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Legalizing Prostitution, Sexual Culture and Conceptual Framework* 
Pagorn Singsuriya** 

 
In this article, a framework is proposed of how to approach the 

aggravating situation of  today’s sexual (mis)conduct among young 
generation which ranges from premature and casual sex to widespread 
prostitution. It is designed to save us from two traps. The first is the 
“deductivist” proclivity among ethicists who readily apply ethical 
principles, such as rights and ‘human dignity’, to controversial issues. 
This not only makes them blind to the contexts surrounding these 
issues but, in this case of the new ‘sex culture’, also turns them into 
ones of its advocates.  

The second is the illusion of the seeming clash between 
‘liberalism’ and ‘conservativism’, which are actually in active 
collaboration to today’s sexual scenarios. Because prostitution is the 
‘metaphor’ of sexual relationship in patriarchal society, the issue of 
legalizing prostitution is used as the starting point to delineate all the 
relevant presuppositions before a proposal of the conceptual 
framework. 

                                                 
* Paper presented at the Annual Seminar (2005) of the Philosophy and 
Religion Society of Thailand in collaboration with Philosophy and Religion 
Department, Faculty of Humanities and Social Sciences, Burapha University  
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โสเภณีถูกกฎหมาย วัฒนธรรมทางเพศ และ 
กรอบแนวคดิเพื่อการพิจารณา * 

ปกรณ สิงหสุริยา** 
 

วัฒนธรรมทางเพศในสังคมปจจุบันที่กลาวถึงในที่ น้ี เจาะจงถึง
พฤติกรรมทางเพศระหวางชายหญิงที่ไมเพียงเปนหัวขอถกเถียงกันอยาง
กวางขวางในสื่อสารมวลชนเทานั้น แตยังพบเห็น หรือไดยินไดฟงได
โดยทั่วไปในชีวิตประจําวัน ตัวอยางของพฤติกรรมเหลานี้ เชน การแตงตัว
อวดเนื้อหนังและสัดสวน การจับมือถือแขนและพลอดรักกันในที่สาธารณะ 
การมีเพศสัมพันธกอนขอผูกมัด (เชนการแตงงาน) การมีเพศสัมพันธอยาง
ฉาบฉวยกับคนเพิ่งรูจัก การมี “กิ๊ก” การสะสมจํานวนคูนอน การหากินกับ
เรือนรางของตน(เชน การเปนพริตตี้ การเปน“เด็กเสี่ยเลี้ยง” และการขายตัว) 

เพ่ือที่จะทําความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางเพศในปจจุบันนั้น 
ผูเขียนเห็นวาเรื่องที่จะชวยสังเคราะหแนวคิดหรือประเด็นสําคัญตางๆ เขา
ดวยกัน อันจะชวยใหจุดเริ่มตนที่ดีในการพิจารณา ก็คือ เรื่องขอเสนอเกี่ยวกับ
การทําใหการคาประเวณีเปนกิจกรรมที่ถูกกฎหมาย ทั้งน้ีนอกเหนือจาก
เหตุผลที่วาการมีโสเภณีเปน “อุปลักษณ” (metaphor) อันชัดเจนที่สุดที่

                                                 
* ผูเขียนนําเสนอบทความชิ้นนี้ในหัวขอ "มองรวมและมองตาง : จริยศาสตร 
ศาสนา กับวัฒนธรรมทางเพศยุคใหม" ในการสัมมนาทางวิชาการประจําป 
2548 ของสมาคมปรัชญาและศาสนาแหงประเทศไทย รวมกับภาควิชาปรัชญาและ
ศาสนา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ชีวิตและชีวิต
ที่ดี (วันที่ 20 ตุลาคม 2548 ณ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
บูรพา บางแสน ชลบุรี) และตีพิมพในวารสารฉบับนี้โดยมีการแกไขเพิ่มเติมบาง
ประเด็นที่ไดจากการอภิปรายแลกเปลี่ยน 
** ผูชวยศาสตราจารยประจําภาควิชามนุษยศาสตร  คณะสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล 
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สะทอนแมแบบแหงความสัมพันธระหวางชายหญิงในสังคมแลว (Bernstein, 
2001: 393) ยังเนื่องดวยเหตุผลดังตอไปน้ี  

(๑) การกลาวถึงวัฒนธรรมทางเพศในสังคมปจจุบันที่ปรากฏใหไดยิน
ไดฟงทางสื่อมวลชน มักจะออกมาในรูปการแสดงความเปนหวงอยูในทีและไม
คอยมีการนําเสนอเหตุผลวิพากษวิจารณอะไรที่ชัดเจนนัก เน่ืองจากสื่อเองก็
ยังมีความไมแนใจเน่ืองจากมีความสับสนเกี่ยวกับแนวคิด “สิทธิสวนบุคคล” 
และความเกรงกลัวขอกลาวหา “เปนคนไมทันสมัย” ในทางตรงกันขามแนวคิด
ทางจริยศาสตร เชน สิทธิ มักจะปรากฏอยางชัดเจนเม่ือกลาวถึงเรื่องการ
คาประเวณี 

(๒) ไมวาจะดวยเหตุผลกลใด แนวโนมของสังคมปจจุบันตางก็มุงที่จะ
ทําใหผูหญิงทุกคนเปน “โสเภณี” ไมมากก็นอย๑ ดังจะเห็นไดจากการสงเสริม
ใหผูหญิงอวดเน้ือหนัง และการบั่นทอน “มโนธรรม” ตางๆ ที่จะไมใหชายใช
ผูหญิงเปนที่ระบายทางเพศและที่จะไมใหหญิงเปดโอกาสใหผูชาย ไมวาจะบั่น
ทอนดวยความไมใสใจของสถาบันที่ เกี่ยวของ (เชน มหาวิทยาลัยกับ
นักศึกษา) หรือบั่นทอนดวยทาทีลังเลไมกลาตัดสินความถูกผิดใหชัดเจน ดวย
ความสับสนและเกรงกลัวขอกลาวหาขางตน หรือบั่นทอนดวยการสงเสริม
ปจจัยตางๆ ในสังคม โดยเฉพาะจากสื่อสารมวลชนเอง๒ เชน “นองแนท” “ทา
ทา ยัง” “เกิรลี่เบอรร่ี” การประกวดนางงามและพริตตี้ตางๆ รวมถึงสถาน

                                                 
๑ ทั้งนี้เปนการกลาวที่ตัดสินจากมาตรฐาน “ผูหญิงดี” “ผูหญิงไมดี” ของสังคมเอง 
และคงจะลืมกันเสียไมไดวาพฤติกรรมตางๆ ในสังคมยอมหลีกเลี่ยงไมพนที่จะมี
พื้นฐานอยูบนความคิดความเขาใจของสังคมเสมอ  
๒ .”..น.พ.ยงยุทธ วงศภิรมยศานต ที่ปรึกษารมว.ศึกษาธิการกลาววา ปญหาความ
เขาใจผิดเรื่องเพศในเด็กและเยาวชนเปนปญหาใหญทุกประเทศทั่วโลกและจาก
ผลการวิจัยลาสุดพบวา เด็กและเยาวชนไทยเริ่มมีเพศสัมพันธครั้งแรกโดยเฉลี่ยที่
อายุ ๑๖ - ๑๗ ป ซึ่งเปนสถิติที่เร็วเปนอันดับ ๑ ของโลก ลวนแตมีพฤติกรรม
เลียนแบบตามเนื้อหาทางเพศในสื่อที่ถูกกฎหมายทั้งนั้น...” (ไทยรัฐ ฉบับวันเสารที่ 
๘ ตุลาคม ๒๕๔๘) 
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บันเทิงที่ดาษดื่น หรือแมกระทั่งการสนับสนุนใหผูหญิงเปนคลายโสเภณี “ดวย
ความปรารถนาดี”๓ ดังน้ัน การพิจารณาเกี่ยวกับการทําใหโสเภณีเปนสิ่งถูก
กฎหมาย อันมีนัยยะการยอมรับโสเภณีอยางชัดแจง จึงเปนการพิจารณาที่
ตรงประเด็น 

นอกจากนี้ เหตุผลอีกประการหนึ่งที่มีความสําคัญไมแพกัน (และ
สําคัญอยางยิ่งสําหรับจริยศาสตร) ก็คือวา ดูจะไมคอยมีประโยชนนักหากจะ
กลาวถึงวัฒนธรรมทางเพศจากมุมมองทางจริยศาสตร๔ เน่ืองจากวาทฤษฎีจ
ริยศาสตรที่ใชมักเปนเรื่องของการเคารพสิทธิ หรือการเคารพศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษยของ “คูรัก” (หรือคูขา?) แตการอางสิทธิหรือศักดิ์ศรีน้ี เปนการอาง
หลักการที่กวางมาก จนกระทั่งสามารถนําไปใชอางเพื่อสนับสนุนการคา
ประเวณีไดเชนเดียวกัน (ทั้งนี้ยังมิตองกลาวถึง “การแตงตัวอวดเนื้อหนังและ
สัดสวน การจับมือถือแขนและพลอดรักกันในที่สาธารณะ การมีเพศสัมพันธ
กอนขอผูกมัด (เชน การแตงงาน) การมีเพศสัมพันธอยางฉาบฉวยกับคนเพิ่ง
รูจัก การสะสมจํานวนคูนอน” ขางตน)  

สิ่งน้ีหมายความวาการพิจารณาจากทฤษฎีทางจริยศาสตรตรงๆ 
ไมไดใหมุมมองอะไรที่กวางนัก แตอาจจะกลับเปนการเสริมย้ําวัฒนธรรมทาง

                                                 
๓ เชน การรณรงคปองกันโรคเอดสที่สงผลใหผูชายหันมาใชเพื่อนสาวเปนที่ระบาย
ทางเพศแทนโสเภณี ดู Lynn Morrison (2004). "Traditions in Transition: Young 
People’s Risk for HIV in Chiang Mai, Thailand,” Qualitative Health 
Research 14 (3), pp. 328-344. 
๔ นั่นคือจากมุมมอง “จริยศาสตรความสัมพันธทางเพศ” (Sexual Ethics) ซึ่งมุง
พิจารณามิติดานคุณคาของเรื่องเพศ (และความรัก) ทั้งในแงที่วาเรื่องเพศและ
ความรักจะชวยสรางเสริมชีวิตที่ดี (หรือชีวิตที่มีคุณธรรม) ไดอยางไร และในแงที่วา
การกระทําหรือพฤติกรรมใดเหมาะสมหรือไมเหมาะสมในเรื่องเพศ(และความรัก) 
(Alan Soble, “Philosophy of Sexuality.” Internet Encyclopedia of 
Philosophy. [Online]. 2004. Available at: http://www.iep.utm.edu/s/ 
sexualit.htm). 
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เพศในปจจุบัน แทนที่จะชวยใหมองเห็นทางเลือกอ่ืนๆ การพิจารณาเกี่ยวกับ
การใหโสเภณีเปนอาชีพที่ถูกกฎหมายจึงเปนการวิพากษแนวทางการ
ประยุกตใชจริยศาสตรที่เนนการอางอิงถึงสิทธิหรือศักดิ์ศรีความเปนมนุษยไป
ในตัว 

ในสวนตอไปจะเปนการพิจารณาเกี่ยวกับการทําใหโสเภณีเปนอาชีพ
ที่ถูกกฎหมาย ซ่ึงจะเปนการวิเคราะหวิพากษการอางเหตุผลสนับสนุนใน
ภาพรวมกอน ซ่ึงในที่สุดจะชวยใหเห็นประเด็นสําคัญตางๆ ที่จะนําไปใช
คนหากรอบแนวคิดเพื่อทําความเขาใจวัฒนธรรมทางเพศตอไป 

********** 
มีเหตุผลหลายประการที่ยกมาสนับสนุนขอเสนอเกี่ยวกับการยกระดบั

โสเภณีใหเปนอาชีพที่กฎหมายรับรอง ไมวาจะในรูปแบบบริษัทคลายอารมณ 
หรือ การขึ้นทะเบียน ในที่น้ีขอพิจารณาเหตุผลเหลานี้ ซ่ึงสามารถแบงเปน ๓ 
กลุม ดังน้ี 

๑ การทิ้งเหตุผล การทิ้งเหตุผล (fallacy) ในความหมายหนึ่งคือการ
เสนอบางสิ่งในรูปเหตุผลสนับสนุนขอสรุปหน่ึง โดยที่ในอันที่จริงแลวสิ่งน้ันไม
สามารถที่จะใหนํ้าหนักสนับสนุนแกขอสรุปน้ันได (Angeles, 1981: 94)ในการ
สนับสนุนอาชีพโสเภณีน้ัน มีการยก “เหตุผล” ที่มีลักษณะนี้หลายประการ ใน
ที่น้ีจะขอยกตัวอยางบางขอมาเทานั้น เชน (ก) การมีโสเภณีเปนความจริงใน
สังคมไทย จึงควรยอมรับความจริงดวยการทําใหถูกกฎหมาย จริงหรือไมที่วา
เราควรยอมรับความจริงดวยการทําใหถูกกฎหมาย ขอใหลองนึกถึงความจริง
อ่ืนๆ ในสังคมไทย เชน อาชญากรรมและการฉอราษฎรบังหลวง (ข) ผูที่มา
เปนโสเภณีหลายคนสมัครใจ จึงควรใหโอกาสทําอาชีพที่กฎหมายรับรอง จริง
หรือไมที่วาเราควรใชความสมัครใจเปนเหตุผลในการทําใหสิ่งหนึ่งสิ่งใดถูก
กฎหมาย ขอใหลองนึกถึงอาชญากรรมและการฉอราษฎรบังหลวงอีกครั้ง  

(ค) ผูที่เปนโสเภณีนาสงสารอยูแลว จึงควรใหความชวยเหลือดวย
กฎหมาย นอกจากจะถามวาวิธีชวยเหลือมีวิธีน้ีเทานั้นหรือ เรายังถามไดวา
จริงหรือไมที่วาเราควรจะใชความนาสงสารมาเปนเหตุผลในการทําใหสิ่งตางๆ 
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ถูกกฎหมาย ขอใหลองนึกถึงอาชญากรรมและการฉอราษฎรบังหลวงอีกครั้ง 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ขอใหลองนึกถึงคนติดยา (ง) การเปนโสเภณีเปนเรื่องปาก
เรื่องทอง การหามโสเภณีเปนเรื่องศีลธรรม ไมควรเอามาปะปนกัน จริง
หรือไมที่วาอะไรที่เปนเรื่องปากทองก็ไมเกี่ยวกับศีลธรรม ขอใหลองนึกถึง
อาชญากรรมและการฉอราษฎรบังหลวงอีกครั้ง เหลานี้เปนตัวอยางเทานั้น ใน
อันที่จริงเราสามารถประเมินการทิ้งเหตุผลสวนใหญไดดวยตนเองอยางไม
ยากนัก  

๒ ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ปญหาแรกของการอางศักดิ์ศรีของ
ความเปนมนุษยก็คือวามีอีกทัศนะหนึ่งที่เห็นวาการยอมใหผูหญิงเปนที่คลาย
อารมณเปนการปฏิบัติตอมนุษยเยี่ยงวัตถุ ดังนั้นการกลาววาการทําใหถูก
กฎหมายเปนการปกปองศักดิ์ศรีเน่ืองจากเปนการปองกันจากการเอารัดเอา
เปรียบจึงเปนการทิ้งเหตุผลอีกแบบที่เรียกวา การทวนคําถาม (begging the 
question) เน่ืองจากเปนการละเลยคําถามที่ควรจะตอบแตตนวาอะไรคือการ
เคารพศักดิ์ศรีกันแน ระหวางการไมใหผูหญิงถูกใชเปนเครื่องระบายทางเพศ 
กับ การใหผูหญิงถูกใชเปนที่ระบายทางเพศอยางมีกฎหมายคุมครอง 

หากกลาวทางจริยศาสตร แนวคิดเรื่องศักดิ์ศรีความเปนมนุษยมีที่มา
จากความคิดวามนุษยมีศักดิ์ศรีเพราะเปนผูกระทําทางจริยธรรม (moral 
agent) ซ่ึงหมายความวามนุษยสามารถเลือกไดวาจะทําดีหรือเลว ตางจาก
สัตวที่การเลือกถูกกําหนดโดยสัญชาติญาณ ความสามารถในการเลือกหรือ
เสรีภาพนี้เปนไปไดก็เพราะมนุษยมีสมรรถนะทางเหตุผล (rationality) ดังน้ัน
ที่มาของศักดิ์ศรีความเปนมนุษยก็คือสมรรถนะทางเหตุผล ปจจุบันมักจะเนน
วาการเคารพศักดิ์ศรีคือการไมแทรกแซงขัดขวาง รวมถึงการเขาสงเสริม ให
บุคคลสามารถใชสมรรถนะทางเหตุผลเพ่ือเลือกสิ่งตางๆ ใหแกตนเองอยางที่
ตองการจริงๆ ได (Harris, 1992: 162) 
 แนวคิดนี้มีอิทธิพลกวางขวางในวงการตางๆ ตัวอยางที่เห็นไดชัดคือ
กอนทําการรักษา แพทยตองขอความยินยอม (consent) จากคนไขเพ่ือให
แนใจวาคนไขไดตัดสินใจเลือกจริงๆ และความยินยอมนั้นตองมีพ้ืนฐานจาก
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ขอมูลที่ครบถวน (informed) เพ่ือแนใจวาการตัดสินใจนั้นตรงกับความ
ตองการจริงๆ ของคนไข (Secker, 1999: 43) อยางไรก็ตาม ตามความหมาย
น้ี การอางศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของโสเภณีหรือผูสนับสนุนก็หมดนํ้าหนัก
ไป เพราะคนเหลานี้มักกลาววา “ไมมีใครอยากมาทํางานแบบนี้” ซ่ึงก็
หมายความวาการเลือกมาทํางานนี้ไมใชการเลือกอยางที่ตองการจริงๆ การ
ใหพวกเขาทํางานตอไปจึงกลับเปนการไมเคารพศักดิ์ศรีของมนุษย  

ในอันที่จริงมีความพยายามที่จะนิยามศักดิ์ศรีของมนุษยจากฝายสตรี
นิยมบางกลุม กลาวคือ มีขอเสนอใหนิยามโดยอาศัยความไววางใจ (trust) ที่
ผูหญิงมีตอคนรอบขางที่ตนมีความความผูกพันพ่ึงพาแทน อันเปนการสะทอน
ความคิดเรื่องตัวตนในฐานะที่เปนสวนหนึ่งในชุมชน ทั้งนี้ก็เพ่ือหลีกเลี่ยง
ลักษณะความเปนชายที่เนนความเปนตัวของตัวเอง การอยูตางหากจากผูอ่ืน 
และการยืนยันตามความตองการของตนเอง หรืออีกนัยหน่ึงก็คือความเปน
ปจเจกชนนั่นเอง (Secker, 1999: 57) อยางไรก็ตาม ถาจะใชฐานนี้ ก็คงตอง
ตั้งคําถามแปลกๆ วาการใหโสเภณีถูกกฎหมายเปนการเคารพความไววางใจ
ที่โสเภณีมีตอคนอ่ืนที่ตนผูกพันหรือไม  

๓ “สิทธิ” การอาง “สิทธิ” ในสวนหนึ่งมีความสัมพันธกับศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษย แตในหัวขอน้ีขอพิจารณาโดยไมอางถึงความสัมพันธดังกลาว 
ในทางจริยศาสตร การอางสิทธิไมใชเร่ืองที่ “ศักดิ์สิทธิ” เชนเดียวกับที่รับรูกัน
ในสังคมไทย แตเปนเรื่องที่ตองระวัง เน่ืองจากการบอกวามีสิทธิหน่ึงๆ ไมได
มีนัยยะบอกวาควรจะใชสิทธิอยางไร เชน แมเรามีสิทธิที่จะสูบบุหร่ี แตก็ยัง
ถามไดเสมอวาควรสูบหรือไม ดังน้ัน การที่โสเภณีอางสิทธิเพ่ือการหาเลี้ยง
ชีพดวยวิธีน้ี ก็ไมไดแปลวา ถาเกิดสิทธิน้ีมีจริงแลว จะควรหาเลี้ยงชีพดวยวิธี
น้ีหรือไม  

ทั้งน้ี ถึงแมจุดนี้แยงไดวาเปาหมายการอางถึงสิทธิก็คือการไมใหคน
อ่ืนเขามายุงเกี่ยวกับการตัดสินใจวาควรจะใชสิทธิอยางไร แตในอันที่จริงการ
อางสิทธิเองก็มิไดมีอํานาจเด็ดขาด เน่ืองจากมีหลายสิ่งที่แมจะเปนสิทธิ แตก็
ยังไมอาจกลาวไดวาควรใหใช เชน กรณีการมีเพศสัมพันธรวมสายเลือด
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ระหวางพอหรือแมกับลูก หรือระหวางพี่นอง โดยคนทั้งหลายนี้บรรลุนิติภาวะ
กันแลว  

นอกจากนี้ คนมักยกเงื่อนไขเร่ืองการไมทําใหผูอ่ืนเดือดรอนมาเพ่ือ
แสดงวาควรปลอยใหทําตามสิทธิที่มี อยางไรก็ตาม ปจจุบันมีปญหาเรื่องการ
ทําความเขาใจเกี่ยวกับการไมทําใหผู อ่ืนเดือดรอน เ น่ืองจากสมัยน้ีมี
ความกาวหนาทางความรูดานสังคมศาสตร ทําใหมีการมองภาพสังคมเปนมี
ความเปนระบบโยงใย และมีการปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกอยางซับซอน 
ดังน้ัน จากเดิมที่คิดเอางายๆ วาการไมทําใหเดือดรอนหมายถึงการไมทําให
ใครเสียหายโดยตรง ก็ไดพัฒนามาเปนความเขาใจที่วาเราสามารถทําใหคน
อ่ืนเดือดรอนไดโดยไมตองเก่ียวของกับคนผูน้ันโดยตรง (Smith, 2004: 27)  

ในอันที่จริงความคิดเรื่องความเดือดรอนแบบหลังน้ีเปนที่เขาใจไดงาย
แมจากมุมมองทางเศรษฐศาสตร เชน ถาคนสูบบุหร่ีแลวปวย ก็จะเปนภาระ
ตอรัฐในการรักษาพยาบาล ซ่ึงคาใชจายนั้นก็มาจากภาษีของคนอ่ืนๆ ทําให
ไมสามารถนําเงินสวนนั้นไปใชสรางประโยชนอยางอ่ืนใหแกประชาชนทั่วไป 
จะเห็นวากรณีน้ีเปนการทําใหคนอ่ืนตองรับภาระคาใชจายโดยไมเกี่ยวของ
โดยตรงกับผูกอปญหาเหลานั้น (Rom, Rosenberg, and Dickinson, 2002: 
1) แตเราอาจจะพิจารณาจากมุมมองอ่ืนก็ได ในอันที่จริงตัวอยางที่งายที่สุดก็
คือเร่ืองโสเภณีน่ันเอง กลาวคือ กลาวไดวาการใหมีโสเภณีในที่หน่ึงเปนการ
ทําใหผูหญิงทั้งหมดถูกกดขี่ไปดวย เน่ืองจากการมีอยูของโสเภณีเปนการ
ปฏิบัติที่เปนรูปธรรมที่ยืนยันมาตรฐานที่วาความเปนผูหญิงคือความเปนวัตถุ
ทางเพศ อันเปนพ้ืนฐานการกดขี่ผูหญิงในรูปแบบตางๆ ๕ (Hatty, 2000: 1-2) 
                                                 
๕ ในอันที่จริงแนวการอางเหตุผลเชนนี้พบไดทั่วไป ดูการทบทวนความเคลื่อนไหว
ของสตรีนิยมใน Jane Scoular. (2004). "The ‘subject’ of prostitution: 
Interpreting the discursive, symbolic and material position of sex/work in 
feminist theory,” Feminist Theory 5(3), pp.343-344. เปนตน และดูตัวอยาง
โครงสรางการอางเหตุผลเดียวกันนี้ ที่สามารถนําไปใชในบริบทอื่นๆ (นั่นคือ การ
เลือกทําแทงทารกเพศหญิง)ใน Clare Chambers. (2004). “Autonomy and 
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ทั้งน้ี แนวคิดในลักษณะดังกลาวสอดคลองกับความเคลื่อนไหว
ปจจุบันที่เห็นวาตัวตนของมนุษยแยกไมขาดจากสังคม หรืออีกนัยหน่ึง สังคม
เปนผูกําหนดลักษณะหรือความหมายของตัวตนมนุษย (Hekman, 1995: 50 
และ Secker, 1999: 57) ตางจากความคิดดั้งเดิมที่ยังมีอิทธิพลอยูใน
เศรษฐศาสตรกระแสหลักวาตัวตนของมนุษยมีลักษณะเปนสากล ไมขึ้นกับ
บริบท น่ันคือ เปนผูมีสมรรถนะทางเหตุผลในการคาดคํานวณวิธีการตางๆ 
เพ่ือใหบรรลุเปาหมายสวนตน (rational) และที่สําคัญ เปนผูบริโภคประโยชน
สุข (consumer of utility) (MacPherson, 1973: 26) 

ดังน้ัน จะเห็นไดวาถายึดตามความเขาใจใหมที่วาสังคมเขามามี
บทบาทเปนองคประกอบในตัวตนของมนุษยน้ี ก็จะกลาวไมไดเลยวาการ
แสดงทาทีรับรองการมีอยูของโสเภณีดวยกฎหมายจะไมทําใหคนอ่ืนเดือดรอน 
เพราะ ถาพิจารณาตามความเขาใจน้ี เราก็กลาวไดวากฎหมายนั้นนับเปน
องคประกอบในบริบทสังคมที่กําหนด (หรือ ยืนยันรักษา หรือ สงเสริม) 
ความหมายของชายในฐานะผูมีอํานาจในการตอบสนองความตองการทาง
เพศของตน และกําหนดความหมายของหญิงในฐานะผูรองรับความตองการ
ทางเพศนั้น 

********** 
ขอพิจารณาขางตนแสดงใหเห็นวาแนวคิดทางจริยศาสตรที่คนหยิบ

ยกขึ้นมาสนับสนุนการคาประเวณีอยางถูกกฎหมายก็คือ “ศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย” กับ “สิทธิ” น่ันเอง ในอันที่จริง หากกลาวจากมุมมองทางจริยศาสตร 
ประเด็นเรื่องศักดิ์ศรี หรือ "สิทธิ" ในที่น้ีก็คือเร่ืองเดียวกัน น่ันก็คือเร่ืองอัตตา
ณัติ (autonomy) ซ่ึงมีศูนยกลางอยูที่การไดกระทําอยางที่ตองการจริงๆ และ
การไมถูกแทรกแซงขัดขวางในการกระทํานั้นตราบที่ไมทําใหผูอ่ืนเดือดรอน 
(และเปนการกระทําที่รอบคอบ น่ันคือ ไมนําผลที่ไมพึงปรารถนามาใหตน) 
                                                                                                                  
Equality in Cultural Perspective,” Feminist Theory 5 (3), pp. 329-330. 
ความสําคัญของแนวการอางเหตุผลเชนนี้มีมากจนกระทั่ง Smith (2004: 27) เรียก
ผูที่ไมรูเปนพวก “sociologically naive” 



  
 
คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร “วารสารสหศาสตร” 

 
127 

 

ขอพิจารณาขางตนชี้ใหเห็นวาในอันที่จะเห็นดวยกับการใชแนวคิดนี้เพ่ือ
สนับสนุนการคาประเวณีอยางถูกกฎหมาย จําเปนตองมีฐานคติที่เกี่ยวโยงกัน 
๓ ประการ คือ (๑) ปจเจกชนนิยม น่ันคือ เห็นวาคนมีตัวตนที่มีความหมาย/
เปาหมายสมบูรณอยูเอง โดยไมขึ้นอยูกับบริบทสังคม (๒) หลักการไม
แทรกแซง (non-interference) น่ันคือ สังคมควรยอมใหสมาชิกมีอิสระในการ
ทําสิ่งที่ตนเลือก ตราบที่การกระทํานั้นไมมีผลกระทบตอผูอ่ืนโดยตรง และ(๓) 
"ความออนสติปญญาดานความรูทางสังคม" ("sociologically naive")๖ น่ันคือ 
ไมเห็นวาสมาชิกตางๆ ในสังคมมีความโยงใยซับซอน และมีผลกระทบตอกัน
เกินกวาที่จะจํากัดอยูในบริบทของการปฏิสัมพันธซ่ึงหนา จะเห็นไดวา
ลักษณะเหลานี้เปนลักษณะแบบเสรีนิยม (liberalism) น่ันเอง  

การวิเคราะหวิพากษฐานคติตางๆ ขางตน แสดงใหเห็นไดวาผลที่
ชัดเจนของการยึดถือจุดยืนแบบเสรีนิยม ไมใชเปนเพียงการละเลยที่จะ
พิจารณาบริบททางสังคม (โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในระดับที่ลึกอันเปนระดับของ
ความหมาย) เทานั้น แตยังเปนการรวมปกปองรักษาโครงสรางทางสังคมที่มี
อยูเอาไวดวย ดังน้ัน ในอันที่จริงแลว จุดยืนแบบเสรีนิยมก็คือจุดยืนแบบ
อนุรักษนิยมนั่นเอง๗ ซ่ึงประเด็นน้ีจะชัดขึ้นหลังจากการพิจารณาบริบทสังคม 

********** 
ขอพิจารณาขางตนแสดงใหเห็นวาหากจะเขาใจมิติดานเพศเราตอง

เขาถึงบริบทสังคม ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของความเขาใจโลกของเรา “อยูในเลือดใน
เน้ือของเรา” และมีผลอยางสําคัญตอการกระทําของเราในโลกนี้ บริบท
ดังกลาวประกอบดวย (๑) วัฒนธรรมที่ใหชายเปนใหญ (๒) บริโภคนิยม 

(๑) สังคมไทยมีความคิดทางวัฒนธรรมที่ถือวาชายมีอํานาจเหนือกวา 
การมีอํานาจมากกวาของชายทําใหสังคมให “สิทธิ” ที่มากกวาแกชายในอันที่
                                                 
๖ ดูเชิงอรรถกอนหนา 
๗ ดูการวิเคราะหใน Yumiko Ehara. (2005). Feminism in the Grips of a Pincer 
Attack -- Traditionalism, liberalism, and globalism. International Journal of 
Japanese Sociology (14), pp.6-14. 
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จะตอบสนองความตองการของตนอันรวมถึงความตองการทางเพศ ถึงแมวา
บางครั้ง “สิทธิ” ที่มากกวานั้นจะนําไปสูการกระทําที่ผิดศีลธรรมก็ตาม 
นอกจากนี้ การมีอํานาจมากกวาดังกลาวยังทําใหชายถูกหลอหลอมใหคิดแต
จะได เพราะผูที่มีอํานาจเหนือกวายอมที่จะหาสิ่งมาตอบสนองความตองการ
ของตนไดโดยไมตองคํานึงถึงการควบคุมความตองการของตนนัก ถึงพูดใน
แงของเรื่องเพศ เราก็จะเห็นไดวาชายจะมุงคิดแตจะหาที่ระบายทางเพศ  
 ในทางกลับกัน สังคมถือวาหญิงมีอํานาจนอยกวา หญิงจึงมีหนาที่ใน
การตอบสนองความตองการของชาย หญิงอาจจะตอบสนองความตองการใน
ดานครอบครัวของชายดวยการเปน “เมียและแมของลูก” และมีหญิงอีก
ประเภทหนึ่งที่ตอบสนองความตองการในการระบายทางเพศของชายดวยการ
เปน “นางบําเรอ” เชน เมียนอย นางแบบภาพโป หรือโสเภณี ถึงแมวาสังคม
จะยอมใหมี “นางบําเรอ” แตสังคมก็บอกผูหญิงวาเขาควรมุงเปน “เมียและแม
ของลูก” มิฉะน้ัน สังคมก็จะอยูไมได ผูหญิงจึงมักคิดฝนถึงความรัก“โรแมน
ติก” ที่ทุมเทและรักษาตัวเพ่ือชายคนรัก นอกจากนี้ ในเม่ือหญิงตองรักษา
ตนเองในขณะที่ชายไมตองคิดถึงการควบคุมตนเอง ผูหญิงจึงมักเปนฝายถูก
ตําหนิหรือประณามเมื่อเกิดความผิดหรือความไมสมควรทางเพศขึ้น ยิ่งไป
กวานั้น ในเม่ือการรักษาตนเองเปนไปเพื่อการเปน “ผูหญิงที่ดี” อันหมายถึง 
“เมียและแมของลูก” ของใครคนหนึ่ง ความพลาดพลั้งในการรักษาตนเองจึง
มักทําใหผูหญิงรูสึกดอยคา และอาจทําตัวเปน “นางบําเรอ” ไปได (ปกรณ 
สิงหสุริยา, ๒๕๔๒: ๒๐ ) 

(๒) บริโภคนิยม หรือ สังคมบริโภค มีลักษณะสําคัญดังที่ Sue 
McGregor (2003) ประมวลไวดังน้ี ประการแรก ชีวิต หรือ อัตลักษณของ
บุคคลจะนิยามดวยวัตถุ น่ันคือ คนจะประเมินคาตนเองและผูอ่ืนดวยจํานวน
เงินและทรัพยสินที่ครอบครอง ดังน้ัน จึงเชื่อวาการบริโภคคือวิถีทางสู “ชีวิตที่
ดี”๘ นอกจากนี้ คนยังหันมายึดถือการแสวงหาครอบครอง หรือการบริโภค 
                                                 
๘ ตัวอยางที่ดีนาจะเปนการศึกษาของ René Van Bavel ที่แสดงความคิดที่ตางกัน
ของคนรวยคนจนในชิลี คนจนที่นั้นประสบปญหาคลายในประเทศไทย นั่นคือ 
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ดวยเหตุที่วาพวกเขารูสึกเสมอวาสิ่งที่ตนครอบครองอยูน่ันยังไมเปนที่นา
พอใจ หรือยังไมเพียงพอ ทั้งน้ีก็ดวยการทํางานของระบบตลาดที่ตองสราง
ความตองการ หรือ “ความจําเปนลวง” ขึ้นมาโดยอาศัยการโฆษณาเพื่อใหตัว
ระบบขับเคลื่อนตอไป ความตองการอันเปนสิ่งที่บุคคลมีหนาที่จะตอง
ตอบสนอง จึงอยูในความควบคุมของสังคม หรือระบบตลาดภายนอก 
มากกวาจะเปนสิ่งที่เกิดเองภายใน 

ประการที่สอง ในสังคมบริโภคนั้น นิยามของ “สังคมที่ดี” อยูบน
พ้ืนฐานของ “มูลคา” มากกวาจะเปนเรื่องของ “คุณคา” เน่ืองจากสังคมถูก
ทอนลงเปนมิติเดียว คือ มิติของระบบตลาด อันเปนระบบที่ “เปนกลาง” ไม
ขึ้นกับลักษณะเฉพาะของวัฒนธรรม และความสัมพันธในสังคมใดๆ และเม่ือ
สังคมถูกทอนลงเปนมิติน้ี สมาชิกในสังคมก็กลายเปนสิ่งที่ “เปนกลาง” ไป
ดวย น่ันคือ เปน “ผูบริโภค” เปนตัวตนที่สมบูรณที่ไมขึ้นอยูกับบริบทสังคม
ใดๆ หรืออีกนัยหน่ึง เปนผูมีลักษณะสากล ไดแก เปนตัวตนที่ใชสมรรถนะ
ทางเหตุผลเลือกและแสวงหา (หรือซ้ือหา) สิ่งที่ตนตองการ ตัวตนแบบนี้ก็คือ
ตัวตนแบบเสรีนิยมนั่นเอง 

การที่“มูลคา” เขามาแทนที่คุณคาทั้งหลายในชีวิตประจําวัน และ
บุคคลก็กลายเปนสิ่งที่อยูเหนือบริบทความสัมพันธในสังคม “สังคมที่ดี” แบบ
บริโภคนิยม จึงเปนสังคมที่เต็มไปดวยความเสื่อมทางจริยธรรม การหลีกเลี่ยง
หรือละเมิดกฎหมาย ความเสื่อมสลายของความสัมพันธทางสังคม เชน 
ครอบครัวและชุมชน การเชิดชูการดิ้นรนแสวงหา (หรือ “ความโลภ”)และ
ความเห็นแกประโยชนสวนตน  

                                                                                                                  
“บริโภคจนเปนหนี้” คนรวยเห็นวาคนเหลานี้ “ไมเจียมวาจน” แตประเด็นที่นาสนใจ
ก็คือ คนจนเห็นวา “เพื่อหนีจากความ(เปนคน)จน ก็ตองบริโภค” เนื่องจากการ
บริโภคชวยทําใหมีทรัพยสินมาใชนิยามอัตตาลักษณของตนนั่นเอง (ดู René Van 
Bavel. (2003). Understandings of Consumerism in Chile, Journal of 
Consumer Culture 3(3), pp. 343–362.) 
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นอกจากนี้ ยังมีการจัดระบบสังคมเพื่อเปลี่ยนใหไปมีศูนยกลางอยูที่
การสันทนาการ (leisure; recreation) และการบริโภค การจัดระบบน้ีก็มี
จุดประสงคเชนเดิม คือ เพ่ือใหระบบตลาดขับเคลื่อนตอไป เน่ืองจากถาคนใน
สังคมมุงสันทนาการ ก็จะไมเพียงทําใหเกิดความตองการในดานความสุข
ความบันเทิงอันเปนโอกาสแหงการขายสินคาและบริการเทานั้น แตยังทําให
เกิดความตองการสินคาและบริการที่อํานวยความสะดวกตางๆ เพ่ือจะไดไม
ตองเสียเวลาไปทําสิ่งอ่ืนๆ และมีเวลาพอสําหรับการสันทนาการ การจัดระบบ
ดังกลาวทําใหรูปแบบความสัมพันธทางสังคมมักจํากัดในมิติของ ”ผูซ้ือผูขาย” 
และไมเพียงแตสิ่งตางๆ จะกลายเปนสินคา (commodification) เพ่ือการ
สันทนาการเทานั้น แตยังมีความพยายามอยางไมหยุดหยอนที่จะแปลงสิ่ง
ตางๆ ใหกลายเปนสินคาไปดวย 

********** 
อน่ึง ความเขาใจในบริบททั้งสองนี้ จะไมตองไมแยกตางหากจากกัน 

ในอันที่จริงลักษณะความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมที่ใหชายเปนใหญกับ
บริโภคนิยม ก็คือลักษณะความสัมพันธของอนุรักษนิยมและเสรีนิยมดังกลาว
ขางตนน่ันเอง จากการบรรยายลักษณะของสังคมบริโภคขางตน จะเห็นไดวา
มีลักษณะแนวคิดเกี่ยวกับตัวตนของเสรีนิยมแฝงอยู และแนวคิดบริโภคนิยม
และเสรีนิยมน้ีก็มีนัยยะแฝงแหงความเปนคน “สมัยใหม” หรือ “หัวกาวหนา” 
เน่ืองจากการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิตางๆ รวมถึงสิทธิผูบริโภค ดูจะเปนสิ่งที่
นํามาซึ่งสิ่งที่ดีตางๆ โดยเฉพาะการคุมครองและปกปองผลประโยชนของ
ปจเจกชนในสังคม๙ แตในอันที่จริงแลว สิ่งนี้เปนเพียงปรากฏการณระดับ
พ้ืนผิวเทานั้น ดังที่ Sue McGregor (2003) วิเคราะหไว บริโภคนิยมจะรักษา
ตนเองไวไดก็โดยอาศัย “โครงสรางระดับพ้ืนฐาน” (infrastructure) ตางๆ ซ่ึง
                                                 
๙ ดูตัวอยางการวิเคราะหที่เสนอวาการนําเขาบริโภคนิยมเปนจุดเริ่มตนของการ
พัฒนาสังคมที่ใสใจกับผลประโยชนของปจเจกชนในประเทศอดีตคอมมิวนิสตใน 
John Harris. (2004). Consumerism--Social development or social 
delimitation?, International Social Work 47(4), pp. 533-542 
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รวมเอา “ความรุนแรงเชิงโครงสราง” ไวเปนสวนหนึ่ง ซ่ึงความรุนแรงนี้ก็
รวมถึงที่มีฐานจากวัฒนธรรมที่ใหชายเปนใหญดวยเชนกัน 

การวิเคราะหน้ีสอดคลองกับการวิเคราะหของ Yumiko Ehara (2005) 
ที่ชี้วาในอันที่อุดมการณเสรีนิยมจะเปนจริงได ผูสนับสนุนเสรีนิยมตองผนึก
กําลังกับฝายอนุรักษนิยมโดยไมรูตัว ดวยเหตุน้ี สตรีนิยมในญี่ปุนจึงถูกบีบอัด
จากทั้งดานของอนุรักษนิยมที่ตองการคงนิยามชาย/หญิงตามกรอบวัฒนธรรม
ที่ใหชายเปนใหญ และดานของเสรีนิยมที่ไมตองการใหมีการแทรกแซงจากรัฐ 
แตตองการใหรัฐมีหนาที่อํานวยความสะดวกแกเอกชนหรือปจเจกชนในการ
กระทําหรือแสวงหาสิ่งที่ตนตองการ  

ปญหาที่สตรีนิยมตองมามีกับเสรีนิยมเกิดจากประเด็นที่วาสิ่งปจเจก
ชนที่ตองการนั้นมีรากอยูในบริบททางสังคมวัฒนธรรมอยางไมรูตัว และถา
บริบทนั้นประกอบดวยความรุนแรงเชิงโครงสราง เชน การกดขี่ผูหญิง ก็
หมายความวาความตองการของปจเจกชนมีความรุนแรงดังกลาวแฝงอยูโดย
ไมรูตัว แตการเคลื่อนไหวของกลุมที่ตองการแกไขความรุนแรง เชน สตรีนิยม 
จําเปนตองเขาไปแตะที่โครงสรางนั้น (ซ่ึงก็เปนที่มาของความขัดแยงกับฝาย
อนุรักษนิยม) แตการที่นักเคลื่อนไหวตองเขาไปยุงเกี่ยวกับโครงสรางนั้นก็
หมายความวาพวกเขาตองเขาไปแทรกแซงความตองการของปจเจกชนใน
เวลาเดียวกัน เน่ืองจากโครงสรางนั้นแฝงอยูในความตองการดังกลาว ดังน้ัน 
จึงตองไปขัดแยงกับเสรีนิยมที่ไมตองการใหแทรกแซงสิ่งที่ปจเจกชนเลือกแลว 
(และไมปรากฏความเดือนรอนโดยตรง)๑๐ 

                                                 
๑๐ Yumiko Ehara (2005: 12) กลาวถึงการโจมตีจากฝายเสรีนิยมที่ใชประโยชน
จากความขัดแยงระหวางกลุมสตรีนิยมและผูหญิงคาบริการ อันเปนความขัดแยงที่
เนื่องมาจากการที่กลุมผูคาบริการไมตองการความชวยเหลือจากฝายสตรีนิยม 
กลาวไดวาความไมตองการนั้นมีที่มาจากการที่ผูคาบริการไมรูและไมเห็นวา
กิจกรรมของตนเปนความรุนแรงเชิงโครงสรางอยางไร ตนเองเปนเหย่ืออยางไร 
หรือทําใหคนอื่นเปนเหย่ืออยางไร 
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ความรวมมือกันของวัฒนธรรมที่ใหชายเปนใหญและบริโภคนิยม/เสรี
นิยมยังเห็นไดจากการวิเคราะหของ Elizabeth Beinstein เขาเห็นดวยกับ 
Anthony Giddens, Michael Kimmel และ Julia O’Connel Davidson๑๑ วา
ความแพรหลายของธุรกิจบริการทางเพศไมวาถูกหรือผิดกฎหมาย เปน
ปฏิกิริยาตอตานของวัฒนธรรมที่ใหชายเปนใหญ ตอการสูญเสียพ้ืนที่ใน
บริบทสังคมใหแกผูหญิงที่เริ่มมีบทบาทในดานตางๆ มากขึ้น ไมวาจะเปน
สังคม เศรษฐกิจ หรือการเมือง ทั้งนี้ก็เพราะวาการมีอยูของโสเภณีหรือการ
ขายเรือนรางของหญิงในลักษณะตางๆ น้ัน เปนทั้งเครื่องยืนยันความมีอํานาจ
เหนือกวาของชาย และเปนสิ่งชดเชยอํานาจที่เสียไปของชาย (และผูหญิงที่ได
ประโยชนจากวัฒนธรรมที่ใหชายเปนใหญ)  

นอกจากนี้ Elizabeth Beinstein ยังเห็นตอไปอีกวาปจจัยอีก ๒ 
ประการที่มีผลตอความแพรหลายของการบริการทางเพศ ก็คือ (๑) สังคม
ปจจุบันเปนสังคมบริโภค ซ่ึงมีผลประการหนึ่งก็คือ การใชระบบตลาด หรือ 
ความสัมพันธระหวางผูซ้ือผูขาย เปนแมแบบของความสัมพันธในสังคม ดวย
เหตุน้ีจึงไมเห็นการซื้อขายบริการทางเพศเปนเรื่องผิด แตในทางตรงกันขาม
กลับมีแนวโนมที่จะเห็นเปนเรื่องที่ชอบธรรม เพราะความสัมพันธระหวางผูซ้ือ
และขายบริการทางเพศ เปนไปตามลักษณะการตอรอง/ซ้ือขายแลกเปลี่ยนที่
พอใจระหวางทั้งสองฝาย ซ่ึงเปนลักษณะของการตอรองซื้อขายในระบบตลาด
ทั่วไป (Bernstein, 2001: 396-397) และ (๒) ดวยเหตุแหงลักษณะของสังคม
                                                 
๑๑ Giddens, Anthony (1992). The Transformation of Intimacy: Sexuality, 
Love, and Eroticism in Modern Societies. Stanford, CA: Stanford 
University Press; O’Connell Davidson, Julia. (1998). Prostitution, Power, 
and Freedom. Ann Arbor: The University of Michigan Press; และ Kimmel, 
Michael. (2000). ‘Fuel for Fantasy: The Ideological Construction of Male 
Lust’, in Kerwin Kay et al. (eds). Male Lust: Power, Pleasure, and Trans-
formation. New York: Haworth, pp. 267-273, อางถึงใน Bernstein (2001: 
396). 
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บริโภคเชนเดียวกัน ความสัมพันธทางเพศโดยทั่วไปไดกลายเปนกิจกรรม
สันทนาการประเภทหนึ่งไปแลว ดังน้ัน จะมีแนวโนมที่จะรับรูการใชบริการ
ทางเพศในฐานะการสันทนาการ อันเปนองคประกอบของชีวิตที่ดี มากกวาที่
จะเปนเรื่องไมถูกไมควร (Bernstein, 2001: 404) 

********** 
ในสวนนี้ก็คือการพิจารณาประเด็นวัฒนธรรมทางเพศ ซ่ึงความคิด

สําคัญที่ตองการจะเสนอก็คือวา การจะเขาใจหรือเสนอแนะอะไรเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมดังกลาวนั้น จะตองอาศัยกรอบแนวคิดที่ประกอบดวย (๑) ความ
เขาใจเกี่ยวกับความสัมพันธทางเพศที่อาศัยสังคมบริโภคเปนแมแบบ (๒) 
ความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่ใหชายเปนใหญและการผลิตซํ้าตนเอง และ 
(๓) ความเขาใจเกี่ยวกับการทํางานรวมกันของบริโภคนิยม/เสรีนิยม และ 
อนุรักษนิยม/วัฒนธรรมที่ใหชายเปนใหญ 

(๑) ความเขาใจเกี่ยวกับความสัมพันธทางเพศที่อาศัยสังคมบริโภค
เปนแมแบบ: ความเปนปจเจกชนที่มุงทําสิ่งที่ตนปรารถนา (โดยไมกอความ
เดือดรอนโดยตรงตอผูอ่ืน) ความสัมพันธระหวางปจเจกชนที่อยูในรูปแบบ
ความสัมพันธผูซ้ือผูขายในระบบตลาด และการแปลงตนเองเปนสินคาที่นาซื้อ
หา ก็คือองคประกอบสําคัญที่สามารถนํามาใชอธิบายปรากฏการณของ
พฤติกรรมทางเพศในปจจุบันได  

ยกตัวอยางเชน ปรากฏการณการจับมือถือแขนและพลอดรักกันในที่
สาธารณะ การมีเพศสัมพันธกอนแตงงาน และการมีเพศสัมพันธอยาง
ฉาบฉวยกับคนเพิ่งรูจักนั้น เขาใจไดโดยงายวาเปนเรื่องของความเปนปจเจก
ชน กลาวคือ วัยรุนเห็นวาเปนความชอบธรรมที่จะปฏิบัติเน่ืองจากเปนความ
ปรารถนาของตน และไมไดทําใหใครเดือดรอนโดยตรง (“ไมหนักหัวใคร”) 
นอกจากนี้ ยังเห็นวามีความชอบธรรม หรือ “มีจริยธรรม” เน่ืองจากเปนไป
ตามเงื่อนไขของรูปแบบความสัมพันธในระบบตลาด คือ เปนความตกลงเต็ม
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ใจของทั้งสองฝาย๑๒ ตัวอยางที่ชัดของการตกลงแลกเปลี่ยน นาจะไดแกการ
ขอนอนกับหญิงสาวดวยการใชสิ่งของมาลอ เชน หลุยสวิตตอง สําหรับ
ประเด็นที่วาทําไมสิ่งของจึงลอคนไดขนาดนี้ จะพิจารณาตอไปในประเด็นเรื่อง
การทําตนใหเปนสินคา 

แมการมีกิ๊กในสวนหนึ่งก็อธิบายไดดวยองคประกอบนี้ การมีกิ๊กก็คือ
การตอบสนองความตองการสวนตนอยางหนึ่ง เน่ืองจากเปนการ “หาสิ่งที่
แฟนและเพ่ือนใหไมได”๑๓ และจะมีความชัดเจนขึ้นไปอีก เม่ือเห็นกติกาวากิ๊ก
ตองไมหึงหวงและตองไมเปดเผยความสัมพันธใหแฟนรู ถากิ๊กทําเชนนี้จะทํา
ใหเกิด “ความผิดจริยธรรม” ในสองสถาน ประการแรก ถือวาผูมีกิ๊กไมทําตาม
เง่ือนไขของรูปแบบความสัมพันธในระบบตลาด น่ันคือ ไมรักษาขอตกลงกับ
แฟน (เม่ือเปนแฟนกันก็มีขอตกลงกลายๆ วาจะไมของเก่ียวกับผูอ่ืนเชิงชู
สาว) และประการที่สอง ตัวกิ๊กเองไมทําตามเงื่อนไขของรูปแบบความสัมพันธ
ในระบบตลาด น่ันคือ ไมรักษาขอตกลงหรือกติกาดังกลาว 

ลักษณะเชนน้ีก็คือผลของการที่บริโภคนิยมทําใหคนออกนอกกรอบ
บริบทสังคมวัฒนธรรมของตน ระบบคุณคาดั้งเดิม หรือระบบจริยธรรมดั้งเดิม
จึงหมดนัยยะสําคัญไป และแมคนจะหันมายึดถือ “จริยธรรมแบบระบบตลาด” 
แตน่ันก็ยังคงทําใหกลาวอยางที่วาไวตอนตนไดวาสังคมบริโภคนั้นมีความ
เสื่อมทางจริยธรรม เน่ืองจากการใชรูปแบบความสัมพันธในระบบตลาด มี
องคประกอบของความเปนปจเจกชนนิยมที่เนนการตอบสนองความตองการ
ใหไดมากที่สุดและอยางรอบคอบที่สุด (น่ันคือ จะไมนําผลเสียมาสูตน

                                                 
๑๒ แมวาจริงๆ แลว บางกรณี “ความเต็มใจ” ที่ปรากฏอาจเปนการแสดงตัวของ
วัฒนธรรมที่ใหชายเปนใหญ นั่นคือ ผูหญิงยอมเพราะอยูใตอํานาจผูชาย 
๑๓ จะสังเกตเห็นไดวาเปนเหตุผลลักษณะเดียวกับบางกรณีของการเที่ยวโสเภณี 
หรือมีภรรยานอย นั่นคือ เปนการหาสิ่งที่ภรรยาใหไมได ซึ่งประเด็นก็คือวาทําไม
จึงความตองการเปนสิ่งที่ตองมีไวตอบสนองเสมอ จุดนี้สะทอนการบรรจบกัน
ระหวางบริโภคนิยมที่เห็นวาความตองการมีไวตอบสนอง และวัฒนธรรมที่ใหชาย
เปนใหญที่เห็นวาชายเปนผูมีอํานาจ จึงไมตองควบคุมความตองการของตน 
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ภายหลัง) ซ่ึงก็คลายการทําธุรกิจที่ตองการกําไรสูงสุด แมวาจะตองเอาเปรียบ
คูคาหรือผูบริโภคบาง หรือตองทํารายสังคมบาง ก็ไมเสียหายตราบที่ไมทําให
ตนเองเดือดรอนภายหลัง๑๔ ในบริบทวัฒนธรรมทางเพศ ตัวอยางที่ชัดเจน
ของสิ่งน้ีปรากฏมาในรูปของปรากฏการณมอมเหลาขมขืนและบันทึกภาพไว 
อันเปน “ความรอบคอบอยางที่สุด” ของผูลงมือขมขืน  

การแตงตัวอวดเนื้อหนังและสัดสวน การสะสมจํานวนคูนอน การหา
กินกับเรือนรางของตน เปนเรื่องของการทําใหตนเปนสินคาอยางชัดเจน การ
อวดเนื้อหนังเทียบไดกับการแสดงคุณภาพของสินคา การสะสมจํานวนคูนอน
เปนเครื่องแสดงคุณภาพของสินคาเชนกัน (Bernstein, 2001: 395-396)๑๕ 
สวนการหากินกับเรือนรางนั้นมีความสัมพันธกับการทําตนใหเปนสินคาใน
สองระดับ ในระดับหนึ่งน้ัน ก็เปนที่ชัดเจนอยูแลววาเปนการนํารางกายมาขาย 
แตในอีกระดับหน่ึงนั้นคอนขางซับซอนกวา กลาวคือ ในสังคมบริโภค ชีวิต 
หรืออัตตาลักษณน้ันนิยามดวยสิ่งที่มี ดังน้ัน เพ่ือใหมี “ชีวิตที่ดี” หรือ เปน 
“บุคคลที่นายอมรับ” จึงมีหลายคนที่ด้ินรนหาสิ่งตางๆ มาครอบครอง เชน 

                                                 
๑๔ ตัวอยางที่ชัดเจนก็คือ ในขณะที่สังคมเห็นวาการที่วัยรุนหญิงหันมาดื่มเหลาสูบ
บุหรี่เปนความเสื่อม แตในวงการธุรกิจถือเปนความสําเร็จในการทําตลาด 
๑๕ ทั้งนี้ ประเด็นนี้อาจมองจากมุมมองการทํางานรวมกันระหวางเสรีนิยมและ
อนุรักษนิยมที่จะกลาวถึงตอไปไดอีกวาผูหญิงมุงสะสมคูนอนเพื่อพิสูจนความมี 
“คุณคา” ของตนตามมาตรฐานบริโภคนิยม ในขณะที่ผูชายก็มุงหาคูนอนเชนกัน 
เพราะ “ผูหญิงมีไวฟน” ตามมาตรฐานวัฒนธรรมที่ใหชายเปนใหญ กรณีการให 
“เสี่ยเลี้ยง” ก็เปนอีกกรณีของการทํางานรวมกันที่นาสนใจ เนื่องจากกรณีนี้สะทอน
วิธีคิดแบบเดิมคือหญิงตองพึ่งพาชาย ตองใหชายอุปถัมภ แตความแพรหลายเขา
มาในหมูนักศึกษาผูซึ่งอยูใกลชิดกับ “การศึกษา” ที่คิดกันวาเปนสัญลักษณของการ
ปลดปลอยหญิง หรือเปนเสนทางสูการพึ่งพาตนเอง ก็อธิบายไดดวยบริโภคนิยม 
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โทรศัพทมือถือ กระเปาหลุยสวิตตอง หรือแมกระทั่งรถยนต๑๖ เม่ือเปนบุคคล
ที่นายอมรับแลว ก็จะมีความนาภาคภูมิใจตามมา เน่ืองจากไดกลายเปน
เสมือนสินคาที่ มีคุณภาพ การด้ินรนนี้ นําไปสูการขายรางกายในที่สุด 
นอกจากนี้ สองระดับน้ียังเปนวงจรเสริมกันในแงการขายรางกายอีก น่ันคือ 
ในที่สุดแลว คนก็ตองทําใหตนเปนสินคาที่นาซื้อ เพ่ือใหมีคนมาซื้อบริการ
ตอไป 

(๒) ความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่ใหชายเปนใหญและการผลิตซํ้า
ตนเอง: สําหรับความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่ใหชายเปนใหญน้ัน ไดกลาว
บรรยายไวแลวขางตน ในสวนนี้จึงกลาวเฉพาะเรื่องของการผลิตซ้ํา 

วัฒนธรรมที่ใหชายเปนใหญไมเพียงเปนพ้ืนฐานของพฤติกรรมและ
ปรากฏการณตางๆ (เชน การมีโสเภณี การประกวดนางงาม หรือความรุนแรง
ในครอบครัว) เทานั้น แตยังเปนสิ่งที่อาศัยพฤติกรรมเหลานั้นมาค้ําจุนตนเอง 
และเม่ือตัวมันเองอยูไดตอไป พฤติกรรมและปรากฏการณตางๆ ก็ถูกผลิต
ออกมาอีก และก็ยอนมาค้ําจุนตัววัฒนธรรมนั้นอีก เปนวงจรไมมีที่สิ้นสุด 
สําหรับในบริบทความสัมพันธทางเพศ คําถามนําสําหรับการพิจารณา
พฤติกรรมและปรากฏการณตางๆ วาจะเปนการชวยค้ําจุนวัฒนธรรมที่ใหชาย
เปนใหญหรือไม ก็คือคําถามวา “สิ่งนั้นจะชวยสงเสริมใหชายมีที่ระบายทาง
เพศมากขึ้นหรือไม” น่ันเอง๑๗  

                                                 
๑๖ วิธีการเปนบุคคลที่นายอมรับนี้ผันแปรไปตามบริบท เชน นักศึกษาในสถาบัน
ประเภทหนึ่งขายตัวเพื่อซื้อหลุยสวิตตอง แตในสถาบันอีกประเภทหนึ่งขายตัวเพื่อ
ซื้อทองใส 
๑๗ ดูเพิ่มเติมใน ปกรณ สิงหสุริยา. (๒๕๔๒). “สิ่งที่ตองรูในการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิ 
เสรีภาพ และความเสมอภาคของสตรี,” มุสลิมไทม ๑(๔), น.๒๐-๒๒ และ 
(๒๕๔๑). ปญญาชนและปญหาทางเพศในสังคมปจจุบัน (เอกสารนําเสนอใน
การสัมมนาทางวิชาการประจําป ๒๕๔๑ ของชมรมปรัชญาและศาสนาแหงประเทศ
ไทย รวมกับภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๑ ณ อาคาร
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(๓) ความเขาใจเกี่ยวกับการทํางานรวมกันของบริโภคนิยม/เสรีนิยม 
และ อนุรักษนิยม/วัฒนธรรมที่ใหชายเปนใหญ: เม่ือมาถึงจุดนี้ ก็เห็นไดไม
ยากวาทั้งสองทํางานรวมกันไดอยางไร แนวคิดแบบเสรีนิยมที่มาพรอม
บริโภคนิยม (ที่นํามาซึ่งแนวคิดที่วาเพศเปนเรื่องสันทนาการ และการทํา
ตนเองใหเปนสินคา) ทําใหวัยรุนหญิงมีเพศสัมพันธไดโดยงายยิ่งขึ้น ไมวาจะ
ดวยเหตุผลวาเปนความตองการสวนบุคคล หรือการทําตนใหเปนสินคา แต
การที่ยอมมีเพศสัมพันธโดยงายดายเชนนั้นก็คือสงเสริมใหชายมีที่ระบายทาง
เพศมากขึ้น ซ่ึงก็หมายความวาเปนการสนับสนุนวัฒนธรรมที่ใหชายเปนใหญ
ไปในตัว หรือแมกระทั่งการแตงกายโชวเน้ือหนัง สิ่งนี้ก็เปนการสงเสริมให
ชายมีที่ระบายทางเพศมากขึ้น น่ันคือ ระบายผานการจองมอง เม่ือเห็นเชนนี้ 
ก็ไมนาแปลกใจวาในปจจุบัน วัฒนธรรมที่ใหชายเปนใหญแข็งแกรงขึ้นมาก 
และนอกจากนี้แลว ยังมีอีกวิธีหน่ึงที่เสรีนิยมจะปกปองรักษาวัฒนธรรมที่ให
ชายเปนใหญ น่ันก็คือ นําแนวคิดเรื่องสิทธิสวนบุคคลมาขัดขวางการ
แทรกแซงตางๆ ที่จะแกไขวัฒนธรรมที่ใหชายเปนใหญน่ันเอง 

********** 
กรอบแนวคิดที่ไดน้ีสามารถนําไปใชเปนพ้ืนฐานในการทําความเขาใจ

วัฒนธรรมทางเพศในปจจุบัน และยังสามารถนําไปใชในเชิงจริยศาสตร 
กลาวคือ ใชการประเมินคาพฤติกรรมในดานความสัมพันธทางเพศวาควร
หรือไม  

ในมุมหน่ึง กรอบแนวคิดที่ไดน้ันเปนเรื่องที่คอนขางซับซอน “คนหัว
กาวหนา” ที่มีแนวคิดแบบบริโภคนิยม/เสรีนิยม อาจจะเปดกวางรับรูปแบบ
ความสัมพันธทางเพศที่หลากหลาย เชน การมีเพศสัมพันธกอนแตงงาน การ
มีเพศสัมพันธกับคนเพิ่งรูจัก และอาจจะยอมรับแมกระทั่งการคาประเวณี และ
กลาวประณามผูที่ ไม เห็นดวยวาเปนพวกอนุ รักษนิยม แตการณกลับ

                                                                                                                  
วิจัยและศึกษาตอเนื่องสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ ประสานมิตร กรุงเทพฯ) 
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กลายเปนวาความสมัยใหมอยางที่สุดนี้ก็คือสิ่งที่สนับสนุนฝายอนุรักษนิยม
น่ันเอง 

ในทางกลับกัน หากอาศัยกรอบแนวคิดที่ไดน้ีแลว เราอาจจะดูเปน
พวกอนุรักษนิยม เพราะเราจะเห็นวาแมการแตงตัวโชวเน้ือหนัง หรือการจับ
มือถือแขน ก็เปนเรื่องไมสมควรแลว เน่ืองจากพฤติกรรมเหลานี้จะชวย
สงเสริมใหชายมีที่ระบายทางเพศมากขึ้น แตในอันที่จริงแลว ความไมเห็น
ดวยดังกลาวกลับเปนการตอสูกับอนุรักษนิยม อันเปนการตอสูที่เสียเปรียบ 
เพราะวาอนุรักษนิยมมีกําลังหนุนจากบริโภคนิยมและเสรีนิยม ซ่ึงเปนกระแส
หลักของสังคมปจจุบัน  

********** 
ประเด็นสําคัญที่ผูที่จะนํากรอบแนวคิดนี้ไปใชก็คือวาทําอยางไรผูรับ

สารจึงจะเขาใจไดวาจุดมุงหมายก็คือไมใชการยืนยันอนุรักษนิยม แตเปนการ
มุงที่จะหาวิธีที่จะไมสงเสริมใหชายมีที่ระบายทางเพศมากขึ้น  

ตัวอยางความซับซอนก็คือเร่ืองความสัมพันธของการนุงนอยหมนอย
และการขมขืน รศ.เน่ืองนอย บุณยเนตร ชี้วาการเสนอขาวในทํานองที่วา
ผูหญิงถูกขมขืนเพราะวาลักษณะการแตงกายนั้น เปนการสะทอนวัฒนธรรมที่
ใหชายเปนใหญ เน่ืองจากเปนการประณามวาการถูกละเมิดเปนความ
รับผิดชอบของผูหญิง ในทํานองที่วาหากไมกระทําเชนนี้ ก็คงไมมีชะตากรรม
ที่นาเศรา๑๘ ประเด็นน้ีสอดคลองกับการทบทวนความเขาใจเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมที่ใหชายเปนใหญขางตน น่ันคือ ในสังคมที่ชายเปนใหญ หญิงตอง
รักษาตนเองในขณะที่ชายผูมีอํานาจไมตองคิดถึงการควบคุมตนเอง ผูหญิงจึง
                                                 
๑๘ กลาวในการนําเสนอในหัวขอ "มองรวมและมองตาง : จริยศาสตร ศาสนา 
กับวัฒนธรรมทางเพศยุคใหม" ในการสัมมนาทางวิชาการประจําป ๒๕๔๘ ของ
สมาคมปรัชญาและศาสนาแหงประเทศไทย รวมกับภาควิชาปรัชญาและศาสนา 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ชีวิตและชีวิตที่ดี 
(วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๘ ณ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
บูรพา บางแสน ชลบุรี) 
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มักเปนฝายถูกตําหนิหรือประณามเมื่อเกิดความผิดหรือความไมสมควรทาง
เพศขึ้น  

ณ จุดนี้ ดูเหมือนขอสรุปจะอยูที่การไมประณามการแตงกายของผูถูก
ละเมิด แตประณามการละเมิดของอาชญากร โดยเฉพาะอยางยิ่งในลักษณะ
การยืนยันหลักการที่วาไมวาผูหญิงจะเปนอยางไร ผูชายก็ไมมีสิทธิที่จะละเมิด 
อยางไรก็ตาม หากการประเมินคาพฤติกรรมตามกรอบแนวคิดที่นําเสนอใน
ที่น้ีใชได โดยเฉพาะองคประกอบเรื่องการไมกระทําสิ่งที่สงเสริมอํานาจของ
ชาย ก็จะปรากฏวาการนุงนอยหมนอยดังในปจจุบันเปนเรื่องไมสมควร 
เน่ืองจากเปนการเพิ่มชองทางการระบายทางเพศของชาย อันไมตางไปจาก
การเพิ่มอํานาจของชายนั่นเอง 

และความซับซอนก็อยูตรงนี้เอง ในทางหนึ่ง เรากลาวไดวาลักษณะ
การแตงกายอยางเปดเผยเปนการสนับสนุนใหมีการขมขืน เพราะวาการแตง
กายแบบดังกลาวยืนยันรักษาวัฒนธรรมที่ ใหชายเปนใหญ  ซ่ึ ง เปน
แหลงกําเนิดอันสําคัญของพฤติกรรมกดขี่ตางๆ รวมถึงการขมขืน และ
แนนอนการกลาวเชนน้ีในที่น้ี ประเด็นสําคัญมิไดเปนการบอกวาผูสวมใสเอง
จะถูกขมขืน แตเปนการบอกวาการสวมใสเชนน้ันจะรักษาสาเหตุแหงการกดขี่
ใหคงอยูและเขมแข็งตอไป ซ่ึงสาเหตุน้ีก็จะไปสําแดงตนตอเหย่ือคนอ่ืนๆ ซ่ึง
อาจเปนคนที่ผูสวมใสไมรูจักก็ได  

แตในอีกทางหนึ่ง การยืนยันวาการแตงกายอยางเปดเผยเปนเรื่องไม
เหมาะสมก็อาจจะถูกเขาใจผิดวาเปนการกลาวตามกรอบวัฒนธรรมที่ใหชาย
เปนใหญที่แบงแยกผูหญิงดี/เลว รวมถึงการประณามผูหญิงที่ถูกละเมิดก็ได 
แตถาถูกเขาใจผิดเชนนั้น ก็ถือวาการประเมินคาดังกลาวประสบความโชคราย
ที่ตองไปสนับสนุนสิ่งที่ตัวมันเองเกิดมาเพื่อแกไข  

สําหรับในกรณีตัวอยางนี้ ประเด็นจึงอยูที่วาทําอยางไรเราจึงจะยืนยัน
หลักการที่วาไมวาผูหญิงจะเปนอยางไร ผูชายก็ไมมีสิทธิที่จะละเมิด ไป
พรอมๆ กับการประเมินคาการกระทําของหญิงที่ไปสงเสริมวัฒนธรรมที่ให
ชายเปนใหญวาไมสมควรนั่นเอง 



  
 
140 

 
ปที่ 5  ฉบับที่ 2 

 

บรรณานุกรม 
 

ภาษาไทย 
ไทยรัฐ. ฉบับวันเสารที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๔๘. 
ปกรณ สิงหสุริยา. (๒๕๔๒). “สิ่งที่ตองรูในการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิ เสรีภาพ 

และความเสมอภาคของสตรี.” มุสลิมไทม ๑(๔), น.๒๐-๒๒.  
ปกรณ สิงหสุริยา. (๒๕๔๑). ปญญาชนและปญหาทางเพศในสังคม

ปจจุบัน. เอกสารนําเสนอในการสัมมนาทางวิชาการประจําป ๒๕๔๑ 
ของชมรมปรัชญาและศาสนาแหงประเทศไทย รวมกับภาควิชา
ปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๑ ณ อาคาร
วิจัยและศึกษาตอเน่ืองสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพฯ. 

 
ภาษาอังกฤษ 
Angeles, Peter A.. (1981). Dictionary of Philosophy. New York: 

Barnes and Noble. 
Bernstein, Elizabeth. (2001). The meaning of the purchase --Desire, 

demand and the commerce of sex. ETHNOgraphy 2(3), pp. 
389–420. 

Chambers, Clare. (2004). Autonomy and Equality in Cultural 
Perspective. Feminist Theory 5 (3), pp. 329 – 332. 

Harris, C. G. (1992). Applying Moral Theories. 2nd  edition. Belmont, 
California: Wadsworth. 

Harris, John. (2004). Consumerism--Social development or social 
delimitation?. International Social Work 47(4), pp. 533-542 



  
 
คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร “วารสารสหศาสตร” 

 
141 

 

Hatty, Suzanne E. (2000). The Desired Object: Prostitution in Canada, 
United States and Australia. Sex Industry and Public Policy. 
[Online]. Available at: www.aic.gov.au/ publications/proceedings 
/14/hatty.pdf.  

MacPherson, C. B. (1973). Democratic Theory: Essays in Retrieval. 
Oxford: Clarendon Press. 

McGregor, Sue. (2003). Consumerism as a Source of Structural 
Violence. Kappa Omicron Nu Human Sciences Working 
Paper Series. [Online].  Available at: www.kon.org/hswp/ 
archive/consumerism.pdf. 

Morrison, Lynn. (2004). Traditions in Transition: Young People’s Risk 
for HIV in Chiang Mai, Thailand.  Qualitative Health Research 
14 (3), pp. 328-344. 

Rom, M., Rosenberg, G., and Dickinson, M. (2002). Transcript: "Civil 
Liberties and Civil Rights.” Thinkwell's American 
Government. [Online]. Available at: http://207.207.4.198/ pub/ 
notes/pdf/subchapters/ 6357_trans.pdf. 

Scoular, Jane. (2004). The ‘subject’ of prostitution: Interpreting the 
discursive, symbolic and material position of sex/work in 
feminist theory. Feminist Theory 5(3), pp. 343 – 355.  

Secker, Barbara. (1999). The Appearance of Kant’s Deontology in 
Contemporary Kantianism: Concepts of Patient Autonomy in 
Bioethics. Journal of Medicine and Philosophy 24 (1), pp. 43 
– 66.  

Smith, Steven D. (2004). The Hollowness of the Harm Principle 
(Public Law and Legal Theory Research Paper Series: Paper 



  
 
142 

 
ปที่ 5  ฉบับที่ 2 

 

17). [Online]. Available at: http://law.bepress.com/sandiego 
lwps/pllt/art17. 

Soble, Alan. (2004). Philosophy of Sexuality. Internet Encyclopedia of 
Philosophy. [Online]. Available at: http://www.iep.utm.edu/s/ 
sexualit.htm. 

Van Bavel, René. (2003). Understandings of Consumerism in Chile. 
Journal of Consumer Culture 3(3), pp. 343–362. 

 


