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กำรแสดงทอล์คโชว์ในลักษณะเดี่ยวไมโครโฟนของอุดม แต้พำนิช ถือเป็นกำรแสดงที่ประสบควำมสำเร็จอย่ำง
สูงและมีผู้ชมให้ควำมสนใจและรับชมมำกที่สุดในปัจจุบัน แม้จะมีงำนวิจัยที่ใช้ข้อมูลเดี่ยวไมโครโฟนของอุดม แต้พำนิช มำ
ใช้ศึกษำอยู่บ้ำง แต่ก็ยังไม่เคยมีงำนวิจัย ใดที่ศึกษำถ้อยคำนัย ผกผันซึ่งเป็นกลวิธีทำงภำษำที่โ ดดเด่นในกำรแสดงของ
อุดม วิทยำนิพนธ์ฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำวิเครำะห์ลักษณะของถ้อยคำนัยผกผัน อวัจนภำษำที่ประกอบถ้อยคำนัย
ผกผัน และหน้ำที่ของถ้อยคำนัยผกผันที่ปรำกฏในกำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟนของอุ ดม แต้พำนิช ข้อมูลที่ใช้ในกำรวิเครำะห์
ได้มำจำกดีวีดีบันทึกกำรแสดงสดเดี่ยวไมโครโฟนของอุดม แต้พำนิช จำนวน 6 ครั้ง คือ เดี่ยว 7 เดี่ยว 7.5 เดี่ยว 8 เดี่ยว
9 เดี่ยว 9.5 และเดี่ยว 10

บทคั ดย่อ ภำษำไท

ผลกำรวิจัยพบว่ำ อุดม แต้พำนิช ใช้ถ้อยคำนัยผกผันในกำรแสดงจำนวนทั้งสิ้น 272 ถ้อยคำ จัดเป็น
15 ลักษณะ ทั้งนี้ผู้วิจัยแบ่งกำรวิเครำะห์ออกเป็น 2 มุมมอง ได้แก่ ชนิดของถ้อยคำนัยผกผันที่พิจำรณำตำมลักษณะ และ
ชนิดของถ้อยคำนัยผกผันที่พิจำรณำตำมมุมมองวัจนกรรม ชนิดของถ้อยคำนัยผกผันที่พิจำรณำตำมลักษณะแบ่งได้เป็น 4
ลัก ษณะ ได้แก่ กำรกล่ำวถ้อยคำที่มีควำมหมำยขัดแย้งกับถ้อยคำใกล้เคีย ง กำรกล่ำวถึงสิ่งที่เป็นไปไม่ได้หรือไม่
สมเหตุสมผล กำรกล่ำวเน้นให้เกินจริงอย่ำงมำก และกำรใช้ถ้อยคำนัยผกผันแบบเสียงสะท้อนกลับ ซึ่งลักษณะที่พบมำก
ที่สุดคือ กำรกล่ำวถึงสิ่งที่เป็นไปไม่ได้หรือไม่สมเหตุสมผล ชนิดของถ้อยคำนัยผกผันที่พิจำรณำตำมมุมมองวัจนกรรมพบว่ำ
อุดมจงใจละเมิดเงื่อนไขควำมจริงใจของวัจนกรรมต่ำงๆ เพื่อแนะควำมหมำยนัยผกผัน พบทั้งสิ้น 11 วัจนกรรม ลักษณะ
ของถ้อยคำนัยผกผันที่อุดมใช้มำกที่สุดคือ ถ้อยคำนัยผกผันในรูปวัจนกรรมกำรถำม
ผลกำรศึกษำอวัจนภำษำที่ประกอบถ้อยคำนัยผกผันพบว่ำ อุดมใช้อวัจนภำษำเพื่อช่วยสื่อถ้อยคำนัยผกผัน
จำนวน 311 ครั้ง อวัจนภำษำเหล่ำนี้มีบทบำทหน้ำที่คือ 1. ทำให้เห็นควำมขัดแย้งกับวัจนกรรมหรือปริบท 2. เน้นถ้อยคำ
นัยผกผันให้เด่นชัดขึ้นกว่ำถ้อยคำแวดล้อมเพื่อดึงดูดควำมสนใจจำกผู้ชม และ3. สื่ออำรมณ์ควำมรู้สึกและทัศนคติในด้ำนลบ
ผลกำรศึก ษำหน้ำที่ของถ้อยคำนัย ผกผันพบว่ำ อุดม แต้พำนิช ใช้ถ้อยคำนัย ผกผันเพื่อวัตถุประสงค์
คือ ประชดประชัน สร้ำงอำรมณ์ขัน และลดควำมเครียดหรือระบำยควำมคับข้องใจ ถ้อยคำนัยผกผันที่อุดมเลือกมำใช้นั้น
เป็นกลวิธีสำคัญที่ทำให้อุดมประสบควำมสำเร็จในกำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟนและตอบโจทย์ของกำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟน ที่
สำมำรถประชดประชันเป้ำหมำยและเรื่องรำวต่ำงๆ ในสังคมไปพร้อมๆ กับกำรสร้ำงเสียงหัวเรำะให้กับผู้ชมได้อย่ำงลงตัว ทำ
ให้ควำมตลกที่อุดมสร้ำงแตกต่ำงไปจำกควำมตลกของกำรแสดงในรูปแบบอื่น
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The talk show hosted by Udom Taepanich is considered as a highly successful stand-up
comedy show that has received the most attention from the audience as of present. Although some
researchers had integrated Udom Taepanich’s talk show in their researches, none of these studies
emphasized on examining the use of verbal irony, which was a notable linguistic strategy employed by
Udom Taepanich. Accordingly, this research had the objectives to analyze the characteristics of verbal
irony, as well as the non-verbal composition of verbal irony and functions of verbal irony as reflected in
Udom Taepanich’s stand-up comedy show. The data were elicited from Udom Taepanich’s stand-up
comedy show DVDs, comprising of 6 episodes: 7, 7.5, 8, 9, 9.5, and 10.
The results indicated that Udom Taepanich used verbal irony in his shows for a total of 272
times, which can be categorized into 15 characteristics. The data were analyzed from two perspectives in
terms of characteristics and speech act. The types of verbal irony that were analyzed according to the
characteristics can be further divided into 4 categories, consisting of: contradictory adjacent expressions,
irrational expressions, over exaggerate expressions, and echoic irony. The characteristic that was most
frequently used by Udom was the irrational expressions. Alternatively, upon analyzing the type of verbal
irony in terms of speech act, it was found that Udom intentionally violated the sincerity condition of a
total of 11 speech acts in order to convey irony. The type of verbal irony that was most common was
the ironic speech act of asking.
Upon the study of non-verbal composition in verbal irony, it was evident that Udom used
non-verbal language for a total of 311 times in his shows in order to convey irony. These non-verbal
languages play various important roles, which include: 1) to enable the audience to see the conflict with
speech act or co-text; 2) to emphasize verbal irony and make it more conspicuous than other co-texts in
order to gain attention from the audience; and 3) to express negative emotions and attitudes.
In addition, according to the study of the functions of verbal irony, the results illustrated that
Udom’s use of verbal irony had the primary objectives to create sarcasm and humor, while reduce stress
and relieve frustrations. The verbal irony that he had chosen was a prominent linguistic strategy that
made him successful in his stand-up comedy show. In addition, his adopted strategy fulfilled the
elements of a stand-up comedy in terms of expressing sarcasm on various social and political issues,
while making the audience laugh at the same time. Thus, it is apparent that Udom’s stand-up comedy
show was able to invoke a unique sense of humor that differs from other comedy shows.
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ควำมเอำใจใส่ จนกระทั่งวิทยำนิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี อีกทั้งในระหว่ำงกำรทำวิทยำนิพนธ์ ก็ยังคอยให้
โอกำสลู ก ศิ ษย์ค นนี้ ได้พั ฒนำตนเองและงำนวิ จัย อยู่เ สมอ ทั้ง ให้โ อกำสเป็น วิทยำกรในคำบวิช ำวั จ นปฏิบั ติศำสตร์
บรรยำยเกี่ ย วกั บทฤษฎีถ้อยค ำนัย ผกผันที่ใช้ ในวิทยำนิพนธ์นี้ ท ำให้ผู้วิ จัย ได้มี โ อกำสแลกเปลี่ย นควำมรู้และได้รั บ
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ภำควิชำไปนำเสนอผลงำนวิจัยในกำรประชุมวิชำกำรสรรพ์วิทยำที่จัดขึ้น ณ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ท่ำพระจันทร์
ทำให้ผู้วิจัยได้รับคำแนะนำต่ำงๆ จำกผู้เข้ำร่วมประชุม อันเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำงำนวิจัย และได้พัฒนำศักยภำพ
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ผู้ วิ จั ย ขอกรำบขอบพระคุ ณ อำจำรย์ ดร.ธี ร นุ ช โชคสุ ว ณิ ช ประธำนกรรมกำรสอบวิ ท ยำนิ พ นธ์
อำจำรย์ ดร.เทพี จรัสจรุงเกียรติ กรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ และอำจำรย์ ดร.ปนันดำ เลอเลิศยุติธรรม กรรมกำร
ผู้ทรงคุณ วุ ฒิภำยนอก ที่ได้ก รุณ ำสละเวลำอันมี ค่ำตรวจทำนแก้ ไ ขข้อบกพร่ องในวิท ยำนิพนธ์ฉ บับนี้ ตลอดจนให้
คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัยที่จะช่วยให้วิทยำนิพนธ์ฉบับนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ผู้วิจัยขอกรำบขอบพระคุณคุณพ่อพรชัย อนันต์ทรัพย์สุข ที่สนับสนุนทุนทรัพย์ในกำรศึกษำให้แก่ผู้วิจัยมำ
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บทที่ 1
บทนา

1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
“Stand-up comedy” หรือที่อุดม แต้พำนิช เรียกด้วยคำภำษำไทยว่ำ “เดี่ยวไมโครโฟน”
นั้น มีรำกฐำนมำจำกกำรแสดงตลก “Minstrel Show” ที่ได้รับควำมนิยมในประเทศอเมริกำหลังยุค
สงครำมกลำงเมือง (รำวกลำงศตวรรษที่ 19) Minstrel Show เป็นกำรแสดงที่แบ่งเป็น 3 ช่วง คือ
ช่วงร้องรำทำเพลง ช่วงเล่ำเรื่องขำขัน และช่วงละครสั้น กำรแสดง Minstrel Show เสื่อมควำม
นิยมลงไปในช่วงตอนต้นศตวรรษที่ 20 แต่ทว่ำกำรเล่ำเรื่องขำขันโดยคนๆ เดียวต่อหน้ำผู้ชมจำนวน
มำก ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของโชว์มิได้หำยไป แต่ได้ถูกหลอมรวมเข้ำกับกำรแสดง “Vaudeville” ซึ่ง
เป็นกำรแสดงที่รวมควำมบันเทิงหลำกหลำยประเภทไว้ด้วยกัน อำทิ ละคร ดนตรี กำรเต้นรำ
มำยำกล กำยกรรม รวมไปถึงกำรเล่ำเรื่องตลกด้วยกำรพูดคนเดียว ซึ่งในขณะนั้นเริ่มเป็นที่ยอมรับ
อย่ำงกว้ำงขวำง (จักรพันธุ์ ขวัญมงคล, บรรณำธิกำร, ม.ป.ป.: 19-20)
คำว่ำ Stand-up comedy หมำยถึง กำรที่นักแสดงตลกพูดหันหน้ำไปทำงคนดูโดยตรง
โดยมีไมโครโฟนเป็นเครื่องขยำยเสียงให้ได้ยินกันทั่ว หรือมีเครื่องเครำประกอบกำรแสดงบ้ำง เช่น
ดนตรี อุปกรณ์ หรือมำยำกล ลักษณะเด่นคือเรื่องที่เล่ำมักมีจังหวะเร็วและต่อเนื่อง ฝังมุขตลก
เรี ย กเสี ย งหั ว เรำะไว้เ ป็ น ระยะ บ้ ำ งเป็ นมุ ขสั้ นๆ บ้ำ งเป็ นมุ ขยำวๆ หลำยครั้ งมั กเกี่ย วข้ องกั บ
กำรเมือง ชนชำติ หรือเซ็กซ์ ในเชิงประชดประชัน (จักรพันธุ์ ขวัญมงคล, บรรณำธิกำร, ม.ป.ป.:
21)
นอกจำกนั้น กำญจนำ เจริญเกียรติบวร (2548: 63) ยังได้อธิบำยถึงลักษณะกำรแสดงเดี่ยว
ไมโครโฟน หรือ Stand-up comedy โดยทั่วไปว่ำ เป็นกำรแสดงตลกประเภทหนึ่ง แต่ต่ำงจำก
กำรแสดงตลกทั่วไปตรงที่มีผู้แสดงเพียงคนเดียว จนดูเหมือนพูดอยู่คนเดียว แต่ก็ก่อให้เกิดควำมตลก
ขบขันได้ กำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟนเป็นปริจเฉทที่มีโครงสร้ำงภำยในซับซ้อน ซึ่งเป็นกำรนำเรื่องตลก
หลำยๆ เรื่ องมำต่อรวมกัน โดยมีควำมเกี่ยวโยงกับปริบทและกำรจัดเรียงถ้อยคำที่เป็นแบบแผน
ทำงกำรแสดง (stand-up routine)
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สำหรับประเทศไทยนั้น มีนักพูดที่เคยจัดกำรแสดงแบบ Stand-up comedy มำแล้วหลำย
ท่ำน อำทิ ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์ จตุพล ชมภูนิช เกตุเสพย์สวัสดิ์ ปำลกะวงศ์ ณ อยุธยำ (น้ำเน็ก)
เป็นต้น แต่บุคคลที่ได้รับควำมนิยมและกระแสตอบรับอย่ำงดีจำกผู้ชมมำกที่สุด 1 ในประเทศไทย
ปัจจุบันคือ อุดม แต้พำนิช2 ซึ่งจะสังเกตได้จำกจำนวนผู้ชมที่แน่นขนัดหอประชุม (ทั้งที่นั่งบนเก้ำอี้
และเบำะเสริมนั่งพื้น) และมีกำรจัดกำรแสดงหลำยรอบ โดยเขำสำมำรถที่จะตรึงผู้ชมหลำยพันคน
ตลอดระยะเวลำ 3-4 ชั่วโมง ให้เพลิดเพลินและขำขันไปกับกำรพูดของเขำ ด้วยจังหวะ ลีลำ
น้ำเสียง และท่ำทำงประกอบที่ประสมประสำนเข้ำด้วยกันอย่ำงลงตัว กำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟนของ
อุดม แต้พำนิช ถือเป็นปรำกฏกำรณ์ครั้งสำคัญที่มีผู้คนให้ควำมสนใจรับชมกำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟน
ของเขำอย่ำงต่อเนื่องมำจนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลำกว่ำ 20 ปี และได้รับควำมนิยมที่มำกขึ้นจำก
ผู้ชมในทุกๆ ปีที่เขำจัดกำรแสดง
จำกกำรศึกษำข้อมูลเบื้องต้น ผู้วิจัยพบควำมแตกต่ำงระหว่ำงกำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟน
(Stand-up comedy) ของอุดม แต้พำนิชกับนักพูดท่ำนอื่นประกำรหนึ่งคือ กลวิธีทำงภำษำที่ใช้ใน
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กำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟนของอุดม แต้พำนิช ได้รับควำมนิยมเป็นอย่ำงมำกทั้งในหมู่ดำรำ
นักร้อง นักแสดง บุคคลที่มีชื่อเสียงในวงกำรบันเทิง รวมไปถึงประชำชนทั่วไปที่ต่ำงเข้ำร่วมชมกำร
แสดงของเขำอย่ำงคับคั่งในทุกครั้งที่มีกำรจัดกำรแสดง เขำกลำยเป็นขวัญใจของมวลชนจนได้รับ
เลือกให้เป็นบุคคลแห่งปีจำกคอลัมน์จุดประกำยหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจในปี พ.ศ. 2540 และในปี
พ.ศ. 2542 ได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 100 บุคคลแห่งศตวรรษในสำขำอำชีพกำรแสดงจำกหนังสือพิมพ์
The Nation : Special issue และได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 50 ผู้มีอิทธิพลทำงควำมคิดที่สุดใน
ประเทศไทยจำกนิตยสำร Hi Class (ประวัติโน้ต อุดม แต้พำนิช, 2551: ออนไลน์)
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ก่อนที่อุ ดม แต้พำนิ ช จะเริ่มสนใจวิธี กำรและจั งหวะในกำรเล่ ำเรื่อ งตลกแบบใหม่ ที่
เรียกว่ำ “One Stand-up comedy” นั้น เขำเป็นเพียงตัวประกอบในรำยกำรต่ำงๆ ของบริษัทเจเอ
สแอล เช่น รำยกำรกระต่ำยโชว์ รำยกำรวิก 07 หลังจำกนั้นเขำก็ได้มีโอกำสเข้ำร่วมเป็นหนึ่งใน
เสนำธิกำรคนใหม่ในรำยกำรยุทธกำรขยับเหงือก เขำจึงเริ่มเป็นที่รู้จัก และมีชื่อเสียงมำกขึ้นในวงกำร
บั น เทิ ง ท ำให้ เ ขำได้ มี โ อกำสท ำงำนที่ ห ลำกหลำยมำกขึ้ น เช่ น งำนพิ ธี ก ร นั ก แสดงรั บ เชิ ญ
(จักรพันธุ์ ขวัญมงคล, บรรณำธิกำร, ม.ป.ป.: 10) รวมไปถึงงำนเขียนต่ำงๆ อำทิ “โทษฐำนที่รู้จัก
กัน” ซึ่งกลำยเป็นหนังสือแนวขำขันที่ติดอันดับขำยดี และได้รับกำรตีพิมพ์ซ้ำถึง 33 ครั้ง จะเห็นได้
ว่ำ อุดม แต้พำนิช มีควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำทั้งกำรพูดและกำรเขียน จนทำให้เขำได้รับกำร
ตอบรับอย่ำงดีจำกผู้ชมและผู้อ่ำนมำโดยตลอด
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กำรแสดง กล่ำวคือ เกตุเสพย์สวัสดิ์ ปำลกะวงศ์ ณ อยุธยำ (น้ำเน็ก) มักใช้คำบริภำษและคำอุทำนที่
ไม่สุภำพเป็นกลวิธีในกำรสร้ำงอำรมณ์ขัน ดังตัวอย่ำง
“ละอย่ำงที่ผมบอกก็คือคนเรำทุกคนนั้ นมีควำมหยำบคำยอยู่ในตัวเอง แม้แต่
ตัวเรำ เรำยังไม่สุภำพกับตัวเองเลย เคยมั้ยครับ ทำงำนมำดึกๆ ไม่ได้นอนหลำยวัน
พอตื่นมำส่องกระจกเห็นหน้ำตัวเอง เรำจะพูดว่ำยังไงอะ สภำพหน้ำฉันดูแย่จังเลยอะ
(ฮำ) เรำจะพูดอย่ำงงี้มั้ย สิ่งที่เรำจะพูดก็คือ เหี้ยเอ๊ย แม่งโทรมชิบหำย (ฮำ) นี่กูเหรอ
เนี่ย เรำนอนน้อย สิวขึ้น เรำจะพูดกับตัวเองว่ำไง ทีโซนของฉันดูแย่จังเลยอะ (ฮำ)
สิ่งที่เรำจะพูด แม่งเอ๊ย สิวเหี้ย แม่งมำทำไมวะ (ฮำ) เรำยังไม่สุภำพกับตัวเอง (ฮำ)
เวลำเรำขับรถไปไหนมำไหน ขับไป แอดดดดด...ปรำกฏว่ำก้มดูมือ ถือ รถชน ปึ้ก !
แย่ละฉันพลั้งเผลอเลยเกิดอุบัติเหตุ (ฮำ ปรบมือ) เรำพูดอย่ำงงี้มั้ยอะ เรำเดินๆ อยู่
สะดุดพื้นปุ๊บ อุ๊ย พื้นต่ำงระดับ ต้องระวังให้มำกกว่ำนี้แล้ว (ฮำ) ซื้อบีบีมำใหม่ ฟิล์ม
ไม่ได้แปะ ห่อไม่ได้ใส่ ตกปุ๊บ โอ๊ะตำย เกิดควำมเสียหำยอะไรบ้ำงเนี่ย (ฮำ) เรำก็ไม่
พูดกับตัวเองแบบนี้ เรำขับรถไป อืดดดด...ปึ้ก! เชี่ยละ ชิบหำย ไอสัด มึงขับรถยังไง
วะ เหี้ยเอ๊ย
ชิบหำยแม่งอีเหี้ย (ฮำ) เดินไปสะดุดปุ๊บ แม่งพื้นเหี้ย ไม่มีป้ำย
บอกรึไงวะ (ฮำ) มือถือหล่นปึ้ก! อ่ำวชิบหำยกันพอดี ระยำละมึงแม่ง (ฮำ)”
(The Naked Show 4/ 13:23–14:43)
จำกตัวอย่ำง คำว่ำ “เหี้ยเอ๊ย” “แม่ง” “แม่งเอ๊ย” “เชี่ย” “ชิบหำย” “ไอสัด” “ชิบหำยแม่ง
อีเหี้ย” “แม่งพื้นเหี้ย” “ชิบหำย” และ “ระยำละมึงแม่ง” เป็นคำบริภำษและคำอุทำนที่ไม่สุภำพที่
เกตุเสพย์สวัสดิ์มักใช้เป็นกลวิธีสร้ำงอำรมณ์ขันให้กับผู้ชม
ส่วน จตุพล ชมพูนิช และทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์ ใช้คำสองแง่สองง่ำมเป็นกลวิธีสร้ำงอำรมณ์
ขั น ดั ง ที่ วิ ภ ำวรรณ วงษ์ สุ ว รรณ์ (2542) ได้ ศึ ก ษำวิ เ ครำะห์ ป ริ จ เฉททอล์ ค โชว์ ข อง
ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์ พบว่ำ กลวิธีทำงภำษำที่ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์ ใช้มำกที่สุดในกำรแสดงคือ
กำรใช้คำที่สื่อควำมหมำยเกี่ยวกับเรื่องเพศ หรือกำรใช้คำสองแง่สองง่ำม ตัวอย่ำงกำรใช้คำสองแง่
สองง่ำมในกำรแสดงของทินวัฒน์ เช่น
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“ตอนถึงนำทีสุดท้ำย มันก็คริสต์มำสพอดี ทุกคนต้องเอำของขวัญให้บิลลี่คน
ละกล่อง อู้หู มันขนของกลับบ้ำน ขนไม่ไหวครับ ขนเยอะจริงๆ เลยครับ ขนของ
นะ ไม่ใช่ขนเยอะ ขนของเยอะจริงๆ นะครับ (ฮำ)”
(วิภำวรรณ วงษ์สุวรรณ์, 2542: 69)
วิภำวรรณ อธิบำยกำรใช้คำสองแง่สองง่ำมในตัวอย่ำงข้ำงต้นไว้ว่ำ ทินวัฒน์ใช้คำสองแง่สอง
ง่ำมในคำว่ำ “ขน” เพื่อให้ผู้ฟังนึกไปถึงขนในที่ลับและเกิดอำรมณ์ขัน (วิภำวรรณ วงษ์สุวรรณ์ ,
2542: 69)
ในขณะที่ อุ ด ม แต้ พ ำนิ ช นั้ น จะใช้ ก ลวิ ธี ท ำงภำษำที่ แ ตกต่ ำ งไปจำกนั ก พู ด ท่ ำ นอื่ น
กล่ำวคือ อุดมจะใช้ถ้อยคำนัยผกผั น (verbal irony) เป็นกลวิธีเด่นกลวิธีหนึ่งในกำรแสดง ถ้อยคำ
นัยผกผัน (verbal irony) เป็นกำรใช้ถ้อยคำที่หมำยควำมตรงข้ำมกับควำมหมำยตำมรูป โดย
ควำมหมำยตำมรูปจะเป็นควำมหมำยด้ำนบวก แต่ควำมหมำยที่ต้องกำรสื่อจะเป็นควำมหมำยด้ำน
ลบ (ณัฐพร พำนโพธิ์ทอง, 2556: 116-117) จำกกำรที่ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลในเบื้องต้นพบว่ำ ควำมถี่
ในกำรใช้ถ้อยคำนัยผกผัน (verbal irony) ในกำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟนแต่ละครั้งของอุดม แต้พำนิช
นั้นมีควำมถี่สูงมำก กำรใช้ถ้อยคำนัยผกผัน (verbal irony) ของอุดม แต้พำนิช นั้นมีควำมโดดเด่น
จนสำมำรถเรียกได้ว่ำเป็นลีลำส่วนตัวในกำรแสดงของเขำได้เลย ตัวอย่ำงกำรใช้ถ้อยคำนัยผกผัน
(verbal irony) ในเดี่ยวไมโครโฟนของอุดม แต้พำนิช มีดังนี้
เรื่องการซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
ซ้อนมอเตอร์ไซค์นี่แหละเจ๋งสุด ทั้งสวนเลนทั้งมุดไม่กลัวเป็นผี เข่ำเขิ่วกูไม่
ต้องสนใจ ถูรถเล็กรถใหญ่ อื้มมม… กระจกใคร มึงเอำดิ๊ (ฮำ ปรบมือ) อื้อ… อ้ำ…
กูเจ็บแต่กูให้อภัย เพรำะอะไรรู้มั้ย หมวกมึงหอมดี (ฮำ) หึ! กูชอบรำในหมวกมึงอะ
(ฮำ)
(เดี่ยว 10/ 2:05:18–2:05:47)
จำกตัวอย่ำง อุดมพูดถึงเรื่องกำรซ้อนท้ำยมอเตอร์ไซค์รับจ้ำง ถ้อยคำที่ขีดเส้นใต้เป็นถ้อยคำ
นัยผกผันที่อุดมเลือกที่จะพูดตรงข้ำมกับสิ่งที่เขำต้องกำรสื่อ หำกพิจำรณำจำกควำมหมำยตำมรูป
ถ้อยคำ “ซ้อนมอเตอร์ไซค์นี่แหละเจ๋งสุด” จะเป็นควำมหมำยด้ำนบวก แต่เมื่อพิจำรณำจำกถ้อยคำที่
ตำมมำ “ทั้ ง สวนเลนทั้ ง มุ ด ไม่ ก ลั ว เป็ น ผี ” และจำกประสบกำรณ์ ร่ ว มของผู้ ช มที่ เ คยใช้ บ ริ ก ำร
มอเตอร์ไซค์รับจ้ำงในกำรเดินทำงในชีวิตประจำวันก็จะทรำบถึงวิธีกำรขับขี่รถของวินมอเตอร์ไซค์ที่มี
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กำรขับสวนเลน ขับมุดต่ำงๆ จำกปริบทดังกล่ำวนี้จึงทำให้เห็นชัดเจนได้ว่ำ อุดมไม่ได้ต้องกำรสื่อว่ำ
“กำรซ้อนมอเตอร์ ไซค์เจ๋ งสุ ด ” ส่ ว นถ้อยคำถัดมำที่ว่ำ “เข่ำเขิ่ว กูไม่ต้องสนใจ ถูรถเล็ กรถใหญ่
อื้มมม… กระจกใคร มึงเอำดิ๊ ” หำกพิจำรณำควำมหมำยตำมรูป ถือเป็นกำรบอกกล่ำวให้ทำ แต่
เมื่อพิจำรณำจำกปริบท จะทรำบได้ทันทีว่ำ อุดมไม่ได้ต้องกำรให้วินมอเตอร์ไซค์ทำเช่นนั้น เพรำะ
คงไม่มีผู้โดยสำรคนใดที่ต้องกำรให้เข่ำของตนไปถูกับรถ หรือไปชนกับกระจกรถคันอื่นๆ ดังนั้น
ควำมหมำยที่อุดมต้องกำรสื่ อจึงเป็นควำมหมำยที่ตรงกันข้ำมกับควำมหมำยตำมรูป ส่วนถ้อยคำ
“หมวกมึงหอมดี ” อุดมก็ไม่ได้ต้องกำรชื่นชมวินมอเตอร์ไซค์ว่ำหมวกมีกลิ่ นหอมดี เหมือนเช่น
ควำมหมำยตำมรูป เนื่องจำกผู้ที่เคยใช้บริกำรมอเตอร์ไซค์รับจ้ำงย่อมทรำบดีว่ำ ส่วนใหญ่หมวก
กันน็อคของวินมอเตอร์ไซค์รับจ้ำงมักจะมีกลิ่นเหม็น ดังนั้ น ควำมหมำยที่อุดมต้องกำรสื่อจริงๆ ใน
ถ้อยคำนี้ก็คือ “หมวกวิน มอเตอร์ไซค์มีกลิ่นเหม็นมำก” นอกจำกหมวกของวินมอไซค์จะมีกลิ่น
เหม็นมำกแล้ว ผู้ที่เคยใช้บริกำรน่ำจะทรำบดีว่ำ หมวกของวินมอเตอร์ไซค์รับจ้ำงส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้
ทำควำมสะอำด จึงทำให้เกิดควำมอับชื้นและเชื้อรำต่ำงๆ ดังนั้นในถ้อยคำสุดท้ำยที่อุดมกล่ำวว่ำ “หึ!
กูชอบรำในหมวกมึงอะ” จึงจัดเป็นถ้อยคำนัยผกผันด้วย เพรำะควำมหมำยที่แท้จริงนั้นตรงกันข้ำม
กับสิ่งที่ต้องกำรสื่อ นั่นก็คือ อุดมไม่ได้ชอบรำในหมวกของวินมอเตอร์ไซค์
นอกจำกนั้นในกำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟนของอุด ม แต้พำนิช ยังพบตัวอย่ำงกำรใช้ถ้อยคำ
นัยผกผันเพื่อเป็นเครื่องมือในกำรวิพำกษ์วิจำรณ์ประเด็นต่ำงๆ ทำงกำรเมืองอีกด้วย ดังตัวอย่ำง
เรื่องการแลกเปลี่ยนแรงงาน
เขำว่ำจะมีกำรแลกเปลี่ยนแรงงำน เรำมำลองแลกรัฐบำลกันดูมั้ยพี่ (เน้น
เสียง) (ฮำ ปรบมือ) เอำของผมไปบริหำรของท่ำน เรำมำลองผลัดกันคนละทีสองที
(ฮำ) ไม่ว่าประเทศท่านรวยมาจากไหน เจอนักการเมืองไทย เดี๋ยวมึงได้เป็นหนี้ (ฮำ
ปรบมือ) รับรองว่าตายยกรัง ประเทศคุณจะพังไม่เกิน 3 ปี ไม่นานประเทศคุณก็จะ
เป็นเหมือนประเทศผม เรื่องนี้อุดมขอกำรันตี (ปรบมือ)
(เดี่ยว 10/ 2:15:38–2:16:40)
จำกตัวอย่ำงถ้อยคำที่ขีดเส้นใต้คือถ้อยคำนัยผกผันที่อุดมเลือกใช้ในลักษณะของวัจนกรรม
กำรแนะนำ โดยสังเกตได้จำกคำว่ำ “เรำมำลอง…” หำกพิจำรณำควำมหมำยตำมรูป ถ้อยคำนี้
จัดเป็นกำรแนะนำ แต่หำกพิจำรณำจำกปริบททำงกำรเมืองในขณะนั้น ซึ่งเป็นช่วงกำรทำงำนของ
คณะรัฐมนตรีของน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่ถูกวิจำรณ์เกี่ยวกับกำรทำงำนและนโยบำยต่ำงๆ ก็จะทำ
ให้ทรำบได้ว่ำ อุดมไม่ได้สื่อเจตนำให้กระทำอย่ำงเช่นที่ตนแนะนำจริงๆ กล่ำวคือ ไม่ได้ต้องกำรให้มี
กำรแลกเปลี่ ย นรั ฐ บำลจริ ง ๆ แต่ ต้ อ งกำรประชดประชั น รั ฐ บำลและกำรท ำงำนของรั ฐ บำลว่ ำ
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หำกประเทศไหนได้รัฐบำลชุดนี้ไปบริหำรประเทศ ก็จะเป็นหนี้ และประเทศก็จะพังเหมือนอย่ำง
ประเทศไทย
นอกจำกวัจนกรรมกำรแนะนำที่อุดมใช้สื่อนัยผกผันแล้ว จะสังเกตเห็นว่ำ เมื่ออุดมกล่ำว
ถ้อยคำนัยผกผันแล้ว เขำก็ได้กล่ ำวถ้อยคำที่ขัดแย้งกันต่อทันที (ในถ้อยคำที่เป็นตัวเอียง) กำรวำง
ถ้อยคำที่ขัดแย้งกันไว้ต่อกันทันทีเช่นนี้เป็นอีกลักษณะหนึ่งที่อุดมใช้สื่อว่ำเขำกำลังสื่อควำมนัยผกผัน
นอกจำกนั้น ผู้วิจัยยังพบตัวอย่ำงที่น่ำสนใจอีกตัวอย่ำงหนึ่งคือ อุดมใช้ถ้อยคำนัยผกผัน
(verbal irony) ถึง 5 ลักษณะในข้อควำมตอนเดียว ดังตัวอย่ำง
ที่พัฒ นำละเข้ำท่ำที่สุ ดในยุครัฐบำลนี้นะฮะ เนี่ย สี่ แยกอะ ตรงสี่ แยกอะ
กล้องอะ กล้องตรวจฝ่ำไฟแดง อย่ำงงี้แหละ! ถึงเรำจะข้ำมไปเป็นประเทศโลกที่สอง
และที่หนึ่ง นี่คือกำรพัฒนำที่ดีขึ้นจริงๆ ใช่มะ ทุกวันนี้กล้องเหล่านี้เนี่ยมีอยู่ ทั้งใน
กรุงเทพฯ นะ มี 30 แยก แต่แยกในกรุงเทพฯ เนี่ย มีเป็นแสน (ฮำ) ผมเนี่ย เป็น
แฟนประจำของแยกลำสำลี (ฮำ) ทุกเดือนเนี่ย ต้องโดนอย่ำงน้อย 7-8 ใบ ส่งมำที่
บ้ำน 500 ไง ฝ่ำครั้งนึงก็ 500 ฝ่ำไฟแดง 500 ติดมำ โอโห กลับมำที่บ้ำน ลูกน้อง
ติดเรียงกัน เรียงในออฟฟิศ บอกเลยเนี่ย “พี่โน้ต พี่โน้ตทำยอดได้ดีมำกเลยนะเนี่ย
(ฮำ) เกือบจะซื้อกล้องได้อีกแยกนึงแล้ว ” (อุดมเลียนเสียงลูกน้องของตน) (ฮำ) ทำ
ไมอ้ะ! กูชอบอะ (ฮำ) เรำชอบอะไรเรำก็ต้องอุดหนุนกัน (ฮำ ปรบมือ) เนี่ย มำ
ช่วยกัน อุดหนุ นคนละไม้คนละมือ (ฮำ) ตั้งแต่วันนี้เลยนะ ตั้งแต่เริ่มในวันนี้เลยนะ
ออกไปนะ ฝ่ำแม่งเลย (ฮำ) ฝ่ำกันคนละครั้งเอง มันหนักหนำตรงไหนเอ๊ง ! (เน้นเสียง
สูง) คุณช่วยกันอะ อะคนละ 500 ต่อเดือน อะแบ่งๆ กันฝ่ำนึกออกป้ะ ไฟเขียวปั๊บ
ยึกยักอย่ำออก แต่งหน้ ำไป (ฮำ) ส่งบีบี เปลี่ยนซีดี ปรับกระจก ดึงสำยนู่นนี่ ปรับ
เก้ำอี้ เอนอึ๊อ๊ะ ปั๊บ แดงปึ๊บ ออกแม่งเลย (ฮำ ปรบมือ) … คนละครั้ง เดือนละครั้ง
อะกรุงเทพฯ มีกี่ล้ำนคน เอำแค่ล้ำนคนก็พอ เรำฝ่ำกันใช่มะ ล้ำนคน…เดือนนึงก็ 500
ล้ำน ใช่ป้ะ 500 ล้ำน ต่อจำกนั้น เรำก็จะมีกล้องตรวจจับเนี่ยทุกแยก เสร็จแล้วปึ๊บ
ก็ไม่ต้องไปเหนื่อยตำรวจนึกออกป้ะ สงสำรเค้ำ เค้ำร้อนเค้ำเหนื่อย ละก็ไม่ต้องไป
ลำบำกจ่ำเฉย (ฮำ) จ่ำเฉย จ่ำเฉย (ฮำ) จ่ำเฉยที่เข้ำมำช่วยแก้ไขปัญหำจรำจรในช่วงที่
ผ่ำนมำ (ฮำ) ใครคิด (ฮำ) มึงเห็นพวกกูเป็นอีกำรึไง (ฮำ ปรบมือ) กูเรียนหนังสือกัน
มำนะ (ฮำ) ไม่ใช่ ไม่ใช่ มึงเอำหุ่นไล่กำมำยืนกระดิกๆ นิดนึง ละกูเป็นอีกำกูจะบินหนี
ไป (ฮำ) … ถ้ำมึงจะปั้น มึงปั้นให้เหมือนหน่อยไม่ได้รึไง กรมศิลป์ก็มี นักศึกษำที่เรียน
ศิลปะก็เยอะ ก็ปั้นให้มันเท่ๆ เลยแบบ จะยืนแบบ (ฮำ) จะอะไรก็อะไร นี่มึงปั้นเป็น
กำร์ตูนหยั่งกะอยู่ดรีมเวิลด์ (ฮำ) ถุงมือจะมำถึงศอกอยู่แล้ว มือก็ใหญ่ (ฮำ) นุ่งกำงเกง
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เอวสูงขึ้นมำหยั่งกะสำยัณห์ (ฮำ) กูกลัวตรงไหนเนี่ย (ฮำ) ทำสีตัวก็…ตัว…เนื้อ รู้จักสี
เนื้อมั้ยเนี่ย รู้จักสีเนื้อมั้ย แม่งเป็นน้ำตำลบวกเขียวๆ (ฮำ)
(เดี่ยว 8/ 1:44:01–1:48:10)
จำกตัวอย่ำง อุดมพูดถึงนโยบำยของรัฐบำลเรื่องกำรติดกล้องวงจรปิดตำมสี่แยกต่ำงๆ โดย
อุดมใช้ถ้อยคำนัยผกผันในถ้อยคำที่ว่ำ “ที่พัฒนำละเข้ำท่ำที่สุดในยุครัฐบำลนี้นะฮะ เนี่ย สี่แยกอะ
ตรงสี่แยกอะ กล้องอะ กล้องตรวจฝ่ำไฟแดง อย่ำงงี้แหละ! ถึงเรำจะข้ำมไปเป็นประเทศโลกที่สอง
และที่หนึ่ง นี่คือกำรพัฒนำที่ดีขึ้นจริงๆ ใช่มะ” หลังจำกนั้นอุดมก็กล่ำวถ้อยคำที่ขัดแย้งกันต่อทันที
ในถ้อยคำที่ว่ำ “ทุกวันนี้กล้องเหล่ำนี้เนี่ยมีอยู่ ทั้งในกรุงเทพฯ นะ มี 30 แยก แต่แยกในกรุงเทพฯ
เนี่ย มีเป็นแสน” กำรวำงถ้อยคำที่ขัดแย้งกันนี้ทำให้ทรำบได้ทันทีว่ำอุดมต้องกำรประชดประชัน
รัฐบำล กล่ำวคือ กำรที่สี่แยกในกรุงเทพฯ มีเป็นแสนแยก แต่รัฐบำลติดกล้องวงจรปิดแค่เพียง 30
แยกนั้น จึงไม่ใช่กำรพัฒนำประเทศที่ดีขึ้นเหมือนเช่นควำมหมำยตำมรูป
หลั งจำกนั้ น อุดมก็ได้ กล่ ำ วเลี ยนแบบเสี ยงลู กน้อ งของตนที่พูด เป็น ถ้อยคำนั ยผกผั นใน
ลักษณะของวัจนกรรมกำรชมที่ไม่จริงใจในถ้อยคำที่ว่ำ “พี่โน้ต พี่โน้ตทำยอดได้ดีมำกเลยนะเนี่ย (ฮำ)
เกือบจะซื้อกล้องได้อีกแยกนึงแล้ว”
ถัดมำ อุดมก็ได้กล่ำวถ้อยคำนัยผกผันอีกครั้งในถ้อยคำที่ว่ำ “เนี่ย มำช่วยกันอุดหนุนคนละ
ไม้คนละมือ (ฮำ) ตั้งแต่วันนี้เลยนะ ตั้งแต่เริ่มในวันนี้เลยนะ ออกไปนะ ฝ่ำแม่งเลย (ฮำ) ฝ่ำกันคน
ละครั้งเอง มันหนักหนำตรงไหนเอ๊ง ! (เน้นเสียงสูง) คุณช่วยกันอะ อะคนละ 500 ต่อเดือน อะ
แบ่งๆ กันฝ่ำนึกออกป้ะ ไฟเขียวปั๊บ ยึกยักอย่ำออก แต่งหน้ำไป (ฮำ) ส่งบีบี เปลี่ยนซีดี ปรับ
กระจกดึงสำยนู่นนี่ ปรับเก้ำอี้ เอนอึ๊อ๊ะ ปั๊บ แดงปึ๊บ ออกแม่งเลย” จะเห็นว่ำ อุดมแสร้งแนะนำ
ผู้ ฟั ง แต่ไ ม่ ไ ด้ ต้ อ งกำรให้ ผู้ ฟั ง ท ำอย่ ำงเช่ น ที่ ตนแนะน ำ ถ้ อ ยค ำนั ย ผกผั น นี้จึ ง เป็ น ลั ก ษณะของ
วัจนกรรมกำรแนะนำที่ไม่ต้องกำรให้ผู้ฟังทำตำม กำรใช้วัจนกรรมกำรแนะนำที่ละเมิดเงื่อนไขควำม
จริงใจเช่นนี้ทำให้ผู้ชมทรำบได้ว่ำ อุดมต้องกำรสื่อควำมหมำยในเชิงประชดประชัน นอกจำกนั้น
อุดมยังเลือกใช้คำว่ำ “อุดหนุน” ซึ่งโดยปกติแล้วคำว่ำ “อุดหนุน” จะใช้กับกำรช่วยเหลือพ่อค้ำแม่ค้ำ
ด้ว ยกำรซื้อสิ น ค้ำและบริ กำรต่ำงๆ แต่อุดมกลั บ เลื อกใช้คำนี้กับกำรฝ่ ำไฟแดง เป็นเหมือนกำร
เปรียบเทียบให้เห็นว่ำกำรช่วยกันฝ่ำไฟแดงนั้นถือเป็นกำรช่วยให้ตำรวจจรำจรไทยมีรำยได้เสริมทำง
หนึ่ง ดังนั้นกลุ่มเป้ำหมำยที่อุดมต้องกำรจะประชดประชันในถ้อยคำนี้คือตำรวจจรำจรไทยที่หำกิน
โดยกำรจ้องจับผิดและรีดไถเงินจำกประชำชนผู้ขับขี่รถบนท้องถนน
จำกนั้น อุดมก็กล่ำวถ้อยคำนัยผกผันอีกครั้งในถ้อยคำที่ว่ำ “จ่ำเฉยที่เข้ำมำช่วยแก้ไขปัญหำ
จรำจรในช่ ว งที่ ผ่ ำ นมำ” จ่ ำ เฉยเป็ น ชื่อ เรี ย กหุ่ น ต ำรวจจรำจรที่ มี ก ำรตั้ง ไว้ ต ำมสี่ แ ยกต่ำ งๆ ทั่ ว
กรุ ง เทพฯ เพื่ อ ให้ ผู้ ขั บ ขี่ ร ถเคำรพกฎจรำจร เปรี ย บเสมื อ นว่ ำ มี ต ำรวจคอยมองดู อ ยู่ เ สมอ
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จำกตัวอย่ำงนี้จะเห็นว่ำ อุดมพูดตรงข้ำมกับสิ่งที่ต้องกำรสื่อ โดยใช้ถ้อยคำนัยผกผันในลักษณะของ
กำรกล่ำวถึงสิ่งที่เป็นไปไม่ได้และตนเองก็ไม่ได้เชื่อเช่นนั้น เพรำะในควำมเป็นจริงจ่ำเฉยไม่สำมำรถ
ช่วยแก้ไขปัญหำจรำจรได้
ถัด จำกนั้ น อุ ดมก็ไ ด้ใ ช้ถ้ อยคำนัย ผกผั น อีก ในถ้ อยคำที่ว่ ำ “มึ งเห็ น พวกกู เป็ นอี กำรึไ ง”
“กูกลัวตรงไหนเนี่ย” และ “รู้จักสีเนื้อมั้ยเนี่ย รู้จักสีเนื้ อมั้ย” หำกพิจำรณำตำมรูปภำษำ ถ้อยคำ
เหล่ำนี้จัดเป็นประโยคคำถำม แต่จำกปริบท อุดมไม่ได้ต้องกำรคำตอบจำกคำถำมดังกล่ำว แต่ใช้
วัจนกรรมกำรถำมเพื่อประชดประชันผู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรสร้ำงหุ่นจ่ำเฉย
จะเห็นได้ว่ำ ในข้อควำมสั้นๆ ระยะเวลำเพียง 4 นำที อุดมใช้ถ้อยคำนัยผกผันได้มำกถึง
7 ถ้อยคำ และใช้ในลักษณะที่หลำกหลำยถึง 5 ลักษณะ คือ กำรวำงถ้อยคำที่ขัดแย้งกันไว้คู่กัน
วัจนกรรมกำรชมที่ไม่จริงใจ วัจนกรรมกำรแนะนำที่ไม่ได้ต้องกำรให้ผู้ฟังทำตำม กำรกล่ำวถึงสิ่งที่
เป็นไปไม่ได้และตนเองก็ไม่ได้เชื่อเช่ นนั้น และวัจนกรรมกำรถำมที่ไม่ต้องกำรคำตอบ กำรใช้ถ้อยคำ
นัยผกผันด้วยควำมถี่สูงและหลำกหลำยชนิดเป็นสิ่งที่บ่งชี้ได้ชัดว่ำ ถ้อยคำนัยผกผัน (verbal irony)
เป็นกลวิธีเด่นจนเป็นอัตลักษณ์หรือลีลำเฉพำะตัวในกำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟนของอุดม แต้พำนิช
จำกตั ว อย่ ำ งทั้ง หมดข้ ำ งต้ น เมื่ อพิ จำรณำทั้ง เนื้ อหำและภำษำท ำให้ เห็ นชั ด เจนด้ ว ยว่ ำ
กำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟน (stand-up comedy) ของอุดม แต้พำนิชนั้น มิใช่กำรแสดงตลกเพื่อสร้ำง
ควำมขบขันให้กับผู้ชมเพียงอย่ำงเดียว แต่เป็นกำรแสดงประเภท “ตลกปัญญำชน”3 ที่มีกำรหยิบยก
ประเด็นหรือเรื่องรำวต่ำงๆ ในสังคมมำกล่ำวถึงในเชิงประชดประชันเสียดสี ทั้งกำรเมืองและสังคม
กำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟนของอุดม แต้พำนิช จึงสำมำรถสะท้อนให้ เห็นถึงควำมเป็นไปในสังคม
ณ ขณะนั้น ได้เป็ นอย่ำงดี และสำมำรถทำให้ ผู้ ชมเกิดอำรมณ์ขันได้ โดยไม่จำเป็นต้องใช้คำลำมก
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กำรแสดงประเภท “ตลกปัญญำชน” ริเริ่มขึ้นจำกเหล่ำนิสิตนักศึกษำระดับมหำวิทยำลัย
หรือที่เรียกรวมๆ ว่ำเหล่ำ “ปัญญำชน” ได้รวมกลุ่มกันเพื่อแสดงตลกในเชิงเสียดสีสังคม โดยตลก
ปัญญำชนกลุ่มแรกๆ คือ กลุ่ม “ซูโม่สำอำง” จำกรำยกำรเพชฌฆำตควำมเครียด ที่ออกอำกำศทำง
สถำนีโทรทัศน์ช่อง 9 ในช่วงปี พ.ศ. 2528-2529 ควำมสำเร็จของกลุ่มตลกปัญญำชนในรำยกำรนี้อยู่
ที่ ค วำมแตกต่ ำ งทำงมุ ข ตลกที่ มี ค วำมช่ ำ งคิ ด และสร้ ำ งสรรค์ เช่ น มี ก ำรน ำเสนอช่ ว ง
“ภำษำไทยคำละวัน” ของปัญญำ นิรันดร์กุล ที่ล้อเลียนรำยกำร “ภำษำไทยวันละคำ” ของอำจำรย์
กำญจนำ นำคสกุล เป็นต้น (จักรพันธุ์ ขวัญมงคล, บรรณำธิกำร, ม.ป.ป.: 32)
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หยำบคำยหรือประโยคสองแง่สองง่ำมให้ผู้คนได้หัวเรำะเหมือนอย่ำงที่ตลกของไทยได้ใช้เป็นมุขมำโดย
ตลอด (กนก สงิมทอง, บรรณำธิกำร, 2538: 75)
จำกข้อสังเกตดังกล่ำว จึงทำให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษำถ้อยคำนัยผกผัน (verbal irony) ซึ่ง
เป็นกลวิธีเด่นกลวิธีหนึ่งในกำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟน (Stand-up comedy) ของอุดม แต้พำนิช ว่ำมี
ลักษณะอย่ำงไรบ้ำง อุดมแต้พำนิชใช้ถ้อยคำนัยผกผันในลักษณะใดที่เด่นที่สุด มีกำรใช้ อวัจนภำษำ
เพื่อสื่อถ้อยคำนัยผกผันในกำรแสดงหรือไม่ อย่ำงไรบ้ำง รวมไปถึงเหตุใดอุดม แต้พำนิชจึงเลือกใช้
ถ้อยคำนัยผกผันเป็นกลวิธีสำคัญในกำรแสดงของเขำ
แม้ว่ำจะมีงำนวิจัยที่นำข้อมูลกำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟนของอุดม แต้พำนิช มำใช้ศึกษำอยู่
บ้ำง เช่น
วิทยำนิพนธ์เรื่อง “กำรรับรู้และควำมเข้ำใจในมุกตลกของโน้ต อุดม แต้พำนิช กับกำรใช้
ประโยชน์และควำมพึงพอใจของผู้ชมเดี่ยวไมโครโฟน” ของอัจฉรำ ยุตตำนนท์ (2541) วิทยำนิพนธ์
ปริญญำนิเทศศำสตร์มหำบัณฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย เป็นกำรศึกษำที่มุ่งหำคำตอบว่ำ ผู้รับ
สำรที่มีลักษณะทำงประชำกรที่แตกต่ำงกันมีกำรรับรู้และเกิดควำมเข้ำใจมุกตลกของโน้ต อุดม แต้
พำนิช แตกต่ำงกันหรือไม่ และกำรรับรู้และควำมเข้ำใจของผู้รับสำรมีผลต่อควำมพึงพอใจและกำร
ใช้ประโยชน์จำกมุกตลกของโน้ต อุดม แต้พำนิช หรือไม่ มำกน้อยเพียงใด รวมไปถึงช่องทำงกำร
เปิดรับมุกตลกจำกกำรอ่ำนหรือกำรชมกำรแสดงเดี่ยวตลก มีควำมสัมพันธ์กับกำรใช้ประโยชน์และ
ควำมพึงพอใจของผู้รับสำรหรือไม่ อย่ำงไร
กำรค้นคว้ำแบบอิสระ (independent study) เรื่อง “The Construction of Humor in
Note’s (Udom Taepanich) 4th Episode Standup Comedy” ของ Mr.Chaiyaporn Rukroum
(2 0 1 2 ) ก ำ ร ค้ น ค ว้ ำ แ บ บ อิ ส ร ะ ป ริ ญ ญ ำ ศิ ล ป ศ ำ ส ต ร ม ห ำ บั ณ ฑิ ต ( ภ ำ ษ ำ อั ง ก ฤ ษ )
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เป็นกำรศึกษำเกี่ยวกับปริบททำงสังคมไทยภำยใต้กำรสร้ำงอำรมณ์ขันในกำร
แสดงเดี่ยวไมโครโฟนของโน้ต อุดม แต้พำนิช โดยวิเครำะห์จำกกรอบทฤษฎีควำมตลกทั้งสำมชนิด
คือ ทฤษฎีควำมเหนือกว่ำ ทฤษฎีควำมไม่เข้ำกัน และทฤษฎีกำรปลดปล่อย อีกทั้งยังศึกษำกล
วิธีกำรใช้ภำษำที่โน้ตใช้ในกำรสร้ำงควำมตลกขบขันในกำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟนอีกด้วย
จะเห็นได้ว่ำ งำนวิจัยดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นกำรศึกษำที่มุ่งหำคำตอบและมีแนวทำงกำรศึกษำที่
แตกต่ำงกันกับที่ผู้วิจั ยจะศึกษำ นอกจำกนั้น เท่ำที่ผู้ วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรม ก็ยังไม่เคยพบ
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งำนวิจัยใดที่นำมุมมองทำงวัจนปฏิบัติศำสตร์ (pragmatics) มำใช้ในกำรศึกษำวิเครำะห์ถ้อยคำ
นัยผกผัน (verbal irony) ซึ่งเป็นกลวิธีเด่นในกำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟนของอุดม แต้พำนิช มำก่อน
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษำถ้อยคำนัยผกผันในกำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟนของอุดม แต้พำนิช โดยใช้
ทฤษฎีทำงวัจนปฏิบัติศำสตร์มำเป็นกรอบทฤษฎีหลักในกำรวิเครำะห์
1.2 วัตถุประสงค์ในการวิจัย
1.2.1 เพื่อศึกษำลักษณะของถ้อยคำนัยผกผัน (verbal irony) ที่ปรำกฏในกำรแสดงเดี่ยว
ไมโครโฟนของอุดม แต้พำนิช
1.2.2 เพื่ อ ศึ ก ษำอวั จ นภำษำที่ สื่ อ ถ้ อ ยค ำนั ย ผกผั น (verbal irony) ในกำรแสดงเดี่ ย ว
ไมโครโฟนของอุดม แต้พำนิช
1.2.3 เพื่อศึกษำหน้ำที่ของถ้อยคำนัยผกผัน (verbal irony) ในกำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟนของ
อุดม แต้พำนิช
1.3 สมมติฐานการวิจัย
1.3.1 อุ ด ม แต้ พ ำนิ ช ใช้ ถ้ อ ยค ำนั ย ผกผั น (verbal irony) หลำยลั ก ษณะในกำรแสดง
เดี่ยวไมโครโฟน ลักษณะของถ้อยคำนัยผกผัน (verbal irony) ที่พบมำกที่สุดคือ วัจนกรรมกำรถำม
ที่ไม่ต้องกำรคำตอบ
1.3.2 อุดม แต้พำนิช มีกำรใช้อวัจนภำษำประกอบถ้อยคำนัยผกผัน (verbal irony) ได้แก่
กำรแสดงสีหน้ำที่เคร่งขรึมต่ำงไปจำกปกติ กำรเน้นเสียง กำรใช้ทำนองเสียงสูงกว่ำปกติ เพื่อสื่อ
ถอยคำนัยผกผัน (verbal irony) ในกำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟน
1.3.3 ถ้อยคำนั ย ผกผัน (verbal irony) ในกำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟนของอุดม แต้พำนิช
นอกจำกทำหน้ำที่สร้ำงอำรมณ์ขันแล้ว ส่วนใหญ่ยังทำหน้ำที่ประชดประชันประเด็นและเหตุกำรณ์
ทำงกำรเมืองและสังคมในขณะนั้น
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1.4 ขอบเขตของการวิจัย
อุดม แต้พำนิ ช จั ดทำกำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟนมำแล้ ว ทั้งสิ้ น 12
ระยะเวลำในกำรแสดงประมำณ 3-4 ชั่วโมง ดังนี้

ครั้ง แต่ล ะครั้งมี

ตารางที่ 1 ผลงานการแสดงเดี่ยวไมโครโฟนของอุดม แต้พานิช4
ครั้งที่
แสดง

ชื่อการแสดง

วันที่จัด
การแสดง

1

เดี่ยว 1
(เดี่ยวไมโครโฟน)

19-20 สิงหำคม 2538

2

เดี่ยว 2
(อุดม โชว์ห่วย)

9-18 สิงหำคม 2539
24-25สิงหำคม 2539

4

จานวน
รอบ
ที่แสดง
3 รอบ

14 รอบ

สถานที่
หอประชุมเมืองไทย
ประกันชีวิต
อำคำรเมืองไทย-ภัทร
คอมเพล็กซ์

หอประชุมเมืองไทย
ประกันชีวิต และ
กำดสวนแก้ว
จังหวัดเชียงใหม่

ความ
จุของ
ที่นั่ง
450
ที่นั่ง

450
ที่นั่ง

ข้อมูลจำกหนังสือ 16 ปีแห่งความโดดเดี่ยว (จักรพันธุ์ ขวัญมงคล, บรรณำธิกำร, ม.ป.ป.)

12
ครั้งที่
แสดง

จานวน
รอบ
ที่แสดง

ชื่อการแสดง

วันที่จัด
การแสดง

3

เดี่ยว 3
(อ.อุดมกำรช่ำง)

ตลอดเดือนกรกฎำคม
2540

22 รอบ

4

เดี่ยว 4
(เดี่ยว 4)

5 กุมภำพันธ์ –
14 มีนำคม 2542

28 รอบ

5

เดี่ยว 5
(ฉำยเดี่ยว)

สถานที่
อิมพีเรียลเวิลด์
ลำดพร้ำว และ
หอประชุม
มหำวิทยำลัย
เชียงใหม่

ความ
จุของ
ที่นั่ง
ไม่
ทรำบ
ควำม
จุของ
ที่นั่งที่
แน่ชัด

MCC Hall เดอะ
ไม่
มอลล์ บำงกะปิ และ ทรำบ
โรงแรมแกรนด์ภูคำ ควำม
จังหวัดเชียงใหม่
จุของ
ที่นั่งที่
แน่ชัด

11-20 มกรำคม 2545 30 รอบ โรงภำพยนตร์สกำล่ำ 1,000
และกำดสวนแก้ว
ที่นั่ง
จังหวัดเชียงใหม่

13
ครั้งที่
แสดง
6

ชื่อการแสดง
เดี่ยว 6
(ตูดหมึก)

วันที่จัด
การแสดง
1-27 สิงหำคม 2546

21 กันยำยน 2546

7

เดี่ยว 7
(เดี่ยว 7 หรือ ร้ำน
เซเว่นเดี่ยว)

2 กุมภำพันธ์ –
2 มีนำคม 2551
ไม่ทรำบวันที่จัดกำร
แสดงแน่ชัด

8

เดี่ยว 7.5
(เชียงใหม่ม่วนขนำด)

19-20 กรกฎำคม
2551

จานวน
รอบ
สถานที่
ที่แสดง
43 รอบ โรงภำพยนตร์สกำล่ำ
และกำดสวนแก้ว
จังหวัดเชียงใหม่
2 รอบ โรงภำพยนตร์ Hoyts
เมืองซิดนีย์ ประเทศ
ออสเตรเลีย

ความ
จุของ
ที่นั่ง
1,000
ที่นั่ง

3 รอบ

2,000
ที่นั่ง

ไม่
ทรำบ
ควำม
จุของ
ที่นั่งที่
แน่ชัด
39 รอบ โรงภำพยนตร์สกำล่ำ 1,000
ที่นั่ง
2 รอบ เมืองซิดนีย์ ประเทศ ไม่
ออสเตรเลีย
ทรำบ
ควำม
จุของ
ที่นั่งที่
แน่ชัด

กำดสวนแก้ว
จังหวัดเชียงใหม่

14
ครั้งที่
แสดง

ชื่อการแสดง

จานวน
รอบ
ที่แสดง
4-16 กุมภำพันธ์ 2553 15 รอบ
วันที่จัด
การแสดง

สถานที่
รอยัล
พำรำกอนฮอลล์
สยำมพำรำกอน

ความ
จุของ
ที่นั่ง
3,108
ที่นั่ง

9

เดี่ยว 8
(เดี่ยว 8)

10

เดี่ยว 9
(เดี่ยว 9 : สนุก สันติ
อหิงสำ)

5-18 สิงหำคม 2554

18 รอบ

รอยัล
พำรำกอนฮอลล์
สยำมพำรำกอน

3,108
ที่นั่ง

11

เดี่ยว 9.5
(สนุก สันติ อหิงสำ
ไม่แพ้กัน)

16-20 กันยำยน 2554

5 รอบ

กำดสวนแก้ว
จังหวัดเชียงใหม่

2,000
ที่นั่ง

15
ครั้งที่
แสดง
12

ชื่อการแสดง

วันที่จัด
การแสดง

เดี่ยว 10
(เดี่ยว 10)

15-31 มีนำคม 2556

จานวน
รอบ
ที่แสดง
17 รอบ

สถานที่
รอยัล
พำรำกอนฮอลล์
สยำมพำรำกอน

ความ
จุของ
ที่นั่ง
ไม่
ทรำบ
ควำม
จุของ
ที่นั่งที่
แน่ชัด

ในกำรวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้คัดเลือกข้อมูลจำกดีวีดีบันทึกกำรแสดงสดเดี่ยวไมโครโฟนของ
อุดม แต้พำนิช จำนวน 6 ครั้ง คือ เดี่ยว 7 เดี่ยว 7.5 เดี่ยว 8 เดี่ยว 9 เดี่ยว 9.5 และเดี่ยว 10
ซึ่งเป็นกำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟนช่วงหลังของอุดม แต้พำนิช ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้
1. ข้อมูล ดังกล่ำวมีควำมทันสมัยมำกที่สุ ดในเชิงปริบท เนื่องจำกในกำรศึกษำถ้อยคำ
นัยผกผัน (verbal irony) จำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องพิจำรณำปริบททำงสังคม เพื่อช่วยในกำรตีควำม
ถ้อยคำดังกล่ำว
2. ข้ อ มู ล ในช่ ว งนี้ มี ป ระเด็ น และเหตุ ก ำรณ์ ท ำงกำรเมื อ งและสั ง คมที่ น่ ำ สนใจ เช่ น
สถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองที่มีควำมขัดแย้งสูง มีกำรประท้วงใหญ่บ่อยครั้ง นำยกรัฐมนตรีในขณะนั้น
(น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) มักถูกวิจำรณ์ในหลำยด้ำน AEC กำรแลกเปลี่ยนแรงงำน นโยบำยของ
รัฐบำลที่มีผู้วิจำรณ์ว่ำสร้ำงควำมเสียหำยให้แก่ประเทศชำติ กำรนิรโทษกรรม กำรปฏิวัติ ฟุตบอล
ไทย ระบบขนส่ ง มวลชนของไทย อำทิ รถไฟไทย มอเตอร์ ไ ซค์ รั บ จ้ ำ ง แท็ ก ซี่ รถเมล์
โทรศัพท์มือถือ iPhone Social network ต่ำงๆ อำทิ Facebook Whatapps สั ญญำณ
อินเทอร์เน็ตของไทย หมีแพนด้ำ (ช่วงช่วงและหลินฮุ่ย) ฯลฯ
3. ผู้วิจัยสังเกตเห็นว่ำ กำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟนของอุดม แต้พำนิช ในช่วงหลัง หลังจำกที่
อุดม แต้พำนิช ห่ำงหำยไปจำกกำรแสดงเกือบ 5 ปีนั้น อุดม แต้พำนิชมีกำรใช้ถ้อยคำนัยผกผัน
(verbal irony) เพื่อประชดประชันประเด็นและเหตุกำรณ์ทำงกำรเมืองและสังคมมำกขึ้น
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1.5 วิธีดาเนินการวิจัย
1.5.1 ทบทวนวรรณกรรม
ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
1.5.1.1 ทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงำนวิจัยนี้ ซึ่งได้แก่ แนวคิด
ถ้อ ยค ำนั ย ผกผั น แนวคิด เรื่ อ งหลั กควำมร่ว มมือ ในกำรสนทนำและควำมหมำยเป็น นัย สนทนำ
แนวคิดวัจนกรรม และแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับอำรมณ์ขัน
1.5.1.2 ทบทวนงำนวิจัยที่ผ่ำนมำในอดีตที่เกี่ยวข้องกับงำนวิจัยนี้ เพื่อเป็นแนวทำง
ในกำรวิจัย
1.5.2 เก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจำกดีวีดีบันทึกกำรแสดงสดเดี่ยวไมโครโฟนของอุดม แต้พำนิช
ครั้งล่ำสุดจำนวน 6 ครั้ง คือ เดี่ยว 7 เดี่ยว 7.5 เดี่ยว 8 เดี่ยว 9 เดี่ยว 9.5 และเดี่ยว 10 ซึ่งมี
ระยะเวลำในกำรแสดงแต่ละครั้งประมำณ 3-4 ชั่วโมง
1.5.3 วิเครำะห์ข้อมูล โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1.5.3.1 ผู้วิจัยคัดเลือกถ้อยคำที่จัดเป็นถ้อยคำนัยผกผันจำกดีวีดีบันทึกกำรแสดงสด
เดี่ยวไมโครโฟนของอุดม แต้พำนิช โดยคัดเลือกจำกข้อควำมที่ตรงกับคำนิยำมของถ้อยคำนัยผกผัน 5
ดังต่อไปนี้
1.5.3.1.1 ถ้ อ ยค ำที่ ห มำยควำมตรงข้ ำ มกั บ ควำมหมำยตำมรู ป หรื อ
ตรงข้ำม
กับควำมหมำยมูลบทและควำมหมำยเป็นนัย
1.5.3.1.2 วัจนกรรมต่ำงๆ ที่ละเมิดเงื่อนไขควำมจริงใจ เช่น คำถำมที่ไม่
ต้องกำรคำตอบ คำแนะนำที่ไม่ต้องกำรให้ผู้ฟังทำตำม คำขอร้องที่ผู้พูดก็มิได้ต้องกำรให้ผู้ฟังทำ
เช่นนั้น เป็นต้น
1.5.3.1.3 ถ้อยคำแบบเสียงสะท้อนกลับซึ่งแฝงทัศนคติด้ำนลบของผู้พูด
1.5.3.2 วิเครำะห์ถ้อยคำนัยผกผันโดยใช้แนวคิดเรื่องถ้อยคำนัยผกผัน แนวคิดเรื่อง
หลักควำมร่วมมือในกำรสนทนำและควำมหมำยเป็นนัยสนทนำ แนวคิดเรื่องวัจนกรรม และแนวคิด
ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับอำรมณ์ขัน
5

นิ ย ำมของถ้ อ ยค ำนั ย ผกผั น (verbal irony) ในงำนวิ จั ย นี้ ผู้ วิ จั ย ยึ ด ตำมนิ ย ำมของ

ณัฐพร พำนโพธิ์ทอง (2556)
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1.5.3.3 วิเครำะห์อวัจนภำษำ (non-verbal) ที่อุดม แต้พำนิช ใช้เพื่อสื่อถ้อยคำ
นัยผกผัน
1.5.3.4 วิ เ ครำะห์ ห น้ ำ ที่ ข องถ้ อ ยค ำนั ย ผกผั น ในกำรแสดงเดี่ ย วไมโครโฟนของ
อุดม แต้พำนิช โดยพิจำรณำดังนี้
1.5.3.4.1 พิ จ ำรณำจำกลั ก ษณะและวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องกำรแสดง
เดี่ยวไมโครโฟน
1.5.3.4.2 พิจำรณำจำกเนื้อควำมของถ้อยคำนั้น ได้แก่ ถ้อยคำกล่ำวถึง
หรือพำดพิงถึงเป้ำหมำยของกำรประชดประชัน
1.5.3.4.3 พิจำรณำจำกปริบท ได้แก่ เสียงหัวเรำะของผู้ชม
1.5.4 เรียบเรียงและนำเสนอผลกำรวิจัย
1.5.5 สรุปผลกำรวิจัย อภิปรำยผล และให้ข้อเสนอแนะ
1.6 นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย
กำรแสดงเดี่ย วไมโครโฟน (stand-up comedy) หมำยถึง กำรแสดงตลกประเภทหนึ่ง
แต่ ต่ำ งจำกกำรแสดงตลกทั่ ว ไปตรงที่ มีผู้ แ สดงเพี ยงคนเดีย ว จนดูเ หมื อ นพู ดอยู่ คนเดี ย ว แต่ ก็
ก่อให้เกิดควำมตลกขบขันได้ กำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟนเป็นปริจเฉทที่มีโครงสร้ำงภำยในซับซ้อน ซึ่ง
เป็นกำรนำเรื่องตลกหลำยๆ เรื่องมำต่อรวมกัน โดยมีควำมเกี่ยวโยงกับปริบทและกำรจัดเรียงถ้อยคำ
ที่เป็นแบบแผนทำงกำรแสดง (stand-up routine) (กำญจนำ เจริญเกียรติบวร, 2548: 63)
กลวิธีทำงภำษำ หมำยถึง วิธีกำรที่ผู้พูดเลือกใช้ถ้อยคำเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในกำร
สื่อสำรนั้นๆ (ณัฐพร พำนโพธิ์ทอง, 2549: 7)
ถ้อยคำ (utterance) หมำยถึง ช่วงของกำรพูดที่คั่นด้วยควำมเงีย บ (Hurford and
Heasley, 1983: 16)
ณั ฐ พร พำนโพธิ์ ท อง (2556) ใช้ ค ำว่ ำ “ถ้ อ ยค ำนั ย ผกผั น ” แทน “verbal irony” ใน
ภำษำอั ง กฤษ ส ำหรั บ ในวิ ท ยำนิ พ นธ์ เ ล่ ม นี้ ผู้ วิ จั ย จึ ง ได้ ใ ช้ ค ำว่ ำ “ถ้ อ ยค ำนั ย ผกผั น ” เช่ น กั น
เนื่องจำกผู้วิจัยเห็นว่ำ เป็นคำที่สื่อถึงควำมหมำยและลักษณะของ verbal irony ได้เป็นอย่ำงดี

18
นิยำมของถ้อยคำนัยผกผัน (verbal irony) ในงำนวิจัยนี้ ผู้วิจัยยึดนิยำมของถ้อยคำนัย
ผกผัน (verbal irony) ตำมณัฐพร พำนโพธิ์ทอง (2556) เนื่องจำกผู้วิจัยเห็นว่ำ นิยำมของถ้อยคำ
นัยผกผันดังกล่ำวข้ำงต้นมีควำมครอบคลุมในหลำยๆ กรณีที่นักวัจนปฏิบัติศำสตร์และผู้ใช้ภำษำจัดว่ำ
เป็นถ้อยคำนัยผกผัน นิยำมดังกล่ำวมีดังนี้
1. ถ้อยคำที่หมำยควำมตรงข้ำมกับควำมหมำยตำมรูป หรือตรงข้ำมกับควำมหมำยมูลบท
และควำมหมำยเป็นนัย
ในบำงกรณี ผู้ ฟังจะต้องตีควำมมูล บท ควำมหมำยเป็นนัย หรือควำมหมำยอุปลั กษณ์
เสียก่อน แล้วจึงพลิกกลับเป็นควำมหมำยที่ตรงกันข้ำม จึงจะเข้ำใจควำมหมำยของถ้อยคำนัยผกผัน
ที่ผู้พูดต้องกำรสื่อได้
2. วั จ นกรรมต่ ำ งๆ ที่ ล ะเมิ ด เงื่ อ นไขควำมจริ ง ใจ เช่ น ค ำถำมที่ ไ ม่ ต้ อ งกำรค ำตอบ
คำแนะนำที่ไม่ต้องกำรให้ผู้ฟังทำตำม คำขอร้องที่ผู้พูดก็มิได้ต้องกำรให้ผู้ฟังทำเช่นนั้น เป็นต้น
3. ถ้อยคำแบบเสียงสะท้อนกลับซึ่งแฝงทัศนคติด้ำนลบของผู้พูด
วัจนกรรม (speech act) หมำยถึง กำรกระทำโดยใช้คำพูดซึ่งเกิดขึ้นภำยใต้เงื่อนไขของ
วัจนกรรมนั้นๆ (Searle, 1969)
อวัจนภำษำ ในงำนวิจัยนี้ ผู้วิจัยยึดคำนิยำมและกรอบกำรแบ่งประเภทของอวัจนภำษำตำม
สวนิต ยมำภัย (2526) ดังนี้
อวัจนภำษำ หมำยถึง กิริยำอำกำรต่ำงๆ ที่ปรำกฏออกมำทำงร่ำงกำยของมนุษย์เป็นส่วน
ใหญ่ และสำมำรถสื่อควำมหมำยได้ อวัจนภำษำส่วนใหญ่แล้วจะบ่งบอกให้ทรำบควำมรู้สึกและ
บุคลิ กลั กษณะของบุ คคลนั้ น เช่น อำกำรยิ้มแย้มบนใบหน้ำบ่งบอกควำมรู้สึ กพึงพอใจ อำกำร
หัวเรำะเยำะบ่งบอกควำมรู้สึกดูหมิ่น เป็นต้น (สวนิต ยมำภัย, 2526: 72)
สวนิต ยมำภัย (2526) ได้แบ่งประเภทของอวัจนภำษำออกเป็น 7 ประเภท ดังนี้
1. เทศภำษำ (สถำนที่และช่วงระยะ) หมำยถึง ภำษำที่ปรำกฏขึ้นจำกลักษณะของสถำนที่
และช่ ว งระยะที่ บุ คคลทำกำรสื่ อ สำรกั นอยู่ ทั้ง สถำนที่แ ละช่ว งระยะจะบ่ งบอกควำมหมำยบำง
ประกำรได้ชัดเจนพอสมควร เช่น บุคคลสองคนต่ำงเพศกันนั่งอยู่บนม้ำนั่งตัวเดียวกัน (สถำนที่)
และนั่งชิดกันประมำณหนึ่งคืบ (ช่วงระยะ) บ่งบอกให้เห็นถึงควำมสัมพันธ์เป็นพิเศษของทั้งสองบุคคล
ที่ไม่ใช่เพียงผู้รู้จักกันธรรมดำ
2. กำลภำษำ (กำลเวลำ) หมำยถึง อวัจนภำษำที่ใช้เวลำเป็นเครื่องสื่อควำมหมำย แบ่งย่อย
ได้ 2 ลักษณะดังนี้ ลักษณะแรกคือ เวลำที่จุดใดจุดหนึ่ง เช่น เวลำนัดหมำย บุคคลที่ไปติดต่อธุระ
ตรงตำมเวลำนัดหมำย ก็จะมีโอกำสที่ธุระของตนจะสำเร็จได้มำกกว่ำบุคคลที่ไปผิดเวลำ ลักษณะที่
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สองคือ ช่วงเวลำที่ใช้ เช่น มีบุคคลหนึ่งมำรอพบเรำอยู่นำนถึง 1 ชั่วโมง แสดงให้เห็นว่ำบุคคลนี้
ต้องมีธุระที่สำคัญมำก
3. นัย นภำษำ (สำยตำ) หมำยถึง อวัจนภำษำที่เกิดจำกกำรใช้ดวงตำหรือสำยตำ เพื่อ
สื่อสำรอำรมณ์ ควำมรู้สึกนึกคิด ควำมประสงค์ และทัศนคติบำงประกำรในตัวผู้ส่งสำร พฤติกรรม
ของดวงตำของคนเรำในกำรสื่อสำรนอกจำกกำรมอง กำรจ้อง กำรชำเลือง กำรทอดสำยตำให้ต่ำลง
แล้ว ยังมีกำรหรี่ตำให้เล็กลง ซึ่งแสดงควำมสงสัยหรือไม่แน่ใจ หรือกำรลืมตำให้โพลง แสดงออกถึง
ควำมพิศวง ควำมตื่นเต้น และควำมต้องกำรอย่ำงรุนแรง เป็นต้น
4. สัมผัสภำษำ (กำรสัมผัส) หมำยถึง อวัจนภำษำที่เกิดจำกกำรใช้อำกำรสัมผัส เพื่อสื่อสำร
ควำมรู้สึ กและอำรมณ์ ตลอดจนควำมปรำรถนำที่ฝังลึกอยู่ในใจของผู้ ส่งสำรไปยังผู้รับสำร เช่น
กำรสัมผัสแขนของคนไข้ที่กำลังนอนป่วยอยู่ที่โรงพยำบำลเพียงเบำๆ สื่อสำรถึงควำมเห็นอกเห็นใจ
และก่อเกิดกำลังใจแก่คนเจ็บได้อย่ำงดี
5. อำกำรภำษำ (กิริยำท่ำทำง) หมำยถึง อวัจนภำษำที่อยู่ในรูปของกำรเคลื่อนไหวร่ำงกำย
เพื่อสื่อสำร ได้แก่ กำรเคลื่อนไหวศีรษะ แขน ขำ และลำตัว เป็นต้น
6. วัตถุภำษำ (วัตถุหรือสิ่งของ) หมำยถึง อวัจนภำษำที่เกิดจำกกำรใช้และกำรเลือกวัตถุมำ
ใช้ เพื่อแสดงควำมหมำยบำงประกำรให้ปรำกฏ อันหมำยรวมถึงสิ่งของทุกขนำดทุกลักษณะที่ใช้ส่ง
สำรบำงประกำรได้ รวมถึงเครื่องแต่งกำยด้วย ตัวอย่ำงเช่น กำรเลือกใช้รถยนต์เพื่อเป็นเครื่องแสดง
ฐำนะ เป็นต้น
7. ปริภำษำ (น้ำเสียง) หมำยถึง อวัจนภำษำที่เกิดจำกกำรใช้น้ำเสียงประกอบถ้อยคำที่พูด
ออกไป น้ำเสียงที่เปล่งออกไปไม่ใช่ถ้อยคำ แต่แนบสนิทอยู่โดยรอบถ้อยคำ จนยำกที่จะแยกออก
จำกถ้อยคำได้ ตำมปกติในกำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคล น้ำเสียงมีควำมสำคัญมำกในกำรสื่อควำมหมำย
และพื้นอำรมณ์ของผู้พูด เช่น แม้ว่ำจะใช้ถ้อยคำอย่ำงเดียวกัน น้ำเสียงอำจแสดงควำมหมำยฉัน
มิตร หรือแสดงควำมหมำยในเชิงประชดประชันก็ได้ ฯลฯ นอกจำกนั้น ปริภำษำยังสำมำรถแบ่ง
ลักษณะย่อยได้อีกหลำยลักษณะ ได้แก่ ควำมดัง ควำมทุ้มแหลม ควำมเร็ว จังหวะ ควำมชัดเจน
ซึง่ แต่ละลักษณะนี้ขึ้นอยู่กับผู้ใช้น้ำเสียงว่ำจะบังคับหรือกำหนดให้มีควำมหมำยพิเศษเช่นใด
ปริบทในงำนวิจัยนี้หมำยถึง 1. ข้อควำมที่อยู่แวดล้อม (co-text) ถ้อยคำนัยผกผันที่ช่วยใน
กำรตีควำม 2. ปริบท (context) ที่เกี่ยวข้องกับถ้อยคำนัยผกผันที่ศึกษำ ซึ่งเป็นสภำพแวดล้อมและ
เงื่อนไขต่ำงๆ ที่รำยล้อมเหตุกำรณ์นั้นๆ หรือข้อมูลควำมรู้โดยรวมที่เกี่ยวกับเรื่องรำวหรือเหตุกำรณ์
นั้นๆ 3. พื้นควำมรู้ (background knowledge) ซึ่งเป็นควำมรู้พื้นฐำนของผู้ชม หรือเป็นสิ่งที่ผู้ชม
ได้เคยประสบมำด้วยตนเอง
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1.7 คาอธิบายสัญลักษณ์
(ครั้งที่แสดงเดี่ยวไมโครโฟน/ นำทีที่กล่ำวข้อควำม) เป็นกำรอ้ำงอิงข้อควำมที่ยกมำใส่ไว้ใน
งำนวิ จั ย นี้ ว่ ำ มำจำกกำรแสดงเดี่ ย วไมโครโฟนครั้ ง ที่ เ ท่ ำ ไหร่ และนำที ที่ เ ท่ ำ ไหร่ เช่ น
(เดี่ยว 9/ 20:30–28:12) หมำยถึง ข้อควำมที่ถอดออกมำจำกดีวีดีบันทึกกำรแสดงสดเดี่ยว 9 นำทีที่
20:30 ถึงนำทีที่ 28:12
_________ ข้อควำมที่ถูกขีดเส้นใต้ คือ ถ้อยคำนัยผกผัน
(ฮำ) หมำยถึง ผู้ชมหัวเรำะ
(ปรบมือ) หมำยถึง ผู้ชมปรบมือ
(ฮำ ปรบมือ) หมำยถึง ผู้ชมหัวเรำะและปรบมือ
………… หมำยถึง กำรร้องเพลงหรืออื่นๆ ที่ไม่ใช่กำรกล่ำวคำพูด เช่น แร๊พ ฉ่อย
บทกลอน เป็นต้น
วิธีกำรถ่ำยถอดข้อมูลนั้น ผู้วิจัยถ่ำยถอดตำมเสียงพูดของอุดม
1.8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.8.1 ทำให้ทรำบลักษณะและหน้ำที่ของถ้อยคำนัยผกผัน (verbal irony) ซึ่งเป็นกลวิธีเด่น
ในกำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟนของอุดม แต้พำนิช
1.8.2 เป็นแนวทำงในกำรศึกษำถ้อยคำนัยผกผัน (verbal irony) ในภำษำไทยต่อไป
1.8.3 เป็นแนวทำงในกำรศึกษำเรื่องกลวิธีทำงภำษำเพื่อกำรประชดประชันในภำษำไทย

บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรม

ในบทนี้ ผู้วิจัยจะกล่ำวถึงแนวคิดทฤษฎีต่ำงๆ รวมไปถึงงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็น
พื้นฐำนในกำรศึกษำและวิเครำะห์ถ้อยคำนัยผกผัน (verbal irony) ในวิทยำนิพนธ์เล่มนี้ โดยผู้วิจัยได้
แบ่งกำรนำเสนอออกเป็น 5 ส่วน คือ แนวคิดเรื่องถ้อยคำนัยผกผัน แนวคิดเรื่องหลักควำมร่ว มมือ
ในกำรสนทนำและควำมหมำยเป็นนัยสนทนำ แนวคิดเรื่องวัจนกรรม แนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับ
อำรมณ์ขัน และงำนวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยำนิพนธ์เล่มนี้ ซึ่งมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 แนวคิดถ้อยคานัยผกผัน (verbal irony)
นัยผกผั น (irony) แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 1. นัยผกผันเชิงสถำนกำรณ์ (situational
irony) และ 2. ถ้ อ ยค ำนั ย ผกผั น (verbal irony) นัย ผกผั น เชิ ง สถำนกำรณ์เ ป็น เรื่ อ งของสภำพ
เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ที่ผกผันหรือขัดแย้งกับเหตุกำรณ์ที่ควรจะเป็น ในขณะที่ถ้อยคำนัยผกผัน
(verbal irony) เป็นชนิดของนัยผกผันที่พิจำรณำตำมมุมมองทำงภำษำศำสตร์ (D.C.Muecke, 1982:
49) สำหรับในวิทยำนิพนธ์เล่มนี้ irony ที่ผู้วิจัยศึกษำคือ irony ที่เป็นถ้อยคำ หรือถ้อยคำนัยผกผัน
(verbal irony) เท่ำนั้น
2.1.1 นิยามของถ้อยคานัยผกผัน (verbal irony)
คำว่ำ “verbal irony” นั้น มีผู้สนใจศึกษำและให้คำนิยำมไว้อย่ำงมำกมำย ซึ่งสำมำรถจัด
กลุ่มได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
2.1.1.1 คานิยามจากพจนานุกรมทั่วไป
Oxford Advanced Learner’s Encyclopedic Dictionary ได้ให้นิยำม verbal irony ไว้
ว่ำเป็นถ้อยคำที่มีควำมหมำยตรงข้ำมกับควำมคิดของบุคคลนั้นๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำรเน้น
(emphatic) เพื่อให้เกิดควำมขบขัน (amusing) และเพื่อประชดประชัน (sarcastic) (Crowther,
1992: 479)
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Oxford advanced learner’s dictionary of current English ได้ให้คำจำกัดควำม
verbal irony ไว้ ว่ ำ หมำยถึ ง ถ้ อ ยค ำที่ สื่ อ ควำมหมำยตรงข้ ำ มกั บ ควำมคิ ด ของผู้ พู ด โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อกำรวิพำกษ์วิจำรณ์ที่มีพลัง (Hornby, 1974: 450)
Cambridge Advanced Learner’s Dictionary ให้คำนิยำม verbal irony ไว้ว่ำคือ
ถ้อยคำที่สื่อควำมหมำยแตกต่ำงไปจำกควำมหมำยของคำที่ใช้ มักใช้เพื่อแสดงอำรมณ์ขันหรือโกรธ
(Gillard, 2003: 664)
Webster’s Ninth New Collegiate Dictionary นิยำม verbal irony ไว้ว่ำ กำรใช้คำที่
สื่อบำงสิ่งบำงอย่ำงที่นอกเหนือจำกควำมหมำยตำมรูป โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งสื่อตรงข้ำมกับควำมหมำย
ตำมรูป (Mish, 1991: 639)
Macmillan English Dictionary For Advanced Learners International Student
Edition ได้นิยำม verbal irony ไว้ว่ำหมำยถึง รูปแบบของควำมตลกรูปแบบหนึ่งที่เกิดจำกกำรใช้
คำที่สื่อตรงข้ำมกับสิ่งที่ถ้อยคำนั้นหมำยถึง (Rundell, 2002: 760)
Longman Advanced American Dictionary ให้นิยำม verbal irony ไว้ว่ำเป็นกำรใช้คำ
ที่ตรงข้ำมกับสิ่งที่หมำยถึง มักใช้เพื่อควำมสนุกสนำนขบขัน (Summers, 2000: 762)
จะเห็นได้ว่ำ นิยำม verbal irony จำกพจนำนุกรมทั่วไป ส่วนใหญ่จะหมำยถึงถ้อยคำที่สื่อ
“ตรงข้ำม” กับควำมหมำยตำมรูป
2.1.1.2 คานิยามจากมุมมองของนักภาษาศาสตร์
Amante (1975: 17 อ้ำงถึงใน Panpothong, 1996) ให้คำนิยำมของ “verbal irony” ไว้
ว่ำหมำยถึง กำรใช้ภำษำที่สื่อตรงข้ำมกับควำมหมำยตำมรูป
อัตตำโด้ (Attardo, 2001 อ้ำงถึงใน กำญจนำ เจริญเกียรติบวร, 2548) ให้คำจำกัดควำม
ของ “verbal irony” ว่ ำ หมำยถึ ง กำรกล่ ำ วถ้ อ ยค ำค ำหนึ่ ง แต่ ห มำยควำมอี ก อย่ ำ งหนึ่ ง
ซึ่งควำมหมำยที่ต้องกำรสื่อนั้นมักจะตรงข้ำมกับถ้อยคำที่กล่ำวออกไป
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พจนำนุกรมภำษำศำสตร์ The Concise Oxford Dictionary of Linguistics ได้ให้นิยำม
verbal irony ว่ำเป็นกำรพูดที่ตรงข้ำมกับควำมหมำย (Matthews, 1997: 187)
จะเห็ น ได้ ว่ ำ นิ ย ำม verbal irony ของนั ก ภำษำศำสตร์ ส่ ว นใหญ่ จ ะมุ่ ง ไปที่ ก ำรพู ด ที่
“ตรงข้ำม” กับควำมหมำยหรือสิ่งที่ต้องกำรสื่อ
2.1.1.3 คานิยามจากมุมมองของนักวรรณคดี
ในสำขำวรรณคดี ไ ทย irony เป็ น กลวิ ธี ห นึ่ ง ของงำนเขี ย นประเภทเสี ย ดสี (satire)
โดยนักวรรณคดีใช้คำว่ำ “กำรแฝงนัย” แทนคำว่ำ “irony”
พจนำนุกรมศัพท์วรรณกรรม ได้อธิบำยควำมหมำยของกำรแฝงนัย (irony) ไว้ว่ำ กำรแฝง
นัยเป็นภำพพจน์ (figure of speech) ชนิดหนึ่ง ที่เจตนำหรือควำมคิดที่ต้องกำรจะสื่อสำรนั้นมีควำม
แตกต่ำงหรือตรงกันข้ำมกับควำมหมำยตำมตัวอักษร (รำชบัณฑิตยสถำน, 2539: 128)
นอกจำกนั้น นักวรรณคดีหลำยท่ำนก็ได้ให้นิยำมของ irony ที่สอดคล้องกัน ดังนี้
กุ ห ลำบ มั ล ลิ ก ะมำส อธิ บ ำยกำรแฝงนั ย ด้ ว ยถ้ อ ยค ำไว้ ว่ ำ เป็ น ภำพพจน์ ช นิ ด หนึ่ ง ซึ่ ง
หมำยถึง กำรกล่ำวอย่ำงตรงกันข้ำมกับควำมตั้งใจหรือควำมจริง มีลักษณะคล้ำยกำรประชดประชัน
เหน็บแนม และกำรเสียดสี แต่จะไม่ต้องกำรว่ำให้รู้สึกขมขื่นหรือเจ็บ ใจ และไม่ตั้งใจเสียดสีรุนแรง
กำรแฝงนัยจะมีลักษณะเป็นกำรยั่วล้อหรือเย้ำแหย่มำกกว่ำ (กุหลำบ มัลลิกะมำส, 2540: 35 อ้ำงถึง
ใน นฤมล อินทรลักษณ์, 2545: 135)
กำญจนำ วิชญำปกรณ์ อธิบำยภำพพจน์แบบประชด (irony) ไว้ว่ำ เป็นกำรใช้ภำษำเพื่อ
สื่อควำมคิดและเจตนำที่ตรงข้ำมกับควำมหมำยตำมตัวอักษรที่ปรำกฏ เป็นกำรกล่ำวอย่ำงหนึ่ง แต่
เจตนำสื่อควำมหมำยอีกอย่ำงหนึ่ง เช่น กำรกล่ำวทำนองตำหนิแต่เจตนำที่แท้จริงต้องกำรชมเชย
หรื อ กำรกล่ ำ วชมเชยแต่ เ จตนำแท้ จ ริ ง ต้ อ งกำรต ำหนิ เยำะเย้ ย หรื อ เหยี ย ดหยำม เป็ น ต้ น
(กำญจนำ วิชญำปกรณ์, 2542: 109)
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มำรศรี สอทิพย์ ให้นิยำมกำรแฝงนัย (irony) ว่ำหมำยถึง กำรเขียนที่ผู้เขียนแสดงควำมคิด
ควำมรู้สึก อำรมณ์หรือทัศนคติต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ตรงกันข้ำมกับถ้อยคำหรือข้อควำมที่ปรำกฏ
(มำรศรี สอทิพย์, 2542: 12)
Knox (1961 อ้ำงถึงใน Panpathong, 1996: 13) นักวรรณคดีอีกท่ำนหนึ่งได้นิยำม
“verbal irony” ไว้ว่ำหมำยถึง กำรใช้คำที่สื่อบำงสิ่งบำงอย่ำงที่แตกต่ำงไปจำกควำมหมำยตำมรูป
จะเห็ น ได้ ว่ ำ ในมุ ม มองของนั ก วรรณคดี verbal irony เป็ น ภำพพจน์ ช นิ ด หนึ่ ง ซึ่ ง มี
ควำมหมำยใน 2 ลักษณะคือ ถ้อยคำที่สื่อควำมหมำย “ตรงข้ำม” กับควำมหมำยตำมรูป และ
ถ้อยคำที่สื่อควำมหมำย “แตกต่ำง” จำกควำมหมำยตำมรูป (กำรพูดอย่ำงหนึ่งแต่สื่อควำมหมำยอีก
อย่ำงหนึ่ง)
จำกนิ ย ำมทั้ ง หมดข้ ำ งต้ น เรำสำมำรถสรุ ป นิ ย ำม “verval irony” ตำมที่ พ จนำนุ ก รม
นักภำษำศำสตร์ และนักวรรณคดีหลำยท่ำนนิยำมไว้ได้เป็น 2 นิยำม คือ 1. กำรพูดอย่ำงหนึ่งแต่
หมำยควำมตรงกันข้ำมกับควำมหมำยตำมรูป และ 2. กำรพูดอย่ำงหนึ่งแต่หมำยควำมอีกอย่ำงหนึ่ง
อย่ำงไรก็ตำม ณัฐพร พำนโพธิ์ทอง ชี้ให้เห็นว่ำ กำรนิยำมถ้อยคำนัยผกผันแบบที่สองยัง
กว้ำงเกินไป เนื่องจำกมีกลวิธีทำงภำษำอื่นๆ อีกมำกที่เป็นกำรพูดอย่ำงหนึ่งแต่หมำยควำมอีกอย่ำง
หนึ่ ง เช่ น ถ้ อ ยค ำอุ ป ลั ก ษณ์ ถ้ อ ยค ำที่ ก ล่ ำ วน้ อ ยกว่ ำ จริ ง วั จ นกรรมอ้ อ ม เป็ น ต้ น
(ณัฐพร พำนโพธิ์ทอง, 2555: 115)
ส่วนนิยำมถ้อยคำนัยผกผันแบบที่หนึ่งที่ว่ำ “กำรพูดอย่ำงหนึ่งแต่หมำยควำมตรงกันข้ำมกับ
ควำมหมำยตำมรูป” นั้น นักวัจนปฏิบัติศำสตร์หลำยท่ำนชี้ให้เห็นว่ำ ยังไม่ครอบคลุมในหลำยกรณี
ดังตัวอย่ำง
“พ่อกลับมำถึงบ้ำนเห็นแม่กำลังตีลูกจนลูกร้องไห้สะอึกสะอื้น
พ่อ : ลูกมันทำผิดอะไรนักหนำ ถึงต้องตีกันขนำดนี้
แม่ : ก็แค่สอบตกทุกวิชำ ถึงต้องตีกันขนำดนี้ไง”
(ณัฐพร พำนโพธิ์ทอง, 2556: 115)
จำกตั ว อย่ ำ ง จะเห็ น ว่ ำ ผู้ พู ดไม่ไ ด้ห มำยควำมตรงข้ ำ มกั บควำมหมำยตำมรู ป (literal
meaning) แต่เป็นกำรสื่อควำมที่ตรงข้ำมกับมูลบท (presupposition) คำว่ำ “แค่” ในตัวอย่ำงนี้สื่อ
มู ล บทว่ ำ “กำรสอบตกทุ ก วิ ช ำไม่ ใ ช่ เ รื่ อ งใหญ่ อ ะไร” จะเห็ น ได้ ว่ ำ ผู้ พู ด สื่ อ ควำมตรงข้ ำ มกั บ
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ควำมหมำยมูลบทอย่ำงชัดเจน ดังนั้น กำรที่ผู้ฟังจะเข้ำใจถ้อยคำนัยผกผันในตัวอย่ำงนี้ได้ จะต้อง
ทรำบมูลบท และตีควำมมูลบทเสียก่อน แล้วจึงพลิกกลับเป็นตรงกันข้ ำม จึงจะเข้ำใจควำมหมำย
เป็นนัยผกผันที่ผู้พูดต้องกำรสื่อได้ ในที่นี้คือ “กำรสอบตกทุกวิชำเป็นเรื่องใหญ่ (จึงต้องทำโทษขนำด
นี้)” (ณัฐพร พำนโพธิ์ทอง, 2556: 116)
นอกจำกนี้ ยังมีอีกหลำยตัวอย่ำงที่แสดงให้เห็นว่ำ ถ้อยคำนัยผกผันไม่ได้สื่อตรงข้ำมกับ
ควำมหมำยตำมรูปเสมอไป เช่น
อำจำรย์กำลังถือหนังสือหลำยเล่มและกระเป๋ำที่หนักมำก จนไม่สำมำรถใช้มือไปเปิดประตู
ห้องเรียนเพื่อเข้ำไปสอนได้ ขณะนั้นมีนักศึกษำเดินผ่ำนมำพอดี แต่นักศึกษำก็ไม่ได้เปิดประตูให้
อำจำรย์ อำจำรย์จึงพูดกับนักศึกษำว่ำ “ขอบคุณนะ”
จำกตัวอย่ำง จะเห็นได้ว่ำ อำจำรย์ไม่ได้หมำยควำมตรงข้ำมกับควำมหมำยตำมรูป แต่เป็น
กำรขอบคุณที่ใช้กำรละเมิดเงื่อนไขควำมจริงใจ เพื่อประชดนักศึกษำที่ไม่มีน้ำใจช่วยเปิดประตูให้
อำจำรย์
Myers (1978 อ้ำงถึงใน Panpothong, 1996: 14) ชี้ให้เห็นว่ำ นอกเหนือจำกคำนิยำมแบบ
ดั้งเดิมแล้ว ควรเพิ่มเรื่องควำมจริงใจลงไปในคำนิยำมของถ้อยคำนัยผกผัน (verbal irony) ด้วย
นอกจำกนี้ ยังมีตัวอย่ำงในภำษำอังกฤษที่แสดงให้เห็นว่ำถ้อยคำนัยผกผันไม่ได้สื่อควำมตรง
ข้ำมกับควำมหมำยตำมรูปเสมอไป
“Could you do me the favor of shutting up?”
(Haverkate 1990: 85 อ้ำงถึงใน Panpothong, 1996: 13)
จำกตัวอย่ำง ผู้พูดไม่ได้ต้องกำรสื่อควำมตรงข้ำมกับควำมหมำยตำมรูปว่ำ “ช่วยกรุณำพูด
ต่อไปได้ไหมคะ” หรือ “กรุณำอย่ำหยุดพูดได้ไหมคะ” และผู้พูดก็ไม่ได้ต้องกำรคำตอบจำกผู้ฟังด้วย
ว่ำ “ได้” หรือ “ไม่ได้” ถ้อยคำนัยผกผันในตัวอย่ำงนี้จัดเป็นคำถำมที่ไม่ต้องกำรคำตอบ แต่ใช้เพื่อ
ประชดประชันผู้ฟัง
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Haverkate ชี้ให้เห็นว่ำ ควำมแตกต่ำงของคำถำมที่เป็นถ้อยคำนัยผกผันกับคำถำมปกติ
ทั่ว ไปอยู่ ที่ควำมจริ งใจ (sincerity) ที่จะได้รับคำตอบกลั บมำ โดยทั่ว ไปเมื่อผู้ พูดถำมผู้ ฟัง ย่อม
คำดหวังที่จะได้รับคำตอบกลับมำ แต่คำถำมที่เป็นถ้อยคำนัยผกผันนั้น ผู้พูดไม่ได้ต้องกำรคำตอบ
จำกผู้ฟัง แต่ใช้คำถำมที่ไม่ต้องกำรคำตอบนี้เพื่อประชดประชันผู้ฟัง
Wilson and Sperber (1981, 1992 อ้ำงถึงใน Panpothong, 1996: 14) กล่ำวว่ำ
กำรให้คำนิยำม “verbal irony” ว่ำเป็นกลวิธีทำงภำษำที่สื่อตรงข้ำมกับควำมหมำยตำมรูปนั้นเป็น
กำรให้คำนิยำมที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจำกถ้อยคำนัยผกผันไม่ใช่ถ้อยคำที่สื่อตรงข้ำมกับควำมหมำยตำมรูป
แต่เป็นกำรเอ่ยถึง (mention) ถ้อยคำที่มีผู้กล่ำวไว้ก่อนหรือควำมคิดที่ผู้พูดเชื่อว่ำมีอยู่ และแสดง
ท่ำทีหรือควำมรู้สึกด้ำนลบต่อถ้อยคำนั้นๆ โดยที่ผู้พูดไม่ได้เชื่อเช่นนั้นจริง แนวคิดนี้เรียกว่ำ “ถ้อยคำ
นัยผกผันแบบเสียงสะท้อนกลับ” (irony as echoic) หรือ “ถ้อยคำนัยผกผันแบบเอ่ยถึง” (irony as
mention) ดังตัวอย่ำง
“ก ลังเลว่ำควรขับรถไปต่ำงจังหวัดหรือไม่ เนื่ องจำกมีพยำกรณ์อำกำศว่ำฝนจะตกหนัก
แต่น้องสำวพูดกับ ก ว่ำ “ถ้ำกรมอุตุฯ บอกว่ำฝนจะตก ก็แปลว่ำไม่ตก ตั้งใจไว้แล้วก็ไปเถอะ” แต่
เมื่อขั บ รถไปถึง กลำงทำง ก็ เกิด ฝนตกหนัก จนเกือบมองไม่เห็ นทำงข้ำงหน้ำ ก จึงหั นไปพูดกั บ
น้องสำวด้วยควำมเจ็บใจว่ำ “ถ้ำกรมอุตุฯ บอกว่ำฝนจะตก ก็แปลว่ำไม่ตก””
(ณัฐพร พำนโพธิ์ทอง, 2556: 115)
จำกตัวอย่ำง ถ้อยคำของ ก ที่ว่ำ “ถ้ำกรมอุตุฯ บอกว่ำฝนจะตก ก็แปลว่ำไม่ตก” ไม่ได้เป็น
กำรสื่อตรงข้ำมกับควำมหมำยตำมรูป แต่เป็นกำรกล่ำวซ้ำถ้อยคำที่น้องสำวของตนกล่ำวไว้ก่อนหน้ำ
นี้ ถ้อยคำของ ก จึ งเป็ น เสี ย งสะท้อนกลั บเพื่อสื่ อทัศนคติด้ำนลบไปสู่ น้องสำวของตน ในที่นี้ ก
ต้องกำรประชดประชันน้องสำวของตนนั่นเอง
ในบำงกรณีถ้อยคำนัยผกผันแบบเสี ยงสะท้อนกลับนี้ อำจไม่ได้มีผู้ใดกล่ำวถ้อยคำนั้นไว้ก่อน
แต่ผู้พูดเชื่อว่ำผู้ฟังมีควำมคิดเช่นนั้นอยู่ เช่น ลูกอำจประชดแม่ว่ำ “หนูไม่เก่ง ไม่ดีเหมือนพี่ใหญ่ ”
เพรำะลูกเชื่อว่ำแม่มีควำมคิดเช่นนั้นอยู่ แนวคิดถ้อยคำนัยผกผันแบบเสียงสะท้อนกลับของ Wilson
(1992) จึงหมำยรวมทั้งกรณีที่ผู้พูดกล่ำวสะท้อนกลับคำพูดที่ผู้ฟังเคยกล่ำวไว้ และกรณีที่ผู้พูดกล่ำว
สะท้อนควำมคิดที่ผู้พูดคิดว่ำผู้ฟังคิดเช่นนั้นอยู่ (ณัฐพร พำนโพธิ์ทอง, 2556: 117)
นอกจำกแนวคิ ด ถ้ อ ยค ำนั ย ผกผั น แบบเสี ย งสะท้ อ นกลั บ แล้ ว ยั ง มี แ นวคิ ด “Pretense
Theory” ที่เสนอโดย Sperber (Sperber, 1984 อ้ำงถึงใน ณัฐพร พำนโพธิ์ทอง, 2555: 119)
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แนวคิดนี้อธิบำยว่ำ ผู้พูดถ้อยคำนัยผกผันไม่ได้กล่ำวสิ่งที่สื่อควำมตรงกันข้ำม แต่กำลัง “แสร้ง” ทำ
ว่ำสื่อควำมหมำยเช่นนั้น
จำกตัวอย่ำงที่กล่ำวมำทั้งหมดข้ำงต้น ทำให้เห็นว่ำ ถ้อยคำนัยผกผัน (verbal irony) ไม่ได้
หมำยถึงเพียงถ้อยคำที่สื่อตรงข้ำมกับควำมหมำยตำมรู ป หรือกำรพูดอย่ำงหนึ่งแต่หมำยควำมอีก
อย่ำงหนึ่งเท่ำนั้น แต่ยังรวมถึงถ้อยคำที่สื่อตรงข้ำมกับมูลบท ถ้อยคำที่ผู้พูดกล่ำวแบบไม่จริงใจ และ
ถ้อยคำนัยผกผันแบบเสียงสะท้อนกลับด้วย
ณัฐพร พำนโพธิ์ทอง (2556: 117) ได้สรุปนิยำมของถ้อยคำนัยผกผัน ซึ่งครอบคลุมกรณี
ต่ำงๆ ที่กล่ำวมำข้ำงต้น นิยำมดังกล่ำวมีดังนี้
1. ถ้อยคำที่หมำยควำมตรงข้ำมกับควำมหมำยตำมรูป หรือตรงข้ำมกับควำมหมำยมูลบท
และควำมหมำยเป็นนัย
ในบำงกรณี ผู้ ฟังจะต้องตีควำมมูล บท ควำมหมำยเป็นนัย หรือควำมหมำยอุปลั กษณ์
เสียก่อน แล้วจึงพลิกกลับเป็นควำมหมำยที่ตรงกันข้ำม จึงจะเข้ำใจควำมหมำยของถ้อยคำนัยผกผัน
ที่ผู้พูดต้องกำรสื่อได้
2. วั จ นกรรมต่ ำงๆ ที่ ล ะเมิ ด เงื่ อนไขควำมจริง ใจ เช่น ค ำถำมที่ ไม่ ต้ อ งกำรค ำตอบ
คำแนะนำที่ไม่ต้องกำรให้ผู้ฟังทำตำม คำขอร้องที่ผู้พูดก็มิได้ต้องกำรให้ผู้ฟังทำเช่นนั้น เป็นต้น
3. ถ้อยคำแบบเสียงสะท้อนกลับซึ่งแฝงทัศนคติด้ำนลบของผู้พูด
ส ำหรั บ วิ ท ยำนิ พ นธ์ เ ล่ ม นี้ ผู้ วิ จั ย ยึ ด นิ ย ำมของถ้ อ ยค ำนั ย ผกผั น (verbal irony) ตำม
ณัฐพร พำนโพธิ์ทอง (2556) เนื่องจำกผู้วิจัยเห็นว่ำ นิยำมของถ้อยคำนัยผกผันดังกล่ำวข้ำงต้นมี
ควำมครอบคลุมในหลำยๆ กรณีที่นักวัจนปฏิบัติศำสตร์และผู้ใช้ภำษำจัดว่ำเป็นถ้อยคำนัยผกผัน
2.1.2 ลักษณะของถ้อยคานัยผกผัน (verbal irony)
ลักษณะที่สำคัญของถ้อยคำนัยผกผันคือควำมแตกต่ำงระหว่ำงควำมเป็นจริงกับถ้อยคำที่
ปรำกฏ (Haakon Chevalier, 1932: 42 อ้ำงถึงใน D.C.Muecke,1982: 33)
อัตตำโด้ (Attardo, 2001: 112-118 อ้ำงถึงใน กำญจนำ เจริญเกียรติบวร, 2548: 129)
อธิบำยเพิ่มเติมว่ำ ลักษณะของถ้อยคำนัยผกผันที่เห็นได้อย่ำงเด่นชัดคือ ควำมไม่เข้ำกันระหว่ำง
ถ้อยคำกับปริบท ซึ่งอำจเป็นไปได้ทั้งปริบทในขณะที่ถ้อยคำนั้นถูกกล่ำวออกไป และปริบทที่เป็น
ควำมรู้ควำมเชื่อเดิมของคู่สนทนำ
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ณัฐพร พำนโพธิ์ทอง (2556: 117) ชี้ให้เห็นว่ำ ถ้อยคำนัยผกผันในภำษำต่ำงๆ มีลัก ษณะที่
เหมือนกันคือ ควำมหมำยตำมรูปจะเป็นควำมหมำยด้ำนบวก ส่วนควำมหมำยที่ต้องกำรสื่อจะเป็น
ควำมหมำยด้ำนลบ
นอกจำกนี้ Panpothong (1996) ยังได้ศึกษำลักษณะของถ้อยคำนัยผกผันในภำษำไทยไว้
ในงำนวิจัยเรื่อง “A pragmatic study of verbal irony in Thai” พบว่ำ ผู้พูดภำษำไทยมีกลวิธีใน
กำรสื่อถ้อยคำนัยผกผันหลำยลักษณะ ดังนี้
1. กำรวำงถ้ อ ยค ำที่ มี ค วำมหมำยขั ด แย้ ง กั น ไว้ คู่ กั น (contradictory adjacent
expressions)
ผู้พูดจะกล่ำวบำงสิ่งที่ตรงข้ำมกับข้อควำมที่อยู่โ ดยรอบหรือถ้อยคำที่อยู่ติดกัน กล่ำวคือ
เมื่อผู้พูดกล่ำวถ้อยคำนัยผกผันแล้ว ผู้พูดก็จะกล่ำวถ้อยคำที่มีควำมหมำยขัดแย้งกันต่อทันที กำรวำง
ถ้อยคำที่มีควำมหมำยขัดแย้งกันไว้คู่กันเช่นนี้ช่วยให้ผู้ฟัง สำมำรถตระหนักได้ว่ำ ผู้พูดไม่จริงใจในกำร
กล่ำวถ้อยคำนั้น กลวิธีนี้ถือเป็นกลวิธีที่ผู้พูดภำษำไทยใช้มำกที่สุด ดังตัวอย่ำง
“ดีนี่ คุณเล่นทิ้งลูกฉันอยู่คนเดียวแล้วมาโอ้โลมเมียเก่า”
(Panpothong, 1996: 35)
จำกตัวอย่ำง Panpothong อธิบำยว่ำ ผู้พูดวำงถ้อยคำที่ขัดแย้งกันไว้ติดกัน ถ้อยคำแรกคือ
“ดีนี่” สื่อควำมหมำยด้ำนบวก แต่ถ้อยคำที่ตำมมำคือ “คุณเล่นทิ้งลูกฉันอยู่คนเดียวแล้วมำโอ้โลม
เมียเก่ำ ” สื่ อควำมหมำยด้ำนลบ กำรวำงถ้อยคำที่ขัดแย้งกันไว้คู่กันนี้ทำให้ ผู้ ฟังทรำบได้ทันทีว่ำ
ถ้อยคำ “ดีนี่” เป็นถ้อยคำนัยผกผันที่สื่อควำมหมำยตรงกันข้ำม
2. กำรกล่ำวถึงสิ่งที่เป็นไปไม่ได้หรือไม่สมเหตุสมผล (irrational expressions)
กำรกล่ำวถึงสิ่งที่เป็นไปไม่ได้หรือไม่สมเหตุสมผลเป็นอีกกลวิธีหนึ่งที่ผู้พูดภำษำไทยใช้เพื่อ
แสดงว่ ำ ถ้ อ ยค ำนั ย ผกผั น คื อ กำรพู ด ในสิ่ ง ที่ ขั ด แย้ ง กั บ ควำมเป็ น จริ ง ควำมเป็ น ไปไม่ ไ ด้ ห รื อ ไม่
สมเหตุสมผลจะทำให้ผู้ฟังทรำบได้ว่ำ ผู้พูดกำลังใช้ถ้อยคำนัยผกผันอยู่ ดังตัวอย่ำง
“เอ้อ! ประเดี๋ยวก็เหำะได้หรอกสิมำลำ”
(Panpothong, 1996: 37)
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จำกตัวอย่ำงจะเห็นว่ำ กำรที่ผู้ฟังจะเหำะได้นั้น เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้และไม่สมเหตุสมผล
ควำมไม่สมเหตุสมผลนี้ทำให้ผู้ฟังสำมำรถตระหนักได้ว่ำผู้พูดกำลังใช้ถ้อยคำนัยผกผันอยู่
3. กำรกล่ำวเน้นให้เกินจริงอย่ำงมำก (overly exaggerated expressions)
กำรกล่ ำ วเน้ น ให้ เ กิ น จริ ง อย่ ำ งมำกเป็ น อี ก กลวิ ธี ห นึ่ ง ที่ ผู้ พู ด ภำษำไทยมั ก จะใช้ เ พื่ อ สื่ อ
ควำมหมำยเป็นนัยผกผัน และกำรกล่ำวเน้นให้เกินจริงอย่ำงมำกนี้เองที่ทำให้ผู้ฟังทรำบได้ว่ำ ผู้พูด
กำลังใช้ถ้อยคำนัยผกผันอยู่ ดังตัวอย่ำง
ชุดำพูดกับนิธิมำในวันที่เจอกันครั้งแรกว่ำ
“แหม ช่ำงโชคดีจริง ชุนะอยำกรู้จักคุณนิธิมำมำนำนเต็มที ไม่ ทรำบว่ำมันเป็นวันมหำมหำ
สิทธิโชคยังไงดี”
(Panpothong, 1996: 39)
จำกตัวอย่ำง Panpothong อธิบำยว่ำ ผู้พูดสร้ำงคำให้เกินจริง โดยกำรเติมอุปสรรค
(prefix) “มหำ” ซ้ำๆ ไว้หน้ำคำนำมหลัก “สิทธิโชค” เพื่อเป็นกำรเน้นให้ถ้อยคำนี้สื่อควำมหมำยที่
เกินจริงอย่ำงมำก กำรกล่ำวเน้นให้เกินจริงเช่นนี้ทำให้ผู้ฟังรับรู้ได้ว่ำผู้พูดกำลังใช้ถ้อยคำนัยผกผันอยู่
4. กำรใช้ระดับภำษำที่ไม่เหมำะสม (inappropriate language)
กำรใช้ระดับภำษำที่ไม่เหมำะสมกับสถำนภำพของผู้ฟังหรือผู้ที่กล่ำวถึงเป็นอีกลักษณะหนึ่ง
ของถ้อยคำนัยผกผันที่ผู้พูดภำษำไทยมักจะใช้อยู่บ่อยครั้ง ดังตัวอย่ำง

นำยจ้ำงพูดกับคนใช้ว่ำ
“แกขำดอะไรก็บอกฉันได้นี่ หรือต้องให้ฉันทูลถำม”
(Panpothong, 1996: 41)
ในภำษำไทยคำรำชำศัพท์จะใช้เฉพำะกับพระมหำกษัตริย์ พระบรมวงศำนุวงศ์ พระสงฆ์
หรือบุคคลที่มีสถำนะทำงสังคมที่สูงกว่ำ แต่ผู้พูดในตัวอย่ำงนี้เลือกใช้คำรำชำศัพท์ “ทูลถำม” กับคน
ใช้ ซึ่งมีสถำนะทำงสังคมที่ต่ำกว่ำ กำรใช้ระดับภำษำที่ไม่เหมำะสมกับสถำนภำพของผู้ฟังเช่นนี้จึงทำ
ให้ทรำบได้ทันทีว่ำผู้พูดกำลังใช้ถ้อยคำนัยผกผันอยู่
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นอกเหนือจำกถ้อยคำนัยผกผันทั้ง 4 ลักษณะที่กล่ำวมำข้ำงต้น ในงำนวิจัยเรื่องหน้ำที่
อุปลักษณ์จำกมุมมองของผู้พูดภำษำไทยที่ณัฐพร พำนโพธิ์ทอง ได้ศึกษำไว้ ยังพบถ้อยคำนัยผกผัน
อีกลักษณะหนึ่งที่สื่อโดยกำรเลือกใช้แบบเปรียบที่มีคุณสมบัติตรงกันข้ำมกับคุณสมบัติที่กล่ำวถึง เช่น
ใหญ่ยังกับขี้ตำมด ขำวเป็นดิน ฉลำดนกเอี้ยงเกำะ หอมเหมือนขี้ ซึ่งสื่อควำมหมำยว่ำ เล็กมำก
ดำ โง่ และเหม็น ตำมลำดับ (ณัฐพร พำนโพธิ์ทอง, 2542: 266)
นอกจำกนั้น Wilson (1992 อ้ำงถึงใน พรรณธร ครุธเนตร, 2547: 73-74) ยังได้เสนอ
ถ้อยคำนัยผกผันอีกลักษณะหนึ่งคือ ถ้อยคำนัยผกผันแบบเสียงสะท้อน (Echoic irony) โดยให้
คำอธิบำยไว้ดังนี้
An echoic utterance simultaneously expresses the speaker’s
attitude or reaction to what was said or thought… The speaker
echoes a thought she attributes to someone else, while
dissociating herself from it with anything from mild ridicule or
savage scorn.
สรุปควำมได้ว่ำ ถ้อยคำนัยผกผันแบบเสียงสะท้อนจะสื่อทัศนคติด้ำนลบของผู้พูด โดยกำรนำ
ถ้อยคำที่บุคคลอื่นเคยกล่ำวไว้ก่อนหรือควำมคิดที่ผู้พูดคิดว่ำบุคคลอื่นคิดเช่นนั้นมำกล่ำวซ้ำ ผู้พูดจะ
เลียนแบบหรือสะท้อนกลับควำมคิดของบุคคลอื่นในเชิงล้อเลียนหรือเย้ยหยัน
Wilson and Sperber ได้ให้ตัวอย่ำงถ้อยคำนัยผกผันแบบเสียงสะท้อนไว้ดังนี้
Mary has lent some money to Bill on the understanding
that she will get it back next day. She wonders aloud to Peter
whether Bill will keep his word.
Peter : Bill is an officer and a gentleman.
Next day, Bill rudely denies all knowledge of his debt to
Mary. After telling Peter what has happened,
Mary : An officer and a gentleman, indeed.
(Wilson, 1992: 59-60 อ้ำงถึงใน พรรณธร ครุธเนตร, 2547: 74)
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จำกตัวอย่ำงจะเห็นว่ำ เนื่องจำกปีเตอร์เคยกล่ำวกับแมรี่ไว้ว่ำ “บิลล์เป็นสุภำพบุรุษ” แต่
จำกเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้น บิลล์ไม่ได้เป็นสุภำพบุรุษดังที่ปีเตอร์กล่ำว เนื่องจำกบิลล์ปฏิเสธไม่ยอมคืน
เงินที่ยืมแมรี่ไปด้วยท่ำทีที่ห ยำบคำย แมรึ่จึงนำถ้อยคำที่ปีเตอร์เคยกล่ ำวกับเธอไว้ว่ำ “บิล ล์เป็น
สุภำพบุรุษ” มำกล่ำวซ้ำอีกครั้งหนึ่งด้วยน้ำเสียงประชดประชัน โดยที่แมรี่ไม่ได้เชื่อว่ำบิ ลล์เป็นคน
เช่นนั้น ตัวอย่ำงนี้จึงแสดงให้เห็นกำรใช้ถ้อยคำนัยผกผันแบบเสียงสะท้อนอย่ำงชัดเจน
จำกกำรทบทวนลักษณะของถ้อยคำนัยผกผันข้ำงต้น พบว่ำ ผู้พูดมีกลวิธีในกำรสื่อถ้อยคำ
นัยผกผันได้หลำยลักษณะ ผู้วิจัยจะนำลักษณะของถ้อยคำนัยผกผันที่ได้ทบทวนมำทั้งหมดข้ำงต้น มำ
เป็นแนวทำงในกำรวิเครำะห์และจัดแบ่งลักษณะของถ้อยคำนัยผกผันในงำนวิจัยนี้ต่อไป
2.1.3 หน้าที่ของถ้อยคานัยผกผัน (verbal irony)
มีผู้ศึกษำหน้ำที่ของถ้อยคำนัยผกผันไว้มำกมำย ดังนี้
มำยเออร์ (Myers, 1976 อ้ำงถึงใน Panpothong, 1996: 93-94) ศึกษำหน้ำที่ของถ้อยคำ
นัยผกผันในปริจเฉทกำรสนทนำในชีวิตประจำวัน และได้แบ่งถ้อยคำชนิดนี้ออกเป็น 3 ประเภทตำม
หน้ำที่ ดังนี้
1. ถ้อยคำนัยผกผันแบบประชดประชัน (sarcasm irony) คือถ้อยคำนัยผกผันที่ใช้เพื่อโจมตี
หรือทำให้ผู้ที่เป็นเป้ำหมำยรู้สึกเจ็บปวดใจ ถ้อยคำชนิดนี้ช่วยให้ผู้พูดไม่ต้องรั บผิดชอบในคำพูดของ
ตนที่อำจทำให้ผู้ฟังเกิดควำมขุ่นเคืองใจ และยังช่วยให้ผู้พูดรักษำควำมสัมพันธ์ไว้ได้อีกด้วย
2. ถ้อยคำนัยผกผันแบบกำกวม (ambiguous irony) คือถ้อยคำนัยผกผันที่ผู้พูดใช้ในปริบท
ที่ไม่ชัดเจน โดยพยำยำมทำให้สถำนกำรณ์หรือคำพูดนั้นๆ ดูกำกวม หรือทำให้ผู้ฟังตีควำมไปได้
มำกกว่ำหนึ่งอย่ำง ทั้งนี้เพื่อให้ตนเองสำมำรถบอกปัดควำมรับผิดชอบในกรณีที่ผู้ฟังเกิดควำมไม่พอใจ
ได้ โดยกำรอ้ำงว่ำตนหมำยควำมตำมรูปภำษำ
3. ถ้อยคำนัยผกผันแบบหยอกล้อ (playful irony) คือถ้อยคำนัยผกผันที่ใช้หยอกล้อกันเล่น
ในกลุ่มเพื่อนสนิท ใช้เพื่อสร้ำงอำรมณ์ขัน โดยไม่ได้มีเจตนำโจมตีผู้ใด กำรใช้ถ้อยคำนัยผกผันชนิดนี้
มักใช้ในกลุ่มเพื่อนสนิทเท่ำนั้น เพรำะมิฉะนั้นผู้ฟังอำจตีควำมเจตนำที่ผู้พูดต้องกำรจะล้อเล่นผิดไป
กลำยเป็นคำพูดเสียดสีหรือประชดประชันได้
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ทฤษฎีควำมสุภำพของลีช (Leech, 1983) และบรำวน์และเลวินสัน (Brown, 1978, 1987)
กล่ำวถึงถ้อยคำนัยผกผันว่ำเป็นกลวิธีหนึ่งในกำรแสดงควำมสุภำพ โดยบรำวน์และเลวินสันจัดให้
ถ้อยคำนัยผกผันเป็นกลวิธีควำมสุภำพแบบกลวิธีอ้อม (off-record) กลวิธีหนึ่งเพื่อลดกำรคุกคำมหน้ำ
ของผู้ฟัง และผู้พูดก็สำมำรถเลี่ยงควำมรับผิดชอบหรือ กำรผูกมัดตนเองกับวัจนกรรมนั้นๆ ส่วนลีชม
องว่ำ กำรที่ผู้พูดเลือกใช้ถ้อยคำนัยผกผันเป็นกลวิธีในกำรโจมตีผู้ฟังนั้นเป็นกำรรักษำควำมสุภำพและ
มีควำมรุนแรงน้อยกว่ำกำรบริภำษอย่ำงตรงไปตรงมำ เพรำะกำรบริภำษอย่ำงตรงไปตรงมำจะใช้
ถ้อยคำที่ก้ำวร้ำวและรุนแรงกว่ำ อันอำจจะก่อให้เกิดกำรโต้ตอบที่รุนแรงกลับมำได้ กำรใช้ถ้อยคำนัย
ผกผันจึงเป็นกลวิธีหนึ่งที่ช่วยลดควำมขัดแย้งดังกล่ำวได้
โรเบิร์ตส (Roberts 1992 อ้ำงถึงใน Panpothong, 1996: 99) ศึกษำหน้ำที่ของถ้อยคำ
นัยผกผันจำกผู้พูดภำษำอังกฤษพบว่ำ ผู้พูดภำษำอังกฤษใช้ถ้อยคำนัยผกผันเพื่อหน้ำที่ในกำรสื่อสำร
2 ประกำรหลักๆ คือ เพื่อแสดงอำรมณ์ควำมรู้สึกด้ำนลบ และเพื่อสร้ำงอำรมณ์ขัน นอกจำกนั้นยัง
พบหน้ำที่ในกำรสื่อสำรอื่นๆ อีก คือ เพื่อเน้นย้ำ เพื่อทำให้ชัดเจน เพื่อกระตุ้นให้ตอบสนอง เพื่อ
ลดหรือบรรเทำควำมอึดอัดหรือควำมไม่สบำยใจ เพื่อเรียกร้องควำมสนใจ เพื่อควบคุมกำรสนทนำ
และเพื่อกลบเกลื่อนหรือซ่อนควำมคิดบำงประกำร
ลินดำ ฮัชเชียน (Linda Hutcheon, 1995: 47-56 อ้ำงถึงใน วรนุช กรองทอง, 2547: 1416) ได้ ศึ ก ษำหน้ ำ ที่ ข อง irony และแบ่ ง ออกเป็ น 9 หน้ ำ ที่ ห ลั ก โดยเรี ย งจำกหน้ ำ ที่ ที่ แ สดง
ประสิทธิภำพทำงกำรสื่อสำรจำกน้อยที่สุดไปถึงมำกที่สุดตำมลำดับ ดังนี้
1. หน้ำที่แสดงกำรเน้นถ้อยคำ (reinforcing) แบ่งเป็น 4 หน้ำที่ย่อยดังนี้ 1.1 เพื่อเน้นควำม
(emphatic) 1.2 เพื่อควำมสละสลวยของถ้อยคำ (decorative) 1.3 เพื่อพูดให้ตรงประเด็น
(precise) และ 1.4 เพื่อเสริมแต่งถ้อยคำ (subsidiary)
2. หน้ำที่แสดงควำมหมำยที่ซับซ้อน (complicating) แบ่งเป็น 3 หน้ำที่ย่อยดังนี้ 2.1 เพื่อ
เพิ่มควำมซับซ้อน (complexity) 2.2 เพื่อทำให้คลุมเครือ (imprecision) และ 2.3 เพื่อทำให้
กำกวม (ambiguity)
3. หน้ำที่แสดงกำรหยอกล้อ (ludicrous) แบ่งเป็น 5 หน้ำที่ย่อยดังนี้ 3.1 เพื่อให้เกิดควำม
ขบขันและแสดงไหวพริบ (humor and wit) 3.2 เพื่อแสดงควำมไม่รับผิดชอบ (irresponsible)
3.3 เพื่อแสดงควำมขี้เล่น (playfulness) 3.4 เพื่อลดทอนควำมสำคัญ (trivializing/ reductive)
และ 3.5 เพื่อพูดหยอกล้อ (teasing)
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4. หน้ำที่แสดงระยะห่ำง (distancing) แบ่งเป็น 3 หน้ำที่ย่อยดังนี้ 4.1 เพื่อเสนอมุมมอง
ใหม่ (offering a new perspective) 4.2 เพื่อแสดงกำรเมินเฉย (indifference) และ 4.3 เพื่อ
แสดงกำรไม่ผูกมัด (non-committal)
5. หน้ำที่แสดงกำรปกป้องตนเอง (self-protective) แบ่งเป็น 4 หน้ำที่ย่อยดังนี้ 5.1 เพื่อดู
ถูกตนเอง (self-deprecating) แบ่งเป็นหน้ำที่ย่อยได้อีก 4 หน้ำที่ คือ 5.1.1 เพื่อเสี ยดสี ตนเอง
เพื่อให้กระทบผู้อื่น (modesty) 5.1.2 เพื่อแสดงจุดยืนหรือขอบเขตของตนเอง (self-positioning)
5.1.3 เพื่อตั้งข้อสงสัยในควำมคิดของตนเอง (self-doubts) และ 5.1.4 เพื่อแสดงกำรปฏิเสธที่จะอยู่
เหนือผู้อื่น (rejection to assume superiority) 5.2 เพื่อแสดงควำมเย่อหยิ่ง (arrogance) 5.3
เพื่อแสดงกำรเยินยอ (ingratiating) และ 5.4 เพื่อโต้ตอบเชิงตั้งรับ (defensive)
6. หน้ำที่แสดงกำรกล่ำวเงื่อนไขเกี่ยวกับควำมจริง (provisional) แบ่งออกเป็น 2 วิธีย่อย
ดังนี้ 6.1 วิธีเชิงบวก (positive way) แบ่งเป็น 2 หน้ำที่ย่อยคือ 6.1.1 พูดประชดเพื่อแสดงว่ำสิ่งที่
ได้ยินนั้นไม่มีทำงเป็นจริง (non-dogmatic) และ 6.1.2 พูดประชดเพื่อทำให้ข้อควำมที่ได้ยินนั้น
ชัดเจนขึ้น (demystifying) 6.2 วิธีเชิงลบ (negative way) แบ่งเป็น 3 หน้ำที่ย่อยคือ 6.2.1 เพื่อ
หลีกเลี่ยงกำรพูดควำมจริง (evasive) 6.2.2 เพื่อพูดอย่ำงทำอย่ำง (hypocritical) และ 6.2.3 เพื่อ
พูดปด (duplicitous)
7. หน้ำที่แสดงกำรโต้แย้ง (oppositional) แบ่งออกเป็น 4 หน้ำที่ย่อยดังนี้ 7.1 เพื่อแสดง
กำรต่อต้ำนสังคม (transgressive) 7.2 เพื่อแสดงกำรล้มล้ำงรัฐบำล (subversive) 7.3 เพื่อแสดง
กำรดูหมิ่น (insulting) และ 7.4 เพื่อแสดงกำรต่อต้ำนกำรกระทำ (offensive)
8. หน้ำที่แสดงกำรโจมตีผู้อื่น (assailing) แบ่งออกเป็น 4 หน้ำที่ย่อยดังนี้ 8.1 เพื่อ
เสนอแนะทำงแก้ ไ ข (corrective) 8.2 เพื่ อ แสดงกำรเสี ย ดสี (satiric) 8.3 เพื่ อ พู ด ให้ เ สี ย หำย
(destructive) และ 8.4 เพื่อแสดงกำรข่มขู่ (aggressive)
9. หน้ำที่แสดงผลลัพธ์ (elitist) แบ่งออกเป็น 2 หน้ำที่ย่อยดังนี้ 9.1 เพื่อถ่ำยทอดควำมคิด
ที่ทรงพลั ง (inclusionary “amiable communities”) และ 9.2 เพื่อ แสดงมิตรภำพภำยในกลุ่ ม
(exclusionary elitist “in-groups”)
นอกจำกนี้ ฮัชเชียน (Hutcheon, 1995: 57-66 อ้ำงถึงใน พิมพ์นภัส โตสติ , 2553: 28)
ยังได้แบ่งกำรตีควำมลักษณะทำงควำมหมำยของ irony ออกเป็น 3 กลวิธี ดังนี้
1. กำรตี ค วำมด้ ว ยควำมสั ม พั น ธ์ (relational strategy) โดยกำรตี ค วำมในลั ก ษณะนี้
ผู้รับสำรไม่เพียงแต่ตีควำมควำมหมำยของคำพูดที่ผู้พูดกล่ำวออกมำ (the said) และสิ่งที่ผู้พูดไม่ได้
กล่ำว (the unsaid) เท่ำนั้น แต่ยังต้องศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้พูดและผู้ฟังอีกด้วย
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2. กำรตีควำมโดยรวม (inclusive strategy) กำรตีควำมลักษณะนี้ใช้ตีควำมสำรที่แสดง
ควำมหมำยบ่งชี้เป็นนัย เช่น เรื่องตลก กำรเล่นคำพ้องเสียง ฯลฯ
3. กำรตีควำมควำมหมำยที่แตกต่ำงกัน (differential strategy) กำรตีควำมลักษณะนี้ใช้กับ
กำรตีควำมอุปลักษณ์ เนื่องจำกต้องใช้กำรตีควำมหลำยขั้นตอน
Panpothong (1996) ได้ศึกษำหน้ำที่ของถ้อยคำนัยผกผันจำกมุมมองของผู้พูดภำษำไทยไว้
ในงำนวิจัยเรื่อง “A pragmatic study of verbal irony in Thai” พบว่ำ ผู้พูดภำษำไทยใช้ถ้อยคำ
นัยผกผันเพื่อประชดประชันมำกที่สุด นอกจำกนี้ยังใช้เพื่อสร้ำงอำรมณ์ขัน เพื่อลดควำมเครียดหรือ
ระบำยควำมคับข้องใจ และเพื่อเสริมสร้ำงควำมสนิทสนมอีกด้วย
จำกกำรทบทวนงำนวิจัยที่ศึกษำหน้ำที่ของถ้อยคำนัยผกผันทั้งหมดข้ำงต้น พบว่ำ ถ้อยคำ
นัยผกผันมีหน้ำที่หลำกหลำยประกำร และมีหน้ำที่แตกต่ำงกันไปตำมปริจเฉทแต่ละประเภท ผู้วิจัย
จะนำงำนวิจัยเหล่ำนี้มำเป็นแนวทำงในกำรวิเครำะห์หน้ำที่ของถ้อยคำนัยผกผันในกำรแสดงเดี่ยว
ไมโครโฟนของอุดม แต้พำนิช ต่อไป
2.1.4 กรอบแนวคิดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับถ้อยคานัยผกผัน (verbal irony)
เนื่ องจำกแนวคิ ดเรื่ องถ้ อยคำนั ยผกผั นหรือ verbal irony นั้นมี ควำมเกี่ ยวข้องกับกรอบ
แนวคิดบำงอย่ำงอย่ำงใกล้ชิด ได้แก่ กำรประชดประชัน (sarcasm) กำรเสียดสี (satire) และกำร
กล่ำวน้อยกว่ำควำมเป็นจริง (understatement) ดังนั้น ในส่วนนี้ผู้วิจัยจึงขออธิบำยควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงกรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้องเหล่ำนี้ไว้เพื่อให้เข้ำใจเป็นเบื้องต้นก่อน ดังนี้
2.1.4.1 การประชดประชัน (sarcasm)
พจนำนุกรมออกซ์ฟอร์ด (Oxford Learner’s Pocket Dictionary, 2008: 390) ได้ให้
ควำมหมำยของ sarcasm ไว้ว่ำหมำยถึง ถ้อยคำนัยผกผันที่ผู้พูดจงใจทำร้ำยควำมรู้สึกของบุคคลผู้
เป็นเป้ำหมำย (ironic remarks, intended to hurt sb’s feelings.) ในขณะที่ให้ควำมหมำยของ
irony ไว้ว่ำหมำยถึง กำรพูดบำงสิ่งบำงอย่ำงที่ตรงข้ำมกับสิ่งที่ต้องกำรสื่อ มักพบบ่อยในเรื่อ งตลก
ต่ำงๆ (saying the opposite of what you really mean, often as joke)
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มำยเออร์ (Myers, 1976 อ้ำงถึงในPanpothong, 1996: 18) จัดให้กำรประชดประชัน
(sarcasm) เป็นประเภทย่อยของถ้อยคำนัยผกผัน กล่ำวคือ ถ้อยคำนัยผกผันมีหน้ำที่ในกำรสื่อสำร 3
หน้ำที่ และกำรพูดประชดประชัน (sarcasm) จัดเป็นหน้ำที่หนึ่งของถ้อยคำนัยผกผัน เช่นเดีย วกับ
Panpothong (1996) ที่กล่ำวไว้ว่ำ ถ้อยคำนัยผกผัน (verbal irony) เป็นกลวิธีทำงภำษำในกำรพูด
อย่ ำ งหนึ่ ง แต่ ห มำยควำมตรงกั น ข้ ำ ม กลวิ ธี ถู ก ใช้ เ พื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ แ ตกต่ ำ งกั น และหนึ่ ง ใน
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องถ้ อ ยค ำนั ย ผกผั น (verbal irony) ก็ คื อ ใช้ เ พื่ อ กำรประชดประชั น (sarcastic)
นอกจำกนั้น Panpothong ยังกล่ำวถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงถ้อยคำนัยผกผัน (verbal irony) กับ
กำรพูดประชดประชัน (sarcasm) ไว้อีกประกำรหนึ่งว่ำ กำรประชดประชัน (sarcastic) มีเป้ำหมำย
เพื่อสร้ำงควำมเจ็บปวดเพียงอย่ำงเดียว ในขณะที่ถ้อยคำนัยผกผัน (verbal irony) สำมำรถทำหน้ำที่
สร้ำงควำมเจ็บปวดและสร้ำงอำรมณ์ขันไปพร้อมกันได้ด้วย
2.1.4.2 การกล่าวน้อยกว่าความเป็นจริง (understatement)
พจนำนุกรมออกซ์ฟอร์ด (Oxford Learner’s Pocket Dictionary, 2008: 483) ได้ให้
ควำมหมำยของ understatement ไว้ว่ำหมำยถึง กำรพูดบำงสิ่งบำงอย่ำงที่น้อยกว่ำ สำคัญน้อย
กว่ำ หรือจริงจังน้อยกว่ำควำมเป็นจริง (state that sth is smaller, less important or less
serious than it really is.)
Shaw (1972) มองว่ำกำรกล่ำวน้อยกว่ำควำมเป็นจริง (understatement) เป็นกลวิธีทำง
ภำษำที่ใช้เพื่อสร้ำงอำรมณ์ขันหรือมีเป้ำหมำยในเชิงเสียดสี (Shaw, 1972 อ้ำงถึงใน Panpothong,
1996: 20)
หำกพิ จ ำรณำตำมหลั ก ควำมร่ ว มมื อ ในกำรสนทนำของไกรซ์ ถ้ อ ยค ำนั ย ผกผั น
(verbal irony) จั ด เป็ น กรณี ข องควำมหมำยเป็ น นั ย สนทนำที่ เ กิ ด จำกกำรละเมิ ด หลั ก
คุณภำพ (maxim of quality) ในขณะที่ Haverkate (1990: 103) กล่ำวไว้ว่ำ กำรกล่ำวน้อยกว่ำ
ควำมเป็นจริง (understatement) เป็นกำรไม่เคำรพหลักปริมำณ (maxim of quantity) กล่ำวคือ
ผู้พูดพูดในสิ่งที่เขำเชื่อว่ำเป็นจริง เพียงแต่ลดปริมำณของข้อมูลบำงอย่ำงลง
ในงำนวิจัยเรื่อง A pragmatic study of verbal irony in Thai ของ Panpothong (1996)
จัดให้กำรกล่ำวน้อยกว่ำควำมเป็นจริง (understatement) เป็นกลวิธีทำงภำษำอีกชนิดหนึ่งที่แตกต่ำง
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จำกถ้อยคำนัยผกผัน (verbal irony) ในขณะที่ถ้อยคำนัยผกผัน (verbal irony) มีเป้ำหมำยในกำร
สื่อสำรหลำยประกำร แต่กำรกล่ำวน้อยกว่ำควำมเป็นจริง (understatement) เป็นกลวิธีทำงภำษำ
ที่ใช้เพื่อควำมสุภำพหรือควำมถ่อมตัว ตัวอย่ำงเช่น กำรพูดว่ำ “เขำไม่ฉลำดนัก” (He is not so
smart) แทนกำรพูดว่ำ “เขำโง่” (He is stupid) แสดงให้เห็นว่ำกำรกล่ำวน้อยกว่ำควำมเป็นจริง
(understatement) เป็นกำรกล่ำวเพื่อหลีกเลี่ยงกำรทำให้อีกฝ่ำยรู้สึกเจ็บปวด นอกจำกจะเป็นกำร
ลดกำรดูหมิ่นผู้อื่นแล้ว กลวิธีนี้ยังใช้เพื่อลดกำรยกย่องตัวเอง หรือลดควำมขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นได้อีก
ด้วย (Panpothong, 1996: 20-21)
2.1.4.3 การเสียดสี (satire)
พจนำนุกรมออกซ์ฟอร์ด (Oxford Learner’s Pocket Dictionary, 2008: 390) ได้ให้
ควำมหมำยของ satire ไว้ว่ำหมำยถึง วิธีกำรวิพำกษ์วิจำรณ์บุคคล ทัศนคติ หรือสถำบันต่ำงๆ ใน
สังคม โดยกำรใช้อำรมณ์ขันในเชิงเย้ยหยันเพื่อแสดงให้เห็ นถึงข้อผิดพลำดดังกล่ำว โดยเฉพำะเรื่อง
เกี่ยวกับกำรเมือง (way of criticizing a person, idea or institution, using humour to show
their faults: political.)
ในสำขำวรรณคดี กำรเสียดสี (satire) หมำยถึง ศิลปะกำรเขียนที่ใช้กลวิธีทำเรื่องสำคัญให้
กลำยเป็ นเรื่ องขบขัน เพื่อเสีย ดสี ล้อเลี ยนควำมเขลำ หรือควำมไม่ถูกต้องของมนุษย์และสั งคม
(รำชบัณฑิตยสถำน, 2539: 187)
นั ก เ ขี ย น นิ ย ม ใ ช้ ก ล วิ ธี ก ำ ร เ สี ย ด สี ( satire) ใ น ก ำ ร เ ขี ย น เ รื่ อ ง เ สี ย ด สี ต่ ำ ง ๆ
โดยทัศนีย์ กระต่ำยอินทร์ (2521: 11) ได้ให้เหตุผลไว้ว่ำ เนื่องจำกกำรเขียนเรื่องเสียดสีมักใช้กับ
เรื่องเรื่องที่กล่ำวถึงตรงๆ ไม่ได้ เพรำะจะทำให้ผู้เขียนเกิดควำมเดือดร้อน จึงต้องเขียนแบบซ่อนเร้น
หรือแอบแฝง โดยกำรกล่ำวถึงทำงอ้อม ผู้อ่ำนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุกำรณ์จะสำมำรถเข้ำใจได้ดี
แต่ทั้งนี้จะต้องมีพื้นฐำนเกี่ยวกับเรื่องนั้นพอสมควร โดยมำรศรี สอทิพย์ (2542: 11) ได้กล่ำวไว้
ว่ำ เรื่องที่นิ ยมใช้กลวิ ธีกำรเขียนแบบเสียดสีมักเป็นเรื่องเกี่ยวกับกำรเมืองหรือกำรวิจำรณ์บุคคล
กลวิธีเสียดสีจะช่วยปกป้องนักเขียนให้ไม่สำมำรถถูกฟ้องร้องได้
แม้ว่ำเรื่องเสียดสีจะใช้อำรมณ์ขันเป็นสื่อกลำงในกำรวิพำกษ์วิจำรณ์เรื่องต่ำงๆ แต่เรื่องเสียด
สีก็มีควำมแตกต่ำงจำกเรื่องขบขัน ทองสุก เกตุโรจน์ กล่ำวไว้ว่ำ เรื่องขบขันมีจุดมุ่งหมำยให้ขบขัน
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เพื่อควำมบันเทิงเพียงอย่ำงเดียว แต่เรื่องเสียดสีมุ่งขบขันอย่ำงเย้ยหยัน กล่ำวคือ ใช้เสียงหัวเรำะ
เป็นอำวุธทิ่มแทงให้ผู้ที่เป็นเป้ำหมำยเกิดควำมอับอำยเจ็บปวด เพื่อจะได้ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลำด
และไม่ให้ผู้ใดกระทำข้อผิดพลำดเหล่ำนั้นอีก (ทองสุก เกตุโรจน์, ผู้แปล, 2538: 310 อ้ำงถึงใน
มำรศรี สอทิพย์, 2542: 10)
Panpothong (1996) ได้สรุปควำมแตกต่ำงระหว่ำงถ้อยคำนัยผกผัน (verbal irony) กับ
กรอบแนวคิดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ดังตำรำงต่อไปนี้
ตารางที่ 2 ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง irony sarcasm understatement
และ satire
irony
rhetorical device
conveying the
opposite of the
literal meaning
used for sarcasm,
or humor

sarcasm
classification in
terms of purpose
conveying caustic,
negative effects

understatement
rhetorical device

satire
mode of literature

conveying
something less
significant than it
really is
used for sarcasm,
humour, or
politeness

conveying moral
judgement

used for
diminishing subject

(Panpothong, 1996: 21)
จำกตำรำงข้ำงต้น สำมำรถสรุปได้ว่ำ ถ้อยคำนัยผกผัน (verbal irony) เป็นกลวิธีทำงภำษำ
อย่ำงหนึ่งที่ใช้เพื่อสื่อควำมตรงข้ำมกับควำมหมำยตำมรูป โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อกำรประชดประชัน
และสำมำรถสร้ำงอำรมณ์ขันไปพร้อมกันได้ด้วย ในขณะที่กำรพูดประชดประชัน (sarcasm) จัดเป็น
ประเภทย่อยของถ้อยคำนัย ผกผั น หรือเป็นหน้ำที่ของถ้อยคำนัยผกผั นหน้ำที่หนึ่งนั่นเอง โดยมี
เป้ำหมำยเพื่อสร้ำงควำมเจ็บปวดให้แก่บุคคลผู้เป็นเป้ำหมำยเพียงอย่ำงเดียว ส่วนกำรกล่ำวน้อยกว่ำ
ควำมเป็นจริง (understatement) จัดเป็นกลวิธีทำงภำษำอย่ำงหนึ่งเช่นเดียวกับถ้อยคำนัยผกผัน มี
เป้ำหมำยเพื่อกำรประชดประชัน เพื่อสร้ำงอำรมณ์ขัน หรือเพื่อสร้ำงควำมสุภำพ ส่วนกำรเสียดสี
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(satire) จั ดเป็ นแบบเรื่องชนิ ดหนึ่ งที่ ใช้วิพำกษ์วิจำรณ์เรื่องที่ไม่ถูกต้องทำงศีลธรรม โดยใช้เสี ยง
หัวเรำะเพื่อเย้ยหยันให้ผู้ที่เป็นเป้ำหมำยเจ็บปวด อันจะนำไปสู่กำรปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลำดดังกล่ำว
2.2 แนวคิดเรื่องหลักความร่วมมือในการสนทนาและความหมายเป็นนัยสนทนา
2.2.1 หลักการความร่วมมือในการสนทนา (The Cooperative Principle)
ไกรซ์ (Grice, 1975) เป็นผู้เสนอหลักกำรนี้ โดยเขำกล่ำวไว้ว่ำ กำรสนทนำจะดำเนินไปได้
อย่ ำ งรำบรื่ น หำกผู้ ร่ ว มสนทนำยึ ดตำมหลั ก กำรควำมร่ ว มมื อ ในกำรสนทนำ (The cooperative
principle เรียกย่อๆ ว่ำ CP หรือ The maxims of conversation) หลักกำรควำมร่วมมือในกำร
สนทนำของไกรซ์นี้ประกอบด้วยหลักหรือกฎ 4 ข้อดังต่อไปนี้
2.2.1.1 หลักปริมาณ6 (quantity)
The category of QUANTITY relates to the quantity of information
to be provided, and under it fall the following maxims:
1. Make your contribution as informative as is required (for the
current purposes of the exchage).
2. Do not make your contribution more informative than is
required.
(Grice, 1975: 45)
กล่ ำวคือ หลั กปริมำณคือกำรให้ข้อมูลตำมกฎ 2 ข้อ คือ 1. ให้ ข้อมูล ตำมที่ต้องกำร (ให้
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมำยของกำรสนทนำนั้น) และ 2. อย่ำให้ข้อมูลมำกเกินกว่ำที่ต้องกำร

6

กำรแปลคำศัพท์ห ลั กกำรควำมร่ว มมือในกำรสนทนำทั้ง 4 ข้อนี้ ผู้ วิจัย ยึดคำแปลตำม

ณัฐพร พำนโพธิ์ทอง (2555)
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2.2.1.2 หลักคุณภาพ (quality)
Under the category of QUALITY falls a supermaxim – ‘Try to
make your contribution one that is true’ – and two more specific
maxims:
1. Do not say what you believe to be false.
2. Do not say that for which you lack adequate evidence.
(Grice, 1975: 46)
กล่ ำ วคื อ หลั ก คุ ณ ภำพคื อ กำรให้ ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น จริ ง แบ่ ง เป็ น หลั ก กำรย่ อ ย 2 ข้ อ คื อ
1. ไม่พูดสิ่งที่เชื่อว่ำเป็นเท็จ และ 2. ไม่พูดสิ่งทีไ่ ม่มีหลักฐำนเพียงพอ
2.2.1.3 หลักสัมพันธ์ (relation)
Under the category of RELATION I place a single maxim, namely,
‘Be relevant.’
(Grice, 1975: 46)
กล่ำวคือ หลักสัมพันธ์คือ กำรพูดแต่เรื่องที่เกี่ยวข้อง
2.2.1.4 หลักคุณลักษณ์ (manner)
Finally, under the category of MANNER, which I understand as
relating not (like the previous categories) to what is said but, rather,
to HOW what is said is to be said, I include the supermaxim ‘Be perspicuous’ – and various maxims such as:
1. Avoid obscurity of expression.
2. Avoid ambiguity.
3. Be brief (avoid unnecessary prolixity).
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4. Be orderly.
(Grice, 1975: 46)
กล่ ำ วคื อ หลั ก คุ ณ ลั ก ษณ์ คื อ กำรพู ด ให้ ชั ด เจน แบ่ ง เป็ น หลั ก กำรย่ อ ย 4 ข้ อ คื อ
1. หลีกเลี่ยงกำรใช้ภำษำที่ไม่ชัดเจน 2. หลีกเลี่ยงกำรพูดกำกวม 3. พูดให้กระชับ (หลีกเลี่ยงกำรใช้
ภำษำฟุ่มเฟือย) และ 4. เรียบเรียงเนื้อควำมให้เป็นลำดับ
ผู้วิจัยจะนำหลักกำรควำมร่วมมือในกำรสนทนำของไกรซ์มำใช้เป็นกรอบในกำรวิเครำะห์
ถ้อยคำนัยผกผันในวิทยำนิพนธ์เล่มนี้ต่อไป
2.2.2 ความหมายเป็นนัยสนทนา (conversational implicature หรือ R+>)
ไกรซ์ชี้ให้เห็นว่ำ หลักควำมร่วมมือในกำรสนทนำทั้ง 4 ข้อที่ได้กล่ำวไปข้ำงต้นจะช่วยให้กำร
สนทนำดำเนินไปได้อย่ำงรำบรื่น แต่หำกคู่สนทนำไม่ได้กระทำตำมหลักกำรเหล่ำนี้ก็ไม่ได้ถือว่ำเป็นสิ่ง
ที่ไม่ถูกต้องเสมอไป ดังที่เลวินสัน (Levinson) อธิบำยไว้ว่ำ
The second kind of implicatures come about by overtly and
blatantly not following some maxim, in order to exploit it for
communicative purposes. Grice calls such usages floutings or
exploitations of the maxims, and they can be seen to give rise to many
of the traditional ‘figures of speech’.
(Levinson, 1983: 109)
กล่ ำ วคื อ ในบำงครั้ ง ผู้ พู ด ก็ จ งใจใช้ ก ำรไม่ เ คำรพหลั ก กำรควำมร่ ว มมื อ ในกำรสนทนำ
(flouting a maxim or exploiting a maxim) เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรสื่อ สำรบำงอย่ำง ซึ่งก็คือ
กำรสื่อควำมหมำยเป็นนัยสนทนำนั่นเอง โดยไกรซ์เรียกควำมหมำยที่เกิดจำกกำรใช้กำรไม่เคำรพ
หลักกำรนี้ว่ำ ควำมหมำยเป็นนัยสนทนำ หรือ conversational implicature และกำรไม่เคำรพ
หลักกำรนี้เองจึงทำให้เกิดกลวิธีทำงภำษำ (figure of speech) ต่ำงๆ ขึน้ มำกมำย
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ในกรณีของถ้อยคำนัยผกผัน (verbal irony) นั้น ไกรซ์ (Grice, 1975) จัดว่ำเป็น
ควำมหมำยเป็นนัยสนทนำที่เกิดจำกกำรไม่เคำรพหลักคุณภำพ (the maxim of quality) เนื่องจำก
ผู้พูดไม่ได้พูดในสิ่งที่เป็นควำมจริง ซึ่งผู้ฟังก็สำมำรถรับรู้ควำมหมำยเป็นนัยที่ผู้พูดต้องกำรสื่อได้จำก
ปริบทในกำรสนทนำ ดังตัวอย่ำง
X, with whom A has been on close terms until now, has
betrayed a secret of A’s to a business rival. A and his audience both
know this. A says ‘X is a fine friend’. (Gloss: It is perfectly obvious to A
and his audience that what A has said or has made as if to say is
something he does not believe, and the audience knows that A knows
that this is obvious to the audiene. So, unless A’s utterance is entirely
pointless, A must be trying to get across some other proposition than
the one he purports to be putting forward. This must be some
obviously related proposition; the most obviously related proposition is
the contradictory of the one he purports to be putting forward.)
(Grice, 1975: 53)
จำกตัวอย่ำงข้ำงต้น A ได้พูดถึง X ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทที่ได้ทรยศตน โดยกำรนำควำมลับของ
ตนไปบอกคนอื่นว่ำ ‘X is a fine friend’ หมำยถึง X เป็นเพื่อนที่ดี จำกประโยคข้ำงต้นไกรซ์
อธิบำยว่ำ A พูดในสิ่งที่ตนเองก็ไม่ได้เชื่อว่ำเป็นควำมจริง และ A ก็ทรำบว่ำผู้ฟังก็ทรำบว่ำ A ไม่ได้พูด
เรื่องจริง ในตัวอย่ำงนี้ A ไม่ได้ต้องกำรจะสื่อควำมหมำยตำมรูปภำษำ แต่ต้องกำรจะสื่อควำมหมำย
ที่ตรงกันข้ำมกับควำมหมำยตำมรูป ในกรณีนี้ A ใช้กำรไม่เคำรพหลักคุณภำพเพื่อสื่อควำมหมำยเป็น
นัยแบบผกผัน คือ X ไม่ใช่เพื่อนที่ดี ผู้ฟังจะสำมำรถเข้ำใจควำมหมำยเป็ นนัยที่ A ต้องกำรสื่อได้จำก
ปริบทในกำรสนทนำที่ว่ำ X ทรยศโดยกำรนำควำมลับของ A ไปบอกคนอื่น
ตัวอย่ำงงำนวิจัยที่นำหลักควำมร่วมมือในกำรสนทนำของไกรซ์มำใช้ศึกษำถ้อยคำนัยผกผัน
(verbal irony) คืองำนวิจัยของ Panpothong (1996) เรื่อง A pragmatic study of verbal irony
in Thai ต่อไปนี้คือตัวอย่ำงถ้อยคำนัยผกผันจำกละครไทยเรื่องดำวแต้มดินที่ Panpothong ได้ใช้
ทฤษฎีของไกรซ์มำอธิบำย
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วิรูญเล่ำให้หญิงสำวที่เขำชอบฟังว่ำ เขำมีเงินเก็บอยู่มำก หญิงสำวตอบว่ำ :
“งั้นวิรูญก็รวยใหญ่แล้วสิ เดี๋ยวเงินก็ทับตำยนะจ๊ะ”
(Panpothong, 1996: 37)
จำกตัวอย่ำง Panpothong อธิบำยว่ำ ถ้อยคำ “เดี๋ยวเงินก็ทับตำยนะจ๊ะ” เป็นกำรกล่ำวถึง
สิ่งที่เป็นไปไม่ได้หรือไม่สมเหตุสมผล เมื่อพิจำรณำตำมหลักควำมร่วมมือในกำรสนทนำของไกรซ์จะ
เห็นได้ว่ำ ผู้พูดจงใจไม่เคำรพหลักคุณภำพ (the maxim of quality) เพื่อสื่อควำมหมำยเป็นนัย
สนทนำอย่ำงเห็นได้ชัด เนื่องจำกผู้พูดกล่ำวถึงสิ่งที่ตนเองก็ไม่ได้เชื่อว่ำเป็นควำมจริง ในตัวอย่ำงนี้
หญิงสำวไม่ได้ต้องกำรสื่อควำมตำมรูปภำษำ แต่ต้องกำรสื่อทัศนคติในเชิงประชดประชันไปสู่วิรูญ
และมีแนวโน้มว่ำถ้อยคำข้ำงหน้ำที่ว่ำ “งั้นวิรูญก็รวยใหญ่แล้วสิ ” ก็จงใจที่จะใช้เพื่อประชดประชันวิ
รูญเช่นเดียวกัน
นอกจำกนี้ Grice (1975) ยังชี้ให้เห็นว่ำ ควำมหมำยเป็นนัยสนทนำ (conversational
implicature) นั้ น ส ำ ม ำ ร ถ ก ล ำ ย ไ ป เ ป็ น ค ว ำ ม ห ม ำ ย เ ป็ น นั ย แ บ บ
ขนบ (conventional implicature) ได้
Panpothong (1996) พบว่ำในภำษำไทยมีถ้อยคำที่ถูกใช้เป็นควำมหมำยเป็นนัยผกผันแบบ
ขนบ (conventionalized ironic implicature) ทั้งสิ้น 8 คำ ได้แก่ 1. “วิเศษ” 2. “ประเสริฐ”
3. “ผู้ ดี แ ปดสำแหรก” 4. “ปำกดี ” 5. “สวยเต็ ม ประดำ”, “สวยตำย”, “สวยตำยห่ ำ ”
6. “สวยซะไม่มี” 7. “ตัวดี” และ 8. “งำมหน้ำ” ถ้อยคำเหล่ำนี้ได้สูญเสียควำมหมำยตำมรูปภำษำ
ไปเหมื อนเช่ น กรณี อุป ลั ก ษณ์ ตำย (dead metaphors) และได้รั บเอำควำมหมำยใหม่ที่ เป็ น
ควำมหมำยนัย ผกผันมำแทน เมื่อผู้พูดกล่ำวถ้อยคำเหล่ ำนี้ ผู้ฟังจะสำมำรถเข้ำใจได้ทันทีว่ ำเป็น
ควำมหมำยแบบนัยผกผันหรือเชิงประชดประชัน
จะเห็นว่ำ ในกำรสื่อสำรทั่วไป บำงครั้งผู้สื่อสำรก็จงใจใช้กำรละเมิดหลักควำมร่วมมือของ
ไกรซ์เพื่อสื่อควำมหมำยเป็นนัยสนทนำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ถ้อยคำนัยผกผันที่เกิดจำกกำรที่ผู้พูดจง
ใจไม่เคำรพหลักคุณภำพ (the maxim of quality) เนื่องจำกผู้พูดมีวัตถุประสงค์ที่จะสื่อควำมหมำย
เป็นนัยผกผันไปสู่ผู้ฟัง ผู้วิจัยจะนำแนวคิดเรื่องควำมหมำยเป็นนัยสนทนำมำเป็นแนวทำงในกำร
วิเครำะห์ถ้อยคำนัยผกผันในงำนวิจัยนี้ต่อไป
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2.3 แนวคิดวัจนกรรม
จอห์น เอล ออสติน (John L. Austin) เป็นนักปรัชญำภำษำที่เป็นผู้เสนอแนวคิดวัจนกรรม
เป็นคนแรก ออสติน (Austin, 1962) ชี้ให้เห็นว่ำ กำรกล่ำวถ้อยคำของเรำไม่ใช่เพียงเพื่อบอกเล่ำสิ่ง
ที่เป็นจริงหรือเป็นเท็จเท่ำนั้น แต่เรำใช้ถ้อยคำเพื่อกระทำสิ่งต่ำงๆ มำกมำย เช่น อำจำรย์พูดกับ
นักศึกษำคนหนึ่งว่ำ “มืดจัง” อำจำรย์ก็ไม่ได้ต้องกำรเพียงเพื่อบอกเล่ำว่ำห้องเรียนมืดเท่ำนั้น แต่ยัง
มีเจตนำให้นักศึกษำเดินไปเปิดไฟเพื่อให้ห้องเรียนสว่ำงขึ้นด้วย เป็นต้น
จอห์น อำร์ เซิร์ล (John R. Searle) ผู้เป็นลูกศิษย์ของออสตินได้ทำให้ทฤษฎีวัจนกรรมของ
ออสตินแพร่หลำยมำกยิ่งขึ้น เซิร์ลได้นำแนวคิดวั จนกรรมของออสตินมำปรับให้สำมำรถใช้อธิบำย
วัจ นกรรมที่ พบในกำรสนทนำในชี วิ ตประจ ำวั น ได้ ม ำกขึ้น เซิร์ ล (Searle, 1976) อธิ บ ำยว่ ำ
วัจนกรรมคือกำรกระทำโดยใช้คำพูด ซึ่งเกิดขึ้นภำยใต้เงื่อนไขที่เหมำะสมของกำรกระทำนั้น แต่ละ
วัจนกรรมจะมีเงื่อนไขที่แตกต่ำงกัน เงื่อนไขวัจนกรรม (felicity condition) ของเซิร์ล (Searle,
1969) ที่ใช้ในกำรพิจำรณำว่ำถ้อยคำนั้นคือวัจนกรรมใดมี 4 ข้อดังนี้
1. เงื่อนไขเนื้อควำม7 (propositional condition)
2. เงื่อนไขเบื้องต้น (preparatory precondition)
3. เงื่อนไขควำมจริงใจ (sincerity condition)
4. เงื่อนไขจำเป็น (essential condition)
ตัวอย่ำงเงื่อนไขวัจนกรรมกำรขอร้อง (request) มีดังนี้
1. เงื่อนไขเนื้อควำม
:
เป็นกำรกระทำของผู้ฟังในอนำคต
2. เงื่อนไขเบื้องต้น
:
1. ผู้ฟังสำมำรถกระทำในสิ่งที่ผู้พูดขอร้องได้ และ
ผู้พูดก็เชื่อว่ำผู้ ฟังจะสำมำรถกระทำในสิ่ งที่ผู้พูด
ขอร้องได้
2. ไม่ชัดเจนว่ำในสถำนกำรณ์ปกติผู้ฟังจะทำในสิ่ง
นั้นหรือไม่หำกผู้พูดไม่ขอร้อง
3. เงื่อนไขควำมจริงใจ :
ผู้พูดต้องกำรให้ผู้ฟังทำสิ่งที่ผู้พูดขอร้อง
4. เงื่อนไขจำเป็น
:
จัดว่ำเป็นควำมพยำยำมที่จะให้ผู้ฟังทำในสิ่งนั้น
7
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ตัวอย่ำงเงื่อนไขวัจนกรรมกำรขอบคุณ (thank (for)) มีดังนี้
1. เงื่อนไขเนื้อควำม
:
เป็นกำรกระทำของผู้ฟังในอดีต
2. เงื่อนไขเบื้องต้น
:
กำรกระทำนั้นเป็นประโยชน์ต่อผู้พูด และผู้พูดก็
เชื่อว่ำกำรกระทำนั้นเป็นประโยชน์ต่อตนเอง
3. เงื่อนไขควำมจริงใจ :
ผู้พูดรู้สึกซำบซึ้งหรือเป็นหนี้บุญคุณต่อกำรกระทำ
นั้น
4. เงื่อนไขจำเป็น
:
จัดว่ำเป็นถ้อยคำแสดงควำมรู้สึกซำบซึ้งหรือเป็น
หนี้บุญคุณ
(Searle, 1969: 66-67)
เฮเวอร์เคท (Haverkate, 1990 อ้ำงถึงใน Panpothong, 1996: 29) ชี้ให้เห็นว่ำ ใน
กำรศึกษำถ้อยคำนัยผกผัน (verbal irony) นั้นควรจะนำเงื่อนไขวัจนกรรมมำใช้ในกำรพิจำรณำด้วย
โดย Haverkate อธิบำยว่ำ ถ้อยคำนัยผกผัน (verbal irony) เกิดจำกวัจนกรรมต่ำงๆ ที่ละเมิด
เงื่อนไขควำมจริงใจ (flouting the sincerity condition)
ผู้วิจัยเห็นด้วยกับ Haverkate ที่ว่ำหำกผู้พูดกล่ำววัจนกรรมโดยละเมิดเงื่อนไขควำมจริงใจ
ก็จะทำเกิดถ้อยคำนัยผกผัน (verbal irony) ขึ้น เช่น เงื่อนไขควำมจริงใจของวัจนกรรมกำรขอบคุณ
คือ ผู้ พูดต้องรู้ สึ กซำบซึ้งหรื อเป็ นหนี้บุญคุณผู้ ฟัง แต่ห ำกผู้ พูดกล่ ำววัจนกรรมกำรขอบคุณโดย
ปรำศจำกควำมรู้สึกดังกล่ำว ก็เป็นเพรำะผู้พูดต้องกำรสื่อเจตนำประชดประชันผู้ฟังนั่นเอง
ในงำนวิจัยของ Panpothong (1996) ผู้วิจัยก็ได้นำเงื่อนไขวัจนกรรมของ Searle มำใช้
ศึกษำถ้อยคำนัยผกผัน (verbal irony) ของผู้พูดภำษำไทยเช่นเดียวกัน Panpothong ชี้ให้เห็นว่ำ
นอกเหนือจำกวัจนกรรมกำรบอกกล่ำวที่พิจำรณำตำมมุมมองของไกรซ์ว่ำสำมำรถสื่อควำมหมำยเป็น
นัย ผกผั น ได้แล้ ว ก็ยั งมีวัจ นกรรมอื่นๆ ที่ส ำมำรถสื่ อควำมหมำยนัยผกผั นได้ โดยใช้กำรละเมิด
เงื่อนไขควำมจริงใจของวัจนกรรมนั้นๆ เช่น วัจนกรรมกำรถำมที่ผู้พูดไม่ได้ต้องกำรคำตอบจำกผู้ฟัง
วัจนกรรมกำรแนะนำที่ผู้พูดไม่ได้ต้องกำรให้ผู้ฟังกระทำอย่ำงที่ผู้พูดแนะนำ วัจนกรรมกำรขอบคุณที่
ผู้พูดไม่ได้รู้สึกเป็นหนี้บุญคุณผู้ฟัง ฯลฯ
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ในกำรสื่อสำรนั้น วัจนกรรมมีจำนวนมำกมำย แต่เซิร์ล (Searle, 1976) ได้จัดแบ่งกลุ่ม
วัจนกรรมออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มวัจนกรรมบอกกล่ำว 8 (representatives) คือวัจนกรรมที่ผู้พูดใช้เพื่อบอกเล่ำหรือ
นำเสนอข้อเท็จจริงต่ำงๆ ให้ผู้ฟังได้รับรู้ วัจนกรรมนี้จะผูกมัดผู้พูดกับควำมเป็นจริงของถ้อยคำที่กล่ำว
ออกมำ เช่น กำรบอกเล่ำ กำรรำยงำน กำรสรุป กำรตำหนิ กำรบริภำษ ฯลฯ
2. กลุ่มวัจนกรรมชี้นำ (directives) คือวัจนกรรมที่ผู้พูดพยำยำมให้ผู้ฟังกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
เช่น กำรถำม กำรขอร้อง กำรสั่ง กำรแนะนำ ฯลฯ
3. กลุ่มวัจนกรรมผูกมัด (commissives) คือวัจนกรรมที่ผู้พูดสื่อว่ำจะกระทำสิ่งใดสิ่ง หนึ่งใน
อนำคต เช่น กำรสัญญำ กำรขู่ กำรเสนอให้ กำรปฏิญำณตน ฯลฯ
4. กลุ่มวัจนกรรมแสดงควำมรู้สึก (expressives) คือวัจนกรรมที่ผู้พูดใช้เพื่อสื่อถึงอำรมณ์
ควำมรู้สึกหรือสภำวะทำงจิตใจของตนเอง เช่น กำรขอบคุณ กำรแสดงควำมยินดี กำรขอโทษ
ฯลฯ
5. กลุ่มวัจนกรรมประกำศ (declarations) คือวัจนกรรมที่เมื่อผู้พูดกล่ำวออกไปแล้ว จะทำ
ให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในทันที เช่น กำรประกำศกำรสมรส กำรประกำศสงครำม กำรไล่ออก
ฯลฯ
จำกกำรทบทวนแนวคิดเรื่องวัจนกรรม ผู้ วิจัยพบว่ำ แนวคิดเรื่องวัจนกรรมนั้นมีควำม
เกี่ยวข้องกับถ้อยคำนัยผกผันโดยตรง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กำรที่ผู้พูดจงใจละเมิดเงื่อนไขควำมจริงใจ
ของวัจนกรรมนั้นๆ เพื่อให้เกิดควำมหมำยนัยผกผัน ดังนั้น ผู้วิจัยจะนำแนวคิดเรื่องวัจนกรรมและ
กำรจัดแบ่งประเภทวัจนกรรมของเซิร์ลมำใช้เป็ นแนวทำงและเป็นกรอบในกำรวิเครำะห์ถ้อยคำนัย
ผกผันในวิทยำนิพนธ์เล่มนี้ต่อไป
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2.4 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ขัน
เนื่องจำกกำรสร้ำงอำรมณ์ขันเป็นวัตถุประสงค์หนึ่งของกำรใช้ถ้อยคำนัยผกผัน ผู้วิจัยจึงได้
ทบทวนแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ย วข้องกับอำรมณ์ขันเพื่อนำมำใช้เป็นแนวทำงในกำรวิเครำะห์ ถ้อยคำ
นัยผกผันในงำนวิจัยนี้ต่อไป
2.4.1 ทฤษฎีอารมณ์ขัน
ทฤษฎีอำรมณ์ขันนั้น มี 3 ทฤษฎีหลัก ดังนี้
2.4.1.1 ทฤษฎีความเหนือกว่า (Superior theory)
ทฤษฎีนี้มีจุดเริ่มต้นมำจำกแนวคิดของโทมัส ฮอบส์ (Hobbes, 1651) นักปรัชญำชำว
อังกฤษ แนวคิดสำคัญคือ มนุษย์จะรู้สึกขำเมื่อตนเป็นฝ่ำยที่เหนือกว่ำ รู้สึกขำในควำมด้อยกว่ำของ
ผู้อื่น รู้สึกขำในควำมหำยนะของผู้อื่น แต่หำกบุคคลที่มีควำมคิดเช่นเดียวกับตนตกเป็นเป้ำของ
อำรมณ์ขันก็จะไม่รู้สึกขำ เพรำะเท่ำกับว่ำตนถูกทำให้เป็นฝ่ำยที่ด้อยกว่ำไปด้วย
2.4.1.2 ทฤษฎีความผ่อนคลาย (Relief theory)
ทฤษฎีนี้มีจุดเริ่มต้นมำจำกแนวคิดของเฮอร์เบิร์ท สเป็นเซอร์ (Spencer อ้ำงถึงใน Morreal,
1987) เชื่อว่ำ อำรมณ์ขันเกิดจำกควำมกดดันในชีวิตมนุษย์ซึ่งควำมกดดันนี้ถูกปลดปล่อยออกมำทำง
เสียงหัวเรำะ ต่อมำ ซิกมันด์ ฟรอยด์ (Freud, 1905) ได้ขยำยแนวคิดนี้ต่อและอธิบำยว่ำเมื่อมนุษย์ได้
ยินเรื่องรำวใด ๆ มนุษย์จะต้องใช้พลังงำนส่วนหนึ่งในกำรควบคุมควำมรู้สึกและกำรกระทำของตนให้
ปฏิบัติตำมที่สังคมกำหนด แต่หำกสิ่งที่ได้ฟังไม่ใช่เรื่องจริงหรือไม่เป็นไปตำมที่คำด พลังงำนที่เก็บไว้
นี้จะกลำยเป็นพลังงำนส่วนเกินและระบำยออกมำเป็นเสียงหัวเรำะ นอกจำกนี้ ฟรอยด์ยังได้จำแนก
ปรำกฏกำรณ์ตลกขบขันออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ เรื่องตลก (Witz) สิ่งน่ำขัน (das Komische)
และขำตัวเอง (Humor)
เรื่องตลก (Witz) คือเรื่องที่แต่งขึ้น โดยมีเจตนำเพื่อให้ผู้ฟังขำ
สิ่งที่น่ำขัน (das Komische) คือสิ่งที่ได้ประสบแล้วรู้สึกว่ำขำ
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ขำตัวเอง (Humor) ผู้เล่ำเป็นตัวตลก ฟรอยด์กล่ำวว่ำ เป็นประเภทที่มีกำรพัฒนำจิตที่สูงขึ้น
ไปอีกระดับหนึ่ง เพรำะกำรขำตัวเองหมำยควำมถึงกำรรู้จักวิพำกษ์วิจำรณ์ตัวเอง และหันกลับมำ
ค้นพบตัวเอง (กำญจนำ เจริญเกียรติบวร, 2548: 17)
2.4.1.3 ทฤษฎีความไม่เข้ากัน (Incongruity theory)
ทฤษฎีนี้มีจุดเริ่มต้นมำจำกแนวคิดของฟรำนซิส ฮัทเชสัน (Hutcheson 1750, อ้ำงถึงใน
ศิริพร ภักดีผำสุข, 2549: 95) แนวคิดสำคัญคือ อำรมณ์ขันคือกำรรับรู้ควำมไม่เข้ำกันระหว่ำงของ
2 สิ่ง คือสิ่งที่เรำรู้หรือคำดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องตลก ทฤษฎีควำมไม่เข้ำกันเป็นทฤษฎีที่ได้รับ
กำรยอมรับอย่ำงกว้ำงขวำงว่ำเหมำะที่จะใช้ศึกษำเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดอำรมณ์ขัน อย่ำงไรก็ตำม นัก
ทฤษฎีบำงท่ำน เช่น เจอร์รี่ ซูลส์ (Suls, 1972) ได้เสนอให้ปรับทฤษฎีเป็นควำมไม่เข้ำกัน -กำร
แก้ไข (incongruity-resolution) กล่ ำวคือ กำรที่คนเรำจะบรรลุ ถึงอำรมณ์ขันได้ต้องไม่เพียงแต่
มองเห็นควำมไม่เข้ำกันเท่ำนั้น แต่จะต้องแก้ไขควำมไม่เข้ำกันดังกล่ำวได้ด้วย
สรุปได้ว่ำ ทฤษฎีควำมเหนือกว่ำเป็นเรื่องของมิติทำงสังคม ควำมรู้สึกเหนือกว่ำของผู้พูด
และควำมรู้สึกด้อยกว่ำของผู้ตกเป็นเป้ำ ส่วนทฤษฎีควำมผ่อนคลำยเป็นมุมมองทำงจิตวิทยำ เป็น
กำรปลดปล่อยสิ่งที่ถูกต้องห้ำมตำมขนบของสังคม ในขณะที่ทฤษฎีควำมไม่เข้ำกั นนั้นเป็นเรื่องของ
ปัจจัยหรือต้นเหตุที่ทำให้เกิดอำรมณ์ขัน
2.4.2 อารมณ์ขันและความไม่เข้ากัน
อำรมณ์ขันเกิดจำกกำรรับรู้ควำมไม่เข้ำกัน หรือกำรรับรู้ถึงกำรที่สิ่งหนึ่ง “เบี่ยงเบน” หรือ
“แหวก” ไปจำกขนบหรือแบบแผน (conventional system) ที่ควรจะเป็น (Davis, 1993: 13-16
อ้ำงถึงใน ศิริพร ภักดีผำสุข, 2549: 96-97) กำรจะตัดสินว่ำสิ่งใดไม่เข้ำกันนั้นต้องเทียบกับสิ่งที่เป็น
มำตรฐำนหรือแบบแผน กำรค้นพบควำมไม่เข้ำกันนี้จะทำให้เกิดควำมประหลำดใจหรือควำมอัศจรรย์
ใจอย่ำงฉับพลัน อันจะนำไปสู่กำรเกิดอำรมณ์ขันและกระตุ้นเสี ยงหัวเรำะหรือรอยยิ้ม นอกจำกนี้
องค์ประกอบที่สำคัญของอำรมณ์ขันคือ “กรอบกำรเล่น” (Playful frame) ซึ่งจะเป็นสิ่งที่บ่งให้รู้ว่ำ
ควำมไม่เข้ำกันที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องเล่นๆ ไม่ใช่เรื่องจริงจัง (ศิริพร ภักดีผำสุข, 2549: 97)
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2.4.3 การเล่นกับความหมายในอารมณ์ขัน
อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ (2536) กล่ำวถึงกำรเล่นกับควำมหมำยในอำรมณ์ขันไว้ในหนังสือ
อำรมณ์ขันในสื่อมวลชน ว่ำ “เรื่องตลกขำขันเกิดขึ้นจำกกำรเล่นกับควำมหมำย รูปแบบง่ำยๆ คือ
กำรทำให้ เรื่ องที่เสนอผิ ดไปจำกควำมคำดหมำยโดยทั่วไป เรื่องตลกมักจะเอำเรื่องรำวต่ำงๆ มำ
ล้อเลียน ทำให้ควำมหมำยเปลี่ยนไป หรือกลับหน้ำเป็นหลังเสีย ซึ่งเรื่องธรรมดำๆ ก็กลำยเป็นเรื่อง
ตลกขึ้นมำได้ ควำมหมำยที่กล่ำวถึงในที่นี้ หมำยถึงระบบสัญลักษณ์ต่ำงๆ อำทิ ภำษำ เป็นต้น”
(อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์, 2536: 31)
นอกจำกนั้น อุบลรัตน์ยังกล่ำวอีกว่ำ อำรมณ์ขันเป็นกำรเล่นกับควำมหมำยที่มีแบบแผน
แน่นอนอยู่แล้ว (institutionalized meaning) และควำมหมำยใหม่มีลักษณะแหวกจำกกรอบที่วำงไว้
(อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์, 2536: 32)
อุบลรัตน์กล่ำวถึงกำรเล่นตลกกับภำษำไว้ว่ำ “โดยทั่วไปกำรใช้ภำษำจะมีไวยำกรณ์ และรูป
ประโยคคอยกำกับให้เป็นแบบแผนเดียวกัน เมื่อไรก็ตำมที่เรำพูดผิดไปจำกแบบแผนที่กำหนดไว้ สิ่ง
ที่เรำพูดก็จะกลำยเป็นเรื่องที่น่ำขันไปทันที เช่น กำรเล่นกับถ้อยคำ กำรเล่นกับสำนวนโวหำรต่ำงๆ
กำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงประโยคหรือกลุ่มคำ เป็นต้น” (อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์, 2536: 33)
2.4.4 เงื่อนไขปัจจัยที่ทาให้เกิดอารมณ์ขัน
เฮก (Haig, 1988 อ้ำงถึงใน ศิริพร ภักดีผำสุข 2549: 97) กล่ำวไว้ว่ำ กำรที่บุคคลจะบรรลุ
ถึงอำรมณ์ขันได้นั้นจำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องอำศัยปัจจัยดังต่อไปนี้
2.5.4.1 ผู้ฟังจะต้องมีควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องนั้น หำกผู้ฟังไม่มีพื้นควำมรู้
ทั่วไป ก็จะไม่สำมำรถมองเห็นควำมไม่เข้ำกันและเข้ำใจในมุขตลกนั้นได้
2.5.4.2 ผู้ฟังต้องมีควำมสำมำรถที่จะมองเห็นลักษณะที่ไม่เข้ำกันและหำทำงแก้ไข
และอธิบำยควำมไม่เข้ำกันนั้นได้
2.5.4.3 ผู้ ฟั ง ต้ อ งวำงตั ว เป็ น กลำง แยกตั ว ออกจำกเรื่ อ งนั้ น หำกผู้ ฟั ง ที่ มี ส่ ว น
เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ถูกนำมำสร้ำงอำรมณ์ขัน ก็จะไม่รู้สึกว่ำเรื่องนั้นน่ำขัน
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2.4.5 มิติทางสังคมของอารมณ์ขัน
อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ (2536) กล่ำวถึงมิติทำงสังคมของอำรมณ์ขันไว้ในหนังสือ อำรมณ์ขัน
ในสื่อมวลชน ว่ำ “กำรหัวเรำะมีมิติทำงสังคมวิทยำที่ไม่ควรมองข้ำม ด้ำนหนึ่งของเรื่องตลกก็เสนอ
ควำมจริง (เล่นๆ) ที่ขัดแย้งกับแบบแผนของควำมจริงที่ดำรงอยู่ อีก ด้ำนหนึ่งก็สำมำรถปิดช่องว่ำงนี้
ได้ด้วยกำรใช้เสียงหัวเรำะ” (อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์, 2536: 29)
อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ (2536) ยังกล่ำวอีกว่ำ ในกำรจัดระเบียบสังคม แต่ละสังคมต่ำงก็มี
กฎเกณฑ์ว่ำเรื่องใดสำมำรถพูดได้อย่ำงเปิดเผย และเรื่องใดบ้ำงเป็นเรื่อง “ต้องห้ำม” เช่นเดียวกับ
ซิกมัน ฟรอยด์ ที่เชื่อว่ำสิ่งเหล่ำนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์เรำอยำกจะละเมิดด้วยกำรระบำยควำมเก็บกดและ
ควำมรู้สึกก้ำวร้ำวต่ำงๆ ที่แฝงอยู่ในส่วนลึกออกมำ เพรำะสำระของเรื่องขำขันเหล่ำนี้มักเป็นเรื่อง
“ต้องห้ำม” ของสังคม เช่น เรื่องเพศ เป็นต้น (Freud, 1905 อ้ำงถึงใน อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ ,
2536: 16-17)
“นักทฤษฎีทำงจิตวิทยำและสังคมวิทยำหลำยคนสรุปว่ำ อำรมณ์ขันมีส่วนสำคัญอย่ำงยิ่งใน
กำรระบำยควำมกดดันทำงจิตวิทยำ ทำงสังคม และทำงกำรเมือง ในส่วนที่เกี่ยวกับมิติทำงกำรเมือง
อำรมณ์ ขั น ถู ก มองว่ ำ มี ศั ก ยภำพในกำรต่ อ ต้ ำ นระบบ หรื อ เป็ น กำรขบถอย่ ำ งแฝงเร้ น แต่ ใ น
ขณะเดียวกัน มันก็เป็นเพียงกำรปลดปล่อยที่ไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อตัวระบบหรือสถำบันทำง
สังคมต่ำงๆ อย่ำงจริงจัง” (อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์, 2536: 51)
อีกแง่หนึ่งอำรมณ์ขันสัมพันธ์กับควำมเชื่อเรื่องควำมเหนือกว่ำของฮอบส์ (Hobbes, 1651
อ้ำงถึงใน อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์, 2536: 52) ที่มองว่ำ กำรหัวเรำะเป็นกำรแสดงออกถึงควำมมั่นใจใน
ตนเอง เกียรติภูมิ และควำมเหนือกว่ำของบุคคล
กำรเล่นตลกประเภทเสียดสี (Satire) สอดคล้องกับมิติทำงสังคมของอำรมณ์ขัน ดังที่อุบล
รัตน์ได้อธิบำยไว้ว่ำ “กำรเล่นตลกประเภทนี้นอกจำกจะสร้ำงควำมขบขันแล้ว ยังทำให้ผู้เล่นเกิด
ควำมสะใจที่ได้หัวเรำะใส่คนอื่นหรือเป็นกำรระบำยควำมคับข้องใจบำงประกำร ซึ่งโดยปกติถูกเก็บ
กดเอำไว้ กำรเล่น ตลกในแนวนี้ มักจะเป็นกำรเสียดสี กำรเมือง หรือวิพำกษ์วิจำรณ์ปัญหำสั งคม
ควำมสัมพันธ์ในครอบครัว หรือสถำบันทำงสังคมอื่นๆ” (อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์, 2536: 40) ผู้วิจัย
เห็นว่ำ ไม่เพียงแต่ผู้เล่นเท่ำนั้นที่เกิดควำมสะใจ แต่ยังเป็นกำรสร้ำงควำมสะใจให้กับผู้ชมและผู้ฟังที่
ได้ระบำยควำมคับข้องใจออกมำผ่ำนทำงเสียงหัวเรำะด้วยเช่นเดียวกัน
สรุ ป ได้ว่ ำ ปั จ จั ย และตัว กระตุ้นที่ท ำให้ เกิ ดอำรมณ์ ขันหลั กๆ ก็คือควำมไม่เข้ ำกัน อำทิ
กำรเล่นกับภำษำต่ำงๆ ผู้วิจัยเห็นว่ำ ถ้อยคำนัยผกผันก็เป็นกลวิธีทำงภำษำอย่ำงหนึ่งที่สื่อควำมไม่
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เข้ำกันระหว่ำงรูปภำษำกับเจตนำของผู้พูดหรือควำมเป็นจริงที่ปรำกฏ ถ้อยคำนัยผกผันจึงสำมำรถ
สร้ำงอำรมณ์ขันได้เช่นเดียวกัน นอกจำกนั้น กำรที่ผู้ที่ตกเป็นเป้ำของอำรมณ์ขันนั้นจะไม่สำมำรถ
บรรลุถึงอำรมณ์ขันได้ ในแง่นี้อำรมณ์ขันจึงมีควำมเกี่ยวข้องกับมิติทำงสังคม เช่นเดียวกับกำรที่ผู้พูด
กล่ำวถ้อยคำนัยผกผันแล้วผู้ฟังที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่ำวจะรู้สึกขำได้ด้วยควำมสะใจ
ในขณะที่ผู้ตกเป็นเป้ำจะรู้สึกขำไม่ออก แต่จะรู้สึกเจ็บปวดใจ
ในงำนวิจั ย นี้ ผู้วิจั ยจะนำแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับอำรมณ์ขันมำเป็นแนวทำงในกำร
วิเครำะห์หน้ำที่ของถ้อยคำนัยผกผันในด้ำนกำรสร้ำงอำรมณ์ขันต่อไป
2.5 งานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.5.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับถ้อยคานัยผกผัน (verbal irony) โดยตรง
ณัฐพร พำนโพธิ์ทอง (Panpothong, 1996) ศึกษำเรื่อง “A pragmatic study of verbal
irony in Thai” โดยมีวัตถุประสงค์ในกำรวิจัยคือเพื่ออธิบำยลักษณะและหน้ำที่ของถ้อยคำนัยผกผัน
ในภำษำไทยด้ว ยมุมมองทำงวัจนปฏิบัติศำสตร์ รวมไปถึงกำรอธิบำยข้อจำกัดในกำรปรำกฏของ
ถ้อยคำนัยผกผันในภำษำไทย ผู้วิจัยเก็บข้อมูลบทสนทนำในชีวิตประจำวันจำกนวนิยำยไทยร่วมสมัย
30 เรื่อง และข้อมูลบทสนทนำจำกละครโทรทัศน์ที่โด่งดัง 2 เรื่อง คือ “ดำวแต้มดิน” และ “หัตถำ
ครองพิ ภ พ” ซึ่ ง ออกอำกำศทำงสถำนี โ ทรทั ศ น์ ช่อ ง 7 นอกจำกนั้ น ผู้ วิ จั ย ยั ง เก็ บ ข้ อ มู ล จำกกำร
สัมภำษณ์ผู้พูดภำษำไทยกรุงเทพฯ ด้วย
ผลกำรศึกษำลักษณะของถ้อยคำนัยผกผันในภำษำไทยพบว่ำ ตำมหลักควำมร่วมมือในกำร
สนทนำของไกรซ์ (Grice) นั้น ถ้อยคำนัยผกผันจัดเป็นถ้อยคำที่มีควำมหมำยเป็นนัยสนทนำที่เกิดจำก
กำรไม่เคำรพหลักคุณภำพ (the maxim of quality) โดยกลวิธีที่ผู้พูดภำษำไทยใช้ในกำรสื่อถ้อยคำ
นัยผกผันมี 5 ลักษณะ คือ 1. กำรวำงถ้อยคำที่มีควำมหมำยขัดแย้งกัน ไว้คู่กัน 2. กำรกล่ำวถึงสิ่งที่
เป็นไปไม่ได้หรือไม่สมเหตุสมผล 3. กำรกล่ำวเน้นให้เกินจริงอย่ำงมำก 4. กำรใช้ระดับภำษำที่ไม่
เหมำะสม และ 5. กำรใช้น้ำเสียงพิเศษ นอกจำกนี้ผู้วิจัยยังได้ศึกษำถ้อยคำนัยผกผันที่จัดเป็น
ค ว ำ ม ห ม ำ ย เ ป็ น นั ย แ บ บ ข น บ พ บ ว่ ำ ใ น ภ ำ ษ ำ ไ ท ย มี ทั้ ง สิ้ น 8
ค ำ ไ ด้ แ ก่
1. “วิ เ ศษ” 2. “ประเสริ ฐ ” 3. “ผู้ ดี แ ปดสำแหรก” 4. “ปำกดี ” 5. “สวยเต็ ม ประดำ”, “สวย
ตำย”, “สวยตำยห่ำ” 6. “สวยซะไม่มี” 7. “ตัวดี” และ 8. “งำมหน้ำ” นอกเหนือจำกวัจนกรรม
กำรบอกกล่ำวที่พิจำรณำตำมมุมมองของไกรซ์ว่ำสำมำรถสื่อควำมหมำยเป็นนัยผกผันได้ แล้ว ผู้วิจัย
ชี้ให้เห็ นว่ำ ยังมีวัจนกรรมอื่น ๆ ที่สำมำรถสื่อนัยผกผันได้ โดยใช้กำรละเมิดเงื่อนไขควำมจริงใจ
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ของวัจนกรรมนั้นๆ เช่น วัจนกรรมกำรถำมที่ผู้พูดไม่ได้ต้องกำรคำตอบจำกผู้ฟัง วัจนกรรมกำร
แนะนำที่ผู้พูดไม่ได้ต้องกำรให้ผู้ฟังกระทำอย่ำงที่ผู้พูดแนะนำ วัจนกรรมกำรขอบคุณที่ผู้พูดไม่ได้รู้สึก
เป็นหนี้บุญคุณผู้ฟัง เป็นต้น
ผลกำรศึกษำหน้ำที่ของถ้อยคำนัยผกผั นในภำษำไทยพบว่ำ ผู้ พูดภำษำไทยใช้ถ้อยคำนัย
ผกผันเพื่อประชดประชันมำกที่สุด นอกจำกนี้ยังใช้เพื่อสร้ำงอำรมณ์ขัน เพื่อระบำยควำมคับข้องใจ
และเสริมสร้ำงควำมสนิทสนมอีกด้วย
โรเจอร์ เจ ครอยส์ แมกซ์ เอ แคสเลอร์ โลรี คอพเพนรัท และบอนนี่ แมคเลน เอลเลน
(Roger J. Kreuz a, Max A. Kassler b, Lori Coppenrath, and Bonnie McLain Allen, 1999)
เขียนบทควำมวิจัยเรื่อง “Tag questions and common ground effects in the perception of
verbal irony” ผู้วิจัยกล่ำวว่ำ เนื่องจำกถ้อยคำนัยผกผัน (verbal irony) สำมำรถปรำกฏได้ใน
โครงสร้ ำ งทำงภำษำที่ ห ลำกหลำย โดยเฉพำะในวลี ท้ ำ ยประโยคบอกเล่ ำ ที่ แ สดงกำรถำม
(tag question) ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษำบทบำทของควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องนั้นกับวลีท้ำยประโยค
บอกเล่ำที่แสดงกำรถำม (tag question) ว่ำมีผลต่อกำรกำรรับรู้ถ้อยคำนัยผกผัน (verbal irony)
หรือไม่ ผลกำรศึกษำพบว่ำ ผู้ฟังใช้ร่องรอย (cues) ที่หลำกหลำยในกำรตีควำมถ้อยคำนัยผกผัน
กำรขำดร่องรอย (cue) บำงอย่ำงไป มีผลต่อกำรรับรู้ถ้อยคำนัยผกผันที่คลำดเคลื่อนไป นอกจำกนี้
ผลกำรศึกษำยังแสดงให้เห็นว่ำ ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องนั้นและวลีท้ำยประโยคบอกเล่ำที่แสดงกำร
ถำม (tag question) ไม่ได้มีผลต่อระดับกำรรับรู้ถ้อยคำนัยผกผัน (verbal irony) อย่ำงไรก็ตำม
ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องนั้นมีบทบำทที่สำคัญต่อกำรตีควำมถ้อยคำนัยผกผัน ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
เรื่องนั้น หมำยถึง ควำมรู้ ควำมเชื่อ ประสบกำรณ์เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ ที่ผู้พูดและผู้ฟังมีร่วมกัน
นอกจำกนี้ ผู้วิจัยยังชี้ให้เห็นอีกว่ำ ผลกำรศึกษำที่ผ่ำนๆ มำเสนอไว้ว่ำ ผู้ฟังจะจดจำถ้อยคำนัยผกผัน
ได้ ดี ก ว่ ำ ถ้ อ ยค ำที่ ห มำยควำมตำมรู ป อย่ ำ งไรก็ ต ำม ผลกำรวิ จั ย ในครั้ ง นี้ มี ค วำมแตกต่ ำ งจำก
กำรศึกษำในอดีต เนื่องจำกกลุ่มตัวอย่ำงจดจำถ้อยคำนัยผกผันได้ไม่ดีไปกว่ำถ้อยคำที่หมำยควำมตำม
รูป นอกจำกนั้นกลุ่มตัวอย่ำงยังสำมำรถจดจำถ้อยคำนัยผกผันที่ไม่มี tag question ได้ดีกว่ำถ้อยคำ
นัยผกผันที่มี tag question ผลกำรศึกษำยังระบุอีกว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงมีควำมเห็นว่ำกำรใช้ถ้อยคำนัย
ผกผันกับคนใกล้ชิดสนิทสนมมีควำมเหมำะสมมำกกว่ำกำรใช้ถ้อยคำนัยผกผันกับคนแปลกหน้ำ
อำกิระ อึซึมิ (Akira Utsumi, 2000) เขียนบทควำมวิจัยเรื่อง “Verbal irony as implicit
display of ironic environment: Distinguishing ironic utterances from nonirony” ผู้วิจัย
ชี้ให้เห็นว่ำ ธรรมชำติของถ้อยคำนัยผกผันคือกำรสื่อเป็นนัย ไม่ใช่กำรสื่ออย่ำงชัดเจน ถ้อยคำนัย
ผกผัน (irony) ไม่มีกฎเกณฑ์ที่ตำยตัว ไม่มีสัญลั กษณ์ (signal) ใดๆ ที่จะสื่ออย่ำงชัดเจนว่ำถ้อยคำ
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นั้ น คือ ถ้อ ยคำนั ย ผกผั น บทควำมวิ จัย นี้จึ ง มีจุ ดมุ่ ง หมำยเพื่อ อธิ บำยว่ำ ถ้อ ยคำนัย ผกผั น (irony)
แตกต่ำงจำกถ้อยคำที่ไม่ใช่ถ้อยคำนัยผกผัน (nonirony) อย่ำงไร ตำมทฤษฎีกำรสื่อเป็นนัย (implicit
display theory) ประเด็นทีส่ ำคัญของทฤษฎีนี้มี 3 ประเด็นคือ
1. ถ้ อ ยค ำนั ย ผกผั น จะสำมำรถคำดเดำได้ ใ นสถำนกำรณ์ ที่ เ หมำะสม ซึ่ ง จะอยู่ ใ น
สภำพแวดล้อมที่เป็นนัยผกผัน (ironic environment) สภำพแวดล้อมที่เป็นนัยผกผันนี้ประกอบด้วย
ควำมคำดหวังของผู้พูด ควำมไม่เข้ำกันระหว่ำงควำมคำดหวังกับควำมเป็นจริง และทัศนคติด้ำนลบ
ของผู้พูดที่มีต่อควำมไม่เข้ำกันนี้
2. ถ้อยคำนัยผกผันเป็นถ้อยคำที่สื่อสภำพแวดล้อมที่เป็นนัยผกผัน (ironic environment)
แบบเป็ น นั ย ซึ่ ง ก็ คือ ถ้ อ ยค ำที่ พูด ถึ ง ควำมคำดหวั งของผู้ พูด เป็ นนั ย ๆ กำรละเมิ ดหลั ก กำรทำง
วัจนปฏิบัติศำสตร์ข้อใดข้อหนึ่ง และกำรปรำกฏร่วมกับกำรบอกเป็นนัยแบบอ้อมๆ (indirect cues)
3. ถ้อยคำนัยผกผัน (verbal irony) แตกต่ำงจำกถ้อยคำที่ไม่ใช่ถ้อยคำนัยผกผัน (nonirony)
ตรงที่ถ้อยคำนัยผกผัน (verbal irony) จะมีควำมสอดคล้องกับทั้งเงื่อนไขสภำพแวดล้อมที่เป็นนัย
ผกผัน (ironic environment condition) และเงื่อนไขกำรสื่อเป็นนัย (implicit display
condition)
เฮอร์เบิร์ต แอล โคลสัน (Herbert L. Colson, 2002) เขียนบทควำมวิจัยเรื่อง “Contrast
and assimilation in verbal irony” สรุปได้ว่ำ เมื่อเรำต้องเผชิญกับสถำนกำรณ์ที่ไม่ดี ยกตัวอย่ำง
เช่ น กำรสอบปลำยภำคที่ ดู เ หมื อ นจะง่ ำ ย แต่ไ ม่ ง่ ำ ยอย่ ำ งที่ คิ ด เรำจะตั ด สิ น และบอกเล่ ำ ถึ ง
สถำนกำรณ์ดังกล่ำวในด้ำนลบ เช่น “ข้อสอบยำกมำก” ระดับของควำมรู้สึกด้ำนลบนี้จะถูกรับรู้เมื่อ
ผู้พูดใช้คำศัพท์ที่เป็น กำรประชดประชันในด้ำนบวกแบบขั้นสุด เช่น “ข้อสอบยอดเยี่ยมจริงๆ”
เนื่องจำกถ้ำเป็นสถำนกำรณ์ที่ดีจริงๆ เรำจะใช้ถ้อยคำด้ำนบวกกลำงๆ เช่น “ข้อสอบดี” ไม่ใช่แบบ
ขั้นสุด ผู้วิจัยชี้ให้เห็นว่ำ ผู้พูดที่กล่ำวถึงสถำนกำรณ์นั้นๆ ในด้ำนลบจะถูกมองว่ำเป็นกำรวิจำรณ์
อย่ำงรุนแรงมำกกว่ำผู้พูดที่กล่ำวถึงสถำนกำรณ์เดียวกันในด้ำนบวก นอกจำกนี้ผู้วิจัยยังชี้ให้เห็นอีกว่ำ
ถ้ำผู้ตีควำมเป็นผู้ได้รับผลกระทบในสถำนกำรณ์ด้ำนลบนั้นด้วย เช่น ผู้ตีควำมเป็นนักเรียนในชั้น
เรียนที่ข้อสอบยำกอย่ำงไม่คำดคิด กำรวิจำรณ์แบบประชดประชันก็จะดูเป็นกำรวิจำรณ์อย่ำงรุนแรง
มำกกว่ำกำรวิจำรณ์อย่ำงตรงไปตรงมำ แต่ถ้ำสถำนกำรณ์นั้นๆ ไม่ได้ส่งผลในด้ำนลบต่อผู้ตีควำม
เช่น ผู้ตีควำมไม่ได้เป็นนักเรียนในชั้นเรียนนั้น กำรวิจำรณ์อย่ำงประชดประชันก็จะไม่เป็นกำรวิจำรณ์
ที่รุนแรงมำกไปกว่ำกำรวิจำรณ์อย่ำงตรงไปตรงมำ
วรนุช กรองทอง (2547) ศึกษำกลวิธีและหน้ำที่ทำงกำรสื่อสำรด้วยกำรพูดประชดในกำร
อภิปรำยทำงกำรเมืองไทย โดยประยุกต์เกณฑ์ในกำรพิจำรณำลักษณะถ้อยคำกำรพูดประชดที่แสดง
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ควำมหมำยบ่งชี้เป็นนัย และหน้ำที่ทำงกำรสื่อสำร ตำมแนวคิดของฮัทเชียน (Hutcheon, 1995)
และณัฐพร พำนโพธิ์ทอง (Panpothong, 1996) วรนุชได้ให้คำจำกัดควำมของกำรพูดประชด
(verbal irony) ในงำนวิจัยนี้ว่ำหมำยถึง กลวิธีกำรใช้ภำษำที่แสดงเจตนำ ตลอดจนทัศนคติของผู้พูด
ต่อสิ่งที่ปรำกฏและสิ่งที่ไม่ปรำกฏในถ้อยคำ โดยต้องตีควำมจำกปริบทหรือสิ่งบ่งชี้อื่นๆ ซึ่งเป็นที่
เข้ำใจร่วมกันในทำงสังคมระหว่ำงผู้พูดและผู้ฟัง กำรพูดประชดทำให้ควำมหมำยของถ้อยคำต่ำงไป
จำกควำมหมำยตำมตัวอักษร วรนุชเก็บข้อมูลแยกเป็น 2 ส่วน คือ ถ้อยคำที่แสดงกำรพูดประชด
ซึ่งพบในกำรประชุมสภำผู้แทนรำษฎรในญัตติขอเปิดอภิปรำยทั่วไป เพื่อลงมติไม่ไว้วำงใจรัฐมนตรี
เป็นรำยบุคคล และควำมคิดเห็นของนักกำรเมืองและกลุ่มตัวอย่ำงประชำชนที่มีต่อกำรพูดประชดใน
กำรอภิปรำยทำงกำรเมืองโดยใช้แบบสอบถำม ผลกำรศึกษำพบว่ำ นักกำรเมืองไทยใช้กลไกที่แสดง
กำรพูดประชดใน 7 ลักษณะ คือ 1. กำรใช้ถ้อยคำแสดงกำรปฏิเสธ ใช้คำเชื่อมแสดงควำมขัดแย้ง
หรือใช้คำแสดงเงื่อนไข 2. กำรพูดขัดแย้งกับปริบท 3. กำรพูดขัดแย้งภำยในถ้อยคำ 4. กำรแสดง
ควำมสัมพันธ์แบบตรงข้ำมของถ้อยคำที่พูดกับควำมหมำยบ่งชี้เป็นนัย 5. กำรพูดตรงข้ำมกับเจตนำ
6. กำรพูดตรงข้ำมกับควำมจริง และ 7. กำรใช้ภำษำเชิงเปรียบซึ่งแสดงควำมหมำยบ่งชี้เป็นนัย วร
นุชชี้ให้ เห็ นว่ำ กำรพูดประชดของนักกำรเมืองไทยมีห น้ำที่ทำงกำรสื่ อสำร 7 หน้ำที่หลั ก คือ
1. แสดงกำรเน้นถ้อยคำ 2. แสดงควำมซับซ้อน 3. แสดงกำรหยอกล้อ 4. แสดงระยะห่ำง 5. แสดง
กำรปกป้องตนเอง 6. แสดงกำรกล่ำวเงื่อนไขเกี่ยวกับควำมจริง และ 7. แสดงกำรโต้แย้ง
พิมพ์นภัส โตสติ (2553) ศึกษำเรื่อง “กำรพูดประชดในวรรณกรรมเรื่อง PRIDE AND
PREJUDICE ของเจน ออสเตน กำรศึกษำเปรียบเทียบในฉบับแปลภำษำไทยของจูเลียตและของ
ปฐมำ พรหมสรร” ผู้วิจัยได้กำหนดนิ ยำมกำรพูดประชด โดยรวบรวมจำกแนวคิดกำรพูดประชด
ของนักวิชำกำรต่ำงๆ และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสำมำรถสรุปได้ว่ำ กำรพูดประชดเป็นถ้อยคำที่มี
ควำมหมำยตรงกันข้ำมหรือต่ำงไปจำกที่ผู้พูดหมำยถึง อำจเป็นถ้อยคำที่มีควำมหมำยตรงตำมสิ่งที่ผู้
พูดหมำยถึง แต่ถ้อยคำนั้นต้องแฝงทัศนคติของผู้พูดต่อบุคคลหรือต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วย รวมถึงถ้อยคำ
ที่แสดงควำมไม่จริงใจ เช่น คำถำมเชิงวำทศิลป์ คำแนะนำที่เสแสร้ง ฯลฯ ผู้วิจัยได้นำข้อมูลกำรพูด
ประชดมำแบ่งหมวดหมู่ตำมแนวคิดหลักควำมร่วมมือ (Co-operative Principle-CP) ของ พอล เอช
ไกรซ์ (Grice, 1975) เพื่อนำมำใช้ในกำรตีควำมกำรพูดประชด ผู้วิจัยชี้ให้เห็นว่ำ บ่อยครั้งที่คู่สนทนำ
ในเรื่องจงใจที่จะละเมิดหลักควำมร่วมมือในกำรสนทนำเพื่อต้องกำรสื่อควำมหมำยชี้บ่งเป็นนัย ในที่นี้
คือ กำรพูดประชด ผลกำรศึกษำพบข้อมูลกำรพูดประชดที่เกิดจำกกำรไม่ปฏิบัติตำมหลักควำม
ร่ ว มมือเป็ น จ ำนวนมำก ทั้ง กำรละเมิดที ล ะหลั กย่ อย และกำรละเมิ ด 2 หลั ก ย่อยพร้อ มกั น
นอกจำกนั้นยังพบบทสนทนำที่ปฏิบัติตำมหลักควำมร่วมมือครบทั้ง 4 ข้อ แต่ก็สำมำรถแฝงนัยยะกำร
ประชดประชันได้ ในส่วนกำรพูดประชดที่ไม่ปฏิบัติตำมหลักควำมร่วมมือ 1 ข้อนั้น พบบทสนทนำ
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กำรพูดประชดที่ละเมิดหลักคุณภำพมำกที่สุด ตำมด้วยหลักวิธีกำร หลั กปริมำณ และหลักตรง
ประเด็น โดยกำรใช้ถ้อยคำที่ละเมิดหลักคุณภำพเพื่อประชด มีทั้งสิ้น 7 ลักษณะ คือ กำรใช้คำถำม
เชิงวำทศิลป์ กำรกล่ำวถ้อยคำที่ไม่เป็นจริงหรือเป็นไปไม่ได้ กำรกล่ำวถ้อยคำที่ขัดแย้งกั น กำรกล่ำว
ถ้อยคำแสดงควำมไม่จริงใจ กำรให้คำแนะนำที่เสแสร้ง กำรกล่ำวถ้อยคำที่มีหลักฐำนไม่เพียงพอ
และกำรใช้คำถำมเชิงวำทศิลป์ร่วมกับกำรกล่ำวถ้อยคำแสดงควำมไม่จริงใจ กำรใช้ถ้อยคำที่ละเมิด
หลักวิธีกำรเพื่อประชดพบทั้งสื้น 5 ลักษณะ คือ กำรใช้ถ้อยคำในลักษณะคลุ มเครือ กำกวม กล่ำว
ครอบคลุม กล่ำวแทนที่ผู้ฟัง และกำรละไม่พูด กำรใช้ถ้อยคำที่ละเมิดหลักปริมำณเพื่อประชดพบ
ทั้งสิ้น 6 ลักษณะ คือ กำรกล่ำวเกินจริง กำรกล่ำวน้อยกว่ำควำมเป็นจริง กำรซ้ำควำม กำรให้
ข้อมูลมำกเกินควำมจำเป็น กำรกล่ำวเกินจริงร่วมกับกำรให้ข้อ มูลมำกเกินควำมจำเป็น และกำรซ้ำ
ควำมร่ วมกับ กำรใช้ข้อมูลมำกเกินควำมจำเป็น ส่วนกำรใช้ถ้อยคำที่ละเมิดหลั กตรงประเด็นเพื่อ
ประชดพบเพียงลักษณะเดียวคือ กำรตอบไม่ตรงคำถำม
จะเห็นได้ว่ำ แม้จะมีงำนวิจัยที่ศึกษำเกี่ยวกับถ้อยคำนัยผกผัน (verbal irony) โดยตรง แต่
ก็ยงั มีจำนวนน้อยอยู่ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกำรศึกษำถ้อยคำนัยผกผัน (verbal irony) ในกำรสนทนำใน
ชีวิตประจำวันทั่วไป เท่ำที่ทบทวนวรรณกรรม ผู้วิจัยยังไม่เคยพบงำนวิจัยใดที่ศึกษำถ้อยคำนัยผกผัน
(verbal irony) ในฐำนะกลวิธีในกำรแสดงทอล์คโชว์ กำรที่ผู้วิจัยจะศึกษำถ้อยคำนั ยผกผันอย่ำง
ละเอียดโดยเจำะไปที่กำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟนของอุดม แต้พำนิช โดยเฉพำะนั้น จะทำให้เห็นถึง
ลั กษณะและหน้ ำที่ของถ้อยค ำนั ย ผกผั นในอีกแง่มุ มหนึ่ง คือในฐำนะของกำรแสดง และเป็น ที่
น่ำสนใจว่ำ ถ้อยคำนัยผกผันนี้จะมีส่วนช่วยให้กำรแสดงของอุดม แต้พำนิชบรรลุวั ตถุประสงค์ใด
และอย่ำงไร
2.5.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแสดงเดี่ยวไมโครโฟนของอุดม แต้พานิช และการ
แสดงทอล์คโชว์ (Talk Show) อื่นๆ
อั จ ฉรำ ยุ ต ตำนนท์ (2541) ศึ ก ษำเรื่ อ ง “กำรรั บ รู้ แ ละควำมเข้ ำ ใจในมุ ก ตลกของโน้ ต
อุดม แต้พำนิช กับกำรใช้ประโยชน์และควำมพึงพอใจของผู้ชมเดี่ยวไมโครโฟน” วิทยำนิพนธ์ปริญญำ
นิเทศศำสตร์มหำบัณฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ผู้วิจัยศึกษำจำกผู้ชมที่เข้ำชมกำรแสดงเดี่ยว
ไมโครโฟนครั้งที่ 4 ทั้งในกรุงเทพมหำนครและต่ำงจังหวัด จำนวน 395 คน ในรูปแบบกำรวิจัยเชิง
สำรวจ และใช้แบบสอบถำมเป็นเครื่องมือในกำรวิจัย ผลกำรวิจัยพบว่ำ ลักษณะทำงประชำกรของ
ผู้ช มเดี่ย วไมโครโฟนกับ กำรรั บ รู้ และควำมเข้ำใจมีบำงตัว แปรเท่ำนั้นที่มีควำมสั มพันธ์กันอย่ำงมี
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นัยสำคัญทำงสถิติ คือ เพศมีควำมสัมพันธ์กับควำมสนใจ กำรยอมรับต่อสำร และกำรจดจำสำรได้
อำยุ มี ค วำมสั ม พั น ธ์ กั บ กำรยอมรั บ ต่ อ สำร ส่ ว นลั ก ษณะทำงประชำกรด้ ำ นกำรศึ ก ษำ อำชี พ
สถำนภำพสมรส และระดับรำยได้ ไม่มีควำมสัมพันธ์ที่ระดับนัยสำคัญทำงสถิติกับทุกตัวแปร คือ
ควำมสนใจ ควำมเข้ ำ ใจ กำรยอมรั บ ต่ อ สำร กำรจดจ ำสำรได้ และกำรกระท ำตำมมุ ก ตลก
ผลกำรวิจัยยังพบอีกว่ำ กำรรับรู้และควำมเข้ำใจมีควำมสัมพันธ์กับกำรใช้ประโยชน์และควำมพึง
พอใจของผู้รับสำรในบำงตัวแปร ได้แก่ ควำมสนใจ กำรยอมรับต่อสำร กำรจดจำสำรได้ และกำร
กระทำตำมมุกตลก ส่วนควำมเข้ำใจไม่มีควำมสัมพันธ์กับกำรใช้ประโยชน์และควำมพึงพอใจที่ระดับ
นัยสำคัญทำงสถิติ 0.05 นอกจำกนั้น กำรเปิดรับมุกตลกจำกเทปบันทึก และกำรอ่ำนจำกหนังสือ
มีควำมสัมพันธ์กับกำรใช้ประโยชน์และควำมพึงพอใจอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติ ส่วนกำรชมกำรแสดง
เดี่ยวไมโครโฟนบนเวทีไม่มีควำมสัมพันธ์กับกำรใช้ประโยชน์และควำมพึงพอใจที่ระดับนัยสำคัญ 0.05
จำกผลกำรวิจัยทั้งหมด ผู้วิจัยชี้ให้เห็นว่ำกำรชมเดี่ยวไมโครโฟนนั้น ผู้ชมส่วนใหญ่มีแรงจูงใจมำจำก
ตนเอง และในกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอบว่ำมีกำรใช้ประโยชน์และควำมพึงพอใจในมุกตลกเป็นเชิงบวกนั้น
ดูเพื่อกำรผ่อนคลำยควำมเครียดมำกที่สุด รองลงมำคือ ดูเพื่อนำเรื่องมุกตลกเหล่ำนั้นมำพูดคุยกับ
เพื่อนหรือญำติสนิท ส่วนประเด็นที่มุกตลกทำให้เกิดควำมคิดเห็นและควำมสนใจมำกที่สุดคือ เรื่อง
เกี่ยวกับวัยรุ่น เรื่องแฟชั่นควำมทันสมัย และเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้ำตำมลำดับ
วิภ ำวรรณ วงษ์สุ ว รรณ์ (2542) ศึ กษำเรื่ อง “กำรวิเครำะห์ ปริ จเฉท “ทอล์ คโชว์ ” ของ
ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์” ผู้วิจัยพบว่ำ กำรใช้ถ้อยคำแฝงนัย (irony) เป็นกลวิธีทำงภำษำที่ทินวัฒน์
นิยมใช้มำกเป็นอันดับ 3 ในกำรแสดงทอล์คโชว์ โดยทินวัฒน์มีวัตถุประสงค์ในกำรใช้ถ้อยคำแฝงนัย
2 ประกำร คือ กำรใช้ถ้อยคำแฝงนัยที่มุ่งเน้นสร้ำงควำมขบขันเพียงอย่ำงเดียว และกำรใช้ถ้อยคำ
แฝงนัยที่ใช้เพื่อประชดประชันและเพื่อสร้ำงควำมขบขันให้กับผู้ชมไปพร้อมๆ กัน โดยกลุ่มเป้ำหมำย
ของกำรประชดนั้นส่วนใหญ่จะเป็นบุคคลที่ผู้ฟังรู้จักเป็นอย่ำงดี เช่น นักกำรเมือง และบุคคลใน
อำชีพต่ำงๆ ฯลฯ
Chaiyaporn Rukroum (2012) ศึกษำเรื่อง “The Construction of Humor in Note’s
(Udom Taepanich) 4th Episode Standup Comedy” (กำรสร้ำงอำรมณ์ขันในงำนแสดงเดี่ยว
ไมโครโฟนครั้งที่ 4 ของโน้ต อุดม แต้พำนิช) ซึ่งเป็นกำรค้นคว้ำแบบอิสระ (independent study)
ในระดับปริญญำศิลปศำสตรมหำบัณฑิต (ภำษำอังกฤษ) มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ผู้วิจัยได้ใช้กรอบ
ทฤษฎีควำมตลกทั้งสำมชนิดในกำรวิเครำะห์คือ ทฤษฎีควำมเหนือกว่ำ ทฤษฎีควำมไม่เข้ำกัน และ
ทฤษฎีกำรปลดปล่อย ผลกำรศึกษำพบเรื่องตลกจำนวน 32 เรื่องในกำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟนครั้งที่ 4
โดยเรื่องตลกจำนวน 15 เรื่องเกิดจำกทฤษฎีควำมไม่เข้ำกัน จำนวน 7 เรื่องเกิดจำกทฤษฎีควำม
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เหนือกว่ำ และจำนวน 2 เรื่องเกิดจำกทฤษฎีกำรปลดปล่อย นอกจำกนี้ผู้วิจัยยังพบว่ำเรื่องตลกบำง
เรื่องมีกำรใช้ทฤษฎีควำมตลกร่วมกัน ได้แก่ ทฤษฎีควำมไม่เข้ำกันและกำรปลดปล่อยพบจำนวน 3
เรื่อง ทฤษฎีควำมเหนือกว่ำและกำรปลดปล่อยพบจำนวน 4 เรื่อง และทฤษฎีควำมไม่เข้ำกันและ
กำรปลดปล่อยพบจำนวน 1 เรื่อง ในด้ำนกลวิธีทำงภำษำนั้น โน้ต อุดม มักจะใช้กำรเล่นคำ และ
คำพูดประชดประชันถำกถำง ผสมผสำนกับกลวิธีทำงภำษำอื่นๆ เช่น กำรใช้ คำที่มีควำมหมำย
โดยนัย กำรล้อเลียน และกำรใช้ภำษำท่ำทำงเพื่อสร้ำงเสียงหัวเรำะให้แก่ผู้ชม
พัฒนะชัย พัชรเดช (2560) ศึกษำเรื่อง “วัจนกรรมที่สร้ำงอำรมณ์ขันในเดี่ยวไมโครโฟน
ของอุดม แต้พำนิช ” ผู้วิจัยพบว่ำ อุดมมีกำรใช้วัจนกรรมที่สร้ำงอำรมณ์ขันในกำรแสดงทั้งสิ้น 18
ประเภท ได้แก่ วัจนกรรมเสียดสี วัจนกรรมกำรบอกเล่ำ วัจนกรรมกำรแนะนำ วัจนกรรมกำรตอบ
วัจนกรรมกำรแสดงควำมคิดเห็น วัจนกรรมกำรโอ้อวด วัจนกรรมกำรอ้ำงอิง วัจนกรรมกำรเย้ำแหย่
วัจนกรรมกำรข่มขู่ วัจนกรรมกำรอธิบำย วั จนกรรมกำรเล่ำเรื่อง วัจนกรรมกำรตำหนิ วัจนกรรม
กำรดูถูก วัจ นกรรมกำรถำม วัจนกรรมกำรชักชวน วัจนกรรมกำรขอร้อง วัจนกรรมกำรห้ ำม
และวัจนกรรมกำรดุ นอกจำกนั้นผู้วิจัยยังพบกลวิธีทำงวัจนปฏิบัติศำสตร์ที่พบในวัจนกรรมประเภท
ต่ำงๆ 10 กลวิธี ได้แก่ กำรละเมิดธรรมเนี ยมปฏิบัติ กำรเสียดสี กำรกล่ำวเกินจริง กำรทำเรื่อง
ทั่วไปให้กลำยเป็นเรื่องตลก กำรโยงเรื่องสัปดน กำรตำหนิตนเอง กำรลวง กำรพูดเย้ำแหย่ผู้ชม
กำรชมตนเอง และกำรหักมุม ผู้วิจัยยังชี้ให้เห็นอีกว่ำ ควำมตลกขบขันในกำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟน
ของอุดม แต้พำนิช นั้นเกิดจำกกำรละเมิดธรรมเนียมปฏิบัติที่แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมหรือวำจำที่
ผิดไปจำกค่ำนิยม
จะเห็นได้ว่ำ แม้จะมีผู้นำกำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟนของอุดม แต้พำนิช มำใช้เป็นข้อมูลใน
กำรศึกษำอยู่บ้ำง ทั้งนำมำศึกษำอำรมณ์ขันตำมทฤษฎีทำงภำษำศำสตร์ และกำรศึกษำกำรรับรู้
ควำมเข้ำใจในมุกตลก และกำรใช้ประโยชน์จำกมุกตลกของผู้รับสำรในเชิงสถิติตำมหลักกำรของ
นิเทศศำสตร์ แต่ก็ยังไม่พบงำนวิจัยใดที่ศึกษำเกี่ยวกับถ้อยคำนัยผกผัน (verbal irony) ในกำรแสดง
เดี่ยวไมโครโฟนของอุดม แต้พำนิช โดยเฉพำะ
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2.5.3 งานวิจัยที่ศึกษาปริจเฉทประเภทต่ างๆ และมีถ้อยคานัยผกผัน (verbal irony)
เป็นกลวิธีหนึ่งของปริจเฉทประเภทนั้น
พรรณธร ครุธเนตร (2547) ศึกษำกลวิธีทำงภำษำที่ใช้โจมตีรัฐบำลทำงอ้อมในปริจเฉทกำร
อภิปรำยทั่ว ไปเพื่อลงมติไม่ไว้วำงใจ พรรณธรพบว่ำกลวิธีทำงภำษำที่พรรคฝ่ ำยค้ำนใช้เพื่อโจมตี
รัฐ บำลทำงอ้อมมำกที่สุดคือกำรใช้ถ้อยคำนัยผกผัน โดยพรรณธรได้นำหลักควำมร่ว มมือในกำร
สนทนำของ Grice (1975) มำช่วยในกำรตัดสินว่ำถ้อยคำใดเป็นถ้อยคำนัยผกผัน และนำทฤษฎีวัจ
นกรรมของ Searle (1969) มำใช้เป็นแนวทำงในกำรตีควำมเจตนำของถ้อยคำนัยผกผันที่พรรคฝ่ำย
ค้ำนใช้ในกำรโจมตีรัฐบำลทำงอ้อม ผลกำรศึกษำพบถ้อยคำนัยผกผันในรูปวัจนกรรมต่ำงๆ ดังนี้
1. ถ้อยคำนัยผกผั นในรูปวัจนกรรมกำรถำม ที่ผู้พูดไม่ได้ต้องกำรคำตอบหรือข้อมูล ใดๆ จำกผู้ฟัง
2. ถ้อยคำนัยผกผันในรูปวัจนกรรมกำรแนะนำ ที่ไม่ได้ต้องกำรให้ผู้ฟังกระทำตำมสิ่งที่ผู้พูดแนะนำ
3. ถ้อยคำนัยผกผันในรูปวัจนกรรมกำรขอโทษ ที่ผู้พูดไม่ได้รู้สึกผิดในสิ่งที่ตนกระทำ 4. ถ้อยคำนัย
ผกผันในรูปวัจนกรรมกำรขอบคุณ ที่ผู้พูดไม่ได้รู้สึกพึงพอใจกับสิ่งที่ผู้ฟังกระทำ 5. ถ้อยคำนัยผกผัน
ในรูปวัจนกรรมกำรบอกเล่ำ ที่ผู้พูดไม่ได้ต้องกำรเสนอข้อมูลให้ผู้ฟังรั บรู้ ผลกำรศึกษำถ้อยคำนัย
ผกผันในลักษณะต่ำงๆ พบทั้งสิ้น 3 ลักษณะ ได้แก่ 1. กำรนำถ้อยคำที่ขัดแย้งกันมำไว้ด้วยกัน
2. กำรใช้ถ้อยคำนัยผกผันแบบไม่สมเหตุสมผล และ 3. กำรใช้ถ้อยคำนัยผกผันแบบเสียงสะท้อน
พรรณธรชี้ให้ เห็น ว่ำ หน้ำที่หลั กของถ้อยคำนัยผกผั นในปริจเฉทกำรอภิปรำยทั่วไปเพื่อลงมติไม่
ไว้วำงใจคือ เพื่อโจมตีรัฐบำล นอกจำกนั้น กำรใช้ถ้อยคำนัยผกผันยังช่วยหลีกเลี่ยงกำรใช้ถ้อยคำที่
ละเมิดข้อบังคับกำรประชุมสภำผู้แทนรำษฎรได้ และผู้อภิปรำยยังสำมำรถเลี่ยงควำมรับผิดชอบ
คำพูดของตนได้ หำกเกิดกรณีที่ถูกฟ้องร้องทำงกฎหมำย อีกทั้งยังช่วยสร้ำงควำมสนุกสนำนขบขัน
ในระหว่ำงกำรนั่งฟังอภิปรำยที่ยำวนำนอีกด้วย
ยำภำ ลิ่วเจริญชัย (2548) ศึกษำโครงสร้ำงและกลวิธีทำงภำษำในกำรชี้นำผู้อ่ำนในปริจเฉท
แบบทดสอบในนิตยสำรไทย ผลกำรศึกษำในส่วนกลวิธีทำงภำษำในกำรชี้นำผู้อ่ำนพบว่ำ ผู้เขียนมี
กำรใช้ถ้อยคำนัยผกผันเป็นกลวิธีหนึ่งในแบบทดสอบในนิตยสำรไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ำง
อำรมณ์ขัน และเพื่อให้ผู้อ่ำนสำมำรถจดจำสิ่งที่ผู้เขียนชี้นำได้ อันจะนำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
ควำมเชื่อ และพฤติกรรมของผู้อ่ำนได้
ณัฐพร พำนโพธิ์ทอง (2549) ศึกษำคอลัมน์คัทลียำจ๊ะจ๋ำในด้ำนเนื้อหำและกลวิธีทำงภำษำ
ณัฐพรชี้ให้เห็นว่ำ ถ้อยคำนัยผกผันเป็นกลวิธีเด่นกลวิธีหนึ่ง ซึ่งสำมำรถแบ่งเป็นประเภทย่อยได้คือ
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ถ้อยคำนัยผกผัน แบบกำรนำคำที่มีควำมหมำยขัดแย้งกันมำไว้ด้ว ยกัน ถ้อยคำนัยผกผันแบบกำร
กล่ ำวถึงสิ่ งที่เ ป็ น ไปไม่ ได้ ถ้อยคำนั ยผกผั นในรูปวั จนกรรมต่ำงๆ ที่ มีกำรละเมิดกฎควำมจริงใจ
โดยถ้อยคำนัยผกผันในรูปวัจนกรรมกำรถำมพบมำกที่สุด ณัฐพรยังชี้ให้เห็นอีกว่ำ เป้ำหมำยของกำร
ใช้ถ้อยคำนัยผกผันในปริจเฉทประเภทคอลัมน์ซุ บซิบคือ เพื่อประชดประชันพฤติกรรมที่เกินปกติ
ไม่เหมำะสม เพื่อสร้ำงอำรมณ์ขันและควำมสะใจให้แก่ผู้อ่ำน รวมไปถึงเพื่อหลีกเลี่ยงกำรฟ้องร้องได้
ด้วย
โศรยำ วิมลสถิตพงษ์ (2549) ศึกษำเรื่อง “กลวิธีทำงภำษำในกำรวิจำรณ์กำรเมืองทำงอ้อม
ในบทควำมแสดงควำมคิดเห็นทำงกำรเมืองในหนังสือพิมพ์ไทย” จำกกำรศึกษำพบว่ำ ถ้อยคำนัย
ผกผันเป็นกลวิธีหนึ่งที่ผู้เขียนใช้เพื่อวิจำรณ์กำรทำงำนหรือพฤติกรรมต่ำงๆ ของนักกำรเมืองทำงอ้อม
โดยแบ่งได้เป็นหลำยกลวิธีย่อย อำทิ ถ้อยคำนัยผกผันในรูปกำรแสดงวัจนกรรมกำรถำม ถ้อยคำนัย
ผกผันในรูปกำรแสดงวัจนกรรมกำรแนะนำ ถ้อยคำนัยผกผันแบบนำถ้อยคำที่ขัดแย้งมำไว้ด้วยกัน
ถ้อยคำนัยผกผันแบบกำรกล่ำวถ้อยคำที่ดูไม่สมเหตุสมผล ถ้อยคำนัยผกผันแบบเสียงสะท้อน ผู้อ่ำน
จะสำมำรถตีควำมได้ว่ำผู้เขียนต้องกำรประชดประชันและวิจำรณ์ทำงอ้อมได้จำกควำมไม่สมเหตุสมผล
กันระหว่ำงประโยคที่ผู้เขียนใช้กับสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นจริง กำรใช้ถ้อยคำนัยผกผันเป็นกลวิธีที่ใช้
วิจำรณ์กำรเมืองได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เนื่องจำกเป็นกำรสื่อควำมหมำยที่ไม่ตรงตำมรูปภำษำ มี
ควำมกำกวม จึงช่วยให้ผู้เขียนสำมำรถหลีกเลี่ยงควำมรับผิดชอบต่อกำรวิจำรณ์นั้นๆ ได้อย่ำงดี
ชำสิ นี ส ำรำญอิ น ทร์ (ม.ป.ป.) เขี ย นบทควำมเรื่ อ ง กลวิ ธี ก ำรใช้ ภ ำษำเสี ย ดสี ใ น
รำยกำร “เจำะข่ำวตื้น ” โดยเก็บข้อมูลจำกจำกคลิปวีดีโอของรำยกำรเจำะข่ำวตื้นเป็นเวลำ 3 ปี
จำนวน 82 ตอน ผลกำรศึกษำพบว่ำ ถ้อยคำนัยผกผันเป็นกลวิธีทำงภำษำที่พิธีกรในรำยกำรเจำะ
ข่ำวตื้น ใช้เพื่อเสี ยดสีมำกที่สุด โดยพบในลักษณะกำรใช้ถ้อยคำที่มีควำมหมำยตำมรูปขัดแย้งกับ
ถ้อยคำใกล้เคียงกัน กำรใช้ถ้อยคำนัยผกผันในรูปวัจนกรรมกำรถำม และกำรใช้ถ้อยคำนัยผกผันใน
รูปวัจนกรรมกำรแนะนำ ผู้วิจัยชี้ให้เห็นว่ำ พิธีกรรำยกำรเจำะข่ำวตื้นมีวำทศิลป์อันคมคำย มีกำรจง
ใจเลือกสรรคำมำใช้ เนื่องจำกกำรเสียดสีมีนัยของกำรวิจำรณ์ ตำหนิ ชี้ข้อบกพร่อง จึงอำจทำให้ถูก
ฟ้องร้องได้ กลวิธีทำงภำษำในกำรเสียดสีจึงช่วยทำหน้ำที่ในกำรกล่ำวตำหนิโดยอ้อม ลดควำมรุนแรง
ในกำรวิพำกษ์วิจำรณ์ และช่วยสร้ำงอำรมณ์ขันให้กับผู้ชมในกำรติดตำมประเด็นข่ำวสำรได้อย่ำง
เพลิดเพลิน อีกทั้งยังเป็นกำรปกป้องตนเองในกรณีที่ถูกฟ้องร้องได้อีกด้วย
จะเห็นได้ว่ำ ถ้อยคำนัยผกผัน (verbal irony) เป็นกลวิธีที่ปรำกฏในปริจเฉทหลำยประเภท
มีลักษณะที่หลำกหลำย และมีหน้ำที่แตกต่ำงกันไปตำมปริจเฉทแต่ละประเภท ผู้วิจัยเห็นว่ำ แม้ว่ำ
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ถ้อยคำนัยผกผัน (verbal irony) จะเป็นเพียงกลวิธีทำงภำษำกลวิธีหนึ่ง แต่ถ้อยคำนัยผกผัน (verbal
irony) ก็สำมำรถทำให้ปริจเฉทนั้นๆ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องกำรได้อย่ำงดี
2.5.4 งานวิจัยทางด้านวัจนกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับถ้อยคานัยผกผัน (verbal irony)
สิ ท ธิ ธ รรม อ่ อ งวุ ฒิ วั ฒ น์ (2549) ศึ ก ษำเรื่ อ ง “วั จ นกรรมกำรตั ก เตื อ นในภำษำไทย :
กรณีศึกษำครูกับศิษย์” พบว่ำ กำรใช้ถ้อยคำนัยผกผันเป็นกลวิธีทำงภำษำกลวิธีหนึ่งที่ปรำกฏในวัจ
นกรรมกำรตักเตือน จำกข้อมูลพบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงมีกำรใช้ถ้อยคำนัยผกผันเพื่อแสดงวัจนกรรมกำร
ตักเตือน 5 ลักษณะ คือ 1. ถ้อยคำนัยผกผันในรูปวัจนกรรมต่ำงๆ ที่มีกำรละเมิดเงื่อนไขควำมจริงใจ
ได้แก่ ถ้อยคำนัยผกผันในรูปวัจนกรรมกำรชม ถ้อยคำนัยผกผันในรูปวัจนกรรมกำรขอบคุณ ถ้อยคำ
นัยผกผันในรูปวัจนกรรมกำรแนะนำ ถ้อยคำนัยผกผันในรูปวัจนกรรมกำรอนุญำต 2. ถ้อยคำนัย
ผกผันแบบกล่ำวถึงสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ 3. ถ้อยคำนัยผกผันแบบนำถ้อยคำที่มีควำมหมำยขัดแย้งกันมำไว้
ด้วยกัน 4. ถ้อยคำนัยผกผันแบบใช้ระดับภำษำไม่เหมำะสม และ 5. ถ้อยคำนัยผกผันแบบเสียง
สะท้อน นอกจำกนั้น ผู้วิจัยยังพบว่ำ วัตถุประสงค์ของกำรใช้ถ้อยคำนัยผกผันในวัจนกรรมกำร
ตักเตือนคือ เพื่อประชดประชันให้ผู้ฟังทรำบว่ำกำรกระทำหรือควำมประพฤติที่ผู้ฟังกระทำอยู่นั้นเป็น
สิ่งที่ผิด และกำรที่ผู้พูดกล่ำวถ้อยคำนัยผกผันประเภทที่กล่ำวถึงสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ทำให้เกิดควำมไม่
เข้ำกัน (incongruity) ระหว่ำงสิ่งที่ผู้พูดกล่ำวกับควำมเป็นจริงที่เกิดขึ้น ควำมไม่เข้ำกันนี้เองที่ทำให้
เกิดอำรมณ์ขัน และช่วยลดควำมตึงเครียดในกำรสนทนำได้
อรรถวิทย์ รอดเจริญ (2552) ศึกษำกำรใชภำษำบริภำษของนักกำรเมืองไทย โดยศึกษำ
โครงสร้ำงของกำรบริ ภำษ ชนิดและหน้ำที่ของภำษำบริภำษของนักกำรเมืองไทย ในส่วนชนิดของ
ภำษำบริภำษพบว่ำ ถ้อยคำนัยผกผันจัดเป็นกำรใช้ภำษำบริภำษแบบอ้อม ซึ่งพบใช้มำกเป็นอันดับ 2
รองจำกกำรถำม อรรถวิทย์อธิบำยไว้ว่ำ ภำษำบริภำษแบบอ้อม คือ ถ้อยคำที่มีควำมหมำยไม่ตรง
ตำมรูปของภำษำ ผู้ฟังต้องตีควำมโดยอำศัยปริบท ผลกำรศึกษำพบกำรใช้ถ้อยคำนัยผกผันในรูป
วัจนกรรมต่ำงๆ 5 วัจนกรรม ได้แก่ วัจนกรรมบอกเลำ ที่ผู้บริภำษไม่ได้ต้องกำรแจ้งข้อมูลให้ผู้ถูก
บริภำษทรำบ แต่ต้องกำรให้ผู้ถูกบริภำษรู้สึกเจ็บปวด วัจนกรรมแนะนำ ที่ผู้บริภ ำษไม่ได้ต้องกำรให้
ผู้ถูกบริภำษกระทำตำมคำแนะนำ วัจนกรรมยกยอง ที่ผู้บริภำษไม่ได้รู้สึกชื่นชมหรือยกย่องต่อกำร
กระทำของผู้ถูกบริภำษ วัจนกรรมกำรสั่ง ที่ผู้บริภำษไม่ได้ต้องกำรบังคับให้ผู้ถูกบริภำษกระทำตำม
และวัจนกรรมขอบคุณ ที่ผู้บริภำษไม่ได้รู้สึกเป็นหนี้บุญคุณผู้ถูกบริภำษ นอกจำกนี้ อรรถวิทย์ยังพบ
กำรใช้ถ้อยคำนัยผกผันแบบเสียงสะท้อน (echoic irony) ที่ผู้บริภำษนำถ้อยคำที่ผู้ถูกบริภำษเคย
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กล่ำวไว้มำกล่ำวอีกครั้ง โดยที่ผู้บริภำษไม่ได้เชื่อว่ำเป็นเช่นนั้นจริง เพื่อทำให้ผู้ถูกบริภำษเจ็บใจกับ
ถ้อยคำดังกล่ำว นอกจำกนั้น อรรถวิทย์ยังได้ศึกษำหน้ำที่ในกำรสื่อสำรของถ้อยคำนัยผกผัน พบว่ำ
ถ้อยคำนัยผกผันมีหน้ำที่ในกำรโจมตีนักกำรเมืองฝ่ำยตรงข้ำม ทำให้ควำมหมำยคลุมเครือ ช่วยให้ผู้
บริภำษเลี่ยงควำมรับผิดชอบต่อคำพูดของตนเอง และเพื่อสร้ำงควำมสนุกสนำน
ชำญวิทย์ เยำวฤทธำ (2555) ศึกษำ “แนวคิดเรื่อ ง “บุญคุณ ” กับวัจนกรรม 3 ชนิดใน
สังคมไทย” พบว่ำ ถ้อยคำนัยผกผันเป็นกลวิธีทำงภำษำที่ถูกนำมำใช้เพื่อแสดงวัจนกรรมกำรแสดง
ควำมไม่พอใจต่อผู้มีบุญคุณและต่อคนรู้จัก จำกข้อมูลพบทั้งถ้อยคำที่มีควำมหมำยแตกต่ำงจำกรูป
ภำษำ ซึ่งผู้พูดไม่ได้ต้องกำรสื่อควำมหมำยตำมรูป แต่ต้องกำรต่อว่ำผู้ฟัง และถ้อยคำนัยผกผันในรูป
ของวัจนกรรมต่ำงๆ ที่ละเมิดกฎควำมจริงใจ เช่น กำรถำมที่ไม่ต้องกำรให้ผู้ฟังตอบคำถำม และกำร
ขอร้องที่ไม่ต้องกำรให้ผู้ฟังกระทำตำมที่ขอร้อง กำรขอบคุณที่ผู้พูดไม่ได้รู้สึกพอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น
กำรขอโทษที่ผู้พูดไม่ได้รู้สึกเสียใจกับสิ่งที่กระทำ กำรเสนอแนะที่มีควำมหมำยนัยผกผันคือต้องกำร
ต่อว่ำผู้ฟัง เป็นต้น
จะเห็นได้ว่ำ ลักษณะหนึ่งของถ้อยคำนัยผกผัน (verbal irony) ก็คือกำรละเมิดเงื่อนไขควำม
จริงใจของวัจนกรรมนั้นๆ เช่น กำรที่ผู้พูดกล่ำวขอบคุณโดยไม่ได้รู้ สึกพอใจหรือเป็นหนี้บุญคุณผู้ฟัง
หรือกำรที่ผู้พูดถำมแต่ไม่ต้องกำรคำตอบจำกผู้ฟัง ฯลฯ ควำมจริงแล้วผู้พูดต้องกำรสื่อนัยเชิงประชด
ประชันไปสู่ผู้ฟังนั่นเอง ควำมจริงใจจึงเป็นเงื่อนไขสำคัญที่จะสำมำรถบ่งชี้ได้ว่ำ ผู้พูดสื่อควำมหมำย
นัยตรง (ตำมรูปภำษำ) หรือนัยผกผัน (ที่ต้องอำศัยกำรตีควำมจำกปริบทต่ำงๆ) ดังนั้นในวิทยำนิพนธ์
เล่ มนี้ ผู้ วิจั ย จึ งต้องน ำเงื่อ นไขควำมจริง ใจมำใช้ในกำรศึกษำถ้อยค ำนัยผกผั นในกำรแสดงเดี่ย ว
ไมโครโฟนของอุดม แต้พำนิช ด้วย
2.5.5 งานวิจัยทางสายวรรณคดีที่มีความเกี่ยวข้องกับถ้อยคานัยผกผัน (verbal irony)
มำรศรี สอทิ พ ย์ (2542) ศึ ก ษำลี ล ำเสี ย ดสี ใ นวรรณกรรมของลำว ค ำหอม พบว่ ำ
ลำว คำหอมมีลีลำในกำรเสียดสีด้วยกำรประชดประชันด้วยคำพูดที่สร้ำงควำมเจ็บปวดให้กับผู้อื่น
กำรเสียดสี (satire) ที่มีทั้งกำรเสียดสีทำงตรงและทำงอ้อม และกำรแฝงนัย (irony) เพื่อแสดงควำม
ขบขัน มำรศรี ชี้ให้ เ ห็ น ว่ำ ลั กษณะนิสั ย ของคนไทยไม่ ช อบกำรกล่ ำ วแบบตรงไปตรงมำ เมื่อ มี
เหตุกำรณ์ที่ทำให้ไม่พอใจและต้องกำรแสดงควำมรู้สึกนึกคิด วิธีหนึ่งที่คนไทยจะแสดงออกได้คือ
กำรแสดงออกผ่ำนวรรณกรรมที่มีกำรใส่น้ำเสียงเสียดสีเข้ำไปด้วย นอกจำกนี้ มำรศรียังชี้ให้เห็นอีก
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ว่ำ ลีลำเสียดสีในวรรณกรรมของลำว คำหอมนั้น มิได้ปรำกฏผ่ำนกำรใช้ภำษำเท่ำนั้น แต่ยังปรำกฏ
ผ่ำนองค์ป ระกอบทำงวรรณกรรม ได้แก่ กลวิธีกำรเล่ำเรื่อง ตัว ละคร ฉำก บทสนทนำ และ
น้ำเสียงของผู้เล่ำเรื่องอีกด้วย โดยเรื่องที่นิยมนำมำเสียดสีมักจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับกำรเมืองและกำร
วิจำรณ์บุคคลต่ำงๆ กำรเขียนเรื่องเสียดสีจึงช่วยหลีกเลี่ยงจำกกำรถูกฟ้องร้องได้ เนื่องจำกเป็นกำร
ตีควำมจำกผู้อ่ำนเอง
นัทธนัย ประสำนนำม (2548) ศึกษำ “เรื่องสั้นแนวเสียดสีของไทยระหว่ำง พ.ศ.25352545: กำรศึกษำแนวคิดและกลวิธี ” พบว่ำ กลวิธีที่สำคัญมำกที่สุดกลวิธีหนึ่งของเรื่องเสียดสีก็คือ
“กำรใช้ถ้อยคำแฝงนั ย ” หรื อก็คือ “ถ้อยคำนัยผกผั น ” (verbal irony) นั่นเอง ผู้ วิจัยชี้ให้ เห็ น ว่ำ
ถ้อยคำแฝงนัยในเรื่องสั้นแนวเสียดสีของไทยมุ่งประชดประชันเพื่อโจมตีเป้ำของกำรเสียดสี โดยที่
ผู้เขียนไม่ได้เชื่อตำมถ้อยคำนั้น กล่ำวคือ ผู้เขียนไม่ได้จริงใจในกำรกล่ำวถ้อยคำนี้ผ่ำนผู้เล่ำเรื่อง
นอกจำกนั้นผู้วิจัยยังนำทฤษฎีควำมไม่เข้ำกัน ซึ่งเป็นทฤษฎีอำรมณ์ขันทฤษฎีหนึ่งมำใช้อธิบำยว่ำ
ควำมไม่เข้ำกันของถ้อยคำนัยผกผันที่ปรำกฏในเรื่องกับควำมเป็นจริงที่ปรำกฏทำให้ผู้อ่ำนเกิดอำรมณ์
ขันได้
จะเห็นได้ว่ำ ในสำขำวรรณคดีนั้นเรียก verbal irony ว่ำ “ถ้อยคำแฝงนัย” ซึ่งจัดเป็น
กลวิธีที่สำคัญมำกที่สุดของกำรเขียนเรื่องแนวเสียดสี เพรำะ verbal irony นั้นสำมำรถทำให้
เป้ำหมำยรู้สึกเจ็บปวดใจได้โดยที่ผู้เขียนไม่ต้องใช้วิธีกำรบริภำษหรือกล่ำวแบบตรงไปตรงมำ กลวิธีนี้
จึงทำหน้ำที่ปกป้องผู้เขียนจำกกำรถูกฟ้องร้องได้เป็นอย่ำงดี
2.5.6 งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับอารมณ์ขันที่มีความเกี่ยวข้องกับถ้อยคานัยผกผัน (verbal
irony)
กำญจนำ เจริ ญ เกี ย รติ บ วร (2548) ศึ ก ษำเรื่ อ ง “กำรวิ เ ครำะห์ ว ำทกรรมเรื่ อ งตลก
ภำษำไทย” พบว่ำ กำรประชดเป็นกลวิธีทำงปริจเฉทกลวิธีหนึ่งที่ใช้ในกำรสร้ำงอำรมณ์ขันในเรื่อง
ตลกภำษำไทย โดยกำญจนำได้กำหนดนิยำม “กำรประชด” ว่ำหมำยรวมทั้งกำรประชดทำงด้ำน
วำจำและด้ำนสถำนกำรณ์ อีกทั้งยังหมำยรวมถึงกำรเสียดสี ซึ่งเป็นกำรแสดงทัศนคติในด้ำนลบต่อ
บุ คคล สถำบั น หรื อเหตุก ำรณ์ บำงอย่ ำงด้ ว ย กำญจนำชี้ ให้ เ ห็ นว่ ำ ควำมตลกขบขัน เกิด จำก
ข้อควำมที่เสนอภำพเหตุกำรณ์ขัดแย้งกัน กำรเลือกใช้คำที่มีควำมหมำยตรงข้ำมกับคำที่ต้องกำรจะ
สื่อ กำรเล่นคำที่ทำให้เกิดภำพขัดแย้งระหว่ำงควำมหมำยของคำนั้นกับควำมหมำยตำมแบบแผน
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นอกจำกนั้นยังพบว่ำ กำรประชดในหลำยกรณีมีกำรใช้มูลบทเป็นเครื่องมือ เช่น กำรเสียดสีที่อ้ำงอิง
มูลบทบำงอย่ำงที่มีมำก่อนหน้ำนั้น ในกรณีนี้ผู้อ่ำนจะต้องมีประสบกำรณ์หรือทรำบมูลบทเกี่ยวกับ
เรื่ องดังกล่ ำว จึงจะรู้สึ กตลกขบขันไปกับคำพูดประชดประชันนั้นได้ กำญจนำได้สรุปกลวิธีกำร
ประชดไว้ว่ำ กำรประชดมีลักษณะของกำรสร้ำงควำมแปลกประหลำดใจให้กับผู้อ่ำน และควำม
แปลกประหลำดใจนี้เองที่นำไปสู่อำรมณ์ขันได้ง่ำย เนื่องจำกกำรประชดมีลักษณะของคู่ควำมหมำย
เชิงปฏิเสธ ซึ่งควำมหมำยที่ต้องกำรสื่อไม่ตรงกับสิ่งที่ได้กล่ำวออกไป กำรประชดจึงเป็นกลวิธีหนึ่งที่
สำมำรถก่อให้เกิดควำมตลกได้ง่ำย
ศิริพร ภักดีผำสุข (2549) ศึกษำเรื่อง “อำรมณ์ขันในกำร์ตูนกำรเมืองไทย” ผู้วิจัยชี้ให้เห็น
ว่ำ ถ้อยคำนัยผกผันเป็นกลวิธีที่สำคัญกลวิ ธีหนึ่งที่ผู้เขียนใช้เพื่อเสียดสีนักกำรเมืองหรือประเด็นทำง
กำรเมืองไปพร้อมๆ กับกำรสร้ำงอำรมณ์ขันให้กับผู้อ่ำน เป้ำหมำยหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับเป้ำหมำยจะ
รู้สึกเจ็บปวด ในขณะที่ผู้อ่ำนซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเป้ำหมำยจะรู้สึกเพลิดเพลินหรือสะใจที่ได้หัวเรำะใส่
คนอื่น หรือเป็นกำรระบำยควำมคับข้องใจบำงประกำร ซึ่งโดยปกติถูกเก็บกดเอำไว้ กำรใช้ถ้อยคำ
นัยผกผันยังส่งผลให้เกิดควำมไม่เข้ำกันอันนำไปสู่กำรเกิดอำรมณ์ขัน นอกจำกนั้นผู้วิจัยยังชี้ให้เห็นอีก
ว่ำ กำรที่นักเขียนสื่อสำรโดยใช้กรอบกำรเล่น (Playful frame) ของกำร์ตูนจึงเป็นกำรบ่งบอกว่ำกำร
วิพำกษ์วิจำรณ์นั้นเกิดอยู่ในกรอบกำรเล่น (Playful frame) กล่ำวคือ เป็นเรื่อง “เล่นๆ” หรือ “ล้อ
กันเล่น” ผู้ถูกวิจำรณ์จึงไม่ควรถือเป็นเรื่องจริงจัง ลักษณะเช่นนี้จึงทำให้ถ้อยคำนัยผกผันเป็นกลวิธี
หนึ่งที่นักเขียนกำร์ตูนเลือกใช้ในกำรวิพำกษ์วิ จำรณ์นักกำรเมืองและประเด็นทำงกำรเมือง และยัง
สำมำรถปกป้องตนเองจำกกำรถูกฟ้องร้องได้
ศิริ พร ภัก ดีผ ำสุ ข (2549) ศึ กษำเรื่อง “ควำมแหวกแนวและอำรมณ์ขั นของสมญำนำม
นั ก กำรเมื อ งไทย” พบว่ ำ ถ้ อ ยค ำนั ยผกผั น เป็ น กลวิธี ห นึ่ ง ที่ สื่ อ มวลชนใช้ ใ นกำรตั้ ง สมญำนำม
นักกำรเมืองไทย โดยถ้อยคำนัยผกผันดังกล่ำวไม่ได้สื่อควำมตำมรูป และมักจะใช้เพื่อสื่อทัศนคติด้ำน
ลบต่อผู้ที่ถูกอ้ำงถึง นอกจำกนั้นยังพบกำรใช้ถ้อยคำนัยผกผันในลักษณะที่นำคำที่มีควำมหมำยแฝง
ตรงข้ำมกันมำวำงไว้คู่กัน เพื่อแสดงทัศนคติด้ำนลบต่อผู้นั้น เช่น กำรวิพำกษ์วิจำรณ์บทบำทในกำร
ทำงำนของนักกำรเมืองที่ถูกอ้ำงถึง เป็นต้น ผู้วิจัยชี้ให้เห็นว่ำ อำรมณ์ขันของสมญำนำมนักกำรเมือง
ไทยเกิดจำกกำรค้นพบควำมไม่เข้ำกันหรือควำมแหวกขนบในกำรเรียกชื่อบุคคล กล่ำวคือ แทนที่จะ
เรียกตำมแบบแผนด้วยภำษำมำตรฐำน กลับเป็นกำรเรียกนักกำรเมืองแบบ “หยอกล้อ” อย่ำงเป็น
กันเอง โดยใช้วิธีกำรเล่นกับภำษำอย่ำงถ้อยคำนัยผกผัน ฯลฯ ซึ่งเป็นถ้อยคำในเชิงประชดประชันที่
ควรจะพบในกำรสนทนำในหมู่เพื่อนฝูง มิใช่ในข้อควำมสำธำรณะ กำรที่ผู้อ่ำนสำมำรถค้นพบควำม
ไม่เข้ำกันนี้และสำมำรถเชื่อมโยงสมญำนำมเหล่ำนั้นไปสู่ตัวนักกำรเมืองที่ ถูกอ้ำงถึงได้จะทำให้ผู้อ่ำน
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เกิ ดอำรมณ์ ขัน ได้ นอกจำกนั้ น ผู้ วิ จั ยยั ง ชี้ใ ห้ เห็ นอี ก ว่ำ กำรที่ ผู้ อ่ ำ นจะเกิ ด อำรมณ์ ขัน ได้นั้ น มี
องค์ประกอบอยู่ 3 ประกำร คือ 1. ผู้อ่ำนต้องมีควำมรู้เกี่ยวกับนักกำรเมืองเจ้ำของสมญำนำมนั้น 2.
ผู้ อ่ ำ นต้ อ งมี ค วำมสำมำรถ (competence) ในกำรเข้ ำ ใจควำมไม่ เ ข้ ำ กั น ระหว่ ำ งสมญำนำม
นักกำรเมืองกับชื่อจริงที่เรียกตำมแบบแผน และ 3. ผู้อ่ำนจะต้องวำงตัวเป็นกลำง และไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องใดๆ กับนักกำรเมืองที่ได้รับกำรตั้งสมญำนำม มิฉะนั้นผู้อ่ำนก็จะไม่สำมำรถเกิดอำรมณ์ขัน
ได้ เนื่องจำกตนเองจะรู้สึกได้รับผลกระทบจำกกำรตั้งสมญำนำมนั้นด้วย นอกจำกนั้นผู้วิจัยยังพบว่ำ
อำรมณ์ขันของสมญำนำมนักกำรเมืองไทยมีหน้ำที่ที่สำคัญ 2 ประกำร คือ เป็น “เครื่องมือ” ในกำร
ต่อต้ำนท้ำทำยอำนำจ และเป็น “เกรำะ” ในกำรวิจำรณ์กำรเมืองทำงอ้อม
จันทิมำ หวังสมโชค (2549) ศึกษำเรื่อง “กลวิธีสื่ออำรมณ์ขันในละครตลกสถำนกำรณ์ของ
ไทย” ผู้วิจัยพบว่ำ กำรพูดประชดประชันเป็นกลวิธีทำงภำษำกลวิธีหนึ่งที่ใช้ในกำรสร้ำงอำรมณ์ขัน
ในละครตลกสถำนกำรณ์ของไทย โดยผู้วิจัยได้ให้คำจำกัดควำมของกำรพูดประชดประชันว่ำหมำยถึง
กำรกล่ำวถ้อยคำที่ควำมหมำยตำมตัวอักษรมีเนื้อควำมตรงกันข้ำมหรือแตกต่ำงจำกเจตนำกำรสื่อ
ควำม เพื่อวิพำกษ์วิจำรณ์กำรกระทำของบุคคลอื่น ผู้วิจัยได้จำแนกกำรพูดประชดประชันที่ใช้สื่อ
ควำมตลกในละครสถำนกำรณ์ของไทยออกเป็น 3 กลวิธีย่อย คือ กำรพูดถ้อยคำที่ตรงข้ำมกับเจตนำ
กำรพูดถ้อยคำที่ไม่สมเหตุสมผล และกำรพูดถ้อยคำที่ขัดแย้งกับปริบท นอกจำกนั้นผู้วิจัยยังได้นำ
ทฤษฎีอำรมณ์ขันมำช่วยในกำรอธิบำยว่ำเหตุใดกำรพูดประชดประชันจึงสำมำรถสร้ำงอำรมณ์ขันได้
โดยหำกพิจำรณำตำมทฤษฎีควำมไม่เข้ำกันพบว่ำ ควำมตลกจำกกำรใช้คำพูดประชดประชันเกิดจำก
ควำมขัดแย้งระหว่ำงถ้อยคำที่ตัวละครพูดกับเจตนำที่แท้จริงที่ตัวละครต้องกำรสื่อ หรือควำมขัดแย้ง
ระหว่ำงถ้อยคำที่ตัวละครพูดกับควำมคิดของมนุษย์ทั่วไป หรือควำมขัดแย้งระหว่ำงถ้อยคำที่ตัวละคร
พูดกับปริบทที่เกิดขึ้นจริง หำกพิจำรณำตำมทฤษฎีกำรปลดปล่อยพบว่ำ ควำมตลกเกิดจำกกำรที่ตัว
ละครได้ระบำยควำมก้ำวร้ำวออกมำด้วยกำรพูดประชดประชัน และหำกพิจำรณำตำมทฤษฎีควำม
เหนือกว่ำพบว่ำ ควำมตลกเกิดจำกกำรที่ผู้พูดรู้สึกว่ำตนเองเหนือกว่ำผู้ฟัง กล่ำวคือ ผู้พูดคิดว่ำตนมี
ควำมสำมำรถมำกกว่ำที่ทำให้ผู้ฟังรู้สึกสับสนจำกกำรใช้รูปภำษำที่แตกต่ำงจำกเจตนำที่แท้จริ งของ
ตนเอง ในขณะเดียวกัน ผู้ฟังเองก็คิดว่ำตนเป็นฝ่ำยที่เหนือกว่ำ เนื่องจำกสำมำรถตีควำมกำรพูด
ประชดประชันได้
จะเห็นได้ว่ำ อำรมณ์ขันส่วนใหญ่นั้นเกิดจำกกำรรับรู้ควำมไม่เข้ำกันของบำงสิ่ง ซึ่งถ้อยคำ
นัยผกผันก็เกิดจำกควำมไม่เข้ำกันของรูปภำษำกับเจตนำของผู้ พูดเช่นเดียวกัน นี่จึงเป็นเหตุผลที่
ถ้อยคำนัยผกผันสำมำรถสร้ำงอำรมณ์ขันให้กับผู้ชมหรือผู้ฟังได้ ด้วยเหตุนี้นักเขียนเรื่องตลกทั้งหลำย
จึ ง ได้ น ำถ้ อ ยค ำนั ย ผกผั น มำเป็ น กลวิ ธี ใ นกำรสร้ ำ งอำรมณ์ ขั น ให้ กั บ ผู้ อ่ ำ น เพรำะสำมำรถ

64
วิพำกษ์วิจำรณ์ประเด็นต่ำงๆ ทำงสังคมและกำรเมืองไปพร้อมๆ กับกำรสร้ำงเสียงหัวเรำะให้กับผู้อ่ำน
ได้ด้วย นอกจำกนั้นเสียงหัวเรำะยังช่วยให้ผู้เขียนและผู้อ่ำนรู้สึกว่ำตนเป็นฝ่ำยที่เหนือกว่ำ ในแง่นี้
ถ้อยคำนัยผกผันจึงเป็นเสมือนกลวิธีท้ำทำยกลุ่มผู้มีอำนำจในสังคม อำทิ กลุ่มนักกำรเมือง ได้อย่ำง
ดี โดยที่ผู้เขียนไม่ต้องกลัวกำรถูกฟ้องร้อง เพรำะกระทำภำยใต้ “กรอบกำรเล่น”

จากการทบทวนวรรณกรรม ผู้วิจัยเห็นว่า ถ้อยคานัยผกผัน (verbal irony) เป็นกลวิธี
ทางภาษาที่น่าสนใจ เนื่องจากปรากฏพบในปริจเฉทหลายชนิด และมีหน้าที่หลากหลายประการ
แม้จะมีผู้ศึกษาเกี่ยวกับปริจ เฉททอล์ค โชว์ และศึกษาเกี่ยวกับการแสดงของอุดม แต้พานิช
มาบ้ า งแล้ ว แต่ ก็ ยั ง ไม่ เ คยพบงานวิ จั ย ใดที่ ศึก ษาลงไปในรายละเอีย ดของถ้ อ ยค านั ย ผกผั น
(verbal irony) ซึ่งถือเป็นกลวิธีเด่นที่อุดม แต้พานิช ใช้บ่อยที่สุด กลวิธีหนึ่งในการแสดงของ
เขา อีกทั้งยังปรากฏใช้ใ นหลากหลายลักษณะ ในวิทยานิพนธ์ เล่มนี้ ผู้วิจัยจึงจะน าแนวคิด
ทฤษฎีต่างๆ จากงานวิจัยที่ได้ทบทวนทั้งหมดมาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ถ้อยคานัยผกผัน
(verbal irony) ในการแสดงเดี่ยวไมโครโฟนของอุดม แต้พานิช อันจะก่อให้เกิดองค์ความรู้ใน
เรื่องถ้อยคานัยผกผัน (verbal irony) ในภาษาไทย และเป็นแนวทางในการศึกษากลวิธีทาง
ภาษาในการสร้างอารมณ์ขันในภาษาไทยต่อไป

บทที่ 3
ลักษณะของถ้อยคานัยผกผัน (verbal irony) ในการแสดงเดี่ยวไมโครโฟนครั้งที่ 7-10
ของอุดม แต้พานิช

ในบทนี้ ผู้ วิ จั ย จะวิเ ครำะห์ ถ้ อ ยค ำนัย ผกผั น ที่ ป รำกฏในกำรแสดงเดี่ ยวไมโครโฟนของ
อุดม แต้พำนิช ว่ำมีลักษณะอย่ำงไรบ้ำง แต่ละลักษณะมีควำมถี่ในกำรปรำกฏใช้มำกน้อยเพียงใด
และมีลักษณะเด่น อย่ ำงไร โดยใช้แนวคิดทฤษฎีต่ำงๆ ที่ได้ทบทวนมำในบทที่ 2 ในกำรวิเครำะห์
ขั้นตอนกำรวิเครำะห์มีดังนี้
1. แยกถ้อยคำนัยผกผันออกจำกถ้อยคำที่หมำยควำมตำมรูป โดยใช้เกณฑ์กำรคัดเลือกจำก
ข้อควำมที่ตรงกับคำนิยำมของถ้อยคำนัยผกผันตำมที่ณัฐพร พำนโพธิ์ทอง (2556) ได้ศึกษำไว้ ดังนี้
1.1 ถ้ อ ยค ำที่ ห มำยควำมตรงข้ ำ มกั บ ควำมหมำยตำมรู ป หรื อ ตรงข้ ำ มกั บ
ควำมหมำยมูลบทและควำมหมำยเป็นนัย
1.2 วัจนกรรมต่ำงๆ ที่ละเมิดเงื่อนไขควำมจริงใจ เช่น คำถำมที่ไม่ต้องกำรคำตอบ
คำแนะนำที่ไม่ต้องกำรให้ผู้ฟังทำตำม คำขอร้องที่ผู้พูดก็มิได้ต้องกำรให้ผู้ฟังทำเช่นนั้น เป็นต้น
1.3 ถ้อยคำแบบเสียงสะท้อนกลับซึ่งแฝงทัศนคติด้ำนลบของผู้พูด
2. จำแนกชนิดของถ้อยคำนัยผกผันตำมแนวคิดควำมหมำยเป็นนัยสนทนำ
3. จำแนกชนิดของถ้อยคำนัยผกผันตำมแนวคิดวัจนกรรม เกณฑ์ในกำรตัดสินว่ำ ถ้อยคำ
นัยผกผันจัดอยู่ในรูปวัจนกรรมใดนั้น ผู้วิจัยมีเกณฑ์ในกำรพิจำรณำ 3 ข้อ ดังนี้
3.1 นิยำมวัจนกรรม ตำมเงื่อนไขวัจนกรรมที่ Searle (1969) และงำนวิจัยด้ำน
วัจนกรรมอื่นๆ ได้เสนอไว้ (วิสันต์ สุขวิสิทธิ์ (2547) อิงอร พึ่งจะงำม (2554) ทรงธรรม อินทจักร
(2550) Ad-Darraji (2012) Blanco Salgueiro (2010) และHolmes (1988))
3.2 รูปภำษำ ได้แก่ คำกริยำบ่งวัจนกรรม กำรใช้ภำษำที่เป็นรูปแบบประจำ
ของวัจนกรรมนั้นๆ
3.3 ปริบท เนื่องจำกกำรตัดสินว่ำ ถ้อยคำที่ใช้สื่อเจตนำใด ไม่อำจพิจำรณำจำก
รูปภำษำเท่ำนั้น ผู้วิจัยยังพิจำรณำปริบทเป็นส่วนสำคัญด้วย
จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลกำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟนครั้งที่ 7-10 ของอุดม แต้พำนิช ผู้วิจัยพบ
กำรใช้ ถ้ อ ยค ำนั ย ผกผั น จ ำนวนทั้ ง สิ้ น 272 ถ้ อ ยค ำ โดยสำมำรถจั ด แบ่ ง เป็ น ลั ก ษณะต่ ำ งๆ ได้
15 ลักษณะ มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้

66
3.1 ชนิดของถ้อยคานัยผกผัน (verbal irony) ที่พิจารณาตามลักษณะ
ตำมแนวคิดของไกรซ์ (Grice, 1975)
ถ้อยคำนัยผกผัน (verbal irony) จัดว่ำเป็น
ควำมหมำยเป็นนัยสนทนำชนิดหนึ่ง ซึ่งเกิดจำกกำรที่ผู้พูดจงใจที่จะไม่เคำรพหลักควำมร่วมมือในกำร
สนทนำข้อหนึ่งก็คือ “หลักคุณภำพ” (the maxim of quality) โดยกำรให้ข้อมูลที่ไม่เป็นควำมจริง
กล่ำวในสิ่งที่ตนเชื่อว่ำเป็นเท็จ หรือกล่ำวในสิ่งที่ไม่มีหลักฐำนเพียงพอ เพื่อต้องกำรสื่อควำมหมำย
นัยผกผัน ในกรณีของถ้อยคำนัยผกผันนี้ ผู้พูดเชื่อว่ำ ผู้ฟังจะสำมำรถรับรู้และเข้ำใจควำมหมำยเป็น
นัยที่ผู้พูดต้องกำรสื่อได้จำกปริบทในกำรสนทนำ
ณัฐพร พำนโพธิ์ทอง (2556: 117-119) ได้ศึกษำลักษณะของถ้อยคำนัยผกผันในภำษำไทย
ไว้ในงำนวิจัยเรื่อง “A pragmatic study of verbal irony in Thai” พบว่ำ ผู้พูดภำษำไทยมีกลวิธี
ในกำรสื่อถ้อยคำนัยผกผันทั้งสิ้น 4 ลักษณะ คือ 1. วำงถ้อยคำที่มีควำมหมำยขัดแย้งกันไว้คู่กัน
2. กล่ำวถึงสิ่งที่เป็นไปไม่ได้หรือไม่สมเหตุสมผล 3. กล่ำวเน้นให้เกินจริงอย่ำงมำก และ 4. ใช้ระดับ
ภำษำที่ไม่เหมำะสม ซึ่งผู้วิจัยจะนำกำรจัดแบ่งลักษณะดังกล่ำวมำเป็นแนวทำง ประกอบกับกำร
พิจำรณำจำกข้อมูลถ้อยคำนัยผกผันในงำนวิจัยนี้ด้วย จำกข้อมูลกำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟนครั้งที่ 7-10
ของอุดม แต้พำนิช ผู้วิจัยพบถ้อยคำนัยผกผันที่พิจำรณำตำมลักษณะได้ทั้งสิ้น 4 ลักษณะ ดังนี้
3.1.1 การกล่าวถ้อยคาที่มีความหมายขัดแย้งกับถ้อยคาใกล้เคียง9
ถ้อยคำนัยผกผันในลักษณะนี้ ผู้พูดจะเลือกกล่ำวถ้อยคำที่มีควำมหมำยขัดแย้งกับถ้อยคำ
ใกล้เคียง จำกข้อมูลพบว่ำ เมื่ออุดมกล่ำวถ้อยคำนัยผกผันแล้ว เขำก็จะกล่ำวถ้อยคำที่ขั ดแย้งกันต่อ
ทันที เพื่อให้ผู้ฟังทรำบว่ำถ้อยคำก่อนหน้ำนั้นสื่อควำมหมำยเป็นนัยผกผันนั่นเอง
หำกพิ จ ำรณำตำมทฤษฎีข องไกรซ์ (Grice, 1975) กำรใช้ถ้ อ ยค ำนั ยผกผั น ในลั ก ษณะนี้
จัดว่ำเป็นกำรที่ผู้พูดไม่เคำรพหลักคุณภำพ (the maxim of quality) เนื่องจำกผู้พูดก็ทรำบอยู่แล้ว
ว่ำถ้อยคำที่ตนกล่ำวนั้นไม่เป็นควำมจริง โดยเห็นได้ชัดเจนจำกกำรที่ถ้อยคำนั้นสื่อควำมหมำยตรง
ข้ำมกับปริบท แต่ผู้พูดก็จงใจกล่ำวในสิ่งที่ตนเชื่อว่ำเป็นเท็จ เพื่อต้องกำรสื่อควำมหมำยนัยผกผัน
จำกข้อมูลกำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟนครั้งที่ 7-10 ของอุดม แต้พำนิช ผู้วิจัยพบกำรใช้ถ้อยคำ
นัยผกผันในลักษณะนี้ทั้งสิ้น 22 ถ้อยคำ ดังตัวอย่ำง
9

ชื่อลักษณะต่ำงๆ ในงำนวิจัยนี้ ผู้วิจัยปรับมำจำกกำรตั้งชื่อลักษณะของถ้อยคำนัยผกผัน

(verbal irony) ในงำนวิจัยของ Panpothong (1996)
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(1) อุดมเล่ำเรื่องที่บ่เติง (ลูกน้องของตน) มำขอเบิกเงินล่วงหน้ำ เพื่อไปเปิด
ร้ำนลำบตำมควำมฝัน
“กำรตลำดดีมำกครับ กำรตลำดดีมำกนะครับ เค้ำไปแอบเปิดแถวอำแบค
หน้ำอำแบคเลย ในซอย กำรตลำดดีมำก วันที่มันเปิดเป็นวันที่อาแบคปิดเทอม (ฮำ)
หึ! เจ๊งสนิทติดทนนำน ขำยได้วันละ 80 บำทอะ (ฮำ)”
(เดี่ยว 10/ 1:37:30-1:37:54)
จำกตัวอย่ำงที่ (1) อุดมกล่ำวถ้อยคำที่ขัดแย้งกันคือ “กำรตลำดดีมำกครับ กำรตลำดดีมำก
นะครับ” “กำรตลำดดีมำก” กับถ้อยคำ “วันที่มันเปิดเป็นวันที่อำแบคปิดเทอม” ถ้อยคำทั้งสองนี้มี
ควำมหมำยที่ ขัด แย้ ง กั น อย่ ำงเห็ น ได้ชั ด เมื่อ ผู้ ช มได้ ยิน ถ้ อยค ำหลั งที่ ว่ ำ “วัน ที่ มัน เปิด เป็น วั น ที่
อำแบคปิดเทอม” ผู้ชมก็จะทรำบได้ทันทีว่ำถ้อยคำแรกที่ว่ำ “กำรตลำดดีมำกครับ กำรตลำดดีมำก
นะครับ” “กำรตลำดดีมำก” นั้นเป็นถ้อยคำนัยผกผัน เนื่องจำกเป็นที่ทรำบกันดีอยู่แล้วว่ำ กำรเปิด
ร้ำนในช่วงเปิดเทอมนั้นจะทำให้มีลูกค้ำมำก และมีโอกำสประสบควำมสำเร็จในธุรกิจมำก แต่บ่เติง
กลับเปิดร้ำนในวันที่อำแบคปิดเทอม ทำให้ไม่มีลูกค้ำ ส่งผลให้ธุรกิจล้มเหลว จำกตัวอย่ำงจึงทำให้
เห็นว่ำ อุดมไม่ได้ต้องกำรสื่อควำมว่ำกำรตลำดดีมำกจริงๆ ดังเช่นควำมหมำยตำมรูป แต่ต้องกำรสื่อ
ควำมในทำงตรงกันข้ำมเพื่อประชดประชันลูกน้องของตน สิ่งที่อุดมต้องกำรสื่อจริงๆ นั่นคือ กำรเปิด
ร้ำนในวันที่อำแบคปิดเทอมนั้นถือเป็นกำรตลำดที่แย่มำก
กำรที่ผู้ชมจะเข้ำใจถ้อยคำนัยผกผันในตัวอย่ำงนี้ได้ จะต้องอำศัยกำรตีควำมจำกถ้อยคำหลังที่
ขั ด แย้ ง กั บ ถ้ อ ยค ำแรก แล้ ว จึ ง ย้ อ นกลั บ มำพลิ ก ถ้ อ ยค ำแรกกลั บ เป็ น ตรงกั น ข้ ำ มจึ ง จะเข้ ำ ใจ
ควำมหมำยนัยผกผันที่อุดมต้องกำรสื่อได้
(2) อุดมร้องเพลงที่ตนเองแต่งขึ้นใหม่ โดยใช้ทำนองเพลงลูกอม ของวัชรำ
วลี โดยในตอนนี้อุดมกำลังกล่ำวถึงลีน่ำจัง
“ปำกเธอเหมือน...อืมอื๊มมม... (ฮำ)  กรุณำเติมคำในช่องว่ำง (ฮำ)
ปำกเธอเหมือน... ไม่มีใครกล้ำเสี่ยงเลยหรอ (ฮำ)  ปำกเธอเหมือนนำงฟ้ำ
ไม่เกรงหน้าไหน เธอก็พร้อมจะไฟท์รถถังฝั่งธน เฉลิมก็ยังกลัว ชูวิทย์ ไม่กล้าท้าชน
รับรองเธอด่ากระจายถึงแม่ได้ทุกคน (ฮำ ปรบมือ)”
(เดี่ยว 10/ 2:58:07-2:59:00)
จำกตัวอย่ำงที่ (2) อุดมกล่ำวถึงลีน่ำจังในเชิงบวกว่ำ “ปำกเธอเหมือนนำงฟ้ำ ” ซึ่งหำก
ตีควำมตำมควำมหมำยตำมรูปจะหมำยถึงลีน่ำจังเป็นคนพูดจำไพเรำะอ่อนหวำนเปรียบเสมือนนำงฟ้ ำ
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แต่ถ้อยคำที่อุดมกล่ำวถัดมำคือ “ไม่เกรงหน้ำไหน เธอก็พร้อมจะไฟท์รถถังฝั่งธน เฉลิมก็ยังกลั ว
ชูวิทย์ไม่กล้ำท้ำชน รับรองเธอด่ำกระจำยถึงแม่ได้ทุกคน” จะเห็นได้ว่ำ ถ้อยคำหลังนี้ล้วนแล้วแต่
เป็นถ้อยคำที่มีควำมหมำยขัดแย้งกับถ้อยคำแรกอย่ำงสิ้นเชิง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในถ้อยคำ “รับรอง
เธอด่ำกระจำยถึงแม่ได้ทุกคน” จำกปริบท “รถถังฝั่งธน” ในที่นี้หมำยถึง แก๊งโอรส ซึ่งเป็นแก๊ง
วัยรุ่นอันธพำลที่มักจะโชว์กำรมั่วสุมเสพยำบนโลกอินเทอร์เน็ตแบบที่ไม่มีทีท่ำว่ำจะเกรงกลัวกฎหมำย
บ้ำนเมืองแต่อย่ำงใด ส่วนร้อยตำรวจเอกเฉลิ ม อยู่บำรุง ก็เป็นนักกำรเมืองบุคคลหนึ่งที่มักจะใช้
คำพูดที่รุ นแรง และมีว ำจำที่เชือดเฉือนนักกำรเมืองฝ่ ำยตรงข้ำมในกำรอภิปรำยในสภำอยู่เสมอ
ในขณะที่ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ก็เป็นนักกำรเมืองอีกบุคคลหนึ่งที่พูดจำตรงไปตรงมำ และมักจะชอบ
ออกมำเปิดโปงเรื่องรำวกำรทุ จริตต่ำงๆ ในสังคม จนได้รับฉำยำว่ำ “นักกำรเมืองฝีปำกกล้ำ ” และ
“จอมแฉ” จำกปริบททำให้เห็นชัดเจนว่ำ กำรที่ลีน่ำจังพร้อมที่จะจัดกำรกับแก๊งวัยรุ่นอันธพำลอย่ำง
แก๊งโอรสที่ท้ำทำยกฎหมำยบ้ำนเมือง และกำรที่เฉลิมและชูวิทย์ซึ่งเป็นถึงนักกำรเมืองฝีปำกกล้ำก็ยัง
เกรงกลั ว และไม่กล้ ำสู้ กั บ ลี น่ ำจั ง แสดงให้ เห็ น ว่ำลี น่ำจังนั้ นไม่ใช่คนที่ป ำกเหมือนนำงฟ้ำดังเช่ น
ควำมหมำยตำมรูปจริงๆ กำรที่อุดมกล่ำวถ้อยคำที่ขัดแย้งกับถ้อยคำใกล้เคียงเช่นนี้ทำให้ผู้ชมเข้ำใจได้
ทันทีว่ำ อุดมกำลังใช้ถ้อยคำนัยผกผันเพื่อประชดประชันกำรพูดจำของลีน่ำจังอยู่นั่นเอง
(3) อุดมแต่งคำขวัญจังหวัดกรุงเทพฯ
“ต่ำงชำติโหวตเมืองน่ำเที่ยว มำครั้งเดียวต้องสะดุด วิเศษสุดคือรถติด
(ฮำ)”
(เดี่ยว 9/ 2:58:32-2:58:41)
จำกตัวอย่ำงที่ (3) อุดมแต่งคำขวัญจังหวัดกรุงเทพฯ ขึ้นใหม่ เพื่อให้ง่ำยต่อกำรจดจำ โดยใน
คำขวัญก็จ ะหยิ บ ยกเรื่ องรำวต่ำงๆ ที่เป็นปัญหำของกรุงเทพฯ ขึ้นมำพูด ซึ่งในตอนนี้อุดมกำลั ง
กล่ำวถึงปัญหำเรื่องกำรจรำจรที่ติดขัดในกรุงเทพมหำนคร โดยอุดมใช้ถ้อยคำนัยผกผันในถ้ อยคำที่ว่ำ
“วิเศษสุด” จำกนั้นก็กล่ำวถ้อยคำที่ขัดแย้งกันต่อทันทีในถ้อยคำที่ว่ำ “คือรถติด” จำกปริบททำง
สังคม เป็นที่ทรำบกันดีอยู่แล้วว่ำ กรุงเทพฯ เป็นจังหวัดที่จรำจรติดขัดมำกที่สุดเป็นอันดับ 1 ใน
ประเทศไทย ดังนั้น กำรที่ผู้ชมได้ยินถ้อยคำหลังที่ว่ำ “คือรถติด” ผู้ชมก็จะทรำบได้ทันทีว่ำ ถ้อยคำ
แรกที่ว่ำ “วิเศษสุด” นั้น อุดมใช้ในควำมหมำยนัยผกผัน เพื่อสื่อทัศนคติในเชิงลบต่อกำรจรำจรใน
กรุงเทพมหำนคร จะเห็นว่ำ อุดมกล่ำวถ้อยคำที่ขัดแย้งกับถ้อยคำใกล้เคียงอย่ำงชัดเจน ผู้ชมจะต้อง
พลิกถ้อยคำแรกกลับเป็นตรงกันข้ำมจึง จะเข้ำใจควำมหมำยที่อุดมต้องกำรสื่อได้ นั่นคือ รถติดไม่ใช่
เรื่องที่วิเศษ แต่เป็นเรื่องที่น่ำเบื่อสำหรับคนกรุงเทพฯ มำกกว่ำ
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(4) อุดมกล่ำวถึงเรื่องจุดจอดรถแท็กซี่อัจฉริยะ
“พัฒนำอะไรอีกอะ ช่วงนี้ ที่น่ำตื่นตำตื่นใจช่วงนี้ก็น่ำจะเป็นนี่ จุด …จอด
รถ…แท็กซี…่ อัจฉริยะ (ฮำ) เคยไปลองยัง เคยไปลองยัง เค้ำเป็นแบบเทคโนโลยีแบบ
ว่ำ พอไปกดแล้ว อึ๊อ๊ะๆ แล้ว แท็กซี่ที่เรำกดเนี่ย แม่งจะมำจอด (ฮำ) เคยไปลอง
มำแล้ว อัจฉริยะมำกเลย แม่งไม่เคยมาเลย (ฮำ) คันที่มำจอดคือคันที่กูออกไปโบก
เองทั้งนั้นเลย (ฮำ)”
(เดี่ยว 8/ 1:40:41–1:41:15)
จำกตัวอย่ำงที่ (4) อุดมกล่ำวถึงเรื่องจุดจอดรถแท็กซี่อัจฉริยะ ซึ่งเป็นโครงกำรที่ริเริ่มใน
สมัยที่นำยอภิรักษ์ โกษะโยธิน เป็นผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร เมื่อปี พ.ศ.2548 จุดจอดรถ
แท็ก ซี่อัจ ฉริ ย ะนี้ จั ด ทำขึ้ น เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้ กับประชำชนที่ต้ องกำรใช้ บริก ำรรถแท็ก ซี่
เนื่องจำกจะมีป้ำยรถโดยสำรสีเขียวโดยเฉพำะ และในป้ำยโดยสำรนั้นจะมีจอแสดงผลและปุ่มกด
เพื่อให้ประชำชนเรียกใช้บริกำรแท็กซี่ แต่เมื่อโครงกำรนี้ได้เริ่มเปิดให้ใช้บริกำร กลับพบปัญหำต่ำงๆ
มำกมำยที่ทำให้ไม่สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เช่น หน้ำจอแสดงผลไม่ทำงำน ระยะเวลำ
ที่รอแท็กซี่นำนเกินไป ฯลฯ ทำให้ประชำชนส่วนใหญ่หันไปใช้บริกำรแอพพลิเคชันสำหรับเรียกรถ
แท็กซี่ หรือเรียกรถแท็กซี่ด้วยตนเองตำมปกติแทน จำกตัวอย่ำง อุดมได้เล่ำว่ำตนนั้นเคยไปลอง
เรียกแท็กซี่ในจุดจอดรถแท็กซี่อัจฉริยะนี้มำแล้ว แต่ไม่ได้ผล เพรำะไม่เคยมีแท็กซี่คันใดมำเลย อุดม
จึงกล่ำวประชดประชันโดยกำรใช้ถ้อยคำนัยผกผันในถ้อยคำที่ว่ำ “อัจฉริยะมำกเลย” ซึ่งเป็นถ้อยคำ
ในเชิงลบและขัดแย้งกับปริบทอย่ำงเห็นได้ชัด จำกนั้นอุดมก็กล่ำวถ้อยคำที่ขัดแย้งกันต่อทันทีใน
ถ้อยคำที่ว่ำ “แม่งไม่เคยมำเลย” เมื่อผู้ชมได้ยินถ้อยคำหลังที่ตำมมำนี้ก็จะเข้ำใจได้ทันทีว่ำอุดมไม่ได้
ต้องกำรสื่อว่ำจุดจอดรถแท็กซี่นี้มีควำมอัจฉริยะจริงๆ ดังเช่นควำมหมำยตำมรูป แต่ใช้ถ้อยคำนัย
ผกผันในลักษณะของกำรกล่ำวถ้อยคำที่ขัดแย้งกับถ้อยคำใกล้เคียงนี้เพื่อประชดประชันโครงกำรนี้ที่ไม่
สำมำรถใช้งำนได้จริง และไม่อัจฉริยะสมกับชื่อโครงกำรนั่นเอง
(5) อุดมเล่ำถึงกิจกรรมของผู้หญิงเชียงใหม่หลังจำกผับเลิก
“แล้วก็ยังไม่กลับบ้ำนครับ ยังไม่กลับบ้ำนง่ำยๆ ถ้ำคุณอยำกเจอมุมนี้อีก
ขับตำมไปครับ ไปเจอแน่ ไก่ทอดเที่ยงคืน (ฮำ ปรบมือ) กำแพงดิน มึงเจอมันแน่ๆ
พวกนี้เค้ำจะวำงกระเป๋ำแบบ แบรนด์เนมของเค้ำ วำงกองๆๆๆสุมไว้ ละก็นั่งอยู่บน
โต๊ะ อยู่เพลิง มีจำนสังกะสี มีขวดน้ำปลำอยู่ขวดนึง นั่งรออีป้ำมำโขกสับ (ฮำ) ไม่
ว่ำมึงจะสวยเลิศเชิดหยิ่งมำจำกไหน “รอๆๆๆๆ คิวรอๆๆๆ น้ำไปตักเอง ล้ำงมืออยู่
นู่น” (อุดมเลียนเสียงป้ำเจ้ำของร้ำนไก่ทอดเที่ยงคืน) (ฮำ) แม่งล้ำงมือด้วยแฟ้บด้วย
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นะ มีผงๆ ด้วย (ฮำ) แล้วแก้วทุกใบรู้เลยสะอำดมำก เพราะแม่งมีกลิ่นแฟ้บทุกแก้ว
เลย (ฮำ)”
(เดี่ยว 7.5/ 52:21–53:04)
จำกตัวอย่ำงที่ (5) อุดมกล่ำวถ้อยคำที่ขัดแย้งกันในถ้อยคำที่ว่ ำ “แล้วแก้วทุกใบรู้เลยสะอำด
มำก” กับ “เพรำะแม่งมีกลิ่นแฟ้บทุกแก้วเลย” ถ้อยคำทั้งสองนี้มีควำมขัดแย้งกันในเชิงเหตุและผล
หำกพิจำรณำควำมหมำยตำมรูป ถ้อยคำหลังเป็นกำรบอกสำเหตุว่ำแก้วน้ำทุกใบสะอำดเนื่องจำกมี
กลิ่นแฟ้บอยู่ทุกแก้ว ซึ่งจะเห็นได้ว่ำ เป็นเรื่องที่ขั ดแย้งกับควำมเป็นจริงและดูไม่เป็นเหตุเป็นผลกัน
เนื่องจำกแก้วน้ำที่สะอำดจะต้องเป็นแก้วน้ำที่ไม่มีกลิ่นแฟ้บหรือกลิ่นน้ำยำล้ำงจำนใดๆ หลงเหลืออยู่
แต่ในกรณีนี้แก้วน้ำทุกใบมีกลิ่นแฟ้บหลงเหลืออยู่ทุกแก้ว จึงสื่อให้เห็นว่ำแก้วนั้นไม่ได้สะอำดจริง
ดังเช่นควำมหมำยตำมรูป เมื่อผู้ชมได้ยินถ้อยคำหลังที่ว่ำ “เพรำะแม่งมีกลิ่นแฟ้บทุกแก้วเลย” จะทำ
ให้ผู้ชมทรำบได้ทันทีว่ำถ้อยคำแรกที่ว่ำ “แล้วแก้วทุกใบรู้เลยสะอำดมำก” นี้มีควำมหมำยตรงข้ำมกับ
ควำมหมำยตำมรูป เพรำะขัดแย้งกับถ้อยคำหลัง สิ่งที่อุดมต้องกำรสื่อจริงๆ จึงต้องพลิกกลับ เป็น
ตรงกันข้ำมกับควำมหมำยตำมรูป นั่นก็คือ “แก้วทุกใบไม่สะอำด” ในที่นี้อุดมใช้ถ้อยคำนัยผกผันใน
ลักษณะของกำรกล่ำวถ้อยคำที่ขัดแย้งกันไว้ใกล้เคียงกัน เพื่อประชดประชันแม่ค้ำร้ำนไก่ทอดเที่ยงคืน
ที่ไม่ได้ใส่ใจกับควำมสะอำดของแก้วน้ำที่จะให้บริกำรกับลูกค้ำนั่นเอง นอกจำกนี้จะเห็นว่ำอุดมจงใจ
ใช้ค ำว่ำ “แฟ้บ ” เพื่ อแสดงให้ เ ห็ นว่ ำกลิ่ นนั้น แรงมำก อี กทั้ง อำรมณ์ ขันยั งเกิ ดจำกภำพที่ลู กค้ ำ
ส่วนหนึ่งซึ่งเป็นหนุ่มสำวรุ่นใหม่ต้องมำเจอสภำพร้ำนที่ให้ใช้แฟ้บล้ำงมือแบบโบรำณ
จำกตัวอย่ำงทั้งหมดที่กล่ำวมำข้ำงต้น ผู้วิจัย สังเกตเห็นว่ำ กำรใช้ถ้อยคำนัยผกผันใน
ลักษณะนี้ อุดมมักจะเลือกใช้ถ้อยคำที่มีควำมหมำยในเชิงบวกอย่ำงชัดเจนในถ้อยคำแรก สังเกตได้
จำกคำศัพท์ที่อุดมใช้ในถ้อยคำนั้น เช่น “ดี” “นำงฟ้ำ” “วิเศษ” “อัจฉริยะ” “สะอำด” ฯลฯ และ
มักจะใช้ร่วมกับคำวิเศษณ์ เช่น “มำก” “สุด” ฯลฯ ส่วนถ้อยคำหลังที่ตำมมำก็จะมีควำมหมำย
ขัดแย้งกับถ้อยคำก่อนหน้ำอย่ำงเห็นได้ชัด ถ้อยคำหลังนี้มีควำมสำคัญมำกสำหรับถ้อยคำนัยผกผันใน
ลักษณะนี้ เพรำะเป็นเสมือนเฉลยให้กับผู้ชมได้ทรำบว่ำ ถ้อยคำก่อนหน้ำนั้นเป็นถ้อยคำนัยผกผัน
นั่นเอง หำกไม่มีถ้อยคำที่ขัดแย้งกั นตำมมำ ผู้ชมอำจคิดได้ว่ำอุดมต้องกำรสื่อควำมหมำยตำมรูป
จริงๆ
ประเด็นสำคัญคือ ถ้อยคำนัยผกผันในลักษณะนี้ อุดมมักจะใช้กำรเล่ำเรื่องมำก่อน แล้วมำ
หักมุมตบมุกด้วยกำรกล่ำวถ้อยคำนัยผกผัน ถ้อยคำแวดล้อม (co-text) ทำให้เข้ำใจควำมหมำยและ
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สังเกตรู้ถ้อยคำนัยผกผันได้ในระดับหนึ่ง แต่ระดับควำมเข้ำใจและตีควำมถ้อยคำนัยผกผันได้มำก
เท่ำใดนั้นขึ้นอยู่กับประสบกำรณ์หรือพื้นควำมรู้ (background knowledge) ของผู้ชมแต่ละคน
3.1.2 การกล่าวถึงสิ่งที่เป็นไปไม่ได้หรือไม่สมเหตุสมผล
ถ้ อ ยค ำนั ย ผกผั น ในลั ก ษณะนี้ เป็ น กำรกล่ ำ วถ้ อ ยค ำที่ ขั ด แย้ ง กั บ ควำมเป็ น จริ ง
(Panpothong, 1996: 36) เมื่อผู้ฟังฟังแล้วจะทรำบได้ว่ำควำมหมำยนั้นไม่สมเหตุสมผลอย่ำงชัดเจน
หรือเป็นไปไม่ได้เลยในควำมเป็นจริง อุดมใช้กำรกล่ำวถึงสิ่งที่เป็นไปไม่ได้หรือสิ่งที่ไม่สมเหตุสมผลนี้
เพื่อให้ผู้ฟังทรำบว่ำตนกำลังสื่อควำมหมำยนัยผกผันอยู่
หำกพิจำรณำตำมทฤษฎีของไกรซ์ (Grice, 1975) กำรใช้ถ้อยคำนัยผกผันในลักษณะนี้ เกิด
จำกกำรที่ผู้พูดจงใจไม่เคำรพหลักคุณภำพ (the maxim of quality) เนื่องจำกผู้พูดก็ทรำบอยู่แล้ว
ว่ำถ้อยคำที่ตนกล่ำวนั้นขัดแย้งกับควำมเป็นจริง และเป็ นสิ่งที่ไม่มีทำงเป็นไปได้หรือไม่สมเหตุสมผล
กับปริบทนั้น แต่ผู้พูดก็จงใจกล่ำวในสิ่งที่ตนเชื่อว่ำเป็นเท็จ เพื่อต้องกำรสื่อควำมหมำยนัยผกผัน
จำกข้อมูลกำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟนครั้งที่ 7-10 ของอุดม แต้พำนิช ผู้วิจัยพบกำรใช้ถ้อยคำ
นัยผกผันในลักษณะนี้ทั้งสิ้น 45 ถ้อยคำ ดังตัวอย่ำง
(6) อุดมสมมติว่ำถ้ำตนเองเป็นพ่อ คงตอบคำถำมลูกหลำยๆ เรื่องไม่ได้
“ทุกวันนี้มันถำมไม่ใช่แบบนี้อะ มันถำมคำถำมแบบดิจิตอลอะ เรำรู้หรอ
“พ่อฮะๆ ผมเนี่ย เอำ thumbdrive เสียบเข้ำช่อง usb usb มีปัญหำอะไรไม่รู้
ทำไม drive ผมหำย drive ผมไม่ขึ้นเลย เนี่ย drive D drive E drive ผมหำยอะ
usb เป็นอะไรเนี่ย” (อุดมเลียนเสียงเด็กผู้ชำย) “ห๊ะ usb อืมมม..ลูกไม่ลองเสียบเข้ำ
ช่อง ubc ดูล่ะลูก เพรำะมันเปลี่ยนเป็น true ละหนิ พ่อไม่แน่ใจอะ” (อุดมเลียน
เสียงคนเป็นพ่อ) (ฮำ) “พ่อฮะ ผมต้องส่งงำนเนี่ย กู้ไฟล์ยังไง ไฟล์ผมหำย ผมต้อง
ส่งพรุ่งนี้เช้ำ” (อุดมเลียนเสียงเด็กผู้ชำย) “กู้ไฟล์ กู้ไฟล์ เอ่อ...คงต้องไปแบงค์มั้งลูก
พ่อไม่รู้ดอกเบี้ยมันเท่ำไหร่ ” (อุดมเลียนเสียงคนเป็นพ่อ) (ฮำ) เรำพูดอะไรกลับไป
มันเนี่ย มันไม่ได้คำตอบหรอก ไม่ได้คำตอบมันทำไง มันไปหำใน Google มีทุก
คำตอบให้มัน ต่อไปมันก็ไปไหว้ Google เป็นพ่อที่แท้จริง (ฮำ)”
(เดี่ยว 10/ 28:56-29:55)
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จำกตัวอย่ำงที่ (6) อุดมกล่ำวถ้อยคำนัยผกผันในถ้อยคำที่ว่ำ “ต่อไปมันก็ไปไหว้ Google เป็น
พ่อที่แท้จริง” ซึ่งเป็นกำรกล่ำวในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้และไม่ สมเหตุสมผล เนื่องจำก Google เป็นเพียง
เว็บไซต์หนึ่งที่ใช้ในกำรค้นหำข้อมูลต่ำงๆ ทำงอินเทอร์เน็ต กำรที่คนจะไปไหว้ Google และกำรที่
Google จะมำเป็นพ่อคนนั้น จึงเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ แต่อุดมเลือกที่จะกล่ำวในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นี้
เพื่อต้องกำรประชดประชันพฤติกรรมของเด็กสมัยใหม่ที่พึ่งพำ Google มำกเกินไป เมื่อมีสิ่งใดที่ไม่รู้
ก็จ ะค้นหำข้อมูลใน Google ก่อนเป็นอันดับแรก และเชื่อคำตอบทุกสิ่ งที่ได้จำกกำรสืบค้นใน
Google รำวกับว่ำ Google เป็นพ่อแม่ของตน อีกทั้งยังแฝงกำรวิจำรณ์พ่อแม่ว่ำตำมเทคโนโลยีไม่
ทันอีกด้วย
จำกตัวอย่ำงนี้ อุดมเปรียบเทียบ Google ว่ำเป็นพ่อที่แท้จริง โดยมี “Google” เป็นสิ่งที่
ถูกเปรียบ (target domain) และ “พ่อที่แท้จริง” เป็นแบบเปรียบ (source domain) กำรที่ผู้ชม
จะเข้ำใจควำมหมำยของถ้อยคำนัยผกผันในตัวอย่ำงนี้ได้ จะต้องตีควำมอุปลักษณ์นี้ให้ได้เสียก่อน
เมื่อตีควำมอุปลักษณ์นี้ได้แล้ว ก็จะเห็นว่ำกำรเปรียบเทียบดังกล่ำวนั้นไม่สมเหตุสมผล ควำมไม่
สมเหตุสมผลนี้จะเป็นสิ่งที่แนะให้ผู้ชมทรำบได้ว่ำ อุดมกำลังสื่อควำมหมำยนัยผกผันอยู่
(7) อุดมเล่ำถึงกลโกงของร้ำนข้ำวมันไก่
“ไปกินข้ำวมันไก่ มิดไนท์ไก่ตอน ประตูน้ำ สั่งข้ำวมันต่ำงหำก ไก่ต่ำงหำก
กะจะกินไก่ให้เต็มเลย เต็มเหนี่ยว อื้มหืมม...ไก่มึงพูนมำเป็นสะพำนโค้งเลย กูจิ้มชิ้น
แรก เปิดออกมำ แตงกวำล้วนๆ (ฮำ ปรบมือ) กูกินแตงกวำมึงจนจะเป็นเก๊ำท์ละเนี่ย
(ฮำ) โกงมั้ย โกง (ฮำ)”
(เดี่ยว 10/ 2:37:56-2:38:19)
จำกตัวอย่ำงที่ (7) อุดมกล่ำวถึงกลโกงของร้ำนข้ำวมันไก่ ที่มักจะเอำแตงกวำวำงรองไว้ใต้
เนื้อไก่ ทำให้เนื้อไก่นั้นดูพูนขึ้นมำ เหมือนว่ำในจำนนั้นมีเนื้อไก่อยู่มำก อุดมประสบกับเหตุกำรณ์นี้
ด้วยตนเอง จึงได้กล่ำวถ้อยคำนัยผกผัน ว่ำ “กูกินแตงกวำมึงจนจะเป็นเก๊ำท์ละเนี่ย ” จะเห็นได้ว่ำ
อุดมกล่ำวในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อย่ำงเห็นได้ชัด เพรำะสำเหตุของโรคเก๊ำท์ไม่ได้เกิดจำกกำรรับประทำน
แตงกวำมำก แต่เกิดจำกกำรรับประทำนเนื้อไก่มำกจนเกินไป จำกตัวอย่ำงอุดมแสร้งกล่ำวในสิ่งที่
เป็นไปไม่ได้และขัดแย้งกับปริบทเช่นนี้เพื่อต้องกำรประชดประชันร้ำนข้ำวมันไก่ที่หลอกลวงลูกค้ำ
โดยกำรใส่แตงกวำในปริมำณที่มำกจนเกินพอดี แต่กลับให้เนื้อไก่ในปริมำณที่น้อยมำกนั่นเอง
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(8) อุดมแต่งคำขวัญจังหวัดเชียงใหม่
“…เมืองฮำเฮมำกร้ำนเหล้ ำ  โห...จังหวัดนี้ร้ำนเหล้ำแม่งเยอะมำก
(ฮำ) เมืองฮำเฮมำกร้ำนเหล้ำ มำกกว่ำร้ำนเหล้ำคือร้ำนกำแฟ (ฮำ) มึงหกล้ม
หัวโขกไปไหนมีกำแฟแดกอยู่แล้วล่ะ (ฮำ)”
(เดี่ยว 9.5/ 58:42-58:59)
จำกตัวอย่ำงที่ (8) อุดมแต่งคำขวัญจังหวัดเชียงใหม่ขึ้นใหม่ โดยนำเอำสิ่งที่เป็นลักษณะ
เด่นๆ ของจังหวัดเชียงใหม่มำใส่ไว้ในคำขวัญนี้ ในตอนนี้อุดมกล่ำวถึงจังหวัดเชียงใหม่ว่ำเป็นจังหวัดที่
มีร้ำนกำแฟเปิดเป็นจำนวนมำก และได้กล่ำวถ้อยคำนัยผกผันว่ำ “มึงหกล้มหัวโขกไปไหนมีกำแฟ
แดกอยู่แล้วล่ะ” จำกตัวอย่ำงจะเห็นว่ำ อุดมกล่ำวในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อย่ำงเห็นได้ชัด เพื่อประชด
ประชันว่ำจังหวัดนี้มีร้ำนกำแฟอยู่แทบทุกหนทุกแห่ง จนไม่ว่ำจะหกล้มไปทำงไหน ก็คงจะมีกำแฟให้
ทำนทุกที่ ซึ่งในควำมเป็นจริง กำรหกล้มไปทำงใดและจะมีกำแฟให้ทำนทุกที่เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้
เลย
(9) อุดมเล่ำเรื่องโต๊ะเครื่องสำอำงของผู้หญิง
“ผู้หญิงนี่โต๊ะเดียวไม่เคยพอนะ โต๊ะๆ… โต๊ะเครื่องสำอำงมันไม่เคยพอ มัน
ล้นมำเรื่อยๆ ละมันก็ลำมไปในห้องน้ำ มันไปอยู่ได้ในทุกที่อะ เหมือนแบบ…กูล้มไป
ทำงไหน กูต้องมีครีมมำทำหน้ำกู (ฮำ)”
(เดี่ยว 8/ 2:48:01–2:48:16)
จำกตัวอย่ำงที่ (9) อุดมกล่ำวถ้อยคำนัยผกผันว่ำ “เหมือนแบบ...กูล้มไปทำงไหน กูต้องมี
ครีมมำทำหน้ำกู” ซึ่งเป็นกำรกล่ำวในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ กำรที่อุดมใช้คำว่ำ “เหมือนแบบ” นั้น เป็น
กำรเปรียบเทียบเชื่อมโยงให้เห็นถึงควำมเป็นไปไม่ได้และควำมไม่สมเหตุสมผล เพื่อสื่อให้ผู้ชมรับรู้ว่ำ
ตนไม่ได้กำลังสื่อควำมตำมรูป แต่ต้องกำรประชดประชันผู้หญิงที่มักจะมีเครื่องสำอำงจำนวนมำก
ทำให้วำงไว้ได้แทบทุกที่ จนไม่ว่ำจะหกล้มไปบริเวณไหน ก็มีครีมมำทำหน้ำได้ทุกที่ ซึ่งในควำมเป็น
จริง แม้ผู้หญิงจะมีเครื่องสำอำงมำกเพียงใด และวำงเครื่องสำอำงไว้หลำยที่ เพียงใด แต่ก็คงเป็นไป
ไม่ได้ที่เมื่อหกล้มไปทำงใดจะมีครีมมำทำหน้ำได้ทันที
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(10) อุดมกล่ำวถึงเรื่องฟุตบอลไทย
“ผมนี่รำคำญจริงๆ เล้ยยย ไอคนในวงกำรฟุตบอล ชอบมำบอกเรำว่ำ แบบ
ว่ำ เนี่ยเดี๋ยวจะพำบอลไทยไปบอลโลก คนนั้นมำ ก็บอกจะพำบอลไทยไปบอลโลก
ถุยชีวิต ทำหยั่งกะพวกเรำไม่ได้เรียนหนังสือ ถ้ำบอลไทยแม่งได้ไปบอลโลกจริงๆ นะ
แสดงว่ำบอลทั้งโลกอะ แม่งไปบอลจักรวำลกันหมดแล้ว (ฮำ ปรบมือ)”
(เดี่ยว 7/ 22:31–22:58)
จำกตัวอย่ำงที่ (10) อุดมกล่ำวถ้อยคำนัยผกผันในถ้อยคำว่ำ “ถ้ำบอลไทยแม่งได้ไปบอลโลก
จริงๆ นะ แสดงว่ำบอลทั้งโลกอะ แม่งไปบอลจักรวำลกันหมดแล้ว ” จะเห็นว่ำ คำว่ำ “บอลโลก”
กับ “บอลจักรวำล” เป็นกำรใช้คำที่ช่วยเชื่อมโยงให้เห็นถึงควำมเป็นไปไม่ได้ เพรำะรำยกำรแข่งขันที่
เรียกว่ำบอลจักรวำลไม่มีจริง ทั้งนี้เพื่อต้องกำรประชดประชันบุคคลที่มักจะออกมำพูดว่ำจะพำนัก
บอลไทยไปแข่งฟุตบอลโลก ทั้งๆ ที่ควำมสำมำรถของนักฟุตบอลไทยนั้นยังไม่สำมำรถจะไปแข่งถึง
บอลโลกได้ อีกทั้งนำยกสมำคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ในขณะนั้นคือ วรวีร์ มะกูดี หรือที่รู้จักกัน
ในนำม “บังยี” ก็กำลังเป็นที่วิพำกษ์วิจำรณ์ถึงกำรทำงำนที่ไม่มีประสิทธิภำพ และส่งผลให้ บอลไทย
นั้นมีควำมสำมำรถล้ำหลังมำก จนถึงขนำดตำมไม่ทันบอลชำติอื่น อุดมจึงใช้ถ้อยคำนัยผกผันใน
ลักษณะของกำรกล่ำวในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ว่ำ หำกบอลไทยได้ไปบอลโลกจริงๆ บอลทั้งโลกคงไปบอล
จักรวำลกันหมดแล้ว
จำกตัวอย่ำงที่กล่ำวมำทั้งหมดข้ำงต้น กำรใช้ถ้อยคำนัยผกผันในลักษณะนี้ อุดมมักจะสมมติ
ในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้หรือไม่สมเหตุสมผลในปริบทนั้นๆ เป็นกลวิธีสื่อให้ผู้ชมเห็นว่ำตนกำลังสื่อควำม
นัยผกผันอยู่ ผู้ชมที่ไม่มีพื้นควำมรู้ในเรื่องนั้น อำทิเช่น ไม่เคยไปทำนร้ำนมิดไนท์ไก่ตอน ประตูน้ำ
และไม่ทรำบเรื่องกลโกงของร้ ำนนี้มำก่อน หรือไม่มีควำมรู้ในเรื่องวงกำรฟุตบอลไทย ฯลฯ สำมำรถ
เข้ำใจถ้อยคำนัยผกผันในลักษณะนี้ได้ เพรำะอุดมมักจะเล่ำปริบทให้ผู้ชมฟังก่อนที่จะกล่ำวถ้อยคำนัย
ผกผั นเสมอ ดังนั้ น เมื่ออุดมกล่ำวถ้อยคำนัยผกผัน ผู้ช มก็จะสำมำรถรับรู้ได้ทันทีว่ำอุดมกำลั ง
ประชดประชันอยู่โดยที่ผู้ชมไม่จำเป็นต้องอำศัยพื้นควำมรู้มำกนัก
3.1.3 การกล่าวเน้นให้เกินจริงอย่างมาก
แม้ว่ำกำรกล่ำวเกินจริงจะเป็นกลวิธีทำงภำษำอย่ำงหนึ่งที่ทำให้ข้อควำมนั้นดูน่ำสนใจ สะดุด
ตำ สะดุดหู โดยที่ผู้พูดอำจไม่ได้มีเจตนำในกำรประชดประชันใดๆ ดังที่เรำมักจะเห็นในโฆษณำ
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ต่ำงๆ ที่มักจะใช้กลวิธีกำรกล่ำวเกินจริงในกำรโฆษณำสินค้ำ เพื่อดึงดูดผู้ฟัง ชักนำให้ผู้ฟังสนใจ อัน
จะมีส่วนช่วยให้ลูกค้ำตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริกำร แต่ Panpothong (1996, 39) ก็ได้ชี้ให้เห็น
ว่ำ กำรกล่ำวเน้นให้เกินจริงอย่ำงมำกหรื อเน้นมำกกว่ำปกติก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งที่ผู้พูดใช้เพื่อสื่อ
ควำมนัยผกผันได้เช่นกัน
หำกพิจำรณำตำมทฤษฎีของไกรซ์ (Grice, 1975) กำรใช้ถ้อยคำนัยผกผันในลักษณะนี้ เกิด
จำกกำรที่ผู้พูดจงใจไม่เคำรพหลักคุณภำพ (the maxim of quality) เนื่องจำกกำรกล่ำวในสิ่งที่เกิน
จำกควำมเป็นจริงก็คือกำรให้ข้อมูลที่ไม่เป็นควำมจริงนั่นเอง ผู้พูด “จงใจ” ที่จะกล่ำวสิ่งที่เป็นเท็จนี้
เพื่อสื่อควำมนัยผกผันไปสู่ผู้ฟังอีกด้วย
ผู้วิจัยมีควำมเห็นว่ำ กำรกล่ำวเน้นให้เกินจริงนี้แตกต่ำงจำกกำรกล่ำวถึงสิ่งที่เป็นไปไม่ได้
หรือไม่สมเหตุสมผลตรงที่กำรกล่ำวเน้นให้เกินจริงนั้นอุดมจะจงใจเน้นในเรื่องของปริมำณที่เกินจริง
ระยะทำงที่เกินจริง ระยะเวลำที่เกินจริง อำกัปกิริยำที่เกินจริง กำรเปรียบเทียบที่เกินจริง ฯลฯ ซึ่ง
จะสังเกตได้จำกกำรเลือกใช้ถ้อยคำของอุดม กำรกล่ำวเน้นให้เกินจริงเช่นนี้เป็นสิ่งที่แนะให้ผู้ชมทรำบ
ว่ำอุดมกำลังใช้ถ้อยคำนัยผกผันอยู่ ในกำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟนครั้งที่ 7-10 ของอุดม แต้พำนิช
ผู้วิจัยพบกำรใช้ถ้อยคำนัยผกผันในลักษณะนี้ทั้งสิ้น 29 ถ้อยคำ ดังตัวอย่ำง
(11) อุดมร้องเพลงแร๊พเรื่องกำรจรำจรที่ติดขัดในกรุงเทพฯ
“หัวแถวอยู่สุขุมวิท ท้ำยแถวนู่นติดอยู่ปัตตำนี รถติดติดอยู่ในรถ เงิน
เติมน้ำมันก็หมด เงินผ่อนรถก็ไม่มี (ฮำ)”
(เดี่ยว 10/ 2:03:51-2:04:07)
จำกตัวอย่ำงที่ (11) ถ้อยคำที่ว่ำ “ท้ำยแถวนู่นติดอยู่ปัตตำนี” เป็นกำรกล่ำวเน้นให้เกินจริง
อย่ำงมำก สังเกตได้จำก อุดมมีกำรเชื่อมโยง “สุขุมวิท” กับ “ปัตตำนี” เพื่อแสดงให้เห็นถึงระยะทำง
ของกำรจรำจรที่ติดขัดแบบเกินจริง เนื่องจำกแม้กำรจรำจรในกรุงเทพฯ จะติดขัดมำกสักเพียงใดก็
ตำม แต่ก็คงไม่มีทำงที่จะติดไปไกลจนถึงจังหวัดปัตตำนีได้ ในที่นี้ อุดมไม่ได้ต้องกำรสื่อควำมตำมรูป
ว่ำท้ำยแถวติดอยู่ที่จังหวัดปัตตำนีจริงๆ แต่ใช้กำรกล่ำวเน้นระยะทำงให้เกินจริงเพื่อประชดประชัน
กำรจรำจรที่ติดขัดอย่ำงมำกในกรุงเทพฯ นั่นเอง
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(12) อุดมร้องเพลงแร๊พเรื่องรถโดยสำรประจำทำง
“ส่วนรถเมล์มึงจะรีบไปไหน แม่งซิ่งกระจำยยิ่งกว่ำแข่งแรลลี่ จอดตรง
ป้ำยนี่ปำฏิหำริย์ ถือเป็นปรำกฏกำรณ์ในทุกๆ พันปี (ฮำ ปรบมือ)”
(เดี่ยว 10/ 2:05:03-2:05:16)
จำกตัวอย่ำงที่ (12) จะเห็นว่ำอุดมใช้คำศัพท์ที่แสดงให้เห็นถึงระยะเวลำที่เกินจริง ในคำว่ำ
“พันปี” ใช้ถ้อยคำที่สื่อควำมหมำยที่เกินจริง ในคำว่ำ “ปำฏิหำริย์” และ “ปรำกฏกำรณ์” เพื่อสื่อ
ให้เห็นชัดเจนว่ำถ้อยคำที่ตนกล่ำวนั้นไม่ได้ต้องกำรสื่อควำมตำมรูป แต่เน้นควำมหมำยให้เกินจริงเพื่อ
ต้องกำรประชดประชันพนักงำนขับรถโดยสำรประจำทำงที่ขับรถเร็วมำก โดยใช้กำรกล่ ำวเน้นให้เกิน
จริงว่ำขับเร็วยิ่งกว่ำรถแข่งเสียอีก ซึง่ จำกปริบท แรลลี่คือรถแข่งชนิดหนึ่ง แม้รถโดยสำรประจำทำง
จะขับรถเร็วมำกสักเพียงใด ก็ไม่สำมำรถขับเร็วได้เท่ำรถแข่ง นอกจำกนั้นกำรที่อุดมกล่ำวว่ำ “จอด
ตรงป้ำยถือเป็นปำฏิหำริย์ ถือเป็นปรำกฏกำรณ์ในทุกๆ พันปี ” ก็เพื่อประชดประชันพนักงำนขับรถ
โดยสำรประจำทำงที่มักจะจอดรถไม่ตรงป้ำย เสมือนว่ำกำรจอดตรงป้ำยนั้นเป็นเรื่องน่ำอัศจรรย์ที่มี
โอกำสเกิดขึ้นได้น้อยมำก และใช้กำรกล่ำวเน้นระยะเวลำที่เกินจริงในคำว่ำ “พันปี” เพื่อประชด
ประชันว่ำน้อยครั้งมำกที่จะจอดตรงป้ำย เสมือนว่ำระยะเวลำพันปีจึงจะจอดสักครั้งหนึ่ง
จำกตัวอย่ำง ผู้ชมที่ทรำบปริบทหรือมีประสบกำรณ์ในกำรขึ้นรถโดยสำรประจำทำงก็จะ
สำมำรถเข้ำใจได้ทันทีว่ำอุดมกำลังสื่อควำมนัยผกผันอยู่
(13) อุดมยกตัวอย่ำงบทสนทนำระหว่ำงแฟน โดยประชดประชันผู้หญิงที่
มักจะซื้อลิปสติกเก็บไว้เป็นจำนวนมำก
““ตัว เองว่ำเค้ำไปซื้อลิปสติกอีกดีมั้ยอ้ำ เค้ำเห็ นลิ ปสติกสี นี้แล้ว ใจเค้ำจะ
ละลำย (ฮำ) ตัวเองเนี่ยเค้ำมีเป็นแถวเลยเนี่ย อย่ำงที่เค้ำชอบอะ มำสะสมอะ เค้ำ
เรียงเป็นรถไฟ เนี่ยเค้ำอยำกได้หัวขบวนซักประมำณ 20 กว่ำอันเนี่ย สีเหมือนกัน
น่ำรักดี” (อุดมเลียนเสียงผู้หญิง) (ฮำ) มึงไม่ต้องออกควำมคิดเห็น (ฮำ) เดี๋ยวแม่งก็มำ
(ฮำ) เดี๋ยวหัวขบวนแม่งก็มำ (ฮำ) คือกูได้แต่คิดในใจ อื้อหืม...ลำพังที่มีอยู่เนี่ยนะ
ปำกมึงปำกเดียวเนี่ย ทำไปได้ถึงภพหน้ำเลย (ฮำ ปรบมือ)”
(เดี่ยว 7.5 / 2:36:07–2:36:37)
จำกตัวอย่ำงที่ (13) อุดมเลือกใช้คำที่แสดงถึงระยะเวลำที่เกินจริงในคำว่ำ “ภพหน้ำ” ใน
ที่นี้อุดมไม่ได้ต้องกำรสื่อควำมตำมรูปว่ำ ลิปสติกที่ ผู้หญิงมีอยู่จะสำมำรถใช้ได้ถึงภพหน้ำจริงๆ แต่
จงใจเลือกใช้คำเน้ นระยะเวลำที่เกิ นจริง เพื่อประชดประชันผู้ หญิงที่มักจะซื้อลิ ปสติกเก็บไว้เป็น
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จำนวนมำก แต่ก็ใช้ไม่หมดนั่นเอง สิ่งที่อุดมต้องกำรจะสื่อจริงๆ คือ ลิปสติกที่มีอยู่ยังใช้ได้อีกเป็น
ระยะเวลำนำน และตนไม่เห็นด้วยกับซื้อลิปสติกใหม่มำเพิ่มอีก
(14) อุดมเล่ำถึงอำกัปกิริยำของผู้หญิ งจีนในกำรใช้ห้องน้ำ โดยเหตุกำรณ์นี้
เป็นเหตุกำรณ์ที่แนน (ลูกน้องของตน) ไปประสบพบเจอมำ และนำมำเล่ำให้ตนฟัง
“แนนเล่ำให้ฟังว่ำ ที่ห้องน้ำจีนเนี่ย ผู้หญิงก็เหมือนพวกคนไทยทั่วไป คือไม่
เอำมือไปแตะประตูอะ ไม่ไปจับ ไม่ถือไรเงี้ย ดูไม่สะอำดนึกออกป้ะ แต่ของไทยเรำ
คงไม่หนักเท่ำเค้ำ อีแนนบอกว่ำ ที่นั่นอะมันเก่งกังฟูมำกไง (ฮำ) ไหนเค้ำทำยังไง
“พี…่ แนนเห็นเลย ทุกที่เลยมันมำ” ว๊ำบบบ…ผึ้ย! โอ๊….ผึ้ย! ผึ้ย! ผึ้ย! (อุดมเลียนเสียง
และทำท่ำเลียนแบบผู้หญิงจีนที่ยกขำเตะประตูห้องน้ำ ซึ่งลักษณะคล้ำยท่ำกั งฟู) (ฮำ)
กดชักโครก วู้บบบบ…ผึ้ย! ผึ้ย! ผึ้ย! ผึ้ย! ผึ้ย! (ฮำ) แม่งบังคับได้หยั่งกับมืออะ (ฮำ)
กูว่ำแม่งยื่นไปเปลี่ยน บิดหลอดไฟยังได้เลยเนี่ย (ฮำ)”
(เดี่ยว 8/ 36:57–37:38)
จำกตัวอย่ำงที่ (14) อุดมกล่ำวเน้ นอำกัปกิริยำที่เกินจริงอย่ำงมำกในถ้อยคำที่ว่ำ “กูว่ำแม่ง
ยื่นไปเปลี่ยน บิดหลอดไฟยังได้เลยเนี่ย ” ซึ่งอุดมไม่ได้ต้องกำรสื่อควำมเช่นนั้นจริงๆ เพรำะแม้ว่ำ
ผู้หญิงจีนจะเก่งในกำรใช้เท้ำเตะประตูห้องน้ำ และกดชักโครก แต่ก็คงไม่สำมำรถใช้เท้ำเปลี่ยน
หลอดไฟซึ่งอยู่ สู งถึงบนเพดำนห้ อ งน้ำได้ ในที่นี้อุดมจงใจใช้คำเน้น ควำมหมำยให้ เกินจริง เพื่อ
ต้องกำรสื่อควำมหมำยในเชิงประชดประชันอำกัปกิริยำกำรใช้เท้ำในกำรทำสิ่งต่ำงๆ ของผู้หญิงจีน
ที่ดูไม่เรียบร้อยและไม่สุภำพนั่นเอง
(15) อุดมร้องเพลงฉ่อยเรื่อง “อำร์ทตัวแม่” ล้อเลียนธรรมชำติของผู้หญิงที่
เห็นป้ำย sale แล้วจะต้องวิ่งเข้ำหำอยู่เสมอ
“ยิ่ง 50-80 กะเปอร์เซ็นต์ เธอกระโจนเห็นๆ เหมือนโดนบุหรี่จี้รังไข่
(ฮำ)”
(เดี่ยว 8/ 3:02:10–3:02:18)
จำกตัวอย่ำงที่ (15) อุดมจงใจใช้คำศัพท์ที่สื่ออำกัปกิริยำที่เกินจริง ในคำว่ำ “กระโจน”
และใช้กำรเปรียบเทียบเชื่อมโยงให้เกินจริงในคำว่ำ “เหมือนโดนบุหรี่จี้รังไข่” ทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้ชมเห็น
ภำพของผู้หญิงที่วิ่งเข้ำหำป้ำย sale เร็วมำกรำวกับมีสิ่งกระตุ้นหรือสิ่งเร้ำให้ต้องวิ่งเข้ำหำอย่ำงรวดเร็ว
นั่นเอง จะเห็นได้ว่ำ อุดมเลือกใช้กำรเปรียบเทียบที่เกินจริง เพื่อแนะให้ผู้ชมทรำบว่ำตนกำลังสื่อ
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ควำมนัยผกผันอยู่ ในกรณีนี้ผู้ชมที่เป็นผู้หญิงและเคยทำกิริยำเช่นนั้น ก็กำลังตกเป็นเป้ำของกำร
ประชดประชันอยู่ด้วยเช่นกัน
(16) อุดมเล่ำเรื่องที่ตนไม่เห็นด้วยกับกำรที่ชำวจังหวัดจันทบุรีผลิตทุเรียนไร้
กลิ่ น ขึ้ น มำ ตนจึ ง แนะน ำว่ ำ ให้ เ อำกลิ่ น ของทุ เ รี ย นไว้ แต่ ค วรจะผลิ ต ปรอท
เทอร์โมมิเตอร์ที่เอำไว้ใช้วัดว่ำทุเรียนแต่ละลูกสุกหรือยังจะเป็นประโยชน์มำกกว่ำ
“หรือถ้ำเก่งกว่ำนั้นจริงๆ มึงทำนี่เลย ปรอทเทอร์โมมิเตอร์ ไว้จิ้มเข้ำไปใน
ทุเรียนอะ ใช่มะ จะได้รู้เลยว่ำ เออ…สุก กะลังกิน เละเป็นปลำร้ำ (ฮำ) แข็งเป็น
ฟอสซิล (ฮำ) กูจะได้รู้ ชัดๆ มีมำตรฐำน ทุกวันนี้กูพึ่งไม้กำยสิทธิ์ของอีแม่ค้ำอยู่ไม้
เดียว (ฮำ) ไม้เดียวแม่งรู้ทุกอย่ำงในโลก (ฮำ) มียำงอยู่ตรงปลำย (ฮำ) บำงร้ำนหนัก
เลย ด้ำมมีด แป้กๆๆๆๆๆ แป้กๆๆๆๆๆๆ กะลังกินเนี่ย กะลังกิน (ฮำ)”
(เดี่ยว 8/ 1:39:31–1:40:12)
จำกตัวอย่ำงที่ (16) อุดมจงใจใช้คำศัพท์ที่สื่อควำมหมำยเกินจริงในคำว่ำ “รู้ทุกอย่ำง” และ
“ในโลก” ซึ่งในที่นี้อุดมไม่ได้ต้องกำรสื่อควำมตำมรูปว่ำ ไม้ ของแม่ค้ำนี้รู้ทุกสิ่งทุกอย่ำงในโลกจริงๆ
แต่อุดมใช้กำรกล่ำวเกินจริงนี้เพื่อประชดประชัน ล้อเลียนแม่ค้ำ ที่มักจะใช้ไม้หรือด้ำมมีดในกำรวัด
ควำมสุกดิบของทุเรียนแต่ละลูก เพรำะตนเห็นว่ำไม่มีมำตรฐำน อีกทั้งยังแฝงกำรประชดประชันชำว
จังหวัดจันทบุรีที่พัฒนำในสิ่งที่ไม่ควรพัฒนำ ดังเช่น เรื่องทุเรียนไร้กลิ่น แต่สิ่งที่ควรพัฒนำกลับไม่
ทำ ดังเช่น เครื่องมือที่จะใช้วัดควำมสุกดิบของทุเรียนแต่ละลูก จะเห็นว่ำ กำรกล่ำวเน้นให้เกินจริง
นี้จึงเป็นลักษณะหนึ่งที่แนะให้ผู้ชมทรำบได้ว่ำ อุดมกำลังสื่อควำมนัยผกผันอยู่
จำกตัวอย่ำงที่กล่ำวมำทั้งหมดข้ำงต้น จะเห็นว่ำ อุดมจะกล่ำวในสิ่งที่เกินควำมเป็นจริง
เช่น ระยะทำงที่เกินจริง ระยะเวลำที่เกินจริง อำกัปกิริยำกิริยำที่เกินจริง กำรเปรียบเทียบที่เกิน
จริง ฯลฯ คำศัพท์ที่นำมำใช้ก็มักจะเป็นคำศัพท์ที่สื่อควำมหมำยที่เกินจริ ง เช่น ปำฏิหำริย์ พันปี
ภพหน้ำ ฯลฯ ถ้อยคำนัยผกผั นในลั กษณะของกำรกำรกล่ำวเน้นให้เกินจริงอย่ำงมำกนี้ จะแฝง
ทัศนคติในเชิงประชดประชันไว้ในถ้อยคำ ซึ่งแตกต่ำงจำกกลวิธีกำรกล่ำวเกินจริงโดยทั่วไปที่ผู้พูด
ไม่ได้มีเจตนำสื่อควำมหมำยเป็นนัยผกผัน เพียงแต่ต้องกำรสร้ำงควำมสะดุดตำ สะดุดหู หรือชักจูง
ให้ผู้ฟังสนใจเพียงเท่ำนั้น สิ่งนี้จึงทำให้ถ้อยคำนัยผกผันในลักษณะของกำรกล่ำวเน้นให้เกินจริงมีควำม
แตกต่ำงจำกกลวิธีกำรกล่ำวเกินจริงทั่วไป
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3.1.4 การใช้ถ้อยคานัยผกผันแบบเสียงสะท้อนกลับ (Echoic irony)
Wilson and Sperber (1992) เป็นผู้เสนอแนวคิดถ้อยคำนัยผกผันแบบเสียงสะท้อนกลับ
(Echoic irony) โดยให้คำอธิบำยไว้ดังนี้
An echoic utterance simultaneously expresses the speaker’s
attitude or reaction to what was said or thought… The speaker
echoes a thought she attributes to someone else, while
dissociating herself from it with anything from mild ridicule or
savage scorn.
สรุปควำมได้ว่ำ ถ้อยคำนัยผกผันแบบเสียงสะท้อนกลับจะสื่อทัศนคติด้ำนลบของผู้พูด โดย
กำรนำถ้อยคำที่บุคคลอื่นเคยกล่ำวไว้ก่อนหรือควำมคิดที่ผู้พูดคิดว่ำบุคคลอื่นคิดเช่นนั้นมำกล่ำวซ้ำ ผู้
พูดจะเลียนแบบหรือสะท้อนกลับควำมคิดของบุคคลอื่นในเชิงล้อเลียนหรือเย้ยหยัน
จำกข้อมูลกำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟนครั้งที่ 7-10 ของอุดม แต้พำนิช ผู้วิจัยพบกำรใช้ถ้อยคำ
นัยผกผันในลักษณะนี้ทั้งสิ้น 3 ถ้อยคำ ดังนี้
(17) อุดมเล่ำเหตุกำรณ์ที่ตนไปสวนสัตว์ไนท์ ซำฟำรี จังหวัดเชียงใหม่ และ
ไกด์พำขึ้นรถเที่ยวชมสัตว์ ระหว่ำงที่เล่ำนั้น อุดมก็เลียนแบบเสียงและท่ำทำงของไกด์
“ “โอ้...ต่อไปนะคะ ก็คือ...โอ้..เจ้ำหมำตัวนี้ดุร้ำยมำกค่ะ เรำเรียกมันว่ำ
ไฮยีน่ำค่ะ ไฮยีน่ำมำจำกแอฟริกำนะคะ แล้วมันก็...อืมมม..เห็นมั้ยคะ มันดุร้ำย มัน
ชอบกินเนื้อสัตว์ค่ะ ชอบกินสัตว์ที่ตำยแล้ว ชอบกินเนื้อสดๆ ชอบกินไก่สดๆ มำก
เลยค่ะ เรำเลยไม่ให้ลงไปไงคะ ต้องมีกำรกั้นลวดเห็นมั้ยคะ ถ้ำเรำอยำกจะให้อำหำร
มันก็...โยนกล้วยลงไปให้มันเลยค่ะ” (อุดมเลียนเสียงไกด์ที่พำชมสัตว์) (ฮำ) เอ่ำ..เมื่อกี๊
ไหนน้องบอกว่ำ มันชอบกินสัตว์ ชอบกินไก่ไง (อุดมกล่ำวด้วยควำมสงสัย) “อ่อม...
อ่ำ...ก็คือ...หลังจากที่มันมาอยู่ประเทศไทย มันก็ปรับตัวเป็นมังสวิรัติแล้วค่ะ ” (อุดม
เลียนเสียงไกด์ที่พำชมสัตว์) (ฮำ ปรบมือ) อืมมม...ไฮยีน่ำมำกินเจที่ประเทศกู (ฮำ)”
(เดี่ยว 9.5/ 31:10-31:56)
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จำกตัวอย่ำงที่ (17) อุดมนำถ้อยคำของไกด์ที่เคยกล่ำวไว้ว่ำ “หลังจำกที่มันมำอยู่ประเทศ
ไทย มันก็ปรับตัวเป็นมังสวิรัติแล้วค่ะ” มำกล่ำวซ้ำอีกครั้งโดยปรับเปลี่ยนถ้อยคำเล็กน้อยว่ำ “อืมมม
...ไฮยีน่ำมำกินเจที่ประเทศกู” ในที่นี้อุดมไม่ได้ต้องกำรสื่อควำมหมำยตำมรูป และไม่ได้เชื่อว่ำไฮยีน่ำ
มำกินเจที่ประเทศไทยจริงดังถ้อยคำที่ตนกล่ำว แต่เป็นกำรนำถ้อยคำของไกด์ที่เคยกล่ำวไว้นั้นมำ
กล่ ำวซ้ำ เพื่อ สื่ อทั ศคติ ด้ำ นลบต่อ คำกล่ ำ วนี้ เนื่อ งจำกตนไม่ เ ชื่ อว่ ำสั ต ว์ที่ มีชื่ อ ว่ำ ไฮยี น่ำ นั้น จะ
ปรั บ เปลี่ย นพฤติกรรมกำรกิน มำกินแต่ผ ลไม้อย่ำงกล้ว ย ดังเช่นที่ไกด์แนะนำให้โ ยนกล้ว ยให้ มัน
นอกจำกนั้น จำกปริบ ทจะเห็ นว่ำไกด์เคยกล่ำวไว้ก่อนหน้ำนี้ว่ำ ไฮยีน่ำเป็นสัตว์ดุร้ำย ชอบกิน
เนื้อสัตว์สดๆ แต่ระหว่ำงที่ขับรถพำชมไฮยี น่ำนั้น ไกด์กลับแนะนำให้โยนกล้วยให้มันเป็นอำหำร
อุดมจึงแสร้งกล่ำวซ้ำคำพูดของไกด์เพื่อต้องกำรประชดประชันไกด์ที่พูดจำกลับไปกลับมำ ไม่ให้ข้อมูล
ที่ถูกต้อง หวังเพียงผลกำไรในกำรขำยกล้วยเพื่อเป็นอำหำรให้กับสัตว์ อีกทั้งยังแก้ตัวแบบน้ำขุ่นๆ
ด้วยเหตุผลที่เป็นไปไม่ได้อีกด้วย
(18) อุดมนำทำนองเพลงลูกอม ของวัชรำวลี มำแต่งเนื้อเพลงใหม่ โดยนำ
เหตุกำรณ์และบุคคลที่กำลังเป็นที่กล่ำวถึงในขณะนั้นมำแต่งเป็นเนื้อเพลง ในตอน
ก่อนหน้ ำนี้ อุดมกล่ำวถึงกำรพูดจำของลีน่ำจัง และหยอกล้ อว่ำอยำกให้ ลีน่ำจังรัก
ตนเอง ให้เหมือนกับที่ตั๊ก บงกช รักเจ้ำสัวบุญชัย ในตอนนี้อุดมกำลังเชื่อมโยงควำม
ไปถึงตั๊ก บงกช ซึ่งในขณะนั้นกำลังเป็นข่ำวเรื่องกำรแต่งงำนกับเจ้ำสัวบุญชัย
“อยำกให้ลีน่ำจัง รักน้องอุดม (ฮำ) อยำกให้เหมือนกับตั๊ก รักพี่บุญชัย
(ฮำ ปรบมือ) เงิ น ไม่ส ำคัญ (ฮำ ปรบมือ) เงินไม่ส ำคัญเท่ำกำรตั้งครรภ์ รู้มั้ย (ฮำ
ปรบมือ) ที่พูดออกมำก็เพรำะอิจฉำ.... (อุดมลำกเสียง) (ฮำ)”
(เดี่ยว 10/ 3:00:01-3:00:46)
จำกตัวอย่ำงที่ (18) ถ้อยคำที่ว่ำ “เงินไม่สำคัญ...เงินไม่สำคัญเท่ำกำรตั้งครรภ์รู้มั้ย ” จัดเป็น
ถ้อยคำนัยผกผันแบบเสียงสะท้อนกลับ ในที่นี้อุด มไม่ได้ต้องกำรสื่อควำมหมำยเช่นนั้นจริงๆ แต่
ต้องกำรประชดประชันตั๊ก บงกช ที่ในขณะนั้นกำลังตกเป็นข่ำวกับนำยบุญชัย เบญจรงคกุล หรือที่
เรำรู้จักกันดีในนำมว่ำ “เจ้ำสัวบุญชัย” เนื่องด้วยทั้งคู่มีอำยุที่แตกต่ำงกันมำกถึง 30 ปี และเจ้ำสัว
บุญชัยก็ร่ำรวยเป็นถึงมหำเศรษฐีอันดับต้นๆ ของประเทศไทย ทำให้ในช่วงนั้นตั๊ก บงกช ถูกสังคม
วิพำกษ์วิจำรณ์อย่ำงหนักว่ำตนคบกับเจ้ำสัวบุญชัยเพรำะควำมร่ำรวยของเจ้ำสัว หลังจำกนั้นเพียง
1 เดือนก็มีกำรประกำศหมั้นและแต่งงำนกันแบบสำยฟ้ำแลบ จึงทำให้ มีข่ำวลื อว่ำ ตั๊ก บงกช
ตั้งครรภ์ก่อนแต่งงำน และมีกระแสสังคมบำงส่วนมองว่ำกำรตั้งครรภ์ในครั้งนี้เกิดจำกควำมตั้งใจ
ของตั๊ก บงกช เองที่คิดว่ำหำกตนตั้งครรภ์ก็จะได้จดทะเบียนสมรสกับเจ้ำสัว บุญชัย ซึ่งมีควำม
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เกี่ยวข้องกับเรื่องของมรดกและทรัพย์สมบัติที่ตั๊ก บงกชจะได้รับ ในขณะที่คุณแม่ของตั๊ก บงกช ก็ได้
ออกมำแถลงข่ำวว่ำลูกสำวของตนตั้งครรภ์ก่อนแต่งจริงตำมที่เป็นข่ำว และได้ยืนยันว่ำกำรแต่งงำน
ครั้งนี้เกิดจำกควำมรักของทั้งคู่ กำรยกลูกสำวให้ในครั้งนี้ เพรำะเห็นว่ำเจ้ำสัวบุญชัยเป็นคนดี ไม่ใช่
เพรำะเห็นแก่สมบัติหรือควำมร่ำรวยของเจ้ำสัวบุญ ชัย และไม่ได้สนใจว่ำจะได้สินสอดเท่ำใด จำก
ปริบทจึงทำให้ทรำบได้ว่ำ ถ้อยคำที่อุดมกล่ำวว่ำ “เงินไม่สำคัญ...เงินไม่สำคัญเท่ำกำรตั้งครรภ์รู้มั้ย ”
เป็นกำรนำคำพูดที่คุณแม่ของตั๊ก บงกช ได้กล่ำวไว้มำกล่ำวซ้ำอีกครั้ง เพื่อหยิกแกมหยอกคำพูดของ
คุณแม่ของตั๊ก บงกช ที่เคยให้สัมภำษณ์เอำไว้และตั้งคำถำมว่ำ เงินไม่สำคัญจริงหรือ
จะเห็นได้ว่ำ ผู้ชมที่ทรำบปริบทเหตุกำรณ์ในขณะนั้น ก็จะทรำบได้ทันทีว่ำ ถ้อยคำที่ขีดเส้น
ใต้นั้น อุดมไม่ได้ต้องกำรสื่อควำมตำมรูป นอกจำกนั้น หำกสังเกตถ้อยคำที่อุดมกล่ำวถัดมำคือ “ที่
พูดออกมำก็เพรำะอิจฉำ” ยิ่งทำให้เห็นชัดเจนว่ำ อุดมต้องกำรพุ่งเป้ำไปที่เรื่องของทรัพย์สมบัติและ
ควำมสะดวกสบำยของตั๊ก บงกช ที่จะได้รับหลังจำกแต่งงำนและจดทะเบียนสมรส จนทำให้ตนรู้สึก
อิจฉำ จะเห็นได้ว่ำปริบทที่เป็นทั้งข้อควำมแวดล้อม และปริบททำงสังคมในขณะนั้นมีส่วนช่วยให้
ผู้ชมตีควำมถ้อยคำนัยผกผันนี้ได้ง่ำยยิ่งขึ้น
(19) อุดมพูดบทกวี “น้ำตำตัวแม่” ซึ่งเป็นบทกวีที่อุดมแต่งขึ้นเอง เพื่อเป็น
ปำกเสียงแทนผู้หญิง ในตอนนี้เป็นตอนที่อุดมกล่ำวแทนผู้หญิงในหลำยๆ เรื่อง เช่น
ผู้ชำยชอบว่ำผู้หญิงงี่เง่ำ จริงๆ แล้วผู้หญิงเป็นแบบนี้อ ยู่แล้วตั้งแต่ก่อนที่จะมำคบกัน
เป็นแฟน ผู้ชำยชอบหำว่ำผู้หญิงเรียกร้อง จริงๆ แล้วผู้หญิงแค่ต้องกำรทวงคืนสิ่งที่
เคยได้รับจำกผู้ชำย ฯลฯ
“มำหำว่ำกูงี่เง่ำ กูก็เป็นของกูอย่ำงงี้ มึงไม่แหกตำมำดูดีๆ ตอนมึงมำจีบ
กูใหม่ๆ (ฮำ ปรบมือ) มำหำว่ำกูเรียกร้อง แค่ทวงของที่กูเคยมี มันผิดตรงไหนกันนี่
ทวงของดีที่กูเคยได้ (ฮำ) กูแย่อย่ำงงั้นอย่ำงงี้ ทีตัวเองอ้ะดีจนเว่อ โถ…พ่อมำริโอ้
เมำเร่อ (ฮำ) ฟังแล้วอยำกอ้วกใส่”
(เดี่ยว 8/ 3:32:28–3:32:54)
จำกตัวอย่ำงที่ (19) อุดม (ในฐำนะที่เป็นปำกเสียงแทนผู้หญิง) ใช้ถ้อยคำนัยผกผันแบบเสียง
สะท้อนกลับในถ้อยคำที่ว่ำ “โถ…พ่อมำริโอ้ เมำเร่อ” ซึ่งเป็นกำรนำควำมคิดที่ผู้หญิงคิดว่ำผู้ชำยคิด
เช่นนั้นมำกล่ำวซ้ำ โดยที่ตนก็ไม่ได้เชื่อเช่นนั้น เพื่อประชดประชันผู้ชำยที่มักจะคิดว่ำผู้หญิงไม่ดีใน
หลำยๆ เรื่อง และมีควำมคิดชื่นชมและหลงตัวเองว่ำดีในหลำยๆ เรื่อง กำรที่อุดมกล่ำวถึง “มำริโอ้
เมำเร่อ” นั้น เนื่องจำกมำริโอ้เป็นนักแสดงชำยที่มักจะรับบทบำทเป็นพระเอกและกำลังโด่งดังอยู่ใน
ขณะนั้น จึงเป็นเสมือนกำรเปรียบเทียบในเชิงประชดประชันผู้ชำยที่คิดว่ำตนนั้นดีรำวกับพระเอกใน
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ละคร นอกจำกนั้นหำกสังเกตถ้อยคำถัดมำที่ว่ำ “ฟังแล้วอยำกอ้วกใส่” ยิ่งสื่อให้เห็นถึงทัศนคติด้ำน
ลบที่ผู้หญิงมีต่อควำมคิดของผู้ชำยที่คิดเช่นนั้น ปริบทจึงช่วยให้ผู้ชมทรำบว่ำ อุดมไม่ได้ต้องกำรสื่อ
ควำมหมำยตำมรูป ในที่นี้ควำมหมำยนัยผกผันที่อุดมต้องกำรสื่อคือ พวกผู้ชำยไม่ใช่ คนดีเหมือน
พระเอก ดังนั้นอย่ำชื่นชมและหลงตัวเอง อย่ำมัวแต่ว่ำผู้หญิง ให้นึกย้อนกลับไปดูตัวเองด้วยนั่นเอง
นอกจำกนั้น ผู้วิจัยสังเกตเห็นว่ำ อุดมมีกำรลำกเสียงให้ยำวกว่ำปกติในคำว่ำ “โถ...” ซึ่งกำรลำก
เสียงยำวมำกกว่ำปกติเช่นนี้ช่วยแนะให้ผู้ชมรับรู้ควำมหมำยในเชิงประชดประชันของถ้อยคำนัยผกผัน
ที่อุดมกำลังจะกล่ำวถัดมำได้อย่ำงดี อย่ำงไรก็ตำม ผู้วิจัยจะวิเครำะห์และอธิบำยในเรื่องอวัจนภำษำ
ต่ำงๆ ที่ประกอบถ้อยคำนัยผกผันอย่ำงละเอียดอีกครั้งในบทถัดไป
กล่ำวโดยสรุป ผู้พูดที่กล่ำวถ้อยคำนัยผกผันในลักษณะนี้ แท้จริงแล้ วผู้พูดมีทัศนคติเชิง
ประชดประชันต่อถ้อยคำนั้น ๆ จึ งแสดงออกโดยกำรกล่ำวถ้อยคำนั้นซ้ำ เพื่อสะท้อนถ้อยคำนั้น
กลับไปยังผู้ที่เป็นเป้ำหมำย อำจเพื่อเสียดสีให้เจ็บใจ หรือเป็นกำรหยิกแกมหยอกเบำๆ แล้วแต่กรณี
ปริบทมีส่วนช่วยให้ผู้ชมเข้ำใจถ้อยคำนัยผกผันแบบเสียงสะท้อนกลับนี้ได้ เนื่องจำก ปริบท
จะช่วยให้ผู้ชมทรำบว่ำเหตุกำรณ์ก่อนหน้ำนั้นเกิดอะไรขึ้น มีผู้เคยกล่ำวถ้อยคำนั้นมำก่อนหรือไม่
และผู้พูดนำถ้อยคำนั้ นหรือควำมคิดที่คิดว่ำบุคคลอื่นคิดเช่นนั้นมำกล่ำวซ้ำเพื่อวัตถุประสงค์อะไร
ปริบทจะช่วยให้ผู้ชมตีควำมถ้อยคำนัยผกผันนี้ได้ แต่อย่ำงไรก็ตำม ในกำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟนนั้น
อุดมมักจะเล่ำเรื่องรำวที่เกิดขึ้นให้ผู้ชมฟังก่อนที่ตนจะกล่ำวถ้อยคำนัยผกผันแบบเสียงสะท้อนกลับ
เสมอ หรือบำงครั้งเพียงแค่ผู้ชมสังเกตจำกถ้อยคำแวดล้อมก็จะสำมำรถรับรู้ได้ว่ำถ้อยคำที่อุดมกล่ำว
นั้นไม่ได้สื่อควำมตำมรูป ถ้อยคำแวดล้อมทำให้ผู้ชมเข้ำใจควำมหมำยและสังเกตรู้ถ้อยคำนัยผกผันได้
ในระดับหนึ่ง ส่วนระดับควำมเข้ำใจและกำรตีควำมถ้อยคำนัยผกผันได้ลึกซึ้งระดับใดนั้นขึ้นอยู่กับ
ประสบกำรณ์ของผู้ชมแต่ละคน
สรุปได้ว่ำ ในกำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟนครั้งที่ 7-10 ของอุดม แต้พำนิชนั้น พบชนิดของ
ถ้อยคำนัยผกผันที่พิจำรณำตำมลักษณะทั้งสิ้น 4 ลักษณะ อันได้แก่ กำรกล่ำวถ้อยคำที่มีควำมหมำย
ขัดแย้งกับถ้อยคำใกล้เคียง กำรกล่ำวถึงสิ่งที่เป็นไปไม่ได้หรือไม่สมเหตุสมผล กำรกล่ำวเน้นให้เกิน
จริงอย่ำงมำก และกำรใช้ถ้อยคำนัยผกผันแบบเสียงสะท้อนกลับ ลักษณะที่มีร่วมกันของถ้อยคำนัย
ผกผันทั้ง 4 ชนิดนี้คือ อุดมไม่ได้เชื่อในสิ่งที่ตนกล่ำวจริงๆ และก็ไม่ได้ต้องกำรให้ผู้ฟังเชื่อตำมถ้อยคำ
ที่ตนกล่ำวด้วย ด้วยเหตุนี้อุดมจึงมักจะใช้ข้อควำมแวดล้อมและอวัจนภำษำต่ำงๆ มำช่วยแนะให้ผู้ชม
รับรู้ได้ว่ำตนไม่ ได้กำลังสื่อควำมตำมรูปอยู่ แต่ต้องกำรสื่อควำมนัยผกผันนั่นเอง ผู้ชมที่ไม่ทรำบ
ปริบทหรือมีพื้นควำมรู้ในเรื่องนั้นๆ ก็สำมำรถรับรู้ควำมหมำยในเชิงประชดประชันที่อุดมต้องกำรสื่อ
ได้ นี่จึงเป็นลักษณะเด่นลักษณะหนึ่งของกำรใช้ถ้อยคำนัยผกผันในกำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟนของอุดม
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วิธีกำรต่ำงๆ ที่อุดมใช้ จะช่วยให้ผู้ฟังต่ำงกลุ่ม ต่ำงเพศ ต่ำงวัย ที่มีควำมสนใจต่ำงกัน สำมำรถ
เข้ำใจถ้อยคำนัยผกผันได้เป็นอย่ำงดี
3.2 ชนิดของถ้อยคานัยผกผัน (verbal irony) ที่พิจารณาตามมุมมองของวัจนกรรม
เซิร์ล (Searle, 1976) ได้กล่ำวไว้ว่ำ วัจนกรรมคือกำรกระทำโดยใช้คำพูด ซึ่งเกิดขึ้นภำยใต้
เงื่อนไขที่เหมำะสมของกำรกระทำนั้น แต่ละวัจนกรรมจะมีเงื่อนไขที่แตกต่ำงกัน เงื่อนไขวัจนกรรม
(felicity condition) ของเซิร์ล (Searle, 1969) ที่ใช้ในกำรพิจำรณำว่ำถ้อยคำนั้นคือวัจนกรรมใดมี
4 ข้อดังนี้
1. เงื่อนไขเนื้อควำม10 (propositional condition) คือ เงื่อนไขที่บอก
เนื้อหำของถ้อยคำ
2. เงื่อนไขเบื้องต้น (preparatory precondition) คือ เงื่อนไขที่บอก
ควำมคิดควำมเชื่อพื้นฐำนของผู้พูดและผู้ฟังก่อนกล่ำวถ้อยคำนั้นๆ
3. เงื่อนไขควำมจริงใจ (sincerity condition) คือ เงื่อนไขที่บอกควำม
ต้องกำรที่แท้จริงของผู้พูด
4. เงื่อนไขจำเป็น (essential condition) คือ เงื่อนไขที่บอกจุดมุ่งหมำย
ของกำรกล่ำวถ้อยคำของผู้พูดว่ำต้องกำรให้เกิดกำรกระทำใด
แนวคิดเรื่องวัจนกรรมนั้นมีควำมเกี่ยวข้องกับถ้อยคำนัยผกผันโดยตรง Haverkate (1990)
ชี้ให้เห็นว่ำ ในกำรศึกษำถ้อยคำนัยผกผัน (verbal irony) นั้นควรจะนำเงื่อนไขวัจนกรรมมำใช้ในกำร
พิจำรณำด้วย โดย Haverkate อธิบำยว่ำ ถ้อยคำนัยผกผัน (verbal irony) เกิดจำกวัจนกรรมต่ำงๆ
ที่ละเมิดเงื่อนไขควำมจริงใจ (flouting the sincerity condition)
ผู้วิจัยเห็นด้วยกับ Haverkate เนื่องจำกมีหลำยกรณีที่ผู้พูดจงใจกล่ำววัจนกรรมโดยละเมิด
เงื่อนไขควำมจริงใจเพื่อสื่อควำมหมำยนัยผกผัน เช่น เงื่อนไขควำมจริงใจของวัจนกรรมกำรขอบคุณ
คือ ผู้ พูดต้องรู้ สึ กซำบซึ้งหรื อเป็ นหนี้บุญคุณผู้ ฟัง แต่ห ำกผู้ พูดกล่ ำววั จนกรรมกำรขอบคุณโดย
ปรำศจำกควำมรู้สึกดังกล่ำว ก็เป็นเพรำะผู้พูดต้องกำรสื่อเจตนำประชดประชันผู้ฟังนั่นเอง
10
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จำกข้อมูลกำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟนครั้งที่ 7-10 ของอุดม แต้พำนิช ผู้วิจัยพบว่ำ อุดมใช้
ถ้อยคำนัยผกผันที่ละเมิดเงื่อนไขควำมจริงใจของวัจนกรรมต่ำงๆ ทั้งสิ้น 11 วัจนกรรม ซึ่งสำมำรถ
จัดเป็นกลุ่มวัจนกรรมได้ทั้งสิ้น 4 กลุ่ม ดังนี้
3.2.1 ถ้อยคานัยผกผันในกลุ่มวัจนกรรมบอกกล่าว11 (representatives)
ถ้อยคำนัยผกผันในกลุ่มวัจนกรรมบอกกล่ำว (representatives) คือวัจนกรรมที่ผู้พูดใช้เพื่อ
บอกเล่ำหรือนำเสนอข้อเท็จจริงต่ำงๆ ให้ผู้ฟังได้รับรู้ เช่น กำรบอกเล่ำ กำรรำยงำน กำรสรุป ฯลฯ
เงื่อนไขควำมจริงใจของวัจนกรรมกลุ่มนี้คือ ผู้พูด “เชื่อ” ในถ้อยคำที่ตนกล่ำว (Searle, 1969: 66)
ถ้อยคำนัยผกผันในลักษณะนี้จึงเกิดจำกกำรที่ผู้พูดละเมิดเงื่อนไขควำมจริงใจนี้ กล่ำวคือ ผู้พูดไม่ได้
เชื่อในสิ่งที่ตนกล่ำว และไม่ได้ต้องกำรให้ผู้ฟังเชื่อเช่นนั้น ผู้พูดใช้กำรละเมิดเงื่อนไขควำมจริงใจของ
วัจนกรรมนี้เพื่อสื่อควำมหมำยนัยผกผันไปสู่ผู้ฟัง
จำกข้อมูลกำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟนครั้งที่ 7-10 ของอุดม แต้พำนิช ผู้วิจัยพบว่ำ อุดมใช้
ถ้อยคำนัยผกผันในกลุ่มวัจนกรรมนี้ทั้งสิ้น 1 วัจนกรรม คือ วัจนกรรมกำรบอกกล่ำว
วัจนกรรมการบอกกล่าว คือ วัจนกรรมที่จัดอยู่ในกลุ่มวัจนกรรมกำรบอกกล่ำว เนื่องจำก
เป็นกำรบอกเล่ำเรื่องรำว เหตุกำรณ์ ประสบกำรณ์ ควำมคิดของตนให้ผู้อื่นได้ทรำบ ก่อนอื่นผู้วิจัย
จะขอยกเงื่อนไขวัจนกรรมกำรบอกกล่ำวทั้ง 4 ข้อ ตำมที่เซิร์ล (Searle, 1969) ได้เสนอไว้ เพื่อมำใช้
เป็นกรอบในกำรบ่งชี้ว่ำวัจนกรรมนั้นเป็นวัจนกรรมกำรบอกกล่ำวหรือไม่ ซึ่งมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
1. เงื่อนไขเนื้อควำม (propositional condition) คือ เนื้อควำมใดๆ ก็ได้
2. เงื่อนไขเบื้องต้น (preparatory precondition) คือ 1. ผู้พูดมีหลักฐำน
หรือเหตุผลสนับสนุนควำมเป็นจริงของถ้อยคำนั้น 2. ไม่ชัดเจนว่ำผู้ฟังจะทรำบเรื่องที่
ผู้พูดจะกล่ำวหรือไม่
3. เงื่อนไขควำมจริงใจ (sincerity condition) คือ ผู้พูดเชื่อในถ้อยคำที่ตน
กล่ำว
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4. เงื่อนไขจำเป็น (essential condition) คือ จัดเป็นควำมพยำยำมที่จะ
นำเสนอเรื่องรำวควำมเป็นจริงต่ำงๆ
(Searle, 1969: 66)
จำกเงื่อนไขวัจ นกรรมทั้ง 4 ข้อนี้จะเห็ น ว่ำ เงื่อนไขควำมจริงใจของวัจนกรรมกำรบอก
กล่ำวคือ ผู้พูดเชื่อตำมถ้อยคำที่ตนกล่ำว ถ้อยคำนัยผกผันในลักษณะนี้จึงเกิดจำกกำรที่ผู้พูดละเมิด
เงื่ อ นไขควำมจริ ง ใจของวั จ นกรรมนี้ นั่ น ก็ คื อ ผู้ พู ด ไม่ ไ ด้ เ ชื่ อ ในสิ่ ง ที่ ต นกล่ ำ ว แต่ ต้ อ งกำรสื่ อ
ควำมหมำยในเชิงประชดประชันไปสู่บุคคลที่เป็นเป้ำหมำยมำกเสียกว่ำควำมต้องกำรที่จะบอกเล่ำ
เรื่องรำวนั้นๆ ให้ผู้ฟังได้ทรำบ จำกข้อมูล อุดมใช้ถ้อยคำนัยผกผันในลักษณะนี้ทั้งสิ้น 30 ถ้อยคำ ดัง
ตัวอย่ำง
(20) อุ ด มนั่ ง พั ก ที่ เ ก้ ำ อี้ ข ณะแสดงมำได้ สั ก ประมำณ 1 ชั่ ว โมง และจิ บ
สมุนไพรในแก้วที่วำงไว้ แต่ผู้ชมที่นั่งชมอยู่นั้นได้ซุบซิบนินทำด้วยควำมสงสัยว่ำอุดม
กำลังทำนอะไรอยู่
“หึๆๆ ชีวิตของเรำเนี่ยหนอ คิดไปแล้วก็น่ำขัน เล่นมำเหนื่อยๆ กะอีแค่ได้
นั่งจิบอะไรให้มันชุ่มคอหน่อย ก็ยังไม่พ้นเสียงครหำนินทำมำตำมสำยลม (ฮำ) “มึงว่ำ
มันแดกเหี้ยไรวะ” (อุดมเลียนเสียงผู้ชม) (ฮำ ปรบมือ) สมุนไพร 38 ชนิด ช่วยให้ชุ่ม
คอ คุณนำยทองสุกชงมำให้ มีทุกอย่ำง ยกเว้นรสชำติที่ดี (ฮำ) ลงเวทีลงไปขี้แตกทุก
วัน ไม่กินก็ไม่ได้ งอน น้อยใจ เหมือนแม่พวกเรำอะ ยังไงเค้ำก็ยังเห็นเรำเป็นเด็ก
ม.6อยู่ตลอดเวลำอะ ไม่กินก็บ่นงึมงำ “ใช่สิ มันไม่อร่อย...” (อุดมเลียนเสียงคุณนำย
ทองสุก) งุ้งงิ้ง งุ้งงิ้ง หึ! กำรขี้แตกเป็นกำรแสดงควำมกตัญญูแบบหนึ่งครับ (ฮำ
ปรบมือ)”
(เดี่ยว 10/ 1:05:51-1:07:13)
จำกตัวอย่ำงที่ (20) ถ้อยคำที่ขีดเส้นใต้ “หึ! กำรขี้แตกเป็นกำรแสดงควำมกตัญญูแบบหนึ่ง
ครั บ” จั ดเป็ นวัจนกรรมกำรบอกกล่ ำวที่ล ะเมิดเงื่อนไขควำมจริงใจ เนื่องจำกอุดมไม่ได้เชื่อตำม
ถ้อยค ำนั้ น ในที่ นี้ อุดมไม่ได้ ต้องกำรสื่ อ ควำมตำมรูปว่ำ “กำรที่ตนท้องเสี ยจำกกำรกินสมุ นไพร
38 ชนิดที่คุณแม่ของตนชงมำให้ นั้นเป็น กำรแสดงออกถึงควำมกตัญญู ” หรือ “กำรยอมท้องเสี ย
(ขี้แตก) จำกกำรกินสมุนไพรของคุณแม่นั้นเป็นกำรแสดงออกถึงควำมกตัญญูที่ลูกพึงปฏิบัติต่อผู้เป็น
แม่” แต่อุดมจงใจละเมิดเงื่อนไขควำมจริงใจของวัจนกรรมกำรบอกกล่ำวเพื่อประชดประชันคุณแม่
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ของตน (คุณนำยทองสุก) ที่มักจะโกรธและน้อยใจเวลำที่ตนไม่กินสมุนไพรนั้น ทั้งๆ ที่ตนกินแล้ว
ท้องเสียทุกครั้ง แต่คุณนำยทองสุกก็ยังต้องกำรให้ตนกิน
ผู้วิจัยเห็นว่ำ กำรใช้ถ้อยคำนัยผกผันในตัวอย่ำงนี้ ช่วยให้อุดมสำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ที่
ตนต้องกำรจะประชดประชันคุณแม่ของตนได้เป็นอย่ำงดี โดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้กำรต่อว่ำหรือกำร
บริภำษตรงๆ ซึ่งอำจจะดูรุนแรงแรงและเป็นสิ่งที่ไม่เหมำะสมในฐำนะลูก กำรใช้ถ้อยคำนัยผกผันนี้
ช่วยให้กำรประชดประชันดูเป็น “กำรหยิกแกมหยอก” คุณแม่ของตน ในขณะเดียวกันก็สำมำรถ
สร้ำงอำรมณ์ขันให้กับผู้ชมไปได้พร้อมๆ กัน
(21) อุดมเล่ำเหตุกำรณ์ชีวิตครอบครัวของตนหลังจำกที่พ่อของตนเสียชีวิต
“พ่อตำย แม่เฟ้งฟ้ำง เฟ้งฟ้ำงเลยฮะ และหว่ำเว้มำกๆ (ฮำ) พ่อตำยทิ้งลูก
ไว้ 3 คน อยู่ในท้องแม่หนึ่ง ผมคนกลำง ละก็พี่ชำยคนโต แม่ก็สะเทือนใจมำก
ต้องกำรพำลูกๆ เนี่ยหนีออกจำกจุดเกิดเหตุ ออกไปยังดินแดนแสนไกลที่ตัวเองไม่รู้จัก
ไม่มีญำติเลยซักคนนึง คือจังหวัดสุรินทร์ ไม่มีเหตุผลฮะ คือแกบอกว่ำตอนนั้น แก
งงไปหมดเลย ก็เลยดุ่มๆ ไปทำงนั้น ญำติก็ดึงตัวพี่ชำยเอำไว้ เพรำะว่ำหน้ำตำน่ำรัก
น่ำชัง แม่ก็เอำน้องในท้องไปด้วย ส่วนผมก็อย่ำงที่รู้กันนะครับ ก็…สองฝ่ำยก็เกี่ยงกัน
ไม่เอำ (ฮำ) ฮะ…เห็นคุณค่ำตัวเองตั้งแต่เด็กแล้วครับ (ฮำ)”
(เดี่ยว 9/ 17:57–18:45)
จำกตัวอย่ำงที่ (21) ถ้อยคำที่ว่ำ “ฮะ...เห็นคุณค่ำตัวเองตั้งแต่เด็กแล้วครับ ” จัดอยู่ในรูป
ประโยคบอกเล่ ำ และเจตนำของอุ ดมที่ ต้อ งกำรนำเสนอเรื่ อ งรำวของตนในวั ยเด็ ก จึง จั ดเป็ น
วัจนกรรมกำรบอกกล่ำว ในที่อุดมละเมิดเงื่อนไขควำมจริงใจของวัจนกรรมกำรบอกกล่ำว เพรำะโดย
ปกติแล้ว คำว่ำ “เห็นคุณค่ำ” ในควำมหมำยทั่วไปจะหมำยถึง กำรเห็นสิ่งดีในตัวบุคคลนั้นๆ ซึ่งเป็น
กำรตีค่ำในด้ำนบวก แต่ในที่นี้ อุดมไม่ได้ต้องกำรสื่ อควำมตำมรูปเช่นนั้น เพรำะต้องกำรประชด
ประชันคนในครอบครัวที่เกี่ยงกันไม่รับตนไปอยู่ด้วย ในที่นี้ควำมหมำยที่อุดมต้องกำรสื่อจริงๆ คือ
เห็นคุณค่ำตัวเองว่ำมีอยู่น้อยนิด หรือประมำณตัวเองได้นั่นเอง
(22) อุดมเล่ำถึงควำมเชื่อดั้งเดิมที่มีมำตั้งแต่รุ่นปู่ย่ำตำยำย
“ย้อนกลับไปนิดนึงดีมั้ยครับ ย้อนกลับไปนิ๊ดดดดเดียวเอง ควำมเชื่อรุ่นแม่
รุ่นย่ำ รุ่นยำยของเรำ คุ้นๆ มั้ยครับ อย่ำชี้ รุ้งนะเดี๋ยวนิ้วจะกุด ถ้ำเจอคนตำแดง
ถ้ำไม่อยำกติดตำแดง ให้แลบลิ้นให้หน้ำมัน (อุดมทำท่ำแลบลิ้น) (ฮำ) ตอนเด็กๆ ทำ
มำแล้วครับ ไม่ติดตำแดงด้วยครับ โดนต่อยตำแตก (ฮำ) หำว่ำไปเยำะเย้ยเค้ำ (ฮำ)

87
หลำนข้ำงบ้ำนกินก้ำงปลำติดคอ ไม่พำไปหำหมอ ไปยืมแมวอีกบ้ ำนนึงมำเว้ย (ฮำ)
เอำมือแมวมำ คว้ำวๆๆ (อุดมทำท่ำแมวข่วนที่คอ) คงจะหำย (ฮำ)”
(เดี่ยว 7/ 2:40:50–2:41:26)
จำกตัวอย่ำงที่ (22) ถ้อยคำที่ว่ำ “คงจะหำย” เมื่อพิจำรณำจำกปริบทเรื่องเล่ำ จัดอยู่ใน
รูปวัจนกรรมกำรบอกกล่ำว เป็นกำรที่ผู้พูดพยำยำมนำเสนอเนื้อควำมหรื อเรื่องรำวต่ำงๆ ในที่นี้อุดม
ไม่ได้เชื่อตำมที่ตนกล่ำว แต่ใช้วัจนกรรมกำรบอกกล่ำวที่ละเมิดเงื่อนไขควำมจริงใจนี้เพื่อประชด
ประชันคนรุ่นก่อนที่ยึดควำมเชื่อต่อๆ กันมำโดยขำดกำรไตร่ตรองว่ำควำมเชื่อเหล่ำนั้นมีเหตุผลและ
เป็นไปได้ในควำมเป็นจริงหรือไม่ ดังเช่นควำมเชื่อเรื่องก้ำงปลำติดคอ หำกนำแมวมำเกำที่คอก็จะทำ
ให้หำยจำกอำกำรดังกล่ำวได้ ซึ่งตนไม่เชื่อว่ำกำรกระทำตำมควำมเชื่อนี้จะทำให้อำกำรก้ำงปลำติดคอ
นั้นหำยได้จริง อุดมจึงใช้ถ้อยคำนัยผกผันในรูปวัจนกรรมกำรบอกกล่ำวเพื่อสื่อทัศนคติด้ำนลบต่อ
ควำมเชื่อดั้งเดิมเหล่ำนั้น
สรุปได้ว่ำ กำรใช้ถ้อยคำนัยผกผันในกลุ่มวัจนกรรมกำรบอกกล่ ำวนี้ เกิดจำกกำรที่อุดม
“จงใจ” ละเมิดเงื่อนไขควำมจริงใจของวัจนกรรมกลุ่มนี้ นั่นคือ อุดมไม่ได้เชื่อตำมถ้อยคำที่ตนกล่ำว
และก็ไม่ ได้ต้ องกำรให้ ผู้ ช มเชื่ อเช่ นนั้น กำรใช้ถ้อ ยคำนัยผกผั น ในลั กษณะนี้ อุ ดมมั กจะมีถ้อ ยค ำ
แวดล้อม หรือกำรเล่ำเรื่องรำวมำก่อน ซึ่งช่วยแนะให้ผู้ชมรับรู้ถ้อยคำนัยผกผันได้ และเมื่อผู้ชม
สังเกตจำกถ้อยคำนัยผกผันที่ค่อนข้ำงขัดแย้งกับเนื้อเรื่องที่อุดมเล่ำมำ ผู้ชมก็จะทรำบได้ทันทีว่ำต้อง
พลิกกลับถ้อยคำนั้นเป็นตรงกันข้ำมจึงจะสำมำรถตีควำมควำมหมำยที่แท้จริงที่อุดมต้องกำรสื่อได้
3.2.2 ถ้อยคานัยผกผันในกลุ่มวัจนกรรมชี้นา (directives)
ถ้อยคำนัยผกผันในกลุ่มวัจนกรรมชี้นำ (directives) คือวัจนกรรมที่ผู้พูดพยำยำมให้ผู้ฟัง
กระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น กำรถำม กำรขอร้อง กำรสั่ง กำรแนะนำ ฯลฯ เงื่อนไขควำมจริงใจของ
วัจนกรรมกลุ่มนี้คือ ผู้พูด “ต้องกำร” ให้ผู้ฟังกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Searle, 1969: 66) ถ้อยคำ
นั ย ผกผั น ในลั ก ษณะนี้ จึ ง เกิ ด จำกกำรที่ ผู้ พู ด ละเมิ ด เงื่ อ นไขควำมจริ ง ใจของวั จ นกรรมในกลุ่ ม นี้
กล่ำวคือ ผู้พูดไม่ได้ต้องกำรให้ผู้ฟังกระทำสิ่ งนั้นจริงๆ แต่ใช้กำรละเมิดเงื่อนไขควำมจริงใจของ
วัจนกรรมนั้นๆ เพื่อสื่อควำมหมำยนัยผกผันไปสู่ผู้ฟัง
จำกข้อมูลกำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟนครั้งที่ 7-10 ของอุดม แต้พำนิช ผู้วิจัยพบว่ำ อุดมใช้
ถ้อยคำนัยผกผันในกลุ่มวัจนกรรมนี้ทั้งสิ้น 5 วัจนกรรม ได้แก่ วัจนกรรมกำรถำม วัจนกรรมกำร
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แนะนำ วัจนกรรมกำรขอร้อง วัจนกรรมกำรอนุญำต และวัจนกรรมกำรท้ำทำย ซึ่งมีรำยละเอียด
ดังต่อไปนี้
3.2.2.1 ถ้อยคานัยผกผันในรูปวัจนกรรมการถาม
ตำมแนวคิดของเซิร์ล (Searle, 1969, 1976) วัจนกรรมกำรถำม จัดอยู่ในกลุ่มวัจนกรรม
ชี้นำ เนื่องจำกเป็นวัจนกรรมที่ผู้พูดพยำยำมให้ผู้ฟังกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง นั่นก็คือ กำรตอบคำถำม
ก่อนอื่นผู้วิจัยจะขอยกเงื่อนไขวัจนกรรมกำรถำมทั้ง 4 ข้อ ตำมที่เซิร์ล (Searle, 1969) ได้เสนอไว้
เพื่อมำใช้เป็ น กรอบในกำรบ่ งชี้ว่ ำวัจนกรรมนั้ นเป็น วัจนกรรมกำรถำมหรือไม่ ซึ่งมี รำยละเอีย ด
ดังต่อไปนี้
1. เงื่อนไขเนื้อควำม (propositional condition) คือ เนื้อควำมใดๆ ก็ได้
2. เงื่อนไขเบื้องต้น (preparatory precondition) คือ 1. ผู้พูดไม่ทรำบ
คำตอบ และไม่ทรำบว่ำคำตอบนั้น จริงหรือไม่ 2. ไม่ชัดเจนว่ำผู้ ฟังจะสำมำรถให้
คำตอบได้ ณ เวลำนั้นหำกผู้พูดไม่ถำม (at the time without being asked)
3. เงื่อนไขควำมจริงใจ (sincerity condition) คือ ผู้พูดต้องกำรคำตอบ
จำกผู้ฟัง
4. เงื่อนไขจำเป็น (essential condition) คือ จัดเป็นควำมพยำยำมที่จะ
ได้รับข้อมูลที่เป็นจริงจำกผู้ฟัง
(Searle, 1969: 66)
จำกเงื่อนไขวัจนกรรมทั้ง 4 ข้อนี้จะเห็นว่ำ เงื่อนไขควำมจริงใจของวัจนกรรมกำรถำมคือ
ผู้พูดต้องกำรคำตอบจำกผู้ฟัง ถ้อยคำนัยผกผันในรูปแบบของวัจนกรรมกำรถำมจึงเกิดจำกกำรที่ผู้พูด
ละเมิดเงื่อนไขควำมจริงใจของวัจนกรรมนี้ นั่นก็คือ ผู้พูดไม่ได้ต้องกำรคำตอบจำกผู้ฟัง แต่ต้องกำร
สื่อควำมหมำยในเชิงประชดประชันมำกเสียกว่ำควำมต้องกำรที่จะได้รับคำตอบกลับมำ จำกข้อมูล
ผู้วิจัยพบว่ำ อุดมใช้ถ้อยคำนัยผกผันในลักษณะนี้ทั้งสิ้น 91 ถ้อยคำ ดังตัวอย่ำง
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(23) อุดมเล่ำเรื่องที่เจ้ำหน้ำที่สนำมบินห้ำมไม่ให้ตนนำของเหลวขึ้นเครื่องบิน
ด้วยเหตุผลที่ว่ำ ของเหลวนั้นอำจนำไปเป็นวัตถุก่อระเบิดบนเครื่องบินได้ ตนจึงต้อง
ทิ้งแชมพูและครีมทุกอย่ำงไป แต่เมื่อตนเข้ำไปในส่วน duty free กลับพบว่ำมีกำร
จำหน่ำยเครื่องสำอำงที่เป็นของเหลวมำกมำยที่สำมำรถซื้อขึ้นเครื่องบินได้
“หลุดเข้ำไปใน duty free แม่เจ้ำ มึงจะเอำกี่เหลวอะ (ฮำ ปรบมือ) มึงซื้อ
ได้เป็นเข่งเล้ยย แบกขึ้นไปใส่ถุงพลำสติกไปลงเลย อ๋อ ตกลงกูจ่ำยตังมึงตรงนี้ กูไป
ทำระเบิดได้ตำมกฎหมำยใช่มั้ย (ฮำ ปรบมือ)”
(เดี่ยว 10/ 36:29-36:55)
จำกตัวอย่ำงที่ (23) ถ้อยคำที่ขีดเส้นใต้ “มึงจะเอำกี่เหลวอะ” และ “อ๋อ ตกลงกูจ่ำยตังมึง
ตรงนี้ กูไปทำระเบิ ดได้ตำมกฎหมำยใช่มั้ย ” หำกเรำพิจำรณำตำมรูปภำษำจะเห็ นว่ำ ถ้อยค ำ
ดังกล่ำวอยู่ในรูปของวัจนกรรมกำรถำม แต่ในที่นี้อุดมไม่ได้ต้องกำรคำตอบจำกผู้ฟัง แต่จงใจละเมิด
เงื่อนไขควำมจริงใจของวัจนกรรมกำรถำมเพรำะต้องกำรประชดประชันทำงสนำมบินที่ออกกฎไม่ให้
นำของเหลวขึ้นเครื่องบิน แต่กลับสำมำรถซื้อในส่วน duty free และนำขึ้นเครื่องบินไปได้อย่ำง
ง่ำยดำย กำรที่อุดมถำมผู้ชมว่ำ “มึงจะเอำกี่เหลว” จึงเป็นกำรถำมที่ไม่ต้องกำรคำตอบ แต่ต้องกำร
สื่อว่ำ ในส่วน duty free นั้น มีเครื่องสำอำงที่เป็นของเหลวให้เลือกซื้อขึ้นเครื่องบินได้จำนวน
มำกมำย ส่วนถ้อยคำ “อ๋อ ตกลงกูจ่ำยตังมึงตรงนี้ กูไปทำระเบิดได้ตำมกฎหมำยใช่มั้ย ” อุดมก็
ไม่ได้ต้องกำรคำตอบจำกเจ้ำหน้ำที่สนำมบินเช่นกัน แต่ต้องกำรประชดประชันด้วยกำรตั้งคำถำมให้
ทำงสนำมบินฉุกคิดว่ำ หำกของเหลวสำมำรถนำไปทำเป็นวัตถุก่อระเบิดได้จริง จนต้องมีกำรออกกฎ
ห้ำมนำของเหลวขึ้นเครื่อง เหตุใดจึงยังมีกำรขำยของเหลวในส่วน duty free และสำมำรถให้นำ
ของเหลวเหล่ำนั้นขึ้นเครื่องบินได้ รำวกับว่ำของเหลวที่มีกำรจำหน่ำยในส่วน duty free นั้นสำมำรถ
นำไปทำระเบิดได้โดยไม่ผิดกฎหมำย ถ้อยคำนัยผกผันในตัวอย่ำงนี้สื่อให้เห็นถึงทัศนคติเชิงลบที่อุดมมี
ต่อกฎของสนำมบินในเรื่องดังกล่ำวอย่ำงเห็นได้ชัด อย่ำงไรก็ตำม ในตัวอย่ำงนี้อุดมได้ใช้วิธีกำร
บิดเบื อนข้อมูลเพื่อทำให้ ผู้ ชมเกิดอำรมณ์ขัน อุดมไม่ได้ให้ รำยละเอียดเกี่ยวกับกฎของสนำมบิน
ทั้งหมด เพรำะในควำมเป็นจริงทำงสนำมบินมีระบบป้องกันที่มำกกว่ำนี้ ก่อนผู้โดยสำรจะขึ้นเครื่อง
ก็ต้องผ่ำนระบบตรวจสอบของสนำมบินอีกครั้งหนึ่ง
(24) อุดมเล่ำประสบกำรณ์ที่พี่ชำยของตนสอนตนขับรถ
“ผมแม่งทุกวันนี้ยังไม่อยำกคุยกับพี่ชำยผมเลย แม่งสอนแบบว่ำ ไปยืมรถ
ข้ำงบ้ ำนอะ เกี ย ร์ ก ระปุ กอะ รถกระบะ คื อ...คนขับเป็นมั นไม่ รู้สึ ก อะไรไง แต่
คนขับรถไม่เป็นนี่ เกียร์กระปุกนี่หนังชีวิตเลยนะ มันเหมือนมันโยกไปได้ทุกที่ แล้ว
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ตรงกระปุกมันมีขีดแบบเหมือนตังเตอะ ขึ้นหนึ่ง ลงสอง แวะข้ำงทำง แอบหลบลง
เสำตรงนี้ คือแม่ง...นี่มันเขำวงกตชัดๆ (ฮำ) อะไรของมึงเนี่ย ละไหนจะเกียร์แบบ
มีคลัทช์ด้วย มีเบรก มีเกียร์ อุ้ย อะไรมั่วไปหมด “อะมึงเลี้ยงคลัทช์ไว้ นั่นมันเบรก
คลัทช์ๆ นั่นคันเร่ง เลี้ยงคลัทช์ เลี้ยงคลัท ช์!!! เลี้ยงไว้ๆ เอ้ำ เข้ำเกียร์ๆ กูบอกมึง
เลี้ยงคลัทช์ มึงรู้เรื่องมั้ยเนี่ยห๊ะๆ อ้ำวเลี้ยงไปดีๆๆ เข้ำเกียร์ๆ ปึ้ง !!! มึงมองเกียร์ทำ
เหี้ยอะไร” (อุดมเลียนเสียงพี่ชำยของตนขณะสอนตนขับรถ) เอ๊ำ! เข้ำเกียร์ก็ต้องมอง
เกียร์ดิ มึงจะให้กูเหม่อมองท้องฟ้ำหรอ วันนี้เมฆเป็นรูปอะไร (ฮำ ปรบมือ) ก็กูไม่รู้ไง
มันจะไปทำงไหน”
(เดี่ยว 10/ 58:59-1:00:21)
จำกตั ว อย่ ำงที่ (24) ในขณะที่พี่ ช ำยอุดมสอนอุ ดมขั บรถ พี่ช ำยของอุ ดมตำหนิอุ ดมว่ ำ
“มองเกียร์ทำไม” ซึ่งอุดมก็ได้ตอบพี่ชำยของตนว่ำ “เข้ำเกียร์ก็ต้องมองเกียร์ดิ” หลังจำกนั้นอุดมก็
กล่ำวถ้อยคำนัยผกผันว่ำ “มึงจะให้กูเหม่อมองท้องฟ้ำหรอ วันนี้เมฆเป็นรูปอะไร” ซึ่งเป็นถ้อยคำ
นัยผกผันที่อยู่ในรูปวัจนกรรมกำรถำม สังเกตได้จำกคำว่ำ “หรอ” และ “อะไร” ซึ่งเป็นคำลงท้ำยที่
แสดงกำรถำม แต่ในที่นี้อุดมไม่ได้ต้องกำรคำตอบจำกพี่ ชำยของตนว่ำ จะให้ตนเหม่อมองท้องฟ้ำ
หรือไม่ว่ำวันนี้เมฆเป็นรูปอะไร แต่อุดมจงใจใช้วัจนกรรมกำรถำมที่ละเมิดเงื่อนไขควำมจริงใจเพื่อ
ประชดประชันพี่ชำยของตนที่ตำหนิตนเรื่องกำรมองเกียร์ในขณะขับรถ ทั้งๆ ที่ตนก็เพิ่งฝึกขับรถ
ใหม่ๆ ยังผลักเกียร์ไปยังตำแหน่งต่ำงๆ ไม่คล่อง จึงเป็นเหตุผลที่ต้องมองเกียร์ในขณะขับรถ ไม่ใช่ไป
มองที่อื่น
(25) อุดมร้องเพลงแร๊พเกี่ยวกับ AEC ในตอนนี้อุดมพูดถึงเรื่องสัญญำณ
โทรศัพท์ของประเทศไทยที่ช้ำกว่ำประเทศอื่น
“เอำง่ำยๆ แค่สัญญำณโทรศัพท์ ชำติอื่นเค้ำขยับไปถึงไหนแล้วพี่ (ฮำ
ปรบมือ) ลำวเลิวที่ชอบไปล้อเค้ำ ซึมไปเลยมั้ยเล่ำ เค้ำมี 4G (ฮำ) ของไทยที่หลงใช้
กันอยู่นำน มัน 3G อุปทำน จริงๆ มันแค่ 2G (ฮำ ปรบมือ) เค้ำบอกว่ำของจริงมำแน่
เมษำ เค้ำบอกว่ำของจริงมำแน่เมษำ ฝำกถำมด้วยว่ำ มันชำติหน้ำหรือชำตินี้ 
(ฮำ ปรบมือ)”
(เดี่ยว 10/ 2:02:16-2:03:02)
จำกตัวอย่ำงที่ (25) อุดมกล่ำวถ้อยคำนัยผกผันในถ้อยคำที่ว่ำ “ชำติอื่นเค้ำขยับไปถึงไหน
แล้วพี่” และ “มันชำติหน้ำหรือชำตินี้ ” หำกพิจำรณำตำมรูปภำษำจะเห็นได้ว่ำ ถ้อยคำดังกล่ำว
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จัดอยู่ในรูปวัจนกรรมกำรถำม สังเกตได้จำกคำว่ำ “ไหน” และ “หรือ” ซึ่งเป็นคำแสดงกำรถำม แต่
ในที่นอี้ ุดมไม่ได้ต้องกำรคำตอบจำกผู้ฟัง กำรที่อุดมถำมว่ำ “ชำติอื่นเค้ำขยับไปถึงไหนแล้วพี่ ” อุดมก็
ไม่ได้ต้องกำรคำตอบว่ำ สัญญำณโทรศัพท์ของประเทศอื่นขยับไปถึงไหนแล้ว แต่ต้องกำรประชด
ประชันผู้ที่มีหน้ำที่รับผิดชอบในด้ำนนี้ด้วยกำรตั้งคำถำมให้ฉุกคิดว่ำ สัญญำณโทรศัพท์ของประเทศ
อื่นๆ ไปไกลกว่ำประเทศไทยแล้ว และกำรที่อุดมถำมว่ำ “มันชำติหน้ำหรือชำตินี้” ก็ไม่ได้ต้องกำร
คำตอบว่ำ สัญญำณ 3G จะมำชำติหน้ำหรือชำตินี้จริงๆ แต่ใช้วัจนกรรมกำรถำมที่ละเมิดเงื่อนไข
ควำมจริงใจนี้เพื่อแสดงทัศนคติด้ำนลบต่อคำพูดของบุคคลที่รับผิดชอบด้ำนนี้ ที่ได้ให้คำมั่นสัญญำไว้
ว่ำภำยในเดือนเมษำยนนี้ สัญญำณ 3G จะสำมำรถใช้งำนได้จริงอย่ำงแน่นอน กำรที่อุดมใช้วัจนกร
รมกำรถำมที่ละเมิดเงื่อนไขควำมจริงใจนี้สื่อให้เห็นว่ำอุดมไม่เชื่อในคำสัญญำดังกล่ำว นอกจำกนั้น
กำรที่อุดมใช้คำว่ำ “ชำติหน้ำ” ก็สื่อให้เห็นควำมคิดของอุดมว่ำ คนไทยอำจจะต้องรอคอยสัญญำณ
3G อีกนำนมำกนั่นเอง
(26) อุดมร้องเพลงแร๊พเกี่ยวกับ AEC ในตอนนี้อุดมพูดถึงเรื่องควำมขัดแย้งใน
ประเทศไทย
“ชำติอื่นเค้ำขยันขำยค้ำ เรำขยันขำยหน้ำ แบ่งพรรคแบ่งสี ชำติไทยเรำสู้
เค้ำได้ ไม่ต้องทำอะไร แค่หยุดทะเลำะตบตี ปำกบอกปรองดอง แต่ก็ยังจองเวร
เห็นแล้วไมเกรน กำเริบทุกที จะไปรวมกับเค้ำทั้งหลำย รวมกันเองยังไม่ได้ อำยเค้ำ
มั้ยนี่ (ปรบมือ)”
(เดี่ยว 10/ 2:15:02-2:15:36)
จำกตัวอย่ำงที่ (26) อุดมใช้ถ้อยคำนัยผกผันในรูปวัจนกรรมกำรถำมในถ้อยคำที่ว่ำ “อำยเค้ำ
มั้ยนี่” สังเกตได้จำกคำว่ำ “มั้ย” ซึ่งเป็นคำลงท้ำยที่แสดงกำรถำม แต่จำกปริบทจะเห็นว่ำ อุดม
ไม่ ได้ ต้ องกำรค ำตอบกลั บ มำ แต่ต้ อ งกำรประชดประชั น คนไทยในขณะนั้ น ที่มี ค วำมขัด แย้ง กั น
จนนำไปสู่กำรแบ่งพรรคแบ่งสี และขำดควำมสำมัคคี ถ้อยคำ “อำยเค้ำมั้ยนี่” จึงเป็นกำรถำมเพื่อให้
คนไทยในขณะนั้นได้ฉุกคิดว่ำ ก่อนที่ประเทศไทยจะไปรวมเป็นหนึ่งในสมำชิกของกลุ่มประชำคม
เศรษฐกิจอำเซียนนั้น เรำควรจะมีควำมสำมัคคีกันในชำติก่อน กำรที่คนไทยยังขำดควำมสำมัคคีและ
มีกำรทะเลำะเบำะแว้งกันอยู่เป็นประจำเช่นนี้จึงเป็นสิ่งที่ควรจะละอำยใจ
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(27) อุดมเล่ำลักษณะของห้องน้ำประเทศจีนที่ตนเคยไปเที่ยว
“พอเมื่อคุณเริ่มนั่งแล้วเนี่ย สัจธรรมก็จะเกิดขึ้น อ่ำแล้วก็เริ่มจะเห็นควำมจริง
คือประตูเนี่ ย มัน ก็มำจำกเนี่ย ข้ำงบนลงมำ นะ ประตูมันน่ะ ลงมำ ลงมำเนี่ ย
เสมอเข่ำ! (ฮำ) บ้ำนมึงไม้น้อยขนำดนี้เลยหรอ (ฮำ) ละจะว่ำไม้มันหดก็ไม่น่ำจะใช่
เหมือนไม้อัดบ้ำนเรำ ไม่น่ำจะใช่ เพรำะขอบมันเรียบ ใช่ป้ะ มันไม่ได้โดนน้ำ ขอบ
มันเรียบ มันตั้งใจทำมำอย่ำงดี แล้ว แล้วมึงเสมอเข่ำ ! (ฮำ) มึงมีประตูไปทำเตี่ย
อะไร (ฮำ)”
(เดี่ยว 8/ 28:21–29:08)
จำกตัวอย่ำงที่ (27) อุดมใช้ถ้อยคำนัยผกผันในถ้อยคำที่ว่ำ “บ้ำนมึงไม้น้อยขนำดนี้เลยหรอ”
และ “มึงมีประตูไปทำเตี่ยอะไร” หำกพิจำรณำตำมรูปภำษำ ถ้อยคำดังกล่ำวจัดอยู่ในรูปวัจนกรรม
กำรถำม สังเกตได้จำกคำว่ำ “หรอ” และ “อะไร” ซึ่งเป็นคำลงท้ำยที่แสดงกำรถำม แต่อุดมไม่ได้
ต้องกำรคำตอบให้กับคำถำมเหล่ำนี้ กำรที่อุดมกล่ำวว่ำ “บ้ำนมึงไม้น้อยขนำดนี้เลยหรอ” ก็เพื่อ
ต้องกำรประชดประชัน ประเทศจี นที่ส ร้ำงประตูห้ องน้ำเพียงด้ำนบนลงมำจนถึงแค่เข่ำ โดยเว้น
ช่องว่ำงระหว่ำงพื้นจนถึงเข่ำไว้ รำวกับว่ำประเทศจีนมีไม้น้อย จนต้องประหยัดไม้ที่ใช้ในกำรสร้ำง
ประตูห้องน้ำ ส่วนกำรที่อุดมกล่ำวว่ำ “มึงมีประตูไปทำเตี่ยอะไร” ก็เพื่อต้องกำรประชดประชัน
ลักษณะกำรสร้ำงประตูห้องน้ำที่เว้นช่องว่ำงด้ำนล่ำงระหว่ำงพื้นถึงเข่ำเอำไว้ ซึ่งผู้คนก็สำมำรถมอง
ลอดเข้ำมำได้เสมือนกับไม่มีประตูห้องน้ำ สิ่งที่อุดมต้องกำรสื่อจริงๆ ก็คือ กำรสร้ำงประตูห้องน้ำ
เช่นนี้ก็เหมือนกับว่ำไม่มีประตูนั่นเอง
(28) อุดมพูดถึงเรื่องปัญหำช้ำงเร่ร่อนที่ยังไม่มีกำรแก้ไข
“ปัญหำใหญ่ๆ ควรจะแก้ ไม่แก้ อะนี่คิดโง่ๆ แบบคนแบบไม่ต้องเรียนสูง
อะไรนะ ปัญหำใหญ่ที่สุดตอนนี้ มองปั๊บ ใหญ่ๆ ช้ำง (ฮำ) ช้ำง ใช่มะ ช้ำง ก็พวก
ท่ำนบอกว่ำช้ำงเป็นสัตว์คู่บ้ำนคู่เมือง กู้เอกรำช ช้ำงเป็นสัตว์ที่อยู่ในธงไทยมำแต่
โบรำณ ช้ำงกำลังจะสูญพันธุ์ เรำมำอนุรักษ์ช้ำงกันเถอะ พำช้ำงกลับบ้ำน ทุกคนก็
รณรงค์เรื่องช้ำง ทุกคน เรำรู้หมด แต่เรำก็ยังเห็นช้ำงเดินอยู่ ตำมถนน อยู่ทุกวัน
เลย เดินทำอะไร แกว่งซีดี (ฮำ) ทำไมเรำเห็นแล้วพวกเค้ำไม่เห็นน่ะ เรำงงอะ คือ…
นี่คือปั ญหำใหญ่ที่เค้ำต้องเอำไปแก้ไขก่อนเลย ต้องให้ควำมสนใจ แต่มึงเอำเวลำ
ทั้งหมดไปสนใจอะไร!!! แพนด้ำ!!! แพนด้ำมันเคยกู้ชำติให้มึงอ๋อ!!! (ฮำ ปรบมือ) มัน
เคยมีใครบั นทึกไว้มั้ย ท้ำวมหำอุปรำชำไสแพนด้ำเข้ำ (ฮำ) กู้เอกรำช (ฮำ) ดังที่
ปรำกฏไว้ในพงศำวดำรฉบับที่ 16 บรรทัดที่ 4 วรรค 2 อ้ำยด้ำเอ๋ย ยำมศึกเช่นนี้คง
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มีเพียงเอ็งสองที่จะเป็นทัพหน้ำ (ฮำ) ยำมนี้พม่ำรำมัญบุกเข้ำโอบล้อมเนินหนองไผ่เรำ
กันอึงคนึงมี (ฮำ) โหรำธิบดีลั่นฆ้องชัย ธงไทยโบกสะบัด เอ็งสองตัว (ฮำ) หลิน …ฮุย
เลฮุ่ย (ฮำ) และเจ้ำช่วงช่วงชิงชัย จงเป็นแกนนำดำขำว (ฮำ) กลิ้งหลุนๆ ลงจำกเนิน
เขำ (ฮำ ปรบมือ) เข้ำพัวพันขำพม่ำรำมัญให้มันล้มกลิ้ง (ฮำ) กัดกินใบไผ่และลำต้น
มันให้สิ้นซำก (ฮำ) อย่ำให้มันเหลือไว้ทำข้ำวหลำมสืบไป (ฮำ ปรบมือ) เมื่อพม่ำไร้ซึ่ง
ข้ ำ วหลำมแล้ ว ไซร้ ควำมเป็ น ชั ย ย่ อ มมี แ ก่ เ รำ ไชโย อะฮ่ ำ ฮ่ ำ ฮ่ ำ ฮ่ ำ ฮ่ ำ ฮ่ ำ
(ฮำ ปรบมือ)”
(เดี่ยว 8/ 1:33:27–1:36:05)
จำกตัวอย่ำงที่ (28) อุดมใช้ถ้อยคำนัยผกผันในถ้อยคำที่ว่ำ “แพนด้ำมันเคยกู้ชำติให้มึงอ๋อ!!!”
ซึ่งเป็นถ้อยคำนัยผกผันในรูปวัจนกรรมกำรถำม สังเกตได้จำกคำว่ำ “อ๋อ” ซึ่งเป็นภำษำพูดที่เพี้ยนมำ
จำกคำว่ำ “หรอ” ที่เป็ น คำลงท้ำยแสดงกำรถำม แต่ในที่นี้ อุดมไม่ได้ต้องกำรคำตอบกลั บมำว่ ำ
หมีแพนด้ำเคยกู้ชำติให้ประเทศไทยหรือไม่ อีกทั้งอุดมก็น่ำจะทรำบดีอยู่แล้วว่ำหมีแพนด้ำไม่เคยกู้
ชำติให้ประเทศไทย แต่อุดมใช้วัจนกรรมกำรถำมนี้เพื่อประชดประชันหน่วยงำนที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
ปัญหำช้ำงเร่ร่อนที่ไม่เข้ำมำสนใจและแก้ไขปัญหำนี้ แต่กลับไปทุ่มควำมสนใจให้กับหมีแพนด้ำ “ช่วง
ช่วง” และ “หลินฮุ่ย” มำกรำวกับว่ำหมีแพนด้ำเคยกู้ชำติให้กับประเทศไทย ในที่นี้ควำมหมำยที่อุดม
ต้องกำรสื่อไม่ใช่ควำมหมำยตำมรูป แต่ผู้ชมจะต้องพลิกกลับควำมหมำยตำมรูปเป็นตรงกันข้ำมจึงจะ
เข้ำใจควำมหมำยที่อุดมต้องกำรสื่อได้ นั่นก็คือ แพนด้ำไม่เคยกู้ชำติให้ประเทศไทย มีแต่ช้ำงเท่ำนั้น
ที่เป็นสัตว์คู่บ้ำนคู่เมือง และกู้เอกรำชให้กับประเทศไทย ดังนั้นควรทุ่มเทเวลำ ให้ควำมสนใจ และ
เร่งแก้ไขปัญหำช้ำงเร่ร่อน ให้สมกับที่มีกำรรณรงค์ให้อนุรักษ์ช้ำงกันมำกมำยนั่นเอง
จำกตัวอย่ำงทั้งหมดที่กล่ำวมำข้ำงต้นจะเห็นว่ำ ถ้อยคำนัยผกผันในรูปวัจนกรรมกำรถำมนี้
อุดมไม่ได้ต้องกำรคำตอบกลับมำ แต่ต้องกำรสื่อควำมหมำยในเชิงประชดประชัน และสื่อทัศนคติ
ด้ำนลบที่คนส่ ว นใหญ่ในสั งคมมีต่อเรื่องนั้นๆ ผู้ วิจัยสั งเกตว่ำ อุดมมักจะใช้ถ้อยคำนัยผกผั นใน
ลักษณะนี้เมื่อกล่ำวถึงเหตุกำรณ์และปัญหำต่ำงๆ ที่ควรจะมีกำรแก้ไข โดยอุดมไม่ได้จงใจที่จะมุ่ง
แก้ไขปัญหำสังคมหรือประเทศชำติ แต่เป็นเพียงกำรหยิบยกประเด็นปัญหำที่คนร่วมปริบทสังคม
เดียวกัน มำวิพำกษ์วิจำรณ์เพื่อคลำยควำมคับข้องใจ และสร้ำงอำรมณ์ขันให้กับผู้ชม
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3.2.2.2 ถ้อยคานัยผกผันในรูปวัจนกรรมการแนะนา
ตำมแนวคิดของเซิร์ล (Searle, 1969, 1976) วัจนกรรมกำรแนะนำ จัดอยู่ในกลุ่มวัจนกรรม
ชี้นำ เนื่องจำกเป็นวัจนกรรมที่ผู้พูดพยำยำมให้ผู้ฟังกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง นั่นก็คือ กำรกระทำตำม
คำแนะนำ ก่อนอื่นผู้วิจัยจะขอยกเงื่อนไขวัจนกรรมกำรแนะนำทั้ง 4 ข้อ ตำมที่เซิร์ล (Searle, 1969)
ได้เสนอไว้ เพื่อมำใช้เป็นกรอบในกำรบ่งชี้ว่ำวัจนกรรมนั้นเป็นวัจนกรรมกำรแนะนำหรือไม่ ซึ่งมี
รำยละเอียดดังต่อไปนี้
1. เงื่อนไขเนื้อควำม (propositional condition) คือ กำรกระทำของผู้ฟัง
ในอนำคต
2. เงื่อนไขเบื้องต้น (preparatory precondition) คือ 1. ผู้ฟังเชื่อว่ำกำร
กระทำนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง 2. ไม่มีสิ่งใดบอกอย่ำงชัดเจนทั้งต่อผู้พูดและ
ผู้ฟังว่ำผู้ฟังจะกระทำสิ่งนั้นอยู่เองเป็นปกติ
3. เงื่อนไขควำมจริงใจ (sincerity condition) คือ ผู้พูดเชื่อว่ำกำรกระทำ
นั้นจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟัง
4. เงื่อนไขจำเป็น (essential condition) คือ ถือว่ำผลของกำรกระทำนั้น
เป็นสิ่งที่ผู้ฟังสนใจมำกที่สุด
(Searle, 1969: 67)
จำกเงื่อนไขวัจนกรรมทั้ง 4 ข้อนี้จะเห็นว่ำ เงื่อนไขควำมจริงใจของวัจนกรรมกำรแนะนำคือ
ผู้พูดเชื่อว่ำกำรกระทำนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟัง และผู้พูดต้องกำรให้ผู้ฟังกระทำตำมคำแนะนำนั้น
ถ้อยคำนัยผกผันในรูปแบบของวัจนกรรมกำรแนะนำจึงเกิดจำกกำรที่ผู้พูดละเมิดเงื่อนไขควำมจริงใจ
ของวัจนกรรมนี้ นั่นก็คือ สิ่งที่ผู้พูดแนะนำไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อผู้ฟัง และผู้พูดก็ไม่ได้ต้องกำรให้
ผู้ ฟัง กระทำตำมค ำแนะน ำนั้ น แต่ ต้องกำรสื่ อควำมหมำยในเชิง ประชดประชั นไปสู่ บุค คลผู้ เป็ น
เป้ ำหมำย จำกข้อมูล ผู้ วิจั ยพบว่ำ อุดมใช้ถ้อยคำนัยผกผั นในลักษณะนี้ทั้งสิ้น 23 ถ้อยคำ ดัง
ตัวอย่ำง
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(29) อุดมร้องเพลงแร๊พ ในตอนนี้กำลังกล่ำวถึงเรื่องกำรนั่งเรือหำงยำวใน
คลองแสนแสบ
“แต่ทีเด็ดอยำกให้คุณๆ ลองมำแล่นอยู่ในคลองแสนแสบแห่งนี้ หำง
ยำวๆ บนน้ำหมักเหม็นๆ ลองให้มันกระเด็นโดนหน้ำดูดิ ขำวอมชมพูทันใจ ดูอ่อน
กว่ำวัย ไม่ต้องพึ่งยันฮี (ฮำ)”
(เดี่ยว 10/ 2:06:45-2:07:06)
จำกตัวอย่ำงที่ (29) มีกำรใช้รูปภำษำบำงอย่ำงที่แสดงให้เห็นว่ำ ถ้อยคำดังกล่ำวจัดอยู่ใน
รูปวัจนกรรมกำรแนะนำ สังเกตได้จำกปริบทและคำว่ำ “ลองมำ” และ “ลอง” ซึ่งเป็นรูปภำษำที่มัก
ใช้เพื่อสื่อเจตนำแนะนำในภำษำไทย แต่ผู้ชมที่เคยมีประสบกำรณ์นั่งเรือหำงยำวในคลองแสนแสบก็
จะทรำบได้ทัน ทีว่ำอุดมไม่ได้ต้องกำรให้ ผู้ช มกระทำตำมคำแนะนำนี้ จริงๆ นอกจำกนั้นหำกผู้ช ม
สังเกตจำกคำว่ำ “น้ำหมักเหม็นๆ” ผู้ชมก็จะเข้ำใจได้ทันทีว่ำ น้ำหมักเหม็นๆ ในคลองแสนแสบนั้น
ไม่สำมำรถทำให้ใบหน้ำขำวอมชมพู และดูอ่อนกว่ำวัยได้ ในทำงตรงกันข้ำมกลับทำให้ใบหน้ำสกปรก
และติดเชื้อโรคได้ ซึ่งเป็นคำแนะนำที่ไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังอย่ำงเห็นได้ชัด ในที่นี้ อุดมแสร้ง
แนะนำผู้ชมโดยกำรละเมิดเงื่อนไขควำมจริงใจของวัจนกรรมกำรแนะนำเพื่อต้องกำรสื่อควำมหมำยนัย
ผกผันไปสู่ผู้ชม กำรที่ผู้ชมจะเข้ำใจควำมหมำยนัยผกผันในตัวอย่ำงนี้ได้จะต้องสังเกตจำกรูปภำษำ
และปริบท และพลิกกลับเนื้อควำมเป็นตรงกันข้ำม นั่นคือ กำรแล่นเรือในคลองแสนแสบไม่ใช่สิ่งที่
พึงกระทำ และน้ำหมักเหม็นๆ ในคลองแสนแสบก็ไม่ช่วยให้ใบหน้ำดูขำวอมชมพูและอ่อนกว่ำวัยได้
จะเห็นได้ว่ำ ผู้ชมที่เคยมีประสบกำรณ์ในกำรนั่งเรือหำงยำวในคลองแสนแสบจะสำมำรถรับรู้
ถ้อยคำนัยผกผันในตัวอย่ำงนี้ได้ง่ำยและชัดเจน ในขณะเดียวกันผู้ชมที่ไม่เคยมีประสบกำรณ์ก็จะ
สำมำรถรับรู้ถ้อยคำนัยผกผันในตัวอย่ำงนี้ได้ โดยอำศัยถ้อยคำแวดล้อมในคำว่ำ “น้ำหมักเหม็นๆ”
และปริบททีผ่ ู้ชมต่ำงก็ทรำบดีว่ำ ไม่มีใครต้องกำรให้น้ำในคลองที่เหม็นๆ มำกระเด็นโดนหน้ำอยู่แล้ว
ดังนั้น สิ่งเหล่ำนี้จึงช่วยแนะให้ผู้ชมทรำบได้ทันทีว่ำอุดมกำลังสื่อควำมนัยผกผันอยู่
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(30) อุดมกล่ำวถึงเรื่องฟุตบอลไทย
“ถ้ำจะให้ทั้งโลกมำเตะบอลกับเรำ ต้องสร้ำงลักษณะฟุตบอลไทยขึ้นมำครับ
จุดขำยเรำมีอยู่แล้วครับ ทำที่เรำถนัดไง (ฮำ) เรำตีกันเกือบทุกนัดอยู่แล้ว (ฮำ) ตรง
เนี้ยคือใช่เล้ย ถ้ำเป็นแมตช์ธรรมดำนี่ดูกันแบบเป็นพัน ในคลิปนะฮะ แต่ถ้ำมีตีกัน
เอำปืนขู่กรรมกำร กระทืบกรรมกำร กองเชียร์กระทืบกัน คนดูเป็นล้ำน เรำมำถูก
ทำงแล้วครับ สร้ำงลักษณะฟุตบอลไทยขึ้นมำเลยครับ ตรงเนี้ยจุดแข็ง ฟุตบอลไทย
บ็อกซิ่ง ศึกแม่ไม้บอลไทย (ฮำ) ตีกันทุกนัด แตกแจกทอง (ฮำ ปรบมือ)”
(เดี่ยว 9/ 2:39:07-2:39:57)
จำกตัวอย่ำงที่ (30) ถ้อยคำที่ขีดเส้นใต้ “จุดขำยเรำมีอยู่แล้วครับ ทำที่เรำถนัดไง” “ตรง
เนี้ยคือใช่เล้ย” และ “เรำมำถูกทำงแล้วครับ สร้ำงลักษณะฟุตบอลไทยขึ้นมำเลยครับ ตรงเนี้ยจุด
แข็ง” เมื่อพิจำรณำจำกเจตนำและเงื่อนไขวัจนกรรม จะเห็นว่ำอุดมพยำยำมแนะนำบำงอย่ำงแก่
ผู้ฟัง ถ้อยคำดังกล่ำวจึงจัดอยู่ในรูปวัจนกรรมกำรแนะนำ แต่หำกผู้ชมสังเกตจำกปริบทแวดล้อมที่
อุดมเล่ำถึงควำมวุ่นวำยของกำรตบตีกันในสนำมแข่ง ผู้ชมก็จะเข้ำใจได้ทันทีว่ำ อุดมไม่ได้ต้องกำรให้
ผู้ชมกระทำอย่ำงที่ตนแนะนำจริงๆ กล่ำวคือ ไม่ได้ต้องกำรให้สร้ำงลักษณะเด่นของฟุตบอลไทยด้วย
กำรทะเลำะตบตีกันของนักฟุตบอลและกองเชียร์จริงๆ อีกทั้งคำแนะนำดังกล่ำวก็ไม่ได้เป็นประโยชน์
ต่อวงกำรฟุตบอลไทย แต่ต้องกำรประชดประชันและสื่อทัศนคติด้ำนลบต่อวงกำรฟุตบอลไทยที่มักจะ
มีกำรทะเลำะเบำะแว้งกันในสนำมแข่ง ไม่ว่ำจะเป็นกำรตบตีกัน กำรเอำปืนขู่กรรมกำร กำรกระทืบ
กรรมกำร กองเชียร์ตบตีกันเอง ซึ่งเป็นเหตุให้ฟุ ตบอลไทยเป็นที่ถูกกล่ำวถึงในด้ำนลบ และเป็นผล
ให้มีคนหลั่งไหลเข้ำมำให้ควำมสนใจชมฟุตบอลไทยเป็นล้ำนๆ คน รำวกับว่ำนี่คือลักษณะเด่นของ
ฟุตบอลไทยที่สำมำรถดึงดูดผู้ชมได้มำกมำยเช่นนี้ ในที่นี้ควำมหมำยที่แท้จริงที่อุดมต้องกำรสื่อจะต้อง
พลิกกลับเป็นตรงกันข้ำม นั่นคือ ฟุตบอลไทยไม่ควรมีจุดขำยและจุดแข็งอยู่ที่กำรทะเลำะตบตีกันใน
สนำมแข่ง กำรกระทำเช่นนี้ถือว่ำฟุตบอลไทย “มำผิดทำง” และเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำ ลักษณะกำร
ตบตีกันเช่นนี้จึงไม่ใช่ “จุดขำย” และ “จุดแข็ง” แต่เป็นกำรสร้ำงควำมอับอำยและควำมเสื่อมเสีย
ชื่อเสียงให้แก่วงกำรฟุตบอลไทยมำกกว่ำ
(31) อุดมกล่ำวแนะนำลักษณะเด่นของรำยกำรโทรทัศน์ต่ำงๆ
“เมืองล่ำฝันบ้ำนAF อยำกเป็นเซเลบไป The Star อยำกดันดำรำไป
หำ VT อยำกโดนด่ำฟรีไป Got Talent (ฮำ)”
(เดี่ยว 9/ 3:00:10-3:00:22)
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จำกตัวอย่ำงที่ (31) ถ้อยคำที่ว่ำ “อยำกโดนด่ำฟรีไป Got Talent” เมื่อพิจำรณำจำกเจตนำ
และเงื่อนไขวัจนกรรม จะเห็นว่ำอุดมพยำยำมแนะนำบำงอย่ำงแก่ผู้ฟัง ถ้อยคำดังกล่ำวจึงจัดอยู่ใน
รูปวัจนกรรมกำรแนะนำ จะเห็นว่ำ ก่อนหน้ำนี้อุดมกล่ำวแนะนำลักษณะเด่นของรำยกำรโทรทัศน์
ต่ำงๆ ได้แก่ รำยกำร True Academy Fantasia ซึ่งเป็นรำยที่เปิดโอกำสให้นักล่ำฝันจำกทั่ว
ประเทศเข้ำมำอำศัยในบ้ำนที่ทำงรำยกำรติดตั้งกล้องวงจรปิดเอำไว้และมีกำรแข่งขันกันในด้ำนกำร
ร้องกำรแสดง รำยกำร The Star ซึ่งเป็นรำยกำรประกวดร้องเพลงแนวเรียลลิตี้โชว์ ผู้ชนะกำร
แข่งขันจะได้มีโอกำสเป็นศิลปินและนักแสดงเหมือนดำรำ และรำยกำรดันดำรำ ซึ่งมีพิธีกรคือ VT
หรือคุณวิทวัส สุนทรวิเนตร์ จะสังเกตเห็นว่ำ กำรแนะนำรำยกำรโทรทัศน์ทั้ง 3 รำยกำรนี้เป็นกำร
แนะนำที่ไม่ได้ละเมิดเงื่อนไขควำมจริงใจ แต่กำรแนะนำรำยกำรโทรทัศน์สุดท้ำยในถ้อยคำ “อยำก
โดนด่ำฟรีไป Got Talent” นั้น อุดมจงใจละเมิดเงื่อนไขควำมจริงใจของวัจนกรรมกำรแนะนำอย่ำง
เห็นได้ชัด เนื่องจำกคงไม่มีใครที่ปรำรถนำที่จะไปร่วมรำยกำรที่ให้คนมำดุด่ำว่ำกล่ำวตัวเองฟรีๆ จะ
เห็นว่ำ คำแนะนำดังกล่ำวไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อผู้ฟัง และอุดมก็ไม่ได้ต้องกำรให้ผู้ฟั งกระทำตำม
อย่ำงที่ตนแนะนำจริงๆ ในที่นี้อุดมจงใจประชดประชันผู้ชมที่ชมรำยกำร Got Talent โดยเฉพำะ
ทำงสังคมออนไลน์ ที่มักจะมีกระแสวิพำกษ์วิจำรณ์รำยกำรออกมำให้เห็นอยู่บ่อยครั้ง อำทิเช่น กำร
ตัดสินของกรรมกำรที่ค้ำนกับสำยตำของผู้ชม ทำให้เกิดกำรแสดงควำมคิดเห็น ในเชิงวิพำกษ์วิจำรณ์
ตัวรำยกำรอย่ำงรุนแรง หรือบำงครั้งผู้เข้ำแข่งขันก็ถูกวิจำรณ์ในเรื่องควำมไม่เหมำะสมของกำรแสดง
ที่นำมำโชว์ บำงคนถึงกับถูกวิพำกษ์วิจำรณ์ว่ำไม่เหมำะสมที่จะได้รับตำแหน่ง รำวกับว่ำรำยกำรนี้
เป็ น รำยกำรที่มี ไว้เ พื่อให้ เกิด กระแสสั ง คมวิพ ำกษ์ วิจำรณ์และดุด่ำ ว่ำกล่ ำวทั้ งผู้ ที่ มำร่ว มรำยกำร
กรรมกำร และตัวรำยกำรโดยเฉพำะ ในที่นี้ควำมหมำยที่แท้จริงที่อุดมต้องกำรสื่อจะต้องพลิกกลับ
เป็นตรงกันข้ำม นั่นคือ ถ้ำไม่อยำกโดนดุด่ำว่ำกล่ำวฟรีๆ ก็ไม่ควรไปร่วมแข่งขันในรำยกำร Got
Talent นั่นเอง
(32) อุดมกล่ำวแนะนำจุดเด่นของสถำนที่ต่ำงๆ ในกรุงเทพฯ
“อยำกเห็นฝรั่งให้ไปข้ำวสำร อยำกแต่งงำนให้ไปบำงรัก ถ้ำอกหัก
กลับมำบำงพลัด แวะพำหุรัดซื้อผ้ำสุดคุ้ม ศูนย์ประชุมไปขำยหนังสือ ขำยมือถือไป
มำบุญครอง ขำยทองไปเยำวรำช ขำยชำติ…ไปสภำ (ฮำ ปรบมือ)”
(เดีย่ ว 9/ 3:00:23-3:00:49)
จำกตัวอย่ำงที่ (32) อุดมกล่ำวแนะนำจุดเด่นของสถำนที่ต่ำงๆ ในกรุงเทพฯ ไม่ว่ำจะเป็น
กำรกล่ ำ วถึ ง ถนนข้ ำ วสำรที่ มั ก จะพบชำวต่ ำ งชำติ อ ยู่ เ ป็ น จ ำนวนมำก กล่ ำ วถึ ง เขตบำงรั ก โดย
เปรียบเทียบไปถึงเรื่องกำรแต่งงำนเพรำะชื่อเขตมีคำว่ำ “รัก” กล่ำวถึงบำงพลัดโดยเปรียบเทียบไป
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ถึงเรื่องกำรอกหักเพรำะชื่อเขตมีคำว่ำ “พลัด” ซึ่งเปรียบเหมือนกำรพลัดพรำกจำกคนรัก กล่ำวถึง
พำหุรัดที่เป็นแหล่งจำหน่ำยผ้ำจำนวนมำก กล่ำวถึงศูนย์ประชุมแห่งชำติสิริกิติ์ที่มักจะมีกำรจัดงำน
จำหน่ ำยหนั งสืออยู่ เป็ นประจ ำ กล่ ำวถึงมำบุญ ครองซึ่งเป็นห้ ำงสรรพสิ นค้ำที่เป็นแหล่งจำหน่ำย
โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ต่ำงๆ และกล่ำวถึงเยำวรำชที่มีร้ำนทองเป็นจำนวนมำก จะเห็นว่ำกำร
แนะนำสถำนที่ต่ำงๆ ที่กล่ำวมำข้ำงต้นอุดมไม่ได้ละเมิดเงื่อนไขควำมจริงใจแต่ประกำรใด แต่กำร
แนะนำสถำนที่สุดท้ำยในถ้อยคำที่ว่ำ “ขำยชำติ...ไปสภำ” นั้น อุดมไม่ได้ต้องกำรให้ผู้ชมที่ต้องกำรจะ
ขำยชำติให้เดินทำงไปที่รัฐสภำจริงๆ แต่ต้องกำรประชดประชันนักกำรเมืองไทยในขณะนั้นที่มีกำร
ทุจริตคอรัปชั่น ทำให้บ้ำนเมืองเสียหำย กำรที่อุดมใช้คำว่ำ “ไปสภำ” ในที่นี้จึงเสมือนกำรแสร้ง
แนะนำผู้ชม เพื่อประชดประชันนักกำรเมืองที่ใช้รัฐสภำเป็นสถำนที่ที่ในกำรดำเนินงำนกอบโกยและ
โกงกินทรัพย์สินของประเทศชำติ
(33) อุดมกล่ำวถึงตำรวจไทยที่ชอบจัดเรียงยำบ้ำเป็นตัวอักษร
“จะมีชำติไหนที่ตำรวจในชำติของเค้ำ มีศิลปะ มีอำรมณ์ขัน แม้แต่จะเป็น
คดีที่อุกฉกรรจ์เนี่ยเค้ำก็ยังทำให้มันดูน่ำรักได้ จับยำบ้ำมำได้เยอะๆ (ฮำ) เอำมำเรียง
เป็นตัวอักษร (ฮำ ปรบมือ) “ยำบ้ำ” ฮ่ำๆๆ (ฮำ) กลัวเยำวชนไม่รู้ (ฮำ) สมัยก่อน
เรียกว่ำยำม้ำเรียงเป็นรูปม้ำ (ฮำ) Thailand only แม่งมีแต่ชำติเรำ คุณเคยเจอ
หรอที่เมกงเมกำ จับเฮโรอีนมำเรียง เฮ…โร…อิน (ฮำ) จับกัญชำ “มำ…ลี…ฮวน…
น่ำ” (ฮำ) คุณอภิสิทธิ์น่ะต้องไปจดลิขสิทธิ์ไว้เลย เนี่ยมันคือสไตล์ของไทย ต่อไปเนี้ย
เรำจับอะไรได้ เรำเรียงแม่งหมดอะ อะ จริงๆ เมำแล้วขับ อะ วันเสำร์มึงเมำแล้ว
ขับเยอะ ปิดถนนเลย ไอพวกเมำแล้วขับมึงต้อนมำเลยเป็นร้อยคน ปิดถนน มึงเรียง
ไปบนพื้นถนนเนี่ย อะ 8 ตัวนั่นไปเป็นสระเอ (ฮำ) 12 ตัวมึงมำเป็นมอม้ำ (ฮำ) ไอนั่น
เป็นสระอำ เอ่ำมึงเรียงไปเลย จับได้แม่งเรียงเนี่ยล่ะ (ฮำ) มันต้องโชว์เงี้ย ไทยสไตล์
เรำเนี่ย (ฮำ)”
(เดี่ยว 8/ 1:23:35–1:24:51)
จำกตัวอย่ำงที่ (33) เมื่อพิจำรณำจำกเงื่อนไขวัจนกรรม จะเห็นว่ำอุดมพยำยำมแนะนำ
บำงอย่ำงแก่ผู้ฟัง กล่ำวคือ ตำมรูปภำษำมีกำรแนะนำให้คุณอภิสิทธิ์ไปจดลิขสิทธิ์สไตล์กำรจับคดี
ค้ำยำของตำรวจไทย ถ้อยคำดังกล่ำวจึงจัดอยู่ในรูปวัจนกรรมกำรแนะนำ แต่เมื่อพิจำรณำจำกปริบท
และเนื้อควำมจะเห็นว่ ำ อุดมไม่ได้ต้องกำรให้คุณอภิสิทธิ์กระทำตำมที่ตนแนะนำจริงๆ ในที่นี้อุดม
แสร้งแนะนำคุณอภิสิทธิ์เพื่อต้องกำรประชดประชันตำรวจไทยที่เมื่อจับคดีค้ำยำบ้ำได้ครั้งใด จะต้อง
นำยำบ้ำแต่ละเม็ดมำเรียงเป็นตัวอักษรทุกครั้ง ซึ่งไม่มีตำรวจชำติใดที่เคยทำเช่นนี้มำก่อน รำวกับว่ำ
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นี่เป็นลักษณะเฉพำะของไทยที่นำยกรัฐมนตรีในขณะนั้นก็คือนำยอภิสิทธิ์ เวชชำชีวะ ต้องไปจด
ลิขสิทธิ์เอำไว้ อีกทั้งยังแนะนำว่ำหำกมีกำรจับคนเมำแล้วขับได้ก็ให้ต้อนคนเหล่ำนั้นมำนอนเรียงเป็น
ตัวอักษร เสมือนกับว่ำตำรวจไทยจับคดีอะไรได้ก็คงจะนำสิ่งนั้นๆ มำเรียงกันเหมือนอย่ำงที่เรียงยำบ้ำ
เพรำะนี่เป็นลักษณะเฉพำะของไทยนั่นเอง
จำกตัวอย่ำงทั้งหมดที่กล่ำวมำข้ำงต้นจะเห็นว่ำ ถ้อยคำนัยผกผันในรูปวัจนกรรมกำรแนะนำ
นี้ อุดมไม่ได้ต้องกำรให้ผู้ฟังกระทำตำมคำแนะนำของตนจริงๆ แต่จงใจละเมิดเงื่อนไขควำมจริงใจ
ของวัจนกรรมนี้เพื่อต้องกำรสื่อควำมนัยผกผันและควำมหมำยในเชิงประชดประชันไปสู่บุคคลผู้เป็น
เป้ำหมำย หำกผู้ชมทรำบปริบทเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ ก็จะยิ่งทำให้เข้ำใจได้ชัดเจนว่ำ ถ้อยคำดังกล่ำว
เป็นเพียงกำร “แสร้ง” แนะนำเท่ำนั้น และจะช่วยให้ตีควำมถ้อยคำนัยผกผันนั้นได้ง่ำยยิ่งขึ้น
3.2.2.3 ถ้อยคานัยผกผันในรูปวัจนกรรมการขอร้อง
ตำมแนวคิดของเซิร์ล (Searle, 1969, 1976) วัจนกรรมกำรขอร้อง จัดอยู่ในกลุ่มวัจนกรรม
ชี้นำ เนื่องจำกเป็นวัจนกรรมที่ผู้พูดพยำยำมให้ผู้ฟังกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง นั่นก็คือ กำรกระทำตำมคำ
ขอร้อง ก่อนอื่นผู้วิจัยจะขอยกเงื่อนไขวัจนกรรมกำรแนะนำทั้ง 4 ข้อ ตำมที่เซิร์ล (Searle, 1969)
ได้เสนอไว้ เพื่อมำใช้เป็นกรอบในกำรบ่งชี้ว่ำวัจนกรรมนั้นเป็นวัจนกรรมกำรขอร้องหรือไม่ ซึ่งมี
รำยละเอียดดังต่อไปนี้
1. เงื่อนไขเนื้อควำม (propositional condition) คือ กำรกระทำของผู้ฟัง
ในอนำคต
2. เ งื่ อ น ไ ข เ บื้ อ ง ต้ น ( preparatory precondition) คื อ 1 . ผู้ ฟั ง มี
ควำมสำมำรถที่จะกระทำสิ่งนั้นได้ และผู้พูดก็เชื่อว่ำ ผู้ฟังจะสำมำรถกระทำสิ่งนั้นได้
เช่นกัน 2. ไม่มีสิ่งใดบอกอย่ำงชัดเจนทั้งต่อผู้พูดและผู้ฟังว่ำ ผู้ฟังจะกระทำสิ่งนั้นอยู่
เองเป็นปกติ
3. เงื่อนไขควำมจริงใจ (sincerity condition) คือ ผู้พูดต้องกำรให้ผู้ฟัง
กระทำตำมคำร้องขอ
4. เงื่อนไขจำเป็น (essential condition) คือ จัดเป็นควำมพยำยำมที่จะ
ให้ผู้ฟังกระทำตำมคำร้องขอ
(Searle, 1969: 66)
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จำกเงื่อนไขวัจนกรรมทั้ง 4 ข้อนี้จะเห็นว่ำ เงื่อนไขควำมจริงใจของวัจนกรรมกำรขอร้องคือ
ผู้พูดต้องกำรให้ผู้ฟังกระทำตำมคำร้องขอ ถ้อยคำนัยผกผันในรูปแบบของวัจนกรรมกำรขอร้องจึงเกิด
จำกกำรที่ผู้พูดละเมิดเงื่อนไขควำมจริงใจของวัจนกรรมนี้ นั่นก็คือ ผู้พูดไม่ได้ต้องกำรให้ผู้ ฟังกระทำ
ตำมคำร้องขอนั้น แต่ต้องกำรสื่อควำมหมำยนัยผกผันไปสู่ผู้ฟัง จำกข้อมูล ผู้วิจัยพบว่ำ อุดมใช้
ถ้อยคำนัยผกผันในลักษณะนี้ทั้งสิ้น 5 ถ้อยคำ ดังตัวอย่ำง
(34) อุดมสมมติว่ำถ้ำตนเองเป็นพ่อ แล้วลูกมำถำมถึงสำเหตุที่แมลงวันชอบ
มำตอมที่ปลำยหลอด
“ “พ่ อ ฮะ ท ำไมแมลงวัน ชอบตอมปลำยหลอดฮะพ่อ ” (อุด มเลี ยนเสี ย ง
เด็กผู้ชำย) สังเกตมะ แก้วนะ ปักหลอดไป แมลงวันมำ มีที่ว่ำงเยอะแยะให้แม่
งตอม รอบแก้วนี่ได้ 20 กว่ำตัวเลยนะ เรียงได้เลย 20 ตัว ตำมแนวแทยงของหลอด
ขึ้นไปอีก 15 แม่งไม่ตอม ตอมที่ไหน ปลำยหลอด แล้วกูจะ...กูดูด ได้มั้ยเนี่ย แล้ว
มันทำไมต้องตอมตรงนั้นวะ เฮ้ย...เรื่องนี้รัฐบำลช่วยหน่อยได้มั้ยเนี่ย ผลิตหลอดสอง
แง่งออกมำ เผื่อให้แม่งตอมข้ำงนึง อีกข้ำงนึงกูจะได้ใช้ได้ (ฮำ)”
(เดี่ยว 10/ 42:18-43:02)
จำกตัวอย่ำงที่ (34) มีกำรใช้รูปภำษำบำงอย่ำงที่ตีควำมได้ว่ำถ้อยคำที่ขีดเส้นใต้อยู่ในรูป
วัจนกรรมกำรขอร้อง สังเกตได้จำกคำว่ำ “ช่วยหน่อย” ซึ่งเป็นคำที่แสดงควำมหมำยในเชิงขอร้องให้
ผู้ ฟั งช่ ว ยกระท ำบำงสิ่ ง บำงอย่ ำ ง แต่ จำกปริ บ ทอุ ดมไม่ไ ด้ ต้อ งกำรให้ ผู้ ฟั ง กระทำตำมคำร้ องขอ
กล่ำวคือ ไม่ได้ต้องกำรให้รัฐบำลผลิตหลอดสองแง่งออกมำจริงๆ แต่ต้องกำรระบำยเรื่องรำคำญใจใน
ธรรมชำติของแมลงวันที่มักจะมำตอมบริเวณปลำยหลอด ทำให้ตนไม่สำมำรถดูดน้ำได้ ผู้ชมที่เคยมี
ประสบกำรณ์ร่วมในเรื่องนี้ก็จะเกิดอำรมณ์ขันไปด้วย
(35) อุดมเล่ำประสบกำรณ์หลังจำกที่ตนไปสวนล้ำงลำไส้ที่คลินิคแห่งหนึ่ง
“ไม่ เ คยเลยนะเนี่ ย ในชี วิ ต ไม่ เ คยเลย แบบเจออะไรที่ มั น อนำถเท่ ำ นี้
นึกออกป้ ะ มีคนดันไข่เรำอยู่ (ฮำ) แล้วนอนมองขี้ตัวเอง (ฮำ) แล้วที่ส ำคัญอีคุณ
เจี๊ ยบนี่คอยชี้จิ้มว่ำ “คุณโน้ตไปทำนอันนี้มำทำไมอะคะ อันนี้เผ็ดนะคะ ไม่ดีต่อ
สุขภำพ” (อุดมเลียนเสียงพยำบำล) (ฮำ) ต้องให้กูมำระลึกชำติอีกว่ำกูไปแดกอะไรมำ
กูไม่ไปอีกแล้ว คุณเจี๊ยบบอกต้องมำเจ็ดครั้ง ไส้จะสะอำด (ฮำ) พี่ไปแทนผมได้มั้ย
ครับ (อุดมเดินมำพูดกับผู้ชมคนหนึ่งที่นั่งอยู่แถวหน้ำ) (ฮำ)”
(เดี่ยว 7.5/ 45:21–45:53)
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จำกตัวอย่ำงที่ (35) อุดมใช้ถ้อยคำนัยผกผันกับผู้ชมคนหนึ่งที่นั่งอยู่แถวหน้ำในถ้อยคำที่ว่ำ
“พี่ไปแทนผมได้มั้ยครับ ” หำกพิจำรณำตำมรูปภำษำ ถ้อยคำนี้จัดอยู่ในรูปวัจนกรรมกำรขอร้อง
สังเกตได้จำกคำว่ำ “ได้มั้ยครับ” ซึ่งเป็นคำลงท้ำยที่มักใช้แสดงกำรขอร้องให้ผู้ฟังช่วยเหลือบำงสิ่ ง
บำงอย่ำง แต่เมื่อพิจำรณำจำกปริบท อุดมไม่ได้ต้องกำรให้ผู้ชมท่ำนนั้นกระทำตำมคำร้องขอที่ตน
กล่ำวจริงๆ กล่ำวคือ อุดมไม่ได้ต้องกำรให้ผู้ชมท่ำนนั้นไปสวนลำไส้แทนตน ในที่นี้อุดมแสร้งขอร้อง
ผู้ชม เพื่อต้องกำรจะประชดประชันคลินิคแห่งนั้นว่ำ ใครๆ ก็ไม่ปรำรถนำที่ จะไป ไม่มีใครกล้ำไปรับ
บริกำรที่นั่น จนถึงขั้นที่ตนต้องขอร้องให้ผู้อื่นไปแทน เนื่องจำกควำมทุลักทุเลของขั้นตอนในกำรสวน
ล้ำงลำไส้และกำรบริกำรที่ไม่เป็นที่พอใจนัก หำกผู้ชมพิจำรณำจำกปริบทก็จะทรำบอยู่แล้วว่ำ กำร
สวนล้ำงลำไส้นั้นไม่สำมำรถกระทำแทนกันได้ ดังนั้น ผู้ชมก็จะทรำบได้ทันทีว่ำ อุดมกำลังใช้ถ้อยคำ
นัยผกผันอยู่
(36) อุดมเล่ำประสบกำรณ์ที่ตนไปซื้อครีมบำรุงกับพนักงำนขำยเครื่องสำอำง
แต่ตนไม่เข้ำใจว่ำ เหตุใดครีมต่ำงๆ จึงต้องแยกประเภทละเอียดยิบย่อยให้วุ่นวำย
เช่น ห้ำมไม่ให้นำครีมทำคอไปทำที่ผิวหน้ำ ห้ำมไม่ให้นำครีมทำหน้ำทำปนกับครีม
รอบดวงตำ เป็นต้น ด้วยเหตุนี้อุดมจึงรู้สึกว่ำสิ่งเหล่ำนี้ยุ่งยำกและทำให้ตนเบื่อหน่ำย
“กูเบื่อกับไอครีมนี้มำกเลย ซักบริษัทนึงมีมั้ย ทำคลุกข้ำวกินก็ได้ กูเบื่อมำก
เลย (ฮำ)”
(เดี่ยว 7.5 / 1:03:46–1:03:53)
จำกตัวอย่ำงที่ (36) ถ้อยคำที่ขีดเส้นใต้จัดอยู่ในรูปวัจนกรรมกำรขอร้อง เพรำะมีเนื้อควำมที่
อุดมขอให้ผู้ฟังทำอะไรบำงอย่ำง แต่จำกปริบท อุดมไม่ได้ต้องกำรให้บริษัทเครื่องสำอำงบริษัทใด
บริษัทหนึ่งผลิตเครื่องสำอำงแบบรับประทำนคลุกกับข้ำวได้จริงดังเช่นที่ตนร้องขอ แต่ต้องกำรประชด
ประชัน และระบำยควำมคับข้องใจในกำรแยกประเภทเครื่องสำอำงที่ละเอียดยิบย่อ ยและวุ่นวำย
ทำให้ตนรู้สึกยุ่งยำกและเบื่อหน่ำย จนถึงขั้นต้องแสร้งร้องขอให้บริษัทเครื่องสำอำงบริษัทใดบริษัท
หนึ่งผลิตเครื่องสำอำงที่ตนสำมำรถคลุกกับข้ำวกินได้ง่ำยๆ ไม่ต้องยุ่งยำก กำรที่อุดมเลือกใช้คำว่ำ
“คลุกข้ำวกิน” ก็เป็นกำรกล่ำวในสิ่งที่คนคิดไม่ถึง เป็ นสิ่งที่ขัดแย้งกับหลักกำรของเครื่องสำอำง แต่
อุดมเลือกใช้คำนี้เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นชัดๆถึงควำมสะดวก ควำมง่ำยของกำรใช้เครื่องสำอำงนั้นๆ
อย่ำงที่ตนต้องกำร จำกตัวอย่ำง หำกพิจำรณำจำกปริบทผู้ชมก็จะทรำบอยู่แล้วว่ำ เครื่องสำอำงเป็น
สิ่งที่รับประทำนไม่ได้ และเป็นไปไม่ได้ที่จะมีบริษัทที่ผลิตเครื่องสำอำงเช่นนั้นออกมำ ผู้ชมก็จะทรำบ
ได้ทันทีว่ำกำรขอร้องของอุดมนั้นเป็นเพียงกำรแสร้งขอร้องเท่ำนั้น ถ้อยคำแวดล้อมที่ว่ำ “กูเบื่อกับ
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ไอครีมนี้มำกเลย” และ “กูเบื่อมำกเลย” ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แนะให้ผู้ชมทรำบได้เช่นกันว่ำอุดมกำลัง
สื่อควำมนัยผกผันอยู่
จำกตัวอย่ำงทั้งหมดที่กล่ำวมำข้ำงต้นจะเห็นว่ำ ถ้อยคำนัยผกผันในรูปวัจนกรรมกำรขอร้อง
นี้ อุดมไม่ได้ต้องกำรให้ผู้ฟังกระทำตำมคำร้องขอของตนจริงๆ แต่จงใจละเมิดเงื่อนไขควำมจริงใจ
ของวัจนกรรมนี้เพื่อต้องกำรสื่อควำมหมำยในเชิงประชดประชัน รวมไปถึงระบำยควำมคับข้องใจใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยแสดงออกมำในรูปแบบของกำรแสร้งขอร้อง ถ้อยคำแวดล้อมจะเป็นเครื่องแนะ
ให้ผู้ชมทรำบถ้อยคำนัยผกผันเหล่ำนี้ได้
3.2.2.4 ถ้อยคานัยผกผันในรูปวัจนกรรมการอนุญาต
วิสันต์ สุขวิสิทธิ์ (2547) ได้เสนอนิยำมของวัจนกรรมกำรอนุญำตไว้ว่ำหมำยถึง วัจนกรรมที่
ผู้พูดแสดงเจตนำว่ำตนยินยอมให้ผู้ฟังกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งตำมที่ผู้ฟังได้ขออนุญำต (วิสันต์ สุขวิสิทธิ์,
2547: 72) ผู้วิจัยเห็นด้วยกับนิยำมดังกล่ำว เซิร์ล (Searle, 1969, 1976) ได้จัดให้วัจนกรรมกำร
อนุญำตจัดอยู่ในกลุ่มวัจนกรรมชี้นำ เนื่องจำกเป็นวัจนกรรมที่ผู้พูดพยำยำมให้ผู้ฟังกระทำสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง นั่นก็คือ กำรกระทำตำมคำอนุญำต ดังนั้น เงื่อนไขควำมจริงใจของวัจนกรรมกำรอนุญำตก็คือ
ผู้พูดให้ผู้ฟังกระทำตำมคำอนุญำตนั้น แต่หำกผู้ พูดกล่ำววัจนกรรมกำรอนุญำตโดยที่ผู้ พูดไม่ได้มี
เจตนำให้ผู้ฟังกระทำตำมคำอนุญำตนั้นจริง จะถือว่ำผู้พูดจงใจละเมิดเงื่อนไขควำมจริงใจของวัจนกร
รมนี้ เพื่อต้องกำรสื่อควำมนัยผกผัน จำกข้อมูล ผู้วิจัยพบว่ำ อุดมใช้ถ้อยคำนัยผกผันในรูปวัจนกร
รมกำรอนุญำตทั้งสิ้น 4 ถ้อยคำ ดังตัวอย่ำง
(37) ในช่วงเริ่มแรกของกำรแสดง อุดมกล่ำวถึงผู้ชมกลุ่มที่ซื้อบัตรในรำคำ
ต่ำสุด
“400 ผมว่ำกลับไปได้แล้วนะครับ (ฮำ ปรบมือ) ผมคิดว่ำพวกคุณคุ้มตั้งแต่
พวกสินเจริญไปแล้วนะฮะ (ฮำ ปรบมือ) สำหรับตรงนี้ (อุดมชี้มำทำงแถวหน้ำ) ก็ตำม
สบำยนะครับ (ฮำ) อยำกเอำตีนพำดขึ้นมำก็ได้ เดี๋ยวนวดตีนให้นะครับ (ฮำ)”
(เดี่ยว 7.5/ 1:36–1:57)
จำกตัวอย่ำงที่ (37) พบถ้อยคำนัยผกผันทั้งสิ้น 3 แห่ง แต่ถ้อยคำนัยผกผันในรูปวัจนกรรม
กำรอนุญำตคือถ้อยคำที่ว่ำ “อยำกเอำตีนพำดขึ้นมำก็ได้ ” จะเห็นว่ำ ถ้อยคำดังกล่ำวจัดอยู่ในรูป
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วัจนกรรมกำรอนุญำต เพรำะมีเนื้อควำมบำงอย่ำงที่อุดมยินยอมให้ผู้ฟังกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แต่ในที่นี้
อุดมไม่ได้ต้องกำรให้ผู้ฟังกระทำตำมคำอนุญำตนั้นจริง กล่ำวคือ ไม่ได้ต้องกำรให้ผู้ชมแถวหน้ำเอำ
เท้ำขึ้นมำพำดไว้บนเวทีจริงๆ ดังเช่นควำมหมำยตำมรูป แต่จงใจประชดประชันแบบหยิกแกมหยอก
ผู้ชมแถวหลังที่ซื้อบัตรในรำคำถูก (เพียง 400 บำท) แต่กลับได้ดูกำรแสดงจนคุ้มค่ำตั้งแต่วงดนตรีสิน
เจริญบรำเธอร์สที่อุดมเชิญมำเล่นก่อนที่ตนจะแสดงแล้ว อุดมจึงกล่ำวประชดประชันผู้ชมแถวหลัง
โดยกำรแสร้งอนุญำตให้ผู้ชมแถวหน้ำเอำเท้ำขึ้นมำพำดวำงบนเวทีได้เลย เสมือนเป็นกำรอำนวย
ควำมสะดวกให้กับผู้ชมแถวหน้ำอย่ำงเต็มที่ให้สมกับรำคำบัตรที่ ซื้อมำในรำคำแพง และเป็นสิทธิ
พิเศษที่ผู้ชมแถวหลังไม่ได้รับนั่นเอง
จำกตัวอย่ำงนี้จะเห็นว่ำ อุดมใช้ถ้อยคำนัยผกผันกับผู้ชมที่อยู่แถวหน้ำ แต่เป้ำหมำยของกำร
ประชดประชันนั้นไม่ใช่ผู้ชมแถวหน้ำ แต่เป็นผู้ชมแถวหลัง ตัวอย่ำงนี้จึงสื่อให้เห็นว่ำ เมื่อผู้พูดกล่ำว
ถ้อยคำนัยผกผันไปสู่ผู้ฟัง ไม่จำเป็นที่ผู้ฟังจะตกเป็นเป้ำหมำยของกำรประชดประชันเสมอไป ผู้พูด
อำจกล่ำวถ้อยคำนัยผกผันกับผู้ฟัง แต่เป้ำหมำยของกำรประชดประชันอำจเป็นอีกบุคคลหนึ่งก็เป็นได้
(38) ระหว่ำงแสดง อุดมกล่ำวถำมผู้ชม แต่ไม่มีผู้ชมคนใดตอบตนกลับมำ
“ควำมเชื่อที่ทำตำมต่อๆ กันมำนะครับ ที่เล่ำมำตั้งแต่ตอนต้น เกิดจำกอะไร
รู้มั้ยครับ ควำมกลัวครับ ควำมกลัว ควำมกลัวตอนไหนครับ เรำกลัวกันมำตั้งแต่
เกิดครับ ตั้งแต่เรำเกิดเรำก็ฝังควำมกลัวนี้ไว้ที่ตัวเรำแล้วนะครับ โดยเฉพำะชำวไทย
นะครั บ เรำเกิด มำเป็ น อะไรครั บ (อุ ดมกล่ ำวถำมผู้ ช ม แต่ไม่มี ผู้ ช มคนใดตอบตน
กลับมำ) เอ่อ...ขอบคุณทุกคนที่ร่วม ที่ร่วมคุยกับผมนะครับ (ฮำ) ไม่เป็นไรครับ ท่ำน
ซื้ อ บั ต รมำ เดี๋ ย วผมท ำของผมเองได้ (ฮำ) ไม่ ต้ อ งรบกวนหั ว เรำะก็ ไ ด้ น ะครั บ
อยำกจะหลับก็หลับไปเลยนะครับ (ฮำ)”
(เดี่ยว 7.5/ 1:56:08–1:56:47)
จำกตัวอย่ำงที่ (38) พบถ้อยคำนัยผกผันทั้งสิ้น 3 แห่ง แต่ถ้อยคำนัยผกผันในรูปวัจนกรรม
กำรอนุญำตคือถ้อยคำที่ว่ำ “ไม่ต้องรบกวนหัวเรำะก็ได้นะครับ อยำกจะหลับก็หลับไปเลยนะครับ ”
จะเห็นว่ำ ถ้อยคำดังกล่ ำวจั ดอยู่ในรูปวัจนกรรมกำรอนุญำต เพรำะมีเนื้อควำมบำงอย่ำ งที่อุดม
ยินยอมให้ผู้ฟังกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แต่ในที่นี้อุดมไม่ได้ต้องกำรให้ผู้ฟังกระทำตำมคำอนุญำตนั้นจริง
กล่ำวคือ ไม่ได้ต้องกำรให้ผู้ชมนั่งชมกำรแสดงของตนเฉยๆ โดยที่ไม่หัวเรำะหรือให้ผู้ชมหลับระหว่ำงที่
ตนแสดงได้จริงดังเช่นควำมหมำยตำมรูป เพรำะในควำมเป็นจริง นักแสดงทุกคนย่อมต้องกำรให้
ผู้ชมสนใจกำรแสดงของตนอยู่แล้ว แต่ต้องกำรประชดประชันผู้ชมที่ไม่ยอมตอบคำถำมเวลำที่ตนถำม
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ในที่นี้ควำมหมำยที่อุดมต้องกำรสื่อจะต้องพลิกกลับเป็นตรงกันข้ำม นั่นคือ อุดมต้องกำรให้ผู้ชม
โต้ตอบหรือมีปฏิกิริยำตอบสนองต่อคำถำมที่ตนถำมและกำรแสดงของตนบ้ำงนั่นเอง
(39) อุดมเล่ำประสบกำรณ์จริงหลังจำกที่ตนหลงเชื่อเพื่อนไปเข้ำพิธีสุหนัต
ของอิสลำม อุดมก็ไปสถำนีอนำมัยเพื่อรักษำแผล
“พยำบำลฝึกหัด มำกับเจ้ำหน้ำที่คนอื่นๆ ผู้หญิงซึ่งไม่เคยเห็นเคสเนี้ย แล้ว
มำดูกันเว้ย เจ็ดชีวิตถ้วน (ฮำ) ผมนอนอยู่ ที่เตียง เนี่ย เนี่ย เปลือยกำย ถอดเสื้อ
อยู่ มีเสื้อแค่เนี้ย มีเสื้อถลกขึ้นมำแค่เนี้ยนะ เปลือยหมด นอนอยู่ มีพยำบำล 7
ชีวิต ยืนล้อมรอบเตียง ไว้อำลัยแหนมอย่ำงสุขสงบ (ฮำ) แล้วทุกคนก็พินิจพิจำรณำ
โอว่ำเคสนี้นี่มันไม่เคยเห็น ก็ดูกันซะกูแบบ อื้อหื อออ...อยำกจะหำยตัว ธรณีแยก
สูบกูไปได้มั้ยเนี่ย ก็ดูกันไป ดูกันๆๆ ดูกันเข้ำไป ดูกันไปเลยยยยย”
(เดี่ยว 7/ 2:27:18–2:28:07)
จำกตัวอย่ำงที่ (39) พบถ้อยคำนัยผกผันทั้งสิ้น 2 แห่ง แต่ถ้อยคำนัยผกผันในรูปวัจนกรรม
กำรอนุญำตคือถ้อยคำที่ว่ำ “ก็ดูกันไป ดูกันๆๆ ดูกันเข้ำไป ดูกันไปเลยยยยย” จะเห็นว่ำ ถ้อยคำ
ดังกล่ำวจัดอยู่ในรูปวัจนกรรมกำรอนุญำต เพรำะมีเนื้อควำมบำงอย่ำงที่อุดมยินยอมให้ผู้ฟังกระทำสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่ง แต่เมื่อพิจำรณำจำกปริบท อุดมไม่ได้ต้องกำรให้ผู้ฟังกระทำตำมคำอนุญำตนั้นจริง
กล่ ำ วคื อ ไม่ ไ ด้ ต้ อ งกำรให้ พ ยำบำลฝึ ก หั ด และเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ม ำดู อ วั ย วะเพศของตนเองจริ ง ดั ง เช่ น
ควำมหมำยตำมรู ป เพรำะในควำมเป็นจริง ทุกคนย่อมรู้สึกอำยเมื่อประสบกับเหตุกำรณ์เช่นนี้
แท้จริงแล้ว อุดมต้องกำรประชดประชันพยำบำลและเจ้ำหน้ำที่หลำยคนที่มำรุมกันจ้องมองดูอวัยวะ
เพศของตนอย่ำงพินิจพิจำรณำ โดยที่ไม่คิดว่ำคนไข้จะรู้สึกอำยมำกเพียงใดนั่นเอง
จำกตัวอย่ำงทั้งหมดที่กล่ำวมำข้ำงต้นจะเห็นว่ำ ถ้อยคำนัยผกผันในรูปวัจนกรรมกำรอนุญำต
นี้ อุดมไม่ได้ต้องกำรให้ผู้ฟังกระทำตำมคำอนุญำตของตนจริงๆ แต่จงใจละเมิดเงื่อนไขควำมจริงใจ
ของวัจนกรรมนี้เพื่อต้องกำรสื่อควำมหมำยในเชิงประชดประชันไปสู่บุคคลที่เป็นเป้ำหมำย กำรที่ผู้ชม
จะตีควำมถ้อยคำนัยผกผันในลักษณะนี้ได้จะต้องสังเกตจำกถ้อยคำแวดล้อมหรือเนื้อเรื่องที่อุดมเล่ำให้
ฟังก่อนที่จะกล่ำวถ้อยคำนัยผกผัน ซึ่งจะช่วยแนะให้ผู้ชมทรำบว่ำ อุดมต้องกำรให้กระทำตำมคำ
อนุญำตของตนจริงๆ หรือเพียงต้องกำรสื่อควำมหมำยนัยผกผันนั่นเอง
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3.2.2.5 ถ้อยคานัยผกผันในรูปวัจนกรรมการท้าทาย
ตำมแนวคิดของเซิร์ล (Searle, 1979) วัจนกรรมกำรท้ำทำยจัดอยู่ในกลุ่มวัจนกรรมชี้นำ
เนื่องจำกเป็นวัจนกรรมที่ผู้พูดพยำยำมให้ผู้ฟังกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง นั่นก็คือ กำรกระทำตำมคำท้ำ
ทำย ก่อนอื่นผู้วิจัยจะขอยกเงื่อนไขวัจนกรรมกำรท้ำทำยทั้ง 4 ข้อ ตำมที่เซิร์ล (Searle, 1979) ได้
เสนอไว้ เพื่อมำใช้เป็ น กรอบในกำรบ่งชี้ว่ำวัจนกรรมนั้นเป็นวัจนกรรมกำรท้ำทำยหรือไม่ ซึ่ง มี
รำยละเอียดดังต่อไปนี้
1. เงื่อนไขเนื้อควำม (propositional condition) คือ กำรกระทำของผู้ฟัง
ในอนำคต
2. เงื่ อ นไขเบื้ อ งต้ น (preparatory precondition) คื อ 1. ผู้ พู ด เชื่ อ ว่ ำ
ตนเองอยู่ในสถำนภำพที่สูงกว่ำหรือทัดเทียมกับผู้ฟัง 2. ผู้ฟังไม่ตั้งใจจะทำสิ่งที่ผู้พูดท้ำ
ทำยอยู่ก่อนแล้ว
3. เงื่อนไขควำมจริงใจ (sincerity condition) คือ ผู้พูดต้องกำรยั่วยุให้
ผู้ฟังกระทำในสิ่งที่ยำกลำบำกหรือไม่สำมำรถทำได้
4. เงื่อนไขจำเป็น (essential condition) คือ จัดเป็นควำมพยำยำมที่จะ
ยั่วยุให้ผู้ฟังกระทำในสิ่งนั้น
(Searle, 1979: 14 อ้ำงถึงใน อิงอร พึ่งจะงำม, 2554: 122)
จำกเงื่อนไขวัจนกรรมทั้ง 4 ข้อนี้จะเห็นว่ำ เงื่อนไขควำมจริงใจของวัจนกรรมกำรท้ำทำยคือ
ผู้พูดต้องกำรยั่วยุให้ผู้ฟังกระทำตำมคำท้ำทำย ถ้อยคำนัยผกผันในรูปแบบของวัจนกรรมกำรท้ำทำย
จึงเกิดจำกกำรที่ผู้พูดละเมิดเงื่อนไขควำมจริงใจของวัจนกรรมนี้ นั่นก็คือ ผู้พูดไม่ได้ต้องกำรให้ผู้ฟัง
กระทำตำมคำท้ำทำยนั้น แต่ต้องกำรสื่อควำมหมำยนัยผกผันไปสู่ผู้ ฟัง จำกข้อมูล ผู้ วิจัยพบว่ำ
อุดมใช้ถ้อยคำนัยผกผันในลักษณะนี้ทั้งสิ้น 1 ถ้อยคำ ดังนี้
(40) อุดมกล่ ำวถึงชื่ออำหำรและขนมที่ตั้งชื่อรำวกับว่ำจะเป็นอำหำรของ
ประเทศนั้นๆ แต่กลับไม่เป็นเช่นนั้น
“กูไปโตเกียว กูเดินหำขนมโตเกียวกิน ไม่เคยเจอ (ฮำ ปรบมือ) ขนมโมจิ
เป็ น ขนมของประเทศญี่ปุ่ น จู่ๆ เป็ นของดี ประจำจังหวัด นครสวรรค์ เฉยเลย (ฮำ
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ปรบมือ) Thailand only ใครไปเมืองจีน ซื้อขนมจีนกลับมำได้ กูกรำบตี นเลย
(อุดมทำท่ำยกมือกรำบ) (ฮำ ปรบมือ)”
(เดี่ยว 8/ 1:16:44–1:17:17)
จำกตัวอย่ำงที่ (40) อุดมกล่ำวถ้อยคำนัยผกผันในถ้อยคำที่ว่ำ “ใครไปเมืองจีน ซื้อขนมจีน
กลับมำได้ กูกรำบตีนเลย” จะเห็นว่ำ ถ้อยคำดังกล่ำวจัดอยู่ในรูปวัจนกรรมกำรท้ำทำย เพรำะมี
เนื้ อ ควำมบำงอย่ ำงที่อุด มยั่ ว ยุ ใ ห้ ผู้ ฟั งกระทำบำงสิ่ ง บำงอย่ำ งที่ ยำกล ำบำกหรือ ไม่ส ำมำรถท ำได้
นั่นก็คือ กำรหำซื้อขนมจีนจำกประเทศจีน แต่ในที่นี้อุดมไม่ได้ต้องกำรให้ผู้ฟังไปหำซื้อขนมจีนจำก
ประเทศจีนจริงๆ และไม่ได้มีควำมตั้งใจที่จะกรำบเท้ำผู้ ที่สำมำรถซื้อขนมจีนจำกประเทศจีนกลับมำ
ได้จ ริงดังเช่น ควำมหมำยตำมรูป แต่ ต้องกำรระบำยควำมคับข้องใจที่ชื่ออำหำรและขนมที่ตั้งชื่อ
รำวกับ ว่ำจะเป็น อำหำรของประเทศนั้นๆ แต่เมื่อเดินทำงไปยังประเทศนั้นๆ กลับไม่ส ำมำรถหำ
อำหำรและขนมนั้นๆ เจอ ในที่นี้อุดมจึงแสร้งใช้วัจนกรรมกำรท้ำทำยว่ำ ตนจะกรำบเท้ำบุคคลที่
สำมำรถซื้อขนมจีนจำกประเทศจีนกลับมำได้ เสมือนเป็นกำรยอมรับในควำมสำมำรถอย่ำงสูงสุดของ
บุคคลที่สำมำรถกระทำเช่นนั้ นได้ ซึ่งในควำมเป็นจริง อุดมทรำบดีอยู่แล้ว ว่ำ ไม่มีใครสำมำรถ
กระทำเช่นนั้นได้อย่ำงแน่นอน กำรท้ำทำยในสิ่งที่อุดมทรำบดีอยู่แล้วว่ำไม่มีใครสำมำรถทำได้นั้นเป็น
สิ่งที่แนะให้ผู้ชมทรำบได้ว่ำ อุดมกำลังใช้ถ้อยคำนัยผกผันอยู่ นอกจำกนั้น กำรที่อุดมเล่นคำในคำว่ำ
“เมืองจีน” กับ “ขนมจีน” ยังเป็นอีกกลวิธีที่ช่วยให้ผู้ชมเกิดอำรมณ์ขันด้วย
สรุ ป ได้ว่ำ กำรใช้ถ้อยคำนัยผกผั นในกลุ่ มวัจนกรรมชี้นำนี้ เกิดจำกกำรที่อุดม “จงใจ”
ละเมิดเงื่อนไขควำมจริงใจของวัจนกรรมกลุ่มนี้ นั่นคือ อุดมไม่ได้ต้องกำรให้ผู้ฟังกระทำตำมถ้อยคำที่
ตนชี้นำ โดยอุดมแสร้งชี้นำให้ผู้ฟังตอบคำถำม แสร้งชี้นำให้กระทำตำมคำแนะนำ แสร้งชี้นำให้
กระทำตำมคำขอร้อง แสร้งชี้นำให้กระทำตำมคำอนุญำต และแสร้งชี้นำให้กระทำตำมคำท้ำทำย
แต่ไม่ได้ต้องกำรให้ผู้ฟังกระทำตำมที่ตนชี้นำจริงๆ ถ้อยคำแวดล้อมและปริบทจะเป็นสิ่งที่แนะให้ผู้ชม
ทรำบได้ว่ำอุดมกำลังใช้กำรชี้นำในเชิงประชดประชันอยู่
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3.2.3 ถ้อยคานัยผกผันในกลุ่มวัจนกรรมผูกมัด (commissives)
ถ้อยคำนัยผกผันในกลุ่มวัจนกรรมผูกมัด (commissives) คือวัจนกรรมที่ผู้พูดผูกมัดตนเอง
ว่ำจะกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งในอนำคต เช่น กำรสัญญำ กำรขู่ กำรเสนอให้ กำรปฏิญำณตน ฯลฯ
เงื่อนไขควำมจริงใจของวัจนกรรมกลุ่มนี้คือ ผู้พูด “มีควำมตั้งใจ” ที่จะกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งในอนำคต
(Searle, 1969) เพรำะวัจนกรรมนี้เป็นวัจนกรรมที่ผูกมัดผู้พูดกับถ้อยคำที่กล่ำว หำกผู้พูดกล่ำวไว้ว่ำ
จะกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งในอนำคต ต้องมีควำมตั้งใจจริงที่จะกระทำตำมสิ่งที่ตนกล่ำว ถ้อยคำนัยผกผัน
ในลักษณะนี้จึงเกิดจำกกำรที่ผู้พูดละเมิดเงื่อนไขควำมจริงใจของวัจนกรรมในกลุ่ มนี้ กล่ำวคือ ผู้พูด
ไม่ได้มีควำมตั้งใจจริงที่จะปฏิบัติตำมคำพูดที่ตนกล่ำวไว้นั้นจริงๆ แต่ใช้กำรละเมิดเงื่อนไขควำมจริงใจ
ของวัจนกรรมนั้นๆ เพื่อสื่อควำมหมำยนัยผกผันไปสู่ผู้ฟัง
จำกข้อมูลกำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟนครั้งที่ 7-10 ของอุดม แต้พำนิช ผู้วิจัยพบว่ำ อุดมใช้
ถ้อยคำนัยผกผันในกลุ่มวัจนกรรมนี้ทั้งสิ้น 3 วัจนกรรม ได้แก่ วัจนกรรมกำรสัญญำ วัจนกรรมกำร
เสนอให้ และวัจนกรรมกำรขู่ ซึ่งมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
3.2.3.1 ถ้อยคานัยผกผันในรูปวัจนกรรมการสัญญา
ตำมแนวคิดของเซิร์ล (Searle, 1969, 1976) วัจนกรรมกำรสัญญำจัดอยู่ในกลุ่มวัจนกรรม
ผูกมัด เนื่ องจำกเป็ นวัจ นกรรมที่ผู้พูดผูกมัดตนเองว่ำจะกระทำสิ่งใดสิ่ งหนึ่งในอนำคต นั่นก็คือ
กำรกระทำตำมคำสัญญำ ก่อนอื่นผู้วิจัยจะขอยกเงื่อนไขวัจนกรรมกำรสัญญำทั้ง 4 ข้อ ตำมที่เซิร์ล
(Searle, 1969) ได้เสนอไว้ เพื่อมำใช้เป็นกรอบในกำรบ่งชี้ว่ำวัจนกรรมนั้นเป็นวัจนกรรมกำรสัญญำ
หรือไม่ ซึ่งมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
1. เงื่อนไขเนื้อควำม (propositional condition) คือ กำรกระทำของผู้พูด
ในอนำคต
2. เงื่อนไขเบื้องต้น (preparatory precondition) คือ 1. กำรกระทำนั้น
ต้องเป็ น ประโยชน์ ต่อผู้ ฟัง ผู้ ฟั งต้ องกำรให้ ผู้ พู ดท ำสิ่ งนั้ น และผู้ พูด ก็เ ชื่อ ว่ำ ผู้ ฟั ง
ต้องกำรให้ผู้พูดทำสิ่งนั้น (เป็นกำรกระทำที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ฟัง) 2. กำรกระทำนั้น
ต้องไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นอยู่แล้วเป็นปกติวิสัย
3. เงื่อนไขควำมจริงใจ (sincerity condition) คือ ผู้พูดมีควำมตั้งใจที่จะ
ปฏิบัติตำมคำสัญญำนั้น
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4. เงื่อนไขจำเป็น (essential condition) คือ จัดเป็นควำมตั้งใจแน่วแน่
ของผู้พูดในกำรปฏิบัติตำมคำสัญญำนั้น
(Searle, 1969 อ้ำงถึงใน ทรงธรรม อินทจักร, 2550: 52-59)
จำกเงื่อนไขวัจนกรรมทั้ง 4 ข้อนี้จะเห็นว่ำ เงื่อนไขควำมจริงใจของวัจนกรรมกำรสัญญำคือ
ผู้พูด “มีควำมตั้งใจ” ที่จะปฏิบัติตำมคำสัญญำนั้น (the intention to perform the act
promised) (Searle, 1969: 62) แต่หำกผู้พูดกล่ำววัจนกรรมกำรสัญญำโดยที่ผู้พูดไม่ได้มีควำมตั้งใจ
จริงที่จะกระทำตำมคำสัญญำนั้น จะถือว่ำผู้พูดจงใจละเมิดเงื่อนไขควำมจริงใจของวัจนกรรมนี้ เพื่อ
ต้องกำรสื่อควำมนัยผกผัน จำกข้อมูล ผู้วิจัยพบว่ำ อุดมใช้ถ้อยคำนัยผกผันในรูปวัจนกรรมกำร
สัญญำทั้งสิ้น 1 ถ้อยคำ ดังนี้
(41) อุดมเล่ำเหตุกำรณ์ที่เพื่อนของอุดมแนะนำให้ตนไปสวนล้ำงลำไส้ที่คลินิก
แซม ยุรนันท์
“เข้ำไปปึ๊บ ขึ้นไปชั้น 2 จะเจอกับพยำบำลชั้นบน คนที่ทำหน้ำที่เนี้ย ชื่อ
คุณเจี๊ยบ หน้ำมึนๆ ป้ำนๆ มึนๆ ร้ำยๆ นิ่งๆ บุคลิกเหมือนแบบว่ำ อยู่ในกำร์ตูน
ญี่ปุ่นที่แบบว่ำ เหมือนในกำร์ตูนที่แบบว่ำ เวลำเรำเดินทำงไป ไปที่พักข้ำงทำงละมี
ผู้หญิงคนนึงเดินมำเฉยๆ เหมือนผีจีนอะ ผมก็เข้ำไปอยู่ในห้องสองต่อสอง เค้ำก็อำยุ
ประมำณน่ำจะ 30 แถวๆ เนี้ย 30 อำจจะไม่ถึงด้วย “ถอดเสื้อผ้ำค่ะ” (อุดมเลียน
เสี ยงพยำบำล) (ฮำ) คนไม่รู้จักกันอยู่ๆ จะมำแก้ผ้ ำได้ไง นึกออกป้ะ นึกออกป้ะ
ไม่ใช่หมอด้วย “ถอดเสื้อผ้ำค่ะ ไม่ต้องอำยค่ะ” (อุดมเลียนเสียงพยำบำล) (ฮำ) เสือก
รู้ อีก ผมก็ ถอดเสื้ อออก “ไม่ต้ องอำยค่ะ เดี๋ ยวมีก ำงเกงให้ ใส่ ” (อุดมเลี ยนเสี ย ง
พยำบำล) เป็นกำงเกงผ้ำฝ้ำยสีฟ้ำครับ มีมำให้ใส่ สั้นขนำดนี้ กำงเกงม่อฮ่อม สั้น
ขนำดนี้ แบบมีเชือกผูกเอว เอำมำให้ใส่ จะได้ไม่อำย ผม...ถอดเสื้อผ้ำ ใส่เสร็จปึ๊บ
อืมมม...กูไม่อำยเลย เป้ าแม่งไม่มี (ฮำ) แม่งตัดไปเหลี่ ยมอย่างงี้เลยครับ ตัดไป
เหลี่ยมอย่างงี้ (ฮำ) กูไม่เห็นจะอำยตรงไหนเลย (ฮำ) เห็นพวงเครื่องปรุงกูแบบว่ำครบ
เซ็ทเลย (ฮำ) น้ำพริก น้ำปลำ ซอส ถั่วเถ่อ เป็นพวง ไม่อำยเลย (ฮำ) แล้วเรำกะ
เค้ำเนี่ยเพิ่งเคยเจอกัน
เมื่อกี๊เนี่ย อยู่ๆ โชว์พวงเครื่องปรุงใส่กันซะงั้น (ฮำ) ถ้ำมี
เสำนี่กูเต้นจริงๆ นะเนี่ย (ฮำ)”
(เดี่ยว 7.5/ 36:57–38:42)
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จำกตัวอย่ำงที่ (41) ถ้อยคำที่ขีดเส้นใต้จัดเป็นถ้อยคำนัยผกผันทั้งสิ้น แต่ถ้อยคำนัยผกผันใน
รูปวัจนกรรมกำรสัญญำคือถ้อยคำที่ว่ำ “ถ้ำมีเสำนี่กูเต้นจริงๆ นะเนี่ย ” จะเห็นว่ำ ถ้อยคำดังกล่ำว
จัดอยู่ในรูปวัจนกรรมกำรสัญญำ เพรำะมีเนื้อควำมบำงอย่ำงที่อุด มผูกมัดตนเองว่ำจะกระทำบำงสิ่ง
บำงอย่ำงในอนำคต นั่นก็คือ หำกมีเสำ ตนจะเต้นรูดเสำโชว์ แต่ในที่นี้อุดมไม่ได้มีควำมตั้งใจจริงที่
จะเต้นรูดเสำโชว์จริงดังเช่นควำมหมำยตำมรูป แต่จงใจประชดประชันพยำบำลที่นำกำงเกงขำสั้นมำ
ให้ตนเปลี่ยนก่อนที่จะทำกำรสวนล้ำงลำไส้ เนื่องจำกกำงเกงขำสั้นนั้นถูกตัดช่องตรงกลำงไว้ทำให้นำง
พยำบำลเห็นอวัยวะเพศของอุดมทั้งหมด ด้วยควำมที่อุดมเกิดควำมรู้สึกอำยเป็นอย่ำงมำก จึงกล่ำว
ประชดประชันโดยกำรแสร้งสัญญำว่ำ หำกมีเสำ ตนจะเต้นโชว์จริงๆ เนื่องจำกตนรู้สึกว่ำกำงเกงที่
พยำบำลให้ตนมำเปลี่ยนนั้นโป๊มำก รำวกับกำรแต่งกำยของผู้ที่จะไปเต้นรูดเสำตำมสถำนบันเทิงต่ำงๆ
จะเห็นว่ำ อุดมไม่ได้มีควำมตั้งใจจริงที่จะกระทำตำมคำกล่ำวของตน สิ่งนี้จึงเป็นเครื่องแนะให้ผู้ชม
ทรำบได้ว่ำอุดมกำลังสื่อควำมนัยผกผันอยู่ ในขณะเดียวกัน ถ้อยคำนัยผกผันในตัวอย่ำงนี้ก็สำมำรถ
สร้ำงอำรมณ์ขันให้กับผู้ชมที่นึกภำพตำมได้ด้วยเช่นกัน
จำกตัวอย่ำงทั้งหมดที่กล่ำวมำข้ำงต้นจะเห็นว่ำ ถ้อยคำนัยผกผันในรูปวัจนกรรมกำรสัญญำนี้
อุดมไม่ได้มีควำมตั้งใจจริงที่จะกระทำตำมคำสัญญำของตน แต่จงใจละเมิดเงื่อนไขควำมจริงใจของ
วัจนกรรมนี้เพื่อต้องกำรสื่อควำมหมำยในเชิงประชดประชันไปสู่บุคคลที่เป็นเป้ำหมำย หรือต้องกำร
ระบำยควำมข้องใจที่มีต่อเหตุกำรณ์นั้นๆ ปริบทก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผู้ชมทรำบได้ว่ำมีเหตุกำรณ์
อะไรเกิดขึ้นมำก่อน ซึ่งผู้ชมสำมำรถสังเกตจำกถ้อยคำแวดล้อมและเนื้อเรื่องที่อุดมได้เล่ำให้ฟังก่อนที่
จะกล่ำวถ้อยคำนัยผกผัน สิ่งเหล่ำนี้จะช่วยให้ผู้ชมสำมำรถตีควำมถ้อยคำนัยผกผันได้ง่ำยขึ้น
3.2.3.2 ถ้อยคานัยผกผันในรูปวัจนกรรมการเสนอให้
ตำมแนวคิดของเซิร์ล (Searle, 1979) วัจนกรรมกำรเสนอให้จัดอยู่ในกลุ่มวัจนกรรมผูกมัด
เนื่องจำกเป็นวัจนกรรมที่ผู้พูดผูกมัดตนเองว่ำจะกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งในอนำคต นั่นก็คือ กำรกระทำ
ตำมคำเสนอของตนเอง เงื่อนไขวัจนกรรมกำรเสนอให้ทั้ง 4 ข้อ มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
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1. เงื่อนไขเนื้อควำม (propositional condition) คือ กำรกระทำในอนำคต
ของผู้พูด
2. เงื่อนไขเบื้องต้น (preparatory precondition) คือ 1. ผู้ฟังอำจจะ
ยอมรับ หรือปฏิเสธกำรกระทำนั้นของผู้พูด 2. ผู้พูดเชื่อว่ำ ผู้ฟังตั้งใจให้กำรกระทำ
นั้นสำเร็จ
3. เงื่อนไขควำมจริงใจ (sincerity condition) คือ ผู้พูดตั้งใจที่จะกระทำสิ่ง
นั้นจริงๆ
4. เงื่อนไขจำเป็น (essential condition) คือ จัดเป็นควำมตั้งใจของผู้พูด
ที่จะกระทำสิ่งนั้นจริงๆ และเป็นควำมปรำรถนำที่จะให้กำรกระทำของผู้ฟังนั้นสำเร็จ
(Searle, 1979: 14 อ้ำงถึงใน Ad-Darraji, 2012: 2-4)
จะเห็นได้ว่ำเงื่อนไขควำมจริงใจของวัจนกรรมกำรเสนอให้คือ ผู้พูด “ตั้งใจ” กระทำสิ่งนั้น
จริงๆ แต่หำกผู้พูดกล่ำววัจนกรรมกำรเสนอให้โดยที่ผู้พูดไม่ได้มีควำมตั้งใจที่จะกระทำสิ่งนั้นอย่ำง
จริงจัง ก็แสดงให้เห็นว่ำผู้พูดจงใจละเมิดเงื่อนไขควำมจริงใจของวัจนกรรมนี้ เพื่อต้องกำรสื่อควำม
นัยผกผันไปสู่ผู้ฟัง จำกข้อมูล ผู้วิจัยพบว่ำ อุดมใช้ถ้อยคำนัยผกผันในรูปวัจนกรรมกำรเสนอให้
ทั้งสิ้น 2 ถ้อยคำ ดังนี้
(42) อุดมพูดถึงปัญหำต้นไม้ริมทำงเท้ำ
“ต้น ไม้ริ มทำงเท้ ำ ดูดิ ดูวัฒ นธรรมไทยเรำ ต้นไม้ คนปลู ก ปลู กไปนะ
แผนกนึ ง เทศกิ จ รั บ ผิ ดชอบต้นไม้ ทิว ทั ศน์ริ มทำงเท้ ำ ปลู กครั บ เทศกิจรดน้ ำ
รดๆๆๆๆๆ ดู แ ล โตๆๆๆๆ เขี ย วๆๆๆๆๆ ใบสะพรั่ ง ๆๆๆๆ ชนสำยไฟ พึ่ ก !!!
กำรไฟฟ้ำมำตัด! (ฮำ) ยกแก๊งมำตัดเลย พึ่บๆๆๆๆๆ ตัด แม่งหงิกๆ งอๆ ตัดแบบ
รีบอะ เมียเสียบเตำรีดไว้ ต้องรีบกลับอะ มันจะเกิดอะไรขึ้น ต้นไม้มันไม่เคยได้โต
เต็มฟอร์ มมัน อะ แล้ ว มัน จะเป็นอย่ำงเงี้ยจำกไหน จำกวันเนี้ยจนไปถึงรุ่นลู กเรำ
ต้นไม้แม่งไม่เคยสวยเลย ไม่เห็นวัฒ นธรรมไทยไปทำอะไร มึง 2 ฝ่ำยทำไมไม่คุย
กันอะ มึงไม่มีเบอร์หรอ เอำเบอร์ที่กูมั้ย (ฮำ ปรบมือ)”
(เดี่ยว 10/ 2:26:53-2:27:49)
จำกตัวอย่ำงที่ (42) ถ้อยคำที่ขีดเส้นใต้จัดอยู่ในรูปวัจนกรรมกำรเสนอให้ เพรำะมีเนื้อควำม
บำงอย่ ำ งที่ อุ ด มผู ก มั ด ตนเองว่ ำ จะกระท ำตำมค ำเสนอของตนเอง และจำกรู ป ภำษำในค ำว่ ำ
“เอำ...มั้ย” ก็แสดงควำมหมำยที่อุดมพยำยำมเสนอบำงสิ่งบำงอย่ำงให้ผู้ฟัง แต่จำกปริบท อุดมไม่ได้

111
ต้องกำรกระทำตำมคำเสนอของตนจริงๆ เพียงแต่ใช้กำรแสร้งเสนอให้เพื่อประชดประชันฝ่ำยเทศกิจ
และฝ่ ำ ยกำรไฟฟ้ ำ ที่ ไ ม่ มี ก ำรประสำนงำนและปรึ ก ษำหำรื อ กั น ในเรื่ อ งปั ญ หำต้ น ไม้ ริ ม ทำง เท้ ำ
ฝ่ำยหนึ่งปลูกและดูแลต้นไม้ แต่อีกฝ่ำยหนึ่งตัดทิ้งเมื่อเกิดปัญหำต้นไม้ชนสำยไฟ ต้นไม้จึงไม่สำมำรถ
เจริญเติบโตได้อย่ำงเต็มที่ กำรที่อุดมเสนอว่ำให้เอำเบอร์โทรศัพท์จำกตน ไม่ใช่ว่ำอุดมคิดว่ำทั้งสอง
ฝ่ำยไม่มีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกันได้จริง ในทำงตรงกันข้ำม ควำมหมำยที่แท้จริงที่อุดมต้องกำรจะสื่อ
คือ เหตุใดจึงไม่มีกำรคุยปรึกษำหำรือกันในเรื่องดังกล่ำว ทำให้เกิดปัญหำตำมมำมำกมำย
(43) ในช่วงเริ่มแรกของกำรแสดง อุดมกล่ำวถึงผู้ชมกลุ่มที่ซื้อบัตรในรำคำ
ต่ำสุด
“400 ผมว่ำกลับไปได้แล้วนะครับ (ฮำ ปรบมือ) ผมคิดว่ำพวกคุณคุ้มตั้งแต่
พวกสินเจริญไปแล้วนะฮะ (ฮำ ปรบมือ) สำหรับตรงนี้ (อุดมชี้มำทำงแถวหน้ำ) ก็ตำม
สบำยนะครับ (ฮำ) อยำกเอำตีนพำดขึ้นมำก็ได้ เดี๋ยวนวดตีนให้นะครับ (ฮำ)”
(เดี่ยว 7.5/ 1:36–1:57)
จำกตัวอย่ำงที่ (43) พบถ้อยคำนัยผกผันทั้งสิ้น 3 แห่ง แต่ถ้อยคำนัยผกผันในรูปวัจนกรรม
กำรเสนอให้คือถ้อยคำที่ว่ำ “เดี๋ยวนวดตีนให้นะครับ” จะเห็นว่ำถ้อยคำนี้มีเนื้อควำมบำงอย่ำงที่อุดม
กล่ำวอำสำตัวหรือเสนอตัวว่ำจะกระทำสิ่งหนึ่งในอนำคตเพื่อผู้ชม นั่นก็คือ กำรนวดเท้ำให้กับผู้ชม
แถวหน้ ำ นั่ น เอง แต่ ใ นที่ นี้ อุ ด มไม่ ไ ด้ มี ค วำมตั้ ง ใจที่ จ ะนวดเท้ ำ ให้ กั บ ผู้ ช มแถวหน้ ำ จริ ง ดั ง เช่ น
ควำมหมำยตำมรูป แต่ต้องกำรประชดประชันผู้ชมแถวหลัง ที่ซื้อบัตรในรำคำถูกที่สุด (400 บำท)
แต่กลับได้ดูกำรแสดงจนคุ้มค่ำตั้งแต่วงดนตรีสินเจริญบรำเธอร์สที่อุดมเชิญมำเล่นก่อนที่ตนจะแสดง
แล้ว อุดมจึงกล่ำวประชดประชันแบบหยิกแกมหยอกผู้ชมแถวหลังโดยกำรแสร้งเสนอตัวว่ำจะนวด
เท้ำให้ผู้ชมแถวหน้ำ เสมือนเป็นกำรอำนวยควำมสะดวกและเอำอกเอำใจผู้ชมแถวหน้ำอย่ำงเต็มที่ให้
สมกับรำคำบัตรที่ซื้อมำในรำคำแพง และเป็นสิทธิพิเศษที่ผู้ชมแถวหลังไม่ได้รับนั่นเอง
จำกตัวอย่ำงจะเห็นว่ำ อุดมไม่ ได้มีควำมตั้งใจจริงที่จะนวดเท้ำให้กับผู้ชมแถวหน้ำ แต่ใช้
กำรแสร้งเสนอให้ (offer) เพื่อประชดประชันบุคคลเป้ำหมำย นั่นก็คือ ผู้ชมแถวหลังนั่นเอง ใน
ขณะเดียวกันถ้อยคำนัยผกผันในตัวอย่ำงนี้ก็สำมำรถสร้ำงอำรมณ์ขันให้กับผู้ชมได้เป็นอย่ำงดี
จำกตัวอย่ำงที่กล่ำวมำข้ำงต้นจะเห็นว่ำ ถ้อยคำนัยผกผันในรูปวัจนกรรมกำรเสนอให้นี้เป็น
กำรแสร้งเสนอตัวหรืออำสำทำสิ่งต่ำงๆ ทั้งๆ ที่ตนก็ไม่ได้มีควำมต้องกำรที่จะกระทำตำมคำเสนอของ
ตนจริ งๆ ทั้งนี้ก็เพื่อต้องกำรประชดประชันหรือหยิกแกมหยอกไปยังบุคคลเป้ำหมำย ซึ่งบุค คล
เป้ำหมำยที่อุดมต้องกำรประชดประชันอำจเป็นได้ทั้งบุคคลที่อุดมเสนออำสำทำประโยชน์ให้โดยตรง
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หรืออำจเป็นกำรแสร้งเสนอตัวอำสำทำประโยชน์ให้กลุ่มบุคคลหนึ่งเพื่อประชดประชันกลุ่มเป้ำหมำย
อีกกลุ่ มหนึ่ งก็เป็ น ได้ ผู้ ช มสำมำรถรับรู้ ถ้อยคำนัยผกผั น นี้ได้โ ดยสั งเกตจำกปริ บท หรื อถ้อยค ำ
แวดล้อมที่จะช่วยแนะให้ผู้ชมทรำบได้ว่ำอุดมกำลังสื่อควำมนัยผกผันอยู่
3.2.3.3 ถ้อยคานัยผกผันในรูปวัจนกรรมการขู่
ตำมแนวคิดของเซิร์ล (Searle, 1969, 1976) วัจนกรรมกำรขู่จัดอยู่ในกลุ่มวัจนกรรมผูกมัด
เนื่องจำกเป็นวัจนกรรมที่ผู้พูดผูกมัดตนเองว่ำจะกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งในอนำคต นั่นก็คือ กำรกระทำ
ตำมคำขู่ของตนเอง เงื่อนไขวัจนกรรมกำรขู่ทั้ง 4 ข้อ มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
1. เงื่อนไขเนื้อควำม (propositional condition) คือ กำรกระทำหรือกำร
ละเลยกำรกระทำบำงอย่ำงของผู้พูดในอนำคต
2. เงื่อนไขเบื้องต้น (preparatory precondition) คือ กำรกระทำใน
อนำคตนั้นก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อผู้ฟัง หรืออย่ำงน้อยทำให้ผู้ฟังเชื่อและปฏิบัติ
ตำม
3. เงื่อนไขควำมจริงใจ (sincerity condition) คือ ผู้พูดมีควำมตั้งใจให้ผู้ฟัง
เกรงกลัวและปฏิบัติตำมผู้พูด
4. เงื่อนไขจำเป็น (essential condition) คือ จัดเป็นกำรที่ผู้พูดสร้ำง
ข้อผูกมัดหำกผู้ฟังไม่ปฏิบัติตำมสิ่งที่ผู้พูดกำหนด
(Searle, 1979 อ้ำงถึงใน Blanco Salgueiro, 2010: 217-218)
จะเห็นได้ว่ำเงื่อนไขควำมจริงใจของวัจนกรรมกำรขู่คือ ผู้พูด “มีควำมตั้งใจ” ให้ผู้ฟังเกรง
กลัวและปฏิบัติตำมผู้พูด แต่หำกผู้พูดกล่ำววัจนกรรมกำรขู่โดยที่ผู้พูดไม่ได้มีควำมตั้งใจที่จะทำให้ผู้ฟัง
เกิดควำมเกรงกลัวหรือให้ปฏิบัติตำมผู้พูด ก็แสดงให้เห็นว่ำผู้พูดจงใจละเมิดเงื่อนไขควำมจริงใจของ
วัจ นกรรมนี้ เพื่ อต้อ งกำรสื่ อ ควำมนั ย ผกผั นไปสู่ ผู้ ฟัง จำกข้อ มูล ผู้ วิ จัยพบว่ำ อุ ดมใช้ถ้อ ยค ำ
นัยผกผันในรูปวัจนกรรมกำรขู่ทั้งสิ้น 1 ถ้อยคำ ดังนี้
(44) อุดมสมมติว่ำถ้ำตนเองเป็นพ่อ คงตอบคำถำมลูกหลำยๆ เรื่องไม่ได้
“ “พ่อฮะ ทำไมเวลำเรำขึ้นเครื่องบินอะฮะ เค้ำถึงห้ ำมเอำของเหลวขึ้น
เครื่องฮะพ่อ” (อุดมเลียนเสียงเด็กผู้ชำย) เจอมั้ย แชมพูเนำะ ที่เรำหวงอะ ทิ้ง
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น้ำหอม ทิ้ง ครีมเคริม ทิ้ง ของผมนี่มีโคโลญจน์นิดเดียวเอง เฮ้ย น้อง พี่ขอเหอะ
เหลือขวดสุดท้ำยเนี่ย “ไม่ได้ครับ ของเหลวนี่ขึ้นเครื่องไม่ได้นะฮะ มันอำจจะนำไป
บรรจุเป็นวัตถุระเบิด ก่อวินำศกรรมบนเครื่องได้ครับ” (อุดมเลียนเสียงเจ้ำหน้ำที่) หึ !
ก่อวินำศกรรม หน้ำอย่ำงกูเนี่ยนะ ก่อวินำศกรรม กูจะก่อกับมึงตรงนี้ก่อนน่ะ”
(เดี่ยว 10/ 35:49-36:25)
จำกตัวอย่ำงที่ (44) ถ้อยคำที่ขีดเส้นใต้ “กูจะก่อกับมึงตรงนี้ก่อนน่ะ” จัดอยู่ในรูปวัจนกรรม
กำรขู่ เพรำะมีเนื้อควำมที่อุดมผูกมัดตนเองว่ำจะกระทำในสิ่งที่เป็นผลร้ำยกับผู้ฟัง ให้ผู้ฟังเกรงกลัว
และปฏิบัติตำมตนเอง แต่ในที่นี้อุดมไม่ได้มีควำมตั้งใจที่จะให้เจ้ำหน้ำที่สนำมบินเกิดควำมเกรงกลัวใน
คำขู่ที่ตนจะก่อวินำศกรรมกับเจ้ำหน้ำที่ แต่จงใจประชดประชันเจ้ำหน้ำที่สนำมบินที่ห้ำมตนไม่ให้นำ
ของเหลวขึ้น เครื่ องบิ น ด้ว ยเหตุผ ลที่ว่ำ ของเหลวนั้นอำจนำไปบรรจุเป็นวัตถุระเบิดในกำรก่ อ
วินำศกรรมบนเครื่องบินได้ ด้วยควำมที่อุดมรู้สึกว่ำเหตุผลดังกล่ำวไม่สมเหตุสมผล เพรำะเมื่อผ่ำน
เข้ำไปในส่วน dute free ก็สำมำรถซื้อของเหลวขึ้นเครื่องไปได้อย่ำงง่ำยดำย อีกทั้งอุดมก็รู้สึกว่ำ
หน้ำตำของตนนั้ นไม่ได้โหดร้ำยถึงขั้นที่จะสำมำรถก่อวินำศกรรมเช่นนั้นได้ อุดมจึงกล่ำวประชด
ประชัน เจ้ ำหน้ ำที่ส นำมบิ น ด้ว ยกำรใช้วั จนกรรมกำรขู่ที่ล ะเมิดเงื่อนไขควำมจริงใจว่ำ ตนจะก่ อ
วินำศกรรมกับเจ้ำหน้ำที่ตรงนี้ก่อน เพื่อแสดงให้เห็นว่ำตนนั้นไม่พอใจกับกฎของสนำมบินในเรื่องนี้
มำกเสียจนตนสำมำรถจะก่อวินำศกรรมกับเจ้ำหน้ำที่ได้
อย่ ำ งไรก็ ต ำม ถ้ อ ยค ำนั ย ผกผั น ที่ อุ ด มใช้ ใ นตั ว อย่ ำ งนี้ อำจเป็ น เพี ย งกำรแสดง
(performance) ของอุดม ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นจริงทั้ งหมด อุดมอำจไม่ได้กล่ำวคำขู่เช่นนั้นกับยำมที่
สนำมบินจริงๆ แต่ทำเสมือนว่ำตนได้กล่ำวคำขู่เช่นนั้นกับยำม เพื่อให้ผู้ชมเกิดอำรมณ์ขัน
จำกตัวอย่ำงที่กล่ำวมำข้ำงต้นจะเห็นว่ำ ถ้อยคำนัยผกผันในรูปวัจนกรรมกำรขู่นี้ อุดมไม่ได้มี
ควำมตั้งใจที่จะทำให้ผู้ฟังเกิดควำมเกรงกลัวต่อคำขู่ของตน แต่จงใจละเมิดเงื่อนไขควำมจริงใจของ
วัจนกรรมนี้เพื่อต้องกำรสื่อควำมหมำยในเชิงประชดประชันและทัศนคติด้ำนลบต่อเรื่องนั้นๆ กำรที่
ผู้ชมจะตีควำมถ้อยคำนัยผกผันในตัวอย่ำงนี้ได้นั้นจะต้องสังเกตจำกควำมจริงใจในกำรกล่ำววัจนกรรม
กำรขู่ อีกทั้งปริบทก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ผู้ชมทรำบได้ว่ำมีเหตุกำรณ์ใดเกิดขึ้นมำก่อน ซึ่งอุดม
มัก จะเล่ ำ ให้ ผู้ ช มฟั ง ก่ อนที่ จ ะกล่ ำ วถ้ อยค ำนั ยผกผั น เสมอ และเพีย งแค่ ผู้ ช มสั ง เกตจำกถ้ อ ยค ำ
แวดล้อม ก็จะเข้ำใจได้ว่ำ อุดมไม่ได้ต้องกำรสื่อควำมตำมรูป แต่ต้องกำรสื่อควำมหมำยนัยผกผัน
นั่นเอง
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สรุปได้ว่ำ หำกเป็นกำรกล่ำววัจนกรรมในกลุ่มผูกมัดโดยทั่วไปแล้ว ถ้อยคำที่ผู้พูดกล่ำวจะ
ผูกมัดผู้พูดกับถ้อยคำนั้น และผู้พูดจะต้องมีควำมตั้งใจแน่วแน่ที่จะปฏิบัติตำมถ้อยคำที่ตนได้กล่ำวไว้
เช่น ควำมตั้ งใจแน่วแน่ในกำรปฏิบัติตำมคำสัญญำของตน ควำมตั้งใจแน่วแน่ในกำรปฏิบัติตำม
คำขู่ของตน ควำมตั้งใจแน่วแน่ในกำรปฏิบัติตำมคำเสนอให้ของตน แต่ในกรณีของถ้อยคำนัยผกผัน
นั้น ผู้พูดจะไม่มีควำมตั้งใจที่จะปฏิบัติตำมคำกล่ำวของตน แต่เป็นเพียงกำรแสร้งสัญญำ แสร้งข่ มขู่
แสร้งเสนอให้ ฯลฯ เพื่อสื่อควำมหมำยในเชิงประชดประชันและทัศนคติด้ำนลบไปยังบุคคลที่เป็น
เป้ำหมำยนั่นเอง ผู้ชมที่ทรำบปริบทในเรื่องนั้นๆ อยู่แล้วจะสำมำรถเข้ำใจถ้อยคำนัยผกผันได้ทันที
แต่อุดมก็มักจะมีถ้อยคำแวดล้อมหรือเล่ำเนื้อเรื่องให้ฟังก่อนเสมอ ดังนั้ นผู้ชมที่แม้จะไม่ทรำบปริบทก็
สำมำรถรับรู้และเข้ำใจได้ว่ำอุดมกำลังสื่อควำมนัยผกผันอยู่
3.2.4 ถ้อยคานัยผกผันในกลุ่มวัจนกรรมแสดงความรู้สึก (expressives)
ถ้อยคำนัยผกผันในกลุ่มวัจนกรรมแสดงควำมรู้สึก (expressives) คือวัจนกรรมที่ผู้พูดใช้เพื่อ
สื่อถึงอำรมณ์ควำมรู้สึกหรือสภำวะทำงจิตใจของตนเอง เช่น กำรขอบคุณ กำรแสดงควำมยินดี
กำรขอโทษ ฯลฯ เงื่อนไขควำมจริงใจของวัจนกรรมกลุ่มนี้คือ ผู้พูด “มีควำมรู้สึก” ภำยในจิตใจ
เช่นนั้นจริงๆ (Searle, 1969: 66-67) แต่หำกผู้พูดจงใจละเมิดเงื่อนไขควำมจริงใจของวัจนกรรมกลุ่ ม
นี้ โดยกำรกล่ำววัจนกรรมที่ผู้พูดไม่ได้มีควำมรู้สึกเช่นนั้นจริงๆ แสดงว่ำผู้พูดกำลังใช้ถ้อยคำนัยผกผัน
อยู่เพื่อวัตถุประสงค์อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
จำกข้อมูลกำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟนครั้งที่ 7-10 ของอุดม แต้พำนิช ผู้วิจัยพบว่ำ อุดมใช้
ถ้อยคำนัยผกผันในกลุ่มวัจนกรรมนี้ทั้งสิ้น 2 วัจนกรรม ได้แก่ วัจนกรรมกำรชม และวัจนกรรมกำร
ขอบคุณ ซึ่งมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
3.2.4.1 ถ้อยคานัยผกผันในรูปวัจนกรรมการชม
Holmes (1988, 1995) ได้เสนอนิยำมของวัจนกรรมกำรชม (compliment) ไว้ว่ำหมำยถึง
วัจนกรรมที่เป็นกำรให้ชื่อเสียงหรือชื่นชมยกย่องบุคคลๆ หนึ่งมำกกว่ำตัวผู้พูด ซึ่งโดยส่วนมำกมักจะ
เป็นกำรยกย่องชื่นชมผู้ฟังในบำงสิ่งบำงอย่ำงว่ำ “ดี” เช่น สิ่งที่ครอบครอง บุคลิกภำพ ทักษะต่ำงๆ
เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่ำนั้นมีคุณค่ำสำหรับผู้พูดและผู้ฟัง (Holmes, 1988,1995 อ้ำงถึงใน Jucker,
2009: 1612) ผู้วิจัยเห็นด้วยกับนิยำมดังกล่ำว เซิร์ล (Searle, 1969, 1976) ได้จัดให้วัจนกรรมกำร
ชมอยู่ในกลุ่มวัจนกรรมแสดงควำมรู้สึก เนื่องจำกเป็นวัจนกรรมที่ผู้พูดใช้เพื่อสื่อถึงอำรมณ์ควำมรู้สึก
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หรือสภำวะทำงจิตใจของตนเอง นั่นก็คือ สื่อควำมรู้สึกชื่นชมต่อกำรกระทำนั้นๆ ดังนั้น เงื่อนไข
ควำมจริงใจของวัจนกรรมกำรชมก็คือ ผู้พู ดรู้สึกชื่นชมหรือพึงพอใจต่อกำรกระทำนั้นของผู้ฟัง แต่
หำกผู้พูดกล่ำววัจนกรรมกำรชมโดยที่ผู้พูดไม่ได้รู้สึกชื่นชมหรือพึงพอใจต่อกำรกระทำนั้นของผู้ฟัง
จริงๆ จะถือว่ำผู้พูดจงใจละเมิดเงื่อนไขควำมจริงใจของวัจนกรรมนี้ เพื่อต้องกำรสื่อควำมนัยผกผัน
จำกข้อมูล ผู้วิจัยพบว่ำ อุดมใช้ถ้อยคำนัยผกผันในลักษณะนี้ทั้งสิ้น 9 ถ้อยคำ ดังตัวอย่ำง
(45) อุ ด มพู ด ถึ ง แก๊ ง โอรส ที่ ข ณะนั้ น ก ำลั ง โด่ ง ดั ง ในโลกอิ น เทอร์ เ น็ ต ใน
ลักษณะท่ำทำงของกำรเป็นอันธพำล
“นี่หัวหน้ำแก๊งเค้ำก็เพิ่งโดนจับไปหนิ นะ...คุณตี๋ ตี๋ โอรส ใช่ป้ะ ผมได้ดู
คลิปก่อนที่เค้ำจะโดนจับ เค้ำมำโพส เค้ำเมำยำหนิ เมำยำแล้วมำโพส หูยเมำมำก
เลย ไม่รู้ยำอะไร แล้วมำโพส คือเมำจนควบคุมปำกมันไม่ได้ “เฮ้ย...น้อง...พี่อยำก
เจอน้องมำก” (อุดมเลียนเสียงและลักษณะกำรพูดของตี๋ โอรส) มันโพสปั๊บ ไม่กี่วัน
ตำรวจตำมล่ำ หนีไปกบดำน หนีไปกบดำนอยู่ที่หัวหิน กบดำนอยู่ได้ 5 วัน ตำรวจ
รวบตัวได้ เพรำะอะไรรู้มั้ยครับ โพสลงเฟสบุ๊ค (ฮำ) เช็คอินหัวหิน (ฮำ ปรบมือ)
ฉลำดสมเป็นหัวหน้ำแก๊งจริงเลยสำดดดด! (ฮำ ปรบมือ) มึงหนีไปกบดำน มึงเสือก
เช็คอินให้เค้ำรู้อีก (ฮำ)”
(เดี่ยว 10/ 1:17:22-1:18:34)
จำกตัวอย่ำงที่ (45) อุดมกล่ำวถ้อยคำนัยผกผันในถ้อยคำที่ว่ำ “ฉลำดสมเป็นหัวหน้ำแก๊งจริง
เลยสำดดดด!” หำกพิจำรณำตำมรูปภำษำจะเห็นว่ำ ถ้อยคำดังกล่ำวจัดอยู่ในรูปวัจนกรรมกำรชม
สังเกตได้จำกคำว่ำ “ฉลำด” ซึ่งมีควำมหมำยในแง่บวก และมีเนื้อควำมที่เป็นกำรชื่นชมยกย่องหรือ
ให้คุณค่ำแก่ผู้ฟัง แต่ในที่นี้อุดมไม่ได้รู้สึกชื่นชมหรือเห็นว่ำกำรกระทำของตี๋ โอรส ฉลำดจริง แต่
ต้องกำรประชดประชันตี๋ โอรส ซึ่งเป็นถึงหัวหน้ำแก๊งอันธพำล แต่กลับไม่มีควำมเฉลียวใจว่ำ กำรที่
ตนเองหนีกำรจับกุมของตำรวจและไปกบดำนอยู่ที่หัวหิน แต่กลับเช็ คอินลงในเฟสบุ๊คนั้น จะทำให้
ตำรวจสำมำรถรู้ที่หลบซ่อนและตำมไปจับกุมได้
นอกจำกนั้น กำรที่อุดมใช้คำบริภำษ “สำดดดด!” ควบคู่ไปกับกำรใช้ถ้อยคำนัยผกผันใน
ลักษณะของวัจนกรรมกำรชม ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แนะให้ผู้ชมทรำบได้ว่ำ อุดมไม่ได้รู้สึกชื่นชมในกำร
กระทำของตี๋ โอรส จริงๆ เพรำะกำรชมที่จริงใจจะไม่ปรำกฏคำบริภำษอยู่ด้วย
จะเห็นได้ว่ำ ปริบทต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นคำบริภำษที่ปรำกฏควบคู่กับกำรใช้วัจนกรรมกำรชม
และปริบทในเรื่องที่ตี๋ โอรส หนีไปกบดำนแต่กลับเช็คอินลงเฟสบุ๊คนั้น มีส่วนสำคัญที่แนะให้ผู้ชม
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ทรำบได้ ว่ ำ ถ้ อ ยค ำที่ ขี ด เส้ น ใต้ นั้ น อุ ด มไม่ ไ ด้ ต้ อ งกำรสื่ อ ควำมหมำยตำมรู ป แต่ ต้ อ งกำรสื่ อ
ควำมหมำยที่ตรงกันข้ำม ผู้ชมจะต้องพลิกกลับควำมหมำยของถ้อยคำดังกล่ำวเป็นตรงกันข้ำม จึงจะ
เข้ำใจควำมหมำยนัยผกผันที่อุดมต้องกำรสื่อได้ นั่นก็คือ “ตี๋ โอรส ไม่เฉลียวฉลำดสมเป็นหัวหน้ำ
แก๊ง” นั่นเอง
(46) อุดมกล่ำวถึงสภำพกำรจรำจรที่ติดขัดในกรุงเทพฯ และกล่ำวโยงไปถึง
เรื่องรถเมล์ฟรี
“รถติดติดอยู่ในรถ เงินเติมน้ำมันก็หมด เงินผ่อนรถก็ไม่มี ขำดส่งโดน
ยึดทำไงอะ ขำดส่งโดนยึดทำไง จะไปแคร์อะไร เรำยังมีรถเมล์ฟรี (ฮำ) รถเมล์
ฟรีที่แบบ อำทิตย์นึ งผ่ำนมำคันนึง ร้อนๆ คนขับมำรยำทดีม้ำกกก (อุดมใช้เสียงสูง)
(ฮำ)”
(เดี่ยว 10/ 2:04:02-2:04:27)
จำกตัวอย่ำงที่ (46) อุดมกล่ำวถ้อยคำนัยผกผันในถ้อยคำที่ว่ำ “คนขับมำรยำทดีม้ำกกกก”
หำกพิจำรณำตำมรูปภำษำจะเห็นว่ำ ถ้อยคำดังกล่ำวจัดอยู่ในรูปวัจนกรรมกำรชม สังเกตได้จำก
คำว่ำ “มำรยำทดี มำก” และมีเนื้ อควำมที่เป็ นกำรชื่ นชมยกย่องหรือให้ คุณค่ ำแก่ผู้ ฟัง แต่ห ำก
พิจำรณำจำกปริบท ผู้ชมที่เคยมีประสบกำรณ์นั่งรถโดยสำรประจำทำงที่ไม่เสียค่ำโดยสำร หรือที่
เรียกว่ำรถเมล์ฟรีนั้น ก็จะทรำบว่ำส่วนใหญ่แล้ว คนขับรถเมล์ฟรีมักจะไม่ค่อยมีมำรยำทต่อผู้โดยสำร
อีกทั้งยังขับรถเร็วและผิดกฎจรำจรอยู่บ่อยครั้ง ในที่นี้จะเห็นว่ำ แท้จริงแล้วอุดมไม่ได้รู้สึกชื่นชมหรือ
พึงพอใจต่อกำรขับรถของคนขับรถเมล์ฟรี และไม่ได้ต้องกำรให้คนขับรถเมล์ฟรีเข้ำใจว่ำตนชื่นชมว่ำ
มำรยำทดีมำกดังเช่นควำมหมำยตำมรูป แต่ต้องกำรประชดประชันคนขับรถเมล์ฟรีว่ำไม่มีมำรยำทใน
กำรขับรถและกำรบริกำรผู้โดยสำรนั่นเอง
จำกตัวอย่ำงแสดงให้เห็นถึงทัศนคติในด้ำนลบของผู้ชมส่วนใหญ่ที่มีต่อคนขับรถเมล์ฟรีอย่ำง
ชัดเจน ผู้ชมที่มีประสบกำรณ์ร่ว มจะเข้ำใจและตีควำมถ้อยคำนัยผกผันนี้ได้ง่ำยขึ้ น นอกจำกนั้น
กำรที่อุดมใช้เสียงสูงในพยำงค์ท้ำยในคำว่ำ “มำก” ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แนะให้ผู้ชมทรำบได้ว่ำ อุดมไม่
จริงใจในกำรกล่ำวคำชมนี้ กำรใช้เสียงสูงร่วมกับกำรกล่ำวถ้อยคำนัยผกผันก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สื่อให้
เห็นว่ำผู้พูดอำจกำลังสื่อควำมนั ยผกผันอยู่ ซึ่ งรำยละเอียดในเรื่องอวัจนภำษำที่ประกอบถ้อยคำ
นัยผกผันต่ำงๆ นี้ ผู้วิจัยจะกล่ำวอธิบำยอย่ำงละเอียดในบทที่ 4 ต่อไป
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(47) อุดมกล่ำวถึงเรื่องกำรอ่ำนของเด็กไทย
“ผู้ ใ หญ่ ค วรอ่ ำ นให้ เ ด็ ก เห็ น เป็ น เยี่ ย งอย่ ำ ง อ่ ำ นให้ เ ด็ ก เห็ น บ้ ำ งเป็ น
ตั ว อย่ ำ งที่ ดี ตั ว อย่ ำ งมี อ ยู่ ถ มไป ไม่ ต้ อ งดู อื่ น ไกลนำยกรั ฐ มนตรี (ฮำ ปรบมื อ )
ภำษำไทยหรือภำษำอังกฤษ ภำษำอังกฤษหรือภำษำไทย แค่มีโพยยื่นให้ ก็อ่ำนได้
ทันที (ฮำ ปรบมือ)”
(เดี่ยว 10/ 2:14:01-2:14:31)
จำกตั ว อย่ ำ งที่
(47) ถ้ อ ยค ำที่ ขี ด เส้ น ใต้ “ตั ว อย่ ำ งมี อ ยู่ ถ มไป ไม่ ต้ อ งดู อื่ น ไกล
นำยกรัฐมนตรี” จัดอยู่ในรูปวัจนกรรมกำรชม เพรำะมีเนื้อควำมแวดล้อมหรือปริบทก่อนหน้ำที่เป็น
กำรชื่นชมยกย่องหรือให้คุณค่ำแก่น.ส.ยิ่งลักษณ์ เช่นในคำว่ำ “ตัวอย่ำงที่ดี” แต่ในที่นี้อุดมไม่ได้รู้สึก
ชื่น ชมในกำรอ่ ำนของนำยกรั ฐ มนตรี ซึ่ งในขณะนั้นคือ น.ส.ยิ่งลั กษณ์ ชิ นวัต ร จริง ๆ ดั งเช่ น
ควำมหมำยตำมรูป เพรำะหำกสังเกตจำกปริบทที่อุดมกล่ำวถัดมำว่ำ “ภำษำไทยหรือภำษำอังกฤษ
ภำษำอังกฤษหรือภำษำไทย แค่มีโพยยื่นให้ ก็อ่ำนได้ทันที ” ก็จะทรำบได้ทันทีว่ำ อุดมต้องกำร
ประชดประชัน น.ส.ยิ่งลั กษณ์ ชินวัตร นำยกรัฐมนตรีในขณะนั้น ที่มักจะถูกวิพำกษ์วิจำรณ์อยู่
บ่อยครั้งที่ออกมำแถลงข่ำว ให้สัมภำษณ์นักข่ำว หรือกำรกล่ำวปำฐกถำที่ประเทศต่ำงๆ ก็มักจะต้อง
คอยอ่ำนสคริปต์อยู่เสมอ และมักจะถูกวิจำรณ์ในเรื่องกำรอ่ำนคำทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษแบบ
ผิดๆ อยู่บ่อยครั้ง จำกปริบทจะเห็นว่ำอุดมไม่ได้ต้องกำรสื่อควำมตำมรูป ผู้ชมจะต้องพลิกกลับ
ควำมหมำยของถ้อยคำดังกล่ำวเป็นตรงกันข้ำม จึงจะเข้ำใจควำมหมำยนัยผกผันที่อุดมต้องกำรสื่อได้
นั่นก็คือ อุดมไม่ได้รู้สึกชื่นชมว่ำนำยกรัฐมนตรีเป็นตัวอย่ำงของนักอ่ำนที่ดีนั่นเอง
จำกตัวอย่ำงทั้งหมดที่กล่ำวมำข้ำงต้น กำรใช้ถ้อยคำนัยผกผันในรูปวัจนกรรมกำรชมนี้สื่อให้
เห็นถึงทัศนคติด้ำนลบที่อุดมมีต่อบุคคลผู้เป็นเป้ำหมำยหรือเรื่องรำวนั้นๆ ได้เป็นอย่ำงดี นอกจำกนั้น
ผู้วิจัยยังสังเกตเห็นว่ำ ถ้อยคำนัยผกผันในรูปวัจนกรรมกำรชมมักจะพบคำในด้ำนบวก เช่น ฉลำด
ดี ฯลฯ ปรำกฏอยู่ในถ้อยคำนั้น แต่ควำมหมำยที่แท้จริงที่ผู้พูดต้องกำรสื่อนั้นจะเป็นควำมหมำยใน
ด้ำนลบ ซึ่งผู้ชมจะสังเกตได้จำกเนื้อเรื่องที่อุดมเล่ำหรือถ้อยคำแวดล้อมที่มักจะขัดแย้งกับคำชมของ
อุ ด ม ผู้ ช มจะตี ค วำมควำมหมำยนั ย ผกผั น ในลั ก ษณะนี้ ไ ด้ โ ดยกำรพลิ ก กลั บ ถ้ อ ยค ำนั้ น ให้ เ ป็ น
ควำมหมำยที่ตรงกันข้ำม
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3.2.4.2 ถ้อยคานัยผกผันในรูปวัจนกรรมการขอบคุณ
ตำมแนวคิดของเซิร์ล (Searle, 1969, 1976) วัจนกรรมกำรขอบคุณจัดอยู่ในกลุ่มวัจนกรรม
แสดงควำมรู้สึก เนื่องจำกเป็นวัจนกรรมที่ผู้พูดใช้เพื่อสื่อถึงอำรมณ์ควำมรู้สึกหรือสภำวะทำงจิตใจ
ของตนเอง นั่นก็คือ สื่อควำมรู้สึกซำบซึ้งและเป็นหนี้บุญคุณต่อกำรกระทำนั้น ก่อนอื่นผู้วิจัยจะขอ
ยกเงื่อนไขวัจนกรรมกำรขอบคุณทั้ง 4 ข้อ ตำมที่เซิร์ล (Searle, 1969) ได้เสนอไว้ เพื่อมำใช้เป็น
กรอบในกำรบ่งชี้ว่ำวัจนกรรมนั้นเป็นวัจนกรรมกำรขอบคุณหรือไม่ ซึ่งมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
1. เงื่อนไขเนื้อควำม (propositional condition) คือ กำรกระทำของผู้ฟัง
ในอดีต
2. เงื่อนไขเบื้องต้น (preparatory precondition) คือ กำรกระทำนั้นเป็น
ประโยชน์ต่อผู้พูด และผู้พูดก็เชื่อว่ำกำรกระทำนั้นเป็นประโยชน์ต่อตนเอง
3. เงื่อนไขควำมจริงใจ (sincerity condition) คือ ผู้พูดรู้สึกซำบซึ้งและ
เป็นหนี้บุญคุณต่อกำรกระทำนั้น
4. เงื่อนไขจ ำเป็น (essential condition) คือ จัดเป็นถ้อยคำแสดง
ควำมรู้สึกซำบซึ้งและเป็นหนี้บุญคุณ
(Searle, 1969: 67)
จำกเงื่อนไขวัจนกรรมทั้ง 4 ข้อนี้จะเห็นว่ำ เงื่อนไขควำมจริงใจของวัจนกรรมกำรขอบคุณคือ
ผู้พูดรู้สึกซำบซึ้งและเป็นหนี้บุญคุณต่อกำรกระทำนั้น แต่หำกผู้พูดกล่ำววัจนกรรมกำรขอบคุณโดย
ปรำศจำกควำมรู้สึกซำบซึ้งหรือเป็นหนี้บุญคุณผู้ฟัง นั่นแสดงให้เห็นว่ำ ผู้พูดจงใจละเมิดเงื่อนไข
ควำมจริงใจของวัจนกรรมกำรขอบคุณ เพื่อต้องกำรสื่อควำมหมำยนัยผกผันไปสู่ผู้ฟังนั่นเอง จำก
ข้อมูล ผู้วิจัยพบว่ำ อุดมใช้ถ้อยคำนัยผกผันในลักษณะนี้ทั้งสิ้น 6 ถ้อยคำ ดังตัวอย่ำง
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(48) อุดมเล่ำเหตุกำรณ์ขณะที่ตนอยู่บนรถที่พำเที่ยวชมสัตว์ ณ สวนสัตว์
ไนท์ ซำฟำรี และตอนนี้เป็นตอนที่ไกด์ได้อธิบำยลักษณะของม้ำลำยให้ผู้ชมฟัง
“แล้วพระเอกของที่นี่เลยนะคะ ก็คือ..ม้ำลำย ม้ำลำย ม้ำลำยค่ะ ม้ำลำยมำ
จำกแอฟริกำนะคะ ม้ำลำยนี่เป็นสัตว์ที่พื้นขำวนะคะ แล้วก็ลำยสีดำ นะคะ อ่ำ...
หรือบำงทีอำจจะพื้นดำ แล้วลำยสีขำวค่ะ (อุดมเลียนเสียงไกด์ที่พำชมสัตว์) (ฮำ) อ่อ
...หรอ อืมม.. ขอบใจนะที่บอก (ฮำ)”
(เดี่ยว 9.5/ 28:00-28:17)
จำกตั ว อย่ ำ งที่ (48) อุ ด มกล่ ำ วถ้ อ ยค ำนั ย ผกผั น ในถ้ อ ยค ำที่ ว่ ำ “ขอบใจนะที่ บ อก”
หำกพิจำรณำตำมรูปภำษำจะเห็นว่ำ ถ้อยคำดังกล่ำวจัดอยู่ในรูปวัจนกรรมกำรขอบคุณ สังเกตได้
จำกคำว่ำ “ขอบใจ” แต่ในที่นี้อุดมไม่ได้รู้สึกซำบซึ้งต่อกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับม้ำลำยของไกด์ สังเกต
ได้จำกปริบทที่ไกด์อธิบำยลักษณะของม้ำลำยว่ำ ม้ำลำยเป็นสัตว์ที่พื้นขำว ลำยสีดำ หรือบำงทีก็พื้น
ดำ ลำยสี ขำว ซึ่งเป็ น กำรให้ ข้อมูล กลั บไปกลั บมำ และเป็นลั กษณะที่ไม่ได้แตกต่ำงกัน อีกทั้ง
ลักษณะดังกล่ำวก็เป็นสิ่งที่ทุกคนทรำบกันดีอยู่แล้ว ไกด์ไม่ได้ให้ข้อมูลใดที่เป็ นประโยชน์หรือเป็น
ควำมรู้ใหม่ แท้จริงแล้วอุดมต้องกำรประชดประชันไกด์ในเรื่องกำรบรรยำยลักษณะของม้ำลำยที่เป็น
กำรให้ข้อมูลกลับไปกลับมำ และเป็นลักษณะที่ใครๆ ก็ทรำบกันดีอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องเน้นย้ำก็ได้
ควรจะให้รำยละเอียดในเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมมำกกว่ำ ในที่ นี้อุดมจึงได้ประชดประชันด้วยกำรแสร้ง
กล่ำวขอบคุณ เสมือนว่ำตนรู้สึกขอบคุณไกด์ที่ให้ควำมรู้นี้กับตน ซึ่งในควำมเป็นจริงนั้น ตนไม่ได้
รู้สึกว่ำตนได้รับควำมรู้ใดๆ เกี่ยวกับม้ำลำยเพิ่มเติมเลย
(49) อุดมเล่ำถึงสำเหตุมำกมำยที่ทำให้ตนต้องกำรจะย้ำยบ้ำน และนี่ ก็เป็น
อีกสำเหตุหนึ่ง
“ถัดบ้ำนผมไป 5 หลังเนี่ย ผมมีเพื่อนบ้ำนเป็นเจ้ำแม่กวนอิมเว้ย (ฮำ) ป้ำย
ตัวแดงนะ พื้นแดง อักษรสี ทอง ตำหนักประทับเจ้ำแม่กวนอิม (ฮำ) คือผมนี่ไม่
เดือดร้อนนะที่มีเพื่อนบ้ำนเป็นเจ้ำแม่กวนอิม (ฮำ) ตอนกลำงวันท่ำนจะเข้ำทรง
ช่วยเหลือชำวโลก ให้ล่งให้เลข ผมไม่เดือดร้อน ตอนเช้ำตรู่ๆ เห็นเจ้ำแม่กวนอิมออก
มำตำกกำงเกงในเสื้อในผมไม่มีปัญหำ (ฮำ) บ่ำยๆ เจอเจ้ำแม่กวนอิมที่เดอะมอลล์
บำงกะปิ (ฮำ) ซื้อของ sale อยู่ก็ไม่เดือดร้อน (ฮำ) ตอนเย็นๆ ไปที่ลำนกีฬำท้ำย
หมู่บ้ำน เห็นเจ้ำแม่กวนอิมเต้นแอโรบิคอยู่ (ฮำ) ผมไม่เดือดร้อนอะไรเลยเว้ย ผมมี
ปัญหำอยู่อย่ำงเดียวครับ ช่วงที่เค้ำกินเจ หรือว่ำช่วงที่เค้ำทำพิธีสำคัญของเค้ำอะ
กินเจนี่แหละครับ จุดประทัด เริ่มพิธีเนี่ย คือประทัดที่เค้ำจุดเนี่ยมันไม่ใช่ 3-4 ดอก
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นึกออกมั้ย มัน 3-4 เมตร นึกออกมั้ย มันเป็ นพวงใหญ่ๆ ต่อไม้ไผ่ขึ้นไปยำวๆ นะ
ครับ แล้วเจ้ำแม่กวนอิมเนี่ย เค้ำไม่จุดหน้ำตำหนักตัวเองนะ (ฮำ) ฮวงจุ้ยมันไม่ดีนะ
(ฮำ) มำจุดหน้ำบ้ำนกู (ฮำ) ขอบใจเลย ตรงทำงสำมแพร่ง โอ้โห แล้วยื่นไม้ขึ้นไป
สูงๆ นี่ ห้องนอนกูเลย! (ฮำ)”
(เดี่ยว 7/ 1:35:12–1:36:34)
จำกตัวอย่ำงที่ (49) อุดมกล่ำวถ้อยคำนัยผกผันในถ้อยคำที่ว่ำ “ขอบใจเลย” หำกพิจำรณำ
ตำมรู ป ภำษำจะเห็ น ว่ำ ถ้อยคำดังกล่ ำวจัดอยู่ใ นรูปวัจนกรรมกำรขอบคุ ณ สั งเกตได้จำกคำว่ ำ
“ขอบใจ” แต่ในที่นี้อุดมไม่ได้รู้สึกซำบซึ้งหรือเป็นหนี้บุญคุณต่อเพื่อนบ้ำนของตนที่มำจุดประทั ด
บริเวณหน้ำบ้ำนของตน เพรำะในควำมเป็นจริง กำรจุดประทัดมักจะมีเสียงดังรบกวนอย่ำงมำก จึง
เป็น ไปไม่ได้ที่อุดมจะรู้สึกดีที่เพื่อนบ้ำนกระทำเช่นนั้น จำกปริบทจะเห็นได้ชัดเจนว่ำ อุดมจงใ จ
ประชดประชันเพื่อนบ้ำนของตนที่เป็นร่ำงทรงเจ้ำแม่กวนอิมซึ่งไม่ยอมจุดประทัดหน้ ำตำหนักของ
ตัวเอง แต่กลับมำจุดที่หน้ำบ้ำนของตน สร้ำงควำมเดือดร้อนและควำมรำคำญให้กับตนอย่ำงมำก
และเป็ น อีกหนึ่งสำเหตุที่ทำให้ อุดมรู้สึ กว่ำสภำพแวดล้ อมบริเวณที่ตนอำศัยอยู่นั้นไม่น่ำอยู่ และ
ต้องกำรจะย้ำยไปอยู่ที่อื่น กำรกล่ำวขอบคุณในที่นี้จึงเสมือนเป็นกำรแสร้งกล่ำวเพื่อประชดประชัน
เพื่อนบ้ำนของตนนั่นเอง
(50) อุดมร้องเพลงแร๊พเกี่ยวกับกำรเมือง และตอนนี้เป็นตอนที่อุดมกำลังจะ
กล่ำวถึงนักกำรเมืองบุคคลหนึ่งคือ ร้อยตำรวจเอก ดร.เฉลิม อยู่บำรุง
“มีคนละเค้ำอยู่บำรุง(ฮำ ปรบมือ) เรำมำตกลงกันก่อนว่ำ รอบนี้เรำ
รับผิดชอบร่วมกัน (ฮำ) อ่ำถ้ำไปก็ไปกันเป็นหมู่อะ (อุดมพูดคุยตกลงกับผู้ชม) ไม่เลย
หรอ! ขอบใจนะ (ฮำ)”
(เดี่ยว 7/ 3:28:56–3:29:17)
จำกตัวอย่ำงที่ (50) อุดมกล่ำวถ้อยคำนัยผกผันในถ้อยคำที่ว่ำ “ขอบใจนะ” หำกพิจำรณำ
ตำมรู ป ภำษำจะเห็ น ว่ำ ถ้อยคำดังกล่ ำวจั ดอยู่ใ นรูปวัจนกรรมกำรขอบคุ ณ สั งเกตได้จำกคำว่ ำ
“ขอบใจ” แต่ในที่นี้อุดมไม่ได้รู้สึกซำบซึ้งหรือเป็นหนี้บุญคุณผู้ชม แต่ต้องกำรประชดประชันผู้ชม
เนื่องจำกไม่มีผู้ชมคนใดตอบตกลงที่จะร่วมรับผิดชอบกับตนในกรณีที่หำกมีกำรฟ้องร้องเกิดขึ้นแม้สัก
คนเดียว อุดมจึงแสร้งกล่ำววัจนกรรมกำรขอบคุณที่ไม่จริงใจนี้ เสมือนว่ำตนรู้สึกซำบซึ้งและเป็นหนี้
บุญคุณผู้ชม แม้ว่ำในควำมเป็นจริงนั้นตนจะไม่ได้รับควำมร่วมมือแต่อย่ำงใด ทั้งนี้ก็เพื่อสื่อให้ผู้ชม
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รับทรำบว่ำตนกำลังสื่อควำมหมำยในเชิงประชดประชันอยู่ โดยที่ผู้ชมไม่ได้รู้สึกว่ำเป็น กำรต่อว่ำที่
รุนแรง อีกทั้งยังเป็นกำรสำมำรถสร้ำงอำรมณ์ขันให้กับผู้ชมได้อีกด้วย
จำกตัวอย่ำงทั้งหมดที่กล่ำวมำข้ำงต้น ผู้วิจัยสังเกตเห็นว่ำ ถ้อยคำนัยผกผันในรูปวัจนกรรม
กำรขอบคุณมักจะพบคำว่ำ “ขอบคุณ” “ขอบใจ” ปรำกฏอยู่ในถ้อยคำนั้นเสมอ แต่ผู้พูดกลับไม่ได้
รู้สึกซำบซึ้งหรือเป็นหนี้บุญคุณผู้ฟังดังเช่นควำมหมำยตำมรูป ซึ่งแสดงให้เห็นชัดเจนว่ำผู้พูดจงใจ
ละเมิดเงื่อนไขควำมจริงใจของวัจนกรรมกำรขอบคุณ กำรใช้วัจนกรรมกำรขอบคุณที่ละเมิดเงื่อนไข
ควำมจริ งใจเป็น อีกลั กษณะหนึ่ งของถ้อยคำนัยผกผั นที่ช่ว ยให้ อุดมสำมำรถสื่ อควำมหมำยในเชิง
ประชดประชันไปสู่บุคคลที่เป็นเป้ำหมำยได้อย่ำงดี ไม่ว่ำจะเป็นบุคคลอื่น หรือแม้กระทั่งกับผู้ชมเอง
โดยที่ไม่ทำให้บุคคลที่เป็นเป้ำหมำยรู้สึกว่ำถูกต่อว่ำอย่ำงรุนแรง ซึ่งผลลัพธ์นี้แตกต่ำงจำกกำรบริภำษ
อีกทั้งถ้อยคำนัยผกผันในลักษณะนี้ก็สำมำรถสร้ำงอำรมณ์ขันให้กับผู้ชมได้เป็นอย่ำงดีอีกด้วย
สรุปได้ว่ำ กำรใช้ถ้อยคำนัยผกผันในกลุ่มวัจนกรรมแสดงควำมรู้สึกนี้ เกิดจำกกำรที่อุดม
“จงใจ” ละเมิดเงื่อนไขควำมจริงใจของวัจนกรรมกลุ่มนี้ นั่นคือ อุดมไม่ได้มีควำมรู้สึกภำยในจิตใจ
เช่นนั้นจริงๆ กล่ำวคือ ไม่ได้รู้สึกชื่นชมหรือพึงพอใจต่อกำรกระทำนั้น ไม่ได้รู้สึกซำบซึ้งหรือเป็นหนี้
บุ ญคุณผู้ ฟัง ซึ่ง อุดมมักจะมีถ้อยคำแวดล้ อมที่คอยแนะให้ ผู้ ช มทรำบได้ว่ำ ตนไม่ได้ต้องกำรสื่ อ
ควำมหมำยตำมรูป แต่กำลังสื่อควำมนัยผกผันอยู่
จะเห็นว่ำ ในกำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟนครั้งที่ 7-10 ของอุดม แต้พำนิชนั้น พบชนิดของ
ถ้อยคำนั ย ผกผั น ที่พิจ ำรณำตำมแนวคิ ดวัจนกรรมทั้ง สิ้ น 11 วัจนกรรม ซึ่งสำมำรถจัด เป็นกลุ่ ม
วัจนกรรมได้ 4 กลุ่ม ดังนี้ 1. ถ้อยคำนัยผกผันในกลุ่มวัจนกรรมบอกกล่ำว พบ 1 วัจนกรรม คือ
วัจนกรรมบอกกล่ำว 2. ถ้อยคำนัยผกผันในกลุ่มวัจนกรรมชี้นำ พบ 5 วัจนกรรม ได้แก่ วัจนกรรม
กำรถำม วัจนกรรมกำรแนะนำ วัจนกรรมกำรขอร้อง วัจนกรรมกำรอนุญำต และวัจนกรรมกำร
ท้ำทำย 3. ถ้อยคำนัยผกผันในกลุ่มวัจนกรรมผูกมัด พบ 3 วัจนกรรม ได้แก่ วัจนกรรมกำรสัญญำ
วัจนกรรมกำรเสนอให้ และวัจนกรรมกำรขู่ 4. ถ้อยคำนัยผกผันในกลุ่มวัจนกรรมแสดงควำมรู้สึก
พบ 2 วัจนกรรม ได้แก่ วัจนกรรมกำรชม และวัจนกรรมกำรขอบคุณ ลักษณะของถ้อยคำนัยผกผัน
ทั้ง 4 กลุ่มวัจนกรรมนี้สำมำรถอธิบำยได้ด้วยแนวคิดวัจนกรรม กล่ำวคือ ถ้อยคำนัยผกผันชนิดนี้เกิด
จำกกำรที่ผู้พูดจงใจละเมิดเงื่อนไขควำมจริงใจของวัจนกรรมนั้นๆ เพื่อต้องกำรสื่อควำมหมำยนัย
ผกผันไปสู่ผู้ฟัง ปริบทจะเป็นสิ่งที่แนะให้ผู้ชมทรำบได้ว่ำ อุดมไม่จริงใจในกำรกล่ำววัจนกรรมนั้นๆ
และยังช่วยให้ผู้ชมตีควำมถ้อยคำนัยผกผันที่อุดมต้องกำรสื่อได้อีกด้วย
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อย่ำงไรก็ตำม จำกกำรศึกษำไม่พบกำรใช้ถ้อยคำนัยผกผันในกลุ่มวัจนกรรมกำรประกำศ
อำทิ กำรประกำศกำรสมรส กำรประกำศสงครำม กำรไล่ออก ฯลฯ ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่ำอำจเป็นเพรำะ
วัจ นกรรมในกลุ่มนี้ มักจะพบใช้ในสถำนกำรณ์ที่เป็นทำงกำรและมีควำมจริงจัง เพรำะเมื่อกล่ ำว
วัจนกรรมนี้ออกไปแล้ว จะมีผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในทันที โดยส่วนใหญ่มักจะพบในพิธีกรรม
ทำงศำสนำ กำรประกำศทำงกำรเมือง ฯลฯ จึงอำจเป็นเหตุผลที่ทำให้ไม่พบกำรใช้ถ้อยคำนัยผกผัน
ในกลุ่มวัจนกรรมกำรประกำศในกำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟน ซึ่งผลกำรศึกษำนี้สอดคล้องกับงำนวิจัย
ของ Panpothong ที่ศึกษำถ้อยคำนัยผกผันของผู้พูดภำษำไทย โดย Panpothong ได้ให้เหตุผลที่ว่ำ
สำเหตุที่ไม่พบผู้พูดภำษำไทยใช้ถ้อยคำนัยผกผันในรูปวัจนกรรมกำรประกำศก็เพรำะ วัจนกรรมกำร
ประกำศส่ ว นใหญ่ มี ค วำมเป็ น ทำงกำรสู ง แต่ ถ้ อ ยค ำนั ย ผกผั น จะไม่ ใ ช้ กั บ กรณี ที่ เ ป็ น ทำงกำร
(Panpothong, 1996: 69)
อนึ่ง ถ้อยคำนัยผกผันซึ่งเกิดจำกวัจนกรรมที่ละเมิดเงื่อนไขควำมจริงใจนั้น แตกต่ำงจำกกำร
โกหก เนื่องจำกกำรโกหกเป็นควำมตั้งใจของผู้พูดที่ต้องกำรให้ผู้ฟังเข้ำใจไปตำมนั้นและเชื่อตำมที่ผู้
พูดกล่ำว แต่ในกรณีของกำรกล่ำวถ้อยคำนัยผกผันนั้น ผู้พูดไม่ได้ต้องกำรให้ผู้ฟังเชื่อตำมถ้อยคำที่ตน
กล่ำวจริงๆ แต่ต้องกำรให้ผู้ฟังเข้ำใจควำมหมำยนัยผกผันที่ผู้พูดต้องกำรจะสื่อผ่ำนปริบท น้ำเสียง
กิริยำท่ำทำง กำรใช้สำยตำ ฯลฯ เพื่อสื่อควำมหมำยในเชิงประชดประชันและทัศนคติเชิงลบที่ผู้พูด
มีอยู่ ซึ่งแฝงอยู่ภำยใต้ถ้อยคำที่เป็นเชิงบวก ดังเช่นที่ Panpothong (1969: 53) ได้อธิบำยไว้ว่ำ
ควำมแตกต่ำงระหว่ำงถ้อยคำนัยผกผันในรูปวัจนกรรมกำรบอกกล่ำวกับกำรโกหกคือ ผู้กล่ำวถ้อยคำ
นั ย ผกผั น นั้ น จะแสดงให้ ผู้ ฟั ง เห็ น อย่ ำ งชั ด เจนว่ ำ ผู้ พู ด ละเมิ ด เงื่ อ นไขควำมจริ ง ใจ ( sincerity
condition) แต่ผู้ที่โกหกนั้นจะจงใจให้ผู้ฟังเชื่อว่ำสิ่งที่ตนกล่ำวนั้นเป็นควำมจริง
จำกกำรวิเครำะห์ลักษณะของถ้อยคำนัยผกผันในกำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟนครั้งที่ 7-10 ของ
อุดม แต้พำนิช พบว่ำ นอกจำกอุดมจะใช้ถ้อยคำนัยผกผันในหลำยลักษณะดังที่กล่ำวมำข้ำงต้นแล้ว
ผู้วิจัยยังพบลักษณะกำรใช้ถ้อยคำนัยผกผันที่เป็นลักษณะเด่นเฉพำะตัวของอุดมคือ อุดมมักจะใช้
ถ้อยคำนัยผกผันหลำยลักษณะในข้อควำมตอนเดียว ดังตัวอย่ำง
(51) ระหว่ำงกำรแสดง อุดมมีกำรกล่ำวถำมผู้ชม แต่ไม่มีผู้ชมคนใดตอบตน
กลับมำ
“ควำมเชื่อที่ทำตำมต่อๆ กันมำนะครับ ที่เล่ำมำตั้งแต่ตอนต้น เกิดจำกอะไร
รู้มั้ยครับ ควำมกลัวครับ ควำมกลัว ควำมกลัวตอนไหนครับ เรำกลัวกันมำตั้งแต่
เกิดครับ ตั้งแต่เรำเกิดเรำก็ฝังควำมกลัวนี้ไว้ที่ตัวเรำแล้วนะครับ โดยเฉพำะชำวไทย
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นะครับ เรำเกิดมำเป็นอะไรครับ (อุดมกล่ำวถำมผู้ชม แต่ไม่มีผู้ชมคนใดตอบกลับมำ)
เอ่อ...ขอบคุณทุกคนที่ร่วม ที่ร่วมคุยกับผมนะครับ (ฮำ) ไม่เป็นไรครับ ท่ำนซื้อบัตร
มำ เดี๋ยวผมทำของผมเองได้ (ฮำ) ไม่ต้องรบกวนหัวเรำะก็ได้นะครับ อยำกจะหลับก็
หลับไปเลยนะครับ (ฮำ)”
(เดี่ยว 7.5 / 1:56:08–1:56:47)
จำกตัวอย่ำงที่ (51) จะเห็นว่ำอุดมใช้ถ้อยคำนัยผกผันในลักษณะที่หลำกหลำย ถ้อยคำที่ว่ำ
“เอ่อ...ขอบคุณทุกคนที่ร่วม ที่ร่วมคุยกับผมนะครับ ” จัดเป็นถ้อยคำนัยผกผันในรูปวัจนกรรมกำร
ขอบคุณ ที่อุดมใช้เพื่อประชดประชันผู้ชม เนื่องจำกไม่มีผู้ชมคนใดตอบคำถำมที่ตนถำมในระหว่ำง
กำรแสดง
ส่วนถ้อยคำที่ว่ำ “ไม่เป็นไรครับ ท่ำนซื้อบัตรมำ เดี๋ยวผมทำของผมเองได้ ” จัดเป็นถ้อยคำ
นัยผกผันในรูปวัจนกรรมกำรบอกกล่ำว เนื่องจำกอุดมไม่ได้เชื่อตำมถ้อยคำที่ตนกล่ำว ทั้งนี้เพื่อ
ประชดประชันผู้ชมที่ไม่มีกำรโต้ตอบหรือมีปฏิกิริยำตอบสนองต่อคำถำมที่ตนถำมในระหว่ำ งกำรแสดง
ในที่นี้อุดมไม่ได้ต้องกำรสื่อควำมตำมรูปว่ำ ผู้ชมซื้อบัตรมำเพื่อมำชม ตนควรจะแสดงด้วยตนเอง
แต่ควำมหมำยนัยผกผันที่อุดมต้องกำรสื่อจริงๆ คือ แม้ว่ำผู้ชมจะซื้อบัตรเพื่อมำชมกำรแสดงที่ตน
เป็นผู้แสดง แต่ก็ควรจะมีปฏิกิริยำโต้ตอบหรือมีส่วนร่วมกับตนในกำรแสดงบ้ำงนั่นเอง
ส่วนถ้อยคำที่ว่ำ “ไม่ต้องรบกวนหัวเรำะก็ได้นะครับ อยำกจะหลับก็หลับไปเลยนะครับ ”
จัดเป็นถ้อยคำนัยผกผันในรูปวัจนกรรมกำรอนุญำต ในที่นี้อุดมไม่ได้ต้องกำรให้ผู้ชมกระทำตำมคำ
อนุญำตของตน กล่ำวคือ ไม่ได้ต้องกำรให้ผู้ชมนั่งชมกำรแสดงของตนเฉยๆ โดยที่ ไม่หัวเรำะหรือให้
ผู้ชมหลับระหว่ำงที่ตนแสดงได้จริงดังเช่นควำมหมำยตำมรูป เพรำะในควำมเป็นจริง นักแสดงทุกคน
ย่อมต้องกำรให้ผู้ชมสนใจกำรแสดงของตนอยู่แล้ว ทั้งนี้อุดมต้องกำรประชดประชันผู้ชมที่ไม่ยอมตอบ
คำถำมเวลำที่ตนถำม โดยกำรแสร้งอนุญำตให้ผู้ชมไม่ต้องหัวเรำะระหว่ำงที่ตนแสดงและอนุญำตให้
ผู้ชมหลับระหว่ำงที่ตนแสดงได้ ในที่นี้ควำมหมำยที่อุดมต้องกำรสื่อจะต้องพลิกกลับเป็นตรงกันข้ำม
นั่นคือ อุดมต้องกำรให้ผู้ชมโต้ตอบหรือมีปฏิกิริยำตอบสนองต่อคำถำมที่ตนถำมและกำรแสดงของตน
บ้ำงนั่นเอง
จะเห็นได้ว่ำ ในข้อควำมสั้นๆ ระยะเวลำไม่ถึง 1 นำที แต่อุดมสำมำรถใช้ถ้อยคำนัยผกผัน
ในลักษณะที่หลำกหลำยได้มำกถึง 3 ลักษณะ ได้แก่ ถ้อยคำนัยผกผันในรูปวัจนกรรมกำรขอบคุณ
ถ้อยคำนัยผกผันในรูปวัจนกรรมกำรบอกกล่ำว และถ้อยคำนัยผกผันในรูปวัจนกรรมกำรอนุญำต
นอกจำกนั้ น จำกตั ว อย่ ำ งนี้ ยั ง แสดงให้ เ ห็ น ว่ ำ ในขณะที่ อุ ด มสื่ อ สำรโต้ ต อบกั บ ผู้ ช ม
ก็น่ำสนใจว่ำ เขำก็ใช้ถ้อยคำนั ยผกผันในกำรประชดประชันผู้ชมด้วยเช่นกัน และกำรใช้ถ้อยคำ
นัยผกผันตอบกลับผู้ชมในลักษณะเช่นนี้ก็พบอยู่บ่อยครั้ง ตัวอย่ำงอื่นๆเพิ่มเติม เช่น
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(52) อุดมเปรียบเทียบวิธีกำรนำปลำกะพงไปทำอำหำรของคนญี่ปุ่นกับคน
ไทย
“ญี่ปุ่น กินอำหำรเป็นศิล ปะ ทุกอย่ำงที่เค้ำทำเป็นศิลปะ ดูวิธีที่เค้ำทำนะ
มันทำให้ของแพงขึ้น ยกตัวอย่ำงร้ำนไทยกับร้ำนญี่ปุ่น ไปตลำดพร้อมกัน ไปซื้อปลำ
กะพงขำวมำคนละ 1 ตัว 1 กิโลกรัม 100 บำท คนไทยเอำมำทำอะไรครับ เอำไป
ทอด ปลำกะพงทอด กลับหน้ำ กลับหลัง ใส่ในจำน อย่ำลืมเอำผักรองจำนด้วย
(ฮำ) น้ำซอสหวำนๆ 3 รส ปึ๊บ รับมำ 100 ขำย 130 บำท ได้กำไรเท่ำไหร่ (อุดม
กล่ำวถำมผู้ชม แต่มีผู้ชมบำงคนตอบว่ำ ได้กำไร 5 บำท) 5 บำท มึงเรียนหนังสือ
กันมั้ยเนี่ย (ฮำ)”
(เดี่ยว 7.5 / 2:09:04–2:09:58)
จำกตัวอย่ำงที่ (52) อุดมถำมผู้ชมว่ำ รับปลำกะพงมำ 100 บำท ขำย 130 บำท ได้กำไร
เท่ำไหร่ มีผู้ชมบำงคนตอบอุดมกลับมำว่ำ ได้กำไร 5 บำท อุดมจึงใช้ถ้อยคำนัยผกผันโต้ตอบผู้ชม
กลับได้ทันทีว่ำ “มึงเรียนหนังสือกันมั้ยเนี่ย” ซึ่งจัดเป็นถ้อยคำนัยผกผันในรูปวัจนกรรมกำรถำม แต่
อุดมเพียงแค่แสร้งใช้กำรถำมเพื่อประชดประชันแบบหยิกแกมหยอกผู้ชมบำงคนที่คำนวณตัวเลขง่ำยๆ
ผิด รำวกับว่ำไม่ได้เรียนหนังสือมำนั่นเอง
(53) อุดมแจกของให้กับผู้ชมก่อนกำรแสดง
“แต่ละรอบนะฮะ เรำมีผ้ำห่มแจกอุ่นๆ กันทุกรอบนะครับ รอบสุดท้ำยปีนี้
โฮะๆๆๆ ทำไมอยำกได้กั นนักหนำกั บอีข องเล็ กๆ น้อ ยๆ แค่เนี้ ย อยำกได้ มั้ยฮะ
(ผู้ ช มส่ ง เสี ย งตอบกลั บ พร้ อ มกั น ว่ ำ “อยำก”) อื้ ม หื ม มม เจนสั ม ผั ส ถึ ง พลั ง งำน
บำงอย่ำงที่กดดันขึ้นมำบนเวที (ฮำ ปรบมือ) เป็นพลังงำนแห่งควำมหิวกระหำย (ฮำ)
ปนควำมโลภนิดๆ (ฮำ) คืองี้ผ มไปทำสัญญำประชำคมกับรอบอื่นๆ แล้วไงว่ำ รอบ
สุดท้ำยปี้นี้เรำจะไม่แจก คือถ้ำแจกไปก็ผิดสัญญำ ก็คือโกงไง เค้ำกำลังรณรงค์โตไป
ไม่โกงนะ (ฮำ) เอำงี้ๆ เป็นไปได้มะ เรำแจกละเรำแบบแอบๆ แจกกันได้ป้ะ (ผู้ชมส่ง
เสียงกรี๊ดและปรบมือ) เรำอย่ำไปบอกเค้ำละกันนะ เอำงี้เป็ นกำรแจกแบบแอบๆ
แบบว่ำ ถ้ำเป็นรำชกำรก็คือว่ำ เวลำเค้ำให้ของกัน เค้ำให้กันใต้โต๊ะนะครับ แต่ว่ำเรำ
ไม่มีโต๊ะ เรำให้ของกันใต้เก้ำอี้ครับ อะล้วงครับ ล้วง ล้วง ครับ ล้วงครับ ล้วงครับ
(ผู้ชมส่งเสียงกรี๊ดด้วยควำมดีใจ) อื้อหืม สีหน้ำแช่มชื่นเหลือเกิน ฮะฮะฮ่ำ ผืนแรก
นะครับ ผืนสีเขียวให้ด้วยควำมสิเหน่หำนะครับ ผืนสีชมพูให้เป็นค่ำปิดปำกอย่ำไป
บอกใคร อะโบกๆๆ อ่ำว เอำงี้ล องเล่ น wave เล่ น wave มำจำกทำงนี้ก่อนมำ
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โอ้โห อะหยุดๆ พันนึง พันห้ำไม่ต้องเลย พันนึง พันห้ำเฉยๆ เลย สองผืนเกินรำคำ
บัตรละ (ฮำ) เธอห่มละนอนไปเลยดีกว่ำ (ฮำ)”
(เดี่ยว 10/ 10:32-13:25)
จำกตัวอย่ำงที่ (53) อุดมกล่ำวโต้ตอบผู้ชมด้วยกำรใช้ถ้อยคำนัยผกผัน ในที่นี้อุดมต้องกำร
จะประชดประชันผู้ช มกลุ่มที่ซื้อบัตรในรำคำเพียง 1,000 และ 1,500 บำทว่ำไม่ต้องโบกผ้ำ เล่ น
wave หรือร่วมแสดงควำมดีใจไปกับผู้ชมคนอื่นๆ เพรำะกำรได้ของแจกเป็นผ้ำห่มสองผืนก็ถือว่ำ
คุ้มค่ำเกินรำคำบัตรแล้ว กำรที่อุดมกล่ำวว่ำ “เธอห่มละนอนไปเลยดีกว่ำ ” จึงถือเป็นกำรแสร้ง
แนะนำเพื่อประชดประชันผู้ชมกลุ่มนี้ที่ซื้อบัตรในรำคำถูก รำวกับว่ำได้ผ้ำห่มสองผืนนี้แล้ว นอนหลับ
ไปโดยไม่ต้องชมกำรแสดงใดๆ ก็คุ้มค่ำมำกแล้วนั่นเอง
จะเห็นว่ำ ถ้อยคำนัยผกผันที่เกิดขึ้นบ่อยๆ แม้ในขณะสื่อสำรโต้ตอบกับผู้ชมนั้น แสดงให้
เห็นว่ำ อุดมเป็นคนที่มีควำมสำมำรถในกำรใช้ถ้อยคำนัยผกผันในกำรประชดประชันเรื่องรำวต่ำงๆ
ได้เป็นอย่ำงดี
จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูล ผู้วิจัยยังพบอีกว่ำ อุดมใช้ถ้อยคำนัยผกผันในควำมถี่สูง กล่ำวคือ
ในกำรแสดงแต่ละครั้งอุดมจะใช้ถ้อยคำนัยผกผันอย่ำงต่ำทุกๆ 5-10 นำทีโดยประมำณ กำรใช้ถ้อยคำ
นัยผกผัน (verbal irony) ในลักษณะที่หลำกหลำยและด้วยควำมถี่ที่สูงเช่นนี้บ่งชี้ให้เห็นชัดเจนว่ำ
ถ้อ ยค ำนั ย ผกผั น (verbal irony) เป็ น กลวิ ธี เ ด่ น กลวิ ธี ห นึ่ ง ในกำรแสดงเดี่ ย วไมโครโฟนของ
อุดม แต้พำนิช และกำรที่อุดมใช้ถ้อยคำนัยผกผันโต้ตอบกั บผู้ชมได้ทันทีก็แสดงให้เห็นว่ำถ้อยคำ
นัยผกผันเป็นกลวิธีทำงภำษำที่อุดมถนัดหรือเป็นลีลำส่วนตัวของเขำด้วยเช่นกัน
3.3 ความถี่ของลักษณะของถ้อยคานัยผกผันที่พิจารณาตามลักษณะ
จำกกำรวิเครำะห์ลักษณะของถ้อยคำนัยผกผัน (verbal irony) ในกำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟน
ครั้งที่ 7-10 ของอุดม แต้พำนิช ที่พิจำรณำตำมลักษณะสำมำรถสรุปควำมถี่เป็นตำรำงได้ดังนี้
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ตารางที่ 3 ตารางแสดงความถี่ของลักษณะของถ้อยคานัยผกผันที่พิจารณาตามลักษณะในการ
แสดงเดี่ยวไมโครโฟนครั้งที่ 7-10 ของอุดม แต้พานิช
ลักษณะของถ้อยคานัยผกผันที่พิจารณาตามลักษณะ
กำรกล่ำวถึงสิ่งที่เป็นไปไม่ได้หรือไม่สมเหตุสมผล
กำรกล่ำวเน้นให้เกินจริงอย่ำงมำก
กำรกล่ำวถ้อยคำที่มีควำมหมำยขัดแย้งกับถ้อยคำใกล้เคียง
กำรใช้ถ้อยคำนัยผกผันแบบเสียงสะท้อนกลับ
รวม

ความถี่
45
29
22
3
99

จำกตำรำงจะเห็นว่ำ ลักษณะของถ้อยคำนัยผกผันที่พิจำรณำตำมลักษณะ พบทั้งสิ้น 99
ครั้ ง
โดยอุดมเลื อกใช้ถ้อยคำนัย ผกผั นในลักษณะของกำรกล่ ำวถึงสิ่ งที่เป็นไปไม่ได้ห รือไม่
สมเหตุ ส มผลมำกที่ สุ ด ถึ ง 45 ครั้ ง สำเหตุ ที่ อุด มใช้ ถ้ อ ยค ำนั ย ผกผั น ในลั ก ษณะนี้ ม ำกที่ สุ ด อำจ
เนื่องมำจำก กำรกล่ำวสิ่งที่ไม่สมเหตุสมผลหรือเป็นเป็นไปไม่ได้ในควำมเป็นจริง จะช่วยแนะให้ผู้ชม
ทรำบได้ทันทีว่ำอุดมกำลั งใช้ถ้อยคำนัยผกผันอยู่ แม้ผู้ชมจะไม่ทรำบปริบท ก็จะตระหนักได้จำก
ควำมไม่สมเหตุสมผลของถ้อยคำที่กล่ำวกับควำมเป็นจริงของโลก อีกทั้งควำมไม่สมเหตุสมผลนี้ยัง
สำมำรถช่วยสร้ำงอำรมณ์ขันให้กับผู้ชม ซึ่งเป็นเป้ำหมำยหนึ่งของกำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟนอีกด้วย
รองลงมำคือ ถ้อยคำนัยผกผันในลักษณะของกำรกล่ำวเน้นให้เกินจริงอย่ำงมำก พบ 29 ครั้ง ซึ่งกำร
กล่ำวเน้นให้เกินจริงนี้นอกจำกจะสื่อควำมนัยผกผันได้แล้ว ยังสำมำรถสร้ำงอำรมณ์ขันให้กับผู้ชมได้
อย่ำงดีอีกด้วย รองลงมำคือ กำรกล่ำวถ้อยคำที่มีควำมหมำยขัดแย้งกับถ้อยคำใกล้เคียง พบ 2 2
ครั้ง ซึ่งถ้อยคำนัยผกผันในลักษณะนี้จะช่วยให้ผู้ชมที่ไม่ทรำบปริบททำงสังคมเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ มำ
ก่อน สำมำรถจะเข้ำใจควำมหมำยเป็นนัยผกผันที่อุดมต้องกำรสื่อได้ โดยสังเกตได้จำกถ้อยคำหลังที่
ตำมมำหรือถ้อยคำใกล้เคียง ซึ่งมักจะมีควำมหมำยขัดแย้งกันอย่ำงเห็นได้ ชัด ควำมขัดแย้งกันนี้บ่งชี้
ให้ทรำบควำมหมำยนัยผกผันที่อุดมต้องกำรสื่อได้อย่ำงดี รองลงมำคือ กำรใช้ถ้อยคำนัยผกผันแบบ
เสียงสะท้อนกลับ พบ 3 ครั้ง ซึ่งต้องเป็นกรณีของกำรนำถ้อยคำของบุคคลอื่น หรือควำมคิดที่เชื่อ
ว่ำบุคคลอื่นมีอยู่มำกล่ำวซ้ำ จึงมักพบในกำรสนทนำของคู่สนทนำในชีวิตประจำวันที่ผู้พูดมักจะนำ
ถ้อยคำของคู่ส นทนำที่เคยกล่ ำวไว้มำกล่ ำวซ้ำทันที เพื่อสื่ อทัศนคติในเชิงประชดประชันไปยังคู่
สนทนำ อย่ำงไรก็ตำม จำกข้อมูล ไม่พบกำรใช้ถ้อยคำนัยผกผันในลักษณะของกำรใช้ระดับภำษำที่
ไม่เหมำะสม ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่ำ อำจเป็ นเพรำะถ้อยคำนัยผกผันลักษณะนี้ ผู้พูดมักจะมีเป้ำหมำยเพื่อ
ประชดประชัน คู่ส นทนำโดยเฉพำะ ด้ว ยกำรใช้ระดับภำษำที่ขัดแย้งกับสถำนภำพของคู่ส นทนำ
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จึงน่ำจะพบกำรใช้ถ้อยคำนัยผกผันในลักษณะนี้ในกำรสนทนำกับคู่สนทนำในชีวิตประจำวันมำกเสีย
กว่ำจะพบเจอในกำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟน ซึ่งเป็นกำรเล่ำเรื่องรำวด้วยตัวผู้แสดงเพียงคนเดียว
3.4 ความถี่ของลักษณะของถ้อยคานัยผกผันที่พิจารณาตามมุมมองวัจนกรรม
จำกกำรวิเครำะห์ลักษณะของถ้อยคำนัยผกผัน (verbal irony) ในกำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟน
ครั้งที่ 7-10 ของอุดม แต้พำนิช ที่พิจำรณำตำมมุมมองวัจนกรรม สำมำรถสรุปควำมถี่เป็นตำรำงได้
ดังนี้
ตารางที่ 4 ตารางแสดงความถี่ของลักษณะของถ้อยคานัยผกผันที่พิจารณาตามมุมมองวัจนกรรม
ในการแสดงเดี่ยวไมโครโฟนครั้งที่ 7-10 ของอุดม แต้พานิช
ลักษณะของถ้อยคานัยผกผันที่พิจารณาตามมุมมองวัจนกรรม
วัจนกรรมกำรถำม
วัจนกรรมกำรบอกกล่ำว
วัจนกรรมกำรแนะนำ
วัจนกรรมกำรชม
วัจนกรรมกำรขอบคุณ
วัจนกรรมกำรขอร้อง
วัจนกรรมกำรอนุญำต
วัจนกรรมกำรเสนอให้
วัจนกรรมกำรท้ำทำย
วัจนกรรมกำรสัญญำ
วัจนกรรมกำรขู่
รวม

ความถี่
91
30
23
9
6
5
4
2
1
1
1
173

จำกตำรำงจะเห็นว่ำ ลักษณะของถ้อยคำนัยผกผันที่พิจำรณำตำมมุมมองวัจนกรรมพบทั้งสิ้น
173 ครั้ง โดยอุดมเลือกใช้ถ้อยคำนัยผกผันในรูปวัจนกรรมกำรถำมมำกที่สุดถึง 91 ครั้ง สำเหตุที่
อุดมใช้ถ้อยคำนัยผกผันในลักษณะนี้มำกที่สุดอำจเนื่องมำจำก กำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟนมักจะมีกำร
วิพำกษ์วิจำรณ์สังคมในเรื่องต่ำงๆ อยู่บ่อยครั้ง และอุดมก็มักจะใช้ถ้อยคำนัยผกผันในลักษณะนี้ เมื่อ
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กล่ ำวถึงเหตุกำรณ์และปั ญหำต่ำงๆ ที่ควรจะมีกำรแก้ไข อำทิ ปัญหำสั งคม ปัญหำกำรจรำจร
ปัญหำระบบขนส่งมวลชน ฯลฯ โดยใช้วัจนกรรมกำรถำมที่ไม่ต้องกำรคำตอบนี้ เพื่อ ระบำยควำม
คับข้องใจในเรื่องที่ประสบร่วมกัน
รองลงมำคือ ถ้อยคำนั ย ผกผั นในรูปวั จนกรรมกำรบอกกล่ ำ ว พบ 30 ครั้ง ซึ่งถ้อยค ำ
นัยผกผันในลักษณะนี้ อุดมไม่ได้เชื่อตำมถ้อยคำที่ตนกล่ำว และก็ไม่ได้ต้องกำรให้ผู้ชมเชื่อเช่นนั้น
ด้วย วัจนกรรมกำรบอกกล่ำวที่ละเมิดเงื่อนไขควำมจริงใจนี้สำมำรถสื่อควำมหมำยในเชิงประชด
ประชันได้อย่ำงดี
รองลงมำคือ ถ้อยคำนัยผกผันในรูปวัจนกรรมกำรแนะนำ พบ 23 ครั้ง ซึ่งปริบทจะเป็นสิ่ง
ที่แนะให้ผู้ชมทรำบได้ว่ำ อุดมเพียงแสร้งแนะนำในเรื่องนั้นๆ เท่ำนั้น ไม่ได้ต้องกำรให้กระทำตำม
คำแนะนำของตนจริงๆ แต่ต้องกำรสื่อควำมหมำยในเชิงประชดประชันนั่นเอง
รองลงมำคือ ถ้อยคำนัยผกผันในรูปวัจนกรรมกำรชม พบ 9 ครั้ง ซึ่งกำรชมที่ปรำศจำก
ควำมจริงใจ จะทำให้ผู้ฟังทรำบได้ทันทีว่ำ ผู้พูดกำลังสื่อควำมนัยผกผันอยู่
รองลงมำคือ ถ้อยคำนัยผกผันในรูปวัจนกรรมกำรขอบคุณ พบ 6 ครั้ง ซึ่งกำรขอบคุณที่
ปรำศจำกควำมจริงใจนี้ ผู้ชมจะเข้ำใจได้ทันทีว่ำผู้พูดไม่ได้หมำยควำมตำมรูป โดยสังเกตได้จำก
ปริบทที่ขัดแย้งกัน กล่ำวคือ กำรกระทำดังกล่ำวนั้นไม่ได้ทำให้ผู้ฟังรู้สึกซำบซึ้งหรือเป็นหนี้บุญคุณ
ในทำงตรงกันข้ำม กลับเป็นกำรกระทำที่ทำให้ผู้ฟังเกิดควำมรู้สึกไม่พอใจเสียด้วย
รองลงมำคือ ถ้อยคำนัยผกผันในรูปวัจนกรรมกำรขอร้อง พบ 5 ครั้ง ซึ่งอุดมมักจะใช้เพื่อ
ระบำยควำมคับข้องใจที่มีต่อเรื่องนั้นๆ หรือบุคคลนั้น โดยแสดงออกมำในรูปแบบของวัจนกรรมกำร
ขอร้องที่ละเมิดเงื่อนไขควำมจริงใจ
รองลงมำคือ ถ้อยคำนัยผกผันในรูปวัจนกรรมกำรอนุญำต พบ 4 ครั้ง ซึ่งอุดมมักจะใช้
ถ้อยคำนัยผกผันในลักษณะนี้ เมื่อรู้สึกขัดเคืองใจหรือไม่พอใจต่อเหตุกำรณ์ต่ำงๆ หรือใช้เมื่อต้องกำร
จะประชดประชันบุคคลที่เป็นเป้ำหมำย โดยแสดงออกมำในรูปแบบของวัจนกรรมกำรอนุญำตที่
ละเมิดเงื่อนไขควำมจริงใจนั่นเอง
รองลงมำคือ ถ้อยคำนัยผกผันในรูปวัจนกรรมกำรเสนอให้ พบเพียง 2 ครั้ง สำเหตุที่พบ
ถ้อยคำนัยผกผันในลักษณะนี้จำนวนน้อย อำจเนื่องมำจำกเนื้อหำที่นำมำวิพำกษ์วิจำรณ์อำจไม่ค่อยมี
เรื่องที่ต้องใช้ถ้อยคำนัยผกผันในลักษณะของกำรเสนอให้
รองลงมำคือ ถ้อยคำนัยผกผันในรูปวัจนกรรมกำรท้ำทำย พบเพียง 1 ครั้ง สำเหตุที่พบ
ถ้อยคำนัยผกผันในลักษณะนี้จำนวนน้อย อำจเนื่องมำจำกเนื้อหำที่นำมำวิพำกษ์วิจำรณ์อำจไม่ค่อยมี
เรื่องที่ต้องใช้ถ้อยคำนัยผกผันในลักษณะของกำรท้ำทำย
รองลงมำคือ ถ้อยคำนัยผกผันในรูปวัจนกรรมกำรสัญญำ พบเพียง 1 ครั้ง ผู้วิจัยเห็นว่ำ
กำรสัญญำเป็นกำรผูกมัดผู้กล่ำวสัญญำว่ำจะทำตำมนั้น เป็นวัจนกรรมที่จริงจัง ยำกที่จะนำมำใช้เป็น
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ถ้อยคำนัยผกผัน ในขณะที่ถ้อยคำนัยผกผันจะมีลักษณะของกำรประชดประชัน กำรหยิกแกมหยอก
ทีเล่นทีจริง และมักสื่อให้ผู้ฟังเข้ำใจได้อย่ำงชัดเจนว่ำผู้พูด “ไม่จริงใจ” ในกำรกล่ำวถ้อยคำนั้น นี่จึง
อำจเป็ น อีกเหตุผ ลหนึ่ งที่พบถ้อยคำนั ยผกผั นในรูปวัจนกรรมกำรสั ญญำค่อนข้ำงน้อย และด้ว ย
ลั ก ษณะของวั จ นกรรมกำรสั ญ ญำดัง ที่ ก ล่ ำ วไปข้ ำ งต้ น วั จ นกรรมกำรสั ญ ญำจึง อำจจะน ำมำใช้
วิพำกษ์วิจำรณ์ประเด็นต่ำงๆ ได้ไม่ดีเท่ำวัจนกรรมประเภทอื่นๆ
อันดับสุดท้ำยคือ ถ้อยคำนัยผกผันในรูปวัจนกรรมกำรขู่ พบน้อยที่สุด เพี ยง 1 ครั้ง ซึ่ง
สำเหตุที่ถ้อยคำนั ยผกผันในลักษณะนี้พบเป็นจำนวนน้อย ผู้วิจัยเห็นว่ำ เหตุผลน่ำจะเหมือนกับ
ถ้อยคำนัยผกผันในรูปวัจนกรรมกำรเสนอให้ที่พบในจำนวนน้อยเช่นกัน เนื่องจำกเรื่องรำวที่อุดม
นำมำเล่ำในกำรแสดงอำจยังไม่มีเรื่องรำวที่เอื้อให้ใช้ถ้อยคำนัยผกผัน ในลักษณะนี้ อีกทั้งลักษณะ
ของวัจนกรรมกำรขู่นั้นดูเป็นกำรใช้ถ้อยคำที่สื่อออกมำในด้ำนลบอย่ำงชัดเจน ซึ่งขัดแย้งกับลักษณะ
ของถ้อยคำนัยผกผันที่มักจะแสดงควำมหมำยตำมรูปออกมำในด้ำนบวกมำกกว่ำ หำกไม่มีเนื้อเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับกำรประชดประชันในรูปแบบของกำรแสร้งข่มขู่ อุดมก็มักจะไม่ใช้ถ้อยคำนัยผกผันใน
ลักษณะนี้
นอกจำกนั้น จำกตำรำงยังแสดงให้เห็นอีกว่ำ อุดม แต้พำนิช ใช้ถ้อยคำนัยผกผันในกลุ่ม
วัจนกรรมชี้นำบ่อยที่สุด รองลงมำคือกลุ่มวัจนกรรมบอกกล่ำวและกลุ่มวัจนกรรมแสดงควำมรู้สึก
ส่วนถ้อยคำนัยผกผันในกลุ่มที่มีกำรใช้น้อยที่สุด คือกลุ่มวัจนกรรมผูกมัด ซึ่งผลกำรวิจัยนี้สอดคล้อง
กับงำนวิจัยของ Panpothong ที่ศึกษำถ้อยคำนัยผกผันของผู้พูดภำษำไทย โดย Panpothong ได้
สรุปไว้ว่ำ ผู้พูดภำษำไทยมักจะใช้ถ้อยคำนัยผกผันในกลุ่มวัจนกรรมชี้นำและกลุ่มวัจนกรรมแสดง
ควำมรู้สึกอยู่บ่อยครั้ง ในขณะที่ถ้อยคำนัยผกผันในกลุ่มวัจนกรรมผูกมัดจะไม่ค่อยพบกำรใช้ในผู้พูด
ภำษำไทย (Panpothong, 1996: 121)
3.5 ลักษณะเด่นของถ้อยคานัยผกผันในการแสดงเดี่ยวไมโครโฟนครั้งที่ 7-10 ของอุดม แต้พานิช
จำกกำรศึกษำลักษณะของถ้อยคำนัยผกผัน (verbal irony) ในกำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟนครั้ง
ที่ 7-10 ของอุดม แต้พำนิช ในบทนี้ ทำให้เห็นว่ำ อุดม แต้พำนิช มีกำรใช้ถ้อยคำนัยผกผันใน
ลักษณะที่หลำกหลำยและควำมถี่สูง ซึ่งสังเกตได้จำกอุดมจะใช้ถ้อยคำนัยผกผันในทุกๆ 5-10 นำที
ของกำรแสดงโดยประมำณ ซึ่งกำรใช้ถ้อยคำนัยผกผันในลัก ษณะที่หลำกหลำยและควำมถี่สูงเช่นนี้
แสดงให้ เ ห็ น ว่ ำ ถ้ อ ยค ำนั ย ผกผั น เป็ น กลวิ ธี เ ด่ น กลวิ ธี ห นึ่ ง ในกำรแสดงเดี่ ย วไมโครโฟนของ
อุดม แต้พำนิช ซึ่งผลกำรศึกษำนี้สอดคล้องกับงำนวิจัยเรื่อง The Construction of Humor in
Note’s (Udom Taepanich) 4th Episode Standup Comedy” (กำรสร้ำงอำรมณ์ขันในงำนแสดง
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เดี่ยวไมโครโฟนครั้งที่ 4 ของโน้ต อุดม แต้พำนิช) โดย Mr.Chaiyaporn Rukroum (2012) ได้
กล่ำวถึงกลวิธีทำงภำษำที่โน้ต อุดม ใช้เพื่อสร้ำงอำรมณ์ขันให้กับผู้ชมในเดี่ยวไมโครโฟนครั้งที่ 4 ไว้ว่ำ
“อุดมมักจะใช้กำรเล่นคำ และคำพูดประชดประชันถำกถำง ผสมผสำนกับกลวิธีทำงภำษำอื่นๆ เช่น
กำรใช้คำที่มีควำมหมำยโดยนัย กำรล้อเลียน และกำรใช้ภำษำท่ำทำงเพื่อสร้ำงเสียงหัวเรำะให้แก่
ผู้ชม” (Chaiyaporn Rukroum, 2012: iv, 64) อย่ำงไรก็ตำม ในงำนวิจัยดังกล่ำว ไม่ได้มีกำร
กล่ำวถึงควำมถี่ของแต่ละกลวิธีไว้อย่ำงเด่นชัด อีกงำนวิจัยหนึ่งที่มีกำรศึกษำกลวิธีทำงภำษำเพื่อควำม
ขบขันของนักพูดท่ำนอื่น คืองำนวิจัยของวิภำวรรณ วงษ์สุวรรณ์ (2542) ซึ่งได้สรุปไว้ว่ำ “กลวิธี
ทำงภำษำที่ทินวัฒน์ใช้เพื่อให้ผู้ฟังรู้สึกขบขันนั้นมี 10 กลวิธี แต่กลวิธีที่ ทินวัฒน์ใช้มำกที่สุดในกำร
แสดงคือ กำรใช้คำที่สื่อควำมหมำยเกี่ยวกับเรื่องเพศ” (วิภำวรรณ วงษ์สุวรรณ์, 2542: 92) จะเห็น
ได้ว่ำ นักพูดท่ำนอื่นๆ ก็มีกลวิธีทำงภำษำที่เป็นลักษณะเด่นเฉพำะตัวในกำรแสดงทอล์คโชว์ ซึ่งอุดม
เป็นนักพูดที่แตกต่ำงจำกนักพูดท่ำนอื่นๆ ตรงที่ มีกำรใช้ถ้อยคำนัยผกผันเป็นกลวิธีเด่น กลวิธีหนึ่งใน
กำรแสดง และถ้อยคำนัยผกผันเป็นกลวิธีที่สำมำรถทำให้อุดมประสบควำมสำเร็จในกำรแสดงเดี่ยว
ไมโครโฟนและตอบโจทย์ของกำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟนของอุดมที่มักจะมีกำรหยิบยกประเด็นต่ำงๆ ใน
สังคมและกำรเมืองมำวิพำกษ์วิจำรณ์อยู่เ สมอ ถ้อยคำนัยผกผันที่อุดมเลือกมำใช้เป็นกลวิธีเด่นนั้น
สำมำรถประชดประชันเป้ำหมำยไปพร้อมๆ กับกำรสร้ำงเสียงหัวเรำะให้กับผู้ชม สิ่งนี้จึงทำให้ควำม
ตลกที่อุดมสร้ำงแตกต่ำงไปจำกควำมตลกของกำรแสดงในรูปแบบอื่น
นอกจำกนั้น ผู้วิจัยยังพบลักษณะเด่นของถ้อยคำนัยผกผันที่อุดม แต้พำนิช ใช้ในกำรแสดง
ที่แตกต่ำงจำกถ้อยคำนัยผกผันที่พบใช้ทั่วไปในชีวิตประจำวันและอำจกล่ำวได้ว่ำ เป็นลีลำกำรใช้ภำษำ
อย่ำงหนึ่งของอุดม ซึ่งสำมำรถอธิบำยได้เป็นประเด็นต่ำงๆ ดังนี้
ประเด็นที่ 1 อุดมจะมีลีลำกำรใช้ถ้อยคำนัยผกผันที่ค่อนข้ำงเฉพำะตัว คือ ใช้ กำรเล่ำเรื่อง
มำก่อน แล้วปิดท้ำยด้วยกำรกล่ำวถ้อยคำนัยผกผัน ซึ่งกำรให้รำยละเอียดหรือเล่ำเรื่องรำวมำก่อน
นั้นจะช่วยให้กำรประชดประชันนั้นเด่นชัดขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้ผู้ชมเข้ำใจถ้อยคำนัยผกผันได้ทันทีอีก
ด้วย
ประเด็ น ที่ 2 บ่ อ ยครั้ ง ที่ อุ ด มมั ก จะใช้ ถ้ อ ยค ำนั ย ผกผั น หลำยครั้ ง และหลำยลั ก ษณะใน
ข้อควำมตอนเดียว ระยะเวลำไม่กี่นำที และยังใช้ถ้อยคำนัยผกผันบ่อยทุกๆ 5-10 นำทีของกำรแสดง
โดยประมำณ ถือเป็นลักษณะเด่นเฉพำะตัวของอุดม
ประเด็นที่ 3 อุดมมักมีกำรใช้ถ้อยคำนัยผกผันโต้ตอบกับผู้ชมได้ทันที ในระหว่ำงกำรแสดง
ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำอุดมเป็นบุคคลที่มีควำมสำมำรถในกำรใช้ถ้อยคำนัยผกผันได้อย่ำงดีและเป็น ลีลำ
กำรใช้ภำษำประกำรหนึ่งของเขำ
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ประเด็ น ที่ 4 ชนิ ด ของปริ บทที่ ช่ ว ยให้ ผู้ ช มสำมำรถรั บ รู้ ถ้อ ยค ำนั ย ผกผั นได้ แ บ่ ง ได้ เ ป็ น
3 ประเภท คือ 1. ข้อควำมแวดล้อม (co-text) ซึ่งเป็นข้อควำมที่อยู่แวดล้อมถ้อยคำนัยผกผัน และ
หมำยรวมถึงเนื้อเรื่องที่อุดมเล่ ำให้ผู้ชมฟังก่อนที่จะใช้ถ้อยคำนัยผกผัน 2. ปริบท (context) ที่
เกี่ยวข้องกับถ้อยคำนัยผกผันที่ศึกษำ ซึ่งเป็นสภำพแวดล้อมและเงื่อนไขต่ำงๆ ที่รำยล้อมเหตุกำรณ์
นั้นๆ หรือข้อมูลควำมรู้โดยรวมที่เกี่ยวกับเรื่องรำวหรือเหตุกำรณ์นั้นๆ ซึ่งมีส่วนช่วยให้ผู้ชมรับรู้และ
ตีควำมถ้อยคำนัยผกผันได้ง่ำยขึ้น และ 3. พื้นควำมรู้ (background knowledge) ซึ่งเป็นควำมรู้
พื้นฐำนของผู้ชม หรือเป็นสิ่งที่ผู้ชมได้เคยประสบมำด้วยตัวเอง จำกกำรศึก ษำลักษณะของถ้อยคำ
นัยผกผันในกำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟนของอุดม แต้พำนิช พบว่ำ ส่วนใหญ่อุดมมักจะมีข้อควำม
แวดล้อมหรือเล่ำเนื้อเรื่องให้ผู้ชมฟังก่อนที่จะกล่ำวถ้อยคำนัยผกผันเสมอ และไม่ใช่แค่เพียงเรื่อง
ส่วนตัวของอุดมเท่ำนั้น แต่ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสังคมหรือกำรเมือง อุดมก็มักจะมีถ้อยคำ
แวดล้อมที่ช่วยให้ผู้ชมสำมำรถรับรู้ถ้อยคำนัยผกผันได้ แต่อย่ำงไรก็ตำม ถ้อยคำแวดล้อม (co-text)
จะช่วยให้ผู้ชมเข้ำใจควำมหมำยและสังเกตรู้ถ้อยคำนัยผกผันได้ในระดับหนึ่ง แต่ระดับควำมเข้ำใจ
และกำรตีควำมถ้อยคำนัยผกผันได้ลึกซึ้งระดั บใดนั้นขึ้นอยู่กับประสบกำรณ์ของผู้ชมแต่ละคน กำรที่
ผู้ชมมีพื้นควำมรู้หรือประสบกำรณ์ในเรื่องนั้นๆ หรือทรำบปริบทในเรื่องนั้นๆ มำก่อนก็จะช่วยให้รับรู้
ถ้อยนั ย ผกผั น ได้ง่ำยขึ้น ซึ่งมีส่ ว นช่ว ยต่อกำรตีควำมถ้อยคำนัยผกผั น อีกทั้งในบำงกรณียังเกิ ด
อำรมณ์ขันได้มำกกว่ำและไวกว่ำผู้ที่ไม่ทรำบปริบทหรือมีพื้นควำมรู้ในเรื่องนั้นๆ มำก่อน
ประเด็นที่ 5 ระดับควำมแรง-เบำของกำรประชดประชันที่อุดมใช้มีหลำยระดับ โดยอุดมจะ
ใช้ถ้อยคำนัยผกผันในกำรประชดประชันในประเด็นต่ำงๆ ที่หลำกหลำย ตั้งแต่เรื่องเล็กๆ ทั่วไปใน
ชีวิตประจำวัน เช่น เรื่องแมลงวันตอมปลำยหลอด ฯลฯ ไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆ ในสังคมและกำรเมือง
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กำรประชดประชันบุคคลผู้มีอำนำจทำงกำรเมืองอย่ำงนักกำรเมือง ดังเช่นกรณีที่
อุดมใช้ถ้อยคำนัยผกผันเพื่อวิพำกษ์วิจำรณ์ควำมขัดแย้งของนักกำรเมืองไทย หรือกำรวิพำกษ์วิจำรณ์
ควำมสำมำรถของผู้นำประเทศ ดังที่อุดมประชดประชันน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นำยกรัฐมนตรีใน
ขณะนั้นในเรื่องกำรอ่ำนโพย ดังตัวอย่ำง
(54) อุดมร้องเพลงแร๊พเกี่ยวกับ AEC ในตอนนี้อุดมพูดถึงเรื่องควำมขัดแย้ง
ทำงกำรเมืองของนักกำรเมืองไทย
“ชำติอื่นเค้ำขยันขำยค้ำ เรำขยันขำยหน้ำ แบ่งพรรคแบ่งสี ชำติไทยเรำสู้
เค้ำได้ ไม่ต้องทำอะไร แค่หยุดทะเลำะตบตี ปำกบอกปรองดอง แต่ก็ยังจองเวร
เห็นแล้วไมเกรน กำเริบทุกที จะไปรวมกับเค้ำทั้งหลำย รวมกันเองยังไม่ได้ อำยเค้ำ
มั้ยนี่ (ปรบมือ)”
(เดี่ยว 10/ 2:15:02-2:15:36)
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(55) อุดมกล่ำวถึงเรื่องกำรอ่ำนของเด็กไทย
“ผู้ ใ หญ่ ค วรอ่ ำ นให้ เ ด็ ก เห็ น เป็ น เยี่ ย งอย่ ำ ง อ่ ำ นให้ เ ด็ ก เห็ น บ้ ำ งเป็ น
ตั ว อย่ ำ งที่ ดี ตั ว อย่ ำ งมี อ ยู่ ถ มไป ไม่ ต้ อ งดู อื่ น ไกลนำยกรั ฐ มนตรี (ฮำ ปรบมื อ )
ภำษำไทยหรือภำษำอังกฤษ ภำษำอังกฤษหรือภำษำไทย แค่มีโพยยื่ นให้ ก็อ่ำนได้
ทันที (ฮำ ปรบมือ)”
(เดี่ยว 10/ 2:14:01-2:14:31)
จำกตัวอย่ำงที่ (54) จะเห็นได้ว่ำอุดมใช้กำรตั้งคำถำมเพื่อประชดประชันคนไทยในขณะนั้นที่
มีควำมขัดแย้งกัน จนนำไปสู่กำรแบ่งพรรคแบ่งสี และขำดควำมสำมัคคี ถ้อยคำ “อำยเค้ำมั้ยนี่” จึง
เป็นกำรถำมเพื่อให้คนไทยในขณะนั้นได้ฉุกคิดว่ำ ก่อนที่ประเทศไทยจะไปรวมเป็นหนึ่งในสมำชิกของ
กลุ่มประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนนั้น เรำควรจะมีควำมสำมัคคีกันในชำติก่อน กำรที่คนไทยยังขำด
ควำมสำมัคคีและมีกำรทะเลำะเบำะแว้งกันอยู่เป็นประจำเช่นนี้จึงเป็นสิ่งที่ควรจะละอำยใจ ส่วน
ตัวอย่ำงที่ (55) อุดมก็จงใจใช้ถ้อยคำนัยผกผันในลักษณะของกำรแสร้งชม เพื่อประชดประชันและ
วิพำกษ์วิจำรณ์ควำมสำมำรถของผู้นำประเทศที่มักจะต้องคอยอ่ำนสคริปต์อยู่เสมอ และมักจะถูก
วิจำรณ์ในเรื่องกำรอ่ำนคำทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษแบบผิดๆ อยู่บ่อยครั้ง ควำมหมำยที่อุดม
ต้องกำรสื่อซึ่งตรงข้ำมกับควำมหมำยตำมรูปคือ นำยกรัฐมนตรีไม่ใช่ตัวอย่ำงของนักอ่ำนที่ดีนั่นเอง
ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำอุดมวิพำกษ์วิจำรณ์ผู้นำประเทศในประเด็นที่เกี่ยวกับควำมน่ำเชื่อถือและภำวะผู้นำ
แต่เมื่ออุดมใช้ถ้อยคำนัยผกผันเป็นเครื่องมือในกำรวิพำกษ์วิจำรณ์จึงทำให้ ถ้อยคำที่สื่อออกมำดูเป็น
ลักษณะของกำร “หยิกแกมหยอก” อีกทั้งกำรวิพำกษ์วิจำรณ์ยังกระทำภำยใต้ “กรอบกำรเล่น ”
(playful frame) ผู้ถูกวิจำรณ์ไม่ควรถือเป็นเรื่องจริงจัง (ศิริพร ภักดีผำสุ ข, 2549: 136) ในที่นี้
นักกำรเมืองควรถือว่ำกำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟนเป็นเพียงกำรแสดง ไม่ใช่เรื่องจริงจัง กรอบกำรเล่น
จึงเป็นสิ่งที่ช่วยให้อุดมสำมำรถวิพำกษ์วิจำรณ์ประเด็นต่ำงๆ ได้โดยอ้อม และช่วยปกป้องอุดมจำก
กำรถูกฟ้องร้องได้ จะเห็นได้ว่ำ อุดมสำมำรถใช้ถ้อยคำ นัยผกผันมำวิพำกษ์วิจำรณ์ในเรื่องที่เสี่ยงต่อ
กำรถูกฟ้องร้องได้ ทำให้ผู้ชมรู้สึกถูกใจอย่ำงมำก เสมือนว่ำอุดมได้เป็น “กระบอกเสียง” แทนผู้ชม
ในกำรพูดและระบำยสิ่งที่อยู่ในใจของผู้ชมที่รู้สึกร่วมกันออกมำ
ในประเด็นของเนื้อเรื่องและกลุ่มเป้ำหมำยที่อุดมเลือกนำมำประชดประชันนี้ ผู้วิจัยจะได้
วิเครำะห์และอธิบำยอย่ำงละเอียดอีกครั้งในบทที่ 5 ต่อไป
ประเด็นที่ 6
อุดมมีลีลำกำรเล่ำเรื่องเสมือนว่ำมำร่วมพูดคุยกับผู้ชม มำร่วมวงซุบซิบ
เรื่องรำวต่ำงๆ ในสังคม และคล้ำยคลึงกับกำรเล่ำข่ำว แต่ต่ำงจำกกำรเล่ำข่ำวในแง่ที่กำรเล่ำข่ำว
ไม่ได้ทำให้ผู้ชมเกิดอำรมณ์ขัน ในขณะที่กำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟนของอุดมทำให้ผู้ชมเกิดอำรมณ์ขัน
ด้วยกลวิธีทำงภำษำอย่ำงถ้อยคำนัยผกผันนั่นเอง

133
นอกจำกนั้นลั กษณะเด่นในประเด็นต่ำงๆ ที่ได้กล่ำวไปข้ำงต้นแล้ว นั้น อุดมยังมีกำรใช้
อวัจนภำษำต่ำงๆ อำทิ กำรใช้ทำนองเสียงที่สูงผิดปกติ กำรแสดงสีหน้ำที่เคร่งขรึมต่ำงไปจำกปกติ
ฯลฯ เป็นลักษณะเด่นเฉพำะตัวที่สำมำรถแนะให้ผู้ชมทรำบได้ว่ำขณะนั้นตนกำลังสื่อควำมนัยผกผัน
อยู่ ซึ่งผู้ วิจัยจะได้วิเครำะห์ และอธิบำยอย่ำงละเอียดในบทที่ 4 ต่อไป ในส่ วนนี้ผู้วิจัยจะขอสรุป
ลักษณะของถ้อยคำนั ยผกผัน ในกำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟนครั้งที่ 7-10 ของอุดม แต้พำนิช เป็น
แผนภูมิ เพื่อให้ผู้อ่ำนเห็นภำพได้ชัดเจนมำกขึ้น
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แผนภูมิที่ 1 แผนภูมิสรุปลักษณะของถ้อยคานัยผกผันที่พบในการแสดงเดี่ยวไมโครโฟนครั้งที่
7-10 ของอุดม แต้พานิช
ลักษณะของถ้อยคำนัยผกผันที่พบในกำร
แสดงเดี่ยวไมโครโฟนครั้งที่ 7-10 ของ
อุดม แต้พำนิช

ลักษณะของถ้อยคำนัยผกผัน
ที่พิจำรณำตำมลักษณะ

ลักษณะของถ้อยคำนัยผกผัน
ที่พิจำรณำตำมมุมมอง
วัจนกรรม
ถ้อยคำนัยผกผันใน

กำรกล่ำวถ้อยคำที่มีควำมหมำย
ขัดแย้งกับถ้อยคำใกล้เคียง
กำรกล่ำวถึงสิ่งที่เป็นไปไม่ได้
หรือไม่สมเหตุสมผล
กำรกล่ำวเน้นให้เกินจริงอย่ำงมำก

กลุ่มวัจนกรรมบอกกล่ำว
วัจนกรรมกำรบอกกล่ำว
ถ้อยคำนัยผกผันใน
กลุ่มวัจนกรรมชี้นำ
วัจนกรรมกำรถำม
วัจนกรรมกำรแนะนำ
วัจนกรรมกำรขอร้อง
วัจนกรรมกำรอนุญำต
วัจนกรรมกำรท้ำทำย

กำรใช้ถ้อยคำนัยผกผันแบบเสียง

ถ้อยคำนัยผกผันใน

สะท้อนกลับ

กลุ่มวัจนกรรมผูกมัด
วัจนกรรมกำรเสนอให้
วัจนกรรมกำรสัญญำ
วัจนกรรมกำรขู่
ถ้อยคำนัยผกผันในกลุ่ม
วัจนกรรมแสดงควำมรู้สึก
วัจนกรรมกำรชม
วัจนกรรมกำรขอบคุณ

บทที่ 4
อวัจนภาษาที่สื่อถ้อยคานัยผกผัน (verbal irony) ในการแสดงเดี่ยวไมโครโฟนครั้งที่ 7-10
ของอุดม แต้พานิช

โดยปกติมนุษย์มักใช้วัจนภำษำและอวัจนภำษำควบคู่กันไปเพื่อซ้ำควำมหมำย เน้นย้ำ หรือ
ขยำยควำมเพื่อให้คู่สื่อสำรเข้ำใจควำมหมำยของสำรได้ชัดเจนยิ่งขึ้น (สุรัตน์ ตรีสุกล, 2547: 160)
ในกำรใช้ถ้อยคำนัยผกผันแต่ละครั้งก็เช่นเดียวกัน ในบำงครั้งอวัจนภำษำเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผู้ ใช้ถ้อยคำ
นัยผกผันจะแสดงออกมำร่วมกับกำรกล่ำวถ้อยคำนัยผกผัน เพื่อช่วยสื่อควำมหมำยนัยผกผันให้ผู้ฟัง
ทรำบ บ่อยครั้งที่อวัจนภำษำช่วยให้ผู้ฟังสำมำรถรับรู้ได้ว่ำ ผู้พูดไม่ได้กำลังสื่อควำมตำมรูป และมี
ควำมหมำยเป็นนัยบำงอย่ำงที่ซ่อนอยู่ ในกำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟนซึ่งมีกำรใช้ถ้อยคำนัยผกผันเป็น
กลวิ ธี เ ด่ น กลวิ ธี ห นึ่ ง ในกำรแสดง นอกจำกปริ บ ทที่ ช่ ว ยสื่ อ ควำมนั ย ผกผั น ให้ กั บ ผู้ ช มได้ แ ล้ ว
อวัจนภำษำก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยแนะให้ผู้ชมทรำบได้ว่ำ อุดมกำลังสื่อควำมนัยผกผันอยู่ ในบทนี้
ผู้ วิ จั ย จะวิ เ ครำะห์ อ วั จ นภำษำที่ อุ ด ม แต้ พ ำนิ ช ใช้ เ พื่ อ สื่ อ ถ้ อ ยค ำนั ย ผกผั น ว่ ำ มี อ ะไรบ้ ำ ง
กำรใช้อวัจนภำษำต่ำงๆ นั้นจะสำมำรถช่วยสื่อควำมหมำยนัยผกผันในกำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟนของ
อุดม แต้พำนิช ได้อย่ำงไร
ก่อนอื่นผู้วิจัยจะขอกำหนดนิยำมของ “อวัจนภำษำ” และประเภทของอวัจนภำษำเพื่อเป็น
กรอบในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
สวนิต ยมำภัย (2526) ได้ให้นิยำมของ “อวัจนภำษำ” ไว้ว่ำหมำยถึง กิริยำอำกำรต่ำงๆ ที่
ปรำกฏออกมำทำงร่ำงกำยของมนุษย์เป็นส่วนใหญ่ และสำมำรถสื่อควำมหมำยได้ อวัจนภำษำส่วน
ใหญ่แล้ว จะบ่งบอกให้ ทรำบควำมรู้สึกและบุคลิกลักษณะของบุคคลนั้น เช่น อำกำรยิ้มแย้มบน
ใบหน้ำบ่งบอกควำมรู้สึกพึงพอใจ อำกำรหัวเรำะเยำะบ่งบอกควำมรู้สึกดูหมิ่น เป็นต้น (สวนิต ยมำ
ภัย, 2526:72-73)
นอกจำกนั้น สวนิต ยมำภัย (2526) ยังได้แบ่งประเภทของอวัจนภำษำออกเป็น 7 ประเภท
ดังนี้
1. เทศภำษำ (สถำนที่และช่วงระยะ) หมำยถึง ภำษำที่ปรำกฏขึ้นจำกลักษณะของสถำนที่
และช่ ว งระยะที่ บุ คคลทำกำรสื่ อ สำรกั นอยู่ ทั้ง สถำนที่และช่ว งระยะจะบ่ งบอกควำมหมำยบำง
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ประกำรได้ชัดเจนพอสมควร เช่น บุคคลสองคนต่ำงเพศกันนั่งอยู่บนม้ ำนั่งตัวเดียวกัน (สถำนที่)
และนั่งชิดกันประมำณหนึ่งคืบ (ช่วงระยะ) บ่งบอกให้เห็นถึงควำมสัมพันธ์เป็นพิเศษของทั้งสองบุคคล
ที่ไม่ใช่เพียงผู้รู้จักกันธรรมดำ
2. กำลภำษำ (กำลเวลำ) หมำยถึง อวัจนภำษำที่ใช้เวลำเป็นเครื่องสื่อควำมหมำย แบ่งย่อย
ได้ 2 ลักษณะดังนี้ ลักษณะแรกคือ เวลำที่จุดใดจุดหนึ่ง เช่น เวลำนัดหมำย บุคคลที่ไปติดต่อธุระ
ตรงตำมเวลำนัดหมำย ก็จะมีโอกำสที่ธุระของตนจะสำเร็จได้มำกกว่ำบุคคลที่ไปผิดเวลำ ลักษณะที่
สองคือ ช่วงเวลำที่ใช้ เช่น มีบุคคลหนึ่งมำรอพบเรำอยู่นำนถึง 1 ชั่วโมง แสดงให้เห็นว่ำบุคคลนี้
ต้องมีธุระที่สำคัญมำก
3. นัย นภำษำ (สำยตำ) หมำยถึง อวัจนภำษำที่เกิดจำกกำรใช้ดวงตำหรือสำยตำ เพื่อ
สื่อสำรอำรมณ์ ควำมรู้สึกนึกคิด ควำมประสงค์ และทัศนคติบำงประกำรในตัวผู้ส่งสำร พฤติกรรม
ของดวงตำของคนเรำในกำรสื่อสำรนอกจำกกำรมอง กำรจ้อง กำรชำเลือง กำรทอดสำยตำให้ต่ำลง
แล้ว ยังมีกำรหรี่ตำให้เล็กลง ซึ่งแสดงควำมสงสัยหรือไม่แน่ใจ หรือกำรลืมตำให้โพลง แสดงออกถึง
ควำมพิศวง ควำมตื่นเต้น และควำมต้องกำรอย่ำงรุนแรง เป็นต้น
4. สัมผัสภำษำ (กำรสัมผัส) หมำยถึง อวัจนภำษำที่เกิดจำกกำรใช้อำกำรสัมผัส เพื่อสื่อสำร
ควำมรู้สึ กและอำรมณ์ ตลอดจนควำมปรำรถนำที่ฝังลึกอยู่ในใจของผู้ ส่งสำรไปยังผู้รับสำร เช่น
กำรสัมผัสแขนของคนไข้ที่กำลังนอนป่วยอยู่ที่โรงพยำบำลเพียงเบำๆ สื่อสำรถึงควำมเห็นอกเห็นใจ
และก่อเกิดกำลังใจแก่คนเจ็บได้อย่ำงดี
5. อำกำรภำษำ (กิริยำท่ำทำง) หมำยถึง อวัจนภำษำที่อยู่ในรูปของกำรเคลื่อนไหวร่ำงกำย
เพื่อสื่อสำร ได้แก่ กำรเคลื่อนไหวศีรษะ แขน ขำ และลำตัว เป็นต้น
6. วัตถุภำษำ (วัตถุหรือสิ่งของ) หมำยถึง อวัจนภำษำที่เกิดจำกกำรใช้และกำรเลือกวัตถุมำ
ใช้ เพื่อแสดงควำมหมำยบำงประกำรให้ปรำกฏ อันหมำยรวมถึงสิ่งของทุกขนำดทุกลักษณะที่ใช้ส่ง
สำรบำงประกำรได้ รวมถึงเครื่องแต่งกำยด้วย ตัวอย่ำงเช่น กำรเลือกใช้รถยนต์เพื่อเป็นเครื่องแสดง
ฐำนะ เป็นต้น
7. ปริภำษำ (น้ำเสียง) หมำยถึง อวัจนภำษำที่เกิดจำกกำรใช้น้ำเสียงประกอบถ้อยคำที่พูด
ออกไป น้ำเสียงที่เปล่ง ออกไปไม่ใช่ถ้อยคำ แต่แนบสนิทอยู่โดยรอบถ้อยคำ จนยำกที่จะแยกออก
จำกถ้อยคำได้ ตำมปกติในกำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคล น้ำเสียงมีควำมสำคัญมำกในกำรสื่อควำมหมำย
และพื้นอำรมณ์ของผู้พูด เช่น แม้ว่ำจะใช้ถ้อยคำอย่ำงเดียวกัน น้ำเสียงอำจแสดงควำมหมำยฉัน
มิตร หรือแสดงควำมหมำยในเชิงประชดประชันก็ได้ ฯลฯ นอกจำกนั้น ปริภำษำยังสำมำรถแบ่ง
ลักษณะย่อยได้อีกหลำยลักษณะ ได้แก่ ควำมดัง ควำมทุ้มแหลม ควำมเร็ว จังหวะ ควำมชัดเจน
ซึง่ แต่ละลักษณะนีข้ น้ึ อยูก่ บั ผู้ใช้น้ำเสียงว่ำจะบังคับหรือกำหนดให้มคี วำมหมำยพิเศษเช่นใด
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ในงำนวิจัยนี้ ผู้วิจัยจะยึดนิยำมและนำกำรจัดแบ่งประเภทอวัจนภำษำของ สวนิต ยมำภัย
(2526) มำใช้ในกำรวิเครำะห์และจัดประเภทอวัจนภำษำประกอบถ้อยคำนัยผกผันที่พบในกำรแสดง
เดี่ยวไมโครโฟนของอุดม แต้พำนิช
4.1 ประเภทของอวั จ นภาษาที่ สื่ อ ถ้ อ ยค านั ย ผกผั น ในการแสดงเดี่ ย วไมโครโฟนของ
อุดม แต้พานิช
ขอบเขตควำมหมำยของ “อวัจนภำษำสื่อถ้อยคำนัยผกผัน ” ในงำนวิจัยนี้หมำยถึง กิริยำ
อำกำรต่ำงๆ ที่อุดม แต้พำนิ ช แสดงออกมำทำงร่ำงกำย ที่ไม่ใช่กำรกล่ำวถ้อยคำ เพื่อช่ว ยสื่ อ
ควำมหมำยนัยผกผัน อำจจะเป็นกำรเคลื่อนไหวร่ำงกำย กำรแสดงออกทำงสีหน้ำ กำรใช้ท่ำทำง
ประกอบ กำรใช้ส ำยตำ รวมไปถึงกำรใช้น้ำเสี ยง จังหวะในกำรพูด ระดับเสียง หรือกำรเน้น
น้ำหนักเสียง เป็นต้น อวัจนภำษำเหล่ำนี้จะต้องเป็นอวัจนภำษำที่ปรำกฏใช้ควบคู่ไปกับกำรกล่ำว
ถ้อยคำนัยผกผัน โดยในหนึ่งถ้อยคำนัยผกผันนั้น อำจพบกำรใช้อวัจนภำษำมำกกว่ำหนึ่งอย่ำงได้
เกณฑ์ในกำรวิเครำะห์ว่ำอวัจนภำษำใดเป็นอวัจนภำษำเพื่อสื่อถ้อยคำนัยผกผันหรือไม่นั้น
ผู้วิจัยมีเกณฑ์ในกำรพิจำรณำคือ พิจำรณำจำกอวัจนภำษำที่เกิดขึ้นกับถ้อยคำนัยผกผันทุกๆ ครั้ง
จำกกำรวิ เ ครำะห์ ข้ อ มู ล กำรแสดงเดี่ ย วไมโครโฟนของอุ ด ม แต้ พ ำนิ ช พบว่ ำ
อุดม แต้พำนิช ใช้อวัจนภำษำเพื่อสื่อถ้อยคำนัยผกผันเป็นจำนวนมำกถึง 311 ครั้ง โดยสำมำรถแบ่ง
ประเภทของอวัจนภำษำที่พบได้เป็น 3 ประเภทตำมชนิดของอวัจนภำษำ ดังรำยละเอียดต่อไปนี้
4.1.1 อาการภาษา (การแสดงออกทางสีหน้า)
อำกำรภำษำ คือ อวัจ นภำษำที่อยู่ในรูปของกำรเคลื่ อนไหวร่ำงกำยเพื่อสื่ อสำร ได้แก่
กำรเคลื่อนไหวศีรษะ แขน ขำ และลำตัว เป็นต้น (สวนิต ยมำภัย , 2526: 82) รวมไปถึงกำร
แสดงออกทำงสีหน้ำ ซึ่งก็ถือเป็นกำรเคลื่อนไหวอวัยวะของร่ำงกำยเช่นเดียวกัน สุรัตน์ ตรีสุกล
(2547, 161) กล่ำวไว้ว่ำ โดยปกติอวัยวะต่ำงๆ บนใบหน้ำของมนุษย์นั้นจะมีกำรเคลื่อนไหวอยู่
ตลอดเวลำ กำรเคลื่อนไหวดังกล่ำวนั้นสำมำรถแสดงให้เห็นถึงกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนอำรมณ์และ
ควำมรู้ สึก เช่น มีควำมสุ ข มีควำมทุกข์ พอใจ ไม่พอใจ เบื่อหน่ำย สงสัย ฯลฯ มนุษย์จึง
สำมำรถรับรู้ควำมรู้สึกนึกคิดของคู่สื่อสำรได้โดยสังเกตจำกสีหน้ำของคู่สนทนำ
จำกกำรศึก ษำข้ อ มูล กำรแสดงเดี่ย วไมโครโฟนของอุ ด ม แต้ พ ำนิ ช พบว่ำ อุ ด มมี ก ำร
แสดงออกทำงสีหน้ำในขณะที่กล่ำวถ้อยคำนัยผกผันในหลำยลักษณะ โดยมักจะเป็นกำรแสดงสีหน้ำที่
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ไม่เข้ำกันกับวัจนกรรมที่กล่ำวหรือขัดแย้งกับปริบท ควำมขัดแย้งกันนี้เองที่ช่วยแนะให้ผู้ชมทรำบว่ำ
ขณะนั้นอุดมไม่ได้กำลังสื่อควำมตำมรูป แต่มีควำมหมำยนัยผกผันที่แฝงอยู่ หรือบำงครั้งก็เป็นกำร
แสดงสีหน้ำที่ผิดไปจำกปกติที่ช่วยดึงดูดควำมสนใจของผู้ชม และนำไปสู่กำรรับรู้ถ้อยคำนั ยผกผันได้
อีกทั้งกำรแสดงออกทำงสีหน้ำยังช่วยสื่ออำรมณ์และควำมรู้สึกของอุดมที่มีต่อเรื่องรำวนั้นๆ ได้เป็น
อย่ำงดี จำกข้อมูลพบว่ำ อุดมมีกำรแสดงออกทำงสีหน้ำที่สื่อถ้อยคำนัยผกผันจำนวน 123 ครั้ง โดย
สำมำรถแบ่งลักษณะย่อยได้เป็น 2 ลักษณะ ดังต่อไปนี้
4.1.1.1 การแสดงสีหน้าที่เคร่งขรึมหรือนิ่งเฉยมากเกินกว่าปกติ
พจนำนุกรมไทย คำว่ำ “เคร่งขรึม” นั้นเป็นคำวิเศษณ์หมำยถึง ไม่เบิกบำน ไม่เล่นหั ว
เอำจริงเอำจัง (รำชบัณฑิตยสถำน, 2556: 268) จำกข้อมูลกำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟน ผู้วิจัยพบว่ำ
อุดมมักจะแสดงสีหน้ำที่เคร่งขรึมหรือนิ่งเฉยมำกเกินกว่ำปกติควบคู่ไปกับกำรกล่ำวถ้อยคำนัยผกผัน
โดยอุดมมักจะแสดงออกทำงสีหน้ำเสมือนกำลังตรึกตรองอยู่ คล้ำยกำรวำงมำด เอำจริงเอำจัง หรือ
อยู่ในลักษณะของอำกำรนิ่งเฉยมำกเกินกว่ำปกติ ไม่แสดงอำรมณ์ควำมรู้สึกใดๆ ออกมำทำงสีหน้ำ
ซึ่งเป็นกำรแสดงสีหน้ำที่ต่ำงไปจำกปกติ และมักจะพบใช้ในขณะที่กล่ำวถ้อยคำนัยผกผันเพียงเท่ำนั้น
กำรแสดงสีหน้ำในลักษณะเคร่งขรึมหรือนิ่งเฉยมำกเกินกว่ำปกติเช่นนี้มีควำมขัดแย้งกับปริบทหรือ
เรื่องที่อุดมนำมำเล่ำ กล่ำวคือ เรื่องที่กำลังพูดถึงมิได้เป็นเรื่องสำคัญหรือจริงจังมำกถึงขนำดต้องทำ
สีหน้ำเช่นนี้ เมื่อผู้ชมเห็นควำมไม่เข้ำกันนี้ ประกอบกับกำรพิจำรณำจำกปริบท ก็จะทรำบได้ว่ำอุดม
มีควำมหมำยนัยผกผันที่แฝงอยู่ จำกข้อมูลพบว่ำ อุดมแสดงสีหน้ำในลักษณะนี้มำกที่สุดถึง 34 ครั้ง
ดังตัวอย่ำง
(56) อุดมเล่ำเรื่องประสบกำรณ์ของทุกคนที่เคยเป็นเด็ก เมื่อเวลำกินอะไร
เข้ำไปแล้วมักจะคำยออกมำ
“พออะไรที่เรำไม่ชอบอะ “อย่ำคำยสิลูกอย่ำคำย” (อุดมเลียนเสียงผู้หญิงที่
เป็ น แม่) ไม่คำยได้ไง ก็เอำกล้ ว ย กล้ ว ยดีๆ ก็ไปอมไว้ก่อน (ฮำ) ติดน้ำลำยอะ
ติดน้ำลำยละมำให้เรำกิน พอเรำแหวะ กูไม่กิน “อย่ำคำยลูกอย่ำคำย” (อุดมเลียน
เสียงผู้หญิงที่เป็นแม่) อื้มหืมม...ไม่ลองกินดูบ้ำงล่ะ (ฮำ)”
(เดี่ยว 7.5 / 2:01:37–2:01:51)
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ภาพที่ 1 ภาพการแสดงสีหน้าที่เคร่งขรึมหรือนิ่งเฉยมากเกินกว่าปกติเพื่อสื่อถ้อยคานัยผกผัน (1)12
จำกตัวอย่ำงที่ (56) จะเห็นจำกภำพได้ชัดเจนว่ำ อุดมแสดงสีหน้ำที่เคร่งขรึมมำกเกินกว่ำ
ปกติ (ตำมภำพที่ 1) ขณะที่กล่ำวถ้อยคำนัยผกผันที่ว่ำ “อื้มหืมม...ไม่ลองกินดูบ้ำงล่ะ ” กำรแสดง
สีหน้ำที่เคร่งขรึมหรือนิ่งเฉยนี้เป็นกำรแสดงสีหน้ำที่ขัดแย้งกับลักษณะของกำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟนที่
ส่วนมำกมักเป็นกำรเล่ำเรื่องรำวเพื่อให้ผู้ชมเกิดอำรมณ์ขัน ไม่ใช่กำรแสดงสีหน้ำในลักษณะเคร่งขรึม
จริงจังเช่นนี้ อีกทั้งเรื่องที่พูดถึงก็ไม่ใช่เรื่องที่ สำคัญหรือจริงจังถึงขนำดต้องแสดงสีหน้ำเช่นนี้ ทำให้
ผู้ชมรู้สึกแปลกประหลำดใจ และเมื่อผู้ชมได้พิจำรณำจำกปริบทที่อุดมเล่ำให้ฟังก่อนหน้ำที่จะกล่ำว
ถ้อยคำนัยผกผัน ก็จะทรำบได้ทันทีว่ำ อุดมไม่ได้ต้องกำรแนะนำให้ผู้ที่เป็นแม่ทั้งหลำยลองกินกล้วย
ที่มีคนอมมำก่อนจริงๆ ดังเช่นควำมหมำยตำมรูป แต่ต้องกำรประชดประชันผู้เป็นแม่ทั้งหลำยที่มักจะ
เอำกล้วยไปอมไว้ ก่อนที่จะป้อนให้ลูกกินนั่นเอง

12
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(57) อุดมเล่ำขั้นตอนกำรนำปลำกะพงขำวมำทำอำหำรของคนญี่ปุ่น ซึ่ง
แตกต่ำงจำกคนไทย
“ดูญป่ี นุ่ ดูญป่ี นุ่ ญีป่ นุ่ ไปตลำดเอำมำเหมือนกัน เอำมำไม่ต้องปรุงเลย แม่ง
เอำไปล้ ำ งน้ ำ เอำมี ด คมๆ แร่ ส่ ว นนึ ง ชื้ บ บบ ซอยบำงๆ สไลด์ บ ำงๆ 6 ชิ้ น
ชื้บๆๆๆๆ วำงบนจำน กระเบื้องดินเผำยำวๆ ใหญ่ๆ วำงไว้ตรงมุมตรงเนี้ยเล็กๆ
เหลือที่ให้เตี่ยมันจอดรถ 3 คัน (ฮำ) ขูดหัวไชเท้ำขำว วำงโปะไป วำซำบิ 1 ก้อน น้ำ
ซีอ๊งซีอิ๊ว หยอด มีปะกำรังโง่ๆ วำงไว้ มีพลำสติกงิกๆๆๆ เหมือนเป็นหญ้ำเสียบไว้
ปลำดิบ 350 บำท ตัวนึงทำได้ 10 จำน 3,500 บำท (ฮำ)”
(เดี่ยว 7.5 / 2:10:00–2:10:51)

ภาพที่ 2 ภาพการแสดงสีหน้าที่เคร่งขรึมหรือนิ่งเฉยมากเกินกว่าปกติเพื่อสื่อถ้อยคานัยผกผัน (2)
จำกตัวอย่ำงที่ (57) ขณะที่อุดมกล่ำวถ้อยคำนัยผกผันนั้น อุดมได้แสดงสีหน้ำที่เคร่งขรึมมำก
เกินกว่ำปกติ (ตำมภำพที่ 2) กำรแสดงสีหน้ำที่เคร่งขรึมในขณะที่กล่ำวถ้อยคำนัยผกผันเช่นนี้ช่วยเน้น
ย้ำควำมไม่สมเหตุสมผลของถ้อยคำที่อุดมกำลังกล่ำวอยู่ในขณะนั้นให้ผู้ชมรับรู้ได้ชัดเจนมำกขึ้น และ
เมื่อผู้ชมได้พิจำรณำจำกปริบทก็จะเห็นถึงควำมไม่เข้ำกันระหว่ำงถ้อยคำที่อุดมกล่ำวกับควำมเป็นจริง
กล่ำวคือ ที่ว่ำงบนจำนแม้จะเหลือมำกสักเพียงใด ก็ไม่สำมำรถนำรถมำจอดบนจำนได้ ผู้ชมก็จะ
ทรำบได้ทันทีว่ำ อุดมต้องกำรจะประชดประชันคนญี่ปุ่นในเรื่องวิธีกำรจัดวำงอำหำรในจำนกระเบื้อง
ดินเผำ ที่มักจะใส่อำหำรไว้เพียงมุมเล็กๆ มุมเดียวในจำน และเหลือพื้นที่ว่ำงในจำนไว้อีกมำก อุดม
จึงเปรียบเทียบว่ำ พื้นที่ที่เหลือนั้นมีมำกรำวกับสำมำรถจะจอดรถได้ 3 คันนั่นเอง
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(58) อุดมพูดถึงผู้หญิงเวลำให้แฟนช่วยออกควำมคิดเห็น
“ “ชุดไหนดี ชุดไหนดี กระโปรงรึกำงเกงดี ชุดไหนดี นี่ ! เคยสนใจอะไร
มั้ย หันมำดูอะไรหน่อย หันมำดูดีๆ หน่อยซิ มำหันมำ ชุดไหนดี กระโปรงรึกำงเกง
เร๊ว จะได้เลือกออกไปใส่ได้สบำย อะนั่งอยู่นี่เดี๋ยวเค้ำไปเปลี่ ยนมำให้ดู ดีมั้ย ดีมั้ย”
(อุดมเลียนแบบเสียงผู้หญิง) “อะ กำงเกงดี กำงเกงดี กำงเกงใส่แล้วเท่ดี ” (อุดม
เลียนแบบเสียงผู้ชำย) อ่ำ...บอกไปกำงเกงดี เห็นมันเดินออกไป ใส่กระโปรง (ฮำ)
ถำมกูทำไมครับ (ฮำ)”
(เดี่ยว 7/ 4:16:04–4:16:32)

ภาพที่ 3 ภาพการแสดงสีหน้าที่เคร่งขรึมหรือนิ่งเฉยมากเกินกว่าปกติเพื่อสื่อถ้อยคานัยผกผัน (3)
จำกตัวอย่ำงที่ (58) อุดมกล่ำวถ้อยคำนัยผกผันในรูปวัจนกรรมกำรถำมในถ้อยคำที่ว่ำ “ถำม
กูท ำไมครั บ ” ซึ่ งขณะที่ อุ ด มกล่ ำ วถ้ อยค ำนั ย ผกผั น ดั ง กล่ ำ วนั้ น อุ ด มก็ ไ ด้ แสดงอวั จนภำษำคื อ
สีหน้ำที่เคร่งขรึมหรือนิ่งเฉยมำกเกินกว่ำปกติ ตำมภำพที่ 3 กำรแสดงสีหน้ำดังกล่ำวมีควำมขัดแย้ง
กับปริบท เนื่องจำกเรื่องที่กำลังพูดถึงมิได้เป็นเรื่องสำคัญหรือจริงจังมำกถึงขนำดต้องทำสีหน้ำเช่นนี้
ผู้ชมก็จะทรำบได้ทันทีว่ำ อุดมไม่ได้ต้องกำรสื่อควำมตำมรูป แต่จงใจประชดประชันผู้หญิงที่เวลำให้
แฟนช่วยออกควำมคิดเห็นหรือขอคำปรึกษำแฟนในเรื่องหนึ่งเรื่องใด สุดท้ำยแล้วก็มักจะเลือกทำตำม
ควำมคิดเห็น ของตนเองเป็ นส่ ว นใหญ่ อุดมจึงใช้ถ้อยคำนัยผกผั นว่ำ “ถำมกูทำไมครับ ” เพื่อสื่ อ
ควำมหมำยในเชิงประชดประชันว่ำ ถำมควำมคิดเห็นไปก็ไร้ประโยชน์ เพรำะสุดท้ำยก็ไม่ได้กระทำ
ตำมคำแนะนำนั่นเอง จะเห็นว่ำ อวัจนภำษำในกำรแสดงออกทำงสีหน้ำที่เคร่งขรึมนี้มีส่วนช่วยแนะ
ให้ผู้ชมทรำบว่ำ อุดมกำลังสื่อควำมนัยผกผันอยู่
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(59) อุดมเล่ำประสบกำรณ์หลังจำกที่ตนไปสวนล้ำงลำไส้ที่คลินิคแห่งหนึ่ง
“ไม่ เ คยเลยนะเนี่ ย ในชี วิ ต ไม่ เ คยเลย แบบเจออะไรที่ มั น อนำถเท่ ำ นี้
นึกออกป้ ะ มีคนดันไข่เรำอยู่ (ฮำ) แล้วนอนมองขี้ตัวเอง (ฮำ) แล้วที่ส ำคัญอีคุณ
เจี๊ ยบนี่คอยชี้จิ้มว่ำ “คุณโน้ตไปทำนอันนี้มำทำไมอะคะ อันนี้เผ็ดนะคะ ไม่ดีต่อ
สุขภำพ” (อุดมเลียนเสียงพยำบำล) (ฮำ) ต้องให้กูมำระลึกชำติอีกว่ำกูไปแดกอะไรมำ
กูไม่ไปอีกแล้ว คุณเจี๊ยบบอกต้องมำเจ็ดครั้ง ไส้จะสะอำด (ฮำ) พี่ไปแทนผมได้มั้ย
ครับ (อุดมเดินมำพูดกับผู้ชมคนหนึ่งที่นั่งอยู่แถวหน้ำ) (ฮำ)”
(เดี่ยว 7.5/ 45:21–45:53)

ภาพที่ 4 ภาพการแสดงสีหน้าที่เคร่งขรึมหรือนิ่งเฉยมากเกินกว่าปกติเพื่อสื่อถ้อยคานัยผกผัน (4)13
จำกตัวอย่ำงที่ (59) อุดมกล่ำวถ้อยคำนัยผกผันในรูปวัจนกรรมกำรขอร้องกับผู้ชมที่นั่งอยู่
แถวหน้ ำคนหนึ่ งในถ้อยคำที่ว่ำ “พี่ ไปแทนผมได้มั้ยครับ ” ซึ่งขณะที่อุ ดมกล่ ำวถ้อ ยคำนัยผกผั น
ดังกล่ำวนั้นอุดมก็ได้แสดงสีหน้ำที่นิ่งเฉยมำกเกินกว่ำปกติ ตำมภำพที่ 4 ทำให้ผู้ชมเห็นควำมไม่
เข้ำกันระหว่ำงกำรแสดงสีหน้ำกับวัจนกรรมที่อุดมใช้ เพรำะหำกเป็นกำรขอร้องจริงๆ ผู้พูดน่ำจะ
แสดงสีหน้ำที่สื่อถึงกำรวิงวอนหรือควำมต้องกำรกำรช่วยเหลือมำกกว่ำจะแสดงสีหน้ำที่นิ่งเฉยวำงมำด
เช่นนี้ เมื่อผู้ชมเห็นควำมไม่เข้ำกันนี้ประกอบกับกำรพิจำรณำจำกปริบทก็จะทรำบได้ ทันทีว่ำ อุดม
ไม่ได้ต้องกำรสื่อควำมตำมรูป กล่ำวคือ อุดมไม่ได้ต้องกำรให้ผู้ชมคนนั้นไปทำกำรสวนล้ำงลำไส้แทน
ตนจริงดังเช่นที่กล่ำว แต่ต้องกำรประชดประชันพยำบำลที่คลินิกแห่งนั้นที่เคยกล่ำวกับตนไว้ว่ำ ต้อง
13
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มำสวนล้ำงลำไส้อีก 7 ครั้ง ลำไส้จึงจะสะอำด แต่วิธีกำรในกำรสวนล้ำงลำไส้นั้นทรมำนและสร้ำง
ควำมอับอำยให้กับตนเป็นอย่ำงมำก อุดมจึงแสร้งขอร้องผู้ชมประกอบกับกำรแสดงสีหน้ำที่นิ่งเฉย
มำกเกินกว่ำปกติ ขณะกล่ำวถ้อยคำนัยผกผันที่ว่ำ “พี่ไปแทนผมได้มั้ยครับ” เพื่อสื่อควำมนัยผกผัน
ว่ำ กำรรับบริกำรสวนล้ำงลำไส้ที่คลินิคแห่งนี้ สร้ำงควำมทุกข์ทรมำนอย่ำงมำก จนตนต้องขอร้องให้
ผู้อื่นมำรับบริกำรแทนนั่นเอง
4.1.1.2 การแสดงสีหน้าเย้าแหย่ สีหน้ายิ้มหรืออมยิ้ม
“เย้ ำ ” หรื อ “เย้ ำหยอก” เป็ นคำกริยำ หมำยถึง หยอก หยอกเย้ำ กระเซ้ำเย้ำแหย่
(รำชบัณฑิตยสถำน, 2556: 961) “อมยิ้ม” เป็นคำวิเศษณ์ หมำยถึง ยิ้มน้อยๆ โดยไม่เผยอริมฝีปำก
(รำชบัณฑิตยสถำน, 2556: 1375) ส่วนคำว่ำ “ยิ้ม” เป็นคำกริยำ หมำยถึง แสดงให้ปรำกฏว่ำชอบ
ใจ เยำะเย้ย หรือเกลียดชัง ฯลฯ ด้วยริมฝีปำกและใบหน้ำ (รำชบัณฑิตยสถำน, 2556: 953) จำก
ข้อมูลกำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟน ผู้วิจัยพบว่ำ อุดมมีกำรแสดงสีหน้ำเย้ำแหย่ที่สื่อถึงอำรมณ์และ
ควำมรู้สึกในเชิงหยอกล้อ ไม่เคร่งเครียดจริงจัง กำรแสดงสีหน้ำเย้ำแหย่นี้ขัดแย้งกับเรื่องที่อุดมกำลัง
กล่ำวอยู่ในขณะนั้นซึ่งเป็นเรื่องจริงจัง เช่น เรื่องกำรเมือง ฯลฯ นอกจำกนั้นยังมีกำรแสดงสีหน้ำยิ้ม
หรืออมยิ้ม ที่นอกจำกจะสื่อควำมหมำยและควำมรู้สึกในทำงบวกของผู้พูด เช่น ควำมรู้สึกดีใจ
ชอบใจ หรือมีควำมสุขในขณะนั้น ควำมรู้สึกยินดีด้วยกับผู้ฟัง ฯลฯ แล้ว ยังสำมำรถสื่อควำมหมำย
ในเชิงเยำะเย้ยได้อีกด้วย เช่น กำรยิ้มมุมปำก ฯลฯ ยิ่งไปกว่ำนั้นในขณะที่แสดงเดี่ยวไมโครโฟนนั้น
อุด มจะใช้ ก ำรยิ้ ม ที่ขั ด แย้ ง กั บ ปริ บ ท เช่ น กำรอมยิ้ มในขณะที่ ก ล่ ำ วถึ งเรื่ อ งที่ ไ ม่ ได้ น่ ำ ดีใ จหรื อ
ภำคภูมิใจแต่อย่ำงใด ทั้งนี้ก็เพื่อต้องกำรประชดประชันและแสดงควำมรู้สึกเยำะเย้ยต่อบุคคลที่เป็น
เป้ำหมำย ฯลฯ ซึ่งผู้ช มจะสำมำรถรับรู้ได้จ ำกปริบท และเห็นถึงควำมไม่เข้ำกันได้อย่ำงชัดเจน
ควำมไม่เข้ำกันนี้จะช่วยแนะให้ผู้ชมทรำบว่ำ อุดมกำลังสื่อควำมนัยผกผันอยู่ จำกข้อมูลผู้วิจัยพบ
กำรแสดงสี ห น้ ำ เย้ ำ แหย่ สี ห น้ ำ ยิ้ ม หรื อ อมยิ้ ม เพื่ อ สื่ อ ถ้ อ ยค ำนั ย ผกผั น จ ำนวนทั้ ง สิ้ น 37 ครั้ ง
ดังตัวอย่ำง
(60) อุดมร้องเพลงแร๊พ AEC เกี่ยวกับกำรแลกเปลี่ยนแรงงำนและโยงไปถึง
เรื่องกำรแลกเปลี่ยนรัฐบำล
เขำว่ำจะมีแลกเปลี่ยนแรงงำน เรำมำลองแลกรัฐบำลกันดูมั้ยพี่ (อุดม
เน้นเสียง) (ฮำ ปรบมือ) เอำของผมไปบริหำรของท่ำน เรำมำลองผลัดกันคนละที
สองที (ฮำ) ไม่ว่ำประเทศท่ำนรวยมำจำกไหน เจอนักกำรเมืองไทย เดี๋ยวมึงได้เป็น
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หนี้ (ฮำ ปรบมือ) รับรองว่ำตำยยกรัง ประเทศคุณจะพังไม่เกิน 3 ปี ไม่นำน
ประเทศคุณก็จะเป็นเหมือนประเทศผม เรื่องนี้อุดมขอกำรันตี (ปรบมือ)
(เดี่ยว 10/ 2:15:38-2:16:40)

ภาพที่ 5 ภาพการแสดงสีหน้าเย้าแหย่เพื่อสื่อถ้อยคานัยผกผัน (1)
จำกตัวอย่ำงที่ (60) อุดมกล่ำวถ้อยคำนัยผกผันในรูปวัจนกรรมกำรแนะนำในถ้อยคำที่ว่ำ
“เขำว่ำจะมีแลกเปลี่ยนแรงงำน เรำมำลองแลกรัฐบำลกันดูมั้ยพี่ เอำของผมไปบริหำรของท่ำน เรำ
มำลองผลัดกันคนละทีสองที ” ขณะที่อุดมกล่ำวถ้อยคำนัยผกผันดังกล่ำว อุดมก็ได้แสดงสีหน้ำเย้ำ
แหย่ควบคู่ไปด้วย (ดังภำพที่ 5) กำรแสดงสีหน้ำเย้ำแหย่เช่นนี้ช่วยแนะให้ผู้ชมรู้สึกได้ถึงอำรมณ์และ
ควำมรู้สึกของอุดมในกำรแนะนำดังกล่ำวว่ำ ไม่ใช่คำแนะนำที่จริงจัง เป็นเพียงกำรหยอกล้อหรือล้อ
กันเล่นเพียงเท่ำนั้น อีกทั้งยังเป็นกำรแนะนำในเรื่องที่จริงจังอย่ำงเรื่องกำรเมือง แต่อุดมกลับแสดงสี
หน้ำในลักษณะเย้ำแหย่ ล้อเล่น ไม่จริงจัง ผู้ชมก็จะเห็นถึงควำมไม่เข้ำกันอย่ำงเด่นชัดและนำไปสู่
กำรรับ รู้ได้ว่ำถ้อยคำดังกล่ ำวอุดมไม่ได้แนะนำอย่ำงจริงใจ ในที่นี้อุ ดมใช้วัจนกรรมกำรแนะนำที่
ละเมิดเงื่อนไขควำมจริงใจเพื่อต้องกำรประชดประชันรัฐบำลไทยในขณะนั้นที่นำโดย น.ส.ยิ่งลักษณ์
ชินวัตร ว่ำหำกประเทศไหนได้รัฐบำลชุดนี้ไปบริหำรประเทศ ก็จะเป็นหนี้ และประเทศนั้นก็จะพัง
เหมือนอย่ำงประเทศไทย
( 6 1 ) อุ ด ม พู ด ถึ ง ก ำ ร หั ก ห ลั ง กั น ข อ ง นั ก ก ำ ร เ มื อ ง ใ น ช่ ว ง ที่
นำยอภิสิทธิ์ เวชชำชีวะ เป็นนำยกรัฐมนตรี
บริหำรกันมำตั้งปี นโยบำยที่มีก็ลอกพรรคเก่ำ (ฮำ) อะไรดีเอำเข้ำพรรค
เรำ ควำมชั่วให้เค้ำแก๊งภูมิใจไทย (ฮำ) เขำเคยรักภักดีพี่แม๊ ว เงินหมดแล้ว… หัก
หลังเป็นพวกเรำ โอ๊ยๆ… (ฮำ ปรบมือ) งูเห่ำน่ำคบจริงๆ(ฮำ ปรบมือ)
(เดี่ยว 8/ 1:50:14–1:51:00)
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ภาพที่ 6 ภาพการแสดงสีหน้าเย้าแหย่เพื่อสื่อถ้อยคานัยผกผัน (2)
จำกตัวอย่ำงที่ (61) อุดมกล่ำวถ้อยคำนัยผกผันในรูปวัจนกรรมกำรบอกกล่ำวในถ้อยคำที่ว่ำ
“งูเห่ำน่ำคบจริงๆ” ขณะที่อุดมกล่ำวถ้อยคำนัยผกผันดังกล่ำว อุดมก็ได้แสดงสีหน้ำเย้ำแหย่ควบคู่ไป
ด้วย (ดังภำพที่ 6) กำรแสดงสีหน้ำเย้ำแหย่เช่นนี้ช่วยแนะให้ผู้ชมรับรู้ได้ถึงอำรมณ์และควำมรู้สึกของ
อุดมในกำรบอกเล่ำข้อควำมดังกล่ำวนั้นว่ำไม่ใช่กำรพูดเรื่องจริง เป็นเพียงกำรพูดล้อเล่นหรือหยอก
ล้อเพียงเท่ำนั้น อีกทั้งกำรแสดงสีหน้ำเย้ำแหย่เช่นนี้ยังขัดแย้งกับเรื่องที่อุดมกำลังพูดถึง คือเรื่อง
กำรเมืองซึ่งเป็นเรื่องจริงจัง ควำมไม่เข้ำกันนี้จะช่วยแนะให้ผู้ชมทรำบได้ว่ำอุดมไม่ได้ต้องกำรสื่อควำม
ตำมรู ป และไม่ได้เชื่อในถ้อยคำที่ตนกล่ำว แต่ต้องกำรประชดประชันนักกำรเมืองที่มักจะมีกำร
เปลี่ยนพรรค ย้ำยพรรค และหักหลังกันเองเมื่อผู้นำพรรคของตนหมดอำนำจ สังเกตได้จำกคำว่ำ
“งูเห่ำ” ที่มีที่มำจำกนิทำนอีสปของไทยเรื่องชำวนำกั บงูเห่ำ งูเห่ำในนิทำนเรื่องนี้ไม่รู้จักบุญคุณของ
ชำวนำที่ให้ควำมอบอุ่นในยำมเหน็บหนำว เมื่อได้รับควำมอบอุ่นก็กัดชำวนำและเลื้อยจำกไป คำว่ำ
“งูเห่ำ” ที่อุดมกล่ำวถึงนี้จึงเปรี ยบเหมือนกับนักกำรเมืองหรือสส.ในพรรคที่ทรยศหักหลังหัวหน้ำ
พรรคของตนนั่นเอง อีกทั้งกำรที่อุดมวำงคำว่ำ “งูเห่ำ” คู่กับคำว่ำ “น่ำคบจริงๆ” นั้น ก็แสดงให้เห็น
ถึงควำมขัดแย้งกัน และควำมขัดแย้งนี้เองที่สื่อควำมหมำยนัยผกผันให้ผู้ชมได้ทรำบอีกทำงหนึ่ง สรุป
ได้ว่ำ นอกจำกถ้อยคำแวดล้อมและปริบททำงสังคมแล้ว อวัจนภำษำก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะช่วยแนะให้
ผู้ชมทรำบได้ว่ำขณะนั้นอุดมกำลังกล่ำวถ้อยคำนัยผกผันอยู่ และยังมีส่วนช่วยในกำรตีควำมถ้อยคำ
นัยผกผันได้ชัดเจนขึ้นอีกด้วย
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(62) อุ ด มเล่ ำ ประสบกำรณ์ ที่ ต นไปปรึ ก ษำพนั ก งำนประจ ำเคำน์ เ ตอร์
เครื่องสำอำง เพื่อให้ช่วยแนะนำและจัดครีมบำรุงผิวให้ตน
“ละก็ไปที่เคำน์เตอร์นึง เค้ำบอกว่ำ เคำน์เตอร์เนี้ย ครีมเค้ำดี ผมก็เอำหน้ำ
ไปให้น้องคนขำยมันดู “น้อง ดูสภำพหน้ำพี่ จัดมำชุดนึง ” อีน้องเห็นหน้ำผมปุ๊บ
“อย่ำงพี่ต้องจัดหนักเลยค่ะ ” (อุดมเลียนเสียงน้องคนขำยที่เคำน์เตอร์) (ฮำ) มันจัด
หนั ก ๆ มำ อั ด มำเต็ ม ที่ วั น นั้ น แม่ ง ท ำยอดน่ ำ ดู (ฮำ) มึ ง ได้ เ ป็ น มงกุ ฎ เพชร
เครื่องสำอำงแน่ๆ (ฮำ) โอ้โห! มันอัดมำเต็มๆที่เลย โดนไปเป็นหมื่น”
(เดี่ยว 7/ 42:04–42:30)

ภำพที่ 7 ภาพการยิ้มมุมปากเพื่อสื่อถ้อยคานัยผกผัน (1)
จำกตัวอย่ำงที่ (62) อุดมกล่ำวถ้อยคำนัยผกผันในลักษณะของกำรกล่ำวเน้นให้เกินจริงอย่ำง
มำกในถ้อยคำที่ว่ำ “มึงได้เป็นมงกุฎเพชรเครื่องสำอำงแน่ๆ ” ขณะที่อุดมกล่ำวถ้อยคำนัยผกผันนั้น
อุดมก็ได้แสดงอำกำรภำษำอย่ำงหนึ่งคือกำรยิ้มมุมปำกควบคู่ไปด้วย (ดังภำพที่ 7) กำรยิ้มมุมปำกนี้
ช่วยแนะให้ผู้ชมรับรู้ได้ว่ำ ถ้อยคำที่อุดมกำลังกล่ำวอยู่นั้นไม่ใช่กำรพูดที่จริงจัง มีนัยของกำรเยำะเย้ย
ร่วมอยู่ และผู้ชมยังสำมำรถสังเกตได้จำกถ้อยคำที่ว่ำ “มึงได้เป็นมงกุฎเพชรเครื่องสำอำงแน่ๆ ” ซึ่ง
เป็ น กำรกล่ ำวที่ เกิน จริ ง เพรำะกำรขำยเครื่อ งส ำอำงให้ แก่อุ ดมคนเดียวนั้ น คงไม่ส ำมำรถท ำให้
พนักงำนคนนั้นมียอดขำยเพิ่มมำกขึ้นถึงขนำดได้รับรำงวัลที่ยิ่งใหญ่เช่นนั้นได้ เมื่อผู้ชมสังเกตเห็น
ควำมไม่เข้ำกันระหว่ำงกำรแสดงอวัจนภำษำกับปริบทก็จะรับรู้ได้ทันทีว่ำ อุดมจงใจใช้กำรกล่ำวเน้น
ให้เกินจริงนี้เพื่อประชดประชันในเชิงหยิกแกมหยอกพนักงำนเคำน์เตอร์เครื่องสำอำงที่จัดครีมบำรุงผิว
ต่ำงๆ ให้ตนเป็นจำนวนมำก รำวกับว่ำยอดขำยในครั้งนั้นสำมำรถที่จะทำให้พนักงำนคนนั้นสำมำรถที่
จะคว้ำรำงวัล มงกุฎ เพชรเครื่องสำอำงได้อย่ำงแน่นอน จะเห็นได้ว่ำกำรยิ้มควบคู่ไปกับกำรกล่ำว
ถ้อยคำนัยผกผันก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ช่ วยแนะให้ผู้ชมรู้ว่ำอุดมไม่ได้กำลังสื่อควำมตำมรูป อีกทั้งยังให้
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ควำมรู้สึกว่ำไม่ได้ประชดประชันรุนแรง แต่เป็นในเชิงหยิกแกมหยอก หรือล้อกันเล่น รวมถึงยังช่วย
สร้ำงอำรมณ์ขันให้กับผู้ชมได้อีกด้วย
(63) อุดมเล่ำประสบกำรณ์กำรเรียนลูกเสือสมัยที่ตนยังเด็ก
“ละก็สอนให้เรำมำบ้ำยศบ้ำอย่ำงตั้งแต่เด็กนะ “นี่! เธอ ต้องใส่บั้ง” (อุดม
เลียนเสียงคุณครู) จะมีบั้ง เค้ำเรียกอะไรนะ อินธนู ให้เรำบ้ำยศบ้ำอย่ำงนะ “บั้งนี่
สำคัญมำกนะ เธอมียศตอนเนี้ย เป็นอย่ำงงี้” (อุดมเลียนเสียงคุณครู) สำคัญตรงไหน
กูทำหำย กูไปซื้อคู่ละ 3บำท 50 (ฮำ) “นี่! เธอต้องติดตรำ” (อุดมเลียนเสียงคุณครู)
นี่ให้ติดตรำ ติดตรำอยู่ตำมวงแขน ติดตรำต่ำงๆ นำนำ ให้เรำภูมิใจว่ำ นี่อยู่หมู่แรด
เรำอยู่หมู่กระทิง (ฮำ) โอ้โห! ภูมิใจเหลือเกิน กูอยู่หมู่กระทิง (ฮำ)”
(เดี่ยว 7/ 52:31–53:04)

ภาพที่ 8 ภาพการอมยิ้มหรือยิ้มเพื่อสื่อถ้อยคานัยผกผัน (2)
จำกตัวอย่ำงที่ (63) อุดมกล่ำวถ้อยคำนัยผกผันในรูปวัจนกรรมกำรบอกกล่ำวในถ้อยคำที่ว่ำ
“โอ้โห! ภูมิใจเหลือเกิน กูอยู่หมู่กระทิง ” ขณะที่อุดมกล่ำวถ้อยคำนัยผกผันนั้น อุดมก็ได้แสดง
อำกำรภำษำอย่ำงหนึ่งคือกำรอมยิ้มควบคู่ไปด้วย (ดังภำพที่ 8) ซึ่งกำรอมยิ้มดังกล่ำวมีควำมขัดแย้ง
กับปริบท เพรำะเรื่องที่อุดมเล่ำ ไม่ใช่เรื่องที่น่ำยินดีหรือภำคภูมิใจแต่อย่ำงใด เมื่อผู้ชมเห็นควำมไม่
เข้ำกัน นี้ก็จะทรำบได้ทัน ทีว่ำ ถ้อยคำที่อุดมกำลังกล่ ำว อุดมไม่ได้เชื่อเช่นนั้นจริงๆ แต่ต้องกำร
ประชดประชั น คุ ณ ครู ที่ ใ ส่ ค วำมคิ ด ให้ กั บ เด็ ก ๆ ว่ ำ กำรได้ อ ยู่ ห มู่ ก ระทิ ง เป็ น ควำมภำคภู มิ ใ จนั้ น
จริ งๆ แล้ ว ไม่ได้เป็ นเรื่องสำคัญที่น่ำภำคภูมิใจแต่อย่ำงใด จะเห็ นได้ว่ำ ควำมไม่เข้ำกันระหว่ำง
อวัจนภำษำกับปริบทมีส่วนช่วยแนะให้ผู้ชมทรำบได้ว่ำขณะนั้นอุดมกำลังสื่อควำมนัยผกผันอยู่
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(64) อุดมพูดถึง 4 ประโยคคลำสสิคที่ผู้หญิงมักจะพูดกับแฟน
“ควำมอบอุ่น มีให้เค้ำนะครับ ผู้หญิงเค้ำขำดไม่ได้ ตรงนี้ต้องยอม ขอให้
เค้ำเถอะครับ อย่ำให้เค้ำรู้สึกขำด ฉะนั้น ให้เค้ำโทรมำเช็คได้เรื่อยๆ เถอะครับว่ำ
ว่ำเรำ ว่ำๆเรำยังอยู่ใกล้ๆ เค้ำอยู่ (ฮำ) อบอุ่นเค้ำ (ฮำ) 4 ประโยคคลำสสิคนะครับ
ที่เรำต้องเจอ ผู้ชำยในห้องเนี้ย ล้วนเคยเจอมำหมดละครับ 4 ประโยคเช็คควำม
อบอุ่น อยู่ที่ไหน (ฮำ) อยู่กับใคร (ฮำ) ทำอะไร (ฮำ) กลับเมื่อไหร่ (ฮำ ปรบมือ)
ห้ำมก็ไม่ได้นะ องค์กรสิทธิสตรีโลกบัญญัติไว้อย่ำงงี้ (ฮำ)”
(เดี่ยว 7/ 4:20:01–4:20:46)

ภาพที่ 9 ภาพการยิ้มเพื่อสื่อถ้อยคานัยผกผัน (3)
จำกตัวอย่ำงที่ (64) อุดมได้แสดงอำกำรภำษำอย่ำงหนึ่งคือกำรยิ้มควบคู่ไปด้วย (ดังภำพที่
9) ในขณะที่กล่ำวถ้อยคำนัยผกผันที่ว่ำ “องค์กรสิทธิสตรีโลกบัญญัติไว้อย่ำงงี้ ” ซึ่งเป็นกำรกล่ำวที่
เกิน จริ ง กำรอมยิ้ ม ช่ว ยเน้ น ให้ ถ้อ ยคำที่เ กินจริง นี้เด่ นชั ดมำกยิ่ งขึ้น และช่ว ยแนะให้ เห็ นชั ดว่ ำ
ถ้อยคำที่อุดมกำลังกล่ำวอยู่นั้นไม่ใช่กำรพูดที่จริงจัง มีนัยของกำรหยอกล้อร่วมอยู่ โดยอุดมจงใจใช้
กำรกล่ำวที่เกินจริงนี้เพื่อประชดประชันผู้หญิงส่วนใหญ่ที่มักจะถำมแฟนด้วย 4 ประโยคนี้อยู่เสมอ
รำวกับ ว่ำมีกำรบั ญญัติขึ้น มำจำกองค์กรหรือหน่วยงำนส ำคัญ ซึ่งในที่นี้ อุดมเปรียบเทียบว่ำเป็น
“องค์กรสิทธิสตรีโลก” นั่นเอง จะเห็นได้ว่ำ กำรยิ้มควบคู่ไปกับกำรกล่ำวถ้อยคำนัยผกผันก็เป็นอีก
สิ่งหนึ่ งที่ช่ว ยแนะให้ ผู้ ช มรู้ ว่ำอุดมไม่ได้กำลั งสื่ อควำมตำมรูป อีกทั้งยังให้ ควำมรู้สึ กว่ำอุดมไม่ได้
ประชดประชันรุนแรง แต่เป็นในเชิงหยิกแกมหยอกหรือล้อกันเล่น รวมถึงยังช่วยสร้ำงอำรมณ์ขัน
ให้กับผู้ชม โดยเฉพำะผู้ชมที่เป็นผู้หญิงอีกด้วย
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จำกกำรศึกษำกำรแสดงออกทำงสีหน้ำประกอบถ้อยคำนัยผกผันดังที่กล่ำวมำทั้งหมดข้ำงต้น
ผู้วิจัยสำมำรถสรุปเป็นประเด็นต่ำงๆ ได้ดังนี้
ประเด็นที่ 1 กำรแสดงสีหน้ำเป็นอำกำรภำษำอย่ำงหนึ่งที่อุดมใช้เพื่อสื่อถ้อยคำนัยผกผันให้
ผู้ชมได้ทรำบ โดยอุดมจะมีกำรแสดงสีหน้ำเพื่อสื่อถ้อยคำนัยผกผันในลักษณะที่หลำกหลำย แต่ทุก
ลักษณะนั้น อุดมมีวิธีในกำรสื่อถ้อยคำนัยผกผันที่เหมือนกันคือ กำรใช้ถ้อยคำนัยผกผันที่ไม่เข้ำกัน
กับวัจนกรรมที่กล่ำวหรือขัดแย้งกันกับปริบท เช่น กำรแสดงสีหน้ำเย้ำแหย่ในขณะที่แนะนำในเรื่อง
จริงจัง กำรยิ้มในขณะที่กล่ำวถึงเรื่องที่ไม่ได้รู้สึกน่ำยินดีหรือชอบใจ กำรแสดงสีหน้ำเคร่งขรึมมำก
เกินกว่ำปกติซึ่งขัดแย้งกับปริบทของ Talk Show ควำมไม่เข้ำกันนี้เองที่ช่วยแนะให้ผู้ชมรับรู้ได้ ว่ำ
ขณะนั้นอุดมไม่ได้กำลังสื่อควำมตำมรูป แต่มีควำมหมำยนัยผกผันที่แฝงอยู่ และเมื่อผู้ชมได้พิจำรณำ
จำกปริบทประกอบกัน ก็จะสำมำรถตีควำมและเข้ำใจควำมหมำยนัยผกผันที่อุดมต้องกำรสื่อได้
ประเด็นที่ 2 กำรแสดงสีหน้ำเย้ำแหย่หรืออมยิ้มในขณะกล่ำวถ้อยคำนัยผกผันช่วยให้กำร
วิพำกษ์วิจำรณ์บุคคลหรือเรื่องรำวต่ำงๆ เป็นไปในลักษณะที่ไม่ใช่กำรประชดประชันที่รุนแรงจนเกินไป
แต่เป็นไปในเชิงหยิกแกมหยอก ซึ่งสำมำรถสร้ำงอำรมณ์ขันให้กับผู้ชมไปพร้อมกันได้อย่ำงดี
สรุ ป ได้ ว่ ำ อวั จ นภำษำที่ อุ ด มสื่ อ ออกมำนั้ น สำมำรถท ำให้ ผู้ ช มรั บ รู้ ค วำมรู้ สึ ก ได้ ทั น ที
ในแง่นี้อวัจนภำษำจึงเป็นเสมือนตัวช่วยที่สำคัญที่ทำให้ผู้ชมรับรู้ เข้ำใจ และตีควำมถ้อยคำนัยผกผัน
ได้ง่ำยยิ่งขึ้น
จำกตั ว อย่ ำ งที่ ก ล่ ำ วมำทั้ ง หมดข้ ำ งต้ น สำมำรถสรุ ป อำกำรภำษำที่ อุ ด มใช้ สื่ อ ถ้ อ ยค ำ
นัยผกผันได้ดังตำรำงต่อไปนี้
ตารางที่ 5 ตารางสรุปความถี่ของอาการภาษาสื่อถ้อยคานัยผกผัน
อาการภาษาสื่อถ้อยคานัยผกผัน (การแสดงออกทางสีหน้า)

ความถี่

กำรแสดงสีหน้ำที่เคร่งขรึมหรือนิ่งเฉยมำกเกินกว่ำปกติ

86
37
123

กำรแสดงสีหน้ำเย้ำแหย่ สีหน้ำยิ้มหรืออมยิ้ม
รวม

จำกตำรำงจะเห็นได้ว่ำ อุดมใช้อำกำรภำษำเพื่อสื่อถ้อยคำนัยผกผันทั้งสิ้น 137 ครั้ง อำกำร
ภำษำที่อุดมใช้สื่อถ้อยคำนัยผกผันมำกที่สุดคือ กำรแสดงสีหน้ำที่เคร่งขรึมหรือนิ่งเฉยมำกเกินกว่ำ
ปกติ พบมำกถึง 86 ครั้ง รองลงมำคือกำรแสดงสีหน้ำเย้ำแหย่ สีหน้ำยิ้มหรืออมยิ้ม พบ 37 ครั้ง
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จำกกำรวิเครำะห์อำกำรภำษำสื่อถ้อยคำนัยผกผันทั้งหมดที่กล่ำวมำข้ำงต้น ผู้วิจัยเห็นว่ำ
อุ ด มจะใช้ อ ำกำรภำษำสื่ อ ถ้ อ ยค ำนั ย ผกผั น อยู่ บ่ อ ยครั้ ง ซึ่ ง อำจเป็ น เพรำะอำกำรภำษำเป็ น
อวัจนภำษำที่แสดงออกมำทำงร่ำงกำย ซึ่งผู้ชมจะสำมำรถเห็นได้ง่ำยและชัดเจน โดยเฉพำะกำร
แสดงออกทำงสีหน้ำ อุดมจะเลือกใช้กำรแสดงออกทำงสีหน้ำที่มีควำมขัดแย้งกับวัจนกรรมที่กล่ำว
เช่น กำรแสดงสีหน้ำที่เคร่งขรึมกว่ำปกติในขณะที่กล่ำววัจนกรรมกำรขอร้อง หรือบำงครั้งก็ใช้อำกำร
ภำษำที่มีควำมขัดแย้งกับเนื้อหำหรือปริบทที่กล่ำวถึงในขณะนั้น เช่น กำรแสดงสีหน้ำเย้ำแหย่ใน
ขณะที่กล่ำวถึงเรื่องที่เคร่งเครียดจริงจัง เพื่อสื่อให้เห็นถึงควำมรู้สึกทีเล่นทีจริง มีนัยของกำรหยอก
ล้อร่วมอยู่ กำรอมยิ้มในขณะที่กล่ำวถึงเรื่องที่ไม่ได้รู้สึกน่ำยินดีหรือชอบใจเพื่อสื่อควำมหมำยในเชิง
ประชดประชัน กำรแสดงสีหน้ำที่เคร่งขรึมกว่ำปกติในขณะที่กล่ำวถึงเรื่องที่ไม่ได้รุนแรงหรือจริงจัง
ขนำดที่ต้องแสดงออกเช่นนี้ อีกทั้งยังขัดแย้งกับปริบทของ Talk Show ด้วย ฯลฯ ควำมไม่เข้ำกันนี้
จะช่วยแนะให้ผู้ชมรับรู้ถ้อยคำนัยผกผันได้ และเมื่อผู้ชมได้พิจำรณำจำกปริบทประกอบกัน ก็จ ะ
สำมำรถตีควำมควำมหมำยนัยผกผันที่อุดมต้องกำรสื่อได้
4.1.2 นัยนภาษา
นั ย นภำษำ คื อ อวั จ นภำษำที่ เ กิ ด จำกกำรใช้ ด วงตำหรื อ สำยตำ เพื่ อ สื่ อ สำรอำรมณ์
ควำมรู้สึกนึกคิด ควำมประสงค์ และทัศนคติบำงประกำรในตัวผู้ส่งสำร (สวนิต ยมำภัย , 2526: 82)
ดัง ที่ มี ค ำกล่ ำ วว่ ำ “ดวงตำคื อ หน้ ำ ต่ ำ งของหั ว ใจ” แม้ บ ำงครั้ ง ผู้ ส่ ง สำรเลื อ กที่ จ ะไม่ สื่ อ อำรมณ์
ควำมรู้ สึกของตนออกมำทำงวัจ นภำษำหรือถ้อยคำ แต่น้อยครั้งนักที่จะสำมำรถเก็บงำหรือซ่อน
อำรมณ์ควำมรู้สึกของตนที่แสดงออกมำทำงสำยตำได้ สวนิต ยมำภัย (2526: 82) ได้อธิบำยไว้ว่ำ
พฤติกรรมของดวงตำคนเรำในกำรสื่อสำรนอกจำกกำรมอง กำรจ้อง กำรชำเลือง กำรทอดสำยตำให้
ต่ำลงแล้ ว ยั ง มีก ำรหรี่ ต ำให้ เ ล็ ก ลง ซึ่ ง แสดงควำมสงสั ย หรื อ ไม่ แ น่ ใ จ หรื อ กำรลื ม ตำให้ โ พลง
แสดงออกถึงควำมพิศวง ควำมตื่นเต้น และควำมต้ องกำรอย่ำงรุนแรง เป็น ต้น จะเห็ นได้ ว่ ำ
นั ย นภำษำสำมำรถสื่ อ อำรมณ์ ควำมรู้ สึ ก รวมไปถึ ง ทั ศ นคติ ที่ ผู้ ส่ ง สำรมี ใ ห้ ผู้ รั บ สำรรั บ รู้ ไ ด้
เช่นเดียวกับกำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟน อุดมมีกำรใช้นัยนภำษำ เช่น กำรลืมตำให้โพลง กำรไม่
สบตำผู้ชม กำรกลอกตำ ฯลฯ ประกอบกำรใช้ถ้อยคำนัยผกผัน เพื่อช่วยสื่อถ้อยคำนัยผกผันให้ผู้ชม
ได้ทรำบ จำกกำรศึกษำข้อมูลพบว่ำ อุดมมีกำรใช้นัยนภำษำเพื่อสื่อถ้อยคำนัยผกผันทั้งสิ้น 45 ครั้ง
ซึ่งสำมำรถแบ่งเป็นประเภทย่อยต่ำงๆ ได้ดังนี้
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4.1.2.1 การไม่สบตาผู้ชม
กำรไม่สบตำผู้ชม ในที่นี้เป็นนัยนภำษำอย่ำงหนึ่งที่เกิดจำกควำมจงใจที่จะบังคับดวงตำของ
ตนให้หลบสำยตำผู้ชม ไม่สบประสำนสำยตำกับผู้ชม ซึ่งกำรไม่สบสำยตำสื่อให้เห็นว่ำผู้พูดมีบำงสิ่ง
บำงอย่ำงที่ปิดบังซ่อนเร้นอยู่ และไม่จริงใจในกำรกล่ำวถ้อยคำ จำกข้อมูลกำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟน
ผู้วิจัยพบว่ำ อุดมใช้นัยนภำษำในลักษณะนี้เพื่อสื่ อถ้อยคำนัยผกผัน 24 ครั้ง ซึ่งสำมำรถแบ่งเป็น
ประเภทย่อยๆ ได้อีกดังนี้
4.1.2.1.1 การทอดสายตาลงต่า ไม่สบตาผู้ชม
ในกำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟน อุดมจงใจจะไม่สบตำผู้ชม โดยกำรทอดสำยตำลงต่ำในขณะที่
กล่ำวถ้อยคำนัยผกผัน เพื่อเรียกควำมสนใจจำกผู้ชมให้จดจ่อและสนใจถ้อยคำที่อุดมกำลังกล่ำวอยู่
นั้น และเป็นกำรแนะให้ผู้ชมคิดว่ำ อุดมต้องกำรสื่อควำมตำมรูปจริงๆ หรือไม่ และมีควำมหมำย
บำงอย่ำงที่แอบแฝงอยู่หรือไม่ และเมื่อผู้ชมได้พิจำรณำจำกปริบทก็จะทรำบได้ว่ำ อุดมต้องกำรสื่อ
ควำมนัยผกผันนั่นเอง พบทั้งสิ้น 9 ครั้ง ดังตัวอย่ำง
(65) อุดมเล่ำเรื่องที่บ่เติง ลูกน้องของตนมำขอเบิกเงินล่วงหน้ำ เพื่อไปเปิด
ร้ำนลำบตำม ควำมฝัน
“กำรตลำดดีมำกครับ กำรตลำดดีมำกนะครับ เค้ำไปแอบเปิดแถวอำแบค
หน้ำอำแบคเลย ในซอย กำรตลำดดีมำก วันที่มันเปิดเป็นวันที่อาแบคปิดเทอม (ฮำ)
หึ! เจ๊งสนิทติดทนนำน ขำยได้วันละ 80 บำทอะ (ฮำ)”
(เดี่ยว 10/ 1:37:30-1:37:54)
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ภาพที่ 10 ภาพการทอดสายตาลงต่า ไม่สบสายตาผู้ชมเพื่อสื่อถ้อยคานัยผกผัน
จำกตัวอย่ำงที่ (65) อุดมกล่ำวถ้อยคำนัยผกผันในลักษณะของกำรวำงถ้อยคำที่ขัดแย้งกันไว้
คู่กัน นอกจำกนั้นอุดมก็ยังได้แสดงนัยนภำษำคือกำรทอดสำยตำลงต่ำ ไม่สบตำผู้ชม (ดังภำพที่ 10)
เพื่อสื่อให้เห็นถึงควำมไม่จริงใจในกำรกล่ำวถ้อยคำ เพรำะโดยปกติแล้วหำกผู้พูดมีควำมจริงใจในกำร
กล่ำวถ้อยคำ ก็จะมีควำมกล้ำที่จะสบตำคู่สนทนำ ในที่นี้อุดมจงใจใช้นัยนภำษำดังกล่ำวเพื่อดึงดูด
ควำมสนใจจำกผู้ชม และแนะให้ผู้ชมคิดว่ำ อุดมไม่ได้ต้องกำรสื่อควำมตำมรูป และเมื่อผู้ชมได้
พิจำรณำจำกปริบทก็จะทรำบได้ทันทีว่ำ อุดมมีควำมหมำยนัยผกผันที่แฝงอยู่ นั่นคือ ลูกน้อ งของ
ตนวำงแผนกำรตลำดไม่ดี เพรำะวันที่เปิดร้ำนเป็นวันที่สถำนศึกษำปิดเทอม ทำให้ไม่มีลูกค้ำนั่นเอง
จะเห็นได้ว่ำ กำรไม่สบตำผู้ชมโดยกำรทอดสำยตำลงต่ำเป็นนัยนภำษำอย่ำงหนึ่งที่อุดมใช้เพื่อช่วย
แนะถ้อยคำนัยผกผันให้ผู้ชมรับรู้
4.1.2.1.2 การใช้สายตาเหลือบมองด้านบน ไม่สบตาผู้ชม
ในกำรแสดงเดี่ย วไมโครโฟน อุดมจงใจจะไม่ส บตำผู้ ช ม โดยกำรใช้ ส ำยตำเหลื อบมอง
ด้ำนบนในขณะที่กล่ำวถ้อยคำนัยผกผัน เพื่อดึงดูดควำมสนใจจำกผู้ชมให้ฉุกคิดว่ำ ถ้อยคำที่อุดม
กล่ำวอยู่ในขณะนั้น อุดมจริงใจในกำรกล่ำวถ้อยคำหรือไม่ เพรำะหำกผู้พูดมีควำมจริงใจในกำรกล่ำว
ถ้อยคำ ก็จะไม่แสดงนัยนภำษำด้วยกำรเหลือบมองด้ำนบนและไม่สบตำผู้ชมเช่นนี้ ควำมไม่เข้ำกันนี้
เป็นสิ่งที่อุดมจงใจใช้เพื่อแนะถ้อยคำนัยผกผันให้ผู้ชมทรำบ พบทั้งสิ้น 3 ครั้ง ดังตัวอย่ำง

153
(66) อุดมเล่ำเรื่องวิชำกระบี่กระบองที่ตนต้องเรียนสมัยตอนเด็ก
“จั บ จี บ ม้ ว นก่ อ น 2 รอบ (ฮำ ปรบมื อ ) ย่ อ ยก ชิ ด จ้ ว ง แทง (ฮำ
ปรบมือ) ย่ อ ยก ชิด จ้ วง แทง ฝำกคำถำมไปยังกระทรวงศึกษำธิกำรด้วยว่ำ
“เพื่อ?!” (ฮำ ปรบมือ) เฮ้ย! ถ้ำสอนแบบ สอนมวยไทย ผมเก็ทว่ะ สอนมวยไทย
เรำตั้งแต่เด็ก นึกออกมะ ทุกวันนี้ผู้หญิงก็ไปเรียนมวยไทยได้ใช่ป่ะ เฮ้ย มันได้เหงื่อ
มันได้เหงื่อไง ละมันสำมำรถป้องกันตัวได้ด้วย แล้วมันก็เป็นเลือดเนื้อของเรำ เรำ
ต้องสืบต่อไปเรื่องมวยไทยอะ แต่กระบี่กระบองอะ เรำเรียนมำตั้งแต่ตอนนั้น จนถึง
อำยุปูนนี้ นะ เคยอ่ำนเจอข่ำวซักข่ำวมั้ย หญิงสำวรอดพ้นจำกกำรข่มขืนจำกพวกบ้ำ
กำมด้วยกำรหักกิ่งกระถินข้ำงทำง จับจีบ ย่อ ยก ชิด จ้วง แทง รอดมำได้ ! (ฮำ
ปรบมือ)”
(เดี่ยว 10/ 33:33-35:00)

ภาพที่ 11 ภาพการใช้สายตาเหลือบมองด้านบน ไม่สบสายตาผู้ชมเพื่อสื่อถ้อยคานัยผกผัน14
จำกตัวอย่ำงที่ (66) อุดมกล่ำวถ้อยคำนัยผกผันในรูปวัจนกรรมกำรถำม นอกจำกนั้นอุดมยัง
ได้แสดงนัยนภำษำคือกำรพยำยำมไม่สบตำผู้ชม โดยใช้สำยตำเหลือบมองด้ำนบน (ดังภำพที่ 11)
กำรหลบสำยตำผู้ชมเช่นนี้ช่วยแนะให้ผู้ชมเห็นว่ำ อุดมไม่ได้ตั้งใจที่จะถำมคำถำม แต่ต้องกำรประชด
ประชันกระทรวงศึกษำธิกำรที่บังคับให้กระบี่กระบองเป็นวิชำหนึ่งที่เด็กนักเรียนทุกคนจะต้องเรียน
ทั้งๆ ที่วิชำกระบี่กระบองก็ไม่สำมำรถช่วยให้ใครสำมำรถป้องกันตัวจำกกำรถูกทำร้ำยได้ นอกจำกนั้น
14

ภำพนี้มำจำกดีวีดีบันทึกกำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟน 10 ซึ่งกำรอัดดีวีดีบันทึกกำรแสดงบำง

ช่วงบำงตอนยังให้ภำพที่ไม่ชัดเท่ำที่ควร

154
อุดมยังได้เปรียบเทียบกับกำรเรียนมวยไทยซึ่งได้ประโยชน์และสำมำรถป้องกันตัวได้มำกกว่ำ จะเห็น
ได้ว่ำ นัยนภำษำที่อุดมแสดงออกมำด้วยกำรใช้สำยตำเหลือบมองด้ำนบน ไม่สบตำผู้ชมเช่นนี้ ช่วย
แนะให้ผู้ชมรับรู้ได้ว่ำขณะนั้นอุดมกำลังสื่อควำมนัยผกผันอยู่
4.1.2.1.3 การมองเพ่งตรงไปยังจุดเดียว ไม่สบตาผู้ชม
ในกำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟน อุดมจงใจจะไม่สบตำผู้ชม โดยกำรใช้สำยตำมองเพ่งตรงไปยัง
จุดเดียวในขณะที่กล่ำวถ้อยคำนัยผกผัน กำรไม่สบสำยตำผู้ชมสื่อให้เห็นถึงควำมไม่จริงใจในกำรกล่ำว
ถ้อยคำได้อย่ำงชัดเจน เพรำะหำกผู้ชมจริงใจในกำรกล่ำวถ้อยคำ ก็จะมีควำมกล้ำในกำรสบตำผู้ฟัง
ไม่หลบสำยตำผู้ฟังเช่นนี้ อุดมจงใจใช้ควำมไม่เข้ำกันนี้เพื่อแนะให้ผู้ชมทรำบว่ำขณะนั้นอุดมกำลังใช้
ถ้อยคำนัยผกผันอยู่ พบทั้งสิ้น 2 ครั้ง ดังตัวอย่ำง
(67) อุดมพูดถึงคนที่ชอบยืนขวำงบริเวณบันไดเลื่อนสำธำรณะ
“กระไดเลื่อน กระไดเลื่อน วัฒนธรรมไทย ขึ้นไป ขึ้นเมื่อไหร่เป็นอันรู้ว่ำ
จะต้องมีคนไทยยืนขวำงทำงกระไดเลื่อนอยู่ เพรำะคิดว่ำ กระไดนี้ คุณพ่อทำให้มำ
เป็นของส่วนตัว (ฮำ) ชำติที่ไม่ใช่วัฒนธรรมไทย ขึ้นปึ๊บ หลบซ้ำย หรือขวำ แล้วแต่
ธรรมเนียม”
(เดี่ยว 10/ 2:29:20-2:29:41)

ภาพที่ 12 ภาพการใช้สายตามองเพ่งตรงไปยังจุดเดียว ไม่สบสายตาผู้ชมเพื่อสื่อถ้อยคา
นัยผกผัน
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จำกตัวอย่ำงที่ (67) อุดมกล่ำวถ้อยคำนัยผกผันในลักษณะของกำรกล่ำวถึงสิ่งที่เป็นไปไม่ได้
หรือไม่สมเหตุสมผลในถ้อยคำที่ว่ำ “เพรำะคิดว่ำ กระไดนี้ คุณพ่อทำให้มำเป็นของส่วนตัว ” ขณะที่
อุดมกล่ำวถ้อยคำนัยผกผัน อุดมก็ได้แสดงนัยนภำษำคือ กำรไม่สบสำยตำผู้ชม โดยใช้สำยตำเพ่ง
ตรงไปยังจุดๆ เดียว (ดังภำพที่ 12) กำรแสดงนัยนภำษำด้วยกำรไม่สบสำยตำผู้ชมเช่นนี้ช่วยแนะให้
ผู้ชมทรำบว่ำ ถ้อยคำที่อุดมกล่ำวนั้น อุดมไม่จริงใจในกำรกล่ำวถ้อยคำ หรือกล่ำวอีกนัยหนึ่งได้ว่ำ
อุดมไม่ได้ตั้งใจสื่อควำมตำมรูปนั่นเอง ในที่นี้อุดมต้องกำรจะประชดประชันผู้ที่ชอบยืนขวำงบริเวณ
บั น ไดเลื่ อ นสำธำรณะ รำวกั บ ว่ ำ บั น ไดเลื่ อ นนั้ น เป็ น ทรั พ ย์ สิ น ส่ ว นตั ว ของตั ว เอง จะเห็ น ได้ ว่ ำ
กำรแสดงนัยนภำษำด้วยกำรไม่สบตำผู้ชมประกอบถ้อยคำนัยผกผันนอกจำกจะเป็นกำรแนะให้ผู้ชม
รับรู้ว่ำอุดมไม่ได้กำลังสื่อควำมตำมรูปแล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงทัศนคติในด้ำนลบที่อุดมมีต่อบุคคลที่ยืน
ขวำงบันไดเลื่อนสำธำรณะ โดยอุดมมองว่ำเป็นกำรกระทำที่เห็นแก่ตัว เพรำะสร้ำงควำมเดือดร้อน
ลำบำกให้แก่ผู้อื่นนั่นเอง
4.1.2.2 การลืมตาให้โพลง การทาตาโตหรือตาถลน
กำรลืมตำให้โพลง ในที่นี้หมำยถึง กำรบังคับดวงตำให้เบิกโพลงขึ้น ซึ่งอำจแสดงถึงควำม
พิศ วง ควำมตื่ น เต้น และควำมต้ องกำรอย่ ำงรุน แรง ดัง ที่ส ำนวนไทยน ำมำใช้ใ นลั ก ษณะของ
ภำพพจน์ว่ำ “ตำลุกโพลง” หรือ “ตำลุก” นั่นเอง (สวนิต ยมำภัย , 2526: 81) ส่วนคำว่ำ “ถลน”
เป็นคำกริยำที่ใช้กับดวงตำเช่นกัน หมำยถึ ง ทะเล้นออก ปลิ้นออก (รำชบัณฑิตยสถำน, 2556:
524) จำกข้อมูลกำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟน ผู้วิจัยพบว่ำ อุดมมักจะแสดงนัยนภำษำด้วยกำรลืมตำให้
โพลง ทำตำโต หรือทำตำถลนให้เห็นอย่ำงชัดเจนในขณะที่กล่ำวถ้อยคำนัยผกผัน เพื่อดึงควำมสนใจ
จำกผู้ชมให้อยู่ที่ถ้อยคำที่อุดมกำลังกล่ำว และเมื่อผู้ชมได้สังเกตจำกปริบทก็จะทรำบได้ว่ำ แท้จริง
แล้ว อุดมไม่ได้รู้สึกพิศวงหรือตื่นเต้นดังที่แสดงออกมำด้วยกำรทำตำโต ควำมไม่เข้ำกันระหว่ำง
นัยนภำษำกับปริบทจะช่วยแนะให้ผู้ชมทรำบได้ว่ำ อุดมกำลังสื่อควำมหมำยในเชิงประชดประชันอยู่
จำกข้อมูลพบกำรแสดงนัยนภำษำในลักษณะนี้ 17 ครั้ง ดังตัวอย่ำง
(68) เรื่องผู้หญิงชอบทำแก้มป่องเวลำถ่ำยรูป
“ “เลื่อนจำนมำนี่ อะเอำกล้องไป เออเอำกล้องไป เอำกล้องกูไป เออๆๆ
อะถ่ำยให้กูด้วย” (อุดมเลียนเสียงเพื่อนผู้หญิง และทำท่ำล้อเลียนผู้หญิงที่ชอบถ่ำยรูป
คู่กับอำหำร รวมถึงมักจะทำแก้มป่องๆ เวลำถ่ำยรูป) (ฮำ) เป็นห่ำไรต้องเอำลมเข้ำไป
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ในปำกเป็นอะไร (ฮำ) เพิ่งมำเป็นยุคหลังนี่นะเนี่ย (ฮำ) เป็นอะไรพวกมึง แก๊สใน
กระเพำะเยอะหรอ (ฮำ ปรบมือ)”
(เดี่ยว 9/ 1:31:12-1:32:53)

ภาพที่ 13 ภาพการทาตาโตเพื่อสื่อถ้อยคานัยผกผัน (1)
จำกตัวอย่ำงที่ (68) อุดมกล่ำวถ้อยคำนัยผกผันในรูปวัจนกรรมกำรถำมในถ้อยคำที่ว่ำ “เป็น
อะไรพวกมึง แก๊สในกระเพำะเยอะหรอ” ขณะที่อุดมกล่ำวถ้อยคำนัยผกผันนั้น อุดมก็ได้แสดง
นั ย นภำษำอย่ ำ งหนึ่ ง คื อ กำรท ำตำโตประกอบไปด้ ว ย (ดั ง ภำพที่ 13) เมื่ อ ผู้ ช มเห็ น อุ ด มแสดง
นัยนภำษำเช่นนี้ก็จะเกิดควำมรู้สึกสนใจว่ำมีอะไรพิเศษในถ้อยคำที่อุดมกำลังกล่ำวอยู่หรือไม่ กำรทำ
ตำโตปกติแล้วมักจะแสดงถึงควำมรู้สึกพิศวง สงสัย ตื่นเต้นของผู้พูด แต่เมื่อผู้ชมได้พิจำรณำจำก
ปริบทก็จะเห็นว่ำ แท้จริงแล้วอุดมไม่ได้รู้สึกพิศวงสงสัยต่อเรื่องดังกล่ำวตำมที่ทำตำโตแต่อย่ำงใด แต่
กำรทำตำโตให้มำกกว่ำปกติเช่นนี้แฝงควำมรู้สึกในเชิงประชดประชันผู้หญิงส่วนใหญ่ที่ชอบทำแก้ม
ป่องขณะถ่ำยรูป รำวกับว่ำมีแก๊สในกระเพำะอำหำรเป็นจำนวนมำกจนแก๊สนั้นเอ่อล้นขึ้นมำบริเวณ
ปำกทำให้แก้มป่องนั่นเอง จะเห็นได้ว่ำกำรแสดงนัยนภำษำด้วยกำรทำตำโตประกอบถ้อยคำนัยผกผัน
นั้น ช่วยดึงควำมสนใจจำกผู้ชมให้อยู่ที่ถ้อยคำนัยผกผัน และนำให้ผู้ชมได้พิจำรณำจำกปริบท และ
เห็นควำมไม่เข้ำกันระหว่ำงนัยนภำษำกับปริบท ควำมไม่เข้ำกันนี้สำมำรถแนะให้ผู้ชมรับรู้ได้ว่ำอุดมมี
ควำมหมำยในเชิงประชดประชันที่แฝงอยู่
(69) อุดมพูดถึงกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่มักจะยืนอยู่หลังนักกำรเมือง
“อยำกรู้จักอีกกลุ่มนึงครับ พวกที่ชอบยืนอยู่หลังนักกำรเมืองอะ (ฮำ) เคย
สงสัยมั้ย เวลำนักกำรเมืองถูกยื่นไมค์ให้สัมภำษณ์ ข้ำงหลังไม่เคยว่ำงเปล่ำ ต้องมีใคร
ไม่รู้มำยืนข้ำงหลัง แน่นๆ เต็มๆ (ฮำ) แล้วไม่ทำอะไรด้วยนะ แล้วไม่สนใจเรื่องที่เค้ำ
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ถำมด้วย บำงทีมองไปทำงอื่น แกะนู่น เคี้ยวนี่ (ฮำ) คือ...บำงทีผมสงสัย มันเป็น
ใครกันวะ ทำอำชีพอะไร เป็นบอดี้กำร์ดเหรอ บอดี้กำร์ดมันจะมีคำแร็คเตอร์ของเค้ำ
เค้ำจะต้องมีแบบแว่นเวิ่นนึกออกมั้ย มีพูดที่ปกเสื้อแบบ อืมๆๆๆ...อ่อๆๆ... มีลักษณะ
คำแรคเตอร์ของบอดี้กำร์ด นี่เป็นคนขับรถหรอ คนขับรถควรจะไปรอในรถถูกมะ
ตกลงทำอำชีพอะไรเนี่ย Wallpaper หรอ (ฮำ)”
(เดี่ยว 7/ 1:16:35–1:17:24)

ภาพที่ 14 ภาพการทาตาโตเพื่อสื่อถ้อยคานัยผกผัน (2)
จำกตัว อย่ ำ งที่ (69) อุ ดมกล่ ำ วถ้อ ยค ำนัย ผกผั นในรู ปวัจ นกรรมกำรถำมในถ้อ ยคำที่ว่ ำ
“wallpaper หรอ” ขณะที่อุดมกล่ำวถ้อยคำนัยผกผันนั้น อุดมก็ได้แสดงนัยนภำษำอย่ำงหนึ่งคือ
กำรทำตำโตประกอบไปด้วย (ดังภำพที่ 14) กำรทำตำโตเช่นนี้เป็นกำรดึงดูดควำมสนใจจำกผู้ชมให้
จดจ่ออยู่ที่ถ้อยคำนัยผกผันที่อุดมกำลังกล่ำวอยู่ในขณะนั้น ทำให้ผู้ชมรู้สึกสงสัยว่ำมีอะไรพิเศษใน
ถ้อยคำที่อุดมกล่ำวหรือไม่ และเมื่อผู้ชมได้พิจำรณำจำกปริบทก็จะเห็นได้ว่ำ แท้จริงแล้วอุดมไม่ได้
ต้องกำรสื่ออำรมณ์ควำมรู้สึกแปลกประหลำดใจ หรือพิศวงสงสัยต่อเรื่องอำชีพของบุคคลที่ยืนอยู่หลัง
นักกำรเมืองจริงๆ และถ้อยคำที่อุดมกล่ำวแม้จะอยู่ในรูปวัจนกรรมกำรถำม แต่อุดมไม่ได้ต้องกำร
คำตอบกลับมำ ในที่นี้อุดมต้องกำรประชดประชันกลุ่มคนที่มักจะยืนอยู่หลังนักกำรเมืองอยู่เสมอ
รำวกับว่ำเป็น wallpaper โดยที่ไม่ทรำบว่ำแท้จริงแล้วเขำเหล่ำนั้นทำอำชีพอะไร จะเห็นได้ว่ำ กำร
ทำตำโตก็เป็นนัยนภำษำลักษณะหนึ่งที่อุดมใช้เพื่อสื่อควำมหมำยในเชิงประชดประชันให้ผู้ชมได้รับรู้
โดยผู้ชมจะรับรู้ถ้อยคำนัยผกผันได้จำกควำมไม่เข้ำกันระหว่ำงนัยนภำษำกับปริบท
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4.1.2.3 การกลอกตา
“กลอก” เป็นคำกริยำ หมำยถึง เคลื่อนหรือขยับเขยื้อนกลับไปกลับมำภำยในเขตของสิ่ง
นั้นๆ เช่น กลอกตำ กลอกหน้ำ (รำชบัณฑิตยสถำน, 2556: 75) ในกำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟน อุดม
มีกำรแสดงนัยนภำษำด้วยกำรกลอกตำไปมำในขณะที่กล่ำวถ้อยคำนัยผกผัน กำรกลอกตำไปมำเช่นนี้
สื่อให้เห็นถึงควำมไม่จริงใจในกำรกล่ำวถ้อยคำ เพรำะหำกผู้พูดมีควำมจริงใจในกำรกล่ำวถ้อยคำก็
น่ำจะสบตำผู้ฟังอย่ำงเป็นปกติ ไม่ใช่กำรกลอกตำไปมำเช่นนี้ นอกจำกนั้นผู้ชมยังสังเกตได้จำกควำม
ไม่เข้ำกันระหว่ำงกำรกลอกตำกับวัจนกรรมที่อุดมกล่ำว เช่น กำรกลอกตำในขณะที่กล่ำววัจนกรรม
กำรถำม กำรกลอกตำในขณะที่กล่ำววัจนกรรมกำรชม เป็นต้น กำรกลอกตำจึงเป็นนัยนภำษำที่ช่วย
แนะให้ผู้ชมทรำบได้ว่ำขณะนั้นอุดมไม่ได้ต้องกำรสื่อควำมตำมรูป แต่มีควำมหมำยนัยผกผันที่แฝงอยู่
พบทั้งสิ้น 4 ครั้ง ดังตัวอย่ำง
(70) อุดมเล่ำประสบกำรณ์ที่ตนต้องไปตรวจร่ำงกำยก่อนกำรจัดทำกำรแสดง
เดี่ยวไมโครโฟน
“ชีวิตไม่เคยตรวจร่ำงกำยใหญ่เลย เหมือนพวกเรำอะ ใช้ชีวิตทั่วไปนะฮะ
แต่ว่ำก่อนเดี่ยว ทีมงำนเนี่ย ส่งไปตรวจก่อนว่ำ ไหวมั้ย ถ้ำไหวถึงจะได้ประกำศว่ำ
ทำเดี่ยว ถ้ำไม่ไหวก็เลื่อนไปก่อน ก็ไปทำกำรแบบ เอำเลือด เอำปัสสำวะ เอำเซลล์
เอำอะไรไม่รู้จำกหัวจรดเท้ำ เข้ำเครื่องสแกน ไปยืดกล้ำมเนื้อดูว่ำศักยภำพในร่ำงกำย
เรำเหลือเท่ำไหร่ ขำดอะไร แล้วเค้ำก็นัด 1 เดือนครับ แถลงผล เหมือนฟังผลสอบ
เลย แฟ้มชีวิตผม 20 หน้ำ ไล่ตั้งแต่หัวจรดเท้ำว่ำเหลืออะไรบ้ำง (ฮำ) โอ...วันฟังผลนี่
บอก ปวดร้ำวมำกๆ จริงๆ “คุณโน้ตครับ ในร่ำงกำยคุณโน้ตนะครับต้องบอกว่ำมันมี
สภำพเหมือนคนอำยุ 55 นะครับตอนนี้ คุณใช้ร่ำงกำยหนักมำก คุณไม่มีวิตำมิน
เหลืออยู่ในร่ำงกำยเลยครับ คุณกินมะเขือครั้งสุดท้ำยเมื่อไหร่ครับเนี่ย ” (อุดมเลียน
เสี ย งหมอ) (ฮำ) กู จ ะจ ำได้ห รอ (ฮำ) อยำกถำมหมอมึ ง กิน ถั่ว ฝั ก ยำวครั้ งสุ ดท้ ำ ย
เมื่อไหร่ (ฮำ) มึงจดไดอำรี่ไว้หรอ” (ฮำ)”
(เดี่ยว 10/ 2:47:06-2:48:15)

159

ภาพที่ 15 ภาพการกลอกตาเพื่อสื่อถ้อยคานัยผกผัน (1)
จำกตัวอย่ำงที่ (70) อุดมกล่ำวถ้อยคำนัยผกผันในถ้อยคำที่ว่ำ “กูจะจำได้หรอ อยำกถำม
หมอมึงกินถั่วฝักยำวครั้งสุดท้ำยเมื่อไหร่ มึงจดไดอำรี่ไว้หรอ” ขณะที่อุดมกล่ำวถ้อยคำนัยผกผัน
อุดมก็ได้แสดงนัยนภำษำคือกำรกลอกสำยตำจำกด้ำนขวำไปทำงด้ำนซ้ำยควบคู่ไปด้วย (ดังภำพที่ 15)
กำรกลอกสำยตำเช่นนี้สื่อให้เห็นถึงควำมไม่จริงใจในกำรกล่ำวถ้อยคำ และกำรที่อุดมกลอกสำยตำใน
ขณะที่กล่ำววัจนกรรมกำรถำมเป็นกำรแนะให้ผู้ชมรับรู้ได้ว่ำ อุดมไม่ได้ต้องกำรคำตอบกลับมำ แต่
จงใจประชดประชันหมอที่ถำมตนว่ำกินถั่วฝักยำวครั้งสุดท้ำยเมื่อไหร่ กำรที่อุดมกล่ำวว่ำ “กูจะจำได้
หรอ อยำกถำมหมอมึงกินถั่วฝักยำวครั้งสุดท้ำยเมื่อไหร่ มึงจดไดอำรี่ไว้หรอ” ก็เพื่อต้องกำรสื่อ
ควำมหมำยนัยผกผันว่ำ ตนจำไม่ได้ว่ำกินถั่วฝักยำวครั้งสุดท้ำยเมื่อใด และหำกเป็นหมอก็คงจำไม่ได้
เช่นกัน คำถำมดังกล่ำวเป็นคำถำมที่หมอไม่ควรจะมำถำมคนไข้ เพรำะเป็นเรื่องที่ ไม่เข้ำท่ำ และ
ไม่ใช่เรื่องสำคัญ และก็คงไม่มีใครจดบันทึกเอำไว้ ตนจึงไม่สำมำรถตอบคำถำมหมอได้นั่นเอง จะ
เห็นได้ว่ำ กำรกลอกสำยตำในขณะที่กล่ำววัจนกรรมกำรถำมเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกันและสื่อให้เห็นถึง
ควำมไม่จริงใจในกำรถำมได้ ควำมไม่เข้ำกันนี้เป็นสิ่งที่แนะถ้อยคำนัยผกผันให้ผู้ชมทรำบ
(71) อุดมพูดถึงชำวจันทบุรีที่มีกำรพัฒนำทุเรียนให้กลำยเป็นทุเรียนไร้กลิ่น
ได้
“เรำมั ก จะเรี ย งล ำดั บ ควำมส ำคั ญ ผิ ด อย่ ำ งเงี้ ย แหละครั บ ดู ดิ เ รำพั ฒ นำ
อะไรอะ อะมองไปทำงภำคเกษตรกรรม เรำเก่ งน่ ะ ไทยนี่เ รำเก่ ง ไม่ต้ องห่ ว ง
พัฒนำอะไรตอนนี้เนี่ ย ชำวจันทบุรีภูมิใจครับ พัฒ นำผลิตภัณฑ์ อะไม่ใช่ ผลไม้
ทุเรียนไร้กลิ่น ภูมิใจกันทั้งจังหวัด เก่งจริงๆ เลยนะ ทุเรียนไร้กลิ่น แล้ว…มึงจะเกิด
มำเป็นทุเรียนทำไมวะ (ฮา) เพรำะทุเรียน กินทุเรียน เรำกินกลิ่นด้วยไง ไอพวกที่ไม่
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ชอบ มึงก็ไม่ต้องชอบดิ ถูกมั้ ยอะ เรำกินสตรอเบอร์รี่ เรำอยำกได้กลิ่นมันด้วยมั้ย
อยำกได้ เรำกินมะม่วงอกร่อง เรำหอมอะ คือมนุษย์เรำเนี่ย ประสำทสัมผัสหูตำลิ้น
จมูกกำยใจมัน ไปพร้ อมกัน คือ …ผมว่ำกลิ่ นอะ เอำแม่งไว้เหอะ ที่พัฒ นำควรจะ
พัฒนำอันดับแรกคือมึงเอำหนำมออกดีกว่ำ (ฮำ) ปัญหำที่พวกกูมีคือมีกะหนำม! (ฮำ)
เหมือนญี่ปุ่ นเค้ำหน่อย ญี่ปุ่นเค้ำพัฒ นำแตงโมใช่มะพี่ แตงโม อะแต่ก่อนแตงโม
กลมๆ แพ็คส่งลำบำก เดี๋ยวนี้จำกกลมเปลี่ยนเป็นเหลี่ยม แพ็คง่ำย นี่คือเรียงลำดับ
ควำมสำคัญ ของเรำแม่งไปเอำเรื่องกลิ่นออกแล้วก็ดีใจ เอำหนำมออกเลย เอำให้
หนำมทู”่
(เดี่ยว 8/ 1:37:58–1:39:19)

ภาพที่ 16 ภาพการกลอกตาเพื่อสื่อถ้อยคานัยผกผัน (2)
จำกตัวอย่ำงที่ (71)
อุดมกล่ำวถ้อยคำนัยผกผันในรูปวัจนกรรมกำรชมในถ้อยคำที่ว่ำ
“เรำเก่งน่ะ ไทยนี่เรำเก่ง ไม่ต้องห่วง” และ “เก่งจริงๆ เลยนะ ทุเรียนไร้กลิ่น ” ขณะที่อุดมกล่ำว
ถ้อยคำนัยผกผัน อุดมก็ได้แสดงนัยนภำษำคือกำรกลอกสำยตำไปมำจำกด้ำนซ้ำยไปทำงด้ำนขวำ
ควบคู่ไปด้วย (ดังภำพที่ 16) กำรกลอกสำยตำเช่นนี้สื่อให้เห็นถึงควำมไม่จริงใจในกำรกล่ำวถ้อยคำ
และกำรกลอกสำยตำในขณะที่กล่ำววัจนกรรมกำรชมเป็นกำรแนะให้ผู้ชมเห็นว่ำอุดมไม่ได้รู้สึกชื่นชม
ว่ำคนไทยเก่งในเรื่องกำรพัฒนำทุเรียนให้กลำยเป็นทุเรียนไร้กลิ่นได้จริงดังเช่นควำมหมำยตำมรูป แต่
จงใจแสร้งใช้วัจนกรรมกำรชมเพื่อประชดประชันชำวจันทบุรีที่ภำคภูมิใจกันทั้งจัง หวัดว่ำสำมำรถ
พัฒนำทุเรียนให้กลำยเป็นทุเรียนไร้กลิ่นได้ ทั้งๆที่อุดมมองว่ำเป็นกำรพัฒนำที่ผิดจุด เพรำะมนุษย์
เรำทำนสิ่งใดก็ย่อมต้องกำรที่จะได้กลิ่นของสิ่งนั้นด้วย อุดมจึงเสนอว่ำควรจะคิดค้นพัฒนำเอำหนำม
ของทุเรียนออกจะเป็นประโยชน์มำกกว่ำ
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จำกตัว อย่ำงที่กล่ำวมำทั้งหมดข้ำงต้น สำมำรถสรุปนัยนภำษำที่อุดมใช้ประกอบถ้อยคำ
นัยผกผันได้ดังตำรำงต่อไปนี้
ตารางที่ 6 ตารางสรุปความถี่ของนัยนภาษาสื่อถ้อยคานัยผกผัน
นัยนภาษาสื่อถ้อยคานัยผกผัน
กำรไม่สบตำผู้ชม (กำรทอดสำยตำลงต่ำ กำรใช้สำยตำเหลือบมองด้ำนบน
กำรมองเพ่งตรงไปยังจุดเดียว)
กำรลืมตำให้โพลง กำรทำตำโตหรือตำถลน
กำรกลอกตำ
รวม

ความถี่
24
17
4
45

จำกตำรำงจะเห็นได้ว่ำ นัยนภำษำที่อุดมใช้สื่อถ้อยคำนัยผกผันมำกที่สุดคือ กำรไม่สบตำ
ผู้ ช ม พบมำกถึ ง 24 ครั้ ง รองลงมำคื อ กำรลื ม ตำให้ โ พลง พบ 17 ครั้ ง และรองลงมำคื อ
กำรกลอกตำ พบ 4 ครั้ง
จำกกำรวิ เครำะห์ นั ย นภำษำสื่ อถ้อยคำนั ยผกผั นทั้ง หมดที่ กล่ ำ วมำข้ ำงต้ น ผู้ วิจัย พบว่ ำ
กำรแสดงออกทำงสำยตำสำมำรถสื่อถ้อยคำนัยผกผันให้ผู้ชมทรำบได้เช่น กัน โดยสำมำรถสรุปได้เป็น
ประเด็นต่ำงๆ ดังต่อไปนี้
ประเด็นที่ 1 นัยนภำษำบำงอย่ำงที่อุดมใช้จะช่วยเน้นให้ถ้อยคำที่อุดมกล่ำวมีควำมเด่นชัด
มำกกว่ำถ้อยคำแวดล้อม เช่น กำรลืมตำโพลงหรือทำตำโตมำกกว่ำปกติ ซึ่งเป็นกำรดึงดูดควำม
สนใจจำกผู้ชมให้จดจ่อและสนใจถ้อยคำที่อุดมกำลังกล่ำวอยู่นั้นกว่ำถ้อยคำอื่นๆ และเมื่อผู้ชมได้
พิจำรณำจำกปริบทก็จะทรำบได้ทันทีว่ำถ้อยคำที่อุดมกำลังกล่ำวอยู่นั้นเป็นกำรสื่อควำมนัยผกผัน
ประเด็น ที่ 2 นั ยนภำษำบำงอย่ำงสื่อให้ เห็ นถึงควำมไม่จริง ใจในกำรกล่ ำวถ้อยคำ เช่น
กำรไม่สบตำผู้ชม ด้วยกำรทอดสำยตำลงต่ำ ใช้สำยตำเหลือบมองด้ำนบน มองเพ่งตรงไปยังจุดเดียว
กำรกลอกตำไปมำ นัยนภำษำดังที่กล่ำวมำนี้เป็นกำรใช้สำยตำที่ไม่ปกติ ไม่กล้ำสบตำผู้ชมอย่ำง
เต็มที่ สื่อให้เห็นว่ำผู้พูดมีบำงสิ่ง บำงอย่ำงที่แอบแฝงซ่อนเร้นอยู่ ไม่ตรงไปตรงมำ อีกทั้งกำรใช้
สำยตำในลักษณะนี้ยังมีควำมขัดแย้งกับวัจนกรรมที่อุดมกล่ำว เช่น กำรกลอกตำในขณะที่กล่ำว
วัจนกรรมกำรชม กำรใช้สำยตำเหลือบมองด้ำนบนในขณะที่กล่ำววัจนกรรมกำรถำม ฯลฯ ควำมไม่
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เข้ำกันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยแนะให้ผู้ชมทรำบได้ว่ำอุดมไม่ได้ต้องกำรสื่อควำมตำมรูป และเมื่อได้
พิจำรณำจำกปริบทก็จะเห็นได้ว่ำอุดมมีควำมหมำยนัยผกผันที่แฝงอยู่จริงๆ
จะเห็นได้ว่ำ อุดมมีควำมตั้งใจที่จะใช้นัยนภำษำต่ำงๆ เหล่ำนี้เพื่อช่วยแนะให้ผู้ชมรับรู้และ
ตีควำมถ้อยคำนัยผกผันได้ง่ำยยิ่งขึ้น
4.1.3 ปริภาษา
ปริภำษำ หมำยถึง อวัจนภำษำที่เกี่ยวกับกำรเปล่งเสียง ซึ่งจะประกอบไปกับวัจนภำษำทำ
ให้วัจนภำษำนั้นมีควำมหมำยที่แตกต่ำงกัน (อวยพร พำนิช และคนอื่นๆ, 2553: 11)
อวยพร พำนิช และคนอื่นๆ (2526: 16) ได้อธิบำยเพิ่มเติมเกี่ยวกับปริภำษำไว้ว่ำ เสียงของ
คนเรำนั้น สำมำรถบ่งบอกให้รู้ถึงอำรมณ์ได้ นอกจำกนั้นยังสำมำรถบอกให้รู้ถึงทัศนคติของผู้พูดที่มี
ต่อบุคคลอืน่ และสิ่งอื่นๆ ได้ เช่น น้ำเสียงที่เอ่ยถึงบุคคลอื่นอย่ำงชื่นชมยินดี แสดงให้เห็นทัศนคติที่ดี
ที่มีต่อบุคคลนั้น แต่หำกใช้น้ำเสียงในเชิงประชดประชัน อำจหมำยถึงควำมไม่ชอบหน้ำหรือผิดใจกัน
บำงอย่ำง สอดคล้องกับที่สวนิต ยมำภัย (2526: 85) ได้กล่ำวไว้ว่ำ “น้ำเสียงมีควำมสำคัญมำกใน
กำรสื่อควำมหมำยและพื้นอำรมณ์ของผู้พูด แม้ว่ำจะใช้ถ้อยคำอย่ำงเดียวกัน น้ำเสียงอำจแสดง
ควำมหมำยฉันมิตร หรือแสดงควำมหมำยในเชิงประชดประชันก็ได้”
สุรัตน์ ตรีสุกล (2547: 166-170) ได้จัดแบ่งประเภทของปริภำษำไว้ 4 ประเภท ดังนี้
1. คุณลักษณะของเสียง (Vocal Characteristics) ได้แก่
1.1 ระดับเสียง (Pitch) หมำยถึง ควำมสูงต่ำของเสียงซึ่งใช้ในกำรสนทนำ ระดับควำมสูง
ต่ำของเสี ย งที่ ใช้ ในประโยคสำมำรถเน้น ควำมหมำยหรื อสื่ อให้ ท รำบถึง เจตนำของผู้ พู ดได้ เช่ น
ต้องกำรถำม แสดงควำมเห็น ประชดประชัน ฯลฯ หำกใช้ระดับเสียงสูงที่ปลำยเสียงมักจะสื่อ
เจตนำในเชิงประชดประชัน
1.2 ระดับควำมดัง-เบำของเสียง (Volume) ทับบ์สและมอสส์ (Tubbs, & Moss, 2000
อ้ำงถึงใน สุรัตน์ ตรีสุกล, 2547: 167) กล่ำวไว้ว่ำ ระดับควำมดัง-เบำที่เหมำะสมของเสียงที่ใช้ในกำร
พูดคือหนึ่งในบรรดำเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้กำรสื่อสำรมีประสิทธิภำพ ควำมดัง -เบำของเสียงเป็นส่วน
หนึ่งที่ช่วยให้ผู้รับสำรเกิดควำมสนใจในตัวผู้ส่งสำรและสำรที่ได้รับ หำกเสียงพูดเบำเกินไปก็จะทำให้
ไม่ได้ยินและน่ำเบื่อหน่ำย แต่หำกใช้เสียงพูดที่ดังเกินไปก็อำจจะทำให้เกิดควำมน่ำรำคำญได้
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1.3 ควำมช้ำ-เร็วในกำรพูด (Rate or Speed) หมำยถึง ระดับควำมช้ำ-เร็วในกำรพูดของ
แต่ละบุคคล เดอวิโต (Devito, 2000 อ้ำงถึงใน สุรัตน์ ตรีสุกล, 2547: 167) อธิบำยไว้ว่ำ ระดับ
ควำมช้ ำ -เร็ ว ในกำรพู ดสำมำรถสื่ อ อำรมณ์ ค วำมรู้ สึ กของผู้ พูด ได้ เช่ น เมื่ อ ผู้ พูด พู ด เร็ว อำจสื่ อ
ควำมหมำยได้ ว่ ำ ผู้ พู ด รู้ สึ ก หวำดกลั ว ตื่ น เต้ น โกรธ หรื อ ตกใจ แต่ ห ำกผู้ พู ด พู ด ช้ ำ อำจสื่ อ
ควำมหมำยได้ว่ำ ขณะนั้นผู้พูดกำลังใช้ควำมคิด หรือรู้สึกเศร้ำหดหู่ หรือต้องกำรจะให้ผู้ฟังรับฟังสิ่ง
ที่พูดอย่ำงชัดเจน
1.4 น้ำเสียงหรือโทนเสียง (Tone) หรือคุณภำพของเสียง (Voice Quality) เช่น เสียงทุ้ม
เสี ยงแหลม เสี ยงหวำน เสี ยงห้ำว ฯลฯ มนุษย์มักใช้น้ำเสี ยงหรือโทนเสี ยงต่ำงๆ ในกำรแสดง
อำรมณ์ควำมรู้สึกของตน เช่น แสดงควำมโศกเศร้ำด้วยน้ำเสียงสะอึกสะอื้น แสดงควำมไม่พอใจ
หรือบ่นด้วยน้ำเสียงพึมพำในลำคอ แสดงอำรมณ์โกรธด้วยน้ำเสียงที่ห้ำว ดัง และเกรี้ยวกรำด หรือ
แสดงกำรเชิญชวนด้วยน้ำเสียงที่เว้ำวอน เป็นต้น
2.เสียงที่ไม่ใช่ถ้อยคาแต่สามารถสื่อความหมายได้ (Vocalizations or Vocal Characterizers)
เสียงดังกล่ำวนี้ได้แก่ เสียงหัวเรำะ เสียงร้องไห้ เสียงครำง เสียงโห่ร้อง เสียงกรีดร้อง
เสียงหำว เสียงไอ เสียงหอบ เสียงร้องแสดงควำมตื่นเต้น เป็นต้น เสียงเหล่ำนี้ไม่ใช่ถ้อยคำแต่
สำมำรถสื่อควำมหมำยและแสดงอำรมณ์ควำมรู้สึกของเจ้ำของเสียงนั้นได้
3. การเว้นระยะการพูด (Pause) หรือการนิ่งเงียบ (Silences)
ในทรรศนะของนักวิชำกำรสื่อสำรถือว่ำ กำรเว้นระยะกำรพูด หรือกำรนิ่งเงียบของคู่สื่อสำร
ถือเป็นอวัจนภำษำอย่ำงหนึ่งที่สำมำรถสื่อควำมหมำยระหว่ำงกันได้ กำรเว้นระยะกำรพูดมีประโยชน์
ในกำรสื่ อสำรหลำยประกำร เช่น ใช้ล ดระดับ ควำมเร็ว ในกำรพูด ช่ ว ยให้ ผู้ พูดมีโ อกำสในกำร
รวบรวมเรียบเรียงข้อมูลที่จะพูดต่อ และช่วยให้ผู้ฟังมีโอกำสในกำรรวบรวมเรียบเรียงเรื่องรำวที่ได้รับ
ฟังผ่ำนมำ เพื่อจะได้เข้ำใจเนื้อหำของข้อมูลได้ชัดเจนยิ่งขึ้น หรือเป็นกำรบอกเป็นนัยแก่ผู้ฟังว่ำ สิ่งที่
ผู้พูดกำลังจะนำเสนอต่อไปนี้เป็นเรื่องสำคัญหรือน่ำสนใจ เป็นต้น ส่วนกำรนิ่งเงียบนั้นสำมำรถสื่อถึง
อำรมณ์และควำมรู้สึกนึกคิดของคู่สื่อสำรได้มำกมำยทั้งในเชิงบวก เช่น แสดงถึงควำมเคำรพยกย่อง
ควำมชื่นชม กำรมีสมำธิจดจ่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด และในเชิงลบ เช่น แสดงถึงกำรเห็นด้วย แสดงถึง
ควำมไม่ใส่ใจ กำรปิดบังซ่อนเร้น ควำมรู้สึกไม่เป็นมิตร ควำมสับสน ควำมรู้สึกเศร้ำ ควำมเสียใจ
กำรไม่ เ ห็ น ด้ว ย ควำมกลั ว หรื อ ไม่ ก ล้ ำ แสดงออก นอกจำกนั้ น ยั ง แสดงให้ เ ห็ น ถึง เจตนำหรื อ
พฤติกรรมของคู่สื่อสำร เช่น กำรครุ่ นคิดไตร่ตรอง ควำมต้องกำรที่จะหลีกเลี่ยงกำรสนทนำ หรือ
กำรหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ฯลฯ
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4. เสียงหรือถ้อยคาที่ทาให้การพูดฟังดูไม่ราบรื่น (Vocal Interferences)
ในขณะที่เรำฟังผู้อื่นพูด เรำมักจะได้ยินเสียงที่ไม่มีควำมหมำย เช่น เอ่อ อ้ำ อืม ฯลฯ
หรือคำที่มีควำมหมำย เช่น แบบว่ำ เข้ำใจไหม คุณทรำบใช่ไหม รู้มั้ย หรือแม้กระทั่งคำว่ำ โอเค
(OK) ฯลฯ ปรำกฏอยู่ในประโยคที่ผู้พูดพูดโดยไม่ได้ทำให้ควำมหมำยของประโยคชัดเจนขึ้น หรือไป
อยู่ในที่ที่ไม่ควรอยู่ หรือไม่จำเป็นต้องมีเสียงหรือถ้อยคำเหล่ำนั้น เสียงหรือถ้อยคำดังกล่ำวทำให้กำร
ฟังดูไม่ร ำบรื่ น แต่ผู้ พู ดก็มักจะเติมลงไปในคำพูดอยู่เสมอ เวอร์เดอร์เบอร์และเวอร์ เดอร์เบอร์
(Verderber, & Verderber, 2001 อ้ำงถึงใน สุรัตน์ ตรีสุกล, 2547: 170) อธิบำยว่ำ เรำมักจะเติม
เสียงหรือถ้อยคำเหล่ำนั้นลงไปเพื่อดึง ควำมสนใจของผู้ฟัง หรือเติมเต็มช่วงต่อของข้อควำมที่พูด
เพื่อให้มีเวลำเลือกคำหรือควำมคิดที่เหมำะสมสำหรับพูด แต่ผลที่เกิดขึ้นกับควำมรู้สึกของผู้ฟังคือ
ผู้ฟังคิดว่ำผู้พูดขำดควำมมั่นใจ สับสน และกังวลในสิ่งที่กำลังพูด หำกผู้พูดจำกัดจำนวนเสียงหรือ
ถ้อยคำทีใ่ ช้ให้เหมำะสมก็จะทำให้บทสนทนำนั้นไม่สร้ำงควำมน่ำรำคำญให้แก่ผู้ฟัง
ในงำนวิจัยนี้ผู้วิจัยจะนำกำรจัดแบ่งประเภทปริภำษำของสุรัตน์ ตรีสุกล มำใช้เป็นแนวทำง
ในกำรวิ เ ครำะห์ แ ละจั ด แบ่ ง ประเภทปริภ ำษำประกอบถ้ อ ยค ำนั ย ผกผั น ที่ พ บในกำรแสดงเดี่ ย ว
ไมโครโฟนของอุดม แต้พำนิช
จำกกำรศึกษำข้อมูลกำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟน อุดมมีกำรใช้ปริภำษำประกอบถ้อยคำนัย
ผกผั น เพื่อสื่ อควำมหมำยนั ยผกผั นให้ ผู้ช มได้ทรำบ อีกทั้งยังสำมำรถสื่ ออำรมณ์ควำมรู้สึกและ
ทัศนคติที่อุดมมีต่ อเรื่ องดังกล่ ำวให้ ผู้ ช มรับรู้ได้อี กด้ว ย จำกข้อ มูล พบว่ำ อุดมมีกำรใช้ปริภ ำษำ
ประกอบถ้อยคำนัยผกผันจำนวนทั้งสิ้น 143 ครั้ง ซึ่งสำมำรถแบ่งเป็นประเภทย่อยต่ำงๆ ได้ดังนี้
4.1.3.1 คุณลักษณะของเสียงประกอบถ้อยคานัยผกผัน
คุณลักษณะของเสียงในที่นี้คือ ลักษณะของเสียงที่ผู้พูดเปล่งออกมำ ซึ่งจะแนบสนิทไปกับ
ถ้อยคำ ดังที่สวนิต ยมำภัย (2526: 84-86) ได้กล่ำวไว้ว่ำ ปริภำษำเป็นสิ่งที่แนบสนิทอยู่โดยรอบ
ถ้อยคำ จนยำกที่จะแยกออกจำกถ้อยคำได้ เช่น ควำมดัง ควำมทุ้มแหลม ควำมเร็ว จังหวะ
ควำมชัดเจน ฯลฯ ซึ่งแต่ละลักษณะนี้ขึ้นอยู่กับผู้ใช้น้ำเสียงว่ำจะบังคับหรือกำหนดให้มีควำมหมำย
พิเศษเช่นใด จำกกำรศึกษำถ้อยคำนัยผกผันในกำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟนของอุดม แต้พำนิช พบว่ำ
อุดมจงใจใช้คุณลักษณะของเสียงในลักษณะต่ำงๆ เช่น กำรเน้นน้ำหนักเสียงมำกเป็นพิเศษ กำรใช้
ระดับเสียงที่สูงหรือต่ำกว่ำปกติ ฯลฯ เพื่อสื่อให้ทรำบถึงเจตนำและอำรมณ์ควำมรู้สึกของตนที่มีต่อ
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เรื่องดังกล่ ำว อีกทั้งยังใช้คุณลั กษณะพิเศษของเสียงต่ำงๆ นี้เพื่อแนะให้ผู้ ชมทรำบว่ำตนกำลังใช้
ถ้อยคำนัยผกผันอยู่ด้วย คุณลักษณะของเสียงประกอบถ้อยคำนัยผกผันที่อุดมใช้ในกำรแสดงสำมำรถ
แบ่งเป็นประเภทย่อยต่ำงๆ ได้ดังนี้
4.1.3.1.1 การเน้นน้าหนักเสียงมากเป็นพิเศษ
กำรเน้นน้ำหนักเสียงมำกกว่ำปกติในที่นี้ คือ กำรเน้นน้ำหนักลงไปที่ถ้อยคำหรือประโยค
นั้น ๆ มำกเป็ นพิเศษ ถือเป็น ควำมจงใจของผู้ พูดที่จะเน้นให้ ถ้อยคำหรือประโยคดังกล่ ำวมีควำม
ชัดเจนขึ้น และพิเศษมำกขึ้น เพื่อสื่อเจตนำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งของผู้พูด จำกกำรศึกษำข้อมูลถ้อยคำ
นัยผกผันในกำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟนพบว่ำ อุดมมักจะเน้นน้ำหนักเสียงในขณะที่กล่ำวถ้อยคำนัย
ผกผันมำกเป็นพิเศษ บำงครั้งก็เน้นเพียงบำงคำ บำงครั้งก็เน้นทั้งถ้อยคำ กำรเน้นน้ำหนักเสียงที่
ถ้อยคำนัยผกผันมำกเป็นพิเศษเช่นนี้เป็นควำมจงใจของอุดมที่จะเน้นให้ถ้อยคำนัยผกผันเด่นชัดขึ้นมำ
และต่ำงออกไปจำกถ้อยคำแวดล้อม ซึ่งจะช่วยดึงดูดให้ผู้ชมรู้สึกสนใจในถ้อยคำนั้นเป็นพิเศษ และ
เมื่อผู้ชมได้พิจำรณำจำกปริบทก็จะทรำบได้ว่ำ ถ้อยคำดังกล่ำว อุดมมีควำมหมำยนัยผกผันที่แ ฝงอยู่
จำกข้อมูลพบว่ำ อุดมใช้ปริภำษำประกอบถ้อยคำนัยผกผันในลักษณะนี้มำกที่สุด พบจำนวน 46 ครั้ง
ดังตัวอย่ำง
(72) อุดมพูดถึงกำรติดตั้งกล้องตรวจฝ่ำไฟแดงในกรุงเทพฯ
ที่พัฒนำละเข้ำท่ำที่สุดในยุครัฐบำลนี้นะฮะ เนี่ย สี่แยกอะ ตรงสี่แยกอะ
กล้องอะ กล้องตรวจฝ่ำไฟแดง อย่ำงงี้แหละ! ถึงเรำจะข้ำมไปเป็นประเทศโลกที่สอง
และที่หนึ่ง นี่คือกำรพัฒนำที่ดีขึ้นจริงๆ ใช่มะ ทุกวันนี้กล้องเหล่านี้เนี่ยมีอยู่ ทั้งใน
กรุงเทพฯ นะ มี 30 แยก แต่แยกในกรุงเทพฯ เนี่ย มีเป็นแสน (ฮำ)
(เดี่ยว 8/ 1:44:01–1:44:39)
จำกตัวอย่ำงที่ (72) อุดมเน้นน้ำหนักเสียงมำกเป็นพิเศษในถ้อยคำนัยผกผันที่ว่ำ “ที่พัฒนำ
ละเข้ำท่ำที่สุดในยุครัฐบำลนี้นะฮะ เนี่ย สี่แยกอะ ตรงสี่แยกอะ กล้องอะ กล้องตรวจฝ่ำไฟแดง
อย่ำงงี้แหละ! ถึงเรำจะข้ำมไปเป็นประเทศโลกที่สองและที่หนึ่ง นี่คือกำรพัฒนำที่ ดีขึ้นจริงๆ ใช่มะ”
จำกนั้นก็กล่ำวถ้อยคำที่ขัดแย้งกันต่อทันทีโดยใช้น้ำเสียงปกติ จะเห็นได้ว่ำ อุดมจงใจเน้นน้ำหนัก
เสียงในขณะที่กล่ำวถ้อยคำนัยผกผันเท่ำนั้น เพื่อให้ถ้อยคำนัยผกผันที่ตนกล่ำวนั้นมีควำมเด่นชัดขึ้น
และเด่นกว่ำถ้อยคำแวดล้อม ประกอบกับกำรกล่ำวถ้ อยคำที่มีควำมหมำยขัดแย้งกันต่อทันทีทำให้
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ผู้ชมตระหนักได้ทันทีว่ำ อุดมไม่ได้ต้องกำรจะสื่อว่ำ กำรติดกล้องวงจรปิดตำมสี่แยกนั้นเป็นกำร
พัฒนำที่ดีขึ้นจริง แต่จงใจประชดประชันรัฐบำลที่ติดกล้องวงจรปิดแค่เพียง 30 แยก ทั้งที่สี่แยกใน
กรุงเทพฯ มีเป็นแสนแยก
(73) อุดมยกตัวอย่ำงควำมเชื่อที่คนไทยปฏิบัติตำมต่อๆ กันมำโดยที่ไม่มี
เหตุผล
“ย้อนกลับไปนิดนึงดีมั้ยครับ ย้อนกลับไปนิ๊ดดดดเดียวเอง ควำมเชื่อรุ่นแม่
รุ่นย่ำ รุ่นยำยของเรำ คุ้นๆ มั้ยครับ อย่ำชี้รุ้งนะเดี๋ยวนิ้วจะกุด ถ้ำเจอคนตำแดง ถ้ำ
ไม่อยำกติดตำแดง ให้แลบลิ้ นให้หน้ำมัน (อุดมทำท่ำแลบลิ้น) (ฮำ) ตอนเด็กๆ ทำ
มำแล้วครับ ไม่ติดตำแดงด้วยครับ โดนต่อยตำแตก (ฮำ) หำว่ำไปเยำะเย้ยเค้ำ (ฮำ)
หลำนข้ำงบ้ำนกินก้ำงปลำติดคอ ไม่พำไปหำหมอ ไปยืมแมวอีกบ้ำนนึงมำเว้ย (ฮำ)
เอำมือแมวมำ คว้ำวๆๆ (อุดมทำท่ำแมวข่วนที่คอ) คงจะหำย (ฮำ)”
(เดี่ยว 7/ 2:40:50–2:41:26)
จำกตัวอย่ำงที่ (73) อุดมจงใจเน้นน้ำหนักเสียงมำกเป็นพิเศษในขณะที่กล่ำวถ้อยคำนัยผกผัน
ที่ว่ำ “คงจะหำย” กำรเน้นน้ำหนักเสียงมำกเป็นพิเศษเช่นนี้ช่วยให้ถ้อยคำนัยผกผันที่อุดมกล่ำวนั้นมี
ควำมเด่นชัดยิ่งขึ้นกว่ำถ้อยคำแวดล้อม และเมื่อผู้ชมพิจำรณำจำกปริบทประกอบกันก็จะทรำบได้
ทันทีว่ำ อุดมไม่ได้ตั้งใจสื่อควำมตำมรูป กล่ำวคือ ไม่ได้ตั้งใจจะสื่อควำมว่ำ กำรนำมือของแมวมำ
ข่วนที่คอจะช่วยให้อำกำรก้ำงปลำติดคอนั้นหำยได้จริง แต่จงใจประชดประชันคนไทยที่มีควำมเชื่อ
ดังกล่ำวและปฏิบัติตำมต่อๆ กันมำโดยไม่มีเหตุผล
จำกตัวอย่ำงทั้งหมดที่กล่ำวมำข้ำงต้นจะเห็นได้ว่ำ อุดมจงใจใช้ปริภำษำด้วยกำรเน้นน้ำหนัก
เสียงให้มำกเป็นพิเศษเพื่อเน้นให้ถ้อยคำนัยผกผันเด่นชัดกว่ำถ้อยคำแวดล้อม ซึ่งจะช่วยให้ผู้ชมจดจ่อ
อยู่ที่ถ้อยคำนัยผกผันนั้น อันจะนำไปสู่กำรพิจำรณำปริบทประกอบกันและตีควำมถ้อยคำนัยผกผันได้
4.1.3.1.2 การใช้ระดับความดัง/ เบาของเสียง (Volume) ที่ต่างไปจาก
ปกติ
ระดับควำมดัง-เบำของเสียง เป็นสิ่งที่ผู้พูดเป็นผู้กำหนดเองว่ำจะให้ถ้อยคำของตนที่เปล่ง
ออกไปนั้นมีระดับควำมดัง-เบำมำกน้อยเพียงใด ซึ่งจะส่งผลต่อกำรได้ยินและรับรู้ควำมหมำยของผู้ฟัง
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อย่ำงไรก็ตำม ระดับควำมดัง -เบำของเสียงนี้ยังช่ว ยสื่ออำรมณ์และเจตนำต่ำงๆ ของผู้ พูดได้ด้ว ย
จำกกำรศึกษำข้อมูลถ้อยคำนัยผกผันในกำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟนพบว่ำ อุดมมีกำรใช้ระดับควำมดัง เบำของเสียงที่ต่ำงไปจำกปกติในขณะที่กล่ำวถ้อยคำนัยผกผัน เพื่อช่วยแนะถ้อยคำนัยผกผันให้ผู้ชม
ทรำบ อีกทั้งยังช่วยสื่ออำรมณ์ต่ำงๆ และเจตนำในเชิงประชดประชันให้ผู้ชมรับรู้ได้อย่ำงดี จำก
ข้อมูลพบว่ำ อุดมมีกำรใช้ปริภำษำในลักษณะนี้ประกอบถ้อยคำนัยผกผันจำนวนทั้งสิ้น 27 ครั้ง ดังนี้
4.1.3.1.2.1 การใช้ระดับเสียงดังกว่าปกติ
อุดมมีกำรใช้ระดับเสียงที่ดังกว่ำปกติในขณะที่กล่ำวถ้อยคำนัยผกผัน ซึ่ งเป็นกำรจงใจเปล่ง
เสียงให้ดังกว่ำถ้อยคำอื่นๆ อย่ำงชัดเจน ผู้ชมจะรับรู้ได้เสมือนกำรเปล่งเสียงตะคอกอย่ำงรุนแรง กำร
ใช้ระดับเสียงดังกว่ำปกตินี้มีควำมขัดแย้งกับวัจนกรรมที่อุดมกล่ำว เช่น กำรใช้ระดับเสียงดังรุนแรง
ในขณะที่กล่ำววัจนกรรมกำรชม เป็นต้น ควำมไม่เข้ ำกันนี้จะช่วยแนะให้ผู้ชมรับรู้ได้ว่ำขณะนั้นอุดม
ก ำลั ง สื่ อ ควำมนั ย ผกผั น อยู่ อี ก ทั้ ง ยั ง แฝงทั ศ นคติ ใ นด้ ำ นลบที่ อุ ด มมี ต่ อ เรื่ อ งดั ง กล่ ำ วอี ก ด้ ว ย
พบทั้งสิ้น 17 ครั้ง ดังตัวอย่ำง
(74) อุ ดมพูด ถึง แก๊ งโอรส ที่ ขณะนั้ นก ำลั งโด่ง ดัง ในโลกอิ นเทอร์เ น็ต ใน
ลักษณะท่ำทำงของกำรเป็นอันธพำล
“นี่หัวหน้ำแก๊งเค้ำก็เพิ่งโดนจับไปหนิ นะ...คุณตี๋ ตี๋ โอรส ใช่ป้ะ ผมได้ดู
คลิปก่อนที่เค้ำจะโดนจับ เค้ำมำโพส เค้ำเมำยำหนิ เมำยำแล้วมำโพส หูยเมำมำก
เลย ไม่รู้ยำอะไร แล้วมำโพส คื อเมำจนควบคุมปำกมันไม่ได้ “เฮ้ย...น้อง...พี่อยำก
เจอน้องมำก” (อุดมเลียนเสียงและลักษณะกำรพูดของตี๋ โอรส) มันโพสปั๊บ ไม่กี่วัน
ตำรวจตำมล่ำ หนีไปกบดำน หนีไปกบดำนอยู่ที่หัวหิน กบดำนอยู่ได้ 5 วัน ตำรวจ
รวบตัวได้ เพรำะอะไรรู้มั้ยครับ โพสลงเฟสบุ๊ค (ฮำ) เช็ค อินหัวหิน (ฮำ ปรบมือ)
ฉลำดสมเป็นหัวหน้ำแก๊งจริงเลยสำดดดด! (ฮำ ปรบมือ) มึงหนีไปกบดำน มึงเสือก
เช็คอินให้เค้ำรู้อีก (ฮำ)”
(เดี่ยว 10/ 1:17:22-1:18:34)
จำกตัวอย่ำงที่ (74) อุดมใช้ระดับเสียงที่ดังกว่ำปกติในถ้อยคำนัยผกผันที่ว่ำ “ฉลำดสมเป็น
หัวหน้ำแก๊งจริงเลยสำดดดด!” ซึ่งอุดมจงใจเปล่งเสียงให้ดังกว่ำปกติขณะที่กล่ำวถ้อยคำนัยผกผัน
เท่ำนั้น หำกพิจำรณำตำมรูปภำษำ ถ้อยคำดังกล่ำวจัดเป็นวัจนกรรมกำรชม ซึ่งกำรชมโดยปกติ
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ทั่วไปแล้ว ผู้ชมมักจะใช้น้ำเสียงที่ไพเรำะอ่อนหวำน เพื่อให้ผู้ถูกชมรู้สึกดี แต่ในที่นี้อุดมใช้เสียงที่ดัง
กำรใช้ปริภำษำดังกล่ำวจึงมีควำมขัดแย้งกับรูปภำษำ และควำมแย้งกันนี้เองที่ช่วยแนะให้ผู้ชมทรำบ
ได้ว่ำอุดมกำลังสื่อควำมนัยผกผันอยู่ อีกทั้งกำรใช้ระดับเสียงที่ดังรุนแรงเช่นนี้ยังสื่ออำรมณ์ควำมรู้สึก
ในเชิงประชดประชันอีกด้วย นอกจำกนั้นกำรที่อุดมใช้ถ้อยคำนัยผกผันร่วมกับคำบริภำษในคำว่ำ
“สำดดดด!” ก็ยิ่งสื่อให้ผู้ชมเห็นได้ชัดว่ำอุดมไม่ได้รู้สึกชื่นชมจริงๆ เพรำะกำรชื่นชมอย่ำงจริงใจ
มักจะไม่ปรำกฏร่วมกับคำบริภำษ ซึ่งในที่นี้อุดมไม่ได้ตั้งใจจะชมหัวหน้ำแก๊งโอรสว่ำฉลำดจริงดังเช่น
ควำมหมำยตำมรูป แต่ต้องกำรประชดประชันหัวหน้ำแก๊งโอรสที่หนีกำรจับกุมของตำรวจ ไปกบดำน
ตัวอยู่ที่หัวหิน แต่กลับเช็คอินลงเฟสบุ๊ค ทำให้ตำรวจไปตำมจับตัวได้ในที่สุด ควำมหมำยนัยผกผันที่
อุดมต้องกำรจะสื่อจริงๆ จะต้องพลิกกลับเป็นตรงกันข้ำม นั่นคือ หัวหน้ำแก๊งโอรสโง่และไม่สมกับ
กำรเป็นหัวหน้ำแก๊งนั่นเอง จะเห็นได้ว่ำ กำรใช้ระดับเสียงที่ดังกว่ำปกตินอกจำกจะช่วยแนะให้ผู้ชม
รับรู้ถ้อยคำนัยผกผันแล้ว ยังช่วยสื่ออำรมณ์ควำมรู้สึกด้ำนลบอย่ำงรุนแรงอีกด้วย
(75) อุดมพูดถึงหน่วยงำนเทศกิจที่รับผิดชอบต้นไม้และทิวทัศน์ริมทำงเท้ำ
กับกำรไฟฟ้ำที่ไม่มีกำรพูดคุยและร่วมกันแก้ปัญหำเรื่องต้นไม้ชนสำยไฟ ทำให้ต้นไม้ไม่
เคยสวยและโตเต็มที่
“ต้นไม้ริมทำงเท้ำ ดูดิ ดูวัฒนธรรมไทยเรำ ต้นไม้ คนปลูก ปลู กไปนะ
แผนกนึ ง เทศกิ จ รั บ ผิ ดชอบต้นไม้ ทิว ทั ศน์ริ มทำงเท้ ำ ปลู กครั บ เทศกิจรดน้ ำ
รดๆๆๆๆๆ ดูแล โตๆๆๆ เขียวๆๆๆๆๆ ใบสะพรั่ง ๆๆๆๆ ชนสำยไฟ พึ่ก!!! กำร
ไฟฟ้ำมำตัด! (ฮำ) ยกแก๊งมำตัดเลย พึ่บๆๆๆๆๆ ตัดแม่งหงิกๆ งอๆ ตัดแบบรีบอะ
เมียเสียบเตำรีดไว้ ต้องรีบกลับอะ มันจะเกิดอะไรขึ้น ต้นไม้มันไม่เคยได้โตเต็มฟอร์ม
มันอะ แล้วมันจะเป็นอย่ำงเงี้ยจำกไหน จำกวันเนี้ยจนไปถึงรุ่นลูกเรำ ต้ นไม้แม่งไม่
เคยสวยเลย ไม่เห็นวัฒนธรรมไทยไปทำอะไร มึง 2 ฝ่ำยทำไมไม่คุยกันอะ มึงไม่มี
เบอร์หรอ! เอำเบอร์ที่กูมั้ย! (ฮำ ปรบมือ)”
(เดี่ยว 10/ 2:26:53-2:27:49)
จำกตัวอย่ำงที่ (75) อุดมใช้ระดับเสียงที่ดังกว่ำปกติในถ้อยคำนัยผกผันที่ว่ำ “มึงไม่มีเบอร์
หรอ! เอำเบอร์ที่กูมั้ย!” จะเห็นได้ว่ำ อุดมจงใจเปล่งเสียงให้ดังกว่ำปกติขณะที่กล่ำวถ้อยคำนัยผกผัน
เท่ำนั้น หำกพิจำรณำตำมรูปภำษำ ถ้อยคำดังกล่ำวจัดเป็นวัจนกรรมกำรเสนอให้ แต่อุดมกลับใช้
ระดั บ เสี ย งที่ ดั ง กว่ ำ ปกติ ค ล้ ำ ยกำรตะคอก ซึ่ ง มี ค วำมขั ด แย้ ง กั น อย่ ำ งชั ด เจน เพรำะหำกเป็ น
กำรเสนอให้โดยปกติ ผู้พูดจะไม่ใช้ระดับเสียงที่ดังเช่นนี้ ควำมไม่เข้ำกันนี้ช่วยแนะให้ผู้ชมทรำบว่ำ
อุดมไม่ได้จริงใจในกำรกล่ำวถ้อยคำ และไม่ได้ต้องกำรเสนอควำมช่วยเหลือให้จริงๆ แต่จงใจประชด
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ประชันเจ้ำหน้ำที่และหน่วยงำนเทศกิจกับกำรไฟฟ้ำที่ ต่ำงฝ่ำยต่ำงทำหน้ำที่ของตนเอง โดยไม่เคยมี
กำรปรึกษำหำรือกันเพื่อร่วมมือแก้ไขปัญหำต้นไม้ชนสำยไฟ เมื่อต้นไม้โตขึ้นชนสำยไฟ กำรไฟฟ้ำก็
มำตัดต้นไม้นั้นทิ้ง ทำให้ต้นไม้ไม่เคยสวยและเติบโตได้เต็มที่ กำรที่อุดมกล่ำวว่ำ “มึงไม่มีเบอร์หรอ!
เอำเบอร์ที่กูมั้ย!” ก็เพื่อต้องกำรสื่อควำมนัยผกผันว่ำ 2 หน่วยงำนนี้ไม่เคยพูดคุยปรึกษำหำรือกันใน
เรื่องดังกล่ำว รำวกับว่ำไม่มีเบอร์โทรศัพท์ที่จะติดต่อเพื่อพูดคุยกันได้นั่นเอง จะเห็นได้ว่ำ กำรใช้
ระดับเสียงที่ดังกว่ำปกตินอกจำกจะมีส่วนช่วยในกำรแนะถ้อยคำนัยผกผันให้ผู้ชมได้ทรำบแล้ว ยัง
ช่วยสื่อทัศนคติด้ำนลบที่อุดมมีต่อหน่วยงำนทั้งสองหน่วยงำนอีกด้วย
(76) อุดมพูดถึงปัญหำช้ำงเร่รอนในประเทศไทย
“ปัญหำใหญ่ๆ ควรจะแก้ ไม่แก้ อะนี่คิดโง่ๆ แบบคนแบบไม่ต้องเรียนสูง
อะไรนะ ปัญหำใหญ่ที่สุดตอนนี้ มองปั๊บ ใหญ่ๆ ช้ำง (ฮำ) ช้ำง ใช่มะ ช้ำง ก็พวก
ท่ำนบอกว่ำช้ำงเป็นสัตว์คู่บ้ำนคู่เมือง กู้เอกรำช ช้ำงเป็นสัตว์ที่อยู่ในธงไทยมำแต่
โบรำณ ช้ำงกำลังจะสูญพันธุ์ เรำมำอนุรักษ์ช้ำงกันเถอะ พำช้ำงกลับบ้ำน ทุกคนก็
รณรงค์เรื่องช้ำง ทุกคน เรำรู้หมด แต่เรำก็ยังเห็นช้ำงเดินอยู่ ตำมถนน อยู่ทุกวัน
เลย เดินทำอะไร แกว่งซีดี (ฮำ) ทำไมเรำเห็นแล้วพวกเค้ำไม่เห็นน่ะ เรำงงอะ คือ…
นี่คือปั ญหำใหญ่ที่เค้ำต้องเอำไปแก้ไขก่อนเลย ต้องให้ควำมสนใจ แต่มึงเอำเวลำ
ทั้งหมดไปสนใจอะไร!!! แพนด้ำ!!! แพนด้ำมันเคยกู้ชำติให้มึงอ๋อ!!! (ฮำ ปรบมือ) มัน
เคยมีใครบั นทึกไว้มั้ย ท้ำวมหำอุปรำชำไสแพนด้ำเข้ำ (ฮำ) กู้เอกรำช (ฮำ) ดังที่
ปรำกฏไว้ในพงศำวดำรฉบับที่ 16 บรรทัดที่ 4 วรรค 2 อ้ำยด้ำเอ๋ย ยำมศึกเช่นนี้คง
มีเพียงเอ็งสองที่จะเป็นทัพหน้ำ (ฮำ) ยำมนี้พม่ำรำมัญบุกเข้ำโอบล้อมเนินหนองไผ่เรำ
กันอึงคนึงมี (ฮำ) โหรำธิบดีลั่นฆ้องชัย ธงไทยโบกสะบัด เอ็งสองตัว (ฮำ) หลิน …ฮุย
เลฮุ่ย (ฮำ) และเจ้ำช่วงช่วงชิงชัย จงเป็นแกนนำดำขำว (ฮำ) กลิ้งหลุนๆ ลงจำกเนิน
เขำ (ฮำ ปรบมือ) เข้ำพัวพันขำพม่ำรำมัญให้มันล้มกลิ้ง (ฮำ) กัดกินใบไผ่และลำต้น
มันให้สิ้นซำก (ฮำ) อย่ำให้มันเหลือไว้ทำข้ำวหลำมสืบไป (ฮำ ปรบมือ ) เมื่อพม่ำไร้ซึ่ง
ข้ำวหลำมแล้วไซร้ ควำมเป็นชัยย่อมมีแก่เรำ ไชโย อะฮ่ำๆๆๆๆๆ (ฮำ ปรบมือ)”
(เดี่ยว 8/ 1:33:27–1:36:05)
จำกตัวอย่ำงที่ (767) อุดมใช้ระดับเสียงที่ดังกว่ำปกติในถ้อยคำนัยผกผันที่ว่ำ “แพนด้ำมัน
เคยกู้ช ำติให้ มึงอ๋อ !!!” ซึ่งอุดมจงใจเปล่ งเสี ยงให้ดังกว่ำปกติขณะที่กล่ ำวถ้อยคำนัยผกผันเท่ำนั้น
หำกพิจำรณำตำมรูปภำษำ ถ้อยคำดังกล่ำวจัดเป็นวัจนกรรมกำรถำม แต่อุดมกลับใช้ระดับเสียงที่ดัง
กว่ำปกติคล้ำยกำรตะคอก ซึ่งมีควำมขัดแย้งกันอย่ำงเห็นได้ชัด ควำมไม่เข้ำกันนี้เองที่ช่ วยแนะให้
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ผู้ชมทรำบว่ำ ขณะนั้นอุดมไม่ได้กำลังสื่อควำมตำมรูป โดยเมื่อผู้ชมได้พิจำรณำจำกปริบทประกอบ
กันก็จะทรำบได้ทันทีว่ำ อุดมจงใจประชดประชันกระทรวงและหน่วยงำนต่ำงๆ ที่มีส่วนรับผิดชอบใน
เรื่องดังกล่ำวที่ไม่มีเวลำใส่ ใจและแก้ปัญหำช้ำงเร่ร่อนในไทย แต่กลั บมีเวลำไปให้ควำมสนใจหมี
แพนด้ำ ซึ่งจะเห็นได้จำกมีกำรจัดทำรำยกำรเกำะติดกำรใช้ชีวิตของครอบครัวหมีแพนด้ำช่วงช่วง
หลินฮุ่ย และหลินปิง ตลอด 24 ชั่วโมง ควำมหมำยนัยผกผันที่อุดมต้องกำรจะสื่อจริงๆ จึงต้องพลิก
กลับเป็นตรงกันข้ำมนั่นคือ หมีแพนด้ำไม่เคยกู้ชำติให้คนไทย มีแต่ช้ำงเท่ำนั้น ดังนั้นจึงควรหันมำมำ
ดูแลใส่ใจและอนุรักษ์ช้ำงไทยมำกกว่ำ จะเห็นได้ว่ำ กำรใช้ระดับเสียงที่ดังกว่ำปกติประกอบถ้อยคำ
นัยผกผันเช่นนี้ช่วยสื่ออำรมณ์ควำมรู้สึกที่ไม่พอใจอย่ำงรุนแรง อีกทั้งเมื่อใช้ประกอบกับกำรกล่ำว
ถ้อยคำนัยผกผันในรูปวัจนกรรมกำรถำม ก็เสมือนเป็นกำรระบำยควำมคับข้องใจที่อุดมมีต่อเรื่อง
ดังกล่ำว และเป็นกำรชักนำให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ฉุกคิดและอำจจะนำไปสู่กำรแก้ไขในเรื่องดังกล่ำว
ได้
4.1.3.1.2.2 การใช้ระดับเสียงเบากว่าปกติ
อุดมมีกำรใช้ระดับเสียงที่เบำกว่ำปกติในขณะที่กล่ำวถ้อยคำนัยผกผัน ซึ่งเป็นกำรจงใจลด
ระดับเสียงให้เบำกว่ำถ้อยคำอื่นๆ อย่ำงชัดเจน เพื่อให้ถ้อยคำนัยผกผันมีควำมแตกต่ำงจำกถ้อยคำ
แวดล้อม และเมื่อผู้ชมได้พิจำรณำจำกปริบทประกอบกัน ผู้ชมก็จะสำมำรถตระหนักรู้ได้ว่ำ ถ้ อยคำ
นั้นอุดมสื่อควำมนัยผกผัน จำกข้อมูลพบทั้งสิ้น 10 ครั้ง ดังตัวอย่ำง
(77) อุดมพูดถึงคนที่ชอบยืนขวำงบริเวณบันไดเลื่อนสำธำรณะ
“กระไดเลื่อน กระไดเลื่อน วัฒนธรรมไทย ขึ้นไป ขึ้นเมื่อไหร่เป็นอันรู้ว่ำ
จะต้องมีคนไทยยืนขวำงทำงกระไดเลื่อนอยู่ เพรำะคิดว่ำ กระไดนี้ คุณพ่อทำให้มำ
เป็นของส่วนตัว (ฮำ) ชำติที่ไม่ใช่วัฒนธรรมไทย ขึ้นปึ๊บ หลบซ้ำย หรือขวำ แล้วแต่
ธรรมเนียม”
(เดี่ยว 10/ 2:29:20-2:29:41)
จำกตัวอย่ำงที่ (77) อุดมกล่ำวถ้อยคำนัยผกผันด้วยระดับเสียงที่เบำกว่ำปกติในถ้อยคำที่ว่ำ
“เพรำะคิดว่ำ กระไดนี้ คุณพ่อทำให้มำเป็นของส่วนตัว ” จะเห็นได้ว่ำ อุดมจงใจใช้เสียงให้เบำกว่ำ
ปกติในขณะที่กล่ำวถ้อยคำนัยผกผันเท่ำนั้น เพื่อให้ถ้อยคำนั้นมีควำมแตกต่ำงจำกถ้อยคำแวดล้อม
เมื่อผู้ชมได้พิจำรณำจำกปริบทประกอบกันก็จะทรำบได้ว่ำ อุดมไม่ได้ตั้งใจสื่อควำมตำมรูปเช่นนั้น
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แต่ต้องกำรประชดประชันผู้ที่ชอบยืนขวำงบริเวณบันไดเลื่อนสำธำรณะ รำวกับว่ำบันไดเลื่อนนั้นเป็น
ทรัพย์สินส่วนตัวของตัวเอง โดยอุดมมองว่ำเป็นกำรกระทำที่เห็นแก่ตัว เพรำะสร้ำงควำมลำบำกและ
ไม่สะดวกให้แก่ผู้ใช้บันไดเลื่อนคนอื่นๆ นั่นเอง จะเห็นได้ว่ำ กำรใช้ระดับเสียงที่เบำกว่ำปกติก็เป็น
ปริภำษำอีกลักษณะหนึ่งที่อุดมใช้เพื่อแนะถ้อยคำนัยผกผันให้ผู้ชมทรำบได้เช่นกัน อีกทั้งยังช่วยสื่อ
ทัศนคติในเชิงลบที่อุดมมีต่อเรื่องดังกล่ำวได้อย่ำงดีอีกด้วย
(78) อุดมพูดถึงผู้หญิงเวลำที่ประจำเดือนมำว่ำมักจะแสดงควำมงี่เง่ำอะไรกับ
แฟนของตัวเองก็ได้
“มันอยำกทำอะไรกับเรำก็ได้ ผู้หญิงเนี่ย เป็นเมนส์แม่งทำอะไรก็ได้ ตีสำม
มันอยำกโทรมำมันก็โทรถ้ำมันอยำกจะโทร (ฮำ) “ทำอะไรอยู่อะ” (อุดมเลียนแบบ
เสียงผู้หญิง) ตีสำมกูเต้นแอโรบิคอยู่มั้ง (ฮำ) ก็นอนแล้ว ก็นอนอะ”
(เดี่ยว 9/ 2:47:04-2:47:20)
จำกตัวอย่ำงที่ (78) อุดมกล่ำวถ้อยคำนัยผกผันด้วยระดับเสียงที่เบำกว่ำปกติในถ้อยคำที่ว่ำ
“ตีสำมกูเต้นแอโรบิคอยู่มั้ง ” โดยอุดมจงใจใช้เสียงให้เบำกว่ำปกติในขณะที่กล่ำวถ้อยคำนัยผกผัน
เท่ำนั้น และเมื่อได้พิจำรณำจำกปริบทประกอบกัน ผู้ชมก็จะทรำบได้ว่ำถ้อยคำที่อุดมกล่ำวด้ว ย
ระดับเสียงที่เบำกว่ำปกตินั้น อุดมไม่ได้ตั้งใจที่จะบอกเล่ำและสื่อควำมตำมรูป แต่ต้องกำรประชด
ประชันผู้หญิงที่เวลำประจำเดือนมำมักจะแสดงควำมงี่เง่ำใส่แฟนของตัวเอง ดังเช่นกำรโทรหำแฟน
ตอนตีสำมเพื่อถำมว่ำ “ทำอะไรอยู”่ อุดมจึงได้กล่ำวถ้อยคำนัยผกผันด้วยระดับเสียงที่เบำกว่ำปกติว่ำ
“ตีส ำมกูเต้น แอโรบิ คอยู่ มั้ง ” เพื่อสื่ อควำมนัยผกผั นว่ำ ตีส ำมก็คงไม่มีใครทำกิจกรรมใดๆ แล้ ว
เพรำะเป็นช่วงเวลำของกำรนอนหลับพักผ่อนนั่นเอง
จำกตัวอย่ำงทั้งหมดที่กล่ำวมำข้ำงต้นจะเห็นได้ว่ำ อุดมจงใจใช้ระดับควำมดัง -เบำของเสียงที่
ต่ำงไปจำกปกติ ทั้งกำรเปล่งเสียงที่ดังกว่ำปกติ และกำรลดระดับเสียงให้เบำกว่ำปกติ เพื่อแนะกำร
สื่อควำมหมำยอะไรที่ต่ำงไปจำกถ้อยคำอื่นๆ หรือไม่ ปริภำษำในเรื่องระดับควำมดัง -เบำที่ต่ำงไปจำก
ปกตินี้จะช่วยเน้นให้ถ้อยคำนัยผกผันที่อุดมกล่ำวนั้นมีควำมเด่นชัดกว่ำถ้อยคำแวดล้อม ช่วยให้ผู้ ชม
รับรู้ถ้อยคำนัยผกผันได้ง่ำยขึ้น นอกจำกนั้นกำรใช้ระดับเสียงที่ดังรุนแรงยังช่วยสื่ออำรมณ์ควำมรู้สึก
ในด้ำนลบและเจตนำในเชิงประชดประชันอย่ำงชัดเจน ในขณะที่กำรใช้ระดับเสียงที่เบำกว่ำปกติก็
สำมำรถแนะถ้อยคำนัยผกผันให้ผู้ชมรับรู้ได้อย่ำงดี
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4.1.3.1.3 การใช้จังหวะในการพูด (Rate of Speech) ที่ต่างไปจาก
ปกติ
จังหวะในกำรพูดในที่นี้หมำยถึง ควำมช้ำ -เร็วในกำรพูด (rate of speed) สุรัตน์ ตรีสุกล,
2547: 167 ได้ ก ล่ ำ วไว้ว่ ำ ควำมช้ ำ -เร็ ว ในกำรพู ดสำมำรถสื่ อ อำรมณ์ ควำมรู้ สึ ก ของผู้ พู ด ได้
จำกกำรศึกษำข้อมูลถ้อยคำนัยผกผันในกำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟนพบว่ำ อุดมมีกำรใช้จังหวะในกำร
พูดที่ต่ำงไปจำกปกติในขณะที่กล่ำวถ้อยคำนัยผกผัน บำงครั้งก็พูดเร็วกว่ำปกติ และบำงครั้งก็พูดช้ำ
กว่ำปกติในขณะที่กล่ำวถ้อยคำนัยผกผันอย่ำงชัดเจน จำกข้อมูลพบว่ำ อุดมมีกำรใช้ป ริภำษำใน
ลักษณะนี้ประกอบถ้อยคำนัยผกผันจำนวนทั้งสิ้น 24 ครั้ง ดังนี้
4.1.3.1.3.1 การใช้จังหวะในการพูดที่ช้ากว่าปกติ
อุดมมีกำรใช้จังหวะกำรพูดที่ช้ำกว่ำปกติในขณะที่กล่ำวถ้อยคำนัยผกผัน ซึ่งเป็นควำมตั้งใจ
ของอุดมที่จะกำหนดให้จังหวะที่กล่ำวถ้อยคำนัยผกผันนั้นช้ำกว่ำถ้อยคำอื่นๆ เพื่อแนะผู้ชมว่ำอุดม
ต้องกำรสื่ออะไรแตกต่ำงออกไปจำกถ้อยคำแวดล้อม อีกทั้งกำรพูดให้ช้ำกว่ำปกตินั้นยังเป็นกำรเน้น
ให้ถ้อยคำนัยผกผันนั้นมีควำมชัดเจน และช่วยเน้นควำมหมำยในเชิงประชดประชันให้ผู้ชมเห็นได้
เด่นชัดขึ้น พบจำนวน 13 ครั้ง ดังตัวอย่ำง
(79) อุดมกล่ำวแนะนำจุดเด่นของสถำนที่ต่ำงๆ ในกรุงเทพฯ
อยำกเห็นฝรั่งให้ไปข้ำวสำร อยำกแต่งงำนให้ไปบำงรัก ถ้ำอกหักกลับมำ
บำงพลัด แวะพำหุรัดซื้อผ้ำสุดคุ้ม ศูนย์ประชุมไปขำยหนังสือ ขำยมือถือไปมำบุญ
ครอง ขำยทองไปเยำวรำช ขำยชำติ…ไปสภำ (ฮำ ปรบมือ)
(เดี่ยว 9/ 3:00:23-3:00:49)
จำกตัวอย่ำงที่ (79) อุดมกล่ำวถ้อยคำนัยผกผันด้วยจังหวะกำรพูดที่ช้ำกว่ำปกติในถ้อยคำ
ที่ว่ำ “ขำยชำติ...ไปสภำ” โดยอุดมจงใจลดจังหวะควำมเร็วในกำรพูดลง เพื่อเน้นให้ถ้อยคำนัยผกผัน
ที่ตนกำลังกล่ำวอยู่นั้นมีควำมเด่นชัดยิ่งขึ้น กำรที่อุดมกล่ำวถ้อยคำนัยผกผันช้ำกว่ำถ้อยคำอื่นๆ เช่นนี้
เป็นควำมจงใจที่ต้องกำรให้ผู้ชมรับรู้และได้ยินถ้อยคำนัยผกผันอย่ำงชัดเจน และยังเป็นกำรแนะให้
ผู้ชมรับรู้ได้ว่ำตนกำลังใช้ถ้อยคำนัยผกผันอยู่ และเมื่อผู้ชมได้พิจำรณำจำกปริบทประกอบกันก็จะ
ทรำบได้ทันทีว่ำ ในที่นี้อุดมไม่ได้ต้องกำรให้ผู้ชมที่ต้องกำรจะขำยชำติให้เดิ นทำงไปที่รัฐสภำจริงๆ
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แต่ต้องกำรประชดประชันนักกำรเมืองไทยในขณะนั้นที่มีกำรทุจริตคอรัปชั่น ทำให้บ้ำนเมืองเสียหำย
กำรที่อุดมใช้คำว่ำ “ไปสภำ” ในที่นี้จึงเสมือนกำรแสร้งชี้นำให้ผู้ชมเห็นว่ำ รัฐสภำซึ่งเป็นสถำนที่
ทำงำนของเหล่ำนักกำรเมืองนั้นคือสถำนที่ที่ใช้ในกำรดำเนินงำนกอบโกยและโกงกินทรัพย์สินของ
ประเทศชำตินั่นเอง นอกจำกนั้นจะสังเกตเห็นว่ำ อุดมใช้คำกริยำ “ขำย” กับประเทศชำติ ซึ่งไม่ใช่
สิ่งของที่จะสำมำรถซื้อขำยแลกเปลี่ยนกันได้ง่ำยๆ กำรขำยชำติในที่นี้อุดมต้องกำรสื่อถึงกำรทุจริต
คอรัปชั่นของนักกำรเมืองนั่นเอง จะเห็นได้ว่ำ นอกจำกปริบทต่ำงๆ ที่ช่วยให้ผู้ชมรับรู้และตีควำม
ถ้อยคำนัยผกผันได้แล้ว ยังมีเรื่องของปริภำษำที่อุดมใช้ ซึ่งในที่นี้คือกำรใช้จังหวะกำรพูดที่ช้ำกว่ำ
ปกติ ที่มีส่วนช่วยให้ผู้ชมรับรู้ถ้อยคำนัยผกผันได้อีกทำงหนึ่ง
(80) อุดมพูดถึงผู้หญิงเวลำให้แฟนช่วยออกควำมคิดเห็น
“ “ชุดไหนดี ชุดไหนดี กระโปรงรึกำงเกงดี ชุดไหนดี นี่ ! เคยสนใจอะไร
มั้ย หันมำดูอะไรหน่อย หันมำดูดีๆ หน่อยซิ มำหันมำ ชุดไหนดี กระโปรงรึกำงเกง
เร๊ว จะได้เลือกออกไปใส่ได้สบำย อะนั่งอยู่นี่เดี๋ยวเค้ำไปเปลี่ยนมำให้ดู ดีมั้ย ดีมั้ย ”
(อุดมเลียนแบบเสียงผู้หญิง) “อะ กำงเกงดี กำงเกงดี กำงเกงใส่แล้วเท่ดี ” (อุดม
เลียนแบบเสียงผู้ชำย) อ่ำ...บอกไปกำงเกงดี เห็นมันเดินออกไป ใส่กระโปรง (ฮำ)
ถำมกูทำไมครับ (ฮำ)”
(เดี่ยว 7/ 4:16:04–4:16:32)
จำกตัวอย่ำงที่ (80) อุดมกล่ำวถ้อยคำนัยผกผันด้วยจั งหวะกำรพูดที่ช้ำกว่ำปกติในถ้อยคำ
ที่ว่ำ “ถำมกูทำไมครับ” โดยอุดมจงใจลดจังหวะควำมเร็วในกำรพูดลง เพื่อเน้นให้ถ้อยคำนัยผกผันที่
ตนกำลังกล่ำวอยู่นั้นมีควำมเด่นชัดขึ้นกว่ำถ้อยคำแวดล้อม และเมื่อผู้ชมได้พิจำรณำจำกปริบทก็จะ
ทรำบได้ว่ำ ในที่นี้อุดมไม่ได้ต้องกำรคำตอบให้กับคำถำมดังกล่ำว เพียงแต่ต้องกำรประชดประชัน
ผู้หญิงที่เวลำให้แฟนช่วยออกควำมคิดเห็นหรือขอคำปรึกษำแฟนในเรื่องหนึ่งเรื่องใด สุดท้ำยแล้วก็
มักจะเลือกทำตำมควำมคิดเห็นของตนเองเป็นส่วนใหญ่ อุดมจึงใช้ถ้อยคำนัยผกผันว่ำ “ถำมกูทำไม
ครับ” เพื่อสื่อควำมหมำยในเชิงประชดประชันว่ำ ถำมควำมคิดเห็นไปก็ไร้ประโยชน์ เพรำะสุดท้ำย
ก็ไม่ได้กระทำตำมคำแนะนำนั่นเอง จะเห็นได้ว่ำ อุดมจงใจลดจังหวะควำมเร็วในกำรพูดลงเพื่อให้
ผู้ชมได้ยินและรับรู้ถ้อยคำนัยผกผันได้ชัดเจน
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4.1.3.1.3.2 การใช้จังหวะในการพูดที่เร็วกว่าปกติ
ไม่เพียงแต่อุดมจะใช้จังหวะกำรพูดที่ช้ำกว่ำปกติประกอบถ้อยคำนัยผกผัน จำกข้อมูลยัง
พบว่ำอุดมก็ใช้จังหวะกำรพูดที่เร็วกว่ำปกติในขณะที่กล่ำวถ้อยคำนัยผกผันเช่นกัน ซึ่งเป็นควำมตั้งใจ
ของอุดมที่เร่งจังหวะกำรพูดในขณะที่กล่ำวถ้อยคำนัยผกผันให้เร็วกว่ำถ้อยคำแวดล้อมอย่ำ งชัดเจน
เพื่อแนะถ้อยคำนัยผกผันให้ผู้ชมทรำบ และกำรพูดเร็วกว่ำปกติยังช่วยสื่อควำมรู้สึกในเชิงเบื่อหน่ำย
รำคำญใจที่อุดมมีต่อเรื่องดังกล่ำวอีกด้วย เสมือนกับว่ำต้องกำรพูดให้จบๆ หรือผ่ำนๆ ไปเร็วๆ นั่นเอง
จำกข้อมูลพบจำนวน 11 ครั้ง ดังตัวอย่ำง
(81) อุดมแต่งคำขวัญจังหวัดเชียงใหม่
“…เมืองฮำเฮมำกร้ำนเหล้ ำ  โห...จังหวัดนี้ร้ำนเหล้ำแม่งเยอะมำก
(ฮำ) เมืองฮำเฮมำกร้ำนเหล้ำ มำกกว่ำร้ำนเหล้ำคือร้ำนกำแฟ (ฮำ) มึงหกล้ม
หัวโขกไปไหนมีกำแฟแดกอยู่แล้วล่ะ (ฮำ)”
(เดี่ยว 9.5/ 58:42-58:59)
จำกตัวอย่ำงที่ (81) อุดมกล่ำวถ้อยคำนัยผกผันด้วยจังหวะกำรพูดที่เร็วกว่ำปกติในถ้อยคำ
ที่ว่ำ “มึงหกล้มหัวโขกไปไหนมีกำแฟแดกอยู่แล้วล่ะ ” โดยอุดมจงใจเร่งจังหวะควำมเร็วในกำรพูดให้
มำกขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ถ้อยคำนี้ต่ำงไปจำกถ้อยคำแวดล้อม และเมื่อผู้ชมได้พิจำรณำจำกปริบทก็จะ
ทรำบได้ว่ำ แท้จริงแล้วถ้อยคำที่อุดมกล่ำวเร็วกว่ำปกตินั้น อุดมไม่ได้สื่อควำมตำมรูป แต่ต้องกำร
ประชดประชันชำวจังหวัดเชียงใหม่ที่มีร้ำนกำแฟเป็นจำนวนมำก มีอยู่ทุกที่รำวกับว่ำไม่ว่ำจะหกล้มไป
ทำงไหนก็มีกำแฟให้ทำนอยู่ทุกที่นั่นเอง จะเห็นได้ว่ำอุดมจงใจเร่งจังหวะกำรพูดให้เร็ว กว่ำปกติเพื่อ
ช่วยแนะถ้อยคำนัยผกผันให้ผู้ชมได้ทรำบ และสื่อควำมหมำยในเชิงประชดประชันได้อย่ำงดี
(82) อุดมพูดถึงเซเว่นในประเทศไทย
“จะมีชำติไหนที่เซเว่น อิเลเว่น เยอะเท่ำชำติเรำอีก (ฮำ) สะดวกซื้อ กูดีใจ
ตอนมึ ง มำแรกๆ ตอนหลั ง เอ่ ำ ตรงข้ ำ มก็ มี หั ว มุ ม ก็ ม ำ ติ ด กั น ตรงไหน
แม่งสะดวก ชีวิตกูสะดวกเกินไปรึเปล่ำ (ฮำ)”
(เดี่ยว 8/ 1:22:18–1:22:36)
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จำกตัวอย่ำงที่ (82) อุดมกล่ำวถ้อยคำนัยผกผันด้วยจังหวะกำรพูดที่เร็วกว่ำปกติในถ้อยคำ
ที่ว่ำ “ชีวิตกูสะดวกเกินไปรึเปล่ำ” ผู้วิจัยเห็นว่ำอุดมจงใจเร่งจังหวะควำมเร็วให้มำกกว่ำปกติ เพื่อให้
ผู้ชมเห็นควำมแตกต่ำงระหว่ำงถ้อยคำนัยผกผันกับถ้อยคำแวดล้อมได้อย่ำงชัดเจน และเมื่อผู้ชมได้
พิจ ำรณำจำกปริบ ทก็จ ะทรำบได้ทันทีว่ำ ถ้อยคำที่อุดมจงใจเร่งควำมเร็วนั้น อุดมมีควำมหมำย
นัยผกผันที่แฝงอยู่ ซึ่งในที่นี้อุดมต้องกำรจะประชดประชันประชดประชันเซเว่นในประเทศไทยที่มี
จำนวนมำกและมีสำขำเปิดใหม่อยู่ติดๆ กันจนเกินไป อุดมจึงได้กล่ำวถ้อยคำนัยผกผันว่ ำ “ชีวิตกู
สะดวกเกินไปรึเปล่ำ” ซึ่งหำกพิจำรณำตำมรูปภำษำอุดมกำลังใช้วัจนกรรมกำรถำมอยู่ แต่แท้จริงแล้ว
อุดมไม่ได้ต้องกำรคำตอบกลับมำ เพียงแต่ต้องกำรให้ผู้ชมและกลุ่มเป้ำหมำยของกำรประชดประชัน
ได้ฉุกคิดว่ำ ไม่จำเป็นต้องเปิดเซเว่นติดๆ กันเช่นนี้
จำกตัวอย่ำงทั้งหมดที่กล่ำวมำข้ำงต้นจะเห็นได้ว่ำ ปริภำษำในลักษณะของจังหวะกำรพูดที่
ต่ำงไปจำกปกติก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่อุดมเลือกนำมำใช้ประกอบถ้อยคำนัยผกผัน กำรใช้จังหวะกำรพูดที่
ช้ำกว่ำปกติช่วยเน้นให้ถ้อยคำนัยผกผันมีควำมเด่นชัดกว่ำถ้อยคำแวดล้อมและทำให้ผู้ชมรับรู้และได้
ยินถ้อยคำนัยผกผันได้ชัดเจน ในขณะที่กำรใช้จังหวะกำรพูดที่เร็วกว่ำปกติก็ช่วยแนะให้ผู้ชมเห็น
ควำมแตกต่ำงระหว่ำงถ้อยคำนัยผกผันกับถ้อยคำแวดล้อมได้เช่นกัน อีกทั้งยังช่วยสื่อควำมรู้สึกในเชิง
เบื่อหน่ำยรำคำญใจที่อุดมมีต่อเรื่องนั้นๆ เสมือนกับว่ำอุดมต้องกำรพูดให้จบๆ หรือผ่ำนๆ ไปเร็วๆ
นั่นเอง
4.1.3.1.4 การใช้ระดับเสียง (Pitch) ที่ต่างไปจากปกติ
ระดับเสียงในที่นี้หมำยถึง ควำมสูง -ต่ำของเสียง (Pitch) ที่ผู้พูดเป็นผู้กำหนดในกำรกล่ำว
ถ้อยคำแต่ละครั้ง สุรัตน์ ตรีสุกล (2547: 166) ได้อธิบำยไว้ว่ำ ระดับควำมสูงต่ำของเสียงที่ใช้ใน
ประโยคสำมำรถเน้นควำมหมำยหรือสื่อให้ทรำบถึงเจตนำของผู้พูดได้ เช่น ต้องกำรถำม แสดง
ควำมเห็น ประชดประชัน ฯลฯ และหำกใช้ระดับเสียงสูงที่ปลำยเสียงก็มักจะสื่อเจตนำในเชิง
ประชดประชัน จำกกำรศึกษำข้อมูลถ้อยคำนัยผกผันในกำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟนพบว่ำ อุดมมีกำรใช้
ระดับเสียงที่ต่ำงไปจำกปกติในขณะที่กล่ำวถ้อยคำนัยผกผัน บำงครั้งก็ใช้ระดับเสียงสูงกว่ำปกติ และ
บำงครั้งก็ใช้ระดับเสียงต่ำกว่ำปกติอย่ำงเห็นได้ชัด จำกข้อมูลพบกำรใช้ปริภำษำในลักษณะนี้จำนวน
22 ครั้ง ดังนี้
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4.1.3.1.4.1 การใช้ระดับเสียงสูงกว่าปกติ
อุดมมีกำรใช้ระดับเสียงที่สูงกว่ำปกติในขณะที่กล่ำวถ้อยคำนัยผกผัน ซึ่งเป็นควำมจงใจของ
อุดมที่จะให้ถ้อยคำนัยผกผันที่ตนกล่ำวนั้นมีระดับเสียงที่สูงกว่ำถ้อยคำอื่นๆ เพื่อสื่อควำมนัยผกผันให้
ผู้ ช มได้ ท รำบ ซึ่ ง โดยปกติ ก ำรใช้ ร ะดั บ เสี ย งสู ง ในปริ บ ททั่ ว ไปนั้ น อำจสื่ อ ควำมหมำยอื่ น ที่ ไ ม่ ใ ช่
ควำมหมำยนัยผกผันได้ เช่น กำรใช้ระดับเสียงสูงเพื่อแสดงถึงควำมสงสัยของผู้พูด ฯลฯ แต่ในกรณี
นี้กำรใช้ระดับเสีย งสูงของอุดมจะขัดแย้งกับวัจนกรรมที่อุดมกล่ ำว เช่น กำรใช้ระดับเสี ยงสู งใน
ขณะที่กล่ำววัจนกรรมกำรชม เพื่อแนะว่ำไม่ใช่กำรชมที่จริงใจ เป็นต้น ควำมไม่เข้ำกันนี้จะช่วยแนะ
ถ้อยคำนัยผกผันให้ผู้ชมทรำบ พบจำนวน 16 ครั้ง ดังตัวอย่ำง
(83) อุดมพูดประชดประชันคนขับรถเมล์ฟรีในเรื่องมำรยำท
“รถติดติดอยู่ในรถ เงินเติมน้ำมันก็หมด เงินผ่อนรถก็ไม่มี ขำดส่งโดน
ยึดทำไงอะ ขำดส่งโดนยึดทำไง จะไปแคร์อะไร เรำยังมีรถเมล์ฟรี(ฮำ) รถเมล์
ฟรีที่แบบ อำทิตย์นึงผ่ำนมำคันนึง ร้อนๆ คนขับมำรยำทดีม้ำกก (อุดมใช้เสียงสูง)
(ฮำ)”
(เดี่ยว 10/ 2:04:02-2:04:27)
จำกตัวอย่ำงที่ (83) อุดมกล่ำวถ้อยคำนัยผกผันด้วยระดับเสียงที่สูงกว่ำปกติในถ้อยคำที่ว่ำ
“คนขับมำรยำทดีม้ำกก” โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในคำว่ำ “มำก” อุดมจะเน้นเสียงสูงเป็นพิเศษ ซึ่งมี
ควำมขัดแย้งกับวัจนกรรมกำรชมที่อุดมกล่ำว เพรำะหำกอุดมรู้สึกชื่นชมคนขับรถเมล์จริงๆ ก็จะไม่
แสดงเสียงสูงในขณะที่กล่ำววัจนกรรมกำรชมเช่นนี้ ควำมไม่เข้ำกันนี้และปริบทจะช่วยให้ผู้ชมทรำบ
ได้ทันทีว่ำ อุดมไม่ได้จริงใจในกำรชม แต่จงใจประชดประชันคนขับรถเมล์ฟรีที่มักจะมำรยำทไม่ดีต่อ
ผู้โดยสำร ในที่นี้ควำมหมำยนัยผกผันที่อุดมต้องกำรสื่อจริงๆ จะต้องพลิกกลับเป็นตรงกันข้ำม นั่นคือ
คนขับมำรยำทไม่ดีอย่ำงมำกนั่ น เอง จะเห็ นได้ว่ำ กำรใช้ระดับเสียงที่สูงกว่ำปกติเช่นนี้ช่วยแนะ
ควำมหมำยในเชิงประชดประชันให้ผู้ชมทรำบได้อย่ำงชัดเจน
(84) อุดมพูดถึงร้ำนทำผมที่ตนเป็นลูกค้ำประจำช่วงที่ตนอยู่ที่เชียงใหม่
“ผมมำอยู่นี่นะ ผมจะมีร้ำนประจำของผมอะ กำรกินอยู่ของผมก็จะอยู่วนๆ
อย่ำงเนี้ยครับ ประจำอยู่เนี่ย ผมจะมีร้ำนทำผมร้ำนนึงที่ผมชอบมำก อยู่ซอยฟ้ำธำนี
นะครับ ร้ำนอยู่ตรงข้ำมบลำๆๆ ร้ำน ลุ๊ค 2 ไปลองตัดดูได้ ตัดมำหลำยครั้งละฮะ

177
เอกลักษณ์ร้ำนนี้ก็คือว่ำ อีเจ๊คนตัดอะ หน้ำป้ำนๆ ร้ำยๆ เนี่ย ชื่อร้ำนลุ๊คอะ ไปทีไร
แม่งไม่เคยลุกมำทำเลย (ฮำ) แม่งนอนตลอด ไปบ่ำยก็นอน ไปเย็นก็นอน ช่วงเช้ำก็
นอน คุณไปนะที่ร้ำนเค้ำจะเห็นเก้ำอี้ว่ำงๆ 4 ตัว แล้วมีขำ คือจะมีม่ำนบังตำ แล้ว
ข้ำงหลังเป็นเก้ำอี้สระผม นึกออกมะ เก้ำอี้สระผม แล้วเวลำสระผมอะ ขำมันจะยื่น
ออกมำ จะเห็นคนสระ แบบเห็นตีนคนสระ ครั้งแรกๆ ผมไป ยังไม่ชินอะนะ ผมไป
นั่ง โอ้โห ร้ำนนี้คนเยอะ คงสระกันอยู่ ก็ไปนั่ง มีเก้ำอี้ 4 ตัว อ่ำนหนังสือ มันมี
โต๊ะทีวีดู นั่งเปิดๆ ฆ่ำเวลำ ตั้งนำนแม่งสระไม่เสร็จ มันเงียบมำกอะ ผมเดินไปดู
อ่ำวอีเจ๊แม่งหลับ (ฮำ) หลับตำยอ้ำปำกอยู่เงี้ยแหละ (ฮำ) ต้องไปเขย่ำขำ ตื่นมำงงๆ
“ว่ำไง มำยะหยัง มำยะหยัง ” (อุดมเลียนเสียงช่ำงทำผม) เอ๊ำ...กูเอำมอไซค์มำซ่อม
มั้งเนี่ย (ฮำ)”
(เดี่ยว 7.5/ 26:33–27:50)
จำกตัวอย่ำงที่ (84) อุดมกล่ำวถ้อยคำนัยผกผันด้วยระดับเสียงที่สูงกว่ำปกติในถ้อยคำที่ว่ำ
“เอ๊ำ...กูเอำมอไซค์มำซ่อมมั้งเนี่ย” กำรใช้ระดับเสียงสูงโดยทั่วไปอำจสื่อถึงควำมรู้สึกสงสัยของผู้พูดที่
มีต่อเรื่องนั้นๆ แต่ในที่นี้หำกพิจำรณำจำกปริบท อุดมไม่ได้รู้สึกสงสัยหรือต้องกำรคำตอบกลับมำแต่
อย่ำงใด แต่จงใจใช้ระดับเสียงที่สูงกว่ำถ้อยคำแวดล้อมเพื่อแนะให้ผู้ชมทรำบว่ำ ตนไม่ได้กำลังสื่อ
ควำมตำมรู ป แต่ มีควำมหมำยนั ยผกผั นที่ แฝงอยู่ ซึ่ง ในที่นี้ อุดมไม่ได้ต้ องกำรจะบอกว่ำ ตนเอำ
มอเตอร์ไซค์มำซ่อมจริง แต่ต้องกำรประชดประชันเจ้ำของร้ำนทำผมที่ถำมตนด้วยคำถำมที่ไม่ควร
ถำม เพรำะกำรที่ ต นมำที่ ร้ ำ นท ำผม ก็ ต้ อ งมำตั ด ผมอยู่ แ ล้ ว จะมำท ำอย่ ำ งอื่ น เช่ น กำรซ่ อ ม
มอเตอร์ไซค์นั้นเป็นไปไม่ได้ จะเห็นได้ว่ำ ควำมไม่เข้ำกันระหว่ำงปริภำษำกับปริบทก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่
ช่วยแนะให้ผู้ชมรับรู้ถ้อยคำนัยผกผันได้ง่ำยขึ้น
4.1.3.1.4.2 การใช้ระดับเสียงต่ากว่าปกติ
อุดมมีกำรใช้ระดับเสียงที่ต่ำกว่ำปกติในขณะที่กล่ำวถ้อยคำนัยผกผัน ซึ่งเกิดจำกควำมตั้งใจ
ของอุดมที่ลดระดับเสียงให้ต่ำกว่ำถ้อยคำอื่นๆ เพื่อแนะถ้อยคำนัยผกผันให้ผู้ชมได้ทรำบ โดยเมื่อ
ผู้ชมได้ยินถ้อยคำที่เสียงต่ำกว่ำถ้อยคำแวดล้อม และได้พิจำรณำจำกปริบทประกอบกัน ก็จะทรำบได้
ว่ำอุดมมีควำมหมำยนัยผกผันที่แฝงอยู่จริงๆ พบจำนวน 6 ครั้ง ดังตัวอย่ำง
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(85) เพื่อนของอุดมแนะนำให้ อุดมไปสวนล้ ำงล ำไส้ ที่คลินิกแซม ยุรนันท์
อุดมจึงมำเล่ำประสบกำรณ์กำรไปสวนล้ำงลำไส้ที่คลินิกแห่งนั้นให้ผู้ชมฟัง
“เข้ำไปปึ๊บ ขึ้นไปชั้น 2 จะเจอกับพยำบำลชั้นบน คนที่ทำหน้ำที่เนี้ย ชื่อ
คุณเจี๊ยบ หน้ำมึนๆ ป้ำนๆ มึนๆ ร้ำยๆ นิ่งๆ บุคลิกเหมือนแบบว่ำ อยู่ในกำร์ตูน
ญี่ปุ่นที่แบบว่ำ เหมือนในกำร์ตูนที่แบบว่ำ เวลำเรำเดินทำงไป ไปที่พักข้ำงทำงละมี
ผู้หญิงคนนึงเดินมำเฉยๆ เหมือนผีจีนอะ ผมก็เข้ำไปอยู่ในห้องสองต่อสอง เค้ำก็อำยุ
ประมำณน่ำจะ 30 แถวๆ เนี้ย 30 อำจจะไม่ถึงด้วย “ถอดเสื้อผ้ำค่ะ” (อุดมเลียน
เสี ยงพยำบำล) (ฮำ) คนไม่รู้จักกันอยู่ๆ จะมำแก้ผ้ ำได้ไง นึกออกป้ะ นึกออกป้ะ
ไม่ใช่หมอด้วย “ถอดเสื้อผ้ำค่ะ ไม่ต้องอำยค่ะ” (อุดมเลียนเสียงพยำบำล) (ฮำ) เสือก
รู้ อีก ผมก็ ถอดเสื้ อออก “ไม่ต้ องอำยค่ะ เดี๋ ยวมีก ำงเกงให้ ใส่ ” (อุดมเลี ยนเสี ย ง
พยำบำล) เป็นกำงเกงผ้ำฝ้ำยสีฟ้ำครับ มีมำให้ใส่ สั้นขนำดนี้ กำงเกงม่อฮ่อม สั้น
ขนำดนี้ แบบมีเชือกผูกเอว เอำมำให้ใส่ จะได้ไม่อำย ผม...ถอดเสื้อผ้ำ ใส่เสร็จปึ๊บ
อืมมม...กูไม่อำยเลย เป้ าแม่งไม่มี (ฮำ) แม่งตัดไปเหลี่ ยมอย่างงี้เลยครับ ตัดไป
เหลี่ยมอย่างงี้ (ฮำ) กูไม่เห็นจะอำยตรงไหนเลย (ฮำ) เห็นพวงเครื่องปรุงกูแบบว่ำครบ
เซ็ทเลย (ฮำ) น้ำพริก น้ำปลำ ซอส ถั่วเถ่อ เป็นพวง ไม่อำยเลย (ฮำ) แล้วเรำกะ
เค้ำเนี่ยเพิ่งเคยเจอกันเมื่อกี๊เนี่ย อยู่ๆ โชว์พวงเครื่องปรุงใส่กันซะงั้น (ฮำ) ถ้ำมีเสำนี่กู
เต้นจริงๆ นะเนี่ย (ฮำ)
(เดี่ยว 7.5/ 36:57–38:42)
จำกตัวอย่ำงที่ (85) อุดมจงใจใช้ระดับเสียงที่ต่ำกว่ำถ้อยคำแวดล้อม ในขณะที่กล่ำวถ้อยคำ
นัยผกผันที่ว่ำ “กูไม่อำยเลย” “กูไม่เห็นจะอำยตรงไหนเลย” และ “ไม่อำยเลย” กำรใช้ระดับเสียงที่
ต่ำกว่ำถ้อยคำแวดล้อมเช่นนี้เป็ นกำรดึงควำมสนใจของผู้ชมและทำให้ผู้ชมจดจ่อที่ถ้อยคำนั้นเป็น
พิเศษ เพื่อแนะให้ผู้ชมทรำบว่ำถ้อยคำนั้นไม่ได้สื่อควำมตำมรูป และเมื่อผู้ชมได้พิจำรณำจำกปริบท
ประกอบกันก็จะเห็นว่ำ ควำมหมำยตำมรูปกับปริบทที่อุดมเล่ำนั้นมีควำมขัดแย้งกัน เพรำะหำกใคร
ตกอยู่ในสถำนกำรณ์ที่ต้องถอดเสื้อผ้ำและใส่กำงเกงที่ไม่มีเป้ำเช่นนั้น ก็ต้องรู้สึกอำยอย่ำงแน่นอน
ผู้ชมก็จะสำมำรถตีควำมควำมหมำยนัยผกผันที่อุดมต้องกำรสื่อได้ นั่นคือ ตนรู้สึกอำยอย่ำงมำก
นั่นเอง จะเห็นได้ว่ำ กำรใช้ระดับเสียงที่ต่ำกว่ำปกติก็เป็นปริภำษำอย่ำงหนึ่งที่อุดมใช้เพื่อช่วยสื่อ
ควำมนัยผกผันให้ผู้ชมทรำบได้เช่นกัน
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(86) อุดมพูดถึงกำรประกำศของสำนักงำนเขตที่ให้ช ำวบ้ำนในหมู่บ้ำนปิด
ประตูให้มิดชิดเพื่อจะได้ทำกำรฉีดยำกันยุง
“ยุงเยอะ โทรไปแจ้งสำนักงำนเขตมำช่วยปรำบปรำมหน่อย คือเรำไม่ฆ่ำ
สัตว์ แต่ยืมมือคนอื่นฆ่ำก็ได้ มำเลยครับ “ครับ...พ่อแม่พี่น้องครับ วันนี้นะครับ เรำ
ได้รับควำมอนุเครำะห์นะครับ จำกท่ำนสุดำรัตน์นะครับ ท่ำนจะมำช่วยกำจัดยุงลำย
ให้เรำนะครับ ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องนะครับ นำสัตว์เลี้ยงแสนรักของท่ำนนะครับ เอำ
เข้ำไว้ในบ้ำนนะครับ แล้วก็ปิดประตูให้มิดชิดนะครับ เรำจะทำกำรฉีดยำกันยุงนะ
ครับ ปิดประตูให้มิดชิดครับ ” (อุดมเลียนเสียงผู้ใหญ่บ้ำน) ปิดทำไม (ฮำ) ยุงอยู่ใน
บ้ำนกู (ฮำ) มึงกลับไปทีไร ยุงเท่ำเดิมทุกทีเลย ปิดทำไมครับ”
(เดี่ยว 7/ 1:07:26–1:08:17)
จำกตัวอย่ำงที่ (86)
อุดมใช้ระดับเสียงที่ต่ำกว่ำถ้อยคำแวดล้อมในขณะกล่ำวถ้อยคำ
นัยผกผันที่ว่ำ “ปิดทำไม” และ “ปิดทำไมครับ” หำกพิจำรณำตำมรูปภำษำถ้อยคำดังกล่ำวจัดอยู่ใน
รูปวัจนกรรมกำรถำม ซึ่งโดยปกติผู้พูดมักจะใช้ระดับเสียงสูงประกอบวั จนกรรมกำรถำมเพื่อสื่อถึง
ควำมสงสัยมำกกว่ำที่จะใช้ระดับเสียงต่ำเช่นนี้ ควำมไม่เข้ำกันนี้จะช่วยให้ผู้ชมรับรู้ได้ว่ำ ถ้อยคำที่
อุดมกล่ำวนั้นอุดมไม่ได้กำลังสื่อควำมตำมรูป กล่ำวคือ ไม่ได้ต้องกำรคำตอบกลับมำ แต่จงใจละเมิด
เงื่อนไขควำมจริงใจของวัจนกรรมกำรถำมเพื่ อประชดประชันสำนักงำนเขตที่ประกำศให้ชำวบ้ำนปิด
ประตูบ้ำนให้มิดชิดก่อนที่เจ้ำหน้ำที่จะฉีดยำกันยุง ทั้งๆ ที่ยุงมักจะอยู่ในบ้ำนของชำวบ้ำน ทำให้กำร
ฉีดยำกันยุงในหมู่บ้ำนนั้นไม่ได้รับประโยชน์เท่ำที่ควร จะเห็นได้ว่ำ ควำมไม่เข้ำกันของปริภำษำกับ
วัจนกรรมที่อุดมกล่ำวช่วยแนะถ้อยคำนัยผกผันให้ผู้ชมทรำบ อีกทั้งกำรใช้ระดับเสียงที่ต่ำกว่ำถ้อยคำ
แวดล้อมเช่นนี้ ก็ทำให้ถ้อยคำนั้นมีควำมเด่นชัดขึ้นมำ และส่งผลให้ผู้ชมรับรู้ถ้อยคำนัยผกผันได้
ง่ำยขึ้น
จำกตัวอย่ำงทั้งหมดที่กล่ำวมำข้ำงต้นจะเห็นได้ว่ำ ปริภำษำในลักษณะของระดับเสียงที่ต่ำง
ไปจำกถ้อยคำแวดล้อมก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่อุดมเลือกนำมำใช้ประกอบถ้อยคำนัยผกผัน เพื่อแนะให้ผู้ชม
ทรำบว่ำขณะนั้นตนกำลังใช้ถ้อยคำนัยผกผันอยู่ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งระดับเสียงสูงกว่ำถ้อยคำแวดล้อม
ที่พบใช้ประกอบถ้อยคำนัยผกผันบ่อยกว่ำระดับเสียงต่ำ และสำมำรถสื่ออำรมณ์และเจตนำในเชิง
ประชดประชันได้อย่ำงดี
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4.1.3.1.5 การใช้น้าเสียงหรือโทนเสียงในการพูด (Tone) ที่ต่างไปจาก
ปกติ
น้ำเสียงหรือโทนเสีย งในที่นี้ห มำยถึง เสี ยงที่ผู้พูดเปล่งออกมำให้ มีลักษณะที่แตกต่ำงกัน
ออกไป เช่น เสียงทุ้ม เสียงแหลม เสียงหวำน เสียงห้ำว ฯลฯ (สุรัตน์ ตรีสุกล, 2547: 168) ซึ่ง
น้ำเสียงก็เป็นปริภำษำอย่ำงหนึ่งที่สำมำรถสื่ออำรมณ์ควำมรู้สึกของผู้พูดได้ จำกกำรศึกษำข้อมูล
ถ้อยคำนัยผกผันในกำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟนพบว่ำ อุดมมีกำรใช้น้ำเสียงที่ต่ำงไปจำกถ้อยคำแวดล้อม
ในขณะที่กล่ำวถ้อยคำนัยผกผัน โดยพบเพียง 1 ลักษณะคือ กำรใช้น้ำเสียงหวำนกว่ำปกติ ดังนี้
4.1.3.1.5.1 การใช้น้าเสียงหวานกว่าปกติ
อุดมมีกำรใช้น้ำเสียงที่หวำนกว่ำปกติในขณะที่กล่ำวถ้อยคำนัยผกผัน ซึ่งผู้ชมจะสังเกตได้
ชัดเจนว่ำน้ำเสียงของถ้อยคำนั้นจะฟังดูหวำนนุ่มละมุนและอ่อนโยนกว่ำถ้อยคำอื่นๆ ทำให้ถ้อยคำ
นัยผกผันที่อุดมกล่ำวนั้นมีควำมเด่นชัดขึ้นมำกว่ำถ้อยคำอื่นๆ ส่งผลให้ผู้ชมรู้สึกสะดุดหู สนใจถ้อยคำ
นั้นเป็นพิเศษ และเมื่อผู้ชมได้พิจำรณำจำกปริบทก็จะทรำบได้ทันทีว่ำ ถ้อยคำนั้นอุดมต้องกำรสื่อ
ควำมนัยผกผันนั่นเอง พบจำนวน 1 ครั้ง ดังนี้
(87) อุดมกำลังแสร้งแนะนำให้ผู้ชมช่วยกันฝ่ำสัญญำณไฟแดง เพรำะกำรฝ่ำ
สัญญำณไฟแดงแต่ละครั้งจะทำให้เสียค่ำปรับ และตำรวจจะนำค่ำปรับจำกกำรฝ่ำ
สัญญำณไฟแดงนี้ไปซื้อกล้องวงจรปิดติดไว้ตำมสี่แยกต่ำงๆ เพื่อตรวจจับผู้ขับขี่รถที่ฝ่ำ
สัญญำณไฟแดง โดยในตอนนี้อุดมได้ประชดประชันถึงจ่ำเฉยซึ่งเป็นหุ่นตำรวจจรำจร
ด้วย
“คนละครั้ ง เดือนละครั้ง อะกรุงเทพฯ มีกี่ล้ ำนคน เอำแค่ล้ ำนคนก็พอ
เรำฝ่ำกันใช่มะ ล้ำนคน…เดือนนึงก็ 500 ล้ำน ใช่ป้ะ 500 ล้ำน ต่อจำกนั้น เรำก็จะ
มีก ล้ อ งตรวจจั บ เนี่ ย ทุก แยก เสร็ จ แล้ ว ปึ๊บ ก็ ไม่ ต้ องไปเหนื่อ ยต ำรวจนึก ออกป้ ะ
สงสำรเค้ำ เค้ำร้อนเค้ำเหนื่อย ละก็ไม่ต้องไปลำบำกจ่ำเฉย (ฮำ) จ่ำเฉย จ่ำเฉย (ฮำ)
จ่ำเฉยที่เข้ำมำช่วยแก้ไขปัญหำจรำจรในช่วงที่ผ่ำนมำ (ฮำ)”
(เดี่ยว 8/ 1:44:40–1:45:03)
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จำกตัวอย่ำงที่ (87) อุดมกล่ำวถ้อยคำนัยผกผันด้วยน้ำเสียงที่หวำนกว่ำปกติในถ้อยคำที่ว่ำ
“จ่ำเฉยที่เข้ำมำช่วยแก้ไขปัญหำจรำจรในช่วงที่ผ่ำนมำ” ผู้ชมจะเห็นควำมแตกต่ำงของน้ำเสียงที่อุดม
ใช้ในกำรกล่ำวถ้อยคำนี้กับถ้อยคำแวดล้อมอย่ำงชัดเจน กำรที่อุดมใช้น้ำเสียงหวำนกว่ำปกติในขณะที่
กล่ำวถ้อยคำนัยผกผันเช่นนี้เป็นกำรเน้นให้ถ้อยคำนัยผกผันที่อุดมกล่ำวมีควำมเด่นชัดยิ่งขึ้น ทำให้
ผู้ชมรู้สึกสนใจถ้อยคำนั้นเป็นพิเศษ และเมื่อผู้ชมได้พิจำรณำจำกปริบทก็จะเห็นว่ำ จ่ำเฉยเป็นเพียง
หุ่นตำรวจจรำจรที่มีกำรตั้งไว้ตำมสี่แยกต่ำงๆ ในกรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ขับขี่รถเคำรพ
กฎจรำจร เปรียบเสมือนว่ำมีตำรวจคอยเฝ้ำดูอยู่ตลอดเวลำ แต่ในควำมเป็นจริงนั้น ผู้ขับขี่รถต่ำงก็
ทรำบดีอยู่แล้วว่ำเป็นเพียงหุ่นตำรวจ ไม่ใช่ตำรวจจริง จึงไม่ได้เกรงกลัวและปฏิบัติตำมกฎจรำจร
จำกปริบทดังกล่ำวข้ำงต้นจึงทำให้ทรำบได้ว่ำ ถ้อยคำ “จ่ำเฉยที่เข้ำมำช่วยแก้ไขปัญหำจรำจรในช่วงที่
ผ่ำนมำ” ที่อุดมใช้ระดับเสียงหวำนกว่ำถ้อยคำแวดล้อมนั้น อุดมไม่ได้จริงใจในกำรกล่ำวถ้อยคำนั้น
และไม่ได้ต้องกำรสื่อควำมตำมรูป แต่จงใจสื่อควำมในเชิงประชดประชัน และควำมหมำยนัยผกผันที่
แท้จริงจะต้องพลิกกลับเป็นตรงกันข้ำม นั่นคือ หุ่นตำรวจจ่ำเฉยไม่สำมำรถช่วยแก้ไขปัญหำจรำจรได้
นั่น เอง จะเห็ นได้ว่ำ น้ำเสีย งที่หวำนกว่ำถ้อยคำแวดล้ อมเช่นนี้เป็นปริภ ำษำอย่ำงหนึ่งที่อุดมใช้
ประกอบถ้อยคำนัยผกผันเพื่อแนะควำมหมำยในเชิงประชดประชันให้ผู้ขมรับรู้ได้เช่นกัน
จำกตัว อย่ ำงทั้งหมดที่กล่ ำวมำข้ำงต้นจะเห็ นได้ว่ำ นอกจำกปริบทที่ช่ว ยให้ผู้ ช มตีควำม
ถ้อยคำนัยผกผันได้แล้ว กำรใช้น้ำเสียงที่ต่ำงไปจำกถ้อยคำแวดล้อมก็ช่วยแนะให้ผู้ชมรับรู้ได้ว่ำอุดม
กำลังสื่อควำมนัยผกผันอยู่ สิ่งที่น่ำสังเกตคือ โดยปกติแล้วมนุษย์จะใช้น้ำเสียงในกำรแสดงออกถึง
อำรมณ์และควำมรู้สึก (สุรัตน์ ตรีสุกล, 2547: 168) เช่น เสียงหวำน ก็น่ำจะสื่อถึงอำรมณ์
ควำมรู้สึกในด้ำนบวก แต่จำกกำรศึกษำถ้อยคำนัยผกผันในกำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟนพบว่ำ อุดม
กลับใช้น้ำเสียงในด้ำนบวก ดังเช่นน้ำเสี ยงหวำน เพื่อสื่ออำรมณ์ควำมรู้สึกในด้ำนลบหรือในเชิง
ประชดประชัน ดังตัวอย่ำงที่แสดงให้เห็นอย่ำงชัดเจนว่ำ น้ำเสียงหวำนกว่ำปกติที่อุดมใช้กลับสื่อ
ควำมรู้สึกและทัศนคติในด้ำนลบที่อุดมมีต่อนโยบำยของตำรวจไทยที่นำหุ่นตำรวจจ่ำเฉยมำตั้งไว้ โดย
ที่ไม่เกิดประโยชน์และไม่ได้ช่วยให้ปัญหำจรำจรดีขึ้นนั่นเอง ซึ่งควำมขัดแย้งกันระหว่ำงปริภำษำที่
อุดมแสดงออกมำกับปริบทก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยแนะให้ผู้ชมรับรู้ถ้อยคำนัยผกผันได้อย่ำงดี
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4.1.3.2 การใช้เสียงที่ไม่ใช่ถ้อยคาแต่สามารถสื่อความหมายได้ประกอบถ้อยคา
นัยผกผัน
สุรัตน์ ตรีสุกล (2547) จัดให้เสียงที่ไม่ใช่ถ้อยคำแต่สำมำรถสื่อควำมหมำยได้เป็นปริภำษำ
อย่ำงหนึ่ง เช่น เสียงหัวเรำะ เสียงร้องไห้ เสียงครำง เสียงโห่ร้อง เสียงกรีดร้อง เสียงแสดงควำม
ตื่นเต้น ฯลฯ เสียงเหล่ำนี้แม้จะไม่ใช่ถ้อยคำ แต่ก็สำมำรถสื่ออำรมณ์และควำมรู้สึกของผู้พูดได้
จำกกำรศึกษำข้อมูลถ้อยคำนัยผกผันในกำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟนพบว่ำ อุดมมีกำรใช้เสียงที่ไม่ใช่
ถ้อยคำแต่สำมำรถสื่อควำมหมำยได้ควบคู่ไปกับกำรกล่ำวถ้อยคำนัยผกผัน เพื่อสื่อถ้อยคำนัยผกผันให้
ผู้ชมทรำบ จำกข้อมูลพบกำรใช้ปริภำษำในลักษณะนี้ จำนวน 18 ครั้ง ซึ่งสำมำรถแบ่งเป็นประเภท
ย่อยๆ ได้ดังนี้
4.1.3.2.1 การใช้เสียงหัวเราะในลาคอ (หึ!) ประกอบถ้อยคานัยผกผัน
อุดมมีกำรใช้เสียงหัวเรำะในลำคอ หึ ! หรือ หึๆๆๆ! ก่อนที่จะกล่ำวถ้อยคำนัยผกผัน
เสี ย งดังกล่ ำวเป็ น เสี ย งที่แสดงควำมรู้สึ กในแง่ล บ สำมำรถสื่ อ อำรมณ์ในเชิงประชดประชันหรื อ
เบื่อหน่ำย ซึ่งอุดมต้องกำรสื่ออำรมณ์ควำมรู้สึกนี้ไปยังผู้ชม บุคคลที่เป็นเป้ำหมำย หรือเรื่องที่กำลัง
กล่ำวถึง เมื่อใช้ประกอบถ้อยคำนัยผกผันก็ยิ่งทำให้ผู้ชมรับรู้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่ำถ้อยคำนั้นอุดมต้องกำร
สื่อควำมหมำยนัยผกผัน พบจำนวน 4 ครั้ง ดังตัวอย่ำง
(88) อุ ด มนั่ ง พั ก ที่ เ ก้ ำ อี้ ข ณะแสดงมำได้ สั ก ประมำณ 1 ชั่ ว โมง และจิ บ
สมุนไพรในแก้วที่วำงไว้ แต่ผู้ชมที่นั่งชมอยู่นั้นได้ซุบซิบนินทำด้วยควำมสงสัยว่ำอุดม
กำลังทำนอะไรอยู่
“หึๆๆ ชีวิตของเรำเนี่ยหนอ คิดไปแล้วก็น่ำขัน เล่นมำเหนื่อยๆ กะอีแค่ได้
นั่งจิบอะไรให้มันชุ่มคอหน่อย ก็ยังไม่พ้นเสียงครหำนินทำมำตำมสำยลม (ฮำ) “มึงว่ำ
มันแดกเหี้ยไรวะ” (อุดมเลียนเสียงผู้ชม) (ฮำ ปรบมือ) สมุนไพร 38 ชนิด ช่วยให้ชุ่ม
คอ คุณนำยทองสุกชงมำให้ มีทุกอย่ำง ยกเว้นรสชำติที่ดี (ฮำ) ลงเวทีลงไปขี้แตกทุก
วัน ไม่กินก็ไม่ได้ งอน น้อยใจ เหมือนแม่พวกเรำอะ ยังไงเค้ำก็ยังเห็นเรำเป็นเด็ก
ม.6 อยู่
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ตลอดเวลำอะ ไม่กินก็บ่นงึมงำ “ใช่สิ มันไม่อร่อย...” (อุดมเลียนเสียงคุณนำยทอง
สุก) งุ้งงิ้ง งุ้งงิ้ง หึ!
กำรขี้แตกเป็นกำรแสดงควำมกตัญญูแบบหนึ่งครับ (ฮำ
ปรบมือ)”
(เดี่ยว 10/ 1:05:51-1:07:13)
จำกตัวอย่ำงที่ (88) อุดมใช้เสียงหัวเรำะในลำคอ “หึ!” ก่อนที่จะกล่ำวถ้อยคำนัยผกผันที่ว่ำ
“กำรขี้แตกเป็นกำรแสดงควำมกตัญญูแบบหนึ่งครับ ” กำรหัวเรำะในลำคอเช่นนี้สำมำรถสื่ออำรมณ์
ควำมรู้สึกในเชิงประชดประชันที่อุดมมีต่อคุณแม่ของตนให้ผู้ชมทรำบได้อย่ำงชัดเจน อีกทั้งยังช่วย
แนะให้ผู้ชมทรำบว่ำ ถ้อยคำดังกล่ำวไม่ได้สื่อควำมตำมรูป ผู้ชมจะทรำบได้ทันทีว่ำ อุดมต้องกำรจะ
ประชดประชันคุณแม่ของตน (คุณนำยทองสุก) ที่มักจะโกรธและน้อยใจเวลำที่ตนไม่กินสมุนไพรนั้น
ทั้งๆ ที่ตนกินแล้วท้องเสียทุกครั้ง แต่คุณนำยทองสุกก็ยังต้องกำรให้ตนกิน ในที่นี้อุดมไม่ได้ต้องกำร
สื่อควำมตำมรูปว่ำ “กำรที่ตนท้องเสียจำกกำรกินสมุนไพร 38 ชนิดที่คุณแม่ของตนชงมำให้นั้นเป็น
กำรแสดงออกถึงควำมกตัญญู” หรือ “กำรยอมท้องเสีย (ขี้แตก) จำกกำรกินสมุนไพรของคุณแม่นั้น
เป็นกำรแสดงออกถึงควำมกตัญญูที่ลูกพึงปฏิบัติต่อผู้เป็นแม่” จะเห็นได้ว่ำเสียงหัวเรำะในลำคอ “หึ!”
แม้จะไม่ใช่ถ้อยคำ แต่ก็สำมำรถสื่อควำมหมำยและอำรมณ์ควำมรู้สึกในเชิงประชดประชันได้อย่ำงดี
(89) อุดมพูดถึงผู้หญิงที่ ชอบบ่นกับแฟนว่ำอ้วน และให้แฟนช่วยห้ำมเมื่อ
เห็นตนจะกินช็อกโกแลต
“ “ไม่รู้แหละ ไม่รู้แหละ ต่อไปอะ ต้องคอยห้ำม ทุกครั้งเลยนะ พอเห็น
เค้ำจะกินช็อกโกแลตนะ คอยห้ำมเวลำเค้ำจะกินช็อกโกแลต” (อุดมเลียนแบบเสียง
ผู้หญิง) หึๆๆๆ! ภำรกิจระดับชำติ (ฮำ ปรบมือ)”
(เดี่ยว 7/ 4:17:47–4:18:01)
จำกตัวอย่ำงที่ (89) อุดมใช้เสียงหัวเรำะในลำคอ “หึๆๆๆ!” ก่อนที่จะกล่ำวถ้อยคำนัยผกผัน
ที่ว่ำ “ภำรกิจระดับชำติ” เสียงหัวเรำะในลำคอเช่นนี้ช่วยสื่อควำมหมำยในเชิงประชดประชันให้ผู้ชม
ทรำบว่ำอุดมต้องกำรจะประชดประชันผู้หญิงที่ให้แฟนคอยห้ำมเมื่อเห็นตนกินช็อกโกแลต กำรที่อุดม
หัวเรำะในลำคอ “หึๆๆๆ!” พร้อมกับกล่ำวว่ำ “ภำรกิจระดับชำติ” ก็เพื่อจะสื่อควำมหมำยนัยผกผัน
ว่ำ กำรห้ำมผู้หญิงไม่ให้กินช็อกโกแลตนั้นถือเป็นเรื่องยำกมำกๆ รำวกับว่ำเป็นภำรกิจระดับชำติ
และสื่อควำมในเชิงประชดประชันผู้หญิง ที่ให้แฟนต้องมำคอยช่วยห้ำมในเรื่องเล็กๆ ที่ไร้สำระ และ
พยำยำมทำเรื่องเล็กๆ นั้นให้กลำยเป็นเรื่องใหญ่
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จำกตัวอย่ำงทั้งหมดที่กล่ำวมำข้ำงต้นจะเห็นได้ว่ำ อุดมใช้เสียงหัวเรำะในลำคอ (หึ ! หรือ
หึๆๆๆ!) ควบคู่ไปกับกำรกล่ำวถ้อยคำนัยผกผัน เพื่อสื่อควำมหมำยในเชิงประชดประชันอย่ำงชัดเจน
นับ ว่ำเป็น ปริภ ำษำอีกลั กษณะหนึ่ งที่ช่ว ยให้ ผู้ช มรับรู้และตีควำมถ้อยคำนัยผกผันรวมถึงเจตนำที่
แท้จริงในกำรสื่อควำมหมำยของอุดมได้ง่ำยขึ้น
4.1.3.2.2 การใช้เสียงอุทานที่แสดงความประหลาดใจประกอบถ้อยคา
นัยผกผัน
อุดมมีกำรใช้เสียงอุทำนที่แสดงอำรมณ์ควำมรู้สึกประหลำดใจประกอบถ้อยคำนัยผกผัน เช่น
“อื้มหืมมม...” “อื้อหือออ...” “โอ้โห” ฯลฯ โดยอุดมมักจะใช้เสียงเหล่ำนี้ก่อนที่จะกล่ำวถ้อยคำนัย
ผกผันเพื่อดึงดูดควำมสนใจของผู้ฟัง ทำให้ผู้ฟังรู้สึกว่ำ ถ้อยคำที่กำลังจะพูดต่ อไปนี้เป็นถ้อยคำที่
น่ำสนใจหรือมีควำมสำคัญ กำรใช้เสียงอุทำนที่แสดงอำรมณ์ประหลำดใจประกอบถ้อยคำนัยผกผัน
เช่นนี้จะช่วยให้ผู้ชมรู้สึกจดจ่อและสนใจถ้อยคำนัยผกผันที่อุดมกล่ำวมำกขึ้น อีกทั้งโดยปกติแล้วเสียง
อุทำนเหล่ำนี้ยังแสดงถึงควำมรู้สึกว่ำผู้พูดประหลำดใจหรืออั ศจรรย์ใจอย่ำงมำกต่อเรื่องนั้นๆ แต่ใน
กรณีนี้ อุดมใช้เสียงอุทำนที่แสดงควำมประหลำดใจนี้กับเรื่องที่ไม่ได้น่ำประหลำดใจหรืออัศจรรย์ใจ
ใดๆ เลย เมื่อผู้ชมเห็นควำมขัดแย้งกันระหว่ำงเสียงอุทำนที่อุดมแสดงออกมำกับปริบท ผู้ชมก็จะรับรู้
ได้ทันทีว่ำอุดมกำลังสื่อควำมนัยผกผันอยู่ อย่ำงไรก็ตำม จำกข้อมูลผู้วิจัยพบว่ำ บำงครั้งอุดมก็ไม่ได้
ใช้เสียงอุทำนที่แสดงควำมประหลำดใจนี้ในลักษณะที่ขัดแย้งกับปริบทโดยตรง แต่เป็นกำรใช้เสียง
อุทำนนี้ประกอบถ้อยคำนัยผกผันในลักษณะของกำรกล่ำวเน้นให้เกินจริง เพื่อเน้นย้ำควำมหมำยของ
ควำมเกินจริงให้เด่นชัดขึ้น จนทำให้ผู้ชมทรำบได้ว่ำ อุดมจงใจกล่ำวเน้นให้เกินจริงอย่ำงมำกเพื่อสื่อ
ควำมหมำยในเชิงประชดประชัน ในแง่นี้เสียงอุทำนแสดงควำมประหลำดใจจึงเป็นเสมือนเครื่องมือที่
ช่วยเน้นควำมหมำยในเชิงประชดประชันที่อุดมต้องกำรสื่อให้ผู้ชมรับรู้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น พบจำนวน
8 ครั้ง ดังตัวอย่ำง
(90) อุดมเล่ำประสบกำรณ์กำรเรียนลูกเสือและเครื่องแบบต่ำงๆ ที่ต้องสวมใส่
“ละก็สอนให้เรำมำบ้ำยศบ้ำอย่ำงตั้งแต่เด็กนะ “นี่! เธอ ต้องใส่บั้ง” (อุดม
เลียนเสียงคุณครู) จะมีบั้ง เค้ำเรียกอะไรนะ อินธนู ให้เรำบ้ำยศบ้ำอย่ำงนะ “บั้งนี่
สำคัญมำกนะ เธอมียศตอนเนี้ย เป็นอย่ำงงี้” (อุดมเลียนเสียงคุณครู) สำคัญตรงไหน
กูทำหำย กูไปซื้อคู่ละ 3บำท 50 (ฮำ) “นี่! เธอต้องติดตรำ” (อุดมเลียนเสียงคุณครู)
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นี่ให้ติดตรำ ติดตรำอยู่ตำมวงแขน ติดตรำต่ำงๆ นำนำ ให้เรำภูมิใจว่ำ นี่อยู่หมู่แรด
เรำอยู่หมู่กระทิง (ฮำ) โอ้โห! ภูมิใจเหลือเกิน กูอยู่หมู่กระทิง (ฮำ)”
(เดี่ยว 7/ 52:31–53:04)
จำกตัวอย่ำงที่ (90) อุดมใช้เสียงอุทำน “โอ้โห!” ก่อนที่จะกล่ำวถ้อยคำนัยผกผันที่ว่ำ “ภูมิใจ
เหลือเกิน กูอยู่หมู่กระทิง ” จะเห็นได้ว่ำเสียงอุทำนนี้มีควำมขัดแย้งกับปริบท เนื่องจำกอุดมไม่ได้
รู้สึกอัศจรรย์ใจหรือภำคภูมิใจที่ได้อยู่หมู่กระทิง เมื่อผู้ชมเห็นควำมไม่เข้ำกันของปริภำษำและปริบทก็
จะทรำบได้ทันทีว่ำอุดมต้องกำรประชดประชันคุณครูของตนที่คอยบังคับให้ตนและเพื่อนๆ ต้องติด
ตรำประจำหมู่ตำมแขนเสื้อในขณะที่ใส่ชุดลูกเสือเพื่อให้ตนรู้สึกภำคภูมิใจในหมู่ของตน กำรที่อุดม
กล่ำวว่ำ “โอ้โห! ภูมิใจเหลือเกิน กูอยู่หมู่กระทิง” นั้น อุดมต้องกำรจะสื่อควำมหมำยที่ตรงกันข้ำม
นั่นคือ กำรได้อยู่หมู่กระทิงนั้นไม่ได้เป็นเรื่องที่น่ำภำคภูมิใจแต่อย่ ำงใดนั่นเอง จะเห็นได้ว่ำ ผู้ชมจะ
สำมำรถรับรู้ถ้อยคำนัยผกผันได้ง่ำยขึ้นจำกควำมไม่เข้ำกันระหว่ำงปริภำษำที่อุดมแสดงออกมำกับ
ปริบท
(91) อุดมยกตัวอย่ำงบทสนทนำระหว่ำงแฟน โดยประชดประชันผู้หญิงที่
มักจะซื้อลิปสติกเก็บไว้เป็นจำนวนมำก
“ “ตัวเองว่ำเค้ำไปซื้อลิปสติกอี กดีมั้ยอ้ำ เค้ำเห็นลิปสติกสีนี้แล้วใจเค้ำจะ
ละลำย (ฮำ) ตั ว เองเนี่ ย เค้ ำ มีเ ป็ นแถวเลยเนี่ ย อย่ำ งที่ เ ค้ำ ชอบอะ มำสะสมอะ
เค้ำเรียงเป็นรถไฟ เนี่ยเค้ำอยำกได้หัวขบวนซักประมำณ 20 กว่ำอันเนี่ย สีเหมือนกัน
น่ำรักดี” (อุดมเลียนเสียงผู้หญิง) (ฮำ) มึงไม่ต้องออกควำมคิดเห็น (ฮำ) เดี๋ยวแม่งก็มำ
(ฮำ) เดี๋ยวหัวขบวนแม่งก็มำ (ฮำ) คือกูได้แต่คิดในใจ อื้อหืม...ลำพังที่มีอยู่เนี่ยนะ
ปำกมึงปำกเดียวเนี่ย ทำไปได้ถึงภพหน้ำเลย (ฮำ ปรบมือ)”
(เดี่ยว 7.5 / 2:36:07–2:36:37)
จำกตัวอย่ำงที่ (91) อุดมใช้เสี ยงอุทำน “อื้อหืม...” ก่อนที่จะกล่ำวถ้อยคำนัยผกผันที่ว่ำ
“ลำพังที่มีอยู่เนี่ยนะ ปำกมึงปำกเดียวเนี่ย ทำไปได้ถึงภพหน้ำเลย” กำรใช้เสียงอุทำนประกอบ
ถ้อยคำนัยผกผันเป็นกำรเพิ่มน้ำหนักควำมน่ำสนใจให้กับถ้อยคำนัยผกผันที่อุดมกล่ำว อีกทั้งถ้อยคำที่
อุดมกล่ำวในขณะนั้นเป็นถ้อยคำนัยผกผันในลักษณะของกำรกล่ำวเน้นให้เกินจริง ดังนั้นกำรใช้เสียง
อุทำนที่แสดงควำมประหลำดใจควบคู่ไปด้วยนั้น ก็จะยิ่งช่วยเน้นให้ถ้อยคำที่กล่ำวเกินจริงนั้นมีควำม
เด่นชัดและสื่ออำรมณ์และควำมหมำยที่เกินจริงอย่ำงมำก จนทำให้ผู้ชมตระหนักได้ว่ำ อุดมไม่
จริงใจในกำรกล่ำวถ้อยคำ และเมื่อผู้ชมได้พิจำรณำจำกปริบทก็จะทรำบได้ว่ำอุดมจงใจกล่ำวเน้นให้
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เกินจริ งอย่ำงมำกเพื่อประชดประชันผู้หญิงที่มักจะซื้อลิ ปสติกเก็บไว้เป็นจำนวนมำกจนเสมือนว่ำ
สำมำรถจะทำไปได้ยำวนำนจนถึงภพหน้ำ ควำมหมำยนัยผกผันที่อุดมต้องกำรจะสื่อก็คือ ผู้หญิง
ส่วนมำกซื้อลิปสติกมำกเกินควำมจำเป็นนั่นเอง จะเห็นได้ว่ำ อุดมใช้ถ้อยคำนัยผกผันในลักษณะของ
กำรกล่ำวเน้นให้เกินจริง เพื่อเน้นให้ผู้ชมเห็นถึงควำมขัดแย้งกันของถ้อยคำกับปริบท ส่วนกำรใช้
เสียงอุทำน “อื้อหืม...” เป็นกำรใช้ปริภำษำเพื่อช่วยเน้นควำมหมำยที่เกินจริงของถ้อยคำให้เด่นชัดขึ้น
จนทำให้ผู้ชมรับรู้ได้ว่ำขณะนั้นอุดมกำลังสื่อควำมในเชิงประชดประชันอยู่
จำกตัวอย่ำงทั้งหมดที่กล่ำวมำข้ำงต้นจะเห็นได้ว่ำ กำรใช้เสียงอุทำนที่แสดงควำมประหลำด
ใจนับว่ำเป็นปริภำษำอย่ำงหนึ่งที่อุดมใช้ประกอบถ้อยคำนัยผกผัน โดยเสียงอุทำนนี้เมื่อมำประกอบ
ถ้อยคำนัยผกผันแล้วพบว่ำสำมำรถทำหน้ำที่ได้ 2 อย่ำงคือ 1. ทำหน้ำที่ขัดแย้งกับปริบทเพื่อให้ผู้ชม
เห็นถึงควำมไม่เข้ำกันและรับรู้ถ้อยคำนัยผกผันได้ 2. ทำหน้ำที่เน้นให้ถ้อยคำนัยผกผันในลักษณะของ
กำรกล่ำวเกินจริงมีควำมเด่นชัดและสื่ออำรมณ์ที่เกินจริงอย่ำงมำก จนทำให้ผู้ชมตระหนักได้ว่ำอุดม
จงใจกล่ำวเน้นให้เกินจริงเพื่อสื่อควำมนัยผกผัน
4.1.3.2.3 การใช้เสียงตอบรับในลาคอ “อืมมม..” ประกอบถ้อยคา
นัยผกผัน
อุดมมีกำรใช้เสียงตอบรับในลำคอ “อืมมม..” ประกอบถ้อยคำนัยผกผัน โดยอุดมมักจะใช้
เสียงเหล่ำนี้ก่อนที่จะกล่ำวถ้อยคำนัยผกผัน เพื่อเน้นอำรมณ์ของกำรตอบรับและเห็นด้วยกับถ้อยคำที่
ตนกำลังจะกล่ำวถัดมำ ซึ่งหำกผู้ชมพิจำรณำจำกปริบทก็จะทรำบได้ว่ำ อุดมไม่ได้รู้สึกเห็นด้วยกับ
คำกล่ ำวของตนจริ งๆ แต่เป็น กำรแสร้งทำทีว่ำเห็ นด้ว ยเพื่ อสื่ อควำมหมำยในเชิงประชดประชัน
ดังนั้น กำรใช้เสียงตอบรับในลำคอ “อืมมม...” ซึ่งมีควำมขัดแย้งกับปริบทเช่นนี้ จึงเป็นสิ่งที่ช่วยแนะ
ให้ผู้ชมรับรู้ได้ว่ำ อุดมกำลังสื่อควำมนัยผกผันอยู่ จำกข้อมูลพบจำนวน 2 ครั้ง ดังนี้
(92) อุดมเล่ำเหตุกำรณ์ขณะที่ตนอยู่บนรถที่พำเที่ยวชมสัตว์ ณ สวนสัตว์
ไนท์ ซำฟำรี และตอนนี้เป็นตอนที่ไกด์ได้อธิบำยลักษณะของม้ำลำยให้ผู้ชมฟัง
“แล้วพระเอกของที่นี่เลยนะคะ ก็คือ..ม้ำลำย ม้ำลำย ม้ำลำยค่ะ ม้ำลำยมำ
จำกแอฟริกำนะคะ ม้ำลำยนี่เป็นสัตว์ที่พื้นขำวนะคะ แล้วก็ลำยสีดำ นะคะ อ่ำ...
หรือบำงทีอำจจะพื้นดำ แล้วลำยสีขำวค่ะ (อุดมเลียนเสียงไกด์ที่พำชมสัตว์) (ฮำ) อ่อ
...หรอ อืมม...ขอบใจนะที่บอก (ฮำ)”
(เดี่ยว 9.5/ 28:00-28:17)
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จำกตัวอย่ำงที่ (92) อุดมใช้เสียงตอบรับในลำคอ “อืมมม..” ก่อนที่จะกล่ำวถ้อยคำนัยผกผัน
ที่ว่ำ “ขอบใจนะที่บอก” โดยปกติแล้วเสียง “อืมมม...” จะสื่อถึงกำรตอบรับหรือเห็นด้วย แต่จะ
สังเกตได้ว่ำเสียงดังกล่ำวนี้มีควำมขัดแย้งกับปริบท เนื่องจำกอุดมไม่ได้รู้สึกซำบซึ้งต่อกำรให้ควำมรู้
เกี่ยวกับม้ำลำยของไกด์จริงๆ สังเกตได้จำกปริบทที่ไกด์อธิบำยลักษณะของม้ำ ลำยว่ำ ม้ำลำยเป็น
สัตว์ที่พื้นขำว ลำยสีดำ หรือบำงทีก็พื้นดำ ลำยสีขำว ซึ่งเป็นลักษณะที่ไม่ได้แตกต่ำงกัน อีกทั้ง
ลักษณะดังกล่ำวก็เป็นสิ่งที่ทุกคนทรำบกันดีอยู่แล้ว จำกปริบทจึงทำให้เห็นได้ชัดเจนว่ำ อุดมไม่ได้
รู้สึกเห็นด้วยกับถ้อยคำที่ตนกล่ำว ในที่นี้คือ ไม่ได้รู้สึกซำบซึ้งในกำรให้ควำมรู้ของไกด์จริงๆ แต่
แสร้งใช้วัจนกรรมกำรขอบคุณประกอบกับกำรใช้เสียงตอบรับในลำคอ “อืมมม...” เพื่อประชดประชัน
ไกด์ ใ นเรื่ อ งกำรบรรยำยลั ก ษณะของม้ ำลำยที่ ใครๆ ก็ท รำบกั น ดี อ ยู่แ ล้ ว และเป็ น ลั ก ษณะที่ ไ ม่
จำเป็นต้องเน้นย้ำก็ได้ ควรจะให้รำยละเอียดในเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมมำกกว่ำ
(93) อุดมเล่ำเหตุกำรณ์ที่ตนไปสวนสัตว์ไนท์ ซำฟำรี จังหวัดเชียงใหม่ และ
ไกด์พำขึ้นรถเที่ยวชมสัตว์ ระหว่ำงที่เล่ำนั้น อุดมก็เลียนแบบเสียงและท่ำทำงของไกด์
ด้วย
“ “โอ้...ต่อไปนะคะ ก็คือ...โอ้..เจ้ำหมำตัวนี้ดุร้ำยมำกค่ะ เรำเรียกมันว่ำ
ไฮยีน่ำค่ะ ไฮยีน่ำมำจำกแอฟริกำนะคะ แล้วมันก็...อืมมม..เห็นมั้ยคะ มันดุร้ำย มัน
ชอบกินเนื้อสัตว์ค่ะ ชอบกินสัตว์ที่ตำยแล้ว ชอบกินเนื้อสดๆ ชอบกินไก่สดๆ มำก
เลยค่ะ เรำเลยไม่ให้ลงไปไงคะ ต้องมีกำรกั้นลวดเห็นมั้ยคะ ถ้ำเรำอยำกจะให้ อำหำร
มันก็...โยนกล้วยลงไปให้มันเลยค่ะ (อุดมเลียนเสียงไกด์ที่พำชมสัตว์) (ฮำ) เอ่ำ..เมื่อกี๊
ไหนน้องบอกว่ำ มันชอบกินสัตว์ ชอบกินไก่ไง (อุดมกล่ำวด้วยควำมสงสัย) “อ่อม...
อ่ำ...ก็คือ...หลังจากที่มันมาอยู่ประเทศไทย มันก็ปรับตัวเป็นมังสวิรัติแล้วค่ะ ” (อุดม
เลียนเสียงไกด์ที่พำชมสัตว์) (ฮำ ปรบมือ) อืมมม...ไฮยีน่ำมำกินเจที่ประเทศกู (ฮำ)”
(เดี่ยว 9.5/ 31:10-31:56)
จำกตัวอย่ำงที่ (93) อุดมใช้เสียงตอบรับในลำคอ “อืมมม..” ก่อนที่จะกล่ำวถ้อยคำนัยผกผัน
ที่ว่ำ “ไฮยีน่ำมำกินเจที่ประเทศกู” โดยปกติแล้วเสียง “อืมมม...” จะสื่อถึงกำรตอบรับหรือเห็นด้วย
แต่จะสังเกตได้ว่ำเสียงดังกล่ำวนี้มีควำมขัดแย้งกับปริบท เนื่องจำกอุดมไม่ได้รู้สึกเห็นด้วยกับถ้อยคำที่
ตนกล่ำว กล่ำวคือ อุดมไม่ได้เชื่อว่ำไฮยีน่ำมำกินเจที่ประเทศไทยจริง อีกทั้งไกด์ก็เคยกล่ำวไว้ก่อน
หน้ำนี้ว่ำ ไฮยีน่ำเป็นสัตว์ดุร้ำย ชอบกินเนื้อสัตว์สดๆ ควำมขัดแย้งกันระหว่ำงเสียง “อืมมม...” กับ
ปริบทนี้ช่วยแนะให้ผู้ชมรับรู้ได้ว่ำ ถ้อยคำที่อุดมกล่ำวนั้นอุดมไม่ได้หมำยควำมตำมรูป ในที่นี้อุดมนำ
ถ้อยคำของไกด์ที่เคยกล่ำวไว้นั้นมำกล่ำวซ้ำ เพื่อสื่อทัศคติด้ำนลบต่อคำกล่ำวนี้ เพรำะตนไม่เชื่อว่ำ
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สัตว์ที่มีชื่อว่ำ ไฮยีน่ ำนั้นจะปรั บเปลี่ยนพฤติกรรมกำรกินมำกินแต่ผลไม้อย่ำงกล้วย ดังเช่นที่ไกด์
แนะนำให้โยนกล้วยให้มัน จึงได้แสร้งกล่ำวซ้ำคำพูดของไกด์เพื่อต้องกำรประชดประชันไกด์ที่พูดจำ
กลับไปกลับมำ ไม่ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง หวังเพียงผลกำไรในกำรขำยกล้วยเพื่อเป็นอำหำรให้กับสัตว์
อีกทั้งยังแก้ตัวแบบน้ำขุ่นๆ ด้วยเหตุผลที่เป็นไปไม่ได้อีกด้วย
จำกตัวอย่ำงทั้งหมดที่กล่ำวมำข้ำงต้นจะเห็นได้ว่ำ ควำมขัดแย้งกันระหว่ำงเสียงตอบรับใน
ลำคอ (อืมมม...) กับปริบทสำมำรถช่วยแนะให้ผู้ชมทรำบได้ว่ำอุดมกำลังสื่อควำมนัยผกผันอยู่ เพรำะ
ปริบทจะเป็นตัวแนะให้เห็นได้ชัดเจนว่ำ อุดมไม่ได้รู้สึกเช่นนั้นจริงๆ และไม่ได้ต้องกำรสื่อควำมตำม
รูป แต่มีควำมหมำยนัยผกผันที่แฝงอยู่นั่นเอง
4.1.3.2.4 การใช้เสียงหัวเราะประกอบถ้อยคานัยผกผัน
เสี ย งหั ว เรำะประกอบถ้อยค ำนัย ผกผั น ในที่นี้ ห มำยถึง เสี ย งหั ว เรำะที่ อุดมเปล่ งออกไป
พร้อมๆ กับกำรกล่ำวถ้อยคำนัยผกผัน แม้ว่ำเสียงหัวเรำะจะไม่ใช่ถ้อยคำ แต่ก็จัดเป็นปริภำษำอย่ำง
หนึ่งเพรำะถูกใช้ประกอบไปกับกำรกล่ำวถ้อยคำ และสำมำรถแนะควำมหมำยนัยผกผันให้ผู้ชมทรำบ
ได้ โดยผู้ชมจะสำมำรถรับรู้ถ้อยคำนัยผกผันได้จำกควำมไม่เข้ำกันระหว่ำงเสียงหัวเรำะกับวัจนกรรมที่
อุดมกล่ำว เช่น กำรหัวเรำะในขณะที่กล่ำววัจนกรรมกำรแนะนำ กำรหัวเรำะในขณะที่กล่ำววัจนกร
รมกำรถำม ฯลฯ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ำอุดมไม่ได้จริงใจในกำรกล่ำวถ้อยคำนั้นๆ และไม่ได้ต้องกำรสื่อ
ควำมตำมรูป แต่มีควำมหมำยนัยผกผันที่แฝงอยู่ พบจำนวน 3 ครั้ง ดังตัวอย่ำง
(94) อุดมพูดถึงกำรขึ้นรถไฟไทย
“รถไฟไทยนะครับ ถ้ำคุณได้ขึ้นรถไฟไทย อย่ำลืมเลยนะครับ อย่ำลืมเข้ำ
ห้องน้ำ (ฮำ) ขอเลย ก่อนลง ขอซักดอกนึง (ฮำ)”
(เดี่ยว 9/ 2:13:53-2:14:05)
จำกตัวอย่ำงที่ (94) อุดมหัวเรำะในขณะที่กล่ำวถ้อยคำนัยผกผันที่ว่ำ “ถ้ำคุณได้ขึ้นรถไฟไทย
อย่ำลืมเลยนะครับ อย่ำลืมเข้ำห้องน้ำ” เสียงหัวเรำะในขณะที่กล่ำวถ้อยคำนัยผกผันช่วยแนะให้ผู้ชม
รับ รู้ ได้ว่ำอุดมไม่ได้จ ริ งใจในกำรกล่ ำวถ้อยคำ เพรำะหำกผู้ พูดตั้งใจจะแนะนำผู้ ฟังเช่นนั้นจริงๆ
ผู้พูดก็จะไม่หัวเรำะไปด้วยในขณะกล่ำววัจนกรรมกำรแนะนำ ในที่นี้กำรหัวเรำะควบคู่ไปกับกำร
กล่ำววัจนกรรมกำรแนะนำนั้นสื่อควำมหมำยในเชิงประชดประชัน ซึ่งผู้ชมที่เคยมีประสบกำรณ์กำร
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ขึ้นรถไฟไทยก็จะทรำบว่ำ ห้องน้ำบนรถไฟนั้นไม่เหมือนห้องน้ำทั่วไป เพรำะเมื่อขั บถ่ำยลงไปแล้ว
สิ่งปฏิกูลต่ำงๆ ก็จะตกลงไปที่พื้นดินด้ำนล่ำงเลย นอกจำกนั้นยังมีเรื่องของกลิ่นเหม็นและควำมไม่
สะอำดอีกด้วย เมื่อผู้ชมพิจำรณำจำกปริบทและควำมไม่เข้ำกันระหว่ำงเสียงหัวเรำะกับวัจนกรรมกำร
แนะนำ ผู้ชมก็จะทรำบได้ทันทีว่ำอุดมเพียงแค่แสร้งแนะนำเพื่อสื่ อควำมนัยผกผัน ไม่ได้ต้องกำรให้
ผู้ชมกระทำตำมคำแนะนำของตนจริงๆ นั่นเอง
(95) อุดมเล่ำเรื่องเพลงที่ติ๊ก ชีโร่แต่ง
“คืออะไรก็เป็นเพลงได้แล้วทีนี้ (ฮำ) พี่ติ๊กได้ข้ำมพรมแดนไปสู่อีกดินแดนนึงที่
เรำไม่ค่อยเข้ำใจ คืนนั้นผมอยู่โอ้โห ตี 2 กว่ำๆ โดนไปอีกหลำยดอก “น้ำเงี้ยว”
คุ้นๆ มั้ยฮะน้ำเงี้ยว ผมเห็นชื่อเพลงก็นึกว่ำ อื้อ …แกคงไปเชียงใหม่มำแล้ว ติดใจ
วัฒนธรรมกำรกินของชำวเชียงใหม่ คงแบบว่ำจะเป็นเพลงแบบคุณสุนทรี เวชำนนท์
ต่อนยอน ตะน้ำเงี้ยว ต๊ะน้ำเงี้ยว น้ำเงี้ยว น้ำเงี้ยว… อะไรก็ว่ำกันไป อันนี้
อินโทรขึ้นเป็นเสียงเคำะจำน เป๊งๆๆๆๆ แมวร้อง เมี๊ยวๆๆๆๆ หมำเห่ำ โฮ่งๆๆๆๆ
รักหำยไปแล้ว เหลือแต่แมวกับหมำ อ๊ะๆๆๆๆๆๆๆ(ฮำ) แล้วก็มีเสียงกีตำร์
สวนขึ้นมำเว้ย แงวงะง่ะแงว งะงะแงว งะงะแง๊วๆๆแงว งะงะแงว ไม่ใช่
เสียงกีตำร์เว้ย แกลี๊ดด้วยปำกแกเอง (ฮำ) แงวงะง่ะแงว งะงะแงว งะงะแง๊วๆๆ
แงว งะงะแงว เข้ำท่อนร้อง รักหำยไปแล้ว เหลือแต่แมวกับหมำ เพื่อนมันคง
จะว่ำ ไม่มีน้ำยำใช่มั้ย หำกแบ่งใจมำ จะหำน้ำยำให้ใหม่ จิ๊กโก๋ก็มีหัวใจ คือ …ตั้งแต่
เริ่มมำถึงเนี่ย ยังไม่รู้ว่ำพี่เค้ำจะบอกอะไรเลย (ฮำ) จิ๊กโก๋ก็มีหัวใจ เข้ำท่อนสร้อยครับ
น้ำเงี้ยววววว น้ำเงี้ยววววว เขี้ยวเรำยังมี  (ฮำ ปรบมือ) หำ… ฮิฮิฮิ…อย่ำงนี้
เรียกว่ำเพลงหรอ (ฮำ ปรบมือ)”
(เดี่ยว 7/ 32:06–34:00)
จำกตัวอย่ำงที่ (95) อุดมหัวเรำะในขณะที่กล่ำวถ้อยคำนัยผกผันที่ว่ำ “อย่ำงนี้เรียกว่ำเพลง
หรอ” โดยสังเกตได้จ ำกเสี ยงหัว เรำะ “ฮิฮิฮิ” ของอุดมก่อนที่จะกล่ำวถ้อยคำนัยผกผัน และยัง
หัวเรำะต่อเนื่องไปในขณะที่กล่ำวถ้อยคำนัยผกผันด้วย หำกพิจำรณำตำมรูปภำษำจะเห็นว่ำถ้อยคำ
ดั ง กล่ ำ วอยู่ ใ นรู ป วั จ นกรรมกำรถำม แต่ อุ ด มกลั บ ใช้ เ สี ย งหั ว เรำะควบคู่ ไ ปด้ ว ยในขณะที่ ก ล่ ำ ว
วัจนกรรมกำรถำม ซึ่งขัดแย้งกันอย่ำงเห็นได้ชัด เพรำะกำรถำมที่จริงใจมักจะไม่มีเสียงหัวเรำะ
ควบคู่ไปด้วย กำรหัวเรำะในขณะที่กล่ำววัจนกรรมกำรถำมนั้นสื่อให้เห็นถึงกำรหยอกเย้ำ และแนะ
ให้ผู้ชมทรำบว่ำอุดมไม่ได้ต้องกำรคำตอบกลับมำ ในที่นี้อุดมจงใจละเมิดเงื่อนไขควำมจริงใจของวัจ
นกรรมกำรถำมเพื่อประชดประชันติ๊ก ชีโร่ ในเรื่องกำรแต่งเนื้อเพลงที่ทั้งเพลงไม่ได้มีควำมเกี่ยวข้อง
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กัน และไม่รู้จะสื่อควำมอะไร อุดมจึงได้กล่ำวว่ำ “อย่ำงนี้เรียกว่ำเพลงหรอ” เพื่อสื่อควำมนัยผกผัน
ว่ำ เพลงที่ติ๊ก ชีโร่แต่ง เรียกว่ำเป็นเพลงไม่ได้ เพรำะเนื้อหำไม่มีควำมสอดคล้องกันเลยนั่นเอง
จำกตัวอย่ำงทั้งหมดที่กล่ำวมำข้ำงต้นจะเห็นได้ว่ำ ปริภำษำในลักษณะของเสียงหัวเรำะที่
อุดมใช้ป ระกอบถ้อยคำนั ย ผกผั น นั้นสำมำรถแนะให้ ผู้ ชมทรำบได้ว่ำอุดมไม่ได้จริงใจในกำรกล่ ำว
ถ้อยคำ แต่มีควำมหมำยนัยผกผันที่แฝงอยู่ อีกทั้งเสียงหัวเรำะยังสื่อควำมหมำยในแง่ของกำรเย้ำ
หยอกและประชดประชันได้อย่ำงดี ซึ่งผู้ชมจะสำมำรถรับรู้ได้จำกควำมไม่เข้ำกันระหว่ำงเสียงหัวเรำะ
กับวัจนกรรมที่อุดมกล่ำว
4.1.3.2.5 การใช้เสียงถอนหายใจประกอบถ้อยคานัยผกผัน
กำรถอนหำยใจ คือลักษณะของกำรสูดหำยใจเข้ำลึกๆ และปล่อยลมหำยใจออกอย่ำงหนัก
ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว กำรถอนหำยใจสำมำรถสะท้อนอำรมณ์ต่ำงๆ ของบุคคลนั้นได้ และโดยส่วนมำก
มักจะเป็นควำมรู้ สึกในด้ำนลบ เช่น ควำมหนักใจ ควำมเหน็ดเหนื่อย ควำมเบื่อหน่ำย ควำม
รำคำญ ฯลฯ จำกข้อมูลกำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟน ผู้วิจัยพบว่ำ อุดมมีกำรแสดงปริภำษำด้วยกำร
ถอนหำยใจก่อนที่จะกล่ำวถ้อยคำนัยผกผันต่อทันที ซึ่งกำรถอนหำยใจประกอบถ้อยคำนัยผกผันเช่นนี้
เป็นกำรสื่ออำรมณ์ควำมรู้สึกในแง่ลบของอุดมให้ ผู้ชมรับรู้ได้อย่ำงชัดเจน ผู้ชมจะรับรู้ถ้อยคำนั ย
ผกผันได้จำกควำมไม่เข้ำกันระหว่ำงเสียงถอนหำยใจกับวัจนกรรมที่อุดมกล่ำว เช่น กำรใช้เสียงถอน
หำยใจในขณะที่กล่ำววัจนกรรมกำรถำม เป็นต้น ผู้ชมก็จะทรำบได้ทันทีว่ำถ้อยคำที่อุดมกล่ำวนั้น
อุดมมีควำมรู้สึกในเบื่อหน่ำยรำคำญใจต่อเรื่องนั้นๆ และไม่ได้ต้องกำรสื่อควำมตำมรูป ในแง่นี้เสียง
ถอนหำยใจจึงเป็นปริภำษำอย่ำงหนึ่งที่อุดมใช้ประกอบถ้อยคำนัยผกผันเพื่อช่วยแนะควำมหมำยนัย
ผกผัน และควำมรู้สึกในด้ำนลบที่อุดมมีต่อเรื่องนั้นๆ ให้ผู้ชมรับรู้ พบจำนวน 1 ครั้ง ดังนี้
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(96) อุดมเลียนเสียงพนักงำนประจำเคำน์เตอร์เครื่องสำอำงที่ต่อว่ำตนเรื่อง
กำรใช้ครีมบำรุงผิวผิดส่วน
“ “ต๊ำ ยยย...ไม่ได้ ค่ะพี่ไม่ ได้ พี่ เอำครี มทำคอไปทำหน้ำได้ยั งไง ละรอบ
ดวงตำ โอ๋ยย...ตรงนั้นเซนส์ซิทีฟมำก พี่ใช้อย่ำงอื่นไม่ได้นะคะ รอบดวงตำนี่ต่ำงหำก
แฮนด์ครี มหนูให้ไปแล้วไง ตัวเล็ บอีกตัว ตัวเล็บอีกตัว ” (อุดมเลี ยนเสียงพนักงำน
ประจำเคำน์เตอร์เครื่องสำอำง) ฮืมมม....(อุดมถอนหำยใจหนักๆ) มือกับเล็บห่ำงกัน
แค่นี้ มึงจะเว้นหำเตี่ยมึงอ๋อ (ฮำ ปรบมือ)”
(เดี่ยว 7/ 45:49–46:14)
จำกตัวอย่ำงที่ (96) อุดมถอนหำยใจอย่ำงหนักก่อนที่จะกล่ำวถ้อยคำนัยผกผันที่ว่ำ “มือกับ
เล็บห่ำงกันแค่นี้มึงจะเว้นหำเตี่ยมึงอ๋อ ” กำรถอนหำยใจประกอบถ้อยคำนัยผกผันเช่นนี้สื่ออำรมณ์
ควำมรู้สึกเบื่อหน่ำยของอุดมอย่ำงเห็นได้ชัด เพรำะในที่นี้อุดมต้องกำรจะประชดประชันพนักงำน
ประจำเคำน์เตอร์เครื่องสำอำงที่ต่อว่ำตนเรื่องกำรใช้ครีมบำรุงผิวผิดส่วน เช่น กำรนำครีมบำรุงผิวมือ
ไปใช้ร่วมกับเล็บด้วย ซึ่งอุดมมองว่ำ ไม่จำเป็นต้องแยกครีมบำรุงทุกส่วนของร่ำงกำยให้ละเอียดยิบ
ย่อยถึงขนำดนี้ โดยเฉพำะเล็บกับมือซึ่งเป็นส่วนที่อยู่ใกล้ชิดกัน จึงน่ำจะใช้ครีมบำรุงชนิดเดียวกันได้
ในที่นี้ผู้ชมจะรับรู้ถ้อยคำนัยผกผันได้จำกควำมไม่เข้ำกันระหว่ำงเสียงถอนหำยใจกับวัจนกรรมกำรถำม
เพรำะโดยปกติผู้ถำมจะไม่แสดงปริภำษำด้วยกำรถอนหำยใจเช่นนี้ กำรถอนหำยใจในที่นี้เป็นกำรสื่อ
อำรมณ์ควำมรู้สึกเบื่อหน่ำยและควำมไม่พอใจของอุดมที่มีต่อเรื่องดังกล่ ำวให้ผู้ชมรับรู้ได้อย่ำงชัดเจน
และยังเป็นปริภำษำอีกลักษณะหนึ่งที่ช่วยแนะให้ผู้ชมรับรู้ได้ว่ำอุดมกำลังสื่อควำมนัยผกผันอยู่
จำกตัวอย่ำงทั้งหมดที่กล่ำวมำข้ำงต้น สำมำรถสรุปได้ว่ำ เสียงบำงอย่ำง แม้จะไม่ใช่ถ้อยคำ
แต่ก็สำมำรถสื่อควำมหมำยและอำรมณ์ควำมรู้สึกของผู้พูดให้ผู้ฟังรับรู้ได้ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเมื่อเสียง
นั้นประกอบเข้ำกับถ้อยคำนัยผกผันก็สำมำรถสื่อควำมนัยผกผันและอำรมณ์ควำมรู้สึกในด้ำนลบให้
ผู้ชมรับรู้ได้อย่ำงดี ในที่นี้ผู้ชมจะสำมำรถรับรู้ถ้อยคำนัยผกผันจำกเสียงเหล่ำนี้ได้ 4 วิธีหลักๆ ดังนี้
1. ควำมไม่เข้ำกันระหว่ำงเสียงนั้นๆ กับวัจนกรรมที่อุดมกล่ำว เช่น กำรใช้เสียงหัวเรำะใน
ขณะที่กล่ำววัจนกรรมกำรแนะนำ กำรใช้เสียงถอนหำยใจในขณะที่กล่ำววัจนกรรมกำรถำม ฯลฯ
ควำมไม่เข้ำกันนี้จะช่วยแนะให้ผู้ชมรับรู้ถ้อยคำนัยผกผันได้
2. ควำมไม่เข้ำกัน ระหว่ำงเสี ยงนั้นๆ กั บปริบท เช่น กำรใช้เสี ยงอุทำนที่แสดงควำม
ประหลำดใจทั้งๆ ที่จำกปริบทอุดมไม่ได้รู้สึกประหลำดใจหรืออัศจรรย์ใจต่อเรื่องดังกล่ำว กำรใช้เสียง
ตอบรับ “อืมมม...” ที่เสมือนว่ำอุดมเห็นด้วยกับถ้อยคำนั้น แต่เมื่อพิจำรณำจำกปริบทจะเห็นชัดว่ำ
อุดมไม่ได้เห็นด้วยจริงๆ ควำมไม่เข้ำกันนี้จะช่วยแนะให้ผู้ชมรับรู้ถ้อยคำนัยผกผันได้อีกทำงหนึ่ง
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3. เสียงบำงเสียงเป็นเสียงที่สื่ออำรมณ์และควำมรู้สึกในด้ำนลบอยู่แล้ว เช่น เสียงหัวเรำะใน
ลำคอ (หึ!) และเมื่ออุดมใช้เสียงนี้ควบคู่ไปกับกำรกล่ำวถ้อยคำนัยผกผัน ผู้ชมก็จะทรำบได้ทันทีว่ำ
ถ้อยคำที่อุดมกล่ำวอยู่นั้น อุดมต้องกำรสื่อควำมหมำยในเชิงประชดประชัน
4. กำรใช้เสียงๆ นั้นเพื่อดึงควำมสนใจจำกผู้ชม และเน้นย้ำควำมหมำยของถ้อยคำนัยผกผัน
ให้เด่นชัดขึ้น เช่น กรณีของกำรใช้เสียงอุทำนที่แสดงควำมประหลำดใจ ซึ่งมักจะใช้ประกอบถ้อยคำ
นัยผกผันในลักษณะของกำรกล่ำวเน้นให้เกินจริง เพื่อเน้นย้ำควำมหมำยของควำมเกินจริงให้เด่นชัด
ขึ้น จนทำให้ผู้ชมตระหนักได้ว่ำ อุดมจงใจกล่ำวเน้นให้เกินจริงเพื่อสื่อควำมนัยผกผัน
4.1.3.3 การลากเสียงให้ยาวกว่าปกติ
กำรลำกเสียงในที่นี้คือ กำรยืดเสียงท้ำยคำหรือท้ำยประโยคให้ยำวมำกกว่ำปกติ ซึ่งเป็น
ควำมจงใจของอุดมที่จะเน้นให้ถ้อยคำนัยผกผันที่ตนกล่ำวมีควำมเด่นชัดและพิเศษมำกขึ้น เพื่อให้
ผู้ชมสนใจถ้อยคำนั้นเป็นพิเศษ และเมื่อผู้ชมได้พิจำรณำจำกปริบทก็จะทรำบได้ว่ำ อุดมจงใจลำก
เสียงให้ยำวเพื่อแนะให้ผู้ชมทรำบว่ำ ถ้อยคำนั้นอุดมไมได้ต้องกำรสื่อควำมตำมรูป แต่กำลังประชด
ประชันอยู่ จำกกำรศึกษำข้อมูลถ้อยคำนัยผกผันในกำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟนพบว่ำ อุดมมีกำรลำก
เสียงให้ยำวกว่ำปกติในขณะที่กล่ำวถ้อยคำนัยผกผั น ซึ่งบำงครั้งก็ลำกเสี ยงยำวเพียงคำแรก แต่
ส่วนมำกจะเป็นกำรลำกเสียงยำวท้ำยถ้อยคำ พบจำนวน 5 ครั้ง ดังตัวอย่ำง
(97) อุดมพูดบทกวี “น้ำตำตัวแม่” ที่ตนแต่งขึ้น โดยมีเนื้อหำเกี่ยวกับกำร
ระบำยควำมอัดอั้นตันใจของผู้หญิง
มำหำว่ำกูงี่เง่ำ กูก็เป็นของกูอย่ำงงี้ มึงไม่แหกตำมำดูดีๆ ตอนมึงมำจีบกู
ใหม่ๆ (ฮำ ปรบมือ) มำหำว่ำกูเรียกร้อง แค่ทวงของที่กูเคยมี มันผิดตรงไหนกันนี่
ทวงของดีที่กูเคยได้ (ฮำ) กูแย่อย่ำงงั้นอย่ำงงี้ ทีตัวเองอ้ะดีจนเว่อ โถ…พ่อมำริโอ้
เมำเร่อ (ฮำ) ฟังแล้วอยำกอ้วกใส่
(เดี่ยว 8/ 3:32:28–3:32:54)
จำกตัวอย่ำงที่ (97) อุดมลำกเสียงให้ยำวกว่ำปกติในถ้อยคำแรกคือคำว่ำ “โถ...” พร้อมทั้ง
กับกล่ำวถ้อยคำนัยผกผันต่อไปว่ำ “พ่อมำริโอ้ เมำเร่อ ” กำรลำกเสียงยำวมำกกว่ำปกติในคำว่ำ
“โถ” จะช่วยดึงควำมสนใจจำกผู้ชมให้ส นใจถ้อยคำที่อุดมกำลังกล่ำวอยู่นั้นเป็นพิเศษ และเมื่อได้
พิจำรณำจำกปริบทก็จะทรำบได้ว่ำ ในที่นี้อุดม (ในฐำนะที่เป็นปำกเสียงแทนผู้หญิง) ต้องกำรจะ
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ประชดประชันผู้ชำยที่มักจะคิดว่ำผู้หญิงไม่ดีในหลำยๆ เรื่อง และมีควำมคิดชื่นชมและหลงตัวเองว่ำดี
แทบทุกเรื่อง กำรทีอ่ ุดมกล่ำวถึง “มำริโอ้ เมำเร่อ” นั้น เนื่องจำกมำริโอ้เป็นนักแสดงชำยที่มักจะรับ
บทบำทเป็นพระเอกและกำลั งโด่งดังอยู่ในขณะนั้น จึงเป็นเสมือนกำรเปรียบเทียบในเชิงประชด
ประชันผู้ชำยที่คิดว่ำตนนั้นดีรำวกับพระเอกในละคร นอกจำกนั้นหำกสังเกตถ้อยคำถัดมำที่ว่ำ “ฟัง
แล้วอยำกอ้วกใส่” ยิ่งสื่อให้เห็นถึงทัศนคติด้ำนลบที่ผู้หญิงมีต่อควำมคิดของผู้ชำยที่คิดเช่นนั้น ในที่นี้
ควำมหมำยนัยผกผันที่อุดมต้องกำรสื่อคือ พวกผู้ชำยไม่ใช่คนดีเหมือนพระเอก ดังนั้นอย่ำชื่นชมและ
หลงตัวเอง อย่ำมัวแต่ว่ำผู้หญิง ให้นึกย้อนกลับไปดูตัวเองด้วยนั่ นเอง จะเห็นได้ว่ำ นอกจำกปริบท
ที่ช่วยให้ผู้ชมสำมำรถตีควำมถ้อยคำนัยผกผันได้แล้ว กำรใช้ปริภำษำในลักษณะของกำรลำกเสียงให้
ยำวกว่ำปกติก็ช่วยแนะให้ผู้ชมรับรู้ได้ว่ำขณะนั้นอุดมกำลังสื่อควำมนัยผกผันอยู่
(98) อุดมพูดถึงเรื่องคนที่ชอบเขียนบทกลอนบนประตูห้องน้ำสำธำรณะ
“มีปรำรถนำที่จะใช้ชีวิตคู่ด้วยกันก็มี “เธอเป็นใครมำจำกไหนช่วยวำนบอก
จะลวงหลอกหรือจริงใจใคร่อยำกรู้ ฝำกเว็บไซต์หรือ Hi5 ที่ประตู (ฮำ) จะรอวันเคียง
คู่...ขี้กับเธอ” (ฮำ ปรบมือ) แล้วมันวำดภำพประกอบ เป็นตูด ตูดติดกัน 2ตูดขี้ในโถ
เดียว (ฮำ) ชี้ลงมำในโถเดียว มีงโรแมนติค มึงเกำหลีมำกมำกกกกกกกก (ฮำ)”
(เดี่ยว 7/ 1:22:08–1:22:47)
จำกตัวอย่ำงที่ (98) อุดมกล่ำวถ้อยคำนัยผกผันในถ้อยคำที่ว่ำ “มีงโรแมนติค มึงเกำหลีมำก
มำกกกกกกกก” และอุดมก็ลำกเสียงให้ยำวกว่ำปกติในถ้อยคำหลังคือคำว่ำ “มำก” ด้วย กำรลำก
เสียงให้ยำวกว่ำปกติเช่นนี้เกิดจำกควำมจงใจเน้นให้ถ้อยคำนั้นยำวกว่ำถ้อยคำอื่นๆ เป็นพิเศษ และทำ
ให้ผู้ชมเกิดควำมสนใจและจดจ่อที่ถ้อยคำนั้นกว่ำถ้อยคำอื่นๆ และเมื่อผู้ชมได้พิจำรณำจำกปริบท
ประกอบกันก็จะยิ่งเข้ำใจได้ชัดเจนว่ำถ้อยคำที่อุดมกำลังกล่ำวอยู่นั้นไม่ได้สื่อควำมตำมรูป เพรำะ
ลักษณะกำรแต่งกลอนและกำรวำดรูปดังกล่ำวไม่ได้แสดงออกถึงควำมโรแมนติคหรือควำมเป็นเกำหลี
แต่อ ย่ ำ งใด ในที่นี้ อุ ดมต้อ งกำรจะประชดประชั นผู้ แต่ งบทกลอนและภำพวำดบนประตู ห้ อ งน้ ำ
ดังกล่ำวที่มีควำมคิดที่แปลกประหลำดจนน่ำขบขันอย่ำงมำกนั่นเอง จะเห็นได้ว่ำ กำรลำกเสียงให้
ยำวกว่ำปกติประกอบถ้อยคำนัยผกผันเช่นนี้สำมำรถช่วยสื่อควำมหมำยในเชิงประชดประชันให้ผู้ชม
รับรู้ได้อีกทำงหนึ่ง
จำกตัวอย่ ำงทั้งหมดที่กล่ ำวมำข้ำงต้น กำรลำกเสี ยงให้ ยำวกว่ำปกติจัดเป็นปริภำษำอีก
ลักษณะหนึ่งที่อุดมจงใจลำกเสียงให้ยำวเพื่อเน้นถ้อยคำดังกล่ำวให้ผู้ชมสนใจเป็นพิเศษ และเมื่อผู้ชม
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ได้พิจำรณำจำกปริบทก็จะทรำบได้ว่ำอุดมจงใจลำกเสียงให้ยำวเพื่อแนะควำมหมำยในเชิงประชด
ประชันให้ผู้ชมทรำบ
จำกตั ว อย่ ำ งที่ กล่ ำวมำทั้ง หมดข้ ำงต้น สำมำรถสรุ ปปริภ ำษำที่ อุด มใช้ป ระกอบถ้ อยค ำ
นัยผกผันได้ดังตำรำงต่อไปนี้
ตารางที่ 7 ตารางสรุปความถี่ของปริภาษาสื่อถ้อยคานัยผกผัน
ปริภาษาสื่อถ้อยคานัยผกผัน
คุณลักษณะของเสียงสื่อถ้อยคานัยผกผัน
กำรเน้นน้ำหนักเสียงมำกเป็นพิเศษ
กำรใช้ระดับเสียงดังกว่ำปกติ
กำรใช้ระดับเสียงสูงกว่ำปกติ
กำรใช้จังหวะกำรพูดที่ช้ำกว่ำปกติ
กำรใช้จังหวะกำรพูดที่เร็วกว่ำปกติ
กำรใช้ระดับเสียงเบำกว่ำปกติ
กำรใช้ระดับเสียงต่ำกว่ำปกติ
กำรใช้น้ำเสียงหวำนกว่ำปกติ
การใช้เสียงซึ่งไม่ใช่ถ้อยคาแต่สามารถสื่อความหมายได้ประกอบถ้อยคานัยผกผัน
กำรใช้เสียงอุทำนที่แสดงควำมประหลำดใจประกอบถ้อยคำนัยผกผัน
กำรใช้เสียงหัวเรำะในลำคอ (หึ!) ประกอบถ้อยคำนัยผกผัน
กำรใช้เสียงหัวเรำะประกอบถ้อยคำนัยผกผัน
กำรใช้เสียงตอบรับในลำคอ “อืมมม..” ประกอบถ้อยคำนัยผกผัน
กำรใช้เสียงถอนหำยใจประกอบกำรกล่ำวถ้อยคำนัยผกผัน
การลากเสียงให้ยาวกว่าปกติ
กำรลำกเสียงให้ยำวกว่ำปกติ
รวม

ความถี่
46
17
16
13
11
10
6
1
8
4
3
2
1
5
143

จำกตำรำงจะเห็นได้ว่ำ ปริภำษำที่อุดมใช้สื่อถ้อยคำนัยผกผันมำกที่สุดคือ กำรเน้นน้ำหนัก
เสียงมำกเป็นพิเศษ พบมำกถึง 46 ครั้ง รองลงมำคือกำรใช้ระดับเสียงดังกว่ำปกติ พบ 17 ครั้ง
รองลงมำคือกำรใช้ระดับเสียงสูงกว่ำปกติ พบ 16 ครั้ง รองลงมำคือกำรใช้จังหวะกำรพูดที่ช้ำกว่ำ
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ปกติ พบ 13 ครั้ง รองลงมำคือกำรใช้จังหวะกำรพูดที่เร็วกว่ำปกติ พบ 11 ครั้ง รองลงมำคือกำรใช้
ระดับ เสี ย งเบำกว่ำปกติ พบ 10 ครั้ง รองลงมำคือกำรใช้เสี ยงอุทำนที่แสดงควำมประหลำดใจ
ประกอบถ้ อยคำนั ย ผกผั น พบ 8 ครั้ง รองลงมำคื อกำรใช้ร ะดั บเสี ยงต่ำกว่ ำ ปกติ พบ 6 ครั้ ง
รองลงมำคือกำรลำกเสียงให้ยำวกว่ำปกติ พบ 5 ครั้ง รองลงมำคือกำรใช้เสียงหัวเรำะในลำคอ (หึ!)
ประกอบถ้อยคำนัยผกผัน พบ 4 ครั้ง รองลงมำคือกำรใช้เสียงหัวเรำะประกอบถ้อยคำนัยผกผัน พบ
3 ครั้ง รองลงมำคือกำรใช้เสียงตอบรับในลำคอ “อืมมม..” ประกอบถ้อยคำนัยผกผัน พบ 2 ครั้ง
และปริภำษำสื่อถ้อยคำนัยผกผันที่พบน้อยที่สุดคือ กำรใช้น้ำเสียงหวำนกว่ำปกติ และกำรใช้เสียง
ถอนหำยใจประกอบกำรกล่ำวถ้อยคำนัยผกผัน พบเพียง 1 ครั้ง
จำกกำรวิเครำะห์ปริภำษำสื่อถ้อยคำนัยผกผันทั้งหมดที่กล่ำวมำข้ำงต้น ผู้วิจัยสำมำรถสรุป
เป็นประเด็นต่ำงๆ ได้ดังนี้
ประเด็นที่ 1 ผู้วิจัยสังเกตเห็นว่ำ ปริภำษำที่อุดมใช้สื่อถ้อยคำนัยผกผันนั้นส่วนมำกมักจะ
เป็นควำมจงใจที่จะใช้ปริภำษำที่ต่ำงไปจำกถ้อยคำแวดล้อม เพื่อเน้นให้ถ้อยคำนั้นเด่นชัดขึ้นมำ และ
ทำให้ผู้ชมสนใจและจดจ่อที่ถ้อยคำนั้นเป็นพิเศษ เช่น กำรเน้นน้ำหนักเสียงมำกเป็ นพิเศษ กำรใช้
ระดับเสียงที่ดังหรือเบำกว่ำปกติ กำรใช้ระดับเสียงสูงหรือต่ำกว่ำปกติ กำรใช้จังหวะกำรพูดที่ช้ำหรือ
เร็วกว่ำปกติ ฯลฯ เมื่อผู้ชมได้พิจำรณำจำกปริบทประกอบกัน ก็จะรับรู้ได้ว่ำอุดมจงใจเน้นถ้อยคำ
นั้นๆ ให้ต่ำงไปจำกถ้อยคำแวดล้อมเพื่อแนะถ้อยคำนัยผกผันให้ผู้ชมทรำบ
ประเด็นที่ 2 ผู้ชมยังสำมำรถรับรู้ถ้อยคำนัยผกผันได้จำกปริภำษำที่ขัดแย้งกับวัจนกรรมหรือ
ปริบท เช่น กำรใช้ระดับเสียงที่ดังกว่ำปกติในขณะที่กล่ำววัจนกรรมกำรชมหรือวัจนกรรมกำรถำม
ฯลฯ ควำมไม่เข้ำกันนี้ช่วยสื่อถ้อยคำนัยผกผันให้ผู้ชมรับรู้ได้อีกทำงหนึ่ง
ประเด็นที่ 3 ปริภำษำซึ่งไม่ใช่ถ้อยคำแต่สำมำรถสื่อควำมหมำยได้ เช่น กำรใช้เสียงหัวเรำะ
กำรใช้เสี ยงตอบรั บในลำคอ “อืมมม...” ฯลฯ ก็จัดเป็นปริภำษำอย่ำงหนึ่งที่อุดมใช้เพื่อช่ว ยแนะ
ถ้อยคำนัยผกผันให้ผู้ชมทรำบได้จำกควำมไม่เข้ำกันระหว่ำงเสียงนั้นๆ กับวัจนกรรมหรือปริบท และ
จำกควำมน่ำสนใจเป็นพิเศษที่อุดมจงใจดึงดูดผู้ชมให้สนใจและจดจ่อถ้อยคำนั้นเป็นพิเศษด้วยกำรลำก
เสียงให้ยำวกว่ำปกติ ฯลฯ อันจะนำไปสู่กำรรับรู้ถ้อยคำนัยผกผันได้
ประเด็นที่ 4 เสียงบำงเสียงสื่อทัศนคติในด้ำนลบอยู่แล้ว เช่น เสียงหัวเรำะในลำคอ (หึ !)
เสียงถอนหำยใจ ฯลฯ กำรใช้เสียงเหล่ำนี้ประกอบถ้อยคำนัยผกผันช่วยสื่ออำรมณ์ควำมรู้สึกในด้ำน
ลบที่อุดมมีต่อเรื่องนั้นๆ ได้อย่ำงดี และทำให้ผู้ชมรับรู้ได้ว่ำขณะนั้นอุดมไม่ได้ต้องกำรสื่อควำมตำมรูป
แต่มีควำมหมำยนัยผกผันที่แฝงอยู่
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4.1.4 อวัจนภาษาที่เป็นการล้อเลียนบุคคล
จำกกำรศึกษำผู้วิจัยยังพบอีกว่ำ นอกเหนือจำกกำรใช้อวัจนภำษำประกอบถ้อยคำนัยผกผัน
ดังที่กล่ำวไปแล้วข้ำงต้น อุดมยังมีกำรใช้อวัจนภำษำในกำรแสดง ซึ่งเป็นลีลำของกำรล้อเลียนบุคคล
ที่กล่ำวถึง ได้แก่ กำรล้อเลียนด้วยท่ำทำง และกำรล้อเลียนด้วยเสียง ดังตัวอย่ำง
4.1.4.1 การล้อเลียนด้วยท่าทาง
อุดมมัก จะใช้ ท่ำทำง กำรเคลื่ อนไหวร่ำ งกำยต่ ำงๆ ประกอบในระหว่ำงกำรแสดงหรื อ
ขณะกล่ำวถ้อยคำนัยผกผัน เพื่อล้อเลียนบุคคลต่ำงๆ ดังตัวอย่ำง
(99) อุดมพูดถึงผู้หญิงเชียงใหม่เวลำขี่มอเตอร์ไซค์
“สำวเชียงใหม่นะครับ เวลำขับมอไซค์นะครับ ขับเงี้ย หมุนอย่ำงเงี้ย บิด
แดดเปรี้ยงๆ (อุดมทำท่ำยกมือซ้ำยขึ้นบังแดดบริเวณหน้ำผำก) (ฮำ) มึงบังได้ตรงไหน
วะเนี่ย (ฮำ) ก็แม่งทั้งตัวเลยเนี่ยแดดเนี่ย ก็บังได้เสี้ยวนึ ง คอยหลบๆ เอำตำม
หลบๆ เอำตำมทิศทำงของแดด (ฮำ) ที่เห็นบ่อยๆ คือท่ำเนี้ย กูงงมำก (อุดมทำท่ำยก
มือซ้ำยขึ้นบังแดดบริเวณหน้ำด้ำนขวำ) (ฮำ) บังอะไร! บังอะไร! มีจังหวัดไหนเค้ำทำ
กันบ้ำงเนี่ย! (เน้นเสียง) (ฮำ) มึงอยำกได้เงินซื้อร่มมั้ย กูจะซื้อให้ (ฮำ ปรบมือ)”
(เดี่ยว 7.5/ 15:25–16:10)

ภาพที่ 17 ภาพการแสดงการล้อเลียนท่าทางการบังแดดของสาวเชียงใหม่
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จำกตัวอย่ำงที่ (99) อุดมยกมือขึ้นมำไว้เหนือและด้ำนข้ำงศีรษะ (ดังภำพที่ 17) เพื่อเป็น
กำรล้อเลียนท่ำทำงกำรบังแดดของสำวเชียงใหม่ ซึ่งกำรแสดงท่ำทำงดังกล่ำว สำมำรถสร้ำงอำรมณ์
ขันให้กับผู้ชมได้เป็นอย่ำงดี นอกจำกนั้นอุดมยังใช้ถ้อยคำนัยผกผันในรูปวัจนกรรมกำรถำม (ถ้อยคำที่
ขีดเส้นใต้) เพื่อสื่อควำมประชดประชันผู้หญิงเชียงใหม่ขณะขี่มอเตอร์ ไซค์ที่มักจะใช้มือป้องบริเวณ
หน้ำผำกเพียงเล็กน้อย ซึ่งไม่ได้ช่วยบังแดดในขณะขี่มอเตอร์ไซค์ได้เลย และเป็นท่ำทำงกำรบังแดดที่
ไม่มีใครเขำทำกัน
4.1.4.2 การล้อเลียนด้วยเสียง
ในระหว่ำงกำรแสดงหรือขณะกล่ำวถ้อยคำนัยผกผัน อุดมมักจะเลียนแบบเสียงหรือถ้อยคำที่
บุคคลต่ำงๆ เคยกล่ำวไว้ก่อน ทั้งนี้เพื่อเป็นกำรล้อเลียนให้ผู้ชมเกิดอำรมณ์ขัน ดังตัวอย่ำง
(100) อุดมเล่ำเหตุกำรณ์ที่ตนไปสวนสัตว์ไนท์ ซำฟำรี จังหวัดเชียงใหม่ และ
ไกด์พำขึ้นรถเที่ยวชมสัตว์ ระหว่ำงที่เล่ำนั้น อุดมก็เลียนแบบเสียงและท่ำทำงของไกด์
“ “โอ้...ต่อไปนะคะ ก็คือ...โอ้..เจ้ำหมำตัวนี้ดุร้ำยมำกค่ะ เรำเรียกมันว่ำ
ไฮยีน่ำค่ะ ไฮยีน่ำมำจำกแอฟริกำนะคะ แล้วมันก็...อืมมม..เห็นมั้ยคะ มันดุร้ำย มัน
ชอบกินเนื้อสัตว์ค่ะ ชอบกินสัตว์ที่ตำยแล้ว ชอบกินเนื้อสดๆ ชอบกินไก่สดๆ มำก
เลยค่ะ เรำเลยไม่ให้ลงไปไงคะ ต้องมีกำรกั้นลวดเห็นมั้ยคะ ถ้ำเรำอยำกจะให้อำหำร
มันก็...โยนกล้วยลงไปให้มันเลยค่ะ” (อุดมเลียนเสียงไกด์ที่พำชมสัตว์) (ฮำ) เอ่ำ..เมื่อกี๊
ไหนน้องบอกว่ำ มันชอบกินสัตว์ ชอบกินไก่ไง (อุดมกล่ำวด้วยควำมสงสัย) “อ่อม...
อ่ำ...ก็คือ...หลังจากที่มันมาอยู่ประเทศไทย มันก็ปรับตัวเป็นมังสวิรัติแล้วค่ะ ” (อุดม
เลียนเสียงไกด์ที่พำชมสัตว์) (ฮำ ปรบมือ) อืมมม...ไฮยีน่ำมำกินเจที่ประเทศกู (ฮำ)”
(เดี่ยว 9.5/ 31:10-31:56)
จำกตัวอย่ำงที่ (100) อุดมใช้ลีลำกำรล้อเลียนด้วยกำรเลียนเสียงไกด์ที่พำชมสัตว์ (ถ้อยคำที่
ขีดเส้นใต้) ซึ่งจะเห็นได้ว่ำ ผู้ชมจะเปล่งเสียงหัวเรำะและปรบมือหลังจำกได้ยินกำรล้อเลียนของอุดม
แสดงให้เห็นว่ำ ลีลำกำรล้อเลียนด้วยเสียงเช่นนี้เป็นอีกลีลำหนึ่งของอุดมที่สร้ำงอำรมณ์ขันให้กับผู้ชม
ได้อย่ำงดี จำกตัว อย่ ำงอุดมแสร้ งกล่ำวซ้ำคำพูดของไกด์เพื่อต้องกำรประชดประชั นไกด์ที่พูดจำ
กลับไปกลับมำ ไม่ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง หวังเพียงผลกำไรในกำรขำยกล้วยเพื่อเป็นอำหำรให้กับสัตว์
อีกทั้งยังแก้ตัวแบบน้ำขุ่นๆ ด้วยเหตุผลที่เป็นไปไม่ได้อีกด้วย
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นอกจำกนั้นยังพบอีกว่ำ บ่อยครั้งที่อุดมใช้อวัจนภำษำที่สื่อถ้อยคำนัยผกผันควบคู่กันไป
มำกกว่ำ 1 ลักษณะ ดังตัวอย่ำง
(101) อุดมพูดถึงกำรขึ้นรถไฟไทย
“รถไฟไทยนะครับ ถ้ำคุณได้ขึ้นรถไฟไทย อย่ำลืมเลยนะครับ อย่ำลืมเข้ำ
ห้องน้ำ (ฮำ) ขอเลย ก่อนลง ขอซักดอกนึง (ฮำ)”
(เดี่ยว 9/ 2:13:53-2:14:05)

ภาพที่ 18 ภาพแสดงอวัจนภาษาสื่อถ้อยคานัยผกผัน
จำกตัวอย่ำงที่ (101) อุดมกล่ำวถ้อยคำนัยผกผั นในถ้อยคำที่ว่ำ “ถ้ำคุณได้ขึ้นรถไฟไทย
อย่ำลืมเลยนะครับ อย่ำลืมเข้ำห้องน้ำ” ขณะที่กล่ำวถ้อยคำนัยผกผัน อุดมก็ได้แสดงอำกำรภำษำ
คือ กำรอมยิ้ มเล็กน้ อย และแสดงปริภ ำษำด้ว ยกำรเน้ นน้ำหนักเสี ยงมำกเป็นพิเศษ อีกทั้งยัง
หัวเรำะในขณะที่กล่ำวถ้อยคำนัยผกผันด้วย จะเห็นได้ว่ำ อุดมใช้อวัจนภำษำถึง 3 ลักษณะเพื่อช่วย
แนะควำมหมำยนั ย ผกผั น ให้ผู้ ช มทรำบ กำรอมยิ้มและกำรหั ว เรำะประกอบถ้อยคำนัยผกผั นสื่ อ
อำรมณ์ควำมรู้สึกในเชิงหยอกล้อ ซึ่งช่วยแนะให้ผู้ชมรับรู้ได้ว่ำอุดมไม่ได้จริงใจในกำรกล่ำวถ้อยคำนั้น
และไม่ได้ต้องกำรสื่อควำมตำมรูป ส่วนกำรเน้นน้ำหนักเสียงมำกเป็นพิเศษ เป็นกำรใช้อวัจนภำษำที่
ช่วยเน้นถ้อยคำนั้นๆ เด่นชัดขึ้นมำกว่ำถ้อยคำแวดล้อม ซึ่งจะช่วยดึงดูดให้ผู้ชมสนใจและจดจ่ออยู่ที่
ถ้อยคำนั้น และเมื่อผู้ชมได้พิจำรณำจำกปริบทหรือเคยมีประสบกำรณ์กำรขึ้นรถไฟไทยก็จะทรำบว่ำ
ห้องน้ำบนรถไฟนั้นไม่เหมือนห้องน้ำทั่วไป เพรำะเมื่อขับถ่ำยลงไปแล้ว สิ่งปฏิกูลต่ำงๆ ก็จะตกลงไป
ที่พื้นดินด้ำนล่ำงเลย นอกจำกนั้นยังมีเรื่องของกลิ่นเหม็นและควำมไม่สะอำดอีกด้วย จะเห็นได้ว่ ำ
เมื่อผู้ชมพิจำรณำจำกปริบทและอวัจนภำษำทั้งหลำยประกอบกันก็จะทรำบได้ทันทีว่ำอุดมเพียงแค่
แสร้งแนะนำ ไม่ได้ต้องกำรให้ผู้ชมกระทำตำมคำแนะนำของตนจริงๆ แต่ต้องกำรจะประชดประชัน
ห้องน้ำบนรถไฟไทยที่สกปรกมำกนั่นเอง กำรที่อุดมใช้อวัจนภำษำหลำยอย่ำงประกอบกันในกำร
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กล่ ำวถ้อยคำนั ย ผกผัน เพีย งถ้อยคำเดียวนั้น เป็นกำรช่วยแนะให้ ผู้ช มรับรู้ถ้อยคำนัยผกผั นได้ใน
หลำยๆ ทำง ในกรณีของผู้ชมที่ไม่ทรำบปริบท ก็จะสำมำรถรับรู้ถ้อยคำนัยผกผันได้จำกอวัจนภำษำ
ต่ำงๆ เหล่ำนี้ อีกทั้งยังเป็นกำรเพิ่มควำมน่ำสนใจให้กับกำรแสดง และสร้ำงอำรมณ์ขันให้ กับผู้ชมได้
อีกด้วย
4.2 สรุ ป ลั ก ษณะ ความถี่ และหน้ า ที่ ข องอวั จ นภาษาที่ สื่ อ ถ้ อ ยค านั ย ผกผั น ในการแสดง
เดี่ยวไมโครโฟนของอุดม แต้พานิช
4.2.1 สรุปลักษณะและความถี่ของอวัจนภาษาที่สื่อถ้อยคานัยผกผันในการแสดงเดี่ยว
ไมโครโฟนของอุดม แต้พานิช
จำกกำรศึกษำอวัจนภำษำสื่อถ้อยคำนัยผกผันทั้งหมดสำมำรถสรุปเป็นตำรำงได้ดังนี้
ตารางที่ 8 ตารางสรุปความถี่ของอวัจนภาษาที่สื่อถ้อยคานัยผกผันทั้งหมด
อวัจนภาษาสื่อถ้อยคานัยผกผัน
กำรแสดงสีหน้ำที่เคร่งขรึมหรือนิ่งเฉยมำกเกินกว่ำปกติ
กำรเน้นน้ำหนักเสียงมำกเป็นพิเศษ
กำรแสดงสีหน้ำเย้ำแหย่ สีหน้ำยิ้มหรืออมยิ้ม
กำรไม่สบตำผู้ชม (กำรทอดสำยตำลงต่ำ กำรใช้สำยตำเหลือบมองด้ำนบน กำร
มองเพ่งตรงไปยังจุดเดียว)
กำรลืมตำให้โพลง กำรทำตำโตหรือตำถลน
กำรใช้ระดับเสียงดังกว่ำปกติ
กำรใช้ระดับเสียงสูงกว่ำปกติ
กำรใช้จังหวะกำรพูดที่ช้ำกว่ำปกติ
กำรใช้จังหวะกำรพูดที่เร็วกว่ำปกติ
กำรใช้ระดับเสียงเบำกว่ำปกติ
กำรใช้เสียงอุทำนที่แสดงควำมประหลำดใจประกอบถ้อยคำนัยผกผัน
กำรใช้ระดับเสียงต่ำกว่ำปกติ
กำรลำกเสียงให้ยำวกว่ำปกติ

ความถี่
86
46
37
24
17
17
16
13
11
10
8
6
5
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กำรกลอกตำ
กำรใช้เสียงหัวเรำะในลำคอ (หึ!) ประกอบถ้อยคำนัยผกผัน
กำรใช้เสียงหัวเรำะประกอบถ้อยคำนัยผกผัน
กำรใช้เสียงตอบรับในลำคอ “อืมมม..” ประกอบถ้อยคำนัยผกผัน
กำรใช้น้ำเสียงหวำนกว่ำปกติ
กำรใช้เสียงถอนหำยใจประกอบกำรกล่ำวถ้อยคำนัยผกผัน
รวม

4
4
3
2
1
1
311

ตำรำงข้ำงต้นนี้เป็นกำรสรุปลำดับควำมถี่ของอวัจนภำษำที่สื่อถ้อยคำนัยผกผันทั้งหมดที่พบ
ในกำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟนของอุดม แต้พำนิช โดยเรียงลำดับจำกอวัจนภำษำที่พบใช้มำกที่สุดไป
จนถึงอวัจนภำษำที่พบใช้น้อยที่สุด จำกตำรำงจะเห็นว่ำ อวัจนภำษำที่สื่อถ้อยคำนัยผกผันที่อุดมใช้
มำกที่สุด 3 อันดับแรกคือ กำรแสดงสีหน้ำที่เคร่งขรึมหรือนิ่งเฉยมำกเกินกว่ำปกติ กำรเน้นน้ำหนัก
เสียงมำกเป็นพิเศษ และกำรแสดงสีหน้ำเย้ำแหย่ สีหน้ำยิ้ม หรืออมยิ้ม ผู้วิจัยเห็นว่ำ กำรที่อุดม
ใช้อวัจนภำษำเหล่ำนี้มำกที่สุดอำจเป็นเพรำะอุดมเห็นว่ำอวัจนภำษำเหล่ำนี้สำมำรถช่วยสื่อถ้อยคำนัย
ผกผันได้ผู้ชมทรำบได้ชัดเจนที่สุด ดังเช่น กำรแสดง สีหน้ำที่เคร่งขรึมหรือนิ่งเฉยมำกเกินกว่ำปกติ
ซึ่งพบใช้บ่อยที่สุด เนื่องจำกเป็นอวัจนภำษำที่สื่อถ้อยคำนัยผกผันให้ผู้ชมเห็นได้อย่ำงชัดเจน กำร
แสดงสีหน้ำที่เคร่งขรึมนี้มีควำมขัดแย้งกับปริบท Talk Show และเรื่องที่อุดมนำมำเล่ำที่ไม่ได้เป็น
เรื่องสำคัญหรือจริงจังมำกถึงขนำดต้องทำสีหน้ำเช่นนี้ ดังนั้นเมื่ ออุดมแสดงสีหน้ำดังกล่ำวในขณะที่
กล่ำวถ้อยคำนัยผกผัน ผู้ชมก็จะเกิดควำมสนใจเป็นพิเศษ และคิดว่ำอุดมต้องกำรสื่อควำมตำมรูป
จริงๆ หรือไม่ และเมื่อผู้ชมได้พิจำรณำจำกปริบท ก็จะทรำบได้ว่ำอุดมมีควำมหมำยนัยผกผันที่แฝง
อยู่ ส่วนกำรเน้นน้ำหนักเสียงมำกเป็นพิเศษ ซึ่ง พบใช้บ่อยเป็นอันดับ 2 เนื่องจำกเสียงเป็นสิ่งที่
สำมำรถสื่ออำรมณ์ได้ชัดเจนที่สุด อย่ำงหนึ่ง ดังนั้นกำรเน้นน้ำหนักเสียงที่ถ้อยคำใดมำกเป็นพิเศษ
แสดงให้เห็นว่ำถ้อยคำนั้นต้องมีควำมพิเศษ หรือผู้พูดจงใจจะเน้นหรือสื่อควำมหมำยอย่ำงใดอย่ำง
หนึ่งให้ผู้ฟังรับรู้ ทำให้ผู้ชมเกิดควำมสนใจ และรู้ว่ำเป็นถ้อยคำสำคัญ ประกอบกับกำรพิจำรณำจำก
ปริบทก็จะทำให้ผู้ชมตระหนักรู้ได้ว่ำอุดมกำลังสื่อควำมหมำยนัยผกผันอยู่ ส่วนกำรแสดงสีหน้ำเย้ำ
แหย่ สีหน้ำยิ้มหรืออมยิ้มก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งที่พบใช้เพื่อสื่อถ้อยคำนัยผกผันบ่อยเช่นกัน โดยพบใช้
บ่อยเป็นอันดับที่ 3 เนื่องจำกกำรแสดงสีหน้ำเย้ำแหย่หรือยิ้มในขณะที่กล่ำวถ้อยคำนัยผกผันจะช่วย
แนะให้ผู้ชมเห็นว่ำ ถ้อยคำที่อุดมกำลังกล่ำวอยู่นั้นไม่ใช่กำรพูดที่จริงจังมีนัยของกำรหยอกล้อร่วมอยู่
ทำให้ผู้ชมทรำบได้ว่ำอุดมไม่ได้กำลังสื่อควำมตำมรูป อีกทั้งกำรอมยิ้มหรือกำรยิ้มก็ไม่ใช่อวัจนภำษำ
ในด้ำนลบ จึงช่วยช่วยลดควำมรุนแรงของกำรวิพำกษ์วิจำรณ์หรือกำรประชดประชันลงไปได้ และให้

201
ควำมรู้สึกในเชิงหยิกแกมหยอกแทน อีกทั้งยังช่วยสร้ำงอำรมณ์ขันให้กับผู้ชมได้อีกด้วย จะเห็นได้ว่ำ
อุดมใช้อวัจนภำษำที่หลำกหลำยเพื่อสื่อถ้อยคำนัยผกผัน แต่ถึงอย่ำงไรก็ตำม อวัจนภำษำเหล่ำนี้ก็มี
จุดร่วมเดียวกันคือ ช่วยแนะถ้อยคำนัยผกผันให้ผู้ชมทรำบได้เช่นกัน
4.2.2 สรุปหน้าที่ของอวัจนภาษาที่อุดมใช้ประกอบถ้อยคานัยผกผันในการแสดงเดี่ยว
ไมโครโฟนของอุดม แต้พานิช
กิติมำ สุรสนธิ (2542: 30) ได้กล่ำวถึงบทบำทหน้ำที่ของอวัจนภำษำไว้ว่ำ อวัจนภำษำมี
ควำมสำคัญและมีบทบำทในกำรสื่อสำรอย่ำงมำก ทั้งเป็นกำรย่นระยะเวลำในกำรทำควำมเข้ำใจสำร
นั้น และทำให้สิ่งที่กำลังสื่อควำมหมำยนั้นมีควำมชัดเจนมำกขึ้นด้วย
อำร์คแมนและฟริสเซน (Paul Ekman and W.V. Friesen, 1969 อ้ำงถึงใน กิติมำ สุรสนธิ,
2542: 30-31) ได้กล่ำวไว้ว่ำ อวัจนภำษำมีควำมสัมพันธ์กับวัจนภำษำใน 5 ลักษณะ ดังนี้
1. ทำหน้ำที่ซ้ำกัน เป็นกำรใช้อวัจนภำษำในกำรย้ำให้ควำมหมำยของผู้พูดมีควำมหนักแน่น
ชัดเจนขึ้น เช่น ในขณะที่เรำพูดแนะนำเส้นทำงให้แก่นักท่องเที่ ยว เรำอำจชี้นิ้วมือประกอบไปด้วย
เช่น ชี้มือให้ตรงไป หรือเลี้ยวซ้ำย เป็นต้น
2. ทำหน้ำที่เสริมกัน เป็นกำรใช้อวัจนภำษำในกำรเพิ่มน้ำหนักควำมน่ำสนใจ น่ำตื่นเต้น
ให้กับวัจนภำษำมำกยิ่งขึ้น เช่น เมื่อเล่ำเหตุกำรณ์เรำอำจใช้มือแสดงท่ำทำงประกอบเพื่อให้เกิด
ควำมน่ ำสนใจหรื อชัดเจนมำกขึ้น ไปอีก เช่น กำรแสดงท่ำกำงมือออกหรือหุ บ มือให้ เล็ กลงเพื่ อ
บรรยำยว่ำสิ่งที่เรำเห็นนั้นมีขนำดใหญ่มำกหรือเล็กมำก เป็นต้น
3. ทำหน้ำที่เน้นกัน เป็นกำรใช้อวัจนภำษำในกำรเน้น ย้ำ ในจุดที่สำคัญๆ และต้องกำรให้
เกิดควำมเด่นชัดให้มำก เช่น กำรพูดด้วยน้ำเสียงที่ช้ำและดังกว่ำคำหรือประโยคอื่นๆ เป็นต้น
4. ทำหน้ำที่แย้งกัน เป็นกำรใช้อวัจนภำษำที่ขัดแย้งกับวัจนภำษำ จะเกิดขึ้นบ่อยในกรณีที่
ผู้ฟังไม่กล้ำพูดตำมควำมเป็นจริงที่รู้สึก เช่น เรำชวนเพื่อนไปเที่ยว แต่เพื่อนไม่ค่อยสนุกสนำน เมื่อ
เรำถำมว่ำเบื่อหรือเปล่ำ เขำอำจตอบเรำว่ำ เปล่ำก็ได้ ทั้งๆ ที่ท่ำทำงเขำแสดงควำมรู้สึกว่ำกำลังเบื่อ
มำก เป็นต้น จะเห็นได้ว่ำท่ำทำงที่ผู้พูดแสดงออกมำมีควำมขัดแย้งกับถ้อยคำที่กล่ำวอย่ำงเห็นได้ชัด
5. ทำหน้ำที่แทนกัน เป็นกำรใช้อวัจนภำษำในกรณีที่ผู้พูดอำจไม่ต้อ งกำรใช้กำรพูด ซึ่งอำจ
เป็นเพรำะควำมไม่พร้อม เช่น เสียงแหบแห้งจำกอำกำรเจ็บคอ หรืออยู่ในที่ๆ ไม่อำจพูดได้ เช่น
ในห้องประชุมเรำอำจใช้มือหรือสำยตำแทนคำพูดในกำรสื่อควำมหมำยแทนก็ได้ เป็นต้น
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จำกกำรศึกษำอวัจนภำษำที่อุดมใช้ประกอบถ้อยคำนัยผกผันในกำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟน
อุดมมีหน้ำที่ของอวัจนภำษำตำมกรอบหน้ำที่ดังที่กิตติมำกล่ำวไว้ดังนี้
4.2.2.1 อวัจนภาษาทาหน้าที่ “ให้เห็นความขัดแย้ง” กับวัจนกรรมหรือปริบท
(แย้งกัน)
หน้ำที่ที่แย้งกันของอวัจนภำษำดังที่กิตติมำกล่ำวนั้นเป็นกรณีของกำรที่ผู้พูดแสดงท่ำทำง
ออกมำให้ขัดแย้งกับถ้อยคำที่กล่ำว ซึ่งจะใช้ในกรณีที่ผู้พูดไม่ต้องกำรพูดตำมควำมจริงที่รู้สึก เพรำะ
ผู้พูดต้องกำรรักษำควำมสุ ภำพ (politeness) แต่ในกรณีของอุดมนั้น อุด มจงใจใช้อวัจนภำษำที่
ขัดแย้งกันกับวัจนกรรมหรือปริบทเพื่อสื่อถ้อยคำนัยผกผันให้ผู้ชมทรำบ ไม่ใช่เพื่อรักษำควำมสุภำพ
จำกกำรศึกษำพบว่ำ อุดมมักจะใช้อวัจนภำษำที่มีควำมขัดแย้งกับวัจนกรรม เพื่อสื่อถ้อยคำ
นัยผกผันให้ผู้ชมทรำบ เช่น กำรแสดงสีหน้ำเย้ำแหย่หรือใช้เสีย งหัวเรำะในขณะที่กล่ำววัจนกรรม
กำรแนะนำ เพื่อสื่อให้ผู้ชมเห็นว่ำเป็นคำแนะนำที่ไม่จริงใจ มีนัยของกำรหยอกล้อร่วมอยู่ กำรไม่
สบตำผู้ชมในขณะที่กล่ำววัจนกรรมกำรถำม กำรกลอกสำยตำในขณะที่กล่ำววัจนกรรมกำรชม เพื่อ
สื่อให้ผู้ชมเห็นว่ำอุดมไม่จริงใจในกำรกล่ำวถ้อยคำ และไม่ได้ต้องกำรสื่อควำมตำมรูป นอกจำกนั้น
ผู้ วิจั ย ยั ง พบว่ ำ ในขณะที่ อุดมกล่ ำ วถ้อ ยคำนัย ผกผั นที่สื่ อควำมหมำยในด้ ำนบวก แต่ อุดมกลั บ
ใช้อ วัจ นภำษำที่ สื่ อ ควำมหมำยในด้ ำนลบ เช่ น กำรใช้ร ะดั บเสี ย งที่ ดังกว่ำ ปกติใ นขณะที่ก ล่ ำ ว
วัจนกรรมกำรชม ฯลฯ ถ้อยคำที่อุดมกล่ำวกับอวัจนภำษำที่อุดมแสดงออกมำนั้นมีควำมขัดแย้งกัน
อย่ำงเห็นได้ชัด และควำมขัดแย้งนี้เองที่ช่วยแนะให้ผู้ชมรับรู้ได้ว่ำอุดมไม่ได้กำลังสื่อควำมตำมรูป
แต่มีควำมหมำยนัยผกผันที่แฝงอยู่
อุดมไม่เพียงแต่ใช้อวัจนภำษำที่ขัดแย้งกับวัจนกรรมเท่ำนั้น แต่จำกกำรศึกษำยังพบว่ำอุดมมี
กำรใช้ อ วั จ นภำษำที่ ขั ด แย้ ง กั บ ปริ บ ทเพื่ อ ช่ ว ยสื่ อ ถ้ อ ยค ำนั ย ผกผั น ให้ ผู้ ช มทรำบด้ ว ยเช่ น กั น
ตัวอย่ำงเช่น กำรใช้เสียงตอบรับในลำคอ “อืมมม..” ประกอบถ้อยคำนัยผกผัน อุดมมักจะใช้เสียง
ตอบรับในลำคอนี้ก่อนที่จะกล่ำวถ้อยคำนัยผกผัน เพื่อแสร้งสื่อควำมหมำยในเชิงตอบรับและเห็นด้วย
กับถ้อยคำที่ตนกำลังจะกล่ำวถัดมำ แต่เมื่อผู้ชมพิจำรณำจำกปริบทก็จะทรำบได้ว่ำ อุดมไม่ได้รู้สึก
เห็นด้วยกับคำกล่ำวถัดมำของตนจริงๆ แต่ใช้ปริภำษำดังกล่ำวเป็นกำรแสร้งทำทีว่ำเห็นด้วยเพื่อสื่อ
ควำมหมำยในเชิงประชดประชัน ควำมขั ดแย้งกันระหว่ำงเสียงตอบรับในลำคอ (อืมมม...) กับปริบท
สำมำรถช่วยแนะให้ผู้ชมทรำบได้ว่ำอุดมกำลังสื่อควำมนัยผกผันอยู่ นอกจำกนั้นยังมีกำรใช้เสียงอุทำน
ที่แสดงควำมประหลำดใจกับเรื่องที่ไม่น่ำประหลำดใจหรืออัศจรรย์ใจใดๆ เลย ฯลฯ ควำมไม่เข้ำกัน
ระหว่ำงอวัจนภำษำกับปริบทจะช่วยแนะให้ผู้ชมรับรู้ได้ว่ำอุดมกำลังสื่อควำมนัยผกผันอยู่
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4.2.2.2 อวัจนภาษาทาหน้าที่ “เน้น” ถ้อยคานัยผกผันให้เด่นชัดขึ้นกว่าถ้อยคา
แวดล้อม เพื่อ “ดึงดูดความสนใจ” จากผู้ชม และแนะให้ผู้ชมเห็นว่าถ้อยคาดังกล่าวเป็นถ้อยคา
สาคัญ (เน้นกัน)
อวัจนภำษำบำงอย่ำงที่อุดมใช้ประกอบถ้อยคำนัยผกผันนั้น ทำหน้ำที่เน้น เพื่อดึงดูดควำม
สนใจจำกผู้ชม เพื่อแนะให้ผู้ชมเห็นว่ำถ้อยคำดังกล่ำวเป็นถ้อยคำสำคัญ โดยอุดมจะจงใจเน้นถ้อยคำ
นั้ น ให้ เ ด่ น เป็ น พิ เ ศษกว่ ำ ถ้ อ ยค ำแวดล้ อ ม เพื่ อ เป็ น กำรแนะให้ ผู้ ช มทรำบว่ ำ อุ ด มต้ อ งกำรสื่ อ
ควำมหมำยพิเศษ และเมื่อผู้ชมได้พิจำรณำจำกปริบทก็จะทรำบได้ว่ำอุดมมีควำมหมำยนัยผกผันที่
แฝงอยู่ อวัจนภำษำประเภทนี้มักเป็นอวัจนภำษำประเภทที่เข้ำมำช่วยเสริมหรือเพิ่มควำมน่ำสนใจ
ให้กับถ้อยคำนัยผกผัน ทำให้ถ้อยคำนัยผกผันนั้นเด่นและแตกต่ำงไปจำกถ้อยคำแวดล้อม พบบ่อยใน
ปริภำษำ เช่น กำรเน้นน้ำหนักเสียงที่ถ้อยคำนัยผกผันมำกเป็นพิเศษ กำรใช้ระดับเสียงที่ดังหรือเบำ
กว่ำถ้อยคำแวดล้อม กำรใช้ระดับเสียงสูงหรือต่ำกว่ำถ้อยคำแวดล้อม กำรใช้จังหวะกำรพูดที่ช้ำหรือ
เร็วกว่ำถ้อยคำแวดล้อม กำรลำกเสียงให้ยำวกว่ำปกติในขณะที่กล่ำวถ้อยคำนัยผกผัน ฯลฯ เมื่อผู้ชม
ได้พิจำรณำจำกปริบทประกอบกัน ก็จะรับรู้ได้ว่ำอุดมจงใจใช้อวัจนภำษำเหล่ำนี้ในกำรเน้นถ้อยคำนัย
ผกผันให้ต่ำงไปจำกถ้อยคำแวดล้อม เพื่อแนะให้ผู้ชมทรำบว่ำขณะนั้นตนกำลังสื่อควำมนัยผกผันอยู่
นอกจำกกำรใช้แนวคิดของกิตติมำเป็นแนวทำงในกำรวิเครำะห์หน้ ำที่ของอวัจนภำษำสื่อ
ถ้อยคำนัยผกผันแล้ว ผู้วิจัยยังพบหน้ำที่ของอวัจนภำษำเพิ่มเติม ดังนี้
4.2.2.3 อวัจนภาษาทาหน้าที่ “สือ่ ” อารมณ์ความรู้สึกและทัศนคติในด้านลบ
อวัจนภำษำที่อุดมใช้ประกอบถ้อยคำนัยผกผันในกำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟนนั้นสำมำรถสื่อ
อำรมณ์ควำมรู้สึกและทัศนคติของอุดมให้ผู้ชมรับรู้ได้อย่ำงดี เช่น โดยเฉพำะปริภำษำต่ำงๆ เช่น
กำรใช้ระดับเสียงที่ดังหรือรุนแรงกว่ำปกติ เพื่อสื่อควำมรู้สึกไม่พอใจ กำรใช้เสียงหัวเรำะในลำคอ
(หึ!) ซึ่งเป็นเสียงที่แสดงควำมรู้สึกในแง่ลบ และสำมำรถสื่อควำมหมำยในเชิงประชดประชันได้อย่ำงดี
กำรใช้ เสี ย งถอนหำยใจเพื่ อ สื่ อ อำรมณ์ค วำมรู้ สึ ก เบื่ อ หน่ ำ ยต่ อ เรื่ อ งนั้ น ๆ เป็ น ต้น จะเห็ น ได้ ว่ ำ
อวัจนภำษำดังกล่ำวช่วยเปิดเผยอำรมณ์ควำมรู้สึกในด้ำนลบที่อุดมมีต่อเรื่องนั้นๆ ให้ผู้ชมได้รับรู้ และ
เมื่อผู้ชมรับรู้อำรมณ์ควำมรู้สึกและทัศนคติต่ำงๆ ผ่ำนทำงอวัจนภำษำเหล่ำนี้แล้วก็จะช่วยให้ผู้ช ม
ตีควำมถ้อยคำนัยผกผันได้ง่ำยและชัดเจนยิ่งขึ้น
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อย่ ำ งไรก็ ต ำม จำกกำรศึ ก ษำไม่ พ บอวั จ นภำษำที่ ท ำหน้ ำ ที่ ซ้ ำควำมหมำยของถ้ อ ยค ำ
นัยผกผัน อวัจนภำษำที่ทำหน้ำที่เสริมควำมหมำยของถ้อยคำนัยผกผัน และอวัจนภำษำที่ทำหน้ำที่
แทนกำรกล่ำวถ้อยคำนัยผกผัน เนื่องจำก 1. อวัจนภำษำที่ทำหน้ำที่ซ้ำควำมหมำยของถ้อยคำนั้น
ไม่ได้สื่อหรือบ่งบอกควำมหมำยนัยผกผันให้ผู้ชมทรำบ เป็นเพียงกำรทำท่ำทำงประกอบกำรเล่ำเรื่อง
ซึ่งเพียงแต่ช่วยซ้ำหรือย้ำถ้อยคำให้ผู้ชมเห็นภำพในเรื่องนั้นๆ ชัดเจนขึ้นเท่ำนั้น อีกทั้งยังเป็นอวัจน
ภำษำที่ไม่ได้ใช้ในขณะที่กล่ำวถ้อยคำนัยผกผันอีกด้วย เช่น ในขณะที่อุดมเล่ำเรื่องท่ำเรียนกระบี่
กระบอง อุดมก็ยกมือขึ้นมำทำท่ำจีบ คล้ำยกับกำรรำประกอบไปด้วย อวัจนภำษำดังกล่ำวจึงเป็น
เพียงอวัจนภำษำประกอบกำรเล่ำเรื่องเท่ำนั้น ไม่ใช่อวัจนภำษำสื่อถ้อยคำนัยผกผัน 2. อวัจนภำษำที่
ทำหน้ำที่เสริมวัจนภำษำดังที่กิตติมำกล่ำวนั้นเป็นกรณีของกำรที่ผู้พูดเล่ำเหตุกำรณ์แล้วแสดงท่ำทำง
ประกอบเพื่อเสริมให้วัจนภำษำนั้นชัดเจนขึ้น ดังเช่นที่อุดมใช้มือข้ำงหนึ่งแสดงท่ำทำงเสมือนกำลังตัก
อำหำรเข้ำปำก ในขณะที่กำลังเล่ำเรื่องเกี่ยวกับกำรรับประทำนโจ๊ก ซึ่งเป็นอวัจนภำษำที่อุดมแสดง
เพื่ อ ท ำให้ ผู้ ช มเข้ ำ ใจและเห็ น ภำพชั ด เจนขึ้ น ในเรื่ อ งที่ ต นเล่ ำ แต่ อ วั จ นภำษำดั ง กล่ ำ วไม่ ไ ด้ สื่ อ
ควำมหมำยนัยผกผันให้ผู้ชมทรำบ 3. อวัจนภำษำที่ทำหน้ำที่แทนกำรกล่ำวถ้อยคำนัยผกผัน ซึ่ง
อำจจะเป็นอวัจนภำษำที่สำมำรถใช้แทนกำรกล่ำวถ้อยคำนัยผกผันและสื่อควำมนัยผกผันให้ผู้ชมทรำบ
ได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องกล่ำวถ้อยคำใดๆ เท่ำที่ผู้วิจัยศึกษำในข้อมูล ก็ยังไม่พบว่ำอุดมจะใช้อวัจน
ภำษำแทนกำรกล่ ำวถ้อยคำนัย ผกผันโดยตรง พบแต่เพียงอวัจนภำษำที่ใช้ควบคู่ไปกับกำรกล่ำว
ถ้อยคำนัยผกผันเท่ำนั้น อย่ำงไรก็ตำมในส่วนนี้เป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือขอบเขตกำรวิจัย เพรำะใน
วิทยำนิพนธ์เล่มนี้ ผู้วิจัยศึกษำเฉพำะอวัจนภำษำที่ “ประกอบ” ถ้อยคำนัยผกผันเท่ำนั้น จึงเป็น
ข้อสังเกตหนึ่งสำหรับผู้สนใจที่จะสำมำรถศึกษำเพิ่มเติมต่อไปได้
4.2.3 สรุปและอภิปรายในประเด็นอื่นๆ ที่น่าสนใจ
จำกกำรศึกษำอวัจนภำษำสื่อถ้อยคำนัยผกผันในบทนี้ ผู้วิจัยสำมำรถสรุปและอภิปรำยเป็น
ประเด็นต่ำงๆ ได้ดังต่อไปนี้
ประเด็นที่ 1 ในบรรดำอวัจนภำษำสื่อถ้อยคำนัยผกผันทั้งหมด อุดมใช้ปริภำษำในกำรสื่อ
ถ้อยคำนัยผกผันจำนวนมำกที่สุด ซึ่งพบมำกถึง 143 ครั้งจำกจำนวนอวัจนภำษำทั้งหมด 311 ครั้ง
ซึ่งสอดคล้องกับที่กำญจนำ โชคเหรียญสุขชัย (2550: 83) ได้อธิบำยไว้ว่ำ “มนุษย์สำมำรถถ่ำยทอด
อำรมณ์ควำมรู้สึกของตนออกมำทำงเสียงหรือน้ำเสียง เสียงในที่นี้หมำยรวมถึง จังหวะช้ำเร็ว โทน
ต่ ำสู ง ห้ ำ วแหลม หรื อ เสี ย งหวำน ซึ่ ง กำรแสดงอำรมณ์ ค วำมรู้ สึ ก ผ่ ำ นทำงเสี ย งสำมำรถสื่ อ

205
ควำมหมำยได้ดีพอๆ กับกำรแสดงออกทำงสีหน้ำ และบำงครั้งอำจสื่อควำมหมำยได้ดีกว่ำ ” กำรที่
อุดมเลือกใช้ปริภำษำเพื่อสื่อถ้อยคำนัยผกผันเป็นจำนวนมำก สื่อให้เห็นว่ำ ปริภำษำสำมำรถแนะ
ควำมหมำยนั ย ผกผั น และสื่ อ อำรมณ์ค วำมรู้สึ กในเชิง ประชดประชันให้ ผู้ ช มรั บรู้ไ ด้อ ย่ำงดี ดัง ที่
Planalp (1998 อ้ำงถึงใน กำญจนำ โชคเหรียญสุขชัย , 2550: 83) ได้กล่ำวไว้ว่ำ เสียงเป็น
สัญลั กษณ์ที่ได้รับ กำรยอมรั บว่ำสำมำรถบ่งบอกอำรมณ์ได้ดีที่สุ ด รองลงมำคืออำกำรภำษำ ซึ่ง
หมำยถึงกำรแสดงสีหน้ำต่ำงๆ พบมำกถึง 123 ครั้ง ส่วนนัยนภำษำเป็นอวัจนภำษำที่อุดมเลือกใช้
เพื่อสื่อถ้อยคำนัยผกผันน้อยที่สุด พบเพียง 45 ครั้ง ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่ำอำจเป็นเพรำะนัยนภำษำอำจจะ
สื่อถ้อยคำนั ยผกผั นให้ ผู้ช มรั บรู้ ได้ไม่ชัดเจนเท่ำกับปริภ ำษำหรืออำกำรภำษำ ซึ่งเป็นสิ่งที่เห็นได้
ชัดเจนกว่ำกำรแสดงออกทำงสำยตำ และเนื่องจำกกำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟนนั้นมีผู้ชมเป็นจำนวน
มำก บำงครั้งผู้ชมที่นั่งอยู่ไกลจำกเวที ก็จะเห็นกำรแสดงออกทำงสำยตำที่อุดมแสดงออกมำได้ไม่
ชัดเจนเท่ำกับกำรแสดงออกทำงเสียงหรือสีหน้ำท่ำทำง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรแสดงออกทำงเสียงซึ่ง
แม้ไม่เห็นภำพอำกัปกิริยำใดๆ ประกอบ ก็สำมำรถรับรู้ถ้อยคำนัยผกผันได้ทันที จึงอำจเป็นเหตุผล
หนึ่งที่อุดมเลือกใช้ปริภำษำประกอบถ้อยคำนัยผกผันจำนวนมำกที่สุด อีกทั้งปริภำษำนั้นเป็นเสมือน
ส่วนประกอบหนึ่งของถ้อยคำ ยำกที่จะแยกออกจำกถ้อยคำได้ จึงอำจเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ปริภำษำ
เป็นอวัจนภำษำสื่อถ้อยคำนัยผกผันที่เด่นที่สุดในกำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟนของอุดม แต้พำนิช
ประเด็นที่ 2 อวัจ นภำษำที่สื่อถ้อยคำนัยผกผันในกำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟนของอุดมนั้น
หำกอยู่ในปริบทอื่นๆ ที่ไม่ได้ประกอบถ้อยคำนัยผกผันก็จะสำมำรถสื่อควำมหมำยอื่นได้ เช่น กำรทำ
ตำโตหรื อตำลุ กโพลงอำจสื่ อ ได้ ว่ำ ผู้ พู ดรู้ สึ ก แปลกใจหรือ ตกใจ กำรยิ้ มอำจสื่ อ ได้ ว่ำ ผู้ พู ดก ำลั ง มี
ควำมสุ ข หรื อ ยิ น ดี กั บ ผู้ ฟั ง กำรใช้ เ สี ย งสู ง อำจสื่ อ ได้ ว่ ำ ผู้ พู ด ก ำลั ง รู้ สึ ก สงสั ย เป็ น ต้ น แต่ เ มื่ อ
อวัจนภำษำเหล่ำนี้ถูกนำมำใช้ควบคู่ไปกับกำรกล่ำวถ้อยคำนัยผกผัน จะทำให้ผู้ชมเห็นถึงควำมไม่เข้ำ
กัน (incongruity) ระหว่ำงอวัจนภำษำกับวัจนกรรมที่อุดมกล่ำว เช่น กำรแสดงสีหน้ำเย้ำแหย่ใน
ขณะที่แนะนำเรื่องที่เคร่งเครียดจริงจัง กำรกลอกสำยตำในขณะที่กล่ำววัจนกรรมกำรชม กำรใช้
ระดั บ เสี ย งดั ง กว่ ำ ปกติ ใ นขณะที่ ก ล่ ำ ววั จ นกรรมกำรชม เป็ น ต้ น หรื อ บำงกรณี อุ ด มก็ จ งใจใช้
อวัจนภำษำให้ขัดแย้งกับปริบท เช่น กำรใช้เสียงอุทำนที่แสดงควำมประหลำดใจกับเรื่องที่ไม่น่ำ
ประหลำดใจหรืออัศจรรย์ใจใดๆ เลย กำรใช้เสียงตอบรับในลำคอ (อืมมม...) เพื่อแสร้งว่ำตนเห็นด้วย
แต่จริงๆ แล้วตนไม่ได้เห็นด้วยกับถ้อยคำนั้น กำรอมยิ้มในขณะที่กล่ำวถึงเรื่องที่ไม่ได้รู้สึกน่ำยินดีหรือ
ชอบใจ เป็นต้น ควำมไม่ เข้ำกันนี้เองที่ช่ว ยแนะให้ ผู้ชมรับรู้ได้ว่ำอุดมไม่ได้กำลังสื่อควำมตำมรูป
แต่มีควำมหมำยนัยผกผันที่แฝงอยู่
อย่ำงไรก็ตำม อวัจนภำษำบำงลักษณะอำจไม่ได้แสดงควำมขัดแย้งกัน (incongruity) เพื่อ
สื่อถ้อยคำนั ยผกผั นอย่ำงชัดเจน แต่เป็นอวัจนภำษำที่ทำให้ถ้อยคำนัยผกผันเด่นชัดขึ้นมำ และ
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แตกต่ำงไปจำกถ้อยคำแวดล้อม เพื่อให้ผู้ชมสนใจ ตั้งใจฟังถ้อยคำนั้นๆ ซึ่งปริบทจะมีส่วนช่วยให้
ผู้ชมรับรู้ได้ว่ำ ขณะนั้นอุดมกำลังกล่ำวถ้อยคำนัยผกผัน และใช้อวัจนภำษำเหล่ำนั้นเพื่อช่วยสื่อควำม
นัยผกผันให้ผู้ชมได้ทรำบ พบบ่อยในปริภำษำ เช่น กำรเน้นน้ำหนักเสียงที่ถ้อยคำนัยผกผันมำกเป็น
พิเศษ กำรใช้ระดับเสียงที่ดังหรือเบำกว่ำถ้อยคำแวดล้อม กำรใช้ระดับเสียงสูงหรือต่ำกว่ำถ้อยคำ
แวดล้อม กำรใช้จังหวะกำรพูดที่ช้ำหรือเร็วกว่ำถ้อยคำแวดล้อม กำรใช้น้ำเสียงหวำนกว่ำถ้อยคำ
แวดล้อม กำรลำกเสียงให้ยำวกว่ำปกติในขณะที่กล่ำวถ้อยคำนัยผกผัน ฯลฯ
ประเด็นที่ 3 อวัจนภำษำที่อุดมใช้ประกอบถ้อยคำนัยผกผัน สำมำรถสื่อทัศนคติในด้ำนลบได้
เช่น กำรใช้ระดับเสียงดังหรือรุนแรงกว่ำปกติคล้ำยกำรตะคอก สื่อถึงควำมรู้สึกไม่พอใจต่อเรื่องนั้นๆ
กำรใช้เสีย งหั วเรำะในลำคอ (หึ !) สื่อถึงควำมรู้สึกในแง่ล บ กำรใช้เสี ยงถอนหำยใจ สื่ ออำรมณ์
ควำมรู้ สึกเบื่อหน่ำยต่อเรื่องนั้น ๆ เป็นต้น ในแง่นี้ อวัจนภำษำถือเป็นอีกสิ่ งหนึ่งที่ช่ว ยเปิดเผย
อำรมณ์ควำมรู้สึกในด้ำนลบที่อุดมมีต่อเรื่องนั้นๆ ได้อย่ำงชัดเจน อีกทั้งยังช่วยแนะควำมหมำยในเชิง
ประชดประชันให้ผู้ชมรับรู้ได้ง่ำยมำกขึ้น
ประเด็นที่ 4
ควำมถี่ในกำรใช้อวัจนภำษำเพื่อสื่อถ้อยคำนัยผกผันของอุดมนั้นสูงมำก
ทุกๆ ครั้งที่อุดมกล่ำวถ้อยคำนัยผกผัน อุดมจะใช้อวัจนภำษำประกอบไปด้วยทุกครั้ง ซึ่งจำกข้อมูล
พบถ้อยคำนัยผกผันทั้งสิ้น 272 ถ้อยคำ แต่พบอวัจนภำษำประกอบถ้อยคำนัยผกผันทั้งสิ้น 311 ครั้ง
แสดงให้เห็นว่ำ อุดมใช้อวัจนภำษำประกอบถ้อยคำนัยผกผันบ่อยมำก และบำงกรณีในหนึ่งถ้อยคำ
นัยผกผันก็พบว่ำอุดมใช้อวัจนภำษำควบคู่ไปด้วยมำกกว่ำหนึ่งลักษณะ ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นกำรเสริมให้เห็น
ชัดเจนว่ำถ้อยคำที่กล่ำวอยู่นั้นเป็นถ้อยคำนัยผกผัน เพรำะหัวใจของกำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟนคือผู้ชม
จะต้องรับรู้และเข้ำใจมุกต่ำงๆ ของอุดมจึงจะเกิดอำรมณ์ขันได้ ในกรณีของถ้อยคำนัยผกผันก็เช่นกัน
อุดมจะต้องทำให้ผู้ชมรับรู้และตีควำมถ้อยคำนัยผกผันที่อุดมต้องกำรสื่อให้ได้จึงจะประสบควำมสำเร็จ
ซึ่งผู้ชมบำงส่วนอำจรับรู้ได้จำกปริบทหรือถ้อยคำแวดล้อมได้ทันที ในขณะที่บำงส่วนที่ไม่ทรำบปริบท
อวัจนภำษำนี้เองที่จะเป็นตัวช่วยแนะให้ผู้ชมรับรู้ถ้อยคำนัยผกผันได้อีกทำงหนึ่ง ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำ
อุดมใช้อวัจนภำษำเป็นกลวิธีสำคัญเพื่อสื่อถ้อยคำนัยผกผัน ไม่ได้ใช้เพียงแค่ประกอบถ้อยคำนัยผกผัน
เท่ำนั้น
ประเด็นที่ 5 กำรใช้อวัจนภำษำควบคู่ไปกับกำรกล่ำวถ้อยคำนัยผกผันเพื่อสื่อควำมหมำย
นัยผกผันนั้นเป็นลีลำส่วนตัวที่เป็นอัตลักษณ์ของอุดม ควำมหลำกหลำยของอวัจนภำษำที่อุดมเลือก
มำใช้ทำให้กำรกล่ำวถ้อยคำนัยผกผันซึ่งเป็นกลวิธีเด่นและอุดมใช้บ่อยที่สุดกลวิธีหนึ่งในกำรแสดงเดี่ยว
ไมโครโฟนนั้นไม่น่ำเบื่อ ช่วยเพิ่มควำมน่ำสนใจและสื่อควำมหมำยในเชิงประชดประชันให้ผู้ชมรับรู้ได้
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อย่ำงดี นอกจำกนั้นกำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟนของอุดมมีลักษณะไม่เหมือนกำรแสดง Talk Show
ของนักพูดท่ำนอื่นทั่วไป ที่เป็นกำรยืนพูดเฉยๆ บนเวที แต่เดี่ยวไมโครโฟนของอุดมมีลักษณะกึ่งกำร
แสดง อุดมจึงได้ใช้อวัจนภำษำต่ำงๆ เพื่อช่วยในกำรสร้ำงอำรมณ์ขันให้กับผู้ชมด้วย แม้ว่ำกำรแสดง
ของอุดมจะมุ่งเน้ นไปที่กำรวิพำกษ์วิจำรณ์สั งคม ไม่ใช่ตลกประเภทตลกคำเฟ่ แต่อย่ำงไรก็ตำม
จุดมุ่งหมำยหลักที่สำคัญของกำรแสดง Talk Show ก็คือกำรสร้ำงอำรมณ์ขันให้กับผู้ชม อุดมจึงได้
พยำยำมใช้อวัจนภำษำต่ำงๆ เหล่ำนี้ ทั้งสีหน้ำท่ำทำง สำยตำ และน้ำเสียง เพื่อช่วยให้ผู้ชมเกิด
อำรมณ์ขันด้วย
ในส่วนนี้ผู้วิจัยจะขอสรุปอวัจนภำษำสื่อถ้อยคำนัยผกผั นที่พบในกำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟน
ครั้งที่ 7-10 ของอุดม แต้พำนิช เป็นแผนภูมิ เพื่อให้ผู้อ่ำนเห็นภำพได้ชัดเจนมำกขึ้น
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แผนภูมิที่ 2 แผนภูมิสรุปอวัจนภาษาสื่อถ้อยคานัยผกผันที่พบในการแสดงเดี่ยวไมโครโฟนครั้งที่
7-10 ของอุดม แต้พานิช
อวัจนภาษาสื่อถ้อยคานัยผกผันที่พบในการแสดงเดี่ยวไมโครโฟน
ครั้งที่ 7-10 ของอุดม แต้พานิช

อาการภาษาสื่อ

นัยนภาษาสื่อ

ถ้อยคานัยผกผัน

ถ้อยคานัยผกผัน

(การแสดงออกทางสีหน้า)

ไม่สบตำผู้ชม

เคร่งขรึมหรือนิ่งเฉย
มำกเกินกว่ำปกติ

ทอดสำยตำลงต่ำ

เย้ำแหย่ ยิ้ม อมยิ้ม

มองด้ำนบน
มองเพ่งตรงไปยัง

ใช้สำยตำเหลือบ

จุดเดียว
ลืมตำให้โพลง ทำตำโต
หรือตำถลน
กลอกตำ

ปริภาษาสื่อ
ถ้อยคานัยผกผัน
คุณลักษณะของเสียง
ประกอบถ้อยคานัยผกผัน
เน้นน้ำหนักเสียงมำก
เป็นพิเศษ
ใช้ระดับเสียงดังกว่ำ
ปกติ
ใช้ระดับเสียงเบำกว่ำ
ปกติ
ใช้จังหวะพูดช้ำกว่ำปกติ
ใช้จังหวะพูดเร็วกว่ำปกติ
ใช้ระดับเสียงสูงกว่ำปกติ
ใช้ระดับเสียงต่ำกว่ำปกติ
ใช้น้ำเสียงหวำนกว่ำปกติ
เสียงที่ไม่ใช่ถ้อยคาแต่
สามารถสื่อความหมายได้
ประกอบถ้อยคานัยผกผัน
เสียงหัวเรำะในลำคอ (หึ!)
เสียงอุทำนแสดงควำม
ประหลำดใจ
เสียงตอบรับในลำคอ
(อืมมม..)
เสียงหัวเรำะ
เสียงถอนหำยใจ
ลากเสียงให้ยาวกว่าปกติ

บทที่ 5
หน้าที่ของถ้อยคานัยผกผัน (verbal irony) ในการแสดงเดี่ยวไมโครโฟนครั้งที่ 7-10
ของอุดม แต้พานิช

จำกบทที่ผ่ำนมำ เรำได้ทรำบลักษณะของถ้อยคำนัยผกผัน และอวัจนภำษำประกอบถ้อยคำ
นัยผกผันที่อุดมเลือกมำใช้แล้ว ในบทนี้ ผู้วิจัยจะศึกษำว่ำ ถ้อยคำนัยผกผันสำมำรถช่วยให้อุดม
บรรลุวัตถุประสงค์ในกำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟนได้อย่ำงไร
Roberts (1992 อ้ำงถึงใน Panpothong, 1996: 101) ได้กล่ำวถึงกำรศึกษำหน้ำที่ของภำษำ
ไว้ว่ำ อำจทำได้ 2 ทำง คือ
1. พิจำรณำว่ำกลวิธีทำงภำษำนั้นช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ในกำรสื่อสำรได้อย่ำงไรบ้ำง
2. สัมภำษณ์ผู้ใช้ภำษำว่ำ ใช้กลวิธีนั้นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ใด
ในกรณีของงำนวิจัยเรื่องนี้ ผู้วิจัยไม่ได้ใช้กำรสัมภำษณ์ผู้ใช้ภำษำ (อุดม แต้พำนิช) แต่เป็ น
กำรมุ่งศึกษำว่ำ กลวิธีทำงภำษำอย่ำงถ้อยคำนัยผกผันช่วยให้อุดมบรรลุวัตถุประสงค์ในกำรสื่อสำรใด
เกณฑ์ ใ นกำรวิ เ ครำะห์ ห น้ ำ ที่ ข องถ้ อ ยค ำนั ย ผกผั น ในกำรแสดงเดี่ ย วไมโครโฟนของ
อุดม แต้พำนิช ผู้วิจัยจะใช้เกณฑ์ในกำรพิจำรณำดังนี้
1. พิจำรณำจำกหน้ำที่ของถ้อยคำนัยผกผันที่มีนักวัจนปฏิบัติศำสตร์ศึกษำไว้
2. พิจำรณำจำกประเภทของปริจเฉท ซึ่งเป็นกรอบกำรใช้ถ้อยคำนัยผกผัน
ผู้วิจัยจะกล่ำวถึงรำยละเอียดของเกณฑ์ในแต่ละข้อดังต่อไปนี้
1. หน้ำที่ของถ้อยคำนัยผกผันที่มีนักวัจนปฏิบัติศำสตร์ศึกษำไว้
นักวัจนปฏิบัติศำสตร์แต่ละท่ำนได้ศึกษำหน้ำที่ของถ้อยคำนัยผกผันไว้ดังต่อไปนี้
มำยเออร์ (Myers, 1976 อ้ำงถึงใน Panpothong, 1996: 93-94) ศึกษำหน้ำที่ของถ้อยคำ
นัยผกผันในปริจเฉทกำรสนทนำในชีวิตประจำวัน และได้แบ่งถ้อยคำชนิดนี้ออกเป็น 3 ประเภทตำม
หน้ำที่ ดังนี้
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1. ถ้อยคำนัยผกผันแบบประชดประชัน (sarcasm irony) คือถ้อยคำนัยผกผันที่ใช้เพื่อโจมตี
หรือทำให้ผู้ที่เป็นเป้ำหมำยรู้สึกเจ็บปวดใจ ถ้อยคำชนิดนี้ช่วยให้ผู้พูดไม่ต้องรับผิดชอบในคำพูดของ
ตนที่อำจทำให้ผู้ฟังเกิดควำมขุ่นเคืองใจ และยังช่วยให้ผู้พูดรักษำควำมสัมพันธ์ไว้ได้อีกด้วย
2. ถ้อยคำนัยผกผันแบบกำกวม (ambiguous irony) คือถ้อยคำนัยผกผันที่ผู้พูดใช้ในปริบท
ที่ไม่ชัดเจน โดยพยำยำมทำให้สถำนกำรณ์หรือคำพูดนั้นๆ ดูกำกวม หรือทำให้ผู้ฟังตีควำมไปได้
มำกกว่ำหนึ่งอย่ำง ทั้งนี้เพื่อให้ตนเองสำมำรถบอกปัดควำมรับผิดชอบในกรณีที่ผู้ฟังเกิดควำมไม่พอใจ
ได้ โดยกำรอ้ำงว่ำตนหมำยควำมตำมรูปภำษำ
3. ถ้อยคำนัยผกผันแบบหยอกล้อ (playful irony) คือถ้อยคำนัยผกผันที่ใช้หยอกล้อกันเล่น
ในกลุ่มเพื่อนสนิท ใช้เพื่อสร้ำงอำรมณ์ขัน โดยไม่ได้มีเจตนำโจมตีผู้ใด กำรใช้ถ้อยคำนัยผกผันชนิดนี้
มักใช้ในกลุ่มเพื่อนสนิทเท่ำนั้น เพรำะมิฉะนั้นผู้ฟังอำจตีควำมเจตนำที่ผู้พูดต้องกำรจะล้อเล่นผิดไป
กลำยเป็นคำพูดเสียดสีหรือประชดประชันได้
ทฤษฎีควำมสุภำพของลีช (Leech 1983) และบรำวน์และเลวินสัน (Brown and Levinson,
1978, 1987) กล่ำวถึงถ้อยคำนัยผกผันว่ำเป็นกลวิธีหนึ่งในกำรแสดงควำมสุภำพ บรำวน์และเลวิน
สันจัดให้ถ้อยคำนัยผกผันเป็นกลวิธีควำมสุภำพแบบกลวิธีอ้อม (off-record) กลวิธีหนึ่งเพื่อลดกำร
คุกคำมหน้ำของผู้ฟัง และผู้พูดก็สำมำรถเลี่ยงควำมรับผิดชอบหรือกำรผูกมัดตนเองกับวัจนกรรมนั้นๆ
ส่วน ลีชมองว่ำ กำรที่ผู้พูดเลือกใช้ถ้อยคำนัยผกผันเป็นกลวิธีในกำรโจมตีผู้ฟังนั้นทำให้ผู้พูด “ดู
เหมือน” สุภำพและถ้อยคำนัยผกผันมีควำมรุนแรงน้อยกว่ำกำรบริภำษอย่ำงตรงไปตรงมำ เพรำะกำร
บริภำษอย่ำงตรงไปตรงมำอำจจะก่อให้เกิดกำรโต้ตอบที่รุนแรงกลับมำได้ กำรใช้ถ้อยคำนัยผกผันจึง
เป็นกลวิธีหนึ่งที่ช่วยลดกำรเผชิญหน้ำดังกล่ำวได้
โรเบิ ร์ ต ส (Roberts, 1992 อ้ ำ งถึ ง ใน Panpothong, 1996: 99) ศึ ก ษำหน้ ำ ที่ ข องถ้ อ ยค ำ
นัยผกผันจำกผู้พูดภำษำอังกฤษพบว่ำ ผู้พูดภำษำอังกฤษใช้ถ้อยคำนัยผกผันเพื่อหน้ำที่ในกำรสื่อสำร
2 ประกำรหลักๆ คือ เพื่อแสดงอำรมณ์ควำมรู้สึกด้ำนลบ และเพื่อสร้ำงอำรมณ์ขัน นอกจำกนั้นยัง
พบหน้ำที่ในกำรสื่อสำรอื่นๆ อีก คือ เพื่อเน้นย้ำ เพื่ อทำให้ชัดเจน เพื่อกระตุ้นให้ตอบสนอง เพื่อ
ลดหรือบรรเทำควำมอึดอัดหรือควำมไม่สบำยใจ เพื่อเรียกร้องควำมสนใจ เพื่อควบคุมกำรสนทนำ
และเพื่อกลบเกลื่อนหรือซ่อนควำมคิดบำงประกำร
Panpothong (1996) ได้ศึกษำหน้ำที่ของถ้อยคำนัยผกผันจำกมุมมองของผู้พูดภำษำไทยไว้
ในงำนวิจัยเรื่อง “A pragmatic study of verbal irony in Thai” พบว่ำ ผู้พูดภำษำไทยใช้ถ้อยคำ
นัยผกผันเพื่อประชดประชันมำกที่สุด นอกจำกนี้ยังใช้เพื่อสร้ำงอำรมณ์ขัน เพื่อลดควำมเครียดหรือ
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ระบำยควำมคับข้องใจ และเพื่อเสริมสร้ำงควำมสนิทสนมอีกด้วย ทั้งนีถ้ ้อยคำนัยผกผันอำจทำหน้ำที่
2 อย่ำงได้พร้อมๆ กัน กล่ำวคือ ประชดประชันผู้ตกเป็นเป้ำ และทำให้ผู้ฟังคนอื่นๆ รู้สึกขบขันไป
พร้อมๆ กัน
จำกกำรทบทวนงำนวิจัยที่ศึกษำหน้ำที่ของถ้อยคำนัยผกผันทั้งหมดข้ำงต้น พบว่ำ ถ้อยคำ
นัยผกผันมีหน้ำที่หลำกหลำยประกำร หน้ำที่ที่ เด่นชัดเห็นจะได้แก่ กำรประชดประชัน และกำร
สร้ำงอำรมณ์ขัน และมีหน้ำที่แตกต่ำงกันไปตำมปริจเฉทแต่ละประเภท สำหรับในวิทยำนิพนธ์เล่มนี้
ผู้วิจัยจะนำแนวคิดต่ำงๆ ที่ได้จำกกำรทบทวนงำนวิจัยข้ำงต้นมำใช้เป็นแนวทำงในกำรวิเครำะห์ต่อไป
2. ประเภทของปริจเฉท
ประเภทของปริจเฉทมีส่วนสำคัญในกำรวิเครำะห์หน้ำที่ของถ้อยคำนัยผกผัน เพรำะถ้อยคำ
นัย ผกผัน ในปริจ เฉทแต่ล ะประเภทจะมีหน้ำที่ส ำคัญแตกต่ำงกัน ในที่นี้ประเภทของปริจเฉทคือ
กำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟน (stand-up comedy) ซึ่งผู้วิจัยจะศึกษำในรำยละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 พิจำรณำจำกลักษณะและวัตถุประสงค์ของกำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟน
กำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟน หรือ Stand-up comedy โดยทั่วไปหมำยถึง กำรที่นักแสดงตลก
พู ด หั น หน้ ำ ไปทำงคนดู โ ดยตรง โดยมี ไ มโครโฟนเป็ น เครื่ อ งขยำยเสี ย งให้ ไ ด้ ยิ น กั น ทั่ ว หรื อ มี
เครื่องเครำประกอบกำรแสดงบ้ำง เช่น ดนตรี อุปกรณ์ หรือมำยำกล ลักษณะเด่นคือเรื่องที่เล่ำมัก
มีจังหวะเร็วและต่อเนื่อง ฝังมุขตลกเรียกเสียงหัวเรำะไว้เป็นระยะ บ้ำงเป็นมุขสั้นๆ บ้ำงเป็นมุข
ยำวๆ หลำยครั้ งมักเกี่ย วข้องกับ กำรเมือง ชนชำติ หรือเซ็กซ์ ในเชิงประชดประชัน (จักรพันธุ์
ขวัญมงคล, บรรณำธิกำร, ม.ป.ป.: 21)
กำรแสดงเดี่ย วไมโครโฟน (stand-up comedy) ของอุดม แต้พำนิช นั้น ก็มีลักษณะ
ดังกล่ำวข้ำงต้นคือ มิใช่กำรแสดงตลกเพื่อสร้ำงควำมขบขันให้กับผู้ชมเพียงอย่ำงเดียว แต่เป็นกำร
แสดงที่มีกำรหยิบยกประเด็นหรือเรื่องรำวต่ำงๆ ในสังคมมำกล่ำวถึงในเชิงประชดประชันเสียดสี ทั้ง
กำรเมืองและสังคม กำรใช้ถ้อยคำนัยผกผันในกำรแสดงของอุดมจึงเป็นกำรใช้เพื่อช่วยให้อุดมบรรลุ
วัตถุประสงค์ของกำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟน นั่นคือ กำรประชดประชันวิพำกษ์วิจำรณ์ประเด็นต่ำงๆ
ในสังคม
2.2 พิจำรณำจำกเนื้อควำมของถ้อยคำนั้น กล่ำวคือ ถ้อยคำนั้นมีกำรกล่ำวถึงหรือ
พำดพิงถึงบุคคลใดหรือเรื่องใด

212
2.3 พิจำรณำจำกเสียงหัวเรำะของผู้ชม ซึ่งมีส่วนแสดงให้เห็นว่ำ ถ้อยคำนัยผกผัน
นั้นๆ ช่วยในกำรสร้ำงอำรมณ์ขัน
จะเห็นได้ว่ำ ประเภทของปริจเฉท ไม่ว่ำจะเป็นลักษณะของปริจเฉท วัตถุประสงค์ของ
ปริจเฉท เนื้อควำม และปฏิกิริยำของผู้ชม สำมำรถบอกว่ำถ้อยคำนัยผกผันที่ใช้ในปริจเฉทนั้นๆ
ช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ใด ซึ่งผู้วิจัยก็จะนำเกณฑ์ในกำรวิเครำะห์ต่ำงๆ เหล่ำนี้มำใช้ในกำรวิเครำะห์
หน้ำที่ของถ้อยคำนัยผกผันในกำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟนของอุดม แต้พำนิช
จำกกำรวิ เ ครำะห์ ข้ อ มู ล กำรแสดงเดี่ ย วไมโครโฟนของอุ ด ม แต้ พ ำนิ ช ตำมเกณฑ์
กำรวิเครำะห์หน้ำที่ของถ้อยคำนัยผกผันที่กล่ำวไว้ข้ำงต้นพบว่ำ อุดม แต้พำนิช ใช้ถ้อยคำนัยผกผัน
โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ข้อ ได้แก่ 1.ประชดประชัน 2. สร้ำงอำรมณ์ขัน และ 3. ลดควำมเครียดหรือ
ระบำยควำมคับข้องใจของอุดมและผู้ฟัง ผู้วิจัยพบว่ำ ถ้อยคำนัยผกผันในกำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟน
ของอุดม แต้พำนิช นั้น ทำหน้ำที่ทั้ง 3 อย่ำงนี้ไปพร้อมๆ กัน ผู้วิจัยจะกล่ำวถึงหน้ำที่แต่ละด้ำน
ดังรำยละเอียดต่อไปนี้
5.1 ประชดประชัน
กำรประชดประชัน (sarcasm) เป็นหน้ำที่ของถ้อยคำนัยผกผันหน้ำที่หนึ่ง มีเป้ำหมำยเพื่อ
สร้ำงควำมเจ็บปวดให้แก่บุคคลผู้เป็นเป้ำหมำย (Panpothong, 1996: 21)
จำกข้อมูล กำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟนพบว่ำ ส่ว นใหญ่อุดมมักจะใช้ถ้อยคำนัยผกผันโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อประชดประชันประเด็นและเหตุกำรณ์ทำงสังคมและกำรเมืองในขณะนั้นเป็นหลัก
ผู้วิจัย พิจ ำรณำจำกเนื้อควำมของถ้อยคำนั้นว่ำมีถ้อยคำกล่ ำวถึงหรือพำดพิงถึงเป้ำหมำยของกำร
ประชดประชัน ผลกำรศึกษำนี้สอดคล้องกับที่ Panpothong (1996) ได้ศึกษำหน้ำที่ของถ้อยคำ
นัยผกผันจำกมุมมองของผู้พูดภำษำไทยไว้ และพบว่ำผู้พูดภำษำไทยมักจะใช้ถ้อยคำนัยผกผันเพื่อกำร
ประชดประชันเป็นหลักเช่นกัน (Panpothong, 1996: 109-110) ในกำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟน อุดม
ก็ ใ ช้ ถ้ อ ยค ำนั ย ผกผั น เพื่ อ ประชดประชั น และสื่ อ อำรมณ์ ค วำมรู้ สึ ก และทั ศ นคติ ใ นด้ ำ นลบไปยั ง
เป้ำหมำย ผลกำรวิจัยพบว่ำ เรื่องที่อุดมมักจะนำมำประชดประชันหรือกลุ่มเป้ำหมำยที่อุดมมักจะ
ประชดประชันอยู่บ่อยครั้งนั้น สำมำรถสรุปเป็นหัวข้อต่ำงๆ ได้ดังนี้
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5.1.1 คนใกล้ตัวหรือประสบการณ์ส่วนตัวของอุดม
อุดมมั กจะน ำเรื่ องรำวที่เกี่ ยวกั บคนใกล้ ตัว อำทิ บุคคลในครอบครัว หรือ เรื่องที่เป็ น
ประสบกำรณ์ส่ว นตัว ที่ตนเคยประสบมำ มำเล่ ำให้ ผู้ ช มฟังในเชิงประชดประชัน โดยใช้ถ้อยคำ
นัยผกผันเป็นเครื่องมือในกำรประชดประชันบุคคลใกล้ตัวของเขำเอง เช่น กำรประชดประชัน
คุณนำยทองสุกซึ่งเป็นคุณแม่ของตนเองในเรื่องที่บังคับให้ตนกิน สมุนไพร 38 ชนิด ทุกครั้งในระหว่ำง
กำรแสดง แต่สมุนไพรนั้นกลับทำให้ตนท้องเสีย อุดมจึงได้ประชดประชันแม่ของตนโดยกล่ำวถ้อยคำ
นัยผกผันว่ำ “กำรท้องเสียเป็นกำรแสดงควำมกตัญญูแบบหนึ่งครับ ” กำรประชดประชันพี่ชำยของ
ตนที่สอนตนขับรถแล้วตำหนิไม่ให้ตนมองเกียร์ อุดมจึงได้ กล่ำวถ้อยคำนัยผกผันว่ำ “เข้ำเกียร์ก็ต้อง
มองเกียร์ดิ มึงจะให้กูเหม่อมองท้องฟ้ำหรอ วันนี้เมฆเป็นรูปอะไร” กำรประชดประชันบ่เติงซึงเป็น
ลูกน้องของตนในเรื่องที่บ่เติงได้ขอยืมเงินไปเปิดร้ำนลำบแถวอำแบค แต่กลับเปิดร้ำนในวันที่อำแบ
คปิดเทอม จึงทำให้ธุรกิจล้มเหลว อุดมจึงได้กล่ำวประชดบ่เติงว่ำ “กำรตลำดดีมำก” นอกจำกนั้น
อุดมยังใช้ถ้อยคำนัยผกผันในขณะที่ตนเล่ำประสบกำรณ์ส่วนตัว เช่นกรณีที่ตนไปเที่ยวประเทศจีน
และพบเจอห้องน้ำที่ประเทศจีนซึ่งมีประตูเพียงเสมอเข่ำ ทำให้ตนรู้สึกอำยและแปลกประหลำดใจ
อย่ำงมำก อุดมจึงได้กล่ำวประชดประชันว่ำ “บ้ำนมึงไม้น้อยขนำดนี้เลยหรอ” เป็นต้น
จะเห็นได้ว่ำอุดมหยิบยกเรื่องรำวของคนใกล้ตัวและประสบกำรณ์ส่วนตัวที่ตนได้เคยประสบ
มำ มำกล่ำวถึงในเชิงประชดประชันด้วยกำรใช้ถ้อยคำนัยผกผันในลักษณะที่หลำกหลำย แต่ด้วย
ควำมที่เป้ำหมำยของกำรประชดประชันนั้นเป็นบุคคลใกล้ตัวของอุดมเอง ควำมสนิทสนมจึงเป็นสิ่งที่
ช่วยไม่ให้บุคคลที่เป็นเป้ำหมำยรู้สึกโกรธกับถ้อยคำของอุดมมำกนัก กำรใช้ถ้อยคำนัยผกผันกับคน
ใกล้ชิดในกรณีของอุดมนี้จึงเป็นเสมือนกำรหยอกล้อ (หยิกแกมหยอก) เสียเป็นส่วนใหญ่ ไม่ได้มุ่ง
หมำยหรืออำฆำตมำดร้ำยให้เป้ำ หมำยเจ็บปวดใจมำกมำยกับถ้อยคำของตน อีกทั้งกำรกล่ำวประชด
ประชันบุคคลใกล้ตัวนี้ยังทำภำยใต้กรอบกำรแสดง ซึ่งมีผู้ชมรับฟังอยู่ ผู้ชมซึ่งไม่ใช่เป้ำหมำยของกำร
ประชดประชันก็จะรู้สึกเกิดอำรมณ์ขันไปกับกำรประชดประชันดังกล่ำวด้วย
5.1.2 เรื่องที่เป็นประสบการณ์ในชีวิตประจาวันที่อุดมและผู้ชมประสบร่วมกันมา
อุดมมักจะนำเรื่องรำวที่ตนและผู้ชมต่ำงก็เคยประสบร่วมกันมำในชีวิตประจำวันหรือในสังคม
มำกล่ำวถึงในเชิงประชดประชัน โดยใช้ถ้อยคำนัยผกผันเป็นเครื่องมือ เช่น กำรประชดประชัน
กำรขำยป๊อบคอร์นหน้ำโรงหนังที่มีรำคำแพงมำก โดยใช้ถ้อยคำนัยผกผันว่ำ “ตกลงรำยได้หลักจำก
โรงหนังมึงมำจำกข้ำวโพดคั่วใช่มะ มึงเอำพันธุ์อะไรมำปลูก พันธุ์กษัตริย์บรูไนอ๋อ ” กำรประชด
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ประชันรถคันหลังที่มักจะบีบแตรทันทีเมื่อสัญญำณไฟจรำจรเปลี่ยนเป็นไฟเขียว อุดมจึงได้กล่ำว
ถ้อยคำนัยผกผันว่ำ “ขอเวลำกูเอำมือเอื้อมไปจับเกียร์หน่อยได้มั้ย รถบ้ำนมึงใช้กระแสจิตสั่งแล้วพุ่ง
ไปเลยหรอ” กำรประชดประชันเรื่องกำรจัดงำนแต่งงำนของคนไทย ไม่ว่ำจะเป็นของชำร่วยที่ไม่มี
ประโยชน์ต่อแขกที่มำร่วมงำน น้ำแข็งแกะสลักที่มักจะมีในทุกๆ งำนและไม่ได้เป็นประโยชน์ใดๆ
กำรกล่ำวอวยพรที่ยืดยำวของนักกำรเมืองท้องถิ่นหรือผู้อำวุโสในงำนแต่งงำน หรือเพลงที่ใช้เปิดใน
งำนแต่งงำนที่มักจะใช้แต่เพลงซ้ำๆ กัน ฯลฯ นอกจำกนั้นอุดมยังได้กล่ำวประชดประชันเรื่องรำว
ควำมทรงจำต่ำงๆ สมัยวัยเด็กที่ทุกคนต่ำงเคยประสบมำ เช่น เพลงต่ำงๆ ที่ร้องและเล่นตบแปะกับ
กลุ่มเพื่อนในวัยเด็กรำวกับว่ำเป็นพิธีกรรมอะไรสักอย่ำง หรือเรื่องวิชำเรียนที่ถูกครูพร่ำสอนและ
บังคับให้เรียนอย่ำงหนัก แต่โตมำกลับไม่ได้ใช้ประโยชน์ใดๆ จำกวิชำนั้นๆ เลย เช่น พำยอำร์ยก
กำลังสองในวิชำคณิตศำสตร์ ทำให้อุดมกล่ำวถ้อยคำนัยผกผันว่ำ “สอนซะจนคิดว่ำมันสำคัญที่สุดใน
ชีวิต” เพลงร้องรอบกองไฟในวิชำลูกเสือที่ถูกสอนให้ท่องจำมำกมำย แต่เมื่อถึงวันออกค่ำยลูกเสือ
เพลงที่ได้ใช้จริงๆ มีเพียงเพลงสำมัคคีชุมนุม อุดมจึงได้กล่ำวถ้อยคำนัยผกผันว่ำ “แล้วที่เหลืออีก 30
กว่ำเพลงมึงให้กูเอำไปทำอะไร” นอกจำกนั้นยังมีกำรประชดประชั นประสบกำรณ์เกี่ยวกับควำมเชื่อ
ต่ำงๆ เช่น ควำมเชื่อที่ว่ำเมื่อก้ำงปลำติดคอให้เอำมือแมวมำข่วนคอแล้วจะหำย อุดมก็ได้กล่ำว
ประชดประชันควำมเชื่อดังกล่ำวนี้ว่ำ “คงจะหำย” เป็นต้น
จะเห็นได้ว่ำ เรื่องรำวเหล่ำนี้เป็นสิ่งที่ผู้ชมต่ำงก็เคยประสบร่วมกันมำ กำรที่อุด มเลือกนำ
เรื่องรำวต่ำงๆ ที่เป็นเรื่องใกล้ตัวของผู้ชมมำกล่ำวถึงในเชิงประชดประชันเป็นลักษณะเด่นและเป็น
อัตลักษณ์เฉพำะตัวในกำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟนของอุดม อีกทั้งยังทำให้ผู้ชมเข้ำใจถ้อยคำนัยผกผันที่
อุ ด มต้ อ งกำรสื่ อ ควำมในเชิ ง ประชดประชั น ได้ ง่ ำ ยและชั ด เจน เพร ำะผู้ ช มทรำบปริ บ ทและมี
ประสบกำรณ์ในเรื่องนั้นๆ ร่วมกัน
5.1.3 บุคคลที่มีชื่อเสียง หรือบุคคลที่กาลังตกเป็นข่าวในสังคมอยู่ในขณะนั้น
ในกำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟน อุดมมักจะนำเรื่องรำวของบุคคลที่มีชื่อเสี ยง ไม่ว่ำจะเป็น
บุคคลในแวดวงกำรบันเทิง ดำรำ นักร้อง ศิลปิน ที่กำลังตกเป็นประเด็นของสังคมอยู่ในขณะนั้นมำ
กล่ำวถึงในเชิงประชดประชัน เช่น กรณีของตี๋ โอรส ซึ่งเป็นหัวหน้ำแก๊งโอรสที่ขณะนั้นกำลังโด่งดัง
ในโลกโซเชีย ลในลั กษณะท่ำทำงของกำรเป็นอันธพำลก็เป็นอีกบุคลหนึ่งที่ถูกอุดมกล่ ำวถึงในเชิง
ประชดประชันในเรื่ องที่ตี๋ โอรสเป็นถึงหั วหน้ำแก๊ง แต่กลับโง่เช็คอินสถำนที่ที่ตนกบดำนตัว ลง
เฟสบุ๊ค จึงทำให้ตำรวจสำมำรถตำมไปจับกุมตัวได้ อุดมจึงได้กล่ำวประชดประชันว่ำ “ฉลำดสมเป็น
หัวหน้ำแก๊งจริงเลยสำดดดด!” นอกจำกนั้นก็ยังมีกรณีของตั๊ก บงกช ที่ถูกอุดมกล่ำวประชดประชัน
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ว่ำแต่งงำนกับเจ้ำสัวบุญชัยเพรำะเห็นแก่ฐำนะและควำมร่ำรวยของเจ้ำสัวบุญชัย โดยคุณแม่ของตั๊ก
บงกช ก็ได้เคยให้สัมภำษณ์ไว้ว่ำกำรยกลูกสำวให้ในครั้งนี้ไม่ได้เห็นแก่สมบัติหรือควำมร่ำรวยของ
เจ้ำสัวบุญชัย แต่เพรำะเห็นว่ำเจ้ำสัวบุญชัยเป็นคนดี อุดมจึงได้นำคำพูดดังกล่ำวมำกล่ำวซ้ำอีกครั้ง
หนึ่งด้วยทัศนคติในแง่ลบประกอบกับน้ำเสียงและกำรแสดงท่ำทำงต่ำงๆ ว่ำ “เงินไม่สำคัญเท่ำกำร
ตั้งครรภ์รู้มั้ย” ซึ่งเป็นถ้อยคำที่สื่อควำมหมำยในเชิงประชดประชันอย่ำงเห็นได้ชัด นอกจำกนั้นยังมี
กรณีของใบเตย อำร์สยำม ที่อุดมก็ได้ประชดประชันในเรื่องกำรนุ่งสั้ นของเธอ ดังที่อุดมได้กล่ำวว่ำ
“ใบเตย อ้ำสยำม อ้ำควำมงดงำมเปล่งรัศมี เนื้อเพลงเรำไม่ต้องสนใจ เอำให้เธอนุ่งสั้นเข้ำไว้ เอำ
ให้เสมอ...” อีกทั้งยังมีกำรประชดประชันติ๊ก ชีโร่ ในเรื่องกำรแต่งเพลงที่ไม่มีควำมเข้ำกันและเนื้อ
เพลงไม่รู้ว่ำต้องกำรสื่ออะไรให้ คนฟังเข้ำใจ ดังที่อุดมได้กล่ำวประชดว่ำ “อย่ำงนี้เรียกว่ำเพลงหรอ”
และยังได้กล่ำวประชดท่ำทำงกำรจับไมโครโฟนของติ๊ก ชีโร่ว่ำ “เอำอะไรคิดเนี่ย” เป็นต้น
จะเห็นได้ว่ำ ส่วนใหญ่อุดมจะหยิบยกเรื่องรำวที่ไม่ค่อยดีนักหรือเป็นเรื่องรำวที่น่ำอับอำย
ของบุคคลที่มีชื่อเสียงมำกล่ำวถึงอีกครั้ง ด้วยกำรกล่ำวซ้ำคำพูดที่บุคคลเหล่ำนั้นเคยพูดไว้ก่อน หรือ
กำรใช้ถ้อยคำนัยผกผันในลักษณะต่ำงๆ เพื่อสื่อควำมหมำยในเชิงประชดประชัน กำรที่อุดมเลือกนำ
บุคคลที่มีชื่อเสียงมำกล่ำวถึงในกำรแสดงอำจเป็นเพรำะบุคคลเหล่ำนี้เป็นที่รู้จักอย่ำงแพร่หลำย และ
ส่ ว นใหญ่ผู้ ช มก็ทรำบปริ บ ทหรื อ ข่ำวไม่ดีต่ำ งๆ ของบุค คลเหล่ ำนี้อ ยู่แล้ ว ผู้ ช มก็จะสำมำรถรับ รู้
ควำมหมำยของถ้อยคำนัยผกผันที่อุดมสื่อว่ำเป็นควำมหมำยในเชิงประชดประชันได้อย่ำงชัดเจน อีก
ทั้งเรื่องรำวต่ำงๆ ก็กำลังตกเป็นประเด็นที่น่ำสนใจของสังคมอยู่ในขณะนั้น กำรนำเรื่องรำวเหล่ำนี้มำ
กล่ำวถึงในกำรแสดงทำให้เดี่ยวไมโครโฟนเป็นกำรแสดงที่ทันสมัยและทันต่อสถำนกำรณ์ และยัง
แสดงให้เห็นถึงควำมสำมำรถของอุดมที่สำมำรถนำเรื่องรำวที่ไม่ดีของบุคคลเหล่ำนี้มำกล่ำวถึงในเชิง
ประชดประชันด้วยกำรใช้ถ้อยคำนัยผกผันเป็นเครื่องมือ ประกอบกั บกำรแสดงท่ำทำงต่ำงๆ ในเชิง
ล้อเลียนบุคคลเหล่ำนี้ ทำให้ผู้ชมเกิดอำรมณ์ขัน
อย่ำงไรก็ตำม ผู้วิจัยเห็นว่ำ บำงตัวอย่ำงสะท้อนให้เห็นว่ำ คนดังส่วนใหญ่เป็นที่จับตำมอง
ของคนในสังคม เช่น หำกคนอื่นๆ ที่ไม่ใช่คนดังในสังคมมีพฤติกรรมหรือแสดงออกในลักษณะของ
กำรนุ่งสั้นอย่ำงใบเตย อำร์สยำม ก็คงไม่เป็นที่น่ำสนใจและไม่ถูกนำมำล้อเลียน อีกทั้งกำรนุ่งสั้นก็
ถือเป็นเรื่องปกติทั่วไปของวัยรุ่นไทยในสังคมไปเสียแล้ว จึงน่ำสนใจว่ำ พฤติกรรมที่เหมือนกัน แต่
หำกเป็นบุคคลที่อยู่ในแวดวงบันเทิงหรือเป็นคนที่มีชื่อเสียง จะมีกรอบบำงอย่ำงของสังคมที่ห้ำมไว้ว่ำ
จะต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นตัวอย่ำงที่ดี ถ้ำดำรำประพฤติตนไม่ดี ก็จะถูกประณำมและติฉินนินทำ
มำกกว่ำบุคคลทั่วไปในสังคมหลำยเท่ำ ดังตัวอย่ำงของตั๊ก บงกช ที่ถูกนำมำล้อเลียนประชดประชัน
ในเดี่ยว 10 เช่นกัน เนื่องจำกในช่วงนั้นมีข่ำวดังว่ำ ตั๊ ก บงกช แต่งงำนกับเจ้ำสัวบุญชัยเพรำะหวัง
ทรัพย์สมบัติและควำมสุขสบำย ซึ่งจริงๆ แล้วในสังคมมีตัวอย่ำงของบุคคลที่แต่งงำนข้ำมฐำนะกันอยู่
มำก แต่เมื่อเป็นดำรำที่มีชื่อเสียงจึงถูกจับจ้องเป็นพิเศษ นอกจำกนั้น กำรตัดสินว่ำพฤติกรรมใดดี
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หรือไม่ดีล้วนมำจำกสำยตำของประชำชนทั้งสิ้น เช่น กำรตัดสินใบเตยเพียงแค่เห็นจำกกำรแต่งตัว
ภำยนอก ทั้งๆ ที่ภำพลักษณ์ของใบเตยนั้น อำจจะเป็นภำพลักษณ์ที่สร้ำงขึ้นให้นุ่งสั้นเช่นนั้นเพื่อ
ประโยชน์ในด้ำนธุรกิจกำรแสดง ซึ่งอัตลักษณ์หรือตัวตนจริงๆ ของใบเตยอำจจะไม่เป็นเช่นนั้นก็ได้
ดังนั้นกำรทีอ่ ุดมนำบุคคลที่มีชื่อเสียงต่ำงๆ เหล่ำนี้มำวิพำกษ์วิจำรณ์ในเชิงล้อเลียนหรือประชดประชัน
จึงเป็นเสมือนกำรตอกย้ำควำมคิดแง่ลบหรืออุดมกำรณ์บำงอย่ำงให้เด่นชัดขึ้นว่ำคนดังเหล่ำนั้นจะต้อง
ประพฤติตัวอย่ำงไรตำมกรอบของสังคม หำกไม่เป็นเช่นนั้นก็จะถือว่ำเป็นเรื่องที่ไม่ ดี และสมควรที่
จะนำมำล้อเลียน
5.1.4 ผู้หญิง
ผู้หญิงเป็นอีกกลุ่มบุคคลหนึ่งที่มักจะถูกอุดมหยิบยกมำล้อเลียนหรือประชดประชันอยู่เสมอ
ในกำรแสดง ยิ่ งไปกว่ำนั้ นอุดมยังได้แต่งเพลงฉ่อยโดยเปรียบเทียบผู้ ห ญิงว่ำเป็น “อำร์ทตัวแม่ ”
เนื่องจำกอุดมเห็น ว่ำผู้ หญิงส่ว นใหญ่เปรียบเหมือนศิลปะที่เปี่ยมล้นไปด้วยจินตนำกำร อยู่เหนือ
เหตุผล และไม่ต้องกำรควำมเข้ำใจ เรื่องที่อุดมหยิบยกมำประชดประชันผู้หญิงนั้นก็มีหลำกหลำย
เช่น เรื่องควำมสวยควำมงำม กำรแต่งหน้ำแต่งตัว กำรช้อปปิ้ง อำหำรกำรกิน ควำมอ้วน กำร
ออกกำลังกำย กำรโทรจิกแฟน เป็นต้น ตัวอย่ำงเช่น อุดมเล่ำว่ำผู้หญิงส่วนใหญ่มักจะชอบชวน
แฟนไปกินข้ำวตำมร้ำนอำหำรนอกบ้ำน เพรำะอยำกเปลี่ยนบรรยำกำศ และผู้หญิงก็มักจะชอบสั่ง
อำหำรมำมำกเอง แต่กลับมำโวยวำยเมื่อเห็นอำหำรเต็มโต๊ะ อุดมจึงได้กล่ำวประชดว่ ำ “แล้วกูสั่งที่
ไหนอะ” อีกทั้งยังชอบบ่นว่ำอ้วน แล้วโทษแฟนว่ำชวนออกไปกินทำไม ทำให้อุดมกล่ำวประชดอีก
ว่ำ “กูชวนมึงหรอตอนแรกเนี่ย” นอกจำกนั้นยังมีกำรกล่ำวประชดประชันผู้หญิงในเรื่องกำรแต่งหน้ำ
ว่ำผู้หญิงส่วนใหญ่ชอบแต่งหน้ำหนำมำกจนอุดมกล่ำวประชดว่ำ “กูอยำกจะถำมจริงๆ มึงจะหนำไป
ไหน มึงจะเอำไว้กันกระสุนหรอ” และยังประชดประชันผู้หญิงที่ชอบซื้อลิปสติกเก็บไว้เป็นจำนวน
มำกว่ำ “อื้อหืม...ลำพังที่มีอยู่เนี่ยนะ ปำกมึงปำกเดียวเนี่ย ทำไปได้ถึงภพหน้ำเลย” อีกตัวอย่ำงหนึ่ง
เป็นเรื่องของกำรประชดประชันผู้หญิงที่เมื่อมีแฟนก็จะโทรจิกแฟนหลำยมิสคอล อุดมได้กล่ำวประชด
ว่ำ “มันโทรจิกหยั่งกับมีแม่เป็นไก่” นอกจำกนั้นยังประชดประชันผู้หญิงเรื่องกำรช้อปปิ้ง โดยอุดม
กล่ำวถ้อยคำนัยผกผันว่ำ “ช้อปปิ้งนี่คือควำมหมำยของกำรดำรงชีวิตอยู่ของผู้หญิงนะครับ ” และ
บ่อยครั้งที่ผู้หญิงมักจะเอำควำมเครียดมำเป็นข้ออ้ำงสำหรับกำรช้อปปิ้ง อุดมก็ได้กล่ำวประชดว่ำ
“สงสัยจริงๆ ใครมันสอนไว้ ” อีกทั้งบ่อยครั้งที่ผู้หญิงเห็นป้ำย sale ไม่ได้ ก็จะรีบวิ่งเข้ำหำทันที
ดังที่อุดมกล่ำวประชดไว้ว่ำ “เธอกระโจนเห็นๆ เหมือนโดนบุหรี่จี้รังไข่” และประชดผู้หญิงที่เห็นป้ำย
sale ไวและชัดเจนมำกว่ำ “เอำประสำทอะไรดมกลิ่น” อีกตัวอย่ำงหนึ่งเป็นเรื่องกำรประชดประชัน
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ผู้หญิงที่ชอบบ่นกับแฟนว่ำอ้วน และให้แฟนช่วยห้ำมเมื่อเห็นตนจะกินช็อกโกแลต อุดมก็ได้กล่ำว
ประชดประชันผู้หญิงในเรื่องนี้ว่ำ “หึๆๆๆ ภำรกิจระดับชำติ” ฯลฯ
จะเห็น ได้ว่ำ อุดมจะหยิ บยกเอำเรื่องรำวที่เป็นควำมจุกจิกของผู้ ห ญิงมำประชดประชัน
ประกอบกับกำรแสดงท่ำทำงและน้ำเสียงของผู้หญิงในเชิงล้อเลียน ผู้ชมที่เป็นผู้หญิงก็จะทรำบได้
ทันทีว่ำอุดมกำลังประชดประชันอยู่ แต่เป็นกำรประชดประชันแบบหยิกแกมหยอก ทำให้ผู้ชมเกิด
อำรมณ์ขัน และเป็นควำมรู้สึกขำตัวเองเพรำะเป็นเรื่องจริง
ส่วนผู้ชมที่เป็นผู้ชำยและเคยมี
ประสบกำรณ์มีแฟนเช่นนี้ก็จะรู้สึกโดนใจในกำรประชดประชันของอุดมอย่ำงมำก เสมือนว่ำอุดมเป็น
กระบอกเสียงแทนผู้ชำย และเป็นกระจกสะท้อนให้ผู้หญิงได้เห็นตัวตนและลักษณะส่วนใหญ่ของ
ผู้หญิงในเรื่องต่ำงๆ โดยมีถ้อยคำนัยผกผันเป็นเครื่องมือที่สร้ำงสีสันในกำรแสดงและทำให้ผู้ชม
ตระหนักชัดเจนว่ำอุดมกำลังสื่อควำมประชดประชันอยู่
5.1.5 พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ต่างๆ
อุดมมักจะประชดประชันพนักงำนหรือเจ้ำหน้ำที่ต่ำงๆ ทั้งในเรื่องคำพูดและพฤติกรรมของ
พนักงำนหรือเจ้ำหน้ำที่เหล่ำนั้น รวมถึงล้อเลียนด้วยน้ำเสียงและท่ำทำงประกอบด้วย ตัวอย่ำงเช่น
กำรประชดประชันเจ้ำหน้ำที่บนเครื่องบินที่ห้ำมไม่ให้นำของเหลวขึ้นเครื่องบิน แต่เมื่อเข้ำไปในส่วน
dute free กลับสำมำรถซื้อของเหลวขึ้นเครื่องไปได้อย่ำงเสรี ทำให้อุดมกล่ำวถ้อยคำนัยผกผัน เพื่อ
ประชดประชันว่ำ “อ๋อ ตกลงกูจ่ำยตังมึงตรงนี้ กูไปทำระเบิดได้ตำมกฎหมำยใช่มั้ย ” ซึ่งในที่นี้เป็น
กำรบิดเบือนข้อมูลเพื่อทำให้ผู้ชมเกิดอำรมณ์ขัน อุดมไม่ได้ให้รำยละเอียดเกี่ยวกับกฎของสนำมบิน
ทั้งหมด เพรำะในควำมเป็นจริงทำงสนำมบินมีระบบป้องกันที่มำกกว่ำนี้ ก่อนผู้โดยสำรจะขึ้นเครื่อง
ก็ ต้ อ งผ่ ำ นระบบตรวจสอบอี ก ครั้ ง หนึ่ ง จำกข้ อ มู ล ยั ง พบกำรประชดประชั น พนั ก งำนใน
ห้ำงสรรพสินค้ำที่ชอบพูดกับลูกค้ำว่ำ “ดูก่อนได้นะคะ” และมักจะเดินตำมลูกค้ำตลอดเวลำที่เลือก
ชมสินค้ำ ทำให้อุดมกล่ำวประชดคำพูดของพนักงำนเหล่ำนั้นว่ำ “ดูก่อนได้อะไร ได้น้ำ 2 ขวดหรอ”
อีกทั้งยังมีกำรประชดประชันพนักงำนประจำเคำน์เตอร์เครื่องสำอำงที่ต่อว่ำตนว่ำใช้เครื่องสำอำงผิด
วัตถุประสงค์ของเครื่องสำอำงประเภทนั้นๆ เช่น ต่อว่ำที่ตนเอำครีมทำมือไปใช้ทำเล็บ ทำให้อุดม
กล่ำวประชดว่ำ “มือกับเล็บห่ำงกันแค่นี้ มึงจะเว้นหำเตี่ยมึงอ๋อ” และอุดมยังกล่ำวประชดต่อไปอีก
ว่ำ “ถ้ำเกิดวันนึงเรำเอำครีมทำคอมำทำหน้ำละมันจะเป็นยังไง ลูกกระเดือกมึงจะไต่ขึ้นมำจมูกรึไง”
“แล้วถ้ำวันไหนเรำเผื่อเอำครีมทำรอบดวงตำไปทำรอบดวงตูดเรำเล่น ตูดมึงจะเป็นยังไง จะกระพริบ
ได้หรอ” นอกจำกนั้นอุดมยังประชดประชันเจ้ำหน้ำที่ตำรวจไทยที่เมื่อจับคดียำบ้ำได้ครั้งใด จะต้อง
นำยำบ้ำแต่ละเม็ดมำเรียงเป็นตัวอักษรทุกครั้ง ซึ่งไม่เคยมีตำรวจชำติใดที่เคยทำเช่นนี้มำก่อน อุดม
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จึงได้กล่ำวประชดประชันโดยแสร้งแนะนำให้นำยกรัฐมนตรีในขณะนั้น ซึ่งก็คือนำยอภิสิทธิ์ เวชชำ
ชีวะ ให้ไปจดลิขสิทธิ์เอำไว้ อีกทั้งยังแนะนำว่ำ หำกมีกำรจับคนเมำแล้วขับได้ก็ให้ต้อนคนเหล่ำนั้น
มำนอนเรียงเป็นตัวอักษร เสมือนกับว่ำตำรวจไทยจับคดีอะไรได้ก็คงจะนำสิ่งนั้นๆ มำเรียงกันเหมือน
อย่ำงที่เรียงยำบ้ำ เพรำะนี่เป็นลักษณะเฉพำะของไทยนั่นเอง อีกตัวอย่ำงหนึ่งเป็น กำรกล่ำวประชด
ประชันผู้ใหญ่บ้ำนที่ชอบประกำศให้ชำวบ้ำนปิดประตูหน้ำต่ำงบ้ำนให้มิดชิดเมื่อมีเจ้ำหน้ำที่มำฉีดยำ
กันยุงในหมู่บ้ำน ทำให้อุดมต้องกล่ำวประชดประชันไปว่ำ “ปิดทำไม ยุงอยู่ในบ้ำนกู” อีกตัวอย่ำง
หนึ่งเป็นกำรกล่ำวประชดประชันกบว.หรือคณะกรรมกำรบริหำรวิทยุกระจำยเสียงและวิทยุโทรทัศน์ที่
มีกำรเซนเซอร์หน้ำอกของชิซูกะซึ่งเป็นตัวละครจำกกำร์ตูนเรื่องโดรำเอมอน ทั้งๆที่ภำพเปลือยของ
ตัวกำร์ตูนเหล่ำนี้ไม่ได้ทำให้ผู้ชมเกิดอำรมณ์ทำงเพศขึ้นมำได้ อุดมจึงได้กล่ำวถ้อยคำนัยผกผันใน
ลักษณะของกำรแสร้งถำมว่ำ “คิดอะไรกันอยู่ มึงคิดว่ำกูดูนมชิซูกะละจะเกิดอำรมณ์ปึ๋งปั๋งดึ๋งดั๋งขึ้นมำ
รึไง เลือดไหลออกจมูกอย่ำงเงี้ยอะหรอ” ตัวอย่ำงสุดท้ำยเป็นกำรกล่ำวประชดประชันกลุ่มคนที่
มักจะยืนอยู่หลังนักกำรเมืองอยู่เสมอรำวกับว่ำเป็น wallpaper โดยที่ไม่ทรำบว่ำแท้จริงแล้วเขำ
เหล่ำนั้นทำอำชีพอะไร เพรำะไม่มีหน้ำที่ใดเลยนอกจำกกำรยืนอยู่เฉยๆ ทำให้อุดมกล่ำวประชด
ประชันด้วยกำรแสร้งถำมว่ำ “ตกลงทำอำชีพอะไรเนี่ย wallpaper หรอ”
จะเห็นได้ว่ำ พนักงำนหรือเจ้ำหน้ำที่ต่ำงๆ ก็เป็นอีกกลุ่มบุคคลที่ถูกอุดมหยิบยกมำประชด
ประชันอย่ำงไม่ไว้หน้ำ บ้ำงก็เป็นกำรทำงำนหรือกำรทำหน้ำที่ที่ผิดพลำด บ้ำงก็เป็นกำรทำในสิ่งที่ไม่
ถูกใจตัวอุดมเองและคนส่วนใหญ่ และผู้วิจัยสังเกตเห็นว่ำกำรใช้ถ้อยคำนัยผกผันกับบุคคลกลุ่มนี้
เกือบทั้งหมดจะเป็นกำรใช้ถ้อยคำนัยผกผันในรูปวัจนกรรมกำรถำม ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะถ้อยคำนัย
ผกผันในรูปวัจนกรรมกำรถำมจะสำมำรถช่วยให้พนักงำนและเจ้ำหน้ำที่เหล่ำนั้นฉุกคิด เป็นเสมือน
กำรตั้งคำถำมกับกำรทำหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ต่ำงๆ เช่น ตำรวจ ซึ่งถือว่ำเป็นกลุ่มบุค คลที่มีอำนำจ
มำกกลุ่มหนึ่ง แสดงให้เห็นว่ำถ้อยคำนัยผกผันเป็นเครื่องมือที่ใช้วิพำกษ์วิจำรณ์กำรทำงำนของกลุ่ม
บุคคลที่มีอำนำจเหล่ำนี้ได้อย่ำงดี ทำให้ผู้ชมรู้สึกถูกใจและเกิดอำรมณ์ขัน ได้เป็นอย่ำงมำก เสมือนว่ำ
อุดมเป็นตัวแทนของผู้ชมในกำรระบำยควำมในใจที่ผู้ชมมีต่อบุคคลกลุ่มนี้ อีกทั้งยังสะท้อนทัศนคติใน
ด้ำนลบที่อุดมและคนส่วนใหญ่มีต่อกลุ่มบุคคลเหล่ำนี้อย่ำงเห็นได้ชัด
5.1.6 นักการเมืองและสถานการณ์ทางการเมืองในขณะนั้น
นักกำรเมืองถื อว่ำเป็นกลุ่มบุคคลที่มีอำนำจมำกกลุ่มหนึ่ง และไม่ค่อยพบว่ำมีใครที่จะนำ
นักกำรเมืองมำวิ พำกษ์วิจำรณ์อย่ำงเปิดเผย แต่ในกำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟนนั้นกลับพบว่ำ อุดม
มั ก จะหยิ บ ยกควำมสำมำรถและกำรท ำงำนของนั ก กำรเมื อ งทั้ ง ระดั บ ผู้ น ำประเทศและระดั บ
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คณะรัฐมนตรีทั่วไปมำวิพำกษ์วิจำรณ์อยู่บ่อยครั้ง โดยใช้ถ้อยคำนัยผกผันเป็นเครื่องมือ โดยอุดม
มักจะนำเรื่องรำวของนักกำรเมืองที่กำลังตกเป็นประเด็นวิพำกษ์วิจำรณ์ของคนในสังคมในขณะนั้นมำ
กล่ำวประชดประชัน เช่น กำรกล่ำวประชดประชันน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ซึ่งในขณะนั้นดำรง
ตำแหน่งเป็นนำยกรัฐมนตรี โดยอุดมก็ได้กล่ำวประชดประชันในเรื่องที่น.ส.ยิ่งลักษณ์มักจะอ่ำนโพย
ผิ ดอยู่ เสมอ และเปรี ย บเทีย บให้ เห็ นว่ำเป็นตัว อย่ำงของกำรอ่ำนที่ไม่ดี ที่เด็กๆ ไม่ควรเอำเป็ น
เยี่ ย งอย่ ำง ด้ว ยกำรใช้ถ้อยคำนั ย ผกผั นว่ำ “ตัว อย่ำงมีอยู่ถมไป ไม่ต้องดูอื่นไกลนำยกรัฐ มนตรี
ภำษำไทยหรือภำษำอังกฤษ ภำษำอังกฤษหรือภำษำไทย แค่มีโพยยื่นให้ก็อ่ำนได้ทันที ” และยัง
ประชดประชันด้วยกำรยกตัวอย่ำงกำรอ่ำนโพยผิดๆ และไม่ฝึกเตรียมอ่ำนมำให้ดีก่อนของน.ส.ยิ่ง
ลักษณ์ ซึ่งสร้ำงควำมน่ำอับอำยให้กับคนไทยเป็นอย่ำงมำก ด้วยกำรกล่ำวถ้อยคำนัยผกผันล้อเลียน
ว่ำ “อ่ำนมำกๆ มันก็มีพลำดผิด ถนนคอ-นก-รีต ประเทศซิดนีย์ ตอนอ่ำนจะเก็ทหรือไม่เก็ท แต่พอ
อ่ำนเสร็จอย่ำลืม Thank you 3 ที Thank you three times” นอกจำกกำรประชดประชันผู้นำ
ประเทศแล้ว อุดมยังกล่ำวประชดประชันนักกำรเมืองคนอื่นๆ อีกมำกมำย เช่น กำรกล่ำวประชด
ประชันลีน่ำจังในเรื่องกำรพูดว่ำ “ปำกเธอเหมือนนำงฟ้ำ ไม่เกรงหน้ำไหน เธอก็พร้อมจะไฝว้รถถังฝั่ง
ธน เฉลิมก็ยังกลัว ชูวิทย์ไม่กล้ำท้ำชน รับรองเธอด่ำกระจำยถึงแม่ได้ทุกคน” ฯลฯ
นอกจำกนั้นยังมีตัวอย่ำงที่อุดมได้ประชดประชันนักกำรเมือง โดยพุ่งเป้ำไปที่เรื่องนโยบำย
และกำรทำงำนของรัฐบำลที่มีผู้วิจำรณ์ว่ำสร้ำงควำมเสียหำยให้แก่ประเทศชำติ หรือกำรทำงำนที่ไร้
ประสิทธิภำพ เช่น กำรประชดประชันนโยบำยรถยนต์คันแรกที่รัฐบำลน.ส.ยิ่งลักษณ์ในขณะนั้นคิด
ขึ้ น มำ แต่ ก ลั บ ท ำให้ ก ำรจรำจรในเมื อ งติ ด ขั ด มำกยิ่ ง กว่ ำ เดิ ม ด้ ว ยกำรใช้ ถ้ อ ยค ำนั ย ผกผั น ว่ ำ
“นโยบำยชำติไหนช่ำงเขำ รัฐบำลของเรำนโยบำยอินดี้ โครงกำรรถยนต์คันแรก ทั้งแถมทั้งแจกช่วย
ลดภำษี แย่งจองกันฝุ่นตลบ กว่ำจะได้รถครบก็ตั้งสำมสี่ปี ถอยรถออกมำเป็นล้ำน มีรถทุกบ้ำน
แต่ถนนไม่มี” นอกจำกนั้นอุดมยังได้แสร้งแนะนำให้ประเทศอื่นๆ ลองมำแลกเปลี่ยนรัฐบำลกับของ
ประเทศไทยดู ด้วยกำรใช้ถ้อยคำนัยผกผันว่ำ “เขำว่ำจะมีแลกเปลี่ยนแรงงำน เรำมำลองแลกรัฐบำล
กันดูมั้ยพี่ เอำของผมไปบริหำรของท่ำน เรำมำลองผลัดกันคนละทีสองที ไม่ว่ำประเทศท่ำนรวยมำ
จำกไหน เจอนักกำรเมืองไทย เดี๋ยวมึงได้เป็นหนี้ รับรองว่ำตำยยกรัง ประเทศคุณจะพังไม่เกิน 3
ปี ไม่นำนประเทศคุณก็จะเป็นเหมือนประเทศผม เรื่องนี้อุดมขอกำรันตี ” นอกจำกนั้นยังประชด
ประชันนั กกำรเมืองในเรื่องกำรทุจริตคอรัปชั่นด้วยกำรแสร้งแนะนำผู้ชมว่ำ “อยำกเห็นฝรั่งให้ไป
ข้ำวสำร อยำกแต่งงำนให้ไปบำงรัก ถ้ำอกหักกลับมำบำงพลัด แวะพำหุรัดซื้อผ้ำสุดคุ้ม ศูนย์ประชุม
ไปขำยหนังสือ ขำยมือถือไปมำบุญครอง ขำยทองไปเยำวรำช ขำยชำติ…ไปสภำ” แม้กระทั่งกำร
ปฏิวัติรัฐประหำรที่เกิดขึ้นในช่วงปีพ.ศ.2549 ที่นำโดย พลเอกสนธิ บุญยรัตกลินเป็นหัวหน้ำคณะ
โค่นคณะรัฐมนตรีพันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนและวิกฤตสำคัญทำงกำรเมือง
ของไทยในขณะนั้น อุดมก็ได้หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมำประชดประชันเช่นเดียวกัน เนื่องจำกหลังเกิดกำร
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ปฏิวัติรัฐประหำร เศรษฐกิจไทยก็อยู่ในช่วงย่ำแย่ อุดมได้กล่ำวถ้อยคำนัยผกผันต่อเรื่องดังกล่ำวไว้ว่ำ
“1 ปีที่ผ่ำนไป คมช.ทิ้งอะไรไว้ ก็ไม่ถึงกับแย่ เศรษฐกิจวอดวำยก็ไม่กี่แสนล้ำน ชำวบ้งชำวบ้ำนก็แค่
ไม่มีจะกิน ลำบำกยำกจนเป็น หนี้ เป็นสิน ไอที่ไม่ไหวจริงๆ ก็ปล้นชิงวิ่งรำวกันไป 1 ปีที่ผ่ำนมำ
ลำบำกครับ ลำบำกครับ จนครับ แต่ว่ำจนแบบเข้ำใจเรำเข้ำใจว่ำพวกท่ำนเป็นนักปฏิวัติมือใหม่
ช่วงชิงอำนำจมำได้ไว้ แต่ยังใช้กันไม่เป็น เหมือนท่ำนไปยึดรถเค้ำมำ ทำได้ก็แค่เข็น ก็ดั๊นเสือกทำไม่
เป็น ประเทศมันก็เลยเหมือนหวำนเย็น ค่อยๆ เข็น ค่อยๆ ดัน ค่อยๆ ดุนกันไป เหมือนฤๅษีนั่ง
รถเข็น อย่ำตกใจ อยำกจะบอกว่ำให้พวกท่ำนใจเย็นๆ ทำครั้งแรกมันก็ดูอีโนเซ้น ปฏิวัติครั้งแรกมัน
ก็ดูเหมือนไม่เป็น ของอย่ำงงี้ต้องทำบ่อยๆ จะได้เก่งๆ ปฏิวัติอีกสิครับ ปฏิวัติอีกสิพี่ ปฏิวัติอีกซักที
ถ้ำพี่ไม่มีอะไรจะทำ” นอกจำกนั้นยังได้กล่ำวประชดประชันคณะมนตรีควำมมั่นคงแห่งชำติ (คมช.) ที่
เข้ำมำดูแลบริหำรประเทศชั่วครำวในขณะนั้นว่ำมีแต่ผู้ที่อำวุโสและมีอำยุมำกกันทั้งนั้น จนได้สมญำ
นำมว่ำเป็น “รัฐบำลขิงแก่” อุดมได้กล่ำวประชดประชันคมช.ในเรื่องนี้ว่ำ “คมช.แปลว่ำเค้ำเข้ำมำ
ช่วย คมช.แปลว่ำเค้ำเข้ำมำช่วย อะไรที่เฮงซวย มำช่วยแก้ ช่วยแก้ รู้ก็รู้กันอยู่มีโกงกินกันบ้ำง
คมช.ก็ล้ำงบำงให้เรียบแปล้ แล้วก็ตั้งพวกพ้องเข้ำมำบริหำรในสไตล์รัฐบำลขิงแก่ (ฮำ) ขิงแก่ (ฮำ) รู้ก็
รู้ว่ำขิงนั้นมีประโยชน์ แต่พี่ครับขอโทษ...นี่ไม่ใช่บ้ำนบำงแค!” จะเห็นได้ว่ำอุดมไม่ได้ตั้งใจบอกเล่ำให้
ผู้ชมทรำบว่ำ “รัฐสภำไม่ใช่บ้ำนบำงแค” ดังควำมหมำยตำมรูป แต่ต้องกำรประชดประชันคมช.ใน
ขณะนั้ น ที่มีแต่ ผู้ ที่มีอำยุ มำกเข้ ำมำดูแ ลบริห ำรประเทศ โดยใช้กลวิธีกำรเปรียบเที ยบว่ำรัฐ สภำ
ขณะนั้นมีลักษณะไม่ต่ำงจำกบ้ำนบำงแคที่มีแต่คนแก่มำรวมตัวกันอยู่ และอำจแฝงควำมหมำยว่ำ
รัฐ สภำนี้ ไร้ ส มรรถภำพในกำรบริ ห ำรประเทศเปรียบเหมือนกับผู้ ที่อำยุมำกซึ่งไร้ส มรรถภำพทำง
ร่ำงกำยแล้วอีกด้วย
จำกตัวอย่ำงกำรใช้ถ้อยคำนัยผกผันของอุดมดังที่กล่ำวไปข้ำงต้นนั้น แสดงให้เห็น ว่ำอุดมใช้
ถ้อยคำนัยผกผันมำเป็นเครื่องมือในกำรวิพำกษ์วิจำรณ์ผู้นำประเทศหรือนักกำรเมืองที่ถือได้ว่ำเป็น
บุคคลที่มีอำนำจสูงอย่ำงไม่เกรงกลัว แม้ว่ำอุดมจะมีกำรแสดงทีท่ำเสมือนว่ำเกรงกลัวอำนำจของ
นักกำรเมืองเหล่ำนั้น ด้วยกำรกล่ำวกับผู้ชมเสมอๆ ก่อนที่จะพูดถึงนักกำรเมืองว่ำ “เรำมำตกลงกัน
ก่อนว่ำ รอบนี้เรำรับผิดชอบร่วมกัน อ่ำถ้ำไปก็ไปกันเป็นหมู่อะ” ฯลฯ แต่กำรกล่ำวประชดประชันที่
ถือได้ว่ำเป็นกำรวิพำกษ์วิจำรณ์กำรทำงำนของนักกำรเมืองโดยตรงนั้นแสดงให้เห็นถึงควำมขัดแย้งกับ
ท่ำที่ที่อุดมแสดงออกว่ำกลัว สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่ำอุดมมั่นใจว่ำกำรใช้ถ้อยคำนัยผกผันจะสำมำรถ
ปกป้องเขำจำกกำรถูกฟ้องร้องได้อย่ำงดี ถ้อยคำนัยผกผันที่อุดมใช้ อุดมพุ่งไปที่เป้ำประชด (target)
ในที่นี้คือเหล่ำนักกำรเมือง ซึ่งแม้ว่ำเป้ำหมำยที่อุดมกล่ ำวถึงจะไม่ได้มำอยู่ร่วมฟัง ณ ที่นั้น แต่กำร
ประชดประชันเป้ำหมำยเหล่ำนั้น ก็สำมำรถสร้ำงเสียงหัวเรำะให้กับผู้ชม และเสียงหัวเรำะของผู้ชมก็
เป็ น เสมือ นสิ่ งหนึ่ ง ที่จ ะกลั บ ไปวิพำกษ์ วิจำรณ์กำรกระทำของบุคคลนั้นๆ ไม่ มำกก็น้อย ถ้อยค ำ
นั ย ผกผั น ที่อุดมใช้ในกำรแสดงจึ ง มุ่งให้ ผู้ ช มเกิดอำรมณ์ขันมำกกว่ ำ ไม่ได้จงใจให้ เป้ำหมำยรู้สึ ก
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เจ็บปวดใจโดยตรง แตกต่ำงจำกวรรณกรรมแนวเสียดสี ที่มุ่งสร้ำงควำมขบขันอย่ำงเย้ยหยันให้ผู้ที่
เป็นเป้ำหมำยของเรื่องเกิดควำมอับอำยและโกรธแค้น เพื่อจะได้ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลำดเหล่ำนั้น
และไม่กระทำอีก ด้วยจุดประสงค์ที่ต้องกำรให้มีกำรปรับปรุงแก้ไข (ใกล้รุ่ง อำมระดิษ, 2533: 215)
แตกต่ำงจำกอุดมที่ไม่ได้จงใจให้มีกำรแก้ไขปัญหำสังคม แต่เพียงหยิบยกประเด็นปัญหำที่น่ำสนใจ
และเป็นเรื่ องที่คนในสั งคมรับรู้ร่ วมกันขึ้นมำวิพำกษ์วิจำรณ์ ให้คลำยควำมคั บข้องใจ และสร้ำง
อำรมณ์ขันให้กับผู้ชม อุดมสำมำรถทำให้ผู้ชมถูกใจและเรียกเสียงปรบมือได้อย่ำงกึกก้องทุกครั้งที่
อุดมกล่ำวประชดประชันนักกำรเมือง ซึ่งก็สะท้อนให้เห็นทัศนคติในด้ำนลบและควำมเอือมระอำที่
อุดมและผู้ชมส่วนใหญ่มีต่อนักกำรเมืองและสถำนกำรณ์กำรเมืองของไทยเช่นกัน กำรแสดงเดี่ยว
ไมโครโฟนแต่ละครั้งนั้นสะท้อนให้เห็นถึงควำมคิดและทัศนคติต่อเรื่องกำรเมืองที่แฝงอยู่ในใจของผู้ชม
ส่วนมำกออกมำอย่ำงเห็นได้ชั ด โดยส่วนมำกมักจะมองว่ำนักกำรเมืองไทยเป็นผู้ที่ขำดควำมสำมำรถ
คอรัปชั่น ทะเลำะเบำะแว้ง แบ่งพรรคแบ่งสี และไม่เป็นที่เคำรพยำเกรงหรือน่ำเชื่อถือในสำยตำ
ของประชำชน ซึ่งสิ่งเหล่ำนี้สะท้อนให้เห็นผ่ำนปริบทและเรื่องรำวที่อุดมหยิบยกมำประชดประชัน
5.1.7 ความไม่ก้าวหน้าของประเทศไทยในเรื่องต่างๆ หรือเรื่องที่น่าอับอายของไทย
อุดมมักจะหยิบยกเรื่องควำมไม่ก้ำวหน้ำของประเทศไทยในด้ำนต่ำงๆ หรือเรื่องที่น่ำอับอำย
ของไทย ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่ผู้ชมทรำบปริบทกันดี มำกล่ำวถึงในเชิงประชดประชัน โดยใช้
ถ้อยคำนัยผกผันเป็นเครื่องมือ เรื่องที่ถูกนำมำประชดประชันในแง่ของควำมไม่ก้ำวหน้ำและควำมน่ำ
อับอำยของไทยพบว่ำมักจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบขนส่งมวลชนของไทย สัญญำณโทรศัพท์และ
สัญญำณอินเทอร์เน็ต แวดวงกีฬำ และกำรพัฒนำผิดๆ ในเรื่องต่ำงๆ ดังรำยละเอียดต่อไปนี้
5.1.7.1 ระบบขนส่งมวลชนของไทย
ระบบขนส่งมวลชนของไทยเป็นเรื่องที่ถูกอุดมนำมำประชดประชันในแง่ของควำมไม่ก้ำวหน้ำ
และไม่ค่อยได้รับกำรพัฒนำ ตัวอย่ำงเช่น รถไฟไทย อุดมประชดประชันว่ำรถไฟไทยนั้นสร้ำงขึ้นมำ
ตั้งแต่สมัยรัชกำลที่ 5 และใช้เรื่อยมำจนถึงปัจจุบัน โดยไม่มีกำรปรับปรุงหรือพัฒนำเท่ำใดนัก ทำให้
กำรเดินทำงด้วยรถไฟนั้นใช้เวลำนำนมำก ไม่สะดวก และเกิดปัญหำขึ้นบ่อยครั้ง ดังที่อุดมกล่ำว
ถ้อยคำนัยผกผันว่ำ “เรำมีระบบขนส่งมวลชนที่คนไทยทุกคนควรภูมิใจเต็มที่ รถไฟนี่เชิดหน้ำชูตำ
ตั้งแต่สมัย ร.5 ใช้มำถึงวันนี้ ” และ “นี่ได้ข่ำวเวียดนำมกับพม่ำ เร่งสร้ำงรถไฟฟ้ำ แซงหน้ำด่วนจี๋
ของไทยจำกกรุงเทพฯ ไปสุรำษฎร์ ใช้เวลำครึ่งชำติหอยทำกเรียกพี่ ” นอกจำกนั้นยังประชดประชัน
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ห้องน้ำบนรถไฟที่ผู้ชมต่ำงทรำบกันดีว่ำมีควำมแตกต่ำงจำกห้องน้ำทั่วไป เพรำะเมื่อขับถ่ำยลงไปแล้ว
สิ่งปฏิกูลต่ำงๆ ก็จะตกลงไปที่พื้นดินด้ำนล่ำงเลย นอกจำกนั้นยังมีเรื่องของกลิ่นที่เหม็นมำกๆและ
ควำมไม่สะอำดอีกด้วย โดยเรื่องนี้อุดมได้ประชดประชันด้วยกำรกล่ำวถ้อยคำนัยผกผันในลักษณะ
ของกำรแสร้งแนะนำผู้ชมว่ำ “รถไฟไทยนะครับ ถ้ำคุณได้ขึ้นรถไฟไทย อย่ำลืมเลยนะครับ อย่ำลืม
เข้ำห้องน้ำ ขอเลย ก่อนลง ขอซักดอกนึง” ไม่เพียงแต่รถไฟเท่ำนั้น เรือข้ำมฟำกหรือเรือด่วนก็เป็น
อีกระบบขนส่งมวลชนหนึ่งของไทยที่ถูกอุดมกล่ำวถึงในเชิงประชดประชันเรื่องน้ำในคลองแสนแสบที่
เหม็นมำก โดยใช้กำรแสร้งแนะนำให้ผู้ชมลองมำนั่งเรือในคลองแสนแสบ แล้วลองให้น้ำในคลอง
กระเด็นโดนหน้ำดู ดังข้อควำมที่ว่ำ “แต่ทีเด็ดอยำกให้คุณๆ ลองมำแล่นอยู่ในคลองแสนแสบแห่งนี้
หำงยำวๆ บนน้ำหมักเหม็นๆ ลองให้มันกระเด็นโดนหน้ำดูดิ ขำวอมชมพูทันใจ ดูอ่อนกว่ำวัย ไม่
ต้องพึ่งยันฮี” นอกจำกนั้นยังประชดประชันมำรยำทและกำรให้บริกำรที่ไม่ดีนักของผู้ให้บริกำรรถ
สำธำรณะ ไม่ว่ำจะเป็นคนขับรถแท็กซี่ คนขับรถโดยสำรประจำทำง (รถเมล์) หรือวินมอเตอร์ไซค์
ตัวอย่ำงเช่น อุดมประชดประชันคนขับรถแท็กซี่ที่มักจะปฏิเสธผู้โดยสำรที่เป็นคนไทยอยู่บ่อยครั้ง
และมักจะอ้ำงว่ำส่งรถไม่ทัน ดังที่อุดมกล่ำวถ้อยคำนัยผกผันว่ำ “คนขับมันก็เป็นคนไทย แต่ต่ำงชำติ
โบกเมื่อไหร่ มึงไปทุกที่ พอไทยกันเองโบกบ้ำง โบกจนกล้ำมขึ้นแขน 2 ข้ำง มึงก็ไม่ไปซักที ใกล้
หน่อยมึงก็ไม่ไป ไกลหน่อยมึงก็ไม่ไป ฝนตกมึงก็ไม่ไป ฝนไม่ตกมึงก็ไม่ไป ที่ไหนที่ไหนมึงก็ไม่ไป มึง
มำขับ ทำไม มึงช่ว ยบอกกูทีดิ๊ ” อีกทั้งยัง ประชดประชันโครงกำรจุดจอดรถแท็กซี่อั จฉริยะที่ไ ม่
สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพว่ำ “พัฒนำอะไรอีกอะ ช่วงนี้ ที่น่ำตื่นตำตื่นใจช่วงนี้ก็น่ำจะ
เป็นนี่ จุด…จอดรถ…แท็กซี่…อัจฉริยะ เคยไปลองยัง เคยไปลองยัง เค้ำเป็นแบบเทคโนโลยีแบบว่ำ
พอไปกดแล้ว อึ๊อ๊ะๆ แล้ว แท็กซี่ที่เรำกดเนี่ย แม่งจะมำจอด เคยไปลองมำแล้ว อัจฉริยะมำกเลย
แม่งไม่เคยมำเลย คันที่มำจอดคือคันที่กูออกไปโบกเองทั้งนั้นเลย” คนขับรถโดยสำรประจำทำง
(รถเมล์) ก็ถูกอุดมประชดประชันในเรื่องมำรยำทในกำรขับรถว่ำ “คนขับมำรยำทดีม้ำกกกก” และ
ประชดประชันกำรเปลี่ยนสีรถเมล์จำกสีเขียวเป็นสีส้มว่ำ “เปลี่ยนทำไม เปลี่ยนสีละจะได้อะไรขึ้น
ฮะ จะได้อะไรขึ้น ฮะ” “มึงเปลี่ยนสีละนิสัยมึงจะดีขึ้นหรอ” รวมไปถึงกำรประชดประชันกำร
ให้บริกำรที่ไม่คุ้มกับภำษีที่ประชำชนต้องเสียไปว่ำ “สุขสรำญรถเมล์ฟรี จำกภำษีกูนี่หนอ ต้องยืนรอ
3 ชั่วโคตร แต่ห้ำมโกรธเพรำะมันฟรี ” มอเตอร์ไซค์รับจ้ำงก็เป็นอีกกลุ่มบุคคลที่ถูกอุดมนำเรื่องรำว
กำรให้บริกำรในชีวิตประจำวันมำประชดประชันเช่นเดียวกัน โดยประชดประชันวินมอเตอร์ไซค์ด้วย
ถ้อยคำนัยผกผันว่ำ “ซ้อนมอเตอร์ไซค์นี่แหละเจ๋งสุด ทั้งสวนเลนทั้งมุดไม่กลัวเป็นผี เข่ำเขิ่วกูไม่ต้อง
สนใจ ถูรถเล็กรถใหญ่ อื้มมม… กระจกใคร มึงเอำดิ๊ อื้อ… อ้ำ… กูเจ็บแต่กูให้อภัย เพรำะอะไร
รู้มั้ย หมวกมึงหอมดี หึ! กูชอบรำในหมวกมึงอะ”
จำกตัวอย่ำงจะเห็นว่ำ เรื่องระบบขนส่งมวลชนของไทยที่อุดมนำมำประชดประชันนั้นเป็น
เรื่องที่ผู้ชมส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่ประสบกันอยู่ในชีวิตประจำวัน กำรนำเรื่องใกล้ตัวผู้ชมมำพูดถึงจะทำ
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ให้ผู้ชมรู้สึกมีส่วนร่วมหรือได้ระบำยควำมรู้สึกด้ำนลบต่อระบบขนส่งมวลชนของไทยออกมำผ่ำนกำร
ประชดประชันของอุดม นอกจำกนั้น กำรประชดประชันของอุดมในแง่นี้ยังเป็นกำรสะท้อนให้เห็นถึง
ปัญหำในเรื่องระบบขนส่งมวลชนของไทยที่ยังขำดกำรพัฒนำและให้บริกำรได้ไม่เต็มประสิทธิภำพ
รวมไปถึงบุคคลที่ให้บริกำรก็ยังขำดหัวใจแห่งกำรบริกำรที่ดี หำกมีบุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อ ง
เกิดกำรฉุกคิดและนำไปพัฒนำ ก็จะทำให้ระบบขนส่งมวลชนของไทยได้รับกำรปรับปรุงให้ดีขึ้นและ
เกิดประโยชน์สูงสุดในอนำคต
5.1.7.2 สัญญาณโทรศัพท์หรือสัญญาณอินเทอร์เน็ตของไทย
สัญญำณโทรศัพท์ห รื อสั ญญำณอินเทอร์เน็ตของไทยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อุดมหยิบยกมำ
ประชดประชันในแง่ของกำรไม่พัฒนำ อ่อนศักยภำพ และล้ำหลังกว่ำประเทศเพื่อนบ้ำน โดยอุดมได้
กล่ำวประชดประชันด้วยถ้อยคำนัยผกผันที่ขีดเส้นใต้ว่ำ “เอำง่ำยๆ แค่สัญญำณโทรศัพท์ ชำติอื่นเค้ำ
ขยับไปถึงไหนแล้วพี่ (ฮำ ปรบมือ) ลำวเลิวที่ชอบไปล้อเค้ำ ซึมไปเลยมั้ยเล่ำ เค้ำมี 4G (ฮำ) ของ
ไทยที่หลงใช้กันอยู่นำน มัน 3G อุปทำน จริงๆ มันแค่ 2G (ฮำ ปรบมือ) เค้ำบอกว่ำของจริงมำแน่
เมษำ เค้ำบอกว่ำของจริงมำแน่เมษำ ฝำกถำมด้วยว่ำ มันชำติหน้ำหรือชำตินี้” ฯลฯ
จะเห็นได้ว่ำนอกจำกอุดมจะกล่ำวถึงสัญญำณโทรศัพท์หรือสัญญำณอินเทอร์เน็ตของไทยว่ำ
ด้อยประสิทธิภำพและช้ำกว่ำประเทศเพื่อนบ้ำนแล้ว ลักษณะของถ้อยคำนัยผกผันยังเป็นถ้อยคำนัย
ผกผัน ในรู ปวัจ นกรรมกำรถำมซึ่งแสดงให้ เห็นว่ำเป็นกำรตั้งคำถำมเพื่อประชดประชันบุคคลและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรดูแลเรื่องดังกล่ำวอย่ำงเห็นได้ชัด
5.1.7.3 แวดวงกีฬา
อุดมประชดประชันเรื่องรำวต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นในแวดวงกีฬำของไทยและเป็นประเด็นที่สังคม
กำลังวิพำกษ์วิจำรณ์กันอย่ำงหนักในช่วงนั้น เช่น กำรประชดประชันบุคคลที่มักจะออกมำพูดว่ำจะ
พำนักบอลไทยไปแข่งฟุตบอลโลก ทั้งๆ ที่ควำมสำมำรถของนักฟุตบอลไทยในขณะนั้นยังไม่สำมำรถ
จะไปแข่งถึงบอลโลกได้ อีกทั้งนำยกสมำคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ในขณะนั้นคือ วรวีร์ มะกูดี
หรือที่รู้จักกันในนำม “บังยี” ก็กำลังเป็นที่วิพำกษ์วิจำรณ์ถึงกำรทำงำนที่ไม่มีประสิทธิภำพ และ
ส่งผลให้บอลไทยนั้นมีควำมสำมำรถล้ำหลังมำก จนถึงขนำดตำมไม่ทันบอลชำติอื่น อุดมจึงใช้ถ้อยคำ
นัยผกผันว่ำ “ถ้ำบอลไทยแม่งได้ไปบอลโลกจริงๆ นะ แสดงว่ำบอลทั้งโลกอะ แม่งไปบอลจักรวำล
กันหมดแล้ว” นอกจำกนั้นยังประชดประชันเรื่องที่ประเทศไทยในขณะนั้นเป็นถึงเจ้ำภำพฟุตซอลโลก
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แต่กลับใช้เวลำในกำรสร้ำงสนำมฟุตบอลที่หนองจอกนำนมำก จนกำรแข่งขันจบลงไปแล้ว ก็ยังไม่มี
วี่แววว่ำสนำมแข่งจะสร้ำงเสร็จ อุดมจึงได้ประชดประชันว่ำเมื่อสร้ำงเสร็จก็คงต้องเก็บเอำไว้เป็น
อนุสำวรีย์ เพรำะไม่ทันใช้งำนแล้ว ดังถ้อยคำนัยผกผันที่ขีดเส้นใต้ดังนี้ “ได้เป็นถึงเจ้ำภำพฟุตซอ
ลโลก อำยถึงกะโหลกเพรำะสนำมไม่มี สร้ำงเสร็จไม่ทันเค้ำใช้ มัวไปยืนเกำอะไรอยู่ตั้ง 2 ปี แข่ง
เสร็จจนเค้ำกลับเมืองนอก นี่สนำมหนองจอกยังไม่เสร็จนะนี่ เสร็จแล้วเอำไปทำอะไร ก็ต้องเก็บ
เอำไว้เป็นอนุเสำวรีย์ ก็เหมือน Hopewell อะ สร้ำงไว้ทำไม สร้ำงไว้รอวันทุบ เงินพวกกูทั้งนั้น
นนนนน” รวมไปถึงกำรประชดประชันวงกำรฟุตบอลไทยที่มัก จะมีกำรทะเลำะเบำะแว้งกันใน
สนำมแข่ง ไม่ว่ำจะเป็นกำรตบตีกัน กำรเอำปืนขู่กรรมกำร กำรกระทืบกรรมกำร กองเชียร์ตบตี
กันเอง ซึ่งเป็นเหตุให้ฟุตบอลไทยเป็นที่ถูกกล่ำวถึ งในด้ำนลบ และเป็นผลให้มีคนหลั่งไหลเข้ำมำให้
ควำมสนใจชมฟุตบอลไทยเป็นล้ำนๆ คน รำวกับว่ำนี่คือลักษณะเด่นของฟุตบอลไทยที่สำมำรถดึงดูด
ผู้ชมได้มำกมำย ในเรื่องนี้อุดมก็ได้กล่ำวประชดประชันด้วยกำรแสร้งแนะนำว่ำ “ถ้ำจะให้ทั้งโลกมำ
เตะบอลกับเรำ ต้องสร้ำงลักษณะฟุตบอลไทยขึ้นมำครับ จุดขำยเรำมีอยู่แล้วครับ ทำที่เรำถนัดไง
เรำตีกันเกือบทุกนัดอยู่แล้ว ตรงเนี้ยคือใช่เล้ย ถ้ำเป็นแมตช์ธรรมดำนี่ดูกันแบบเป็นพัน ในคลิปนะ
ฮะ แต่ถ้ำมีตีกัน เอำปืนขู่กรรมกำร กระทืบกรรมกำร กองเชียร์กระทืบกัน คนดูเป็นล้ำน เรำมำ
ถูกทำงแล้วครับ สร้ำงลักษณะฟุตบอลไทยขึ้นมำเลยครับ ตรงเนี้ยจุดแข็ง ฟุตบอลไทย บ็อกซิ่ง ศึก
แม่ไม้บอลไทย ตีกันทุกนัด แตกแจกทอง” ฯลฯ
จำกตัวอย่ำงจะเห็นได้ว่ำ อุดมสื่อทัศนคติในด้ำนลบที่มีต่อวงกำรฟุตบอลไทยออกมำผ่ำนกำร
ใช้ถ้อยคำนัยผกผันเป็นเครื่องมือ และกำรที่อุดมนำเรื่องนี้ มำประชดประชันก็เพรำะวงกำรฟุตบอลใน
ขณะนั้นกำลังเป็นที่จับตำมองของคนส่วนใหญ่และกำลังตกเป็นประเด็นที่สังคมวิพำกษ์วิจำรณ์กันอยู่
มำกมำย
5.1.7.4 การพัฒนาผิดๆ ในเรื่องต่างๆ
นอกจำกเรื่องที่กล่ำวมำข้ำงต้นแล้ว ในกำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟนอุดมยังได้หยิบยกเรื่องกำร
พัฒนำแบบผิดๆ ของคนไทยในเรื่องต่ำงๆ มำกล่ำวประชดประชันไว้อีกมำกมำย ตัวอย่ำงเช่น อุดม
ประชดประชันชำวจันทบุรีที่ภำคภูมิใจกันทั้งจังหวัดว่ำสำมำรถพัฒนำทุเรียนให้กลำยเป็นทุเรียนไร้
กลิ่นได้ ทั้งๆที่อุดมมองว่ำเป็นกำรพัฒนำที่ผิดจุด เพรำะมนุษย์เรำทำนสิ่งใดก็ย่อมต้องกำรที่จะได้
กลิ่นของสิ่งนั้นด้วย อุดมจึงเสนอว่ำควรจะคิดค้นพัฒนำเอำหนำมของทุเรียนออกจะเป็นประโยชน์
มำกกว่ำ ในเรื่องนี้อุดมก็ได้ประชดด้วยถ้อยคำนัยผกผันในรูปวัจนกรรมกำรชมดังที่ขีดเส้นใต้ว่ำ “เรำ
มักจะเรี ย งล ำดั บ ควำมส ำคั ญผิ ดอย่ำงเงี้ยแหละครับ ดูดิเ รำพัฒ นำอะไรอะ อะมองไปทำงภำค
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เกษตรกรรม เรำเก่งน่ะ ไทยนี่เรำเก่ง ไม่ต้องห่วง พัฒนำอะไรตอนนี้เนี่ย ชำวจันทบุรีภูมิใจครับ
พัฒนำผลิตภัณฑ์ อะไม่ใช่ ผลไม้ ทุเรียนไร้กลิ่น ภูมิใจกันทั้งจังหวัด เก่งจริงๆ เลยนะ ทุเรี ยนไร้
กลิ่น แล้ว…มึงจะเกิดมำเป็นทุเรียนทำไมวะ เพรำะทุเรียน กินทุเรียน เรำกินกลิ่นด้วยไง ไอพวกที่
ไม่ชอบ มึงก็ไม่ต้องชอบดิ ถูกมั้ยอะ เรำกินสตรอเบอร์รี่ เรำอยำกได้กลิ่นมันด้วยมั้ย อยำกได้ เรำ
กินมะม่วงอกร่อง เรำหอมอะ คือมนุษย์เรำเนี่ย ประสำทสัมผัส หูตำลิ้นจมูกกำยใจมันไปพร้อมกัน
คือ…ผมว่ำกลิ่น อะ เอำแม่งไว้เหอะ ที่พัฒ นำควรจะพัฒ นำอันดับแรกคือมึงเอำหนำมออกดีกว่ำ
ปัญหำที่พวกกูมีคือมีกะหนำม! เหมือนญี่ปุ่นเค้ำหน่อย ญี่ปุ่นเค้ำพัฒนำแตงโมใช่มะพี่ แตงโม อะ
แต่ก่อนแตงโมกลมๆ แพ็คส่งลำบำก เดี๋ยวนี้จำกกลมเปลี่ยนเป็นเหลี่ยม แพ็คง่ำย นี่คือเรียงลำดับ
ควำมสำคัญ ของเรำแม่งไปเอำเรื่องกลิ่นออกแล้วก็ดีใจ เอำหนำมออกเลย เอำให้หนำมทู่” ฯลฯ
จะเห็ นได้ว่ำอุดมรวบรวมควำมไม่ก้ำวหน้ำของประเทศไทยในเรื่องต่ำงๆ หรือเรื่องที่น่ำ
อับอำยของไทยมำกล่ำวถึงในเชิงประชดประชันได้อย่ำงกว้ำงขวำง และส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัว
ผู้ชม และผู้ชมมีส่วนเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันทั้งสิ้น
5.1.8 เรื่องราวต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่และชาวจังหวัดเชียงใหม่
ด้วยควำมที่อุดมชื่นชอบจังหวัดเชียงใหม่มำกจนถึงขนำดเปิดกิจกำรร้ำนไอศกรีมที่นั่น จึงทำ
ให้อุดมรู้จักจังหวัดเชียงใหม่ในหลำยๆ เรื่อง และส่งผลให้อุดมจัดกำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟนครั้งที่มีชื่อ
ว่ำ เดี่ยว7.5 และเดี่ยว 9.5 ขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นกำรจัดกำรแสดงครั้งย่อยเพื่อให้ชำวเชียงใหม่ได้
ชมโดยเฉพำะ เน้ น กำรบอกเล่ำเรื่องรำวที่อุดมไปประสบพบเจอมำขณะพำนักอำศัยอยู่ที่จังหวัด
เชียงใหม่ ซึ่งก็ยังไม่ทิ้งลำยกำรประชดประชันชำวจังหวัดเชียงใหม่ในหลำกหลำยเรื่อง โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่ง สำวเชียงใหม่ และเครื่องมือทำงภำษำที่อุดมใช้ในกำรประชดประชันก็คือถ้อยคำนัยผกผัน
อีกเช่นเคย ตัวอย่ำงเรื่องรำวที่อุดมนำมำประชดประชันชำวจังหวัดเชียงใหม่เช่น ร้ำนกำแฟที่จังหวัด
นี้มีเยอะมำก อุดมก็ประชดประชันด้วยถ้อยคำนัยผกผันว่ำ “มึงหกล้มหัวโขกไปไหนมีกำแฟแดกอยู่
แล้ ว ล่ ะ” สำวเชีย งใหม่ก็เป็ น กลุ่ มบุคคลหนึ่งที่ ถูกอุดมหยิบยกเรื่องรำวต่ำงๆ มำประชดประชั น
มำกมำย เช่น กำรที่สำวเชียงใหม่มีมอเตอร์ไซค์กันแทบทุกคน ใช้มอเตอร์ไซค์กันเยอะมำก ทุกคนมี
มอเตอร์ไซค์ขับ ไม่ว่ำจะเป็นนิสิต ข้ำรำชกำร ฯลฯ ล้วนแล้วแต่ขับมอเตอร์ไซค์กันทั้งสิ้น อุดมก็ได้
ประชดประชันว่ำ “มีเยอะเหมือนบัตรประชำชนอะ” นอกจำกนั้นยังประชดท่ำ ทำงกำรบังแดด
ในขณะขับมอเตอร์ไซค์ของสำวเชียงใหม่ที่มักจะยกมือซ้ำยขึ้นมำบังแดดแค่เพียงบริเวณหน้ำผำก
เท่ำนั้น ด้วยกำรใช้ถ้อยคำนัยผกผันว่ำ “มึงบังได้ตรงไหนวะเนี่ย” “บังอะไร! บังอะไร! มีจังหวัดไหน
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เค้ำทำกันบ้ำงเนี่ย !” และ “มึงอยำกได้เงินซื้อร่มมั้ย กูจะซื้อให้ ” อีกทั้งยังประชดน้องๆ นักศึกษำ
เชียงใหม่เรื่องกำรเที่ยวผับแต่ไม่ซื้อเบียร์ในผับ ส่วนใหญ่มักจะเดินไปซื้อที่เซเว่นซึ่งรำคำถูกกว่ำมำก
อุดมก็ได้ประชดประชันด้วยกำรกล่ำวถ้อยคำนัยผกผันว่ำ “สรุปมึงมำยืมที่เค้ำเต้นใช่มั้ยเนี่ย” ฯลฯ
กำรใช้ถ้อยคำนัยผกผันในกำรแสดงเป็นกลวิธีทำงภำษำของอุดมที่ใช้ในกำรบอกเล่ำเรื่องรำว
หรือแง่มุมต่ำงๆ ของชำวเชียงใหม่ในเชิงประชดประชัน เป็นเสมือนกำรหยอกเย้ำชำวเชียงใหม่ และ
เมื่อชำวเชียงใหม่ได้ฟังเรื่องรำวของตัวเองซึ่งเป็นเรื่องจริงทั้งสิ้น ก็เกิดอำรมณ์ขันไปกับกำรประชด
ประชันของอุดมอย่ำงมำก
5.1.9 การประชดผู้ชมในระหว่างทาการแสดง
จำกข้อมูลพบว่ำ อุดมไม่เพียงแต่ใช้ถ้อยคำนัยผกผันเพื่อประชดประชันบุคคลหรือเรื่องรำว
ต่ำงๆ เท่ำนั้น แต่ในขณะที่อุดมสื่อสำรโต้ตอบกับผู้ชม ก็พบว่ำ อุดมมีกำรใช้ถ้อยคำนัยผกผันในกำร
ประชดประชันผู้ชมด้วยเช่นกัน ดังตัวอย่ำง
(101) อุดมเปรียบเทียบวิธีกำรนำปลำกะพงไปทำอำหำรของคนญี่ปุ่นกับคน
ไทย
“ญี่ปุ่นกินอำหำรเป็นศิลปะ ทุกอย่ำงที่เค้ำทำเป็นศิลปะ ดูวิธีที่เค้ำทำนะ มันทำให้ของ
แพงขึ้น ยกตัวอย่ำงร้ำนไทยกับร้ำนญี่ปุ่น ไปตลำดพร้อมกัน ไปซื้อปลำกะพงขำวมำคน
ละ 1 ตัว 1 กิโลกรัม 100 บำท คนไทยเอำมำทำอะไรครับ เอำไปทอด ปลำกะพงทอด
กลับหน้ำ กลับหลัง ใส่ในจำน อย่ำลืมเอำผักรองจำนด้วย (ฮำ) น้ำซอสหวำนๆ 3 รส
ปึ๊บ รับมำ 100 ขำย 130 บำท ได้กำไรเท่ำไหร่ (อุดมกล่ำวถำมผู้ชม แต่มีผู้ชมบำงคน
ตอบว่ำ ได้กำไร 5 บำท) 5 บำท มึงเรียนหนังสือกันมั้ยเนี่ย (ฮำ)”
(เดี่ยว 7.5 / 2:09:04–2:09:58)
จำกตัวอย่ำงที่ (101) อุดมถำมผู้ชมว่ำ รับปลำกะพงมำ 100 บำท ขำย 130 บำท ได้กำไร
เท่ำไหร่ มีผู้ชมบำงคนตอบอุดมกลับมำว่ำ ได้กำไร 5 บำท อุดมจึงใช้ถ้อยคำนัยผกผันโต้ตอบผู้ชมกลับ
ได้ทันทีว่ำ “มึงเรียนหนังสือกันมั้ยเนี่ย” ซึ่งจัดเป็นถ้อยคำนัยผกผันในรูปวัจนกรรมกำรถำม แต่อุดม
เพียงแค่แสร้งใช้กำรถำมเพื่อประชดประชันแบบหยิกแกมหยอกผู้ชมบำงคนที่คำนวณตัวเลขง่ำยๆ ผิด
รำวกับว่ำไม่ได้เรียนหนังสือมำนั่นเอง
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(102) อุดมแจกของให้กับผู้ชมก่อนกำรแสดง
“แต่ละรอบนะฮะ เรำมีผ้ำห่มแจกอุ่นๆ กันทุ กรอบนะครับ รอบสุดท้ำยปีนี้
โฮะๆๆๆ ทำไมอยำกได้กั นนักหนำกั บอีข องเล็ กๆ น้อ ยๆ แค่เนี้ ย อยำกได้ มั้ยฮะ
(ผู้ ช มส่ ง เสี ย งตอบกลั บ พร้ อ มกั น ว่ ำ “อยำก”) อื้ ม หื ม มม เจนสั ม ผั ส ถึ ง พลั ง งำน
บำงอย่ำงที่กดดันขึ้นมำบนเวที (ฮำ ปรบมือ) เป็นพลังงำนแห่งควำมหิวกระหำย (ฮำ)
ปนควำมโลภนิดๆ (ฮำ) คืองี้ผมไปทำสัญญำประชำคมกับรอบอื่นๆ แล้วไงว่ำ รอบ
สุดท้ำยปี้นี้เรำจะไม่แจก คือถ้ำแจกไปก็ผิดสัญญำ ก็คือโกงไง เค้ำกำลังรณรงค์โตไป
ไม่โกงนะ (ฮำ) เอำงี้ๆ เป็นไปได้มะ เรำแจกละเรำแบบแอบๆ แจกกันได้ป้ะ (ผู้ชมส่ง
เสียงกรี๊ดและปรบมือ) เรำอย่ำไปบอกเค้ำละกันนะ เอำงี้เป็นกำรแจกแบบแอบๆ
แบบว่ำ ถ้ำเป็นรำชกำรก็คือว่ำ เวลำเค้ำให้ของกัน เค้ำให้กันใต้โต๊ะนะครับ แต่ว่ำเรำ
ไม่มีโต๊ะ เรำให้ของกันใต้เก้ำอี้ครับ อะล้วงครับ ล้วง ล้วง ครับ ล้วงครับ ล้วงครับ
(ผู้ชมส่งเสียงกรี๊ดด้วยควำมดีใจ) อื้อหืม สีหน้ำแช่มชื่นเหลือเกิน ฮะฮะฮ่ำ ผืนแรก
นะครับ ผืนสีเขียวให้ด้วยควำมสิเหน่หำนะครับ ผืนสีชมพูให้เป็นค่ำปิดปำกอย่ำไป
บอกใคร อะโบกๆๆ อ่ำว เอำงี้ลองเล่น wave เล่นwave มำจำกทำงนี้ก่อนมำ โอ้
โห อะหยุดๆ พันนึง พันห้ำไม่ต้องเลย พันนึง พันห้ำเฉยๆ เลย สองผืน เกินรำคำ
บัตรละ (ฮำ) เธอห่มละนอนไปเลยดีกว่ำ (ฮำ)”
(เดี่ยว 10/ 10:32-13:25)
จำกตัวอย่ำงที่ (102) อุดมกล่ำวโต้ตอบผู้ชมด้วยกำรใช้ถ้อยคำนัยผกผัน ในที่นี้อุดมต้องกำร
จะประชดประชันผู้ช มกลุ่มที่ซื้อบัตรในรำคำเพียง 1,000 และ 1,500 บำทว่ำไม่ต้องโบกผ้ำ เล่ น
wave หรือร่วมแสดงควำมดีใจไปกับผู้ชมคนอื่นๆ เพรำะกำรได้ของแจกเป็นผ้ำห่มสองผืนก็ถือว่ำ
คุ้มค่ำเกิน รำคำบั ตรแล้ ว กำรที่อุดมกล่ ำวว่ำ “เธอห่ มละนอนไปเลยดีกว่ำ ” จึงถือเป็นกำรแสร้ง
แนะนำเพื่อประชดประชันผู้ชมกลุ่มนี้ที่ซื้อบัตรในรำคำถูก รำวกับว่ำได้ผ้ำห่มสองผืนนี้ แล้วนอนหลับ
ไปโดยไม่ต้องชมกำรแสดงใดๆ ก็คุ้มค่ำมำกแล้วนั่นเอง
จะเห็นได้ว่ำ ผู้ชมอำจจะไม่ใช่กลุ่มเป้ำหมำยที่อุดมตั้งใจว่ำจะมำประชดประชันในกำรแสดง
โดยตรง เพรำะจะสังเกตได้ว่ำ กำรประชดประชันดังกล่ำวเป็นเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้น ณ ขณะนั้นและ
เป็นกำรโต้ตอบเฉพำะหน้ำ โดยที่อุดมเลือกใช้ถ้อยคำนัยผกผัน (verbal irony) เป็นเครื่องมือในกำร
โต้ตอบผู้ชม ซึ่งเป็นเสมือนกำรกล่ำววิพำกษ์พิจำรณ์ผู้ชมบำงคนทำงอ้อม แต่ไม่ดูรุนแรงจนเกินไป
ให้ควำมรู้สึกเป็นกำรหยอกล้อกันเล่นระหว่ำงอุดมกับผู้ชม และยังทำให้ผู้ชมส่วนใหญ่เกิดอำรมณ์ขัน
ได้อีกด้วย กำรใช้ถ้อยคำนัยผกผันโต้ตอบผู้ชมได้ทันทีเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ำอุดมเป็นบุคคลที่
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มีควำมสำมำรถในกำรใช้ถ้อยคำนัยผกผันในกำรประชดประชันเรื่องรำวต่ำงๆ ได้เป็นอย่ำงดี และใช้
บ่อยจนเป็นลีลำกำรใช้ภำษำอย่ำงหนึ่งของอุดม
สรุปได้ว่ำ ในกำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟน อุดมใช้ถ้อยคำนัยผกผันเพื่อวัตถุประสงค์อย่ำงหนึ่ง
คือกำรประชดประชันประเด็นและเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ทำงสังคมและกำรเมือง สังเกตได้จำกเนื้อควำม
ของถ้อยคำนั้นๆ ว่ำมีถ้อยคำกล่ำวถึงหรือพำดพิงถึงเป้ำหมำยของกำรประชดประชันต่ำงๆ ระดับ
ควำม แรง-เบำของเรื่องรำวหรือกลุ่มบุคคลเป้ำหมำยที่อุดมมักจะนำมำประชดประชันในกำรแสดงนั้น
ก็มีหลำยระดับ ตั้งแต่กำรประชดประชันเรื่องเล็กๆ ทั่วไปในชีวิตประจำวัน เช่น เรื่องประสบกำรณ์
ส่วนตัวของอุดมเอง ลูกน้องเปิดร้ำนแล้วขำดทุน กำรประชดประชันพี่ชำยของตนเรื่องสอนขับรถ
ฯลฯ ไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆ ในสังคมและกำรเมือง เช่น ปัญหำสังคม ลูกไม่เคำรพพ่อแม่ บุคคลที่มี
ชื่อเสียงที่กำลังตกเป็นข่ำวในสังคมอยู่ในขณะนั้น ควำมไม่ก้ำวหน้ำหรือเรื่องน่ำอับอำยของประเทศ
ไทยในด้ำนต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นระบบขนส่งมวลชน สัญญำณโทรศัพท์หรือสัญญำณอินเทอร์เน็ตของ
ไทย กำรพัฒนำที่ผิดจุดต่ำงๆ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรใช้ถ้อยคำนัยผกผันเพื่อประชดประชันเรื่อง
ควำมขั ด แย้ ง ของนั ก กำรเมื อ งไทยและกำรทุ จ ริ ต คอรั ป ชั่ น และกำรใช้ ถ้ อ ยค ำนั ย ผกผั น เพื่ อ
วิพำกษ์ วิจ ำรณ์ควำมสำมำรถของผู้ นำประเทศอย่ ำง น.ส.ยิ่ งลั กษณ์ ชิน วัตร นำยกรัฐ มนตรีใ น
ขณะนั้นในเรื่องกำรอ่ำนโพย ฯลฯ จะเห็นได้ว่ำ เนื่องจำกถ้อยคำนัยผกผันเป็นกลวิธีทำงภำษำที่
แสดงกำรประชดประชันได้ดีที่สุด กำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟนจึงจำเป็นต้องอำศัยกลวิธีทำงภำษำชนิดนี้
เป็นกลวิธีเด่นในกำรแสดง เพรำะโดยจุดเด่นของกำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟนคือกำรวิพำกษ์วิจำรณ์
เหตุ ก ำรณ์ แ ละประเด็ น ต่ ำ งๆ ในสั ง คม ดั ง นั้ น กำรใช้ ถ้ อ ยค ำนั ยผกผั น จึ ง ช่ ว ยให้ ก ำรแสดงเดี่ ย ว
ไมโครโฟนของอุดมสำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ข้อนี้ได้อย่ำงดี ทำให้กำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟนแตกต่ำง
ไปจำกกำรแสดงตลกทั่ว ๆ ไป เพรำะไม่ใช่แค่เพียงให้ผู้ ช มเกิดอำรมณ์ขันเท่ำนั้น แต่ยังแฝงกำร
วิ พ ำกษ์ วิ จ ำรณ์ สั ง คมในมิ ติ ต่ ำ งๆ ที่ ทั น สมั ย และทั น ต่ อ เหตุ ก ำรณ์ ท ำให้ ผู้ ช มสนใจเป็ น พิ เ ศษ
นอกจำกนั้น จำกกำรจัดกลุ่มจัดประเภทของเรื่องรำวและบุคคลที่อุดมมักจะนำมำประชดประชันใน
กำรแสดงนั้น ยังสื่อให้เห็นถึงมุมมองและทัศนคติในด้ำนลบที่ ผู้ชมส่วนใหญ่มีต่อบุคคลหรือเรื่องรำว
เหล่ำนี้เป็นพิเศษอีกด้วย เช่น เจ้ำหน้ำที่รัฐ นักกำรเมือง ควำมไม่ก้ำวหน้ำของประเทศไทยในด้ำน
ต่ำงๆ ฯลฯ
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5.2 สร้างอารมณ์ขัน
Panpothong (1996) ได้ศึกษำหน้ำที่ของถ้อยคำนัยผกผันจำกมุมมองของผู้พูดภำษำไทยไว้
ในงำนวิจัยเรื่อง “A pragmatic study of verbal irony in Thai” พบว่ำ โดยส่วนใหญ่ผู้พูด
ภำษำไทยมักจะใช้ถ้อยคำนัยผกผันเพื่อสร้ำงควำมเจ็บปวดหรือเพื่อสื่อทัศนคติด้ำนลบไปยังผู้อื่น แต่
หน้ำที่อีกอย่ำงหนึ่งของถ้อยคำนัยผกผันจำกมุมมองของผู้พูดภำษำไทยก็คือ ใช้เพื่อสร้ำงอำรมณ์ขัน
(Panpothong, 1996: 121) ในกำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟนก็เช่นกัน นอกจำกหน้ำที่ด้ำนกำรประชด
ประชันแล้ว ถ้อยคำนัยผกผันเองก็เป็นกลวิธีทำงภำษำที่สำมำรถสร้ำงอำรมณ์ขันให้กับผู้ชมไปพร้อม
กันด้วย
จำกกำรศึกษำข้อมูล ผู้วิจัยพบว่ำ หลังจำกที่อุดมกล่ำวถ้อยคำนัยผกผันแล้ว ก็มักเรียกเสียง
หัวเรำะจำกผู้ชมได้ทุกครั้ง บำงครั้งมีเสียงหัวเรำะยำวนำน เสียงหัวเรำะของผู้ชมเป็นสิ่งหนึ่งที่แสดง
ให้เห็นว่ำ ถ้อยคำนัยผกผันช่วยสร้ำงอำรมณ์ขันให้แก่ผู้ชม ผู้วิจัยจะวิเครำะห์ให้เห็นชัดว่ำ ถ้อยคำ
นัยผกผันที่อุดมใช้เป็นกลวิธีเด่นในกำรแสดงนั้นสำมำรถสร้ำงอำรมณ์ขันให้กับผู้ชมได้อย่ำงไร โดยนำ
ทฤษฎีอำรมณ์ขันมำเป็นกรอบในกำรวิเครำะห์
5.2.1 หน้าที่ด้านสร้างอารมณ์ขันที่พิจารณาตามทฤษฎีความไม่เข้ากัน
ฟรำนซิส ฮัทเชสัน (Hutcheson, 1750) ได้อธิบำยแนวคิดสำคัญของทฤษฎีนี้ไว้ว่ำ อำรมณ์
ขันคือกำรรับรู้ควำมไม่เข้ำกันระหว่ำงสิ่ง 2 สิ่ง ดังนั้น ปัจจั ยและตัวกระตุ้นที่ทำให้เกิดอำรมณ์ขัน
หลักๆ ก็คือควำมไม่เข้ำกัน ผู้วิจัยเห็นว่ำ ถ้อยคำนัยผกผันเป็นกลวิธีทำงภำษำอย่ำงหนึ่งที่สื่อควำมไม่
เข้ำกันระหว่ำงรูปภำษำกับเจตนำของผู้พูดหรือควำมเป็นจริงที่ปรำกฏ หรือกล่ำวอีกนัยหนึ่งก็คือ
แสดงให้เห็นถึงควำมไม่เข้ำกันระหว่ำงควำมหมำยตำมรูปกับควำมหมำยที่ผู้พูดต้องกำรสื่อ ถ้อยคำนัย
ผกผันจึงเป็นกลวิธีทำงภำษำที่สำมำรถสร้ำงอำรมณ์ขันได้เช่นเดียวกัน
อำรมณ์ขันที่เกิดขึ้นจำกควำมไม่เข้ำกันตำมประเภทต่ำงๆ ที่พบในกำรแสดงของอุดม มีดังนี้
5.2.1.1 การกล่าวถ้อยคาที่มีความหมายขัดแย้ง กับถ้อยคาใกล้เคียง ผู้ชมจะ
มองเห็นควำมไม่เข้ำกันระหว่ำงควำมหมำยของถ้อยคำนั้นกับถ้อยคำแวดล้อม และเมื่อผู้ชมค้นพบ
ควำมไม่เข้ำกันนี้ได้ และอำศัยปริบทในกำรช่วยตีควำม
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5.2.1.2 การกล่าวถึงสิ่งที่เป็นไปไม่ได้หรือไม่สมเหตุสมผล ผู้ชมจะมองเห็นควำม
ไม่เข้ำกัน ระหว่ ำงถ้อยคำที่ไม่ส มเหตุส มนั้นกับควำมเป็นจริงของโลก หรือกล่ ำวอีกนัยหนึ่งได้ว่ำ
ถ้อยคำนั้นๆ เบี่ยงเบนไปจำกมำตรฐำนหรือควำมเป็นจริงของโลก ควำมไม่เข้ำกันนี้จะส่งผลให้ผู้ชม
เกิดอำรมณ์ขัน
5.2.1.3 การกล่าวเน้นให้เกินจริงอย่างมาก ผู้ช มจะมองเห็นควำมไม่เข้ำกัน
ระหว่ำงถ้อยคำที่เกินจริงนั้นกับควำมเป็นจริงของโลก หรือกล่ำวอีกนัยหนึ่งได้ว่ำ ถ้อยคำนัยผกผันใน
ลักษณะนี้เบี่ยงเบนไปจำกมำตรฐำนควำมเป็นจริงของโลก คือมำกเกินกว่ำควำมเป็นจริงที่ควรจะเป็น
เมื่อผู้ชมรับรู้ควำมไม่เข้ำกันดังกล่ำวได้ ผู้ชมก็จะเกิดอำรมณ์ขัน
5.2.1.4 การกล่าวถ้อยคานัยผกผันแบบเสียงสะท้อนกลับ ตำมที่ Wilson and
Sperber (1992) ได้อธิบำยไว้ว่ำ ถ้อยคำนัยผกผันลักษณะนี้ เป็นกำรนำถ้อยคำที่บุคคลอื่นเคยกล่ำว
ไว้ก่อนหรือควำมคิดที่ผู้พูดคิดว่ำบุคคลอื่นคิดเช่นนั้นมำกล่ำวซ้ำในลักษณะของกำรเลียนแบบหรือ
สะท้อนกลับควำมคิดของบุคคลอื่นในเชิงล้อเลียนหรือเย้ยหยัน ซึ่งตัวผู้พูดเองก็ไม่ได้คิดเช่นนั้นหรือ
เห็นด้วยกับถ้อยคำที่ตนกล่ำว ในกำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟน ผู้ชมจะรู้สึกขบขันได้จำกควำมไม่เข้ำกัน
ระหว่ำงควำมหมำยตำมรูปกับควำมหมำยในเชิงประชดประชันที่อุดมต้องกำรสื่อ
5.2.1.5 การกล่าวถ้อยคานัยผกผันในรูปวัจนกรรมต่างๆ ที่ละเมิดเงื่อนไขความ
จริงใจ ถ้อยคำนัยผกผันในลักษณะนี้สำมำรถสร้ำงอำรมณ์ขันให้กับผู้ชมได้เช่นกัน เนื่องจำกผู้ชมจะ
มองเห็นควำมไม่เข้ำกันระหว่ำงควำมหมำยตำมรูปกับควำมหมำยนัยผกผันที่อุดมต้องกำรสื่อจริงๆ
เช่น ถ้อยคำนัยผกผันในรูปวัจนกรรมกำรถำม รูปประโยคเป็นประโยคคำถำม แต่แท้จริงแล้วอุดม
ไม่ได้ต้องกำรคำตอบกลับ มำ ถ้อยคำนัยผกผันในรูปวัจนกรรมกำรขอร้อง รูปประโยคแสดงกำร
ขอร้อง แต่อุดมกลับไม่ได้ต้องกำรให้ผู้ฟังกระทำตำมคำขอร้องนั้น หรือถ้อยคำนัยผกผันในรูปวัจนกร
รมกำรบอกกล่ำว แต่อุดมกลับไม่ได้เชื่อในสิ่งที่ตนบอกเล่ำไป ควำมไม่เข้ำกันระหว่ำงควำมหมำยตำม
รูปกับสิ่งที่อุดมต้องกำรจะสื่อนี้เองที่ทำให้ผู้ชมเกิดอำรมณ์ขันได้
ตัวอย่ำงถ้อยคำนัยผกผันที่อุดมใช้เพื่อสร้ำงอำรมณ์ขันให้กับผู้ชม เช่น
(102) อุดมกล่ำวถึงควำมสกปรกของคลองแสนแสบ
แต่ทีเด็ดอยำกให้คุณๆ ลองมำแล่นอยู่ในคลองแสนแสบแห่งนี้ หำงยำวๆ
บนน้ำหมักเหม็นๆ ลองให้มันกระเด็นโดนหน้ำดูดิ ขำวอมชมพูทันใจ ดูอ่อนกว่ำวัย
ไม่ต้องพึ่งยันฮี (ฮำ)
(เดี่ยว 10/ 2:06:45-2:07:06)
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(103) อุดมเล่ำเรื่องรำวชีวิตของตนในสมัยวัยเด็ก
พ่อตำย แม่เฟ้งฟ้ำง เฟ้งฟ้ำงเลยฮะ และหว่ำเว้มำกๆ (ฮำ) พ่อตำยทิ้งลูกไว้
3 คน อยู่ ในท้องแม่ห นึ่ ง ผมคนกลำง ละก็พี่ช ำยคนโต แม่ก็ส ะเทือนใจมำก
ต้องกำรพำลูกๆ เนี่ยหนีออกจำกจุดเกิดเหตุ ออกไปยังดินแดนแสนไกลที่ตัวเองไม่รู้จัก
ไม่มีญำติเลยซักคนนึง คือจังหวัด สุรินทร์ ไม่มีเหตุผลฮะ คือแกบอกว่ำตอนนั้น แก
งงไปหมดเลย ก็เลยดุ่มๆ ไปทำงนั้น ญำติก็ดึงตัวพี่ชำยเอำไว้ เพรำะว่ำหน้ำตำน่ำรัก
น่ำชัง แม่ก็เอำน้องในท้องไปด้วย ส่วนผมก็อย่ำงที่รู้กันนะครับ ก็…สองฝ่ำยก็เกี่ยงกัน
ไม่เอำ (ฮำ) ฮะ…เห็นคุณค่ำตัวเองตั้งแต่เด็กแล้วครับ (ฮำ)
(เดี่ยว 9/ 17:57–18:45)
(104) อุดมแต่งคำขวัญกรุงเทพฯ ตอนหนึ่ง
มำกศั ก ดิ์ ศ รี คื อ ช่ ำ งกล ตี ทุ ก คนไม่ เ ลื อ กหน้ ำ มี ด ระเบิ ด ปื น ปำกกำ
ลูกหลงมำเรำสุขสันต์ (ฮำ) 
(เดี่ยว 9/ 2:59:59-3:00:09)
จำกตัวอย่ำงจะเห็นว่ำ ถ้อยคำนัยผกผันที่อุดมใช้ทำหน้ำที่สร้ำงอำรมณ์ขันให้กับผู้ชมได้อย่ำง
ดี สังเกตได้จำกเสียงหัวเรำะของผู้ชมหลังจำกที่อุดมกล่ำวถ้อยคำนัยผกผัน จำกตัวอย่ำงที่ (1 02)
อุดมกล่ำวถ้อยคำนัยผกผันในรูปวัจนกรรมกำรแนะนำ ทั้งๆ ที่จริงๆ แล้ว อุดมไม่ได้ต้องกำรให้ผู้ชม
ลองมำแล่นเรือในคลองแสนแสบจริงๆ เพรำะผู้ชมต่ำงก็ทรำบกันดีอยู่แล้วว่ำน้ำในคลองแสนแสบนั้น
สกปรกมำก ดังนั้นเมื่อผู้ชมเห็นควำมไม่เข้ำกันระหว่ำงควำมหมำยตำมรูปกับควำมหมำยนัยผกผันที่
อุดมต้องกำรสื่อ ผู้ชมก็จะเกิดอำรมณ์ขัน จำกตัวอย่ำงที่ (103) ก็เช่นเดียวกัน อุดมกล่ำวถ้อยคำนัย
ผกผั น ในรู ป วัจ นกรรมกำรบอกกล่ำว แต่อุดมไม่ได้ต้องกำรสื่ อ ควำมตำมรูปเช่นนั้น ซึ่งเมื่อผู้ ช ม
พิจำรณำจำกปริบทก็จะเห็นควำมไม่เข้ำกันระหว่ำงควำมหมำยตำมรูปกับควำมหมำยที่อุดมต้องกำร
สื่อได้อย่ำงชัดเจน ผู้ช มก็จ ะเกิดอำรมณ์ขัน เช่นเดียวกับตัว อย่ำงที่ (104) ที่อุดมกล่ ำวถ้อยคำ
นัยผกผันในรูปวัจนกรรมกำรบอกกล่ำว แต่อุดมไม่ได้ต้องกำรสื่อว่ำเมื่อถูกลูกหลงจำกกำรตีกันของ
เด็กช่ำงกลแล้วจะเกิดควำมสุขสันต์จริง ควำมไม่เข้ำกันระหว่ำงควำมหมำยตำมรูปกับควำมหมำยใน
เชิงประชดประชันที่อุดมต้องกำรสื่อนี้เองที่ทำให้ผู้ชมเกิดอำรมณ์ขัน
สรุปได้ว่ำ กำรรับรู้ควำมไม่เข้ำกันระหว่ำงควำมหมำยตำมรูปกับควำมหมำยที่ต้องกำรสื่อนั้น
ทำให้ผู้ชมเกิดอำรมณ์ขันได้ตำมทฤษฎีควำมไม่เข้ำกัน นอกจำกนั้น บำงครั้งผู้ชมอำจจะเกิดอำรมณ์
ขันได้จำกกำรรับรู้ควำมไม่เข้ำกั นระหว่ำงถ้อยคำนัยผกผันที่มีควำมหมำยด้ำนบวกกับอวัจนภำษำ
ประกอบถ้อยคำนั ย ผกผั น ที่อุดมมักจะแสดงออกมำในด้ำนลบ เช่น กำรกลอกสำยตำในขณะที่
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กล่ำววัจนกรรมกำรชม ควำมไม่เข้ำกันนี้ทำให้ผู้ชมเกิดกำรตระหนักรู้ว่ำอุดมไม่ได้ต้องกำรสื่อควำม
ตำมรูป และส่งผลให้เกิดอำรมณ์ขันได้ตำมทฤษฎี นอกจำกนี้ผู้วิจัยสังเกตเห็นว่ำ ถ้อยคำนัยผกผันที่
อุดมใช้นั้น ไม่เพียงแต่สร้ำงอำรมณ์ขันให้กับผู้ชมเท่ำนั้น แต่อำรมณ์ขันที่เกิดขึ้นเป็นอำรมณ์ขันที่แฝง
นัยของกำรประชดประชันและระบำยควำมคับข้องใจในเรื่องนั้นๆ ไปด้วย
อย่ ำ งไรก็ ต ำม นั ก ทฤษฎี บ ำงท่ ำ น เช่ น เจอร์ รี่ ซู ล ส์ (Suls 1972) ผู้ เ สนอทฤษฎี
ควำมไม่เข้ำกัน-กำรแก้ไข (incongruity-resolution) ได้กล่ำวไว้ว่ำ กำรที่บุคคลจะบรรลุถึงอำรมณ์
ขันได้ต้องไม่เพียงแต่มองเห็นควำมไม่เข้ำกันเท่ำนั้น แต่จะต้องแก้ไขควำมไม่เข้ำกันดังกล่ำวได้ด้วย
ซึ่งผู้วิจัยเห็นสอดคล้องกับแนวคิดดังกล่ำวข้ำงต้น เนื่องจำกกรณีของกำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟน ผู้ชม
จะเกิดอำรมณ์ขันได้ก็ต่อเมื่อมองเห็นควำมไม่เข้ำกันระหว่ำงควำมหมำยตำมรูปกับควำมหมำยที่อุดม
ต้องกำรสื่อ รวมไปถึงสำมำรถตีควำมและเข้ำใจกำรประชดประชันของอุดมได้ จึงจะเกิด อำรมณ์ขัน
แต่บำงกรณี อำจมีผู้ชมบำงคนที่ไม่ทรำบปริบท ทำให้ไม่สำมำรถตีควำมควำมหมำยนัยผกผันที่อุดม
ต้องกำรสื่อได้ และไม่เกิดอำรมณ์ขัน ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยสังเกตเห็นว่ำ อุดมจึงมักจะมีกำรเกริ่นหรือเล่ำ
เรื่องรำวต่ำงๆ มำให้ผู้ชมฟังก่อนเสมอ เพื่อให้ผู้ชมทันปริบท และสำมำรถรับรู้ได้ว่ำถ้อยคำที่จะกล่ำว
ถัดไปนั้นตนไม่ได้ต้องกำรสื่อควำมตำมรูป นอกจำกนั้นยังพบว่ำอุดมมักจะใช้อวัจนภำษำที่มีควำม
ขัดแย้งหรือไม่เข้ำกันกับวัจนกรรมที่ตนกล่ำวเพื่อช่วยสื่อให้ผู้ชมรับรู้ได้ว่ำขณะนั้นตนกำลังสื่อควำม
นัย ผกผั น อยู่ อีกทั้ งควำมไม่เข้ำกันระหว่ำงอวัจนภำษำกับวัจนกรรมก็เป็นตัว กระตุ้นให้ ผู้ ช มเกิด
อำรมณ์ขันได้อีกทำงหนึ่งด้วย
5.2.2 หน้าที่ด้านสร้างอารมณ์ขันที่พิจารณาตามทฤษฎีความเหนือกว่า
ทฤษฎีควำมเหนือกว่ำ (Superior theory) มีจุดเริ่มต้นมำจำกแนวคิดของโทมัส ฮอบส์
(Hobbs 1651) นักปรัชญำชำวอังกฤษ แนวคิดสำคัญคือ มนุษย์จะรู้สึกขำเมื่อตนเป็นฝ่ำยที่
เหนือกว่ำ รู้สึกขำในควำมด้อยกว่ำของผู้อื่น รู้สึกขำในควำมหำยนะของผู้อื่น แต่หำกบุคคลที่มี
ควำมคิดเช่นเดียวกับตนตกเป็นเป้ำของอำรมณ์ขันก็จะไม่รู้สึกขำ เพรำะเท่ำกับว่ำตนถูกทำให้เป็นฝ่ำย
ทีด่ ้อยกว่ำไปด้วย ในกำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟนนั้น ถ้อยคำนัยผกผันที่อุดมเลือกมำใช้เป็นกลวิธีเด่นใน
กำรแสดงนั้นสำมำรถสร้ำงอำรมณ์ขันให้กับผู้ชมได้ ซึ่งบำงส่วนสำมำรถนำทฤษฎีควำมเหนือกว่ำนี้มำ
ใช้อธิบำยได้ว่ำ ผู้ชมเกิดอำรมณ์ขันได้อย่ำงไร กล่ำวคือ ในกำรแสดงบำงส่วน อุดมจะหยิบยก
เรื่องรำวที่ผู้ฟังมองว่ำเป็นเรื่องน่ำตลกหรือพฤติกรรมที่น่ำอับอำยของบุคคลกลุ่มต่ำงๆ เช่น คนใกล้
ตัวของอุดม บุคคลที่มีชื่อเสียง พนักงำนหรือเจ้ำหน้ำที่ต่ำงๆ รวมไปถึงนักกำรเมืองซึ่งถือเป็นกลุ่มผู้มี
อำนำจในสังคม มำล้อเลียนหรือวิพำกษ์วิจำรณ์โดยใช้ถ้อยคำนัยผกผันเป็นเครื่องมือ ซึ่งอำรมณ์ขัน
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ของผู้ชมเกิดจำกกำรที่ผู้ชมรู้สึกว่ำตัวเองเป็นฝ่ำยที่เหนือกว่ำในขณะนั้นหรือในเรื่องนั้นๆ อีกทั้งยัง
รู้สึกขำในควำมด้อยกว่ำของกลุ่มบุคคลที่อุดมเลือกมำล้อเลียน ดังตัวอย่ำงต่อไปนี้
ตั ว อย่ ำ งกำรวิ พ ำกษ์ วิ จ ำรณ์ ล้ อ เลี ย นบุ ค คลที่ มี อ ำนำจอย่ ำ ง น.ส.ยิ่ ง ลั ก ษณ์ ชิ น วั ต ร
นำยกรัฐมนตรีในขณะนั้น ในเรื่องกำรอ่ำน
(105) อุดมกล่ำวถึงเรื่องกำรอ่ำนของเด็กไทย
“ผู้ ใ หญ่ ค วรอ่ ำ นให้ เ ด็ ก เห็ น เป็ น เยี่ ย งอย่ ำ ง อ่ ำ นให้ เ ด็ ก เห็ น บ้ ำ งเป็ น
ตั ว อย่ ำ งที่ ดี ตั ว อย่ ำ งมี อ ยู่ ถ มไป ไม่ ต้ อ งดู อื่ น ไกลนำยกรั ฐ มนตรี (ฮำ ปรบมื อ )
ภำษำไทยหรือภำษำอังกฤษ ภำษำอังกฤษหรือภำษำไทย แค่มีโพยยื่นให้ ก็อ่ำนได้
ทันที (ฮำ ปรบมือ)”
(เดี่ยว 10/ 2:14:01-2:14:31)
จำกตัวอย่ำงที่ (105) หำกผู้ชมทรำบปริบท ณ ขณะนั้น หรือสังเกตจำกถ้อยคำแวดล้อม
(co-text) ที่ว่ำ “ภำษำไทยหรือภำษำอังกฤษ ภำษำอังกฤษหรือภำษำไทย แค่มีโพยยื่นให้ ก็อ่ำนได้
ทันที” ก็จะทรำบได้ทันทีว่ำ อุดมต้องกำรประชดประชันน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นำยกรัฐมนตรีใน
ขณะนั้น ที่มักจะถูกวิพำกษ์วิจำรณ์อยู่บ่อยครั้งที่ออกมำแถลงข่ำว ให้สัมภำษณ์นั กข่ำว หรือกำร
กล่ำวปำฐกถำที่ประเทศต่ำงๆ ก็มักจะต้องคอยอ่ำนสคริปต์อยู่เสมอ และมักจะถูกวิจำรณ์ในเรื่องกำร
อ่ำนคำทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษแบบผิดๆ อยู่บ่อยครั้ง ถ้อยคำนัยผกผันในตัวอย่ำงนี้นอกจำก
จะทำหน้ำที่ในกำรประชดประชันและวิพำกษ์วิจำรณ์น.ส.ยิ่งลักษณ์ในเรื่อ งควำมสำมำรถในกำรอ่ำนที่
ไม่ สมกั บ เป็ น นำยกรั ฐ มนตรี แ ล้ ว ยั ง สำมำรถท ำให้ ผู้ ช มเกิ ด อำรมณ์ ขั น ได้ ต ำมทฤษฎี ค วำม
เหนือกว่ำด้วย สังเกตได้ว่ำ เมื่ออุดมกล่ำวถ้อยคำนัยผกผันนี้ ผู้ชมก็เปล่งเสียงหัวเรำะขึ้นมำอย่ำง
พร้ อมเพรี ยงกัน ค่อนข้ำงยำวนำน อีกทั้งยังแสดงอำกำรถูกใจชอบใจด้วยกำรปรบมือร่ว มไปด้ว ย
สำเหตุที่ผู้ชมเกิดอำรมณ์ขันนั้นเกิดจำกกำรที่ผู้ชมรู้สึกขำในพฤติกรรมดังกล่ำว กำรที่อุดมนำ น.ส.ยิ่ง
ลักษณ์ ซึ่งเป็นถึงนำยกรัฐมนตรีในขณะนั้นมำวิพำกษ์วิจำรณ์และล้อเลียนในครั้งนี้จึงทำให้ผู้ชมรู้สึกว่ำ
ตนเป็นฝ่ำยที่เหนือกว่ำผู้มีอำนำจ สิ่งนี้จึงทำให้ผู้ชมเกิดอำรมณ์ขัน
จะเห็นได้ว่ำ นั กกำรเมืองซึ่งถือเป็นผู้ที่มีอำนำจก็ยังถูกนำมำวิพำกษ์วิจำรณ์และเป็นเป้ำ
ล้อเลียนในกำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟนด้วยเช่นกัน ซึ่งผลกำรศึกษำนี้สอดคล้องกับงำนวิจัยที่ศึกษำ
วำทกรรมเรื่องตลกภำษำไทยของกำญจนำ เจริญเกียรติบวร (2548) ซึ่งได้อธิบำยไว้ว่ำ ผู้เขียนเรื่อง
ตลกภำษำไทยมักจะนำกลุ่มบุคคลต่ำงๆ ที่มีอำนำจ เช่น นักกำรเมือง เจ้ำหน้ำที่รัฐ มำเป็นเป้ำ
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ล้อเลียนอยู่เสมอ โดยนักกำรเมืองมักจะถูกวิพำกษ์วิจำรณ์หรือล้อเลียนในเรื่องลักษณะของคำพูดที่ไม่
น่ำไว้วำงใจ กำรแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตัวและกำรคอรัปชั่น รวมไปถึงเรื่องส่วนตัวและบทบำทใน
ครอบครั ว ส่ ว นเจ้ ำ หน้ ำ ที่ รั ฐ โดยเฉพำะข้ ำ รำชกำรต ำรวจมั ก ถู ก น ำเสนอให้ ก ลำยเป็ น คนโง่
ไร้ควำมสำมำรถ คอรัปชั่น ไม่น่ำไว้วำงใจให้ดูแลทุกข์สุขของประชำชนได้ (กำญจนำ เจริญเกี ยรติ
บวร, 2548: 150-152) อย่ำงไรก็ตำม ควำมแตกต่ำงของเรื่องตลกกับกำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟนของ
อุดมในแง่ที่นำกลุ่มบุคคลที่มีอำนำจมำเป็นเป้ำล้อเลียนคือ เรื่องตลกจะใช้วิธีกำรล้อเลียนโดยอำศัย
กลวิธีทำงภำษำต่ำงๆ เช่น กำรเล่นคำ กำรซ้อนมุข เป็นต้น ซึ่งอำจจะไม่ใช่ กำรประชดประชัน
เสมอไป ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น กำรสร้ ำ งเรื่ อ งรำวให้ ภ ำพลั ก ษณ์ ข องบุ ค คลกลุ่ ม นี้ ก ลำยเป็ น คนที่ ไ ร้
ประสิทธิภำพและเป็นตัวตลก แต่ในกำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟนนั้น อุดมจะไม่ใช้กำรแต่งเรื่องรำว
ขึ้นมำเหมือนอย่ำงเรื่องตลก แต่อุดมจะนำเรื่องที่เกิดขึ้นจริง สถำนกำรณ์ที่ เกิดขึ้นจริงในสังคมที่ทุก
คนต่ำงพบเจอ และมีประสบกำรณ์โดยตรงกับบุคคลกลุ่มนี้มำเล่ำและประชดประชันโดยใช้ถ้อยคำนัย
ผกผันเป็นเครื่องมือ ซึ่งถือเป็นกำรวิพำกษ์วิจำรณ์ทำงอ้อม ในขณะเดียวกันก็สำมำรถสร้ำงอำรมณ์
ขันให้กับผู้ชมได้เป็นอย่ำงมำกตำมทฤษฎีควำมเหนือกว่ำ ในแง่นี้จะเห็นได้ชัดว่ำในระหว่ำงกำรแสดง
นั้นผู้ชมเสมือนได้กลับมำเป็นผู้มีอำนำจเหนือบุคคลกลุ่มนี้ทันที เสียงหัวเรำะสื่อให้เห็นถึงควำมสะใจ
ถูกใจ โดนใจ ซึ่งสังเกตได้จำกกำรปรบมือร่วมด้วย นอกจำกนั้นกำรที่อุดมหยิบยกกลุ่มคนกลุ่มนี้ ซึ่ง
เป็นกลุ่มผู้มีอำนำจในสังคมมำเป็นเป้ำล้อเลียนแสดงให้เห็นว่ำ ถ้อยคำนัยผกผันเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้
อุดมสำมำรถดึงบุคคลที่มีอำนำจสูงลงมำหยอกล้อ และทำให้ผู้ชมเกิดอำรมณ์ขันได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
เรื่ องตลกต่ ำงๆ ที่มั กจะล้ อเลี ย นบุ คคลที่ มีอ ำนำจเช่ นกั น ดั งที่ เบอร์ เกอร์ (1996) ได้ กล่ ำวไว้ ว่ ำ
นักกำรเมืองเป็นผู้ที่มีอำนำจมำก ซึ่งย่อมมีภำพลักษณ์ที่ดูมีระยะห่ำงหรือสูงกว่ำคนทั่วไป แต่เรื่อง
ตลกจะทำให้พวกเขำอยู่ใกล้แค่เอื้อม หรือดูเป็นคนธรรมดำๆ อย่ำงเรำๆ นี่เอง ทหำรและตำรวจก็ดู
จะไม่ต่ำงอะไรจำกนักกำรเมืองมำกนักที่ถูกทำให้กลำยเป็นตัวตลกได้ ซึ่งเป็ นกำรลดทอนภำพลักษณ์
อันทรงอำนำจของพวกเขำลงนั่นเอง (Burger, 1996: 16 อ้ำงถึงใน กำญจนำ เจริญเกียรติบวร,
2548: 153-154)
นอกจำกนั้น กำรที่อุดมกล้ำนำประเด็นเรื่องกำรเมืองมำวิพำกษ์วิจำรณ์ ล้อเลียน และ
เสียดสีอย่ำงเปิดเผย โดยไม่กลัวถูกฟ้องร้องเช่นนี้ อำจเนื่องมำจำก อุดมวิพำกษ์วิจำรณ์ ล้อเลียนอยู่
บนพื้นฐำนของกำรสร้ำงอำรมณ์ขันให้กับผู้ชม ดังที่ศิริพร ภักดีผำสุข (2549) ได้กล่ำวไว้ว่ำ อำรมณ์
ขันเป็นเสมือน “อำวุธ” และ “เกรำะ” ในกำรวิจำรณ์กำรเมือง ในแง่ของกำรเป็น “อำวุธ” อำรมณ์
ขันเป็นเหมือนเครื่องมือในกำรวิจำรณ์กำรเมือง กำรวิพำกษ์วิจำรณ์บนพื้นฐำนของอำรมณ์ขันนั้น
จะทำให้รู้สึกแบบ “ทีเล่นทีจริง” แต่มีวัตถุประสงค์เพื่อกระทบกระเทียบโจมตีนักกำรเมืองที่เป็น
เป้ำหมำย (ศิริพร ภักดีผำสุข, 2549: 134-135) ในแง่นี้ผู้ชมในฐำนะที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับนักกำรเมือง
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ก็จะเกิดอำรมณ์ขัน แต่หำกเป็นนักกำรเมืองผู้ได้รับกำรประชดประชัน ย่อมไม่รู้สึกขำ แต่จะรู้สึก
เจ็บปวดใจ ส่วนในแง่ของกำรเป็น “เกรำะ” ดังที่ศิริพร ภักดีผำสุข (2549) ได้กล่ำวไว้นั้น อำรมณ์
ขันจะทำให้กำรเสนอประเด็นทำงกำรเมืองและกำรวิจำรณ์กำรเมืองเป็นไปอย่ำง “ทีเล่นทีจริง” ทำให้
ระดับผิวกำรวิจำรณ์ดูเหมือนไม่รุนแรง (ศิริพร ภักดีผำสุข, 2549: 135) ดังนั้นอำรมณ์ขันจึงทำหน้ำที่
เป็นเสมือน “เกรำะ” ป้องกันภัยให้แก่อุดมไปในตัวเช่นกัน
นอกจำกนั้ น กำรล้ อ เลี ย นหรือ ประชดประชั นนี้ ยั งกระทำภำยใต้ กรอบกำรเล่ น (playful
frame) คือกระทำภำยใต้กำรแสดง ไม่ใช่เรื่องจริงจัง ดังที่ Bateson (1972) ได้กล่ำวไว้ว่ำ กำรใช้
อำรมณ์ขันในกำรวิจำรณ์กำรเมืองเป็นกำรบ่งบอกว่ำกำรวิพำกษ์วิจำรณ์นั้นเกิดอยู่ในกรอบกำรเล่น
ผู้ถูกวิจำรณ์จึงไม่ควรถือเป็นจริงเป็นจัง (Bateson, 1972 อ้ำงถึงใน ศิริพร ภักดีผำสุข, 2549: 136)
จำกกำรศึกษำหน้ำที่ของถ้อยคำนัยผกผันด้ำนสร้ำงอำรมณ์ขัน สำมำรถสรุปได้ว่ำ ถ้อยคำ
นัยผกผันที่อุดมใช้ในกำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟนนั้นสำมำรถสร้ำงอำรมณ์ขันให้กับผู้ชมได้ และสำมำรถ
อธิบำยกำรเกิดอำรมณ์ขันได้ตำมทฤษฎีอำรมณ์ขัน ได้แก่ ทฤษฎีควำมไม่เข้ำกั น ซึ่งเกิดจำกกำรที่
ผู้ชมรับรู้ควำมไม่เข้ำกันระหว่ำงควำมหมำยตำมรูปกับควำมหมำยที่ต้องกำรสื่อ จึงเกิดอำรมณ์ขัน
และทฤษฎีควำมเหนือกว่ำ ซึ่งเกิดจำกกำรที่ผู้ชมรู้สึกเป็นฝ่ำยที่เหนือกว่ำ ฉลำดกว่ำบุคคลที่เป็นเป้ำ
ประชดหรื อ ล้ อ เลี ย น จึ งเกิ ด เป็ น อำรมณ์ ขั นในควำมด้ อ ยกว่ ำ หรื อ ควำมไม่ เข้ ำ ท่ ำของบุค คลนั้ น
อย่ำงไรก็ตำม รู ปแบบกำรใช้ถ้อยคำนัยผกผันของอุดมนั้นมีลักษณะที่เป็นลั กษณะเฉพำะตัว ที่ไม่
เหมือนใคร กล่ำวคือ ทุกครั้งที่อุดมเล่ำเรื่องรำวต่ำงๆ อุดมมักจะปิดท้ำยเรื่องรำวนั้นๆ ด้วยกำร
กล่ำวถ้อยคำนัยผกผันเสมอ ในแง่นี้ถ้อยคำนัยผกผันจึงเป็นเสมือนกลวิธีทำงภำษำในกำรปิดเรื่อง (ตบ
มุก) เพื่อกระตุ้น ให้ ผู้ ชมเกิดอำรมณ์ขันกับเรื่องดังกล่ำว เพรำะด้ว ยรูปภำษำที่มีควำมขัดแย้งกับ
ควำมหมำยที่ต้องกำรสื่อ ทำให้ผู้ชมทรำบได้ชัดเจนว่ำอุดมจงใจประชดประชัน และควำมแย้งกันนี้
เองที่เป็นตัวกระตุ้นให้ผู้ชมเกิดอำรมณ์ขันได้อย่ำงง่ำยดำย ดังนั้นจึงแสดงให้เห็นชัดเจนว่ำ ถ้อยคำนัย
ผกผันมีหน้ำที่อย่ำงหนึ่งคือกำรสร้ำงอำรมณ์ขัน ซึ่งเป็นจุดขำยของกำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟน ถ้อยคำ
นัยผกผันจึงเป็นกลวิธีทำงภำษำที่สำคัญที่ทำให้เดี่ยวไมโครโฟนประสบควำมสำเร็จ อีกทั้งอำรมณ์ ขัน
ส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในกำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟนนั้นมีมิติทำงสังคมเข้ำมำเกี่ยวข้อง เพรำะภำยใต้เสียง
หัวเรำะนั้นสำมำรถสะท้อนให้เห็นถึงควำมไม่เท่ำเทียมกันบำงอย่ำง หรือทัศนคติในด้ำนลบต่อผู้มี
อำนำจในสังคม อำรมณ์ขันที่เกิดขึ้นไปพร้อมๆ กับกำรประชดประชันเป้ำหมำยให้เจ็บปวดใจจึงเป็น
เอกลักษณ์อย่ำงหนึ่งของกำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟนที่ทำให้ควำมตลกที่อุดมสร้ำงนั้นแตกต่ำงไปจำก
ควำมตลกของกำรแสดงตลกในรูปแบบอื่นๆ ซึ่งถ้อยคำนัยผกผันคือเครื่องมือที่สำคัญที่สำมำรถทำให้
ผู้ชมเกิดอำรมณ์ขันพร้อมๆ ไปกับกำรประชดประชันเป้ำหมำยได้ ดังที่ณั ฐพร พำนโพธิ์ทอง (2556)
ได้กล่ำวไว้ว่ำ ถ้อยคำนัยผกผันช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์หลำยอย่ำงพร้อมกันได้ ผู้พูดอำจใช้ถ้อยคำ
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ชนิ ดนี้ ป ระชดประชัน หรื อ โจมตี ฝ่ ำ ยตรงข้ำ ม พร้ อมๆ กับ กำรสร้ำ งเสี ย งหั ว เรำะในกลุ่ มของตน
กำรสร้ำงอำรมณ์ขันไปพร้อมกันนี้เป็นสิ่งที่กำรบริภำษตรงๆ ไม่สำมำรถทำได้ (ณัฐพร พำนโพธิ์ทอง,
2556: 120)
5.3 ลดความเครียดหรือระบายความคับข้องใจ
ในกำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟน
ผู้วิจัยพบหน้ำที่อีกอย่ำงหนึ่งของถ้อยคำนัยผกผันที่อุดม
นำมำใช้ในกำรแสดง นั่นคือ หน้ำที่ในกำรลดควำมเครียดหรือระบำยควำมคับข้องใจที่อุดมและผู้ชม
มีต่อประเด็นต่ำงๆ ในสังคม กำรได้ใช้ถ้อยคำนัยผกผันมำประชดประชันประเด็นต่ำงๆ เป็นเสมือน
ช่องทำงหนึ่งที่จะช่วยระบำยควำมคับข้องใจที่มีอยู่และลดควำมเครียดให้น้อยลงได้
ประเด็นแรกที่ผู้วิจัยพิจำรณำแล้วมองว่ำถ้อยคำนัยผกผันที่อุดมใช้ สำมำรถทำหน้ำที่ในกำร
ระบำยควำมคับข้องใจได้ คือ ผู้วิจัยสังเกตจำกรูปภำษำที่อุดมใช้ในกำรสื่อถ้อยคำนัยผกผัน นั่นคือ
กำรใช้ถ้อยคำนัยผกผันในรูปวัจนกรรมกำรถำม ซึ่งเป็นลักษณะของถ้อยคำนัยผกผันที่อุดมใช้บ่อย
ที่สุด และกำรถำมในที่นี้ไม่ได้เป็นกำรถำมที่แสดงถึงควำมสงสัยหรือเพื่อต้องกำรคำตอบ แต่เป็นกำร
ถำมที่แสดงออกถึงควำมอัดอัด ควำมคับข้องใจที่มีต่อประเด็นหรือปัญหำต่ำงๆ ในสังคมที่รับรู้ร่วมกัน
โดยอุดมไม่ได้จงใจที่จะมุ่งแก้ไขปัญหำสังคมหรือประเทศชำติ แต่เป็นเพียงกำรหยิบยกประเด็นปัญหำ
ที่ผู้ชมและคนในสังคมรู้สึกคับข้องใจขึ้นมำ เพื่อนำมำวิพำกษ์วิจำรณ์ และทำให้ผู้ขมและตัวอุดมเอง
ได้คลำยควำมคับข้องใจลงไปบ้ำง ซึ่งหำกว่ำเป็นกำรแก้ปัญหำเหล่ำนั้นได้จริง ก็จะเป็นสิ่งที่ดี
ประเด็นที่ 2 ผู้วิจัยพิจำรณำจำกประเด็นหรือเรื่องที่อุดมเลือกมำกล่ำวถึง ซึ่งส่วนใหญ่มักจะ
เป็ น ประเด็ น ปั ญ หำหรื อ เรื่ อ งที่ ท ำให้ เ กิ ด ควำมอึ ด อั ด ร ำคำญใจ ตั้ ง แต่ เ รื่ อ งเล็ ก ๆ ทั่ ว ไปใน
ชีวิตประจำวันไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆ ในสังคมและกำรเมือง กำรนำเรื่องรำวเหล่ำนี้มำกล่ำวถึง โดยใช้
ถ้อยคำนัยผกผันเป็นเครื่องมือ แสดงให้เห็นว่ำถ้อยคำนัยผกผั นมีหน้ำที่ช่วยระบำยควำมคับข้องใจ
ของอุดมและผู้ชมในประเด็นปัญหำหรือเรื่องรำวต่ำงๆ เหล่ำนั้นได้อย่ำงดี ดังตัวอย่ำง
(106) อุดมสมมติว่ำถ้ำตนเองเป็นพ่อ คงตอบคำถำมลูกหลำยๆ เรื่องไม่ได้
โดยในเรื่องนี้อุดมกล่ำวถึงเรื่องควำมรำคำญใจที่แมลงวันชอบมำตอมปลำยหลอดดูดน้ำ
“พ่ อ ฮะ ท ำไมแมลงวั น ชอบตอมปลำยหลอดฮะพ่ อ ” (อุ ด มเลี ย นเสี ย ง
เด็กผู้ชำย) สังเกตมะ แก้วนะ ปักหลอดไป แมลงวันมำ มีที่ว่ำงเยอะแยะให้ แม่
งตอม รอบแก้วนี่ได้ 20 กว่ำตัวเลยนะ เรียงได้เลย 20 ตัว ตำมแนวแทยงของหลอด
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ขึ้นไปอีก 15 แม่งไม่ตอม ตอมที่ไหน ปลำยหลอด แล้วกูจะ...กูดูดได้มั้ยเนี่ย แล้ว
มันทำไมต้องตอมตรงนั้นวะ เฮ้ย...เรื่องนี้รัฐบำลช่วยหน่อยได้มั้ยเนี่ย ผลิตหลอดสอง
แง่งออกมำ เผื่อให้แม่งตอมข้ำงนึง อีกข้ำงนึงกูจะได้ใช้ได้ (ฮำ)
(เดี่ยว 10/ 42:18-43:02)
(107) อุดมระบำยควำมคับข้องใจเรื่องกฎของสนำมบินที่ห้ำมนำของเหลวขึ้น
เครื่องบินจนตนเองต้องทิ้งแชมพูและครีมทุกอย่ำงไป
“หลุดเข้ำไปใน duty free แม่เจ้ำ มึงจะเอำกี่เหลวอะ (ฮำ ปรบมือ) มึงซื้อ
ได้เป็นเข่งเล้ยย แบกขึ้นไปใส่ถุงพลำสติกไปลงเลย อ๋อ ตกลงกูจ่ำยตังมึงตรงนี้ กูไป
ทำระเบิดได้ตำมกฎหมำยใช่มั้ย (ฮำ ปรบมือ)”
(เดี่ยว 10/ 36:29-36:55)
(108) อุดมร้องเพลงแร๊พเกี่ยวกับ AEC กล่ำวถึงเรื่องสัญญำณโทรศัพท์ของ
ไทยเมื่อเปรียบเทียบกับชำติอื่น
เอำง่ำยๆ แค่สัญญำณโทรศัพท์ ชำติอื่นเค้ำขยับไปถึงไหนแล้วพี่ (ฮำ
ปรบมือ) ลำวเลิวที่ชอบไปล้อเค้ำ ซึมไปเลยมั้ยเล่ำ เค้ำมี 4G (ฮำ) ของไทยที่หลงใช้
กันอยู่นำน มัน 3G อุปทำน จริงๆ มันแค่ 2G (ฮำ ปรบมือ) เค้ำบอกว่ำของจริงมำแน่
เมษำ เค้ำบอกว่ำของจริงมำแน่เมษำ ฝำกถำมด้วยว่ำ มันชำติหน้ำหรือชำตินี้ 
(ฮำ ปรบมือ)
(เดี่ยว 10/ 2:02:16-2:03:02)
(109) อุดมร้องเพลงแร๊พถึงแท็กซี่ไทย ที่มักจะปฏิเสธผู้โดยสำรอยู่บ่อยครั้ง
ใกล้หน่อยมึงก็ไม่ไป ไกลหน่อยมึงก็ไม่ไป ฝนตกมึงก็ไม่ไป ฝนไม่ตกมึงก็
ไม่ไป ที่ไหนที่ไหนมึงก็ไม่ไป มึงมำขับทำไม มึงช่วยบอกกูทีดิ๊ (ฮำ ปรบมือ)
(เดี่ยว 10/ 2:06:27-2:06:44)
(110) อุดมร้องเพลงแร๊พเกี่ยวกับประเด็นทำงกำรเมืองในขณะนั้น
ผมไม่สนหรอกครับว่ำใครจะเป็นนำยก กำรเมืองไทยมันก็เหมือนกับฝน
ตก ฝนตก ขี้หมูไหล คนไฉไลก็ไหลมำรวมตัวกัน (ฮำ ปรบมือ) ฝนตก ขี้หมูไหล
คนไฉไลก็ไ หลมำรวมตั ว กัน พรรคไหน พรรคนั้น มึ งเกลี ยดหน้ ำกั น แต่ เสื อ กมำ
รวมกันได้ยังไงเนี่ย...ห๊ะ (ฮำ ปรบมือ) มัชฌิมำ เพื่อแผ่นดิน ชำติไทย รวมใจชำติ
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พัฒนำ ประชำรำษฎร์ เห็นหน้ำแต่ละคนแล้วขอให้แคล้วคลำด ชำติของเรำเค้ำมำ
เสียสละ หรือว่ำเค้ำเข้ำมำเอำ อันนี้ผมไม่รู้มันก็คงต้องเดำ แต่ขอเดำว่ำไม่รอด 2ปี
จอดเลือกตัง้ ใหม่ (ฮำ ปรบมือ) เลือกตั้งใหม่ แต่จะเลือกไปทำส้นตึกอะไร เพรำะว่ำ
เลือกตั้งใหม่มึงก็ได้หน้ำเดิม (ฮำ) ตัวพ่อมึงถูกห้ำมเล่น มึงก็เอำลูกมึงมำเพิ่ม บำงทีได้
เมียมึงมำเสริม น้ำเขยของมึงมำเติม นำมสกุลเดิมๆๆ มำเพิ่ม มำเติม มำเสริม มำ
เติม มำเพิ่ม มำเติม มำเสริม มำเพิ่ม มำกันทั้งโคตร มำกันทำไม นี่มำช่วยชำติ
หรือมำงำนเชงเม้งวะ (ฮำ ปรบมือ)
(เดี่ยว 7/ 3:23:25–3:25:07)
จะเห็นได้ว่ำ ตัวอย่ำงข้ำงต้นล้วนเป็นเรื่องรำวที่มักจะสร้ำงควำมอึดอัด รำคำญใจอยู่ทั่วไป
ในชีวิตประจำวัน ดังตัวอย่ำงที่ (106) อุดมก็ได้ใช้ถ้อยคำนัยผกผันเพื่อระบำยควำมรำคำญใจที่มีต่อ
แมลงวัน ที่ชอบมำตอมปลำยหลอดดูดน้ำ ด้วยกำรแสร้งขอร้องให้ รัฐบำลช่วยผลิตหลอดสองแง่ง
ออกมำ ตัวอย่ำงที่ (107) อุดมใช้ถ้อยคำนัยผกผันเพื่อระบำยควำมคับข้องใจต่อกฎของสนำมบินใน
เรื่องกำรห้ำมนำของเหลวขึ้นเครื่ องบินด้วยเหตุผลที่ว่ำของเหลวนั้นอำจจะนำไปบรรจุเป็นวัตถุระเบิด
ได้ แต่เมื่อผ่ำนเข้ำไปในส่วน dute free กลับมีของเหลวให้เลือกซื้อขึ้นเครื่องไปได้อย่ำงง่ำยดำย
อุดมจึงได้ระบำยควำมคับข้องใจนี้ผ่ำนกำรใช้ถ้อยคำนัยผกผันในรูปวัจนกรรมกำรถำมว่ำ “อ๋อ ตกลง
กูจ่ำยตังมึงตรงนี้ กูไปทำระเบิดได้ตำมกฎหมำยใช่มั้ย” ซึ่งผู้ชมต่ำงปรบมือเป็นเสียงเดียวกัน แสดง
ควำมถูกใจ และเป็นเสมือนกำรได้ระบำยควำมคับข้องใจในเรื่องนี้ด้วย เพรำะเป็นเรื่องรำวที่ผู้ชม
ส่วนใหญ่ที่เคยขึ้นเครื่องบินต่ำงเคยประสบร่วมกันมำ เช่นเดียวกับตั วอย่ำงที่ (108) และ (109) ที่
อุดมใช้ถ้อยคำนัยผกผันในรูปวัจนกรรมกำรถำมเพื่อระบำยควำมคับข้องใจในเรื่องสัญญำณโทรศัพท์
ของไทยที่พัฒ นำไปช้ำกว่ำประเทศอื่นๆ มำก และเรื่องคนขับแท็กซี่ที่มักจะปฏิเสธผู้ โ ดยสำรอยู่
บ่อยครั้ง และตัวอย่ำงสุดท้ำยในตัวอย่ำงที่ (110) เป็นกำรระบำยควำมคับข้องใจของอุดมและผู้ชม
ส่วนใหญ่ในประเด็นทำงกำรเมืองในขณะนั้นที่มีเรื่องของผลประโยชน์เข้ำมำเกี่ยวข้อง และเรื่องกำร
เลือกตั้งที่มักจะมีแต่กลุ่มคนที่อยู่ในครอบครัว ญำติ หรือในตระกูลของนักกำรเมืองเดิมๆ มำลงสมัคร
อุดมจึงได้ใช้ถ้อยคำนัยผกผันในรูปวัจนกรรมกำรถำมเพื่อระบำยควำมคับข้องใจว่ำ “มำกันทำไม นี่มำ
ช่วยชำติหรือมำงำนเชงเม้งวะ” ซึ่งก็สร้ำงเสียงปรบมือที่ดังสนั่น แสดงให้เห็นว่ำถ้อยคำนัยผกผันที่
อุดมใช้ในกำรแสดงนั้น นอกจำกจะทำให้เป้ำหมำยเจ็บปวดใจแล้ว ยังช่วยระบำยควำมคับข้องใจ
ให้กับผู้ชมได้อีกด้วย
จำกตัวอย่ำงที่กล่ำวมำข้ำงต้น จะสังเกตเห็นว่ำ กำรระบำยควำมคับข้องใจนี้คือกำรที่อุดม
สำมำรถวิจำรณ์บุคคลหรือปัญหำที่ทำให้เกิดควำมคับข้องใจได้ และนอกจำกอุดมจะใช้ถ้อยคำนัย
ผกผันกับประเด็นที่เป็นเรื่องรำวน่ำอึดอัด รำคำญใจ หรือปัญหำทั่วไปในสังคมแล้ว อุดมก็ ยังมีกำร
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นำถ้อยคำนัยผกผันมำใช้กับประเด็นที่เกี่ยวกับกำรเมือง ซึ่งช่วยให้ผู้ชมได้ระบำยควำมคับข้องใจที่มี
ต่อรัฐบำล นโยบำยของรัฐบำล หรือนักกำรเมือง แม้ว่ำตัวผู้ชมจะไม่ได้เป็นผู้ที่ใช้ถ้อยคำนัยผกผัน
เอง แต่อุดมก็เป็นเสมือนตัวแทนของผู้ชมในกำรที่จะระบำยควำมคั บข้องใจของผู้ชมในเรื่องต่ำงๆ
ออกมำผ่ำนกำรใช้ถ้อยคำนัยผกผันเป็นเครื่องมือ และผ่ำนกรอบกำรแสดง ซึ่งจะเห็นได้จำกกำรที่
ผู้ชมต่ำงพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ำ อุดมมักจะหยิบยกเรื่องรำวต่ำงๆ มำพูดได้ “โดนใจ” ผู้ชม และจะ
สังเกตเห็นว่ำ ผู้ขมจะมีกำรปรบมือแสดงออกถึงควำมถูกใจ โดนใจ หลังจำกที่อุดมกล่ำวถ้อยคำนัย
ผกผันอยู่เสมอๆ
ประเด็นที่ 3 อวัจนภำษำที่อุดมใช้ในระหว่ำงที่กล่ำวถ้อยคำนัยผกผัน ก็สำมำรถแสดงให้เห็น
ได้ว่ำ ถ้อยคำนัยผกผั นที่อุดมกำลั งกล่ ำวอยู่ในขณะนั้น อุดมใช้เพื่อระบำยควำมคับข้องใจ เช่น
กำรใช้ระดับเสียงที่ดัง/ รุนแรงกว่ำปกติ คล้ำยกำรตะคอกออกมำด้วยควำมรู้สึกอึดอัด อวัจนภำษำ
เหล่ำนี้ช่วยสื่อให้ทรำบถึงอำรมณ์ควำมรู้สึกอึดอัดคับข้องใจของอุดมได้เป็นอย่ำงดี อวัจนภำษำที่
ประกอบถ้อยคำนัยผกผันจึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่ำ อุดมใช้ถ้อยคำนัยผกผันเพื่อทำหน้ำที่
ระบำยควำมคับข้องใจด้วยเช่นกัน
5.4 สรุปประเด็นสาคัญเกี่ยวกับหน้าที่ของถ้อยคานัยผกผันในปริจเฉทการแสดงเดี่ยวไมโครโฟน
ของอุดม แต้พานิช
แม้ว่ำถ้อยคำนัยผกผันในกำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟนของอุดมนั้นจะมีหน้ำที่เช่นเดียวกับถ้อยคำ
นัยผกผันที่ปรำกฏใช้ทั่วไปในชีวิตประจำวัน แต่จำกกำรวิเครำะห์ผู้วิจัยก็มองเห็นควำมแตกต่ำงอยู่
พอสมควร ดังประเด็นต่อไปนี้
ประเด็นที่ 1 ในชีวิตประจำวัน อำจมีกรณีที่ถ้อยคำนัยผกผันในสถำนกำรณ์หนึ่ง อำจทำ
หน้ ำที่ เด่น เพีย งอย่ ำงเดีย วดังที่ Myers (1976) ได้จำแนกถ้อ ยคำนัยผกผั นออกเป็น 3 กลุ่ ม คื อ
ถ้อยคำนัยผกผันแบบประชดประชัน ถ้อยคำนัยผกผันแบบกำกวม และถ้อยคำนัยผกผันแบบหยอก
ล้อ ในชีวิตประจำวัน ผู้พูดกล่ำวถ้อยคำนัยผกผันโดยตั้งใจประชดประชันคู่สนทนำเพียงอย่ำงเดียว
ไม่ได้ตั้งใจให้คู่สนทนำเกิดอำรมณ์ขัน หรือผู้พูดอำจจะกล่ำวถ้อยคำนัยผกผันในเชิงหยอกล้อเพื่อสร้ำง
ควำมสนิทสนมในกลุ่มเพื่อนหรือคนสนิท โดยไม่ได้จงใจประชดประชันใดๆ แต่ในกรณีกำรแสดง
เดี่ยวไมโครโฟนของอุดมนั้น ถ้อยคำนัยผกผันจะทำหน้ำที่หลำยๆ อย่ำงไปพร้อมๆ กัน ดังตัวอย่ำง
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(111) อุดมกล่ำวถึงเรื่องกำรอ่ำนของเด็กไทย
“ผู้ ใ หญ่ ค วรอ่ ำ นให้ เ ด็ ก เห็ น เป็ น เยี่ ย งอย่ ำ ง อ่ ำ นให้ เ ด็ ก เห็ น บ้ ำ งเป็ น
ตั ว อย่ ำ งที่ ดี ตั ว อย่ ำ งมี อ ยู่ ถ มไป ไม่ ต้ อ งดู อื่ น ไกลนำยกรั ฐ มนตรี (ฮำ ปรบมื อ )
ภำษำไทยหรือภำษำอังกฤษ ภำษำอังกฤษหรือภำษำไทย แค่มีโพยยื่นให้ ก็อ่ำนได้
ทันที (ฮำ ปรบมือ)”
(เดี่ยว 10/ 2:14:01-2:14:31)
จำกตัวอย่ำงที่ (111) อุดมกำลั งวิพำกษ์วิจำรณ์ ล้อเลียนบุคคลที่มีอำนำจอย่ำง น.ส.ยิ่ง
ลักษณ์ ชินวัตร นำยกรัฐมนตรีในขณะนั้น ในเรื่องกำรอ่ำนคำทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษแบบ
ผิดๆ อยู่บ่ อยครั้ ง อีกทั้งบ่ อยครั้งที่มีกำรออกมำแถลงข่ำว ให้สั มภำษณ์นักข่ำว หรือกำรกล่ ำว
ปำฐกถำที่ประเทศต่ำงๆ ก็มักจะต้องคอยอ่ำนสคริปต์อยู่เสมอ ถ้อยคำนัยผกผันในตัวอย่ำงนี้นอกจำก
จะทำหน้ำที่ในกำรประชดประชันและวิพำกษ์วิจำรณ์น.ส.ยิ่งลักษณ์ในเรื่องควำมสำมำรถในกำรอ่ำนที่
ไม่สมกับเป็นถึงนำยกรัฐมนตรีแล้ว ยังทำหน้ำที่สร้ำงอำรมณ์ขันให้กับผู้ชมด้วย ซึ่งสำมำรถสังเกตได้
จำกเมื่ออุดมกล่ำวถ้อยคำนัยผกผันนี้ ผู้ชมก็เปล่งเสียงหัวเรำะขึ้นมำอย่ำงพร้อมเพรียงกัน อีกทั้งยัง
แสดงอำกำรถูกใจชอบใจด้วยกำรปรบมือร่วมไปด้วย เสียงหัวเรำะและเสียงปรบมืออย่ำงกึกก้องและ
พร้อมเพรียงกันนี้แสดงให้เห็นว่ำผู้ชมรู้สึกเกิดอำรมณ์ขัน และผ่อนคลำยเป็นอย่ำงมำก เป็นกำรได้
ระบำยควำมคับข้องใจในเรื่องนี้ออกมำ เพรำะหำกเรื่องนี้ถูกหยิบยกไปพูดที่ต่ำงประเทศ คนไทย
อำจจะรู้สึกอำยมำกกว่ำจะรู้สึกเกิดอำรมณ์ขัน แต่เมื่ออุดมนำเรื่องนี้มำพูดในกรอบกำรแสดงเดี่ยว
ไมโครโฟน โดยใช้ ถ้ อ ยค ำนั ย ผกผั น เป็ น เครื่ อ งมื อ กลั บ ท ำให้ ผู้ ช มข ำและรู้ สึ ก ผ่ อ นคลำยใน
ขณะเดียวกันก็สำมำรถประชดประชันเป้ำหมำยคือน.ส.ยิ่งลักษณ์ นำยกรัฐมนตรีในขณะนั้ นไปด้วย
กำรทำหน้ำที่ได้หลำยๆ อย่ำงไปพร้อมกันนี้จึงทำให้ถ้อยคำนัยผกผันในกำรแสดงของอุดมนั้นแตกต่ำง
จำกถ้อยคำนัยผกผันที่พบใช้ทั่วไปในชีวิตประจำวัน
ประเด็นที่ 2 ปกติแล้วกำรแสดง Talk Show ส่วนใหญ่จะเน้นไปที่ควำมตลก หัวใจของกำร
แสดง Talk Show จึงมุ่งให้ควำมสำคัญกับกำรสร้ำงอำรมณ์ขัน แต่ในกำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟนของ
อุดมนั้น แทบไม่มีมุกใดเลยที่ทำให้ผู้ชมขำอย่ำงเดียวโดยปรำศจำกกำรประชดประชัน (sarcastic)
โดยจะสังเกตได้จำก ทุกๆ ถ้อยคำนัยผกผัน (verbal irony) จะมีเป้ำประชด (target) ที่แสดงให้เห็น
ว่ำอุดมกำลังประชดประชั นหรือวิพำกษ์วิจำรณ์บุคคลนั้นๆ อยู่ จนอำจจะเรียกได้ว่ำ หัวใจของกำร
แสดงเดี่ยวไมโครโฟนของอุดมนั้น จะเน้นไปที่กำรประชดประชัน (sarcastic) วิพำกษ์วิจำรณ์บุคคล
และประเด็นต่ำงๆ ในสังคมเป็นหลัก สิ่งนี้จึงแสดงให้เห็นว่ำ หน้ำที่ของถ้อยคำนัยผกผันในกำรแสดง
เดี่ยวไมโครโฟนของอุดมนั้นแตกต่ำงไปจำกกำรแสดง Talk Show อื่นๆ และต่ำงไปจำกกำรใช้
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ถ้อยคำนัยผกผันในชีวิตประจำวันที่ไม่ใช่ทุกถ้อยคำนัยผกผันจะมุ่งประชดประชันเป็นหลัก แต่มีหน้ำที่
อื่นๆ ที่หลำกหลำยไปตำมวัตถุประสงค์ของผู้พูด
นอกจำกนี้ สิ่งหนึ่งที่ช่วยให้อุดมสำมำรถวิพำกษ์ วิจำรณ์หรือล้อเลียนบุคคลต่ำงๆ ทั้งบุคคล
ทั่วไป ไปจนถึงบุคคลที่มีอำนำจ ดังเช่นที่อุดมใช้ถ้อยคำนัยผกผันวิพำกษ์วิจำรณ์ควำมสำมำรถของ
ผู้นำประเทศ ฯลฯ โดยที่ไม่ถูกฟ้องร้องนั้น เป็นเพรำะอุดมวิพำกษ์วิจำรณ์ในกรอบกำรเล่น (playful
frame) คือกระทำภำยใต้กรอบกำรแสดง ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำไม่ใช่เรื่องจริงจัง ดังที่ Bateson (1972)
ได้กล่ำวไว้ว่ำ กรอบกำรเล่นจะช่วยปกป้องผู้วิจำรณ์ และช่วยให้ผู้ถูกวิจำรณ์มองว่ำ ไม่ควรถือเป็น
จริงเป็นจัง (Bateson, 1972 อ้ำงถึงใน ศิริพร ภักดีผำสุข, 2549: 136) ในที่นี้นักกำรเมืองไม่ควรถือ
ว่ำกำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟนเป็นกำรวิพำกษ์วิจำรณ์ตนอย่ำงจริงจัง เพรำะเป็นเพียงแค่กำรแสดง อีก
ทั้งลักษณะหยอกล้อของถ้อยคำนัยผกผันก็ช่วยทำให้คำวิพำกษ์วิจำรณ์นั้นๆ มีท่วงทำนองแบบทีเล่นที
จริง หรือมีลักษณะ “หยิกแกมหยอก” (Panpothong, 1996: 121) ทำให้ลดควำมรุนแรงของกำร
วิพำกษ์วิจำรณ์ลงไป จนเสมือนเป็นกำรล้อกันเล่น ในแง่นี้กรอบกำรเล่น (playful frame) จึงมีส่วน
ช่วยให้อุดมสำมำรถประชดประชันหรือวิพำกษ์วิจำรณ์ประเด็นต่ำงๆ ได้หลำกหลำย
ประเด็ น ที่ 3 จำกผลกำรวิ เ ครำะห์ ผู้ วิ จั ย ไม่ พบหน้ ำ ที่ ข องถ้ อ ยค ำนั ย ผกผั น ด้ ำ นสร้ ำ ง
ควำมกำกวม ซึ่งแตกต่ำงจำกผลกำรวิจัยของมำยเออร์ (Myers 1976) ที่ได้ศึกษำหน้ำที่ของถ้อยคำ
นั ย ผกผั น ในปริ จ เฉทกำรสนทนำในชี วิ ต ประจ ำวั น และพบว่ ำ ถ้ อ ยค ำนั ย ผกผั น แบบก ำกวม
(ambiguous irony)
คือถ้อยคำนัยผกผันที่ผู้พูดใช้ในปริบทที่ไ ม่ชัดเจน โดยพยำยำมทำให้
สถำนกำรณ์หรือคำพูดนั้นๆ ดูกำกวม หรือทำให้ผู้ฟังตีควำมไปได้มำกกว่ำหนึ่งอย่ำง ทั้งนี้เพื่อให้
ตนเองสำมำรถบอกปั ด ควำมรั บ ผิ ด ชอบในกรณี ที่ ผู้ ฟั ง เกิ ด ควำมไม่ พ อใจได้ โดยกำรอ้ ำ งว่ ำ ตน
หมำยควำมตำมรูปภำษำ (Myers, 1976 อ้ำงถึงใน Panpothong, 1996: 93-94) แต่ในกรณีของ
ถ้อยคำนัยผกผันในกำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟนของอุดมนั้นจะมีปริบทที่ชัดเจนเสมอ เพื่อสื่อให้ผู้ชมรู้ว่ำ
ขณะนั้นอุดมกำลังสื่อควำมในเชิงประชดประชันอยู่ หรือมีเป้ำประชด (target) ที่ทำให้ผู้ชมทรำบว่ำ
อุดมกำลังประชดประชันบุคคลนั้นๆ อยู่
ประเด็นที่ 4 ถ้อยคำนัยผกผันที่พบใช้ในบทสนทนำในชีวิตประจำวันบำงครั้งพบใช้เพื่อเน้น
ประเด็นต่ำงๆ ให้เด่นชัดขึ้น แต่ในกำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟนของอุดม อุดมไม่ได้ใช้ถ้อยคำนัยผกผัน
เพื่อกำรเน้น เพรำะจะเห็นว่ำ อุดมใช้ถ้อยคำนัยผกผันในควำมถี่สูง ในขณะที่กำรใช้เพื่อเน้นประเด็ น
นั้น จะใช้ถ้อยคำนัยผกผันเฉพำะจุดที่ต้องกำรเน้นเท่ำนั้น เพื่อให้ต่ำงจำกข้อควำมแวดล้อม
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ประเด็นที่ 5 ประเภทของปริจเฉทมีผลต่อหน้ำที่ของถ้อยคำนัยผกผัน ในที่นี้ประเภทของ
ปริจเฉทคือ กำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟน ซึ่งมิใช่กำรแสดงตลกเพื่อสร้ำงควำมขบขันให้กับผู้ชมเพียง
อย่ำงเดียว แต่เป็นกำรแสดงที่มีกำรหยิบยกประเด็นหรือเรื่องรำวต่ำงๆ ในสังคมมำกล่ำวถึงในเชิง
ประชดประชันเสียดสี ทั้งกำรเมืองและสังคม นอกจำกนั้นอุดมยังใช้ลีลำกำรพูดเสมือนมำร่วมคุยกับ
ผู้ขมในประเด็นที่คนร่วมปริบทสังคมเดียวกันรับรู้และสนใจร่วมกัน จึงส่งผลให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
กำรแสดงคือ สำมำรถประชดประชันประเด็นต่ำงๆ ในสังคม ไปพร้อมๆ กับกำรสร้ำงอำรมณ์ขัน
ให้กับผู้ชมได้ด้วย
จำกกำรศึก ษำหน้ ำที่ข องถ้ อยคำนัยผกผั นในกำรแสดงเดี่ ยวไมโครโฟนครั้งที่ 7-10 ของ
อุดม แต้พำนิช ทั้งหมดที่กล่ำวมำข้ำงต้น สำมำรถสรุปได้ว่ำ ถ้อยคำนัยผกผันซึ่งถือเป็นกลวิธีเด่นใน
กำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟนของอุดม แต้พำนิช นั้น พบว่ำมีหน้ำที่ทั้งสิ้น 3 หน้ำที่ ได้แก่ 1. หน้ำที่
ด้ำนประชดประชัน 2. หน้ำที่ด้ำนสร้ำงอำรมณ์ขัน และ 3. หน้ำที่ด้ำนลดควำมเครียดหรือระบำย
ควำมคับข้องใจ กำรที่ถ้อยคำนัยผกผันของอุดมสำมำรถทำหน้ำที่ได้หลำยอย่ำงพร้อมกันจึงเป็นสิ่งที่
ทำให้ อุ ดมประสบควำมส ำเร็ จ ในกำรแสดงเดี่ ยวไมโครโฟน นั่ นคื ออุ ดมสำมำรถประชดประชั น
วิพำกษ์วิจำรณ์ประเด็นต่ำงๆ ในสังคม รวมไปถึงกำรระบำยควำมคับข้องใจในประเด็นต่ำงๆ ทำง
สังคมและกำรเมืองหรื อเรื่องรำวต่ำงๆ ในชีวิตประจำวันที่อุดมและผู้ชมต่ำงเคยประสบร่วมกันมำได้
อีกทั้งยังสำมำรถโจมตีเป้ำหมำยให้รู้สึกเจ็บปวดกับถ้อยคำที่ตนกล่ำว ในขณะเดียวกันก็สำมำรถสร้ำง
เสียงหัวเรำะให้กับผู้ชมได้จำกควำมไม่เข้ำกันของควำมหมำยตำมรูปกับควำมหมำยนัยผกผันที่อุดม
ต้องกำรสื่อ อีกทั้งเสียงหัวเรำะจำกมวลชนยังเป็นเสมือนอำวุธที่คอยทิ่มแทงให้เป้ำหมำยรู้สึกเจ็บปวด
ใจมำกขึ้นไปอีก และทำให้อุดมและผู้ชมเองรู้สึกอยู่เหนือกว่ำกลุ่ มบุคคลที่มีอำนำจในสังคมได้ใน
ขณะหนึ่ ง กล่ ำ วโดยสรุ ป จะเห็ น ได้ ว่ ำ กำรที่ อุ ด มใช้ ถ้ อ ยค ำนั ย ผกผั น ในกำรแสดงจ ำนวนมำก
เนื่องจำกถ้อยคำนัยผกผันที่อุดมใช้นั้นสำมำรถทำหน้ำที่ได้หลำยๆ อย่ำงพร้อมๆ กันในหนึ่งถ้อยคำ
สิ่งนี้จึงทำให้อุดมบรรลุวัตถุประสงค์ของกำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟน

บทที่ 6
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

6.1 สรุปผลการวิจัย
งำนวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำถ้อยคำนัยผกผัน (verbal irony) ซึ่งเป็นกลวิธีเด่นกลวิธี
หนึ่งที่ปรำกฏในกำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟนของอุดม แต้พำนิช โดยวิเครำะห์ว่ำถ้อยคำนัยผกผันที่
อุ ด ม แต้ พ ำนิ ช ใช้ นั้ น มี ลั ก ษณะอย่ ำ งไรบ้ ำ ง และมี ลั ก ษณะเด่ น อย่ ำ งไร นอกจำกนั้ น ยั ง
วิเครำะห์อวัจนภำษำที่อุดม แต้พำนิช ใช้เพื่อสื่อถ้อยคำนัยผกผันว่ำมีอะไรบ้ำง กำรใช้อวัจนภำษำ
ต่ำงๆ นั้นจะสำมำรถช่วยสื่อควำมหมำยนัยผกผันในกำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟนของอุดม แต้พำนิช ได้
อย่ ำงไร รวมไปถึงวิ เครำะห์ ห น้ ำที่ข องถ้อ ยคำนัยผกผั นที่อุ ดม แต้พำนิช ใช้ใ นกำรแสดงเดี่ย ว
ไมโครโฟนด้วย ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจำกดีวีดีบันทึกกำรแสดงสดเดี่ยวไมโครโฟนของอุดม แต้พำนิช ครั้ง
ล่ำสุดจำนวน 6 ครั้ง คือ เดี่ยว 7 เดี่ยว 7.5 เดี่ยว 8 เดี่ยว 9 เดี่ยว 9.5 และเดี่ยว 10 ซึ่งมี
ระยะเวลำในกำรแสดงแต่ล ะครั้งประมำณ 3-4 ชั่วโมง ผู้วิจัยได้คัดเลือกถ้อยคำนัยผกผันออกมำจำก
ข้อมูล โดยคัดเลือกจำกข้อควำมที่ตรงกับคำนิยำมถ้อยคำนัยผกผันที่ณัฐพร พำนโพธิ์ทอง (2556) ได้
ศึกษำไว้ นิยำมดังกล่ำวมีดังนี้
1. ถ้อ ยคำที่ ห มำยควำมตรงข้ ำมกั บควำมหมำยตำมรู ป หรื อตรงข้ำ มกั บ
ควำมหมำยมูลบทและควำมหมำยเป็นนัย
2. วัจนกรรมต่ำงๆ ที่ละเมิดเงื่อนไขควำมจริงใจ เช่น คำถำมที่ไม่ต้องกำร
คำตอบ คำแนะนำที่ไม่ต้องกำรให้ผู้ฟังทำตำม คำขอร้องที่ผู้พูดก็มิได้ต้องกำรให้ผู้ฟัง
ทำเช่นนั้น เป็นต้น
3. ถ้อยคำแบบเสียงสะท้อนกลับซึ่งแฝงทัศนคติด้ำนลบของผู้พูด
(ณัฐพร พำนโพธิ์ทอง, 2556: 117)
งำนวิจัยนี้สำมำรถสรุปผลกำรวิจัยออกเป็น 3 ส่วน ตรงตำมวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย ได้แก่
1. ลั ก ษณะของถ้ อ ยค ำนั ย ผกผั น ในกำรแสดงเดี่ ย วไมโครโฟนครั้ ง ที่ 7-10 ของอุ ด ม แต้ พ ำนิ ช
2. อวัจนภำษำที่สื่อถ้อยคำนัยผกผันในกำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟนครั้งที่ 7-10 ของอุดม แต้พำนิช
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และ 3. หน้ำที่ของถ้อยคำนั ยผกผั นในกำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟนครั้งที่ 7-10 ของอุดม แต้พำนิช
ผลกำรศึกษำเป็นไปตำมสมมติฐำนที่ตั้งไว้ทั้ง 3 ข้อ ซึ่งสำมำรถสรุปได้ดังต่อไปนี้
6.1.1 สรุปลักษณะของถ้อยคานัยผกผันในการแสดงเดี่ยวไมโครโฟนครั้งที่ 7-10 ของอุดม
แต้พานิช
จำกผลกำรวิจัยพบว่ำ อุดม แต้พำนิช มีกำรใช้ถ้อยคำนัยผกผันในกำรแสดงจำนวนทั้งสิ้น
272 ถ้อยคำ โดยสำมำรถจัดแบ่งเป็นลักษณะต่ำงๆ ได้ 15 ลักษณะ ซึ่งผู้วิจัยได้จัดแบ่งกำรวิเครำะห์
ออกเป็น 2 มุมมอง คือ 1. ชนิดของถ้อยคำนัยผกผัน (verbal irony) ที่พิจำรณำตำมลักษณะ
และ 2. ชนิดของถ้อยคำนัยผกผัน (verbal irony) ที่พิจำรณำตำมมุมมองวัจนกรรม ดังตำรำงต่อไปนี้
ตารางที่ 9 ตารางแสดงความถี่ของลักษณะของถ้อยคานัยผกผันที่พิจารณาตามลักษณะในการ
แสดงเดี่ยวไมโครโฟนครั้งที่ 7-10 ของอุดม แต้พานิช
ลักษณะของถ้อยคานัยผกผันที่พิจารณาตามลักษณะ
กำรกล่ำวถึงสิ่งที่เป็นไปไม่ได้หรือไม่สมเหตุสมผล
กำรกล่ำวเน้นให้เกินจริงอย่ำงมำก
กำรกล่ำวถ้อยคำที่มีควำมหมำยขัดแย้งกับถ้อยคำใกล้เคียง
กำรใช้ถ้อยคำนัยผกผันแบบเสียงสะท้อนกลับ
รวม

ความถี่
45
29
22
3
99

ตารางที่ 10 ตารางแสดงความถี่ของลักษณะของถ้อยคานัยผกผันที่พิจารณาตามมุมมอง
วัจนกรรมในการแสดงเดี่ยวไมโครโฟนครั้งที่ 7-10 ของอุดม แต้พานิช
ลักษณะของถ้อยคานัยผกผันที่พิจารณาตามมุมมองวัจนกรรม
วัจนกรรมกำรถำม
วัจนกรรมกำรบอกกล่ำว
วัจนกรรมกำรแนะนำ
วัจนกรรมกำรชม
วัจนกรรมกำรขอบคุณ

ความถี่
91
30
23
9
6
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วัจนกรรมกำรขอร้อง
วัจนกรรมกำรอนุญำต
วัจนกรรมกำรเสนอให้
วัจนกรรมกำรท้ำทำย
วัจนกรรมกำรสัญญำ
วัจนกรรมกำรขู่
รวม

5
4
2
1
1
1
173

จำกตำรำงที่ 10 และ ตำรำงที่11 ข้ำงต้นสำมำรถสรุปได้ว่ำ ชนิดของถ้อยคำนัยผกผันที่
พิจ ำรณำตำมลั กษณะแบ่ งได้เป็ น 4 ลั กษณะ ได้แก่ กำรกล่ ำวถ้อยคำที่มีควำมหมำยขัดแย้งกับ
ถ้อยคำใกล้เคียง กำรกล่ำวถึงสิ่งที่เป็นไปไม่ได้หรือไม่สมเหตุสมผล กำรกล่ำวเน้นให้เกินจริงอย่ำงมำก
และกำรใช้ถ้อยคำนัยผกผันแบบเสียงสะท้อนกลับ ซึ่งลักษณะที่พบมำกที่สุดคือ กำรกล่ำวถึงสิ่งที่
เป็นไปไม่ได้หรือไม่สมเหตุสมผลที่ แม้ว่ำผู้ชมจะไม่ทรำบปริบทก็สำมำรถรับรู้ถ้อยคำนัยผกผันได้จำก
ควำมไม่สมเหตุสมผลของถ้อยคำที่กล่ำวกับควำมเป็นจริงของโลก อีกทั้งควำมไม่สมเหตุสมผลยังช่วย
สร้ำงอำรมณ์ขันให้กับผู้ชมซึ่งเป็นเป้ำหมำยหนึ่งของกำรแสดงอีกด้วย ส่วนชนิดของถ้อยคำนัยผกผันที่
พิจำรณำตำมมุมมองวัจนกรรม พบว่ำอุดมจงใจละเมิดเงื่อนไขควำมจริงใจของวัจนกรรมต่ำงๆ เพื่อ
แนะควำมหมำยนัยผกผัน พบทั้งสิ้น 11 วัจนกรรม ได้แก่ วัจนกรรมกำรบอกกล่ำว วัจนกรรมกำร
ถำม วัจนกรรมกำรแนะนำ วัจนกรรมกำรขอร้อง วัจนกรรมกำรอนุญำต วัจนกรรมกำรท้ำทำย
วัจนกรรมกำรสัญญำ วัจนกรรมกำรเสนอให้ วัจนกรรมกำรขู่ วัจนกรรมกำรชม และวัจนกรรมกำร
ขอบคุณ ลักษณะของถ้อยคำนัยผกผันที่อุดมใช้มำกที่สุดคือ ถ้อยคำนัยผกผันในรูปวัจนกรรมกำร
ถำม ซึ่ งนอกจำกจะช่ว ยสื่ อ ควำมในเชิง ประชดประชั นแล้ ว ยั งเป็น กำรชี้น ำให้ ผู้ ช มและบุค คล
เป้ำหมำยได้ตระหนักและฉุก คิดถึงประเด็นปัญหำที่เกิดขึ้น โดยอุดมไม่ได้จงใจที่จะมุ่งแก้ไขปัญหำ
สังคมหรือประเทศชำติ แต่เป็นเพียงกำรหยิบยกประเด็นปัญหำที่คนร่วมปริบทสังคมเดียวกันขึ้นมำ
วิพำกษ์วิจำรณ์เพื่อคลำยควำมคับข้องใจ และสร้ำงอำรมณ์ขันให้กับผู้ชม ซึ่งหำกว่ำเป็นกำรแก้ปัญหำ
เหล่ ำ นั้ น ได้ จ ริ ง ก็ จ ะเป็ น สิ่ ง ที่ ดี ซึ่ ง ผลกำรวิ จั ย ดั ง กล่ ำ วสอดคล้ อ งกั บ สมมติ ฐ ำนที่ ตั้ ง ไว้ ว่ ำ
อุดม แต้พำนิช มีกำรใช้ถ้อยคำนัยผกผันหลำยลักษณะในกำรแสดง และลักษณะที่พบมำกที่สุดคือ
วั จ นกรรมกำรถำมที่ ไ ม่ ต้ อ งกำรค ำตอบ จำกผลกำรศึ ก ษำลั ก ษณะของถ้ อ ยค ำนั ย ผกผั น
(verbal irony) ในกำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟนครั้งที่ 7-10 ของอุดม แต้พำนิช ในงำนวิจัยนี้ ทำให้
เห็นว่ำ อุดม แต้พำนิช มีกำรใช้ถ้อยคำนัยผกผันในลักษณะที่หลำกหลำยและควำมถี่สูง ซึ่งสังเกต
ได้จำกอุดมจะใช้ถ้อยคำนัยผกผันในทุกๆ 5-10 นำทีของกำรแสดงโดยประมำณ ซึ่งกำรใช้ถ้อยคำ
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นัยผกผันในลักษณะที่หลำกหลำยและควำมถี่สูงเช่นนี้แสดงให้เห็นว่ำ ถ้อยคำนัยผกผันเป็นกลวิธีเด่น
กลวิธีหนึ่งในกำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟนของอุดม แต้พำนิช
นอกจำกนั้นจำกผลกำรวิจัย ผู้วิจัยยังสำมำรถสรุปลักษณะเด่ นของถ้อยคำนัยผกผันที่อำจ
กล่ำวได้ว่ำเป็นลีลำกำรใช้ภำษำอย่ำงหนึ่ง ของอุดม อันได้แก่ ลีลำกำรเล่ำเรื่องมำก่อนแล้วปิดท้ำย
ด้วยกำรกล่ำวถ้อยคำนัย ผกผัน กำรใช้ถ้อยคำนัยผกผันหลำยลั กษณะในข้อควำมสั้นๆ ตอนเดียว
กำรใช้ถ้อยคำนัยผกผันโต้ตอบกับผู้ชมได้ทันที กำรใช้ถ้อยคำแวดล้อม (co-text) เพื่อให้ผู้ชมรับรู้
ถ้อยคำนั ย ผกผั น ได้ กำรใช้ ถ้อยคำนัย ผกผั นในกำรประชดประชันประเด็นต่ ำงๆ ทำงสั งคมและ
กำรเมืองที่หลำกหลำย และมีระดับควำมแรง-เบำของกำรประชดประชันหลำยระดับ รวมไปถึงลีลำ
กำรเล่ำเรื่องเสมือนว่ำมำร่วมพูดคุยกับผู้ชม ร่วมนินทำเรื่องรำวต่ำงๆ ในสังคม
6.1.2 สรุปอวัจนภาษาที่สื่อถ้อยคานัยผกผันในการแสดงเดี่ยวไมโครโฟนครั้งที่ 7-10 ของ
อุดม แต้พานิช
จำกผลกำรวิจั ยพบว่ำ อุดม แต้พำนิช ใช้อวัจนภำษำเพื่อช่วยสื่ อถ้อยคำนัยผกผันเป็น
จำนวนมำกถึง 311 ครั้ง โดยสำมำรถแบ่งประเภทของอวัจนภำษำที่พบได้เป็น 3 ประเภทตำมชนิด
ของอวัจนภำษำ คือ อำกำรภำษำ นัยนภำษำ และปริภำษำ ดังนี้
6.1.2.1 อาการภาษาสื่อถ้อยคานัยผกผัน (การแสดงออกทางสีหน้า)
อุดมมีกำรใช้กำรแสดงออกทำงสีหน้ำประกอบกำรใช้ถ้อยคำนัยผกผัน เพื่อช่ วยสื่อควำมนัย
ผกผันให้ผู้ชมทรำบ พบ 123 ครั้ง ดังตำรำงต่อไปนี้
ตารางที่ 11 ตารางสรุปความถี่ของอาการภาษาสื่อถ้อยคานัยผกผัน
อาการภาษาสื่อถ้อยคานัยผกผัน (การแสดงออกทางสีหน้า)

ความถี่

กำรแสดงสีหน้ำที่เคร่งขรึมหรือนิ่งเฉยมำกเกินกว่ำปกติ

86
37
123

กำรแสดงสีหน้ำเย้ำแหย่ สีหน้ำยิ้มหรืออมยิ้ม
รวม
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จำกผลกำรวิเครำะห์อำกำรภำษำสื่อถ้อยคำนัยผกผัน อุดมจะใช้อำกำรภำษำสื่อถ้อยคำนัย
ผกผันอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งอำจเป็นเพรำะอำกำรภำษำเป็นอวัจนภำษำที่แสดงออกมำทำงร่ำงกำย ซึ่งผู้ชม
จะสำมำรถเห็นได้ง่ำยและชัดเจน โดยเฉพำะกำรแสดงออกทำงสีหน้ำ อุดมจะเลือกใช้กำรแสดงออก
ทำงสีหน้ำที่มีควำมขัดแย้งกับวัจนกรรมที่กล่ำว เช่น กำรแสดงสีหน้ำที่เคร่งขรึมกว่ำปกติในขณะที่
กล่ำววัจ นกรรมกำรขอร้ อง หรื อบำงครั้งก็ใช้อำกำรภำษำที่มีควำมขัดแย้งกับเนื้อหำหรือปริบทที่
กล่ำวถึงในขณะนั้น เช่น กำรแสดงสีหน้ำเย้ำแหย่ในขณะที่กล่ำวถึงเรื่องที่เคร่งเครียดจริงจัง เพื่อสื่อ
ให้เห็นถึงควำมรู้สึกทีเล่นทีจริง มีนัยของกำรหยอกล้อร่วมอยู่ กำรอมยิ้มในขณะที่กล่ำวถึงเรื่องที่
ไม่ได้รู้สึกน่ำยินดีหรือชอบใจเพื่อสื่อควำมหมำยในเชิงประชดประชัน กำรแสดงสีหน้ำที่เ คร่งขรึมกว่ำ
ปกติในขณะที่กล่ำวถึงเรื่องที่ไม่ได้รุนแรงหรือจริงจังขนำดที่ต้องแสดงออกเช่นนี้ อีกทั้งยังขัดแย้งกับ
ปริบทของ Talk Show ด้วย ฯลฯ ควำมไม่เข้ำกันนี้จะช่วยแนะให้ผู้ชมรับรู้ถ้อยคำนัยผกผันได้ และ
เมื่อผู้ชมได้พิจำรณำจำกปริบทประกอบกัน ก็จะสำมำรถตีควำมควำมหมำยนัยผกผันที่อุดมต้องกำร
สื่อได้
6.1.2.2 นัยนภาษาสื่อถ้อยคานัยผกผัน
อุดมมีกำรใช้กำรแสดงออกทำงสำยตำในระหว่ำงที่กล่ำวถ้อยคำนัยผกผัน เพื่อช่วยสื่อถ้อยคำ
นัยผกผันให้ผู้ชมทรำบ จำนวนทั้งสิ้น 45 ครั้ง ดังตำรำงต่อไปนี้
ตารางที่ 12 ตารางสรุปความถี่ของนัยนภาษาสื่อถ้อยคานัยผกผัน
นัยนภาษาสื่อถ้อยคานัยผกผัน
กำรไม่สบตำผู้ชม (กำรทอดสำยตำลงต่ำ กำรใช้สำยตำเหลือบมองด้ำนบน
กำรมองเพ่งตรงไปยังจุดเดียว)
กำรลืมตำให้โพลง กำรทำตำโตหรือตำถลน
กำรกลอกตำ
รวม

ความถี่
24
17
4
45

จำกผลกำรวิเครำะห์นัยนภำษำสื่อถ้อยคำนัยผกผัน พบว่ำกำรแสดงออกทำงสำยตำที่อุดมใช้
สำมำรถสื่อถ้อยคำนัยผกผันให้ผู้ชมทรำบได้ดีเช่นเดียวกับอำกำรภำษำ นัยนภำษำบำงอย่ำงที่อุดมใช้
จะช่วยเน้นให้ถ้อยคำที่อุดมกล่ำวมีควำมเด่นชัดมำกกว่ำถ้อยคำแวดล้อม เช่น กำรลืมตำโพลงหรือทำ
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ตำโตมำกกว่ำปกติ ซึ่งเป็นกำรดึงดูดควำมสนใจจำกผู้ชมให้จดจ่อและสนใจถ้อยคำที่อุดมกำลังกล่ำว
อยู่นั้นกว่ำถ้อยคำอื่นๆ และเมื่อผู้ชมได้พิจำรณำจำกปริบทก็จะทรำบได้ทันทีว่ำถ้อยคำที่อุดมกำลัง
กล่ำวอยู่นั้นเป็นกำรสื่อควำมนัยผกผัน นอกจำกนั้น นัยนภำษำบำงอย่ำงยังช่วยสื่อให้เห็นถึงควำมไม่
จริงใจในกำรกล่ำวถ้อยคำ เช่น กำรไม่สบตำผู้ชมด้วยกำรทอดสำยตำลงต่ำ ใช้สำยตำเหลือบมอง
ด้ำนบน มองเพ่งตรงไปยังจุดเดียว กำรกลอกตำไปมำ นัยนภำษำดังที่กล่ำวมำนี้เป็นกำรใช้สำยตำที่
ไม่ปกติ ไม่กล้ำสบตำผู้ชมอย่ำงเต็มที่ สื่อให้ เห็นว่ำผู้พูดมีบำงสิ่ งบำงอย่ำงที่แอบแฝงซ่อนเร้นอยู่
ไม่ตรงไปตรงมำ อีกทั้งกำรใช้สำยตำในลักษณะนี้ยังมีควำมขัดแย้งกับวัจนกรรมที่อุดมกล่ำว เช่น
กำรกลอกตำในขณะที่ กล่ ำววัจ นกรรมกำรชม กำรใช้ส ำยตำเหลื อ บมองด้ำนบนในขณะที่ กล่ ำ ว
วัจนกรรมกำรถำม ฯลฯ ควำมไม่เข้ำกันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยแนะให้ผู้ชมทรำบได้ว่ำอุดมไม่ได้
ต้องกำรสื่อควำมตำมรูป และเมื่อได้พิจำรณำจำกปริบทก็จะเห็นได้ว่ำอุดมมีควำมหมำยนัยผกผันที่
แฝงอยู่จริงๆ
6.1.2.3 ปริภาษาสื่อถ้อยคานัยผกผัน
ปริภำษำที่อุดมใช้นั้นหมำยรวมทั้งคุณลักษณะของเสียง เช่น กำรเน้นน้ำหนักเสียง ระดับ
ควำมดัง/ เบำของเสียง ระดับเสียงสูง/ ต่ำ จังหวะกำรพูดช้ำ/ เร็ว ฯลฯ กำรใช้เสียงที่ไม่ใช่ถ้อยคำ
แต่สำมำรถสื่อควำมหมำยได้ เช่น กำรใช้เสียงอุทำน กำรใช้เสียงหัวเรำะในลำคอ (หึ !) กำรใช้เสียง
ถอนหำยใจ ฯลฯ รวมไปถึงกำรลำกเสี ยงให้ ยำวกว่ำปกติด้ว ย ซึ่งปริภ ำษำทั้งหมดนี้อุดมจะใช้
ประกอบไประหว่ำงที่กล่ำวถ้อยคำนัยผกผัน และส่วนมำกมักจะแนบสนิทไปกับถ้อยคำ อุดมมีกำรใช้
ปริภำษำประกอบถ้อยคำนัยผกผันจำนวนทั้งสิ้น 143 ครั้ง ดังตำรำงต่อไปนี้
ตารางที่ 13 ตารางสรุปความถี่ของปริภาษาสื่อถ้อยคานัยผกผัน
ปริภาษาสื่อถ้อยคานัยผกผัน
คุณลักษณะของเสียงสื่อถ้อยคานัยผกผัน
กำรเน้นน้ำหนักเสียงมำกเป็นพิเศษ
กำรใช้ระดับเสียงดังกว่ำปกติ
กำรใช้ระดับเสียงสูงกว่ำปกติ
กำรใช้จังหวะกำรพูดที่ช้ำกว่ำปกติ
กำรใช้จังหวะกำรพูดที่เร็วกว่ำปกติ

ความถี่
46
17
16
13
11
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กำรใช้ระดับเสียงเบำกว่ำปกติ
กำรใช้ระดับเสียงต่ำกว่ำปกติ
กำรใช้น้ำเสียงหวำนกว่ำปกติ
การใช้เสียงซึ่งไม่ใช่ถ้อยคาแต่สามารถสื่อความหมายได้ประกอบถ้อยคานัยผกผัน
กำรใช้เสียงอุทำนที่แสดงควำมประหลำดใจประกอบถ้อยคำนัยผกผัน
กำรใช้เสียงหัวเรำะในลำคอ (หึ!) ประกอบถ้อยคำนัยผกผัน
กำรใช้เสียงหัวเรำะประกอบถ้อยคำนัยผกผัน
กำรใช้เสียงตอบรับในลำคอ “อืมมม..” ประกอบถ้อยคำนัยผกผัน
กำรใช้เสียงถอนหำยใจประกอบกำรกล่ำวถ้อยคำนัยผกผัน
การลากเสียงให้ยาวกว่าปกติ
กำรลำกเสียงให้ยำวกว่ำปกติ
รวม

10
6
1
8
4
3
2
1
5
143

จำกผลกำรวิเครำะห์ปริ ภำษำสื่อถ้อยคำนัยผกผัน พบว่ำปริภำษำที่อุดมใช้สื่อถ้อยคำนัย
ผกผัน นั้นส่ วนมำกมักจะเป็นควำมจงใจที่จะใช้ปริภำษำที่ต่ำงไปจำกถ้อยคำแวดล้ อม เพื่อเน้นให้
ถ้อยคำนั้นเด่นชัดขึ้นมำ และทำให้ผู้ชมสนใจและจดจ่อที่ถ้อยคำนั้นเป็นพิเศษ เช่น กำรเน้นน้ำหนัก
เสียงมำกเป็นพิเศษ กำรใช้ระดับเสียงที่ดั งหรือเบำกว่ำปกติ กำรใช้ระดับเสียงสูงหรือต่ำกว่ำปกติ
กำรใช้จังหวะกำรพูดที่ช้ำหรือเร็วกว่ำปกติ ฯลฯ เมื่อผู้ชมได้พิจำรณำจำกปริบทประกอบกัน ก็จะ
รับรู้ได้ว่ำอุดมจงใจเน้นถ้อยคำนั้นๆ ให้ต่ำงไปจำกถ้อยคำแวดล้อมเพื่อแนะถ้อยคำนัยผกผันให้ผู้ชม
ทรำบ นอกจำกนั้น ผู้ชมยังสำมำรถรับรู้ถ้อยคำนัยผกผันได้จำกปริภำษำที่ขัดแย้งกับวัจนกรรมหรือ
ปริบท เช่น กำรใช้ระดับเสียงที่ดังกว่ำปกติในขณะที่กล่ำววัจนกรรมกำรชมหรือวัจนกรรมกำรถำม
ฯลฯ ควำมไม่เข้ำกันนี้ช่วยสื่อถ้อยคำนัยผกผันให้ผู้ชมรับรู้ได้อีกทำงหนึ่ง จำกผลกำรวิเครำะห์ยังพบ
อีกว่ำ อุดมใช้ ปริภำษำที่แม้จะไม่ใช่ถ้อยคำ แต่สำมำรถสื่อควำมหมำยได้ เช่น กำรใช้เสียงหัวเรำะ
กำรใช้เสียงตอบรับในลำคอ “อืมมม...” ฯลฯ ปริภำษำเหล่ำนี้ช่วยแนะถ้อยคำนัยผกผันให้ผู้ชมทรำบ
ได้จำกควำมไม่เข้ำกันระหว่ำงเสียงนั้นๆ กับวัจนกรรมหรือปริบท และจำกควำมน่ำ สนใจเป็นพิเศษที่
อุดมจงใจดึงดูดผู้ชมให้สนใจและจดจ่อถ้อยคำนั้นเป็นพิเศษด้วยกำรลำกเสียงให้ยำวกว่ำปกติ ฯลฯ
อันจะนำไปสู่กำรรับรู้ถ้อยคำนัยผกผันได้ อย่ำงไรก็ตำม เสียงบำงเสียงสื่อทัศนคติในด้ำนลบอยู่แล้ว
เช่น เสียงหัวเรำะในลำคอ (หึ!) เสียงถอนหำยใจ ฯลฯ กำรใช้เสียงเหล่ำนี้ประกอบถ้อยคำนัยผกผัน
ช่วยสื่ออำรมณ์ควำมรู้สึกในด้ำนลบที่อุดมมีต่อเรื่องนั้นๆ ได้อย่ำงดี และทำให้ผู้ชมรับรู้ได้ว่ำขณะนั้น
อุดมไม่ได้ต้องกำรสื่อควำมตำมรูป แต่มีควำมหมำยนัยผกผันที่แฝงอยู่
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6.1.2.4 สรุปความถี่ของอวัจนภาษาสื่อถ้อยคานัยผกผันทั้งหมด
จำกผลกำรวิจัยสำมำรถสรุปควำมถี่ของอวัจนภำษำสื่อถ้อยคำนัยผกผันทั้งหมดได้ดังตำรำง
ต่อไปนี้
ตารางที่ 14 ตารางสรุปความถี่ของอวัจนภาษาสื่อถ้อยคานัยผกผันทั้งหมด
อวัจนภาษาสื่อถ้อยคานัยผกผัน
กำรแสดงสีหน้ำที่เคร่งขรึมหรือนิ่งเฉยมำกเกินกว่ำปกติ
กำรเน้นน้ำหนักเสียงมำกเป็นพิเศษ
กำรแสดงสีหน้ำเย้ำแหย่ สีหน้ำยิ้มหรืออมยิ้ม
กำรไม่สบตำผู้ชม (กำรทอดสำยตำลงต่ำ กำรใช้สำยตำเหลือบมองด้ำนบน กำร
มองเพ่งตรงไปยังจุดเดียว)
กำรลืมตำให้โพลง กำรทำตำโตหรือตำถลน
กำรใช้ระดับเสียงดังกว่ำปกติ
กำรใช้ระดับเสียงสูงกว่ำปกติ
กำรใช้จังหวะกำรพูดที่ช้ำกว่ำปกติ
กำรใช้จังหวะกำรพูดที่เร็วกว่ำปกติ
กำรใช้ระดับเสียงเบำกว่ำปกติ
กำรใช้เสียงอุทำนที่แสดงควำมประหลำดใจประกอบถ้อยคำนัยผกผัน
กำรใช้ระดับเสียงต่ำกว่ำปกติ
กำรลำกเสียงให้ยำวกว่ำปกติ
กำรกลอกตำ
กำรใช้เสียงหัวเรำะในลำคอ (หึ!) ประกอบถ้อยคำนัยผกผัน
กำรใช้เสียงหัวเรำะประกอบถ้อยคำนัยผกผัน
กำรใช้เสียงตอบรับในลำคอ “อืมมม..” ประกอบถ้อยคำนัยผกผัน
กำรใช้น้ำเสียงหวำนกว่ำปกติ
กำรใช้เสียงถอนหำยใจประกอบกำรกล่ำวถ้อยคำนัยผกผัน
รวม

ความถี่
86
46
37
24
17
17
16
13
11
10
8
6
5
4
4
3
2
1
1
311
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จำกผลกำรวิจัย พบว่ำอุดมมีกำรใช้อวัจนภำษำประกอบถ้อยคำนัยผกผั นมำกมำยหลำย
ลักษณะ เพื่อช่วยสื่อควำมนัยผกผันให้ผู้ชมทรำบ ซึ่งผลกำรวิจัยดังกล่ำวสอดคล้องกับสมมติฐำนที่ตั้ง
ไว้ว่ำ อุดม แต้พำนิช มีกำรใช้อวัจนภำษำประกอบถ้อยคำนัยผกผั น (verbal irony) ได้แก่
กำรแสดงสีหน้ำที่เคร่งขรึมต่ำงไปจำกปกติ กำรเน้นเสียง กำรใช้ทำนองเสียงสูงกว่ำปกติ เพื่อสื่อ
ถอยคำนัยผกผัน (verbal irony) ในกำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟน
จำกตำรำงยั ง แสดงให้ เ ห็ น อี ก ว่ ำ อวั จ นภำษำที่ สื่ อ ถ้ อ ยค ำนั ย ผกผั น ที่ อุ ด มใช้ ม ำกที่ สุ ด
3 อันดับแรกคือ คือ กำรแสดงสีหน้ำที่เคร่งขรึมหรือนิ่งเฉยมำกเกินกว่ำปกติ กำรเน้นน้ำหนักเสียง
มำกเป็ น พิเศษ และกำรแสดงสี ห น้ำเย้ำแหย่ สีห น้ำยิ้ม หรืออมยิ้ม ผู้ วิจัยเห็ นว่ำ กำรที่อุดมใช้
อวัจนภำษำเหล่ำนี้มำกที่สุดอำจเป็นเพรำะอุดมเห็นว่ำอวัจนภำษำเหล่ำนี้สำมำรถช่วยสื่อถ้อยคำนัย
ผกผันได้ผู้ชมทรำบได้ชัดเจนที่สุด ดังเช่น กำรแสดง สีหน้ำที่เคร่งขรึมหรือนิ่งเฉยมำกเกินกว่ำปกติ
ซึ่ ง พบใช้ บ่ อ ยที่ สุ ด เนื่ อ งจำกเป็ น อวั จ นภำษำที่ สื่ อ ถ้ อ ยค ำนั ย ผกผั น ให้ ผู้ ช มเห็ น ได้ อ ย่ ำ งชั ด เจน
กำรแสดงสีหน้ำที่เคร่งขรึมนี้มีควำมขัดแย้งกับปริบท Talk Show และเรื่องที่อุดมนำมำเล่ำที่ไม่ได้
เป็นเรื่องสำคัญหรือจริงจังมำกถึ งขนำดต้องทำสีหน้ำเช่นนี้ ดังนั้นเมื่ออุดมแสดงสีหน้ำดังกล่ำวใน
ขณะที่กล่ำวถ้อยคำนัยผกผัน ผู้ชมก็จะเกิดควำมสนใจเป็นพิเศษ และคิดว่ำอุดมต้องกำรสื่อควำม
ตำมรูปจริงๆ หรือไม่ และเมื่อผู้ชมได้พิจำรณำจำกปริบท ก็จะทรำบได้ว่ำอุดมมีควำมหมำยนัยผกผัน
ที่แฝงอยู่ ส่วนกำรเน้นน้ำหนักเสียงมำกเป็นพิเศษ ซึ่งพบใช้บ่อยเป็นอันดับ 2 เนื่องจำกเสียงเป็นสิ่ง
ที่สำมำรถสื่ออำรมณ์ได้ชัดเจนที่สุด อย่ำงหนึ่ง ดังนั้นกำรเน้นน้ำหนักเสียงที่ถ้อยคำใดมำกเป็นพิเศษ
แสดงให้เห็นว่ำถ้อยคำนั้นต้องมีควำมพิเศษ หรือผู้พูดจงใจจะเน้นหรือสื่อควำมหมำยอย่ำงใดอย่ำง
หนึ่งให้ผู้ฟังรับรู้ ทำให้ผู้ชมเกิดควำมสนใจ และรู้ว่ำเป็นถ้อยคำสำคัญ ประกอบกับกำรพิจำรณำจำก
ปริ บ ทก็จ ะทำให้ผู้ ช มตระหนักรู้ ได้ว่ำอุดมกำลั งสื่อควำมหมำยนัยผกผันอยู่ ส่ ว นกำรแสดงสี ห น้ำ
เย้ ำ แหย่ สี ห น้ ำ ยิ้ มหรื อ อมยิ้ ม ก็เป็ นอี กลั กษณะหนึ่ ง ที่ พบใช้ เพื่ อสื่ อ ถ้อ ยค ำนั ยผกผั นบ่ อยเช่ นกั น
โดยพบใช้บ่อยเป็นอันดับที่ 3 เนื่องจำกกำรแสดงสีหน้ำเย้ำแหย่หรือยิ้มในขณะที่กล่ำวถ้อยคำนัย
ผกผั น จะช่ว ยแนะให้ ผู้ ช มเห็ น ว่ ำ ถ้ อ ยค ำที่ อุด มก ำลั งกล่ ำวอยู่ นั้น ไม่ ใช่ กำรพูด ที่จ ริง จัง มีนั ยของ
กำรหยอกล้อร่วมอยู่ ทำให้ผู้ชมทรำบได้ว่ำอุดมไม่ได้กำลังสื่อควำมตำมรูป อีกทั้งกำรอมยิ้มหรือกำร
ยิ้มก็ไม่ใช่อวัจนภำษำในด้ำนลบ จึงช่วยช่วยลดควำมรุนแรงของกำรวิพำกษ์วิจำรณ์หรือกำรประชด
ประชันลงไปได้ และให้ควำมรู้สึกในเชิงหยิกแกมหยอกแทน อีกทั้งยังช่วยสร้ำงอำรมณ์ขันให้กับผู้ชม
ได้อีกด้วย
จำกผลกำรวิจัยยังพบอีกว่ำ ควำมถี่ในกำรใช้อวัจนภำษำเพื่อสื่อถ้อยคำนัยผกผันของอุดมนั้น
สูงมำก ทุกๆ ครั้งที่อุดมกล่ำวถ้อยคำนัยผกผัน อุดมจะใช้อวัจนภำษำประกอบไปด้วยทุกครั้ง ซึ่งจำก
ข้อมูล พบถ้อยคำนัยผกผันทั้งสิ้น 272 ถ้อยคำ แต่พ บอวัจนภำษำประกอบถ้อยคำนัยผกผันทั้งสิ้น
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311 ครั้ง แสดงให้เห็นว่ำ อุดมใช้อวัจนภำษำประกอบถ้อยคำนัยผกผันทุกครั้ง และบำงกรณีในหนึ่ง
ถ้อยคำนัยผกผันก็พบว่ำอุดมใช้อวัจนภำษำควบคู่ไปด้วยมำกกว่ำหนึ่งลักษณะ ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นกำร
เสริ มให้ เห็ นชัดเจนว่ำถ้อยคำที่กล่ำวอยู่ นั้นเป็นถ้อยคำนัยผกผั น เพรำะหัว ใจของกำรแสดงเดี่ยว
ไมโครโฟนคือผู้ชมจะต้องรับรู้และเข้ำใจมุกต่ำงๆ ของอุดมจึงจะเกิดอำรมณ์ขันได้ ในกรณีของถ้อยคำ
นัยผกผันก็เช่นกัน อุดมจะต้องทำให้ผู้ชมรับรู้และตีควำมถ้อยคำนัยผกผันที่อุดมต้องกำรสื่อให้ได้จึงจะ
ประสบควำมสำเร็จ ซึ่งผู้ชมบำงส่วนอำจรับรู้ได้จำกปริบทหรือถ้อยคำแวดล้อมได้ทันที ในขณะที่
บำงส่วนที่ไม่ทรำบปริบท อวัจนภำษำนี้เองที่จะเป็นตัวช่วยแนะให้ผู้ชมรับรู้ถ้อยคำนัยผกผันได้อีกทำง
หนึ่ง ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำ อุดมใช้อวัจนภำษำเป็นกลวิธีสำคัญเพื่อสื่อถ้อยคำนัยผกผัน ไม่ได้ ใช้เพียงแค่
ประกอบถ้อยคำนัยผกผันเท่ำนั้น
6.1.2.5 สรุ ปหน้าที่ของอวัจนภาษาที่อุดมใช้ประกอบถ้อยคานัยผกผันในการ
เดี่ยวไมโครโฟนครั้งที่ 7-10 ของอุดม แต้พานิช

แสดง

จำกผลกำรวิจัยสำมำรถสรุปบทบำทหน้ำที่ของอวัจนภำษำที่อุดมใช้ประกอบถ้อยคำนัยผกผัน
ได้ดังนี้
6.1.2.5.1 อวัจนภาษาทาหน้าที่ “ให้เห็นความขัดแย้ง” กับวัจนกรรม
หรือปริบท
6.1.2.5.2 อวัจนภาษาทาหน้าที่ “เน้น” ถ้อยคานัยผกผันให้เด่นชัดขึ้น
กว่าถ้อยคาแวดล้อม เพื่อ “ดึงดูดความสนใจ” จากผู้ชม และแนะให้ผู้ชมเห็นว่าถ้อยคาดังกล่าว
เป็นถ้อยคาสาคัญ
6.1.2.5.3 อวัจนภาษาทาหน้าที่ “สื่อ” อารมณ์ความรู้สึกและทัศนคติใน
ด้านลบ
สรุ ป ได้ว่ำ กำรใช้อวัจ นภำษำควบคู่ไปกับกำรกล่ ำวถ้อยคำนัยผกผั นเพื่อสื่ อควำมหมำย
นัยผกผันนั้นเป็นลีลำส่วนตัวที่เป็นอัตลักษณ์ของอุดม ควำมหลำกหลำยของอวัจนภำษำที่อุดมเลือก
มำใช้ทำให้กำรกล่ำวถ้อยคำนัยผกผันซึ่งเป็นกลวิธีเด่นและอุดมใช้บ่อยที่สุดกลวิธีหนึ่งในกำรแสดงเดี่ยว
ไมโครโฟนนั้นไม่น่ำเบื่อ ช่วยเพิ่มควำมน่ำสนใจ และสื่อควำมหมำยในเชิงประชดประชันให้ผู้ชมรับรู้
ได้เป็นอย่ำงดี แม้ว่ำกำรแสดงของอุดมจะมุ่งเน้นไปที่กำรวิพำกษ์วิจำรณ์สังคม ไม่ใช่ตลกประเภท
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ตลกคำเฟ่ แต่อย่ำงไรก็ตำม จุดมุ่งหมำยหลักที่สำคัญของกำรแสดง Talk Show ก็คือกำรสร้ำง
อำรมณ์ขันให้กับผู้ชม อุดมจึงได้พยำยำมใช้อวัจนภำษำต่ำงๆ เหล่ำนี้ ทั้งสีหน้ำท่ำทำง สำยตำ และ
น้ำเสียง เพื่อช่วยให้ผู้ชมเกิดอำรมณ์ขันด้วย
6.1.3 สรุ ปหน้า ที่ของถ้อยค านัย ผกผัน ในการแสดงเดี่ยวไมโครโฟนครั้ งที่ 7-10 ของ
อุดม แต้พานิช
จำกผลกำรวิจั ย พบว่ำ หน้ ำที่ของถ้อ ยคำนัยผกผั น ในกำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟนมี ทั้งสิ้ น
3 หน้ำที่ ได้แก่ 1. หน้ำที่ด้ำนประชดประชัน 2. หน้ำที่ด้ำนสร้ำงอำรมณ์ขัน และ 3. หน้ำที่ด้ำนลด
ควำมเครี ย ดหรื อ ระบำยควำมคั บ ข้ อ งใจ ถ้ อ ยค ำนั ย ผกผั น ในกำรแสดงเดี่ ย วไมโครโฟนของ
อุดม แต้พำนิช นั้น ทำหน้ำที่ทั้ง 3 อย่ำงนี้ไปพร้อมๆ กัน เพียงแต่ถ้อ ยคำนัยผกผันบำงถ้อยคำจะมี
หน้ำที่บำงอย่ำงเด่นชัดขึ้นมำ ผลกำรวิจัยดังกล่ำวสอดคล้องกับสมมติฐำนที่ตั้งไว้ว่ำ ถ้อยคำนัยผกผัน
(verbal irony) ในกำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟนของอุดม แต้พำนิช นอกจำกทำหน้ำที่สร้ำงอำรมณ์ขัน
แล้ว ส่วนใหญ่ยังทำหน้ำที่ประชดประชันประเด็นและเหตุกำรณ์ทำงกำรเมืองและสังคมในขณะนั้น
นอกจำกนี้ ก ำรที่ อุ ด มน ำถ้อ ยค ำนั ย ผกผั น มำใช้ เ ป็น กลวิ ธี เ ด่ น ในกำรแสดงนั้ น เพรำะกำรแสดง
เดี่ยวไมโครโฟนไม่เหมือนกำรแสดงตลกทั่วไป หัวใจหลักของกำรแสดงคือกำรหยิบยกประเด็นต่ำงๆ
ในสังคมมำวิพำกษ์วิจำรณ์ และกลวิธีทำงภำษำที่ทำให้อุดมบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่ำวของกำรแสดง
นั่นก็คือกำรใช้ถ้อยคำนัย ผกผั นนั่นเอง ถ้อยคำนัยผกผันเป็นกลวิธีทำงภำษำที่ทำให้อุดมสำมำรถ
ประชดประชันและวิพำกษ์วิจำรณ์ประเด็นต่ำงๆ ในสังคมได้โดยที่ไม่ต้องใช้กำรบริภำษตรงๆ ซึ่งอำจ
ก่อให้เกิดกำรตอบโต้กลับที่รุนแรงหรือเกิดกำรฟ้องร้องเป็นคดีควำมได้ ควำมกำกวมในรูปภำษำจะ
ช่ว ยปกป้ องอุดมจำกกำรถูกฟ้องร้ อง อีกทั้งยังทำให้ กำรวิพำกษ์วิจำรณ์ประเด็นต่ำงๆ เป็นไปใน
ลักษณะที่ไม่เคร่ งเครี ย ด หรื อรุ น แรงจนเกินไป จึงเหมำะสมกับรูปแบบของกำรแสดง ถ้อยคำ
นัย ผกผัน ทำให้ อุดมสำมำรถระบำยควำมคับข้องใจในประเด็นต่ำงๆ ทำงสังคมและกำรเมืองหรือ
เรื่ องรำวต่ำงๆ ในชีวิตประจ ำวั น ที่อุดมและผู้ ช มต่ำงเคยประสบร่ว มกันมำได้ ในขณะเดียวกัน ก็
สำมำรถสร้ำงเสียงหัวเรำะให้กับผู้ชมได้จำกควำมไม่เข้ำกันของควำมหมำยตำมรูปกับควำมหมำยนัย
ผกผันที่อุดมต้องกำรสื่อ อีกทั้ง ยังทำให้อุดมและผู้ชมเองรู้สึกอยู่เหนือกว่ำกลุ่มบุคคลที่มีอำนำจใน
สังคมได้ในขณะหนึ่ง อำรมณ์ขันที่เกิดขึ้นในกำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟนจึงไม่ใช่อำรมณ์ขันทั่วไป แต่มี
นัยทำงสังคมเข้ำมำเกี่ยวข้อง และกำรที่อุดมใช้ถ้อยคำนัยผกผันในกำรแสดงจำนวนมำก เนื่องจำก
ถ้อยคำนัยผกผันที่อุดมใช้นั้นสำมำรถทำหน้ำที่ได้หลำยๆ อย่ำงพร้อมๆ กันในหนึ่งถ้อยคำ สิ่งนี้จึงทำ
ให้อุดมบรรลุวัตถุประสงค์ของกำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟน
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จำกผลกำรวิเครำะห์ ผู้วิจัยไม่พบหน้ำที่ของถ้อยคำนัยผกผั นด้ำนสร้ำงควำมกำกวม ซึ่ง
แตกต่ำงจำกผลกำรวิจัยของมำยเออร์ (Myers 1976) ที่ได้ศึกษำหน้ำที่ของถ้อยคำนัยผกผันใน
ปริจเฉทกำรสนทนำในชีวิตประจำวัน และพบว่ำถ้อยคำนัยผกผันแบบกำกวม (ambiguous irony)
คือถ้อยคำนัยผกผันที่ผู้พูดใช้ในปริบทที่ไม่ชัดเจน โดยพยำยำมทำให้สถำนกำรณ์หรือคำพูดนั้นๆ ดู
กำกวม หรื อทำให้ผู้ ฟังตีควำมไปได้มำกกว่ำหนึ่งอย่ำง ทั้งนี้เพื่อให้ ตนเองสำมำรถบอกปัดควำม
รั บ ผิ ด ชอบในกรณี ที่ ผู้ ฟั ง เกิ ด ควำมไม่ พ อใจได้ โดยกำรอ้ ำ งว่ ำ ตนหมำยควำมตำมรู ป ภำษำ
(Myers, 1976 อ้ำงถึงใน Panpothong, 1996: 93-94) แต่ในกรณีของถ้อยคำนัยผกผันในกำรแสดง
เดี่ยวไมโครโฟนของอุดมนั้นจะมีปริบทที่ชัดเจนเสมอ เพื่อสื่อให้ผู้ชมรู้ว่ำขณะนั้นอุดมกำลังสื่อควำม
ในเชิงประชดประชันอยู่ จึงไม่พบหน้ำที่ของถ้อยคำนัยผกผันด้ำนนี้ในกำรแสดงของอุดม
6.2 อภิปรายผลการวิจัย
6.2.1 แม้ว่ำถ้อยคำนัยผกผันจะมีลักษณะหลำยประกำรที่ช่วยสื่อควำมนัยผกผันให้ผู้ชมรับรู้
ได้ เช่น กำรกล่ำวถึงสิ่งที่เป็นไปไม่ได้หรือไม่สมเหตุสมผล กำรกล่ำวเน้นให้เกินจริงอย่ำงมำก ฯลฯ
และถ้อยคำแวดล้อมที่ช่วยแนะให้ผู้ชมเข้ำใจควำมหมำยและสังเกตรู้ถ้อยคำนัยผกผันได้ในระดับหนึ่ง
แต่ควำมเข้ำใจและกำรตีควำมถ้อยคำนัยผกผันได้ลึกซึ้งระดับใดนั้นขึ้นอยู่กับประสบกำรณ์ของผู้ชม
แต่ละคน
6.2.2 จำกผลกำรวิจัย ไม่พบกำรใช้ถ้อยคำนัยผกผันในลักษณะของกำรใช้ระดับภำษำที่ไม่
เหมำะสม ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่ำ อำจเป็นเพรำะถ้อยคำนัยผกผันลักษณะนี้ ผู้ พูดมักจะมีเป้ำหมำยเพื่อ
ประชดประชันคู่สนทนำ ด้วยกำรใช้ระดับภำษำที่ขัดแย้งกับสถำนภำพของคู่สนทนำ จึงน่ำจะพบกำร
ใช้ถ้อยคำนัยผกผันในลักษณะนี้ในกำรสนทนำกับคู่สนทนำในชีวิตประจำวันมำกเสียกว่ำจะพบเจอใน
กำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟน ซึ่งเป็นกำรเล่ำเรื่องรำวด้วยตัวผู้แสดงเพียงคนเดียว
6.2.3 จำกผลกำรวิจัย พบกำรใช้ถ้อยคำนัยผกผันแบบเสียงสะท้อนกลับ (echoic irony) ใน
กำรแสดงเดี่ย วไมโครโฟนของอุดม แต้พำนิช จำนวนน้อยมำก ซึ่งแตกต่ำงจำกผลกำรวิจัยของ
พรรณธร ครุธเนตร (2547) ที่พบว่ำนักกำรเมืองใช้ถ้อยคำนัยผกผันในลักษณะนี้ อยู่บ่อยครั้งเพื่อ
โจมตีรัฐบำลทำงอ้อมในปริจเฉทกำรอภิปรำยทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วำงใจ
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6.2.4 จำกผลกำรวิจัย พบกำรใช้ถ้อยคำนัยผกผันในรูปวัจนกรรมกำรสัญญำ วัจนกรรมกำร
เสนอให้ และวั จ นกรรมกำรขู่ ใ นจ ำนวนน้ อ ยมำก ซึ่ ง ผู้ วิ จั ย เห็ น ว่ ำ อำจเป็ น เพรำะปริ บ ทของ
กำรแสดง Talk Show
ไม่เอื้อให้เกิดถ้อยคำนัยผกผันในกลุ่มวัจนกรรมผูกมัด ผลกำรวิจัยนี้
สอดคล้ อ งกั บ งำนวิ จั ย ของ Panpothong
ที่ ศึ ก ษำถ้ อ ยค ำนั ย ผกผั น ของผู้ พู ด ภำษำไทย
โดย Panpothong ได้สรุปไว้ว่ำ ผู้พูดภำษำไทยมักจะใช้ถ้อยคำนัยผกผันในกลุ่มวัจนกรรมชี้นำและ
กลุ่ม วัจนกรรมแสดงควำมรู้สึกอยู่บ่อยครั้ง ในขณะที่ถ้อยคำนัยผกผันในกลุ่มวัจนกรรมผูกมัดจะไม่
ค่อยพบกำรใช้ในผู้พูดภำษำไทย (Panpothong, 1996: 121) เช่นเดียวกับวัจนกรรมประกำศ
จำกกำรวิจัยไม่พบกำรใช้ถ้อยคำนัยผกผันในกลุ่มวัจนกรรมกำรประกำศ ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่ำอำจเป็น
เพรำะวัจนกรรมในกลุ่มนี้มักจะพบใช้ในสถำนกำรณ์ที่เป็นทำงกำรและมีควำมจริงจัง เพรำะเมื่อ
กล่ำววัจนกรรมนี้ออกไปแล้ว จะมีผ ลให้ เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในทันที โดยส่ วนใหญ่มักจะพบใน
พิธีกรรมทำงศำสนำ กำรประกำศเรื่องที่เป็นทำงกำร ฯลฯ จึงอำจเป็นเหตุผลที่ ทำให้ไม่พบกำรใช้
ถ้อยคำนั ย ผกผั น ในกลุ่ มวั จ นกรรมกำรประกำศในกำรแสดงเดี่ย วไมโครโฟน ซึ่ งผลกำรศึก ษำนี้
สอดคล้องกับงำนวิจัยของ Panpothong อีกเช่นกัน Panpothong ได้ให้เหตุผลที่ว่ำสำเหตุที่ไม่พบ
ผู้พูดภำษำไทยใช้ถ้อยคำนัยผกผันในรูปวัจนกรรมกำรประกำศก็เพรำะวัจนกรรมกำรประกำศส่วนใหญ่
ใช้ในสถำนกำรณ์ที่เป็นทำงกำรหรือปริบทสถำบัน แต่ถ้อยคำนัยผกผันมักไม่ใช้กับกรณีที่เป็นทำงกำร
(Panpothong, 1996: 69)
6.2.5 จำกควำมเห็นต่ำงๆ ของผู้ชมเดี่ยวไมโครโฟนในเว็บไซต์ต่ำงๆ แทบทั้งหมดประทับใจ
กับกำรแสดงและควำมสำมำรถของอุดม และมองว่ำอุดมเป็นนักพูด Stand-up comedy ที่ได้รับ
ควำมสนใจมำกที่สุดในปัจจุบัน เขำกลำยเป็นขวัญใจของมวลชนจนได้รับเลือกให้เป็นบุคคลแห่งปีจำก
คอลัมน์จุดประกำยหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจในปี พ.ศ. 2540 และในปี พ.ศ. 2542 ได้รับเลือกให้
เป็น 1 ใน 100 บุคคลแห่งศตวรรษในสำขำอำชีพกำรแสดงจำกหนังสือพิมพ์ The Nation : Special
issue และได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 50 ผู้มีอิทธิพลทำงควำมคิดที่สุดในประเทศไทยจำกนิตยสำร
Hi Class (ประวัติโน้ต อุดม แต้พำนิช , 2551: ออนไลน์) อุดมสำมำรถยืนพูดได้เป็นเวลำนำนรำว
2-3 ชั่วโมงในกำรแสดงแต่ละครั้ง โดยที่ไม่ทำให้ผู้ชมเกิดควำมรู้สึกเบื่อหน่ำย อุ ดมได้นำเรื่องรำว
ทำงกำรเมือ ง สั ง คม แวดวงบั น เทิ ง ประสบกำรณ์ ส่ ว นตั ว ในชี วิ ต มำเล่ ำ ได้ อ ย่ ำงสนุ ก สนำน
ประกอบกับลีลำ ท่ำทำง สีหน้ำต่ำงๆ ที่ช่วยเสริมให้กำรพูดของเขำน่ำสนใจ สร้ำงอำรมณ์ขัน และ
ควำมเพลิดเพลินให้กับผู้ชม และเมื่อผู้วิจัยได้มำศึกษำกลุ่มข้อมูลกลุ่มนี้ จึงทำให้ทรำบว่ำ อุดมเป็น
บุคคลที่มีควำมสำมำรถในกำรใช้กลวิธีทำงภำษำที่โดดเด่นในกำรแสดง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กำรใช้
ถ้อยคำนั ย ผกผั น เป็ น กลวิธีเด่น ในกำรประชดประชัน วิพำกษ์วิจำรณ์เรื่องรำวต่ำงๆ ในสั งคมไป
พร้อมๆ กับกำรสร้ำงอำรมณ์ขันให้กับผู้ชม กลวิธีทำงภำษำอย่ำงถ้อยคำนัยผกผันสำมำรถช่วยให้อุดม
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ประสบควำมสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ในกำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟน อีกทั้งยังทำให้ควำมตลกที่
อุดมสร้ำงนั้นแตกต่ำงไปจำกกำรแสดงตลกในรูปแบบอื่น
6.2.6 กำรศึ กษำถ้ อ ยค ำนัย ผกผั นในกำรแสดงเดี่ ย วไมโครโฟนของอุ ดม แต้พ ำนิ ช ใน
งำนวิจัยนี้ ทำให้ผู้วิจัยพบผลกำรศึกษำที่มีส่วนแตกต่ำงไปจำกงำนวิจัยที่มีมำก่อน ดังเช่นงำนวิจัย
ของ Chaiyaporn Rukroum (2012) จะพบว่ำอุดมมีกำรใช้กลวิธีทำงภำษำที่หลำกหลำยในกำร
แสดง เช่น กำรเล่นคำ กลวิธีกำรล้อเลียน กำรใช้คำที่มีควำมหมำยเป็นนัย กำรอ้ำงถึง กำรกล่ำว
เกินจริง ฯลฯ และพบว่ำ ถ้อยคำนัยผกผันเป็นกลวิธีทำงภำษำอย่ำงหนึ่งที่อุดมใช้ในกำรแสดงเพื่อ
สร้ำงอำรมณ์ขันให้กับผู้ชม งำนวิจัยดังกล่ำวเป็นกำรนำกรอบทฤษฎีควำมตลกทั้ง 3 ทฤษฎีมำศึกษำ
กลวิ ธี ท ำงภำษำในกำรสร้ ำ งอำรมณ์ ขั น ให้ กั บ ผู้ ช ม แต่ ใ นงำนวิ จั ย นี้ ผู้ วิ จั ย พบผลกำรศึ ก ษำที่
เฉพำะเจำะจงมำกขึ้น กล่ำวคือ พบว่ำถ้อยคำนัยผกผันไม่เพียงแต่เป็นกลวิธีทำงภำษำกลวิธีหนึ่งใน
กำรแสดงเท่ำนั้ น แต่เป็ น กลวิธีทำงภำษำที่โ ดดเด่นที่อุด มใช้บ่อยทุกๆ 5-10 นำทีของกำรแสดง
โดยประมำณ อี ก ทั้ ง ยั ง มี ก ำรใช้ อ วั จ นภำษำที่ ช่ ว ยสื่ อ ให้ ผู้ ช มรั บ รู้ ถ้ อ ยค ำนั ย ผกผั น ในทุ ก ๆ ครั้ ง
งำนวิจัยนี้เป็นกำรนำมุมมองทำงวัจนปฏิบัติศำสตร์มำศึกษำถ้อยคำนัยผกผันที่อุดมใช้ในกำรแสดง ทำ
ให้พบว่ำถ้อยคำนัยผกผันเป็นกลวิธีเด่นที่ทำให้อุดมประสบควำมสำเร็จในกำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟนที่
สำมำรถสร้ำงทั้งเสียงหัวเรำะให้กับผู้ชมและวิพำกษ์วิจำรณ์เรื่องรำวต่ำงๆ ในสังคมไปพร้อมๆ กันได้
อย่ำงลงตัว หน้ำที่ของถ้อยคำนัยผกผันที่หลำกหลำยและตอบโจทย์กำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟนนี้จึงทำ
ให้ถ้อยคำนัยผกผันเป็นกลวิธีทำงภำษำที่อุดมหยิบยกมำใช้บ่อยที่สุดในกำรแสดง และเป็นกลวิธีทำง
ภำษำที่โดดเด่นและแตกต่ำงไปจำกกลวิธีทำงภำษำอื่นๆ ที่อำจเพียงแค่ช่วยสร้ำงอำรมณ์ขันให้กับผู้ชม
ได้เท่ำนั้น
นอกจำกนั้น งำนวิจัยของ Chaiyaporn Rukroum (2012) เป็นกำรศึกษำกลุ่มข้อมูล
เดี่ยวไมโครโฟนครั้งที่ 4 ผลกำรศึกษำเดี่ยวไมโครโฟนครั้งที่4 ของ Chaiyaporn Rukroum (2012)
นั้นยังไม่พบว่ำอุดมใช้ถ้อยคำนัยผกผันจำนวนมำก แต่ในงำนวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ขยำยขอบเขตข้อมูลให้
มำกขึ้น โดยศึกษำเดี่ยวไมโครโฟนจำนวน 6 ครั้ง คือ เดี่ยว 7 เดี่ยว 7.5 เดี่ยว 8 เดี่ยว 9 เดี่ยว
9.5 และเดี่ยว 10 ผู้ วิจั ยพบว่ำ ตั้งแต่เดี่ยว 7 เป็นต้นมำก็มีกำรใช้ถ้อยคำนัยผกผันเพื่อประชด
ประชันประเด็นต่ำงๆ ในสังคมและกำรเมืองที่หลำกหลำยมำกขึ้น แสดงให้เห็นว่ำ อุดมใช้ถ้อยคำนัย
ผกผันมำกขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งอำจเป็นเพรำะตั้งแต่เดี่ยว 7 เป็นต้นมำ มีเหตุกำรณ์และประเด็นต่ำงๆ ใน
สังคมที่น่ำสนใจให้วิพำกษ์วิจำรณ์มำกขึ้นด้วย เช่น สถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองที่มีควำมขัดแย้งสูง มี
กำรประท้วงใหญ่บ่อยครั้ง นำยกรัฐมนตรีในขณะนั้น (น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) ที่ถูกวิจำรณ์ในหลำย
ด้ำน AEC กำรแลกเปลี่ยนแรงงำน นโยบำยของรัฐบำลที่มีผู้วิจำรณ์ว่ำสร้ำงควำมเสียหำยให้แก่
ประเทศชำติ กำรนิ ร โทษกรรม กำรปฏิ วั ติ ฟุ ต บอลไทย ระบบขนส่ ง มวลชนของไทย อำทิ
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รถไฟไทย มอเตอร์ไซค์รับจ้ำง แท็กซี่ รถเมล์ โทรศัพท์มือถือ iPhone Social network ต่ำงๆ
ฯลฯ
6.2.7 จำกงำนวิจัยเรื่องกำรรับรู้และควำมเข้ำใจในมุกตลกของโน้ต อุดม แต้พำนิช กับกำร
ใช้ประโยชน์และควำมพึงพอใจของผู้ชมเดี่ยวไมโครโฟน ของอัจฉรำ ยุตตำนนท์ (2541) ที่มีกำรนำ
กลุ่มข้อมูลเดี่ยวไมโครโฟนของอุดม แต้พำนิช มำใช้ในกำรศึกษำโดยใช้แบบสอบถำมเป็นเครื่องมือใน
กำรวิจัยนั้น พบว่ำ ปัจจัยทำงเพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ สถำนภำพสมรส อำชีพ และรำยได้
ไม่มีผลต่อกำรรับรู้และควำมเข้ำใจในมุกตลกที่อุดมเล่ำ ผลกำรศึกษำในงำนวิจัยเรื่องนี้สอดคล้องกับ
ผลกำรวิจัยของผู้วิจัยในแง่ที่อุดมมักจะมีลีลำกำรใช้ถ้อยคำนัยผกผันในลักษณะของกำรเล่ำเรื่องมำ
ก่อนแล้วปิดท้ำยด้วยกำรกล่ำวถ้อยคำนัยผกผัน ซึ่งกำรให้รำยละเอียดหรือเล่ำเรื่องมำก่อนนั้นมีส่วน
ช่ว ยให้ กำรประชดประชัน เด่น ชัดขึ้น อีกทั้งยั งช่ว ยให้ ผู้ ชมเข้ำใจถ้อยคำนัยผกผั นได้ทันทีอีกด้ว ย
ด้วยเหตุนี้ ผู้ชมเดี่ยวไมโครโฟนจึงสำมำรถเข้ำใจมุกต่ำงๆ ที่อุดมต้องกำรสื่อได้ไม่ยำกนัก แม้ว่ำผู้ชม
จะมีเพศ อำยุ หรือระดับกำรศึกษำที่ต่ำงกัน ก็ไม่มีผลต่อกำรรับรู้และควำมเข้ำใจในมุกตลกในกำร
แสดงของอุดม
6.2.8 อุดมเป็นบุคคลที่ใช้กลวิธีทำงภำษำอย่ำงถ้อยคำนัยผกผันบ่อยมำก และด้วยควำมที่
อุดมใช้ถ้อยคำนัยผกผันบ่อย และใช้หลำยๆรูปแบบนั้น ในด้ำนหนึ่งอำจทำให้กำรแสดงของเขำมีทั้ง
อำรมณ์ขันและกำรเสียดสี ซึ่งผู้ชมบำงส่วนอำจจะชื่นชอบ เกิดอำรมณ์ขันตำม ในขณะที่บำงส่วน
อำจจะมองว่ำ อุดมเป็นบุคคลที่ชอบวิพำกษ์วิจำรณ์คนอื่น เห็นสิ่งใดก็วิจำรณ์ไปทั้งหมด รวมไปถึง
อำจมีคนกล่ำวว่ำอุดมเป็นคนปำกจัด ทั้งนี้ก็อำจเกิดจำกลีลำกำรใช้ภำษำอย่ำงถ้อยคำนัยผกผันก็
เป็นได้
6.2.9 ด้วยควำมที่อุดมใช้ถ้อยคำนัยผกผันจนเรียกได้ว่ำเป็นอัตลักษณ์เฉพำะตัวของเขำ จึง
อำจจะทำให้มีผู้ชมบำงส่วนคิดว่ำ กำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟนทุกครั้งก็ไม่ต่ำงกัน อุดมก็มีลีลำกำรพูด
เช่นนี้ พอให้คำดเดำได้ แต่อย่ำงไรก็ตำม ก็ยังมีผู้ชมส่วนใหญ่ที่ยังคงติดตำมกำรแสดงของเขำอยู่
อย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งนั่นอำจเป็นเพรำะเนื้อหำที่อุดมหยิบยกมำพูดมีควำมน่ำสนใจ และถ้อยคำนัยผกผัน
ที่อุดมใช้ก็มีควำมหลำกหลำย ไม่ได้ใช้ซ้ำกันตลอดเวลำ จึงทำให้กำรแสดงของเขำไม่น่ำเบื่อ
6.2.10 อุ ดมใช้ควำมสำมำรถด้ำนอื่นๆ ของเขำ เช่น กำรเล่นคำ กำรแสดงอวัจนภำษำ
ต่ำงๆ มำเป็นส่วนช่วยเสริมให้กำรใช้ถ้อยคำนัยผกผันของเขำประสบควำมสำเร็จด้วย
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6.3 ข้อเสนอแนะ
6.3.1 ในงำนวิจัยนี้ ผู้วิจัยเก็บข้อมูลถ้อยคำนัยผกผันที่อุดม แต้พำนิช ใช้ในกำรแสดง
ครั้ งล่ ำ สุ ด เป็ น จ ำนวนทั้ง สิ้ น 6 ครั้ ง ซึ่ง หำกมี กำรเก็ บข้ อมู ล ถ้อ ยค ำนัย ผกผั นเพิ่ม จำกกำรแสดง
เดี่ ย วไมโครโฟนตั้ งแต่ค รั้ ง แรกจนถึง ปัจ จุ บัน ก็อ ำจจะท ำให้ เ ห็ น ลั กษณะและหน้ ำที่ ของถ้ อยค ำ
นัยผกผันในกำรแสดงเดี่ยวไมโครโฟนของอุดม แต้พำนิช ได้ชัดเจนมำกขึ้น นอกจำกนั้นยังอำจจะ
ทำให้เห็นพัฒนำกำรในกำรใช้ถ้อยคำนัยผกผันของอุดม แต้พำนิช ในกำรแสดงอีกด้วย
6.3.2 กำรศึกษำถ้อยคำนั ยผกผั นในปริจเฉทประเภทอื่น เช่น กำรปรำศรัยหำเสี ย ง
บทละคร sit-com ฯลฯ อำจทำให้เห็นจุดร่วมของลักษณะถ้อยคำนัยผกผันที่เหมือนกัน และเห็นข้อ
แตกต่ำงบำงประกำร รวมไปถึงถ้อยคำนัยผกผันเมื่อไปปรำกฏอยู่ในปริจเฉทประเภทอื่นจะมีหน้ำที่ที่
ต่ำ งไปอย่ ำ งไรบ้ ำ ง ก็ อ ำจจะท ำให้ เห็ น ลั ก ษณะและหน้ ำที่ ข องถ้ อ ยค ำนั ย ผกผั น ในภำษำไทยได้
หลำกหลำยและครอบคลุมมำกขึ้น
6.3.3 กำรศึกษำว่ำถ้อยคำนัยผกผันจะมีบทบำทหน้ำที่อย่ำงไรบ้ำงในกำรสนทนำระหว่ำง
บุคคล รวมไปถึงผู้ร่ วมสนทนำจะมีกลวิธีในกำรตอบกลับถ้อยคำนัยผกผั นอย่ำงไรบ้ ำง ก็เป็นอีก
แนวทำงหนึ่งที่น่ำสนใจศึกษำ
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นำงสำวอรกั ญ ญำ อนั น ต์ ท รั พ ย์ สุ ข เกิ ด เมื่ อ วั น ที่ 6 มิ ถุ น ำยน 2534 ที่ จั ง หวั ด
กรุงเทพมหำนคร สำเร็จกำรศึกษำศิลปศำสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) สำขำวิชำภำษำไทย
(วิชำเอกภำษำไทย วิชำโทภำษำอังกฤษ) คณะโบรำณคดี มหำวิทยำลัยศิลปำกร ในปีกำรศึกษำ
2555 และได้เข้ ำศึกษำต่อในหลักสูตร อักษรศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำภำษำไทย คณะ
อักษรศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ในปีกำรศึกษำ 2556 ในช่วงที่ศึกษำในระดับปริญญำ
มหำบัณฑิต ปีกำรศึกษำ 2557 ได้เป็นอำจำรย์พิเศษในรำยวิชำกำรใช้ภำษำไทย (ท.161) ที่
ภำควิชำภำษำไทย คณะศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ และตั้งแต่ปี 2557-ปัจจุบัน
เป็นติวเตอร์ที่สถำบันกวดวิชำ Tutor House รวมถึงเป็นวิทยำกรติว O-NET วิชำภำษำไทย ใน
ระดับชั้น ประถมศึกษำปีที่ 6 มัธยมศึกษำปีที่ 3 และมัธยมศึกษำปีที่ 6 ตำมโรงเรียนต่ำงๆ

