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บทคัดย่อ
 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถุประสงค์เพ่ือศกึษากลวธิกีารกล่าวขัดแยง้ในวรรณกรรม
ภาคใต้  :  ตามแนววัจนปฏิบัติศาสตร์  โดยศึกษาจากบทสนทนาที่มีการกล่าวขัดแย้ง
ในวรรณกรรมภาคใต้ จำานวน 8 เรื่อง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ อัตราส่วนร้อยละ 
 ผลการวิจัย  ด้านการศึกษากลวิธีการกล่าวขัดแย้งในวรรณกรรมภาคใต้
ตามแนววัจนปฏิบัติศาสตร์ พบว่า บทสนทนาในวรรณกรรมภาคใต้มีการกล่าวขัด
แย้งตามแนววัจนปฏิบัติศาสตร์ 17 กลวิธี กลวิธีที่ปรากฏมากที่สุด คือ การให้เหตุผล 
รองลงมา คือการปฏิเสธ การตั้งคำาถาม การต่อว่า และการให้คำาแนะนำา ตามลำาดับ 
ส่วนกลวิธีที่ปรากฏน้อยที่สุดคือ กลวิธีการยกตัวอย่าง การให้คำามั่นสัญญา และการ
อธบิาย นอกจากนีป้ระเภทของวจันกรรมยงัมผีลต่อการเลือกใชก้ลวธิกีารกล่าวขดัแยง้ 

คำาสำาคัญ : กลวิธีการกล่าวขัดแย้ง วัจนปฏิบัติศาสตร์ วัจนกรรม วรรณกรรมภาคใต้ 
การกล่าวขัดแย้ง

Abstract
 The purpose of this research was to study the conflictive 
strategies used in Southern literary works by a Pragmatic Approach. 
The information was gathered by studying the conversations that had 
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strategies in conflicts in 8 Southern literary 
works. Statistics used to analyze data was 
percentage.
 The results of study showed that 
there were 17 different conflictive 
strategies. The most used strategies were 
giving reasons, refusing, questioning, 
complaining and giving advice respectively.
The least used strategies were giving 
examples, promising and explaining. In 
addition, different speech acts affected 
the conflictive strategy people choose.

Keyword : Conflictive Strategies, Pragmatics,
Speech Act, Southern Literary Works,
Conflicts

บทนำา
 วัจนปฏิบัติศาสตร์ (Pragmatic) เป็นการ
ศกึษาความหมายของการสือ่สารทีส่มัพนัธก์บัปรบิท
ซ่ึงเปน็เรือ่งทีน่อกเหนอืไปจากการศึกษาความหมาย
ทีเ่กดิจากรปูภาษาหรือโครงสรา้ง แตจ่ะตอ้งตคีวาม
รปูภาษาไปตามปรบิทของการสือ่สารซึง่จะเกีย่วขอ้ง
กับผู้พูด ผู้ฟัง และสถานการณ์ของการสื่อสาร
โดยศึกษาว่าผู้พูดใช้ภาษาในแต่ละบริบทอย่างไร
และเหตุใดจึงใช้ภาษาเช่นนั้น Yule (1996: 3-4) 
กล่าวถึงความหมายของวัจนปฏิบัติศาสตร์ไว้ว่า 
วัจนปฏิบัติศาสตร์เป็นการศึกษาความหมายของ
ผู้พูด (Speaker Meaning) หรือความหมายตาม
บริบท (Contextual Meaning) กล่าวคือเป็นการ
ศึกษาความหมายในการสื่อสารที่มีมากกว่าคำาพูด

ที่สื่อสารกัน (The Study of How More Gets 
Communicated Than is Said.) สว่นสจุรติลกัษณ ์
ดีผดุง (2549 : 175) กล่าวถึงความหมายของวัจน
ปฏิบัติศาสตร์ว่า “การศึกษาการใช้ภาษาในปริบท
ทางสังคมโดยเน้นที่เจตนา และการตีความหมาย
ของผู้ใช้ภาษาเป็นสำาคัญ เป็นการศึกษาความหมาย
ของถ้อยคำา (Utterance) ที่ไม่เหมือนกับการศึกษา
ความหมายของคำาหรือความหมายของประโยค”
 ในการศึกษาด้านวัจนปฏิบัติศาสตร์เท่า
ที่ผ่านมา วัจนกรรม (Speech Acts) เป็นเรื่อง
ที่มีผู้สนใจศึกษาอย่างกว้างขวาง ด้วยเหตุที่เป็น
ปรากฏการณ์ทางความหมายที่ศึกษาในบริบทการ
สื่อสารที่เป็นธรรมชาติ มโนทัศน์เรื่องวัจนกรรมเกิด
จากการเล็งเห็นความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันระหว่าง
ความหมายและผู้ใช้ภาษาอย่างชัดเจนนอกจากจะ
สามารถนำาทฤษฎีน้ีไปวิเคราะห์ภาษาในชีวิตจริง
ได้แล้ว ปัจจุบันยังพบว่าวัจนกรรมได้รับความนิยม
นำาไปวิเคราะห์บทสนทนาในนวนิยายอีกด้วย ทั้งนี้
เนื่องจากในนวนิยายมักมีการแสดงความแยบยล
ทางความคิดโดยอาศัยการพูดอย่างอ้อมค้อม การ
เสียดสี ประชดประชัน แมก้ระทัง่ในการแสดงความ
ตลก ล้วนเป็นไปเพ่ือให้เกิดความสมจริง และบาง
ครั้งก็เป็นวิธีการที่จะให้ผู้อ่าน (ผู้ตีความ) ตระหนัก
ในความเปน็จรงิในคำาพดูนัน้ รวมทัง้ยกยอ่งถงึความ
สามารถของผู้ประพันธ์ 
 วรรณกรรมเป็นการส่ือสารอย่างหน่ึง 
โดยมีผู้ส่งสารคือ ผู้ประพันธ์ ผู้รับสารคือผู้เสพงาน
ประพันธ์ สารคือความรู้สึกนึกคิดและทัศนะของ
ผู้ประพันธ์ ในอีกแง่หนึ่งวรรณกรรมคือศิลปกรรม
ซ่ึงมีภาษาเป็นวัสดุ และมีภารกิจหลักคือการตอบ
สนองความตอ้งการทางสนุทรียะเชน่เดียวกบัศลิปะ
ประเภทอื่น (ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ, 2543 : 
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3) ผู้ประพันธ์จึงต้องพยายามเฟ้นและสร้างภาษา
ให้มีค่าในการส่ือสารมากที่สุด ส่วนผู้รับสารก็ต้อง
พยายามตีความหมายของบทประพันธ์โดยอาศัย
ถอ้ยคำาเปน็เครือ่งนำาทางและใช้จินตนาการประกอบ 
เน่ืองจากวรรณกรรมมอีทิธพิลตอ่สงัคม มอีำานาจใน
การโน้มน้าวความคิดและสร้างจิตสำานึกทางสังคม
แก่ผู้รับ บทบาทของนักประพันธ์ในการเป็นผู้ชี้
ปัญหาและทางแก้จึงได้รับการประเมินคุณค่าเป็น
อย่างสูงและวรรณกรรมท่ีสามารถให้ความเข้าใจใน
เนื้อหาดังกล่าวมักได้รับการยกย่องว่ามีคุณค่าทาง
ปัญญา ดังที่ เจตนา นาควัชระ (2520 : 15) กล่าวไว้
ว่านักประพันธ์ที่ดีก็คือนักประพันธ์ที่พยายามเสาะ
หาลักษณะและความหมายที่แท้จริงของสังคมของ
ตน แล้วนำามาแสดงออกในวิธีการที่ชี้ให้เห็นว่าเขา
มีความสนใจรับผิดชอบต่อสังคมนั้น ๆ  อย่างแท้จริง 
 วรรณกรรมทีส่ามารถกระตุน้ผูอ้า่นใหเ้กิด
ความสำานกึทางสงัคมและในขณะเดียวกนักส็ามารถ
แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของนัก
ประพนัธน์ัน้มลีกัษณะเดน่ตรงกบัวรรณกรรมท่ีเรยีก
กันว่า วรรณกรรมแห่งความสำานึกเชิงสังคม 
 นักเขียนภาคใต้เป็นนักเขียนกลุ่มหนึ่ง
ในกระแสและแนวโน้มดังกล่าว วรรณกรรมสมัย
ใหม่ของนักเขียนภาคใต้ แม้จะเร่ิมต้นขึ้นหลังจาก
วรรณกรรมสมัยใหม่ของส่วนกลางนานหลาย
ทศวรรษ แต่เมื่อกล่าวถึงพัฒนาการ นักเขียนชาว
ใต้สามารถสร้างที่อยู่ที่ยืนในวงการการเขียนของ
ไทยได้อย่างมั่นคงมาตลอด ตั้งแต่ในยุคแรกเริ่มราว
ทศวรรษที่ 2520-2530 มีบทบาทนำาในการสร้าง 
“กระแส” และ “แนวโนม้” ของวรรณกรรมไทย งาน
เขียนของนักเขียนภาคใต้จึงพอประมวลได้ว่าเป็น
ภาพสะทอ้นของชนบทภาคใต ้การเปลีย่นแปลงทาง
สังคมและวัฒนธรรมของชนบทภาคใต้ สะท้อนวิถี

ทางสังคมที่กำาลังจะหายไป ข้อมูลการเปลี่ยนแปลง
ทางบริบทสังคมและวัฒนธรรมดังกล่าวนักเขียน
ภาคใต้ได้ใช้เป็นข้อมูลในการนำาเสนอโดยผ่านทาง
วรรณกรรมด้วยลลีาภาษาเฉพาะตนของนกัประพนัธ์
 ด้วยเหตุที่งานเขียนของนักเขียนภาคใต้มี
ลักษณะเฉพาะตัวที่มีการใช้ภาษาแสดงอัตลักษณ์
ของท้องถิ่นชนบทภาคใต้ การใช้บทสนทนาโต้ตอบ
กันของตัวละครเต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกที่นุ่ม
นวล อ่อนหวาน บางคร้ังก็รุนแรงประชดประชัน 
เสียดสี ในเรื่องของการศึกษาบทสนทนานั้น ทฤษฎี
วัจนปฏิบัติศาสตร์เป็นทฤษฎีที่นำามาใช้ศึกษาความ
หมายในการสื่อสารขณะที่ผู้พูดกับผู้ฟังสนทนากัน 
ซ่ึงผู้ฟังจะเข้าใจความหมายท่ีผู้พูดส่ือออกมา ต้อง
อาศัยการตีความทั้งจากการสื่อสารและบริบททาง
สถานการณ์ 
 ในสังคมไทยพบว่าคนไทยมักจะยึดมั่นใน
เกียรติและศักดิ์ศรีของตน สิ่งนี้ได้กลายมาเป็นพื้น
ฐานของค่านิยมอื่นๆ คือ ค่านิยมการรักษาหน้า ค่า
นิยมการหลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์ และค่านิยม
การคิดถึงความรู้สึกของผู้อื่นหรือการเกรงใจ สังคม
ไทยจงึมกัจะมองวา่การใชภ้าษาในลกัษณะกลา่วแยง้
ผูอ้ืน่ เชน่การกลา่วปฏเิสธ เป็นสถานการณท์ีท่ำาใหคู้่
สนทนาเสียหน้า อับอาย และถือว่าไม่สุภาพ ดังนั้น 
การกล่าวแย้งผู้อื่นจึงเป็นสิ่งที่ผู้พูดต้องระมัดระวัง
เป็นอย่างยิ่ง แต่สำาหรับสังคมอื่น การกล่าวแย้งอาจ
เป็นการใช้ภาษาในแง่บวก หรือเป็นเรื่องธรรมดา 
เชน่ สังคมของชาวยวิทีเ่มอืงฟิดาเดลเฟียเหน็วา่การ
แย้งเป็นการกระทำาในแง่บวกที่ช่วยก่อให้เกิดความ
สัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลในสังคม และไม่ถือว่า
เป็นการกระทำาที่หยาบคาบ แสดงความดื้อรั้น หรือ
แสดงถงึการชอบทะเลาะวิวาทดังเชน่ทีสั่งคมอืน่มอง 
(Schiffrin, 1984 อ้างถึงใน ปวีณา วัชรสุวรรณ, 
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2548 : 100) หรือในสังคมอเมริกันการกระทำาผิด
พลาดและการออกความคิดเห็นโต้แย้งถือเป็นเรื่อง
ปกติ (Barnlund and Yoshioka, 1990 อ้างถึงใน 
สุภาสินี โพธิวิทย์, 2547 : 2) ในสังคมชาวยิวและ
อเมริกันดูเหมือนว่าการแสดงความเห็นกล่าวแย้ง
คู่สนทนาเป็นการแสดงความคิดเห็นเพื่อทำาให้เกิด
ความเข้าใจ ดังนั้นการใช้ภาษาเพื่อแสดงกลวิธีการ
กล่าวขัดแย้งของคนยิวและอเมริกันจึงแตกต่างจาก
สงัคมไทย ซึง่ยอ่มแสดงใหเ้หน็ถงึอตัลกัษณข์องการ
ใช้ภาษาในแต่ละสังคม แสดงให้เห็นว่าแต่ละสังคม
แต่ละวัฒนธรรมต่างมีเหตุผลในการเลือกใช้ภาษา 
รวมทัง้มมีมุมองเกีย่วกบัการใช้ภาษาแตกตา่งกนั ซึง่
สามารถสะท้อนให้เห็นไดจ้ากการใช้ภาษาของคนใน
สังคมนั้น โดยเฉพาะภาคใต้มีภาษาพูดประจำาถิ่นท่ี
หว้น สัน้ กระชบัมสีำาเนยีงเสยีงหว้น พดูเรว็ นอกจาก
นี้คนใต้ยังมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว คือ เป็นคนตรง
ไปตรงมา จริงใจ ด้วยบุคลิกลักษณะดังกล่าวจึงน่า
จะก่อให้เกิดการขัดแย้งกันได้มากกว่าภาคอ่ืนๆ ดัง
นั้นการศึกษากลวิธีการกล่าวขัดแย้งในวรรณกรรม
ภาคใต้ก็น่าจะสะท้อนให้เห็นลักษณะที่สำาคัญของ
วัฒนธรรมชาวใต้ได้เช่นกัน 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 เพื่อศึกษากลวิธีการกล่าวขัดแย้งใน
วรรณกรรมภาคใต้ ตามแนววัจนปฏิบัติศาสตร์

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
พัฒนาการวรรณกรรมภาคใต้ตั้งแต่
ปี	พ.ศ.	2524-	ปัจจุบัน	
 สมยัวกิฤตการณท์างเศรษฐกจิ และรุง่อรณุ
แห่งประชาธิปไตย (พ.ศ. 2524 จนถึงปัจจุบัน) จาก
พ.ศ. 2524 เป็นต้นมา สภาพสังคมไทยเริ่มฉายแวว

ให้เห็นความเป็นประชาธิปไตย หรืออาจเรียกได้ว่า 
ยุครุ่งอรุณแห่งประชาธิปไตย สภาพสังคมไทยและ
ลักษณะวรรณกรรมเปลี่ยนแปลงไปหลายด้าน
(ไพรถ เลิศพิริยกมล, 2539 : 208) 
 ในด้านวรรณกรรม ยังมีการห้ามหนังสือ
บางประเภทออกเผยแพร่สู่ประชาชน เช่น เมื่อวัน
ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2523 นายประเทือง กีรติบุตร 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามคำาสั่ง
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรื่อง เอกสาร
สิ่งพิมพ์ต้องห้าม 96 รายการ ซึ่งพอประกาศออก
มาก็ได้รับการคัดค้าน ในที่สุดก็มีการแก้ไขคำาสั่งลด
หนังสือต้องห้ามจาก 96 รายการเหลือเพียง 13 
รายการ ในด้านหนังสือพิมพ์นั้น ไทยรัฐ ถูกสั่งปิด
และมตชินรายวนัถกูตรวจค้น แตห่ลงัจากนัน้ไมน่าน
เหตุการณก์ค็อ่ยๆ คลีค่ลายไปตามลำาดับ (ไพรถ เลศิ
พิริยกมล, 2539 : 208-209) ในช่วงทศวรรษ 2520 
- 2530 แม้วรรณกรรมการเมืองจะอับเฉาลงไปตาม
สภาพการณใ์นสังคมไทยแต่ไฟซ่ึงจุดขึน้มาจาก พ.ศ.
2516 ยงัไมห่มดเชือ้ กลบัขยายไปสูแ่วดวงกวา้งกวา่ 
นกัเขยีนและนักอา่นถกูกระตุน้ใหเ้พง่มองสงัคมรอบ
ตัวด้วยความเอาใจใส่ มองเหน็ปญัหาสังคม มทีศันะ
กวา้งขวาง วรรณกรรมในทศวรรษนีย้งัสะทอ้นสงัคม
ท้องถิ่น เน้นทางด้านวัฒนธรรมและการดำาเนินชีวิต
แบบดัง้เดมิซึง่กำาลงัถกูกลนืหายไปในความกา้วหนา้
ทางวัตถุของสังคมใหม่ ลูกอีสาน ของคำาพูน บุญทวี 
คือรักและหวัง ของ วัฒน์ วรรลยางกูร หมู่บ้านอาบ
จันทร์ ของ มาลา คำาจันทร์ อ้อมอกภูเขา ของ เฉลิม
ศักดิ์ แหงมงาม ล้วนสะท้อนทัศนะคล้ายคลึงกันใน
ประเด็นนี้ (วินิตา ดิถียนต์, 2533 : 526) 
 นอกจากนี้งานวรรณกรรมในยุคนี้ยังตีแผ่
ปญัหาในหลายๆ ด้านไมว่า่จะเปน็เร่ืองความสัมพันธ์
ทางเพศทีป่รากฏในเรือ่ง อนัธกาล ในเรือ่งนีท้มยนัตี
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สร้างให้ตัวละครอันธกาลถูกผู้ชายใช้กำาลังขืนใจ 
ทำาใหช้วีติของเธอตอ้งยอมทนตอ่ระบบชายเปน็ใหญ ่
ผูเ้ขยีนไดแ้สดงใหเ้ห็นว่าในเพศชายมคีวามดบิ เถ่ือน 
ใช้กำาลงักบัเพศหญงิ ลกูชายของอนัธการจงึเปน็ภาพ
แทนของผู้ชายที่จ้องจะใช้อำานาจกดขี่ยำ่ายีผู้หญิง
และตระหนักในฐานะผู้เหนือกว่า นอกจากนี้ก็ยังมี
ผลงานของกฤษณา อโศกสิน ที่กล่าวถึงความวิปริต
ทางเพศในนวนิยายเรื่อง ประตูท่ีปิดตาย นวนิยาย
เร่ืองนี้ แสดงให้เห็นภาพสังคมที่ปิดบังของชาวเกย์
ในยุคนั้นได้เป็นอย่างดี เป็นเรื่องเกี่ยวกับเพศที่สาม 
หรอืรกัรว่มเพศอยา่งเปดิเผย ปญัหาการอบรมเลีย้ง
ดูเยาวชนที่ผิดพลาดในเรื่อง ทองเนื้อเก้า ปัญหาที่
เกิดขึ้นจากพ่อท่ีเลี้ยงดูและให้ความรักกับลูกไม่เท่า
กัน ตามใจและรักลูกในทางที่ผิดลูกจึงกลายเป็น
เด็กนิสัยไม่ดี ในเรื่อง ตราไว้ในดวงจิต ส่วนนวนิยาย
เรือ่ง สดุแตใ่จจะไขวค่วา้ เปน็นวนยิายทีแ่สดงให้เห็น
ว่ามิตรภาพที่แท้จริงมีคุณค่ามากมาย ซึ่งผลงานทั้ง 
3 เรื่องเป็นผลงานของโบตั๋น นอกจากปัญหาเรื่อง
เพศ ปญัหาเยาวชนแลว้งานในยคุนีก็้ยงัปรากฏเรือ่ง
การทุจริตคอร์รัปชั่นในวงราชการด้วย ดังเช่นใน
นวนิยายเรื่อง บุษบกใบไม้ ของกฤษณา อโศกสิน 
ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่างานวรรณกรรมในยุคนี้ไม่ผูก
ติดกับปัญหาเพียงเร่ืองใดเรื่องหนึ่งในสังคมเหมือน
กับงานวรรณกรรมในยุคก่อนหน้าน้ีท่ีมักกล่าวถึง
เฉพาะปัญหาการเมือง
 ในส่วนของนักประพันธ์ภาคใต้ แม้ส่วน
หนึ่งของกระแสธารความคิดอาจกล่าวได้ว่าไม่อาจ
แยกขาดจากส่วนกลาง อย่างไรก็ตามแรงกระตุ้น
จากประสบการณ์ในท้องถิ่นก็มีส่วนในการตีความ
และตั้งคำาถามต่อชีวิตและสังคมอยู่ไม่น้อย ในช่วง
หลังปีพ.ศ. 2524 กวีชาวใต้ที่แสดงแนวคิดในเชิง
วิพากษ์ได้อย่างโดดเด่นคืออังคาร กัลยาณพงศ์ จุด

เด่นของอังคารอยู่ที่การสื่อความคิดผ่านบทกวีโดย
ไม่ยดึรปูแบบตายตวัทางฉนัทลกัษณ ์องัคารเริม่มผีล
งานมาตั้งแต่ยุคแสวงหา (ช่วงปี พ.ศ. 2505 จนถึง
ก่อน 14 ตุลาคม 2516) ผลงานชิ้นสำาคัญในช่วงนั้น
คอืบทกว ีวกัทะเล ซึง่ตพิีมพใ์น สงัคมศาสตรป์รทิศัน ์
ฉบบัปฐมฤกษ ์ทีม่สีลุกัษณ ์ศวิรักษ ์เปน็บรรณาธกิาร 
วารสารฉบับนี้มีบทบาทในการกระตุ้นปัญญาความ
คดิแก่ปญัญาชน และสร้างนกัคดินกัเขยีนในชว่งนัน้
อยา่งสูงกล่าวคอื “เปน็ผู้นำาในการต้ังคำาถามและหา
คำาตอบดว้ยการศกึษาขอ้เทจ็จรงิของสงัคม ประกอบ
การไตรต่รองในคณุคา่ตา่งๆ ทัง้ทางจรยิธรรม สงัคม
และการเมือง” (ดวงมน จิตร์จำานงค์, 2541 : 221) 
อังคาร ยังสร้างงานอยู่ในช่วงหลังปี พ.ศ. 2524
ผลงานสำาคัญในช่วงหลังคือ ปณิธานกวี ซึ่งได้รับ
รางวลัวรรณกรรมสรา้งสรรคย์อดเยีย่มแหง่อาเซยีน
หรือรางวัลซีไรต์ ประจำาปีพ.ศ. 2529
 นอกจากอังคาร กวีที่โดดเด่นอีกคน คือ
จิระนันท์ พิตรปรีชา ผลงานโดดเด่นของจิระนันท์
คือรวมบทกวีชุด ใบไม้ที่หายไป ซึ่งได้รับรางวัลซี
ไรตป์ระจำาปพี.ศ. 2532 หากเหตกุารณค์วามขดัแยง้
ทางการเมืองคือช่วงตุลาคม 2519 คือบริบททาง
สังคมท่ีก่อท้ังรอยแผลและการเติบโตอย่างเรียนรู้ 
จนก่อพัฒนาการเป็นงานประพันธ์อีกช่วงหนึ่งหลัง
ยคุวรรณกรรมเพือ่ชวิีต สำาหรบัจิระนนัทก์ก็ลา่วไดว้า่
แรงกระตุ้นทางปญัญาดังว่านีก็้นบัเปน็ประสบการณ์
ตรง หลังเหตุการณน์องเลือดทางการเมืองจิระนนัท์
หนีเข้าป่าไปร่วมต่อสู้กับพรรคคอมมิวนิสต์แห่ง
ประเทศไทย และกลับจากป่าคืนเมืองหลังรัฐบาล
ประกาศให้ผู้ร่วมต่อสู้กลับมาดำาเนินชีวิตในฐานะ
พลเมืองตามนโยบาย 66/2523 เช่นเดียวกับนักคิด
นักเขียนอื่นๆ ในรุ่นเดียวกัน เช่น วัฒน์ วรรลยางกูร 
วิสา คัญทัพ รวมทั้ง ศิลา โคมฉาย นักประพันธ์ชาว
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ใต้อีกคนหนึ่งที่จะได้กล่าวถึงต่อไป 
 งานของจิระนันท์นับเป็นกระแสส่วนหนึ่ง
ของยุคสมัย หลังกลับจากป่าคืนเมืองของนักศึกษา
ปัญญาชนพร้อมกับการค้นพบความจริงว่าแนวคิด
แบบสังคมนิยมก็ไม่ใช่คำาตอบ วรรณกรรมแนวเพื่อ
ชีวิตก็เสื่อมความนิยมลง นักประพันธ์หันไปมอง
สังคมในแง่มุมที่กว้างขึ้น ดังได้กล่าวถึงพัฒนาการ
ทางดา้นเน้ือหาในงานของนกัประพนัธส์ตรบีางสว่น 
อาท ิทมยนัต ีโบตัน๋ และกฤษณา อโศกสนิ กอ่นหนา้
นี ้จริะนันทก็์นับเปน็ส่วนหนึง่ของกระแสธารนี ้หาก
เทียบกับงานในกลุ่มของนักเขียนหญิงด้วยกัน จุด
เดน่ของจิระนนัทอ์าจจะอยูท่ีก่ารผา่นประสบการณ์
ทางการเมอืงชนดิเข้มข้น และหากเทียบกบันกัเขียน
เชิงสังคมการเมืองซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ความ
แตกต่างของจิระนันท์ก็อยู่ที่มุมมองแบบเพศหญิง 
ความโดดเด่นของจิระนันท์จึงอาจจะอยู่ในประเด็น
การเสนอแนวคิดทางการเมืองอย่างเช่ือมโยงกับ
มุมมองแนวสตรีนิยม ดังบทกวีที่น่าจะกล่าวได้ว่า
เป็น “มงกุฎกวี” สำาหรับเธอคือบทกวี อหังการ์ของ
ดอกไม้ ที่ปฏิเสธวิธีคิดในขนบแบบปิตาธิปไตยที่มี
มาแต่เดิมและแสดงมุมมองเชิงคุณค่าต่อเพศหญิง
อีกด้านอย่างทัดเทียมกับเพศชาย 
 ในส่วนของงานประพันธ์ประเภทเรื่องสั้น 
นักประพันธ์ชาวใต้ที่โดดเด่นคือ ไพฑูรย์ ธัญญา 
ศิลา โคมฉาย และกนกพงศ์ สงสมพันธุ์ ทั้งหมดนี้
เป็นนักประพันธ์ที่ได้รับรางวัลซีไรต์ ไพฑูรย์ ธัญญา 
ได้รับรางวัลเม่ือปีพ.ศ. 2530 จากรวมเรื่องสั้นชุด 
ก่อกองทราย ศิลา โคมฉาย ได้รับรางวัลเมื่อปีพ.ศ. 
2536 จากรวมเรือ่งสัน้ชดุ ครอบครวักลางถนน สว่น
กนกพงศ์ สงสมพันธุ์ ได้รับรางวัลเมื่อปีพ.ศ. 2539 
จากรวมเรื่องสั้นชุด แผ่นดินอื่น การแสดงความคิด
ในเชิงวิพากษ์ด้วยแรงกระตุ้นจากประสบการณ์ใน

ทอ้งถิน่ปรากฏอยา่งโดดเดน่ในงานของนกัประพนัธ์
เหล่านี้ เร่ืองสั้นหลายเรื่องในรวมเรื่องสั้นชุด ก่อ
กองทราย ปรากฏวัฒนธรรมท้องถิ่นพื้นบ้านภาค
ใต้อย่างชัดเจน เช่น การเลี้ยงวัวชนในเรื่อง คนบน
สะพาน ความเชื่อและวัฒนธรรมการเลี้ยงนกเขาใน
เร่ืองส้ันหลายเร่ืองเช่น นกเขาไฟ คนต่อนก และผู้
ประทษุร้าย เปน็ต้น ส่วนงานของศลิา โคมฉาย และ 
กนกพงศ์ สงสมพันธุ์ แม้เนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ท้องถ่ินจะไม่ปรากฏอย่างโดดเด่นในงานชิ้นที่ได้รับ
รางวัล แต่แรงกระตุ้นในการสร้างงานท่ีสามารถอธิ
บายอย่างเชื่อมโยงกับท้องถิ่นก็เห็นได้อย่างชัดเจน
ในงานชิ้นต่อมา
 ในกรณขีองศลิา โคมฉาย เหน็ได้วา่เปลีย่น
แนวการเขยีนจากวรรณกรรมเชงิสงัคมและการเมอืง
มาสู่วรรณกรรมเชิงปรัชญา และปรากฏการณ์นี้ก็
สืบเนื่องจากประสบการณ์คร้ังร่วมต่อสู้กับพรรค
คอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ดังกล่าวไว้ว่าแรง
หนุนที่แท้จริงของการร่วมต่อสู้ในครั้งนั้นไม่ได้เกิด
จากความสนใจทฤษฎีปฏิวัติ แต่เกิดจากการได้เห็น
ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านเกิด ครั้นหนีเข้าป่าไป
ก็ได้เห็นความเห็นแก่ตัวและการแก่งแย่งชิงดีภาย
ในพรรคฯ เขาจงึได้เรยีนรู้ว่าการแกป้ัญหาที่ระบอบ
อย่างไม่สนใจต่อธรรมชาติของมนุษย์ไม่ใช่ทางออก 
ดังนั้นจึงเปลี่ยนความสนใจมาที่การพิจารณามนุษย์
ในแนวทางของศาสนา (ศิลา โคมฉาย, 2536ก : 
15– 18) และแนวทางธรรมะที่เขาใช้ก็คาดเดาได้
ว่าเป็นแนวของท่านพุทธทาสภิกขุ นักปราชญ์ทาง
ธรรมในแผ่นดินบ้านเกิด ดังมีข้อมูลว่าเขาศึกษา
งานของท่านพุทธทาส (ศิลา โคมฉาย, 2536ข : 50)
และเนือ้หาเชน่นัน้กป็รากฏในนวนยิายเรือ่ง ทางเสอื 
ดังที่ทำานอง วงศ์พุทธ (2550 : 185-187) กล่าวว่า
ในตอนท่ีตัวเอกต้องเผชิญหน้ากับเสือร้ายกลางป่า
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หลังผ่านประสบการณ์ทางอารมณ์อันหลากหลาย 
ทั้งความฮึกเหิม ความกลัว ความมีหวัง หมดหวัง 
จนกลายเป็นภาวะเหมือนตายด้าน ในท่ีสุดเมื่อเจอ
ความตายในระยะประชิดกลายเป็นเหมือนภาวะ
เหมือนลอยเคว้งไม่อาจยึดเหนี่ยวอะไรได้อีกนั้น คือ
ภาวะของความว่าง หรือการไม่ยึดมั่นในตัวตน อัน
เป็นคำาสอนที่ท่านพุทธทาสเน้นยำ้าอยู่เสมอ 
 ส่วนกนกพงศ์ในงานประเภทเร่ืองสั้น มี
เรื่องที่กล่าวถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นอยู่บางเรื่อง เช่น 
โลกใบเล็กของซัลมาล ในรวมเร่ืองสั้นชุด สะพาน
ขาด และแมวแห่งบูเต๊ะกรือซอ ในรวมเร่ืองสั้น
ชุด แผ่นดินอื่น ทั้งสองเรื่องนี้กล่าวถึงวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมมุสลิม แต่งานท่ีกล่าวถึงวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างเด่นชัดที่สุดคือ สารคดีแนว
อัตชีวประวัติเรื่อง บันทึกจากหุบเขาฝนโปรยไพร 
งานชิ้นนี้เขียนขึ้นโดยลงพิมพ์เป็นตอนในนิตยสาร
ไรเตอร์ และพิมพ์รวมเล่มครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ. 2544 
งานชิน้นีค้ลา้ยกบัวรรณกรรมหลงัยุควิกฤตเิศรษฐกจิ
อีกหลายเรื่องหลังปี พ.ศ. 2540 ที่มักกล่าวถึง
วัฒนธรรมท้องถิ่น เนื้อเรื่องเล่าถึงประสบการณ์
ช่วงหนึ่งของกนกพงศ์ครั้งเคยพำานักอยู่ในหมู่บ้าน
แห่งหนึ่งในหุบเขาชิงชันเชิงป่าเทือกเขาหลวง
นครศรีธรรมราชเพื่อเขียนงานประพันธ์ แม้เรื่องจะ
เล่าถึงวิถีชีวิตในความเป็นนักเขียนของตัวเอง แต่
มีหลายตอนที่ผู้แต่งเล่าอย่างเทียบเคียงกับวิถีชีวิต
ของชาวบ้าน เช่นเมื่อเล่าถึงความคิดที่อยู่เบื้องหลัง
การเลอืกเปน็นกัเขยีนของตวัเองวา่คอื การมองเหน็
คณุคา่ของงานเขยีนวา่เป็นการงานแหง่ชวีติหรอืการ
งานที่ทำาให้ชีวิตมีความหมาย ผู้เขียนก็โยงแนวคิดนี้
ไปสู่สิ่งที่อยู่เบื้องหลังการงานในเรือกสวนไร่นาของ
ชาวบ้าน ในแง่ท่ีว่าประโยชน์โภชน์ผลอันเป็นเงิน
ทองอาจไม่ใช่เปา้หมายเพยีงหนึง่เดยีว แตส่ิง่สำาคญัที่

ทำาให้การงานมคีณุค่าหรอืสรา้งความหมายแก่ชวิีตก็
คอื การเหน็คณุคา่ของตวัเองในนามของหยาดเหงือ่
แรงงาน (กนกพงศ ์สงสมพนัธุ,์ 2549 : 82) นอกจาก
นีย้งักล่าวถึงคณุคา่อืน่ๆท่ีดำารงอยูใ่นวถีิชวีติของชาว
บ้าน เช่น การนับวันแบบจันทรคติอันเป็นตัวแสดง
ถึงวิถีชีวิตที่เชื่อมโยงอย่างแนบแน่นกับธรรมชาติ 
(กนกพงศ์ สงสมพันธุ์, 2549 : 136)ปรากฏการณ์ใน
วิถีแห่งวันอาทิตย์ท่ีตลาดนัดไม่ได้เป็นแค่ตลาดการ
ค้าหากแต่คือการนัดพบกันเพ่ือนำาดอกผลจากอีกท่ี
หนึ่งไปแลกเปลี่ยนกับอีกที่หนึ่งเพื่อต่อสายใยแห่ง
ชวีติ (กนกพงศ ์สงสมพนัธุ,์ 2549 : 148-149)รวมทัง้
การกล่าวถึงศลิปะการแสดงพ้ืนบา้นอยา่งมโนราหท่ี์
ไมไ่ดเ้ปน็แคศิ่ลปะการแสดงเพือ่ความบนัเทงิเทา่นัน้ 
หากแตม่แีนวคดิเชือ่มโยงกบัหลกัปรชัญาทางศาสนา 
มีเป้าหมายสูงสุดอยู่ที ่พระนิพพาน (กนกพงศ์
สงสมพันธุ์, 2549 : 168-169)
 นอกจากนกัประพนัธท์ีก่ลา่วถึงขา้งตน้ นกั
ประพันธ์ชาวใต้ท่ีมีผลงานโดดเด่น เน้นวิถีชีวิตของ
ชาวชนบทภาคใต้ในการเขียนวรรณกรรมก็มี
พนม นันทพฤกษ์ ศิริวร แก้วกาญจน์ และจำาลอง 
ฝั่งชลจิตร พนม นันทพฤกษ์ เขียนวรรณกรรม
เยาวชนไว้หลายเล่ม และได้รับรางวัลวรรณกรรม
เยาวชนดีเด่นจากงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติถึง 2 
ครั้ง จากเรื่องเด็กชายชาวเลและบองหลา มีผลงาน
เขียนประเภท กวีนิพนธ์ เรื่องสั้นและนวนิยาย 
นวนิยายเรื่อง ดงคนดี ผู้เขียนมุ่งหวังท่ีจะใช้นิทาน
พื้นบ้านเป็นข้อมูลหลักในการเขียน พร้อมกันนั้นก็
พยายามสอดใส่สีสันเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวชนบท
ภาคใต้ลงไปด้วย ส่วนนวนิยายเรื่องเด็กชายชาวเล 
ผู้เขยีนต้ังใจใหเ้ปน็บนัทกึเกีย่วกบัความเปล่ียนแปลง
ทางสังคมของหมู่บ้านเล็กๆ ตามแถบชายฝั่งทะเล
ตะวันตกทางภาคใต้ 



18 ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2557                     Vol.12 No.1 (January - July) 2014รมยสาร

 ศิริวร แก้วกาญจน์ มีผลงานผ่านเข้ารอบ
สุดท้ายรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเย่ียมแห่ง
อาเซียน (ซีไรต์) ประจำาประเทศไทย 8 ครั้ง (9 เล่ม) 
ผลงานนวนิยายที่ได้รับการกล่าวถึงกันอย่างกว้าง
ขวางคือ เรื่อง กรณีฆาตกรรมโต๊ะอิหม่ามสะตอปา 
การ์เด ซึ่งนำาเสนอปัญหาเชิงลึกใน 3 จังหวัดภาค
ใต้ของประเทศไทย นวนิยายเรื่องนี้ไม่ได้มีเจตนา
มุ่งค้นหาความจริงหรือบอกเล่าเร่ืองราวสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้อย่างตรงไปตรงมาแต่พยายาม
สะทอ้นใหเ้ห็นปญัหาซ่ึงเกิดขึน้ผา่นมุมมองและเสยีง
เล่าของตัวละครมากกวา่สบิตวั ตอ่มานวนยิายเลม่นี้
ไดร้บัการแปลเปน็ภาษาองักฤษโดย มาร์แซล บารงัส ์
 นักประพันธ์ชาวใต้ท่ีมีผลงานโดดเด่น
อีกคนหนึ่งคือจำาลอง ฝั่งชลจิตร ในช่วงหลังวิกฤติ
เศรษฐกิจนักประพันธ์หลายคนก็หันไปให้ความ
สำาคัญกับคุณค่าที่เคยดำารงอยู่ในวิถีดั้งเดิม ด้วยหวัง
วา่นัน่อาจเปน็ความเขม้แขง็ทางวฒันธรรมทีจ่ะชว่ย
ให้สังคมอยู่รอด งานประพันธ์หลายเรื่องในช่วงนี้จึง
ให้ตัวเอกเดินทางเข้าสู่หมู่บ้าน ดังกรณีของ บันทึก
จากหุบเขาฝนโปรยไพร (แม้จะเป็นงานเขียนแนว
สารคดแีตก่ม็โีครงเรือ่งไมต่า่งจากนวนยิาย) นวนิยาย
เรื่อง สิงห์สาโท ของวัฒน์ วรรลยางกูร เป็นต้น 
นวนิยายเรื่อง ในลึก ของจำาลอง ก็ไม่ต่างไปจากนี้ 
ตัวเอกซึ่งได้รับผลกระทบจากพิษเศรษฐกิจฟองสบู่ 
ตอ้งลาออกจากงานและผละจากเมอืงหลวงกลบัคนื
สู่บ้านเกิด เรียนรู้ที่จะอยู่ได้ด้วยตนเอง พร้อมกับได้
รู้ว่าทุนนิยมรุกคืบเข้าไปมากแล้วแม้ในชนบท แต่
อย่างไรก็ตามก็ยังแสดงความหวังว่าความเข้มแข็ง
ในวถีิชนบทยงัมอียู ่ในตอนจบของเรือ่งจงึจบลงดว้ย
ประเพณีทอ้งถิน่ คือการใหท้านไฟ เพ่ือจะเนน้ยำา้ถงึ
คณุค่าทางวฒันธรรมในวถิดีัง้เดมิวา่ยงัไมไ่ดส้ญูและ
สมควรแก่การผดงุไวห้รอืรือ้ฟืน้เพือ่ผดงุสงัคมใหอ้ยู่

รอดต่อไป
 ดังกล่าวมานี้จึงเห็นได้ว่ากระแสธารความ
คิดและความรับผิดชอบต่อสังคมของนักประพันธ์
ภาคใต้ แม้ดำารงอยู่อย่างไม่ได้แยกขาดจากส่วน
กลาง แต่ส่วนหนึ่งก็อาศัยประสบการณ์ในสังคม
ท้องถิ่นเป็นแม่แบบในการตีความชีวิตและพยายาม
จะสกดัเอาคณุคา่บางประการในสังคมของตนอยา่ง
ตระหนักเห็นในความสำาคัญว่าจะเป็นความเข้มแข็ง
ที่จะนำาพาสังคมไปสู่ความอยู่รอด

วิธีดำาเนินการวิจัย
 ในการศึกษาเรื่องกลวิธีการกล่าวขัดแย้ง
ในวรรณกรรมภาคใต้ : ตามแนววัจนปฏิบัติศาสตร์ 
ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูล โดยศึกษาเอกสารและแหล่ง
ข้อมูล โดยเลือกข้อมูลด้านภาษาจากบทสนทนาที่
มีการกล่าวขัดแย้งในวรรณกรรมภาคใต้ที่สะท้อน
สงัคมท้องถิน่ เนน้ทางดา้นวฒันธรรมและการดำาเนนิ
ชีวิตแบบดั้งเดิมซึ่งกำาลังถูกกลืนหายไปในความ
ก้าวหน้าทางวัตถุของสังคมใหม่ อีกท้ังยังสะท้อน
ใหเ้หน็คา่นยิม ความคดิเหน็ และทศันคติต่างๆ ของ
สังคมภาคใต้ และเป็นผลงานของนักเขียนภาคใต้ที่
ได้รับรางวลั จำานวน 8 เร่ือง ได้แก ่ขนำานอ้ยกลางทุง่
นา เด็กชายชาวเล บองหลา คนขี่ม้าขาว หลังเที่ยง
คืน ดงคนดี ในลึก และกรณีฆาตกรรมโต๊ะอิหม่าม
สะตอปา การ์เด ผู้วิจัยเลือกวิเคราะห์เฉพาะบท
สนทนาทีแ่สดงถงึการกล่าวขดัแยง้กับคูส่นทนา เพือ่
ศึกษาว่ากลวิธีการกล่าวขัดแย้งในวรรณกรรมภาค
ใต้มีทั้งหมดกี่วิธี แต่ละกลวิธีมีความถี่ในการปรากฏ
แตกต่างกันอย่างไร 
 ผู้วิจัยได้นำาเอาข้อมูลเหล่านั้นมาจำาแนก
ตามประเภทของวัจนกรรมตามแนวคิดของ Leech 
(1983) ซึ่งวัจนกรรมของ Leech สามารถจำาแนก
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ลักษณะการใช้โดยอาศัยหน้าที่สื่อความของภาษา
อย่างกว้างๆ ได้ 4 ประเภทดังนี้ 
 1. การกล่าวแข่งขัน (Competitive) คือ 
วัจนกรรมที่จุดมุ่งหมายทางวัจนกรรมมีการแข่งขัน 
(Compete )  กันกับจุดมุ่ งหมายทาง สังคม 
หมายความว่าผู้พูดต้องการให้ผู้อื่นทำาตามสิ่งที่ตน
ต้องการ ซึ่งจัดว่าเป็นการบังคับอย่างหน่ึง ในขณะ
เดียวกันแม้ผู้พูดจะรู้ว่าการทำาเช่นน้ีไม่สุภาพ แต่ก็
ยังเห็นว่าจำาเป็นต้องแจ้งความประสงค์นั้นของตน
ให้ผู้อื่นรับรู้อยู่ดี เช่น การสั่ง การขอความช่วยเหลือ 
การถาม 
 2. การกล่าวแสดงความเป็นมิตร (Convivial)
คือ วัจนกรรมที่จุดมุ่งหมายของวัจนกรรมบรรจบ 
(Coincide) กนักบัจุดมุง่หมายทางสงัคม หมายความ
ว่าผู้พูดต้องการกล่าวให้ผู้อื ่นรู้ว่าตนมีความคิด
หรือความรู้สึกอย่างไร และในสังคมนั้นการกล่าว
ความรู้สึกเหล่านี้ถือเป็นมารยาทที่สมควรทำา เช่น 
การขอบคุณ การแสดงความยินดี การทักทาย
การเชื้อเชิญ 
 3. การกล่าวแถลง (Collaborative) คือ
วัจนกรรมที่จุดมุ่งหมายของวัจนกรรมไม่แยแส 
(Indifferent) หรืออีกนัยหนึ่งคือไม่ให้ความสำาคัญ 
หรือไม่ให้ความสนใจต่อจุดมุ่งหมายทางสังคม 
หมายความว่าผู้พูดต้องการให้ข่าวสารหรือข้อมูล
แก่ผู้ฟังอย่างเดียว ไม่มีเจตนาที่จะแสดงความไม่
สุภาพใดๆ ต่อผู้ฟัง เช่น การรายงาน การประกาศ 
การยืนยัน 
 4. การกล่าวขัดแย้ง (Conflictive) คือ
วัจนกรรมทีจ่ดุมุง่หมายของวจันกรรมมคีวามขดัแยง้ 
(Conflict) กับจุดมุ่งหมายทางสังคม หมายความว่า
ผู้พูดต้องการแสดงความรู้สึกหรือความคิดเห็นของ
ตนทั้งๆ ที่รู้ว่าการกระทำาเช่นนั้นเป็นการกระทำาท่ี

ไม่สุภาพ ซึ่งคล้ายกับวัจนกรรมกลุ่มที่ 1 แต่จะมี
ความแตกต่างตรงที่วัจนกรรมกลุ่มที่ 4 นี้ ระดับ
ความรนุแรงของการรบกวนคูส่นทนาจะมากกวา่ใน
วัจนกรรมกลุ่มที่ 1 เพราะจะเป็นลักษณะของการ
แสดงความขัดแย้งที่ชัดเจนต่อคู่สนทนา เช่น การ
ข่มขู่ การกล่าวหา การสาปแช่ง
 เกณฑ์ในการพิจารณาความเห็นขัดแย้ง 
ผู้วิจัยจะพิจารณาจากเกณฑ์ทางเสียง คือการหยุด
เว้นระยะเป็นเคร่ืองบ่งชี้ และเนื้อความที่สมบูรณ์
ของแต่ละถอ้ยคำา นำาถอ้ยคำาดังกล่าวมาวเิคราะหว์า่
เป็นกลวิธีทางภาษาแบบใด โดยพิจารณาทั้งจากรูป
ภาษา เนื้อความของถ้อยคำา และอาศัยแนวคิดด้าน
วัจนปฏิบัติศาสตร์เป็นเกณฑ์ 
 การวิเคราะห์กลวิธีการกล่าวขัดแย้งของ
แต่ละข้อความยอ่ยนัน้ ผู้วจัิยจะวเิคราะหที์ละหนว่ย
ข้อความย่อย โดยพิจารณาจากรูปภาษาและความ
หมายของหน่วยข้อความย่อย หากข้อความใดที่มี
รูปภาษาบอกได้ทนัทวีา่เปน็กลวธิใีด ผู้วจัิยจะนบัวา่
ผู้พูดเลือกแสดงความเหน็กล่าวขัดแยง้ด้วยกลวธินีัน้ 
แตห่ากหนว่ยขอ้ความใดไมม่รีปูภาษาทีส่ามารถระบุ
กลวธิไีดอ้ยา่งชดัเจน ผูว้จิยักจ็ะพจิารณาความหมาย
ของหน่วยข้อความนั้นเพื่อตีความหมายแล้วระบุ
ว่าเป็นการเลือกใช้กลวิธีใด การนับจำานวนคร้ังของ
กลวิธีที่ใช้กล่าวขัดแย้งนั้น ผู้วิจัยนับว่าการปรากฏ 
1 ครั้ง เท่ากับการใช้กลวิธีนั้น 1 ครั้ง 

ผลการวิจัย
 1.	กลวิธีการกล่าวขัดแย้งในวรรณกรรม
ภาคใต้ตามประเภทวัจนกรรม
 งานวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจัยศึกษาจากบท
สนทนาที่มีการกล่าวขัดแย้งในวรรณกรรมภาคใต้
จำานวน 8 เรือ่ง คือเร่ือง 1. ขนำานอ้ยกลางทุ่งนา พ.ศ. 
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2524 2. เดก็ชายชาวเล พ.ศ. 2524 3. บองหลา พ.ศ. 
2525 4. คนขี่ม้าขาว พ.ศ. 2527 5. หลังเที่ยงคืน 
พ.ศ. 2528 6. ดงคนดี พ.ศ. 2540 7. ในลึก พ.ศ. 
2543 8. กรณีฆาตกรรมโต๊ะอิหม่ามสะตอปาการ์เด 
พ.ศ. 2549 
 ได้ผลการวิเคราะห์ กลวิธีการกล่าวขัด
แย้งในวรรณกรรมภาคใต้ตามประเภทวัจนกรรม 
ดังนี้ ข้อมูลจากบทสนทนาในวรรณกรรมภาคใต้
ทั้ง 8 เรื่องมีบทสนทนาที่กล่าวขัดแย้งทั้งหมด 354 
บทสนทนา มีกลวิธีการกล่าวขัดแย้งด้วยกลวิธีรวม
ทั้งหมด 18 กลวิธี ได้แก่ การให้เหตุผล การปฏิเสธ 
การต่อว่า การต้ังคำาถาม การประชด การให้คำา
แนะนำา การกลา่วอา้งบุคคล การผดัผอ่น การขอรอ้ง 
การคาดคะเน การข่มขู่ การยกตัวอย่าง การท้าทาย 
การแสดงความไม่แน่ใจ การขอบคุณ การปลอบใจ 
การให้คำามั่นสัญญา และการอธิบาย 
 1.1 การกล่าวแข่งขัน (Competitive) 
 การกลา่วแข่งขันมบีทสนทนาท่ีแสดงกลวธิี
การกลา่วขดัแยง้ทัง้หมด 137 บทสนทนา พบการใช้
กลวิธีการกล่าวขัดแย้ง 16 กลวิธี นับจำานวนกลวิธี
เหล่านั้นได้ทั้งหมด 213 ครั้ง 
 วัจนกรรมการกล่าวแข่งขันมีกลวิธีการ
กล่าวขัดแย้งที่ปรากฏมากที่สุด ได้แก่กลวิธี การให้
เหตุผล จำานวน 79 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 37.08 รอง
ลงมาคือ การปฏิเสธ จำานวน 71 ครั้ง คิดเป็นร้อย
ละ 33.33 การต่อว่า จำานวน 17 ครั้ง คิดเป็นร้อย
ละ 8.02 และการตั้งคำาถาม จำานวน 10 ครั้ง คิด
เป็นร้อยละ 4.69 ส่วนกลวิธีที่ปรากฏน้อยที่สุด คือ 
การให้คำามั่นสัญญา การอธิบาย และการปลอบใจ 
จำานวน 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 0.46 
 สำาหรับวัจนกรรมการกล่าวแข่งขันกลวิธี
การให้เหตุผลนิยมใช้มากที่สุดในการกล่าวขัดแย้ง

คู่สนทนา คือการอ้างเหตุผลและความจำาเป็นต่างๆ
เพื่อแสดงหรือพยายามอธิบายรายละเอียดต่างๆ
ที่เป็นความจริงหรือให้เหตุผลที่ถูกต้องให้ผู้ที่ตน
สนทนาด้วยได้รับทราบ ส่วนการปฏิเสธเป็นกลวิธี
ที่ผู้พูดใช้กล่าวขัดแย้งคู่สนทนารองลงมาในกรณีที่
ผู้พูดต้องการให้ผู้ที่สนทนาด้วยทราบว่าตนไม่เห็น
ด้วยกับสิ่งที่คู่สนทนากล่าวหรือเป็นการปฏิเสธสิ่งที่
ผู้สนทนาขอร้องหรือขอความช่วยเหลือแล้วผู้พูดไม่
สามารถปฏบิตัติามคำาขอไดจ้งึใชถ้อ้ยคำาปฏเิสธออก
ไป ในบางครั้งผู้พูดอาจกล่าวปฏิเสธซำ้าๆเพื่อยืนยัน
วา่ตนไมร่บัรูใ้นสิง่ทีผู่ส้นทนาดว้ยพดูหรือไมเ่หน็ดว้ย
กับความคิดของผู้สนทนาเพื่อต้องการเน้นยำ้าว่าไม่
สามารถทำาตามได้หรือไม่เห็นด้วยจริงๆ กลวิธีการ
ปฏิเสธปรากฏโดยลำาพังนิยมใช้มากที่สุด กลวิธีการ
ปฏิเสธปรากฏร่วมกับกลวิธีการให้เหตุผลเป็นรูป
แบบที่ปรากฏรองลงมา กลวิธีดังกล่าวถึงแม้ว่าผู้พูด
จะไม่เห็นด้วย ไม่สามารถทำาตามคำาขอร้องได้ก็จะ
พบวา่เมือ่ใชก้ลวิธีการปฏเิสธแลว้กจ็ะตามดว้ยกลวธิี
การให้เหตุผลประกอบการปฏิเสธเพ่ืออ้างเหตุผล
ความจำาเป็นต่างๆที่เป็นความจริงหรือให้เหตุผลที่
ถูกต้องให้ผู้ที่สนทนาได้รับทราบ 
 สำาหรับกลวิธีการต่อว่า การประชด และ
การข่มขู่ ก็ปรากฏในวัจนกรรมกลุ่มนี้เช่นเดียวกัน 
การใช้กลวิธีดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าผู้พูดไม่พอใจคู่
สนทนาจึงใช้กลวิธีท่ีไม่ให้เกียรติ และไม่เกรงใจใน
การกลา่วขดัแยง้กลบัไป ซึง่การใช้กลวธิดีงักลา่วยอ่ม
ก่อให้เกิดความรุนแรงตามมา เพราะผู้พูดใช้ถ้อยคำา
ที่แฝงไปด้วยการยั่วยวนโทสะของคู่สนทนาและคิด
ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเพราะคู่สนทนาของตนเป็น
สาเหตใุหเ้กิดขึน้จงึกลา่วตอ่ว่าและกลา่วประชดกลบั
ไป และหากรุนแรงก็ถึงข้ันข่มขู่ว่าจะทำาร้ายด้วยวิธี
การต่างๆ ไมว่า่จะเปน็การชกหนา้ หรอืขม่ขูว่่าจะยงิ
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ให้ตาย เป็นต้น เพราะฉะนั้นสำาหรับ วัจนกรรมกลุ่ม
น้ีจึงเปน็วจันกรรมกลุม่ทีก่อ่ใหเ้กดิความรนุแรงตาม
มาได้เช่นกันแม้ว่าจะใช้กลวิธีดังกล่าวไม่มากก็ตาม
 2. การกล่าวแสดงความเป็นมิตร (Convicial) 
 การกลา่วแสดงความเปน็มติรมบีทสนทนา
ที่แสดงกลวิธีการกล่าวขัดแย้งทั้งหมด 28 บท
สนทนา พบการใช้กลวิธีการกล่าวขัดแย้ง 7 กลวิธี 
นับจำานวนกลวิธีเหล่านั้นได้ทั้งหมด 43 ครั้ง
 วัจนกรรมการกล่าวแสดงความเป็นมิตร
มีกลวิธีการกล่าวขัดแย้งท่ีปรากฏมากที่สุด ได้แก่ 
กลวิธีการให้เหตุผล จำานวน 17 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ
39.53 รองลงมา คือ การปฏเิสธ จำานวน 13 ครัง้ คดิ
เป็นร้อยละ 30.23 การผัดผ่อน จำานวน 4 ครั้ง คิด
เปน็รอ้ยละ 9.30 การใหค้ำาแนะนำาและการขอบคณุ 
จำานวน 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 6.97 ส่วนกลวิธีที่
ปรากฏน้อยที่สุด คือ การตั้งคำาถาม จำานวน 1 ครั้ง 
คิดเป็นร้อยละ 2.32
 สำาหรับวัจนกรรมการกล่าวแสดงความ
เป็นมิตร กลวิธีการให้เหตุผลนิยมใช้มากท่ีสุดใน
การกล่าวขัดแย้งคู่สนทนา คือการอ้างเหตุผลและ
ความจำาเป็นต่างๆเพ่ือแสดงหรือพยายามอธิบาย
รายละเอียดต่างๆที่เป็นความจริงหรือให้เหตุผลที่
ถูกต้องให้ผู้ที่ตนสนทนาด้วยได้รับทราบ กลวิธีการ
ปฏิเสธเป็นกลวิธีที่ผู้พูดใช้กล่าวขัดแย้งคู่สนทนา
รองลงมา ในกรณีที่ผู้พูดต้องการให้ผู้ที่สนทนาด้วย
ทราบว่าตนไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่คู่สนทนากล่าวหรือ
เป็นการปฏิเสธสิ่งท่ีผู้สนทนาขอร้องหรือขอความ
ช่วยเหลือแล้วผู้พูดไม่สามารถปฏิบัติตามคำาขอได้
จึงใช้ถ้อยคำาปฏิเสธออกไป กลวิธีดังกล่าวถึงแม้ว่า
ผู้พูดจะไม่เห็นด้วย ไม่สามารถทำาตามคำาขอร้องได้
ก็จะพบว่าเมื่อใช้กลวิธีการปฏิเสธแล้วก็จะตามด้วย
กลวิธีการให้เหตุผลประกอบการปฏิเสธเพื่ออ้าง

เหตุผลความจำาเป็นต่างๆที่เป็นความจริงหรือให้
เหตุผลที่ถูกต้องให้ผู้ที่สนทนาได้รับทราบ ในกรณีที่
ให้เหตุผลเพียงประการเดียวในการกล่าวขัดแย้งคู่
สนทนาอาจจะแสดงได้ว่าผู้ที่กล่าวแย้งไม่ได้ใส่ใจที่
จะใหร้ายละเอยีดท่ีไมเ่หน็ด้วยมากนกัแต่ถ้าใชก้ลวธิี
การปฏิเสธ+การให้เหตุผล ย่อมแสดงให้เห็นว่าผู้ที่
สนทนาด้วยถึงแม้จะไม่ได้เห็นด้วยแต่ก็พยายามท่ี
จะอธบิายเพ่ือใหเ้หตุผลประกอบ ในส่วนของการใช้
กลวธิกีารขอบคณุ+การผดัผอ่นกเ็ป็นรปูแบบกลวธิทีี่
นิยมใช้เช่นเดียวกัน ผู้พูดใช้กลวิธีการขอบคุณในนำ้า
ใจทีผู่อ้ืน่หยบิยืน่ใหเ้นือ่งจากเกรงใจจงึกลา่วขอบคณุ
และกล่าวผัดผ่อนเพื่อเป็นการกล่าวขัดแย้งที่ผู้พูด
พยายามจะรกัษาหนา้ของคูส่นทนา หรอืเปน็การให้
เกยีรติคูส่นทนาโดยไมก่ล่าวปฏเิสธโดยตรง เปน็การ
กล่าวเพื่อเลื่อนเวลาออกไป แล้วค่อยทำาให้ในภาย
หลังหรือในบางครั้งเป็นเพียงการผัดผ่อนเพื่อไม่ให้
คู่สนทนาเสียนำ้าใจ โดยไม่แน่ใจว่าท้ายที่สุดแล้วจะ
ได้ทำาตามที่ตนได้กล่าวผัดผ่อนไว้หรือไม่ 
 สำาหรับวัจนกรรมกลุ่มการกล่าวแสดง
ความเปน็มิตร วจันกรรมกลุม่นีแ้สดงถงึความสามคัค ี
กลมเกลยีวกนั และเปน็การใชภ้าษาเสรมิสรา้งความ
สัมพันธ์อันดีต่อกัน ดังนั้นเมื่อมีสถานการณ์ที่ต้อง
กลา่วขดัแยง้ จงึมกัใชก้ลวธิทีีป่ระนปีระนอม และใช้
ภาษาทีค่ำานงึถงึความรูส้กึของคูส่นทนาเปน็ประการ
สำาคัญ ดังนั้นสำาหรับวัจนกรรมในกลุ่มนี้จึงไม่พบ
กลวิธีการกล่าวขัดแย้งที่ก่อให้เกิดความรุนแรงเช่น
กลุ่มอื่น
 3. การกล่าวแถลง (Collaborative) 
 การกล่าวแถลงมีบทสนทนาท่ีแสดงวัจนกรรม
การกล่าวขัดแย้งทั้งหมด 138 บทสนทนา พบการ
ใชก้ลวธิกีารกลา่วขดัแยง้ 13 กลวธิ ีนบัจำานวนกลวธิี
เหล่านั้นได้ทั้งหมด 172 ครั้ง 
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 วัจนกรรมการกล่าวแถลงเป็นวัจนกรรม
ที่ผู้พูดต้องการให้ข่าวสารหรือข้อมูลแก่ผู้ฟังเพียง
อย่างเดียว ไม่มีเจตนาที่จะแสดงความสุภาพหรือไม่
สุภาพใดๆ ต่อผู้ฟัง เช่น การรายงาน การประกาศ 
การยืนยัน การบอกกล่าว กลวิธีที่นิยมใช้มากที่สุด 
คือกลวิธี การให้เหตุผล จำานวน 68 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ
39.53 รองลงมา คือ การปฏเิสธ จำานวน 35 ครัง้ คดิ
เป็นร้อยละ 20.34 การตั้งคำาถาม จำานวน 23 ครั้ง 
คดิเปน็ร้อยละ 13.37 และการตอ่วา่ จำานวน 21 ครัง้ 
คดิเปน็รอ้ยละ 12.20 สว่น กลวธิท่ีีปรากฏนอ้ยทีส่ดุ 
คือ การคาดคะเน การยกตัวอย่าง และการท้าทาย 
จำานวน 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 0.58 
 กลวิธีการให้เหตุผลเป็นกลวิธีที่ผู้พูดใช้
กลา่วขดัแยง้คู่สนทนามากทีส่ดุ การใหเ้หตผุลจงึนบั
ได้ว่าเป็นกลวิธีที่เลือกใช้บ่อยที่สุดในชีวิตประจำาวัน 
เป็นกลวิธีที่ผู้พูดอ้างเหตุผลและความจำาเป็นต่างๆ
เพื่อแสดงหรือพยายามอธิบายรายละเอียดต่างๆ
ท่ีเป็นความจริงหรือให้เหตุผลที่ถูกต้องให้ผู้ที่ตน
สนทนาด้วยได้รับทราบ 
 สำาหรับกลวิธีการปฏิเสธก็ปรากฏการ
ใช้มากเช่นเดียวกัน ในกรณีที่ผู้พูดต้องการให้ผู้ที่
สนทนาดว้ยทราบวา่ตนไมเ่หน็ดว้ยกบัสิง่ทีคู่ส่นทนา
กล่าวหรือเป็นการปฏิเสธสิ่งที่ผู้สนทนาขอร้องหรือ
ขอความช่วยเหลือแล้วผู้พูดไม่สามารถปฏิบัติตาม
คำาขอได้จึงใช้ถ้อยคำาปฏิเสธออกไป ในบางครั้งผู้พูด
อาจกล่าวปฏิเสธซำ้าๆ เพื่อยืนยันว่าตนไม่รับรู้ในสิ่ง
ที่ผู้สนทนาด้วยพูดหรือไม่เห็นด้วยกับความคิดของ
ผูส้นทนาเพือ่ตอ้งการเนน้ยำา้วา่ไมส่ามารถทำาตามได้
หรือไม่เห็นด้วยจริงๆ การปฏิเสธเป็นกลวิธีที่สังเกต
ได้อย่างชัดเจนจากรูปภาษา คือมักจะมีคำาว่า “ไม่” 
“ไม่ใช่” “ไม่รู้” “ไม่ทราบ” “ไม่ได้ทำา” “เปล่า” 
ปรากฏอยู่ในข้อความ 

 สำาหรับกลวิธีการต่อว่าปรากฏในกรณีที่
ผู้พูดมีความรู้สึกว่าปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นน้ันเป็น
เพราะบุคคลอื่นหรือปัจจัยอื่นๆ ไม่เก่ียวข้องกับผู้
พดูแตป่ระการใด และโดยสว่นใหญแ่ลว้ผูพู้ดก็มักจะ
คิดว่าคูส่นทนาของตนนั้นเองที่เป็นสาเหตุให้ปัญหา
ต่างๆ เกิดขึ้น หรือทำาให้เรื่องราวต่างๆ แย่ลง จึง
กล่าวต่อว่าออกมาโดยไม่คำานึงถึงความรู้สึกของคู่
สนทนา 
 4. การกล่าวขัดแย้ง (Conflictive) 
 การกล่าวขดัแยง้มบีทสนทนาทีแ่สดงกลวธิี
การกล่าวขัดแย้งทั้งหมด 51 บทสนทนา พบการใช้
กลวิธีการกล่าวขัดแย้ง 9 กลวิธี นับจำานวนกลวิธี
เหล่านั้นได้ทั้งหมด 60 ครั้ง 
 วัจนกรรมการกล่าวขัดแย้ง มีกลวิธีการ
กล่าวขัดแย้งที่ปรากฏมากที่สุดได้แก่ กลวิธีการให้
เหตุผล จำานวน 20 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 33.33 รอง
ลงมาคือ การปฏิเสธและการตั้งคำาถาม จำานวน 12 
ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 20.00 การต่อว่า จำานวน 5 ครั้ง 
คดิเปน็รอ้ยละ 8.33 สว่นกลวธีิทีป่รากฏนอ้ยทีส่ดุคอื 
การให้คำาแนะนำา และการปลอบใจ จำานวน 1 ครั้ง 
คิดเป็นร้อยละ 1.6 
 กลวิธีการให้เหตุผลเป็นกลวิธีท่ีผู้พูดใช้
กลา่วขดัแยง้คูส่นทนามากทีส่ดุ การใหเ้หตผุลจงึนบั
ได้ว่าเป็นกลวิธีที่เลือกใช้บ่อยที่สุดในชีวิตประจำาวัน
เป็นกลวิธีที่ผู้พูดอ้างเหตุผลและความจำาเป็นต่างๆ
เพื่อแสดงหรือพยายามอธิบายรายละเอียดต่างๆ
ที่เป็นความจริงหรือให้เหตุผลที่ถูกต้องให้ผู้ที่ตน
สนทนาด้วยได้รับทราบ รองลงมาคือ กลวิธีการ
ปฏิเสธและการตั้งคำาถาม ใช้การปฏิเสธในกรณีที่
ผู้พูดต้องการให้ผู้ที่สนทนาด้วยทราบว่าตนไม่เห็น
ด้วยกับสิ่งที่คู่สนทนากล่าวหรือเป็นการปฏิเสธสิ่งที่
ผู้สนทนาขอร้องหรือขอความช่วยเหลือแล้วผู้พูดไม่
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สามารถปฏิบตัติามคำาขอไดจ้งึใชถ้อ้ยคำาปฏเิสธออก
ไป การปฏิเสธเปน็กลวิธทีีส่งัเกตไดอ้ยา่งชดัเจนจาก
รปูภาษา คอืมกัจะมคีำาวา่ “ไม”่ “ไมใ่ช”่ “ไมรู่”้ “ไม่
ทราบ” “ไม่ได้ทำา” “เปล่า” ปรากฏอยู่ในข้อความ 
สำาหรับการต้ังคำาถามปรากฏในกรณีที่ต้องการให้ผู้
ที่ตนสนทนาด้วยได้อธิบายรายละเอียดถึงเรื่องราว
ที่เกิดขึ้นว่ามีความเป็นมาเป็นไปอย่างไร เป็นสิ่งที่ผู้
ถามไม่เข้าใจหรือเข้าใจไม่ชัดเจน กลวิธีนี้ปรากฏรูป
ภาษาให้เห็นเช่นคำาว่า “ทำาไม” “อะไร” “ที่ไหน” 
“เมื่อไหร่” เป็นต้น
 นอกจากกลวิธีการปฏิเสธและการตั้ง
คำาถามแล้ว กลวิธีการต่อว่าและการท้าทายปรากฏ
ในกรณีที่การแสดงให้เห็นว่าผู้พูดรู้สึกไม่พอใจจึง
แสดงความรู้สึกออกมาด้วยคำาพูดที่รุนแรงกระทบ
กระเทอืนต่อความรู้สกึของคูส่นทนาเพือ่ใหคู้ส่นทนา
ทราบถึงข้อบกพร่องของตนเอง หรือต้องการให้คู่
สนทนารู้สึกเสียหน้า หรือแสดงการต่อว่าด้วยคำา
หยาบ ในกรณีการท้าทายผู้พูดจะกล่าวแย้งด้วย
ถ้อยคำาที่รุนแรงทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา โดย
แสดงให้คู่สนทนาเห็นว่าตนนั้นไม่เกรงกลัวหรือคิด
ตรงข้ามอย่างสิ้นเชิง เป็นการแสดงออกที่ไม่เกรงใจ
และไม่รกัษาหน้าของผูท้ีส่นทนาดว้ย กลวธิดีงักลา่ว
จะทำาใหเ้พิม่ความรนุแรงของประเดน็ท่ีกำาลงัสนทนา
และอาจต่อเนือ่งไปจนถึงการใช้กำาลงัทำารา้ยรา่งกาย
ของอีกฝ่าย ลักษณะของคำาพูดที่เป็นการกล่าว
ท้าทายมักจะอ้างถึงข้อดีหรือความเก่งกาจของตน
ประกอบ

สรุปและอภิปรายผล
 การศึกษาในคร้ังน้ีผู้วิจัยได้จำาแนกวัจนกรรม
ออกเป็นกลุ่มต่างๆ ตามแนวคิดของ Leech 
เน่ืองจากผู้วิจัยมีความเห็นว่าการเลือกใช้กลวิธีการ

กล่าวขดัแยง้ของผู้ส่งสารยอ่มขึน้อยูก่บัสถานการณ์
ในการสนทนาด้วย กลวิธีการกล่าวขัดแย้งใน
วัจนกรรมทั้ง 4 ประเภท สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้
 1. การกล่าวแข่งขัน (Competitive) การ
กล่าวแขง่ขนัมบีทสนทนาทีแ่สดงกลวธิกีารกล่าวขดั
แย้งทั้งหมด 137 บทสนทนา พบการใช้กลวิธีการ
กล่าวขัดแย้ง 16 กลวิธี นับจำานวนกลวิธีเหล่านั้นได้
ทั้งหมด 213 ครั้ง 
 2. การกล่าวแสดงความเป็นมิตร (Convicial)
การกล่าวแสดงความเป็นมิตรมีบทสนทนาที่แสดง
กลวิธีการกล่าวขัดแย้งทั้งหมด 28 บทสนทนา พบ
การใช้กลวิธีการกล่าวขัดแย้ง 7 กลวิธี นับจำานวน
กลวิธีเหล่านั้นได้ทั้งหมด 43 ครั้ง
 3. การกล่าวแถลง (Collaborative) การ
กล่าวแถลงมีบทสนทนาที่แสดงวัจนกรรมการกล่าว
ขดัแยง้ทัง้หมด 138 บทสนทนา พบการใช้กลวธิกีาร
กล่าวขัดแย้ง 13 กลวิธี นับจำานวนกลวิธีเหล่านั้นได้
ทั้งหมด 172 ครั้ง 
 4. การกล่าวขัดแย้ง (Conflictive) การ
กล่าวขัดแย้งมีบทสนทนาท่ีแสดงกลวิธีการกล่าว
ขัดแย้งทั้งหมด 51 บทสนทนา พบการใช้กลวิธีการ
กล่าวขัดแย้ง 9 กลวิธี นับจำานวนกลวิธีเหล่านั้นได้
ทั้งหมด 60 ครั้ง
 สำาหรับกลวิธีการปลอบใจ ผู้วิจัยพบว่า
กลวิธีการปลอบใจจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่มี
การกระทำาการเสียหายเท่านัน้ ซ่ึงจากบทสนทนาใน
นวนยิายปรากฏเหตกุารณ์ดงักล่าว 2 ครัง้ จงึปรากฏ
การปลอบใจ 2 ครั้ง ซึ่งประเด็นดังกล่าวสอดคล้อง
กบังานวจิยัของ ธนพรรษ สายหรุน่ (2542) ได้ศกึษา
เร่ืองกลวิธีการปฏิเสธในภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ไทยทีเ่รยีนภาษาองักฤษเปน็ภาษาตา่งประเทศ : การ
ศึกษาการถ่ายโอนทางวัจนปฎิบัติศาสตร์ ธนพรรษ
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กล่าวว่าการใช้คำากล่าวปลอบใจจะพบเพียงใน
สถานการณ์ที่มีการกระทำาความเสียหายเท่านั้น
 จากการใช้กลวธีิการกลา่วขัดแยง้ในแตล่ะ
กลุ่มวัจนกรรมจะพบว่าไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของ 
การให้เหตุผล เพียงประการเดียว การปฏิเสธเพียง
ประการเดียว หรือปรากฏการใช้คู่กันกับกลวิธีอื่นๆ 
เช่น การให้เหตุผล+การปฏิเสธ การปฏิเสธ+การให้
เหตุผล หรือการให้เหตุผลแล้วตามด้วยกลวิธีอื่นๆ 
ย่อมแสดงให้เห็นว่าการกล่าวขัดแย้งบุคคลอื่นนั้น
อาจกอ่ใหเ้กดิความรูสึ้กท่ีไมด่ตีอ่กันได ้เพราะฉะนัน้
การให้เหตุผลจึงเป็นกลวิธีที่นิยมใช้มากที่สุดเพื่อ
อธิบายถึงเหตุผลความจำาเป็นต่างๆ ให้ผู้ที่สนทนา
ดว้ยทราบวา่ผูพ้ดูคดิเชน่ใด มคีวามจำาเปน็อะไร และ
หากไมส่ามารถทำาตามคำาขอร้องหรอืคดิเหน็ตรงขา้ม
กับคู่สนทนา ก็จะพบว่าจะใช้กลวิธีการปฏิเสธเพื่อ
แสดงวัตถุประสงค์ชัดเจน ตรงประเด็น ดังน้ันหาก
ไมเ่หน็ดว้ยหรอืมคีวามคดิเห็นท่ีแตกตา่งออกไปกจ็ะ
ใชก้ลวธิกีารปฏเิสธเพือ่แสดงความเหน็ท่ีขัดแยง้ทันท ี
อาจจะใช้กลวิธีการปฏเิสธแลว้ตามดว้ยกลวธิกีารให้
เหตุผล เพื่ออธิบายถึงสาเหตุที่ไม่สามารถช่วยเหลือ
ได้ ทำาตามได้ หรือปฏิเสธแล้วตามด้วยการให้คำา
แนะนำาทีเ่ปน็ประโยชน ์ทัง้นีก้ข็ึน้อยูก่บัสถานการณ์
ในแต่ละกลุ่มวัจนกรรม 
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