หนังโป๊: สื่อไร้สาระที่มีสาระ
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บทคัดย่อ

บทความเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้ให้เห็นว่า ในพื้นที่หนังโป๊ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมประชานิยม (popular culture) สามารถศึกษาและ
วิเคราะห์ได้เช่นเดียวกับผลผลิตทางวัฒนธรรมประชานิยมในรูปแบบอืน่ บทความ
นี้จะน�ำเสนอสถานภาพและทบทวนข้อถกเถียงในแง่มุมของการศึกษาหนังโป๊
ซึ่งมิใช่เป็นการศึกษาในลักษณะบทความวิจัย กล่าวคือ บทความนี้จะมุ่งเน้น
ไปที่การวิเคราะห์หนังโป๊โดยอาศัยมุมมองเชิงวิพากษ์ (critical approaches)
เป็นหลัก อันได้แก่ มุมมองด้านสตรีนิยม วัฒนธรรมศึกษา เพศสถานะศึกษา
เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงหน้าที่ และมุมมองที่แตกต่าง
ไปจากยุคการศึกษาหนังโป๊ในมิติด้านโครงสร้างหน้าที่ของสื่อ (functionalism)
เช่น การศึกษาประเด็นเรื่องการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากหนังโป๊ การ
ศึกษาทางจิตวิทยาแบบผลกระทบจากการใช้หนังโป๊ (impact theory) เช่น การ
ตั้งค�ำถามว่า สื่อโป๊ท�ำให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบ หรือเป็นผลบวกด้านจิตบ�ำบัด
และแบบแนวคิดบรรทัดฐาน (normative theory) เช่น การพิจารณาสื่อโป๊ว่า
ท�ำให้เกิดความเบี่ยงเบนไปจากบรรทัดฐานของสังคมที่ก�ำหนดเรื่องเพศวิถีของ
มนุษย์เอาไว้ การวิเคราะห์องค์ประกอบหนังโป๊ (elements of porn) เป็นการ
วิเคราะห์ในแนวทางเดียวกันกับการวิเคราะห์ภาพยนตร์ โดยใช้กรอบทฤษฎีเชิง
วิพากษ์เข้ามาอธิบายปรากฏการณ์ทเี่ กิดขึน้ สามารถชีใ้ ห้เห็นได้วา่ รหัสความหมาย
ในแต่ ล ะองค์ ป ระกอบที่ อ ยู ่ ใ นหนั ง โป๊ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง การเป็ น พื้ น ที่ ต ่ อ สู ้
เช่นเดียวกับวัฒนธรรมประชานิยมในรูปแบบอื่น
ค�ำส�ำคัญ: หนังโป๊ วัฒนธรรมประชานิยม ทฤษฎีวิพากษ์
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Pornographic Video: More than Sexual Pleasures
Piyapong Ingthaisong2

Abstract

This article aims to point out that a pornographic video is part
of popular culture, which can be studied and analyzed as well as other
forms of it. The article is presenting the status and arguments about
porn studies, which is not a research article. Critical approaches through
feminist perspective, cultural studies, and sexuality studies are the core
methodology of the study to analyze a pornographic video, which helps
illustrate the porn’s functions and other different viewpoints than those
from the age of porn education in the dimensions of the structure and
function of the media (functionalism. For example, they are, first, the
uses and gratifications approach of pornography. Secondly, they are
psychological study of the impact of porn use (impact theory), such as
questioning whether pornography causes imitation behavior or a positive
result in psychotherapy. Thirdly, they are normative theory, such as
analyzing of the pornography in deviating human sexuality from the
social norms. The analysis of elements of porn was analyzed in the
same way as that of film analysis, using a critical theoretical framework
to explain the phenomena, which indicates that the code meaning of
each element contained in the porn represents a space for resistance
to power, same as any other form of popular culture.
Keywords: pornographic video, popular culture, critical theory
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บทน�ำ

ในโลกวิชาการตะวันตก จุดเริ่มต้นการศึกษาหนังโป๊เกิดขึ้นจากแนวคิด
ความไม่เท่าเทียมกันระหว่างชายหญิง โดยนักวิชาการด้านสตรีนยิ ม (feminism)
ที่มีจุดยืนว่า หนังโป๊คือพื้นที่แสดงอ�ำนาจความเป็นชายซึ่งท�ำให้ผู้หญิงกลายเป็น
วัตถุทางเพศ แต่อย่างไรก็ตาม พัฒนาการของการอธิบาย หรือการวิเคราะห์หนังโป๊
เริ่มใช้การอธิบายที่หลากหลายมิติ และหลายสาขาวิชาเริ่มให้ความสนใจโดยใช้
จุดยืนหรือแนวคิดของสาขาวิชานั้นอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่หนังโป๊
จึงท�ำให้ปัจจุบันการศึกษาเกี่ยวกับหนังโป๊มีความหลากหลาย เมื่อพิจารณาถึง
ขอบเขตการศึกษาหนังโป๊ในแวดวงวิชาการไทย จะพบว่า หนังโป๊คือสื่อต้องห้าม
ที่จะถูกปิดกั้นอย่างชัดเจน ระหว่างโลกวิชาการและโลกของการเป็นพื้นที่แห่ง
กามารมณ์ หรือแม้แต่ในบริบทการเป็นสือ่ ทีจ่ ำ� กัดอยูใ่ นพืน้ ทีแ่ ห่งความเป็นส่วนตัว
ทีถ่ กู ขีดเส้นกัน้ ให้อยูต่ รงกันข้ามกับการเป็นพืน้ ทีส่ าธารณะอย่างชัดเจน ด้วยเหตุนี้
มิติในการศึกษาหนังโป๊ในแวดวงวิชาการในไทยยังมีอยู่จ�ำกัด โดยเน้นไปที่การ
ศึกษาในมุมมองในฐานะการเป็นสื่อที่มีหน้าที่การสร้างความฝันทางกามารมณ์
อันเป็นทัศนะแบบทฤษฎีส�ำนักหน้าที่นิยม (functionalism) หรือการเป็นสื่อที่
สร้างผลกระทบต่อสังคมในแง่การเป็นสื่อที่ก่อให้เกิดอาชญากรรมทางเพศ การ
ล่วงละเมิดทางเพศ ตามจุดยืนของทฤษฎีผลกระทบของสื่อ (media impact
theory) รวมไปถึงการจัดการระบุความหมายการเป็นสือ่ ทีไ่ ร้คณ
ุ ค่า ไม่มหี น้าทีอ่ นื่
นอกจากการท�ำหน้าที่ด้านกามารมณ์ ตามแนวทางจุดยืนของทฤษฎีบรรทัดฐาน
(normative theory) จึงท�ำให้หนังโป๊นกี้ ลายเป็นสือ่ ทีไ่ ม่มตี วั ตนในแวดวงวิชาการ
ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้ว ภายใต้เนื้อหาที่เต็มไปด้วยเรื่องราวที่เกี่ยวกับร่างกาย
และเพศ เป็นพืน้ ทีท่ มี่ รี หัสความหมายการต่อต้านอ�ำนาจบางอย่างแฝงอยู่ ซึง่ เป็น
ลักษณะโดยทัว่ ไปของการเป็นวัฒนธรรมประชานิยม (popular culture) บทความ
นี้จึงต้องการอธิบายให้เห็นถึงพัฒนาการ วิธีการศึกษา และคุโณปการจากการ
ศึกษาหนังโป๊สอื่ ทีถ่ กู มองว่าไร้สาระ แต่กลับเป็นพืน้ ทีท่ มี่ สี าระควรค่ากับการศึกษา
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จุดเริ่มต้นการศึกษาหนังโป๊

ในยุคทศวรรษ 1970 กลุ่มนักวิชาการสตรีนิยมเริ่มสนใจวิเคราะห์
หนังโป๊ ซึง่ เกิดจากมุมมองทีว่ า่ “ผูห้ ญิงคือวัตถุทางเพศ” ทีถ่ กู บรรจุลงในสือ่ ประเภท
นี้ เพื่อต้องการตอบสนองความต้องการทางเพศให้กับผู้ชมซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็น
ผูช้ าย เป็นการวิเคราะห์หนังโป๊ในลักษณะทีใ่ ช้กรอบความคิดในแนวทฤษฎีหน้าที่
นิยม (functionalism) และแนวทฤษฎีบรรทัดฐานทางสังคม (normative theory)
ซึ่งชี้ให้เห็นถึงหน้าที่ของหนังโป๊ที่ถูกผลิตมาเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ชาย
ร่างกายผู้หญิงคือทรัพย์สินของผู้ชาย รวมไปถึงการสะท้อนภาพความเป็นสังคม
แบบปิตาธิปไตย หรือชายเป็นใหญ่ในสังคม ผู้หญิงจะถูกกดให้อยู่ภายใต้อ�ำนาจ
ของผู้ชาย ผู้ชายคือผู้น�ำและมีอ�ำนาจเหนือกว่าผู้หญิง ซึ่งจากการอธิบายผ่าน
กรอบแนวทฤษฎีบรรทัดฐานทางสังคม (normative theory) แสดงให้เห็นว่า ภาพ
อ�ำนาจความเป็นชายทีเ่ หนือกว่าอ�ำนาจความเป็นหญิงถูกสะท้อนลงไปในเนือ้ หาที่
น�ำเสนอในหนังโป๊ แนวคิดดังกล่าวถูกน�ำเสนอและกลายเป็นสิง่ ทีข่ บั เคลือ่ นสังคม
ที่ท�ำให้ผู้หญิงออกมาแสดงพลังในการต่อต้านความคิดเกี่ยวกับการเป็นวัตถุทาง
เพศของผูห้ ญิงในหนังโป๊ มุมมองการศึกษาในยุคนีจ้ ะมุง่ ประเด็นไปทีก่ ารเป็นวัตถุ
ทางเพศ การต่อต้านความรุนแรงทีเ่ กิดขึน้ กับผูห้ ญิงทีถ่ กู กระท�ำให้กลายเป็นวัตถุ
ที่ผู้ชายสามารถครอบครองเป็นเจ้าของ และใช้อ�ำนาจความเป็นเจ้าของบังคับให้
กระท�ำสิ่งต่างๆ เพื่อสนองความต้องการของผู้ชายที่เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นใน
หนังโป๊ ซึ่งนักวิชาการกลุ่มนี้เห็นว่า เป็นการย�่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของ
ผู้หญิง Linda William (1989) น�ำเสนอมุมมองการเป็นวัตถุทางเพศของผู้หญิง
ที่อยู่ในหนังโป๊ว่า เปรียบเสมือนเครื่องประดับที่สามารถถูกน�ำเสนอเพื่อสร้าง
ความพึงพอใจให้กับผู้ชาย เป็นมุมมองในการให้ความหมายว่า หนังโป๊คือพื้นที่
สร้างความรื่นรมย์ทางเพศให้กับผู้ชาย ผ่านการจ้องมองในฐานะความสวยงาม
ที่ตอบสนองความต้องการทางเพศให้กับผู้ชาย ทั้งในลักษณะการร่วมเพศใน
รูปแบบต่างๆ ทั้งที่เป็นแบบทั่วไป เช่น ลักษณะการร่วมรักที่ทั้งสองฝ่ายสร้าง
ความพึงพอใจให้กันและกัน แต่ในขณะที่การร่วมเพศแบบพิสดาร เช่น ซาดิสม์
การใช้ความรุนแรง หรือหนังโป๊ที่มีลักษณะแบบสนัฟฟิล์ม (snuff film) เป็นการ
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น�ำเสนอความทรมานที่เกิดกับผู้หญิง ซึ่งสามารถกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ หรือ
สร้างความพึงพอใจทางสายตาให้แก่ผู้ชายได้ การน�ำเสนอมุมมองจุดส�ำคัญของ
หนังโป๊ในฉากการส�ำเร็จความใคร่ของผูช้ ายว่า เป็นจุดทีแ่ สดงอ�ำนาจปิตาธิปไตย
เหนือร่างกายของผูห้ ญิง ฉากนีจ้ ะต้องแสดงให้เห็นถึงอสุจซิ งึ่ เป็นสัญญะความเป็น
บุรุษเพศ การฉายภาพเน้นไปที่อสุจิที่อยู่บนร่างกายผู้หญิง โดยเฉพาะบนใบหน้า
เป็นการแสดงออกถึงอ�ำนาจของบุรุษเพศที่อยู่เหนืออ�ำนาจของสตรีเพศ
แต่อย่างไรก็ตามในยุค 1990 มุมมองเกีย่ วกับหนังโป๊ในกรอบการศึกษา
ด้านสตรีนิยมถูกขยายออกไปในมิติอื่น เช่น การศึกษาของ Cynthia Crosson
(1998: 23-24) ได้กล่าวถึงมุมมองในการศึกษาหนังโป๊ที่กว้างออกไปยังมุมมอง
เกี่ยวกับเรื่องการเมือง การเคลื่อนไหวทางสังคมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ
เช่น สาเหตุของการล่วงละเมิดทางเพศที่เกิดมาจากการดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งเน้น
ไปที่การวิเคราะห์หนังโป๊ในฐานะการเป็นสื่อที่สะท้อนภาพสังคมในขณะนั้น ซึ่ง
ถูกจ�ำลองให้อยู่ในเนื้อหาของหนังโป๊ เมื่อการสะท้อนเนื้อหาในลักษณะดังกล่าว
เกิดขึ้นในหนังโป๊ ก็สามารถอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมภายนอกได้ว่า เป็น
สิง่ เดียวกัน จึงมีการเสนอให้เกิดการเบลอภาพ (censorship) สิง่ ทีจ่ ะเป็นต้นเหตุ
ของการล่วงละเมิดทางเพศที่เกิดขึ้นในหนังโป๊ เพื่อป้องกันการลอกเลียนแบบ
พฤติกรรมของผู้ชม เช่น การเบลอภาพเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แนวคิดดังกล่าว
เป็นจุดเริม่ ต้นของโครงการ Women Against Pornography (WAP) ซึง่ เป็นหนึง่
ในการต่อต้านหนังโป๊ที่ริเริ่มโดย Andrea Dworkin ซึ่งได้ร่วมกับนักเคลื่อนไหว
สิทธิสตรีอนื่ ๆ จัดตัง้ การประชุมและตระเวนบรรยาย เพือ่ ให้สนับสนุนการต่อต้าน
หนังโป๊อันเป็นบ่อเกิดของความรุนแรงในสตรี
จากมุมมองการศึกษาดังกล่าว จะเห็นได้ว่า หนังโป๊เป็นหน่วยในการ
วิเคราะห์ที่ถูกตั้งธงค�ำตอบ และได้รับบทเป็นผู้ร้ายของสังคม แต่ในช่วงเวลา
เดียวกัน ยังมีอีกมุมมองเกี่ยวกับหนังโป๊ในการเป็นตัวแปรที่ส�ำคัญในการลด
อาชญากรรมทางเพศลง โดยผลการศึกษาดัชนีชี้วัดการเกิดอาชญากรรมทาง
เพศของ Berl Kutchinsky (1973: 163-181) ศาสตราจารย์ด้านอาชญาวิทยา
มหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกน พบว่า ในการท�ำหนังโป๊ให้ถูกกฎหมายในช่วงปี 1970
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ของประเทศเดนมาร์ก เยอรมนี สวีเดน ส่งผลท�ำให้อาชญากรรมทางเพศ เช่น
การข่มขืน การกระท�ำช�ำเรา ตลอดจนการล่วงละเมิดทางเพศกรณีอื่นๆ ลดน้อย
ลง ซึง่ ได้ศกึ ษาจากการส�ำรวจความคิดเห็นของเจ้าหน้าทีใ่ นกระบวนการยุตธิ รรม
และกลุ่มคนในสังคม
จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า การจัดให้หนังโป๊เป็นหน่วยในการศึกษาเพื่อ
อธิบายปรากฏการณ์ทเี่ กิดขึน้ ในสังคม กรอบในการอธิบายจะขึน้ อยูก่ บั ทฤษฎีทใี่ ช้
เป็นแนวทางในการก�ำหนดมุมมองการอธิบายปรากฏการณ์นั้น กล่าวคือ ในยุค
แรกของการศึกษาหนังโป๊จะถูกก�ำหนดด้วยมุมมองแบบที่ใช้จุดยืนแบบแนวคิด
หน้าที่นิยม (functionalism) และแนวทฤษฎีบรรทัดฐานทางสังคม (normative
theory) ซึ่งอธิบายถึงหน้าที่ของหนังโป๊กับการเป็นสื่อเพื่อสร้างความรื่นรมย์ทาง
เพศให้กับผู้ชาย ท�ำให้มิติอื่นในการศึกษาถูกลดทอนลง และคุณค่าของหนังโป๊มี
เพียงแค่หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศเท่านั้น แต่ในขณะเดียวกัน ก็มีนักวิชาการ
น�ำเสนอหน้าที่ในอีกด้านหนึ่งของหนังโป๊ว่า หนังโป๊สามารถช่วยลดอาชญากรรม
ทางเพศ และการล่วงละเมิดทางเพศได้ ซึ่งเนื้อหาการวิเคราะห์จะยังคงวนเวียน
อยูท่ หี่ น้าทีข่ องหนังโป๊วา่ สือ่ นีเ้ กิดขึน้ มาแล้วหน้าทีค่ อื อะไร และสือ่ นีถ้ กู ตัดสินว่า
ควรอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวและไม่ถูกกล่าวถึงในหน้าที่ส่วนอื่น เฉกเช่นเดียวกับเรื่อง
เพศที่มีการขีดเส้นแบ่งชัดเจนระหว่างความเป็นส่วนตัวและความเป็นสาธารณะ
สิ่งใดที่กล่าวถึง การอนุญาตให้ถูกพูดถึง หรือใครควรจะเป็นผู้พูดเรื่องเพศในที่
สาธารณะ ซึ่งได้รับอิทธิพลจากแนวทฤษฎีทั้งสองส�ำนักที่กล่าวมา ท�ำให้มุมมอง
ของการศึกษา และภาพของหนังโป๊ถูกจ�ำกัดขอบเขตอยู่ในลักษณะดังกล่าว

การอธิบายหนังโป๊ในยุคผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้สื่อ (Impact
Theory)

มุมมองการศึกษาหนังโป๊ที่เกี่ยวกับผลกระทบจากการใช้สื่อ (impact
theory) เป็นมุมมองการศึกษาทางจิตวิทยา ทีไ่ ด้รบั อิทธิพลจากการศึกษาในแนว
ทฤษฎีหน้าทีน่ ยิ ม (fuctionalism) และแนวทฤษฎีบรรทัดฐานทางสังคม (normative
theory) ซึ่งจะมุ่งเน้นไปที่ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้สื่อของผู้รับสาร ทั้งในแง่
มกราคม – เมษายน 2 5 6 4

49

ความพึงพอใจทางร่างกาย ผ่อนคลายความตึงเครียดจากแรงขับทางเพศซึ่งเป็น
แรงขับที่เกิดจากสารเคมีในร่างกาย รวมไปถึงการวิเคราะห์เพื่อแสวงหาตัวแปร
ที่ส�ำคัญที่เป็นจุดกระตุ้นให้ผู้ชมเกิดความต้องการทางเพศ เพื่อผลทางด้านการ
ตลาดของอุตสาหกรรมหนังโป๊ในการผลิตเนื้อหาให้ตรงกับความต้องการของ
ตลาด อย่างไรก็ตาม ยังมีการศึกษาที่น�ำเสนอเกี่ยวกับความผิดปกติที่เกิดขึ้น
ทั้งทางร่างกาย และจิตใจของผู้รับสารที่มีมากเกินไปจนส่งผลเสีย
การศึกษาหนังโป๊ในมุมมองจิตวิทยา จะเน้นไปทีผ่ ลกระทบทีเ่ กิดกับผูร้ บั
สารเป็นหลัก ทั้งในแง่ของผลดีและผลเสีย หน่วยการวิเคราะห์หลักจึงตกไปอยู่ที่
ผู้รับสาร ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้สื่อประเภทนี้ การ
ศึกษาเชิงจิตวิทยาจึงโดดเด่นในลักษณะการวิเคราะห์ทแี่ สดงให้เห็นถึงสาเหตุและ
ผลลัพธ์ ตัวกระตุ้นที่ชี้ให้เห็นถึงตัวแปรต้นและตัวแปรตามที่ชัดเจน ซึ่งเป็นการ
อธิบายปรากฏการณ์ในลักษณะที่มีความเป็นวิทยาศาสตร์ค่อนข้างมาก รวมไป
ถึงการอธิบายที่เน้นการท�ำนายพฤติกรรมจากการเปิดรับหนังโป๊ ความพึงพอใจ
ทัง้ ทางร่างกายและจิตใจ สารเคมีทเี่ ปลีย่ นแปลงไปเมือ่ ได้รบั การกระตุน้ จากหนังโป๊
ซึ่งแตกต่างไปจากการศึกษาในเชิงสังคมศาสตร์สาขาอื่น ที่จะแสดงให้เห็นถึง
ภาวะการเป็นเหตุและปัจจัยซึ่งกันและกัน ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่ใช้เป็นกรอบ
ในการอธิบาย ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดเป็นตัวแปรต้น และตัวแปรตามอย่างชัดเจน
มุมมองทางจิตวิทยากับหนังโป๊อธิบายว่า หนังโป๊นั้นเป็นสื่อรูปแบบหนึ่ง
ที่ก่อความสุขทางเพศที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางกายภาพเกิดขึ้น ดังนั้น การศึกษา
หนังโป๊ในมุมมองด้านจิตวิทยา ซึ่งเป็นเสมือนการศึกษาการใช้หนังโป๊เพื่อบรรลุ
ความสุขทางจิต เพือ่ ปรับแก้หรือการบ�ำบัดสุขภาพทางจิต จากงานวิจยั ของ Manju
George et al. (2019: 44-47) พบว่า การใช้หนังโป๊มากจนเกินไปอาจเกิดจาก
ความบกพร่องทางจิตร่วมอยู่ด้วย เช่น ภาวะวิตกกังวัล ภาวะซึมเศร้า รวมไปถึง
ภาวะความผิดปกติทางเพศอีกด้วย การศึกษาหนังโป๊ทางด้านจิตวิทยานั้นยืนยัน
ว่า การใช้หนังโป๊เพื่อผ่อนคลายหรือเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความสุขในเชิง
เพ้อฝัน จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งส�ำหรับวิเคราะห์สุขภาพของกลุ่มผู้ใช้หนังโป๊
ซึ่งสอดคล้องกันกับการศึกษาของ Kutchinsky (1973) ที่ชี้ให้เห็นถึงแง่มุมการ
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หลีกหนีจากความเป็นจริงเข้าสู่โลกจินตนาการ เพื่อตอบสนองความต้องการทาง
เพศ เพราะในความเป็นจริงไม่สามารถแสดงพฤติกรรม หรืออยู่ในสถานการณ์
เช่นเดียวกันกับหนังโป๊ได้ เนื่องจากกรอบหรือบรรทัดฐานของสังคมที่ขีดเส้น
ระหว่างสิ่งที่ท�ำได้กับสิ่งที่ต้องห้าม ดังนั้น การใช้สื่อเพื่อเติมเต็มความต้องการ
ของตนเอง จึงเป็นหนทางในการลดแรงตึงเครียดระหว่างความต้องการของบุคคล
กับความคาดหวังของสังคม ซึ่งจากทั้งสองตัวอย่างการศึกษาที่กล่าวมาจะเห็นได้
ว่า มุมมองการศึกษาหนังโป๊ในทางจิตวิทยาในแวดวงวิชาการทางตะวันตกตั้งแต่
ยุคเริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน มุมมองเกี่ยวกับหน้าที่ของหนังโป๊ยังคงมีลักษณะที่เป็น
ไปในทิศทางเดียวกัน นั่นคือการใช้เพื่อประโยชน์ด้านความรื่นรมย์ทางเพศ ซึ่งมี
ส่วนส�ำคัญในการสร้างสมดุลระหว่างการใช้ชีวิตทางสังคมที่มีกรอบบรรทัดฐาน
ก�ำหนดพฤติกรรมการแสดงออกเรื่องเพศ กับการใช้ชีวิตส่วนตัวของปัจเจกใน
การบ�ำบัดความต้องการทางเพศ ที่สามารถสร้างจินตนาการเหนือขอบเขตทาง
ด้านกายภาพให้อยู่ในโลกเสมือน สิ่งใดที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในโลกจริง หนังโป๊
จะเติมเต็มจินตนาการให้กับปัจเจก เพื่อตอบสนองความรื่นรมย์ทางเพศซึ่งเป็น
พื้นฐานของการด�ำรงชีวิต
ในขณะทีก่ ารศึกษาหนังโป๊ทางด้านจิตวิทยาทีเ่ น้นไปทางด้านทีเ่ กีย่ วข้อง
กับปฏิกิริยาทางด้านสมองอธิบายพฤติกรรมของผู้ชมขณะดูหนังโป๊ แต่จากการ
วิจัยของ Brand et al. (2016: 224-232) ชี้ให้เห็นว่า การเสพหนังโป๊มิได้เป็น
ตัวแปรส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสมอง หากแต่เป็นการช่วยท�ำให้
เกิดการผ่อนคลาย และสร้างให้เกิดความพึงพอใจทางเพศได้ จากการศึกษาโดย
มีสมมติฐานเกี่ยวกับอิทธิพลของการเสพหนังโป๊กับการก่ออาชญากรรมทางเพศ
ในเดนมาร์กพบว่า การเสพหนังโป๊สามารถช่วยลดอาชญากรรมทางเพศได้ ทั้งนี้
จากการสัมภาษณ์ และแจกแบบสอบถามต�ำรวจและผูต้ อ้ งหาในคดีลว่ งละเมิดทาง
เพศ พบว่า ผูต้ อ้ งหามีความตึงเครียดจากการไม่สามารถตอบสนองความต้องการ
ทางเพศได้ แตกต่างจากผูท้ เี่ สพหนังโป๊เพือ่ บ�ำบัดความต้องการทางเพศ ซึง่ ได้รบั
การตอบสนองความต้องการของตัวเองได้ อีกทั้งยังมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์
สนับสนุนว่า ในกลุม่ ผูต้ อ้ งหาจะมีการหลัง่ สารเคมีในสมองในลักษณะทีม่ ากเกินไป
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แต่ในขณะที่กลุ่มผู้เสพหนังโป๊กลับมีการหลั่งสารเคมีในสมองที่ปกติ ซึ่งเกิดจาก
ความพึงพอใจจากการได้รับการตอบสนองความต้องการของร่างกาย
จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า การศึกษาหนังโป๊บนแนวทางของจิตวิทยา
จะให้ความส�ำคัญกับการอธิบายเรื่องสาเหตุและผลลัพธ์ของการใช้หนังโป๊ของ
ผูร้ บั สาร การมีอทิ ธิพลของหนังโป๊ การเป็นสือ่ ทีช่ ว่ ยบ�ำบัดความต้องการทางเพศ
ผลการศึกษาในหลายงานวิจยั แสดงให้เห็นว่า หนังโป๊มมี ติ ขิ องการเป็นสือ่ ทีอ่ ยูใ่ น
ชีวิตประจ�ำวันอันจ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวิต และสามารถช่วยลดอาชญากรรมทาง
เพศได้ ซึ่งเป็นมิติที่แสดงให้เห็นผลดีของหนังโป๊ และแสดงให้เห็นถึงหน้าที่ของ
หนังโป๊ที่มีต่อสังคมมากไปกว่าการเป็นผู้ร้ายในสังคม

การอธิบายหนังโป๊ในเชิงการเป็นพื้นที่ต่อสู้

ในปัจจุบันการศึกษาหนังโป๊ (porn studies) มีพัฒนาการที่มีขอบเขตการ
ศึกษาในหลากหลายมิติมากกว่าการศึกษาหนังโป๊ในฐานะการเป็นสื่อส�ำหรับแสดง
อ�ำนาจของผูช้ าย การศึกษาหนังโป๊ในปัจจุบนั มีลกั ษณะสหสาขาวิชา (interdisciplinary
studies) ที่มีการศึกษาอย่างแพร่หลายในตะวันตก ผ่านการอธิบายในแต่ละ
กรอบแนวคิด ทฤษฎี และจุดยืนทางวิชาการของแต่ละสาขาวิชา แต่อย่างไรก็ตาม
การอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในหนังโป๊ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาจากส่วนใด
เช่น ศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการใช้สื่อทั้งทางสังคม และวัฒนธรรม หรือผู้รับ
สาร การวิเคราะห์ตัวบทที่มีนัยของความหมาย สัญญะที่มากไปกว่าความหมาย
ในเชิงกามารมณ์ ปรากฏการณ์เหล่านีจ้ ะต้องใช้การอธิบายผ่านมุมมองทีต่ อ้ งพึง่ พิง
สาขาวิชาที่หลากหลายในการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเชื่อมโยงกันไปมา
จนเกิดเป็นชุดหรือแนวคิดที่ใช้อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในหนังโป๊ เพียงแต่ว่าในแต่ละ
สาขาวิชานัน้ จะมีจดุ ยืนหรือเป้าหมายในการศึกษาวิเคราะห์ทแี่ ตกต่างกัน แนวทาง
การศึกษาหนังโป๊ในฐานะการเป็นตัวบทที่ถูกประกอบสร้างขึ้น เพื่อแสดงจุดยืน
การเป็นพืน้ ทีก่ ารต่อสูท้ งั้ ในประเด็นอ�ำนาจความเป็นชายทีก่ ดทับอ�ำนาจความเป็น
หญิง หรือเพศทางเลือก เช่น ความเป็นเควียร์ การต่อสูข้ องปัจเจกกับอ�ำนาจทีเ่ กิด
ขึ้นในสังคมซึ่งกดทับให้ปัจเจกต้องปฏิบัติตามกรอบของสังคม พื้นที่หนังโป๊ไม่ใช่
52

ว า ร ส า ร ศ า ส ต ร์

เป็นเพียงพื้นที่แห่งกามารมณ์ แต่จะเป็นพื้นที่ของการต่อสู้ซึ่งแสดงออกผ่านการ
ประกอบสร้างความหมาย และสัญญะทีเ่ กิดขึน้ ในเนือ้ หาของหนังโป๊ โดยบทความ
นี้จะเสนอใน 2 มิติหลัก คือ มิติวัฒนธรรมศึกษา และมิติเพศสถานะศึกษา
การน�ำเสนอแนวทางในการวิเคราะห์การเป็นพื้นที่การต่อสู้ของหนังโป๊
ในบทความนี้ จะกล่าวถึงการวิเคราะห์ตวั บท เพือ่ แสดงให้เห็นถึงการเป็นเครือ่ งมือ
ในการถอดรหัสความหมายสัญญะในหนังโป๊ซงึ่ ถูกประกอบสร้างขึน้ และแสดงให้
เห็นความหมายทีแ่ สดงการต่อสูก้ บั อ�ำนาจต่างๆ ผ่านมุมมองมิตวิ ฒ
ั นธรรมศึกษา
และมิติเพศสถานะศึกษา
วัฒนธรรมศึกษา (Cultural Studies)
มีแนวคิดเกี่ยวกับหนังโป๊ว่า เป็นผลผลิตทางวัฒนธรรมประชานิยม
(popular culture) ที่มีลักษณะการเป็นพื้นที่แสดงออกการต่อต้านวัฒนธรรม
หลัก (dominant culture) ที่ครอบง�ำวัฒนธรรมย่อย (subculture) ให้กลายเป็น
อื่น และไม่มีบทบาทในการแสดงออก หรือมีตัวตนในสังคมนั้น แสดงให้เห็นถึง
การครองความเป็นเจ้าทางวัฒนธรรม (cultural hegemony) ซึง่ เป็นลักษณะของ
การสร้างให้วฒ
ั นธรรมหลักกลายเป็นบรรทัดฐานหรือสิง่ ทีถ่ กู ต้องของคนในสังคม
ที่พึงกระท�ำ ดังนั้น การต่อสู้หรือการต่อต้านวัฒนธรรมหลักจึงเป็นปรากฏการณ์
ทีจ่ ะพบเห็นได้จากผลผลิตของวัฒนธรรมประชานิยม ซึง่ เป็นพืน้ ทีท่ เี่ ปิดโอกาสให้
มีการต่อสูแ้ ละแย่งชิงความหมายของกลุม่ คนชายขอบให้มพี นื้ ทีใ่ นการแสดงออก
ถึงการต่อต้านระบบ หรือโครงสร้างของสังคม เป็นพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการตั้ง
ค�ำถาม และท้าทายอ�ำนาจระบบ ซึ่งแสดงให้เห็นลักษณะของการสร้างพื้นที่เพื่อ
รักษาสมดุลระหว่างวัฒนธรรมหลักและวัฒนธรรมย่อย ไม่ให้สังคมเกิดภาวะ
ตึงเครียดที่คนชายขอบไม่มีพื้นที่ในการแสดงออกถึงความต้องการ หรือต้องการ
ต่อสู้เพื่อให้สังคมได้รับรู้ถึงการมีอยู่ของกลุ่มคนชายขอบนั้น
แนวคิดด้านวัฒนธรรมศึกษามีกรอบการอธิบายมุ่งเน้นถึงการศึกษา
อ�ำนาจ และการช่วงชิงความหมายทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างวัฒนธรรมหลักกับวัฒนธรรม
ย่อยดังที่ได้กล่าวไปในข้างต้น ประเด็นเกี่ยวกับหนังโป๊ซึ่งเป็นผลผลิตของ
วัฒนธรรมประชานิยม มีลักษณะการสะท้อนให้เห็นถึงสภาพของสังคม ณ เวลา
●
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นั้นๆ เช่น การกระท�ำของผู้ชายต่อผู้หญิงที่แสดงให้เห็นถึงอ�ำนาจความเป็นชาย
อยูเ่ หนืออ�ำนาจความเป็นหญิง แต่ในขณะเดียวกัน ยังมีการสร้างรหัสความหมาย
หรือการประกอบสร้างความหมายในอีกรูปแบบหนึง่ แฝงอยูใ่ นหนังโป๊ ซึง่ เป็นการ
ประกอบสร้างความหมายขึน้ มาใหม่เพือ่ เป็นการตัง้ ค�ำถาม หรือการท้าทายระบบ
แนวคิดทีเ่ ป็นบรรทัดฐานในการด�ำเนินชีวติ หรือการสร้างให้เกิดสภาวะทีเ่ รียกว่า
ความปกติ ซึ่งหนังโป๊ที่อยู่ในเกณฑ์การประกอบสร้างความหมายใหม่ที่แตกต่าง
ไปจากแนวทางการปฏิบัติ หรือความคิดของคนในสังคมที่คิดว่าสิ่งนั้นคือสิ่งปกติ
ให้กลายเป็นอีกด้านหนึ่งที่แสดงให้เห็นการต่อสู้เพื่อช่วงชิงพื้นที่ให้กับกลุ่มตน
หากจะยกตัวอย่างหนังโป๊ทจี่ ดั อยูใ่ นกลุม่ หนังโป๊ทตี่ งั้ ค�ำถาม และพยายามต่อต้าน
ระบบความคิดหลักของคนในสังคม ได้แก่ หนังโป๊ที่ผู้หญิงมีอ�ำนาจเหนือผู้ชาย
หนังโป๊เกย์ที่อ�ำนาจของเกย์อยู่เหนือผู้ชาย กล่าวคือ โดยทั่วไปเนื้อหาของหนังโป๊
มักจะแสดงให้เห็นถึงอ�ำนาจความเป็นชายทีก่ ดทับให้ความเป็นหญิงต้องตกอยูใ่ น
อ�ำนาจ และกลายเป็นวัตถุทางเพศ แต่ในความหมายทีเ่ กิดจากการประกอบสร้าง
ในหนังโป๊ลักษณะนี้ จะแสดงให้เห็นถึงอ�ำนาจที่กลับด้านกับความเป็นจริงที่เกิด
ขึ้นในสังคม ผู้หญิงหรือเกย์จะมีอ�ำนาจมากกว่าผู้ชาย สัญญะที่ความเป็นชายจะ
กลายเป็นสิง่ ทีถ่ กู อ�ำนาจความเป็นหญิงกดทับ เช่น การใช้รองเท้าส้นสูงขยีอ้ วัยวะ
เพศชาย การใช้ลิปสติกวาดบนใบหน้าหรืออวัยวะเพศชาย ซึ่งเป็นการแสดงให้
เห็นถึงการต่อต้านอ�ำนาจความเป็นชาย และการสถาปนาชัยชนะของความเป็น
หญิงที่เกิดขึ้นในหนังโป๊ในรูปแบบนี้ แม้ว่าจะเป็นการสร้างความหมายที่ตรงกัน
ข้ามกับความเป็นจริงในสังคมที่อ�ำนาจชายเป็นใหญ่ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
ส�ำนักวัฒนธรรมศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมประชานิยมว่า เป็นพื้นที่แสดงสิ่งที่
ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในสังคม หรือเป็นสิ่งที่อยู่ตรงกันข้าม เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่
ได้รับอนุญาตให้เกิดขึ้นได้ และหากวิเคราะห์สื่อวัฒนธรรมประชานิยม จะพบว่า
เต็มไปด้วยการต่อต้าน การตั้งค�ำถาม การท้าทายอ�ำนาจของสังคม ซึ่งรวมไปถึง
ความหมายที่ถูกใส่รหัสไว้ในหนังโป๊
จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า อ�ำนาจที่เกิดขึ้นไม่ใช่อ�ำนาจทางเดียว แต่
หนังโป๊เป็นตัวอย่างของวัฒนธรรมประชานิยม ทีแ่ สดงให้เห็นว่า ในพืน้ ทีห่ นึง่ ย่อม
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เกิดการใช้อ�ำนาจที่สลับไปมา มีการช่วงชิงอ�ำนาจมิใช่การครองอ�ำนาจอยู่ฝ่าย
เดียว ในประเด็นนี้ Stuart Hall (2018: 929-952) เห็นว่า การต่อสู้ และการช่วงชิง
อ�ำนาจทีเ่ กิดขึน้ ในวัฒนธรรมประชานิยม เป็นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ อยูเ่ สมอ และในบางครัง้
การใช้สื่อเป็นการสร้างแนวคิดใหม่ หรือการตั้งค�ำถามกับคนในสังคมในการมอง
หรือการให้ความหมายกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นว่า ควรเกิดการเปลี่ยนแปลง
หรือไม่ ควรเปลีย่ นแปลงไปในลักษณะใด นอกจากนีแ้ ล้ว วัฒนธรรมกระแสนิยม
อาจจะไม่ได้เกิดจากคนกลุ่มหลักของสังคม แต่เกิดจากกลุ่มคนชายขอบซึ่งได้รับ
ความนิยมหรือการตอบรับจากคนในสังคม จนกลายเป็นที่พูดถึง กลายเป็น
วัฒนธรรมกระแสนิยมที่เกิดจากคนชายขอบ แม้ว่าจะมีตัวตนในสังคม แต่จะยัง
ไม่ใช่วฒ
ั นธรรมทีไ่ ด้รบั การยอมรับจากชนชัน้ ปกครองซึง่ ยังกดทับ และสร้างความ
หมายของวัฒนธรรมของกลุ่มตนให้มีอ�ำนาจเหนือกว่า เช่น วัฒนธรรม hip hop
ของคนผิวสีในสังคมอเมริกัน ซึ่งถือได้ว่า เป็นวัฒนธรรมกระแสนิยมที่มีบทบาท
ในสังคมอเมริกนั ในปัจจุบนั แต่แนวคิดกระแสนิยมของกลุม่ คนดังกล่าว ซึง่ ถือได้
ว่าเป็นกลุม่ คนชายขอบในสังคม แม้จะเป็นทีแ่ พร่หลายและนิยมเพียงเท่าใด แต่ก็
ไม่อาจจะกลายเป็นวัฒนธรรมหลักในสังคมได้ กลับกลายเป็นวัฒนธรรมคนขาว
ที่ยังเป็นวัฒนธรรมหลักของสังคมอเมริกัน ดังนั้น วัฒนธรรม hip hop จึงเป็น
พืน้ ทีป่ ลดแอกความคิด ความรูส้ กึ ของคนชายขอบทีแ่ สดงออกต่อต้านวัฒนธรรม
หลักอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาเสียดสีสังคม การใช้ถ้อยค�ำหยาบคายเพื่อ
แสดงออกถึงความไม่พอใจ และท�ำให้วฒ
ั นธรรมคนขาวเป็นสิง่ ทีน่ า่ รังเกียจ ท่าเต้น
ทีเ่ ยาะเย้ย ถากถางคนขาว ปรากฏการณ์นแี้ สดงให้เห็นถึงการต่อสูช้ ว่ งชิงอ�ำนาจ
ทางความหมายที่เกิดขึ้น นอกเหนือไปจากนั้นคือ อ�ำนาจทางวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่
ลืน่ ไหล ไม่อยูก่ บั ทีพ่ ร้อมทีจ่ ะเกิดการเปลีย่ นแปลงได้ เฉกเช่นเดียวกับการใช้พนื้ ที่
หนังโป๊ในการเป็นพื้นที่ปลดแอกอ�ำนาจความเป็นหญิงให้อยู่เหนือความเป็นชาย
การตอบค�ำถามเรือ่ งพืน้ ทีท่ ไี่ ด้รบั อนุญาตให้เกิดการต่อต้าน หรือการได้
รับสิทธิพิเศษในการเป็นพื้นที่แสดงออกส�ำหรับวัฒนธรรมย่อย หรือวัฒนธรรม
ชายขอบ สามารถอธิบายได้ด้วยแนวคิดคานิวัล (carnivalesque) ของ Mikhail
Bakhtin (1965) ซึ่งเป็นแนวคิดที่แสดงให้เห็นถึงการสร้างพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต
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ให้มีการต่อต้านวัฒนธรรมหลัก เกิดเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับบรรทัดฐานในสังคม
หรือเป็นสิ่งที่สังคมยึดถือในการด�ำรงชีวิตปัจจุบัน เปรียบได้กับงานรื่นเริงที่เป็น
เหตุการณ์เฉพาะกิจแตกต่างไปจากเหตุการณ์ในชีวิตประจ�ำวันที่อ�ำนาจที่เกิดขึ้น
ในพื้นที่นั้น จะอยู่ในลักษณะกลับหัวกลับหาง Bakhtin สนใจลักษณะของภาษา
ที่อยู่ในรูปแบบของสัญญะ ที่แสดงถึงอ�ำนาจของสัญญะในการต่อต้านระบบ เขา
สนใจงานคาร์นวิ ลั ซึง่ เป็นพืน้ ที่ และพิธกี รรมทางภาษาทีเ่ ป็นตัวแทนพืน้ ทีข่ องภาษา
ทีแ่ ตกต่างไปจากชีวติ ประจ�ำวัน กล่าวคือ ในงานคาร์นวิ ลั เป็นพืน้ ทีท่ เี่ ปิดโอกาสให้
ปัจเจกได้ทดลองท�ำในสิ่งตรงกันข้ามกับบรรทัดฐานทางสังคม ซึ่งเป็นการจ�ำลอง
พื้นที่ในการต่อต้านระบบ ได้ละเมิดกฎ และข้อห้ามของสังคม แต่เมื่องานนั้น
จบลง ทุกอย่างจะกลับเข้าสูภ่ าวะปกติ งานคาร์นวิ ลั จึงเป็นกลไกหนึง่ ทีส่ ร้างสมดุล
และลดความตึงเครียดของสังคมได้ ในหนังสือ Rebellais and His World นั้น
Bakhtin กล่าวถึงงานคาร์นิวัล โดยที่ส่วนหนึ่งของทฤษฎีดังกล่าวนั้นก็คือสิ่งที่
เรียกว่าการมีลักษณะอย่างงานรื่นเริง (carnival) โดยเขาเสนอว่า ส�ำนึกแห่ง
งานรื่นเริงของโลก (the carnival sense of the world) มีลักษณะ 4 ประการ
อันได้แก่
1. การมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันอย่างอิสระและเป็นกันเองระหว่างผู้คน
(familiar and free interaction between people) งานรื่นเริงจะน�ำพาผู้คนที่
ไม่คุ้นเคยกันมาอยู่ด้วยกัน และสนับสนุนให้มีปฏิสัมพันธ์กัน รวมทั้งแสดงออก
ถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างอิสระ
2. พฤติกรรมแหกคอกนอกรีต (eccentric behaviour) พฤติกรรม
อันปกติแล้วไม่เป็นที่ยอมรับ แต่จะเป็นที่ยอมรับกันได้ในงานรื่นเริง คนเรา
สามารถเปิดเผยพฤติกรรมตามธรรมชาติของตนเองออกมาได้โดยไม่ต้องรับผล
อะไร
3. เริงสมรสข้ามชนชั้น (carnivalistic mésalliances) รูปแบบอันเป็น
อิสระและเป็นกันเองในงานรื่นเริงนั้น จะน�ำเอาทุกสิ่งที่ปกติแล้วต่างคนต่างอยู่
มาอยู่ร่วมกันได้
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4. การท�ำให้เปรอะเปือ้ น (profanation) ในงานรืน่ เริง นิยามแห่งความ
ศักดิ์สิทธิ์และความเข้มงวดในความเคร่งครัดทางศาสนาจะถูกลดทอนอ�ำนาจลง
ในพื้นที่หนังโป๊บางเรื่อง อ�ำนาจความเป็นหญิงอาจมีอ�ำนาจเหนือกว่า
อ�ำนาจความเป็นชาย ผู้หญิงไม่ใช่วัตถุทางเพศให้กับผู้ชาย แต่ผู้หญิงกลับมี
พฤติกรรมในการเหยียบย�ำ่ ความเป็นชาย เพือ่ ให้อำ� นาจความเป็นชายลดลง เช่น
สัญญะการใช้กางเกงชั้นในสวมที่หัวของผู้ชาย แสดงให้เห็นถึงการศิโรราบกับ
ความเป็นหญิงผ่านชั้นใน ซึ่งถือเป็นสัญญะความเป็นหญิงที่มีความหมายเข้มข้น
อันแสดงให้เห็นถึงการประกอบสร้างความหมายผ่านสัญญะเพือ่ แสดงออกถึงการ
ต่อต้าน และการที่หนังโป๊บางเรื่องนั้นได้รับอนุญาตให้เป็นพื้นที่ในการแสดงออก
อ�ำนาจในลักษณะที่กลับหัวกลับหางจากโลกแห่งความเป็นจริง
ในท�ำนองเดียวกันกับแนวคิดของ John Fiske (2010) ที่อธิบาย
ปรากฏการณ์ในกีฬามวยปล�้ำ และสื่อบันเทิง ซึ่งเป็นผลผลิตของวัฒนธรรม
ประชานิยมว่า มวยปล�ำ้ คือเวทีแห่งการต่อสูท้ เี่ หมือนจะเป็นกีฬาทีใ่ ช้ความรุนแรง
ตัดสินฝ่ายแพ้ชนะ แต่ Fiske อธิบายว่า มวยปล�้ำเป็นสนามแห่งการต่อสู้แย่งชิง
เรื่องความหมาย การท�ำผิดกฎกติกา การชนะแบบค้านสายตา แสดงให้เห็นว่า
ในโลกของสื่อไม่จ�ำเป็นต้องเป็นไปตามกติกาเสมอไป คนตัวเล็กอาจชนะคนตัว
ใหญ่ได้หากใช้สมองแทนการใช้กำ� ลัง การท�ำร้ายคูต่ อ่ สูใ้ นจังหวะเผลอ พฤติกรรม
เหล่านี้เกิดขึ้นในเวทีมวยปล�้ำที่เกิดอย่างจงใจ แต่พยายามน�ำเสนอให้ผู้ชมเชื่อว่า
มันเป็นเรื่องจริง การอธิบายของ Fiske เป็นไปในลักษณะเดียวกันกับแนวคิด
คาร์นิวัลของ Bakhtin แต่ Fiske เสนอว่างานคาร์นิวัลเป็นเรื่องไกลตัว จริงๆ แล้ว
การต่อต้าน หรือการต่อสูเ้ กิดขึน้ ในชีวติ ประจ�ำวัน และมักจะแฝงอยูใ่ นวัฒนธรรม
ประชานิยม
การอธิบายในเชิงโครงสร้างอ�ำนาจทีเ่ กิดขึน้ ในหนังโป๊ หนังโป๊จะน�ำเสนอ
ความฝันทางกามารมณ์ที่เป็นการให้ความหมายจากคนในสังคมนั้นว่า สิ่งนั้นมี
ความหมายทีส่ ร้างขึน้ จากความฝันทางกามารณ์ของคนในสังคมนัน้ ซึง่ นักวิชาการ
บางคนให้ทัศนะเกี่ยวกับความโป๊ หรือจุดกระตุ้นความรู้สึกทางเพศว่า เป็นเรื่อง
ของวัฒนธรรมไม่ใช่สัญชาตญาณ แต่เป็นสิ่งที่ถูกประกอบสร้างขึ้นจากคนใน
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สังคมว่า สิ่งนั้นสามารถกระตุ้นอารมณ์ทางเพศได้ นิธิ เอียวศรีวงศ์ (2545) ได้
ตัง้ ข้อสังเกตต่อวัฒนธรรมไทยว่า การใส่กระโจมอกอาบน�ำ้ ในพืน้ ทีส่ าธารณะเป็น
เรื่องที่ท�ำได้ แต่กลับกันการใส่ชุดว่ายน�้ำแบบตะวันตกในพื้นที่สาธารณะกลาย
เป็นชุดที่ไม่เหมาะสม หรือดูโป๊ยั่วยุทางเพศ หรือแม้แต่ในวัฒนธรรมญี่ปุ่นเอง
จุดที่ถูกมองว่าเป็นบริเวณที่สามารถกระตุ้นความรู้สึกทางเพศได้คือ ต้นคอของ
หญิงสาว ด้วยเหตุนี้ เครื่องแต่งกายของเกอิชาจึงต้องมีปกคอที่ตั้งขึ้นเพื่อบังส่วน
ของต้นคอไว้ วัฒนธรรมศึกษานั้นเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาถึงก�ำหนดลักษณะ
ของวัฒนธรรมหลักในสังคม แนวคิด สภาพความความเป็นอยู่ การถ่ายทอดจาก
รุ่นสู่รุ่น Pamela Paul (2005) ได้ขยายความเพิ่มเติมว่า จากการที่หนังโป๊เป็น
ผลผลิตของวัฒนธรรมประชานิยมอันเป็นพื้นที่แสดงออกถึงการต่อต้านแนวคิด
ทางวัฒนธรรมหลัก หากแต่การศึกษาหนังโป๊พบว่า ในยุคเริ่มต้นของสื่อหนังโป๊
แนวคิดทีส่ อดคล้องกับวัฒนธรรมหลัก กล่าวคือ เน้นผูช้ ายเป็นหลัก และพยายาม
ท�ำให้ผหู้ ญิงแสดงบทบาทและความคิดเห็นในระดับทีน่ อ้ ยมาก จนเรียกได้วา่ เป็น
กระบวนการท�ำให้ผหู้ ญิงเป็นเพียงผูถ้ กู กระท�ำเท่านัน้ (the sexual infantilization
of women) ในขณะเดียวกัน จากการศึกษาของ Thomas Smidt (2011) พบว่า
กลุม่ ตัวอย่างทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์ไม่ได้มองถึงแนวความคิดในเชิงทีว่ า่ เพศหญิง
ถูกกดขี่ หรืออ�ำนาจความเป็นหญิงถูกกดทับแต่อย่างใด กลุม่ ตัวอย่างมองเพียงว่า
หนังโป๊เป็นเพียงสื่อความบันเทิงเท่านั้น หาได้มีสัญลักษณ์ใดๆ แฝงอยู่ในหนังโป๊
ไม่ ยิ่งไปกว่านั้นงานวิจัยของ Emmanuel Nwakanma (2018) วิเคราะห์ถึง
ผลกระทบทางสังคมของการใช้หนังโป๊ การอ่านความหมายของผู้ชมเกี่ยวกับ
แนวคิดทีแ่ ฝงอยูใ่ นหนังโป๊หรือการใช้หนังโป๊ของในสังคมนัน้ ๆ จะมีความสัมพันธ์กบั
พื้นฐานทางวัฒนธรรมของแต่ละสังคม และขึ้นอยู่กับช่วงเวลา ณ ขณะนั้นด้วย
กล่าวคือ การอ่านความหมายของรหัสที่เกี่ยวกับการเป็นพื้นที่ต่อสู้อ�ำนาจความ
เป็นชายที่แฝงอยู่ในหนังโป๊จะสัมพันธ์กับแนวคิดและวัฒนธรรมหลักของสังคม
นั้น หากสังคมใดที่มีแนวคิดเรื่องความเท่าเทียมทางเพศจะเข้าใจ และถอดรหัส
ความหมายการเป็นพืน้ ทีต่ อ่ สูข้ องผูห้ ญิงทีอ่ ยูใ่ นหนังโป๊ทนี่ ำ� เสนอการแสดงอ�ำนาจ
เหนือ หรือต้องการกดทับอ�ำนาจความเป็นชาย
58

ว า ร ส า ร ศ า ส ต ร์

จากทีก่ ล่าวมาจะเห็นได้วา่ แนวทางการศึกษาหนังโป๊ทอี่ ยูใ่ นกรอบแนวคิด
วัฒนธรรมศึกษา จะเป็นการแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างอ�ำนาจของวัฒนธรรมหลัก
และวัฒนธรรมย่อย การช่วงชิงพืน้ ที่ และความหมายทีเ่ กิดขึน้ อยูต่ ลอดเวลาผ่าน
หนังโป๊ซึ่งเป็นผลผลิตของวัฒนธรรมประชานิยม การวิเคราะห์ตัวบท (textual
analysis) และการวิเคราะห์วาทกรรม (discourse analysis) เป็นแนวทางส�ำคัญ
ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษา เพื่อให้เห็นการต่อสู้ระหว่างวัฒนธรรมหลักและ
วัฒนธรรมย่อย ทีเ่ กิดจากการวิเคราะห์สญ
ั ญะทีเ่ ป็นรหัสแฝงอยูใ่ นหนังโป๊ ซึง่ การ
ตัง้ ค�ำถามจะอยูบ่ นพืน้ ฐานแนวคิดทีว่ า่ มีการใช้อำ� นาจในการกดทับ และเกิดการ
ต่อสู้แย่งชิงภายในพื้นที่หนังโป๊ แม้ว่าในพื้นที่หนังโป๊อาจจะด�ำเนินเนื้อเรื่องหรือ
ความหมายภายใต้วาทกรรมหลักของสังคม แต่ในหนังโป๊บางเรื่องจะใช้การน�ำ
เสนอวาทกรรมรอง หรือวัฒนธรรมย่อยขึ้นมามีอ�ำนาจเหนือกว่าวาทกรรมหลัก
หรือวัฒนธรรมหลักดังทีไ่ ด้กล่าวไปในแนวคิดเรือ่ งการกลับหัวกลับหางของอ�ำนาจ
ในแนวคิดเรื่องคาร์นิวัลของ Bakhtin
เพศสถานะศึกษา (Gender Studies)
เพศสถานะศึกษาเป็นการศึกษาที่เน้นการอธิบายลักษณะโครงสร้าง
อ�ำนาจของความเป็นชายและความเป็นหญิงที่เกิดขึ้นในหนังโป๊ การอธิบายใน
แนวทางเพศสถานะจะให้ค�ำอธิบายในลักษณะที่ว่า หนังโป๊ในยุคเริ่มแรก ผู้ชาย
จะมีอำ� นาจเหนือผูห้ ญิงในทุกพฤติกรรมทีแ่ สดงออกผ่านกิจกรรมในหนังโป๊ ไม่วา่
จะเป็นค�ำพูด การกระท�ำ กิจกรรมทางเพศ ล้วนแล้วแต่ก�ำหนดให้ความเป็นชาย
เหนือกว่าความเป็นหญิงในทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้น ผู้หญิงเปรียบเสมือนทรัพย์สิน
ที่ผู้ชายเป็นเจ้าของ ซึ่งจะกระท�ำการใดก็ได้ และมีลักษณะเป็นวัตถุทางเพศที่ไม่
สามารถต่อรองหรือต่อสู้อ�ำนาจความเป็นชายได้ ทั้งนี้ จากการศึกษาของ Smidt
(2011) หนังโป๊สะท้อนภาพการเป็นวัตถุทางเพศของผู้หญิง ผู้หญิงจะถูกคุกคาม
ทางเพศในสถานที่ต่างๆ ตามที่ปรากฏในฉากของหนังโป๊ เช่น การล่วงเกินทาง
ค�ำพูด การล่วงเกินทางร่างกายจะเกิดขึ้นอย่างไม่มีการขัดขืน ซึ่งเป็นการสะท้อน
ภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในสังคมที่ผู้ชายจะมีอ�ำนาจมากกว่าผู้หญิง การใช้
ค�ำพูดดูถกู หรือการด่าทอจะใช้คำ� ทีม่ าจากร่างกายของผูห้ ญิง หรือพฤติกรรมของ
●
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ผูห้ ญิง เพือ่ แสดงให้เห็นถึงการดูถกู และใช้อำ� นาจผ่านภาษาเพือ่ กดทับความเป็น
หญิงผ่านลักษณะต่างๆ ของผู้หญิง ซึ่งไม่จ�ำเพาะแต่การต่อว่าผู้หญิงจากผู้ชาย
แต่ยงั เป็นการใช้คำ� เหล่านัน้ เพือ่ ดูถกู ผูช้ ายให้กลายเป็นฝ่ายด้อยกว่าซึง่ ค�ำเหล่านัน้
มาจากลักษณะของเพศหญิง อาจกล่าวได้ว่า ในโครงสร้างอ�ำนาจความเป็นชาย
และความเป็นหญิงในสังคม ทั้งในโลกแห่งความเป็นจริงและโลกของหนังโป๊เป็น
สิ่งที่สะท้อนกันไปมา อ�ำนาจความเป็นชายกดทับความเป็นหญิงผ่านภาษาและ
การกระท�ำ
แนวทางการศึกษาลักษณะนีแ้ ตกต่างไปจากแนวคิดสตรีนยิ ม (feminism)
ในยุค 1960 ที่มองว่า พื้นที่หนังโป๊เป็นพื้นที่แห่งการแสดงความเป็นชายเพื่อ
สร้างความเหนือกว่าบนร่างกายของผู้หญิง ผู้หญิงเป็นฝ่ายถูกกระท�ำ หรือเป็น
วัตถุทางเพศที่ไม่มีทางต่อสู้ แต่มุมมองของแนวทางการศึกษาในปัจจุบัน ขยาย
ขอบเขตเรือ่ งของอ�ำนาจทีม่ ากกว่าเรือ่ งการกดทับ การได้เปรียบเสียเปรียบ จริงอยู่
ที่หนังโป๊น�ำเสนอเรื่องการถูกเป็นฝ่ายกระท�ำของผู้หญิงต้องบ�ำเรอความสุขทาง
เพศให้กับผู้ชาย แต่ในขณะเดียวกัน ผู้หญิงเองก็ได้รับความสุขจากกิจกรรมทาง
เพศเช่นเดียวกัน ซึ่งไม่ได้หมายความว่า เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ หรือมีการ
ใช้อำ� นาจทีก่ ดทับฝ่ายหนึง่ ฝ่ายใด ขึน้ อยูก่ บั ว่ากิจกรรมทีเ่ กิดขึน้ นัน้ สร้างความสุข
และความพึงพอใจในกิจกรรมทางเพศให้กบั ฝ่ายหนึง่ ฝ่ายใดในลักษณะใดมากกว่า
ซึง่ กลุม่ นักวิชาการด้านสตรีนยิ มกลุม่ หนึง่ ได้ตงั้ ข้อสังเกตเกีย่ วกับประเด็นดังกล่าว
ว่า แท้จริงแล้วผู้หญิงเองได้รับประโยชน์จากการใช้สื่อโป๊เช่นกัน ตัวอย่างเช่น
การศึกษาของ Vanessa Schick et al. (2008) ชี้ให้เห็นว่า แนวทางการศึกษา
เกี่ยวกับหนังโป๊ควรวิเคราะห์ในประเด็นที่ผู้หญิงจะได้รับความสุขจากการมีเพศ
สัมพันธ์ กรอบการศึกษาที่อยู่ในแบบสตรีนิยม (feminism) ดั้งเดิมไม่สามารถ
ให้ค�ำตอบเกี่ยวกับการด�ำรงอยู่ของผู้หญิงได้อีกต่อไป ความเท่าเทียมกันเรื่อง
เพศทัง้ ในแง่รา่ งกายและโครงสร้างอ�ำนาจการถูกกดขีจ่ ากผูช้ ายผ่านกิจกรรมทาง
เพศ อาจจะไม่ใช่มิติที่อธิบายได้อย่างครอบคลุม ผู้หญิงเองมีความต้องการทาง
เพศเช่นเดียวกัน ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของแรงขับเคลือ่ นของร่างกายทีไ่ ม่แตกต่างจาก
ผู้ชาย การจ�ำกัดว่าเรื่องกิจกรรมทางเพศเป็นเพียงความต้องการของผู้ชาย เป็น
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มายาคติที่ก่อให้เกิดแนวคิดอ�ำนาจชายเป็นใหญ่ที่เกิดขึ้นในกิจกรรมทางเพศ แต่
หากใช้แนวความคิดเรื่องกิจกรรมทางเพศเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ทั้งชายและหญิง จะ
สามารถปลดล็อกและรื้อสร้างมายาคตินั้นได้ อีกทั้งยังเสนอว่า กิจกรรมทาง
เพศควรค�ำนึงถึงความสุขและความต้องการของผู้หญิงด้วย ซึ่งในหนังโป๊แสดงให้
เห็นว่า กิจกรรมทางเพศในลักษณะใดที่สร้างความพอใจและสร้างความสุขให้กับ
ผู้หญิงได้ เช่น การเล้าโลมของผู้ชาย การใช้ความนุ่มนวล ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้
นักวิชาการกลุ่มนี้ให้ความเห็นว่า หนังโป๊มีคุโณปการเป็นแบบเรียน หรือสถานที่
ทดลองทีแ่ สดงตัวอย่างให้เห็นว่า ควรท�ำแบบใดจึงจะสร้างความสุขทางเพศให้กบั
ผู้หญิงได้ หรือแม้แต่เรื่องสุขภาวะทางเพศเป็นสิ่งที่จ�ำเป็นที่ต้องศึกษาเกี่ยวกับ
ผู้หญิงว่า กิจกรรมทางเพศ หรือสิ่งที่เกี่ยวข้องสามารถส่งเสริมสุขภาวะของ
ผู้หญิงได้อย่างไร Hortensia Amaro et al. (2000: 324-334) ให้ความเห็น
เกี่ยวกับประเด็นนี้ว่า มุมมองของสตรีนิยม (feminism) ควรให้ความส�ำคัญกับ
เรื่องสุขภาวะของผู้หญิง ความสุขทางเพศของผู้หญิง แทนที่จะมองเห็นแต่ความ
เจ็บปวดทีเ่ กิดขึน้ จากกิจกรรมทางเพศ มากไปกว่านัน้ การให้ความใส่ใจกับสุขภาพ
ทางเพศเป็นเรือ่ งทีจ่ ำ� เป็นทีผ่ ชู้ ายจะต้องให้ความส�ำคัญกับผูห้ ญิง หนังโป๊เป็นสือ่ ที่
สาธิตสิง่ ทีผ่ ชู้ ายสามารถช่วยเหลือหรือส่งเสริมสุขภาพทางเพศของผูห้ ญิงได้ การมี
เพศสัมพันธ์อย่างถูกวิธี การใช้ถงุ ยางอนามัย เป็นสิง่ ทีช่ ว่ ยให้สขุ ภาพทางเพศของ
ผู้หญิงดีขึ้นได้ ในกลุ่มนักวิชาการสตรีนิยมที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับประเด็นการใช้
ประโยชน์จากหนังโป๊ การสร้างความเท่าเทียมระหว่างเพศชายและหญิงเกีย่ วกับ
ประเด็นสุขภาวะทางเพศที่เรียนรู้ได้จากหนังโป๊ เสนอมิติและมุมมองที่แตกต่าง
ไปจากกลุ่มนักวิชาการสตรีนิยมในยุคแรก ที่ให้ความส�ำคัญกับการท�ำให้ผู้หญิง
ตกเป็นวัตถุทางเพศของผู้ชาย ซึ่งเป็นการขยายมุมมองและมิติการศึกษาหนังโป๊
ให้หลากหลายมากขึ้น
จากกรณีนี้ชี้ให้เห็นว่า เรื่องอ�ำนาจระหว่างความเป็นชายและความเป็น
หญิงที่เกิดขึ้นบนพื้นที่หนังโป๊มิได้จ�ำกัดอยู่เพียงแค่การใช้อ�ำนาจความเป็นชาย
กดทับอ�ำนาจความเป็นหญิง ด้วยการท�ำให้ผู้หญิงเป็นวัตถุทางเพศ แต่ในทาง
กลับกัน การใช้อำ� นาจของผูห้ ญิงสามารถเกิดขึน้ ได้จากการจ้องมองผูช้ ายทีอ่ ยูใ่ น
มกราคม – เมษายน 2 5 6 4
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หนังโป๊เพื่อตอบสนองความต้องการทางเพศของตนเอง และเป็นการสร้างความ
พึงพอใจผ่านสายตา แสดงให้เห็นว่า อ�ำนาจที่เกิดขึ้นไม่ใช่การใช้อ�ำนาจเพียง
ทางเดียว แต่เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นแบบสองทางกลับไปกลับมา (dialectic)
สมสุข หินวิมาน (2557) กล่าวถึงการใช้อ�ำนาจการจ้องมองผ่านสายตาของช่าง
ภาพนู้ดเพื่อเข้าไปก�ำกับท่าทางของนางแบบ เพื่อสร้างอารมณ์ยั่วยวนทางเพศให้
แก่ผชู้ ม และการใช้สายตาของผูช้ มเพือ่ ตอบสนองความต้องการของตนเอง การใช้
อ�ำนาจลักษณะนีช้ ใี้ ห้เห็นว่า ช่างภาพและผูช้ มมีอำ� นาจในการก�ำหนดให้นางแบบ
ต้องเปลือ้ งผ้าต่อหน้ากล้อง แสดงท่าทาง และจัดระเบียบร่างกายให้เป็นไปตามที่
ช่างภาพก�ำกับ เช่น การแอ่นอก การดันสะโพกออกไปด้านข้าง หรือยื่นมาด้าน
หน้า ซึง่ เป็นรหัสความหมายเกีย่ วกับเรือ่ งเพศ เพือ่ ตอบสนองความต้องการให้กบั
ผู้ชม แต่ในขณะเดียวกัน นางแบบก็สามารถสร้างอ�ำนาจกลับไปยังช่างภาพและ
ผูช้ ม ด้วยการแสดงท่าทางทีก่ อ่ ให้เกิดความต้องการทางเพศ และการสร้างความ
ปรารถนาให้กับผู้ที่จ้องมองมายังตัวนางแบบ อ�ำนาจที่อยู่ในหนังโป๊ไม่ได้เกิดจาก
ฝั่งผู้เข้ารหัสความหมาย หรือผู้ชมที่ใช้อ�ำนาจจากการจ้องมอง แต่ผู้หญิงที่เป็น
แบบก็สามารถสร้างอ�ำนาจความต้องการและความปรารถนาให้กบั ผูช้ มได้เช่นกัน
หนังโป๊เป็นสื่อที่แสดงให้เห็นถึงพื้นที่ของการต่อสู้ระหว่างอ�ำนาจความ
เป็นชายและความเป็นหญิง หากแต่มุมมองทางด้านเพศสถานะศึกษาจะมีมุม
มองและพัฒนาการทีอ่ ธิบายเกีย่ วกับโครงสร้างอ�ำนาจทีเ่ กิดขึน้ ทีแ่ ตกต่างกันตาม
จุดยืนของนักวิชาการแต่ละคน โดยทีพ่ นื้ ฐานของการอธิบายยังคงอยูท่ เี่ รือ่ งความ
เป็นชายและความเป็นหญิง แต่อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันนักวิชาการทางด้านเพศ
สถานะสร้างมิติการอธิบายเรื่องเพศให้มีขอบเขตขยายออกไปมากกว่าความเป็น
ชายและความเป็นหญิง รวมไปถึงการพยายามที่จะสลายเส้นแบ่งเรื่องเพศที่ถูก
จ�ำกัด หรือขีดเส้นแบ่งให้ค�ำนิยามว่าเพศปกติคือชายหญิงเท่านั้น แนวคิดเรื่อง
ชายหญิงถูกแบ่งออกชัดเจนอันเนื่องมาจากอ�ำนาจความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เช่น
ชีววิทยา กายวิภาค ที่แสดงให้เห็นถึงค�ำนิยามเพศออกเป็นชายหญิงผ่านความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ที่จัดแบ่งว่า ลักษณะใดที่เรียกว่าเพศชาย ลักษณะใดที่เรียกว่า
เพศหญิง รวมไปถึงการประกอบสร้างความหมายว่าด้วยบทบาทที่ตามมาของ
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เพศชายเพศหญิงตามบริบทของสังคมนั้น เป็นตัวก�ำหนดบทบาทความเป็นชาย
และความเป็นหญิงให้ตรงตามลักษณะการแบ่งทางเพศสภาพ แต่การอธิบาย
ดังกล่าวกลับท�ำให้สิ่งที่แตกต่างจากค�ำอธิบายนั้นถูกผลักไส ท�ำให้เป็นสิ่งอื่น
กลายเป็นสิ่งผิดปกติในสังคม เช่น กลุ่มเพศทางเลือก
แนวคิดเกีย่ วกับเพศทางเลือก ส่งผลกระทบต่อแนวคิดการศึกษาทางเพศ
สถานะที่พยายามอธิบายว่า เรื่องเพศเป็นสิ่งสมมติที่ถูกความรู้ทางวิทยาศาสตร์
อธิบาย จัดระเบียบ และสร้างให้คนในสังคมเชื่อว่า เพศมีเพียงชายหญิงซึ่งขีด
เส้นแบ่งไว้อย่างชัดเจน แต่แนวคิดทางเพศสถานะอธิบายว่า เพศเป็นสิ่งไม่มีจริง
เป็นการประกอบสร้างความหมายของสังคม เมื่อรากฐานความคิดเกี่ยวกับเพศ
คือสิ่งที่ไม่มีจริง นักวิชาการกลุ่มนี้จึงให้ค�ำอธิบายว่า ความหมายของเพศ และ
บทบาทที่เกิดขึ้นในเพศนั้น จะลื่นไหลไปตามสถานที่และเวลา ความหมายจะไม่
หยุดนิ่ง ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ความเป็นชายและความเป็นหญิงในแต่ละสังคมจะให้
ความหมายทีแ่ ตกต่างกัน แต่สงิ่ ทีผ่ ดิ ปกติหรือแตกต่างไปจากบทบาททีส่ งั คมให้ไว้
สิง่ นัน้ จะกลายเป็นอืน่ และถูกกดทับให้ไม่มตี วั ตนในสังคม ด้วยเหตุนี้ การศึกษา
เกี่ยวกับหนังโป๊ในกรอบแนวคิดด้านเพศสถานะศึกษา จึงเน้นไปที่การให้ความ
ส�ำคัญกับการอธิบายและวิเคราะห์บทบาทของเพศทางเลือก หรือสิ่งที่สังคมให้
ความหมายว่า เป็นสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นในหนังโป๊มากกว่าการให้ความส�ำคัญกับ
การอธิบายโครงสร้างอ�ำนาจความเป็นชายและความเป็นหญิง สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ คือ การ
วิเคราะห์ตวั บท ทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับเพศทางเลือก หรือสิง่ ทีไ่ ม่ถกู จัดว่ามีความเป็น
ชายหรือความเป็นหญิง เป็นพื้นที่ระหว่างความเป็นเพศทั้งสองที่ไม่สามารถระบุ
ตัวตนได้อย่างชัดเจน แต่พนื้ ทีร่ ะหว่างความเป็นชายและความเป็นหญิงดังกล่าวนี้
กลับมีบทบาทส�ำคัญในการเป็นหน่วยวิเคราะห์ ทีแ่ สดงให้เห็นถึงการพยายามรือ้
สร้างความหมายความเป็นชาย และความเป็นหญิงเพื่อน�ำไปสู่แนวคิดการสลาย
เส้นแบ่งเรื่องเพศ กล่าวคือ การอธิบายในแนวคิดนี้ต้องการชี้ให้เห็นว่าความเป็น
ชายและความเป็นหญิงไม่มีอยู่จริง การศึกษาด้าน “เควียร์” (queer) จะให้ความ
ส�ำคัญกับการประกอบสร้างความหมายเรื่องเพศสภาพว่า เป็นเพียงความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ในการแยกเพศชาย หญิง ผลักดันให้สิ่งอื่นที่แตกต่างกลายเป็นสิ่ง
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ผิดปกติ และไม่เป็นที่ยอมรับของสังคม ในแวดวงวิชาการด้าน “เควียร์” ทางฝั่ง
ตะวันตก เริ่มต้นมาจากนักวิชาการทางด้านสตรีที่นิยมที่ให้ความเห็นว่าการแบ่ง
เพศออกเป็นชายหญิงเป็นการประกอบสร้างที่ผลักให้สิ่งอื่นกลายเป็นความผิด
ปกติ Eve Kosofsky Sedgwick (1990) นักวิชาการด้าน “เควียร์” ศึกษา ได้
ต่อต้านแนวคิดการแบ่งเพศออกเป็น 2 เพศ กลุ่มคนที่แสดงตัวตนความเป็นชาย
และความเป็นหญิงตามขนบธรรมเนียมและกรอบของสังคมจะได้รับการยอมรับ
แต่หากผิดไปจากนี้จะถือว่าเป็นสิ่งอื่น ไม่ได้รับการยอมรับ และถูกกีดกันออก
จากสังคม จนกลายเป็นกลุ่มคนชายขอบที่ไม่มีอ�ำนาจ ต้องปกปิดตัวตน ทั้งนี้
Judith Butler (1990) กล่าวว่า เพศเป็นสิ่งที่ถูกประกอบสร้างขึ้น ไม่มีจริง แต่
ก็เป็นสิ่งที่ผู้คนมิอาจปฏิเสธได้ เราเกิดมาพร้อมกับการระบุตัวตนและเพศ การ
ระบุพฤติกรรมที่ต้องเป็นไปตามความหมายที่สังคมก�ำหนด สังคมเป็นคนระบุ
เพศและระบุการกระท�ำของพวกเรา ซึง่ กระบวนการนีเ้ ป็นกระบวนการทีไ่ ม่สนิ้ สุด
และความหมายของมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ
ในแวดวงวิชาการไทยเกี่ยวกับ “เควียร์” มีการน�ำเข้าชุดความคิดมาจาก
ฝัง่ ตะวันตกเพือ่ อธิบาย และขยายขอบเขตการศึกษาทางด้านเพศสถานะในบริบท
สังคมไทย การศึกษาสื่อโป๊เป็นอีกหนึ่งหน่วยวิเคราะห์ที่ชี้ให้เห็นถึงการเป็นพื้นที่
ในการต่อสู้ แต่ทผี่ า่ นมาแวดวงการศึกษาไทยจะให้ความส�ำคัญไปทีก่ รอบแนวคิด
บรรทัดฐานทางสังคม (normative theory) และผลกระทบที่เกิดจากการใช้สื่อ
(impact theory) เป็นหลัก เช่น การศึกษาของ วชิราธร ภุมรินทร์ (2551) ที่ชี้
ให้เห็นว่า สือ่ โป๊ควรถูกจัดการ และต้องท�ำให้หา่ งไกลจากเยาวชนเนือ่ งจากเป็นสือ่
ทีก่ อ่ ให้เกิดอาชญากรรมทางเพศ ให้แนวทางการด�ำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
กับเจ้าหน้าที่ในการปราบปรามสื่อโป๊ ส่วนการศึกษาของ สุระ ศรีศศิ (2550)
อธิบายเกีย่ วกับการใช้สอื่ โป๊ของผูช้ ม ซึง่ สือ่ โป๊ถกู จัดให้เป็นสือ่ ทีผ่ ใู้ ช้เกิดความรูส้ กึ
ผิด เนื่องจากผู้ชมมองว่าสื่อโป๊เป็นสื่อที่ขัดต่อศีลธรรม ซึ่งเป็นข้อก�ำหนดหลัก
ของการด�ำเนินชีวิตในสังคมไทย เป็นสื่อที่ต้องใช้ในพื้นที่ส่วนตัว หากจะกล่าวถึง
แนวทางการศึกษาสื่อโป๊เพื่อแสดงให้เห็นถึงการต่อสู้ทางความหมาย และการ
ต่อต้านอ�ำนาจความเป็นชาย ทั้งการวิเคราะห์จากหนังโป๊ทั้งหนังโป๊ชายหญิงและ
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หนังโป๊ของกลุ่มชายรักชาย “เควียร์” เพื่อชี้ให้เห็นว่า การต่อสู้ของกลุ่ม “เควียร์”
กับอ�ำนาจความเป็นชายในหนังโป๊มีลักษณะอย่างไร การศึกษาของ ปิยะพงษ์
อิงไธสง (2562) อธิบายเรื่องความเป็น “เควียร์” ซึ่งเป็นพื้นที่ระหว่างความ
เป็นชายและความเป็นหญิง เพศคือสิ่งที่ไม่มีจริง เป็นเพียงสิ่งประกอบสร้างทาง
สังคม ใช้การวิเคราะห์ตัวละครหลักที่อยู่ในหนังโป๊เกย์ญี่ปุ่น ซึ่งจะมีลักษณะเป็น
ฝ่ายรุกและฝ่ายรับ โดยทั่วไปความหมายของฝ่ายรุกคือผู้กระท�ำที่มีอ�ำนาจเหนือ
กว่า จะต้องมีความเป็นชายมากกว่า ในทางตรงกันข้าม ฝ่ายรับจะต้องมีความ
เป็นหญิงมากกว่า และตกเป็นผู้ถูกกระท�ำ แต่ทว่าจากการวิเคราะห์พบว่า ใน
หนังโป๊เกย์ญี่ปุ่นน�ำเสนอความเป็น “เควียร์” เพื่อชี้ให้เห็นถึงการต่อต้านการให้
ความหมายอ�ำนาจความเป็นชายและความเป็นหญิง ปฏิเสธการมีอยู่จริงเรื่อง
เพศที่ถูกทึกทักว่ามีเพียงแค่สองเพศ แต่ต้องการรื้อสร้างความหมายใหม่สลาย
เส้นแบ่ง และให้ความหมายว่า เพศไม่มีขอบเขตจ�ำกัด สามารถเป็นอะไรก็ได้
ซึ่งผลจากการศึกษาชี้ให้เห็นว่า การเป็นฝ่ายรุกหรือฝ่ายรับไม่จ�ำเป็นที่จะต้องมี
ขอบเขต หรือจ�ำกัดบทบาทพฤติกรรมตามที่สังคมให้ความหมายไว้ หากแต่มัน
สามารถลื่นไหลกลายเป็นอะไรก็ได้ เช่น ฝ่ายรุกมีลักษณะผอมบาง ผมยาว
ใช้เสียงแหลม แต่งหน้า จัดแต่งทรงผมแบบผูห้ ญิง ในขณะทีฝ่ า่ ยรับกลับมีลกั ษณะ
ที่มีความเป็นชายสูง เช่น มีกล้ามโดยเฉพาะกล้ามหน้าท้อง ผิวสีแทน ก�ำย�ำ ซึ่ง
บทบาทเหล่านี้กลับถูกสลับบทบาท เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน ไม่ตายตัว ซึ่งชี้ให้เห็น
ว่า ความเป็นชายและความเป็นหญิงเป็นสิ่งที่ถูกประกอบสร้างขึ้น การวิเคราะห์
หนังโป๊เกย์ญี่ปุ่นที่เน้นให้เห็นว่า ความเป็นชายนั้นถูกท�ำลายลงด้วยความเป็น
“เควียร์” เพือ่ ต้องการชีใ้ ห้เห็นว่า การศึกษาในแนวทางเพศสถานะศึกษาต้องการ
รือ้ สร้างความหมายเกีย่ วกับเรือ่ งเพศ และการสลายเส้นแบ่งทีจ่ ำ� กัดความเป็นเพศ
บทบาทที่เกิดขึ้นในหนังโป๊เกย์ญี่ปุ่นแสดงให้เห็นแล้วว่า เพศคืออะไรก็ได้ ไม่ถูก
จ�ำกัดเพียงแค่ความหมายตามที่สังคมขีดเส้นไว้ ดังนั้นแนวทางในการวิเคราะห์
หนังโป๊ในแนวคิดทางด้านเพศสถานะศึกษา จึงมีลักษณะการอธิบายที่อยู่บน
พืน้ ฐานความเชือ่ ว่าเพศเป็นสิง่ สมมติ แสดงให้เห็นถึงความพยายามจะสลายเส้น
แบ่งความเป็นชายและความเป็นหญิง
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แนวทางการศึกษาด้าน “เควียร์” เป็นการรื้อสร้างความหมาย หรือการ
รื้อสร้างชุดความรู้เกี่ยวกับเพศที่ถูกครอบง�ำด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการ
จ�ำแนกความเป็นเพศ ความเป็นชาย ความเป็นหญิง และความเป็นอื่น สะท้อน
ให้เห็นถึงภาพการเป็นผู้กระท�ำและผู้ถูกกระท�ำผ่านการให้ความหมายเรื่องเพศ
ความต้องการแสดงออกถึงความเท่าเทียมเป็นสิ่งที่นักวิชาการกลุ่มนี้ต้องการน�ำ
เสนอชุดความคิดเกี่ยวกับเรื่องเพศ อ�ำนาจของบุรุษเพศ และอภิสิทธิ์ความเหนือ
กว่าจะต้องหมดไป ดังนั้น การศึกษาหนังโป๊ในฐานะการเป็นพื้นที่แห่งการต่อสู้
และการแสดงออกถึงการต้องการความเท่าเทียมในเรื่องเพศสถานะ เป็นสิ่งที่
นักวิชาการกลุม่ นีต้ อ้ งการแสดงให้เห็นว่า แม้วา่ หนังโป๊จะเป็นพืน้ ทีท่ ถ่ี กู ใช้งานจาก
ผู้ชายมากกว่าผู้หญิง แต่ในขณะเดียวกัน พื้นที่นี้ยังเป็นพื้นที่ที่ใช้แสดงออกถึง
การต่อต้านอ�ำนาจความเป็นชายได้เช่นกัน

วิธีวิทยาของการศึกษาหนังโป๊

ในการศึกษาหนังโป๊ Alan McKee (2014: 53-63) กล่าวถึงวิธีวิทยา
ส�ำหรับการศึกษาหนังโป๊ว่า เป็นการศึกษาที่สามารถใช้วิธีวิทยาที่หลากหลาย
ทั้งการวิเคราะห์ตัวบท (textual analysis) การศึกษาโดยใช้สถิติ แต่วิธีวิทยาที่
แตกต่างกันย่อมมีปรัชญาในการอธิบายปรากฏการณ์ที่แตกต่างกัน การใช้สถิติ
เพือ่ ท�ำนายพฤติกรรมของมนุษย์อนั เกิดมาจากการเปิดรับหนังโป๊ หรือผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นจากการใช้สื่อนี้เป็นการอธิบาย และท�ำนายเพื่อให้เห็นลักษณะของ
ปรากฏการณ์ในรูปแบบทั่วไป มีวัตถุประสงค์เพื่อการบ่งชี้และอธิบายภาพรวม
ของพฤติกรรมมนุษย์ ในลักษณะการจัดกลุ่มที่เห็นเป็นแนวโน้มของการกระท�ำ
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น การอธิบายสาเหตุจากการรับชมหนังโป๊ประเภทใช้
ความรุนแรง จะก่อให้เกิดพฤติกรรมความรุนแรง หรืออาชญากรรมทางเพศได้
อย่างไร โดยศึกษาตัวแปรที่ส่งผลต่อการเกิดการกระท�ำเหล่านั้นได้ เช่น อายุ
หรือระดับการรู้เท่าทันสื่อที่แตกต่างกันจะมีผลต่อการใช้ความรุนแรง หรือก่อ
อาชญากรรมทางเพศได้ การศึกษาหนังโป๊ในเชิงจิตวิทยาจะใช้วิธีวทิ ยานี้เพือ่ การ
ท�ำนายพฤติกรรมของมนุษย์ ซึง่ มีความน่าเชือ่ ถือ ปราศจากอคติ และสามารถน�ำ
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ผลการศึกษาไปท�ำนายพฤติกรรมได้ แต่ข้อจ�ำกัดคือ ไม่สามารถให้รายละเอียด
หรือสร้างความเข้าใจกับพฤติกรรมเหล่านั้นได้อย่างละเอียด เนื่องจากเป็นการ
ศึกษาที่มีวัตถุประสงค์การท�ำนายให้เห็นสภาพของปรากฏการณ์โดยทั่วไป ใน
ขณะทีก่ ารวิเคราะห์ตวั บทเป็นวิธวี ทิ ยาทีช่ ใี้ ห้เห็นถึงรายละเอียดปรากฏการณ์ เน้น
การให้ความส�ำคัญกับการอธิบายตัวแปร หรือปรากฏการณ์ที่มีลักษณะพิเศษ
หรือลักษณะเฉพาะ เพือ่ สร้างความเข้าใจกับตัวแปรหรือปรากฏการณ์นนั้ มากกว่า
การท�ำนายสิง่ ทีจ่ ะเกิดขึน้ หรืออธิบายลักษณะพฤติกรรมมนุษย์ในลักษณะทัว่ ไป
และสร้างเป็นเงือ่ นไขการเป็นสาเหตุและผลลัพธ์ หากแต่การศึกษาตัวบทจะแสดง
ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรที่เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขการมีอยู่ของหนังโป๊
การอธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปรทีโ่ ยงใยกันคือแนวความคิดพืน้ ฐานการศึกษา
หนังโป๊ ในฐานะตัวบทที่มุ่งเน้นการอธิบายลักษณะเฉพาะมากกว่าการอธิบาย
ลักษณะทัว่ ไป แต่อย่างไรก็ตาม ข้อจ�ำกัดของการศึกษาตัวบทคือ ความเอนเอียงหรือ
อคติ (bias) ของผูว้ จิ ยั กล่าวคือ ผูว้ จิ ยั คือเครือ่ งมือในการวิเคราะห์ปรากฏการณ์
ที่เกิดขึ้น ดังนั้นผลการศึกษาจะมีความเห็นและอคติของผู้วิจัยสอดแทรกอยู่ใน
การวิเคราะห์อยูเ่ สมอ ซึง่ อาจท�ำให้ความน่าเชือ่ ถือน้อยลงเมือ่ เทียบกับการศึกษา
ในเชิงการใช้สถิติ
ในบทความนีจ้ ะน�ำเสนอการศึกษาหนังโป๊ดว้ ยวิธวี ทิ ยาแบบการวิเคราะห์
ตัวบท (textual analysis) โดยการวิเคราะห์สัญญะและเนื้อหาที่อยู่ในหนังโป๊
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆ เพือ่ อธิบายปรากฏการณ์ และแสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่เกิดขึ้นในหนังโป๊
การศึกษาหนังโป๊ในฐานะตัวบท
การวิเคราะห์ตวั บท เป็นระเบียบวิธกี ารศึกษาทีแ่ สดงให้เห็นถึงความหมาย
ที่แฝงอยู่ในเนื้อหาหนังโป๊ ที่มีมากกว่าหน้าที่ในการสร้างความรื่นรมย์ทาง
เพศ กล่าวคือ ความหมายที่อยู่ในองค์ประกอบต่างๆ ของหนังโป๊ จะแสดงให้
เห็นว่า หนังโป๊ท�ำหน้าที่การประกอบสร้างความหมายในรูปแบบต่างๆ ขึ้นอยู่กับ
กรอบหรือแนวคิดที่ใช้ในการวิเคราะห์หนังโป๊ว่า ต้องการอธิบายให้เห็นถึงความ
●
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สัมพันธ์ระหว่างสัญญะทีถ่ กู ประกอบสร้างความหมายขึน้ ภายใต้กรอบหรือแนวคิด
นัน้ เช่น การใช้แนวคิดด้านเพศสถานะศึกษาในการอธิบายสัญญะทีอ่ ยูใ่ นหนังโป๊
จะมีแนวทางหลักในการอธิบายให้เห็นถึงอ�ำนาจความเป็นเพศทีแ่ ฝงอยูใ่ นสัญญะ
สื่อออกมาเป็นความหมายตัวแทนอ�ำนาจของเพศนั้น ซึ่งเป็นสัญญะที่นอกเหนือ
ไปจากเพศสภาพที่มีความหมายตรงตัว แต่จะให้ความส�ำคัญกับสัญญะที่เป็น
ตัวแทนแสดงความเป็นเพศนั้นออกมาผ่านองค์ประกอบต่างๆ ในหนังโป๊ ขนาด
อวัยวะเพศชายเป็นสิง่ ทีถ่ กู ใช้แสดงถึงอ�ำนาจความเป็นชายทีถ่ กู ใช้มากทีส่ ดุ การมี
อวัยวะเพศชายขนาดใหญ่แสดงให้เห็นถึงความเป็นชายทีม่ ากกว่าอวัยวะเพศชาย
ขนาดเล็ก บทสนทนาในหนังโป๊มักจะกล่าวถึงเรื่องขนาดอวัยวะเพศ เพื่อแสดง
ความพึงพอใจให้กับฝ่ายตรงข้าม ความเจ็บปวด ความทรมาน หรือความพอใจ
ที่เกิดขึ้นขณะมีเพศสัมพันธ์ แสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้กระท�ำที่สามารถสร้าง
ความรูส้ กึ ต่างๆ ให้กบั อีกฝ่ายหนึง่ ได้ ซึง่ เป็นการสะท้อนเรือ่ งอ�ำนาจความเป็นชาย
ที่มีอ�ำนาจเหนือกว่า หรืออ�ำนาจเพศชายที่สามารถควบคุมกิจกรรมทางเพศที่
เกิดขึ้นได้
มิติการวิเคราะห์ตัวบทหนังโป๊
การวิเคราะห์หนังโป๊ด้วยวิธีวิทยาแบบการวิเคราะห์ตัวบท จะใช้มิติการ
ศึกษาในรูปแบบต่างๆ เพือ่ เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ให้เห็นถึงความหมายของ
ตัวบทที่ถูกเข้ารหัสในลักษณะต่างๆ การถอดรหัสความหมายตัวบทจึงจ�ำเป็น
ต้องหาแนวทางหรือมิติในการศึกษา เพื่อเป็นกรอบและขอบเขตในการอธิบาย
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในหนังโป๊ โดยที่ Mckee (2014) กล่าวถึงมิติการศึกษา
หนังโป๊ว่ามีแนวทางเด่นๆ ได้ดังต่อไปนี้
1. มิติในเชิงการวิเคราะห์อุดมการณ์ (Ideological Analysis)
การวิเคราะห์มติ เิ ชิงอุดมการณ์ทแี่ ฝงอยูใ่ นการประกอบสร้างความหมาย
ในหนังโป๊ ใช้แนวทางการค้นหาอุดมการณ์หลักที่ถูกติดตั้งอยู่ในเนื้อหาที่ถูก
ถ่ายทอดออกมาเป็นรหัสความหมาย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวคิดอุดมการณ์ที่แฝง
อยู่ผ่านการเล่าเรื่อง เช่น ความเป็นสังคมปิตาธิปไตย ซึ่งเป็นอุดมการณ์ที่ถูกน�ำ
●
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มาเป็นแนวทางการวิเคราะห์ให้เห็นถึงอ�ำนาจความเป็นชายทีอ่ ยูเ่ หนืออ�ำนาจความ
เป็นหญิง ผู้หญิงเป็นเครื่องประดับ สินทรัพย์ หรือวัตถุทางเพศให้กับผู้ชาย การ
ศึกษาโดยการใช้อดุ มการณ์เป็นแนวทางการวิเคราะห์ จะแสดงให้เห็นถึงลักษณะ
ของสัญญะทีเ่ กิดขึน้ ซึง่ เป็นการแสดงพลังอ�ำนาจของความเป็นชายทีก่ ดทับความ
เป็นหญิงอยูใ่ นหนังโป๊ อุดมการณ์ความเป็นเชือ้ ชาติซงึ่ จะสะท้อนความเป็นชาติที่
อยู่ในหนังโป๊ผ่านเชื้อชาติของนักแสดง หรือสังกัดที่มาของหนังโป๊เรื่องนั้น เช่น
ความเป็นชาติในหนังโป๊ญี่ปุ่นจะมีลักษณะเป็นชาตินิยมสูง กล่าวคือ นักแสดง
หรือทีมงานจะเป็นชาวญี่ปุ่นทั้งหมด การใช้ภาษา ลักษณะวัฒนธรรมที่เกิดขึ้น
ในหนังโป๊ จะสะท้อนความเป็นชาติและความเป็นชาตินิยมของชาวญี่ปุ่น แม้ว่า
ในหนังโป๊บางเรือ่ งจะใช้ชาวต่างชาติเข้าร่วมแสดง แต่จะเป็นเพียงลักษณะหนังโป๊
ที่ตอบสนองความต้องการคนบางกลุ่มที่ต้องการชมคนญี่ปุ่นมีเพศสัมพันธ์กับ
ชาวต่างชาติ เมื่อเทียบสัดส่วนแล้วหนังโป๊ลักษณะนี้มีอยู่ไม่มาก เนื่องจากความ
เป็นชาตินิยมของชาวญี่ปุ่น รวมไปถึงอุดมการณ์รักต่างเพศซึ่งเป็นบรรทัดฐาน
หลักของสังคมทีใ่ ห้คณ
ุ ค่ากับรักต่างเพศมากกว่ารักเพศเดียวกัน กล่าวคือ การน�ำ
เสนอกิจกรรมทางเพศของชายหญิงเป็นการตอกย�ำ้ อุดมการณ์ความชอบธรรมของ
รักต่างเพศให้เป็นสิ่งถูกต้อง และเป็นค่านิยมหลักของสังคม ผลักไสให้เพศทาง
เลือกกลายเป็นสิ่งอื่น หรือสิ่งผิดปกติในสังคม การใช้มิติการศึกษาในแนวทางนี้
จะชีใ้ ห้เห็นถึงอุดมการณ์หลัก และวิธกี ารต่อสูข้ องอุดมการณ์อนื่ ทีต่ อ้ งการต่อต้าน
อุดมการณ์หลักของสังคม ซึ่งเป็นมิติการศึกษาที่ชี้ให้เห็นการเป็นพื้นที่การต่อสู้
เชิงอุดมการณ์ของหนังโป๊ได้เป็นอย่างดี
2. มิติในเชิงการวิเคราะห์การอ่านความหมายของผู้ชม (Textual
Readings)
เป็นมิติการสะท้อนความคิดและการอ่านความหมายของผู้ชมว่า ผู้ชม
นั้นอ่านความหมายรหัสสารที่ถูกประกอบสร้างขึ้นในหนังโป๊ว่าอย่างไร สะท้อน
มุมมองของผูช้ มและสิง่ ทีห่ ล่อหลอมให้เกิดการอ่านความหมายทีแ่ ตกต่างกัน การ
วิเคราะห์ในมิตนิ จี้ ะชีใ้ ห้เห็นว่า อุดมการณ์ทถี่ กู ใส่รหัสความหมายในหนังโป๊ และ
การแสดงออกถึงการเป็นพืน้ ทีต่ อ่ สูเ้ ชิงอุดมการณ์ของผูช้ มนัน้ สามารถถอดรหัส
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ความหมายไปในแนวทางเดียวกันหรือไม่อย่างไร ตัวแปรทีส่ ำ� คัญทีก่ อ่ ให้เกิดการ
อ่านความหมายในลักษณะการเป็นพืน้ ทีต่ อ่ สูเ้ ชิงอุดมการณ์คอื อะไร ผูว้ จิ ยั จะต้อง
ใช้เครือ่ งมือการศึกษา เช่น การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพือ่ แสดงลักษณะการอ่าน
ความหมายของผูช้ ม จัดกลุม่ ผูช้ มทีอ่ า่ นความหมายในลักษณะเดียวกัน และค้นหา
ตัวแปรทีส่ ำ� คัญทีก่ อ่ ให้เกิดการอ่านความหมายในลักษณะนัน้ มิตกิ ารวิเคราะห์ใน
เชิงการอ่านความหมายของผู้ชมนี้เป็นการศึกษาเพื่อแสดงให้เห็นว่า อุดมการณ์
ที่ถูกใส่รหัสความหมายมานั้นผู้ชมอ่านความหมายไปในแนวทางเดียวกันหรือไม่
อย่างไร
3. มิตใิ นเชิงการวิเคราะห์คณ
ุ ค่าทางสุนทรียศาสตร์ (Appreciation)
มิติการศึกษาในลักษณะนี้จะมองว่า หนังโป๊คือ งานศิลปะที่มีลักษณะ
เป็นพาณิชย์ศิลป์ จะศึกษาเพื่อค้นหาคุณค่าของหนังโป๊ในมิติคุณค่าทางศิลปะ
และสุนทรียศาสตร์ว่า หนังโป๊เรื่องนั้นมีคุณค่าในเชิงศิลปะมากน้อยเพียงใด เช่น
การศึกษาองค์ประกอบศิลป์ (artistic composition) ความงดงามในการถ่ายทอด
ร่างกายมนุษย์ หรือการให้คุณค่าสุนทรียะในการเป็นงานศิลปะแขนงหนึ่ง ซึ่งมิติ
การศึกษาในลักษณะนีใ้ ห้คณ
ุ ค่ากับหนังโป๊ทไี่ ม่ใช่แง่มมุ ทางกามารมณ์เพียงอย่าง
เดียว เป็นการยกระดับหนังโป๊ให้สูงขึ้น และมีความหมายในอีกแง่มุมหนึ่ง
4. มิติในเชิงการตีความหมายรหัสสัญญะ (Exegesis)
การวิ เ คราะห์ ใ นมิ ติ ก ารศึ ก ษาการตี ค วามหมายสั ญ ญะที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน
หนังโป๊ ผูศ้ กึ ษาจะต้องมีแนวทางหรือมีทฤษฎีเป็นกรอบในการก�ำหนดการวิเคราะห์
ความหมายของสัญญะนั้น เพื่อให้การตีความเป็นไปอย่างมีแนวทาง และแสดง
ให้เห็นถึงการเป็นข้อมูลสนับสนุนการน�ำเสนอการต่อสู้ระหว่างอุดมการณ์หลัก
และอุดมการณ์รอง ผ่านการประกอบสร้างความหมายสัญญะที่เป็นตัวแทนของ
อุดมการณ์ดงั กล่าว เพือ่ ให้การอธิบายสมมติฐานทีต่ อ้ งการพิสจู น์วา่ รหัสความหมาย
ของสัญญะที่ถูกประกอบสร้างขึ้นเป็นการสร้างตัวแทนของอุดมการณ์แต่ละฝั่ง
ที่ต้องการต่อสู้เพื่อปลดแอกอ�ำนาจของตนในพื้นที่หนังโป๊ เช่น การใช้รองเท้า
ส้นสูงเหยียบไปบนใบหน้าหรืออวัยวะเพศชาย เป็นการแสดงออกถึงการต่อสู้
ระหว่างอ�ำนาจความเป็นหญิงกับอ�ำนาจความเป็นชาย ทีช่ ใี้ ห้เห็นว่า ในพืน้ ทีห่ นังโป๊
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อ�ำนาจความเป็นหญิงสามารถสถาปนาอ�ำนาจของตัวเองอยู่เหนืออ�ำนาจความ
เป็นชายได้ ผ่านสัญญะรองเท้าส้นสูงที่เป็นตัวแทนของความเป็นหญิง ในขณะที่
ใบหน้าหรืออวัยวะเพศชายเป็นตัวแทนความเป็นชายทีถ่ กู กระท�ำให้อยูต่ ำ�่ กว่าด้วย
การใช้รองเท้าส้นสูงเหยียบ จากตัวอย่างจะแสดงให้เห็นว่า สัญญะที่ถูกประกอบ
สร้างความหมายขึน้ จะต้องถูกตีความผ่านมิตอิ ดุ มการณ์ทใี่ ช้เป็นเครือ่ งมือในการ
อธิบายสัญญะนั้น จึงจะมีความหมายและแสดงให้เห็นการเป็นพื้นที่ต่อสู้ของ
หนังโป๊ระหว่างอ�ำนาจความเป็นชายและอ�ำนาจความเป็นหญิง
การเลือกแนวทางหรือเลือกใช้กรอบความคิดในการอธิบายหนังโป๊ เป็น
สิ่งที่ส�ำคัญในการสร้างจุดยืนการวิเคราะห์ ที่ท�ำให้การอธิบายปรากฏการณ์นั้นมี
ทิศทางทีช่ ดั เจน และมุง่ ประเด็นไปในสิง่ ทีจ่ ำ� เป็นต่อการวิเคราะห์ซงึ่ ไม่ตา่ งกันจาก
การวิเคราะห์สื่อประเภทอื่น ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ โฆษณา ละครโทรทัศน์
วาไรตีเ้ กมโชว์ ทีล่ ว้ นแล้วแต่เป็นผลผลิตของวัฒนธรรมประชานิยม การวิเคราะห์
หนังโป๊มักจะใช้แนวทางในการแยกวิเคราะห์แต่ละองค์ประกอบในแนวทาง
เดียวกันกับการวิเคราะห์ภาพยนตร์ เนื่องจากลักษณะของการเล่าเรื่อง การน�ำ
เสนอ และการผลิตความหมายเป็นไปในลักษณะเดียวกัน หากแต่ว่าเมื่อแยก
องค์ประกอบเหล่านั้นได้แล้ว ขั้นตอนการอธิบายความหมายสัญญะจะด�ำเนินไป
ตามกรอบแนวคิดหลักที่ใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ดังที่กล่าวยกตัวอย่างไว้
ข้างต้น Peter Lehman (2006) กล่าวว่า องค์ประกอบของหนังโป๊ไม่แตกต่าง
ไปจากองค์ประกอบของภาพยนตร์ ประกอบด้วยบท กล้อง การเคลื่อนไหว การ
จัดองค์ประกอบ การตัดต่อ การบันทึกและตัดต่อเสียง ดนตรีประกอบ แต่สิ่ง
ที่มีมากกว่านั้นในหนังโป๊คือ การประกอบสร้างของบททางกามารมณ์ (sexual
scripts)
ส�ำหรับองค์ประกอบของหนังโป๊ (elements of porn) ในทัศนะของ
Lehman (2006) นั้น ประกอบไปด้วย
- องค์ประกอบด้านฉาก (set dressing)
- องค์ประกอบด้านแสงและเงา (lights and shadow)
- องค์ประกอบของสี (colour)
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- องค์ประกอบด้านการแสดงและตัวแสดง (acting and actors)
- การสื่อสารภาษาของกล้อง (the language of the camera)
- องค์ประกอบด้านเสียง (sound)
- องค์ประกอบด้านการตัดต่อและล�ำดับภาพ (editing)
- องค์ประกอบด้านการถ่ายท�ำหนังโป๊ (porn photography)
- องค์ประกอบด้านโครงเรื่อง (plot)
- องค์ประกอบด้านการเล่าเรื่องกิจกรรมทางเพศ (sexual activities)
การวิเคราะห์ในแต่ละองค์ประกอบนั้น ใช้แนวทางการอธิบายเช่น
เดียวกันกับการวิเคราะห์ภาพยนตร์ โดยที่จะมีทฤษฎีหรือแนวคิดเป็นกรอบ
ในการอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในหนังโป๊ โดยในบทความนี้จะกล่าวถึง
องค์ประกอบทีส่ ำ� คัญในการวิเคราะห์หนังโป๊ ได้แก่ องค์ประกอบด้านฉาก โครงเรือ่ ง
และการเล่าเรื่องกิจกรรมทางเพศ ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักที่แสดงให้เห็น
ถึงโครงสร้างอ�ำนาจและการต่อต้านที่เกิดขึ้นในหนังโป๊ ไม่ว่าจะเป็นอ�ำนาจความ
เป็นชาย อ�ำนาจความเป็นหญิง อ�ำนาจของสังคมที่มีต่อปัจเจกบุคคล ซึ่งโดย
ทั่วไปจะน�ำเสนอโครงสร้างอ�ำนาจที่มีลักษณะการเป็นอ�ำนาจที่อยู่เหนือกว่า และ
มีบทบาทในการกดทับสิ่งอื่น
ฉากที่เป็นการระบุสถานที่ที่เกิดกิจกรรมทางเพศ เป็นการสะท้อนให้
เห็นถึงความฝันทางกามารมณ์เกี่ยวกับสถานการณ์ บทบาทที่เกิดขึ้นในหนังโป๊ที่
ผู้ผลิตต้องการสร้างความหมายผ่านสัญญะในสถานการณ์หรือบทบาทนั้น ฉาก
ที่เกิดขึ้นในหนังโป๊จะเป็นสัญญะที่เป็นตัวแทนความหมายของสิ่งต่างๆ ที่หนังโป๊
ประกอบสร้างความหมายเพือ่ แสดงให้เห็นถึงความหมายทีต่ อ้ งการต่อต้าน ขัดขืน
บางครั้งหนังโป๊จะเลือกฉากที่เป็นพื้นที่สาธารณะ เพื่อต้องการน�ำกิจกรรมทาง
เพศซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่ปกปิดที่สุดมาเปิดโปงในพื้นที่สาธารณะเพื่อต่อต้าน
บรรทัดฐานของสังคม การใช้พื้นที่ที่มีความหมายเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ หรือ
มีอำ� นาจมากในบริบทสังคมนัน้ ก็มกั จะถูกน�ำมาใช้เป็นฉากเพือ่ น�ำเสนอกิจกรรม
ทางเพศ เช่น ห้องเรียน สถานีตำ� รวจ เพือ่ แสดงให้เห็นถึงการต่อต้านอ�ำนาจความรู้
และอ�ำนาจรัฐ ในบริบทสังคมญี่ปุ่นออนเซ็นถือเป็นพื้นที่สาธารณะที่อนุญาตให้
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ทุกคนแก้ผา้ อาบน�ำ้ ร่วมกันได้ เพือ่ แสดงความหมายการเป็นพืน้ ทีแ่ ห่งการเปิดเผย
ความจริงใจ การไม่มีความลับระหว่างกันโดยเฉพาะคนในครอบครัว แทบจะ
กล่าวได้ว่า เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นตัวแทนอ�ำนาจความเป็นชาติญี่ปุ่นก็ว่าได้
กล่าวคือ การสร้างชาติของญีป่ นุ่ จะเน้นเรือ่ งความซือ่ สัตย์ ความจริงใจ และความ
สามัคคี ซึ่งออนเซ็นเป็นพื้นที่ที่มีความหมายดังกล่าวเข้มข้นมาก แต่การเลือกใช้
ฉากออนเซ็นเพื่อแสดงกิจกรรมทางเพศในหนังโป๊ญี่ปุ่น เป็นสิ่งที่พยายามแสดง
ความหมายในเชิงการต่อต้านสังคมของคนญีป่ นุ่ แม้วา่ ในฉากหน้าของพฤติกรรม
คนญีป่ นุ่ ต้องท�ำตามกฎระเบียบสังคมอย่างเคร่งครัด แต่ภายในความคิดต้องการ
ต่อต้าน และตัง้ ค�ำถามกับกฎระเบียบเหล่านัน้ ซึง่ สะท้อนออกมาให้เห็นในรูปแบบ
ของฉากออนเซ็นในหนังโป๊ญี่ปุ่น
นอกจากนี้ Lehman (2006) ยังให้ทศั นะเกีย่ วกับฉากทีส่ ำ� คัญในหนังโป๊
ว่า ฉากที่ส�ำคัญที่สุดที่แสดงให้เห็นถึงการใช้อ�ำนาจ และการแสดงอ�ำนาจจะเกิด
ขึ้นในฉากนี้ คือ ฉากถึงจุดสุดยอด (orgasm) ของนักแสดง โดยทั่วไปแล้วใน
หนังโป๊ชายหญิงและหนังโป๊เกย์ ฉากจบของเรื่องจะจบอยู่ที่ฉากนี้ กล่าวคือ เมื่อ
ตัวแสดงผูช้ ายถึงจุดสุดยอดเท่ากับเป็นฉากจบของเรือ่ ง แต่ฉากนีจ้ ะมีการถ่ายท�ำ
ที่เน้นเป็นพิเศษ เนื่องจากฉากดังกล่าวถือได้ว่า เป็นฉากที่ท�ำเงิน (the money
shot) และเติมเต็มความฝันทางกามารมณ์ให้แก่ผชู้ ม การน�ำเสนอฉากนีจ้ ะเป็นไป
อย่างพิถีพิถัน ใส่รายละเอียด และประณีตเป็นพิเศษ ด้วยเหตุผลทางกามารมณ์
แต่อย่างไรก็ตาม ฉากนี้สามารถวิเคราะห์สัญญะที่เกิดขึ้นผ่านการประกอบสร้าง
ความหมายผ่านสายตาของผู้ก�ำกับและตากล้องได้ กล่าวคือ นอกจากฉากนี้จะ
เติมเต็มจินตนาการให้แก่ผู้ชมว่า ตัวแสดงนั้นถึงจุดสุดยอดแล้วจริงผ่านน�้ำอสุจิ
ฉากดังกล่าวยังสามารถแสดงให้เห็นถึงอ�ำนาจที่เกิดขึ้นระหว่างตัวแสดง ไม่ว่าจะ
เป็นหนังโป๊ชายหญิง หรือหนังโป๊เกย์ ผูท้ มี่ อี ำ� นาจมากกว่าจะเป็นผูช้ ายทีส่ ามารถ
แสดงอ�ำนาจผ่านการถึงจุดสุดยอดและการหลั่งอสุจิ ซึ่งพื้นที่ในการหลั่งเป็นการ
แสดงถึงความเหนือกว่าบนพืน้ ทีข่ องร่างกายอีกฝ่ายหนึง่ กล่าวคือ โดยทัว่ ไปแล้ว
เมื่อมีการหลั่งเกิดขึ้น ฉากการหลั่งมักจะไม่เกิดขึ้นภายในร่างกายของอีกฝ่าย
จะต้องแสดงให้เห็นการถึงจุดสุดยอดภายนอกร่างกาย ซึ่งอสุจิเปรียบเสมือน
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สัญลักษณ์ของอ�ำนาจที่เหนือกว่า เมื่อหลั่งลงบนพื้นที่ใดของร่างกาย เท่ากับการ
แสดงสัญญะที่แสดงถึงการมีอ�ำนาจครอบครองและเป็นเจ้าของพื้นที่นั้น ซึ่งโดย
ทัว่ ไปแล้ว พืน้ ทีท่ มี่ กั จะพบการแสดงอ�ำนาจอยูบ่ อ่ ยครัง้ คือ การหลัง่ ลงบนใบหน้า
ของอีกฝ่าย ซึง่ สามารถอธิบายได้วา่ การสร้างอ�ำนาจบนพืน้ ทีบ่ นใบหน้า เนือ่ งจาก
เป็นสัญญะทีม่ คี วามหมายทีโ่ ยงไปถึงการร่วมเพศทีเ่ กิดขึน้ ในพืน้ ทีส่ ว่ นตัว แต่เมือ่
ถึงจุดสุดยอดต้องการกระท�ำบนใบหน้าเพือ่ แสดงอ�ำนาจ ซึง่ เป็นสัญญะทีแ่ สดงถึง
อัตลักษณ์ของบุคคลนั้น ใบหน้าคือส่วนที่ถูกเปิดเผยในพื้นที่สาธารณะอยู่ตลอด
เวลา แต่กิจกรรมทางเพศเป็นเรื่องของพื้นที่ส่วนตัว การถึงจุดสุดยอดบนใบหน้า
นอกจากจะแสดงอ�ำนาจเหนือพื้นที่บนร่างกายของอีกฝ่าย ก็แสดงถึงอ�ำนาจใน
การเปิดเผยเรื่องเพศในพื้นที่สาธารณะเช่นกัน
การวิเคราะห์โครงเรื่องจะสัมพันธ์กันกับความฝันทางกามารมณ์ซึ่งการ
เล่าเรื่องในหนังโป๊นั้น Lehman (2006) กล่าวว่า ลักษณะของการเล่าเรื่อง
สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ
1. การเล่าเรื่องแบบไม่มีเรื่องราว (loose sets of related situations)
2. การเล่าเรื่องแบบมีโครงเรื่อง หรือการเล่าเรื่องแบบมีเรื่องราว (full
fledged stories)
ทั้งนี้ การเล่าเรื่องแบบมีเรื่องราว หรือมีโครงสร้างของเรื่อง จะสะท้อน
ความฝันทางกามารมณ์ได้เป็นอย่างดี กล่าวคือ หนังโป๊ที่มีเรื่องราว ตัวละคร
มีบทบาท เล่าเรื่องด้วยการสร้างสถานการณ์ที่นอกเหนือไปจากฉากกิจกรรม
ทางเพศ ในส่วนนี้จะเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความฝันทางกามารมณ์เกี่ยวกับ
สถานการณ์ บทบาทที่เกิดขึ้นในหนังโป๊ที่ผู้ผลิตต้องการสร้างความหมายผ่าน
สัญญะในสถานการณ์หรือบทบาทนัน้ เช่น การให้ตวั ละครหลักรับบทเป็นเจ้านาย
แต่งกายด้วยชุดสูทผูกไท ก�ำลังจะมีกจิ กรรมทางเพศกับเลขานุการทีแ่ ต่งกายด้วย
ชุดท�ำงานทีเ่ รียบร้อย โดยมีฉากเป็นห้องท�ำงาน เรือ่ งราวลักษณะนีส้ ะท้อนให้เห็น
ถึงสถานะ บทบาท และสถานที่ที่สามารถกระตุ้นอารมณ์ทางเพศให้แก่ผู้ชมได้
การวิเคราะห์เรือ่ งความฝันทางกามารมณ์เป็นองค์ประกอบเพิม่ เติมจาก
การวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบภาพยนตร์ ทั่ ว ไป ความฝั น ทางกามารมณ์ จ ะมี
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ความหมายที่แฝงอยู่ในสัญญะ การวิเคราะห์ความฝันทางกามารมณ์เป็นสิ่งที่
แสดงให้เห็นถึงส�ำนึกและความคิดของคนในสังคมทีอ่ ยูภ่ ายใต้บริบททางสังคมนัน้
การหล่อหลอมเรื่องเพศในสังคมกับปัจเจกบุคคลจนกลายเป็นส�ำนึก และความ
คิดถูกฝังลงไปอยู่ในปัจเจก ซึ่งสะท้อนออกมาให้เห็นในรูปแบบของความฝันทาง
กามารมณ์ ทัง้ นี้ Martin Barker (2013: 20-28) ให้ความหมายของค�ำว่าความฝัน
ทางกามารมณ์ (sexual fantasy) ไว้ว่า
- ความฝันทางกามารมณ์ เป็นเสมือนแว่นขยายที่แสดงให้เห็นถึงการ
รับรู้ความต้องการที่พยายามเติมเต็มความสุข
- ความฝันทางกามารมณ์ คือ กระจกที่สะท้อนการให้ความหมายต่อ
สิ่งต่างๆ
- ความฝันทางกามารมณ์ คือ โลกแห่งความฝันทีเ่ ต็มรอการค้นพบและ
เป็นสิ่งที่ปรารถนา
- ความฝันทางกามารมณ์ คือ การเดินทางและการท�ำกิจกรรมในสู่
ดินแดนที่ห่างไกลอันเป็นที่ปรารถนา
- ความฝันทางกามารมณ์ คือ ตัวตนอีกด้านหนึ่งที่เราเป็นหรืออาจจะ
ไม่เป็น
การวิเคราะห์ความฝันทางกามารมณ์จากการเล่าเรือ่ งในหนังโป๊ สามารถ
วิเคราะห์ผา่ นฉาก ตัวละคร และกิจกรรมทางเพศทีเ่ กิดขึน้ ในหนังโป๊เรือ่ งนัน้ เช่น
หนังโป๊เล่าเรื่องเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างหมอกับคนไข้ในห้องตรวจ ซึ่ง
เป็นเรื่องบังเอิญที่หมอผู้หญิงต้องตรวจอวัยวะเพศของคนไข้ชาย จนทั้งสองฝ่าย
มีอารมณ์ทางเพศ และมีเพศสัมพันธ์ในห้องตรวจ จากเรื่องราวนี้แสดงให้เห็นถึง
เรื่องราวที่เกิดขึ้นได้ยาก แต่ในจิตใต้ส�ำนึกของผู้ชมที่ชื่นชอบเรื่องราวในลักษณะ
ดังกล่าว ต้องการให้เกิดขึ้นจริง แต่ไม่สามารถท�ำได้ การจินตนาการผ่านการ
รับชมหนังโป๊เป็นทางออกหนึ่งที่ท�ำให้ผู้ชมตอบสนองความต้องการในส่วนนี้
ได้ จากการวิเคราะห์ตัวบทพบว่า การใช้พื้นที่ต้องห้าม หรือบทบาทต้องห้ามที่
ขัดกับบรรทัดฐานของสังคม น�ำเสนอผ่านเนื้อหาหนังโป๊ นัยหนึ่งคือต้องการรื้อ
สร้างหรือต่อต้านสังคม ทีข่ ดี เส้นความถูกผิดในกิจกรรมทางเพศ การใช้ฉากเป็น
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โรงพยาบาล เพือ่ ต้องการแสดงการต่อต้านความหมายเรือ่ งการเป็นพืน้ ทีป่ ลอดเชือ้
เกี่ยวข้องกับการรักษา แต่กลับถูกน�ำมาใช้เพื่อเป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมทาง
เพศ รวมไปถึงการเปลีย่ นพืน้ ทีส่ าธารณะทีม่ กี ล้องวงจรปิดถูกจับตามองในสายตา
ผู้อื่นอยู่ตลอดเวลา ให้กลายเป็นพื้นที่ส่วนตัวในการท�ำกิจกรรมทางเพศ ซึ่งเป็น
กิจกรรมที่มีความส่วนตัวมากที่สุดของมนุษย์ การเลือกบทบาทตัวละครที่เป็น
หมอกับคนไข้ยงั สะท้อนการต่อต้านอ�ำนาจความรูข้ องหมอ ซึง่ โดยปกติหมอจะมี
อ�ำนาจมากกว่าคนไข้ สามารถสั่งให้แก้ผ้าตรวจร่างกาย สั่งยาให้กินตามที่สั่ง แต่
ในกรณีนหี้ มอกลับกลายเป็นฝ่ายถูกสัง่ ให้แก้ผา้ น�ำเสนออ�ำนาจในลักษณะกลับหัว
กลับหางซึ่งไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริงในโลกแห่งความเป็นจริง แต่เมื่อเข้ามาอยู่
ในพืน้ ทีห่ นังโป๊กส็ ามารถเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าวได้ เนือ่ งจากเป็นพืน้ ทีท่ ไี่ ด้รบั การ
ยกเว้น กิจกรรมทางเพศทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างคนไข้กบั หมอแสดงให้เห็นถึงการเปลีย่ น
สลับไปมาระหว่างอ�ำนาจทีก่ ลับหัวกลับหาง ก่อนเข้าสูก่ จิ กรรมทางเพศ หมอจะมี
อ�ำนาจมากกว่าคนไข้ พฤติกรรมที่เกิดขึ้นคือหมอสามารถสั่งคนไข้ได้ เนื่องจาก
หมอคือตัวแทนอ�ำนาจของความรู้ คนไข้จะสิโรราบและเชื่อฟังหมอ แต่เมื่อเข้าสู่
กิจกรรมทางเพศหมอกลับกลายเป็นผูถ้ กู สัง่ การ และถูกใช้อำ� นาจกดทับการเป็น
ตัวแทนความรู้ แสดงให้เห็นถึงการต่อต้านที่เกิดขึ้นผ่านกิจกรรมทางเพศ ซึ่งใน
โลกความเป็นจริงคนไข้อาจจะอยากท้าทาย และใช้อ�ำนาจกับหมอ เช่นเดียวกัน
กับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในหนังโป๊ หลังกิจกรรมทางเพศจบลงทุกอย่างจะกลับเข้า
สู่ภาวะปกติ โครงสร้างอ�ำนาจจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมคล้ายกับว่าก่อนหน้านี้
ไม่มีอะไรเกิดขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่า กิจกรรมทางเพศนั้นเปรียบเสมือนพื้นที่แห่ง
พิธีกรรม (ritual space) ที่เปลี่ยนให้ปัจเจกกลายเป็นบุคคลอื่นไปชั่วขณะ และ
เมื่อพิธีกรรมนั้นสิ้นสุดลง ทุกอย่างจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
นอกจากนี้แล้ว ความฝันทางกามารมณ์ที่เกิดจากการประกอบสร้างขึ้น
ยังชี้ให้เห็นถึงโครงสร้างอ�ำนาจ และการให้ความหมายที่แตกต่างออกไปจาก
เรื่องเพศที่อยู่ในชีวิตจริงหรือในชีวิตประจ�ำวัน เช่น ฉากที่เกิดกิจกรรมทางเพศ
ในพื้นที่สาธารณะ หรือกลางแจ้ง (outdoor) เป็นการน�ำผู้ชมออกจากความเป็น
จริงชั่วขณะเพื่อเติมเต็มความฝันทางกามารมณ์ที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริง และ
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ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงการท้าทายอ�ำนาจของสังคม ผ่านกิจกรรมทางเพศที่
เป็นกิจกรรมที่มีความเป็นส่วนตัวมากที่สุด แต่กลับถูกเปิดโปงหรือน�ำเสนอใน
พื้นที่สาธารณะ
จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า นอกจากพื้นที่ทางกายภาพแล้ว พื้นที่ใน
จินตนาการยังเป็นการสร้างพื้นที่โลกสมมติเพื่อเปิดโอกาสให้ปัจเจกได้ทดลอง
เป็นสิ่งอื่น ได้เต็มเติมความฝันและจินตนาการของตนเอง เพื่อลดแรงเสียดทาน
ระหว่างปัจเจกกับสังคมทีม่ กี ฎเกณฑ์ และบรรทัดฐานของสังคมคอยก�ำหนดและ
เป็นกรอบในการด�ำเนินกิจกรรมของปัจเจก การสร้างพื้นที่หนังโป๊จึงเป็นพื้นที่ที่
ท�ำให้ปัจเจกได้หลุดออกจากความเป็นจริงเข้าสู่โลกแห่งจินตนาการ มีลักษณะ
การสร้างพื้นที่ในโลกจินตนาการให้ผู้ชมได้ทดลองต่อต้านระบบ การสร้างตัวตน
ขึ้นมาใหม่ แต่ท้ายที่สุดแล้ว ปัจเจกจะกลับเข้าสู่ชีวิตประจ�ำวันปกติ ซึ่งเป็นการ
ชี้ให้เห็นถึงหน้าที่ที่มีมากไปกว่าการเป็นพื้นที่แห่งกามารมณ์ของหนังโป๊
หนังโป๊ในยุคดิจิทัล
ปัจจุบนั ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสือ่ สารได้เข้ามามีบทบาทส�ำคัญ
ต่อการเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน รวมไปถึงวงการสื่อที่ก่อให้เกิดการปรับตัวให้
เข้ากับยุคดิจิทัล หรือในบางสื่อก็อาจจะหายไป อันเนื่องมาจากการเข้ามาแทนที่
ของสื่อดิจิทัลเช่นสื่อสิ่งพิมพ์ ทั้งนี้ John Mercer (2017) อธิบายถึงการปรับตัว
ของหนังโป๊เกิดขึ้นมาแล้ว 2 ครั้ง กล่าวคือ ครั้งแรกเริ่มต้นจากการฉายในระบบ
ฟิล์มเข้าสู่ยุคแอนะล็อก (analog) เป็นลักษณะวิดีโอเทปหรือดีวีดี ท�ำให้หนังโป๊
เปลี่ยนจากสื่อสาธารณะเข้าไปสู่สื่อที่ใช้ส่วนตัวภายในบ้าน และในปัจจุบันก้าว
เข้าสู่ยุคดิจิทัล ซึ่งเข้าถึงผู้คนได้ง่ายขึ้น ทั้งในแง่ของราคาและความสะดวก ในแง่
ผูผ้ ลิต ก่อให้เกิดการกระจายตัวเกิดผูผ้ ลิตหน้าใหม่ หรือมือสมัครเล่น (amateur)
มากขึ้น ลดการผูกขาดของสตูดิโอหนังโป๊ และเกิดความหลากหลายของเนื้อหา
หนังโป๊มากขึ้น
การเปลี่ยนผ่านจากยุคแอนะล็อกเข้าสู่ยุคดิจิทัลของสื่อ ก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบเนื้อหาและการผลิตในลักษณะการกระจายออกจาก
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ศูนย์กลาง (decentralisation) รวมไปถึงการผลักดันให้ผู้รับสารมีลักษณะเป็น
ผู้แสวงหาข่าวสาร (active audience) ที่กระตุ้นให้ผู้รับสารสามารถโต้ตอบกับ
ผู้ส่งสารได้ทันที รวมไปถึงการผันตัวจากการเป็นผู้รับสารมาเป็นผู้ผลิตสาร
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบเนื้อหาและการผลิตในลักษณะการกระจาย
ออกจากศูนย์กลางดังกล่าว เป็นผลสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบ
สื่อใหม่ในยุคดิจิทัล ที่ช่องทางการสื่อสาร (platform) ที่เปิดกว้าง และการผลิต
ที่ใช้ต้นทุนไม่มากนัก เอื้ออ�ำนวยความสะดวกให้เกิดผู้ผลิตหนังโป๊รายย่อย หรือ
ผู้ผลิตหนังโป๊มือสมัครเล่น ท�ำให้เกิดรูปแบบเนื้อหาที่หลากหลาย ไม่กระจุกตัว
อยู่เพียงแค่สตูดิโอใหญ่ที่เริ่มต้นจากการผลิตหนังโป๊ในยุคแอนะล็อก ที่ต้องใช้
ต้นทุนสูง และมีเงื่อนไขการผลิตภายใต้กฎหมาย ท�ำให้ผู้ผลิตหนังโป๊มีอยู่จ�ำกัด
รวมไปถึงเนื้อหาที่จ�ำกัดอยู่เพียงแค่ไม่กี่สตูดิโอ แต่การเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล
ท�ำให้เนือ้ หาของหนังโป๊หลากหลาย และกระจายตัวมากขึน้ เข้าถึงง่าย และราคา
ถูกลง หรือแม้แต่ในบางช่องทาง ก็สามารถเข้าถึงหนังโป๊ได้ฟรี เช่น ทวิตเตอร์
ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคลิปที่ถูกผลิตขึ้นจากมือสมัครเล่น มีการแลกเปลี่ยนเนื้อหา
ข้อมูลระหว่างบัญชีผู้ใช้ และการกระจายตัวของข้อมูลข่าวสารที่เป็นไปอย่าง
รวดเร็ว การกระจายออกในลักษณะนี้ เป็นการแสดงให้เห็นถึงพลังและอ�ำนาจ
ของการผลิตสื่อถูกกระจายตัวออกไปยังรายย่อย และเนื้อหาที่เกิดขึ้นจะแสดง
ให้เห็นถึงพืน้ ทีโ่ ลกเสมือนทีต่ อ้ งการแสดงจุดยืนการต่อต้านทีห่ ลากหลายมากขึน้
ไม่ว่าจะเป็นการใช้พื้นที่สาธารณะเป็นฉากหลักส�ำหรับการมีเพศสัมพันธ์ การใช้
สถานที่ต้องห้าม หรือสถานที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ เช่น สถานที่ราชการ สถานที่
ส�ำคัญทางศาสนา เป็นการแสดงให้เห็นว่า ผูผ้ ลิตเนือ้ หาหนังโป๊นนั้ ต้องการต่อต้าน
ท้าทายอ�ำนาจรัฐ และศาสนา รวมไปถึงการมีเพศสัมพันธ์ในลักษณะต้องห้าม
เช่น กับพระ เครือญาติ ลักษณะเนื้อหาเหล่านี้ละเมิดกฎข้อบังคับของสังคม
หรือกฎหมายอย่างชัดเจน แต่สามารถเกิดขึน้ ได้ในโลกเสมือน ซึง่ การติดตามจับ
เกิดขึ้นได้ยาก แต่ก็แสดงให้เห็นถึงความท้าทายอ�ำนาจต่างๆ ในสังคมที่ปัจเจก
ต้องการแสดงออก และเป็นการใช้สื่อที่เป็นโลกเสมือนเพื่อเป็นพื้นที่การต่อสู้
ในชีวิตประจ�ำวัน ปลดแอกจากกฎระเบียบข้อบังคับของสังคม สามารถลดแรง
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ตึงเครียดระหว่างปัจเจกกับระเบียบของสังคมได้ ดังทีก่ ล่าวไปในเนือ้ หาช่วงต้นว่า
ผลผลิตของวัฒนธรรมประชานิยมเป็นการต่อต้านที่แฝงอยู่ในเนื้อหาเหล่านั้น
การแสดงออกทางด้านการต่อต้านที่เกิดขึ้นในโลกเสมือนที่มอบอ�ำนาจให้กับ
ปัจเจกในการท�ำหน้าที่เป็นผู้ผลิต แทนที่การเป็นผู้รับสารมาโดยตลอด จะท�ำให้
เนื้อหาและการต่อต้านระบบมีความหลากหลายมากขึ้น
การเปลีย่ นแปลงบทบาทจากผูร้ บั สารเพียงอย่างเดียวกลายเป็นผูแ้ สวงหา
ข่าวสาร (active audience) การเปลี่ยนแปลงในลักษณะนี้สร้างลักษณะพื้นที่
สาธารณะ เกิดการรวมกลุ่ม หรือรวมตัวกันระหว่างบุคคลที่มีความชื่นชอบเรื่อง
เพศวิถี (sexuality) ในรูปแบบเดียวกัน การแลกเปลี่ยนความรู้ ความชื่นชอบ
ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ในโลกเสมือนที่เติมเต็มความต้องการทางด้านเพศวิถี
ที่ไม่สามารถท�ำได้ในโลกแห่งความเป็นจริง สายใยแห่งความสัมพันธ์นี้ก่อให้เกิด
การสร้างเนือ้ หาใหม่บนช่องทางออนไลน์ ถูกน�ำเสนอผ่านเนือ้ หาหนังโป๊หรือคลิป
โป๊ การแสดงออกในลักษณะการต่อต้านระบบผ่านการเข้ารหัสสัญญะในเนื้อหา
หนังโป๊หรือคลิปโป๊ เป็นสิง่ ทีแ่ สดงให้เห็นถึงความต้องการทีข่ ดั แย้งกับกฎระเบียบ
ของสังคม ซึ่งในพื้นที่โลกเสมือนปัจเจกสามารถสร้างตัวตนใหม่ ประกอบสร้าง
อัตลักษณ์ใหม่ให้กบั ตนเองได้ทดลองเป็นสิง่ อืน่ หรือสถานะบทบาทอืน่ ทีแ่ ตกต่าง
ไปจากชีวิตประจ�ำวันที่ไม่สามารถแสดงออกในพื้นที่โลกแห่งความเป็นจริงได้
การต่อต้านอุดมการณ์จะแฝงอยู่ในเนื้อหาที่ถูกประกอบสร้างขึ้น ซึ่งเป็นการ
สวมบทบาทสมมติทแี่ ตกต่างไปจากยุคแอนะล็อก ทีบ่ ทบาททีเ่ กิดขึน้ ในหนังโป๊ถกู
ประกอบสร้างความหมายผ่านมุมมองผู้ผลิตหนังโป๊ในการก�ำหนดบทบาทต่างๆ
ซึ่งเป็นสัญญะตัวแทนของอ�ำนาจหรืออุดมการณ์ ในขณะที่ผู้รับสารน้อมรับเอา
บทบาทเหล่านัน้ มาเป็นบทบาทสมมติชวั่ คราว ท�ำให้เกิดความรูส้ กึ ได้ตอ่ ต้านระบบ
หรืออ�ำนาจ เช่น รู้สึกสะใจ พอใจ กับการสวมบทบาทนั้น ซึ่งไม่สามารถกระท�ำ
ได้ในโลกแห่งความเป็นจริง แต่ในยุคดิจิทัล เนื้อหาของหนังโป๊ถูกประกอบสร้าง
ความหมายผ่านมุมมองของผู้รับสาร กล่าวคือ ผู้รับสารสามารถท�ำหน้าที่เป็น
ผู้ส่งสาร อันเนื่องมาจากการเอื้อประโยชน์ของสื่อใหม่ที่กระตุ้นให้เกิดลักษณะ
การเป็นผู้แสวงหาข่าวสาร ด้วยเหตุนี้ รหัสของสัญญะหรือบทบาทที่เกิดขึ้นจะ
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หลากหลาย และเป็นมุมมองที่เกิดขึ้นจากผู้รับสารเป็นผู้ใส่รหัสนั้น ท�ำให้พื้นที่
โลกเสมือนกลายเป็นพื้นที่ปลดปล่อยและปลดแอกให้กับปัจเจก ที่ต้องการแสดง
ถึงพลังอ�ำนาจในการต่อต้านระบบในพื้นที่ของตนเอง
จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการสื่อสาร
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านเนื้อหา และการผลิตหนังโป๊ที่กระตุ้นให้ผู้รับสาร
กลายเป็นผูส้ ง่ สาร การแสดงให้เห็นถึงการกระจายอ�ำนาจออกจากศูนย์กลางทีไ่ ม่
จ�ำกัดผูผ้ ลิตเนือ้ หาไว้เพียงผูผ้ ลิตไม่กกี่ ลุม่ เนือ้ หาทีห่ ลากหลายขึน้ แสดงให้เห็นถึง
การเป็นพืน้ ทีใ่ นการหลีกหนีออกจากชีวติ จริง และความต้องการต่อสูก้ บั โครงสร้าง
อ�ำนาจทางสังคมที่ปัจเจกต้องการใช้พื้นที่ในโลกเสมือน สร้างให้เป็นพื้นที่แห่ง
ความปลอดภัยส่วนบุคคล (safety zone) และใช้พนื้ ทีน่ ใี้ นการแสดงออกเกีย่ วกับ
การต่อต้านอ�ำนาจ เพื่อลดแรงตึงเครียด และการหลีกหนี (escape) จากสภาพ
ความเป็นจริงของปัจเจกที่ตนเองถูกอ�ำนาจเหล่านั้นกดทับอยู่

บทสรุป

ในบทความนี้ชี้ให้เห็นว่า หนังโป๊ไม่ใช่สื่อไร้สาระ หน้าที่ของหนังโป๊
มีมากกว่าการเป็นพืน้ ทีแ่ ห่งความรืน่ รมย์ทางเพศ แต่เป็นพืน้ ทีแ่ ห่งการต่อต้านและ
การต่อสูท้ างวาทกรรม แสดงให้เห็นโครงสร้างอ�ำนาจของสังคมทีป่ รากฏในหนังโป๊
ซึ่งมีลักษณะต่อสู้เชิงความหมายส่งผลซึ่งกันและกัน ไม่ใช่อ�ำนาจที่เกิดจากการ
กดทับจากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเพียงทางเดียว (dialectic) นอกจากนี้แล้ว หนังโป๊ยัง
ท�ำหน้าทีก่ ารสร้างพืน้ ทีส่ ำ� หรับการทดลองในจินตนาการให้กบั ผูช้ ม ซึง่ ไม่อาจท�ำ
พฤติกรรมดังกล่าวในพืน้ ทีโ่ ลกความเป็นจริง หรือในพืน้ ทีส่ าธารณะได้ ประโยชน์
ดังกล่าวช่วยลดแรงตึงเครียดจากสังคมทีม่ ตี อ่ ปัจเจก การเป็นพืน้ ทีแ่ ห่งจินตนาการ
โลกเสมือนท�ำให้ปัจเจกสามารถหลีกหนี และเติมเต็มจินตนาการของตัวเองได้
การศึกษาทางด้านหนังโป๊ในแวดวงวิชาการตะวันตกชี้ให้เห็นว่า ในแง่
ของการชี้ให้เห็นประโยชน์ของหนังโป๊ เช่น การท�ำหน้าที่เป็นพื้นที่จ�ำลองเพื่อ
สร้างความสุขทางเพศ การเป็นตัวอย่างในการสร้างสุขภาวะที่ดีเรื่องเพศ หรือ
การแสดงออกถึงการท�ำหน้าทีส่ ร้างความพอใจทางเพศให้กบั ผูห้ ญิง ทีล่ บมายาคติ
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เกีย่ วกับหนังโป๊วา่ เป็นพืน้ ทีข่ องผูช้ ายเพียงเท่านัน้ แต่ยงั เป็นพืน้ ทีข่ องผูห้ ญิง และ
ท�ำหน้าทีส่ ร้างความเท่าเทียมให้เกิดขึน้ ในลักษณะการเข้าถึง และการหาความสุข
ทางเพศอีกด้วย รวมไปถึงการท�ำหน้าทีล่ ดอาชญากรรมทางเพศในสังคม เนือ่ งจาก
เป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ผู้ชมเกิดจินตนาการ และใช้ประโยชน์จากการรับชม ซึ่ง
ส่งผลไปยังการตอบสนองความต้องการทางเพศ เมือ่ ได้รบั การตอบสนองก็อาจจะ
ท�ำให้อาชญากรรมทางเพศลดลง ในประเด็นนีอ้ าจมีการศึกษาในบริบทสังคมไทย
เพื่อชี้ให้เห็นว่า บทบาทของหนังโป๊มีหลากหลาย และมิติการศึกษามิได้จ�ำกัดอยู่
เพียงแค่การใช้เป็นพื้นที่เพื่อตอบสนองความสุขทางกามารมณ์เพียงเท่านั้น มาก
ไปกว่านัน้ การศึกษาสัญญะตามแนวทางทีน่ ำ� เสนอในบทความนีย้ งั เป็นสิง่ ทีแ่ สดง
ให้เห็นว่า หนังโป๊มิได้น�ำพาสารที่เกี่ยวกับความสุขทางกามารมณ์เพียงเท่านั้น
แต่ยงั มีเนือ้ หาแสดงให้เห็นถึงการเป็นพืน้ ทีต่ อ่ สูเ้ ชิงอ�ำนาจ และการช่วงชิงความหมาย
ในแง่มุมต่างๆ ตามที่ได้กล่าวไปในบทความนี้ เป็นการตอกย�้ำและสะท้อน
ให้เห็นว่า พื้นที่ในผลผลิตของวัฒนธรรมประชานิยมยังคงเป็นพื้นที่ส�ำหรับการ
ต่อต้านระบบ
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