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กลวิธีการหลีกเลี่ยงการตอบคาถามของดาราเพื่อนาเสนอภาพลักษณ์:
กรณียุติความสัมพันธ์กับคู่รัก1
ฐิติภา คูประเสริฐ2
บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลวิธีการหลีกเลี่ยงการตอบคาถามของดารา ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างกลวิธีการหลีกเลี่ยงการตอบคาถามกับการนาเสนอภาพลักษณ์ ของดารา และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาพลั ก ษณ์ ที่ ด าราน าเสนอกั บ ค่ า นิ ย มในสั ง คมไทยในกรณี ที่ ด ารายุ ติ ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ คู่ รั ก ผ่ า นสื่ อ ประเภท
อินเทอร์เน็ต โดยศึกษาจากคลิปวิดีโอของดาราที่ตอบคาถามเกี่ยวกับการยุติความสัมพันธ์ระหว่างตนเองและคนรัก
ในปี พ.ศ. 2560 และ 2561 ซึ่ ง ปรากฏในฐานข้ อ มู ล ของเว็ บไซต์ www.youtube.com จ ำนวน 11 คลิ ป วิ ดี โ อ
จ านวนทั้ ง สิ้ น 2 ชั่ ว โมง และปรากฏผลั ด การสนทนาทั้ ง สิ้ น 289 ผลั ด การสนทนา และวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดย
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีหลักการความร่วมมือในการสนทนา (Cooperative Principle) ของพอล เอช. ไกรซ์ (Paul H.
Grice) แนวคิดเกี่ยวกับภาพลักษณ์ และแนวคิดเกี่ยวกับค่านิยมในสังคมไทย
ผลการศึกษาพบว่า ดาราใช้กลวิธีการหลีกเลี่ยงการตอบคาถามในกรณียุติความสัมพันธ์ โดยใช้การไม่
ปฏิบัติตามหลักการความร่วมมือในการสนทนา คือ การละเมิดหลักการ (Violating a maxim) การละเมิดหลัก
แบบมีนัย (Flouting a maxim) และการเลือกไม่ปฏิบัติตามหลักการสนทนา (Opting out a maxim) นอกจาก
ดาราใช้กลวิธีดังกล่าวหลีกเลี่ยงการตอบคาถามแล้ว กลวิธีดังกล่าวยังเอื้อต่อการนาเสนอภาพลักษณ์ให้กับดาราอีก
ด้วย ได้แก่ ภาพลักษณ์ของบุคคลที่ให้เกียรติบุคคลอื่น บุคคลที่รู้จักกาลเทศะ บุคคลที่ประณีประนอม และบุคคลที่
ยึดถือความถูกต้อง ซึ่งดาราได้นาเสนอภาพลักษณ์เหล่านั้นสอดคล้องกับค่านิยมของสังคมไทยที่เป็นเสมือนกฎใน
สังคมที่ใช้ควบคุมสมาชิกในสังคม ได้แก่ ค่านิยมเกี่ยวกับเกียรติหรือเกียรติยศ การสื่อสาร การประณีประนอม และ
ความถูกต้องตามลาดับ ดังนั้น เมื่อภาพลักษณ์ของดาราสอดคล้องกับค่านิยมของสังคมไทย อาจทาให้ ดารามี
คุณสมบัติที่น่าชื่นชม และได้รับการยอมรับหรือสนับ สนุนจากคนในสังคม ซึ่งทาให้ดารามีความเจริญก้าวหน้าและ
มั่นคงในอาชีพต่อไปในอนาคต
คำสำคัญ: กำรหลีกเลี่ยงกำรตอบคำถำม ดำรำ ภำพลักษณ์ หลักกำรควำมร่วมมือในกำรสนทนำ กรณียุติควำมสัมพันธ์กับ
คู่รัก
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Avoidance Strategies to Answer the Question for Image Presentation Concerning
their Ending the Relationship Used by Performers.
Titipa Kuprasert3
Abstract

This research aims to study the avoidance strategies of performers to answer the questions, the
relation between avoidance strategies in answering the questions and presenting self-images and the
relation between self-images that the performers present and social values in case the performers end
the relationship with their lovers via internet. Eleven clips with length of 2 hours of performers who
answered the questions about breaking up with their lovers are from year 2017 and 2018 which have
been found in database of www.youtube.com were studied, the turn-taking was found at 289 times.
The researcher analyzed the research data by applying the Cooperative Principle of Paul H. Grice,
concept of images and concept of Thai social value.
The research results are found that the performers used the avoidance strategies to answer the
questions in case of breaking up by not following the Cooperative Principle in conversations that are
Violating a maxim, Flouting a maxim, and Opting out a maxim. In addition, the performers used those
avoidance strategies to present their 4 self-images; a person who honors others, a person who think
about time and place, a person who compromise and a person who adheres to righteousness.
Regarding the relation between avoidance strategies in answering the questions and presenting
self-images, it is found that the performers used avoidance strategies by not following the Cooperative
Principle to present their self-images which conform to Thai social values; honor value, communication
value, compromise value and righteousness value. These values seem like the rule which controls the
member of the society. When the images of the performers are in conformity with these values, the
performers will be admired and accepted or supported for their career progression and job stability in
the future.
Key words: Avoidance strategy, Celebrity, Image, Cooperative principle in conversation, Break-up with
lover
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บทนา
การสนทนาเป็นการปฏิสัมพันธ์รูปแบบหนึ่งที่นอกจากจะมีวัตถุประสงค์ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
สิ่งที่มีความสนใจร่วมกันแล้ว ยังช่วยเป็นเครื่องมือในการสร้างมนุษยสัมพันธ์และกระชับความสัมพันธ์ ตลอดจน
ช่วยให้เกิดความเข้าใจอันดีร ะหว่างคนในสังคมอีกด้วย (Apakun, 2007, p. 83) การสนทนาที่ดีผู้ร่วมสนทนา
จะต้องพยายามประคองการพูดคุยให้มีบรรยากาศดีที่สุดเท่าที่จะทาได้ เพื่อให้การสนทนาเป็นสื่อกลางที่ช่วยเชื่อม
ความสัมพันธ์ระหว่างคนในสังคมได้อย่างแท้จริง (Awakun, 2002, pp. 80, 82) ในการประคองการพูดคุยเพื่อให้
การสนทนามีบรรยากาศที่ดี และสามารถเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมสนทนาได้นั้น ผู้ร่วมสนทนาจะต้อง
ร่วมมือกันในการสนทนา เนื่องจากการร่วมมือกันในการสนทนาจะทาให้การสนทนาดาเนินไปในทิศทางที่ผู้ร่วม
สนทนาต้องการและราบรื่น ตลอดจนผู้ร่วมสนทนาแต่ละคนบรรลุวัตถุประสงค์ของตนเอง การสนทนาจะปรากฏ
ลักษณะดังกล่าวได้ ผู้ร่วมสนทนาอาจต้องยึดหลักการความร่ว มมือในการสนทนา ซึ่งพอล เอช. ไกรซ์ (Grice,
1975, pp. 45, 49) ได้กล่าวถึงหลักการความร่วมมือในการสนทนาว่า การสนทนาเกิดจากการร่วมมือกันของผู้ร่วม
สนทนา เพื่อให้การสนทนาเป็นไปในทิศทางที่ต้องการ แต่ใ นบางครั้งก็พบว่า ผู้ร่วมสนทนาไม่ได้เคารพหลักการ
ความร่วมมือในการสนทนาเพื่อสื่อความหมายเป็นนัยบางอย่างในการสนทนา ในกรณีที่ผู้ร่วมสนทนาไม่เคารพ
หลั ก การความร่ ว มมื อ ในการสนทนานั้ น Hongladarom and Choksuwanit (2008, pp. 74-85) ได้ ใ ห้ ข้ อ มู ล
เพิ่มเติมว่า การไม่เคารพหลั กการความร่วมมือในการสนทนาอาจไม่ได้แสดงว่าผู้ร่ว มสนทนาไม่ร่ว มมือในการ
สนทนา อาจแสดงว่า ผู้ร่วมสนทนาพยายามที่จะแสดงความร่วมมือในการสนทนาอย่างที่สุด โดยไม่เคารพหลักการ
ความร่วมมือในการสนทนาก็เป็นได้
ในการนาเสนอข่าวของสื่อมวลชน สื่อมวลชนเลือกใช้การสัมภาษณ์สด ซึ่งจัดเป็นการสนทนารูปแบบหนึ่ง
ระหว่างผู้สัมภาษณ์ คือ นักข่าว หรือผู้สื่อข่าว และผู้ให้สัมภาษณ์ คือ บุคคลที่ให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็น
นั้น ๆ โดยทั้งสองฝ่ายต่างผลัดกันเป็น ผู้ส่งสารและผู้รับสารเมื่อสนทนากัน เนื่องจากเป็นรูปแบบที่ผู้ชมหรือผู้ฟัง
นิยมและให้ความเชื่อถือกับข่าวที่แสดงการสัมภาษณ์ให้เห็นหรือได้ยินมากกว่าการถอดคาพูดมารายงาน ทาให้ผู้ชม
หรือผู้ฟังเชื่อว่า ข่าวนั้นเป็นจริง นอกจากนี้ยังเป็นรูปแบบที่สามารถดึงความรู้สึกของผู้ชมเข้าร่วมกับข่าวได้อีกด้วย
(Vivattananukun, 2002, pp. 226, 231)
เมื่อการสัมภาษณ์สดเป็นรูปแบบการนาเสนอข่าวที่ให้ความน่าเชื่อถือกับคนในสังคม สื่ อมวลชนจึงใช้
รูปแบบการสัมภาษณ์ดังกล่าวนาเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการยุติ ความสัมพันธ์กับคู่รักดารา ซึ่งเป็นประเด็นที่คนใน
สังคมสนใจ และต้องการทราบความเป็นไปและเรื่องราวในด้านต่าง ๆ ของดารา และเมื่อสื่อมวลชนได้รับข้อมูล
รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องราวดังกล่าวของดาราจากการสัมภาษณ์แล้ว จะนาเสนอข้อมูลรายละเอียดเหล่านั้นผ่าน
สื่อหลายประเภท สื่อประเภทหนึ่งที่สื่อมวลชนเลือกใช้ คือ อินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นสื่อที่มีการพัฒนาระบบการสื่อสารที่
ก้าวหน้า และมีระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลเป็นระยะเวลานาน ลักษณะของอินเทอร์เน็ตดังกล่าวเอื้อประโยชน์ให้
สื่อมวลชนสามารถเผยแพร่เรื่องราวดังกล่าวที่ได้รับมาจากการสัมภาษณ์ดาราไปสู่คนในสังคมจานวนมากในเวลาที่
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รวดเร็ว และทาให้คนในสังคมสามารถรับทราบเรื่องราวดังกล่าวและเข้าถึงข่าวสารได้อย่างทันท่วงทีทุกที่ทุกเวลา
นอกจากนี้ยังสามารถรับชมข้อมูลข่าวสารดังกล่าวย้อนหลังได้อีกด้วย
เมื่อสื่ออินเทอร์เน็ตมีลักษณะดังกล่าว ดาราจึงต้องระมัดระวังเมื่อตอบคาถามของสื่อมวลชนเกี่ยวกับกรณี
ยุติความสัมพันธ์กับคู่รักของตน เนื่องจากในระหว่างการสัมภาษณ์ สื่อมวลชนจะเป็นผู้รับทราบข้อมูลรายละเอียดที่
ดาราให้เกี่ยวกับกรณีดังกล่าว แต่เมื่อสื่อมวลชนนาข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวที่ได้รับจากดาราไปนาเสนอผ่านสื่อ
อินเทอร์เน็ต ผู้รับสารจะเป็นคนในสังคมและบุคคลที่เกี่ยวข้องในกรณีดังกล่าวด้วย ซึ่ งข้อมูลรายละเอียดที่ดาราให้
เกี่ยวกับกรณีดังกล่าวอาจไม่ได้ส่งผลกระทบต่อตนเองเท่านั้น แต่อาจส่งผลกระทบต่ออดีตคนรักของตน หรือบุคคล
ที่ 3 ที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าว ซึ่งอาจทาให้ดาราผู้ให้ข้อมูลรายละเอียดนั้น ๆ เสี่ยงต่อการไม่ได้รับการยอมรับ
หรือการสนับสนุนจากคนในสังคม หรือการยอมรับหรือการสนับสนุนจากคนในสังคมลดน้อยลง ส่งผลให้โอกาสที่
จะได้รับการจ้างงานและความก้าวหน้าในอาชีพของดาราลดลงตามมา
เมื่อข้อมูลรายละเอียดที่ดาราให้เกี่ยวกับกรณีดังกล่าวส่งผลกระทบกับหลายฝ่าย ทาให้ในบางครั้ง ดาราไม่
สามารถให้ข้อมูลรายละเอียดที่ สื่อมวลชนต้องการทราบเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวได้ ดาราจะใช้กลวิธีหนึ่งในการตอบ
คาถาม คือ กลวิธีการหลีกเลี่ยงการตอบคาถามด้วยการใช้หลักการความร่วมมือในการสนทนา (Cooperative
Principle) โดยอาจให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวน้อย ไม่ชัดเจน ไม่ตรงกับประเด็นที่ผู้รับสารต้องการ
สื่อความหมายเป็นนั ยบางอย่างให้ผู้รับสารตีความหมายของดาราผู้ที่ให้สัมภาษณ์ด้วยตนเอง หรือไม่ให้ข้อมูล
รายละเอียดใด ๆ เกี่ยวกับกรณีดังกล่าว นอกจากกลวิธีดังกล่าวจะช่วยลดความเสี่ยงในการให้ข้อมูลรายละเอียดที่
ส่งผลกระทบต่อตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้ องในกรณีดังกล่าวแล้ว ดารายังสามารถนาเสนอภาพลักษณ์ของตนเอง
ควบคู่ไปกับการใช้กลวิธีดังกล่าวได้ โดยภาพลักษณ์ที่จะช่วยให้คนในสังคมยอมรับหรือสนับสนุนดาราต่อไปใน
อนาคตอาจต้องเป็นภาพลักษณ์ที่คนในสังคมพึงประสงค์ โดยดาราอาจจาเป็นต้องนาเสนอภาพลักษณ์นั้นให้อยู่
ภายในกรอบหรือสอดคล้องกับค่านิยมของสังคมไทยด้วย เนื่องจากค่านิยมของสังคมไทยเป็นสิ่งที่คนในสังคมยึดถือ
หรือปรารถนาเพื่อช่วยในการตัดสินใจว่า สิ่งที่กระทานั้นเหมาะสมหรือไม่ และเป็นแบบแผนหรือมาตรฐานในการ
ปฏิบัติของคนในสังคม ซึ่งยอมรับว่า คนในสังคมควรปฏิบัติ (Wannaprasert, 1979, p. 39)
อนึ่ง งานวิจั ยในประเทศไทยที่นาแนวคิดเกี่ยวกับหลักการความร่ว มมือในการสนทนามาใช้วิเคราะห์
ถ้อยคาในการสนทนาในประเทศไทยยังมีจานวนน้อย โดยใช้วิเคราะห์ภาษาที่ใช้ในหนังสือพิมพ์ คือ งานวิจัยของ
Kaewklad and Patpong (2018, pp. 1455-1467) เรื่ อง “การละเมิ ดหลั ก ความร่ ว มมือ ในข่า วการเมือ งของ
หนั งสื อ พิม พ์ใ นช่ว งรั ฐ ประหาร พ.ศ. 2557” ซึ่ ง นาแนวคิด หลั ก การความร่ว มมือ ในการสนทนามาวิ เคราะห์
เปรียบเทียบลักษณะการนาเสนอพาดหัวข่าวการเมืองของหนังสือพิมพ์ประเภทประชานิยมและประเภทคุณภาพ
และปรากฏงานวิจั ยที่นาแนวคิดหลักการความร่วมมือในการสนทนามาใช้วิเคราะห์ถ้อยคาของการสนทนาใน
วรรณกรรมและบทละครเวที ได้แก่ งานวิจัยของ Jaiyen (2009) เรื่อง “การวิเคราะห์บทสนทนาของตัวละครใน
วรรณคดีเรื่อง “สามก๊ก” ฉบับ เจ้าพระยาพระคลัง (หน) ตามแนววัจนปฏิบัติศาสตร์ ” ซึ่งนาแนวคิดหลักการความ
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ร่ ว มมื อ ในการสนทนามาวิ เ คราะห์ บ นสนทนาของกุ ย แก จิว ยี่ และขงเบ้ ง และงานวิ จัย ของ Rungthira and
Chaiyasuk (2010, pp. 250-269) เรื่อง “ซ่อนอยู่ในคาทุกคาเสมอ แววตาฉันพูดอะไร: วัจนปฏิบัติศาสตร์กับการ
ถอดรหัสรักของคุณหญิงกีรติในข้างหลังภาพ เดอะมิวสิคคัล” ซึ่งนาแนวคิดดังกล่าวมาวิเคราะห์บทสนทนาระหว่าง
ม.ร.ว. กีรติและนพพรจากละครเวทีเรื่อง “ข้างหลังภาพ เดอะมิวสิคคัล” นอกจากนี้ยังปรากฏงานวิจัยที่นาแนวคิด
หลักการความร่วมมือในการสนทนามาวิเคราะห์ถ้อยคาจากการสนทนาในสถานการณ์จริงอีกด้วย ได้แก่ งานวิจัย
ของ Mankong (2009) เรื่อง “กลวิธีการกล่าวเลี่ยงในหัวข้อสนทนาที่อ่อนไหวต่อความรู้สึกของผู้พูดภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษแบบอเมริ กัน ” ซึ่งแนวคิดดังกล่ าววิเคราะห์ การกล่ าวเลี่ ยงของคนไทยและคนอเมริกันที่ ได้จาก
แบบสอบถาม และงานวิจัยของ Kuprasert (2560) เรื่อง “กลวิธีการนาเสนอภาพลักษณ์ของบุคคลสาธารณะใน
การตอบคาถามของสื่อมวลชน: กรณีความขัดแย้ง” ซึ่งวิเคราะห์ถ้อยคาที่บุคคลสาธารณะตอบคาถามนักข่าวจาก
คลิปวิดีโอ และแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างหลักการความร่วมมือในการสนทนา ความสุภาพ ภาพลักษณ์ของ
บุคคลสาธารณะ และค่านิยมของคนในสังคม จากงานวิจัยดังกล่าวพบว่า แนวคิดเกี่ยวกับหลักการความร่วมมือใน
การสนทนาสามารถนามาวิเคราะห์การสนทนาในภาษาไทยได้ และเชื่อมโยงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างภาษา
ภาพลักษณ์ และค่านิยมในสังคมของผู้ใช้ภาษา บทความวิจัยนี้จึงเป็นอีกบทความหนึ่งที่จะขยายขอบเขตการศึกษา
ที่ใช้แนวคิดดังกล่าวให้กว้างขวาง และต่อยอดให้ปรากฏงานวิจัยที่ใช้แนวคิดดังกล่าวมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้อาจทา
ให้คนในสังคมเห็นรูปแบบในการใช้ภาษาและนาไปปรับประยุกต์ใช้กับตนเองให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่แต่ละ
บุคคลกาลังเผชิญอยู่ได้ ดังนั้น การศึกษาเรื่อง “กลวิธีหลีกเลี่ยงการตอบคาถามของดาราเพื่อนาเสนอภาพลักษณ์ :
กรณียุติความสัมพันธ์กับคู่รัก” จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจศึกษา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษากลวิธีการหลีกเลี่ยงการตอบคาถามของดาราในกรณีดารายุติความสัมพันธ์กับคู่รักผ่านสื่อ
ประเภทอินเทอร์เน็ต
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธีการหลีกเลี่ยงการตอบคาถาม การนาเสนอภาพลักษณ์ของดารา
และค่านิยมในสังคมไทยในกรณีดารายุติความสัมพันธ์กับคู่รักผ่านสื่อประเภทอินเทอร์เน็ต
กรอบแนวคิดในการวิจัย
1. หลักการความร่วมมือในการสนทนา (Cooperative Principle)
พอล เอช ไกรซ์ (Grice, 1975, pp. 45-49) ได้กล่าวว่า ในการสื่อสารอาจประกอบด้วยข้อคิดเห็นที่ไม่
ต่อเนื่องกันและไม่มีความเป็นเหตุเป็นผล ผู้ร่วมสนทนาจึงต้องพยายามที่จะให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันเพื่อให้การ
สนทนาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทิศทางการสนทนาอาจได้กาหนดไว้ตั้งแต่เริ่มต้น หรืออาจจะเกิดขึ้นระหว่างการ
สื่อสารกัน ซึ่งอาจจะแสดงทิศทางอย่างชัดเจนหรือไม่ชัดเจนก็ได้ และแต่ละระยะของการสื่อสาร บางบทสนทนา
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อาจแปรเปลี่ยนเป็นการสนทนาที่ไม่เหมาะสม ดังนั้นเราจึงจาเป็นต้องมีกฎเพื่อให้การสนทนาเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน และเป็นไปอย่างที่ผู้ร่วมสนทนาต้องการ เรียกว่า หลักการความร่วมมือในการสนทนาของไกรซ์ (Grice,
1975) ได้แก่
1.1 หลักปริมาณ (maxim of quantity) คือ ปริมาณของข้อมูลที่ผู้พูดจัดหาให้ผู้ฟัง โดยให้ข้อมูลเท่าที่
ต้องการตามจุดมุ่งหมายของการสนทนาที่กาลังดาเนินอยู่ และอย่าให้ข้อมูลมากเกินกว่าความต้องการของผู้ฟัง
เนื่องจากการให้ข้อมูลมากเกินไปจะทาให้เสียเวลา และมีแนวโน้มทาให้ผู้ฟังสับสนจากการที่ผู้พูดนาประเด็นอื่นเข้า
มา ซึ่งส่งผลให้ผู้ฟังไขว้เขวกับข้อมูลและทาให้เข้าใจผิดไปจากที่ผู้พูดต้องการ
1.2 หลักคุณภาพ (maxim of quality) คือ พูดในสิ่งที่เป็นความจริง โดยไม่พูดในสิ่งที่เชื่อว่าผิด และไม่
พูดในสิ่งที่ไม่มีหลักฐานเพียงพอ
1.3 หลักตรงประเด็น (maxim of relation) คือ พูดในสิ่งที่เข้าประเด็นและมีความเกี่ยวเนื่องกัน
1.4 หลักวิธีการ (maxim of manner) คือ พูดอย่างชัดเจน โดยเลี่ยงการพูดคลุมเครือ เลี่ยงการพูดกากวม
พูดให้กระชับ และพูดเป็นลาดับ
ในบางครั้ ง คู่สนทนาอาจไม่ป ฏิบั ติตามหลักการความร่วมมือในการสนทนาเพื่อเติมให้ หลักการความ
ร่วมมือในการสนทนาประสบความสาเร็จ ได้แก่
1.1 การละเมิดหลัก (Violating a maxim) คือ การละเมิดหลักการความร่วมมือในการสนทนาเพื่อให้เกิด
ความเข้าใจผิด เบี่ยงเบนความสนใจ ปกปิดบางอย่าง
1.2 การละเมิดหลักแบบมีนัย (Flouting a maxim) คือ การละเมิดหลักการความร่วมมือในการสนทนา
เพื่อให้ความหมายชี้บ่งในการสนทนา
1.3 การละเมิดหลักหนึ่งเพื่อรักษาอีกหลักหนึ่ง (a clash between maxims) คือ ผู้พูดไม่สามารถปฏิบัติ
ตามหลักทัง้ 2 หลักได้ เช่น การให้ข้อมูลน้อยเกินกว่าความต้องการเพื่อรักษาหลักคุณภาพ
1.4 การเลือกไม่ปฏิบัติตามหลักการสนทนา (Opting out a maxim) คือ ผู้พูดไม่เต็มใจให้ความร่วมมือ
หรือเลือกที่จะไม่ปฏิบัติตามหลักการความร่วมมือในการสนทนา เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดความหมายชี้บ่งเป็นนัยที่ผิด
จากการใช้กรอบแนวคิดในการวิจัยดังกล่าววิเคราะห์การตอบคาถามของดาราในกรณียุติความสัมพันธ์กับ
คู่รักพบว่า ดาราอาจใช้การไม่ปฏิบัติตามหลักการความร่วมมือในการสนทนาหลักใดหลักหนึ่ง หรือหลาย ๆ หลัก
ร่วมกันในการตอบคาถาม เช่น
ตัวอย่าง
นักข่าว: พี่กี้ สาเหตุที่ทาให้แบบว่าความสัมพันธ์มันลดลงไป หรือเปลี่ยนแปลงไป มันมาจากอะไรคะพี่
นางนิโคล: (1) ก็เรื่องทั่ว ๆ ไปค่ะ ก็เรื่อง เรื่อง นิสัยอะไรทั่วไป ค่ะ (2) ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ขอระบุดีกว่านะคะ
(บทสัมภาษณ์ของนางนิโคล เทริโอ เผยแพร่เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561)
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จากตัวอย่าง นักข่าวต้องการให้นางนิโคลระบุสาเหตุที่ทาให้ความสัมพันธ์ระหว่างนางนิโคลกับ นายศรราม
ซึ่งเป็นอดีตคนรักลดลงหรือเปลี่ยนแปลงไป ในถ้อยคาที่ (1) นางนิโคลใช้การละเมิดหลักวิธีการ โดยใช้ถ้อยคา
คลุมเครือว่า “เรื่องทั่วไป” และ “เรื่องนิสัยทั่วไป” ซึ่งถ้อยคาดังกล่าวไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนว่า เรื่องอะไรบ้างและ
นิสัยอะไรบ้างที่เป็นสาเหตุที่ทาให้ความสัมพันธ์ระหว่างตนเองหรืออดีตคนรักลดลงหรือเปลี่ยนแปลงไป ส่วนใน
ถ้อยคาที่ (2) นางนิโคลใช้การเลือกไม่ปฏิบัติตามหลักสนทนา โดยใช้ถ้อยคาปฏิเสธว่า “ไม่ขอระบุดีกว่าค่ะ” ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่า นางนิโคลไม่ต้องการระบุหรือให้ข้อมูลรายละเอียดใด ๆ ในประเด็นดังกล่าว
2. ภาพลักษณ์
ภาพลักษณ์ หมายถึง ภาพที่เกิดขึ้นในใจหรือภาพที่ฝังอยู่ในความรู้สึกนึกคิดของบุคคลที่มีต่อบุคคลอื่น
วัตถุ หรือสถาบัน ซึ่งได้รับอิทธิพลจากการรู้จัก การมีประสบการณ์ด้วย และมีความประทับใจเพียงพอที่จะสร้าง
เป็นภาพใดภาพหนึ่ง (Worakitphokhathon, 1994, p. 91) โดยภาพนั้นเกิดจากข้อเท็จจริงบวกกับการประเมิน
ส่ ว นตั ว ท าให้ ภ าพนั้ น อาจแตกต่ า งไปจากสภาพความเป็ น จริ ง ตลอดจนภาพนั้ น อาจเปลี่ ย นแปลงได้ ย าก
(Wongmontha, 1998, pp. 13-14)
Worakitphokhathorn (1994, p. 91) กล่าวถึงการเกิดของภาพลักษณ์ว่ามี 2 ทาง คือ เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติโดยไม่มีการปรุงแต่ง ซึ่ง Wirawan (1994, p. 106) ได้อธิบายว่า คือ การปลดปล่อยให้เป็นไปตามสภาวะ
แวดล้อมที่มากระทบ ซึ่งภาพที่ออกมาอาจจะผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริง เพราะอิทธิพลของทัศนคติในแต่ละ
สังคมที่ไม่เหมือนกัน และเกิดขึ้นจากการปรุงแต่ง ซึง่ Wirawan (1994, p. 106) ได้อธิบายว่า การใช้กระบนการใน
การสร้างภาพลักษณ์ให้เกิดภาพที่เขาต้องการให้เกิดออกมา ไม่ว่าจะเป็นภาพจริงหรือภาพลวงก็ตาม
3. ค่านิยม
Praphanphong (2015) ให้ความหมายของค่านิยมไว้ว่า หมายถึง แนวความคิด โดยเชื่อว่าสิ่งนั้นหรือการ
กระทานั้ นมีคุณค่า ควรแก่การประพฤติป ฏิบัติเพื่อมนุษย์อยู่ร่ว มกันอย่างมีระเบียบแบบแผน และมีความสุ ข
นอกจากนี้ค่านิยมเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างมีระเบียบและมีสันติสุข ค่านิยมในสังคมไทยไว้
ว่า ค่านิยมแบ่งออกได้เป็นค่านิยมส่วนบุคคลและค่านิยมของสังคม โดยทั่วไปแล้ว ค่านิยมของบุคคลจะเป็นไปตาม
ค่านิยมของสังคมที่ตนร่วมอยู่ แต่บางครั้งค่านิยมของบุคคลบางคนอาจขัดแย้งกับค่านิยมของสังคม ซึ่งบุคคลนั้น
อาจได้รับโทษทางกฎหมาย หรือได้รับโทษจากชุมชนด้วยวิธีต่าง ๆ ที่มีความรุนรแงถึงทุบตี หรือเพียงซุบซิบนินทา
ผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิดทั้ง 3 กรอบแนวคิดในการศึกษากลวิธีการหลีกเลี่ยงการตอบคาถามของดารา ซึ่งจะ
แสดงให้เห็นว่า เมื่อดาราใช้หลักการความร่วมมือในการสนทนานั้น ๆ ดาราไม่ได้ใช้เป็นกลวิธีในการหลีกเลี่ยงการ
ตอบคาถามของนักข่าวเท่านั้น แต่ดาราได้นาเสนอภาพลักษณ์ที่สอดคล้องกับค่านิยมของคนในสังคมไทยผ่าน
หลักการความร่วมมือในการสนทนานั้น ๆ อีกด้วย
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วิธีการวิจัย
1. เก็บรวบรวมข้อมูลการให้สัมภาษณ์ของดาราที่ตอบคาถามเกี่ยวกับการยุติความสัมพันธ์ระหว่างดารา
กั บ คนรั ก จากคลิ ป วิ ดี โ อในปี พ .ศ. 2560 และ 2561 เป็ น ระยะเวลา 2 ปี และปรากฏในฐานข้ อ มู ล เว็ บ ไซต์
www.youtube.com จานวน 11 คลิปวิดีโอ เป็นจานวนทั้งสิ้น 2 ชั่วโมง และปรากฏผลัดการสนทนาทั้งสิ้น 289
ผลัดการสนทนา ได้แก่
1.1 บทสัมภาษณ์ของนายธนพล สัมมาพรตที่ให้สัมภาษณ์หลังจากยุติความสัมพันธ์กับนางสาว
นงผณีในวันขึ้นบ้านใหม่ของนางสาวนงผณี เนื่องจากครอบครัวของนางสาวนงผณีไม่ต้องการให้นายธนพลคบกับ
นางสาวนงผณี ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2560
1.2 บทสัมภาษณ์ของนางสาวณัฎฐพัชร์ วิภัทรเดชตระกูลที่ให้สัมภาษณ์หลังจากนายวีรคณิศร์
กานต์วัฒนกุลขอยุติความสัมพันธ์ ซึ่งก่อนหน้านี้ทั้งคู่เคยยุติความสัมพันธ์กันไปแล้วครั้งหนึ่งและตัดสินใจกลับมาคบ
กันอีกครั้ง ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
1.3 บทสั มภาษณ์ของนายวีรคณิศ ร์ กานต์วัฒ นกุ ล ที่ให้ สั มภาษณ์เกี่ยวกับสาเหตุที่ตนเองยุ ติ
ความสัมพันธ์กับนางสาวณัฎฐพัชร์ วิภัทรเดชตระกูล หลังจากที่ทั้งคู่เคยยุติความสัมพันธ์กันไปแล้วครั้งหนึ่งและ
ตัดสินใจกลับมาคบกันอีกครั้ง ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2560
1.4 บทสั มภาษณ์ของนางสาวนงผณี มหาดไทยที่ยุติ ความสั ม พันธ์กับนายธนพล สั มมาพรต
เนื่องจากการดาเนินความสัมพันธ์ระหว่างกันทาให้เกิดปัญหากับครอบครัวของนางสาวนงผณีที่เชื่อข่าวว่า นาย
ธนพลเป็นคนเจ้าชู้และคบกับนางสาวนงผณีเพื่อหวังผลประโยชน์ และคนที่ชื่นชอบนางสาวนงผณีต่อต้าน ซึ่ง
เผยแพร่เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560
1.5 บทสัมภาษณ์ของนายพิชญะ นิธิไพศาลกุลที่ยุติความสัมพันธ์กับนางสาวอุษามณี ไวทยานนท์
เนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับการทาธุรกิจร่วมกันทาให้มีปากเสียงกัน การเรียกสินสอดจากมารดาของนางสาวอุษามณี
70-80 ล้านบาท มารดาของนางสาวอุษามณีแนะนาผู้ชายคนใหม่ให้นางสาวอุษามณี และคนรอบข้างนางสาวอุษา
มณีเข้ามาวุ่นวายตรวจสอบทรัพย์สินของนายพิชญะ ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2561
1.6 บทสัมภาษณ์ของนางสาวอุษามณี ไวทยานนท์ที่ให้สัมภาษณ์หลังจากยุติความสัมพันธ์กับนาย
พิชญะ นิธิไพศาลกุล เนื่องจากตนเองถูกครอบครัวของนายพิชญะดูถูก และไม่ยินยอมให้แต่งงานกับนายพิชญะ
โดยให้นางสาวอุษามณีตั้งครรภ์ก่อนจัดงานแต่งงาน ใช้แหวนเพชรปลอมในการแต่งงาน และไม่มีสินสอดให้นางสาว
อุษามณี ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561
1.7 บทสัมภาษณ์ของนางสาววรรณปิยะ ออมสินนพกุลที่ยุติความสัมพันธ์กับนายอภิสิทธิ์ โอภาส
เอี่ยมลิขิต เนื่องจากปัญหาการปรับตัวระหว่างตนเองและนายอภิสิทธิ์ และอาจมีสาเหตุมาจากผู้หญิงของนาย
อภิสิทธิ์ด้วย ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561
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1.8 บทสั ม ภาษณ์ ข องนายศรราม เทพพิ ทั ก ษ์ ที่ ใ ห้ สั ม ภาษณ์ เ กี่ ย วกั บ ประเด็ น ประกาศยุ ติ
ความสัมพันธ์กับนางนิโคล เทริโอผ่านทางอินสตาแกรม เนื่องจากไม่สามารถปรับตัวเข้าหากันได้ ซึ่งเผยแพร่เมื่อ
วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
1.9 บทสัมภาษณ์ของนิโคล เทริโอที่ให้สัมภาษณ์หลังจากที่นายศรราม เทพพิทักษ์ประกาศยุติ
ความสัมพันธ์กับตนเองผ่านทางอินสตาแกรม เนื่องจากมีปัญหาเรื่องการปรับตัวเข้าหากัน และช่วงเวลาในการยุติ
ความสัมพันธ์ที่นายศรรามให้ข้อมูลผ่านอินสตาแกรมไม่ตรงกับที่นางนิโคลเข้าใจ ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน
พ.ศ. 2561
1.10 บทสั ม ภาษณ์ ของนายธนา ฉั ตรบริ รักษ์ที่ ให้ สั มภาษณ์เกี่ย วกับการยุ ติความสั มพั นธ์กั บ
นางสาววรรณรท สนธิไชย เนื่องจากมีเวลาว่างไม่ตรงกัน ทาให้พบกันน้อย จึงตัดสินใจลดระดับความสัมพันธ์ลง ซึ่ง
เผยแพร่เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
1.11 บทสัมภาษณ์ของนางสาววรรณรท สนธิไชยที่ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการยุติความสัมพันธ์กับ
นายธนา ฉั ต รบริ รั ก ษ์ เนื่ อ งจากปั ญ หาด้ า นเวลาที่ มี ไ ม่ ต รงกั น ท าให้ ไ ม่ มี เ วลาพบกั น จึ ง ตั ด สิ น ใจลดระดั บ
ความสัมพันธ์ลง ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
2. เลือกศึกษาบทสัมภาษณ์จากคลิปวิดีโอที่ดาราตอบคาถามเกี่ยวกับการยุติความสัมพันธ์ระหว่างตนเอง
และคนรักในสถานการณ์การสัมภาษณ์สด ซึ่งไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการสัมภาษณ์ในรายการสัมภาษณ์
3. ถ้าในคลิปวิดีโอดาราตอบคาถามเกี่ยวกับประเด็นอื่น ๆ ก่อน ซึ่งประเด็นนั้น ๆ ไม่เกี่ยวข้องกับกรณีที่
ดารายุติความสัมพันธ์กับคนรัก หรือแถลงข่าวก่อนที่จะตอบคาถามเกี่ยวกับกรณีที่ดารายุติความสัมพันธ์กับคนรัก
ผู้วิจัยจะนาเฉพาะบทสัมภาษณ์ที่เกี่ยวข้องกับกรณีที่ดารายุติความสัมพันธ์กับคนรักมาวิเคราะห์เท่านั้น
4. นาข้อมูลในข้อที่ 1. มาวิเคราะห์ โดยใช้ทฤษฎีหลั กการความร่วมมือในการสนทนา (Cooperative
Principle) ของ พอล เอช. ไกรซ์ (Paul H. Grice) ร่วมกับแนวคิดเกี่ยวกับภาพลักษณ์ และแนวคิดเกี่ยวกับค่านิยม
ของสังคมไทย
ผลการวิจัย
การตอบคาถามของดาราในกรณียุติความสัมพันธ์กับคู่รักนั้น นอกจากจะทาให้เห็นกลวิธีการหลีกเลี่ยงการ
ตอบคาถามของดาราที่สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับหลักการความร่วมมือในการสนทนามาแล้ว ยังทาให้เห็น การ
นาเสนอภาพลักษณ์ของดาราผ่านกลวิธีการหลีกเลี่ยงการตอบคาถามอีกด้วย ดังนี้
1. กลวิธีการหลีกเลี่ยงการตอบคาถามของดารากรณียุติความสัมพันธ์กับคู่รัก
เมื่อนักข่าวถามคาถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการยุติความสัมพันธ์ระหว่างตนเองและคนรัก และดารา
ไม่อาจให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวได้ ดาราจะใช้ กลวิธีการหลีกเลี่ยงการตอบคาถามด้วยการไม่
ปฏิบัติตามหลักการความร่วมมือในการสนทนา ซึ่งปรากฏ 3 ลักษณะ ดังนี้
194

มนุษยศาสตร์สาร ปีที่ 23 ฉบับที่ 1

1.1 การละเมิดหลักการ (Violating a maxim) คือ ผู้พูดไม่ปฏิบัติตามหลั กการความร่วมมือในการ
สนทนา และไม่ได้ตั้งใจที่จะก่อให้เกิดความหมายชี้บ่งเป็นนัยในการสนทนา แต่ตั้งใจที่จะเบี่ยงเบนความสนใจ
ปกปิดบางอย่ าง ทาให้ ผู้ ฟังเกิดความเข้าใจผิด ดาราใช้กลวิธีการหลีกเลี่ ยงการตอบคาถาม โดยใช้การละเมิด
หลักการ 3 รูปแบบ ได้แก่
1.1.1 การละเมิดหลักปริมาณ คือ ดาราให้ข้อมูลรายละเอียดในประเด็นที่นักข่าวต้องการทราบ
น้อยกว่าความต้องการของนักข่าว โดยให้ข้อมูลรายละเอียดไม่ครบทุกประเด็นที่นักข่าวต้องการทราบ เช่น
ตัวอย่างที่ 1
นักข่าว: การที่เราเป็นคนกลางมันลาบากใจแค่ไหน นี่ก็คนที่เรารัก อีกคนนึงก็เป็นพ่อแม่ที่เราเคารพ จ๊ะอยู่ใน
สภาวะตั้งแต่เริ่มคบกันมา 1 ปีกดดันขนาดไหน
นางสาวนงผณี: ก็ลาบากใจมาก ๆ
(บทสัมภาษณ์ของนางสาวนงผณี มหาดไทย เผยแพร่เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560)

เมื่อนักข่าวต้องการทราบระดับความลาบากใจของนางสาวนงผณีในฐานะที่เป็นคนกลางระหว่างครอบครัว
ของตนเองกับอดีตคนรัก และความรู้สึกกดดันของนางสาวนงผณี นางสาวนงผณีเลือกใช้การละเมิดหลักปริมาณใน
การหลีกเลี่ยงการตอบคาถาม คือ ให้ข้อมูลรายละเอียดในประเด็นดังกล่าวน้อยกว่าความต้องการของนักข่าว โดย
นักข่าวต้องการทราบข้อมูลรายละเอียด 2 ประเด็น คือ ระดับความลาบากใจ และความรู้สึกกดดัน แต่นางสาว
นงผณีให้ข้อมูลรายละเอียดในประเด็นเกี่ยวกับระดับความลาบากใจเท่านั้น ว่า “ก็ลาบากใจมาก ๆ” และไม่ได้
กล่าวถึงประเด็นเกี่ยวกับความรู้สึกกดดัน ซึ่ งกลวิธีดังกล่าวทาให้ นางสาวนงผณีสามารถหลีกเลี่ยงที่จะให้ข้อมูล
รายละเอียดเกี่ยวกับความรู้สึกบางส่วนของตนเองได้ ในที่นี้คือ ความรู้สึกกดดัน เนื่องจากถ้าให้ข้อมูลรายละเอียด
เกี่ยวกับความรู้สึกนั้น อาจกระทบถึงบุคคลอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นนายธนพล ซึ่งเป็นอดีตคนรัก และครอบครัวของ
ตนเองให้เสียหายจากการเป็นกลุ่มบุคคลที่ทาให้นางสาวนงผณีเกิดความรู้สึกในทางลบดังกล่าวได้
1.1.2 การละเมิดหลักความสัมพันธ์ คือ ดาราให้ข้อมูลรายละเอียดในประเด็นที่ไม่สัมพันธ์ หรือไม่
เกี่ยวข้องกับประเด็นที่นักข่าวต้องการทราบ หรือกาลังสนทนากันในขณะนั้น โดยนักข่าวต้องการข้อมูลรายละเอียด
เกี่ยวกับประเด็นหนึ่ง แต่ดารากลับให้ข้อมูลรายละเอียดในอีกประเด็นหนึ่ง เช่น
ตัวอย่างที่ 2
นักข่าว: จริง ๆ แล้วคิดไหมว่ามันเป็นโอกาสที่เราจะเปิดอกเลย
นายธนพล: โอ้ ไม่ได้อ่ะครับ มันไม่เหมาะ เพราะว่าคนมันเยอะไงวันนั้น คนมันเยอะ ครับผม
(บทสัมภาษณ์ของนายธนพล สัมมาพรต เผยแพร่เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2561)

นายธนพลใช้การละเมิดหลักความสัมพันธ์ในการตอบคาถามของนักข่าว ซึ่งต้องการทราบเกี่ยวกับความ
คิดเห็นของนายธนพลที่จะใช้โอกาสงานขึ้นบ้านใหม่ของอดีตคนรักพูดคุยแบบเปิดอกกับบิดามารดาของอดีตคนรัก
นายธนพลให้ข้อมูลรายละเอียดอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่นักข่าวต้องการทราบ โดยให้ข้อมูลรายละเอียด
เกี่ยวกับความเหมาะสมของโอกาสการพูดคุยว่า โอกาสงานขึ้นบ้านใหม่ของอดีตคนรักเป็นโอกาสที่ไม่เหมาะสมที่
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จะกระทาการดังกล่าว เนื่องจากในวันนั้นมี บุคคลมากมาย การให้ข้อมูลรายละเอียดในลักษณะดังกล่าวทาให้นาย
ธนพลหลีกเลี่ยงที่จะให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับความคิดเห็นของตนเองในประเด็นดังกล่าวได้ อาจเนื่องมาจาก
การระบุคาตอบว่า ตนเองคิดที่จะคุยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับอดีตคนรักกับบิดามารดาของอดีตคนรั ก
ในโอกาสนั้น อาจแสดงให้เห็นว่า นายธนพลมีความคิดที่จะกระทาในสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับกาลเทศะ ซึ่งอาจเสี่ยงทา
ให้ชื่อเสียงของนายธนพลเสียหายได้ และอาจทาให้คนในสังคมลดหรือไม่สนับสนุนนายธนพลต่อไปในอนาคต
1.1.3 การละเมิดหลักวิธีการ คือ ดาราให้ข้อมูลรายละเอียดในประเด็น ที่นักข่าวต้องการทราบ
อย่ า งไม่ชั ดเจน โดยปรากฏลั ก ษณะการใช้ถ้ อยคา คื อ ถ้อ ยคาคลุ มเครื อ (Be vague) คือ ถ้ อยคาที่ใ ห้ ข้ อมู ล
รายละเอียดไม่บ่งชัดไปในทิศทางใดทางหนึ่ง เช่น
ตัวอย่างที่ 3
นักข่าว: จริง ๆ ก่อนที่จะตัดสินใจหยุด ก็คือมีโอกาสปรับ คุยกัน อีกครั้งนึงไหมคะ
นายศรราม: ก็เหมือนปกติทั่วไปอะครับ
(บทสัมภาษณ์ของนายศรราม เทพพิทักษ์ เผยแพร่เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561)

นั กข่าวต้อ งการให้ น ายศรรามตอบรับหรื อปฏิเสธว่า ก่อนที่ นายศรรามและนางนิโ คลจะตั ดสิ นใจยุ ติ
ความสัมพันธ์ ได้มีโอกาสปรับและพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งหรือไม่ นายศรรามตอบคาถามนักข่าวว่า “ก็เหมือนปกติ
ทั่วไปอะครับ” ซึ่งเป็นการละเมิดหลักวิธีการ โดยให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวอย่างคลุมเครือ ทา
ให้นักข่าวไม่ทราบทิศทางของคาตอบอย่างชัดเจนว่า นายศรรามและนางนิโคลได้มีโอกาสปรับความเข้าใจก่อนที่จะ
ตัดสินใจยุติความสัมพันธ์หรือไม่ นายศรรามใช้กลวิธีดังกล่าวหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลรายละเอียดอย่างชัดเจนใน
ประเด็นที่นักข่าวต้องการทราบ อาจเนื่องมาจากถ้านายศรรามให้ข้อมูลรายละเอียดอย่างชัดเจนในประเด็นนั้น
ข้อมูลรายละเอียดดังกล่าวอาจไม่ตรงกับข้อมูลรายละเอียดที่อดีตคนรักมีหรือเคยให้กับนักข่าว ซึ่งอาจทาให้อดีตคน
รักไม่พอใจและออกมาโต้แย้งข้อมูลรายละเอียดเหล่านั้นของนายศรามจนอาจทาให้เกิดความขัดแย้งระหว่างกันได้
ในอนาคต และทาให้นายศรรามกลายเป็นต้นเหตุที่ทาให้เกิดความขัดแย้งดังกล่าว
1.2 การละเมิดหลักแบบมีนัย (Flouting a maxim) คือ ผู้พูดไม่ปฏิบัติตามหลักการความร่วมมือในการ
สนทนา และตั้งใจที่จะก่อให้เกิดความหมายชี้บ่งเป็นนัยในการสนทนา ผู้ฟัง จะต้องตีความหมายชี้บ่งเป็นนัยในการ
สนทนาจึงจะเข้าใจสารที่ผู้พูดให้ ปรากฏใช้การละเมิดหลักแบบมีนัยในลักษณะของการละเมิดหลักแบบมีนัยโดยใช้
ประโยชน์จากหลักการ 3 รูปแบบ ดังนี้
1.2.1 การละเมิดหลักแบบมีนัยโดยใช้ประโยชน์จากหลักคุณภาพ คือ ดาราให้ข้อมูลรายละเอียด
ในประเด็ น ที่ นั ก ข่ า วต้ อ งการทราบ โดยละเมิ ด เงื่ อ นไขความจริ ง ใจในการถามในรู ป แบบค าถามวาทศิ ล ป์
(rhetorical question) ซึ่งไม่มีความจริงใจหรือเจตนาที่จะให้นักข่าวตอบคาถามนั้นของดารา แต่มีความจริงใจ
หรือเจตนาให้ข้อมูลรายละเอียดบางอย่างในประเด็นที่นักข่าวต้องการทราบผ่านการให้ความหมายชี้บ่งเป็นนัยใน
การสนทนากับนักข่าว เช่น
ตัวอย่างที่ 4
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นักข่าว: เรียกว่าใช้สถานะอะไรคะตอนนี้
นางสาววรรณปิยะ: (1) ตอนนี้เหรอคะ อะไรดีอ่ะ (2) ขอคิดก่อนนะ ขอคิดก่อน (1) โสดไม่สนิทเหรอ (2) ไม่
รู้อ่ะ (1) ให้เรียกว่าอะไรดีอ่ะ
(บทสัมภาษณ์ของนางสาววรรณปิยะ ออมสินนพกุล เผยแพร่เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561)

นักข่าวต้องการให้นางสาววรรณปิยะระบุสถานะของตนเองในตอนนี้ นางสาววรรณปิยะใช้การละเมิดหลีก
แบบมีนัยโดยใช้ประโยชน์จากหลักคุณภาพ โดยใช้คาถามวาทศิลป์ในถ้อยคาที่ (1) ว่า “ตอนนี้เหรอคะ” “อะไร
ดีอ่ะ” “โสดไม่สนิทเหรอ” และ “ให้เรียกว่าอะไรดีอ่ะ” ซึ่งเป็นการละเมิดเงื่อนไขความจริงใจในการถาม โดยไม่ได้
มีเจตนาถามคาถามให้นักข่าวตอบคาถามว่า นักข่าวถามถึงสถานะตอนนี้ใช่หรือไม่ สถานะของตนเองตอนนี้คือโสด
ไม่สนิทใช่หรือไม่ และให้นักข่าวระบุสถานะให้ตนเอง แต่มีเจตนาให้ข้อมูลรายละเอียดบางอย่าง โดยให้ความหมาย
ชี้บ่งเป็นนัยในการสนทนากับนักข่าวและอาจตีความหมายว่า ตนเองอาจจะมีสถานะโสดชั่วคราว หรือตนเองไม่
แน่ใจกับสถานะของตนเองตอนนี้ หรือตนเองไม่สามารถระบุสถานะของตนเองได้ในตอนนี้
กลวิธีทางภาษาดั งกล่าวทาให้นางสาววรรณปิยะหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสถานะของ
ตนเองได้ โดยให้ข้อมูลรายละเอียดในประเด็นดังกล่าวอย่างไม่ตรงไปตรงมาด้วยคาถามวาทศิลป์ อาจเนื่องมาจาก
การให้ข้อมูลรายละเอียดในประเด็นดังกล่าวอย่างตรงไปตรงมา อาจเป็นการให้ข้อมูลรายละเอียดที่เป็นเท็จกับคน
ในสังคม ถ้าการกระทาของตนเองในปัจจุบันไม่เป็นไปตามข้อมูลรายละเอียดที่ให้กับนักข่าวหรือคนในสังคม
1.2.2 การละเมิ ด หลั ก แบบมี นั ย โดยใช้ ป ระโยชน์ จ ากหลั ก ความสั ม พั น ธ์ คื อ ดาราให้ ข้ อ มู ล
รายละเอียดอื่น ๆ ที่ไม่สัมพันธ์หรือไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่นัก ข่าวต้องการทราบหรือกาลังสนทนากันในขณะนั้น
เพื่อให้นักข่าวตีความหมายชี้บ่งเป็นนัยในการสนทนาจากข้อมูลรายละเอียดที่ดาราให้เกี่ยวกับประเด็นที่นักข่าว
ต้องการทราบด้วยตนเอง เช่น
ตัวอย่างที่ 5
นักข่าว: แต่เราก็ยืนยันว่าพี่แจ็คเค้าเป็นคนดีไม่เคยมาเกาะไม่เคยมาตามที่มีคนเม้าท์เลย
นางสาวนงผณี: คือคนที่แบบคอมเม้นอะไรอย่างเงี้ยะหนูว่า เรื่องบางเรื่องอ่ะ มันไม่ใช่ความจริงเลยอ่ะพี่ บาง
คนแบบว่า แบบมาพูดกับหนูเงี้ยะ โทรมาหาหนูว่าพี่แจ็คติดการพนันแล้วมาเอาตังค์หนู มันเป็นไปไม่ได้เลยค่ะ เป็นไป
ไม่ได้เลยนะคะหนูขอพูดตรงนี้เลย ไม่เคยมีใครหลอกตังค์หนูเลย หนูไม่เคยให้ตังค์ใครเลย มีแต่พี่แจ็คให้หนู มีแต่บ้าน
พี่แจ็คให้หนู
(บทสัมภาษณ์ของนางสาวนงผณี มหาดไทย เผยแพร่เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560)

นักข่าวต้องการให้นางสาวนงผณียืนยันว่า นายธนพลเป็นคนดี และไม่เคยหาประโยชน์จากนางสาวนงผณี
ตามที่คนในสังคมกล่าวกัน นางสาวนงผณีตอบคาถามนักข่าวด้วยการละเมิดหลักแบบมีนัยโดยใช้ประโยชน์จาก
หลักความสัมพันธ์ กล่าวคือ นางสาวนงผณีไม่ได้ยืนยันว่า นายธนพลเป็นดังเช่นที่นักข่าวต้องการให้นางสาวนงผณี
ยืนยันหรือไม่ กลับให้ข้อมูลรายละเอียดอื่น ๆ ที่ไม่สัมพันธ์กับประเด็นดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลรายละเอียดที่เป็น
เท็จเกี่ยวกับพฤติกรรมการติดการพนันและการยืมเงินนางสาวนงผณีของนายธนพล พฤติกรรมของตนเองที่ไม่ให้
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เงินบุคคลใด และไม่มีบุคคลใดสามารถหลอกเงินตนเองได้ และพฤติกรรมการให้เงินกับตนเองของนายธนพลและ
ครอบครัวของนายธนพล เพื่อให้ความหมายชี้บ่งเป็นนัยในการสนทนา และอาจสื่อความหมายได้ว่า นางสาวนงผณี
ยืนยันว่านายธนพลเป็นคนดี และไม่ได้มีพฤติกรรมตามที่คนในสังคมคิด
การใช้กลวิธีดังกล่าวทาให้นางสาวนงผณีสามารถหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลรายละเอียดในประเด็นที่นักข่าว
ต้องการ ในที่นี้คือ การยืนยันว่านายธนพลเป็นคนดี และไม่เคยหาประโยชน์จากนางสาวนงผณีอย่างตรงไปตรงมา
อาจเนื่องมาจากหากนางสาวนงผณีให้ข้อมูลรายละเอียดดังกล่าว แล้วต่อมานายธนพลไม่ได้เป็นดังเช่นที่นางสาว
นงผณีได้ให้ข้อมูลรายละเอียดไว้ ซึ่งอาจทาให้นางสาวนงผณีเสียชื่อเสียงจากการเป็นบุคคลที่ให้ข้อมูลรายละเอียดที่
เป็นเท็จกับคนในสังคม นางสาวนงผณีสามารถที่จะปฏิเสธได้ว่า ตนเองไม่ได้ให้ข้อมูลรายละเอียดดังกล่าว แต่ข้อมูล
รายละเอี ย ดที่ ค นในสั ง คมได้ รั บ เป็ น ข้ อ มู ล รายละเอี ย ดที่ นั ก ข่ า วน าเสนอจากการตี ค วามหมายจากข้ อ มู ล
รายละเอียดที่ตนเองให้ด้วยตัวนักข่าว ดังนั้น ตนเองไม่รับผิดชอบข้อมูลรายละเอียดที่นักข่าวนาเสนอ และสามารถ
รักษาชื่อเสียงของตนเองไว้ได้ นอกจากนี้กลวิธีดังกล่าวยังทาให้นางสาวนงผณีสามารถแก้ไขข้อมูลรายละเอียดที่ไม่
ถูกต้องของนายธนพลให้ถูกต้องได้ผ่านการให้ความหมายชี้บ่งเป็นนัยในการสนทนาได้อี กด้วย ในที่นี้คือ นายธนพล
เป็นคนดีและไม่ได้มีพฤติกรรมตามที่นักข่าวหรือคนในสังคมเคยได้รับข้อมูลรายละเอียดมา
1.2.3 การละเมิดหลักแบบมีนัยโดยใช้ประโยชน์จากหลักวิธีการ คือ ดาราให้ข้อมูลรายละเอียดใน
ประเด็นที่นักข่าวต้องการทราบไม่ชัดเจน โดยใช้ถ้อยคาคลุมเครือ (Be vague) คือ ถ้อยคาที่ให้ความหมายไม่บ่งชัด
ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง และการละทิ้งถ้อยคา (ellipsis) คือ การละทิ้งถ้อยคาบางถ้อยคา ทาให้เนื้อความของ
ถ้อยค านั้ น ไม่ส มบู ร ณ์ เพื่อให้ ความหมายชี้บ่ งเป็ นนัยในการสนทนา โดยนัก ข่าวต้องตี ความหมายจากข้อมู ล
รายละเอียดที่ดาราให้ด้วยตนเองจึงจะทราบข้อมูลรายละเอียดที่ดาราให้ เช่น
ตัวอย่างที่ 6
นักข่าว: ตอนนี้ความคิดเราจะเบรกต่อหรือว่าหยุดไปเลยหรือว่าไปต่อ
นางสาววรรณปิยะ: ตอนนี้กวางยังไม่ได้ตัดสินใจอ่ะ ตัวกวางก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่า เราจะเบรก เราจะไปต่อ
หรื อ เราจะหยุ ด หรือ เปล่ า แต่ ว่ า ตอนเนี่ ย ะคื อ เราอยู่ต รงเนี่ ย ะ เรา เราคื อ เหมือ นพอเราพยายามท าทุ ก อย่ า ง
มากๆๆๆๆๆ พอตอนเนี่ยะ เราหยุด ตรงเนี่ยะเราสบายใจมากกว่า
(บทสัมภาษณ์ของนางสาววรรณปิยะ ออมสินนพกุล เผยแพร่เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561)

นักข่าวต้องการให้นางสาววรรณปิยะเลือกตอบเกี่ยวกับการดาเนินความสัมพันธ์กับนายอภิสิทธิ์ ซึ่งเป็น
อดีตคนรั กว่า จะหยุ ดความสั มพัน ธ์ชั่ว คราวหรือถาวร นางสาววรรณปิยะใช้การละเมิดหลั กแบบมีนัยโดยใช้
ประโยชน์จากหลักวิธีการ โดยให้ข้อมูลรายละเอียดอย่างคลุมเครือ กล่าวคือ ถ้อยคาตอนต้น นางสาววรรณปิยะ
ระบุว่า ตนเองยังไม่ได้ตัดสินใจ แต่ในถ้อยคาถัดมานางสาววรรณปิยะกลับระบุว่า ตนเองหยุดความสัมพันธ์แล้วรู้สึก
สบายใจ ซึ่งทาให้ผู้รับสารไม่ทราบแน่ชัดว่า นางสาววรรณปิยะจะดาเนินความสัมพันธ์ระหว่างตนเองและอดีตคน
รักไปในทิศทางใด เพื่อให้ความหมายชี้บ่งเป็นนัยในการสนทนา และอาจสื่อความหมายว่า นางสาววรรณปิยะ
ต้องการจะยุติความสัมพันธ์กับอดีตคนรักอย่างถาวร
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การให้ข้อมูลรายละเอียดด้วยกลวิธีดังกล่าวทาให้นางสาววรรณปิยะหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลรายละเอียด ที่
เกี่ยวกับการกระทาของตนเองในอนาคตได้ โดยให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวอย่างไม่ชัดเจน และ
ให้ นั ก ข่ าวตี ค วามหมายชี้บ่ ง เป็ น นั ย จากข้ อมู ล รายละเอี ย ดเหล่ า นั้น ด้ ว ยตนเอง นางสาววรรณปิ ย ะให้ ข้ อ มู ล
รายละเอียดในลักษณะดังกล่าวอาจเนื่องมาจากการให้ข้อมูลรายละเอียดที่ชัดเจนและตรงไปตรงมาอาจทาให้
นางสาววรรณปิยะเสียชื่อเสียงจากการให้ข้อมูลรายละเอียดที่เป็นเท็จกับคนในสังคมได้ ถ้าการกระทาของตนเองใน
อนาคตไม่เป็นไปตามข้อมูลรายละเอียดที่ให้กับนักข่าวและคนในสังคมไว้
ตัวอย่าง 7
นักข่าว: สาว ๆ ของพี่เค้าเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมคะ
นางสาววรรณปิยะ: ก็ (ยิ้ม)
(บทสัมภาษณ์ของนางสาววรรณปิยะ ออมสินนพกุล เผยแพร่เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561)

นางสาววรรณปิยะใช้การละเมิดหลักแบบมีนัยโดยใช้ประโยชน์จากหลักวิธีการในการตอบคาถามของ
นักข่าวที่ต้องการให้ตอบรับหรือปฏิเสธว่า การยุติความสัมพันธ์ระหว่างนางสาววรรณปิยะกับนายโจอี้ ซึ่งเป็นอดีต
คนรักมีผู้หญิงของอดีตคนรักเข้ามาเกี่ยวข้องใช่หรือไม่ โดยใช้การละทิ้งถ้อยคาว่า “ก็” ซึ่งละทิ้งถ้อยคาบางถ้อยคา
ทาให้เนื้อความของถ้อยคาดังกล่าวไม่สมบูรณ์ ทาให้นักข่าวได้รับข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวไม่
ชัดเจน เพื่อให้ความหมายชี้บ่งเป็นนัยในการสนทนาและอาจตีความหมายได้ว่า การยุติความสัมพันธ์ระหว่างตนเอง
และอดีตคนรักอาจมีผู้หญิงของอดีตคนรักเข้ามาเกี่ยวข้อง
การละเมิดหลักแบบมีนัยโดยใช้ประโยชน์จากหลักดังกล่าวทาให้นางสาววรรณปิยะหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูล
เกี่ยวกับอดีตคนรักได้ โดยไม่ให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการกระทาของอดีตคนรักอย่างชัดเจน และให้นักข่าว
ตีความหมายชี้บ่งเป็นนัยจากข้อมูลรายละเอียดที่ให้ด้วยตัวของนักข่าวเอง เนื่องจากถ้านางสาววรรณปิยะให้ข้อมูล
รายละเอียในประเด็นดังกล่าวอย่างชัดเจน อาจพาดพิงถึงอดีตคนรัก ทาให้เสียชื่อเสียงได้จากการเป็นผู้ชายที่ไม่รัก
เดียวใจเดียว ซึ่งลักษณะพึงประสงค์ของผู้ชายของคนในสังคม
1.3 การเลือกไม่ปฏิบัติตามหลักการสนทนา คือ ผู้พูดไม่เต็มใจให้ความร่วมมือ หรือเลือกที่จะไม่ปฏิบัติ
ตามหลักการความร่วมมือในการสนทนา อาจเนื่องมาจากดาราผู้ตอบคาถามไม่มีข้อมูลรายละเอียดในประเด็นนั้น
ๆ ที่นักข่าวต้องการทราบอย่างเพียงพอ ทาให้ไม่สามารถให้ข้อมูลรายละเอียดในประเด็นนั้น ๆ ได้ และอาจเพื่อ
หลีกเลี่ยงการเกิดความหมายชี้บ่งเป็นนัยที่ผิด เช่น
ตัวอย่างที่ 8
นักข่าว: พี่หนุ่มหลังจากนั้นมันมีข้อความเหมือนเป็นข้อความแชทหลุดออกมาด้วยอะค่ะ พี่หนุ่มคิดว่าเป็นฝั่งเค้าที่
เอามาโพสต์ไหม
นายศรราม: อันนี้ผมไม่ทราบครับ เพราะว่าผมไม่ทราบที่มาที่ไปยังไง
นักข่าว: แต่ว่าเป็นข้อความจริง เป็นข้อความที่คุยกันใช่ไหมครับ
นายศรราม: ใช่ครับ ซึ่งผมก็ชี้แจงไปในไอจีไปแล้วว่าผมก็ไม่ได้ปฏิเสธครับ
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(บทสัมภาษณ์ของนายศรราม เทพพิทักษ์ เผยแพร่เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561)

นายศรรามเลือกไม่ปฏิบัติตามหลักการสนทนา โดยใช้ถ้อยคาบ่งชี้ว่าไม่ทราบว่า “ผมไม่ทราบ” และ “ผม
ไม่ทราบที่มาที่ไปยังไง” เพื่อแสดงว่า นายศรรามไม่สามารถให้ข้อมูลรายละเอียดในประเด็น เกี่ยวกับบุคคลที่นา
ข้อความมาโพสต์ และที่มาของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้ น เนื่องจากตนเองอาจไม่มีข้อมูลรายละเอียดในประเด็นดังกล่าว
อย่ างเพีย งพอ จึ งไม่สามารถให้ ข้อมูล รายละเอียดในประเด็นดังกล่ าวได้ และต้องการหลี กเลี่ ยงการให้ ข้อมูล
รายละเอียดใด ๆ เกี่ยวกับความคิดเห็นของตนเองว่า นางสาวน้าฝน ซึ่งเป็นบุคคลที่มีข่าวว่าคบหาดูใจกับนายศร
รามขณะนั้น เป็นผู้นาข้อความที่นางสาวน้าฝนและนายศรรามพูดคุยกันมาโพสต์หรือไม่ เพื่อไม่ให้เกิดความหมายชี้
บ่งเป็นนัยที่ผิดจากการตีความของนักข่าว กลวิธีการหลีกเลี่ยงให้ข้อมูลรายละเอียดที่นายศรรามเลือกใช้ดังกล่าว
สามารถรักษาชื่อเสียงของนางสาวน้าฝน ซึ่งเป็นบุคคลที่ นักข่าวกล่าวอ้างถึงไว้ได้ โดยไม่ให้ข้อมูลรายละเอียดใด ๆ
ที่พาดพิงให้บุคคลนั้นเสียหาย
2. การนาเสนอภาพลักษณ์ของดารากับค่านิยมในสังคมไทย
ในการตอบคาถามของดารากรณียุติความสัมพันธ์กับคู่รักนั้น ดารานอกจากจะใช้กลวิธีการหลีกเลี่ยงด้วย
การไม่ป ฏิบั ติตามหลั กการความร่ ว มมือในการสนทนาในการตอบคาถามแล้ ว ดารายังใช้กลวิธีการหลี กเลี่ ยง
ดังกล่าวนาเสนอภาพลักษณ์บางภาพของตนเองกับคนในสังคมด้วย กล่าวคือ ดาราอาจนาเสนอภาพลักษณ์ โดยใช้
กลวิธีการหลีกเลี่ยงการตอบคาถามด้วยการไม่ปฏิบัติตามหลักการความร่วมมือในการสนทนา เช่น การละเมิดหลัก
ความสัมพันธ์เป็นการให้ข้อมูลรายละเอียดอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับประเด็นที่นักข่าวต้องการทราบ ซึ่ง
การให้ข้อมูลรายละเอียดลั กษณะดัง กล่าวเอื้อให้ ดาราสามารถใส่เนื้อความใด ๆ ที่นาเสนอให้คนในสังคมเห็ น
ภาพลักษณ์ดังที่ดาราต้องการ เป็นต้น
นอกจากนี้ดาราอาจมีสาเหตุบางประการที่ต้องเลือกใช้กลวิธีการหลีกเลี่ยงการตอบคาถามด้วยการไม่
ปฏิบัติตามหลักการความร่วมมือในการสนทนา ซึ่งสาเหตุเหล่านั้นอาจแสดงให้ เห็นภาพลักษณ์บางภาพที่ดารา
ต้องการนาเสนอกับคนในสังคม เช่น ดาราใช้กลวิธีหลีกเลี่ยงการตอบคาถามด้วยการเลือกไม่ปฏิบัติตามหลักการ
สนทนา โดยไม่ให้ข้อมูลรายละเอียดใด ๆ ในประเด็นที่นักข่าวต้องการทราบ สาเหตุที่ดาราเลือกใช้กลวิธีการ
หลีกเลี่ยงในรูปแบบดังกล่าวเนื่องจากหากให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว อาจทาให้อดีตคนรักเสีย
ชื่อเสียง จากสาเหตุดังกล่าวอาจแสดงให้เห็นภาพลักษณ์ที่ดาราต้องการนาเสนอกับคนในสังคม คือ ภาพลักษณ์ของ
บุคคลที่ให้เกียรติบุคคลอื่น คือ บุคคลที่รักษาชื่อเสียงของบุคคลอื่น โดยไม่ให้ข้อมูลรายละเอี ยดที่ทาให้ชื่อเสียงของ
บุคคลนั้น ๆ เสียหาย เป็นต้น
อนึ่ ง ภาพลั ก ษณ์ ที่ ด าราน าเสนอนั้ น อาจจ าเป็ น ต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ ค่ า นิ ย มของสั ง คมไทย จึ ง จะเป็ น
ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ของคนในสังคม เนื่องจากค่านิยมเป็นสิ่งที่คนในสังคมนั้น ๆ ยึดถือ และเป็นเครื่องช่วยใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติตัวในสังคม ดังนั้น เมื่อภาพลักษณ์ที่ดารานาเสนอสอดคล้องหรือเป็นไป
200

มนุษยศาสตร์สาร ปีที่ 23 ฉบับที่ 1

ตามค่านิยมของสังคมไทย คนในสังคมอาจมีแนวโน้มที่จะยอมรับหรือสนับสนุนดาราคนนั้น ๆ และส่งผลให้ดารามี
ความก้าวหน้าและมั่นคงในหน้าที่การงานต่อไปในอนาคต
จากตัวอย่างที่ 1-8 ที่ผู้วิจัยได้อธิบายไว้ในข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ดาราใช้กลวิธีการหลีกเลี่ยงการตอบ
คาถาม โดยใช้การไม่ปฏิบัติตามหลักการความร่วมมือในการสนทนานาเสนอภาพลักษณ์บางภาพของตนเองที่
สอดคล้องกับค่านิยมของสังคมไทย ได้แก่ 1) ภาพลักษณ์ของบุคคลที่ให้เกียรติบุคคลอื่น ซึ่งภาพลักษณ์ดัง กล่าว
สอดคล้องกับค่านิยมเกี่ยวกับเกียรติหรือเกียรติยศของสังคมไทย โดยใช้ การละเมิดหลักปริมาณ การละเมิดหลัก
แบบมีนัยโดยใช้ประโยชน์จากหลักวิธีการ และการเลือกไม่ปฏิบัติตามหลักการสนทนา 2) ภาพลักษณ์ของบุคคลที่
รู้จักกาลเทศะ ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมเกี่ยวกับการสื่อสาร โดยใช้การละเมิดหลักความสัมพันธ์ 3) ภาพลักษณ์ของ
บุคคลที่ประณีประนอม ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมเกี่ยวกับการประณีประนอม ผ่านการละเมิดหลักวิธีการ และ 4)
ภาพลักษณ์ของบุคคลที่ยึดถือความถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมยึดถือความถูกต้องผ่านการละเมิดหลักแบบมี
นัยโดยใช้ประโยชน์จากหลักคุณภาพ ความสัมพันธ์ และวิธีการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
2.1 ภาพลักษณ์ของบุคคลที่ให้เกียรติบุคคลอื่น คือ บุคคลที่รักษาชื่อเสียงของบุคคลอื่น โดยไม่ให้ข้อมูล
รายละเอียดที่ทาให้ชื่อเสียงของบุคคลนั้น ๆ เสียหาย ซึ่งเป็นภาพลักษณ์ที่สอดคล้องกับค่านิยมเกี่ยวกับเกียรติหรือ
เกียรติยศของสังคมไทย คือ ในวัฒนธรรมของคนไทยชื่อเสียง เกียรติยศ และการยอมรับยกย่องจากผู้อื่นเป็นเรื่อง
นามธรรมที่มีความสาคัญมาก (Chinwikai, 2003, p. 48) ดารานาเสนอภาพลักษณ์ดังกล่าวโดยใช้การละเมิดหลัก
ปริมาณ การละเมิดหลักแบบมีนัยโดยใช้ประโยชน์จากหลักวิธีการ และการเลือกไม่ปฏิบัติตามหลักการสนทนา ดัง
ตัวอย่างที่ 1 7 และ 8
ในตัวอย่างที่ 1 นางสาวนงผณีเลือกใช้กลวิธีการหลีกเลี่ยงการตอบคาถาม โดยใช้ การละเมิดหลักปริมาณ
ซึ่งให้ข้อมูลรายละเอียดในบางประเด็น และไม่ให้ข้อมูลรายละเอียดในบางประเด็นที่นักข่าวต้องการทราบ ส่วน
ตัวอย่างที่ 7 นางสาววรรณปิยะเลือกใช้กลวิธีการหลีกเลี่ยงการตอบคาถามด้วยการละเมิดหลักแบบมีนัยโดยใช้
ประโยชน์จากหลักวิธีการ โดยละทิ้งถ้อยคาบางถ้อยคา ซึ่งทาให้เนื้อความของถ้อยคาดังกล่าวไม่สมบูร ณ์ เพื่อให้
ความหมายชี้บ่งเป็นนั ยในการสนทนา และให้นักข่าวตีความหมายจากถ้อยคานั้นด้วยตัวของนักข่าวเอง และ
ตัวอย่างที่ 8 นายศรรามเลือกใช้กลวิธีการหลีกเลี่ยงการตอบคาถาม โดยใช้การเลือกไม่ปฏิบัติตามหลักการสนทนา
ซึ่งไม่ให้ข้อมูลรายละเอียดใด ๆ ในประเด็นที่นักข่าวต้ องการทราบ ดาราทั้ง 3 คนเลือกใช้กลวิธีการหลีกเลี่ยงการ
ตอบคาถามด้วยการไม่ปฏิบัติตามหลักการความร่วมมือในการสนทนาในรูปแบบดังกล่าวอาจมีสาเหตุมาจากการให้
ข้อ มูล รายละเอี ย ดในประเด็น ที่ นั ก ข่ าวต้ องการทราบอาจท าให้ อดี ต คนรั ก หรือ บุ คคลที่ เ กี่ย วข้อ งกับ การยุ ติ
ความสั ม พัน ธ์เ สี ย ชื่อเสี ย งได้ ซึ่งการเลื อกใช้กลวิธี การหลี กเลี่ ยงการตอบค าถามด้ว ยสาเหตุ ดังกล่ าวนาเสนอ
ภาพลักษณ์ของบุคคลที่ให้เกียรติบุคคลอื่นกับคนในสังคม
2.2 ภาพลักษณ์ของบุคคลที่รู้จักกาลเทศะ คือ บุคคลที่แสดงออกซึ่งการกระทาไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรม
หรือคาพูดที่เหมาะสมกับเวลาและสถานที่ในสถานการณ์นั้น ๆ จะพบภาพลักษณ์ดังกล่าวได้จากตัวอย่างที่ 2 นาย
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ธนพลเลือกใช้กลวิธีการหลีกเลี่ยงการตอบคาถาม โดยใช้ การละเมิดหลักความสัมพันธ์ ซึ่งให้ข้อมูลรายละเอียด
อื่น ๆ ที่ไม่สัมพันธ์กับประเด็นที่นักข่าวต้องการทราบ การให้ข้อมูลรายละเอียดในรูปแบบดังกล่าวเอื้อให้นายธนพล
สามารถใส่เนื้อความอื่น ๆ ที่นาเสนอภาพลักษณ์ดังกล่าว กล่าวคือ นายธนพลใส่เนื้อความที่แสดงออกว่า เวลาและ
สถานที่ในสถานการณ์งานขึ้นบ้านใหม่ของอดีตคนรักไม่ใช่โอกาสที่เหมาะสมในการพูดคุยแบบเปิดอกกับบิดา
มารดาของอดีตคนรัก ภาพลักษณ์ดังกล่าวเป็นไปตามค่านิยมเกี่ยวกับการสื่อสาร โดยการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ
นั้น ผู้ส่งสารจะต้องคานึงถึงปัจจัยสาคัญ หนึ่งในนั้นคือ กาลเทศะ กล่าวคือ เวลา สถานที่ รวมทั้งโอกาสในการ
สื่อสาร โดยการสื่อสารในเวลาและสถานที่ที่ไม่เหมาะสมอาจทาให้การสื่อสารไม่สัมฤทธิ์ผลได้ (Nantachantoon,
1997, p. 98) นอกจากนี้กาลเทศะของแต่ละสังคมไม่เหมือนกัน ก่อนเข้าสังคมใด ๆ ควรมีการเตรียมตัวล่วงหน้า
ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรม การพูดการวางตัว การควบคุมอารมณ์ และการแสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสม ซึ่งจะ
ช่วยเสริมสร้างให้ตนเองเป็นที่ ยอมรับของผู้ที่พบเห็นและพูดคุยหรือติดต่อเกี่ยวข้องด้วย (Jaichansukkit, 2005,
pp. 64-65)
2.3 ภาพลักษณ์ของบุคคลที่ประณีประนอม คือ บุคคลที่ไม่ต้องการให้การกระทาหรือข้อมูลรายละเอียด
ที่ตนเองให้ เป็ น ต้น เหตุที่ทาให้ เกิดความขัดแย้ง หรือ เกิดการเผชิญหน้ากัน ซึ่งภาพลั กษณ์ดังกล่ าวพบได้จาก
ตัวอย่างที่ 3 นายศรรามเลือกใช้ กลวิธีการหลีกเลี่ยงการตอบคาถาม โดยใช้ การละเมิดหลักวิธีการ ซึ่งให้ข้อมูล
รายละเอี ย ดในประเด็ น ที่ นั ก ข่ า วต้ อ งการทราบอย่ า งไม่ ชั ด เจน สาเหตุ อ าจมาจากหากนายศรรามให้ ข้ อ มู ล
รายละเอียดในประเด็นนั้น ๆ อย่างชัดเจนกับนักข่าว แล้วข้อมูลรายละเอียดเหล่านั้นไม่ตรงกับที่อดีตคนรักมีหรือได้
ให้กับนักข่าวไป อดีตคนรักอาจไม่พอใจ เกิดการโต้แย้งระหว่างกัน และนาไปสู่ความขัดแย้งได้ในอนาคต การ
เลือกใช้การละเมิดหลักวิธีการเป็นกลวิธีการหลีกเลี่ยงด้วยสาเหตุดังกล่าวอาจช่วยระงับความขัดแย้งระหว่างกันได้
และนาเสนอให้เห็นภาพลักษณ์ของบุคคลที่ประณีประนอมอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมเกี่ยวกับการประณี
ประนอม คื อ คนไทยมี เ อกลั ก ษณ์ ใ นการอยู่ ร่ ว มกั น ในสั ง คมไทยโดยยึ ด ถื อ การอยู่ ร่ ว มกั น โดยสั น ติ สุ ข
(Phaithayawat, 1995, p. 70) ไม่ชอบขัดแย้ง (Phajit, 2006, p. 17) ใช้สั นติสุ ขในการปกครอง โดยรักในการ
เจรจา ประนีประนอม และรอมชอมเพื่อความสงบสุข (Phaithayawat, 1995, p. 72)
2.4 ภาพลักษณ์ของบุคคลที่ยึดถือความถูกต้อง คือ บุคคลที่ไม่ให้ข้อมูลรายละเอียดที่เป็นเท็จ กับคนใน
สังคม และแก้ไขข้อมูลรายละเอียดที่ไม่ถูกต้องให้ถูกต้องตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นกับตนเอง ภาพลักษณ์ดังกล่าว
พบได้จากตัวอย่างที่ 4 5 และ 6
ในตัวอย่างที่ 5 นางสาวนงผณีใช้กลวิธีการหลีกเลี่ยงการตอบคาถาม โดยใช้ การละเมิดหลักแบบมีนัยโดย
ใช้ประโยชน์จากหลักความสัมพันธ์ ซึ่งให้ข้อมูลรายละเอียดอื่น ๆ ที่ไม่สัมพันธ์กับประเด็นที่นักข่าวต้องการทราบ
เพื่อให้ความหมายชี้บ่งเป็นนัยในการสนทนา โดยนางสาวนงผณีได้แก้ไขข้อมูลรายละเอียดที่ไม่ถูกต้องและให้ข้อมูล
รายละเอียดที่ถูกต้องเกี่ยวกับอดีตคนรักผ่านความหมายชี้บ่งเป็นนัยในการสนทนา และในตัวอย่างที่ 4 และ 6
นางสาววรรณปิยะเลือกใช้กลวิธีหลีกเลี่ยงการตอบคาถาม โดยใช้ การละเมิดหลักแบบนัยโดยใช้ประโยชน์จากหลัก
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คุณ ภาพ ซึ่ ง ละเมิ ดเงื่ อ นไขความจริ งใจในการถามด้ ว ยการใช้ ค าถามวาทศิ ล ป์ และหลั ก วิธี ก าร ซึ่ ง ให้ ข้ อ มู ล
รายละเอียดที่ไม่ชัดเจนในประเด็นที่นั กข่าวต้องการทราบ เพื่อให้ความหมายชี้บ่งเป็นนัยในการสนทนา อาจ
เนื่องมาจากถ้าให้ข้อมูลรายละเอียดในประเด็นดังกล่าวแล้ว การกระทาของตนเองในปัจจุบันและอนาคตไม่เป็น
เช่นที่ให้ข้อมูลรายละเอียดอาจทาให้ตนเองเป็นบุคคลที่ให้ข้อมูลรายละเอียดที่เป็นเท็จกับคนในสังคม
การแก้ไขข้อมูลรายละเอียดที่ไม่ถูกต้องและให้ข้อมูลรายละเอียดที่ถูกต้องของนางสาวนงผณีผ่านการให้
ความหมายชี้บ่งเป็นนัยในการสนทนาจากการใช้กลวิธีการหลีกเลี่ยงการตอบคาถาม และการเลือกใช้กลวิธี ทาง
ภาษาในการหลีกเลี่ยงการตอบคาถามของนางสาววรรณปิยะ เนื่องจากสาเหตุที่ไม่ต้องการเป็นบุคคลที่ให้ข้อมูล
รายละเอียดที่เป็นเท็จกับคนในสังคมในข้างต้นนั้น แสดงให้เห็นภาพลักษณ์ของบุคคลที่ยึดถือความถูกต้อง ซึ่ง
ภาพลักษณ์ดังกล่าวสอดคล้องกับค่านิยมเกี่ยวกับความถูกต้อง คือ บุคคลควรให้ข้อมูลรายละเอี ยดที่เป็นความจริง
เชื่อถือได้ ไม่หลอกลวง โดยสื่อสารความจริงของข้อมูล คือ ไม่หลอกลวงข้อมูลบุคคล และมีความจริงของเรื่องราว
ที่สื่อสาร คือ การถ่ายทอดข้อมูลต่าง ๆ ต้องอยู่บนพื้นฐานของความจริง (Jaichansukkit, 2005, pp. 36, 79)
นอกจากนี้บุคคลสาธารณะต้องไม่โกหกสื่อมวลชน เพราะจะทาให้เกิดความไม่เชื่อถืออีกต่อไป ถ้าสื่อมวลชนลงข่าว
ผิด ควรขอโอกาสที่จะชี้แจงข้อเท็จจริง เพื่อให้สื่อมวลชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง (Wongmontha, 1998, p. 108)
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ค าถามเกี่ ย วกั บ การยุ ติ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตนเองกั บ คนรั ก และปรากฏในฐานข้ อ มู ล เว็ บ ไซต์
www.youtube.com ในปีพ.ศ. 2560 และ 2561 เป็นระยะเวลา 2 ปี จานวน 11 คลิปวิดีโอ ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูล
จากคลิปวิดีโอดังกล่าว โดยใช้ทฤษฎีหลักการความร่วมมือในการสนทนา (Cooperative Principle) ของ พอล
เอช. ไกรซ์ (Paul H. Grice) แนวคิดเกี่ยวกับภาพลักษณ์ และแนวคิดเกี่ยวกับค่านิยมในสังคมไทย ผลการศึกษา
พบว่า ดาราใช้กลวิธีการหลีกเลี่ยงการตอบคาถามในกรณียุติความสัมพันธ์ด้วยการไม่ปฏิบัติตามหลักการความ
ร่วมมือในการสนทนา ได้แก่ การละเมิดหลักการ การละเมิดหลักแบบมีนัยโดยใช้ประโยชน์จากหลักการ และการ
เลือกไม่ปฏิบัติตามหลักการสนทนา และใช้กลวิธีดังกล่าวนาเสนอภาพลักษณ์ให้กับตนเอง ได้แก่ ภาพลักษณ์ของ
บุคคลที่ให้เกียรติบุคคลอื่น บุคคลที่รู้จักกาลเทศะ บุคคลที่ประณีประนอม และบุคคลที่ยึดถือความถูกต้อง ซึ่ง
ภาพลักษณ์ดังกล่าวสอดคล้องกับค่านิยมในสังคมไทย คือ ค่านิยมเกี่ยวกับเกียรติหรือเกียรติยศ ค่านิยมเกี่ยวกับ
การสื่อสาร ค่านิยมเกี่ยวกับการประณีประนอม และค่านิยมเกี่ยวกับความถูกต้องตามลาดับ
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การศึกษาเรื่องดังกล่าวนอกจากจะแสดงให้เห็นการนาหลักการความร่วมมือมาใช้เป็นกลวิธีการหลีกเลี่ ยง
การตอบคาถามของดาราในกรณียุ ติ ความสัมพันธ์กับคู่รักแล้ ว ยังแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธีการ
หลีกเลี่ ยงการตอบคาถาม ภาพลักษณ์ และค่ านิยมในสังคมไทยอีกด้วย นอกจากนี้การศึกษาเรื่องนี้ยังปรากฏ
ประเด็นที่น่าสนใจอีก ดังนี้
ประเด็ น แรก ในการยุ ติ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งดารากั บ คนรั ก ในบางกรณี ด าราและคนรั ก ตกลงยุ ติ
ความสัมพันธ์ระหว่างกันด้วยดีแต่ดาราก็ยังคงเลือกใช้กลวิธีการหลีกเลี่ยงการตอบคาถาม อาจเนื่ องมาจากกลวิธี
ดังกล่าวอาจช่วยป้องกันไม่ให้ดาราและคนรักเกิดความขัดแย้งในอนาคตด้วยการไม่ให้ข้อมูลรายละเอียดในประเด็น
นั้น ๆ ที่นักข่าวสอบถาม ส่วนในบางกรณี ดาราและคนรักอาจยุติความสัมพันธ์กันเนื่องจากเกิดความขัดแย้งกัน
การใช้กลวิธีการหลีกเลี่ยงการตอบคาถามของดาราอาจเป็นกลวิธียับยั้งความขัดแย้งที่เคยเกิดขึ้นไม่ให้เกิดขึ้นใหม่
หรือไม่ให้เกิดความขัดแย้งระหว่างกันในประเด็นอื่น ๆ ตามมา ซึ่งจะทาให้สัมพันธภาพระหว่างบุคคลเลวร้ายลง
หรือกลวิธีดังกล่าวอาจบรรเทาความขัดแย้งระหว่างดาราและคนรักที่กาลังเกิดขึ้นในประเด็นอื่น ๆ ให้ ลดความ
รุนแรงลงได้ นอกจากนี้กลวิธีการหลีกเลี่ยงการตอบคาถามยังช่วยป้องกันไม่ให้ดาราเกิดความขัดแย้งกับนักข่าว ซึ่ง
เป็นบุคคลที่มีอานาจเหนือดาราได้ กล่าวคือ นักข่าวมีสิทธิเลือกที่จะนาเสนอข่าวของดาราหรือไม่ก็ได้ และใน
มุมมองไหนก็ได้ ถ้านักข่าวไม่นาเสนอข่าวของดาราคนนั้น หรือเลือกนาเสนอข่าวในด้านลบของดาราคนนั้น อาจทา
ให้ดาราคนนั้นไม่เป็นที่รู้จัก หรือไม่ได้รับการยอมรับหรือสนับสนุนจากคนในสังคม ซึ่งมีผลต่อการจ้างงาน และ
ความก้าวหน้าในอาชีพการงานของตนเอง เมื่อนักข่าวถามคาถาม ซึ่งบางคาถามดาราอาจไม่ต้องการตอบเนื่องจาก
ทาให้ตนเองมีคุณสมบัติที่ไม่ดีในความคิดของคนในสังคม หรือเป็นเรื่องส่วนตัวที่ดาราไม่ต้องการเปิดเผย ดาราก็
จาเป็นต้องตอบคาถาม ซึ่งการเลือกใช้กลวิธีการหลีกเลี่ยงการตอบคาถามนั้นจะทาให้ดาราหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูล
รายละเอียดในประเด็นที่นักข่าวต้องการทราบแต่ตนเองไม่ต้องการให้ได้ แม้ว่านักข่าวจะทราบว่า ตนเองไม่ได้
ข้อมูลรายละเอียดที่ตนเองต้องการในประเด็นนั้น ๆ หรือได้ข้อมูลรายละเอียดในประเด็นนั้นน้อยหรือไม่ชัดเจน แต่
อย่างน้อยดาราก็ตอบคาถามของตน ซึ่งตอบสนองความต้องการของตนเองแล้ว ทาให้ดาราไม่เกิดความขัดแย้งกับ
นักข่าว ดังนั้น กลวิธีการหลีกเลี่ยงการตอบคาถามด้วยการไม่ปฏิบัติตามหลักการความร่วมมือในการสนทนาจึงเป็น
กลวิธีหนึ่งที่ป้องกัน ยับยั้ง บรรเทาความขัดแย้งระหว่างบุคคลได้
ประเด็นที่สอง การใช้กลวิธีการหลีกเลี่ยงการตอบคาถามด้วยการไม่ปฏิบัติตามหลักการความร่วมมือใน
การสนทนาของดาราทาให้ดาราสามารถรักษาหน้าด้านบวกของตนเองตามแนวความคิดของเฉิน (Rong Chen)
กล่ าวคือ เฉินได้น าแนวความคิดเกี่ย วกับ “หน้า” ของบราวน์และเลวินสั น (Brown & Levinson) มาอธิบาย
เพิ่มเติม โดย “หน้า” ของบราวน์และเลวินสัน ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ หน้าด้านบวก คือ ความต้องการพื้นฐาน
ที่จะให้ผู้อื่นชื่นชมคุณสมบัติที่ผู้ใช้ภาษามี และหน้าด้านลบ คือ ความต้องการพื้นฐานที่จะไม่ถูกผู้ใดรบกวนหรือ
ลิดรอนสิ ทธิของตนเอง (Hongladarom & Choksuwanit, 2008, p. 128) เมื่อผู้พูดใช้วัจนกรรมที่คุกคามหน้า
ตนเอง หรือหน้าของตนเองถูกคุกคามโดยวัจนกรรมของผู้อื่น ผู้พูดจะพยายามรักษาหรือฟื้นฟูหน้าทั้ง 2 ด้านของ
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ตนเองด้วยการใช้ภาษาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความสุภาพให้กับตนเอง (Rong, 2001, pp. 87-106) ในการตอบ
คาถามของดาราเกี่ยวกับกรณียุติความสัมพันธ์กับคู่รัก ดาราถูกคุกคามหน้าด้วยวัจนกรรมการถามของนักข่าว
ดาราจึงต้องใช้กลวิธีหลีกเลี่ ยงการตอบคาถาม โดยใช้ การไม่ปฏิบัติตามหลักการความร่วมมือในการสนทนาเพื่อ
รักษาหน้าของตนเอง และ “หน้า” ที่ดารารักษา คือ หน้าด้านบวก กล่าวคือ การให้ข้อมูลรายละเอียดในประเด็นที่
นักข่าวสอบถามอาจทาให้ตนเองเสี่ยงต่อการเสียหน้าด้านบวก คือ มีคุณสมบัติที่ไม่น่าชื่นชมในความคิดของคนใน
สั ง คมจากการให้ ข้อ มู ล รายละเอี ย ดที่ ท าให้ บุค คลที่ เ กี่ย วข้อ งกับ กรณี ยุ ติค วามสั มพั น ธ์เ สี ยชื่ อ เสี ย ง ให้ ข้ อ มู ล
รายละเอียดที่ทาให้เกิดความขัดแย้งระหว่างกันในอนาคต ให้ข้อมูลรายละเอียดที่ทาให้ ตนเองมีการกระทาที่ไม่
เหมาะสม และให้ข้อมูลรายละเอียดที่เป็นเท็จ ซึ่งจะทาให้คนในสังคมลดหรือไม่ยอมรับหรือให้การสนับสนุนดารา
คนนั้น ๆ และส่งผลกระทบต่ออาชีพการงานของดารา ดังนั้น การตอบคาถามด้วยกลวิธีการหลีกเลี่ยงจึงมีส่วนช่วย
ให้ดาราสามารถปกป้องหรือรักษาหน้าด้านบวกของตนเองไว้ได้
ประเด็นสาม ดารารักษาหน้าด้านบวกผ่านการนาเสนอภาพลักษณ์ กล่าวคือ ดาราพยายามที่จะใช้กลวิธี
การหลีกเลี่ยงการตอบคาถาม โดยใช้ การไม่ปฏิบัติตามหลักการความร่วมมือในการสนทนานาเสนอภาพลักษณ์ให้
สอดคล้องกับค่านิยมในสังคมไทยให้มากที่สุด เนื่องจากค่านิยมเป็ นเสมือนกฎเกณฑ์ที่คนในสังคมนั้น ๆ ร่วมกัน
กาหนดว่า สิ่ งใดเหมาะสมและไม่เหมาะสมในสั งคมนั้น ๆ การนาเสนอภาพลั กษณ์ที่สอดคล้ องกับค่านิยมใน
สังคมไทยทาให้ดาราเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่น่าชื่นชมในความคิดของคนในสังคม และมีแนวโน้มที่จะได้รับการ
สนับสนุนและการยอมรับจากคนในสังคม ทาให้ดาราสามารถรักษาหน้าด้านบวกของตนเองไว้ได้
ประเด็นสุดท้าย เมื่อต้องตอบคาถามของนักข่าวในประเด็นต่าง ๆ บุคคลสาธารณะจาเป็นต้องนาเสนอ
ภาพลักษณ์ของตนเองให้สอดคล้องกับค่านิยมในสังคมไทย กล่าวคือ ในบทความวิจัยนี้ ดาราใช้การไม่ปฏิบัติตาม
หลักการความร่วมมือในการสนทนาในลักษณะต่าง ๆ ในการหลีกเลี่ยงการตอบคาถามในประเด็นเกี่ยวกับการยุติ
ความสั มพัน ธ์ของตนเองกับ คู่รัก และนาเสนอภาพลักษณ์ ที่สอดคล้ องกับค่านิยมในสั งคมไทยควบคู่กันไป ซึ่ง
สอดคล้องกับบทความวิจัยเรื่อง “การนาเสนอภาพลักษณ์ของบุคคลสาธารณะด้วยการละเมิดหลักความสัมพันธ์ใน
การตอบคาถามเกี่ยวกับกรณีความขัดแย้ง ”ของ Kuprasert and Samniangngam (2019) ที่บุคคลสาธารณะใช้
การละเมิดหลักความสัมพันธ์ ซึ่งเป็นลักษณะหนึ่งของการไม่ปฏิบัติตามหลักการความร่วมมือในการสนทนาในการ
ตอบคาถามประเด็น เกี่ยวกับ ความขัดแย้ งของตนเอง พร้อมทั้งนาเสนอภาพลั กษณ์ที่ส อดคล้ องกับค่านิยมใน
สังคมไทย แม้ว่าบทความวิจัยทั้ง 2 บทความบุคคลสาธารณะจะตอบคาถามของนักข่าวคนละประเด็น แต่บุคคล
สาธารณะก็ยังคงใช้กลวิธีทางภาษาในการนาเสนอภาพลักษณ์ที่สอดคล้องกับค่านิยมในสังคมไทยเช่นเดียวกัน
ดังนั้น ไม่ว่าบุคคลสาธารณะจะตอบคาถามในประเด็นใดก็จาเป็นที่จะต้องนาเสนอภาพลักษณ์ให้สอดคล้องกับ
ค่านิยมของสังคมไทย
การศึ ก ษาเรื่ อ ง “กลวิ ธี ก ารหลี ก เลี่ ย งการตอบค าถามของดาราเพื่ อ น าเสนอภาพลั ก ษณ์ : กรณี ยุ ติ
ความสัมพันธ์กับคู่รัก” นั้น เป็นการขยายขอบเขตของการศึกษาการสนทนาในภาษาไทย โดยใช้แนวคิดหลักการ
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ความร่วมมือในการสนทนาให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น และหวังว่าทฤษฎีหลักการความร่วมมือในการสนทนานี้ จะทา
ให้เห็นกลยุทธ์การใช้ภาษาของคนในสังคม และให้บุคคลในสังคมสามารถใช้เป็นแนวทางในการใช้ภาษา ซึ่งจะช่วย
ให้บุคคลสามารถดาเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้
ข้อเสนอแนะ
1. ควรศึกษากลวิธีการหลีกเลี่ยงการสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ของบุคคลทั่ว ไป ซึ่งจะทาให้เห็นว่า
บุคคลทั่วไปใช้กลวิธีการหลีกเลี่ยงการสนทนาอย่างไร
2. ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธีการหลีกเลี่ยงการตอบคาถามกับกลวิธีความสุภาพ ซึ่งอาจทาให้
พบว่า กลวิธีการหลีกเลี่ยงการตอบคาถามมีความสัมพันธ์กับกลวิธีความสุภาพในรูปแบบใดบ้าง และบุคคลใช้กลวิธี
หลีกเลี่ยงในการตอบคาถามเหล่านั้นมุ่งรักษาหน้าตนเองหรือผู้อื่น
3. ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธีการหลีกเลี่ยงการตอบคาถามกับปัจจัยทางสังคมของบุคคลที่ใช้
กลวิธีการหลีกเลี่ยงการตอบคาถาม ซึ่งจะทาให้เห็นว่า ปัจจัยทางสังคมมีผลต่อการใช้กลวิธีการหลีกเลี่ ยงการตอบ
คาถามของบุคคลหรือไม่
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