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Abstract
The paper aims to propose the remarks on the uses of question words in
Thai in the current time. Not only do they function as a request for
information from the addressees, they are also used to indicate other
intentions of the speakers, which are considered pragmatically as indirect
speech acts. They are also used to perform other functions besides those
found in the previous studies, which are to ensure that the addressees are
with the speakers, to mock the addressees, to mean ‘very much’, to give
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question word ‘ปะ’ /pàɁ/, the allophone of the question word ‘หรือเปล่า’
/rʉ̌ ːplàːw/ and the question word ‘มะ’ /máɁ/ , the allophone of the
question word ‘ไหม’ /mǎj/ can substitute each other. Lastly, it shows that
the question words ‘ปะ’ /pàɁ/ and ‘มะ’ /máɁ/ are used as discourse
markers to indicate an assertion of the information of the speaker. This
may reveal the grammaticalization of those two words from the question
words to discourse markers.
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1. บทนา
เมื่อเราสงสัยและต้องการคาตอบ เราจะใช้คาแสดงการถามเพื่อขอข้อมูลจากผู้ ฟัง
เช่น ใครมา เธอทาอะไรอยู่ เขาออกไปแล้วใช่ไหม คุณเดินทางมาทางานอย่างไร เขาไม่ไป
กับเราหรือ คาที่เป็นตัวเอน ผู้เขียนเรียกว่า “คาแสดงการถาม” ในบทความนี้ คาแสดง
การถามหมายความรวมถึงคาแสดงคาถาม (question words) เช่น ใคร อะไร อย่างไร และ
คาลงท้ายแสดงคาถาม (question particles) เช่น ไหม หรือ อย่างไรก็ดี จากการสังเกต
การใช้คาแสดงการถามในภาษาไทยปัจจุบัน พบว่าคาแสดงการถามไม่ได้มีหน้าที่ในการถาม
เพื่อขอคาตอบจากผู้ฟังเท่านั้น แต่ยังใช้ทาหน้าที่แสดงเจตนาอื่น ๆ ของผู้พูด นอกจากนี้
ยังพบว่าคาแสดงการถามบางคามีการเปลี่ยนหน้าที่ทางไวยากรณ์ไปเป็นดัชนีปริจเฉทเพื่อ
ทาหน้าที่ต่าง ๆ อีกด้วย

2. การจัดประเภทและความหมายของคาแสดงการถาม
พระยาอุปกิตศิลปสาร (Upakit 2002) จัดให้คาแสดงการถามเป็นประเภทหนึ่งของ
คาสรรพนาม เรียกว่า ปฤจฉาสรรพนาม คือสรรพนามที่ใช้เป็นคาถาม ปฤจฉาสรรพนาม
หมายถึง คาที่ใช้แทนชื่อคน สัตว์ หรือสิ่งของ โดยเอามาใช้เป็นคาถาม ตัวอย่างเช่นคา
ใคร อะไร ไหน เช่น ใครเดินออกไป เขาทาอะไร ไหนรถเธอ และจัดคาแสดงการถามเป็น
ประเภทหนึ่งของคาวิเศษณ์ เรียกว่า ปฤจฉาวิเศษณ์ คือคาวิเศษณ์ที่แสดงความสงสัยหรือ
ใช้ในคาถาม เช่น คา ใด อะไร ไหน ไย ไหม ทาไม กี่คน อย่างไร เหตุไร ฉันใด อันใด เช่น
นั่นตัวอะไร คนไหนเป็นน้องเธอ นอกจากนี้ยังจัดให้คาแสดงการถาม หรือ เป็นคาสันธาน
ประเภทเชื่อมความที่เลือกเอาไว้ในคาถาม เช่น คุณจะไปหรือไม่ไป ซึ่งกาชัย ทองหล่อ
(Kamchai 2011) ได้จัดให้คา หรือ เป็นสันธานเชื่อมความที่เลือกเอาเช่นเดียวกับพระยา
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อุปกิตศิลปสาร และจัดคาแสดงการถามไว้ในประเภทที่เรียกว่า ปฤจฉาสรรพนามและ
ปฤจฉาวิเศษณ์เช่นเดียวกัน แต่รวมคา หรือ เช่น เธอหรือเป็นคนที่ทาคะแนนสอบได้สงู สุด
ไว้ในปฤจฉาวิเศษณ์ด้วย
หากพิจารณาที่ตาแหน่งที่คาแสดงการถามปรากฏในประโยคตามแนวคิดของวิจินตน์
ภาณุพงศ์ (Vichin 1993) ที่แบ่งคาออกเป็นหมวดต่าง ๆ โดยอาศัยตาแหน่งของคาเป็น
เกณฑ์ และใช้กรอบประโยคทดสอบเพื่อแบ่งคาออกเป็นหมวดต่าง ๆ โดยยึดหลักว่าคาที่
ปรากฏในตาแหน่งเดียวกันได้เป็นคาในหมวดเดียวกัน พบว่าคาแสดงการถาม ใคร อะไร
ไหน จัดอยู่ในหมวดคาสรรพนาม คาแสดงการถาม ไหม จัดอยู่ในหมวดคาลงท้ าย และ
คาแสดงการถาม กี่ จัดอยู่ในหมวดคาจานวนนับ
อุดม วโรตม์สิกขดิตถ์ (Udom 2004, 103-106) เรียกคาแสดงการถามว่า คาปฤจฉา
โดยแบ่งออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่ 1. คาปฤจฉาถามจานวน ได้แก่ กี่ เช่น ครอบครัวนี้มีกคี่ น
2. คาปฤจฉาสามัญ ได้แก่ หรือ ใช้ประกอบท้ายประโยค เป็นคาถามของทั้งประโยค เช่น
วันนี้เป็นวันเกิดคุณหรือ และ 3. คาปฤจฉาเฉพาะ ได้แก่ ไร ซึ่งมีรูปแปรหลายรูป ได้แก่
กระไร คนใด ใคร ไฉน ทาไม ที่ไหน เท่าใด เท่าไร เท่าไหร่ ผู้ใด เมื่อไหร่ ยังไง ไย เหตุไฉน
เหตุใด เหตุไร อย่างไร ไหน อันใด อะไร โดยเป็นการถามเกี่ยวข้องเฉพาะที่คานาหน้า
คาว่า ไร ประกอบอยู่ โดยรูปแปรนั้น เกิดจากการประสมคาและกระบวนการทางเสียง
ต่าง ๆ เช่น อย่างไร เกิดจาก อย่าง + ไร เมื่อไร เกิดจาก เมื่อ + ไร ทาไม เกิดจาก ทา + ไร
โดยคานี้มีการกลมกลืนเสียงตามเสียงหน้า ทาให้เสียง /ร/ ในคาว่า ไร เปลี่ยนตามเสียง
/ม/ ในคาว่า ทา ใคร เกิดจาก คน + ไร ที่ไหน เกิดจาก ที่ + หน + ไร อะไร เกิดจาก อัน +
ไร โดยคาว่า อัน ลดเสียง /น/ กลายเป็น อะ ส่วน ไร ยังคงรูปเดิม
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นววรรณ พันธุเมธา (Nawawan 2015, 132) กล่าวว่า คาบอกการถาม คือ คาที่ทาให้
ประโยคแจ้งให้ท ราบกลายเป็น ประโยคถามให้ตอบ โดยจัด ให้เป็นประเภทหนึ่งของ
คาเสริม1 ซึ่งหมายถึงคาที่เสริมเข้าไปในประโยค ช่วยแสดงเจตนาและท่าทีของผู้พูด และ
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้พูดกับผู้ฟัง (หน้า 116) และกล่าวว่าคาบอกการถามมี 2 คา
ได้แก่ คาว่า หรือ กับ ไหม ทั้ง 2 คามีตาแหน่งอยู่ท้ายประโยค แต่ความหมายผิดกัน ส่วน
คาแสดงการถามอื่น ๆ นววรรณ พันธุเมธา (Nawawan 2015, 29) เรียกว่า คาไม่ชี้เฉพาะ
คือ คาที่มีความหมายกว้าง ไม่กาหนดแน่นอน คาไม่ชี้เฉพาะที่ใช้แทนคานาม ได้แก่ คาว่า
ใคร อะไร ไหน เมื่อไร คาไม่ชี้เฉพาะใช้ในประโยคถามให้ตอบก็ได้ คาเหล่านี้มักอยู่ใน
ตาแหน่งของคาที่ต้องการถามถึง เช่น ใครมาหาน้อย คุณแม่มาหาน้อย น้อยชอบอะไร
น้อยชอบตุ๊กตา เขาไปไหน เขาไปโรงเรียน คุณจะไปเมื่อไหร่ ผมจะไปพรุ่งนี้ (หน้า 31)
จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่านักภาษาศาสตร์ได้จัดให้คาแสดงการถามอยู่ใน
ประเภทของคาที่แตกต่างกัน โดยอาจใช้เกณฑ์ทางความหมายหรือใช้เกณฑ์ตาแหน่งที่
คาแสดงการถามปรากฏในประโยค ในด้า นการใช้คาแสดงการถาม มีผู้ที่ไ ด้กล่าวถึง
ความแตกต่างของการใช้คาแสดงการถามต่าง ๆ โดยเฉพาะคา หรือ หรือเปล่า ไหม
ใช่ไหม ดังนี้
นววรรณ พันธุเมธา (Nawawan 2015, 132-136) กล่าวว่า หรือ ใช้เมื่อผู้พูดได้ทราบ
เรื่องราวมาบ้างแล้ว อาจจะเป็นเพราะมีผู้มาบอกเล่าหรือผู้พูดได้เห็นด้วยตาตนเอง และ
ต้องการถามเพื่อความแน่ใจ หรือในบางกรณีก็ถามตามมารยาทสังคม ผู้พูดคาดว่าผู้ฟังจะ
ยอมรับ หรือบางทีผู้พูดก็ไม่ต้องการคาตอบ ส่วน ไหม ใช้เมื่อผู้พูดไม่ได้ทราบเรื่องราวมาก่อน
ผู้พูดถามเพราะต้องการคาตอบและไม่ได้คาดว่าคาตอบจะเป็นตอบรับหรือตอบปฏิเสธ
1

นววรรณ พันธุเมธา (Nawawan 2015, 116) แบ่งคาเสริมออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ คาบอกมาลา
คาบอกการถาม และคาบอกสถานภาพ
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ด้วยเหตุที่คาว่า หรือ กับคาว่า ไหม มีความหมายต่างกัน จึงใช้แทนกันไม่ได้ แต่คาว่า หรือ
กับ ไหม อาจประสมกับคาอื่นเป็น ไม่ใช่หรือ หรือเปล่า หรือยัง ใช่ไหม
ไม่ใช่หรือ ใช้ท้ายประโยคเพื่อแย้งหรือเตือนผู้ฟัง ในกรณีที่ผู้พูดเองก็ไม่แน่ใจในสิ่งที่
ถามนัก แม้จะคาดว่าผู้ฟังจะตอบว่า ใช่ แต่ก็ยังเปิดโอกาสให้ผู้ฟังตอบปฏิเสธได้
หรือเปล่า ใช้ได้ทั้งกรณีที่ผู้พูดได้ทราบเรื่องราวมาก่อนบ้างแล้วและกรณีที่ผู้พูดไม่
ทราบเรื่องราวมาก่อน และถามเพราะต้องการคาตอบ แต่ไม่ได้คาดว่าคาตอบจะเป็นตอบรับ
หรือปฏิเสธ ส่วน หรือยัง ใช้เมื่อผู้ถามต้องการคาตอบว่ากริยาเกิดขึ้นแล้วหรือยังไม่เกิด
ใช่ไหม ใช้ท้ายประโยคเพื่อถามว่าเนื้อความในประโยคนั้นถูกต้องหรือไม่ ต่างกับ หรือ
โดย ใช่ไหม แสดงว่าผู้พูดพอทราบเรื่องราวมาบ้างและค่อนข้างแน่ใจว่าที่ทราบมานั้นถูก
แต่ต้องการให้ผู้ฟังตอบรับเพื่อเป็นการยืนยัน ส่วน หรือ ใช้ได้ทั้งกรณีที่ผู้พูดต้องการ
คาตอบก็ได้ หรือกรณีที่ถามเพื่อการทักทาย ไม่ได้ต้องการคาตอบก็ได้ และ หรือ มักจะ
แฝงความหมายว่ า ผู้ พู ด ถามเนื่อ งจากแปลกใจในสิ่งที่ ตนได้ยิน มา ส่ ว น ใช่ ไ หม ไม่มี
ความหมายแฝงแสดงความแปลกใจของผู้พูด
ปราณี กุลละวณิชย์ (Pranee 1980) ได้จัดให้ประโยคคาถามที่ใช้คาถาม หรือ หรือเปล่า
ใช่ไหม ไหม เป็นประโยคคาถามแบบตอบรับ -ปฏิเสธ และแบ่งรูปประโยคคาถามใน
ภาษาไทย ออกเป็น 3 แบบใหญ่ ๆ ได้แก่ 1. ประโยคคาถามแบบตอบรับ-ปฏิเสธ 2. ประโยค
คาถามแบบให้ตอบเนื้อความ 3. ประโยคคาถามแบบให้เลือกตอบ โดยคาถาม หรือ หรือเปล่า
ใช่ไหม ไหม มีความหมายต่างกันและจะเลือกใช้ในที่ต่างกัน โดยความแตกต่าง ของคาถาม
ดังกล่าวน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับสภาวะเกิดก่อน1 (presupposition) ซึ่งเป็นลักษณะทาง
อรรถศาสตร์อย่างหนึ่ง รวมทั้งลักษณะทางอรรถศาสตร์อื่น ๆ บางประการซึ่งเกี่ยวเนื่องกับ
ผู้พูด ทาให้ผู้พูดเลือกใช้คาทั้งสี่ชนิดนี้ต่างกัน ดังนี้
1

ในบทความต้นฉบับ ปราณี กุลละวณิชย์ (Pranee 1980) ใช้คาว่า ข้อสมมติพื้นฐาน (presupposition)
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คาถาม หรือ แสดงสภาวะเกิดก่อนว่าผู้พูดมีข้อเท็จจริง (asserted fact) ที่รู้มาก่อน
และต้องการย้าข้อเท็จจริงนั้นว่าถูกต้องหรือไม่ และยังแสดงข้อสมมติพื้นฐานว่าผู้พูดมี
ความเชื่อเดิม (presupposed belief) ที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่ได้รู้มา จึงเกิดความขัดแย้ง
ระหว่างความเชื่อเดิมกับข้อเท็จจริงใหม่ที่ได้รับ ส่งผลให้คาถาม หรือ สามารถแสดง
ความแปลกใจของผู้พูดได้ด้วย เช่น เขามาหรือ นอกจากนี้ คาถาม หรือ ยังแสดงความหมาย
ในทางเชื้อเชิญหรือชักชวนได้ด้วยหากประโยคคาถามนั้นมีโครงสร้างแสดงการปฏิเสธและ
มีประธานเป็นบุรุษที่ 2 เช่น พีจ่ ะไม่ไปทานข้าวกับพวกเราหรือคะ
คาถาม หรือเปล่า แสดงสภาวะเกิดก่อนว่าผู้พูดมีข้อเท็จจริงที่รู้มาก่อน และยังแสดง
ว่าผู้พูดต้องการเปิดโอกาสให้ผู้ฟังให้ข้อเท็จจริงเพื่อตรวจสอบสิ่งที่ผู้พูดรับรู้มา จะเห็นได้
ว่าผู้พูดใช้คาถามนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่าตนมีความเป็นกลางและยังไม่ได้เชื่อในสิ่งที่ได้รับรู้
มา เช่น กอล์ฟ ไปผลักเพื่อนล้มหรือเปล่าลูก นอกจากนี้ คาถาม หรือเปล่า ยังมีนัยคุกคาม
แฝงอยู่ เนื่องจากคาถามนี้แสดงให้เห็นว่าผู้พูดเปิดโอกาสให้ผู้ฟังให้ข้อเท็จจริง จึงเท่ากับ
แสดงความเหนือกว่าของผู้พูดด้วย เช่น แล้วแกทาแบบที่เขาพูดหรือเปล่า
คาถาม ใช่ไหม แสดงสภาวะเกิดก่อนว่าผู้พูดมีข้อเท็จจริงที่รู้มาก่อ น และต้องการ
แสดงความแน่ใจว่าข้อเท็จจริงดังกล่าวถูกต้อง เป็นการแสดงสภาวะเกิดก่อนว่าผู้พูดมี
ความเชื่อเดิมที่ตรงกับข้อเท็จจริงที่ได้รู้มา จึงทาให้ผู้พูดเชื่อมั่นในข้อเท็จจริงดังกล่าว เช่น
เธอไม่ชอบฉันใช่ไหม นอกจากนี้ ด้วยการที่คาถาม ใช่ไหม แสดงถึงความมั่นใจของผู้พูด
จึงมีความหมายเป็นการบอกให้ผู้ฟังคล้อยตามหรือบอกความประสงค์ของผู้พูด โดยอ้อม
ซึ่งอาจตีความเป็นการขอร้องหรือสั่งแบบสุภาพได้ เช่น ส้มจะช่วยครูรวมคะแนนใช่ไหมคะ
คาถาม ไหม แสดงสภาวะเกิดก่อนว่าผู้พูดไม่มีข้อเท็จจริง จึงแฝงความไม่แน่ใจของ
ผู้พูด เช่น เขาดุไหม นอกจากนี้ ยังแสดงความคาดหวังของผู้พูดได้ด้วย เช่น เธอชอบขนม
ที่ฉันให้ไหม
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จิตราภรณ์ เกียรติไพบูลย์ (Chitraporn 1982) ใช้แนวคิดของจอห์น อาร์ เซิร์ล (Searle
1969) แบ่งคาถามแบบตอบรับ -ปฏิเสธตามลักษณะหน้าที่เป็น 2 ชนิดคือ คาถามแท้
(real question) ซึ่งเป็นคาถามที่แท้จริง ผู้พูดต้องการทราบและค้นหาคาตอบจริง ๆ กับ
คาถามทดสอบ (exam question) ซึ่งเป็นคาถามที่ผู้พูดต้องการทดสอบว่าผู้ฟังทราบ
เรื่องราวหรือข้อมูลนั้น ๆ จริงหรือไม่ จิตราภรณ์พบว่าคาถามแท้มีลกั ษณะเด่น 2 ประการ
คือ เป็นคาถามที่ผู้พู ดไม่มีข้อมูลในเรื่องที่เกี่ยวกับคาตอบมากพอ จึงไม่มีคาสันนิษฐาน
สาหรับ คาตอบ และเป็น คาถามที่ผู้พูด ไม่แ สดงการคาดคะเนคาตอบใด ๆ ที่จ ะเป็น
การชี้แนะผู้ฟังถึงความต้องการของผู้พูดเลย ดังนั้นจึงเป็นโอกาสที่ผู้ฟังจะให้คาตอบได้
โดยเสรี (หน้า 38) คาถามแบบตอบรับ -ปฏิเสธที่มีลักษณะเป็นคาถามแท้คือประโยค
คาถามที่ลงท้ายด้วยคาลงท้ายแสดงคาถาม หรือเปล่า หรือยัง ไหม
คาถามทดสอบมีลักษณะเด่น 3 ประการ คือ เป็นคาถามที่ผู้พูดต้องการคาตอบจาก
ผู้ฟังมายืนยันข้อมูลที่เขาพอจะมีอยู่บ้าง แต่อาจไม่แน่ใจว่าจะถูกต้อง เป็นคาถามที่ผู้พูด
แสดงการคาดคะเนคาตอบ เพราะผู้พูดมีข้อมูลในเรื่องที่ถามและคาตอบอยู่บ้าง ที่พอจะ
ทาให้ผู้พูดสามารถคาดคะเนคาตอบได้ และเป็นคาถามที่ผู้พูดมีข้อมูลมากพอที่จะแน่ใจว่า
คาตอบที่ได้รับจะเป็นอย่างที่ตนคาดคะเน คาถามแบบตอบรับ-ปฏิเสธที่มีลักษณะเป็นคาถาม
ทดสอบคือประโยคคาถามที่ลงท้ายด้วยคาลงท้ายแสดงคาถาม ใช่ไหม ไม่ใช่หรือ หรือ
ทั้งนี้ จิตราภรณ์ได้สร้างเกณฑ์ในการจาแนกคาถามแบบตอบรับ -ปฏิเสธที่ลงท้ายด้วย
คาลงท้ายแสดงคาถามต่าง ๆ เรียกว่า เกณฑ์กาหนดจาแนก เพื่อแสดงให้เห็นว่าคาถาม
แบบตอบรับ-ปฏิเสธมีความหมายที่แตกต่างกัน
จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าคาแสดงการถามนั้นมีการใช้ที่แตกต่างกัน และโดยทั่วไป
มักไม่สามารถใช้แทนกันได้ แม้ว่าจะมีหน้าที่หลักเหมือนกัน คือ เพื่อแสดงความสงสัยของ
ผู้พูด และต้องการทราบข้อมูล ซึ่งอาจเป็นคาตอบแบบตอบรับปฏิเสธ ตอบเนื้อความ หรือ
ตอบจากการเลือกข้อความที่อยู่ประโยคคาถามนั้น อย่างไรก็ดี การใช้คาแสดงการถามใน
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ภาษาไทยไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อขอข้อมูลหรือคาตอบแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังสามารถ
เจตนาอื่น ๆ ได้อีก ดังจะได้กล่าวถึงในหัวข้อต่อไป

3. คาแสดงการถามกับเจตนาของผู้พูด
นววรรณ พันธุเมธา (Nawawan 2015, 298) กล่าวว่าประโยคสามารถแสดงเจตนา
ของผู้พูดได้ โดยแบ่งประโยคออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประโยคแจ้งให้ทราบ ประโยค
ถามให้ตอบ และประโยคบอกให้ทา เราจะรู้ว่าเป็นประโยคประเภทใดได้จากคาที่ปรากฏ
ในประโยค เช่น คุณจะไปไหม มีคาบอกการถาม ไหม ช่วยแสดงว่าประโยคนี้เป็นประโยค
ถามให้ตอบ ผู้พูดมีเจตนาถามผู้ฟัง แต่การสังเกตคาในประโยคอาจไม่ช่วยให้ทราบเจตนา
ของผู้พูดได้เสมอไป เช่นประโยคที่มีคาบอกการถาม แต่ผู้พูดต้องการบอกเล่า เช่น รู้ ไหม
เมื่อคืนนี้ ขโมยขึ้นบ้านผกา หรือผู้พูดใช้ประโยคที่ลงท้ายว่า ได้ไหม แต่ต้องการขอร้อง
ผู้ฟัง เช่น คุณขับรถช้า ๆ หน่อยได้ไหม (หน้า 313) ลักษณะดังกล่าวนี้จัดเป็นวัจนกรรม
อ้อม ซึ่งเป็นการใช้รูปประโยคที่ไม่ตรงกับหน้าที่ แต่แสดงความหมายตามเจตนาของผู้พูด
ผู้ฟังจาเป็นต้องใช้บริบทในการตีความ ซึ่งการใช้ รูปประโยค (form) ไม่ตรงกับหน้าที่
(function) นั้น ทางวัจนปฏิบัติศาสตร์เรียกว่าวัจนกรรมอ้อม (indirect speech act)
เพียรศิริ วงศ์วิภานนท์ (Peansiri 1988, 354) พบว่าประโยคคาถามมีวัจนกรรมอ้อม
มากที่สุด เมื่อเทียบกับประโยคชนิดอื่น ๆ 1 โดยพบการใช้เพื่อทักทาย เช่น ไปไหนมา เพื่อ
ตาหนิ เช่น ไม่รู้หรือไงว่าต้องมาตรงเวลา เพื่อแสดงความขัดแย้ง เช่น เรื่องอะไรผมจะต้อง
ง้อคุณ เพื่อบอกเล่า เช่น คนเราต้องช่วยกัน จริงไหม และเพื่อบอกให้ทา เช่น ขยับรถคุณ
ไปหน่อยได้หรือเปล่า
1

เพี ย รศิ ริ วงศ์ วิ ภ านนท์ (Peansiri 1988) แบ่ ง ประโยคออกเป็ น 4 ชนิ ด ได้ แ ก่ ประโยคบอกเล่า
ประโยคปฏิเสธ ประโยคคาสั่ง และประโยคคาถาม
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ดียู ศรีนราวัฒน์ (Deeyu 2011) ศึกษากลวิธีการสื่อสารด้วยการพูดอ้อมของคนไทย
โดยเก็บข้อมูลจากบทสนทนาในนวนิยายและแบบสอบถามที่กาหนดสถานการณ์การใช้
ภาษาจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 475 คน ผลการศึกษาส่วนของข้อมูลบทสนทนาในนวนิยาย
สอดคล้องกับเพียรศิริ วงศ์วิภานนท์ (Peansiri 1988) ที่พบว่าประโยคคาถามมีวัจนกรรม
อ้อมมากที่สุด โดยใช้ประโยคคาถามเพื่อพูดอ้อมและทาหน้าที่แสดงการประชดประชัน
มากที่สุด เช่น จะให้ตีฆ้องร้องป่าว มีแตรวงนาหน้ามาหรือยังไง (หน้า 31) ในขณะที่
กลุ่ม ตัวอย่างใช้การพูดอ้อมเพื่อแสดงความสุภาพมากที่สุด โดยปัจจัยด้านการศึกษามีผล
ต่อการเลือกใช้การพูดอ้อม ยิ่งกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาสูงขึ้น ก็จะมีการใช้การพูด
อ้อมมากขึ้น
การศึกษาประโยคคาถามในการแสดงความหมายอื่นนอกจากการถามเพื่อต้องการ
คาตอบยังพบในงานของ วรพร ได้สกุลชู (Woraporn 2004) เรื่องการใช้ประโยคคาถาม
แบบอ้อมจากละครโทรทัศน์ โดยแบ่งประโยคออกเป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่ 1. ประโยค
คาถามแบบตอบรับ-ปฏิเสธ 2. ประโยคคาถามแบบให้ตอบเนื้อความ 3. ประโยคคาถาม
แบบให้เลือกตอบ ตามแนวคิดของปราณี กุลละวณิชย์ (Pranee 1980) ผลการศึกษา
พบว่าประโยคคาถามแบบให้ตอบเนื้อความ ซึ่งเป็นรูปประโยคคาถามที่ปรากฏคาแสดง
คาถามประเภท ทาไม ใคร อะไร ไหน เมื่อไร และอย่างไร มีการใช้แบบอ้อม กล่าวคือ
ทาหน้าที่สื่อความหมายอื่น ๆ นอกเหนือไปจากขอข้อมูลหรือรายละเอียดจากผู้ฟัง (หน้า
27) ประโยคคาถามแบบตอบรับ -ปฏิเสธ ซึ่งเป็นรูปประโยคคาถามที่ใช้คาแสดงคาถาม
ประเภท หรือ หรือเปล่า ใช่ไหม ไหม มีความแตกต่างด้านการใช้ของคาแสดงคาถาม
ประเภท หรือ กับ ไหม กล่าวคือ ประโยคคาถามแบบตอบรับ-ปฏิเสธ ที่ใช้คาแสดงคาถาม
ประเภท หรือ ส่วนใหญ่พบว่าใช้เพื่อแสดงอารมณ์และความรู้สึกในเชิงลบ เช่น การแสดง
ความไม่เชื่อถือหรือการดูถูก ต่างจากประโยคคาถามที่ใช้คาแสดงคาถามประเภท ไหม
พบว่าเป็นการใช้เพื่อแสดงความต้องการเพื่อหยั่งความคิดเห็นของคู่สนทนาหรือเป็น
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การเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้ตดั สินใจว่าจะทาตามความต้องการของผู้พูดหรือไม่ ซึ่งสอดคล้อง
กั บ งานวิ จั ย ของปราณี กุ ล ละวณิ ชย์ (Pranee 1980) และจิ ต ราภรณ์ เกี ย รติ ไ พบู ลย์
(Chitraporn 1982) ส่วนประโยคคาถามแบบให้เลือกตอบ ซึ่งเป็นรูปประโยคคาถามที่ใช้
คาเชื่อมประเภท หรือ กับข้อความที่ให้เลือกตอบมีการใช้เพื่อแสดงอารมณ์และความรู้สึก
ในเชิงลบของผู้พูด (หน้า 29)
ในด้านหน้าทีท่ างการสื่อสารของประโยคคาถามแบบอ้อม วรพรพบว่ามี 7 หน้าที่หลัก
ได้ แ ก่ เพื่ อ แสดงการปฏิ เ สธ เช่ น ใครบอกว่ า ผมคิ ด อย่ า งนั้ น ล่ ะ เพื่ อ แสดงอารมณ์
ความรู้สึก และทัศนคติของผู้พูด เช่น คนอะไรไร้มารยาท เพื่อให้ผู้ฟังปฏิบัติตามความต้องการ
ของผู้พูด เช่น ฉันว่าเรารีบขึ้นเครื่องไปเชียงรายกันเลยดีมั้ย เพื่อเป็นการบอกกล่าว เช่น
แกไม่รู้หรอกเหรอว่ามันแอบไปมีชู้กับน้องชายแกน่ะ เพื่อให้ทางเลือกแก่ผู้ฟัง เช่น รบกวน
แวะมาใหม่ได้มั้ยคะ เพื่อเน้นความสุภาพ เช่น เชิญคุณสารัตน์ไปหาอะไรดื่มกันดีกว่ามั้ย
ครับ เพื่อทักทาย เช่น ตื่นแล้วเหรอจ๊ะ ซึ่งบางหน้าที่สามารถแบ่งออกเป็นลักษณะย่อยได้
สิริลักษณ์ หุ่นศรีงาม (Siriluck 2001) ศึกษาความหมายของประโยคที่มีคา ทาไม ใน
ด้านอรรถศาสตร์และวั จนปฏิบัติศาสตร์ พบว่ารูปประโยคที่มีคา ทาไม ใช้เพื่อแสดง
ความหมายตามเจตนาอื่นนอกเหนือจากการถาม 7 ความหมาย 1 ได้แก่ แนะนา เช่น
ทาไมไม่ไปดูหนังล่ะ ขอร้อง เช่น ทาไมไม่ซื้ออีกซักขวดล่ะพี่ หนูว่าเมย์มันดูดคนเดียวก็
หมดแล้ว จะเหลือถึงหนูมั้ยเนี่ย สั่ง เช่น ทาไมยังไม่ไปอีกล่ะลูก! ตาหนิ เช่น ทาไมถึง
ทะเลาะกันฮึ! โต้แย้ง เช่น ถ้าไม่โกรธจริงทาไมเค้าไม่โทรมาล่ะ แสดงความรู้สึกในแง่ลบ
เช่น ทาไมแต่ละวันมันถึงช้าเป็นเรือเกลืออย่างงี้อ่ะ และชม เช่น ทาไมใจดีจัง

1

สิริลักษณ์ หุ่นศรีงาม (Siriluck 2001) วิเคราะห์ความหมายตามเจตนาในการกล่าวถ้อยคาตามแนวคิด
ของเซอร์ล (Searle 1969) จึงใช้คาว่าวัจนกรรม แต่ผู้เขียนใช้คาว่า ความหมาย เพื่อให้เข้าใจได้ชัดเจน
และตรงกับความมุ่งหมายของการเขียนบทความนี้
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จากงานวิจัยที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าประโยคคาถามไม่ได้มีหน้าที่แสดงการถามเท่านั้น
แต่ยังใช้ทาหน้าที่เพื่อแสดงเจตนาอื่น ๆ อีกด้วย
ผู้ เ ขี ย นเก็ บ ข้ อ มู ล ภาษาที่ มี ก ารใช้ ค าแสดงการถามเพื่ อ สื่ อ ความหมายอื่ น ๆ
นอกเหนือไปจากขอข้อมูลหรือรายละเอียดจากผู้ฟัง โดยเก็บข้อมูลจากบทสนทนาใน
ละครซีรีย์ที่เผยแพร่ทางยูทูปในเดือนตุลาคม ปีพุทธศักราช 2560 จานวน 3 เรื่อง ที่เป็น
ตัวแทนของการใช้ภาษาในปัจจุบัน ได้แก่ เธอคนเหงากับเขาทั้งเจ็ด รักออกแบบไม่ได้
และไดอารี่ตุ๊ดซี่ ละครซีรี ย์ดังกล่าวมีเนื้อหาครอบคลุมทั้งเรื่องราวของวัยเรียน ซึ่งเป็น
นักศึกษามหาวิทยาลัยและวัยทางาน และครอบคลุมการใช้ภาษาของทุกเพศ ทั้ งเพศชาย
เพศหญิง และเพศทางเลือก รวมถึงเก็บข้อมูลจากการสังเกตการใช้ภาษาในชีวิตประจาวัน
จากบทสนทนาแบบเป็นกันเอง (casual conversation) ตามนิยามของมาร์ติน โจส์ (Joos
1961 cited in Amara 2013, 152) ที่กล่าวว่าการสนทนาแบบเป็นกันเอง หมายถึง รูปแบบ
ของภาษาที่ใช้กับเพื่อนสนิท คนที่รู้จักคุ้นเคยกัน ใช้เมื่อผู้พูดอยู่ในสถานการณ์ที่สบาย ๆ
ในการใช้ภาษาเช่นนี้ ผู้พูดไม่ต้องระวังตัว ทุกอย่างจะเป็นธรรมชาติหมด ในด้านการออกเสียง
จะมีการออกเสียงไม่สมบูรณ์ มีการพูดเร็ว มีการละคา ส่วนด้านไวยากรณ์ จะใช้ประโยค
ไม่สมบูรณ์ ในด้านคาศัพท์มีการใช้คาสแลง เนื่องจากผู้เขียนเชื่อว่าจะทาให้พบลักษณะ
ภาษาที่เป็นธรรมชาติ สะท้อนความเปลี่ยนแปลงของภาษาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งแตกต่าง
จากภาษาระดับพิธีการหรือทางการที่มักพบในภาษาเขียน ซึ่งจะมีลักษณะสมบูรณ์ และ
ใช้อย่างระมัดระวัง เพื่อให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การใช้ภาษา
จากการเก็บข้อมูล ผู้เขียนพบหน้าที่ในการสื่อสารของคาแสดงการถามทั้งแบบที่พบ
ในงานวิจัย ที่ผ่า นมาและแบบที่พ บเพิ่ม เติม ซึ่ง เป็น ลัก ษณะใหม่ข องการใช้คาแสดง
การถามในภาษาไทยที่น่าสนใจ ตัวอย่างของการใช้คาแสดงการถามในการทาหน้าที่เพื่อ
แสดงเจตนาอื่นนอกเหนือจากการถามมีดังนี้
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3.1 เพื่อแสดงการปฏิเสธ แบ่งออกได้เป็น การใช้คาแสดงการถามเพื่อปฏิเสธคาพูด
หรือความเห็นของอีกฝ่าย และการใช้คาแสดงการถามเพื่อปฏิเสธการชักชวนของอีกฝ่าย
3.1.1 เพื่อปฏิเสธคาพูดหรือความเห็นของอีกฝ่าย
ตัวอย่างที่ 1 ในสถานการณ์ที่ ก. ถาม ข. ซึ่งเป็นเพื่อนชายที่สนิทว่าชอบตนหรือเปล่า
ก. แกชอบเราป่าวอะ
ข. เฮ้ย พัดลม เราเป็นเพื่อนกัน นี่เราทาแกอกหักป่ะเนี่ย
ก. อกหักไรอะ เราถามแกว่าแกชอบเรารึเปล่า เราไม่ได้ชอบแก เราเป็นเพื่อนกันไง
(เธอคนเหงากับเขาทั้งเจ็ด Ep.2 1/4)
คาแสดงการถาม ไร คือรูปแปรของ อะไร ซึ่ง ก. ใช้เพื่อแสดงการปฏิเสธว่าตนไม่ได้
อกหักอย่างที่ ข. คิด
ตัวอย่างที่ 2 ในสถานการณ์ที่ ก. กับ ข. ปรึกษากันว่าใครเป็นคนเอาตุ๊กตาหมีมาให้ ข.
โดย ก.คิดว่าเป็นเพลย์ แต่ ข.ไม่เห็นด้วย
ก. เพลย์ วันนี้แกบอกฉันเองว่ามันชมแกว่าใส่รองเท้าสีดาดูดี
ข. แก ไอ้เพลย์มันก็ชมทุกคนป่าว
ก. แต่มันก็ไม่ชมฉันนะ
(เธอคนเหงากับเขาทั้งเจ็ด Ep.3 1/4)
คาแสดงการถาม ป่าว คือรูปแปรของ หรือเปล่า ซึ่ง ข. ใช้เพื่อแสดงการปฏิเสธความเห็น
ของ ก.
ตัวอย่างที่ 3 จากสถานการณ์การใช้ภาษาจริง ก. เห็นว่าขนมของตนที่วางไว้ในตู้เย็น
หายไป จึงคิดว่า ข. เป็นคนเอาไปกิน แต่ ข. ปฏิเสธ
ก. นี่หยิบขนมพี่ไปกินเหรอ ทาไมไม่ขอก่อน
ข. กินที่ไหน เปล่า คนอื่นหยิบไปรึเปล่า
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คาแสดงการถาม ที่ไหน เป็นการถามเกี่ยวกับสถานที่ แต่ในที่นี้ใช้เพื่อแสดงการปฏิเสธ
คาพูดของ ก.
ตัวอย่างที่ 4 จากสถานการณ์การใช้ภาษาจริง ก. ถาม ข. ว่าวันนี้ตนแต่งตัวสวยไหม
แต่ ข. เห็นว่าไม่สวย
ก. วันนี้ฉันแต่งตัวสวยมั้ยแก
ข. สวย ซะเมื่อไหร่
คา เมื่อไหร่ นอกจากจะมีความหมายแสดงการถามเวลา ยังมีการใช้เพื่อแสดงการปฏิเสธ
ซึ่งคาแสดงการถามนี้เป็นทั้งการปฏิเ สธคาพูดของอีกฝ่าย และแสดงความหมายตรงข้าม
สิ่งที่ตนเพิ่งพูดออกไปก่อนหน้า จากตัวอย่าง ข. มีเจตนาสื่อความหมายว่า ไม่สวย จะ
สังเกตได้ว่าการใช้คาแสดงการถาม เมื่อไหร่ ในลักษณะนี้ใช้เพื่อหยอกล้อกับคนที่คุ้นเคย
สนิทสนมกัน
3.1.2 เพื่อปฏิเสธการชักชวนของอีกฝ่าย
ตัวอย่างที่ 5 ในสถานการณ์ที่ ก.ชวน ข.กินไอศกรีมแท่งเดียวกัน แต่ ข. ไม่ต้องการกิน
จึงแสดงการปฏิเสธ
ก. พี่พัดลม กินไอติมผมมั้ยพี่ ไอติมผมอร่อยนะ
ข. มันกินด้วยกันได้ที่ไหนล่ะ
(เธอคนเหงากับเขาทั้งเจ็ด Ep.3 2/4)
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3.2 เพื่อแสดงอารมณ์ ความรู้สึกของผู้พูด จากข้อมูลพบว่าเป็นการใช้คาแสดงการถาม
เพื่อแสดงความรู้สึกไม่พอใจ และเพื่อแสดงความรู้สึกประหลาดใจ
3.2.1 เพื่อแสดงความรู้สึกไม่พอใจ
ตัวอย่างที่ 6 ในสถานการณ์ที่ ก. กาลังติดเทปเพื่อทาเส้นแบ่งเขตระหว่าง 2 ชมรม
แล้วพูดกับ ข. ซึ่งอยู่อีกชมรมหนึ่งว่า
ก. ไม่ต้องมายุ่งกันเนอะ
ข. ต้องขนาดนี้เลยเหรอจ๊ะ
ก. จ๊ะอะไร
ข. (ไม่มีคาตอบ)
(เธอคนเหงากับเขาทั้งเจ็ด Ep.1 2/4)
จากตัวอย่าง ก. ใช้คาแสดงการถาม อะไร เพื่อแสดงความไม่พอใจที่ ข. ใช้คาลงท้าย
จ๊ะ เพื่อแสดงความสนิทสนมกับตน
ตัวอย่างที่ 7 ในสถานการณ์ที่ ก. เล่าเรื่องที่ตนไปพบแพทย์ให้ ข. ฟัง แต่เมื่อ ข. แสดง
อาการเป็นห่วง ก.กลับพูดให้เป็นเรื่องตลก
ก. เมื่อวานลิฟต์ออยเพิ่งไปหาหมอมา พอหมอพูด ลิฟต์ออยถึงกับยืนไม่อยู่เลยอะพัดลม
ข. ทาไมอะ เป็นหนักเลยเหรอ
ก. หมอบอกว่าเชิญนั่งเลยครับ
ข. เมื่อไหร่จะเลิกเล่นมุกจากเน็ตเนีย่
(เธอคนเหงากับเขาทั้งเจ็ด Ep.1 1/4)
จากตัวอย่าง ข. ใช้คาแสดงการถาม เมื่อไหร่ เพื่อแสดงความไม่พอใจที่ ก. เล่นมุกตลก
แทนที่จะพูดให้จริงจัง นอกจากนี้ การใช้คาแสดงการถาม เมื่อไหร่ ของ ข. ยังแสดง
สภาวะเกิดก่อน (presupposition) ว่า ก. เคยเล่นมุกแบบนี้มาแล้ว
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3.2.2 เพื่อแสดงความรู้สึกประหลาดใจ
ตัวอย่างที่ 8 ในสถานการณ์ที่ ก. ถาม ข. ว่าในบรรดาผู้ชายทั้งเจ็ดคน ข.ชอบใคร แต่
ข. ตอบว่าไม่ชอบใครเลย
ก. ผู้ชายเจ็ดคนนี้แกชอบใคร
ข. ไม่มีอะ
ก. อะไร ผู้ชายตั้งเจ็ดคนเลยนะ แกไม่ชอบใครเลยเหรอ
ข. (ส่ายหน้า)
(เธอคนเหงากับเขาทั้งเจ็ด Ep.1 3/4)
จากตัวอย่าง ก. ใช้คาแสดงการถาม อะไร เพื่อแสดงความประหลาดใจที่ ข. ไม่ชอบ
ใครเลยสักคน
ตัวอย่างที่ 9 ในสถานการณ์ที่ ข. ติดชื่อหน้าตู้ล็อกเกอร์ให้ทุกคนในชมรม ทั้งที่เพิ่ง
รู้จักกันไม่นาน
ก. พี่จาชื่อทุกคนได้ไงอะคะ
ข. จาได้ดิ
(เธอคนเหงากับเขาทั้งเจ็ด Ep.1 3/4)
จากตัว อย่า ง ก. ใช้คาแสดงการถาม ไง ซึ่ง เป็น รูป แปรของ อย่า งไร เพื่อ แสดง
ความประหลาดใจ ที่ ก. จาชื่อของทุกคนได้ ไม่ได้มีเจตนาเพื่อให้ ข. อธิบายว่ามีวิธีการ
หรือเคล็ดลับในการจาชื่อทุกคนได้แต่อย่างใด
3.3 เพื่อให้ผู้ฟังปฏิบัติตามความต้องการของผู้พูด
โดยปกติแ ล้ว รูป ประโยคที่มีเจตนาให้ผู้ฟังปฏิบัติต ามความต้อ งการของผู้พูดคือ
รูปประโยคคาสั่ง แต่ผู้พูดอาจใช้คาแสดงการถามเพื่อแสดงเจตนานี้ได้เช่นกัน โดยการใช้
คาแสดงการถามเพื่อแสดงเจตนาให้ผู้ฟังปฏิบัติตามความต้องการของผู้พูดนี้เป็นการให้
ทางเลือกแก่ผู้ฟัง เปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้มีโอกาสตัดสินใจว่าจะปฏิบัติตามความต้องการของ
ผู้พูดหรือไม่ จัดเป็นการใช้ภาษาสุภาพอย่างหนึ่ง
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ตัวอย่างที่ 10 ในสถานการณ์ที่ ก. เอ่ยชวน ข. ไปเข้าชมรมหนึ่ง พร้อมให้ข้อมูล เพื่อ
จะชักจูงให้ ข. เห็นด้วย โดยกล่าวว่า “ไปอยู่ชมรมถ่ายภาพมั้ย เราจะได้มีภาพสวย ๆ ไว้
ทาโปรไฟล์พิกเจอร์อะไรเงี้ย”
(เธอคนเหงากับเขาทั้งเจ็ด Ep.1 1/4)
จากตัวอย่าง ก. ใช้คาแสดงการถาม มั้ย เพื่อเป็นรูปแปรของ ไหม เพื่อแสดงเจตนา
ชักชวนให้ ข. เข้าชมรมถ่ายภาพ
ตัวอย่างที่ 11 ในสถานการณ์ที่ ข. กาลังติดเทปเพื่อทาเส้นแบ่งเขตระหว่างสองชมรม
ก. จึงเสนอตัวช่วยเหลือ
ก. ทาไร
ข. ก็ต่างคนต่างอยู่ไง
ก. ให้เราช่วยดีกว่ามั้ย
(เธอคนเหงากับเขาทั้งเจ็ด Ep.1 2/4)
จากตัวอย่าง ก. ใช่คาแสดงการถาม มั้ย เพื่อแสดงเจตนาให้ ข. ยินยอมให้ตนช่วยเหลือ
ตามที่เสนอ
3.4 เพื่อเป็นการบอกกล่าว
นอกจากเจตนาข้างต้นที่กล่าวมาแล้ว พบว่าผู้พูดอาจใช้คาแสดงการถามในการแสดง
เจตนาเพื่อบอกกล่าวเรื่องต่าง ๆ ให้ผู้ฟังได้รับทราบได้อีกด้วย ซึ่งส่วนมากใช้ก่อนเข้าสู่
เนื้อหาที่ต้องการบอกกล่าวให้ผู้ฟังทราบ และมักพบว่ามีการใช้ร่วมกับกริยา ‘รู้’
ตัวอย่างที่ 12 ในสถานการณ์ที่ ข. มาชวน ก. ไปอยู่ชมรมเดียวกัน ก.จึงบอกว่าหากไม่
ชวน ตนจะเปิดชมรมเอง
ก. นี่รู้มั้ย ถ้าพัดลมไม่มาชวนลิฟต์ออยนะ ลิฟต์ออยจะไปเปิดชมรมโยโย่ละนะ
ข. นี่เก่งขนาดนั้นเลยเหรอ
(เธอคนเหงากับเขาทั้งเจ็ด Ep.1 1/4)
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ตัวอย่างที่ 13 ในสถานการณ์ที่ ก. เล่าให้ ข. ฟังว่าตนไม่ชอบกินข้าวคนเดียว โดย
กล่าวว่า “นี่พี่กินข้าวคนเดียวไม่ได้เลยรู้ปะ กินคนเดียวแล้วรู้สึกว่ามันไม่ค่อยอร่อย”
(เธอคนเหงากับเขาทั้งเจ็ด Ep.3 3/4)
ลั ก ษณะการใช้ ค าแสดงการถามเพื่ อ แสดงเจตนาบอกกล่ า วนี้ วั ช รพล บุ พ มิ ต ร
(Watcharapon 1996, 145) จัดว่าเป็นดัชนีปริจเฉท 1 ชนิดหนึ่ง เรียกว่า ดัชนีปริจเฉท
แสดงบทบาทของผู้พูด ที่ผู้พูดกาลังจะดาเนินบทบาทเป็นผู้เสนอความ โดยที่คาดเดาว่าผู้ฟัง
ยังไม่รู้เรื่องดังกล่าว เพราะไม่เช่นนั้นแล้ว คงไม่จาเป็นต้องเล่า
3.5 เพื่อแสดงการตาหนิ
ตาหนิ หมายถึง ติว่าบกพร่อง (Royal Institute 2013, 498) คาแสดงการถามอาจใช้
เพื่อแสดงเจตนาตาหนิผู้ฟังได้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 14 ในสถานการณ์ที่ ข. เปิดเพลงฟังในห้องที่ใช้ร่วมกันสองชมรม ก. ซึ่ง
เป็นสมาชิกของอีกชมรมหนึ่งกาลังนั่งทางานอยู่ จึงเดินข้ามมาฝั่งชมรมของ ข. แล้วปิด
วิทยุพร้อมกับกล่าวกับ ข. ว่า “หูตึงรึเปล่า เปิดเพลงซะดังเลย”
(เธอคนเหงากับเขาทั้งเจ็ด Ep. 1 3/4)
จากตัวอย่าง ก. ใช้คาแสดงการถาม รึเปล่า ซึ่งเป็นรูปแปรของ หรือเปล่า เพื่อตาหนิ
ข. ที่เปิดเพลงเสียงดัง

1

ดัชนีปริจเฉท หมายถึง หน่วยภาษาที่ปรากฏหน้าหรือหลังหน่วยถ้อย (unit of talk) โดยไม่ได้เป็น
องค์ประกอบทางวากยสัมพันธ์ของหน่วยถ้อยที่ปรากฏร่วม ทาหน้าที่ในการเชื่อมโยงถ้อยคากับบริบททีม่ ี
การใช้ถ้ อ ยคานั้น ทาให้ ป ริจ เฉท (discourse) มีความเป็ นเอกภาพและทาให้ ผู้ร่วมสนทนาสามารถ
ตีความถ้อยคาได้ (Schffrin 1987 cited in Watcharapon 1996, 7)
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ตัวอย่างที่ 15 ในสถานการณ์ที่ ข. เดินเข้ามาในห้องชมรมของ ก. เพื่อสมัครเป็น
สมาชิกชมรม แต่ ก. ไม่อยากให้มีสมาชิกในชมรมเพิ่ม ค. จึงพูดให้ ข. เข้าใจว่าหากไม่มี
สมาชิก ชมรมอาจต้องปิดตัว
ก. น้องมาทาอะไรห้องชมรมพี่
ข. คือ ผมมาสมัครชมรมครับ
ก. ปี 1 ไม่ต้องมีชมรมไม่ใช่เหรอ
ข. ผมอยากฝึกงานครับ (ตอบพร้อมกับหันไปทางอีกชมรมหนึ่งซึ่งอยู่ในห้องเดียวกัน
และก้าวเดินออกไป)
ค. แกไปไล่น้องเค้าทาไม ถ้าชมรมนั้นมีคนมากกว่า ชมรมเราอาจอยู่ไม่ถึงปีก็ได้นะ
ข. หยุด งั้นน้องมาอยู่ชมรมพี่
(เธอคนเหงากับเขาทั้งเจ็ด Ep.1 2/4)
จากตัวอย่างข้างต้น ค. ใช้คาแสดงการถาม ทาไม เพื่อกล่าวตาหนิ ก. ที่ไปแสดงท่าที
ไม่ต้อนรับ ข. เข้าชมรม
ตัวอย่างที่ 16 ในสถานการณ์ที่ ก. โดนรุ่นพี่แกล้งจับแมลงสาบมาใส่ ทั้งที่รู้ว่าตนกลัว
จึงพูดว่า “ใครใช้ให้พี่ทาแบบนี้กับผมเนี่ย”
(เธอคนเหงากับเขาทั้งเจ็ด Ep.5 2/4)
ตัวอย่างที่ 17 จากสถานการณ์การใช้ภาษาจริง หัวหน้าพูดกับเจ้าหน้าที่ที่ทางาน
ผิดพลาด เนื่องจากส่งเอกสารไปยังหน่วยงานช้ากว่ากาหนดว่า “นี่เธอไม่รู้หรือยังไงว่า
เอกสารนี้ต้องส่งออกทุก ๆ วันที่ 15 ทางานที่นี่มาก็นานแล้วนะ”
จากตัวอย่างข้างต้น ก. ใช้คาแสดงการถาม ยังไง (รูปแปรของ อย่างไร) เพื่อกล่าวตาหนิ
เจ้าหน้าที่ที่ทางานผิดพลาด
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3.6 เพื่อทักทาย
พบการใช้คาแสดงการถามเพื่อช่วยเสริมสร้างความประทับใจและกระชับความสัมพันธ์
อันดีระหว่างผู้พูดกับผู้ฟัง ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 18 ในสถานการณ์ที่ ก. เดินผ่านมาเจอ ข. ซึ่งนั่งหน้านิ่ง ๆ ไม่ยิ้มแย้ม ก.จึง
กล่าวขึ้นว่า
ก. ไง พัดลม เป็นไรเปล่า หน้าบึ้งเชียว
ข. เปล่านี่คะ
(เธอคนเหงากับเขาทั้งเจ็ด Ep.1 3/4)
คาแสดงการถาม ไง เป็นรูปแปรของ อย่างไร สังเกตได้ว่า ข. ตอบแค่คาถามที่สอง
‘เป็นไรเปล่า’ เพราะรู้ว่าคาถามแรกเป็นการทักทาย ไม่ได้ต้องการคาตอบแต่อย่างใด
3.7 เพื่อชม
ตัวอย่างที่ 19 จากสถานการณ์การใช้ภาษาจริง ที่ ก. ซึ่งมีศักดิ์เป็นพี่ ไม่ได้เจอ ข. นาน
และรู้มาว่า ข. สอบเข้าเรียนคณะแพทยศาสตร์ได้ เมื่อเจอกัน จึงพูดกับ ข. ว่า “ได้ยินว่า
เรียนหมอเหรอ เก่งจริง ๆ เลย”
จากตั ว อย่ า ง ก. ไม่ ไ ด้ ใ ช้ ค าแสดงการถาม เหรอ เพื่ อ ให้ ข. ตอบรั บ หรื อ ปฏิ เ สธ
เนื่องจากรู้ข้อมูลมาแล้วอย่างแน่ชัด แต่ใช้เพื่อแสดงเจตนาชื่นชมในความเก่งของ ข.
ตัวอย่างที่ 20 จากสถานการณ์การใช้ภาษาจริง ที่ ก. ซึ่งมีศักดิ์เป็นป้า ไม่ได้เจอ ข. อีก
เลยตั้งแต่ ข. แต่งงาน จนมาพบกันอีกครั้งตอน ข. มีลูกสาวโตเป็นสาวสวยแล้ว จึงพูดกั บ
ข. ว่า “เราไม่ได้เจอกันนานเลยนะ นี่ลูกสาวเหรอ ทาไมลูกสวยอย่างนี้ ได้แม่มาสินะ”
จากตั ว อย่ า ง ก. ไม่ ไ ด้ ใ ช้ ค าแสดงการถาม เหรอ เพื่ อ ให้ ข. ตอบรั บ หรื อ ปฏิ เ สธ
เช่นเดียวกับตัวอย่างที่ 19 นอกจากนี้ ใช้คาแสดงการถาม ทาไม เพื่อกล่าวชมว่าลูกสาว
ของ ข. สวย โดยไม่ได้ต้องการถามถึงสาเหตุของความสวยของลูกสาวของ ข. แต่อย่างใด
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3.8 เพื่อโต้แย้ง
ตัวอย่างที่ 21 ในสถานการณ์ที่ ก. เห็นว่า ข. หน้าบึ้งมาก จึงบอกว่าหน้าของ ก. บึ้ง
เหมือนตูด ข. จึงแย้งว่าหน้าตนไม่ได้เป็นเช่นนั้น
ก. หน้าพัดลมเหมือนตูดเลย
ข. ตูดอะไรสวยขนาดนี้ลิฟต์ออย
(เธอคนเหงากับเขาทั้งเจ็ด Ep.1 3/4)
ตัวอย่างที่ 22 ในสถานการณ์ที่ ก. พูดถึงเพื่อนชายที่ปฏิเสธว่าไม่ได้คิดอะไรกับตน ทั้งที่
การกระทาที่ทากับตนพิเศษกว่าคนที่เป็นเพื่อนกันว่า “มาให้ความหวังแล้วก็บอกว่าเป็น
เพื่อน เพื่อนที่ไหนเค้านอนซบไหล่กัน”
(เธอคนเหงากับเขาทั้งเจ็ด Ep.3 1/4)
จากตัวอย่างที่ 21 และ 22 มีการใช้คาแสดงการถาม อะไร และ ที่ไหน เพื่อแสดง
เจตนาโต้แย้งความคิดและคาพูดของอีกฝ่าย
3.9 เพื่อประชดประชัน
ตัวอย่างที่ 23 จากสถานการณ์การใช้ภาษาจริงที่ ก. พยายามงอนง้อเพื่อนที่ กาลัง
โกรธ แต่ไม่ว่าจะขอโทษอย่างไร เพื่อนก็ไม่หายโกรธเสียที ก. จึงพูดกับเพื่อนว่า “จะต้อง
ให้ฉันกราบเลยมั้ย แกถึงจะหายโกรธ”
ตัวอย่างที่ 24 จากสถานการณ์การใช้ภาษาจริงที่รุ่นน้องคนหนึ่งมาถึงที่ซ้อมเชียร์
ช้า กว่า เวลานัด ทาให้ทุก คนต้อ งรอ รุ่น พี่จึงพูด กับน้อ งที่มาสายว่า “ทาไมน้อ งไม่มา
ตอนเลิกแล้วเลยคะ”
จากตัวอย่างที่ 23 และ 24 มีการใช้คาแสดงการถาม มั้ย (รูปแปรของ ไหม) และ
ทาไม เพื่อแสดงเจตนาประชดประชันผู้ฟัง
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3.10 เพื่อเร่ง
ตัวอย่างที่ 25 จากสถานการณ์การใช้ภาษาจริงที่ ก. รอเพื่อนหลังเลิกเรียนเพื่อจะไป
ซื้อของกัน แต่เพื่อนยังคุยกันไม่เลิก และไม่มีทีท่าจะเก็บของ ก. จึงพูดกับเพื่อนว่า “จะไปกัน
ได้หรือยัง” เพื่อแสดงเจตนาเร่งให้เพื่อนเลิกคุยและออกเดินทางไปซื้อของตามที่นัดกันไว้
จะเห็นได้ว่าการใช้คาแสดงการถามเพื่อแสดงเจตนาต่าง ๆ สามารถปรากฏได้ใน
ประโยคคาถามทั้ง 3 แบบที่ปราณี กุลละวณิชย์ (2523) ได้แบ่งรูปประโยคคาถามใน
ภาษาไทยไว้ กล่าวคือพบทั้งในประโยคคาถามแบบตอบรับ -ปฏิเสธ ซึ่งประกอบขึ้นจาก
ประโยคบอกเล่าหรือประโยคปฏิเสธ ตามด้วยคาว่า หรือ หรือเปล่า และ ไหม ประโยค
คาถามแบบให้ตอบเนื้อความ ซึ่งประกอบขึ้นจากประโยคที่ตามด้วยคาว่า ใคร อะไร ที่ไหน
อย่างไร และ ทาไม และ ประโยคคาถามแบบให้เลือกตอบที่มีคาว่า หรือ
จากตัวอย่างข้างต้น ก. ใช้คาแสดงการถาม มั้ย ซึ่งเป็นรูปแปรของ ไหม เพื่อเสนอตัว
ช่วยเหลือ ข. และต้องการให้ ข. อนุญาตให้ตนช่วย

4. หน้าที่ของคาแสดงการถามในปัจจุบันที่พบเพิ่มเติม
ผู้เขียนสังเกตว่าคาแสดงการถามในปัจจุบันมีลักษณะการใช้เพื่อทาหน้าที่แสดงเจตนา
อื่นเพิ่มขึ้นจากที่เคยมีผู้ทาวิจัยไว้ โดยพบการใช้เพื่อทาหน้าที่แสดงเจตนาต่าง ๆ ดังนี้
4.1 เพื่อตรวจสอบว่าผู้ฟังติดตามฟังผู้พูดอยู่
ตัวอย่างที่ 26 ในสถานการณ์ที่ ค. เล่าให้ ก. ฟังว่าที่มาช้าเพราะมีปัญหากับแท็กซี่
ก. นี่วิ่งมาเหรอ
ข. เออสิ ประมาณมินิมาราธอนได้มั้งที่เดินกันมา
ก. ทาไมอะ

ข้อสังเกตการใช้คาแสดงการถามในภาษาไทยปัจจุบนั | 25

ข. ถามอีคิมสิ ตัวดี
ค. งัดกับแท็กซี่มาน่ะสิ นั่งแท็กซี่มาด้วยกันใช่มะ มันนะ...(มีผู้ชายเดินผ่าน ค. เลยหันไป
สนใจผู้ชาย)
(ไดอารีต่ ุ๊ดซี่ Ep.5 2/4)
ในที่นี้ ใช่มะ (รูปแปรของ ใช่ไหม) ไม่ได้แสดงความหมายเกี่ยวกับการถามที่ผู้พูด
ทราบเรื่องราวมาก่อน และผู้พูดค่อนข้างแน่ใจว่าที่ตนทราบมานั้นถูกต้อง แต่เพียงแค่
ต้องการให้ผู้ฟังยืนยันตามความหมายของคาแสดงการถาม ใช่ไหม แต่จากตัวอย่างที่ 26
การใช้ ใช่มะ เป็นการตรวจสอบว่าผู้ฟังติ ดตามฟังผู้พูดอยู่ ลักษณะการใช้เช่นนี้จัดเป็น
ดัชนีปริจเฉท ซึ่งตามผลการศึกษาของวัชรพล บุพนิมิตร (Watcharapon 1996, 124)
พบว่าเป็นดัชนีปริจเฉทที่ทาหน้าที่แสดงวัจนกรรมย้าความสนใจของผู้ฟัง ทั้งนี้ วัชรพลได้
ตั้งข้อสังเกตว่าดัชนีปริจเฉท ใช่มั้ย น่าจะมีที่มาจากคาแสดงคาถามทดสอบ ใช่ไหม โดย
เทียบกับผลการศึกษาของจิตราภรณ์ เกียรติไพบูลย์ (Chitraporn 1982) ที่กล่าวว่า ใช่ไหม
แสดงความหมายว่าผู้พูดมีข้อมูลในเรื่องที่ถามและคาตอบมากพอ แต่ถามเพียงเพื่อให้ได้
คาตอบจากผู้ฟังมายืนยันคาตอบที่ตนคาดไว้ว่าถูกต้องหรือไม่ ด้วยเหตุนี้ ในบางครั้ง ผู้พูด
จึงไม่ต้องรอคาตอบจากผู้ฟัง ซึ่งลักษณะดังกล่าวสอดคล้องกับการแสดงหน้าที่ของดัชนี
ปริจ เฉท ใช่มั้ย ที่ไ ม่ได้แสดงเจตนาถามให้ตอบ แต่แ สดงว่าผู้พูดต้องการรักษาระดับ
ความสนใจของผู้ฟังและให้ติดตามฟังเรื่องที่ตนจะพูด จึงกล่าวได้ว่า ดัชนีปริจเฉทนี้มีที่มา
จากคาแสดงคาถามทดสอบ ใช่ไหม
อย่ า งไรก็ ดี ผู้ เ ขี ย นพบข้ อ มู ล การใช้ ค าแสดงการถาม ใช่ ป ะ ในการแสดงเจตนา
ตรวจสอบว่าผู้ฟังกาลังติดตามฟังผู้พูดอยู่เช่นกัน ดังตัวอย่าง
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ตัวอย่างที่ 27 ในสถานการณ์ที่แม่เล่าให้ลูกสาวฟังว่าจีบกันกับพ่ออย่างไร
“แม่ได้รับเทปพ่อทางตู้จดหมายนะ ตอนแรกแม่ก็กลัวนะ ใครจะไปรู้ เกิดเป็นโรคจิต
ใช่ปะ แต่พอฟังเรื่อย ๆ ฟังม้วนต่อ ๆ ไป ต่อ ๆ ไป ไม่รู้ทาไม แม่หลงรักเสียงพ่อเฉยเลย”
(เธอคนเหงากับเขาทั้งเจ็ด Ep.2 4/4)
ผู้เขียนเห็นว่าคาแสดงการถาม ใช่ปะ ในลักษณะนี้เป็นดัชนีปริจเฉทแสดงวัจนกรรมย้า
ความสนใจของผู้ฟัง เหมือนกับ ใช่มั้ย (ใช่มะ) และดัชนีปริจเฉทนี้น่าจะมีที่มาจากคาแสดง
การถาม ใช่หรือเปล่า ในลักษณะเดียวกับดัชนีปริจเฉท ใช่มั้ย ที่มีที่มาจากคาแสดงคาถาม
ใช่ไหม เนื่องจากผู้พูดมีข้อมูลในเรื่องที่ถามและคาตอบมากพอ แต่ถามเพียงเพื่อให้ได้
คาตอบจากผู้ฟังมายืนยันคาตอบที่ตนคาดไว้ว่าถูกต้องหรือไม่ ด้วยเหตุนี้ ในบางครั้งผู้พูด
จึงไม่ต้องรอคาตอบจากผู้ฟัง
4.2 เพื่อล้อหรือแซวผู้ฟัง
ตัวอย่างที่ 28 ในสถานการณ์ที่ ก. ซึ่งเป็นแม่เห็นลูกเดินกลับบ้านมากับเพื่อนผู้ชาย
จึงกล่าวกับลูกว่า “ยังไง ยังไง ไม่เห็นนานแล้วนะคนนี้ ไม่เห็นกลับบ้านด้วยกันนานเลย”
(เธอคนเหงากับเขาทั้งเจ็ด Ep.1 4/4)
จากตัวอย่าง ยังไง (รูปแปรของ อย่างไร) ใช้เพื่อเจตนาแซวหรือล้อผู้ฟัง มักใช้กับ
เหตุการณ์ที่ผิดไปจากปกติ เช่นตัวอย่างที่ปกติลูกกลับบ้านคนเดียว แต่วันนี้มีเพื่อนผู้ชาย
คนที่เคยกลับด้วยกันนานแล้วมาส่ง ผู้เขียนเห็นว่าคาแสดงการถาม ยังไง ในลักษณะนี้เป็น
ดัชนีปริจเฉทเช่นกัน เนื่องจากผู้พูดไม่ได้มีเจตนาให้ผู้ฟังตอบ สังเกตจากที่มีข้อความมา
ต่อท้ายคาแสดงการถามนี้ทันที นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาที่คาแสดงการถาม ยังไง ผู้ฟังก็
จะไม่สามารถตอบคาถามได้ว่าผู้พูดหมายถึงอะไร เนื่องจากไม่มีข้อความที่นามาก่อนหรือ
ตามมาหลังจากคานี้ การจะเข้าใจความหมายจะต้องมีการเชื่อมโยงกับบริบท จึงจะทาให้
เกิดความหมายขึ้น ซึ่งเป็นลักษณะของดัชนีปริจเฉทตามแนวคิดของชิฟฟริน (Schiffrin
1987)
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4.3 เพื่อแสดงความหมายว่า มาก
จากข้อมูลพบคาแสดงการถาม ไหน ปรากฏร่วมกับกริยาแสดงการเคลื่อนที่ ‘ไป’ ใน
การแสดงความหมายว่า มาก
ตัวอย่างต่อไปนี้มาจากสถานการณ์การใช้ภาษาจริง
ตัวอย่างที่ 29 “โอ้โห จะสูงไปไหนเนี่ย ไม่ได้เจอแป๊บเดียวตัวสูงขึ้นมากเลย”
ตัวอย่างที่ 30 “เรียนได้ 4.00 นี่จะเก่งไปไหนเนี่ย”
ตัวอย่างที่ 31 “เสื้อตัวเล็กขนาดนี้ยังใส่ได้อีก จะผอมไปไหนเนี่ย”
จากตัวอย่างข้างต้น คาแสดงการถาม (ไป) ไหน ไม่ได้มีความหมายเพื่อขอข้อมูล
เกี่ยวกับสถานที่ แต่เป็นการแสดงนัยว่ามาก ในที่นี้ หมายถึง สูงมาก เก่งมาก ผอมมาก
4.4 เพื่อแสดงความคิดเห็น
ตัวอย่างที่ 32 ในสถานการณ์ที่ ก. แสดงความเห็นที่มีต่อคนที่ตนคิดว่ามาชอบ ข.
ก. ฉันว่ามันดูอ้อน ๆ แกยังไงก็ไม่รู้อะ หรือว่ามันชอบแกป่าว
ข. ถ้าแกคิดงี้นะ มันคงชอบแม่ฉันเหมือนกันอะ น้องเค้าหวานกับแม่ฉันมากกว่าฉันอีก
ก. เด็กมันเป็นงานป่าว มันก็เข้าทางแม่อะไรเงี้ย
(เธอคนเหงากับเขาทั้งเจ็ด Ep.4 1/4)
จากตัวอย่าง ก. ใช้คาแสดงการถาม ป่าว (รูปแปรของ หรือเปล่า) เพื่อแสดงความคิดเห็น
ของตน
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4.5 เพื่อแสดงความไม่สนใจคาพูดของอีกฝ่าย
ตัวอย่างที่ 33 จากสถานการณ์จริงที่ ก. ซึ่งเป็นพี่ เตือน ข. ว่าอายุถึงวัยที่ควรคิดเรื่อง
การมีครอบครัวแล้ว
ก. อายุสามสิบกว่าแล้ว ทาไมไม่คิดจะแต่งงานเหมือนคนอื่นเค้าบ้าง
ข. แล้วไงอะ ไม่ได้ขอให้ใครมาเลี้ยงนะ ทุกวันนี้ก็หาเงินใช้เอง
จากตัวอย่าง ข. ใช้คาแสดงการถาม ไง (รูปแปรของ อย่างไร) โดยใช้ร่วมกับคาว่า
‘แล้ว’ เพื่อแสดงความไม่สนใจคาแนะนาของ ก.

5. ข้อสังเกตการใช้คาแสดงการถาม ปะ และ มะ (มั้ย)
จากที่ได้ทบทวนตาราและงานวิจัยเกี่ยวกับการใช้คาแสดงการถาม จะเห็นได้ว่าคาแสดง
การถามในภาษาไทยนั้นมีการใช้ที่แตกต่างกัน และโดยทั่วไปมักไม่สามารถใช้แทนกันได้
ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น แม้ว่าจะมีหน้าที่หลักเหมือนกัน คือ เพื่อแสดงความสงสัยของผู้พูด
และต้ อ งการทราบข้ อ มูล อย่ า งไรก็ ดี จากการสั งเกตการใช้ ค าแสดงการถามในชีวิต
ประจาวัน ผู้เขียนพบว่าคาแสดงการถาม ปะ (รูปแปรของ หรือเปล่า) สามารถแทนด้วย
มะ หรือ มั้ย (รูปแปรของ ไหม) ได้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 34 “แล้วสรุปทาไมถึงชอบฟังเพลง 90 อะ บอกหน่อยได้ปะ”
(เธอคนเหงากับเขาทั้งเจ็ด Ep.1 2/4)
เมื่อแทนคาแสดงการถามในตัวอย่างข้างต้น ด้วยคา มะ ความหมายยังคงเหมือนเดิม
หรือหากในการถามมีการใช้คาแสดงการถาม มะ ก็สามารถใช้ ปะ แทนได้เช่นกัน ดังตัวอย่าง
ตัวอย่างที่ 35 “หน้าตาน้องเนี่ย ชอบฟังเพลง 90 ใช่มะ เกิดปีอะไรอะ”
(เธอคนเหงากับเขาทั้งเจ็ด Ep.1 2/4)
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เมื่อแทนคาแสดงการถามในตัวอย่างข้างต้น ด้วยคา ปะ ก็ยังคงมีความหมายเหมือนเดิม
ตัวอย่างที่ 36 จากสถานการณ์จริงที่เจ้าหน้าที่ 2 คนเอ่ยถามอาจารย์ว่า “อาจารย์
ผอมลงมั้ย” และ “อาจารย์ผอมลงปะ” ซึ่ง 2 ประโยคนี้มีความหมายเหมือนกัน
ผู้เขียนเห็นว่าการที่คาแสดงการถาม ป่ะ และ มะ สามารถใช้แทนกันได้ เนื่องมาจาก
คาแสดงการถามสองคานี้มีสภาวะเกิดก่อน ซึ่งเป็นลักษณะทางอรรถศาสตร์เหมือนกัน
คือผู้พูดไม่ได้ทราบเรื่องราวมาก่อน 1 ไม่มีข้อมูลในเรื่องเกี่ยวกับคาตอบมากพอ ผู้ พูดจึง
ถามเพราะต้ อ งการค าตอบและไม่ ไ ด้ ค าดว่ า ค าตอบจะเป็ น ตอบรั บ หรื อ ตอบปฏิ เ สธ
(Chitraporn 1982; Nawawan 2015)
อย่างไรก็ดี ผู้เขียนพบตัวอย่างข้อมูลภาษาที่คาว่า ปะ กับ มะ ไม่สามารถแทนกันได้
ทุกครั้ง เช่น
ตัวอย่างที่ 37 ในสถานการณ์ที่ ก. เดินเข้ามาที่ชมรม แล้วถาม ข. ว่าชมรมนี้คือชมรม
นิยมเพลง 90 ใช่หรือไม่
ก. ชมรมนิยมเพลง 90 ปะครับ
ข. ครับ
(เธอคนเหงากับเขาทั้งเจ็ด Ep.1 1/4)
ในตัวอย่างข้างต้น ไม่สามารถแทน ปะ ด้วย มะ ได้ เนื่องจากประโยคจะฟังดูแปลก
จากการเก็บข้อมูล ผู้เขียนยังพบตัวอย่างที่น่าสนใจที่ทาให้เห็นว่าคาแสดงการถาม ปะ
ในปัจจุบันมีการนามาใช้แทน มะ โดยที่ไม่คานึงถึงความหมายประจารูปของคาตามที่ได้
ทบทวนความหมายของคาแสดงการถามทั้งสองไว้ในตอนต้นของบทความ ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้
1

คาแสดงการถาม ปะ (รูปแปรของ หรือเปล่า) ใช้ได้ทั้งกรณีที่ผู้พูดได้ทราบเรื่องราวมาก่อนบ้างแล้ว
และกรณีที่ผู้พูดไม่ทราบเรื่องราวมาก่อน
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ตัวอย่างที่ 38 ในสถานการณ์ที่ ก. ขับรถไปส่ง ข. แล้วรถติดมาก ก. จึงชวน ข. ทาน
ข้าวก่อน
ก. เออ นี่พัดลม เดี๋ยวเราแวะกินข้าวกันหน่อยปะ
ข. ไม่เป็นไรค่ะพี่ หนูไม่หิว
(เธอคนเหงากับเขาทั้งเจ็ด Ep.3 3/4)
หรือตัวอย่างที่ 39 ในสถานการณ์ที่ ก. ต้องการขอ ข. เป็นแฟน จึงพูดกับ ข. ว่า “พี่
โคตรชอบชมพู่เลยอะ เป็นแฟนกับพี่ปะ”
(รักออกแบบไม่ได้ Ep.8 3/5)
จากตัวอย่างที่ 38 และ 39 ก. มีเจตนาชักชวนและขอร้อง ข. ซึ่งหากดูตามความหมาย
ประจารูปแล้ว ควรใช้คาแสดงการถาม มะ (ไหม) มากกว่าคาว่า ปะ (หรือเปล่า) เนื่องจาก
คาว่า ไหม แสดงว่าผู้พูดไม่แน่ใจว่าผู้ฟังจะตอบอย่างไร และแสดงความคาดหวังของผู้พูด
จึงสามารถแสดงเจตนาชักชวนและขอร้องได้ ต่างกับ หรือเปล่า ที่ผู้พูดมีข้อเท็จจริงที่รู้มา
ก่อน การใช้ ปะ จึงไม่น่าจะปรากฏในประโยคที่แสดงเจตนาชักชวนเช่นนี้ แต่ผู้เขียนก็พบ
ลักษณะการใช้ดังกล่าวในการใช้ภาษาในปัจจุบัน
ผู้เขียนสังเกตว่าคาแสดงการถาม ปะ และ มะ นอกจากจะทาหน้าที่แสดงการถาม และ
แสดงเจตนาต่าง ๆ ดังที่กล่าวมาแล้ว ยังพบว่าในปัจจุบันมีการใช้เป็นดัชนีปริจเฉทอีกด้วย
นอกจากจะพบการถามด้วยการใช้คา ปะ เพื่อต้องการคาตอบแล้ว ยังพบว่าคาแสดง
การถาม ปะ สามารถใช้เป็นดัชนีปริจเฉทแสดงการบอกกล่าวและยืนยันอีกด้วย ดังตัวอย่าง
ตัวอย่างที่ 40 ในสถานการณ์ที่ ก. ปฏิเสธว่าไม่ได้คิดอะไรกับ ข. เกินเพื่อน
ก. ฟังนะ เราไม่เคยบอกว่าเราชอบเธอเลยซักครั้ง
ข. แล้วที่คุยไลน์กันทุกวัน มันคืออะไร
ก. ก็เธอทักมาเราก็ตอบสิ
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ข. จริง ๆ ถ้าไม่รู้สึกอะไร ก็ไม่จาเป็นต้องตอบก็ได้ปะ (สาดน้าใส่ ก.)
ก. อ้าว
(เธอคนเหงากับเขาทั้งเจ็ด Ep.1 4/4)
ตัวอย่างที่ 41 ในสถานการณ์ที่ ข. เดินไปที่เสาที่ ก. ยืนอยู่ เพื่อต้องการซื้อบริการ แต่
ก. คิดว่า ข. มาขายบริการเหมือนกับตน จึงบอกให้ไปยืนที่เสาอื่น
ก. ไปเสาอื่น เสานี้จองแล้ว
ข. ไม่ได้มาขาย มาซื้อปะ
ก. อ้าวเหรอ ไม่รู้อะ โทษที
(ไดอารี่ ตุด๊ ซี่ Ep.3 2/4)
คาว่า ปะ ในตัวอย่างที่ 40 ข. ไม่มีเจตนาถามเพื่อให้ ก. ตอบ แต่ต้องการบอกให้ ก. รู้
โดยผู้เขียนเห็นว่าคาว่า ปะ ในตัวอย่างทาหน้าที่เหมือนคาลงท้าย นะ ส่วนตัวอย่างที่ 41
คาแสดงการถาม ปะ ทาหน้าที่เหมือนคาลงท้าย น่ะ ซึ่ง นะ กับ น่ะ จัดเป็นคาบอกมาลา
ตามแนวคิดของนววรรณ พันธุเมธา (Nawawan 2015, 116) คาบอกมาลาเป็นประเภทหนึ่ง
ของคาเสริม โดยคาบอกมาลาจะช่วยเน้นเจตนาของผู้พูด ว่าถาม สั่ง ขู่ ขอร้อง ฯลฯ และ
ยังทาให้คาพูดน่าฟัง ไม่ห้วนสั้นเกินไป มักไม่ค่อยใช้เมื่อสื่อสารด้วยการเขียน แต่ใช้บ่อย
เมื่อสื่อสารด้วยการพูด นววรรณได้กาหนดคาบอกมาลาออกเป็นพวก ๆ เช่น พวก ละ
พวก นะ พวก ซิ โดยพวก นะ ประกอบด้วยคา นะ น่ะ นา น้า
ในตัวอย่างที่ 40 คาว่า ปะ ทาหน้าที่เหมือน นะ แสดงเจตนาบอกให้ทราบ ซึ่งวัชรพล
บุพนิมิตร (Watcharapon 1996, 188) จัดให้ นะ ในการแสดงเจตนานี้ เป็นดัชนีปริจเฉท
แสดงสถานะของเนื้อหาที่ผู้ฟังยังไม่เคยรู้มาก่อน ผู้พูดคาดว่าถ้อยคาที่ตนกล่าวนั้นเสนอ
ข้อมูลใหม่สาหรับผู้ฟัง
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คาว่า ปะ ในตัวอย่างที่ 41 ทาหน้าที่เหมือน น่ะ ที่ใช้เพื่อบอกเล่าและแสดงความเห็น
ขัดแย้งกับความคิดหรือความเชื่อของผู้ฟัง ซึ่งวัชรพล บุพนิมิตร (Watcharapon 1996,
191) จัดให้ น่ะ เป็นดัชนีปริจเฉทแสดงสถานะเนื้อหาที่ผู้พูดคาดว่าเมื่อตนพูดไปแล้วผู้ฟัง
จะสามารถทาความเข้าใจเรื่องดังกล่าวได้
จากลักษณะการใช้ ปะ ในตัวอย่างข้างต้น ทาให้ผู้เขียนเห็นว่าคาแสดงการถาม ปะ
ในปัจจุบันมีการขยายหน้า ที่จากเดิมไปยั งหน้ าที่ ของดั ชนีปริ จเฉท ที่ความหมายเดิ ม
เกี่ยวกับการแสดงการถามและสภาวะเกิดก่อน (presupposition) ซึ่งเป็นลักษณะทาง
อรรถลักษณ์ของคานี้ อันได้แก่ สภาวะเกิดก่อน ที่ว่าผู้พูดมีข้อเท็จจริงที่รู้มาก่อน และยัง
แสดงว่าผู้พูดต้องการเปิดโอกาสให้ผู้ฟั งให้ข้ อเท็จ จริงเพื่อตรวจสอบสิ่ งที่ผู้พูดรั บ รู้ ม า
รวมถึง เพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้พูดมีความเป็น กลางและยังไม่ได้เชื่อในสิ่งที่ได้รับรู้มานั้น
สูญ หายไปหมด เหลือเพียงลักษณะทางอรรถศาสตร์ที่ แสดงความเหนือกว่าของผู้พูด
เท่านั้น การใช้ ปะ ที่เป็นดัชนีปริจเฉทนี้ ผู้พูดไม่ได้ต้องการแสดงสภาวะเกิดก่อนว่าตนมี
ข้อเท็จจริงที่รู้มาก่อนและไม่ได้ต้องการแสดงความเป็นกลางด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้ฟังให้
ข้อเท็จจริงเพื่อตรวจสอบสิ่งที่ตนรับรู้มา แต่ต้องการยืนยันสิ่งที่พูด เป็นการให้ข้อมูล ซึ่ง
แสดงความเหนือกว่าของผู้พูด ในแง่ที่มีข้อมูลที่ถูกต้องมากกว่าผู้ฟัง ในสิ่งที่ผู้ฟังไม่รู้
เมื่อพิจารณาคาว่า มะ ผู้เขียนพบลักษณะการใช้เช่นเดียวกับ ปะ ที่นอกจากจะใช้เป็น
คาแสดงการถามแล้ว ยังพบว่ามีหน้าที่แสดงการบอกกล่าวหรือยืนยันได้อีกด้วย เช่น
ตัวอย่างที่ 42 ในสถานการณ์ที่ ก. ชมผู้ชายที่ขโมยสร้อย ข. ไปว่าหล่อ
ก. หล่ออะ
ข. หล่อแต่สันดานโจรก็ไม่ไหวมะ
(ไดอารี่ ตุด๊ ซี่ Ep.3 2/4)
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ตัวอย่างที่ 43 ในสถานการณ์ที่ ก. ถาม ข. ว่ามีอะไรกับแฟนหรือยัง
ก. นี่ยิ้มกันยังอะ
ข. ยังมะ นั่นเด็กมอปลายป่ะ
ก. ตอแหล
(ไดอารี่ ตุด๊ ซี่ Ep.7 1/4)
คาว่า มะ ที่ปรากฏในตัวอย่างที่ 42 และ 43 ทาหน้าที่เหมือน นะ แสดงเจตนาบอก
ให้ทราบ เมื่อพิจารณาจากความหมายของคาแสดงการถาม ไหม ของ นววรรณ พันธุเมธา
(Nawawan 2015) และ ปราณี กุลละวณิชย์ (Pranee 1980) จะเห็นได้ว่าแตกต่างไป
อย่างสิ้นเชิง เนื่องจากคาว่า มะ ในการใช้ปัจจุบันไม่มีความหมายของการแสดงคาถาม
หรือการแสดงสภาวะเกิดก่ อนว่าผู้พูดไม่มีข้อเท็จจริง รวมทั้งไม่มีนัยความไม่แน่ใจของ
ผู้พูดแฝงอยู่อีกต่อไป แต่เป็นการใช้เป็นดัชนีปริจเฉทแสดงสถานะของเนื้อหาเพื่อแจ้ง
ข้อเท็จจริงให้ผู้ฟังได้รับทราบ
นอกจากนี้ เมื่อผู้เขียนได้นาตัวอย่างการใช้ ปะ และ มะ ที่ทาหน้าที่เป็นดัชนีปริจเฉท
ไปถามเจ้าของภาษาไทยที่อยู่ในวัยรุ่น ได้พบข้อมูลที่น่าสนใจว่า ปะ และ มะ ที่ทาหน้าที่
เป็นดัชนีปริจเฉทสามารถใช้แทนกันได้ โดยที่ความหมายยังคงเดิม

6. บทสรุป
จากข้อมูลการใช้คาถามแสดงการถามในปัจจุบัน พบว่าคาถามแสดงการถามแสดง
เจตนาต่าง ๆ เพิ่มขึ้นจากที่พบในงานวิจัยที่ผ่านมา ลักษณะดังกล่าวนี้แสดงให้เห็นถึง
พลวัตของภาษาที่ไม่อยู่นิ่ง การใช้คาแสดงการถามเพื่อแสดงเจตนาอื่นนอกเหนือจากการถาม
หรือเรียกว่าวัจนกรรมอ้อมนั้นสัมพันธ์กับเรื่องของความสุภาพ (politeness) ในแนวคิด
วัจนปฏิบัติศาสตร์ งานวิจัยที่ ผ่านมาเกี่ยวกับการใช้ประโยคคาถามในวัจนกรรมอ้อมได้
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กล่าวไว้อย่างสอดคล้องกันว่าการใช้วัจนกรรมอ้อมเป็นไปเพื่อแสดงความสุภาพต่อผู้ฟัง
เนื่องจากเมื่อมีการใช้ประโยคคาถาม เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้ตัดสินใจด้วยตนเองว่า
จะเลือกปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามความต้องการของผู้พูดในเรื่องต่าง ๆ เช่น ช่วยหยิบ
ปากกาให้หน่อยได้มั้ย นอกจากนี้ยังเป็นการรักษาหน้าของผู้พูดเองด้วย เช่น แล้ว ไง เพื่อ
แสดงความไม่สนใจ หรือ จะทาไม เพื่อแสดงการท้าทายของผู้พูด ซึ่งผู้พูดอาจจะถูก
คุกคามหน้ามาจากอีกฝ่ายก่อน จึงจาเป็นต้องรักษาหน้าของตน
ข้อสังเกตของผู้เขียนที่พบว่าคาแสดงการถาม ปะ (หรือเปล่า) กับ มะ (ไหม) สามารถ
ใช้แทนกันได้ และยังทาหน้าที่เป็นดัชนีปริจเฉทได้ด้วย รวมถึงการพบคาว่า ยังไง และ ไง
(อย่างไร) ที่มีการใช้เดี่ยว ๆ เพื่อแสดงการล้อหรือแซวผู้ฟัง และแสดงความไม่สนใจใน
คาพูดของผู้ฟัง ทาให้ผู้เขียนมีความเห็นว่า คาว่า ปะ มะ ยังไง และ ไง ผ่านกระบวนการ
กลายเป็นรูปไวยากรณ์ (grammaticalization) ซึ่งหมายถึงขั้นตอนที่คาที่ไม่ได้เป็นคาไวยากรณ์
อยู่แต่เดิมเปลี่ยนแปลงกลายเป็นคาไวยากรณ์ หรือหากคานั้นเป็นคาไวยากรณ์อยู่แล้ว ก็
เปลี่ยนมาแสดงหน้าที่ทางไวยากรณ์มากกว่าเดิม (Kingkarn 2016, 14) จัดเป็นการขยาย
ขอบเขตทางไวยากรณ์ของคา ในที่นี้คาแสดงการถามซึ่งเป็นคาไวยากรณ์ (grammatical
words) ที่มีความหมายแสดงการถามและมีลักษณะอรรถศาสตร์ต่าง ๆ เกิดการเปลี่ยนแปลง
โดยเพิ่มหน้าที่ทางไวยากรณ์ขึ้นโดยมาทาหน้าที่เป็นดัชนีปริจเฉทด้วย เช่นเดียวกับที่สิรลิ ักษณ์
หุ่นศรีงาม (Siriluck 2001) พบว่าคาว่า ทาไม ซึ่งเป็นคาแสดงการถามได้กลายมาเป็น
ดัชนีปริจเฉทแสดงการท้าทายและดัชนีปริจเฉทแสดงการราพัน ซึ่งสื่อความหมายดังกล่าว
ได้ด้วยคาว่า ทาไม เพียงคาเดียว ไม่ใช่การปรากฏอยู่ท้ายข้อความเพื่อแสดงหน้าที่ถามอีก
ต่อไป จึงควรมีการศึกษากระบวนการกลายเป็นคาไวยากรณ์ของคาแสดงการถามต่าง ๆ
เพื่อให้เห็นถึงภาพรวมของคาแสดงการถามที่เปลี่ยนหน้าที่ไปกลายเป็นดัชนีปริจเฉทใน
ภาษาไทย นอกจากนี้ ยังน่าสนใจที่จะศึกษาดัชนีปริจเฉท ปะ และ มะ ที่ใช้แทนกันได้ ว่า
สามารถใช้แทนกันได้ในทุ กบริบทหรือไม่ หรือมีข้อจากัดในการใช้เพื่อ แสดงความหมาย
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ต่าง ๆ อย่างไร ซึ่งจะมีประโยชน์ในการสร้างองค์ความรู้ด้านภาษาศาสตร์ และมีประโยชน์
กับการเรียนการสอนภาษาไทยให้แก่ชาวต่างประเทศที่สนใจ
ข้อสังเกตประการสุดท้ายที่ผู้เขียนพบจากข้อมูลคือ คาแสดงการถามมีรูปแปรทาง
เสียงจานวนมากเมื่อใช้ในภาษาพูด เช่น หรือเปล่า มีรูปแปร เป็น รึเปล่า อะเปล่า เปล่า
ป่าว ปะ คาแสดงการถาม ไหม มีรูปแปร มั้ย มะ แมะ คาแสดงการถาม ใช่หรือเปล่า มีรูปแปร
ช่ะ คาแสดงการถาม อย่างไร มีรูปแปร ยังไง ไง งะ (ออกเสียงยาวกว่า งะ แต่สั้นกว่า งา)
คาแสดงการถาม อะไร มีรูปแปร ไร ระ (ออกเสียงยาวกว่า ระ แต่สั้นกว่า รา) คาแสดง
การถาม หรือ มีรูปแปร เหรอ หรอ หรา คาแสดงการถาม ทาไม มีรูปแปร ไม มะ (ออกเสียง
ยาวกว่า มะ แต่สั้นกว่า มา) และคาแสดงการถาม หรือยัง มีรูปแปร ยัง ซึ่งรูปแปรต่าง ๆ
เหล่านี้เกิดจากกระบวนการสร้างคา เช่น การตัดคา และกระบวนการทางเสียงที่หลากหลาย
เช่น การกลมกลืนเสียง การตัดเสียง การเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์ ซึ่งเป็นลักษณะของภาษา
พูดที่มักมีความไม่สมบูรณ์ ผู้ใช้ภาษาที่เป็นเจ้าของภาษามักไม่มีความลาบากในการทา
ความเข้าใจรูปแปรเหล่านี้ แต่ผู้ที่เรียนภาษาไทยเป็นภาษาที่สองควรได้รับการอธิบ าย
เพื่อให้เข้าใจว่าคาแสดงการถามไม่ได้มีเพียงรูปเดียว แต่ยังมีรูปแปรทางเสียงต่าง ๆ ที่
ทาหน้าที่สื่อความหมายเดียวกัน
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