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บทคัดย่อ 

งานวิจยันีวิ้เคราะห์วาทกรรมการคกุคามทางเพศในชีวิตประจําวนั ตามแนวคิดวาทกรรมวิเคราะห์

เชิงวิพากษ์ เพ่ือศกึษากลวิธีการใช้ภาษาของผู้คกุคามทางเพศกบัการโต้ตอบของผู้ถกูคกุคามทางเพศ โดยใช้

แบบสอบถามออนไลน์ ซึง่เก็บข้อมลูผ่านเวบ็ไซต์ http://www.surveycan.com  จากการวิจยัพบวา่กลวิธีท่ีผู้

คกุคามทางเพศใช้สว่นใหญ่เป็นการใช้คําอ้างอิงอวยัวะหรือสื่อในทางเพศ เพ่ือทําให้ผู้ถกูคกุคามเกิดความ

อาย  กลวั  จนไมก่ล้าโต้ตอบ   จากแบบสอบถามพบวา่ปัจจบุนัเพศหญิงมีการโต้ตอบท่ีเปลี่ยนแปลงไป  เพศ

หญิงไมไ่ด้อาย กลวั  หรือไมก่ล้าโต้ตอบ  เพศหญิงมีความพยายามในการหลีกเลี่ยงท่ีจะไมป่ะทะกบัผู้คกุคาม

โดยตรง  โดยการปฏิเสธ  การให้เหตผุล  และพยายามให้ความสภุาพกบัผู้คกุคาม  เพ่ือให้ผู้คกุคามเห็นวา่

เร่ืองท่ีคกุคามไมไ่ด้มีผลกระทบตอ่ตนเอง  หรือหากในสถานการณ์ท่ีไมส่ามารถเลี่ยงได้  จะใช้การวา่กลา่วหรือ

ประชดประชนั อย่างไรก็ตาม กลวิธีการโต้ตอบสว่นใหญ่ยงัคงเป็นการไมโ่ต้ตอบหรือเดินหนี เพ่ือยติุเหตกุารณ์

นัน้ๆ 

 

คําสําคญั : การคกุคามทางเพศ   การสื่อสารในชีวิตประจําวนั  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 
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คาํนํา 

ปัจจบุนัคนสว่นใหญ่รับรู้เร่ืองการคกุคามทางเพศ (Sexual harassment) ผ่านข่าวอาชญากรรม ไม่

วา่จะเป็นการลอ่ลวงเดก็หรือผู้หญิงทางอินเทอร์เน็ต คนสว่นใหญ่อาจคิดวา่การคกุคามทางเพศเป็นเร่ืองไกล

ตวั แตจ่ริงๆแล้วผู้คนทัว่ไปถกูคกุคามทางเพศแทบจะตลอดเวลา เพียงแตไ่มท่ราบวา่นัน่คือการคกุคามทาง

เพศ ไมว่า่จะเป็นการจ้องมองหน้าอก เรียวขา การใช้สายตามองเรือนร่าง การแสดงท่าทางท่ีสอ่ไปในทางเพศ 

เช่น ทํามือแสดงสดัสว่นร่างกาย พฤติกรรมเหลา่นีล้้วนถือวา่เป็นการคกุคามทางเพศ การคกุคามลกัษณะนีผู้้

ถกูคกุคามอาจจะไมรู้่ตวั ไมไ่ด้สนใจ หรือไมท่นัระวงั เพราะอาจจะเกิดขึน้ในพืน้ท่ีสาธารณะและเกิดขึน้อย่าง

รวดเร็ว เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ สถานท่ีออกกําลงักาย สวนสาธารณะ รถโดยสารประจําทาง 

สะพานลอย เป็นต้น  นอกจากนี ้การคกุคามเกิดขึน้กบัทกุเพศ ทัง้เพศชาย เพศหญิง และเพศท่ีสาม เกิดในทกุ

บริบท โดยไมเ่ลือกเวลาและสถานท่ี และยงัเกิดขึน้ทัง้ในหนว่ยงานของภาครัฐและภาคเอกชน จากเหตกุารณ์

ดงักลา่ว ผู้ วิจยัจงึสนใจท่ีจะวิเคราะห์กลวิธีการใช้ภาษาท่ีใช้ในการคกุคามทางเพศ โดยพิจารณาจากการ

สนทนาของทัง้ผู้คกุคามและผู้ถกูคกุคาม  

 

อุปกรณ์และวิธีการ 

งานวิจยันีเ้ก็บรวบรวมข้อมลู  โดยใช้แบบสอบถามพฤติกรรมการคกุคามทางเพศ3 ซึง่เก็บข้อมลูผ่าน

เวบ็ไซต์ http://www.surveycan.com  เหตผุลท่ีผู้ วิจยัเลือกใช้แบบสอบถามออนไลน์  เน่ืองจากการคกุคาม

ทางเพศเป็นเร่ืองละเอียดออ่นตอ่สงัคมและความรู้สกึของคน  การถาม-ตอบผ่านเวบ็ไซต์จงึเป็นวิธีท่ีไมเ่ป็น

การคกุคามหรือทําร้ายจิตใจผู้ตอบมากท่ีสดุ อีกทัง้แบบสอบถามออนไลน์เป็นช่องทางการสื่อสารท่ีสะดวก 

สามารถเข้าถงึผู้คนเป็นจํานวนมากและหลากหลาย 

                                                           
3 แบบสอบถามในงานวิจยันีด้ดัแปลงจากแบบสอบถามของ ธีรพงศ์ บวัหล้า (2544)  เร่ือง รูปแบบทางพฤติกรรมการคกุคามทางเพศใน

องค์กรภาครัฐ   
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งานวิจยันีวิ้เคราะห์กลวิธีทางภาษาท่ีผู้คกุคามใช้ในการคกุคามทางเพศ และผู้ถกูคกุคามใช้ในการ

โต้ตอบการคกุคาม  โดยพิจารณาตัง้แตร่ะดบัคํา วลี ประโยค ไปจนถงึระดบัเหนือประโยคหรือระดบัปริเฉท  

ซึง่ผู้ วิจยัใช้เกณฑ์การวิเคราะห์ตามแนวคิดของ แวน ไดค์ (van Dijk.  1997) และ จนัทิมา เอียมานนท์ (2549)  

แบ่งออกเป็นกลวิธีหลกั 2 กลวิธี  ได้แก่ 1) กลวิธีทางศพัท์ และ 2) กลวิธีทางวจันปฏิบติัศาสตร์และวาทกรรม 

โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

กลวิธีทางศัพท์  หมายถงึ  การใช้คําศพัท์ท่ีมีความหมายตรงตามรูปภาษา  

กลวิธีทางวัจนปฏบิัตศิาสตร์และวาทกรรม หมายถงึ  การใช้รูปภาษาท่ีต้องอาศยัความหมายท่ี

การตีความหมายจากบริบทและอาศยัความรู้พืน้ฐานทางสงัคม วฒันธรรมของผู้พดูและผู้ ฟังท่ีมีร่วมกนั  จงึจะ

สามารถเข้าใจเนือ้ความดงักล่าวได้ 

 

ผลจากการทดลองและวิจารณ์ 

จากการวิเคราะห์พบกลวิธีการใช้ภาษาของผู้คกุคามทางเพศกบักลวิธีการโต้ตอบกลบัของผู้ถกู

คกุคามทางเพศ  ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

• ผลการวิเคราะห์กลวิธีการใช้ภาษาของผู้คุกคามทางเพศ 

จากการวิเคราะห์ พบกลวิธีการใช้ภาษาของผู้คกุคามทางเพศ 2 กลวิธีใหญ่ๆ ได้แก่  

1. กลวิธีทางศัพท์ 

การใช้คาํอ้างถงึอวัยวะ เป็นคําท่ีผู้คกุคามใช้เพ่ืออ้างถงึสรีระหรือสว่นประกอบในร่างกาย

โดยตรง ซึง่ในงานวิจยันีพ้บคําวา่ “นมโต”  “หน้าอกใหญ่” “หน้าอกเลก็”  “หน้าอกแบน”  “นมใหญ่”  “ตดู

ใหญ่”  “ก้นน่าตี”  “ก้นสวย”  ดงัตวัอย่าง (1) 

(1)  แจ็ค: ครูผู้ชายท่ีน่ีทกุคนคิดเหมือนกนัวา่ คณุเป็นคนท่ีก้นสวยท่ีสดุในโรงเรียนเลย เราทกุคนชอบมอง

ก้นคณุท่ีสดุ โดยเฉพาะเวลาคณุใสก่างเกงสีดําตวันัน้น่ะ สวยมาก 

 ดาว: (อึง้) คณุไมมี่เร่ืองอ่ืนทําแล้วเหรอ  

จากตวัอย่าง (1) ผู้คกุคามกลา่วถงึคําวา่ “ก้นสวย” สามารถตีความได้  2  แง่มมุ  คือ  1) 

หมายถงึ  การช่ืนชมจริงๆ เน่ืองจากผู้คกุคามกลา่วว่า  “สวยท่ีสดุในโรงเรียน” และ  2) หมายถงึ  การคกุคาม

ทางเพศ  เน่ืองจากผู้คกุคามกลา่วตอ่ไปวา่  “ชอบมองก้น”  ซึง่เป็นการสื่อถงึการละเมิดสิทธิสว่นบคุคล  และ

ทําให้เห็นวา่ผู้ถกูคกุคามถกูกระทํา 

2. กลวิธีทางวัจนปฏบิัตศิาสตร์และวาทกรรม  

2.1 การใช้อุปลักษณ์ (Metaphor) 
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จากการวิเคราะห์ พบการใช้อปุลกัษณ์  ในการเปรียบเทียบรูปร่าง  อวยัวะ  หรือสดัสว่นใน

ร่างกาย  เช่น 

(2) ตอ่: “โฟโมสเลก็จงั”  เป็นการนํานมย่ีห้อ  “โฟโมสต์”  มาเปรียบเทียบกบัหน้าอกของผู้หญิง 

(3)  ป้อม: “ปอดบวมมาอีกละ่”  เป็นการนําโรคปอดบวมมาการเปรียบเทียบกบัหน้าอกของผู้หญิง 

2.2 การละคาํ  

การคกุคามโดยการกลา่วประโยคท่ีไมส่มบรูณ์ ซึง่อาจหยดุพดู หรือเปลง่เสียงอ่ืน เม่ือถงึคํา 

ท่ีต้องการสื่อออกไป ดงัตวัอย่างเช่น  

(4)  สอง: หุ่นนีน้่า...จริงๆ เลย 

 ขิม: (เงียบ และมองด้วยสายตารังเกียจ) 

 จากตวัอย่าง (4) ผู้คกุคามกลา่วถงึรูปร่างของผู้หญิง แตห่ยดุพดูหลงัคําวา่ “น่า...” จากการละคําใน

ประโยค อาจเป็นการกลา่วชม เช่น  “น่ารัก” “น่าทะนถุนอม”  แตเ่ม่ือพิจารณาจากการโต้ตอบของผู้ถกูคกุคาม 

คือ เงียบ และมองด้วยสายตารังเกียจ คําวา่ “น่ารัก” “น่าทะนถุนอม”  จงึไมน่่าใช้ในบริบทนี ้

2.3 การใช้วัจนกรรม 

การใช้ภาษาแสดงเจตนาเพ่ือก่อให้เกิดการกระทําท่ีเป็นไปตามความต้องการของคกุคาม 

โดยในงานวิจยันีพ้บวจันกรรมเชือ้เชิญ  และวจันกรรมแนะนํา  ซึง่มีรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้

1) วัจนกรรมเชือ้เชญิ  

จากการวิเคราะห์ข้อมลู พบวจันกรรมเชือ้เชิญในลกัษณะของการชวนอีกฝ่ายให้ร่วมทํา

กิจกรรม  โดยการเสนอผลประโยชน์หรือมีเจตนาอ่ืนแฝงในการเชือ้เชิญ  ซึง่พบได้ในการจีบเพศตรงข้าม  ดงั

ตวัอย่างเช่น 

(5)  จอม: ไปดหูนงั  ทานข้าวกบัพ่ีไหม  เด๋ียวพ่ีเลีย้ง 

 พิม: ไมค่ะ่ 

จากตวัอย่าง (5) การเชือ้เชิญให้ไปดหูนงัหรือรับประทานอาหารร่วมกนั อาจจะเป็น

เร่ืองปกติสําหรับบคุคลท่ีรู้จกัสนิทสนมกนั  ไมว่า่จะเพศเดียวกนัหรือตา่งเพศ แตจ่ากข้อความข้างต้น พิมไมไ่ด้

สนิทกบัจอม  การเสนอตวัเป็นผู้จ่ายคา่ดหูนงัและคา่รับประทานอาหาร  เป็นการจีบ  และเป็นพฤติกรรมท่ีไม่

พงึประสงค์สําหรับพิม  ซึง่ถือได้วา่เป็นการเสนอผลประโยชน์  มีเจตนาคกุคามความเป็นสว่นบคุคล 

2) วัจนกรรมแนะนํา 

จากการวิเคราะห์ข้อมลู พบวจันกรรมแนะนําในแง่ลบ  เชน่  แนะนําให้ผู้ถกูคกุคามวา่  

“ใสก่ระโปรงสัน้กวา่นีจ้ะดดีูมาก”  หรือแนะนําให้ “หากระโปรงสัน้ๆ มาใสห่น่อย”  “กระโปรงสัน้ได้อีกนะ”  ”
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สัน้กวา่นีมี้ไหม” หรือแนะนําวา่ “เสือ้สทูไมต้่องใสห่รอก”  หรือแนะนําให้  “น่าจะไปผ่าตดัเสริมหน้าอก”  ดงั

ตวัอย่างเช่น  

(6) กร:  ผมวา่คณุใสส่ัน้กวา่นีจ้ะดดีูมากเลยนะ 

 จุ๋ม:  ไมไ่หวอา่คะ่ สงัขารไมรั่บ 

 จากตวัอย่าง (6) เป็นการแนะนําการแตง่กายท่ีไมเ่หมาะสมกบัอีกฝ่าย  สื่อเจตนาคกุคามทางเพศ 

• ผลการวิเคราะห์กลวิธีการโต้ตอบของผู้ถูกคุกคามทางเพศ 

จากการวิเคราะห์กลวิธีการโต้ตอบของผู้ถกูคกุคามทางเพศ พบเฉพาะกลวิธีทางวจันปฏิบติัศาสตร์

และวาทกรรม  โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

1. ความเงียบ / เดนิหนี 

จากการวิเคราะห์สว่นใหญ่ พบการไมโ่ต้ตอบกลบัจากผู้ถกูคกุคาม  เน่ืองจากไมต้่องการสานตอ่

เร่ือง หรืออาย ไมก่ล้าโต้ตอบกลบั  หรือคิดวา่ไมค่วรสนใจ  ผู้คกุคามจะได้หยดุพฤติกรรมดงักลา่ว  ซึง่ตวัอย่าง

ท่ีพบมีดงันี ้

(7)  เต้ย:  “พรุ่งนีใ้สก่ระโปรงสัน้กวา่นีอี้กได้ไหม” 

 แอน:  (เงียบ) 

 

(8) ตอ๋ม:  “เคยเลน่เกมช้างน้อยไหม” 

ริสา:  (เดินหนี) 

2. วัจนกรรมปฏเิสธ 

จากการวิเคราะห์ข้อมลู พบวจันกรรมการปฏิเสธ  โดยปรากฏคําวา่  “ไม”่  เช่น  “ไมใ่ส”่  “ไม่

ไหว”  “ไมว่า่ง”  “ไมไ่ป”  “ไมเ่ป็นไร”  “ไมส่ะดวกไป”  “ไมต้่องการ”  และการปฏิเสธด้วยการให้เหตผุลอ่ืนแทน 

เช่น “ลดความอ้วน”  “ขีเ้กียจไปไหน”  “ขบัรถกลบัเองได้”  “งานเยอะ”  “วนัหลงัละกนั”  “พอดีติดธุระ”  ดงั

ตวัอย่าง (9) 

(9) ป๊ิก:  “คืนนีไ้ปทานข้าวเย็นท่ีคอนโดพ่ีไหมครับ” 

 ก้อย:  “ไมเ่ป็นไรคะ่” 

จากตวัอย่าง (9) ผู้คกุคามเชือ้เชิญให้อีกฝ่ายไปรับประทานอาหารท่ีห้องพกัสว่นตวัเพียงลําพงั  

ผู้ถกูคกุคามจงึโต้ตอบด้วยการใช้คําวา่  “ไม”่  ในการปฏิเสธ 

3. วัจนกรรมการว่ากล่าวหรือประชดประชัน 

จากการวิเคราะห์ พบการโต้ตอบด้วยการวา่กลา่วหรือประชดประชนั  ดงัปรากฏในตวัอย่าง 

(10) และตวัอย่าง (11) 
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(10) ช้าง:  “ผมชอบคณุนะ ทําไมเราจะคบกนัไมไ่ด้ คณุมีแฟนแล้วผมก็มีภรรยาแล้ว ก็ไมเ่ป็นไร  ผมวา่ก็

ยติุธรรมดี” 

 นก:  “ขอโทษนะคะ ถ้าคณุจะทําอะไรแย่ๆ ก็เชิญทําไปคนเดียวหรือไปหาคนอ่ืน แล้วอย่ามาพดูแบบนีอี้ก” 

จากตวัอย่าง (10) ผู้ถกูคกุคามโต้ตอบกลบัด้วยการวา่กลา่วว่าเป็นพฤติกรรมท่ีไมดี่ 

(11) นพ:  “น้องน่ีมนัน่าห่อกลบับ้าน” 

 ขนม:  “ระวงัเมียท่ีบ้านนะพ่ี” 

จากตวัอย่างผู้ถกูคกุคามกลา่วโต้ตอบ  โดยการประชดวา่ก่อนท่ีผู้คกุคามจะคิดหรือทําอะไรให้

กลวัและเกรงใจภรรยา 

 

สรุป 

จากการวิเคราะห์พบวา่ผู้คกุคามทางเพศสว่นใหญ่จะใช้คําอ้างถงึอวยัวะหรือสื่อในทางเพศ  เพ่ือทํา

ให้ผู้ถกูคกุคามเกิดความอาย  กลวั  จนไมก่ล้าโต้ตอบ  จากแบบสอบถามพบวา่ปัจจบุนัเพศหญิงมีการโต้ตอบ

ท่ีเปลี่ยนแปลงไป  เพศหญิงไมไ่ด้อาย กลวั  หรือไมก่ล้าโต้ตอบ  เพศหญิงมีความพยายามในการหลีกเลี่ยงท่ี

จะไมป่ะทะกบัผู้คกุคามโดยตรง  โดยการปฏิเสธ  การให้เหตผุล  และพยายามให้ความสภุาพกบัผู้คกุคาม  

เพ่ือให้ผู้คกุคามเห็นวา่เร่ืองท่ีคกุคามไมไ่ด้มีผลกระทบตอ่ตนเอง  หรือหากในสถานการณ์ท่ีไมส่ามารถเลี่ยงได้  

จะใช้การวา่กลา่วหรือประชดประชนั  อย่างไรก็ตาม  กลวิธีการโต้ตอบสว่นใหญ่ยงัคงเป็นการไมโ่ต้ตอบหรือ

เดินหนี  เพ่ือยติุเหตกุารณ์นัน้ๆ 
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