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ประชด เสี ยดสี แดกดัน : ความแตกต่ างกันทางความหมายตามบริบทที่ปรากฏในนวนิยายเรื่อง จำเลยรั ก1
Irony, Satire, Sarcasm: the Difference of Meanings in Context of Novel ‘Cham Lei Rak’
ทัตพิชา สกุลสื บ2
บทคัดย่อ
การนิ ยามความหมายของคาว่า ประชด เสี ยดสี และแดกดันในภาษาไทยมักทับซ้อนกัน ใน
การศึกษานี้ จึงมุ่งนิ ยามความหมายขึ้นใหม่ให้มีความชัดเจนและศึกษาความแตกต่างของแต่ละคาจาก
บริ บทการใช้วจั นภาษาและอวัจนภาษา ด้วยกรอบแนวคิดองค์ประกอบทางการสื่ อสารโดยอาศัย นว
นิ ย ายเรื่ อง จาเลยรั ก เป็ นตัวบทในการพิ จารณา ผลการศึ ก ษาพบว่า “ประชด” มี ค วามหมายทั้ง ใน
ทางบวกและทางลบ ขึ้นอยู่กบั ระยะห่ างทางความสัมพันธ์ระหว่างผูส้ ่ งสารและผูร้ ับสาร โดยมากผูร้ ับ
สารทราบว่ากาลังถูกประชด ส่ วน “เสี ยดสี ” มีความหมายในทางลบ โดยผูส้ ่ งสารใช้วิธีการกล่าวถึงโดย
ไม่ระบุตวั ตน ส่ วน “แดกดัน” มีความหมายในทางลบ ผูส้ ่ งสารนาข้อเท็จจริ งของผูร้ ับสารมากล่าวถึ ง
โดยมีเจตนาให้เกิดความเสื่ อมเสี ย
คาสาคัญ ประชด, เสี ยดสี , แดกดัน, จาเลยรัก, ความหมายตามบริ บท
Abstract
The definition of irony, satire, and sarcasm in Thai language were overlapped. In this study
aimed at redefining and studying the differences of each word from context of verbal and non-verbal
language with the concept of communication framework for analyzing Cham Lei Rak novel. The
result found that ‘Irony’ had meanings both in positive and negative and it is upon to the relative
distance between the sender and the receiver. Most of the receivers knew if the sender used irony
words. ‘Satire’ has a negative meaning. The sender used a method of citation without specifying on
someone. ‘Sarcasm’ has a negative meaning. The sender talked about the receiver’s fact for damaging
his reputation.
Keywords: irony, satire, sarcasm, Cham Lei Rak, contextual meaning
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บทความวิจยั นี้เป็ นส่วนหนึ่งของรายวิชาภาษากับสังคมและวัฒนธรรม ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2559 ซึ่งผูเ้ ขียน
ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร คงศิริรัตน์ที่กรุ ณาให้ขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับการวิเคราะห์มา ณ โอกาสนี้
2
นิสิตระดับปริ ญญาเอก สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
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บทนา
นิยามความหมายของคาว่า “ประชด เสี ยดสี แดกดัน” จากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ. 2554 ระบุวา่
ประชด หมายถึ ง ก. แกล้งทาให้เกินควรหรื อพูดแดกดันเพราะความไม่พอใจ เช่ น หุ ง
ข้าวประชดหมา ปิ้ งปลาประชดแมว พูดประชด, ประชดประชัน ก็วา่ , ในกลอนใช้วา่ ประทยด
หรื อ ประเทียด ก็มี. (หน้า 703)
เสี ยดสี หมายถึง ว. อาการที่วา่ กระทบกระเทียบเหน็บแนมด้วยความอิจฉาเป็ นต้น เช่น
เธอไม่ชอบเขา จึงพูดเสี ยดสี เขาเสมอ ๆ. (หน้า 1265)
แดกดัน หมายถึง ก. กล่าวกระทบกระแทกหรื อประชดให้เจ็บใจ เช่น ในบทละครนอก
เรื่ องสังข์ทอง นางรจนาพูดแดกดันพี่สาวทั้ง ๖ ว่า ผัวพี่ไปหาปลากับบ่าวไพร่ น้อยฤๅช่างได้มา
อักโข ผัวข้าหาปลาประสาโซ แต่จมูกไม่โหว่เหมือนผูด้ ี, แดก ก็วา่ . (หน้า 446)
จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้วา่ ทั้ง 3 คาที่กล่าวมานี้มีความหมายที่อา้ งอิงกันเองระหว่างคาว่า
“ประชด” และ “แดกดัน” ส่ วน “เสี ยดสี ” มีการระบุเจตนาว่าเป็ นไปเพราะความอิจฉา แต่ท้ งั สามคานั้น
ล้วนถู ก นิ ย ามความหมายไปในทางลบ โดยเรี ย งล าดับ ตั้ง แต่ ค วามไม่ พ อใจ ความอิ จฉา และความ
ต้องการให้อีกฝ่ ายเจ็บใจ เกณฑ์ก ารนิ ยามดังกล่ า วใช้พฤติ กรรมของผูพ้ ูด (พูด และ ทา) กับอารมณ์
ความรู ้สึก (ไม่พอใจ) และผลกระทบที่มีต่อผูฟ้ ัง (เจ็บใจ) เป็ นตัวกาหนด
ส่ วนหนังสื อคลังคาได้ให้นิยามของคาทั้ง 3 คานี้วา่
ประชด, ประชดประชั น หมายถึง แกล้งพูดหรื อทาตรงข้ามกับใจเพราะความไม่พอใจ
เช่น ประชดว่าอยากได้ก็เอาไปให้หมด (หน้า 195)
เสี ยดสี หมายถึง ว่าโดยไม่กล่าวถึงตรงๆ เช่น เสี ยดสี สังคมอย่างถึงอกถึงใจ (หน้า 325)
แดกดัน หมายถึง กล่าวตรงข้ามกับความจริ งซึ่ งไม่ดี เช่น แดกดันว่าของแพงๆ อย่างนี้
เหมาะกับคนรวยอย่างเธอ (หน้า 196)
จะเห็ นได้ว่า ความหมายที่ หนัง สื อ คลัง ค านิ ย ามความหมายของค าว่า ประชดคล้า ยคลึ ง กับ
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน เมื่อพิจารณาความหมายของทั้งสามคาที่ยกมาข้างต้น พบว่า เกณฑ์
การนิยามดังกล่าวใช้พฤติกรรมของผูพ้ ดู วิธีการสื่ อสาร และข้อเท็จจริ ง เป็ นตัวกาหนด

138 วารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑิตศึกษา

งานวิจยั ที่ศึ กษาการประชดใช้ เกณฑ์ก ารพิจารณาอย่างหลากหลาย เช่ น งานวิจยั ของวรนุ ช
กรองทอง (2547) ใช้เกณฑ์กลวิธี และหน้าที่ทางการสื่ อสาร และมีการอ้างถึ งผลการวิจยั ของณัฐพร
พานโพธิ์ ทอง (1996) ที่ใช้เกณฑ์ความหมายของถ้อยคา ความเหมาะสมกับสถานภาพคู่สนทนา และ
ทานองเสี ยงพิเศษ เพื่อพิจารณาลักษณะการประชดจากตัวบทวรรณกรรม ส่ วนงานวิจยั ของพิมพ์นภัส
โตสติ (2553) ใช้เกณฑ์ความหมายของถ้อยคา ทัศนคติของผูพ้ ดู และประโยคตามเจตนา ส่ วนงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องกับการเสี ยดสี ใช้เกณฑ์วธิ ี การสื่ อสารร่ วมกับการพิจารณาความหมายนัยตรง นัยประหวัด เช่น
งานวิจยั ของชาลินี สาราญอินทร์ และคณะ (2557) และวนิดา บารุ งไทย (2551)
จากงานวิจยั ที่ยกมาข้างต้นจะเห็ นได้ว่าเกณฑ์ในการพิจารณาคาว่าประชด และเสี ยดสี ใช้การ
ตีความความหมาย กลวิธีทางภาษา หน้าที่ทางการสื่ อสาร เป็ นส่ วนใหญ่ แต่เนื่ องจากงานวิจยั เหล่านี้
ศึกษาแยกส่ วนกันระหว่างคาทั้งสอง ทาให้ยงั ไม่สามารถพิจารณาความแตกต่างระหว่างคาว่าประชด
และเสี ยดสี ได้ชัดเจน และยังไม่มีงานวิจยั ใดศึ กษาคาว่า แดกดันด้วย ดังนั้น การศึ ก ษาในครั้ งนี้ จึง มี
วัตถุประสงค์เพื่อนิ ยามความหมายของคาว่า ประชด เสี ยดสี และแดกดัน ที่ชดั เจนมากขึ้นเมื่อเทียบกับ
พจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิ ตยสถาน เพื่อให้เข้าใจความแตกต่างทางความหมายของแต่ละคา โดยมี
สมมุติฐานว่าเกณฑ์องค์ประกอบของการสื่ อสาร ได้แก่ เจตนาของผูส้ ่ งสาร การรับรู้ของผูร้ ับสาร การ
ตีความสารและวิธีการสื่ อสาร น่าจะครอบคลุมกับสถานการณ์การใช้ภาษาได้มากกว่าการศึกษาที่เคยมี
มา และแบ่งแยกความหมายของคาทั้งสามได้อย่างชัดเจน
วิธีการศึกษาใช้บทสนทนาในนวนิ ยายเรื่ อง จาเลยรั ก เป็ นกลุ่มตัวอย่าง เพราะเป็ นนวนิ ยายที่
เน้น บทสนทนาเชื อ ดเฉื อ นกันระหว่า งตัว ละครท าให้ภ าษาที่ ใ ช้โ ต้ตอบกันในเรื่ อ งมี ค วามเข้ม ข้น
น่าสนใจและเหมาะสาหรับนามาใช้เป็ นข้อมูลในการวิเคราะห์ เรื่ องราวโดยย่อของนวนิ ยายเรื่ อง จาเลย
รั ก เริ่ ม ต้น จากหริ ณ และโศรยาเป็ นเพื่ อ นเรี ย นที่ ม หาวิ ท ยาลัย เดี ย วกัน ทั้ง สองชอบพอกัน มาก่ อ น
จนกระทัง่ หริ ณได้พบกับศันสนี ยพ์ ี่สาวของโศรยา เขาก็เปลี่ ยนใจมาชอบศันสนี ยแ์ ทน โศรยาจึงได้แต่
ทนเก็ บความเสี ยใจไว้ แต่เมื่ อศันสนี ย ์ท ราบว่าหริ ณเป็ นคนต่ างจัง หวัดก็นึกรั งเกี ยจและปฏิ เสธการ
แต่งงาน หริ ณเสี ยใจจนฆ่าตัวตาย หฤษฎ์มาขอพบศันสนี ย ์ แต่ศนั สนี ยใ์ ห้โศรยารับสมอ้างไปพบแทน
เพื่อไม่ตอ้ งพบหน้า โศรยาถูกหฤษฎ์หลอกว่าหริ ณป่ วยหนักกาลังจะตาย จึงนัง่ รถไปกับเขาเพื่อดูใจหริ ณ
แต่กลับถูกลักพาตัวไปนครศรี ธรรมราช หญิงสาวกลัวว่าศันสนี ยจ์ ะเดื อดร้ อน จึงไม่ยอมเปิ ดเผยความ
จริ ง ต่อมาหฤษฎ์ได้รู้จกั กับธวัชชัย คู่หมั้นของศันสนี ย ์ เขาสงสารธวัชชัยที่จะต้องเป็ นทุกข์ถา้ รู ้ว่าแฟน
สาวหายตัวไป ประกอบกับพ่ายแพ้ต่อความดีของโศรยาจนนึ กรักเธอขึ้นมา หฤษฎ์ จึงยอมปล่อยตัวเธอ
กลับบ้าน ต่อมาศันสนี ยห์ มั้นกับธวัชชัยแล้ว ได้ตกลงใจจะไปเที่ยวภาคใต้ ธวัชชัยขอไปพักบ้านของ
หฤษฎ์ เขาจึงได้ทราบว่า ศันสนี ยต์ วั จริ งคือใคร ส่ วนคนที่เขาจับตัวมาและหลงรักคือโศรยา หฤษฎ์แก้
แค้นศันสนียด์ ว้ ยการโปรยเสน่ห์ให้ศนั สนียห์ ลงรักหญิงสาวเชื่ อมัน่ ในเสน่ห์ของตนเองว่าจะมัดใจชายหนุ่ม
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ได้ จึงขอถอนหมั้นกับ ธวัชชัยเพื่อเปิ ดโอกาสให้เขา แต่หฤษฎ์กลับส่ งผูใ้ หญ่ม าสู่ ขอโศรยา ศันสนี ย ์
ผิดหวังมาก จึงตามไปต่อว่าหฤษฎ์และเผยความลับของโศรยาที่เคยหนี ตามผูช้ ายไป หฤษฎ์บอกว่าชาย
คนนั้นคื อเขาเอง ศันสนี ยเ์ สี ยหน้าและเสี ยใจมาก จึ งรี บกลับไปคื นดี กบั คู่หมั้นเดิ ม โศรยาและหฤษฎ์
จึงได้แต่งงานกันอย่างมีความสุ ข
วิธีดาเนินการศึกษา
งานวิจยั นี้มีข้ นั ตอนการดาเนิ นงานดังนี้
1. ขั้นรวบรวมและคัดเลือกข้ อมูล
รวบรวมเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาเกณฑ์ในการวิเคราะห์ จากนั้นคัดเลือก
บทสนทนาที่มีลกั ษณะร่ วมแบบนัยผกผันตามเกณฑ์ของณัฐพร พานโพธิ์ ทอง (1996) อ้างถึงในวรนุช
กรองทอง (2547) ดังต่อไปนี้
1.1 ถ้อยคาที่ขดั แย้งกับถ้อยคาที่อยูข่ า้ งหน้า
1.2 ถ้อยคาแสดงความไม่สมเหตุสมผล
1.3 ถ้อยคาที่แสดงความเกินจริ ง
1.4 การใช้ภาษาไม่เหมาะสมกับสถานภาพของคู่สนทนา
1.5 การใช้ทานองเสี ยงพิเศษ
นอกจากนี้ยงั คัดเลือกบทสนทนาที่มีการระบุวา่ เป็ น การประชด เสี ยดสี ไว้แล้วโดย
นักเขียนด้วย
เพราะเป็ นการใช้ภาษาตามวัตถุประสงค์ที่นกั เขียนต้องการ ถือเป็ นตัวอย่างที่เกิดขึ้นในสถานการณ์จริ งได้
2. ขั้นวิเคราะห์ ข้อมูล
เมื่อได้ตวั อย่างบทสนทนาที่มีนยั ผกผันแล้ว จะจาแนกข้อมูลโดยอาศัยเกณฑ์ดงั ต่อไปนี
เพื่อให้เข้าใจถึงลักษะร่ วมและความแตกต่างของคาว่า ประชด เสี ยดสี และแดกดัน
2.1 เจตนาของผูส้ ่ งสาร คือ ความต้องการของที่จะสัพยอกหรื อตาหนิพฤติกรรมของผูร้ ับสาร
2.2 การรับรู้ของผูร้ ับสาร คือ ความเข้าใจของผูร้ ับสารว่ากาลังถูกประชด เสี ยดสี หรื อแดกดัน
จากถ้อยคาและอวัจนภาษาของผูส้ ่ งสาร
2.3 ความหมายของสาร หมายถึง การตีความและผลกระทบที่เกิดแก่ผรู ้ ับสารทั้งในทางที่ดี
เรี ยกว่า ความหมายทางบวก และในทางที่ไม่ดี เรี ยกว่า ความหมายเป็ นลบ
2.4 วิธีการสื่ อสาร คือ การบอกกล่าวโดยตรง และการบอกกล่าวโดยอ้อม
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3. ขั้นสรุ ปผลและอภิปรายผล
สรุ ปผลเป็ นนิยามความหมายของคาว่าประชด เสี ยดสี และแดกดัน พร้อมอภิปรายผลให้
เห็นถึงลักษณะร่ วมและความแตกต่างทางความหมายของคาทั้งสาม
ผลการศึกษา
จากการศึกษาบทสนทนาที่มีนยั ผกผัน จานวน 44 บทสนทนา พบว่า ความแตกต่างของการ
ประชด เสี ยดสี และแดกดัน เป็ นดังนี้
1. ประชด แบ่งได้เป็ น 2 ลักษณะ คือ การพูด หรื อ การแสดงกริ ยาอาการ
ตัวอย่างของการประชดที่เป็ นการพูด เห็ นได้จากตัวอย่างบทสนทนาในเหตุการณ์ตอน
ศันสนียเ์ ข้ามาหาโศรยาที่ห้อง เมื่อพบว่าน้องสาวกาลังปั กสะดึงจึงชมว่าขยัน และถามว่าทาอย่างไรเธอ
ถึงจะขยันอย่างโศรยาได้บา้ ง โศรยาชมศันสนี ยก์ ลับเช่นกันว่า ขยันเต้นรา ทาให้ศนั สนี ยร์ ู ้ วา่ ตนเองถูก
ประชด ดังนี้
โศรยาหัวเราะเห็นฟันซี่เล็กๆ ขาวเป็ นเงา
“ใครว่าคุณพี่ไม่ขยันคะ อย่างเต้นรายังงี้ โศยอมยกนิ้วให้เทียวว่าคุณพี่ขยันเป็ นที่หนึ่ง”
“วุย้ ฟังน้องสาวเขาประชดพี่แน่ะ” ศันสนียห์ วั เราะกิ๊กอย่างมิได้แสดงว่าถือโกรธ หล่อน
เดินเท้าเอวเข้ามาชะโงกหน้าดูงานที่นอ้ งสาวทาค้างไว้ และว่า “ปั กหมอนอีกแล้ว ปั กทาไมอีก
ล่ะยะ แม่ช่างฝี มือเอก ในห้องรับแขกแทบจะไม่มีที่วา่ งแล้ว”
“คุณน้าหญิงจะถวายพระค่ะ”
(หน้า 7-8)
จากตัวอย่างนี้ จะเห็ นได้ว่า คู่สนทนาต่างใช้ถอ้ ยคานัยผกผันแบบต่างๆ สามารถวิเคราะห์ตาม
องค์ประกอบของการสื่ อสารได้ดงั ตารางต่อไปนี้
เกณฑ์ การพิจารณา
เจตนาของผูส้ ่ งสาร
การรับรู้ของผูร้ ับสาร
การตีความสาร
วิธีการสื่ อสาร

โศรยา
สัพยอก
รับรู้
บวก
โดยตรง

ศันสนีย์
สัพยอก
รับรู้
บวก
โดยตรง
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ส่ วนตัวอย่างของการสนทนาที่ผพู้ ูดต้องการแสดงเจตนาว่าไม่พอใจและให้ความหมายเป็ นลบ
นอกจากถ้อยคานัยผกผันและอวัจนภาษาแล้ว ตัวแปรสาคัญที่ผรู้ ับสารจะรับรู ้ ได้ถึงความไม่พอใจ คือ
ความสนิทสนมระหว่างคู่สนทนา ดังตัวอย่างตอนที่หฤษฎ์ไปขอพบศันสนี ยเ์ พื่อขอร้องให้ไปเยี่ยมหริ ณ
ที่กาลังป่ วยหนัก แล้วโศรยาที่ขณะนั้นรับสมอ้างเป็ นศันสนี ยเ์ กิ ดความลังเล หฤษฎ์จึงประชดเธอด้วย
ถ้อยคาที่ไม่เหมาะสมกับคู่สนทนาในทานองสบประมาท และใช้ถอ้ ยคาเกินจริ ง ดังนี้
“อาการหนักมากเทียวหรื อคะ ช่ วยบอกเขาด้วยว่าดิ ฉันจะไปเยี่ยม” ในที่สุดหล่อนก็
เอ่ยขึ้นเบาๆ
หฤษฎ์หวั เราะเสี ยงกร้าว
“ผมก็นึกแล้วว่าจะได้ยนิ คาตอบทานองนี้ จะไป!” เขาเน้นเสี ยง “เมื่อไหร่ คุณจะไปละก็
กรุ ณาแต่งดาไปด้วยแล้วกันครับเพราะหมอกะว่าเขาจะอยูไ่ ม่เกินห้าโมงเย็นวันนี้”
“โอ อาการเพียบถึงอย่างนั้นเทียวหรื อคะ?” โศรยาผุดลุกขึ้นยืน ยกผ้าเช็ดหน้าขึ้นซับน้ าตา
อย่างร้อนรน “ถ้าอย่างนั้นเรารี บไปกันเดี๋ยวนี้เถอะค่ะ ดิฉนั กลัวจะไม่ทนั ดูใจเขา”
(หน้า 32-33)
จากตัวอย่างข้างต้น หฤษฎ์ในฐานะผูส้ ่ งสาร และโศรยาในฐานะผูร้ ับสาร เมื่อวิเคราะห์ตาม
องค์ประกอบของการสื่ อสารจะเป็ นดังนี้
เกณฑ์ การพิจารณา
เจตนาของผูส้ ่ งสาร
การรับรู้ของผูร้ ับสาร
การตีความสาร
วิธีการสื่ อสาร

หฤษฎ์
ตาหนิ
โดยตรง

โศรยา
รับรู้
ลบ
-

ส่ วนตัวอย่างของการประชดที่เป็ นกริ ยาอาการในนวนิ ยายเรื่ อง จาเลยรั ก ปรากฏในตอนที่
โศรยาถูกหฤษฎ์บงั คับให้ทากับข้าว เธอจึงจงใจใส่ น้ าปลาลงไปในปริ มาณมาก เพื่อให้มีขา้ วต้มมีรสชาติ
เค็มจัด เมื่อหฤษฎ์รับประทานเสร็ จแล้ว เขาไม่ได้ตาหนิรสชาติของอาหาร แต่กลับกล่าวขอบคุณเธอด้วย
น้ าเสี ยงและท่าทีปกติ ทาให้โศรยาไม่แน่ใจว่าตนเองกาลังถูกประชดหรื อไม่ ดังนี้
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หญิงสาวคิดพลาง ฝื นใจรับประทานอาหารด้วยความหิ ว นายใบ้เอาแก้วใส่ น้ ามาตั้งให้
หล่อนและนายของเขา แล้วก็หายเข้าครัวไปอีก ครู่ ต่อมา หฤษฎ์หนั หลังมาวางชามข้าวลง และ
หยิบแก้วน้ าขึ้นดื่ม โศรยาเหลือบมองไปหน้าชาวูบวาบ เมื่อแลเห็นว่าข้าวต้มในชามหมดเกลี้ยง
ไม่เหลือสักเมล็ด หฤษฎ์แลเห็นสายตาของหล่อน จึงพูดเรี ยบๆ จนฟั งไม่ออกว่าเป็ นการประชด
หรื อไม่
“ฝี มือของคุ ณวิเศษมาก คุ ณศันสนี ย ์ ขอบคุ ณในความเอื้อเฟื้ อ ผมจะไปทางานละ อ้อ
ของที่คุณต้องการมีอยูพ่ ร้อมแล้วที่ในครัว คุณคงไม่ทนั เห็นกระมังให้ใบ้หยิบให้ก็ได้” พูดแล้ว
เขาก็กา้ วลงบันไดไป
(หน้า 88)
จากตัวอย่างข้างต้น นอกจากแสดงให้เห็นว่า การประชด แสดงออกผ่านทางกริ ยาอาการได้แล้ว
หากเป็ นการพูดประชดต้องประกอบด้วยปั จจัยอื่นร่ วมด้วยถึ งจะทาให้ผรู ้ ับสารรู ้ได้ เช่น น้ าเสี ยง หรื อ
กริ ยาท่าทาง เพราะจากตัวอย่างนี้ แม้คาพูดของหฤษฎ์ที่วา่ “ฝี มือของคุณวิเศษมาก” จะเป็ นการกล่าวเกิน
จริ งแต่เมื่อไม่มีตวั บ่งชี้อื่นร่ วมด้วย โศรยาก็ไม่อาจแน่ใจในเจตนาของเขา
ต่อมาก็มีเหตุ การณ์ ที่ทาให้โศรยาและหฤษฎ์ตอ้ งปะทะคารมกันเรื่ องทาอาหารอีก เนื่ องจาก
โศรยาต้องการให้หฤษฎ์แจ้ง ล่ วงหน้าก่ อนจะมาทานอาหารด้วย หฤษฎ์จึงประชดโดยการขอบคุ ณ
ล่วงหน้าอย่างอารมณ์ดี แต่กลับทาให้โศรยาอารมณ์เสี ย เจตนาของผูส้ ่ งสารกับการตีความของผูร้ ับสาร
สวนทางกัน ดังนี้
“แต่คุณควรจะบอกล่วงหน้าว่าจะมาเมื่อไหร่ ”
“เพื่อคุณจะได้ต้ งั ใจทาให้เต็มฝี มืองั้นหรื อ ขอบคุณในความเอื้อเฟื้ อ” เขาพูดแกมหัวเราะ
“ดิฉนั ไม่ได้คิดอย่างนั้นสักหน่อย” หญิงสาวค้อนให้ดว้ ยอดไม่ได้
“อ้า ว ถ้า งั้น ท าไมต้อ งบอกล่ ว งหน้า ด้ว ยเล่ า หรื อคิ ด จะหุ ง ข้า วเผื่ อ ผมเห็ น จะต้อ ง
ขอบคุณอีกครั้งเสี ยแล้ว”
“คุ ณคิดว่าดิ ฉันจะดี ต่อคุณถึ งเพียงนั้นเทียวรึ ” เสี ยงที่ถามนั้นแสดงความเย้ยหยันโดย
ไม่ปิดบัง
“อ้าว ก็ถา้ เช่นนั้นคุณจะต้องรู ้กาหนดไปทาไมเล่า?”
“ก็เพื่อจะได้เตรี ยมน้ าปลาไว้ใกล้ๆ มือสักสามสี่ ขวดสาหรับจะประเคนลงไปในอาหาร
ให้คุณได้เต็มที่ไงล่ะ”
“แหม ช่างใจบุญจริ ง !”
(หน้า 152)
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เมื่อวิเคราะห์บทสนทนาโต้ตอบกันข้างต้นด้วยองค์ประกอบการสื่ อสารจะได้ดงั นี้
เกณฑ์ การพิจารณา
เจตนาของผูส้ ่ งสาร
การรับรู้ของผูร้ ับสาร
การตีความสาร
วิธีการสื่ อสาร

หฤษฎ์
สัพยอก
รับรู้
บวก
โดยตรง

โศรยา
ตาหนิ
รับรู้
ลบ
โดยตรง

จะเห็นได้วา่ ในบทสนทนาเดียวกัน คู่สนทนากลับตีความสารกันไปคนละแบบ ดังนั้น นอกจาก
ความสนิ ทสนมจะมี ความสาคัญต่อการตี ความสารแล้ว ประสบการณ์ ในอดี ตหรื อประสบการณ์ ร่วม
ระหว่างคู่สนทนาก็มีผลต่อการตีความเช่ นกัน จากตัวอย่างนี้ โศรยาเคยเสี ยทีแกล้งหฤษฎ์ไม่สาเร็ จ จึง
รู ้สึกเสี ยหน้า พอมีเหตุการณ์แบบเดิมจะเกิ ดซ้ าอีกก็รู้สึกไม่พอใจจึงประชดว่าจะเตรี ยมน้ าปลาไว้ใส่ ใน
อาหารให้มากกว่าเดิ ม ส่ วนหฤษฎ์น้ นั เคยเอาชนะโศรยาได้แล้วในครั้งก่อน เมื่อนึ กถึ งอดี ตก็รู้สึกพอใจ
จึงตีความสารที่โศรยาส่ งมาเป็ นบวก และโต้กลับในเชิงสัพยอกมากกว่าจะถือโทษโกรธ
กล่าวโดยสรุ ป ประชด คือ การพูดหรื อการกระทาของผูส้ ่ งสารที่แสดงออกร่ วมกับอวัจนภาษา
ต่างๆ เพื่อแสดงความพึงพอใจหรื อไม่พึงพอใจต่อการสนทนา โดยผูร้ ับสารสามารถรับรู้และตีค วามได้
จากการสื่ อสารโดยตรง ซึ่ งมีความหมายได้ท้ งั ทางบวก เช่น สัพยอก และทางลบ เช่น ตาหนิ ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่
กับความสนิมสนมและประสบการณ์ร่วมระหว่างคู่สนทนา
2. เสี ยดสี
จากนิยามความหมายของคาว่า เสี ยดสี ในหนังสื อคลังคา ระบุความแตกต่างของคานี้ จากคาอื่นด้วย
วิธีการสื่ อสาร คือ “ว่าโดยไม่กล่าวถึ งตรงๆ” จึงน่ าจะเป็ นลักษณะเด่นของการใช้ภาษาเสี ยดสี อย่างไรก็ดี
เมื่อผูส้ ่ งสารเลือกวิธีการบอกกล่าวโดยอ้อม ผูร้ ับสารอาจไม่รับรู ้ แต่ดว้ ยปั จจัยอื่นๆ ประกอบ เช่น ความ
ขัดแย้งของถ้อยคาที่อยูก่ ่อนหน้า หรื ออวัจนภาษา ที่ผสู ้ ่ งสารแสดงออก ก็สื่อให้ผรู ้ ับสารเข้าใจได้วา่ ผูส้ ่ ง
สารมีทศั นะอย่างไรต่อเรื่ องที่กาลังสนทนากัน ดังตัวอย่างตอนที่ ธวัชชัย คู่หมั้นของศันสนี ยไ์ ด้รู้จกั กับ
หฤษฎ์เพราะลงมาทาธุ ร ะที่ ภาคใต้ หฤษฎ์รับรองสหายใหม่อย่างดี และได้ชักชวนธวัชชัยไปชมการ
แข่งขันชนโค ระหว่างที่การแข่งขันแต่ละคู่ผา่ นไปนั้น ธวัชชัยนึ กแปลกใจในพฤติกรรมของโคที่มกั หนี
เมื่อสู ้ไม่ได้ และตาหนิวา่ น่าอาย หฤษฎ์แสดงความเห็นแก้ต่างให้ววั เพราะเป็ นสัตว์ไม่รู้จกั ความอาย และ
ตาหนิบางคนที่ทาตัวไร้ยางอายซึ่งธวัชชัยรับรู้ถึงความผิดปกติ แต่ก็ไม่ทราบว่าเขาหมายถึงใคร ดังนี้
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“ทีแรกผมก็นึกว่า จะตัดสิ นแพ้ชนะกันตอนที่มนั ตายหรื อสะบักสะบอมสู ้ไม่ไหวเสี ยอีก
แต่ที่ไหนได้มนั วิง่ หนีเอาซึ่ งๆ หน้าอย่างนี้เอง ไม่รู้จกั อาย”
หฤษฎ์หวั เราะแต่แววตาขุ่นมัว ตอบด้วยเสี ยงเหมือนจะเสี ยดสี ใครคนหนึ่ง
“วัวมันเป็ นสัตว์นี่คุณ มันจะรู ้จกั อายยังไงได้ แต่มนุษย์แท้ๆ บางคนยังไม่รู้จกั ความอายเลย”
(หน้า 158)
จากบทสนทนาดังกล่าว วิเคราะห์ตามองค์ประกอบของการสื่ อสารได้ดงั นี้
เกณฑ์ การพิจารณา
เจตนาของผูส้ ่ งสาร
การรับรู้ของผูร้ ับสาร
วิธีการสื่ อสาร
การตีความสาร

หฤษฎ์
ตาหนิ
โดยอ้อม
ลบ

ธวัชชัย
ไม่รับรู ้
ลบ

สิ่ งสาคัญประการหนึ่ งที่เห็นได้ คือ การเสี ยดสี ในบางครั้งไม่ใช่เพื่อตาหนิ ผรู ้ ับสารโดยตรง แต่
อาจเป็ นผูเ้ กี่ ยวข้องกับผูร้ ับสาร หรื อบุคคลที่สาม เช่ นในกรณี น้ ี คือ หฤษฎ์ตอ้ งการตาหนิ ศนั สนี ย ์ คู่รัก
ของธวัชชัยด้านเจตนาของผูส้ ่ งสารแสดงออกอย่างชัดเจนว่าไม่พอใจต่อพฤติกรรมเช่นนั้น ส่ วนวิธีการ
สื่ อสาร แม้ไม่มีการระบุตวั บุคคลให้ทราบ แต่ผรู ้ ับสารก็สามารถตีความเป็ นลบได้ทนั ที เมื่อรวมเข้ากับอ
วัจนภาษาของผูส้ ่ งสารก็จะทาให้เข้าใจได้ชดั เจน เช่นเดียวกับเหตุการณ์ตอนที่หฤษฎ์เห็นสร้อยอุลกมณี
ที่เขามอบแก่โศรยาถูกสวมอยูบ่ นคอของศันสนีย ์ เขาแสดงความสนใจสร้อยเส้นนั้นมากและต้องการซื้ อ
ต่อ ศันสนี ยไ์ ม่ทราบเบื้องหลังของสร้ อยมาก่อน จึงออกปากถามเขาว่าจะนาไปมอบให้ใคร เขาตอบ
กลับด้วยการแสดงอย่างชัดเจนว่าไม่พอใจที่มีคนทาให้เขาเป็ นตัวตลก ซึ่ งศันสนียไ์ ม่รู้เขาหมายถึงโศรยา
และอาจหมายความถึงเรื่ องราวในอดีตระหว่างศันสนียแ์ ละหริ ณด้วย ดังนี้
“ผมตั้งใจจะเอาไปให้ผหู ้ ญิงที่เขารักผมมากพอที่จะไม่เห็ นผมเป็ นตัวตลกสาหรับจะ
หัวเราะเยาะเล่น”
ที่พี่วา่ เขาตอบอย่างเชื อดเฉื อน ก็เพราะพี่รู้สึกว่าทั้งสายตาและน้ าเสี ยงของเขา มันคม
กริ บน่าเสี ยวไส้ยงิ่ กว่ามีดโกนอีก แต่จนแล้วจนรอดพี่ก็ไม่รู้วา่ เขากาลังเชื อดเฉื อนใคร!
(หน้า 269)
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จากตัวอย่างข้างต้นวิเคราะห์ตามองค์ประกอบของการสื่ อสารได้ดงั นี้
เกณฑ์ การพิจารณา
เจตนาของผูส้ ่ งสาร
การรับรู้ของผูร้ ับสาร
การตีความสาร
วิธีการสื่ อสาร

หฤษฎ์
ตาหนิ
ลบ
โดยอ้อม

ศันสนีย์
ไม่รับรู ้
ลบ
-

อย่างที่กล่าวมาแล้วในเบื้องต้นว่า การเสี ยดสี ใช้วิธีการบอกกล่าวทางอ้อมเป็ นสาคัญ ดังนั้น จึง
จาเป็ นต้องอ้างถึงด้วย “บุคคลอื่น” ในการสนทนาด้วยเสมอ เพียงแต่ผรู ้ ับสารไม่อาจระบุได้วา่ เป็ นใคร
จึงไม่รับรู ้วา่ เป็ นตนเองที่ถูกกล่าวถึง หรื อในบางกรณี ผรู ้ ับสารไม่เฉลียวใจว่าตนเองก็เคยทาพฤติกรรมที่
น่าตาหนิ เช่นนั้นมาก่อน จึงไม่รู้วา่ ตนเองกาลังถูกเสี ยดสี หรื อผูร้ ับสารอาจมีความมัน่ ใจในตนเองมาก
เกิ นไปจึ งไม่ยอมรั บว่าการเสี ยดสี น้ นั จะหมายถึ งตัวเองดังตอนที่ศนั สนี ยเ์ ตื อนหฤษฎ์ไม่ให้ลดตัวไป
สนิทสนมกับโศรยามาก เพราะเป็ นเพียงเด็กรับใช้ในบ้าน หฤษฎ์ตอบรับว่าเขาทราบสถานะของโศรยาดี
ศันสนียจ์ ึงรี บสาทับอีกครั้ง ดังนี้
“ทราบแล้วก็ดีแล้วละค่ะ ศันส์ขอร้องนะคะ ขออย่าได้แสดงว่ายกย่องเด็กคนนั้นเกินไปนัก
เขาอาจจะเหลิงและนึกว่าคุณเห็นเขามีความสาคัญเท่าเทียมกับศันส์”
“โอ แหม ถ้าคุณโศรยานึกอย่างนั้น เธอก็เข้าใจผิดไปถนัดเทียวครับ เพราะถ้าใครคิดว่า
ผมเห็นคุณโศรยาสาคัญเท่าคุณศันสนี ยล์ ะก็ คนอย่างนั้นช่างโง่อย่างน่าสมเพชทีเดียว” เขาตอบ
เสี ยงเดิม
ศันสนียห์ วั เราะหน้าแดงอย่างชื่นชอบ โดยที่หาเข้าใจนัยแห่งคาพูดของชายหนุ่มไม่ ...
(หน้า 386)
จากบทสนทนาข้างต้น วิเคราะห์ตามองค์ประกอบของการสื่ อสารได้ ดังนี้
เกณฑ์ การพิจารณา
เจตนาของผูส้ ่ งสาร
การรับรู้ของผูร้ ับสาร
วิธีการสื่ อสาร
การตีความสาร

หฤษฎ์
ตาหนิ
โดยอ้อม
ลบ

ศันสนีย์
ไม่รับรู ้
ลบ สาหรับคู่เทียบ
บวก สาหรับตัวเอง
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ผลการวิเคราะห์ขา้ งต้นแสดงให้เห็นว่า ถ้าผูร้ ับสารไม่มีจิตประหวัดว่าประเด็นที่ผสู ้ ่ งสารพูดถึง
อาจเป็ นตัวเองหรื อเกี่ ยวข้องกับตัวเอง การตีความก็อาจเปลี่ ยนไป โดยเฉพาะเมื่อมีบุคคลที่สาม เป็ นคู่
เทียบในการสนทนาก็อาจตีความว่าหมายถึงอีกคน การเสี ยดสี ของผูส้ ่ งสารก็จะไม่สัมฤทธิ์ ผลเพราะผูร้ ับ
สารไม่เข้าใจ
อนึ่ง แม้ผรู ้ ับสารจะตีความได้วา่ หมายถึงตัวเองแต่ก็จะไม่ยอมรับเนื่ องจากจะถูกมองว่าร้อนตัว
ได้ เนื่องจากผูส้ ่ งสารกล่าวแบบไม่เจาะจง การเสี ยดสี จึงเป็ นมีลกั ษณะเด่น 2 ประการ คือ ผูส้ ่ งสารกล่าว
โดยอ้อมและผูร้ ับสารไม่รับรู ้หรื อแสร้งไม่รับรู ้วา่ หมายถึงตนเอง
กล่าวโดยสรุ ป เสี ยดสี คือ การพูดเพื่อตาหนิพฤติกรรมของบุคคลร่ วมกับการแสดงอวัจนภาษา
เป็ นการสื่ อสารทางอ้อม ไม่เจาะจงลงไปที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งอย่างชัดเจน จึงไม่อาจคาดหวังการรับรู ้วา่
ถูกเสี ยดสี จากผูร้ ับสารได้ แต่ผรู ้ ับสารสามารถตีความได้วา่ ต้องการสื่ อไปในทางลบ
3. แดกดัน
คาว่า แดกดัน ไม่มีการนาไปศึกษาวิจยั มาก่อน ที่ผา่ นมาอาจถูกเหมารวมอยูก่ บั คาอื่นๆ แต่ใน
การศึกษาครั้งนี้เห็นว่า แดกดัน เป็ นคาที่ให้ความรู ้สึกรุ นแรงกว่าคาอื่นๆ และยังมีผใู ้ ช้คานี้ อยูใ่ นปั จจุบนั
จึงต้องการหานิยามและลักษณะการใช้ในเชิงการสื่ อสารที่เหมาะสม ซึ่ งจากการคัดเลือกบทสนทนาจาก
นวนิ ยายพบว่า แดกดัน เป็ นคาที่นกั เขียนไม่ได้นามาใช้ อาจเพราะเสี ยงของคาที่หนักแน่ นกว่าคาอื่นๆ
แต่บทสนทนาในเรื่ องกลับเข้าข่ายของการแดกดันด้วยเช่ นกัน โดยลักษณะเด่นของคาว่า แดกดัน คือ
เนื้อหาของเรื่ องที่พดู เป็ นข้อเท็จจริ งที่สร้างความเสื่ อมเสี ยและอับอายแก่คู่สนทนา จนอานาจในการโต้
กลับของผูฟ้ ั งลดลง ผูใ้ ช้ภาษาทัว่ ไปจึงมักมองว่า แดกดัน มีความรุ นแรงกว่าประชดที่มกั กล่าวเกิ นจริ ง
หรื อเสี ยดสี ที่กล่าวโดยไม่เจาะจง
ตัวอย่างของการแดกดันเห็ นได้จากตอนที่หฤษฎ์มาเจรจากับศันสนี ยท์ ี่บา้ น โดยไม่รู้ว่าเธอคือ
โศรยา หฤษฎ์แจ้งข่าวว่าหริ ณป่ วย โศรยาจึงไถ่ถามด้วยความเป็ นห่ วงอย่างแท้จริ งว่าหริ ณป่ วยเป็ นอะไร
แต่หฤษฎ์กลับโกรธขึ้นมา เพราะคิดว่าเธอกาลังเสแสร้ง เมื่อโศรยาแก้ต่างให้ศนั สนี ยน์ ้ นั หฤษฎ์ได้อา้ ง
ข้อเท็จจริ งบางประการมาโต้กลับเธอจนโศรยาต้องยอมจานน ดังนี้
“เดี๋ยวค่ะ คุณหฤษฎ์” โศรยาท้วงเสี ยงแผ่ว “คุณคงเข้าใจผิดไปแล้วละค่ะ ที่วา่ หริ ณถูก
ทรยศ เพราะดิ ฉันไม่เคยรั บปากว่าจะแต่งงานกับหริ ณสักครั้ง ไม่เคยรั บรักด้วยซ้ าไป ฉะนั้น
ดิฉนั จึงมีสิทธิ์ ที่จะปฏิเสธ...”
“ไม่เคยรับรัก?” หฤษฎ์ทวนด้วยเสี ยงแกมหัวเราะดังเดิม “คุ ณไม่เคยรับรักไอ้เด็กโง่ๆ
คนนั้น เพราะเหตุน้ ี กระมังผมจึงได้ยินมันพร่ าเพ้อถึ งแต่กลิ่ นเนื้ อของคุ ณ อกของคุ ณอุ่นยังไง
จูบของคุณชื่นใจยังไง ผมนึกเห็นภาพทีเดียว ฮะๆ”
โศรยาผุดพรวดขึ้นยืนตรง หน้าแดงก่าด้วยความโกรธและอัปยศอดสู
(หน้า 30)
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เมื่อนาตัวอย่างดังกล่าวมาวิเคราะห์ตามองค์ประกอบของการสนทนาจะเป็ นดังนี้
เกณฑ์ การพิจารณา
เจตนาของผูส้ ่ งสาร
การรับรู้ของผูร้ ับสาร
วิธีการสื่ อสาร
การตีความสาร

หฤษฎ์
ตาหนิ
โดยตรง
ลบ

โศรยา
รับรู้
ลบ

นอกจากการกล่ าวตาหนิ คู่สนทนาด้วยข้อเท็จจริ งที่ น่าอับ อายแล้ว บางกรณี ผูส้ ่ ง สารอาจใช้
ประเด็ นที่ ไม่ ใ ช่ เรื่ องเสี ย หายของผูร้ ั บสารโดยตรง แต่ เป็ นเรื่ องของคนสนิ ท หรื อคนใกล้ชิ ดเพื่ อให้
เดือดร้อนแทนกันได้ดว้ ย ดังตัวอย่างตอนท้ายเรื่ องที่ศนั สนียต์ ามไปคาดคั้นเอาความจริ งจากหฤษฎ์เรื่ อง
การสู่ ขอโศรยาแทนที่จะเป็ นเธอ ดังนี้
“... แม่เทพธิ ดาของคุ ณน่ ะ ไม่ใช่ผหู ้ ญิงบริ สุทธิ์ ผุดผ่องอย่างที่คุณเข้าใจหรอก หล่อน
หนีตามผูช้ ายไปตั้งนาน เพิ่งจะถูกเขาเฉดหัวกลับมาบ้านเมื่อไม่กี่วนั มานี่ เอง รู ้อย่างนี้ แล้วยังจะ
หลับตาแต่งงานกับหล่อนก็ตามใจคุณเถอะ ฉันจะกลับละ”
(หน้า 423)
เมื่อวิเคราะห์ดว้ ยองค์ประกอบของการสื่ อสารแล้ว ก็ได้ผลลัพธ์ลกั ษณะเดี ยวกับตารางข้างต้น
ดังนั้นจึงสรุ ปได้วา่ แดกดัน คือ การพูดเพื่อตาหนิได้ผรู้ ับสารรับรู ้ได้โดยตรง ด้วยการกล่าวถึงข้อเท็จจริ ง
เกี่ยวกับผูร้ ับสารหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูร้ ับสาร โดยสื่ อความหมายไปในทางลบร่ วมกับอวัจนภาษาเพื่อ
สร้างความเสื่ อมเสี ยและอับอาย
สรุ ปและอภิปรายผล
จากการศึกษาในครั้งนี้ ได้กาหนดนิ ยามของคาว่า ประชด เสี ยดสี แดกดันขึ้นใหม่ตามเกณฑ์
องค์ประกอบของการสื่ อสารเพื่อความชัดเจนมากขึ้ น เมื่ อเที ยบกับความหมายเดิ มที่ ก าหนดไว้โดย
พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน ดังนี้
ประชด คื อ การพูดหรื อการกระทาของผูส้ ่ งสารที่ แสดงออกร่ วมกับอวัจนภาษาต่า งๆ เพื่ อ
แสดงความพึงพอใจหรื อไม่พึงพอใจต่อการสนทนา โดยผูร้ ับสารสามารถรับรู้และตีความได้จากการ
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สื่ อสารโดยตรง ซึ่ งมีความหมายได้ท้ งั ทางบวก เช่น สัพยอก และทางลบ เช่น ตาหนิ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ความ
สนิมสนมและประสบการณ์ร่วมระหว่างคู่สนทนา
เสี ยดสี คือ การพูดเพื่อตาหนิพฤติกรรมของบุคคลร่ วมกับการแสดงอวัจนภาษา เป็ นการสื่ อสาร
ทางอ้อม ไม่เจาะจงลงไปที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งอย่างชัดเจน จึงไม่อาจคาดหวังการรับรู ้วา่ ถูกเสี ยดสี จาก
ผูร้ ับสารได้ แต่ผรู ้ ับสารสามารถตีความได้วา่ ต้องการสื่ อไปในทางลบ
แดกดัน คือ การพูดเพื่อตาหนิ ได้ผรู ้ ับสารรับรู ้ได้โดยตรง ด้วยการกล่าวถึ งข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับ
ผูร้ ั บสารหรื อผูท้ ี่เกี่ ยวข้องกับผูร้ ั บสาร โดยสื่ อความหมายไปในทางลบร่ วมกับอวัจนภาษาเพื่อสร้ าง
ความเสื่ อมเสี ยและอับอาย
ลักษณะร่ วมและความแตกต่ างระหว่างประชด เสี ยดสี และแดกดัน
คาว่าประชด เสี ยดสี และแดกดัน มีลกั ษณะร่ วมกันในด้านการเป็ นถ้อยคานัยผกผัน ทาให้ตอ้ ง
อาศัยการตีความเจตนาและความหมายของสารที่ส่งออกมาขณะสนทนา ซึ่ งลักษณะที่มีร่วมกันนี้ ได้ทา
ให้เกิดความสับสนในกลุ่มผูใ้ ช้ภาษาบางส่ วนที่จะแยกแยะความแตกต่างของถ้อยคาเหล่านี้ ในการศึกษา
ครั้งนี้ จึงได้นาองค์ประกอบทางการสื่ อสารได้แก่ ผูส้ ่ งสาร ผูร้ ับสาร สื่ อ และสาร มาเป็ นเกณฑ์ในการ
วิเคราะห์เพื่อหาความแตกต่างตามบริ บทการใช้ภาษา ซึ่ งผลของการศึกษาเป็ นดังตารางต่อไปนี้
เกณฑ์ /คา
เจตนาของผู้ส่งสาร
การรับรู้ ของผู้รับสาร
วิธีการสื่ อสาร
การตีความหมาย

ประชด
สัพยอก, ตาหนิ
รับรู้
โดยตรง
บวกและลบ

เสี ยดสี
ตาหนิ
ไม่รับรู ้
โดยอ้อม
ลบ

แดกดัน
ตาหนิ
รับรู้
โดยตรง
ลบ

จากตารางจะพบว่า ประชด มี ความแตกต่า งจากคาอื่ นๆ ในด้ า นเจตนาของผู้ ส่งสาร เพราะ
นอกจากจะใช้เพื่อตาหนิแล้ว ยังเป็ นไปเพื่อการสัพยอกได้ดว้ ย ส่ วน เสี ยดสี มีความแตกต่างจากคาอื่นๆ
ใน ด้ านการรั บรู้ ของผู้ฟัง ที่ มกั ไม่รู้ว่าตนเองกาลังถูกเสี ยดสี อยู่ ซึ่ งเป็ นผลสื บเนื่ องจาก องค์ ประกอบ
ด้ านวิธีการสื่ อสาร ที่ใช้การบอกกล่าวโดยอ้อม สาหรับ แดกดัน ไม่มีลกั ษณะเด่นที่แตกต่างไปจากกลุ่ม
เลยเมื่อพิจารณาตามเกณฑ์องค์ประกอบของการสื่ อสาร แต่การศึกษานี้ พบว่า สาเหตุที่ทาให้ แดกดัน
สร้างความรู ้สึกรุ นแรงแก่ผใู ้ ช้ภาษามากกว่าคาอื่นเพราะ “สาร” ที่พูดถึงนั้นเป็ นข้อเท็จจริ งอันน่าอับอาย
และสร้างความเสื่ อมเสี ยให้แก่ผรู ้ ับสารได้ ในขณะที่ เสี ยดสี ให้ความรู ้สึกรุ นแรงน้อยกว่าเพราะไม่มีการ
เจาะจงตัวบุคคล และ ประชด เป็ นไปในเชิงสัพยอกได้ดว้ ย จึงรุ นแรงน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับคาอื่นๆ
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บริบทของอวัจนภาษา และระยะห่ างของความสั มพันธ์
จากการวิเคราะห์จะเห็นได้วา่ อวัจนภาษาและระยะห่ างของความสัมพันธ์มีผลอย่างมากต่อการ
ตีความ แม้จะเป็ นถ้อยคาอย่างเดียวกันแต่ถา้ แสดงออกด้วยอวัจนภาษาที่ต่างกัน อาจตีความหมายไปคน
ละแบบ เช่นเดียวกับระยะห่ างของความสัมพันธ์ก็เป็ นอีกบริ บทหนึ่ งที่ทาให้ผรู ้ ับสารประเมินได้วา่ สาร
ที่ส่งมานั้นเป็ นไปในทางบวกหรื อทางลบ อย่างไรก็ดี การประชด เสี ยดสี และแดกดันนี้ โดยส่ วนใหญ่
แล้วถ้าปรากฏขึ้นขณะสนทนามักถูกมองว่าเป็ นสิ่ งไม่ดี เพราะสร้างผลกระทบทางลบแก่ผรู ้ ับสาร อาจ
ถือเป็ นการคุกคามหน้า และไม่ให้ความร่ วมมือในการสนทนา ดังนั้น ผูใ้ ช้ภาษาเพื่อการสื่ อสารที่ดีจึง
ควรหลีกเลี่ยง
ข้ อเสนอแนะ
ศึกษารู ปแบบการประชด เสี ยดสี และแดกดันตามแนวคิดเรื่ องหน้าและการคุกคามหน้าเชิงบวก
และเชิงลบของบราวน์และเลวินสัน
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