ะ แต่ต้องทำท่าที่ถูกต้องและไม่
รุนแรงจนเกินไป การทำออรัลให้สามีแล้วกลืนกินอสุจิเข้าไป หาก
ปลอดโรคจะไม่มีอันตรายใดๆ 2. โรคกามโรคกับเอดส์เป็นคนละ
โรคกัน แต่ควรให้ตรวจหาเชื้อซิฟิลิสไปด้วย เพราะหากรับมันเข้าสู่
ร่างกายจะมีอันตรายต่อบุตรแน่นอน 3. บอกเขาไปเลยค่ะ ว่าคุณ
ติดโรคกามโรคจากเขามา แต่ไม่มีเชื้อเอดส์ หมอให้คุณไปตรวจ
ด้วย และงดเว้นการทำออรัล และกลืนกินอสุจิชั่วคราวไปก่อน 4. 
บอกเขาไปเลยค่ะว่า หากติดเชื้อมาอีกครั้งเกิดเรื่องแน่ แต่ครั้งนี้
อภัยให้ไปก่อน แต่ให้เขาใส่ถุงยางเอาไว้ก่อน เพื่อความปลอดภัย” 



“ลีลาชีวิต” (SEXY, ฉบับที ่4 มกราคม) กล่าวถึงผลเสียของการ
ร่วมเพศมากที่มีต่อสุขภาพผู้หญิง โดยเล่าประสบการณ์ของแจง นักศึกษา
ป ี2 มหาวิทยาลัยเอกชน อาย ุ19 ป ีพอเข้ามหาลัยก็มีเว็บไซต์ส่วนตัว
กบัรปูถา่ยแนวเซก็ซี ่ เพือ่หารายไดเ้สรมิ มคีวามสขุกบัคา่ตอบแทนทีไ่ดม้า 
บทสรุปคือแจงไม่ได้รับลูกค้ามาหลายเดือน เพราะการเสียดสีที่ร่วมเพศ 
กับทุกคนจนเกิดผลข้างเคียง กล้ามเนื้อกระดูกเชิงกรานไม่แข็งแรงพอ  
อาจทำใหไ้มส่ามารถมลีกูได ้
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ข่าวสารเกี่ยวกับโรคเอดส์เป็นเรื่องที่บทความให้ความรู้ในหนังสือโป๊
ตลาดล่างนำเสนอ เช่น ผลวิจัยเกี่ยวกับยาต้านไวรัส AZT ว่ายับยั้งการ 
ตดิเชือ้จากมารดาสูท่ารก และบรษิทัยกัษใ์หญใ่นสหรฐัหลายแหง่สนบัสนนุ
ผู้ติดเชื้อ HIV ให้กลับมาทำงาน และให้ความรู้แก่คนงานอื่นๆ เกี่ยวกับ 
โรคเอดส ์และบางกลุ่มช่วยเหลือสำหรับผู้ติดเชื้อด้วย (“ข่าวจากศูนย์ 
โบว์แดง,” นางแบบ, สิงหาคม 2541) หรือคอลัมน ์“คุยเฟื่องเรื่องเซ็กส ์
ตอน “สถานการณ์ของผู้ติดเชื้อเอดส ์กับชีวิตเซ็กซ์ประจำวัน” (บางกอก
เพลย์บอย, กันยายน 2537) กล่าวถึงข่าวผู้ติดเชื้อเอดส์ทั่วโลกราว 16 
ล้านคน โดยสาเหตุของการเกิดโรคคือการใช้เข็มและเพศสัมพันธ ์“โดย
ทัว่ไปคนจะคดิวา่ถา้ไมไ่ดเ้สพยาเสพตดิ หรอืไปมัว่หรอืหลบันอนกบัผูต้ดิยา
เสพติดแล้ว โอกาสติดเอดส์น้อยมาก จึงไม่ค่อยกลัวเอดส ์กลัวไม่ได้ฟัน
มากกวา่ หรอือาจจะประมาทไปรว่มรกักบัสาวอืน่โดนไมส่อมปลอก แลว้ก
ลับมาถ่ายให้แก่ภรรยาอีก และหากตรวจพบว่าติดเชื้อ ก็อย่าเพิ่งสูญเสีย
กำลงัใจ ยงัมหีนทาง เพราะสามารถรกัษา แมจ้ะไมห่าย แตอ่าการกท็รงไป
เรื่อยๆ และยังมีเพศสัมพันธ์ได้โดยการสวมใส่ถุงยางอนามัย” และยก
ตัวอย่างผู้ติดเชื้อชาวออสเตรเลียล้วนแต่ติดมาแล้ว 9 ป ี11 ป ียังไม่มี
อาการผดิปกต ิแตอ่ยา่งไรกต็าม ควรปอ้งกนัไวก้อ่น โดยการสวมใสถ่งุยาง
อนามัย และส่วนคำถามเรื่องคลับสวิง โอ.เอส.ซี. ว่าจะไม่ปลอดภัยนั้นไม่
เป็นจริง เพราะจะมีการตรวจร่างกายก่อนเสมอ และสวมใส่ถุงยางตลอด
การรว่มรกั รวมถงึการทำออรลัใหแ้กก่นัและกนัดว้ย 

บทความคำแนะนำและความรู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บและ
การปอ้งกนั ไมไ่ดจ้ำกดัอยูก่บัโรคทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรว่มเพศ อยา่งกามโรค
หรือเอดส์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงโรคเบาหวาน ฯลฯ การให้ความรู้หลาย
ประการคลา้ยคลงึกบัทีน่ำเสนอในนติยสารทัว่ไป ตวัอยา่งทีน่า่สนใจไดแ้ก ่

“ปัจจัยเสี่ยง คุณจะอายุยืนแค่ไหน” (นางแบบ, พฤษภาคม 
2541)  

ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัปจัจยัเสีย่งตอ่โรคหลอดเลอืดหวัใจตบี เชน่
คอเลสเตอรอลในเลือดควรต่ำกว่า 200 ถ้าระดับคอเลสเตอรอล 
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สูง เสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโรคหัวใจ ความดันโลหิต ทำให้เสี่ยง
ขึ้นอีก 3 เท่า อ้วนเกินไป สร้างความตึงเครียดให้กับหัวใจ เพิ่ม
ความดันโลหิต เบาหวาน มีความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจ 2 เท่า โรคขี้
เกียจ คนที่จมอยู่กับโซฟา ไม่ค่อยขยับร่างกายเพียงพอ ไปเพิ่ม
ระดับคอเลสเตอรอลและความดันโลหิต ที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการ
เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ สูบบุหรี่ เพิ่มความดันโลหิตและการ
เต้นของหัวใจ และลดออกซิเจนในเลือด มีโอกาสหัวใจล้มเหลว
มากกว่า 2-4 เท่า อยู่ในสายเลือด ต้องดูจากครอบครัว 



นอกจากนี ้ยงัมกีารใหข้อ้มลูดา้นสขุภาพ เชน่ผลของการสบูบหุรีก่บั
เรื่องเพศ ว่านิโคตินเป็นสาเหตุใหญ่ของการลดสมรรถภาพทางเพศ จาก
ประมาณการผูช้ายทีส่บูบหุรี ่20 มวนตอ่วนั มากกวา่ 15 ป ีจะมปีญัหา
สมรรถภาพทางเพศเสื่อมในขั้นรุนแรงมากกว่าชายในวัยเดียวกันถึง 80 
เปอร์เซ็นต ์และประเด็นคุณและโทษของเครื่องดื่มเกลือแร่ต่อสุขภาพปาก
และฟัน (“ข่าวเซ็กซ์,” นางแบบ, สิงหาคม 2541) ในฉบับเดียวกันยังมี
บทความเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณอสุจิของผู้ชาย เช่น “คดีอสุจิ
ฆาตกรรม” บอกว่าชาวอเมริกันหนึ่งในหกเป็น เพราะการสูบบุหรี่ทำให้
ปริมาณเชื้ออสุจิลดลง เด็กที่เกิดจากพ่อผู้เป็นสิงห์อมควันมีโอกาสเป็น
มะเรง็ตัง้แตเ่ยาวว์ยั มากกวา่เดก็ปกตถิงึ 15 เปอรเ์ซน็ต ์นอกจากนี ้การ
ใช้ยากล่อมประสาท การดื่มสุราจัด หรือยาบางชนิด เช่น ยาแก้อักเสบ
หรอืแกแ้พ ้หรอืความรอ้นจากการซาวนา่ หรอืแชน่ำ้รอ้นในอา่ง กม็ผีลลด
ปรมิาณเชือ้อสจุเิชน่กนั 

 ความรักและความสัมพันธ์ 

บทความแนะนำให้ความรู้ครอบคลุมประเด็นความรักความสัมพันธ ์
ตั้งแต่การเลือกคู่ไปจนถึงการรักษาความสัมพันธ ์ เช่น บทความแนะนำ
สอนหญิงในการเลือกผู้ชาย คอลัมน ์ “กฤษณะสอนน้อง” ตอน “เลือก
ผู้ชายยังไงจึงจะอยู่ได้ยืด” (นางแบบ, กุมภาพันธ ์2540) บอกว่า การ
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เลือกผู้ชายควรดูที่การศึกษา ระบบความคิดที่สอดคล้อง ชนชั้น และ
รสนิยมการใช้ชีวิต เพราะเงินเป็นปัจจัยสำคัญในปัจจุบัน หน้าตาควร
ออกงานสังคมได ้ เซ็กซ ์อารมณ ์และรสนิยมทางเพศควรสอดคล้องกัน 
และความเขา้ใจซึง่กนัและกนัทัง้สองฝา่ย 

บางบทความเล่าประสบการณ์ที่เลวร้ายของผู้หญิงและให้คำแนะนำ 
เช่น “สาวมือสองครองโลก” (ดอกแก้ว, พฤษภาคม 2550) นำเสนอ
ประสบการณ์ของผู้หญิงอกหัก/แฟนทิ้ง ที่เล่าถึงความเลวร้ายของชายที่
พวกเธอเคยข้องเกี่ยว เพื่อผู้หญิงรุ่นหลังจะได้ระวัง ไม่พลาดพลั้งเหมือน
อยา่งพวกเธอ  

ช่อผกาเคยชอบคนหล่อและรวย แต่สุดเลว เพื่อนห้ามไม่สน 
ผู้ใหญ่เตือนไม่เชื่อ ลำแขนแน่น แผ่นอกเป็นขน ใบหน้าคมเข้ม ช้าง
ก็ฉุดไม่อยู่ เพราะอยากเคียงข้างคนรูปงาม สุดท้ายได้แต่ความ
ช้ำใจ เพราะเขามองเราแค่เป็นวัตถุคลายเสียวเท่านั้น ปัจจุบัน  
อยู่กับผู้ชายอารมณ์ดี ไม่ซีเรียส แต่ละเอียดอ่อน มากด้วยอารมณ์
ขัน คุยสนุก ทำให้หัวเราะได้ ไม่ค่อยหล่อ ให้เกียรติผู้หญิง และให้
คำปรึกษาเราได้  

นงนุชเคยตกอยู่ใต้อุ้งเท้าช้างคู่รักของเธอ ที่เธอหลวมตัว
เลือก เป็นคนบ้าอำนาจ ทั้งที่ทำงานและที่บ้าน เป็นคนมาดดีแต่
ตัวจริงดุดัน เป็นสามีจอมเผด็จการ ห้ามค้าน ห้ามโต้แย้ง ทุก
อย่างต้องเขาคนเดียว คิดจะใส่ก็ใส่ ไม่ถูกใจก็ด่า จะลากจะจูงไป
ทางไหน ก็ต้องตามใจเขาหมด  

มะลิ แม่ม่ายยังสาว เล่าถึงความมักง่ายในการเลือกคู่ควง 
ที่วัยรุ่นจะเลือกหล่อสะดุดไว้ก่อน เรื่องอื่นไปตายเอาดาบหน้า  
“ถ้าให้ดิฉันเลือกคู่ครองคนใหม่นะคะ จะเลือกผู้ชายที่ใจเย็นเหมือน
คุณพ่อ รับฟังเหตุผล ให้คำปรึกษา สุขุมรอบคอบ และที่สำคัญ 
ให้ความอบอุ่นได้ค่ะ หากหาดีไม่ได้ ก็จะไม่ยอมให้ใครหลอกเชยชม
อีกแล้ว จะยอมให้มันเหี่ยวคาต้น หล่นคาตอ เป็นมะละกอ
ศรีสะเกษไปเลย”  
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บทความนี้สรุปน่าสนใจว่า “คนโบราณจะสอนลูกหลานให้เคารพ
สาม ีใหเ้กยีรตแิละยอมสามทีกุเรือ่ง ถงึมคีำสอนลกูสาววา่ “ผวัโกรธจงอด
กลั้น อย่าหุนหันนะนงคราญ ไม่โต้ตอบยอมหมอบคลาน อย่าลงบ้าน 
เหมือนเพิ่มไฟ” แต่คนยุคใหม่จะสอนลูกสาวว่า “ผัวเตะอย่าอดกลั้น  
ลูกประจันคว้ามีดพร้า ชี้หน้าด่าผัวพาล เฉาะกบาลโดดเรือนไป อย่ายอม
มนันะลกู หากมนัตายใหม้าหาแม ่แมจ่ะวิง่เตน้ใหเ้อง” 

บทความแนะนำชายและหญิงในการดูแลรักษาความสัมพันธ ์ 
เช่น “วิธีป้องกันความโรแมนติกหมดอายุ” (คลับ69, มิถุนายน 2550) 
อย่างการจัดการกับความโกรธที่อาจจะทำลายความรู้สึกด ีการพูดคุยจะ
สรา้งใหเ้กดิความเขา้ใจ การเปน็ทัง้ผูฟ้งัทีด่ ีและควรไตถ่ามความรูส้กึ ควร
เอ่ยคำว่ารักไม่ต่ำกว่า 5 ครั้งต่อวัน เอาใจสุดที่รักของคุณแบบสุดๆ สร้าง
ความรู้สึกตื่นเต้น ฯลฯ หรือคำแนะนำสำหรับผู้ชายเกี่ยวกับผู้หญิงและ
ความสัมพันธ ์ที่บอกที่มาว่ามาจากนิตยสารผู้หญิงของฝรั่ง ให้ผู้ชาย
พิจารณาว่าตนเองมีรสนิยมทางเพศอย่างไร เพื่อจะดูว่าเข้ากับผู้หญิงได้
หรอืไม ่ 

“เชน่พวกทีม่องวา่ เซก็ซเ์ปน็เรือ่งของใจ บคุคลทีน่ยิมขอ้นีเ้ปน็คนที่
ไม่ได้รักใครเพราะเพียงกาย แต่รักจากความผูกพัน ความอาทร ความมุ่ง
มัน่ และโหยหาซึง่กนัและกนั ความสขุเกดิขึน้ไดจ้ากการเชือ่มหากนัทางใจ 
เช่น จูงมือ โอบกอด จุมพิตก็ปลื้มแล้ว คนที่เห็นเซ็กซ์คือไฟราคะ ชีวิต
สมรสจะไม่จืดชืด เนื่องจากฝ่ายหนึ่งสนุกกับการลิ้มรสทางเพศตลอดเวลา 
แต่อยู่ที่ว่าจะใจเดียวกับคู่แท้ของตัวตลอดไปหรือไม ่หรือเซ็กซ์คือความ
อ่อนโยน ผู้นี้รักจะได้รับการเอาใจใส ่การนวดหรือจุมพิตอย่างอบอุ่น สิ่งที่
เจ้าหล่อนต้องการหาใช่ความดุดันไม ่ เป็นต้น” (“รสนิยมทางเพศ,”
นางแบบ, กมุภาพนัธ ์2550) 

ความรักแบบโรแมนติกไม่น่าจะมีที่ทางในหนังสือโป๊ตลาดล่าง แต่ก็
มีหลายเล่มที่นำเสนอเรื่องราวหรือ “สาร” ที่เชิดชูความรักแบบนี ้และ
ความสัมพันธ์ชายหญิง เช่น “จะรักใครสักคน” (บานเย็น, มิถุนายน 
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2550 และโบตัน๋, พฤษภาคม 2550) นำเสนอขอ้ความทีส่ง่ตอ่ๆ กนัทาง
อินเตอร์เน็ตว่า การจะรักใครสักคนไม่ต้องสนหนทางข้างหน้า ไม่ต้องเสีย
เวลาคิดว่าทำอะไรเพื่อเราบ้าง ไม่ต้องระแวงว่าจะไปมีใครคนอื่น ไม่ต้อง
สนใจอดตี ฯลฯ”  

หรอื “สวสัดคีะ่” (นอ้งนาง, ธนัวาคม 2549) เปน็เรือ่งเลา่ “ชาย
หนุม่วยั 18 กำลงัปว่ยดว้ยโรคมะเรง็ระยะสดุทา้ย ทำใหต้อ้งอยูบ่า้นทกุวนั 
จนวันหนึ่งเกิดเบื่อหน่ายชีวิตที่จำเจซ้ำซาก อยากจะออกไปนอกบ้านสัก
ครัง้ แมเ่ลยตามใจ พาไปรา้นซดี ีหนุม่คนนัน้กเ็จอเธอซึง่เปน็คนขาย หนุม่
เลยขอซื้อซีดีมาแผ่นหนึ่ง หลังจากวันนั้น ชายหนุ่มก็แวะเวียนไปเป็น
ประจำทุกวัน ซื้อซีดีวันละแผ่นเสมอ ซึ่งชายหนุ่มอยากชวนเธอไปเที่ยว
ด้วยกัน แต่ก็ไม่กล้าพอ แม้แม่จะคะยั้นคะยอ จนวันหนึ่งจึงตัดสินใจทิ้ง
เบอร์โทรศัพท์ของตนไว้บนโต๊ะ ก่อนวิ่งออกจากร้านไป สองสามวันต่อมา
คนขายซีดีก็โทรศัพท์มาถามหาหนุ่มคนนั้น แต่ผู้เป็นแม่รับแล้วร่ำไห ้บอก
ว่าลูกชายเพิ่งจากไปเมื่อวาน และในวันนั้นเอง แม่ก็เข้าไปในห้องของ
ลูกชาย พบซีดียังห่อกระดาษไว ้และเริ่มแกะออกดูก็พบกระดาษเล็กๆ 
หลน่ลงมา ในขอ้ความวา่ “สวสัดคีะ่ คณุดนูา่รกัจงัเลย อยากออกไปเทีย่ว
กับฉันบ้างรึเปล่า” และเธอก็แกะซีดีแผ่นถัดๆ มา ก็พบกระดาษแผ่นเล็กๆ 
มีข้อความเช่นเดิม” เรื่องราวที่ออกโทนหนังรักเกาหลีทำนองนี ้ 
กม็ทีีท่างในหนงัสอืโปต๊ลาดลา่ง 

การเสพสื่อสังวาสถูกมองว่าเป็นการหลีกหนีจากกรอบเรื่องเพศ  
ที่ควบคุมกำกับการกระทำและความสัมพันธ์ของคนอย่างเคร่งครัด เพื่อ
แสวงหาความพึงพอใจจากเรื่องเพศที่ไม่ถูกจำกัดโดยความรักและความ
สัมพันธ ์การที่หนังสือโป๊แบบไทยๆ มีที่ทางให้กับความรักโรแมนติกและ
การดูแลความสัมพันธ ์ไปพร้อมกับเรื่องเล่าเกี่ยวกับสถานการณ์ทางเพศ
นอกกรอบทัง้หลาย จงึนา่สนใจไมน่อ้ย 
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 เซ็กส์ 

บทความและข่าวสารในหนังสือโป๊ตลาดล่าง ครอบคลุมตั้งแต่การ
แนะนำเกี่ยวกับแง่มุมและรูปแบบต่างๆ ของการร่วมเพศ ตั้งแต่เรื่องเพศ
ของหญงิโสด ไปจนถงึการสลบัคู/่แลกคูร่ว่มเพศ 

“ความเสียวกับสาวโสด” (สาวสะเดด็, สงิหาคม 2540) กลา่วถงึ
การวิเคราะห์ปัญหาหญิงโสด โดยแพทย์หญิง โยเซฟีน บานส ์ที่อาจจะ
ทำใหบ้รรดาหญงิโสดโมโหโกรธาเมือ่ไดอ้า่นวา่  

“1. ผู้หญิงมีความรู้สึกระหว่างเพศรุนแรงและเพิ่มทวีมาก
ขึ้น บางครั้งมากกว่าผู้ชาย ซึ่งอาจจะเกิดความรู้สึกเอนเอียงไปทาง
เพศเดียวกัน และจะสิ้นสุดเมื่อมีความสัมพันธ์กับเพศตรงข้าม  

2. หญิงโสดมักมีความรู้สึกทางเพศและอารมณ์ไม่เป็น 
ไปโดยสมบูรณ์ และไม่แจ่มใส และจะหงุดหงิด  

3. หญิงอีกประเภทหนึ่งที่มีการคบหาเพศเดียวกันแล้ว 
รักใคร่ มักเป็นหญิงนักกีฬา มีเชาว์เฉียบแหลม ชอบเข้าสังคม 
ผู้หญิง อาจจะกระทำการ “เล่นเพื่อน” เป็นการฝืนธรรมชาติ  
ต่อต้านการมีครอบครัว หรือหญิงอีกประเภทที่ชอบเฟิลร์ต หรือ
เล่นรัก คือพฤติกรรมเปลี่ยนชายไปเรื่อยๆ 

4. การที่หญิงสาวมีชีวิตอิสระทำอะไรได้ ต้องการมีความคิด
โดยเสรี นำไปสู่การเกี่ยวข้องทางกามที่ผิดหลักสังคมได้ง่าย 
อันตรายที่เกิดขึ้นที่สำคัญคือ การเริ่มตั้งครรภ์อย่างผิดกฎหมาย
โดยปราศจากพ่อ 

5. ผู้หญิงที่ไม่ได้แต่งงานมีไม่น้อยที่ชอบหาเพื่อนมาอยู่ด้วย 
เธออาจจะมีชีวิตอยู่อย่างเป็นสุข การกระทำที่เรียกว่า เลสเบี้ยน 
หรือเล่นเพื่อน อาจไม่ทำให้รู้สึกผิด หรือฝืนธรรมชาติ 

6. หญิงโสดย่อมไม่ค่อยได้รับความรู้เกี่ยวกับร่างกายตนเอง
มากนัก เช่น มีของไหลจากช่องคลอดอย่างไม่มีเหตุผล ปวด
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บั้นเอว และโลหิตคั่ง คันที่โยนี ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่มักจะเกิดตอน
ก่อนมี หรือหมดระดูแล้ว 

8. หญิงที่เป็นโสดไม่จำเป็นต้องมีชีวิตไม่สมบูรณ์ เธออาจจะ
มีชีวิตที่สมบูรณ์และเต็มไปด้วยความสุขก็ได้ แต่ก็มีหญิงไม่น้อยที่มี
ความยุ่งยาก และขุ่นมัวในอารมณ์ทางกาม แพทย์ต้องเอาใจใส่และ
รักษาเป็นพิเศษ” 



“ความรู้” เช่นนี้ดูจะตอกย้ำภาพที่ไม่น่ารักของหญิงโสดที่คนหลาย
กลุม่ยดึถอื และทำใหก้ารอยูเ่ปน็โสดกลายเปน็ปญัหาสำหรบัผูห้ญงิไป แตดู่
เหมือนประเด็นเหล่านี้จะตั้งอยู่บนฐานความเชื่อว่า เรื่องเพศของผู้หญิงมี
อยู่แต่ในสถาบันการแต่งงานเท่านั้น มิฉะนั้นก็ต้องไปหาสิ่งทดแทนจากการ
มีความสัมพันธ์กับผู้หญิง ทั้งที่เรื่องสั้นเรื่องยาวมากมายในหนังสือโป ๊
เหลา่นี ้ เลา่ถงึเรือ่งเพศนอกสถาบนัการแตง่งานของผูห้ญงิทัง้สิน้ ดเูหมอืน
ว่าบทความนี้กำลังบอกคนอ่านว่า เรื่องเพศของผู้หญิงจะดีที่สุดก็เมื่อ
กระทำร่วมกับผู้ชายเท่านั้น หรือผู้หญิงที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ชายจะไม่ประสี
ประสาในเรือ่งเพศ และไมรู่จ้กัแมแ้ตร่า่งกายของตนเอง ทีน่า่สนใจคอืมกีาร
อา้งองิความเหน็ของแพทย ์เพือ่ยนืยนัความนา่เชือ่ถอื 

 คอลัมน ์“ถามมาตอบไป” ใน “นวลนาง SPECIAL” (ฉบับที ่13 
ไมร่ะบปุ)ี แนะนำผูห้ญงิวา่ ไมค่วรใชอ้วยัวะเพศเทยีมชว่ยตวัเอง “คณุอยา่
ได้ริอ่านเสาะหาวิธีใช้วัตถุอื่นแทนอวัยวะเพศชาย เพื่อสำเร็จความใคร่ด้วย
ตนเอง เพราะเปน็การกระทำทีฝ่นืธรรมชาต ิเวลาทีเ่กดิความรูส้กึควรอาบ
นำ้อุน่ๆ และออกกำลงักายใหเ้หนือ่ยกอ่นเขา้นอน และในเวลาตืน่นอนตอน
เช้าๆ” ดูเหมือนบทความเหล่านี้จะไม่สนับสนุนให้ผู้หญิงเกี่ยวข้องกับเรื่อง
เพศ ในรปูแบบทีน่อกเหนอืไปจากการรว่มเพศกบัผูช้าย  

ในขณะที่การเป็นโสดถูกให้ภาพว่าเป็นชีวิตที่ปลอดเรื่องเพศ  
บทความอื่นๆ ได้กล่าวถึงผลดีของการร่วมเพศ เช่น “เซ็กซ์ดีชีวิตเป็นสุข”
(นางแบบ, กมุภาพนัธ ์2550)  
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“เซ็กซ์ที่สุขสมทำให้ผ่อนคลายหายเครียด ธรรมชาติให้เรามี
เซ็กซ์กัน เพื่อจะมอบความสุขให้แก่กัน ไม่ใช่เพียงแต่การสืบพันธุ์ 
และการสัมผัสทางผิวกายที่ส่งถ่ายต่อกันผ่านการเคลื่อนไหว ก่อให้
เกิดความผูกพันและสัมพันธ์รักกันอย่างหวานซาบซึ้ง แต่ทำไมบาง
ครั้งเกิดความเครียดไม่เป็นสุข เช่น บางคนเหี่ยวลงดื้อๆ กลางคัน 
บางคนเจ็บ บางคนกลัวท้อง บางคนหลั่งเร่ง บางคนเหนื่อยไม่
พร้อม แต่ต้องยอมมีเซ็กซ์แบบใจไม่ยอม ทั้งหมดนั้นจะมีเซ็กซ์ต้อง
เกิดการยินยอมพร้อมใจของคนสองคนในเวลาที่เหมาะสม ต้อง
สัมผัสรักอย่างปลอดภัย ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่ร่วมรักสำหรับ
ครั้งแรกของกันและกัน เพื่อให้ปลอดภัยทั้งจากการตั้งครรภ์ที่ไม่
พร้อม และไม่ติดโรคติดต่อ นอกจากนี้ เซ็กซ์มีมากกว่าแค่สอดใส่ 
ทั้งการจูบอย่างดูดดื่ม กอดกัน ใช้มือกระตุ้นจุดยุทธศาสตร์ของกัน
และกันด้วย” 


บทความทางเพศหลายต่อหลายเรื่องมุ่งไปที่การให ้“ความรู้” กับ

ผูช้าย เพือ่จะทำใหผู้ห้ญงิพงึพอใจทางเพศ อยา่งการแนะนำเรือ่งเซก็ซท์อย 
เชน่ “จดุเหนอืสะดอื” (นอ้งนาง, ธนัวาคม 2549) “สิง่ประดษิฐห์รอืของ
เล่นทางเพศ (Sex Toy) ที่ชื่อว่า Tinglers ถูกประดิษฐ์เพื่อบุคคลซึ่งรัก
การถูกสัมผัสบริเวณยอดทรวงอกโดยเฉพาะ โดยวิธีการใช้คือหนีบบริเวณ
ยอดทรวงอก ทำหน้าที่เป็นตัวส่งผ่านแรงสั่นสะเทือน เพื่อกระตุ้นให้เกิด
ความรูส้กึพงึพอใจทางเพศ เหมาะสำหรบัใครกต็ามทีเ่กดิความสขุทางเพศ
ได ้ดว้ยการกระตุน้หรอืถกูเลา้โลมเปน็พเิศษ บรเิวณทรวงอก”  

บทความแนะนำอาณาบริเวณของร่างกายผู้หญิงที่ทำให้เกิดความ 
พงึพอใจทางเพศ เชน่ “จ-ีสปอ็ต” (นางแบบ, สงิหาคม 2541) บทความ
เสนอวิธีลดระยะเวลากระตุ้นหญิงให้สั้นลง แทนที่จะกินยา เพื่อยืดเวลา
การแขง็ตวัของอวยัวะเพศชาย โดยกลา่วถงึ “จ-ีสปอ็ต” วา่เปน็บรเิวณทีไ่ว
ต่อการกระตุ้นทางเพศอย่างสูงภายในอวัยวะเพศของหญิง ผู้หญิงทุกคน
ลว้นมจีดุนี ้เพยีงแตไ่รก้ารตอบสนอง เพราะขาดการกระตุน้มานาน  
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“ผู้หญิงสามารถถึงจุดสุดยอดได้ผ่านสองวิธีคือ ผ่านทางการ
กระตุ้นคลิตอริส หรือผ่านการ จี-สป็อต จี-สป็อตอยู่ระหว่างด้าน
หลังของกระดูกหัวหน่าวกับบริเวณด้านหน้าของปากมดลูก ใกล้กับ
ปากกระเพาะปัสสาวะ ขนาดและที่ตั้งจริงๆ อาจจะคลาดเคลื่อนไป
บ้างเล็กน้อยตามแต่ละคน ส่วนที่แตกต่างกันระหว่างคลิตอริสที่หา
ได้ง่าย กับจี-สป็อตอันแสนลึกลับ เพราะคลิตอริสยื่นออกมาเป็น
ปุ่มเห็นได้จะแจ้ง แต่เจ้าจี-สป็อตซ่อนอยู่หลังผนังช่องคลอด  
นุ่มราวฟองน้ำ เป็นที่รวมจุดประสาท จะกระตุ้นจุดจี-สป็อตได้คือ 
ให้ฝ่ายหญิงนอนหงาย ใช้หมอนหนุนสะโพก คว่ำฝ่ามือประกบกับ
หัวหน่าว แล้วค่อยๆ สอดนิ้วไปจนพบบริเวณผนังช่องคลอด จาก
การสำรวจชายไทย 72 คน 57 คนไม่รู้จักแม้กระทั่งชื่อ 11 คน 
รู้จักชื่อแต่ไม่รู้จักตำแหน่ง และมีเพียง 4 คนที่สามารถนำมาใช้
อย่างสำเร็จ” 

บทความแนะนำเรื่องการกระตุ้นความต้องการทางเพศของผู้หญิง 
“กลเม็ดเผด็จรักของพี่ป้อม” (นางแบบ, กุมภาพันธ ์2540) ได้แก ่การ
เนน้การสมัผสัและการจบูเพือ่บอกรกั ซกุซอกคอ หลงัห ูและชว่งไหล ่เนนิ
อก ควรใช้แค่สองหรือสามนิ้วเท่านั้น ใช้ปากบนป้านปทุม จูบต้นขาจนถึง
เนนินนูเดน่ การสมัผสัปมสวาทกอ่นจะสอดใสอ่วยัวะเพศ หรอืรกุเรา้แตไ่ม่
รกุลำ้ บางครัง้อาจสมัผสัแตภ่ายนอกโดยไมจ่ำเปน็ตอ้งสอดใส ่ 

ประเดน็เรือ่งเวลาในการรว่มเพศกม็กีารแนะนำไวด้ว้ยใน “กุก๊กิก๊กบั
แฟนช่วงไหนเร้าใจที่สุด” (นางแบบ, มิถุนายน 2550) เช่น 06.00 น. 
ช่วงเช้าไม่เหมาะกับคนที่มีอารมณ์หงุดหงิด 08.00 น. การมีเซ็กซ์ช่วงนี ้
ให้ระบบหมุนเวียนโลหิตไหลเวียนดียิ่งกว่าดื่มกาแฟ 13.00 น. หลังจาก
เพิง่รบัประทานอาหารกลางวนัไปไมน่าน กำลงัครำ่เครง่กบัการยอ่ยอาหาร
จึงไม่เหมาะที่จะมีเซ็กซ ์15.00 น. ช่วงนี้ร่างกายมีการหลั่งฮอร์โมน
เอน็ดอรฟ์นี ซึง่เปน็ฮอรโ์มนความสขุออกมามากเปน็พเิศษ ดงันัน้จงึเหมาะ
แก่การทดลองเซ็กซ์ใหม่ๆ 17.00 น. จากการค้นคว้าวิจัย เวลานี้ของ
ผูช้ายมกีารผลติสเปริม์ออกมามากทีส่ดุ ฉะนัน้อยากมลีกูใหร้ว่มเพศเวลานี ้
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21.00 น. ช่วงนี้ร่างกายจะผลิตฮอร์โมนเมลาโทนิน ซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่ง
ความสขุ จงึเหมาะกบัอารมณส์นุทรยีท์างเพศเปน็อยา่งยิง่  

คำแนะนำเกี่ยวกับการเพิ่มสมรรถภาพทางเพศของผู้ชายเป็นเรื่อง
สำคัญที่ได้รับการนำเสนอหลายแง่มุมและหลายวิธ ีเช่น การจี้กดองคชาต
ด้วยนิ้วมือ และการลูบไล้ที่จุดกระสันสามจุด ช่วยสร้างบรรยากาศการทำ
รัก โดยสามจุดดังกล่าวได้แก ่จุดกรวยไต (อยู่ใกล้กระดูกสันหลัง) ช่วย
กระตุ้นให้องคชาตตื่นตัว การพุ่งของอสุจิเป็นไปอย่างมีพลัง จุดบ่อจันทรา 
(อยู่ข้างข้อพับขาด้านใน) หากอาบน้ำลูบคลำจุดนี ้ เพียงอาบน้ำเสร็จจะ
เห็นผลทันท ีและจุดบ่ออาทิตย ์(อยู่ด้านหลังมือใกล้กับข้อมือ) จะทำให้
องคชาตบุรุษแข็งขืนพองตัวแบบสุดๆ นอกจากนี ้ยังมีการแนะนำให้ใช้มือ
ซ้ายในการทำงาน เพราะอารมณ์ความใคร่ความกำหนัดถูกควบคุมด้วย
สมองส่วนกลาง และทางด้านซีกซ้ายกับซีกขวา หากต้องการบริหารครึ่ง
ท่อนล่างให้มีความเข้มแข็ง ต้องมีการกระตุ้นสมองส่วนขวาเป็นประจำ 
โดยใช้มือซ้ายทำงานให้จริงจังมากขึ้นก็เพียงพอแล้ว หรือการหลับสนิทถือ
เปน็การกระตุน้สมองสว่นขวาไดเ้หมอืนกนั (นางแบบ, สงิหาคม 2541) 

อกีบทความหนึง่ แนะนำการเพิม่ประสทิธภิาพทางเพศของชายดว้ย
การ “..สลับอาบน้ำด้วยน้ำร้อน-น้ำเย็น เพื่อเพิ่มสมรรถภาพลูกอัณฑะ” 
(นางแบบ, พฤศจกิายน 2541) โดยบอกวา่ การอาบนำ้อุน่สามารถทำให้
องคชาตแขง็ขนืไดร้วดเรว็ “ผูช้ายโดยทัว่ไปมกัคดิวา่ ตนเองไมม่ทีางทีจ่ะทำ
รกัหลัง่อสจุติดิตอ่กนัสองครัง้ซอ้นได ้การใชน้ำ้อุน่องคชาตจะแขง็แรงขึน้มา
อย่างรวดเร็ว สามารถทำหลังจากหลั่งน้ำอสุจิไปครั้งหนึ่ง เพราะบริเวณใต้
สะดอืไปถงึหวัเหนา่ เตม็ไปดว้ยโพรงประสาททีเ่กีย่วเนือ่งกบัองคชาต การ
ใชน้ำ้อุน่เปน็การกระตุน้โพรงประสาทเหลา่นี”้ 

คำแนะนำสำหรบัผูห้ญงิเกีย่วกบั “การเสยีตวัครัง้แรก” ทีใ่ชถ้อ้ยคำ
ดเุดอืด ทำใหส้งสยัวา่คนเขยีนตอ้งการจะใหใ้ครอา่น เชน่บทความ “เปดิทุง่
ฉลอง” (ดอกแก้ว, พฤษภาคม 2550) บอกว่าการร่วมเพศครั้งแรกของ 
ผูห้ญงิ “แสบ เจบ็ บางรายเลอืดแหง่พรหมจรรยอ์าจตดิปลายค...ผวัออก
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มาให้ชื่นชมง่ายๆ ทิชชู่บนเตียงเช็ดซับมันไปก่อน... มันจะแสบค่ะ เอาน้ำ
แข็งเป็นก้อนๆ นี่แหละค่ะ ค่อยๆ ถูเบาๆ ให้ความเย็นไปบรรเทาอาการ
แสบไปหมด... มันจะเกิดแผลค่ะ ...แผลมันจะเล็กๆ ค่ะ ซึ่งเป็นทางออก
ของเลือดที่จะไหลมาซิบๆ แต่ถึงแผลเล็กแค่ไหน มันก็เป็นทางเข้าของเชื้อ
โรคได ้ขอเพียงแค่เอาสบู่ที่เป็นด่างอ่อนๆ ล้างเบาๆ ที่สำคัญควรพักระยะ
เย..กับผัวมึงไปก่อน ไม่ว่ามันจะขอเย็ดสักแค่ไหน อย่าได้ไปยอม ห..แหก
แลกความสำราญของห..ไม่กี่ท ี ไม่คุ้มค่ะ…” บางบทความยังได้แนะนำ 
เกี่ยวกับการใช ้‘โพสตินอร์’ หลังจากการร่วมเพศที่มีหลั่งข้างในด้วย เช่น 
บทความใน “นางแบบ” (กุมภาพันธ ์2550) และ “วีนัส” (กุมภาพันธ ์
2550) 

บทความแนะนำทางเพศเกี่ยวกับ “การร่วมเพศอย่างเร็ว” “ควิกกี้
เซก็ซ ์ดรีา้ยเชน่ไร” (นวลนาง SPECIAL, ฉบบัที ่13 ไมร่ะบปุ)ี กลา่วถงึ 
“ควิกกี้เซ็กซ์” หรือ “เซ็กซ์แบบเร่งด่วน” กับความแตกต่างเรื่องเพศของ
ชายหญิงที่ต้องใส่ใจ และความต้องการรูปแบบเรื่องเพศที่คล้ายกับการถูก
ขม่ขนืของผูห้ญงิ  

“จอร์เจีย โนเบิ้ล ผู้วิจัยเรื่องเพศให้ความเห็นว่า ผู้หญิงเป็น
เพศที่เครื่องร้อนช้า ในขณะที่ผู้ชายแค่มองตาก็คิดจะหลับนอนกัน 
ดังนั้น ทำให้หญิงชายมีความห่างเรื่องเพศ เพราะถ้าชายเล้าโลม
น้อยไปเธอก็จะตามไม่ทัน แต่บางทีหญิงไม่น้อยก็ชอบผู้ชายทำ
เซ็กซ์แบบเร่งรีบ เหมือนเธอถูกข่มขืน เพราะอย่างน้อยที่สุดช่วย
ทำให้เซ็กซ์แปลกออกไป ในขณะที่ความรู้สึกของผู้ชายที่มีเซ็กซ์
แบบเร่งรีบคือ ไม่ต้องมีบทโหมโรง เป็นการแสวงหาการปลดปล่อย 
ก่อนจะกลับไปสู่การงานและสังคมที่เป็นภาระ แต่ควรจะเข้าใจด้วย
ว่าการหลั่งในเวลาอันรวดเร็วนั้น ควรทำเป็นบางโอกาสเพื่อเปลี่ยน
บรรยากาศ ในอดีตมีการศึกษาพบว่า เซ็กซ์เป็นความรื่นรมย์ของ
เพศชายฝ่ายเดียว ต่อมาสตรีอเมริกาเริ่มเรียกร้องให้ชายเห็น
คุณค่าของหญิง ดังนั้น ปัจจุบันเปลี่ยนค่านิยมของเซ็กซ์คือ ความ
สุขของหญิงและชาย ที่ทั้งคู่ควรหันหน้าเข้าหากัน ศึกษาสรีระและ
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อารมณ์ของกันและกัน และกลายเป็นเซ็กซ์ที่สุนทรีย์ ที่มีการเอาใจ
เขามาใส่ใจเรา” 

ประเด็นที่น่าสนใจประการหนึ่งในบทความ เกี่ยวข้องกับการจัดการ
เรื่องเพศของวัยรุ่น โดยมีแนะนำสำหรับพ่อแม่ด้วย เช่นใน “น้องนาง” 
(ธนัวาคม 2549) กลา่วถงึ “ฟรเีซก็ซ”์ และ “สวงิกิง้” ในหมูว่ยัรุน่ผา่นสือ่
อนิเตอรเ์นต็วา่ “เปน็คา่นยิมผดิๆ ในสงัคมของวยัรุน่” ทีจ่ะนำไปสู ่“ปญัหา
ใหญ ่ไมว่า่จะเปน็เรือ่งโรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ ์โรคเอดส ์หรอืพลาดพลัง้
ตัง้ครรภข์ึน้มา แตย่งัไมพ่รอ้มทีร่บัภาระเลีย้งด”ู โดยมคีำแนะนำวา่ พอ่แม่
ควร “พดูคยุกบัลกูใหเ้ขา้ใจ อธบิายถงึคา่นยิมผดิๆ ทีข่ดัตอ่วฒันธรรมของ
สังคมไทยที่ดีงาม” “กำชับให้ลูกบอกคุณทันท ี เมื่อลูกไปพบข้อความที่ 
เข้าข่ายการค้าบริการทางเพศ หรือชักชวนให้คุยเรื่องเพศสัมพันธ์” และ 
“ไม่ควรกีดกันลูก โดยไม่ให้เล่นอินเตอร์เน็ต แต่ควรใช้วิธีป้องกัน โดยอาจ
จะหาโปรแกรมทีส่ามารถปอ้งกนั ไมใ่หเ้ขา้ถงึเวบ็ไซตท์ีไ่มเ่หมาะสม” 

บทความในหนังสือโป๊กล่าวถึงการใช้สื่อสังวาสอื่นสำหรับผู้ใหญ่ด้วย 
เช่น “4 เหตุผลดีๆที่คุณควรดูหนังอีโรติก” (นางแบบ, มิถุนายน 2550) 
สนับสนุนให้ดูหนังโป๊เพราะ “หนังอีโรติกจุดไฟของคุณให้ลุกโชนได ้ เพิ่ม
ความปรารถนาและหรรษาในกิจกรรมทางเพศให้คุณและคู่รัก ภาพและ
เสียงทำให้อุณหภูมิในตัวคุณเดือดพล่านได้ไว และอาจจะดีกว่าสื่ออื่นๆ ให้
แรงบันดาลใจใหม่ๆ ทั้งท่วงท่า ลีลาจังหวะ เติมเต็มจินตนาการทางเพศ 
การใช้ชีวิตแบบรูทีนในรูปแบบซ้ำๆ อาจทำให้คุณมีแต่ความเคยชิน และ
ช่วยละลาย “มาด” ของคนรักคุณได ้ ไม่ว่าแฟนคุณอาจจะเป็นอาจารย ์ 
นักวิชาการ เป็นสาวมาดเข้ม หรือเป็นหนุ่มหยิ่งฟอร์มจัด การเปิดหนัง 
อีโรติกดูด้วยกันสักครั้ง ดูซิว่าจะทำความหวั่นไหวให้เขาหรือเธอได้มาก
นอ้ยระดบัไหน”  

อีกบทความหนึ่งในเล่มเดียวกันมองคล้ายกันว่า “การดูหนังโป๊เป็น
สิ่งที่สามารถใช้เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างจินตนาการอย่างได้ผล และมี
บางแง่มุมที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องบนเตียง แต่... ต้องยอมรับว่า มีเนื้อหา

����������.indd   76 10/6/08   1:46:02 PM



��ชลดิาภรณ ์สง่สมัพนัธ ์

ไม่เหมาะกับเด็กและเยาวชน” ที่น่าสนใจคือข้อควรระวังเกี่ยวกับการเลียน
แบบสิ่งที่เห็นในหนังว่า “ท่วงท่าและลีลาที่เห็นในหนัง ไม่ใช่มาตรฐาน 
ของการร่วมรัก บางท่วงท่าประหลาด ไม่ควรนำมาใช้กับคู่รัก ต้อง
พิจารณาให้เหมาะสมกับวัย สภาพร่างกาย และรสนิยมของคนรัก” หรือ 
“อยา่ผาดโผน พดูจาหยาบคาย เถือ่น หืน่กระหาย อยา่กดั จกิทึง้ หรอืตบ
ในชีวิตจริง ยกเว้นอีกฝ่ายจะชอบ” บทความนี้ดูจะเน้นความเป็น 
“จินตนาการ” ของหนังโป ๊ที่อาจจะไม่เหมาะกับการกระทำเลียนแบบ  
และอาจทำใหเ้กดิความอดึอดัไมพ่งึพอใจของคูร่ว่มเพศได ้

 บทความจากหนังสือฝรั่ง 

บทความจำนวนหนึ่งในหนังสือโป๊บอกว่าแปลมาจากนิตยสารต่าง
ประเทศ ที่เมื่ออ่านแล้วจะใกล้เคียงกับบทความในนิตยสารสไตล์ฝรั่งหรือ
หัวฝรั่งสำหรับผู้หญิง ที่มีคำแนะนำในเรื่องเพศเช่นเดียวกัน เช่น “ตันตระ 
ศาสตรเ์พือ่พฒันาชวีติรกั” (นางแบบ, มถินุายน 2550) บอกวา่ใชข้อ้มลู
จากหนงัสอื Tantra, The Key to Sexual Power and Pleasure โดย 
Ashley Thirleby กล่าวถึงความเชื่อในเรื่องเพศ ที่มองการร่วมเพศเป็น
พธิกีรรมศกัดิส์ทิธิ ์“นอกจากการรว่มรกัจะทำใหค้วามสขุสมแลว้ พลงัทาง
เพศที่เกิดขึ้นยังเสริมสร้างความแข็งแรง ทั้งทางร่างกายและจิตใจ อันนำสู่
ความสุขในชีวิต ดังนั้น ยิ่งร่วมรักกันบ่อย ยิ่งทำให้มีสุขภาพดีขึ้น” และ
แนะนำการฝึกร่างกายสำหรับชายหญิง เพื่อเพิ่มความสามารถในการ
ควบคมุการถงึจดุสดุยอด และการรว่มเพศไดย้าวนานขึน้ ทีน่า่สนใจคอืบท
สรุปที่ว่า “เซ็กซ์ที่สุขสมไม่จำเป็นต้องมีกับคนรัก ที่หมายถึงเพศตรงข้าม
เพยีงอยา่งเดยีว” 

อีกตัวอย่างหนึ่งเป็นบทความแนะนำผู้หญิงเกี่ยวกับความต้องการ
ของผูช้าย (นวลนาง SPECIAL, ฉบบัที ่13 ไมร่ะบปุ)ี  

“โดยทั่วๆ ไปแล้วหนุ่มๆ ปรารถนาจะนอนลงให้ผู้หญิงสร้าง
ความเสียวซ่านให้เขา โดยให้ผู้หญิงเป็นฝ่ายบรรเลง... ความลึกลับ
ทางเพศที่ธรรมดาที่สุดคือ ผู้ชายจะต้องเป็นฝ่ายพร้อมกว่าเสมอ มี
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ประสบการณ์ และเป็นคู่ขาที่มีความสามารถ และต้องมีพฤติกรรม
ก้าวร้าว ในเมื่อเขามีอำนาจและความเข้มแข็งมากกว่า แต่กับคน
รักเป็นผู้ที่เขาวางใจได้อย่างแท้จริง แนนชี่ ไฟรเดย์ ผู้เขียนหนังสือ 
Men in Love เข้าใจดีว่า ไม่ว่าผู้ชายจะกล้ายอมรับในสังคมหรือไม่ 
แต่ลึกๆ แล้วบางอารมณ์ปรารถนาให้ผู้หญิงเป็นฝ่ายจัดการเขา ให้
เธอมีอำนาจเหนือเขาบนเตียง...  

สิ่งที่ผู้ชายบ่นกันมากที่สุดเกี่ยวกับผู้หญิงในเตียงก็คือ การที่
ผู้หญิงเป็นฝ่ายยอมตามเกินไป ตำราเซ็กซ์ในยุคนั้นเขียนไว้ว่า บาง
ครั้งผู้ชายเหนื่อยล้า ผู้หญิงจึงน่าปีนป่ายขึ้นไปให้บริการเขาบ้าง 
เมื่อใดที่ผู้หญิงจะเป็นฝ่ายเล่นเกมรักแทนผู้ชายบ้าง ... เมื่อเขายัง
รีรอขณะผู้หญิงพร้อม คุณไม่จำเป็นต้องโจมตีเขา แค่บอกให้เขารู้
ด้วยการจูบเขา เบียดร่างเขา ฯลฯ.. ใช้เมื่อเซ็กซ์เริ่มกลายเป็น
กิจวัตร เช่น ขาดความกำหนดหลายคู่บ่นว่าเครียด และเบื่อหน่าย
เกินไป...” 

บทความตระกูลนี้ดูจะมุ่งไปที่การเสริมสร้างความพึงพอใจทางเพศ
ในชีวิตคู ่ที่ต้องต่อสู้กับความซ้ำซากที่นำไปสู่ความเบื่อหน่าย ซึ่งดูจะเป็น
ปัญหาใหญ่ของคนที่จำกัดเรื่องเพศไว้ในความสัมพันธ์ถาวร หรือการ
แต่งงานในศตวรรษที ่20–21 ที่ความพึงพอใจทางเพศเป็นเรื่องสำคัญ38
และได้กลายเป็นโจทย์สำหรับสื่อกระแสหลักและสื่อสังวาส ที่ต้องหา
ทางออกและคำแนะนำมาเสนอ 

 ภัยผู้หญิง 

บทความจำนวนหนึ่งในหนังสือโป๊เป็นการให้คำแนะนำผู้หญิงถึงภัย
อันตรายและวิธีป้องกันตนเอง ซึ่งคล้ายคลึงกับบทความในนิตยสารผู้หญิง 
เช่น “7 สถานที่อันตราย” (คลับ 69, มิถุนายน 2550) ได้แก ่แท็กซี ่

38 Hawkes, A Sociology of Sex and Sexuality, p. 119. 
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ลิฟต ์ปั้มน้ำมัน ที่จอดรถ ข้างถนน ห้างสรรพสินค้าหรือฟาสต์ฟู้ด และ
บ้านหรือที่พัก คำแนะนำเช่น “แท็กซี ่อาจจะถูกปล่อยยา หรือสารบาง
อย่างไว้ที่มือ ให้แอร์เป่ามาด้านหลัง ทำให้ผู้โดยสารมึนงงและสลบได ้ 
วธิปีอ้งกนั จดจำทะเบยีนรถทีข่ึน้ นัง่เบาะหลงัคนขบัชดิประตขูวา เวลาลง
ลงประตซูา้ย ทา่ไมด่กีล็งทนัท”ี “ปัม้นำ้มนั ขณะเตมินำ้มนัหรอืจอดซือ้ของ
ตามข้างทาง อาจถูกคนร้ายแอบอยู่ในรถชิงทรัพย ์หรือทำอะไรต่อไปอีก 
วธิปีอ้งกนั ใหล้อ็กรถทกุครัง้ทีต่อ้งลงจากรถ แมว้า่จะลงไมน่านกต็าม และ
ควรตรวจสอบบคุคลแปลกหนา้ใตท้อ้งรถ หรอืเบาะดา้นหลงัทกุครัง้” หรอื 
“บ้าน, ที่พัก วิธีป้องกัน ควรเลือกที่พักที่มีระบบความปลอดภัยด ีไม่ควร
เลอืกแหลง่มัว่สมุของพวกขีย้า ควรหลกีเลีย่งหอ้งพกัทีม่บีานเกลด็ เพราะ
ง่ายต่อการตัดเหล็กเข้ามา หรือถ้าเป็นบ้านพักควรจะเลี้ยงสุนัขเพื่อ 
เตอืนภยั” 

ประเด็นที่ถูกนำเสนอในบทความประเภทให้ความรู้/คำแนะนำมี
ความหลากหลายมาก และแตกตา่งกนัในเรือ่งความซบัซอ้น นอกจากจะมี
การนำเสนอเกี่ยวกับวิธีการร่วมเพศ และการเพิ่มความพึงพอใจทางเพศ
แล้ว ประเด็นอย่างความรัก ความสัมพันธ ์ ไปจนถึงความปลอดภัยของ 
ผูห้ญงิกถ็กูนำเสนอในหนงัสอืโปบ๊างเลม่ดว้ย 

จุดยืนทางสังคมการเมืองผ่านบทบรรณาธิการของหนังสือโป๊ 

หนังสือโป๊รุ่นใหม่ๆ ที่ออกขายในช่วงพ.ศ. 2549–2550 ต่างก็มี
บทความสั้น ที่ทำหน้าที่เป็นการถกแถลงของบรรณาธิการ แม้ว่าจะตั้ง
คำถามได้ว่า ผู้เสพสื่อประเภทนี้จะอ่านบทความเปิดปกเหล่านี้หรือไม ่
เนื้อหาที่คนทำหนังสือสื่อผ่านบทความเหล่านี้น่าสนใจ และสะท้อน 
ความซับซ้อนในการมองที่ทางของตนเองอยู่ไม่น้อย รวมทั้งยังมีการตั้งข้อ
สังเกตเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองและสังคมอย่างคล้ายคลึงกับ
บทบรรณาธิการของนิตยสารวิเคราะห์ข่าว บทความเหล่านี้ได้กลายเป็น
เนือ้ทีส่ำหรบัการโตต้อบกบัสถานการณใ์นสงัคม รวมทัง้การวพิากษว์จิารณ์
การกวดขนัปราบปรามของภาครฐั 
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คนทำหนังสือดูจะตระหนักถึงบทบาทของหนังสือโป๊และสื่อสังวาส
ประเภทอื่น ในฐานะพื้นที่แห่งจินตนาการและการปลดปล่อยจากข้อห้าม
เรื่องเพศ โดยพยายามจะแยกแยะสิ่งที่ตนเองนำเสนอ กับการแสดงออก
หรอืประพฤตปิฏบิตัใินชวีติจรงิของคนอา่น 

“บทความจากบก. ความสุขที่เกิดจากเซ็กซ ์และข้อควรระวัง” 
(ชบา, สงิหาคม 2550) กลา่วถงึขอ้ดขีองความพงึพอใจทางเพศ ทีส่งัคม
ควรจะใหท้ีท่างและเปดิใหค้นไดเ้รยีนรู ้และการนำเสนอเรือ่งราวทางเพศเพือ่ 
ความสนกุสนาน คนอา่นตอ้งใชว้จิารณญาณในการเลยีนแบบในชวีติจรงิ  

“เซ็กซ์ที่สุขสมที่เกิดจากการสัมผัสรักที่ซาบซึ้งทางกายของ
คนสองคนที่รักกัน ก่อให้เกิดคุณอนันต์ ไม่ว่าจะเป็นการหลั่งสาร 
“เอ็นโดร์ฟิน” ที่ทำให้เกิดการผ่อนคลาย และในผู้หญิงถ้ามีร่างกาย
ในระดับที่ดี จะไม่ปวดศีรษะไมเกรน ปวดประจำเดือนน้อยลง  
หรือเซ็กซ์ที่สุขสมช่วยชะลอความแก่ สร้างฮอร์โมนหญิงให้มี
ประสิทธิภาพ ร่างกายก็ทำงานเป็นปกติ หน้าตาเปล่งปลั่ง มีน้ำมี
นวล ผิวพรรณผุดผ่อง รวมถึงฮอร์โมนเอสโตรเจนที่เป็นสาร 
ต่อต้านอนุมูลอิสระ ป้องกันการแก่ชราและการเสื่อมก่อนวัย หรือ
ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในตัวเอง สุขภาพโดยทั่วไปดีขึ้น การไหล
เวียนของโลหิตดีขึ้น จิตใจเบิกบาน ทนความเครียดได้ดีขึ้น และ
มองโลกในแง่ดี เพราะฉะนั้น เราควรสอนลูกหลานให้รู้จักเซ็กซ์ 
ที่ถูกต้อง อย่าให้เด็กต้องไปปรึกษาเพื่อน ไปทนลองผิดๆ ถูกๆ จน
เสียผู้เสียคน และนิตยสาร “ชบา” นำเรื่องราวประสบการณ์เซ็กซ์
ที่คาดไม่ถึง บางเรื่องเกิดจากประสบการณ์จริง แต่มีบางเรื่องเกิน
ความเป็นจริง อย่างเรื่องเซ็กซ์ในครอบครัว พ่อ-แม่ ลูก ร่วมเพศ
กัน อ่านแล้วควรพิจารณาตามด้วย อ่านเพื่อความบันเทิง เพื่อ
ความสนุก แต่ไม่ควรนำไปปฏิบัติตาม”  

“บอกอแถลงการณ์” (เดือนเพ็ญ, 2548) พูดถึงความเป็นส่วนตัว
ของเรือ่งเพศ ทีแ่ตล่ะคน แตล่ะคูค่วรจะทำไดต้ามใจ ถา้ไมไ่ปละเมดิคนอืน่  
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“เมียก็คือเมีย คงไม่มีลูกคนไหนอยากมีแม่เป็นโสเภณีของ
พ่อ เมียจะมีบทบาทสมมติเป็นตัวอะไรก็ได้ แต่ขอให้เป็นอารมณ์
แฟนตาซีส่วนตัวบนเตียง เซ็กซ์เป็นเรื่องของคนสองคน จะทำอะไร
กันท่าไหนก็ได้ ขอแค่คู่ของคุณยินยอมพร้อมใจที่จะเสพสุข ทั้งใน
รูปแบบสามัญ หรือที่คู่อื่นๆ เรียกว่า วิตถารก็ตาม ถ้าคุณสองคน
เป็นสุข ไม่ทำให้ใครทุกข์เดือดร้อนเสียหาย คุณย่อมทำได้แน่”  

“บอกอขอก่อน” (โบตั๋น, พฤศจิกายน 2550) แยกแยะบทบาท
ของหนังสือโป๊ว่า ไม่ได้มุ่งให้คนใช้ความรุนแรงทางเพศ แต่ต้องการจะให้ 
ผู้อ่านได้ผ่อนคลายในเรื่องเพศมากกว่า “ตอนนี้ข่าวคราวข่มขืนหนาห ูไม่รู้
จิตใจมนุษย์ทำด้วยอะไร ทำไมถึงอัปยศได้ขนาดนี ้ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพ
จติใจของแตล่ะบคุคล อยา่ไปเหมารวมถงึสือ่อยา่งเราแลว้กนั เพราะเราไม่
ไดมุ้ง่เนน้ไปกระทำการอยา่งวา่ แตจ่ดัทำขึน้มาเพือ่ใหผ้อ่นคลาย ไมไ่ดใ้หไ้ป
ทำลายทรพัยากรมนษุย ์โดยผูห้ญงิผูข้ึน้ชือ่วา่เพศแม”่ หรอื “บอกอแถลง” 
(บานเย็น, 23/2551) “ตอนนี้ดูจะวุ่นๆ กับความเป็นอยู่ในสภาพปกต ิ
เพราะมกีารกวาดลา้งหนงัสอืประเภทปลกุใจเสอืปา่กนัอยา่งหนกั ทัง้นีร้วม
ถึงสินค้าวีซีดีหนังต้องห้ามด้วย อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะหาดูกันยากขึ้น  
แต่อีกไม่นานนัก เราคงได้กลับมานำเสนอให้กับคุณผู้อ่านอีกอย่างแน่นอน 
แตต่อนนีต้อ้งของดไวช้ัว่คราวกอ่น เพราะมนัเสีย่งเกนิไป (ชว่งอนัตราย)” 

“มองความรักให้เป็น” (ชวนชม, ฉบบัที ่3 ไมร่ะบปุทีีพ่มิพ)์ กลา่ว
ถึงสถานการณ์ความยากลำบากเพราะการกวดขันปราบปรามของตำรวจ 
“ก่อนอื่นต้องถามแฟนๆ ว่าสบายดีกันหรือเปล่า บางคนอาจจะหายหน้า
เพราะทางตำรวจเค้าใจร้ายไล่พวกเราจนตั้งตัวไม่ติด ท่านครับ อย่าใจร้าย
กับพวกหนูนักเลย ให้พวกหนูทำมาหากินกันบ้าง รวยเมื่อไหร่พวกหนูจะ
เลกิทำ เลกิประพฤตไิมด่ทีนัท”ี  

บทบรรณาธิการยังมีการโต้ตอบนักวิชาการที่กล่าวถึงผลของเรื่อง
เพศไว้ต่างกัน เช่น “ทักทายปราศรัย” (สาวอินโนเซ้นท์, ฉบับที ่27 ไม่
ระบุปีที่พิมพ์) “แต่ก่อนนี่นักวิเคราะห ์วิชาการห่..เหวอะไรไม่รู ้บอกว่าถ้า
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เอากันบ่อยๆ สุขภาพร่างกายจะเสื่อมโทรม จะเป็นโน่นเป็นนี ่จะได้ขึ้น
สวรรค์ก่อนกำหนด ไปๆ มาๆ วิเคราะห์เจาะลึกกันอีกแล้วว่า ถ้าเอากัน 
ทุกวันสุขภาพร่างกายจะแข็งแรงแทงได้ตลอด แถมอายุยืนอีกต่างหาก 
อา่นขา่วแลว้กง็ง จะเอายงัไงแน ่(วะ่) ทางทีด่ ีเอาอยา่งนีด้กีวา่ ใครมแีรง 
เทา่ไหรก่ใ็สไ่ปเลย” 

สังคมการเมืองในหนังสือโป๊ตลาดล่าง 

หนังสือโป๊ตลาดล่างได้แตะสถานการณ์ทางการเมืองไว้ด้วย เช่น 
“บอกอแถลง” (บานเย็น, 23/2551) กล่าวถึงการเมืองไทยหลังเลือกตั้ง 
“หลงัจากทีเ่ราไดร้ฐับาลชดุใหมม่าบรหิารบา้นเมอืงแลว้ ตอนนีส้ภาพคลอ่ง
ทางสังคมก็ดูจะวุ่นวาย อย่างเช่น ราคาน้ำมันที่แพงขึ้นอยู่ทุกวัน ไหนจะ
ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ก็มีราคาสูงขึ้นจากเดิม อันนี้ไม่ได้มาต่อว่าต่อขาน
รฐับาลชดุนี ้ เพราะพวกเขาเพิง่จะเขา้มาบรหิารใหม่ๆ  แตก่อ็ยา่ปลอ่ยเวลา
ผา่นไปโดยเปลา่ประโยชนก์แ็ลว้กนั เดีย๋วประชาชนเขาจะไมน่บัถอื”  

หนงัสอืโปต๊ลาดลา่งทีอ่อกในชว่งหลงัปพี.ศ. 2545 ไดม้กีารหยบิยก
เอาบรรยากาศทางการเมอืง เศรษฐกจิ และสงัคมมาเปน็ฉากหลงัของเรือ่ง
ที่นำเสนอ เช่น สถานการณ์ความรุนแรงในภาคใต้ถูกอ้างอิงถึง แม้ว่า 
เนื้อเรื่องจะไม่ได้เกี่ยวกับความรุนแรงในภาคใต้โดยตรง แต่ถูกกล่าวถึง 
ในฐานะสาเหตุที่ทำให้ตัวละครได้เข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่ทำให้เกิดการ
ร่วมเพศ หรือบางเรื่องก็อาศัย “ไฟใต้” เป็นชื่อเรื่องหรือหัวเรื่องเท่านั้น 
เช่น “ดอเลาะห์...น่ะดอพี่เอง” โดย ดอร์เลาะห ์ยะลา เรื่องนี้อยู่ภายใต้
หมวด “ประสบกามไฟใต้” (บุหลัน, มกราคม 2551) กล่าวถึงคนงานใน
สวนเก็บลองกองในจังหวัดอะไรไม่ได้กล่าวไว ้แต่ต้องการจะจีบลูกสาวของ
เจ้าของสวนข้างๆ จึงอุปโลกน์เป็นคนเหมารับซื้อลองกอง คืนหนึ่งนัดเจอ
กันที่ศาลาท่าน้ำตอนสามทุ่ม แล้วทั้งสองคนก็ร่วมเพศกัน เพราะ
บรรยากาศเปน็ใจ เมือ่ดจูากเนือ้เรือ่งกไ็มเ่หน็ความเชือ่มโยงกบัสถานการณ์
ความรนุแรงในภาคใตน้กั 
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อีกเรื่องหนึ่งในฉบับเดียวกันคือ “พักรบเสียบรู” โดยคนเขียนที่ชื่อ
ว่า พลทหารวินัย/นราธิวาส เรื่องนี้มีหัวเรื่องหรือหมวด “โลกีย์ไฟใต้” 
(บุหลัน, มกราคม 2551) เป็นเรื่องของทหารเกณฑ์จากภาคกลาง ที่ถูก
ส่งไปปฏิบัติหน้าที่ที่อำเภอตากใบ และอยากจะมีประสบการณ์กับสาวใต้
โดยบอกวา่ “ยิง่ไดเ้จอเชือ้สายสาวพืน้ทีย่ิง่ดใีหญ ่เพราะสาวผวิคลำ้เย..มนั
เย..อดึถงึใจ” แตก่ลบัมโีอกาสมเีพศสมัพนัธก์บัครสูาวจากภาคเหนอื ทีเ่ปน็
ครอูาสาสมคัรในโรงเรยีนทีฝ่า่ยชายทำหนา้ทีค่อยคุม้กนัอยู ่เรือ่งของทหาร
เกณฑอ์กีเรือ่งหนึง่คอื “หมอกระดอพนัธุต์อ๊ง” (วนีสั, กมุภาพนัธ ์2551) 
กลา่วถงึหมอทหารเกณฑท์ีภ่าคใต ้วนัหนึง่มผีูห้ญงิชาวบา้นไมส่บายเลยนำ
ลกูมาฝากหมอ เพราะกลวัพอ่เลีย้งจะขม่ขนืลกูสาววยั 14 ป ีสาวนอ้ยคน
นีต้อ้งการจะตามหมอทหารกลบับา้น หลงัจากทีห่มอทหารปลดประจำการ 
จงึยอมพลกีายให ้

เรื่องสั้นที่อิงสถานการณ์ใต้อีกเรื่องเกี่ยวกับครูที่โรงเรียนถูกเผา 
ใน“สาวนอ้ยคะนองกาม” ในหมวด “ประสบการณไ์ฟใต”้ (ดอกรกั, ตลุาคม 
2550) เริ่มต้นเรื่องว่า “ผมมีอาชีพครูอยู่ที่ยะลา แต่ตอนหลังๆ มานี้ไม่
ค่อยได้สอนนักเรียน เพราะโรงเรียนที่สอนครั้งล่าสุดโดนเผาไปแล้ว เมื่อ
ก่อนโรงเรียนโดนเผา ย้ายไปที่ใหม่ก็โดนผู้ก่อการไม่สงบเผาอีก ผมเลยได้
หยุดทำการสอนบ่อยๆ กินเงินเดือนหลวงท่าเดียวมา 2 ปีกว่าแล้วละ
ครับ...สบายจังเลย” เมื่อไม่ค่อยได้ทำงานก็เลยไปเที่ยวหาเพื่อนที่เป็น
ตำรวจชายแดนเสมอ จนได้รู้จักน้องใหม่คนสงขลาที่เป็นแฟนเพื่อน แล้ว
วนัหนึง่ผูห้ญงิมาหาทีบ่า้นคนเดยีวและขอดืม่เหลา้ แลว้กร็ว่มเพศกนั  

การรวมเอาประเด็นร้อนหรือสถานการณ์การเมืองไว้ด้วย ทำให้ 
ได้เห็นบริบทของการผลิตหนังสือและนำเสนอเรื่องราวในแต่ละช่วงเวลา 
ไดบ้า้ง  
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ความรู้/ความกระวนกระวาย 
ในหนังสือโป๊ตลาดล่าง 







หนงัสือโป๊ตลาดล่างมีองค์ประกอบหลายประการร่วมกับสื่อ
สงัวาสกระแสหลกั ไมว่า่จะเปน็เรือ่งของการเขา้ถงึเรือ่งเพศ

ของผู้หญิงได ้โดยผู้หญิงไม่ปฏิเสธ และไม่มีผลกระทบของการกระทำตาม
มา อวัยวะเพศชายที่มีขนาดยาว-ใหญ ่และทำหน้าที่ได้ดังใจเสมอ และ
ความสามารถอยา่งลำ้เลศิของผูช้ายในเรือ่งเพศในการทำใหผู้ห้ญงิพงึพอใจ
และหลงใหลอย่างสุดๆ ปัจจัยเหล่านี้สะท้อนความอึดอัดหวาดกลัว 
ของผูช้ายหลายประการ ความไมม่ัน่ใจกบัการทำงานของอวยัวะเพศ หรอื
ความสามารถในการเข้าถึงเรื่องเพศของผู้หญิง สะท้อนออกมาใน
สถานการณ์ในจินตนาการที่ทุกอย่างสมบูรณ์แบบ คือการเข้าถึงเรื่องเพศ
ของผูห้ญงิไดด้งัใจ และการควบคมุอวยัวะเพศไดเ้ตม็ที ่
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สถานการณ์การร่วมเพศที่ถูกนำเสนอเป็นเรื่องระหว่างหญิงชาย 
เปน็หลกั และเกดิในความสมัพนัธ ์ไมว่า่จะเปน็การแตง่งานหรอืความเปน็
คู่รัก เรื่องเพศในการแต่งงานและความสัมพันธ์ถูกนำเสนอไปพร้อมกับ 
รูปแบบเรื่องเพศนอกกรอบมากมายในหนังสือโป ๊ ไม่ว่าจะเป็น เรื่องเพศ
นอกสมรส การสลบัคูร่ว่มเพศ การรว่มเพศหมู ่การรว่มเพศกบัสมาชกิใน
ครอบครัวร่วมสายเลือด ร่วมเพศกับสัตว ์ฯลฯ สิ่งที่ปรากฏในหนังสือโป๊
ทำให้มองเห็นการข้ามขอบเขตความถูกต้องเรื่องเพศที่กำกับพฤติกรรม 
ของคนในสงัคมในแงม่มุตา่งๆ  

 หนังสือโป๊แบบไทยๆ มีที่ทางให้กับการนำเสนอความรู้/มายาคติ
ทางเพศหลายเรื่อง คนได้รับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการร่วมเพศ และการ
แสวงหาความพึงพอใจทางเพศหลายวิธีการ การจะตัดสินว่าเรื่องไหนคือ
ความรู้หรือมายาคต ิขึ้นอยู่กับมาตรฐานถูกต้อง และการจัดว่าอะไรคือ
ความรูด้ว้ย ถา้ใชว้ทิยาศาสตรก์ารแพทยเ์ปน็ตวัตัง้ หลายเรือ่งหลายราวใน
หนังสือโป๊ก็เป็นได้เพียงความเชื่อผิดๆ หรือมายาคติที่ต้องแก้ไข นอกจาก
เรื่องเพศที่หลีกหนีจากความสงบนิ่งเป็นระเบียบของสถาบันการแต่งงาน
แลว้ หนงัสอืโปไ๊ทยใหท้ีท่างกบัความรกัและความสมัพนัธร์ะหวา่งชายหญงิ
ด้วย อาจกล่าวได้ว่า เรื่องเพศในหนังสือโป๊มีทั้งเรื่องของการออกนอก
กรอบ และการจดัการกบัเรือ่งเพศในกรอบการแตง่งานไปดว้ยพรอ้มๆ กนั 

หลายแง่มุมในหนังสือโป๊ตลาดล่างสะท้อนความขัดแย้งกันเองของ
ความเชื่อความหมายเรื่องเพศกระแสหลัก ที่สัมพันธ์กับระบบสองเพศ
สภาพในระบบนิยมชาย โครงเรื่องหลักของหนังสือโป๊เกี่ยวกับการร่วมเพศ
ระหว่างชายชนชั้นล่าง–หญิงชนชั้นกลาง/สูง หรือชายแก่กับเด็กสาว 
สะทอ้นสภาพทีส่ถานะเชงิอำนาจของผูช้าย ไมส่อดคลอ้งกบัความคาดหวงั
เกี่ยวกับบทบาทที่ทางของความเป็นชายในระบบนิยมชาย ความไม ่
เท่าเทียมทางเศรษฐกิจและสังคมทำให้ผู้ชายหลายคนเผชิญกับผู้หญิงที่มี
ฐานะสงูกวา่ ประกอบกบัความขาดแคลนทรพัยากรเชงิอำนาจทีเ่อือ้ตอ่การ
เข้าถึงเรื่องเพศของผู้หญิง ทำให้เราได้เห็นจินตนาการที่ชายชนชั้นล่างเป็น
ฝ่ายพิชิตหญิงชนชั้นสูงกว่า และทำให้ผู้หญิงพึงพอใจในทางเพศ ในพื้นที่
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ของหนังสือโป ๊ชายชนชั้นล่างสามารถเข้าถึงเรื่องเพศของผู้หญิงที่อยู่ไกล
เกินเอื้อมสำหรับเขาในชีวิตจริง นอกจากนี ้ เขายังเหนือกว่าชายชนชั้นสูง
ในเรื่องเพศ ซึ่งเป็นแง่มุมสำคัญยิ่งของความเป็นชายในอาณาบริเวณของ
จนิตนาการ  

แต่การพิชิตหรือเข้าถึงเรื่องเพศของผู้ชายในโครงเรื่องหลักของ
หนังสือโป๊ตลาดล่าง ก็ไม่ได้เป็นเพราะความยินยอมของผู้หญิงแต่แรก 
หลายเรื่องในหนังสือโป๊กล่าวถึงการใช้เล่ห์กล หรือตัวช่วยนานาประการที่
ผู้ชายใช้ในการเข้าถึงเรื่องเพศของผู้หญิง ทำให้ต้องตั้งคำถามกับภาพของ 
ผู้หญิงในฐานะผู้ตาม ไม่กล้าแสวงหา หรือริเริ่มในเรื่องเพศ แต่คอยสนอง
ความต้องการทางเพศของผู้ชาย เพราะแม้แต่ในจินตนาการที่มีความ
ต้องการทางเพศ และความพึงพอใจของผู้ชายเป็นศูนย์กลาง การเข้าถึง
เรือ่งเพศกไ็มใ่ชเ่รือ่งงา่ย 

หนังสือโป๊ตลาดล่างของไทยนำเสนอรูปแบบเรื่องเพศนอกกรอบ
ความถูกต้องกระแสหลักมากมาย แต่ก็ไม่ลืมที่จะมีคำเตือนไม่ให้คนปฏิบัติ
ตาม หรอืเลยีนแบบเรือ่งทีอ่า่นจากหนงัสอืดว้ย และมกีารนำเสนอคา่นยิม
เชิงศีลธรรมและข้อห้าม หลายประเด็นดูจะเสนอสอดคล้องกับความเชื่อ
และคา่นยิมเรือ่งเพศหลกักระแสหลกั เชน่ การแสดงใหเ้หน็ผลเสยีของการ
มีความสัมพันธ์ซ้อน หรือการร่วมเพศในครอบครัว เป็นต้น บทเรียนคำ
สอนเหล่านี้ทำให้หนังสือโป๊ที่น่าจะเป็นอาณาบริเวณของการตรวจสอบ/
ทดลองเรื่องเพศนอกกรอบ โดยไม่ต้องกังวลกับผลกระทบทางสังคม และ
กฎหมายของการละเมดิขอ้หา้ม มคีวามเครง่เครยีดเพิม่มากขึน้ 

 หนังสือโป๊ตลาดล่างนำเสนอ “สาร” ที่ เปิดพื้นที่ ให้กับความ
กระวนกระวายเรื่องเพศที่ถูกกำกับของคนในสังคม แต่ก็สะท้อนข้อห้าม
หลักหลายประการของเพศวิถีกระแสหลักไปด้วยพร้อมกัน การทำความ
เข้าใจบทบาทที่ทางของหนังสือโป๊ตลาดล่างในฐานะที่เป็นแหล่งข้อมูลหลัก
หนึง่เกีย่วกบัเรือ่งเพศของคนไทย จงึตอ้งตระหนกัถงึความหลากหลายและ
ความขดัแยง้กนัเองนีด้ว้ย 
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ภาคผนวก 
รายงานจากภาคสนาม:  

ประสบการณ์การรวบรวมข้อมูล 


ธนัย เกตวงกต 





บริบทของผู้เขียน 

เนื่องจากรายงานชิ้นนี้จะเล่าถึงประสบการณ์การลงภาคสนามของ 
ผู้เขียน จากอดีตที่ผู้เขียนไม่เคยเข้าถึงสื่อเหล่านี้เลย แต่เมื่อได้เป็นผู้ช่วย
วจิยัโครงการ “หนงัสอืโปต๊ลาดลา่ง : ความรู ้มายาคต ิและจนิตนาการใน
เรื่องเพศ” ของ รศ.ดร.ชลิดาภรณ ์ส่งสัมพันธ ์ส่งผลให้ต้องเรียนรู้ในการ
เข้าถึงหนังสือโป๊ต่างๆ ด้วยความที่เป็นมือใหม ่ได้อาศัยทดลองเรียนรู้การ
เข้าถึงหนังสือโป ๊ที่หลายคนคิดว่ามันตายไปจากสังคมไทยแล้ว แต่ความ
เปน็จรงิมนักลบัดำรงอยูใ่นพืน้ทีต่า่งๆ ในลกัษณะทีส่ามารถเขา้ถงึไดต้า่งกนั 
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การเข้าถึงข้อมูลที่ต่างๆ 

การเข้าถึงแห่งข้อมูลต่างๆ นั้น มีความหลากหลาย เนื่องจาก
ประสบการณ์ของผู้เขียนเองมีไม่มากนัก ทำให้ต้องมีการเรียนรู้พร้อมกับ
การปฏบิตังิานจรงิ ทำใหจ้ำนวนแหลง่ขอ้มลูทีเ่ขา้ถงึมทีัง้ทีเ่ปน็สถานทีรู่จ้กั
โดยทั่วกัน การสอบถามจากเพื่อนๆ ของผู้เขียน รวมถึงความบังเอิญของ 
ผู้เขียน และการบอกเล่าต่อจากร้านขายหนังสือโป๊อีกทอดหนึ่ง ซึ่งแต่ละ
พืน้ทีก่ารเขา้ถงึขอ้มลูลว้นตอ้งอาศยัปจัจยัทีแ่ตกตา่งกนั  

 ช่วงแรกของการเข้าถึง 

เนื่องจากผู้เขียนไม่มีประสบการณ์เลือกซื้อหนังสือโป๊มาก่อน ถือได้
ว่าเป็นคนหน้าใหม ่ดังนั้น ครั้งแรกผู้เขียนจึงเลือกเดินสำรวจแหล่งค้าขาย
หนงัสอื อนัเปน็ทีรู่จ้กัโดยทัว่กนัวา่มหีนงัสอืโปข๊ายอยูค่อื ตลาดนดัจตจุกัร  

 ตลาดนัดจตุจักร  

ครั้งแรกของการเดินสำรวจที่ตลาดนัดจตุจักร อันเป็นแหล่งขาย
หนังสือมือหนึ่งและมือสองทุกประเภท ผู้เขียนเดินสำรวจพร้อมกับเพื่อนผู้
หญงิผมยาวแตง่ตวัเรยีบรอ้ย โดยเราเดนิแยกกนัในระยะทีม่องเหน็กนั จาก
การเดนิแยกกนัทำใหเ้รยีนรูว้า่ ความแตกตา่งระหวา่งชายหญงิมสีว่นสำคญั
ในการเข้าถึงหนังสือโป ๊ เพราะจากลักษณะของการเข้าถึงของสถานที่นี้ 
มีความพิเศษตรงที่ว่า จะไม่มีการวางแผงขายหนังสือโป๊หรือซีดีโป๊ให้เห็น
เด่นชัด แต่จะใช้สายส่ง39 เข้ามาติดต่อเจรจาถามผู้เดินผ่านไปมาว่า “โป๊
ไหมครบัพี”่ จนเมือ่เจอผูต้อ้งการสนิคา้ จงึจะเดนิไปซอกมมุใดมมุหนึง่ของ
บรเิวณนัน้ เพือ่เจรจากนัสองตอ่สอง  

39 สายสง่ทัง้หมดทีผู่เ้ขยีนพบเปน็ผูช้าย จะยนือยูห่รอืเดนิไปเดนิมาบรเิวณรอบๆ โซนหนงัสอื 
แตถ่า้สงัเกตดีๆ  จะแยกสายสง่ไดไ้มย่ากนกั เนือ่งจากสายสง่จะยนืหรอืเดนิไปรอบๆ โดยไมม่ี
รา้นประจำ
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หลังจากที่สายส่งเดินเข้าไปเพื่อเจรจาในซอกมุมเล็กๆ เพื่อความ
เป็นส่วนตัวของเราสองคน สายส่งเริ่มคำถามแรกว่า “พี่ต้องการแบบไหน 
ชาย-ชาย หรอื ชาย-หญงิ” พรอ้มกบัยืน่กระดาษแผน่เลก็ๆ ทีม่ชีือ่ดาราทัง้
ชายหญิงอยู่บนกระดาษแผ่นนั้น เผื่อว่าผู้ซื้อจะสนใจซีดีโป๊ดาราเหล่านั้น 
แล้วจึงเจรจากัน ที่นี่เป็นครั้งแรกที่ผู้เขียนซื้อหนังสือโป ๊ทำให้ผู้เขียนตกใจ
กับราคาที่สายส่งเสนออย่างมาก ด้วยราคาที่สายส่งเสนอเริ่มต้นที ่250 
บาทต่อเล่ม ซึ่งแม้สายส่งจะบอกว่าลดแล้วก็ตาม ทำให้ผู้เขียนต้องต่อรอง
ราคาลงไปถึง 3 เท่าตัว เนื่องจากเห็นว่าเป็นราคาที่เกินความเป็นจริง  
จนท้ายที่สุดผู้เขียนตกลงกันที่ราคา 4 เล่ม 300 บาท ผู้เขียนจำต้องให้
เงินแก่สายส่งไปก่อน แล้วสายส่งบอกให้ผู้เขียนยืนรออยู่บริเวณนั้น
ประมาณ 5-10 นาท ีจึงกลับมาพร้อมกับหนังสือโป๊ใส่ถุงพลาสติกสีเข้ม 
นำมายื่นใส่มือผู้เขียน แล้วเดินจากไป (ในเรื่องของราคาแม้ผู้เขียนจะรู้สึก 
ดนีดิๆ ทีร่าคาลดลงมาจากทีส่ายสง่เสนออยา่งมาก แตภ่ายหลงัเมือ่ผูเ้ขยีน
ไดพ้บอกีหลายแหง่ ทำใหรู้ว้า่หนงัสอืทีน่ีม่รีาคาสงู)  

การใช้สายส่งเป็นผู้เจรจา เท่ากับทำให้สายส่งเป็นผู้พิจารณากลุ่ม
เปา้หมาย โดยมากผูช้ายทีเ่ดนิคนเดยีวจงึตกเปน็กลุม่เปา้หมายหลกั ไมว่า่
ผู้ชายนั้นสนใจจะเลือกซื้อหนังสือโป๊ของชาย-ชาย หรือชาย-หญิงก็ตาม 
ขณะที่ผู้ชายที่เดินกับผู้หญิง หรือผู้หญิงที่เดินคนเดียวล้วนไม่เป็นกลุ่ม 
เปา้หมาย แสดงใหเ้หน็วา่เพศของผูซ้ือ้มผีลตอ่การเขา้ถงึหนงัสอืโปท๊ีต่ลาด
นดัจตจุกัร และนอกจากนีย้งัทำใหผู้ซ้ือ้ไมส่ามารถเลอืกหนงัสอืดว้ยตนเอง 

ต่อมาเมื่อผู้เขียนไปซื้อหนังสือโป๊บ่อยมากขึ้น จนผู้ขายเริ่มจำหน้า 
ผู้เขียนได ้จึงเริ่มมีการให้หมายเลขโทรศัพท์เพื่อติดต่อซื้อขายทางโทรศัพท ์
และกำหนดเวลาและสถานที่นัดหมายล่วงหน้า เพื่อรับหนังสือโป๊บริเวณ
ใกลเ้คยีงอืน่ ซึง่ผูข้ายใหเ้หตผุลวา่ บรเิวณดงักลา่วผูค้นพลกุพลา่น  
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40  คนขายคนนีเ้ปน็ผูช้าย อายรุาวๆ 30 ป ีตวัไมส่งูนกัและคอ่นขา้งผอม มลีกัษณะชา่งเจรจา 
คยุชนดิผูเ้ขยีนแทบจะไมส่ามารถหาโอกาสแทรกไดเ้ลย

 บังเอิญเจอ 

ย่านหัวลำโพง

 ช่วงเวลาเริ่มแรกของการลงภาคสนาม ผู้เขียนไปเดินหาหนังสือโป๊ 
ทีค่ลองถม (สถานทีท่ีจ่ะกลา่วตอ่ไป) แตผู่เ้ขยีนเดนิอยูน่านกไ็มส่ามารถหา
เจอได ้จงึเดนิกลบับา้นพรอ้มกบัสำรวจแผงหนงัสอืระหวา่งทางกลบับา้นไป
ด้วย จนกระทั่งมาถึงแผงขายหนังสือมือสอง โดยมีหนังสือสำรวจโลก 
บคุคลสำคญั วางขายอยูบ่นแผง หลงัจากผูเ้ขยีนรือ้คน้สกัครูห่นึง่คนขาย40
กถ็ามวา่ “อยากไดห้นงัสอือะไร ผมยงัมอีกีหลายอยา่ง สนใจประเภทไหน” 
ผูเ้ขยีนกระอกักระอว่นใจครูห่นึง่กอ่นจะถามตอบวา่ “หนงัสอืโปม๊ไีหมครบั” 
คนขายตอบกลับว่า “ไม่มีครับ” คำตอบที่ได้มาแบบนี ้ เพราะว่าขณะนั้นที่
แผงดังกล่าวยังมีผู้ชายวัยกลางคนอีกคนกำลังยืนเลือกหนังสือที่แผงนั้นอยู ่
แต่เมื่อผู้ชายวัยกลางคนคนนั้นเดินผ่านไป คนขายก็เดินเข้ามาใกล้ผมแล้ว
พดูขึน้วา่ “นอ้งอยากไดห้นงัสอืโปแ๊บบไหน” พรอ้มกบัเลา่ตอ่วา่ ปกตไิมไ่ด้
ขายหรอก แต่เห็นว่าผู้เขียนอยากได ้จึงจะเลือกคัดจากที่มีมาแบ่งขายให ้
แต่บางเล่มที่ดีๆ (คนขายอธิบายว่า คือเล่มที่นางแบบสวย) คนขายคงไม่
ขายให ้หลังจากตกลงกันเรียบร้อย คนขายก็เสนอว่าจะนำมาให้ผู้เขียนดู 
ในวันหลัง นัดกันตอนที่คนขายเก็บแผงกลับบ้าน โดยจะใส่ถุงใบใหญ่ๆ  
ชว่ยกนัถอืคนละขา้ง และใหผู้เ้ขยีนเปดิเลอืกระหวา่งทางเดนิในทีป่ลอดคน  

 เมื่อถึงวันที่นัดหมายผู้เขียนก็ไปตามนัดเวลาประมาณ 19.30 น. 
รอจนคนขายเก็บแผงหนังสือเรียบร้อย คนขายได้หยิบนิตยสารที่วางบน
แผงตดิมอื 2 เลม่ พาผูเ้ขยีนเดนิสำรวจบรเิวณรอบๆ วา่จะมทีีไ่หนทีพ่อจะ
เปดิใหผู้เ้ขยีนเลอืกไดบ้า้ง หลงัจากเดนิสกัพกั คนขายกก็ลวัสายตำรวจเปน็
อย่างมาก ระแวงแม้กระทั่งชายสามคนที่นั่งอยู่บริเวณใกล้ๆ นั้นหยิบ
โทรศพัทข์ึน้มา เกรงวา่จะเปน็สายตำรวจโทรแจง้ตำรวจ ดงันัน้ เพือ่ความ
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ปลอดภยั คนขายจงึพาผูเ้ขยีนไปยนืรอทีป่า้ยรถเมล ์จากนัน้คนขายจงึเดนิ
กลับไปหยิบหนังสือโป๊ตามมา พร้อมเสนอผู้เขียนว่า “เลือกกันบนรถเมล์
ไหม นัง่อยูด่า้นหลงัสดุ แลว้ใหเ้ปดิๆ ด ูเลอืกเสรจ็จา่ยเงนิ แลว้กแ็ยกยา้ย
กนัไป”  

ข้อเสนอนี้เป็นกังวลต่อผู้เขียนมาก เพราะผู้เขียนไม่มีความมั่นใจว่า 
เวลาสามป้ายรถเมล์นั้น เพียงพอต่อการเลือกหนังสือ ตกลงราคา และ
จ่ายเงินหรือไม ่แต่ผู้เขียนยังคงตอบรับแบบขอไปท ีซึ่งหลังจากยืนรอ
ประมาณ 1 ชัว่โมง รถเมลส์ายทีต่กลงกนัผา่นมาสามคนั ลว้นเตม็ไปดว้ย
ผู้คน หรือบางครั้งถ้าคนไม่เต็มคันรถ ที่นั่งด้านหลังก็มีคนจับจองอยู่ก่อน
แลว้ ผูเ้ขยีนและคนขายจงึไมข่ึน้รถเมลค์นัดงักลา่วนัน้ จนเวลาใกล ้21.00 
น. ผูเ้ขยีนเริม่เหนือ่ยจงึเสนอวธิกีารเกา่คอื เดนิไปเลอืกไป ซึง่คนขายยงัคง
ปฏิเสธ ผู้เขียนจึงโน้มน้าวด้วยข้อเสนอใหม่ให้ไปนั่งดูที่หน้าธนาคารแห่ง
หนึง่ ซึง่อยูถ่ดัไปจากบรเิวณปา้ยรถเมลไ์มไ่กลนกั เพราะชว่งเวลานีบ้รเิวณ
นั้นไม่มีคนเดินผ่านมากนัก และคนขายก็ตกลง เมื่อเดินไปถึงไม่มีใครอยู่
บริเวณนั้นเลย คนขายให้ผู้เขียนนั่งเลือกหนังสือ 10 เล่ม ตามที่ตกลงกัน
ไว ้โดยคนขายเปน็ผูด้ตูน้ทาง และเมือ่เลอืกเสรจ็ใหใ้สใ่นกระเปา๋เปท้ีผู่เ้ขยีน
นำมา แลว้จงึใหผู้เ้ขยีนดตูน้ทางบา้ง เพือ่ทีค่นขายจะนบัจำนวนหนงัสอืวา่
เทา่กบัทีต่กลงไวห้รอืไม ่และหลงัจากจา่ยเงนิจงึแยกยา้ยกนัไป  

 แต่หลังจากวันนั้นผู้เขียนได้ไปสอบถามติดต่ออีกหลายครั้ง แต่คน
ขายอาจจะเหน็วา่ผูเ้ขยีนตอ่รองราคามากเกนิไป (เฉลีย่เลม่ละ 45 บาท ที่
ผูเ้ขยีนรบัซือ้มา) จนคนขายรูส้กึไมคุ่ม้ จงึอา้งแกผู่เ้ขยีนวา่ “พีย่งัไมม่เีวลา
คน้หาทีเ่หลอืใหเ้ลย” พรอ้มกบัผลดัวนันดัออกไปเรือ่ยๆ 

ซาเล้งที่คลองถม

 เนื่องจากวันนั้นผู้เขียนไปซื้อหนังสือที่คลองถม ระหว่างทางไปแผง
หนังสือ ผู้เขียนเห็นรถซาเล้งวางขายหนังสือเก่าเอามาเลขาย พร้อมทั้ง
ผูค้นมากมายเขา้ไปรมุรถคนัดงักลา่ว ผูเ้ขยีนจงึเดนิเขา้ไปเลอืกหนงัสอื ซึง่
เจอหนงัสอืโปเ๊ลม่เลก็วางขายอยูส่องสามเลม่ ซึง่นา่จะเปน็หนงัสอืทีถ่กูนำ
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มาชัง่กโิลขาย แลว้คนขายนำมาขายตอ่อกีทอดหนึง่ ทำใหร้าคาถกูมากเลม่
ละ 5 บาท แต่การหาซื้อจากรถซาเล้งดังที่กล่าวมามีความไม่แน่นอนสูง 
เพราะไมม่กีารวางขายเปน็กจิจะลกัษณะ 

ย่านรังสิต

เนือ่งจากผูเ้ขยีนเคยเดนิหลงเขา้ไปในบรเิวณนีด้ว้ยความบงัเอญิเมือ่
สี่ปีที่แล้ว ครั้งนั้นได้สังเกตเห็นว่า ข้างทางนั้นมีแผงหนังสืออยู่ริมถนนอยู่
ประมาณ 5-6 แผงตดิกนั แตป่กตผิูเ้ขยีนไมส่นใจอา่นนติยสาร จงึเดนิผา่น
ไปโดยไมเ่คยไดม้โีอกาสสงัเกตแผงดงักลา่ว จนกระทัง่ไดท้ำวจิยัชิน้นี ้จงึได้
มาสำรวจบรเิวณนี ้ครัง้แรกทีม่าเดนิสำรวจกบัเพือ่นผูห้ญงิ41 โดยเดนิแยก
กนัประมาณ 5 เมตร เจอแผงทีข่ายหนงัสอืโปอ๊ยู ่1 แผง จาก 5-6 แผง 
บนแผงมหีนงัสอืโปใ๊หมเ่ลม่เลก็ขนาด 6x8 นิว้ ทีห่นา้ปกเหมอืนรปูการต์นู
ญีปุ่น่วางอยูท่า่มกลางนติยสารอืน่ๆ (ราคาเลม่ละ 30 บาท 4 เลม่ 100 
บาท) ทนัททีีผู่เ้ขยีนหยบิเลม่เลก็นัน้ขึน้มาด ูพลกิหนา้พลกิหลงัดว้ยทา่ทาง
สนใจ คนขายที่นั่งอยู่42 บอกกับผู้เขียนว่า “อยากได้ซีดีไหม” ผู้เขียนตอบ
กลบัวา่ “อยากไดห้นงัสอื” คนขายจงึหยบิหนงัสอืโปท๊ีซ่อ่นอยูใ่ตแ้ผงขึน้มา
ประมาณ 5-6 เล่ม เป็นนิตยสารขนาด 8x11.5 นิ้ว (ราคาเล่มละ 40 
บาท 3 เลม่ 100 บาท) ผูเ้ขยีนเอย่ปากขอเลอืกหนงัสอื คนขายจงึเรยีก
ใหผู้เ้ขยีนเดนิออ้มมานัง่ขา้งๆ คนขาย เลอืกหนงัสอืทีว่างไวใ้ตแ้ผง (แผงมี
ลกัษณะเปน็โตะ๊สองชัน้ ดา้นบนคลมุดว้ยผา้และวางนติยสาร ดา้นลา่งเปน็
แผน่ไมซ้อ่นหนงัสอืโปอ๊ยู)่  

ขณะเดียวกันเพื่อนผู้เขียนอีกคนที่เดินตามมาซื้อหนังสือโป๊ด้วยกัน
มาถึงแผงที่ผู้เขียนเลือกอยู ่ทันทีที่เพื่อนผู้เขียนเดินมาถึง โดยที่ไม่ทัน
สังเกตว่าผู้เขียนกำลังเลือกหนังสืออยู่ด้านในแผง และหยิบหนังสือเล่ม

41 พีผู่ห้ญงิอายรุาวๆ 30 ป ีใสช่ดุคลมุธรรมดา 
42 คนขายเปน็ผูช้ายอาย ุ30 ตน้ๆ ซึง่ครัง้ทีส่องทีผู่เ้ขยีนมา พบวา่คนขายเปน็ผูช้ายหนึง่คนและ

ผูห้ญงิหนึง่คนแทน
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เดียวกับที่ผู้เขียนหยิบขึ้นมาตอนแรก คนขายจึงรีบกล่าวว่า “มันคือ
หนังสือโป๊” ด้วยความคิดของคนขายว่า เพื่อนผู้เขียนเป็นผู้หญิงไม่น่าเป็น 
กลุ่มเป้าหมาย ดังนั้น เมื่อเพื่อนผู้เขียนพยายามขอเปิดดูด้านใน คนขาย 
จึงทำท่าไม่ค่อยพอใจ แต่เพื่อนผู้เขียนได้แกะออกมา และสังเกตคร่าวๆ 
ภายในหนงัสอืประกอบดว้ย ประสบการณ ์และเจอบทบรรยายบทอศัจรรย์
เหมือนที่ปรากฏในหนังสือเล่มใหญ ่(ด้วยความเข้าใจเริ่มแรกของผู้เขียน
และเพือ่นผูเ้ขยีนวา่ หนงัสอืโปส๊ว่นใหญท่ีเ่ขา้ขา่ยนา่จะมลีกัษณะเลม่ขนาด
นิตยสารทั่วไป) จึงถามต่อว่า “มีเล่มใหญ่ไหม” คนขายก็หยิบที่ผู้เขียน
เลือกอยู่ส่วนหนึ่งวางบนแผงให้เพื่อนผู้เขียนเลือก และหลังจากคุยกันสัก
ครู ่คนขายได้เล่าว่า “ไม่ได้ขายมาสองเดือนแล้ว หลังจากถูกกวาดล้าง 
เพิง่เอามาวางบนแผงเมือ่สามวนักอ่นเอง” ครัง้นีผู้เ้ขยีนกบัเพือ่นผูเ้ขยีนซือ้
กันสิบกว่าเล่ม ทั้งเล่มเล็กและเล่มใหญ ่ทำให้คนขายเกิดความสงสัยและ
ถามขึน้วา่ “ซือ้ไปขายเหรอ?” และผูเ้ขยีนและเพือ่นผูเ้ขยีนไดข้อหมายเลข
โทรศพัทจ์ากคนขาย เพือ่จะสอบถามวา่เมือ่ไหรห่นงัสอืชดุหนา้ถงึจะนำมา
สง่อกีครัง้ 

หลังจากนั้น ประมาณเดือนกันยายน 2550 ผู้เขียนได้กลับมาที่
ยา่นรงัสติอกีครัง้ ครัง้นีผู้เ้ขยีนมากบัเพือ่นผูห้ญงิอกีคนหนึง่43 เดนิไปทีร่า้น
เก่าเช่นเดิม คนขายเปลี่ยนหน้าไปจากครั้งก่อนเป็นผู้ชายคนหนึ่ง และผู้
หญงิอกีคนหนึง่ ครัง้นีห้นงัสอืโปใ๊หมถ่กูจดัวางอยูบ่นแผง ขา้งๆ หนงัสอืโป๊
เลม่เลก็ พรอ้มทัง้การต์นูโปก๊ว็างอยูข่า้งกนัดว้ย เหตกุารณน์ีแ้สดงใหเ้หน็วา่
ช่วงเวลาที่ต่างกัน มีผลต่อการเข้าถึงหนังสือโป๊ได้ต่างกัน บางครั้งหนังสือ
โป๊ถูกจัดวางไว้ใต้แผง แต่เมื่อไม่มีเหตุการณ์ตรวจจับกุมของเจ้าหน้าที่
ตำรวจ หนังสือโป๊ก็ถูกนำขึ้นมาจัดวางบนแผงตามปกต ิจนหลังเดือน
ธันวาคม 2550 ผู้เขียนไปเลือกซื้อหนังสือที่รังสิตพบว่า แผงหนังสือที่ติด
กนั 3-4 แผง ไดน้ำหนงัสอืโปว๊างบนแผงอยา่งชดัเจน และหนงัสอืโปก๊เ็ริม่

43 เพือ่นผูห้ญงิของผูเ้ขยีน ผมสัน้ อายปุระมาณ 20 ตน้ๆ 
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มีหลากหลายรูปแบบมากขึ้น ทั้งหนังสือโป๊เล่มเก่าๆ, การ์ตูนโป๊แบบคน
ไทยวาด, การ์ตูนโป๊แบบญี่ปุ่น, หนังสือโป๊ฉบับ pocket, เปิดบริสุทธิ ์
เปน็ตน้ 

 เพื่อนแนะนำ 

 เนื่องจากเพื่อนของผู้เขียนได้ทราบว่าผู้เขียนทำวิจัยชิ้นนี ้ จึงได ้
มีหลายคนพยายามให้คำแนะนำแก่ผู้เขียนในการหาซื้อหนังสือโป ๊จาก
ประสบการณส์ว่นตวัของแตล่ะคนทีพ่บเจอแผงหนงัสอืโปต๊ามทีต่า่งๆ  

สะพานพุทธ

 ผู้เขียนได้มีโอกาสมาเดินเจอสถานที่นี ้ เพราะเพื่อนผู้เขียนคนหนึ่ง
แนะนำว่า เคยเห็นแผงหนังสือโป๊ขายมาตั้งแต่เพื่อนผู้เขียนมาเดินที่นี่เมื่อ 
7-8 ปีก่อน (ซึ่งเป็นไปได้ว่าอาจมีการขายมาก่อนหน้านั้น) ผู้เขียนจึงมา
ลองสำรวจ จนกระทั่งมาเจอแผงดังกล่าว แผงนี้เป็นแผงหนังสือเพลง  
มีหนังสือเพลงเก่าวางซ้อนกันราวๆ 4 ชั้น เพื่อปิดบังทั้งหนังสือโป๊ใหม ่
การต์นูโป ๊และซดีโีป ๊ครัง้แรกทีผู่เ้ขยีนเจอหนงัสอืโป ๊การต์นูโป ๊และซดีถีกู
วางขาย โดยมีเพียงหนังสือเพลงกั้นในลักษณะวางซ้อนกันเพื่อปิดหนังสือ
โป๊ดังกล่าว ซึ่งสามารถมองเห็นได้เมื่อยืนอยู่หน้าแผงและเลือกได้อย่าง
ชดัเจน ผูเ้ขยีนเลอืกหนงัสอืโปส๊กัพกัหนึง่ คนขาย44 จงึเขา้มาพดูกบัผูเ้ขยีน
ว่า “เลือกได้เลย ไม่ต้องอาย” สุดท้ายผู้เขียนเลือกหนังสือขึ้นมา 2 เล่ม 
(ราคาเล่มละ 60 บาท) ขณะกำลังจะจ่ายเงิน คนขายยังแนะนำถึงซีดีโป๊
ดาราเวยีดนามซึง่ใกลจ้ะหมดแกผู่เ้ขยีนดว้ย และกอ่นจะจากกนัผูเ้ขยีนกไ็ด้
ถามคนขายวา่ “พีข่ายทกุวนัหรอืปา่วครบั” คนขายตอบวา่ “ขายทกุวนัมา
ดไูดเ้ลย ถา้วนัไหนมาแลว้ไมเ่จอบนแผงกใ็หม้าถามพีเ่อา”  

และครั้งที่สองหลังจากครั้งแรกประมาณ 1 เดือนผู้เขียนได้กลับมา
สำรวจพบว่า หนังสือโป ๊ซีดีโป ๊และการ์ตูนโป ๊ไม่มีวางให้เห็นบนแผงแล้ว 

44 คนขายเปน็ผูช้ายอายปุระมาณ 20 ปลายๆ ลกัษณะสงูและผอม
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ทั้งแผงเต็มไปด้วยหนังสือเพลงเพียงอย่างเดียว ผู้เขียนจึงได้สอบถามคน
ขาย “ไม่มีหนังสือโป๊แล้วหรือครับ” คนขายก็ตอบว่า “ม ีจะเอาแบบไหน
ล่ะ” ผู้เขียนรู้สึกงงต่อคำถาม คิดอยู่ในใจว่าควรจะตอบแบบไหน หนังสือ  
ซีด ีหรือควรจะตอบอย่างไรในเมื่อผู้เขียนยังไม่มีโอกาสเลือก แต่สักพักคน
ขายก็ถามต่อว่า “ชาย-หญิง หรือว่าเกย์” สิ่งนี้ทำให้ผู้เขียนนึกถึงที่ตลาด
นดัจตจุกัร ซึง่เปน็คำถามแรกทีถ่กูถามทกุครัง้ทีผู่เ้ขยีนไปซือ้ทีน่ัน่ หลงัจาก
ผู้เขียนตอบไปว่าชายหญิงแล้วถามต่อด้วยว่า “เลือกไม่ได้เหรอครับวันนี้” 
คนขายตอบกลบัวา่ “เลอืกได ้แตต่อ้งเรว็หนอ่ยนะ” พรอ้มกบัไปรือ้หนงัสอื
เพลงที่บังหนังสือโป๊และซีดีโป ๊เฉพาะส่วนที่เป็นชายหญิงออกมาให้ผู้เขียน
เลือก ขณะที่ผู้เขียนเลือกอยู่นั้นคนขายก็คอยมองรอบข้าง พร้อมกับเร่ง 
ผู้เขียนให้เร็วๆ หน่อย พอผู้เขียนเลือกเสร็จคนขายรีบนำใส่ซองกระดาษ
เพื่อปกปิดสินค้าด้านใน และหลังจากจ่ายเงินเรียบร้อย ผู้เขียนก็ลองถาม
ว่า “ช่วงนี้มีปัญหาหรือครับพี่” คนขายนิ่งไม่ตอบคำถามผู้เขียน แต่ถาม
กลบัวา่ “นอ้งรูไ้ดอ้ยา่งไรวา่ทีน่ีม่ขีาย” ผูเ้ขยีนรบีตอบกลบัไปวา่ “ครัง้กอ่น
พีเ่ปน็คนบอกผมเองวา่ ถา้ไมเ่จอบนแผงใหถ้ามพีเ่องโดยตรง”  

แผงขายของหลังกระทรวงฯ

 นี่เป็นอีกแหล่งที่เพื่อนผู้เขียนได้แนะนำมา หลังจากทราบว่าผู้เขียน
ต้องการหาแหล่งขายหนังสือโป ๊ เพื่อนผู้เขียนเล่าว่า ได้มาเดินดูของแถว
หลังกระทรวงฯ ซึ่งเป็นย่านขายของเก่า และได้เจอหนังสือโป๊เก่าวางขาย
แบกบัดนิอยูป่ระมาณ 3 เลม่ ผูเ้ขยีนจงึไดม้าเดนิหา แตไ่มพ่บรา้นดงักลา่ว 
แตผู่เ้ขยีนกลบัไดพ้บแผงการต์นูเกา่ขายเลม่ละ 5 บาท ผูเ้ขยีนไดน้ัง่ลงคน้
หนังสือการ์ตูนเหล่านั้น โดยที่คนขายไม่แนะนำว่ามีการ์ตูนเรื่องอะไรบ้าง 
พดูเพยีงวา่ “การต์นูเลม่ละ 5 บาท เชญิเลอืกเอาเอง” ผูเ้ขยีนนัง่เลอืกอยู่
ประมาณ 20 นาท ีท่ามกลางหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นทั่วไป และมีหนังสือโป๊
ญี่ปุ่นที่มีฉากร่วมรักแทรกอยู่วางปะปนอยู่ด้วย ผู้เขียนหาได้ทั้งหมด 5 
เล่ม ซึ่งทั้งหมดจะมีลักษณะหน้าปกเป็นปกแข็งสี่ส ีที่จะไม่มีการห่อปกสี
คลมุปกหนงัสอื เหมอืนการต์นูทีว่างขายทัว่ไป  
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 และอีกแผงหนึ่งที่วางขายหนังสือทั่วไป ผู้เขียนได้เห็นหนังสือโป๊
ที่ทางตำรวจได้จับกุมตามห้างโลตัส และปรากฏเป็นข่าวตามหน้า
หนงัสอืพมิพ ์เชน่ มธัยมสดีำ เสยีดาย เปน็ตน้ วางขายอยูใ่นราคา 3 เลม่ 
100 บาท ซึง่ถกูกวา่ทัว่ไปทีข่ายประมาณ 150 บาท 

ลาดพร้าว

 สถานที่นี้ผู้เขียนได้สอบถามมาจากเพื่อน เพราะบ้านเพื่อนอยู่
ละแวกนั้น และเห็นขายมาหลายปีแล้ว ผู้เขียนจึงเดินไปสำรวจที่แผงดัง
กล่าว ตอนผู้เขียนไปถึงคนขาย45 เพิ่งตั้งร้าน กำลังจัดวางหนังสือ ตอน
แรกผู้เขียนคิดว่าจะรอตั้งแผงเสร็จก่อนค่อยเดินเข้าไปสอบถาม แต่พอดีมี
ผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้าไป เหมือนจะติดต่อขายหนังสือให้คนขาย ผู้เขียนจึง
ไม่รอเดินเข้าไปสอบถามบ้าง บนแผงที่ไม่เชิงเป็นแผงเสียทีเดียว น่าจะ
เรยีกวา่ลงัเหลก็เกบ็หนงัสอืโปเ๊กา่ๆ มากกวา่ (ซึง่คนขายบอกวา่ ลกัษณะที่
เห็นเป็นการตั้งร้านเรียบร้อยแล้ว) เมื่อผู้เขียนยืนดูสักครู่หนึ่งไม่เห็น
หนงัสอืทีต่อ้งการ พบแตน่ติยสารตา่งประเทศเกา่ๆ หรอืนติยสารทีเ่กอืบจะ
เข้าข่าย แต่แล้วคนขายถามว่า “เอ็กซ ์อาร ์มีหมด อยากได้แบบไหนละ” 
ผู้เขียนกล่าวตอบว่า “เอ็กซ์ครับ” แกหยิบหนังสือโป๊เก่าขึ้นมาให้เลือก
ประมาณ 5 เลม่ (ราคาเลม่ละ 50 บาท) พรอ้มกบัหนงัสอืโปใ๊หม ่1 เลม่ 
(แตเ่ปน็ของมอืสอง ราคาเลม่ละ 70-80 บาท) แลว้ใหผู้เ้ขยีนเลอืกตอ่เอง  

ระหวา่งทีเ่ลอืกหนงัสอื ผูเ้ขยีนกพ็ดูคยุกบัคณุยายคนขายจนไดเ้รือ่ง
นา่สนใจวา่ เมือ่กอ่นคนขายสามารถหาหนงัสอืโปไ๊ดต้ามรถซาเลง้ แตเ่ดีย๋ว
นี้หาไม่ค่อยได้แล้ว ดังนั้น หนังสือส่วนใหญ่จึงรับมาจากคลองถมอีกทอด
หนึ่ง พร้อมบอกจุดที่แม่นยำให้แก่ผู้เขียน และยังกล่าวต่อว่า ขายที่นี่มา 
30 กว่าปีแล้ว ตำรวจยังมาซื้อหนังสือที่นี่เลยทุกๆ เดือน และคนขายยัง
เล่าอีกเหตุการณ์หนึ่งให้ฟังว่า มีอยู่ครั้งหนึ่งคนขายเคยโดนตำรวจจับครั้ง
หนึง่ โดนขนหนงัสอืไปโรงพกั ตำรวจกว็า่ “รูไ้หมหนงัสอืพวกนีจ้ะทำใหเ้สยี
เดก็...” คนขายกต็อบไปวา่ “จะไดเ้ดก็สไิมว่า่ ไมเ่สยีหรอก...”  

45 คนขายเปน็ผูห้ญงิอายปุระมาณ 80 ปี
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เมื่อเดือนพฤษภาคม 2551 คนขายเริ่มเสนอขาย VCD โป๊แก ่
ผูเ้ขยีน ในราคา 50 บาท  

 สอบถามจากร้านค้า 

 ในบางกรณีการได้พูดคุยกับผู้ขายหนังสือโป ๊ก็ยังได้ข้อมูลบางอย่าง
ซึ่งถูกบ้าง ผิดบ้าง (ซึ่งจำเป็นต้องใช้วิจารณญาณประกอบด้วย) และบาง
ครั้งก็ได้สถานที่ใหม่ๆ ที่เป็นแหล่งขายหนังสือโป ๊ เช่น คลองถม ผู้เขียน
สามารถเจอ เพราะการบอกตำแหนง่ทีแ่นน่อนจากคนขายทีล่าดพรา้ว 

คลองถม

 ผูเ้ขยีนเคยมาเดนิคลองถมอยู ่2-3 ครัง้ ดว้ยจดุประสงค์ในการหา
ซื้อหนังสือโป ๊แต่ไม่เจอสักครั้ง จนกระทั่งได้จุดที่แน่นอนจากคนขายที่
ลาดพรา้ว ทำใหผู้เ้ขยีนหาเจอไดโ้ดยไมย่ากนกั ครัง้แรกผูเ้ขยีนไดพ้บกบัคน
ขายสามคน46 บนแผงมหีนงัสอืโป ๊การต์นูทัว่ไป นติยสารภาพวาบหววิวาง
อยูบ่นแผง หลงัจากผูเ้ขยีนเลอืกหนงัสอืบนราวๆ 10 กวา่เลม่ เดก็ผูห้ญงิ
หนึง่ในคนขายกถ็ามวา่ “อยากไดอ้กีไหม ยงัมใีหเ้ลอืกอกี” โดยเปดิลงัขา้งๆ 
แผงขึน้มาโชวใ์หผู้เ้ขยีนเหน็ประมาณ 100 เลม่  

 หลังจากมาติดต่อซื้อหนังสือหลายครั้ง จนผู้เขียนกลายเป็นลูกค้า
ประจำ จึงได้เห็นการพัฒนาของแผงหนังสือดังกล่าว และการเข้าถึงของ 
ผู้เขียนมีความสะดวกมากขึ้น กล่าวคือ จากปกติที่แผงหนังสือขายแต่
หนงัสอืโปเ๊กา่ (ในราคาเลม่ละ 40 บาท 3 เลม่ 100 บาท) แตช่ว่งเดอืน
มกราคม 2551 เริ่มมีหนังสือใหม่มาขายในราคา 70-80 บาท (ซึ่งถือ
เป็นราคาที่สูง) และเริ่มลดปริมาณการขายหนังสือโป๊เก่าลง จนบาง
สปัดาหไ์มม่หีนงัสอืโปเ๊กา่วางบนแผง คาดวา่เพราะราคาทีไ่ดจ้ากหนงัสอืโป๊
ใหม่สูงกว่ามาก และยังไม่มีการปิดบังอวัยวะของผู้หญิงเลย หรือบาง
สปัดาหค์นขายกข็อขึน้คา่หนงัสอืโปเ๊กา่เปน็ราคาเลม่ละ 40 บาท ไมล่ดให้

46 คนขายสามคนประกอบด้วย ยายแก่อายุประมาณ 60 ป ีหญิงห้าวเหมือนทอมอายุ
ประมาณ 40 ป ีและเดก็ผูห้ญงิอายปุระมาณ 10 ปี
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เหลอื 3 เลม่ 100 บาท โดยอา้งวา่เดีย๋วนีห้าซือ้ไดย้ากขึน้  

 หลังจากวางหนังสือใหม่สักพัก คนขายก็เริ่มเอา VCD มาขายด้วย 
แต่ไม่ได้วางบนแผงอย่างชัดเจน เป็นไปในลักษณะแอบขายคือ คนขายจะ
สอบถามจากคนที่ดูหนังสือบนแผงว่าสนใจ VCD ด้วยหรือไม ่แต่ประเด็น
เรื่องขาย VCD นั้น คนขายทั้งสองคนมีความเห็นไม่ตรงกันมากนัก 
เนื่องจากคนหนึ่งต้องการขาย แต่อีกคนหนึ่งก็กลัวว่าจะโดนจับ คนที่กลัว
โดนจับได้กล่าวว่า “เอา VCD มาโชว์บนแผงไม่กลัวโดนจับเหรอ” ซึ่งแตก
ตา่งจากการขายหนงัสอืโป ๊เพราะมอียูค่รัง้หนึง่ผูเ้ขยีนเดนิทางไปซือ้หนงัสอื
โป ๊และเหน็วา่มตีำรวจนัง่อยูบ่รเิวณใกล้ๆ  แผงนัน้ดว้ย ซึง่ตำรวจนายนัน้ก็
ไมไ่ดท้ำการจบักมุแผงหนงัสอืดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 

และเนื่องจากผู้เขียนได้มาซื้อหนังสือที่นี่บ่อยครั้ง ครั้งละหลายสิบ
เลม่จนกลายเปน็ลกูคา้ประจำ มกีารแลกหมายเลขโทรศพัทร์ะหวา่งกนัเพือ่
ที่ผู้เขียนจะโทรไปสอบถามก่อนว่ามีหนังสือเข้ามาหรือไม ่รวมถึงหลายๆ
ครัง้คนขายเปน็ฝา่ยโทรหาผูเ้ขยีนเพือ่บอกวา่อาทติยไ์หนมหีนงัสอืเขา้มาให้
ผู้เขียนไปเลือกซื้อได ้ซึ่งคนขายยังเสนอให้ผู้เขียนไปรับส่งของวันธรรมดา
จะสะดวกกว่ามาติดต่อคนขายที่หน้าแผง โดยคนขายจะขนหนังสือไปให้
เลยตามสถานที่ที่ผู้เขียนสะดวก หรือยังเสนอให้ผู้เขียนเดินทางไปเลือกซื้อ
หนงัสอืโปเ๊กา่ทีแ่ถวพระราม 5 ซึง่คนขายรบัตอ่มาอกีทอดหนึง่ 

หนังสือโป๊แบบใหม่ที่ลดความรุนแรงในการนำเสนอ 

 นอกจากนี ้หนงัสอืโปแ๊บบใหมท่ีล่ดความรนุแรงในการนำเสนอ เปน็
หนงัสอืโปล๊กัษณะใหมท่ีว่างขายทัว่ไปบนแผงหนงัสอืขนาดใหญ ่เชน่ Club 
คลายเครียด, Eyes and Eyes, บันทึกชีวิตรัก, บันทึกรัก Phone Link, 
เพลย์เซฟ, เพลย์ออฟ, รวมพลคนพาฝัน และลีลาวด ีเป็นต้น จะไม่วาง
หนงัสอืเหลา่นีไ้วด้า้นหนา้ของแผงหนงัสอื แตจ่ะวางไวด้า้นในของแผง โดย
วางหลบมุมไว้ด้านใดด้านหนึ่งของร้านหนังสือ ซึ่งราคาที่วางขายจะเท่ากับ
ราคาบนปกหนงัสอื ซึง่ตามขา่วทางหนา้หนงัสอืพมิพจ์ะมนีติยสารบางเลม่
ทีม่กัถกูตรวจสอบวา่เขา้ขา่ยสือ่ลามกอนาจารของภาครฐั เชน่ 
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ซอยอารีย์

 เนือ่งจากบา้นเพือ่นผูเ้ขยีนอยูบ่รเิวณดงักลา่ว ไดเ้หน็หนงัสอืโปพ๊วก
ลีลาวดีวางขายอยู ่ และนำมาบอกแก่ผู้เขียน เมื่อผู้เขียนไปสำรวจพบ
หนงัสอืแบบใหมท่ีล่ดความรนุแรงในการนำเสนอ ซึง่การจดัวางกอ็ยูด่า้นใน
แผง ตอ้งเดนิเขา้ไปในบา้น ซึง่ไมไ่ดว้างอยูบ่นแผงทีย่ืน่ออกมาบนฟตุบาท 

ทองหล่อ

 บริเวณแผงหนังสือย่านนั้นสองร้านที่ผู้เขียนสำรวจ พบหนังสือถูก
วางอยู่ด้านในร้าน และวางหลบอยู่ด้านใต้แผง ที่ค่อนข้างจะสังเกตได้ยาก
กวา่หนงัสอืทัว่ไป โดยมกัจะวางไวก้บัหนงัสอืจำพวกเดยีวกบั Penthouse, 
Cute, Cleo เปน็ตน้  

สะพานควาย

 แผงหนังสือบริเวณสะพานควายแผงหนึ่ง จัดวางหนังสือออกเป็น
สองแผง แผงดา้นซา้ยมขีนาดใหญ ่เตม็ไปดว้ยหนงัสอืหลากหลายแนวแตก
ต่างกัน ทั้งรถ ทั้งนิตยสารผู้หญิง เกษตร หนังสือพิมพ์ต่างๆ เหมือนแผง
หนังสือทั่วๆไป ในขณะที่ด้านขวาวางหนังสือบนโต๊ะเล็กๆได้เห็นหนังสือโป ๊
ทีล่ดความรนุแรงวางอยูร่วมๆกบันติยสารอืน่ๆ 

เยาวราช

 ครั้งหนึ่งเมื่อผู้เขียนตั้งใจจะไปเลือกซื้อหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นที่ร้าน
หนังสือแถวเยาวราช ซึ่งร้านดังกล่าวเป็นแผงหนังสือที่วางขายนิตยสาร
ด้านหน้าร้าน ส่วนด้านในร้านขายการ์ตูนญี่ปุ่นทั่วไป เมื่อผู้เขียนเลือกซื้อ
หนังสือการ์ตูนเรียบร้อย จึงมองรอบๆ บริเวณนิตยสารที่วางอยู ่ ก็จะ
สามารถเจอหนงัสอืโปแ๊บบใหมท่ีล่ดความรนุแรงในการนำเสนอได ้

แผงหนังสือที่คลองถม

 แผงนีเ้ปน็แผงหนงัสอืพมิพแ์ละนติยสารตา่งๆ เมือ่ผูเ้ขยีนเดนิเขา้ไป
สำรวจกไ็ดเ้หน็นติยสารจำพวก Cleo, Penthouse วางอยู ่กเ็จอหนงัสอืโป๊
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ทีล่ดความรนุแรงแทรกอยูด่ว้ย โดยหนงัสอืจะถกูปดิดว้ยเทปใส ไมส่ามารถ
เปดิดดูา้นในได ้

 ฯลฯ 

ลักษณะร่วมบางประการของแผงหนังสือต่างๆ 

 จากทัง้หมดทีผู่เ้ขยีนไดเ้ดนิผา่นแหลง่ตา่งๆ ทำใหผู้เ้ขยีนพยายามจะ
แยกลกัษณะรว่มทีเ่กดิขึน้ของแผงหนงัสอืตา่งๆ ทีผู่เ้ขยีนพบ ไดด้งัตอ่ไปนี ้

1. การพดูถงึหนงัสอืโปห๊รอืซดีโีปเ๊หลา่นี ้หลายครัง้คำถามแรกทีค่น
ขายถามคอื “ชาย-ชาย หรอืชาย-หญงิ” ซึง่เปน็การกำหนดเปา้หมายของ
ผู้ซื้อ จะส่งผลถึงราคาที่แตกต่างกัน (หนังสือโป๊ชาย-ชายจะมีราคาสูงกว่า
หนังสือโป๊ชาย-หญิง) จากนั้นจึงถามถึงลักษณะหนังสือว่าต้องการแบบ
บรรยายหรอืรปู ซึง่ถา้เปน็หนงัสอืทีม่รีปูทัง้เลม่ ราคาจะสงูกวา่หนงัสอืทีม่ี
ลกัษณะบรรยายมาก  

2. ทกุแผงทีว่างขายลว้นบอกวา่มลีกูคา้ประจำ และขายไดอ้ยูต่ลอด 
แม้ว่าบางร้านจะกล่าวว่า ช่วงหลังหนังสืออาจจะขายได้ลดลง แต่ก็ยัง
สามารถขายเลีย้งชพีได ้

3. การส่งหนังสือโป ๊โดยมากร้านค้าจะมีถุงที่ปิดบังสินค้าให ้ไม่ว่า
จะเปน็ซองนำ้ตาล หรอืบางรา้นแมจ้ะเปน็ถงุพลาสตกิใส แตก่จ็ะมกีระดาษ
หนงัสอืพมิพป์ดิบงัปกหนงัสอืโปใ๊หด้ว้ยเชน่กนั  

ปัญหาที่เจอของการลงพื้นที่ 

ตัวผู้เขียน

 หลงัจากทีผู่เ้ขยีนจำเปน็ตอ้งออกหาซือ้หนงัสอืโป ๊คำถามจากเพือ่น
ของผู้เขียนที่มักจะถามผู้เขียนคือ “ผู้เขียนจะซื้อหนังสือโป๊ได้หรือ?” ด้วย
นำ้เสยีงทีไ่มค่อ่ยจะเชือ่ถอืนกั เพราะขดักบับคุลกิทีด่คูอ่นขา้งเรยีบรอ้ย อกี
ทัง้สว่นใหญม่กัถามตอ่ดว้ยวา่ “กลา้ซือ้ดว้ยเหรอ ไมอ่ายหรอื” ซึง่โดยมาก
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ผู้เขียนตอบคำถามนี้ว่า “ก็เป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน และคนส่วนใหญ่
เลอืกซือ้ได ้ผูเ้ขยีนกน็า่จะซือ้ไดเ้ชน่กนั”  

เมื่อผู้เขียนคิดทบทวนกับตัวเองว่า ถ้าผู้เขียนไม่ได้ทำงานวิจัยชิ้นนี ้
ผู้เขียนจะกล้าเดินไปซื้อหนังสือโป๊ที่ต่างๆ โดยไม่เคอะเขินหรือไม ่ผู้เขียน
เชือ่วา่คงไมส่ามารถไปเดนิหาหนงัสอืโป ๊หรอืแมก้ระทัง่สอบถามจากเพือ่น
บางคนที่ผู้เขียนไม่สนิทมาก และเมื่อได้เจอแผงหนังสือ ผู้เขียนคงมีความ
ลังเลและคงจะเดินวนไปวนมา ชั่งใจก่อนเข้าไปเลือกซื้อ พร้อมทั้งขณะ
เลอืกซือ้ ผูเ้ขยีนคงเลอืกดว้ยความรวดเรว็และไมก่ลา้ทีจ่ะพดูคยุกบัคนขาย
มากนัก และจะต้องสังเกตคนรอบข้างมากขึ้น ว่ามีคนรู้จักอยู่บริเวณใกล้ๆ 
หรือไม ่เพราะผู้เขียนคงไม่มีคำตอบต่อเพื่อนหรือคนรู้จัก อันเป็นข้อแก้ตัว
ที่ดพีอเหมือนการซือ้เพือ่ไปศึกษา และเป็นส่วนหนึ่งของงานที่ผูเ้ขียนไดท้ำ
อยู ่ ถึงแม้ผู้เขียนจะเข้าใจว่า การซื้อและการขายสื่อกระตุ้นเร้าความ
ต้องการทางเพศเป็นสิ่งปกติที่ดำรงอยู่ในสังคมก็ตาม และผู้เขียนเชื่อว่า 
หลายคนในสังคมมีลักษณะเหมือนผู้เขียน ดังที่คนขายที่สะพานพุทธกล่าว
กบัผูเ้ขยีนวา่ “เลอืกไดเ้ลย ไมต่อ้งอาย” 

เพศ

 เพศของผู้ซื้อบางครั้งมีส่วนในการเข้าถึงหนังสือโป๊บางแห่ง เช่น 
ตลาดนัดจตุจักรที่ผู้ซื้อไม่สามารถเห็นหนังสือโป๊และเลือกได ้จำเป็นต้อง
สอบถามจากสายสง่ และสายสง่จะเปน็ผูพ้จิารณากลุม่เปา้หมาย จากการ
สำรวจของผู้เขียนเมื่อผู้เขียนเดินกับผู้หญิง47 จะไม่มีสายส่งเข้ามาติดต่อ
สอบถาม ในเวลาไลเ่ลีย่กนั ถา้ผูเ้ขยีนเดนิแยกกบัผูห้ญงิ สายสง่จะเดนิเขา้
มาเสนอเกี่ยวกับหนังสือโป๊หรือซีดีโป๊แก่ผู้เขียนซึ่งเป็นผู้ชายเท่านั้น แต่จะ
ไมเ่ขา้ไปสอบถามเพือ่นผูเ้ขยีนทีเ่ปน็ผูห้ญงิเลย 

47 สองครัง้แรกทีผู่เ้ขยีนไปสำรวจทีต่ลาดนดักลางเมอืง ผูเ้ขยีนเดนิกบัผูห้ญงิทัง้สองครัง้ ครัง้
แรกเปน็ผูห้ญงิอายปุระมาณ 30 ป ีผมยาว แตง่กายแบบปกตชิดุคลมุ ครัง้ทีส่องเปน็ผูห้ญงิ
ผมสัน้ อายปุระมาณ 20 ปเีศษ แตง่กายดว้ยเสือ้ยดืกางเกงขาสัน้
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ปัจจัยเรื่องเวลา

ไมใ่ชท่กุครัง้ทีจ่ะสามารถหาหนงัสอืโปไ๊ด ้ทา่มกลางกระแสการปราบ
ปรามสื่อกระตุ้นเร้าความต้องการทางเพศของเจ้าหน้าที ่อาจจะต้องอาศัย
โอกาสด้านเวลาและความคุ้นเคย เช่น ครั้งแรกที่ผู้เขียนได้ไปซื้อหนังสือโป๊
ที่ย่านรังสิต คนขายบอกแก่ผู้เขียนว่า เพิ่งนำหนังสือมาวางบนแผงเมื่อ
สามวนักอ่น หลงัจากทีเ่คยถกูตำรวจตรวจเขม้ในชว่งเวลากอ่นหนา้นัน้ ซึง่
ถ้าผู้เขียนไปเดินก่อนหน้าสักสี่วัน ผู้เขียนอาจจะเข้าใจว่าที่ย่านรังสิตไม่มี
การจำหน่ายหนังสือโป๊แล้ว หรือเหตุการณ์ที่เด่นชัดอีกครั้งหนึ่งคือ ครั้งที่
สองทีผู่เ้ขยีนไดไ้ปเดนิหาหนงัสอืโปท๊ีส่ะพานพทุธ หากผูเ้ขยีนไมเ่คยไปแผง
ดงักลา่วมากอ่น และไดซ้ือ้กบัคนขายมาครัง้หนึง่ ผูเ้ขยีนยอ่มไมรู่ว้า่แผงดงั
กล่าวขายหนังสือโป ๊เพราะหนังสือโป๊ถูกปิดทับด้วยหนังสือเพลง จนอาจ
หลงคิดไปว่าไม่มีหนังสือโป๊ขายอยู ่ เหมือนกับอีกหลายแห่งที่ผู้เขียนได้ข่าว
จากเพือ่น แตเ่มือ่ผูเ้ขยีนไปตามสถานทีท่ีเ่พือ่นบอก บางครัง้กลบัไมพ่บ  

ราคา

 ปญัหาการจบักมุสือ่กระตุน้เรา้ความตอ้งการทางเพศของภาครฐั สง่
ผลใหร้าคาหนงัสอืโปบ๊างแหง่สงูขึน้จนนา่ตกใจ และยงัเปน็เหตผุลทีค่นขาย
มักกล่าวอ้างถึงราคาที่ไม่สมเหตุสมผลเท่าไหร ่ เช่น ที่ตลาดนัดจตุจักรผู้
เขียนซื้อหนังสือโป๊เก่าตกราคาเล่มละเกือบ 100 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ผู้
เขียนต่อรองจากเลม่ละ 250 บาทในตอนแรกที่สายส่งเสนอราคามา เมื่อ
นำมาเปรยีบเทยีบกบัสถานทีท่ีผู่เ้ขยีนซือ้จากคลองถม หรอืรงัสติ ราคาจะ
ลดลงถงึ 3 เทา่  

สถานการณ์ผู้ขายหวาดระแวงผู้ซื้อ

 ท่ามกลางสถานการณ์ปัจจุบัน การตรวจจับคุมเข้มของเจ้าหน้าที่
ตำรวจ ทำใหผู้้ค้าหนงัสือโป๊หลายรายเกดิความกลวัต่อการถูกจบักมุ หรือ
ความเข้าใจว่าผู้ซื้อจะกลายเป็นสายตรวจที่มาล่อซื้อ ดังเช่น ที่ตลาดนัด
จตุจักร ถือว่ามีความหวาดระแวงผู้ซื้ออย่างมาก เพราะผู้ซื้อไม่สามารถ 
จะเห็นและเลือกหนังสือโป๊ได้เลย ต้องติดต่อเรื่องราคาและจ่ายเงินก่อน 
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แลว้สายสง่จงึใหย้นืรออยูแ่ถวนัน้ราวๆ 5-10 นาท ีสายสง่จงึนำหนงัสอืโป๊
ใส่ซองสีน้ำตาลอย่างดีมายื่นให ้พร้อมกับเดินจากไปด้วยความรวดเร็ว 
หรอืกรณทีีผู่เ้ขยีนไปซือ้หนงัสอืโปก๊บัคนขายหนงัสอืเกา่ยา่นหวัลำโพง ทีค่น
ขายมีความหวาดระแวงแก่ผู้คนทั่วไปบริเวณรอบข้างว่าอาจจะเป็นสาย
ตำรวจ เปน็ตน้ 

 และหลายๆ ครั้งเมื่อผู้เขียนซื้อหนังสือคราวละมากๆ มักก่อให้เกิด
ความสงสยัแกผู่ข้ายวา่ทำไมผูเ้ขยีนถงึซือ้คราวละมากๆ ดงันัน้ทำใหผู้เ้ขยีน
ตอ้งโกหกวา่ ซือ้ไปขายบา้ง นำไปใหเ้พือ่นบา้ง เพือ่นฝากซือ้บา้ง เพือ่ไมใ่ห้
รูส้กึถงึความผดิปกต ิ

ผู้ซื้อหวาดระแวงผู้ขาย

 บางสถานที่ที่ผู้เขียนจำเป็นต้องเจรจาซื้อขายในพื้นที่เฉพาะ ทำให้
เกดิความรูส้กึหวาดกลวัดว้ยเหมอืนกนั เชน่ ทีต่ลาดนดัจตจุกัร การทีผู่ซ้ือ้
ต้องเข้าไปยืนเจรจากับผู้ขายในซอกมุมของบริเวณโซนหนังสือเก่ากับ
สายส่งสองต่อสอง แม้จะมีผู้คนเดินผ่านไปมาและมองเข้ามาบ้างเป็นระยะ 
แต่ก็ยังทำให้ผู้เขียนรู้สึกหวาดระแวงอยู่ไม่น้อย รวมถึงการที่ต้องจ่ายเงิน
ก่อนโดยที่ไม่เห็นสินค้า และสายส่งจะหายไปราวๆ 5-10 นาท ียิ่งเพิ่ม
ความหวั่นใจ เพราะจำนวนเงินที่ให้ไปบางทีเป็นจำนวนมาก ถ้าสายส่งได้
เงินแล้วหนีไป ผู้เขียนก็เกรงว่าไม่รู้จะไปฟ้องใครได ้แต่ขณะที่ร้านค้าที่อยู่
ทา่มกลางผูค้น และเปดิเผยสนิคา้ออกอยา่งโจง่แจง้ ผูเ้ขยีนจะไมรู่ส้กึหวาด
กลวัตอ่ผูข้ายแตป่ระการใด 

 หรือเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่ผู้เขียนได้รับการติดต่อจากคนขายที่คลอง
ถมให้ไปเลือกหนังสือ แต่เมื่อผู้เขียนไปถึงแผงหนังสือ เจอตำรวจนายหนึ่ง
อยู่บริเวณใกล้ๆ แผงหนังสือนั้น ทำให้ผู้เขียนหวาดระแวงจนไม่กล้าเข้าไป
เลอืกหนงัสอืทีแ่ผงดงักลา่ว  
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สรุป 

 ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันแม้จะเข้าถึงหนังสือโป๊ได้ยากลำบากมาก
ยิ่งขึ้น ทั้งจากการแย่งชิงพื้นที่แข่งขันของสื่อกระตุ้นเร้าความต้องการทาง
เพศรปูแบบอืน่ๆ ทัง้ VCD หรอื DVD และมาตรการจดัระเบยีบสงัคมของ
ภาครัฐ แต่สื่อดังกล่าวยังคงดำรงอยู ่และบุคคลทั่วไปก็ยังสามารถเข้าถึง
สือ่เหลา่นีไ้ด ้
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