


จดัพมิพโ์ดย
มลูนธิสิรา้งความเขา้ใจเรือ่งสขุภาพผูห้ญงิ(สคส.)

แผนงานสรา้งเสรมิสขุภาวะทางเพศ
สำนกังานกองทนุสนบัสนนุการสรา้งเสรมิสขุภาพ(สสส.)

และสถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม(วปส.)มหาวทิยาลยัมหดิล

เพศวิถีในสื่อนิยม :  
บริบทเสี่ยงและเสริมต่อสุขภาวะทางเพศ 












พมิพวลัย์บญุมงคล
รณภมูิสามคัคคีารมย์

วชริาจนัทรท์อง
ภานพุฒัน์พุม่พฤกษ์
ชยานนัท์มโนเกษมสขุ

�������-�������.indd   1 10/1/08   11:55:36 AM



เพศวิถีในสื่อนิยม : บริบทเสี่ยงและเสริมต่อสุขภาวะทางเพศ 
พมิพวลัย ์บญุมงคล รณภมู ิสามคัคคีารมย ์    
วชริา จนัทรท์อง ภานพุฒัน ์พุม่พฤกษ ์   ชยานนัท ์มโนเกษมสขุ 
รายงานในชดุโครงการวจิยั“การสรา้งและจดัการความรูด้า้นเพศวถิี
เพศภาวะและสขุภาพทางเพศ”
ดำเนนิการโดยสถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม(วปส.)มหาวทิยาลยัมหดิล
และมลูนธิสิรา้งความเขา้ใจเรือ่งสขุภาพผูห้ญงิ(สคส.)
สนบัสนนุโดยแผนงานสรา้งเสรมิสขุภาวะทางเพศ
สำนกังานกองทนุสนบัสนนุการสรา้งเสรมิสขุภาพ(สสส.)

ข้อมูลทางบรรณานุกรม 
พมิพวลัย์บญุมงคล...[และคนอืน่ๆ]
 เพศวถิใีนสือ่นยิม:บรบิทเสีย่งและเสรมิตอ่สขุภาวะทางเพศ/พมิพวลัย์บญุมงคล...
 [และคนอืน่ๆ]
 พมิพค์รัง้ที่1.
 กรงุเทพฯ:มลูนธิสิรา้งความเขา้ใจเรือ่งสขุภาพผูห้ญงิ(สคส.)
 และสถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม(วปส.)มหาวทิยาลยัมหดิล,2551.
 (รายงานในชดุโครงการวจิยั“การสรา้งและจดัการความรูด้า้นเพศวถิีเพศภาวะ
 และสขุภาพทางเพศ”)
 276หนา้.
 1.เพศศกึษา. 2.เพศภาวะและเพศวถิ.ี
 3.สือ่มวลชนในการวางแผนครอบครวั. 4.เพศในโฆษณา.
 I.พมิพวลัย์บญุมงคล.II.รณภมูิสามคัคคีารมย.์III.วชริาจนัทรท์อง.
 IV.ภานพุฒัน์พุม่พฤกษ.์V.ชยานนัท์มโนเกษมสขุ.
 VI.มหาวทิยาลยัมหดิล.สถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม.VII.ชือ่ชดุ.
ISBN 978-974-11-1017-9 
HQ56 พ913 2551 

พิมพค์รัง้ที ่1 :  ตลุาคม 2551 จำนวน 1,000 เลม่ © สงวนลิขสิทธ์ิตามกฎหมาย 
จดัพิมพโ์ดย :  มลูนธิสิรา้งความเขา้ใจเรือ่งสขุภาพผูห้ญงิ(สคส.)
   12/12ถ.เทศบาลสงเคราะห์ลาดยาวจตจุกัรกรงุเทพฯ10900
   โทรศพัท์025911224-5;025911099
ทนุสนบัสนนุโดย : แผนงานสรา้งเสรมิสขุภาวะทางเพศ
   สำนกังานกองทนุสนบัสนนุการสรา้งเสรมิสขุภาพ(สสส.)
website :  http://www.healthysexuality.info
บรรณาธิการเลม่ :  กลุภาวจนสาระและกฤตยาอาชวนจิกลุ
ออกแบบปก :  SmallvilleCompanyLimited
จดัรปูเลม่ :  http://khunnaipui.multiply.com/
พิมพท์ี ่:   โรงพมิพเ์ดอืนตลุา
   39/200-201ซอยวภิาวดรีงัสติ84(กวเีหวยีนระว)ีถนนวภิาวดรีงัสติ
   แขวงสกีนัเขตดอนเมอืงกรงุเทพฯ10210
   โทรศพัท์02-9969471-3โทรสาร02-9969474
   http://www.winyuchon.co.th


�������-�������.indd   2 10/1/08   11:55:36 AM



รายงานในชุดโครงการวิจัย  
การสร้างและจัดการความรู้  

ด้านเพศวิถี เพศภาวะ และสุขภาพทางเพศ 

สนบัสนนุโดย
แผนงานสรา้งเสรมิสขุภาวะทางเพศ

สำนกังานกองทนุสนบัสนนุการสรา้งเสรมิสขุภาพ(สสส.)

ดำเนนิการโดย   
สถาบนัวจิยัประชากรและสงัคมมหาวทิยาลยัมหดิล

และมลูนธิสิรา้งความเขา้ใจเรือ่งสขุภาพผูห้ญงิ

หวัหนา้โครงการ  
กฤตยาอาชวนจิกลุ

นกัวจิยัประจำโครงการ  
กลุภาวจนสาระ

นกัวจิยัผูช้ว่ย  
เบญจมาศรอดภยั

คณะนกัวจิยั  
กนกวรรณธราวรรณ
ชยานนัท์มโนเกษมสขุ
ชลดิาภรณ์สง่สมัพนัธ์
ญาณาธรเจยีรรตันกลุ
นนัทยิาสคุนธปฏภิาค
พมิพวลัย์บญุมงคล
ภานพุฒัน์พุม่พฤกษ์

มลฤดีลาพมิล
รณภมูิสามคัคคีารมย์

วชริาจนัทรท์อง
วราภรณ์แชม่สนทิ

ศรนิยาสงิหท์องวรรณ
สทิธพินัธุ์บญุญาภสิมภาร

อไุรรตัน์หนา้ใหญ่


�������-�������.indd   3 10/1/08   11:55:37 AM



เพศวถิีในสือ่นยิม:บรบิทเสีย่งและเสรมิตอ่สขุภาวะทางเพศ



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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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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คำนำ 
หัวหน้าชุดโครงการ 

ùการสรา้งและจดัการความรูด้า้นเพศวถิ ี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. การสร้างฐานข้อมูลความรู้เรื่องเพศอย่างเปìนระบบ 

1.1การพฒันาฐานขอ้มลูสขุภาวะทางเพศทีส่ามารถนำไปใชป้ระโยชน์
ไดโ้ดยภาคเีครอืขา่ยและผูส้นใจดงันี้
(ก)การสร้างฐานข้อมูลรายชื่อหนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องเพศใน
หอ้งสมดุมหาวทิยาลยัจำนวน5แหง่

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

ฉ ช
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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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ถ้อยแถลง 






ความมุ่งมั่นทำงานในมิติของเพศภาวะ เพศวิถี และสุขภาพ
ผ่านงานวิจัยและการฝกอบรม เพื่อให้มิติดังกล่าวได้รับการตระหนัก
และสามารถบูรณาการเข้าไปในงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะของคนในสังคม
ทกุระดบัทัง้ระดบันโยบายและระดบัการปฏบิตักิารเปน็จดุยนืทีส่ำคญัของ
โครงการจัดตั้งสำนักงานศึกษานโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคม
และภาคีความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้านเพศภาวะ
เพศวิถีและสุขภาพ(คอนซอเที่ยมฯ)ด้วยเหตุนี้เองทำให้โครงการจัดตั้ง
สำนกังานศกึษานโยบายสาธารณสขุฯและคอนซอเทีย่มเขา้รว่มทำงานเปน็
หนึ่งในองค์กรภาคีกับแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศเพื่อรณรงค์
ขบัเคลือ่นใหค้นในสงัคมมสีขุภาวะทางเพศทีร่อบดา้น

กลยุทธ์การทำงานในการสร้างสุขภาวะที่รอบด้านให้เกิดขึ้นนั่นคือ
การพยายามรื้อสร้างมายาคติแบบต่างๆที่ปรากฎหรือแฝงอยู่กับสื่อนิยม
(Popularmedia)ซึ่งเข้ามาพร้อมกับกระแสโลกาภิวัตน์ในรูปแบบต่างๆ

ฏ ฐ

�������-�������.indd   12 10/1/08   11:55:39 AM



พมิพวลัย ์บญุมงคล  รณภมู ิสามคัคคีารมย ์ 
วชริา จนัทรท์อง  ภานพุฒัน ์พุม่พฤกษ ์ และชยานนัท ์มโนเกษมสขุ 



อาทิการขายยาของบริษัทยาข้ามชาตินวัตกรรมของเทคโนโลยีอันได้แก่
เว็ปไซต์แคมฟร็อกหรือแม้แต่สื่อโฆษณาทีวีที่สามารถเข้าถึงคนจำนวน
มากในยุคปัจจุบันดังนั้นงานวิจัยชิ้นนี้จึงเริ่มต้นขึ้นโดยอาศัยจุดแข็งของ
ทีมวิจัยที่ประกอบไปด้วยนักวิจัยหลักที่มีตัวตนและอัตลักษณ์ทางเพศ
ที่หลากหลายอันได้แก่นักวิจัยผู้หญิงนักวิจัยชายรักชายนักวิจัยชาย
และนกัวจิยัทีม่ปีระสบการณก์ารทำงานดา้นยา

อยา่งไรกต็ามงานวจิยัชิน้นีค้งไมม่กีารสิน้สดุเพราะงานชดุนีเ้สมอืน
พลุที่จุดประกายทางความคิดหรือบันไดขั้นแรกที่จะทำให้คนที่สนใจใน
ประเดน็เหลา่นี้ไดค้ดิตัง้คำถามและบนัดาลใจใหม้กีารถกเถยีงการศกึษา
วิจัยต่อเนื่องกับสื่อชนิดอื่นๆหรือกับกลุ่มคนที่มีเพศวิถีแบบอื่นๆด้วยเช่น
กันเพื่อผลที่ได้รับนั้นสามารถนำมาซึ่งการบรรลุสุขภาวะทางเพศของคน
ในสงัคม

ท้ายสุดทีมวิจัยต้องขอขอบพระคุณกับทุกเสียงทุกความคิดทุกคำ
แนะนำและทุกประสบการณ์ที่ยินดีถ่ายทอดให้เกิดการศึกษาวิจัยครั้งนี้ขึ้น
ดังนั้นคุณูปการทั้งหมดที่บังเกิดจากงานชุดนี้คงกลับสู่กลุ่มคนเหล่านั้น
อยา่งแนน่อน


ทมีวจิยัเพศวถิใีนสือ่นยิม

กนัยายน2551
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นำเรื่อง 






การใช้ชีวิตทางเพศ/เพศวิถ ี(Sexuality) ของผู้คนนั้นถือว่าเป็นได้
ทัง้เรือ่งสว่นบคุคลและประเดน็สาธารณะในเวลาเดยีวกนั เพราะเหตวุา่เพศ
วิถีของผู้คนมีความหลากหลายที่อาจจะไปสั่นคลอน ท้าทาย หรือขัดแย้ง
กับระบบจารีตประเพณีเดิมของคนในสังคมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ ซึ่งเป็น
ที่รับรู้กันโดยทั่วไปว่า พฤติกรรมทางเพศที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงของคนกับ 
กฎเกณฑท์างสงัคมและวฒันธรรมอาจจะมคีวามสอดคลอ้ง แตกตา่ง หรอื
ขัดแย้งกับวิถีที่สังคมกำหนดว่าเป็นมาตรฐาน เช่น วัยรุ่น นักเรียน  
นกัศกึษา หรอืแมก้ระทัง่ผูใ้หญว่ยัทำงานอาจจะเริม่มคีวามสมัพนัธท์างเพศ
ก่อนการแต่งงาน แม้ว่าจะสังคม-วัฒนธรรมจะคาดหวังให้มีการแต่งงาน
กอ่นจงึจะถอืวา่เหมาะสมกต็าม  

เพศวิถีของแต่ละบุคคลเกิดได้จากหลายปัจจัย ทั้งปัจจัยภายใน 
ตัวตนของบุคคลและปัจจัยภายนอกแวดล้อม รวมทั้งการหล่อหลอมทาง
สังคม เพศวิถีจึงเป็นสิ่งที่ถูกประกอบสร้าง ถ่ายทอด ผลิต และผลิตซ้ำ 
โดยระบบวัฒนธรรมของคนเรา ผ่านระบบคิด ความรู ้ความเชื่อ ความ
หมาย และการปฏิบัต ิดังเช่นที่ปาร์คเกอร ์และคณะ (Parker, Herdt 
and Carballo, 1991 : 419-433) ได้นำเสนอหลักการในการเข้าใจ
พฤติกรรมทางเพศของคนเราผ่านแนวคิด “วัฒนธรรมทางเพศ” (Sexual 
culture) ซึ่งก็คือ ระบบของความหมาย อันประกอบด้วย ความรู ้
(Knowledge) ความเชือ่ (Beliefs) และการปฏบิตั ิ(Practices) เกีย่วกบั
เรือ่งเพศของบคุคล  
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เราคงปฏิเสธได้ยากว่า การดำรงชีวิตของคนไทยในปัจจุบันภายใต้
กระแสบริโภคนิยมและการไหลบ่าของข้อมูลข่าวสารของยุคโลกาภิวัตน ์
“สื่อมวลชน หรือ สื่อนิยม (mass/popular media)” ได้แทรกซึมและ
กระจายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปและมีบทบาทสำคัญต่อชีวิตประจำวันของ
คนไทย สื่อนิยมในปัจจุบันมีรูปแบบที่เพิ่มมากขึ้น น่าดึงดูดใจและเข้าถึง 
ได้ง่ายและมากขึ้น เครื่องมือรับสื่อที่เคยเป็นสื่อของคนมีฐานะ กลายเป็น
สิ่งที่เข้าถึงได้ง่ายๆ เช่น โทรศัพท์มือถือที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายใน 
คนทุกระดับฐานะ กระทั่งอินเตอร์เน็ตที่ไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ก็สามารถใช้บริการได้ง่ายๆ ตามอินเตอร์เน็ตคาเฟ ่หรือ
นิตยสารหัวนอกราคาแพงที่ไม่ซื้อก็สามารถหาอ่านได้ตามร้านเสริมสวย 
รา้นอาหาร หรอืกระทัง่เชา่อา่นในราคาประหยดั ทัง้นีไ้มน่บัทวี ีวทิย ุทีเ่ปน็
เครือ่งใชป้ระจำบา้นทีม่กีนัแทบทกุบา้นทกุครวัเรอืนไปแลว้  

สื่อในปัจจุบันได้เลือกหยิบยกเอามุมมองเรื่องเพศ อันได้แก ่ เพศ
ภาวะ เพศวิถีหลากหลายแง่มุมมาดึงดูดความสนใจของผู้ชมหรือผู้รับสาร 
ทีส่อดคลอ้งไปกบัระบบบรโิภคนยิม ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ีการกา้ว
ข้ามพรมแดนทางความรู ้วัฒนธรรมระหว่างประเทศ ซึ่งรุจน ์ โกมลบุตร 
(2548) ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า สื่อเรื่องเพศมีมากขึ้นในช่วงที่เศรษฐกิจ
เริม่ฟืน้ตวัหลงัเกดิวกิฤตเศรษฐกจิ  

สารที่สื่อออกจากสื่อนิยมเหล่านี้มีทั้งที่กล่าวถึงเรื่องเพศที่ชัดเจน
หรอืสือ่ทีซ่อ้นมากบัเนือ้หาสาระอืน่ๆ  หรอืสือ่ในโฆษณา เชน่ คอลมันต์อบ
ปัญหาเพศ บทความเกี่ยวกับสุขภาวะทางเพศ หรือเรื่องเพศในหนังสือ  
อินเตอร์เน็ต เนื้อหาของหนัง ละคร บทเพลง คลิปวิดีโอ เนื้อหาและท่า
เตน้ในมวิสกิวดีโีอ รงิโทน รายการวทิย ุรายการวทิยเุรือ่งเพศและสขุภาวะ
ทางเพศ หรือการพูดคุยถึงเรื่องเพศของดีเจรายการเพลง โฆษณาทาง 
สื่อประเภทต่างๆ ที่ขายสินค้าทั่วๆ ไป ตลอดจนการนำประเด็นเกี่ยวกับ
เรื่องเพศมาเป็นจุดขาย หรือการขายสินค้าเกี่ยวกับเรื่องเพศโดยตรง  
เช่น อวัยวะเพศเทียม ยาหรือสารกระตุ้นความต้องการทางเพศต่างๆ ใน
อนิเตอรเ์นต็  
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โดยเหตทุีส่ือ่นยิมนัน้ทว่มทน้ในชวีติของเราไมว่า่จะตัง้ใจหรอืไมต่ัง้ใจ
รับสาร สื่อและสารนั้นแทรกซึมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวิถีการดำรงชีวิต
ประจำวันของผู้คนตั้งแต่ลืมตาตื่นจนกระทั่งหลับ สื่อมีอิทธิพลต่อแนวคิด
และวิถีปฏิบัติของคนในสังคม เพราะสื่อได้ส่งผ่านชุดข้อมูล ความรู ้ 
ค่านิยมและวัฒนธรรมทางสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่านิยมและความคิด
ความเชือ่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งเพศและเพศวถิ ีซึง่ถกูประกอบสรา้ง ถา่ยทอด 
ผลิต และผลิตซ้ำ ผ่านรูปแบบของวาทกรรม ระบบภาษา และระบบ
สญัลกัษณ ์โดยมอีทิธพิลตอ่วธิคีดิ ความรู ้ความเชือ่ ความหมาย และการ
ปฏิบัติของคนในสังคม ภายใต้บริบท และประสบการณ์ของคนในสังคม
นัน้ๆ (พรศิรา แซก่ว้ย, 2547)  

สื่อจึงมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการกำกับควบคุม กดทับ หรือแม้
กระทั่งท้าทายให้ผู้คนแสดงออกทางเพศและมีพฤติกรรมทางเพศอย่าง
สอดคล้อง ปลดปล่อย ซ่อนเร้น หรือแปลกแยกแตกต่างกันไป ผ่านกลไก
การทำงานอย่างน้อย 3 ช่องทาง คือ 1) การทำให้พฤติกรรมทางเพศ
ดำรงสถานะความเป็นปัจเจก และเรื่องสาธารณะที่เป็นประเด็นสำคัญใน
ชีวิตของผู้ส่งสารและผู้รับสาร (agenda setting/framing) 2) การ
ตอกย้ำ การฉายซ้ำ การสร้างความคุ้นเคย (culti-vation) และ 3) 
พฤติกรรมเลียนแบบจากต้นแบบ นางแบบ นายแบบ (models) ที่ได้รับ
การยอมรับหรือไม่ถูกตำหนิลงโทษ (cognitive social learning) (ใน 
Brown, 2002)  

การทำงานของสือ่และสารจากสือ่นยิม นอกจากจะสะทอ้นภาพของ
สภาพสังคมที่อ่อนแอลง ดังที่ปรากฎเห็นจริงอยู่ในปัจจุบัน ยังสร้างความ
เป็นตัวตนของปัจเจก (สมสุข หินวิมาน, 2544) ตลอดจนถึงการสร้าง
ภาพตวัแทน/ภาพเหมารวมของคนกลุม่ใดกลุม่หนึง่ เชน่ ภาพตวัแทนของ
วัยรุ่นหญิงว่า “ไม่ประสีประสาเรื่องเพศหรือเป็นเหยื่อการล่าพรหมจรรย์
ของวัยรุ่นชาย” ฯลฯ สื่อโฆษณายังอาจจะส่งผ่าน ตอกย้ำ หรือผลิตซ้ำ
ความคดิความเชือ่ดา้นเพศภาวะ เพศวถิ ีการทีม่กีารนำเสนอภาพตวัแทน
อย่างซ้ำๆ ที่อาจขาดความละเอียดอ่อนกับบริบททางสังคมวัฒนธรรม 
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หรือขาดซึ่งความเคารพในสิทธิเสรีภาพและความหลากหลายของความ
เป็นมนุษย์ในเรื่องเพศ จึงกลับกลายเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการชี้นำ
ความคิดกระแสหลักของคนในสังคมไทย ซึ่งกระทบต่อการมีสุขภาวะทาง
เพศ ไม่ว่าด้านร่างกาย จิตใจ ความเชื่อมั่น ความมั่นคงทางจิตใจ การ
เลือกแสดงรสนิยมทางเพศ ภาพตายตัวของเพศภาวะ (gender stereo-
typing) ความเป็นอื่นในสังคมของกลุ่มคนรักเพศเดียวกัน ช่วงวัยที่เริ่มมี
เพศสัมพันธ ์ความรุนแรงทางเพศ การป้องกันโรค และการตั้งครรภ ์ 
(Brown, 2002; Jacobson and Mazur. 1995, Brown and Keller, 
2000.) 

ด้วยเหตุที่ระบบความคิดความเชื่อเรื่องเพศภาวะและเพศวิถีที ่
ฝงัแฝงอยูอ่ยา่งแยบยลในสือ่ ทัง้รปูแบบ คณุลกัษณะ เนือ้หาสาระขอ้ความ
ของสื่อนิยม เรื่องราวที่ปรากฎอยู่ในสื่อเหล่านี้แม้จะมีผู้คนบางกลุ่มได้
ตระหนกัถงึผลกระทบทางสงัคม แตย่งัไมพ่บวา่มกีารนำสือ่ดงักลา่วมาพนิจิ
พิเคราะห์อย่างเป็นระบบโดยเชื่อมโยงกับประเด็นเพศภาวะ เพศวิถ ีและ
วิเคราะห์ความซับซ้อนของลักษณะของความสัมพันธ์เชิงอำนาจตัดขวาง
ร่วมไปกับการศึกษาการรับรู้และผลกระทบต่อการรับสื่อ การต่อรองเชิง
อำนาจของผู้รับสารภายใต้บริบททางสังคม-วัฒนธรรม เช่น ชนชั้นทาง
สงัคม อาย ุเพศ ตวัตนทางเพศ และสถานะทางเศรษฐกจิและสงัคม ฯลฯ  

ดงันัน้ การศกึษาชิน้นีจ้งึเจาะจงไปทีก่ารวเิคราะหร์ปูแบบ คณุลกัษณะ  
เนื้อหาสาระของข้อความหลักและโฆษณาในสื่อที่ปรากฎในสื่อมวลชน/ 
สื่อนิยมรูปแบบต่างๆ ที่กระทบต่อการเป็นปัจจัยเสี่ยงและเสริม กลไกการ
ทำงานของสารแต่ละประเภท ผ่านเครื่องมือสื่อสารที่แตกต่างกัน (ทีว ี 
สื่อสิ่งพิมพ ์อินเตอร์เน็ต) การศึกษานี้จึงจะสามารถทำให้คนทำงานไม่ว่า
จะเป็นนักปฏิบัต ินักวิชาการและนักวิจัย นักรณรงค์เคลื่อนไหว และ 
นักพัฒนานโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดบริการด้านสุขภาวะทางเพศ  
ได้ทำความเข้าใจถึงระบบวิธีคิดความเชื่อและค่านิยมที่เกี่ยวข้องต่อการ 
ใหค้วามหมายเรือ่งเพศ การกำกบัควบคมุเพศวถิ ีและหรอืการทา้ทายเพศ
วถิทีีเ่ปน็อสิระของผูค้น  
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องค์ความรู้ดังกล่าวที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาจากการศึกษาครั้งนี้
สามารถนำไปเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการสร้างความตระหนักของคน
ทำงาน และการรณรงคต์อ่สาธารณะเกีย่วกบับรบิทเสีย่ง/สถานการณเ์สีย่ง 
ของสขุภาวะทางเพศ ใหก้บัสงัคมในวงกวา้งไดอ้กีดว้ย 

วัตถุประสงค์ของชุดงานวิจัย

ต้องการศึกษาวิเคราะห์และทำความเข้าใจชุดความคิด ความเชื่อ 
ความหมายในประเด็นเพศภาวะและเพศวิถีที่ผลิตและผลิตซ้ำของสื่อนิยม
จากสาร ผู้ส่งสาร และผู้รับสาร จากสื่อนิยมประเภทอินเตอร์เน็ต โดย
เฉพาะประเภทโปรแกรมออนไลน์และโฆษณาทีว ีอีกทั้งยังศึกษาวิเคราะห์
ถึงการต่อต้าน ต่อรองชุดความคิดต่างๆ ของผู้รับสารเกี่ยวกับเพศภาวะ
และเพศวถิ ีภายใตบ้รบิทการบรโิภคสือ่ดงักลา่ว และยงัศกึษาวเิคราะหแ์ละ
ทำความเข้าใจชุดความคิดความเชื่อ ความหมายในประเด็นเพศภาวะและ
เพศวิถีของสื่อนิยม ในฐานะที่เป็นบริบทเสี่ยง หรือบริบทเสริมต่อสุขภาวะ
ทางเพศของผูร้บัสาร  
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วิธีวิทยาการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งอาศัยแนวคิดเชิงสังคม 
วิทยาและมานุษยวิทยาด้านเพศภาวะ เพศวิถ ีมาเป็นกรอบในการศึกษา
ระบบภาษาและสัญลักษณ์เกี่ยวกับความคิดความเชื่อเรื่องเพศจากสื่อนิยม
ประเภทตา่งๆ การวเิคราะหด์ำเนนิภายใตก้รอบของมติทิางสงัคม เศรษฐกจิ  
วัฒนธรรม ระบบทุนนิยม นโยบายด้านเพศของรัฐในห้วงเวลาที่ศึกษา  
โดยศกึษาจาก สาร ผูร้บัสาร และผูส้ง่สาร ซึง่มกีารเคราะหข์อ้มลูดงันี ้

สาร ศึกษาถึงสารที่ถูกสื่อทั้งในคุณลักษณะของสื่อ รูปแบบการ 
นำเสนอ เนื้อหาของสาร และการโฆษณาในสาร โดยมีการวิเคราะห ์ 
2 ระดบั คอื  

การวิเคราะห์ตัวบท (Textual Analysis) คือ กระบวนการในการ
ศึกษา ทำความเข้าใจซึ่งระบบความหมาย การให้คุณค่า โครงสร้างสังคม
และวัฒนธรรมเกี่ยวกับเพศภาวะและเพศวิถ ีและนัยยะอื่นๆ ซ่อนเร้น 
ภายใต้ภาษาที่ใช ้ทั้งที่เป็นข้อเขียนภาพ และคำพูด โดยการถอดความ
หมายของภาษาที่ปรากฎชัดและแอบซ่อน ผ่านบริบทของตัวเนื้อหาและ
เจา้ของภาษานัน้  

การวิเคราะห์วาทกรรม (Discourse Analysis) คือ กระบวนการ
ในการค้นหาและสืบค้นถึงกระบวนการ ขั้นตอน ลำดับเหตุการณ์ในการ
สรา้งระบบความรู ้ความหมาย ความเชือ่ อนัสง่ผลใหเ้กดิความชอบธรรม
ในการสร้างชุดความรู้และความเป็นจริงนั้นๆ การให้คุณค่าในประเด็นเพศ
ภาวะและเพศวิถีผ่านรูปแบบของวาทกรรมเฉพาะด้านที่สำคัญของสังคม 
และภาคปฏบิตักิารของวาทกรรม  

ผู้รับสาร ศึกษาวิเคราะห์การรับรู ้ การกลั่นกรอง การยอมรับ  
การใหค้วามหมาย การขดัขนื หรอืการตอบโตต้อ่คา่นยิมความเชือ่ทางเพศ
ที่ได้รับจากสื่อนิยมประเภทต่างๆ ที่ศึกษาผ่านระบบภาษา สัญลักษณ ์ 
โดยครอบคลุมผู้รับสารและตัดขวางร่วมไปกับมิติทางสังคม-วัฒนธรรม 
เช่น ชนชั้นทางสังคม อาย ุเพศ ตัวตนทางเพศ สถานภาพสมรส การมี
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ชีวิตทางเพศ สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม และความเป็นตัวแทนของ
คนในแต่ละพื้นที่ในประเทศไทย โดยที่กลุ่มผู้รับสารในแต่ละประเภทมี
บุคลิกลักษณะที่แตกต่างกัน การศึกษาของผู้รับสารในสื่อแต่ละประเภท 
จงึเปดิกวา้งแตกตา่งกนั  

ผูส้ง่สาร ศกึษาวเิคราะหก์ารใหค้ณุคา่ความหมาย เจตจำนง ความ
คาดหวังต่อสาร รูปแบบ เนื้อหาและวิธีการ ที่นำมาซึ่งภาษาและสัญลัษณ์
ของสื่อแต่ละประเภทที่ศึกษาซึ่งมีความแตกต่างกัน ทั้งนี้กรอบการศึกษา 
จะเป็นการศึกษาผู้ส่งสารทั้งในระดับบุคคลผู้รับสารและในฐานะของผู้ส่ง
สารในสือ่แตล่ะประเภท  

วิธีการเก็บข้อมูล

 ศึกษารวบรวมสื่อนิยม เพื่อคัดกรองสื่อนิยมแต่ละประเภทที ่
จะนำมาศกึษาเชงิลกึ 

 ศึกษารูปแบบ และคุณลักษณะของสื่อ เพื่อฉายให้เห็นภาพ 
คุณลักษณะของสื่อนิยมแต่ละประเภทที่ศึกษาจากภาพตัดขวาง
ของผูร้บัสือ่ ผูส้ง่สาร  

 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ในกลุ่มผู้รับสาร 
และผูส้ง่สาร  

 การสนทนากลุ่มย่อย (Focus group discussion) ในกลุ่ม 
ผูร้บัสารและผูส้ง่สารบางประเภท 

 การสงัเกตการณแ์บบมสีว่นรว่มในการรบัสารบางประเภท 

ผลการศึกษาของงานวิจัย

ผลการศึกษาของงานวิจัยเรื่อง แคมฟร็อกและเพศวิถีของวัยรุ่น

หญิงไทย พบวา่ พืน้ทีไ่ซเบอรใ์นบรบิทแคมฟรอ็กหญงิชาย เปน็พืน้ทีแ่หง่
การปฏิสัมพันธ์ทางสังคมอันหลากหลาย สะท้อนให้เห็นโครงข่ายอำนาจ 
อันแยบยลของกลุ่มทางสังคมต่างๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม 
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ผู้เล่นหญิงชาย กลุ่มดีเจแคมฟร็อก ตลอดจนอำนาจจากทางภาครัฐ
สถาบันวิชาการ และสื่อมวลชน ซึ่งประกอบสร้างชุดความคิดความเชื่อ
เรื่องเพศภาวะและเพศวิถีของวัยรุ่นหญิงที่ผูกโยงกับบริบทแคมฟร็อกหญิง
ชายหลายชุด เช่น ชุดความคิดความเชื่อเรื่องเพศภาวะและเพศวิถ ีที ่
ใชว้าทกรรมหรอืชดุความรูท้างการแพทยแ์ละจติวทิยาอธบิายวา่ หญงิสาว
ที่เล่นแชทออนไลน์เป็นบุคคลอารมณ์อ่อนไหว บอบบาง ขี้เหงา ซึมเศร้า 
เรียกร้องความสนใจ หรือชุดความคิดความเชื่อเรื่องเพศภาวะและเพศวิถี 
ทีใ่ชว้าทกรรมศลีธรรมจรรยาในการอธบิายวา่ หญงิสาวทีเ่ลน่แชทออนไลน์
ในโปรแกรมแคมฟร็อกนี ้ทำให้สังคมไทยมีความเสื่อมศีลธรรม หรือแม้
กระทั่งการผลิตชุดความคิดความเชื่อด้านเพศวิถีที่ใช้ชุดความรู้ด้านอาชญา
วิทยามาอธิบายว่า แคมฟร็อกทำให้เกิดอาชญากรรมทางเพศโดยผู้หญิง 
ตกเปน็เหยือ่ของการลอ่ลวงไปขม่ขนืกระทำชำเราทางเพศ เปน็ตน้  

วาทกรรมหรือชุดความคิดความเชื่อต่างๆ จากรัฐ/สถาบันเหล่านี้
อธิบายเพศวิถ ีและเพศภาวะของหญิงสาวที่เป็นผู้เล่นแคมฟร็อกในเชิงลบ
และตดัสนิคณุคา่ กระบวนการดงักลา่วกระทำผา่นสือ่สารมวลชนซำ้แลว้ซำ้
อีก จนกลายเป็นชุดคิดเพศภาวะและเพศวิถีที่ทรงอิทธิพลในสังคมไม่น้อย 
ทั้งที่จริงแล้วชุดคำอธิบายจากวาทกรรมดังกล่าวกำลังสร้างภาพเหมารวม
หรอืเกนิจรงิเกีย่วกบัเพศวถิขีองหญงิสาว  

การประกอบสร้างวาทกรรมเกี่ยวกับเพศวิถีในแคมฟร็อกต่างๆ นั้น 
จรงิๆ แลว้เปน็การประกอบสรา้งชดุความรู ้ เพือ่การควบคมุเพศวถิขีองวยั
รุ่นหญิงในสังคม และพบว่าพื้นที่แคมฟร็อกหญิงชายถูกควบคุมกำกับดูแล
มากกวา่พืน้ทีแ่คมฟรอ็กประเภทอืน่ เชน่ ชายรกัชาย เปน็ตน้ การควบคมุ
ในแคมฟร็อกหญิงชายนั้นมักมุ่งเน้นไปที่ร่างกายและพฤติกรรมของผู้หญิง
เป็นหลัก กล่าวโทษและตำหนิผู้หญิงในการแสดงออกซึ่งอารมณ์หรือความ
ปรารถนาทางเพศ เราจึงเห็นภาพของสังคมที่ตัดสินคุณค่าพฤติกรรมของ 
ผู้หญิงผ่านการอธิบายเกี่ยวกับการเล่นแคมฟร็อกของวัยรุ่นหญิงด้วยการ 
ใชว้าทกรรมชดุตา่งๆ นัน่เอง 

 ขณะเดียวกัน แม้ว่าแคมฟร็อกจะถูกครอบโดยการใช้คำอธิบาย
พฤตกิรรมของวยัรุน่หญงิในพืน้ทีไ่ซเบอรแ์หง่นีจ้ากมมุมองของทางภาครฐั/ 
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สถาบันวิชาการเป็นส่วนใหญ ่ในพื้นที่ไซเบอร์แห่งนี้ก็มีชุดคำอธิบายและ 
ชดุคดิดา้นเพศวถิจีากมมุมองของหญงิชายผูเ้ลน่เองดว้ย เชน่ ผูห้ญงิกบัชดุ
คิดเรื่องเพศกับการแสดงออกผ่านร่างกาย เพศวิถีเป็นความสุขที่ผู้หญิง
สามารถแสวงหาและแสดงออกได ้ซึ่งชุดคิดนี้พบว่าผู้หญิงบางส่วนมีความ
คิดขัดแย้งและยังคงมองว่าบทบาทการเป็นผู้หญิงที่ดีไม่ควรแสดงออกใน
เรือ่งเพศอยู ่ 

นอกจากนี ้ภายใต้พื้นที่ไซเบอร์แห่งนี้ผู้ชายเองมีชุดคิดเพศวิถีที่เชื่อ
ว่าผู้ชายมีความชอบธรรมในการแสดงออกเกี่ยวกับเรื่องเพศ มีความชอบ
ธรรมในการจบัจอ้งรา่งกายผูห้ญงิ ผา่นถอ้ยคำทีแ่สดงออกในเรือ่งเพศอยา่ง
อิสระ พื้นที่การเล่นแคมฟร็อกได้ส่งผ่านชุดคิดเพศวิถีแบบชายว่า ผู้ชายมี
อำนาจในการควบคมุ กำกบัเนือ้ตวัรา่งกายผูห้ญงิ อยา่งไรกต็าม นอกจาก
ชุดคิดเพศวิถีต่างๆ ข้างต้นแล้ว ยังพบว่า แคมฟร็อกหญิงชายได้เป็นพื้นที่
ในการให้ความหมายและชุดคำอธิบาย การต่อต้าน ต่อรอง ตอบโต้ต่อ 
ชดุคดิตา่งๆ ทีก่ลา่วไป  

จากการศึกษาได้ปรากฎมุมมองผู้หญิงที่นำเสนอว่าแคมฟร็อกเป็น
พื้นที่ที่ตนเองสามารถสร้างอัตลักษณ์ทางเพศวิถีและอัตลักษณ์ทางสังคม
ควบคู่กันไปในพื้นที่ไซเบอร์แห่งนี ้ผู้หญิงมีอำนาจในตนเรื่องเพศ (sexual 
agency) ในการแสดงออกซึ่งความปรารถนาทางเพศของตน ผ่านการโชว์
เรือนร่าง หน้าตา ท่าเต้นรำของตน มีการต่อรองรูปแบบอำนาจต่างๆ ที่
เข้ามากระทบ ภายในพื้นที่ไซเบอร ์ผู้หญิงไม่ได้เป็นฝ่ายถูกกระทำทางเพศ
ผา่นภาษาหรอืวาทกรรม/อำนาจตา่งๆ ทีค่อยกำกบัดแูลอยูต่ลอดเวลา 

 ในประเด็นที่เชื่อมโยงแคมฟร็อกกับการอธิบายบริบทเสี่ยงหรือ 
เสริมต่อสุขภาวะทางเพศ พบว่า การมองพื้นที่อินเตอร์เน็ต แชทออนไลน ์
แคมฟร็อกว่าเป็นบริบทเสี่ยงหรือเสริมต่อสุขภาวะทางเพศนั้น ขึ้นอยู่กับ
การรับรู้ของปัจเจก จากข้อมูลที่ได้ส่วนใหญ ่ผู้วิจัยพบว่าสื่อแคมฟร็อก 
ไม่ได้มีผลต่อความเสี่ยงด้านเพศ แต่ความเสี่ยงนั้นขึ้นอยู่กับผู้เล่นและ 
ผู้เกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐ/สถาบันต่างๆ ที่ตอบสนองต่อการเล่น 
แคมฟร็อก ปัญหาเรื่องเพศที่พบในวัยรุ่นที่ปรากฎและถูกนำเสนอผ่านสื่อ
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ต่างๆ เกิดจากบุคคลแต่ละคนเลือกปฏิบัติเอง สื่อไม่ได้มีผลต่อความเสี่ยง
หรือไม่เสี่ยงต่อสุขภาวะทางเพศโดยตรง แต่อยู่ที่ชุดความคิดและพื้นฐาน
ความเชือ่เรือ่งเพศของปจัเจกมากกวา่ ปจัเจกนัน้ตระหนกั รบัรู ้เขา้ใจและ
เคารพในสิทธิทางเพศรวมถึงมีจริยธรรมทางเพศมากน้อยเพียงใด ถือเป็น
จดุสำคญัทีเ่ชือ่มโยงกบัความเสีย่งหรอืเสรมิตอ่สขุภาวะทางเพศของตนเอง
และสงัคม 

ผลการศึกษาของงานวิจัยเรื่อง แคมฟร็อกกับเพศวิถีของวัยรุ่น

ชายรกัชายไทย : พ้ืนทีไ่ซเบอร ์โครงสรา้ง อำนาจ และอำนาจในตน

ทางเพศ พบว่า พื้นที่ไซเบอร์อย่างแคมฟร็อกที่ชายรักชายใช้เป็นพื้นที่ 
ในการแสดงออกซึ่งเพศวิถีของตนนั้น ประกอบไปด้วยชุดความคิด ความ
เชื่อเรื่องเพศวิถีของชายรักชาย ว่าแคมฟร็อกเป็นพื้นที่ที่ชายรักชายทุกคน
สามารถแสดงออกในเรื่องเพศได้อย่างเสร ีซึ่งถูกควบคุมจากโลกภายนอก 
หรือโลกแห่งความจริงของสังคมน้อยมาก การแสดงออกในเรื่องเพศของ
ชายรักชาย ผ่านกิจกรรมการเต้นเซ็กซี ่การโชว์เนื้อตัวร่างกาย การหาคู่
ความสัมพันธ ์กระทำขึ้นเพื่อแสวงหาความสุขทางเพศของตน โดยการ
แสดงออกซึ่งเพศวิถีเหล่านั้นอยู่ในชุดคิดที่ให้คุณค่า และความหมายกับ
ร่างกายที่ดึงดูดทางเพศของชายรักชาย ด้วยลักษณะที่หน้าหล่อ หุ่นด ี 
มกีลา้ม ไมม่หีนา้ทอ้ง ไมผ่า่นการศลัยกรรมตกแตง่ อวยัวะเพศขนาดใหญ ่
ยาว ทวารหนกัฟติ มขีนนอ้ย และกลา้โชว ์เพือ่ดงึดดูและตอบสนองความ
สขุทางเพศของกนัและกนัในแคมฟรอ็ก  

นอกจากนี้ชุดคิดอีกชุดหนึ่งที่ยึดโยงไปกับเพศวิถีแบบชาย นั่นคือ 
ความสุขและความรื่นรมย์ทางเพศตอบสนองได้จากการถึงจุดสุดยอด มี
การหลั่งของอสุจ ิและความสามารถทางเพศของชายรักชาย คือ ต้อง
สามารถถึงจุดสุดยอดได้หลายๆ ครั้ง และยาวนาน อย่างไรก็ตาม ยังพบ
อกีวา่ อตัลกัษณท์างเพศภาวะในแคมฟรอ็ก คอื เกยส์าว และเกยแ์มนนัน้
มักตายตัว ขณะที่อัตลักษณ์ทางเพศวิถีที่ลื่นไหล เช่น การเป็นทั้งเกย์รุก
และเกย์รับไปพร้อมๆ กัน หรือสลับไปสลับมาในช่วงเวลาและบริบทที่แตก
ต่างกันนั้นมีอยู่น้อยมาก อันเป็นผลจากการพยายามสร้างภาพตัวแทน
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ของดีเจ หรือผู้เล่น ที่ให้มีบทบาทเพศตายตัว เพื่อทำให้เกิดความเป็น 
ดาวเดน่ในพืน้ทีไ่ซเบอรน์ัน่เอง 

สำหรับโครงสร้างอำนาจภายในพื้นที่แคมฟร็อกชายรักชายนั้น  
มีลำดับชั้นจากคนที่มีอำนาจในการสั่ง กระตุ้น ให้สิทธิพิเศษ และลงโทษ
มากกว่า ซึ่งได้แก่เจ้าของห้องดีเจ ไปยังคนที่มีอำนาจน้อยกว่า ซึ่งได้แก ่
ผู้เล่น อำนาจเหล่านี้ส่งผลถึงจำนวนคู่ความสัมพันธ์ที่เจ้าของห้อง ดีเจ 
และผูเ้ลน่จะหาไดใ้นแคมฟรอ็กอยา่งแตกตา่งกนั อยา่งไรกต็าม แมผู้เ้ลน่จะ
อยู่ในลำดับชั้นของอำนาจที่ต่ำกว่า แต่อำนาจในตนของผู้เล่นที่ใช้ออกมา
ผ่านการต่อรอง ต่อต้านอำนาจที่เหนือกว่าก็มีอยู่ให้เห็น เช่น การปฏิเสธ
การโชว ์การโชวเ์พยีงบางสว่น การเปลีย่นหอ้งสนทนา เปน็ตน้  

กจิกรรมตา่งๆ ในแคมฟรอ็กสามารถเปน็ไดท้ัง้บรบิทเสีย่ง และเสรมิ
ตอ่สขุภาวะ ขึน้กบัปจัจยัหลายอยา่ง ทัง้ทีม่าจากปจัเจก เชน่ อาย ุชนชัน้ 
ประสบการณ์ส่วนตัว อัตลักษณ์ทางเพศภาวะ และเพศวิถ ีและความเป็น
ชุมชนชายรักชายในแคมฟร็อก โดยที่บริบทเสริม คือ การเป็นพื้นที่สร้าง
ชมุชน สำหรบับรบิทของการโชวเ์นือ้ตวัรา่งกาย หรอืมกีจิกรรมชว่ยตวัเอง
ก็ย่อมถือได้ว่า เป็นรูปแบบของการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย ต้องการ  
และยินยอมพร้อมใจ ในขณะที่การหาคู ่ เพศสัมพันธ์นั้นยาก จากบริบท
แคมฟร็อก ชายรักชายส่วนใหญ่ต้องใช้ถุงยางอนามัย และเจลหล่อลื่น 
ทกุครัง้ทีม่เีพศสมัพนัธ ์เพราะถอืวา่เปน็คูค่วามสมัพนัธแ์บบชัว่คราว  

ขณะเดียวกัน พื้นที่แคมฟร็อกชายรักชายก็สามารถเป็นบริบทเสี่ยง
ต่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ ์อันได้แก ่หูดหงอนไก ่ ไวรัสตับอักเสบบ ี
ซิฟิลิส หนองใน เป็นต้น ทั้งนี้เพราะชายรักชายในแคมฟร็อกที่แสวงหาคู ่
หาเพศสัมพันธ์นั้นมักจะมิได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันโรคติดต่อทาง
เพศสมัพนัธ ์เนือ่งจากชายรกัชายเหลา่นัน้ตอ่รองดว้ยชดุคดิทีว่า่ โรคตดิตอ่
ทางเพศสัมพันธ์เป็นปัญหาสุขภาพที่ไม่ร้ายแรงนัก และถ้าเป็นแล้ว 
สามารถรกัษาได ้ผดิกบัเอชไอว/ีเอดส ์ทีร่กัษาไมไ่ด ้ตอ้งตายอยา่งเดยีว  

1-16�������.indd   12 10/1/08   11:56:27 AM



1� 1�
พมิพวลัย ์บญุมงคล  รณภมู ิสามคัคคีารมย ์ 

วชริา จนัทรท์อง  ภานพุฒัน ์พุม่พฤกษ ์ และชยานนัท ์มโนเกษมสขุ 1� 1�

 ผลการศกึษาของงานวจิยัเรือ่ง ยาออนไลน ์: ประดิษฐกรรมเร่ือง

เพศ พบว่า ในพื้นที่สื่ออินเตอร์เน็ตนั้น เพศภาวะและเพศวิถีแบบรักต่าง
เพศยังคงเป็นเพศวิถีกระแสหลัก แต่ขณะเดียวกันก็มีการปะทะและช่วงชิง
การแสดงออกซึง่ ตวัตน อตัลกัษณ ์และการดำรงอยูข่องเพศภาวะและเพศ
วถิรีปูแบบอืน่ๆ ยาเรือ่งเพศ ไดแ้ก ่ยาทำใหอ้วยัวะเพศชายคงรปู ไดแ้ก ่ไว
อากรา้ ยานอนหลบั ยากระตุน้อารมณท์างเพศทีใ่ชก้บัผูห้ญงิ ไดแ้ก ่“Sex 
drop” หรือ “แมลงวันสเปน” ยาทำแท้ง ยาคุมกำเนิด ยาต้านฮอร์โมน
เพศชาย ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการประกอบสร้างตัวตน  
อัตลักษณ์ทางเพศ สรีระและเพศภาวะ ตอบสนองต่อเพศวิถีเพื่อความสุข 
ความหฤหรรษ ์ผ่านการโฆษณา โดยการอาศัยคำอธิบายจากชุดความรู้
ทางการแพทย ์ชุดความรู้ผ่านประสบการณ์ต่างๆ การดำรงอยู่ของยาเรื่อง
เพศในพื้นที่สื่ออินเตอร์เน็ตจึงมีความสลับซับซ้อนและไม่ได้ตรงไปตรงมา
อย่างองค์ความรู้ทางการแพทย์โดยทั่วไป อันเป็นบริบทสำคัญต่อ 
สขุภาวะทางเพศ 

 พื้นที่สื่ออินเตอร์เน็ตเปิดโอกาสให้ผู้คนสามารถเข้าถึงยาง่ายขึ้น  
โดยเฉพาะยาที่ถูกนำมาใช้ในเรื่องเพศซึ่งไม่ถูกพูดถึงในสังคมโดยทั่วไป สื่อ
อินเตอร์เน็ตเป็นพื้นที่แห่งการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและเพิ่มอำนาจ 
ในตนของบุคคลในการเลือกหยิบใช้ยา เพื่อเสริมสร้างตัวตน อัตลักษณ ์
ตอบสนองความพึงพอใจ และความหฤหรรษ์ในเรื่องเพศ ถือเป็นบริบท 
ที่เสริมสุขภาวะทางเพศของคนในสังคม แต่ขณะเดียวกัน การใช้ยาใน 
พื้นที่สื่ออินเตอร์เน็ตมักขาดข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน รอบด้าน การใช้ยา
เรื่องเพศจึงมักเสี่ยงต่อการเกิดผลอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ประกอบ
กับการละเลยต่อการคำนึงถึงสิทธิทางเพศ ยาเรื่องเพศบนพื้นที่สื่อ 
อินเตอร์เน็ตจึงไม่ต่างอะไรกับเครื่องมือแห่งการขูดรีด การคุกคาม และ
ละเมิดสิทธิทางเพศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้หญิง อันถือได้ว่าเป็นบริบท
เสีย่งตอ่สขุภาวะทางเพศ 

 กล่าวถึงที่สุดจากรายงานวิจัยทั้งสามชิ้น เราอาจสรุปได้ว่า พื้นที่ 
ไซเบอร์ถือได้ว่าเป็นพื้นที่รูปแบบใหม่ที่ต่างไปจากพื้นที่ในโลกทางกายภาพ 
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เป็นความพยายามของมนุษย์ในการใช้เทคโนโลย ี เพื่อก้าวข้ามข้อจำกัด
เรื่องพื้นที่และเวลา และหลีกหนีการควบคุมจากโครงสร้างอำนาจของรัฐ
และสถาบนัตา่งๆ ทางสงัคม แตข่ณะเดยีวกนั พืน้ทีไ่ซเบอรก์ไ็มไ่ดห้ลดุพน้
ไปจากอำนาจไดเ้สยีทเีดยีว เนือ่งจากอำนาจทีก่ระทำอยูใ่นพืน้ทีไ่ซเบอรน์ัน้
เป็นพื้นที่ทางสังคม ซึ่งแฝงด้วยระบบอำนาจในรูปแบบใหม ่ที่แสดงผ่าน
การจดัลำดบัชัน้ของกลุม่คนตา่งๆ ในพืน้ทีไ่ซเบอร ์การจดัองคก์รทางสงัคม
ของความเป็นหญิงและชาย การผลิตวาทกรรมและการใช้ภาษาชุดความ
คิด ความเชื่อ และวาทกรรมต่างๆ เกี่ยวกับเพศวิถ ีดำรงอยู่อย่างหลาก
หลายและปะทะสงัสรรคก์นัอยูต่ลอดเวลา นอกจากนัน้ พืน้ทีไ่ซเบอรไ์ดเ้ปดิ
โอกาสให้ชุดความคิด ความเชื่อ และวาทกรรมเกี่ยวกับเพศวิถีที่ไม่ใช่
กระแสหลักมีพื้นที ่และสามารถยืนหยัดปะทะสังสรรค์กับชุดกระแสหลัก 
ซึ่งในพื้นที่ไซเบอร์แล้วแม้จะยังมีดำรงอิทธิพล แต่ก็ไม่สามารถผูกขาด
อำนาจไดอ้ยา่งเบด็เสรจ็  

 ดังนั้น การทำความเข้าในพื้นที่ไซเบอร์ในฐานะบริบทต่อสุขภาวะ
ทางเพศจึงจำเป็นต้องทำความเข้าใจกับชุดความคิด ความเชื่อ และวาท
กรรมต่างๆ ที่ดำรงอยู ่และลักษณะของการต่อต้าน ต่อรองของวาทกรรม
ชุดต่างๆ รวมถึงเข้าใจปัจเจกในฐานะผู้มีอำนาจในตนในการเลือกหยิบใช ้
สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะช่วยให้เข้าใจพื้นที่ไซเบอร์ที่มีความสลับซับซ้อนและ
สามารถขยายบรบิททีเ่ปน็บรบิทเสรมิตอ่สขุภาวะทางเพศ ในขณะเดยีวกนั
ก็ปรับเปลี่ยนบริบทเสี่ยงต่อสุขภาวะทางเพศให้เบาบางลงไปได้ด้วยเช่น
เดยีวกนั 

ผลการศึกษาของงานวิจัยเรื่อง เพศวิถ ี60 วินาทบีนจอแกว้ พบ
วา่ โฆษณาทางทวีเีปน็สือ่นยิมประเภทหนึง่ทีผู่ร้บัสารสามารถเขา้ถงึไดง้า่ย
และรวดเร็ว สื่อโฆษณาทีวีนั้นเป็นตัวที่ประกอบสร้าง สามารถตอกย้ำ 
ผลิตซ้ำบนวาทกรรมกระแสหลักเรื่องเพศ ได้แก ่ เพศวิถีแบบรักต่างเพศ 
การรักเดียวใจเดียว การมีเพศสัมพันธ์ในบริบทการแต่งงานเพื่อการมีลูก
และสรา้งครอบครวั ขณะเดยีวกนั โฆษณากส็ามารถเสรมิวาทกรรมกระแส
รองอื่นๆ ได้แก ่การแสดงออกซึ่งความปรารถนาทางเพศของผู้หญิงอย่าง
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เปิดเผย การตัดสินใจเลือกคู่ความสัมพันธ์อย่างอิสระของผู้หญิงและกลุ่ม
บคุคลทีม่คีวามหลากหลายทางเพศเชน่กนั  

จากการนำเสนอภาพและบริบทต่างๆ ในโฆษณาทีว ีที่แฝงเร้นไป
ด้วยองค์ความรู้และมายาคต ิทางด้านเพศภาวะและเพศวิถีที่ซ้อนทับซับ
ซ้อนอย่างแยบยล ทำให้ทีมวิจัยต้องถอดรหัสจากถ้อยคำ ภาษา เนื้อหา
ภาพเพื่อหาความหมายในสิ่งที่โฆษณาได้นำเสนอออกมา และแน่นอน
ว่าการประกอบสร้างจากการนำเสนอชุดข้อมูลความรู้ความจริงทางด้าน
เพศภาวะและเพศวิถีโดยผ่านโฆษณา ย่อมส่งผลในการตีกรอบวิธีคิด และ
รว่มสรา้งทัง้บรบิทเสีย่งและเสรมิตอ่สขุภาวะเพศไมม่ากกน็อ้ย  

Featherstone (1990) กลา่ววา่ ผูค้นทีบ่รโิภค “สาร” แมจ้ะไดร้บั 
“สาร” หรือความหมายทางวัฒนธรรมอย่างเดียวกัน แต่จะเข้าใจและรับรู้
ไม่เหมือนกัน “สาร” จะได้รับการดัดแปลงและตีความใหม่อยู่ตลอดเวลา 
โดยทีมวิจัยพบว่าผู้รับสารมีทั้งยอมรับ กลั่นกรอง ต่อรอง และตอบโต้กับ
ชุดวิธีคิดด้านเพศภาวะและเพศวิถีในงานโฆษณานั้นๆ การตอบโต้และต่อ
รองกับประเด็นเรื่องเพศวิถีมีอยู่ในรูปแบบต่างๆ ตั้งแต่ในรูปของการตั้ง
กระทู้ตาม Web board ใน Website ต่างๆ การเปลี่ยนช่องโฆษณาทีว ี
การวิพากษ์วิจารณ์ถกเถียงกันในครอบครัวหรือหมู่เพื่อนฝูง การเลือกรับ
กบัชดุคดิทีโ่ฆษณาไดน้ำเสนอโดยไมย่อมเชือ่ตามโฆษณาทัง้หมด  

อยา่งไรกต็าม โฆษณายงัเปน็พืน้ทีบ่รบิทเสีย่งมากกวา่เสรมิทีจ่ะเปดิ
กว้างในการให้ข้อมูลที่หลากหลายและเป็นความจริง แต่ก็มีงานโฆษณาไม่
น้อยที่นำเสนอภาพและบริบทแบบนอกกรอบ ซึ่งเป็นการเปิดพื้นที่ใหม่ๆ 
ให้กับกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศและผู้หญิง ซึ่งนำเสนอภาพที่
ขัดกับบทบาทเพศกระแสหลักอย่างไม่ตายตัว ดังนั้นสังคมย่อมสามารถ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติบทบาทเพศโดยผ่านงานโฆษณาได้เช่นกัน สุดท้ายนี้
โฆษณายังเปิดพื้นที่ให้กับผู้หญิงและกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ 
ในการตอ่รองเพือ่บรรลสุทิธทิางเพศ และเสรมิอำนาจในตน (Agency) ให้
กลบัคนืมาไดอ้กีดว้ย  
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เพศวิถชีายรักชายในแคมฟร็อก:  
พื้นที่ ไซเบอร์, โครงสร้างอำนาจ   

และสุขภาวะทางเพศ 




Sexuality
of
Thai
Men
Who
Have
Sex
with
Men
in
Camfrog


(On-line
Web
cam
chat
Room):



Cyberspace,
Power
Structure,
and
Sexual
Health

 
 
 
 
 

รณภมู ิสามคัคคีารมย์1 

พมิพวลัย ์บญุมงคล2 

วชริา จนัทรท์อง3 

 

1	 นักวิจัยประจำ	 โครงการจัดตั้งศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข	สวัสดิการและสังคม	
มหาวิทยาลัยมหิดล	

2		ผู้อำนวยการ	โครงการจัดตั้งสำนักงานศึกษานโยบายสาธารณสุข	สวัสดิการและสังคม	
มหาวิทยาลัยมหิดล	

3		นักศึกษาปริญญาโท	สาขาสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข	คณะสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	
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1. แคมฟร็อก : โลกาภิวัตน์เรื่องเพศของชายรักชาย 


“ตะลึง!	คนไทยเล่นโปรแกรมโชว์หวิว	“แคมฟร็อก”	สุดฮิต	อันดับ	
3	ของโลกรองจากอเมรกิาและจนี”	

ทีม่า	:	พาดหวัขา่วในผูจ้ดัการรายวนั	วนัที	่14	พฤศจกิายน	2549	



กระแสโลกาภิวัตน์ของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต		
มีอิทธิพลยิ่งต่อวิถีชีวิตและพฤติกรรมของคนในสังคมไทยในปัจจุบัน	ไม่ว่า
จะเป็นชีวิตการทำงานหรือชีวิตส่วนตัว	และดูเหมือนว่ากลุ่มเยาวชนเป็น	
กลุ่มวัยที่รับเอาเทคโนโลยีดังกล่าวเข้ามาผสมผสานกับวิถีชีวิต	พฤติกรรม	
ตัวตน	 รวมทั้งวิธีคิดของตน	จนทุกวันนี้คงไม่ผิดนักหากจะกล่าวว่า	
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเป็นวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลยิ่งของ
เยาวชน	และวยัผูใ้หญต่อนตน้ในสงัคมไทย	เพราะวยัดงักลา่วมคีวามสนใจ
ต่อเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ	และการใช้เทคโนโลย	ีอีกทั้งวิถีชีวิตของเยาวชนที่
ต้องการเวลาและพื้นที่ในการแสวงหาตัวตนและประสบการณ์ของชีวิต	ก็
เปน็ปจัจยัทีเ่อือ้ตอ่การเรยีนรูแ้ละการใชเ้ทคโนโลยดีงักลา่ว		

เทคโนโลยีหนึ่งที่เยาวชนและวัยผู้ใหญ่ตอนต้นในสังคมไทยปัจจุบัน
กำลังเผชิญ	และสนุกสนานต่อการเรียนรู้ที่จะใช้	คือ	โปรแกรมแคมฟร็อก	
(Camfrog)	ซึง่เปน็ซอฟทแ์วรท์ีใ่ชง้านรว่มกบัคอมพวิเตอรแ์ละอนิเตอรเ์นต็	
โปรแกรมดังกล่าวมีความพิเศษทำให้กลุ่มผู้ใช้ส่วนใหญ่	ซึ่งก็คือ	กลุ่ม
เยาวชน	ชื่นชอบและหลงใหล	เพราะเป็นซอฟท์แวร์ที่สามารถให้ผู้ใช้แลก
เปลี่ยนภาพจากเว็บแคม	และเสียงผ่านการสนทนาทางอินเทอร์เน็ต	โดย
โปรแกรมนี้สามารถประชุมออนไลน์ได้หลายคนพร้อมกัน	แคมฟร็อกมีการ
ใช้งานแบ่งออกเป็นห้อง	โดยแต่ละห้องแบ่งตามหัวข้อในการสนทนา	เช่น	
ห้องสำหรับพูดคุยภาษาอังกฤษ	ภาษาอิตาล	ีภาษาเยอรมัน	สำหรับฝึก
ภาษา	ซึ่งรวมไปถึงภาษามือสำหรับคนพิการ	ที่เปิดไว้ให้คนพิการได้มี
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โอกาสคุยออนไลน์กันหลายๆ	ห้อง	(http://learners.in.th/blog/mas-
comed/62426)	คุณสมบัติเหล่านี้เองที่ทำให้โปรแกรมดังกล่าวเป็นที	่
ชืน่ชอบ	และเขา้มามอีทิธพิลตอ่พฤตกิรรม	และวถิชีวีติในการใชเ้ทคโนโลยี
ของกลุม่เยาวชน	เพราะโปรแกรมแคมฟรอ็กไดร้วมเอาเสยีง	ภาพ	และการ
สนทนาแบบสดๆ	กบัผูค้นทัว่ทกุมมุโลกเขา้มารวมกนั		

เนื่องจากโปรแกรมดังกล่าวมีความหลากหลายในหัวข้อ	และกลุ่ม
คนที่เข้ามาใช	้ เพราะฉะนั้นเรื่องราวทางเพศก็เป็นมิติหนึ่งที่ถูกถ่ายทอด
ผ่านเทคโนโลยีไซเบอร์ดังกล่าว	 ไม่ต่างจากรูปแบบอื่นๆ	ของสื่อในยุค	
ไซเบอร	์อาท	ิเซก็สโ์ฟน	คลปิวดีโีอ	หอ้งสนทนาผา่นโปรแกรม	Pirch	และ
กระดานสนทนาบนเว็บไซต์ต่างๆ	เป็นต้น	อย่างไรก็ตาม	ดูเหมือนว่าภาพ
ลักษณ์ของโปรแกรมแคมฟร็อกในปัจจุบัน	กลับถูกนำเสนอเพียงมิติในทาง
ลบ	กล่าวคือ	ถูกนำเสนอผ่านสื่อหลากหลายแขนงว่า	แคมฟร็อกเป็น
เทคโนโลยีที่เยาวชนนิยมใช้งานเพื่อชม	เพื่อแสดงออก	หรือแสวงหาเรื่อง
ราวตา่งๆ	ทางเพศ	จนถงึขัน้หมกมุน่	โดยมกัจะถกูอธบิายและตดัสนิคณุคา่
ผา่นชดุคำอธบิายทางศลีธรรมจรรยา	หรอืจารตีประเพณ	ีทีม่กัเชือ่มโยงกบั
พฤติกรรมของเยาวชน	ว่าเป็นช่วงวัยที่มีความเปราะบาง	และสุ่มเสี่ยงต่อ
การก่อปัญหาต่างๆ	อาท	ิปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร	ปัญหา
การท้องไม่พร้อม	ปัญหาการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัย	เป็นต้น	และนำมาซึ่ง
ปัญหาอาชญากรรมทางเพศ	หรือแม้แต่ก้าวล่วงไปถึงขั้นสามารถทำลาย
ระบบวฒันธรรม	ศลีธรรมของชาต	ิ	เปน็ตน้	โดยทีก่ลบัละเลย	หรอืไมไ่ดใ้ห้
ความสำคญัเลยกบัแงม่มุอืน่ๆ	ทีเ่กดิขึน้	และดำรงอยูใ่นแคมฟรอ็ก	ซึง่ลว้น
แต่เป็นเหตุปัจจัยที่สำคัญยิ่งในการอธิบาย	หรือทำความเข้าใจกับ
พฤติกรรมต่างๆ	 ในพื้นที่ไซเบอร์อย่างแคมฟร็อก	อาทิเช่น	มิติของ
วัฒนธรรมทางเพศ	ความเชื่อต่างๆ	ในมิติเพศภาวะ	และเพศวิถีที่เกิดขึ้น	
ดำรงอยู	่หรือผลิตขึ้นซ้ำๆ	ในแคมฟร็อก	ซึ่งมีอิทธิพลยิ่งต่อการรับรู้และ
ตระหนกัวา่	สิง่เหลา่นัน้สามารถเปน็ไดท้ัง้บรบิทเสีย่งและเสรมิสขุภาวะทาง
เพศของเยาวชน	ที่เลือกเอาพื้นที่ไซเบอร์ตอบสนองการแสดงออก	หรือ
แสวงหาเรือ่งราวทางเพศของตน		
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ดังนั้น	แนวทางเดียวและไม่ยุติธรรมในการแก้ไขมิติในทางลบเหล่า
นั้นของสังคมไทยคือ	 การมุ่งที่จะพยายามปิด	หรือยุติการเข้าไปใช้
โปรแกรมดังกล่าวของเยาวชน	ซึ่งเสมือนเป็นการแก้ไขปัญหาที่ไม่ถูกจุด	
หรือแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ	และในมุมกลับกัน	มาตรการดังกล่าวยังได้
สร้างผลกระทบต่อพื้นที่ทางสังคมในการแสดงออกทางเพศของกลุ่ม
เยาวชน	ทีน่บัวนัจะยิง่ถกูลดทอนใหเ้หลอืนอ้ยลงทกุท	ีหรอืตบีตนัไปเรือ่ยๆ	
ทั้งๆ	ที่ในความเป็นจริงแล้ว	ทุกคนต่างรับรู้และตระหนักดีว่า	หากมีพื้นที่
ใหเ้ยาวชนไดแ้สวงหา	หรอืแสดงออกทางเพศตามชว่งวยัแลว้	ยอ่มเปน็การ
ช่วยลดปัญหาต่างๆ	ทางเพศที่อาจเกิดกับเยาวชน	หรือลดปัญหาการก่อ
อาชญากรรมทางเพศโดยเยาวชนไดเ้ปน็อยา่งด	ี

เพราะฉะนั้น	หากมองอย่างเป็นกลางและรอบด้านแล้วก็ย่อมกล่าว
ได้ว่า	 โปรแกรมแคมฟร็อกคือ	รูปแบบหนึ่งของเทคโนโลยีไซเบอร์ในยุค
โลกาภิวัตน	์ที่ผู้ใช้ได้เลือกใช้เป็นพื้นที่หรือปริมณฑลของการแสดงออก	ตัว
ตน	ความต้องการต่างๆ	ไม่เว้นแม้แต่เรื่องเพศ	ผู้ใช้เหล่านั้นมีเพศวิถีทั้ง
แบบรักต่างเพศและรักเพศเดียวกัน	เฉพาะกลุ่มที่รักเพศเดียวกันนั้นพบว่า	
ส่วนใหญ่คือ	กลุ่มชายรักชาย	ที่ใช้แคมฟร็อกเป็นพื้นที่ในการแสดงออกซึ่ง
ตัวตน	และความต้องการต่างๆ	เช่น	การหาเพื่อน	การเป็นที่นิยม	เป็นที่
ชืน่ชม	การหาคูค่วามสมัพนัธ	์การฟงัเพลง	การโชวเ์รอืนรา่ง	การหาความ
สขุทางเพศในรปูแบบตา่งๆ	ซึง่แตกตา่งกบัพืน้ทีท่างกายภาพในสงัคมทีเ่ปดิ
พื้นที	่หรือเปิดโอกาสให้กับกลุ่มชายรักชายอย่างจำกัดยิ่ง	อีกทั้งการรับรู้
เรื่องราวทางเพศต่างๆ	ของกลุ่มชายรักชายในสังคมยังถูกตัดสิน	เข้าใจ	
และถูกควบคุมบนวิธีคิดกระแสหลักที่ยึดโยงอยู่กับเพศวิถีแบบรักต่างเพศ	
ทีม่กัมองวา่เปน็กลุม่คนทีม่เีพศวถิทีีเ่บีย่งเบน	หรอืผดิธรรมชาตไิปจากเพศ
วถิแีบบรกัตา่งเพศ	ดงันัน้การแสดงออกตา่งๆ	จงึเกดิขึน้ไดย้ากยิง่		

ไม่แปลกเลยที่โปรแกรมดังกล่าวจะเป็นที่นิยมในกลุ่มเยาวชน	โดย
เฉพาะกลุ่มชายรักชาย	เพราะเทคโนโลยีแคมฟร็อกกำลังทลายอุปสรรคใน
มิติของพื้นที	่กล่าวคือมีการสรรสร้างพื้นที่ใหม่ๆ	ขึ้น	นั่นคือ	พื้นที่นาม
ธรรม	หรือพื้นที่เสมือนจริงที่ถูกควบคุม	จำกัด	และตัดสินน้อยลง	อีกทั้ง
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มิติของเวลาที่ทำให้ความแตกต่างของเวลาของคนในแต่ละพื้นที่สามารถใช้
ร่วมกันได	้ผสมผสานเทคโนโลยีที่รวมเอาเสียง	และภาพจากการสนทนา	
การแสดง	ดีเจ	 เสียงเพลง	และการจ้องมองมาไว้ด้วยกัน	ดังที	่David	
Lyon	(2002	:	21-33)	ได้นำเสนอแนวคิดไว้ว่า	ไซเบอร์ได้สร้างความ
แปรเปลีย่นใหก้บัระบบวฒันธรรมของเราอยา่งมาก	คอืทำใหเ้กดิสงัคมแบบ
เครือข่ายที่เชื่อมโยงการไหล	การถ่ายเทข้อมูล	ทำให้เกิดพื้นที่เสมือนจริง	
กระจายขอ้มลูสูค่นหมูม่าก	ลดระยะเวลาในการไหล/ถา่ยทอดขอ้มลู			

	ดงันัน้	คงจะไมแ่ปลกอะไรทีเ่ยาวชนในสงัคมไทย	ไมว่า่มเีพศวถิแีบบ
ใด	ซึ่งเป็นช่วงวัยที่เรื่องราวทางเพศของพวกเขากำลังถูกวาทกรรมของ
สังคมไทยหลายๆ	ชุด	หลายๆ	รูปแบบ	เบียดบัง	เบียดขับ	และบังคับให้
ออกไปอยู่นอกเหนือวีถีชีวิตในช่วงวัยของพวกเขา	จะเลือกหยิบใช้ช่องทาง	
และเครือ่งมอืทางเทคโนโลยใีนกระแสโลกาภวิตันม์าใชส้รา้งวาทกรรมในชดุ
ของพวกเขา	และเรยีนรูเ้รือ่งราวชวีติทางเพศของกนัและกนั	จนทำใหพ้าด
หัวข่าวในสื่อต่างๆ	ที่ประโคมว่า	คนในสังคมไทยใช้แคมฟร็อกเป็นอันดับที่
สามของโลกนัน้เปน็จรงิอยา่งไมน่า่สงสยั	

	การศึกษาครั้งนี้จะเป็นการศึกษาวิจัยที่ริเริ่ม	และพยายามที่จะเผย
ใหเ้หน็มมุมองทีก่วา้งและมติทิีร่อบดา้นมากขึน้	ในการรบัรู	้อธบิายรปูแบบ	
ชุดความเชื่อ	ความหมายในเรื่องเพศภาวะเพศวิถ	ี ในพื้นที่ไซเบอร์อย่าง
แคมฟรอ็กของกลุม่ชายรกัชาย	และในขณะทีป่รมิณฑลหรอืพืน้ทีท่ีช่ดุความ
คิดความเชื่อในเรื่องเพศภาวะและเพศวิถี	กำลังก่อเกิดและดำเนินไปนั้น	
เหล่าชายรักชายที่เป็นสมาชิกในชุมชนดังกล่าว	ได้รับเอาชุดแนวคิดที่ก่อ
เกดิขึน้นัน้อยา่งไร	มกีารตอ่รอง	ตอ่ตา้นตอ่ชดุคดิ	ชดุความเชือ่	หรอืกลา่ว
อกีนยัยะหนึง่คอื	มกีารตอ่รอง	ตอ่ตา้น	ตอ่โครงสรา้งอำนาจเรือ่งเพศทีเ่กดิ
ขึน้ในพืน้ทีแ่คมฟรอ็กนัน้อยา่งไร	ในบรบิทใดบา้ง	และทีส่ำคญัคอืพฤตกิรรม	
หรือการกระทำต่างๆ	ของชายรักชายในแคมฟร็อกเหล่านั้น	ได้ถูกให้ความ
หมาย	รบัรู	้หรอืตระหนกัวา่เปน็รปูแบบพฤตกิรรมทีส่ามารถนำไปสูบ่รบิท
เสีย่งตอ่สขุภาวะทางเพศ	หรอืบรบิทเสรมิตอ่สขุภาวะทางเพศของกลุม่ชาย
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รกัชายทีเ่ขา้มาเลน่แคมฟรอ็ก	ผา่นมมุมองชายรกัชายเอง	แทนทีจ่ะมุง่เนน้
ในการจับจ้องและประณามว่าการเล่นแคมฟร็อกคือ	พฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยง	
เสมือนเป็นอาชญากรทางเพศ	และอาชญากรต่อจารีตศีลธรรมเพียงอย่าง
เดยีว	



2. วัตถุประสงค์ และวิธีวิทยาในการศึกษาวิจัย 


ความหลากหลายและซับซ้อนที่เกิดขึ้นกับวัฒนธรรมเยาวชน	ที่เข้า
ใชโ้ปรแกรมแคมฟรอ็ก	โดยเฉพาะการใชไ้ปกบัเรือ่งราวทางเพศเหลา่นี	้เปน็
แรงผลักดันให้งานวิจัยครั้งนี้ดำเนินขึ้น	บนพื้นฐานความคิดที่มุ่งศึกษา	
เรยีนรูช้ดุความคดิ	ความเชือ่เกีย่วกบัเพศภาวะ	และเพศวถิขีองชายรกัชาย
ในพืน้ทีแ่คมฟรอ็ก	รวมทัง้โครงสรา้งอำนาจเรือ่งเพศทีเ่กดิขึน้ในบรบิทแคม
ฟรอ็ก	ผา่นรปูแบบของการตอ่ตา้น	ตอ่รองชดุความคดิ	ความเชือ่ดงักลา่ว	
และเพื่อศึกษาวิเคราะห์การรับรู	้และให้ความหมายต่อการกระทำต่างๆ	ที่
เชือ่มกบัความเปน็บรบิทเสีย่งและเสรมิตอ่สขุภาวะทางเพศของชายรกัชาย
ในแคมฟรอ็ก	

งานศกึษาวจิยัครัง้นีม้จีดุยนืของวธิคีดิทีม่องเรือ่งราวทางเพศของทกุ
เพศ	ทุกวัย	ทุกช่วงอายุเป็นเรื่องของสิทธิความเป็นมนุษย์	เป็นเรื่องของ
การเรียนรู้ที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงไปกับการประกอบสร้างจากมิติต่างๆ	ของ
ความเป็นมนุษย	์อาท	ิมิติทางสังคม	การเมือง	วัฒนธรรม	 เศรษฐกิจ	
ประวตัศิาสตร	์และประสบการณข์องแตล่ะคน	ดว้ยการนำเสนอผา่นตวัตน
ของทีมวิจัย	ซึ่งมีนักวิจัยหลักที่มีอัตลักษณ์ทางเพศเป็นชายรักชายคนหนึ่ง
ในสังคม	มีประสบการณ์ที่ถูกหล่อหลอม	และประกอบสร้างมาจากสังคม
ชนชั้นกลาง	มีการศึกษา	มีแนวคิด	ชุดคิด	และทฤษฎีทางมานุษยวิทยา	
และมีวิถีชีวิตช่วงหนึ่งในการเป็นสมาชิกของแคมฟร็อกชายรักชายอยู่ก่อน
หนา้ทีจ่ะทำการศกึษาวจิยัในครัง้นี	้
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สำหรับวิธีวิทยาในการเข้าถึงและเรียนรู้ข้อมูล	 (Research	
Methodology)	งานวิจัยชิ้นนี้ได้ทำการเรียนรู	้ศึกษา	และเก็บข้อมูลจาก
กลุ่มชายรักชายที่เข้าใช้โปรแกรมแคมฟร็อก	ในห้องสนทนาที่มีเรื่องราว
เกีย่วกบัเพศในรปูแบบตา่งๆ	จำนวน	4	หอ้ง	โดยเลอืกหอ้งทีม่จีำนวนชาย
รักชายเข้ามาใช้มากที่สุด	ผ่านรูปแบบของการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ
สมาชิกในห้องนั้นๆ	และสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมในห้องดังกล่าว	โดย
นักวิจัยจะเข้าไปเป็นสมาชิกในห้องแคมฟร็อกชายรักชายนั้นๆ	และร่วม	
แลกรูปในกล้องวิดีโอของตน	และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องเพศ
ที่เกิดขึ้นในฐานะสมาชิกในห้องนั้นๆ	ในช่วงเวลาตั้งแต่	22.00-03.00	น.	
ในวันศุกร	์ เสาร	์และอาทิตย	์ เนื่องจากเป็นช่วงวันและเวลาที่มีจำนวน	
ชายรักชายมาใช้โปรแกรมดังกล่าวมากที่สุด	และกิจกรรมในห้องสนทนาก็
เกิดขึ้นมากและหลากหลายที่สุด	 โดยทำการเก็บข้อมูลนานประมาณ	6	
เดอืนคอื	ระหวา่ง	มถินุายน-ธนัวาคม	2550		

จากนั้นทำการเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูล	โดยอาศัยกระบวนการวิธีวิทยา
แบบชาตพินัธุว์รรณนา	(Ethnographic	Method)	คอื	เขา้ไปเปน็สว่นหนึง่
ของชุมชนผู้ใช้โปรแกรมแคมฟร็อกชายรักชาย	และเลือกสัมภาษณ์พูดคุยผู้
ให้ข้อมูลในชุมชนโปรแกรมแคมฟร็อก	สนทนาในประเด็นที่ลึกซึ้งไปกว่า
ข้อมูล	และประสบการณ์จากการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมในห้องแคม
ฟร็อกชายรักชายนั้นๆ		 โดยใช้หลักเกณฑ์ของความสามารถในการร่วม	
แบ่งปันข้อมูล	 ว่าใครยินด	ี และสามารถให้ข้อมูลได้อย่างลุ่มลึกและ	
หลากหลายในกลุม่คนทีอ่ยูใ่นชมุชนแคมฟรอ็กจำนวน	8	คน	จากนัน้สรา้ง
ความสัมพันธ์ในฐานะเพื่อนกับผู้ให้ข้อมูลเหล่านั้น	ผ่านการพูดคุยแลก
เปลี่ยนความคิด	ประสบการณ์ชีวิต	รวมถึงประสบการณ์ทางเพศ	ซึ่ง	
ในกระบวนการพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลนั้น	นักวิจัยได้แจ้ง
วตัถปุระสงค	์กระบวนการสมัภาษณเ์ชงิลกึ	การนำเสนอขอ้มลูผลการวจิยั	
ประโยชน์ของงานวิจัย	ประโยชน์ที่ผู้ให้ข้อมูลจะได้รับจากงานวิจัย	หรือผล
กระทบที่จะเกิดขึ้นจากงานวิจัยต่อผู้ให้ข้อมูล	เพื่อให้ผู้ให้ข้อมูลตัดสินใจ	
รว่มเปน็สว่นหนึง่ในกระบวนการวจิยัครัง้นี	้แลว้จงึเริม่นดัหมายในการแลก
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เปลีย่นขอ้มลู	ผา่นบรรยากาศการพดูคยุแลกเปลีย่นในฐานะเพือ่นตอ่เพือ่น	
ในสถานทีแ่ละเวลาทีผู่ใ้หข้อ้มลูสะดวกและพงึพอใจทีส่ดุ	อาทเิชน่	หอ้งพกั	
ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าที่เงียบ	และเป็นส่วนตัว	ที่ทำงานของผู้ให้
ข้อมูล	เป็นต้น	กระบวนการสัมภาษณ์จึงมีลักษณะแลกเปลี่ยนพูดคุยเรื่อง
ราวทางเพศซึง่กนัและกนัตลอดเวลา	

นอกจากนี	้ผู้วิจัยได้ทำการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์ตัวบท	
และวิเคราะห์วาทกรรม	(Textual	and	Discourse	Analysis)	จาก
กระดานสนทนาส่วนรวมของแต่ละห้อง	ที่ชายรักชายพิมพ์ขึ้นไปตอบโต้
หรือแสดงความคิดเห็นต่างๆ	 จากนั้นทำการบันทึกลงในโปรแกรม	
Microsoft	Word	แล้วบันทึกเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลทุกครั้งที่
สงัเกตการณแ์บบมสีว่นรว่ม		

สำหรบัเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูนัน้ใชก้ารสมัภาษณเ์ชงิลกึ	
นักวิจัยจะใช้แบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นจากวัตถุประสงค์หลักในการวิจัย
แนวคิด	ทฤษฎีสตรีนิยมหลังโครงสร้าง	 โดยนักวิจัยจะต้องจดจำแนว
คำถามเหล่านั้น	เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการสัมภาษณ์พูดคุยแบบไม่
เปน็ทางการ	หรอืพดูคยุใหเ้ปน็ธรรมชาต	ิคำถามในแตล่ะประเดน็อาจมกีาร
ปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา	เพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหา	และประเด็นในการ
พูดคุยสัมภาษณ์ครั้งนั้นๆ	สำหรับการบันทึกนั้นจะบันทึกผ่านเครื่องบันทึก
เทป	และก่อนการบันทึกเทปนักวิจัยจะแจ้งถึงความจำเป็นในการบันทึก
เทป	และต้องได้รับอนุญาตจากผู้ให้สัมภาษณ์ก่อนทุกครั้ง	จึงจะสามารถ
บันทึกได	้ เมื่อสัมภาษณ์เสร็จแล้วผู้วิจัยจะถอดคำพูดที่อัดเทปไว้ลงใน
โปรแกรม	Microsoft	Word	แลว้บนัทกึไวใ้นคอมพวิเตอรส์ว่นบคุคล		

นอกจากนี	้นกัวจิยัตอ้งบนัทกึภาคสนามลงในสมดุประจำตวันกัวจิยั	
ในประเด็นต่างๆ	ที่นักวิจัยค้นพบ	หรือที่มิได้ปรากฏในบทสัมภาษณ	์หรือ
การสนทนาในกระดานสนทนารวมในห้องแคมฟร็อก	จากนั้นจะพิมพ์ลงใน
โปรแกรม	Microsoft	Word	แล้วบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลทุก
ครัง้ทีส่มัภาษณเ์ชงิลกึหรอืสงัเกต	ขอ้มลูทัง้หมดจะเกบ็เปน็ความลบั	โดยมี
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การเปลี่ยนชื่อของผู้ให้สัมภาษณ์และคนในแคมฟร็อกทุกคน	ข้อมูลเหล่านี้
จะถกูรบัทราบ	และวเิคราะหร์ว่มกนัในทมีนกัวจิยัเทา่นัน้	

สำหรับวิธีในการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น	จะนำข้อมูลที่ได้นั้นไปวิเคราะห์
ตวับท	(Textual	Analysis)	และวาทกรรม	(Discourse	Analysis)	เพือ่
ตอบวัตถุประสงค์ในการวิจัยในแต่ละข้อ	ผ่านการใส่รหัสให้กับข้อมูล	เพื่อ
ลดข้อมูลที่ไม่ต้องการ	หรือไม่มีเนื้อหาสาระ	จากนั้นจะจัดหมวดหมู่ให้กับ
ข้อมูล	เพื่อหารูปแบบที่มีอยู่อย่างซ้ำๆ	ก่อนจะเชื่อมร้อยและตรวจสอบ
ข้อมูล	 โดยอาศัยกรอบแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ	ที่ทบทวนไว	้สำหรับ
กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล	 ใช้การประชุมระดมสมองทีมนักวิจัย	 เพื่อ
ระดมความคิดเห็นที่หลากหลาย	และเพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะ	และข้อควร
ปรบัเปลีย่น	หรอืปรบัปรงุในการเกบ็ขอ้มลู	หรอืวเิคราะหค์รัง้ตอ่ไป	



3. บรบิทของแคมฟรอ็กชายรกัชาย :  
 มากกวา่แคก่ระแส แตค่อืชมุชน 



พื้นที่ไซเบอร์ถือได้ว่าเป็นชุมชนนามธรรม	(abstract	community)		
ถูกใช้ในการพบปะสื่อสารแบบซึ่งหน้าด้วยการสื่อสารแบบขยายอย่างกว้าง
ขวาง	ซึง่ไมจ่ำเปน็ตอ้งขึน้กบัพืน้ทีท่างกายภาพทีจ่บัตอ้งได	้ดว้ยความเปน็
นามธรรมนี	้ยังหมายรวมถึงการดึงปัจเจกบุคคลออกจากการผูกติดอยู่กับ
สิ่งที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของอัตลักษณ์ปัจเจกด้วย	ไม่ว่าจะเป็นตัวแปร
ทางเพศ	ชนชัน้	ชาตพินัธุ	์กลา่วใหก้ระจา่งคอื	ในโลกไซเบอร	์เราสามารถ
เป็นใครหรืออะไรก็ได้ทั้งสิ้น	เราสามารถลบเลือนตัวตนเก่าๆ	ของเรา	แล้ว
สร้างตัวตนใหม่ผ่านชื่อที่ไม่มีใครรู้จัก	ชื่อที่เราอยากม	ีอยากเป็น	อยากได	้
เคยได้พบหรือเห็น	เป็นตัวตนในจินตนาการล้วนๆ		นอกจากนี	้พื้นที่ไซ
เบอรม์ใิชเ่ปน็เพยีงพืน้ทีห่รอืเหตกุารณอ์นัเกดิขึน้หรอืเชือ่มโยงกบัเทคโนโลยี
เพียงอย่างเดียว	แต่ยังเป็นพื้นที่ทางสังคมที่ถูกฝังตรึง	แทรกซึมไปด้วยค่า
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นิยม	วัฒนธรรม	ระบบอำนาจ	และระบบระเบียบ	หรือลำดับชั้นต่างๆ	
ภายในโครงสรา้งของมนั	กลา่วคอื	พืน้ทีไ่ซเบอรถ์กูจดัรปูแบบ	หรอืถกูหลอ่
หลอมด้วยความเป็นหญิงความเป็นชาย	และการแสดงออกของเพศวิถีใน
รปูแบบตา่งๆ	พืน้ทีไ่ซเบอรย์งัเสมอืนเปน็วฒันธรรมสือ่กลางทีไ่ดส้รา้งความ
เชื่อมโยงระหว่างความเป็นปัจเจกในฐานะผู้กระทำ	ในมิติทางด้านสังคม	
การเมือง	และเศรษฐกิจ	กับสังคมด้วยเช่นกัน	(John	Armitage	and	
Joanne	Roberts;	2002.)	

เทคโนโลยแีคมฟรอ็กชายรกัชายในสงัคมไทยปจัจบุนั	มลีกัษณะการ
ติดต่อสื่อสารที่ไม่ผูกติดกับพื้นที่และกาลเวลา	ปัจเจกสามารถเป็นใครก็ได้
ในพื้นที่ไซเบอร	์สร้างตัวตนใหม	่สร้างชื่อใหม	่สร้างอัตลักษณ์ทางเพศใหม่
ผ่านการกำหนดสร้างไอดีไม่ตรงกับเพศ	ต่างๆ	นานา	มีทั้งการพูดคุย
สนทนาออนไลนท์ัว่ไปในหมวดทัว่ไป	(General)	และยงัไดแ้บง่หอ้งสนทนา
สำหรับผู้ใหญ่อาย	ุ18	ปีขึ้นไป	(18+	only)	 เรื่องราวที่พูดคุยในโซนนี้
เป็นการพูดคุยทั่วไป	แต่ส่วนใหญ่มักเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทาง
เพศ	มีการพิมพ์ข้อความแชทออนไลน์ในบริบทห้องสนทนาส่วนรวม	และ
สามารถพดูคยุสนทนาสว่นตวัระหวา่งสมาชกิในหอ้งไดท้ีเ่รยีกวา่	IM	คยุกนั	
(Instant	Messaging)	โดยผู้อื่นในห้องไม่สามารถเห็นเนื้อหาการพูดคุย
นั้นๆ	ได	้มีดีเจชายรักชายผลัดเปลี่ยนกันมาทำหน้าที่ในการเปิดเพลง	พูด
คุย	ควบคุม	ผ่านไมโครโฟนไปยังผู้เล่นอื่นๆ	ที่เป็นสมาชิกในห้องสนทนา
นัน้ๆ			

จากการเกบ็ขอ้มลูพบวา่	จำนวนหอ้งสนทนาในโปรแกรมแคมฟรอ็ก
ในหอ้งสำหรบัผูใ้หญอ่าย	ุ18	ปขีึน้ไป	มจีำนวนมากกวา่	400	หอ้ง	และมี
จำนวนคนที่เข้ามาเล่นมากกว่า	3,000	คนในแต่ละวัน	และในพื้นที่ของ
แคมฟรอ็กเองกพ็บความแตกตา่งหลากหลายในมติเิพศวถิขีองเหลา่สมาชกิ	
นั่นคือ	มีห้องสนทนาที่ระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นห้องสนทนาสำหรับเพศวิถี
แบบชายรักชายที่อายุมากกว่า	18	ป	ีซึ่งมีมากกว่า	200	ห้อง	และมี
จำนวนสมาชกิทีเ่ลน่ในหอ้งดงักลา่วกวา่	1,000	คนในแตล่ะวนั	แตล่ะหอ้ง
มีจำนวนคนเข้ามาใช้ไม่เท่ากัน	ขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละห้อง	
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โดยหากห้องใดมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวทางเพศ	เช่น	มีการโชว์
เรอืนรา่งของดเีจ	สมาชกิในหอ้ง	การโชวอ์วยัวะเพศ	โชวอ์ริยิาบถการชว่ย
ตนเอง	หรือแม้แต่โชว์การร่วมเพศ	ก็จะทำให้มีจำนวนสมาชิกที่เข้ามาเล่น
ในห้องสนทนาดังกล่าวมากกว่าห้องอื่นๆ	ที่มีเพียงการเปิดเพลง	การเต้น
เท่านั้น	โดยคนที่เล่นมักจะสังเกต	และรู้ได้จากจำนวนตัวเลขสมาชิกของ
ห้องใดที่มีมาก	ก็น่าจะมีกิจกรรมดังกล่าวเกิดขึ้น	ส่งผลให้คนที่เล่นสนใจ	
และเริม่เขา้ไปในหอ้งดงักลา่วเรือ่ยๆ	เปน็ปฏกิริยิาลกูโซต่ามกนัไป	หรอืแนะ
นำตอ่ๆ	กนัไปในกลุม่เพศทีม่เีพศวถิแีบบเดยีวกนัหรอืคลา้ยกนั	

จากการพูดคุยกับผู้ที่ใช้แคมฟร็อกมาเป็นเวลานานตั้งแต่เริ่มเข้ามา
ในสงัคมไทยจนถงึปจัจบุนัใหข้อ้มลูทีต่รงกนัวา่	โปรแกรมแคมฟรอ็กในอดตี
ไมไ่ดโ้ดง่ดงั	และเปน็ทีน่ยิมของกลุม่ชายรกัชายมากนกั	จำนวนหอ้งสนทนา
กม็ไีมม่าก	แตเ่มือ่สือ่หลากหลายแขนงเผยแพรข่า่วสาร	และขอ้มลูเกีย่วกบั
แคมฟร็อก	ซึ่งขณะนั้นนำเสนอเพียงเพศวิถีแบบชายหญิง	ผ่านข้อความ
ข่าวในเชิงลบ	มุ่งนำเสนอถึงความอันตราย	ความน่ากลัว	ผนวกกับนำ
เสนอภาพประกอบทีม่กีารเซน็เซอร	์ทำใหเ้กดิความอยากรู	้อยากเลน่	และ
ความฉงนสงสัย	ทำให้ผู้คนในสังคมจำนวนมากมายหลั่งไหลเข้าไปใช	้และ
เรียนรู้โปรแกรมแคมฟร็อก	ทำให้แต่ละคืนในช่วงเวลาที่สื่อนำเสนอข่าวนั้น
มีคนเข้าใช้ต่อคืนมากกว่า	100,000	คนเลยทีเดียว	ความอยากรู้อยาก
ลองเทคโนโลยีชนิดใหม่ที่ถูกประกอบสร้างโดยสื่อนี้เองที่ทำให้ห้องสนทนา
และสมาชกิทีม่เีพศวถิแีบบชายรกัชายเริม่มมีากขึน้ดว้ยเชน่กนั		



โชวเ์ซก็ซอ์อนไลน	์	
ผา่นโปรแกรมชือ่	“แคมฟรอ็ก”	

(ทีม่า	:	http://www.yoohhoo.com/
update1/view.php?topic=8)	

ตาราง 1 แสดงขอ้ความพาดหวัขา่วและภาพประกอบขา่วเกีย่วกบัแคมฟรอ็ก 

 ขอ้ความพาดหวัขา่ว             ภาพประกอบขา่ว 
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รอ้งออกกม.คมุ	“แคมฟรอ็ก”		
เพิม่โทษจำคกุ	5	ป	ีปรบั	1	แสน		
(ทีม่า:	http://www.thairath.co.th/

online.php)	




ปดิ	“แคมฟรอ็ก”	ทำยาก	สอนเดก็ใชเ้นต็
อยา่งรูเ้ทา่ทนังา่ยกวา่		

(ทีม่า	:	http://www.thairath.co.th/
news.php)	


 


การนำโปรแกรมและระบบไปใชอ้ยา่งผดิวธิ	ี
-	ประเดน็รอ้นเรือ่งโชวล์ามกออนไลน	์
(ทีม่า	:	http://www.kapook.com/

news.)	

ตาราง 1 แสดงขอ้ความพาดหวัขา่วและภาพประกอบขา่วเกีย่วกบัแคมฟรอ็ก 

 ขอ้ความพาดหวัขา่ว             ภาพประกอบขา่ว 

จากการศึกษาแคมฟร็อกห้องชายรักชายพบว่า	คนที่เล่นแทบ
ทั้งหมดคือ	กลุ่มคนที่มีเพศวิถีแบบชายรักชาย	และส่วนน้อยเป็นกลุ่มสาว
ประเภทสอง	โดยสว่นใหญม่อีายรุะหวา่ง	18	ถงึ	35	ป	ีเปน็นกัศกึษาและ
คนทำงานทีเ่ปน็กลุม่คนชนชัน้กลางทีม่คีวามสามารถในการใชเ้ทคโนโลย	ีมี
วิถีชีวิตที่ว่าง	และพักผ่อนในช่วงกลางคืนของวัน	ช่วงเวลาที่มีการเข้ามา
เลน่มากทีส่ดุของสมาชกิหอ้งชายรกัชาย	คอื	ชว่ง	19.00-02.00	น.	โดย
วันศุกร	์ เสาร	์และอาทิตย	์หรือคืนวันหยุดจะมีจำนวนผู้เล่นมากที่สุด	
สำหรับสถานที่ที่เล่นแคมฟร็อกนั้น	พบว่า	ร้อยละ	95	เล่นที่ห้องพักของ
ตนเอง	และเล่นคนเดียว	เนื่องจากมีความเป็นส่วนตัว	สามารถแสดงตัว
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ตนและอัตลักษณ์ทางเพศได้อย่างที่ตนต้องการ	ร้อยละ	3	 เล่นที่ร้าน	
อนิเตอรเ์นต็	ซึง่ปจัจบุนัพบวา่	รา้นดงักลา่วไดต้อบสนองความตอ้งการของ
ลกูคา้	โดยจดับรเิวณใชอ้นิเตอรเ์นต็ใหเ้ปน็สว่นตวัมากขึน้	มคีวามมดิชดิ	มี
การกั้นเป็นห้องเล็กๆ	สำหรับผู้เล่นแต่ละคน	นอกจากนี้อีกร้อยละ	2	พบ
ว่า	มีความสนใจและติดอยู่กับการเล่นแคมฟร็อกทำให้ต้องเล่นที่ที่ทำงาน	
หรอืสถานศกึษาในชว่งเวลากลางวนัไปดว้ย	

ชายรักชายส่วนใหญ่รู้จักแคมฟร็อกครั้งแรกจาก	2	ช่องทางคือ	
เพื่อนแนะนำให้รู้จัก	ด้วยการให้ข้อมูลว่าเป็นเทคโนโลยีที่ดีกว่าการสนทนา
ผา่นโปรแกรม	Pirch	ซึง่ไมส่ามารถรูจ้กัคูส่นทนาไดม้ากไปกวา่คำสนทนาที่
พมิพแ์ลกกนั	และดกีวา่โปรแกรมสนทนา	MSN	ทีแ่มจ้ะมรีปูและกลอ้ง	แต่
ก็สามารถเห็นตัวตนของคู่สนทนาผ่านกล้องได้ครั้งละ	1	คนเท่านั้น	ต่าง
จากแคมฟร็อกที่สามารถเห็นตัวตนของคู่สนทนาได้หลายๆ	คนในการ
สนทนาครั้งเดียว	ทำให้ประหยัดเวลา	และมีความปลอดภัยในการสร้าง
ความสมัพนัธจ์ากการเลน่ครัง้นัน้ๆ	ดงัที	่ดเีจ	พ	ูพนกังานบรษิทั	อาย	ุ26	
ป	ีกลา่วไวว้า่		

“เพื่อนบอกว่ามีโปรแกรมมาใหม ่ลองดูสนุกด ีเราก็ลงดูแล้วก็เริ่ม

เลน่ อยา่ง msn คอืมนัคยุกนัระหวา่งคนสองคน เหน็ภาพเหน็หนา้ 

แต่ว่าแคมฟร็อกเราสามารถเห็นทุกๆ คนที่มีกล้อง คุยหน้าห้องถ้า

หากว่าใครมีไมโครโฟนก็จับไมค์คุยได้อย่างนี ้หากอยู่ใกล้ๆ กันก็

สามารถคยุกนัได ้เจอกนัได”้  

ในขณะที่อีกช่องทางนั้นเกิดขึ้นจากความอยากรู้	อยากลอง	อยาก
เล่นอันเกิดจากการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับแคมฟร็อกว่า	มีการโชว์ลามกของ
เยาวชน	โดยสื่อโทรทัศน	์และหนังสือพิมพ	์ทำให้ชายรักชายส่วนหนึ่ง
แสวงหาโปรแกรมดงักลา่วมาใช	้	

รูปแบบกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในห้องชายรักชายมีหลากหลาย	
รูปแบบ	ส่วนใหญ่ดำเนินไปเพื่อแสวงหา	และตอบสนองเรื่องเพศบนพื้นที	่
ไซเบอรแ์ทบทัง้สิน้	โดยสามารถแบง่ไดด้งัตอ่ไปนี	้
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หนึ่ง	คือกลุ่มชายรักชายที่อยากรู้	อยากลอง	อยากเล่นแคมฟร็อก	
เนื่องจากได้รับกระแสความสนใจจากสื่อโทรทัศน	์และหนังสือพิมพ	์และ
เมื่อเข้ามาลองเล่นแล้ว	หากชอบ/สนใจก็จะเล่นต่อไป	หากพบว่าไม่ใช่
ความสนใจ	หรือความชอบของตน	ซึ่งอาจมาจากสาเหตุของวิถีชีวิตที่ไม่
เหมาะในการเล่น	หรือวัตถุประสงค์ในการเล่นที่ไม่ได้ต้องการแสวงหา
ประสบการณ	์และความตืน่เตน้เรา้ใจในเรือ่งเพศกจ็ะไมเ่ลน่ตอ่ไป	กลา่วคอื
เข้ามาเรียนรู้เท่านั้น	ว่าคนในแคมฟร็อกชายรักชายทำอะไรกันบ้าง	เพื่อ
สนองความอยากรูจ้งึทดลองเขา้ไปสมัผสั	มปีระสบการณต์รง	แลว้กเ็ลกิไป	
อย่างเช่น	เก่ง	ชายรักชายอาย	ุ20	ป	ีหน้าตาด	ีผิวขาว	และรูปร่างเล็ก		
มีอัธยาศัยด	ีพูดเก่ง	และเป็นกันเอง	กำลังศึกษาอยู่ในระดับมหาลัยใน
กรุงเทพฯ	มีพื้นเพเป็นเด็กต่างจังหวัด	ชีวิตส่วนใหญ่นอกจากเรียนแล้ว		
คนืวนัศกุรแ์ละเสารก์ม็กัไปกบักลุม่เพือ่นมหาวทิยาลยั	ไปดืม่	เตน้	และหา
เพื่อนใหม	่หรือแม้แต่แฟนหากถูกตาต้องใจ	 ในผับบาร์ย่านใจกลาง
กรุงเทพฯ	แต่คิดว่าพื้นที่ในอินเตอร์เน็ตยังไม่ใช่แนวทางของตนที่จะไปคุย
หาเพือ่น	หาแฟน	หรอืแสวงหาความตืน่เตน้ทางเพศ	เพราะคดิวา่ไมย่ัง่ยนื	
และเสยีเวลามากกวา่การไปพบเจอตวัจรงิ	และไดส้นกุกบักลุม่เพือ่นของตน

วตัถปุระสงคท์ีส่อง	ในขณะที	่นุค๊	คดิตา่งจากเกง่	ตรงทีค่ดิวา่ตนเอง
ทำงาน	และอายุกว่า	27	ปีแล้ว	 เบื่อหน่ายกับการออกไปเที่ยวผับบาร	์	
อีกทั้งทำให้เปลืองเงิน	และเสียสุขภาพ	เพราะไม่กินเหล้าและแพ้ควันบุหรี	่
แต่เมื่อมีเวลาว่างก็มักเข้าไปห้องแคมฟร็อกเพื่อผ่อนคลายความเครียด	
เนื่องจากได้ฟังเพลง	มีเพื่อน	และเห็นหน้าเพื่อนชายรักชายคนอื่นๆ	ใน	
ห้องแคมฟร็อก	นอกจากนี	้นุ๊คเองยังติดใจและชอบดีเจอยู่หลายคนที	่
จัดรายการและเปิดเพลงตรงกับความชอบของตน	มีมุกตลก	ทำให้ได	้
ผ่อนคลาย	 ไม่เครียด	ซึ่งเขาก็เหมือนกับชายรักชายอีกจำนวนหนึ่งที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อฟังเพลง	ฟังการจัดรายการของดีเจ	 เพราะแคมฟร็อก
สามารถเปิดเพลง	และมีการดำเนินรายการของดีเจ	ดังนั้นผู้เล่นจึง
สามารถขอเพลง	และร่วมกิจกรรมต่างๆ	เช่นเดียวกับรายการวิทยุในสื่อ
วทิยใุนปจัจบุนั		
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ประการที่สาม	กลุ่มชายรักชายที่เป็นดีเจหรือผู้ดำเนินรายการใน
แต่ละช่วงเวลา	แม้ว่าจะมีจำนวนไม่มากนัก	แต่ดีเจกลับมีความสำคัญใน
ห้องสนทนาอย่างยิ่ง	 เพราะเป็นเพียงคนเดียวที่สามารถพูดออกทาง
ไมโครโฟนได	้สามารถแนะนำ	ออกคำสั่ง	ชักจูง	และควบคุมคนในห้อง
สนทนาให้อยู่ภายใต้กฎระเบียบของห้อง	ดีเจแต่ละคนต้องหาเอกลักษณ์
ของตน	เพื่อให้สมาชิกชอบ	สนใจ	ติดใจ	ซึ่งส่วนใหญ่จะสร้างเอกลักษณ์
ของตนผา่นการพูดเรื่องตลก	โปกฮา	เรื่องราวทางเพศ	และการแสดงออก	
เชน่	การเตน้	การใชส้หีนา้	ทา่ทาง	ซึง่จะทำใหห้อ้งสนทนานัน้ๆ	เปน็ทีน่ยิม	
มจีำนวนสมาชกิ	หรอืคนเลน่มากกวา่หอ้งอืน่ๆ		

รปูที ่1	แสดงตวัอยา่งของดเีจในหอ้งแคมฟรอ็กชายรกัชาย	



เช่นประสบการณ์ของ	วินซี	่ชายรักชายหน้าตาด	ีอาย	ุ30	ป	ีที่
พูดจาฉะฉาน	เป็นกันเอง	ดูมีความมั่นใจ	และมากไปด้วยประสบการณ์ใน
หอ้งแคมฟรอ็ก	ในดา้นหนึง่ของชวีติมตีำแหนง่เปน็เจา้หนา้ทีข่องรฐั	แตว่ถิี
ชีวิตนอกเหนือจากนั้น	กลับเป็นแฟนพันธุ์แท้คนหนึ่ง	และเป็นบุคคลที่
เสมือนตำนานของแคมฟร็อกชายรักชายก็ไม่ผิด	เพราะเขาเริ่มเข้ามารู้จัก
แคมฟร็อกจากเพื่อนๆ	เพียงผิวเผิน	ด้วยความอยากรู	้อยากลองจึงลอง
เลน่ดว้ยตนเองแบบผดิๆ	ถกูๆ	จนพบวา่ชวีติในโลกไซเบอรอ์ยา่งแคมฟรอ็ก
คอืสิง่ทีต่นชอบและรกั	จงึไดทุ้ม่เทและจดัสรรเวลาเลน่หลงัการทำงานแทบ
ทุกวัน	และเริ่มเป็นดีเจ	โดยมีรูปแบบการจัดเป็นของตนเอง	เน้นคำทะลึ่ง	
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และสือ่ถงึเรือ่งเพศ	ทีย่ากจะสือ่สารกบัคนอืน่ๆ	ในสงัคมภายนอก	อกีทัง้ยงั
ยินดีที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางเพศของตนกับสมาชิกคนอื่นๆ	ใน
ห้อง	ขณะเดียวกันก็ใช้ช่องทางของแคมฟร็อกชายรักชายในการแสวงหาคู	่
หาแฟน	หรือแสดงความปรารถนาทางเพศ	หรือความสุขทางเพศของตน
ผ่านการโชว	์การช่วยตนเองไปด้วยเช่นกัน	จนทำให้ชื่อของดีเจวินซี	่มีคน
ชอบและตดิตามมากมาย	และปจัจบุนัเปน็เจา้ของ	หรอืโอนเนอรห์อ้งตา่งๆ	
ของแคมฟร็อกชายรักชายมากมาย	และเป็นคนหนึ่งที่ให้เวลากับการเป็น	
ดเีจในแคมฟรอ็กอยา่งมากและเปน็ประจำ	

ประการทีส่ี	่กลุม่ชายรกัชายทีห่าเพือ่น	หาคูค่วามสมัพนัธ	์โดยไมไ่ด้
โชวเ์รอืนรา่งทีเ่ปลอืยเปลา่ของตน	ซึง่พบวา่	สว่นใหญเ่ปน็ชายรกัชายทีเ่ขา้
มาเล่นแคมฟร็อกในห้องสนทนาสำหรับคนที่อายุมากกว่า	18	ป	ีมักใช้
พื้นที่ไซเบอร์อย่างแคมฟร็อกในการสร้างความสัมพันธ์	หรือหาเพื่อนใหม	่
หาคู่ความสัมพันธ	์ผ่านการนำเสนออัตลักษณ์ทางสังคม	หรืออัตลักษณ์
ทางเพศวิถีที่ไม่สามารถแสดงออก	หรือนำเสนอได้ในพื้นที่จริงได้	 เช่น	
การนำเสนอว่าตนเป็นใคร	อายุเท่าใด	มีเพศวิถีแบบใด	บทบาททางเพศ
หรือพฤติกรรมทางเพศเป็นแบบใด	ผ่านคำพูด	การสนทนา	ผ่านร่างกาย	
ทา่ทาง	เสือ้ผา้ทีส่วมใส	่หรอืปรงุแตง่	ปรบัเปลีย่นในขณะนัน้ๆ	โดยหากเกดิ
ความชื่นชอบหรือต้องการซึ่งกันและกันก็จะสานสัมพันธ์โดยการพูดคุย
โทรศพัท	์เพือ่ใหรู้จ้กัซึง่กนัและกนัใหม้ากขึน้	เพราะมคีวามเปน็สว่นตวักวา่	
และในที่สุดก็จะนัดเจอทำความรู้จักกันในพื้นที่จริง	อาท	ิห้างสรรพสินค้า	
ห้องพักของแต่ละฝ่าย	หรือโรงแรม	เป็นต้น	ทำให้พื้นที่เสมือนจริงในห้อง
สนทนาแคมฟร็อกกับพื้นที่จริง	กลับกลายหรือสวมกันเป็นพื้นที่เดียวกัน
นัน่เอง	ดงัเชน่ขอ้ความทีถ่กูพืน้ทีก่ระดานสนทนาทีว่า่			



JeJe_123:	หอการคา้หาเพือ่นครบั	

lovejang02:	ทา่นำ้นนมปีะครบับบ	

M_love_Yo		:	ราม65คบั	16/173/55	หาคนจงิใจออิ	ิ
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b_tirk		:	มใีครอยูเ่ชยีงใหมบ่า้งครา้บ	ผมไปพรุง่นีอ้ะ่	

kenjihatyai2007	:	หาดใหญ	่หาเพือ่นครบั	



เช่น	กรณีของ	แทน	ชายรักชายอาย	ุ27	ปีที่รูปร่างสูง	หุ่นด	ีผิว
เข้ม	พูดเก่ง	ชีวิตประจำวันทำงานเป็นพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง	ให้
ความสำคัญกับแคมฟร็อกชายรักชายในฐานะที่เป็นช่องทางที่สำคัญในการ
แสวงหาคู่หรือแฟน	เพราะการทำงานอยู่นอกเมืองทำให้มีโอกาสพบปะกับ
ชายรักชายไม่มากนัก	และไม่สามารถเปิดเผยและแสดงตัวตนผ่านการแต่ง
กาย	คำพูด	หรือรสนิยมทางเพศให้คนอื่นๆ	ในที่ทำงานรู้ได้ว่าตนเป็นชาย
รกัชาย	แทนจงึใชเ้วลาหลงัเลกิงานในการเปน็สมาชกิในหอ้งแคมฟรอ็กชาย
รักชาย	และเลือกที่จะเปิดเผยหน้าตาและหุ่นของตน	เพื่อหาคนที่ถูกใจมา
เป็นแฟน	หรือเพียงแค่คู่ความสัมพันธ์ในช่วงเวลาสั้นๆ	หากนิสัยใจคอเข้า
กันไม่ได	้เขาเลือกคุยกับสมาชิกที่หน้าตาที่ดีพอๆ	กัน	มีลักษณะตี	๋ผิวขาว	
ตัวเล็ก	ไม่แสดงกิริยาที่ออกสาว	หรือเหมือนผู้หญิงมากนัก	และสามารถ
มาหาเขาที่ที่พักได้เท่านั้น	แทนมีแฟนจากแคมฟร็อกมาแล้ว	3	คน	แต่
ปัจจุบันเลิกกันแล้ว	เพศสัมพันธ์แต่ละครั้งที่เกิดขึ้นนั้น	แทนจะใช้ถุงยาง
อนามยั	และเจลหลอ่ลืน่ทกุครัง้	และคดิวา่ตนตอ้งเตรยีมและหามา	เพราะ
ตนเปน็ผูใ้ชใ้นการปอ้งกนัตนเอง		

วัตถุประสงค์สุดท้าย	คือ	กลุ่มชายรักชายเปลือย	ที่โชว์เนื้อตัว
รา่งกายหรอืความ	“เซก็ซี”่	บางสว่น	เชน่	หนา้อก	กน้	อวยัวะเพศ		โชว์
กจิกรรมการชว่ยตวัเอง	โชวก์ารรว่มเพศกบัคู	่จากการศกึษาพบวา่	สมาชกิ
สว่นหนึง่ใชพ้ืน้ทีแ่คมฟรอ็กซึง่เปน็พืน้ทีเ่สมอืนจรงิ	แสดงอตัลกัษณท์างเพศ
ภาวะและเพศวิถีด้วยการโชว์เรือนร่าง	หรือกิจกรรมการช่วยตัวเอง	และ
ร่วมเพศทั้งแบบคนเดียว	 เป็นคู	่ หรือเป็นกลุ่ม	 เพื่อตอบสนองความ
ต้องการ	ความปรารถนาของตน	และคนที่เป็นผู้ชม	ด้วยการอธิบาย/ให้
ความหมายว่า	สามารถเป็นดาวเด่น	หรือเป็นเป้าหมายในการส่องดูของ
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คนอื่นๆ	ซึ่งมีทั้งที่เกิดจากความต้องการของตนเอง	และเกิดจากการ
สนับสนุน	ชื่นชม	อ้อนวอน	ขอร้อง	หรือโน้มน้าวจากเพื่อนๆ	คนอื่นที่โชว์
อยู่แล้ว	สมาชิกที่เป็นผู้ชมอย่างเดียว	หรือจากดีเจที่ชื่นชม	หรือโน้มน้าว
โดยใช้ฐานคิดของความเป็นชายเหมือนกันที่ไม่มีความเสียหายใดๆ	เกิดขึ้น	
และหากอายหรือกลัวการลักลอบเผยแพร่ภาพก็ไม่ต้องแสดงใบหน้าให้ทุก
คนเหน็		

นอกจากคำพูดดังกล่าวแล้ว	การใช้สัญลักษณ์ในการเล่นก็มีส่วน
สำคัญในการประกอบสร้างซึ่งบริบทของความต้องการ	หรือบรรยากาศที่
สามารถกระตุ้นให้ชายรักชายในแคมฟร็อกที่เป็นที่ต้องการของคนอื่นๆ	คือ	
มีหุ่นด	ีสมส่วน	มีความเป็นชาย	หน้าตาด	ีหล่อ	สะอาดสะอ้าน	หรือมี
ขนาดอวัยวะเพศที่ใหญ	่ยาว	โชว์เรือนร่าง	หรือกิจกรรมการช่วยตัวเอง	
หรือกิจกรรมการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างคู	่อาท	ิการพิมพ์สัญลักษณ์ของ
ดอกไม	้นิว้โปง้	การตบมอื	ไปพรอ้มๆ	กบัการพดูเพือ่ชืน่ชม	หรอืโนม้นา้ว	
หรือการให้สีกับผู้ที่โชว	์ซึ่งมีความหมายว่าคนที่โชว์นั้นเด่น	มีความน่ารัก	
นา่สนใจ	ดงัทีด่เีจ	วนิซี	่	เจา้หนา้ทีข่องรฐั	อาย	ุ30	ป	ีกลา่วไวว้า่		

“ฉนักบ็อกคนในหอ้งแคมฟรอ็กนะ่ ทกุคนมสีทิธทิีจ่ะโชวไ์ด ้เราจะใช้

หลักจิตวิทยาที่ว่า กล้าพอไหม ผู้ชายเต็มร้อยปาว โชว์ออกมาซ ิ 

เรากไ็ซโคไปแบบนี”้ 

 

รปูที ่2	แสดงตวัอยา่งการโชวเ์รอืนรา่งชายรกัชายในแคมฟรอ็ก	รปูที ่2
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รปูที ่3	แสดงการเตน้แนวเซก็ซีใ่นแคมฟรอ็กชายรกัชาย	

รปูที ่4 แสดงการมเีพศสมัพนัธแ์บบสอดใสก่บัคูค่วามสมัพนัธ	์
ในแคมฟรอ็กชายรกัชาย	



ชื่อห้องสนทนา	 เป็นเสมือนปราการด่านแรกในการเปิดเผยอัต
ลักษณ์ความเป็นชายรักชายของปัจเจกให้กับพื้นที	่ชุมชนหรือสังคมที่ตน
เองจะเข้าร่วม	 เพราะชื่อของห้องส่วนใหญ่จะมีลักษณะของการระบุอัต
ลักษณ์ทางเพศของคนที่จะเข้าใช	้ชื่อเหล่านี้จะชี้ชัดว่าคนในห้องมีตัวตน
แบบใด	มอีตัลกัษณท์างเพศภาวะ	และเพศวถิแีบบใด	และเปน็ชือ่ทีม่คีวาม
สากลในกลุ่มวัฒนธรรมทางเพศของตน	จะไม่ใช้ศัพท์เฉพาะที่คนส่วนใหญ่
ไมเ่ขา้ใจ	ทำใหช้ือ่หอ้งสว่นใหญม่กัมคีำขึน้ตน้ดว้ยคำวา่	“เกย”์	(GAY)	หรอื	

รปูที ่3	แสดงการเตน้แนวเซก็ซีใ่นแคมฟรอ็กชายรกัชาย	
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มีคำว่าเกย์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง	อีกทั้งชื่อส่วนใหญ่ต้องให้ความหมายและ
สือ่ถงึเรือ่งราวทางเพศ	เพราะบรบิทของแคมฟรอ็กชายรกัชาย	สำหรบัคน
ทีม่อีายมุากกวา่	18	ปนีัน้	สว่นใหญถ่กูใชต้อบสนองทางเพศ		

นอกจากนีช้ือ่หอ้งยงัอาจสือ่ความหมาย	หรอืสือ่ใหเ้หน็วา่	กจิกรรม
ในห้องสนทนานั้นๆ	มีอะไรที่จะเกิดขึ้นบ้าง	และส่วนใหญ่เป็นศัพท์ที่มีสีสัน	
ตดิหงูา่ย	อาท	ิเชน่	เกยส์โตรก	(สโตรก	มาจากภาษาองักฤษทีว่า่	stroke	
ทีแ่ปลวา่ลบูคลำ)	เกยช์กัวา่ว	เกยม์าดเูค	ทีมุ่ง่เนน้การสือ่ใหรู้ว้า่มกีจิกรรม
การชว่ยตนเอง	หรอืโชวอ์วยัวะเพศในหอ้ง	สว่นเกยเ์บบีบ้อย	เกยน์รก	เกย์
กระโปก	เกย์วายทูเค	เกย์กระแดะ	สื่อให้เห็นถึงสีสันของศัพท์ที่ดูน่าสงสัย	
น่าติดตาม	และติดปากง่าย	 ในขณะที	่ เกย์กรุงเทพ	เกย์เชียงใหม	่ เกย์
อสีาน	สือ่ใหเ้หน็ถงึพืน้เพของคนทีเ่ปน็สมาชกิ	เปน็ตน้	

	เพราะฉะนั้น	ชื่อห้องเหล่านี้จึงเหมือนสัญลักษณ์ที่ชายรักชายสร้าง
หรอืประดษิฐข์ึน้	เพือ่ใหค้วามหมายกบัการเปดิพืน้ทีใ่หช้ายรกัชายสามารถ
เปิดเผยอัตลักษณ์ทางเพศภาวะ	หรือเพศวิถีกับชุมชนหรือพื้นที่ไซเบอร์
อย่างแคมฟร็อก	ซึ่งย่อมส่งผลต่อการประกอบสร้าง	การสำนึกหรือ
ตระหนักรู	้และปฏิบัติตนของชายรักชายในพื้นที่ไซเบอร์อันเป็นนามธรรม	
กล่าวคือ	ไม่มีพื้นที่ทางกายภาพของปฏิบัติ	หรือกิจกรรมร่วมที่เกิดขึ้นใน
ชมุชนนามธรรมนัน้ๆ	โดยมกีารควบคมุจากบรรทดัฐาน	หรอืมาตรฐานทาง
เพศจากพื้นที่จริงในสังคมน้อย	ทำให้ชายรักชายสามารถแสดงความ
ต้องการตามเพศภาวะ	และเพศวิถีของตนได้อย่างเต็มที	่ และสามารถ
แสดงออกภายในห้องสนทนาได้มากขึ้น	เช่น	มีการโชว์เรือนร่าง	อวัยวะ
เพศของตน	หรือโชว์กิจกรรมการร่วมเพศของตนกับคู่ต่อทุกคนในห้อง
สนทนา		

การปฏิบัติซ้ำๆ	กันของรูปแบบพฤติกรรมเหล่านี้เสมือนเป็นการ
แสดงออกซึ่งการรับรู	้หรือตระหนักว่าตนนั้นมีเพศภาวะแบบชายรักชาย	
หรือมีอัตลักษณ์ทางเพศภาวะ	 และเพศวิถีแบบชายรักชายในพื้นที	่
แคมฟร็อก	เฉกเช่นที	่Judith	Butler	(อ้างใน	Kira	Hall;	2000)	ได้
เสนอแนวคดิวา่ดว้ยการแสดงออกซึง่เพศภาวะ	(Gender	Performativity)	
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หรือการปฏิบัติซ้ำๆ	 ไว้ว่า	อัตลักษณ์ทางเพศภาวะจะเกิดขึ้นผ่านการ
ประกอบสรา้งดว้ยการแสดงออก	หรอืพธิกีรรมทีเ่กดิขึน้แบบซำ้ๆ	เชน่	การ
ถอดเสือ้ผา้	การเตน้รำผา่นเสือ้ผา้ทีเ่ยา้ยวน	เปน็การปฏบิตัซิำ้ผา่นรา่งกาย	
บทบาทเพศเองมไิดม้าจากบรรทดัฐาน	แตม่าจากการปฏบิตัซิำ้ๆ	ทำใหเ้กดิ
ความเป็นเพศขึ้นมา	บุคคลเลือกที่จะแสดงความเป็นหญิงชายผ่านการ
ปฏบิตัซิำ้ๆ	ตามเพศภาวะของตน	บคุคลมอีำนาจในการนำเสนอตวัตนทาง
เพศเพือ่ปฏสิมัพนัธก์บักลุม่สงัคมทีย่อมรบัตน	เชน่	ในหอ้งเกยส์โตรก	ชาย
รักชายที่เป็นสมาชิกส่วนใหญ่จะมีการโชว์เรือนร่างที่เปลือย	หรือโชว์การ
ช่วยตนเอง	เพื่อตอบสนองความต้องการทางเพศของตน	หรือแสดงการ
เป็นสมาชิกของห้องดังกล่าว	การโชว์ที่เกิดขึ้นซ้ำๆ	 เสมือนการปฏิบัต	ิ
ที่แสดงอัตลักษณ์ทางเพศภาวะของชายรักชายในห้องดังกล่าว	ดังนั้น		
การโชวจ์งึเปน็สิง่ธรรมดา	เปน็วถิใีนการปฏบิตัขิองชายรกัชายในแคมฟรอ็ก		
แตกต่างจากพื้นที่ของสังคมภายนอกที่วิถีปฏิบัติซ้ำๆ	เหล่านี้ไม่สามารถ
ปฏบิตัเิพือ่แสดงอตัลกัษณท์างเพศภาวะแบบชายรกัชายได	้

ชื่อห้องเหล่านี้เองยังเสมือนทำหน้าที่กลั่นกรองคนที่จะเข้ามาเป็น
สว่นหนึง่ของแคมฟรอ็กชายรกัชาย	กลา่วคอื	คนทีไ่มส่นใจ	หรอืไมต่อ้งการ
ที่จะแสดง	หรือเปิดเผยว่าตนเองคือชายรักชายจะไม่เข้ามาใช้ห้องดังกล่าว	
แตจ่ากการเกบ็ขอ้มลู	พบวา่	มอียูบ่า้งทีเ่ปน็ผูห้ญงิ	และผูช้ายทีไ่มไ่ดม้เีพศ
วิถีแบบชายรักชายเข้ามาใช	้ เพื่อความอยากรู	้อยากเห็น	แต่เทคโนโลยี
แคมฟร็อกมีข้อกำหนดพื้นฐานในการสนทนาผ่านกล้องวีดีโอ	ทำให้ผู้หญิง
ถูกกีดกันออกไป	ขณะที่ผู้ชายแท้แม้ว่าจะสามารถเข้ามาแอบอิงอยู่ได	้แต่
สว่นใหญก่ต็อ้งออกไปในทีส่ดุ	เพราะกจิกรรมภายในหอ้งชายรกัชายดำเนนิ
ไปเพื่อตอบสนองความต้องการของเพศวิถีแบบชายรักชายโดยเฉพาะ		
หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า	ชื่อและรูปแบบการปฏิบัติต่างๆ	ที่เกิดขึ้นใน	
แคมฟร็อกชายรักชายเปรียบเสมือนกับพิธีกรรมที่มีระบบสัญลักษณ์	ซึ่งให้
ความหมายและการตระหนักรู้ร่วมกันว่า	พวกเราคือกลุ่มคนที่มีเพศภาวะ
หรอืเพศวถิแีบบชายรกัชาย	มกีารดำรงอยูจ่รงิในสงัคม	มคีวามเหมอืนหรอื
แตกต่างจากคนอื่นๆ	ในแคมฟร็อก	หรือสังคมภายนอกอย่างไร	เช่นเดียว
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กบัที	่Catherine	Bell	(1992	:	74)	เสนอแนวคดิเกีย่วกบัพธิกีรรมไวว้า่
พิธีกรรมคือ	วิถีแห่งการปฏิบัติที่กำหนดขึ้นเพื่อจำแนก	แยกแยะ	และให้
อภสิทิธิก์บัสิง่ทีก่ระทำเหลา่นัน้	วา่แตกตา่งจากคนอืน่อยา่งไร	จากธรรมดา
ทัว่ไปอยา่งไร	เพราะฉะนัน้	พธิกีรรมจงึเปน็สาระของวฒันธรรมในการสรา้ง
ความแตกต่าง	การสร้างสรรค	์ความมีอภิสิทธิ์กับความแตกต่างของความ
ศักดิ์สิทธิ์และไม่ศักดิ์สิทธิ	์อีกทั้งเพื่อใช้เป็นเหตุผลในการให้อำนาจผ่าน	
ผู้กระทำนั้นๆ	อีกทั้งพิธีกรรมยังเป็นการปฏิบัติเพื่อต่อรอง	ทำความเข้าใจ
อำนาจ	ความชอบธรรม	ตวัตน	และสงัคมไดเ้ชน่กนั		





4.  ชายรกัชายในแคมฟรอ็ก : ชุดความคิดเรื่องเพศวิถี  
  โครงสร้าง อำนาจ และสุขภาวะทางเพศ 

4.1  ชดุความคดิ ความเชือ่เรือ่งเพศวถิขีองชายรกัชายในแคมฟรอ็ก 

1) พื้นที่แคมฟร็อกเป็นพื้นที่ ในการแสดงออกทางเพศของชายรักชาย  

จากการวเิคราะหข์อ้มลูพบวา่	ชดุความคดิ	ความเชือ่เรือ่งเพศวถิทีี่
สำคัญยิ่งถูกประกอบสร้างขึ้นในบริบทแคมฟร็อก	นั่นคือ	แคมฟร็อกเป็น
พื้นที่ที่เทคโนโลยีไซเบอร์ได้สร้างขึ้น	 เป็นพื้นที่นามธรรมที่ไม่มีพื้นที่ทาง
กายภาพที่จับจ้องได้	มีลักษณะเป็นพื้นที่เสมือนจริง	แต่สมาชิกสามารถ
เห็นกันผ่านกล้องได้จริง	สามารถสร้างความสัมพันธ์จริงขึ้นได้ด้วยการพูด
คุย	การแลกเปลี่ยนกล้องกัน	เพื่อดูรูปร่างของกันและกัน	ไปจนถึงการโชว์
เรือนร่าง	หรือกิจกรรมทางเพศให้กับสมาชิกทุกคนในห้องได้ดู	เป็นพื้นที่ที่
ทุกคนสามารถแสดงออกทางเพศได้อย่างเสรี	 โดยถูกควบคุมจากโลก
ภายนอกหรอืโลกแหง่ความจรงิของสงัคมนอ้ยมาก	ดงันัน้	ชายรกัชายจงึใช้
เปน็พืน้ทีแ่สดงออกทางเพศของตน	ผา่นพธิกีรรมและการปฏบิตัใินรปูแบบ
ซ้ำๆ	 เพื่อแสดงอัตลักษณ์ทางเพศภาวะและเพศวิถ	ีและเพื่อตอบสนอง
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ความปรารถนา	ความสุข	ความหฤหรรษ์ทางเพศ	ซึ่งสอดคล้องกับทัศนะ
ของ	Bauman	และ	Howard	Rheingold	(อา้งใน	David	Lyon	2002	:	
25-26)	ที่ชี้ให้เห็นว่า	แม้พื้นที่ไซเบอร์จะเป็นการสื่อสารในรูปแบบอิเล็ก
ทรอนิคส	์แต่ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนั้นก็เป็นความจริง	ความอิสระเสรีที่
เกิดขึ้นในพื้นที่ไซเบอร์นั้นเป็นความอิสระเสรีที่ก้าวพ้นมิติของเวลาที่แตก
ต่าง	ข้อถกเถียงเรื่องพื้นเพชีวิต	และข้อจำกัดของเนื้อตัวร่างกาย	เพราะ
พื้นที่ไซเบอร์ได้สร้างการสื่อสารที่ก้าวผ่านขอบเขต	และประสบการณ์ที่ได้
รับจากเนื้อตัวร่างกาย	อิสระที่เกิดขึ้นจึงเป็นอิสระเหนือเนื้อตัวร่างกาย	
เป็นการสื่อสารผ่านการปฏิสังสรรค์ของอัตลักษณ	์และทำให้เกิดอัตลักษณ์
ใหม่ๆ 	ขึน้	เชน่เดยีวกบันกัสตรนียิมจำนวนหนึง่ทีม่องวา่	พืน้ทีไ่ซเบอรเ์ปน็
พื้นที่ที่ให้โอกาสในการดำรงอยู่ของผู้หญิง	ให้มุมมองในการมองโลก	และ
ความจริงทางด้านวัตถ	ุแม้ว่าการดำรงอยู่นั้นจะถูกควบคุมโดยวัฒนธรรม
ชายเปน็ใหญก่ต็าม		

สำหรบัรปูแบบกจิกรรมทีช่ายรกัชายใชแ้สดงออกผา่นกลอ้งนัน้ไดแ้ก	่
การเต้นประกอบเพลงในแนวเซ็กซี	่นั่นคือมีการถอดเสื้อผ้า	 เหลือเพียง
กางเกงใน	การโชว์เรือนร่าง	อวัยวะเพศ	บั้นท้ายหรือก้น	โชว์การช่วยตัว
เองแบบทีท่ำคนเดยีว	ทำเปน็คู	่หรอืเปน็กลุม่	และโชวก์ารรว่มเพศระหวา่ง
คู	่ โดยมีรูปแบบของการประกอบสร้างซึ่งความต้องการแสดงออกทางเพศ	
และอัตลักษณ์ทางเพศภาวะในรูปแบบต่างๆ	ผ่านคำพูดจากดีเจ	หรือคำ
สนทนาที่พิมพ์โดยสมาชิกในห้องนั้นๆ	ในรูปแบบของการขอร้อง	ให้ทำตัว
น่ารัก	ทำตัวเป็นคนดีของสมาชิกในห้อง	การชมว่าเรือนร่าง	หรืออวัยวะ	
หนา้ตาหลอ่เหลา	เซก็ซี	่นา่รกั	เปน็ทีช่ืน่ชอบหรอืดงึดดูของสมาชกิคนอืน่ๆ		
การเชยีรห์รอืสนบัสนนุโดยจำนวนสมาชกิจำนวนมากๆ	รวมถงึการทา้ทาย
ว่า	สามารถทำเหมือนคนอื่นๆ	 ได้หรือไม	่หรือกล้าพอหรือไม่ที่จะทำ
เหมอืนๆ	สมาชกิคนอืน่ๆ		

รปูแบบของการแสดงออกทางเพศอกีรปูแบบหนึง่คอื	การแสวงหาคู่
ความสัมพันธ	์ทั้งที่เป็นแบบชั่วคราว	มุ่งเน้นไปที่การตอบสนองความ
ต้องการทางเพศของทั้งคู	่ โดยมีการเปิดเผยหน้าตา	อัตลักษณ์ทางสังคม	
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และ/หรอือตัลกัษณท์างเพศวถิผีา่นพืน้ทีแ่คมฟรอ็ก	จากนัน้จะมกีารนดัพบ
กันในพื้นที่ทางกายภาพ	และอีกรูปแบบหนึ่งคือเพื่อคบหากันในระยะยาว	
ซึ่งจะมุ่งตอบสนองความรู้สึก	อารมณ์รักใคร่ผนวกไปกับการตอบสนอง
ความต้องการทางเพศของทั้งคู่	 โดยมีการเปิดเผยหน้าตา	อัตลักษณ์ทาง
สังคม	และอัตลักษณ์ทางเพศวิถีผ่านพื้นที่แคมฟร็อก	จากนั้นจะมีการนัด
พบกนัในพืน้ทีท่างกายภาพตอ่ไปดว้ยเชน่กนั	ผา่นทัง้รปูแบบของตวับทจาก
การพมิพบ์ทสนทนาไปยงักระดานรวมของหอ้งเพือ่แสดงอตัลกัษณท์างเพศ
ภาวะ	และเพศวิถีของตน	รวมทั้งมิติของความต้องการในรูปแบบและ
รสนยิม	ลกัษณะของคู	่เปน็ตน้		

นอกจากนี้พบว่า	ชายรักชายทุกๆ	คนไม่ว่าจะสวมบทบาทเป็นใคร	
ไมว่า่จะเปน็ดเีจ	หรอืสมาชกิในหอ้ง	และไมว่า่จะมอีตัลกัษณท์างเพศภาวะ	
หรอืเพศวถิแีบบใดกส็ามารถทีจ่ะแสดงออกทางเพศไดใ้นหอ้งแคมฟรอ็ก	

ดงัสามารถแสดงไดจ้ากบทสนทนาในหอ้งแคมฟรอ็กดงัตอ่ไปนี	้

uranium257		:	เตน้เลย	ๆๆ	เซก็ซี	่ไมน่า่
เกลยีด	
jue777		:	หุน่งาม....Sexy....สดุ....ไมต่อ้ง
ถอด...Sexy....เรา้อารมณส์ดุดดด	
frara23		:	ดีๆ ๆๆๆ		ไมโ่ป.๊...ไมต่อ้งกวัโดน
แบน....แบบนีค้อืความ	เซก็ซี่ๆ ๆ	
jue777		:	Xbody......งาม		ไดจ้ยัยยย	ไม่
ตอ้งกวั	ICT	แบน	แนวนี	้O.K.	


ตาราง 2 แสดงชดุคำสนทนาและการแสดงออกทางเพศ  

ของชายรกัชายในแคมฟรอ็ก 

บทสนทนา     รปูแบบการแสดงออกทางเพศ 
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DJ_KeNdY		:	โชวไ์ปเลย	อยา่งไรกผ็ูช้าย
เหมอืนกนัมคีวยเหมอืนกนั	ไมเ่สยีหายอยู่
แลว้	ดไูปกเ็อาไปไมไ่ด	้
MadeMode		:	dance_high,	ดดูโชวล์ะคบั			
ใหญม่าก			ทา่จะเมามนั	
showboyth		:	อาทหลอ่	แตส่ัน้	
	EMBED	PBrush			

takeshi007		:	badboy	69	ทำตวันา่รกั
มากมาย....หุน่ด	ีใหญโ่คตร	
u450684		:	badboy	69	รอบ	2	สดุยอด
นานดว้ย	
zoom_dekthai		:	เสยีวตามคูน่ีน้าน
สดุ....นา่รกัดว้ย	
AthleticGuy2007		:	badboy	69	นา่รกัสุ
ดกลา้ๆๆๆ	คนืนีก้ีร่อบ	

ตาราง 2 แสดงชดุคำสนทนาและการแสดงออกทางเพศ  

ของชายรกัชายในแคมฟรอ็ก 

บทสนทนา     รปูแบบการแสดงออกทางเพศ 

 

2)  ร่างกายที่ดึงดูดทางเพศของชายรักชายในแคมฟร็อกคือ หน้าหล่อ   
 หุ่นดี มีกล้าม ไม่มีพุง ไม่ผ่านการศัลยกรรม อวัยวะเพศขนาดใหญ่   
 ยาว ทวารหนักฟิต มีขนน้อย และกล้าโชว์ 

ชุดความคิดความเชื่อเรื่องเพศวิถีของชายรักชายประเด็นหนึ่งที่ผูก
ตดิกบัการแสดงออกทางเพศของชายรกัชายคอื	ชดุความคดิความเชือ่เกีย่ว
กับเนื้อตัวร่างกายของชายรักชายที่พึงปรารถนา	เป็นที่ดึงดูดทางเพศของ
คนอืน่ๆ	ซึง่ตอ้งมลีกัษณะดงัตอ่ไปนี	้

สำหรับหน้าตาหรือรูปลักษณ์นั้น	จะต้องมีหน้าตาหรือรูปลักษณ์
ภายนอกทีส่มสว่น	ดเูกลีย้งเกลา	ไมม่สีวิฝา้จำนวนมาก	มผีมดก	ผวิพรรณ
เกลี้ยงเกลาไม่ดำคล้ำ	หุ่นมีกล้ามเนื้อที่เห็นได้ชัด	ไม่มีไขมันส่วนเกินมาก
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จนสังเกตเห็นได	้ โดยเฉพาะหน้าท้องต้องไม่มีไขมัน	เรียบแบน	มีหัวนม
สชีมพ	ูและควรเปน็รา่งกายตามธรรมชาต	ิทีไ่มท่ำศลัยกรรมตกแตง่มา	

อวัยวะเพศ	ถือได้ว่าเป็นเป้าหมายสำคัญที่กลุ่มชายรักชายให้ความ
สนใจและให้ความสำคัญ	เพราะเป็นส่วนของร่างกายที่ชายรักชายในแคม
ฟร็อกสามารถเปิดเผยให้สมาชิกคนอื่นๆ	ดูได	้และการตอบสนองความสุข	
ความตอ้งการ	และความปรารถนาทางเพศของชายรกัชายสว่นใหญก่ระทำ
ผ่านอวัยวะเพศของตน	ทำให้อวัยวะเพศเป็นอวัยวะเป้าหมาย	ถูกใช้เพื่อ
ดงึดดู	และสรา้งความตอ้งการทางเพศใหก้บัชายรกัชายคนอืน่ๆ	โดยตอ้งมี
ลักษณะใหญ	่ยาว	สะอาด	มีสีไม่คล้ำเกินไป	ซึ่งคงไม่ต่างไปจากความคิด	
ความเชือ่กระแสหลกัของคนสว่นใหญท่ีม่ตีอ่เพศวถิแีบบชายทีต่อ้งมอีวยัวะ
เพศขนาดใหญย่าว	

นอกจากนี	้บั้นท้ายหรือก้นก็ยังเป็นอีกหนึ่งอวัยวะที่ดึงดูดทางเพศ
ของชายรกัชายไดด้ว้ยเชน่กนั	เพราะกน้เปน็อวยัวะทีใ่ชใ้นการมเีพศสมัพนัธ์
ของชายรกัชายสว่นใหญ่	โดยตอ้งมลีกัษณะสมรปู	ไมใ่หญ	่หรอืเลก็จนเกนิ
ไป	มกีลา้มเนือ้	กระชบั	ไมม่รีิว้รอย	และตอ้งมขีนไมม่ากนกั	

ทีส่ำคญัจะเหน็วา่	รา่งกายทีด่งึดดูชายรกัชายคนอืน่ๆ	ในหอ้งนัน้ไดก้็
คอื	รา่งกายทีเ่ปลอืยเปลา่	ผนวกกบัเจา้ของรา่งกายนัน้ตอ้งกลา้โชวใ์หท้กุๆ	
คนไดร้บัชม	ไมว่า่จะโชวเ์พือ่ความตอ้งการ	ความปรารถนาของตนเอง	ของ
คู	่หรือกระทำไปตามพิธีกรรมของห้องแคมฟร็อก	เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของชายรกัชายคนอืน่ๆ	กต็าม	

เพราะฉะนั้นเนื้อตัวร่างกายของชายรักชายจึงมิใช่เนื้อตัวร่างกายใน
เชิงสรีระเพียงอย่างเดียว	แต่เป็นเนื้อตัวร่างกายทางสังคมที่สะท้อนถึง
ตำแหน่งแห่งที	่สถานะ	บทบาท	และลำดับชั้นทางสังคม	ว่าร่างกายดัง
กล่าวเป็นคนชนชั้นใด	เป็นคนเมือง	คนชนบท	คนต่างจังหวัด	หรือคนใน
ภูมิภาคใด	เป็นร่างทางเพศที่มีอิทธิพลต่อการประกอบสร้างความต้องการ	
ความปรารถนา	รปูแบบพฤตกิรรมทางเพศ	รวมทัง้อตัลกัษณท์างเพศภาวะ	
และเพศวถิขีองชายรกัชายในแคมฟรอ็ก	
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ดงัสามารถแสดงไดจ้ากบทสนทนาในหอ้งแคมฟรอ็กดงัตอ่ไปนี	้



หลอ่ๆ	หุน่ดีๆ 	op	นา่ตาด	ีกดแอดเลย	----	
Ryusei1919,	ญีปุ่น่ได	้ใจโคตรๆ	OP		
บลอีกๆๆๆๆๆ	
LEVANTE75,	ของเลก็ๆ	ทำมาโตก	หอ้ง
โดนปดิ	เดอืดรอ้นนะครา้บ	
หนา้ตาด	ีหุน่ด	ีเอากนัครบั	โชวก์นัไหมคบั	
dance_high,	ดดูโชวล์ะคบั	ใหญม่าก		ทา่
จะเมามนั	ยกซดดว้ยวุย้	ปากแดงเลย	


DJ_KeNdY		:	account_exp,	อนาค
อนดา้	
nam_kadoor		:	หมอนา่รกัใหญจ่งั	
mukboy,	ยาวโครต	ฟติโคดดดดดดดดดด	
ดเีจไทยใหญค่บั	
ใครของสวยคยุกนัครบั	
badbox69	แทงหลงัทะลตุบั	มา้ม	ปอด	

ออกปาก

ตาราง 2 แสดงชดุคำสนทนาและการแสดงออกทางเพศ 

ของชายรกัชายในแคมฟรอ็ก 

บทสนทนา     รปูแบบการแสดงออกทางเพศ 

3)  ความสุข และความรื่นรมย์ทางเพศตอบสนองได้จากการถึงจุดสุดยอด  
 และการหลั่งอสุจิ 

ชุดความคิดความเชื่อเรื่องเพศวิถีของชายรักชายประเด็นหนึ่งที่ผูก
ตดิกบัเพศวถิแีบบชาย	ทีเ่ปา้หมายของการตอบสนองความสขุทางเพศหรอื
ความรื่นรมย์ทางเพศอยู่ที่การถึงจุดสุดยอดโดยอาศัยหลักสรีรวิทยา	
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สามารถแสดงออกได้โดยการหลั่งอสุจ	ิซึ่งแสดงว่าผู้ชายคนนั้นมีความสุข
ทางเพศที่สุดยอดแล้ว	ชายรักชายแม้จะมีอัตลักษณ์ทางเพศภาวะและเพศ
วิถีแบบชายรักชาย	แต่ร่างกายที่มีสรีระแบบชายก็ยังคงยึดเอาเพศวิถีแบบ
ชายมาด้วยเช่นกัน	นอกจากนี้เพศวิถีแบบชายรักชายยังให้ความสำคัญกับ
การถงึจดุสดุยอด	และการหลัง่อสจุขิองทัง้คูค่วามสมัพนัธ	์ซึง่มไิดใ้หค้วาม
สำคัญเพียงแค่การถึงจุดสุดยอดของคู่เพียงคนใดคนหนึ่ง	หรือฝ่ายใดฝ่าย
หนึง่เทา่นัน้		

ในบริบทของแคมฟร็อกนั้น	ไม่ว่าดีเจ	หรือสมาชิกในห้องสนทนาที่
ต้องการตอบสนองความสุข	และความรื่นรมย์ของตนก็สามารถมีได้ผ่าน
กิจกรรมการช่วยตนเอง	การร่วมเพศกับคู่	และผ่านการโชว์ให้กับคนอื่นๆ
หรอืสอ่งดคูนอืน่ๆ	ในหอ้งดว้ย	

นอกจากนี	้ยังพบว่า	ความรู้สึกความหฤหรรษ	์หรือตื่นเต้น	 เร้า
อารมณเ์พศทีเ่กดิขึน้จากการแสดงออกทางเพศในหอ้งแคมฟรอ็กกค็อื	การ
ได้โชว	์การได้ปฏิบัติต่อหน้าคนอื่นๆ	หรือแม้แต่การได้กระทำในพื้นที่ทาง
กายภาพ	เช่น	ในร้านอินเตอร์เน็ต	เป็นต้น	ผนวกกับมีการชื่นชม	มีการ
เชียร์จากคนอื่นๆ	ในห้องอีกด้วย	เสมือนการประกอบสร้างซ้ำๆ	ซึ่งความ
ต้องการ	ความสุข	และความหฤหรรษ์ทางเพศของชายรักชายในห้องแคม
ฟรอ็ก	

ดงัสามารถแสดงไดจ้ากบทสนทนาในหอ้งแคมฟรอ็กดงัตอ่ไปนี	้

		 concor13,	เอามนัออกมาโตกๆๆๆๆ	ใหแ้ตกๆๆๆๆ	
		 Hikaruz	เงยี..........น	นำ้มะออกหลายวนั	
		 BENEFIT_BOYS	อสจุคิงิแตกคารเูลยยยยยยยยย	
		 cutedoctor,	โหย	พรุง่ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด	
		 infiniteboiz	แตกเหมอืนภเูขาไฟระเบดิ	สดุยอดเลย	เสยีวมาก	
		 DJ	ขอให	้assumboy	โชวห์ลกัฐานหลงัเสรจ็	
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4)  ความสามารถทางเพศของชายรักชาย คือ   
 ต้องสามารถถึงจุดสุดยอดได้หลายๆ ครั้ง และยาวนาน 

ชุดความคิดความเชื่อเรื่องเพศวิถีของชายรักชายอีกประเด็นหนึ่งที่
ผกูตดิกบัเพศวถิแีบบชาย	คอืตอ้งสามารถถงึจดุสดุยอดไดห้ลายครัง้ในการ
ทำกิจกรรมทางเพศครั้งนั้นๆ	 โดยหากมีการโชว์อวัยวะเพศก็จะต้อง
สามารถแข็งตัวได้นาน	ส่วนการช่วยตนเองนั้นก็ต้องใช้ระยะเวลานาน
จนกว่าจะถึงจุดสุดยอดหรือมีการหลั่งอสุจ	ิและสามารถช่วยตัวเองได้มาก
กวา่หนึง่ครัง้ในชว่งทีเ่ขา้มาเลน่ในหอ้งแคมฟรอ็ก	ขณะทีบ่รบิทของการเพศ
สัมพันธ์แบบสอดใส่ระหว่างคู่ความสัมพันธ์นั้น	ฝ่ายรุกหรือฝ่ายกระทำจะ
ตอ้งมคีวามสามารถในการรว่มเพศทีย่าวนาน	ตอ้งสามารถมเีพศสมัพนัธไ์ด้
มากกวา่หนึง่ครัง้ดว้ยเชน่กนั	แสดงวา่ชายรกัชายแมจ้ะมอีตัลกัษณท์างเพศ
ภาวะ	และเพศวถิแีบบชายรกัชาย	แตย่งัคงยดึเอาเพศวถิแีบบชายมาดว้ย		

ดงัสามารถแสดงไดจ้ากบทสนทนาในหอ้งแคมฟรอ็กดงัตอ่ไปนี	้


  69bomby69,	2	รอบเยีย่มจงิๆๆ	69bomby69,	เยีย่ม	รอบสอง	
		 ASUJI_KIGN,	รอบทีเ่ทา่ไหรแ่รว้อะ่	
		 DEENPAE	เดีย๋วคอยรอบ3นะเอก	
		 Jack2007Jack,	ดเีจอดึจงังงงงงงง	

5)  อัตลักษณ์ทางเพศภาวะในแคมฟร็อก คือ เกย์สาว และเกย์แมน   
 อัตลักษณ์ทางเพศวิถี คือ เกย์รุก และเกย์รับ 

ในมิติความลื่นไหลทางเพศภาวะ	นั่นคือ	การที่ชายรักชายคนหนึ่ง
สามารถนยิามและแสดงออกไดห้ลายอตัลกัษณใ์นชว่งเวลาและบรบิทหนึง่ๆ	
นั้นมีอยู่น้อยมาก	เพราะอัตลักษณ์ที่ชายรักชายในแคมฟร็อกเปิดเผยมี
เพียงอัตลักษณ์ทางเพศภาวะของการเป็น	“สาว”	คือมีความเป็นผู้หญิงสูง
กวา่ความเปน็ผูช้าย	ผา่นการแสดงออก	การพดู	การแตง่กาย	กรยิา	และ
บทบาทเพศ	เปน็ตน้	และอตัลกัษณท์างเพศภาวะของการเปน็	“แมน”	คอื
มคีวามเปน็ผูช้ายสงูกวา่ความเปน็ผูห้ญงิ	ขณะทีใ่นมติขิองความลืน่ไหลทาง
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เพศวิถ	ีนั่นคือ	การที่ชายรักชายคนหนึ่งสามารถนิยามและแสดงออกใน
เรื่องเพศได้หลายอัตลักษณ์ในช่วงเวลาและบริบทหนึ่งๆ	นั้นมีอยู่น้อยมาก
เช่นกัน	เพราะอัตลักษณ์ทางเพศวิถีที่ชายรักชายในแคมฟร็อกเปิดเผยมี
เพียงการเป็นฝ่าย	“รุก”	และฝ่าย	“รับ”	ทำให้คนที่เป็นได้ทั้งสองอย่าง	
หรือปรับเปลี่ยนบทบาทได้ตามบริบท	เช่น	เวลา	คู	่ประสบการณ	์อาย	ุ
ระดบัชนชัน้	เปน็ตน้	พบไดไ้มม่ากนกัในแคมฟรอ็ก	

ดงัสามารถแสดงไดจ้ากบทสนทนาในหอ้งแคมฟรอ็กดงัตอ่ไปนี	้

		 Opimmada		สาวสดุซา่	tatum	17547	
		 chimpanze		ดเีจครบั	มใีครแมนๆมัง่อะ	
		 AkeForU,	ดีเจเอกรับ	ดีเจสายน้ำรุก	แบบนี้เมื่อไหร่จะไปจัด	

	 	 ดว้ยกนัอะ่	
		 AkeForU,	จะรอรกุดเีจนะครบั	



เนื่องจากพื้นที่ไซเบอร์อย่างแคมฟร็อกถูกใช้ไปเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการ	ความปรารถนาทางเพศ	รวมทัง้การหาคูค่วามสมัพนัธ	์ซึง่ชายรกั
ชายต้องแสดงออกซ้ำๆ	เพื่อเปิดเผยอัตลักษณ์ทางเพศภาวะ	และเพศวิถี
ของตนให้กับสมาชิกในห้องได้รับรู	้ เลือกคุย	หรือสร้างความสัมพันธ์ต่อ	
ผ่านรูปแบบของอัตลักษณ์ทางเพศภาวะ	และเพศวิถีหลักๆ	เพียงไม่กี่แบบ
ที่ปรากฏอยู่ในแคมฟร็อก	นั่นคือ	เกย์สาว	เกย์แมน	เกย์รุก	และเกย์รับ
เท่านั้น	ในอีกมิติหนึ่ง	การเล่นแคมฟร็อกถูกใช้เป็นพื้นที่ในการแสดงออก
ทางเพศ	เพือ่ตอบสนองความตอ้งการ	และแสดงออกซึง่ตวัตนทีอ่ยากเปน็	
อยากม	ีดังนั้นจึงทำให้สมาชิกชายรักชายจำเป็นต้องแสดงหรือเปิดเผยอัต
ลักษณ์ทางเพศภาวะและเพศวิถีที่ชัดเจน	เป็นหนึ่งเดียว	และสอดคล้องไป
กับการแสดงออกอื่นๆ	 ก่อนหน้านี	้ เพื่อสนองความต้องการ	ความ
ปรารถนาของตน	และของสมาชกิคนอืน่ๆ	ดว้ย		

อยา่งไรกต็าม	ในพืน้ทีแ่คมฟรอ็กชายรกัชายนัน้	มไิดห้มายความวา่
อัตลักษณ์ทางเพศภาวะ	และเพศวิถีของชายรักชายแต่ละคนจะสอดคล้อง
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หรือเหมือนกัน	เช่น	เกย์สาวต้องมีพฤติกรรมทางเพศแบบรับ	เกย์แมน
ต้องมีพฤติกรรมทางเพศแบบรุก	ความจริงแล้วกลับพบว่า	ชายรักชาย
จำนวนหนึง่มอีตัลกัษณท์ัง้สองไมส่อดคลอ้ง	หรอืเหมอืนกนั	เชน่	แสดงอตั
ลักษณ์ทางเพศภาวะเป็นเกย์แมน	แต่อาจมีอัตลักษณ์ทางเพศวิถีแบบรับ
ก็ได	้ดังนั้นจึงไม่แตกต่างจากพื้นที่จริงในสังคมปัจจุบันที่อัตลักษณ์ทางเพศ
ภาวะ	ไม่จำเป็นต้องสอดคลองไปกับอัตลักษณ์ทางเพศวิถ	ีหรือพฤติกรรม
ทางเพศ	 เพราะเพศวิถีเป็นมิติของปัจเจก	หรือเป็นอัตวิสัย	ดังเช่นที	่
Judith	Butler	(2000)	ใหแ้นวคดิเกีย่วกบัทฤษฎเีควยีร	์ไวว้า่	อตัลกัษณ์
ของคนเรานัน้เปน็สิง่ประกอบสรา้ง	ไมจ่ำเพาะเจาะจง	หรอืไมต่ายตวั	ดงันัน้	
จึงไม่สามารถจำแนกได้ว่ามีอัตลักษณ์ทางเพศภาวะ	และเพศวิถีแบบใด	
เพราะอัตลักษณ์นั้นประกอบไปด้วยองค์ประกอบมากมาย	อัตลักษณ์ของ
คนเราถกูสรา้งจากการแสดงออกซำ้ๆ	เพราะฉะนัน้อตัลกัษณท์างเพศภาวะ	
และเพศวถิจีงึไมจ่ำเปน็ตอ้งตรงกนั	หรอืสอดคลอ้งไปดว้ยกนั	

กลา่วอกีนยัหนึง่	คอื	ไมไ่ดห้มายความวา่ในบรบิทแคมฟรอ็กชายรกั
ชายจะไม่มีความลื่นไหล	กลับไปกลับมา	หรืออัตลักษณ์ทางเพศภาวะไม่
ตรงกับเพศวิถี	 เพราะในการสนทนาแบบตัวต่อตัวระหว่างชายรักชายที่มี
ความต้องการหรือชอบพอซึ่งกันและกัน	ก็สามารถใช้บริบทนี้แสดงความ
หลากหลาย	ลื่นไหล	กลับไปกลับมาของของอัตลักษณ์ทางเพศภาวะ	และ
เพศวถิไีดด้ว้ยเชน่กนั		

4.2 โครงสร้างอำนาจในพื้นที่ ไซเบอร์ : อำนาจในตน การต่อรอง   
  ต่อต้านในแคมฟร็อกชายรักชาย 

1) โครงสร้างอำนาจในแคมฟร็อกชายรักชาย 

	ตัวบทและการวิเคราะห์วาทกรรมจากเนื้อหาในการสนทนาในห้อง
สนทนาในแคมฟร็อกชายรักชาย	รวมทั้งข้อมูลจากผู้เล่นในแคมฟร็อก	
ทำให้สามารถวิเคราะห์ได้ว่า	นอกจากแคมฟร็อกชายรักชายจะเป็นพื้นที่
นามธรรม	มีความเสมือนจริงอยู่ภายในที่ถูกใช้แสดงอัตลักษณ์ทางสังคม	
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อัตลักษณ์ทางเพศภาวะ	และเพศวิถ	ี เพื่อตอบสนองความต้องการและ
ความสขุทางเพศ	ผา่นการโชว	์การเปน็ดเีจ	ฯลฯ	และเพือ่แสวงหาคูค่วาม
สัมพันธ์และเพศสัมพันธ์แล้วนั้น	ยังพบอีกว่า	พื้นที่เสมือนจริงดังกล่าวนี้มี
โครงสร้างอำนาจที่ประกอบสร้าง	และยังคงดำรงอยู	่ โครงสร้างอำนาจ
เหล่านี้มีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนและเชื่อมโยงกับความเป็นพื้นที่ไซเบอร	์
หรือพื้นที่ทางเทคโนโลยีเสมือนจริง	และระบบเพศวิถีของกลุ่มชายรักชาย
ดงัที	่Saskia	Sasen	(2002	:	109-119	)	เสนอไวว้า่	พืน้ทีไ่ซเบอรเ์ปน็
พื้นที่ที่สามารถผลิตวัฒนธรรมแบบผู้ชาย	และลำดับขั้นของอำนาจ	แต่
ขณะเดียวกันก็เป็นพื้นที่ที่ทำให้ผู้หญิงสามารถเข้ามามีส่วนต่อต้าน	ต่อรอง	
และสร้างความเป็นจริงแบบอื่นๆ	ที่แตกต่างไปจากลักษณะทางเศรษฐกิจ	
สังคมของผู้เล่นในชีวิตปกติประจำวันไปสู่ระดับปัจเจก	โดยสามารถแบ่ง
ระดบัชัน้อำนาจของผูท้ีเ่ขา้ไปเลน่แคมฟรอ็กชายรกัชาย	จากมากไปยงันอ้ย
ไดด้งันี	้

	1.1	เจา้ของหอ้ง/เจา้ของเซริฟ์เวอร ์หรอืโอนเนอร ์(Owner)	ถือได้
ว่าเป็นกลุ่มคนที่มีอิทธิพลต่อการจัดตั้งห้อง	หรือยกเลิกห้องสนทนาใน	
แคมฟร็อก	เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์เชิงอำนาจของโอนเนอร์นั้นจึงมีมาก
และอยูใ่นโครงสรา้งระดบัสงูสดุในหอ้งสนทนาแคมฟรอ็ก	โอนเนอรส์ามารถ
ตั้งชื่อห้อง	และต้องตั้งชื่อให้มีความหมายเฉพาะ	เข้าใจง่าย	หมายถึงต้อง
สื่อให้รู้ว่าห้องนี้สำหรับเพศวิถีแบบใด	มีกิจกรรมใดบ้าง	เพราะฉะนั้นชื่อ
ของห้องสนทนาแคมฟร็อกสำหรับชายรักชายแทบทั้งหมด	จึงขึ้นต้น	หรือ
มีคำว่าเกย	์(Gay)	เข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง	อีกทั้งชื่อส่วนใหญ่จะต้องให้ความ
หมาย	และสื่อถึงเรื่องราวทางเพศ	เพราะบริบทของแคมฟร็อกชายรักชาย	
สำหรบัคนทีม่อีายมุากกวา่	18	ปนีัน้	ถกูใชเ้พือ่ตอบสนองเรือ่งราวทางเพศ
ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น	และต้องเป็นชื่อที่มีสีสัน	ติดหูง่าย	และเข้ากับ
บริบทของกิจกรรมในแคมฟร็อก	อาท	ิเช่น	เกย์สโตรก	เกย์เบบี้บอย	เกย์
กรุงเทพ	เกย์มาดูเค	เกย์นรก	เกย์กระโปก	เกย์ชักว่าว	เกย์วายทูเค	เกย์
กระแดะ	เกยเ์ชยีงใหม	่เกยอ์สีาน	เปน็ตน้	
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	โอนเนอร์ยังสามารถให้อภิสิทธิ์กับสมาชิกในห้องสนทนาคนอื่นๆ	ได้
อกีดว้ย	เชน่	ใหส้นีำ้เงนิ	สเีขยีว	สเีทา	เพือ่แสดงวา่คนๆ	นัน้	เปน็ดาวเดน่	
มีความพิเศษกว่าคนอื่นๆ	สัญลักษณ์บางประเภทจะมีสิทธิพิเศษในการ
ทำโทษ	แตะผู้เล่นคนอื่นๆ	ออกจากห้อง	หรือแม้แต่การระงับ	IP	ของคน
เลน่ในหอ้งไดด้ว้ย	อำนาจทีไ่มเ่ทา่เทยีมนีส้ามารถประกอบสรา้งตวัตน	และ
โครงสร้างอำนาจในพื้นที่เสมือนจริงให้กับผู้เล่นได	้และสามารถประกอบ
สร้างภาพตัวแทนที่คนในห้องสนทนาต่างมีค่านิยมที่คล้ายๆ	กันว่า	หากผู้
เลน่คนใดสามารถมเีพศสมัพนัธ์	หรอืเปน็คูค่วามสมัพนัธ์	หรอืเปน็แฟนกบั
โอนเนอร	์กจ็ะทำใหผู้เ้ลน่คนนัน้มสีทิธพิเิศษตามไปดว้ย	และเกดิความภาค
ภูมิใจในเพศวิถีของตนเองที่สามารถมีสัมพันธ์ทางเพศกับโอนเนอร์ได	้
เพราะฉะนัน้โอนเนอรจ์งึมคีวามถี	่และจำนวนคูค่วามสมัพนัธท์ีม่ากกวา่คน
อืน่ๆ	ในหอ้ง	

	ขณะเดียวกัน	กระแสทุนนิยมได้เข้ามามีอิทธิพลต่อโลกไซเบอร์	ไม่
เว้นแต่แคมฟร็อกด้วยเช่นกัน	กล่าวคือ	การดำรงอยู่ของห้องสนทนาใน
แคมฟรอ็กชายรกัชายเองจำเปน็ตอ้งมรีายได	้เพือ่นำมาจา่ยคา่เชา่ระบบอนิ
เตอร์เน็ตหรือเซิร์ฟเวอร	์โอนเนอร์จึงมีหน้าที่และภาระในการจัดหารายได	้
โดยจำเป็นต้องหาผู้สนับสนุนทางการเงิน	ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
สถานบริการของชายรักชาย	 เช่น	ผับ	บาร	์ซาวน่า	สปา	ร้านอาหาร	
เป็นต้น	เพราะฉะนั้นในห้องสนทนาก็จะมีการสนทนาชวนเชื่อ	ให้ชายรัก
ชายในห้องแคมฟร็อกได้รู้จัก	คุ้นเคย	หรือไปใช้บริการโดยได้รับส่วนลด	
หรือมีสิทธิพิเศษต่างๆ	หรือทำความรู้จัก	นอกจากนั้นอาจมีการจัด
กิจกรรมการพบปะสังสรรค์กันระหว่างคนในแคมฟร็อก	ซึ่งจัดขึ้นที่สถาน
บริการที่ให้การสนับสนุนห้องสนทนาดังกล่าว	 เป็นการตอบแทน	และ
เสมือนการทำโลกเสมือนจริงให้เป็นพื้นที่จริง	ซึ่งการหาเพื่อน	หาคู่ความ
สมัพนัธส์ามารถเกดิขึน้ไดอ้ยา่งงา่ย	และรวดเรว็มากขึน้	

	1.2	ดเีจ/ผูด้ำเนนิรายการ (DJ)	ถอืไดว้า่มรีะดบัของอำนาจรองจาก
โอนเนอร	์และมอีทิธพิลตอ่จำนวนคนทีเ่ขา้มาเลน่ในหอ้งสนทนา	การเปน็ที่
นยิมของผูเ้ลน่แคมฟรอ็ก	เพราะหากจำนวนผูเ้ลน่ในแตล่ะวนัมมีาก	กย็อ่ม
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มีผลให้ได้รับการสนับสนุนจากธุรกิจดังกล่าวเป็นอย่างด	ีเพราะฉะนั้น	ดีเจ
จงึจำเปน็ตอ้งแสดงเอกลกัษณข์องตนทีแ่ปลกใหม	่ไมน่า่เบือ่	เปน็ทีช่ืน่ชอบ	
เปน็ทีน่ยิมของผูเ้ลน่โดยทัว่ๆ	ไป	ผา่นกระบวนการแสดงอตัลกัษณท์างเพศ
ภาวะ	หรือเพศวิถ	ีหรือแม้แต่การแสดงสิ่งที่แตกต่างไปจากอัตลักษณ์ของ
ตนในวถิชีวีติจรงิทางสงัคม	ดงัเชน่คำกลา่วของ	ดเีจ	แทน	พนกังานบรษิทั
เองชน	อาย	ุ27	ปทีี	่วา่	

“ตอนผมเป็นดีเจนะ ผมจะออกสาวมากๆ กรี๊ดกร๊าดให้ถึงที่สุด 

พูดจาหยาบ และเสียงดังมาก ทั้งๆ ที่ตัวผมไม่ใช่แบบนี ้ผมเป็นรุก

นะ แต่คนฟังคงคิดว่าผมเป็นรับ เพราะผมออกสาวแน่ๆ เราต้อง

แสดงให้คนชอบพี ่มาจัดน่าเบื่อคนฟังหายไปหมด ใครจะอยากฟัง 

คนเขามาหาความสขุนะครบั มาผอ่นความเครยีด ไมใ่ชม่าฟงัอะไร

ทีเ่ครยีดๆ” 

	ดเีจยงัคงมอีำนาจในการกระตุน้เตอืน	หา้มปราม	ลงโทษ	แตะ	หรอื
แบนผู้เล่นที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของห้อง	หรือประเด็นที่หมิ่นเหม่ต่อ
กฎหมาย	และอาจถูกปิดห้องสนทนาโดยตำรวจ	หรือกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศ	และการสือ่สาร	อาท	ิ	การประกาศขายบรกิารทางเพศ	ยาเสพ
ตดิ		คำพดูทีห่มิน่ตอ่สถาบนัเบือ้งสงู	การหลอกลวง	เปน็ตน้	พฤตกิรรมที่
อาจนำไปสูค่วามไมป่ลอดภยัตอ่สมาชกิในหอ้ง	เชน่	การมเีพศสมัพนัธก์บัคู่
แบบไม่ปลอดภัย	หรือไม่ป้องกัน	อีกทั้งยังสามารถพูดเล้าโลม	กระตุ้น	
ขอร้อง	ชื่นชม	หรือประกอบสร้างความต้องการของผู้เล่นบางคนให้มีการ
โชว	์หรอืประกอบกจิกรรมทางเพศตา่งๆ	เพือ่ตอบสนองความตอ้งการทาง
เพศของคนเลน่แคมฟรอ็กโดยรวม	ผา่นกลวธิ	ีหรอืยทุธศาสตร	์3	แบบคอื		

แบบแรกเป็นการชื่นชมว่า	 ผู้ เล่นคนนั้นๆ	มีหน้าตาที่ด	ี หล่อ	
สวยงาม	มีผิวพรรณ	รูปร่างที่สมส่วน	มีความเป็นชาย	ผ่านชุดความคิด
ความเชื่อเรื่องเพศวิถีต่างๆ	ดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น	เพื่อกระตุ้นให้เกิด
ความตอ้งการโชวเ์รอืนรา่ง		
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สำหรับแบบที่สอง	หากผู้เล่นคนนั้นปฏิเสธที่จะกระทำ	ก็จะข้อร้อง	
ออ้นวอน	ใหส้งสาร	และตอบสนองตอ่ความตอ้งการของคนในหอ้ง	เสมอืน
ได้ทำตัวให้เป็นประโยชน	์และมีอภิสิทธิ์ต่างๆ	ให้หลังจากที่โชว์เสร็จ	เช่น	
ให้ส	ีให้สัญลักษณ	์เป็นต้น	และหากผู้เล่นคนนั้นยังคงปฏิเสธ	หรือต่อรอง	
ด้วยคำอธิบายว่า	อาย	กลัวเสียหาย	เช่น	การถ่ายคลิปวีดีโอไปเผยแพร	่	
ดีเจก็จะต่อรอง	และโน้มน้าวด้วยคำอธิบายว่า	เป็นชายเหมือนกัน	ไม่เกิด
ความเสียหายใดๆ	ตามมา	ไม่ผิดศีลธรรมจรรยา	และหากกลัวผลกระทบ	
กไ็มต่อ้งแสดงหนา้ตา	เปน็ตน้		

และแบบสุดท้าย	หากผู้เล่นยังคงปฏิเสธ	ดีเจก็จะใช้อำนาจในการ
แตะ	หรอืแบนออกจากหอ้งสนทนา	หรอืดเีจอาจโชวเ์รอืนรา่งเสยีเอง	เพือ่
ประกอบสร้างความต้องการ	และบรรยากาศให้เกิดขึ้น	นอกเหนือจากการ
ชำ้พดูเพยีงอยา่งเดยีว	ดงัเชน่คำกลา่วของดเีจวนิซี่	เจา้หนา้ทีข่องรฐั	อาย	ุ
30	ป	ีทีว่า่		

“เพราะทกุคนตอ้งโชวจ์ะมาดขูองเคา้ฟรีๆ  ไมไ่ด ้อยา่งเมือ่วานมเีดก็

คนหนึง่มาบอกวา่  พีด่เีจอยา่แกลง้ผม เคา้ยกมอืไหว ้ฉนัยงัขำเลย 

คอืฉนับอกวา่ มใีครอยากจะด ูuser นีบ้า้งคะ่ ทกุคนกก็ดเลข แปด 

กบัเลขสบิ แปลวา่ตบมอือะไรอยา่งนี ้ เดก็คนนัน้กล็กุขึน้ หลอ่มาก 

แล้วก็โชว์สมใจ อีกคนหนึ่งเป็นนักศึกษาปีหนึ่ง ก่อนหน้านี้ก็มีคน

แหย่ไปแหย่มา แต่ไม่กล้า หลังๆ มามีอะไรกับฉันเลย ประหลาด

ใจมากๆ ไมค่ดิวา่จะกลา้ขนาดนี ้มาทีห่อ้งฉนั เดก็คนนัน้กด็ดูปาก

กับฉันออกกล้อง จับของฉัน แถมยังกินงวงฉันอีก และหากใครมา

หลายๆ ครัง้แลว้ยงัไมแ่ลกนะ ฉนัจะเตะ หรอืบางทกีแ็บนไปเลย จะ

ไดรู้ส้กึ หากมาเอาเปรยีบคนอืน่ เอาแตส่อ่งอยา่งเดยีว เหน็แกต่วั” 

	ด้วยอำนาจที่ไม่เท่าเทียมนี้เอง	สามารถประกอบสร้างตัวตนและ
โครงสร้างอำนาจในพื้นที่เสมือนจริงให้กับผู้เล่นได้	และสามารถสร้างภาพ
ตัวแทนที่คนในห้องสนทนาต่างมีค่านิยมที่คล้ายๆ	กันว่า	หากผู้เล่นคนใด
สามารถมเีพศสมัพนัธ	์หรอืเปน็คูค่วามสมัพนัธ	์หรอืเปน็แฟนกบัดเีจได	้จะ
ทำให้ผู้เล่นคนนั้นมีสิทธิพิเศษตามไปด้วย	เป็นที่ชื่นชอบของดีเจ	และเกิด
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ความภาคภูมิใจในเพศวิถีของตนเองที่สามารถมีสัมพันธ์ทางเพศกับดีเจได	้
เพราะฉะนั้นดีเจเองก็ยังคงเป็นระดับกลุ่มคนที่สามารถมีความถี	่ และ
จำนวนคู่ความสัมพันธ์ที่มากกว่าคนอื่นๆ	ในห้องได้เช่นเดียวกับโอนเนอร	์
ดงัเชน่คำกลา่วของดเีจ	วนิซี	่เจา้หนา้ทีข่องรฐั	อาย	ุ30	ป	ีกลา่วไวว้า่		

“การเป็นดีเจนะ ง่ายสำหรับการเข้าถึงควยด้วยนะ มันเข้าถึงกลุ่ม

เปา้หมาย ฉนัเปดิหอ้งนี ้เพือ่เขา้ถงึกลุม่เปา้หมายเรา เพือ่อะไร กนิ

ควย  มันเป็นอาณาจักรของเรา ฉันเป็นดารา มันเป็นดารา ดารา

เย็ดฉันแล้ว เหมือนกัน ก็รู้จักกันหมด ไม่มีความลับหรอก แต่ถ้า

เกดิมคีนทีฉ่นัรกั ฉนักค็บกนัแคค่นเดยีวอะไรอยา่งนี”้ 



1.3 ผู้เล่น/สมาชิก/คนโชว ์ เป็นกลุ่มคนที่ระดับอำนาจอยู่ ใน
โครงสร้างล่างสุด	แต่ก็มีระดับความสัมพันธ์เชิงอำนาจในบรรดาผู้เล่นแตก
ต่างกันไปอีกด้วย	กล่าวคือ	คนโชว์จะมีอำนาจมากกว่าสมาชิกที่ไม่โชว์	
เนื่องจากกล้าแสดงอัตลักษณ์หรือความต้องการอย่างชัดเจน	และทำให้
สมาชกิคนอืน่ๆ	ไดด้	ูหรอืทำหนา้ทีต่อบสนองความสขุทางเพศของคนอืน่ๆ	
ขณะเดียวกัน	หากผู้เล่น	(ไม่โชว์)	ที่มีทุนทางร่างกาย	หรือมีร่างกายที่
ดึงดูดทางเพศ	เช่น	หุ่นด	ีกล้ามโต	ผิวพรรณสะอาด	หน้าตาหล่อเหลา	
เปน็ตน้	ผูเ้ลน่จำพวกนีก้ก็ลายเปน็เปา้หมายของดเีจ	โอนเนอร	์หรอืผูเ้ลน่ๆ	
อื่น	และหากเป็นที่ชื่นชอบสมาชิกในห้องก็สามารถจะมีโอกาสได้รับสิทธิ
ประโยชน์จากดีเจ	และโอนเนอร์มากขึ้น	และนั่นก็หมายความว่า	มีโอกาส
ที่จะมีคู่ความสัมพันธ์ที่มากกว่าด้วยเช่นกัน	ในขณะที่ผู้เล่นหรือสมาชิกใน
ห้องทั่วไปที่ไม่ประสงค์จะโชว์เรือนร่างหน้าตา	จะเป็นกลุ่มชายรักชายที่มี
อำนาจนอ้ยทีส่ดุ	สว่นใหญจ่งึมบีทบาทเปน็ผูช้ม	หรอือาจเลอืกทีจ่ะสนทนา
ตวัตอ่ตวัมากกวา่กจิกรรมสว่นรวม	

จึงเห็นได้ว่า	อำนาจและโครงสร้างที่ดำรงอยู่และถูกใช้ในบริบทของ
แคมฟร็อกชายรักชาย	เป็นอำนาจที่ผูกติดกับบทบาท	หน้าที	่และสถานะ
ของชายรกัชายในหอ้งแคมฟรอ็ก	ผูม้อีำนาจมากกวา่คอื	กลุม่ชายรกัชายที่
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มีบทบาทเป็นเจ้าของห้อง	และดีเจ	อำนาจเหล่านี้เป็นอำนาจในระดับ
โครงสร้างที่ชายรักชายสวมทับเข้ากับอัตลักษณ์ทางเพศภาวะ	และเพศวิถี
แบบชายรักชาย	และมักใช้อำนาจเหล่านี้ไปเพื่อการตอบสนองความ
ปรารถนา	ความสขุทางเพศของสมาชกิในหอ้ง	และของตนในขณะเดยีวกนั
ดว้ย	

2) อำนาจในตน การต่อรอง ต่อต้านในแคมฟร็อกชายรักชาย 

อำนาจในแคมฟรอ็กเหลา่นีไ้มไ่ดป้ฏบิตักิารในแนวดิง่	จากผูม้อีำนาจ
มากกวา่ไปยงันอ้ยกวา่เสมอไป	กลา่วคอืปฏสิงัสรรคข์องชายรกัชายในหอ้ง
แคมฟรอ็กมกีารใชอ้ำนาจในอกีรปูแบบหนึง่	นัน่คอื	อำนาจในตนจากแหลง่
อำนาจต่างๆ	อาท	ิเนื้อตัวร่างกาย	อัตลักษณ์ทางเพศภาวะ	และเพศวิถ	ี
ชุดความคิดความเชื่อในเรื่องเพศวิถีของชายรักชาย	รวมทั้งเป้าประสงค์ใน
การเข้ามาเล่นในห้องแคมฟร็อก	เป็นต้น	เพื่อใช้เป็นอำนาจในการต่อรอง	
ต่อต้านกับชายรักชายที่มีบทบาทหรือสถานะทางอำนาจมากกว่า	ดังที่ได้
อธบิายไปแลว้ขา้งตน้		

กล่าวให้กระจ่างคือ	กลุ่มผู้เล่นเองก็มีชุดคำอธิบาย	และให้ความ
หมายตา่งๆ	ตอ่กจิกรรมในแคมฟรอ็ก	เพือ่เลอืกรบั	ตอ่ตา้น	และตอ่รองตอ่
การใช้อำนาจของบุคคลอื่น	จากการขอร้อง	ชื่นชม	อ้อนวอน	หรือบังคับ	
ลงโทษ	แตะ	แบน	เพื่อกระตุ้นให้โชว์เรือนร่าง	ความเซ็กซี	่หรือกิจกรรม
ทางเพศ	เช่น	การช่วยตนเอง	หรือการมีเพศสัมพันธ์กับคู่ความสัมพันธ์	
ทั้งที่ได้จากพื้นที่แคมฟร็อกชายรักชาย	หรือเป็นคู่รักกันมาก่อน	 เช่น	
อธิบายว่ามิได้ชื่นชอบในการหาความสุขทางเพศจากแคมฟร็อก		อธิบาย
ว่ามีแฟนแล้วไม่ต้องการโชว์หรือหาคู่	หรือหาความสุขจากแคมฟร็อก	หุ่น
ไม่ด	ีอวัยวะเพศไม่ได้ใหญ่ยาวอย่างทุกคนคิดเอาไว้	หรือแม้ว่าจะโดน
ลงโทษ	 โดนแตะ	หรือแบน	ก็จะไม่ให้ความหมาย	หรือให้ความสำคัญ	
เพราะไมไ่ดม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่หาความสขุทางเพศ	ดงัที	่ดงัที	่วตั	นกัศกึษา
ทีเ่ลน่แคมฟรอ็ก	อาย	ุ24	ป	ีกลา่วไวว้า่		
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“มาหาเพื่อนอย่างเดียว ไม่ได้มาหาเซ็กส ์จะทำไรก็ตาม ทำก็ออก 

ไมเ่ขา้อกี หรอืกไ็ปเขา้หอ้งอืน่ หอ้งเจเนอรอลกม็ ีมเีพือ่นคยุตัง้เยอะ  

ไมส่นใจหรอกครบั” 



หรือหลายๆ	ครั้งที่ผู้เล่นต่อรองกับดีเจด้วยการเรียกร้องให้ดีเจเอง
จะต้องมีส่วนร่วมกับการโชว	์หรือทำกิจกรรมทางเพศในครั้งๆ	นั้นด้วย	
หรือแม้แต่การที่ผู้เล่นต่อรองให้สมาชิกคนอื่นๆ	ในแคมฟร็อกปฏิบัติตนให้
ปลอดภยั	เชน่	ตอ่รองใหม้กีารปอ้งกนัดว้ยถงุยางอนามยั	และเจลหลอ่ลืน่
ในขณะมเีพศสมัพนัธก์บัคู	่เปน็ตน้	 	

นอกจากนั้นยังพบว่า	 แม้โครงสร้างของระบบเพศวิถีในพื้นที่	
แคมฟร็อกชายรักชายจะมีระบบโครงสร้างอำนาจ	ผ่านปฏิบัติการของชุด
ความคิด	ความเชื่อในเรื่องเพศวิถีของชายรักชาย	เพื่อประกอบสร้างเพศ
วิถีแบบชายรักชาย	 เพื่อให้กลุ่มชายรักชายนั้นโชว์เรือนร่าง	 โชว์การมี
กิจกรรมทางเพศ	หรืออีกนัยหนึ่งคือ	การประกอบสร้างความต้องการ	
ความปรารถนาทางเพศใหก้บัคนในพืน้ทีแ่คมฟรอ็ก		

อย่างไรก็ตาม	ขณะที่อำนาจและวาทกรรมเหล่านั้นดำเนินอยู่	
อำนาจและวาทกรรมของการตอ่รอง	ตอ่ตา้นของชายรกัชายกเ็กดิขึน้กบัชดุ
ความคดิความเชือ่นัน้ดว้ยเชน่กนั	กลา่วคอืมชีายรกัชายกลุม่หนึง่ทีต่อ้งการ	
และให้ความหมาย	และคุณค่าของการโชว์เรือนร่าง	หรือกิจกรรมทางเพศ
ว่าคือเรื่องธรรมดา	มิได้ผิดแปลกอะไร	เหมือนกับที่ต้องช่วยตนเอง	หรือ
บำบัดความใคร่ของตนเองอยู่แล้ว	และขณะเดียวกัน	พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่
เสมือนจริง	ไม่ใช่โลกแห่งความเป็นจริง	ก็จะตัดสินใจโชว	์เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของตน	ซึ่งถือได้ว่า	เป็นกระบวนการที่ชายรักชายกำลังต่อ
รอง	และเลอืกทีจ่ะอธบิายและใหค้วามหมายกบับรบิทพืน้ทีจ่รงิและเสมอืน
จรงิใหห้า่งและแตกตา่งกนัมากทีส่ดุ		

การโชว์ในแต่ละครั้งจะสามารถกระตุ้น	หรือสร้างความสนใจให้กับ
สมาชกิคนอืน่	และนำมาซึง่คูค่วามสมัพนัธ	์หรอืเพศสมัพนัธไ์ดง้า่ยกวา่คน
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ที่ไม่ได้โชว์เรือนร่างหรือกิจกรรมทางเพศ	ดังที	่ดีเจ	พ	ูพนักงานบริษัท	
อาย	ุ26	ป	ีกลา่วไวว้า่	

“การโชว์ก็มีข้อดีหลายอย่างนะ ถ้าเกิดว่า คุณมีอวัยวะเพศที่เลิศ

เลอ หุ่นเลิศ คือ หุ่นแมนเป็นผู้ชาย หุ่นดี มีกล้าม กล้ามท้อง 

กล้ามตัว ก็จะมีคนอยากนอนกับคุณด้วย อยากมีเซ็กส์กับคุณด้วย 

ซึ่งแรกๆ ก็ไม่กล้านะ  แต่หลังๆ ก็ไม่อายแล้ว พอได้โชว์หนึ่งครั้ง 

ต่อไปมันก็ต้องมีอีกนะ มันเป็นความเคยชินมากกว่า ก็โชว์เพื่อ

ความสนุก คนเห็นแล้ว มันเป็นดาวเด่น ก็เหมือนกับการที่เราชัก

ว่าวทุกวัน ซึ่งเหมือนว่าเราทำทุกวันอยู่แล้ว” 



ในอีกมุมหนึ่งกลับพบว่า	ชายรักชายบางคนมิได้ให้ความสำคัญกับ
การสรา้งบรรยากาศ	สิง่แวดลอ้มเพือ่กระตุน้ใหเ้กดิความตอ้งการ	หรอืโชว์
เรือนร่างหรือกิจกรรมทางเพศในห้องสนทนา	แต่ต้องตัดสินใจโชว	์ เพื่อ
หลบหลีก	หลีกเลี่ยง	หรือประนีประนอมกับการสนับสนุน	การชื่นชม	
กระตุน้	ออ้นวอน	ขอรอ้ง	จากคนเลน่อืน่ๆ	หรอืการโนม้นา้วจากดเีจ	เพือ่
ให้ตนเองสามารถเข้ามาเล่น	และเป็นสมาชิกของห้องสนทนาได้อีกใน
อนาคต	ดงัที	่อาร	์พนกังานบรษิทั	อาย	ุ22	ป	ีกลา่ววา่	

“ทีต่ดัสนิใจโชว ์ไมอ่ยากหลอกนะ แตร่ำคาญ พวกทีช่อบเขา้มา IM 

เชียร ์หรือชม และที่ดีเจพูดออกไมค์นะ เบื่อ รำคาญนะ เลยต้อง

โชว์ๆ  ไปละกนั จะไดห้มดๆ ไป เดีย๋วโดนแบน หรอืแตะ โชวแ์ลว้ก็

แล้วกัน น้ำแตกก็เสร็จ ก็ไม่คุยกับใครต่อ เหมือนกับช่วยตัวเองนั่น

แหละ เรากส็ขุไปดว้ย” 

4.3 แคมฟร็อกชายรักชาย : พื้นที่แห่งความปรารถนาทางเพศ  
  ในบริบทเสี่ยงและเสริมต่อสุขภาวะทางเพศ 

ถงึแมร้ฐักำลงัออกมาตรการตา่งๆ	เชน่	พ.ร.บ.ดว้ยการกระทำความ
ผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร	์ที่มีผลในการควบคุมเพศวิถีของเยาวชนที่เข้ามา
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ใชพ้ืน้ทีไ่ซเบอร	์อยา่งเชน่	“แคมฟรอ็ก”	แตข่อ้มลูเชงิประจกัษก์ลบัแสดงให้
เหน็วา่	แคมฟรอ็กยงัคงถกูใชเ้ปน็พืน้ทีใ่นการแสดงอตัลกัษณท์างเพศภาวะ	
และเพศวิถ	ีและเป็นพื้นที่ในการตอบสนองความต้องการ	ความปรารถนา	
ความรืน่รมย	์และความสขุทางเพศ	อยูเ่ชน่เดมิ		

จากการศึกษาพบว่า	แคมฟร็อกชายรักชายเป็นเทคโนโลยีไซเบอร์ที่
สร้างพื้นที่เสมือนจริง	แม้ไม่มีพื้นที่ทางกายภาพเกิดขึ้น	แต่ความสัมพันธ์
ระหวา่งชายรกัชาย	และเรือ่งราวทางเพศของชายรกัชายกเ็กดิขึน้และดำรง
อยู่จริง	ความสัมพันธ์และเรื่องราวทางเพศดังกล่าวย่อมมีผลต่อสุขภาวะ
ทางเพศของชายรกัชายเหลา่นัน้อยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด	้	

จากมุมมองการให้ความหมายของชายรักชายในแคมฟร็อกซึ่งเป็น
รูปแบบของชุมชนในพื้นที่ไซเบอร	์หรือรูปแบบวัฒนธรรมย่อยของกลุ่มคน
ที่มีเพศวิถีแบบชายรักชาย	ต่างมองและให้ความหมายว่าพื้นที่แคมฟร็อก	
และกจิกรรมตา่งๆ	ทีเ่กดิขึน้และดำเนนิไปในแคมฟรอ็กนัน้	สามารถสรา้งให้
เกดิทัง้บรบิทเสีย่งและบรบิทเสรมิตอ่สขุภาวะทางเพศ	ผา่นกระบวนการให้
ความหมาย	รับรู	้และตระหนักว่าเป็นบริบทเสี่ยงหรือเสริมอย่างเป็นอัต
วิสัย	(Subjectivity)	กล่าวคือ	ชายรักชายแต่ละคนรับรู้หรือตระหนักว่า
พฤติกรรมแต่ละครั้งในแคมฟร็อกสามารถเป็นบริบทเสี่ยงหรือเสริมต่อสุข
ภาวะทางเพศว่าขึ้นกับปัจจัยหลายอย่าง	ทั้งที่มาจากปัจเจก	เช่น	อาย	ุ
ชนชั้น	ประสบการณ์ส่วนตัว	อัตลักษณ์ทางเพศภาวะ	และเพศวิถ	ีและ
ความเป็นชุมชนชายรักชายในแคมฟร็อก	เช่น	ประสบการณ์ร่วมของคนใน
ห้องแคมฟร็อกที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน	จุดยืนหรือแนวการปฏิบัติ
ของดเีจในฐานะคนทีส่ามารถกำหนดแนวทางการเลน่ในแคมฟรอ็กในแตล่ะ
ครัง้	คา่นยิมหรอืวฒันธรรมทางเพศในหอ้งนัน้ๆ	เปน็ตน้		

เพราะฉะนัน้พืน้ทีแ่คมฟรอ็กเปน็บรบิทเสรมิตอ่สขุภาวะทางเพศ	ใน
ลักษณะที่เป็นพื้นที่สร้างชุมชนสำหรับชายรักชาย	ที่มีวิถีชีวิตในระดับของ
ชนชั้นกลาง	มีความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีดังกล่าวแสดงตัวตน	
อัตลักษณ	์มีเพื่อน	มีที่ปรึกษา	มีคนที่สามารถแบ่งปันประสบการณ์	 ให้
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กำลังใจ	นอกจากนั้นยังเป็นพื้นที่ที่ถูกใช้เพื่อตอบสนองเพศวิถีของชายรัก
ชาย	นอกเหนือไปจากพื้นที่จริงในสังคมรูปแบบอื่นๆ	อาท	ิสวนสาธารณะ		
ผบั	บาร	์ซาวนา่	เปน็ตน้		

อีกทั้งชายรักชายที่ใช้เทคโนโลยีแคมฟร็อก	ต่างให้คุณค่าของ
เทคโนโลยีประเภทนี้ว่า	 เป็นเทคโนโลยีที่ประหยัด	ง่ายต่อการใช	้และ
สามารถใช้ได้อย่างทั่วถึง	ทั่วทุกพื้นที	่ทั่วทุกภูมิภาค	และทั่วมุมโลก	ดังที	่
วตั	นกัศกึษาทีเ่ลน่แคมฟรอ็ก	อาย	ุ24	ป	ีกลา่วไวว้า่		

“มันไม่น่าเบื่อ เหมือนกับว่าแทนที่เราจะคุยโทรศัพท์ก็เพื่อนเราไม่

ต้องคุยแล้ว มันออนไลน ์ประหยัดค่าใช้จ่ายเรา แล้วก็คุยกับคนได้

หลายๆ คน หลายๆ ทีด่ว้ย แตว่า่เราเนน้จะคยุกบัเพือ่น แตว่า่มคีน

อยากรูจ้กัเราดว้ย มนักม็สีว่นทีแ่บบไดม้เีพือ่นใหมเ่พิม่ขึน้” 

 

สำหรับบริบทของการโชว์เนื้อตัวร่างกาย	หรือมีกิจกรรมช่วยตัวเอง
กย็อ่มถอืไดว้า่	เปน็รปูแบบของการมเีพศสมัพนัธท์ีป่ลอดภยั	ตอ้งการ	และ
ยินยอมพร้อมใจ	ในขณะที่บริบทการหาคู	่หาเพศสัมพันธ์นั้น	ชายรักชาย
ส่วนใหญ่ในแคมฟร็อกต่างคิดและให้ความหมายกับการหาคู	่ หาเพศ
สัมพันธ์ในพื้นที่เสมือนจริงในแคมฟร็อกว่า	 เป็นความสัมพันธ์หรือเพศ
สมัพนัธท์ีไ่มย่ัง่ยนื	ชัว่คราว	และตา่งคนตา่งไมรู่ป้ระสบการณท์างเพศทีผ่า่น
มา	หรือพฤติกรรมทางเพศในปัจจุบัน	ทำให้ทุกครั้งที่กลุ่มชายรักชายหาคู	่
หาเพศสัมพันธ์ในแคมฟร็อกจะต้องใช้ถุงยางอนามัย	และเจลหล่อลื่นทุก
ครั้งที่มีเพศสัมพันธ	์กล่าวคือ	กลุ่มชายรักชายในแคมฟร็อกส่วนใหญ่จะใช้
ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์กับคู่ความสัมพันธ์แบบ
ชัว่คราวทีรู่จ้กักนัในแคมฟรอ็ก	ดงัที	่แทน	พนกังานบรษิทัเองชน	อาย	ุ27	
ป	ีกลา่ววา่	

“เราไมรู่น้ีค่รบัวา่คนในนีผ้า่นใครมาบา้ง มอีะไรหรอืไม ่สะอาดหรอื

เปล่า อย่างไรๆ ก็ต้องป้องกันไว้ก่อน ที่ชัวร์ที่สุดตอนนี้ก็คงเป็นถุง

ยางอนามยันะ แตห่ากเราคบนานๆ และรกักนั เปน็แฟนกนับางครัง้
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กไ็มใ่สถ่งุยาง เพราะเรารกักนั เราเปน็แฟนกนัแลว้” 



ขณะเดียวกัน	พื้นที่แคมฟร็อกชายรักชายเองก็สามารถเป็นบริบท
เสี่ยงต่อสุขภาวะทางเพศได้ในบางมิติ	หรือบริบทเช่นกัน	กล่าวคือ	การ
สนใจหรือติดแคมฟร็อกย่อมส่งผลต่อสุขภาพและการงาน	ดังที่พบว่า	มี
กลุ่มชายรักชายจำนวนหนึ่งที่นอนพักผ่อนน้อย	สุขภาพร่างกายทรุดโทรม	
หน้าตาหมองคล้ำ	มีสิว	และรุนแรงถึงระดับที่เป็นลมขณะที่เล่นแคมฟร็อก	
เพราะไมม่เีวลาทานอาหาร	หรอืพกัผอ่น		

นอกจากนัน้ในแคมฟรอ็กเองกอ็าจมกีารชกัชวนใหใ้ชย้าเสพตดิ	เพือ่
ให้ร่างกายตื่นตัวตลอดเวลา	มีเวลาในการเล่นแคมฟร็อกมากขึ้น	มีความรู้
สึกสะลึมสะลือ	 เย็นชา	เพื่อให้มีเพศสัมพันธ์ในครั้งนั้นๆ	รุนแรงมากขึ้น	
ยาวนานมากขึน้	ถีม่ากขึน้	และสามารถมคีวามหฤหรรษไ์ดม้ากขึน้	และใน
บางกรณอีาจมกีารหลอกลวง	หรอืลกัขโมยทรพัยส์นิซึง่กนัและกนั	

ในมิติของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นั้น	จากการศึกษาพบว่า	โรค
ตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ	์เชน่	หดูหงอนไก	่ไวรสัตบัอกัเสบบ	ีซฟิลิสิ	หนองใน	
เปน็ตน้	เปน็ประเดน็ทีช่ายรกัชายในแคมฟรอ็กทีแ่สวงหาคู่	หาเพศสมัพนัธ์
นั้นมิได้ให้ความสำคัญ	เนื่องจากชายรักชายเหล่านั้นต่อรองด้วยชุดคิดที่ว่า	
โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธเ์ปน็เรือ่งลกึซึง้	ซบัซอ้น	และถา้เปน็แลว้สามารถ
รกัษาได	้ผดิกบัเอชไอว/ีเอดส	์รกัษาไมไ่ด	้ตอ้งตายอยา่งเดยีว	เพราะฉะนัน้
ต้องป้องกันโดยการสวมถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์กับคู่ที่
แสวงหาจากพื้นที่แคมฟร็อก	แต่สำหรับคู่รักก็มักจะไม่ใช้ถุงยางอนามัย
ปอ้งกนั	เพราะใหค้วามหมายวา่เปน็คูร่กั	อยากมสีมัพนัธท์ีล่กึซึง้	แนบแนน่	
และพเิศษ	หรอืมคีวามสขุกวา่คนอืน่ๆ		

ขณะที่ในอีกมุมหนึ่งนั้น	แคมฟร็อกชายรักชายสำหรับคนที่มีอายุ
มากกว่า	18	ป	ีต่างถูกใช้เพื่อเรื่องราวทางเพศ	การผ่อนคลาย	ความ
สนุกสนาน	เพราะฉะนั้นการให้ความรู้หรือตระหนักถึงความรู	้ความจริง
เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ	์จึงไม่สามารถกระทำได	้หรือไม่ได้รับ
การสนใจจากผูเ้ลน่	ดเีจ	และโอนเนอร	์
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ในทางกลับกัน	หากเป็นคู่ความสัมพันธ์ที่ถาวร	หรือระดับที่เป็น
แฟนกันก็จะมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ใช้ถุงยางอนามัย	 เป็นการแสดงความไว้
วางใจและแสดงความรกั	ซึง่ปรากฏการณเ์หลา่นีก้ไ็มไ่ดแ้ตกตา่งไปจากกลุม่
เพศวถิแีบบหญงิชาย	ทีต่า่งตกอยูภ่ายใตว้าทกรรมกระแสหลกัของความไว้
วางใจ	และบรบิทของการตดิเชือ้มเีพยีงในกลุม่คูค่วามสมัพนัธแ์บบชัว่คราว
เทา่นัน้	เพราะฉะนัน้พืน้ทีไ่ซเบอรอ์ยา่งแคมฟรอ็กชายรกัชายเองกป็ระกอบ
สร้างรูปแบบการป้องกันในลักษณะของการแสวงหาคู่ความสัมพันธ์แบบ
ชัว่คราว		

ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า	พื้นที่ไซเบอร์อย่างแคมฟร็อกเป็นพื้นที่ที่ก่อให้
เกิดเรื่องราวทางเพศของชายรักชายอีกรูปแบบหนึ่งในยุคโลกาภิวัตน์ของ
สงัคมไทย	เปน็เครือ่งมอืหนึง่ทีก่ลุม่ชายรกัชายนำมาใชเ้พือ่เปน็พืน้ทีใ่นการ
แสดงตัวตน	อัตลักษณ์ทางเพศภาวะ	และเพศวิถ	ี เป็นพื้นที่ในการสร้าง
ชุมชน	และตอบสนองความต้องการ	ความปรารถนาทางเพศของชายรัก
ชาย		

ขณะเดียวกัน	พื้นที่แคมฟร็อกมีการปฎิสังสรรค์กันของชายรักชาย	
พื้นที่นี้ย่อมมีชุดความคิดความเชื่อในเรื่องเพศวิถี	การรับรู้และตระหนังถึง
สขุภาพทางเพศ	หรอืแมแ้ตช่ดุประสบการณท์างเพศทีเ่ปน็สว่นตวั	หรอืชดุ
ประสบการณ์ทางเพศร่วมที่เกิดจากการถ่ายทอดกันในพื้นที่แคมฟร็อก	ซึ่ง
เปน็ปจัจยัทีท่รงอทิธพิลยิง่ตอ่การรบัรู	้หรอืตระหนกัวา่เปน็บรบิทเสีย่งหรอื
เสริมต่อสุขภาวะทางเพศของชายรักชายในพื้นที่แคมฟร็อก	เพราะฉะนั้น	
การทำงานสง่เสรมิ	การรณรงค	์ปอ้งกนั	และเฝา้ระวงับรบิทเสีย่งและเสรมิ
ต่อสุขภาวะทางเพศของชายรักชายในแคมฟร็อกจึงต้องทำทั้งในระดับ
ปัจเจกบุคคล	เพื่อเข้าถึงภาวะอัตวิสัยของชายรักชาย	เพราะชุดความคิด
ความเชื่อในเรื่องเพศวิถ	ีการรับรู้และตระหนังถึงสุขภาพทางเพศ	หรือ
แมแ้ตช่ดุประสบการณท์างเพศตา่งเปน็สิง่ทีอ่ยูใ่นตวัชายรกัชายแตล่ะคน		

ในขณะเดียวกัน	ชุดประสบการณ์ทางเพศร่วม	ที่เกิดจากการ
ถ่ายทอดกันในพื้นที่แคมฟร็อกก็สำคัญไม่น้อยไปกว่ากัน	ดังนั้นในการ
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ทำงานสง่เสรมิ	การรณรงค	์ปอ้งกนั	และเฝา้ระวงับรบิทเสีย่ง	และเสรมิตอ่
สุขภาวะทางเพศของชายรักชายในแคมฟร็อก	จึงต้องทำในระดับของพื้นที่
แคมฟร็อกด้วยเช่นกัน	เพราะเป็นพื้นที่ก่อเกิด	ดำรงอยู่ของชุดวิธีคิด	ชุด
ประสบการณ์นั้นๆ	 และเรื่องราวทางเพศของชายรักชาย	มากกว่า
ยุทธศาสตร์ของรัฐและสังคม	ที่มุ่งปิดหรือทำลายพื้นที่แคมฟร็อกด้วยเหตุ
ของความตระหนก	ความกลัว	และการเหมารวมว่าแคมฟร็อกคือสาเหตุ
หรือเป็นปัจจัยที่นำมาสู่อาชญากรรมทางเพศ	ปัญหาทางเพศของคนใน
สงัคม	ทัง้ๆ	ทีใ่นความเปน็จรงิ	ชดุความคดิความเชือ่ในเรือ่งเพศวถิ	ีการรบั
รู้และตระหนังถึงสุขภาพทางเพศ	หรือแม้แต่ชุดประสบการณ์ทางเพศต่าง
หากที่เป็นสาเหตุที่สำคัญที่สุดที่จะนำไปสู่บริบทเสี่ยงและเสริมต่อสุขภาวะ
ทางเพศ	พืน้ทีไ่ซเบอรอ์ยา่งแคมฟรอ็กเปน็เพยีงสือ่กลาง	หรอืพืน้ทีร่ปูแบบ
หนึ่งเท่านั้น	และการปิดหรือทำลายพื้นที	่หรือสื่อกลางรูปแบบนี้ก็มิได้
หมายความวา่	พืน้ทีอ่ืน่ๆ	จะไมม่	ีไมเ่กดิขึน้	หรอืดำรงอยูต่อ่ไป	





5. บทอภปิรายเพศวถิชีายรกัชายในแคมฟรอ็ก : พื้นที่  
 ไซเบอร์, โครงสรา้งอำนาจ และสขุภาวะทางเพศ 



งานศึกษาวิจัยชิ้นนี	้ ได้เผยให้เห็นพื้นที่อีกหนึ่งรูปแบบที่เพศวิถีแบบ
ชายรักชายกำลังช่วงชิงและยึดครองมาใช้	เพื่อแสดงตัวตน	อัตลักษณ์ทาง
เพศภาวะ	และเพศวิถ	ีรวมไปถึงเพื่อกิจกรรม	หรือพฤติกรรมในการตอบ
สนองความต้องการ	ความปรารถนา		และความสุขทางเพศของกลุ่มตน	
แตแ่คมฟรอ็กมลีกัษณะพเิศษและแตกตา่งไปจากพืน้ทีท่างกายภาพเชน่สวน
สาธารณะ	หอ้งนำ้สาธารณะ	หอ้งนำ้สถานบีรกิารนำ้มนั	หรอืแมแ้ตซ่าวนา่	
สปา		บาร	์และผบัสำหรบัเพศวถิแีบบชายรกัชาย	เพราะพืน้ทีข่องแคมฟร็
อกคือ	พื้นที่ของไซเบอร	์ซึ่งเป็นพื้นที่เสมือนจริง	(David	lyon,	2002	
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หนา้	21)	ไมม่พีืน้ทีท่างกายภาพสำหรบัพบปะหรอืมปีฏสิมัพนัธก์นั	ดงันัน้
จึงมีความเป็นส่วนตัวสูง	ต้องอาศัยจินตนาการ	และประสบการณ์ของ
แตล่ะบคุคล		

เพราะฉะนั้นอัตลักษณ์ของชายรักชายในพื้นที่ไซเบอร์จึงถูกประกอบ
สรา้ง	และนำเสนอผา่นการแสดงออกทางเพศซำ้ๆ	เพือ่แสดงอตัลกัษณท์าง
เพศภาวะและเพศวถิทีีห่ลากหลายกวา่พืน้ทีจ่รงิ	ดงัเชน่ในซาวนา่	สปา	ผบั	
บาร	์หรอืหรอืสวนสาธารณะ	อกีทัง้พืน้ทีไ่ซเบอรอ์ยา่งแคมฟรอ็ก	สามารถ
เป็นชุมชน	เครือข่าย	หรือห้องสนทนาได้อย่างไม่จำกัด	เพราะฉะนั้นพื้นที่
แคมฟร็อกชายรักชายจึงแทบไม่ต้องแอบอิง	หรือทับซ้อนกับพื้นที่ของเพศ
วิถีกระแสหลักแบบหญิงชาย	อย่างที่ซาวน่า	สปา	ผับ	บาร	์หรือ	สวน
สาธารณะต่างๆ	ต้องเผชิญและช่วงชิง	อีกทั้งความเป็นเครือข่ายชุมชน	ยัง
สามารถแพรก่ระจายไปไดอ้ยา่งรวดเรว็และกวา้งขวาง	ทำใหค้วามแตกตา่ง
ในเรือ่งเวลา	และพืน้ทีก่ายภาพทีห่า่งไกล	กลายเปน็อปุสรรคในการดำเนนิ
กจิกรรมในพืน้ทีแ่คมฟรอ็กนอ้ยกวา่พืน้ทีจ่รงิอยา่งเหน็ไดช้ดั	

	ชุดความคิดความเชื่อในเรื่องเพศวิถีของชายรักชายในแคมฟร็อกที่
ไดจ้ากการศกึษาครัง้นี	้ลว้นแลว้แตเ่ปน็ชดุคดิทีเ่กีย่วเนือ่งกบัความตอ้งการ	
ความปรารถนา	และความสขุทางเพศของชายรกัชายแทบทัง้สิน้	ชดุความ
คิดความเชื่อเหล่านี้นำไปสู่บริบทเสริมต่อสุขภาวะทางเพศของชายรักชาย
ในแคมฟร็อก		ในขณะที่ชุดความคิดความเชื่อที่จะนำไปสู่บริบทเสี่ยงของ
ชายรักชายในแคมฟร็อกนั้น	ได้รับอิทธิพลจากชุดความคิดความเชื่อ	หรือ
วาทกรรมในเรื่องของโรคเอดส์เสียมากกว่า	คือ	โรคเอดส์เป็นโรคที่น่ากลัว	
อันตราย	และเป็นปัญหา	นอกจากนี	้ทุกคนไม่ว่าจะมีอัตลักษณ์ทางเพศ
ภาวะและเพศวิถีแบบใดก็ล้วนสามารถติดเชื้อได้ทั้งสิ้น	หากมีพฤติกรรม
ทางเพศที่ไม่ปลอดภัย	ไม่ป้องกัน	ด้วยอำนาจของวาทกรรมเรื่องโรคเอดส์
ในฐานะวาทกรรมหลักนี้เองทำให้เกิดความไม่รู	้การไม่ตระหนักถึงสุขภาพ
ทางเพศของชายรกัชายในมติขิองโรคตดิตอ่ทางเพศสัมพนัธ์แบบอืน่ๆ	หรือ
ชายรักชายยอมเสี่ยงต่อการเป็นโรคดังกล่าว	เมื่อเปรียบเทียบกับความ
รนุแรง	ความนา่กลวัของโรคเอดส	์
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	สำหรบัโครงสรา้งอำนาจในแคมฟรอ็กชายรกัชายนัน้	พบวา่	อำนาจ
ในพื้นที่ไซเบอร์อย่างแคมฟร็อก	มิได้มีเพียงอำนาจในแนวดิ่งรูปแบบเดียว
เสมอไป	แต่การปฏิสังสรรค์กันของชายรักชายในแคมฟร็อกนั้นกลับมีการ
ต่อต้าน	ต่อรอง	โดยอาศัยอำนาจในตน	หรือจากแหล่งอำนาจอื่นๆ	เช่น	
เนื้อตัวร่างกาย	ชุดวิธีคิดเรื่องเพศวิถ	ี เป็นต้น	และอำนาจเหล่านี้มีผลต่อ
การตอบสนองความปรารถนา	ความสขุทางเพศ	และบรบิทเสีย่งหรอืเสรมิ
ต่อสุขภาวะทางเพศของชายรักชาย	เนื่องจากการต่อรองต่อต้านเกิดขึ้น
เสมอ	หากมกีารใชอ้ำนาจในแคมฟรอ็กนำไปสูค่วามเสยีหาย	หรอือนัตราย
ต่อสมาชิกในห้อง	เช่น	การตักเตือน	หรือเรียกร้องให้มีเพศสัมพันธ์แบบ
ป้องกัน	หากคู่ความสัมพันธ์นั้นกำลังมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ปลอดภัย	หรือ
ไมป่อ้งกนั	เปน็ตน้	

	สำหรับบริบทเสี่ยงและเสริมต่อสุขภาวะทางเพศของชายรักชายใน
แคมฟร็อกนั้น	พบว่า	แคมฟร็อกชายรักชายสามารถนำไปสู่บริบทเสี่ยง	
และเสรมิตอ่สขุภาวะทางเพศได	้ขึน้อยูก่บัชดุวธิคีดิในเรือ่งเพศวถิ	ีการรบัรู้
และตระหนักถึงสุขภาพทางเพศ	หรือแม้แต่ชุดประสบการณ์ทางเพศที่เป็น
ส่วนตัว	หรือชุดประสบการณ์ทางเพศร่วมที่เกิดจากการถ่ายทอดกันในพื้น
ทีแ่คมฟรอ็ก	ซึง่ลว้นแตม่ลีกัษณะเปน็อตัวสิยัอยา่งยิง่	ดงันัน้การทำงานสง่
เสริม	การรณรงค	์ป้องกัน	และเฝ้าระวังบริบทเสี่ยงและเสริมต่อสุขภาวะ
ทางเพศของชายรักชายในแคมฟร็อกจึงต้องทำในระดับปัจเจกบุคคล	เพื่อ
เข้าถึงภาวะอัตวิสัยของชายรักชาย	การปิดหรือทำลายแคมฟร็อกไม่ใช่การ
แก้ไขปัญหาที่ต้นเหต	ุแต่กลับเป็นการทำลายพื้นที่ไซเบอร์ที่มีลักษณะ
เสมอืนจรงิซึง่มคีณุประโยชนอ์ยา่งลน้หลามในมติอิืน่ๆ	และกลุม่คนอืน่ๆ	ใน
สงัคม	
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มหาวิทยาลัยมหิดล	

4		นักศึกษาปริญญาโท	สาขาสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข	คณะสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	
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1. บทนำและความเป็นมา 


หากจะกล่าวถึงโปรแกรมการสนทนาออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ต	
ชัว่โมงนีน้อ้ยคนนกัทีไ่มเ่คยไดย้นิหรอืรูจ้กัโปรแกรมสนทนาออนไลน	์หรอืที่
เรียกกันง่ายๆ	ว่า	 โปรแกรมแชทออนไลน์ที่สามารถเชื่อมต่อกับกล้องได้	
เรียกกันว่า	โปรแกรมแคมฟร็อก	(Camfrog)	นับตั้งแต่ช่วงปลายป	ีพ.ศ.	
2549	ทีผ่า่นมา	บรรดานกัแชทและนกัทอ่งเวบ็หญงิชาย	ตา่งปฏเิสธไมไ่ด้
วา่ไมเ่คยรูจ้กัหรอืเขา้ไปในชมุชนไซเบอรแ์หง่นี	้	

ปรากฏการณ์การเข้าใช้โปรแกรมแคมฟร็อกของวัยรุ่นไทยได้แพร่
กระจายไปทั่ว	โปรแกรมสนทนาออนไลน์เชื่อมต่อกล้องที่รู้จักกันทั่วไปว่า
แคมฟร็อกนี	้ผลิตโดยบริษัทแคมแชร์จากสหรัฐอเมริกา	จุดมุ่งหมายใน	
การผลิตเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถแชร์กล้องหรือที่เรียกว่าเว็บแคมผ่าน	
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ง่ายยิ่งขึ้น	โปรแกรมแคมฟร็อกที่ว่านี้ส่วนใหญ่จะ	
มีการพูดคุยและแสดงวิดีโอในหลายเรื่องหลายประเด็น	ไม่ว่าจะเป็นการ
ท่องเที่ยว	กีฬา	ดนตร	ีภาษาและวัฒนธรรม	โปรแกรมช่วยอำนวยความ
สะดวกในการตดิตอ่สือ่สารกนัในคนทีพ่กิารทางเสยีง		

มีการนำโปรแกรมที่ใช้ในการพูดคุยและแสดงออกเรื่องทางเพศเป็น
หลักแพร่กระจายไปในหมู่วัยรุ่นต่างประเทศ	และในปัจจุบันคนไทยบาง
กลุ่มซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่น	ได้มีการนำเอาเทคโนโลยีนี้มาใช้พูดคุยสนทนา
หรือที่เรียกว่าแชทผ่านอินเตอร์เน็ต	ทั้งในเรื่องทั่วๆ	ไป	คุยเพื่อหาความรู	้
หาเพือ่นคยุออนไลน	์และสว่นใหญท่ีเ่ปน็ขา่วมกัเปน็การพดูคยุเรือ่งเพศกนั
ในหมู่วัยรุ่น	รวมถึงการแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่เปิดเผยร่างกายของวัยรุ่น
หญิงเพื่อตอบสนองความสุขความพอใจบางอย่าง	มีการเชื่อมต่อกล้องกับ
ระบบอนิเตอรเ์นต็ในการเขา้โปรแกรม	เพือ่ใหคู้ห่รอืกลุม่สนทนาเหน็ใบหนา้
หรือร่างกายได	้วัยรุ่นหญิงบางคนเต้นและขยับร่างกายตามจังหวะเพลงที่
เปิดจากดีเจที่อยู่ในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเดียวกัน	ลูบไล้เรือนร่างไป
ตามอารมณ์ปรารถนา	ดีเจหญิงชายพูดจากระตุ้น	เร่งเร้าให้เด็กสาวเต้น	
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ในลักษณะเซ็กซี่และยั่วยวนทางเพศมากที่สุด	รวมถึงทำหน้าที่ในการ
ควบคุม	ถ่ายทอดข้อความบางอย่างจากผู้เล่นที่พิมพ์ในการสนทนาออน
ไลน์ไปยังเด็กสาวและผู้เล่นคนอื่นๆ	ที่อยู่ในห้องสนทนาเดียวกันผ่าน
ไมโครโฟน	ขณะเดียวกันผู้เข้าร่วมใช้ในขณะนั้นก็สามารถพิมพ์ข้อความ	
เข้าในหน้าจอคอมพิวเตอร	์ เพื่อเร่งเร้า	ยั่วย	ุ เชิญชวน	หรือกระตุ้นให	้
เดก็สาวถอดเสือ้ผา้ใหเ้หลอืนอ้ยชิน้มากทีส่ดุ		

สว่นใหญผู่เ้ขา้รว่มใชโ้ปรแกรมลอ็กอนิในฐานะผูช้าย	ขอ้ความคำพดู
ส่วนใหญ่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์	ชื่นชมร่างกายและการแสดงออกของ	
ผู้หญิง	ซึ่งสอดรับกบัภาพตา่งๆ	ของเดก็สาวที่แสดงออกผ่านหนา้จอ	ลีลา
การเต้น	การเปิดเผยผิวกายในลักษณะที่ยั่วยวนเซ็กซี	่สิ่งที่น่าสนใจก็คือ	
การแสดงออกให้เห็นผ่านหน้าจอของโปรแกรมนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง		
ในขณะทีผู่ท้ีอ่า้งตวัวา่เปน็ผูช้ายนอ้ยนกัทีจ่ะเปดิเผยใบหนา้ใหเ้หน็	แตม่กัจะ
พิมพ์ข้อความต่างๆ	นานาถึงผู้หญิงที่อยู่หน้าจอ	รวมถึงการพิมพ์ข้อความ
ที่สื่อถึงความสุขสำเร็จในเรื่องเพศของตนออกมา	ในแคมฟร็อกจึงมักถูก
มองวา่รา่งกายและการกระทำของผูห้ญงิถกูบรโิภคโดยผูช้าย	เพือ่การตอบ
สนองความสุขและความปรารถนาทางเพศของผู้ชายเป็นหลัก	เรือนร่าง	
ผูห้ญงิถกูเสพเพือ่ตอบสนองอารมณป์รารถนาทางเพศ	

ปัจจุบันโปรแกรมแคมฟร็อกถูกเพ่งเล็งจากภาครัฐรวมถึงกระทรวง	
ที่เกี่ยวข้องมากขึ้น	ต่างฝ่ายต่างระบุว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในโปรแกรมดังกล่าว	
เป็นปัญหาสังคมที่วัยรุ่นไทยหมกมุ่นเรื่องทางเพศมากเกินไป	บ้างก็ว่าเป็น
ปัญหาทางจิตและอารมณ์ของผู้เล่นที่โชว์หน้าตา	เรือนร่าง	และอวัยวะ
ต่างๆ	ของร่างกาย	อาจส่งผลกระทบและสร้างปัญหาสังคมได้ในภายหลัง	
ดังนั้นจึงเกิดการพยายามเข้าควบคุม	 ในช่วงแรกที่การใช้โปรแกรมแพร่
ระบาดมากถงึขัน้มกีารโชวโ์ป	๊เปลอืย	โชวก์ารรว่มเพศออนไลนผ์า่นหนา้จอ
คอมพวิเตอร	์	

การตีแผ่เรื่องราวจากสื่อมวลชนตำหนิการกระทำของเด็กสาวที่เปิด
เผยและแสดงออกเกี่ยวข้องกับเรื่องทางเพศที่ถูกระบุว่าผิดจารีตสังคม	
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ทำให้รัฐประกาศปิดและสกัดกั้นบล็อกเครือข่ายแคมฟร็อกทำให้ไม่สามารถ
เชื่อมต่อได	้ต่อมาก็สามารถเชื่อมต่อได้แต่การกระทำต่างๆ	ได้ถูกสอดส่อง
ควบคุมจากทางภาครัฐมากขึ้น	รัฐและสถาบัน	รวมถึงสื่อมวลชนต่างๆ		
ได้แสดงอำนาจควบคุม	กำกับ	ดูแล	สอดส่องร่างกายของผู้เข้าเล่นใน
โปรแกรมแชทออนไลน์นี	้ซึ่งร่างกายที่ทุกฝ่ายเพ่งเล็งและให้ความสำคัญ	
ตอ่การควบคมุกห็นไีมพ่น้รา่งกายของผูห้ญงินัน่เอง		

หากพิจารณาปรากฏการณ์แคมฟร็อกที่แพร่กระจายในปัจจุบัน		
จะพบว่า	การใช้โปรแกรมแคมฟร็อกเป็นปรากฏการณ์สังคมที่ซับซ้อน	
และสามารถสะท้อนให้เห็นแง่มุมทางมานุษยวิทยาและประเด็นในเรื่องของ
เพศสภาวะและเพศวิถีได	้ปรากฏการณ์นี้ทำให้เห็นมุมมองที่หลากหลาย
ของวาทกรรมเรื่องเพศที่เกี่ยวข้องกับเพศวิถีของวัยรุ่นหญิงชายในสังคม
ไทย	มายาคตเิรือ่งเพศภาวะและเพศวถิตีอ่วยัรุน่หญงิ		

การเป็นผู้หญิงที่ดีไม่ควรเปิดเผยเรื่องเพศถูกนำมาใช้กำกับความ
เป็นผู้หญิงของเด็กสาววัยรุ่นไทย	 โดยละเลยการมองเห็นตัวตนในการ
แสดงออกทางเพศ	และการเปดิเผยแสดงออกซึง่เพศวถิขีองตนในฐานะเปน็
สว่นหนึง่ของการสรา้งอตัลกัษณท์างเพศภาวะและเพศวถิขีองผูห้ญงิ	ตลอด
จนละเลยการสร้างพื้นที่ในการแสดงออกทางเพศวิถีของผู้หญิงไป	 โดย
สงัคมไดร้บัการประกอบสรา้งซำ้ๆ	ถงึมายาคตเิรือ่งเพศของผูห้ญงิวา่เปน็สิง่
ต้องห้ามในการแสดงอารมณ์และความรู้สึกทางเพศ	ผู้หญิงที่แสดงอารมณ์
ความรู้สึกดังกล่าวถือว่าเบี่ยงเบนและไม่เหมาะสมต่อการเป็นผู้หญิงที่ดีใน
สงัคมไทย	ไมบ่อ่ยนกัทีจ่ะไดย้นิการวพิากษ	์วจิารณ	์ตอ่วา่หรอืตำหนผิูช้าย
ทีเ่สพเรอืนรา่งของผูห้ญงิผา่นสือ่ประเภทนีเ้พือ่ความสขุทางเพศของตน		

สงัคมวฒันธรรมกำหนดและสรา้งความหมายใหแ้กเ่รือ่งเพศในทกุแง่
มมุ	สรา้งชดุความเชือ่และกำหนดใหผู้ช้ายเปน็ฝา่ยรกุเรือ่งเพศ	สว่นผูห้ญงิ
กลายเป็นฝ่ายสนองรับความต้องการทางเพศของผู้ชาย	ทำให้คนเชื่อว่า	
ผู้หญิงที่ดีต้องไม่แสดงออกเรื่องเพศ	ผู้หญิงที่เปิดเผยความรู้สึกทางเพศ
เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง	โดยเฉพาะผู้หญิงที่เปิดเผยเรือนร่างตนเองใน
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ลักษณะยั่วยวนทางเพศในที่สาธารณะหรือสื่ออินเตอร์เน็ตออนไลน์ต่างๆ	
ต้องถูกกำกับดูแล	ควบคุมร่างกายผู้หญิงให้อยู่ในกรอบเพศวิถีที่สังคม
ต้องการ	และไม่ว่าจะอย่างไรตั้งแต่ไหนแต่ไรมา	ผู้หญิงที่เปิดเผยเรื่องเพศ
วถิขีองตนกม็กัถกูมองวา่เปน็ปญัหาสงัคมและถกูทำใหเ้ปน็เหยือ่ทางเพศมา
โดยตลอด		

มาตรฐานสังคมเชิงซ้อนในเรื่องทางเพศระหว่างผู้หญิงและผู้ชาย	
ยังคงถูกประกอบสร้างและผลิตซ้ำอยู่ตลอดเวลา	 โดยให้คุณค่าในการ
แสดงออกทางเพศของผู้ชายว่าเป็นสิ่งที่ไม่ผิด	ในขณะที่พยายามควบคุม
ร่างกายและพฤติกรรมทางเพศเฉพาะกับผู้หญิงเท่านั้น	พฤติกรรมทางเพศ
ของผู้หญิงมักถูกใช้เป็นตัววัดระดับศีลธรรมของสังคมมากกว่าพฤติกรรม
ทางเพศของผู้ชาย	(ธัญญา	ใจดี,	http	:	//www.whaf.or.th,	2550.)	
การแสดงออกทางเพศของผูห้ญงิในโปรแกรมแคมฟรอ็กจงึถกูสงัคมเพง่เลง็		
ถูกควบคุม	ถูกประนาม	และถูกตำหนิว่าเป็นบ่อเกิดของปัญหาสังคมและ
การยั่วยุทางเพศต่างๆ	โดยไม่ได้พิจารณาถึงบรรทัดฐานทางเพศที่เป็นอยู่
จริงในสังคม	สร้างและตอกย้ำความหมายชุดที่ว่าเมื่อผู้หญิงไปยุ่งเกี่ยวกับ
เรือ่งเพศ	ถอืเปน็ความเสือ่มเสยีอยา่งรา้ยแรง	(ธญัญา,	อา้งแลว้)	





2. วัตถุประสงค์และวิธีวิทยา 


การศึกษาครั้งนี้จึงเป็นความพยายามที่จะชี้ให้เห็นปรากฏการณ์จริง

ที่ดำเนินอยู่จริงในสังคม	มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์และทำความ
เข้าใจชุดความคิดเรื่องเพศภาวะและเพศวิถีที่ผลิตและผลิตซ้ำภายใต้บริบท
การเลน่แคมฟรอ็กหญงิชาย	อกีทัง้ยงัศกึษาวเิคราะหถ์งึการตอ่ตา้น	ตอ่รอง	
ตอ่ชดุคดิตา่งๆ	เกีย่วกบัเพศภาวะและเพศวถิภีายใตบ้รบิทการเลน่แคมฟรอ็ก	
แห่งนี	้ และยังได้วิเคราะห์ถึงบริบทเสี่ยงและเสริมต่อสุขภาวะทางเพศ		
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ผา่นปรากฏการณก์ารเลน่แคมฟรอ็กของวยัรุน่หญงิชายอกีดว้ย	

การศึกษาครั้งนี้ได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงสตรีนิยม	โดยวิธีการเก็บ
ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์วาทกรรม	การวิเคราะห์ตัวบท	การสัมภาษณ	์
เชงิลกึและการสงัเกตการณ	์ผูใ้หข้อ้มลูเปน็วยัรุน่หญงิและชาย	อายรุะหวา่ง	
19-30	ปีที่เคยใช้โปรแกรมแคมฟร็อก	การศึกษาชิ้นนี้มุ่งเน้นเก็บข้อมูล	
และวิเคราะห์บริบทของแคมฟร็อกหญิงชาย	จึงไม่ได้กล่าวถึงการใช้	
โปรแกรมแคมฟรอ็กในบรบิทคูค่วามสมัพนัธอ์ืน่ๆ	อนัไดแ้ก	่ชายรกัชาย		

นอกจากนีเ้ทคนคิการสุม่ตวัอยา่งแบบ	snowball	ถกูนำมาใชใ้นการ
เชื่อมต่อถึงกลุ่มผู้ให้ข้อมูล	ทำการเก็บข้อมูลภาคสนามด้วยการสัมภาษณ์
เชิงลึก	(In-depth	interview)	ผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด	6	คน	(ผู้หญิง	4	คน	
ผู้ชาย	2	คน)	ได้มีการวิเคราะห์ถึงข้อความและภาษาจากกฎระเบียบข้อ
บังคับและนโยบายของภาครัฐ	รวมทั้งเอกสารรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับปรากฏการณ์แคมฟร็อกของประเทศไทย	โดยใช้แนวคิดทฤษฎีเชิงสตรี
นิยมหลังสมัยใหม่มาวิเคราะห์ลักษณะการแสดงออกผ่านพื้นที่ไซเบอร์ใน
โปรแกรมแคมฟรอ็ก	วเิคราะหถ์งึภาษาทีใ่ชใ้นการพดูคยุสนทนาออนไลนใ์น
ประเด็นเพศภาวะและเพศวิถีที่อยู่ภายใต้บริบทของสังคมและวัฒนธรรม
ทนุนยิมชายเปน็ใหญข่องสงัคมไทย		





3.  บริบทแคมฟร็อก : 
 พื้นที่ในการแสดงออกเรื่องเพศ 


ชุมชนไซเบอร์


อาณาจักรไซเบอร์เป็นชุมชนนามธรรม	(abstract	community)	
แทนที่การพบปะสื่อสารแบบซึ่งหน้าด้วยการสื่อสารแบบขยายซึ่งไม่ขึ้น	
กบัการตดิตอ่ทางกายภาพ	ความเปน็นามธรรมนีร้วมถงึการดงึปจัเจกออก
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จากการผูกติดอยู่กับสิ่งที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของอัตลักษณ์ด้วย	ไม่ว่า
จะเป็นตัวแปรทางเพศ	ชนชั้น	ชาติพันธุ	์ ในโลกไซเบอร์สามารถเป็นใคร
หรอือะไรกไ็ดท้ัง้สิน้	สามารถลบตวัตนเกา่ๆ	สรา้งตวัตนใหมใ่นชือ่ทีไ่มม่ใีคร
รูจ้กัไดพ้บหรอืเหน็	เปน็ตวัตนในจนิตนาการลว้นๆ		

นอกจากนี	้พื้นที่ไซเบอร์มิใช่เพียงพื้นที่หรือเหตุการณ์อันเกิดขึ้น	
หรือเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว	แต่เป็นพื้นที่ทางสังคมที่ถูกฝัง
ตรงึ	แทรกซมึไปดว้ย	คา่นยิม	วฒันธรรม	ระบบอำนาจ	และระบบระเบยีบ	
หรือลำดับต่างๆ	ภายในโครงสร้างสถาบัน	กล่าวคือพื้นที่ไซเบอร์ถูกจัดรูป
แบบ	หรอืถกูหลอ่หลอมดว้ยระบบความสมัพนัธค์วามเปน็หญงิชาย	พืน้ที่
ไซเบอร์ยังเสมือนวัฒนธรรมสื่อกลางที่ได้สร้างความเชื่อมโยงระหว่าง	
ความเป็นปัจเจกในฐานะผู้กระทำ	ทั้งด้านสังคม	การเมือง	และเศรษฐกิจ	
(Armitage	and	Roberts,	2002		:	109-119)	


เพศวิถีในพื้นที่ ไซเบอร์


เทคโนโลยีของแคมฟร็อกที่เอื้อต่อการสนทนาออนไลน์ผ่านกล้อง	
เวบ็แคม	ดงึดดูใหผู้เ้ลน่จำนวนมากตัง้แตน่อ้ยกวา่สบิคนไปจนถงึเปน็พนัคน
นิยมเข้ามาเล่น	กล้องเว็บแคมมีส่วนสำคัญไม่น้อยในการแสดงออกผ่าน
การพูดคุยสนทนาออนไลน์รูปแบบปกติ	 เมื่อบุคคลสามารถเชื่อมต่อและ
แสดงตัวตนผ่านกล้องให้บุคคลอื่นในพื้นที่ไซเบอร์เดียวกันพบปะ	พบเจอ	
และพูดคุยได้ทั้งๆ	ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้สถานที่เดียวกัน	บุคคลที่สามารถเชื่อม
ต่อกล้องสามารถแสดงออกทั้งผ่านการแชทพิมพ์ข้อความและการแสดง
ท่าทางผ่านกล้องได	้ขณะเดียวกันบุคคลอื่นๆ	ที่แม้ไม่มีกล้องเชื่อมต่อก็
สามารถมองเห็นการแสดงออกต่างๆ	ของบุคคลที่อนุญาตให้เข้าร่วมการ
สนทนาออนไลนไ์ด	้	

การนำเสนอรา่งกายผา่นกลอ้งจงึเปน็ทีน่ยิมในหมูน่กัแชทแคมฟรอ็ก	
ไม่ว่าจะเป็นการปลดเปลื้องอาภรณ์ภัณฑ	์การแต่งกายที่เซ็กซี	่การเต้นรำ
ประกอบจังหวะเพลงที่ดีเจเปิด	หรือแม้กระทั่งท่าทางการนั่งพิมพ์ข้อความ
ผ่านหน้าจอ	หรือการฉายกล้องไปตามมุมต่างๆ	ของบริบทที่ตนเองอาศัย
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อยู	่บุคคลแสดงออกซึ่งตัวตนผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์สื่อสารไปยังบุคคล
อื่นๆ	ที่ออนไลน	์และประสงค์เข้ามาพูดคุยผ่านทางร่างกายและข้อความ	
ร่างกายจึงเป็นสัญลักษณ์ที่ฉายภาพสะท้อนของบุคคล	ซึ่งบุคคลต่างให้
ความสำคัญของร่างกายที่แต่ละคนใช้ในฐานะเป็นพื้นที่ในการแสดงความ
เป็นตัวตนออกมา	(มัลลิกา	มัติโก,	2549)	ถือเป็นการแสดงอัตลักษณ	์
และตัวตนผ่านพื้นที่ไซเบอร์ที่เชื่อมโยงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับ
กลุ่ม	และกลุ่มกับบุคคล	 โดยที่ไม่จำเป็นต้องออกมาพบเจอกันในพื้นที่
กายภาพตามสถานทีข่า้งนอกเลย		

ลักษณะการแสดงออกและการเข้ามามีส่วนร่วมในพื้นที่ไซเบอร์แห่ง
นี้จึงพบความแตกต่างหลากหลายในชุดวิธีคิดเรื่องเพศของวัยรุ่น	บุคคล	
มีรูปแบบในการนำเสนอตัวตน	ทั้งตัวตนทางเพศและตัวตนทางสังคมผ่าน
สื่อต่างๆ	กันไปตามชุดคิดความเชื่อที่ประกอบสร้างอยู่ภายในตน	บางคน
กล้าที่จะแสดงตัวตนออกมาอย่างเต็มขั้นผ่านลีลาท่าทางของร่างกาย	บาง
คนเลือกที่จะเป็นผู้เฝ้าสังเกตการณ์อย่างเดียว	บางคนเลือกที่จะเป็นผู	้
วิพากษ์วิจารณ	์ตำหน	ิหรือแม้แต่การชื่นชมการแสดงออกผ่านร่างกาย	
ของบุคคลอื่น	ในส่วนต่อไปจะเป็นการนำเสนอชุดคิดเรื่องเพศของปัจเจก		
ทั้งหญิงและชายที่เชื่อมโยงกับมุมมองเพศวิถีของผู้คนในสังคมแคมฟร็อก	
ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงชุดความคิดความเชื่อเรื่องเพศที่ปลูกฝังและประกอบ
สรา้งใหแ้กบ่คุคลเหลา่นัน้มาโดยตลอด	

อาณาจักรแคมฟร็อกของวัยรุ่นไทยมีลักษณะการติดต่อสื่อสารที	่
ไม่ผูกติดกับพื้นที่และกาลเวลา	ปัจเจกสามารถเป็นใครก็ได้ในพื้นที่ไซเบอร	์
สร้างตัวตนใหม	่สร้างชื่อใหม	่สร้างเพศใหม	่ ใช้ไอดีไม่ตรงกับเพศ	ต่างๆ	
นานา	มีทั้งการพูดคุยสนทนาออนไลน์ทั่วไปในหมวดทั่วไป	(General)	
และยังได้แบ่งโซนที่เรียกว่าเป็นโซนสำหรับผู้ใหญ่อาย	ุ18	ปีขึ้นไป	(18+	
only)	ซึง่เรือ่งราวทีพ่ดูคยุใหโ้ซนนีก้เ็ปน็การพดูคยุกนัทัว่ไปเชน่กนั	แตส่ว่น
ใหญ่มักเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทางเพศ	มีการพิมพ์ข้อความแชท	
ออนไลน์ในบริบทห้องส่วนรวม	และสามารถพูดคุยสนทนาส่วนตัวระหว่าง
คูค่วามสมัพนัธไ์ดท้ีเ่รยีกวา่	IM	คยุกนั	(Instant	Messaging)	โดยผูอ้ืน่ใน
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ห้องไม่สามารถเห็นบริบทการพูดคุยนั้นๆ	ได	้มีดีเจหญิงชายที่ผลัดเปลี่ยน
กันมาทำหน้าที่ในการพูดคุยผ่านไมโครโฟนถ่ายทอดไปยังผู้เล่นอื่นๆ	ที่เป็น
ทั้งหญิงและชายที่เข้ามาในห้องสนทนาหนึ่งๆ	พร้อมเลือกเปิดเพลงให้
สมาชกิฟงัระหวา่งการสนทนาออนไลน	์	

อาณาบรเิวณของสถานทีใ่นการใชโ้ปรแกรมแตกตา่งหลากหลายตาม
บริบทสังคมและวัฒนธรรมที่สามารถเข้าถึงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได	้	
ไม่ว่าจะเป็นบ้าน	หอพัก	อพาร์ทเม้นท	์หรือแม้กระทั่งร้านอินเตอร์เน็ต
สาธารณะที่เรียกกันติดปากว่าร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ก็ตาม	ที่ปัจจุบัน	
ผู้ประกอบการต่างลงทุนตกแต่งดึงดูดร้านให้เป็นที่สนใจในหมู่วัยรุ่นให้เข้า
มาใชบ้รกิารกนัอยา่งแพรห่ลาย		

ในบริบทแคมฟร็อกนี	้ พบว่าผู้ เล่นส่วนใหญ่เป็นชนชั้นกลางที่
สามารถเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตได้	 ในกลุ่มคนเหล่านี้มีทั้งนักศึกษา		
พนักงานบริษัท	หรือแม้กระทั่งบรรดาข้าราชการต่างๆ	สถานภาพโสดและ
ไม่โสดปะปนกันไป	คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจเนื่องจากความเป็นอิสระใน
การเข้ามาเล่น	กิจกรรมที่พบในบริบทแคมฟร็อกก็หลากหลาย	ไม่ได้จำกัด
อยู่เฉพาะเพียงประเด็นทางเพศเพียงอย่างเดียว	ดังที่สื่อมวลชนพยายาม
ประโคมข่าวเพื่อสร้างภาพตัวแทนให้แก่ผู้เล่นแคมฟร็อกว่าเป็นเรื่องทาง
เพศเทา่นัน้		

ห้องแชทออนไลน์ในแคมฟร็อกมีหลายรูปแบบและหลายร้อยห้อง	
ห้องพูดคุยทั่วไป	ห้องเฉพาะกลุ่มที่สร้างขึ้นมา	เช่น	ห้องเกมส์ต่างๆ	ห้อง
บุคคลอาย	ุ30	ขึ้นไป	เป็นต้น	และห้องที่เป็นกระแสข่าวดึงดูดความสนใจ
คนสว่นใหญก่ค็อื	หอ้งทีเ่ปน็โซน	18+	เฉพาะบคุคลทีม่อีายมุากกวา่	18	ปี
ขึ้นไป	ที่เนื้อหาภายในมีทั้งการพูดคุยปกติธรรมดาไปจนถึงเรื่องเพศ	ซึ่ง
ปัจจุบันรัฐเข้ามาสอดส่อง	กำกับดูแลมากขึ้น	ทำให้เนื้อหาทางด้านเพศที่
ตรงๆ	เช่น	การร่วมเพศ	การเปลือยกายลดน้อยลงไป	คงไว้แต่การพูดคุย
และการแสดงออกผ่านกล้องออนไลน์ในลักษณะที่นิยามกันว่าเซ็กซี	่มีการ
เตน้รำ	แตง่กาย	เยา้ยวนใจ	และดงึดดูทางเพศแกผู่พ้บเหน็		
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สิง่ทีน่า่สนใจในการศกึษากค็อื	การพบเหน็ภาพของวยัรุน่หญงิไทยที่
เปดิเผยใบหนา้	หรอืแมก้ระทัง่เรอืนรา่งของเธอเชือ่มตอ่กลอ้งเวบ็แคมและ
เปดิเผยสูห่นา้จอคอมพวิเตอรแ์กผู่ท้ีเ่ลอืกคลกิดเูธอ	การเลอืกแตง่กายดว้ย
เสือ้ผา้สวยงาม	ไปจนถงึเซก็ซีย่ัว่ยวนทางเพศ	การเตน้ไปตามจงัหวะเพลง
ที่ดีเจเปิด	การสัมผัสลูบไล้ร่างกายของตนเองตามอารมณ์ความรู้สึก
ปรารถนา	หรือแม้กระทั่งแสดงอิริยาบทต่างๆ	ในระหว่างต่อเชื่อมกล้อง
ออนไลน	์เช่น	นอนบนเตียง	คุยโทรศัพท์มือถือ	เต้นรำตามจังหวะเพลง	
รบัประทานอาหารหรอืขนมขบเคีย้ว	หรอืแมแ้ตน่ัง่หนา้กลอ้งพมิพข์อ้ความ
แชทออนไลน	์ เป็นต้น	ซึ่งหากจะกล่าวไปแล้วการแสดงออกดังกล่าวก็
สามารถพบเห็นได้ทั้งจากผู้หญิงและผู้ชาย	หากแต่เพียงว่ากระแสสังคม
ปัจจุบันที่ตัดสินคุณค่าความเป็นหญิงไทยจากพฤติกรรมและการแสดงออก
ของผู้หญิงเป็นหลัก	ผู้คนในสังคมมักกล่าวอ้างถึงเรื่องราวทางเพศที่เกิด
จากการกระทำของผูเ้ลน่ผูห้ญงิฝา่ยเดยีว	


ผู้หญิงในพื้นที่แคมฟร็อกคือใคร?




 และเธอทำอะไรในแคมฟร็อก


จากบรบิทแคมฟรอ็กพบวา่	ผูห้ญงิทีแ่สดงออกผา่นหนา้จอโปรแกรม	
แคมฟร็อกส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นหญิงไทยอายุประมาณ	16	ถึง	29	ป	ี	
เป็นชนชั้นกลางในบริบทสังคมเมืองที่สามารถเข้าถึงสื่ออินเตอร์เน็ตได้ง่าย	
เปน็เดก็สาวทีอ่ยูใ่นวยัเรยีน	เปน็นกัเรยีนนกัศกึษา	ไปจนถงึพนกังานบรษิทั
ตา่งๆ	เปน็ตน้		

ผูห้ญงิบางคนอาจถกูจา้งมาแสดงเพือ่ดงึดดูใหผู้ค้นเขา้มาใชโ้ปรแกรม	
แคมฟร็อกมากขึ้นเพื่อประโยชน์เชิงธุรกิจ	ผู้หญิงบางคนสมัครใจเปิดเผย
เรือนร่างด้วยตนเอง	ผู้หญิงบางคนแสดงออกในแคมฟร็อกในลักษณะฉาย
เดี่ยว	 เล่นคนเดียวที่บ้านหรือร้านอินเตอร์เน็ตสาธารณะทั่วไป	หรือ
แสดงออกผ่านหน้าจอเป็นกลุ่มกับคู่ความสัมพันธ	์ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหญิง
หรือเพื่อนชาย	ผู้หญิงบางคนเลือกที่จะเปิดเผยใบหน้าและร่างกายให้เห็น
ทัง้หมด	แตผู่ห้ญงิบางคนเลอืกทีจ่ะเปดิเผยรา่งกายเฉพาะสว่นทีต่นเองและ
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รปูที ่1 ลกัษณะการแสดงออกในรปูแบบตางๆ ของเดก็สาวในแคมฟรอ็ก 

 

คนอืน่ๆ	ชืน่ชมวา่มลีกัษณะดดูสีวยงาม	เชน่	ดวงตา	รมิฝปีาก	ลำคอ	และ
หนา้อก	เปน็ตน้	(แสดงดงัรปูที	่1)		

ลักษณะโดยทั่วไปจากการสังเกตท่าทาง	จุดประสงค์และการให้
ความหมายในการเล่นของวัยรุ่นหญิง	ก็เพื่อหาเพื่อนคุย	หาแฟน/คู่ความ
สัมพันธ	์แชทออนไลน์เพื่อคุยกับเพื่อนในกลุ่ม	เข้าร่วมเพื่อฟังเพลงที่ดีเจ
เปดิ	เลน่เกมสต์อบปญัหาตา่งๆ	ในหนา้จอแคมฟรอ็ก	ตอ่เชือ่มกลอ้งเตน้รำ
คนเดยีวหรอืเตน้เปน็กลุม่เพือ่ความสนกุสนานบนัเทงิ	เปน็ตน้	
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แม้แต่ผู้หญิงที่รับบทบาทเป็นดีเจในบริบทขณะนั้น	ก็ร่วมเป็นผู้
แสดงออกในหน้าจอแคมฟร็อกด้วยเช่นกัน	ผ่านการสวมเสื้อผ้าที่ค่อนข้าง
เปดิเผย	การพดูคยุเรง่เรา้กระตุน้เดก็สาวคนอืน่ใหร้ว่มแสดงออกไปในทางที่
สงัคมแคมฟรอ็กตอ้งการ	การเตน้รำแสดงออกสูห่นา้จอ	การรอ้งครางดว้ย
เสียงยั่วยวนและกระตุ้นเร้าอารมณ์ทางเพศตนเองและสมาชิกร่วมห้อง
สนทนา	เปน็ตน้			

ด้วยการแสดงออกดังกล่าว	ทำให้เมื่อกล่าวถึงการเล่นแคมฟร็อก	
ภาพตัวแทนเรื่องราวทางเพศก็จะปรากฏออกมาทันทีในมุมมองคนส่วน
ใหญ่ของสังคม	โดยมองว่าทั้งหญิงและชายที่เข้าไปอยู่ในบริบทแคมฟร็อก
ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศไม่มากก็น้อย	 ผู้หญิงกับลักษณะของการ
แสดงออกผา่นรา่งกายและการพดูคยุผา่นหนา้จอ	ผูช้ายกบัลกัษณะการเขา้
มาจับจ้องบริโภคร่างกายผู้อื่นรวมทั้งสนทนาออนไลน์ผ่านถ้อยคำต่างๆ	
เพื่อตอบสนองและแสวงหาความสุขความพึงพอใจทางเพศ	เมื่อมีการ
ประกอบสร้างเรื่องราวทางเพศซ้ำๆ	ย้ำเพื่อให้ดำรงอยู่ในแคมฟร็อกตลอด
เวลา	จนกลายเปน็ภาพตวัแทนทางเพศในวยัรุน่	โดยเฉพาะกบัวยัรุน่ชายที่
ยอมรับว่าเมื่อมีความต้องการทางเพศก็จะนึกถึงแคมฟร็อกและเข้าไปดูผู้
หญิงทันท	ีบางครั้งพัฒนาความสัมพันธ์ถึงขั้นการนัดเจอภายนอกสื่อไซ
เบอร	์แคมฟร็อกจึงกลายเป็นเครื่องมือในการแสวงหาและแสดงออกซึ่ง
ความสขุทางเพศของผูช้ายหลายๆ	คน	

“…แรกๆ กพ็ดูคยุเลน่ธรรมดา ตอ่มาเหน็วา่มอียา่งวา่ จดุประสงคใ์น

การเขา้แคมฟรอ็กกเ็ปลีย่นไป พฒันาเขา้มาในหอ้ง 18+ และเขา้มา

เพือ่อยา่งนัน้ (เพือ่หาเซก็ส)์ 18+ ตอ้งคูก่บัผูห้ญงิแนน่อน กค็อื ชือ่

มนักส็อ่อยูแ่ลว้เนา๊ะ ถา้เขา้หอ้ง general กค็ยุเรือ่งทัว่ๆ ไป แตถ่า้

เข้าห้อง 18 ก็คือ วันนี้ผมต้องได้เห็นอะไร ต่อมาพอนัดได้มันก็

ลงทา้ยทีต่อ้งมอีะไรกนั แตถ่า้ไมไ่ดก้พ็ากนิขา้วดหูนงัไปเรือ่ย พาไป

เที่ยวแล้วก็แยกกันไปโดยไม่มีเซ็กส ์ผมไม่บังคับอยู่แล้ว...กับการ

แชทในแคมฟร็อกเหมือนกับว่าเป็นอาหารมื้อสุดท้ายประจำวันไป

เลย บางทมีนัมคีวามรูส้กึอยาก กเ็ขา้มาเลน่รูส้กึวา่มนัเปน็ชอ่งทาง
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ความสุขอย่างหนึ่ง...รู้สึกว่ามันเป็นช่องทางความสุข มันไม่ซ้ำซาก

จำเจมนัเปลีย่นไดเ้รือ่ยๆ ในความรูส้กึ พอเราไมไ่ดท้ำวนัไหน ไมใ่ช่

ทุกวันนะ หมายถึงเปรียบเทียบถ้าเราไม่ได้ทำมันขึ้นมา มันรู้สึกว่า 

ถา้เรามคีวามรูส้กึปุบ๊เรากร็ูส้กึวา่ตอ้งเขา้วนันี ้ตอ้งนดัใหไ้ดน้ะ จาก

ที่แค่ดูเฉยๆ กลายเป็นว่าต้องนัดให้ได้นะเพื่อให้ได้มีเซ็กส ์อะไร

อย่างนี้ฮะ แต่ถ้านัดไม่ได้ก็ไม่เป็นไร อย่างน้อยชั้นก็ได้ปลดปล่อย

ออกไป คือมันเป็นอย่างนั้นฮะ แล้วพอได้ทำแล้วมันรู้สึก ถ้านึกถึง

แคมฟรอ็กปุบ๊กร็ูส้กึเลย”  

ณทั,	27	ป,ี	ผูเ้ลน่ชาย,	นกัศกึษา		

 การควบคุมเพศวิถีทางอินเตอร์เน็ตของภาครัฐ/สถาบัน



 และการตอบโต้จากสังคม


ในปจัจบุนั	อทิธพิลของรฐั	สถาบนั	และสือ่มวลชนตา่งๆ	ทีพ่ยายาม
ประกอบสรา้งภาพตวัแทนแคมฟรอ็กใหผ้กูตดิกบัเรือ่งราวทางเพศ	ไดก้ลาย
เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมอินเตอร์เน็ตแห่งนี้ที่ดึงดูดใจให้ผู้เล่นเข้ามา
แสวงหาเรื่องราวทางเพศที่ปรากฏในพื้นที่ไซเบอร์	ประกอบกับรูปแบบ
เทคโนโลยีอันทันสมัยสามารถเห็นกิจกรรมต่างๆ	ผ่านกล้องที่เชื่อมต่อหน้า
จอคอมพวิเตอรไ์ด	้สรา้งความตืน่เตน้และนา่สนใจในตวัสือ่มากขึน้	และยิง่
ภาครัฐให้การสอดส่อง	กำกับ	ดูแลและควบคุมเรื่องเพศในหมู่วัยรุ่นมาก
เทา่ใด	กลุม่คนกย็ิง่ตอ้งการแสวงหามากขึน้เทา่นัน้	ยิง่มกีารบรหิารอำนาจ
จากรฐักำกบัดแูลมากเทา่ใด	ปฏบิตักิารของการทา้ทาย	การเขา้ไปเลน่เพือ่
ความอยากรู	้อยากลอง	การตอบโต	้ตอ่ตา้น	ตอ่รองในรปูแบบตา่งๆ	จาก
ผูค้นทีเ่ลน่แคมฟรอ็ก	กม็ากขึน้เปน็ลำดบัเชน่กนั		

ผู้เล่นบางคนกล่าวว่าแรกเริ่มเดิมทีไม่ได้ให้ความสนใจแคมฟร็อก
มากนักเนื่องจากมีเทคโนโลยีการพูดคุยออนไลน์ประเภทอื่นๆ	ที่ใช้เล่นกัน
อยู่ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกล้องได้เช่นเดียวกัน	หากแต่จำนวนผู้เล่นน้อยกว่า
ในแคมฟรอ็กหลายเทา่	จนเมือ่มขีา่วนำเสนอออกไปอยา่งกวา้งขวาง	ทำให้
หนักลบัมาเลน่แคมฟรอ็กและเลน่มากขึน้เรือ่ยๆ		
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“...แต่พอเห็นข่าวว่ามันมีแบบนั้น เอ๊ย เค้าโชว์กันด้วยเหรอ 

เนื่องจากมันมาออกข่าวแล้วเราก็เล่นอยู่แล้ว โหลดเรื่องอย่างนี้มา

เยอะอยูแ่ลว้ เรากพ็ยายามเขา้ไปด ูอยากเขา้ไปด.ู..”  

นกัศกึษาชาย,	ปรญิญาเอก	มหาวทิยาลยัของรฐัแหง่หนึง่	



จงึอาจกลา่วไดว้า่ปจัจบุนัเมือ่พดูถงึการใชง้านโปรแกรมสนทนาออน
ไลน์แคมฟร็อก	ผู้คนในสังคมมักจินตนาการนึกภาพถึงเรื่องราวทางเพศที่
สามารถเข้ามาพูดคุยและดูกิจกรรมต่างๆ	ที่มุ่งเน้นประเด็นทางเพศได้จาก
สือ่ไซเบอรแ์หง่นีไ้ดอ้ยา่งเสร	ี





4. ผลการศึกษา : พื้นที่แคมฟร็อก กับการประกอบ 
 สร้างเพศภาวะและเพศวิถีของวัยรุ่น

4.1
ชุดความคิดความเชื่อที่ว่าผู้เล่นแชท-เซ็กซ์ออนไลน์เป็นบุคคล



 
ที่อารมณ์อ่อนไหว
บอบบาง
ขี้เหงา
ซึมเศร้า
เรียกร้องความสนใจ



“บรรดาวัยรุ่นที่นิยมใช้อินเทอร์เน็ตคอนเฟอเรนซ ์เซ็กซ์ออนไลน ์

โดยเฉพาะโปรแกรมแคมฟรอก วา่การเขา้ไปโชวเ์รอืนรา่งผา่นกลอ้

งเวบ็แคม สว่นใหญเ่ปน็ผูท้ีม่อีารมณอ์อ่นไหวงา่ย จติใจเปราะบาง ขี้

เหงาซมึเศรา้งา่ย และพยายามหาสิง่ทีท่ำใหต้วัเองมคีณุคา่ หากเกดิ

ความผิดหวังหรือภาพที่โชว์ถูกเผยแพร่ออกไปจะเกิดความอับอาย

และเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายสูง จึงขอเตือนผู้ปกครองให้ดูแลบุตร

หลานอยา่งใกลช้ดิ โดยเฉพาะเดก็ทีม่เีครือ่งคอมพวิเตอรใ์ชส้ว่นตวั” 

จติแพทยช์าย	โรงพยาบาลแหง่หนึง่ในภาคเหนอื	
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วาทกรรมชุดนี้พยายามใช้อำนาจของความรู้ทางการแพทย์และ
จติวทิยาเพือ่สรา้งชดุความจรงิทีว่า่	ผูท้ีเ่ขา้ไปเลน่แคมฟรอ็ก	และมกีารโชว์
เรือนร่างนั้น	ส่วนใหญ่มักมีความเปราะบางหรือมีปัญหาด้านจิตใจและ
อารมณ	์จึงต้องหาวิธีในการเติมเต็มความรู้สึก	หรือตัวตนให้มีค่าผ่านการ
โชว์เรือนร่าง	ให้เป็นดาวเด่นในพื้นที่แคมฟร็อก	และพยายามเชื่อมโยงให้
เห็นอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการโชว์เรือนร่างเหล่านั้น	และเป็นหน้าที่ของ
สถาบนัครอบครวัทีผู่ป้กครองตอ้งเขา้มาควบคมุ	สอดสอ่งดแูล	ซึง่แนน่อน
ว่าชุดความคิดความเชื่อที่สร้างขึ้นนี้มักถูกใช้เป็นคำอธิบายพฤติกรรมและ
การแสดงออกผา่นรา่งกายของเดก็สาวเปน็หลกั	เนือ่งจากภาพขา่วหรอืสือ่
ต่างๆ	ที่นำเสนอเกี่ยวกับแคมฟร็อก	มักเป็นภาพการแสดงออกผ่านเรือน
รา่งของผูห้ญงิเปน็สว่นใหญ	่

4.2
ชุดความคิดความเชื่อที่ว่า



 
แคมฟร็อกประกอบสร้างความเสื่อมศีลธรรมให้แก่สังคม



 “แคมฟรอ็ก โชวเ์สยีวออนไลน ์ทำสงัคมเสือ่ม” 

		:	http	:	//www.thaihealth.or.th/cms/detail.php?id=
4982 	



“ฝนัรา้ยโลกไซเบอร ์‘แคมฟรอ็ก’ บาดความรูส้กึสงัคมไทย” 

“สรปุการเสวนาทางวชิาการ เรือ่ง Camfrog ตวัอยา่งทีก่ำลงับง่ชีว้า่

สงัคมไทยตกตำ่ทางศลีธรรมถงึขดีสดุ กบัทางแกแ้ละหาทางออก”   

หวัขอ้ขา่วจากการประชมุและผลการวจิยัของนกัวชิาการ		
มหาวทิยาลยัของรฐัแหง่หนึง่	



วาทกรรมชุดนี้พยายามหยิบยกเอาแบบแผนศีลธรรมจรรยา	โดยใช้
อำนาจจากชุดความรู้ของศาสนาผนวกกับบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเข้ามา
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เพื่อสร้างชุดความจริงที่ว่า	พฤติกรรมของการเล่นแคมฟร็อกที่มีเรื่องราว
ทางเพศอยู่นั้น	 เป็นเรื่องที่ผิดศีลธรรมอันดีงาม	เพราะเรื่องราวเกี่ยวกับ
เพศเปน็เรือ่งทีค่วรปกปดิ	ไมเ่หมาะสมทีจ่ะกระทำใหค้นอืน่ไดด้	ูและจะเปน็
มลูเหตใุหส้งัคมเสือ่มเสยี	เปน็ปญัหาของสงัคม	

4.3
ชุดความคิดความเชื่อ
:
แคมฟร็อกกับอาชญากรรมทางเพศ



“ห้องสนทนาบางห้องก็จะมีการโชว์ลามกอนาจารของผู้ที่เข้ามาใช้

บรกิารผา่นกลอ้งเวบ็แคม ไมว่า่จะเปน็การเปดิหนงัโปใ๊หด้ ูการโชว์

แก้ผ้า เต้นท่าทางยั่วยวน แสดงการร่วมเพศของคู่หนุ่มสาว การ

สำเรจ็ความใครด่ว้ยตนเอง รวมไปถงึการรว่มเพศแบบเซก็ซห์มู ่เมือ่

ติดตามตรวจสอบพบว่า โดยช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมานี ้มีผู้ใช้

บริการที่สมัครเป็นสมาชิกนับแสนราย เป็นการนำโปรแกรม

คอมพวิเตอรม์าใชใ้นทางทีผ่ดิ ซึง่กลุม่คนทีเ่ปน็นกัศกึษาเหลา่นี ้นา่

จะนำเวลาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นจะดีกว่า ดังนั้นจะประสานให้

กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร (ไอซที)ี เขา้มาตรวจ

สอบหาตน้ตอของเซริฟ์เวอร ์เพือ่ตดิตามจบักมุมาดำเนนิคด ีพรอ้ม

ทัง้ปดิหรอืบลอ็กโปรแกรมดงักลา่วโดยเรว็ทีส่ดุ” 

ผอ.ศนูยเ์ฝา้ระวงัทางวฒันธรรม	กระทรวงวฒันธรรม	(วธ.)		



จอ่จบัโชวส์ยิว ในแคมฟรอก  

“....ผบ.สำนักคดีและเทคโนโลย ีกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวง

ยตุธิรรม กลา่ววา่ ไดร้บัแจง้ และเฝา้ตดิตามพฤตกิรรมกลุม่บคุคล

ในโปรแกรมดังกล่าวมานาน 2-3 เดือน ทำให้พบว่าคนไทยชอบ

แสดงโชว์ลามกหรือทำอะไรเกินเลยกว่าประเทศอื่นๆ ในโลก ทั้งที่

โปรแกรมแคมฟรอกประเทศอื่นๆ มีกันมานานแล้ว ไม่ว่าจะเป็น 

สหรัฐอเมริกา จีน สเปน เยอรมน ีแต่เขาไม่ได้ให้ความสนใจ ใช้

บรกิารกนัวนัละ 100-150 คนเทา่นัน้ ตา่งจากคนไทยทีแ่หเ่ขา้ไปใช้

67-112������������.indd   83 10/1/08   11:57:44 AM



84 เพศวถิีในสือ่นยิม:บรบิทเสีย่งและเสรมิตอ่สขุภาวะทางเพศ



บริการกันวันละเป็นพันๆ คน แถมยังหมกมุ่นดูกันทั้งวัน อย่างไร

ก็ตาม เมื่อเข้าไปสำรวจในแคมฟรอก นอกจากห้องสนทนาที่โชว์

ลามกอนาจารแลว้ หอ้งสนทนาทัว่ไปทีม่ผีูใ้ชบ้รกิารมากทีส่ดุอนัดบั 

1-60 กลายเป็นของคนไทยหมด อาท ิห้องไทยทีน ห้องไทยไลฟ์

มิวสิค หลุดโลกคลับ ไทย 24 ชม.ออนไลน ์ไทยไนท ์ไทยสุดตีน 

เปน็ตน้ ...เทา่ทีต่รวจสอบคนโชว ์และดเีจสว่นใหญอ่ยูใ่นวยัทำงาน 

และนกัศกึษา สว่นระดบัมธัยมศกึษามนีอ้ยมาก ตอนนีใ้ห ้เจา้หนา้

ทีก่อ๊บปีภ้าพผูแ้สดงโชวไ์วเ้ปน็หลกัฐาน ตรวจสอบลกึเขา้ไปดถูงึไอพ ี

แสดงที่อยู่หรือสถานที่ของผู้ที่ใช ้บริการ รวมทั้งเบอร์โทรศัพท ์

เพราะสามารถจับกุมผู้แสดงโชว์ได้ในข้อหาทำลามกอนาจารในที่

สาธารณะ ผดิกฎหมายอาญา มาตรา 287 ขณะนีอ้ยูใ่นขัน้รวบรวม

ข้อมูลเสนอผู้บังคับบัญชาขออนุมัติให้เป็นคดีพิเศษ หรือรวบรวม

หลกัฐานสง่ใหต้ำรวจจบักมุ คาดวา่จะใชเ้วลา 1 สปัดาห ์สว่นผูผ้ลติ

ห้องสนทนายังไม่สามารถหาหลักฐาน หรือมีช่องทางกฎหมายให้

จบักมุได”้ 

(ขา่วจาก	ไทยรฐั	วนัพธุที	่20	ธนัวาคม	พ.ศ.	2549)	



วาทกรรมชุดนี้พยายามผูกโยงเรื่องเพศให้เกี่ยวข้องกับการกระทำ
นอกเหนือกฎระเบียบของสังคม	โดยใช้อำนาจของความรู้ทางด้านอาชญา
วิทยา	มาอธิบายถึงความผิดที่มีเรื่องราวเรื่องเพศในแคมฟร็อก	และรัฐใน
ฐานะองค์กรดูแลควบคุมความสงบเรียบร้อย	 และความผาสุกของ
ประชาชนจำเปน็ทีต่อ้งเขา้มาควบคมุ	จดัการกบัการกระทำดงักลา่วนี	้

จะเห็นได้ว่าวาทกรรมต่างๆ	 เหล่านี้ได้ถูกประกอบสร้าง	ผลิตซ้ำ	
และปฏิบัติการทางผ่านการตกเป็นข่าวหรือนำเสนอข่าวผ่านสื่อทั้งโทรทัศน	์
วิทย	ุและข่าวหนังสือพิมพ	์จนกลายเป็นประเด็นในการถกคิด	วิตกกังวล
ของคนในสงัคม	และรฐั	ซึง่กน็ำมาซึง่แนวทางและรปูแบบตา่งๆ	เพือ่นำมา
ใชแ้กไ้ขปญัหาดงักลา่ว	ตวัอยา่งเชน่	
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เตือนภยัเวบ็ลามก “Camfrog” โชวเ์ซก็ซอ์อนไลน!์!! 

(ทีม่า	:	http	:	//www.thairath.co.th/offline.php?	
section=hotnews&content=30477)	



รอ้งออกกม.คมุ’แคมฟรอ็ก’ เพ่ิมโทษจำคกุ 5 ป ีปรบั 1 แสน 

(ทีม่า	:	http	:	//www.thairath.co.th/online.php?	
section=newsthairathonline&content=30750)	



นอกจากนี	้ที่เห็นได้ชัดจากการนำเสนอข่าวที่เกี่ยวข้องกับแคมฟร็
อกจากสื่อต่างๆ	โดยเฉพาะสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งหลาย	รวมถึงหัวข้อข่าวที่ลงใน
หนังสือพิมพ์ออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต	มักประนามและกล่าวโทษ	กล่าว
ตำหนิผู้หญิงว่าเป็นผู้กระทำความผิดทางเพศผ่านสื่อแคมฟร็อก	ตอกย้ำ
และผลิตซ้ำอยู่เสมอ	เช่น	“โชว์หวิวยั่วผู้ชายผ่านทางเน็ต”	“รู้ตัว-โป๊แคม
ฟรอ็ก	10	สาวซา่ตะลงึ-สาวออฟฟศิ”	เปน็ตน้	ผนวกกบัการออกมาแสดง
ความคิดเห็นผ่านการให้ข่าวที่นำมาเสนอในพื้นที่อินเตอร์เน็ตของวัยรุ่นทั้ง
ชายและหญิงในมุมมองที่ไม่เห็นด้วย	รู้สึกผิด	รู้สึกไม่เหมาะ	ไม่ควรที่จะมี
กจิกรรมเกีย่วกบัเรือ่งเพศในแคมฟรอ็ก	เชน่		

“โปรแกรมนี้ไม่เหมาะสมที่จะด ูเพราะไม่มีการควบคุม ใครจะทำ

อะไรกไ็ดไ้มม่ขีอ้จำกดั ถกูปดิไปกด็แีลว้คนจะไดไ้มห่มกมุน่ ปญัหา

อาชญากรรมการข่มขืนจะได้ไม่เกิดขึ้นด้วย เพราะเป็นสิ่งไม่ดีไม่

เหมาะกบัสงัคมไทยและผดิจรยิธรรม เพยีงแคพ่ดูคยุกนัเหน็หนา้กนั

กพ็อแลว้ไมต่อ้งถงึกบัโชวข์องสงวนของตวัเองใหค้นอืน่ด”ู  

กอ้ย	วยัรุน่หญงิ	อาย	ุ20	ป	ีนกัศกึษา	
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“มีคนเข้าไปใช้ในทางที่ผิดก็คือทางลามก เว็บไซต์นี้ก็กลายเป็น

แหลง่มอมเมาเยาวชน เสือ่มเสยีดา้นศลีธรรมและวฒันธรรม ซึง่กร็ู้

วา่คนไทยไมค่อ่ยเปดิรบัเทา่ไหร ่พวกโชวน์ีเ้ปน็พวกโรคจติทำใหเ้สยี

ชือ่เสยีงคนไทยทัง้ประเทศ และจะทำใหค้นดเูกดิตณัหาและหมกมุน่

ตามไปดว้ย” 

รนั	วยัรุน่ชาย	อาย	ุ18	ป	ีนกัเรยีน	



	อย่างไรก็ตาม	ข้อค้นพบที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ	การประกอบ
สรา้งวาทกรรมเกีย่วกบัเพศวถิใีนแคมฟรอ็กเหลา่นัน้	ลว้นแตเ่ปน็วาทกรรม
ที่มีปฏิบัติการอยู่บนปริมณฑลหรือโครงสร้างอำนาจ	โดยมุ่งสร้างและผลิต
ซำ้ชดุความรู	้เพือ่ควบคมุเพศวถิกีระแสหลกัของสงัคม	คอื	มุง่ทีจ่ะควบคมุ
และจัดการกับเพศวิถีแบบชายหญิงเท่านั้น	ซึ่งส่วนใหญ่มุ่งเน้นกำกับดูแล
ร่างกายและพฤติกรรมของผู้หญิง	ผ่านชุดความรู้ที่ว่า	การแก้ผ้าโชว์เรือน
รา่ง	เตน้ทา่ทางยัว่ยวน	แสดงการรว่มเพศของคูห่นุม่สาว	การสำเรจ็ความ
ใครด่ว้ยตนเอง	รวมไปถงึการรว่มเพศแบบคู่	หรอืแบบหมูใ่นพืน้ทีข่องแคม
ฟรอ็ก	ทีแ่มว้า่จะเปน็	“พืน้ทีไ่ซเบอร”์	ซึง่เปน็พืน้ทีเ่สมอืนจรงิไรข้อ้จำกดัใน
มิติของพื้นที	่และเวลา	อีกทั้งยังเป็นการปฏิสัมพันธ์กันภายในชุมชนของ
คนทีอ่ยูใ่น	“พืน้ทีไ่ซเบอร”์	เทา่นัน้	เปน็เรือ่งทีไ่มเ่หมาะสม	ไมถ่กูตอ้ง	ไมใ่ช่
เรื่องปกติธรรมดา	 ไม่ใช่ธรรมชาต	ิผิดศีลธรรมจรรยา	และจะนำมาซึ่ง
อาชญากรรมทางเพศตามมาอีกมากมาย	เช่น	การหลอกลวง	การข่มขืน	
การขายบริการทางเพศ	เป็นต้น	เหล่านี้ล้วนเป็นการสร้างผ่านกลไกของ
ภาษา	ไม่ได้ประกอบสร้างจากตัวสื่อแคมฟร็อกเอง	หากแต่เกิดจากคนที่
ตอบสนองแคมฟรอ็กและผลติภาษา	สง่ผา่นอำนาจมายงัคนในสงัคม	

อำนาจจากรัฐและสถาบันต่างๆ	ที่เข้ามาควบคุม	ผ่านการนำเสนอ
ชดุวาทกรรมผา่นสือ่ตา่งๆ	ซึง่มเิชล	ฟโูกต	์นกัคดินกัวชิาการชาวฝรัง่เศสได้
ให้ความหมายไว้ว่า	 วาทกรรม	 (discourse)	หมายถึง	 ระบบและ
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กระบวนการในการสร้าง/ผลิต	เอกลักษณ์และความหมายให้กับสรรพสิ่ง
ต่างๆ	ในสังคมที่ห่อหุ้มเราอยู	่ ไม่ว่าจะเป็นความรู	้ความจริง	อำนาจหรือ
ตวัตนของเราเอง	วาทกรรมทำหนา้ทีต่รงึสิง่ทีส่รา้งขึน้ใหด้ำรงอยูแ่ละเปน็ที่
ยอมรับของสังคมในวงกว้าง	(ฟูโกต	์อ้างใน	ไชยรัตน	์เจริญสินโอฬาร		:	
2542		 :	19-20)	มีการจัดการที่เป็นภาคปฏิบัติการทางวาทกรรม	
(discursive	practices)	ทีร่วมเอาจารตีประเพณ	ีความดงีามในสงัคม	ชดุ
ศลีธรรมจรรยา	ความคดิความเชือ่	รวมถงึคณุคา่ตา่งๆ	ทีส่ถาบนัทางสงัคม
ผลติขึน้	ผลติชดุความเชือ่เรือ่งเพศวถิกีระแสหลกัมาควบคมุเพศวถิกีระแส
รอง	โดยจัดการเฉพาะร่างกายของผู้หญิง	จัดวาง	และประกอบสร้างเพศ
วิถีของผู้หญิงให้อยู่ในกรอบวาทกรรมกระแสหลัก	:	วาทกรรมการรักนวล
สงวนตัว	วาทกรรมการเป็นผู้หญิงไทยที่ด	ีวาทกรรมรักเดียวใจเดียว	ฯลฯ	
ผู้หญิงถูกตำหนิจากภาครัฐและสถาบันต่างๆ	ในการเปิดเผยเรือนร่าง	เนื้อ
ตวัรา่งกาย	การหมกมุน่และเปดิเผยในเรือ่งทางเพศ	วา่เปน็พฤตกิรรมทีไ่ม่
เหมาะสมของผู้หญิงไทย	เป็นการผลักผู้หญิงกลุ่มนี้ออกเป็นกลุ่มชายขอบ	
ระบุว่าพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนของผู้หญิงเป็นปัญหาปัจเจก	อธิบายด้วยชุด
คำอธบิายจากทางการแพทยต์า่งๆ	นานา	

การส่งผ่านอำนาจผ่านกลไกต่างๆ	ของกระบวนการข้อมูลข่าวสาร	
โดยใช้ระบบอินเตอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือนั้น	ส่วนหนึ่งก็เอื้อ
ต่อการเฝ้าติดตาม	(monitor)	พฤติกรรมในเรื่องของการจัดระเบียบ
ร่างกายบุคคลจากเดิมที่อยู่เฉพาะในพื้นที่กายภาพที่พบเห็นจำกัด	จะเห็น
ได้ว่ายุคสมัยอิเล็คทรอนิกส์ได้เอาชนะข้อจำกัดในเรื่องพื้นที่ที่ใช้ในการ
ควบคุม	(ฟูโกต	์อ้างใน	 เชษฐา	พวงหัตถ์,	2548	:	81)	 เมื่อรัฐและ
สถาบันพยายามจัดวางคนให้อยู่ภายใต้กรอบการสอดส่องควบคุม
พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นอย่างต่อเนื่องด้วยการนำเสนอข่าวเชิงปัญหา
ของแคมฟร็อกมากขึ้น	ปัจเจกบุคคลก็เริ่มควบคุมตนเองเพื่อจัดระเบียบ
พฤตกิรรมโดยคดิวา่ตนอาจกำลงัตกอยูใ่นสายตาการควบคมุโดยคนอืน่		
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4.4
ผู้หญิงกับชุดความคิดความเชื่อเรื่องเพศกับการแสดงออก



 
ผ่านร่างกาย
เพศวิถีเป็นความสุขที่ผู้หญิงสามารถแสวงหา



 
และแสดงออกได้



พื้นที่ไซเบอร์ทำให้เรื่องเพศกลายเป็นสิ่งที่สามารถหาเสพและสนอง
ความอยากได้ใคร่รู้ในเรื่องเพศได	้ ในยุคปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีการติดต่อ
สือ่สารผา่นสือ่อนิเตอรเ์นต็ทีก่า้วหนา้	สนองตอบความตอ้งการของผูค้นใน
การเข้าถึงสิ่งต่างๆ	ที่ต้องการแสวงหาได้อย่างง่ายดาย	 เรื่องเพศก็เป็น
ประเด็นหนึ่งที่หลายฝ่ายปฏิเสธไม่ได้ว่ามนุษย์ทุกคนไม่ต้องการเข้ามา
เกีย่วขอ้ง	ไมว่า่จะเปน็ผูห้ญงิหรอืผูช้ายกต็าม		

ผู้หญิงยุคปัจจุบันสามารถเข้าถึงเรื่องเพศได้ง่ายและสะดวกกว่าใน
อดีต	ที่พยายามนำเรื่องเพศให้ห่างไกลจากการเป็นสุภาพสตรีไทยตามชุด
คดิเพศวถิกีระแสหลกัมกัอา้งถงึ	จากการสมัภาษณพ์ดูคยุกบัหญงิสาวทีเ่ขา้
มามีส่วนร่วมในสังคมแคมฟร็อกทั้งที่เปิดเผยและไม่เปิดเผยร่างกายสู่พื้นที่
ไซเบอร์แห่งนี	้พบว่าผู้หญิงเชื่อว่าตนเองสามารถแสดงออกซึ่งเพศภาวะ
และเพศวิถีของตนเองในบริบทแห่งนี้ได	้และแคมฟร็อกก็ยังเป็นพื้นที่หนึ่ง
นอกเหนอืจากพืน้ทีจ่รงิทางกายภาพทีผู่ห้ญงิมกัถกูจบัจอ้งในการแสดงออก
ตา่งๆ	ไดง้า่ยกวา่		

จากข้อมูลพบว่า	หญิงสาวผู้แสดงออกผ่านหน้าจอแคมฟร็อก
ยอมรับว่าตนเองสนุกสนานจากการอยู่ในชุมชนไซเบอร์แห่งนี	้แสดงตัวตน
ทางเพศของตนออกมาได้อย่างเต็มที่	สนุกสนานกับการเต้นรำตามจังหวะ
ดนตรีต่างๆ	อีกทั้งสนุกสนานกับการพูดคุยสนทนาออนไลน์กับสมาชิกใน
หอ้ง	หรอืคูส่นทนาสว่นตวั		

“ชอบเขา้ไปเลน่ เพราะมนัเปน็โลกเสร ีมนักเ็ปดิกวา้ง ชอบเพลงทีด่ี

เจเปิด เพราะด ีได้อารมณ ์ได้เต้นด้วย เวลาคนเรามีคนชมว่าสวย 

นมสวย นมใหญเ่รากช็อบ ภมูใิจเลก็ๆ”  

แอน้ท,์	เลขานกุารสาว,	อาย	ุ24	ป	ี
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“...เราก็เต้นแบบขำๆ ตลกฮาๆ นิดหน่อย ...การเต้นของเราก็มี

ขอบเขต เราโชว์แบบมีศิลปะนะ อย่างช่วยตัวเองพวกนี้ไม่มีหรอก 

อย่างมากก็ใส่บิกินี่เต้น ให้เห็นเฉพาะด้านหลังของเรา มันก็เป็น

ความสขุสว่นตวันะ” 

เมย,์	นกัศกึษาหญงิ,	19	ป	ี

4.5
ผู้หญิงกับชุดคิดความเชื่อในบทบาทการเป็นผู้หญิงที่ดี



 
 ไม่ควรแสดงออกเรื่องเพศ



แม้ว่าผู้หญิงบางส่วนจะสามารถก้าวข้ามผ่านกรอบเพศวิถีกระแส
หลกัในสงัคมทีพ่ยายามนำเรือ่งเพศใหอ้อกหา่งจากผูห้ญงิ	แตใ่นบรบิทแคม
ฟร็อกเองก็ยังมีผู้หญิงบางส่วนที่ยังมีชุดคิดความเชื่อเรื่องเพศที่ผู้หญิงไทย
ไมค่วรแสดงออก	เปน็การตอกยำ้ผลติซำ้วา่เรือ่งเพศในผูห้ญงิยงัเปน็สิง่ตอ้ง
ห้ามอยู	่จึงพบว่าผู้เล่นผู้หญิงส่วนใหญ่ที่เข้าไปเล่นแคมฟร็อกมักให้ข้อมูล
การเล่นในฐานะผู้ด	ู(ผู้ส่อง)	มากกว่าการเป็นผู้แสดงออกซึ่งเรือนร่างผ่าน	
กล้องเว็บแคม	(ผู้ถูกส่อง)	พวกเธอเหล่านี้เข้ามาในพื้นที่ไซเบอร์แห่งนี้
เพียงเพื่อต้องการสำรวจตรวจสอบร่างกายผู้หญิงคนอื่น	ซึ่งในบางครั้งก็
ปฏเิสธไมไ่ดว้า่ตนเองกม็คีวามตอ้งการแสดงออกหรอืโชวเ์รอืนรา่งบา้ง	เพือ่
สร้างอัตลักษณ์ทางเพศของตน	แต่ด้วยเหตุผลส่วนตัวต่างๆ	จึงเลือกเป็น	
ผู้ดูเพียงอย่างเดียว	ไม่ว่าจะเป็นด้านความไม่มั่นใจในรูปร่างสัดส่วนของ
ตนเอง	หรือแม้กระทั่งกังวลและกลัวกับสิ่งที่สังคมจะให้นิยามภายหลัง
หากว่าตนได้แสดงออกผ่านแคมฟร็อกภายใต้กรอบวัฒนธรรมการเป็น	
ผูห้ญงิไทยทีด่	ี

“กอ็ยากจะโชวบ์า้ง มบีา้งนะ คอืเราเปน็คนที ่self อาจจะคดิวา่เปน็

self ในทางที่ผิดก็ได้นะ อือ เราก็คิดว่าถ้าเราให้เค้าเห็นหน้าเรา 

เรากอ็ยากรูว้า่เราจะไดร้บัความสนใจมัย้ เราอยากรูเ้พราะเรากเ็ปน็

ผูห้ญงิ แตก่ไ็มก่ลา้โชวห์ุน่หรอกเพราะอว้น กใ็หเ้หน็แคค่ิว้ คาง ไหล ่

บางวันก็ให้เห็นหน้าแว่บๆ แป๊บเดียว จะไม่โชว์อก ไม่โชว์แขน 

เพราะไม่มั่นใจ ส่วนใหญ่เค้าจะชอบผู้หญิงที่แบบว่ามันต้องเปิด
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หนอ่ย เปดิหนา้อก เปดิขาออ่น…คนทีโ่ชวเ์คา้มัน่ใจในตวัเอง เราไม่

มัน่ใจ ไมก่ลา้โชวถ์งึขนาดนัน้ บางครัง้อาจเปน็เพราะถกูสอนวา่เรือ่ง

เพศเปน็เรือ่งตอ้งหา้มกไ็ด”้ 

เบริด์	(นามสมมต)ิ,	29	ป	ีนกัศกึษาปรญิญาโท		
มหาวทิยาลยัของรฐั	

  

“หนเูคยอยากลองโชวห์นา้อกเราเหมอืนคนอืน่ซกัครัง้ ไมเ่หน็หวันม 

แคโ่ผล่ๆ  แวบ้ๆ เหน็รอ่งไรเงีย้ เคยคดิอยากโชวเ์หมอืนกนันา่สนกุดี

แต่ก็ไม่กล้า กลัว เหมือนมันเป็นความผิดอยู่ในใจ ไม่รู้เหมือนมัน

กลวั กลวัเหมอืนกบัวา่เปน็การผดิศลีธรรมไรเงีย้ ดเูหมอืนกบัผูห้ญงิ

ไม่ดีอ่ะ แต่คนอื่นเราก็ไม่รู้นะว่าดีไม่ด ีแต่สำหรับเราแล้วถ้าเราทำ

แลว้เดีย๋วเราจะเหมอืนรูส้กึผดิศลีไรเงีย้ แตด่คูนอืน่เคา้ทำไมเ่ปน็ไร” 

แนน	(นามสมมต)ิ,	ผูเ้ลน่หญงิ,	24	ป,ี	วา่งงาน		
(เพิง่จบการศกึษาปรญิญาโท)	

4.6
ผู้ชายกับความชอบธรรมในการแสดงออกเกี่ยวกับเรื่องเพศ



ผูช้ายกบัชดุคดิความเชือ่และคา่นยิมเรือ่งเพศทีป่ลกูฝงัมานาน	และ
ยังคงผลิตออกมาซ้ำๆ	คอยย้ำให้คนในสังคมเชื่อว่า	ผู้ชายแสดงออกทาง
เพศไมใ่ชส่ิง่ผดิ	เปน็สิง่ธรรมดา	เปน็เรือ่งธรรมชาตทิีผู่ช้ายทกุคนแสดงออก
ได้และพึงกระทำ	ตอกย้ำชุดความเชื่อที่ว่าการที่ผู้ชายมีความรู้สึกทางเพศ	
ต้องการปลดปล่อยและแสดงออก	หรือแม้แต่การที่มีความรู้สึกทางเพศสูง
ว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา	อีกทั้งสังคมยัง
เปิดโอกาสให้ผู้ชายแสดงออกทางเพศได้อย่างอิสระ	ไม่ว่าจะเป็นการพูด
เกีย้วผูห้ญงิ	หรอืแมแ้ตก่ารพดูคำหยาบทีเ่กีย่วกบัดา้นเพศสมัพนัธ์	(อนชุติ	
สวา่งแจง้;	2546		:	92)	ผูช้ายสว่นใหญเ่ชือ่วา่พืน้ทีใ่นอนิเตอรเ์นท็	ไมว่า่
จะเป็นแคมฟร็อกหรือเว็บโป๊ต่างๆ	เป็นพื้นที่ของผู้ชายที่สามารถเข้าไปมี
สว่นรว่มไดต้ลอดเวลา	
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“ตัง้แตเ่ลน่แคมฟรอ็กมา ผมยงัไมเ่คยคดิจะโชวแ์บบคนอืน่เคา้ เลน่

เอาสนุกๆ ฮาๆ เพราะผมคิดว่าการดูแคมฟร็อกหรือเว็บโป๊มันเป็น

เรือ่งปกตขิองผูช้าย” 

	อารท์,	คนดแูลหอ้งหนึง่ในแคมฟรอ็ก,	อาย	ุ22	ป	ี



“พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ของผู้ชายนะ ในความคิดผมนะ ผู้หญิงเข้าไปเค้า

คิดว่าเค้าเข้าไปโชว ์แต่ตรงนั้นมันเป็นพื้นที่ผู้ชาย เค้ารู้แล้วว่ามัน

เป็นพื้นที่ผู้ชายเค้าถึงเข้าไปโชว ์เค้าคงไม่โชว์ผู้หญิงด้วยกันแน่ฮะ 

สว่นผูช้ายเขา้ไปกจ็ะไปดผููห้ญงิกเ็ปน็พืน้ทีผู่ช้ายอยูแ่ลว้” 

ณทั,	นกัศกึษา,	อาย	ุ27	ป	ี

4.7
ชดุคดิเพศวถิแีบบชาย
:
ความชอบธรรมในการจบัจอ้งรา่งกาย



 
ผู้หญิง
ผ่านถ้อยคำที่แสดงออกถึงเรื่องทางเพศอย่างอิสระ



จากการเกบ็ขอ้มลูพบวา่	สมาชกิทีเ่ขา้รว่มพดูคยุและพมิพข์อ้ความ
แชทส่วนใหญ่เป็นสมาชิกที่ลงทะเบียนเข้าเล่นในนามผู้ชาย	หรือการแสดง
ความเห็น	วิพากษ์วิจารณ์ร่างกายผู้หญิงจากดีเจผู้ชาย	เรือนร่างผู้หญิงถูก
บรโิภคดว้ยการจอ้งมองแบบชาย	(Male	gaze)	รา่งกายผูห้ญงิถกูเสพเพือ่
ตอบสนองอารมณ์ปรารถนาทางเพศของผู้ชายเป็นส่วนใหญ	่โดยส่วนน้อย
เท่านั้นที่เปิดเผยใบหน้าของตนเองในการเล่นแคมฟร็อก	ผู้ชายบางคนอาจ
มกีารถอดเสือ้ของตนขณะนัง่หนา้จอคอมพวิเตอร์	(ดงัรปูที	่2)	คอยพมิพ์
ข้อความถึงหญิงสาวที่ตนพอใจ	ซึ่งเป็นข้อความที่เป็นการพูดคุยธรรมดา
ทั่วไป	พูดคุยเพื่อหาเพื่อนคุย	หรือพูดคุยในลักษณะยั่วยุทางเพศ	สองแง่
สองงา่มเรือ่งเพศ	หรอืวพิากษว์จิารณเ์รอืนรา่งหญงิสาว	

โดยส่วนใหญ่พบว่ามีชุดคิดค่านิยมการจับจ้องร่างกายผู้หญิง/
บรโิภครา่งกายผูห้ญงิแบบแยกสว่น	แบง่ไปตามสว่นของรา่งทีพ่งึปรารถนา
ทางเพศของผูห้ญงิ	ไมว่า่จะเปน็	หนา้อก/นม	หวันม	(สชีมพ)ู	ลิน้	สะดอื	
สะโพก	ขา	บัน้ทา้ย	และอวยัวะเพศหญงิ	เชน่	
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“yutgraphic1  : ohoh2525 นมเลก็แลว้หอยใหญไ่หม” 

“yutgraphic1  : ohoh2525 นมเลก็แลว้อยา่งอืน่ใหญไ่หม” 

“plam_e  : 00FoN_ZaZa, โนตม และยาน” 

 “neobboy  : อกหกัเรือ่งเลก็ .....อกเลก็เรือ่งใหญ”่ 

 “yutgraphic1 : cute_dream  ไมเ่อาหอยมาโชวห์นอ่ยหรอ”  

“tonzaa2008  : มะนาวรอ่นหนอ่ยรอ่นหนอ่ยถา่งหนอ่ยถา่งหนอ่ย” 

“don_g_en  : Manow_kwanนมนา่ดดูดจีงั” 

 “phiyada  : มะนาว อยากด ูเสน้หมีห่นอ่ยนะ” 

“ronarifine  : Manow_kwan  ถอดดไิมถ่อดกอ็ยา่มาโชว”์ 

 “delhodnalak : Manow_Kwan, มะนาวขอหอยหนอ่ยจะตม้ยำ

ทะเล” 

 “stom_00  : PLAY_GIRL9, สงสยัหวัดำคบัเลยไมก่ลา้คบั” 

“Powerone_Casnova  : อยากดหูดีเีจ” 

“parker25  : ฝน จา้ ขอดสูะดอืหนอ่ย” 

“mahasachan  : อยากดใูตเ้อว” 

“dewclub00  : peemai_kiku ดหูมทีคีบั” 

“boat4game  : CASNOVY_PLAYGIRL_ZA, หันหลังเปิดก้นท ี

โชวก์น้ดว้ยดิๆ  ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ” 

“red_1417  : DJ_Kolpun_18plus,  โชวน์มท”ี 

DJ : “เซก็ซีไ่ดใ้จเวย้ยย อาหารหอูาหารตา ดเีจขอพกัสกัครู ่ดเีจเริม่

หืน่แลว้นะครบั ความหืน่เริม่ครอบงำ ดเีจขอไปดืม่นมเพิม่พลงั ดนูม

มาเยอะแล้ว ขอไปดูดนมบ้าง รักใครชอบใครก็ส่องเยอะๆ สาวตัว

เขียว ตัวฟ้า ตัวสีทั้งหลาย ระวังน้ำลายหยดลงบนปลั๊กไฟ เดี๋ยวไฟ

ช๊อต ไม่ได้ชมสาวๆ นะครับ สาวยกทรงสีดำ เขาบอกว่าเซ็กส์จัด 

สอ่งไปยาวๆ ฮะ กบัแกม้ปอ่งและ jaa1105 Toon_kitty2007 เธอ

หลดุแลว้ครบั หลดุแลว้” 

“สอ่งไปเลยครบัสาวๆ เซก็ซี ่Poyly นา่รกัครบั...ขอสมคัรเปน็ผวัทไีด้

ไม ๊มผีวัยงั”  : (ดเีจผูช้ายคนหนึง่) เปน็ตน้ 
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หรือแม้กระทั่งบรรยายอธิบายความสุขสมทางเพศของตน	การเข้า
ถึงอารมณ์สำเร็จความใคร่ด้วยตัวเองของผู้ชายโดยไม่เชื่อมต่อกล้อง	คอย
จอ้งมองเรอืนรา่งของผูห้ญงิเพือ่บรรยายอารมณท์างเพศของตนเองออกมา	
จ้องมองเรือนร่างของหญิงสาวเพื่อประกอบกามกิจด้วยตนเอง	ตอกย้ำชุด
คดิเพศวถิแีบบชายทีย่งัคงมองวา่ผูช้ายตอ้งบรโิภครา่งกายผูห้ญงิเพือ่สำเรจ็
ความใคร	่และต้องการนำเสนอผ่านถ้อยคำภาษาแบบชายที่คอยประกอบ
สร้างชุดคิดเพศวิถีแบบชายที่พร้อมเสมอในการหลั่งน้ำอสุจิเมื่อถูกกระตุ้น
จากการจอ้งมองเรอืนรา่งผูห้ญงิ	เชน่		

“modifilyman  : PLAY_GIRL9โชวไ์ปเลยไดเ้วลาวา่วแลว้ครบั” 

“Featsakikung : Manow_Kwan, นำ้เริม่เยิม้แลว้นะนอ้งมะนาว

จา ถอดเลย้ๆ ” 

“News_kub  : mint_mint_69 ถอดกางเกงเถอะนะ จะแตกแลว้ 

ไดโ้ปรดๆ ๆ ๆ เราไมไ่หวแลว้อะอกีหนอ่ยๆ ๆ แขง็หมดแยว้ว” 

รปูที ่2 แสดงการแสดงออกของวยัรุนชายผานโปรแกรมแคมฟรอ็ก 
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“000_HUMNOI_000  : ขออนญุาต สโตกครบั” 

 “xfouyuckx : ยงัไมไ่ดโ้ตกเลยวนันี”้ 

“karkar1  : Manow_kwan, ครับบบ ที่รักๆ ๆ ๆ โอววว นั่นล่ะ 

..ลา่งๆ เปดิเลยยยย..ยาวๆ ๆ ๆ ไป สโตกแลว้วว...” 

(‘สโตก’/ ‘สโตรก’/ ‘โตก’ : เปน็คำศพัทค์ำแสลงในแคมฟรอ็กทีส่ือ่

ถึงลักษณะหรืออาการการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองของ

ผูช้าย) 

“Peaclub3 : ช่วยตัวเองพร้อมกันนะ Manow ครับบบบบบบบ 

เสยีวพรอ้มๆ กนันนนนนนน” 

“Henry111  : อา้ขา...พาเสยีวหวัเลย”  

“kaiwhan_mai  : อยากSEXพลอยเหลอืเกนินะ” 

“TamChi : PLAY_GIRL เอาลงอกีหนอ่ยคบั ใกลเ้สรจ็แลว้” 

“beta101  : ohoh2525 ไมเ่หน็อะไรเลยแลว้จะชกัยงัไง” 

“Tum_Z  : คนืนีม้หีวงัเปยีก” 

 “MrWhat  : ohoh2525  อยากแตกใสห่นา้เธอจงั”  

เปน็ตน้ 

4.8
ชุดคิดเพศวิถีแบบชาย
:
ผู้ชายกับการส่งผ่านอำนาจ



 
 ในการควบคุม
กำกับดูแลร่างกายผู้หญิง


นอกจากผู้เล่นชายที่ส่วนใหญ่มักพิมพ์ข้อความเกี่ยวกับการบริโภค
ร่างกายผู้หญิงแล้ว	ก็ยังมีดีเจผู้ชายคอยกำกับดูแลการแสดงออกซึ่งเรือน
ร่างของหญิงสาวให้เป็นไปตามที่สังคมแคมฟร็อกกำหนดไว้	พูดจากระตุ้น	
หยาบโลน	ยั่วยุทางเพศ	ชื่นชม	เชิญชวน	ชักนำให้หญิงสาวสมาชิกเปิด
กล้องและแสดงออกเปิดเผยใบหน้าและร่างกาย	รวมถึงการแสดงลีลา
ทา่ทางทีเ่ซก็ซีเ่ยา้ยวนใจ	ดงึดดูอารมณท์างเพศของผูช้าย	แฝงใหเ้หน็ถงึชดุ
คดิทีม่กัจะมองผูห้ญงิเปน็วตัถทุางเพศอยู	่เชน่		

DJ : “เอา้สอ่งไป สอ่งไป Jacky ….ใคร Pause กลอ้งขอใหน้มเนา่ 

หเีหีย่ว อยากใหใ้ครโชว ์คนไหนโชว ์IM มาบอกชือ่ เดีย๋วสัง่ใหโ้ชวไ์ด”้ 
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DJ : “ICE ครบั กดกลอ้งลงตำ่อกีนดินงึไดไ้ม.๊...LOVE_LOVE สอ่ง

ไปไอซ์ฮะ อย่าแลบลิ้นครับ มันเสียว ใครพอสกล้องขอให้หีเน่าหี

หนอน” 

DJ : “ระวังครับ ระวังด้วย คนน่ารัก...ระวังหีออก” (เมื่อคลิกดูที ่ 

ผูเ้ลน่ทีช่ือ่ Kon_Na_rak กำลงัหวัเราะและขยบัทา่นัง่ไปมาบนเตยีง) 

DJ : “ส่องไปที ่Manow_Kwan เย็ดแม่ง ส่องไป มะนาว ขยับ

กลอ้งเขา้ไปใกลอ้กีไดป้ะ..อยา่งนัน้แหละ่ สดุยอด มะนาวครบัไดย้นิ

ดเีจไม ๊ถา้ไดย้นิดดูนิว้ท”ี 

เปน็ตน้	



ร่างกายผู้หญิงถูกควบคุม	จัดการ	จ้องมอง	สอดส่องโดยอำนาจ
จากดีเจผู้ชายและผู้เล่นทั้งชายและหญิง	อำนาจมาจากทุกหนทุกแห่ง	
อำนาจที่แฝงเร้นในภาษา	ลีลาท่าทาง	ผู้หญิงถูกทำให้รู้สึกว่าเป็นผู้กระทำ
แต่การแสดงออกในบริบทแคมฟร็อก	ผู้หญิงถูกจัดวาง	ถูกกำหนดลีลา
ท่าทางให้เป็นไปตามวัฒนธรรมแคมฟร็อกที่เอื้อประโยชน์ต่อความสุขทาง
เพศของผู้ชายเป็นหลัก	ผู้หญิงตกอยู่ในฐานะของผู้ถูกกระทำ	ถูกบริโภค
จากผู้ชายเป็นส่วนใหญ	่การแสดงออกเพื่อให้ผู้เล่นแคมฟร็อกชายยอมรับ	
นำเสนอตวัตนทีผู่เ้ลน่แคมฟรอ็กชายตอ้งการใหเ้ปน็		

ยิ่งผู้หญิงเปิดเผยเนื้อตัวร่างกายและปฏิบัติตามคำยั่วย	ุ เชิญชวน	
(อำนาจที่ผ่านทางภาษา)	มากเท่าใด	ยิ่งทำให้ผู้ชายแสดงอำนาจต่อ
ร่างกายผู้หญิงมากขึ้น	และเมื่ออำนาจไม่ได้รับการสนองตอบ	ผู้หญิงกลับ
ถูกล่วงละเมิดทางเพศจากถ้อยคำ	วาจา	ภาษาที่หยาบกร้านจากผู้ชายใน
แคมฟรอ็ก	เชน่	

DJ : สอ่งไปที ่jusminbkk มมีอืเทพเวย้..จะเยด็กนัเมือ่ไหรบ่อก กู

จะไดไ้ปดงึหนงัไข.่. 
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DJ : สอ่งไปครบั 100_PiPERs_Yookoo อัม้พชัราภามาดว้ย โคตร

เหมอืนเลย เปน็อัม้หรอืเปลา่ครบั (พบวา่ในตอนนีผู้เ้ลน่คนนีก้พ็มิพ์

ตอบมาวา่ ‘อำ้อึง้คะ่’) แลว้ดเีจกพ็ดูวา่ DJ : อา้วอำ้อึง้ อดีอก.. (ตอ่

มาผูว้จิยัพบวา่100_PiPERs_Yookoo กอ็อกจากหอ้งไป) DJ : อา้ว 

ออกไปเลย อสีตัว.์.. 

  

	 จะเห็นได้ว่าถ้อยคำที่แสดงออกผ่านภาษา	ไม่ว่าจะเป็นภาษาพูด
หรือภาษาเขียนของผู้ชาย	แสดงถึงการที่ผู้ชายมีอิสระที่จะแสดงออกทาง
เพศได้มากกว่าผู้หญิง	และไม่จำเป็นต้องควบคุมความรู้สึกทางเพศของ
ตนเองมากนัก	โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ชายสามารถพูดจาหยาบโลน	เกี้ยว
พาราส	ีพูดคำลามกได้ในชีวิตประจำวัน	ในขณะที่ผู้หญิงเป็นฝ่ายรองรับ	
เป็นผู้ตามและเป็นผู้สนองตอบความต้องการทางเพศของผู้ชาย	(อนุชิต	
สวา่งแจง้;	2546	:	92)		จากขอ้มลูทีไ่ดใ้นการศกึษาพบวา่ผูห้ญงิมกัเปน็
ฝ่ายถูกยัดเยียดให้ฟัง	ให้เห็นข้อความรวมถึงถ้อยคำภาษารูปแบบที่ผู้ชาย
นำเสนอดงัทีก่ลา่วไปขา้งตน้		

การที่ผู้หญิงอยู่ในภายบริบทนี้	ผู้หญิงต้องทนฟังทนเห็นทั้งที่ไม่มี
ความรู้สึกต้องการที่จะเห็นถ้อยคำภาษาดังกล่าว	ผู้หญิงอาจไม่ได้ตั้งใจ
ได้ยินหรือเป็นภาษาของผู้ชาย	แต่เมื่อต้องอยู่ในบริบทนี้ทำให้ถ้อยคำและ
ภาษาระบุการแสดงออกของผู้เล่นผู้ชายผ่านสื่อเข้ามาถึงตัวผู้หญิงโดยไม่ได้
ต้องการเห็นหรือฟัง	สอดรับกับงานวิจัยส่วนใหญ่มักมองผู้หญิงในฐานะที่
เป็นเหยื่อและรองรับอารมณ์จากผู้ชายเสมอ	บ้างก็กล่าวว่าผู้ชายส่วนใหญ่
ให้ความหมายของความปรารถนาและอารมณ์ทางเพศของตนเองว่าเกิด
จากสิ่งแวดล้อมที่เป็นตัวกระตุ้นเร้า	ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าการแต่งกายของผู้
หญิง	หรือกิริยาท่าทางของผู้หญิงที่กระตุ้นและมายั่วยวน	ดังนั้นผู้หญิงใน
แคมฟร็อกจึงมักถูกมองว่าเป็นผู้หญิงที่มากระตุ้นอารมณ์และความ
ปรารถนาทางเพศของผู้ชาย	กล่าวโทษผู้หญิงว่าเป็นต้นเหตุของปัญหา
อาชญากรรมทางเพศที่ตามมา	โดยไม่ได้พิจารณาถึงสิ่งที่ผู้ชายได้กระทำ
ผ่านสื่อหรือชุดความคิดความเชื่อเรื่องเพศของผู้ชายที่สะท้อนผ่านตัวบท
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และภาษาของผู้ชาย	ชุดความคิดความเชื่อเบื้องหลังที่ไม่เคยเปลี่ยนยังคง
มองผู้หญิงเป็นวัตถุทางเพศและผลิตซ้ำค่านิยมทางเพศจากมุมมองของ
ผู้ชายฝ่ายเดียว	เพิกเฉยต่อการแสดงออกซึ่งอารมณ์และความปรารถนา
ทางเพศของผูห้ญงิไป	

นอกจากนีเ้จา้ของหอ้ง	ผูด้แูลหอ้ง	หรอืดเีจ	สามารถลงโทษผูเ้ลน่ไม่
ว่าจะเป็นหญิงหรือชายที่ไม่ทำตามกฎห้องหรือละเมิดข้อกำหนดที่วางไว้
โดยการบล็อกไอด	ีหรือที่เรียกว่าเตะออกจากห้อง	โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ
ภาครัฐเข้ามากำกับดูแลมากขึ้น	การทำงานของกระทรวงที่มีหน้าที่สอด
ส่องดูแลเทคโนโลยีอันทันสมัย	ทำให้สมาชิกในบริบทแคมฟร็อกโดยเฉพาะ
ผู้หญิงถูกควบคุมการแสดงออกทางร่างกายมากขึ้น	ทั้งการสัมผัสลูบไล้
เรอืนรา่ง	การสำเรจ็ความใครด่ว้ยตนเอง	หรอืมบีคุคลอืน่รว่มดว้ย	ในบาง
ชว่งเวลาดเีจและเจา้ของหอ้งกเ็กรงกลวัอำนาจรฐั	และบรหิารอำนาจนัน้มาสู	่
สมาชกิผูร้ว่มเลน่ในบรบิทแคมฟรอ็กในชว่งเวลาทีค่าดวา่รฐัจบัจอ้งอยู	่เชน่		

“YOLAZIN_PROTECTOR_SING999  : ห้องนี้ไม่มีโชว ์อย่าพิมพ ์

อะไร ที่สื่อไปในทางลามก โชว ์ถอด หยาบคาย หรือเชียร์ให้ถอด 

พมิพอ์อกมา ผม Punishหมด และเตะออกนอกหอ้ง” (ขอ้ความจาก

ผูด้แูลหอ้งคนหนึง่) 

“_ToNNaRaK_ : นางฟา้ทีเ่ขา้มาใหมท่ำตามกดหอ้ง หา้มบบี หา้ม

นวด หา้มเคน้ หา้มคลงึ หา้มเหน็หม ีสาหรา่ย  และอยา่ลมืแอดหอ้ง

ดว้ยนะคบั  III_18up_Thai_Hot_Girl_III” 

“กฏเหลก็ของหอ้ง0Xx_THAI_X_GIRLS_xX0 นางฟา้สาวๆ โปรด

ทราบ  Sexy เตน้ได ้แตห่า้มทำการโชวล์ามกอนาจาร หวันมหา้ม

โผล่ห้ามจับนม หมีห้ามโผล ่ สาหร่ายก็ห้ามเห็น ใส่เสื้อในได ้ใส่

กางเกงในได ้แต่ห้ามบางจนเกินไป แล้วห้ามเอามือไปนวดไปจับ

ด้วยนะครับ มิฉะนั้นท่านจะโดนแตะ และแบนตามลำดับ และอย่า

ลมืแอดหอ้งดว้ยนะคบั”   
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“ขอความกรุณาสาวๆ นะครับ ไม่ลูบ ไม่จับ ไม่คลำ ไม่สองนิ้ว 

เดี๋ยวโดนแบนครับ สาวๆ ครับ ขอเหลือ 2 ชิ้นก็พอครับ มือไม้อย่า

ปนีปา่ยไปตามรา่งกายนะครบั เอาเซก็ซีก่พ็อ”   

คำพดูของดเีจผูช้ายคนหนึง่	ในแคมฟรอ็กโซน	18+



สิ่งต่างๆ	เหล่านี้ถือได้ว่าเป็นปฏิบัติการทางวาทกรรมในระดับของ
การปฏิสัมพันธ์ในพื้นที่แคมฟร็อกที่สนองรับต่อวาทกรรมกระแสหลักที่
สงัคมคอยกำกบัความเปน็ไปเรือ่งเพศวถิขีองคนในสงัคมอยูเ่สมอ	



5.  แคมฟร็อกหญิงชายกับความหมาย 
 และชุดคำอธิบาย การต่อต้าน ตอ่รอง  
 ตอ่ชดุคดิตา่งๆ เกีย่วกบัเพศภาวะและเพศวถิี

5.1
หญิงสาวกับการให้ความหมายต่อการเล่นแคมฟร็อก
:




 
การสร้างอัตลักษณ์ทางเพศวิถีและอัตลักษณ์ทางสังคมในแคมฟร็อก


จากการสัมภาษณ์พูดคุยกับหญิงสาวที่เล่นแคมฟร็อก	รวมถึงการ
ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิโดยค้นจากเว็บไซต์	พบว่าผู้หญิงได้ให้ความหมาย
หลากหลายต่างกันไปในการเข้าร่วมเล่นในโปรแกรมนี	้ เล่นเพราะสามารถ
สร้างรูปแบบอัตลักษณ์ทางสังคมและการได้รับความนิยมท่ามกลางเพื่อนๆ	
ในกลุ่มสังคมไซเบอร์	การเข้าไปมีส่วนร่วมในแคมฟร็อกทำให้พบเจอเพื่อน
ใหม่ๆ 	เอาชนะความเหงาและความเบือ่หนา่ยจากสงัคมภายนอก		

“เล่นแชทเพื่อต้องการหาเพื่อนใหม่ๆ ต้องการคลายเครียด และ

ตอ้งการฝกึภาษาดว้ย”  

เจีย๊บ,	Owner	หอ้งหนึง่,	อาย	ุ28	ป	ี
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หญิงสาวบางคนระบุว่าการเล่นแคมฟร็อกทำให้ไม่ตกยุคจากเพื่อน
คนอืน่	อกีทัง้แคมฟรอ็กยงัเตมิเตม็ความใครรู่ข้องเดก็สาวทีอ่ยากรูเ้รือ่งราว
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ไซเบอร์นี	้ประกอบกับการสร้างอัตลักษณ์ทางเพศที่เชื่อม
โยงกลืนกลายไปกับอัตลักษณ์ทางสังคมที่ต้องการทดสอบการมีตัวตนของ
ตนเองในสงัคมนี	้เปน็การสรา้งอตัลกัษณท์างเพศวถิใีนแคมฟรอ็กเพือ่สรา้ง
พืน้ทีท่างสงัคมใหก้บัผูห้ญงิได	้	

“เคยได้ยินแคมฟร็อกจากข่าว อยากรู้ว่าเป็นยังไง แต่ไม่เคยเข้าไป

เลน่ พอเขา้ไปเลน่กส็นกุด ีตืน่เตน้ไปกบัผูห้ญงิทีโ่ชว ์กเ็ลยตดัสนิใจ

ไปซื้อกล้อง แรกๆ ไม่กล้าให้เห็นหน้า ต่อมาก็ลองเปิดหน้าให้เห็น 

วนัไหนไมแ่ตง่หนา้ไมม่คีนเขา้มาคยุดว้ย แตพ่อวนัไหนแตง่หนา้แตง่

ตวัสวยๆ กเ็ริม่มคีนมาคยุดว้ย ตลกด ีแตเ่วลาเราอยูใ่นโลกไซเบอร์

เราจะไมแ่สดงตวัเอง เรือ่งอะไรเราจะบอกชือ่จรงิเราละ่ เราโปรเทค็

ความเป็นตัวเรามากที่สุด เราต้องเป็นคนอื่นที่เค้าไม่สามารถมา

รูจ้กัเราได ้แมก้ระทัง่จะเรือ่งหนา้ตา ทกุอยา่ง”      

นกนอ้ย,	พยาบาลโรงพยาบาลรฐัแหง่หนึง่,	อาย	ุ30	ป	ี



นอกจากนี้ก็ยังได้ให้ความหมายของการเล่นแคมฟร็อกของผู้เล่นผู้
หญงิซึง่คำนงึถงึความปลอดภยัของตนเองเปรียบเทยีบกบัการออกไปเทีย่ว
สถานทีน่อกบา้นอกีดว้ย	

“..ตอนแรกก็เล่น msn ไม่รู้จักแคมฟร็อก พี่ๆ เค้าก็แนะนำให้เล่น 

คนเยอะดีน่าสนุก เลยลองเล่นดูแล้วอีกอย่างก็คือมันมีกล้องด้วย 

เราสามารถเห็นคนอื่นเยอะๆ ได ้แล้วเค้าก็เห็นเราได้ด้วย เห็นตัว

จริงๆ ได้..ชอบที่มีเพื่อนเยอะ ทำให้เราได้รู้จักคนเยอะแล้วก็แลก

เปลี่ยนความคิดเห็นได ้แล้วอีกอย่างหนึ่งคือ เหมือนกับว่ามีคน

สนใจในตัวเราเองมากขึ้นอีกด้วย มันก็สนุกด ีมันได้เจอเพื่อนเจอ

คนอื่น บางครั้งก็เล่นอยู่ที่บ้านเฉยๆ ไม่ได้ออกไปไหน มันก็ไม่ได้

อนัตรายอะไร เลน่สนกุๆ อยา่งเราชอบแตง่ตวัออกโปห๊นอ่ย ถา้ออก
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ไปนอกบ้านก็จะโดนฉุดเป็นอันตรายได ้แต่ถ้าเราเล่นและคุยกับ

เพือ่นในบา้นเรา จะแตง่ตวัยงัไงกไ็ด ้จะโชวย์งัไงกไ็ดไ้มใ่หเ้หน็หนา้

กไ็ด”้  

เมย	์19	ป,ี	นกัศกึษาหญงิ	ป	ี1	มหาวทิยาลยัเอกชนแหง่หนึง่	

5.2
ผู้หญิงกับอำนาจในตนเรื่องเพศ
(Sexual
Agency)


	ตัง้แตอ่ดตีจนถงึปจัจบุนั	สงัคมมชีดุความคดิความเชือ่และพยายาม
กำหนดประกอบสร้าง	กำกับ	ควบคุมผู้หญิงให้ห่างไกลออกจากการ
แสดงออกซึ่งอารมณ์และความปรารถนาทางเพศ	ดังที่กล่าวไปข้างต้นถึง
มาตรฐานเชิงซ้อนเรื่องเพศของหญิงและชาย	ทำให้คนในสังคมมองผู้หญิง
ในฐานะที่เป็นเหยื่อและถูกกระทำทางเพศเสมอมา	ผู้หญิงถูกห้ามจาก	
วาทกรรมเพศวิถีกระแสหลักไม่ให้แสดงออกถึงความปรารถนาและการ
แสวงหาความสุขทางเพศ	โดยสังคมเพิกเฉยต่ออารมณ์ทางเพศของผู้หญิง	
ปฏเิสธผูห้ญงิในการแสดงออกอำนาจของตนในเรือ่งทางเพศ	ถอืเปน็การไม่
คำนงึถงึสทิธทิางเพศของผูห้ญงิแมแ้ตน่อ้ย	

	หากจะกล่าวถึงอำนาจในตน	(Agency)	ซึ่งปัจจุบันมีหลากหลาย
รูปแบบแตกต่างกันไปแล้วแต่ปัจเจกผู้กระทำการ	ที่จะเลือกหาโอกาสและ
ให้ความหมายกับสิ่งที่ตนเองพึงกระทำและเลือกกระทำตามที่ตนประสงค	์
Gidden	(1984)	กลา่ววา่	แนวคดิเกีย่วกบัอำนาจในตน	(Agency)	ผกูตดิ
มากับแนวคิดมุมมองของปัจเจกที่สามารถคิดสร้างสรรค์ตอบสนองต่อ
เหตุการณ์ต่างๆ	หรือเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ต่างๆ	ตามความคิด
ของตน	บุคคลมีความสามารถที่จะเลือกเป็นผู้กระทำการสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่
เกีย่วเนือ่งกบัตนเองและสถานการณท์างสงัคมทีพ่บเจอ	

	วาทกรรมกระแสหลักที่มีแนวคิดสำนักเชิงโครงสร้างมักยึดเอา
บรรทดัฐานทางเพศเปน็ตวักำหนดใหบ้คุคลมบีทบาทไปตามกรอบทีก่ำหนด
ไว	้บุคคลที่ไม่อาจประพฤติปฏิบัติบทบาทเพศตามบรรทัดฐานที่กำหนดไว้
จำเป็นต้องถูกควบคุมกำกับดูแลให้เป็นไปตามที่สังคมกำหนด	จากการ
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ศึกษาปรากฏการณ์แคมฟร็อกที่เกิดขึ้น	พบว่าพื้นที่ไซเบอร์นี้ได้เปิดโอกาส
ให้ผู้หญิงได้แสดงอารมณ์และความรู้สึกทางเพศ	ผ่านการแต่งกาย	
แสดงออกซึ่งเรือนร่างและหน้าตา	เต้นรำ	สัมผัสลูบไล้ร่างกายตนเองเพื่อ
สนองตอบวิถีทางเพศของตน	บริบทแคมฟร็อกเป็นพื้นที่ในการสร้างอัต
ลักษณ์ทางเพศของผู้หญิงผ่านการแสดงออกและปฏิบัติอย่างซ้ำๆ	
(Performativity)	ดงัที	่จดูติ	บตัเลอร	์ไดเ้สนอไวว้า่		

อัตลักษณ์ทางเพศภาวะ	จะเกิดขึ้นผ่านการประกอบสร้างด้วยการ
แสดงออกให้เป็นเช่นนั้น	 (Performatively	 constructed	gender	
identity)	 เช่น	การถอดเสื้อผ้า	การเต้นรำผ่านเสื้อผ้าที่เซ็กซี่ยั่วยวน	
เป็นการปฏิบัติซ้ำผ่านร่างกาย	บทบาทเพศไม่ได้มาจากบรรทัดฐานแต่มา
จากการปฏิบัติซ้ำๆ	ทำให้เกิดความเป็นเพศขึ้นมา	บุคคลเลือกแสดงความ
เป็นหญิงชายผ่านการปฏิบัติซ้ำๆ	ซึ่งเพศภาวะของตนเอง	บุคคลมีอำนาจ
ในการเลือกนำเสนอตัวตนทางเพศเพื่อปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มสังคมที่ยอมรับ
ตน	(Butler	in	Hall;	2000)	

“คิดว่าตัวเองสวยหรือเปล่าน่ะเหรอ ไม่รู้ด ิแต่ก็มีคนชมนะ  หน้า

สวย นมสวยอะไรอย่างเนี้ย แต่ก็ไม่เคยถอดเสื้อออกนะ ก็แต่งตัว

เหมอืนแตง่ปกตใินชวีติประจำวนั  เสือ้ยดืบา้ง สายเดีย่วบา้งกป็กต ิ

เต้นๆ โยกๆ เอาพอเซ็กซี ่แอ้นท์ว่าคนที่ถอดเสื้อผ้าทั้งหมดเลยมัน

ไมน่า่ดนูะ ใสน่ดิปดิหนอ่ยมนัดลูุน้ดอีอก” 

แอน้ท	์(นามสมมต)ิ,	เลขานกุาร,	อาย	ุ24	ป	ี



นอกจากนีแ้คมฟรอ็กยงัเปน็พืน้ทีใ่นการตอบโต	้ตอ่ตา้น	(resistance)		
ต่อรอง	(negotiation)	ท้าทายกับวาทกรรมเพศวิถีหลักของสังคมที่ไม่ให้	
ผู้หญิงแสดงออกเรื่องเพศ	ท้าทายต่ออำนาจที่พยายามเข้ามาควบคุมเนื้อ
ตัวร่างกายและพฤติกรรมของผู้หญิงไทย	 เหมือนดังที่ฟูโกต์บอกไว้ว่า	
อำนาจมาจากทุกหนทุกแห่ง	เป็นอำนาจที่ไม่หยาบกร้านเป็นชุดวาทกรรม
ที่เข้ามาควบคุม	ที่ใดมีอำนาจที่นั่นย่อมมีการต่อต้าน	 (ฟูโกต	์อ้างใน	
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มลัลกิา	มตัโิก,	2549)	นอกจากนีผู้ห้ญงิยงัมอีำนาจในการควบคมุเนือ้ตวั
ร่างกาย	เลือกแสดงหรือไม่แสดงผ่านหน้าจอที่จะนำเสนออวัยวะบางส่วน
ของตน	หรอืเลอืกทีจ่ะหา้ม	แบน	(เตะ)	สมาชกิทีห่ยาบคาย	

“เต้นแค่นี้พอ เหนื่อยแล้ว ไม่เต้นต่อแล้ว เต้นเพลงนี้เพลงสุดท้าย 

ใครไมพ่อใจกเ็ตะมนัออกไปเลย” 

“เวลาเราจะ IM (คยุสว่นตวั) กบัใคร ตอ้งเลอืกคนดว้ย สวยเลอืกได้

ไง ใครถกูใจกค็ยุ ไมถ่กูใจกเ็ตะออก” 

“ไมม่กีารโชวจ์ิม๋ โชวห์วันม แคเ่ซก็สซ์ีค่ะ่กค็อืเราจะโชวอ์ยา่งมศีลิปะ

คะ่เราไมไ่ดอ้นาจาร เราเตน้เปน็เพราะเราอยากเตน้ดว้ย” 

เมย	์(นามสมมต)ิ,	นกัศกึษามหาวทิยาลยัเอกชน	ป	ี1,		
ผูเ้ลน่และดเีจสาว,	19	ป	ี



“จะใหด้ทูำไมละ่ขานะ่ ขาเนีย๊ะถา้โชวก์เ็สยีหายหลายลา้นเลย จะให้

มันเห็นเหรอ ให้เห็นครึ่งบนก็พอ ครึ่งไม่งามจะให้ดูทำไมล่ะคะ ยิ่ง

เปน็โตะ๊สนุก๊อยู.่...คนทีเ่ขา้มาชมเรา ประมาณวา่คนชมสบิคนเราก็

ตอ้งเลอืกคนนดินงึ เลอืกเพือ่แชทอะไรอยา่งเงีย้ะ ไอค้นทีพ่ดูดเีราก็

คยุดว้ยดหีนอ่ย ไอค้นทีห่ืน่มากไ็มไ่หว แตม่มีาบอ่ยเลยแหละ”  

“ใครมาหืน่ หรอืพดูไมด่กีบัเรา เบือ่นกักห็นักลอ้งเขา้ขา้งฝา หรอืไม่

งัน้กป็ดิกลอ้งไปเลย” 

แอน้ท	์(นามสมมต)ิ,	เลขานกุาร,	24	ป	ี



5.3
หญิงชายกับการต่อรองในการเป็นผู้กำหนดในเรื่อง



 
รูปแบบการแสดงออกในแคมฟร็อก


	จากการสัมภาษณ์เชิงลึกถึงข้อมูลการใช้สื่อแคมฟร็อกในการ
แสดงออกทางเพศทัง้จากผูห้ญงิและผูช้าย	ณทั	นกัศกึษาชายในฐานะผูเ้ลน่
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คนหนึง่ยอมรบัวา่ตนเองกเ็ขา้ไปบรบิทนีเ้พือ่แสวงหาความสขุจากเรือ่งทาง
เพศและการบริโภคร่างกายผู้หญิง	รวมถึงหาคู่ความสัมพันธ์ทางเพศที่เป็น
ผูห้ญงิ	ทัง้ยงัยอมรบัวา่ในบรบิททีเ่ปน็การพดูคยุสว่นตวัสองตอ่สองในพืน้ที่
ห้องแคมฟร็อกนั้น	มีประเด็นเกี่ยวกับการต่อรองและการบริหารอำนาจ
จากฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย	ซึ่งจริงๆ	แล้วผู้หญิงมีอำนาจในการต่อรองกับ
ผูช้ายในระดบัหนึง่		

ณทั	เลา่ใหผู้ว้จิยัฟงัวา่	เมือ่ตนเขา้มาดผููห้ญงิทีต่อ่กลอ้งแตไ่มไ่ดโ้ชว์
สิง่ทีว่ฒันธรรมแคมฟรอ็กเรยีกกนัวา่	โชวเ์ซก็ซี	่หรอืแมก้ระทัง่แสดงออกซึง่
รา่งกายบางสว่นตอ่สาธารณะ	แตเ่มือ่ตนมคีวามตอ้งการเหน็รา่งกายผูห้ญงิ
ในลกัษณะทีเ่ปดิเผยมากกวา่ทีเ่ปน็อยู	่การเจรจาตอ่รองกบัผูห้ญงิจงึบงัเกดิ
ขึน้	ซึง่คดิวา่ผูห้ญงิทีต่นเจรจาตอ่รองใหเ้ปดิเผยเรอืนรา่งเพือ่ใหต้นเสพกลบั
มีอำนาจเหนือกว่าตนเอง		แต่ณัทก็ยอมรับว่าที่คิดเช่นนี้ต้องขึ้นอยู่กับทุน
ทางร่างกายที่ผู้หญิงมีด้วย	กล่าวคือ	ผู้หญิงต้องหน้าตาดีมีเสน่ห	์สำหรับ
ตนไมน่ยิามวา่สวย	แตใ่ชค้ำวา่ดดูมีรีา่งกายสมสว่นแทน	

“ถ้าจริงๆ ในความคิดผมแล้วพื้นที่จริงๆ มันเป็นพื้นที่ของผู้ชาย   

แตใ่นทางปฏบิตัแิลว้นีม่นัเปน็พืน้ทีท่ีผู่ห้ญงิ ผูห้ญงิมอีำนาจมากกวา่  

นะครับอาจารย ์เพราะสามารถทำให้ผู้ชายเข้าไปเพื่อไปดู…เพื่อให ้ 

ผูช้ายเขา้ไปด ูแตไ่ปๆ มาๆ เคา้เตน้ เคา้ไมเ่ตน้กเ็รือ่งของเคา้ใชม่ัย้  

อาจารย ์เคา้ไมโ่ชวก์เ็รือ่งของเคา้ ถา้คณุอยากจะใหเ้คา้โชว ์คณุตอ้ง

ทำอะไรสกัอยา่ง ตรงนีม้นักลายเปน็ไมใ่ชเ่ราไปบอกใหเ้คา้โชว ์เอา้

โชวส์ ิแตก่ลายเปน็วา่เคา้จะโชวถ์า้เราโชว…์ตอนแรกเหมอืนเราจะมี

อำนาจมากกวา่ เคา้ถอดชิน้แรกเรารูส้กึ อา่เคา้ถอดแลว้ แตพ่อเคา้

ต่อปุ๊บถ้าเราไม่ถอดเราไม่เห็นน่ะ เค้ามีอำนาจมากกว่าเราอยู่แล้ว 

ถ้าเราไม่ถอดเค้าก็ไม่ถอด เราก็ไม่เห็นต่อ เราก็เห็นแค่นั้น กลาย

เป็นว่าเราก็ต้องยอมถอด..แต่ก็ต้องเป็นผู้หญิงที่เราปิ๊งด้วยนะถึง  

จะมอีำนาจตอ่เรา”  

ณทั,	นกัศกึษาชาย,	อาย	ุ27	ป	ี
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	นอกจากนีผู้ห้ญงิกบัพืน้ทีข่องการตอ่รองทางเพศในแคมฟรอ็กนัน้	ผู้
หญิงเองได้มีการต่อรองทางเพศกับผู้ชายที่หวังผลประโยชน์ทางเพศผ่าน
การบริโภคร่างกายของพวกเธอ	หญิงสาวเหล่านี้ไม่ได้ปฏิเสธถึงความ
ต้องการทางเพศของผู้ชายที่เข้ามาเล่นแคมฟร็อกเพื่อสนองตอบความ
ต้องการของตน	หญิงสาวเลือกที่จะต่อรอง	เลือกรับ	โดยไม่สนใจกับสิ่ง
ต่างๆ	ที่ผู้ชายเหล่านั้นเรียกร้อง	เช่น	การขอให้เปิดเผยร่างกายมากกว่าที่
เปน็อยู	่เรยีกรอ้งใหเ้ปดิเผยอวยัวะตา่งๆ	ของผูห้ญงิดว้ยชดุคดิเพศวถิแีบบ
ชายในการบรโิภครา่งกายผูห้ญงิเพือ่กระตุน้เรา้อารมณท์างเพศ	ฯลฯ		

“…มผีูช้ายมาขอใหช้ว่ยตวัเองเยอะมาก กไ็มเ่คยทำใหเ้คา้ หนา้ตาดี

แต่โรคจิตก็มีเยอะ คือเค้าให้เราดูเค้าช่วยตัวเองแต่เราก็ไม่ได้ทำก็

ปดิกลอ้ง (ไมด่เูคา้) เรากฟ็งัเพลงไป กถ็อืวา่ชว่ยๆ เคา้ไป...”  

เมย	์(นามสมมต)ิ,	อาย	ุ19	ป	ี



5.4
หญิงชายกับการต่อรองการเล่นแคมฟร็อก



 
 เพื่อความบันเทิงรูปแบบอื่นที่ ไม่ใช่เรื่องเพศ


นอกจากการที่สังคมมองว่าผู้ชายที่เข้ามาในบริบทแคมฟร็อกมัก
เกีย่วขอ้งกบัการแสวงหาความสขุความพงึพอใจเรือ่งเพศอยา่งเดยีวเทา่นัน้	
ยังมีมุมมองของผู้ชายเองในด้านอื่นที่ปราศจากเรื่องราวทางเพศ	เพื่อมา	
ต่อรองตอบโต้กับการที่สังคมพยายามสร้างภาพตัวแทนเรื่องเพศให้กับ	
แคมฟรอ็ก	มมุมองเหลา่นัน้กเ็ชน่	เพือ่ความอยากรูอ้ยากเหน็ตามภาพขา่ว
หรือตามที่สื่อต่างๆ	ได้นำเสนอ	หรือเพื่อหาความรู	้หรือพูดคุยเรื่องราว
ทัว่ไปในเรือ่งทีต่นสนใจ	เชน่	เรือ่งเกมส	์เรือ่งราวเกีย่วกบัคอมพวิเตอร	์

“เกีย่วกบัแคมฟรอ็กผมกร็ูม้าตัง้นานแลว้ จนมนัเริม่มขีา่ว แลว้ผมก็

ต้องติดตามข่าวสารด้านนี้ด้วย เพราะผมก็เรียนมาทางนี ้ผมเรียน

สาขาไอท ีตอนเรียนผมก็ต้องทำการวิเคราะห์หน้าตาอินเตอร์เฟส

ของโปรแกรมแชทออนไลน ์แคมฟรอ็กกเ็ปน็ตวัหนึง่ ผมเลน่กเ็พราะ
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ว่าผมเข้าไปดูเฉยๆ ดูหน้าตาโปรแกรมน่ะครับ...แคมฟร็อกห้อง  

เจเนรลัมนักม็ ีคยุเรือ่งทัว่ไป อยา่งเพือ่นผมกม็เีปน็เจา้ของหอ้งเกมส ์

คยุเฉพาะเรือ่งเกมส ์อยา่งนีก้ม็ ีไมไ่ดม้เีรือ่งเพศอยา่งเดยีวหรอก” 

เบิม้,	นกัศกึษาชาย,	ปรญิญาตรปี	ี4		





6. การนิยามแคมฟร็อก  : 
 เสี่ยงหรือเสริมต่อสุขภาวะทางเพศ 


จากข้อมูลที่ได	้การนิยามการเลือกเข้ามาอยู่ในบริบทวัฒนธรรม

แคมฟรอ็กนีว้า่เสีย่งหรอืเสรมิตอ่สขุภาวะทางเพศหรอืไมอ่ยา่งไร	พบวา่ขึน้
กับการรับรู้ของปัจเจก	โดยได้ยึดโยงกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในสังคม
ปัจจุบัน	กลุ่มวัยรุ่นมีการยอมรับว่าแคมฟร็อกมีการขายบริการทางเพศ	มี
กลุ่มคนที่เข้ามาแสวงหาประโยชน	์ล่อลวงโดยอาศัยรูปแบบสื่อวัฒนธรรม
นิยมในโลกไซเบอร์ลักษณะนี	้ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเข้ามาในบริบท
แคมฟร็อกมักเป็นชุดความเชื่อที่ว่าพื้นที่ไซเบอร์เสี่ยงต่อการถูกล่อลวงทั้ง
หญงิและชาย	จากขอ้มลูทีไ่ดโ้ดยสว่นใหญ่	ผูว้จิยัสรปุวา่สือ่แคมฟรอ็กไมไ่ด้
มีผลต่อความเสี่ยงด้านเพศ	แต่ความเสี่ยงทางเพศขึ้นอยู่กับผู้เล่นและผู้
เกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐและสถาบันต่างๆ	ที่ตอบสนองต่อการเล่นแคม
ฟรอ็กจะผลติชดุคำอธบิาย	ทีเ่ขา้ใจ	ตระหนกัและรบัรูใ้นการเคารพสทิธทิาง
เพศของบุคคลหรือไม่มากกว่า	การก่ออาชญากรรมทางเพศ	การล่อลวง	
ลว่งละเมดิทางเพศทางวาจาในระหวา่งการเลน่แคมฟรอ็ก	หรอืปญัหาเรือ่ง
เพศในวัยรุ่นต่างๆ	ที่ปรากฏและถูกนำเสนอผ่านสื่อทุกรูปแบบ	สิ่งต่างๆ	
เหล่านี้ล้วนเกิดจากการที่บุคคลแต่ละคนเลือกประพฤติปฏิบัติเอง	สื่อแคม
ฟรอ็กไมไ่ดม้ผีลตอ่ภาวะเสีย่งหรอืไมเ่สีย่งทางเพศโดยตรง	แตอ่ยูท่ีช่ดุความ
คดิและพืน้ฐานความเชือ่เรือ่งเพศของปจัเจกมากกวา่	
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นอกจากนี	้แคมฟรอ็กยงัชว่ยเสรมิสขุภาวะทางเพศได	้โดยเปน็พืน้ที่
ในการแสดงออกและตอบสนองความสุขทางเพศได้อย่างค่อนข้างอิสระ	
แม้ว่าจะมีการเข้ามาควบคุมจากทางภาครัฐและสถาบันต่างๆ	ก็ตาม	แคม
ฟร็อกเป็นพื้นที่ในโลกเสมือนจริงที่เอื้อต่อการแสดงออกซึ่งตัวตนทางสังคม
และตวัตนทางเพศ	แคมฟรอ็กเปน็สือ่อนิเตอรเ์นต็ทีไ่มไ่ดม้เีรือ่งราวทางเพศ
แต่เพียงอย่างเดียวดังที่สังคมพยายามประกอบสร้างให้เป็น	เป็นพื้นที่เพื่อ
หาเพื่อน	สนองตอบอารมณ์และความรู้สึก	ประหยัด	ปลอดภัยจากการ
ออกไปแสดง/แสวงหาในบรบิทภายนอกไซเบอรส์เปซ	ผูเ้ลน่ระบวุา่เปน็การ
แสวงหาความสขุทางเพศเปน็เพศสมัพนัธท์ีป่ลอดภยั	เชน่	การสำเรจ็ความ
ใคร่ด้วยตัวเอง	การโชว์เรือนร่าง	หรือแม้แต่เป็นผู้แสดงเพื่อให้อีกฝ่ายมี
ความพงึพอใจ			

“…บางครั้งก็เล่นอยู่ที่บ้านเฉยๆ ไม่ได้ออกไปไหน มันก็ไม่ได้

อนัตรายอะไร เลน่สนกุๆ อยา่งเราชอบแตง่ตวัออกโปห๊นอ่ย ถา้ออก

ไปนอกบ้านก็จะโดนฉุดเป็นอันตรายได ้แต่ถ้าเราเล่นและคุยกับ

เพือ่นในบา้นเรา จะแตง่ตวัยงัไงกไ็ด ้จะโชวย์งัไงกไ็ดไ้มใ่หเ้หน็หนา้

กไ็ด…้ถา้ผูช้ายเขา้มาดสูว่นมากเคา้จะชว่ยตวัเองไปดว้ย กร็ูส้กึดทีีว่า่

เคา้มาทำอยา่งนีด้กีวา่เคา้ไประบายกบัผูห้ญงิคนอืน่ ไปขม่ขนื”  

เมย,์	19	ป,ี	นกัศกึษามหาวทิยาลยั	



7. บทอภิปราย : พื้นที่ไซเบอร์ของผู้หญิง 
 กับเรื่องทางเพศไม่ได้จำกัดอยู่ที่ 
 ปริมณฑลส่วนตัวอีกต่อไป


พืน้ทีไ่ซเบอรถ์กูฝงัตรงึในมติทิางดา้นเทคโนโลยตีา่งๆ	นานา	รวมทัง้
แทรกซึมโครงข่ายอำนาจที่เป็นพลวัต	แสดงออกซึ่งความไม่เท่าเทียมกัน	
การต่อต้าน	การต่อรอง	การตอบโต้ปรากฏให้เห็นอยู่ตลอดเวลา	 ใน
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ปัจจุบันได้มีการจับเอาเทคโนโลยีมารับใช้อุดมการณ์ต่างๆ	จากผู้มีอำนาจ
ในสังคมหรือชุมชนใดก็แล้วแต	่การปฏิสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลย	ีอำนาจ	
และการสรา้งวฒันธรรม	ไดผ้ลติชดุความคดิความเชือ่ความจรงิตา่งๆ	รวม
ทั้งความเชื่อด้านเพศวิถีที่ตอกย้ำแฝงฝังวาทกรรมเพศวิถีกระแสหลักให้
ดำรงอยู	่เทคโนโลยถีกูหยบิใชโ้ดยผูม้อีำนาจ	แมว้า่คนสว่นใหญจ่ะเขา้ใจวา่
วฒันธรรมไซเบอรถ์กูหลอ่หลอมมาจากความเปน็ผูช้ายเสยีสว่นใหญ	่แตใ่น
ปัจจุบันพื้นที่ไซเบอร์ได้กลายเป็นพื้นที่ในการสร้างโอกาสใหม่ๆ	ของผู้หญิง
ขึ้น	เป็นพื้นที่หนึ่งในการแสดงตัวตน	ผู้หญิงสามารถต่อรองและใช้พื้นที่ไซ
เบอร์ตอบสนองวิถีชีวิตประจำวันและสร้างพื้นที่ใหม่ๆ	ให้ผู้หญิงได	้พร้อม
ทั้งสร้างความจริงชุดใหม่ๆ	 เกี่ยวกับผู้หญิงในระดับปัจเจก	(Sassen,	
2002	:	109-119)	ผู้หญิงไม่จำเป็นต้องถูกกำหนดกรอบให้อยู่ในพื้นที่
กายภาพที่เป็นพื้นที่ภายในบ้าน	(พื้นที่จริงทางสังคม)	แต่เพียงอย่างเดียว	
เทคโนโลยีเอื้อต่อการเพิ่มทางเลือกให้ผู้หญิงเพื่อแสดงตัวตนและอัตลักษณ	์	
ทางเลอืกของผูห้ญงิทีจ่ะเลอืกหยบิใชเ้ทคโนโลยกีบัวถิชีวีติประจำวนัไดม้าก
ขึน้	

ความเป็นวัฒนธรรมอินเตอร์เน็ตและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์นี้เองที่สามารถเชื่อมต่อระหว่างปัจเจก	และเชื่อมโยงความ
สัมพันธ์ทางสังคมระหว่างกลุ่มผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร	์ถือได้ว่าเป็นการ
ลดระยะห่างระหว่างพื้นที่จริงและพื้นที่เสมือนจริงเข้าหากัน	พรมแดนทาง
วัฒนธรรมถูกทำให้แนบชิดมากยิ่งขึ้น	ทำให้ปริมณฑลสาธารณะกับพื้นที่
ส่วนตัวเริ่มกลืนกลายเข้าหากัน	เกิดความหลากหลาย	แลกเปลี่ยน	เชื่อม
โยง	ปฏสิมัพนัธก์นัและประกอบสรา้งวฒันธรรมของตนขึน้มา	เพือ่หาพืน้ที่
และแสวงหาเป้าหมายต่างๆ	ของการกระทำทั้งหลาย	พื้นที่อินเตอร์เน็ต
เปิดโอกาสให้ปัจเจกแสดงตัวตนทางสังคมและตัวตนทางเพศไปได้พร้อมๆ	
กัน	พฤติกรรมทางเพศหลากหลายสามารถแสดงออกและเปิดเผยในพื้นที่
สาธารณะในระบบเครอืขา่ยอนิเตอรเ์นต็	วฒันธรรมทางเพศซึง่ถกูประกอบ
สรา้งและใหเ้ขา้ใจวา่เปน็เรือ่งสว่นตวัทีต่อ้งปกปดิ	ถกูเปดิเผยมากขึน้ในโลก
เสมือนจริงในอินเตอร์เน็ต	อัตลักษณ์ทางสังคมและอัตลักษณ์ทางเพศ
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หลายๆ	รปูแบบไดถ้กูเลอืกหยบิมาแสดงออก		

เรื่องทางเพศไม่ได้เป็นเรื่องส่วนตัวปัจเจกอีกต่อไป	บุคคลสามารถ
แสดงความต้องการทางเพศ	การแสวงหาความสุขทางเพศ	การเติมเต็ม
ความสขุทางเพศผา่นทางความกา้วหนา้ในเทคโนโลยอีนิเตอรเ์นต็ได้	บคุคล
เสพสื่อเพื่อสนองความต้องการของตนเอง	นักคิดบางกระแสอาจตั้งข้อ
สังเกตว่า	อัตลักษณ์ทั้งทางสังคมและทางเพศของบุคคลที่นำเสนอผ่านสื่อ
ในโลกไซเบอร	์รวมถึงการไม่ปรากฏตัวตนที่แท้จริงหรือการซ่อนเร้นอัต
ลักษณ์ของแต่ละคน	สามารถอธิบายหรือจำแนกรูปแบบในการดำเนินชีวิต
ในชุมชนออนไลน์กับชีวิตจริงของบุคคลหลังจากปฏิสัมพันธ์ในโลกไซเบอร์
ไดม้ากนอ้ยเพยีงใด	(เกษม	เพญ็ภนินัท,์	2551.)		

ถึงกระนั้น	ทางผู้ศึกษาเชื่อว่าปัจเจกแต่ละบุคคลต่างมีอัตลักษณ์ที่
หลากหลายที่จะเลือกหยิบจับเอาอัตลักษณ์ใดหนึ่งมานำเสนอในพื้นที่ใด
พืน้ทีห่นึง่โดยตระหนกัแลว้วา่อตัลกัษณใ์ดนัน้เหมาะกบัพืน้ทีท่างสงัคมทีต่น
ปฏิสัมพันธ์อยู	่ดังนั้นสื่ออินเตอร์เน็ตที่เปรียบดั่งโลกเสมือนจริง	ได้กลาย
เป็นพื้นที่ทางสังคมแหล่งใหญ่ให้บุคคลนำเสนอตัวตนของแต่ละคนออกมา	
ถึงแม้ว่าปฏิบัติการทางสังคมจากวาทกรรมกระแสหลักหลายๆ	ด้านจะ
อาศัยสื่อเป็นตัวกลางในการกำกับ	ควบคุม	สอดส่อง	จับจ้องบุคคล	ส่ง
ผ่านอำนาจของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็ตาม	แต่ก็ไม่อาจปฏิเสธว่า	สื่อได้กลาย
เป็นเครื่องมือของบุคคลในการแสดงออก	ต่อรอง	ต่อต้าน	และหาพื้นที่ให้
ตนเองอีกทางหนึ่ง	บุคคลเสพสื่อ	ในขณะเดียวกันบุคคลก็สามารถเลือกที่
จะกระทำการใดหรอืไมก่ระทำไดต้ามทีต่นเองตอ้งการไดเ้ชน่เดยีวกนั	
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8. บทส่งท้าย


ประโยชน์ที่ทีมผู้วิจัยคาดว่าจะได้รับจากการศึกษาปรากฏการณ์
สังคมนี	้หวังเพียงเพื่อได้ยินเสียงของผู้หญิงที่อยู่ในปรากฏการณ์จริงและ
เข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดมากขึ้นในฐานะของนักวิจัย	การศึกษาครั้งนี้ถือ
เป็นการพยายามทำความเข้าใจกับการอธิบายเกี่ยวกับพื้นที่ไซเบอร์ใน
ฐานะที่เป็นพื้นที่ของการแสดงออกทางเพศของผู้หญิง	โดยพยายามค้นหา
ว่าจริงๆ	 แล้วการแสดงออกทางเพศวิถีของวัยรุ่นหญิงไทยเป็นการ
แสดงออกถึงลักษณะที่เป็นตัวของตัวเอง	หรือเป็นการถูกกดทับเรื่องเพศ	
ถูกครอบงำ/ควบคุม/ผลิตซ้ำ	ในฐานะที่เป็นผู้หญิงไทย	การศึกษาครั้งนี้ผู้
วิจัยพบว่าพื้นที่ไซเบอร์ในการเล่นแคมฟร็อกไม่ได้ปลดปล่อยผู้หญิงให้หลุด
พ้นการกดทับเรื่องเพศจากกระแสวาทกรรมหลักทั้งหมด	แต่ก็หวังเป็น
อย่างยิ่งว่า	การศึกษาครั้งนี้น่าจะเป็นประโยชน์ในการเข้าใจตัวตนของผู้
หญิงในไซเบอร์มากขึ้น	อีกทั้งยังเข้าใจอารมณ	์ความรู้สึก	แรงปรารถนา
ทางเพศของผู้หญิงในฐานะที่เป็นมนุษย์ในสังคมเช่นเดียวกับบุคคลเพศ
สถานะอืน่	

การศึกษาครั้งนี้ยังได้พยายามรื้อให้เห็นถึงความซ้อนทับของชั้น
ต่างๆ	ของอำนาจในรูปแบบวาทกรรม	ภาษา	ปฏิบัติการทางวาทกรรม	
และภาษาทีส่รา้งพนัธนาการเพศวถิขีองผูห้ญงิใหต้ดิอยูใ่นกบัดกัแหง่การกด
ทับการแสดงออกในเรื่องเพศของตน	ผู้วิจัยจึงหวังว่าการรื้อให้เห็นถึงโครง
ข่ายของอำนาจที่ซับซ้อนดังกล่าวจะนำพาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากตัวผู้
หญิงเองและภาคประชาสังคมเพื่อนำไปสู่เงื่อนไขการสร้างสุขภาวะทางเพศ
ของผูห้ญงิในทีส่ดุ	

สิง่สำคญัในการศกึษาครัง้นีอ้ยูท่ีก่ารฟงัเสยีงของวยัรุน่หญงิทีอ่ธบิาย
ความหมายชุดต่างๆ	ของการแสดงออกในเรื่องเพศของพวกเธอในพื้นที่ไซ
เบอร	์และแม้ว่าในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้พบการผลิตซ้ำในความสัมพันธ์
เชงิอำนาจระหวา่งชายกบัหญงิในเรือ่งเพศทีย่ดึโยงมายาคตทิีว่า่	ผูช้ายเปน็

67-112������������.indd   109 10/1/08   11:57:52 AM



110 เพศวถิีในสือ่นยิม:บรบิทเสีย่งและเสรมิตอ่สขุภาวะทางเพศ



ผู้เสพความหฤหรรษ์ทางเพศ	ผู้หญิงเป็นตัวแสดงที่ถูกบริโภคเรื่องทางเพศ
ในพื้นที่ไซเบอร	์ ในบริบทที่ละเลยการมองถึงความสุขทางเพศของผู้หญิง	
อยา่งไรกต็าม	ความหลากหลายของลลีาทา่ทางตา่งๆ	ในการแสดงออกทาง
เพศของวัยรุ่นหญิงในพื้นที่ไซเบอร์แห่งนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงการใช้พื้นที่ไซ
เบอรใ์นฐานะทีเ่ปน็พืน้ทีแ่สดงตวัตนอตัลกัษณ	์ความมอีสิระ	และการไดร้บั
ความสขุในเรือ่งทางเพศของพวกเธอ	

ผลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าอาจเป็นข้อเสนอแนะ
ในการศึกษาวิจัยทางด้านเพศวิถ	ีและเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นหญิง	 โดย
เฉพาะเรื่องเพศวิถีในพื้นที่ไซเบอร	์ เป็นการเพิ่มมุมมอง	เพิ่มองค์ความรู้
เพศวิถีในพื้นที่ไซเบอร	์อีกทั้งยังเป็นคำถามที่น่าสนใจสำหรับภาครัฐ	
สถาบันทางสังคมต่างๆ	ในการมองแคมฟร็อกในฐานะที่เป็นบริบทเสี่ยงต่อ
ปัญหาสังคมเท่านั้นเองหรือ	การมุ่งประเด็นไปยังการคาดการณ์ถึงสิ่งที่
นิยามว่าเป็นปัญหาสังคมที่จะเกิดขึ้น	โดยละเลยต่อการพิจารณาบริบทอื่น
ที่เป็นบริบทร่วมในปรากฏการณ	์อาจเป็นการพยายามหาทางแก้ปัญหา
สงัคมทีก่ลบัผกูเปน็ปมใหแ้นน่มากขึน้ไปอกี	
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ยาออนไลน์:   
ประดิษฐกรรมเรื่องเพศ  

Online medicines as sexual invention 

 
 
 
 



ภานพุฒัน ์พุม่พฤกษ์1

พมิพวลัย ์บญุมงคล2

รณภมู ิสามคัคคีารมย์3



1	 นกัศกึษาปรญิญาเอก	สาขาสงัคมศาสตรก์ารแพทยแ์ละสาธารณสขุ	คณะสงัคมศาสตรแ์ละ
มนษุยศาสตร	์มหาวทิยาลยัมหดิล	

2		รองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข,	ผู้อำนวยการ
โครงการจดัตัง้สำนกังานศกึษานโยบายสาธารณสขุ	สวสัดกิารและสงัคม	คณะสงัคมศาสตร์
และมนษุยศาสตร	์มหาวทิยาลยัมหดิล	

3		นักวิจัยประจำโครงการจัดตั้งสำนักงานศึกษานโยบายสาธารณสุข	สวัสดิการและสังคม		
คณะสงัคมศาสตรแ์ละมนษุยศาสตร	์มหาวทิยาลยัมหดิล	
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1. บทนำ 


ในปัจจุบันกล่าวได้ว่าโลกเข้าสู่ยุคข้อมูลข่าวสารอย่างแท้จริง		
ข้อจำกัดในเรื่องเวลาและสถานที่ได้ถูกทำลายลงอย่างราบคาบด้วย	“สื่อ	
อินเตอร์เน็ต”	ซึ่งกำลังกลายเป็นสื่อนิยมที่มีการเติบโตอย่างมาก	ด้วย
ลักษณะของสื่ออินเตอร์เน็ตที่มีเนื้อหาและรูปแบบหลากหลาย	 เช่น	
เว็บไซต์การสนทนาออนไลน	์(Chat)	การถามตอบในกระดานข่าว	ระบบ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส	์ เป็นต้น	อีกทั้งยังเปิดกว้าง	แพร่หลาย	และ
กระจายไปทั่วทุกมุมของโลก	ผู้คนสามารถเข้าถึงได้สื่ออินเตอร์เน็ตพร้อมๆ	
กันทีละหลายรูปแบบและหลายชนิด	การพัฒนาทางเทคโนโลยีก่อให้เกิด
พื้นที่ไซเบอร์อันเป็นพื้นที่ทางสังคมเสมือนจริง	เป็นพื้นที่ที่ปราศจากพื้นที่
กายภาพ	ข้อจำกัดเรื่องของพื้นที่และเวลา	(Space	and	Time)	ได้ถูก
ทำลายลง	การเลอืกรบัขอ้มลูขา่วสารในพืน้ทีส่ือ่อนิเตอรเ์นต็จงึเปน็ไปอยา่ง
ง่ายดายและมีความอิสระสูง	โดยไม่จำเป็นต้องระบุตัวตนเกิดการสื่อสาร
โดยไม่จำเป็นต้องรู้จักหน้าตาและสถานที	่ทำให้สื่ออินเตอร์เน็ตกลาย	
เป็นสื่อนิยมสมัยใหม่ที่ส่งผลต่อวิถีชีวิต	ความคิด	ความเชื่อ	ความหมาย		
ค่านิยม	ความรู้ของผู้เสพสื่ออย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	
ในเรือ่งเพศทีย่งัคงเปน็เรือ่งปกปดิ	ซกุซอ่น	และอำพรางอยูใ่นสงัคมไทย	

ท่ามกลางการปิดบังซ่อนเร้นเรื่องเพศ	สื่ออินเตอร์เน็ตได้เปิดพื้นที	่
ให้เรื่องเพศถูกแสดงออกได้อย่างอิสระไร้การควบคุมจัดการโดยรัฐและ	
การแพทย	์	ยาเรื่องเพศได้กลายเป็นสินค้าที่แพร่หลายในสื่ออินเตอร์เน็ต
และหลุดพ้นจากมือของบุคลากรและองค์ความรู้ทางการแพทย์ที่มักกำกับ	
ควบคุมและจัดการวิถีชีวิตทางเพศของผู้คน	จากสถานะคนไข้หรือผู้ป่วย
เปลีย่นสูส่ถานะของผูซ้ือ้ทีม่อีำนาจในการเลอืกรบั	เจรจา	ตอ่รอง	ความคดิ		
ความเชือ่	ความหมาย	คา่นยิม	และความรูเ้รือ่งเพศผา่นประสบการณข์อง
ผู้เสพสื่ออินเตอร์เน็ต	การโฆษณายาเรื่องเพศบนพื้นที่สื่ออินเตอร์เน็ตจึง
ล้วนส่งผลและมีอิทธิพลต่อการประกอบสร้างและผลิตซ้ำซึ่งชุดความรู้	
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ความเชื่อ	ความหมาย	ค่านิยม	และการปฏิบัติเรื่องเพศโดยถ่ายทอดผ่าน
ระบบภาษาและสัญลักษณ์ต่างๆ	ไปยังผู้รับสื่อ	เป็นวาทกรรมที่แฝงอยู่กับ
คณุลกัษณะ	รปูแบบ	และเนือ้หาของการโฆษณายาทางสือ่อนิเตอรเ์นต็		

ด้วยเหตุนี	้ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาโฆษณายาทางสื่ออินเตอร์เน็ตใน	
รูปแบบเว็บไซต์ภายใต้กรอบวิธีคิดมุมมองแบบหลังทันสมัยและสตรีนิยม
หลังสมัยใหม	่ศึกษาตัวสารซึ่งเป็นระบบภาษาและสัญลักษณ์ที่ส่งผ่าน
โฆษณายาทางสือ่อนิเตอรเ์นต็โดยการวเิคราะหต์วับท	(Textual	Analysis)	
การวิเคราะห์วาทกรรม	(Discourse	Analysis)	เพื่อเปิดเผยให้เห็นถึง
ระบบวธิคีดิ	ชดุความรู	้ความเชือ่	ความหมาย	คา่นยิมทีซ่อ่นอยูเ่บือ้งหลงั
ลกัษณะ	รปูแบบ	และเนือ้หาของการโฆษณายาทางสือ่อนิเตอรเ์นต็	รวมถงึ
ทำความเขา้ใจชดุประสบการณข์องผูใ้ชย้าเรือ่งเพศจากการเขา้ถงึขอ้มลูทาง
อินเตอร์เน็ตเพื่อเปิดเผยให้เห็นถึงการตีความ	การให้ความหมาย	การต่อ
ตา้นตอ่รอง	และเลอืกรบัชดุความคดิ	ความเชือ่	และวาทกรรมตา่งๆ	จาก
โฆษณายาเรื่องเพศบนพื้นที่สื่ออินเตอร์เน็ตอันเป็นบริบทที่สำคัญต่อ	
สขุภาวะทางเพศของคนในสงัคม	





2. วัตถุประสงค์ กระบวนวิธีศึกษา 
 และผลสะท้อนกลับจากผู้วิจัย 


การศกึษามวีตัถปุระสงคเ์พือ่เปดิเผยใหเ้หน็ถงึระบบวธิคีดิ	ชดุความรู	้	
ความเชือ่	ความหมาย	คา่นยิมเรือ่งเพศภาวะและเพศวถิทีีซ่อ่นอยูเ่บือ้งหลงั	
ลกัษณะ	รปูแบบ	และเนือ้หาของการโฆษณายาทางสือ่อนิเตอรเ์นต็	รวมถงึ
เปดิเผยใหเ้หน็ถงึ	การตคีวาม	การใหค้วามหมาย	การตอ่ตา้นตอ่รอง	และ
เลือกรับของผู้ใช	้ภายใต้ชุดความคิด	ความเชื่อ	และวาทกรรมเรื่องเพศ	
โดยมองผ่านการใช้ยาที่ถูกนำเสนอบนพื้นที่สื่ออินเตอร์เน็ต	นอกจากนี	้
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ยังวิเคราะห์ถึงระบบวิธีคิด	ชุดความรู	้ความเชื่อ	ความหมายของการ
โฆษณายาทางสื่ออินเตอร์เน็ตในฐานะบริบทเสี่ยงหรือบริบทเสริมต่อ	
สุขภาวะทางเพศ	ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะต่อบริบทเสี่ยงหรือบริบทเสริม
ดงักลา่ว	

การศึกษาใช้กระบวนวิจัยเชิงคุณภาพและวิธีวิทยาแบบสตรีนิยม
หลังสมัยใหม	่(Postmodern	Feminist)	ทำการเก็บข้อมูลแบบมีส่วนร่วม
ในเว็บบอร์ดและเว็บไซต์ที่มีการซื้อขายยาเรื่องเพศ	เพื่อให้เข้าใจบริบท	
กลุ่มยา	และกลุ่มผู้ซื้อผู้ขายยาเรื่องเพศที่ดำรงอยู่ภายใต้การแลกเปลี่ยน
ข้อมูลบนพื้นที่สื่ออินเตอร์เน็ต	การเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลใช้วิธีการเฉพาะ
เจาะจง	(Purposive	sampling)	โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสามารถให้ข้อมูลได้
อย่างลุ่มลึกและหลากหลาย	ทั้งกลุ่มข้ามเพศสรีระที่เป็นพนักงานบริการ	
กลุ่มข้ามเพศสรีระที่ทำงานบริษัท	กลุ่มข้ามเพศสรีระที่เป็นนักศึกษา	กลุ่ม
ผู้ชายที่มีประสบการณ์เที่ยวสถานบริการ	และผู้หญิงที่มีคู่ความสัมพันธ์	
โดยทำการแลกเปลี่ยนประสบการณ	์ความคิดเห็น	ผ่านกระบวนการจัด
กลุ่มสนทนา	(Focus	group	discussion)	รวมทั้งสิ้น	7	กลุ่ม	และการ
สัมภาษณ์เชิงลึกในผู้ ให้ข้อมูลที่ เป็นผู้หญิง	 การจัดกลุ่มสนทนาและ
สัมภาษณ์เชิงลึกจะคำนึงถึงความเป็นส่วนตัว	ความสะดวกในสถานที	่	
เวลา	และบริบท	ความเป็นกันเอง	ความไว้วางใจ	ผู้วิจัยได้ให้ข้อมูลถึง
วตัถปุระสงคใ์นการวจิยั	นำเสนอขอ้มลูทีพ่บและคณุประโยชนข์องงานวจิยั	
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลเรื่องยาและประสบการณ์เรื่องเพศ	อันเป็น
ประโยชนท์ีเ่กดิขึน้ทัง้สองฝา่ย	ทัง้จากฝา่ยผูว้จิยัเองและฝา่ยผูใ้หข้อ้มลู	

ในการดำเนินกระบวนวิจัย	ผู้วิจัยตระหนักรู้อยู่เสมอว่าถึงแม้ผู้วิจัย
มอีตัลกัษณท์างเพศภาวะแบบชาย	แตเ่ชือ่ในความหลากหลายทางเพศและ
เชือ่วา่เรือ่งเพศเปน็สิง่ทีถ่กูประกอบสรา้งจากสงัคมวฒันธรรม	ผูว้จิยัเชือ่วา่
ตนเองสามารถก้าวข้ามมาตรฐานเชิงศีลธรรมที่ใช้ตัดสินเรื่องราวต่างๆ	ใน
สังคม	ว่าเป็นเพียงผลจากการประกอบสร้างและเป็นเพียงชุดคุณค่าความ
หมายหนึ่งเท่านั้น	โดยพื้นฐานอีกด้านหนึ่ง	ผู้วิจัยเป็นเภสัชกรซึ่งสามารถ
นำข้อมูลเรื่องยาและการแพทย์มาแลกเปลี่ยนกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูล	ทำให้
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กระบวนการพูดคุยแลกเปลี่ยนเป็นประโยชน์และเป็นที่ต้องการของผู้ให้
ข้อมูล	การแลกเปลี่ยนข้อมูลจึงเป็นไปอย่างราบรื่น	ลุ่มลึก	และลื่นไหล	
ขณะเดียวกันผู้วิจัยก็คำนึงอยู่เสมอว่าความรู้ทางการแพทย์ก็เป็นเพียง	
ชุดความรู้ที่ถูกประกอบสร้างด้วยเช่นเดียวกัน	และไม่สามารถนำมาตัดสิน	
การใช้ยาหรือตัดสินวิธีคิดของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่มีความหลากหลายได้		
จึงมองการแพทย์และการใช้ยาเป็นระบบทางวัฒนธรรมที่ซับซ้อน	ต้อง
ทำความเขา้ใจมากกวา่ทีจ่ะตดัสนิถกูผดิ		

ด้วยสถานภาพทางสังคมที่ซับซ้อนของผู้วิจัย	ซึ่งเป็นทั้งเภสัชกร	
อาจารย	์นกัศกึษา	นกัวชิาการ	และกลุม่ชนชัน้กลางทีม่อีตัลกัษณท์างเพศ
และรปูแบบชวีติทีแ่ตกตา่งไป	ทำใหก้ารทำความเขา้ใจผูใ้หข้อ้มลูอยูใ่นฐานะ
คนนอก	(Outsider)	อนัสง่ผลตอ่ความสมัพนัธใ์นบางสถานการณห์รอืบาง
บริบท	อย่างไรก็ตาม	ผู้วิจัยก็เชื่อว่าการก้าวข้ามชุดความคิดเรื่องเพศ		
ศีลธรรม	และการแพทย	์ประกอบกับช่วงวัยใกล้เคียงกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูล	
อัธยาศัย	และมนุษยสัมพันธ์ที่ดีจะสามารถทำให้ความเป็นคนนอกนี้	
เจือจางลง	และสามารถทำความเข้าใจกับผู้ให้ข้อมูลได้อย่างลื่นไหล		
ขณะเดียวกันผู้วิจัยก็มีนักวิจัยอีกคนหนึ่งซึ่งมีอัตลักษณ์ทางเพศแบบหลาก
หลายเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางเพศ	ประสบการณ์ในการใช้ยาเรื่อง
เพศ	ประสบการณ์เรื่องคู่ความสัมพันธ์	ทำให้บรรยากาศในการเก็บข้อมูล	
มีความเป็นกันเอง	และปลอดภัยที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูล	ผู้วิจัยยังได้คำนึง
ถึงประเด็นจริยธรรมอยู่ตลอดเวลา	โดยกระบวนการเก็บข้อมูลผู้วิจัยและ	
ผู้ให้ข้อมูลจะเลือกสถานที่ที่สะดวกสบาย	มิดชิด	และมีความเป็นส่วนตัว	
โดยก่อนการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะขออนุญาตและขอความยินยอมพร้อมใจ
ดว้ยปากเปลา่จากผูใ้หข้อ้มลูทกุครัง้	
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3. บริบทของยาออนไลน์บนพื้นที่สื่ออินเตอร์เน็ต

3.1 บริบทของการนำเสนอยาบนพื้นที่สื่ออินเตอร์เน็ต 

การขายยาเรื่องเพศบนสื่ออินเตอร์เน็ตมีรูปแบบในการนำเสนอ	
อยูห่ลายรปูแบบ	แตท่ีเ่หน็ไดโ้ดยทัว่ไปคอื	การตัง้กระทูป้ระกาศเพือ่ซือ้ขาย
ยาผ่านกระดานข่าวต่างๆ	และการสร้างเว็บไซต์ขึ้นเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์
ในเรือ่งเพศ	

3.1.1 การนำเสนอยาเรื่องเพศบนกระดานข่าว 

ในพื้นที่ของกระดานข่าวพบว่า	กระทู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเรื่องเพศมัก
แทรกตัวอยู่ในพื้นที่ของกระดานข่าวทั่วๆ	 ไปที่ตั้งขึ้นเพื่อซื้อขายสินค้า
อปุโภคและบรโิภค	โดยมกัใหข้อ้มลูเกีย่วกบัยาเรือ่งเพศสัน้ๆ	วา่เปน็ยาอะไร	
มีวัตถุประสงค์ในการใช้อย่างไร	พร้อมทั้งให้เบอร์โทรศัพท	์อีเมลล	์หรือ
เว็บไซต์ที่ติดต่อได้หากผู้ซื้อต้องการรายละเอียดของยาหรือต้องการสั่งซื้อ
ยา	นอกจากนี้แล้วยังมีกระดานข่าวที่สร้างไว้เฉพาะสำหรับเรื่องเพศโดย
เน้นการซื้อขายสินค้าและอุปกรณ์เรื่องเพศ	กระทู้ส่วนใหญ่ในกระดานข่าว
ประเภทนีม้กัแสดงความประสงคใ์นการซือ้ขายยา	อปุกรณท์างเพศ	หนงัโป	๊
คลปิวดีโีอ	โฆษณาลดนำ้หนกั	และการหาคูเ่พือ่เพศสมัพนัธ	์		

และเนื่องจากพื้นที่กระดานข่าวเป็นพื้นที่ที่ผู้อ่านกระทู้สามารถมี	
ปฏิสัมพันธ์และแสดงความคิดเห็นต่อกระทู้ที่ตั้งขึ้นมาได้	ดังนั้นเนื้อหาของ
กระทู้ในกระดานข่าวจึงมีความหลากหลาย	กระทู้มักให้ข้อมูลเกี่ยวกับยา
เรื่องเพศที่อ้างอยู่บนพื้นฐานของชุดความรู้ทางวิทยาศาตร์การแพทย์	รวม
ถึงชุดประสบการณ์ทั้งของตนเองและผู้อื่น	เพื่อโน้มน้าวสร้างความน่าเชื่อ
ถอืของประสทิธผิลของยา	และเปน็การเนน้ยำ้ถงึความปลอดภยัทีส่ามารถ
เลือกหยิบใช้ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาบุคลากรทางการแพทย	์ราคายาที่แพง	
มักถูกอธิบายว่าเป็นเพราะยานั้นเป็นของแท	้ของนอก	หรือเป็นยาที่ได้ผล
จริงและหามาอย่างยากลำบาก	พร้อมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสั่งซื้อ	
เบอรโ์ทรศพัท	์และอเีมลล	์	
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ผู้ตั้งกระทู้นำเสนอยาเรื่องเพศในกระดานข่าวมีทั้งแสดงเพศภาวะ	
ทั้งแบบหญิงและแบบชาย	หรือไม่แสดงเพศภาวะ	แต่บ่งบอกตัวตนด้วย
การใช้ชื่อที่สื่อความหมายถึงเรื่องเพศ	ความเชี่ยวชาญเรื่องเพศ	สำหรับ
กระทู้ที่เป็นปฏิสัมพันธ์กับกระทู้ที่นำเสนอข้อมูลยาเรื่องเพศนั้นส่วนมาก	
ผู้ตั้งกระทู้จะแสดงเพศภาวะแบบชาย	และมักเป็นการขอข้อมูลของยา	
เพิ่มเติม	แสดงความต้องการซื้อยา	การบอกเล่าประสบการณ	์รวมถึง
แสดงการตอ่ตา้นการขายยาเรือ่งเพศบนพืน้ทีส่ือ่อนิเตอรเ์นต็ดว้ย		

3.1.2 การนำเสนอยาเรื่องเพศบนเว็บไซต์ 

สำหรับการนำเสนอยาเรื่องเพศในรูปแบบเว็บไซต์นั้น	มักเป็นการ	
สร้างเว็บไซต์ขึ้นมาเฉพาะเพื่อขายยาและอุปกรณ์เรื่องเพศ	โดยในแต่ละ
เว็บไซต์จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับยาอย่างละเอียดถึงชื่อยา	ทั้งที่เป็นชื่อทางเคมี
และชือ่ทีรู่จ้กักนัโดยทัว่ไป	สว่นประกอบ	การกลไกการออกฤทธิ	์วธิกีารใช	้
และประสิทธิผลของยา	มีการใช้รูปภาพประกอบ	ทั้งรูปยาและรูปที่แสดง
ประสทิธผิลของยา	เชน่	รปูอวยัวะเพศชายทีใ่หญข่ึน้กวา่เดมิ	เปน็ตน้		

การให้ข้อมูลเรื่องเพศและยาเรื่องเพศบนเว็บไซต์นั้นมักวางอยู่บน
ฐานของชดุความรูท้างวทิยาศาสตรก์ารแพทย	์สรรีะวทิยา	เภสชัวทิยา	ชดุ
ประสบการณข์องผูใ้ชท้ีป่ระสบความสำเรจ็	การยนืยนัผลจากงานวจิยั	การ
ยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย	์รวมถึงรูปลักษณ์ของยาที่มีความ	
ทันสมัย	การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต	สิ่งต่างๆ	เหล่านี้ล้วนถูกนำ
เสนอเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือของข้อมูลและเป็นแรงจูงใจให้ผู้อ่านเกิด
ความสนใจ	มั่นใจ	และเลือกหยิบใช	้การนำเสนอยาเรื่องเพศบนเว็บไซต	์
มักเป็นการให้ข้อมูลทางเดียวโดยไม่เปิดพื้นที่ให้ผู้ที่ชมเว็บไซต์ได้มีส่วนร่วม
ในการปฏิสัมพันธ์กับข้อมูลนำเสนอ	บางเว็บไซต์อาจจะมีกระดานสำหรับ
ถามตอบ	คำถามก็มักจะเป็นการถามตอบเรื่องการซื้อขาย	วิธีการสั่งซื้อ	
วิธีการชำระเงิน	และวิธีการรับสินค้าเป็นส่วนใหญ	่ในขณะที่ข้อมูลคำถาม
เรือ่งยามกัเปน็ชดุคำถามคำตอบทีถ่กูเลอืกไวแ้ลว้	
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รปูที ่1 ตวัอยางการนำเสนอยาเร่ืองเพศบนส่ืออินเตอรเนต็ 

นอกจากนี	้อนิเตอรเ์นต็ยงัไดเ้ปดิพืน้ทีใ่หก้ลุม่ความหลากหลายทาง
เพศได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกลุ่ม	โดยเฉพาะในเรื่องของ
ยา	กลุ่มหญิงข้ามเพศสรีระ	(Male	to	Female	Transgender)	ได้สร้าง
เว็บไซต์ขึ้นเฉพาะกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในหลายเรื่อง	อาท	ิ
กฎหมายเรื่องเพศ	สิทธิทางเพศ	กิจกรรมสร้างสัมพันธ์ในกลุ่ม	การผ่าตัด
แปลงเพศ	รวมถึงเรื่องยาที่ใช้ในการประกอบสร้างอัตลักษณ์ทางเพศ	โดย	
ผู้ที่เข้ามาให้ข้อมูลและปฏิสัมพันธ์กับข้อมูลมักเป็นผู้ที่มีความหลากหลาย
ทางเพศ	แต่ไม่ใช่จำกัดเฉพาะกลุ่มหญิงข้ามเพศสรีระ	(Male	to	Female	
Transgender)	และข้อมูลยาที่นำเสนอแลกเปลี่ยนมักพูดถึงชนิดและ
ประเภทของยา	วิธีการใช้ยา	ประสิทธิภาพของยา	อาการไม่พึงประสงค์
จากการใช้ยา	แหล่งของยา	ราคายา	ซึ่งข้อมูลมักเป็นชุดความคิด	ความ
เชือ่	ผา่นประสบการณก์ารใชย้าของตนเองหรอืคนรอบขา้งเปน็หลกั	

3.2  รูปแบบของยาเรื่องเพศที่ถูกนำเสนอบนสื่ออินเตอร์เน็ต 

ยาเรื่องเพศที่นำมาเสนอขายในพื้นที่สื่ออินเตอร์เน็ตมีหลายรูปแบบ	
ทั้งยาแผนปัจจุบัน	ยาสมุนไพร	หรือแม้แต่เครื่องดื่ม	เช่น	กาแฟ	เป็นต้น		
มีวิธีการใช้ที่หลากหลาย	ไม่ว่าจะเป็นกิน	ทา	ป้าย	พ่น	สูดดม	หรือฉีด	
โดยมุ่งสนองต่อเพศภาวะและเพศวิถีแบบหญิงชายที่ผู้ชายเป็นกลุ่ม	
เป้าหมายหลักของการนำเสนอยา	 เน้นจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความ
สนุกสนานเพลิดเพลินทางเพศที่เป็นรูปแบบเพศสัมพันธ์แบบสอดใส	่เช่น	
ยากระตุ้นอารมณ์และความต้องการทางเพศ	(Aphrodisiacs)	ยาสลบ		

รปูที ่1 ตวัอยางการนำเสนอยาเร่ืองเพศบนส่ืออินเตอรเนต็ 
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ยานอนหลับ	เป็นต้น	ยาที่นำเสนอให้กลุ่มผู้ชายใช้มักเป็นยาที่ใช้ในการ
ประกอบสรา้งอตัลกัษณท์างเพศแบบชายทีถ่กูผกูโยงกบัอวยัวะเพศ	เปน็ยา
ที่เกี่ยวกับการสร้างอวัยวะเพศให้ใหญ่ยาว	หรือยาที่ส่งผลต่อเพศวิถีแบบ
สอดใสท่ีอ่วยัวะเพศชายตอ้งพรอ้ม	หรอืคงทน	เชน่	ยาทีท่ำใหเ้กดิการแขง็
ตัวของอวัยวะเพศชาย	หรือยาชะลอการหลั่ง	ยาที่ทำให้การแข็งตัวของ
อวยัวะเพศชายคงทน	เปน็ตน้	ซึง่ถอืเปน็การแสดงความเปน็ชายทีส่มบรูณ์
อยา่งหนึง่	

รปูที ่2 ตวัอยางยาทีท่ำใหอวยัวะเพศชายแขง็ตวัทีถ่กูนำเสนอบนส่ืออินเตอรเนต็

รปูที ่3 ตวัอยางยาทีท่ำใหอวยัวะเพศชายคงทนทีถ่กูนำเสนอบนส่ืออินเตอรเนต็ 

	สำหรับยาเรื่องเพศที่นำเสนอให้ผู้หญิงใช้นั้นมักเป็นยาที่เกี่ยวเนื่อง
กับเพศวิถีแบบกลไกการสอดใส่ของอวัยวะเพศที่ผู้หญิงไม่ได้เป็นผู้เลือก	
ใช	้แตก่ลบัเปน็ยาทีผู่ช้ายใชเ้พือ่ควบคมุเนือ้ตวัรา่งกายของผูห้ญงิ	เชน่	ยา
กระตุน้	หรอืยานอนหลบั	เปน็ตน้	รวมทัง้ยาทีใ่ชใ้นการขบัเลอืดหรอืทำแทง้
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ที่ถูกนำเสนอในพื้นที่สื่ออินเตอร์เน็ตเพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้หญิงเมื่อเกิด	
การตัง้ครรภท์ีไ่มพ่งึประสงคข์ึน้	

ยาเรื่องเพศในกลุ่มหญิงข้ามเพศสรีระ	(Male	to	Female	Trans-
gender)	มักใช้ยาเรื่องเพศที่เกี่ยวข้องกับการประกอบสร้าง	 เพิ่ม/ลด
สัดส่วนหรือเปลี่ยนแปลงร่างกาย	เพื่อให้เกิดอัตลักษณ์ทางเพศภาวะแบบ
หญิง	ทำให้มีหน้าอก	ผิว	ผม	และสรีระแบบหญิง	 เช่น	ยาคุมกำเนิด		
ยาตา้นฮอรโ์มนเพศชาย	เปน็ตน้	

รปูที ่4 ตวัอยางยานอนหลบัและ

ยากระตุนอารมณเพศทีถ่กูนำ

เสนอบนส่ืออินเตอรเนต็ 

 

รปูที ่5 ตวัอยางยาเร่ืองเพศ  

(ยาทำแทง) ทีถ่กูนำเสนอบนส่ือ

อินเตอรเนต็ 

รปูที ่6 ตวัอยางยาคมุกำเนิดทีถ่กูนำมาใชในกลุมหญิงขามเพศสรรีะ 
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รปูที ่7 ตวัอยางยาตานฮอรโมนเพศชายทีถ่กูนำมาใชในกลุมหญิงขามเพศสรรีะ 

รปูที ่8 ตวัอยางยาฉดีคมุกำเนิดทีถ่กูนำมาใชในกลุมหญิงขามเพศสรรีะ 

4.  อินเตอร์เน็ตในฐานะพืน้ทีแ่หง่การประกอบสรา้งเพศ 
 ภาวะเพศวถิ ีและหนทางของการ ตอ่ตา้น ตอ่รอง

4.1  ชดุคดิเพศภาวะแบบชายทีถ่กูนำเสนอผา่นพืน้ทีส่ือ่อนิเตอรเ์นต็ 

4.1.1 ความเป็นชายที่ถูกลดทอน แยกส่วน 

ในปัจจุบันเพศภาวะแบบชายได้เปลี่ยนแปลงไปจากความเป็นชายที่
เคยผูกโยงกับบทบาท	หน้าที	่ชนชั้น	หรืองาน	สู่การให้ความสำคัญแก่
ร่างกายในฐานะศูนย์กลางของความเป็นตัวตนหรืออัตลักษณ	์(Identity)	
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องเพศ	ความเป็นชายถูกลดทอน	แยกส่วน		
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ใหค้ณุคา่ความสำคญักบัเพยีงบางอวยัวะ	ไดแ้ก	่มดักลา้มเนือ้	และอวยัวะ
เพศ	โดยอวยัวะเพศทีพ่งึประสงคน์ัน้จะตอ้งมขีนาดใหญแ่ละยาว	เพือ่แสดง
ถึงความเป็นชายที่สมบูรณ์และสามารถบรรลุเป้าหมายของการมีเพศ
สัมพันธ์แบบสอดใส	่อันจะทำมาซึ่งความสุขและความหฤหรรษ์ทางเพศ	
และยาเรื่องเพศที่นำเสนอผ่านทางสื่ออินเตอร์เน็ตได้ถูกใช้เป็นเครื่องมือ	
ในการตอบสนองมายาคตนิี	้

4.1.2 เพศภาวะแบบชายที่ถูกผูกโยงกับเพศวิถี 

“ยาเอาทน นำเขา้จากตา่งประเทศนะครบั รบัประทานครัง้ละ 1 เมด็  

ครบัไมม่อีนัตรายเหมอืนกนัครบั เพราะไมใ่ชข่องปลอมครบัประกนั

ไดค้รบั ทานเเลว้จะทำใหน้กเขาขนัไดน้านขึน้ ทนขึน้ครบั ผูช้ายทาน

แตส่าวๆ จะตดิใจครบั เพราะนกเขาจะขนันานครบั รบัรองคณุภาพ

จรงิๆ ครบั เพราะทานเปน็ประจำครบั ไมม่อีนัตรายจรงิๆ ครบั” 

กฤษณะ	-	-	eak88410@hotmail.com....	
จากเวบ็บอรด์แหง่หนึง่	



นอกจากขนาดและความยาวของอวัยวะเพศชายจะถูกให้คุณค่า	
ในฐานะศูนย์กลางแห่งความเป็นชายแล้ว	การใช้งานของอวัยวะเพศผ่าน	
รปูแบบเพศสมัพนัธท์ีม่กีารสอดใสย่งัเปน็สิง่ทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความเปน็ชาย
ด้วย	ดังนั้นเพศภาวะแบบชายจึงไม่สามารถแยกออกได้จากเพศวิถีใน	
รูปแบบเพศสัมพันธ์แบบสอดใส่	ที่ให้คุณค่าความเป็นชายกับความพร้อม
และความคงทนของอวัยวะเพศชายต่อการร่วมเพศ	 โดยเมื่อโอกาส	
มาถึงอวัยวะเพศต้องพร้อมสำหรับกิจกรรมทางเพศ	และยิ่งสามารถม	ี
เพศสัมพันธ์ได้ซ้ำๆ	หลายครั้งก็ยิ่งเป็นการสร้างความพึงพอใจ	ขณะที่ม	ี
กิจกรรรมทางเพศอวัยวะเพศต้องสามารถคงขนาดได้ตลอดเวลาที่มีเพศ
สมัพนัธ	์ยาเรือ่งเพศในสื่ออนิเตอรเ์นต็จงึถูกนำมาใช้เพือ่ใหอ้วัยวะเพศของ
ชายตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว	ตอบสนองได้บ่อย	และทำให้อวัยวะเพศ	
คงขนาดไดต้ลอดการมเีพศสมัพนัธ	์

113-168��.indd   125 10/1/08   11:58:43 AM



126



เพศวถิีในสือ่นยิม: บรบิทเสีย่งและเสรมิตอ่สขุภาวะทางเพศ 

4.2 ชุดคิดเพศวิถีแบบรักต่างเพศที่ถูกนำเสนอผ่านพื้นที่  
  สื่ออินเตอร์เน็ต 

4.2.1 เพศวิถีที่ถูกลดทอน แยกส่วน และเชิงชีวะกลไก 

“รุ่นมีโรฮิบนอลผสม สำหรับคนที่ต้องการยาปลุกที่มียาเสียตัว

และยาสลืมสลืออย่างแรงด้วย เหมาะสำหรับใช้กับคนที่ไม่ใช่แฟน 

หรือเที่ยวกลางคืน หรือคนที่ไม่ค่อยสนิทค่ะ หวังผลได้มากกว่า

แบบแรกคือเอาได้แน่ๆค่ะ ออกริดใช้ครั้งละห้าถึงเจ็ดหยดต่อเครื่อง

ดื่มทุกชนิด อาการจะเหมือนมีคนมาทำตรงอวัยวะเพศ เสียวและ

ต้องการการสอดใส่ ในสิบถึงสิบห้านาทีอย่างกลั้นที่นานที่สุดจะ

ไหว มีน้ำหล่อเลี้ยงมาก จำนวนครั้งที่ผู้หญิงเสร็จจะถี่เพราะบริเวณ 

g spot มันจะถูกยากระตุ้นและพองตัว เสียวมาก เรียกว่า องศา

ไหนก้อโดนใจค่ะ (ลองเอง) สำหรับคนที่ต้องการให้โดนใจหญิง

อย่างแท้จริง ออกริดนานสุดเฉลี่ยสามชม.ครึ่ง เค้าจะเรียกร้องคุณ

ถี่มากค่ะ ใช้ควบคู่การออกกำลังกายนะคะ จะได้อึดจ๊ะ” 

จากเวบ็บอรด์แหง่หนึง่ 



เพศวิถีที่ถูกนำเสนอบนพื้นที่สื่ออินเตอร์เน็ตนั้นยังคงได้รับอิทธิพล
จากเพศวถิกีระแสหลกัทีใ่หค้วามสำคญักบัการสอดใสข่องอวยัวะเพศ	ขณะ
ที่เพศวิถีในรูปแบบอื่นๆ	 เช่น	 เรื่องความรัก	ความสัมพันธ	์หรือความ
ยินยอมพร้อมใจได้ถูกละเลย	และไม่ถูกพูดถึง	ยาเรื่องเพศที่ถูกนำเสนอ
ผา่นสือ่อนิเตอรเ์นต็มกัเปน็ยาทีม่ผีลทำใหผู้ห้ญงิเปน็เพยีงวตัถทุางเพศเพือ่
ตอบสนองความต้องการของผู้ชายได้ตลอดเวลา	ไม่ว่าจะเป็นยานอนหลับ	
ยาเสียตัว	ยากระตุ้นความต้องการทางเพศ	ยาสลบ	ยาป้าย	(ยาตาม)	
โดยมเีปา้หมายเพือ่การมเีพศสมัพนัธแ์บบสอดใส	่	

ดังนั้น	 เพศวิธีในลักษณะนี้จึงไม่จำเป็นต้องมีการสร้างความรู้จัก	
คุ้นเคย	ความสัมพันธ	์อารมณ์ความรู้สึก	รวมถึงความยินยอมอันนำไปสู่
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ความพึงพอใจต่อเพศสัมพันธ์ร่วมกัน	การใช้ยาเรื่องเพศจึงได้ลดทอนเพศ
สัมพันธ์ให้เป็นเพียงกิจกรรมที่มีการสอดใส่ของอวัยวะเพศระหว่างหญิงกับ
ชาย	เพือ่ตอบสนองความตอ้งการมากกวา่เรือ่งของความรกั	ความสมัพนัธ	์
ทีต่อ้งใชเ้วลาและความยนิยอมพรอ้มใจของคูค่วามสมัพนัธ	์

4.2.2 อินเตอร์เน็ตพื้นที่แห่งเพศวิถีแบบรักต่างเพศ 

	ในการนำเสนอยาเรื่องเพศบนพื้นที่สื่ออินเตอร์เน็ตนั้น	มักเป็น	
การนำเสนอยาในฐานะเครื่องมือในการนำไปสู่เพศวิถีในรูปแบบที่มีการ
สอดใส่ของอวัยวะเพศ	โดยเป็นการสอดใส่ของอวัยวะเพศชายในอวัยวะ
เพศหญิง	ซึ่งถือได้ว่าเป็นเพศวิถีกระแสหลัก	ดังนั้นพื้นที่เรื่องเพศวิถีในสื่อ
อนิเตอรเ์นต็จงึเปน็เรื่องของคู่ความสมัพนัธ์แบบหญงิชาย	ในขณะที่เพศวถิี
สำหรบักลุม่ความหลากหลายทางเพศอืน่ๆ	กลบัไมไ่ดถ้กูนำเสนอ		

4.2.3 เพศวิถีเพื่อความสุข ความหฤหรรษ์ 

ในสังคมกระแสหลัก	เพศสัมพันธ์ที่มีการสอดใส่ของอวัยวะเพศนั้น
มักได้รับความยินยอมให้เกิดขึ้นภายใต้การแต่งงาน	และเป็นไปเพื่อการ
เจริญพันธุ์เป็นหลัก	 ในขณะที่เพศวิถีนอกการแต่งงาน	และเพศวิถีเพื่อ
ความสุขความหฤหรรษ์กลับถูกลดทอนคุณค่าและไม่ได้รับการยอมรับ	แต่
พบวา่ยาเรือ่งเพศในสือ่อนิเตอรเ์นต็มกัถกูนำเสนอในฐานะเครือ่งมอืนำไปสู่
การมีเพศสัมพันธ์ที่เน้นการสอดใส่ของอวัยวะเพศ	เป็นไปเพื่อความสุข	
ความหฤหรรษ	์มากกว่าเรื่องของเพศวิถีเพื่อการเจริญพันธุ์ที่เป็นเพศวิถี
กระแสหลัก	สื่ออินเตอร์เน็ตจึงเสมือนเป็นการเปิดพื้นที่ให้กับเพศวิถีใน
หลายรปูแบบทีเ่นน้ถงึความสขุ	ความหฤหรรษท์างเพศ	

4.2.4 เพศวิถีบนฐานความสัมพันธ์เชิงอำนาจที่กำหนดโดยชาย 

“เกือบแล้วไหมล่ะ ผมกำลังจาส่งเงินไปให้มันพอดีเลย อ่านเจอ

ดีใจมาก นึกว่าจะได้เด็กปี 1 แถวม.ท่าพระจันทร์ซักหน่อย พอดี

เช่าห้องอยู่ติดกัน เธอเป็นเด็กต่างจังหวัดเอ็นติดเข้ามาเรียน กทม.   
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ผมแอบดเูธออาบนำ้ทกุวนั ชกัวา่วจนซดีหมดแลว้ อยากลองของจรงิ  

แต่ไม่มีโอกาส ใครมียานอนหลับสงเคราะห์ด้วยครับ คือว่า อยาก 

ครับอยากมาก” 

จากเวบ็บอรด์แหง่หนึง่	



“ยาป้ายตาม เป็นยานำเข้าจากเมกาครับ เป็นยาที่เคยออกข่าว

ทางหน้าหนังสือพิมพ์ ที่สาวดาราโดนป้ายแล้ว โดนรูดทรัพย์นะ

ครับ เป็นยาแบบน้ำนะครับ ใช้นิ้วแล้วเอาไปป้ายที่แขน รึหลังคอ รึ

ตรงผิวหนังที่อ่อน ยาออกฤทธิ์ภายใน 10 นาที ออกฤทธิ์นาน 4-6 

ชั่วโมงนะครับ ใช้นิดเดียว ยาตัวนี้นำเข้าค่อนข้างแพงที่พัทยา” 

เอก...เวบ็บอรด์แหง่หนึง่	



“1 เม็ด ไม่มีอันตราย แค่พอตื่นมาจะไม่มีแรงเท่านั้นเอง เพราะ

ไม่ใช่ของปลอมครับ รับประกันได้ครับ ทานแล้ว หลับแน่นอน ยา

ออกฤทธิ์ภายใน 15 นาที ออกฤทธิ์นาน 6-8 ชั่วโมง ทานกับดื่ม

กับเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ก็ได้นะครับ เช่น เบียร์ 

หรือ เหล้า ครับ ราคา 1,900 10 เม็ด” 

เอก...เวบ็บอรด์แหง่หนึง่	



“ผู้ที่รับประทานตอนแรกจะรู้สึกเคลิ้มปล่อยตัว สนุก โดยผู้หญิง

กินเข้าไป แรกๆ จะเริ่มเคลิ้มและจะสนุก เริ่มกล้ามากขึ้น ปล่อย

ตัว ประมาณว่าสติจะไม่ค่อยอยู่กับตัว ยิ่งคนคออ่อนยิ่งง่าย 

บางคนที่ไม่กล้าทำอะไรก็จะทำ เวลามีกิจกรรมคล้ายๆ จะกึ่งหลับ

กึ่งตื่น แต่สุดยอด เหมือนเป็นยาปลุกไปในตัว แล้วหลังจากนั้นก็

จะหลับไปไม่รู้เรื่อง จะหลับนานกว่าปกติเนื่องจากฤทธิ์ยา แล้วพอ

ตื่นก็จะจำอะไรไม่ค่อยได้” 

จากเวบ็บอรด์แหง่หนึง่	
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ยาเรื่องเพศที่ถูกนำเสนอซื้อขายบนพื้นที่อินเตอร์เน็ต	แม้จะกลุ่ม
เป้าหมายของการนำเสนอจะเป็นกลุ่มผู้ชาย	แต่การใช้ยามักมุ่งหมายให้	
ผู้หญิงกลายเป็นวัตถุเพื่อตอบสนองความต้องการทางเพศ	 (Sexual	
Object)	ยาถือได้ว่าเป็นวัตถุที่มีฤทธิ์ในตัวเอง	ผู้นำไปใช้จึงเป็นผู้มีอำนาจ	
ในการกำหนดผลของยา	ยาเรื่องเพศบนพื้นที่สื่ออินเตอร์เน็ตมีเป้าหมาย
เพื่อใช้ในผู้หญิงกลับไม่ใช่ผู้หญิงเองที่เป็นผู้เลือก	แต่เป็นยาที่ให้ผู้ชายเป็น	
ผู้ซื้อโดยผู้หญิงเป็นเพียงเป้าหมายของยา	ยาเรื่องเพศเหล่านี้ล้วนถูก	
นำเสนอในฐานะเครื่องมือที่เข้าควบคุมเนื้อตัวร่างกายของผู้หญิง	ทำให	้
ไม่สามารถปกป้องตนเองจากความปรารถนาทางเพศของชายและนำไปสู่
เพศสัมพันธ์ที่ถูกกำหนดโดยผู้ชาย	ยาจึงเป็นเครื่องมือที่ทำให้ผู้ชายมี
อำนาจในการกำหนดความสัมพันธ์ทางเพศได้ว่าจะมีเพศสัมพันธ์กับใคร	
ที่ไหน	 เวลาใด	รวมถึงกำหนดรูปแบบการมีเพศสัมพันธ์ได้ตามความ	
พึงพอใจของตน	ยิ่งกว่านั้นผลของยาบางตัวยังสามารถปกป้องผู้ชายจาก
การกระทำและไมต่อ้งรบัผดิชอบกบัการคกุคามทางเพศนัน้	

ยาเรือ่งเพศทีถ่กูนำมาใชใ้นลกัษณะนีจ้งึนำมาซึง่การคกุคามทางเพศ	
โดยผูห้ญงิกลายเปน็เหยือ่และสิง่ตอบสนองความหรรรษทางเพศของผูช้าย	
รูปแบบเพศสัมพันธ์ในลักษณะนี้จึงตกอยู่ภายใต้ความสัมพันธ์เชิงอำนาจ	
ที่ผู้ชายอยู่ในฐานะเจ้าของประเวณีเป็นผู้สร้างความสุข	(Active)	ขณะที	่
ผู้หญิงอยู่ในฐานะของผู้รับความสุขที่ผู้ชายได้หยิบยื่นให	้(Passive)	เป็น	
รูปแบบเพศวิถีที่คำนึงถึงความสุข	ความปรารถนาทางเพศเฉพาะผู้ชาย	
ละเลยความสุข	สิทธิทางเพศ	ความยินยอมพร้อมใจ	และความปรารถนา
ทางเพศของผูห้ญงิ	
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4.2.5 เพศวิถีที่ผู้หญิงต้องรับผิดชอบ 

 ผู้หญิงต้องรับผิดชอบตนเองต่อภัยคุกคามทางเพศ  
 โดยการใช้ยา 

“ตอนไปเที่ยวนะผมเคยเห็น แต่ว่าผู้หญิงที่เขารู้ทันเขาก็ไม่กิน 

ประมาณว่าไม่กินข้าวแล้วเขากลับมา เขาก็ไม่กิน แล้วเขาก็เป็น

เพื่อนผมด้วย” 

ท.ี..จากกลุม่สนทนา	



“แจ้งเตือนระวัง taxi มอมยา พอดีได้อ่านอีเมล์จากพนักงานที่

แจ้งเตือนเรื่องนี้มา อยากแจ้งให้ทุกคนได้รู้พฤติกรรมของ taxi 

พวกนี้ และคอยระวังด้วยนะครับ” 

จากเวบ็บอรด์แหง่หนึง่	



ยาเรื่องเพศที่ถูกนำใช้ในผู้หญิงนั้นมักเป็นยาที่ทำให้ผู้หญิงไม่
สามารถปกป้องเนื้อตัวร่างกายจากการคุกคามทางเพศได้	นำไปสู่เพศ
สัมพันธ์ที่ไม่ยินยอมพร้อมใจ	และละเมิดสิทธิทางเพศ	แต่ลักษณะการ
คุกคามดังกล่าว	ฝ่ายผู้หญิงกลับเป็นผู้ต้องรับผิดชอบต้องระมัดระวังและ
ควบคุมตนเอง	เพื่อหลีกเลี่ยงการคุกคาม	ผ่านการเรียนรู้ข้อมูลเรื่องยา
เรื่องเพศ	ทำให้ปัญหาการคุมคามทางเพศผ่านการใช้ยากลับกลายเป็น
ปัญหาในระดับปัจเจกที่ผู้หญิงพึงมีหน้าที่เรียนรู้ที่จะต้องป้องกันตนเอง	
ขณะทีผู่ช้ายทีก่ระทำการคกุคามทางเพศไมไ่ดม้สีว่นรว่มในการรบัผดิชอบ	

  ผู้หญิงต้องรับผิดชอบต่อผลที่ตามมาของการมีเพศสัมพันธ์  

ขณะเดียวกัน	ยาเรื่องเพศที่เกี่ยวเนื่องกับเพศวิถีของผู้หญิงในสื่อ	
อินเตอร์เน็ตนั้นกลับเป็นยาที่เป็นทางเลือกในการจัดการตนเองของผู้หญิง
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อันเนื่องจากผลของการมีเพศสัมพันธ	์ เช่น	ยาขับเลือด	หรือยาทำแท้ง	
เป็นต้น	ดังนั้นในขณะที่ยาเรื่องเพศที่ผู้ชายซื้อหาไปใช้กับผู้หญิงเป็นการ
สร้างความหฤหรรษ์ทางเพศของชาย	แต่ยาเรื่องเพศสำหรับผู้หญิงกลับ	
ถูกนำเสนอให้ผู้หญิงต้องรับผิดชอบกับความหฤหรรษ์ทางเพศที่เกิดขึ้น	
และการใช้ยาประเภทนี้อาจทำให้ผู้หญิงได้รับผลกระทบต่อสุขภาพซึ่งเป็น
อนัตรายถงึชวีติได	้

4.3 การต่อรองต่อชุดคิดเรื่องเพศภาวะ   
  และเพศวิถีที่ถูกนำเสนอผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต 

4.3.1 ชุดศีลธรรมจรรยา และกฎหมาย ทางเลือกในการต่อต้าน   
  ต่อรองกับการคุกคามทางเพศโดยการใช้ยาเรื่องเพศ 

การต่อต้านต่อรองกับการนำเสนอยาเรื่องเพศทางอินเตอร์เน็ตนั้น	
มักมีการใช้ชุดความคิด	ความเชื่อในเรื่องศีลธรรมจรรยา	และบรรทัดฐาน	
เรื่องกฎหมายเข้ามาต่อต้าน	ต่อรอง	กับการนำเสนอยาเรื่องเพศที่นำไปสู่	
การคุกคามทางเพศ	เพื่อลดความชอบธรรมของการนำเสนอยาเรื่องเพศ
บนพืน้ทีส่ือ่อนิเตอรเ์นต็		

“ไอ้พวกชาติชั่ว เสียชาติเกิด เที่ยวเอายาปลุกเซ็กส์มาขาย ระวัง

กรรมสนองเถอะมึง สักวันลูกหลานพี่น้องมึงเองแหละที่จะตกเป็น

เหยื่อ เลิกเสียเถอะครับ คิดอะไรที่มันสร้างสรรค์บ้างเถิดนะ นรก

จะได้ไม่กินกระบาล” 

จากเวบ็บอรด์แหง่หนึง่	



“พวกมึงเอายาสลบพวกนี้มาขายได้ไงวะ ระวังเขาซื้อไป แล้วเอา

ไปใช้กะแม่เอง พี่สาวเอง น้องสาวเอง เมียเอง และลูกสาวเอง เน้อ 

เวรกรรมมันมีจริง หาว่าหล่อไม่เตือนนะ” 

จากเวบ็บอรด์แหง่หนึง่	
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“สำหรับน้องๆ ที่เข้าใจผิดเกี่ยวกับยาปลุกเซ็กส์ ยานอนหลับ นำ

ไปใช้ในการกระทำความผิดหลายรูปแบบ พี่ว่าน้องๆ ไม่ควรข้อง

เกี่ยวจะดีกว่า มันผิดกฎหมาย ตอนนี้เริ่มมีการสืบในทางลับเพื่อ

จับกุมแล้ว พี่ว่าน้องๆ อย่ามาเกี่ยวข้องจะดีกว่า ควรไปหากิจกรรม

ที่มีประโยชน์ทำดีกว่าไหม” 

จากเวบ็บอรด์แหง่หนึง่	



“ไอ้สัตว์หลอกลวง หลอกลวงอย่างนี้ไม่ต้องสนใจ ช่วยตามตัวพวก

สัตว์นรก เข้าคุกให้หมด หนีให้ตลอด พวก 18 มงกุฏ และชั่วร้าย

ทำลายสังคม” 

จากเวบ็บอรด์แหง่หนึง่	



พื้นที่สื่ออินเตอร์เน็ตซึ่งมักนำเสนอยาเรื่องเพศที่ใช้ในผู้หญิงเพื่อนำ
ไปสู่เพศสัมพันธ์แบบคุกคาม	แต่ก็พบว่ายังมีการต่อสู	้ขัดขืน	และต่อรอง
ผ่านชุดคำอธิบายเรื่องศีลธรรมและกฎหมาย	เพื่อสร้างความไม่ชอบธรรม
ของการขายยาเหล่านี	้ โดยมักเป็นการสร้างกระทู้ขึ้นตอบโต้กับกระทู้ที่มี
เนือ้หาซือ้ขายยาเรือ่งเพศบนพืน้ทีอ่นิเตอรเ์นต็	

4.3.2 การคุกคามทางเพศโดยการใช้ยา :   
  การให้เลือกให้คุณค่ากับยาเรื่องเพศบางประเภท 

 “ยาขยายขนาดอาจจะทำให้สูญเสียอวัยวะเพศชายน่ะ ปัญหาใคร

ปัญหามัน เป็นการสนองเจตนาเค้าเอง แต่ว่าถ้าเป็นยาที่ไป

ทำร้ายคนอื่นความรู้สึกมันคนละอย่างกัน มันก็ไม่น่าคบด้วยนะ

ครับ เราไม่อยากให้คนรู้จักเราไปรู้จักเค้าเลย” 

ท.ี..จากกลุม่สนทนา	
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“ถ้าหากว่าสนิทกันมาก เราคุยได้ เราก็จะเข้าไปคุยแล้วก็แนะนำ 

ก็คงเข้าไปคุยกับเขานิดหนึ่งว่าเหตุผลที่สั่งซื้อ (ยานอนหลับ ยา

ปลุกเซ็กซ์) เพราะอะไร เกิดว่าเอาไปใช้เราจะให้คำแนะนำ คำนึง

ถึงผลกระทบ ถ้าเกิดว่าเอาไปขายก็เตือนนิดหนึ่ง ยกเรื่องศาสนา

มา มันบาป” 

เดยีว...จากกลุม่สนทนา	



การใช้ยาเรื่องเพศเพื่อประกอบสร้างอัตลักษณ์ทางเพศของชาย	
ผ่านอวัยวะเพศ	เช่น	ยาขยายขนาดกลายเป็นเรื่องปกติของผู้ชาย	เป็น
เรื่องส่วนปัจเจกบุคคลที่สามารถรับได้	เพราะหากเกิดอันตรายจากการใช้
ยาก็จะส่งผลกระทบต่อตัวผู้ใช้เอง	ในขณะที่ยาเพื่อคุกคามทางเพศที่ใช้ใน	
ผู้หญิงกลับถูกให้คุณค่าในเชิงลบว่าเป็นเรื่องอาชญากรรมและศีลธรรม	
เพราะเปน็ยาทีส่ง่ผลกระทบตอ่ผูอ้ืน่	เปน็การตอ่รองกบัชดุวาทกรรมกระแส
หลักเรื่องศีลธรรมจรรยาและกฎหมาย	ผ่านการให้คุณค่าเชิงบวกกับยา	
ที่สร้างอัตลักษณ์ทางเพศ	ในขณะที่ยาเรื่องเพศที่ใช้ในการคุกคามทางเพศ	
กถ็กูผลติซำ้ใหเ้ปน็เรือ่งผดิศลีธรรม	ผดิกฎหมายและควรหลกีเลีย่งการใช	้

4.3.3 การคุกคามทางเพศโดยการใช้ยา : การต่อรองโดยการสร้างภาพ  
  ตัวแทนของผู้ ใช้ยาเรื่องเพศ 

“เอาไปใช้ส่วนมากเป็นผู้ชาย (ในลักษณะ) มีการศึกษาน้อย ไม่

ได้ว่านะ แท็กซี่ หรือว่าพวกที่พบปะบุคคลเยอะก็มีโอกาสได้ใช้” 

บอย...จากกลุม่สนทนา	



“ยิ่งคนที่มีปัญหาสุขภาพจิตครับ ไม่เคยได้เลย พอใช้ปุ๊บแล้วดีเลย

ใช้ไปเรื่อยๆ หรือว่าพวกที่ว่าเคยใช้แล้วมันดีจริงก็เลยอยากใช้ต่อ

อะไรอย่างนี้” 

ท.ี..จากกลุม่สนทนา	
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การใช้ยาเรื่องเพศโดยเฉพาะยาที่ใช้ในการคุกคามทางเพศของผู้ชาย
มกัถกูใหค้วามหมายกำกบัดว้ยชดุศลีธรรมจรรยา	และกฎหมายอนัเปน็ชดุ
คณุคา่หลกัในสงัคม	ดงันัน้ผูช้ายทีใ่ชย้าเรือ่งเพศเพือ่การคกุคามทางเพศจงึ
มักถูกมองว่าเป็นอาชญากรและถูกให้ความหมายในแง่ลบ	ผู้ชายชนชั้น
กลางจงึสรา้งภาพตวัแทนใหก้บักลุม่ผูช้ายทีใ่ชย้าเรือ่งเพศในเชงิคกุคามทาง
เพศ	วา่ตอ้งเปน็ผูช้ายทีม่กีารศกึษานอ้ย	กลุม่ใชแ้รงงาน	กลุม่ทีไ่มส่ามารถ
ดึงดูดผู้หญิงได	้หรือเป็นผู้มีปัญหาด้านสุขภาพจิต	 ในขณะที่กลุ่มผู้ชาย
ชนชั้นกลางที่สามารถเข้าถึงข้อมูลของยาบนพื้นที่อินเตอร์เน็ตกลับรอดพ้น
จากการถูกตำหนิจากระบบคุณค่าในเชิงศีลธรรมและกฎหมาย	ทั้งที่การ
เสนอขายยาเรื่องเพศโดยเฉพาะยาที่คุกคามทางเพศนั้นมีอยู่มากมายใน
พืน้ทีส่ือ่อนิเตอรเ์นต็	

4.3.4  การต่อรองกับอัตลักษณ์ทางเพศกระแสหลัก :   
  ความเป็นชายที่มากกว่าอวัยวะเพศ 

“ขนาดตอ้งพอสมควร แลว้ทีส่ำคญัตอ้งนาน จะเลก็จะยาวไมส่ำคญั   

แต่ว่าต้องนานไว้ก่อน เพราะว่าเราใหญ่แต่ (เวลา) สั้น มันก็ไม่

ประสบความสำเร็จ” 

“ลลีาทา่ทางเราอยากคดิอยา่งนัน้ หากวา่ไมด่งึดดู ใหญไ่ปกเ็ทา่นัน้

นะ แต่ว่าบางคนกระทัดรัดแต่เราให้ความสุขเค้ามากกว่าทำให้เรา  

มคีวามสขุได ้ขนาดมนัใหค้วามสขุเลก็ๆ นอ้ยๆ เทา่นัน้เอง” 

ท.ี..จากกลุม่สนทนา	



อัตลักษณ์ทางเพศแบบชายมักให้คุณค่ากับขนาดและความยาวของ
อวัยวะเพศ	แต่ในขณะเดียวกัน	ผู้ชายก็ต่อรองกับชุดคิดหลักนี้ด้วยการ
ขยายเรื่องของอัตลักษณ์ทางเพศแบบชายให้เป็นมากกว่าเรื่องของขนาด
และความยาวของอวัยวะเพศ	ซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่ผู้ชายทุกคนจะมีขนาดของ
อวัยวะเพศใหญ่และยาว	การต่อรองนี้ได้ขยายอัตลักษณ์ทางเพศแบบชาย
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โดยผูกโยงเข้ากับเพศวิถีในเรื่องของลีลา	และท่าทางของการร่วมเพศ	ว่า
เป็นปัจจัยสำคัญซึ่งนำมาสู่ความสุข	ความหฤหรรษ์เรื่องเพศของตนเอง
และคู่ความสัมพันธ์ได	้การมีขนาดของอวัยวะเพศขายที่ใหญ่และยาวอาจ
ไมไ่ดน้ำมาซึง่ความสขุ	ความหฤหรรษ	์ถา้ขาดเรือ่งของลลีา	ทา่ทาง	เขา้มา
เกีย่วขอ้ง	

4.4 ชุดคิดเพศภาวะในกลุ่มหญิงข้ามเพศสรีระ   
  (Male to Female Transgender) 

ยาเรื่องเพศส่วนใหญ่บนพื้นที่สื่ออินเตอร์เน็ตเป็นยาที่ถูกนำเสนอ
เพื่อประกอบสร้างอัตลักษณ์ทางเพศผ่านการสร้างร่างกาย	ตอบสนองเพศ
วิถีแบบหญิงชายอันนำไปสู่ความสุข	ความหฤหรรษ์ของการมีเพศสัมพันธ	์
แต่นอกจากนี	้กลุ่มความหลากหลายทางเพศยังใช้พื้นที่สื่ออินเตอร์เน็ต	
ในการสร้างพื้นที่เฉพาะเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล	ติดต่อสื่อสาร	กลายเป็น
ชุมชนเฉพาะกลุ่มในพื้นที่สื่ออินเตอร์เน็ต	ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากใน
สังคมปกติที่กลุ่มความหลากหลายทางเพศมักกลายเป็นกลุ่มชายขอบและ
ไร้พื้นที่ในสังคม	อินเตอร์เน็ตจึงถือได้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่เปิดพื้นที่ให้เห็น	
ถึงเพศภาวะ	 เพศวิถีแบบอื่นที่นอกเหนือไปจากเพศภาวะ	 เพศวิถีแบบ	
หญงิชาย			

4.4.1 อัตลักษณ์ทางเพศภาวะแบบหญิง :   
  ความเป็นหญิงที่ถูกลดทอน แยกส่วน  

อัตลักษณ์ทางเพศแบบหญิงในกลุ่มหญิงข้ามเพศ	 (Male	 to	
Female	Transgender)	ยงัคงตกอยูภ่ายใตว้าทกรรมเรือ่งเพศกระแสหลกั
ที่ครอบงำสังคมด้วยการมองเรื่องเพศผ่านระบบอวัยวะเพศ	 ให้คุณค่า	
ความหมายของความเป็นหญิงผ่านอวัยวะและสรีระที่แสดงความเป็นหญิง	
ไมว่า่จะเปน็หนา้อก	ผวิหนงั	ผม	รปูรา่ง	และอวยัวะเพศหญงิ	ดว้ยชดุวาท
กรรมเรื่องเพศกระแสหลักนี้ได้ส่งผลต่อวิธีคิดของกลุ่มหญิงข้ามเพศสรีระ	
ที่จำเป็นต้องสร้างอัตลักษณ์ใหม่ให้มีความเป็นผู้หญิงที่สอดคล้องไปกับ
ความหมายของความเป็นผู้หญิงที่ดำรงอยู่ในสังคม	ยาเรื่องเพศที่นำเสนอ
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สำหรับกลุ่มหญิงข้ามเพศสรีระส่วนใหญ	่จึงเป็นยาฮอร์โมนที่มุ่งหมายให	้
ผูใ้ชม้อีวยัวะและสรรีะของความเปน็หญงิ	ซึง่ถอืไดว้า่เปน็การลดทอนความ
เป็นหญิงที่เคยผูกโยงเข้ากับบทบาทเพศ	อาชีพการงาน	หรือชนชั้นให้การ
เหลือเพียงร่างกายที่แสดงความเป็นหญิง	รวมถึงให้คุณค่ากับเพียงอวัยวะ	
เชน่	หนา้อก	ผวิหนงั	เสน้ผม	หรอือวยัวะเพศเทา่นัน้	เปน็เครือ่งหมายบง่ชี้
วา่มคีวามเปน็ผูห้ญงิทีส่มบรูณ	์

4.4.2 อัตลักษณ์ทางเพศใหม่เป็นสิ่งสร้างได้ผ่านการใช้ยาเรื่องเพศ  

ดว้ยพฒันาการของเทคโนโลยทีางการแพทยส์ง่ผลใหย้าและฮอรโ์มน
มผีลในการเปลีย่นแปลงรปูรา่ง	ลกัษณะของอวยัวะตา่งๆ	ได	้ดงันัน้ยาและ
ฮอร์โมนจึงเป็นสิ่งถูกนำมาใช้ในการประกอบสร้างอัตลักษณ์ทางเพศแบบ
หญงิในกลุม่หญงิขา้มเพศสรรีะ	และเนือ่งจากเปน็สิง่ทีส่ามารถซือ้หาไดโ้ดย
ทั่วไป	ทำให้หญิงข้ามเพศมีอำนาจในการเลือกและหยิบใช้ยาและฮอร์โมน
ผ่านการซื้อ	และนำไปประกอบสร้างร่างกายได้ตามความปรารถนาของตน		
ร่างกายแบบหญิงซึ่งกลายเป็นศูนย์กลางของอัตลักษณ์จึงเป็นสิ่งที่สามารถ
ประกอบสร้างได	้ ไม่ใช่สิ่งที่ติดตัวมาแต่กำเนิดและคงที่อีกต่อไป	ยาและ
ฮอร์โมนจึงกลายมาเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงและสร้าง
อัตลักษณ์ทางเพศใหม	่กลายเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตและขาดไม่ได้ในกลุ่มของ	
หญงิขา้มเพศสรรีะ	

4.4.3 อัตลักษณ์ทางเพศภาวะเป็นการลงทุนที่ ไม่สิ้นสุด 

“ไดแอน 135 บาท 1 แผง วิตามินรวม 100 เม็ด 30 บาท 

แคลเซียม 1500 มก. 30 แผง-แผง ละ 30 บาทต่อเดือน นี่ยังไม่

รวมค่าเครื่องสำอาง + ครีมบำรุงผิวต่างๆ และเสื้อผ้านะค่ะ ถ้ารวม 

ไปด้วย ต่อเดือนก็คงเยอะ แต่ก็เอาเถอะ สวยครั้งเดียว ชาตินี้ 

...ไม่แคร์ เพราะคุณแม่ขอร้องงงง” 

จากเวบ็บอรด์แหง่หนึง่	
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“ของหนูก็ไม่แพงมากค่ะ โปรกีโนว่า2 ที่เจียงใหม่ขาย 250 ค่ะ   

ไดแอน 140 แล้วก็อาหารเสริม 150 ตามกำลังทรัพย์กะเทย  

เพิ่งเลิกหัวเกรียนค่ะ 

จากเวบ็บอรด์แหง่หนึง่	


ผลสืบเนื่องจากอัตลักษณ์ทางเพศเป็นสิ่งที่สามารถสร้างใหม่ได้ผ่าน
การใช้ยาและฮอร์โมน	ดังนั้นการประกอบสร้างอัตลักษณ์แบบหญิงในกลุ่ม
หญงิขา้มเพศสรรีะจงึเปน็เรือ่งของการลงทนุ	นอกจากนีห้ญงิขา้มเพศยงัคง
ต้องตรวจตราและประกอบสร้างอัตลักษณ์แบบหญิงให้ดำรงอยู่ตลอดเวลา	
พร้อมกับแสวงหายาและฮอร์โมนตัวใหม่ๆ	อยู่เสมอ	เพื่อให้เกิดความเป็น
หญิงที่สมบูรณ์มากขึ้น	ผ่านการประกอบสร้างสรีระร่างกายที่ถูกให้คุณค่า
เรื่องเพศในสังคม	เช่น	หน้าอกใหญ่ขึ้น	ผิวสวยขึ้น	ผมสวยขึ้น	 เป็นต้น	
การประกอบสร้างร่างกายเพื่อให้มีอัตลักษณ์แบบหญิงจึงเป็นสิ่งที่ไม่มีวัน
สิ้นสุดและเป็นการลงทุนที่ไม่มีวันสิ้นสุดด้วยเช่นเดียวกัน	การลงทุนสร้าง
อัตลักษณ์ทางเพศแบบหญิงนั้นมีทั้งการลงทุนด้านเศรษฐกิจที่เป็นตัวเงิน
โดยต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อหายาหรือฮอร์โมนมาประกอบสร้างร่างกาย	
นอกจากนีย้งัเปน็การลงทนุดา้นสขุภาพอกีดว้ย	เพราะเปน็ทีย่อมรบัในกลุม่
หญิงข้ามเพศสรีระว่าการใช้ยาหรือฮอร์โมนในการประกอบสร้างร่างกาย	
ในลักษณะนี	้มีความเสี่ยงที่จะเกิดผลอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาหรือ	
ผลเสยีดา้นสขุภาพในระยะยาว	

4.5 ชุดคิดเพศวิถีในกลุ่มหญิงข้ามเพศสรีระ   
  (Male to Female Transgender) 

4.5.1 เพศวิถีที่เชื่อมโยงกับอัตลักษณ์ทางเพศแบบหญิง 

“เรามีความคล้ายคลึงกันกับผู้หญิง แต่สามารถทำให้เหมือน  

ผู้หญิงที่สุดที่สามารถทำได้แล้วก็ดึงดูดให้ผู้ชายมองว่าเราก็เหมือน

ผู้หญิงนะ เราก็สวยนะ อะไรประมาณนี้” 

ตัก๊...จากกลุม่สนทนา	
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“เรื่องกินยามันเป็นเรื่องตอนแรก พอกินเสร็จแล้วมันก็ดึงดูดผู้ชาย

เข้ามา หาเราได้ ต่อไปสักพักถ้าเราเลิกกินมันสำคัญไหมเหรอค่ะ 

คือเราต้องกินตลอดเวลาอยู่แล้ว ก็จะได้อยู่กับเราเรื่อยๆ จะได้รู้ว่า

ได้อยู่กับผู้หญิงอย่างนี้ค่ะ” 

หนึง่...จากกลุม่สนทนา	



“ธรรมดาเรารู้สึกว่าเราเป็นผู้หญิงน่ะ ถ้าจะมีอะไรกับผู้ชาย เรื่อง

เสร็จหรือว่าไม่เสร็จเราไม่แคร์น่ะ แค่เค้าชื่นชมว่าผิวสวยจังเลย 

มีหน้าอกให้เค้าจับเราก็ อู้อุ้ย เฟื่องฟูเหลือเกินชีวิตนี้ มีผู้ชาย

ยอมรับได้บนเนื้อตัวร่างกายเรา” 

กนุ...จากกลุม่สนทนา	



การประกอบสร้างร่างกายให้มีอัตลักษณ์ทางเพศแบบหญิงในกลุ่ม
หญิงข้ามเพศสรีระ	สามารถเพิ่มอำนาจการเลือกคู่ความสัมพันธ์ได	้ โดย
หญิงข้ามเพศสรีระที่อัตลักษณ์ทางเพศแบบหญิงที่สมบูรณ	์สามารถมีทาง
เลือกในการหาคู่ความสัมพันธ์ได้ง่ายขึ้น	การดึงดูดคู่ความสัมพันธ์โดยการ
ใช้อัตลักษณ์ทางเพศแบบหญิงนี้เกิดขึ้นได้ในหลายรูปแบบคู่ความสัมพันธ	์
ทัง้ความสมัพนัธแ์บบชัว่คราว	คูค่วามสมัพนัธแ์บบบรกิาร	(การคา้บรกิาร)	
หรือคู่ความสัมพันธ์แบบยาวนาน	การดำรงอัตลักษณ์ทางเพศแบบหญิงได้
นานขึ้นเป็นส่วนหนึ่งในการยืดระยะเวลาของความสัมพันธ์ให้ยาวนานขึ้น
ด้วย	ดังนั้น	 เรื่องคู่ความสัมพันธ์ก็ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ผลักดันให้เกิด
การสรา้งอตัลกัษณท์างเพศแบบหญงิในกลุม่หญงิขา้มเพศสรรีะ	
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4.6  การต่อต้านต่อรองในการใช้ยาเรื่องเพศในกลุ่ม  
   หญิงข้ามเพศสรีระ (Male to Female Transgender) 

4.6.1 การเลือกรับข้อมูล : อินเตอร์เน็ตทางเลือกสำหรับชนชั้นกลาง 

“สว่นมากกจ็ะปากตอ่ปาก เราถามคนสว่นมาก เราถามคนโนน้คน

นี ้ไมไ่ดถ้ามคนเดีย่วกถ็ามหลายคน อยา่งคนนัน้เคา้มนีมเคา้สวยก็

เลยถามเค้า ถามอีกคนเค้าตอบเหมือนกัน เราก็ไปซื้อดูถามร้าน

ขายยา พีม่ยีาตวันีไ้หมหนกูไ็มรู่ ้ซือ้กถ็ามรา้นขายยาเคา้กค็งรูห้มด 

เค้าคงรู้กว่าเรา เราก็ไปศึกษามา เค้าก็บอกว่าตัวนี้ดีน่ะน้อง เราก็

ถามวา่มนัเปน็ยงัไงบา้งคะ่ เรากถ็ามรา้นขายยาวา่มผีลอะไรบา้ง” 

ตัก๊...จากกลุม่สนทนา	



“ข้อมูลที่จะเลือกก็คือ เป็นกะเทยรุ่นพี่ ก็เหมือนอาจารย์คนแรกค่ะ 

ก็จะได้ข้อมูลตรงนั้นค่ะ ถ้าเกิดมีคนกินแล้วสวยจริงก็จะเชื่อ ตรง

นั้นก็จะเปลี่ยนเองค่ะ ก็จะเชื่อตรงนั้นค่ะ ตามสภาพแวดล้อมการ

ทำงาน ถ้าทำงานในสถานที่ยุ่งยากหน่อยก็จะเปลี่ยนตัวยาไป คือ

สักพักก็กลับไปกินยาตัวเดิมถ้าสถานที่นั้นไม่ต้อนรับ ไม่อยากฉีด

ให้หรือว่าราคาเพิ่มขึ้นก็จะไม่ฉีดไป จนกระทั้งได้คลินิกที่โอเครา

คาถูกก็จะกลับมาฉีดอีกครั้งค่ะ” 

หนึง่...จากกลุม่สนทนา	

 

“ส่วนมากฟังจากเพื่อน เพราะว่าเราค่อนข้างจะปฎิบัติตามเพื่อน

เหมอืนกนั เพราะวา่ เหมอืนเพือ่นใชแ้ลว้ไมเ่ปน็ไร ใชแ้ลว้ด ีตดิตาม

เคา้ อยา่งบางคนไมส่วย เคา้กนิตวันีแ้ตเ่คา้กย็งัไมส่วย เรากไ็มก่นิ 

มนักแ็ลว้แต ่เราจะใชอ้นัไหน มนัจะมคีวามคดินดิหนึง่” 

		 	 	 	 	 ตัว้...จากกลุม่สนทนา	
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กลุ่มหญิงข้ามเพศสรีระมักรู้จักฮอร์โมนตั้งแต่ช่วงวัยุร่น	 โดยการ
แนะนำของรุ่นพี	่หรือเพื่อน	หรือบุคคลใกล้ชิด	เช่น	ญาติที่มีลักษณะเป็น
เพศทีห่ลากหลายเชน่เดยีวกนั	ภายใตช้ดุวาทกรรมความสวยของกลุม่หญงิ
ข้ามเพศสรีระที่เชื่อว่า	การเป็นหญิงข้ามเพศสรีระจะสวยได้ต้องมีการใช้ยา
และฮอร์โมน	สำหรับการเลือกแหล่งข้อมูลมักแตกต่างกันไปตามรูปแบบ
ชีวิต	ชนชั้น	และบริบทางสังคม	โดยพบว่าหญิงข้ามเพศสรีระที่เป็นพนัก
งานบริการมักหาข้อมูลจากร้านยา	รุ่นพี	่หรือเพื่อนที่เป็นพนักงานบริการ
ด้วยกัน	แต่ข้อมูลที่ได้ก็จะมีการกลั่นกรองเลือกรับ	ผ่านทุนทางกายภาพ
ของผู้ให้ข้อมูลว่ามีอัตลักษณ์ทางเพศแบบหญิงมากน้อยเพียงใด	และผ่าน
ประเมินขั้นสุดท้ายด้วยการทดลองใช้ยาผ่านประสบการณ์ของตนเอง	ภาย
ใตแ้นวคดิการตอบสนองตอ่ยาของแตล่ะบคุคลมคีวามแตกตา่งกนั		

สำหรับลักษณะข้อมูลนั้นพนักงานบริการที่เป็นหญิงข้ามเพศสรีระ
มักเลือกรับข้อมูลด้านประสิทธิผลของยาหรือฮอร์โมนว่าใช้ได้จริงหรือไม	่	
ได้ผลหรือไม	่ เพราะผลของยาในการประกอบสร้างอัตลักษณ์ทางเพศมัก
เกีย่วโยงกบัเรือ่งของการทำงาน	ขณะทีข่อ้มลูดา้นผลอนัไมพ่งึประสงคจ์าก
ยาหรือฮอร์โมนหลายคนเลือกที่จะปฏิเสธการรับรู้	 เพราะทำให้เกิดความ
กงัวลใจหรอืไมส่บายใจ	

ขณะที่กลุ่มหญิงข้ามเพศสรีระในกลุ่มชนชั้นกลาง	นอกจากจะหา
ข้อมูลจากบุคคลใกล้ตัวที่มีอัตลักษณ์ทางเพศแบบเดียวกันแล้ว	ยังมีทาง
เลอืกในการแสวงหาขอ้มลูจากสือ่อนิเตอรเ์นต็	หรอืการปรกึษากบับคุลากร
ทางการแพทย	์ประเมินเลือกรับข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตโดยให้ความสำคัญ
กบัชือ่เสยีงของเวบ็ไซต	์อตัลกัษณค์วามเปน็หญงิของผูใ้หข้อ้มลู	ความเปน็
หญงิขา้มเพศสรรีะเหมอืนกนั	ลกัษณะขอ้มลูทีเ่ปน็งานวชิาการหรอืงานวจิยั	
และความเป็นบุคลากรทางการแพทย	์ซึ่งข้อมูลต่างๆ	เหล่านี้จะถูกนำมา
ประเมนิความนา่เชือ่ถอืของขอ้มลูทีไ่ดร้บั	แตก่เ็ชน่เดยีวกบัพนกังานบรกิาร
ที่เป็นหญิงข้ามเพศสรีระคือ	ในขั้นสุดท้ายข้อมูลที่ผ่านประสบการณ์ของ
ตนเองจะเป็นข้อมูลที่สำคัญที่สุด	ภายใต้วิธีคิดที่แต่ละคนตอบสนองต่อยา
หรือฮอร์โมนได้ต่างกัน	ที่ต่างไปจากกลุ่มหญิงข้ามเพศสรีระที่เป็นพนักงาน
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บริการคือ	กลุ่มชนชั้นกลางมักให้คุณค่ากับข้อมูลที่เป็นวิทยาศาสตร์การ
แพทย	์โดยนอกเหนือจากประสิทธิภาพของยาแล้ว	อาการไม่พึงประสงค์
และผลเสียที่เกิดขึ้นจากการใช้ยาก็เป็นสิ่งที่กลุ่มหญิงข้ามเพศสรีระในกลุ่ม
ชนชั้นกลางให้ความสำคัญด้วย	 เพื่อให้การใช้ยาในการประกอบสร้าง	
อตัลกัษณท์างเพศแบบหญงิมคีวามปลอดภยั	

	ดังนั้นแม้ว่าสื่ออินเตอร์เน็ตจะสามารถนำเสนอข้อมูลเรื่องยาเรื่อง
เพศได้อย่างอิสระ	แต่ก็มีข้อจำกัดในการเข้าถึง	ทำให้หญิงข้ามเพศสรีระ
เพียงบางกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลในอินเตอร์เน็ตได	้โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
กลุ่มชนชั้นกลางที่มีทุนทรัพย์และรูปแบบการใช้ชีวิตที่สอดรับไปกับการเข้า
ถงึสือ่อนิเตอรเ์นต็	ในขณะทีก่ลุม่หญงิขา้มเพศสรรีะอืน่ๆ	เชน่กลุม่พนกังาน
บริการกลับมีข้อจำกัดในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลและมีทางเลือกของแหล่ง
ข้อมูลได้น้อยกว่า	แต่ลักษณะที่คล้ายกันคือข้อมูลที่ได้รับมีการเลือกรับ		
ตอ่รอง	และปฏเิสธ	ขึน้อยูก่บัชดุความคดิ	ความเชือ่	และชดุประสบการณ์
ในการใชย้าของหญงิขา้มเพศสรรีะแตล่ะบคุคล		

4.6.2  สวยสร้างได้แบบค่อยเป็นค่อยไป : การต่อต้าน ต่อรองอัต
ลักษณ์  
  ทางเพศแบบหญิงกระแสหลักด้วยชุดวาทกรรมทางการแพทย์ 

	อัตลักษณ์ทางเพศแบบหญิงกระแสหลัก	มักให้คุณค่ากับร่างกายใน
ฐานะศูนย์กลางของอัตลักษณ์ทางเพศ	ดังนั้นการมีอัตลักษณ์ทางเพศแบบ
หญงิทีส่มบรูณจ์งึตอ้งมรีา่งสรรีะแบบหญงิ	คอืมหีนา้อกใหญ	่ผวิเรยีบเนยีน	
และผมนุ่มสวย	อัตลักษณ์ทางเพศแบบหญิงเช่นนี้เป็นลักษณะกระแสหลัก
ในสังคม	และเป็นสิ่งที่หญิงข้ามเพศสรีระพึงปรารถนา	เพื่อประกอบสร้าง
ตัวตนให้เข้าใกล้กับความเป็นหญิงที่สมบูรณ์มากที่สุด	แต่ขณะเดียวกัน	
การได้มาซึ่งอัตลักษณ์แบบหญิงที่พึงประสงค์นี	้สำหรับหญิงข้ามเพศสรีระ
แล้วจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้ยาหรือฮอร์โมนเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการ
ประกอบสร้างร่างกายด้วยขนาดใช้ที่สูงและต่อเนื่อง	ทำให้สุ่มเสี่ยงต่อการ
เกดิอาการไมพ่งึประสงคห์รอืผลเสยีจากการใชย้าหรอืฮอรโ์มนในระยะยาว	
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	หญิงข้ามเพศสรีระในกลุ่มชนชั้นกลางมักให้คุณค่ากับองค์ความรู้
ทางการแพทย์และบทบาทของวิชาชีพทางการแทพย	์ดังนั้นแม้จะให้ความ
สำคัญกับการประกอบสร้างอัตลักษณ์ทางเพศแบบหญิง	แต่ก็ให้ความ
สำคัญกับอาการไม่พึงประสงค์และผลเสียของยาและฮอร์โมนด้วยเช่น
เดียวกัน		โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของมะเร็งจากฮอร์โมน	เนื่องจากยา
และฮอร์โมนเหล่านี้ ไม่ได้ถูกสร้างหรือออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนแปลง	
อัตลักษณ์ทางเพศ	ดังนั้นการประกอบสร้างร่างกายจึงไม่จำเป็นต้องมี	
อัตลักษณ์ทางเพศแบบหญิงที่สมบูรณ์ตามกระแสหลัก	แต่กลับเป็นการ
ประกอบสรา้งในรปูแบบทีค่อ่ยเปน็คอ่ยไป	เชน่	การเลอืกใชย้าหรอืฮอรโ์มน
ในปริมาณน้อยๆ	แต่ใช้ต่อเนื่องเป็นเวลานาน	การเลือกที่จะหยุดใช้ยา	
เป็นช่วงๆ	การใช้ยาหลายๆ	ตัวประกอบกัน	หรือการใช้ยาหรือสารตัวอื่นๆ	
ในการปอ้งกนัผลขา้งเคยีงหรอืมะเรง็ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต	เปน็ตน้	

4.6.3. การต่อรองกับชุดความรู้ทางการแพทย์ด้วยตรรกะการใช้ยาแบบ  
  คนทั่วไป : เมื่ออัตลักษณ์ทางเพศเป็นสิ่งสร้างเองได้ 

	การประกอบสร้างร่างกายเพื่อให้มีอัตลักษณ์ทางเพศแบบหญิง	
มีได้หลายวิธีในหลายระดับ	ตั้งแต่การประดับตกแต่งเนื้อตัวร่างกายให้มี
ลกัษณะแบบหญงิ	หรอืการพึง่พาเทคโนโลยทีางการแพทย์	ไมว่า่จะเปน็ยา	
ฮอร์โมน	ไปจนถึงการผ่าตัดตกแต่งอวัยวะหรือการผ่าตัดแปลงเพศ	แต่ละ
รูปแบบต่างก็มีผลกระทบต่อหญิงข้ามเพศสรีระแตกต่างกันไป	ซึ่งหญิง	
ข้ามเพศเองก็มีอำนาจในตนในการเลือก	ต่อต้าน	หรือต่อรองกับวิธีการ
ประกอบสร้างต่างๆ	ที่มักกำกับไปด้วยแนวคิดทางวิทยาศาสตร์การแพทย์	
แตข่ณะเดยีวกนัชดุความรูท้างการแพทยน์ัน้กม็กัจะถกูทา้ทาย	ตอ่รองดว้ย
ตรรกะการใช้ยาแบบบุคคลทั่วไปที่ให้ความสำคัญกับตัวประสบการณ์ของ
ปัจเจก	ดังนั้นยาหรือฮอร์โมนที่หญิงข้ามเพศสรีระเลือกหยิบใช้นั้นจึงมีการ
ตีความ	(Interpretation)	และการตีความใหม	่(Reinterpretation)	อยู่
ตลอดเวลา	ยาหรือฮอร์โมนจึงถูกให้ความหมายใหม่และแตกต่างไปจาก
ความหมายทีถ่กูกำกบัดว้ยชดุความรูท้างการแพทยอ์ยา่งสิน้เชงิ	
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 การต่อรองกับประสิทธผลของยาหรือฮอร์โมน 

“คนที่แนะนำส้มก็คือคนทำงานที่อ่าง นมเขาใหญ่มาก อลังการ

มาก จริงๆ มันมีประโยชน์ในเรื่องงานของเขา” 

สม้...จากกลุม่สนทนา	



“บางคนเค้ากินหลายตัวเพื่อที่จะเอาผลพิเศษของแต่ละตัวแต่ละ

ข้อมารวมกันเข้าตัวเรา เป็นน้ำผลไม้รวม อย่างเช่น พรีมาริน 

ขาวหลือง ไดแอนมีลดฮอร์โมนเพศชายอย่างนี้ค่ะ ถ้ายาคุมไหนที่

เคา้รำ่ลอืกนัวา่ กนิแลว้นมใหญก่ก็นิเขา้ไปอกี มนักเ็ลยซำ้ซอ้นกนั” 

กุก๊...จากกลุม่สนทนา	



ยาและฮอร์โมนทำให้การประกอบสร้างร่างกายเป็นสิ่งที่สามารถ
ทำได้ด้วยตนเอง	หญิงข้ามเพศสรีระสามารถต่อรองกับการประกอบสร้าง
ร่างกายให้สอดคล้องไปกับรูปแบบชีวิตได้	โดยการกำหนดประสิทธิผลของ
การใช้ยาหรือฮอร์โมน	ในการประกอบสร้างร่างกายให้มีอัตลักษณ์ทางเพศ
แบบหญิงจึงไม่จำเป็นต้องสร้างทีเดียวทั้งร่างกาย	แต่สามารถกำหนดได้ว่า
จะสร้างอวัยวะส่วนไหนก่อนหรือหลัง	ขึ้นอยู่กับทุนด้านร่างกายที่ม	ีหาก
สว่นอวยัวะใดของรา่งกายมคีวามเปน็หญงิอยูแ่ลว้กส็ามารถเลอืกไดว้า่จะใช้
ยาหรอืไม	่และจะใหย้าในขนาดเทา่ใด	

นอกจากนี้ยังสามารถปรับระยะเวลาการประกอบสร้างร่างกายให้
เร็วหรือช้าได	้ด้วยการปรับขนาดและชนิดของยาหรือฮอร์โมน	การปรับ
ระยะเวลานี้ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยหลายบริบทซึ่งเกี่ยวเนื่องกับเพศภาวะ	
และเพศวิถีของแต่ละปัจเจก	 เช่น	การคาดหวังว่าจะมีคู่ความสัมพันธ	์
ความคาดหวังว่าจะมีเพศสัมพันธ์	หรือการใช้งานของร่างกายเพื่อปรับ
เปลี่ยนทุนทางร่างกายให้เป็นทุนทางเศรษฐกิจหรือทุนทางสังคมอื่นๆ	
เป็นต้น	การเลือกใช้ยาหรือฮอร์โมนดังกล่าวกลับไม่ได้อยู่ภายใต้ชุดคำ
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อธิบายทางการแพทย์แต่เพียงอย่างเดียว	แต่ใช้ผ่านคำอธิบายของชุด
ประสบการณ์การลองผิดลองถูก	ชุดประสบการณ์การแลกเปลี่ยนจากผู้อื่น	
และชดุความรูท้างการแพทยผ์สมผสานกนัไป	

 การต่อรองกับผลอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา  
 หรือฮอร์โมนด้วยชุดการปฏิบัติตัว 

“ยามันต้องกินอาทิตย์หนึ่งกินเม็ดหนึ่ง โดยส่วนตัวจะทานโดยการ

แบ่งเป็น 4 ส่วน ถ้าตกเดือนจะทานเพียง 4 เม็ด กับโปรไกโนว่า 1 

แผง บางทีก็จะมีออยเล็ตด้วย ไม่ใช่ จัสมิน ที่มันเป็นล้างลำไส้ที่

มันเป็นไฟเบอร์ค่ะ ล้างยา แล้วก็จะมีพวกวิตามินซี เป็นการดีท๊อก 

ล้างยาในตัว มันตกค้าง” 

นำ้...จากกลุม่สนทนา	



เมื่อมีการใช้ยาหรือฮอร์โมนในการประกอบสร้างอัตลักษณ์ทางเพศ
แบบหญิง	นอกจากยาหรือฮอร์โมนจะให้ประสิทธิผลในการสร้างร่างกาย
แล้ว	ยังพบว่าหญิงข้ามเพศสรีระได้รับผลเสียหรือผลอันไม่พึงประสงค์จาก
การใช้ยาหรือฮอร์โมนด้วยเช่นกัน	การจัดการกับผลอันไม่พึงประสงค์จาก
การใช้ยาหรือฮอร์โมนนั้นมีในหลายรูปแบบ	ทั้งการหยุดใช้ยาหรือฮอร์โมน	
การปรบัเปลีย่นรปูแบบการใชย้า	ทัง้ขนาดยาและระยะเวลา	การใชร้ว่มกบั
ยาตัวอื่นๆ	เพื่อป้องกันผลอันไม่พึงประสงค	์การแสวงหายาตัวใหม่เพื่อ
ทดแทน	หรือแม้แต่ยอมอดทนกับผลอันไม่พึงประสงค์นั้นๆ	เพื่อดำรงการ
สรา้งอตัลกัษณท์างเพศตอ่ไป	เชน่เดยีวกบัการตอ่รองตอ่ประสทิธผิลของยา	
การต่อรองกับผลอันไม่พึงประสงค์ของยาดังกล่าวเป็นการตัดสินใจภายใต้
คำอธบิายของชดุประสบการณก์ารลองผดิลองถกู	ชดุประสบการณก์ารแลก
เปลีย่นจากผูอ้ืน่	และชดุความรูท้างการแพทยท์ีผ่สมผสานกนัไป			
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 การต่อรองกับผลอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา  
 หรือฮอร์โมนด้วยชุดวิธีคิดเรื่องคุณค่าของหญิงข้ามเพศสรีระ 

“เค้าบอกว่าถ้ากินมากๆ คือยาตัวนี้มันแรง มันอาจจะทำให้เป็น

มะเร็งน่ะ มันจะแรงกว่ายาคุมปกติ เค้าก็พูดอยู่ คือส้ม ไม่เป็นไร

มั๊ง คือเราเกิดมาเป็นอย่างนี้แล้ว ช่วงชีวิตของเราช่วงหนึ่งเราก็

อยาก(สวย)ใช่ไหมค่ะ” 

สม้...จากกลุม่สนทนา	



“สำหรับกะเทย ยาคุมคือยาวิเศษ ต้องรู้โทษ ประโยชน์ เราเลือก

ประโยชน์ กะเทยอยู่นานแล้วจะลำบาก สู้มีความสุขตอนนี้ดีกว่า 

ขอสวยในวันนี้ดีกว่า”  

ตวัเลก็...จากกลุม่สนทนา	



“สำหรับคนที่เป็นเพศแบบเราๆ ต้องเทคยาไปตลอดชีวิตแน่นอน 

เพราะถ้าเราไม่เทคยาเป็นเวาลานานๆ เราก็จะอาจกลับไปแมนๆ 

เหมือนเดิมก็ได้นะคะ ส่วนเรื่องผลข้างเคียงเราคงต้องยอมรับมัน

อ่ะค่ะ เพราะเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะไม่เทคยาจริงมั้ยคะ ในทางที่ดี

เราก็ควรดูแลสุขภาพของเราให้มันดีๆ แข็งแรงๆ ไว้ค่ะ” 

	Ivory...จากเวบ็บอรด์แหง่หนึง่	



	ชดุคณุคา่ของหญงิขา้มเพศสรรีะในฐานะของเพศภาวะกระแสรองมกั
ถูกลดทอน	เบียดขับให้เป็นกลุ่มคนชายขอบ	หรือถูกสร้างภาพตัวแทนใน
ดา้นลบ	ซึง่ลกัษณะชดุคณุคา่ทีถ่กูลดทอนลงนีไ้ดถ้กูกลุม่หญงิขา้มเพศสรรีะ
หยบิยกขึน้มาตอ่รองกบัชดุความรูท้างการแพทย	์เพือ่สรา้งความชอบธรรม
ในการใชย้าหรอืฮอรโ์มนประกอบสรา้งรา่งกาย	ชดุความรูท้างการแพทยม์กั
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อธิบายการใช้ยาหรือฮอร์โมนประกอบสร้างร่างกายของกลุ่มหญิงข้ามเพศ
สรีระว่าเป็นเรื่องการของการใช้ยาผิดวัตถุประสงค์และนำมาซึ่งผลอันไม่พึง
ประสงค์จากการใช้ยา	รวมถึงผลเสียในระยะยาว	เช่นเรื่องของการเกิด
มะเรง็	ชดุคำอธบิายทางการแพทยเ์หลา่นีม้กัมุง่หมายควบคมุการใชย้าของ
กลุม่หญงิขา้มเพศสรรีะใหต้กอยูภ่ายใตอ้ำนาจทางการแพทย์	ขณะเดยีวกนั
กลุ่มหญิงข้ามเพศก็ยกชุดวิธีคิดเชิงคุณค่าขึ้นมาต่อรองกับชุดคำอธิบาย
ทางการแพทยด์งักลา่ว	

4.6.4 อัตลักษณ์ทางเพศแบบหญิง : การต่อสู้ ช่วงชิงพื้นที่ทาง  
   สังคมของกลุ่มหญิงข้ามเพศสรีระ (Male to Female   
   Transgender) 

“แต่ก่อนไม่ได้อ้วนอย่างนี้ แต่ก่อนผอม เค้าก็ชอบมองว่าตุ๊ดหรือ

ว่ากะเทยอย่างนี้ค่ะ ตอนหลังกินฮอร์โมน รูปร่างออกผู้หญิงมาก

ขึ้น เค้าก็ไม่เห็นว่าอะไรเลย”  

	ปอย...จากกลุม่สนทนา	



“ถามว่าลดอคติทางสังคมไหม ลดมาก อย่างค่อนข้างไม่มีปัญหา

ที่ว่าเดินมาแล้ว อีตุ๊ด ไม่มีไม่เคยเจอ แต่ว่าช่วงสมัยเรียน 

ช่วงม.ปลาย โดนผู้ชายมีตบกะโหลกเฉยเลยโดยไม่มีสาเหตุ” 

กนุ...จากกลุม่สนทนา	



“หลังจากที่เราได้เปลี่ยนสถานะจากผู้ชาย ที่ look ภายนอกเป็น

ผู้ชายแล้วมาเป็นผู้หญิงเนี๊ยะ สังคมเค้าจะให้เกียรติเรามากขึ้น 

เค้าก็จะไม่ค่อยรู้ว่าเราเป็นไงค่ะ เวลาไปไหนผู้ชายเค้าก็จะต้อนรับ 

จะทำอะไรจะติดต่ออะไรมันก็จะง่ายหน่อยตรงที่ ผู้หญิงที่ไปติดต่อ

ธุรกรรมอะไรกับผู้ชาย มันจะง่ายขึ้น ราบรื่นขึ้น สมูทขึ้น” 

กุก๊...จากกลุม่สนทนา	
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ความปรารถนาที่จะสร้างอัตลักษณ์ทางเพศแบบหญิงในกลุ่มหญิง
ข้ามเพศสรีระ	ยังคงตกอยู่ภายใต้วาทกรรมเรื่องเพศกระแสหลักที่ครอบงำ
สังคม	ด้วยการมองเรื่องเพศผ่านระบบอวัยวะเพศ	ให้คุณค่า	ความหมาย
ของความเป็นหญิงผ่านอวัยวะและสรีระที่แสดงความเป็นหญิง	ชุดวิธีคิดนี้
ส่งผลให้กลุ่มหญิงข้ามเพศสรีระจำเป็นต้องสร้างอัตลักษณ์ทางเพศให้มี
ความเป็นผู้หญิงที่สอดคล้องไปกับความหมายของความเป็นผู้หญิงที่ดำรง
อยูใ่นสงัคม		

“เป็นผู้หญิงเหรอ คนอื่นที่มองเราน่ะ ก็เราเป็นกะเทย ไม่คิดว่าตัว

เองเป็นผู้หญิง แต่เหมือนผู้หญิง แต่คนก็รู้อยู่แล้วว่าเราเป็นกะเทย  

อ่ะ แต่เราก็ไม่ได้คิดอยู่แล้วว่าเราเป็นผู้หญิง คือ ความคิดหนู หนู

ก็เป็นกะเทยนั่นแหละ มันยังไม่เพอร์เฟ็ค มันไม่เหมือนผู้หญิงทุก

อย่าง” 

ตัก๊...จากกลุม่สนทนา	



“คิดว่าเป็นผู้ชายคนหนึ่งหรือป่าว เกย์คิงแต่งหญิงไม่แสดงออก” 

โหนง่...จากกลุม่สนทนา	



“เป็นผู้หญิง เพิ่งมาเป็นเอง ตอนแรกก็เป็นเกย์ก่อน ตอนแรกเป็น

ผู้ชายก่อน” 

สม้...จากกลุม่สนทนา	



แต่ขณะเดียวกัน	จะเห็นได้ว่าการสร้างอัตลักษณ์แบบหญิงนั้นตั้งอยู่
บนการนิยามตนเองที่หลากหลาย	ทั้งนิยามว่าเป็นหญิง	 เป็นความใกล้
เคียงผู้หญิงซึ่งไม่อาจก้าวข้ามสู่ความเป็นหญิงได้อย่างสมบูรณ	์เป็นกะเทย	
หรอืแมแ้ตไ่มม่เีพศเลยกต็าม	นยิามตา่งๆ	เหลา่นีส้ามารถเปลีย่นแปลงและ
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เลือ่นไหลไปไดต้ามบรบิทของสงัคม	ดงันัน้การสรา้งอตัลกัษณท์างเพศแบบ
หญงิจงึไมไ่ดเ้ปน็สรา้งเพือ่กา้วขา้มไปสูข่ัว้ของความเปน็หญงิในความหมาย
ตามกระแสหลัก	เพียงแต่การมีอัตลักษณ์ทางเพศแบบหญิงนั้นทำให้กลุ่ม
หญิงข้ามเพศสรีระมีพื้นที่เป็นของตนเองในสังคมและได้รับการยอมรับมาก
ขึ้น	และยิ่งมีอัตลักษณ์ทางเพศใกล้เคียงกับความเป็นหญิงมากเท่าใดพื้นที่
แหง่การยอมรบักจ็ะยิง่มากขึน้ดว้ยเชน่เดยีวกนั	





5. พื้นที่สื่ออินเตอร์เน็ตกับบริบทเสี่ยง 
 และเสริมต่อสุขภาวะทางเพศ 



พื้นที่สื่ออินเตอร์เน็ตเป็นพื้นที่อิสระที่มีชุดความรู	้ความคิด	ความ
เชื่อในเรื่องเพศภาวะและเพศวิถีที่หลากหลาย	วาทกรรมเรื่องเพศชุดต่างๆ	
เขา้มาปะทะ	ตอ่ตา้น	ตอ่รอง	สรา้งนยิาม	ความหมาย	ความรู	้ซึง่ตอกยำ้
ให้เห็นว่าเพศวิถีแบบรักต่างเพศยังคงเป็นเพศวิถีกระแสหลัก	แต่ขณะ
เดียวกันก็มีการปะทะและช่วงชิงการแสดงออกซึ่งตัวตน	อัตลักษณ	์และ
การดำรงอยู่ของเพศวิถีรูปแบบอื่นๆ	ยาเรื่องเพศถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือ
สำคัญในการประกอบสร้างอัตลักษณ์ทางเพศ	และเพศวิถ	ี โดยการใช้ยา
เรื่องเพศมีฐานคิดจากหลายชุด	ไม่ว่าจะเป็นชุดความรู้ทางการแพทย์	ชุด
ความรู้ผ่านประสบการณ์ต่างๆ	ทั้งจากตนเองและผู้อื่น	ซึ่งล้วนส่งผลให้สื่อ
อนิเตอรเ์นต็เปน็บรบิทสำคญัตอ่สขุภาวะทางเพศ	
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5.1 สื่ออินเตอร์เน็ตในฐานะพื้นที่ที่เป็นบริบทเสริม  
  ต่อสุขภาวะทางเพศ 

พืน้ทีส่ือ่อนิเตอรเ์นต็ไดเ้ปดิโอกาสใหผู้ค้นสามารถเขา้ถงึยาไดม้ากขึน้		
โดยเฉพาะยาที่ถูกนำมาใช้ในเรื่องเพศซึ่งไม่ถูกพูดถึงในสังคมโดยทั่วไป	สื่อ
อินเตอร์เน็ตเป็นพื้นที่แห่งการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและเพิ่มอำนาจใน
ตนของบุคคลในการเลือกและหยิบใช้ยา	โดยไม่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุม
ของรัฐหรือสถาบันทางการแพทย	์ผู้ที่มีปัญหาเรื่องเพศหรือมีตัวตนอัต
ลักษณ์ทางเพศที่แตกต่างไปจากเรื่องเพศภาวะและเพศวิถีกระแสหลักจึง
สามารถมีทางเลือกในการเสริมสร้างตัวตน	อัตลักษณ	์ตอบสนองความ	
พงึพอใจ	และความหฤหรรษใ์นเรือ่งเพศไดอ้ยา่งอสิระ	และสอดคลอ้งไปกบั
ความต้องการของปัจเจกบุคคล	ถือเป็นบริบทที่เสริมสุขภาวะทางเพศของ
คนในสงัคม	

5.2 สื่ออินเตอร์เน็ตในฐานะพื้นที่ที่เป็นบริบทเสี่ยง  
  ต่อสุขภาวะทางเพศ 

“ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตมันก็เหมือนดาบสองคมน่ะ เหมือนแบบว่า

ถ้ามีเพื่อนที่หวังดีกับเราจริงๆ ได้ข้อมูลถูกต้อง ประสงค์ดี ก็โอเค 

อย่างยาตัวนี้เพื่อตัวนี้น่ะ มันก็โอเค สำหรับคนที่อยากแกล้งมันวะ 

อย่าง โพริดอนทำให้ผิวสวย แล้วก็ยาฆ่าหญ้าทำให้หน้าอกใหญ่

อย่างนี้ค่ะ ยกตัวอย่างนะค่ะ มันก็ต้องมีบ้างค่ะ ข้อมูลคนหวังดีกับ

ไม่หวังดี ข้อมูลไม่ถูกต้องเท่าที่ควร แต่ว่าเราจะเชื่อเพื่อนเพราะว่า

เป็นกะเทยเหมือนกัน มีการดำรงชีวิตที่คล้ายกัน เมื่อก่อนเราหน้า

เนียนมันได้ผล เราก็จะเชื่อเค้ามากกว่า แม้ว่าเค้าโกหกก็ตามเรา

ก็เชื่อ อย่างส้มโอสวยขนาดนี้กินอะไร” 

หนึง่...จากกลุม่สนทนา	
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เช่นเดียวกันกับบริบทเสริมต่อสุขภาวะทางเพศ	ที่ความอิสระของ
พื้นที่อินเตอร์เน็ตทำให้ไม่สามารถสืบค้นหาแหล่งที่มาของตัวสารได	้ข้อมูล
โดยเฉพาะยาเรื่องเพศที่นำเสนอผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตจึงมีข้อจำกัดในเรื่อง
ความน่าเชื่อถือ	ประกอบกับข้อมูลที่นำเสนอถูกผูกโยงกับเรื่องของการค้า
ทำให้มีการบิดข้อมูลให้เปลี่ยนแปลงไปจากที่ควรจะเป็น	ดังนั้นการใช้ยา
เรื่องเพศที่นำเสนอผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตต้องอยู่ภายใต้การเลือกและหยิบใช้	
โดยมีข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน	รอบด้าน	และการคำนึงถึงสิทธิทางเพศ		
มิฉะนั้นการใช้ยาเรื่องเพศบนพื้นที่สื่ออินเตอร์เน็ตก็อาจนำมาซึ่งผลที่ไม	่
พึงประสงค์จากการใช้ยาและผลเสียด้านสุขภาพในระยะยาว	รวมถึงการใช้
ยาเรื่องเพศในฐานะเครื่องมือแห่งการขูดรีด	การคุกคาม	และละเมิดสิทธิ
ทางเพศ	โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้หญิงซึ่งล้วนเป็นบริบทเสี่ยงต่อสุขภาวะ
ทางเพศ			

5.3 ข้อเสนอแนะต่อระบบบริการสุขภาพ บนความหลากหลาย  
  ของชุดความรู้ ความหลากหลายทางเพศ ภายใต้บริบท  
  และการมีส่วนร่วม  

ในปัจจุบันองค์กรทางสังคม	ไม่ว่าจะเป็นรัฐ	องค์กรผู้บริโภค	หรือ
วิชาชีพ	มักมองเรื่องเพศบนพื้นที่สื่ออินเตอร์เน็ตเป็นบริบทเสี่ยงทาง
สุขภาพและนำไปสู่ปัญหาของสังคม	องค์กรเหล่านี้จึงมักแสดงบทบาท
กำกบั	ควบคมุ	และจดัการ	โดยละเลยและมองขา้มการมอียูข่องอำนาจใน
ตนของปัจเจกบนพื้นที่สื่ออินเตอร์เน็ต	ซึ่งกำลังเลือกและหยิบใช้ยาเรื่อง
เพศเพื่อการดูแลสุขภาวะทางเพศของตนเอง	อันเป็นการลดทอนความ
สามารถและทำให้ผู้คนต้องกลับเข้าสู่ระบบพึ่งพาระบบของรัฐและวิชาชีพ	
ซึ่งแท้จริงแล้วไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการที่มีความหลากหลาย
ของปัจเจกได	้นอกจากนี้ระบบบริการสุขภาพในปัจจุบันมุ่งเน้นให้ความ
สนใจเพยีงสขุภาพของกลุม่เพศกระแสหลกั	แตล่ะเลยมองขา้มความสำคญั
ของสุขภาวะทางเพศของกลุ่มความหลากหลายทางเพศ	ไม่ได้ตอบสนอง
ข้อมูล	ข่าวสาร	หรือบริการอย่างเพียงพอ	ดังนั้นท่ามกลางการปิดกั้นและ
ข้อจำกัดในการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ	สื่ออินเตอร์เน็ตจึงยังคงความ
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หมายเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารที่เปิดกว้าง	เข้าถึงได้ง่าย	นอกจากนี้ยังเป็น
พื้นที่ทางสังคมเฉพาะกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ	์เป็นกระบวนการ
ต่อรอง	และสร้างพื้นที่ใหม	่ซึ่งแสวงหาได้ยากในสังคมปกต	ิควรที่ระบบ
บริการของรัฐและวิชาชีพควรเข้ามาสนับสนุนมากกว่าการปฏิเสธและ	
ปดิกัน้	

ดังนั้น	องค์กรทางสังคมต่างๆ	จึงควรทำความเข้าใจถึงตัวตน		
อัตลักษณ์ทางเพศ	เพศภาวะ	และเพศวิถีที่ดำรงอยู่ในสังคมว่ามีความ	
แตกต่างหลากหลาย	และแสดงบทบาทส่งเสริมให้ปัจเจกสามารถพึ่งพา
ตนเอง		โดยรฐัหรอืวชิาชพีทำหนา้ทีส่นบัสนนุ	ใหข้อ้มลูขา่วสารทีค่รบถว้น	
รอบด้าน	ภายใต้การคำนึงถึงสิทธิทางเพศอย่างแท้จริงปราศจากการขูดรีด	
คุกคาม	รวมถึงการจัดให้มีบริการด้านสุขภาพที่สอดคล้องและตอบสนอง
ตอ่ความตอ้งการบนพืน้ฐานของความหลากหลายทางเพศนีด้ว้ย	





6. อภิปรายและข้อถกเถียงเชิงทฤษฎี 

6.1 แนวคิดเกี่ยวกับพื้นที่ ไซเบอร์ (Cyberspace concept) 

6.1.1 พื้นที่ ไซเบอร์ : อิสรภาพที่ถูกจัดการ 

การพฒันาทางเทคโนโลยทีีก่า้วหนา้ในปจัจบุนักอ่ใหเ้กดิพืน้ทีไ่ซเบอร์
อันเป็นพื้นที่ทางสังคมเสมือนจริง	 เป็นพื้นที่ที่ปราศจากพื้นที่กายภาพ		
มีการสื่อสาร	สร้างวัฒนธรรม	 เครือข่ายทางสังคมในโลกเสมือนจริง		
ไซเบอรจ์งึเปน็เครือ่งมอือยา่งหนึง่ในการสรา้งชมุชนทางอนิเตอรเ์นต็ทีม่กีาร
กระทำรว่มกนั	(Interaction)	ของคนในสงัคม	รวมถงึมกีารประกอบสรา้ง
ความหมายทางสงัคมอยูด่ว้ย	(Manuel	Castells,	2001	:	36-63)		
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การสื่อสารบนพื้นที่ไซเบอร์ทำให้ข้อความต่างๆ	สามารถส่งและ
กระจายไปไดท้ัว่โดยไมต่อ้งพึง่พาสือ่สารมวลชน	(Mass	Media)	และอาจ
กล่าวได้ว่าเป็นยุคใหม่แห่งอิสรภาพ	(new	age	of	liberty)	เนื่องจากรัฐ
สามารถเข้ามาควบคุมกระบวนการสื่อสารผ่านพื้นที่ไซเบอร์ได้น้อยมาก	
เกิดเป็นพื้นที่ของการสื่อสารที่มีลักษณะเป็นส่วนตัว	 เนื่องจากปัจจัยที่
สำคัญสองประการคือ	บนพื้นที่ไซเบอร์ไม่ปรากฏผู้กระทำการ	และไม่
สามารถตดิตามแหลง่หรอืทีม่าของเนือ้หาของสารในกระบวนการสือ่สารได	้
(Manuel	Castells,	2001	:	168-187)	ความอิสระบนพื้นที่ไซเบอร์
ทำให้กลายเป็นพื้นที่ที่ได้รับความนิยมและแพร่หลายอย่างมาก	เนื่องจาก
ผูค้นถกูปลอดปลอ่ยใหเ้ปน็อสิระและเปน็ในสิง่ทีต่อ้งการได้	โลกของไซเบอร์
จึงเกิดจากการสร้างของมนุษย	์(Humanly	Constructed)	 โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในเรื่องของร่างกายและเพศวิถีที่ผู้คนมีสิทธิเลือกที่จะเป็นมากกว่า
บังคับให้เป็น	ทุกสิ่งทุกอย่างสามารถสร้าง	 เปลี่ยนแปลง	และสร้างใหม	่
ไดเ้สมอ	(Frank	Webster,	2002	:	34-42)		

ความอิสระของพื้นที่ไซเบอร์ถือเป็นการท้าทายต่อโครงสร้างอำนาจ
ของสังคม	ทั้งอำนาจจากรัฐและสถาบันทางสังคมต่างๆ	 เนื่องจากการ
ควบคมุขอ้มลูขา่วสารในสงัคมถอืไดว้า่เปน็อำนาจในการปกครองอยา่งหนึง่	
รัฐจึงมีความพยายามที่จะทำให้ความเป็นอิสระและความเป็นส่วนตัวใน
พื้นที่ไซเบอร์ลดลง	และเปลี่ยนไปสู่พื้นที่แห่งการควบคุมผ่านการควบคุม
การเข้าถึงพื้นที่ไซเบอร	์การสร้างระบบเฝ้าระวังที่เป็นเครือข่าย	จับจ้อง	
เฝ้ามองหรือที่เรียกว่า	Electronic	Panopticon	(Manuel	Castells,	
2001	:	168-187)	แต่ขณะเดียวกันรัฐและสถาบันทางสังคมก็ได้รับการ
ท้าทาย	และตอบโต้จากเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง	เพื่อให้
ความเป็นอิสระและความเป็นส่วนตัวในพื้นที่ไซเบอร์ยังดำรงอยู่ต่อไป		
ส่งผลให้พื้นที่ไซเบอร์ยังคงเป็นปริมณฑลแห่งโอกาสที่มนุษย์จะสามารถ
เลอืกประกอบสรา้งสิง่ตา่งๆ	ไดอ้ยา่งเสร	ี

อย่างไรก็ตาม	 ดูเหมือนว่าพื้นที่ ไซเบอร์จะมีความอิสระจาก
โครงสร้างอำนาจของรัฐและสถาบันทางสังคม	แต่แท้จริงแล้วการกระทำ
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การใดๆ	บนพื้นที่ไซเบอร์ก็ไม่ได้เป็นไปโดยอิสระ	เนื่องจากระบบความคิด	
ความเชื่อ	คุณค่า	และวาทกรรมทางสังคมในโลกแห่งความเป็นจริงยังคง
สามารถแผ่อิทธิพลเข้าไปดำเนินการอยู่ในพื้นที่ของไซเบอร์ได	้ดังนั้นความ
เป็นอิสระบนพื้นที่ไซเบอร์จึงเป็นอิสระจากโครงสร้างอำนาจของรัฐและ
สถาบันทางสังคม	แต่ถูกจัดการด้วยชุดของอำนาจที่แสดงผ่านความคิด	
ความเชื่อ	ค่านิยม	วัฒนธรรม	และวาทกรรมต่างๆ	ที่แผ่ซ่านอยู่ทั่วไปใน
โลกไซเบอร	์ รวมถึงความเป็นหญิงชายที่ถูกหล่อหลอมในพื้นที่นี้ด้วย	
(Saskia	Sassen,2002	:	109	-119)		

พื้นที่ไซเบอร์ไม่ใช่พื้นที่แห่งความเป็นกลาง	หรือเสมอภาค	แต่กลับ
มีระบบชนชั้นแฝงฝังอยู	่วัฒนธรรมไซเบอร์ถูกหล่อหลอมโดยความเป็น
ผูช้าย	ดงัที	่เฮริซ์	(Hertz,	1994	:	158	อา้งใน	กาญจนา	แกว้เทพ	และ
พริศรา	แซ่ก้วย,	2547	:	281)	ได้กล่าวว่า	“สภาวะที่อินเตอร์เน็ตเต็ม	
ไปด้วยโลกทัศน์ของผู้ชายและภาษาที่ผู้หญิงรับไม่ได้นั้น	มีส่วนทำให้ผู้หญิง
นบัพนัตอ้งตกอยูใ่นโลกของอนิเตอรเ์นต็อยา่งหลบซอ่น	ไมม่ปีากเสยีง”	

6.1.2  พื้นที่ ไซเบอร์ : โอกาสของชุดความคิด ความเชื่อ   
  และวาทกรรมกระแสรอง 

พื้นที่ไซเบอร์เป็นพื้นที่ที่ยังไม่สามารถหลุดพ้นไปจากอำนาจของชุด
ความคิด	ความเชื่อ	และวาทกรรมต่างๆ	ที่ปะทะสังสรรค์กัน	ความอิสระ
ของพืน้ทีไ่ซเบอรจ์งึเปน็เพยีงการหลดุพน้ไปจากอำนาจในเชงิโครงสรา้งของ
รัฐและสถาบันทางสังคม	แต่ด้วยความอิสระนี้เองทำให้พื้นที่ไซเบอร์กลาย
เป็นพื้นที่แห่งโอกาสของชุดความคิด	ความเชื่อ	และวาทกรรมกระแสรอง
ไดม้พีืน้ทีใ่นสงัคมแมว้า่จะเปน็สงัคมเสมอืนจรงิกต็าม	

รัฐและสถาบันทางสังคมมักควบคุมปัจเจกทั้งในระดับโครงสร้าง
อำนาจที่เป็นทางการ	เช่น	กฎระเบียบ	กฎหมาย	เป็นต้น	และควบคุมใน
ระดับวิธีคิดของปัจเจกด้วยอำนาจที่แยบยลผ่านกระบวนการผลิต	สร้าง	
และสถาปนาความรู้ให้กลายเป็นความจริงแท้	(Truth)	และบรรทัดฐาน
ของสังคม	(Normalization)	ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดคุณค่าและความหมาย

113-168��.indd   153 10/1/08   11:58:49 AM



154



เพศวถิีในสือ่นยิม: บรบิทเสีย่งและเสรมิตอ่สขุภาวะทางเพศ 

ของสิง่ตา่งๆ	(Joseph	Rouse,	1994	:	92	-114)	สง่ผลใหป้จัเจกแตล่ะ
คนควบคุมตนเองให้ปฏิบัติสอดคล้องไปกับบรรทัดฐานทางสังคมที่ถูก
สถาปนาขึ้น	อันเป็นการใช้อำนาจของรัฐและสถาบันทางสังคมที่แยบยล
และยากตอ่การทีป่จัเจกจะตอ่ตา้นขดัขนื		

แต่ภายใต้บริบทของพื้นที่ไซเบอร์ซึ่งอำนาจในเชิงโครงสร้างของรัฐ
และสถาบนัเขา้ควบคมุในพืน้ทีไ่ดอ้ยา่งจำกดั	สง่ผลใหก้ระบวนการผลติและ
ผลิตซ้ำซึ่งบรรทัดฐานทางสังคม	(Social	Norms)	และการใช้กลไกในเชิง
อำนาจทีจ่ะเบยีดขบัชดุความคดิ	ความเชือ่	และวาทกรรมอืน่ๆ	มขีอ้กำจดั
ด้วยเช่นเดียวกัน	ดังจะเห็นได้ว่าในพื้นที่ไซเบอร	์แม้ว่าชุดความคิด	ความ
เชื่อ	และวาทกรรมกระแสหลัก	 เช่น	ศีลธรรมจรรยา	กฎหมาย	หรือ
วิทยาศาสตร์การแพทย	์จะยังดำรงอิทธิพลต่อวิธีคิดในพื้นที	่แต่ชุดความ
คิด	ความเชื่อ	และวาทกรรมชุดรองอื่นๆ	ก็สามารถที่จะสร้างพื้นที่ของ
ตนเองในพืน้ทีไ่ซเบอรน์ีไ้ดด้ว้ย	โดยทีโ่ครงสรา้งเชงิอำนาจของรฐัไมส่ามารถ
เขา้มาจดัการได	้เชน่	เพศวถินีอกสมรส	เพศวถิเีพือ่ความหฤหรรษ	์หรอืตวั
ตนอัตลักษณ์ในกลุ่มความหลากหลายทางเพศ	 เป็นต้น	ดังนั้น	พื้นที	่
ไซเบอร์จึงเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายสูง	อันประกอบไปด้วยชุดความ
คิด	ความเชื่อ	และวาทกรรมหลากหลายชุดเข้ามาปะทะสังสรรค์กัน		
อนัเปน็สิง่ทีเ่กดิขึน้ไดย้ากในพืน้ทีข่องโลกทางกายภาพ	

6.2 แนวคิดเกี่ยวกับร่างกายและอัตลักษณ์   
  (Body and Identity Concept)  

6.2.1 ร่างกายยุคใหม่ในฐานะของศูนย์กลางแห่งอัตลักษณ์ 

อัตลักษณ์ของบุคคลมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา	ซึ่งแต่เดิม	
อัตลักษณ์ของบุคคลมักมีพื้นฐานขึ้นกับงานที่ทำ	(Work	base)	ดังนั้น		
สิ่งที่แสดงอัตลักษณ์ของบุคคลจึงเป็นเรื่องของชนชั้น	ตำแหน่งแห่งที่ใน	
การทำงาน	อาชีพ	เป็นต้น	แต่เมื่อสังคมเข้าสู่ยุคใหม่ที่วิถีของการทำงาน
และวิถีของการผลิตมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่การบริโภค	(Consumption)	ที่
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ให้ความสำคัญกับตัวปัจเจกมากขึ้น	อัตลักษณ์ของปัจเจก	(Individual	
identity)	จึงกลายเป็นจุดสำคัญในการสร้างอัตลักษณ์ทางสังคม	(Social	
identity)	(Pip	Jones,	2003	:	159-161)		

ดงันัน้	รา่งกายจงึถกูมองในฐานะศนูยก์ลางของความเปน็ตวัตนหรอื
อัตลักษณ	์(Identity)	ของปัจเจกชนที่เป็นเจ้าของร่างกาย	ร่างกายไม่ใช	่
สิ่งที่สร้างมาสำเร็จเรียบร้อย	แต่อยู่ในภาวะของการที่กำลังเปลี่ยนแปลง	
ไปเป็นสิ่งอื่น	ร่างกายจึงเปรียบเสมือนกับโครงการที่จะต้องมีการพัฒนา	
ปรับปรุง	เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ	หรือที่เรียกว่า	The	body	project	เพื่อ
ทำให้ร่างกายบรรลุเป้าหมายที่พึงปรารถนา	และแสดงให้เห็นถึงความเป็น
ตวัตน	อตัลกัษณข์องเจา้ของรา่งกาย	(Chris	Shilling,	1993	:	1-18)		

แต่ขณะเดียวกัน	แม้ว่าปัจเจกจะสามารถเลือกแสดงตัวตนและ	
อัตลักษณ์ได้อย่างอิสระ	ก็ไม่ได้หมายความว่าปัจเจกจะหลุดพ้นไปจาก
ความสัมพันธ์ทางสังคม	การเข้าสังคมเป็นวิถีทางสำคัญในการแสวงหา	
ตวัตน	อตัลกัษณแ์ละกำหนดวถิใีนการดำเนนิชวีติ	(ways	of	life)	เพราะ
เราจะสามารถรบัรูต้วัตนของเราไดก้ต็อ่เมือ่เรามคีวามสมัพนัธก์บับคุคลอืน่
และสถาบันทางสังคม	(Social	Relation)	(Frank	Webster,	2002	:	
34-42)	การประกอบสร้างตัวตนและอัตลักษณ์ของปัจเจกจึงหลีกหน	ี
ไม่พ้นจากความคิด	ความเชื่อ	คุณค่า	ค่านิยม	ความหมาย	ของร่างกาย
และสว่นประกอบของรา่งกายทีม่อียูใ่นสงัคม	

เมื่อร่างกายกลายเป็นที่ไม่มั่นคง	ไม่คงที	่ เปลี่ยนแปลงเลื่อนไหล	
ไดต้ลอดเวลาในบรบิทของพืน้ทีไ่ซเบอร	์ซึง่เปน็พืน้ทีท่ีม่คีวามอสิระสงู	จงึมี
บทบาทตอ่การประกอบสรา้งรา่งกายในหลายลกัษณะดว้ยกนัคอื		

ประการแรก	พื้นที่ไซเบอร์ในฐานะของแหล่งข้อมูลในการประกอบ
สรา้งรา่งกาย	ในโลกทางกายภาพนัน้ชดุความรูใ้นการประกอบสรา้งรา่งกาย
มักถูกผูกขาดและควบคุมโดยรัฐหรือสถาบันทางการแพทย	์แต่ในพื้นที	่
ไซเบอร์ข้อมูลเหล่านี้ถูกนำเสนอได้อย่างอิสระ	ทำให้ปัจเจกมีอำนาจในตน
ในการเลอืก	หยบิใช	้ตอ่รอง	หรอืปฏเิสธขอ้มลูทีน่ำเสนอ		
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ประการที่สอง	พื้นที่ ไซเบอร์ในฐานะพื้นที่ที่ผลิตหรือผลิตซ้ำ	
อตัลกัษณใ์นรปูแบบตา่งๆ	ทัง้อตัลกัษณท์ีเ่ปน็กระแสหลกั	และอตัลกัษณใ์น
รูปแบบอื่นๆ	จะเห็นได้ว่าอัตลักษณ์ที่นำเสนอผ่านพื้นที่ไซเบอร์นั้นมี
ลักษณะหลากหลาย	ไม่ได้ผูกขาดรูปแบบ	ซึ่งปัจเจกสามารถที่จะเลือก		
ตอ่รอง	หรอืปฏเิสธอตัลกัษณท์ีน่ำเสนอนัน้ได	้	

ประการที่สาม	พื้นที่ไซเบอร์ในฐานะพื้นที่ในการสร้างอัตลักษณ์ของ
ปัจเจก	การประกอบสร้างอัตลักษณ์ในพื้นที่ไซเบอร์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ง่าย
กว่าโลกกายภาพ	เนื่องจากปัจเจกสามารถเลือกและควบคุมรูปแบบนำ
เสนอร่างกายในฐานะศูนย์กลางของอัตลักษณ์ได้	ผ่านการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
เลอืกนำเสนอรา่งกายบางสว่นโดยไมจ่ำเปน็ตอ้งแสดงรา่งกายทัง้หมด	เชน่	
กล้อง	เป็นต้น	ดังนั้น	อัตลักษณ์จึงกลายเป็นเรื่องในระดับปัจเจกที่มีการ
เปลีย่นแปลง	เลือ่นไหลอยา่งรวดเรว็ในพืน้ทีไ่ซเบอร	์

6.2.2 การประกอบสร้างร่างกายภายใต้ทุนและการบริโภค 

ภายใต้วิธีคิดยุคหลังทันสมัยใหม	่(Postmodern	age)	อัตลักษณ	์
ที่เคยโยงกับชนชั้น	อาชีพการงาน	ตำแหน่งแห่งที่ในโครงสร้างสังคมซึ่งมี
ลักษณะที่คงที่ตายตัว	เปลี่ยนแปลงไปสู่อัตลักษณ์ที่ศูนย์กลางอยู่ที่ร่างกาย
ของปจัเจก	ซึง่เลือ่นไหลได	้ไมม่ัน่คง	ไมค่งที	่เปลีย่นแปลงตามบรบิท	การ
ประกอบสร้างอัตลักษณ์จึงเป็นการประกอบสร้างร่างกายผ่านการบริโภค	
ปัจเจกสามารถเลือกวิถีชีวิตของตนเองได้ผ่านการบริโภคในสิ่งที่แต่ละคน	
พึงพอใจ	สามารถเลือกที่จะเป็นได้อย่างที่ตนเองต้องการ	และเลือกได้เอง
อย่างอิสระว่าจะแสดงอัตลักษณ์ในรูปแบบใด	ซึ่ง	Bauman	 เรียกว่า	
“Orphaned	self”	ตัวตนอัตลักษณ์จึงเป็นสิ่งที่สามารถสร้างและสร้างใหม่
ได้ตามแต่ปัจเจกแต่ละคนต้องการผ่านการบริโภค	(Frank	Webster,	
2002	:	34-42)	

	กระแสบรโิภคนยิม	(Consumerism)	ไดแ้ผข่ยายไปทัว่ทัง้สงัคม	แม้
กระทั่งในพื้นที่ไซเบอร์ที่เป็นบริบทของการนำเสนอรูปแบบร่างกายที่พึง
ประสงค	์เชน่	Healthy	body,	Sexy	body	หรอื	Perfect	body	เปน็ตน้	
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ทำให้ร่างกายทางชีวะแปรเปลี่ยนเป็นร่างกายในฐานะสินค้า	การประกอบ
สร้างร่างกายให้เป็นร่างที่พึงประสงค์กลายเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อแสดง	
อตัลกัษณข์องปจัเจก	ดงันัน้	การประกอบสรา้งรา่งกายจงึไมใ่ชก่ารตดัสนิใจ
โดยอิสระ	แต่เป็นการประกอบสร้างผ่านกระบวนการครอบงำเชิงบริโภค
นิยมที่บริโภคสัญญะหรือความหมายของร่างกาย	แต่ละอวัยวะถูกลดทอน	
แยกส่วน	ให้คุณค่า	พื้นที่ไซเบอร์ก็ไม่สามารถหลีกพ้นไปจากกระแสแห่ง
การบรโิภคนีไ้ด	้ขณะเดยีวกนัยาเรือ่งเพศและผลติภณัฑต์า่งๆ	กถ็กูนำเสนอ
มากมายในพื้นที่ไซเบอร	์ เพื่อตอบสนองการประกอบสร้างร่างกายที่ถูก
กำหนดว่าพึงประสงค	์แม้ปัจเจกจะสามารถเลือกรับ	ต่อรอง	หรือปฏิเสธ	
ข้อมูล	ยาหรือผลิตภัณฑ์ได	้ตามชุดความคิด	ความเชื่อ	วาทกรรมต่างๆ		
ที่เข้ามากำกับ	แต่ทั้งหมดก็เป็นไปเพื่อการประกอบสร้างร่างกายที่พึง
ประสงค์ผ่านกระแสการบริโภคที่เข้าครอบงำปัจเจกอย่างซับซ้อนและ
แยบยล	

6.3 วาทกรรมทางการแพทย์ (Medical Discourse)   
  ภายใต้พื้นที่ ไซเบอร์ 

6.3.1 วาทกรรมทางการแพทย์ :   
  อำนาจควบคุมที่เข้มแข็งในพื้นที่ ไซเบอร์ 

มเิชล	ฟโูก	้นกัคดิ	นกัปรชัญาชาวฝรัง่เศส	ไดพ้ดูถงึอำนาจ	และการ
ครอบงำในรูปแบบใหม่ที่มีความซับซ้อน	และแยบยลผ่านรูปแบบของ	
ความรู	้(Knowledge)	โดยความรูท้ีฟ่โูกก้ลา่วถงึนีไ้มไ่ดห้มายถงึความรูท้ีม่ี
อยู่โดยทั่วไป	แต่เป็นความรู้ที่เกิดมาจากสถาบันที่มีความเฉพาะ	 เช่น	
โรงเรียน	 โรงพยาบาล	ค่ายทหาร	 เป็นต้น	และอำนาจจากความรู้นี	้
จะแสดงออกอย่างละเอียดอ่อนต่อทุกสัดส่วนของปัจเจกอย่างต่อเนื่อง		
บีบบังคับและควบคุมในระดับของกลไก	 เช่น	การเคลื่อนไหว	ท่าทาง	
ทัศนะ	ความเร็ว	สร้างมนุษย์รูปแบบใหม่ที่ฝึกได้และเชื่อฟัง	 (Docile	
Body)	เมื่อต้องอยู่ภายใต้การควบคุมโดยการจับจ้อง	(gaze)	ของสถาน
บนัตา่งๆ	ของสงัคม	(Joseph	Rouse,	1994	:	92	-114)	
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	การแสดงออกของอำนาจผา่นความรูน้ี	้นอกจากจะมเีปา้หมายเพือ่
ควบคุมปัจเจกโดยสถาบันแล้ว	อำนาจนี้ยังมีเป้าหมายเพื่อควบคุมทุก
คนในสังคมด้วยกระบวนการผลิต	สร้าง	และสถาปนาความรู้ให้กลายเป็น
ความจรงิแท	้(Truth)	และบรรทดัฐานของสงัคม	(Normalization)	ซึง่จะ
เป็นตัวกำหนดคุณค่าและความหมายของสิ่งต่างๆ	หรือที่ฟูโก้เรียกว่า		
วาทกรรม	(Discourse)	วาทกรรมจะเป็นตัวกำหนดความคิด	ความเชื่อ	
ความปกต	ิความเบี่ยงเบน	ระบบคุณค่า	ที่มีอยู่ในสังคมผ่านภาคปฏิบัติ
การของวาทกรรม	(Discursive	Practice)	ที่จะผลิต	ผลิตซ้ำ	และนำ	
วาทกรรมไปใช้เพื่อให้ชุดวาทกรรมดำรงอยู่และแพร่หลายในวงกว้างจน
สามารถครอบงำ	(Hegemony)	สังคมเหนือวาทกรรมชุดอื่นๆ	และกลาย
เปน็วาทกรรมหลกั	(Dominant	Discourse)		

นอกจากนี้อำนาจที่แสดงผ่านวาทกรรมของฟูโก้ไม่ได้หยุดนิ่งตายตัว	
แตม่ลีกัษณะเปน็พลวตั	มกีารผลติและผลติซำ้อยูต่ลอดเวลา	จงึมคีวามตอ่
เนือ่ง	มหีลากหลายรปูแบบ	และสามารถเปลีย่นรปู	แบง่แยก	แทนที	่และ
ขยายไปได้ในทุกแห่งหน	ทั้งในระดับปัจเจกและระดับโลก	แต่ในขณะที่
อำนาจมีสภาพควบคุมและบังคับนั้น	ฟูโก้ได้ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์
ระหว่างอำนาจและการต่อต้าน	เพราะโดยธรรมชาติแล้ววาทกรรมชุดรอง	
(Subordinate	Discourse)	มักจะแสวงหาหนทางท้าทายและหลบหลีก
จากสภาพของการถูกบังคับจากวาทกรรมหลัก	(Dominant	Discourse)	
ดังนั้น	นอกจากอำนาจจะมีการสนับสนุนแล้ว	ก็มักจะมีการต่อต้านร่วม
ดว้ยเสมอ	(Joseph	Rouse,	1994	:	92	-114)	

ปัจเจกมักถูกห่อหุ้มไว้ด้วยวาทกรรมและปฎิบัติการของวาทกรรม
เสมอ		ในสงัคม	วาทกรรมมกัถกูนำไปใชก้บับคุคลทีไ่มม่สีทิธอินัชอบธรรม
ในการครอบครองความรู	้ โดยเฉพาะความรู้เฉพาะด้านเฉพาะทาง	อย่าง
เชน่ความรูท้างการแพทย	์	อำนาจทางการแพทยจ์งึสามารถควบคมุบงการ
คนที่ไม่มีความรู้ผ่านวาทกรรมทางการแพทย	์(Medical	Discourse)	ซึ่ง
แต่เดิมคือคนป่วย	(Pathological	body)	แต่ในปัจจุบันอำนาจทางการ
แพทยไ์ดเ้ปลีย่นเปา้หมายไปสูค่นทัว่ๆ	ไปทีม่สีขุภาพด	ีผา่นคำอธบิายเรือ่ง
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ความเสี่ยงทางสุขภาพและการเฝ้าระวัง	(Surveillance)	ความป่วยและ
การมีสุขภาพดีจึงไม่มีความแตกต่างกัน	คือล้วนตกอยู่ในอำนาจและการ
ควบคุมจัดการทางการแพทย์	(Denise	Gastaldo,	1998	:	114-133)	
อำนาจทางการแพทย์ผ่านวาทกรรมจึงถือว่ามีอิทธิพลอย่างมากต่อสังคม	
โดยแสดงอำนาจควบคุม	บงการ	ผ่าน	ความคิด	ความเชื่อ	ค่านิยม		
ความหมาย	และการปฏิบัติของปัจเจกบุคคลในทุกเรื่อง	ไม่เว้นแม้แต่เรื่อง
ทีอ่ยูใ่นพืน้ทีส่ว่นตวัอยา่งเชน่เรือ่งเพศ	

	การแพทย์สมัยใหม่ให้คุณค่าความหมายของเพศภาวะผ่านอวัยวะ
เพศ	ดังนั้น	ในทางการแพทย์แล้วเพศภาวะจึงมีเพียงหญิงและชาย	โดย
จำแนกแยกแยะผ่านความแตกต่างทางสรีระ	ถือว่าอวัยวะเพศเป็นตัว
กำหนดลักษณะที่แท้นี้ทั้งแต่กำเนิด	และเป็นตัวสร้างฮอร์โมนให้เกิดความ
เป็นหญิงและความเป็นชาย	สำหรับผู้ชายอวัยวะเพศจะเป็นสิ่งกำหนด
ความเป็นชาย	โดยอวัยวะเพศต้องได้ขนาดตามที่ความรู้ทางการแพทย์
กำหนดตั้งแต่ทารกจนกระทั่งเป็นผู้ใหญ	่และที่สำคัญอวัยวะเพศต้องทำ
หน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์	เช่น	สามารถยืนปัสสาวะได้	หรือสามารถสอดใส่
เข้าช่องคลอดและมีกิจกรรมทางเพศได	้ เป็นต้น	สำหรับในผู้หญิงก็มี
ลักษณะคล้ายกันคือ	ความเป็นหญิงที่สมบูรณ์นั้นจะต้องสามารถให้กำเนิด
บตุรได	้(Anne	Fausto-Sterling,	1995	:	69-76)		

สำหรับเรื่องเพศวิถีนั้นการแพทย์มักลดทอนความสัมพันธ์ทางเพศ
ให้เหลือเพียงความสัมพันธ์ในเชิงชีวะกลไกที่ต้องมีการสอดใส่ของอวัยวะ
เพศ	เพศวิถีในทางการแพทย์จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อการเจริญพันธุ์เป็นหลัก	
ให้คุณค่าเพศวิถีแบบหญิงชาย	ในขณะที่เพศวิถีแบบอื่น	 เพศสัมพันธ์ใน
ความหมายอื่น	และรูปแบบของเพศสัมพันธ์ที่ไม่มีการสอดใส่กลายเป็น
ความผดิปกต	ิตอ้งถกูควบคมุ	จดัการ	แกไ้ข	ใหเ้ปน็ไปในแนวทางทีถ่กูตอ้ง
ตามวธิทีางการแพทย	์	

	สำหรับในพื้นที่ไซเบอร์เองจะเห็นได้ว่าวาทกรรมทางการแพทย์ยัง
ดำรงอิทธิพลอยู่อย่างเข้มแข็ง		คุณค่าของเพศภาวะผ่านลักษณะทาง
กายภาพ	รูปร่าง	อวัยวะต่างๆ	รวมถึงอวัยวะเพศ	และเพศวิถีผ่านกลไก
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ของการสอดใส่ยังคงเป็นชุดความจริงหลักที่ถูกนำเสนอ	โดยยาเรื่องเพศที่
ถูกนำเสนอผ่านสื่อไซเบอร์ก็มักจะตอบสนองต่อคุณค่าเหล่านี้	แม้พื้นที	่
ไซเบอร์จะเปิดโอกาสให้ชุดวาทกรรมอื่นๆ	 เช่น	 เรื่องเพศวิธีเพื่อความ
หฤหรรษ	์หรืออัตลักษณ์ทางเพศที่หลากหลาย	ได้มีพื้นที่แสดงออกให้เห็น
รูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น	แต่ก็ยังคงตกอยู่ภายใต้การจัดการของชุด	
วาทกรรมทางการแพทย์ที่ขยายขอบเขตอำนาจเข้าไปจัดการชุดความคิด	
ความเชือ่	และวาทกรรมชดุอืน่ๆ	ดงันัน้	อทิธพิล	อำนาจของชดุวาทกรรม
ทางการแพทย์ที่เข้มแข็งในโลกทางกายภาพนั้นได้แผ่ขยายเข้าสู่พื้นที	่
ไซเบอรแ์ละครอบงำชดุความคดิ	ความเชือ่	และวาทกรรมชดุอืน่ๆ	ทีถ่กูนำ
เสนอบนพืน้ไซเบอร	์

6.3.2 พื้นที่ ไซเบอร์ : เมื่อความรู้ความจริงทางการแพทย์ ไร้เจ้าของ 

แมว้า่อทิธพิล	และอำนาจของวาทกรรมทางการแพทยจ์ะแผซ่า่นไป
ทั่วพื้นที่ไซเบอร์ไม่ต่างไปจากโลกทางกายภาพก็ตาม	แต่ด้วยบริบทของ
พืน้ทีไ่ซเบอรท์ีแ่ตกตา่ง	ความอสิระทางโครงสรา้งอำนาจของรฐัและสถาบนั
ทางสงัคม	รวมถงึการเปลีย่นผา่นสูบ่รโิภคนยิมทีข่ยายตวัมาขึน้	ลว้นทำให้
บทบาทหรืออำนาจในการควบคุมของวาทกรรมทางการแพทย์นั้น
เปลีย่นแปลงไป			

การผลิต	ถือครอง	และใช้ชุดความรู้ความจริงทางการแพทย์ในโลก
ทางกายภาพนั้น	มักถูกผูกขาดโดยบุคลากรทางการแพทย์หรือสถาบัน
ทางการแพทย	์ความรูค้วามจรงิเหลา่นีล้ว้นเขา้โอบลอ้มและควบคมุบงการ
ปัจเจก	ทั้งอย่างตรงไปตรงมา	และซับซ้อนแยบยลไม่รู้เนื้อรู้ตัว	 ในพื้นที	่
ไซเบอร์นั้นแม้ว่าชุดความรู้ความจริงทางการแพทย์จะยังดำรงอิทธิพลและ
อำนาจอย่างสูงในการครอบงำวิธีคิด	และการปฏิบัติตัวของปัจเจกดังที	่
ไดก้ลา่วไวแ้ลว้	แตก่พ็บดว้ยวา่ความอสิระทางโครงสรา้งอำนาจของรฐัและ
สถาบันทางการแพทย์ทำให้การถือครอง	และใช้ชุดความรู้ความจริง
ทางการแพทย์เปลี่ยนไป	ซึ่งไม่ได้ถูกผูกขาดโดยบุคลากรหรือสถาบันทาง	
การแพทย	์ปัจเจกสามารถที่จะหยิบยืมชุดความรู้ความจริงทางการแพทย์
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มาใชไ้ดโ้ดยอสิระ	และนอกจากจะนำมาใชอ้ยา่งตรงไปตรงมาแลว้	ยงัมกีาร
ตีความชุดความรู้ความจริงนั้นใหม่	(Reinterpretation)	ให้สอดรับไปกับ
บริบท	หรือชุดความคิด	ความเชื่อที่มีอยู่เดิมด้วย	ดังนั้น	ชุดความรู้ความ
จรงิทางการแพทยท์ีด่ำรงอทิธพิล	และอำนาจอยูใ่นพืน้ทีไ่ซเบอรจ์งึมกัไมใ่ช่
ความรูค้วามจรงิทางการแพทยช์ดุเดยีวกบัในโลกทางกายภาพ		

“ยานีรู้จ้กักนัหลายชือ่เนาะ ทัง้ยานอนหลบั หรอืยาเสยี... ยาสะลมึสะ

ลือ กลุ่มbenzodiazepine ยาตัวนี้เป็นกลุ่ม alprazolam ทำ  

ใน usa ขนาด 1 มก. กลุม่เดยีวกบั midazolam หรอืโดมคิมุ คอื  

เปน็ตระกลู benzodiazepine คะ่ ตา่งกนัทีก่ารออกฤทธิร์ะยะเวลา  

สัน้กวา่ คอื 4-6 กบั 8-12 ชม.คะ่ เปน็ short acting จะออกฤทธิเ์รว็   

กวา่ domicum จงึใชย้าขนาด 1mg คะ่ จะวา่ไปมนัเปน็เกรดทำนอก   

แรงขนาดทีใ่ชถ้อนยาจำพวกยาอคีะ่” 

dd	-	-		HYPERLINK	“mailto	:	d_omicum@hotmail.com....เว”	
d_omicum@hotmail.com....เวบ็บอรด์แหง่หนึง่	



ความรูค้วามจรงิทางการแพทยใ์นพืน้ทีไ่ซเบอรม์กัมอียูห่ลายรปูแบบ	
และถูกนำมาใช้สร้างความน่าเชื่อถือของข้อมูล	อันเป็นข้อจำกัดสำคัญของ
พื้นที่ไซเบอร	์เนื่องจากไม่สามารถค้นหาที่มาที่ไปของตัวสารได้	และมีการ
เปลี่ยนแปลงชุดความรู้ความจริงทางการแพทย์เพื่อประโยชน์ของระบบทุน	
โดยนำเสนอข้อมูลยาตามแนวคิดทางการแพทย์ที่พูดถึงระยะเวลาการออก
ฤทธิ	์ขนาดยา	กลุ่มยา	ชื่อยาทางเคม	ีขณะเดียวกันก็ปรับแต่งข้อเท็จจริง
เพื่อผลประโยชน์ทางการค้า	เช่นจากตัวอย่างนั้นข้อเท็จจริงทางการแพทย์
พบวา่	Domicum	จะออกฤทธิไ์ดเ้รว็วา่ยา	Alprazolam	

6.4 การใชย้าในฐานะระบบทางวฒันธรรม (Medicine as culture) 

	ภายใต้วิธีคิดของการแพทย์	 ยาสมัยใหม่ถือว่าเป็นเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ที่ซับซ้อน	สามารถเข้าไปกระทำ	เปลี่ยนแปลงระบบ	หรือ
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กลไกทำงานของร่างกาย	เพื่อตอบสนองต่อความเจ็บป่วยหรือความผิด
ปกตไิดอ้ยา่งเดด็ขาด	เปน็รปูธรรม	สะดวกและรวดเรว็	การใชย้าตอ้งอาศยั
องคค์วามรูท้างการแพทย	์ดงันัน้การใชย้าในฐานะวตัถเุพือ่การรกัษาโรคจงึ
ต้องอยู่ภายใต้การจัดการของวิชาชีพทางการแพทย์ที่ผูกขาดองค์ความรู้
ของการใช้ยา	และทำให้คนทั่วไปไม่สามารถที่จะเข้าถึงยาด้วยตนเองได	้
ตอ้งอยูใ่นภาวะทีพ่ึง่พาวชิาชพีทางการแพทย	์แตภ่ายใตพ้ืน้ทีไ่ซเบอรท์ีห่ลดุ
พ้นไปจากโครงสร้างอำนาจของรัฐและวิชาชีพทางการแพทย	์ปัจเจกจึงมี
อิสระและอำนาจในตนในการเลือกหยิบใช้ยาที่ถูกนำเสนออยู่บนพื้นที	่
ไซเบอร์ได้อย่างเสร	ีสามารถเปลี่ยนสถานภาพของตนเองจากผู้ป่วยที่ต้อง
พึง่พา	เปน็ผูซ้ือ้ทีส่ามารถซือ้หายาเพือ่สขุภาพของตนเอง	โดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่สขุภาพทางเพศ	

	ยาเรื่องเพศส่วนใหญ่ที่ถูกนำเสนอในพื้นที่สื่ออินเตอร์เน็ตมักถูก
อธบิายดว้ยแนวคดิของการแพทย	์แตเ่มือ่บคุคลมกีารนำเสนอหรอืมกีารใช้
ยา	กลับพบว่ามีความสลับซับซ้อน	มีเรื่องของคุณค่าความหมายเข้ามา
เกี่ยวข้อง	เพราะแต่ละบุคคลล้วนมีฐานความรู	้ความคิด	ความเชื่อและ
ประสบการณ์ดั้งเดิมของตนที่ถูกนำเข้ามาใช้ในการอธิบายหรือตีความ	
(Reinterpretation)	เพื่อตัดสินใจใช้ยา	ชุดคำอธิบายเกี่ยวกับยาบนสื่อ	
อินเตอร์เน็ตจึงมีการผสมผสานกันหลายชุดความรู	้ความคิด	ความเชื่อ	
ความหมายของยาจงึเปน็สิง่ทีถ่กูประกอบสรา้งขึน้ใหม	่มคีวามหลากหลาย	
เปลี่ยนแปลง	และไม่เป็นระบบ	แตกต่างไปจากความหมายทางการแพทย์
ในโลกทางกายภาพ	

	ยาเรือ่งเพศทีถ่กูนำเสนอผา่นพืน้ทีส่ือ่อนิเตอรเ์นต็	จงึมรีะบบคณุคา่
ตามชุดความคิด	ความเชื่อ	ชุดวัฒนธรรม	และประสบการณ	์ที่ผูกโยงเข้า
กบัการออกฤทธิข์องยา	ดงัเชน่		
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1.	ความเร็วและระยะเวลาในการออกฤทธิ ์ยาที่ดีควรออกฤทธิ์ได้
เร็ว	และออกฤทธิ์ได้นาน	สามารถสร้างร่างกาย	อัตลักษณ์ทางเพศที่
ต้องการ	หรือมีเพศสัมพันธ์ได้ทันใจ	และมีความสุขอยู่กับเพศสัมพันธ์ได้
อยา่งยาวนาน	

2.	แหลง่ทีม่าของยายงัสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพของยาดว้ย	โดยยา
สว่นใหญท่ีน่ำเสนอขายบนพืน้ทีส่ือ่อนิเตอรเ์นต็	มกักลา่วอา้งวา่เปน็ยาทีน่ำ
เข้าจากต่างประเทศ	โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่พัฒนาแล้ว	เช่น	สหรัฐ	
อเมริกา	 เยอรมัน	สเปน	 เป็นต้น	หรือเป็นประเทศหรือพื้นที่ที่มีภาพ
ตัวแทนในเรื่องเพศ	เช่น	ญี่ปุ่น	หรือ	พัทยา	เป็นต้น	หรือถ้าเป็นสมุนไพร
มักมาจากประเทศจีน	หรือยาที่มาจากสถานพยาบาล	เพื่อเป็นการยืนยัน
ความน่าเชื่อถือของยาอย่างหนึ่งว่า	สามารถออกฤทธิ์ได้จริง	นอกจากนี้
ความยากในการแสวงหายาและราคาก็มีส่วนในการประกอบสร้างคุณค่า
ความหมายของยาดว้ยเชน่เดยีวกนั	

3.	ความปลอดภยัของยา	ยาทีถ่กูเสนอขายบนพืน้ทีส่ือ่อนิเตอรเ์นต็
มกัถกูประกอบสรา้งใหเ้ปน็ยาทีม่คีวามปลอดภยัสงู	หรอืถา้มผีลขา้งเคยีงก็
มีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น	เป็นยาที่สามารถใช้ได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องพึ่งพา	
ผู้เชี่ยวชาญหรือวิชาชีพทางการแพทย	์การประกอบสร้างความปลอดภัยนี้
ผ่านการยืนยันว่ายาที่เสนอขายเป็น	 “ของแท้”	 “ของนอก”	หรือผ่าน
ประสบการณจ์ากผูท้ีเ่คยใชแ้ลว้วา่ไมม่ผีลอนัตรายใดๆ	ตอ่รา่งกาย	หรอืจะ
มกีเ็พยีงเลก็นอ้ยเทา่นัน้	

ดังนั้น	การทำความเข้าใจการใช้ยาในพื้นที่สื่ออินเตอร์เน็ต	หรือใน
บรบิทเฉพาะจำเปน็อยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งเขา้ใจวธิคีดิเบือ้งหลงัการใชย้า	เพราะ
การใช้ยาของปัจเจกมีความสลับซับซ้อน	ไม่ได้เป็นการใช้อย่างตรงไปตรง
มาภายใต้ชุดความรู้ความจริงทางการแพทย	์แต่กลับมีอิทธิพลของชุด
ความคดิ	ความเชือ่	วาทกรรม	และวฒันธรรมเขา้มาเกีย่วขอ้งดว้ย		
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7. บทส่งท้าย 


พื้นที่ไซเบอร์ถือได้ว่าเป็นพื้นที่ในรูปแบบใหม่ที่ต่างไปจากพื้นที่ใน	
โลกทางกายภาพ	เปน็ความพยายามของมนษุยใ์นการใชเ้ทคโนโลยเีพือ่กา้ว
ขา้มขอ้จำกดัเรือ่งพืน้ทีแ่ละเวลา	และเปน็ความพยายามในการหลกีหนกีาร
ควบคุมจากโครงสร้างอำนาจของรัฐและสถาบันต่างๆ	ทางสังคม	แต่ขณะ
เดียวกันพื้นที่ไซเบอร์ก็ไม่ได้หลุดพ้นไปจากอำนาจได้เสียทีเดียว	เนื่องจาก
อำนาจทีก่ระทำอยูใ่นพืน้ทีไ่ซเบอรน์ัน้เปน็อำนาจในรปูแบบใหมท่ีแ่สดงผา่น
ชุดความคิด	ความเชื่อ	และวาทกรรมต่างๆ	ซึ่งดำรงอยู่อย่างหลากหลาย
และปะทะสงัสรรคก์นัอยูต่ลอดเวลา	พืน้ทีไ่ซเบอรเ์ปดิโอกาสใหช้ดุความคดิ	
ความเชื่อ	และวาทกรรมที่ไม่ใช่กระแสหลักมีพื้นที่และสามารถยืนหยัด
ปะทะสังสรรค์กับชุดกระแสหลัก	ซึ่งแม้จะยังมีอิทธิพลหรืออำนาจในพื้นที่
ไซเบอร	์แต่ก็ไม่อาจผูกขาดได้อย่างเบ็ดเสร็จ	กลับมีกระบวนการในการ	
ตอ่ตา้น	ตอ่รอง		

ยาเรือ่งเพศทีถ่กูผกูขาดโดยชดุความรูค้วามจรงิทางการแพทยใ์นโลก
กายภาพ	เมือ่องิอาศยัอยูใ่นพืน้ทีไ่ซเบอรก์ลบัพบวา่	ไมม่ผีูใ้ด	ไมว่า่จะเปน็
บุคลากรหรือสถาบันทางการแพทย	์หรือแม้แต่รัฐที่จะเป็นเจ้าของหรือ
ผกูขาดชดุความรูค้วามจรงิเหลา่นีอ้กีตอ่ไป	แตช่ดุความรูค้วามจรงิเกีย่วกบั
ยานี้กลับตกเป็นของปัจเจกในการเลือกรับ	ต่อรอง	ต่อต้าน	บนพื้นฐาน
ความคิด	ความเชื่อ	และชุดประสบการณ์ของตน	การดำรงอยู่ของยาเรื่อง
เพศในพื้นที่ไซเบอร์จึงมีความสลับซับซ้อนและไม่ได้ตรงไปตรงมาอย่างองค์
ความรูท้างการแพทยโ์ดยทัว่ไป		

ดังนั้น	การทำความเข้าใจพื้นที่ไซเบอร์ในฐานะบริบทต่อสุขภาวะ
ทางเพศจงึจำเปน็ตอ้งเขา้ใจกบัชดุความคดิ	ความเชือ่	และวาทกรรมตา่งๆ	
ที่ดำรงอยู	่	และลักษณะของการต่อต้าน	ต่อรองของวาทกรรมชุดต่างๆ	
รวมถึงเข้าใจปัจเจกในฐานะผู้มีอำนาจในตนในการเลือกหยิบใช	้สิ่งต่างๆ	
เหล่านี้จะช่วยให้เข้าใจพื้นที่ไซเบอร์ที่มีความสลับซับซ้อนและสามารถที่จะ

113-168��.indd   164 10/1/08   11:58:51 AM



165ยาออนไลน:์ ประดษิฐกรรมเรือ่งเพศ  

ขยายบริบทเสริมต่อสุขภาวะทางเพศ	ในขณะเดียวกันก็ปรับเปลี่ยนบริบท
เสีย่งตอ่สขุภาวะทางเพศใหเ้บาบางลงไปไดด้ว้ยเชน่เดยีวกนั	
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1. บทนำ 


ลัทธิทุนนิยมเกิดขึ้นในยุโรปสมัยศตวรรษที่สิบหก แต่ในยุคแรกเริ่ม
ต้นเพียงมีการค้าขายและแลกเปลี่ยนโดยง่าย ยังไม่มีระบบเศรษฐกิจที่ 
ซับซ้อน มีการค้าขายระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายโดยตรงเป็นส่วนใหญ ่(Direct 
Sale) เมือ่ระยะเวลาผา่นไปถงึศตวรรษทีส่บิเกา้ การแขง่ขนัทางการตลาด
และระบบทุนนิยมได้พัฒนาและมีรูปแบบที่ชัดเจนขึ้น โฆษณาจึงได้เริ่ม 
ทวีความรุนแรงและเป็นที่นิยมมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงเวลาดังกล่าวมี
วิทยาการใหม่ๆ เกิดขึ้น ทั้งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีการสื่อสาร 
การเดินทาง เศรษฐกิจการค้าระดับโลก การมีปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ
แพร่หลายยิ่งขึ้น ทำให้เครื่องมือประดิษฐ์กรรมสำหรับฉายหนังและเครื่อง
เลน่หนงั รวมถงึสือ่ทีส่ามารถนำเสนอสือ่โฆษณาตา่งๆ พฒันายิง่ขึน้ ทำให้
โฆษณาได้มีการแพร่หลายกระจายไปทั่วโลก ตั้งแต่ปลายศตวรรษที่สิบเก้า
เปน็ตน้มา หลงัจากนัน้ทำใหโ้ฆษณากบัรายการทางโทรทศันม์ทีทีา่วา่จะเขา้
กนัไดด้ ีจนแยกขาดออกจากกนัไมไ่ด ้ 

ปัจจุบันโฆษณาได้นำเสนอในรูปแบบที่แตกต่างหลากหลายกันออก
ไป ดังเช่น ตัวอย่างในโฆษณาไทยประกันชีวิต (Marry me) ที่นำเสนอ
ด้านล่างนี ้ โฆษณาได้นำเสนอคล้ายกับสารคดีหรือนิยายสั้นๆ ที่นำเสนอ
ครบทั้งภาพ เสียง เนื้อหาสาระและเรื่องราว เรียกได้ว่าเป็นภาพยนตร์
โฆษณาที่สร้างความประทับใจให้กับผู้รับสาร ติดตาตรึงใจ ชวนติดตาม 
และแนบเนียนไปด้วยแนวคิดและการขายสินค้า ยกตัวอย่าง เช่น โฆษณา
ตัวอย่างที ่1 โฆษณาไทยประกันชีวิตได้นำเสนอเรื่องราวของผู้หญิงใน
ลักษณะละครชีวิต ที่ป่วยเป็นโรคลูคีเมียระยะสุดท้าย แฝงแนวคิดรักแบบ 
โรแมนตกิ การเสยีสละของผูช้าย ผนวกกบัการขายประกนัชวีติ เพือ่สนอง
แนวคดิการเสยีสละของผูช้ายดงักลา่ว 
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รปู 1 โฆษณา ไทยประกนัชวิีต (Marry me) ป พ.ศ.2550 : เวลาการแสดง 3 นาท ี

สำหรบัลกัษณะของโฆษณาในปจัจบุนันัน้ พบวา่ 

(1). โฆษณาเป็นสื่อนิยม (Popular media) รูปแบบหนึ่ง ที่ผู้รับสาร
สามารถเข้าถึงได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นเพศใด วัยใด และชนชั้นใด 

กล่าวคือ โฆษณาปัจจุบันได้รายล้อมอยู่รอบๆ ตัวเรา ตั้งแต่ตื่น  
เปดิโทรทศัน ์เปดิรายการวทิย ุออกจากบา้น อยูบ่นทอ้งถนน อนิเตอรเ์นต็  
จนกระทั่งเข้านอนและหลับไป ดังนั้นสื่อโฆษณาต่างๆ ได้เข้ามาเป็นส่วน
หนึ่งของมนุษย์และชีวิตประจำวันโดยปริยาย และหากจะกล่าวเจาะจง
สำหรับโฆษณาโทรทัศน ์พบว่าเครื่องรับโทรทัศน ์ ได้กลายเป็นสิ่งของที่
สำคัญชนิดหนึ่งของเครื่องใช้ภายในบ้าน ที่ทำงาน และสถานที่ต่างๆ ซึ่ง 
ผูร้บัสารทกุๆ คนสามารถเขา้ถงึไดง้า่ย แมเ้ราไมพ่ยายามรบัสารหรอืเขา้ถงึ
สารจากโฆษณานัน้ แตห่ากเมือ่ใดทีผู่ร้บัสารเริม่เปดิโทรทศัน ์เรากจ็ะไดร้บั
ขอ้มลูขา่วสารและการประกอบสรา้งทีแ่ยบยลจากโฆษณาทนัท ีแมจ้ะตัง้ใจ
หรือไม่ตั้งใจดูสื่อดังกล่าวก็ตาม ซึ่งเป็นความพยายามของผู้ส่งสารหรือ 
ผูผ้ลติโฆษณาทีจ่ะเขา้ถงึตวัผูร้บัสาร และตอ้งการใหผู้ร้บัสารทกุๆ คนไดร้บั
รูถ้งึขอ้มลูทีผู่ส้ง่สารตอ้งการ   

169-258���60������.indd   172 10/1/08   11:59:41 AM



173เพศวถิ ี60 วนิาทบีนจอแกว้ 
 

สถานีโทรทัศน์ในสังคมไทยปัจจุบัน มีช่องสถานีอยู่จำนวนหนึ่ง คือ 
ไทยทีวีสีช่อง3, ททบ. 5, ช่อง 7 สี, ช่อง 9 อสมท., NBT (ช่อง 11 
กรมประชาสมัพนัธ)์, ชอ่ง TPBS ทวีเีสร ีทัง้หมดนี ้มเีพยีงชอ่งเดยีวทีไ่มม่ี
โฆษณาสนิคา้คอื TPBS นอกจากนีย้งัมชีอ่งสถานโีทรทศันอ์ืน่ๆ ทีต่อ้งเสยี
คา่ใชจ้า่ยในการชมเปน็รายเดอืน ดงันัน้ โฆษณาทกุๆ อยา่ง ทกุๆผลติภณัฑ ์
ไดพ้ยายามสอดแทรกทกุๆ กลุม่เปา้หมาย และกระจายอยูท่กุๆ ชอ่งสถาน ี
ต่างจากประเทศตะวันตกที่มีช่องสถานีโทรทัศน์เป็นจำนวนมาก มีช่อง
สถานีเฉพาะที่นำเสนอความสนใจเฉพาะ ทำให้โฆษณาทีวีต้องนำเสนอ
โฆษณาให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้า เช่น ช่องรายการกีฬา 
(Sport) ก็จะมีโฆษณาเกี่ยวกับอุปกรณ ์กีฬา สถานที่ออกกำลังกาย 
ผลติภณัฑเ์พือ่สขุภาพเปน็สว่นใหญ ่ 

แต่ในไทยโฆษณาทีวีได้นำเสนอผลิตภัณฑ์และเนื้อหาโฆษณาหลาก
หลายทุกเรื่องในช่องเดียวกัน แต่ละรายการและโฆษณาได้ปรับเปลี่ยนให้
สอดคล้องกับความเหมาะสมกับแต่ละช่วงเวลาของกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย 
ผู้รับสารในไทยสามารถเข้าถึงโฆษณาในทีวีได้ง่าย เพราะไม่ต้องเสียค่าใช้
จ่ายรายเดือนในการชม คนทุกเพศ ทุกวัย ทุกชนชั้น ทุกอาชีพ และแทบ
ทุกพื้นที่ที่ได้รับชมโฆษณาอย่างซ้ำๆ นั้น ย่อมทำให้คนส่วนใหญ่ในสังคม
ไทย ซมึซบัเนือ้หารปูแบบของโฆษณาอยา่งไมรู่เ้นือ้รูต้วั และประเดน็หนึง่ที่
สื่อโฆษณาทีวีได้นำเสนอและเป็นจุดหลักของการศึกษาครั้งนี ้คือ แนวคิด
ดา้นเพศภาวะ เพศวถิ ีซึง่สง่ผลตอ่การเกดิบรบิทเสีย่งและเสรมิตอ่สขุภาวะ
ทางเพศของผูค้นในสงัคมไทย ดงัจะกลา่วตอ่ไป 

(2). สื่อโฆษณามักนำเสนอเนื้อหาและรูปแบบที่กะทัดรัด  
และแน่นไปด้วยเนื้อหาในช่วงเวลาสั้นๆ 

โฆษณาส่วนใหญ่ใช้เวลาในการนำเสนอภาพ เสียง และข้อความที่
สัน้กระชบั ไดใ้จความ ชวนใหค้ดิ และชวนใหต้ดิตาม จนอาจทำใหผู้ร้บัสาร
เกิดความประทับใจเลื่อมใสหรือภักดีในการใช้สินค้านั้น หรืออาจต่อต้าน 
เนือ่งจากไมช่อบ ไมป่ระทบัใจ มแีนวคดิทีอ่ธบิายกระบวนการทีส่ือ่โฆษณา
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ทำให้ก่อเกิดความประทับใจหรือเลื่อมใส ดังต่อไปนี้คือ สื่อโฆษณาได้
พยายามสื่อแนวคิดเข้าไปในจิตก่อนสำนึก (Pre-Consciousness) หรือ
เรียกได้ว่าโฆษณานั้นได้ทำการ“ลดสสาร” (dematerialize) ตัวสินค้าให้
กลายเป็นระบบสัญลักษณ์อย่างหนึ่ง เช่นเดียวกับแนวคิดของบูร์ดิเยอ 
(Bourdieu) ที่ให้ความสำคัญต่อสัญลักษณ์ที่สามารถเปลี่ยน และอธิบาย
ความหมายจากสงัคมและวฒันธรรมนัน้ๆ อยา่งเปน็ระบบ ซึง่ผูร้บัสารอาจ
ไดร้บัสญัญะทีม่าจากระบบทนุนยิม (Symbolic capital) โดยการนำเสนอ
สัญญะที่สอดแทรกในสื่อโฆษณา อาจส่งผลกระทบต่อผู้รับสาร ในแง่ของ
สัญลักษณ์แห่งความรุนแรง (Symbolic Violence) อันจะนำมาซึ่งความ
เจ็บป่วย ความไม่เท่าเทียม การกีดกัน การเลือกปฎิบัต ิและผลกระทบ
ด้านสุขภาวะทางเพศ แนวคิดดังกล่าวเป็นอำนาจที่เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน
ในชีวิตสังคม ผู้รับสารไม่เพียงต้องการอุปโภคและบริโภคผลิตภัณฑ์ด้วย
ความจำเป็นเท่านั้น แต่ยังถูกกระตุ้นให้รู้สึกว่า ตนนั้นต้องการ มีความ
จำเป็น และหาสิ่งต่างๆ เหล่านี้มาเติมเต็ม ต้องกินต้องใช้ผลิตภัณฑ์นั้นๆ 
ร่วมกับสัญญะไปด้วย การสร้างระบบสัญลักษณ์ดังที่กล่าวไปนั้น ค่อนข้าง 
ที่จะเน้นไปเรื่องของอารมณ์ผู้รับสารมากกว่าเหตุผลทำให้ผู้รับสารเหล่านี้
ตระหนักถึงหลักเหตุผลและการตั้งคำถามกับแนวคิดเบื้องหลังของสื่อ
โฆษณา ต้องย่อมมีผลกระทบต่อชีวิตของผู้รับสารอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได ้
(http://en.wikipedia.org/wiki/Pierre_Bourdieu) 

เนื่องด้วยการโฆษณาถูกจำกัดเวลา และด้วยค่าใช้จ่ายในการนำ
เสนอโฆษณาที่ค่อนข้างสูง ทำให้การนำเสนอโฆษณาจึงมีลักษณะที่เรียกว่า 
ไม่มีเวลาหยุดให้ผู้รับสารได้คิดไตร่ตรอง คือโฆษณานำเสนอแบบไม่มีหยุด 
(non-stop) เมือ่จบโฆษณาชิน้ที ่1 ตวัที ่2 3 และ 4 ไดเ้ตรยีมจอ่ควิรอ
นำเสนอต่อเนื่องติดๆกัน ทำให้ผู้ชมโฆษณาถูกยัดเยียดรูปแบบ เนื้อหา 
แนวคิดและสินค้าอย่างต่อเนื่อง จนอาจขาดการตั้งคำถาม และศึกษา 
ขอ้เทจ็จรงิจากสิง่ทีเ่หน็ และอาจตกอยูภ่ายใตอ้ทิธพิลของโฆษณานัน้ๆ  
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(3). การผลิตสื่อโฆษณาส่วนใหญ่ต้องนำเสนอภาพที่เกินจริง   
ตื่นเต้น น่าสนใจ 

โฆษณาทุกชิ้น ผู้กำกับโฆษณา (Creative) ได้วางเนื้อหา ประเด็น 
เป้าหมายของผู้ซื้อสินค้า บทบาทของตัวละคร ข้อความตัวอักษร เพลง 
บรรยากาศ สิ่งแวดล้อม รวมถึงบริบทที่เกี่ยวข้องต่างๆ ก่อนที่จะผลิต
โฆษณาสู่สายตาผู้ชม ส่วนใหญ่ประเด็นที่ใช้ในการทำโฆษณาทุกชิ้น จะถูก
ออกแบบให้มีจุดเด่นจุดขายและเอกลักษณ์เฉพาะ เพื่อทำให้เป็นที่น่าสนใจ
ติดตา ประทับใจผู้รับสารในสังคม และบางครั้งก็คาดไม่ถึง เพื่อที่จะให้
สังคมตระหนักรู้ว่ามีสินค้าดังกล่าวอยู่จริงน่าสนใจ อันนำมาซึ่งการพูดคุย 
ถกเถียงให้วิพากษ์วิจารณ ์ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์นั้น 
โดดเดน่และสรา้งชือ่เสยีงในตลาดการคา้  

จากการแข่งขันที่รุนแรง ค่าใช้จ่ายที่สูง โดยเฉพาะสื่อโฆษณาทีว ี
ทำใหโ้ฆษณามกีารแขง่ขนัและพฒันารปูแบบ เนือ้หาเพือ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพ 
สูงสุด โฆษณาทางทีวีปัจจุบันนำประเด็นเพศวิถ ี เพศภาวะ เป็นจุดสนใจ 
ผูกโยงกับสินค้ามากขึ้น มีการสื่อสารเรื่องเพศ ทั้งทางตรงและแฝงที่
สะท้อน ชี้นำ ให้คุณค่าทั้งทางบวกและลบ ประเด็นสำคัญที่มักพบใน
โฆษณาคือ การให้คุณค่าในเนื้อตัวร่างกาย ร่างกาย อัตลักษณ ์ความ
สัมพันธ์ทางเพศ ผ่านการนำเสนอจากเนื้อหา เรื่องราว รูปลักษณ์ตัวตน
ของนางแบบ นายแบบ ตอกย้ำการเป็นภาพตัวแทนของกลุ่มคนที่ยังเป็น
มายาคต ิเช่น กลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศมักให้ภาพที่น่าขบขัน 
ชวนหัว ขณะเดียวกันก็เป็นการสะท้อนถึงการไม่ยอมรับความหลากหลาย
ทางเพศ การใช้นางแบบ นายแบบรูปร่างหน้าตาด ีที่ก่อให้ผู้รับสารบาง
กลุ่มเกิดความไม่พอใจรูปร่างหน้าตาตนเอง กระทั่งถึงขาดความเชื่อมั่น
ตนเอง ซึ่งกระทบต่อความสัมพันธ์ทางเพศ การมีสุขภาวะทางเพศที่ด ี
หรือการใช้ร่างกายของผู้หญิงหรือผู้ชายในการโฆษณาในลักษณะเป็นผู้ถูก
กระทำทางเพศ ทำใหเ้กดิการลดทอนคณุคา่ตวัตนของผูค้นใหเ้ปน็เพยีงวตัถุ
ทางเพศ (Jacobson and  Mazur, 1995 ; Brown, 2002)     
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(4). สื่อโฆษณาได้ประกอบสร้างผลิตซ้ำชุดความคิดความเชื่อ   
ในการอธิบายสินค้าต่างๆ ในโฆษณาที่เป็นสากล (Grand Narrative) 
และได้ประกอบสร้างวาทกรรมชุดใหม่ควบคู่ ไปด้วย 

กล่าวคือโฆษณาได้นำเสนอผ่านรูปแบบของวาทกรรม ระบบภาษา 
และระบบสัญลักษณ ์จนทำให้เกิดการดำรงคงอยู่ของมาตรฐาน กฎเกณฑ ์
กีดกัน ตีตรา (Stigmatize) ควบคุมดูแล (Control) ให้ความหมาย 
(Meaning) ความไมเ่ทา่เทยีมกนัระหวา่งเพศภาวะชายและหญงิ และผลติ
ซำ้ววิาทะหรอือดุมการณข์องชายเปน็ใหญ ่(Patriarchy) ในเรือ่งเพศภาวะ
และเพศวถิ ี 

การให้คุณค่าเหล่านี้เป็นเสมือนการอธิบายที่เป็นสากล (Grand 
Narrative) ที่พบได้เสมอในโลกโฆษณา แม้จะอยู่รอบตัวคนเรา แต่การ
ฉายภาพตอกยำ้ซำ้เชน่นีไ้ดส้รา้งความคุน้ชนิ กอ่เปน็คา่นยิมทางเพศทีเ่ปน็
บรบิทเสีย่งตอ่สขุภาวะทางเพศของผูค้นในสงัคมไทย 

อยา่งไรกด็ ีโฆษณานัน้เปน็พืน้ทีแ่ละโอกาสในการนำเสนอสนิคา้และ
ผลิตภัณฑ ์พร้อมสอดแทรกเนื้อหาและสาระที่ประกอบสร้างชุดความคิด
ความเชื่อที่สอดคล้องกับวาทกรรมหลักหรือเสริมวาทกรรมกระแสรอง 
กล่าวอีกอย่างหนึ่งคือ โฆษณาได้ทำการผลิตชุดความคิดความเชื่อที่หลาก
หลายให้กับสังคม โดยโฆษณาได้นำเสนอทั้ง 2 แง่มุม การให้ความหมาย
ในโฆษณาซึ่งส่วนใหญ่นำเสนอ ภาพที่ผู้หญิงเป็นฝ่ายถูกกระทำ ถูกกดทับ 
สูญเสียการควบคุมเนื้อตัวร่างกาย เสียอำนาจ แต่ก็ยังมีโฆษณาที่นำเสนอ
ภาพผูห้ญงิทัง้ทีก่ระทำการตอ่รอง และมศีกัยภาพในตนเอง  

เพราะฉะนั้น โฆษณาทีวีจึงไม่ได้เสนอชุดความเชื่อ หรือการอธิบาย
ทีเ่ปน็สากล (Grand Narrative) ทีเ่ปน็เรือ่งของผูช้ายเปน็ใหญแ่ละผูห้ญงิ
ตกเปน็รองในประเดน็เพศภาวะเพศวถิใีนสงัคมไทยเสมอไป แตก่ารนำเสนอ
ของโฆษณานั้นให้อีกแง่มุมหนึ่ง มีเนื้อหาแสดงความต้องการทางเพศของ 
ผู้หญิงในที่สาธารณะอย่างเปิดเผย การมีสิทธิในการตัดสินใจเลือกคู่ความ
สัมพันธ์ได้อย่างอิสระ และโฆษณายังเปิดพื้นที่และนำเสนอภาพของกลุ่ม
บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศว่ามีอยู่จริงในสังคมเช่นกัน แม้จำนวน
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โฆษณาทีแ่สดงถงึการเปน็ผูก้ระทำการ (Agency) ของผูห้ญงิและกลุม่คนที่
มคีวามหลากหลายทางเพศยงัคงมอียูน่อ้ยกต็าม  

(5). มีกระบวนการในการเลือกรับ ต่อรอง ตอบโต้ ต่อชุดความคิด 
ที่นำเสนอในโฆษณา ผ่านคำอธิบายและปØิบัติการ  

  ผู้รับสารภาคประชาชนกับการตอบโต้ประเด็นเรื่องเพศในสื่อโฆษณา 

 การตอบโต้ประเด็นในโฆษณาของผู้รับสารและสื่อมวลชน สามารถ
พบเหน็ไดท้ัว่ไปผา่นการตัง้กระทูถ้ามตาม Webboard ใน Website ตา่งๆ 
ที่วิพากษ์วิจารณ์ภาพตัวแทนหรือชุดความคิดเรื่องเพศภาวะ หญิง ชาย 
และมิติของเพศวิถีที่เสนอในโฆษณาอย่างแตกต่างหลากหลาย เช่น การ 
ตั้งกระทู้โฆษณายาระงับกลิ่นตัวผู้ชายยี่ห้อดังชนิดหนึ่ง จะเห็นได้ว่าผู้รับ
สารและสือ่มวลชนสว่นใหญ ่ไดต้ระหนกัคดิและวพิากษว์จิารณใ์นลกัษณะที่
เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการที่โฆษณาใช้เรื่องราวทางเพศวิถีในมุมต่างๆ 
มาเปน็กลวธิใีนทางโฆษณา ดงัรายละเอยีดตอ่ไปนี ้

รปู 2 ภาพโฆษณายาระงบักล่ินตวัผูช้ายยีห่อ้ดงัชนิดหน่ึง รปู 2 ภาพโฆษณายาระงบักล่ินตวัผูช้ายยีห่อ้ดงัชนิดหน่ึง รปู 2 ภาพโฆษณายาระงบักล่ินตวัผูช้ายยีห่อ้ดงัชนิดหน่ึง รปู 2 ภาพโฆษณายาระงบักล่ินตวัผูช้ายยีห่อ้ดงัชนิดหน่ึง รปู 2 ภาพโฆษณายาระงบักล่ินตวัผูช้ายยีห่อ้ดงัชนิดหน่ึง รปู 2 ภาพโฆษณายาระงบักล่ินตวัผูช้ายยีห่อ้ดงัชนิดหน่ึง รปู 2 ภาพโฆษณายาระงบักล่ินตวัผูช้ายยีห่อ้ดงัชนิดหน่ึง รปู 2 ภาพโฆษณายาระงบักล่ินตวัผูช้ายยีห่อ้ดงัชนิดหน่ึง 

บริบท ชายหนุ่มวัยรุ่น (สไตล์เกาหลี) ชูรักแร้เพื่อทดสอบลูกกลิ้ง
ระงับกลิ่นกายภายในกรง บริเวณกลางใจเมืองหลวงที่มีผู้ชาย ผู้หญิง  
วัยรุ่น วัยทำงาน มีทั้งผู้ที่มีคู่และไม่มีคู ่แต่งตัวด ีกำลังตกใจและวิ่งหน ี
เมื่อได้ยินเสียงและความสั่นสะเทือนของพื้นดิน ที่ฝูงแรดกำลังวิ่งกรูเข้ามา 
เพือ่พยายามทำลายกรงและเขา้ใกลช้ายหนุม่คนนีใ้หม้ากทีส่ดุ เมือ่รถเครน
ยกกรงขึน้ไป ฝงูแรดกย็งัคงเกาะกรงอยา่งแนน่หนา เพราะความปรารถนา
ทางเพศต่อชายหนุ่มที่มีกลิ่นกายน่าหลงใหลหลังจากการใช้ลูกกลิ้งตาม
ยีห่อ้ดงักลา่ว แลว้ในทา้ยทีส่ดุ ผูช้ายกต็ัง้คำถามตอ่ฝงูแรดวา่ ”ทำตวัอยา่ง
นีแ้มไ่มว่า่หรอื” 
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ความคิดเหน็ที ่2 : นี่มันหลอกด่าผู้หญิงว่าแรดนี่หว่าเข้าใจเปรียบ

เทียบจริงๆ ทำภาพแรดสวยดีครับ  

เจรญิ 

ความคิดเห็นที ่4 : ชอบมากๆเลยค่ะ ดูแล้วฮาดี เหน็บสาวๆ ที่

ชอบทำตัว.... ได้สะใจมั่กๆ   

ยนีส ์3 ม.ีค. 49 21:52 

ความคิดเหน็ที ่5 : อย่างนี้ต้องโดนแบนนนน-- 

ระเบยีบ (ตอด) รดั 4 ม.ีค. 49 1:19 

ความคิดเหน็ที ่88 : ทำออกมาได้แย่มาก....ก้อยังดีที่ตรงแสดงถึง

ความเปนผู้หญิงในสังคมสมัยนี้ แต่ไม่ควรจะนำบุพการีมาว่าเช่นนี้  

kknarak 21 ก.ย. 49 11:11 

(www.adintrend.com/show_ad.php?id=573) 



แม้แต่สื่อมวลชนแขนงต่างๆ ก็ได้ออกมาให้ความคิดเห็นต่อเรื่องนี้
อย่างหลากหลาย ตัวอย่างเช่น จากสกู๊ปบันเทิง : จำเป็นแค่ไหนโฆษณา 
ตอ้งเนน้เรือ่ง เพศ (โดย คม ชดั ลกึ วนัพฤหสับดทีี ่10 พฤษภาคม พ.ศ. 
2550)  

“นับวันโฆษณาจะยิ่งมีการสร้างค่านิยมกดขี่ผู้หญิง เพิ่มทวีคูณขึ้น

โดยส่วนตัวมองว่าผู้ที่คิดโฆษณาโรลออน ทำงานฉาบฉวย เดิน

ตามรอยเท้ากันตลอด งานเลยออกมาไม่ทิ้งกัน เหมือนอย่างโรล

ออนนี้ โฆษณาขายเซ็กส์ แอพพีล แล้วคนจำได้ ผลิตภันฑ์อื่นๆ ก็

สร้างตามๆ กันเรื่อยๆ เลย ทำให้รู้สึกว่าคนทำโฆษณา เขากำลัง

มองว่าเราโง่หรือเปล่า”  
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“อยากเห็นวิวัฒนาการใหม่ๆ ของวงการโฆษณาไทย เนื่องจาก  

นักคิดโฆษณาสร้างภาพลักษณ์เดิมๆ ของสินค้าออกมาสู่สายตา

คนดูจนเกลื่อนเมือง”   

“แนวทางวงการโฆษณาในยุคนี้ เรื่องการขายเซ็กส์แอพพีลใน

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นโรลออน ก็ได้รับคำตอบว่า ภาพลักษณ์ของ

ผลิตภัณฑ์โรลออนเน้นเรื่องการขายกลิ่นค่อนข้างชัดเจน จึงเป็น

สาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนคิดงานเอาเรื่องความมีเสน่ห์ดึงดูดทางเพศ

มาจับ เพราะมันง่ายต่อการนำเสนอ” (สยาม โมราลาย ครีเอทีฟ 

บริษัท แอกเซส แอนด์ แอสโซซิเอทส์)  

(http://www.komchadluek.net/2007/05/10/
f001_114827.php?news_id= 114827) 

  ภาครัฐกับการตอบโต้ ประเด็นเรื่องเพศในสื่อโฆษณา 

จากการจดัเสวนาเรือ่ง “รวมพลงัเครือขา่ย ขจดัส่ือรา้ย ขยายส่ือ

ด”ี เมือ่วนัที ่19 พฤษภาคม ทีโ่รงแรมปรนิซ ์พาเลซ กระทรวงการพฒันา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย ์ (พม.) รวมพลังสื่อสร้างสรรค ์ เพื่อ 
สตรีและครอบครัว โดยมีตัวแทนสื่อ อาจารย ์และนักเรียนจากหลาย
สถาบันเข้าร่วมสัมมนา นางกิ่งแก้ว อินหว่าง รองผู้อำนวยการสำนักงาน
กจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั กลา่ววา่ จากนีไ้ปจะมกีารจดัแสดงความ
คิดเห็น หรือ “โหวตสื่อสร้างสรรค์” และสื่อที่น่าจับตามองทุก 3 เดือน  
ในสื่อ 3 กลุ่ม คือ สื่อโฆษณาโทรทัศน ์ละครโทรทัศน ์ และรายการ
โทรทัศน ์เน้นที่ตัวพิธีกร เรื่องการแต่งกาย เนื้อหาสาระ และภาษา หาก
พบว่ามีบุคคลหรือรายการใดไม่เหมาะสม มีการร้องเรียนหรือตรวจสอบ
พบ จะแจ้งเตือนไปยังผู้ผลิต เจ้าของสถาน ีกรมประชาสัมพันธ ์ให้แก้ไข
หรอืยตุกิารออกอากาศ โฆษณา “ทอ่เหลก็” มภีาพผูห้ญงิรดูเสา สง่ผลตอ่
ภาพลักษณ์ผู้หญิงให้ดูน่าเกลียด ต่อมาได้รับความร่วมมือตัดทอนภาพ 
น่าเกลียดออก และยุติการโฆษณาลงในที่สุด (ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน 
วนัที ่20 พฤษภาคม 2549)  
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 สิ่งที่นำเสนอไปข้างต้นจะเห็นว่าภาครัฐ เอกชน สื่อมวลชน และ
ประชาชนต่างก็มีส่วนร่วมกับงานโฆษณา มีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย 
พอใจ ไมพ่อใจ ตอบโต ้ตอ่ตา้น กบัโฆษณาตา่งๆ ทีน่ำเสนอเนือ้หาแนวคดิ
เกี่ยวกับเรื่องเพศ ซึ่งแต่ละฝ่ายได้เสนอข้อคิดเห็นต่างกันออกไป เพราะ
แต่ละคนย่อมมีฐานคิดและวิธีคิดที่แตกต่างกัน บ้างก็ใช้ชุดวิธีคิดทาง 
ศีลธรรมจรรยามามองประเด็นเนื้อหาของสื่อโฆษณาเรื่องเพศวิถ ี เพื่อ
อธิบายว่าสิ่งใดเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมกับการนำเสนอในสื่อโฆษณาทีว ี
รวมถงึการใชอ้คตมิากบา้งนอ้ยบา้ง จากมมุมองทีต่า่งกนั ตา่งประสบการณ ์ 
ต่างภาระหน้าที ่ทำให้สามารถมองเห็นชุดความรู้/ความจริงในโฆษณาไม่
ตรงกัน แม้แต่ละโฆษณาจะมีเนื้อหาและข้อความสั้นๆ แต่มีอิทธิพลเป็น
อย่างมาก และสามารถนำเสนอข้อมูลที่ซับซ้อนแนบเนียน ในการสร้าง 
ผลกระทบทัง้เชงิบวกและเชงิลบ ประกอบสรา้งความคดิความเชือ่ ตอกยำ้ 
ผลิตซ้ำ สะท้อนบทบาทเพศ เพศวิถ ีซึ่งผู้รับสารแต่ละคนมีทัศนคติที่ 
ต่างกันออกไป บนเป้าหมายของผู้ส่งสารที่แทรกนัยยะ การขายสินค้า 
ผลติภณัฑ ์ผา่นโฆษณาเรือ่งเพศ  

งานวจิยัชิน้นีมุ้ง่ศกึษาการยอมรบั ตอ่รอง เลอืกรบั ตอบโตข้องผูร้บั
สารเป็นสำคัญ เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งในการอธิบายและ
เชื่อมโยงบริบทเสี่ยงและเสริมต่อสุขภาวะทางเพศ ซึ่งได้รับอิทธิพลจาก
บริบทและเงื่อนไขทางสังคมและวัฒนธรรมที่เข้ามาประกอบสร้างอีก 
ต่อหนึ่ง โดยเฉพาะสื่อนิยมที่สามารถทำให้ผู้รับสารในสังคมคิดตาม เชื่อ
ตามหรือเชื่อในแนวคิดที่แฝงอยู ่จนเกิดพฤติกรรมเลียนแบบ เพราะคิดว่า
โฆษณานัน้ๆ เปน็สิง่ทีด่ ีเปน็วถิปีฏบิตัทิีถ่กูตอ้ง และเปน็ธรรมดา อนัสง่ผล
ใหเ้กดิพฤตกิรรมทีเ่สีย่งและเสรมิตอ่สขุภาวะทางเพศไดเ้ชน่กนั  

วัตถุประสงค์ และวิธีวิทยาในการศึกษา 

สำหรบัการศกึษาวจิยัในครัง้นี ้มวีตัถปุระสงคด์งัตอ่ไปนี ้

1. ศึกษาคุณลักษณะ รูปแบบ เนื้อหาวิธีคิด การให้คุณค่าความ
หมาย ของเพศภาวะและเพศวิถีที่ถูกนำเสนอและแทรกซึม 
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อยูใ่นโฆษณาทางทวี ี 

2. ศกึษาการรบัรู ้การยอมรบั การกลัน่กรอง ตอ่รอง และตอบโต ้
ชดุความคดิของเพศภาวะและเพศวถิตีา่งๆของผูร้บัสาร 

3. วิเคราะห์การเป็นบริบทเสี่ยงหรือเสริมต่อสุขภาวะทางเพศ  
ที่เกิดจากชุดความคิดเพศภาวะเพศวิถีที่แทรกซึมอยู่ในโฆษณา
ทวี ี

วิธีวิทยาในการศึกษา 

 ทีมวิจัยเชื่อว่า ระบบเพศภาวะและเพศวิถีถูกประกอบสร้างจาก
ระบบสังคม วัฒนธรรม ศาสนา เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย นโยบาย
รัฐ และสื่อมวลชน ฯลฯ การศึกษาครั้งนี้จึงให้ความสำคัญกับสื่อโฆษณา 
ในฐานะเป็นสื่อนิยมประเภทหนึ่งที่ผู้รับสารเข้าถึงได้ง่ายในชีวิตประจำวัน 
(Daily Life) และเปน็สือ่ทีม่สีว่นประกอบสรา้งระบบคดิเกีย่วกบัเพศภาวะ
และเพศวิถีของคนในสังคม การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพโดย
ใช้วิธีการศึกษาเอกสาร (Documentary Research) การวิเคราะห์ตัวบท
และวิเคราะห์วาทกรรม (Textual and Discourse Analysis) โดยใช้
แนวคดิและทฤษฎใีนการศกึษา คอื แนวคดิสตรนียิมหลงัโครงสรา้ง (Post-
Structural Feminist) ผนวกกบัแนวคดิวฒันธรรมบรโิภคนยิม  

 กระบวนการวิจัยเริ่มตั้งแต่การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างและพัฒนากรอบแนวคิดและกรอบคำถามในการ
สัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่มย่อย จากนั้นทำการเก็บข้อมูลโฆษณา
โดยการสำรวจและบันทึกรายการโฆษณาทั้งหมด 315 เรื่อง ที่เริ่มออก
อากาศตั้งแต่ปีพ.ศ. 2549-2550 ทำการวิเคราะห์ว่าเนื้อหาโฆษณา
ทั้งหมดเกี่ยวข้องกับเพศภาวะ เพศวิถ ีและสุขภาวะทางเพศอย่างไร โดย
กระบวนการเก็บข้อมูลโฆษณาในแต่ละเรื่องจะแยกประเภทหมวดหมู่ผ่าน
ชื่อสินค้า ช่วงปีพ.ศ.ที่ออกอากาศ พบว่าประเด็นเกี่ยวกับเพศภาวะและ
เพศวิถีอยู่ในโฆษณาที่เก็บทั้งหมด ในแต่ละโฆษณาทีมวิจัยจะวิเคราะห์ถึง 
บริบท (ภาพ, บรรยากาศ, สิ่งแวดล้อม, ลักษณะท่าทาง, การแต่งกาย, 
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คุณลักษณะต่างๆ ของผู้นำเสนอโฆษณา อันได้แก ่เพศภาวะ รสนิยมทาง
เพศ อาย ุฯลฯ) เสียงบรรยาย (เสียงเพลง, บทสนทนา) และใช้วิธีการ
ตคีวาม การถอดรหสัตวับททีไ่ดม้าจากขา้งตน้ จากนัน้ทมีวจิยัจะวเิคราะห์
เนือ้หาในรปูของตวับทเพือ่หาความหมายวา่เกีย่วขอ้งกบัเพศภาวะ เพศวถิี
อย่างไรบ้าง ทั้งในประเด็นที่ปรากฏชัดเจนหรือแฝงอยู ่หรือสื่อโฆษณา 
เหล่านั้น ต้องการนำเสนอหรือยัดเยียดจิตสำนึกหรือภววิสัยอะไรจากสื่อ
โฆษณา โดยท้ายที่สุดก็จะได้สื่อโฆษณาที่เด่นชัดเพื่อนำมาวิเคราะห์เชิงลึก 
เปน็จำนวนทัง้หมด 70 เรือ่งจาก 315 เรือ่ง 

ทีมวิจัยได้ทำการเก็บข้อมูล ในมิติการรับรู ้การยอมรับ การกลั่น
กรอง การตอบโต ้ตอ่รอง ตอ่ตา้น ตอ่ระบบเพศภาวะและเพศวถิขีองผูร้บั
สารซึ่งได้จากกระบวนการสนทนากลุ่มย่อย (FGD) รวมทั้งสิ้น 10 กลุ่ม 
หลังจากนั้น นักวิจัยหลักจะทำการถอดเทปและบันทึกในโปรแกรม 
Microsoft words จากนัน้กน็ำมาถอดรหสั (Coding) เพือ่หานยัยะความ
หมายที่อยู่เบื้องหลัง คำตอบที่ได้มีความหมายหลากหลาย ด้วยแหล่ง
ขอ้มลูทีแ่ตกตา่งกนั ทัง้ความหลากหลายทางเพศ อาย ุชนชัน้ อาชพี การ
ศกึษา พืน้ฐานทางสงัคม และวฒันธรรม  

ในแต่ละกลุ่มจะมีจำนวนสมาชิกในกลุ่มๆละ4-6คน มาจากกลุ่ม
บคุคล 4 กลุม่ใหญ่ๆ  ดงันี ้

กลุม่แรกมปีระกอบดว้ย 4 กลุม่ยอ่ยไดแ้ก ่กลุม่คนทีม่คีวามหลาก
หลายทางเพศ ได้แก ่กะเทย และชายรักชายที่ทำงานหรือเป็นเครือข่าย
ขององค์กรที่ทำงานประเด็นความหลากหลายทางเพศ อันได้แก ่อาชีพ
พนักงานบริการ พนักงานบริษัท นักวิจัย ธุรกิจส่วนตัว เจ้าหน้าที่องค์กร
ความหลากหลายทางเพศ ที่มาจากกลุ่มอายุระหว่าง 20-35 ป ีSWING 
และ สมาคมฟา้สรีุง้แหง่ประเทศไทย 

 กลุม่ที ่2 ประกอบด้วยกลุ่มนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรัฐแห่งหนึ่ง 
เป็นนักศึกษาหญิง 2 กลุ่ม นักศึกษาชาย 1 กลุ่ม วิธีการหาผู้เข้าร่วม
สนทนาได้จากการติดประกาศรับสมัครใต้หอพักนักศึกษา เพื่อเชิญชวนนัก
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ศกึษาเขา้รว่มดว้ยความสมคัรใจ อายรุะหวา่ง 17-22 ป ี

กลุ่มที ่3 ประกอบด้วยกลุ่มแม่บ้าน มีจำนวน 2 กลุ่ม อาศัยอยู่ 
ในหมูบ่า้นจดัสรรในเขตปรมิณฑล อาชพี แมบ่า้น พนกังานบรษิทั คา้ขาย 
ธรุกจิสว่นตวั อายรุะหวา่ง 35-55 ป ี

กลุ่มสุดท้าย ประกอบด้วยกลุ่มผู้ชายจำนวน 1 กลุ่ม เป็นผู้ชาย 
อาชพีนกัวจิยั พนกังานมหาวทิยาลยั นกัศกึษา อาย ุ20-35 ป ี 

กระบวนการในการทำสนทนากลุ่มย่อย ทีมผู้วิจัยจะเริ่มพูดคุยแลก
เปลีย่น และนำเสนอวตัถปุระสงคท์ีม่าทีไ่ปของโครงการ เพือ่ใหผู้เ้ขา้รว่มให้
ข้อมูลได้เข้าใจวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย ผลประโยชน์ที่จะได้รับจาก
งานชิ้นนี ้การรักษาความลับ เป็นต้น ส่วนใหญ่ใช้วิธีการแบบพูดคุยแลก
เปลี่ยนในวิถีชีวิตเพื่อสร้างความเป็นกันเอง จากนั้นจะให้ผู้เข้าร่วมร่วมกัน
วิเคราะห์โฆษณาในแต่ละโฆษณา ผ่านการฉายให้ดูโฆษณาซ้ำๆ จากนั้น 
ผู้นำสนทนากลุ่มจะเป็นผู้ตั้งประเด็นคำถามต่างๆ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้
วิเคราะห ์วิพากษ ์สะท้อนทัศนคติและมุมมองเรื่องเพศภาวะและเพศวิถ ี
ซึง่เกีย่วเนือ่งกบัโฆษณาตวันัน้เปน็หลกั 



2. หลักเกณฑ์การคัดเลือกและการวิเคราะห์โฆษณา 
การคัดเลือกโฆษณาที่มีประเด็นเกี่ยวกับเพศภาวะ เพศวิถ ีและสุข

ภาวะทางเพศ ทมีวจิยัไดค้ดัเลอืกเบือ้งตน้ 70 เรือ่ง หลงัจากนัน้ทำการจดั
หมวดหมู ่และวเิคราะห ์ตวับท หาความหมาย นยัยะทีซ่อ่นเรน้จากบรบิท
โฆษณาทีน่ำเสนอทัง้ 70 เรือ่ง โดยใชต้ามกรอบแนวคดิ คอื 1. เพศภาวะ 
(Gender) 2.เพศวิถ ี (Sexuality) และ 3.สุขภาวะทางเพศ (Sexual 
Health) ในแตล่ะหวัขอ้ใหญ ่โดยมรีายละเอยีดดงันี ้

1. เพศภาวะ (Gender) ได้แก ่1.1 วิถีชีวิตและบทบาททาง
สังคม/อาชีพ/การศึกษา/เพศหญิงและชาย 1.2 ความเป็น
หญิงความเป็นชาย, คุณสมบัติ, บุคลิกท่าทาง 1.3 การเข้าถึง
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ทรพัยากร ขอ้มลูขา่วสาร ของหญงิและชาย 1.4 อำนาจในการ
ตัดสินใจของหญิงและชาย 1.5 การมีอยู่ของพื้นที่สาธารณะ/
นอกบา้น/ในบา้น/สว่นตวัของหญงิและชาย 1.6 ความสามารถ
ในการควบคมุเนือ้ตวัรา่งกายของหญงิและชาย 

2. เพศวิถ ี(Sexuality) ได้แก ่2.1 รูปแบบพฤติกรรมทางเพศ 
2.2 อัตลักษณ์และรสนิยมทางเพศแบบชาย หญิง แบบรักต่าง
เพศ/รกัเพศเดยีวกนั ความหลากหลาย และความลืน่ไหล 2.3 
ความหมายเรื่องเพศ 2.4 ความปรารถนา ความสนุกสนาน 
และความรื่นรมย์ทางเพศ 2.5 วัฒนธรรมเพศวิถีของชายหญิง 
เดก็ วยัรุน่ ผูส้งูอาย ุ2.6 คูค่วามสมัพนัธท์างเพศ เลอืกไดเ้อง/
บังคับ 2.7 ภาพตัวแทนร่างกายที่มีความเสน่หาแบบรัก 
ตา่งเพศ/รกัเพศเดยีวกนั 

3. สุขภาวะทางเพศ (Sexual Health) ระดับบุคคล ได้แก ่ 
3.1 ความเท่าเทียมทางสัมพันธภาพและเสมอภาคทางเพศ 
3.2 การยอมรับในเพศภาวะและเพศวิถีที่หลากหลาย 3.3 
ความรื่นรมย ์ความพึงพอใจทางเพศ 3.4 สิทธิในการกำหนด
และเลอืกวถิชีวีติทางเพศ 

การสะท้อนกลับของผู้วิจัย 

ทีมวิจัยเชื่อและเคารพในประเด็นของสิทธิความเท่าเทียมใน 
ความเป็นมนุษย์ของคนทุกๆ คน โดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีความหลากหลาย
ทางเพศ และเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นทั้งรูปธรรมและนามธรรมล้วน 
ถกูประกอบสรา้งจากสงัคมวฒันธรรม   

ทีมนักวิจัยประกอบด้วยนักวิจัยที่มีประสบการณ์และนักวิจัยหน้า
ใหม ่การทำงานของทีมวิจัยมีกระบวนการที่ละเอียดอ่อนในการเก็บข้อมูล 
เครื่องมือในการเก็บข้อมูล การสัมภาษณ์เจาะลึก การสนทนากลุ่มย่อย 
(FGD) การสรา้งความไวว้างใจและการเขา้ถงึผูใ้หข้อ้มลู การเตรยีมตวักอ่น
การสนทนาและสัมภาษณ ์กระบวนการทั้งหมดนี้ล้วนต้องอาศัยการเก็บ

169-258���60������.indd   184 10/1/08   11:59:44 AM



185เพศวถิ ี60 วนิาทบีนจอแกว้ 
 

เกี่ยวประสบการณ ์และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันและกันจาก 
นกัวจิยัอาวโุสกวา่ทีร่ว่มทมีดว้ยกนั เพือ่พฒันาตวันกัวจิยัใหล้ะเอยีดออ่นใน
ทุกกระบวนการในการทำวิจัย ทีมวิจัยจึงมีการประชุมกันอย่างสม่ำเสมอ
และบ่อยครั้งตลอดโครงการ การสร้างเครื่องมือ การเก็บข้อมูล การเก็บ
ข้อมูลในงานสนาม การวิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนรายงานเป็นการ
ทำงานรว่มกนัของทมีนกัวจิยัทัง้หมด  



3. บริบทของสื่อโฆษณาทีวี ได้แก่ 

ลักษณะพิเศษของโฆษณาในปíจจุบัน 

1. ผู้ส่งสารสร้างสื่อโฆษณา เพื่อทำให้โฆษณาสอดคล้องและเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายตามที่ผู้ส่งสารคาดการณ์ไว ้ดังตัวอย่างโฆษณาที่เจาะกลุ่ม
วัยรุ่น เช่น โฆษณาแป้งฝุ่นทาหน้า โรลออน รองเท้านักเรียน มักใช ้
นักแสดงวัยรุ่นเพื่อได้กลุ่มลูกค้าที่เป็นวัยเรียน บางครั้งโฆษณาในหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์นั้นยังได้เจาะกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนเฉพาะเจาะจงในเวลา
เดียวกัน เช่น ในผลิตภัณฑ์แป้งฝุ่นด้านล่าง ได้เจาะกลุ่มเป้าหมาย ที่เป็น
เพศหญิง มีความทันสมัยหรือฐานะเศรษฐกิจด ีและเป็นวัยรุ่นวัยเรียน  
ในเวลาเดยีวกนั  

   โฆษณา เป็นเครื่องมือสะท้อนวั≤นธรรม วิถีชีวิต  
 ความหลากหลายของกลุ่มอายุ 

รปู 3 ตวัอยา่งโฆษณาแปงฝุน Johnson& Johnson (ไมโ่บะ) ป พ.ศ. 2550 
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รปู 4 ตวัอยา่งโฆษณา Happy Dtac (ซิมมว่นซ่ืน) ป พ.ศ. 2549 

การนำเสนอของโฆษณาชิ้นนี้พยายามตอกย้ำและผลิตซ้ำ ภาพของ
ชนชั้นภายในสังคม โดยการเจาะกลุ่มเป้าหมายไปถึงลูกค้าตลาดล่างหรือ
ชนชั้นแรงงาน เห็นได้จากการจัดวางฉากรถประจำทาง เส้นการเดินทาง
ของรถที่เดินทางจากหนองคาย-ร้อยเอ็ด ซึ่งโฆษณาได้นำเสนอวิถีของ
ความเป็นชนบท การเดินทางของกลุ่มคนในชนชั้นแรงงานที่ต้องอาศัยรถ
ประจำทางแทนรถยนตส์ว่นตวั ทา่ทางการฟอ้นรำทีส่นกุสนานแบบวถิชีาว
บ้านอีสานของไทย ล้วนเป็นการประกอบสร้างให้โฆษณาเน้นย้ำภาพ
ตวัแทนของผูร้บัสารซึง่เปน็กลุม่แรงงานทีม่พีืน้เพจากภาคอสีาน 

เนื้อหาโฆษณา นำเสนอภาพเด็กนักเรียนวัยรุ่นหญิงชาย อยู่ใน
โรงเรียนนานาชาต ิ(International School) ซึ่งภาพและเนื้อหาโฆษณา 
ไดน้ำเสนอความทนัสมยัและความเปน็ตะวนัตก โดยใชน้กัเรยีนทีม่ลีกัษณะ
เป็นลูกครึ่งเอเชีย-ยุโรปในการนำเสนอผลิตภัณฑ ์เพื่อสร้างมูลค่า คุณค่า 
และเจาะกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในวัยเรียนเป็นส่วนใหญ ่แบบที่โฆษณานำ
เสนอ 

   โฆษณา เป็นเครื่องมือสะท้อนและตอกย้ำ 
 ผลิตซ้ำประเด็นความเป็นชนชั้นและชาติพันธุ์ 
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  โฆษณา เป็นเครื่องมือสะท้อนและตอกย้ำผลิตซ้ำประเด็น 
 ความเป็นเพศ และชนชั้น 

รปู 5 ตวัอยา่งโฆษณา : ลกูกล้ิงระงบักล่ินกาย Nivea (เพ่ือเธอ) ป พ.ศ. 2550 

โฆษณานำเสนอภาพที่เจาะกลุ่มเป้าหมายทางด้านเพศ และชนชั้น
ในเวลาเดียวกัน ในภาพได้เจาะกลุ่มผู้รับสารเพศชายเป็นหลัก เห็นได้จาก
กจิกรรมการเลน่กฬีา คอืการเตะฟตุบอลกบักลุม่ผูช้าย ซึง่พระเอกมคีวาม
มัน่ใจและสดชืน่ตลอดเวลา ในขณะทีเ่ลน่กฬีากลางแดดจา้และมเีหงือ่เปยีก
กาย แตก่ย็งัคงมคีวามมัน่ใจกบักลิน่กายแมม้เีหงือ่มาก สามารถดงึดดูเพศ
ตรงข้ามให้มาอยู่ใกล้วงแขนอย่างมั่นใจได ้ โฆษณาพยายามนำเสนอภาพ
ตัวแทนเนื้อตัวร่างกายของผู้ชายในอุดมคติในยุคสมัยปัจจุบัน คือ รักแร้
ขาว ไร้ขน ผิวใต้วงแขนเรียบเนียน ร่างกายบึกบึนกำยำ หน้าตาลูกครึ่ง
เอเชีย-ยุโรป มีวิถีชีวิตหรูหรา เช่น มีรถยนต์คันงาม เป็นต้น ลักษณะดัง
กล่าวสะท้อนอำนาจของชุดความเชื่อเกี่ยวกับร่างกายที่พึงปรารถนาแบบ
ตะวนัตกในการนำเสนอ 

การผลติโฆษณาจะสอดคลอ้งไปกบัราคาสนิคา้ เชน่ สนิคา้ราคาแพง
จะพยายามเจาะกลุ่มเป้าหมายคนชนชั้นกลางหรือวัยทำงาน ต่างกับ
ตัวอย่างภาพที่เจาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นชาวบ้าน ผู้ใช้แรงงาน ใช้ภาพ 
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ชาวบ้านภาคอีสานที่เดินทางโดยรถประจำทาง บอกปลายทางที่เป็นต่าง
จงัหวดั เปน็ตน้ สว่นโฆษณาทีม่เีปา้หมายโดยเลอืกเพศ สว่นใหญม่กัเลอืก
กลุม่ลกูคา้ทีใ่ชผ้ลติภณัฑ ์หรอืรบับรกิารนัน้ๆ เชน่ โฆษณาผา้อนามยั กจ็ะ
เจาะกลุม่เปา้หมายในเพศหญงิทีเ่ขา้สูว่ยัรุน่ หรอืโฆษณาโรลออน ฟอรเ์มน 
กจ็ะใหค้วามสำคญักบัเพศชายเปน็สว่นใหญ ่เปน็ตน้ 

2. สื่อโฆษณาเป็นพื้นที่ในการโฆษณาผลิตภัณฑ ์สินค้า บริการ 
รณรงค ์ซึ่งหลากหลาย ทั้งรูปแบบของข้อมูล และวิธีการเข้าถึงกลุ่ม 
เป้าหมายที่ต่างกันออกไป มีทั้งข้อมูลที่ซับซ้อน คือต้องคิดต่อ เดา
สถานการณ์ต่อ ต้องติดตามต่อไป โดยการเสนอหลายๆ ช่วงตอน เพื่อให้
เกิดความสงสัย อยากรู ้ชวนติดตาม หรือตรงไปตรงมา โดยเฉพาะการ
โฆษณาทางทีวีที่จำกัดด้วยเวลา คำพูด กฎหมาย ทำให้แต่ละโฆษณาม ี
รปูแบบเฉพาะตวั  

ตอนที ่1         ตอนที ่2      ตอนที ่3 

รปู 5 ตวัอยา่งโฆษณา : ครมีโฟมลา้งหนา้ (Smooth E) โฟมไมม่ฟีอง 

จากตัวอย่างภาพโฆษณาครีมโฟมล้างหน้า (Smooth E)   
ชวนให้ผู้รับสารติดตามว่าเรื่องราวในอนาคตจะเป็นเช่นไร โฆษณาที่เป็น
ตอนๆ มักผลิตเรื่องราวคล้ายกับหนังสั้น ทำให้ผู้รับสารเกิดความสงสัย 
ใครรู่แ้ละตดิตามตอนตอ่ไป จากตวัอยา่งนี ้ในตอนที ่1 นางเอกมเีพศภาวะ
คล้ายผู้ชาย แต่งตัวแต่งหน้าไม่เป็น อุปนิสัยคล้ายผู้ชายหรือนักเลง และ
ไม่มีผู้ชายคนใดสนใจ แต่เมื่อตอนที ่2 นางเอกเริ่มสนใจความสวยความ
งามบนใบหน้า หาผลิตภัณฑ์มาประกอบสร้างความสวยความงามตาม
กระแสหลกั สดุทา้ยตอนที ่3 นางเอกไดก้ลายเปน็เพศภาวะหญงิอยา่งเตม็
ตวัมคีวามสวยความงามกระแสหลกัและเปน็ทีต่อ้งการของผูช้าย  
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3. โฆษณามักนำเสนอภาพเกินจริง ผู้คิดโฆษณาคือผู้ส่งสารที่
ต้องการสร้างโฆษณาที่ทำให้ผู้รับสารสนใจติดตาม เพื่อที่จะติดตาตรึงใจ
สินค้าชนิดนั้นๆ ได ้โฆษณาจึงมักมีการนำเสนอภาพเกินจริงของเรื่องราว
ตา่งๆ  

ดังเช่นตัวอย่างโฆษณาโรลออนดับกลิ่นกายยี่ห้อหนึ่งที่นำเสนอ 
ถึงความมหัศจรรย์ของกลิ่นกาย ที่สามารถทำให้เพศตรงข้ามเกิดความ 
คลั่งไคล้แบบหมู่จนควบคุมอารมณ์หรือสติสัมปชัญญะไม่อยู ่รวมถึงภาพ 
ที่ไม่สามารถเป็นไปได้ตามธรรมชาต ิเช่น ฝูงแรดที่ปีนขึ้นไปตามเสาเครน 
และปีนขึ้นไปในที่สูง เพราะในธรรมชาติความเป็นจริงสัตว์ประเภทนี้กลัว
ความสงู และไมม่สีญัชาตญาณและอวยัวะในการยดึจบัปนีปา่ย 

รปู 6 ตวัอยา่งโฆษณา : โรออนดบักล่ินกาย exit (สตูรแรด) 

4. โฆษณาไดก้ระตุน้ความตอ้งการและความรูส้กึของผูร้บัสาร วา่ยงั
ขาดอะไรบางอยา่ง และตอ้งหาสิง่นัน้มาเตมิเตม็ 

ผู้ส่งสารหรือผู้ผลิตโฆษณาได้ผลิตโฆษณาบนฐานคิดและตอบสนอง
ระบบทุนนิยม โดยมุ่งมั่นที่ต้องการขายผลิตภัณฑ์หรือสินค้านั้น เพื่อ
แสวงหากำไรสูงสุด ดังนั้น โฆษณาจึงต้องนำเสนอให้ผู้รับสารรับรู้และมี
ความรู้สึกว่า สินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นๆ มีความสำคัญและจำเป็นต่อผู้รับ
สารอย่างมาก จนผู้รับสารต้องคล้อยตามและควักเงินจากกระเปาของ
ตนเอง เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของผูร้บัสารและผูส้ง่สารในทีส่ดุ ดงัที่
กล่าวแล้วข้างต้นว่า ผู้รับสารไม่เพียงต้องการใช้หรือบริโภคผลิตภัณฑ์ด้วย
ความจำเป็นเท่านั้น แต่ยังมีความต้องการบริโภคสัญญะนั้นร่วมไปด้วย  

รปู 6 ตวัอยา่งโฆษณา : โรออนดบักล่ินกาย exit (สตูรแรด)
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ผู้รับสารถูกกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกตอบสนองและเติมเต็มในชีวิต เช่น 
ความโก้เก ๋ เท่ห ์ทันสมัย ความชื่นชอบ และเป็นที่ยอมรับของสังคม 
เปน็ตน้  

5.  โฆษณามักนำเสนอเรื่องราวที่ผูกโยงกับ เพศวิถ ีและร่างกาย 
(Sexuality & Body)  

 นายทุนหรือผู้ผลิตสื่อโฆษณาได้สร้างโฆษณาที่นำเสนอร่างกายของ
มนุษย ์ โดยเฉพาะสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับร่างกาย หรือผลิตภัณฑ์เสริม
เรือนร่างต่างๆ ตัวอย่างเช่น ครีมทาผิว สบู ่ยาสระผม ยาสีฟัน ครีม
กระชบัทรวงอก ตน้ขา ครมีรกัษาผวิพรรณ ครมีกนัแดด ลกูกลิง้ โรลออน 
เครือ่งสำอาง โฆษณาสถานออกกำลงักาย ฟติเนส สปา สถานเสรมิความ
งาม ศัลยกรรม ศูนย์จำหน่ายยาลดความอ้วน ยาระบาย เสื้อชั้นใน 
กางเกงใน ชดุวา่ยนำ้ อาหาร เครือ่งดืม่ นม นำ้ผลไม ้เปน็ตน้ ในบางครัง้ 
แม้สินค้าและผลิตภัณฑ์บางประเภทไม่ได้เกี่ยวข้องกับการใช้บนเรือนร่าง
ของทั้งหญิงและชาย แต่ผู้ผลิตสื่อโฆษณาก็ผูกโยงให้สินค้าหรือสารนั้นๆ 
เกี่ยวข้องกับร่างกายได ้ เช่น โครงสร้างของรถยนต์ที่โฉบเฉี่ยว เหมือน
ร่างกายผู้หญิงที่เพียวบาง ขนาดรถยนต์หรือเครื่องยนต์ที่แข็งแกร่ง 
หนักแน่น เหมือนร่างกายนักบู๊ที่บึกบึนของผู้ชาย รวมถึงโฆษณาขายบ้าน 
คอนโด ทีม่วีถิชีวีติตอบสนองวถิชีวีติคนเมอืงโดยนำเสนอภาพผา่นรา่งกาย 
พรีเซ็นเตอร์ที่มีความสวยความงาม ตามวิถีชีวิตคนเมืองกระแสหลักที่
อาศยัอยูก่บัความทนัสมยัใจกลางเมอืง  

ทุกๆ โฆษณา ทั้งเครื่องอุปโภค บริโภค อสังหาริมทรัพย ์ต้องผลิต
สร้างโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับมนุษย ์นำเสนอภาพวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องผู้คนใน
มิติต่างๆ ตลอดเวลา โดยเฉพาะการนำเสนอเรื่องเพศภาวะ เพศวิถีและ
ร่างกาย รวมถึงเรื่องราวทางเพศและเรือนร่างที่น่ารื่นรมย ์ดึงดูดความ
สนใจ หลายโฆษณาได้สนับสนุนและตอกย้ำผลิตซ้ำให้ความหมายกับ
ร่างกายมนุษย์บนความสวยความงามกระแสหลัก คือ ผู้ที่จะสวยงาม  
โดดเด่นเป็นที่ต้องการของสังคมต้องมีร่างกายและเรือนร่างตามที่สังคม 
ได้วางกรอบไว ้ เช่น เพศภาวะชายต้องสูง ใหญ ่บึกบึน กำยำ ไม่มีพุง 
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ใบหน้าเรียบเนียนขาวใส ไร้สิว หน้าไม่มัน ผิวเรียบเนียน ซี่ฟันเรียงชิด 
ติดกันและมีสีขาว ส่วนเพศภาวะหญิง ต้องมีรูปร่างที่มีสัดส่วนโค้งเว้า
ชัดเจน หน้าอกใหญ ่ผิวขาวเรียบเนียน แขน ขา ต้นขา นิ้วมือ นิ้วเท้า
เรียวยาว ไม่มีไขมัน หน้าท้องแบนราบ ปากมันวาว ขนตายาว ปากได ้
รปู ลำตวัไรข้น กลิน่ตวัหอม ไมม่ขีนรกัแร ้และไรร้ขูมุขน ผมยาวตรงและ 
มสีปรงิ ซีฟ่นัเรยีงชดิตดิกนัและมสีขีาว 

โฆษณาได้ประกอบสร้างชุดความคิดความเชื่อเกี่ยวกับร่างกาย
มนุษย์ที่พึงปรารถนาของทั้งชายและหญิง เพื่อตอบสนองผลิตภัณฑ์และ
สินค้าที่นายทุนต้องการขาย ดังนั้น แทนที่ร่างกายของมนุษย์จะเป็นสิทธิ
และอำนาจของปัจเจกชน ที่ควรจะเป็นและพึงมีตามรูปลักษณ์กายภาพ
ของตนเองตามเชื้อชาติชาติพันธุ์ของตน แต่โฆษณากลับประกอบสร้าง
ร่างกายกระแสหลักที่มนุษย์พึงมีให้เหมือนๆ กัน เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของกระแสบรโิภคนยิมสงัคมเปน็หลกั 



4. ผลการศึกษา 

4.1 เพศภาวะในสื่อโฆษณา 

4.1.1 บทบาทเพศหญิงและชายที่ ไม่ตายตัว  

ส่วนใหญ่ภาพโฆษณามักนำเสนอเรื่องราวที่แสดงบทบาทเพศที ่
ไม่เท่าเทียมกันระหว่างเพศภาวะหญิง-ชาย ส่วนใหญ่เพศภาวะแบบหญิง
มกัถกูจำกดันำเสนอบทบาทเปน็แมแ่ละเมยี รบัผดิชอบงานในบา้น โฆษณา
กำลงัผลติซำ้ภาพตวัแทนของชดุความคดิ ความเชือ่เกีย่วกบับทบาททีค่วร
จะเป็นของเพศภาวะหญิง โดยผูกโยงกับความดีงาม ศีลธรรม จริยธรรม 
หน้าที่แม่และเมีย เป็นเพศภาวะที่รับผิดชอบการอบรม สั่งสอน เลี้ยงดู
บุตรแต่เพียงผู้เดียว ทำอาหารอร่อย ตามกรอบวาทกรรมกระแสหลักที่ว่า
ด้วยบทบาทของเพศภาวะหญิง อีกทั้งให้ความหมายของความสำเร็จของ 
ผูห้ญงิคอื การไดแ้ตง่งาน การตัง้ครรภ ์และการเลีย้งดลูกู  
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รปู 7 ตวัอยา่งโฆษณา : โรงพยาบาลกรงุเทพ (ฝาก) ป พ.ศ. 2550 

จากโฆษณาข้างต้น สื่อโฆษณาได้นำเสนอบทบาทเพศที่ให้ความ
หมายและคณุคา่แตกตา่งกนั ระหวา่งบทบาทความเปน็ชายในภาพแถวบน 
กบับทบาทความเปน็หญงิในภาพแถวลา่ง แสดงความหมายและคณุคา่ของ
การงานของหญิงชายว่าแตกต่างกัน โดยผู้ชายเป็นเพศที่รักความก้าวหน้า 
ชอบศกึษาหาความรูส้ิง่ใหม่ๆ  ดงัภาพรบัประทานอาหารทีผู่ช้ายยงัตอ้งอา่น
หนังสือหรือทำงานไปด้วยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลา โฆษณานำเสนอภาพ
สมุดบัญชีแนบธนบัตร ซึ่งผู้ชายต้องบริหารจัดการ ภาพถัดมา (ขวามือ
แถวบน) เป็นเอกสารชิ้นงานที่วางกองบนโต๊ะที่รอเวลาให้ผู้ชายเข้ามาทำ 
ต่างกับภาพโฆษณาในแถวล่าง  ที่แสดงความภูมิใจและเป้าหมายของชีวิต 
ผู้หญิงในฐานะแม่และเมีย ได้แต่งงานมีครอบครัว รับใช้ครอบครัว ทำงาน
บ้าน เป็นต้น ภาพข้างต้นสะท้อนพื้นที่หรือปริมณฑลของผู้ชายที่อยู่นอก
บ้าน ขณะที่ผู้หญิงอยู่ในบ้าน ซึ่งส่งผลต่อทรัพยากรที่ตัวเองไม่ได้ครอบ
ครองและเขา้ถงึ 
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ส่วนบทบาทหญิงชายในมิติของ (สังคม/อาชีพ/การศึกษา) จาก
ตัวอย่างโฆษณาด้านล่าง พบว่าโฆษณามักนำเสนอภาพที่ตอกย้ำผลิตซ้ำ 
กับวาทกรรมกระแสหลัก โดยให้ผู้ชายมีหน้าที่เป็นผู้นำทั้งครอบครัวและ
สังคม มีอาชีพการงานที่ด ี ได้รับการศึกษาสูง ต่างกับผู้หญิงมักเป็นผู้ตาม  
หรือเป็นผู้ปฏิบัต ิอาชีพที่เหมาะกับผู้หญิงคือ แม่บ้าน พนักงานบริการ  
พนกังานบรษิทั ฯลฯ 

รปู 7 ตวัอยา่งโฆษณา : โฆษณาจากนำ้ด่ืม เนสเล ่เพยีวไลฟ  

และกรงุไทย แอกซา่ บา้นใหม ่

สอดคล้องกับทฤษฎีของกอฟแมน (Goffman,1979) ที่ชี้ให้เห็นถึง 
การแบ่งบทบาทหน้าที ่(Functional Ranking) และแบบแผน/พิธีกรรม 
ทีต่อกยำ้ความตำ่ตอ้ย/ดอ้ยกวา่ (The Ritualization of Subordination) 
เช่น เสนอภาพผู้ชายในพิธีรับรางวัลดีเด่นจากการทำงาน แต่โฆษณากลับ
นำเสนอภาพผู้หญิงที่ทำหน้าที่เลขาฯ นั่งทำงานอยู่หน้าคอมพิวเตอร ์
ในออฟฟศิรอผูบ้รหิารมาเซน็งาน มสีมดุเซน็งานทีร่อเสนอหวัหนา้งานหรอื 
ผู้บังคับบัญชาวางอยู่บนโต๊ะ ภาพโฆษณาได้ตอกย้ำ ผลิตซ้ำ ความสำเร็จ
ของผู้ชาย ส่วนผู้หญิงมักอยู่ในสถานะเป็นผู้ปฏิบัติงานระดับรอง ได้แก ่
เลขานกุาร พนกังาน บญัช ีธรุการ ฯลฯ มากกวา่การเปน็ผูบ้รหิาร ผูห้ญงิ
มหีนา้ทีก่ารงานทีต่ำ่กวา่ และมองวา่ความสำเรจ็ของผูช้ายอยูท่ีก่ารทำงาน 
หาเงิน มีรายได ้แต่ผู้หญิงทำงานด้านดูแลและบริการเหมาะสมกว่า เรียก
ไดว้า่ “ชายบรหิาร หญงิบรกิาร” (กาญจนา แกว้เทพ. 2547) 

รปู 7 ตวัอยา่งโฆษณา : โฆษณาจากนำ้ด่ืม เนสเล ่เพยีวไลฟ  
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รปู 8 ตวัอยา่งโฆษณา : ของโฆษณาโรงพยาบาลกรงุเทพ(ฝาก) ป พ.ศ. 2550 

 โฆษณาข้างต้นสามารถวิเคราะห์และเชื่อมโยงกับแนวคิดของ กอฟ
แมน (Goffman) ไดว้า่แสดงกริยิาทา่ทางทีเ่ปน็รปูธรรมของความเปน็หญงิ 
จากโฆษณา ผูห้ญงิกำลงัเอามอืรปูครรภต์นเองอยา่งทะนถุนอมและมคีวาม
สขุ แสดงออกถงึความภมูใิจทีไ่ดเ้ปน็แมค่น ซึง่สรา้งภาพตวัแทนของผูห้ญงิ
กับความเป็นแม ่การมีเพศสัมพันธ์หลังการแต่งงานเพื่อการมีบุตร สิ่งที่
เติมเต็มให้กับครอบครัวคือการอาศัยอยู่พร้อมหน้าพ่อ แม ่ลูก ส่งผล
กระทบต่อผู้หญิงที่มีความหลากหลายทางเพศที่ไม่สามารถมีบุตรและไม่
ต้องการมีเพศสัมพันธ์แบบรักต่างเพศตามที่สังคมและครอบครัวคาดหวัง 
โดยเฉพาะผู้หญิงที่มีบุตรยาก อาจยิ่งสร้างความกังวลและภาระมาตกที ่
ผู้หญิงกับการดำรงครรภ ์และการคงอยู่ของตระกูล จากภาพได้นำเสนอ
ภาพของคณุยายทีม่คีวามสขุอยา่งมากในการไดอุ้ม้หลาน โฆษณาจงึมสีว่น
ตอกยำ้การมเีพศสมัพนัธเ์พือ่การมลีกูและสบืทอดวงศต์ระกลู 

นอกจากนี ้สือ่โฆษณากย็งัใหภ้าพหรอืชดุความเชือ่เกีย่วกบับทบาท
เพศภาวะที่ขัดแย้งกันเอง และหลากหลายบทบาทมากขึ้น ซึ่งเป็นการนำ
เสนอภาพเพศภาวะของหญิงชายที่ไม่แน่นอนตายตัว ดังตัวอย่างโฆษณา
เบียร์ลีโอ และโฆษณารณรงค์การเลือกตั้งด้านล่าง ผู้หญิงออกมาประกอบ
อาชีพนอกบ้านมากขึ้น โดยสื่อโฆษณานำเสนอบทบาทผู้หญิงที่มากกว่า
ภาพแมแ่ละเมยี เปดิพืน้ทีใ่หก้บัผูห้ญงิทำงานมากขึน้ หรอืตวัอยา่งโฆษณา
การรณรงคเ์ลอืกตัง้ ทีผู่ช้ายกท็ำงานบา้นแทนภรรยา ดงันัน้โฆษณาจงึเปน็
พืน้ทีพ่ลกิผนัและเปลีย่นบทบาทผูห้ญงิทีเ่ปน็แมแ่ละเมยี 
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รปู 9 ตวัอยา่งโฆษณา : โฆษณา เบยีร ลโีอ และโฆษณารณรงคการเลือกตัง้ 

 บทบาทเพศทีไ่มต่ายตวัในสือ่โฆษณา ยอ่มไดร้บัอทิธพิลจากปจัจยั
ทางด้านเศรษฐกิจในปัจจุบัน หลายครอบครัวเปลี่ยนทัศนคติในเรื่องความ
หมายและคณุคา่ของเพศภาวะ และความเปน็ครอบครวัทีส่มบรูณแ์ตกตา่ง
จากอดีต ที่เคยมองว่าครอบครัวที่สมบูรณ์นั้น ภรรยาต้องมีหน้าที่เลี้ยงดู
บุตร มีหน้าที่คลอดบุตร เพิ่มจำนวนสมาชิกในครอบครัว ต้องมีบุตรเป็น 
โซ่ทองคล้องใจทั้งสองฝ่าย แต่ปัจจุบันการที่พ่อและแม่ต้องแบกรับภาระ 
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยค่าครองชีพที่สูงขึ้นทุกวันตามกระแสโลกาภิวัตน ์
ความสำคัญในการมีบุตรและความเป็นครอบครัวจึงลดลงตามภาวะปัจจัย
ทางเศรษฐกจิทีบ่บีรดั อกีทัง้หลายครอบครวัขาดความมัน่คงทางเศรษฐกจิ 
สงัคมจงึพยายามผลกัดนัภาระความรบัผดิชอบใหผู้ห้ญงิในครอบครวัมสีว่น
ร่วมมากขึ้น เพื่อสร้างรายได้ให้มากขึ้น จากอดีตที่ภาระหน้าที่การหาเงิน 
บริหารจัดการเป็นหน้าที่ของผู้ชาย แต่ภาวการณ์ในปัจจุบันเรียกร้องให ้
ผู้หญิงช่วยแบ่งเบาภาระและเพิ่มรายได้ครอบครัวอีกทางหนึ่ง ความหมาย
เรื่องเพศในปัจจุบันจึงเปลี่ยนไปตามกระแสสังคมและวัฒนธรรม และลด
บทบาทและความสำคญัของผูห้ญงิในฐานะแมแ่ละเมยีทีด่ลีงเชน่กนั 

4.1.2  เนื้อตัวร่างกายที่เป็นชายและร่างกายที่เป็นหญิง :  
 ขนาด รูปร่าง สัดส่วน  

ร่างกายของมนุษย์มีความหมายในเชิงสังคม หรือกล่าวได้ว่าถูก
ทำให้กลายเป็นร่างทางสังคม ด้วยการให้ความหมายผ่านความเป็นเพศ
ภาวะ (Gender) ที่ต่างกันออกไป การมีร่างกายที่แข็งแรงหรืออ่อนโยน 
(Hard body & Soft body) มักประกอบสร้างผ่านระบบสัญญะเกี่ยวกับ

รปู 9 ตวัอยา่งโฆษณา : โฆษณา เบยีร ลโีอ และโฆษณารณรงคการเลือกตัง้ รปู 9 ตวัอยา่งโฆษณา : โฆษณา เบยีร ลโีอ และโฆษณารณรงคการเลือกตัง้ 
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รา่งกายทีส่มบรูณ ์(Healthy Body) (Bunton and Crawshaw, 2002) 
ในสื่อโฆษณาเองก็มีการประกอบสร้างร่างกายตามแนวคิดกระแสหลักของ
การประกอบสรา้งรา่งอดุมคตใิหผู้ช้ายในสงัคม วา่การนำเสนอภาพตวัแทน
ของร่างกายผู้ชายต้องสร้างร่างกายให้กำยำ มีกล้ามเนื้อ พร้อมและลุย
อยา่งแขง็แกรง่ ถอืวา่แสดงความเปน็ชายผา่นรา่งกาย (Masculinity and 
representations of the body) จากวาทกรรมกระแสหลัก หากผู้ชาย
เอาใจใส่กับร่างกายตนเองมากเกินไป จะถูกมองว่าไม่ใช่ความเป็นชายแท ้
หรือกลายเป็นชายที่รักเพศเดียวกัน (Homosexuality) ส่วนรูปร่างและ
เพศภาวะของผู้หญิงในโฆษณา ผู้หญิงเป็นผู้ที่มีร่างกายอ่อนแอ บอบบาง 
ทำให้ผู้หญิงกลายเป็นเพศที่ต้องได้รับการช่วยเหลือ ปกป้อง ดูแลจาก
ผู้ชายเสมอมา จากภาพร่างกายผู้ชายที่แข็งแรงในวาทกรรมเพศภาวะแนว
ขนบ (Tradition Gender Discourse) ในโฆษณาจงึมสีว่นทำใหผู้ช้ายและ
ผู้หญิงต้องประกอบสร้างอัตลักษณ ์ร่างกาย และเพศภาวะให้แตกต่างกัน  
ตามทีส่งัคมไดต้กีรอบและมอบหมายไวใ้หโ้ดยไมม่ทีางเลอืก 

ภาพร่างกายของผู้ชายที่ต้องมีมัดกล้าม บึกบึน แข็งแรง และ
ร่างกายผู้หญิงที่ต้องผอมบาง แขนและขาเรียวยาว มีสัดส่วนโค้งเว้าที่
ชัดเจน มีขนาดหน้าอกที่ใหญ ่เป็นต้น เมื่อนำเสนอผ่านการบริโภคสินค้า
และสถานบรกิารสขุภาพ ทำใหผู้ร้บัสารบรโิภคสญัญะดงักลา่วอยา่งไมรู่เ้ทา่
ทัน และหากขาดข้อมูลที่รอบด้านก็อาจเกิดอันตรายจากอาการข้างเคียง
ของการใชห้รอืบรโิภคผลติภณัฑส์นิคา้นัน้ๆ นำไปสูพ่ฤตกิรรมเสีย่งตา่งๆ ได ้
(Risky Behavior) เชน่กนั 

รปู 10 ตวัอยา่งโฆษณา : ผลิตภณัฑลกูกล้ิงระงบักล่ินกาย นเีวยี และนำ้สม้สแปลช 
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สื่อโฆษณาข้างต้น สอดคล้องกับทฤษฎีของกอฟแมน (Goffman, 
1979) ที่ให้ความสำคัญกับภาพโฆษณาที่แสดงขนาด/สัดส่วน/ของบุคคล
ที่สัมพันธ์กับสถานะ (Relative Size) หรือเป็นรูปร่างสัดส่วนของความ
เป็นหญิงความเป็นชาย ผู้ชายปกติต้องมีร่างกายที่กำยำ แข็งแรง ผู้หญิง
เปน็เพศทีบ่อบบาง ตอ้งใหร้บัการคุม้ครองเสมอ ดงันัน้ ทำใหอ้ำนาจผูห้ญงิ
มักตกเป็นรองด้วยสรีระวิทยา ดังตัวอย่างภาพโฆษณาผลิตภัณฑ์ลูกกลิ้ง
ระงับกลิ่นกาย นีเวีย และน้ำส้มสแปลช ที่นำเสนอภาพตัวแทนของ
ร่างกายกับความเป็นชาย ในร่างกายที่กำยำ กล้ามเนื้อแขนเป็นมัด 
เปน็ตน้ 

4.1.3  บุคลิกท่าทางและการแสดงออก ของหญิงและชายที่หลากหลาย 
 ไม่ตายตัว  



รปู 11 ตวัอยา่งโฆษณา : นำ้ผลไมต้ราทิปโก ้และนำ้ด่ืมเนสเล ่เพยีวไลฟ 

จากตัวอย่างโฆษณา พบว่า ผู้ชายในโฆษณาต้องมีท่าทางทะมัด 
ทะแมง มีชีวิตชีวา สดชื่น แต่ผู้หญิงต้องมีลักษณะเขินอาย ไม่กล้าแสดง 
ออกเรื่องเพศ เพื่อให้สอดคล้องกับวาทกรรมหลักที่ว่าด้วยความเป็น 
กลุสตรทีีด่ ีผูห้ญงิทีด่ ีรกันวลสงวนตวั เปน็ตน้ 

สื่อโฆษณาได้ผลิตซ้ำวาทกรรมกระแสหลักของความเป็นผู้หญิงผ่าน
การแสดงออกแบบซ้ำๆ (Performitivities) จนทำให้เกิดความชัดเจน 
ในบทบาทเพศ ความเป็นหญิงชาย และรูปร่างสัดส่วนที่ควรจะเป็น เช่น 
ภาพโฆษณาวัยรุ่นหญิงทั้งสองที่แสดงกิริยาเขินอาย ไม่กล้ามองตา เมื่อ
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เผชิญหน้ากับผู้ชายที่ตนชอบ ซึ่งได้สร้างภาพตัวแทนวัฒนธรรมความเป็น
หญิง และมีผลกดทับความรู้สึกและการแสดงออกด้านเพศของผู้หญิง  
ผา่นกรอบของความเปน็ “ผูห้ญงิด”ี ทีต่อ้งไมแ่สดงความสนใจเรือ่งเพศกบั
เพศตรงขา้มของตน รปูแบบการแสดงออกเหลา่นีม้กัเปน็ผลติผลจากสงัคม
และวฒันธรรมทำใหเ้กดิการแบง่แยกระหวา่งผูห้ญงิดกีบัผูห้ญงิทีไ่มด่ ี 

รปู 12 ตวัอยา่งโฆษณา : โรลออนดบักล่ินกาย exit  (สตูรแรด)  

และเคร่ืองด่ืมบำรงุกำลงั scotch รงันกแท ้

จากสื่อโฆษณาโรออนดับกลิ่นกาย exit (สูตรแรด) และเครื่องดื่ม
บำรงุกำลงั scotch รงันกแทข้า้งตน้ ไดน้ำเสนอแนวคดิทีท่ำลายกำแพงกัน้
ระหว่างความเป็น “ผู้หญิงดี” และ “ไม่ดี” ของวาทกรรมเดิม จากภาพที ่
ผู้หญิงต้องรักนวลสงวนตัว เขินอาย เรียบร้อย แต่ขณะนี้หลายๆ ภาพ
โฆษณานำเสนอภาพที่ผู้หญิงสามารถเป็นฝ่ายรุก (Active) เข้าหาผู้ชาย 
ผู้ชายเป็นฝ่ายถูกเลือก ผู้หญิงเป็นผู้เลือก ดังภาพฝูงแรดที่เปรียบเสมือน 
ผูห้ญงิกลา้แสดงออก หรอืผูห้ญงิกลุม่หนึง่ทีว่ิง่กรกูนัไปขดัขวางงานแตง่งาน 
ของผูช้ายทีต่นรกัหรอืชอบ 

4.1.4  การควบคุมเนื้อตัวร่างกาย ที่มักควบคุมผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย  

จากตัวอย่างโฆษณาแป้งเย็น ทเว้ลฟ์พลัส (Twelve Plus) 
ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกาย และสบู่อนามัยชำระจุดซ่อนเร้น มิสทีน พบว่า 
การควบคมุเนือ้ตวัรา่งกายของผูห้ญงิ โดยเฉพาะการควบคมุเนือ้ตวัรา่งกาย 
บนฐานคิดตามวาทกรรมกระแสหลัก ผ่านผู้ผลิตสื่อโฆษณาที่มีส่วนร่วม
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และเข้ามามีอำนาจควบคุมและตัดสินใจเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเนื้อตัวร่างกาย 
ผู้หญิงแทน ด้วยค่านิยมหรือให้คุณค่าความสวย และน่าพึงปรารถนาว่า
ควรเป็นเช่นใด เช่น ผู้หญิงควรมีรักแร้ที่ขาว ไม่มีกลิ่น แห้ง ไร้รูขุมขน 
กลิ่นตัวหอม ผิวเรียบเนียน และมีอวัยวะเพศมีกลิ่นหอม ดังเช่นภาพ
การนำเสนอผู้หญิงที่ยืนอยู่แล้วกระโปรงพลิ้วบาน ซึ่งหมายถึงการมีกลิ่น
หอมออกมาจากอวยัวะเพศหญงิ เปน็ตน้ 

4.2 เพศวิถีในสื่อโฆษณา (Sexuality) 

4.2.1 รสนิยมและพฤติกรรมทางเพศ แบบรักต่างเพศ/รักเพศเดียวกัน  

โฆษณาสว่นใหญน่ำเสนอแนวคดิเพศวถิตีามกระแสหลกั นัน่คอืเพศ
วิถีแบบรักต่างเพศ (Heterosexuality) ที่เสมือนว่าโลกนี้มีเพียง 2 เพศ 
คือเพศชายและหญิง ส่วนกลุ่มผู้มีเพศวิถีแตกต่างหรือมีความหลากหลาย
ทางเพศ ไดแ้ก ่กะเทย ชายรกัชาย หญงิรกัหญงิ กลบัถกูจดัใหเ้ปน็เพศวถิี
ชายขอบหรือเพศวิถีทางเลือก เพราะฉะนั้น สังคมและวัฒนธรรมจึง
ประกอบสร้างความหมายและความสำคัญกับเพศวิถีแบบรักต่างเพศ  
เกิดเป็นวิถีของเพศสัมพันธ์ที่ถูกต้อง นั่นคือเพศวิถีระหว่างผู้ชายกับผู้หญิง
เทา่นัน้เปน็กระแสหลกั 

 ทั้งนี้ระบบคิดเรื่องเพศวิถีที่ถูกประกอบสร้างขึ้นนั้น มักแอบอิงกับ
ประวตัศิาสตรเ์รือ่งเพศดว้ย เพราะฉะนัน้พฤตกิรรมทางเพศจงึไมใ่ชร่ปูแบบ
ทีส่ากล และจากแนวคดิของ Foucault ชีใ้หเ้หน็วา่เพศมใิชส่ิง่ทีต่วัมนัเปน็ 

รปู 13 ตวัอยา่งโฆษณา : แปงเยน็ ทเวล้ฟพลสั (Twelve Plus) ผลิตภณัฑระงบักล่ิน

กาย และสบูอ่นามยัชำระจดุซอ่นเรน้ มิสทนี 
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แต่มันถูกทำให้เป็นโดยบรรทัดฐานและการปฏิบัติของสังคม ที่มาสร้างกฎ
เกณฑใ์หเ้รา ตวัอยา่งเชน่ ในยคุกรกีมองวา่เพศวถิขีองคนรกัรว่มเพศ และ
ผู้ใหญ่กับเด็ก เป็นเรื่องปกต ิ เพื่อความเป็นมิตร การสั่งสอน การให้
ประสบการณ ์ความบนัเทงิ หฤหรรษ ์ตา่งกบัปจัจบุนั ทีบ่างสงัคมใหค้วาม
หมายว่าผู้ที่รักร่วมเพศนั้นเป็นผู้มีพฤติกรรมทางเพศที่เบี่ยงเบน ผิดปกต ิ
โดยเฉพาะการตอกยำ้จากวาทกรรมของการแพทยแ์ละรฐั ทีฟ่โูกม้องวา่ชดุ
วาทกรรมตา่งๆ ถกูสรา้งมาจากองคค์วามรูท้างวชิาชพี บวกกบัอำนาจทีม่า
คู่กัน เพื่อนำมาอธิบายและควบคุมปรากฏการณ์ต่างๆ จากวาทกรรม
ทางการแพทย์ให้คำอธิบายว่า คนที่รักเพศเดียวกัน เป็นคนที่มีจิตไม่ปกต ิ
มคีวามผดิปกตขิองโครโมโซม เปน็ตน้ ทำใหก้ลุม่คนเหลา่นีถ้กูตตีราและให้
ความหมายในเชงิลบ เพราะเขาอยูน่อกเหนอืไปจากเพศวถิใีนสงัคมกระแส
หลกั หรอืแมแ้ตว่าทกรรมของรฐั ไดม้าควบคมุและจดัการ เชน่การไมอ่อก
ทะเบยีนสมรส การครอบครองทรพัยส์นิคูส่มรสตามกฎหมาย การใหก้รอก
ข้อมูลที่ตัวเลือกที่มีเพียงชายหญิง เป็นต้น (Foucault. History of 
Sexuality Volume 1 อา้งในรณภมู ิสามคัคคีารมย ์: 2550 : 11-15) 

 รปู 14 ตวัอยา่งโฆษณา : ภาพที ่1 กอกนำ้ซนัวา่,  

ภาพที ่2 เคร่ืองด่ืมแบรนดรงันก, ภาพที ่3 นำ้มนัเคร่ืองเพนนซอยล-ลอง-ไลฟ (หน)ี 

ในขณะเดียวกัน สื่อโฆษณาอีกส่วนหนึ่งก็นำเสนอชุดความจริงบน
ข้อมูลและความเป็นจริงของความหลากหลายทางเพศ สะท้อนให้เห็นว่า 
คนรักเพศเดียวกันและกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศนั้นมีอยู่ในสังคม
จริงและเป็นเรื่องปกต ิแต่ภาพที่มักนำเสนอผ่านสื่อโฆษณามักนำภาพของ
ความตลกโปกฮา หรอืกริยิาเกนิจรงิของบคุคลทีห่ลากหลายทางเพศควบคู่

169-258���60������.indd   200 10/1/08   12:00:01 PM



201เพศวถิ ี60 วนิาทบีนจอแกว้ 
 

มาดว้ย เพือ่สง่เสรมิใหค้นตดิตากบัโฆษณานัน้ๆ โฆษณาไดส้ะทอ้นภาพเพศ
วิถีที่หลากหลาย เปิดพื้นที่ให้กลุ่มคนเหล่านี้สามารถสร้างอัตลักษณ์ตัวตน
อย่างที่ตัวเองต้องการได้ในที่สาธารณะ เช่น ในภาพโฆษณาแสดงถึงความ
รักที่ผู้ชายแสดงถึงความรักที่มีต่อชาย หรือกะเทยที่แต่งตัวเป็นหญิงในที่
สาธารณะได ้เปน็ตน้ ถอืไดว้า่เปน็ชอ่งทางแสดงตวัตน การดำรงอยูใ่นพืน้ที่
สาธารณะของกลุม่คนหลากหลายทางเพศ แตส่ว่นใหญส่ือ่โฆษณานำเสนอ
เนื้อหาหรือภาพลักษณ์ของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศภายใต้
มายาคต ิไมม่คีวามหลากหลายในตวัตนและวถิชีวีติ เชน่ ขาดเรือ่งราวของ
หญงิรกัหญงิ ขาดความหลากหลายในบทบาททางสงัคม อาชพี รวมถงึนำ
เสนอเรือ่งเพศในมมุแคบ กลา่วคอื  

มกันำเสนอภาพของกะเทยดว้ยภาพของตวัตลก ภาพแงล่บเกนิจรงิ 
เชน่ ชายรกัชายมปีระสทิธภิาพในการทำงานตำ่ ไมเ่ปน็ทีด่งึดดูหรอืประทบั
ใจ ทำใหเ้ปน็พนกังานขายทีข่ายของไมไ่ด ้เชน่ โฆษณากอ๊กนำ้ซนัวาในภาพ
ที ่1 ข้างต้น  สนใจแต่เรื่องเพศมีความต้องการทางเพศสูง ดังตัวอย่าง
โฆษณาเครื่องดื่มแบรนด์รังนกข้างต้น ที่แสดงทัศนะรังเกียจจากสังคม ไม่
ให้การยอมรับ และตัวอย่างโฆษณาน้ำมันเครื่อง เพนน์ซอยล์-ลอง-ไลฟ ์
(หนี) ในภาพ 3 ที่ชายหนุ่มสามารถขับรถหนีกลุ่มกะเทยที่ตามผู้ชาย 
โฆษณาได้ผูกโยงแนวคิดที่ว่าผู้ชายมีรถที่เครื่องยนต์แรงกว่าจึงสามารถขับ
หนไีดอ้ยา่งสบาย ซึง่โฆษณาลว้นขาดการนำเสนอในมมุกวา้งหรอืใหค้วามรู้
เรื่องความหลากหลายของตัวตนทางเพศ และความหลากหลายของ
รสนิยมทางเพศที่มีอยู่จริง เช่น เพศภาวะเป็นเพศที่ถูกประกอบสร้างจาก
สงัคม ทกุคนมสีทิธเิลอืกรสนยิมทางเพศหรอืตวัตนทางเพศภาวะได ้โดยไม่
จำเป็นต้องสอดคล้องกับเพศสรีระ และมีเพศสัมพันธ์ได้ตามความยินยอม
พร้อมใจ ปลอดภัย ไม่มีความรุนแรง และมีความรับผิดชอบ กล่าวได้ว่า
โฆษณาทวียีงัมไิดน้ำเสนอความหลากหลายรอบดา้นในมตินิี ้
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4.2.2 โฆษณากับการเสนอมุมมองความหมายเรื่องเพศ   
 คือความตื่นเต้นเร้าใจ 

  บริบทโฆษณาของถุงยางยี่ห้อดูโอโกลด์ 

เรื่องราวเริ่มขึ้น ด้วยสภาพข้าวของในห้องนอนซึ่งสั่นเป็นจังหวะ 
กล้องแพนมายังกล่องผลิตภัณฑ์ถุงยางอนามัยดูโอ โกลด ์ จนถึง
เทอร์โมมิเตอร์ซึ่งมีอุณหภูมิขึ้นสูง บ่งบอกถึงองศาความร้อนที่เกิดขึ้นจาก
กิจกรรมภายในห้อง จากนั้นชายหนุ่มซึ่งมีเหงื่อท่วมตัว กระโดดออกจาก
หน้าต่างห้องพร้อมด้วยไฟที่ลุกไหม ้ลงไปยังสระว่ายน้ำด้านล่างหวังดับไฟ
ทีล่กุตดิตวั หญงิสาวพรอ้มรอยยิม้สดชืน่ มองตามออกมานอกหนา้ตา่งพบ
ชายหนุม่โผลห่นา้ขึน้จากสระนำ้พรอ้มรอยยิม้พงึพอใจ บง่บอกถงึความสขุ
ที่ทั้งคู่ได้สัมผัส ภาพตัดมายังภาพผลิตภัณฑ์ดูโอโกลด ์พร้อมคำพูดว่า 
“เหนยีวแนน่แตบ่าง...จนไดส้มัผสัรอ้น” 

โฆษณาส่วนใหญ่ให้ความหมายเรื่องเพศในมุมที่แคบ ด้วยความ
หมายวา่แตง่งานเพือ่มลีกู เตมิเตม็ชวีติ ความสมบรูณแ์บบของชวีติ การใช้
ชีวิตกับครอบครัวอย่างปกต ิเป็นภาพตัวแทนของการแต่งงานระหว่างคู่รัก
ตา่งเพศเพือ่การมลีกู (Heterosexual) แทจ้รงิแลว้ การมเีพศสมัพนัธน์ัน้
ไม่ได้มีความหมายเรื่องเพศเพียงอย่างเดียว แต่มีความหมายหลากหลาย 
เชน่ เพือ่ความสขุ ความพงึพอใจ ความตืน่เตน้เรา้ใจ ความรกั เปน็ตน้  

โฆษณาบางชิ้นนำเสนอความหมายเรื่องเพศในมิติของความเสน่หา
และตื่นเต้นเร้าใจ เช่น โฆษณาถุงยางดูโอ ภาพยนตร์โฆษณา ดูโอ 
บาง...จนได้สัมผัสร้อน DUO Feel The Heat จึงสร้างกระแสการรับรู้
บุคลิก ผู้ใช้สินค้า บนภาพลักษณ์ใหม่ที่โฆษณาพยายามสร้างสัญญะใหม่
ของสินค้า ภายใต้แนวคิด “บาง...จนได้สัมผัสร้อน”(http://www.new 
swit.com/news/2005-06-27/duo-feel-the-heat/) 

มิติเพศวิถียังรวมถึงความตื่นเต้นเร้าใจ (Mueller, 1996) เพราะ
ในขณะทีผู่ช้ายตอ้งการความรูส้กึทีเ่ปน็ธรรมชาตใินการสมัผสัระหวา่งการมี
เพศสมัพนัธม์ากทีส่ดุ ดงังานโฆษณาชดุ “เหนยีวแนน่แตบ่าง...จนไดส้มัผสั

169-258���60������.indd   202 10/1/08   12:00:02 PM



203เพศวถิ ี60 วนิาทบีนจอแกว้ 
 

ร้อน” หรือ “Strong but so thin that you feel the heat” โดยใช้ไฟ
เป็นสัญลักษณ์ของสัมผัสร้อน หมายถึงราคะตัณหาและความตื่นเต้นเร้าใจ
ทางเพศ มโีฆษณาหรอืพืน้ทีท่างสงัคมนอ้ยมากทีก่ลา่วถงึมติปิระเภทนีข้อง
ระบบเพศวิถ ีการนำเสนอโฆษณาในมิตินี้ได้ให้ความหมายเรื่องเพศของ
คนในสงัคม สำหรบัผูค้นหลายกลุม่ โดยเฉพาะเพศชาย การโฆษณาถงุยาง
ยี่ห้อนี้จึงเป็นพื้นที่ที่ชี้ให้เห็นถึงความหมายเรื่องเพศคือความร้อนแรงและ
ตืน่เตน้ เรา้ใจ ผูท้ีใ่ชผ้ลติภณัฑถ์งุยางอนามยัดโูอโกลด ์

4.2.3 โฆษณากับพื้นที่ของการนำเสนอแนวคิดที่ ผู้หญิงสามารถ  
 แสดงออกในเรื่องเพศ ความรู้สึกความปรารถนา (Sexual desire)  
 และจินตนาการทางเพศ (Sexual Fantasy) 

รปู 15 ตวัอยา่ง โฆษณา : Nescafe Cappuccino (นุม่ละมนุ) 2549 

 เนือ้หาของโฆษณา เลา่เรือ่งของหญงิสาวหลงัเลกิงานกลบัมาทีค่อน
โดส่วนตัว นั่งพักบนโซฟาด้วยการดื่มกาแฟ จากครีมฟองอ่อนนุ่ม รสชาติ
ที่อร่อย กลิ่นกาแฟที่หอม ทำให้เธอได้จินตนาการทางเพศอย่างหลุดลอย 
ทำใหส้รอ้ยมกุทีเ่ธอสวมใสห่ลดุขาด รองเทา้ทีม่ดัไวก้ห็ลดุออก ปลอ่ยกาย
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ไปอยา่งอสิระเสร ีและทา้ยสดุเธอกจ็นิตนาการตอ่วา่มชีายหนุม่กำลงัเขา้มา
จุมพิตที่ริมฝีปากเธอ จนกระทั่งเธอตื่นจากการจินตนาการที่เธอปรารถนา 
และมคีวามสขุไปกบัมนั 

โฆษณาชิ้นนี้ได้นำเสนอจินตนาการด้านเพศของหญิงสาว ทำให้เห็น
ถึงการเปิดพื้นที่ให้กับผู้หญิง มีพื้นที่ในการแสดงออกซึ่งเพศวิถีของตน ทั้ง
ในมิติของความปรารถนาทางเพศและจินตนาการทางเพศ ตามความ
ตอ้งการและรสนยิมทางเพศของตน โฆษณาดงักลา่วไดน้ำเสนอชดุความคดิ
ด้านเพศวิถ ีท้าทายกับกรอบแนวขนบของสังคมและวัฒนธรรมไทยที่
ควบคุมให้ผู้หญิงต้องรักนวลสงวนตัว เป็นผู้หญิงดีที่ต้องไม่แสดงออกเรื่อง
เพศ และไรเ้ดยีงสาในเรือ่งเพศ  

4.2.4 โฆษณากับพื้นที่แสดงเพศวิถีของวัยรุ่น หญิงชาย ผู้สูงอายุ  
 ที่เพศวิถีสามารถแสดงออกผ่านความสัมพันธ์ การแสดงความรัก  
 ความเอาใจใส่ ความเอื้ออาทรที่มีให้กันและกัน 

 สื่อโฆษณาทีวีพยายามนำเสนอภาพตัวแทนวัฒนธรรมเพศวิถีของ
วัยรุ่นหญิง ที่มิได้อยู่ในวิถีขนบทางเพศ แต่สามารถแสดงออกซึ่งเพศวิถีใน
แบบของตน และในแบบของวฒันธรรมทางเพศของวยัรุน่หญงิ แตอ่ยา่งไร
ก็ตามโฆษณาทีวีส่วนใหญ่ก็ยังนำเสนอภาพตัวแทนของผู้หญิง ที่ส่วนใหญ่
นั้นยังคงอยู่ภายใต้อำนาจฝ่ายชายเป็นผู้กำหนด, เพศวิถียังคงเป็นเพศวิถี
ในกรอบ เช่นการเขินอายของผู้หญิง การสงวนท่าทีในการแสดงออกเรื่อง
เพศกบัเพศตรงขา้ม  

รปู 16 ตวัอยา่งโฆษณา : โรลออนดบักล่ินกาย exit (สตูรแรด)  
และไอศกรมี Swensen’s 

รปู 16 ตวัอยา่งโฆษณา : โรลออนดบักล่ินกาย exit (สตูรแรด)  
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 จากตัวอย่างโฆษณาข้างต้น สอดคล้องกับทฤษฎีของกอฟแมน 
(Goffman) ที่กล่าวถึงขนาด/สัดส่วน/ของบุคคลที่สัมพันธ์กับสถานะ 
(Relative Size) โฆษณาภาพแรก คือ โฆษณาโรลออนดับกลิ่นกาย 
เปรียบเทียบกลุ่มวัยรุ่นผู้หญิงในภาพกับฝูงแรดตัวเมีย ที่แสดงความ
ประทบัใจตอ่ผูช้ายทีใ่ชโ้รลออน ใหค้วามหมายผูช้ายเปน็คาสโนวา การรวม
กลุ่มของผู้หญิงจำนวนมากนี้แสดงถึงการขัดกับกรอบวัฒนธรรมทางเพศ
แนวขนบของผู้หญิง ที่ต้องรักนวลสงวนตัวและไม่แสดงออกเรื่องเพศ ใน
ขณะที่ภาพถัดมา แสดงถึงภาพวัยรุ่น 2 คนที่พยายามชนไหล่กันในพื้นที่
สาธารณะ แสดงถึงความเสน่หาด้านเพศของคนทั้ง 2 การนำเสนอภาพ
ลักษณะนี้คืออำนาจในตน (Agency) ทางเพศของผู้หญิง ที่ตัดสินใจและ
แสดงออกถงึอารมณแ์ละความรูส้กึของตนเองไดอ้ยา่งอสิระและเปดิเผย  

รปู 17 ตวัอยา่งโฆษณา : POND’S (เหนือกาลเวลา) 2550 

เนื้อหาโฆษณา นำเสนอภาพในอดีตที่สามีเคยหลงรัก เพราะความ
สวย ความเตง่ตงึของเนือ้ตวัรา่งกายผูห้ญงิ ดงันัน้ ตอ้งใชผ้ลติภณัฑเ์พือ่ให้
ผิวหน้ายังคงกระชับ และอ่อนกว่าวัย แม้ครอบครัวนี้มีลูกแล้ว กาลเวลา
เปลี่ยนไป แต่สามียังคงลุ่มหลงใบหน้าความสวยของภรรยาเหมือนเดิม 
เสียงบรรยาย “เมื่อแรกรัก เหมือนโลกหยุดหมุน คืนผิวสวยใสที่เขาเคย 
ลุม่หลง ดว้ย POND’S ทีช่ว่ยลดรอย เหีย่วยน่ ดา่งดำ ออ่นกวา่วยั” 
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ตัวอย่างข้างต้น พบว่า โฆษณาได้พยายามนำเสนอภาพผู้หญิงที่มี
ริ้วรอยบนใบหน้าเหี่ยวย่นคล้ายผู้หญิงสูงอาย ุตอกย้ำการอธิบายปัญหา
ของร่างกาย ชีวิตรักและครอบครัว ด้วยการเน้นย้ำว่า ผู้หญิงมีความชรา
ร่วงโรยเป็นต้นเหตุของปัญหาดังกล่าว โฆษณาผลิตซ้ำภาพตัวแทนผู้หญิง 
ที่มีครอบครัว มีลูกแล้วจะต้องรับผิดชอบดูแลสอดส่องตัวเอง รักษาผิว
พรรณ ดูแลริ้วรอย และความสวยให้คงอยู่ตลอดเวลา เพื่อรักษาสัมพันธ์
และความสนใจจากสาม ีแต่ริ้วรอยบนใบหน้าของเพศภาวะอื่นๆ หรือคน
กลุม่อืน่ๆ มกัไมม่กีารกลา่วถงึ 

รปู 18 ตวัอยา่งโฆษณา : โฆษณา ระบบโทรศพัทมือถือ AIS (ปอกแอปเปล) 

โฆษณาชิ้นนี้นำเสนอภาพของสามีภรรยาสูงอายุคู่หนึ่งอาศัยอยู่
ภายในบ้าน ฝ่ายชายกำลังปอกแอปเปิลให้ฝ่ายหญิงกินขณะที่ฝ่ายหญิง 
ไมค่อ่ยสบาย ซึง่ฝา่ยชายมทีา่ทางทีไ่มส่นัทดัในการปอก ผลแอปเปลิแหวง่
บ้างเบี้ยวบ้าง แต่ฝ่ายชายก็พยายามทำอยากให้ฝ่ายหญิงได้กิน ฝ่ายหญิง 
กช็มแลว้ฝา่ยชายกเ็ขนิอาย 

จากตวัอยา่งขา้งตน้ สามารถวเิคราะหผ์า่นแนวคดิของ Carolre S. 
Vance ที่กล่าวถึงแบบจำลองของการประกอบสร้างทางสังคมเรื่องเพศวิถี
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วา่ ความปรารถนาทางเพศ (Sexual Desire) ของมนษุยถ์กูสรา้งขึน้โดย
ปจัจยัทางดา้นวฒันธรรมและประวตัศิาสตร ์(Carolre S. Vance, 1996) 
โฆษณาตัวอย่างแสดงเพศวิถีผ่านความเอื้ออาทร เอาใจใส ่ไม่มีการสัมผัส
เนื้อตัวตอบสนองความปรารถนาทางเพศ สะท้อนภาพตัวแทนเพศวิถีของ 
ผู้สูงอายุในสังคมไทย ที่ถูกให้ความหมายว่า เป็นผู้ที่ควรให้ความเคารพ 
อยู่ในศีลในธรรม ดังนั้นมิติความปรารถนาทางเพศของผู้สูงอาย ุจึงเพียง
แสดงความเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน เช่น การปอกผลไม้มากกว่าการสัมผัส
แตะเนือ้ตอ้งตวั 

4.2.5 โฆษณาทีวีกับการประกอบสร้างภาพตัวแทนร่างกายที่น่าเสน่หา  

สื่อโฆษณาตอกย้ำและผลิตซ้ำรูปร่างและสัดส่วนที่เสน่หาของผู้หญิง
ว่าควรมีลักษณะอย่างไร กล่าวคือผู้หญิงต้องมีผิวพรรณเรียบเนียน ขาว 
ผมและขนตายาวสลวย ปากมันวาว แขนขาและนิ้วมือเรียวยาว เล็บยาว 
มีสีสัน ฟันขาวเรียงชิดติดกัน ผิวหน้าอ่อนกว่าวัย เต่งตึง หน้าอกใหญ ่ 
รูปร่างได้สัดส่วนสัมพันธ์กับส่วนโค้งเว้า มีกลิ่นหอมตามส่วนต่างๆ ของ
รา่งกาย เชน่ กลิน่กาย กลิน่ปาก รกัแร ้อวยัวะเพศ สว่นผูช้ายทีน่า่เสนห่า 
ต้องมีกล้ามเนื้อเป็นมัดๆ รูปร่างสูงใหญ ่มีกล้ามท้อง ได้สัดส่วน ขนรักแร้
นอ้ย ใตว้งแขนมกีลิน่หอม ดงัตวัอยา่งโฆษณาบะหมีก่ึง่สำเรจ็รปูตรายำยำ, 
ทีป่ดัขนตา มสิทนี, ครมีทาผวิมสิทนี, ครมีทาผวิ นาทรฟี ยวู ี(ผวิมา้ลาย),
สบูล่กัซ,์ ครมีกนัแดด นเีวยี (Beach) ดา้นลา่ง 

รปู 19 ตวัอยา่งโฆษณา : บะหมีก่ึ่งสำเรจ็รปู ตรายำยำ, ทีป่ดขนตา มิสทนี,  

ครมีทาผิวมิสทนี  

169-258���60������.indd   207 10/1/08   12:00:11 PM



208 เพศวถิีในสือ่นยิม: บรบิทเสีย่งและเสรมิตอ่สขุภาวะทางเพศ 

  ครีมทาผิว นาทรีฟ ยูวี (ผิวม้าลาย), สบู่ลักซ์    
 และครีมกันแดด นีเวีย (Beach) 

จากทฤษฎีของกอฟแมน ซึ่งวิเคราะห์ตัวบท (Textual Analysis) 
ที่ให้น้ำหนักและความสำคัญกับเพศภาวะที่ถูกนำเสนอออกมาเป็นภาพ 
ไมใ่ชเ่พยีงแคก่ารแสดงออกเทา่นัน้ (The way the gender is pictured, 
not the way it is performed) โดยวเิคราะหเ์นือ้หาทัง้ทีเ่ปน็ตวัหนงัสอื
และวิเคราะห์เจตนารมณ์ของนักโฆษณาด้วย ต่างกับ Judith Butler  
ที่อธิบายในทางตรงข้ามว่า อัตลักษณ์ทางเพศภาวะเกิดจากการแสดงออก
มิได้มีการกำหนดอยู่แล้ว (Performativity Constructed Gender 
Identity) (Butler in Hall; 2000) 

กอฟแมน (Goffman,1979) ได้วิเคราะห์ระบบเพศภาวะในภาพ
โฆษณา ว่าโฆษณาได้นำเสนอความเป็นหญิงผ่านภาพตัวแทนของการ
สมัผสัของผูห้ญงิ (Feminine Touch)   

กอฟแมนได้ให้ความสำคัญกับการแสดงออกผ่านกิริยาท่าทาง รวม
ถึงการจัดฉาก วางตัวนักแสดง ใช้คนดัง และยังให้ความสนใจในราย
ละเอียดของการจัดวางท่าหรือการโพสท่ากับอวัยวะส่วนต่างๆ ของนัก
แสดง เชน่ นิว้ มอื หวัเขา่ การแสดงออกทางสหีนา้ สดัสว่นภาพ/บคุคล 
ทีส่มัพนัธก์บัสถานะของบคุคล การแสดงออกของศรีษะและดวงตา การจดั
วางและองคป์ระกอบ การกดันิว้หรอืดดูนิว้ โดยเฉพาะของผูห้ญงิ เชน่ นิว้
มือและมือของผู้หญิงที่ถูกนำเสนอในอิริยาบทที่ใช้ประคองวัตถุสิ่งของหรือ
ผลติภณัฑ ์เชน่ มอืทัง้สองทีบ่รรจงประคองขวดนำ้หอม เปน็ตน้ การผลติ
ภาพตวัแทนนัน้ๆ จงึดเูปน็ธรรมชาตแิละเหมอืนจรงิ ซึง่สามารถนำแนวคดิ
ของกอฟแมนมาอธบิายไดว้า่ ผูส้ง่สารไดท้ำการผลติซำ้ ตอกยำ้ เรือ่งภาพ
ตัวแทนร่างกายที่ดูแล้วน่าเสน่หา ทั้งการวางท่าทางของปากที่ดูแล้วเซ็กซี ่ 
สปีากทีเ่ขม้และมนัวาว เรยีวขาทีย่าว ขาว ไรร้ิว้รอย สือ่สายตาทีน่า่คน้หา 
เยา้ยวน การวางมอื การเดนิ การนัง่ ทีม่นียัแอบแฝงชวนหลงใหลและคดิ 
ร่างกายของนักแสดงที่สื่อออกมามีลักษณะตามวาทกรรมหลักของความ
สวยของผูห้ญงิทีใ่หไ้วอ้ยา่งเปน็มาตรฐาน (Goffman, 1979) 
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5. กรณีศึกษาสื่อโฆษณาทีวีกับความหลากหลายใน
การนำเสนอชุดความคิดความเชื่อเพศภาวะ-เพศวิถี 

5.1 โฆษณา กรุงไทย-แอกซ่า (บ้านใหม่) นำเสนอชุดความคิดบทบาทหญิง
ชาย สอดคล้องไปกับความคาดหวังทางสังคม 

เนื้อหาโฆษณา พระเอกมีอายุและประสบความสำเร็จในการทำงาน 
มีเงิน มีทรัพย์สิน และเวลา จากการเลิกทำงานก่อนเกษียณอาย ุจึงตั้งใจ
ไปพักผ่อนด้วยการพาภรรยาไปเที่ยวรอบโลกด้วยการเหมาเรือส่วนตัว 
เพือ่ใหภ้รรยาประหลาดใจ (Surprise) แตภ่รรยาได ้Surprise กลบั โดย
การโชวร์ปูในครรภท์ีม่เีดก็ ทำใหผู้ช้ายตอ้งรูส้กึฝนัสลาย (มภีาพเดก็กระโดด 
เหยยีบเรอื) แตส่ดุทา้ยกไ็ดม้อีงคก์รเขา้มาชว่ย จงึแกส้ถานการณไ์ด ้

ตาราง 1 วเิคราะหโ์ฆษณากรงุไทย-แอกซา่ 

ฉาก  
(SHOT)

บทสนทนา 
(DIALOGUE)

ใสร่หสั
สญัลกัษณ ์
(ENCODED

SIGN)

ความหมายทีถ่กู
ถอดรหสั 

(DECODABLE
MEANING)

 วนันีผ้มเลกิ
ทำงานไดก้อ่น
คนอืน่ ตอ้ง
ขอบคณุกรงุ
ไทยแอกซา่ 
ประกนัภยั 

ชายวยักลางคน
ดใีจทีไ่ดร้บัรางวลั 
เปน็ความสำเรจ็
จากการทำงาน
ของผูช้ายวยั
กลางคน 

ความสำเรจ็จากการ
หนา้ทีก่ารงาน เปน็
สว่นหนึง่ของความ
เปน็ชาย 

 ช : ทีร่กัจะ๊ 
ผมมเีรือ่ง
Surprise จะ
บอกคณุ นี่
ไง(แสดงรปู
เรอื) บา้นใหม่
ของเรา คราว
นีเ้ราไปเทีย่ว
รอบโลกกนัได้
แลว้ 

สามนีำเสนอ
ความปรารถนาที่
จะซือ้เรอืสว่นตวั
แบบหรหูราหลงั
จากประสบความ
สำเรจ็ในชวีติ 
เพือ่จะเดนิทางไป
ทอ่งเทีย่วรอบ
โลก 

ผูช้ายทีป่ระสบความ
สำเรจ็จะมคีวามสขุ 
และพรอ้มทีจ่ะใชเ้งนิ 
โดยการทอ่งเทีย่ว
อยา่งอสิระใหเ้ปน็
รางวลักบัตนเองและ
ครอบครวั 
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ฉาก  
(SHOT)

บทสนทนา 
(DIALOGUE)

ใสร่หสั
สญัลกัษณ ์
(ENCODED

SIGN)

ความหมายทีถ่กู
ถอดรหสั 

(DECODABLE
MEANING)

 ญ : ฉนักม็ี
เรือ่งจะบอก
คณุเหมอืนกนั
คะ่ 

ภรรยาเขนิอาย
กบัการบอกขา่วดี
ตอ่สาม ี

การมลีกูเปน็สิง่ที่
สำคญัในชวีติผูห้ญงิ 

  ภรรยานำภาพผล
การตรวจครรภใ์ห้
สามีดูด้วยความ
ภาคภมูใิจ 


ผู้หญิงเสนอภาพด้วย
ความภูมิ ใจกับการ
ประสบความสำเรจ็ใน
ชีวิตหลังมีครอบครัว 
คือการมีลูก ภาพได้
นำเสนอหน้าที่ของผู้
หญิง ภาระความรับ
ผิดชอบในการมีลูก 
ในการตั้งครรภ ์การ
ทำหน้าที่ที่สมบูรณ์
กับความเป็นหญิ ง 
การทำหน้ าที่ ดู แล
บุตรภายในครรภ์ให้
ปลอดภัย เลี้ยงดู
เติบโตซึ่งเป็นหน้าที่ที่
ยิง่ใหญ่

 ช : 
อา้ก.......... 

หลงัจากผูช้าย
เหน็ภาพและรูว้า่
ภรรยาตนกำลงั
ตัง้ครรภจ์งึแสดง
อาการตกใจอยา่ง
มาก 

-การทำลายความสขุ
บางอยา่ง โดยการ
แบง่เงนิทีต่อ้งไปใชใ้น
ครอบครวั และความ
สขุสว่นตวับางอยา่ง 
-การไดร้บัภาระใหม่
ในครอบครวั การถกู
ทำลายอสิระในชวีติ 
ผูช้ายถกูทำลายความ
ฝนั ตกใจ หวาดหวัน่
และวติกกงัวลใน 
ภาระหนา้ทีแ่ละเงนิ 
ทองทีก่ำลงัจะสญูเสยี
ไป 
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ฉาก  
(SHOT)

บทสนทนา 
(DIALOGUE)

ใสร่หสั
สญัลกัษณ ์
(ENCODED

SIGN)

ความหมายทีถ่กู
ถอดรหสั 

(DECODABLE
MEANING)

   -ปจัจบุนัภาระในการ
เลีย้งดบูตุรไดเ้ชือ่ม
โยงถงึปจัจยัปญัหา
ทางเศรษฐกจิ คา่ใช้
จา่ย และรายรบัตา่งๆ 
ของครอบครวัทีต่อ้ง
เปลีย่นไป ซึง่ตา่งจาก
อดตีทีไ่มพ่อ่และแมไ่ม่
ตอ้งวติกกงัวลปจัจยั
เหลา่นี ้


 ไมว่า่คณุจะ
วางแผนชวีติ
เปน็แบบไหน
เราทำใหเ้ปน็
จรงิได ้ใชช้วีติ
อยา่งมัน่ใจ กบั
กรงุไทยแอกซา่
ประกนัชวีติ 

ภาพทีผู่ช้ายฝนัไว้
เหมอืนฝนัสลาย 
เมือ่ลกูชายเขา้มา
ทำลายอนาคต 
เหมอืนการทีเ่ดก็
เขา้มากระโดด
เหยยีบเรอืของ
ตน 

ความสขุของผูห้ญงิ
คอืการมลีกู ซึง่ลกูได้
เปรยีบเสมอืนการ
สรา้งอตัลกัษณค์วาม
เปน็แมแ่ละครอบครวั
ทีส่มบรูณ ์แตผู่ช้าย
การมลีกูคอือปุสรรค
และการทำลาย 
เพราะผูช้ายจะชอบ
ความเปน็อสิระและ
ความสำเรจ็ในชวีติ 

 จากตารางวิเคราะห์โฆษณาข้างต้น พบว่าสื่อโฆษณาดังกล่าวนำ
เสนอบทบาทเพศกระแสหลักตามกรอบที่สังคมวางไว้ให ้ซึ่งผู้ชายตอบ
สนองความตอ้งการของตนและระบบทนุนยิม โฆษณายงัอธบิายถงึบทบาท
ความสำเร็จของผู้หญิงในความเป็นแม่และเมียที่สมบูรณ ์รวมทั้งกล่าวถึง
อำนาจทางการแพทย์ที่เข้ามามีส่วนร่วมของความเป็นครอบครัว ในการ
ยืนยันการตั้งครรภ ์การมีส่วนร่วมทางการแพทย์ในการดูแลครรภ์ของเด็ก
ทารกทีก่ำลงัจะเกดิขึน้อกีดว้ย 
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5.2 โฆษณา ก๊อกน้ำ (ซันวา) นำเสนอภาพของกลุ่มคนหลากหลาย  
ทางเพศว่าเป็นตัวตลก และภาพตัวแทนเรือนร่างของผู้หญิง  
ที่น่าเสน่หา  

เนื้อหาโฆษณา นำเสนอภาพพนักงานขายเป็นพนักงานหญิงสาว
สวยและเซ็กซี่นำเสนอสินค้า ซึ่งทำให้ลูกค้าผู้ชายต้องมารุมล้อมแล้วสนใจ
ในสนิคา้และบรกิาร แตเ่มือ่นำเอากลุม่กะเทยหรอืชายทีแ่ตง่หญงิมายนืขาย
แทน ทำใหล้กูคา้ไมส่นใจแตอ่ยา่งไรกต็ามกอ๊กนำ้กย็งัคงขายดอียู ่ซึง่ลกูคา้
ทัง้ตอ่วา่และรำคาญกบัคนขายกะเทยนีม้าก จนกระทัง่คนขายผูห้ญงิกบัมา
เหมอืนเดมิ แลว้ทำใหล้กูคา้ชายพอใจและมคีวามสขุ 

ตาราง 2 วเิคราะหโ์ฆษณากอ๊กนำ้ซนัวา 

ฉาก  
(SHOT)

บทสนทนา 
(DIALOGUE)

ใสร่หสั
สญัลกัษณ ์
(ENCODED

SIGN)

ความหมายทีถ่กู
ถอดรหสั 

(DECODABLE
MEANING)

 เพลง กอ๊กนำ้เปรยีบ
เสมอืนนางเอก
ทีส่วย หุน่ด ี
โดยพนกังาน
สาวแตง่ตวั
เซก็ซี ่โพสทา่
เซก็ซี ่เยา้ยวน
เพศอืน่ๆ จาก
การจดัวาง
ลกัษณะทา่ทาง
การยนื การ
ลบูไล ้สมัผสั 
การถอืจบักอ๊ก
นำ้อยา่งออ่น
โยน

ผลติภณัฑไ์ดเ้ชือ่ม
โยงเขา้กบักลุม่เปา้
หมาย คอื ผูช้าย 
โดยเฉพาะกลุม่ชา่ง
กอ่สรา้ง รวมถงึรปู
แบบของกอ๊กนำ้กบั
พรเีซน็เตอรไ์ดน้ำ
เสนอ ระหวา่ง 
อปุกรณก์บัเรอืนรา่ง
โดยใหค้วามหมายวา่ 
กอ๊กนำ้นัน้มคีณุคา่
นา่ใช ้และสวยงาม
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ฉาก  
(SHOT)

บทสนทนา 
(DIALOGUE)

ใสร่หสั
สญัลกัษณ ์
(ENCODED

SIGN)

ความหมายทีถ่กู
ถอดรหสั 

(DECODABLE
MEANING)

 กอ๊กนำ้ 
sanwa ด ี
จรงิๆ นะ่ ไม่
ตอ้งใชค้วาม
เซก็ซีก่ข็ายได ้
ไมเ่ชือ่มาดกูนั

ผูห้ญงิถกูผูช้าย
รมุลอ้ม อยา่งมี
ความสขุ

ผูห้ญงิมทีนุทาง
รา่งกายและมอีำนาจ
ในตน (Agency)





ขายชาย-
กอ๊กนำ้เราดี
นะ่ทำมาจาก
ทองเหลอืง

ผูช้ายรอบขา้ง
เดนิหน ีกะเทย
ทีไ่มส่วยและไม่
เซก็ซี ่



การนำเสนอภาพตรง
ขา้มกบัความเซก็ซี ่
แสดงใหเ้หน็วา่ผูช้าย
นัน้ชอบสิง่สวยงาม 
ไดแ้กร่ปูรา่ง หนา้ตา
และความเซก็ซี ่
ตา่งกบักะเทยทีต่อ้ง
ถกูปฏเิสธจากกลุม่
ผูช้ายและกลายมา
เปน็ตวัตลกขบขนัใน
สงัคม

 ลกูคา้-เออ รู ้
คนขายช-
แลว้พีจ่ะรบัสี
ไรดคีรบั 
ลกูคา้-สไีรก ็
ไดม้าหา้อนัไป 
โฆษก-กย็งั
ขายดอียู ่คน
ขายช-ออิอิ ิ
ลกูคา้-ขำไร  
คนขายช-
ของเราดนีะ
รุน่นี ้
ลกูคา้-ตลก
เหรอขายของ
อะ

ถงึจะมผีูช้ายมา
ขายกอ๊กนำ้ที่
ไมม่คีวามเซก็ซี ่
แตส่นิคา้กย็งั
ขายดอียา่งเท
นำ้เททา่

เกดิการเลอืกปฏบิตัิ
กบัคนทีไ่มใ่ชผู่ห้ญงิ 
และกะเทยทีไ่มส่วย 
มกีารตอบโตด้ว้ย
ความรนุแรงทาง
วาจา 
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ฉาก  
(SHOT)

บทสนทนา 
(DIALOGUE)

ใสร่หสั
สญัลกัษณ ์
(ENCODED

SIGN)

ความหมายทีถ่กู
ถอดรหสั 

(DECODABLE
MEANING)

 โฆษก-คนซือ้
ไมม่คีวามสขุ
หรอก 
ขายญ-รบั
อะไรเพิม่ไม่
คะ 
ลกูคา้-วว่ว
วาว 
โฆษก-กลบั
มาเปน็แบบ
เดมิดกีวา่มี
ความสขุ 
กอ๊กนำ้ 
sanwa

ผูช้ายเหลา่นีม้ี
ความสขุ เมือ่
ไดอ้ยูใ่กลก้บัผู้
หญงิหนา้ตาดี

-ความเหน็พอ้งตอ้ง
กนักบัผูห้ญงิสวย จงึ
ทำใหผู้ห้ญงิกลาย
เปน็ศนูยก์ลาง 
-ผูช้ายตอ้งการความ
สขุทีไ่ดคู้ก่บักบัผูห้ญงิ
ทีส่วยและเซก็ซี ่
-กอ๊กนำ้ทีค่ณุภาพดี
ตอ้งคูก่บัผูห้ญงิสวย
เซก็ซีต่ลอดไป

ตารางการวิเคราะห์โฆษณาข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความคิดความ
เชื่อที่อยู่ในสื่อโฆษณาที่นำเสนอกลุ่มคนที่หลากหลายทางเพศเป็นตัวตลก
ของสังคม โดยการนำผู้ชายมาแต่งหญิง ผูกโยงกับความหมายของเรือน
รา่งในอดุมคต ิวา่รปูรา่งแบบใดเปน็เรอืนรา่งทีน่า่พงึปรารถนา กลา่วคอื ผู้
ที่เกิดมามีเพศสรีระชายต้องสวมบทบาทความเป็นชาย แต่หากสวม
บทบาทขา้มเพศ จะกลายเปน็เรือ่งทีส่งัคมไมย่อมรบั เปน็เรือ่งตลกทำใหผู้้
ที่ต้องปฎิสัมพันธ์ด้วยเกิดความกระอักกระอ่วนใจ โฆษณาดังกล่าวได้สร้าง
ความชอบธรรมให้กับสังคมตอบโต้คนข้ามเพศ โดยการแสดงออกอย่างไม่
ให้เกียรต ิ เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม และไม่เคารพสิทธิทางเพศของ
กลุม่คนเหลา่นี ้ดงันัน้โฆษณาจงึไดต้อกยำ้ผลติซำ้วาทกรรมกระแสหลกัของ 
2 เพศสรีระ (หญิงชาย) เท่านั้น และได้ผูกโยงสนับสนุนวาทกรรมกระแส
หลกัดงักลา่วอยา่งแยบยล 
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5.3 โฆษณา เครื่องดื่มบำรุงกำลัง scotch รังนกแท้ นำเสนอ  
ชุดความคิดอุดมการณ์ความเป็นหญิงที่แตกต่างหลากหลาย    
ชายรักชายถูกโฆษณานำเสนอว่าเป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้น  
ในเรื่องเพศ (Sexual Active) 

เนื้อหาโฆษณา เมื่อระฆังที่โบสถ์ตีดังขึ้น ในชนบทของแถบลาตินอ
เมริกา หญิงสาวจำนวนนับร้อยต้องหยุดงานที่กระทำอยู ่ทุกคนมีความ
หลากหลายอาชีพ หญิงสาวเหล่านี้วิ่งกรูกันไปเพื่อคัดค้านการแต่งงานที่
โบสถ ์ซึ่งบาทหลวงได้กำลังทำพิธีวิวาห์ให้กับเจ้าบ่าวเจ้าสาวคู่หนึ่ง ซึ่ง
หญิงสาวทุกคนที่วิ่งมาโบสถ์นั้นพร้อมใจกันตะโกนว่า “ขอคัดค้าน” การ
แต่งงาน ต่อจากนั้นมีเพื่อนเจ้าบ่าวผู้ชายวิ่งเข้ามาร่วมคัดค้านเช่นกัน โดย
การเกาะแขนเจ้าบ่าวแล้วบอกว่า ฉันด้วย ในขณะที่เจ้าบ่าวกินรังนกอยู ่
ทำให้ต้องพ่นรังนกออกมาด้วยความตกใจ เจ้าบ่าวจึงอุ้มเจ้าสาวหนีฝูงชน 
ตามดว้ยขบวนของคนคดัคา้น 

ตาราง 3 วเิคราะหโ์ฆษณาเครือ่งดืม่บำรงุกำลงั scotch รงันกแท ้

ฉาก  
(SHOT)

บทสนทนา 
(DIALOGUE)

ใสร่หสั
สญัลกัษณ ์
(ENCODED

SIGN)

ความหมายทีถ่กู
ถอดรหสั 

(DECODABLE
MEANING)

  ผูห้ญงิขีม่า้ 



ผูห้ญงิคนนี ้ไมไ่ดป้ฏบิตัิ
ตนอยู่ในเพศภาวะแนว
ขนบ ขัดกับความเป็น
หญิง ทำตัวห้าวหาญ 
โลดโผน ทำงานนอก
บ้าน ซึ่งเป็นมิติใหม่ใน
การก้าวข้ามงานบ้าน
ของผูห้ญงิในโฆษณา
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ฉาก  
(SHOT)

บทสนทนา 
(DIALOGUE)

ใสร่หสั
สญัลกัษณ ์
(ENCODED

SIGN)

ความหมายทีถ่กู
ถอดรหสั 

(DECODABLE
MEANING)

  ผูห้ญงิตากผา้ บทบาทผูห้ญงิกบัการ
ทำงานในบา้นตาม
วาทกรรมกระแสหลกั 
ซึง่ทกุๆ งานเปน็ภาพ
ตวัแทนของบทบาทเพศ
หญงิในสงัคมและวฒัน
ธรรมนัน้ๆ ซึง่ในฉาก
หลงัผูห้ญงิไดก้า้วขา้ม
ออกจากสิง่ทีท่ำอยู ่ 



  ผูห้ญงิทำครวั บทบาทผูห้ญงิกบัการ
ทำงานในบา้นตาม
วาทกรรมกระแสหลกั 
ซึง่ทกุๆงานเปน็ภาพ
ตวัแทนของบทบาทเพศ
หญงิในสงัคมและวฒัน
ธรรมนัน้ๆ ซึง่ในฉาก
หลงัผูห้ญงิไดก้า้วขา้ม
ออกจากสิง่ทีท่ำอยู่

  ผูห้ญงินุง่
กระโปรงกำลงั
กระโดดเพือ่รบี
ออกจากบา้น

บทบาทผูห้ญงิกบัการ
กา้วขา้มวาทกรรม
กระแสหลกั ผูห้ญงิกบั
เรือ่งงานบา้น  โดยนำ
เสนอภาพของการ
กระโดดออกจากปริ
มณฑลของบา้น
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ฉาก  
(SHOT)

บทสนทนา 
(DIALOGUE)

ใสร่หสั
สญัลกัษณ ์
(ENCODED

SIGN)

ความหมายทีถ่กู
ถอดรหสั 

(DECODABLE
MEANING)

  กลุม่ผูห้ญงิสาว
สวย รปูรา่งด ี
ลว้นนุง่กระ 
โปรง และถก
กระโปรงวิง่ดว้ย
ความเรง่รบีไป
ทีโ่บสถอ์ยา่งตัง้
อกตัง้ใจ

การกา้วขา้มปรมิณฑล
ในบา้นและการ
แสดงออกซึง่ความ
ปรารถนาดา้นเพศอยา่ง
เปดิเผยและแนว่แน่

 บาทหลวง : 
ใครจะคดัคา้น
การแตง่งาน
ครัง้นีบ้า้ง 
กลุม่หญงิสาว 
: ขอคดัคา้น

ชายรกัชาย
แสดงออกถงึ
ความปรารถนา
ทางเพศ และ
เขา้ไปขอความ
รกั ความ
เหน็ใจจากชาย
หนุม่ผูเ้ปน็ทีร่กั

ความหลอ่ของพระเอก
กบัการเปน็หนุม่ลกูครึง่ 
มเีสนห่ ์และเปน็ที่
ตอ้งการของเพศ
เดยีวกนั และเพศตรง
ขา้ม

 ผูห้ญงิแตล่ะ
คน รวมถงึ
ผูช้ายดว้ย : 
ฉนัดว้ย!! 


พระเอกตกใจ
คาดไมถ่งึ เมือ่
มผีูช้ายเขา้มา
ชอบตนเองดว้ย
เชน่กนั

ชายรกัเพศเดยีวกนั
กลายเปน็ตวัตลก และ
เปน็ทีน่า่รงัเกยีจของ
ผูช้ายทีร่กัตา่งเพศใน
สงัคม

  ชายรกัชายได้
วิง่ตามผูช้าย
และนำหนา้
กลุม่ผูห้ญงิ 
ทัง้หมด

โฆษณานำเสนอภาพ
ของชายรกัชาย เปน็ผูท้ี่
มคีวามกระตอืรอืรน้
ดา้นเพศสงูกวา่คนปกต ิ
(Sexual Active) 
ซึง่สว่นใหญโ่ฆษณาได้
นำเสนอภาพเกนิจรงิ 
(Over Actting)
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จากตารางการวเิคราะหโ์ฆษณาขา้งตน้ ชีใ้หเ้หน็ถงึโฆษณาทีน่ำเสนอ
ในรูปแบบที่แตกต่างและหลากหลายจากวาทกรรมเพศภาวะกระแสหลัก 
(Grand Narrative) ด้วยภาพของผู้หญิงขี่ม้า ผู้หญิงถลกกระโปรงวิ่ง
เขา้หาผูช้าย ผูห้ญงิโลดโผนกระโดดจากทีส่งู ซึง่เปน็เพศภาวะของผูห้ญงิที่
แปรเปลี่ยนไปจากกรอบวาทกรรมกระแสหลัก เป็นการข้ามผ่านความเป็น
ผู้หญิงดีและไม่ดีตามที่สังคมวางกรอบและคาดหวังไว ้และสุดท้ายได้นำ
เสนอเรื่องราวของชายรักชาย กับการเปิดเผยตัวตน เพศวิถีและความ
ตอ้งการทางเพศในทีส่าธารณะอกีดว้ย 

5.4 โฆษณา โรลออนดับกลิ่นกาย exit (สูตรแรด) นำเสนอชุดความคิด 
ความเชื่อเพศวิถีของผู้หญิงที่สามารถแสดงออกเรื่องเพศของตนได้ 
กับกลิ่นกายอันพึงเสน่หาของผู้ชาย 

เนื้อหาโฆษณา ชายหนุ่มวัยรุ่น (สไตล์เกาหลี) ชูรักแร้เพื่อทดสอบ
ลูกกลิ้งระงับกลิ่นกายภายในกรง บริเวณใจกลางเมืองหลวงที่มีผู้ชาย  
ผู้หญิง วัยรุ่น วัยทำงาน มีทั้งผู้ที่มีคู่และไม่มีคู ่แต่งตัวด ี เหมาะสมกับ
สงัคมไทย กำลงัตกใจวิง่หนเีมือ่ไดย้นิเสยีงและความสัน่สะเทอืนของพืน้ดนิ
ทีฝ่งูแรดกำลงัวิง่กรเูขา้มา เพือ่พยายามทำลายกรงและเขา้ใกลช้ายหนุม่คนนี ้
ใหม้ากทีส่ดุ ทา้ยทีส่ดุเมือ่รถเครนยกกรงขึน้ไป ฝงูแรดกย็งัคงเกาะกรงอยา่ง 
แนห่นาเพราะความปรารถนาทางเพศทีม่ากมายของหญงิสาวเหลา่นัน้ 
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ตาราง 4 วเิคราะหโ์ฆษณาเครือ่งดืม่บำรงุกำลงั scotch รงันกแท ้

ฉาก  
(SHOT)

บทสนทนา 
(DIALOGUE)

ใสร่หสั
สญัลกัษณ ์
(ENCODED

SIGN)

ความหมายทีถ่กู
ถอดรหสั 

(DECODABLE
MEANING)

 นีค่อืการ
ทดสอบ exit 
โรลออนใหม ่


ชายหนุม่วยัรุน่ 
(สไตลเ์กาหล)ีชู
รกัแรเ้พือ่
ทดสอบลกูกลิง้
ระงบักลิน่กาย
ภายในกรง 
บรเิวณใจกลาง
เมอืงหลวง 

เกดิความมหศัจรรย์
ของกลิน่กายและ
สามารถเปลีย่น
รา่งกายใหม้คีวาม
เสนห่าจากกลิน่กายที่
หอมได ้ดว้ยการ
อปุโภคสนิคา้

 (เสยีง สัน่
สะเทอืนทีก่กึ
กอ้ง และฝงู
ชนกรดีรอ้ง
ดว้ยความ
หวาดกลวั)

ความมเีสนห่์
เรา้ใจของผูช้าย
ซึง่ใชล้กูกลิง้ดบั
กลิน่กาย ยีห่อ้ 
exit ทำใหม้ี
สาวมากมาย 
(ในทีน่ีค้อืแรด) 
วิง่เขา้หา 
เพราะไดก้ลิน่
กายผูช้ายคนนี ้
ขณะนัน้ผูช้าย 
ผูห้ญงิ วยัรุน่ 
วยัทำงาน มทีัง้
ผูท้ีม่คีูแ่ละไมม่ี
คู ่แตง่ตวัด ีตกใจ
วิง่หนเีมือ่ไดย้นิ
เสยีงและความ
สัน่สะเทอืนของ
พืน้ดนิทีฝ่งูแรด
กำลงัวิง่กรเูขา้
มา

เกดิการแบง่แยกตตีรา
กลุม่คนนอกกรอบ 
สงัคมและวฒันธรรม
กำหนดมาตรฐาน
ความเหมาะสม
ระหวา่งสิง่ทีด่กีบัไมด่ ี
ปกตหิรอืเบีย่งเบน 
จากการแตง่กาย แตง่
หนา้ทาตาทีเ่หมาะสม 
ถกูกาลเทศะ ตามวถิี
ชวีติของคนในสงัคม
กระแสหลกั ใหค้วาม
หมายวา่ ผูห้ญงิทีด่ี
ตอ้งไมท่ำตวัเหมอืน
แรด ตอ้งรกันวลสงวน
ตวั ไมว่ิง่เขา้หาผูช้าย 
และไมแ่สดงออกถงึ
ความตอ้งการดา้นเพศ 
มคีูค่วามสมัพนัธแ์บบ
รกัตา่งเพศ
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ฉาก  
(SHOT)

บทสนทนา 
(DIALOGUE)

ใสร่หสั
สญัลกัษณ ์
(ENCODED

SIGN)

ความหมายทีถ่กู
ถอดรหสั 

(DECODABLE
MEANING)

 ฝงูแรด : 
จุบ๊ๆๆๆๆๆๆๆๆ
ๆ

ฝงูแรด
หอ้มลอ้มกรง
เพือ่วิง่หาชาย
หนุม่

ผูช้ายเปน็ศนูยก์ลาง 
สว่นผูห้ญงิเปน็ชาย
ขอบหรอืปรมิณฑล ที่
กำลงัพยายามเขา้แยง่
ชงิทรพัยากรสว่น
กลางทีม่คีณุคา่ ซึง่
ชายหนุม่คนนีม้คีวาม
ดงึดดูทางเพศมากตอ่
ผูห้ญงิแรด 
-กลิน่ไดน้ำเสนอความ
เกนิจรงิ ทีท่ำใหเ้กดิ
ความคลัง่ไคลแ้บบหมู ่ 

 ชายหนุม่
แสดงสหีนา้ 
ทา่ทาง อากปั
กรยิา อารมณ ์
ทีไ่มค่อ่ยพอใจ
และใชค้ำพดู
เสยีดสฝีงูแรด
ทีว่ิง่เขา้มาหา  
ชายหนุม่: แม่
ไมว่า่เหรอ ทำ 
ตวัอยา่งเงีย้

ชายหนุม่พดู
โตต้อบฝงูแรด 
โฆษณาไดน้ำ
เสนอการสัง่
สอนและการตัง้
คำถามตอบโต้
ฝงูแรด

โดยการตัง้คำถามจาก
สงัคมในเรือ่ง ความ
อสิระของผูห้ญงิที่
แสดงออกเรือ่งเพศ 
แตก่ไ็มส่ามารถหยดุ
ยัง้และควบคมุความ
ปรารถนาของฝงูแรด
พวกนีไ้ด ้ซึง่ผูห้ญงิกม็ี
อสิระในการแสดงออก
ทางเพศเชน่กนั 

 ฝงูแรด : 
จุบ๊ๆๆๆๆๆๆๆๆ

ฝงูแรดเพศเมยี
พยายามพงักรง 
เพือ่เขา้ไปใกล้
ชายหนุม่ใหม้าก
ทีส่ดุ 
พลงัของกลิน่
กายทำใหส้าวๆ 
(แรดสาว) คลัง่
ไคลห้ลงใหล
แทบจะทลาย
กรงทีแ่ขง็แกรง่
เขา้ไปหา

การนำเสนอภาพ
ตวัแทน มายาคต ิ
และการแบง่ขดีเสน้
ระหวา่งผูห้ญงิทีด่แีละ
ไมด่วีา่ควรเปน็อยา่งไร 
การนำเสนอถงึผูห้ญงิ
แรดจะแสดงทา่ทาง 
แตง่หนา้ทาปากดว้ย
สสีนัทีฉ่ดูฉาด แสดง
สหีนา้ แววตา 
อารมณ ์และความ
ตอ้งการทางเพศทีส่งู
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ฉาก  
(SHOT)

บทสนทนา 
(DIALOGUE)

ใสร่หสั
สญัลกัษณ ์
(ENCODED

SIGN)

ความหมายทีถ่กู
ถอดรหสั 

(DECODABLE
MEANING)

 ใหม ่exit โรล
ออนระงบักลิน่
กาย 2 ชัน้ 
สตูรแรด

ฝงูแรดทำทกุวถิี
ทางเพือ่ใหไ้ด้
เขา้ใกลช้าย
หนุม่ พลงัของ
กลิน่กายทำให้
สาวๆ (แรด
สาว) คลัง่ไคล้
จนสามารถ
เกาะกรงตาม
ขึน้ไปเมือ่กรง
ถกูยกขึน้ บา้งก็
ปนีเสารถเครน
ขึน้ไป

ผูห้ญงิสามารถแสดง
ความตอ้งการดา้นเพศ
ในพืน้ทีส่าธารณะได้
อยา่งชดัเจน



จากตารางการวิเคราะห์โฆษณาข้างต้น ชี้ให้เห็นว่ากลิ่นกายนั้นมี
พลงั สามารถดงึดดูความสนใจ และเพิม่เสนห่าดงึดดูผูท้ีไ่ดร้บักลิน่ได ้ในที่
นี้เมื่อผู้หญิงได้สัมผัสกลิ่นกายของผู้ชายทำให้ผู้หญิงหลงใหลและเกิดความ
ต้องการทางเพศ ผู้หญิงสามารถแสดงออกด้านเพศตามต้องการได ้ซึ่ง
โฆษณากำลงัทา้ทายวาทกรรมกระแสหลกัของความเปน็หญงิในสงัคมไทย 

ยกุต ิมกุดาวจิติร (2541) ชีป้ระเดน็เรือ่งกลิน่กายไวก้บัสือ่โฆษณา
ไวไ้ดอ้ยา่งนา่สนใจและหลากหลายมมุมอง เชน่ การกลา่ววา่สนิคา้กบักลิน่
นัน้มอียู ่2 ชนดิคอื 1. สนิคา้ทีเ่พิม่กลิน่ตวั กบั 2. สนิคา้ทีก่ำจดักลิน่ตวั 
“สินค้าที่เป็นน้ำหอมและกำจัดกลิ่นกายนั้น มีความหมายทางสัญลักษณ์
เทยีบไดก้บัพธิกีรรม (ritual) ในสงัคมดัง้เดมิอกีดว้ย  

แมรี ่ดกัลาส (Douglas อา้งใน ยกุต ิมกุดาวจิติร, 2541 : 238) 
ได้อธิบายพิธีกรรมแห่งการชำระล้างมลภาวะทางสังคม-วัฒนธรรม และ
พิธีกรรมเปลี่ยนผ่าน (rite of passage) ดังนั้น ผู้รับสารที่เลือกหยิบใช้
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ผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มหรือกำจัดกลิ่นกายต่างๆ นั้นเปรียบได้ว่า กำลังเข้าสู่
พธิกีรรมทีก่ระทำกบักลิน่กาย เพือ่ใหต้นมกีายทพิย ์หรอืบง่บอกถงึรสนยิม
และวรรณะของตนทีส่งูสง่ขึน้ ตามทีโ่ฆษณาใหค้วามหมายไวเ้ชน่กนั 

ดังนั้น กลิ่นกายในแต่ละสังคมและวัฒนธรรมมีความหมายแตกต่าง
กนัออกไปตามความเชือ่และวถิชีวีติ ดงัทีย่กุต ิกลา่ววา่ “วธิกีารจดัการกบั
กลิ่นตัวในแต่ละวัฒนธรรมก็แตกต่างกันออกไปมากมาย ในแทบจะทุก
สังคมกลิ่นจะสัมพันธ์กับร่างกายในฐานะที่เป็นสิ่งหนึ่งที่สังคมใช้จำแนก
บุคคล เป็นตัวบ่งชี้สถานภาพของบุคคล” (ยุกต ิมุกดาวิจิตร, 2541 : 
235) ดังนั้น กลิ่นตัวได้ให้สัญญะถึงที่มาและสถานภาพของเชื้อชาต ิ 
ชาตพินัธุ ์วรรณะตา่งๆ เชน่ กลิน่ของคนวรรณะศทูร จณัฑาล คนจน และ
กลิน่ตวัของคนเอเชยีตะวนัออกกลาง เปน็ตน้   

หลายโฆษณาพยายามอธิบายสรรพคุณในผลิตภัณฑ์สินค้ากับการ
กำจดักลิน่กาย ใหผ้กูโยงกบัแนวคดิวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์เพือ่เพิม่ความ
นา่เชือ่ถอืของผลติภณัฑ ์ผา่นการอธบิายดว้ยศพัทท์างการแพทย ์เชน่ การ
เรยีกชือ่ของผลติภณัฑน์ัน้ๆวา่ “ยา” เชน่ ยาสฟีนั นำ้ยาบว้นปาก ยาสระ
ผม รวมถึงอธิบายส่วนผสมของตัวยาในชื่อทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถ
ทำลายลา้งเชือ้โรคทีม่ชีือ่ทางวทิยาศาสตรเ์ชน่กนั เพือ่ใหผู้ร้บัสารมัน่ใจและ
เห็นคุณค่าในผลิตภัณฑ์ที่ผู้ส่งสารกำลังนำเสนอในการประกอบสร้างอัต
ลกัษณข์องคนในสงัคม 

จากตวัอยา่งโฆษณาเรือ่งรกัแร ้แสดงใหเ้หน็วา่โฆษณาสามารถสรา้ง
ความคิดความเชื่อ ผลิตชุดวาทกรรมหรือองค์ความรู้ใหม่ๆ ด้วยการ
ประกอบสร้างทำให้ร่างกายของมนุษย์นั้นกลายเป็นสินค้า และแยกส่วน
เป็นชิ้นๆ ตามความต้องการของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นๆ เช่น การ
ปลดเปลื้องภาพของรักแร้จากบริบทองค์รวมแห่งร่างกายที่เป็นซอกอับคับ
แคบเสียก่อน (Decontextualization) สอดคล้องกับแนวคิดของควีน 
(Quine, 1969) ที่ให้ความสำคัญกับภาษา เนื้อหาและบริบทของคำ ที่
เป็นตัวกลางในการสื่อหรือปรับเปลี่ยนทัศนคติให้คู่สนทนาหรือผู้รับสารได้
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เข้าใจตามที่ผู้ส่งสารต้องการ (http://www-formal.stanford.edu/jmc/
context3/node6.html) ด้วยการเปลี่ยนภาษาจาก “รักแร้” อันสกปรก
หรือน่ารังเกียจ ให้กลายเป็น “วงแขน” ที่ต้องปราศจากกลิ่น ไร้ขน ต่าง
จากรักแร้ตามธรรมชาต ิ เปลี่ยนแนวคิดจาก บริเวณใต้วงแขน ที่มีกลิ่น
เหมน็ และมสีดีำ กลายมาเปน็บรเิวณใตว้งแขน ทีม่กีลิน่หอม และมสีขีาว 
และบัญญัติศัพท์ใหม่ที่สวยหร ูน่าชม น่าฟังว่า “วงแขน” ใช้เรียกบริเวณ
รา่งกายสว่นนัน้แทน “รกัแร”้ เสยี เพือ่ให ้“วงแขน” สือ่ความหมาย [หอม 
และ ขาว] แทนความหมาย [เหม็น และ ดำ] เป็นต้น ทำให้พื้นที่ของ
รกัแรน้ัน้เปลีย่นไป  

ผนวกกบัแนวคดิของ Habermas ทีอ่ธบิายถงึพืน้ทีส่ว่นตวั (private 
sphere) กับพื้นที่สาธารณะ (public sphere) ว่ามีความต่างกัน เพราะ 
พื้นที่ส่วนตัวเป็นพื้นที่ปัจเจก และเป็นพื้นที่ที่สามารถพักผ่อนส่วนตัวจาก
สงัคม เชน่ บา้นและครอบครวั หากนำมาอธบิายโดยเชือ่มโยงกบัรกัแรพ้บ 
วา่ แตเ่ดมินัน้รกัแรเ้คยเปน็พืน้ทีส่ว่นตวั (private sphere) มากอ่น ไมม่ี
ใครให้ความสนใจและปล่อยมันอย่างอิสระ แต่ขณะนี้รักแร้ได้เปลี่ยนตัวเอง
จากเดิมที่เคยอาศัยอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวได้กลายเป็นพื้นที่สาธารณะ (public 
sphere) ตอ้งออกมาแสดงตวัตอ่โลกภายนอก เพราะความหมายจากสงัคม 
ทีเ่ปลีย่นไป นำไปสูก่ารอวดโชวร์กัแรข้องแตล่ะบคุคลในทีส่าธารณะ กบัการ
สร้างตัวตนและอัตลักษณ์แบบใหม่ตามยุคสมัย (Habermas, Jurgen; 
Thomas Burger trans., Frederic Lawrence Ass., 1989) 

ดงันัน้ ในปจัจบุนัยทุธศาสตรก์ารขายสนิคา้ยาระงบักลิน่ตวัของเพศ
ชาย ได้เปลี่ยนบริเวณรักแร้ของเพศชาย  จากเดิมที่รักแร้ผู้ชายจะดกดำ 
ขนยาวเป็นเรื่องธรรมชาต ิการประกอบสร้างของโฆษณาทำให้ผู้ชายหลาย
คนหันมาเอาใจใส่เรื่องใต้วงแขน เช่นเดียวกัน โฆษณาผลิตภัณฑ์ลูกกลิ้งได้
นำเสนอภาพแห่งความประทับใจและน่าสัมผัสใต้วงแขนของผู้ชาย โดย
ค่อยๆ ลดความยาวและปริมาณของขนรักแร้ลง จนปัจจุบัน โฆษณาได้นำ
เสนอว่าผู้ชายที่น่าสัมผัสและเข้าใกล้นั้นต้องไม่มีขน และมีวงแขนที่ใส
สะอาด รวมถึงความสามารถของลูกกลิ้งที่ทำให้รูขุมขนของผู้ชายนั้น
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กระชบั เรยีบเนยีน ขาว จงึทำใหผู้ช้ายจำนวนไมน่อ้ยถกูประกอบสรา้งและ
มีวิถีชีวิตในการดูแลรักษาใต้วงแขนเปลี่ยนไป อีกทั้งภาพโฆษณายังเสนอ 
ว่าผู้ชายให้ความสำคัญและสนใจความเรียบเนียน ความสะอาดไร้ขน 
ความขาวที่ใต้วงแขนของผู้หญิง ดังตัวอย่างโฆษณา ลูกกลิ้งระงับกลิ่นกาย 
Nivea (เพือ่เธอ) กบั ลกูกลิง้มสิทนิ (รกัแรข้าวไมโ่บะ๊) ดา้นลา่ง สง่ผลให้
ทัง้หญงิชายในปจัจบุนั มกัหนัมาสนใจและมองใตว้งแขนของกนัและกนัมาก
ขึ้นมากกว่าอดีต หญิงชายที่มีขนรักแร้ยาว กลิ่นตัวแรง ผิวไม่เรียบเนียน 
จะขาดความมั่นใจในการเปิดเผยพื้นที่ใต้วงแขนมากขึ้น ไม่กล้าโบกมือ  
จบัราวรถเมลด์า้นบน เขา้ใกลผู้อ้ืน่ขณะเหงือ่ออก เปน็ตน้ 

          

                  กอ่นใช ้               หลงัใช ้ทำใหก้ระชบัรขูมุขน  

    เรยีนเนยีน ขาวสะอาด 

รปู 20 ตวัอยา่งโฆษณา : ลกูกล้ิงระงบักล่ินกาย Nivea (เพ่ือเธอ)  กบั ลกูกล้ิงมิส

ทิน (รกัแรข้าวไมโ่บะ) 

ในเนื้อเรื่องโฆษณาชิ้นนี ้พระเอกให้ความสำคัญและความสนใจกับ
รกัแรข้องผูห้ญงิอยา่งมาก เสรมิใหบ้คุลกิของผูท้ีม่รีกัแรง้ดงามมคีวามมัน่ใจ
และน่าสนใจยิ่งขึ้น และตลอดวันพระเอกมีโอกาสพบเจอกับความน่าทึ่งใต้
วงแขนของผู้หญิงตลอดเวลา ภาพโฆษณาทั้ง 2 ชิ้นนี้เป็นหลักฐานยืนยัน
ไดว้า่ ยคุสมยัของรกัแรท้ัง้หญงิและชายในปจัจบุนัไดเ้ปลีย่นไปแลว้  
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5.5 โฆษณาปลาเส้นทาโร่ นำเสนอชุดความคิด และมายาคติของ  
เพศวิถีแบบชายรักชาย ที่ตอกย้ำว่าไม่เป็นที่ต้องการของผู้หญิง   
และเพศวิถีของผู้หญิงที่ต้องมีคู่เป็นผู้ชายเท่านั้น   
รวมถึงการให้ความหมายต่อผู้หญิงอ้วนกับร่างที่ ไม่พึงปรารถนา 

ตวัอยา่งโฆษณานำเสนอกลุม่ ประชากรมา 100 คน ซึง่ไดแ้บง่ขา้ง
ระหว่างผู้ชายกับผู้หญิง เมื่อแบ่งข้างแล้วจำนวนประชากรผู้ชายในปัจจุบัน
นั้นมีจำนวนน้อยกว่า ซึ่งเมื่อแบ่งในสัดส่วนของผู้ชาย มีผู้ชายจำนวนมาก
เป็นกลุ่มที่มีแฟนและครอบครัวแล้ว ส่วนกลุ่มที ่2 ปริมาณผู้ชายค่อยๆ 
ลดลงแต่เป็นกลุ่มพวกบ้างาน กลุ่มที ่3 มีคนอยู่จำนวนน้อยทุกคนล้วน 
หน้าตาดีแต่กลายเป็นกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ ซึ่งกลุ่มผู้ชาย
ท้ายที่สุด มีอยู ่2 คน คือคนอ้วนและคนที่มีภาวะทางจิตไม่ปกต ิซึ่งเป็น
คนทีไ่มม่ใีครตอ้งการ 

ตาราง 5 วเิคราะหโ์ฆษณาปลาเสน้ทาโร ่

ฉาก  
(SHOT)

บทสนทนา 
(DIALOGUE)

ใสร่หสั
สญัลกัษณ ์
(ENCODED

SIGN)

ความหมายทีถ่กู
ถอดรหสั 

(DECODABLE
MEANING)

 ในปจัจบุนั ผู้
หญงิมี
ปรมิาณมาก
กวา่ผูช้าย

นำเสนอวา่
ปจัจบุนั
สดัสว่น
ประชากรผู้
หญงิมมีาก
กวา่ผูช้าย

การนำเอาองคค์วามรู้
ดา้นประชากรศาสตร ์
มาอธบิายสดัสว่น
ระหวา่งหญงิกบัชายที่
ไมเ่ทา่กนั ซึง่อธบิายได้
วา่ผูห้ญงิหาคูค่วาม 
สมัพนัธไ์ดย้ากขึน้  
มกีารแขง่ขนักนัเอง
ระหวา่งผูห้ญงิสงู ดงั
นัน้จงึเกดิปรากฏการณ์
ทีผู่ห้ญงิตอ้งคอยแยง่ชงิ
ผูช้าย
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ฉาก  
(SHOT)

บทสนทนา 
(DIALOGUE)

ใสร่หสั
สญัลกัษณ ์
(ENCODED

SIGN)

ความหมายทีถ่กู
ถอดรหสั 

(DECODABLE
MEANING)

 60 
เปอรเ์ซน็ต ์
แตง่งานแลว้

ผูช้ายจำนวน
มากกวา่ครึง่
นัน้แตง่งาน
และมี
ครอบครวัแลว้

ผูช้ายสว่นใหญม่ี
ครอบครวัแลว้ ซึง่ทำให้
ผูห้ญงิตอ้งแยง่ชงิในอกี 
40% ทีเ่หลอื

 อกีสว่นบา้
งาน

จำนวนทีร่อง
ลงมานัน้กบ็า้
งาน

ผูช้ายเปน็เพศทีต่อ้ง
ทำงาน รกัความ
กา้วหนา้  มหีนา้ทีก่าร
งานและความรบัผดิ
ชอบทางดา้นการเงนิ 
ถงึจะประสบความ
สำเรจ็ในชวีติ

 ทีเ่หลอื 
หลอ่!!! 
แต.่......  ไป
เลย

จำนวนทีม่อียู่
นอ้ยนี ้ เปน็
เพศชายที่
หนา้ตาด ีแต่
เปน็ผูท้ีช่อบ
เพศเดยีวกนั

เปน็กลุม่คนทีน่า่
รงัเกยีจ ผดิปกต ิเบีย่ง
เบน ตวัตลกขบขนั 
หนา้ตาดแีตช่อบเพศ
เดยีวกนั

 สดุทา้ย 
ก.็..เนีย่

ซึง่กลุม่ผูช้าย
ทีเ่หลอื คอื
บคุคลทีไ่มพ่งึ
ปรารถนา 


ผูช้ายทีเ่หลอือยูค่อื ผูท้ี่
ไมม่คีรอบครวั ไมม่รีาย
ได ้หนา้ตาไมด่ ีแตม่ี
ความเปน็ชาย ซึง่เหลอื
อยูจ่ำนวนนอ้ยนดิ ดงั
นัน้ผูห้ญงิควรหาทาง
รบัมอืกบัปญัหา
ความคลาดแคลนเพศ
ชายในสงัคมปจัจบุนั
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ฉาก  
(SHOT)

บทสนทนา 
(DIALOGUE)

ใสร่หสั
สญัลกัษณ ์
(ENCODED

SIGN)

ความหมายทีถ่กู
ถอดรหสั 

(DECODABLE
MEANING)

 ดแูลตวัเองให้
ดแีลว้กนั 
เริม่ตน้ดว้ย
การกนิทาโร่

ผูห้ญงิอว้นเปน็ 
ผูท้ีช่อบกนิ
ขนม ยงัตอ้ง
หนัมาสนใจใน
สขุภาพและ
สดัสว่นเพือ่
เรยีกรอ้ง
ความสนใจกบั
เพศตรงขา้ม

ถกูแบง่แยกตตีรา ให้
ความหมายกบัขนาด
สดัสว่นและรปูรา่ง
ความเปน็ผูห้ญงิ ผู้
หญงิตอ้งเตรยีมตวัเอง
ใหพ้รอ้มกบัรปูรา่งตาม
ความตอ้งการของ
สงัคมและวฒันธรรม



จากตารางการวิเคราะห์ข้างต้น โฆษณาปลาเส้นได้นำเสนอถึงองค์
ความรู้ทางประชากรศาสตร ์ซึ่งอธิบายถึงสัดส่วนของจำนวนประชากรว่า
เปน็หญงิมากกวา่ชาย จากภาพโฆษณามจีำนวนผูห้ญงิมากกวา่ถงึ 2 ใน 3 
ดังนั้นโฆษณาได้ให้ความชอบธรรมกับสังคมว่าผู้ชายว่าเป็นผู้เลือกและผู้
หญงิเปน็ตวัเลอืกในคูค่วามสมัพนัธ ์และยงัใหค้วามหมายตอ่ชายรกัชายใน
เชงิลบ ไมเ่ปน็ทีต่อ้งการของสงัคมและผูห้ญงิ โดยสรา้งกรอบความสมัพนัธ์
ในการเลอืกคูเ่ฉพาะชายหญงิหรอืรกัตา่งเพศเทา่นัน้ (Heterosexual) ทา้ย
สุดโฆษณาได้ประกอบสร้างความหมายของร่างกายที่พึงปรารถนา โดยผู้
หญิงที่น่าเสน่หานั้นต้องหุ่นดีไม่อ้วน เพราะภาพของคนอ้วนในโฆษณาเป็น
ตัวตลกที่เห็นแก่กิน หยิบขนมคำใหญ่เข้าปาก ด้วยความหมายที่ผู้หญิง
เปน็ผูถ้กูเลอืกทำใหผู้ห้ญงิตอ้งกลบัมาใสใ่จในรปูรา่งสดัสว่น เพือ่ใหต้นมรีปู
รา่งทีน่า่พงึปรารถนา และกลบัมาสรา้งอำนาจในตนผา่นรา่งกายอกีครัง้    
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5.6 โฆษณา ผลิตภัณฑ์กระชับทรวงอก St.herb (ไม้กระดาน)   
นำเสนอชุดความคิดเพศวิถีแบบชาย การให้ความหมาย  
ของขนาดหน้าอกกับความมีเสน่ห์ทางเพศของผู้หญิง   
(Sexy Body and Social Body) 

เนื้อหาโฆษณา สามีจอดรถขณะติดไฟแดง จิตใจล่องเลยเมื่อเห็น
ลูกโป่งสีชมพูขนาดใหญ่ที่ลอยอยู่คู่กันกลางอากาศ เปรียบเทียบกับขนาด
หนา้อกของภรรยาทีน่ัง่อยูข่า้งๆ ทีแ่บนราบเหมอืนไมก้ระดาน หลงัจากนัน้
คูส่ามภีรรยาไปหา้งสรรพสนิคา้ สามหียดุพจิารณาลกูแคนตาลปูขนาดใหญ่
ที่วางอยู่คู่กัน ทั้งอยากจับสัมผัส แต่ภรรยาก็เข้ามาห้ามไว ้ เมื่อกลับมา
บา้นกอ่นเขา้นอนรายการโฆษณาสนิคา้ไดน้ำเสนอเครือ่งออกกำลงักาย ซึง่
ผู้นำเสนอใส่เสื้อผ้าที่รัดรูปเหมาะกับการออกกำลังกายและมีขนาดหน้าอก
ใหญ ่ทำให้สามีรู้สึกว่าตนอยู่ในภาวะที่น่าเศร้าเสียใจที่หน้าอกภรรยาของ
ตนนัน้แบนราบ ทำใหก้ารใชช้วีติอยูร่ว่มกนัระหวา่งสามภีรรยาไมม่คีวามสขุ 

 

ตาราง 5 วเิคราะหโ์ฆษณาผลติภณัฑก์ระชบัทรวงอก St.herb

ฉาก  
(SHOT)

บทสนทนา 
(DIALOGUE)

ใสร่หสั
สญัลกัษณ ์
(ENCODED

SIGN)

ความหมายทีถ่กู
ถอดรหสั 

(DECODABLE
MEANING)

 ดนตร ีเปยี
โนบรรเลง
จงัหวะซมึ
เศรา้ 
ญ:คดิไรอยู่
อะ่ 
ช:เปลา่จะ๊ 
ญ:มไีรบอก
ไดน้ะ

สามกีำลงัทน
ทกุขก์บั
ขนาดหนา้อก
ของภรรยาที่
แบนเหมอืน
ไมก้ระดาน 


การทีผู่ห้ญงิมหีนา้อก
ขนาดเลก็หรอืแบนราบ
นัน้เปน็ปญัหา เปน็สิง่ที่
ผูช้ายไมช่อบ กงัวล ไม่
พอใจ ไมส่ามารถสรา้ง
ความสขุทางเพศได้
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ฉาก  
(SHOT)

บทสนทนา 
(DIALOGUE)

ใสร่หสั
สญัลกัษณ ์
(ENCODED

SIGN)

ความหมายทีถ่กู
ถอดรหสั 

(DECODABLE
MEANING)

 ญ : นี.่..ทำ
ไรอะ่

สามจีนิตนา 
การกบัผลไม้
ทรงกลม เพือ่
ปลดปลอ่ย 
ความ
ปรารถนาและ
ความรืน่รมย์
ทางเพศแทน
หนา้อก
ภรรยาของตน

รปูทรงของหนา้อกควร
เตง่ตงึ กลมโต ดงันัน้
หากผูห้ญงิทีห่นา้อกหอ้ย 
คลอ้ย เหีย่ว ยาน ถอืวา่
ไมเ่ปน็ทีพ่งึปรารถนา

 ทวี ี: ซารา่
มนังา่ยมาก
เลยคะ่ 
เพยีงใช้
เครือ่งนี ้5 
นาทเีทา่นัน้ 
คณุจะรูส้กึ
กระชบัไป 
ทัง้สดัสว่น 
(กลอ้งซมู
ไปทีห่นา้อก
ผูท้ีก่ำลงั
ออกกำลงั
กาย) 
ญ : นอน
เถอะ

สามไีมส่นใจ
และไมแ่สดง
ความรูส้กึ
ทางเพศกบั
ภรรยาของ
ตน

รปูรา่งสดัสว่นทีพ่งึ
ปรารถนา และเปน็ที่
ยอมรบัในหมูผู่ช้าย คอื
การมรีปูรา่ง สดัสว่นของ
ขนาดหนา้อกทีใ่หญ ่และ
ถกูใหค้วามหมายวา่
ขนาดของหนา้อกนัน้
สามารถสรา้งความสขุ
ทางเพศแกฝ่า่ยชาย
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ฉาก  
(SHOT)

บทสนทนา 
(DIALOGUE)

ใสร่หสั
สญัลกัษณ ์
(ENCODED

SIGN)

ความหมายทีถ่กู
ถอดรหสั 

(DECODABLE
MEANING)

 ช : สะอืน้ 
.... 

โฆษก : st. 
herb เพือ่
ผวิทรวงอก
สวย

การทนทกุข์
ทีต่อ้งอยูร่ว่ม
กนักบัภรรยา
ทีห่นา้อก
แบนราบ

หนา้อกภรรยา เปน็ตวั
ทำลายชวีติคู ่และ
อารมณท์างเพศ



จากตารางการวิเคราะห์ข้างต้น โฆษณาได้นำเสนอภาพตัวแทนทาง
เพศวิถีแบบชายที่ให้ความสำคัญกับรูปร่างและขนาดหน้าอกที่น่าพึง
ปรารถนาและมีเสน่ห์ทางเพศของผู้หญิง และผลักให้ผู้หญิงที่มีหน้าอกเล็ก
หรอืแบนราบเปน็ผูท้ีข่าดเสนห่ท์างเพศ ไมเ่ปน็ทีต่อ้งการของคูข่องตน 

5.7 โฆษณา ระบบโทรศัพท์มือถือ (AIS) นำเสนอชุดความคิด   
เพศวิถีของผู้สูงอายุ 

บริบท สามีภรรยาสูงอายุคู่หนึ่งอาศัยอยู่ภายในบ้านเรือนไทยหลัง
เดียวกัน คุณตากำลังปอกแอปเปิ้ลให้คุณยายกินขณะที่คุณยายไม่ค่อย
สบาย ซึ่งคุณตามีท่าทางที่ไม่สันทัดในการปอก ทั้งแหว่งบ้างเบี้ยวบ้างใน
ผลแอปเปิ้ล  แต่คุณตาก็พยายามทำอยากให้คุณยายได้กิน ยายก็ชมแล้ว
คณุตากเ็ขนิอาย 
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ตาราง 6 วเิคราะหโ์ฆษณาระบบโทรศพัทม์อืถอื (AIS) 

ฉาก  
(SHOT)

บทสนทนา 
(DIALOGUE)

ใสร่หสั
สญัลกัษณ ์
(ENCODED

SIGN)

ความหมายทีถ่กู
ถอดรหสั 

(DECODABLE
MEANING)

 เปยีโน
บรรเลง 



ชายสงูอายุ
เขา้ครวัเพือ่
ปอกผลไม ้



-นำเสนอบทบาทเพศ
ชายทีไ่มท่ำงานบา้น 
งานครวั  โดยปกตเิปน็
งานของผูห้ญงิ แตห่าก
ผูช้ายจะทำกฝ็กึฝนและ
ทำได ้
-ผูช้ายจะทำงานบา้น 
งานครวัเฉพาะในโอกาส
ทีจ่ำเปน็ 
-ผูช้ายนัน้ทำหนา้ที่
อยา่งไมเ่ตม็ที ่ทำแลว้
ตอ้งเขนิอาย ไมส่ือ่สาร
ใหรู้เ้รือ่งและชดัเจน 
ตวัอยา่งคอืเมือ่ปอกผล
ไมเ้สรจ็แลว้วางไวโ้ดยไม่
ออ่นโยนหรอืออดออ้น
แบบผูห้ญงิ

 ยาย : ปอก
แอปเปิล้
เปน็ดว้ย
หรอตา

คณุยายผูซ้ึง่
เปน็ภรรยามี
ความสขุเมือ่
คณุตาปอกผล
ไมม้าใหท้าน

ทัง้คูม่คีวามรืน่รมย ์และ
แสดงความผกูพนักนั  
โดยผา่นความเอือ้อาทร
ทีม่ตีอ่กนัและกนั
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ฉาก  
(SHOT)

บทสนทนา 
(DIALOGUE)

ใสร่หสั
สญัลกัษณ ์
(ENCODED

SIGN)

ความหมายทีถ่กู
ถอดรหสั 

(DECODABLE
MEANING)

 โฆษก : 
ความรูส้กึ
ดีๆ  ของคน
ทีเ่ราแคร์
สำคญัเสมอ 



ทัง้คูอ่าศยัอยู่
ดว้ยกนัอยา่ง
มคีวามสขุกบั
การเอือ้อาทร
ซึง่กนัละกนั

-สงัคมและวฒันธรรมได้
ใหค้วามหมายวา่ ผูส้งู
อายนุัน้ไมค่วรแสดงออก
ทางดา้นอารมณ์
พฤตกิรรมและกจิกรรม
ทางเพศใดๆ แมแ้ตก่าร
สมัผสัสมัพนัธซ์ึง่กนัและ
กนั 
-ภาพโฆษณานำเสนอ
เพยีงการแสดงความเอือ้
อาทรและความผกูพนั
ผา่นการดแูลซึง่กนัและ
กนั

โฆษณาขา้งตน้ไดน้ำเสนอตามกรอบเพศวถิขีองผูส้งูอาย ุวา่เปน็วยัที่
ไม่ควรสนใจและแสดงออกด้านเพศอย่างชัดเจนแม้กระทั่งการสัมผัส
สัมพันธ์กัน เป็นวัยที่ควรได้รับความเคารพยกย่องจากลูกหลาน เพราะ
สังคมและวัฒนธรรมไทยมองว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องต่ำ เป็นเรื่องที่ไม่ด ีเป็น
เรื่องสกปรก ดังนั้นผู้สูงอายุจึงไม่ควรแสดงออกเรื่องเพศ โดยให้ภาพ
ครอบครัวในอุดมคติว่า เมื่อคู่สามีภรรยาเข้าสู่วัยชราควรแสดงความเอื้อ
อาทรซึ่งกันและกันท่ามกลางลูกหลาน ดังนั้น เพศวิถีของวัยชราจึง
แสดงออกได้อย่างจำกัดและเป็นเพียงแค่รูปแบบการเอื้ออาทรและความ
ผกูพนัซึง่กนัและกนั 
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6. ชุดความคิด ความเชื่อเรื่องเพศภาวะ เพศวิถี 
 จากการยอมรับ ต่อรอง ต่อต้านของผู้รับสาร 

ความหมายที่ ให้กับโฆษณา 

ผูร้บัสารทีผ่า่นการเขา้รว่มสนทนามทีัง้ตอ่รองและยอมรบักบัอำนาจ
วาทกรรมกระแสหลกั ซึง่ใหค้วามเหน็วา่ โฆษณาไดน้ำเสนอชดุความคดิบน
ฐานความเป็นจริงตามที่สังคมและวัฒนธรรมกำหนดไว ้ โฆษณานำเสนอ
สินค้าสำหรับหญิงชายแตกต่างกัน หากเป็นผู้ชายจะนำเสนอถึงความ
สามารถในการดงึดดูทางเพศ แตห่ากเปน็ผูห้ญงิ จะเสนอผา่นเรอืนรา่งของ
ผู้หญิงที่พึงปรารถนาตามกระแสหลัก ผู้ผลิตสื่อโฆษณาพยายามผูกโยง
สนิคา้ทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัการใชผ้ลติภณัฑบ์นเรอืนรา่งหรอืรา่งกายมนษุย ์กบั
เพศภาวะและเพศวถิขีองมนษุยต์ามกระแสหลกัของสงัคม  

ผู้รับสารจำนวนหนึ่งรู้เท่าทันว่าโฆษณานั้นเสนอภาพและเรื่องราวที่
เกินจริง ผู้รับสารจึงต่อรองและเลือกรับชุดคิดที่โฆษณานำเสนอ ไม่ได้ยอม
เชื่อตามโฆษณาทั้งหมดหรือทันท ีแต่พิจารณาเลือกรับชุดความเชื่อบาง
อยา่ง เพราะสือ่โฆษณาทวีเีปน็ปจัจยัหนึง่ทีช่ว่ยตกีรอบการลืน่ไหลทางเพศ
ของมนุษย์ได ้ เช่น การที่มีกายเป็นชายใจเป็นหญิงก็ไม่สามารถทำได ้
เพราะสังคมคาดหวังในรูปลักษณ์ความเป็นหญิงที่ต้องมีหน้าอก รูปร่าง
ลักษณะความเป็นผู้หญิง หรือรู้เท่าทันว่าโฆษณาเป็นเพียงตัวตอบสนอง
ระบบทุนนิยม จึงนำเสนอภาพเกินจริง ดังคำพูดที่สะท้อนความรู้สึกหลัง
รบัชมสือ่โฆษณาวา่ 

“ไม่เชื่อมาก...โฆษณามันเกินจริง” 

แตง คณะศกึษาศาสตร ์ป ี1 มหาวทิยาลยัรฐั 

“ไม่เชื่อค่ะ..เกินจริง..ดาราส่วนใหญ่เค้าโฆษณา เค้าก็สวยอยู่แล้ว” 

ตา่ย อกัษรศาสตรป์ ี1 มหาวทิยาลยัรฐั 
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โฆษณาส่วนใหญ่พยายามผลิตซ้ำบนฐานความเชื่อทางสังคม
วัฒนธรรมกระแสหลัก และมายาคติทางสังคม จากการวิเคราะห์โฆษณา
Exit (โรลออนระงับกลิ่นกายสูตรแรด) ซึ่งผู้รับสารเชื่อว่า โฆษณาได้
สะท้อนข้อเท็จจริง และชุดความรู้ความจริงในสังคม ที่เชื่อว่าผู้หญิงไม่ดี
เสมือนแรดกลุ่มนี้มีอยู่จริงและกระทำอยู่จริง โฆษณานำเสนอผ่านทาง 
ปฏิบัติการทางภาษา ภาพตัวแทนของตัวนักแสดง การจัดวางท่าทาง 
บุคลิกภาพ สีหน้าท่าทาง คำพูด การสนทนาของตัวนักแสดง และสิ่ง
แวดลอ้ม จนอาจทำใหผู้ร้บัสารบางสว่นเชือ่ตามวาทกรรมกระแสหลกั  

“โฆษณา exit มันก็มีผู้หญิงบางกลุ่ม มันก็เป็นอย่างนี้จริงๆ คือ 

เค้าก็พยายามแต่งหน้าให้เลิศอะไรอย่างนี้ค่ะ  มันก็คงมีผู้หญิง

ลักษณะนี้จริงๆ ค่ะ ไม่นั้นโฆษณาคงสื่อมาไม่ได้”  

กนัต ์คณะวศิวกรรมศาสตร ์ป ี2 มหาวทิยาลยัแหง่หนึง่ 



ในอกีมมุหนึง่ มคีำอธบิายถงึเหตผุลทีผู่ห้ญงิปจัจบุนัตอ้งชงิดชีงิเดน่
แยง่ผูช้าย และผูช้ายทีด่ีๆ  นา่พงึปรารถนานัน้มปีรมิาณลดลง ดงัทีโ่ฆษณา
ปลาเส้นทาโร่ได้นำเสนอชุดความรู้ความจริงผ่านองค์ความรู้และวาทกรรม
ด้านประชากรศาสตร์ถึงความแตกต่างของจำนวนประชากรชายหญิง 
ปริมาณประชากรชายที่เป็นที่ต้องการของผู้หญิงนั้นขาดแคลน ประชากร
เพศชายมีจำนวนน้อยกว่าเพศหญิง ผู้รับสารยอมรับว่าปัจจัยข้างต้นนี้
ทำให้ผู้หญิงในปัจจุบันต้องต่อสู ้ เตรียมพร้อม สยบยอมกับการต้องมีคู่
ครองและเขา้ชงิพธิแีตง่งาน เพือ่ใหเ้ปน็ไปตามความคาดหวงัสงัคม 

“มนักต็อ้งยอมรบัวา่มนัเปน็เรือ่งธรรมชาต ิผูช้ายมนันอ้ยกวา่ผูห้ญงิ  

อยู่แล้วค่ะ” (จากโฆษณาปลาทาโร่) 

“มันย้ำว่าผู้ชายน้อยลงเรื่อยๆ  ต้องมาแย่งผู้ชายคนเดียว” (จาก

โฆษณา สก๊อต รังนกแท้) 

ตา่ย อกัษรศาสตรป์ ี1 มหาวทิยาลยัแหง่หนึง่ 
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“มันก็ไม่แปลกเพราะว่า สังคมมันเปลี่ยนไปแล้ว ผู้หญิงมันเยอะ 

มันกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้ว” 

เอีย่ว นกัวจิยัวทิยาลยัศาสนศกึษา ม.มหดิล 



การต่อต้านของผู้รับสารกับโฆษณา : รูปแบบ วิธีการ เนื้อหา บริบท 

ผู้รับสารตอบโต้โดยการต่อต้านโฆษณาทีว ีดังนี ้ เช่น เปลี่ยนช่อง
เมื่อรู้สึกไม่พอใจโฆษณา ตั้งคำถาม และวิพากษ์วิจารณ์โฆษณาผ่านทาง
เว็บไซด์และตั้งกระทู้ถามและโจมตีโฆษณาต่างๆ เช่น ใน http://
www.kosanathai.com/, http://www.adintrend.com/ads.php, 
http://www.youtube.com/watchI เปน็ตน้ 

ผู้รับสารหลายคนได้ตอบโต ้ต่อรอง ไม่เชื่อ ขัดแย้งกับข้อมูลใน
โฆษณา โดยตัง้คำถามกบัปรากฏการณใ์นโฆษณา ซึง่ดแูลว้ไมพ่อใจโฆษณา
ที่ให้แสดงภาพที่ไม่เหมาะสม โดยกล่าวว่าโฆษณาได้ลดทอนคุณค่า สร้าง
ความไมเ่ทา่เทยีมและละเมดิสทิธิค์นบางกลุม่ 

“บอกเลยว่าไม่ชอบเลย คือคำว่าแรดนี้ก็คงเข้าใจว่าไม่ใช่หมายถึง

เพศหญิงโดยตรง อาจจะเป็นกะเทย แต่ก็ไม่ใช่ แรดนั้นหมายถึงผู้

หญิงในโฆษณา เคยดูหลายครั้งทำไมต้องเป็นแรด ผู้หญิงที่ไหนจะ

วิ่งไปหาผู้ชาย เพราะรักแร้หอมก็ไม่ใช่ค่ะคือ มันรุนแรงไป”  

ใหม ่คณะอกัษรศาสตร ์ป ี3 มหาวทิยาลยัแหง่หนึง่ 



ผู้ร่วมสนทนาบางกลุ่มไม่เห็นด้วยกับการที่โฆษณานำเสนอในเรื่อง
เพศ เพราะยอมรับในวาทกรรมกระแสหลักว่า เรื่องเพศไม่ใช่เรื่อง
สาธารณะ 

169-258���60������.indd   235 10/1/08   12:00:24 PM



236 เพศวถิีในสือ่นยิม: บรบิทเสีย่งและเสรมิตอ่สขุภาวะทางเพศ 

“อยากเห็นวิวัฒนาการใหม่ๆ ของวงการโฆษณาไทย เนื่องจากนัก

คิดโฆษณาสร้างภาพลักษณ์ (เรื่องเพศ) เดิมๆ ของสินค้าออกมาสู่

สายตาคนดูจนเกลื่อนเมือง” 

พสษิฐ ์คณะนเิทศศาสตร ์ป4ี  



จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากเว็บไซด ์สิ่งที ่พสิษฐ ์ผู้รับสารคน
หนึ่งกล่าวถึง “โฆษณาสร้างภาพลักษณ์เดิมๆ” ในที่นี้หมายถึงการใช้เรื่อง
เพศมาเป็นจุดดึงดูดความสนใจนั้น ผู้วิจัยมองว่า เรื่องเพศเป็นเรื่องปกต ิ
เพศวิถีอาศัยและแทรกซึมอยู่ทุกหนทุกแห่งและเป็นความจริง แม้แต่
โฆษณาก็ได้พยายามสร้างนำเสนอภาพหรือชุดความรู ้ความจริงเกี่ยวกับ
เพศวิถ ีซึ่งเรื่องเพศเป็นเรื่องที่สามารถพูดคุยได ้เปิดเผยได้ในที่สาธารณะ 
ไม่ใช่เรื่องน่าเกลียด อับอาย ต้องปิดบัง หลบซ่อน เราควรรักษาและส่ง
เสริมสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะสิทธิทางเพศ ทุกคนมีอิสระในการตัดสินใจ
และแสวงหาข้อมูลในเรื่องเพศ การแสดงออกในเรื่องเพศอย่างรับผิดชอบ 
ยินยอมพร้อมใจในเพศวิถีของตน ซึ่งสังคม วัฒนธรรม กฎหมาย รัฐ 
ศาสนา ไม่ควรเข้าไปกดทับ ควบคุม จัดการกับสิทธิทางเพศดังกล่าว บน
พื้นฐานของสุขภาวะทางเพศ เพื่อปลดปล่อยความเป็นอิสระและการ
แสดงออกในเรือ่งเพศวถิขีองตนอยา่งอสิระเสร ีและรบัผดิชอบ 

โฆษณากับการนำเสนอภาพตัวแทนเพศภาวะ และเพศวิถี  
ของคนที่มีความหลากหลายทางเพศ จากมุมมองของผู้รับสาร 

ผูร้บัสารสว่นหนึง่ไดต้อ่รองดว้ยแนวคดิเรือ่งเพศทีไ่มต่ายตวั ลืน่ไหล 
ไม่ได้อยู่กรอบวาทกรรมกระแสหลัก ที่ปิดกั้นและให้ความหมายว่าโลกนี้มี
เพียงเพศวิถีแบบหญิงชาย เพศภาวะและเพศวิถีในแต่ละสังคมย่อมแตก
ตา่งหลากหลายตามแตส่งัคมและวฒันธรรมจะประกอบสรา้ง สามารถปรบั
เปลี่ยนและลื่นไหลไปมาได ้ดังนั้นความหมายของความเป็นหญิงชายและ
วิถีทางเพศของปัจเจก จึงไม่ควรจำกัดเพียงแค่เพศสัมพันธ์ระหว่างหญิง
ชาย เพือ่การมบีตุรเทา่นัน้ 
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มุมมองของผู้รับสารต่อกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ ส่วน
ใหญ่ยอมรับว่าสื่อโฆษณานำเสนอภาพของเพศภาวะที่มากกว่า 2 เพศ
ภาวะคือหญิงชายเท่านั้น ให้ออกมาสู่พื้นที่สาธารณะ เพศวิถีจึงไม่ได้เป็น
เรื่องส่วนตัวหรือเรื่องที่จำกัดเพียงพื้นที่ในบ้านอีกต่อไป ผู้รับสารเห็นว่า
โฆษณาได้นำเสนอกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศในสัดส่วนที่น้อย 
ส่วนใหญ่นำเสนอเรื่องราวของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ เพื่อ
ทำให้ภาพโฆษณานั้นโดดเด่น ตลกขบขันเพิ่มความน่าสนใจกว่าปกต ิโดย
นำเสนออยา่งเกนิจรงิ เชน่ กะเทยตอ้งสวยเสยีงเลก็ แสดงออกทางเพศ มี
รูปร่างหน้าตาคล้ายผู้หญิง ซึ่งเป็นการนำเสนอข้อมูลและเรื่องราวในมุม
แคบ ขาดความหลากหลาย ตคีวามหรอืนำเสนอเพยีงผวิเผนิ มอีคต ิและ
ไมม่กีารนำเสนอตวัตนของหญงิรกัหญงิในโฆษณา สงัคมไดจ้ำกดัอาชพีและ
ลดทอนคุณค่าว่ากลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศเหล่านี้ขาดโอกาสใน
การเปน็ผูน้ำในสงัคมได ้

ผู้รับสารบางกลุ่มมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับแนวคิดในโฆษณา
ต่อรอง เลือกรับแนวคิดที่โฆษณานำเสนอภาพของกลุ่มบุคคลที่มีความ
หลากหลายทางเพศ ซึ่งผู้รับสารที่ติดกรอบในวาทกรรมกระแสหลักส่วน
ใหญจ่ะไมย่อมรบัความหลากหลายทางเพศ หากนำเสนอภาพกะเทย ตอ้ง
เปน็กะเทยตามจารตีคอื กะเทยตอ้งสวยและมอีตัลกัษณค์วามเปน็หญงิ 

ขณะทีก่ลุม่คนทีม่คีวามหลากหลายทางเพศเองกไ็ดแ้สดงทศันคตติอ่
รอง เลอืกรบัโฆษณาตา่งๆ วา่ ไมอ่ยากใหโ้ฆษณาเปดิพืน้ทีใ่หก้บักลุม่คนที่
มคีวามหลากหลายทางเพศ เพราะโฆษณามกัตอกยำ้ผลติซำ้บนมายาคตทิี่
ให้ความหมายกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศในเชิงลบ และยังได้
เรียกร้องต่อผู้ส่งสารว่าต้องการให้โฆษณานำเสนอกลุ่มคนที่มีความหลาก
หลายทางเพศโดยปราศจากมายาคต ิดงักรณ ีโฆษณากอ๊กนำ้ “ซนัวา่” ทีผู่้
เขา้รว่มสนทนาในกลุม่สาวประเภทสอง (Trans Gender) ไดเ้รยีกรอ้งใหผู้้
ผลิตสื่อดังกล่าวออกมาขอโทษ ที่ทำให้กลุ่มคนข้ามเพศเสียหายและถูกลด
ทอนคุณค่า เพราะเชื่อว่าการประท้วงให้ยุติโฆษณาจะทำให้สังคมลืม และ
ไม่สนใจการกระทำที่ไม่ดีของผู้ส่งสาร ผู้ร่วมสนทนายังเรียกร้องให้ผู้ส่งสาร
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นำเสนอภาพกลุม่คนทีม่คีวามหลากหลายทางเพศในมมุกวา้ง หลากหลาย
ทางเพศ บนความลื่นไหลและความเป็นเพศวิถีตามความจริงของมนุษย ์
โดยไมม่อีคต ิเพราะคนขา้มเพศไมใ่ชต่วัตลก มชีวีติจติใจเหมอืนคนทัว่ไป  

แนวคิดของผู้รับสารที่มีต่อประเด็นของความหลากหลายทางเพศ
นั้น สามารถแบ่งออก 2 ลักษณะ คือกลุ่มที่มีแนวคิดยอมรับความหลาก
หลายทางเพศ และกลุม่ทีม่แีนวคดิกดีกนัความหลากหลายทางเพศ 

(1). แนวคิดยอมรับกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ 

ในประเด็นแรกผู้รับสารยอมรับการเปิดพื้นที่และสิทธิทางเพศที่เท่า
เทียมกันของทุกเพศภาวะและเพศวิถ ีรู้สึกไม่เห็นด้วยเมื่อสื่อโฆษณานำ
เสนอภาพความหลากหลายทางเพศอย่างมีอคต ิและสอดแทรกไปด้วย
มายาคติที่เกินจริง แต่ก็ขึ้นอยู่กับพื้นฐานทางความคิด และมุมมองของ
แตล่ะกลุม่ เชน่ ความเหน็ตอ่การนำเสนอกลุม่คนทีม่คีวามหลากหลายทาง
เพศในโฆษณา ซึ่งมีทัศนคติแตกต่างกันออกไปตามอคต ิและพื้นฐานทาง
ความคดิ ไดแ้ก ่

“รับได้” จากการสนทนากลุ่มย่อยในกลุ่มนักศึกษาหญิงกลุ่มที่ 1 

และที่ 2 พบว่า “รับได้” กับกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ

ในโฆษณา เช่น  

“ก็ดีน่ะค่ะ มันทำให้สังคมมันกว้างขึ้น”  

หวาน อกัษรศาสตรป์ ี2 มหาวทิยาลยัรฐัแหง่หนึง่ 



“สังคมส่วนใหญ่มันก็ไม่ยอมรับมาก คิดว่าการที่เค้าเป็นเพศที่

สามที่สี่นั้น ทำให้เค้ามองว่ากลุ่มคนเหล่านี้ไม่มีคุณภาพ ซึ่งแท้จริง

แล้วบางคนเป็นกะเทย เวลาทำงานด้วยกันเค้าก็มีคุณภาพ ทำงาน

ได้ดี” 

แตง คณะศกึษาศาสตร ์ป ี1 มหาวทิยาลยัรฐัแหง่หนึง่ 
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(2). การกีดกันกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ 

ในประเดน็ทีส่องนีผู้ร้บัสารบางสว่นรูส้กึตอ่ตา้น เพือ่กดีกนัแบง่แยก
ความหลากหลายทางเพศของคนในสังคม เช่น ยอมรับกลุ่มคนที่มีความ
หลากหลายทางเพศ ผู้ที่มีเพศวิถีของชายรักชายไม่ได ้และโฆษณาไม่ควร
เปน็พืน้ทีน่ำเสนอกลุม่คนทีม่คีวามหลากหลายทางเพศ 

“รับไม่ได้” จากการสนทนากลุ่มย่อยในกลุ่มนักศึกษาชาย กล่าว

ว่า “รับไม่ได้” โดยให้ความเห็นว่า 

“ไม่ควรออกมาหรอก ภาพมันให้เป็นกะเทยตลก”  

ชดั นกัศกึษาวศิวกรรมศาสตร ์ป ี2 มหาวทิยาลยัรฐัแหง่หนึง่ 

และกลุม่ผูช้าย กก็ลา่ววา่ “รบัไมไ่ด”้ เชน่กนั คอื เหน็วา่ไมค่วรเอา
กลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศออกมานำเสนอในสื่อโฆษณา เพราะ
จะทำให้เพิ่มจำนวน กระตุ้นให้เด็กแสดงตัวตนทางเพศ และกระตุ้นให้เด็ก
เปลี่ยนเพศภาวะเป็นกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศเร็วขึ้น โฆษณา
ควรจะทำใหเ้ปน็เรือ่งของคนขา้มเพศนัน้เปน็ความลบัปดิบงั หรอืทำเฉยตอ่
ไปในสงัคม ดงัความเหน็ทีว่า่  

“ไม่อยากให้เด็กๆ มาดูว่ากะเทยดีอย่างนั้น ดีอย่างนี้นะ สุดท้าย

มันก็ขึ้นอยู่กับเค้าว่าจะเป็นหรือว่าไม่เป็น เด็กมันเล็กเค้าคิดไม่ได้ 

... ไม่มีจะดีกว่า ไม่ต้องมาเป็นปัญหามาก ถ้าพูดอย่างนี้ไม่มีทาง

จบหรอก”  

อดิ นกัศกึษาวทิยาลยัศาสนศกึษา ป ี3  
มหาวทิยาลยัรฐัแหง่หนึง่ 



“เคยมีคนมาต่อต้าน (การนำเสนอภาพโฆษณาของกลุ่มคนที่มี

ความหลากหลายทางเพศ) เพราะตอนแรกทำพวกเพศที่สามใน

ทำนองที่ดูถูกเค้า ล้อเลียนเค้า ทำให้เกิดการร้องเรียน สื่อโฆษณา

ก็ยิ่งทำออกมา ตามกระแส ทำให้สมัยนี้มี (กลุ่มคนที่มีความ
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หลากหลายทางเพศ) เยอะแยะ...พวกเพศที่สามมีอยู่เยอะแต่ว่าไม่

แสดงตัว เด็กประถม ป.หนึ่ง ป.สองก็มีอยู่แล้ว แล้วแต่ว่าจะออก 

ม.หกหรือมัธยม”  

เอีย่ว นกัวจิยัวทิยาลยัศาสนศกึษา ม.มหดิล 



“ผมไม่ชอบพวกนี้อยู่แล้ว แต่ว่าทำให้เด็กเข้าใจผิด มันทำให้ตัวดูดี

ขึ้น เข้าใจอะไรผิดๆ ไม่เป็นตัวของตัวเอง” 

บอย นกัศกึษาวทิยาลยัวทิยาศาสตรแ์ละการกฬีา ป ี2 
มหาวทิยาลยั แหง่หนึง่ 



ขอ้มลูขา้งตน้นีน้ำไปสูค่ำถามและขอ้ถกเถยีงวา่ ทำไมผูห้ญงิมกัเปน็
ฝ่ายที่ลื่นไหลได้มากกว่าผู้ชาย นักวิจัยจึงทำการศึกษาและวิเคราะห์ผ่าน
ถ้อยคำภาษาที่ผู้เข้าร่วมถ่ายทอดและแสดงความเห็น พบว่า การแสดง
ความคิดเห็นที่แตกต่างกันระหว่างผู้ชายและผู้หญิง เพราะผู้ชายไม่ยอมรับ 
ไม่ทำความเข้าใจ ไม่เคารพสิทธิเสรีภาพทางเพศของผู้อื่น มีอคติต่อความ
ลื่นไหลทางเพศ และโดยเฉพาะกับคนข้ามเพศ ความคิดเหล่านี้อยู่บนฐาน
คดิชายเปน็ใหญ ่แตก่ลุม่ผูห้ญงิทัง้ 2 กลุม่ไดใ้หข้อ้มลูวา่ “รบัได”้ เพราะผู้
หญงิสามารถยอมรบัความหลากหลายและความแตกตา่งจากกลุม่บคุคลซึง่
หลากหลายทางเพศไดด้กีวา่ผูช้าย  

ทีมวิจัยได้ข้อสรุปและสันนิษฐานว่า สังคมที่มีมายาคติชายเป็นใหญ่
และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ผู้ชายให้ความสำคัญและยึดถือความเป็นชาย
และการมีอวัยวะเพศชายเป็นหลัก มองว่าองคชาติสำคัญและเป็น
ศนูยก์ลาง จากการประกอบสรา้งจากประวตัศิาสตร ์สงัคม วฒันธรรมและ
ศาสนา เชน่ ศาสนาพราหมณใ์หค้วามสำคญักบัองคชาต ิหรอืศวิลงึคอ์ยา่ง
มาก อวัยวะเพศชายเปรียบเสมือนแหล่งกำเนิดของชีวิต นำมาซึ่งความ
อุดมสมบูรณ ์ เช่น ปรากฏการณ์ของการบูชาปลัดขิกเพื่อความเป็นสิริ
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มงคลในชีวิต และความเชื่อเพื่อสร้างความร่ำรวยให้อุดมสมบูรณ์ด้วยเงิน
ทอง รวมถึงการให้ความหมายจากศาสนาพุทธว่า เมื่อเกิดเป็นชายแล้ว
ต้องได้บวชทดแทนคุณบิดามารดา ทำให้เพศชายมีคุณค่าและความสำคัญ
มากขึ้น ดังนั้น หากเป็นผู้ชายแล้วไม่บวชจะทำให้พ่อแม่พี่น้องต้องอับอาย
และตอบคำถามกบัสงัคม หรอืคำสภุาษติพงัเพยตามแตล่ะวฒันธรรมแตล่ะ
ท้องถิ่น ที่ให้ความสำคัญกับผู้ชายมากกว่า เช่น ผู้ชายข้าวเปลือกผู้หญิง
ข้าวสาร ผู้ชายจะไปมีเพศสัมพันธ์ที่ไหนก็ได้โดยไม่ทิ้งหลักฐานและไม่ต้อง
รับผิดชอบภายหลัง รวมถึงความคิดผู้ชายที่ว่าไม่สามารถยอมรับความ
อ่อนแอที่เกิดขึ้นกับเพศและอัตลักษณ์ที่เป็นชายของตนได ้ทำให้ผู้ชายส่วน
ใหญ่ไม่ลื่นไหลและเกลียดความอ่อนแอ มีอคติต่อกลุ่มคนที่มีความหลาก
หลายทางเพศ มองและให้ความสำคัญกับตัวเองว่าความเป็นชายนั้นไม่ใช่
สิ่งตลก มีความเป็นทางการ ซึ่งล้วนมาจากการประกอบสร้างความคิด
ความเชื่อทางสังคม ศาสนา และวัฒนธรรมที่ต่างให้ความสำคัญกับความ
เปน็ชาย เปน็ศนูยก์ลาง มคีณุคา่ อยา่งหนกัแนน่และฝงัรากลกึ 

โครงข่ายอำนาจ : การหยิบใช้วาทกรรมทางการแพทย์   
ที่สะท้อนวิธีคิดเบื้องหลังพฤติกรรมทางสังคม 

ผู้รับสารได้อธิบายความคิดความเชื่อต่างๆ จากเนื้อหาสาระใน
โฆษณา ผา่นองคค์วามรูห้รอืวาทกรรมทางการแพทย ์เนือ่งจากความรูแ้ละ
วาทกรรมทางการแพทย์เป็นสิ่งที่น่าเชื่อถือ ทรงพลัง และมีอำนาจต่อ
ความเชือ่ถอืในสงัคม เชน่ การใหค้วามหมายกลุม่คนทีม่คีวามหลากหลาย
ทางเพศว่าผิดปกต ิให้ความรู้ว่าชายหญิงมีสรีรวิทยาและฮอร์โมนเพศแตก
ต่างกัน  เช่น เพศชายมีฮอร์โมนแห่งความก้าวร้าว ดังนั้นพฤติกรรมของ
ผู้ชายในสังคมจึงต้องเป็นผู้ที่มีอำนาจ ใช้กำลังและควบคุมผู้หญิง เป็นต้น 
หรอือธบิายวา่พฤตกิรรมของเดก็วยัรุน่นัน้เกดิจากการเลยีนแบบพฤตกิรรม
ผู้ใหญ ่ความหมายหรือองค์ความรู้บางอย่างอธิบายด้วยความรู้ทาง
จติวทิยาการแพทย ์ทีส่ะทอ้นตอ่พฤตกิรรมของคนในสงัคม วา่การทีผู่ห้ญงิ
วิ่งเข้าหาผู้ชายเพราะขาดความรักและความอบอุ่นจากพ่อ น้ำยาดับกลิ่น
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กายแตล่ะผลติภณัฑม์กีลิน่ทีก่ระตุน้อารมณท์างเพศ รวมถงึสามารถทำลาย
ยับยั้งเชื้อโรคและแบคทีเรียได้เช่นกัน เป็นความหมายใหม่ที่ผูกโยงกลิ่น
หอมกบัความสะอาด ปราศจากเชือ้โรคผา่นวาทกรรมทางการแพทย ์

ความสัมพันธ์เชิงอำนาจในวาทกรรมกระแสหลัก 

ผู้รับสารยอมรับว่าการศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ วัยวุฒิที่สูงกว่า 
(Power Relation) รูปร่างหน้าตา รูปลักษณ์ภายนอกล้วนเป็นอำนาจใน
การให้คุณค่าความหมายต่อความสวย ความด ีและต่อรอง ต่อต้านใน
สังคมได ้ ดังนั้น ผู้หญิงหลายกลุ่มในสังคมจึงยอมรับ และเชื่อตามวาท
กรรมความสวยกระแสหลักของคนในสังคม ที่เชื่อว่าสังคมยังคงให้คุณค่า 
ที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างคนสวยกับไม่สวย ผู้หญิงส่วนใหญ่ที่ตกอยู่ใน 
วาทกรรมหลกัยงัคงตอ้งดำเนนิตามทางกระแสหลกัเพือ่ชว่งชงิอำนาจ เชน่ 
ความสวยเป็นแหล่งอำนาจในการต่อรองต่อต้าน สั่งการ การเข้าถึง
ทรัพยากร สามารถสร้างอัตลักษณ์เติมเต็มความปรารถนาที่ผู้หญิงส่วน
ใหญ่ต้องการได ้ โฆษณาหลายชิ้นได้ตอกย้ำผลิตซ้ำความเป็นผู้หญิงกับ
ความสวยวาทกรรมกระแสหลักนี ้ และบางคนเชื่อว่าปัจจุบันสามารถ
แสวงหาความสวยได้ด้วยเงิน ด้วยการทำศัลยกรรมตัด ต่อ เสริม เติม 
แตง่ เปน็ตน้ 

 “เห็นด้วยกับโฆษณา จริงๆ ค่ะ สวยสั่งได้จริง”  

กนัต ์คณะวศิวกรรมศาสตร ์ป ี2 มหาวทิยาลยัแหง่หนึง่ 



“มันก็ต้องพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างค่ะ หนูคิดว่าน่ะ ถ้าเราไม่มีตังค์เรา

ก็สวยไม่ได้น่ะ เราต้องมีหน้าที่การงาน”  

แยม นกักจิกรรมอสิระ กลุม่ Swing 
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ผู้รับสารหญิงได้ต่อต้านวาทกรรมกระแสหลัก ด้วยอำนาจอื่นๆ 
ทดแทนทุนทางกาย เช่น ผู้มีการศึกษาแต่หน้าอกเล็ก และไม่มีความ
จำเปน็ในอาชพีทีต่อ้งมหีนา้อกขนาดใหญ ่บรบิทอตัลกัษณท์างรา่งกายของ
นักศึกษาหญิงที่ศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้ให้ความหมายตนเองว่า เป็น
ปัญญาชน ไม่ต้องพึ่งพิงเรือนร่างในการทำมาหากิน จึงได้ต่อต้านกับ 
วาทกรรมกระแสหลกักบัขนาดหนา้อก เชน่ 

“มีคติประจำใจอยู่ว่า ผู้หญิงฉลาดหน้าอกเล็ก” 

กนัต ์คณะวศิวกรรมศาสตร ์ป ี2 มหาวทิยาลยัแหง่หนึง่ 

ตา่งกบัความเหน็ของ หนึง่ เจา้หนา้ทีข่อง Swing ทีใ่หค้วามสำคญั
ในเนื้อตัวร่างกายบนวิธีคิดกระแสหลัก ต้องใช้ร่างกายเป็นทุนในการ
ประกอบอาชพี กลา่ววา่ “ใหค้วามสำคญัซคิะ่ ถา้เกดิเลก็กไ็มใ่ครสนใจเรา”  



ในประเด็นร่างที่น่าเสน่หาของผู้หญิงกับขนาดหน้าอก ผู้รับสารพบ
ว่าโฆษณาไม่ได้นำเสนอเพียงคำอธิบายที่เป็นสากล (Grand Narrative) 
เท่านั้น แต่ยังนำเสนอภาพตัวแทนเพศภาวะ เพศวิถีนอกกรอบของผู้หญิง
ที่สามารถแสดงออกเรื่องเพศได ้เป็นการเสริมสร้างสุขภาวะทางเพศของ 
ผูห้ญงิ เชน่ ขนาดหนา้อกเปน็ทนุทางกายภาพของผูห้ญงิ ทำใหร้ปูรา่งสวย 
สร้างความพึงพอใจให้กับทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ในทางกลับกันผู้รับสารบาง
กลุ่มได้ต่อรองว่าแท้จริงแล้วเสน่ห์ทางเพศของผู้หญิงเกิดจากทรัพยากร
ภายใน อันได้แก่อปุนสิัยใจคอ ไมไ่ด้ขึน้อยู่กบัรปูลกัษณ์ภายนอกหรอืขนาด
ทรวงอกเพยีงอยา่งเดยีว โดยมองวา่หนา้อกใหญเ่ปน็เรือ่งธรรมชาต ิขนาด
หนา้อกไมส่ำคญัตอ่ความหฤหรรษท์างเพศ 

สว่นมมุมองของสงัคมทีม่องวา่ เรือ่งเพศเปน็เรือ่งลามก เปน็ของตำ่ 
สกปรก เมื่อใครแสดงต้องการทางเพศจะถูกมองในแง่ลบ เป็นคนหื่นกาม 
ดงันัน้ เรือ่งเพศจงึถอืเปน็เรือ่งสว่นตวั และควรอยูใ่นพืน้ทีส่ว่นตวัเทา่นัน้ 
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ผู้ชายส่วนใหญ่ยังยึดติดกับความหมายของพรหมจรรย์จึงทำให้เกิด
ความขดัแยง้ในตนเอง เมือ่มผีูห้ญงิมารมุลอ้มจะรูส้กึดแีละภมูใิจ แตก่จ็ะไม่
ชอบผู้หญิงที่วิ่งเข้าหาผู้ชายก่อนเช่นกัน เพราะกรอบวัฒนธรรมและชุดคิด
ทางด้านศีลธรรมจรรยาระหว่างความเป็นหญิงดีและไม่ด ีอีกทั้งให้ความ
หมายการมีเพศสัมพันธ์แบบชั่วคราวผูกโยงกับการขายบริการ ผู้หญิงที่ดี
จึงไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์เพียงข้ามคืน (One Night Stand) ได ้
เนื่องจากสังคมให้ความหมายว่าเหมือนกับหญิงขายบริการทางเพศ ต่าง
กบัการชืน่ชมประสบการณท์างเพศของผูช้าย  

ในมติขิองสทิธมินษุยชนและกรอบความคดิทางดา้นสงัคมวฒันธรรม 
ผู้รับสารหญิงบางคนต่อรองเพื่อออกนอกกรอบที่กดทับสิทธิทางเพศ โดย
กลา่ววา่ผูห้ญงิกม็สีทิธแิละอำนาจในตนในการแสดงออกทางเพศ ซึง่ผูห้ญงิ
ควรมีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และบริบทนั้นๆ แต่ต้องอยู่บนพื้น
ฐานความพอด ีและอยูภ่ายในกรอบกระแสหลกั 

“ผู้หญิงมีสิทธิ์ที่จะชอบผู้ชายก่อน แต่ว่าควรจะมีลิมิทบ้าง” 

 โบว ์คณะศกึษาศาสตร ์ป ี3 มหาวทิยาลยัแหง่หนึง่ 



ผู้รับสารบางคนเลือกที่จะเรียกร้องสิทธ ิ เสรีภาพ กับความไม่เท่า
เทียมทางเพศในบางมุม เลือกที่จะต่อสู ้ เรียกร้องและอธิบายเพียงบางชุด
ความรู้ความจริง โดยไม่สามารถออกนอกกรอบกระแสหลักในมายาคติได้
ทั้งหมด เช่น มองว่าผู้หญิงก็สามารถเป็นฝ่ายรุกในเรื่องเพศ (Active) 
หรอืมสีทิธิแ์ละอำนาจในตนเลอืกคูค่วามสมัพนัธไ์ดต้ามความเหมาะสม แต่
สุดท้ายก็ยังติดกรอบสังคมวัฒนธรรมที่ถูกประกอบสร้างมาช้านาน ไม่กล้า
เลือกใช้สิทธิเท่าเทียมหญิงชายอย่างแท้จริง และจำกัดขอบเขตการเรียก
รอ้งสทิธเิทา่เทยีมของตนเพยีงบางดา้น 

กรณกีลุม่นกัศกึษาชายและกลุม่ผูช้ายไดย้อมรบัและใหค้วามเหน็ตรง
กันว่า รับได ้หากโฆษณาให้ภาพผู้ชายเป็นคาสโนวา คือมีคู่ความสัมพันธ์
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หลายคน เพราะหมายถงึความมเีสนห่ ์เทห่ ์เพือ่นๆ ในกลุม่ใหก้ารยอมรบั 
และให้ความเห็นว่าผู้ชายชอบให้ผู้หญิงวิ่งเข้าหาก่อน แต่ก็เคารพในสิทธิ
เทา่เทยีมระหวา่งหญงิชาย โดยกลา่ววา่ยอมรบัไดห้ากผูห้ญงิจะเปน็คาสโน
วี ่หรอืผูห้ญงิเปน็ผูเ้ลอืกความสมัพนัธก์บัผูช้ายกอ่นได ้แตท่า้ยทีส่ดุ ผูช้าย
ก็ยังติดกรอบกระแสหลักว่า ผู้ชายควรเป็นฝ่ายเลือกคู่ความสัมพันธ์มาก
กว่าผู้หญิง และไม่เลือกผู้หญิงที่ทำตัวไม่ดีมาเป็นแฟน ด้วยการให้ความ
หมาย ตีตรา ลดทอนคุณค่าความเป็นหญิง ว่าผู้หญิงที่ดีไม่ควรแสดงออก
ดา้นเพศกอ่น และรบัไมไ่ดเ้มือ่แฟนของตนไปมกีิก๊หรอืมคีูค่วามสมัพนัธก์บั
ผูช้ายคนอืน่ๆ บา้ง 

“ถ้าเลือกผู้หญิง ก็คงไม่เลือกผู้หญิงที่วิ่งเข้ามาอย่างนั้นครับ” 

บิก๊ คณะศกึษาศาสตร ์ป ี1 มหาวทิยาลยัแหง่หนึง่ 



เมื่อผู้รับสารรู้เท่าทันและมองเห็นการควบคุมจากวาทกรรมกระแส
หลัก และการให้ความหมาย กำหนดคุณค่าของผู้หญิงไทยทางสังคมและ
วัฒนธรรม ผู้รับสารจึงตั้งคำถามต่อเกณฑ์ที่สังคมใช้ตัดสิน ให้ความ
หมายความเป็นหญิงดีและไม่ด ีความเป็นคนมีคุณภาพหรือไม่มีคุณภาพ 
เพราะเชือ่วา่การยอมรบัความหลากหลายดา้นเพศขึน้อยูก่บัวธิคีดิดา้นเพศ
วถิใีนแตล่ะสงัคมนัน้ๆ เอง 

ผู้รับสารยังได้ทำการไตร่ตรอง และต่อต้านขณะที่โฆษณานำเสนอ 
เพราะผู้รับสารมีความรู้สึกทั้งชอบไม่ชอบ เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย มีการ 
วิพากษ์วิจารณ์ถกเถียงกันในครอบครัวและเพื่อนฝูง ผู้รับสารแต่ละคนมี
มาตรฐานการตัดสินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจโฆษณาไม่เท่ากัน มีทั้งการ
เปลีย่นชอ่ง และทำเฉย ดงัทศันะตอ่ไปนี ้

“โฆษณามันแป๊บเดียวแค่ไม่ถึงนาทีนะค่ะ”  

กิบ๊ คณะวทิยาศาสตร ์ป ี3 มหาวทิยาลยัแหง่หนึง่ 
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“อันที่จริงมันก็ไม่ได้สำคัญกว่าที่เราจะดูไปใช่ป่าว แต่บางคนไม่

สนใจก็เปลี่ยนช่องอะ แต่เราไม่อยากเปลี่ยนช่องอะ เราก็ดูๆ ไป”  

ใหม ่อกัษรศาสตรป์ ี3 มหาวทิยาลยัแหง่หนึง่ 


“ไม่เคยค่ะ แป๊บเดียวค่ะ” 

แตง คณะศกึษาศาสตร ์ป ี1 มหาวทิยาลยัแหง่หนึง่ 


“เปลี่ยนช่อง” 

เอีย่ว นกัวจิยัวทิยาลยัศาสนศกึษา ม.มหดิล 


 “ถ้าไม่ชอบก็เปลี่ยนช่อง” 

อฐั คณะเภสชัศาสตร ์ป ี3 มหาวทิยาลยัแหง่หนึง่ 


สว่นการตอ่รองของบทบาทเพศหญงินัน้ ผูร้บัสารหญงิกลา่ววา่ การ

อบรมสั่งสอนเลี้ยงดูไม่จำเป็นต้องเป็นหน้าที่ของแม่เพียงผู้เดียว ผู้หญิงมี
ความสามารถและทำงานไดเ้หมอืนผูช้าย และสามารถแสดงความตอ้งการ
ดา้นเพศตอ่ผูช้ายกอ่นไดเ้ชน่กนั 

“ผู้หญิงน่าจะมีสิทธิ์เลือกสิ่งดีให้กับตัวเอง ไม่ใช่ว่าเป็นฝ่ายถูก

เลือก ถูกทิ้ง ถูกกระทำ” 

แตง คณะศกึษาศาสตร ์ป ี1 มหาวทิยาลยัแหง่หนึง่ 


“ทำไมผู้หญิงต้องเป็นฝ่ายสั่งสอนลูกเหรอ แล้วทำไมไม่ผู้ชายละ 

ยังไงผู้หญิงก็เป็นฝ่ายผิดอยู่ดีค่ะ แม่ไม่สั่งสอนลูกตัวเอง” 

ตา่ย อกัษรศาสตรป์ ี1 มหาวทิยาลยัแหง่หนึง่ 
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บริบทเสริมสุขภาวะทางเพศ ในมุมมองผู้รับสาร 

จากการสนทนากลุ่มย่อยพบว่า ผู้รับสารได้ให้ความหมายเชื่อมโยง
สุขภาวะทางเพศผ่านงานสื่อโฆษณาทีว ีว่าโฆษณาต่างๆ นั้นสามารถเป็น
บริบทส่งเสริมต่อสุขภาวะทางเพศได ้โดยการเปิดพื้นที่เรื่องเพศออกมาสู่
พืน้ทีส่าธารณะ โฆษณาสามารถเปน็สือ่รณรงคแ์ละสรา้งความเขา้ใจในสิง่ที่
ถูกต้องแก่สังคมและผู้รับสารได ้และโฆษณาเป็นสื่อที่ทำให้คนหัวเราะและ
คลายเครยีดไดด้อีกีทางหนึง่ดว้ย 

 บริบทเสริมต่อสุขภาวะทางเพศผู้ชาย 

การส่งเสริมสุขภาวะทางเพศของผู้ชายเห็นได้จากรูปแบบโฆษณาที่
นำเสนอวา่ ผูช้ายมอีำนาจในการเลอืกคูค่วามสมัพนัธ ์สามารถปลดปลอ่ย 
และแสดงความตอ้งการทางเพศไดอ้ยา่งอสิระ จงึทำใหผู้ช้ายสว่นใหญม่สีขุ
ภาวะทางเพศทีด่ ี

 บริบทเสริมต่อสุขภาวะทางเพศผู้หญิง 

 โฆษณาบางชิ้นสามารถเป็นบริบทเสริมแก่ผู้หญิงให้มีสุขภาวะทาง
เพศได ้ โดยการทำลายกรอบความคิดความเชื่อชุดศีลธรรมจรรยาของผู้
หญิงดีและไม่ด ีเมื่อโฆษณาเปิดพื้นที่ให้กับผู้หญิงได้มีอิสระ สิทธ ิเสรีภาพ 
และอำนาจในตนเรื่องเพศ ดังภาพโฆษณาที่ยินยอมให้ผู้หญิงเลือกคู่ความ
สมัพนัธไ์ดด้ว้ยตนเอง และแสดงออกความปรารถนาทางเพศไดอ้ยา่งอสิระ 

 ผูร้บัสารอธบิายวา่ ผูห้ญงิสามารถมอีำนาจในตน (Agency) ตดัสนิ
ใจเลอืกใชผ้ลติภณัฑไ์ดด้ว้ยตนเอง ดงัโฆษณาตวัอยา่งทีแ่ฟนของตนหยบิยืน่
ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองเพศวิถีแบบชาย แต่ต่อรองโดยเลือกที่จะไม่ใช้
ผลิตภัณฑ ์เพราะไม่จำเป็นต้องประกอบสร้างอัตลักษณ์เพื่อตอบสนองเพศ
วถิแีบบชาย  
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  บริบทเสริมต่อสุขภาวะทางเพศต่อกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลาย  
ทางเพศ 

โฆษณาสามารถสง่เสรมิสขุภาวะทางเพศของกลุม่คนทีม่คีวามหลาก
หลายทางเพศได ้ เมื่อผู้ส่งสารนำเสนอกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทาง
เพศโดยปราศจากมายาคต ินำเสนอชดุความรูค้วามจรงิทีร่อบดา้น ยอมรบั
การลืน่ไหลของเพศวถิ ีขอ้ดขีองสขุภาวะทางเพศในกลุม่คนรกัเพศเดยีวกนั
นี้คือ เป็นกลุ่มที่พูดคุยและแลกเปลี่ยนรสนิยมทางเพศได้บ่อยและง่ายกว่า
หญงิชาย 

“เรื่องเพศเหรอ พวกเราคุยกันบ่อย คุยกันทุกที่อ่ะ แต่บางครั้งก็

เกรงใจคนอื่นเหมือนกันเมื่อมีคนหันมามอง”  

 หนึง่ กลุม่พนกังานบรกิาร Swing 

 บริบทเสี่ยงต่อสุขภาวะทางเพศ ในมุมมองผู้รับสาร 

ความไม่เท่าเทียมและมายาคติกลายเป็นประเด็นสำคัญที่ส่งผลต่อ
บริบทเสี่ยงด้านสุขภาวะทางเพศ ผู้รับสารส่วนใหญ่รู้ไม่เท่าทันโฆษณา 
ทำใหผู้ร้บัสารตอ้งเสีย่งสรา้งอตัลกัษณ ์เพือ่ตอบสนองเพศภาวะและเพศวถิี
ต่างๆ ตามวาทกรรมกระแสหลัก จึงหลงเชื่อและวางใจผลิตภัณฑ์ตาม
โฆษณา จนบางครั้งอาจทำให้ผู้บริโภคเกิดความเสี่ยงต่อชีวิต สุขภาพ สุข
ภาวะทางเพศ และทรพัยส์นิได ้

โฆษณาได้ตอกย้ำ ผลิตซ้ำ และสร้างชุดวาทกรรมใหม่ๆ จนทำให้
คนในสังคมตื่นตระหนก เกิดความเครียด ความวิตกกังวล โดยเฉพาะผู้ที่
อยู่ตรงข้ามกับวาทกรรมกระแสหลัก เช่น โฆษณาครีมทาขอบตา เพื่อลด
ปัญหาขอบตาดำ ทำให้ผู้ที่มีขอบตาดำเริ่มวิตกกังวล เพื่อนฝูงทักและล้อ
เลียนว่าเหมือนหมีแพนด้า หรือผู้ที่มีขาลายก็จะถูกสังคมล้อเลียนว่าขา
เหมือนม้าลาย เนื่องจากอิทธิพลของสื่อโฆษณาที่เน้นย้ำกว้างขวาง เพื่อ
กระตุน้ยอดขายผลติภณัฑน์ัน้ๆ เชน่ 
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“โฆษณามันเป็นอะไรที่เน้นย้ำ เห็นทุกวันทุกที่ มันก็เลยซึมซับมา 

แล้วก็ไม่ใช่ความเสี่ยงในเรื่องเพศภาวะนี้อย่างเดียวด้วย มันเป็น

ความเชื่อ หลายๆ อย่าง ความคิด” 

หวาน คณะอกัษรศาสตร ์ป ี2 มหาวทิยาลยัแหง่หนึง่ 



“โฆษณานี้อาจจะไม่มีผลกับเรา แต่ว่ามันจะเกิดการเยาะเย้ย ล้อ

เลียนกัน แม่งไม่ไปซื้อเซ็นท์เฮิร์บเหรอ อย่างวันนี้มันก็มีนะ ผู้ชาย

เพื่อนมองหน้าอก เฮอ จริงแม้แต่เพื่อนมองไม่ออกเลยน่ะว่าข้าง

หน้าหรือข้างหลัง มึงหันมาแล้วเหรอว่ะ ก็เป็นการล้อเล่น จากเดิม

ที่ไม่ค่อยอะไรกับเราอยู่แล้ว มันก็เริ่มที่ไม่มั่นใจแล้วค่ะ…ส่วนใหญ่ 

มันทำให้รู้สึกต่ำต้อยน้อยใจอยู่แล้วค่ะ อันนี้พูดถึงตัวเอง อย่าง

โฆษณาถุงใต้ตาของลอรีออล แล้วสินจัยมาโฆษณา ก็เฉยๆ ไม่รู้

สึกอะไร แต่ถ้ามีผู้ชายมาทักว่าถุงใต้ตาเธอย้อย หลังจากนั้นเจ็ด

วันเราก็ใช้ผลิตภัณฑ์นั้นเลย ก็อาจจะทำให้สินค้าขายดี แต่ว่า

สุขภาพจิตเราแย่ลง”  

กนัต ์คณะวศิวกรรมศาสตร ์ป ี2 มหาวทิยาลยัแหง่หนึง่ 



มายาคติและการควบคุมเพศวิถีของวัยรุ่นโดยนักวิชาการและผู้ใหญ ่
ทำให้วัยรุ่นและผู้ที่ต้องการแสดงเรื่องเพศถูกกดทับและควบคุมเรื่องเพศ 
วยัรุน่ถกูจำกดัสทิธใินเรือ่งเพศ ทำใหข้าดสขุภาวะทางเพศ เดก็วยัรุน่จะไม่
สามารถเข้าถึงหรือเรียนรู้เรื่องเพศที่ถูกต้องได้เลย และการแก้ปัญหาเรื่อง
เพศเป็นไปได้ยาก ส่งผลเสี่ยงต่อการติดโรค การท้องแท้งที่ไม่ปลอดภัย 
เป็นต้น เพราะเรื่องเพศถูกให้ความหมายว่าเป็นสิ่งที่ควรปกปิดและไม่ควร
นำมาแกไ้ข  
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 บริบทเสี่ยงต่อสุขภาวะทางเพศผู้ชาย 

ผู้รับสารเห็นว่าผู้ชายมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์สูง หากขาด
ความรู้ในการใช้ถุงยางอนามัยป้องกัน ดังนั้นการที่สังคมไม่ควบคุมเพศวิถี
แบบชาย ย่อมส่งผลให้ผู้ชายมีความเสี่ยงต่อการติดโรคทางเพศสัมพันธ์ที่
ไมป่ลอดภยั และเสีย่งตอ่สขุภาวะทางเพศไดเ้ชน่กนั 

 บริบทเสี่ยงต่อสุขภาวะทางเพศผู้หญิง 

ผู้รับสารมองว่าผู้หญิงต้องประกอบสร้างอัตลักษณ์ความเป็นหญิง 
เพื่อให้สังคมยอมรับตามวาทกรรมกระแสหลักและจากระบบความคิดชาย
เป็นใหญ ่(Patriarchy) ที่มีอำนาจด้านการเงินและครอบครองทรัพยากร 
ผูห้ญงิตอ้งสรา้งทนุทางกายภาพเพือ่ตอบสนองเพศวถิแีบบชาย ผูห้ญงิขาด
อำนาจต่อรอง ถูกกดทับ และถูกควบคุมในเรื่องเพศ ทำให้ผู้หญิงไม่
สามารถตอบสนองความปรารถนาทางเพศตามต้องการได ้รวมถึงการทน
ทุกข ์(Suffering) หลังการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค ์เนื่องจากฝ่ายชาย
ไมร่บัผดิชอบ ถกูการตตีราจากสงัคม ทำใหผู้ห้ญงิขาดสขุภาวะทางเพศ 

 บริบทเสี่ยงต่อสุขภาวะทางเพศกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ 

ผู้รับสารเห็นว่าชายรักชายถูกตีกรอบและถูกจำกัดรสนิยม เพราะ
ชายรกัชายตอ้งการเพยีงมคีูค่วามสมัพนัธก์บัผูช้ายหลอ่เทา่นัน้ และคณุคา่
ของกะเทยถูกตีตรา กดทับ ลดทอนคุณค่า ให้ความหมายเชิงลบ เป็นตัว
ตลกและเปน็ทีร่งัเกยีจของสงัคม เมือ่สงัคมใหค้วามสำคญักบัเพศภาวะของ
ผูห้ญงิ ทำใหค้นขา้มเพศตอ้งปรบัสรา้งอตัลกัษณใ์หส้อดคลอ้งกบัความเปน็
หญิง กะเทยจะถูกกดทับและลดทอนคุณค่าเมื่อมีอัตลักษณ์ไม่คล้ายผู้หญิง 
สว่นกลุม่คนทีม่คีวามหลากหลายทางเพศ โดยเฉพาะเพศภาวะและเพศวถิี
ของชายรักชาย ยังคงไม่ได้รับการยอมรับจากสื่อโฆษณา ทั้งในอดีตและ
ปจัจบุนั สขุภาพและสขุภาวะทางเพศของกลุม่คนทีม่คีวามหลากหลายทาง
เพศจงึยงัเปน็ปญัหา 
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 บริบทเสริมและเสี่ยงต่อสุขภาวะทางเพศ 

ผูร้บัสารเหน็วา่สือ่โฆษณาสามารถนำเสนอรปูแบบทีเ่ปน็ไดท้ัง้บรบิท
เสี่ยงและเสริมในเวลาเดียวกัน ไม่ว่าสินค้านั้นจะเกี่ยวข้องกับร่างกาย
มนุษย์หรือไม ่แต่โฆษณาทีวีก็ยังต้องขายสินค้าและนำเสนอกับคนเท่านั้น 
ดงันัน้โฆษณากส็ง่ผลกระทบตอ่สขุภาพและสขุภาวะทางเพศทัง้เชงิบวกและ
เชิงลบต่อมนุษย์ได้เช่นกัน เพราะโฆษณาทีวีเป็นสื่อนิยมที่มีส่วนสำคัญใน
การประกอบสรา้งความคดิความเชือ่ รวมถงึเรือ่งเพศภาวะและเพศวถิขีอง
คนในสังคม อย่างไรก็ด ีปัจจัยเสี่ยงและส่งเสริมสุขภาวะทางเพศนั้น ไม่ได้
ขึ้นอยู่กับโฆษณาเพียงฝ่ายเดียว แต่ยังขึ้นอยู่กับการประกอบสร้างทาง
สงัคมอืน่ๆ อกีดว้ย เชน่ บรรทดัฐานทางสงัคม วฒันธรรม  สือ่นยิม และ
นโยบายของรฐัและสาธารณสขุ เปน็ตน้ 


7. บทอภิปรายงานโฆษณาทีวีกับบริบทเสี่ยง 
 และเสริมสุขภาวะทางเพศ 

บริบทเสี่ยง 

1. โฆษณาในฐานะประกอบสร้าง จากแนวคิดการประกอบสร้าง
สามารถอธิบายปรากฏการณ์ที่ซ้อนทับซับซ้อนได้เป็นอย่างด ี เนื่องจาก
ปรากฏการณ์ที่เราพบเห็นในสังคมไม่สามารถเกิดขึ้นมาได้โดยลอยๆ แต่
แท้จริงแล้วทุกปรากฏการณ์มีปัจจัยด้านชุดวาทกรรม ความคิด ความเชื่อ 
ความรู ้ความจริงด้านต่างๆ จากสถาบันทางสังคมต่างๆ เช่น วาทกรรม
ทางด้านการแพทย ์วาทกรรมด้านศีลธรรมจรรยาและศาสนา วาทกรรม
ด้านประเพณีและวัฒนธรรมไทย วาทกรรมทางประวัติศาสตร ์วาทกรรม
ทางภาษา ฯลฯ รวมทัง้การประกอบสรา้งจากสือ่โฆษณาดว้ยอกีปจัจยัหนึง่ 
จนทำให้เกิดการสร้างมาตรฐาน กฎเกณฑ ์กีดกัน ตีตรา (Stigmatize) 
ควบคมุดแูล (Control) ใหค้วามหมาย (Meaning) ในเรือ่งเพศภาวะและ
เพศวิถ ีซึ่งเป็นที่มาของการร่วมประกอบสร้าง และนำไปสู่ภาวะเสี่ยงใน
เรือ่งเพศภาวะและเพศวถิ ี
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โฆษณาทีวีหลายชิ้นได้ช่วยกันนำเสนอภาพและข้อเท็จจริงที่แนบ
เนียน ผลิตซ้ำหลายๆ ครั้ง จนทำให้ผู้รับสารขาดการตั้งคำถามและมอง 
สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องปกติในสังคม ทำให้เรื่องเพศในสังคมเป็นเพศที่ไม่นิ่ง  
ทั้งรูปแบบกิจกรรมทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ ชุมชนทางเพศ แนวทาง
การเลอืกวตัถแุหง่เสนห่า ความปรารถนา รสนยิมทางเพศทีแ่ตกตา่งกนัไป
ในแตล่ะสงัคมและวฒันธรรมนัน้ๆ ทีโ่ฆษณาไดน้ำเสนอผา่นภาพและเสยีง 

กอฟแมน สรุปว่า นักโฆษณามิได้สร้างสรรค์ท่าทางของการ
แสดงออกต่อกันและกันระหว่างหญิงและชาย คำพูดหรือสำนวนที่เป็น
แบบแผนแตอ่ยา่งใด หากแตท่ำหนา้ทีใ่หแ้บบแผนของการปฏบิตัทิีด่ำรงอยู่
ในชีวิตประจำวันปรากฏออกมาให้เห็นเด่นชัด และในที่สุดก็กลับกลายเป็น 
“แบบอย่าง/ต้นแบบ” ของการปะทะสังสรรค์ทางสังคมของเราทุกคน  
นักโฆษณาและสังคมได้ทำหน้าที่เฉกเช่นเดียวกันในการ “ประกอบสร้าง” 
สิง่ทีด่ำรงอยูใ่หส้ามารถปรากฏออกมาใหเ้หน็ “อยา่งชดัเจน” หรอื ในทาง
กลบักนักท็ำใหส้ิง่ทีด่ำรงอยูน่ัน้ปรากฎอยู ่“อยา่งคลมุเครอื” 

2. โฆษณาตอกย้ำ ผลิตซ้ำมายาคติตามกระแสสังคม วัฒนธรรม 
และศาสนากระแสหลกั โดยนำเสนอและใหภ้าพวถิชีวีติและวฒันธรรมตาม
ความเป็นจริงที่เป็นอยู ่ แม้บางครั้งให้ภาพเกินจริง เช่น บทบาทและ
อำนาจการตัดสินใจที่ไม่เท่าเทียมของหญิง/ชาย การตีกรอบและการแบ่ง
แยกระหว่างความปกติ/ไม่ปกต ิการตัดสินความเหมาะสม/ไม่เหมาะสม
ของเพศภาวะและเพศวิถ ีที่มีมากกว่าความเป็นหญิงและชายและรักต่าง
เพศ  เปน็ตน้  

3. โฆษณาทำให้สังคมเกิดการแบ่งแยกตีตรา ระหว่างกลุ่มคน 
ที่มีความหลากหลายทางเพศ เพศภาวะและเพศวิถีในกรอบ/นอกกรอบ 
ความด/ีไมด่ ีตา่งๆ นานา ระหวา่งเพศวถิตีามกระแสหลกัและกระแสรอง 

4. โฆษณาสามารถบิดเบือนข้อเท็จจริง สร้างภาพเชิงบวก และ
สร้างภาพใหม่ให้กับตนเองได ้ เพราะโฆษณาสามารถทำการซักฟอกและ
ป้องกันตนเองได ้ โดยการทำให้ผู้รับสารมองกิจการของผู้ส่งสารในทางดี
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และเป็นเชิงบวกมากขึ้น เช่น โฆษณาโรงไฟฟ้ากับการอนุรักษ์ธรรมชาต ิ 
แม้ข้อเท็จจริง โรงงานดังกล่าวนี้ได้ทำลายพื้นที่ป่าและทรัพยากรธรรมชาต ิ
แตโ่ฆษณาทำใหภ้าพโรงงานดดูขีึน้และเปน็มติรกบัธรรมชาตไิดใ้นระยะเวลา
สัน้ๆ ไมก่ีน่าท ี

5. โฆษณานำเสนอภาพเกินจริง ส่งผลเสียต่อผู้รับสารที่ขาด 
วิจารญาณในการชม เพราะโฆษณาไม่ได้ควบคุมหรือแบ่งกลุ่มผู้รับสาร  
ว่าต้องมีอายุหรือวุฒิการศึกษาอย่างไร ควรชมอย่างมีวิจารณญาณอย่างไร 
ส่งผลเสี่ยงต่อผู้ด้อยวุฒิภาวะ ซึมซับมายาคติและชุดความคิดความเชื่อ
ดา้นเพศภาวะและเพศวถิดีา้นลบทีถ่กูประกอบสรา้งจากชดุวาทกรรมตา่งๆ 

6. โฆษณาได ้“ลดสสาร” (dematerialize) จากตวัสนิคา้ใหก้ลาย

เปน็ระบบสญัลกัษณ ์ผูร้บัสารไมเ่พยีงตอ้งการอปุโภคและบรโิภคผลติภณัฑ์
ตามจำเป็นเท่านั้น แต่ยังต้องการบริโภคสัญญะในผลิตภัณฑ์นั้นร่วมด้วย 
การสร้างระบบสัญลักษณ์ดังกล่าวนั้นเป็นกระแสของโฆษณาที่สามารถ
เปลี่ยนผันไปตามเจ้าของทุน ที่ต้องการขายและนำเสนอสินค้า จนทำให้
ร่างกายผู้รับสารถูกลดทอนแยกส่วนออกเป็นชิ้นๆ ตามสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการขาย ลดความสำคัญของความเป็นมนุษย ์ทั้งในด้าน
รา่งกาย จติใจ และความเปน็องคร์วม  

7. โฆษณาเปน็ตวัประกอบสรา้งความคดิความเชือ่ใหม่ๆ  ทางดา้น

เพศภาวะและเพศวิถ ี โฆษณาชิ้นใหม่ๆ จะเปิดประเด็นและสะท้อน
ปรากฏการณเ์รือ่งใหม่ๆ  ทำใหผู้ร้บัสารกลบัมาฉกุคดิ วเิคราะห ์เกดิววิาทะ
ในชีวิตประจำวันกับผู้คนในสังคม เช่น การผลิตซ้ำเรื่องเพศภาวะและเพศ
วิถีเป็นที่มาของการกดทับและความไม่เท่าเทียมระหว่างชายหญิง แม้ผู้รับ
สารไมเ่คยรบัรู ้ไมเ่คยตัง้คำถาม วเิคราะห ์วติกกงัวลกบัเรือ่งนัน้ๆ มากอ่น 
แต่เมื่อโฆษณาได้นำเสนอองค์ความรู้และวาทกรรมใหม่ๆ จะทำให้ผู้รับสาร
ที่มีรูปร่างสัดส่วนขัดกับลักษณะที่พึงปรารถนาในวาทกรรมกระแสหลัก มี
ความรูส้กึวติกกงัวล เขนิอาย กลบัมาสำรวจตวัเอง แกไ้ข ยอมรบั หรอืตอ่
ต้านกับปัญหานั้นๆ เช่น การโฆษณาของครีมทาถุงดำใต้ตาเหมือนหมี
แพนด้า การโฆษณาผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนัก เพื่อลดหน้าท้อง ต้นขา และ
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สะโพกที่ใหญ่เหมือนช้างลง การโฆษณาหน้าอกที่เล็กและแบนราบเหมือน
ไม้กระดานหรือทีวีจอแบน เป็นต้น โฆษณาชิ้นใหม่จึงได้สร้างองค์ความรู้
และวาทกรรมใหก้บัผูร้บัสาร ซึง่หลายๆ ครัง้ผูร้บัสารจะตอ้งแสดงจดุยนืวา่
เชือ่หรอืไมเ่ชือ่ ตอบโตห้รอืสยบยอมแตกตา่งกนัออกไป  

บริบทเสริม 

1. โฆษณาเป็นพื้นที่นำเสนอกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทาง
เพศ การสร้างอำนาจในตน (Agency) ของผู้หญิง ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ 
และเปน็พืน้ทีท่ีม่สีว่นสรา้งความเขา้ใจ ลดความขดัแยง้ และบรรเทาความ
ไม่เท่าเทียมทางเพศได้ดีอีกหนทางหนึ่ง เมื่อโฆษณากระแสใหม่ได้นำเสนอ
เนื้อหา ข้อความ การจัดวางภาพอย่างไม่มีอคต ิปราศจากมายาคต ิลด
การตอกยำ้ผลติซำ้เครือ่งมอืทางสงัคมทีส่รา้งภาวะเสีย่ง จงึควรนำแนวทาง
ดังกล่าวนี้มาปรับใช ้สร้างพื้นที่ให้กับทุกเพศ ทุกวัย และทุกชนชั้นอย่าง
เสมอภาคและเปน็ตวัเสรมิตอ่สขุภาวะทางเพศตอ่ไป 

โฆษณาจึงเป็นช่องทางและเป็นพื้นที่ที่นำเสนอเพศภาวะและเพศวิถี
นอกกรอบ เป็นพื้นที่สาธารณะนำเสนอความหลากหลายและความแตก
ต่างให้สังคมรับรู้ว่ากลุ่มคนเพศหลากหลายและเพศวิถีนอกกรอบนั้นมีอยู่
จรงิในสงัคม ทำใหส้งัคมและวฒันธรรมเปดิใจยอมรบั รบัรูส้ิง่ทีม่อียูจ่รงิใน
สงัคม จากทีก่ลุม่คนเหลา่นีต้อ้งปดิบงัตนเอง ถกูกดทบั และซอ่นเรน้ไว ้

2. เป็นพื้นที่ในการต่อรอง (Negotiation) ต่อต้าน (Resistance) 
วาทกรรมกระแสหลักด้านเพศภาวะและเพศวิถ ีด้วยการนำเสนอภาพ
โฆษณานอกกรอบที่ขัดกับกระแสสังคมและวัฒนธรรม เช่น กลุ่มผู้หญิงที่
กล้าแสดงความรู้สึกด้านเพศอย่างไม่เขินอาย ผู้หญิงที่เข้าหาคู่ความ
สัมพันธ์กับผู้ชายก่อน หรือผู้หญิงที่นุ่งสั้น โชว์เรือนร่างและสัดส่วนที่
ชดัเจน ขดักบัจารตีประเพณสีงัคมและวฒันธรรมไทย ภาพโฆษณาเชน่นีไ้ด้
ทำลายกำแพง และขอบเขตของบรรทัดฐานและกฎเกณฑ์ที่สังคมและ
วฒันธรรมไดว้างเอาไว ้
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3. ผู้หญิงมีอำนาจในตน (Agency) โฆษณาในปัจจุบันนั้นได้นำ
เสนอภาพผู้หญิงที่มีสิทธิเสรีภาพและอำนาจตัดสินใจด้วยตนเองอย่างมี
ประสิทธิภาพ ในการต่อรองต่อต้านกับสิ่งต่างๆ ระหว่างผู้ชาย สาม ี
บทบาทหนา้ทีใ่นครอบครวั หนา้ทีก่ารงาน เชน่ การทำงานและใชช้วีตินอก
บา้นไดอ้ยา่งอสิระ 

ข้อเสนอแนะ 

โฆษณาทีวีเป็นสื่อนิยมประเภทหนึ่งที่ผู้รับสารเข้าถึงได้ง่าย และมี
การแข่งขันทางการตลาดสูงมาก ทำให้ผู้รับสารมักถูกประกอบสร้างจาก
โฆษณาทางทีว ีโดยเฉพาะในประเด็นเรื่องเพศภาวะและเพศวิถ ีที่ผู้ส่งสาร
มกัผกูโยงประเดน็ดงักลา่วเขา้ไปดว้ยอยา่งแนบเนยีนและแยบยล เพือ่ตอบ
สนองความต้องการของมนุษย ์จนกระทั่งผู้รับสารขาดการตั้งคำถาม 
ไตรต่รอง และขาดการพนิจิวเิคราะห ์ทำใหต้กอยูใ่นกรอบวาทกรรมกระแส
หลักที่โฆษณาต่างๆ ร่วมกันผลิตสร้างไว ้ส่วนใหญ่แล้วการนำเสนอเนื้อหา
ของโฆษณานั้น ผู้ส่งสารมักผลิตตามกรอบของสังคมและวัฒนธรรม ทำให้
ภาพโฆษณาเป็นการตอกย้ำผลิตซ้ำกับวาทกรรมที่อันตรายและส่งผลเสี่ยง
ตอ่สขุภาวะทางเพศ 

ดังนั้น หากผู้ส่งสารและผู้รับสารช่วยกันทำความเข้าใจ ยอมรับ 
และมองนอกกรอบ เพื่อรื้อสร้างปัจจัยที่ร่วมประกอบสร้าง อันเป็นที่มา
ของสาเหตแุละปญัหาของการกดทบั ลดทอน คณุคา่ ความไมเ่ทา่เทยีมกนั
ทางเพศ ควรร่วมมือกันสลายอคต ิมายาคติที่ลิดรอนสิทธ ิอำนาจของ
ตนเองในเรื่องเพศ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพและสุขภาวะทางเพศที่ดีของคน 
ในสงัคมตอ่ไป 
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