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บทคัดยอ 
 

การศึกษาเรื่องการคาหญิงกบัมิติเร่ืองเพศวิถีและส่ือลามกในอินเตอรเน็ต มีประเดน็ที่มา
ของการศึกษาคือ นิยามศพัทของคําวา “การคาหญงิ” ขององคการสหประชาติและของรัฐบาล
ประเทศไทยไมครอบคลุมกับปญหาที่เกิดขึ้นจริง การศกึษาครั้งนี้มวีัตถุประสงคของการศึกษาคือ  

1. เพื่อศึกษา นําเสนอ รูปแบบและเนือ้หาของสื่อลามกในอินเตอรเน็ต ที่สงผลตอ
ความสัมพันธเชิงอํานาจหญิงชาย 

2 เพื่อศึกษา นาํเสนอ การสรางความหมายของมิติเร่ืองเพศวิถี และรูปแบบของแสวงหา
ผลประโยชนทางเพศจากผูหญิง ที่สงผลทําใหนิยามศพัท “การคาหญิง” ไมครอบคลุมปญหาที่
เกิดขึ้นจริงในปจจุบัน 
 แนวคดิทฤษฎทีี่ใชในการศึกษา คือ แนวคดิ - ทฤษฎีมิติเรื่องเพศวิถี แนวคิด- ทฤษฎีเร่ือง
การคาหญิง แนวคิด- ทฤษฎีเร่ืองสื่อลามก และทฤษฎีสตรีนิยม การหลอมรวมของ มิติเร่ืองเพศวิถี 

การคาหญิง กลายเปนสื่อลามกขนาดใหญในพื้นที่ของอินเตอรเน็ต ที่ผูหญิงถูกดึงใหเขาไปอยูใน
อุตสาหกรรมทางเพศนี ้
 จากการศึกษาในพื้นที่ของอนิเตอรเน็ต ในสวนของเว็บไซทเพื่อความบันเทิงทั่วไป เว็บ
ไซทลามก และการสนทนาผานระบบออนไลนพบวา ผูเสพสื่อรวมทั้งบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของกบั
เว็บไซทนําเสนอเนื้อหาที่เกีย่วกับเรื่องเซ็กส การสอดแทรกภาพโปเปลือยในพื้นที่ของเว็บไซทเพือ่
ความบันเทิงทัว่ไป เนื้อหาและภาพบางสวนมีความคาบเกี่ยวกับเว็บไซทลามก โดยเฉพาะเว็บไซท
ลามกที่ผูเสพสื่อสามารถเขาถึงไดโดยงาย  และพื้นที่ในอินเตอรเน็ตยังพบวามกีารสราง “ความรู” 
และ “ความจริง” อยูตลอดเวลา ซ่ึงขอเท็จจริงเปนอยางไรไมมีใครทราบแตการสราง “ความจริง” 
คือการครอบงําผูหญิงบนฐานของการสราง “ความรูและความจริง” เกี่ยวกับมิติเร่ืองเพศวิถีที่มักจะ
สรางภาพลักษณของผูหญิงใหเปน “หญิงแพศยา”  
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จากประเด็นการศึกษาเรื่องการคาหญิงพบวา มีการสราง “ความเปนผูหญิง” ใหผูกติด
กับความเปน “สินคา” อยูตลอดเวลาโดยที่การคาหญิงและอุตสาหกรรมทางเพศในอนิเตอรเน็ตไมมี
ขอบเขตเฉพาะมูลคาทางเศรษฐกิจเทานั้น แตมีความสมัพันธของการแสวงหาผลประโยชนทางเพศ
เปนหวัใจสําคญั  

มิติเร่ืองเพศวิถีเปนวาทกรรมในแบบของผูชายมีการผลิตซ้ําและสรางใหมอยูตลอดเวลา 
และเนื้อหาในอินเตอรเน็ตอยูเหนือความคาดหมายของผูเสพสื่อ โดยมีเนื้อหาที่วิปริต รุนแรง ละเมิด
สิทธิมนุษยชน และลดศักดิ์ศรีความเปนมนษุยของผูหญิง แตเนื้อหาเหลานี้กลับตอบสนองอรรถรส
ทางเพศของผูเสพสื่อ ที่สะทอนใหเห็นถึงความสัมพันธเชิงอํานาจที่เหนือกวาของผูชาย โดยการ
แสดงอํานาจผานการครอบงําทางรางกาย และความคดิของผูหญิง โดยทําใหผูหญิงอยูในสถานะ
ผูรับใชทางเพศ ที่จะสงผลใหผูเสพสื่อซึมซับ และยอมรับ “ความรูและความจริง” ที่มีการสรางและ
วางตําแหนงใหผูหญิงมีสถานะเพยีงวัตถุทางเพศ 

ส่ือลามกในอินเตอรเน็ต  ไมไดมีขอจํากดัเฉพาะเรื่องเซก็ส เร่ืองกามารมณหรือภาพโป
เปลือย แตส่ือลามกมีเร่ืองเซ็กสเปนเกณฑสําคัญที่ถูกผสมเขากับ การละเมิดสิทธิมนุษยชน การ
คุกคามทางเพศ การใชความรุนแรงตอผูหญิงในทางตรงและเชิงโครงสราง โดยเนือ้หามีผลกระตุน
ความใฝต่ําทั้งในเชิงความคิดและพฤติกรรม เกิดการซึมซับและสรางสิ่งตกคางทางความคิดและ
พฤติกรรมใหกับผูเสพสื่อ 

จากขอคนพบของการศึกษายังมีการเชื่อมโยงไปสูประเดน็เรื่อง อนามยัการเจริญพนัธุที่
ไมไดมีการสนับสนุนการมเีพศสัมพันธอยางปลอดภยัทีจ่ะสงผลตอเนือ้ตัวรางกายของผูหญิง ความ
รุนแรงเชิงโครงสรางทางสังคมวัฒนธรรม ที่แสดงถึงความสัมพันธเชิงอํานาจที่ผูชายครอบงําและ
ควบคุมผูหญิงในทุกโครงสรางทางสังคม ความรุนแรงทางตรงตอเนื้อตัวรางกายของผูหญิงที่มีการ
นําเสนอเรื่องราวการขมขืน รุมโทรม โดยที่ขอความและเนื้อหาเหลานี้ถูกนําเสนอในรูปแบบของ
ความบันเทิงทางเพศ ที่กลายเปนอุตสาหกรรมทางเพศที่แสวงหาผลประโยชนทางเพศจากผูหญิงใน
พื้นที่ของอินเตอรเน็ต 
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ABSTRACT 
 
 

The research “Trafficking in Women, Sexuality and Pornography on the 
Internet” is inspired by the definition of “Trafficking in women” of United Nations 
and Thai government. Such definition does not cover actual problems, particularly sex 
websites in the internet space, which allow new forms of women trafficking. This 
research is aimed to       

1. Study and present forms and contents of pornography on the internet 
space, which affects gendered power relations  

2. Study and present the construction of meaning on sexuality and forms of 
sexual exploitation on women, which results in the vague definition of “trafficking in 
women”.  
 Theories and Concepts used in this research are “sexuality”, “Women 
trafficking”, “Pornography” and Feminist Theories  
 Studying on websites varieties, sex websites, and chatting on-line, 
researcher found that both audience and those who involve in sex website production 
present sexual contents. They have interpolated pornography in various websites 
varieties and photos are quite linked to those on sex websites which are easily 
accessible. Studying on the internet space found that “knowledge” and “truth” are 
produced and the produce of “knowledge and true” on sexuality discourse construct 
stereotype for women to be “slut”  
 The issue trafficking in women found that “femininity” was always linked 
to “commodity”. Trafficking in women and sex industry don’t limits in economic 
only but it involves in sexual entertaining. 
 The sexuality discourse of men was produce and reproduced all the time 
and the “text” of sexuality on internet contains fantasy, violation of women’s human 
rights, violence against women and devaluation of women by treating women as “sex 
object”.     
 Pornography on internet does not limit on sex issue but also is mixed by 
sexual harassment, violation of women’s human rights, through both physical and 
structural violence against women which show gendered relationship and power of 
men.   
  Sometimes they are snapshots taken without awareness of women thus 
violate their human rights. Such practices are wildly imitated. Through these 
practices, men’s discourse on sexuality is reproduced and prolonged on the internet 
space. The audience, therefore, absorb the violation of women’s human rights, 
violence against women and devaluation of women by treating women as “sex 
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object”. The finding of this research also involves issue of reproductive health as 
those websites do not promote safe sex. The contents of those websites reflect cultural 
violence that is a result of unequal power relations. Also, they present physical 
violence like practice of rapes. Contents presented in the internet space as sexual 
entertaining can lead to sex industry that exploits women.    
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