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แนวคิดชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสารของ เดล ไฮมส์ และ ซาวิล ทรอยก์
กับการศึกษาภาษาและโครงสร้างสถานการณ์การสื่อสารในภาษาไทย
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ABSTRACT
The ethnography of communication, formerly called the ethnography
of speaking, is the analysis of communication within the wider context of the
social and cultural practices and the members’ belief of a particular culture or
speech community. It is a method of discourse analysis in linguistics that
draws on the anthropological field of ethnography. The two main aims of this
article are as follows: 1) to study the background of the ethnography of
communication; and 2) to survey researches in which this approach was
applied for studying language and structures of communicative situations in
Thai Language.
Keywords : an ethnography of communication approach, ethnography of
speaking, communicative situations

บทคัดย่อ
แนวคิดชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสารหรือเดิมทีเดียวเรียกว่า “ชาติพันธุ์วรรณนา
แห่งการพูด” คือ การวิเคราะห์การสื่อสารภายในบริบทที่กว้างขึ้นของการปฏิบัติตามสังคม
1

อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปี ท ี่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2559)

และวัฒนธรรม ตลอดจนความเชื่อของสมาชิกในวัฒนธรรมหรือชุมชนภาษานั้น แนวคิดนี้เป็น
วิธีการอย่างหนึ่งของการวิเคราะห์ภาษาในระดับข้อความอยู่ในวิชาภาษาศาสตร์ที่ใช้ความคิด
ของศาสตร์ด้านมนุษยวิทยาชาติพันธุ์ ดังนั้นในบทความนี้มีจุดประสงค์หลัก 2 จุดประสงค์
เกี่ยวกับ 1. การกล่าวถึงความเป็นมาของแนวความคิดชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสารของ
เดล ไฮมส์ และซาวิล ทรอยก์ และ 2. สารวจและรวบรวมงานศึกษาที่นาแนวความคิดนี้มา
ประยุกต์เพื่อการศึกษาภาษาและโครงสร้างของสถานการณ์การสื่อสารในภาษาไทย
คาสาคัญ : แนวคิดชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสาร, ชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการพูด,
สถานการณ์การสื่อสาร
บทนา
เนื่องจากชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสารเป็นแนวคิดที่บูรณาการมาจากความรู้ใน
สาขาวิชาต่างๆ เช่น สังคม-วิทยา มานุษยวิทยา คติชนวิทยา และภาษาศาสตร์ จึงใช้ศึกษา
ภาษาได้หลายด้าน อาทิ วัจนกรรมที่ใช้เป็นพิเศษในบางโอกาส ได้แก่ การเล่าเรื่องตลก การ
เล่านิทาน การกล่าวอวยพร หรือการกล่าวถ้อยคาในพิธีกรรมต่างๆ โดยผู้ที่ศึกษาตามแนวคิด
นี้มักมีความเชื่อที่คล้ายกันว่า “ภาษาเป็นพฤติกรรมอย่างหนึ่งเหมือนกับ พฤติกรรมอื่นๆ ของ
มนุษย์ในสังคม คือ มีกฏควบคุมอยู่ และเราสามารถพรรณนากฏเหล่านั้นได้ ” ในบทความนี้
ผู้เขียนตั้งใจจะถ่ายทอดถึงความเป็นมาของผู้ที่ริเริ่มแนวคิดทางด้านชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการ
สื่อสาร ทั้งเรื่องหลักการและการนามาประยุกต์ใช้กับการวิเคราะห์ภาษาที่ไม่ได้ เพียงแต่มอง
แค่ตัวโครงสร้างหรือตัวภาษาในลักษณะเดิมๆ ดังที่นักวิชาการทางด้านภาษาและภาษาศาสตร์
ให้ ค วามส าคั ญ กั น แต่ ยั งน ามิ ติ ท างด้ า น “สั งคมและวั ฒ นธรรม” มาช่ ว ยสนั บ สนุ น การ
วิเคราะห์ภาษาให้ลุ่มลึกและเข้าใจรูปแบบการใช้ภาษาของมนุษย์ในแง่ของการสื่อสารให้มาก
ขึ้น และเพื่อให้เห็นถึงแนวโน้มของการนาแนวคิดมาใช้ผู้เขียนจึงกล่าวถึงงานวิจัยในภาษาไทย
ที่นาแนวคิดนี้มาประยุกต์ใช้ด้วย ดังจะได้ให้รายละเอียดต่อไปนี้
ความเป็นมาและหลักการของแนวคิดชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสาร
ชาติพันธุ์วรรณนา (Ethography) เป็ นหลักการอย่างหนึ่ งที่สัม พันธ์กับศาสตร์
ทางด้านมานุษยวิทยา (Anthropology) ซึ่งกล่าวถึงการบรรยายลักษณะทางวัฒนธรรมและ
วิเคราะห์โครงสร้างของชุมชน รวมถึงกลุ่มสังคมมนุษย์ ในอดีตแม้ผู้ที่สนใจศึกษาไม่ว่าจะเป็น
นักภาษาศาสตร์หรือนักมานุษยวิทยาจะตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรม
แต่ก็ยังไม่มีผู้ใดที่มองเห็นความแท้จริงที่ว่า “การใช้ภาษาของบุคคลในแต่ละสังคมล้วนมีระบบ
แบบแผน (pattern) เป็นของตนเอง ซึ่งแตกต่างจากสังคมอื่นในทานองเดียวกับการที่ระบบ
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วัฒนธรรมและโครงสร้างทางสังคมมีลักษณะเฉพาะแบบในแต่ละสังคม” (ดียู ศรีนราวัฒน์,
2548 น.110) จนกระทั่ง เดลล์ ไฮมส์ (Dell Hymes) นักมานุษยวิทยาและนักภาษาศาสตร์
เชิงมานุษยวิทยา ได้เห็นความสาคัญว่า การใช้ภาษาของมนุษย์กับลักษณะทางสังคมและ
วัฒนธรรมของชุมชนหรือกลุ่มสังคมที่มนุษย์อาศัยอยู่มีความสัมพันธ์กันและสามารถวิเคราะห์
และอธิบายให้เห็นรูปแบบด้วยหลักการทางชาติพันธุ์วรรณนา ด้วยเหตุนี้ในปี ค.ศ. 1962
เดลล์ ไฮมส์ (Dell Hymes) ได้เสนอบทความเรื่องหนึ่งชื่อ “The Ethnography of
Speaking” (Ralph W., Fasold, 1990 p.39) ซึ่งเป็นวิธีการวิเคราะห์ทางภาษาแบบใหม่ที่มี
มุมมองว่า ภาษานั้นเป็นเรื่องเดียวกันกับ สถานการณ์ การใช้ ตลอดจนรูปแบบและหน้าที่ของ
ภาษา ซึ่งโดยส่ วนใหญ่ ป ระเด็น ดังกล่า วมัก ได้รั บ การละเลยจากนัก ภาษาศาสตร์ แ ละนั ก
มานุษยวิทยาที่สนใจศึกษาเรื่องภาษาและการสื่อสาร เพราะให้ความสาคัญกับการศึกษาภาษา
ในฐานะพฤติกรรมทางวัฒนธรรมน้อยมาก และในขณะเดียวกันการศึกษาภาษาศาสตร์ ในยุค
1962 ก็ได้รับอิทธิพลจากแนวคิดทางด้านไวยากรณ์ที่มุ่งเน้นอธิบายความรู้ความสามารถทาง
ภาษาหรือที่เรียกว่า “สามัตถิยะภาษา” (linguistic competence) ของ โนม ชอมสกี
(Chomsky 1957, 1965 อ้างใน ณัฐพร พานโพธิ์ทอง, 2556 น.122) มากกว่า ซึ่งความสามารถ
ทางภาษานี้เป็นเรื่องที่สัมพันธ์กับโครงสร้างของภาษาที่เจ้าของภาษาทุกคนมีอยู่ จึงทาให้
เจ้าของภาษาสามารถวิเคราะห์แยกแยะได้ว่า คา หรือรูปประโยคในภาษารูปแบบไหนถูกหรือ
ผิดไปจากไวยากรณ์ของภาษาตน แต่ไฮมส์กลับมองเห็นว่า การศึกษาที่มองข้ามความสาคัญ
ของการสื่อสารของมนุ ษย์ไปเป็นการศึกษาที่เป็นนามธรรมเกินไป และเป็นเรื่องของความรู้
ทางไวยากรณ์เท่านั้น โดยไม่คานึงว่ามนุษย์ใช้ภาษาได้อย่างไร เหมาะสมหรือสอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่กาลังสื่อสารหรือไม่ เช่น ประโยคนั้นเป็นการสนทนาในชีวิตประจาวัน เป็น
ประโยคคาถามหรือคาสั่ง เป็นต้น นอกจากไฮมส์จะกล่าวว่ามนุษย์ไม่ได้มีเพียงสามัตถิยะ
ภาษาเพื่อใช้ ในการเรีย นรู้ภาษา แต่ไฮมส์ยังได้ เสนอว่ามนุ ษย์ยังต้องอาศัยความสามารถ
พื้นฐาน เพื่อที่จะเข้าใจวิธีการที่มนุษย์สื่อสารกันได้อย่างเหมาะสม ซึ่งความสามารถดังกล่าว
ไฮมส์เรียกว่า “communicative competence” หมายถึง ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา
เพื่ อ การสื่ อ สารได้ อ ย่ า งเหมาะสมตามสถานการณ์ ซึ่ ง เขาได้ น าแนวคิ ด ของค าว่ า
“competence” และ “performance” ของโนม ชอมสกี (Noam Chomsky) มา
ประยุกต์ใช้ ทั้งนี้ไฮมส์ได้ให้เหตุผลเพื่อขยายความในสิ่งที่เขาเสนอว่า “ในการสื่อสารพูดคุย
ของมนุษย์ บุคคลมิใช่จะต้องมีแต่ความรู้เกี่ยวกับภาษา ซึ่งหมายถึงความรู้ในกฎเกณฑ์ของ
ภาษาเท่านั้น แต่แท้จริงแล้วผู้พูดจาเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคมและ
วัฒนธรรมของคู่ สนทนา โดยเฉพาะความรู้ เกี่ย วกับ ค่า นิยม ความเชื่อ และแรงจู งใจของ
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สมาชิกในชุมชนของคู่สื่อสารด้วย ตลอดทั้งต้องรู้บรรทัดฐานทางสังคม (social noams) และ
หลักการในการปฏิสัมพันธ์ (the principles of interaction) ระหว่างบุคคลของชุมชนในการ
สื่อสารแต่ละครั้ง” (Saville-Troike, 1989 p.3)
ในเวลาต่อมาไฮมส์จึงได้ปรับเปลี่ยนชื่อแนวคิดของเขาจากเดิมที่เรียก “ชาติพันธุ์
วรรณนาแห่ งการพู ด ” เป็ น “ชาติ พั น ธุ์ ว รรณนาแห่ ง การสื่ อ สาร” (Ethnography of
Communication) เพื่ อ ให้ ห ลั ก การและวิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ ภ าษานั้ น มี นิ ย ามความหมายที่
กว้างขวางขึ้นและจะทาให้การศึกษาของนักภาษาศาสตร์เชิงมานุษยวิทยาสมบูรณ์ยิ่งขึ้น แต่
ยังคงความคิดหลักของไฮมส์ในการวิเคราะห์ คือการเข้าถึงพฤติกรรมการพูดหรือการสื่อสาร
จากมุมมองเหตุการณ์ที่ผู้พูดใช้ภาษาเพื่อสื่อสาร (speech event/communicative event)
ซึ่งหมายถึงเหตุการณ์ที่ผู้พูดใช้ภาษาเพื่อสื่อสารตามวัตถุประสงค์ที่เขาต้องการ เช่น การกล่าว
ทักทาย การกล่าวอาลา การกล่าวอวยพร การกล่าวแสดงความเสียใจ การกล่าวเปิดงาน เป็นต้น
(อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2556 น.182)
ในการวิ เ คราะห์ ก ารสื่ อ สารแต่ ล ะครั้ ง หรื อ แต่ ล ะเหตุ ก ารณ์ (communicative
event) ตามแนวคิ ด ของไฮมส์ จ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งทราบองค์ ป ระกอบของการสื่ อ สารว่ า
ประกอบด้วยอะไรบ้าง ไฮมส์จึงได้เสนอตัวแบบที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์
ภาษาตามแนวชาติ พั น ธุ์ ว รรณนาแห่ ง การสื่ อ สารว่ า ต้ อ งประกอบไปด้ ว ย 1. ผู้ สื่ อ สาร
(senders) 2. ผู้รับสาร (receivers) 3. ช่องทางส่งสาร (channels) หรือลักษณะการส่งสาร
(modes) 4. สื่ อ (codes) 5. เวลาและสถานที่ (setting) 6. รู ปแบบของสาร (form of
messages) 7. หั ว ข้ อ หรื อ ชื่ อ เรื่ อ ง (topics) 8. การสื่ อ สารแต่ ล ะเหตุ ก ารณ์ (events)
(Hymes, 1964 อ้างใน Giglioli, 1972 p.22-23) แ ล ะ ใ น เ ว ล า ต่ อ ม า เ ข า ไ ด้ พั ฒ น า
องค์ ป ระกอบที่ ใ ช้ วิ เ คราะห์ เ หตุ ก ารณ์ ก ารสื่ อ สารจาก 8 องค์ ป ระกอบเพิ่ ม ขึ้ น เป็ น 16
องค์ประกอบและเรียบเรียงใหม่ คือ 1. รูปแบบของสาร (message form) 2. เนื้อหาของสาร
(message content) 3. เวลาและสถานที่ (setting) 4. บริบทหรือบรรยากาศตามความรู้สึก
หรือวัฒนธรรมของผู้สื่อสาร (scene) 5. ผู้พูดหรือผู้ส่งสาร (speaker/sender) 6. ผู้กล่าวถึง
(addressor) 7. ผู้ฟังหรือหรือผู้รับสาร (hearer/receiver) 8. ผู้ถูกกล่าวถึง (addressee) 9.
วัตถุประสงค์ที่ต้องการผลเฉพาะเจาะจง (purpose-outcome) 10. วัตถุประสงค์ที่แสดง
เป้าหมาย (purpose-goal) 11. สภาพหรือบรรยากาศของการสื่อสารที่เกิดขึ้นขณะสื่อสาร
(key) 12. ช่องทางส่งสาร (channels) 13. รูปแบบของภาษา (forms of speech) 14.
บรรทัดฐานในการปฏิสัมพันธ์ (noams of interaction) 15. บรรทัดฐานฐานในการตีความ
(noams of interpretation) และ 16. ประเภทของการสื่อสาร (genre) (Gumperz and
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Hymes, 1972 p.59-65) แต่ภายในจานวนองค์ประกอบเหล่านี้ไฮมส์กล่าวว่า บาง
องค์ประกอบมีความเกี่ยวข้องและซับซ้อนจนกระทั่งสามารถนามารวมกันได้ในบางกรณี
ไฮมส์จึงนาองค์ประกอบทั้ง 16 มาเรียบเรียงใหม่เป็น 8 ประเภทด้วยกัน โดยให้อยู่ภายใต้
อักษรย่อ 8 ตัวที่สามารถอ่านได้ว่า “SPEAKING” (ดียู ศรีนราวัฒน์, 2548 น.114) ตัวอักษร
แต่ละตัวในคานี้เป็นอักษรต้นของชื่อองค์ประกอบที่ต้องวิเคราะห์ตามแนวคิดของไฮมส์ซึ่งเขา
ได้ให้ความหมายไว้ดังนี้ (Hymes, 1974 อ้างใน อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2556 น.182-184)
1. S – Setting/Scene หมายถึง ฉากหรือกาลเทศะ กล่าวคือ “กาลเทศะ” เป็น
เวลาและสถานที่ซึ่งเป็นสภาวะแวดล้อมทางกายภาพของเหตุการณ์การสื่อสาร เช่น ตอนเย็น
ที่บ้ า น ตอนเที่ ย งในโรงอาหาร เป็น ต้ น ส่ ว น “ฉาก” มั ก หมายถึ งสภาวะแวดล้ อ มที่ เ ป็ น
นามธรรม เป็นสิ่งสมมติหรือมีผลทางด้านจิตใจด้วย เช่น การสร้างให้ดูอ่อนหวานน่ารื่นรมย์ใน
ละครเชิงรักใคร่ ให้น่ากลัวในหนังผี ให้ดุตื่นเต้นในหนังผจญภัย เป็นต้น
2. P – Participants หมายถึง ผู้ร่วมเหตุการณ์ กล่าวคือ ผู้พูด ผู้ฟัง หรือ ผู้ส่งสาร
ผู้รับสาร ทั้งสองฝ่ายอาจเล่นบทสลับกัน เช่น ฝ่ายหนึ่งพูด อีกฝ่ายหนึ่งฟังและเปลี่ยนเป็นฝ่าย
ที่ฟังทาหน้าที่พูดบ้าง เป็นต้น แต่ในบางเหตุการณ์สื่อสาร ผู้พูดพูดอย่างเดียว ผู้ฟังฟังอย่าง
เดียวก็มีเช่น การหาเสียงเลือกตั้ง การฟังพระเทศน์ เป็นต้น
3. E – Ends หมายถึง จุดมุ่งหมาย กล่าวคือ เป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่ผู้ร่วม
เหตุการณ์ประสงค์จะได้ในการสื่อสาร และหมายถึงเป้าหมายของทั้งเหตุการณ์สื่อสารด้วย
4. A- Act sequence หมายถึง การลาดับวัจนกรรม กล่าวคือ รูปแบบและเนื้อหา
ของคาพูด ได้แก่ ถ้อยคาที่ใช้คืออะไร ใช้อย่างไร เรียงลาดับอย่างไร ในการวิเคราะห์ผู้ที่ศึกษา
จะวิเคราะห์หน่วยของถ้อยคาที่เรียกว่า “วัจนกรรม” ซึ่งหมายถึง ถ้อยคาที่ใช้สื่อความหมาย
หมายตามเจตนาของผู้พูด เช่น วัจน-กรรมขอร้อง ซึ่งผู้พูดต้องการให้ผู้ฟังกระทาอะไรอย่าง
หนึ่งให้กับผู้พูด และผู้พูดสานึกบุญคุณของการกระทานั้น ในการวิเคราะห์ลาดับวัจนกรรม ผู้
วิเคราะห์ต้องแยกวัจนกรรมให้ชัดเจน และระบุได้ว่าวัจนกรรมใดเกิดก่อน เกิดหลัง เพราะการ
เรียงลาดับมิได้เป็นสิ่งที่ทาตามใจผู้พูดได้ แต่จะต้องเรียงตามกฎของสังคม (social rules)
5. K- Key หมายถึง กุญแจ กล่าวคือ น้าเสียง ท่าทาง อารมณ์หรือสีสันในการ
สื่อสาร เช่น การสื่อสารแบบเอาจริงเอาจัง แบบโอ่อ่าหรูหรา แบบเยาะเย้ย แบบถากถาง
แบบยิ่งใหญ่ แบบโอ้อวด เป็นต้น
6. I- Instrumentalities หมายถึง เครื่องมือ กล่าวคือ การเลือกวิธีการสื่อสาร เช่น
พูดปากเปล่า เขียนโทรเลข โทรศัพท์ จดหมาย อิเล็กทรอนิกส์เมล์ (e-mail) เป็นต้น และยัง
รวมไปถึงการเลือกใช้วิธภาษา (language variety) ด้วย กล่าวคือ ใช้ภาษามาตรฐานหรือ
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ภาษาย่อย ใช้ทาเนียบภาษา (registers) ใด เช่น ภาษาเป็นทางการ ภาษากฎหมาย ภาษา
โฆษณา เป็นต้น มีการสลับภาษา (language switching) หรือไม่ กล่าวโดยสรุป เครื่องในที่นี้
จะอธิบายว่าตัวภาษาที่ใช้เป็นแบบใด และมีลักษณะเช่นไร
7. N- Noams of Interaction and Interpretation หมายถึง บรรทัดฐานของการ
ปฏิสัมพันธ์และการตีความ กล่าวคือ ลักษณะเฉพาะของการพูดหรือการสื่อสารที่ผู้พูดใช้เพื่อมี
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับผู้ฟัง กฎเหล่านี้ต้องตีความด้วยความรู้ทางวัฒนธรรมของคนในสังคม
นั้นๆ เช่น ความค่อยหรือดังของการพูด ความเงียบ (silence) การใช้ภาษาท่าทาง (body
language) การมองตาผู้ฟัง (eyes contact) การใช้มือประกอบ เหล่านี้ผู้วิเคราะห์ต้อง
ตีความโดยอาศัยวัฒนธรรมของผู้สื่อสารด้วยว่าแท้จริงแล้วมีความหมายอย่างไร
8. G- Genre หมายถึง ประเภทการสื่อสาร กล่าวคือ ประเภทของถ้อยคาที่สื่อสาร
ซึ่งมักมีชื่อเรียกเฉพาะ เช่น ร้อยกรอง ปริศนาคาทาย บทสวดมนต์ คานา บทบรรณาการ
หนังสือพิมพ์ เป็นต้น
นอกจากไฮมส์แล้ว ในการวิเคราะห์ภาษาตามแนวชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสาร
ยังมีนักภาษาศาสตร์ท่านอื่นที่เสนอแนวคิ ดในทานองเดียวกันนี้ แต่ก็เป็นการประยุกต์จาก
แนวความคิดหลักของไฮมส์เพื่อนาไปวิเคราะห์การสื่อสารในภาษาต่างๆ อาทิ ซาวิลล์ -ทรอยก์
(Saville-troike, 1989 p.138) ได้นาเสนอแนวทางการวิเคราะห์การสื่อสารเอาไว้ในหนังสือ
เรื่อง The Ethnography of Communication ซึ่งเขาได้จาแนกหน่วยที่ใช้ในการสื่อสาร
ออกเป็น 3 หน่วย คือ 1. สถานการณ์สื่อสาร (communicative situation) 2. เหตุการณ์
การสื่อสาร (communicative event) และ 3. วัจนกรรมสื่อสาร (communicative act) ซึ่ง
ทั้ง 3 หน่วยนี้ซาวิลล์-ทรอยก์ จัดว่าเป็นเหตุการณ์สื่อสารซึ่งเป็นหน่วยที่สาคัญที่สุดของการ
วิเคราะห์เชิงชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสาร สาหรับเหตุการณ์สื่อสารเป็นหน่วยที่สัมพันธ์
กับภาษาและเป็นส่วนประกอบของสถานการณ์การสื่อสาร กล่าวคือ สถานการณ์สื่อสารหนึ่ง
สถานการณ์สามารถประกอบไปด้วยเหตุการณ์สื่อสารได้หลายสถานการณ์และขณะเดียวกัน
ในแต่ละเหตุการณ์สื่อสารก็สามารถประกอบไปด้วยวัจนกรรมสื่ อสารได้ หลายวั จนกรรม
เช่นกัน ดังรูปนี้
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สถานการณ์สื่อสาร

เหตุการณ์สื่อสาร (1)
วัจนกรรมสื่อสาร (1)
วัจนกรรมสื่อสาร (2)

เหตุการณ์สื่อสาร (2)
วัจนกรรมสื่อสาร (1)
วัจนกรรมสื่อสาร (2)

เหตุการณ์สื่อสาร (3)
วัจนกรรมสื่อสาร (1)
วัจนกรรมสื่อสาร (2)

(ดัดแปลงจาก อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2556 น.184)

จากการแบ่งหน่วยที่ใช้ในการสื่อสารของซาวิลล์ -ทรอยก์ เขาจึงเสนอองค์ประกอบ
ของเหตุการณ์การสื่อสารเอาไว้ 10 องค์ประกอบโดยประยุกต์จากแนวคิดเดิมของไฮมส์ที่ได้
เสนอเอาไว้ภายใต้ตัวอักษรย่อ (SPEAKING) องค์ประกอบทั้ง 10 มีดังนี้ (Saville-troike,
1989 p.138)
1. ประเภทของการสื่อสารในแต่ละเหตุการณ์ (genre/type of event) คือ การ
อธิบายถึงเหตุการณ์ในแต่ละชนิดว่าเป็นชนิดของเหตุการณ์ใด เช่น เล่าเรื่องตลก การทักทาย
การสนทนา หรือการบรรยายทางวิชาการ
2. หัวข้อ (topic) คือ จุดเน้นของการสื่อสารที่จะวิเคราะห์
3. วัตถุประสงค์หรือหน้าที่ (purpose or function) คือ จุดประสงค์หลักของการ
ปฏิสัมพันธ์ของผู้ร่วมสนทนาแต่ละคน
4. เวลาและสถานที่ (setting) คือ เวลา สถานที่ สถานการณ์ที่เกิดการสื่อสาร
รวมถึงเวลาของวัน ฤดูของปี และสภาพทางกายภาพของสิ่งแวดล้อมด้วยเช่น การจัดวาง
สิ่งของ ขนาดของสถานที่
5. คู่สื่อสาร (participants) คือ ผู้ส่งสารและผู้รับสารซึ่งในกรณีนี้จะต้องคานึงถึง
ปัจจัยทางสังคมของคู่สนทนาด้วยซึ่งได้แก่ อายุ เพศ ชาติพันธุ์ สถานภาพทางสังคม บทบาท
และความสัมพันธ์ระหว่างคู่สื่อสาร ตลอดทั้งปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์
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6. รูปแบบของสาร (message form) คือ รูปแบบของช่องทางส่งสาร (channel)
ซึ่งมีทั้งแบบที่ใช้เสียงและไม่ใช้เสียง (vocal/non-vocal) ภาษาที่ใช้ถ้อยคาและไม่ใช้ถ้อยคา
(verbal/non-verbal) ตลอดทั้งลักษณะของสื่อ (code) ที่ใช้ เช่นใช้ภาษาใด ภาษาย่อย หรือ
วิธภาษา
7. เนื้อหาของการสื่อสาร (message content) คือ สาระและความหมายของตัว
สาร ซึ่งบ่งบอกว่าคู่สื่อสารกาลังสื่อสารเรื่องอะไรกันอยู่
8. ลาดับของวัจนกรรม (act sequence) คือ ลาดับของการสนทนาโต้ตอบระหว่าง
คู่สื่อสาร โดยอาจเป็นการสับเปลี่ยนหน้าที่การพูดคุย (turn taking) หรือในบางกรณีอาจเป็น
การพูดคุยในลาดับที่คาบเกี่ยวกันได้ขึ้นอยู่กับแต่ละสถานการณ์
9. กฎแห่งการปฏิสัมพันธ์ (rules of interaction) คือ กฎเกณฑ์ทางสังคมและ
วัฒนธรรมในชุมชนภาษาของคู่สนทนาเกี่ยวกับการสื่อสารในแต่ละเรื่อง แต่ละเหตุการณ์ โดย
คู่สื่อสารควรจะทราบว่าควรโต้ตอบอย่างไร ใช้สื่อใดและในลักษณะใดจึงจะเหมาะสม
10. บรรทัดฐานแห่งการตีความ (noams of interpretation) คือ ความรู้ความ
เข้าใจข้อมูลทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนภาษาของคู่สื่อสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กาลัง
สื่อสารกันอยู่ การเข้าใจกฎเกณฑ์ทางสังคมย่อมช่วยให้ การสื่อสารโต้ตอบดาเนินไปอย่าง
เหมาะสมและบรรลุเป้าหมาย
องค์ประกอบทั้ง 10 องค์ประกอบมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน หรือมีผลต่อกันได้
เช่น ประเภทของการสื่อสาร (genre) สัมพันธ์กับหัวข้อ (topic) และสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์
(purpose) หรือหัวข้อสัมพันธ์กับเวลาสถานที่ (setting) ดังนั้นในการสื่อสารแต่ละเหตุการณ์
องค์ประกอบบางองค์ประกอบอาจไม่สาคัญหรือจาเป็น การสื่อสารในเหตุการณ์หนึ่งๆ อาจไม่
จาเป็นต้องมีทุกองค์ประกอบ ในหัวข้อต่อไปผู้เขียนได้สารวจและรวบรวมผลงานศึกษาที่
ศึกษาสถานการณ์การสื่อสารในภาษาไทยโดยใช้แนวคิดชาติพันธุ์ วรรณนาแห่งการสื่อสารมา
ประยุกต์
งานศึกษาที่นาแนวคิดชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสารมาใช้ศึกษาในภาษาไทย
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 – 2558
ในหัวข้อนี้ผู้เขียนได้สารวจงานศึกษาที่นาแนวคิดชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสาร
มาใช้ในการศึกษาในภาษาไทย เพื่อให้เห็นแนวโน้มและพัฒนาการงานวิจัยที่มากขึ้น รวมไปถึง
ความหลากหลายในการศึกษาซึ่งรวบรวมมาทั้งหมดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 – 2558 พบว่ามี
ผู้สนใจศึกษาวิจัยภาษาตามแนวคิดนี้ 10 คน ได้แก่ สุดาดวง เกิดโมฬี (2537) ศึกษาเรื่อง
การศึกษาการปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งผู้แทนราษฎรตามแนวคิดชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการ
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สื่อ สาร พิ กุล กานต์ รุจิ ร าภา (2537) ศึ กษาเรื่ อ งการแสดงพระธรรมเทศนาทางวิท ยุ :
การศึ ก ษาแนวชาติ พั น ธุ์ ว รรณนาแห่ ง การสื่ อ สาร ปอรั ช ม์ ยอดเณร (2544) ศึ ก ษาเรื่ อ ง
การศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างพิธีกรและวิทยากรรายการสุขภาพทางโทรทัศน์ในเชิงชาติพันธุ์
วรรณนาแห่งการสื่อสาร ณิศณัชชา เหล่าตระกูล (2549) ศึกษาเรื่อง สถานการณ์สื่อสาร
พยานคดีอาญาในศาลไทยตามแนวชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการสื่ อสาร น้าผึ้ง มโนชัยภัก ดี
(2554) ศึกษาเรื่อง การแสดงลาตัดคณะหวังเต๊ะ : การศึกษาตามแนวชาติพันธุ์วรรณนาแห่ง
การสื่อสาร ศุภมน อาภานันท์ (2554) ศึกษาเรื่อง การแสดงลิเกคณะทวีป-ชัยณรงค์ วงเทวัญ:
การศึกษาตามแนวชาติพันธุ์วรรณาแห่งการสื่อสาร มณฑาทิพย์ ศิริพันธ์ (2554) ศึกษาเรื่อง
การแสดงโนราคณะละมัยศิลป์: การศึกษาตามแนวชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสาร สุนันท์
กินรีวงค์และคณะ (2554) ศึกษาเรื่อง ชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสาร: กรณีศึกษางาน
ประเพณีบั้ งไฟ ตาบลสร้ างมิ่ ง อ าเภอเลิ งนกทา จังหวัด ยโสธร มั ลลิ ก า มาภา และคณะ
(2554) ศึกษาเรื่อง การสวดสรภัญญะของจังหวัดนครพนม: ศึกษาตามแนวชาติพันธุ์วรรณนา
แห่งการสื่อสารและพระมหา ศรายุทธ เจตรา (2558) ศึกษาเรื่อง การศึกษาเทศน์มหาชาติ
แหล่อีสานตามแนวชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสาร ดังจะได้แสดงสรุปผลการศึกษาต่อไปนี้
สุดาดวง เกิดโมฬี (2537) ซึ่งศึกษาเรื่อง การศึกษาการปราศรัยหาเสียงเลือกตั้ ง
ผู้แทนราษฎรตามแนวคิดชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์
โครงสร้างของสถานการณ์สื่อสารการปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งว่าประกอบด้วยเหตุการณ์
สื่อสารอะไรบ้า ง และเรี ยงลาดับ อย่า งไร รวมทั้ งพรรณนารูป แบบและองค์ ประกอบของ
เหตุการณ์สื่อสารต่างๆ ให้การปราศรัยหาเสียงบนเวที และเพื่อวิเคราะห์วัจนลีลาของภาษาใน
การปราศรัยหาเสียงเลือกตั้ง โดยพบผลการศึกษาว่า สถานการณ์การสื่อสารการปราศรัยหา
เสียงเลือกตั้งบนเวทีประกอบด้วยเหตุการณ์สื่อสารทั้งหมด 17 เหตุการณ์ แต่ละเหตุการณ์
สื่อสารพบว่า มีองค์ประกอบของเหตุการณ์สื่ อสารครบทั้งหมด 10 องค์ประกอบ โดยพบว่า
องค์ประกอบด้านชนิดของเหตุการณ์ หัวเรื่อง วัตถุประสงค์ เนื้อหาการสื่อสาร การลาดับวัจ
นกรรม เป็นองค์ประกอบที่มีลักษณะเฉพาะของแต่ละเหตุการณ์ ในขณะที่องค์ประกอบด้าน
รูปแบบการสื่อสาร กฎการปฏิสัมพันธ์ และบรรทัดฐานการตีความนั้ นเป็นองค์ประกอบที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกัน ทั้งนี้จากเหตุการณ์สื่อสารทั้งหมด 17 เหตุการณ์ สามารถแบ่งชนิดของ
เหตุการณ์เป็น 4 ชนิด ได้แก่ การกล่าวเปิด การแนะนาตัว การปราศรัย และการสรุป หัวข้อ
สาคัญของเหตุการณ์ คือ ภูมิหลังของพรรค ภูมิหลังของผู้พูด แนวนโยบายการพัฒนาประเทศ
ด้านต่างๆ ของพรรค มีวัตถุประสงค์สาคัญคือ แถลงนโยบายการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ
ของพรรค เวลา – สถานที่ เป็นองค์ประกอบที่คงที่ ไม่มีการแปรไปตามเหตุการณ์สื่อสาร

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปี ท ี่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2559)

ผู้ร่วมเหตุการณ์แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มผู้พูด และผู้ฟัง ผู้ปราศรัยใช้ภาษาไทยกรุงเทพ
และใช้ท่าทางประกอบตลอดเวลา เนื้อหามีความต่อเนื่อง และสัมพันธ์กับหัวข้อที่ปราศรัย ใน
การปราศรัยปรากฏวัจนกรรมทั้งหมด 14 วัจนกรรม ได้แก่ วัจนกรรมทักทาย แจ้งให้ทราบ
เล่ า ความ อธิ บ าย เรี ย กขาน ขอร้ อ ง แนะน าตั ว เสนอตั ว ท างาน ยื น ยั น สั ญ ญา คิ ด เห็ น
ยกตัวอย่าง ขอบคุณ และสรุป โดยพบว่า วัจนกรรมที่ปรากฏในทุกเหตุการณ์คือ วัจนกรรม
อธิบาย จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านกฏปฏิสัมพันธ์ และด้านบรรทัดฐานการตีความ สะท้อน
ให้เห็นว่า สังคมไทยยกย่องผู้มีตาแหน่งและฐานะ นับถือความอาวุโส ไม่ชอบความขัดแย้ง
และสร้างความสนิทสนมโดยใช้คาเรียกญาติ ส่วนด้านวัจนลีลา พบว่า ผู้พูดมีการใช้กลวิธีการ
ซ้าคามากที่สุด รองลงมาคือ การใช้คาสัมผัสคล้องจองซึ่งเป็นกลวิธีที่ใช้โน้มน้าว ชักจูงใจให้
ผู้ฟังสนใจ หรือเชือ่ ใจในคาปราศรัยของตนคล้ายกับภาษาที่ใช้ในการโฆษณา
ในขณะที่พิกุลกานต์ รุจิราภา (2537) ซึ่งศึกษาเรื่องการแสดงพระธรรมเทศนาทาง
วิทยุโดยใช้แนวชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสาร พบว่า สถานการณ์สื่อสารการแสดงพระ
ธรรมเทศนาทางวิทยุนั้น ประกอบด้วยเหตุการณ์สื่อสาร 15 เหตุการณ์ เกิดเป็นลาดับเรียงกัน
แบบตายตัว คือ การกล่าวเปิดการแสดงพระธรรมเทศนาทางวิทยุ การประกาศอุโบสถ การ
อาราธนาอุโบสถศีล การกล่าวคานมัสการโดยพุทธศาสนิกชน การถึงสรณคมน์ การสมาทาน
อุโบสถศีล การอาราธนาอุโบสถศีล การบอกอานิสงส์ของศีล การอาราธนาธรรม การกล่าวคา
นมัสการโดยพระภิกษุองค์เทศน์ การกล่าวบทอุเทศการเทศน์ การกล่าวคาอนุโมทนา การ
กล่าวคาสาธุการ การประกาศตนเป็นอุบาสกอุบาสิกา และการกล่าวปิดการแสดงพระธรรม
เทศนาทางวิทยุ ในแต่ละเหตุการณ์สื่อสารพบว่า มีองค์ประกอบของเหตุการณ์สื่อสารครบทั้ง
10 ประการ และพบว่า การแสดงพระธรรมเทศนาทางวิทยุเป็นเหตุการณ์ชนิดพิธีกรรมอย่าง
หนึ่ง เนื่องจากมีการกาหนดการเรียงลาดับเหตุก ารณ์สื่อสาร และวัจนกรรมสื่อสารในแต่ละ
เหตุการณ์สื่อสาร กฏการสลับภาษา เวลา – สถานที่ รูปแบบภาษาที่ใช้ ตลอดจนจานวน และ
บทบาทของผู้ร่วมเหตุการณ์ในสถานการณ์สื่อสารนี้อย่างเป็นระบบชัดเจน มีความแน่นอน
ตายตั ว นอกจากนี้ ยั งพบอี ก ว่ า เหตุ ก ารณ์ สื่ อ สารที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด ในสถานการณ์ สื่ อ สารคื อ
เหตุการณ์สื่อสารการเทศน์ เพราะเป็นเหตุการณ์ที่ซับซ้อนและปรากฏวัจนกรรมสือ่ สารมากถึง
20 วัจนกรรม โดยวัจนกรรมที่จัดเป็นโครงสร้างหลักของเหตุการณ์สื่อสารนี้ก็คือ วัจนกรรม
การเริ่ม การอธิบาย และการจบ เรียงตามลาดับ จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านกฏปฏิสัม พันธ์
และด้านบรรทัดฐานการตีความสะท้อนให้เห็นว่า คนในสังคมไทยมีค่านิยมในการทาบุญ
รักษาศีล และฟังธรรมในวันพระ
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ส่วนปอรัชม์ ยอดเณร (2544) ที่ศึกษาเรื่องการศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างพิธีกรและ
วิทยากรรายการสุขภาพทางโทรทัศน์ในเชิงชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสาร มีวัต ถุประสงค์
เพื่อให้ทราบถึงวิธีการกาหนดประเด็นการนาเสนอรายการ “พลิกฟื้นสุขภาพคนเมือง” และ
รายการ “วาไรตี้ พลิ ก ฟื้น สุ ข ภาพ” เพื่ อวิ เ คราะห์รู ป แบบปฏิสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ างพิ ธี กรและ
วิทยากรในการนาเสนอผ่านสื่อโทรทัศน์ รวมทั้งเพื่อให้ทราบถึงทัศนคติของผู้รับสารที่มีต่อการ
ชมรายการและปฏิสัมพันธ์ระหว่างพิธีกรและวิทยากร โดยผลการศึกษาพบว่า รายการพลิก
ฟื้นสุขภาพคนเมืองจะมีการกาหนดประเด็นในการนาเสนอโดยมุ่งเน้นเรื่องโรคที่เกี่ยวกับ
อวัยวะเฉพาะส่วนมากที่สุด ส่วนรายการวาไรตี้พลิกฟื้นสุขภาพจะเน้นการนาเสนอในเรื่องการ
ดูแลสุขภาพทั่วๆ ไป โดยทั้งสองรายการเน้นแนวคิดเรื่องระบบการแพทย์สมัยใหม่และการพึ่ง
สถาบั น แพทย์ นอกจากนี้ ร ายการพลิ ก ฟื้ น สุ ข ภาพคนเมื อ งแบ่ ง สถานการณ์ ย่ อ ยได้ 5
สถานการณ์ คือ สถานการณ์สื่อสารช่วงเปิดรายการ ช่วงรอบรู้รอบเมือง ช่วงสุขภาพคนเมือง
ช่ ว งปฏิ ทิ น สุ ข ภาพ และช่ ว งปิ ด รายการ ส่ ว นรายการวาไรตี้ พ ลิ ก ฟื้ น สุ ข ภาพ แบ่ ง เป็ น
สถานการณ์ย่อยได้ 6 สถานการณ์ คือ สถานการณ์สื่อสารช่วงเปิดรายการ ช่วงคุยกันยามเช้า
ช่วงสวัสดีคุณหมอ ช่วงข่าวสุขภาพ ช่วงสุขภาพของครอบครัว และช่วงปิดรายการ ทั้งนี้จาก
การศึ ก ษาสถานการณ์ สื่ อ สารช่ ว งรอบรู้ ร อบเมื อ ง และช่ ว งคุ ย กั น ยามเช้ า พ บว่ า ทั้ ง 2
สถานการณ์สามารถแบ่งเหตุการณ์สื่อสารได้ 4 ช่วงเหมือนกันคือ เหตุการณ์สื่อสารการกล่าว
เปิดช่วง การแนะนาวิทยากร การถามตอบ และการกล่าวปิดช่วง โดยปรากฏวัจนกรรมสือ่ สาร
ทั้งหมด 12 วัจนกรรม ได้แก่ วัจนกรรมเกริ่นนา แนะนาวิทยากร ทักทาย เรียกขาน แจ้งให้
ทราบ เล่าความ อธิบาย ย้าเตือน สั่งการ อ้างอิง ขอบคุณ และเชิญชวน นอกจากนี้ยังพบว่า
ทัศนคติของผู้ชมที่มีต่อรายการคือ ต้องการให้รายการสุขภาพทางโทรทัศน์มีทั้งสาระและ
ความสนุกสนานผสมกัน ด้านผู้ชมจะเชื่อในสิ่งที่แพทย์พูดมากกว่าวิทยากรทั่วไป และยังคง
ต้องการให้รูปแบบรายการเป็นการสัมภาษณ์โดยมีพิธีกรเป็นตัวแทนของผู้ชมในการขอความรู้
จากวิทยากร
ส าหรั บ ณิ ศ ณั ช ชา เหล่ า ตระกู ล (2549) ศึ ก ษาเรื่ อ ง สถานการณ์ สื่ อ สารพยาน
คดีอาญาในศาลไทยตามแนวชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสารพบว่า สถานการณ์การสื่อสาร
การสื บพยานคดี อาญา ประกอบด้ว ยเหตุก ารณ์สื่ อสารทั้ งหมด 8 เหตุ ก ารณ์ โดยแบ่ ง
เหตุการณ์ตามวัตถุประสงค์ และลาดับการปรากฏออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 บทนาของ
การสืบพยาน ประกอบด้วยเหตุการณ์สื่อสารการเปิดการสืบพยาน การสาบานตน และการ
ถามข้อมูลส่วนตัวพยาน ส่วนที่ 2 เนื้อหาของการสืบพยาน ประกอบด้วยเหตุการณ์สื่อสารการ
ซักถาม การถามค้าน และการถามติง และส่วนที่ 3 บทสรุปของการสืบพยาน ประกอบด้วย

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปี ท ี่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2559)

เหตุการณ์สื่อสารการอ่านคาเบิกความ และการปิดการสืบพยานตามลาดับ นอกจากนี้พบว่า
ในแต่ละเหตุการณ์สื่อสารมีองค์ประกอบของเหตุการณ์สื่อสารครบทั้ง 10 ประการ แบ่งได้ 2
ประเภท คือ องค์ประกอบที่มีลักษณะตายตัว ได้แก่ องค์ประกอบด้านเวลาและสถานที่ ผู้ร่วม
เหตุการณ์ รูปแบบการสื่อสาร กฏการปฏิสัมพันธ์ และบรรทัดฐานการตีความเนื่องจากมี
ลักษณะใกล้เคียงกันในทุกเหตุการณ์ ยกเว้นองค์ประกอบด้านเวลาและสถานที่ และผู้ร่วม
เหตุการณ์ที่ไม่มีความแตกต่างในทุกเหตุการณ์สื่อสาร และองค์ประกอบที่มีลักษณะเฉพาะตัว
ได้แก่ องค์ประกอบด้านชนิดของเหตุการณ์ หัวข้อ วัตถุประสงค์ เนื้อหาการสื่อสาร และ
ลาดั บวั จ นกรรม องค์ ประกอบเหล่า นี้ จ ะแตกต่า งกั นออกไปตามแต่ ล ะเหตุ การณ์ สื่อ สาร
นอกจากนี้ ในเหตุการณ์สื่อสารพบชนิดของเหตุการณ์ทั้งหมด 5 ชนิด ได้แก่ การเปิด การ
สาบาน การถามตอบ การสรุป และการปิด หัวข้อหลัก คือ การหาความจริงจากเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นเป็นคดีความ วัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อให้ได้รายละเอียดของข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเป็น
คดีความจากฝ่ายโจทก์และจาเลยสาหรับการพิจารณาตัดสินคดีความ เนื้อหาหลัก ของการ
สื่ อ สารคื อ การถามตอบเกี่ ย วกั บ รายละเอี ย ดของเหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น โดยใช้ ภ าษาไทย
มาตรฐาน ศัพท์กฏหมาย และอวัจนภาษาต่างๆ ประกอบการสื่อสาร ในการสื่อสารปรากฏวัจ
นกรรมจานวน 17 วัจนกรรม ได้แก่ การสั่ง แสดงความเคารพ สาบาน อ้างอิง ถาม ตอบ เล่า
ความ อธิ บาย แย้ง เน้น ย้า เตือน ตัด บท แจ้งให้ทราบ ขออนุญ าต ขอร้อ ง ตอบรับ และ
ขอบคุณ ซึ่งเกิดสลับกันได้ และพบว่าวัจนกรรมที่เด่นที่สุดในการสื่อสารคือ วัจนกรรมแสดง
ความเคารพ ซึ่งสอดคล้องกับกฏการปฏิสัมพันธ์ที่พบ ได้แก่ กฏทางพิธีกรรม และกฏในการ
กล่าวข้อความถามตอบของผู้ร่วมเหตุการณ์ ทั้งนี้เมื่อนากฏการปฏิสัมพันธ์ดังกล่ าวมาตีความ
บรรทัดฐานพบว่า คนในสังคมไทยให้ความสาคัญกับสถานภาพทางสังคมเป็นอย่างมาก
ในขณะที่ช่วงปี พ.ศ. 2554 ได้มีผลงานศึกษาสถานการณ์สื่อสารที่ แตกตัวออกจาก
การศึกษาภาษาในสถานการณ์สื่อสารซึ่งดูจะเป็นภาษาทางการเท่านั้นดังที่ได้ก ล่าวไปแล้วใน
ข้างต้น กล่าวคือ มีการศึกษางานในด้านศิลปะการแสดงพื้นบ้านทั้งในภาคกลางและภาคใต้
ของ ศุภมน อาภานันท์ น้าผึ้ง มโนชัยภักดี และของมณฑาทิพย์ ศิริพันธ์ ซึ่งมีผลการศึกษา
ด้านโครงสร้างไปในทิศทางเดียวกันแม้จะต่างชนิดสถานการณ์ ของศิลปะการแสดงกัน ดังนี้
ศุภมน อาภานันท์ (2554) ศึกษาเรื่อง การแสดงลิเกคณะทวีป-ชัยณรงค์ วงเทวัญ: การศึกษา
ตามแนวชาติพันธุ์วรรณาแห่งการสื่อสาร โดยพบว่า สถานการณ์การสื่อสารการแสดงลิเก
ประกอบด้วยเหตุการณ์การสื่อสาร 9 เหตุการณ์เรียงลาดับขั้นตอน ได้แก่ เหตุการณ์สื่อสาร
การโหมโรงลิเก เหตุการณ์สื่อสารการออกแขก เหตุการณ์การสื่อสารฉากลาโรง เหตุการณ์การ
สื่อสารฉากกล่าว เหตุการณ์การสื่อสารฉากรบ เหตุการณ์การสื่อสารทะเลาะ เหตุการณ์การ
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สื่อสารเกี้ยว เหตุการณ์การสื่อสารตลก เหตุการณ์การสื่อสารฉากลาโรง ทั้งนี้ผู้วิจัยใช้
วัตถุประสงค์ของเหตุการณ์ คากล่าวประกาศ เนื้อหาของเหตุการณ์และบทบาทของนักแสดง
ตลกเป็นเกณฑ์ในการจาแนกเหตุการณ์สอื่ สารแต่ละเหตุการณ์ โดยสามารถรวบเป็นเหตุการณ์
สื่อสารหลักได้ 3 เหตุการณ์ คือ เหตุการณ์สื่อสารเริ่มการแสดง เหตุการณ์สื่อสารการแสดง
และเหตุการณ์สื่อสารปิดการแสดง
และจากการวิเคราะห์องค์ประกอบของการสื่อสารพบว่า มีองค์ประกอบครบทั้ง 10
ประการ โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ องค์ประกอบที่มีลักษณะคงที่ทุกเหตุการณ์สื่อสาร
พบ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ กาลเทศะ ผู้ร่วมเหตุการณ์ กฏการปฏิสัมพันธ์ และบรรทัดฐานการ
ตีความ ทั้งนี้องค์ประกอบที่มีลักษณะร่วมกันเฉพาะบางเหตุการณ์สื่อสารพบ 2 องค์ประกอบ
ได้แก่ ชนิดของเหตุการณ์ และรูปแบบการสื่อสาร และองค์ประกอบที่ต่างกันไปตามแต่ละ
เหตุการณ์สื่อสาร ได้แก่ หัวข้อ วัตถุประสงค์ เนื้อหาการสื่อสาร และลาดับวัจนกรรม ส่วนด้าน
ภาษาที่ใช้สื่อสารในการแสดงลิเก พบว่า เหตุการณ์สื่อสารการแสดงส่วนใหญ่มีรูปแบบการ
สื่อสารที่ใช้วัจนภาษา และอวัจนภาษาสอดคล้องกัน
ลักษณะของผลการศึกษาดังกล่าวค่อนข้างคล้ายกันในแง่ของโครงสร้างสถานการณ์
การสื่อสารหลักกับงานของ น้าผึ้ง มโนชัยภักดี (2554) ที่ศึกษาเรื่อง การแสดงลาตัดคณะ
หวั งเต๊ ะ : การศึ ก ษาตามแนวชาติ พั น ธุ์ ว รรณนาแห่ งการสื่ อ สาร โดยศึ ก ษาโครงสร้ า ง
สถานการณ์สื่อสารการแสดงลาตัด รูปแบบ และองค์ประกอบของเหตุการณ์สื่อสารต่างๆ ใน
สถานการณ์สื่อสารการแสดงลาตัด เนื่องจากเป็นศิลปะการแสดงที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกัน แต่
น้ าผึ้ ง ได้ วิ เ คราะห์ ก ารใช้ ภ าษาในการแสดงล าตั ด เพิ่ ม เติ ม ด้ ว ย โดยผลการศึ ก ษาพบว่ า
สถานการณ์ สื่ อ สารการแสดงล าตั ด เมื่ อ พิ จ ารณาเกณฑ์ ก ารจ าแนกเหตุ ก ารณ์ สื่ อ สาร 3
ประการ ได้แก่ วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร เนื้อหาของการสื่อสาร และผู้ร่วมเหตุการณ์
หลักเกณฑ์ดังกล่าวจาแนกเหตุการณ์สื่อสารหลักได้ 6 เหตุการณ์เรียงเป็นลาดับแน่นอน ได้แก่
1. เหตุการณ์สื่อสารการโหมโรงกลองรามะนา 2. การร้องเกริ่นหน้ากลอง 3. การร้องออกตัว
4. การร้ อ งแหล่อ วยพร 5. การร้ องตอบโต้ และ 6. การจบการแสดง ส าหรั บ การศึก ษา
องค์ประกอบของเหตุการณ์สื่อสารในสถานการณ์สื่อสารการแสดงลาตัด พบว่า เหตุการณ์
สื่อสารทุกเหตุการณ์มีองค์ประกอบครบทั้ง 10 ประการ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ
องค์ประกอบที่มีลักษณะคงที่ทุกเหตุการณ์สื่อสารได้แก่ กาลเทศะ ผู้ร่วมเหตุการณ์ และกฎ
การปฏิ สั ม พั น ธ์ องค์ ป ระกอบที่ มี ลั ก ษณะร่ ว มกั น บางเหตุ ก ารณ์ สื่ อ สาร ได้ แ ก่ ชนิ ด ของ
เหตุ ก ารณ์ รู ป แบบการสื่ อ สาร บรรทั ด ฐานของการตี ค วามและล าดั บ วั จ นกรรม และ
องค์ประกอบที่มีลักษณะแตกต่างกันออกไปแต่ละเหตุการณ์สื่อสาร ได้แก่ หัวข้อ วัตถุประสงค์
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และเนื้อหาของการสื่อสาร ทั้งนี้วัจนกรรมที่ใช้สื่อสารการแสดงลาตัดพบวัจนกรรมการต่อว่า
มากที่สุด และสาหรับการใช้ภาษาในการแสดงลาตัดพบว่า ใช้การพูดและการขับร้อง ส่วนการ
ขับร้องจะประกอบด้วยกลอนประเภทต่างๆ ได้แก่ กลอนหัวเดียวและกลอนสุภาพ กลอนหัว
เดียว ได้แก่ กลอนเพลงลาตัด กลอนเพลงพวงมาลัย กลอนเพลงฉ่อย กลอนเพลงอีแซว และ
กลอนสุภาพได้แก่ กลอนเพลงไทยเดิมและกลอนเพลงแหล่ และลักษณะการใช้ภาษาทั้งด้าน
คาและการใช้ภาพพจน์ ด้านคามีการใช้คาสัมผัส คาซ้า คาซ้อน การซ้าคา การซ้าข้อความ
การใช้คาภาษาต่างประเทศ การใช้คาราชาศัพท์เฉพาะการใช้คาสองแง่สองง่าม การใช้คา
หยาบ และการใช้ภาพพจน์มีการใช้อุปมา อุปลักษณ์ และการอ้างถึง
สาหรับงานวิจัยของมณฑาทิพย์ ศิริพันธ์ (2554) ซึ่งได้ศึกษาศิลปะการแสดงของ
ภาคใต้อย่างเช่น โนราของคณะละมัยศิลป์โดยใช้แนวคิดชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสารมา
ประยุ ก ต์ พ บว่ า สถานการณ์ สื่ อ สารการแสดงโนรา ประกอบด้ ว ยเหตุ ก ารณ์ สื่ อ สาร 10
เหตุการณ์เรียงลาดับเป็นขั้นตอน ได้แก่ เหตุการณ์สื่อสารการโหมโรง การร้องกลอนไหว้ครู
การร้องกลอนหลังฉาก การราอวดความสามารถ การร้องกลอนอวดความสามารถ การทาบท
การร้องกลอนลาฉาก การราลาฉาก การทาบทหมู่ และการเลิกโรง ทั้งนี้โดยใช้วัตถุประสงค์
และผู้ร่วมเหตุการณ์เป็นเกณฑ์ในการจาแนกเหตุการณ์สื่อสารแต่ละเหตุการณ์ โดยสามารถ
รวบเป็ น เหตุ ก ารณ์ สื่ อ สารหลั กได้ 3 เหตุ ก ารณ์ คื อ เหตุ การณ์ สื่ อ สารการเริ่ ม การแสดง
เหตุการณ์สื่อสารการแสดง และเหตุการณ์สื่อสารการจบการแสดง
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบของการเหตุการณ์สื่อสารพบว่า มีองค์ประกอบครบ
ทั้ง 10 ประการ โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ องค์ประกอบที่ มีลักษณะคงที่ทุกเหตุการณ์
สื่อสาร ได้แก่ เวลาและสถานที่ ผู้ร่วมเหตุการณ์ กฎการปฏิสัมพันธ์ และบรรทัดฐานการ
ตี ค วาม องค์ ป ระกอบที่ มี ลั ก ษณะร่ ว มกั น เฉพาะบางเหตุ ก ารณ์ สื่ อ สาร ได้ แ ก่ ชนิ ด ของ
เหตุการณ์ รูปแบบการสื่อสาร และลาดับวัจนกรรม และองค์ประกอบที่ต่างกันไปตามแต่ละ
เหตุการณ์สื่อสาร ได้แก่ หัวข้อ วัตถุประสงค์ และเนื้อหาการสื่อสาร สาหรับภาษาที่ใช้สื่อสาร
ในการแสดงโนราพบว่ามี 2 รูปแบบ คือ วัจนภาษาและอวัจนภาษาโดยเฉพาะวัจนภาษาจะ
ปรากฏทั้งในบทร้องและบทพูด ส่วนอวัจนภาษาที่ปรากฏในการแสดงโนรา ได้แก่ เสียงดนตรี
ท่ารา และการแสดงท่าทางประกอบการพูด
ในปีเดียวกัน (2554) ได้มีผลงานศึกษาเกี่ยวกับสถานการณ์การสื่อสารด้านประเพณี
ประจาถิ่นของทางภาคอีสานโดยใช้แนวคิดทางชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสารเกิดขึ้น โดย
สุนันท์ กินรีวงค์และคณะ (2554) ได้ศึกษางานประเพณีบั้งไฟ ตาบลสร้างมิ่ง อาเภอเลิงนกทา
จังหวัดยโสธร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างของสถานการณ์สื่อสารว่าประกอบไป
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ด้วยเหตุการณ์สื่อสารใดบ้างและเพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของเหตุการณ์สื่อ สารต่างๆ ผล
การศึกษาพบว่า ประเพณีบุญบั้งไฟเกิดขึ้นจากความเชื่อเรื่องพญาแถนว่าสามารถบันดาลฝน
ให้ตกลงมาและทาให้การเกษตรในปีนั้นๆ ได้ผลดี นอกจากนี้ยังพบว่า สถานการณ์สื่อสารงาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ ประกอบด้วยเหตุการณ์สื่อสารทั้งหมด 15 เหตุการณ์ โดยยึดเกณฑ์การ
เปลี่ ย นวั ต ถุ ประสงค์ ใ นการแยกเหตุ การณ์ สื่ อ สารออกจากกั น เหตุ ก ารณ์ สื่อ สารทั้ งหมด
สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ เหตุก ารณ์สื่อสารช่วงเตรียมงาน เหตุการณ์สื่อสารช่วงวัน
รวม และเหตุการณ์สื่อสารช่วงวันจุดบั้งไฟ จากการวิเคราะห์องค์ประกอบตามแนวคิดของซา
วิล ทรอยก์ ทั้ ง 10 องค์ ประกอบ พบว่า องค์ป ระกอบด้ า นชนิ ดของเหตุก ารณ์ หัว ข้ อ
วัตถุประสงค์ เวลา-สถานที่ เนื้อหาการสื่อสารและลาดับวัจนกรรมนั้นมีลักษณะเฉพาะของแต่
ละเหตุการณ์ ในขณะที่องค์ประกอบด้านรูปแบบการสื่อสาร กฏการปฏิสัมพันธ์และบรรทัด
ฐานของการตีความที่ปรากฏในเหตุการณ์สื่อสารต่างๆ มีลักษณะที่ใกล้เคียงกัน กล่าวคือ
รูปแบบการสื่อสารในทุกเหตุการณ์ใช้ภาษาถิ่นอีสานในการสื่อสารและใช้ท่าทางประกอบ
คาพูดเป็นระยะๆ ส่วนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมเหตุการณ์นั้นพบว่าทุกคนแสดงความสนิท
สนมเป็นกันเอง มีการพูดหยอกล้อกันเป็นระยะๆ เพื่อความสนุกสนาน ผู้ร่วมเหตุการณ์ให้
ความเคารพต่อผู้มีตาแหน่งหน้าที่การงาน หรือผู้ที่มีประสบการณ์สู งกว่า ซึ่งแสดงออกด้วย
การให้เกียรติ เชื่อฟัง ไม่มีการซักถาม และไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ซึ่งสามารถนามาตีความได้ว่า คน
ในสังคมให้ความเคารพยกย่องผู้มีตาแหน่งหน้าที่ทางสังคม ยกย่องความเป็นผู้ใหญ่ ข้าราชการ
หรือผู้ที่มีประสบการณ์การทางานสูง ส่วนการพูดจาหยอกล้อกันและการแสดงตลกของผู้ร่วม
ขบวนเซิ้งบัง้ ไฟ แสดงให้เห็นว่าสมาชิกในสังคมเป็นคนที่ชอบความสนุกสนาน ชอบงานรื่นเริง
ซึ่งงานประเพณีบุญบั้งไฟถือเป็นการจัดงานรื่นเริงครั้งยิ่งใหญ่ของคนในชุมชนเพื่อผ่อนคลาย
ความตึงเครียดก่อนที่จะเตรียมตัวลงมือทาไร่ทานาต่อไป
สาหรั บ มั ล ลิ กา มาภา และคณะ (2554) ได้ ศึ ก ษาเรื่ อง การสวดสรภั ญ ญะของ
จังหวัดนครพนม: ศึกษาตามแนวชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสาร แม้จะเป็นสถานการณ์ที่มี
ความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาเรื่องของพุทธศาสนาคล้ายกับของพิกุลกานต์ รุจิราภา ที่ศึกษาเรื่อง
การแสดงพระธรรมเทศนาทางวิทยุในปี พ.ศ. 2537แต่สถานการณ์ที่กลุ่มผู้วิจัยได้ เก็บข้อมูล
เป็น ประเด็น ของการแข่งขัน สวดท านองสรภั ญญะเสียมากกว่ าจึ งท าให้เห็ นถึ งโครงสร้า ง
สถานการณ์การสื่อสารที่แตกต่างกันออกไปแต่ยังคงสัมพันธ์กับเรื่องพิธีกรรมทางพุทธศาสนา
อยู่ โดยผลการวิ จั ย พบว่ า สถานการณ์ สื่ อ สารประกอบด้ ว ยเหตุ ก ารณ์ สื่ อ สารทั้ งหมด 9
เหตุการณ์ ได้แก่ เหตุการณ์การสื่อสารทักทาย พิธีการสวดสรภัญญะ การแนะนา การแสดง
ความสามารถของคณะกรรมการการสวดสรภัญญะ การให้รางวัล การค้นหาดาวเสียง การให้

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปี ท ี่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2559)

รางวัลดาวเสียง และพิธีปิดการสวดสรภัญญะ ซึ่งการแยกเหตุการณ์สื่อสารได้ใช้วัตถุประสงค์
เป็นเกณฑ์ โดยภาพรวมผู้ร่วมเหตุการณ์สื่อสารหลักของการสวดสรภัญญะ ประกอบด้วย พิธี
การ คณะกรรมการ คณะผู้สวดสรภัญญะ พระสงฆ์ แขกผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ชมผู้ฟัง และผู้รับชม
รับฟังที่อยู่ทางบ้าน สถานที่ของเหตุการณ์สื่อสารคือ ศาลาตรีมุข และศาลาพระธรรมราชานุ
วัตร วัดพระธาตุพนมวรวิหาร จังหวัดนครพนม ซึ่งสถานที่ในการดาเนินงานได้จัดแบ่งส่วน
ต่างๆ แก่ผู้ร่วมเหตุการณ์ อย่างชั ดเจน เวลาในการดาเนิ นงานสวดสรภัญ ญะ คือ 9.00 –
16.00 น. และเหตุการณ์สื่อสารทั้งหมดจัดเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนนา ส่วนเนื้อหา และส่วน
สรุป หัวข้อหลักของการสวดสรภัญญะ คือ การแสดงความเคารพ ความศรัทธาต่อคุณ พระศรี
รัตนตรัย วัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อเพิ่มความเชื่อ ความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา ยกระดับ
จิตใจให้ดีขึ้น และสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น เนื้อหาของเหตุการณ์สื่อสารคือ สวดสรภัญญะ
เพื่ อ จรรโลงใจผู้ ฟั ง ให้ เ นื้ อ หาของกลอนสวดขั ด เกลาจิ ต ใจ และถ่ า ยทอดค าสอนของ
พระพุทธศาสนาให้เข้ าถึงผู้ชมผู้ฟัง ให้เนื้อหาของกลอนสวดขัดเกลาจิตใจ และถ่ายทอดคา
สอนของพระพุทธศาสนาให้เข้าถึงผู้ชมผู้ฟังได้ง่าย และเพิ่มความศรัทธา ความเคารพต่อพระ
รัตนตรัยในทุกเหตุการณ์สื่อสาร นอกจากนี้มีการใช้ภาษาไทยมาตรฐานภาษาไทยถิ่นอีสาน
และอวัจนภาษาต่างๆ ประกอบ การสื่อสารในเหตุการณ์สื่อสารปรากฏวัจนกรรมสื่อสาร
จานวน 19 วัจนกรรม ได้แก่ แสดงความเคารพ การทักทาย การอธิบาย การขอบคุณ การ
ขอร้อง การกล่าวนา การกล่าวตาม การแนะนา การชี้แจงกฏเกณฑ์ การกล่าวเชิญ การไหว้ครู
การอวยพร การสั่งสอน แจ้งให้ทราบ การแสดงความสามารถ การสั่ง การตัดบท การประกาศ
ผลการตัดสิน และการขอพร ซึ่งวัจนกรรมเหล่านี้เกิดสลับกันได้ และยังพบว่า วัจนกรรมการ
กล่าวนาเป็นวัจนกรรมที่เด่นที่สุดในเหตการณ์สื่อสารทั้งหมด และกฏการปฏิสัมพันธ์ที่ปรากฏ
ในการสื่ อสารแบ่ งออกเป็ นกฏทางพิ ธีก รรม การกล่ า วข้ อ ความ การถาม-ตอบของผู้ ร่ ว ม
เหตุการณ์ ซึ่งการศึกษาได้นากฏดังกล่าวมาเป็นบรรทัดฐานการตีความได้ว่า สังคมชนบทให้
ความสาคัญ ความเคารพ ศรัทธาต่อคุณพระศรีรัตนตรัย เห็นได้จากการสืบสานวัฒนธรรม
ท้องถิ่นที่มีการดาเนินงานควบคู่ไปกับการทานุบารุงศาสนา และขัดเกลาจิตใจของคนในสังคม
ด้วยการปรับคาสอนของศาสนาที่เข้าใจยากให้มีความเข้าใจและเข้าถึงคนในสังคมได้ง่ายขึ้น
และผลงานศึกษาล่าสุดที่นาแนวคิดทางชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสารมาใช้เป็น
ของ พระมหาศรายุทธ เจตรา (2558) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาเทศน์มหาชาติแหล่อีสานตาม
แนวชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสาร ซึ่งสามารถจัดอยู่ในกลุ่มโครงสร้างสถานการณ์ด้าน
พระพุทธศาสนาที่ใกล้เคียงกับ ของพิกุลกานต์ รุจิราภา เพี ยงแต่การศึกษาครั้งนี้เป็นกลุ่ ม
จ าเพาะที่ เ กิ ด ขึ้ น อยู่ ใ นถิ่ น ภู มิ ภ าคอี ส าน โดยพบผลการศึ ก ษาว่ า สถานการณ์ ก ารเทศน์
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มหาชาติ ข องพระครู สุ ต สารพิ ม ลและคณะประกอบด้ ว ยเหตุ ก ารณ์ สื่ อ สารทั้ ง หมด 11
เหตุการณ์ ตามลาดับ ได้แก่ เหตุการณ์ไหว้พระบูชารัตนตรัย การรับศีล การอาราธนาเทศน์
การสมมติบทบาทผู้เทศน์ การบอกศักราชเทศนา การเทศน์มหาชาติตามเนื้อเรื่องในกลอน
เทศน์ การแหล่อวยพรลา การกล่าวคาสาธุการเมื่อฟังเทศน์จบ การถวายกัณฑ์เทศน์และ
เครื่ อ งไทยทาน การให้ พ รกรวดน้ าเป็ น ภาษาบาลี และการกล่ า วค าลากลั บ บ้ า นของ
พุทธศาสนิกชนที่มาฟังเทศน์ ซึ่งการแยกเหตุการณ์การสื่อสารดังกล่าว ใช้วัตถุประสงค์เป็น
เกณฑ์ จากการวิเคราะห์องค์ประกอบทั้ง 10 ประการ ของสถานการณ์การสื่อสารการเทศน์
มหาชาติ สรุ ป โดยภาพรวมได้ว่ า ผู้ ร่ ว มเหตุ ก ารณ์ สื่อ สารหลั ก ของการเทศน์ ม หาชาติ
ประกอบด้วย คณะพระนักเทศน์ ผู้นาฝ่ายศาสนพิธี และพุทธศาสนิกชนผู้ฟังเทศน์ สถานที่
ของสถานการณ์สื่อสาร คือ ศาลาการเปรียญของวัดที่มีการจัดงานบุญมหาชาติ ช่วงเวลาใน
การจัดงานบุญมหาชาติ คือ ช่วงเดือน 4 และเวลาในการแสดงเทศน์มหาชาติคือ 10.00 น. ถึง
16.00 น. หัวข้อหลักคือ การเทศน์เรื่องมหาชาติชาดก วัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อปลูกฝัง
คุณธรรมและความเชื่อเรื่องการทาบุญให้ทานและการเสียสละ เนื้อหาหลักของสถานการณ์
สื่อสารคือ การถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับมหาชาติชาดก ในส่วนของรูปแบบการสื่อสาร มีก าร
ใช้ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา การสื่อสารในสถานการณ์สื่อสารปรากฏวัจนกรรมสื่อสาร
จานวน 22 วัจนกรรม เช่น การแสดงความเคารพ การทักทาย การแนะนา การอวยพร และ
การลา เป็นต้น ส่วนกฎการปฏิสัมพันธ์ที่ปรากฏในการสื่อสารนั้นเป็นไปโดยความเคารพและ
ให้เกียรติซึ่งกันและกัน และจากบรรทัดฐานการตีความนั้นทาให้เห็นว่าในการเทศน์นั้นหาก
พระนักเทศน์มีน้าเสียงที่ไพเราะและแสดงบทบาทหน้าที่ในการเทศน์ได้ดีก็จะได้รับความชื่น
ชมจากผู้ฟังเทศน์นั่นเอง
จากงานวิจัยทั้ง 10 ชิ้นนี้ทาให้เห็นแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของการนาแนวคิดทางด้าน
ชาติ พั น ธุ์ ว รรณนาแห่ งการสื่ อ สารของทั้ งไฮมส์ แ ละซาวิ ล ล์ ทรอยก์ เข้ า มาประยุ ก ต์ เ พื่ อ
วิเคราะห์โครงสร้างของสถานการณ์การสื่อสารให้ครอบคลุมทั้งด้านตัวภาษาที่ไม่ละเลยมิติ
ของสภาพสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนภาษาแต่ละแต่ชุมชนภาษา อีกทั้งยังสามารถสะท้อน
มโนทัศน์ทางความคิดที่แท้จริงของการที่มนุษย์ใช้ “ภาษา” ในฐานะเครื่องมือแห่งการสื่อสาร
มากขึ้นอีกด้วย
บทสรุป
แต่เดิมการศึกษาภาษามักจากัดขอบเขตเพียงเฉพาะการวิเคราะห์โครงสร้างภาษา
เช่น วิเคราะห์ระบบเสียง คา ประโยค หรือความหมายของภาษา ซึ่งเป็นการศึกษาระบบ
กฎเกณฑ์ของภาษาโดยมิได้พิจารณาว่าบริบทหรือปั จจัยทางสังคมมีอิทธิพลต่อการใช้ภาษา
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ของบุคคลอย่างไร อีกทั้งแนวคิดทางภาษาศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อการวิเคราะห์ภาษาในช่วงหลัง
ของคริ ส ต์ ศ ตวรรษที่ 20 ไม่ ว่ า จะเป็ น แนวคิ ด ภาษาศาสตร์ เ ชิ ง โครงสร้ า ง (Structural
Linguistics) หรือแนวคิดไวยากรณ์ปริวรรต (Transformational – Generative Grammar)
ต่างมิได้วิเคราะห์ภาษาตามความหลากหลายของผู้พูดในสถานการณ์ที่เป็นจริง แม้แต่ โนม
ชอมสกี (Noam Chomsky) ผู้คิดค้นแนวคิดไวยากรณ์ปริวรรตจะได้พยายามแยกความ
แตกต่างระหว่างคาว่า “ความรู้ในภาษา” (competence) และ “การใช้ภาษา” (performance)
ออกจากกัน ก็ยังคงมุ่งวิเคราะห์เพียงภาษาของผู้พูดและผู้ฟังในชุมชนที่ใช้ภาษาอย่างเดียวกัน
หมดเท่านั้น โดยมิได้พิจารณาบริบททางสังคมที่มีผลทาให้การใช้ภาษาของผู้พูดแตกต่างกันได้
เลย จนกระทั่ง เดลล์ ไฮมส์ (Dell Hymes) ซึ่งเป็นนักมานุษยวิทยาและนักภาษาศาสตร์คน
สาคัญได้เสนอขึ้นว่า “การวิเคราะห์ภาษาควรต้องคานึงถึงสถานการณ์ทางสังคมของการใช้
ภาษาด้วย” ด้วยเหตุนี้ เดลล์ ไฮมส์จึงได้นาคาว่า “competence” มาขยายความให้กว้างขึ้น
และให้รวมความกับคาว่า “การสื่อสาร” (communication) กลายเป็น communicative
competence ซึ่งหมายถึง ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้อย่าง
เหมาะสมตามสถานการณ์ และที่สาคัญไม่น้อยไปกว่าความสามารถในการสื่อสารเขายั ง
ต้องการให้ผู้ที่ศึกษาภาษาตระหนักเสมอว่าไม่ควรละเลยที่จะนาเอาลักษณะของการเป็นกลุ่ม
สังคม ทั้ งด้ านเชื้อ ชาติ ภาษา ศาสนา ขนบประเพณี บรรทัดฐาน ฯลฯ มาผสานสัม พัน ธ์
ระหว่างภาษาและชาติพันธุ์ของผู้พูดด้วย จนเป็นที่มาของแนวคิดสาคัญดังที่ผู้เขียนได้กล่าวไป
ทั้งหมดซึ่งเรียกว่า “ชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสาร”
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