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 This research presents a critical discourse analysis of sexual harassment in 
everyday conversation. The purposes of this research were to examine the linguistic 
strategies used in the language of sexual harassers and those who were the victims of 
harassment and to study social perspectives.  The sample consisted of 353 undergraduate 
students at Srinakharinwirot University. The results show three main strategies used by the 
harassers are: 1) syntactic strategy 2) lexical strategy and 3) Discourse – pragmatic 
strategy. As for the language used by victims, two main strategies were used 1) lexical 
strategy and 2) Discourse – pragmatic strategy. The social perspectives are reflected in the 
linguistic strategies. The sexual harassers showed their power by comparing the victims 
with objects, foods and animals. The comparisons were focused on a sexual theme. 
However, today’s victims of harassment take a more active approach when dealing with 
harassers than they did in the past.  The perspectives of those who were harassed varied 
depending on the behavior the harasser exhibited. 
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ประกาศคุณูปการ 
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ส าคญัท่ีชว่ยขบัเคล่ือนให้ปริญญานิพนธ์เลม่นีอ้อกมาเป็นผลงานท่ีมีคณุคา่และมีความหมาย แม้ทา่น
จะมีภาระงานท่ีแนน่ขนดัแตท่า่นก็พร้อมท่ีจะเสียสละเวลาแม้ในวนัหยดุพกัผ่อนเพ่ือรับฟังปัญหาของ
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ขอบพระคณุเป็นอยา่งสงู ไว้ ณ ท่ีนี ้
 ขอกราบขอบพระคณุ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ญาณิสา บรูณะชยัทวี อาจารย์ท่ีปรึกษาท่ีดแูลการ
เรียนตลอดหลกัสตูร รวมทัง้มอบความหว่งใยและก าลงัใจเสมอมา  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. สกุญัญา 
เรืองจรูญ อาจารย์ ดร. นนัทนา วงษ์ไทย อาจารย์ ดร. ณฐัยา  พิริยะวิบลูย์ และอาจารย์ ดร.ปนนัดา 
เลอเลิศยตุธิรรม กรรมการสอบท่ีให้ค าชีแ้นะรวมถึงผลกัดนัให้ปริญญานิพนธ์ฉบบันีเ้ป็นผลงานท่ี
ทรงคณุคา่ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ วรรณกานต์ ลิขิตรัตนพร อาจารย์ ดร. สพุตัรา ทองกลัยา ท่ีได้มอบ
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พระมหาธวชัชยั มาตาเบ้า ท่ีได้ดแูลชว่ยเหลือกนัมาตลอดในระหว่างการเรียนและการท าปริญญา
นิพนธ์ฉบบันี ้และขอขอบคณุกลัยาณมิตรทกุท่านท่ีเป็นก าลงัใจให้กบัผู้วิจยั 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ภูมิหลัง 
 คนสว่นใหญ่รับรู้เร่ืองการคกุคามทางเพศ (Sexual harassment) ผา่นข่าวอาชญากรรมไม่ว่า
จะเป็นการล่อลวงเด็กหรือผู้หญิงทางอินเทอร์เน็ต เท่านัน้ จึงคิดว่าการคกุคามทางเพศเป็นเร่ืองไกลตวั 
แต่จริงๆ แล้วผู้คนทัว่ไปถูกคกุคามทางเพศแทบจะตลอดเวลาเพียงแต่ไม่ทราบว่า นัน่คือ การคกุคาม
ทางเพศ ไม่ว่าจะเป็น การจ้องมองหน้าอก เรียวขา การใช้สายตามองเรือนร่างอย่างส ารวจ การแสดง
ท่าทางท่ีส่อไปในทางเพศ เช่น ท ามือแสดงสดัส่วนร่างกาย พฤติกรรมเหล่านีล้้วนถือเป็นการคกุคาม
ทางเพศ การคกุคามลกัษณะนีผู้้ถูกคกุคามอาจจะไม่รู้ตวัหรือไม่ได้สนใจ เพราะอาจจะเกิดขึน้ในพืน้ท่ี
สาธารณะ เชน่ ห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ สถานท่ีออกก าลงักาย สวนสาธารณะ รถโดยสารประจ า
ทาง สะพานลอย เป็นต้น  ซึ่งผู้ถูกคกุคามไม่ได้รู้จกักับผู้คกุคามและเหตกุารณ์จะผ่านไปอย่างรวดเร็ว 
ไมไ่ด้ก่อให้เกิดความร าคาญหรือหวาดกลวัมากนกั อย่างไรก็ตามปัจจบุนัการคกุคามเกิดขึน้กบัทกุเพศ 
ทัง้เพศชาย เพศหญิง และเพศท่ีสาม ทุกบริบท โดยไม่เลือกเวลาและสถานท่ี การคุกคามทางเพศ
เกิดขึน้ทัง้ในหนว่ยงานของภาครัฐและภาคเอกชน บริษัท ส านกังาน องค์กรตา่งๆ มากมาย  
 ปัจจบุนัผู้ถกูคกุคามเร่ิมมีความต่ืนตวัโดยการเรียกร้องสิทธิและเข้าแจ้งความด าเนินคดีแก่ผู้
คกุคาม ดงัจะเห็นได้จากการน าเสนอขา่วเก่ียวกบัการคกุคามทางเพศผ่านส่ือตา่งๆ เพิ่มขึน้ ดงัตวัอย่าง
ตอ่ไปนี ้
 
ตัวอย่ำง  ข่ำวท่ีพบในหนังสือพมิพ์ผู้จัดกำร วันท่ี 18 พฤษภำคม 2549 
(1) พนกังานการบินไทยย่ืนหนงัสือร้องเรียนตอ่กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เร่ืองการคกุคามทาง
เพศจากการท างาน กรณีลูกเรือของบริษัทการบินไทย จ ากดั (มหาชน) ขอให้พิจารณาปรับปรุงแก้ไข
นโยบาย เพ่ือคุ้ มครองสิทธิพืน้ฐานความเป็นมนุษย์ของพนักงานจากผู้ โดยสารท่ีประพฤติตัวไม่
เหมาะสม   

(นายกสมาคม พนง.ต้อนรับฯ – แอร์โฮสเตสย่ืน 7 ข้อร้องเรียนตอ่ ปธ.กก.สิทธิฯ.  2549: 1) 
 
ตัวอย่ำง  ข่ำวที่พบในหนังสือพมิพ์ข่ำวสด วันท่ี 10 สิงหำคม 2553 
(2) เจ้าหน้าท่ีหญิงระดบั 5 ของรัฐสภารายหนึ่ง ถกูอดีตประธานรัฐสภาพยายามใช้ต าแหน่งหน้าท่ีเข้า
มาตีสนิท แล้วลวนลามจนถึงขัน้ละเมิดทางเพศ  

(แฉอดีต ปธ. รัฐสภาห่ืน – ขยี ้ขรก.สาว ซี 5.  2553: 1) 
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ตัวอย่ำง  ข่ำวที่พบในหนังสือพมิพ์ไทยรัฐ วันที่ 23 กันยำยน 2553 
(3) คลิปนายต ารวจยศ พล.ต.ต. ต าแหนง่ผู้บงัคบัการจงัหวดัทางภาคเหนือ มีพฤติกรรมล่วงละเมิดทาง
เพศต ารวจหญิงผู้ ใต้บงัคบับญัชาภายในส านกังานของตัวเอง โดยใช้การขู่บงัคบัว่าถ้าไม่ยินยอมจะถกู
ย้ายไปในพืน้ท่ีห่างไกล คลิปวิดิโอเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด เผยให้เห็นภาพของนายต ารวจคน
ดงักลา่วก าลงัลวนลามต ารวจหญิง 

(ภาค 6 สัง่เด้งทนัที เพ็ชร์ลกู โต้โดนตดัตอ่คลิป.  2553: 1) 
 

จากตวัอย่าง (1)-(3) เห็นได้ว่า การคกุคามทางเพศเป็นอาชญากรรมร้ายในสงัคม  โดยเฉพาะ
เพศหญิงซึ่งมกัเป็นผู้ถกูคกุคาม  อย่างไรก็ดี  ปัจจุบนันกัวิชาการต่ืนตวัมากขึน้ มีการศึกษาหาสาเหตุ
การเกิดการคกุคามทางเพศ รูปแบบพฤติกรรมของผู้คกุคามและผู้ถกูคกุคาม  การเรียกร้องความเป็น
ธรรมให้กับผู้ ถูกคุกคามทางเพศท่ีเป็นหญิง ขอบเขตทฤษฎีท่ีเกิดขึน้จึงมักเป็นแนวทางท่ีรองรับ
เหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ในการคุกคามต่อเพศหญิง  แต่ในความเป็นจริงผู้ ถูกคุกคามไม่ใช่แค่เพศหญิง
เท่านัน้ จากรายงานข่าวหรือจากหน้าหนงัสือพิมพ์พบการคกุคามทางเพศกับเพศชายและเพศท่ีสาม
เชน่เดียวกนั  ดงัเห็นได้จากขา่วหนงัสือพิมพ์หรือส่ือออนไลน์  เชน่ 

 
ตัวอย่ำง ข่ำวที่พบจำกเว็บไซต์สนุกดอทคอม วันที่ 6 มิถุนำยน 2555 
(4) นายหหูรือบราเธอร์ห ูโค้ชกีฬาซอฟต์บอลของหลายโรงเรียนทัง้ระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา
ตอนต้นในไต้หวนั ล่วงละเมิดทางเพศนกัเรียนชาย ในระยะเวลา 3-4 ปีท่ีผ่านมา มีเด็กนกัเรียนตกเป็น
เหย่ือกามถึง 12 ราย และคาดว่าอาจจะมีผู้ตกเป็นเหย่ือมากกว่านี ้ โดยนายหมูกัจะจดังานเลีย้งบาร์บี
คิวและชอบให้เงินค่าขนมแก่นกัเรียน จนนกัเรียนเกิดความไว้วางใจ  จึงชวนมาเล่นท่ีห้องพกัของเขา
เพียงล าพงั จากนัน้  ได้ล่วงละเมิดทางเพศจนส าเร็จความใคร่ นายหแูตง่งานมีลกูชาย 1 คนและลูก
สาว 1 คน นายหนูอกจากจะเป็นโค้ชซอฟต์บอลแล้ว ยงัเป็นบาทหลวงของโบสถ์อีกด้วย 

(ครูพละโรคจิต! ลอ่ลวงขม่ขืนนกัเรียนชาย 12 คน.  2555: ออนไลน์) 
 

จากตวัอย่าง (4) เพศชายถกูคกุคามทางเพศโดยเพศชายเดียวกนั  ซึ่งเป็นโค้ชและบาทหลวง
ในประเทศไต้หวนั  ข่าวดงักล่าวเป็นอีกตวัอย่างหนึ่งท่ีแสดงให้เห็นว่าปัจจุบนัผู้ ถูกคุกคามไม่ใช่เพศ
หญิงเพียงเพศเดียว แตเ่พศชายก็ถกูคกุคามทางเพศเชน่กนั  
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ตัวอย่ำง ข่ำวที่พบจำกหนังสือพมิพ์ข่ำวสด วันท่ี 11 ธันวำคม 2552 
(5) นกัศกึษาข้ามเพศ ขอให้ยกเลิกกฎแตง่กายด้วยชดุนกัศกึษาชายเข้าเรียน และร่วมพิธีพระราชทาน
ปริญญาบตัร โดยให้เหตผุลวา่เป็นโรคทางใจชนิดหนึ่ง ซึ่งการท่ีมหาวิทยาลยับงัคบัให้สตรีข้ามเพศแตง่
กายเป็นชาย จงึเป็นการกระท าท่ีไมถ่กูต้อง โดยใช้กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัของมหาวิทยาลยัเป็นเคร่ืองมือ
ในการคกุคามทางเพศ  

(นศ.ข้ามเพศ ร้อง ศธ. ขอแตง่ชดุหญิง พิธีรับปริญญา.  2552: 1) 
 

จากตวัอย่าง (5) เพศท่ีสามถูกคกุคามทางเพศ โดยการบงัคบัใช้กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัของ
มหาวิทยาลยัให้แต่งกายในเคร่ืองแบบนกัศึกษาชาย ก่อให้เกิดผลกระทบทางจิตใจ รู้สึกอบัอาย และ
ถกูท าร้ายจิตใจ อีกทัง้ยงัเป็นการขดัตอ่รัฐธรรมนญู มาตรา 30 ว่าด้วยการเลือกปฏิบตัิโดยไม่เป็นธรรม
ตอ่บคุคล เพราะเหตแุหง่ความแตกตา่งในเร่ืองเพศ 

 
นอกจากตวัอย่างข้างต้นท่ีแสดงการคุกคามทางเพศในรูปแบบต่างๆ แล้ว   ผู้ วิจัยได้ท า

แบบสอบถามเพ่ือส ารวจพฤตกิรรมการคกุคามทางเพศเบือ้งต้น พบตวัอยา่งการคกุคาม  ดงัตอ่ไปนี ้
(6) อาม:  โฟรโมสต์เล็กจงั 
 แก้ว:  (เงียบ) 

จากตวัอย่าง (6) อาม (ผู้คกุคาม) พดูว่า “โฟรโมสต์เล็กจงั” จากการวิเคราะห์พบว่า โฟรโมสต์ 
คือ ย่ีห้อนมย่ีห้อหนึ่ง ซึ่งผู้คกุคามเปรียบเทียบ  “โฟรโมสต์”  กับหน้าอกของผู้หญิง โดยบอกขนาดว่า  
“เล็ก”  ซึ่งผู้ คุกคามไม่ได้กล่าวคุกคามโดยตรง  อย่างไรก็ตาม  ถือว่าเป็นการละเมิดส่วนบุคคล  
เน่ืองจากเป็นการวิพากษ์วิจารณ์สรีระของเพศหญิงด้วยการเปรียบเทียบกับสิ่งอ่ืน ส่วนผู้ถูกคกุคาม
กลบัเลือกท่ีจะโต้ตอบกลบัด้วยการเงียบ 

 
จะเห็นได้ว่าจากตวัอย่างข้างต้น  ผู้วิจยัสนใจท่ีจะศึกษาว่าผู้คกุคามทางเพศมีกลวิธีการใช้

ภาษาท่ีใช้ในการคกุคามทางเพศอย่างไร  และสนใจท่ีจะศึกษาว่าในบริบทสงัคมไทยปัจจุบนัท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงในการส่ือสารและการออกแสดงในสงัคมอย่างหลากหลายนัน้  ผู้ถกูคกุคามทางเพศจะมี
กลวิธีท่ีโต้ตอบกลบัอยา่งไร  นอกจากนี ้ ผู้วิจยัจะวิเคราะห์วาทกรรมการคกุคามทางเพศกบัมมุมองของ
สงัคม โดยวิเคราะห์จากกลวิธีท่ีผู้คกุคามทางเพศและผู้ถกูคกุคามทางเพศเลือกใช้  ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้
จากการใช้ภาษา   
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1.2 ควำมมุ่งหมำยของกำรวิจัย  
ในงานวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ตัง้ความมุง่หมายไว้ดงันี ้

1. วิเคราะห์กลวิธีการใช้ภาษาของผู้คกุคามทางเพศกบัการโต้ตอบของผู้ถกูคกุคามทางเพศ 
2. วิเคราะห์วาทกรรมการคกุคามทางเพศกบัมมุมองของสงัคม  

 
1.3 ควำมส ำคัญของกำรวิจัย 

1. ท าให้ตระหนกัและเข้าใจถึงการใช้ภาษาของผู้คกุคามและผู้ถกูคกุคามทางเพศ เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการป้องกนัตนเองและให้รู้เทา่ทนัการคกุคามท่ีเกิดขึน้ 

2. สะท้อนมมุมองทางสงัคมกบัวาทกรรมการคกุคามทางเพศในสงัคมไทย 
 

1.4 ขอบเขตของกำรวิจยั  
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
งานวิจยันีเ้ก็บข้อมูลพฤติกรรมการคกุคามทางเพศ โดยเก็บข้อมูลจากแบบส ารวจพฤติกรรม

การคกุคามทางเพศและแบบสอบถามความคดิเห็นพฤติกรรมการคกุคามทางเพศ กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ใน
การวิจยัครัง้นี ้เป็นนิสิตปริญญาตรีท่ีก าลงัศกึษาในปีการศกึษา 2556 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
จ านวน 353 คน 

 
1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะ 

กำรคุกคำมทำงเพศ (Sexual harassment)  หมายถึง  พฤติกรรมท่ีไม่ได้เป็นท่ีต้องการหรือ
ร้องขอ  และการกระท าทางเพศท่ีท าให้ผู้ถกูคกุคามทางเพศรู้สึกอึดอดัใจ ซึ่งประกอบด้วยการคกุคาม
ทางวาจา เช่น การวิจารณ์สรีระร่างกายในแง่ลบ การพดูติชมเก่ียวกบัรูปร่าง หน้าตา เสือ้ผ้า การพูด
เร่ืองตลกลามก/พฤตกิรรมทางเพศ การท าให้เสียหน้า/ท าลายช่ือสียง การข่มขู่ท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเพศ และ
การคุกคามทางอากัปกิริยา เช่น การมองเรือนร่างอย่างส ารวจ การแตะเนือ้ต้องตัวอย่างตัง้ใจ 
ตลอดจนการลว่งละเมิดทางเพศ  

 
1.6 สัญลักษณ์ 
 ขีดเส้นใต้ ( _ )  หมายถึง  เคร่ืองหมายท่ีบอกถึงกลวิธีการคกุคามทางเพศของผู้คกุคามทาง
เพศ และกลวิธีท่ีผู้ถูกคกุคามทางเพศใช้โต้ตอบการคกุคามทางเพศ  โดยกลวิธีท่ีขีดเส้นใต้มีทัง้ค า  วลี  
และข้อความตอ่เน่ือง 

 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 

 
 ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง โดยน าเสนอตามหวัข้อตอ่ไปนี ้

2.1 วาทกรรม (Discourse) 
2.2 วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ (Critical Discourse Analysis) 
2.3 การคกุคามทางเพศ (Sexual Harassment) 

  2.3.1 ความหมายของการคกุคามทางเพศ 
  2.3.2 รูปแบบพฤตกิรรมการคกุคามทางเพศ 

2.4 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 
2.1 วาทกรรม (Discourse)  
 วาทกรรมแบง่เป็น 2 มิติ คือ มิติทางสงัคม (social oriented) ซึ่งค าว่า Discourse (capital D)
เรียกวา่ “วาทกรรม” เป็นแนวคิดส าคญัท่ีน ามาใช้ในการอธิบายวิเคราะห์ เหตกุารณ์ หรือปรากฏการณ์
ท่ีเกิดขึน้ในสงัคม โดย มิเชล ฟโูกต์ และมีนกัวิชาการไทยผู้ประมวลความคิดความหมายวาทกรรมตาม
แนวของฟูโกต์ คือ ไชยรัตน์  เจริญสินโอฬาร  (2543. 19-20) กล่าวว่า วาทกรรมเป็นระบบท่ีท าให้การ
พดู การเขียน ในสงัคมหนึ่งๆ เป็นไปได้  กระบวนการท่ีท าหน้าท่ีในการสร้างอตัลกัษณ์ (Identity) และ
ความหมาย (Significance) ให้กบัสรรพสิ่งต่างๆ รอบตวัเรา ไม่ว่าจะเป็น ความรู้ ความจริง อ านาจ 
หรือตวัตนของเราเอง (Valorize) ดงันัน้ เพ่ือท่ีจะเข้าใจวาทกรรม ซึ่งถูกถ่ายทอดผ่านทางภาษา  
จึงจ าเป็นต้องท าความเข้าใจสภาพแวดล้อมต่างๆ เพ่ือวิเคราะห์วาทกรรมร่วมด้วย ส่วนมิติทางภาษา 
(Linguistic oriented) ซึ่งค าว่า discourse (little d) มีค าเรียกหลายค า เช่น “ปริเฉท” “วจนะ” 
“ข้อความต่อเน่ือง” และ “สัมพันธสาร” เป็นการศึกษาหน่วยทางภาษาตัง้แต่ระดบัค าไปจนถึงเหนือ
ประโยค หรือเรียกว่าการวิเคราะห์ตวับท (Text analysis) การวิเคราะห์ในแนวทางนีท้ าให้สามารถ
อธิบายปรากฏการณ์ทางภาษาได้อย่างหลากหลายและชดัเจนขึน้ เช่น การเช่ือมโยงของรูปภาษาและ
ความหมาย การอธิบายการใช้ภาษาท่ีเกิดจากความสมัพนัธ์และปรากฏการณ์ทางสงัคม เช่น อ านาจ 
อดุมการณ์  เป็นต้น การวิเคราะห์วาทกรรมเป็นเร่ืองของระบบ ระเบียบ กฎเกณฑ์ เง่ือนไข และความ
เป็นไปได้ของการด ารงอยู่ของสรรพสิ่ง โดยมีการศึกษาท่ีแตกต่างกันออกไป ตามแต่มุมมองของผู้
ศกึษา ปัจจยัทางสงัคม วฒันธรรมและบริบทของเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้  
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2.2 วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ (Critical Discourse Analysis: CDA)  
 วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์เป็นแนวทางการศกึษาวาทกรรมท่ีผสมผสานระหว่างทฤษฎีทาง
ภาษาศาสตร์กบัทฤษฎีทางสงัคม มุ่งเน้นการอธิบายปรากฏการณ์ทางภาษาและการเปล่ียนแปลงทาง
สงัคมท่ีเกิดขึน้ ในการวิเคราะห์จะไมมี่อิทธิพลหรือความรู้สกึสว่นบคุคลเข้าไปเก่ียวข้อง เหมือนการวิจยั
ทางสงัคมศาสตร์ (Social science) ซึง่ศกึษาสถานการณ์ทัง้ด้านการครอบง า และด้านการตอ่ต้านการ
ครอบง า ท าให้วาทกรรมเชิงวิพากษ์มีความเป็นอิสระในการวิเคราะห์ ในบทนี  ้ผู้วิจยัขอน าเสนอแนวคิด
วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ของแฟร์เคลาฟ์ (Fairclough.  1995) และแนวทางปริชานทางสงัคมของ 
แวน ไดค์ (van Dijk.  1997)  ซึง่เป็นแนวคดิท่ีโดดเดน่ในสาขานี ้
 
 แฟร์เคลาฟ์ กลา่วถึงวาทกรรมโดยอ้างแนวคิดด้านภาษาศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ไว้ว่า 
 

“Like many linguists, I shall use ‘discourse’ to refer to spoken and written 
language use, though I also want to extend it to include other types of 
semiotic activity (i.e. activity which produces meanings), such as visual 
imaged (photography, film, video, diagrams) and non-verbal communication 
(e.g. gestures).  …In referring to language use as discourse, I am signaling 
a wish to investigate it in a way that is informed by the social theory insights 
mentioned above, as a form of social practices.” 

 
 แฟร์เคลาฟ์ “นิยาม วาทกรรม คือ การใช้ภาษาพดูและเขียน รวมถึงกิจกรรมท่ีส่ือความหมาย
ตา่งๆ เชน่ การถ่ายภาพ ภาพยนตร์ วีดีโอ แผนภูมิ และการส่ือสารแบบอวจันภาษา  (ณฐัพร  พานโพธ์ิ
ทอง.  2556: 7; อ้างอิงจาก Fairclough.  1995b: 54) ในการอ้างอิงการใช้ภาษาของวาทกรรมตาม
ทฤษฎีด้านสงัคมวา่เป็นวิถีปฏิบตัทิางสงัคมรูปแบบหนึง่”  นอกจากนิยามข้างต้นแล้ว แฟร์เคลาฟ์ เสนอ
กรอบในการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างภาษากบัสงัคม เรียกว่า “กรอบมิติทัง้สามของวาทกรรม” 
(The three dimensional framework) โดยในการส่ือสารหนึ่งๆ จะประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ส่วน 
ได้แก่  
 1. ตัวบท (Text) หมายถึง ภาษาพดูหรือภาษาเขียน 
 2. วิถีปฏิบัตทิางวาทกรรม (Discourse practices) คือ กระบวนการผลิต (Text 
production) และการตีความตวับท (Text interpretation) แนวทางการวิเคราะห์ปฏิบตักิารทางวาท
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ภาคปฏิบตัิทางสงัคมและวฒันธรรม 

การผลติตวับท 

 

 

การรับตวับท 

ภาคปฏิบตัิทางวาทกรรม 

ตวับท 

กรรมเป็นการพิจารณาในแง่กระบวนการผลิต การบริโภค และการกระจายของตวับท โดยพิจารณาวา่ 
ใคร คือผู้ผลิต ใคร คือผู้บริโภค ตวับทกระจายไปในสงัคมอยา่งไร ด้วยวิธีการอยา่งไร 
 3. วิถีปฏิบัตทิางสังคมวัฒนธรรม (Socio-cultural practices) คือ สถานการณ์ทางสงัคม
และวฒันธรรมท่ีส่ือสาร ซึง่เป็นสว่นหนึง่ท่ีอยูภ่ายใต้ระบบระเบียบทางสงัคมวฒันธรรมท่ีเป็นข้อก าหนด
พืน้ฐานในกระบวนการผลิตตวับทนัน้   
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 2.1 กรอบการวิเคราะห์สถานการณ์การส่ือสารตามแบบทฤษฎีวาทกรรม 

                                       วิเคราะห์เชิงวิพากษ์ (Fairclough.  1995:  25) 
 

 จากภาพประกอบ 2.1 สรุปได้วา่วิธีวิเคราะห์วาทกรรม แบง่ออกเป็น 3 แบบ ได้แก่ 
 1. การบรรยายความ (Description) คือ การวิเคราะห์ตวับท โดยวิเคราะห์พืน้ฐานและ
องค์ประกอบทางภาษาทัง้วจันภาษาและอวจันภาษา กล่าวคือ วจันภาษา ได้แก่ ค า วลี ประโยค 
ไวยากรณ์ ค าเช่ือม การจดัเรียงประโยค สว่นอวจันภาษา ได้แก่ ภาพ แสง สี เส้น องค์ประกอบภาพ 
เป็นต้น เพ่ือน าไปสู่ความเข้าใจเนือ้หาและความหมายท่ีเป็นเอกภาพในเร่ือง 
 2. การตีความ (Interpretation) คือ การวิเคราะห์กระบวนการของภาคปฏิบตักิารทางวาท
กรรม ได้แก่ การอ่าน ความหมายแฝงนยัและอดุมการณ์ ซึ่งซอ่นอยูใ่นระดบัลกึของตวับทเป็น
การศกึษาของตวับทในฐานะท่ีเป็นผลผลิตของปฏิบตักิารสร้างความหมายท่ีผา่นตวัภาษา รวมทัง้กลวิธี
ตา่งๆในการสร้างความหมาย โดยเฉพาะความหมายท่ีสมัพนัธ์กบัอ านาจ ความเช่ือในสงัคม 
 3. การอธิบายความ (Explanation) คือ การศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งส่ือหรือตวับททาง
ภาษา กบับริบททางสงัคมวฒันธรรมท่ีใช้อธิบายความสมัพนัธ์ของภาษา ส่ือ และสงัคม  

การบรรยาย 

การตีความ 

การอธิบายความ 
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 แนวคิดของแฟร์เคลาฟ์ เป็นการน าศาสตร์ 2 แขนง มาร่วมกนัระหวา่ง คือ สงัคมกบัภาษา แต่
เม่ือพิจารณาในภาพรวม การอธิบายของแฟร์เคลาฟ์ยงัขาดความเข้าถึงการอธิบายกระบวนการท่ี
ภาษามีอิทธิพลตอ่สงัคม ผู้วิจยัจงึขอน าเสนอ แนวคดิของ แวน ไดค์ (กฤษดาวรรณ  หงศ์ลดารมณ์  
และโสรัจจ์  หงศ์ลดารมภ์.  2549: 113; อ้างอิงจาก  van Dijk.  1997: 3) แวน ไดค์กลา่ววา่ผู้ใช้ภาษา
ไมเ่พียงแตใ่ช้ภาษาในฐานะท่ีเป็นผู้พดู ผู้ เขียน ผู้ ฟัง หรือผู้อา่น แตย่งัใช้ภาษาในฐานะท่ีเป็นสมาชิก
ของกลุม่สงัคม กลุม่อาชีพ องค์กร ชมุชน สงัคม หรือวฒันธรรมใดวฒันธรรมหนึง่ ในขณะท่ีคนมี
ปฏิสมัพนัธ์กนั ไมเ่พียงแตส่ื่อสารกนัในฐานะเพื่อนมนษุย์ แตย่งัส่ือสารกนัในฐานะท่ีเป็นผู้ชายกบั
ผู้หญิง ครูกบันกัเรียน หมอกบัคนไข้ เจ้านายกบัลกูน้อง คนท่ีมีอายมุากกบัคนท่ีมีอายนุ้อย ซึง่ แวน 
ไดค์ สนใจกระบวนการท่ีภาษามีอิทธิพลตอ่สงัคม โดยเช่ือวา่ภาษามีอิทธิพลในการก าหนดความคิด
ของคน และความคดินัน้จะไปก าหนดการกระท าของคนอีกทีหนึง่ เป็นการกลา่วถึงปฏิสมัพนัธ์ทางอ้อม
ระหวา่งวาทกรรมกบัสงัคมท่ีมีบางอยา่งเป็นตวักลาง แวน ไดค์ (van Dijk.  1997) ได้ก าหนดกรอบวาท
กรรมวิเคราะห์ ดงันี ้
 1. การกระท าด้านสังคมในบริบทและสังคม (Social action in context and society) โดย
มีตวัแปร คือ 

1.1 ผู้ใช้ภาษาและบริบท (Language users and context) ผู้ใช้ภาษาไมว่า่จะเป็นผู้พดู 
ผู้ ฟัง ผู้อา่น ตา่งเป็นสมาชิกในกลุม่สงัคม ในอาชีพ ในองค์กร ในชมุชน สงัคมและวฒันธรรมหนึง่
วฒันธรรมใด ดงันัน้ คนๆ หนึง่ตา่งมีบทบาทและอตัลกัษณ์ติดตวัมา ในการสร้างวาทกรรมใน
สถานการณ์ทางสงัคม ผู้ใช้ภาษาตา่งก็เป็นผู้สร้าง (Construct) แสดงให้เห็น (Display) บทบาทและ 
อตัลกัษณ์ คือ เป็นลกัษณะการกระท า (Active) ไปพร้อมๆ กบัท่ีถกูกระท า (Passive) ท่ีตดิตวัมาและ
ถกูก าหนดโดยสงัคมและสถานการณ์ 

1.2 การพดูและตวับท (Talk and Text) เม่ือพดูถึงการพดูมกัหมายถึงบทสนทนาท่ีเรียกวา่ 
Conversation และ Dialogic หมายถึง การเปล่ียนผลดั (Turn) ในการสนทนาแบบตวัต่อตวั 
นอกจากนีย้งัมีการส่ือสารในรูปแบบตา่งๆ เชน่ การส่ือสารโดยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิคส์ การพดูในท่ี
สาธารณะ การจดบนัทกึในห้องเรียนของนกัเรียน เป็นต้น 

1.3 ล าดบัขัน้ตอนของการกระท า (Hierarchies of action) แวน ไดค์ กลา่ววา่ วาทกรรม
อาจถกูประกอบสร้าง (Be constituted) โดยล าดบัขัน้ตอนของการกระท าท่ีสลบัซบัซ้อน ซึง่มีความเป็น
นามธรรมตา่งกนั ตวัอยา่ง นายอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ ในขณะท่ีเป็นนายกรัฐมนตรี เป็นหวัหน้าพรรค
ประชาธิปัตย์ พดูช่ืนชมเกษตรกรจงัหวดัศรีสะเกษ และพดูต าหนิการท างานของคณะกรรมการบริหาร
พรรค กลา่วคือ นายอภิสิทธ์ิท าหน้าท่ีอยา่งซบัซ้อน ทัง้ในหน้าท่ีของนายกรัฐมนตรีพดูช่ืนชมเกษตรกร 
และท าหน้าท่ีหวัหน้าพรรคพดูต าหนิการท างานของลกูพรรค 
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1.4 หน้าท่ีและปฏิบตักิารทางสงัคม (Social practices and functions) วาทกรรมมิใช่เป็น
เพียงบทสนทนาในการส่ือสารระหว่างบุคคลกแต่รวมถึงการศึกษาวาทกรรมในฐานะเป็นการกระท า 
(Discourse as action) วาทกรรมจะต้องมีมมุมองท่ีกว้างออกไป และจะต้องแสดงหน้าท่ีในเชิงสงัคม 
การเมือง และวฒันธรรมภายในสถาบนั กลุม่สงัคม และวฒันธรรมทัว่ไป  
 2. เป้าหมาย (Aims) การศึกษาวาทกรรมนัน้ไม่ควรศึกษาเฉพาะในด้านของรูปแบบ 
ความหมาย และกระบวนการเปล่ียนแปลงทางการเรียนรู้ แต่ควรศึกษาในด้านโครงสร้างท่ีซับซ้อน 
ล าดับขัน้ของปฏิสัมพันธ์ การปฏิบัติทางสังคม และหน้าท่ีของวาทกรรมในบริบททางสังคมและ
วฒันธรรม  
 3. การกระท า (Action) เป็นการแสดงท่าทางหรือการกระท าท่ีมีความหมายโดยผ่านการ
แสดงออกทางสีหน้าหรือการเคล่ือนไหวทางร่างกาย ประกอบด้วยการศึกษาในประเด็นต่างๆ 
ดงัตอ่ไปนี ้

3.1 เจตนา (Intentionality) การกระท าท่ีมีเจตนา เป็นการแสดงความต้องการโดยมี
เป้าหมายและความหมายของผู้กระท า การวิเคราะห์จึงต้องมีคณุสมบตัิ 3 ข้อ คือ 1) เป็นกิจกรรมท่ีมี
เจตนา 2) ควบคมุได้ 3) มีเป้าหมาย เชน่ การยืนยนั การถาม การสญัญา การโน้มน้าวใจ การเล่านิทาน 
เป็นต้น 

3.2 มมุมอง (Perspective) แบง่ออกเป็นมมุมองของผู้พดูและผู้ ฟัง ซึ่งมกัมีความขดัแย้ง
ของการส่ือความหมายและการตีความของทัง้สองฝ่าย เช่น “วนันีใ้ส่เสือ้สวยนะดอกมาเลย” มุมมอง
ของผู้พูดอาจจะเป็นการช่ืนชมเท่านัน้ แต่ในมุมมองของผู้ ฟังอาจตีความจากสิ่งท่ีได้ยินว่าเป็นการะ
ประชดประชนัก็เป็นได้ ในการวิเคราะห์วาทกรรมทางสงัคมจงึให้ความสนใจคนพดูน้อยกว่าคนฟัง และ
ยงัไม่สนใจความตัง้ใจของผู้พดู  ซึ่งสงัเกตได้ยาก จะให้ความสนใจในสิ่งท่ีได้ยินและมีการตีความ อีก
ทัง้มีผลทางสงัคมด้วย 

3.3 ความหมายโดยนยั ผลลพัธ์ และองค์ประกอบ (Implications, Consequences and 
Components) หากต้องการศกึษาความหมายโดยนยั จะต้องศกึษาเก่ียวกบัความคิด การตีความด้าน
สังคม ในส่วนของผลลัพธ์จะต้องศึกษาตัวผู้ รับสารว่ามีความเข้าใจในเร่ืองนัน้ๆ  อย่างไร และ
องค์ประกอบเป็นการศกึษา ค า การผลิตประโยค วาทศิลป์ เป็นต้น  การศกึษาวาทกรรมท่ีเป็นกิจกรรม
ทางสงัคม เราจะให้ความส าคญักบัการเปลง่เสียง รวมถึงพิจารณาส าเนียงของผู้พดู เช่น ส าเนียงเหนือ 
ส าเนียงอีสาน ส าเนียงใต้ และความหมาย ซึง่เกิดจากด้านผู้ รับสาร โดยไมส่นใจเจตนาของผู้สง่สาร 

3.4 ปฏิสมัพนัธ์ (Interactions) คือ การกระท าหรือการประกอบกิจกรรมระหว่างบคุคลใน
สงัคม ซึ่งการศึกษาในหวัข้อนีจ้ะมีค าถามเก่ียวกบัการปฏิสมัพนัธ์ว่าเป็นการกระท าเช่นไร เช่น คนอ่ืน
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จ าเป็นต้องมีปฏิกิริยาตอบเราก่อนจงึจะเรียกวา่มีปฏิสมัพนัธ์หรือไม่ ถ้าเราทกัทายคนอ่ืนแล้วอีกฝ่ายไม่
ตอบเรียกวา่มีปฏิสมัพนัธ์หรือไม ่เป็นต้น  

4. บริบท (Context) แวน ไดค์ กล่าวว่าบริบทเป็นเร่ืองส าคญั จึงให้ค าจ ากดัความว่า บริบท 
หมายถึง ผู้ มีสว่นร่วมในวาทกรรมนัน้ มีบทบาท เป้าหมาย รวมทัง้ลกัษณะของสถานการณ์ ได้แก่ เวลา
และสถานท่ี ลกัษณะของผู้ มีส่วนร่วม เช่น ผู้หญิง ผู้ชาย หนุ่มสาว เด็ก หรือแก่ มีอ านาจหรือไร้อ านาจ 
บริบทเหล่านีมี้อิทธิพลตอ่การผลิตและการตีความของวาทกรรมทางสงัคมได้ ซึ่งบริบทเก่ียวข้องกบัสิ่ง
ตา่งๆ ตอ่ไปนี ้

4.1 ผู้ มีสว่นร่วม (Participants) แบง่ตามบทบาทของผู้พดูและผู้ ฟัง โดยพิจารณาจาก  
- บทบาททางการส่ือสาร คือ เป็นสมาชิกในกลุม่ตา่งๆ ในแวดวง เชน่ ฝ่ายรัฐบาล ใน

แวดวงการเมือง- บทบาททางปฏิสมัพนัธ์ เป็นความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้พดูและผู้ ฟังวา่เป็นมิตรหรือศตัรู
กนั  

- บทบาททางสงัคม  หมายถึง การท่ีผู้พดู ผู้ ฟัง เป็นสมาชิกในกลุม่ใดของสงัคม คือ 
กลุม่อาย ุอาชีพ หรือ เพศ เป็นต้น (สาวิตรี  คฑวณิช.  2549: 39; อ้างอิงจาก van Dijk.  2001b: 22) 

4.2 ฉาก (Setting) ในท่ีนีห้มายถึง สถานการณ์ทางสงัคม เวลา สถานท่ี จดุยืนของคนพดู 
บริบทอาจจะเป็นส่วนตวัหรือสาธารณะ เป็นทางการหรือไมเ่ป็นทางการ เป็นต้น 

4.3 อปุกรณ์ประกอบฉาก (Props) คือ วตัถท่ีุเก่ียวข้องกบัตวับท เชน่ ชดุเคร่ืองแบบ ธง 
เคร่ืองมือ เป็นต้น ซึง่แตกตา่งกนัไปตามสถานท่ี เชน่ ศาล ชัน้เรียน ห้องขา่ว โดยในแตล่ะสถานท่ีจะมี
รูปแบบเฉพาะของสถานท่ีท่ีแตกตา่งกนัออกไป ซึง่มีความหมายตอ่วาทกรรมทัง้สิน้ 

4.4 การกระท า (Action) นอกจากวจันภาษา อวจันภาษาก็มีความส าคญัเป็นอยา่งยิ่งใน
วาทกรรม เชน่ เม่ือถกูช่ืนชม ผู้ ฟังจะมีการแสดงทางสีหน้าด้วยการยิม้ หรือเม่ือถกูต าหนิ ผู้ ฟังจะแสดงสี
หน้าด้วยทา่ทางและอารมณ์โกรธ เป็นต้น 

4.5 ความรู้และเจตนา (Knowledge and intentionality) ในการวิเคราะห์วาทกรรม
จ าเป็นต้องมีความรู้เก่ียวกบัทศันคติ คา่นิยม และเจตนาของผู้ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้เกิดความเข้าใจใน
เจตนาหรือความมุง่หมายของผู้สง่สาร 

4.6 การกระท าในระดบัสงู (Higher level action) วาทกรรมในฐานะการกระท ามีความ
เก่ียวข้องกบัโครงสร้างทางสงัคม หรือการสนทนาในระดบัท่ีสงูขึน้ เชน่  

- การสอนในชัน้เรียน ครูมีบทบาทสงูกว่านกัเรียน 
- ค าตดัสินในศาล ผู้พิพากษามีบทบาทสงูกวา่จ าเลย 
- การไปพบแพทย์ แพทย์มีบทบาทสงูกว่าผู้ ป่วย เป็นต้น 
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4.7 บริบทจลุภาคและมหพัภาค (Local and global contexts) วาทกรรมตา่งๆ มีหน้าท่ี
ทางโครงสร้าง สงัคม และวฒันธรรมท่ีตา่งกนั บริบทจลุภาค หรือแบบเน้นปฏิสมัพนัธ์ (Local or 
interactional context) จะมุง่เน้นให้ความส าคญักบัผู้ มีส่วนร่วม การกระท า การปฏิสมัพนัธ์ เวลา และ
สถานท่ีท่ีแสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ในชีวิตประจ าวนั หรือกิจกรรมท่ีกระท าในสงัคมทัว่ไป สว่นบริบท
มหพัภาค หรือบริบททางโครงสร้างหน้าท่ีของสงัคม (Global or societal) เป็นบริบทท่ีแสดงถึง
เหตกุารณ์หรือสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ในสงัคม เชน่ วาทกรรมทางการเมือง เป็นต้น (van Dijk.  2008: 
75) 

4.8 การสร้างบริบท (Constructing contexts) ประกอบด้วย 2 ประการท่ีส าคญั คือ 
ประการแรก บริบทสามารถยืดหยุ่นได้ เปล่ียนแปลงได้ วาทกรรมอาจจะถกูก าหนดโดยบริบท และวาท
กรรมก็มีอิทธิพลเป็นตวัสร้างบริบทขึน้ ประการท่ีสอง บริบทประกอบด้วยข้อเท็จจริงทางสงัคม คือ 
ไมใ่ชส่ิ่งท่ีทกุคนเข้าใจตรงกนั แตล่ะคนมีมมุมองหรือความคดิเห็นท่ีแตกตา่งกนั เรียกได้วา่ เป็นกรอบ
ความคดิ (Mental constructs) ของแตล่ะคน ซึง่ตา่งก็มีความเป็นอตัวิสยั (Subjectivity) แตกตา่งกนั 

5. อ านาจ (Power) แนวคดิท่ีเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ระหวา่งวาทกรรมและสงัคม คือ อ านาจ 
เช่น อ านาจของเพศชาย อ านาจในองค์กร อ านาจทางการเมือง เป็นต้น ถ้าบริบทและสงัคมมีขนาด
ใหญ่ อ านาจจะมีผลตอ่ตวับคุคลและสถาบนัทางสงัคม เน่ืองจากอ านาจทางสงัคมเป็นการควบคมุคน
จากคนกลุม่หนึง่ท่ีมีอ านาจมากกวา่คนกลุม่อ่ืนๆ โดยสิ่งท่ีท าให้คนกลุม่อ่ืนปฏิบตัิตามได้จะต้องเกิดการ
บงัคับ ไม่ว่าจะชอบหรือไม่ก็ตาม นอกจากนี ้อ านาจทางสังคมมีวิธีการควบคุม และหลักการของ
อ านาจดงันี ้

5.1 การควบคมุการกระท าและจิตใจ (Control of action and mind) เม่ืออ านาจทาง
สงัคม คือ ความสามารถของคนกลุ่มหนึ่งท่ีจะควบคมุอีกกลุ่มหนึ่ง วิธีท่ีจะควบคมุอีกฝ่ายหนึ่งได้ คือ 
การใช้ก าลงับงัคบัซึ่งมกัใช้ในกองทพัทหาร ต ารวจ อ านาจท่ีพบโดยทัว่ไปในสงัคม คือ การออกค าสัง่ 
เป็นการจ ากัดทางเลือกและเสรีภาพของอีกฝ่ายหนึ่ง แหล่งของอ านาจนีม้ักอยู่ในรูปสัญลกัษณ์ เช่น 
หัวหน้าคนงาน ครู ต ารวจ ผู้ พิพากษา เป็นผู้ มีอ านาจ และอ านาจเหล่านีมี้รากฐานอยู่บนสังคม 
เศรษฐกิจ และการเมือง (van Dijk.  1997a: 17-18) 

5.2 อ านาจโน้มน้าวใจ (Persuasive power) บางครัง้ผู้ มีอ านาจจะโน้มน้าวใจแทนการ
ออกค าสัง่ วิธีการส่ือสารท่ีใช้ในการโน้มน้าวใจจะเป็นการแนะน า การขอร้อง ซึ่งอ านาจท่ีได้รับจะเกิด
เม่ือผู้ ฟังคล้อยตาม เพ่ือหลีกเล่ียงผลลพัธ์ทางลบ แหล่งของอ านาจเรียกว่า ทรัพยากรท่ีนบัถือกันใน
สงัคม (Social resources) ได้แก่ เงิน เงินเดือน การงาน หรือท่ีเป็นทรัพยากรเชิงสญัลกัษณ์ ได้แก่ 
ความรู้ การได้รับการยกยอ่ง เป็นต้น 
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5.3 อ านาจในการครอบง าและการยินยอมพร้อมใจ (Hegemony and consensus) 
นอกจากจะท าให้คนอ่ืนท าตามผ่านค าสัง่ ค าแนะน า ค าขอร้อง ยังมีวิ ธีการทางอ้อมคือ การควบคุม
จิตใจและสมองจากตวับทให้คนสว่นใหญ่เช่ือในสิ่งนัน้อยา่งเป็นธรรมชาติ วิธีท่ีใช้ทัว่ไปคือ การโฆษณา
ชวนเช่ือ การรณรงค์ การใช้ส่ือมวลชน เป็นต้น ต้น (van Dijk.  1997a: 19) 

5.4 การเข้าถึงแหลง่ทรัพยากร (Access) การใช้อ านาจควบคมุจิตใจของคนกลุ่มหนึ่ง โดย
ผ่านทางความรู้ ทศันคติ และอดุมการณ์ สามารถควบคมุได้จากการให้การศกึษา การให้ความนบัถือ 
และช่ือเสียง กลุม่ผู้ มีอ านาจหรือชนชัน้ปกครอง จะพยายามเข้าถึงวาทกรรมสาธารณะตา่งๆ เน่ืองจาก
เป็นแหล่งอ านาจท่ีส าคัญและมีวิธีการเข้าถึงได้หลายวิธี เช่น โครงการรณรงค์  การส่งข่าวไปยัง
ส่ือมวลชน เป็นต้น ข้อมูลท่ีส่งสู่สาธารณะดูน่าเช่ือถือ ในท่ีสุดผู้ คนก็จะเช่ือและมีการผลิตซ า้ น่ีคือ
วิธีการเข้าถึงของกลุม่อ านาจอยา่งธรรมชาติ 

5.5 การควบคมุบริบท (Controlling context) หากผู้ มีอ านาจสามารถควบคมุบริบทได้ ก็
สามารถควบคุมโครงสร้างของวาทกรรมได้เกือบทัง้หมด โดยใช้อ านาจควบคุมผู้ มีส่วนร่วม และ
บทบาทของคนเหล่านัน้ในการพูดหรือฟัง เช่น ผู้ เข้าร่วมฟังสัมมนา มีบทบาทเป็นผู้ ฟังและเปล่ียน
บทบาทเป็นผู้พดูเม่ือต้องการตัง้ค าถาม แตไ่มมี่บทบาทในการตดัสินใจกระท าการใดๆ เป็นต้น 

5.6 การควบคมุโครงสร้างวาทกรรม (Controlling discourse structure) เป็นรูปแบบท่ีอยู่
ภายใต้การควบคมุของมิติทางวาทกรรม ได้แก่ ภาพ น า้เสียง ค าศพัท์ การเรียงค า ความหมาย การใช้
วาทศลิป์ วจันกรรม เป็นต้น กลุม่ผู้ มีอ านาจจะพยายามตอกย า้ข่าวสารข้อมลูให้ภาพลกัษณ์ของตวัเอง
เป็นบวกและไม่เน้นข้อมลูท่ีจะท าให้ภาพลกัษณ์ของตนเป็นลบ ขณะเดียวกนัภาพลกัษณ์ของฝ่ายตรง
ข้ามจะเป็นไปในเชิงลบ วาทกรรมสาธารณะเหล่านีก้่อให้เกิดอคติได้ หากผู้ ฟังไม่สามารถเข้าถึงข้อมูล
อ่ืนๆ (สภุาพ กร่ิงรัมย์.  2556: 19; อ้างอิงจาก van Dijk.  1997a: 22) 

5.7 การควบคมุครบวงจร (Closing the circle of control) วงจรในท่ีนี ้หมายถึง อ านาจ 
คือ การควบคมุการกระท าเก่ียวกบัการรับรู้ส่วนตวัและเชิงสงัคม เช่น การควบคมุวาทกรรมสาธารณะ 
ซึ่งจะต้องเข้าถึงแหล่งท่ีมาของอ านาจ กล่าวคือ จะต้องทราบข้อมลูตา่งๆ เช่น ต าแหน่งหน้าท่ี ความรู้ 
ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน วา่ใครเป็นผู้ มีอ านาจในเร่ืองนัน้ๆ จงึจะสามารถควบคมุอ านาจได้ 

5.8 การแบ่งแยกอ านาจในสงัคม (The Division of power) ในวาทกรรมหนึ่งๆ จะ
ประกอบด้วยอ านาจจากฝ่ายตา่งๆ เชน่ ส่ือมวลชนมีอ านาจเหนือการรับรู้ของสาธารณชน นกัวิชาการมี
ความรู้เป็นอ านาจ ฝ่ายธุรกิจหรือการเมืองมีอ านาจจากเงินทุนสนบัสนุน อ านาจจึงเป็นเร่ืองซบัซ้อน 
อ านาจไมใ่ชเ่ร่ืองของการขม่ขู ่การควบคมุจากบนลงลา่ง แตเ่ป็นการแบง่ปัน การเจรจาตอ่รอง การสมรู้
ร่วมคิดกันในหมู่ผู้ มีอ านาจ จึงสามารถต่อรองระหว่างอ านาจกับอ านาจ กลุ่มอ านาจทางสังคมไม่ใช่
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กลุม่ท่ีถาวร อาจมีการย้ายกลุ่ม มีความแตกตา่ง มีความไม่เห็นด้วย และมีการเปล่ียนแปลงดลุอ านาจ
ในกลุม่อ านาจด้วยกนั 

5.9 การใช้อ านาจในทางท่ีผิด (Power Abuse) แวนไดค์และฟูโกต์ มีทรรศนะเดียวกนัใน
เร่ืองของอ านาจเป็นสิ่งท่ีดี เช่น อ านาจระหว่างพ่อแม่กบัลกู ระหว่างครูกบันกัเรียน ระหว่างเจ้านายกบั
ลูกน้อง ระหว่างผู้พิพากษากับจ าเลย เป็นต้น เม่ือมีอ านาจในทางท่ีดีก็พบอ านาจในทางท่ีผิดเช่นกัน 
ตามกฎบตัรสหประชาชาต ิ(อรวรรณ ปิลนัธน์โอวาท.  2544: 68; อ้างอิงจาก van Dilk,  1997: 24)  คือ 
การละเมิดสิทธิมนุษยชนในฐานะปัจเจกและในฐานะกลุ่ม ในอีกระดับหนึ่ง  คือ การล่วงละเมิด
กฎหมายระดบัชาติ ท้องถ่ิน ชมุชน กฎเกณฑ์ บรรทดัฐาน คา่นิยม ข้อตกลง นอกจากนี  ้ การใช้อ านาจ
ในทางท่ีผิดยงัรวมถึงผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้กบัผลประโยชน์ของกลุม่ด้วย 
 6. อุดมการณ์ (Ideology) คือ ระบบของความเช่ือ ความรู้ ทศันคติ ความคิดพืน้ฐานท่ีเกิด
จากสมาชิกในสงัคมให้มีความเช่ือมโยงกนัระหว่างวาทกรรมกบัสงัคม เป็นระบบพืน้ฐานในสงัคมท่ีท า
ให้สมาชิกมีความคดิ ความเช่ือร่วมกนั และอดุมการณ์เป็นตวัจดัระบบในสิ่งท่ีเป็นความรู้ ทศันคติ การ
ขดัเกลาทางสงัคม รวมไปถึงวิธีการคิด การพดูและการกระท าของสมาชิกในสงัคมให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั ซึง่การศกึษาอดุมการณ์แบง่เป็นหลายประการดงัตอ่ไปนี ้

6.1 หน้าท่ีทางสงัคม (Social function) อุดมการณ์เป็นสิ่งท่ีผลิตขึน้โดยกลุ่มอ านาจใน
สังคมเพ่ือการผลิตซ า้และสร้างความชอบธรรมให้แก่การควบคุมคนอ่ืนๆ  ในสังคม หน้าท่ีของ
อุดมการณ์เป็นตวัก าหนดบทบาทของวาทกรรมด้วยการประสานการกระท าของสมาชิกแต่ละคนใน
กลุม่ ถ้าสมาชิกมีอดุมการณ์ร่วมกนัก็จะประพฤติปฏิบตัิตนไปในทางเดียวกนัน าไปสู่ความเข้มแข็งของ
กลุ่ม น่ีคือ หน้าท่ีของวาทกรรมซึ่งจะท าให้กลุ่มอ านาจอยู่ได้ตลอดไป อุดมการณ์เป็นเร่ืองของสงัคม
ต้องแบ่งปันกันในหมู่สมาชิก องค์กร สถาบนั โดยใช้ภาษาในการส่ือสาร ประสานการกระท าในกลุ่ม 
รวมถึงถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่มหนึ่งๆ กับกลุ่มอ่ืนๆ  ด้วย อุดมการณ์ของแต่ละกลุ่มจะ
ก าหนดแนวทางปฏิบตัิให้กับสมาชิกท าให้รู้ว่าส่งใดดี ส่งใดไม่ดี จะปฏิบตัิตนอย่างไรในสถานการณ์
ตา่งๆ โดยสรุป อุดมการณ์ท าหน้าท่ีเป็นตวัเช่ือม (Interface) ระหว่างผลประโยชน์ของกลุ่มและการ
ประพฤตปิฏิบตัติามของแตล่ะบคุคล 

6.2 การรับรู้ทางสงัคม (Social cognition) อดุมการณ์เปรียบเหมือนภาษามีลกัษณะเป็น
ทัง้ระบบสงัคมและเป็นตวัแทนของกระบวนการทางความคิด (Mental representations) คือ ความเช่ือ
และทศันคต ิอดุมการณ์จึงเปรียบเหมือนกฎเกณฑ์ของวาทกรรมซึ่งสมาชิกกลุ่มใช้ร่วมกนัและในท าให้
สมาชิกกลุ่มสามารถมีส่วนร่วมในการพูด การเขียน ถ้ากล่าวโดยอุปมาอุปมยัแล้วอดุมการณ์ก็เปรียบ
เหมือน “ไวยากรณ์” ของกลุ่มในการปฏิบตัิตนทางสงัคม (อรวรรณ ปิลนัธน์โอวาท.  2544: 70; อ้างอิง
จาก van Dijk. 1997: 26) 
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6.3 อุดมการณ์กับความรู้ (Ideologies and Knowledge) จากการรับรู้ทางสงัคมซึ่ง
อดุมการณ์เปรียบเสมือนความรู้ของกลุ่มท่ีแบง่ปันกันในเชิงสงัคมและวฒันธรรม อาจจะเป็นสิ่งท่ีเป็น
พืน้ฐานกว่าความรู้ ดงัท่ี แวนไดค์ (อรวรรณ ปิลนัธน์โอวาท.  2544: 70-71; อ้างอิงจาก van Dijk. 
1997: 28) กลา่ววา่ อดุมการณ์เป็นรากฐานของหลกัการรับรู้ทางสงัคม เพราะฉะนัน้จึงเป็นพืน้ฐานของ
ความรู้ ทัศนคติ และความเช่ืออ่ืนๆเฉพาะเจาะจงของกลุ่มนัน้ อุดมการณ์อาจเป็นสิ่งท่ีถูกหรือผิดได้
ตามวัตถุวิสัย จึงสามารถแสดงความคิดเห็นว่า  อุดมการณ์ความเป็นชายเป็นสิ่งท่ีผิดในแง่ของ
ความสามารถของผู้หญิง แต่อดุมการณ์เก่ียวกบัสิทธิสตรีเป็นสิ่งท่ีถูกต้องในแง่ของความไม่เท่าเทียม
กนัทางเพศ อยา่งไรก็ตาม อดุมการณ์เป็นเร่ืองพืน้ฐานกว่าความรู้ แตอ่ดุมการณ์มีความเฉพาะเจาะจง
มากกวา่ เพราะอดุมการณ์เป็นตวัแทนของผลประโยชน์ของกลุ่มในสงัคมหนึ่งหรือวฒันธรรมหนึ่ง สรุป
ได้ว่า นอกจากอุดมการณ์จะมีหน้าท่ีในการประสานความร่วมมือในสงัคมแล้ว ยงัมีหน้าท่ีในการรับรู้ 
กล่าวคือ การจดักระบวนการความเช่ือของคน อุดมการณ์จะบอกให้ทราบว่ากลุ่มนัน้มีจดุยืนแบบไหน
และคดิอยา่งไรกบัประเดน็ตา่งๆ ของสงัคม 

6.4 โครงสร้างของอดุมการณ์ (The structures of ideology) เป็นโครงสร้างท่ีบง่บอก “ตวั
เรา” และ “พวกเขา” ในฐานะสมาชิกของสงัคม โครงสร้างของอดุมการณ์ส่งผลตอ่หน้าท่ีทางสงัคม ซึ่ง
แสดงให้เห็นถึงระบบความคิดและปฏิบัติการทางสังคม ดังนัน้ เพ่ือบ่งบอกอัตลักษณ์ของกลุ่มใน
โครงสร้างจะต้องแสดง สมาชิกภาพ กิจกรรม เป้าประสงค์ คา่นิยม จุดยืน ทรัพยากรของกลุ่ม เป็นต้น 
เช่น กลุ่มผู้ ส่ือข่าวหนังสือพิมพ์ มีหน้าท่ีหรือกิจกรรมคือผลิตข่าวและบทความเพ่ือให้ข้อมูลแก่
สาธารณะ ซึ่งอยู่บนค่านิยมของความถูกต้อง ยุติธรรม ปราศจากอคติ  มีจุดยืนเป็นอิสระระหว่าง
ประชาชนและผู้บริหารประเทศ และมีทรัพยากรคือการเข้าถึงแหล่งข้อมลูได้  (สุภาพ กร่ิงรัมย์.  2556: 
21; อ้างอิงจาก van Dijk.  1998: 69-70)  

6.5 จากกลุ่มไปสู่สมาชิก (From group to group members) โครงสร้างของอดุมการณ์
คือ ความเช่ือของกลุ่มเป็นสิ่งท่ีสมาชิกยึดถือ กลุ่มจึงใช้ความเช่ือเป็นแนวทางปฏิบตัิในชีวิตประจ าวนั
รวมไปถึงวาทกรรมด้วย อยา่งไรก็ตาม สมาชิกของกลุม่สงัคมแตล่ะกลุ่มอาจเป็นสมาชิกของหลายกลุ่ม
สังคมและมีส่วนร่วมในอุดมการณ์หลายชุด เช่น ผู้ หญิงคนหนึ่งท างานเป็นพนักงานต้อนรับบน
เคร่ืองบนิ มีความรู้ทางด้านกฎหมาย และเป็นนกัตอ่สู้ เพ่ือสิทธิสตรี ในสถานการณ์หนึง่ ท่ีเพ่ือนร่วมงาน
ถูกคุกคามทางเพศ เธอจะให้ความส าคัญกับทัศนคติท่ีถูกน าทางโดยอุดมการณ์ของการกระท า
ความผิดซึง่เป็นเร่ืองของกฎหมาย และจะยดึมัน่ในอดุมการณ์การกดข่ีขมเหงทางเพศตอ่สู้ เพ่ือสิทธิสตรี 
สรุปได้ว่า อุดมการณ์อาจจะมองเป็นหนึ่งเดียว แต่การแสดงออกของสมาชิกในกลุ่ม ความเช่ือและ
พฤตกิรรมท่ีเฉพาะเจาะจงจะแสดงตวัตนออกมาในสถานการณ์หนึง่ๆแตกตา่งกนัไป 
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6.6 อดุมการณ์และวาทกรรม (Ideology and discourse) อดุมการณ์และวาทกรรมไม่ได้
มีความสมัพนัธ์กนัโดยตรง จะเก่ียวข้องกับความเช่ือทัว่ไปและความเช่ือเฉพาะเจาะจงท่ีขึน้กบับริบท 
อีกประการหนึ่ง ผู้ ใช้ภาษาซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มต่างๆ ในสงัคมจะแสดงอตัลกัษณ์ของกลุ่มต่างๆ ท่ี
ตนสงักดัอยู่ การแสดงออกของสมาชิกแตล่ะกลุ่มจะเป็นตวัก าหนดความเช่ือของกลุ่ม ซึ่งสิ่งเหล่านีจ้ะ
เป็นพืน้ฐานของวาทกรรม กลุม่สามารถเสาะแสวงหาและผลิตซ า้อดุมการณ์ได้ด้วยการเข้าใจวาทกรรม 
แบง่ปันวาทกรรม สร้างความเป็นนามธรรม เป็นต้น 

6.7 การวิเคราะห์อุดมการณ์ (Ideological analysis) การวิเคราะห์ควรประกอบด้วย 
บริบท ต้องเป็นทรรศนะท่ีเน้นจดุมุง่หมายเชิงกลุ่มมากกว่าทรรศนะความต้องการส่วนบคุคล วาทกรรม
ท่ีแสดงอุดมการณ์จะมีโครงสร้างท่ีเป็น “พวกเรา” และ “พวกเขา” นั่นคือ แบ่งเป็นสองขัว้ 
(Polarization) นอกจากนี ้วาทกรรมท่ีแสดงอุดมการณ์ยังบ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของกลุ่ม กิจกรรม  
คา่นิยม จุดยืน และทรัพยากร จึงสรุปได้ว่า ถ้าเป้าหมายท่ีแฝงอยู่ของตวับท คือ  การแสดงออกและ
พยายามโน้มน้าวใจและความรู้สึกของกลุ่ม สิ่งนั่นเรียกว่า อุดมการณ์ และอีกประการหนึ่ง ถ้าการ
บรรยายเหตกุารณ์ สถานการณ์ การกระท า และบคุคลตา่งๆ  บง่บอกถึงลกัษณะท่ีดีหรือเลว แสดงถึง
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ของกลุม่ตา่งๆ วาทกรรมเหลา่นีม้กัเป็นเร่ืองอดุมการณ์ 
 
 จากการกล่าวมาเห็นได้ว่า การแบง่องค์ประกอบบริบทของ แวน ไดค์  ท าให้เห็นล าดบัขัน้ตอน
ในการวิเคราะห์วาทกรรมมากขึน้ และชว่ยท าให้การอธิบายเร่ืองราวทางสงัคมได้อย่างเป็นกระบวนการ 
คือ มองจากภาพรวมของสงัคมมาถึงความคดิของผู้พดู จนกลายเป็นวาทกรรมในเร่ืองนัน้ๆ 
 อย่างไรก็ตาม การใช้แนวคิดวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ หากจะใช้วิเคราะห์ให้ได้ผล ควร
ศกึษาแนวคิดของทัง้ แฟร์เคลาฟ์ และ แวน ไดค์ เพราะทัง้สองแนวคิดมีความส าคญัในการวิเคราะห์
และอธิบายปรากฏการทางสงัคม และตอบค าถามแบบย้อนกลบัท่ีว่า สงัคมมีอิทธิพลตอ่ภาษาอย่างไร  
และภาษาท่ีใช้สามารถย้อนกลบัไปก าหนดสงัคมได้หรือไม ่ 
 
 ในล าดบัต่อไป ผู้ วิจัยจะเสนอการคุกคามทางเพศทัง้ด้านความหมายและรูปแบบของการ
คกุคามทางเพศ 
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2.3 การคุกคามทางเพศ 
 2.3.1 ความหมายของการคุกคามทางเพศ 

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องพบว่า ความหมายของการคุกคามทางเพศ (Sexual 
harassment) แบง่ออกเป็น 2 ประเภท คือ ความหมายการคกุคามทางเพศโดยทัว่ไป และ การคกุคาม
ทางเพศในเชิงกฎหมาย  

ความหมายการคุกคามทางเพศโดยทั่วไป 
 ความหมายการคกุคามทางเพศโดยทัว่ไป เป็นการให้ความหมายเก่ียวกับเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้
ของการคกุคามทางเพศ ซึง่มีนกัวิชาการและนกัวิจยัได้ให้ความหมายไว้มากมาย ผู้วิจยัได้รวบรวมและ
สรุปได้ดงันี ้ 

การคุกคามทางเพศ หมายถึง พฤติกรรมทางเพศท่ีแสดงออกในลักษณะท่ีไม่พึงประสงค์ 
กล่าวคือ การสร้างความร าคาญ กระอกักระอ่วนใจแก่อีกฝ่ายหนึ่ง (Bravo; & Cassedy.  1992: 17; 
และ Brandenbrug.  1997: 1) ส่วนอีกความหมายหนึ่งเป็นด้านการคกุคามทางเพศในสถานท่ีท างาน 
ฟาเลย์ (Farley.  1978: 14-15) เป็นผู้ เร่ิมน าค านีข้ึน้มาใช้ ในการจัดท าหนังสือเร่ือง “Sexual 
Shakedown: The Sexual harassment on the job” โดยให้ค านิยาม การคกุคามทางเพศว่า เป็น
พฤติกรรมของผู้ ชายซึ่งแสดงสิทธิในบทบาททางเพศเหนือหน้าท่ีการงานของผู้ หญิงในฐานะท่ีเป็น
คนงาน โดยพฤติกรรมดงักล่าว ปราศจากการตอบสนอง และไม่ได้รับการเชือ้เชิญ รวมถึงการกระท า
ซ า้ๆ ซากๆ เรียกร้อง ชกัชวนให้มีเพศสมัพนัธ์ และการขม่ขืน ซึง่สอดคล้องกบั โคชเรนและ แมคคินนอน 
(Cochrane.  1993: 150; Mackinnon.  1979: 1) โดยนิยามการคกุคามทางเพศว่า เป็นการแสดง
พฤติกรรมทางเพศ ซึ่งผู้ มีอ านาจเหนือกว่าบงัคบัให้ผู้หญิงต้องยอมรับพฤติกรรมทางเพศท่ีผู้หญิงไม่
ปรารถนา ภายในบริบทของความสมัพนัธ์ทางอ านาจท่ีไม่เท่าเทียมกัน โดยมีพฤติกรรมการถกูสมัผสั
โดยไม่ได้ร้องขอ การล่วงละเมินความเป็นส่วนตวั และการถูกวิจารณ์เก่ียวกับเร่ืองเพศ ซึ่งปราศจาก
การตอบสนอง และไมไ่ด้รับการเชือ้เชิญ 
 
 จากค านิยามข้างต้น มีความคล้ายคลึงกัน คือ การคกุคามทางเพศ เป็นการแสดงพฤติกรรม
ทางเพศท่ีไมเ่ป็นท่ีต้องการของอีกฝ่ายหนึง่ 
  

ความหมายการคุกคามทางเพศในเชิงกฎหมาย  
คณะกรรมการว่าด้วยความเสมอภาคและการโอกาสในการท างานของสหรัฐอเมริกา  (1980: 

461; อ้างอิงจาก ชุดาปณี  ชิบายาม่า.  2548: 14) ให้ค านิยามของการคกุคามทางเพศว่า เป็น
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พฤติกรรมใดๆก็ตามท่ีไม่พึงประสงค์อนัเก่ียวเน่ืองกบัเร่ืองเพศ และมีองค์ประกอบของการคกุคามทาง
เพศ ดงันี ้

1. การกระท าการลว่งเกินทางเพศ เป็นการบงัคบัให้ยอมจ านนไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม โดย
มีข้อตกลงหรือเง่ือนไขเก่ียวกบัการจ้างงานของบคุคล 

2. การก่อให้เกิดการยอมจ านนหรือปฏิเสธ โดยยกเอาเง่ือนไขการตดัสินใจว่าจ้างมาเป็นเคร่ือง
ตอ่รองตอ่ลกูจ้าง 

3. การกระท าท่ีมีเจตนา หรือก่อให้เกิดผลกระทบต่อการท างานของลูกจ้าง อันเป็นการ
แทรกแซงตอ่การท างานของบุคคล โดยก่อให้เกิดการข่มขู่ เป็นปฏิปักษ์ หรือรบกวนสภาพแวดล้อมใน
การท างาน 

คณะกรรมาธิการวา่ด้วยโอกาสท่ีเทา่เทียมกนัแห่งสหภาพยโุรป (1990: 33; อ้างอิงจาก Hazel. 
1995:7) นิยาม “การคกุคามทางเพศ” วา่เป็นพฤติกรรมการคกุคามทางเพศท่ีผู้ถกูกระท า หรือผู้ตกเป็น
เหย่ือ ไมพ่งึประสงค์ (Unwelcome) และ ไม่ต้องการ (unwanted) ซึ่งพฤติกรรมนัน้แสดงออกทางวาจา 
กริยาท่าทาง การสัมผัสทางเนือ้ตัวท่ีไม่พึงปรารถนา หรือการชักชวนให้มีเพศสัมพันธ์ ท่ีสร้างผล
เสียหายตอ่เกียรตภิมูิของหญิง หรือชายในสถานท่ีท างาน 
 ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ์ (2542: 1) กล่าวว่าการคกุคามทางเพศ เป็นความหมายท่ีกว้าง รวม
แม้กระทัง่การพดูตลกลามกในท่ีท างาน ไปจนถึงการด าเนินคดีในศาลท่ีต้องมีหลกัฐานเพียงพอในการ
ด าเนินคดี  
 ส าหรับประเทศไทยเร่ิมมีตราพระราชบัญญัติคุ้ มครองแรงงาน ปี พ .ศ. 2541 มาตรา 16 
ก าหนดว่า “ห้ามมิให้นายจ้างหรือผู้ซึ่งเป็นหวัหน้า ผู้ควบคมุงาน หรือผู้ตรวจงาน กระท าการคกุคาม
ทางเพศตอ่ลกูจ้างซึ่งเป็นหญิงหรือเด็ก” และมี กฎ ก.พ. ว่าด้วยการกระท าการอนัเป็นการล่วงละเมิด
ทางเพศหรือคกุคามทางเพศ พ.ศ. 2553 ส าหรับข้าราชการพลเรือน ก าหนดว่า “ข้าราชการสามญัผู้ ใด
กระท าการประการใดประการหนึ่งดงัตอ่ไปนี ้ตอ่ข้าราชการด้วยกนั หรือผู้ ร่วมปฏิบตัิราชการ ไม่ว่าจะ
เกิดขึน้ในหรือนอกสถานท่ีราชการ โดยผู้ ถูกกระท ามิได้ยินยอมต่อการกระท านัน้ หรือผู้ ถูกกระท า
เดือดร้อนร าคาญ ถือว่าเป็นการกระท าอนัเป็นการล่วงละเมิดหรือคกุคามทางเพศ” ซึ่งในการคกุคาม
ดงักลา่ว แบง่ออกเป็น 
 1. กระท าการด้วยการสมัผสัทางกายท่ีมีลกัษณะส่อไปในทางเพศ เช่น การจบู การโอบกอด 
การจบัอวยัวะสว่นใดสว่นหนึง่ เป็นต้น 
 2. กระท าการด้วยวาจาท่ีส่อไปในทางเพศ เช่น วิพากษ์วิจารณ์ร่างกาย พูดหยอกล้อ พูด
หยาบคาย เป็นต้น 
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 3. กระท าการด้วยอากัปกิริยาท่ีส่อไปในทางเพศ เช่น การใช้สายตาลวนลาม การท า
สญัญาณหรือสญัลกัษณ์ใดๆ เป็นต้น 
 4. การแสดงหรือส่ือสารด้วยวิธีการใดๆท่ีส่อไปในทางเพศ เช่น แสดงรูปลามกอนาจาร  
สง่จดหมาย ข้อความ หรือการส่ือสารรูปแบบอ่ืน เป็นต้น 
 5. การแสดงพฤติกรรมอ่ืนใดท่ีส่อไปในทางเพศซึ่งผู้ถูกกระท าไม่พึงประสงค์หรือเดือดร้อน
ร าคาญ 

ความหมายของการคกุคามทางเพศจะเก่ียวข้องกับค าว่า “ไม่พึงปรารถนา” หรือ “ไม่เป็นท่ี
ต้องการ” จากบคุคลหนึง่ๆในเร่ืองเก่ียวกบัพฤตกิรรมทางเพศ โดยการแสดงออกทางวาจา กริยาท่าทาง 
หรือการสมัผสัทางร่างกายอยา่งเจตนา 

จากค านิยามข้างต้น ความหมายของการคกุคามทางเพศจะมีความคล้ายคลึงกัน ดงันัน้  ใน
งานวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัจงึให้ความหมายของ การคกุคามทางเพศ คือ พฤตกิรรมท่ีไม่ได้เป็นท่ีต้องการหรือ
ร้องขอ  และการกระท าทางเพศท่ีท าให้ผู้ถกูคกุคามทางเพศรู้สึกอึดอดัใจ เช่น การมองเรือนร่างอย่าง
ส ารวจ การแตะเนือ้ต้องตวัอย่างตัง้ใจ การพดูเร่ืองตลกลามก การสร้างความแตกตา่งในเร่ืองเพศ ไป
จนถึงการแสดงพฤตกิรรมขัน้รุนแรงมาก เชน่ การลว่งละเมิดทางเพศ การกระท าช าเรา  

 
 2.3.2 รูปแบบพฤตกิรรมการคุกคามทางเพศ 
 การคุกคามทางเพศมีรูปแบบพฤติกรรมท่ีเกิดขึน้อย่างหลากหลาย จึงมีนกัวิชาการได้เสนอ
รูปแบบตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

 
 พฤตกิรรมการคกุคามทางเพศในสถานท่ีท างานแบง่ออกเป็น 2 ประเภท คือ 
 1. การคกุคามทางเพศท่ีมีการย่ืนเง่ือนไขแบบมีข้อแลกเปล่ียน (Quip pro quo) หรือเรียกว่า 
ย่ืนหมูย่ืนแมว เป็นการคุกคามทางเพศท่ีชัดเจน เน่ืองจากผู้คุกคามเป็นผู้ มีอ านาจเหนือกว่า จะใช้
เง่ือนไขในการเล่ือนต าแหน่ง เล่ือนเงินเดือน แลกกับการมีความสมัพนัธ์ทางเพศ หรือหากได้รับการ
ปฏิเสธ จะมีการกลัน่แกล้งในรูปแบบตา่งๆ เช่น ท าให้เสียหน้าในการท างาน พยายามท าลายช่ือเสียง 
ขม่ขูว่า่จะไลอ่อก เป็นต้น 
 2. การคกุคามทางเพศโดยการสร้างสิ่งแวดล้อมท่ีไม่พึงปรารถนาในท่ีท างาน (Hostile work 
environment) เป็นการสร้างสภาพการท างาน และแสดงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ในสถานท่ีท างาน 
เช่น การเล่าเร่ืองตลกลามก การมองอย่างส ารวจ การพยายามโชว์นิตยสารหรือส่ือลามก ซึ่งเป็น
ลกัษณะท่ีนา่รังเกียจ ท าให้ประสิทธิภาพในการท างานลดลง และเป็นอปุสรรคตอ่การท างาน 
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 สถาบนัสหภาพการท างานหญิง (Working Women United Institute) (วิมนา ธรรมปรีชา.  
2533: 16; อ้างอิงจาก Evans.  1978: 203) ได้แบง่รูปแบบของพฤติกรรมการคกุคามทางเพศออกเป็น 
6 แบบ คือ 
 1. การยกัคิว้หลิ่วตา และการช าเลืองมองรูปร่างของผู้หญิงอยา่งไมรู้่จกัหยดุ 
 2. การปัดไปโดนเนือ้ตวัของผู้หญิงเสมอๆ 
 3. การขูผู่้หญิงให้ยอมจ านนตอ่การคาดคัน้หรือการเหน็บแนม 
 4. การจบัตวัผู้หญิงซึง่อยูต่ามล าพงั เพื่อความใกล้ชิดทางเพศซึง่เป็นการฝืนใจฝ่ายหญิง 
 5. การชักชวนให้มีเพศสัมพนัธ์อย่างเปิดเผย โดยมักจะขู่ถึงการสูญเสียงานหรือการเล่ือน
ต าแหนง่ 
 6. การมีเพศสมัพนัธ์โดยฝืนใจฝ่ายหญิง 
 
 นอกจากนี ้ฟาร์เลย์ (Farley.  1982: 583-600) ได้แบง่รูปแบบของพฤติกรรมการคกุคามทาง
เพศออกเป็น 5 ประการ ดงันี ้
 1. การจ้องมองแบบเย้ายวน 
 2. การวิพากษ์วิจารณ์ 
 3. การถกูเนือ้ต้องตวั 
 4. การเชือ้เชิญให้มีเพศสมัพนัธ์ หรือบงัคบัขม่ขืน 
 5. การนดัแนะซ า้ซากโดยท่ีอีกฝ่ายหนึง่ไมต้่องการ 
 
 ทิล (Till.  1980) ได้ศกึษาประสบการณ์การคกุคามทางเพศ และได้จดัประเภทการคกุคามทาง
เพศไว้ 5 ข้อ ดงันี ้
 1. การก่อกวนทางเพศ (Gender harassment) เป็นพฤติกรรมท่ีแสดงความมีอคตติอ่เพศ ดถูกู
เป็นปฏิปักษ์ตอ่เพศหญิง 
 2. พฤตกิรรมการยัว่ยทุางเพศ (Seductive behavior) เป็นพฤตกิรรมท่ีไมเ่หมาะสมและรุกราน 
เชน่ การจ้องมองอย่างส ารวจ 
 3. การตดิสินบนทางเพศ (Sexual bribery) เป็นกิจกรรมทางเพศท่ีอาศยัการให้รางวลั เชน่ 
การเพิ่มเงินเดือน การให้คะแนนมากขึน้ 
 4. การบีบบงัคบัทางเพศ (Sexual coercion) เป็นการขูท่ี่จะมีบทลงโทษเพ่ือเป็นการบงัคบัให้
ยินยอมทางเพศ เชน่ ถ้าไมย่อมมีเพศสมัพนัธ์ด้วยจะให้สอบตก 



 20 

 5. การเอาเปรียบทางเพศ (Sexual imposition) เป็นการใช้ก าลงัหรือจูโ่จมทางเพศ เช่น การ
แตะเนือ้ต้องตวั การขม่ขืน 
 
 ฟิตซ์เจอรัลด์ และคนอ่ืนๆ (Fitzgerald et al.  1988) ได้ประมวลรูปแบบการคกุคามทางเพศ 
จากการศกึษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการคกุคามทางเพศของ ทิล (Till. 1980) เพ่ือให้เกิดความชดัเจนมาก
ขึน้ แบง่ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่  
 1. การก่อกวนทางเพศ (Gender harassment) คือ การกระท าท่ีแสดงถึงทศันคติทางลบกับ
ผู้หญิง ทัง้ทางวจันภาษา และอวจันภาษา ส่วนใหญ่จะเป็นการคกุคามผู้หญิงในเร่ืองทัว่ไป เช่น การ
วิจารณ์เรือนร่างเพศหญิง การแตง่กาย หรือการเลา่เร่ืองตลก ลามกเร่ืองเพศ   
 2. พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ทางเพศ (Unwanted sexual attention) คือ การกระท าท่ี
แสดงออก ทัง้ทางวจันภาษา และอวจันภาษา เป็นรูปแบบท่ีสงัเกตได้ง่าย เพราะเป็นการคกุคามบคุคล
หนึ่งๆ เช่น การเชือ้เชิญไปรับประทานอาหาร ไปเท่ียว หรือไปส่งท่ีบ้าน  การส่งจดหมายด้วยถ้อยค า
ลว่งเกินทางเพศ และการโทรศพัท์ก่อกวน ซึง่ก่อความร าคาญกบัผู้ รับ การสมัผสัอย่างจงใจ การต้อนให้
เข้ามมุและการขม่ขูห่รือการท าร้ายเพ่ือบงัคบัให้มีเพศสมัพนัธ์ 
 3. การบีบบงัคบัทางเพศ (Sexual coercion) คือ การบงัคบัให้มีเพศสมัพนัธ์หรือกิจกรรมทาง
เพศ โดยเสนอผลประโยชน์หรือรางวลัเป็นผลตอบแทน และการข่มขู่เพื่อจะให้มีเพศสมัพนัธ์ ถ้าผู้ถกูคกุคาม
ไมท่ าตาม ก็จะมีการท าร้ายร่างกาย หรือมีการท าโทษ  
 
 อรพินทร์ สพโชคชยั (2542: 5-6) ได้รวบรวมพฤติกรรมการคกุคามทางเพศท่ีสามารถใช้กับ
สังคมไทย จากการสรุปรูปแบบพฤติกรรมของนักวิชาการต่างประเทศ โดยแบ่งพฤติกรรมเป็น 3 
ลกัษณะ  ดงันี ้

1. การคกุคามทางวาจา (Verbal Harassment) เป็นการใช้ค าพดูเพ่ือสร้างสถานการณ์ท่ีเป็น 
การล่วงเกินทางเพศท่ีผู้ กระท ามักมีเป้าหมายและกระท าอย่างจงใจ ซึ่งได้รับการนิยามว่าเป็นการ
คกุคามทางเพศท่ีไมรุ่นแรง แตท่ าให้บคุคลท่ีถกูคกุคามเกิดความอดึอดัใจ เชน่ 

- การพดูวิพากษ์วิจารณ์เก่ียวกบัรูปร่าง การแตง่ตวัท่ีส่อไปในทางลามก 
- การเลา่เร่ืองตลกลามก 
- การพดูหรือการถามถึงความสมัพนัธ์ทางเพศของบคุคลใดบุคคลหนึง่ในท่ีสาธารณะ 
- การตามตือ้ตามจีบบคุคลใดบคุคลหนึง่ทัง้ๆ ท่ีรู้ว่าเขาไม่สนใจ 
- การกระจายขา่วลือ หรือนินทาเก่ียวกบัเร่ืองเพศของบคุคลใดบคุคลหนึง่ 

2. การคกุคามทางอากปักิริยา (Non-verbal Harassment) เป็นการใช้ภาษากาย แสดงออก 
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ทางกริยา ทา่ทาง เป็นการคกุคามท่ีไมรุ่นแรงแตท่ าให้อีกฝ่ายอกึอดัใจ เป็นการกระท าซ า้ๆ เชน่ 
- การจ้องมองอย่างกรุ้มกร่ิมหรือสอ่ในทางเพศ 
- การแสดงสีหน้าเจ้าชู้  
- การมองเรือนร่างอยา่งส ารวจตรวจตรา 
- การแสดงทา่ทางหรือการเคล่ือนไหวร่างกายท่ีส่อถึงเจตนาการลว่งเกินทางเพศ 
- การตดิภาพโป๊ หรือสิ่งของ อปุกรณ์ท่ีลามก 

 3. การคกุคามทางสมัผสัร่างกาย (Physical Harassment) เป็นการกระท าโดยสมัผสัทางกาย  
แตะต้องร่างกายของผู้ถกูคกุคามอยา่งจงใจ เชน่  

- การแตะเนือ้ต้องตวั รวมทัง้การจดัเสือ้ผ้า 
- การกอดจบู หอมแก้ม หรือการตีก้น สะโพก 
- การยืน เดิน หรือนัง่ใกล้ชิดเกินความจ าเป็น โดยใช้บางสว่นของร่างกายสมัผสัผู้ อ่ืนอย่าง 

จงใจ   
 จากรูปแบบพฤติกรรมข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความชดัเจนของการคกุคามทางเพศมากขึน้ 
สามารถอธิบายลกัษณะของการเกิดได้ อีกทัง้สามารถจดัระดบัความรุนแรงของการคกุคามทางเพศได้
อีกด้วย การคกุคามทางเพศเกิดขึน้ได้ในสถานการณ์ตา่งๆกนั ซึง่รวมถึง 
 -  ผู้คกุคามและผู้ถกูคกุคาม เป็นได้ทกุเพศ ทัง้เพศชาย เพศหญิง และ เพศท่ีสาม และไมจ่ าเป็น
จะต้องเป็นการคกุคามเพศตรงข้าม 
 -  ผู้คกุคาม อาจเป็นหวัหน้า เพ่ือนร่วมงาน ผู้มาติดตอ่งาน หรือคนท่ีไมรู้่จกักนั 
 -  ผู้ถกูคกุคาม อาจจะไมไ่ด้ถกูกระท าโดยตรง แตเ่ป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการคกุคามนัน้ 
 -  การคกุคามท่ีเกิดขึน้จะต้องเป็นการกระท าอนัไมพ่งึปรารถนา 
 
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ผู้ วิจัยพบงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการคุกคามทางเพศ ใน
หลากหลายสาขา เช่น สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สตรีศึกษา พฤติกรรมศาสตร์ จิตวิทยา และ
ภาษาศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งในแตล่ะสาขาจะมุ่งเน้นประเด็นในการศึกษาท่ีแตกตา่งกัน ผู้วิจยัได้รวบรวม
งานวิจัยในแต่ละสาขาเพ่ือน าเสนอความแตกต่างบนพืน้ฐานเดียวกัน  คือ การคุกคามทางเพศ 
ดงัตอ่ไปนี ้
 วิมนา ธรรมปรีชา (2533: 1-3) ศกึษา “การคกุคามทางเพศ” เป็นการศกึษาในลกัษณะท่ีเป็น
การส ารวจเบือ้งต้น (Preliminary research) โดยมีจดุมุ่งหมายเพ่ือส ารวจให้ได้ข้อมลูเก่ียวกบัการรับรู้
และความเห็น ตลอดจนความคิดเห็นเก่ียวกบัการมีอยู่และการแพร่หลายของการคกุคามทางเพศ เพ่ือ
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ศึกษาถึงรูปแบบของพฤติกรรมท่ีมีลักษณะเป็นการคุกคามทางเพศ และเพ่ือศึกษาถึงปัจจัยท่ีมี
ความสมัพนัธ์กบัการเกิดการคกุคามทางเพศ ผลการวิจยั พบว่า ด้านประสบการณ์เก่ียวกบัการคกุคาม
ทางเพศ พบวา่ร้อยละ 47.2 เคยถกูคกุคามทางเพศโดยตรง  ความคิดเห็นเก่ียวกบัการคกุคามทางเพศ 
ร้อยละ 40 คิดว่าสาเหตขุองการคกุคามทางเพศ เน่ืองจากการท่ีผู้ชายชอบท่ีจะแสวงหาความสุขทาง
เพศจากผู้หญิง เพศหญิงจะเคยมีประสบการณ์การถกูคกุคามทางเพศมากกว่าเพศชาย นิสิต นกัศกึษา 
นกัเรียน จะเส่ียงตอ่การถกูคกุคามทางเพศมากท่ีสดุ ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรลกัษณะส่วนบคุคล 
กบัการรับรู้เก่ียวกบัความเสียหายหรือความร้ายแรงของการคกุคามทางเพศ มีความสมัพนัธ์กนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ กล่าวคือ เพศชาย จะมองเห็นว่าพฤติกรรมการคกุคามทางเพศ ไม่มีผลเสียหายตอ่
ผู้ถูกกระท ามากเท่าเพศหญิง คนวยัหนุ่ม สาว มองเห็นว่าพฤติกรรมการคกุคามทางเพศ ไม่มีผลเสีย
หายตอ่ผู้ถกูกระท ามากเทา่กบัคนสงูวยักวา่ ระดบัการศกึษายิ่งสงูมากเทา่ใด จะยิ่งมีการรับรู้สงูขึน้ 
 
 ธีรพงษ์ บวัหล้า (2544: 1-13)  ศกึษา “รูปแบบทางพฤตกิรรมการคกุคามทางเพศในองค์การ
ภาครัฐ” โดยมีจดุมุง่หมายเพ่ือจะศกึษาประเดน็ดงัตอ่ไปนี ้
 1. รูปแบบทางพฤตกิรรมการคกุคามทางเพศในองค์การภาครัฐ 
 2. ปัจจยัท่ีเอือ้อ านวยให้เกิดพฤตกิรรมการคกุคามทางเพศในองค์การภาครัฐ 
 3. การรับรู้ตอ่ปัญหาหารคกุคามทางเพศในองค์การภาครัฐ 
 4. พฤตกิรรมการตอบโต้ตอ่การคกุคามทางเพศในองค์การภาครัฐ 
 การศกึษาแบง่ออกเป็น 2 วิธี ได้แก่ เชิงคณุภาพ และเชิงปริมาณ การศกึษาเชิงคณุภาพใช้
วิธีการสมัภาษณ์แบบเจาะลึกผู้ถกูคกุคามทางเพศ และเชิงปริมาณใช้วิธีแจกแบบสอบถามไปยงักลุม่
ตวัอยา่งโดยเป็นข้าราชการ และพนกังานรัฐวิสาหกิจ ผลการวิจยั พบวา่  
 1. รูปแบบการคกุคามทางเพศในองค์การภาครัฐมีลกัษณะท่ีรุนแรงน้อยไปสู่รุนแรงมาก โดย
เร่ิมจากการคุกคามทางวาจา พัฒนาไปสู่การคุกคามทางอากัปกิริยา และน าไปสู่การคุกคามทาง
ร่างกายในท่ีสดุ  
 2. โครงสร้างอ านาจในองค์การ กฎระเบียบข้อบงัคบับางอย่าง พืน้ท่ีท างาน และอตัราส่วน
ข้าราชการหรือพนกังานแบง่ตามเพศ เป็นปัจจยัท่ีสง่เสริมให้เกิดการคกุคามทางเพศในองค์การภาครัฐ 
 3. ผู้ถกูคกุคามเลือกท่ีจะอดทนรับสภาพปัญหาการคกุคามทางเพศท่ีเกิดขึน้ โดยเลือกท่ีจะท า
เฉยไม่สนใจ เดินหนี เล่ียงการเผชิญหน้า และการท าตลกกลบเกล่ือน เป็นต้น ทัง้นีเ้น่ืองจากผู้ ถูก
คกุคามเกรงวา่จะถกูตามแก้แค้นในภายหลงั ซึง่การอดทนรับสภาพดงักล่าวยิ่งท าให้ปัญหาการคุกคาม
ทางเพศในองค์การรุนแรงมากย่ิงขึน้ 



 23 

 4. ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นวา่ระดบัการรับรู้ และตอบโต้ตอ่ปัญหาการคกุคามทางเพศของ
ผู้ตอบแบบสอบถามนัน้อยู่ในระดบัปานกลางจนถึงต ่า เน่ืองจากผู้ตอบแบบสอบถามนัน้เป็นผู้ ท่ีอาจไม่
เคยเป็นผู้ ถูกคุกคามทางเพศในองค์การมาก่อน ดงันัน้ จึงท าให้การรับรู้และการโต้ตอบปัญหาการ
คกุคามทางเพศในองค์การภาครัฐมีความไมช่ดัเจน และไมส่ามารถวดัคา่ในทางสถิตไิด้ 
 
 อรพิน ชูชม; นพวรรณ โชติบณัฑ์; และอจัรา สขุารมณ์ (2546: 46-51)  ศึกษา “การรับรู้การ
ลวนลามทางเพศของนิสิตมหาวิทยาลยัในประเทศไทย” โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือส ารวจแหล่งท่ีมาของ
การลวนลามทางเพศ พฤตกิรรมท่ีนิสิตมหาวิทยาลยัรับรู้วา่เป็นการลวนลามทางเพศ ประสบการณ์การ
ลวนลามทางเพศในมหาวิทยาลัย และผลกระทบของการลวนลามทางเพศ ผลการวิจัย พบว่า นิสิต
ส่วนใหญ่ทัง้นิสิตชายและนิสิตหญิงจ านวนมากกว่าร้อยละ 50 ขึน้ไปรับรู้ว่าพฤติกรรมท่ีจัดเป็นการ
ลวนลามทางเพศนัน้เป็นพฤติกรรมด้านเอาใจใส่ทางเพศไม่ต้องการและพฤติกรรมบีบบงัคบัทางเพศ 
โดยนิสิตไม่ถือว่าพฤติกรรมการก่อกวนทางเพศซึ่งเป็นพฤติกรรมท่ีแสดงออกซึ่งการดหูมิ่นและความ
เป็นปรปักษ์ต่อเพศใดเพศหนึ่งเป็นการลวนลามทางเพศ นิสิตหญิงมีการรับรู้ว่าพฤติกรรมท่ีเก่ียวข้อง
ทางเพศท่ีระบุไว้เป็นเร่ืองการลวนลามทางเพศมากกว่าเพศชาย สาเหตท่ีุเกิดการลวนลามทางเพศใน
มหาวิทยาลยั เกิดจากการแตง่กายไมเ่หมาะสม การลวนลามทางเพศส่งผลตอ่ความรู้สึกทางด้านจิตใจ 
และเป็นอุปสรรคต่อความส าเร็จ นิสิตท่ีเคยมีประสบการณ์ทางเพศท่ีได้รับจากอาจารย์ส่วนใหญ่ใช้
วิธีการเผชิญปัญหาโดยอยูห่า่งจากอาจารย์ให้มากท่ีสดุเทา่ท่ีจะท าได้ 
 
 ชุดาปณี ชิบายาม่า (2548: 1) ศึกษา “ประสบการณ์ถูกคกุคามทางเพศจากการท างาน : 
กรณีศึกษาลูกเรือของบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน)”  โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษา รูปแบบของ
พฤติกรรมในการคกุคามทางเพศในขณะท างานบนเคร่ืองบิน และศกึษามาตรการคุ้มครองลกูเรือของ
บริษัทการบนิไทยฯ โดยเปรียบเทียบกฎหมายท่ีมีอยู่ในประเทศไทยและตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้องกบัการ
คกุคามทางเพศ ผลการวิจยั พบว่า มีการคกุคามทางเพศ 2 ประเภท คือ 1) การใช้ผลประโยชน์ข่มขู่ 
เป็นการใช้อ านาจหน้าท่ีเพ่ือลวนลามผู้หญิง ใช้อ านาจความเป็นลกูค้า หรือความเป็นเพ่ือนร่วมงานท่ี
ต าแหนง่สงูกวา่ และ 2) การคกุคามโดยอ้อมหรือเป็นการสร้างสภาพการท างานท่ีเป็นปฏิปักษ์ ลกัษณะ
ของพฤติกรรมการคกุคามทางเพศครอบคลุมทัง้ทางวาจา การแสดงท่าทางและการสมัผสัทางกาย มี
ผลกระทบตอ่สภาพจิตใจ ท าให้เครียด กงัวล อบัอาย และกระทบตอ่หน้าท่ีการงาน 
 
 ไทเลอร์และบ๊อกเซอร์ (Tyler.A; & Boxer.D, 1996: 107-133) ศกึษา “การคกุคามทางเพศ? 
การศึกษาข้ามวฒันธรรม หรือทศันคติข้ามภาษา” (Sexual harassment? Cross-cultural/cross-
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linguistic perspectives) โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาปัญหาการคกุคามทางเพศ การตีความทาง
วฒันธรรมเฉพาะกลุ่มทัง้ทางด้านวาจาและกิริยาท่าทาง การวิเคราะห์เชิงปริมาณและคณุภาพจาก
ปฏิกิริยาในห้องเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสหรัฐอเมริกาและผู้ ช่วยสอนชาวต่างชาต ิ
ผลการวิจยั พบว่า 1) ภาษาและพฤติกรรมเร่ืองทางเพศถูกมองว่าเป็นเร่ืองธรรมชาติในสหรัฐอเมริกา 
แตอ่าจจะไมใ่ชเ่ร่ืองธรรมชาตหิากเกิดขึน้ในสงัคมอ่ืนๆ และ 2) เร่ืองทางเพศท่ีถกูปรุงแตง่ทางวาจาและ
กิริยาท่าทางอาจจะได้รับการยอมรับมากกว่าในสงัคมอ่ืนๆท่ีไม่ใช่สหรัฐอเมริกา ปัจจุบนัปัญหาการ
คกุคามทางเพศในสหรัฐอเมริกาพบว่าเกิดความรู้สึกอนัตรายกบัผู้ช่วยสอนชาวตา่งชาติ ท่ีได้เผชิญกบั
ปัจจยัทัง้สองคือ วฒันธรรมและภาษาของชาวสหรัฐอเมริกา 
 
 ยีก (Yieke, F.  2004: 175-196)  ศกึษา “การคกุคามทางเพศในสถานท่ีท างาน: กรณีศกึษา
ภาษาศาสตร์และโครงสร้างทางอ านาจเร่ืองเพศ” (Sexual Harassment in the Workplace: A Case 
for Linguistic and Sexual Politics?) ในงานวิจยันี ้ค าว่า Politics หมายถึง ความสมัพนัธ์และการ
จดัการเชิงโครงสร้างทางอ านาจ โดยมีผู้ ท่ีควบคมุคนอ่ืนๆในกลุม่ มีจดุมุง่หมายเพ่ือศกึษาธรรมชาติทาง
เพศของพฤติกรรมดงึดดูความสนใจจากการเผชิญหน้า เชือ้ชาติ และสถานภาพทางเศรษฐกิจ รวมถึง
โครงสร้างทางสงัคมในขบวนการสร้างความหมายท่ีแตกตา่งกนัเก่ียวกบัประสบการณ์การคกุคามทาง
เพศของผู้หญิงท่ีแตง่ตา่งกันของเชือ้ชาติ และทุกสถานะภาพทางสงัคม  ผลการวิจยั พบว่างานวิจยันี ้
แสดงให้เห็นรูปแบบท่ีบอบบางท่ีสุดของการคุกคามทางเพศ คือการคุกคามทางเพศทางวาจา หรือ
รูปแบบทางภาษาศาสตร์ ซึง่มกัจะซอ่นในค าพดูท่ีดี และแทบจะสงัเกตไม่เห็นจากคนอ่ืนๆ ผู้หญิงมกัจะ
ถกูคกุคามทางเพศทัง้ในเว็บไซต์ซึ่งถือว่าเป็นอนัตรายภายใต้การเช่ือมโยงท่ีมากขึน้ ในความเป็นจริง
การประพฤติผิดถูกสร้างมาให้ดูปกติไปพร้อมกับการท าให้เป็นเร่ืองยากส าหรับผู้ หญิงท่ีจะรับมือ
เหตกุารณ์เหลา่นี ้ซึง่ในทางกลบักนั อาจจะมีผลกระทบตอ่ประสิทธิภาพงานของพวกเขา เช่น ความเท่า
เทียมกันในท่ีท างาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทแอฟริกันท่ีวัฒนธรรมแบบดัง้เดิม การปฏิบัติยังคง
แข็งแกร่ง  
 
 คีย์ตนัและเมนเซีย (Keyton, J; & Menzie, K. 2007: 87-103).ศกึษา “ข้อความคกุคามทาง
เพศ: การถอดบทสนทนาในสถานท่ีท างาน (Sexually harassing messages: decoding workplace 
conversation) โดยมีจดุประสงค์เพ่ือศกึษาวา่อะไรคือลกัษณะทางภาษาท่ีเป็นการคกุคามทางเพศ มี
ขัน้ตอน 2 ขัน้ตอน คือ 1) ระบตุวัอยา่งของการสนทนาทางการคกุคามทางเพศ 2)วิเคราะห์การส่ือสาร
เพ่ือตรวจสอบคณุสมบตัท่ีิโดดเดน่ท่ีมีความสอดคล้องกนั โดยผู้วิจยัใช้เอกสารวิชาการ และวีดีโอการ
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ฝึกอบรมมาใช้เพ่ือเป็นตวัอย่าง ในการวิเคราะห์ข้อมลู ผู้วิจยัคนหนึง่อา่นข้อความแตล่ะใบจนคุ้นเคย
กบัรูปแบบการส่ือสารและรูปแบบทางภาษา สว่นผู้วิจยัคนท่ีสองจะพดูถึงการใช้ภาษาในรูปแบบทัว่ไป  
ผลการวิจยั พบวา่ ลกัษณะทางภาษาท่ีเกิดขึน้มี 6 ลกัษณะ ซึง่ 4 ลกัษณะ เป็นโครงสร้างทางภาษาท่ี
เป็นความสมัพนัธ์กบัผู้สง่สาร คือ 1) ความพยายามมีความสมัพนัธ์ 2) การปรากฏของความหมายท่ี
หลากหลาย 3) ผู้ รับสารจะมีการแสดงพฤตกิรรมท่ีไมพ่งึประสงค์ และ 4) การมีเนือ้หาเก่ียวกบัเร่ืองทาง
เพศด้วย และอีก 2 ลกัษณะ เป็นลกัษณะของหน้าท่ีตามบริบท คือ 1) โอกาสตามพืน้ฐานของบริบท 2) 
การแสดงความเช่ือของผู้สง่สาร การแสดงอ านาจและบริบทของสิ่งแวดล้อมในสถานท่ีท างาน 
 
 จากการทบทวนงานวิจยัข้างต้นแสดงให้เห็นการคกุคามทางเพศท่ีเกิดขึน้ในรูปแบบตา่งๆ  และ
นกัวิจยัให้ความส าคญักบัการคกุคามทางเพศเป็นอย่างมาก เน่ืองจากเป็นเร่ืองใกล้ตวัและเกิดขึน้ได้
ตลอดเวลา แตก่ลบัถกูละเลยจากบคุคลทัว่ไปเพราะมองว่าไม่ได้เกิดความรุนแรงหรือเป็นอนัตรายกับ
ชีวิตของตนมากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมไทยท่ีมีมุมมองทางเพศเป็นเร่ืองปิดบงั ท าให้การ
คกุคามทางเพศเกิดขึน้ ปัญหาการคุกคามทางเพศในไทยไม่ถูกน ามาแก้ไขอย่างจริงจงั เพราะผู้ถูก
คุกคามไม่แสดงตวัหรือเข้าแจ้งความด าเนินคดี ท าให้สังคมไม่ได้ให้ความส าคญัหรือมีความเข้าใจ
เก่ียวกบัเร่ืองการคกุคามทางเพศ 
 
 ในบทตอ่ไป ผู้วิจยัจะกลา่วถึงวิธีด าเนินการวิจยั การเก็บรวบรวมข้อมลู และการน าเสนอ
วิธีการในการวิเคราะห์ข้อมลู 
 



บทที่ 3 
วธีิด ำเนินกำรวจิัย 

 
ในบทนี ้ผู้วิจยัจะกลา่วถึงขัน้ตอนในการด าเนินการวิจยั ซึ่งมีรายละเอียดดงันี  ้

3.1  การเก็บรวบรวมข้อมลู    
3.2  การวิเคราะห์ข้อมลู   
3.3  การสรุปและอภิปรายผล  

 
3.1 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ในงานวิจยันี ้ ผู้วิจยัท าการส ารวจความคิดเห็นพฤติกรรมการคกุคามทางเพศจากนิสิตระดบั
ปริญญาตรีท่ีก าลงัศกึษาในปีการศกึษา 2556 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ านวน 353 คน แบง่
ออกเป็น  

1) นิสิตคณะมนษุยศาสตร์  จากภาควิชาภาษาตะวนัตก  สาขาวิชาภาษาองักฤษ จ านวน 90 
คน  สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส จ านวน 49 คน และนิสิตวิชาโท ภาควิชาภาษาศาสตร์  จ านวน 114 คน   

2) นิสิตคณะพลศกึษา  ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา จ านวน 100 คน  
ข้อค าถามในแบบส ารวจพฤติกรรมการคุกคามทางเพศ  (ดูภาคผนวก ก)  ดัดแปลงจาก

แบบสอบถามของฟิตซ์เจอรัลด์และชัลแมน (Fitzgerald; & Shullman.  1985) สาเหตุท่ีเลือก
แบบสอบถามนี ้เน่ืองจากเป็นแบบสอบถามประสบการณ์การคกุคามทางเพศ (Sexual Experience 
Questionnaire: SEQ) ท่ีมีการอ้างอิงในหลายงานวิจัยและครอบคลุมการคุกคามทางเพศทุกด้าน 
ได้แก่ การก่อกวนทางเพศ (Gender harassment) พฤติกรรมทางเพศท่ีไม่พึงประสงค์ (Unwanted 
sexual attention) และการบีบบงัคบัทางเพศ (Sexual coercion)  ซึ่งในแบบส ารวจพฤติกรรมการ
คกุคามทางเพศแบ่งออกเป็น  26  ข้อ  ประกอบด้วยพฤติกรรมการการก่อกวนทางเพศ 6  ข้อ  
พฤตกิรรมทางเพศท่ีไม่พึงประสงค์ 15  ข้อ  และการบีบบงัคบัทางเพศ 5  ข้อ  แบบส ารวจฉบบันีจ้ดัท า
ขึน้เพ่ือยืนยนัว่าพฤติกรรมการคกุคามทางเพศทัง้  26  ข้อ  เป็นพฤติกรรมการคกุคามทางเพศส าหรับ
คนไทยอย่างแท้จริง  และเพ่ือป้องกันเร่ืองความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมในการคุกคามทางเพศ  
เน่ืองจากแบบส ารวจในงานวิจยันีด้ดัแปลงจากแบบส ารวจท่ีของวฒันธรรมตะวนัตก 

ทัง้นี ้ ผู้วิจยัมีขัน้ตอนในการจดัท าแบบสอบถามพฤติกรรมการคกุคามทางเพศ   (ดภูาคผนวก 
ข) ดงันี ้

1. คดัเลือกแบบส ารวจความคิดเห็นพฤติกรรมการคกุคามทางเพศ จ านวน 26 ข้อ เพ่ือส ารวจ
ว่าพฤติกรรมใดบ้างท่ีคนไทยคิดว่าเป็นการคกุคามทางเพศ ผู้ วิจยัจะท าการคดัเลือกข้อมลู พฤติกรรม
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การคกุคามทางเพศท่ีผู้ตอบเลือก “ใช่” มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50  และน ามาสร้างแบบสอบถาม
ความคิดเห็นพฤติกรรมการคุกคามทางเพศ เน่ืองจากถือว่าเป็นข้อมูลท่ีได้รับการยอมรับมากกว่า
คร่ึงหนึง่ของจ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 

2. ในแบบสอบถามความคดิเห็นพฤติกรรมการคกุคามทางเพศ ให้ผู้ตอบเลือกตอบ ข้อใดท่ีคิด
วา่ “ใช”่  “ไมใ่ช”่  หรือ  “ไมแ่นใ่จ”  วา่เป็นพฤตกิรรมการคกุคามทางเพศ หากผู้ตอบเลือก “ใช่” และเคย
พบเหตกุารณ์ดงักล่าวให้เติมตวัอย่างประโยคหรือค าพูดท่ีถูกคุกคาม และประโยคท่ีโต้ตอบกลับ แต่
หากไม่เคยพบเหตกุารณ์ดงักล่าวให้เว้นว่างในส่วนนี ้ และหากผู้ตอบเลือก “ไม่ใช่” หรือ “ไม่แน่ใจ” ให้
ระบุเหตผุลในช่องท่ีก าหนดให้ และพฤติกรรมการคกุคามทางเพศท่ีน้อยกว่าร้อยละ 50 ผู้วิจยัจะน า
ข้อมลูไปใช้วิเคราะห์ในเร่ืองการคกุคามทางเพศกบัมมุมองของสงัคมตอ่ไป 
 
3.2 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์กลวิธีการใช้ภาษาจากการตอบแบบสอบถามพฤตกิรรมการคกุคามทางเพศ แบง่
ผลการวิเคราะห์กลวิธีการใช้ภาษาของผู้คกุคามทางเพศ และกลวิธีการโต้ตอบของผู้ถกูคกุคามทางเพศ 
ซึง่มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

3.2.1 วิเครำะห์กลวิธีทำงภำษำในกำรคุกคำมทำงเพศ  
ผู้ วิจัยวิเคราะห์โดยพิจารณา ตัง้แต่ระดับค า วลี ประโยค ไปจนถึงระดับเหนือประโยคหรือ

ระดบัปริเฉท (Discourse) ท่ีผู้คกุคามและผู้ถูกคกุคามใช้ในการคกุคามและโต้ตอบการคุกคาม  โดย
พิจารณาตามแนวคิดทางด้านวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ของ แวน ไดค์ (van Dijk.  1997) ซึ่งแบง่
การวิเคราะห์ออกเป็นกลวิธีหลกั 3 กลวิธี คือ 1) กลวิธีทางวากยสมัพนัธ์ 2) กลวิธีทางศพัท์ และ 3) 
กลวิธีทางวจันปฏิบตัศิาสตร์และวาทกรรม โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

 
กลวิธีกำรใช้ภำษำของผู้คุกคำมทำงเพศ 
1) กลวิธีทำงวำกยสัมพันธ์  หมายถึง  กลวิธีท่ีผู้คุกคามทางเพศใช้โดยเน้นท่ีโครงสร้าง

ไวยากรณ์ของภาษา  จากการวิเคราะห์ข้อมลูเบือ้งต้นพบการสร้างเง่ือนไข ดงันี ้
(1)   เป๊ียก :  “ถ้าหนไูมย่อมมีอะไรกบัฉนั หนจูะโดนไล่ออก!” 
        ขวญั :  …(เงียบ) 
 จากตวัอย่าง (1) ผู้คกุคามแสดงเง่ือนไขโดยใช้  “ถ้า...”  คือ  ถ้าไม่ยอมมีเพศสมัพนัธ์ด้วย ผล 
คือ ถกูไลอ่อกจากงาน 
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 2) กลวิธีทำงศัพท์ หมายถึง กลวิธีท่ีผู้คกุคามทางเพศใช้ค าศพัท์ส่ือถึงการคกุคามทางเพศ  
จากการวิเคราะห์ข้อมลูเบือ้งต้นพบการใช้ค ากลา่วถึงสรีระร่างกาย  ดงันี ้
(2) ไผ ่:  “ฉนัชอบหน้าอกเธอมนัใหญ่มาก” 
 ดาว :  ไอ้เหีย้! 
 
(3) วิน :  “ก้นนา่จบัจงั” 
 ขวญั :  เฮ้ย! 

จากตวัอยา่ง (2) – (3) ผู้คกุคามกลา่วถึง “หน้าอก” และ “ก้น”  ซึ่งเป็นการพดูถึงสรีระ ร่างกาย  
ถือเป็นการละเมิดสิทธิสว่นบคุคล และเป็นถ้อยค าท่ีไมพ่งึปรารถนา 

 
3) กลวิธีทำงวัจนปฏิบัติศำสตร์และวำทกรรม  หมายถึง  กลวิธีการใช้ภาษาส่ือถึงการ

คกุคามทางเพศ  โดยต้องอาศยับริบท  ความรู้พืน้ฐาน  และความเข้าใจเก่ียวกบัค าศัพท์ด้านเพศและ
การมีเพศสมัพนัธ์ประกอบการตีความ  จากการวิเคราะห์ข้อมลูเบือ้งต้นพบการใช้อปุลกัษณ์  ดงันี ้
(4) ป๋อง :  “เคยตกเบ็ดไหม?” 
 ก๊ิก :  ไมเ่คย! 

จากตวัอยา่ง (4) ค าวา่ “ตกเบ็ด” หมายถึง การหาปลาโดยใช้เบ็ดเป็นตวัล่อปลา แตใ่นบริบทนี ้
“ตกเบด็” คือ การส าเร็จความใคร่ด้วยตวัเองของผู้หญิง  
 
(5) มิน :  “อุ๊ย! แกอุ้มหวัเดก็มาท าไม?” 
 นาถ :  แล้วไง!!! อยากมีละสิ 

จากตวัอยา่ง (5) ใช้ค าวา่ “หวัเดก็” แทนหน้าอกของเพศหญิงท่ีมีลกัษณะใหญ่มาก ซึ่งแตกตา่ง
จากตวัอยา่ง (2)  ท่ีใช้ค าวา่  “หน้าอกเธอมนัใหญ่มาก”  แตค่วามหมายของทัง้สองตวัอย่างตา่งกนั  คือ  
ตวัอย่าง (2)  ความหมายเป็นไปตามรูปภาษา  ส่วนตวัอย่าง (5)  ความหมายได้จากการตีความจาก
บริบท  จึงจะทราบว่าเป็นการเปรียบเทียบถึงหน้าอก  ไม่ใช่  “หวัเด็ก”  ท่ีเป็นอวยัวะส่วนบนสุดของ
ร่างกาย  

 
กลวิธีกำรโต้ตอบของผู้ถูกคุกคำมทำงเพศ 
จากการวิเคราะห์กลวิธีการโต้ตอบของผู้ถูกคุกคามทางเพศ พบกลวิธีทางศพัท์  และกลวิธี

ทางวจันปฏิบตัศิาสตร์และวาทกรรม  โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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1) กลวิธีทำงศัพท์ หมายถึง กลวิธีท่ีผู้ ถกูคกุคามทางเพศใช้ค าศพัท์ในการโต้ตอบผู้คกุคาม
ทางเพศ  ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี ้ 
(6)  ผู้คกุคาม : “รีบกลบัไปนอนกกเมียเหรอวะ” 
      ผู้ถกูคกุคาม : “บดิาแกสิ!”  
 
(7)  ผู้คกุคาม : “ใสเ่สือ้ชัน้ในคพัอะไรเน่ีย” 
      ผู้ถกูคกุคาม : “คพัเดียวกบัแมแ่กมัง้!” 

จากตวัอย่าง (6)-(7) เม่ือถกูคกุคามจากผู้ อ่ืน ผู้ถกูคกุคามโต้ตอบกลบัด้วยการใช้ค าไม่สภุาพ 
เป็นประโยคท่ีมีค าเรียกบพุการีร่วมด้วย นัน่คือ บดิา และแม่ 

 
2) กลวิธีทำงวัจนปฏิบัตศิำสตร์และวำทกรรม   
กลวิธีทางวจันปฏิบตัศิาสตร์และวาทกรรม  หมายถึง  กลวิธีการใช้ภาษาท่ีผู้ถกูคกุคามทางเพศ

ใช้ในการโต้ตอบการคกุคามทางเพศ  โดยต้องอาศยับริบท  ความรู้พืน้ฐาน  และความเข้าใจเก่ียวกับ
ค าศพัท์ด้านเพศและการมีเพศสมัพนัธ์ประกอบการตีความ  ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1. วัจนกรรมปฏิเสธ 
วัจนกรรมปฏิเสธเป็นกลวิธีในการโต้ตอบของผู้ ถูกคุกคามทางเพศ เพ่ือแสดงความไม่

ยอมรับ ไมเ่ห็นด้วย  และไมส่นบัสนนุเร่ืองท่ีผู้คกุคามทางเพศพดู  ดงัตวัอยา่ง  
(8)  ผู้คกุคาม : “ผมอดัตดูพ่ีได้ไหมอะ่?” 
      ผู้ถกูคกุคาม : “ไมเ่อาเว้ย กไูมช่อบถัว่ด า” 

จากตวัอยา่ง (8) ผู้คกุคามขอให้อีกฝ่ายร่วมกิจกรรมทางเพศแบบชายรักชาย  ผู้ถกูคกุคาม
จงึโต้ตอบด้วยการใช้ค าวา่  “ไมเ่อา”  ในการปฏิเสธ 

 
2. วัจนกรรมประชดประชัน 
วจักรรมประชดประชนัเป็นกลวิธีในการโต้ตอบของผู้ถูกคกุคามทางเพศ โดยผู้ถูกคกุคาม

ทางเพศพยายามแสดงความรู้สึกไม่พอใจของตนออกมาให้ผู้คกุคามรับรู้ จากการใช้ค าพดูท่ีมีลกัษณะ
กระทบกระแทกแดกดนั พูดในสิ่งท่ีตรงกันข้ามกับความเป็นจริง หรือตรงข้ามกับสิ่งท่ีผู้ คุกคามคิด 
บางครัง้อาจพดูให้เกินจริง หรือพดูในสิ่งท่ีเป็นไปไมไ่ด้  ดงัปรากฏในตวัอยา่ง (9) 
(9)  ผู้คกุคาม : “นา่กินจงัเลยนะเธอ” 
      ผู้ถกูคกุคาม : “กินข้าวสิครับ” 
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จากตวัอยา่ง (9) ผู้คกุคามกลา่ววา่ “นา่กินจงัเลยนะเธอ” หมายถึง อยากมีเพศสมัพนัธ์กบั
ผู้ถูกคกุคาม แต่ผู้ถกูคกุคามโต้ตอบโดยกล่าวว่า  “กินข้าวสิครับ” หมายถึง ถ้าอยากกินก็กินข้าวสิ จะ
เห็นได้ว่าเป็นกินเหมือนกันแต่ไม่ใช่สิ่งท่ีผู้คุกคามต้องการ เป็นการตอบท่ีท าให้เป็นคนละเร่ืองกับท่ีผู้
คกุคามถาม เพ่ือประชดประชนัผู้คกุคามทางเพศ 

   
3.2.2  กำรวิเครำะห์วำทกรรมกำรคุกคำมทำงเพศกับมุมมองของสังคม 
ผู้วิจยัวิเคราะห์วาทกรรมการคกุคามทางเพศกบัมมุมองของสงัคม โดยวิเคราะห์จากผลท่ีได้

จากผลการส ารวจพฤตกิรรมทางเพศและผลการวิเคราะห์กลวิธีการใช้ภาษาในการคกุคามทางเพศของ
ผู้คกุคามทางเพศกบักลวิธีการโต้ตอบของผู้ถกูคกุคามทางเพศ 
 
3.3 สรุปผลและอภปิรำยผลกำรวิจัย 

ผู้วิจยัจะน าผลท่ีได้จากการวิเคราะห์ข้อมลูมาสรุป อภิปรายผล และให้ข้อเสนอแนะ 
ในล าดบัตอ่ไป 
 



บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมลู 
 

 ในบทน้ี ผู้วิจัยจะนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้ 
 4.1 ผลการสํารวจพฤติกรรมการคุกคามทางเพศ  
 4.2 ผลการวิเคราะห์กลวิธีการใช้ภาษาของผู้คุกคามทางเพศกับการโต้ตอบของผู้ถูกคุกคามทาง
เพศ   
 4.3 ผลการวิเคราะห์วาทกรรมการคุกคามทางเพศกับมุมมองของสังคม 
 

4.1 ผลการส ารวจพฤตกิรรมการคุกคามทางเพศ 

 ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยทําการสํารวจความคิดเห็นพฤติกรรมการคุกคามทางเพศของนิสิตระดับ
ปริญญาตรีที่กําลังศึกษาในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 353 คน โดย
แบ่งการสํารวจออกเป็น  

1) นิสิตคณะมนุษยศาสตร์  จากภาควิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 90 คน ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส 
จํานวน 49 คน และวิชาโท ภาควิชาภาษาศาสตร์  จํานวน 114 คน   

2) นิสิตคณะพลศึกษา  ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา จํานวน 100 คน  
ในแบบสํารวจพฤติกรรมการคุกคามทางเพศ  (ดูภาคผนวก ก) แบ่งออกเป็น  26  ข้อ  

ประกอบด้วยพฤติกรรมการการก่อกวนทางเพศ 6  ข้อ  พฤติกรรมทางเพศที่ไม่พึงประสงค์ 15  ข้อ  
และการบีบบังคับทางเพศ 5  ข้อ  ซึ่งดัดแปลงจากแบบสอบถามประสบการณ์การคุกคามทางเพศของ
ฟิตซ์เจอรัลด์และชัลแมน (Fitzgerald; & Shullman.  1985)  แบบสํารวจฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อตรวจสอบ
ว่าพฤติกรรมการคุกคามทางเพศที่ผู้วิจัยใช้ในแบบสํารวจทั้ง  26  ข้อ  เป็นพฤติกรรมการคุกคามทาง
เพศที่ตรงกับความคิดเห็นของนิสิตอย่างแท้จริง  เพราะฉะนั้นผู้วิจัยจึงทําการสํารวจพฤติกรรมการ
คุกคามทางเพศก่อน หลังจากนั้น จะนําพฤติกรรมที่ได้จากแบบสํารวจไปสร้างแบบสอบถามพฤติกรรม
การคุกคามทางเพศ  ซึ่งจากผลการสํารวจพบพฤติกรรมการคุกคามทางเพศ  ดังตาราง 4.1 
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ตาราง 4.1 ผลสํารวจความคิดเห็นพฤติกรรมการคุกคามทางเพศ 
 

พฤติกรรมการคกุคามทางเพศ 
ร้อยละ 

รวม 
ใช่ ไม่ใช่ ไม่แน่ใจ 

1. พูดเรื่องตลกลามกหรือใชค้ําทีส่ื่อเรื่องเพศกับท่าน 61.68 25.70 12.62 100 
2. พูดติชมเกีย่วกับรูปรา่ง  หน้าตา  การแตง่ตวั  เส้ือผ้า ของท่าน 55.60 31.78 12.62 100 
3. พยายามเชื้อเชิญ/ชักชวนให้ไปเที่ยวหรือรับประทานอาหารด้วย 41.59 40.65 17.76 100 
4. พยายามพูดจีบท่าน 46.73 32.71 20.56 100 
5. เสนอให้นั่งรถไปดว้ยกัน 35.98 45.80 18.22 100 
6. ร้องเพลงลามก ในขณะท่ีอยู่กบัท่าน 55.14 25.70 19.16 100 
7. ทําเสียงส่ือถึงเรื่องเพศ ขณะคยุโทรศัพท์กับท่าน 73.83 19.16 7.01 100 
8. พยายามคยุเกี่ยวกับพฤตกิรรมทางเพศของท่าน 72.90 18.22 8.88 100 
9. พยายามสอบถามเกี่ยวกับความผิดหวงั ความพลัดพรากในความ
รักของท่าน และแกล้งทําเป็นเห็นอกเห็นใจ 

38.32 41.12 20.56 100 

10. เรียกท่านดว้ยคาํที่แสดงความรัก  เช่น “ที่รัก”  “สุดที่รัก”   37.85 46.26 25.89 100 
11. พยายามพูดถงึหนังหรือรายการทีวีทีม่ีฉากอนาจารกับท่าน 59.35 26.63 14.02 100 
12. แก้ไขงานของทา่นบ่อยครัง้ เพื่อให้ท่านมาพบหลายๆ ครั้ง โดย
อ้างว่าทา่นทํางานผิดพลาด  เพื่อจะได้อยู่กับท่านนานๆ 

49.07 32.24 18.69 100 

13. ข่มขูว่่าจะไล่ออกจากงาน/ปรับตกในวิชาที่เรียน  ถ้าท่านไม่มี
ความสัมพันธ์เชิงชู้สาวหรือมีเพศสัมพันธ์ด้วย 

85.98 13.08 0.94 100 

14. พยายามพูดเรื่องผิดศีลธรรมกับท่าน 65.42 20.09 14.49 100 
15. ใช้สายตามองเรือนร่างของทา่นอย่างสํารวจ 75.24 13.08 11.68 100 
16. พยายามโชว์นิตยสารหรือส่ือลามกให้ท่านด ู 69.16 23.36 7.48 100 
17. พยายามส่งจดหมายหรือข้อความแสดงความรักถึงทา่น 34.58 46.26 19.16 100 
18. รับรองการเลื่อนตําแหน่งหน้าที่การงาน/เกรดของท่านหรือเสนอ
ผลประโยชน์อื่น ถ้าท่านตอบสนองความต้องการเชิงชู้สาว 

84.12 13.08 2.80 100 

19. ทําให้ท่านเสียหน้าในการทํางาน/การเรียน  เมื่อทา่นไม่สนองตอบ
ต่อความต้องการเชิงชู้สาว 

89.72 10.28 0.00 100 

20. พยายามทําลายชื่อเสยีงทา่น เมื่อท่านไม่สนองตอบต่อความ
ต้องการเชงิชู้สาว 

89.72 9.35 0.93 100 

21. พยายามจับมือทา่นขณะท่ียืน่ของให ้ 58.42 28.50 13.08 100 
22. ตั้งใจเดินชน  เพื่อสัมผัสท่าน 56.54 26.64 16.82 100 
23. พยายามแตะต้องตวัท่าน  เชน่ วางมือบนไหล่  โอบพนักพิงของ
เก้าอี้ที่ท่านน่ัง 

64.49 21.02 14.49 100 
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ตาราง 4.1 (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการคกุคามทางเพศ 
ร้อยละ 

รวม 
ใช่ ไม่ใช่ ไม่แน่ใจ 

24. สัมผัสท่านโดยตรง  โดยอ้างว่าเป็นการสอนการทํางาน  เช่น 
วางมือของเขาบนมือของท่าน ขณะที่สอนการใช้คอมพวิเตอร์ 

58.42 28.50 13.08 100 

25. พยายามจูบท่าน 92.99 5.61 1.40 100 
26. พยายามข่มขืนท่าน 96.26 3.27 0.47 100 

 
หมายเหตุ  ตัวเลขตัวหนาในตาราง  หมายถึง  จํานวนร้อยละของพฤติกรรมที่มากกว่าหรือเท่ากับ  50   
 
 จากผลการวิเคราะห์แบบสํารวจ  ผู้วิจัยคัดเลือกข้อคําถามที่มีร้อยละมากกว่าหรือเท่ากับ  50  
เพื่อเป็นการยืนยันว่าพฤติกรรมดังกล่าวมีผู้เห็นด้วยว่าเป็นพฤติกรรมการคุกคามทางเพศ  ซึ่งพฤติกรรม
การคุกคามทางเพศที่มีร้อยละมากกว่าหรือเท่ากับ  50  มีจํานวน  19  พฤติกรรม โดยเรียงลําดับค่า
ร้อยละจากมากไปหาน้อยได้  ดังต่อไปนี ้

1. พยายามข่มขืนท่าน ผู้ตอบแบบสํารวจเลือกมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 96.26 
2. พยายามจูบท่าน ผู้ตอบแบบสํารวจเลือกเป็นอันดับ 2 คิดเป็นร้อยละ 92.99   
3. ทําให้ท่านเสียหน้าในการทํางาน/การเรียน เมื่อท่านไม่สนองตอบต่อความต้องการเชิงชู้สาว 

คิดเป็นร้อยละ 89.72 
4. พยายามทําลายชื่อเสียงท่าน เมื่อท่านไม่สนองตอบต่อความต้องการเชิงชู้สาว คิดเป็นร้อย

ละ 89.72 
5. ข่มขู่ว่าจะไล่ออกจากงาน/ปรับตกในวิชาที่เรียน ถ้าท่านไม่มีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวหรือมี

เพศสัมพันธ์ด้วย คิดเป็นร้อยละ 85.98  
6. รับรองการเลื่อนตําแหน่งหน้าที่การงาน/เกรดของท่านหรือเสนอผลประโยชน์อ่ืน ถ้าท่าน

ตอบสนองความต้องการเชิงชู้สาว คิดเป็นร้อยละ 84.12  
7. ใช้สายตามองเรือนร่างของท่านอย่างสํารวจ คิดเป็นร้อยละ 75.24  
8. ทําเสียงสื่อถึงเรื่องเพศ ขณะคุยโทรศัพท์กับท่าน คิดเป็นร้อยละ 73.83 
9. พยายามคุยเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศของท่าน คิดเป็นร้อยละ 72.90 
10. พยายามโชว์นิตยสารหรือสื่อลามกให้ท่านดู คิดเป็นร้อยละ 69.16 
11. พยายามพูดเรื่องผิดศีลธรรมกับท่าน คิดเป็นร้อยละ 65.42  
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12. พยายามแตะต้องตัวท่าน เช่น วางมือบนไหล่ โอบพนักพิงของเก้าอ้ีที่ท่านนั่ง คิดเป็นร้อย
ละ 64.49 

13. พูดเรื่องตลกลามกหรือใช้คําที่สื่อเรื่องเพศกับท่าน คิดเป็นร้อยละ 61.68 
14. พยายามพูดถึงหนังหรือรายการทีวีที่มีฉากอนาจารกับท่าน คิดเป็นร้อยละ 59.35 
15. พยายามจับมือท่านขณะที่ยื่นของให้ คิดเป็นร้อยละ 58.42 
16. สัมผัสท่านโดยตรง โดยอ้างว่าเป็นการสอนการทํางาน เช่น วางมือของเขาบนมือของท่าน 

ขณะที่สอนการใช้คอมพิวเตอร์ คิดเป็นร้อยละ 58.42 
17. ต้ังใจเดินชน เพื่อสัมผัสท่าน คิดเป็นร้อยละ 56.54 
18. พูดติชมเกี่ยวกับรูปร่าง หน้าตา การแต่งตัว เสื้อผ้า ของท่าน คิดเป็นร้อยละ 55.60 
19. ร้องเพลงลามก ในขณะที่อยู่กับท่าน คิดเป็นร้อยละ 55.14  
 
ส่วนพฤติกรรมที่ผู้ตอบแบบสํารวจให้ความคิดเห็นไม่ถึงร้อยละ 50 มจีํานวน  7 พฤติกรรม  

ดังต่อไปนี้ 
1. พยายามเชื้อเชิญ/ชักชวนให้ไปเที่ยวหรือรับประทานอาหารด้วย  ผู้ตอบแบบสํารวจท่ี

เลือกตอบ “ไม่ใช่” คิดเป็นร้อยละ 40.65 โดยให้เหตุผลว่า การเชื้อเชิญไปรับประทานอาหารเป็นปกติ
ของมารยาททางสังคม หรือในการทํางาน ติดต่อธุรกิจ ไม่ได้สื่อไปในเรื่องของเพศ ส่วนผู้ตอบแบบ
สํารวจที่เลือกตอบ  “ไม่แน่ใจ” คิดเป็นร้อยละ 17.76 ให้เหตุผลว่าขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ ท่าทาง และ
จํานวนครั้งของผู้เชื้อเชิญ/ชักชวนว่าเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหน  จึงจะตัดสินได้ว่าเป็นการคุกคามทางเพศ
หรือไม่ 

2. พยายามพูดจีบท่าน ผู้ตอบแบบสํารวจที่เลือกตอบ “ไม่ใช่” คิดเป็นร้อยละ 32.71 โดยให้
เหตุผลว่าเป็นเรื่องปกติของความรู้สึกรักหรือชอบ ดังนั้น ต้องมีการพูดคุยหรือพูดจีบ จึงมีการพัฒนา
ความสัมพันธ์ไปเป็นแฟนและแต่งงานกันได้ ส่วนผู้ตอบแบบสํารวจที่เลือกตอบ  “ไม่แน่ใจ”  คิดเป็น
ร้อยละ 20.56 ให้เหตุผลว่าถ้าเข้ามาจีบแบบสุภาพก็ไม่ถือว่าเป็นการคุกคามทางเพศ แต่ถ้าพูดจาไม่ดี 
แสดงเจตนาไม่ดี จึงจะถือเป็นการคุกคามทางเพศ 

3. เสนอให้นั่งรถไปด้วยกัน ผู้ตอบแบบสํารวจที่เลือกตอบ “ไม่ใช่” คิดเป็นร้อยละ 45.80 โดยให้
เหตุผลว่าเป็นการแสดงความมีน้ําใจหรือให้ความช่วยเหลือเท่านั้น ส่วนผู้ตอบแบบสํารวจที่เลือกตอบ  
“ไม่แน่ใจ”  คิดเป็นร้อยละ 18.22 ให้เหตุผลว่าถ้าชวนให้นั่งรถด้วยและมีคนหลายคนไปด้วยกัน  ถือว่า
ไม่คุกคามทางเพศ  แต่หากเป็นการชักชวนในสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัย  เช่น  ในซอยเปลี่ยวและการ
ชวนไปสองต่อสองจะถือว่าเป็นการคุกคามทางเพศ 
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4. พยายามสอบถามเกี่ยวกับความผิดหวัง ความพลัดพรากในความรักของท่าน และแกล้งทํา
เป็นเห็นอกเห็นใจ ผู้ตอบแบบสํารวจที่เลือกตอบ “ไม่ใช่”  คิดเป็นร้อยละ 41.12  โดยให้เหตุผลว่าเป็น
การถามไถ่เรื่องชีวิตทั่วไป ซึ่งอาจถามเพราะความเป็นห่วง ต้องการให้คําปรึกษา หรืออยากให้ผ่อน
คลายจากเรื่องเครียด ส่วนผู้ตอบแบบสํารวจที่เลือกตอบ  “ไม่แน่ใจ”  คิดเป็นร้อยละ 20.56 ให้เหตุผล
ว่าอาจจะถามทั่วไปหรือเป็นการปลอบโยน  แต่ถ้าถามล่วงล้ํามากเกินไปหรือหวังผลอะไรบางอย่างจึง
ถือว่าเป็นการคุกคามทางเพศ 

5. เรียกท่านด้วยคําที่แสดงความรัก เช่น “ที่รัก” “สุดที่รัก” ผู้ตอบแบบสํารวจที่เลือกตอบ 
“ไม่ใช่”  คิดเป็นร้อยละ 46.26 โดยให้เหตุผลว่าเป็นการเรียกแทนชื่อใช้เรียกคนรัก คนที่มีความสนิท
สนมกัน เป็นการเรียกแสดงความเอ็นดู หรือเรียกกันเล่นๆ ทั่วไป ส่วนผู้ตอบแบบสํารวจที่เลือกตอบ  
“ไม่แน่ใจ” คิดเป็นร้อยละ 25.89 ให้เหตุผลว่าอาจเรียกเล่นๆ กันเท่านั้น เป็นการล้อเล่น จึงถือไม่เป็น
การคุกคามทางเพศ  แต่ถ้าเป็นบุคคลทีไ่ม่สนิทก็ไม่ควรเรียก และถือว่าเป็นการคุกคามทางเพศ   

6. แก้ไขงานของท่านบ่อยครั้ง เพื่อให้ท่านมาพบหลายๆ ครั้ง โดยอ้างว่าท่านทํางานผิดพลาด 
เพื่อจะได้อยู่กับท่านนานๆ ผู้ตอบแบบสํารวจที่เลือกตอบ “ไม่ใช่”  คิดเป็นร้อยละ 32.24 โดยให้เหตุผล
ว่าหากงานมีความผิดพลาดจริงๆ ถือเป็นการติ เพื่อให้ผู้ฟังทํางานให้ดีขึ้น ส่วนผู้ตอบแบบสํารวจท่ี
เลือกตอบ  “ไม่แน่ใจ”  คิดเป็นร้อยละ 18.69 ให้เหตุผลว่าถ้าเป็นการแก้ไขงานจริงๆ ถือว่าไม่เป็นการ
คุกคามทางเพศ  แต่ถ้ามีเจตนาอ่ืนหรือหวังผลประโยชน์อ่ืน  ต้องพิจารณาว่างานผิดจริงหรือไหม และ
พิจารณาว่าการเรียกไปพบตามลําพังบ่อยครั้งแค่ไหน  หากมีในปริมาณมากจึงจะถือว่าเป็นการคุกคาม
ทางเพศ 

7. พยายามส่งจดหมายหรือข้อความแสดงความรักถึงท่าน ผู้ตอบแบบสํารวจที่เลือกตอบ 
“ไม่ใช่”  คิดเป็นร้อยละ 46.26 โดยให้เหตุผลว่าผู้ส่งอาจจะชอบพอกันและเป็นการแสดงความรักผ่าน
ตัวอักษรปกติทั่วไป ส่วนผู้ตอบแบบสํารวจที่เลือกตอบ  “ไม่แน่ใจ”  คิดเป็นร้อยละ 19.16 ให้เหตุผลว่า
ถ้าเป็นจดหมายหรือข้อความที่ไม่ได้มีคําพูดไปในทางอนาจารก็ไม่ใช่การคุกคามทางเพศ 

จากเหตุผลของพฤติกรรมทั้ง  7 พฤติกรรม  ที่ผู้ตอบแบบสํารวจแสดงความคิดเห็นว่าไม่ใช่
พฤติกรรมการคุกคามทางเพศ  พิจารณาได้ว่าผู้ตอบแบบสํารวจส่วนใหญ่ที่ตอบ “ไม่ใช่” คิดว่าเป็นเรื่อง
เล็กน้อย  ไม่น่ากังวลมากนัก  และผู้ตอบแบบสํารวจที่ตอบ “ไม่แน่ใจ” มักให้เหตุผลสองด้าน คือ หาก
เป็นเรื่องเล็กน้อยปกติทั่วไป ไม่ถือว่าเป็นการคุกคามทางเพศ แต่หากเกิดขึ้นบ่อยหรือมีเจตนาไม่ดี จึง
จะพิจารณาว่าเป็นการคุกคามทางเพศ  ซึ่งผลที่ได้แตกต่างจากงานวิจัยทางตะวันตกท่ีจัดให้พฤติกรรม
ทั้ง 7 ข้อ เป็นพฤติกรรมการคุกคามทางเพศ  กล่าวคือ  จากงานวิจัยของฟิตซ์เจอรัลด์ และคนอ่ืนๆ 
(Fitzgerald et al.  1988) จัดว่าข้อ 1 พยายามเชื้อเชิญ/ชักชวนให้ไปเที่ยวหรือรับประทานอาหารด้วย 
ข้อ 2 พยายามพูดจีบท่าน  ข้อ 3 เสนอให้นั่งรถไปด้วยกัน  ข้อ 4 พยายามสอบถามเกี่ยวกับความ
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ผิดหวัง ความพลัดพรากในความรักของท่าน และแกล้งทําเป็นเห็นอกเห็นใจ  ข้อ 5 เรียกท่านด้วยคําที่
แสดงความรัก เช่น “ท่ีรัก” “สุดที่รัก” และ ข้อ 7 พยายามส่งจดหมายหรือข้อความแสดงความรักถึงท่าน 
เป็นพฤติกรรมทางเพศที่ไม่พึงประสงค์ (Unwanted sexual attention) ส่วนข้อ 6 แก้ไขงานของท่าน
บ่อยครั้ง เพื่อให้ท่านมาพบหลายๆ ครั้ง โดยอ้างว่าท่านทํางานผิดพลาด เพื่อจะได้อยู่กับท่านนานๆ 
จัดเป็นการบีบบังคับทางเพศ (Sexual coercion)  ทําให้เห็นว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับการคุกคามทาง
เพศมีความแตกต่างทางวัฒนธรรม  แต่อย่างไรก็ดี  นิสิตไทยยังคงให้ความคิดเห็นว่าทุกพฤติกรรมอาจ
เป็นการคุกคามทางเพศได้  หากเกิดขึ้นบ่อยและมีเจตนาที่ไม่ดี 

 
หลังจากที่ได้พฤติกรรมการคุกคามทางเพศแล้ว  ผู้วิจัยนําพฤติกรรมทั้งหมด  19  พฤติกรรม 

มาสร้างเป็นแบบสอบถามพฤติกรรมการคุกคามทางเพศ 
 

4.2 ผลการวิเคราะห์กลวิธีการใช้ภาษาของผูค้กุคามทางเพศกับการโต้ตอบของผู้ถูก

คุกคามทางเพศ  

ผลการวิเคราะห์กลวิธีการใช้ภาษาของผู้คุกคามทางเพศกับการโต้ตอบของผู้ถูกคุกคามทาง
เพศจากการตอบแบบสอบถามพฤติกรรมการคุกคามทางเพศ ผู้วิจัยขอเสนอผลการวิเคราะห์เป็น  
2 ส่วน  คือ  1) ผลการวิเคราะห์กลวิธีการใช้ภาษาของผู้คุกคามทางเพศ และ 2) ผลการวิเคราะห์กล
วิธีการใช้ภาษาในการโต้ตอบของผู้ถูกคุกคามทางเพศ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
4.2.1 ผลการวิเคราะห์กลวิธีการใช้ภาษาของผู้คุกคามทางเพศ 
จากผลการวิเคราะห์กลวิธีการใช้ภาษาของผู้คุกคามทางเพศพบกลวิธีการคุกคามทางเพศ  3 

กลวิธีหลัก  ได้แก ่ 1) กลวิธีทางวากยสัมพันธ์  2) กลวิธีทางศัพท์  และ 3 ) กลวิธีทางวัจนปฏิบัติศาสตร์
และวาทกรรม  ซึ่งสามารถสรุปได้ดังน้ี 

 
ตาราง 4.2 สรุปกลวิธีการใช้ภาษาของผู้คุกคามทางเพศ 
 
กลวิธีการคุกคามทางเพศ ค า/ลักษณะท่ีพบ ตัวอย่างการคุกคามทางเพศ 
1. กลวิธีทางวากยสัมพันธ์ 
1.1 การใช้คําคุณศัพท์ขยาย
คํานาม 

 
“ขาขาว”  “นมใหญ่”  “อกสวย”  
“หน้าอกเด้ง”    

 
“ฉันชอบหน้าอกเธอมันใหญ่มาก” 

1.2 การสร้างเงื่อนไข ถ้า (เงื่อนไข)...ผล “ถ้าหนูไม่ยอมมีอะไรกับฉัน หนูจะ 
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ตาราง 4.2 (ต่อ) 
 
กลวิธีการคุกคามทางเพศ ค า/ลักษณะท่ีพบ ตัวอย่างการคุกคามทางเพศ 

 ... (เงื่อนไข) ผล โดนไล่ออก!” 
2. กลวิธีทางศัพท์ 
2.1 การใช้คําเรียกสรีระหรือ
อวัยวะในร่างกาย 

 
“ขา”  “หน้าอก”  “นม” “ตูด”  
“สะโพก”  “ก้น” 

 
“นี่ถ้าหน้าอกใหญ่กว่านี้อีกนิดคง
สวยนะ” 

2.2 การใช้คําสแลง “ต้ิว”  “จุ๊กกรู๊”  “กิ๊ก” “แม่สาวน้อย  สนใจไปจุ๊กกรู๊กับ
พี่มั๊ย” 

3. กลวิธีทางวัจนปฏิบัติ
ศาสตร์และวาทกรรม 
3.1 อุปลักษณ์ 
  3.1.1 อุปลักษณ์กิริยา
อาการ 

  
 
 
“โดน”  “เอา”  “ทํา”  ”นอน” 

 
 
 
“เคยโดนหรือยังน้องสาว” 

  3.1.2 อุปลักษณ์สิ่งของ “กะละมัง”  “กระดาน”  “ไม้
กระดาน”  “กระดานโต้คลื่น”  “ขา
โต๊ะสนุกเกอร์”   

“ตูดใหญ่ยังกับกะละมัง” 

  3.1.3 อุปลักษณ์อาหาร “กิน”  “ชิม”  “หิว” “ปากหวานจัง ขอชิมหน่อย” 
  3.1.4 อุปลักษณ์สัตว์ “หอย” “หอยแมลงภู่” “ปลา

ชะโด” “ช้าง”  “แมวน้ํา”      
“นั่นอะไรอยู่ในเป้าอ่ะ ปลาชะโดรึ
เปล่า” 

  3.1.5 อุปลักษณ์ทาง
การแพทย์ 

“ฉีดยา” “เดี๋ยวจับฉีดยาเลย” 

 3.2 วัจนกรรม 
  3.2.1 วัจนกรรมเชิญชวน 

 
“ไป...ไหม (มั๊ย)”  “ไป...กัน”  “ไป
...ด้วยกันมั๊ย”  “...มั๊ย” 

 
“ไปดูจันดารากัน  จะไปดูฉาก
อย่างว่า” 

  3.2.2 วัจนกรรมชื่นชม “สวย” “น่ารัก” “หน้าตาดี” 
“แต่งตัวดี/น่ารัก/สวย/หล่อ” “ชุด
สวย” “หุ่นดี” 

“หน้าตาดนีะเราน่ะ” 

  3.2.3 วัจนกรรมตําหนิ “สั้นจัง” “สั้นไปไหม” “คอกว้าง
จัง” “รัดรูปจัง”  

“ทําไมใส่เสื้อคอกว้างจัง” 
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ตาราง 4.2 (ต่อ) 
 
กลวิธีการคุกคามทางเพศ ค า/ลักษณะท่ีพบ ตัวอย่างการคุกคามทางเพศ 

3.3 การใช้เสียงสื่อการ
คุกคามทางเพศ 
  3.3.1 การร้องเพลงลามก 

 
ร้องเพลงลามก 

 
“เห็นหมีหนูมั้ย  เห็นหมีหนูมั้ย  
เห็นหมีหนูมั้ย  “   

  3.3.2 การทําเสียงสื่อถึง
เรื่องเพศ 

ทําเสียงสื่อถึงเรื่องเพศ 
 

 “อ่าส.์..ซิ้ดดด”  “อู้ววว  อ่าห์” 

3.4 การใช้อวัจนภาษา จับมือ ต้ังใจเดินชน แตะตัว  
การใช้สายตามอง  

พฤติกรรมพยายามจับมือท่าน
ขณะยื่นของให้ 

 
จากตาราง 4.2 สามารถวิเคราะห์กลวิธีการใช้ภาษาของผู้คุกคามทางเพศ  ดังรายละเอียด

ต่อไปนี้ 
1) กลวิธีทางวากยสัมพันธ์ 
กลวิธีทางวากยสัมพันธ์  หมายถึง  กลวิธีที่ผู้คุกคามทางเพศใช้โดยเน้นที่ โครงสร้าง

ไวยากรณ์ของภาษา  เช่น  การใช้คําคุณศัพท์ขยายคํานาม  การสร้างเงื่อนไข  ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1.1 การใช้ค าคุณศัพท์ขยายค านาม 
จากแบบสอบถามพฤติกรรมการคุกคามทางเพศพบว่า ผู้ คุกคามทางเพศใช้

คําคุณศัพท์ในการขยายคํานาม  คือ  การใช้คําคุณศัพท์  เช่น  “ใหญ”  “ขาว”  เป็นต้น  ในการขยาย
ความหมายของคํานาม  เช่น  “ขา”  “นม”  เป็นต้น  เพื่อเน้นให้เห็นรูปร่าง ลักษณะ  สรีระ  อวัยวะของผู้
ถูกคุกคามทางเพศ  จากข้อมูลพบคําคุณศัพท์ขยายคํานามด้วยการใช้คําว่า  “ขาว”  “ใหญ่”  “สวย”  
“เด้ง” เป็นต้น  โดยพบในพฤติกรรมการพูดเรื่องตลกลามกหรือใช้คําที่สื่อเรื่องเพศ  และพฤติกรรมการ
พูดติชมเกี่ยวกับรูปร่าง  หน้าตา  การแต่งตัว  เสื้อผ้าของผู้ถูกคุกคาม  ดังตัวอย่าง 
(1)  “ขาขาวมากเลย”1 

(2)  “ฉันชอบหน้าอกเธอมันใหญ่มาก” 
(3)  “นมใหญ่จัง” 
(4)  “หน้าอกเธอใหญ่จัง” 
                                                           

       1ภาษาที่ใชข้องผู้คกุคามทางเพศคัดลอกมาจากการเขียนตอบของผู้ตอบแบบสอบถามพฤตกิรรมการคกุคามทาง

เพศ  ดังนั้น  การสะกดคาํและการใช้เครื่องหมายต่างๆ จงึเป็นไปตามที่ผู้ตอบแบบสอบถามฯ ให้ข้อมูล  โดยมิไดม้ีการ

เปล่ียนแปลงแต่อย่างใด 
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(5)  “อกสวยจัง” 
(6)  “หน้าอกเด้งจัง” 
 

1.2 การสร้างเงื่อนไข 
การสร้างเงื่อนไข คือ การเสนอสิ่งที่ผู้คุกคามทางเพศต้องการให้เป็นเงื่อนไขและ

กล่าวถึงผลเสียท่ีจะตามมา  หากไม่กระทําตามที่กล่าว  จากแบบสอบถามพฤติกรรมการคุกคามทาง
เพศพบการสร้างเงื่อนไข โดยใช้การขึ้นต้นประโยคด้วยคําว่า  “ถ้า...” หรือ  ไม่ปรากฏด้วยคําว่า  “ถ้า...” 
แต่เป็นการพูดเสนอเงื่อนไขและมีผลตามมา  หรือปรากฏคําว่า  “แล้ว”  เพื่อแสดงผลของการกระทํา
จากเงื่อนไข  จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบพฤติกรรมการสร้างเงื่อนไขท่ีเป็นการคุกคามทางเพศ ได้แก ่

1) พฤติกรรมการข่มขู่ว่าจะไล่ออกจากงาน/ปรับตกในวิชาที่เรียน ถ้าไม่มี
ความสัมพันธ์เชิงชู้สาวหรือมีเพศสัมพันธ์ด้วย  เช่น 
(7)  “ถ้าหนูไม่ยอมมีอะไรกับฉัน หนูจะโดนไล่ออก!” 

จากตัวอย่าง (7) ผู้คุกคามแสดงเงื่อนไข โดยใช้คําว่า  “ถ้า...”  คือ  ถ้าไม่ยอมมี
เพศสัมพันธ์ด้วย  ผล คือ ถูกไล่ออกจากงาน 

 
(8)  “ถ้าคุณไม่มาหาผมที่ห้องคืนนี้ คุณจะโดนไล่ออก” 

จากตัวอย่าง (8)  ผู้คุกคามแสดงเงื่อนไข โดยใช้คําว่า  “ถ้า...”  คือ  ถ้าคุณไม่มา
หาผมที่ห้องคืนนี้  ผล คือ คุณจะโดนไล่ออก 

 
2) พฤติกรรมการรับรองการเลื่อนตําแหน่งหน้าที่การงาน/เกรด หรือเสนอ

ผลประโยชน์อ่ืน ถ้าตอบสนองความต้องการเชิงชู้สาว เช่น 
(9)  “ถ้าให้ทํานะ จะให้เกรดเอเลย” 

จากตัวอย่าง (9)  ผู้คุกคามแสดงเงื่อนไข โดยใช้คําว่า  “ถ้า...”  คือ  ถ้ายอมมี
เพศสัมพันธ์ด้วย  ผล คือ จะให้เกรดเอ 
 
(10)  “มาหาผมที่ห้องคืนนี้ แล้วผมจะช่วยเรื่องเกรด” 

จากตัวอย่าง (10)  ผู้คุกคามสร้างเงื่อนไข  คือ  “มาหาผมที่ห้องคืนนี้”  ส่วนผล  
พิจารณาได้จากคําว่า  “แล้ว”  คือ  “ผมจะช่วยเรื่องเกรด” 
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3) พฤติกรรมที่พยายามทําลายชื่อเสียง เมื่อไม่สนองตอบต่อความต้องการเชิงชู้
สาว ซึ่งเป็นข้อคําถามที่แสดงเงื่อนไขในตัวอยู่แล้ว เช่น 
(11)  “ถ้าเธอไม่ยอม  จะโพสรูปเธอกับแฟนลงเน็ต” 

จากตัวอย่าง (11)  ผู้คุกคามแสดงเงื่อนไข โดยใช้คําว่า  “ถ้า...”  คือ ถ้าไม่ยอมมี
เพศสัมพันธ์ด้วย  ผล คือ จะโพสรูปเธอกับแฟนลงเน็ต 

 
(12)  “ถ้าคุณไม่มาหาผมที่ห้องคืนนี้ ข่าวเรื่องนี้ถึงหูคนอ่ืนแน่!” 

จากตัวอย่าง (12)  ผู้คุกคามแสดงเงื่อนไข โดยใช้คําว่า  “ถ้า...”  คือ ถ้าคุณไม่มา
หาผมที่ห้องคืนนี้  ผล คือ ข่าวเรื่องนี้ถึงหูคนอ่ืนแน ่

 
(13)  “ถ้าไม่ทํานะ จะแฉเรื่องเธอกับแฟน” 

จากตัวอย่าง (13)  ผู้คุกคามแสดงเงื่อนไข โดยใช้คําว่า  “ถ้า...”  คือ  ถ้าไม่ยอม
ปฏิบัติตามที่บอก  ผล คือ จะแฉเรื่องเธอกับแฟน 
 

2) กลวิธีทางศัพท์ 
กลวิธีทางศัพท์ หมายถึง กลวิธีที่ผู้คุกคามทางเพศใช้คําศัพท์สื่อถึงการคุกคามทางเพศ  

เช่น  การใช้คําเรียกสรีระหรืออวัยวะในร่างกาย  การใช้คําสแลง  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
2.1 การใช้ค าเรียกสรีระหรืออวัยวะในร่างกาย 
การใช้คําเรียกสรีระหรืออวัยวะในร่างกาย เป็นคําที่ผู้ คุกคามทางเพศใช้อ้างถึง

ส่วนประกอบหรืออวัยวะในร่างกายของผู้ถูกคุกคาม เช่น  คําว่า  “ขา”  “หน้าอก”  “นม” “ตูด”  
“สะโพก”  “ก้น”  เป็นต้น  ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าคําเหล่านี้จะเพิ่มความชัดเจนทําให้เป็นการ
คุกคามทางเพศยิ่งข้ึน เมื่อเกิดร่วมกับคําคุณศัพท์  โดยทําหน้าที่ขยายคํานาม  เช่น  “ขาขาว”  “หน้าอก
ใหญ่” “หน้าอกเด้ง”  “นมใหญ่”  “ตูดใหญ่”  “สะโพกใหญ่”  จากข้อมูลพบการใช้คําเรียกสรีระหรือ
อวัยวะในร่างกายในพฤติกรรมการพูดเรื่องตลกลามกหรือใช้คําที่สื่อเรื่องเพศ และพฤติกรรมการพูดติ
ชมเกี่ยวกับรูปร่าง หน้าตา การแต่งตัว เสื้อผ้า ดังตัวอย่าง 
(14)  “นี่ถ้าหน้าอกใหญ่กว่านี้อีกนิดคงสวยนะ” 
(15)  “ตูดใหญ่มาก” 
(16)  “หุ่นดีนะเนี่ย สะโพกใหญ่ดีจัง” 
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2.2 การใช้ค าสแลง 
การใช้คําสแลง คือ การใช้คําสแลงสื่อถึงเพศหรือการมีเพศสัมพันธ์  เช่น  คําว่า  “ต้ิว”  

“จุ๊กกรู”๊  “กิ๊ก”  จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบการใช้คําสแลงในพฤติกรรมการพูดเรื่องตลกลามกหรือใช้คํา
ที่สื่อเรื่องเพศ  ดังตัวอย่าง 
(17)  “ไปต้ิวไปมึง”   

ตัวอย่าง (17) “ต้ิว” หมายถึง การช่วยตัวเองของเพศหญิง 
 
(18)  “แม่สาวน้อย  สนใจไปจุ๊กกรูก๊ับพี่มั๊ย” 

ตัวอย่าง (18) “จุ๊กกรู”๊ หมายถึง การมีเพศสัมพันธ์ 
 
นอกจากนี้  จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบการใช้คําสแลงในพฤติกรรมพยายามพูดเรื่อง

ผิดศีลธรรม  เช่น 
(19)  “มีแฟนแล้วเป็นกิ๊กก็ได้นะ” 

ตัวอย่าง (19)  “กิ๊ก”  หมายถึง บุคคลที่มีความสัมพันธ์อย่างคู่รัก แต่ไม่ใช่คู่รัก  
(พจนานุกรมคําใหม่ เล่ม 1.  2553: 11) 

 
3) กลวิธีทางวัจนปฏิบัติศาสตร์และวาทกรรม 
กลวิธีทางวัจนปฏิบัติศาสตร์และวาทกรรม  หมายถึง  กลวิธีการใช้ภาษาสื่อถึงการคุกคาม

ทางเพศ  โดยต้องอาศัยบริบท  ความรู้พื้นฐาน  และความเข้าใจเกี่ยวกับคําศัพท์ด้านเพศและการมี
เพศสัมพันธ์ประกอบการตีความ  ดังรายละเอียดต่อไปนี ้

 
3.1 อุปลักษณ์ (Metaphor) 
อุปลักษณ์  คือ  การเปรียบเทียบโดยการถ่ายโยงความคิดจากวงความหมายหนึ่งไป

ยังอีกวงความหมายหนึ่ง  หรือที่เรียกว่า  อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ (Conceptual Metaphor)  (Lakoff; & 
Johnson.  1980: 7-8)  ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลการคุกคามทางเพศพบว่าผู้คุกคามทางเพศใช้ 
อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์  เพื่อสื่อถึงการคุกคามทางเพศ อาจเนื่องจากการพูดเรื่องเพศหรือการมี
เพศสัมพันธ์เป็นเรื่องที่สังคมไทยยังไม่ได้รับการยอมรับที่จะพูดได้อย่างเปิดเผย  จึงใช้อุปลักษณ์เป็น
การสื่อที่ทําให้เห็นภาพเกี่ยวกับเรื่องเพศแทนการพูดถึงเรื่องเพศตรงๆ   
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จากผลการวิ เคราะห์ข้อมูลพบว่าผู้ คุกคามทางเพศเลือกใช้อุปลักษณ์ ในการ
เปรียบเทียบรูปร่าง  อวัยวะ  หรือสัดส่วนในร่างกาย  ซึ่งพบอุปลักษณ์  ดังนี้  1) อุปลักษณ์กิริยาอาการ  
2) อุปลักษณ์สิ่งของ  3) อุปลักษณ์อาหาร  4) อุปลักษณ์สัตว์  และ 5) อุปลักษณ์ทางการแพทย์ 

 
3.1.1 อุปลักษณ์กิริยาอาการ 
อุปลักษณ์กิริยาอาการเป็นการถ่ายโยงความคิดจากวงความหมายหนึ่งไปยังอีก

วงความหมายหนึ่ง  กล่าวคือ  เป็นการใช้คําแสดงกิริยาอาการโดยทั่วไปในชีวิตประจําวันมาสื่อถึงการ
มีเพศสัมพันธ์ จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าผู้คุกคามแสดงการคุกคามทางเพศโดยการใช้คําที่แสดง
กิริยาอาการ เช่น  คําว่า  “โดน”  “เอา”  “ทํา”  ”นอน”  ซึ่งพบในพฤติกรรม ดังต่อไปนี้ 

1) พฤติกรรมการพูดเรื่องตลกลามกหรือใช้คําที่สื่อเรื่องเพศ เช่น 
(20)  “ไปนอนด้วยไหม” 
 

2) พฤติกรรมพยายามคุยเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ เช่น 
(21)  “เคยโดนหรือยังน้องสาว” 
(22)  “แฟนเอาบ่อยไหมเนี่ย” 
 

3) พฤติกรรมการข่มขู่ว่าจะไล่ออกจากงาน/ปรับตกในวิชาที่เรียน  ถ้าไม่มี
ความสัมพันธ์เชิงสู้สาวหรือมีเพศสัมพันธ์ด้วย  เช่น 
(23)  “มานอนค้างบ้านครูคืนนี้แล้วจะได้เกรด A” 
(24)  “ไม่อยากติด E คุณต้องนอนกับผม” 
(25)  “ถ้าไม่ยอมให้ทํา จะปรับเธอตกนะ” 
 

จากตัวอย่าง (20) – (25)  สังเกตได้ว่าคําที่สื่อการมีเพศสัมพันธ์คือคําว่า  “โดน”  
“เอา”  “ทํา”  ”นอน”  เป็นคํากริยาแสดงอาการ  กล่าวคือ  

คําว่า  “โดน”  เป็นคํากริยา  หมายถึง  กระทบกระทั่ง  กระทบกระแทก  สัมผัส
ถูกต้อง ถูก  (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน.  2542: 418)   

คําว่า  “เอา”  เป็นคํากริยา  หมายถึง  ยึด รับไว้ พา นํา ต้องการ (พจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน.  2542: 1395) 

คําว่า  “ทํา”  เป็นคํากริยา  หมายถึง  กระทํา  ดําเนินการ  ปฏิบัติงาน  
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน.  2542: 526) 
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คําว่า  “นอน”  เป็นคํากริยา  หมายถึง  เอนตัวลงกับพื้นหรือที่ใดๆ  (พจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน.  2542: 567)   

ทั้ง  4  คํา  แสดงเกี่ยวข้องกับการมีเพศสัมพันธ์  ซึ่งไม่สามารถพิจารณาได้จาก
ความหมายประจํารูป  เนื่องจากเป็นการขยายความหมายออกไป  นั่นคือ  คําว่า  “โดน”  ขยาย
ความหมายจากการกระทบกระแทกหรือสัมผัสเป็นการมเีพศสัมพันธ์  เช่นเดียวกับคําว่า  “ทํา”  “เอา”  
ขยายความหมายจากการกระทําหรือการรับเป็นการทํากิจกรรมทางเพศ  ส่วนคําว่า  “นอน”  ขยาย
ความหมายจากการหลับพักผ่อนด้วยการเอนตัวลง  เป็นการมีเพศสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 

 
3.1.2 อุปลักษณ์สิ่งของ 
อุปลักษณ์สิ่งของเป็นการถ่ายโยงความคิดด้วยการเปรียบเทียบสิ่งของต่างๆ กับ

อวัยวะ หรือสัดส่วนในร่างกาย จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าผู้คุกคามแสดงการคุกคามทางเพศโดย
ใช้การเปรียบเทียบสิ่งของกับอวัยวะ หรือสัดส่วนในร่างกายของผู้ถูกคุกคาม  ซึ่งพบคําที่นํามา
เปรียบเทียบ  เช่น  “กะละมัง”  “กระดาน”  “ไม้กระดาน”  “กระดานโต้คลื่น”  “ขาโต๊ะสนุกเกอร์”  โดย
คําเปรียบเทียบดังกล่าวพบในพฤติกรรมการพูดเรื่องตลกลามกหรือใช้คําท่ีสื่อเรื่องเพศ เช่น 
(26)  “ตูดใหญ่ยังกับกะละมัง” 
(27)  “แหม! นั่นนมหรือกระดานโต้คลื่นอ่ะ” 
(28)  “น่ันนมหรือกระดาน” 

จากข้อมูลพบว่าการเปรียบเทียบของผู้คุกคามทางเพศ เน้นที่ขนาดของสิ่งที่นํามา
เปรียบเป็นหลัก  เพื่อทําให้ผู้ถูกคุกคามรู้สึกไม่ดีต่อคําเปรียบ เช่น ตัวอย่าง (26) เปรียบเทียบ  “ตูด”  
เป็น  “กะละมัง”  สื่อถึงขนาดที่ใหญ่ของตูด  หรือตัวอย่าง (27)  ผู้คุกคามเปรียบเทียบ  “นม”  ที่มี
ลักษณะกลม  เป็น  “กระดานโต้คลื่น”  ที่มีลักษณะแบน เช่นเดียวกับการเปรียบในตัวอย่าง (28)   

 
3.1.3 อุปลักษณ์อาหาร 
อุปลักษณ์อาหารเป็นการถ่ายโยงความคิดด้วยการเปรียบเทียบคําเกี่ยวกับการ

อาหาร การกิน สื่อถึงการมีเพศสัมพันธ์หรือเรื่องเพศ จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบอุปลักษณ์เกี่ยวกับ
อาหาร  การกิน  เช่น  “กิน”  “ชิม”  “หิว”  โดยคําเปรียบเทียบดังกล่าวพบในพฤติกรรมการพูดเรื่องตลก
ลามกหรือใช้คําท่ีสื่อเรื่องเพศ ดังตัวอย่าง 
(29)  “อยากกินส้มจัง (ชื่อส้ม)” 
(30)  “น่ากินจังเลยนะเธอ” 
(31)  “กินเหล้าแล้วเธอจะเมา กินเราแล้วเธอจะมัน” 
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(32)  “ปากหวานจัง ขอชิมหน่อย” 
(33)  “หิวนมจัง” 
(34)  “เธอหิวกล้วยมั๊ย” 

จากตัวอย่าง (29) – (31) คําว่า  “กิน”  ไม่ใช่กริยาที่ใช้กับการกินอาหาร  แต่ในที่นี้
เปรียบเทียบกับการขอมีเพศสัมพันธ์  เห็นได้ชัดในตัวอย่าง (29) ผู้คุกคามปรารถนาที่จะมีเพศสัมพันธ์
กับคนชื่อส้ม  ซึ่งไม่ใช่  “ส้ม”  ที่เป็นผลไม้  แต่เป็นชื่อของบุคคล  และเช่นเดียวกับ  ตัวอย่าง (32) คําว่า  
“ชิม”  ไม่ใช่กริยาที่ใช้กับการทดลองกิน เพื่อให้รู้รสชาติ  แต่สื่อถึงการขอมีเพศสัมพันธ์   

นอกจากนี้  ผู้คุกคามทางเพศเปรียบเรื่องเพศกับอาหาร  ดังตัวอย่าง (33)  “หิว
นม”  หากตีความหมายประจํารูป  คือ  อยากด่ืมนมที่มาจากสัตว์ ซึ่งเป็นเครื่องด่ืมชนิดหนึ่ง  แต่ในที่นี้
หมายถึง  นมที่เป็นอวัยวะส่วนหนึ่งอยู่บริเวณหน้าอกของเพศหญิง  ดังนั้น  คําว่า  “หิว”  จึงสื่อถึงเรื่อง
เพศ  มากกว่าการรับประทานอาหารตามปกติ  เช่นเดียวกับตัวอย่าง (34)  คําว่า  “หิว”  สื่อถึงเรื่องเพศ  
มากกว่าการรับประทานอาหารตามปกติ  ส่วนคําว่า  “กล้วย”  ผู้คุกคามทางเพศใช้เพื่อสื่อถึง  “อวัยวะ
เพศของเพศชาย” 

 
3.1.4 อุปลักษณ์สัตว์  
อุปลักษณ์สัตว์เป็นการถ่ายโยงความคิดด้วยการเปรียบเทียบคําท่ีเกี่ยวกับสัตว์ 

กับรูปร่างหรือสัดส่วนในร่างกาย รวมถึงอวัยวะเพศของทั้งเพศหญิงและเพศชาย จากผลการวิเคราะห์
ข้อมูลพบการเปรียบเทียบดังกล่าวในพฤติกรรมการพูดเรื่องตลกลามกหรือใช้คําที่สื่อเรื่องเพศ และ
พฤติกรรมการพูดติชมเกี่ยวกับรูปร่าง หน้าตา การแต่งตัว เสื้อผ้า ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
(35)  “เอาหอยไปไกลๆ” 
(36)  “หอยแมลงภู่ปะ” 
(37)  “นั่นอะไรอยู่ในเป้าอ่ะ ปลาชะโดรึเปล่า” 

จากตัวอย่าง (35) – (37)  เป็นการเปรียบเทียบ  “หอย”  และ  “หอยแมลงภู่”  กับอวัยวะเพศ
หญิง  เนื่องจากหอยมีสองฝาประกบกัน  ซึ่งลักษณะคล้ายกับอวัยวะเพศหญิง  ส่วนตัวอย่าง (37)  
เปรียบ  “ปลาชะโด”  กับอวัยวะเพศชาย  เนื่องจากปลาชะโด เป็นปลาน้ําจืดที่มีขนาดใหญ่  รูปร่าง
ลําตัวค่อนข้างกลมยาว ลําตัวสีน้ําตาลอมเขียว  ปลาชะโดจึงถูกนํามาเปรียบกับอวัยวะเพศของเพศ
ชายที่มีขนาดใหญ่ 

 
นอกจากการเปรียบสัตว์กับอวัยวะเพศหญิงและเพศชายแล้ว  สัตว์ถูกนํามาเปรียบกับรูปร่าง  

สัดสว่น  สรีระในร่างกาย  เช่น 



45 

(38)  “อ้วนเท่าช้าง” 
(39)  “นั่นคนหรือแมวน้ํา” 
(40)  “นั่นขาคนหรือขาช้าง” 

จากตัวอย่าง (38) – (40)  “ช้าง”  และ  “แมวน้ํา”  ซึ่งเป็นสัตว์ที่มีรูปร่างอ้วนและมี
ขนาดใหญ่ถูกนํามาเปรียบกับรูปร่างของผู้ถูกคุกคามทางเพศว่าอ้วนและรูปร่างใหญ่เหมือนช้างกับ
แมวน้ํา  และเช่นเดียวกับ  “ขาช้าง”  เนื่องจาก  “ช้าง” เป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่  ดังนั้น  ขาของช้างจึงมี
ขนาดใหญ่เช่นกัน  ขาของคนที่นํามาเปรียบกับขาของช้าง  จึงหมายถึง  ขาใหญ่มาก 
 

3.1.5 อุปลักษณ์ทางการแพทย์ 
อุปลักษณ์ทางการแพทย์เป็นการถ่ายโยงความคิดด้วยการเปรียบเทียบคําศัพท์

ทางการแพทย์มาใช้เปรียบเทียบการกระทําในการคุกคามทางเพศ จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบคําว่า 
“ฉีดยา”  โดยพบในพฤติกรรมการพูดเรื่องตลกลามกหรือใช้คําท่ีสื่อเรื่องเพศ ดังตัวอย่าง 
(41)  “เดี๋ยวจับฉีดยาเลย” 

จากตัวอย่าง (41) คําว่า “ฉีดยา” เป็นคําที่ใช้ในทางการแพทย์ คือ การเอายาฉีด
เข้าไปในร่างกายทางใต้ผิวหนัง ทางกล้ามเนื้อ หรือทางเส้นเลือด (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน.  
2542: 337)  แต่การฉีดยาในที่นี้ หมายถึง การมีเพศสัมพันธ์  โดยเปรียบเทียบอวัยวะเพศชายกับเข็ม
ฉีดยา  เนื่องจากมีลักษณะคล้ายกัน 
 

3.2 วัจนกรรม  (Speech acts) 
วัจนกรรมเป็นการใช้ภาษาเพื่อสื่อเจตนาบางอย่างและนําไปสู่การกระทํา  (Searle.  

1969: 57-61)  จากข้อมูลพบการใช้วัจนกรรมเพื่อสื่อเจตนาการคุกคามทางเพศ  ดังนี้  1) วัจนกรรม
เชิญชวน  2) วัจนกรรมชื่นชม  และ  3) วัจนกรรมตําหนิ  ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้   

3.2.1 วัจนกรรมเชิญชวน 
วัจนกรรมเชิญชวนเป็นกลวิธีที่ผู้คุกคามทางเพศต้องการให้ผู้ถูกคุกคามทางเพศ

กระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งร่วมกับผู้คุกคาม หรือกระทําเช่นเดียวกับผู้คุกคาม โดยผู้คุกคามมักจะเลือกใช้
คําพูดสุภาพ ไม่วางอํานาจเหนือผู้ถูกคุกคาม  ซึ่งวัจนกรรมเชิญชวนสามารถอธิบายภายใต้เงื่อนไขที่
เหมาะสมของเซิร์ล ดังตาราง 4.3 
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ตาราง 4.3 เงื่อนไขวัจนกรรมเชิญชวน 
 

เงื่อนไข ค าอธิบาย 
เนื้อหาข้อความ ข้อความใดๆ ที่เป็นการกระทําในอนาคตของผู้พูดและผู้ฟัง 
การเตรียมการ ผู้พูดเชื่อว่าผู้ฟังมีความสามารถพอที่จะกระทําสิ่งนั้นๆ ได้ 
ความจริงใจ ผู้พูดต้องการให้ผู้ฟังกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งร่วมกับผู้พูด หรือกระทํา

เช่นเดียวกับผู้พูด โดยผู้พูดมักจะเลือกใช้คําพูดสุภาพ ไม่วางอํานาจ
เหนือผู้ฟัง 

สาระสําคัญ ผู้พูดมีความพยายามที่จะทําให้ผู้ฟังทําตามสิ่งที่ผู้พูดต้องการร่วมกับ
ผู้พูดโดยปฏิบัติต่อผู้ฟังอย่างสุภาพ 

 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบการใช้ประโยคคําถามและปรากฏในรูปแบบ  “ไป...

ไหม (มั๊ย)”  “ไป...กัน”  “ไป...ด้วยกันมั๊ย”  “...มั๊ย”  หรือการใช้ดัชนีปริจเฉท  “นะ”  “สิ”  เพื่อชักชวน ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้   

1) พฤติกรรมพูดเรื่องตลกลามกหรือใช้คําที่สื่อเรื่องเพศ เช่น 
(42)  “แม่สาวน้อย สนใจไปจุ๊กกรู๊กับพี่มั๊ย?” 
(43)  “ไปนอนด้วยไหม” 

 
2) พฤติกรรมการพยายามพูดถึงหนังหรือรายการท่ีมีฉากอนาจาร เช่น 

(44)  “เฮ้ย! ไปดูหนังโป๊กัน” 
(45)  “ไปดูจันดารากัน  จะไปดูฉากอย่างว่า” 

 
3) พฤติกรรมการพยายามพูดเรื่องผิดศีลธรรม เช่น 

(46)  “ขุดทองมั๊ยน้อง” 
 

4) พฤติกรรมการพยายามโชว์นิตยสารหรือสื่อลามกให้ดู  โดยการใช้ดัชนีปริจเฉท  
“นะ”  “สิ”  เพื่อชักชวน  เช่น 
(47)  “ลองดสูิ  น่าสนใจนะ” 
(48)  “ดูมั๊ยเล่มนี้ ใหญ่ดีนะ” 
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จากตัวอย่าง (42) – (48) ผู้คุกคามทางเพศใช้วัจนกรรมเชิญชวนในการคุกคาม
ทางเพศ โดยพิจารณาได้จากเงื่อนไขเนื้อหาข้อความ คือ การเชิญชวนผู้ถูกคุกคามให้ร่วมการกระทําที่
เกี่ยวกับเรื่องเพศด้วยกันกับผู้คุกคาม เป็นการกระทําที่เกิดขึ้นในอนาคตของผู้คุกคามและผู้ถูกคุกคาม 
สําหรับเงื่อนไขการเตรียมการเห็นว่าผู้คุกคามอยากชวนผู้ถูกคุกคามไปกระทําการต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรื่อง
เพศ และเห็นว่าผู้ถูกคุกคามสามารถไปด้วยได้ เมื่อพิจารณาเงื่อนไขความจริงใจ ผู้คุกคามต้องการเชิญ
ชวนให้ผู้ถูกคุกคามไปตามที่ผู้คุกคามเชิญชวน โดยสังเกตได้ว่ามีคําว่า “ไป...ไหม (มั๊ย)”  “ไป...กัน”  
“ไป...ด้วยกันมั๊ย”  “...มั๊ย”  หรือการใช้ดัชนีปริจเฉท  “นะ”  “สิ”  ที่มักใช้ในประโยคเชิญชวน ดังนั้น 
สาระสําคัญ  คือ  มีความหมายให้ไปหรือร่วมกิจกรรมด้วยกัน เป็นการย้ําให้เห็นว่าผู้คุกคามมีเจตนา
เชิญชวนผู้ถูกคุกคาม 

 
3.2.2 วัจนกรรมการชม 
วัจนกรรมการชมเป็นกลวิธีที่ผู้คุกคามทางเพศต้องการบอกให้ผู้ถูกคุกคามรู้ว่าผู้

คุกคามรู้สึกชื่นชมหรือพอใจในการกระทําของผู้ถูกคุกคาม จากแบบสอบถามพฤติกรรมการคุกคาม
ทางเพศพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อมูลว่าการชมบางครั้งถือเป็นการคุกคามทางเพศ  ซึ่งตรงข้าม
กับทฤษฎีความสุภาพที่บราวน์และเลวินสัน (Brown; & Levinson.  1987: 62) กล่าวว่าหน้าด้านบวก
เป็นความต้องการพื้นฐานของคน  คือ  ความต้องการที่จะได้รับการชื่นชมจากบุคคลอ่ืน  ซึ่งวัจนกรรม
การชมสามารถอธิบายภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสมของเซิร์ล ดังตาราง 4.4 

 
ตาราง 4.4 เงื่อนไขวัจนกรรมการชม 

 

เงื่อนไข ค าอธิบาย 
เนื้อหาข้อความ ข้อความใดๆ ที่เป็นการกระทําในอดีตของผู้ฟัง 
การเตรียมการ ผู้พูดได้รับทราบหรือเห็นการกระทําของผู้ฟัง 
ความจริงใจ ผู้พูดต้องการบอกให้ผู้ฟังรู้ว่าผู้พูดรู้สึกชื่นชมหรือพอใจในการกระทํา

ของผู้ฟัง 
สาระสําคัญ ผู้พูดมีความพยายามที่จะแสดงให้ผู้ฟังรู้ว่าผู้พูดรู้สึกชื่นชม พอใจต่อ

การกระทําของผู้ฟัง 
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จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบวัจนกรรมการชมในพฤติกรรมการพูดติชมเกี่ยวกับ
รูปร่าง หน้าตา การแต่งตัว เสื้อผ้า ดังนี้ “สวย” “น่ารัก” “หน้าตาด”ี “แต่งตัวดี/น่ารัก/สวย/หล่อ” “ชุด
สวย” “หุ่นดี”  ดังตัวอย่าง 
(49)  “แต่งตัวน่ารักจังนะน้อง” 
(50)  “หน้าตาดีนะเราน่ะ” 
(51)  “วันนี้แต่งตัวสวยนะ” 

จากตัวอย่าง (49) – (51)  ผู้คุกคามใช้วัจนกรรมการชมในการคุกคามทางเพศ 
โดยพิจารณาได้จากเงื่อนไขเนื้อหาข้อความซึ่งเป็นการแต่งกาย  รูปร่าง หน้าตาของผู้ถูกคุกคาม  
สําหรับเงื่อนไขการเตรียมการ  คือ  ผู้คุกคามทางเพศเห็นว่ารูปร่าง หน้าตา และการแต่งกายของผู้ถูก
คุกคามเป็นไปตามความต้องการของตน  ผู้คุกคามจึงกล่าวชม พิจารณาเงื่อนไขความจริงใจ  ดังนั้น  
ในเงื่อนไขสาระสําคัญ  ผูคุกคามจึงกล่าวชมผู้ถูกคุกคามว่า  “หน้าตาดี” “แต่งตัวสวย” “แต่งตัวน่ารัก” 
หากพิจารณาเพียงรูปภาษาพบว่ามีความหมายทางบวก  ไม่บ่งบอกถึงการคุกคามทางเพศแต่อย่างใด  
รูปภาษาที่ปรากฏเป็นการชมเกี่ยวกับการแต่งกาย  หน้าตา  และรูปร่างเท่านั้น  แต่อย่างไรก็ตาม ใน
ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อมูลว่าการพูดเหล่านี้เป็นการคุกคามทางเพศ  ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า
การชมไม่จําเป็นว่าจะสร้างความพึงพอใจกับอีกฝ่ายทุกครั้งเสมอ  การชมอาจทําให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึก
อึดอัดใจกับคําพูดดังกล่าว  หรือในความเป็นจริงความรู้สึกว่าเป็นการคุกคามทางเพศอาจเกิดร่วมกับ
การใชท้ํานองเสียง  น้ําเสียง  ของผู้ส่งสารที่สื่อถึงการคุกคามทางเพศ  ซึ่งเป็นข้อจํากัดของงานวิจัยนี้ที่
ไม่สามารถทราบข้อมูลดังกล่าวได้ 

 
3.2.3 วัจนกรรมต าหนิ 
วัจนกรรมตําหนิเป็นกลวิธีที่แสดงให้เห็นว่าผู้คุกคามทางเพศรู้สึกไม่เห็นด้วยกับ

การกระทําของคู่สนทนา เป็นการกล่าวติเตียนการกระทําของอีกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายที่ไม่
เหมาะสม การตําหนิว่ากระโปรงหรือกางเกงมีขนาดสั้นเกินไป การใส่เสื้อที่มีคอกว้างหรือรัดรูป
จนเกินไป ซึ่งมักแสดงการตําหนิในรูปประโยคคําถาม  วัจนกรรมต าหนิสามารถอธิบายภายใต้เงื่อนไขที่
เหมาะสมของเซิร์ล ดังตาราง 4.5 

 

ตาราง 4.5 เงื่อนไขวัจนกรรมต าหนิ 

 

เงื่อนไข ค าอธิบาย 
เนื้อหาข้อความ ข้อความใดๆ ที่เป็นการกระทําในอดีตของผู้ฟัง 
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ตาราง 4.5 (ต่อ) 
 

เงื่อนไข ค าอธิบาย 
การเตรียมการ 1. ผู้พูดได้รับทราบหรือเห็นการกระทําของผู้ฟัง 

2. ผู้พูดเชื่อว่าสิ่งที่ผู้ฟังกระทําเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม และ
เป็นการกระทําที่ทําให้เกิดความเสียหายและความเดือดร้อน 

ความจริงใจ ผู้พูดต้องการบอกให้ผู้ฟังรู้ว่า สิ่งที่ผู้ฟังกระทําลงไปเป็นสิ่งที่ผิด เป็น
สิ่งที่ไม่สมควร ไม่เหมาะสม 

สาระสําคัญ ผู้พูดมีความพยายามที่จะแสดงให้ผู้ฟังรู้ว่าผู้พูดรู้สึกไม่พอใจต่อการ
กระทําของผู้ฟัง 

 
จากผลการวิเคราะห์พบการใช้ภาษาของผู้คุกคามแสดงการตําหนิในพฤติกรรม

การพูดติชมเกี่ยวกับรูปร่าง หน้าตา การแต่งตัว เสื้อผ้า รูปภาษาที่ปรากฏ คือ “สั้นจัง” “สั้นไปไหม” “คอ
กว้างจัง” “รัดรูปจัง” ดังตัวอย่าง 
(52)  “กระโปรงสั้นไปไหม” 
(53)  “ทําไมใส่เสื้อคอกว้างจัง” 
(54)  “ทําไมใส่เสื้อรัดรูปจัง” 
 

จากตัวอย่าง (52) – (54) ผู้คุกคามทางเพศใช้วัจนกรรมตําหนิในการคุกคามทาง
เพศ โดยพิจารณาได้จากเงื่อนไขเนื้อหาข้อความ  คือ  การแต่งตัวของผู้ถูกคุกคาม สําหรับเงื่อนไขการ
เตรียมการจะเห็นว่าผู้คุกคามทางเพศเชื่อว่าการแต่งกายของผู้ถูกคุกคามทางเพศไม่เหมาะสม เมื่อ
พิจารณาเงื่อนไขความจริงใจ ผู้คุกคามทางเพศต้องการบอกให้ผู้ถูกคุกคามทางเพศรู้ว่า การแต่งกาย
ของผู้ถูกคุกคามเป็นสิ่งที่ไม่สมควร ไม่เหมาะสม ดังนั้น  ในเงื่อนไขสาระสําคัญ  ผู้คุกคามทางเพศจึง
กล่าวว่า  “กระโปรงสั้น” “เสื้อที่ใส่คอกว้าง” “เสื้อที่ใส่รัดรูป”  ซึ่งการตําหนิการแต่งกายสื่อถึงสัดส่วน
หรือการมองเห็นอวัยวะต่างๆ ของผู้สวมใส่ได้เช่นเดียวกัน  เนื่องจากในความเป็นจริงหากกระโปรงสั้นก็
จะเห็นช่วงขามาก  เสื้อคอกว้างอาจมองเห็นหน้าอกของผู้สวมใส่  เสื้อรัดรูปจะเห็นสัดส่วนของผู้สวมใส่  
การตําหนิดังกล่าวจึงเป็นการคุกคามทางเพศ   
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3.3 การใช้เสียงสื่อการคุกคามทางเพศ 
การใช้เสียงสื่อการคุกคามทางเพศ ในงานวิจัยนี้ หมายถึง การร้องเพลงลามก หรือ

การทําเสียงสื่อถึงเรื่องเพศ จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามการคุกคามทางเพศพบการใช้
เสียงสื่อการคุกคามทางเพศ  ดังตัวอย่าง 

1) การร้องเพลงลามก เช่น 
(55)  “เห็นหมีหนูมั้ย  เห็นหมีหนูมั้ย  เห็นหมีหนูมั้ย  “  จากเพลงเห็นหมีหนูไหม  ผู้ร้อง  คือ  วงดีปลี 
(56)  “คันหูไม่รู้เป็นอะไร”  จากเพลงคันหู  ผู้ร้อง  คือ  วงเทอร์โบว์ 

จากตัวอย่าง (55) – (56)   เพลงเห็นหมีหนูไหม เป็นการใช้คําผวนสื่อถึงอวัยวะ
เพศของเพศหญิง  และเพลงคันหู สื่อถึงความต้องการมีเพศสัมพันธ์ 

 
2) การทําเสียงสื่อถึงเรื่องเพศ  ในขณะพูดคุยหรือคุยโทรศัพท์ เช่น 

(57)  “อึด!! อ่าห์ !! โอ้วววว” 
(58)  “อ่าส์...ซิ้ดดด” 
(59)  “อู้ววว  อ่าห์” 
(60)  “โอ้ว...ซิ๊ดดด” 

จากตัวอย่าง (57) – (60)  ผู้คุกคามทางเพศทําเสียงเลียนแบบเสียงขณะมี
เพศสัมพันธ์กับผู้ถูกคุกคามทางเพศ 

 
3.4 การใช้อวัจนภาษา 
การใช้อวัจนภาษา  หมายถึง  การแสดงท่าทาง การสัมผัสร่างกาย รวมถึงการใช้

สายตามองเรือนร่างหรืออวัยวะต่างๆ  จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบการใช้อวัจนภาษาหรือท่าทางใน
การคุกคามทางเพศ  ในพฤติกรรมพยายามจับมือขณะยื่นของให้  พฤติกรรมการต้ังใจเดินชนเพื่อ
สัมผัส  พฤติกรรมแตะตัว  พฤติกรรมสัมผัสโดยตรง  พฤติกรรมพยามจูบ  และพฤติกรรมการใช้สายตา
มองเรือนร่างอย่างสํารวจ  ดังตัวอย่าง  

- ผู้คุกคามจับมือผู้ถูกคุกคาม 
- ผู้คุกคามเดินชนผู้ถูกคุกคาม 
- ผู้คุกคามพยายามจูบผู้ถูกคุกคาม 
- ผู้คุกคามโอบตัว / พิงไหล่ผู้ถูกคุกคาม 
- ผู้คุกคามวางมือบนเม้าส์ที่ผู้ถูกคุกคามใช้อยู่ 
- ผู้คุกคามใช้สายตามองเรือนร่างผู้ถูกคุกคาม 
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หลังจากที่ได้ผลการวิเคราะห์กลวิธีที่ผู้ถูกคุกคามทางเพศใช้ในการคุกคามทางเพศแล้ว  ต่อไป
ผู้วิจัยขอนําเสนอกลวิธีการโต้ตอบของผู้ถูกคุกคามทางเพศที่ได้จากแบบสอบถามพฤติกรรมการ
คุกคามทางเพศ 
 
4.2.2 ผลการวิเคราะห์กลวิธีการโต้ตอบของผู้ถูกคุกคามทางเพศ 

จากผลการวิเคราะห์กลวิธีการโต้ตอบของผู้ถูกคุกคามทางเพศ  ผู้วิจัยพบกลวิธีการโต้ตอบ     
2 กลวิธีหลัก คือ 1) กลวิธีทางศัพท์ และ 2) กลวิธีทางวัจนปฏิบัติศาสตร์และวาทกรรม ซึ่งสามารถสรุป
ได้ดังน้ี 
 
ตาราง 4.6 สรุปผลกลวิธีการโต้ตอบของผู้ถูกคุกคามทางเพศ 
 
กลวิธีการคุกคามทางเพศ ค า/ลักษณะท่ีพบ ตัวอย่างการโต้ตอบ 
1. กลวิธีทางศัพท์ 
1.1 การใช้คําอ้างถึงบิดา
มารดาหรือบุพการี 

 
“นมแม่มึงสิ”  “บิดาแกสิ”  
“หนักหัวแม่มึงปะ”  “พ่อมึง
หรอ”  “เห้ย...แม่ง”  “คัพ
เดียวกับแม่แกมั้ง” “ไปดู
หน้าอกแม่เธอไป” “ฟายพ่อง
ตาย” “หนักหัวแม่มึงเหรอ” 

 
ผู้คุกคาม : “กางเกงสั้นเสมอจิ๋มเลย” 
ผู้ถูกคุกคาม : “หนักหัวแม่มึงปะ” 

1.2 การใช้คําสรรพนามที่ไม่
สุภาพ 

“กู”  “มึง (เมิง)”   ผู้คุกคาม : “นมหรือหลังวะ” 
ผู้ถูกคุกคาม :“เรื่องของกู” 

1.3 การใช้คําหยาบคาย  “อีห่า”  “ไอ้เหี้ย” “ไอ้หื่น”  
“ส้นตีน”  “เสือก”   

ผู้คุกคาม :“ฉันชอบหน้าอกเธอมัน
ใหญ่มาก” 
ผู้ถูกคุกคาม :“ไอ้เหี้ย” 

2. กลวิธีทางวัจนปฏิบัติ
ศาสตร์และวาทกรรม 
2.1 การใช้อวัจนภาษา 
  2.1.1 การใช้ความเงียบ 

 
 
 
เงียบ 

 
 
 
ผู้คุกคาม :“อกสวยจัง” 
ผู้ถูกคุกคาม : เงียบ 
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ตาราง 4.6 (ต่อ) 
 
กลวิธีการคุกคามทางเพศ ค า/ลักษณะท่ีพบ ตัวอย่างการโต้ตอบ 

  2.1.2 การเดินหนี  
  

เดินหนี ผู้คุกคาม : “เห็นหมีไหม” 
ผู้ถูกคุกคาม : ไม่ตอบเดินหนีเลย 

2.2 วัจนกรรม 
  2.2.1 วัจนกรรมปฏิเสธ 

 
“ไม่เอา”  “ไม่ใช่”  “ไม่เห็น”  
“ไม่”  “ไม่เคย”  “ไม่ดี” “ไม่
ชอบ” 

 
ผู้คุกคาม : “เห็นฉากตอนนั้นมั๊ยที่พระ
นางมีไรกัน” 
ผู้ถูกคุกคาม : “ไม่เห็น” 

  2.2.2 วัจนกรรมขอบคุณ “ขอบคุณค่ะ/ครับ” “ขอบใจ” 
“ใจ” 

ผู้คุกคาม : “แต่งตัวน่ารักจังนะน้อง” 
ผู้ถูกคุกคาม : “ขอบคุณค่ะ” 

  2.2.3 วัจนกรรมการข่มขู่ ”จะแจ้งความ” “จะแจ้ง/เรียก 
ตํารวจ” “อย่าหวังจะได้กลับ
บ้านครบ32” “ระวังอวัยวะ
ตัวเอง” 

ผู้คุกคาม :“ถ้าไม่อยากติด E คุณต้อง
นอนกับผม” 
ผู้ถูกคุกคาม : “ตกก็ตกค่ะ ฉัน
จะแจ้งต ารวจ ข้อหาข่มขู่” 

  2.2.4 วัจนกรรมประชด
ประชัน 

“แถวน้ีไม่มีขายค่ะต้องไป
ตลาดสด”  “กินข้าวสิครับ”  

ผู้คุกคาม :“น่ากินจังเลยนะเธอ” 
ผู้ถูกคุกคาม : “กินข้าวสิครับ” 

2.3 การถามกลับ 
 

“มั๊ย”  “อะไร”  “เหรอ”  
“ทําไม”   

ผู้คุกคาม : “ยังซิงอยู่มั๊ยจ๊ะ หน้าแบบนี้
ซิงแน่นอน” 
ผู้ถูกคุกคาม : “แล้วเรื่องอะไรของ
แก” 

 
จากตาราง 4.6 สามารถวิเคราะห์กลวิธีการโต้ตอบของผู้ถูกคุกคามทางเพศ  โดยมีรายละเอียด

ดังต่อไปนี้ 
 
1) กลวิธีทางศัพท์ 
กลวิธีทางศัพท์ หมายถึง กลวิธีที่ผู้ถูกคุกคามทางเพศใช้คําศัพท์ในการโต้ตอบผู้คุกคามทาง

เพศ  เช่น  การใช้คําอ้างถึงบิดามารดาหรือบุพการี การใช้คําสรรพนามไม่สุภาพ การใช้คําหยาบคาย 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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1.1 การใช้ค าอ้างถึงบิดามารดาหรือบุพการี 
การใชคํ้าอ้างถึงบิดามารดาหรือบุพการี  คือ  การใช้คําเรียกพ่อ  แม่  หรือผู้ที่ให้การเลี้ยงดู  

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าผู้ถูกคุกคามทางเพศใช้การโต้ตอบโดยอ้างถึงบิดามารดาหรือบุพการี
ของผู้คุกคาม  ซึ่งพบในหลายพฤติกรรม คือ พฤติกรรมการพูดเรื่องตลกลามกหรือใช้คําที่สื่อเรื่องเพศ 
พฤติกรรมการพูดติชมเกี่ยวกับรูปร่าง หน้าตา การแต่งตัว เสื้อผ้า พฤติกรรมการทําเสียงสื่อถึงเรื่องเพศ 
ขณะคุยโทรศัพท์ โดยพบ  “แม่”  “บิดา”   “พ่อ”  “พ่อง  (พ่อ)” ดังตัวอย่าง  

1) พฤติกรรมการพูดเรื่องตลกลามกหรือใช้คําที่สื่อเรื่องเพศ เช่น 
(61) ผู้คุกคาม  :  “หิวนมจัง” 
        ผู้ถูกคุกคาม  : “นมแม่มึงสิ” 
 

2) พฤติกรรมการพูดติชมเกี่ยวกับรูปร่าง หน้าตา การแต่งตัว เสื้อผ้า เช่น 
(62) ผู้คุกคาม  : “กางเกงสั้นเสมอจิ๋มเลย” 
       ผู้ถูกคุกคาม  : “หนักหัวแม่มึงปะ” 
 

3) พฤติกรรมการทําเสียงสื่อถึงเรื่องเพศ ขณะคุยโทรศัพท์ เช่น 
(63) ผู้คุกคาม  : “โอ้วววว” 
      ผู้ถูกคุกคาม  : “พ่องมึงหรอ” 

 
1.2 การใช้ค าสรรพนามไม่สุภาพ 
การใชคํ้าสรรพนามไม่สุภาพ  คือ  การใช้คําที่ใช้แทนคํานามเพื่อจะได้ไม่ต้องใช้คํานามซ้ํา

ไปซ้ํามาในการพูดหรือเขียน โดยการใช้สรรพนามบุรุษที่ 1 เป็นคําไม่สุภาพ คือ กู และสรรพนามบุรุษที่ 
2 คือ มึง เป็นต้น  จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าผู้ถูกคุกคามทางเพศโต้ตอบด้วยการใช้คําสรรพนาม
ไม่สุภาพ  คือ  “กู”  “มึง (เมิง)”  ซึ่งพบในหลายพฤติกรรม  คือ  พฤติกรรมการพูดเรื่องตลกลามกหรือใช้
คําที่สื่อเรื่องเพศ พฤติกรรมการพูดติชมเกี่ยวกับรูปร่าง หน้าตา การแต่งตัว เสื้อผ้า พฤติกรรมการทํา
เสียงสื่อถึงเรื่องเพศขณะคุยโทรศัพท์ พฤติกรรมการพยายามคุยเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ พฤติกรรม
การพยายามพูดถึงหนังหรือรายการทีวีที่มีฉากอนาจาร พฤติกรรมการข่มขู่ว่าจะไล่ออกจากงาน/ปรับ
ตกในวิชาที่เรียน  ถ้าไม่มีความสัมพันธ์เชิงสู้สาวหรือมีเพศสัมพันธ์ด้วย  ดังตัวอย่าง 

1) พฤติกรรมการพูดเรื่องตลกลามกหรือใช้คําที่สื่อเรื่องเพศ เช่น 
(64) ผู้คุกคาม  : “นมหรือหลังวะ” 
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       ผู้ถูกคุกคาม  : “เรื่องของกู” 
 

2) พฤติกรรมการพูดติชมเกี่ยวกับรูปร่าง หน้าตา การแต่งตัว เสื้อผ้า เช่น 
(65) ผู้คุกคาม  :  “นั่นขาคนหรือขาช้าง” 
        ผู้ถูกคุกคาม  :  “แล้วมึงว่ากูเป็นอะไร” 
 

3) พฤติกรรมการทําเสียงสื่อถึงเรื่องเพศ ขณะคุยโทรศัพท์ เช่น 
(66) ผู้คุกคาม  :“อ๊า...เสียวจังเลย” 
        ผู้ถูกคุกคาม  : “เสียวอะไรของเมิง” 
 

4) พฤติกรรมการพยายามคุยเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ เช่น 
(67) ผู้คุกคาม  :  “แฟนเอาบ่อยไหมเนี่ย” 
        ผู้ถูกคุกคาม  : “ส้นตีน  กูไม่ใช่มึง” 
 

5) พฤติกรรมการพยายามพูดถึงหนังหรือรายการทีวีที่มีฉากอนาจาร เช่น 
(68) ผู้คุกคาม  :  “เฮ้ย  ไปดูหนังโป๊กัน” 
        ผู้ถูกคุกคาม  : “เรื่องของมึง” 

 
6) พฤติกรรมการข่มขู่ว่าจะไล่ออกจากงาน/ปรับตกในวิชาที่เรียน  ถ้าไม่มีความสัมพันธ์

เชิงสู้สาวหรือมีเพศสัมพันธ์ด้วย  เช่น 
(69) ผู้คุกคาม  :  “ถ้าไม่ยอม  อย่าหวังว่าจะผ่าน” 
        ผู้ถูกคุกคาม  :“เออ  กูไม่ง้อมึงหรอก” 
 

1.3 การใช้ค าหยาบคาย 
การใชคํ้าหยาบคาย หมายถึง การใช้ถ้อยคําที่ไม่สุภาพ ไม่ควรพูดหรือใช้สื่อสาร  ซึ่งการที่

ผู้พูดเลือกใช้คําหยาบคายนั้น เป็นการใช้เพื่อแสดงความโกรธหรือความไม่พอใจ เมื่อผู้พูดแสดงความ
โกรธออกมาโดยการใช้คําหยาบเหล่านั้น ผู้ฟังสามารถรับรู้และเข้าใจได้ทันทีว่าผู้พูดต้องการแสดง
ความไม่พอใจต่อตน (วิสันต์ สุขวิสิทธิ์.  2547: 13) จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าผู้ถูกคุกคามทาง
เพศโต้ตอบด้วยการใช้คําไม่สุภาพในการว่ากล่าวซึ่งสื่อความหมายในแง่ลบ  การใช้คําหยาบคายที่พบ
แบ่งเป็นการใช้คําเรียกขาน  การใช้คํานาม  และการใช้กริยา  จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบการใช้คํา
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เรียกขาน เช่น  “อีห่า”  “ไอ้เหี้ย”  “ไอ้หื่น”  การใช้คํานาม  เช่น “ส้นตีน”  และการใช้คํากริยา  เช่น  
“เสือก”  ซึ่งพบในพฤติกรรม  ดังตัวอย่าง 

1) พฤติกรรมการพูดเรื่องตลกลามกหรือใช้คําที่สื่อเรื่องเพศ เช่น 
(70) ผู้คุกคาม  : “ไปต้ิวไปมึง” 
       ผู้ถูกคุกคาม  :  “ไม่เอาอ่ะ  อีห่า” 
 
(71) ผู้คุกคาม  :  “ฉันชอบหน้าอกเธอมันใหญ่มาก” 
       ผู้ถูกคุกคาม  : “ไอ้เหี้ย” 
 

2) พฤติกรรมการพยายามคุยเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ เช่น 
(72) ผู้คุกคาม  :  “มึงเคยเปล่า” 
       ผู้ถูกคุกคาม  : “เสือกไร” 
 
(73) ผู้คุกคาม : “แฟนเอาบ่อยไหมเนี่ย” 
       ผู้ถูกคุกคาม : “ส้นตีน  กูไม่ใช่มึง” 
 

3) พฤติกรรมการพยายามพูดถึงหนังหรือรายการทีวีที่มีฉากอนาจาร เช่น 
(74) ผู้คุกคาม  :  “ไปดูจันดารากัน จะไปดูฉากอย่างว่า” 
       ผู้ถูกคุกคาม  : “ไปคนเดียวเหอะ  ไอ้หื่น” 
 

4) พฤติกรรมการพยายามจูบ / ข่มขืน  เช่น 
(75) ผู้คุกคาม  :  แสดงพฤติกรรมพยายามพยายามจูบ / ข่มขืนผู้ถูกคุกคาม 
       ผู้ถูกคุกคาม  :  “ไอ้หื่น  โรคจิต  ถ้าแกเข้ามาใกล้ฉันอีกก้าวเดียว  ฉันจะเรียกตํารวจจับ” 2 
 

2) กลวิธีทางวัจนปฏิบัติศาสตร์และวาทกรรม   
กลวิธีทางวัจนปฏิบัติศาสตร์และวาทกรรม  หมายถึง  กลวิธีการใช้ภาษาที่ผู้ถูกคุกคามทางเพศ

ใช้ในการโต้ตอบการคุกคามทางเพศ  โดยต้องอาศัยบริบท  ความรู้พื้นฐาน  และความเข้าใจเกี่ยวกับ
คําศัพท์ด้านเพศและการมีเพศสัมพันธ์ประกอบการตีความ  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

                                                           

       2 ผู้ถูกคุกคามตอบเหมือนกันทั้งสองพฤตกิรรม  ผู้วิจัยจึงน ามารวมกันเป็น  1  ข้อ  เท่านั้น 
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2.1 การใช้อวัจนภาษา 
การใช้อวัจนภาษาในการโต้ตอบการคุกคามทางเพศ  พบการใช้อวัจนภาษา  2  ลักษณะ  

ได้แก่  การใช้ความเงียบ  และการเดินหนี  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
2.1.1 การใช้ความเงียบ 
การใช้ความเงียบ  คือ  การไม่โต้ตอบใดๆ ของผู้ถูกคุกคาม  ซึ่งจากพฤติกรรมการ

คุกคามทางเพศทั้ง  19  พฤติกรรม  ผู้ถูกคุกคามทางเพศใช้ความเงียบในการโต้ตอบถึง  8  พฤติกรรม  
ซึ่งตรงกับที่ ทรงธรรม  อินทรจักร (Songthama Intachakra.  2001: 60)  เรียกว่า  “ความเงียบแบบจบ
บท (Ending silence)”  กล่าวคือ เป็นการเงียบที่ผู้พูดไม่ต้องการสื่อสารกับผู้ฟังอีกต่อไป  เช่นเดียวกับ
ผู้ถูกคุกคามทางเพศที่ใช้ความเงียบเพื่อจบการสนทนา ดังตัวอย่าง 

 1) พฤติกรรมการพูดเรื่องตลกลามกหรือใช้คําที่สื่อเรื่องเพศ เช่น 

(76) ผู้คุกคาม  : “ไปนอนด้วยไหม” 
       ผู้ถูกคุกคาม  :  เงียบ 
 

2) พฤติกรรมการพูดติชมเกี่ยวกับรูปร่าง หน้าตา การแต่งตัว เสื้อผ้า เช่น 
(77) ผู้คุกคาม  :  “อกสวยจัง” 
       ผู้ถูกคุกคาม  : เงียบ 
 

3) พฤติกรรมการร้องเพลงลามก เช่น 
(78) ผู้คุกคาม  :  “ออกหัวเธอมาเป็นผัวฉัน  ออกก้อยนั้นฉันจะเป็นผัวเธอ” 
       ผู้ถูกคุกคาม  : นิ่งเฉย 
 

4) พฤติกรรมการทําเสียงสื่อถึงเรื่องเพศ  ขณะคุยโทรศัพท์ เช่น 
(79) ผู้คุกคาม  :  “อู้ววว  อ่าห์” 
        ผู้ถูกคุกคาม  :... 
 

5) พฤติกรรมพยายามคุยเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ เช่น 
(80) ผู้คุกคาม  : “เคยโดนหรือยังน้องสาว” 
       ผู้ถูกคุกคาม  : ไม่ตอบ 
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6) พฤติกรรมการข่มขู่ว่าจะไล่ออกจากงาน/ปรับตกในวิชาที่เรียน  ถ้าไม่มี
ความสัมพันธ์เชิงสู้สาวหรือมีเพศสัมพันธ์ด้วย  เช่น 
(81) ผู้คุกคาม  :  “ถ้าหนูไม่ยอมมีอะไรกับฉัน  หนูจะโดนไล่ออก” 
        ผู้ถูกคุกคาม  : เงียบ 
 

7) พฤติกรรมการพยายามพูดเรื่องผิดศีลธรรม เช่น 
(82) ผู้คุกคาม  : “ขุดทองมั๊ยน้อง?” 
       ผู้ถูกคุกคาม  : เงียบ 
 

8)  พฤติกรรมพยายามโชว์นิตยสารหรือสื่อลามกให้ดู  เช่น 
(83) ผู้คุกคาม  : “ดูมะ เล่มนี้ ใหญ่ดีนะ” 
       ผู้ถูกคุกคาม  : เงียบ 

 
2.1.2 การเดินหนี 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า  การเดินหนี  เป็นกลวิธีหนึ่งที่ผู้ถูกคุกคามใช้ในการ

เลี่ยงหรือหลบการคุกคามจากผู้คุกคามทางเพศ  กล่าวคือ  ไม่ให้ความสนใจ  โดยการเดินหนี  ซึ่ง
สอดคล้องกับท่ี นันทวัฒน์ อาศิรพจนกุล (2551: 140) พบว่าปัจจุบันสตรีสายอาชีพด้านส่งเสริมการ
ขายและการตลาด มีวิธีการเผชิญปัญหาและกลไกการป้องกันตัวเอง โดยโต้ตอบด้วยคําพูด เช่น การ
พูดเลี่ยงประเด็นเพื่อให้สามารถทํางานต่อไปได้ เป็นต้น ไม่ใช่การเดินหนีเช่นเมื่อก่อนอีกต่อไป  

1) พฤติกรรมการพูดเรื่องตลกลามกหรือใช้คําที่สื่อเรื่องเพศ เช่น 
(84) ผู้คุกคาม  :  “เห็นหมีไหม” 
       ผู้ถูกคุกคาม  :  ไม่ตอบเดินหนีเลย 

 
2) พฤติกรรมการพูดติชมเกี่ยวกับรูปร่าง หน้าตา การแต่งตัว เสื้อผ้า เช่น 

(85) ผู้คุกคาม  :  ถูกแซวขณะเดินผ่านกลุ่มเพศที่ 3 
       ผู้ถูกคุกคาม  : ไม่โต้ตอบแค่เดินผ่านไป 

 
3) พฤติกรรมการพยายามแตะต้องตัว  เช่น 

(86) ผู้คุกคาม  :  วางมือบนไหล่ 
        ผู้ถูกคุกคาม  :  ลุกออก 



58 

 
4) พฤติกรรมพยายามจูบ  เช่น 

(87) ผู้คุกคาม  :  พยายามจูบ 
        ผู้ถูกคุกคาม  : เบี่ยงหน้าหนีแล้วรีบหาที่ที่มีคนเยอะๆ 

 
5) พฤติกรรมพยายามข่มขืน  เช่น 

(88) ผู้คุกคาม  :  พยายามข่มขืน 
        ผู้ถูกคุกคาม  :  หนีห่าง 
 

2.3 การใช้วัจนกรรม 
วัจนกรรมเป็นการใช้ภาษาของผู้ถูกคุกคามทางเพศ  เพื่อสื่อเจตนาบางอย่าง  และเพื่อ

โต้ตอบการถูกคุกคามทางเพศ  จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลการคุกคามทางเพศพบวัจนกรรม  ได้แก ่  
1) วัจนกรรมปฏิเสธ  2) วัจนกรรมขอบคุณ  3) วัจนกรรมการข่มขู่ และ4) วัจนกรรมประชดประชัน ซึ่งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี ้

2.3.1 วัจนกรรมปฏิเสธ 
วัจนกรรมปฏิเสธเป็นกลวิธีในการโต้ตอบของผู้ถูกคุกคามทางเพศ เพื่อแสดงความไม่

ยอมรับ ไม่เห็นด้วย  และไม่สนับสนุนเรื่องที่ผู้คุกคามทางเพศพูด  ซึ่งวัจนกรรมปฏิเสธสามารถอธิบาย
ภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสมของเซิร์ล ดังตาราง 4.7 
 

ตาราง 4.7 เงื่อนไขวัจนกรรมปฏิเสธ 

 

เงื่อนไข ค าอธิบาย 
เนื้อหาข้อความ ข้อความใดๆ ก็ได้ 
การเตรียมการ ผู้พูดไม่เห็นด้วย มีความคิดไม่ตรงกันหรือขัดแย้งกับคําพูดของผู้ฟัง 
ความจริงใจ ผู้พูดต้องการปฏิเสธ แสดงความไม่ยอมรับ ไม่เห็นด้วย และไม่ตอบ

รับเรื่องที่ผู้ฟังพูดมา  
สาระสําคัญ ผู้พูดมีความพยายามที่ปฏิเสธหรือจะโต้แย้งผู้ฟัง 
 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบวัจนกรรมปฏิเสธ  โดยปรากฏด้วยการใช้ค าว่า  “ไม่”  
เช่น  “ไม่เอา”  “ไม่ใช่”  “ไม่เห็น”  “ไม่”  “ไม่เคย”  “ไม่ดี” “ไม่ชอบ” “ไม่เป็นไร” ดังตัวอย่าง 
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1) พฤติกรรมการพูดเรื่องตลกลามกหรือใช้ค าที่สื่อเรื่องเพศ เช่น 
(89) ผู้คุกคาม  :  “ผมอัดตูดพี่ได้มั๊ยอ่ะ” 
        ผู้ถูกคุกคาม  :  “ไม่เอาเว้ย!  กูไม่ชอบถั่วดํา” 
 

2) พฤติกรรมพยายามคุยเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ เช่น 
(90) ผู้คุกคาม  :  “เคยโดนรึยังน้องสาว” 
        ผู้ถูกคุกคาม  :“ไม่เคย” 
 

3) พฤติกรรมพยายามถึงหนังหรือรายการทีวีที่มีฉากอนาจาร เช่น 
(91) ผู้คุกคาม  :  “เห็นฉากตอนนั้นมั๊ยที่พระนางมีไรกัน” 
        ผู้ถูกคุกคาม  : “ไม่เห็น” 
 

4) พฤติกรรมการพยายามแตะต้องตัว  เช่น 
(92) ผู้คุกคาม  :  “ขอนั่งตักหน่อยสิ” 
        ผู้ถูกคุกคาม  :  “ไม่เอาน่าเกลียด” 
 

จากตัวอย่าง (89) – (92) ผู้ถูกคุกคามใช้วัจนกรรมปฏิเสธเมื่อถูกคุกคามทางเพศ โดย
พิจารณาได้จากเงื่อนไขเนื้อหา ซึ่งเป็นข้อความใดๆ ที่เป็นการปฏิเสธของผู้ถูกคุกคาม ส าหรับเงื่อนไข
การเตรียมการ คือ ผู้ถูกคุกคามไม่ตอบรับกับค าพูดของผู้คุกคาม เมื่อพิจารณาเงื่อนไขความจริงใจและ
เงื่อนไขสาระส าคัญ เห็นว่าผู้ถูกคุกคามมีความพยายามปฏิเสธ เมื่อผู้ถูกคุกคามถูกถามเกี่ยวกับเรื่อง
ทางเพศ คือ “เคยโดนรึยังน้องสาว” และ “เห็นฉากตอนนั้นมั๊ยที่พระนางมีไรกัน” รวมถึงถูกขอให้กระท า
ในเรื่องที่สื่อถึงเรื่องเพศ คือ “ผมอัดตูดพี่ได้มั๊ยอ่ะ” และ “ขอนั่งตักหน่อยสิ” ผู้ถูกคุกคามจะแสดงการ
ปฏิเสธโดยการไม่ตอบรับการถามเกี่ยวกับเรื่องเพศ และการขอให้กระท าในเรื่องที่สื่อถึงเรื่องเพศ โดยมี
ค าว่า “ไม่เอา” ไม่เคย” ไม่เห็น” ในการปฏิเสธการคุกคามทางเพศ 
   

5) พฤติกรรมการข่มขู่ว่าจะไล่ออกจากงาน/ปรับตกในวิชาที่เรียน  ถ้าไม่มี
ความสัมพันธ์เชิงสู้สาวหรือมีเพศสัมพันธ์ด้วย  เช่น 
(93) ผู้คุกคาม  :  “ถ้ายอมมี sex ด้วยจะให้ผ่าน” 
        ผู้ถูกคุกคาม  : “ไม่เป็นไร  ยอมตก” 
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6) พฤติกรรมการรับรองการเลื่อนต าแหน่งหน้าที่การงาน  /เกรดหรือเสนอ
ผลประโยชน์อ่ืน  ถ้าตอบสนองความต้องการเชิงชู้สาว  เช่น 
(94) ผู้คุกคาม  :  “ขอกอดเด๋ียวให้งาน” 
        ผู้ถูกคุกคาม  : “ไม่เอาครับ” 
 

7) พฤติกรรมการพยายามพูดเรื่องผิดศีลธรรม เช่น 
(95) ผู้คุกคาม  :  “มีแฟนแล้วเป็นกิ๊กก็ได้นะ” 
       ผู้ถูกคุกคาม  :  “ไม่ดค่ีะ” 
 

8) พฤติกรรมพยายามโชว์นิตยสารหรือสื่อลามกให้ดู  เช่น 
(96) ผู้คุกคาม  : “ลองดูสิ  น่าสนใจนะ” 
       ผู้ถูกคุกคาม  : “ไม่เอาอ่ะ” 
 

จากตัวอย่าง (93) – (96) ผู้ถูกคุกคามใช้วัจนกรรมปฏิเสธเมื่อถูกคุกคามทางเพศ 
โดยพิจารณาได้จากเงื่อนไขเนื้อหา ซึ่งเป็นข้อความใดๆ ที่เป็นการปฏิเสธของผู้ถูกคุกคาม สําหรับ
เงื่อนไขการเตรียมการ คือ ผู้ถูกคุกคามไม่ยอมรับข้อเสนอของผู้คุกคาม เมื่อพิจารณาเงื่อนไขความ
จริงใจและเงื่อนไขสาระสําคัญ ผู้ถูกคุกคามมีความพยายามปฏิเสธ เมื่อผู้คุกคามยื่นข้อเสนอเกี่ยวกับ
งานแลกกับความต้องการทางเพศ คือ “ถ้ายอมมี sex ด้วยจะให้ผ่าน” และ “ขอกอดเด๋ียวให้งาน” การ
เสนอในเรื่องที่ผิดศีลธรรม คือ “มีแฟนแล้วเป็นกิ๊กก็ได้นะ”  และการเสนอให้ดูสื่อลามกอนาจาร  คือ 
“ลองดูสิ  น่าสนใจนะ” ผู้ถูกคุกคามปฏิเสธโดยการไม่ยอมรับข้อเสนอเกี่ยวกับงานแลกกับความ
ต้องการทางเพศ การเสนอในเรื่องที่ผิดศีลธรรม และการเสนอให้ดูสื่อลามกอนาจาร โดยมีคําว่า “ไม่
เป็นไร” ไม่ดี” ไม่เอา” ในการปฏิเสธการคุกคามทางเพศ 
 

9) พฤติกรรมการพูดติชมเกี่ยวกับรูปร่าง หน้าตา การแต่งตัว เสื้อผ้า เช่น 
(97) ผู้คุกคาม 

  

:  “สั้นไปป่ะ” 
       ผู้ถูกคุกคาม  :  “ไม่นะปกติ” 
 

10) พฤติกรรมการสัมผัสโดยตรง  โดยอ้างว่าเป็นการสอนการทํางาน  เช่น 
(98) ผู้คุกคาม  :  สอนแบตมินตันแล้วจับมือ 
       ผู้ถูกคุกคาม  : “ไม่ชอบ  อย่าทํา” 
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11) พฤติกรรมพยายามจูบ  เช่น 

(99) ผู้คุกคาม  :  “ขอจูบหน่อย” 
       ผู้ถูกคุกคาม  : “ไม่เอา” 

 
12) พฤติกรรมพยายามข่มขืน  เช่น 

(100)  ผู้คุกคาม  : “ขออ๊ึบหน่อย” 
          ผู้ถูกคุกคาม  :“ไม่เอา” 
 

จากตัวอย่าง (97) – (100) ผู้ถูกคุกคามใช้วัจนกรรมปฏิเสธเมื่อถูกคุกคามทางเพศ 
โดยพิจารณาได้จากเงื่อนไขเนื้อหา ซึ่งเป็นข้อความใดๆ ที่เป็นการปฏิเสธของผู้ถูกคุกคาม ส าหรับ
เงื่อนไขการเตรียมการ คือ ผู้ถูกคุกคามไม่เห็นด้วยกับการกระท าของผู้คุกคาม เมื่อพิจารณาเงื่อนไข
ความจริงใจและเงื่อนไขสาระส าคัญ ผู้ถูกคุกคามมีความพยายามปฏิเสธ  เมื่อผู้คุกคามต าหนิการแต่ง
กาย พยามสัมผัสร่างกายและพยายามล่วงละเมิดทางเพศ ผู้ถูกคุกคามจะแสดงการปฏิเสธโดยการไม่
เห็นด้วยกับการกระท าของผู้คุกคาม โดยมีค าว่า “ไม่”  “ไม่ชอบ” ไม่เอา” ในการปฏิเสธการคุกคามทาง
เพศ 
 

2.3.2 วัจนกรรมขอบคุณ 
วัจนกรรมขอบคุณเป็นการใช้ถ้อยค าของผู้ถูกคุกคามทางเพศสื่อใหเ้ห็นว่าผู้ถูกคุกคาม

รู้สึกขอบคุณกับค าพูดของผู้คุกคาม  ซึ่งพบในพฤติกรรมการพูดติชมเกี่ยวกับรูปร่าง หน้าตา การแต่งตัว 
เสื้อผ้า เท่านั้น  ซึ่งวัจนกรรมขอบคุณสามารถอธิบายภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสมของเซิร์ล ดังตาราง 4.8 

 

ตาราง 4.8 เงื่อนไขวัจนกรรมขอบคุณ 

 

เงื่อนไข ค าอธิบาย 
เนื้อหาข้อความ ข้อความใดๆ เป็นการกระทําในอดีตของผู้พูด 
การเตรียมการ ผู้พูดเชื่อว่าสิ่งที่ตนกระทําต่อผู้ฟังในอดีตเป็นการกระทําที่ถูกต้อง

หรือดี 
ความจริงใจ ผู้พูดต้องการแสดงให้ผู้ฟังเห็นว่าผู้พูดรู้สึกขอบคุณกับค าพูดของผู้ฟัง 
สาระสําคัญ ผู้พูดมีความพยายามที่จะขอบคุณกับค าพูดของผู้ฟัง 
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จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบการตอบคําชมด้วยการขอบคุณ คือ ขอบคุณค่ะ/ครับ” 

“ขอบใจ” “ใจ”  ดังตัวอย่าง 
(101)  ผู้คุกคาม  :  “แต่งตัวน่ารักจังนะน้อง” 
          ผู้ถูกคุกคาม  :  “ขอบคุณค่ะ” 
 
(102)  ผู้คุกคาม  : “วันนี้แต่งตัวหล่อนะ” 
          ผู้ถูกคุกคาม  : “ขอบคุณครับ” 
 
(103)  ผู้คุกคาม  :  “ทําไมแต่งตัวดีจัง” 
          ผู้ถูกคุกคาม  : “ขอบใจ” 
 

จากตัวอย่าง (101) – (103) ผู้ถูกคุกคามใช้วัจนกรรมขอบคุณ โดยพิจารณาได้จาก
เงื่อนไขเนื้อหาข้อความซึ่งผู้คุกคามชื่นชมรูปร่าง หน้าตา หรือการแต่งกายผู้ถูกคุกคามที่เกิดขึ้นมาแล้ว 
ส าหรับเงื่อนไขการเตรียมการ เมื่อผู้ถูกคุกคามได้รับการชื่นชมรูปร่าง หน้าตา หรือการแต่งกาย ซึ่ง
เป็นไปในทางบวก เมื่อพิจารณาเงื่อนไขความจริงใจและเงื่อนไขสาระส าคัญ ผู้ถูกคุกคามมีความ
พยายามขอบคุณค าพูดของผู้คุกคาม คือ การชื่นชม  อย่างไรก็ตาม  เป็นที่น่าสังเกตว่าถึงแม้ว่าจะเป็น
การคุกคามทางเพศ  หากกลวิธีที่ผู้คุกคามทางเพศเลือกใช้เป็นกลวิธีหรือเป็นการภาษาที่ใช้ไม่รุนแรง  
การโต้ตอบของผู้ถูกคุกคามทางเพศก็แปรไปตามด้วย  กล่าวคือ  เมื่อผู้คุกคามทางเพศใช้การชม  ผู้ถูก
คุกคามทางเพศโต้ตอบด้วยการขอบคุณ  ถึงแม้ว่าการชมท าให้ผู้ถูกคุกคามรู้สึกว่าตนเองก าลังถูก
คุกคามทางเพศก็ตาม   
 

2.3.3 วัจนกรรมการข่มขู่ 
วัจนกรรมการข่มขู่เป็นกลวิธีในการโต้ตอบของผู้ถูกคุกคามทางเพศเพื่อต้องการให้ผู้

คุกคามไม่กล้ากระทําสิ่งที่ผู้ถูกคุกคามไม่ต้องการ โดยผู้ถูกคุกคามพยายามบอกผลที่ไม่พึงประสงค์
หรือเป็นอันตรายให้ผู้คุกคามรู้สึกเกรงหรือกลัว ผู้ถูกคุกคามมักเชื่อว่าสิ่งที่ผู้ คุกคามพูดจะมีผลต่อการ
ตัดสินใจของผู้คุกคาม ซึ่งวัจนกรรมการข่มขู่สามารถอธิบายภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสมของเซิร์ล ดัง
ตาราง 4.9 
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ตาราง 4.9 เงื่อนไขวัจนกรรมการข่มขู่ 

 

เงื่อนไข ค าอธิบาย 
เนื้อหาข้อความ ข้อความใดๆ ที่จะเป็นการกระทําของผู้พูดในอนาคต (ข้อความนั้น

จะมีการบ่งถึงสิ่งที่จะเป็นผลเสีย หรืออันตรายต่อผู้ฟัง เป็นข้อความ
ที่ผู้พูดแน่ใจว่าผู้ฟังไม่ต้องการให้ผู้พูดกระทํา) 

การเตรียมการ ผู้พูดแน่ใจว่าสิ่งที่ผู้พูดจะพูดเป็นสิ่งที่ผู้ฟังไม่ต้องการให้เกิดขึ้น เป็น
สิ่งที่ผู้ฟังกลัว เพราะจะเป็นผลเสียหรือเป็นสิ่งที่ผู้ฟังไม่ต้องการหรือ
เป็นอันตรายต่อผู้ฟัง 

ความจริงใจ ผู้พูดพูดเพื่อต้องการให้ผู้ฟังไม่กล้ากระทําสิ่งที่ผู้พูดไม่ต้องการ โดย
จะพยายามบอกผลที่เป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์หรือเป็นอันตรายให้ผู้ฟัง
รู้สึกเกรงหรือกลัว ผู้พูดมักเชื่อว่าสิ่งที่ผู้พูดพูดจะมีผลต่อการ
ตัดสินใจของผู้ฟัง 

สาระสําคัญ ผู้พูดมีความพยายามอย่างมากท่ีจะทําให้ผู้ฟังทําตามสิ่งที่ผู้พูด
ต้องการ 

 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบในพฤติกรรมพยายามทําลายชื่อเสียง เมื่อไม่สนองต่อ

ความต้องการเชิงชู้สาว พฤติกรรมการข่มขู่ว่าจะไล่ออกจากงาน/ปรับตกในวิชาที่เรียน  ถ้าไม่มี
ความสัมพันธ์เชิงสู้สาวหรือมีเพศสัมพันธ์ด้วย  พฤติกรรมพยายามจูบ  และพฤติกรรมข่มขืน   

รูปภาษาท่ีปรากฏในการข่มขู่  ได้แก่  ”จะแจ้งความ” “จะแจ้ง/เรียก ตํารวจ” “อย่าหวัง
จะได้กลับบ้านครบ32” “ระวังอวัยวะตัวเอง” ดังตัวอย่าง 

1) พฤติกรรมพยายามทําลายชื่อเสียง เมื่อไม่สนองต่อความต้องการเชิงชู้สาว 
(104)  ผู้คุกคาม  :  “ถ้าไม่ทํานะจะแฉเรื่องเธอกับแฟน” 
          ผู้ถูกคุกคาม  : “ถ้าคุณทําแบบนั้นอย่าหวังจะได้กลับบ้านครบ 32” 
 
(105)  ผู้คุกคาม  :  “ถ้าเธอไม่ยอมจะโพสรูปเธอกับแฟน” 
          ผู้ถูกคุกคาม  : “ถ้าคิดจะทํากร็ะวังอวัยวะตัวเองนะ” 
 

จากตัวอย่าง (104) – (105) ผู้ถูกคุกคามใช้วัจนกรรมการข่มขู่ โดยพิจารณาได้จาก
เงื่อนไขเนื้อหาข้อความที่บ่งถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นกับผู้คุกคาม สําหรับเงื่อนไขการเตรียมการ เมื่อผู้ถูก
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คุกคามถูกคุกคามทางเพศ จึงข่มขู่ด้วยการจะทําร้ายร่างกายของผู้คุกคาม ซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกาย
ของผู้คุกคาม เมื่อพิจารณาเงื่อนไขความจริงใจและเงื่อนไขสาระสําคัญ เห็นว่าผู้ถูกคุกคามข่มขู่เพื่อ
ต้องการให้ผู้คุกคามหยุดการกระทํานั้น โดยพยายามบอกผลที่ เป็นอันตราย คือ “อย่าหวังจะได้กลับ
บ้านครบ 32” และ  “ระวังอวัยวะตัวเอง” ใหผู้้คุกคามรู้สึกเกรงหรือกลัว 

 
2) พฤติกรรมการข่มขู่ว่าจะไล่ออกจากงาน/ปรับตกในวิชาที่เรียน  ถ้าไม่มี

ความสัมพันธ์เชิงสู้สาวหรือมีเพศสัมพันธ์ด้วย  เช่น 
(106)  ผู้คุกคาม  :  “ถ้าไม่ยอมมีอะไรกับผม คุณก็ไม่ผ่านวิชานี้ ลองดูซิ” 
          ผู้ถูกคุกคาม  : “โรคจิต จะแจ้งความ ก็ลองดูซิ !” 

 
3) พฤติกรรมพยายามจูบ / ข่มขืน  เช่น 

(107)  ผู้คุกคาม  :  พยายามจูบ / ข่มขืน 
          ผู้ถูกคุกคาม  : “ไอ้หื่น  โรคจิต  ถ้าแกเข้ามาใกล้ฉันอีกก้าวเดียว  ฉันจะเรียกตํารวจมาจับ” 
 

จากตัวอย่าง (106) – (107)  ผู้ถูกคุกคามใช้วัจนกรรมการข่มขู่ โดยพิจารณาได้จาก
เงื่อนไขเนื้อหาข้อความที่บ่งถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นกับผู้คุกคาม สําหรับเงื่อนไขการเตรียมการ เมื่อผู้ถูก
คุกคามถูกคุกคามทางเพศ จึงข่มขู่โดยการอ้างอํานาจของกฎหมาย  เมื่อพิจารณาเงื่อนไขความจริงใจ
และเงื่อนไขสาระสําคัญ เห็นว่าผู้ถูกคุกคามข่มขู่  เพื่อต้องการให้ผู้คุกคามหยุดการคุกคามทางเพศ  
โดยพยายามบอกผลเสียหรือสิ่งที่ผู้คุกคามไม่ต้องการ  คือ  “จะแจ้งความ”  และ  “จะเรียกตํารวจ”  ให้
ผู้คุกคามรู้สึกเกรงหรือกลัว เนื่องจากผู้คุกคามมักเป็นผู้บังคับบัญชาหรืออาจารย์  ซึ่งหากมีการ
ดําเนินคดีทางกฎหมายจะส่งผลกระทบต่อตําแหน่ง หน้าท่ีการงาน  ผู้ถูกคุกคามจึงเชื่อว่าสิ่งที่ตนพูดจะ
มีผลต่อการตัดสินใจหยุดการคุกคามทางเพศของผู้คุกคาม 

 
2.3.4 วัจนกรรมประชดประชัน 
วัจกรรมประชดประชันเป็นกลวิธีในการโต้ตอบของผู้ถูกคุกคามทางเพศ โดยผู้ถูก

คุกคามทางเพศพยายามแสดงความรู้สึกไม่พอใจของตนออกมาให้ผู้คุกคามรับรู้ จากการใช้คําพูดที่มี
ลักษณะกระทบกระแทกแดกดัน พูดในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความเป็นจริง หรือตรงข้ามกับสิ่งที่ผู้คุกคาม
คิด บางครั้งอาจพูดให้เกินจริง หรือพูดในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้  ซึ่งวัจนกรรมประชดประชันสามารถอธิบาย
ภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสมของเซิร์ล ดังตาราง 4.10 
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ตาราง 4.10 เงื่อนไขวัจนกรรมประชดประชัน 

 

เงื่อนไข ค าอธิบาย 
เนื้อหาข้อความ ข้อความใดๆ ก็ได้  
การเตรียมการ ผู้พูดกับผู้ฟังมีประสบการณ์บางอย่างหรือข้อมูลบางอย่างที่ตรงกัน 

จึงสามารถสื่อความหมายกันได้ 
ความจริงใจ ผู้พูดพูดในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความเป็นจริง หรือตรงข้ามกับสิ่งที่ผู้

พูดคิด บางครั้งอาจพูดให้เกินจริง หรือพูดในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ 
สาระสําคัญ ผู้พูดมีความพยายามจะแสดงความรู้สึกไม่พอใจของตนออกมาให้

ผู้ฟังรับรู้ โดยการใช้คําพูดที่มีลักษณะกระทบกระแทกแดกดันผู้ฟัง 
อาจเพื่อต้องการให้ผู้ฟังเจ็บใจ หรืออาจเพื่อทําให้ตัวผู้พูดเองรู้สึก
สะใจที่ได้ตอบสนองการกระทําของผู้ฟังได้อย่างเต็มที่ 

 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าผู้ถูกคุกคามทางเพศใช้การประชดประชันในการ

โต้ตอบ  ดังตัวอย่าง 
1) พฤติกรรมการพูดเรื่องตลกลามกหรือใช้ค าที่สื่อเรื่องเพศ เช่น 

(108)  ผู้คุกคาม  : “อยากกินส้มจัง  (ชื่อส้ม)” 
          ผู้ถูกคุกคาม  :  “แถวน้ีไม่มีขายค่ะต้องไปตลาดสด” 
 

จากตัวอย่าง (108) ผู้ถูกคุกคามใช้วัจนกรรมประชดประชันผู้คุกคาม โดยพิจารณา
จากเงื่อนไขการเตรียมการซึ่งจะเห็นได้ว่า ผู้คุกคามและผู้ถูกคุกคามมีความเข้าใจตรงกันในคําว่า “ส้ม” 
หมายถึง ชื่อของผู้ถูกคุกคามนั่นเอง เมื่อพิจารณาเงื่อนไขความจริงใจและเงื่อนไขสาระสําคัญเห็นได้ว่า
แม้ผู้ถูกคุกคามจะรู้ดีว่าคําว่า “ส้ม” หมายถึงอะไร แต่ก็พูดถึง “ส้ม” ในความหมายนัยอ่ืน ผู้คุกคาม
กล่าวว่า “อยากกินส้มจัง” หมายถึง ต้องการมีเพศสัมพันธ์กับคนชื่อส้ม แต่ผู้ถูกคุกคาม (คนชื่อส้ม)
โต้ตอบโดยกล่าวว่า  “แถวนี้ไม่มีขายค่ะต้องไปตลาดสด”  หมายถึง ถ้าอยากกินส้มซึ่งเป็นผลไม้ต้องไป
ซื้อที่ตลาด  ซึ่งเห็นได้ว่าเป็นส้มเหมือนกัน  แต่ไม่ใช่สิ่งที่ผู้คุกคามต้องการ เป็นการตอบที่ทําให้เป็นคน
ละเรื่องกับที่ผู้คุกคามถาม เพื่อประชดประชันผู้คุกคามทางเพศ   

 
 (109)  ผู้คุกคาม  :  “น่ากินจังเลยนะเธอ” 
           ผู้ถูกคุกคาม  :  “กินข้าวสิครับ” 
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จากตัวอย่าง (109) ผู้ถูกคุกคามใช้วัจนกรรมประชดประชันผู้คุกคาม โดยพิจารณา
จากเงื่อนไขการเตรียมการ  คือ  ผู้คุกคามและผู้ถูกคุกคามมีความเข้าใจตรงกันในคําว่า “กิน” หมายถึง 
การมีเพศสัมพันธ์ เมื่อพิจารณาเงื่อนไขความจริงใจและเงื่อนไขสาระสําคัญเห็นได้ว่าแม้ผู้ถูกคุกคามจะ
รู้ดีว่าคําว่า “กิน” หมายถึงอะไร แต่ก็พูดถึง “กิน” ในความหมายนัยอ่ืน ผู้คุกคามกล่าวว่า “น่ากินจังเลย
นะเธอ” หมายถึง อยากมีเพศสัมพันธ์กับผู้ถูกคุกคาม แต่ผู้ถูกคุกคามโต้ตอบโดยกล่าวว่า  “กินข้าวสิ
ครับ” หมายถึง ถ้าอยากกินก็กินข้าวสิ ซึ่งเห็นได้ว่าเป็นกินเหมือนกัน  แต่ไม่ใช่สิ่งที่ผู้คุกคามต้องการ 
เป็นการตอบที่ทําให้เป็นคนละเรื่องกับที่ผู้คุกคามถาม เพื่อประชดประชันผู้คุกคามทางเพศ 
 

2.4 การถามกลับ 
การถามกลับเป็นการต้ังคําถามย้อนกลับไปยังผู้คุกคามเพื่อจบการสนทนา การต้ังคําถาม

ที่มิได้ต้องการคําตอบแต่อย่างใด  จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบคําแสดงคําถาม  เช่น  “มั๊ย”  “อะไร”  
“เหรอ”  “ทําไม”  ในหลายพฤติกรรมการคุกคามทางเพศ  ดังตัวอย่าง 

1) พฤติกรรมการพูดเรื่องตลกลามกหรือใช้ค าที่สื่อเรื่องเพศ เช่น 
(110)  ผู้คุกคาม  : “เสื้อจะปริแล้วมั๊ง” 
          ผู้ถูกคุกคาม : “แล้วจะซื้อใหม่ให้มั๊ย” 

 
2) พฤติกรรมการพูดติชมเกี่ยวกับรูปร่าง หน้าตา การแต่งตัว เสื้อผ้า เช่น 

(111)  ผู้คุกคาม 

  

:  “นั่นขาคนหรือขาช้าง?” 
          ผู้ถูกคุกคาม  : “แล้วมึงว่ากูเป็นอะไร” 

 
3) พฤติกรรมพยายามคุยเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ เช่น 

(112)  ผู้คุกคาม  :  “ยังซิงอยู่มั๊ยจ๊ะ หน้าแบบนี้ซิงแน่นอน” 
          ผู้ถูกคุกคาม : “แล้วเรื่องอะไรของแก” 

 
4) พฤติกรรมต้ังใจเดินชน เพื่อสัมผัส  เช่น 

(113)  ผู้คุกคาม  : เดินชน 
          ผู้ถูกคุกคาม  : “ขาดความอบอุ่นหรอ?” 

 
5) พฤติกรรมการใช้สายตามองเรือนร่างอย่างสํารวจ  เช่น 

(114)  ผู้คุกคาม : ใช้สายตามองเรือนร่าง 
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          ผู้ถูกคุกคาม : “มองอะไร  มีปัญหาหรอ!” 
 

6) พฤติกรรมการพยายามโชว์นิตยสารหรือสื่อลามกให้ดู  เช่น 
(115)  ผู้คุกคาม : “ดูเว็บญี่ปุ่นสิ” 
          ผู้ถูกคุกคาม : “ดูทําไมวะ” 
 

จากตัวอย่าง (110) – (115) คําตอบของผู้ถูกคุกคามทางเพศว่า  “แล้วจะซื้อใหม่
ให้มั๊ย” “แล้วมึงว่ากูเป็นอะไร” “แล้วเรื่องอะไรของแก”  “ขาดความอบอุ่นหรอ?” “มองอะไร  มีปัญหา
หรอ!”  “ดูทําไมวะ”  เป็นการตอบแบบต้ังคําถามย้อนกลับไปยังผู้คุกคามเพื่อจบการสนทนา เป็นการต้ัง
คําถามที่มิได้ต้องการคําตอบแต่อย่างใด 
 

ในลําดับต่อไป เป็นการนําเสนอผลการวิเคราะห์วาทกรรมการคุกคามทางเพศกับมุมมองของ
สังคม 

 
4.3 ผลการวิเคราะห์วาทกรรมการคุกคามทางเพศกับมุมมองของสังคม 

ในหัวข้อนี้ ผู้วิจัยนําเสนอผลวิเคราะห์วาทกรรมการคุกคามทางเพศกับมุมมองของสังคม โดย
วิเคราะห์จากผลที่ได้จากผลการสํารวจพฤติกรรมทางเพศและผลการวิเคราะห์กลวิธีการใช้ภาษาใน
การคุกคามทางเพศของผู้คุกคามทางเพศกับผู้ถูกคุกคามทางเพศ  ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

4.3.1 มุมมองของการคุกคามทางเพศวิเคราะห์จากแบบส ารวจพฤติกรรมการคุกคาม
ทางเพศ 

มุมมองของการคุกคามทางเพศวิเคราะห์จากแบบสํารวจพฤติกรรมการคุกคามทางเพศเกิดขึ้น
จากการที่พฤติกรรมการคุกคามทางเพศที่พบในแบบสํารวจการคุกคามทางเพศจาก  26  ข้อ  มี
พฤติกรรมการคุกคามทางเพศที่ตรงกับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสํารวจพฤติกรรมทางเพศ  19  ข้อ  
จึงเกิดมุมมองของการคุกคามทางเพศที่ว่าเหตุใดพฤติกรรมอีก  7  พฤติกรรม  จึงมิใช่การคุกคามทาง
เพศตามที่วัฒนธรรมทางตะวันตกได้ค้นพบ  ผู้วิจัยขอนําเสนอเรียงลําดับจากพฤติกรรมการคุกคาม
ทางเพศ  19  พฤติกรรมที่ได้ค่ามากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50  และตามด้วยพฤติกรรมการคุกคามทาง
เพศอีก  7  พฤติกรรมที่ได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ  50  ดังสรุปในตาราง 4.11  และ  4.12  ดังนี้ 
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ตาราง 4.11  พฤติกรรมการคุกคามทางเพศ  19  พฤติกรรมที่ได้คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 
 

พฤติกรรมการคุกคามทางเพศ ร้อยละ 

1. พยายามขม่ขืนท่าน  96.26 
2. พยายามจูบท่าน  92.99 
3. ทําให้ท่านเสียหน้าในการทํางาน/การเรยีน เมื่อทา่นไม่สนองตอบต่อความต้องการเชิงชู้สาว 89.72 
4. พยายามทาํลายชื่อเสียงท่าน เมื่อท่านไม่สนองตอบต่อความต้องการเชงิชู้สาว  89.72 
5. ข่มขู่วา่จะไล่ออกจากงาน/ปรับตกในวิชาที่เรียน ถ้าท่านไมม่ีความสัมพันธ์เชงิชู้สาวหรือมี
เพศสัมพันธ์ดว้ย  

85.98 

6. รับรองการเลื่อนตาํแหน่งหน้าที่การงาน/เกรดของทา่นหรือเสนอผลประโยชน์อื่น ถ้าท่าน
ตอบสนองความต้องการเชิงชู้สาว  

84.12 
 

7 ใช้สายตามองเรือนร่างของทา่นอย่างสํารวจ 75.24 
8. ทําเสียงนา่รังเกียจสื่อถึงเรื่องเพศ ขณะคุยโทรศัพท์กับทา่น 73.83 
9. พยายามคยุเกี่ยวกับพฤตกิรรมทางเพศของท่าน 72.90 
10. พยายามโชว์นิตยสารหรือส่ือลามกให้ท่านด ู 69.16 
11. พยายามพูดเรื่องผิดศีลธรรมกับท่าน 65.42 
12. พยายามแตะต้องตวัท่าน เชน่ วางมือบนไหล่ โอบพนักพิงของเกา้อี้ที่ท่านน่ัง  64.49 
13. พูดเรื่องตลกลามกหรือใช้คาํที่ส่ือเรื่องเพศกับท่าน 61.68 
14. พยายามพูดถงึหนังหรือรายการทีวีทีม่ีฉากอนาจารกับท่าน 59.35 
15. พยายามจับมือทา่นขณะท่ียืน่ของให ้ 58.42 
16. สัมผัสท่านโดยตรง โดยอ้างวา่เป็นการสอนการทาํงาน เช่น วางมือของเขาบนมือของท่าน 
ขณะที่สอนการใช้คอมพวิเตอร ์

58.42 
 

17. ตั้งใจเดินชน เพื่อสัมผัสท่าน 56.54 
18. พูดตชิมเกี่ยวกับรูปร่าง หน้าตา การแต่งตัว เสื้อผ้า ของท่าน 55.60 
19. ร้องเพลงลามก ในขณะท่ีอยูก่ับท่าน 55.14 

 
จากตาราง 4.11  เห็นได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับพฤติกรรมการคุกคาม

ทางเพศที่ ฟิตซ์เจอรัลด์และชัลแมน (Fitzgerald; & Shullman.  1985)  ได้ทําการศึกษาไว้  แต่อย่างไร
ก็ดี  ผู้วิจัยพบความแตกต่างทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศใน  7  พฤติกรรม  ที่มิได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นพฤติกรรมการคุกคามทางเพศในงานวิจัยน้ี  ดังปรากฏในตาราง 4.12   
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ตาราง 4.12  พฤติกรรมการคุกคามทางเพศ  7  พฤติกรรมที่ได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ  50 
 

พฤติกรรมการคกุคามทางเพศ 
ร้อยละ 

รวม 
ใช่ ไมใ่ช่ ไม่แน่ใจ 

1. แก้ไขงานของท่านบ่อยครั้ง เพือ่ให้ท่านมาพบหลายๆ ครั้ง โดยอ้าง
ว่าทา่นทํางานผิดพลาด  เพื่อจะได้อยู่กับท่านนานๆ 

49.07 32.24 18.69 100 

2. พยายามพูดจีบท่าน 46.73 32.71 20.56 100 
3. พยายามเชื้อเชิญ/ชักชวนให้ไปเที่ยวหรือรับประทานอาหารด้วย 41.59 40.65 17.76 100 
4. พยายามสอบถามเกี่ยวกับความผิดหวงั ความพลัดพรากในความ
รักของท่าน และแกล้งทําเป็นเห็นอกเห็นใจ 

38.32 41.12 20.56 100 

5. เรียกท่านด้วยคําทีแ่สดงความรัก  เช่น “ที่รัก”  “สุดที่รัก”   37.85 46.26 25.89 100 
6. เสนอให้นั่งรถไปดว้ยกัน 35.98 45.80 18.22 100 
7. พยายามส่งจดหมายหรือข้อความแสดงความรักถงึท่าน 34.58 46.26 19.16 100 

 
จากตาราง 4.12  พบว่า  7  พฤติกรรมที่มิใช่การคุกคามทางเพศในงานวิจัยนี้  ได้แก่  1) 

พฤติกรรมการพยายามเชื้อเชิญ/ชักชวนให้ไปเที่ยวหรือรับประทานอาหารด้วย  2) พฤติกรรมการ
พยายามพูดจีบ 3) พฤติกรรมการเสนอให้นั่งรถไปด้วยกัน  4) พฤติกรรมการพยายามสอบถามเกี่ยวกับ
ความผิดหวัง ความพลัดพรากในความรัก และแกล้งทําเป็นเห็นอกเห็นใจ  5) พฤติกรรมการเรียกด้วย
คําที่แสดงความรัก เช่น “ที่รัก” “สุดที่รัก” 6) พฤติกรรมการแก้ไขงานของท่านบ่อยครั้งเพื่อให้มาพบ
หลายๆครั้ง โดยอ้างว่าท่านทํางานผิดพลาด และ 7) พฤติกรรมการพยายามส่งจดหมายหรือข้อความ
แสดงความรัก   

จากผลจากแบบสํารวจพบว่าพฤติกรรมทั้ง 7 ข้อ  ในมุมมองของผู้ตอบแบบสํารวจว่า “ไม่ใช่” 
ให้ข้อเสนอแนะในทางที่ว่าพฤติกรรมเหล่านี้ เป็นพฤติกรรมทั่วไปเท่านั้น  ไม่ว่าจะเป็นการเชิญไป
รับประทานอาหารด้วยกัน  การพูดจีบเป็นเหมือนการพูดหยอกล้อเท่านั้น  การเรียกให้นั่งรถไปด้วยอาจ
เกิดความหวังดีไปเส้นทางเดียวกัน  การสอบถามเกี่ยวกับความผิดหวัง ความพลัดพรากในความรัก
เป็นการแสดงความห่วงใย  การให้คําเรียกแสดงความรักก็พบเห็นมากมายในสถานการณ์ทั่ วไป  การ
แก้ไขงาน ถ้างานผิดจริง ก็เป็นการให้ความรู้ที่ดี  และสุดท้ายการส่งจดหมายแสดงความรักเป็นการ
แสดงออกถึงความรัก  จึงไม่ใช่การคุกคามแต่อย่างใด  อย่างไรก็ตาม  เมื่อพิจารณาพร้อมกับการให้
เหตุผลว่า  “ไม่ใช่”  ของผู้ตอบแบบสํารวจ  พบการสร้างเงื่อนไขว่าหากจะกําหนดให้เป็นพฤติกรรมการ
คุกคามทางเพศต้องพิจารณาถึงปริมาณของการได้รับผลกระทบจากพฤติกรรมว่าเกิดขึ้นบ่อยจนผิด
สังเกตและพิจารณาร่วมกับเจตนาของผู้พูดเป็นหลัก  จากผลการสํารวจดังกล่าวให้ผลที่ขัดแย้งกับฟิตซ์
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เจอรัลด์และชัลแมน (Fitzgerald; & Shullman.  1985)  ท่ีศึกษาการพัฒนาและความเที่ยงตรงของ
ตัวชี้วัดการคุกคามทางเพศ เหตุผลหลักของความแตกต่างน่าจะมาจากวัฒนธรรม  เนื่องจาก
วัฒนธรรมตะวันตกถึงจะมีความอิสระในเรื่องเพศแต่ก็มีความเป็นบุคคลหรือความเป็นส่วนตัวสูง  
ดังนั้น  แม้ว่าการส่งจดหมายรักเพื่อแสดงความรัก  หากอีกฝ่ายไม่ต้องการก็ถือเป็นการคุกคามทางเพศ  
เช่นเดียวกับการเสนอให้นั่งรถไปด้วยกัน  การเรียกด้วยคําที่แสดงความรัก  เช่น “ที่รัก”  “สุดที่รัก”  
ความพยายามสอบถามเกี่ยวกับความผิดหวัง ความพลัดพรากในความรัก และแกล้งทําเป็นเห็นอกเห็น
ใจ  พฤติกรรมเหล่านี้ถือเป็นการละลาบละล้วงความเป็นส่วนตัว  และพฤติกรรมพยายามพูดจีบ  
พฤติกรรมการแก้ไขงานบ่อยครั้ง เพื่อให้มาพบหลายๆ ครั้ง โดยอ้างว่าทํางานผิดพลาด  เพื่อจะได้อยู่
นานๆ  ยิ่งเป็นพฤติกรรมที่คุกคามความเป็นส่วนบุคคล  วัฒนธรรมตะวันตกจึงให้พฤติกรรมเหล่านี้เป็น
การคุกคามทางเพศ  และวัฒนธรรมตะวันตกมีความเป็นตนเอง  (individualism)  สูง แตกต่างจากคน
ไทยท่ีมคีวามเป็นเพื่อน  (collectivism)  สูง  (Jandt.  1995: 192-193)  จึงพิจารณาถึงปริมาณของการ
เกิดขึ้นว่าต้องเกิดบ่อยครั้งหรือไม่  และต้องเห็นเจตนาที่ไม่ดีจึงจะลงความเห็นว่าเป็นการคุกคามทาง
เพศ  

 
ในหัวข้อถัดไปจะนําเสนอมุมมองการคุกคามทางเพศซึ่งพิจารณาจากการใช้กลวิธีทางภาษา

ของทั้งผู้คุกคามและผู้ถูกคุกคามทางเพศ 
 

4.3.2 มุมมองการคุกคามทางเพศวิเคราะห์จากผู้คุกคามทางเพศและผู้ถูกคุกคามทาง
เพศ 

จากผลการวิเคราะห์กลวิธีการใช้ภาษาของผู้คุกคามทางเพศกับผู้ถูกคุกคามทางเพศสามารถ
สรุปกลวิธีการคุกคามทางเพศและกลวิธีการโต้ตอบของผู้ถูกคุกคามทางเพศ ได้ดังนี้ 
 
ตาราง 4.13 สรุปกลวิธีการใช้ภาษาของผู้คุกคามทางเพศกับการโต้ตอบของผู้ถูกคุกคามทางเพศ 
 
กลวิธีการคุกคามทางเพศ ผู้คุกคามทางเพศ ผู้ถูกคุกคามทางเพศ 
กลวิธทีางวากยสัมพันธ ์ 1.1 การใชค้ําคุณศัพท์ขยายคาํนาม 

1.2 การสร้างเงื่อนไข 
  

กลวิธทีางศัพท ์ 2.1 การใชค้ําเรยีกสรีระหรืออวัยวะใน
ร่างกาย 

2.2 การใชค้ําสแลง 

1.1 การใชค้ําอา้งถงึบิดามารดาหรือ
บุพการ ี

1.2 การใชค้ําสรรพนามที่ไม่สุภาพ 
1.3 การใชค้ําหยาบคาย 
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ตาราง 4.13 (ต่อ) 
 
กลวิธีการคุกคามทางเพศ ผู้คุกคามทางเพศ ผู้ถูกคุกคามทางเพศ 

กลวิธทีางวัจนปฏิบัติศาสตร์และ
วาทกรรม 

3.1 อุปลักษณ ์
3.1.1อุปลักษณ์กิริยาอาการ 
3.1.2 อุปลักษณ์ส่ิงของ 
3.1.3 อุปลักษณ์อาหาร 
3.1.4 อุปลักษณ์สัตว ์
3.1.5 อุปลักษณ์ทางการแพทย ์

3.2 วัจนกรรม 
3.2.1 วัจนกรรมเชิญชวน 
3.2.2 วัจนกรรมชื่นชม 
3.2.3 วัจนกรรมตาํหนิ 

3.3 การใชเ้สียงส่ือการคุกคามทาง
เพศ 

3.4 การใช้อวัจนภาษา 

2.1 การใช้อวัจนภาษา 
  2.1.1 การใช้ความเงียบ 
  2.1.2 การเดินหนี 
2.2 วัจนกรรม 

2.2.1 วัจนกรรมปฏิเสธ 
2.2.2 วัจนกรรมขอบคณุ 
2.2.3 วัจนกรรมการข่มขู ่
2.2.4 วัจนกรรมประชดประชัน 

2.3 การถามกลับ 

 
จากตาราง 4.13  เห็นได้ว่ากลวิธีที่ผู้คุกคามทางเพศใช้ในการคุกคามและกลวิธีที่ผู้ถูกคุกคาม

โต้ตอบนั้น  สามารถสะท้อนให้เห็นมุมมองความคิดเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศได้  โดยผู้วิจัยแบ่งการ
นําเสนอเป็น  2  มุมมอง  ได้แก่  1) มุมมองการคุกคามทางเพศของผู้คุกคามทางเพศ  และ  2) มุมมอง
ของการโต้ตอบการคุกคามทางเพศของผู้ถูกคุกคามทางเพศ  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
1) มุมมองการคุกคามทางเพศของผู้คุกคามทางเพศ 
จากผลการวิเคราะห์กลวิธีการคุกคามเพศพบว่าผู้คุกคามทางเพศมองผู้ถูกคุกคามทาง

เพศเป็นวัตถุ  สิ่งของ  อาหาร  หรือสัตว์  ที่สื่อถึงเรื่องเพศและการมีเพศสัมพันธ์เท่านั้น  ซึ่งสะท้อนได้
จากการใช้ภาษาที่เห็นอย่างเด่นชัดในงานวิจัยนี้  คือ  การใช้อุปลักษณ์  กล่าวคือ  จากผลการวิเคราะห์
ข้อมูลพบอุปลักษณ์สิ่งของ เป็นการเปรียบเทียบสิ่งของกับรูปร่าง อวัยวะ หรือสัดส่วนในร่างกายของผู้
ถูกคุกคาม เช่น  “แหม! นั่นนมหรือกระดานโต้คลื่นอ่ะ”  “ตูดใหญ่ยังกับกะละมัง”  “นั่นนมหรือ
กระดาน”  จากการคุกคามทางเพศดังกล่าวสะท้อนให้เห็นมุมมองความคิดของผู้คุกคามทางเพศที่มอง
คนเป็นวัตถุ  สิ่งของ  หรืออาจกล่าวได้ว่ามองผู้ถูกคุกคามทางเพศเป็นวัตถุทางเพศ (Sex object)  
กล่าวคือ  เพื่อตอบสนองความต้องการทางเพศเท่านั้น  นอกจากนี้  จากข้อมูลพบอุปลักษณ์อาหาร 
สะท้อนให้เห็นมุมมองความคิดของผู้คุกคามทางเพศที่มองเรื่องเพศเชื่อมโยงกับลักษณะของการกิน  
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เช่น  “กิน”  “ชิม”  “หิว”  หรือเปรียบการมีเพศสัมพันธ์เหมือนเป็นอาหารสําหรับผู้คุกคามทางเพศ  เช่น  
“อยากกินส้มจัง (ชื่อส้ม)”  “ปากหวานจัง ขอชิมหน่อย”  “หิวนมจัง”  สื่อถึงความต้องการสัมผัส  ลิ้ม
ลองจึงใช้คําคุกคามทางเพศเปรียบกับอาหาร  นอกจากการเปรียบเทียบเรื่องเพศกับอุปลักษณ์สิ่งของ
และอุปลักษณ์อาหารแล้ว อุปลักษณ์ที่พบบ่อยอีกอุปลักษณ์  คือ  อุปลักษณ์สัตว์ เป็นการเปรียบเทียบ
สัตว์กับอวัยวะเพศของทั้งเพศหญิงและเพศชาย  โดยใช้รูปร่างลักษณะที่คล้ายคลึงกันเป็นหลักในการ
เปรียบ  อวัยวะเพศหญิงมักถูกเปรียบกับหอยมากที่สุด  อวัยวะเพศชายมีการเปรียบกับ ปลาชะโด จาก
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  การเปรียบเทียบการคุกคามทางเพศกับสัตว์สะท้อนให้เห็นมุมมองความคิดของ
ผู้คุกคามทางเพศท่ีมีมุมมองและความคิดที่เห็นความใกล้เคียงกันระหว่างสัตว์กับคน  จึงเกิดการ
เปรียบเทียบดังกล่าว 

นอกจากนี้  ยังมีอุปลักษณ์ที่น่าสนใจอีกหนึ่งอุปลักษณ์  คือ  อุปลักษณ์กิริยาอาการเป็น
อุปลักษณ์ที่พูดถึงเรื่องการมีเพศสัมพันธ์  ซึ่งเห็นได้จากคํากริยาหลายคํา  เช่น  คําว่า  “โดน”  “เอา”  
“ทํา”  ”นอน”  แสดงให้เห็นว่าในภาษาไทยมีคําสื่อถึงการมีเพศสัมพันธ์หลายคํา  ซึ่งทุกคําสื่อถึงการ
กระทําที่มีทั้งผู้กระทําและผู้รับการกระทํา  เช่น  “ไปนอนด้วยไหม”  “เคยโดนหรือยังน้องสาว”  “แฟน
เอาบ่อยไหมเนี่ย”  “ถ้าไม่ยอมให้ทํา จะปรับเธอตกนะ”  เป็นต้น  จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเห็นได้ว่า
คนพูดถึงเรื่องเพศในชีวิตประจําวันแฝงในการพูดคุยทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นพูดเพื่อให้เกิดความสนุกสนาน
หรือการกล่าวติชมรูปร่าง สัดส่วนของผู้อ่ืน  ซึ่งการติชมอาจเกิดจากผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้  และสิ่ง
เหล่านี้หากเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ  สรีระ  อวัยวะในร่างกาย  การติชมนั้นๆ ถือเป็น  “การคุกคามทาง
เพศ”  ทั้งสิ้น  และเนื่องจากอุปลักษณ์เป็นเครื่องมือที่สามารถถ่ายทอดจินตนาการได้เป็นอย่างดี  จึง
ถูกหยิบยกขึ้นมาในการใช้ภาษาเสมอ  สอดคล้องกับที่ดลนภา โง่นใจรักษ์  (2546) วิเคราะห์อุปลักษณ์
เรื่องเพศในห้องสนทนาทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งพบว่าการพูดเรื่องเพศไม่ว่าจะเป็นการพูดซึ่งหน้าหรือในโลก
เสมือน คนไทยใช้อุปลักษณ์เป็นสื่อในการพูดถึงเรื่องเพศอยู่เสมอ   

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลนอกจากพบการใช้อุปลักษณ์ของผู้คุกคามทางเพศแล้ว  กลวิธี
ที่พบอีกกลวิธี  คือ  การคุกคามทางเพศที่กล่าวถึงสรีระหรืออวัยวะในร่างกาย  เช่น “ขา”  “หน้าอก”  
“นม” “ตูด”  “สะโพก”  “ก้น”  เป็นต้น  การคุกคามทางเพศที่พบนอกจากการพูดถึงสรีระหรืออวัยวะใน
ร่างกาย  ยังพบการเกิดร่วมกับการใช้คําคุณศัพท์ขยายคํานาม ซึ่งทําให้ถ้อยคํา เหล่านั้นกลายเป็น  
“การคุกคามทางเพศ”  อย่างแน่นอน  เพราะการใช้คําคุณศัพท์ขยายคํานามเป็นการเน้นน้ําหนักของ
การใช้ภาษาในการอธิบายรูปร่าง ลักษณะ  สรีระ  อวัยวะของผู้ถูกคุกคามทางเพศ  มากยิ่งขึ้น  เช่น  
“ฉันชอบหน้าอกเธอมันใหญ่มาก”  “นมใหญ่จัง”  “หน้าอกเธอใหญ่จัง”  “อกสวยจัง”  “หน้าอกเด้งจัง”  
ซึ่งพบในพฤติกรรมการพูดเรื่องตลกลามกหรือใช้คําที่สื่อเรื่องเพศ  และพฤติกรรมการพูดติชมเกี่ยวกับ
รูปร่าง  หน้าตา  การแต่งตัว  เสื้อผ้าของผู้ถูกคุกคาม  ดังนั้น  ในการสนทนาหากเราใช้คําคุณศัพท์
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ขยายคํานามในการพูดติชมสรีระหรืออวัยวะในร่างกายอย่างไม่ระมัดระวัง  การพูดนั้นอาจกลายเป็น
การคุกคามทางเพศได้เช่นเดียวกัน   

 
นอกจากกลวิธีการคุกคามทางเพศที่ได้นําเสนอในข้างต้นแล้ว  กลวิธีที่พบในการคุกคาม

ทางเพศ  คือ  การใช้วัจนกรรม  จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าผู้คุกคามทางเพศใช้ วัจนกรรมใน
หลายรูปแบบ  ได้แก่  วัจนกรรมเชิญชวน  วัจนกรรมชื่นชม  วัจนกรรมตําหน ิ  

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบวัจนกรรมการเชิญชวนเพื่อชวนให้อีกฝ่ายร่วมทํากิจกรรม
ด้วย  โดยพบการใช้ประโยคคําถามและปรากฏในรูปแบบ  “ไป...ไหม (มั๊ย)”  “ไป...กัน”  “ไป...
ด้วยกันมั๊ย”  “...มั๊ย”  หรือการใช้ดัชนีปริจเฉท  “นะ”  “สิ”  เพื่อชักชวน  ผู้คุกคามทางเพศมีเจตนาชักจูง
ให้ผู้ถูกคุกคามทางเพศกระทําตามที่ตนบอก  ซึ่งพบในพฤติกรรมพูดเรื่องตลกลามกหรือใช้คําที่สื่อเรื่อง
เพศ พฤติกรรมการพยายามพูดถึงหนังหรือรายการที่มีฉากอนาจาร พฤติกรรมการพยายามพูดเรื่องผิด
ศีลธรรม พฤติกรรมการพยายามโชว์นิตยสารหรือสื่อลามกให้ดู  เช่น  “แม่สาวน้อย สนใจไปจุ๊กกรู๊กับ
พี่มั๊ย?”  “ไปนอนด้วยไหม”  “เฮ้ย! ไปดูหนังโปก๊ัน”  “ขุดทองมั๊ยน้อง”  “ลองดูสิ  น่าสนใจนะ”   

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล  นอกจากวัจนกรรมเชิญชวนแล้ว  ยังพบวัจนกรรมตําหนิ
และวัจนกรรมชื่นชมที่ผู้คุกคามทางเพศนํามาใช้ในการคุกคามทางเพศ  กล่าวคือ  จากข้อมูลพบการ
ตําหนใินเชิงวิพากษ์วิจารณ์  ซึ่งพบในพฤติกรรมการพูดติชมเกี่ยวกับรูปร่าง หน้าตา การแต่งตัว เสื้อผ้า 
ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายที่ไม่เหมาะสม การตําหนิว่ากระโปรงและกางเกงมีขนาดสั้นเกินไป การใส่เสื้อ
ที่มีคอกวา้งหรือรัดรูปจนเกินไป ซึ่งมักแสดงการตําหนิในรูปประโยคคําถาม ดังตัวอย่างเช่น  “กระโปรง
สั้นไปไหม”  “ทําไมใส่เสื้อคอกว้างจัง”  “ทําไมใส่เสื้อรัดรูปจัง”  วัจนกรรมตําหนิเป็นการคุกคามทางเพศ
ที่แสดงถึงอํานาจของผู้คุกคามทางเพศอย่างชัดเจน  เนื่องจากตามหลักเกณฑ์ของเซอร์ล (Searle.  
1969) ผู้ตําหนิมักมีอํานาจมากกว่าจึงจะสามารถตําหนอีิกฝ่ายได้  สะท้อนให้เห็นว่าในการคุกคามทาง
เพศ  ผู้คุกคามทางเพศเห็นว่าตนมีอํานาจจึงสามารถวิพากษ์วิจารณ์ผู้อ่ืน  และนอกจากการใช้วัจนกร
รมตําหนิแล้ว  เป็นที่น่าสังเกตว่าผู้ตอบแบบสอบถามพฤติกรรมการคุกคามทางเพศให้ข้อมูลว่า  การ
ใช้วัจนกรรมชื่นชม  จัดว่าเป็นการคุกคามทางเพศเช่นเดียวกัน  กล่าวคือ  การชม  เช่น  “แต่งตัวน่ารัก
จังนะน้อง”  “หน้าตาดีนะเราน่ะ”  “หุ่นแบบนี้ใส่อะไรก็สวย”  “วันนี้แต่งตัวสวยนะ”  การชมดังกล่าวไม่
จําเป็นว่าจะสร้างความพึงพอใจกับอีกฝ่ายทุกครั้งเสมอ  การชมอาจทําให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกอึดอัดใจ
กับคําพูดดังกล่าว ดังนั้น  ในการศึกษาการคุกคามทางเพศต่อไปควรศึกษาร่วมกับการใช้ทํานองเสียง  
น้ําเสียง  ของผู้ส่งสารที่สื่อถึงการคุกคามทางเพศ  ซึ่งเป็นข้อจํากัดของงานวิจัยนี้ที่ไม่สามารถทราบ
ข้อมูลดังกล่าวได้  เพราะหากเพิ่มน้ําเสียงและบริบทในการสนทนา  การชมสามารถกลายเป็นการ
คุกคามทางเพศได้เช่นเดียวกัน 
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นอกจากการคุกคามทางวัจนภาษาแล้ว  ผู้คุกคามทางเพศยังใช้อวัจนภาษาในการ

คุกคามทางเพศเช่นกัน  ไม่ว่าจะเป็นการจับเนื้อต้องตัว  เช่น  การจับมือ  การโอบ  การพิงไหล่  การเดิน
ชน  การใช้สายตามองเรือนร่างผู้ถูกคุกคาม  ซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน  ผู้คุกคามทางเพศ
อาจฉวยโอกาสของการพูดคุย  หรืออํานาจทางตําแหน่งหน้าที่การงานในการแสดงพฤติกรรมการ
คุกคามทางเพศ  ถึงแม้ว่าพฤติกรรมเหล่านี้เป็นการคุกคามในระดับที่ไม่รุนแรง ไม่ก่อให้เกิดการ
เจ็บปวดทางร่างกาย แต่มีผลต่อสภาพจิตใจ หากผู้ถูกคุกคามยอมให้เกิดขึ้นหนึ่งครั้งก็จะทําให้เกิดการ
คุกคามทางเพศในลักษณะนี้ต่อไปและเพิ่มความรุนแรงของการคุกคามมากขึ้นเรื่อยๆ 
 

สรุป  มุมมองการคุกคามทางเพศของผู้คุกคามทางเพศ  ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้จากกล
วิธีการใช้ภาษาของผู้คุกคามทางเพศ  ผู้คุกคามทางเพศเปรียบการคุกคามทางเพศหรือผู้ถูกคุกคาม
ทางเพศเป็นเสมือนวัตถุ  สิ่งของ  อาหาร  หรือสัตว์  ที่สื่อถึงเรื่องเพศและการมีเพศสัมพันธ์เท่านั้น  การ
คุกคามทางเพศเป็นการแสดงอํานาจหรือความต้องการครอบงําผู้ถูกคุกคามทางเพศ  ผู้คุกคามทาง
เพศละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น  โดยการใช้ภาษาล่วงละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้ถูกคุกคามทาง
เพศ  ผู้คุกคามทางเพศใช้อวัจนภาษาในการคุกคามทางเพศ  ไม่ว่าจะเป็นการจ้องมองเรือนร่าง  การ
สัมผัสร่างกาย  การฉวยโอกาสแตะต้องตัวในการทํางานหรือการสนทนาร่วมกัน  รวมถึงการกระทําโดย
ใช้ตําแหน่ง  หน้าทีก่ารงานโดยมิชอบในการล่วงเกินบุคคลอื่น 

 
หลังจากที่ได้วิเคราะห์มุมมองการคุกคามทางเพศของผู้คุกคามทางเพศแล้ว  ต่อไปผู้วิจัยขอ

นําเสนอมุมมองของการโต้ตอบการคุกคามทางเพศของผู้ถูกคุกคามทางเพศ 
 

2) มุมมองของการโต้ตอบการคุกคามทางเพศของผู้ถูกคุกคามทางเพศ 
จากผลการวิเคราะห์กลวิธีการโต้ตอบการคุกคามเพศของผู้ถูกคุกคามทางเพศพบว่าผู้ถูก

คุกคามทางเพศมีการโต้ตอบที่แตกต่างจากเดิม  กล่าวคือ  ในสังคมไทยสมัยก่อน จากผลการวิจัยของ
ธีรพงษ์ บัวหล้า (2544: 162)  ที่ศึกษารูปแบบทางพฤติกรรมการคุกคามทางเพศในองค์กรภาครัฐ  โดย
พบว่าการโต้ตอบกลับของผู้ถูกคุกคามทางเพศส่วนใหญ่เลือกอดทนรับสภาพปัญหา พฤติกรรมการ
โต้ตอบจึงเป็นไปลักษณะที่หนีปัญหา เช่น การเดินหนี การเงียบ การเลี่ยงการเผชิญหน้า  และจากการ
โต้ตอบกลับในลักษณะดังกล่าวกลับยิ่งทําให้สถานการณ์คุกคามทางเพศยิ่งรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ  ผล
จากงานวิจัยของธีรพงษ์ บัวหล้า  แตกต่างจากงานวิจัยน้ี  คือ  ถึงแม้ว่าจากผลการวิเคราะห์การโต้ตอบ
กลับของผู้ถูกคุกคามทางเพศยังคงพบการโต้ตอบด้วยการเดินหนีและเงียบร่วมด้วย  แต่ผู้ถูกคุกคาม



75 

ทางเพศมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเมื่อถูกคุกคามทางเพศ  จากข้อมูลพบการโต้ตอบด้วย
การใช้วัจนกรรมประชดประชัน  วัจนกรรมการปฏิเสธ  วัจนกรรมการข่มขู่  ผู้ถูกคุกคามทางเพศมีการ
โต้ตอบกลับอย่างชัดเจน  เช่น   

วัจนกรรมประชดประชัน  ที่พบในพฤติกรรมการพูดเรื่องตลกลามกหรือใช้ค าที่สื่อเรื่องเพศ 
จากข้อมูลพบการโต้ตอบท่ีท าให้ผู้คุกคามทางเพศรู้สึกว่าการพูดของผู้คุกคามทางเพศ ไม่กระทบหรือ
รู้สึกกลัวต่อการคุกคามทางเพศ กลับมีการโต้ตอบเหมือนการพูดคุยทั่วไป  กล่าวคือ  ผู้ถูกคุกคามใช้
การประชดประชันโดยการเปลี่ยนเรื่องจากการคุกคามทางเพศใหเ้ปลี่ยนเป็นการพูดคุยในเรื่องอื่นๆ 
(116)  ผู้คุกคาม  : “อยากกินส้มจัง  (ชื่อส้ม)” 
          ผู้ถูกคุกคาม  :  “แถวน้ีไม่มีขายค่ะต้องไปตลาดสด” 

จากตัวอย่าง (116) ผู้คุกคามกล่าวว่า “อยากกินส้มจัง” หมายถึง ต้องการมีเพศสัมพันธ์
กับคนชื่อส้ม ซึ่งเป็นการคุกคามทางเพศ แต่ผู้ถูกคุกคาม (คนชื่อส้ม) โต้ตอบโดยกล่าวว่า “แถวนี้ไม่มี
ขายค่ะตอ้งไปตลาดสด”  หมายถึง ถ้าอยากกินส้มซึ่งเป็นผลไม้ต้องไปซื้อที่ตลาด ผู้ถูกคุกคามได้เปลี่ยน
เรื่องจากการคุกคามทางเพศให้เป็นเรื่องการซื้อ ขายสินค้า ทําให้ผู้คุกคามรู้สึกว่าการคุกคามทางเพศนี้
ไม่ได้มีผลกระทบต่อผู้ถูกคุกคาม อีกทั้งยังใช้การประชดประชันผู้คุกคาม ด้วยการใช้คําว่า “ส้ม” ต่าง
ความหมายกันนั่นเอง 

 
วัจนกรรมปฏิเสธ  ซึ่งพบในแถบทุกพฤติกรรมการคุกคามทางเพศ  ผู้ถูกคุกคามทางเพศ

กล้าที่จะตอบปฏิเสธ  ดังตัวอย่าง 
(117)  ผู้คุกคาม  :  “เคยโดนรึยังน้องสาว” 
          ผู้ถูกคุกคาม  :  “ไม่เคย” 

จากตัวอย่าง (117) ผู้ถูกคุกคามใช้การปฏิเสธเมื่อถูกคุกคามทางเพศ เมื่อผู้ถูกคุกคามถูก
ถามเกี่ยวกับเรื่องทางเพศ คือ “เคยโดนรึยังน้องสาว” ผู้ถูกคุกคามจะแสดงการปฏิเสธโดยการไม่ตอบ
รับการถามเกี่ยวกับเรื่องเพศ โดย คําว่า “ ไม่เคย”  

 
วัจนกรรมการข่มขู่  จากข้อมูลพบว่าผู้ถูกคุกคามทางเพศใช้วัจนกรรมนี้ในพฤติกรรมที่มี

การคุกคามทางเพศที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือพฤติกรรมที่ถือเป็นการกระทําความผิดทางกฎหมาย  
และการข่มขู่ว่าจะทําร้ายร่างกาย เช่น  พฤติกรรมพยายามจูบ / ข่มขืน  พฤติกรรมการข่มขู่ว่าจะไล่ออก
จากงาน/ปรับตกในวิชาที่เรียน  ถ้าไม่มีความสัมพันธ์เชิงสู้สาวหรือมีเพศสัมพันธ์ด้วย  ดังตัวอย่าง 
(118)  ผู้คุกคาม  : “ถ้าไม่อยากติด E คุณต้องนอนกับผม” 
          ผู้ถูกคุกคาม  : “ตกก็ตกค่ะ ฉันจะแจ้งตํารวจ ข้อหาข่มขู่” 
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จากตัวอย่าง (118)  ผู้ถูกคุกคามใช้การข่มขู่ เพื่อต้องการให้ผู้คุกคามหยุดการคุกคาม
ทางเพศ โดยจะพยายามบอกผลเสียหรือสิ่งที่ผู้คุกคามไม่ต้องการ คือ “จะแจ้งความ” ให้ผู้คุกคามรู้สึก
เกรงหรือกลัว เนื่องจากผู้คุกคามมักเป็นผู้บังคับบัญชา หรืออาจารย์ ซึ่งหากมีการดําเนินคดีทาง
กฎหมายจะส่งผลกระทบต่อตําแหน่ง หน้าท่ีการงาน  
 

นอกจากนี้  ยังพบว่าผู้ถูกคุกคามทางเพศโต้ตอบการคุกคามทางเพศ  โดยการถามกลับ
ด้วยการต้ังคําถามย้อนกลับไปยังผู้คุกคามเพื่อจบการสนทนา เป็นการต้ังคําถามที่มิได้ต้องการคําตอบ
แต่อย่างใด  บางครั้งเป็นการโต้ตอบที่ทําให้เป็นเรื่องน่าขํา  ซึ่งทําให้การคุกคามทางเพศนั้น  ดูด้อยลง  
ผู้คุกคามมิได้มีอํานาจเหนือผู้ถูกคุกคามแต่อย่างใด  และจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบการถามกลับใน
หลายพฤติกรรมการคุกคามทางเพศ  ดังตัวอย่าง 
(119)  ผู้คุกคาม  : “เสื้อจะปริแล้วมั๊ง” 
          ผู้ถูกคุกคาม  : “แล้วจะซื้อใหม่ให้มั๊ย” 

จากตัวอย่าง (119) คําตอบของผู้ถูกคุกคามทางเพศ ว่า  “แล้วจะซื้อใหม่ให้มั๊ย”:ซึ่งเป็น
การโต้ตอบแบบต้ังคําถามย้อนกลับไปยังผู้คุกคามเพื่อจบการสนทนา เป็นการต้ังคําถามที่มิได้ต้องการ
คําตอบแต่อย่างใด 
 

จะเห็นได้ว่าจากการสื่อสารที่เพิ่มมากขึ้น  เทคโนโลยีต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป  โลกมีการ
เปลี่ยนแปลงไป  คนในสังคมก็เปลี่ยนแปลงตามจากเดิมการถูกคุกคามทางเพศเป็นเรื่องน่าอาย  ต้อง
ปกปิดไม่ให้ใครรู้  เนื่องจากจะสร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียงทั้งตนเองและวงศ์ตระกูล  ปัจจุบันทุกอย่าง
เปลี่ยนแปลงไป  เทคโนโลยีช่วยในการเก็บหลักฐานต่างๆ มากมาย  ไม่ว่าการถ่ายคลิปวิดิโอจาก
โทรศัพท์มือถือ  จากไอแพด  หรือการอัดเสียงต่างๆ  เพื่อเป็นหลักฐานในการยืนยันการกระทําความผิด
ได้  การเผยแพร่การกระทําความผิดในสังคมออนไลน์เป็นไปอย่างรวดเร็ว  และการสร้างความอับอาย
กลับไปยังผู้คุกคามทางเพศได้อย่างรวดเร็วเช่นเดียวกัน  จึงทําให้ผู้ถูกคุกคามทางเพศมีมุมมองในการ
โต้ตอบเปลี่ยนแปลงไปจากผู้รับการกระทํามาเป็นผู้โต้ตอบกลับการกระทําด้วยความรุนแรง
เช่นเดียวกัน  ขึ้นอยู่กับการพฤติกรรมการคุกคามที่เกิดขึ้นเป็นไปในลักษณะใด  ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของทิพย์วรรณ แช่ปัง (2552: 95-96)  ที่ศึกษาพฤติกรรมการคุกคามทางเพศในสถานที่
ทํางาน: กรณีศึกษาพยาบาลโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี  โดยพบว่าวิธีการเผชิญปัญหาที่พยาบาลใช้เมื่อ
ถูกคุกคามทางเพศ เป็นการเผชิญปัญหาแบบมุ่งเน้นการแก้ปัญหา คือ การเล่าความรู้สึกของตนเอง
ให้กับคนใกล้ชิดฟัง และการเผชิญปัญหาแบบมุ่งเน้นทางด้านอารมณ์ คือ แสดงออกอย่าง
ตรงไปตรงมาถึงความไม่พอใจต่อผู้คุกคาม  นอกจากนั้น  จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบข้อสังเกตของ
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การคุกคามทางเพศ  คือ  ผู้คุกคามทางเพศมีการคุกคามทางเพศด้วยการใช้วัจนกรรมการชม  ผู้ถูก
คุกคามทางเพศโต้ตอบกลับด้วยการใช้วัจนกรรมขอบคุณ  เช่น   
(120)  ผู้คุกคาม  : “แต่งตัวน่ารักจังนะน้อง” 
          ผู้ถูกคุกคาม  :  “ขอบคุณค่ะ” 

จากตัวอย่าง (120)  เห็นได้ว่าในปัจจุบันผู้ถูกคุกคามทางเพศไม่เพียงแต่ปรับให้เกิดการสู้
กับการคุกคามทางเพศแล้ว  ยังใช้การโต้ตอบกลับที่เป็นคู่ถ้อยคําที่ปรากฏขึ้นจริงกับวัจนกรรมการชม  
คือ  การตอบรับคําชม  ซึ่งก็คือ  การกล่าวขอบคุณ  นั่นเอง   

ถึงแม้ว่าในงานวิจัยนี้  มิได้ทําการศึกษาว่าการโต้ตอบแบบใดที่ทําให้ลดการคุกคามทาง
เพศลด  แต่จากผลการศึกษาพบว่าการโต้ตอบกลับดีกว่าการนิ่งเงียบหรือไม่โต้ตอบ  ดังเห็นได้จาก
โต้ตอบที่มีแนวโน้มใช้ความรุนแรงมากขึ้นกับผู้คุกคามทางเพศ  ไม่ว่าจะเป็นการใช้คําอ้างถึงบิดา
มารดาหรือบุพการี  การใช้คําสรรพนามที่ไม่สุภาพ  การใช้คําหยาบคาย  และพบได้จากการใช้วัจกรรม  
คือ  ผู้ถูกคุกคามทางเพศใช้การปฏิเสธ  การข่มขู่  ประชดประชัน  และการถามกลับ  หรือแม้กระทั่งใช้
การขอบคุณ  เมื่อถูกคุกคามทางเพศ  การโต้ตอบเช่นนี้สะท้อนให้เห็นว่าอํานาจในการคุกคามทางเพศ
ลดลงกว่าเดิม  ผู้ถูกคุกคามทางเพศมิได้กลัวการคุกคามทางเพศและหนีปัญหาที่เกิดขึ้นเหมือนใน
สมัยก่อน 

 
สรุป  มุมมองของการโต้ตอบการคุกคามทางเพศของผู้ถูกคุกคามทางเพศ มีการ

เปลี่ยนแปลงไป  ผู้ถูกคุกคามทางเพศไม่นิ่งเงียบและเดินหนีจากการคุกคามทางเพศหรือปล่อยให้ผู้
คุกคามทางเพศมีอํานาจเหนือตน  ผู้ถูกคุกคามทางเพศใช้กลวิธีการโต้ตอบกลับ  โดยการเปลี่ยนตนเอง
จากผู้รับการกระทําเป็นผู้โต้ตอบการกระทํา  ซึ่งระดับของการโต้ตอบจะสอดคล้องไปกับความรุนแรง
ของพฤติกรรมการคุกคามทางเพศ 

 
ในบทถัดไป ผู้วิจัยจะนําเสนอการสรุปผล อภิปรายผล และนําเสนอข้อเสนอแนะในการทําวิจัย

ครั้งต่อไป 
 



 

 

บทที่ 5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
ในบทนี ้ผู้ วิจัยน ำเสนอผลสรุปและกำรอภิปรำยผล กำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง 

กลวิธีกำรใช้ภำษำของผู้คกุคำมทำงเพศ กลวิธีกำรโต้ตอบของผู้ถูกคกุคำมทำงเพศ กับมุมมองของ 
กำรคกุคำมทำงเพศ  และน ำเสนอข้อเสนอแนะในกำรท ำวิจยัครัง้ตอ่ไป  ซึง่มีรำยละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 
5.1 ผลการวิเคราะห์กลวิธีการใช้ภาษาของผู้คุกคามทางเพศและกลวธีิการโต้ตอบ
ของผู้ถูกคุกคามทางเพศ 

ในงำนวิจยันี ้ผู้วิจยัเก็บข้อมลูกำรคกุคำมทำงเพศจำกนิสิตระดบัปริญญำตรีท่ีก ำลงัศกึษำในปี
กำรศึกษำ 2556 มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ ำนวน 353 คน  โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือวิเครำะห์    
กลวิธีกำรใช้ภำษำของผู้ คุกคำมทำงเพศกับกำรโต้ตอบของผู้ ถูกคุกคำมทำงเพศ  และวิเครำะห์       
วำทกรรมกำรคกุคำมทำงเพศกบัมมุมองของสงัคม  จำกผลกำรวิเครำะห์ข้อมลูพบ 

กลวิธีการใช้ภาษาของผู้คุกคามทางเพศ  ได้แก่ 
1) กลวิธีทำงวำกยสมัพนัธ์  ประกอบด้วย 

1.1 กำรใช้ค ำคณุศพัท์ขยำยค ำนำม 
1.2 กำรสร้ำงเง่ือนไข 

2) กลวิธีทำงศพัท์  ประกอบด้วย 
2.1 กำรใช้ค ำเรียกสรีระหรืออวยัวะในร่ำงกำย 
2.2 กำรใช้ค ำสแลง 

3) กลวิธีทำงวจันปฏิบตัิศำสตร์และวำทกรรม  ประกอบด้วย 
3.1 อปุลกัษณ์ 

3.1.1 อปุลกัษณ์กิริยำอำกำร 
3.1.2 อปุลกัษณ์สิ่งของ 
3.1.3 อปุลกัษณ์อำหำร 
3.1.4 อปุลกัษณ์สตัว์ 
3.1.5 อปุลกัษณ์ทำงกำรแพทย์ 

3.2 วจันกรรม 
3.2.1 วจันกรรมเชิญชวน 
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3.2.2 วจันกรรมช่ืนชม  
3.2.3 วจันกรรมต ำหนิ 

3.3 กำรใช้เสียงส่ือกำรคกุคำมทำงเพศ 
3.4 กำรใช้อวจันภำษำ 

 
กลวิธีการโต้ตอบของผู้ถูกคุกคามทางเพศ  ได้แก่ 
1) กลวิธีทำงศพัท์  ประกอบด้วย 

1.1 กำรใช้ค ำอ้ำงถึงบิดำมำรดำหรือบพุกำรี 
1.2 กำรใช้ค ำสรรพนำมท่ีไมส่ภุำพ 
1.3 กำรใช้ค ำหยำบคำย  

2) กลวิธีทำงวจันปฏิบตัิศำสตร์และวำทกรรม  ประกอบด้วย 
2.1 กำรใช้อวจันภำษำ 
 2.1.1 กำรใช้ควำมเงียบ 
 2.1.2 กำรเดนิหนี 
2.2 วจันกรรม 

2.2.1 วจันกรรมปฏิเสธ 
2.2.2 วจันกรรมขอบคณุ 
2.2.3 วจันกรรมกำรขม่ขู่ 
2.2.4 วจันกรรมประชดประชนั 

2.3 กำรถำมกลบั 
 
ส่วนผลกำรวิเครำะห์วำทกรรมกำรคกุคำมทำงเพศกบัมมุมองของสงัคม  ในงำนวิจยันี ้ ผู้วิจยั

แบง่กำรวิเครำะห์มมุมองเป็น  2  มมุมอง  ได้แก่  1) มมุมองกำรคกุคำมทำงเพศของผู้คกุคำมทำงเพศ  
และ  2) มมุมองของกำรโต้ตอบกำรคกุคำมทำงเพศของผู้ถกูคกุคำมทำงเพศ  ได้แก่ 

มมุมองกำรคกุคำมทำงเพศของผู้คกุคำมทำงเพศ  ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้จำกกลวิธีกำรใช้ภำษำ
ของผู้ คุกคำมทำงเพศ  ผู้ คุกคำมทำงเพศเปรียบกำรคุกคำมทำงเพศหรือผู้ ถูกคุกคำมทำงเพศเป็น
เสมือนวตัถ ุ สิ่งของ  อำหำร  หรือสตัว์  ท่ีส่ือถึงเร่ืองเพศและกำรมีเพศสมัพนัธ์เท่ำนัน้  กำรคกุคำมทำง
เพศเป็นกำรแสดงอ ำนำจหรือควำมต้องกำรครอบง ำผู้ถกูคกุคำมทำงเพศ  ผู้คกุคำมทำงเพศละเมิดสิทธิ
ส่วนบคุคลของผู้ อ่ืน  โดยกำรใช้ภำษำล่วงละเมิดควำมเป็นส่วนตวัของผู้ถกูคกุคำมทำงเพศ  ผู้คกุคำม
ทำงเพศใช้อวจันภำษำในกำรคกุคำมทำงเพศ  ไม่ว่ำจะเป็นกำรจ้องมองเรือนร่ำง  กำรสมัผสัร่ำงกำย  
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กำรฉวยโอกำสแตะต้องตวัในกำรท ำงำนหรือกำรสนทนำร่วมกัน  รวมถึงกำรกระท ำโดยใช้ต ำแหน่ง  
หน้ำท่ีกำรงำนโดยมิชอบในกำรลว่งเกินบคุคลอ่ืน 

มุมมองของกำรโต้ตอบกำรคุกคำมทำงเพศของผู้ถูกคุกคำมทำงเพศมีกำรเปล่ียนแปลงไป      
ผู้ถูกคกุคำมทำงเพศไม่นิ่งเงียบและเดินหนีจำกกำรคกุคำมทำงเพศหรือปล่อยให้ผู้คกุคำมทำงเพศมี
อ ำนำจเหนือตน  ผู้ ถูกคุกคำมทำงเพศใช้กลวิธีกำรโต้ตอบกลับ  โดยกำรเปล่ียนตนเองจำกผู้ รับกำร
กระท ำเป็นผู้ โต้ตอบกำรกระท ำ  ซึง่ระดบัของกำรโต้ตอบจะสอดคล้องไปกบัควำมรุนแรงของพฤติกรรม
กำรคกุคำมทำงเพศ 

 
5.2 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกลวธีิการใช้ภาษาของผู้คุกคามทางเพศ 
กลวิธีการโต้ตอบของผู้ถูกคุกคามทางเพศ  และมุมมองของการคุกคามทางเพศ 

จำกกำรวิเครำะห์กลวิธีกำรใช้ภำษำของผู้คกุคำมทำงเพศกับกำรโต้ตอบของผู้ถูกคกุคำมทำง
เพศเห็นได้ว่ำลกัษณะภำษำท่ีเกิดขึน้มิได้สะท้อนเพียงแต่กำรส่ือควำมหมำยในทำงเพศเท่ำนัน้ แต่ยงั
สะท้อนให้เห็นมมุมองทำงควำมคิดเก่ียวกบักำรคกุคำมทำงเพศของผู้คกุคำมทำงเพศและมมุมองของ 
ผู้ถกูคกุคำมทำงเพศ  จำกผลกำรวิเครำะห์ข้อมลูพบทัง้ควำมสมัพนัธ์กนัระหว่ำงกลวิธีกำรใช้ภำษำของ
ผู้คกุคำมทำงเพศกบักำรโต้ตอบของผู้ถกูคกุคำมทำงเพศ  และควำมไม่สมัพนัธ์กนัระหว่ำงกลวิธีกำรใช้
ภำษำของผู้คกุคำมทำงเพศกบักำรโต้ตอบของผู้ถกูคกุคำมทำงเพศ  โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

1) กลวิธีกำรใช้ภำษำของผู้ คุกคำมทำงเพศกับกำรโต้ตอบของผู้ ถูกคุกคำมทำงเพศท่ีมี
ควำมสัมพันธ์กัน  กล่ำวคือ  จำกผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลผู้ วิจยัพบกำรใช้กลวิธีท่ีสอดคล้องกันในกำร
ปฏิสัมพันธ์ คือ  หำกผู้ คุกคำมทำงเพศใช้กลวิธีกำรใช้วัจนกรรมกำรชม  ผู้ ถูกคุกคำมทำงเพศมัก
เลือกใช้วจันกรรมขอบคณุในกำรโต้ตอบ  เชน่ 
(1)  ผู้คกุคำม  : “สวยจงั” 
      ผู้ถกูคกุคำม  : “ขอบคณุ” 

อย่ำงไรก็ตำม  ควำมสมัพนัธ์ท่ีพบและมีควำมชัดเจนมีเพียงประเภทเดียวเท่ำนัน้  เน่ืองจำก
ต้องขึน้อยูก่บัควำมรุนแรงของสถำนกำรณ์กำรคกุคำมทำงเพศเป็นหลกั 

 
2) กลวิธีกำรใช้ภำษำของผู้คกุคำมทำงเพศกับกำรโต้ตอบของผู้ถูกคุกคำมทำงเพศท่ีไม่มี

ควำมสัมพันธ์กัน กล่ำวคือ เม่ือถูกคุกคำมทำงเพศกลไกกำรแก้ไขปัญหำและกำรเผชิญหน้ำกับ
สถำนกำรณ์กำรคุกคำมทำงเพศของแต่ละคนจะมีกำรโต้ตอบท่ีแตกต่ำงกันไป ไม่ยึดติดว่ำหำก 
ผู้คกุคำมทำงเพศใช้กลวิธี ก ในกำรคกุคำมทำงเพศ ผู้ถกูคกุคำมทำงเพศต้องโต้ตอบกลบัด้วยกลวิธี ข  
ดงัตวัอยำ่งตอ่ไปนี ้
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(2) กลวิธีของผู้คุกคามทางเพศ      กลวิธีการโต้ตอบของผู้ถูกคุกคามทางเพศ 
   กลวิธีกำรใช้ค ำเรียกสรีระหรืออวยัวะในร่ำงกำย  1) กำรใช้ค ำอ้ำงถึงบดิำมำรดำหรือบพุกำรี 
ผู้คุกคาม : “หน้ำอกเธอใหญ่จงั”   ผู้ถูกคุกคาม : “ไปดหูน้ำอกแมเ่ธอไป” 
 
       2) กำรใช้ค ำหยำบคำย 
ผู้คุกคาม : “ฉนัชอบหน้ำอกเธอมนัใหญ่มำก”  ผู้ถูกคุกคาม : “ไอ้เหีย้” 
 

      3) กำรใช้วจันกรรมประชด  
ผู้คุกคาม : “นมใหญ่จงั”    ผู้ถูกคุกคาม : “ของแท้แมใ่ห้มำ” 
 

      4) กำรถำมกลบั   
ผู้คุกคาม : “ขำขำวมำกเลย”    ผู้ถูกคุกคาม : “เออ แล้วไง?” 
 
       5) กำรใช้ควำมเงียบ  
ผู้คุกคาม : “อกสวยจงั”    ผู้ถูกคุกคาม : เงียบ 

  
จำกตวัอย่ำง (2) แสดงให้เห็นว่ำกำรใช้กลวิธีในกำรคกุคำมทำงเพศ 1 กลวิธี คือ กลวิธีกำรใช้

ค ำเรียกสรีระหรืออวัยวะในร่ำงกำย  สำมำรถเกิดกำรโต้ตอบจำกผู้ถูกคุกคำมทำงเพศได้ถึง 5 กลวิธี  
คือ  1) กำรโต้ตอบด้วยค ำหยำบคำย 2) กำรใช้ค ำอ้ำงถึงบิดำมำรดำหรือบพุกำรี  3) กำรใช้วจันกรรม
ประชดประชนั 4) กำรถำมกลบั และ 5) กำรใช้ควำมเงียบ  กลวิธีกำรโต้ตอบกลบัขึน้อยู่กบัควำมรุนแรง
ของสภำนกำรณ์และประสบกำรณ์สว่นบคุคลของผู้ถกูคกุคำมแตล่ะคน 

 
นอกจำกนี ้ผู้วิจยัพบว่ำระหว่ำงกลวิธีกำรใช้ภำษำของผู้คกุคำมทำงเพศและกลวิธีกำรโต้ตอบ

ของผู้ถูกคุกคำมทำงเพศมีควำมสัมพันธ์เชิงอ ำนำจ ซึ่งพบในกลวิธีกำรสร้ำงเง่ือนไข  โดยมักพบใน
พฤติกรรมกำรข่มขู่ว่ำจะไล่ออกจำกงำน/ปรับตกในวิชำท่ีเรียน  ถ้ำไม่มีควำมสมัพันธ์เชิงสู้ สำวหรือมี
เพศสมัพนัธ์ด้วย  พฤติกรรมกำรรับรองกำรเล่ือนต ำแหน่งหน้ำท่ีกำรงำน / เกรดหรือเสนอผลประโยชน์
อ่ืน  ถ้ำตอบสนองควำมต้องกำรเชิงชู้สำว  พฤติกรรมท่ีท ำให้เสียหน้ำในกำรท ำงำน / กำรเรียน  เม่ือไม่
สนองตอบต่อควำมต้องกำรเชิงชู้สำว  และพฤติกรรมกำรพยำยำมท ำลำยช่ือเสียง  เม่ือไม่สนองตอบ
ตอ่ควำมต้องกำรเชิงชู้สำว  เน่ืองจำกผู้สร้ำงเง่ือนไขหรือผู้คกุคำมทำงเพศมกัมีต ำแหน่งหน้ำท่ีกำรงำน
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สงูกวำ่ผู้ถกูคกุคำมทำงเพศ  ซึง่อำจเป็นผู้บงัคบับญัชำกบัผู้ใต้บงัคบับญัชำ อำจำรย์กบัลกูศิษย์ เป็นต้น  
ดงัตวัอยำ่งตอ่ไปนี ้
 
(3)  กลวิธีของผู้คุกคามทางเพศ    กลวิธีการโต้ตอบของผู้ถูกคุกคามทางเพศ 
              กลวิธีกำรสร้ำงเง่ือนไข    1) วจันกรรมประชดประชนั 
ผู้คุกคาม : “ถ้ำให้ท ำนะ จะให้เกรดเอเลย”  ผู้ถูกคุกคาม : “ตกยงัดีซะกวำ่ครับ” 
 
       2) วจันกรรมกำรขม่ขู่ 
ผู้คุกคาม : “ถ้ำให้ท ำนะ จะแฉเร่ืองเธอกลบัแฟน” ผู้ถูกคุกคาม : “ถ้ำคณุท ำอยำ่งนัน้ อยำ่ 
       หวงัจะได้กลบับ้ำนครบ 32” 
 
       3) กำรใช้ควำมเงียบ  
ผู้คุกคาม : “ถ้ำหนไูมย่อมมีอะไรกบัฉนั  ผู้ถูกคุกคาม : เงียบ   
  หนจูะโดนไล่ออก”     
 

จำกตวัอยำ่ง (3) แสดงให้เห็นวำ่กำรใช้อ ำนำจจำกกลวิธีกำรสร้ำงเง่ือนไขของผู้คกุคำมทำงเพศ 
สะท้อนให้เห็นวำ่ในสงัคมยงัมีกำรแสวงหำควำมต้องกำรทำงเพศโดยอำศยัอ ำนำจเป็นเคร่ืองมือ ซึ่งกำร
ใช้อ ำนำจในลกัษณะนี ้เป็นกำรใช้อ ำนำจหน้ำท่ีในทำงท่ีมิชอบ  ส่งผลกระทบถึงผู้ถกูคกุคำมทำงเพศซึ่ง
ไม่มีอ ำนำจในกำรตอ่รองเป็นอย่ำงมำก เน่ืองจำกกำรคกุคำมทำงเพศในลกัษณะนีส้ำมำรถเกิดทัง้ใน
สถำนท่ีท ำงำนและสถำนศึกษำ หำกผู้ถูกคุกคำมทำงเพศปฏิเสธเง่ือนไขนี ้อำจส่งผลกระทบต่อกำร
ท ำงำนหรือกำรเรียน รวมถึงสภำพจิตใจของผู้ถูกคกุคำมทำงเพศ ดงัท่ีบรำโว่และแคสเสดิ (Bravo; & 
Cassedy.  1992: 41-50)  กล่ำวถึงผลกระทบจำกกำรคกุคำมทำงเพศตอ่สภำพจิตใจ   นัน่คือ   ท ำให้
ผู้ถกูคกุคำมทำงเพศมีภำวะสงสยัตนเองวำ่ท ำไมต้องเป็นเรำ รู้สึกอบัอำย มีภำวะซึมเศร้ำ มีอำกำรวิตก
กงัวล ไมไ่ว้ใจสงัคมรอบข้ำง มีอำรมณ์ฉนุเฉียว เป็นต้น อีกทัง้ยงัสง่ผลกระทบตอ่ร่ำงกำย เช่น ร่ำงกำยมี
ควำมเครียด นอนไม่หลบั  รับประทำนอำหำรไม่ได้ มีอำกำรอ่อนล้ำ ส่วนด้ำนผลกระทบตอ่กำรท ำงำน
หรือกำรเรียน ผู้ถูกคกุคำมทำงเพศมกัขำดขวญัและก ำลงัใจในกำรท ำงำนหรือกำรเรียน ขำดงำนหรือ
ขำดเรียนบ่อยขึน้  มีผลท ำให้ประสิทธิภำพในกำรท ำงำนหรือกำรเรียนลดลง รวมถึงเพิ่มอัตรำกำร
ลำออกอีกด้วย อย่ำงไรก็ตำม  จำกผลกำรวิเครำะห์กำรใช้กลวิธีกำรสร้ำงเง่ือนไขทำงเพศไม่ได้ท ำให้
บรรลุควำมต้องกำรจำกผู้ถูกคุกคำมทำงเพศเสมอไป เน่ืองจำกจำกข้อมูลพบกำรโต้ตอบของผู้ ถูก
คกุคำมทำงเพศหลำกหลำยกลวิธี เช่น วจันกรรมประชดประชนั วจันกรรมข่มขู่  ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ำ
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ปัจจบุนัผู้ถกูคกุคำมทำงเพศมีควำมเปล่ียนแปลงไป  กล่ำวคือ  ผู้ถกูคกุคำมทำงเพศได้เรียนรู้และรับรู้
วิธีหรือสิทธิในกำรปกป้องสิทธ์ิของตนเองและปกป้องกำรล่วงละเมิดตำ่งๆ มำกขึน้  แตถ่ึงกระนัน้ก็ตำม  
กำรคกุคำมทำงเพศก็ยงัเป็นภยัมืดท่ีแฝงอยูใ่นชีวิตประจ ำวนัมำกมำย 

 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมลูทัง้หมด  ผู้วิจยัตัง้ข้อข้อสงัเกตวา่กลวิธีการโต้ตอบของผู้ถกูคกุคาม

ทางเพศมีการโต้ตอบท่ีเปล่ียนแปลงไป  การใช้ภาษามีระดบัความรุนแรงมากขึน้ขึน้อยูก่บัสถานการณ์ 
อาจเน่ืองมาจากผู้ตอบแบบสอบถามเป็นนิสิตซึง่ถือวา่เป็นคนรุ่นใหม ่ มีความกล้ามากขึน้ และเป็น
บคุคลท่ีได้รับความรู้เร่ืองส่ือเทคโนโลยีตา่งๆ  รู้จกัการเผยแพร่ขา่วสารในสงัคมออนไลน์  และได้รับการ
เรียนรู้การป้องกนัตนเองจากส่ือตา่งๆ  จงึท าให้กล้าท่ีจะตดัสินใจเม่ือต้องเผชิญกบัสถานการณ์การ
คกุคามทางเพศท่ีแรง  กล้าท่ีจะเป็นผู้ โต้ตอบมากกวา่จะเป็นผู้ รับการกระท าแตเ่พียงผู้ เดียว  
 

จากงานวจิยันีมี้แนวทางการปฏิบตัิเบือ้งต้นเก่ียวกบัการถกูคกุคามทางเพศ ดงัตอ่ไปนี ้
หลีกเล่ียงปัจจยัท่ีจะก่อให้เกิดการคกุคามทางเพศ เช่น ควรการแตง่กายให้มิดชิดเหมาะสม ไม่

อยูใ่นท่ีเปล่ียว  หรือท่ีรโหฐานสองตอ่สอง  เป็นต้น  และหากเกิดการเผชิญหน้ากบัการคกุคามทางเพศ
ผู้ถกูคกุคามทางเพศต้องมีการโต้ตอบกลบั  เพ่ือท าให้ผู้คกุคามทางเพศรู้สึกว่าไม่ได้มีอ านาจเหนือกว่า
ผู้ถูกคุกคามทางเพศ  เช่น  การโต้ตอบด้วยการขอบคุณ เปรียบเสมือนการได้รับสิ่งดีๆ ท าให้รู้สึกว่า
ไม่ได้ถูกคุกคาม ซึ่งเป็นการลดอ านาจและท าให้ผู้ ถูกคุกคามทางเพศรู้สึกว่าการคุกคามทางเพศไม่
ประสบผลส าเร็จ การโต้ตอบด้วยการขม่ขู ่อ้างกฎหมาย เป็นการแสดงความไม่เกรงกลวัตอ่การคกุคาม
ทางเพศ ท าให้ผู้คกุคามทางเพศรู้สกึกลวัตอ่ผลท่ีจะตามมาของการขม่ขู ่ เป็นต้น 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครัง้ต่อไป 

1. กำรเก็บข้อมลูกำรคกุคำมทำงเพศเป็นเร่ืองท่ียำกมำก  เน่ืองจำกเป็นเร่ืองเก่ียวข้องกบัเพศ  
ข้อมลูของผู้ถูกคกุคำมทำงเพศต้องเป็นควำมลบั  กำรไม่ต้องกำรเปิดเผยตนเอง  ท ำให้กำรเก็บข้อมูล
ในช่วงเร่ิมแรกเป็นไปอย่ำงยำกล ำบำก  และไม่ได้รับควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนต่ำงๆ  ผนวกกับกำร
เก็บข้อมูลท่ียังไม่เป็นระบบของหน่วยงำนท่ีผู้ วิจัยขอข้อมูลในเบือ้งต้น สิ่งท่ีเกิดขึน้เหล่ำนีจ้ึงเป็น
ข้อเสนอแนะให้ผู้วิจยัท่ีจะท ำกำรวิจยัตอ่ไป  ควรตระหนกัถึงวิธีกำรเก็บข้อมลูและวำงแผนในกำรเก็บ
ข้อมลูอยำ่งเป็นระบบ 

2. กำรเก็บข้อมลูกำรคกุคำมทำงเพศควรมีกำรสมัภำษณ์เชิงลึก  เพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีเจำะจงและ
สำมำรถอภิปรำยเหตกุำรณ์ท่ีเกิดขึน้ได้อยำ่งชดัเจนและถกูต้อง 
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3. ในปัจจบุนัไม่เพียงแต่เพศหญิงเท่ำนัน้ท่ีถูกคกุคำม ทกุเพศมีควำมเส่ียงในกำรถูกคกุคำม
ดังนัน้  กำรศึกษำครัง้ต่อไปควรมีกำรศึกษำทัง้ เพศหญิง เพศชำย และเพศท่ีสำม รวมถึงกำร
เปรียบเทียบเร่ืองเพศ วฒันธรรม และยคุสมยัท่ีเปล่ียนแปลงไป 

4. กำรศึกษำกำรคุกคำมทำงเพศควรท ำกำรศึกษำในกำรส่ือสำรบริบทอ่ืนด้วย  เช่น  กำร
ส่ือสำรทำงอินเทอร์เน็ต   รวมถึงพิจำรณำกำรใช้ภำษำร่วมกบักำรวิเครำะห์ทำงจิตวิทยำ  เพ่ือให้เข้ำถึง
และเข้ำใจผู้คกุคำมและผู้ถกูคกุคำมทำงเพศเพิ่มมำกขึน้ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บรรณานุกรม 
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ภาคผนวก ก 

 
แบบส ารวจความคิดเหน็พฤตกิรรมการคุกคามทางเพศ 

 

 

ค าชีแ้จง  แบบส ำรวจชดุนีเ้ป็นแบบส ำรวจควำมคิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมกำรคกุคำมทำงเพศท่ีเกิดขึน้ในชีวิตประจ ำวนั  
เพ่ือใช้เป็นกรอบในสร้ำงแบบสอบถำมพฤตกิรรมกำรคกุคำมทำงเพศตอ่ไป 
 
ตอนที่ 1: ข้อมูลเก่ียวกับผู้ตอบแบบส ารวจ 
1. เพศ:    ชำย   หญิง 
2. อาย:ุ  ..............ปี  

3. การศึกษา:  ชัน้ปีที่ 1   ชัน้ปีที่ 2   ชัน้ปีที่ 3     ชัน้ปีที่ 4   
 

ตอนที่ 2: ความคิดเหน็เก่ียวกับพฤตกิรรมการคุกคามทางเพศ 
กรุณำท ำเคร่ืองหมำย   ในช่องที่ตรงกบัควำมคิดเห็นของทำ่นมำกที่สดุ  และในกรณีที่ทำ่นเลอืกค ำตอบ “ไมใ่ช่” หรือ “ไมแ่นใ่จ” โปรดระบุ
เหตผุล  ในช่องหมำยเหต ุ 
 

พฤติกรรมการคุกคามทางเพศ ใช่ ไม่ใช่ 
ไม่

แน่ใจ 

หมายเหตุ 
ในกรณีที่ทำ่นเลอืกค ำตอบ “ไมใ่ช่” หรือ 

“ไมแ่นใ่จ” โปรดระบเุหตผุล 

1. พดูเร่ืองตลกลำมกหรือใช้ค ำทีส่ือ่เร่ืองเพศกบัทำ่น     
2. พดูติชมเก่ียวกบัรูปร่ำง  หน้ำตำ  กำรแตง่ตวั  เสือ้ผ้ำ ของทำ่น     
3. พยำยำมเชือ้เชิญ/ชกัชวนให้ไปเที่ยวหรือรับประทำนอำหำรด้วย     
4. พยำยำมพดูจีบทำ่น     
5. เสนอให้นัง่รถไปด้วยกนั     
6. ร้องเพลงลำมก ในขณะที่อยูก่บัทำ่น     
7. ท ำเสยีงนำ่รังเกียจสือ่ถึงเร่ืองเพศ ขณะคยุโทรศพัท์กบัทำ่น     
8. พยำยำมคยุเก่ียวกบัพฤตกิรรมทำงเพศของทำ่น     
9. พยำยำมสอบถำมเก่ียวกบัควำมผิดหวงั ควำมพลดัพรำกในควำม
รักของทำ่น และแกล้งท ำเป็นเห็นอกเห็นใจ 

    

10. เรียกทำ่นด้วยค ำที่แสดงควำมรัก  เช่น “ที่รัก”  “สดุที่รัก”       
11. พยำยำมพดูถงึหนงัหรือรำยกำรทีวีทีม่ีฉำกอนำจำรกบัทำ่น     
12. แก้ไขงำนของทำ่นบอ่ยครัง้ เพื่อให้ทำ่นมำพบหลำยๆ ครัง้ โดยอ้ำง     
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พฤติกรรมการคุกคามทางเพศ ใช่ ไม่ใช่ 
ไม่

แน่ใจ 

หมายเหตุ 
ในกรณีที่ทำ่นเลอืกค ำตอบ “ไมใ่ช่” หรือ 

“ไมแ่นใ่จ” โปรดระบเุหตผุล 

วำ่ทำ่นท ำงำนผิดพลำด  เพื่อจะได้อยูก่บัทำ่นนำนๆ 
13. ขม่ขูว่ำ่จะไลอ่อกจำกงำน/ปรับตกในวิชำที่เรียน  ถ้ำทำ่นไมม่ี
ควำมสมัพนัธ์เชิงชู้สำวหรือมีเพศสมัพนัธ์ด้วย 

    

14. พยำยำมพดูเร่ืองผิดศีลธรรมกบัทำ่น     
15. ใช้สำยตำมองเรือนร่ำงของทำ่นอยำ่งส ำรวจ     
16. พยำยำมโชว์นิตยสำรหรือสือ่ลำมกให้ทำ่นด ู     
17. พยำยำมสง่จดหมำยหรือข้อควำมแสดงควำมรักถึงทำ่น     
18. รับรองกำรเลือ่นต ำแหนง่หน้ำที่กำรงำน/เกรดของทำ่นหรือเสนอ
ผลประโยชน์อื่น ถ้ำทำ่นตอบสนองควำมต้องกำรเชิงชู้สำว 

    

19. ท ำให้ทำ่นเสยีหน้ำในกำรท ำงำน/กำรเรียน  เมื่อทำ่นไมส่นองตอบ
ตอ่ควำมต้องกำรเชิงชู้สำว 

    

20. พยำยำมท ำลำยช่ือเสยีงทำ่น เมื่อทำ่นไมส่นองตอบตอ่ควำม
ต้องกำรเชิงชู้สำว 

    

21. พยำยำมจบัมือทำ่นขณะท่ียืน่ของให้     
22. ตัง้ใจเดินชน  เพื่อสมัผสัทำ่น     
23. พยำยำมแตะต้องตวัทำ่น  เชน่ วำงมือบนไหล ่ โอบพนกัพิงของ
เก้ำอีท้ี่ทำ่นนัง่ 

    

24. สมัผสัทำ่นโดยตรง  โดยอ้ำงวำ่เป็นกำรสอนกำรท ำงำน  เช่น 
วำงมือของเขำบนมือของทำ่น ขณะที่สอนกำรใช้คอมพวิเตอร์ 

    

25. พยำยำมจบูทำ่น     
26. พยำยำมขม่ขืนทำ่น     
 

ข้อเสนอแนะอื่นๆ  เกี่ยวกับพฤติกรรมการคุกคามทางเพศ 

............................................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................. 
 

ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่าน 

***ข้อมูลของท่านจะถกูเก็บรักษาเป็นความลบั  ผู้วิจัยเป็นผู้เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพียงผู้เดียว*** 
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ภาคผนวก ข 
   แบบสอบถามความคิดเหน็พฤตกิรรมการคุกคามทางเพศ 

 

ค าชีแ้จง  แบบสอบถำมชดุนีเ้ป็นแบบสอบถำมควำมคิดเห็นเก่ียวกบัพฤตกิรรมกำรคกุคำมทำงเพศท่ีเกิดขึน้ในชีวิตประจ ำวนั  เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรศกึษำและวิเครำะห์พฤตกิรรมกำร
คกุคำมท่ีปรำกฏในสงัคมไทย 
 
ตอนที่ 1: ข้อมูลเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ:    ชำย   หญิง 
2. อาย:ุ  ..............ปี  

3. การศึกษา:  ชัน้ปีที่ 1    ชัน้ปีที่ 2  ชัน้ปีที่ 3   ชัน้ปีที่ 4  
 

ตอนที่ 2: ความคิดเหน็เก่ียวกับพฤตกิรรมการคุกคามทางเพศ 
กรุณำเติมประโยคหรือค ำพดูที่ทำ่นถกูคกุคำม และประโยคที่ทำ่นโต้ตอบกลบัด้วยประโยคหรือค ำพดู ตำมประสบกำรณ์ของทำ่นให้มำกที่สดุ   
 

พฤติกรรมการคุกคามทางเพศ ประโยคหรือค าพดูที่ท่านถกูคุกคาม ท่านโต้ตอบกลับด้วยประโยคหรือค าพดู 
1. พดูเร่ืองตลกลำมกหรือใช้ค ำทีส่ือ่เร่ืองเพศกบัทำ่น   
2. พดูติชมเก่ียวกบัรูปร่ำง  หน้ำตำ  กำรแตง่ตวั  เสือ้ผ้ำ ของทำ่น   
3. ร้องเพลงลำมก ในขณะท่ีอยูก่บัทำ่น   
4. ท ำเสยีงนำ่รังเกียจสือ่ถึงเร่ืองเพศ ขณะคยุโทรศพัท์กบัทำ่น   
5. พยำยำมคยุเก่ียวกบัพฤตกิรรมทำงเพศของทำ่น   
6. พยำยำมพดูถึงหนงัหรือรำยกำรทีวีที่มีฉำกอนำจำรกบัทำ่น   
7. ขม่ขูว่ำ่จะไลอ่อกจำกงำน/ปรับตกในวิชำที่เรียน  ถ้ำทำ่นไมม่ี
ควำมสมัพนัธ์เชิงชู้สำวหรือมีเพศสมัพนัธ์ด้วย 

  

8. พยำยำมพดูเร่ืองผิดศีลธรรมกบัท่ำน   
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พฤติกรรมการคุกคามทางเพศ ประโยคหรือค าพดูที่ท่านถกูคุกคาม ท่านโต้ตอบกลับด้วยประโยคหรือค าพดู 
9. ใช้สำยตำมองเรือนร่ำงของทำ่นอยำ่งส ำรวจ   
10. พยำยำมโชว์นิตยสำรหรือสือ่ลำมกให้ทำ่นด ู   
11. รับรองกำรเลือ่นต ำแหนง่หน้ำที่กำรงำน/เกรดของทำ่นหรือเสนอ
ผลประโยชน์อื่น ถ้ำทำ่นตอบสนองควำมต้องกำรเชิงชู้สำว 

  

12. ท ำให้ทำ่นเสยีหน้ำในกำรท ำงำน/กำรเรียน  เมื่อทำ่นไม่
สนองตอบตอ่ควำมต้องกำรเชิงชู้สำว 

  

13. พยำยำมท ำลำยช่ือเสยีงทำ่น เมื่อทำ่นไมส่นองตอบตอ่ควำม
ต้องกำรเชิงชู้สำว 

  

14. พยำยำมจบัมือทำ่นขณะท่ียืน่ของให้   
15. ตัง้ใจเดินชน  เพื่อสมัผสัทำ่น   
16. พยำยำมแตะต้องตวัทำ่น  เชน่ วำงมือบนไหล ่ โอบพนกัพิงของ
เก้ำอีท้ี่ทำ่นนัง่ 

  

17. สมัผสัทำ่นโดยตรง  โดยอ้ำงวำ่เป็นกำรสอนกำรท ำงำน  เช่น 
วำงมือของเขำบนมือของทำ่น ขณะที่สอนกำรใช้คอมพวิเตอร์ 

  

18. พยำยำมจบูทำ่น   
19. พยำยำมขม่ขืนทำ่น   

 

ข้อเสนอแนะอื่นๆ  เกี่ยวกับพฤติกรรมการคุกคามทางเพศ 

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่าน 

***ข้อมูลของท่านจะถกูเก็บรักษาเป็นความลบั  ผู้วิจัยเป็นผู้เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพียงผู้เดียว*** 
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ภาคผนวก ค 

ตัวอย่าง การคุกคามทางเพศ 

 

1. พูดเร่ืองตลกลามกหรือใช้ค าท่ีส่ือเร่ืองเพศกับท่าน 

ประโยคหรือค าพูดท่ีท่านถูกคุกคาม ท่านโต้ตอบกลับด้วยประโยคหรือค าพูด 
ขำขำวมำกเลย เออแล้วไง? 
โอ้โห! ก้นเธอฟิตจงั ออ๋! เรำอ้วนนะ่ 
ฉนัชอบหน้ำอกเธอมนัใหญ่มำก ไอ้เหีย้ 
ก้นนำ่จบัจงั เฮ้ย!! 
นมหกหมดแล้ว ขอบคณุท่ีเตือนนะ (คณุห่ืน) 
โอ๊ย ไขแ่ลบ ก็ไมไ่ด้แต๊บ 
นมใหญ่จงั ของแท้แมใ่ห้มำ 
หวันมโผล!่ ชัน้ในไมแ่ห้ง 
หิวนมจงั นมแมม่งึสิ 
อยำกกินส้มจงั (ช่ือส้ม) แถวนีไ้มมี่ขำยคะ่ต้องไปตลำดสด 
ปำกหวำนจงั ขอชิมหนอ่ย ชิมหน้ำ มงึส ิ
เธอหิวกล้วยมัย๊ ฉนัหิวข้ำว 
กินอำหำรเผ็ดแล้วร้องเหมือนคนโดนปล ำ้เลย รู้ได้ไง? เคยโดนปล ำ้เหรอ 
ตดูใหญ่ยงักบักะละมงั  
นัน่ก้นหรือกะละมงัเน่ีย  
รีบกลบัไปนอนกกเมียเหรอวะ บดิำแกสิ 
ไปติว้ไปมงึ ไมเ่อำอะ่ อีหำ่ 
ไม้กระดำน หวัเรำะ 
แบนจงัน่ีหน้ำหรือหลงั? ไมต่อบ 
น่ีตดูหรือกะละมงั แล้วกะละมงับ้ำนมงึใหญ่เทำ่ตดูกมูัย๊ละ่ 
แหม! นัน่นม หรือกระดำนโต้คล่ืนอะ่? เรำเลน่กล้ำม มนัเป็นกล้ำมเนือ้ 
นมหรือหลงั วะ? เร่ืองของก ู
นัน่อะไรอยู่ในเป้ำอะ่ ปลำชะโด รึเปลำ่ ..........(นิ่งเฉย) 
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ประโยคหรือค าพูดท่ีท่านถูกคุกคาม ท่านโต้ตอบกลับด้วยประโยคหรือค าพูด 
นัน่นมหรือไข่ดำว เร่ืองของฉนั 
เดี๋ยวจบัฉีดยำ (อึง้) 
นัน่นม หรือกระดำน กระดำนมัง้ 
น่ี...คยุกนัหนัหลงัให้ท ำไม? เออ่........ 
อยำ่หนัหลงัให้ได้ไหม? เอิบบ 
นัน่ไม้กระดำนหรอ? เออ! 
โอ้โห ตดูใหญ่เหมือนกะละมงั ก็แล้วแตน่ะ่ 
หนัหน้ำมำคยุกนัสิ หนัแล้ว 
หน้ำมธัยม นมมหำลยันะ่ แล้วไงอะ่ 
เดี๋ยวจบัฉีดยำเลย  
เคยมีไรกบัใครป่ะ? ก็เคยนะลองป่ะ? 
เคยตกเบ็ดไหม? ไมเ่คย! 
แมส่ำวน้อย สนใจไปจุ๊กกรู๊กบัพ่ีมัย๊? ใครน้องแก 
คืนนีว้่ำงมัย๊ มำหำหนอ่ย -_-" 
วนันีช้ว่ยตวัเองยงั คดิว่ำไงละ่ 
ไปนอนด้วยไหม เงียบ 
นมคพัอะไร? ถำมไปท ำไม 
ใสเ่สือ้ในสีอะไร บ้ำ! ลำมก 
ใสช่ดุชัน้ในสีไรอะ่ คืนนี?้ แล้วมนัธุระอะไรของคณุละ่ 
ผมอดัตดูพ่ีได้มัย๊อะ่? ไมเ่อำเว้ย! กไูมช่อบ 
เสือ้จะปริแล้วมัง้ แล้วจะซือ้ใหมใ่ห้มัย๊ 
เอำหอยไปไกลๆ พดูเหมือนตวัเองไมมี่หอยนะ 
น่ีข้ำงหน้ำหรือข้ำงหลงัเนีย้ ข้ำงหน้ำดนัสดุแล้ว 
กินเหล้ำแล้วเธอจะเมำ กินเรำแล้วเธอจะมนั อ่ิมอยู่ 
หอยแมลงภู่ปะ เงียบ 
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2. พูดตชิมเก่ียวกับรูปร่าง  หน้าตา  การแต่งตัว  เสือ้ผ้า ของท่าน 

ประโยคหรือค าพูดท่ีท่านถูกคุกคาม ท่านโต้ตอบกลับด้วยประโยคหรือค าพูด 
เสือ้คอกว้ำงดีเนอะ เซ็กซ่ีปะหละ่ 
ใสเ่สือ้คอกว้ำง เห็นไปถึงไหนๆละ? ท ำไมอะ่ อยำกโชว์อะ่ 
ใสก่ำงเกงขำสัน้อยำ่งนีม้นัน่ำ...นกั! ตลก!!! โรคจิตป่ะถำมจริง? 
ใสเ่สือ้รัดรูปจงัเลย เสือ้ปลิน้หมดแล้ว !! (ตกใจ) 
ใสก่ำงเกงสัน้จงัเลย สัน้หรอ? 
เห้ย! วนันีใ้สก่ำงเกงสัน้จงั  
กระโปรงสัน้นะ  
ท ำไมใสเ่สือ้รัดรูปจงั ก็ชอบ แล้วใสต่วัใหญ่มนัดโูล่งๆ 
กำงเกงสัน้ไปไหม? มนัเป็นแฟชัน่ 
สัน้จงั (ตำมอง) หนกัหวัแมง่มงึเหรอ 
สัน้ไปป่ะ ไมน่ะปกติ 
กำงเกงสัน้เสมอจิ๋มเลย หนกัหวัแมม่งึปะ 
หน้ำอกเด้งจงั แล้วหนกัหวัใครปะ 
อกสวยจงั เงียบ 
ตดูใหญ่ เซ็กซ่ี 
นัน่มนัคนหรือช้ำง  
อ้วนเทำ่ช้ำง เฉยๆไมใ่สใ่จ 
นัน่ขำคนหรือขำช้ำง? แล้วมงึวำ่กเูป็นอะไร 
นัน่คนหรือแมวน ำ้ แมวน ำ้อะไรจะสวยขนำดนี ้
ขำคนหรือขำโต๊ะสนุ๊ก? OMG 
ใสเ่สือ้ชัน้ในคพัอะไรเน่ีย คพัเดียวกบัแมแ่กมัง้ 
แตง่ตวันำ่รักจงันะน้อง ขอบคณุคะ่ 
วนันีแ้ตง่ตวัสวยนะ ขอบใจจะ่ 
วนันีแ้ตง่ตวัหล่อนะ ขอบคณุครับ 
พ่ีต๋ีใสเ่สือ้นำ่รักทกุวนัเลย ขอบคณุนะ 
หุน่แบบนีใ้สอ่ะไรก็สวย อือ ใจ 
สวยนะ ขอบใจ 
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ประโยคหรือค าพูดท่ีท่านถูกคุกคาม ท่านโต้ตอบกลับด้วยประโยคหรือค าพูด 
ท ำไมแตง่ตวัดีจงั ขอบใจ 
ใสเ่สือ้ตวันีด้อู้วนนะ จริงอะ่ 
นัน่เสือ้เล็ก หรือคนตวัใหญ่!? คนตวัเล็ก แตเ่สือ้เล็กกว่ำ 
ใสช่ดุนีแ้ล้วอ้วนนะ่ โห จริงอะ่ 
 

3. ร้องเพลงลามก ในขณะท่ีอยู่กับท่าน 

ประโยคหรือค าพูดท่ีท่านถูกคุกคาม ท่านโต้ตอบกลับด้วยประโยคหรือค าพูด 
เห็นหมีหนมูัย๊ เห็นหมีหนมูัย๊ เห็นหมีหนมูัย๊!  เหม็นมำกเลยจ๊ะ 

นอนเดียวดำย นอนเด้งมำเด้งไป หยดุร้องร ำคำญ 

บอกมำคืนนีอ้ยำกได้ก่ีครัง้ ก่ีครัง้ก็ยงัไหว 

ออกหวัเธอมำเป็นผวัฉนั ออกก้อยนัน้ฉนัจะเป็นผวั

เธอ 

นิ่งเฉย 

ผวัใครควรจะท ำป้ำยแขวน บ้ำจงั 

คนัหไูมรู้่เป็นอะไร? คนัมำกป่ะ? 

 

4. ท าเสียงน่ารังเกียจส่ือถึงเร่ืองเพศ ขณะคุยโทรศัพท์กับท่าน 

ประโยคหรือค าพูดท่ีท่านถูกคุกคาม ท่านโต้ตอบกลับด้วยประโยคหรือค าพูด 
อดึ !! อ่ำห์!! โอ้วววว เป็นอะไร? 
สง่เสียง ซ๊ีด ซ๊ำด   
หำยใจแรงๆ นอนไหม? 
ท ำเสียง ซ๊ีด...อ้ำ... เส่ือม!! กดวำงสำย 
ท ำเสียง อ๊ิ อ๊ำ โลกสวยด้วยมือเรำไปก่อนนะคะ 
ขอไมบ่รรยำย ฟำย พอ่งตำย 
อือ้ อำ่ เข้ำห้องน ำ้ก่อนป๊ะเธอ ! 
โอ๊ยๆ ซ๊ีดๆ คิดแล้วฟินอะ่ อีโรคจิต ไปฟินกบัเสำไฟไป๊! 
เง่ียนวะ่ อะไรของมงึ 
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ประโยคหรือค าพูดท่ีท่านถูกคุกคาม ท่านโต้ตอบกลับด้วยประโยคหรือค าพูด 
ซ๊ีดดดด....อำ่ส์   
ซ๊ีด!! ทอ่งบทสวดมนต์ไป 
ท ำเสียงกระเสำ่ เหมือนโรคจิต นิ่งเฉยใส ่ท ำเหมือนไมมี่อะไรเกิดขึน้ 
อ๊ำ....เสียวจงัเลย เสียวอะไรของเมิง 
ไปนอนด้วยกนัมัย๊ ครำง ไมต่อบวำงสำย 
จิมิ พอ่ง 
อู๊วว...เสียวอำ่ ... 
เสียวจงัเลย   
ประมำณวำ่ก่ีนิว้ วำงสำยทนัทีท่ีรู้วำ่เค้ำโทรมำ 
โอ้ว.....ซ๊ีดดด เสีย้นต ำหรอ? 
โอ้วววว พอ่งมงึหรอ 
อ้ำ....อ้ำ.... เห้ย...แมง่!! 
อำ่ส์ อ๊ำกส์ โทรผิดแล้ว 
ซีด ซ๊ำด แคนี่น้ะ กินมำมำ่อยู่ 
อู้ววว อำ่ห์ .... 
 

5. พยายามคุยเก่ียวกับพฤตกิรรมทางเพศของท่าน 

ประโยคหรือค าพูดท่ีท่านถูกคุกคาม ท่านโต้ตอบกลับด้วยประโยคหรือค าพูด 
เคยชว่ยตวัเองมัย๊ ถำมท ำไม ไมจ่ ำเป็นต้องรู้หรอก 
เคยโดนหรือยงัน้องสำว ไมต่อบ 
เคยชว่ยตวัเองบอ่ยไหม เร่ืองของฉนั (ก)ู 
แกเคยแบบนัน้ปะ? แบบไหนท่ีวำ่ 
เธอเคยมีไรกบัใครยงั? แระมนัเร่ืองอะไรของเธอหละ่ 
เคยมี Sex ไหม แล้วเป็นยงัไง ขอไมค่ยุนะ เร่ืองสว่นตวั 
มงึเคยเปลำ่ เสือกไร 
เธอเคยมีอะไรกบัผู้ชำยรึเปล่ำ ไมใ่ชเ่ร่ืองของเธอ 
เคยมี Sex กบัใครป๊ะ? ก็ไมรู้่สินะ 
เคยมีอะไรหรือยงั? ถำมท ำไม? 
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ประโยคหรือค าพูดท่ีท่านถูกคุกคาม ท่านโต้ตอบกลับด้วยประโยคหรือค าพูด 
เคยไม๊ ถำมเพ่ือ? 

ชว่ยตวัเองวนัละก่ีครัง้ ก็หลำยครัง้อยู่นะ 
ของขวญัปีนีเ้อำอะไร? ดลิโด้มัย๊? ไปตำยซะ 
เวลำเธออะไรกบัคนรักท ำไงอำ่? เร่ืองสว่นตวัป่ะ ถำมไม โรคจิตอ่อ 
ปลดปลอ่ยอำทิตย์ละก่ีครัง้ เร่ืองของผม 
ท ำไมอยูค่นเดียว พอ่แมอ่ยู่ตำ่งจงัหวดั 
เธอใสถ่งุป่ะ? ใสถ่งุป่ะ คืออะไร? 
ยงัซิงอยูม่ัย๊จ๊ะ หน้ำแบบนีซ้ิงแนน่อน แล้วเร่ืองอะไรของแก 
มีอะไรกบัแฟนทำ่ไหนอะ่ แล้วแกหละ่ ทำ่ไหนอะ่ 
แฟนเอำบอ่ยไหมเน่ีย ส้นตีน กไูมใ่ชม่งึ 
วนันีช้กัไปก่ีน ำ้ มงึบ้ำป่ำววะ? 
ชอบชว่ยตวัเองบอ่ยมัย๊ อำทิตย์ละครัง้ ถำมท ำไม? 
ไปดหูนงักนัมัย๊? ไมว่ำ่งอะ่ ขอโทษทีนะ 
นัน่นมหรือแผน่กระดำน ตบอยำ่งเดียว 
น่ีถ้ำหน้ำอกใหญ่กวำ่นีอี้กนิดคงสวยนะ ออ๋ เหรอคะ 
 

6. พยายามพูดถึงหนังหรือรายการทีวีท่ีมีฉากอนาจารกับท่าน 

ประโยคหรือค าพูดท่ีท่านถูกคุกคาม ท่านโต้ตอบกลับด้วยประโยคหรือค าพูด 
เห็นฉำกตอนนัน้มัย๊ท่ีพระนำงมีไรกนั ไมเ่ห็น!! 
แกดเูร่ืองนัน้ไหมท่ีมนัมีอะไรกนั ไมเ่คยด ู
เฮ้ย ไปดหูนงัโป้กนั เร่ืองของมงึ 
ไปดจูนัดำรำกนั จะไปดฉูำกอยำ่งวำ่ ไปคนเดียวเหอะ ไอ้ห่ืน 
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7. ข่มขู่ว่าจะไล่ออกจากงาน/ปรับตกในวิชาท่ีเรียน  ถ้าท่านไม่มีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวหรือมี
เพศสัมพันธ์ด้วย 

ประโยคหรือค าพูดท่ีท่านถูกคุกคาม ท่านโต้ตอบกลับด้วยประโยคหรือค าพูด 
ถ้ำไมย่อมให้ท ำ จะปรับเธอตกนะ งัน้ผมดรอปครับ/ งัน้ผมลำออกครับ 
เธอต้องชว่ยฉนั ถ้ำไมช่ว่ย เธอจะสอบตก หนขูอสอบตก ขอบคณุคะ่ 
วิชำนีไ้มผ่ำ่นนะ ถ้ำไมมี่อะไรด้วย ออ๋ หนยูอมตกคะ่ ปีหน้ำเรียนใหมไ่ด้ หนไูมรี่บ 
หญ้ำ ถ้ำเธอนอนกบัครู ครูจะให้เกรด 4 เธอ ถ้ำไม่
เธอจะได้ 0  

ตำมใจครูคะ่ 0 ก็ 0 หนแูก้ได้ 

มำนอนค้ำงบ้ำนครูคืนนีแ้ล้วจะได้เกรด A หนไูมข่ำยตวัแลกเกรดกบัอำจำรย์ท่ีแก่ครำวพอ่
หนหูรอกคะ่ 

ถ้ำไมย่อมมีอะไรกบัผม คณุก็ไมผ่ำ่นวิชำนี ้ลองดซูิ 
!! 

โรคจิต จะแจ้งควำม ก็ลองดซูิ !!! 

ถ้ำเธอไมใ่ห้ ก็สอบไมผ่ำ่น ยอมตก แล้วไปฟ้องแม่ 
อยำกได้งำนอยูไ่หม ถ้ำอยำกได้คืนนีม้ำหำผม งำนหว่ยๆแบบนีไ้มอ่ยำกได้แล้ว งำนดีๆมี

เยอะแยะไป 
ถ้ำยอมมี Sex ด้วยจะให้ผำ่น ไมเ่ป็นไร ยอมตก 
ไมอ่ยำกตดิ E คณุต้องนอนกบัผม ตกก็ตกคะ่ ฉนัจะแจ้งต ำรวจ ข้อหำขมขู่ 
ถ้ำไมย่อมอยำ่หวงัว่ำจะสอบผำ่น เอำสิคะ แจ้งต ำรวจคะ่ 

ถ้ำไมย่อม อยำ่หวงัวำ่จะ..... เออ กไูมง้่อมงึหรอก 
ถ้ำหนไูมย่อมมีอะไรกบัฉนั หนจูะโดน ไล่ออก!! เงียบ 
ถ้ำไมม่ำแก้งำนตำมท่ีฉนับอก ฉนัจะให้คณุตก ปลอ่ยไปตำมเนือ้ผ้ำเถอะ 
ถ้ำวนันีเ้ธอไมไ่ปกบัฉนัเธอตกแน่ เอำสิ๊!ลำออกให้รู้แล้วรู้รอดกนัไป 
ถ้ำคณุไมมี่อะไรกบัผม คณุจะโดนไลอ่อกนะ? งัน้ดี ไลอ่อกเลยคะ่  ลำก่อน ! 
อยำกได้เกรดดีมัย๊?   
 

8.พยายามพูดเร่ืองผิดศีลธรรมกับท่าน 

ประโยคหรือค าพูดท่ีท่านถูกคุกคาม ท่านโต้ตอบกลับด้วยประโยคหรือค าพูด 
นำ่กินจงัเลยนะเธอ กินข้ำวสิครับ 
เคยหรือยงั ไมเ่คยนะ 
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ประโยคหรือค าพูดท่ีท่านถูกคุกคาม ท่านโต้ตอบกลับด้วยประโยคหรือค าพูด 
เมียเผลอเจอกนันะ เจอกบัเมียหรอ 
มีแฟนแล้วเป็นก๊ิกก็ได้นะ ไมดี่คะ่ 
หน้ำอกเธอใหญ่จงั ไปดหูน้ำอกแมเ่ธอไป!!! 
ขดุทองมัย๊น้อง?   
 

9.พยายามจับมือท่านขณะที่ยื่นของให้ 

ลักษณะการกระท า ท่านโต้ตอบกลับด้วยประโยคหรือค าพูด 
 สะบดัออก 
 กระชำกมือออก 
 ดงึมือออกไมใ่ห้จบั 
 ชกัมือออก 
 รีบชกัมือกลบัและท ำหน้ำรังเกียจใส่ 
 ปลอ่ยคะ่ 
 ไมต้่องโดนมือก็ได้ 
 

10. ตัง้ใจเดินชน  เพื่อสัมผัสท่าน 

ลักษณะการกระท า ท่านโต้ตอบกลับด้วยประโยคหรือค าพูด 
 ผลกั 
 มองหน้ำด้วยควำมแค้น 
  อำจจะดำ่หรือไมด่ำ่ แล้วแตอ่ำรมณ์ 
  เบี่ยงตวัหลบ 
  ขำดควำมอบอุน่หรอ? 
  ขอโทษนะคะ ชว่ยหลบไปด้วยคะ่ 
  จะเดนิอะไรนกัหนำ 
  เดนิหนี 
  มองหน้ำไมไ่ด้พดูอะไร 
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11. พยายามแตะต้องตัวท่าน  เช่น วางมือบนไหล่  โอบพนักพงิของเก้าอีท้ี่ท่านน่ัง 

ลักษณะการกระท า ท่านโต้ตอบกลับด้วยประโยคหรือค าพูด 
 ลกุออก 
 ตะโกนประจำน 
 เบี่ยงตวัหนี หรือท ำเป็นสนใจอยำ่งอ่ืนแล้วเดนิหนี

ไป 
 ท ำทำ่ให้เห็นชดัเจนว่ำไมช่อบ 
 จะโอบอีกนำนป๊ะ วำงบนหวัเลยเหอะ! 
 ขยบัตวัหนีเม่ือรู้สกึไมป่ลอดภยั 
 สลดัมือออกแล้วบอกว่ำไมส่มควร เรำเป็นเพ่ือน

กนั 
 เบี่ยงตวัออก 
 ไมไ่ด้ตอบ แตรี่บเอำตวัออกห่ำงทนัที 
 สะบดัออก 
 รบกวนเอำมือออกไปคะ่ 
 เอำมือออกไปหน่อยไมช่อบ 
 สบำยดีครับ (ท ำหน้ำหลอนๆ) 
 ผลกัหวั 
 

12. สัมผัสท่านโดยตรง  โดยอ้างว่าเป็นการสอนการท างาน  เช่น วางมือของเขาบนมือของ
ท่าน ขณะท่ีสอนการใช้คอมพวิเตอร์ 

ลักษณะการกระท า ท่านโต้ตอบกลับด้วยประโยคหรือค าพูด 
 เอำมือออก 
 พยำยำมเบี่ยงตวัหนี แกะมือออก หรือไมก็่พดูดงัๆ

ให้เค้ำอำย 
 ดงึมือดอก  
 บอกให้สอนวิธีแล้วจะท ำตำมเอง ไมต้่องมำแตะ

ตวั 
 บอกวำ่ไมช่อบ อยำ่ท ำ 
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13. ใช้สายตามองเรือนร่างของท่านอย่างส ารวจ 

ลักษณะการกระท า ท่านโต้ตอบกลับด้วยประโยคหรือค าพูด 
 จ้องหน้ำ 
 มองอะไร มีปัญหำหรอ! 
 พยำยำมเดนิหลบให้หำ่ง 
 มองกลบั มองหวัจรดเท้ำ 
 เหว่ียงใส่ 
  มองหำอะไรไมท่รำบ! 
  เดนิเร็วๆ 
 

14. พยายามโชว์นิตยสารหรือส่ือลามกให้ท่านดู 

ประโยคหรือค าพูดท่ีท่านถูกคุกคาม ท่านโต้ตอบกลับด้วยประโยคหรือค าพูด 
ลองดสูิ น่ำสนใจนะ ไมเ่อำอะ่ 
มำดดู้วยกนัสิจ๊ะ เก็บไว้ดคูนเดียวมะ่ 
ดเูว็บญ่ีปุ่ นสิ ดทู ำไมวะ 
ดมูะ่ เลม่นี?้ ใหญ่ดีนะ ... 
 

15. รับรองการเล่ือนต าแหน่งหน้าที่การงาน/เกรดของท่านหรือเสนอผลประโยชน์อ่ืน ถ้าท่าน
ตอบสนองความต้องการเชิงชู้สาว 

ประโยคหรือค าพูดท่ีท่านถูกคุกคาม ท่านโต้ตอบกลับด้วยประโยคหรือค าพูด 
ถ้ำให้ท ำนะจะให้เกรด เอ เลย ตกยงัดีซะกวำ่ครับ 
เกรด A นะหำก...ซกัครัง้ C+ ก็ได้ครับ 
ถ้ำเกรดไมดี่ ให้มำหำครูนะ ไมเ่ป็นไร ผมเกรงใจครับ 
มำหำผมท่ีห้องคืนนี ้แล้วผมจะชว่ยเร่ืองเกรด งัน้เอำ E เหมือนเดมิเถอะคะ่ 
ขอกอดเด๋ียวให้งำน ไมเ่อำครับ 
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16. ท าให้ท่านเสียหน้าในการท างาน/การเรียน  เม่ือท่านไม่สนองตอบต่อความต้องการเชิงชู้
สาว 

ประโยคหรือค าพูดท่ีท่านถูกคุกคาม ท่านโต้ตอบกลับด้วยประโยคหรือค าพูด 
ถ้ำไมท่ ำนะจะแฉเร่ืองเธอกบัแฟน ถ้ำคณุท ำอยำ่งนัน้ อยำ่หวงัจะได้กลบับ้ำนครบ 

32 
จะบอกคนอ่ืนวำ่จน หำกไมใ่ห้มี Sex บอกไปดิ 
ถ้ำคณุไมม่ำหำผมท่ีห้องคืนนี ้คณุจะโดนไลอ่อก! ลำก่อนคะ่! 
 

17. พยายามท าลายช่ือเสียงท่าน เม่ือท่านไม่สนองตอบต่อความต้องการเชิงชู้สาว 

ประโยคหรือค าพูดท่ีท่านถูกคุกคาม ท่านโต้ตอบกลับด้วยประโยคหรือค าพูด 

ถ้ำเธอไมย่อมจะโพสรูปเธอกบัแฟนลงเน็ต ถ้ำคิดจะท ำ ก็ระวงัอวยัวะตวัเองนะ 

ถ้ำคณุไมม่ำหำผมท่ีห้องคืนนี ้ขำ่วเร่ืองนีถ้ึงหคูน
อ่ืนแน!่ 

เชิญคะ่ 

 

18. พยายามจูบท่าน 

ลักษณะการกระท า ท่านโต้ตอบกลับด้วยประโยคหรือค าพูด 
 หนัหน้ำหนี 
  ไอ้ห่ืน โรคจิต ถ้ำแกเข้ำมำใกล้ฉนัอีกกก้ำวเดียว 

ฉนัจะเรียกต ำรวจมำจบั 
  เบี่ยงหน้ำหนีแล้วรีบหำท่ีท่ีมีคนเยอะๆ 
  ผลกัออก 
 

19.พยายามข่มขืนท่าน 

ลักษณะการกระท า ท่านโต้ตอบกลับด้วยประโยคหรือค าพูด 
 ตอ่สู้ทกุวิถีทำง 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัตย่ิอผู้วจิัย 
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