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Academic Harassment: บทเรียนรู7(เพ่ือสร7างความตระหนัก)ตIอการคุกคามทางวิชาการ 

ในสถาบันการศึกษา1 

รองศาสตราจารย* ดร. วรรณวดี พูลพอกสิน2 

 

ป$จจุบัน ประเด็นการคุกคามหรือการละเมิดได9รับการกล:าวถึงอย:างเป@นวงกว9าง รวมทั้งการคุกคามท่ี

เกิดขึ้นในรั้วของสถาบันการศึกษาทุกระดับ ที่นอกจากจะมีการคุกคามเช:นที่เกิดขึ้นในบริบทอื่นๆ ของสังคม

แล9ว ยังมีการคุกคามบางประเภทที่เกิดขึ้นเฉพาะ เช:น สังคมไทยป$จจุบัน มีความถี่ในการนำเสนอข:าวการ

คุกคามทางเพศมากขึ้นในโรงเรียนระดับประถมศึกษา รวมถึงในระดับมหาวิทยาลัย ที่มีการคุกคามหลาย

ประเภทซ:อนตัวอยู: บทความฉบับน้ีมีเปUาหมายในการนำเสนอการคุกคามที่เป@นการเฉพาะและส:งผลต:อระบบ

การศึกษาโดยตรง ที่ถูกเรียกว:า Academic Harassment ซึ่งอาจไม:ค:อยมีการกล:าวถึงในวงกว9างเช:นการ

คุกคามอื่นๆ  โดยบทความนี้จะให9ความหมายคำว:า Harassment ทั้งท่ีเป@น “การคุกคาม”  “การละเมิด” 

“การล:วงละเมิด” และ “การข:มเหง” ในความหมายเดียวกันหรือเป@นคำท่ีใช9แทนกันได9 

จากข9อสังเกตของผู9เขียน ประเด็นการคุกคามทางวิชาการ มักมีการเผยแพร:ชัดเจนในต:างประเทศ เช:น

ข9อมูลจาก Japan info (2019) โดย Cinnamonellie อธิบายให9เห็นถึงการคุกคามหรือล:วงละเมิดในสังคมของ

ประเทศญี่ปุrนท่ีมีหลายรูปแบบ การล:วงละเมิดเป@นรูปแบบหนึ่งของการข:มขู:หรือกดดัน และในญี่ปุrน การล:วง

ละเมิดทางอำนาจและการล:วงละเมิดทางเพศ เป@นคำที่ใช9บ:อยที่สุดเมื่อพูดถึงบุคคลที่ใช9ประโยชนsจากอำนาจ

ของตนและเหยียดหยามผู9อื่น อย:างไรก็ตาม สังคมญี่ปุrนมีการแบ:งประเภทของการละเมิด ดังน้ี  (1) Power 

Harassment (パワハラ/Pawa Hara) การค ุกคามทางอำนาจท ี ่ม ักเก ิดข ึ ้นในท ี ่ทำงาน (2) Moral 

Harassment (モラハラ/Mora Hara) เป@นรูปแบบของการละเมิดทางจิตใจที่แสดงออกทางวาจาหรือโดย

การกระทำ ส:งผลให9ผู9ถูกกระทำได9รับความเสียหายภายในใจ (3) Alcohol Harassment (アルハラ/Aru 

Hara) ในสังคมญ่ีปุrนจะมีปารsตี้ดื่ม (ท่ีเรียกว:า Nomikai) ในหมู:เพ่ือนร:วมงาน และมีการถูกบังคับให9ด่ืมผ:านการ

มีส:วนร:วมในการเล:นเกม โดยไม:คำนึงถึงความยินยอมหรือภาวะสุขภาพของอีกฝrาย (4) Academic 

Harassment (アカハラ/Aka Hara) การคุกคามทางวิชาการ (5) Campus Harassment (キャンパス

ハラスメント/Kyanpasu Harasumento) คล9ายกับการล:วงละเมิดทางวิชาการ แต:มักพบในกลุ:มนักเรียน 

รุ:นพี่หรือรุ:นน9องที่คุกคามเพื่อนในรุ:นเดียวกัน (6) Sexual Harassment (セクハラ/Seku Hara) เกิดขึ้นได9

ทั้งกับหญิงและชาย โดยผู9หญิงจะมองว:าเป@นการกระทำที่ไม:เหมาะสมของผู9ชายที่ใช9อำนาจในทางที่ผิด จำแนก

เป@นสองประเภท คือ การชดเชย ซึ่งเป@นการกระทำท่ีกดดันผู9ที่มีตำแหน:งต่ำกว:าให9ยินยอม เพื่อแลกกับการมี

งานทำ หรือได9รับโบนัส และประเภทสิ่งแวดล9อม ซึ่งมักพบในผู9ที่ทำงานในหน:วยงานหรือบริษัท (7) Gender 

Harassment (ジェンハラ/Jen Hara) การคุกคามทางเพศ (8) Second Harassment (セカンドハラ

 
1 บทความนี้เขียนและเผยแพรAในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 โดยผูKเขียนไดKประเด็นนี้มาจากระหวAางการศึกษาระดับปริญญา

เอก ณ ประเทศญี่ปุUน ซึ่งมหาวิทยาลัยแหAงนั้นมีการเชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยายประเด็นนี้ใหKคณาจารย*และบุคลากรใน

มหาวิทยาลัยไดKตระหนักเปYนประจำทุกป[ 
2 อาจารย*ประจำคณะสังคมสงเคราะห*ศาสตร* มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร* 
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スメント/Sekando Harasumento) การละเมิดที่อ9างถึงเพศและบุคลิกภาพ บางครั้งทำให9เป@นเรื่องตลก 

แต:มีข9อความอื่นแทรกอยู:ด9วย เช:น คุณดูน:ารักแม9จะเป@นผู9ชาย รวมถึงการที่เหยื่อของการล:วงละเมิดในรูปแบบ

ต:างๆ นำเรื่องราวนั้นเผยแพร:สู:เพื่อนร:วมงานหรือนายจ9าง แต:กลับถูกทำร9ายกลับด9วยคำตำหนิ ไม:ว:าจะมองว:า

สิ่งนั้นเป@นการหวาดระแวงหรือการบอกให9อดทนต:อสิ่งที่ได9รับ (9) Textual Harassment (テクハラ/Teku 

Hara) การวิจารณsหรือให9ความเห็นต:อเอกสารที่เป@นลายลักษณsอักษร โดยเหยื่อส:วนใหญ:เป@นผู9หญิง และการ

กระทำเช:นนี้อาจส:งผลต:อหน9าที่การงานของผู9ถูกกระทำ และ (10) School Harassment (スクハラ/Suku 

Hara) เป@นการผสมผสานระหว:างการล:วงละเมิดทางอำนาจและการล:วงละเมิดทางเพศที่เกิดขึ้นในโรงเรียน 

โดยผู9สอนใช9ตำแหน:งและการกระทำที่ไม:เหมาะสมต:อนักเรียน และอาจรวมไปถึงการมีเพศสัมพันธs การสัมผัส

ร:างกาย ซ่ึงท้ังหมดเป@นไปในนามหรืออ9างเหตุผลของ/เพ่ือ “การศึกษา” 

มากไปกว:านั้น สังคมของประเทศญี่ปุrนยังมีการล:วงละเมิดประเภทอื่นๆ อีก เช:น การล:วงละเมิดจาก

กลิ่น การล:วงละเมิดสัตวsเลี้ยง การล:วงละเมิดจากแพทยs การล:วงละเมิดทางเทคโนโลยี การล:วงละเมิดความรัก 

โดยการละเมิดเหล:าน้ีส:งผลกระทบต:อพื้นท่ีทางสังคมของชีวิตผู9ถูกกระทำ ทั้งน้ี การละเมิดบางส:วนถูกจำแนก

ตามแหล:งกำเนิดหรือต9นตอของสถานการณsนั้น แต:ส:วนมากมักสืบเนื่องมาจากการล:วงละเมิด 2 ประเภทหลัก 

ท่ีกล:าวไว9ข9างต9น คือ การล:วงละเมิดทางอำนาจ และการล:วงละเมิดทางเพศ 

 ทั้งนี้ เมื่อสืบค9นข9อมูลโดยใช9ฐาน Google และ Google Scholar ในช:วงเดือนธันวาคม 2563 ด9วย

คำค9นหลักหรือที่เกี่ยวข9องกับ Academic Harassment โดยพบว:า คำๆนี้ ถูกใช9หรือถูกกล:าวถึงเป@นส:วนใหญ:

ในข9อมูลของสถาบันการศึกษาชื่อดังของประเทศญี่ปุrน รวมถึงในบทความนี้ ยังมีการกล:าวถึงการคุกคามทาง

วิชาการที่นำมาจากแหล:งข9อมูลอื่นๆจำนวนหนึ่งท่ีมีการเผยแพร:ออนไลนs ไม:ว:าจะอย:างไร ข9อมูลจากประเทศ

ญ่ีปุrน เป@นจุดเร่ิมต9นความสนใจของผู9เขียน ดังน้ัน การนำเสนอและให9ข9อสังเกตในบทความน้ี ส:วนใหญ:จึงนำมา

จากเอกสารของมหาวิทยาลัย ประเทศญี่ปุrน เฉพาะข9อมูลเผยแพร:ท่ี/ข9อมูลแปลเป@นภาษาอังกฤษท่ีผู9เขียน

เข9าถึงได9เท:าน้ัน ท้ังน้ีแม9จะเข9าถึงข9อมูลท่ีเป@นภาษาอังกฤษได9 ก็มิได9หมายความว:าจะมีความเข9าใจท่ีถูกต9องมาก

นัก เช:น นโยบายของ Osaka University  ซึ่งผู9บริหาร (President, 2010, January 25) ได9เขียนข9อควรระวัง

ในการอ:านข9อบังคับของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการปUองกันการล:วงละเมิด ท่ีถูกแปลเป@นภาษาอังกฤษเพื่อให9

ชาวต:างชาติเข9าใจ โดยฉบับที่แปลน้ีไม:นับว:าเป@นเอกสารที่เป@นทางการ อย:างไรก็ตาม กระบวนการดำเนินการ

และเอกสารที่เกี่ยวข9องอยู:บนฐานของข9อความท่ีอยู:ในเอกสารต9นฉบับที่เป@นภาษาญี่ปุrน เช:นเดียวกับข9อบังคับ

ของ Tokyo University ฉบับที ่ 113 (2013, March 28) และ Sophia University ที ่เขียนหมายเหตุไว9ใน 

Sophia School Corporation Regulations Concerning Prevention of Harassment (2017, June 1) ท่ี

ตระหนักว:าข9อบังคับฉบับภาษาญ่ีปุrนเป@นเอกสารท่ีเป@นทางการเพียงฉบับเดียว และเช่ือถือได9 และการแปลเป@น

ภาษาอังกฤษมีจุดประสงคsเพื่อการอ9างอิงและเป@นข9อมูลเท:านั้น และยังย้ำให9เห็นว:า หากเกิดความคลาดเคลื่อน

หรือข9อสงสัยระหว:างสองภาษานี้ ข9อบังคับฉบับภาษาญี่ปุrนจะมีผลเหนือกว:าหรือถูกพิจารณาก:อนฉบับ

ภาษาอังกฤษ  

ดังนั้น จึงนำไปสู:ข7อตกลงเบื้องต7นของการนำเสนอข7อมูลในบทความนี้ กล:าวคือ มีความเป@นไปได9ท่ี

ข9อมูลที่มีการแปลต:อเนื่องในภาษาต:างๆ อาจมีข9อมูลบางประการคลาดเคลื่อนจากข9อมูลต9นฉบับที่เป@น
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ภาษาญี่ปุrน (ต:อเนื่องจากการที่ภาษาอังกฤษที่แปลจากต9นฉบับภาษาญี่ปุrน ถูกยอมรับเพียงในแง:ของเอกสารท่ี

ใช9ในการอ9างอิง และไม:ใช:เอกสารที่เป@นทางการ) อย:างไรก็ตาม ผู9เขียนได9มีความพยายามให9การนำเสนอที่แปล

จากภาษาอังกฤษมีความคลาดเคลื่อนน9อยที่สุด โดยอิงและตรวจสอบข9อมูลหลักจากมหาวิทยาลัยแห:งอื่นที่อยู:

ในประเทศเดียวกัน และบริบทสากลอื่นๆ เพื ่อพยายามคงความหมายของการแปลให9ใกล9เคียงเอกสาร

ภาษาต9นฉบับมากท่ีสุด 

 

ประเภทและความหมายของการคุกคามท่ีมีการกลIาวถึงในสถาบันการศึกษา 
 

สังคมป$จจุบันกำลังเผชิญกับการล:วงละเมิดหลายประเภท รวมท้ังการล:วงละเมิดท่ีมีแนวโน9มหรือกำลัง

เกิดข้ึนจำนวนมากในสถาบันการศึกษา ส:งผลให9มหาวิทยาลัยต:างๆ มีการประกาศนโยบายเพ่ือต:อต9าน ดังเช:นท่ี 

Sophia University ประเทศญ่ีปุrน (ไม:ได9ระบุป�ท่ีเผยแพร:) ห9ามมิให9มีการล:วงละเมิดหรือคุกคามใดๆ โดยรับรอง

ว:าการศึกษา การวิจัย การศึกษา ชีวิตนักศึกษา และการทำงานน้ันต9องดำเนินการในสภาพแวดล9อมท่ียุติธรรม

และปลอดภัย เน่ืองจากให9ความเคารพต:อความเป@นป$จเจกของสมาชิกทุกคน และตระหนักว:าการล:วงละเมิด

น้ันเป@นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการเลือกปฏิบัติทางเพศ รวมท้ังมีการต้ังศูนยsให9การปรึกษาโดยใช9ช่ือ 

Consulting Office 

มหาวิทยาลัยได9นำเสนอข9อมูลเก่ียวกับการคุกคาม ดังรายละเอียดท่ีปรากฏอยู:บนเว็บไซตsของ Sophia 

University โดยตระหนักว:าการล:วงละเมิดท่ีมีแนวโน9มว:าจะเกิดข้ึนในมหาวิทยาลัยได9  ประกอบไปด9วย 4 

ประเภท ได9แก: (1) การล:วงละเมิดทางเพศ (2) การล:วงละเมิดทางวิชาการ (3) การล:วงละเมิดทางอำนาจ และ 

(4) การล:วงละเมิดท่ีเก่ียวข9องกับการต้ังครรภs การคลอดบุตร และการลาเพ่ือดูแลเด็ก/ครอบครัว 

ซึ่งในส:วนบทนำน้ี จะนำเสนอความหมาย ตัวอย:าง การตีความการล:วงละเมิดทั้ง 4 ประเภท ดังมี

รายละเอียดและตัวอย:างสถานการณsท่ี Sophia University ได9เขียนอธิบายไว9 ดังน้ี 
 

(1) การคุกคามทางเพศ (Sexual Harassment) 

เป@นพฤติกรรมที่ไม:พึงประสงคsใดๆ เกี่ยวกับลักษณะทางเพศและพฤติกรรมทางร:างกาย หรือการ

แสดงออกทางวาจาที่เกิดจากนิสัยการเลือกปฏิบัติทางเพศ ในการพิจารณาว:าการกระทำใดเป@นการล:วงละเมิด

ทางเพศ ให9พิจารณาถึงความรู9สึกของผู9ถูกกระทำ ไม:ว:าเขา/เธอจะถูกใจการกระทำน้ันๆหรือไม:ก็ตาม 
  

ตารางที่ 1 

ตัวอย&างสถานการณ/การคุกคามทางเพศ และการตีความ 

ตัวอยAางสถานการณ* การตีความ 

(1) ที่งานเลี้ยงคาราโอเกะ มีคนเมาและบังคับใหKคุณรKองเพลงคูAกับ

เขา/เธอ และใหKโอบแขนของเขา/เธอไวKแนAน 

การเมาไมAใชAขKออKางสำหรับการกระทำดังกลAาว การกระทำที่

กระทำคือปaญหา และไมAมีขKอแกKตัวสำหรับผูKละเมิดแมKวAาเขา/เธอ 

“ไมAไดKตั้งใจ” 

(2) ภาพนูKดถูกแขวนไวKบนผนังหKองปฏิบัติการวิจัยหรือบนหนKา

จอคอมพิวเตอร* และทำใหKคุณรูKสึกอึดอัด 

ผูKละเมิด (ภาพ) ไมAไดKพูดอะไรเฉพาะเจาะจงหรือแตะตKองใคร แตA

เขา/เธอ ทำใหKสิ่งแวดลKอมเปYนศัตร ู
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ตัวอยAางสถานการณ* การตีความ 

(3) หัวหนKางานดKานวิชาการของคุณ แจKงใหKคุณมาที่สำนักงานของ

เขา/เธอเพื่อศึกษาแบบรายบุคคล และ ณ ที่นั่น เขา/เธอขอใหKคุณ

ออกเดทหรือทานอาหารเย็น คุณตKองยอมรับคำเชิญสองสามครั้ง

อยAางไมAเต็มใจ แตAคุณก็ปฏิเสธอยAางหนักแนAนในภายหลัง จากนั้น

หัวหนKาฝUายวิชาการก็เริ่มเลือกปฏิบัติกับคุณระหวAางเรียนและใหK

เกรดทีต่่ำสุดแกAคุณ 

เปYนการลAวงละเมิดทางเพศโดยทันทีเมื่อบุคคลที่มีสถานะสูงกวAา

ในความสัมพันธ*ทางวิชาการ เชAน หัวหนKางานวิชาการ ทำการ

รKองขอที่ไมAพึงประสงค* และเมื่อถูกปฏิเสธ จะทำการแกKแคKนใน

บางรูปแบบ 

 

(4) มีคนชวนคุณออกเดท และคุณปฏิเสธหลายครั้งและตอนนี้

เขา/เธอติดตามตัวคุณบAอยๆ 

การสะกดรอยตามเปYนการกระทำที ่เปYนอันตรายของความ

รุนแรงทางเพศซึ่งทำใหKเหยื่อหวาดกลัว และการคุกคามทำใหKเกิด

ความวิตกกังวล และความกลัวตAอความไมAปลอดภัย 

(5) นักเรียนรุAนพี่ที่ฉันคบดKวยกลายเปYนคนรุนแรง เมื่อฉันปฏิเสธที่

จะออกเดท เขาตบหนKาฉัน และมันก็ทิ้งรอยฟกช้ำไวK พอวันรุAงขึ้น

เขาก็กลับมาใจดีและอAอนโยนอีกครั้ง และฉันก็ไมAสามารถตัดสินใจ

ทิ้งเขาไดK 

อาจเปYนเรื่องยากที่จะบอกคูAชีวิตวAาพฤติกรรมรุนแรงเชAนนี้ (การ

ออกเดท/ความรุนแรงในครอบครัว) ไมAเปYนที่พอใจ เนื่องจากคุณ

รูKสึกวAาควรทนเพราะ “ฉันรูKวAาเขาชอบฉัน” หรือ “ถKาฉันบAน เขา

จะไมAชอบฉันอีกตAอไป” เปYนการยากที่จะบอกใครสักคนวAาคุณไมA

ชอบพฤติกรรมเชAนนี้เพราะคุณอาจคิดวAา “เขาชอบฉัน จนชAวย

อะไรไมAไดK” หรือ “ฉันตKองทนกับมัน เพราะเขาจะไมAชอบฉัน ถKา

ฉันบAน” อยAางไรก็ตาม ความรุนแรงไมAเคยแสดงออกถึงความรัก

ใครA บอกเขาใหKชัดเจนวAาคุณตKองการใหKเขาหยุดกAอนที่ความ

รุนแรงจะทวีความรุนแรงขึ้นอีก 

(6) คุณเปYนสมาชิกของสโมสรนักศึกษาที่มีสมาชิกชายนKอยมาก 

คุณถูกขอใหKทำงานที่หนักทั้งหมด และเมื่อคุณบอกใหKทราบถึง

ความเหนื่อยลKา คุณก็ถูกเยาะเยKยวAา “เปYนผูKชาย แตAอAอนแอมาก” 

มันคือ “การลAวงละเมิดทางเพศ” ตามบทบาททางเพศทางสังคม

ของความเปYนผูKหญิงและความเปYนชาย แตกตAางจาก “เพศ” ทาง

ชีววิทยา เนื่องจากเพศเปYนรูปแบบทางเพศที่มีรูปแบบทางสังคม

และวัฒนธรรม 

ที่มา: “Definition of harassment: Definition and case samples of sexual harassment,” โดย Sophia 

University, Japan. https://www.sophia.ac.jp/eng/aboutsophia/harassment/definition.html 

 

ทั้งน้ีในข9อมูลของ Waseda University ที่เกี่ยวกับการคุกคามยังได9จำแนกการล:วงละเมิดทางเพศเป@น 

2 ประเภท คือ (1) การล:วงละเมิดทางเพศแบบสิ่งแลกเปลี่ยน (บางสิ่งสำหรับบางสิ่ง/ยื่นหมูยื่นแมว) (quid-

pro-quo) ซึ่งบุคคลอาจได9รับความเสียเปรียบในด9านวิชาการ/การวิจัยหรือสภาพการทำงานเนื่องจากการ

ตอบสนองต:อคำพูดและพฤติกรรมทางเพศของบุคคลอ่ืน และ (2) การล:วงละเมิดทางเพศแบบสภาพแวดล9อมท่ี

เป@นปรป$กษs (Hostile environment) ซึ ่งเกี ่ยวข9องกับคำพูด/พฤติกรรมทางเพศที่สร9างความเสียหายต:อ

การศึกษา/การทำงาน/สภาพแวดล9อมการวิจัยทางวิชาการของแต:ละบุคคล 
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(2) การคุกคามทางวิชาการ (Academic Harassment) 

การล:วงละเมิดทางวิชาการเป@นการเลือกปฏิบัติที่กระทำโดยผู9มีอำนาจหรือตำแหน:งที่สูงกว:า เช:น 

อาจารยsอาวุโสที่ใช9อำนาจของตนในทางที่ผิดกับอาจารยsรุ:นน9องหรือนักศึกษา ผ:านพฤติกรรมที่ไม:เหมาะสมใน

สภาพแวดล9อมทางการศึกษาและการวิจัย 

Student Conflict Resolution Center, University of Minnesota (ไม:ได9ระบุป�ท่ีเผยแพร:) ได9ให9

ความหมายการล:วงละเมิดทางวิชาการ ว:าหมายถึง พฤติกรรมที่น:ารังเกียจ เป@นศัตรูหรือข:มขู: ซึ่งรบกวน

ความสามารถในการทำงานหรือการเรียนรู9ของนักเรียน นักเรียนอาจเป@นเปUาหมายของพฤติกรรมดังกล:าวหรือ

อาจพบเห็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นกับผู9อื่น ทั้งน้ีศูนยsฯ น้ีได9มีการกล:าวถึงเอกสารชื่อ Toxic Behavior3 ที่ได9สรุป

พฤติกรรมบางอย:างท่ีอาจทำให9เกิดป$ญหาในสภาพแวดล9อมทางวิชาการไว9ด9วย 
 

ตารางที่ 2 

ตัวอย&างสถานการณ/การคุกคามทางวิชาการ และการตีความ 

ตัวอยAางสถานการณ* คำอธิบายและการจัดการ 

(1) อาจารย*ที่ดูแลคุณ ขอใหKคุณชAวยเขา/เธอบAอยๆ ในชั้น

เรียนและงานแปลกๆ อื่นๆ โดยไมAตKองจAายเงิน/คAาตอบแทน

ใหK เมื่อคุณปฏิเสธคำขอหนึ่งครั้ง คุณถูกตำหนิวAา “ไมAเต็มใจ

ที่จะรับคำแนะนำและการสอนของเขา/เธอ” และจากนั้น

คุณพบวAาเปYนการยากที ่จะเขKาชั ้นเรียนที ่มีเขา/เธอเปYน

ผูKสอน 

เปYนการลAวงละเมิดทางวิชาการ เมื่อผูKมีอำนาจหรือตำแหนAง

ทางว ิชาการส ูงกว Aาใช Kอำนาจของตนในทางที ่ผ ิดโดย

พฤติกรรม คำแนะนำ หรือการปฏิบัติที ่ไมAเหมาะสม ซึ่ง

มหาวิทยาลัยจะไมAยอมใหKการลAวงละเมิดดังกลAาวสAงผล

กระทบตAอแรงจูงใจของนักเรียนและสภาพแวดลKอมทางการ

ศึกษา 

ที่มา: “Definition of harassment: Definition of academic harassment and some examples,” โดย Sophia 

University, Japan. https://www.sophia.ac.jp/eng/aboutsophia/harassment/definition.html 
 
(3) การคุกคามทางอำนาจ (Power Harassment)  

การล:วงละเมิดทางอำนาจเกิดขึ้นโดยคณาจารยsหรือเจ9าหน9าที่ที ่ใช9อำนาจของตนในทางที่ผิดกับ

สมาชิกคนอ่ืน ๆ ในหน:วยงาน ผ:านพฤติกรรมท่ีไม:เหมาะสมในท่ีทำงาน 
 

ตารางที่ 3 

ตัวอย&างสถานการณ/การคุกคามดSวยอำนาจ และการตีความ 

ตัวอยAางสถานการณ* คำอธิบายและการจัดการ 

(1) เจKาหนKาที ่ระดับสูงของคุณใหKภาระงานหนักเกินขีด 

จำกัดอยAางชัดเจน และคุณไมAสามารถทำงานใหKเสร็จภายใน

เวลาท ี ่ กำหนดได K  เขา/เธอจ ึ งกล A าวหาว A าค ุณ “ไรK

เปYนการลAวงละเมิดทางอำนาจ เมื ่อบุคคลใชKอำนาจและ

ตำแหนAงของตนในทางที่ผิดแกAผูKดKอยกวAาที่ไมAสามารถที่จะไมA

 
3 Student Conflict Resolution Center, Student Counseling Services แ ล ะ  Office for Conflict Resolution แ หA ง 

University of Minnesota ไดKใหKความหมาย Toxic Behavior หมายถึง พฤติกรรมที่เปYนพิษทำใหKผูKถูกกระทำรูKสึกแยAอยูAเปYน

ประจำ เปYนรูปแบบที่ยั ่งยืนของการลดทอนความเปYนมนุษย* การอัปยศอดสู หรือขKอความที่ลAวงละเมิดหรือการกระทำที่

นอกเหนือไปจากการวิจารณ*เชิงสรKางสรรค* รวมถึงพฤติกรรมที่มีรูปแบบของการรุกรานที่เปYนอันตรายและสรKางความเสียหาย 
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ตัวอยAางสถานการณ* คำอธิบายและการจัดการ 

ความสามารถ” ตAอหนKาเพื่อนรAวมงาน และเมื่อคุณคัดคKาน 

เขา/เธอบอกใหKคุณออกจากงาน ถKาคุณไมAชอบงาน 

เชื่อฟaงไดK และเมื่อบุคคลนั้นออกคำสั่ง ตำหนิคุณอยAางไมA

สมเหตุสมผล 

ที่มา: “Definition of harassment: Definition of power harassment and some examples,” โดย Sophia 

University, Japan. https://www.sophia.ac.jp/eng/aboutsophia/harassment/definition.html 
 

(4) การคุกคามท่ีเก่ียวขQองกับการต้ังครรภW การคลอดบุตร และการลาเพ่ือเล้ียงดูบุตร/ครอบครัว 

(Harassment related to pregnancy, childbirth, and child/family care leave) 
 

การคุกคามประเภทนี้เป@นการปฏิบัติที ่ไม:เหมาะสมโดยอาจารยsหรือเจ9าหน9าท่ี เกี ่ยวกับ (1) การ

ตั้งครรภsหรือการคลอดบุตรของเพื่อนร:วมงานหญิงคนอื่น และการใช9ผลประโยชนsของพนักงานที่เกี่ยวข9อง 

หรือ (2) การใช9การลาเพื่อดูแลเด็ก/ครอบครัว และผลประโยชนsที่เกี่ยวข9องโดยเพื่อนร:วมงานคนอื่น (ยกเว9น

มาตรการท่ีคำนึงถึงความปลอดภัย) 
 

ตารางที่ 4 

ตัวอย&างสถานการณ/การคุกคามที่เกี่ยวขSองกับการตั้งครรภ/ การคลอดบุตร และการลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร 

ตัวอยAางสถานการณ* 

(1) คุณไดKรับคำสั่งใหKออกจากงาน เมื่อคุณแจKงถึงการตั้งครรภ*ของคุณ 

(2) พนักงานชายไดKรับคำสั่งใหKพิจารณาหรือทบทวนใหมA เมื่อเขาปรึกษาเรื่องการลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร 

ที่มา: “Definition of harassment: Definition and case examples of harassment related to pregnancy, 

childbirth, and child/family care leave,” โดย Sophia University, Japan. 

https://www.sophia.ac.jp/eng/aboutsophia/harassment/definition.html 

 

มากไปกว:านั้น มหาวิทยาลัยยังมีข9อบังคับต:างๆที่เกี่ยวข9องกับการละเมิด ไม:ว:าจะเป@นข9อบังคับของ 

Sophia School Corporation เกี่ยวกับการปUองกันการล:วงละเมิด ข9อบังคับโดยละเอียดของคณะกรรมการ

ปUองกันการล:วงละเมิด ข9อบังคับโดยละเอียดของที่ปรึกษาการล:วงละเมิด และระเบียบโดยละเอียดเกี่ยวกับ

ข้ันตอนการให9การปรึกษาและสอบสวนการล:วงละเมิด 

 จากกรณีข9างต9น ซึ่งเป@นข9อมูลการแบ:งประเภทการคุกคามของ Sophia University อย:างไรก็ตาม ยัง

มีมหาวิทยาลัยอื่นๆในประเทศญี่ปุrน ที่ได9จำแนกประเภทของการคุกคามในมหาวิทยาลัย โดยผู9เขียนสรุปได9

ดังน้ี 
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ตารางท่ี 5 

ตัวอย'างการแบ'งประเภทการคุกคาม(ในร้ัว)ของมหาวิทยาลัย ประเทศญ่ีปุCน 

ประเภทของการคุกคาม/

มหาวิทยาลัย 

Sophia 

University 
Tokyo4 

Univer

sity 

Osaka  

University 

Waseda 

University 

Kyoto 

University 

(1) การคุกคามทางเพศ  

(Sexual Harassment) 

/ / / / / 

(2) การคุกคามทางวิชาการ  

(Academic Harassment) 

/ / / / / 

(3) การคุกคามทางอำนาจ  

(Power Harassment) 

/ - / / / 

(4) การคุกคามที่เกี่ยวขKองกับการ

ตั้งครรภ* การคลอดบุตร และการ

ลาเพื่อการดูแลเด็ก/ครอบครัว  

(Harassment related to 

pregnancy, childbirth, and 

child/family care leave) 

/ - / 
การคุกคามการ

คลอดบุตร/การ

เลี้ยงดูบุตร

(Maternity/child-

rearing 

harassment) 

- /5 

 

 

นอกจากนี้ Anti-Harassment Policy of Osaka University (2010, January 25) ยังระบุชัดว:าการ

ล:วงละเมิดทางวิชาการจะเกิดขึ้นในส:วนที่เกี่ยวกับการวิจัยและการศึกษา แต:การล:วงละเมิดทางอำนาจมัก

เกิดขึ้นในส:วนที่เกี่ยวกับการทำงาน การล:วงละเมิดทางอำนาจจึงเป@นป$ญหาด9านแรงงานเป@นหลักระหว:าง

อาจารยs ระหว:างเจ9าหน9าท่ี หรือระหว:างอาจารยsกับเจ9าหน9าท่ี ซึ่งแตกต:างจากการล:วงละเมิดทางวิชาการ 

อย:างไรก็ตาม ส่ิงท่ีใช9กับการล:วงละเมิดทางวิชาการโดยท่ัวไปจะนำไปใช9กับการล:วงละเมิดทางอำนาจด9วย6  

จากตารางที่ 5 สะท9อนให9เห็นว:า มหาวิทยาลัยที่เป@นกรณีตัวอย:างในประเทศญี่ปุrน มีการจำแนก

ประเภทของการคุกคามไม:แตกต:างกัน โดยทุกมหาวิทยาลัยจำแนกตรงกันในส:วนของการคุกคามทางเพศ และ

การคุกคามทางวิชาการ และรวมถึงการคุกคามที่เกี ่ยวข9องกับการคลอดบุตรฯ ที่มีการให9ความสำคัญใน

ประเทศญี่ปุrนเป@นพิเศษ แม9บางมหาวิทยาลัยจะไม:ได9กำหนดกรณีน้ีเป@นประเภทการคุกคามที่ชัดเจน แต:ใน

รายละเอียดของข9อบังคับ/การประกาศ มีการกล:าวถึงและยกตัวอย:างถึงกรณีน้ีด9วย 
 

 
4 มีการกลAาวถึงการคุกคามอื่นๆ แตAไมAระบุประเภททีช่ัดเจน 
5 ใชKขKอความวAา “words or behavior equivalent thereto” ซึ่งมีการใหKคำอธิบายสAวนหนึ่งวAาเปYนการคุกคามที่เกี่ยวขKองกับ

ผูKหญิง การตั้งครรภ* การคลอดบุตร และการลาเพื่อดูแลบุตรหรือครอบครัว นอกจากนี้ ยังรวมถึงพฤติกรรมที่ขัดขวาง

สภาพแวดลKอมทางการศึกษา ทั้งหมดอยูAภายใตKขKอความ “คำหรือพฤติกรรมอื่นๆที่เทียบเทAากับสิ่งนั้น” 
6 ซึ่งตามความเขKาใจของผูKเขียน อาจหมายถึง การลAวงละเมิดทางอำนาจเปYนสAวนหนึ่งของการลAวงละเมิดทางวิชาการดKวย 
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ทั้งนี้ บทความน้ีเจตนาที่จะนำเสนอถึงการคุกคาม โดยเฉพาะการข:มเหงที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย ซ่ึง

มุ:งให9ความสำคัญต:อการต:อต9านการคุกคามทางวิชาการ ดังมีรายละเอียดต:อไปน้ี 

 

การปYองกันการคุกคามทางวิชาการ: การให7ความหมายและแนวทางการปฏิบัติของมหาวิทยาลัย 
 

 นอกเหนือจากการนำเสนอข9อมูลที่เกี่ยวข9องกับการคุกคามที่เป@นแนวปฏิบัติของ Sophia University 

ตามเน้ือหาข9างต9นแล9ว มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ในประเทศญ่ีปุrนมีแนวทางการปฏิบัติ ดังน้ี 
 

(1) Osaka University  

Osaka University มีเปUาหมายในการรักษาสภาพแวดล9อมที่สนับสนุนการศึกษา การวิจัย และการ

ทำงาน จึงทำงานเพื่อปUองกันและกำจัดการคุกคามทุกรูปแบบ ทั้งนี้ได9มีพระราชบัญญัติส:งเสริมนโยบาย

แรงงาน ฉบับปรับปรุง เม่ือเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 ซ่ึงได9ปรับปรุงมาตรการปUองกันการคุกคามในท่ีทำงาน 

โดยมหาวิทยาลัยจะใช9จุดยืนที่เข9มงวดยิ่งขึ้นในการต:อต9านการคุกคาม เพื่อส:งเสริมและรักษาสภาพแวดล9อมใน

มหาวิทยาลัยให9มีสุขภาวะ และปราศจากการคุกคาม โดยมีเปUาหมายดังแผนภาพ 
 

แผนภาพท่ี 1 

เปDาหมายของ Osaka University: ZERO Harassment 

                         
ที่มา: “Aiming for a Harassment-free University,” โดย Osaka University, Japan 

             https://www.osaka-u.ac.jp/en/guide/student/prevention_sh 
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ท้ังน้ี ภายใต9 Zero Harassment  มหาวิทยาลัยมีหลักการพ้ืนฐาน 3 ประการต:อมาตรการปUองกันการ

ล:วงละเมิด ได9แก: (1) ไม:มองข9ามการคุกคาม (Don’t overlook it) (2) ไม:อนุญาตให9ทำ (Don’t allow it) 

และ (3) การจัดการกับการคุกคามอย:างเคร:งครัด (Deal with it strictly) ทั ้งนี ้หากเกิดการล:วงละเมิดท่ี

เกี่ยวข9องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย:างร9ายแรง มหาวิทยาลัยจะจัดการกับคดีดังกล:าวด9วยความระมัดระวัง

และโดยทันที และพยายามเป�ดเผยข9อมูลต:อสาธารณะภายหลังมีมติของคดี โดยมหาวิทยาลัยจะให9ความสำคัญ

สูงสุดต:อการปกปUองและให9ความช:วยเหลือผู9ถูกละเมิดและจะยืนหยัดต:อต9านผู 9กระทำความผิด ทั ้งน้ี 

มหาวิทยาลัยมีสำนักงานท่ีให9บริการปรึกษาเฉพาะการล:วงละเมิด ใช9ช่ือว:า Harassment Counseling Office 

ในส:วนของการล:วงละเมิดทางวิชาการ เกิดขึ้นเมื่อมีความคิดเห็นหรือพฤติกรรมที่ไม:เหมาะสมและไม:

เป@นธรรมที่เกิดขึ้นระหว:างการวิจัยหรือการศึกษาโดยการใช9ประโยชนsจากความสัมพันธsเหล:านี้อย:างไม:เป@น

ธรรม  การล:วงละเมิดทางวิชาการนั้นซับซ9อนกว:าการล:วงละเมิดทางเพศเล็กน9อย เนื่องจากมหาวิทยาลัยมี

ความเป@นลำดับช้ันขององคsกร ท้ังในด9านการศึกษาและหน9าท่ีการงาน จึงทำให9เป@นการยากท่ีจะกำหนดส่ิงใด ๆ 

ที่ชัดเจนได9 ประเด็นสำคัญจึงอยู:ที่ว:าความคิดเห็นหรือพฤติกรรมที่เป@นป$ญหานั้น “ไม:เหมาะสม” และ “ไม:เป@น

ธรรม” ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงคำจำกัดความของ “ความไม:เหมาะสม” หรือ “ความไม:เป@นธรรม” จากการตัดสิน

ตามอำเภอใจ ดังนั้น บุคลากรทุกคนต9องมีจิตสำนึกในระดับสูง7 ในฐานะที่เป@นสมาชิกของมหาวิทยาลัยและใน

ฐานะท่ีทุกคนมีความเป@นมนุษยs 
 

(2) Waseda University  

Waseda University มีนโยบายพื้นฐานสำหรับการปUองกันการล:วงละเมิด โดยประกาศใช9มาตรการ

ปUองกันและปUองกันการล:วงละเมิดทุกประเภทท่ีเก่ียวข9องกับนักศึกษา คณาจารยs และเจ9าหน9าท่ี เพ่ือรักษาสิทธิ

ส:วนบุคคลในการศึกษาเชิงวิชาการ การวิจัย โดยมหาวิทยาลัยมีความพยายามอย:างยิ่งเพื่อปUองกันการล:วง

ละเมิดในรูปแบบต:างๆ ตามหลักการทางกฎหมายที่เกี่ยวข9องกับสิทธิมนุษยชน และใช9มาตรการตอบโต9ท่ี

เหมาะสมและทันท:วงทีเกี่ยวกับการล:วงละเมิดที่เกิดขึ้นภายในชุมชนมหาวิทยาลัย โดยตลอดกระบวนการน้ี 

มหาวิทยาลัยจะให9ความสำคัญเป@นพิเศษต:อการปกปUองความเป@นส:วนตัวและความลับของบุคคลที่ถูกละเมิด

และบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข9อง รวมถึงผู9รับผิดชอบในการกำกับดูแลบุคคลที่ถูกล:วงละเมิด และผู9มีส:วนได9เสีย

อย:างเป@นพิเศษ ท้ังน้ีมหาวิทยาลัยมีบริการให9การปรึกษาท่ีเรียกว:า Harassment Consultation Desk 

Waseda University ได9กำหนดการล:วงละเมิดที่ครอบคลุมประเด็นรอบด9านที่เกี่ยวกับเพศ สถานะ

ทางสังคม เชื ้อชาติ สัญชาติ หลักการ อายุ อาชีพ ลักษณะทางกายภาพ หรือลักษณะเฉพาะ โดยได9ให9

ความหมายการล:วงละเมิดทางวิชาการว:าหมายถึง ข9อสังเกต/พฤติกรรมและคำแนะนำที่ไม:เหมาะสมทาง

วิชาการ โดยคณาจารยsหรือผู9มีอำนาจภายในมหาวิทยาลัย ไม:ว:าข9อความ/การกระทำดังกล:าวจะเป@นการจงใจ

หรือไม:ก็ตาม ถือว:าเป@นการล:วงละเมิด เมื่อใช9ประโยชนsจากหรือเบี่ยงเบนจากความรับผิดชอบที่มีอำนาจของ

ตนเอง รวมถึงการขัดขวางหรือทำลายแรงจูงใจของนักเรียนในการศึกษาและวิจัยท่ีเห็นได9ชัด 

 
7 ในความเห็นของผูKเขียน วลี “จิตสำนึกในระดับสูง” และ “ฐานะที่เปYนมนุษย*” เปYนขKอความที่ใหKคำจำกัดความไดKยากเชAนกัน 

ในทางปฏิบัติของแตAละบุคคล 
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นอกจากนี้ ระหว:างคณาจารยs เพื่อนร:วมงานที่มีอำนาจอาจล:วงละเมิดเพื่อนร:วมงานรุ:นน9อง โดยการ

เลือกปฏิบัติเกี่ยวกับการเลื่อนตำแหน:ง และ/หรือแนะนำให9เพื่อนร:วมงานรุ:นน9องลาออก กรณีมีการล:วงละเมิด

ระหว:างคณาจารยsและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา/ระดับปริญญาตรี เช:น การปฏิเสธที่จะให9คำแนะนำทาง

วิชาการที่เหมาะสม การเลือกปฏิบัติระหว:างการสอนในชั้นเรียน การปUองกันไม:ให9นักศึกษารับปริญญา การ

เลือกปฏิบัติในการให9การปรึกษาด9านการจ9างงาน และ/หรือทำการประเมินการให9คะแนนอย:างไม:เป@นธรรม  

อย:างไรก็ตาม เช:นเดียวกับ Osaka University ท่ีมหาวิทยาลัยตระหนักในความยากต:อการจำแนก

ระหว:างการล:วงละเมิดที่เกิดขึ้นจริง กับพฤติกรรมการสอนที่ไม:เหมาะสมโดยไม:ได9ตั้งใจของคณาจารยs ซ่ึง

สอดคล9องกับงานเขียนของ Hutchison (2019) ที่สะท9อนความยากลำบากในการจำแนกหรือวิเคราะหsโครง

ร:างการพูด การส่ือสารอย:างอิสระในห9องเรียนว:าเป@นการละเมิดหรือไม: 
 

(3) Kyoto University 

Preventing and coping with harassment at Kyoto University (2020, April) ได9ระบุถึงระเบียบ

การล:วงละเมิด (The Harassment Regulations) ว:ามีผลกับนักศึกษา คณะ และเจ9าหน9าที ่ของ Kyoto 

University และมีผลบังคับใช9กับกรณีการล:วงละเมิดระหว:างนักศึกษา คณะ เจ9าหน9าที่ และบุคคลอื่นๆท่ี

เกี่ยวข9องกับมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ในระเบียบปฏิบัติน้ีครอบคลุมมิติการคุกคามทางวิชาการที่ครอบคลุมการเป@น

คำพูดหรือพฤติกรรมที่ไม:เหมาะสม เกินขอบเขตหน9าที่ที ่เหมาะสมและสมเหตุสมผลระหว:างบุคลากรใน

มหาวิทยาลัย และเกี่ยวข9องกับการใช9ตำแหน:งในทางที่ผิด รวมทั้งที่เกี่ยวข9องกับการใช9อำนาจในทางที่มิชอบใน

การกำกับดูแล ท่ีขัดขวางการวิจัย การศึกษา หรือสิ่งแวดล9อมในการเรียนของสมาชิกคนอื่นๆ ในคณะและ

นักศึกษา รวมท้ัง คำพูดหรือพฤติกรรมที่ไม:เหมาะสมอื่น ๆ ที่กระทำต:อสมาชิกในคณะคนอื่นๆโดยใช9ประโยชนs

จากความเหนือกว:าในแง:ของสัมพันธภาพ อย:างไม:เป@นธรรม 

ตัวอย:างของการคุกคามทางวิชาการน้ีรวมไปถึงการให9การดูแลที่ไม:เป@นธรรมต:อการวิจัย การศึกษา 

การคุกคามทางอารมณs การพูดให9ร9าย และการแสดงออกอื่นๆ ที่ผ:านการคุกคามของความสัมพันธsลำดับขั้นท่ี

เก่ียวข9องกับการทำงาน 

อย:างไรก็ตาม การดำเนินการของมหาวิทยาลัยแห:งนี้ มีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของมหาวิทยาลัย

(Human Rights Committee) ร:วมในข้ันตอนการให9การปรึกษาและการแก9ป$ญหากรณีการล:วงละเมิดด9วย   

 

การคุกคามทางวิชาการ: กรณีศึกษาท่ีเกิดข้ึนจริงในสถาบันการศึกษา 
 

กรณีศึกษาท่ี 1: เม่ือความขัดแย7งทางวิชาการกลายเปiนการลIวงละเมิดและการขIมเหง 

Boaler (2012) ซึ่งเป@นอาจารยsในมหาวิทยาลัยแห:งหนึ่งได9ตัดสินใจเป�ดเผยรายละเอียดการถูกข:มเหง

ทางป$ญญาของเธอ ภายใต9เอกสารเผยแพร:ผ:านเว็บไซตs ชื่อเรื่อง “เมื่อความขัดแย9งทางวิชาการกลายเป@นการ

ล:วงละเมิดและการข:มเหง” โดยได9กล:าวถึงการอภิปรายเชิงวิชาการที่ซื่อสัตยsว:าเป@นแก:นของทุนการศึกษาที่ดี 

แต:จะเกิดอะไรขึ้นภายใต9หน9ากากของเสรีภาพทางวิชาการ เมื่อผู9คนบิดเบือนความจริงเพื่อส:งเสริมจุดยืนของ

ตนและทำให9หลักฐานหรือข9อมูลของคนอื่นเสื่อมเสีย ซึ่งเธอระบุว:าได9รับความเดือดร9อนจากการข:มเหงทาง
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ป$ญญาอย:างร9ายแรงเป@นระยะเวลาหลายป� และท9ายที่สุด เธอตัดสินใจที่จะเป�ดเผยรายละเอียด โดยหลังจาก

การเผยแพร:เอกสารของเธอ ส:งผลให9 Bishop และ Milgram (2012) ซึ่งเป@นผู9เกี ่ยวข9องที่ถูกพาดพิงถึงใน

เอกสาร ได9ออกมาโต9แย9งกึ่งชี ้แจงถึงความคลาดเคลื่อนบางส:วนที่เกิดขึ้นในข9อมูลที่เผยแพร:ของ Boaler  

อย:างไรก็ตาม ไม:ค9นพบเอกสารว:า Boaler ได9โต9ตอบกลับหรือไม: หรือเรื่องราวหลังจากที่อีกฝrายออกมาชี้แจง

เป@นอย:างไร 

 

กรณีศึกษาท่ี 2: เหตุการณjของ Ogoshi ท่ีเกิดข้ึนในมหาวิทยาลัย เมืองโตเกียว  

ในประเทศญี่ปุrน มีผู9หญิงจำนวนน9อยมากท่ีได9เป@นอาจารยsในมหาวิทยาลัย อย:างไรก็ตาม แม9การล:วง

ละเมิดทางวิชาการจะเป@นที่โด:งดัง แต:ก็ยังไม:ค:อยมีใครให9ความสำคัญ โดยเหตุการณsนี้เกิดขึ้นกับ Ogoshi 

(2001, February 3) ซึ่งเธอเป@นนักวิจัยที่มีความกล9าในการออกมาฟUองในฐานะที่เป@นโจทกsในคดีการคุกคาม

น้ี…ผ:านไป 3 ป� คำพิพากษาจากศาลแขวงโอซากา แจ9งว:าเธอชนะคดีน้ีต:อพฤติกรรมของศาสตราจารยs (จำเลย) 

โดยศาลยอมรับว:าเป@นการกลั่นแกล9งและเธอควรได9รับการชดเชย ทั้งนี้ 5 ประเด็นที่เธอชนะ ประกอบด9วย (1) 

การที่จำเลยทำลายวัสดุเหลือใช9อื่นๆ ในสำนักงานของเธอ ในขณะที่เธออยู:นอกมหาวิทยาลัย (2) การที่จำเลย

ย9ายสิ่งของ เข9าและออกจากสำนักงานของเธอโดยปราศจากการขออนุญาต ขณะที่เธอออกไปรับประทาน

อาหารกลางวันหรืออยู:นอกมหาวิทยาลัย (3) การที่จำเลยไม:ยุติธรรมในการกระจายทุนวิจัย (4) การที่จำเลย

พยายามที่จะบังคับให9เธอลาออกหรือโอนย9าย และ (5) การที่จำเลยซึ่งเป@นหัวหน9างานปฏิเสธที่จะลงนามใน

เอกสารท่ีจำเป@น สำหรับงานของเธอท่ีได9ปฏิบัติเสร็จแล9ว 

อย#างไรก็ตาม ตามกฎหมายว:าด9วยการชดเชยของรัฐบาลญี่ปุrน การชดเชยเกี่ยวกับความรับผิดทาง

กฎหมายของเจ9าหน9าท่ีของรัฐในการปฏิบัติหน9าท่ีราชการ จะได9รับการชดเชยจากรัฐบาลท9องถ่ิน และเน่ืองจาก

ผู9เป@นจำเลยในคดีครั้งน้ีเป@นข9าราชการ ผู9พิพากษาจึงสั่งให9รัฐบาลจังหวัดนาระจ:ายเงินชดเชยให9 Ogoshi เป@น

จำนวนเงิน 550,000 เยน อย:างไรก็ตาม หลังจากนั้นผู9ที่คุกคามเธอได9ยื่นอุทธรณsต:อ ทั้งนี้สถานการณsที่เกิดข้ึน

และมุมมองของ Ogoshi สะท9อนให9เห็นถึงการกล่ันแกล9งผู9หญิงในสถาบันการศึกษาของญ่ีปุrนน้ันมีความรุนแรง  

บทเรียนการถูกคุกคามที่เธอได9รับ นำไปสู:ความพยายามในการจัดตั้งองคsกรพัฒนาเอกชนเพื่อต:อสู9กับการล:วง

ละเมิดทางวิชาการ ที่เรียกว:า “Akahara”8 โดยร:วมมือกับกระทรวงที่เกี่ยวข9องเช:น กระทรวงศึกษาธิการ 

วิทยาศาสตรs กีฬา และวัฒนธรรมของญ่ีปุrน เป@นต9น  

หลังจากมีการเผยแพร:ข:าวข9างต9น เพียง 1 วัน เรื่องราวของ Ogoshi ถูกเผยแพร:สู:สาธารณะอีกคร้ัง  

ซ่ึงเป@นบทความทางการซ่ึงเธอเขียนด9วยตัวเธอเอง ซ่ึงมีรายละเอียดหลักไม:แตกต:างมากนักจากข9อมูลท่ีนำเสนอ

ก:อนหน9า โดยเฉพาะรายละเอียดของการถูกคุกคามในสถาบันการศึกษา อย:างไรก็ตาม มีนักวิชาการอื่นๆ ร:วม

แสดงความเห็นผ:านบทความนี้ด9วย โดย Normile (2001, February 2) ได9อธิบายถึงประเด็นการล:วงละเมิด

ทางวิชาการท่ีเกิดข้ึนในสถาบันการศึกษา โดยระบุว:า “แม9เป@นผู9ชาย แต:หากอยู:ในตำแหน:งรอง ก็อาจถูกปฏิบัติ
 

8 Akara ในความหมายที่กวKางที่สุด คือ การลAวงละเมิดทางวิชาการที่ไมAใชAเรื่องเพศโดยธรรมชาติ แตAครอบคลุมการใชKอำนาจ

ในทางที่ผิดของอาจารย*อาวุโสตAอคณาจารย*รุAนนKอง รวมถึงรูปแบบการเลือกปฏิบัติตAอผูKหญิง เชAน การทำใหKผูKหญิงกKาวขึ้น

ตำแหนAงทางวิชาการไดKชKา ซึ่งตKนตอของปaญหาเหลAานี้ คือ โครงสรKางลำดับชั้นที่อยูAในระบบการศึกษา (Normile, 2001) 
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ตามอำเภอใจและการแทงข9างหลังทางวิชาการจากอาจารยsผู9อาวุโสได9”  แน:นอนว:า “สำหรับผู9หญิงแล9ว ย:อม

ต9องมีค:าผ:านทางสูงเป@นพิเศษ” (The toll on women is particularly high) นอกจากน้ียังมีการเปรียบเทียบ

ถึงความรุนแรงในมหาวิทยาลัยว:ามีความเลวร9ายกว:าในบริษัทเอกชน เนื่องจาก “สถาบันการศึกษาเป@นชุมชน

ป�ด” (Academic is a very closed community) อย:างไรก็ตาม กรณีที่เกิดขึ้นกับ Ogoshi นี้ ทำให9เธอต้ัง

เว็บเพจและเผยแพร:คดีของเธอ เพื ่อต:อสู 9ก ับ “Koza system”9 แม9ว :าท9ายที ่ส ุดแล9ว คดีของเธอกับ

ศาสตราจารยsอาวุโสท:านน้ัน ศาลไม:ได9กำหนดให9ศาสตราจารยsต9องรับผิด เพราะความท่ีเขาเป@นพนักงานของรัฐ 

แต:การเกิดขึ้นในคดีของ Ogoshi ก็นำไปสู:บทเรียนและมีเสียงสะท9อนจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยต:างๆ ใน

ประเทศญี่ปุrน เช:น สำหรับผู9ชายแล9วระบบของมหาวิทยาลัยยังคงเป@นคล9ายกับการอยู:ในครอบครัว หรือแม9แต:

สถานการณsที่เกิดขึ้น ถือเป@นการส:งเสียงให9สังคมได9ยิน ทำให9เกิดความตื่นตัว และตอกย้ำว:าการล:วงละเมิดทาง

วิชาการอยู:ในข้ันตอนท่ีเพ่ิงเร่ิมได9รับการยอมรับ เป@นต9น   

 

การคุกคามทางวิชาการ: ข7อสังเกตและความท7าทายทางจริยธรรม 
 

ข7อสังเกตตIอกรณีศึกษาการคุกคามทางวิชาการ 

นอกเหนือจากข9อดี เมื่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการเลือกปฏิบัติทางเพศถูกดึงเข9ามาเกี่ยวข9อง

เพื่อกระตุ9นเตือนสำนึกของผู9เกี่ยวข9องท่ีพยายามสื่อสารว:าการคุกคามเป@นสิ่งที่ไม:ถูกต9อง โดยเชื่อมโยงกับจารีต

ของโลก ซึ่งเป@นการปฏิบัติที่ทุกมหาวิทยาลัยไม:ควรยอมให9เกิดขึ้น อย:างไรก็ตาม จากกรณีตัวอย:างการคุกคาม

หรือล:วงละเมิดในสถาบันการศึกษาของประเทศญี่ปุrนข9างต9นและบริบทอื่นๆ นำไปสู:ข9อสังเกตที่น:าสนใจและ

รวมถึงการจุดประกายความท9าทายในการปUองกันการล:วงละเมิดของประเทศอ่ืนๆ โดยประเด็นท่ีน:าสนใจมีดังน้ี 

(1) ความเปhนผูQหญิงมีความสัมพันธWกับการเปhนเหย่ือของการละเมิด(ทุกประเภท)  

การละเมิดส:วนใหญ:ยังถูกเชื่อมโยงกับการเลือกปฏิบัติทางเพศร:วมด9วย เห็นได9ชัดจากการท่ีการ

คุกคาม การละเมิด ให9ความสำคัญและปกปUองผู9หญิงเป@นพิเศษ ซึ่งหมายถึง ผู9หญิงในบริบทของมหาวิทยาลัย

ไม:ว:าจะอยู:ในสถานภาพใด ยังคงเป@นกลุ:มเปUาหมายหลักที่จะถูกคุกคามได9 ซึ่งสัมพันธsกับข9อมูลจำนวนผู9หญิงท่ี

มีโอกาสเข9าถึงการทำงานในมหาวิทยาลัยในสัดส:วนน9อยมากเมื่อเทียบกับชาย และสอดคล9องกับงานวิจัยใน

หลายสิบป�ก:อนของ Fitzgerald (1988) ซึ่งได9ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง การคุกคามทางวิชาการ: เพศและการ

ปฏิเสธในชุดวิชาการ ซึ่งได9ทำการเก็บข9อมูลจากบุคลากรชายที่ทรงเกียรติประจำคณะ จำนวน 235 คน โดยใช9

แบบสอบถามเป@นเครื่องมือ พบว:า แม9บุคลากรชายส:วนใหญ:เหล:านั้นจะให9ข9อมูลว:ามุ:งไปที่การสอน/แนะนำ

และปฏิสัมพันธsทางสังคม  แต:ก็ยังมีผู 9ตอบส:วนหนึ่ง (ร9อยละ 26) ที่รายงานถึงการมีเรื ่องทางเพศเข9ามา

เก่ียวข9องด9วยในกรณีท่ีนักศึกษาเป@นผู9หญิง 

 
9 เปYนระบบที่สะทKอนการกระทำที่ไมAเหมาะสมในสถาบันการศึกษา คลKายกับการตั้งอาณาจักรสAวนตัวและมีการปฏิบัติตAอ

คณาจารย*รุAนนKอง “เกือบเหมือนคนรับใชKหรือทาสที่ถูกพันธนาการ” (Almost like bonded servants) ทั้งนี้ ระบบนี้มีการ

เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอยAางชKาๆ และบางมหาวิทยาลัยไดKเลิกใชKหรือละทิ้งระบบนี้แลKว อยAางไรก็ตาม รAองรอยของระบบ

และทัศนคติเกAาๆ ยังคงอยูA คำวAา “เสรีภาพทางวิชาการ” ยังคงมีประเพณีของการไมAแทรกแซงในกิจการภายในของระบบโคซา 
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ล:าสุด Lu et al. (2020) ได9ศึกษาเรื่อง MeToo10 ในคณะเวชศาสตรsฉุกเฉิน ซึ่งเป@นการสำรวจของ

คณะเวชศาสตรsฉุกเฉินจำนวนหลายศูนยsการศึกษาเกี่ยวกับประสบการณsการเลือกปฏิบัติทางเพศและการล:วง

ละเมิดทางเพศ โดยคณาจารยsเวชศาสตรsฉุกเฉินท่ีเป@นเพศหญิงรับรู9ถึงการเลือกปฏิบัติทางเพศในสถานท่ีทำงาน

ว:ามีมากกว:าผู9ชาย รวมท้ังพบพฤติกรรมทางเพศท่ีไม:พึงประสงคsในอาชีพท่ีทำอยู:ด9วย 
 

(2) ไมoใชoเพียงผูQหญิง ผูQชายก็ไมoรอดพQนการถูกละเมิด หากตำแหนoงต่ำกวoา 

 ผู9หญิงอาจเป@นเหยื่อของการละเมิดในทุกประเภท แต:สำหรับผู9ชายแล9ว แม9จะถูกวางว:าเป@นเหมือน

สมาชิกในครอบครัวของสถาบันการศึกษา แต:หากถ9ามีสถานภาพทางวิชาการด9อยกว:าอีกฝrาย ก็สามารถหรือ

เส่ียงต:อการถูกละเมิดได9เช:นกัน 
 

 (3) ความคลุมเครือของการละเมิดท่ียากตoอการตีความ…จึงทำใหQการละเมิดยังคงอยูo 

การคุกคามในสถาบันการศึกษาอาจยากต:อการตีความหรือแยกแยะว:าสิ่งที่เกิดขึ้นเรียกว:าอะไร หรือ

ถือเป@นการคุกคามหรือไม: เนื่องจากมีความทับซ9อนกับบทบาทความเป@นอาจารยs รูปแบบเฉพาะในการสอน 

ความเป@นศิษยs เพื่อนร:วมงาน และความเป@นรุ:นพี่รุ:นน9องนักวิชาการ หรือแม9แต:การใช9คำว:า ไม:เป@นธรรม ไม:

เหมาะสม ที่ยากต:อการให9นิยามศัพทsที่ชัดเจน แต:การใช9จิตสำนึกส:วนบุคคล (ที่คาดหวังว:าแต:ละคนจะมี) เป@น

เกณฑsการพิจารณาหรือเป@นแนวปฏิบัติ สำหรับผู9เขียนแล9ว ยากกว:าเป@นทวีคูณในการวัดและประเมิน 
 

(4) ความแตกตoาง ท่ี(อาจ)เปhนอุปสรรคตoอการเกิดข้ึนของความเทoาเทียม 

การสื่อสารถึงการให9เกียรติและเคารพความเป@นมนุษยsของบุคลากรทุกคนที่อยู:ในรั้วมหาวิทยาลัยว:ามี

ความเท:าเทียมกัน มีความเป@นมนุษยsเหมือนกัน ไม:มีชนชั้นในสถาบันการศึกษา แม9ว:าในสถาบันการศึกษาจะ

เป@นพื้นที่ท่ีเต็มไปด9วยความรู9 อำนาจ ตำแหน:ง และชนชั้นก็ตาม แต:ในทางปฏิบัติจริงความแตกต:างเหล:านี้อาจ

เป@นป$จจัยนำสำคัญท่ีนำไปสู:ความไม:เท:าเทียมกันของบุคลากรในร้ัวมหาวิทยาลัยได9เช:นกัน  
 

(5) ความรูQสึกเหนือกวoา: ปwจจัยนำในการละเมิดสิทธิผูQอ่ืน 

 การท่ีสถาบันการศึกษาเป@นพื้นท่ีให9ความรู9 แต:ในขณะเดียวกันก็สร9างความแตกต:างของผู9คน ผ:าน

ระดับการศึกษา ตำแหน:งทางวิชาการ ความรู9ความสามารถ ซึ่งความแตกต:างเหล:านี้ อาจเป@นป$จจัยสำคัญที่ทำ

ให9หลายคนรู9สึกว:าตนเองอยู:ในสถานะที่เหนือกว:าคนอื่น จนสามารถ (คิดไปเอง) ว:าจะมีอำนาจในการละเมิด

สิทธิคนอื่นได9 และท9ายที่สุดความรูXสึกเหนือกว'า/เป]นลำดับขั้นในมหาวิทยาลัย อาจทำใหXการละเมิดเป]นเรื่อง

การยอมจำนนสำหรับผู9ท่ีอยู:ในสถานภาพด9อยกว:า 

 
 

 
10 MeToo (มีทู) แปลวAา "ฉันดKวย" เปYน Hashtag สองคำที่แพรAหลายอยAางรวดเร็ว หลังมีการใชKในสื่อสังคม ในชAวงเดือน

ตุลาคม พ.ศ. 2560 เพื่อประณามการประทุษรKายทางเพศ (Sexual assault) และการคุกคามทางเพศ (Sexual harassment) 
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(6) การลoวงละเมิดทางอำนาจท่ีกoอใหQเกิดการละเมิดทางวิชาการ 

 เมื่อสถาบันการศึกษาให9พื้นที่ทางอำนาจ จึงเป@นป$จจัยเสริมที่ง:ายขึ้น ที่จะทำให9เกิดการละเมิดทาง

วิชาการตามมา เนื่องจากอำนาจมักมาจากการมีตำแหน:ง สถานภาพทางวิชาการที่เป@นลำดับชั้น ดังนั้น ตามท่ี

ผู9เขียนได9อธิบายไว9ว:า การละเมิดทางอำนาจเป@นส:วนหน่ึงและนำไปสู:การละเมิดทางวิชาการได9 
 

(7) เสQนขนานระหวoางการละเมิด และเสรีภาพทางวิชาการ: ความขัดแยQงท่ีอยูoคูoกัน 

ความอิสระและความมีสิทธิในเสรีภาพทางวิชาการดูเหมือนจะเป@นอุปสรรคในการตัดสินการล:วง

ละเมิด ผนวกกับกติกาหรือแนวทางปฏิบัติในองคsกรที่พยายามหลีกเลี่ยงการแทรกแซงในสิ่งที่เป@นเรื่องภายใน 

ซึ่งหมายถึง แม9จะทราบว:ามีการล:วงละเมิดเกิดขึ้น แต:อาจถูกห9ามในการเข9าถึงหรือต9านการละเมิดนั้น ด9วย

เหตุผลว:าเป@นสิทธิเสรีภาพทางวิชาการ หรือเป@นเรื่องภายในของหน:วยงานนั้นๆ ที่คนภายนอกไม:ควรเข9า(ถึง) 

เปรียบเหมือนการละเมิดทางวิชาการเหมือนเป]นพื้นที่ภายในครอบครัว ท่ีคนในไม:สามารถขอความช:วยเหลือ

หรือความเข9าใจจากคนนอกได9 

ซึ ่งสอดคล9องกับงานเขียนที่ผ:านมา 20 กว:าป�ของ Dye (1998) ที่กล:าวถึงการรักษาเสรีภาพทาง

วิชาการและการปUองกันการล:วงละเมิดทางเพศ โดยตระหนักว:า ชุมชนมหาวิทยาลัยควรดำเนินการทันทีเพ่ือให9

แน:ใจว:าการปUองกันการล'วงละเมิดทางเพศจะไม:กลายเป@นศัตรูของเสรีภาพทางวิชาการ ค:านิยมของท้ังสองคำน้ี

จะลดลงหรือสูญหายไปพร9อมกัน หากข9อห9ามการล:วงละเมิดทางเพศได9รับอนุญาตให9มีการละเมิดต:อการ

อภิปราย การให9ทุนการศึกษา และการวิจัยในมหาวิทยาลัยโดยเสรีและอย:างเป�ดเผย 
 

(8) เม่ือการศึกษาถูกใชQเปhนขQออQางใหQการละเมิดเปhนเร่ืองท่ีทำไดQ 

คำว:า “การศึกษา” ยังคงถูกใช9อ9างเพื่อความถูกต9องและเลี่ยงการถูกเรียกว:าเป@นการละเมิด เช:น 

ผู9สอนให9คำตักเตือนเรื่องการเรียนของนักศึกษาด9วยถ9อยคำที่รุนแรง แต:ให9เหตุผลเมื่อถูกร9องเรียนว:าเป@นความ

ห:วงใยของผู9สอนที่มีต:อลูกศิษยs หรือการสร9างบรรยากาศที่สนุกสนานในชั้นเรียนด9วยการให9เพื่อนนักเรียน

กลายเป@นตัวตลกที่ทำให9เพื่อนหัวเราะ หรือรวมถึงการที่อาจารยsให9คำแนะนำแก:เจ9าหน9าที่ในคณะ ด9วยน้ำเสียง

และกิริยาที่ไม:อ:อนโยน ด9วยเหตุผลของความต9องการให9เจ9าหน9าที่ต9องจริงจังในการปฏิบัติหน9าที่นั้นๆ หรืออาจ

ด9วยบุคลิกภาพโดยปกติของอาจารยsท:านน้ันๆ 
 

(9) การตoอสูQของปwญญาชน: เร่ืองราวรQองเรียนท่ีไมoจบโดยงoาย แมQการตัดสินจะส้ินสุดแลQว 

 กรณีศึกษาของ Boaler และ Ogoshi สะท9อนให9เห็นถึงความชัดเจนของการโต9ตอบกันไปมาของโจทกs

และจำเลย หรือของผู9ละเมิดและผู9ถูกละเมิด ทั้งผ:านเอกสารและผ:านระบบการตัดสินเช:นศาล ผู9ที่ถูกกล:าวถึง

ว:าเป@นผู9ละเมิดก็จะไม:ยอมรับคำตัดสินโดยง:าย จึงไม:แน:ใจว:าการโต9ตอบกันไปมา เป@นการต:อสู9กันของเรื่องราว

การละเมิดท่ีเกิดข้ึน หรือการต:อสู9กันของสถานภาพของผู9เก่ียวข9องโดยตรง 
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(10) ประเภทของการลoวงละเมิดท่ีถูกใหQความสำคัญตามวัฒนธรรมของพ้ืนท่ี 

 กรณีการแบ:งประเภทการล:วงละเมิดของประเทศญี่ปุrน สะท9อนให9เห็นถึงการละเมิดที่เกี่ยวข9องกับวิถี

ชีว ิต วัฒนธรรมของประชากรในประเทศ เช:น Harassment related to pregnancy, childbirth, and 

child/family care leave และ Alcohol harassment เป@นต9น 
 

(11) ความเปhนขQาราชการ: อภิสิทธ์ิท่ีถูกวางใหQเหนือสถานะอ่ืน 

 กรณีการถูกละเมิดของ Ogoshi ชี้ชัดได9ว:า เมื่อศาสตราจารยs (จำเลย) กระทำการละเมิดนักวิจัย แม9

นักวิจัยจะชนะในคดีนี้ แต:ศาลไม:ได9กำหนดให9ศาสตราจารยsต9องรับผิด เนื่องจากความเป@นข9าราชการของ

ศาสตราจารยs แต:ให9รัฐบาลท9องถิ่นออกมารับผิดชอบจ:ายเงินชดเชยให9 Ogoshi แทน ตามกฎหมายว:าด9วยการ

ชดเชยของรัฐบาลญี่ปุrนเกี่ยวกับความรับผิดทางกฎหมายของเจ9าหน9าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน9าที่ราชการ โดย

ในกรณีศึกษาน้ีไม:ได9ระบุว:า Ogoshi ท่ีเป@นนักวิจัยมีสถานภาพเป@นข9าราชการเหมือนกันหรือไม: 

 

ความท7าทายทางจริยธรรมในสถาบันการศึกษา 

 การต:อต9านการละเมิดทางวิชาการ กำลังถูกเรียกร9องให9มีการดำเนินการหรือตระหนักในผู9เกี่ยวข9อง 

แม9ความเป@นนักวิชาการในสถาบันการศึกษา (อาจ)จะเป@นชนชั ้นนำในสถานที ่ทำงานลักษณะน้ี แต:ใน

ขณะเดียวกัน ความเป@นสถาบันการศึกษาที่ถูกสังคมให9ความคาดหวังในการปฏิบัติที ่เป@นต9นแบบควรถูก

ขับเคลื่อนด9วยจริยธรรมนำทาง จริยธรรมท่ีควรต9องแสดงออกอย:างสอดคล9องหรือเป@นไปในทิศทางเดียวกับ

การสื่อสารทางวาจาด9วยคำพูดเชิงหลักการที่สวยงามและถูกต9องของนักวิชาการ ดังนั้น ความท9าทายท่ี

บุคลากรหรือมหาวิทยาลัยควรต9องตระหนัก ได9แก: (1) มหาวิทยาลัยต9องให9ความสำคัญต:อประเด็นการล:วง

ละเมิด รวมทั้งการล:วงละเมิดทางวิชาการ โดยการให9ความสำคัญหมายถึง การมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน เป@นธรรม 

ทุกคณะมีการนำไปใช9โดยใช9หลักการร:วมเดียวกัน มีการให9ความสำคัญกับความเป@นชนชั้นในมหาวิทยาลัย

อย:างเท:าเทียมกัน ทั้งบุคลากรที่มีสถานภาพความเป@นอาจารยs นักศึกษา นักวิจัย หรืออื่นๆ รวมทั้งความเท:า

เทียมกันของบุคลากรที่ต:างสถานภาพกันด9วย (2) การประชาสัมพันธsและสร9างความตระหนักอย:างต:อเนื่องใน

การต:อต9านการคุกคามหรือการล:วงละเมิดทางวิชาการแก:นักศึกษาและบุคลากรทุกระดับ รวมทั้งการล:วง

ละเมิดประเภทอื่นๆ  (3) การสร9างบทเรียนรู9 หรือรวมทั้งการเผยแพร:ข9อมูลในขอบเขตที่ทำได9และได9รับความ

ยินยอม เพื่อเป@นบทเรียนรู9ให9กับบุคลากร โดยยังคงตระหนักและเคารพในสิทธิ รวมทั้งความเป@นมนุษยsของ

ผู9เก่ียวข9อง (4) การส:งเสริมหรือการสร9างความกล9าหาญให9แก:บุคลากรในการต:อต9านการคุกคามทางวิชาการท้ัง

ที่เกิดขึ้นกับตนเองและผู9อื่น ผ:านการประชาสัมพันธs และมีระบบการดำเนินการที่ผดุงไว9ซึ่งความยุติธรรม 

โดยเฉพาะการตระหนักอย:างสูงสุดต:อการปกป�ดข9อมูลอ:อนไหวของผู9เก่ียวข9องเป@นความลับข้ันสูงสุด 

 

บทสรุป: มองเขาแล7วย7อนมองเรา (มองตIางประเทศ แล7วย7อนมองท่ีสังคมไทย) 
 

กรณีของ Boaler และ Ogoshi สะท9อนให9เห็นถึงความกล9าหาญในการปกปUองและต:อต9านการล:วง

ละเมิดทางวิชาการ โดยทั้งสองกรณีมีความแตกต:างกัน กล:าวคือ (1) ส:วนของ Boaler เป@นการตอบโต9กันใน
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บุคลากรท่ีมีสถานภาพเป@นอาจารยsเหมือนกัน ในขณะท่ี Ogoshi เป@นการฟUองร9องของนักวิจัยต:อพฤติกรรมของ

อาจารยs (2) ทั้งสองกรณี มีรูปแบบการเผยแพร:ข9อมูลและการดำเนินการที่ต:างกัน โดย Boaler สะท9อนผ:าน

การเขียนบทความเผยแพร: ส:วน Ogoshi เป@นการฟUองร9องเป@นคดีในศาล (3) ทั้งสองคดีมิได9สิ้นสุดโดยง:าย ยังมี

การดำเนินการโดยฝrายที่เป@นผู9กระทำ(ก:อน) หรือผู9ท่ีรู9สึกว:าตนได9รับความเสียหาย(ด9านชื่อเสียง)เมื่อผลการ

พิจารณาแล9วเสร็จ (อาจเป@นไปได9ว:า ทั้งๆที่ตนเป@นฝrายละเมิดผู9อื่น) ซึ่งสิ่งเหล:านี้สะท9อนถึงการที่มหาวิทยาลัย

เป@นชุมชนป�ด และความยากในการระบุว:าพฤติกรรมนั้นๆเป@นการล:วงละเมิดหรือการทำงานร:วมกันโดยทั่วไป 

รวมท้ัง ความรู9สึกถึงการมีอำนาจต:อระดับการศึกษาและสถานภาพทางวิชาการท่ีตนถือครองอยู: 

ทั้งนี้ ข9อมูลข9างต9นเป@นกรณีศึกษาจากต:างประเทศ และเป@นการแปลจากภาษาอังกฤษ ซึ่งต9นฉบับ

เกือบทั้งหมดคือภาษาญี่ปุrน…ดังมีข9อจำกัดตามที่ได9นำเสนอไว9ในส:วนต9นของบทความ…อย:างไรก็ตาม ข9อมูลท่ี

แปลมาดังกล:าว ซึ่งหากย9อนกลับมามองที่สังคมไทย อาจไม:มีความแตกต:างในสถานการณsที่เกิดขึ้น เนื่องจากมี

ความเป@นบริบท เป@นพื้นที่ชุมชนทางวิชาการในลักษณะเดียวกัน แต:ความต:างอาจเป@นที่ต:างประเทศมีระเบียบ

ปฏิบัติที่ชัดเจน อีกทั้งมีหน:วยงานหรือศูนยsที่ให9การปรึกษาในรูปแบบต:างๆ อย:างเป@นทางการ มีเอกสาร

เผยแพร:ผ:านช:องทางต:างๆ รวมถึงความต:อเนื่องในการให9ความรู9กับบุคลากรในมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการ

คุกคามทางวิชาการ  ในขณะที่สังคมไทยอาจมีเพียงคู:มือหรือเอกสารที่เขียนเกี่ยวกับจรรยาบรรณของอาจารยs

ในมหาวิทยาลัยตามที่ควรจะเป@นเท:านั้น ซึ่งความยากต:อการตีความในพฤติกรรมการละเมิดอาจไม:แตกต:าง

จากสถานการณsในประเทศอ่ืนๆ  

โดยสรุป การล:วงละเมิดหรือการคุกคามมีจำนวนและมีความซับซ9อนมากขึ้น โดยเฉพาะการคุกคาม

ทางวิชาการที่เกิดขึ้นในสถาบันการศึกษา พื้นท่ีท่ีควรจะเป@นพื้นท่ีต9นแบบปลอดจากการละเมิด เนื่องจากเป@น

พื้นที่ที่ปลูกฝ$งให9สร9างความเคารพ ตระหนักในความเป@นมนุษยsของผู9อื่น รวมทั้งเป@นพื้นที่ที่คอยกระตุ9นเตือน

ผู9เกี่ยวข9องให9ใส:ใจในประเด็นจริยธรรมอยู:เสมอ แต:อาจเนื่องจากในอีกด9านของพื้นที่แห:งน้ี มีโครงสร9างทาง

อำนาจ ลำดับชั้น สถานะของบุคลากรสายต:างๆ ซ:อนอยู:ภายใน การพยายามกระตุ9นให9ตระหนักในจริยธรรม 

สิทธิมนุษยชน จึงอาจไม:ใช:เรื่องง:ายต:อการดำเนินการในทางปฏิบัติจริง การคุกคามซ้ำซ9อน ทับซ9อน จึงเกิดข้ึน

ได9เสมอ ดังนั้น บุคลากรในสถาบันการศึกษาต9องมีความตระหนักต:อเสรีภาพทางวิชาการ เพราะอาจเป@นเส9น

บางๆ ท่ีไม:สามารถแยกจากการละเมิดผู9อื่นก็เป@นได9….เหล:านี้คือบทเรียนรู9สำหรับสังคมของสถาบันการศึกษา

ต:อการปUองกัน และต:อต9านการละเมิดทางวิชาการในทุกรูปแบบ เพราะท9ายที่สุดแล9ว ความเป@นเลิศทาง

วิชาการของมหาวิทยาลัยสามารถเจริญงอกงามได9ในสภาพแวดล9อมท่ีมนุษยsมีความเท:าเทียมกัน 
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