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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้วิเคราะห์วาทกรรมการคุกคามทางเพศในชีวิตประจําวัน ตามแนวคิดวาทกรรมวิเคราะห์
เชิงวิพากษ์ เพื่อศึกษากลวิธีการใช้ ภาษาของผู้คกุ คามทางเพศกับการโต้ ตอบของผู้ถกู คุกคามทางเพศ โดยใช้
แบบสอบถามออนไลน์ ซึง่ เก็บข้ อมูลผ่านเว็บไซต์ http://www.surveycan.com จากการวิจยั พบว่ากลวิธีที่ผ้ ู
คุกคามทางเพศใช้ สว่ นใหญ่เป็ นการใช้ คําอ้ างอิงอวัยวะหรื อสื่อในทางเพศ เพื่อทําให้ ผ้ ถู กู คุกคามเกิดความ
อาย กลัว จนไม่กล้ าโต้ ตอบ จากแบบสอบถามพบว่าปั จจุบนั เพศหญิงมีการโต้ ตอบที่เปลี่ยนแปลงไป เพศ
หญิงไม่ได้ อาย กลัว หรื อไม่กล้ าโต้ ตอบ เพศหญิงมีความพยายามในการหลีกเลี่ยงที่จะไม่ปะทะกับผู้คกุ คาม
โดยตรง โดยการปฏิเสธ การให้ เหตุผล และพยายามให้ ความสุภาพกับผู้คกุ คาม เพื่อให้ ผ้ คู กุ คามเห็นว่า
เรื่ องที่คกุ คามไม่ได้ มีผลกระทบต่อตนเอง หรื อหากในสถานการณ์ที่ไม่สามารถเลี่ยงได้ จะใช้ การว่ากล่าวหรื อ
ประชดประชัน อย่างไรก็ตาม กลวิธีการโต้ ตอบส่วนใหญ่ยงั คงเป็ นการไม่โต้ ตอบหรื อเดินหนี เพื่อยุติเหตุการณ์
นันๆ
้
คําสําคัญ : การคุกคามทางเพศ การสื่อสารในชีวิตประจําวัน วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์

ABSRACT

This research study analyzed the discourse of sexual harassment in everyday
conversation through the application critical discourse analysis. An examination of linguistic
strategies was carried out on the language usage of sexual harassers and those who were
harassed by them. The data were collected from online questionnaires from
http://www.surveycan.com. The results of this research showed that most harassers made
utterances which referred to the body or had a sexual meaning. These kinds of utterances tend to
make women shy and feel scared to respond to harassers. However, based on the questionnaires
examined for this study, it appears that feminism influenced the respondents' attitudes. The
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respondents appear to be less shy, fearful and are no longer as silent in situations of sexual
harassment. Women avoid to harassment through refusals, explaining by giving reason and being
politeness with harassers. It was revealed that sexual harassment does not affect women as much
as it once did. Furthermore, in a violent situation, women tended to reprove the harasser or use
irony to repel them. The interaction strategies of those who were harassed were to not respond to
the harasser or walk away to stop this situation.
Key Words: sexual harassment, everyday conversation, critical discourse analysis
e-mail: kungnang1@hotmail.com

คํานํา
ปั จจุบนั คนส่วนใหญ่รับรู้ เรื่ องการคุกคามทางเพศ (Sexual harassment) ผ่านข่าวอาชญากรรม ไม่
ว่าจะเป็ นการล่อลวงเด็กหรื อผู้หญิงทางอินเทอร์ เน็ต คนส่วนใหญ่อาจคิดว่าการคุกคามทางเพศเป็ นเรื่ องไกล
ตัว แต่จริ งๆแล้ วผู้คนทัว่ ไปถูกคุกคามทางเพศแทบจะตลอดเวลา เพียงแต่ไม่ทราบว่านัน่ คือการคุกคามทาง
เพศ ไม่วา่ จะเป็ นการจ้ องมองหน้ าอก เรี ยวขา การใช้ สายตามองเรื อนร่ าง การแสดงท่าทางที่สอ่ ไปในทางเพศ
เช่น ทํามือแสดงสัดส่วนร่ างกาย พฤติกรรมเหล่านี ้ล้ วนถือว่าเป็ นการคุกคามทางเพศ การคุกคามลักษณะนี ้ผู้
ถูกคุกคามอาจจะไม่ร้ ู ตวั ไม่ได้ สนใจ หรื อไม่ทนั ระวัง เพราะอาจจะเกิดขึ ้นในพื ้นที่สาธารณะและเกิดขึ ้นอย่าง
รวดเร็ ว เช่น ห้ างสรรพสินค้ า โรงภาพยนตร์ สถานที่ออกกําลังกาย สวนสาธารณะ รถโดยสารประจําทาง
สะพานลอย เป็ นต้ น นอกจากนี ้ การคุกคามเกิดขึ ้นกับทุกเพศ ทังเพศชาย
้
เพศหญิง และเพศที่สาม เกิดในทุก
บริ บท โดยไม่เลือกเวลาและสถานที่ และยังเกิดขึ ้นทังในหน่
้
วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน จากเหตุการณ์
ดังกล่าว ผู้วิจยั จึงสนใจที่จะวิเคราะห์กลวิธีการใช้ ภาษาที่ใช้ ในการคุกคามทางเพศ โดยพิจารณาจากการ
สนทนาของทังผู
้ ้ คกุ คามและผู้ถกู คุกคาม

อุปกรณ์ และวิธีการ

งานวิจยั นี ้เก็บรวบรวมข้ อมูล โดยใช้ แบบสอบถามพฤติกรรมการคุกคามทางเพศ 3 ซึง่ เก็บข้ อมูลผ่าน
เว็บไซต์ http://www.surveycan.com เหตุผลที่ผ้ วู ิจยั เลือกใช้ แบบสอบถามออนไลน์ เนื่องจากการคุกคาม
ทางเพศเป็ นเรื่ องละเอียดอ่อนต่อสังคมและความรู้ สกึ ของคน
การคุกคามหรื อทําร้ ายจิตใจผู้ตอบมากที่สดุ

การถาม-ตอบผ่านเว็บไซต์จงึ เป็ นวิธีที่ไม่เป็ น

อีกทังแบบสอบถามออนไลน์
้
เป็ นช่องทางการสื่อสารที่สะดวก

สามารถเข้ าถึงผู้คนเป็ นจํานวนมากและหลากหลาย
3

แบบสอบถามในงานวิจยั นี ้ดัดแปลงจากแบบสอบถามของ ธีรพงศ์ บัวหล้ า (2544) เรื่ อง รูปแบบทางพฤติกรรมการคุกคามทางเพศใน
องค์กรภาครัฐ
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งานวิจยั นี ้วิเคราะห์กลวิธีทางภาษาที่ผ้ คู กุ คามใช้ ในการคุกคามทางเพศ และผู้ถกู คุกคามใช้ ในการ
โต้ ตอบการคุกคาม โดยพิจารณาตังแต่
้ ระดับคํา วลี ประโยค ไปจนถึงระดับเหนือประโยคหรื อระดับปริ เฉท
ซึง่ ผู้วิจยั ใช้ เกณฑ์การวิเคราะห์ตามแนวคิดของ แวน ไดค์ (van Dijk. 1997) และ จันทิมา เอียมานนท์ (2549)
แบ่งออกเป็ นกลวิธีหลัก 2 กลวิธี ได้ แก่ 1) กลวิธีทางศัพท์ และ 2) กลวิธีทางวัจนปฏิบตั ิศาสตร์ และวาทกรรม
โดยมีรายละเอียดดังนี ้
กลวิธีทางศัพท์ หมายถึง การใช้ คําศัพท์ที่มีความหมายตรงตามรู ปภาษา
กลวิธีทางวัจนปฏิบัตศิ าสตร์ และวาทกรรม หมายถึง การใช้ รูปภาษาที่ต้องอาศัยความหมายที่
การตีความหมายจากบริ บทและอาศัยความรู้ พื ้นฐานทางสังคม วัฒนธรรมของผู้พดู และผู้ฟังที่มีร่วมกัน จึงจะ
สามารถเข้ าใจเนื ้อความดังกล่าวได้

ผลจากการทดลองและวิจารณ์
จากการวิเคราะห์พบกลวิธีการใช้ ภาษาของผู้คกุ คามทางเพศกับกลวิธีการโต้ ตอบกลับของผู้ถกู
คุกคามทางเพศ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
• ผลการวิเคราะห์ กลวิธีการใช้ ภาษาของผู้คุกคามทางเพศ
จากการวิเคราะห์ พบกลวิธีการใช้ ภาษาของผู้คกุ คามทางเพศ 2 กลวิธีใหญ่ๆ ได้ แก่
1. กลวิธีทางศัพท์
การใช้ คาํ อ้ างถึงอวัยวะ เป็ นคําที่ผ้ คู กุ คามใช้ เพื่ออ้ างถึงสรี ระหรื อส่วนประกอบในร่ างกาย
โดยตรง ซึง่ ในงานวิจยั นี ้พบคําว่า “นมโต” “หน้ าอกใหญ่” “หน้ าอกเล็ก” “หน้ าอกแบน” “นมใหญ่” “ตูด
ใหญ่” “ก้ นน่าตี” “ก้ นสวย” ดังตัวอย่าง (1)
(1)

แจ็ค: ครู ผ้ ชู ายที่นี่ทกุ คนคิดเหมือนกันว่า คุณเป็ นคนทีก่ ้ นสวยที่สดุ ในโรงเรี ยนเลย เราทุกคนชอบมอง

ก้ นคุณที่สดุ โดยเฉพาะเวลาคุณใส่กางเกงสีดําตัวนันน่
้ ะ สวยมาก
ดาว: (อึ ้ง) คุณไม่มีเรื่ องอื่นทําแล้ วเหรอ
จากตัวอย่าง (1) ผู้คกุ คามกล่าวถึงคําว่า “ก้ นสวย” สามารถตีความได้ 2 แง่มมุ คือ 1)
หมายถึง การชื่นชมจริ งๆ เนื่องจากผู้คกุ คามกล่าวว่า “สวยที่สดุ ในโรงเรี ยน” และ 2) หมายถึง การคุกคาม
ทางเพศ เนื่องจากผู้คกุ คามกล่าวต่อไปว่า “ชอบมองก้ น” ซึง่ เป็ นการสื่อถึงการละเมิดสิทธิสว่ นบุคคล และ
ทําให้ เห็นว่าผู้ถกู คุกคามถูกกระทํา
2. กลวิธีทางวัจนปฏิบัตศิ าสตร์ และวาทกรรม
2.1 การใช้ อุปลักษณ์ (Metaphor)
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จากการวิเคราะห์ พบการใช้ อปุ ลักษณ์ ในการเปรี ยบเทียบรูปร่ าง อวัยวะ หรื อสัดส่วนใน
ร่ างกาย เช่น
(2)

ต่อ: “โฟโมสเล็กจัง” เป็ นการนํานมยี่ห้อ “โฟโมสต์” มาเปรี ยบเทียบกับหน้ าอกของผู้หญิง

(3)

ป้อม: “ปอดบวมมาอีกล่ะ” เป็ นการนําโรคปอดบวมมาการเปรี ยบเทียบกับหน้ าอกของผู้หญิง
2.2 การละคํา
การคุกคามโดยการกล่าวประโยคที่ไม่สมบูรณ์ ซึง่ อาจหยุดพูด หรื อเปล่งเสียงอื่น เมื่อถึงคํา

ที่ต้องการสื่อออกไป ดังตัวอย่างเช่น
(4)

สอง: หุ่นนี ้น่า...จริ งๆ เลย
ขิม: (เงียบ และมองด้ วยสายตารังเกียจ)
จากตัวอย่าง (4) ผู้คกุ คามกล่าวถึงรู ปร่ างของผู้หญิง แต่หยุดพูดหลังคําว่า “น่า...” จากการละคําใน

ประโยค อาจเป็ นการกล่าวชม เช่น “น่ารัก” “น่าทะนุถนอม” แต่เมื่อพิจารณาจากการโต้ ตอบของผู้ถกู คุกคาม
คือ เงียบ และมองด้ วยสายตารังเกียจ คําว่า “น่ารัก” “น่าทะนุถนอม” จึงไม่น่าใช้ ในบริ บทนี ้
2.3 การใช้ วัจนกรรม
การใช้ ภาษาแสดงเจตนาเพื่อก่อให้ เกิดการกระทําที่เป็ นไปตามความต้ องการของคุกคาม
โดยในงานวิจยั นี ้พบวัจนกรรมเชื ้อเชิญ และวัจนกรรมแนะนํา ซึง่ มีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้
1) วัจนกรรมเชือ้ เชิญ
จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบวัจนกรรมเชื ้อเชิญในลักษณะของการชวนอีกฝ่ ายให้ ร่วมทํา
กิจกรรม โดยการเสนอผลประโยชน์หรื อมีเจตนาอื่นแฝงในการเชื ้อเชิญ ซึง่ พบได้ ในการจีบเพศตรงข้ าม ดัง
ตัวอย่างเช่น
(5)

จอม: ไปดูหนัง ทานข้ าวกับพี่ไหม เดี๋ยวพี่เลี ้ยง
พิม: ไม่คะ่
จากตัวอย่าง (5) การเชื ้อเชิญให้ ไปดูหนังหรื อรับประทานอาหารร่ วมกัน อาจจะเป็ น

เรื่ องปกติสําหรับบุคคลที่ร้ ู จกั สนิทสนมกัน ไม่วา่ จะเพศเดียวกันหรื อต่างเพศ แต่จากข้ อความข้ างต้ น พิมไม่ได้
สนิทกับจอม การเสนอตัวเป็ นผู้จ่ายค่าดูหนังและค่ารับประทานอาหาร เป็ นการจีบ และเป็ นพฤติกรรมที่ไม่
พึงประสงค์สําหรับพิม ซึง่ ถือได้ วา่ เป็ นการเสนอผลประโยชน์ มีเจตนาคุกคามความเป็ นส่วนบุคคล
2) วัจนกรรมแนะนํา
จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบวัจนกรรมแนะนําในแง่ลบ เช่น แนะนําให้ ผ้ ถู กู คุกคามว่า
“ใส่กระโปรงสันกว่
้ านี ้จะดูดีมาก” หรื อแนะนําให้ “หากระโปรงสันๆ
้ มาใส่หน่อย” “กระโปรงสันได้
้ อีกนะ” ”
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สันกว่
้ านี ้มีไหม” หรื อแนะนําว่า “เสื ้อสูทไม่ต้องใส่หรอก” หรื อแนะนําให้ “น่าจะไปผ่าตัดเสริ มหน้ าอก” ดัง
ตัวอย่างเช่น
(6)

กร: ผมว่าคุณใส่สนกว่
ั ้ านี ้จะดูดีมากเลยนะ
จุ๋ม: ไม่ไหวอ่าค่ะ สังขารไม่รับ
จากตัวอย่าง (6) เป็ นการแนะนําการแต่งกายที่ไม่เหมาะสมกับอีกฝ่ าย สื่อเจตนาคุกคามทางเพศ
• ผลการวิเคราะห์ กลวิธีการโต้ ตอบของผู้ถูกคุกคามทางเพศ
จากการวิเคราะห์กลวิธีการโต้ ตอบของผู้ถกู คุกคามทางเพศ พบเฉพาะกลวิธีทางวัจนปฏิบตั ิศาสตร์

และวาทกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. ความเงียบ / เดินหนี
จากการวิเคราะห์สว่ นใหญ่ พบการไม่โต้ ตอบกลับจากผู้ถกู คุกคาม เนื่องจากไม่ต้องการสานต่อ
เรื่ อง หรื ออาย ไม่กล้ าโต้ ตอบกลับ หรื อคิดว่าไม่ควรสนใจ ผู้คกุ คามจะได้ หยุดพฤติกรรมดังกล่าว ซึง่ ตัวอย่าง
ที่พบมีดงั นี ้
(7)

เต้ ย: “พรุ่ งนี ้ใส่กระโปรงสันกว่
้ านี ้อีกได้ ไหม”
แอน: (เงียบ)

(8)

ต๋อม: “เคยเล่นเกมช้ างน้ อยไหม”
ริ สา: (เดินหนี)
2. วัจนกรรมปฏิเสธ
จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบวัจนกรรมการปฏิเสธ โดยปรากฏคําว่า “ไม่” เช่น “ไม่ใส่” “ไม่

ไหว” “ไม่วา่ ง” “ไม่ไป” “ไม่เป็ นไร” “ไม่สะดวกไป” “ไม่ต้องการ” และการปฏิเสธด้ วยการให้ เหตุผลอื่นแทน
เช่น “ลดความอ้ วน” “ขี ้เกียจไปไหน” “ขับรถกลับเองได้ ” “งานเยอะ” “วันหลังละกัน” “พอดีติดธุระ” ดัง
ตัวอย่าง (9)
(9)

ปิ๊ ก: “คืนนี ้ไปทานข้ าวเย็นที่คอนโดพี่ไหมครับ”
ก้ อย: “ไม่เป็ นไรค่ะ”
จากตัวอย่าง (9) ผู้คกุ คามเชื ้อเชิญให้ อีกฝ่ ายไปรับประทานอาหารที่ห้องพักส่วนตัวเพียงลําพัง

ผู้ถกู คุกคามจึงโต้ ตอบด้ วยการใช้ คําว่า “ไม่” ในการปฏิเสธ
3. วัจนกรรมการว่ ากล่ าวหรื อประชดประชัน
จากการวิเคราะห์ พบการโต้ ตอบด้ วยการว่ากล่าวหรื อประชดประชัน ดังปรากฏในตัวอย่าง
(10) และตัวอย่าง (11)
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(10)

ช้ าง: “ผมชอบคุณนะ ทําไมเราจะคบกันไม่ได้ คุณมีแฟนแล้ วผมก็มีภรรยาแล้ ว ก็ไม่เป็ นไร ผมว่าก็

ยุติธรรมดี”
นก: “ขอโทษนะคะ ถ้ าคุณจะทําอะไรแย่ๆ ก็เชิญทําไปคนเดียวหรื อไปหาคนอื่น แล้ วอย่ามาพูดแบบนี ้อีก”
จากตัวอย่าง (10) ผู้ถกู คุกคามโต้ ตอบกลับด้ วยการว่ากล่าวว่าเป็ นพฤติกรรมที่ไม่ดี
(11)

นพ: “น้ องนี่มนั น่าห่อกลับบ้ าน”
ขนม: “ระวังเมียที่บ้านนะพี่”
จากตัวอย่างผู้ถกู คุกคามกล่าวโต้ ตอบ โดยการประชดว่าก่อนที่ผ้ คู กุ คามจะคิดหรื อทําอะไรให้

กลัวและเกรงใจภรรยา

สรุ ป
จากการวิเคราะห์พบว่าผู้คกุ คามทางเพศส่วนใหญ่จะใช้ คําอ้ างถึงอวัยวะหรื อสื่อในทางเพศ เพื่อทํา
ให้ ผ้ ถู กู คุกคามเกิดความอาย กลัว จนไม่กล้ าโต้ ตอบ จากแบบสอบถามพบว่าปั จจุบนั เพศหญิงมีการโต้ ตอบ
ที่เปลี่ยนแปลงไป เพศหญิงไม่ได้ อาย กลัว หรื อไม่กล้ าโต้ ตอบ เพศหญิงมีความพยายามในการหลีกเลี่ยงที่
จะไม่ปะทะกับผู้คกุ คามโดยตรง โดยการปฏิเสธ การให้ เหตุผล และพยายามให้ ความสุภาพกับผู้คกุ คาม
เพื่อให้ ผ้ คู กุ คามเห็นว่าเรื่ องที่คกุ คามไม่ได้ มีผลกระทบต่อตนเอง หรื อหากในสถานการณ์ที่ไม่สามารถเลี่ยงได้
จะใช้ การว่ากล่าวหรื อประชดประชัน อย่างไรก็ตาม กลวิธีการโต้ ตอบส่วนใหญ่ยงั คงเป็ นการไม่โต้ ตอบหรื อ
เดินหนี เพื่อยุติเหตุการณ์นนๆ
ั้

กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจยั ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร. ศิริพร ปั ญญาเมธีกลุ ที่ช่วยเหลือและแนะนํา
ในการทําวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นอย่างมาก และกราบขอบพระคุณคณาจารย์ภาควิชาภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาและให้ คําแนะนําที่ดีเสมอมา

เอกสารอ้ างอิง
จันทิมา เอียมานนท์. (2549). การศึกษาวาทกรรมเกี่ยวกับผู้ตดิ เชือ้ เอดส์ ในสังคมไทยตามแนวปฏิ
พันธวิเคราะห์ . วิทยานิพนธ์ปริ ญญาเอก, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธีรพงศ์ บัวหล้ า. (2544). รู ปแบบทางพฤติกรรมการคุกคามทางเพศในองค์ กรภาครั ฐ. วิทยานิพนธ์
ปริ ญญาโท, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
van Dijk, T.A. (1997). Discourse as interaction in society. in T.A. van Dijk (ed.). Discourse
Studies: A Multidisciplinary Introduction, vol.2:1-37. London: Sage.
733

