
 

 

มิติทางเพศในโลกสมัยใหม 
 

                                                    ม.ร.ว.รุจยา  อาภากร 
 
           ในภาษาอังกฤษคําวาเพศมี 2 คํา คือคําวา SEX กับคําวา GENDER  คําหลังนี้มักจะใชในทาง
ภาษา โดยเฉพาะภาษาในทวีปยุโรปซึ่งมีพื้นฐานมาจากภาษาละติน ในภาษาละตินจะมีการแบงคํานาม
ออกเปน 3 เพศ คือ เพศชาย (MASCULINE) เพศหญิง (FEMININE) และไมมีเพศ (NEUTRAL) การแบง
เพศในทางสงัคมเปนเร่ืองซบัซอนเพราะในโลกตะวันตกกอนคริสตศตวรรษท่ี 18  ความแตกตางทางเพศใน
สังคมข้ึนอยูกับคําสอนทางศาสนาและการนิยามทางวัฒนธรรม มากกวาทางสรีระรางกาย แตตอมาเม่ือมี
ความต่ืนตัวทางดานความรูเก่ียวกับรางกายมากข้ึน   และคําสอนทางศาสนาลดอิทธิพลลงในยุคของการ
คนควาทางวิทยาศาสตร   มนุษยศาสตร และสังคมศาสตร  ทัศนคติท่ีมีตอเร่ืองเพศจึงปรับเปล่ียนจนใน
ปจจุบันเพศเปนจุดเดนในสังคมของโลกปจจุบันอยางท่ีไมเคยมีมากอน    ในขณะนี้เพศสัมพันธถูกถือวา
เปนพฤติกรรมท่ีเปนเร่ืองปกติของมนุษยในสังคม แตในความเปนจริงในพัฒนาการของทัศนคติเกี่ยวกับ
เพศนั้น การมีเพศสัมพันธก็ดี การมีความตองการทางเพศก็ดี ลวนเปนเร่ืองท่ีสามารถสรางปญหาและความ
ขัดแยงในสังคมไดทุกยุคทุกสมัย 
           ในบริบทของการศึกษาสังคมในโลกสมัยใหมเราคงจะตองพจิารณาเร่ือง "เพศ"  จากสามแงมุมคือ 
หนึ่งในแงมุมของความรูและการรับรู สองในแงมุมของ "อํานาจ"  และสามจากแงมุมของเศรษฐกิจแบบ
ตลาดและทุน 
           ในโลกตะวันตกกอนคริสตศตวรรษท่ี 18 ในความรูความเขาใจของคนทั่วไป รางกายมนุษยนั้นไมมี
ความแตกตางทางเพศหรือถาจะพูดใหถูก รางกายมนุษยมีเพศเดียวคือเพศชายเพราะรางกายผูชายถูกใช
เปนบรรทัดฐาน มีความเชื่อกันวารางกายผูหญิงมีทุกอยางที่รางกายผูชายม ี ความแตกตางอยูท่ีตําแหนง
ของอวัยวะท่ีแตกตางกันเทาน้ัน  กลาวคือในรางกายผูชายอวัยวะเพศอยูขางนอก แตในผูหญิงอวัยวะเพศ
อยูขางในชองคลอด ก็คือองคชาติท่ีอยูขางในรางกาย มดลูกคือถุงอัณฑะ และรังไรก็คืออัณฑะ ยังเชื่อกัน
อีกดวยวาผูหญิงก็สามารถผลิตนํ้าอสุจิไดเหมือนผูชาย 
           ความแตกตางทางเพศซ่ึงในสมัยโบราณน้ันมักจะกําหนดใหเพศหญิงตํ่าตอยกวาเพศชาย จึงมิได
ข้ึนอยูกับความเขาใจเก่ียวกับรางกายตามธรรมชาติแตจะมาจากสาเหตุอ่ืนโดยเฉพาะก็คือความเช่ือทาง
ศาสนาและประสบการณทางวัฒนธรรม  ในวัฒนธรรมตะวันตกท่ีมีรากฐานอยูบนคริสตศาสนา ความรูมา
จากคัมภีรใบเบ้ิลซึ่งระบุวาพระผูเปนเจาทรงสรางมนุษยขึ้นมาใหคลายพระองค   พระองคทรงเอาดินมาปน
ใหเปนชายและระบายลมหายใจเขาสูจมูก ชายที่ทรงปนขึ้นทรงหักซี่โครงชายนั้นออกมาซึ่หนึ่ง  และ
พระองคก็ไดทรงสรางหญิงมาจากซี่โครงชาย   พระองคทรงอวยพรใหเขาเกิดลูกหลานมากมายเพ่ือเช้ือสาย
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จะไดกระจายไปในโลกและมีอํานาจเหนือสิ่งมีชีวิตทั้งปวง  ในเบื้องตนมีทั้งหญิงและชาย  มีรางกายเปลือย
เปลา (NUDE) โดยไมรูสึกละอายเพราะมนุษยยังบริสุทธ์ิไมรูจักความดีความช่ัว  แตตอมามนุษยผูหญิงถูก
ลอใหละเมิดคําสั่งของพระผูเปนเจาและไดชักชวนใหผูชายลิ้มรสผลไมตองหาม เมื่อกินเขาไปแลวก็เกิด
ความละอายในความเปลือยเปลาของตน  จนตองเอาใบมะเด่ือมาปกปดอวัยวะเพศ   การกระทําคร้ังน้ันถือ
วาเปน  "ปฐมบาป" (ORIGINAL SIN)  ทําใหมนุษยถูกพระเจาลงโทษใหมีชีวิตที่มีความทุกข และความเกิด
แกเจ็บตายแตนั้นมา   จนกระทั่งพระผูเปนเจาสงพระบุตรคือพระเยซูมาไถบาป มนุษยจึงมีโอกาสที่จะมี
ชีวิตอมตะไดอีกคร้ังหน่ึง 

ภายในกรอบความคิดของคริสตศาสนาและศาสนจักรน้ัน   การมีเพศสัมพันธก็เพื่อใหเกิดลูกหลาน
มากมายเทาน้ัน  มิใชเพื่อความสุขหรือประสบการณทางจิตวิญญาณของผูกระทํา  การเห็นรางกายท่ี
เปลือยเปลาจึงไมทําใหเกิดราคะตัณหาแตอยางใด   ความตองการทางเพศโดยเฉพาะที่มุงไปที่ผูอื่นที่ไมใช
สามีภรรยาของตนจึงถือวาเปนสภาวะของผูมีบาปติดตัว การมีเพศสัมพันธกับคูสมรสเพื่อมีบุตรโดย
ปราศจากอารมณและเพศรสนั้นถือวาตรงกับพระประสงคของพระผูเปนเจาที่สุด    การมีความสุขจากการ
รวมประเวณีแมกระท่ังกับคูสมรสของตนก็ตามถือวาเบ่ียงเบนไปจากพระประสงคของพระผูเปนเจา 
           ในสมัยกลางคริสตศาสนาจึงมองวารางกาย  (BODY)  เปนบอเกิดของราคะตัณหาท่ีผูกมัดจิต
วิญญาณ  (SPIRIT)  มิใหพบกับพระธรรมหรือการหลุดพนจากสภาพบาป  มนุษยจึงตองตอสูกับตนเอง
ตลอดเวลาเพื่อใหจิตวิญญาณมีชัยชนะเหนือรางกายคือความปรารถนาในความสุขทางเพศลวน ๆ 
           ความสามารถในการควบคุมตนเองถือวาเปนคุณสมบัติของผูทรงศีลในศาสนาและผูมีอารยธรรม
แลว โดยเฉพาะในหมูผูนําในราชสํานักของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชในยุโรป  ราชสํานักไดวางพื้นฐาน
มารยาทในสังคมที่เนนการควบคุมอารมณและการอยูรอดโดยใชเลหเหลี่ยมมากกวาการใชกําลังใน
รางกาย  กิจกรรมตามธรรมชาติของรางกายบางอยางก็จะถูกผลักดันใหไปอยูหลังฉาก  รางกายถูกแบง
ออกเปนสวน ๆ ซึ่งแตละสวนตองอยูในการควบคุมดูแล โดยเฉพาะเมื่ออยูในที่สาธารณะ 
           ความรูทางเพศเปล่ียนแปลงไปพรอมกับการเส่ือมอิทธิพลของคริสตศาสนาและศาสนจักรความ
สนใจเก่ียวกับธรรมชาติและรางกายมนุษยโดยนักวิทยาศาสตร  ศิลปน และนักปราชญ  พาไปสู
แนวความคิดใหมเก่ียวกับความแตกตางทางกายวิภาคและสรีรวิทยา เพศชายและหญิงถูกจัดแยกประเภท
อยางชัดเจนโดยอาศัยความแตางทางชีววิทยาเปนเกณฑ  ความสํานึกของความตางทาง
เพศ  (SEXUALITY) พาไปสูการสราง "อัตลักษณ" (SELF-IDENTITY) ใหกับตนเอง  ซ่ึงทําใหเขามีความ
แตกตางอยางชัดเจนจากเพศตรงขาม (OPPOSITE SEX) อยางไรก็ดี พฤติกรรมทางเพศก็ยังถือวาเปนเร่ือง
ท่ีควรอยูในมุมมืดเพ่ือรักษามารยาททางสังคม 
           โดยปกติความลี้ลับของเรื่องเพศถูกเปดเผยโดยผานกระบวนการสารภาพบาป (CONFESSION) 
ตอบาทหลวงในศาสนานิกายโรมันคอธอลิก แตเปนเร่ืองท่ีรูกันระหวางคนสองคน  การประดิษฐแทนพิมพ
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และการแสดงออกโดยผานวรรณกรรมตามภาษาทองถ่ิน   ทําใหการสารภาพบาปนั้นสามารถเปนเรื่อง
สาธารณะขึ้นมาได ประกอบกับความคิดอิสระที่เกิดขึ้นในยุค "ภูมิธรรม" (ENLIGHTENMENT)  ในศตวรรษ
ท่ี 17-18 สนับสนุนการแสดงออกของความคิดท่ีโตแยงศาสนจักร เชน แนวความคิดท่ีปฏิเสธเร่ืองบาป
ด้ังเดิม และความชื่นชมในธรรมชาติ โดยอยากใหมนุษยคนหาส่ิงสวยงามในธรรมชาติ ซึ่งสวนหนึ่งนาจะ
เปนความสุขทางเพศ ดังน้ัน เพศรสมิใชเปนสิ่งเสียหาย เพราะมันเปนสวนหนึ่งที่ธรรมชาติไดสรางไว David 
Hume นักปราชญคนสําคัญของยุคน้ันไดพูดไววา กามารมณเปนหลักแรกและดั้งเดิมของสังคมมนุษย 
กลุมนักคิดเสรีนิยมและประโยชนนิยม (UTILITARIANISM) เชน JEREMY BENTHAM ในคริสตศตวรรษท่ี 
19 ถือวาถาพิจารณาจากแงมุมของประโยชนใชสอย (UTILITY) แลว   ความสุขทางเพศนอกการสมรสก็ไม
นาจะเปนเรื่องผิดทางศีลธรรม 

ทฤษฎีของ CHARLES DARWIN  ที่วาเพศสัมพันธมีความสําคัญอยางมากตอการอยูรอดและ
วิวัฒนาการของมนุษยชาติ  ไดเปนแรงกระตุนท่ีทําใหเกิดวิชาเพศศึกษาอยางเปนระบบ   ในขณะที่วงการ 
แพทยและชีววิทยาหันกลับไปสนใจตําราของ ARISTOTLE  ที่พรรณาถึงการผสมพันธุของสิ่งมีชีวิตประเภท 
ตาง  ๆ ทําใหเริ่มมีการแบงพฤติกรรมทางเพศออกเปนพฤติกรรมที่เปนธรรมชาต ิ  ท่ีเอ้ือตอความอยูรอดของ
ชาติพันธุ กับพฤติกรรมเบ่ียงเบน เชนการสําเร็จความใครดวยตนเอง การใชอุปกรณคุมกําเนิด และรักรวม
เพศ พฤติกรรมเหลานี้ถูกมองวาจะนําไปสูความหายนะของสังคม จึงจําเปนตองมีมาตรการปองกันหาม
ปรามและลงโทษผูท่ีมีพฤติกรรมเชนนี ้
           อยางไรก็ดี นักวิชาการก็ไมสามารถมีขอสรุปเดียวกันไดในเร่ืองเพศ  นักจิตวิทยาคนสําคัญคือ 
SIGMUND FREUD กลับมีแนวคิดวา มนุษยทุกคนมีสองเพศอยูในตัว (BISEXUAL) การที่จะพัฒนาไปสู
ความสนใจในเพศตรงขาม (HETEROSEXUALITY) หรือในเพศเดียวกัน (HOMOSEXUALITY) น้ัน  ข้ึนอยู
กับความสัมพันธภายในครอบครัวและสภาพแวดลอมทางสังคม ดังน้ัน FREUD จึงไมเห็นดวยกับการแยกผู
มีพฤติกรรมรักรวมเพศออกจากมวลมนุษย เพราะทุกคนมีศักยภาพที่จะเปนเชนนั้นได 
           ความเขาใจในความซับซอนของเร่ืองเพศน้ันมีมากข้ึนอีกเม่ือศัลยแพทยในเดนมารคและสหรัฐ 
อเมริกา  สามารถเปลี่ยนแปลงอวัยวะเพศใหผูชายกลายเปนผูหญิงไดสําเร็จใน  ค.ศ.1950  มีการคนพบวา 
มีผูชายจํานวนไมนอยที่ชอบแตงตัวเปนหญิงและเลนบทบาทของผูหญิงตามที่สังคมคาดหวัง  การขามเพศ 
(TRANSSEXUALISM หรือ CROSS-GENDER) ดังที่พบในกลุมกะเทย (TRANSVESTITES) จึงเปนเรื่องที่
แพรหลายกวาท่ีคาดคิดไว 
           ในแงของอํานาจน้ัน เร่ือง "เพศ" จะเก่ียวพันกับปญหาวาใครมีสิทธิเหนือเรือนราง กับปญหาของ
ขอบเขตเสรีภาพทางเพศ ดังที่เราไดพูดแลววาในกรอบของวัฒนธรรมตะวันตกนั้นมนุษยมิไดมีสิทธิ์เหนือ
เรือนรางของตน แตควรปฏิบัติตามระเบียบท่ีศาสนาและศาสนจักรไดวางไว  ท้ังกษัตริยและศาสนจักรตาง 



 

 

4

ถือวาเปนผูแทนของพระผูเปนเจาจึงมีสิทธิเหนือเรือนราง  ถึงแมวาจะไดมีการผอนปรนความเขมงวดใน 
พฤติกรรมทางเพศราชสํานักหรือรัฐในแตละสมัยท่ีตามมาก็ยังพยายามแสดงความเปนเจาของเรือนราง
โดยการสรางระเบียบวินัยแกชีวิตของคนท่ีอยูใตการปกครอง 
           มิเชล ฟูโค (Michel Foucault)  นักสังคมวิทยาชาวฝร่ังเศสในปจจุบันไดวิเคราะหไววาภายใต
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชการลงโทษจะกระทําตอหนาสาธารณชน นักโทษจะถูกแทง ตัดแขนขาเรือน
ราง เพราะรางกายคือเปาหมายของการลงทัณฑ แตตอมารัฐไดพยายามแสดงอํานาจไปสูจิตใจดังจะเห็น
ไดจากระบบคุกในคริสตศตวรรษท่ี 19  ที่เปนสถานกักกันผูกระทําความผิดโดยที่ผูคุมสามารถมองเห็น
นักโทษทุกคนไดโดยท่ีนักโทษไมมีโอกาสรูเลยวาเขาถูกจับตามมองอยูหรือไม นักโทษจึงตองรูจักควบคุม
ตนเอง  นอกจากนั้นรัฐยังแสดงความสนใจตอภาวะการเจริญพันธุ สุขภาพ และอาหารการกินของ
ประชาชน ตลอดจนการผลิตชีวิตโดยประชาชน ดังจะเห็นไดจากนโยบายการคุมกําเนิดการสงเสริมใหมีลูก
ได 2 คนเทาน้ัน วิธีการควบคุมพฤติกรรมทางเพศไดแพรไปสูสถานการศึกษาเมื่อมีการสอนเพศศึกษาซึ่งไม
สนับสนุนใหมีการรวมประเวณกีอนการสมรส   สงเสริมใหมีการใชยาคุมกําเนิดหรือถุงยางอนามัยเพื่อ
ปองกันการเกิดนอกสมรสหรือการแพรกระจายของโรคติดตอทางเพศเปนตน  ในศตวรรษที ่ 19 ในโลก
ตะวันตกการรวมเพศระหวางผูชายถือเปนการผิดกฎหมาย ในคริสตศตวรรษที ่ 17-18 เด็กหนุมกวา 600 
คนในประเทศสวีเดนถูกประหารชีวิตเพราะมีเพศสัมพันธกับสัตว สิ่งตีพิมพที่มีรูปการรวมเพศอยางชัดเจน
จะถูกจัดใหเปนส่ิงลามกอนาจาร (PORNOGRAPHY) เพราะมันปลุกอารมณทางเพศ โดยท่ีเช่ือกันวาอาจ
พาไปสูการขมขืนซึ่งรัฐถือวาเปนเรื่องวิปริตทางเพศเชนเดียวกับการแตงงานกับญาติพี่นองใกลชิด การรวม
เพศทางเว็จมรรคการขายบริการทางเพศ หรือการชอบใชความรุนแรงในระหวางการรวมเพศ  
           ฟูโค ไดช้ีใหเห็นวาการควบคุมพฤติกรรมทางเพศโดยรัฐ เปนวาทกรรม   (DISCOURSE) หรือการ  
"สนทนา" โตตอบซ่ึงกันและกันในสังคม โดยมีการเรียนรูเปนสวนสําคัญ รัฐไมไดประสบความสําเร็จในการ
ควบคุมพฤติกรรม  แทจริงแลวดูเหมือนวาเขาขาย "ยิ่งหามยิ่งยุ"  ย่ิงมีการเซนเซอรภาพเปลือยก็ย่ิงทําใหคน
สนใจอยากเห็นมากขึ้น ย่ิงทําใหเร่ืองเพศถูกพูดถึงมากข้ึนหรือนัยหน่ึงย่ิงทําใหรางกายถูกเปลือยมากข้ึน 
           ปญหาในปจจุบันดูเหมือนเปนเรื่องเสรีภาพอันไรขอบเขต  มาคีส  เดอซาด   (MARQUIS DE 
SADE) นักเขียนในศตวรรษท่ี 18 ถือวาการแสวงหาความสุขทางเพศไมมีจุดเริ่มตน ไมมีที่สิ้นสุดและไมมี
ขอบเขต พฤติกรรมใดก็ตามท่ีตอบสนองพลังหรือจินตนาการความตองการทางเพศของมนุษยไดก็เปนใชได 
ถึงแมวาพฤติกรรมน้ันเปนการทารุณโหดราย การเฆ่ียนตี หรือแมกระท่ังการฆาตกรรมท่ีขัดกับกฎหมายหรือ
ศีลธรรมก็ตาม ดวยเหตุน้ีช่ือของซาดจึงถูกนําไปใชในคําวา "ซาดิสท" 
 
 
           มีคนเปนจํานวนมากในปจจุบันท่ีมองวาโลกไดพัฒนาไปในทิศทางท่ีถูกตองคือไดนําไปสูความ 
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ทัดเทียมระหวางเพศหญิงกับชายมากขึ้นกับมีการปลดปลอยทางเพศที่สมบูรณ กลาวคือไมมีคําวา "วิปริต
ทางเพศ" อีกตอไป  การรวมเพศในทุกรูปแบบและทาทางไมวาจะเปนระหวางคนเพศเดียวกัน  ระหวางคน
ทั้งเพศเดียวกันและเพศตรงขามพรอมกันไป ระหวางคนสองคนหรือรวมกับคนเปนกลุม การมีความสัมพันธ
ทางเพศกอนการสมรส การมีเพศสัมพันธนอกสมรส การใชความรุนแรงระหวางการมีเพศสัมพันธ ทั้งหมดนี้
ถากระทําดวยความสมัครใจของทุกฝายแลวไมนาจะผิดศีลธรรมจรรยาขอไหน  สิ่งที่ตองพึงระวังคือการติด
เช้ือโรคโดยเฉพาะโรค AIDS เทาน้ัน 
          ในปจจุบันหลายฝายยินดีวาสถานภาพของสตรีเพศดีขึ้นกวาเดิมไมวาจะเปนทางดานกฎหมาย
การเมืองหรือสังคม ท่ีจริงแลวทัศนคติท่ีมีตอเพศหญิงน้ันมีท้ังยกยองและเหยียดหยาม ศาสนจักรในนิกาย
โรมัน 
คาธอลิกดั้งเดิมนั้นมีภาพของพระแมแมรียอันเปนสัญลักษณของความบริสุทธิ์ผุดผองที่ตกทอดมาจนถึงทุก
วันนี้ในแงหนึ่งสตรีจึงถูกยกไวบนหิ้ง   ทั้งในวัฒนธรรมราชสํานักและชนชั้นกลางที่สืบทอดคานิยมของราช
สํานัก แตอีกแงหนึ่งนั้นสตรีเปนผูนํามาซึ่งบาปสมควรถูกลงโทษ ผูหญิงโสเภณีเปนเพศชั้นต่ําแตมีประโยชน
ตรงท่ีวาเปนแหลงปลดเปล้ืองราคะตันหาของผูชาย ซึ่งอาจจะไปทํารายขมขืนหญิงบริสุทธิ์ไดถาไมมีโสเภณี
ในสังคม ภาพของสตรีจึงมี 2 ดานพรอมกันคือ พระแมและนางโลม (MADONNA AND WHORE) 
           การคนควาหาความรูเก่ียวกับกายวิภาคของสตรีน้ันจึงมีท้ัง 2 ดาน  เพ่ือเขาใจการทํางานของ
รางกายผูหญิงในฐานะแม คือเร่ืองการต้ังครรภ การคลอดบุตร และเลี้ยงดูบุตร อีกดานหน่ึงเพ่ือเขาใจ
กามารมณในเพศหญิง  โดยเฉพาะความวิปริตทางเพศ เชน โรค  HYSTERIA  ซ่ึงเช่ือกันวาปนโรค    
ประสาทท่ีเกิดจากความตองการทางเพศสูง หรือเพื่อพิสูจนวาการถึงจุดสุดยอดทางเพศ (ORGASM) ของ
ผูหญิงนั้นจําเปนสําหรับการสืบพันธุ   แตเม่ือมีการคนพบวาความจริงไมเปนเชนน้ันกลับเกิดการยกยองใน
ศตวรรษท่ี 19 วาสตรีน้ันไมมคีวามตองการทางเพศแตเปนเพศท่ีเสียสละเพ่ือความเปนแม ดวยเหตุนี้จึงมี
การกีดกันมิใหสตรีทํางานอยางบุรุษ  เชน เปนทหารหรือนักการเมือง  เพราะสตรีมีเกียรติสูงกวาผูชายมี
หนาท่ีสําคัญคือความเปนแมและเปนบอเกิดของความรัก 
           การถกเถียงเกี่ยวกับฐานะของสตรีเพศที่ควรจะเปนในสังคมจึงไมมีที่สิ้นสุด  การยอมรับวาสตรีก็มี
ความตองการทางเพศเชนเดียวกันและอาจมีความตองการทางเพศท่ีมุงไปท่ีเพศเดียวกันก็ได  จึงดําเนิน
ควบคูไปกับการใชสตรีเปนผูกระตุนความตองการทางเพศหรือเปนสินคาใหธุรกิจทางเพศท่ีมีดาดด่ืนใน 
ปจจุบัน 
           เร่ืองเพศในแงมุมของเศรษฐกิจแบบตลาดน้ันคงตองมองในสองประเด็นคือการผลิตสินคาเพ่ือ
ตอบสนองความตองการบางอยางท่ีเก่ียวของกับเพศโดยทางตรงหรือทางออมกับการทําใหรางกายเปนทุน
และสินคา 
           อุตสาหกรรมการผลิตนํ้าหอมและเคร่ืองสําอางท่ีเร่ิมเติบโตในยุโรปในศตวรรษท่ี 18 เปนผล
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โดยตรงของความสนใจที่มีตอเรือนรางและการลดความกดดันในเรื่องเพศสัมพันธ การพิมพ  การถายภาพ
และภาพยนตร ตลอดจนประดิษฐอุปกรณการส่ือสาร เชน โทรทัศนและคอมพิวเตอร สนับสนุนใหมีการ
เผยแพรวรรณกรรมและภาพที่เกี่ยวของกับเพศสัมพันธหรือรางกายเปลาเปลือยไปทั่วสารทิศที่ยากตอการ
ควบคุม ใน ค.ศ.1997 อุตสาหกรรมการผลิตวรรณกรรมหรือภาพที่จัดวา "ลามก" ในสหรัฐอเมริกามีมูลคา
ประมาณ 4 พันลานเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 160 พันลานบาท ในสวนน้ี 52 ลานเหรียญมาจากการคาท่ี
ผานระบบ INTERNET บุคคลเปนจํานวนมากในโลกสมยัใหมไดรับผลประโยชนโดยตรงจากการถกเถียง
อภิปรายหรือ "วาทกรรม" ในเรื่องเพศ 
          ปแอร บูรดิเยอร (PIERRE BOURDIEU)  นักสังคมวิทยาชาวฝร่ังเศสช้ีใหเห็นความสําคัญของ
รางกายในสังคมทุนนิยมวารางกายมีคุณคาท้ังในดานแรงงานและสัญลักษณ รางกายจึงเปนทุนท่ีสามารถ
เปลี่ยนสภาพใหเปนสินคาและอื่น ๆ ไดดังจะเห็นไดจากการ "คา" รางกายโดยนักกีฬาและนางแบบ ชนชั้น 
ที่กุมอํานาจในสังคมมักจะมีโอกาสดีที่จะแปลงทุนทางกายภาพของพวกเขาใหเปนอยางอื่นเชนการแขง
กีฬาโปโลหรือการแขงมาเปนโอกาสในการหาเน้ือคู ซึ่งจะเปนการรักษาทรัพยากรทางเศรษฐกิจใหอยู
ภายในกลุมเดียวกัน อัตราการแตงงานกันเองในกลุมผูดีอังกฤษจึงมีสูงมาก 
           นอกจากนั้นทุนทางกายภาพยังสามารถแปลงเปนทุนวัฒนธรรมได เชน ในการสมัครงาน การ 
สัมภาษณซ่ึงตองอาศัยการใชคําพดู การแตงตัว การวางหนาและทาทาง ตลอดจนการส่ือสารดวยรางกาย 
วิธีอ่ืน ๆ เปนสิ่งสําคัญในการตัดสินใจขั้นสุดทาย 
           อยางไรก็ตามการรักษามูลคาของทุนทางกายน้ันเปนเร่ืองยาก เพราะอาจสึกหรอไปโดยเร็วการ
พัฒนาทุนในรางกายจึงเสี่ยงตอการขาดทุนและการสูญเสีย  จึงตองใชกลไกการสะสมและสืบทอดมรดก
ภายในกลุมโดยผานการศึกษาและการรักษา  "พันธุ"  ของกลุมไว  ดังเชนการสรางธนาคารอสุจิและความ
พยายามที่จะผลิตรางกายซ้ํา (CLONING) 
           เร่ือง  "เพศ" จึงมีหลายมิติคือมิติของความรู ของอํานาจ และเศรษฐกิจ นับวัน  "เพศ" ก็จะ
กลายเปนเร่ืองเดนในชีวิตประจําวันมากข้ึนเพราะเปนเร่ืองใกลตัวและเปนสินคาชนิดหน่ึงท่ีไมขาดผูบริโภค
ใน 
สังคมปจจุบัน 
 


