วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2564)

55

วาทกรรมเรื่องการค้าประเวณี และการประพฤติ ในเรื่องกาม
ที่ปรากฏในพจนานุกรมคาใหม่ฉบับราชบัณฑิ ตยสถาน
ขจิตา ศรีพมุ่ *

บทคัดย่อ
บทความวิ จ ั ย นี้ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งกลวิ ธี ท างภาษากั บ
การประกอบสร้างชุดความคิดเรื่องการค้าประเวณีและการประพฤติในเรื่องกามที่
ปรากฏในสังคมไทย โดยเก็บข้อมูลจากประโยคตัวอย่างในพจนานุ กรมคาใหม่
ฉบับ ราชบัณฑิต ยสถานเล่ ม 1-2 วิเ คราะห์ด้ว ยทฤษฎีว าทกรรมวิเ คราะห์เชิง
วิพากษ์ มีวตั ถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) เพื่อวิเคราะห์กลวิธที างภาษาทีป่ ระกอบ
สร้างชุดความคิด และ 2) เพื่อวิเคราะห์วถิ ปี ฏิบตั ทิ างวาทกรรมและวิถปี ฏิบตั ทิ าง
สังคมและวัฒนธรรมทีส่ ะท้อนสภาพสังคมวัฒนธรรมไทย
ผลการวิจยั พบการใช้กลวิธที างภาษาในการประกอบสร้างชุดความคิด
เรื่องการค้าประเวณีและการประพฤติในเรื่องกาม 5 กลวิธี ได้แก่ การใช้สานวน
การใช้คากริยา การใช้คานาม การใช้คาเรียกขาน และการใช้ประโยคกรรม โดย
วาทกรรมเหล่านัน้ ประกอบสร้างชุดความคิดย่อยเพื่อสื่อความหมายเชิงอุดมการณ์
ไปสู่ผู้รบั สาร ดังนี้ 1) เรื่องการนอกใจคู่รกั คู่สมรสหรือการมีชเู้ ป็ นเรื่องทีม่ อี ยู่ใน
สังคมไทยและสามารถพบเห็นได้เป็ นปกติ 2) มีการล่อลวงทางเพศทัง้ โดยการ
* อาจารย์ประจาภาควิชาภาษาไทย คณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
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แสดงเพียงเจตนาล่อลวงและทัง้ ทีล่ งมือกระทาการล่อลวงทางเพศ 3) ในสังคมไทย
มีก ารซื้อ และการขายบริก ารทางเพศ (ค้า ประเวณี ) และสามารถพบเห็น ได้
โดยทัวไป
่ และ 4) กิจกรรมทางเพศมักถูกกาหนดจากสังคมว่าให้แสดงออกได้
เฉพาะหนุ่มสาวหรือวัยกลางคนเท่านัน้ ผูส้ งู อายุไม่ควรมาให้ความสนใจในเรื่องเพศ
ประเด็นการกระจายตัวบทและการตีความตัวบท พบว่าวาทกรรมถูกสื่อ
ออกมาจากสถาบัน ระดับ ชาติ คื อ ราชบัณ ฑิต ยสถานโดยผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิด้ า น
ภาษาไทย ซึง่ เป็ นองค์กรทีไ่ ด้รบั การยอมรับของคนไทยมานาน แสดงวัตถุประสงค์
ในการสะท้อ นภาพความเป็ น ไปในการใช้ภ าษาที่ป รากฏในสื่อ มวลชน เช่ น
หนัง สือ พิม พ์ สื่อ มวลชน ฯลฯ ทัง้ นี้ ร าชบัณฑิต ยสภามีเ จตจ านงในการบันทึก
ปรากฏการณ์ทางภาษาในสังคมตามยุคสมัย ข้อมูลถูกเผยแพร่ทงั ้ ในรูปแบบสื่อ
สิ่ง พิม พ์แ ละสื่อ อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ สื่อ สารด้ว ยวัจ นลีลาภาษาเขีย น ใช้น้ า เสีย งใน
การเขียนแบบเป็ นทางการ ตัวบทเหล่านัน้ จึงสามารถสะท้อนชุดความคิดดังกล่าว
มาสูผ่ รู้ บั สารได้เป็ นอย่างดี
คาสาคัญ: การค้าประเวณี; การประพฤติเรื่องกาม; กลวิธที างภาษา:
วาทกรรมเชิงวิพากษ์; พจนานุกรมคาใหม่
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The Discourse of Prostitution and Sexual Conduct
in The Royal Institute Dictionary of New Words
Khajita Sripoom*

Abstract
The aim of the research was to apply a critical discourse analysis
approach (CDA) to an examination of the relationship between the linguistic
devices and the ideology of prostitution and sexual conduct discourse in Thai
society as evinced in example sentences in The Royal Institute Dictionary of
New Words, volumes 1-2. The research objectives were 1) to analyse the
linguistic features that went into foming sets of ideas and 2 ) discourse
practices and socio-cultural practices that reflected the conditions in Thai
society and culture.
The findings revealed that there were five linguistic features that
constituted the identities of prostitution and sexual conduct discourse,
namely, use of idioms, verb forms, noun forms, address terms, and passive
voice. Four sets of ideas were found in this study: 1) Cheating on lovers and
spouses is normal in Thai society. 2) Sexual bullying, both by indicating intent
* Lecturer, Department of Thai Language, Faculty of Humanities and Social
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or by taking action, is widespread. 3) Prostitution occurs in Thai society and
is commonly seen. 4) Sexual activity is limited by society to young people or
middle-aged people; the elderly should take no interest in sex.
The distribution of the script and the interpretation found that the
discourse was transmitted by Thai language experts of a national institution,
the Royal Institute, an institution long highly regarded in Thai society. The
objective is to reflect the possibilities of using language that appears in
newspapers and other mass media. The Royal Society has the intention of
recording language phenomena in modern society. The discourses were
distributed through both print and electronic media, are in formal written style,
and are thus well able to convey the four sets of ideas to readers.
Keywords: Prostitution; Sexual Conduct; Critical Discourse Analysis;
The Royal Institute Dictionary of New Words
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1. บทนา
ปั จจุบนั การค้าประเวณีเป็ นเรื่องผิดกฎหมายในประเทศไทย การประพฤติ
เกี่ยวกับเรื่องกามารมณ์กเ็ ป็ นสิง่ ทีไ่ ม่ควรเปิ ดเผย ยิง่ เป็ นการประพฤติผดิ ในกาม
ด้ว ยนัน้ นับ ว่าเป็ นสิ่ง ผิด ศีลธรรมอัน ดีง ามของคนไทยเลยทีเดียว แม้ว่ า การค้า
ประเวณีนนั ้ จะเป็ นการยินยอมพร้อมใจในการซื้อขายระหว่างผูข้ ายและผูซ้ อ้ื ก็ตาม
จึง ท าให้เ รื่อ งเหล่ า นี้ ไ ม่ ถู ก ถึง กล่ า วอย่ า งเปิ ด เผยนั ก แต่ เ มื่อ พิจ ารณาสภาพ
สังคมไทยในความเป็ นจริงแล้วนัน้ เราก็มอิ าจปฏิเสธได้ว่ายังคงมีกจิ กรรมเหล่านี้
เกิดขึน้ จริง และเราก็พบเห็นได้โดยทัวไป
่
หากพิจ ารณาในฐานะนั ก ภาษาสิ่ง ที่ส ะท้อ นให้เ ห็น อย่ า งชัด เจนว่ า มี
กิจกรรมเหล่านี้อยู่จริงในสังคมไทยนัน่ ก็คอื ภาษา เพราะภาษาเป็ นเครื่องมือใน
การบันทึก ถ่ายทอดและสะท้อนความคิดของผูใ้ ช้ ดังพบว่ามีถ้อยคาในภาษาสื่อ
ชุดความคิดเรื่องเหล่านี้มากมาย เช่น คาว่า กะหรี่ อีตวั โสเภณี ขายบริการ ฟั น
หื่น ฯลฯ งานวิจยั นี้จะชีใ้ ห้เห็นปรากฏการณ์ทางสังคมทีส่ ะท้อนออกมาในรูปแบบ
การใช้ภาษา โดยวิเคราะห์จากประโยคตัวอย่างที่ปรากฏในพจนานุ กรมคาใหม่
เล่ ม 1-2 ของราชบัณฑิต ยสถาน เพื่อ แสดงให้เ ห็น ชุ ด ความคิด ต่ า งๆ ในเรื่อ ง
การค้าประเวณีและการประพฤติในเรื่องกามโดยจะแสดงให้เห็นว่าชุดความคิ ด
เหล่านี้ถูกสือ่ ออกมาผ่านกลวิธที างภาษาอย่างไร ใช้แนวคิดการวิเคราะห์วาทกรรม
เชิงวิพากษ์ในการศึกษา โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นว่าภาษาเป็ นเครื่อง
บัน ทึก และยืน ยัน ถึง สภาพความเป็ น อยู่ข องสัง คม และภาษามีอ านาจในการ
ประกอบสร้างชุดความคิดบางอย่างไปสูส่ งั คมได้
เรื่อ งราวเกี่ย วกับ การค้ า ประเวณี แ ละการประพฤติ ผิด ในเรื่อ งกาม
สามารถพบได้เป็ นเรื่องปกติในสังคมไทยผ่านข่าวในหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชน
ต่างๆ มากมาย “การค้าประเวณี” หรือ prostitution คือ “กระทาการใดๆ เพื่อสาเร็จ
ความใคร่ในทางกามารมณ์ของผูอ้ ่นื อันเป็ นการสาส่อน เพื่อสินจ้างหรือประโยชน์
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อื่นใด และใน พ.ร.บ. ป้ องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 ได้ให้
นิ ย ามความหมาย การค้ า ประเวณี ว่ า การยอมรับ การกระท าช าเรา หรือ
การยอมรับ การกระทาอื่นใด หรือ การกระท าอื่นใดเพื่อ สาเร็จความใคร่ในทาง
กามารมณ์ของผูอ้ ่นื อันเป็ นการสาส่อนเพื่อสินจ้ างหรือประโยชน์อ่นื ใด ทัง้ นี้ไม่ว่า
ผูย้ อมรับการกระทาและผูก้ ระทาจะเป็ นบุคคลเพศเดียวกันหรือคนละเพศ” (วันชัย
ศรีนวลนัด, 2521 อ้างถึงใน เสาวรส หุ่นดี และจรัล เล็งวิทยา, 2558: 468)
โดยรูปแบบการค้าประเวณีนัน้ มี 3 รูปแบบ ได้แก่ การค้าประเวณีโดย
สมัครใจ โดยไม่สมัครใจ และโดยการถูกจูงใจให้กระทาการค้ าประเวณีภายหลัง
(สุพล บริสทุ ธิ,์ 2549 อ้างถึงใน เสาวรส หุ่นดี และจรัล เล็งวิทยา, 2558: 468)
การค้าประเวณีหรือการขายบริการทางเพศในสังคมไทยนัน้ มีหลักฐาน
ทางประวัตศิ าสตร์ระบุว่า ใน ระหว่าง พ.ศ. 1893-2310 ยุคทีอ่ ยุธยาเป็ นราชธานีมี
การค้ า ประเวณี อ ัน เนื่ อ งมาจากการเกณฑ์ แ รงงานในระบบศัก ดิน า เพราะ
ชายฉกรรจ์ต้องถูกเกณฑ์ไปรับใช้ห่างไกลลูกเมียจึงเกิดมีการขายบริการทางเพศ
ตอบสนองความต้ อ งการของชายเหล่ า นี้ จากนั ้น ก็ มี ก ารสืบ ทอดมาถึ ง ยุ ค
กรุงรัตนโกสินทร์ โดยตลาดบริการทางเพศในยุคนี้เกิดขึน้ เพื่อตอบสนองผู้ชาย
ชาวจีนที่อพยพเข้ามาเป็ นแรงงานซึ่งถือว่ามีจานวนไม่มากนัก (พีรสิทธิ ์ คานวณ
ศิลป์ และคณะ, 2542; อุไรวรรณ คะนึงสุขเกษม และสุภาณี เวชพงศา, 2542 อ้าง
ถึงใน อภิญญา เวชยชัย และกิติพฒ
ั น์ นนทปั ทมะดุลย์ , 2546: 4) ตลาดการค้า
ประเวณีเริม่ ขยายตัวในสมัยรัชกาลที่ 4 เมื่อประเทศไทยเปิ ดการค้ากับประเทศ
ตะวันตกมากขึน้ ในสมัยรัชกาลที่ 5 ก็เช่นเดียวกันเพราะนโยบายของประเทศทา
ให้มกี ารก่อสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ จานวนมากแรงงานชาวจีนยิง่ อพยพมามาก
ขึ้ น ท าให้ เ กิ ด ปั ญหาการระบาดของกามโรคที่ ร้ า ยแรง จนต้ อ งมี ก ารตรา
พระราชบัญญัตสิ ญ
ั จรโรค ร.ศ. 127 (ตรงกับพ.ศ. 2451) เพื่อควบคุมจานวนสถาน
บริการและจานวนหญิงบริการทางเพศ กฎหมายฉบับเดียวกันนี้ยงั กาหนดให้หญิง
บริการทางเพศทุกคนต้องจดทะเบียนผูท้ ม่ี อี าชีพบริการทางเพศอย่างถูกกฎหมาย
และถือได้ว่าอาชีพการค้าประเวณีเป็ นสิง่ ถูกกฎหมายเป็ นครัง้ แรกในประวัตศิ าสตร์
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โดยอาชีพค้าประเวณีต้องเสียภาษีให้แก่ทางราชการ เรียกว่า “ภาษีบารุงถนน”
(สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม, 2537 อ้างถึงใน อภิญญา เวชยชัย และกิตพิ ฒ
ั น์
นนทปั ทมะดุลย์, 2546: 4-5)
จากนัน้ ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญา
สิทธิราชย์มาเป็ นระบอบการปกครองภายใต้รฐั ธรรมนูญในปี พ.ศ. 2547 รัฐบาลได้
ประกาศใช้กฎหมายผัวเดียวเมียเดียวในปี พ.ศ. 2478 ผูช้ ายไม่สามารถมีเมียน้อย
ได้เหมือนเมื่อก่อนจึงทาให้หนั มานิยมการซื้อประเวณีมากขึน้ ผลคือมีผู้ซ้อื และ
ขายบริการจานวนมาก ในปี พ.ศ. 2503 ได้มกี ารประกาศใช้ พ.ร.บ. ปรามการค้า
ประเวณี ทาให้สงั คมกลับมาถือว่าการค้าประเวณีเป็ นสิง่ ผิดกฎหมาย การลงโทษ
เน้ น ที่ผู้ค้า ประเวณี เ ป็ น หลัก สัง คมมีอ คติต่ อ การค้า ประเวณี การปราบปราม
พยายามดาเนินการอย่างเคร่งครัดจนทาให้เกิดช่องทางการคอร์รปั ชันของผู
่
้ท่มี ี
อานาจตามกฎหมายอีกทางหนึ่ง ในทางตรงกันข้ามผูค้ า้ ประเวณีไม่ได้ลดลงแต่มี
การค้าอย่างแอบแฝงและทาให้ไม่สามารถทราบข้อมูลพืน้ ฐานใดได้เลย (อภิญญา
เวชยชัย และกิตพิ ฒ
ั น์ นนทปั ทมะดุลย์, 2546: 5-7)
จะเห็นได้ว่าการค้าประเวณีได้กลายมาเป็ นเรื่องทีผ่ ดิ กฎหมายตัง้ แต่นัน้
เป็ นต้นมา ประเทศไทยไม่ยอมรับว่าบ้านเราเมืองเรามีการค้ าประเวณี อยู่ม าก
ดังนัน้ เราจึงพบข่าวทีป่ ฏิเสธว่ามีการค้าประเวณีในประเทศไทยอยู่เสมอ เช่น ข่าว
ในหนังสือพิมพ์ออนไลน์เว็บไซต์ข่าวสด เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2562 พาด
หัว ข่า วว่า “โล่ ง อกไปที! ต ารวจลุ ยตรวจ วอล์ก กิ้ง สตรีท พัท ยา ไม่ พ บคนขาย
บริการ-ยาเสพติด” โดยเนื้อข่าวกล่าวว่า เจ้าหน้าที่ตารวจทีล่ งพื้นทีแ่ ถลงว่า “ผล
การตรวจทุกร้านทาถูกกฎหมายทัง้ หมด มีใบอนุ ญาตถูกต้อง โดยจะดาเนินการ
ตรวจสอบไปทุ ก ๆ วัน และสุ่ ม ตรวจอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง” (ข่ า วสด, 2562 วัน ที่ 8
มิถุนายน) ข่าวนี้เป็ นข่าวทีก่ ่อให้เกิดความสงสัยแก่ประชาชนมากว่าแท้จริง แล้วไม่
มีก ารค้า บริก ารทางเพศที่พ ัทยาจริงหรือ นอกจากเรื่อ งการค้าประเวณีแล้วใน
สังคมไทยยังมีการประพฤติผดิ ในเรื่องกามอีกด้วย งานวิจยั นี้จะชี้ให้เห็นสภาพ
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สังคมที่สะท้อนผ่านภาษา เพื่อที่จะได้เห็นว่ามีสงิ่ เหล่านี้อยู่ในสังคมไทยหรือไม่
เพราะเชื่อว่าภาษาเป็ นภาพสะท้อนของสังคม

2. วัตถุประสงค์ในการวิ จยั
1. วิ เ คราะห์ ก ลวิ ธี ท างภาษาที่ ป ระกอบสร้ า งชุ ด ความคิ ด เรื่ อ ง
การค้าประเวณีและการประพฤติในเรื่องกามทีป่ รากฏในพจนานุ กรมคาใหม่ ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน เล่ม 1-2 ตามแนววาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์
2. วิ เ คราะห์ วิ ถี ป ฏิ บ ัติ ท างวาทกรรมและวิ ถี ป ฏิ บ ัติ ท างสัง คมและ
วัฒนธรรมทีส่ ะท้อนสภาพสังคมวัฒนธรรมไทย

3. วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
1. การเก็บข้อมูล งานวิจยั นี้เก็บข้อมูลจากการคัดเลือกประโยคทีแ่ สดงถึง
วาทกรรมการค้าประเวณีและการประพฤติในเรื่องกาม จากประโยคแสดงตัวอย่าง
การใช้คา ในพจนานุ กรมคาใหม่ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ม 1-2 (ราชบัณฑิตยสถาน,
2558) ผลิตและเผยแพร่โดยราชบัณฑิตยสถาน จัดพิมพ์โดยบริษัทนานมีบุ๊คส์
พับลิเคชันส์
่ จากัด (เอกสารทีใ่ ช้เป็ นข้อมูลคือพจนานุกรมคาใหม่ทร่ี วมคาใหม่ทไ่ี ด้
จากพจนานุ กรมคาใหม่ เล่ม 1 และ 2 เข้าไว้ดว้ ยกัน โดยเล่ม 1 เผยแพร่ครัง้ แรก
ปี พ.ศ. 2550 และเล่ม 2 เผยแพร่ครัง้ แรกปี พ.ศ. 2552) พบข้อความที่นามาเป็ น
ข้อมูลในการศึกษาทัง้ สิน้ 32 ข้อความ
2. การวิเ คราะห์ข้อ มูล ผู้วิจ ัย จะวิเ คราะห์ก ลวิธีท างภาษาที่ใ ช้ส่อื ชุ ด
ความคิดเรื่องการค้าประเวณีและการประพฤติในเรื่องกาม โดยใช้กรอบแนวคิด
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วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ของแฟร์คลัฟ (Fairclough, 1995 อ้างถึงในทินวัฒน์
สร้อยกุดเรือ, 2558: 10-11) โดยมีประเด็นการวิเคราะห์คอื 1) ตัวบท (Text) 2) วิถี
ปฏิบตั ทิ างวาทกรรม (Discourse Practice) เพื่อให้เห็นภาพรวมขององค์ประกอบ
การสื่อสารที่แวดล้อมตัวบท โดยแสดงให้เห็นว่า ผู้สร้างตั วบท การสื่อสารตัวบท
สถานการณ์ หรือสื่อที่ใช้เผยแพร่ตวั บทมีอะไรบ้าง และมีวตั ถุประสงค์ในการสื่อ
ตัวบทอย่างไร 3) วิถีปฏิบตั ิทางสังคมและวัฒนธรรม (Socio-cultural Practice)
เป็ นการวิเคราะห์สภาพสังคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การประกอบ
สร้างอุดมการณ์และชุดความคิดและการตีความตัวบทอย่างไร
3. การนาเสนอผลการวิจยั ผลการวิจยั นาเสนอ 3 ขัน้ คือ ขัน้ ที่ 1) เสนอ
ผลการวิเ คราะห์วิถีปฏิบตั ิท างวาทกรรมเพื่อ ให้เ ข้าใจการผลิตการบริโภคและ
การเผยแพร่หรือการกระจายตัวบท ขัน้ ที่ 2.) เสนอผลการวิเคราะห์กลวิธีท าง
ภาษาในวาทกรรมการค้าประเวณีและการประพฤติผดิ ในเรื่องกามเพื่อเผยให้เห็น
ถึงชุดความคิดทีป่ รากฏอยู่ และขัน้ ที่ 3) เสนอผลการวิเคราะห์วถิ ปี ฏิบตั ทิ างสังคม
และวัฒนธรรมไทย

4. ทบทวนวรรณกรรม
การศึกษารูปภาษาทีเ่ ป็ นหน่ วยใหญ่ขน้ึ กว่าประโยค คือการศึกษาระดับ
ข้อความ ทางภาษาศาสตร์มกั ใช้คาว่า “ปริจเฉท” เพียรศิริ วงศ์วภิ านนท์ (2531)
ได้ให้ความหมายว่า “หน่วยทางภาษาในระดับทีใ่ หญ่กว่าประโยคและเป็ นรูปภาษา
ที่มีเอกภาพและความสมบูรณ์ ในตัวเอง” ต่ อมาเมื่อมีการศึกษาหน่ วยภาษาใน
ระดับข้อความโดยรวมเอาบริบททางสังคมเข้ามาร่วมวิเคราะห์ดว้ ย มีการนาคาว่า
“วาทกรรม” เข้ามาใช้ ชัยรัตน์ เจริญสินโอฬาร (2543: 3-4 อ้างถึงใน วิสนั ต์ สุขวิสทิ ธิ,์
2554: 15-16) ได้ให้คาจากัดความของคาว่า วาทกรรมจากการประมวลแนวคิด
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ของฟู โ กต์ ว่ า หมายถึง ระบบและกระบวนการในการสร้า ง/ผลิต (Constitute)
เอกลัก ษณ์ (Identity) และความหมาย (Significance) ให้ก ับ สรรพสิ่ง ต่ า งๆ ใน
สังคมทีห่ ่อหุม้ เราอยู่ ไม่ว่าจะเป็ นความรู้ ความจริง อานาจ หรือตัวตนของเราเอง
นอกจากนี้วาทกรรมยังทาหน้าทีต่ รึงสิง่ ทีส่ ร้างขึน้ ให้ดารงอยู่และเป็ นทีย่ อมรับของ
สังคมในวงกว้าง (Valorize) กลายสภาพเป็ น “วาทกรรมหลัก” หรือทีฟ่ ูโกต์เรียกว่า
“episteme”
จอห์นสโตน (Johnstone, 2008: 29) และ เจมส์ พอล จี (Gee, 2011: 36
อ้ า งถึ ง ในทิน วัฒ น์ สร้ อ ยกุ ด เรือ , 2558: 8) กล่ า วว่ า วาทกรรม (Discourse)
หมายถึง วิถปี ฏิบตั ทิ างสังคมทีป่ ระกอบสร้างความหมายให้กบั ทุกสิง่ ทีอ่ ยู่รอบตัว
โดยเป็ นการสร้างความหมายร่วมกันระหว่าง คา การกระทา ค่านิยม ความเชื่อ
สัญลักษณ์ เครื่องมือ วัตถุ เวลา และสถานที่ ทัง้ นี้วาทกรรมยังเป็ นการใช้ภาษาที่
สะท้อนความคิดและความคิดก็สะท้อนภาษา ซึ่งความสัมพันธ์ของความคิดและ
ภาษาจะทาให้เกิดความสัมพันธ์เชิงอานาจทางสังคม
แฟร์คลัฟ นักภาษาศาสตร์ชาวอังกฤษ (Fairclough, 1994: Fairclough
et al., 2011: 357อ้างถึงใน ทินวัฒน์ สร้อยกุดเรือ , 2558) กล่าวถึง การศึกษา
วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ (Critical Discourse Analysis) หรือ CDA ว่า เป็ น
การศึกษาเพื่อหาความสัมพันธ์ทซ่ี บั ซ้อนและเป็ นเหตุเป็ นผลกันระหว่างวิถปี ฏิบตั ิ
ทางวาทกรรม เหตุการณ์ และตัวบท โดยดูโครงความสัมพันธ์และกระบวนการทาง
สังคมและวัฒนธรรมในภาพที่กว้างขึน้ นอกจากนี้ยงั เป็ นการศึกษาว่าวิถีป ฏิบตั ิ
ทางวาทกรรม การผลิตตัวบท ลักษณะของตัวบท การกระจายตัวบท ผูร้ บั ตัวบท
ฯลฯ เหตุการณ์และตัวบทเหล่านัน้ เป็ นผลมาจากการถูกกาหนดโดยความสัมพันธ์
ของอานาจและการรักษาไว้ซง่ึ อานาจเหล่านัน้ และความซับซ้อนเหล่านัน้ เองเป็ น
ปั จจัยในการรักษาและครอบครองอานาจนัน้ อย่างไร ทัง้ นี้วาทกรรมวิเคราะห์เชิง
วิพ ากษ์ เ ป็ นสหวิท ยาการที่มุ่ ง เน้ น ที่จ ะศึก ษาปั ญ หาหรือ ประเด็น ทางสัง คม
วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ประกอบด้วยทฤษฎีจากหลายศาสตร์ ซึง่ ส่งผลให้มี
วิธีวิจยั ได้หลายรูปแบบ แต่ สงิ่ ที่ทุกศาสตร์มีร่วมกัน คือ ความสนใจที่มุ่งศึกษา
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ประเด็นเกี่ยวกับอานาจ ความไม่เท่าเทียม และการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ
การเมือง หรือวัฒนธรรมทีเ่ กิดขึน้ ในสังคม
สรุ ป ได้ ว่ า วาทกรรม ก็คือ วิถี ป ฏิบ ัติห รือ กระบวนการในการสร้า ง
ความหมายให้แก่สงิ่ ต่างๆ อย่างเป็ นระบบ เรามีความคิดหรือมุมมองต่อสิง่ ต่างๆ
รอบตัวอย่างไรส่วนหนึ่งก็เป็ นผลมาจากวาทกรรม ฟาน ไดก์ (Van Dijk, 1998:
193 - 194 อ้างถึงในณัฐพร พานโพธิท์ อง, 2556: 9) กล่าวว่า วาทกรรมไม่ใช่
ผลผลิตภาษาทีอ่ ยู่โดดๆ โดยปราศจากบริบท แต่เป็ นรูปแบบหนึ่งของการกระทา
ทางสังคมหรือเหตุการณ์การสื่อสารที่มอี งค์ประกอบหลายอย่าง ตามนิยามของ
ฟาน ไดก์ วาทกรรมคือเหตุการณ์การสื่อสารที่ซบั ซ้อน ประกอบด้วยผูม้ บี ทบาท
ต่างๆ เช่น บทบาทผู้พูด/ผู้เขียน ผู้ฟัง/ผู้อ่าน ฯลฯ ผู้มบี ทบาทเหล่านี้ร่วมในการ
สื่อสารที่เกิดขึน้ ในฉากหนึ่ง ฟาน ไดก์ เน้นด้วยว่าผู้มสี ่วนร่วมในวาทกรรมหรือ
เหตุ การณ์ การสื่อสารนัน้ มิได้เป็ นเพียงผู้พูด /ผู้เขียน ผู้ฟัง/ผู้อ่าน แต่ ยงั เป็ นผู้มี
บทบาทต่างๆ ทางสังคมในฐานะสมาชิกของกลุ่มหนึ่งหรือวัฒนธรรมหนึ่งด้วย
จากการทบทวนวรรณกรรมข้า งต้นจะเห็นได้ว่ า หากเราศึกษาภาษา
ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์บริบทหรือสถานการณ์ในการสื่อสารด้วยจะทาให้เห็น
รูปแบบของความคิดในสังคมของผูใ้ ช้ภาษานัน้ ได้

5. ผลการวิ จยั
จากการวิเคราะห์ขอ้ ความปรากฏในพจนานุกรมคาใหม่ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
เล่ม 1 - 2 พบว่ามีขอ้ ความที่ประกอบสร้างชุดความคิดเรื่องการค้าประเวณีและ
การประพฤติผดิ ในกาม จานวน 32 ข้อความ โดยมีกระบวนการประกอบสร้างและ
เผยแพร่ชุดความคิดดังนี้
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1. วิ ถีปฏิ บตั ิ ทางวาทกรรมและวิ ถีปฏิ บตั ิ ทางสังคมและวัฒนธรรม
ในมิติน้ี จ ะแสดงให้เ ห็น ถึง กระบวนการผลิต การกระจายตัว บท และ
กระบวนการบริโ ภคตัวบท โดยพบว่ า วาทกรรมเรื่อ งการค้า ประเวณี แ ละการ
ประพฤติผดิ ในกามเหล่านี้ถูกเผยแพร่โดยหน่ วยงานประจาชาติ คือ ราชบัณฑิตย
สภา ซึง่ เป็ นสถาบันทีม่ บี ทบาทเกีย่ วข้องกับภาษาไทยมาตรฐาน เป็ นองค์กรสาคัญ
ในการทานุ บารุงภาษาไทย มีความเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของภาษาไทย
มาตรฐานและเกี่ยวข้องกับภาระหน้ าที่ในการอนุ รกั ษ์ภาษาไทยซึ่งเป็ นภาษาที่
สาคัญทีส่ ดุ ในสังคมไทย (อมรา ประสิทธิรั์ ฐสินธุ,์ 2545)
นอกจากนี้ภารกิจและบทบาทสาคัญของสานักงานราชบัณฑิตยสภาคือ
การสร้างองค์ความรูใ้ นศาสตร์สาขาต่างๆ และกาหนดมาตรฐานการใช้ภาษาไทย
ด้วย จะเห็นได้ว่าในแง่ของผู้ผลิตตัวบท พจนานุ กรมคาใหม่ได้ถูกผลิตขึน้ โดยด้วย
งานทีไ่ ด้รบั รองว่ามีมาตรฐาน ถูกยกย่องให้เป็ นหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับภาษาไทย
มาตรฐานโดยตรง ดังนัน้ หนังสือพจนานุกรมคาใหม่เล่ม 1-2 จึงสามารถถูกใช้เป็ น
หนังสืออ้างอิงทางภาษาไทยได้
สาหรับ พจนานุ ก รมค าใหม่ ฉ บับ ราชบัณฑิ ต ยสถาน มีค ณะกรรมการ
จัด ท าหลัก 11 ท่ า น ประกอบด้ว ยผู้ท รงคุ ณวุ ฒิท งั ้ หญิง และชาย ทัง้ หมดเป็ น
ผู้เชี่ยวชาญและมีช่อื เสียงในแวดวงด้านภาษา ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์สงั คม
นอกจากนี้ยงั ประกอบไปด้วยผูอ้ านวยการกองศิลปกรรม ในแง่ผผู้ ลิตตัวบทเห็นได้
ว่ า มีค วามสามารถด้า นภาษา มีร ะดั บ การศึก ษาและต าแหน่ ง ทางวิช าการที่
ทรงคุณค่า ดังนัน้ สิง่ ทีถ่ ูกผลิตและสื่อสารออกมาย่อมถูกมองว่าเป็ นสิง่ ทรงคุณค่า
ด้วย ตัวบททีแ่ สดงออกผ่านข้อความต่างๆ จะสามารถเข้าสู่ความเชื่อของผูร้ บั สาร
ได้ดเี พราะเมื่อพิจารณาจากรายนามผู้ทรงคุณวุฒทิ ถ่ี ่ายทอดแล้วย่อมสามารถทา
ให้เชื่อและรับสาระนัน้ ได้โดยไม่มขี อ้ โต้แย้ง
ในแง่ ว ัต ถุ ป ระสงค์ ใ นการจัด ท ามี ข้ึน เพื่ อ รวบรวมค าที่เ กิ ด ใหม่ ใ น
สังคมไทย เก็บคาที่เปลี่ยนแปลงการใช้ และยกตัวอย่างการใช้คา และเพื่อเป็ น
ประโยชน์ต่อการศึกษาเรื่องที่มาของคาในภายภาคหน้า ในแง่การเผยแพร่และ
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กระจายตัวบท พบว่า พจนานุ กรมคาใหม่ เล่ม 1 และ เล่ม 2 รวมถูกเผยแพร่
มาแล้วทัง้ สิ้นมากกว่า 20,000 เล่ม ทัง้ ในรูปแบบการตีพิมพ์เอกสารเล่มและใน
รูปแบบไฟล์อเิ ล็กทรอนิกส์ ข้อมูลเหล่านี้จงึ มีลกั ษณะเป็ นวาทกรรมสาธารณะซึง่
สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้อ่านได้เป็ นจานวนมาก ดังนัน้ พจนานุ กรมคาใหม่จึง เป็ น
วาทกรรมสาธารณะหนึ่งทีม่ สี ่วนในการเสนอความคิดหรืออุดมการณ์ดา้ นต่างๆ ที่
แฝงหรือแทรกมาในข้อความได้
ในแง่กระบวนการบริโภคและการตีความตัวบทนัน้ ผู้อ่านได้รบั สารโดย
ผ่านสื่อตัวสื่อสิง่ พิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยตรง แม้ผอู้ ่านจะไม่ได้ปฏิสมั พันธ์
กับผูเ้ ขียนแต่การได้อ่านตัวบทจากความเชื่อทีว่ ่าสิง่ ทีเ่ ขียนและสร้างขึน้ มาสื่อสาร
มาจากผู้ท่ีท รงคุ ณ วุ ฒิ ผู้เ ชี่ย วชาญด้า นภาษาไทยและมาจากองค์ก รที่ไ ด้ร ับ
การยอมรับระดับชาติให้เป็ นผู้วางมาตรฐานทางภาษาไทย และด้วยน้ าเสียงใน
การเขียนแบบเป็ นทางการ ย่อมทาให้ผู้อ่านเชื่อตามที่ผู้เ ขียนเสนอมาในตัวบท
เหล่านัน้ ได้
กล่าวโดยสรุปได้ว่า พจนานุกรมคาใหม่ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ม 1-2
เป็ น วาทกรรมที่ผ ลิต ขึ้น โดยกลุ่ ม คนผู้ท รงคุ ณวุ ฒิท่ีมีค วามคาดหวัง ในการจัด
รวบรวมปรากฏการณ์ทางภาษาและให้ความหมายสิง่ ทีม่ ใี ช้ในภาษาไทย โดยใช้
วิธกี ารสื่อสารด้วยภาษาไทยมาตรฐาน ส่งผ่านตัวบทเหล่านัน้ ในการตัง้ เป้ าหมาย
เพื่อแสดงพลวัตทางภาษาและสังคมไทย วาทกรรมถูกเผยแพร่ออกไปในวงกว้าง
กลุ่มผู้รบั สารเป็ นกลุ่มคนไทย เข้าใจภาษาไทยมาตรฐานและมีความเชื่อมันใน
่
ผู้ส่งสารด้วยคุณวุฒแิ ละชื่อเสียงขององค์กร การกระจายตัวบทมีการกระจายใน
วงกว้าง ผู้อ่านตัวบทสามารถทาความเข้าใจความหมายของถ้อยคาและยังได้รบั
ตัวอย่างการใช้ถ้อยคานัน้ ในรูปแบบประโยคที่ส่อื อุดมการณ์ ความคิดบางอย่าง
เกี่ยวกับเรื่องการซื้อและขายบริการทางเพศและการประพฤติผดิ ในกาม จึงอาจ
ก่ อ ให้เ กิด ชุ ด ความคิด ที่ส อดคล้อ งกับ วาทกรรมที่ตัว บทสื่อ ออกมาได้ ดัง นั น้
พจนานุ ก รมค าใหม่ เล่ ม 1-2 จึง มีส่ ว นส าคัญ ในการสร้ า งการรับ รู้ เ กี่ย วกับ
อุดมการณ์ในเรื่องนี้ได้เป็ นอย่างดี
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2. กลวิ ธี ท างภาษาในการประกอบสร้ า งชุ ด ความคิ ด เรื่ อ งการ
ค้าประเวณี และการประพฤติ ในเรือ่ งกาม
การค้าประเวณี หมายถึง “กระทาการใดๆ เพื่อสาเร็จความใคร่ในทาง
กามารมณ์ของผู้อ่นื อันเป็ นการสาส่อน เพื่อสินจ้างหรือประโยชน์ อ่นื ใด และใน
พ.ร.บ. ป้ องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 ได้ให้นิยามความหมาย
การค้าประเวณี ว่า การยอมรับการกระทาชาเรา หรือการยอมรับการกระทาอื่นใด
หรือการกระทาอื่นใดเพื่อสาเร็จความใคร่ในทางกามารมณ์ของผูอ้ ่นื อันเป็ นการ
สาส่อนเพื่อสินจ้างหรือประโยชน์อ่นื ใด ทัง้ นี้ไม่ว่าผูย้ อมรับการกระทาและผูก้ ระทา
จะเป็ นบุคคลเพศเดียวกันหรือคนละเพศ” (วันชัย ศรีนวลนัด , 2521 อ้างถึงใน
เสาวรส หุ่นดี และจรัล เล็งวิทยา, 2558: 468) ส่วนการประพฤติในเรื่องกามใน
งานวิจยั นี้ หมายถึง การมีเพศสัมพันธ์หรือการแสดงออกถึงกามารมณ์ต่างๆ กับ
บุคคลทีไ่ ม่ได้เป็ นคู่ครอง หรือการนอกใจคู่ครองไปมีบุคคลที่ 3 นอกจากนี้ยงั หมาย
รวมถึงการบังคับขืนใจผูอ้ ่นื ในเรื่องกามารมณ์ดว้ ยทัง้ โดยการกระทาและสายตา
จากการวิเคราะห์กลวิธที างภาษาในการประกอบสร้างชุดความคิดเรื่อง
การค้าประเวณีและการประพฤติในเรื่องกาม พบการใช้กลวิธที างภาษา 5 กลวิธี
ได้แก่
1. การใช้สานวน
2. การใช้คากริยา
3. การใช้คานาม
4. การใช้คาเรียกขาน
5. การใช้ประโยคกรรม
โดยวาทกรรมการค้าประเวณีและการประพฤติในเรื่องกาม ทีส่ ะท้อนผ่าน
ตัวบทนัน้ ประกอบสร้างชุดความคิดย่อย 4 ชุดความคิด คือ
1. เรื่องการนอกใจคู่รกั คู่สมรสหรือการมีชเู้ ป็ นเรื่องทีม่ อี ยู่ใ นสังคมไทย
และสามารถพบเห็นได้เป็ นปกติ
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2. มีการล่อลวงทางเพศทัง้ โดยการแสดงเพียงเจตนาล่อลวง และทัง้ ที่
ลงมือกระทาการล่อล่วงทางเพศ
3. ในสังคมไทยมีการซือ้ และการขายบริการทางเพศ (ค้าประเวณี) และ
สามารถพบเห็นได้โดยทัวไป
่
4. กิจกรรมทางเพศมักถูกกาหนดจากสังคมว่าให้แสดงออกได้เฉพาะ
หนุ่มสาวหรือวัยกลางคนเท่านัน้ ผูส้ งู อายุไม่ควรมาให้ความสนใจในเรื่องเพศ
ผลการวิเคราะห์แ ละจาแนกตัวอย่ างประโยคที่ป รากฏในพจนานุ ก รม
คาใหม่ เล่ม 1-2 ทีแ่ สดงวาทกรรมเรื่องการค้าประเวณีและการประพฤติในเรื่องกาม
ปรากฏทัง้ หมด 32 ข้อความ แสดงผลการวิเคราะห์กลวิธที างภาษาทีป่ ระกอบสร้าง
ชุดความคิดในวาทกรรมเรื่องการค้าประเวณีและการประพฤติในเรื่องกาม ดังนี้
1. การใช้ สานวน พบกลวิธกี ารใช้สานวน 18 สานวน ได้แก่ เฒ่าหัวงู,
กอล์ฟหลุม 19, หลอกกินไข่แดง, คอร์รปั ชันทางเพศ, หลอกไปงาบ, เจาะไข่แดง,
ไก่, จับไก่, ขายเนื้อสด, ค้าเนื้อสด, ผีมะขาม, นางงามตู้กระจก, นางทางโทรศัพท์,
ดาวยัวะ,
่ จะเข้าโลง, เทีย่ วไปไข่ไว้, อายุปนู นี้, ไฟราคะ, สานวนเหล่านี้ถูกนามาใช้
เพื่อสือ่ ชุดความคิดเรื่องการประพฤติเรื่องกาม การประพฤติผดิ ในกามและการขาย
ซือ้ -ขายบริการทางเพศ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
สานวน คอร์รปั ชันทางเพศ ในประโยค “ได้ข่า วว่ า อธิบ ดีค นนี้ ช อบ
คอร์รปั ชันทางเพศถ้าเธออยากเลื่อนขัน้ ก็ลองเสนอตัวเข้าไปซิ” และข้อความ “ถึง
ไม่โกงกินแต่เขาก็คอร์รปั ชันทางเพศจะยกย่องว่าเขาเป็ นคนดีได้อย่างไร” (เริม่ ใช้
เมื่อ พ.ศ. 2551) ค าว่ า คอร์ร ัป ชัน มาจากภาษาอัง กฤษว่ า Corruption ค าว่ า
คอร์รปั ชันทางเพศ หมายถึง การใช้อานาจในทางมิชอบโดยให้งานหรือตาแหน่ ง
เพื่อแลกเปลี่ยนกับการมีเพศสัมพันธ์กบั ผู้ต้องการรับผลประโยชน์หรือกับผูอ้ ่นื ที่
ต้องการผลประโยชน์จดั หามาให้ แสดงให้เห็นว่ามี การประพฤติผดิ ประเวณีกนั
เพื่อแลกเปลีย่ นกับผลประโยชน์บางประการ
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สานวน กิ นไข่แดง หรือเจาะไข่แดง ในประโยค “พวกเธออย่าไปหลง
คารมเจ้าหนุ่ มคนนัน้ นะเดีย๋ วก็ถูกหลอกกิ นไข่แดงหรอก” กินไข่แดงหรือสานวนที่
มีความหมายเหมือน คือ สานวน เจาะไข่แดง หมายถึง การทาลายความบริสุทธิ ์
ของผู้หญิง ข้อความนี้ส่อื ความหมายได้ว่า มีผู้ชายที่ต้องการมาคบผู้หญิงเพื่อ
หวังผลในการมีเพศสัมพันธ์ สื่อชุดความคิดว่า มีการล่อลวงทางเพศโดยการแสดง
เจตนาล่อลวงทางเพศคือต้องการมีเพศสัมพันธ์ดว้ ย
สานวน ขายเนื้ อสด และ ค้าเนื้ อสด ในประโยค “ตารวจเข้าทลายซ่อง
ช่วยสาวๆ ทีถ่ ูกล่อลวงมาขายเนื้ อสดได้หลายคน” และประโยค “เขาถูกตารวจจับ
เพราะค้าเนื้ อสด” ค้าเนื้อสด เป็ นสานวนที่มคี วามหมายว่า ขายบริการทางเพศ
โดยคาว่า เนื้อสด เปรียบเทียบกับเนื้อหนังและร่างกายของผู้หญิงข้อความนี้ส่อื
ชุ ด ความคิด ว่ า มีก ารซื้อ -ขาย บริก ารทางเพศ และในประเทศไทยเรื่อ งนี้ ผิด
กฎหมายแต่ยงั มีผฝู้ ่ าฝืนทีจ่ ะกระทาอยู่
สานวน เข้าโลง ในประโยค “แก่ จ ะเข้าโลงอยู่แ ล้ว ยัง จะท าเจ้า ชู้อีก ”
สานวน แก่จะเข้าโลง หมายถึง ผูท้ ม่ี อี ายุมากใกล้จะตายแล้ว ใช้กบั คนแก่ ข้อความ
นี้ส่อื ว่า คนแก่มอี ายุไม่ควรคิดเรื่องทางเพศ ไม่ควรแสดงกิรยิ าอาการว่าเจ้าชูห้ รือ
แสดงออกเรื่องเพศ
สานวน นางทางโทรศัพท์ ในประโยค “เป็ นผูห้ ญิงเทีย่ วแจกเบอร์โทรให้
ผู้ชายไปทัวใครๆ
่
เขาจะว่าเอาว่าเป็ น นางทางโทรศัพท์” สานวน ว่า นางทาง
โทรศัพท์ หมายถึงหญิงโสเภณีทข่ี ายบริการทางเพศโดยการติด ต่อตกลงกันทาง
โทรศัพท์ จากสานวนแสดงว่ามีนางทางโทรศัพท์ในสังคมไทย จึงนามาใช้เปรียบ
เพื่อสังสอนผู
่
้หญิง เมื่อตีความจะพบว่าเป็ นการสื่อชุดความคิดว่า มีการซื้อ -ขาย
บริการทางเพศในสังคมไทยโดยใช้วธิ กี ารติดต่อซือ้ ขายผ่านทางโทรศัพท์
สานวน อายุปูนนี้ และ ไฟราคะ ในประโยค “อายุกป็ ูนนี้ แล้วหัดเข้าวัด
ปฏิบ ัติธ รรมเสีย บ้า งไฟราคะจะได้ลดลง” การใช้สานวนว่ า ไฟราคะ หมายถึง
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ความต้องการทางกามารมณ์ เมื่อนามาใช้กบั สานวนว่า อายุกป็ นู นี้ สือ่ ความหมาย
ได้ว่าคนทีอ่ ายุมากแล้วไม่ควรจะแสดงออกในเรื่องทางกามารมณ์
สานวน ไก่ ในประโยค “แถวนี้ มี ไก่ ค อยหาแขกอยู่มาก” สานวน ไก่
หมายถึง ผู้หญิงหากิน สื่อชุดความหมายว่า มีการค้าประเวณีในสังคมไทย ไก่
หมายถึงผูค้ า้ บริการ
2. การใช้ คากริ ยา พบว่ามีการใช้กลวิธีการใช้คากริยา 11 คา ได้แก่
แอบไป, จับ, เรียกค่าเลีย้ งดู, มีสมั พันธ์, เจ้าชู,้ มีชู,้ เปลีย่ นคู่นอนเป็ นว่าเล่น, ดีแต่
จีบไม่เอาจริง, เสนอตัว, เชปบ๊ะ, คอยหา ซึง่ คากริยาทีใ่ ช้ในตัวบทได้ประกอบสร้าง
ชุ ด ความคิด เรื่อ งการประพฤติผิด ในกามและเรื่องการซื้อ -ขายบริก ารทางเพศ
มากมาย ดังตัวอย่าง
คากริยา แอบไป ในประโยค “นายแอบไปมีกก๊ิ ระวังแฟนจับได้จะมีเรือ่ ง”
กิ๊ก หมายถึงผู้ท่ีไม่ใช่แฟนหรือคู่ครองของตนแต่ มามีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกัน
การใช้คากริยาว่า แอบไป แปลว่า มีการแสดงเจตนาการประพฤติผดิ ในกามคือ
นอกในคู่ครองหรือคู่รกั ของตน
คากริยา มี ในข้อความ “บนถนนรัชดาภิเษกมีอาบอบนวดขนาดใหญ่
หลายแห่ง” สื่อความหมายถึงสถานทีใ่ นประเทศไทยว่าเป็ นแหล่ง ซือ้ -ขาย บริการ
ทางเพศตัง้ อยู่บนถนนรัชดาภิเษก
คากริยา มีสมั พันธ์ ในข้อความ “เรื่องทีเ่ ขาจะฟ้ องสามีเรียกค่าเลีย้ งดูกบั
เรื่องดาราคนดังมีสมั พันธ์กบั สามีเขาเป็ นคนละเรื่องเดียวกันนัน่ แหละ” ข้อความนี้
สือ่ ความหมายว่าภรรยาจะฟ้ องสามีเพราะไปมีความสัมพันธ์ฉนั ชูส้ าวกับผูห้ ญิงอื่น
สือ่ ชุดความคิดว่า ในสังคมมีการประพฤติผดิ ในเรื่องการนอกใจ
คากริยา ดีแต่จีบไม่เอาจริง ในประโยค “เธออย่าไปสุงสิงกับพวกแซ่หลี
ดีแต่จีบผู้หญิง แต่ไม่เอาจริ งหรอก” สื่อความหมายว่ามีการพยายามล่อลวงให้
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ผู้ห ญิง เข้า มาข้อ งเกี่ย ว โดยหวัง ที่จ ะมีค วามสัม พัน ธ์ ด้ว ยแต่ ไ ม่ ไ ด้คิด จะสร้า ง
ความสัมพันธ์ทค่ี งทน สือ่ ชุดความคิดว่า มีการล่อลวงทางเพศโดยเจตนา
ค ากริย า มี ในประโยค “เขาปิ ด กัน ให้แ ซดว่ า สมชายมี เ มีย น้ อ ย” สื่อ
ความหมายว่ามีการประพฤติผดิ ทางกามคือนอกใจภรรยาของตนไปมีภรรยาน้อย
คาว่า ปิ ดกันให้แซด แปลว่า แม้จะเรื่องทีพ่ ูดถึ งจะเป็ นเรื่องลับ แต่มคี นพูดกันไป
มากแล้ว และข่าวนัน้ ได้ลือออกไปไกลแล้ว แสดงว่าเรื่องนี้เป็ นเรื่องที่มีอยู่เป็ น
ธรรมดาในสังคมไทย และเมื่อยิง่ ปิ ดคนก็ยงิ่ พูดถึง
3. การใช้ ค านาม ค านามที่พ บในวาทกรรมนี้ คือ ค านามที่ห มายถึง
สถานที่ ซ้ื อ -ขายบริ ก ารทางเพศ พบว่ า มี ก ารใช้ ค านาม 5 ค า ได้ แ ก่ ซ่ อ ง,
สวนสาธารณะ, อาบอบนวด, ผับถนนรัชดาภิเษก
คานาม ซ่อง ในประโยค “ตารวจเข้าทลายซ่องช่วยสาวๆ ทีถ่ ูกล่อลวงมา
ขายเนื้อสดได้หลายคน” คานาม ซ่อง หมายถึง สถานทีม่ วสุ
ั ่ มชุมนุ มกันลับ ๆ (มัก
ใช้ในทางไม่ด)ี เช่น ซ่องการพนัน ซ่องโจร ซ่องโสเภณี จากประโยคทลายซ่องช่วย
สาวๆ ทีถ่ ูกล่อลวงมาค้าเนื้อสด แสดงว่า ซ่องในคานี้ หมายถึง สถานทีค่ า้ ประเวณี
สือ่ ความหมายว่ามีการค้าประเวณีในสังคมไทย
คานาม อาบอบนวด ในข้อความ “วันนี้เหนื่อยมากตอนเย็นจะแวะไป
อาบอบนวดเสียหน่ อย” อาบอบนวด คือ สถานบริการมีท่ผี ู้หญิงคอยให้บริการ
ผูช้ าย และมักจะมีการมีความสัมพันธ์ทางเพศกันด้วย สือ่ ชุดความคิดเรื่องการซื้อ ขายบริการทางเพศว่ามีอยู่ทวไป
ั่
คานาม สวนสาธารณะ ในข้อความ “เมื่อคืนขับรถผ่านสวนสาธารณะ
เห็นผีขนุนยืนอยู่เต็ม” ผีขนุน หมายถึง หญิงขายบริการทางเพศ เมื่อกล่าวว่าขับรถ
ผ่านสวนสาธารณะก็พบว่ามีห ญิงสาวขายบริการทางเพศมากมาย แสดงให้เห็น
ชุดความคิดว่า มีการขายบริการทางเพศและก็พบเห็นให้มากทัวๆ
่ ไป แม้แต่ในที่
สาธารณะอย่างสวนสาธารณะ
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คานาม สนามหลวง ในข้อความ “เป็ นสาวเป็ นนางอย่าได้เที่ยวไปเดิน
เล่นสนามหลวงตอนกลางคืนใครๆ เขาจะมาเหมาเอาว่าเป็ นผีมะขาม” ผีมะขาม
คือ คนขายบริก ารทางเพศที่ม ัก ยืน อยู่ใ ต้ต้ น มะขามรอบๆ สนามหลวง ค าว่ า
สนามหลวง เป็ นคานามทีส่ อ่ื ให้เห็นว่าทีท่ อ้ งสนามหลวงมีการซือ้ -ขายบริการทางเพศ
4. การใช้คาเรียกขาน พบกลวิธกี ารใช้คาเรียกขานถึงหญิงขายบริการ
และชายขายบริการ 5 คา ได้แก่ แขก, คุณตัว, คุณธาดา, สาวนังดริ
่ ง๊ , ผูห้ ญิงหยาฉ่า
คาเรียก แขก ในประโยค “แถวนี้มี ไก่คอยหาแขกอยู่มาก” ในข้อความนี้
คาว่าไก่เป็ นสานวนหมายถึงผูห้ ญิงขายบริการ และในข้อความนี้ใช้คาว่า แขก เป็ น
คาเรียกผูซ้ อ้ื บริการทางเพศ ข้อความแสดงให้ทราบว่ามีสถานทีแ่ ห่งหนึ่งมีคนมา
ขายบริการและมาคอยหาคนซื้อบริการอยู่เป็ นจานวนมาก สื่อความหมายว่ามี
การซือ้ -ขายบริการในประเทศไทย
คาเรียน คุณตัว ในประโยค “ผู้หญิงคนนัน้ ท่าทางดี ไม่น่าเป็ น คุณตัว
เลย” คาว่าคุณตัวมาจากคาว่า อีตัว ซึ่งหมายถึง หญิงที่หาเลี้ยงชีพด้วยการค้า
ประเวณีดงั นัน้ ข้อความนี้สอ่ื ความหมายว่ามีผขู้ ายบริการทางเพศในสังคมไทย
คาเรียก ผูห้ ญิ งหยาฉ่ า ในประโยค “ อย่านุ่ งกระโปรงฟิ ตผ่าข้างสูงจะทา
ให้เหมือนดูผ้หู ญิ งหยาฉ่ า” ผูห้ ญิงหยาฉ่าคือผูห้ ญิงขายตัว ข้อความนี้บอกว่าอย่า
ทาตัวเหมือนผู้หญิงขายตัวที่นุ่งกระโปรงสัน้ ฟิ ต สื่อความหมายว่ามีการซื้อ -ขาย
บริก ารทางเพศอยู่ใ นสัง คมให้พ บเห็น ได้ท วั ่ ไป บางครัง้ เมื่อ เห็น การแต่ ง กาย
ภายนอกก็ทราบได้แล้ว
5. การใช้ประโยคกรรม พบการใช้ประโยคกรรม 2 ประโยค
ประโยคกรรม “พวกเธออย่าไปหลงคารมเจ้าหนุ่ มคนนัน้ นะเดีย๋ วก็ ถกู
หลอกกิ นไข่แดงหรอก” หมายถึงถูกล่อลวงไปทาลายความบริสุทธิของผู
้หญิง
์
ประโยคเช่นนี้สอ่ื ชุดความคิดทีว่ ่ามีการล่อล่วงทางเพศ
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ประโยคกรรม “ต ารวจเข้า ทลายซ่ อ งช่ วยสาวๆ ที่ถกู ล่อลวงมาขาย
เนื้ อ สดได้ห ลายคน” ประโยคเช่ น นี้ ส่ือ ชุ ด ความคิด ที่ว่ า มีก ารล่ อ ล่ ว งทางเพศ
เพื่อให้ผหู้ ญิงมาขายประเวณีโดยผูห้ ญิงเหล่านัน้ ไม่ได้เต็มใจแต่ถูกล่อลวงมา
จากข้อมูลทัง้ หมดทีใ่ ช้ประกอบสร้างชุดความคิดเรื่องการค้าประเวณีและ
การประพฤติในเรื่องกามพบว่ากลวิธที างภาษาที่ใช้มากที่สุด คือ การใช้สานวน
และชุดความคิดที่ปรากฏมากที่สุดก็คือชุดความคิดที่ว่า ในสังคมไทยมีการค้า
ประเวณีและพบเจอได้ทวๆ
ั ่ ไป ดังแสดงในตาราง
กลวิ ธีทางภาษา
1. การใช้สานวน

ความถี่
18

2. การใช้คากริยา

11

3. การใช้คานาม

5

4. การใช้คาเรียกขาน

5

รูปภาษา
เฒ่ า หัว งู , กอล์ ฟ หลุ ม 19, หลอกกิ น ไข่ แ ดง,
คอร์รปั ชันทางเพศ,
่
หลอกไปงาบ, เจาะไข่แดง, ไก่,
จับไก่, ขายเนื้อสด, ค้าเนื้อสด, ผีมะขาม, นางงาม
ตู้กระจก, นางทางโทรศัพท์, ดาวยัวะ,
่ จะเข้าโลง,
เทีย่ วไปไข่ไว้, อายุปนู นี้, ไฟราคะ
แอบไป, จับ, เรียกค่าเลีย้ งดู, มีสมั พันธ์, เจ้าชู,้ มีช,ู้
เปลีย่ นคู่นอนเป็ นว่าเล่น, ดีแต่จบี ไม่เอาจริง, เสนอ
ตัว, เชปบ๊ะ, คอยหา
ซ่ อ ง, สวนสาธารณะ, อาบอบนวด, ผับ ถนน
รัชดาภิเษก
แขก, คุณตัว, คุณธาดา, สาวนังดริ
่ ง๊ , ผูห้ ญิงหยาฉ่า

5. การใช้ประโยคกรรม

2

....ถูกหลอกกินไข่แดง, ....ถูกล่อลวงมาขายเนื้อสด

จากตารางแสดงให้เห็นว่า กลวิธที างภาษาที่ถูกใช้มากที่สุดคือ การใช้
สานวน ซึง่ หมายถึง ถ้อยคาทีเ่ รียบเรียงขึน้ เป็ นโวหารทีใ่ ช้ให้ถอ้ ยคาคมคายขึน้ มี
ความหมายไม่ตรงตามตัวอักษร หรือมีความหมายอื่นแฝงอยู่ (ราชบัณฑิตยสถาน,
2556: 1227) การใช้คาทีเ่ ป็ นสานวนช่วยให้ผสู้ ง่ สารไม่จาเป็ นต้องกล่าวถึงเรื่องนัน้
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โดยตรง จะเห็นได้ว่าเรื่องเกี่ยวกับการค้าประเวณี หรือการมีความสัมพันธ์เชิง
ชู้สาวแบบไม่ถูกต้องนัน้ เป็ นเรื่องที่ไม่ควรถูกพูดแบบตรงๆ การใช้สานวนจึงสื่อ
ความได้ดกี ว่า เช่น จะสื่อความหมายว่า “ขายตัว” แต่เลือกใช้คาว่า “ค้าเนื้อสด”
แทน กลวิธที ถ่ี ูกใช้รองลงมา ได้แก่ การใช้คากริ ยา ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะ คากริยา
จะบ่งบอก สภาพ การแสดง การกระทา ในเรื่องกามและการสาส่อนนัน้ เป็ นสภาพ
การแสดงออกด้วยกริยา คากริยาจึงถูกนามาใช้มาก เช่น คาว่า เจ้าชู้ แอบไปมี
สัมพันธ์ หรือ เปลีย่ นคู่นอน เป็ นต้น
การใช้ คานามเป็ นอีกกลวิธที ่แี สดงให้เห็นว่ามีสงิ่ นัน้ อยู่ เช่นมีสถานที่
บริการทางเพศ เช่น คาว่า ซ่อง ซึ่งหมายถึง ที่มวสุ
ั ่ มชุมนุ มกันในที่ลบั ๆ การใช้
คาว่า ซ่อง ในประโยค “ตารวจเข้าทลายซ่องช่วยสาวๆ ทีถ่ ูกล่อลวงมาขายเนื้อสด
ได้หลายคน” จึงเป็ นการสื่อความหมายว่ามีสถานมัวสุ
่ มค้าประเวณีอยู่จริง กลวิธที ่ี
ถูกใช้ต่อมาคือ การใช้คาเรียกขาน คาเรียกขานเป็ นคาทีถ่ ูกสร้างขึน้ เพื่อใช้เรียก
สิง่ นัน้ ๆ เมื่อมีคาว่า คุณตัว แขก หรือคุณธาดา ก็หมายความว่ามีสงิ่ เหล่านัน้ อยู่
จริง คือมี คนขายบริการทางเพศ มีผู้ซ้อื บริการ และมีผู้ท่ไี ด้รบั ผลประโยชน์จาก
การค้าบริการทางเพศ (ธาดา หมายถึง ผูข้ ายทีไ่ ด้ผลกาไรหรือได้เงินจากการขาย
บริการของผูห้ ญิง มาจากคาว่า แมงดา ทีเ่ ป็ นคาใช้เรียกผูช้ ายทีเ่ กาะผูห้ ญิงกิน)
สาหรับกลวิธกี ารใช้ประโยคกรรมพบว่ามีการใช้น้อยทีส่ ุด เป็ นกลวิธที ่ี
แสดงให้เห็นถือการมีผู้ถูกกระทา เช่นในประโยคว่า “พวกเธออย่าไปหลงคารม
เจ้า หนุ่ ม คนนัน้ นะเดีย๋ วก็ ถกู หลอกกิ นไข่แดงหรอก” สื่อ ความคิด ได้ว่ า มีก าร
ล่อลวงผูห้ ญิงเพื่อต้องการมีเพศสัมพันธ์ดว้ ยเป็ นสิง่ ทีแ่ สดงให้เห็นว่าในสังคมไทยนี้
มีการล่อลวงทางเพศ
กลวิธที างภาษาที่แสดงดังกล่าวข้างต้น เป็ นวาทกรรมทีส่ ่อื ชุดความคิด
เรื่องการประพฤติผดิ ในกามและการขายซือ้ -ขายบริการทางเพศในประเทศไทย ซึง่
ประกอบสร้างชุดย่อยความคิดต่างๆ ดังนี้
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วาทกรรมเรื่อง
การประพฤติผ ิด
ในกามและการ
ข า ย ซื้ อ - ข า ย
บริการทางเพศ

จานวนชุด
ความคิ ดย่อย
4

ชุดความคิ ดย่อย
1. เรื่ อ งการนอกใจการมีชู้ เ ป็ นเรื่ อ งที่ ม ีอ ยู่ ใ น
สังคมไทยและสามารถพบเห็นได้เป็ นปกติ
2. มีก ารล่ อ ลวงทางเพศทัง้ โดยการแสดงเจตนา
ล่อลวงและการลงมือกระทาการล่อล่วงทางเพศ
3. ในสังคมไทยมีการซื้อ -ขายบริการทางเพศโดย
สามารถพบเห็นได้ทวไป
ั่
4. กิจ กรรมทางเพศมัก ถู ก ก าหนดจากสัง คมว่ า
แสดงออกได้เฉพาะหนุ่ มสาวหรือวัยกลางคน
เท่ า นัน้ ผู้สูง อายุ ไ ม่ค วรมาให้ค วามสนใจใน
เรือ่ งเพศ

วาทกรรมการประพฤติผิด ในกามและการซื้อ -ขายบริก ารทางเพศ
หมายถึง การมีสมั พันธ์กบั บุคคลที่ไม่ได้เป็ นคู่ครอง หรือการนอกใจคู่ครองไปมี
บุคคลที่ 3 นอกจากนี้ยงั หมายรวมถึงการบังคับขืนใจผูอ้ ่นื ในเรื่องกามารมณ์ทงั ้ โดย
สายตาและด้ว ยการกระท าด้ว ย สาหรับ สัง คมไทยทัง้ การกระพฤติผิด ในเรื่อ ง
กามารมณ์ เ ป็ นเรื่อ งผิด ศีล ธรรม และการค้ า ประเวณี เ ป็ นสิ่ง ผิด กฎหมายใน
สังคมไทยผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องในการรักษากฎหมายพยายามบอกว่าไม่มสี งิ่ เหล่านี้ใน
สังคมไทย แต่หากพิจารณาจากรูปภาษาแล้วข้อความที่พบในการวิจยั นี้พบว่า มี
เรื่อ งวาทกรรมการประพฤติผิด ในกามและการซื้อ -ขายบริก ารทางเพศอยู่ใ น
สังคมไทยจริง และมีชุดความคิดย่อยอีก 4 ชุดความคิด ได้แก่ ในสังคมไทยการมีชู้
หรือมีก๊กิ เป็ น เรื่องที่พบเห็นได้มากแม้จะไม่ถูกต้องแต่ เราก็พบเห็นได้อย่างเป็ น
ปกติ ชุดความคิดย่อยต่อมาเกี่ยวกับเรื่องการมีเพศสัมพันธ์คอื มีการล่อลวงทาง
เพศคือการหลอกล่อเพื่อให้คนทีไ่ ม่เต็มใจไปมีเพศสัมพันธ์ด้วย ชุดความคิดย่อย
ต่อมาคือเรื่องการมีสถานทีแ่ ละบุคคลที่คา้ ประเวณีอยู่ ทวไปในสั
ั่
งคมไทย บางทีม่ ี
สถานที่ค้าประเวณีอย่า งชัดเจน เช่น ในซ่อง ในอาบอบนวด นอกจากนัน้ ยัง มี
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การค้าประเวณีทพ่ี บเห็นตามทีส่ าธารณะเช่นบนท้องถนน หรือสวนสาธารณะด้วย
ส่วนชุดความคิดย่อยอีกประเด็นเป็ นการพูดถึงการแสดงความคิดหรือความรู้สกึ ใน
เรื่อ งเพศที่สงั คมไทยมองว่ า เป็ น เรื่อ งของผู้ค นรุ่ น หนุ่ มสาวเท่ า นัน้ พวกที่เ ป็ น
คนสูงอายุมคี วรมาสนใจเรื่องเพศ แต่ แท้จริงแล้วเรื่องเพศเป็ นเรื่องปกติของคน
วัยเจริญพันธุข์ น้ึ ไป

6. อภิ ปรายผล
1. วาทกรรมเรื่ อ งการค้ า ประเวณี การประพฤติ ใ นเรื่ อ งกาม และ
การประพฤติผดิ ในกามเป็ น วาทกรรมทีพ่ บมาก บริบทสังคมไทยปั จจุบนั นี้เราให้
ความส าคัญ และยกย่ อ งผู้ ท่ี ร ัก เดี ย วใจเดี ย ว ดัง เห็ น ได้ ว่ า เป็ นคุ ณ ธรรมใน
การครองเรือ นที่ทุ กคนต้อ งมี แต่ เ มื่อ มีค าศัพท์คาว่า กิ๊ก เพื่อ ใช้หมายถึงผู้ท่มี ี
ความสัมพันธ์เชิง ชู้สาว หมายถึงผู้ท่มี ีความสัมพันธ์กนั มากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่
แฟน ทาให้เหมือนกับว่า การมีกก๊ิ เป็ นความผิดขัน้ เบาบางไม่ใช่การมีชู้ ทัง้ ทีส่ งิ่ นี้
คือ การประพฤติใ นท านองเดีย วกัน เมื่อ มีถ้ อ ยค าแบบนี้ ใ ช้ค วามคิด ของคนก็
เปลีย่ นไปด้วย มองว่าเรื่องนี้เป็ นเรื่องทีใ่ ครก็ทากัน สาหรับเรื่องค้าประเวณีเราจะ
พบว่ า ประเทศไทยพยายามสร้างความคิ ดว่ ารัฐบาลต่ อ ต้า นการค้าประเวณีใน
ทุ ก รู ป แบบแต่ แ ท้ จ ริ ง แล้ ว ตั ว อย่ า งประโยคแสดงชุ ด ความคิ ด ที่ ว่ า เรื่ อ ง
การค้าประเวณีในประเทศไทยมีมากมายและพบเจอได้ทงั ้ ในทีส่ าธารณะทัวไปและ
่
สถานทีท่ ม่ี ชี ่อื เสียง เช่น ถนนรัชดาภิเษก สนามหลวง เป็ นต้น
2. การศึกษาวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ท่ใี ช้ขอ้ มูลที่เป็ นเอกสารที่
สามารถอ้ า งอิง ทางวิช าการได้ เ ป็ น เรื่อ งที่น่ า สนใจ เพราะท าให้ท ราบว่ า ผู้มี
สถานภาพสูงในสังคมซึง่ เป็ นผูส้ ง่ สารนัน้ มีภาษาเป็ นเครื่องมือในการประกอบสร้าง
ชุดความคิดได้ ดังนัน้ ผูท้ ส่ี ามารถแสดงชุดความคิดบางอย่างเพื่อครอบงาผูร้ บั สาร
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ได้ ค วรค านึ ง ถึ ง ประเด็น ทางการประกอบสร้ า งชุ ด ความคิด ที่อ าจก่ อ ให้เ กิด
อุ ด มการณ์ บ างอย่ างด้วย ทัง้ นี้ ก ารเก็บ รวบรวมค าในพจนานุ ก รมคาใหม่น้ีเรา
สามารถเข้าใจได้ถงึ การรวบรวมถ้อยคาในภาษาทีแ่ สดงพลวัตของสังคมไทย
3. การศึกษาเชิงวาทกรรมวิเคราะห์เป็ นเรื่องที่น่าสนใจเพราะทาให้เรา
เห็นอุดมการณ์บางอย่างทีแ่ ฝงอยู่ในถ้อยคาทีใ่ ช้ในการสือ่ สารได้

7. กิ ตติ กรรมประกาศ
บทความวิจยั นี้ปรับปรุงจากงานวิจยั เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับ
อุดมการณ์ในพจนานุ กรมคาใหม่ ฉบับราชบัณฑิตยสถานเล่ม 1-2: การศึกษาตาม
แนววาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ (The Relationship Between Language and
Ideology in The Royal Institute Dictionary of New Words Volume 1 - 2 : A
Critical Discourse Analysis) ซึ่ ง ได้ ร ับ อุ ด หนุ น ได้ ร ับ ทุ น อุ ด หนุ น การวิจ ัย จาก
เงิน รายได้ค ณะมนุ ษ ยศาสตร์แ ละสัง คมศาสตร์ มหาวิท ยาลัย บูร พา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
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