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การเปรียบเทียบกลวิธีการตั้งคําถามเชิงสุภาพขามวัฒนธรรม:
กรณีศึกษารายการเพชรรามา ตอนสนทนากับ โซไรดา ซาลวาลา และ
ตาย อรทัย และ รายการ The Late Show ตอนสนทนากับ Hillary Clinton
และ Jessica Biel
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กลวิธีความสุภาพดานลบ และกลวิธีแบบไมตรงประเด็น ซึ่งความถี่ของแตละกลวิธีที่คุณณวัฒน อิสรไกรศีล
และ Mr. Stephen Colbert เลือกใชกับแขกรับเชิญทั้ง 4 ทาน มีความแตกตางกันดวยปจจัยดานฐานะ
ทางสังคม อายุ และความสนิทสนม โดยคุณณวัฒน อิสรไกรศีลใชกลวิธีแบบไมตรงประเด็นในการสัมภาษณ
โซไรดา ซาลวาลา ประมาณรอยละ 60 และใชกลวิธตี รงประเด็นในการสัมภาษณตา ย อรทัย ประมาณรอยละ
46 สวน Mr. Stephen Colbert ใชกลวิธีแบบไมตรงประเด็นในการสัมภาษณ Hillary Clinton รอยละ 48
และใชกลวิธีตรงประเด็นในการสัมภาษณ Jessica Biel รอยละ 62

คําสําคัญ
กลวิธีการตั้งคําถาม ความสุภาพ การเปรียบเทียบขามวัฒนธรรม

Abstract
The research aimed to study the politeness strategies in questions of the hosts towards
their guests and the social factors influenced the selection of the used strategies. Besides,
the research also focused on cross-cultural comparisons between the strategies and social factors
that were found in Thai TV. Program which was Pechrama: Talk to Solaida Salwala and Tai Orathai
by Mr. Nawat Itsaragrisil and American TV. Program called The Late Show: Talk to Hillary Clinton
and Jessica Biel by Mr. Stephen Colbert. The framework of politeness theory proposed by Brown
& Levinson (1978, 1987) was applied for the data analysis. The research found that there were
4 strategies of politeness that the hosts used in questioning: on record, positive politeness,
negative politeness, and off record. These four strategies were applied to the guests of both
programs differently based on social status of the guests, age, and level of closeness. The only
difference between these two hosts in questioning selection was the percentage of used strategies
that Mr. Nawat Itsaragrisil used about 60% off record with Solaida Salwalaand about 46% on record
with Tai Orathai whereas Mr. Stephen Colbert used 48% off record with Hillary Clinton and 62% on
record with Jessica Biel.

Keywords
Questioning Strategies, Politeness, Cross-Cultural Comparison

บทนํา
เมือ่ กลาวถึงความสุภาพมักเปนทีเ่ ขาใจวาหมายถึงการใชภาษาสุภาพหรือการพูดโดยใชคาํ ราชาศัพท
หรือคําแสดงความสุภาพ เชน รับประทาน หรือ ทาน คําลงทาย คะ ครับ คําสรรพนาม คุณ ในภาษาไทย
หรือการใชรูปภาษาแสดงการยกยอง (Honorifics, Deference Markers) เชน การใชคําวา Sir หรือ Madam
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ในภาษาอังกฤษสําหรับเรียกผูท เี่ ราไมรจู กั มากอนเพือ่ เปนการใหเกียรติ แตความสุภาพในภาษา หรือ Linguistic
Politeness ตามมุมมองของนักภาษาศาสตรนนั้ ไมใชแคเพียงการใชรปู ภาษาแสดงความสุภาพ หรือรูปภาษา
แสดงการยกยอง หากแตความสุภาพเปนทฤษฎีหนึง่ ทางภาษาศาสตรทเี่ กิดจากการเลือกใชรปู ภาษาทีเ่ หมาะสม
กับบริบทของผูพ ดู และผูฟ ง ซึง่ หมายถึงการทีร่ วู า ผูพ ดู และผูฟ ง เปนใคร กําลังพูดในสถานการณใด ความสุภาพ
จึงเปนหลักการเบือ้ งหลังทีท่ าํ ใหการสือ่ สารสัมฤทธิผ์ ล เพราะหากผูใ ชภาษาไมคาํ นึงถึงความสุภาพ ไมรกั ษาหนา
ของกันและกันก็อาจเปนเหตุใหการสือ่ สารนัน้ ลมเหลว เนือ่ งจากกลวิธคี วามสุภาพมีความสําคัญตอการรักษาไว
ซึ่งมิตรภาพระหวางกัน ดังที่ Brown & Levinson (1978, 1987) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับความสุภาพ
จากมุมมองเรื่องหนาไววา กลวิธีความสุภาพคือวิธีการตาง ๆ ที่ผูใชภาษาเลือกใชในการสื่อสารเพื่อมิใหเปน
การคุกคามหนา เนือ่ งจากหนาเปนสิง่ ทีไ่ มมนั่ คง เสียไปได หรือเพิม่ พูนได ผูใ ชภาษาจึงไมไดเพียงแคสอื่ สารกัน
เพือ่ แลกเปลีย่ นขอมูล ขอความชวยเหลือ สารภาพผิด หรือเลาเหตุการณทเี่ กิดขึน้ เทานัน้ แตยงั ตองรักษาหนา
ของตนและของผูอ นื่ ดวย การใชภาษาจึงเปนผลของการคิดไตรตรองอยางมีเหตุผลและเปนการกระทําทีม่ เี ปาหมาย
ทั้งนี้ ความสุภาพยังมีความสัมพันธกับวัฒนธรรมอยางยิ่ง ซึ่งแตละวัฒนธรรมก็มีหลักการปฏิบัติ
เกี่ยวกับความสุภาพตางกัน (Deephadung, 2009) โดย Tannen (1995) กลาววา วัจนลีลา (Linguistic
Style) เปนสิ่งหนึ่งที่สําคัญในการใชภาษา ซึ่งการใชวัจนลีลาแตละรูปแบบนั้นขึ้นอยูกับวัฒนธรรมของสังคม
ทีห่ ลอหลอมใหเราตองปรับรูปแบบการใชภาษาของเราใหเหมาะสมกับผูท เี่ ราพูดดวย ตัวอยางเชน สังคมไทย
และสั ง คมตะวั น ตกมี ก ารแบ ง สั ง คมเป น ระบบชนชั้ น แต ไ ม มี ก ฎเกณฑ ต ายตั ว ในการจํ า แนกชนชั้ น
ออกเปนระดับตาง ๆ อยางชัดเจน โดยสังคมไทยอาจใชสถานภาพ ทรัพยสมบัติ อํานาจ เกียรติยศ หรือ
คุณงามความดีเปนเกณฑการแบงชนชั้น ซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกับการแบงชนชั้นในสังคมตะวันตกที่อาจ
แบงระดับชั้นของสังคมตามความมีอํานาจ ความรํ่ารวย และยศตําแหนง หรือฐานะเดิม และการที่สังคมไทย
และสังคมตะวันตกมีการแบงสังคมเปนระบบชนชั้นนี้ก็นําไปสูการปฏิบัติตอคนในสังคมอยางไมเสมอภาค
ซึง่ สะทอนออกมาเปนพฤติกรรมการใชภาษาในรูปแบบตาง ๆ เชน การใชภาษาในสือ่ โทรทัศนทางการโฆษณา
ละคร และรายการทอลกโชว เปนตน โดยสื่อตาง ๆ เหลานี้มีการเลือกใชคําที่สื่อถึงขอมูลลักษณะเดียวกัน
ดวยภาษาที่แตกตางกันตามลักษณะทางประชากรของแหลงขอมูลหรือผูที่พูดดวย เชน เพศ อายุ อาชีพ
หากเปาหมายในการศึกษาวัจนปฏิบตั ศิ าสตรเปนเหมือนกับที่ Ide (1992) กลาวไวคอื ความพยายาม
ที่จะทําใหการสื่อสารของผูคนในสังคมและผูคนตางวัฒนธรรมสัมฤทธิผล ก็คงไมอาจปฏิเสธความสําคัญ
ของความสุภาพได และแมวาจะมีงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้อยูคอนขางมาก แตงานวิจัยที่ศึกษาเปรียบเทียบ
การใชกลวิธีความสุภาพขามวัฒนธรรม โดยศึกษาปจจัยทางสังคมที่มีผลตอการเลือกใชรูปแบบภาษาตาง ๆ
ที่สะทอนระบบชนชั้นในสังคมรวมดวยนั้นยังนับวามีเปนจํานวนนอย ภาพงานวิจัยที่เกี่ยวกับความสุภาพ
ในภาษาตาง ๆ จึงเปนภาพทีย่ งั ไมสมบูรณ ดังนัน้ ผูว จิ ยั จึงสนใจศึกษารูปแบบการใชภาษาจากกลวิธกี ารตัง้ คําถาม
เชิงสุภาพของสือ่ โทรทัศน โดยเลือกศึกษาขอมูลการใชภาษาไทยจากรายการ “เพชรรามา” และภาษาอังกฤษ
จากรายการ “The Late Show” ซึง่ เปนรายการทอลกโชวทมี่ เี อกลักษณเฉพาะตัวจนไดรบั ความนิยมอันดับตน ๆ
ของรายการทอลกโชวของประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา และมีพิธีกรมากฝมือ คือ คุณณวัฒน อิสรไกรศีล
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และ Mr. Stephen Colbert เปนผูดําเนินรายการในการสัมภาษณบุคคลผูมีชื่อเสียงในดานตาง ๆ รูปแบบ
ภาษาทีใ่ ชจงึ เปนการตัง้ คําถามเปนหลัก ซึง่ เปนการนําเสนอขอมูลในแงมมุ ตาง ๆ ของแขกรับเชิญ เพือ่ ยกยอง
และใหความสําคัญตอแขกรับเชิญ (Kuanhavech, 2002) จึงมีความสัมพันธตอ การเลือกใชกลวิธกี ารตัง้ คําถาม
เชิงสุภาพอยางประจักษชัด เพื่อศึกษาวาพิธีกรจาก 2 รายการที่ตางวัฒนธรรมกันใชกลวิธีการตั้งคําถาม
เชิงสุภาพกับแขกรับเชิญอยางไรบาง และปจจัยทางสังคมใดที่สงผลตอการเลือกใชกลวิธีการตั้งคําถาม
เชิงสุภาพของพิธีกรที่ทําใหรูปภาษาที่ใชการสัมภาษณแขกรับเชิญมีความแตกตางกันหรือไม ทั้งนี้ การทํา
ความเขาใจวัฒนธรรมในเรือ่ งความสุภาพของทัง้ สองประเทศซึง่ มีความแตกตางกันทัง้ ดานภาษา สังคม และ
วัฒนธรรมนัน้ จะเปนประโยชนตอ การเรียนการสอนและการใชภาษาตางประเทศเพือ่ ใหสอื่ สารไดอยางเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพดังที่ไดกลาวถึงในประเด็นของความสัมพันธระหวางภาษาและวัฒนธรรม

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษากลวิธีการตั้งคําถามเชิงสุภาพของณวัฒน และ Stephen ที่สัมภาษณแขกรับเชิญ
2. เพื่อศึกษาปจจัยทางสังคมที่สงผลตอการเลือกใชกลวิธีการตั้งคําถามเชิงสุภาพของณวัฒน
และ Stephen ตอแขกรับเชิญ
3. เพือ่ เปรียบเทียบกลวิธกี ารตัง้ คําถามเชิงสุภาพและปจจัยทางสังคมทีส่ ง ผลตอการเลือกใชกลวิธี
การตั้งคําถามเชิงสุภาพของณวัฒน และ Stephen ตอแขกรับเชิญ

ทบทวนวรรณกรรม
กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่ใชวิเคราะหและอธิบายกลวิธีการตั้งคําถามเชิงสุภาพในบทความนี้ คือ
แนวคิดเรือ่ งภาษากับชนชัน้ ของ Tannen (1995) และแนวคิดเรือ่ งความสุภาพของ Brown & Levinson (1978,
1987) ซึ่งมีความสัมพันธกันในลักษณะที่ชนชั้นหรืออํานาจของผูฟงที่มีตอผูพูด โดยเกี่ยวของกับสถานภาพ
ทางสังคมของผูพูดและผูฟง เปนหนึ่งในสามปจจัยหลักในการเลือกใชกลวิธีความสุภาพของผูพูด (Brown &
Levinson, 1987 cited in Hongladarom & Chauksuvanit, 2008)
1. แนวคิดเรื่องภาษากับชนชั้น
Stannen (1995 cited in Kitikanan, 2010) กลาวถึงรูปแบบภาษาในการพูดของผูพูดซึ่งรวมถึง
ลักษณะและรูปแบบในการพูด เชน ความตรง ความออม การหยุดถอยคํา คําพูดตลก การเปรียบเทียบคําถาม
และการขอโทษ เปนตน หรืออีกนัยหนึ่งเรียกวา วัจนลีลา ที่เรียนรูผานทางวัฒนธรรม การใชวัจนลีลาหรือ
รูปแบบภาษาในการพูดนั้นไมใชเพียงแคมุงผลเพื่อสื่อสารเทานั้น แตยังเปนผลมาจากการตีความและ
ประเมินคุณคาของคูสนทนาอีกดวย กลาวคือ รูปแบบการใชภาษา หมายถึง การรักษาไวซ่ึงความสัมพันธ
ของคูสนทนา วัจนลีลาจึงสามารถแสดงถึงสถานะของคูสนทนาไดดวย เชน พูดวา “นั่งลง” นั่นหมายถึง
ผูพูดกําลังสงสัญญาณใหคูสนทนาทราบวาตนอยูในสถานะที่สูงกวา หรืออาจหมายถึงความสัมพันธ
อันใกลชดิ หรืออาจแสดงวากําลังโกรธก็ได นอกจากนี้ Tannen ยังไดยกตัวอยางวา แมการเลือกใชคาํ สรรพนาม
ก็สามารถบอกไดวา ผูพูดกําลังยกยองใคร ดังนั้น วัจนลีลาที่ผูพูดใชคือสิ่งที่ผูพูดเปนและตองการจะเปน
เนื่องจากผูพูดทุกคนจะคํานึงถึงสถานภาพของผูที่กําลังพูดดวย โดยมีการปรับรูปแบบภาษาใหเหมาะสม
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กับฐานะของคูสนทนาและภาพลักษณที่ตองการใหคูสนทนาเขาใจอีกดวย ทั้งนี้ หากผูพูดตองการใชภาษา
ใหเหมาะสมกับผูฟงและบริบทแลว จะตองพิจารณาถึงปจจัยอื่น ๆ รวมดวย เชน ความสัมพันธระหวางผูพูด
กับผูฟง กาลเทศะ เรื่องที่พูด วัตถุประสงค และวิธีการสื่อสาร
2. แนวคิดเรื่องความสุภาพ
Brown & Levinson (1978, 1987 cited in Hongladarom & Chauksuvanit, 2008) ไดเสนอ
แนวคิดเรือ่ งความสุภาพวาเปนการลดการคุกคามหนาของคูส นทนา เนือ่ งจากในการสือ่ สารทัง้ ผูพ ดู และผูฟ ง
ตองทําการกระทําการหลายอยาง ซึ่งอาจทําใหผูพูดหรือผูฟงตองเสียหนา จึงตองทําการกระทําหรือเลือก
รูปแบบการใชภาษาอยางรอบคอบ โดยพิจารณาปจจัย 3 ปจจัยที่มีความสําคัญตอการประเมินนํ้าหนักหรือ
ความรุนแรงของสถานการณ กอนเลือกใชกลวิธีความสุภาพ (Politeness Strategies) อันไดแก 1) ลักษณะ
ของการกระทําวามีความรุนแรงหรือไมในวัฒนธรรมนัน้ ๆ 2) อํานาจของผูฟ ง ทีม่ ตี อ ผูพ ดู ซึง่ เกีย่ วของกับสถานภาพ
ทางสังคมของผูพ ดู และผูฟ ง 3) ระยะหางระหวางผูพ ดู และผูฟ ง คือ ความสนิทสนมคุน เคยระหวางผูพ ดู และผูฟ ง
นอกจากนี้ Brown & Levinson (1978) ยังไดเสนอกลวิธีความสุภาพที่ใชในการสนทนาไว
5 กลวิธี ไดแก
2.1 กลวิธีตรงประเด็น (On Record) คือ การกลาวถอยคําหรือพูดตรงไปตรงมาแสดง
ความตองการออกมาตรง ๆ ตัวอยางเชน การเตือนอยางเรงดวนใน “ระวังนะ” การพูดที่เหมือนกับตองการ
ความตั้งใจมาก ๆ ใน “ฟงนะ” การใหคูสนทนามีสวนรวมในงานที่ทําใน “ชวยหยิบคอนใหหนอยซิ” และ
การไมพยายามรักษาหนาใน “อยาลืมทําความสะอาดโตะละ” เปนตน
2.2 แบบที่มีการตกแตงถอยคํา เปนพฤติกรรมที่แสดงความเปนมิตร รวมทั้งการแสดง
ความตลกขบขัน (Friendly and Joking Behavior) เพื่อรักษาหนาหรือภาพลักษณดานบวกของคูสนทนา
ตัวอยางเชน การแสดงความสนใจหรือใสใจในตัวผูฟงใน “เธอไปตัดผมมาใหมเหรอดูดีนะ เออ นี่ชั้นวาจะมา
ขอยืมสมุดเล็คเชอรหนอยสิ” การแสดงอารมณความรูสึกเกินความจริงใน “What a fantastic garden you
have! Can I borrow some flour?” (สวนสวยเหลือเกิน ฉันขอยืมแปงทําขนมหนอยสิ) การเนนวาผูพูด
มีความสนใจหรือหวงใยผูฟงใน “You always do the dishes! I’ll do them this time.” (คุณเปนคนลางจาน
มาตลอดเลย คราวนี้ฉันเปนคนทําเอง) การใชรูปภาษาแสดงอัตลักษณภายในกลุมใน “Help me with this
bag here, honey.” (หนูจาชวยยายถือถุงนี้หนอย) เปนตน
2.3 กลวิธีความสุภาพดานลบ (Negative Politeness) คือ การกลาวถอยคําหรือการพูด
ตรงประเด็นแบบทีม่ กี ารตกแตงถอยคํา เปนพฤติกรรมทีแ่ สดงความนับถือ มักใชกบั ประเด็นสนทนาทีเ่ ปดโอกาส
ใหคสู นทนาแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ หรือประเด็นทีเ่ ปนปญหาของคูส นทนา จึงมีความจําเปนตองแสดง
ความเขาอกเขาใจ และความลังเลใจในการตัง้ คําถาม ตัวอยางเชน การใชรปู ภาษาแบบออมแตเปนทีเ่ ขาใจกัน
(conventionally indirect) ใน “Can you pass me the salt?” (คุณสงเกลือใหผมหนอยไดไหม - สุภาพ)
การใชรูปแสดงการกลบเกลื่อน (Hedge) ใน “A whale is sort of a fish.” (ปลาวาฬเปนปลาประเภทหนึ่ง)
การมองโลกในแงรายใน “I don’t imagine there’d be any chance of you ...” (ฉันไมคิดวาจะเปนไปได
ที่คุณจะ...) การลดอัตราลวงละเมิดโดยการใชคําที่แสดงวาการคุกคามหนานั้นเปนเพียงการรบกวน
เพียงเล็กนอย เชน “Could I have a taste (c.i. slice) of that cake?” (ขอชิมเคกสักนิดหนึ่งไดไหม) และ
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การใชรูปแสดงการนับถือโดยผูพูดถอมตัวและยกยองผูฟงใน “Excuse me, sir, but would you mind if...”
(ตองขอประทานอภัย แตถาทานจะกรุณา...) เปนตน
2.4 กลวิธแี บบไมตรงประเด็น (Off Record) คือ การกลาวถอยคําหรือการพูดทีไ่ มไดแสดง
เจตนาอย า งชั ด เจนว า กํ า ลั ง ทํ า อะไร ผู  ฟ  ง ต อ งตี ค วามเอาเองว า ผู  พู ด ต อ งการสื่ อ อะไร ตั ว อย า ง เช น
การแนะความใน “อากาศรอนจัง” (ผูพ ดู มีความประสงคจะใหผฟู ง เปดเครือ่ งปรับอากาศ) การโยงความสัมพันธ
(Give association clues) ใน “บานเราอยูใกลกัน” (เพราะฉะนั้นชวยพาฉันไปสงบานดวย) การสื่อมูลบทใน
“I washed the car again today.” (i.e. It’s your turn but you didn’t do it.) (วันนี้ฉันลางรถอีกแลว –
จริง ๆ เธอควรเปนคนลาง แตเธอไมทํา) การพูดไมจบความใน “ถาแกยังไมรีบออกไปละก็...” การพูดกํากวม
ใน “ทาทางจะเปนคนดีมากนะ” การพูดคลุมเครือใน “สงสัยวาจะมีใครมืออยูไมสุข” เปนตน
2.5 การไมพูด (Do not do the FTA) คือ การไมกลาวถอยคําหรือแสดงพฤติกรรมที่คุกคาม
หนาผูฟง

วิธีการวิจัย
การดําเนินการวิจัยแบงเปน 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร คือ ตัวบทภาษาพูดภาษาไทยจากรายการทอลกโชวของไทยและตัวบทภาษาพูด
ภาษาอังกฤษจากรายการทอลกโชวของตางประเทศ และกลุมตัวอยาง คือ ตัวบทภาษาพูดจากรายการ
เพชรรามา ตอนสนทนากับ โซไรดา ซาลวาลา และ ตาย อรทัย และ รายการ The Late Show ตอนสนทนา
กับ Hillary Clinton และ Jessica Biel
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ ตารางที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
3.1 แหลงขอมูลทีใ่ ชในการศึกษานี้ ไดแก ตัวบทภาษาพูดภาษาไทยจากรายการเพชรรามา
ซึ่งเปนรายการทอลกโชวทางสถานีโทรทัศนชอง 3 โดยมีคุณณวัฒน อิสรไกรศีล เปนผูดําเนินรายการ และ
ตัวบทภาษาพูดภาษาอังกฤษจากรายการ The Late Show ซึ่งเปนรายการทอลกโชวทางสถานีโทรทัศน
ชอง CBS โดยมี Mr. Stephen Colbert เปนผูดําเนินรายการ พิธีกรทั้ง 2 รายการนี้จัดเปนผูมีความสามารถ
เฉพาะตัวในการจัดรายการทอลกโชว ดังจะเห็นไดจากการทีค่ ณ
ุ ณวัฒนไดรบั รางวัลโทรทัศนทองคํา ครัง้ ที่ 25
ประจําป พ.ศ. 2554 สาขา “พิธีกรเดี่ยวดีเดน” และ รางวัลพระกินรี ประจําป พ.ศ. 2556 สาขาพิธีกร ดารา
นักแสดง และ Mr. Stephen ไดรับรางวัลไพรมไทม เอ็มมี่ อวอรด ถึง 4 ตัว โดยทั้ง 2 รายการนี้ไดรับความนิยม
อันดับตน ๆ ของรายการทอลกโชวของประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา รวมถึงรูปแบบรายการเปนการสนทนา
ระหวางผูดําเนินรายการและแขกรับเชิญที่เปนบุคคลสําคัญ และวัตถุประสงคของรายการประเภทนี้คือ
การยกยองใหเกียรติแขกรับเชิญ ดังนั้นจึงเปนรายการที่มีความสัมพันธโดยตรงกับการเลือกใชกลวิธีการ
ตั้งคําถามเชิงสุภาพสําหรับพิธีกร
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3.2 คัดเลือกขอมูลการสนทนาจากรายการเพชรรามาและรายการ The Late Show
จํานวนรายการละ 2 ตอน ซึ่งเลือกตอนสนทนากับแขกรับเชิญที่มีสถานะภาพทางสังคม อาชีพ และอายุ
ที่ใกลเคียงกันระหวางทั้งสองรายการ เพื่อควบคุมตัวแปรซึ่งเปนปจจัยทางสังคมตามสมมติฐานของผูวิจัย
ในการเปรียบเทียบ โดยตอนที่คัดเลือกมา ไดแก
3.2.1 รายการเพชรรามา ตอน โซไรดา ซาลวาลา ออกอากาศเมือ่ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2556
โดยคุณโซไรดา ซาลวาลา เกิดเมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2500 ที่ประเทศไทย เปนผูกอตั้งมูลนิธิเพื่อนชาง
เพื่อชางเอเชียและโรงพยาบาลชาง (Friends of the Asian Elephant Foundation) แหงแรกในประเทศไทย
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2536 และทําหนาที่เปนเลขาธิการมูลนิธิเพื่อนชาง และตอนคุณตาย อรทัย
ออกอากาศเมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2556 โดยคุณตาย อรทัย เกิดเมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2523
ที่ประเทศไทย มีอาชีพเปนนักรองลูกทุง สังกัดคายแกรมมี่โกลด ในเครือจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เจาของฉายา
สาวดอกหญา ลูกทุงหญิงลานตลับ นางพญาลูกทุง และราชินีลูกทุงอีสาน
3.2.2 รายการ The Late Show ตอน Hillary Clinton ออกอากาศเมื่อวันที่ 20 กันยายน
พ.ศ. 2560 โดยคุณ Hillary Clinton เกิดเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม ค.ศ. 1947 ที่สหรัฐอเมริกา เคยดํารงตําแหนง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศแหงสหรัฐอเมริกา สมาชิกวุฒิสภาจากรัฐนิวยอรก และสุภาพสตรี
หมายเลขหนึ่งแหงสหรัฐอเมริกา และตอน Jessica Biel ออกอากาศเมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2560
โดยคุณ Jessica Biel เกิดเมื่อวันที่ 3 มีนาคม ค.ศ. 1982 ที่สหรัฐอเมริกา มีอาชีพเปนนักแสดงและ
อดีตนางแบบ และเคยไดรับตําแหนงผูหญิงที่เซ็กซี่ที่สุดจากนิตยสาร Esquire
3.3 ถอดเทปการสนทนาอยางละเอียดเปนลายลักษณอักษร
3.4 เลือกเก็บขอมูลเฉพาะประโยคทีแ่ สดงเจตนาในการถาม โดยบันทึกลงในตารางเก็บขอมูล
พรอมระบุกลวิธีของความสุภาพโดยใชเกณฑพิจารณาตามแนวคิดของ Brown & Levinson (1978, 1987)
4. การวิเคราะหขอมูล
4.1 จําแนกขอมูลประโยคที่แสดงเจตนาในการถามของแตละรายการออกเปนรายการ
ละ 2 ตอน ตามการสนทนากับแขกรับเชิญแตละทาน
4.2 วิเคราะหและจําแนกกลวิธีความสุภาพในการตั้งคําถามของพิธีกรทั้งสองตอแขกรับเชิญ
แตละทานโดยใชกรอบแนวคิดเรื่องกลวิธีความสุภาพที่ใชในการสนทนาของ Brown & Levinson (1978,
1987) ซึ่งกําหนดไว 5 กลวิธี ไดแก กลวิธีตรงประเด็น กลวิธีความสุภาพดานบวก กลวิธีความสุภาพดานลบ
กลวิธีแบบไมตรงประเด็น และการไมพูด ทั้งการวิเคราะหและจําแนกขอมูลจะพิจารณาจากลักษณะ
การตั้งคําถามของพิธีกรเปนหลัก และคําตอบของแขกรับเชิญเปนบริบทประกอบการวิเคราะห
4.3 คํานวณการปรากฏของกลวิธกี ารตัง้ คําถามเชิงสุภาพตอแขกรับเชิญทัง้ 2 รายการในเชิงสถิติ
4.4 เปรียบเทียบกลวิธีการตั้งคําถามเชิงสุภาพและความถี่ของการใชแตละกลวิธีที่ปรากฏ
ระหวางแขกรับเชิญทั้ง 2 ทานในแตละรายการ
4.5 วิเคราะหปจจัยทางสังคมที่สงผลตอการเลือกใชกลวิธีการตั้งคําถามเชิงสุภาพที่แตกตาง
กันของพิธีกรตอแขกรับเชิญทั้ง 2 ทานในแตละรายการ
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4.6 เปรียบเทียบกลวิธีการตั้งคําถามเชิงสุภาพที่ปรากฏระหวางแขกรับเชิญจาก 2 รายการ
เพื่อใหไดมาซึ่งความแตกตางของการใชคําถามเชิงสุภาพของพิธีกรตอแขกรับเชิญระหวาง 2 รายการ
4.7 วิเคราะหปจจัยทางสังคมที่สงผลตอการเลือกใชกลวิธีการตั้งคําถามเชิงสุภาพที่แตกตาง
กันของพิธีกรตอแขกรับเชิญระหวาง 2 รายการ
4.8 บรรยายสรุ ป กลวิ ธี ก ารตั้ ง คํ า ถามเชิ ง สุ ภ าพของพิ ธี ก รที่ สั ม ภาษณ แ ขกรั บ เชิ ญ และ
ปจจัยทางสังคมที่สงผลตอการเลือกใชกลวิธีการตั้งคําถามเชิงสุภาพของพิธีกรตอแขกรับเชิญทั้ง 2 รายการ

ผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจยั พบวา ในการตัง้ คําถามเชิงสุภาพของณวัฒน อิสรไกรศีล และ Stephen Colbert
ที่สัมภาษณแขกรับเชิญนั้น ทั้งณวัฒนและ Stephen ไมไดจํากัดอยูที่กลวิธีการตั้งคําถามเชิงสุภาพแบบใด
่ วัฒน
แบบหนึง่ เทานัน้ แตเลือกใชกลวิธกี ารตัง้ คําถามเชิงสุภาพทีห่ ลากหลาย ซึง่ กลวิธกี ารตัง้ คําถามเชิงสุภาพทีณ
ใชในการสัมภาษณโซไรดา ซาลวาลา และ ตาย อรทัย และกลวิธีการตั้งคําถามเชิงสุภาพที่ Stephen Colbert
ใชในการสัมภาษณ Hillary Clinton และ Jessica Biel ไดแก กลวิธีตรงประเด็น กลวิธีความสุภาพดานบวก
กลวิธคี วามสุภาพดานลบ และกลวิธแี บบไมตรงประเด็น สวนปจจัยทางสังคมทีส่ ง ผลใหการเลือกใชกลวิธกี าร
ตั้งคําถามเชิงสุภาพของณวัฒน และ Stephen ตอแขกรับเชิญทั้ง 4 ทานแตกตางกัน ไดแก ฐานะทางสังคม
อายุ และความสนิทสนม รายละเอียดแสดงไดดังในตาราง
ตารางที่ 1
ตารางแสดงอัตราการปรากฏของกลวิธีการตั้งคําถามเชิงสุภาพของณวัฒน และ Stephen
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1. กลวิธตี รงประเด็น (On Record) คือ การกลาวถอยคําหรือพูดตรงไปตรงมา แสดงความตองการ
ออกมาตรง ๆ โดยไมมีการตกแตงถอยคํา และจากการศึกษาณวัฒนไดใชกลวิธีการตั้งคําถามเชิงสุภาพ
แบบตรงประเด็นในการสัมภาษณโซไรดา ประมาณรอยละ 24 และตาย ประมาณรอยละ 46 สวน Stephen
ใชกลวิธีการตั้งคําถามเชิงสุภาพแบบตรงประเด็นในการสัมภาษณ Hillary ประมาณรอยละ 24 และ Jessica
ประมาณรอยละ 62 ดังตัวอยาง
ตัวอยางที่ 1
ณวัฒน: มีวิธีใดในการสรางกําลังใจ เฉพาะเรื่องสวนตัวกอนครับ เพราะวาคนเราเกิดมาปบก็รูวาปวยโซ
ไรดา:
คะ
ณวัฒน: แลวปวยไปเรื่อยเปอย เดี๋ยวเปนนูน เดี๋ยวเปนนี่ จนถึงปจจุบัน ตองบอกทานผูชมครับ
ที่เดินทางมาบันทึกเทปกันเนี่ย อา พี่โซเองก็ไมแข็งแรงซักเทาไหรนะครับ
โซไรดา: คะ
ณวัฒน: สรางกําลังใจอยางไรครับ
โซไรดา: ก็บอกตัวเองวาเราเจ็บแคนี้แหละ ชางนี่เจ็บมากกวาอีกกี่เทา เมื่อพูดถึงความเจ็บปวด
บอกผูสื่อขาวตางประเทศอยูเสมอวาดิฉันรูวาดิฉันกําลังพูดถึงอะไรอยู
ตัวอยางที่ 2
ณวัฒน: การประกวดที่ฟารมจระเขเปนยังไงบางครับ ตอนนี้โชคตองเขาขางแลวถาใหผมเดานะครับ
ตาย:
ไปเกือบทุกอาทิตยมากคะ ตอนนั้นก็คือเรา...
ณวัฒน: ทําไมครับ เหมือนกับแชมปประจําสัปดาหหรือไงครับ
ตาย:
ยังคะ ตอนแรกตายไปก็คอื ไปในรอบของอาทิตยกย็ งั ไมเขารอบสักทีนะคะ แลวก็ยงั ไมเขารอบสักที
ไปอาทิตยไหนแลวรองก็คือแบบคนไปประกวดเยอะมากเหมือนกัน
ณวัฒน: ภายในหนึ่งอาทิตย ครั้งหนึ่งประมาณกี่คน ตองตอสูกับคนกี่คน
ตาย:
10 เกือบ 20 คน
ในตัวอยางที่ 1-2 คําถามนีเ้ ปนคําถามตอนทีพ่ ธิ กี รถามโซไรดาเกีย่ วกับการสรางกําลังใจใหกบั ตัวเอง
เมื่อตองเผชิญกับอาการปวยที่รุนแรง และถามตายเกี่ยวกับการประกวดรองเพลงที่ฟารมจระเข โดยใชกลวิธี
การตัง้ คําถามเชิงสุภาพแบบตรงประเด็น โดยไมมกี ารตกแตงถอยคําใด ๆ ซึง่ เปนการใชคาํ ถามในรูปประโยค
แสดงการถามที่กลาวสิ่งที่ผูพูดตองการออกมาแบบตรงไปตรงมา เชน การใชรูปแบบคําถามถึงวิธีการ
“วิธใี ด” และการใชรปู คําถามเหตุผล “ทําไม” ซึง่ ปรากฏอยูใ นตําแหนงตนประโยคทีแ่ สดงใหเห็นวาเปนรูปภาษา
ที่ใชเพื่อแสดงเจตนาในการถามวิธีการและเหตุผลโดยตรง
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ตัวอยางที่ 3
Stephen: How did you get out of bed in the morning? Because I did not run for president,
and I could barely do in 2000 -- I don’t think Al Gore shaved for a year. How did you
Hillary:
Yeah, that wasn’t an option for me.
ตัวอยางที่ 4
Stephen: What’re the three-teens?
Jessica: Like the three-year-olds have called the three-teens because they’re so in
sane. They’re just looking like tiny teenagers.
ในตัวอยางที่ 3-4 เปนคําถามตอนที่พิธีกรถาม Hillary เกี่ยวกับการตื่นนอนในตอนเชาเพื่อออกไป
ทํางาน และถาม Jessica ในลักษณะการถามแบบตองการคําอธิบายเกี่ยวกับคําวา “the three-teens”
โดยใชกลวิธีการตั้งคําถามเชิงสุภาพแบบตรงประเด็น เชน การใชรูปคําถามวิธีการ “How” และ “What”
ซึ่งปรากฏอยูในตําแหนงตนประโยคที่แสดงใหเห็นวาเปนรูปภาษาที่ใชเพื่อแสดงเจตนาในการถาม ซึ่งแสดง
ความตองการอยากรูแบบตรงไปตรงมา
ทั้งนี้ กลวิธีตรงประเด็นที่พิธีกรทั้งสองเลือกใชมักเปนการตั้งคําถามที่ตองการขอมูลที่เปนความจริง
(Fact) ในประเด็นที่จะไมคุกคามหนาของแขกรับเชิญ และไมสรางความรูสึกในดานลบตอแขกรับเชิญ
เพือ่ เปนการใหเกียรติแขกรับเชิญ สวนความถีข่ องการใชกลวิธนี ี้ พิธกี รทัง้ สองใชกบั ผูม ฐี านะทางสังคมเทากับ
หรืออายุนอยกวาตน แตมีความสนิทสนมกับตน มากกวาใชกับผูมีฐานะทางสังคมสูงกวาตน
2. กลวิธคี วามสุภาพดานบวก (Positive Politeness) คือ การกลาวถอยคําหรือการพูดตรงประเด็น
แบบที่มีการตกแตงถอยคํา เปนพฤติกรรมที่แสดงความเปนมิตร จากการศึกษา พบวา ณวัฒนใชกลวิธี
การตั้งคําถามเชิงสุภาพแบบความสุภาพดานบวกในการสัมภาษณโซไรดา ประมาณรอยละ 4 และตาย
ประมาณรอยละ 2 สวน Stephen ใชกลวิธกี ารตัง้ คําถามเชิงสุภาพแบบความสุภาพดานบวกในการสัมภาษณ
Hillary ประมาณรอยละ 4 และ Jessica ประมาณรอยละ 16 ดังตัวอยาง
ตัวอยางที่ 5
ณวัฒน: ถาเกิดพี่โซตอบในฐานะสวนตัว เราไดเปนอยางที่เขาวิพากษวิจารณมากนอยแคไหนครับ
โซไรดา: เปนจริงคะ
ณวัฒน: เปนจริง
โซไรดา: คะ
ณวัฒน: ซึ่งเราก็มองเห็นทางแกบางไหมครับ
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โซไรดา:
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เห็นคะ แลวก็นาดีใจที่ขณะนี้นะคะ กรมอุทยานโดยเฉพาะอยางยิ่งทานรองอธิบดี
เออ ทานธีรภัทรนะคะ ไดพยายามทีจ่ ะชวยทีจ่ ะมีการจดทะเบียนชางทัง้ ประเทศ ทัง้ ทีม่ อี ยู งาชาง
ที่ออกจากตัวชางมาแลวไมวาจะมาทางทิศทางใดนะคะ แลวก็ชางที่ปรีมีชีวิตอยูในประเทศวา
เรามีงาชาง มีชางที่มีงาเนี่ย มีทั้งหมดกี่เชือก เพราะในปาคงจะนับยากหนอยนะคะ แตถาเปน
ชางเลี้ยงเนี่ย จะนับได และภายใน 6 เดือนเนี่ย เรานาจะทราบ งั้นที่วางอยูในตลาดทั่วไป
อยาบอกเลยคะวามันมาจากชางในประเทศ เพราะมันเปนไปไมไดนะคะ ชางเลี้ยงเราเหลืออยู
แค 3,000 กวาตัวเอง 3,000 กวาเชือก

ตัวอยางที่ 6
ณวัฒน: ความฝนตอนนั้นยังฝนไหมครับวาสักวันหนึ่งจะเปนเจาของเพลงที่ดังที่สุดในประเทศไทย
จะเปนนักรองลูกทุงหญิงที่ดงั คนหนึ่งของประเทศไทย แอบฝนไวไหม
ตาย:
เออ ก็คือจริง ๆ เสนทางหรือความฝน ตายคิดวานาจะเปนความฝนอื่น ๆ เหมือนกันที่ไมใช
แคอาชีพของการอยากเปนนักรอง คือไมสามารถที่จะบอก ไมมีใครบอกเราไดเลยวาถาเรา
ประกวดรองเพลงแลวเราจะสามารถเปนนักรองได ในตอนนั้นไมสามารถมีใครบอกได ก็คือ
แบบวิถีชีวิตยังไงมันเกิดมามันตองสูทุกคนทุกอาชีพอยูแลว อยางตายเรียนหนังสือจบ
เพื่อนคนอื่น ๆ ก็คือมีความฝนวาตองเขามหาวิทยาลัยได ของตายก็สอบเขาราชภัฏอุบลฯได
แตไมสามารถที่จะเรียนหนังสือไดเหมือนเพื่อนคนอื่น
ในตัวอยางที่ 5-6 คําถามนี้เปนคําถามตอนที่พิธีกรถามโซไรดาเกี่ยวกับปญหาการคาชางใน
ประเทศไทย โดยใชกลวิธกี ารตัง้ คําถามเชิงสุภาพแบบความสุภาพดานบวก ซึง่ เปนการใชคาํ ถามโดยใชถอ ยคํา
ที่มีการตกแตงในลักษณะการใชคําบงชี้ที่แสดงความเปนพวกเดียวกัน คือ คําวา “เรา” เปนการรวมเอา
ทั้งผูพูดและผูฟงเขาไปในกิจกรรมเดียวกัน ซึ่งทําใหรูปประโยคของถอยคําที่ใชถามสื่อความออนลง
เปนการทําใหคสู นทนารูส กึ ดีตอ ตนเอง และใชคาํ ถามโดยใชถอ ยคําทีม่ กี ารตกแตงในลักษณะการกลาวเกินกวา
ความเปนจริงหรือใช คําชมเกินจริง เนนที่มิตรภาพระหวางผูพูดและผูฟง เมื่อถามตายเกี่ยวกับความฝนของ
การอยากเปนนักรองลูกทุง
ตัวอยางที่ 7
Stephen: Our elections are messy.
Hillary:
That’s right.
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ตัวอยางที่ 8
Stephen: Now, ah, speak of your children, you also have a child-friendly restaurant.
Jessica: Yes.
ในตัวอยางที่ 7-8 เปนคําถามตอนที่พิธีกรถาม Hillary Clinton เกี่ยวกับปญหาการเลือกตั้งใน
สหรัฐอเมริกา โดยใชกลวิธีการตั้งคําถามเชิงสุภาพแบบความสุภาพดานบวก ซึ่งเปนการใชคําถามโดยใช
ถอยคําที่มีการตกแตงในลักษณะการใชคําบงชี้ที่แสดงความเปนพวกเดียวกัน คือ คําวา “Our” เปนการรวม
เอาทั้งผูพูดและผูฟงเขาไปในกิจกรรมเดียวกัน ซึ่งทําใหรูปประโยคของถอยคําที่ใชถามสื่อความออนลง
เปนการทําใหคูสนทนารูสึกดีตอตนเอง และใชคําวา “A Child-Friendly Restaurant” ในการถามเกี่ยวกับ
รานอาหารของ Jessica ซึ่งเปนการแสดงความรูสึกดานบวกเกี่ยวกับรานอาหารนี้
กลวิธีความสุภาพดานบวกนี้ พิธีกรทั้งสองมักเลือกใชกับประเด็นคําถามที่เกี่ยวกับภาพลักษณ
ของแขกรับเชิญ โดยพิธีกรเลือกที่จะใหกําลังใจและใหความเปนมิตรกับแขกรับเชิญ เพื่อที่แขกรับเชิญจะได
รูสึกสบายใจและสะดวกใจในการตอบคําถามมากขึ้น สวนความถี่ของการใชกลวิธีนี้ พิธีกรทั้งสองใชกับ
ผูมีฐานะทางสังคมสูงกวาตน มากกวาใชกับผูมีฐานะทางสังคมหรืออายุนอยกวาตน แตมีความสนิทสนม
กับตนมากกวา
3. กลวิธคี วามสุภาพดานลบ (Negative Politeness) คือ การกลาวถอยคําหรือการพูดตรงประเด็น
แบบที่มีการตกแตงถอยคําเปนพฤติกรรมที่แสดงความนับถือ ซึ่งจากการศึกษา พบวา ณวัฒนใชกลวิธี
การตั้งคําถามเชิงสุภาพแบบความสุภาพดานลบในการสัมภาษณโซไรดา ประมาณรอยละ 12 และตาย
ประมาณรอยละ 11 สวน Stephen ใชกลวิธกี ารตัง้ คําถามเชิงสุภาพแบบความสุภาพดานลบในการสัมภาษณ
Hillary ประมาณรอยละ 24 และ Jessica ประมาณรอยละ 11 ดังตัวอยาง
ตัวอยางที่ 9
ณวัฒน: เขาจัดลําดับในเมืองไทยอยูในลําดับตน ๆ เลย ไม 2 ก็ 3 ของโลกที่เกี่ยวของกับการคาสัตวปา
โดยเฉพาะมุงประเด็นมาที่ชา งดวย ในฐานะคนที่ตอสูมา 21 ป รูสึกลมเหลวไหมครับ
ในสายตาชาวโลก
โซไรดา: ในสายตาชาวโลกเนีย่ เออ เขาจะเขาใจนะคะวาองคกรในประเทศทํางานไดยากมากโดยเฉพาะ
อยางยิ่งมูลนิธิเพื่อนชางเราเปนองคกรเล็กทีเดียว เสียงเรียกรองไปยังรัฐบาลกี่สมัยก็ยังเบาอยู
ทีนี้เมื่อตางประเทศพูดมาเนี่ย บอกตรง ๆ วาตัวเองก็เสียใจ เพราะวาเราเองไมอยากใหใครมา
วาประเทศชาติ แตวาเราตองยอมรับความจริงวาสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ย มันเกิดขึ้นจริง เราควรที่จะให
ชาวโลกเขารูวาเรากําลังแกไขอยู และแกอยางไร
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ตัวอยางที่ 10
ณวัฒน: ครับ เขาบอกวาคนเรามีชื่อเสียงมันยาก แตเวลามีชื่อเสียงแลว รักษาชื่อเสียงยิ่งยากใหญ
ตายกลัวในจุดนี้ไหมครับ เพราะวามันเปนเหมือนกับชีวิตปจจุบันของคนในวงการบันเทิง
ตาย:
ก็ถามวากลัวไหม คือจริง ๆ ถาเกิดวาเราไปเปรียบเทียบ ถามวาโดงดังเนีย่ เวลาผูห ลักผูใ หญหรือ
วาคนทีส่ รางศิลปนนะคะ อาจจะพยายามทําใหโดงดังได แตเราจะรักษาไวใหไดนานทีส่ ดุ ถาเรา
ตัง้ คําถามอยูต ลอด เราเองอาจจะอยูล าํ บากนะคะ ตายคิดวาตายอยูแ บบเนีย้ แบบผูห ญิงธรรมดา
งาย ๆ เรียบงายแบบนี้ก็คอื ก็อยูได
ในตัวอยางที่ 9-10 คําถามนี้เปนคําถามตอนที่พิธีกรถามโซไรดาเกี่ยวกับปญหาการคาสัตวปา
โดยเฉพาะชางในประเทศไทย โดยใชกลวิธีการตั้งคําถามเชิงสุภาพแบบความสุภาพดานลบ ซึ่งเปนการใช
คําถามโดยใชถอยคําที่มีการตกแตงในลักษณะการใชคําถามที่มาจากประโยคบอกเลาที่ประกอบดวยคํา
ที่แสดงการถาม คือ คําวา “ไหม” และไมระบุผูรับสาร แสดงการเนนที่สิทธิเสรีภาพของผูรับสารเปนหลัก
กลาวคือผูร บั สารมีเสรีภาพในการเลือกคําตอบตอคําถามประเภทปลายปดนี้ และไมวา คําตอบจะเปนอยางไร
ก็ลวนแตสรางภาพลักษณที่ดีใหกับผูตอบ เนื่องจากคําถามประกอบดวยการแสดงความยกยองนับถือ
ดวยการถามถึงความรูสึกดานลบที่อาจเกิดขึ้นในระหวางการทุมเทพยายามมายาวนาน รวมถึงการแสดง
ความยกยองดวยการเกริ่นถึงการรักษาชื่อเสียงเมื่อถามตายเกี่ยวกับการรักษาชื่อเสียง
ตัวอยางที่ 11
Stephen: I – I agree. Did you happen to see the president’s speech at the U.N. today?
Hillary:
I saw parts of it, yes.
Stephen: What did you -- What did you make of it?
Hillary:
I thought it was very dark, dangerous, not the kind of message that the leader of the
greatest nation in the world should be delivering.
ตัวอยางที่ 12
Stephen: You’re a TV producer, he’s in the music industry, and this is trouble people.
Jessica: He’s a wild musician.
ในตัวอยางที่ 11-12 คําถามนีเ้ ปนคําถามตอนทีพ่ ธิ กี รถาม Hillary เกีย่ วกับการฟงคํากลาวสุนทรพจน
ของประธานาธิบดีโอบามาตอที่ประชุมสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติผานสื่อโทรทัศน โดยใชกลวิธีการ
ตั้งคําถามเชิงสุภาพแบบความสุภาพดานลบ ซึ่งเปนการใชคําถามโดยใชถอยคําที่มีการตกแตงในลักษณะ
การใชคําถามที่มาจากประโยคบอกเลา เชน การใชรูปถามแบบ Yes / No Question ซึ่งเปนรูปภาษาที่ใช

272

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 12 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม 2561- กันยายน 2561

เพื่อตองการคําตอบรับหรือปฏิเสธ เปนการถามที่ผูถามอาจจะมีขอมูลอยูบางวานาจะเปนอยางนั้นอยางนี้
แตถามเพือ่ ใหเกิดความแนใจวาเปนจริงตามทีเ่ ขาใจหรือไม ซึง่ ในกรณีนเี้ ปนการถามเพือ่ นําเขาสูป ระเด็นเรือ่ ง
ความคิดเห็นของ Hillary ตอสุนทรพจนดังกลาว และพิธีกรแนใจวา Hillary ไดฟงสุนทรพจนนี้แนนอน
และสุนทรพจนนี้ก็เปนประเด็นที่ถูกวิพากษวิจารณ ซึ่งเปนนัยดานลบที่แฝงมากับคําถาม ในขณะเดียวกัน
ก็เปนการเปดโอกาสให Hillary ไดแสดงวิสัยทัศนในฐานะผูสมัครประธานาธิบดีในขณะนั้น และใชวิธีการ
ตัง้ คําถามในลักษณะดังกลาวถาม Jessica เกีย่ วกับชีวติ คูข องเธอ ดวยการกลาวถึงอาชีพของเธอและสามีวา
นาจะเปนปญหาดวยมุมมองทีเ่ ปนการมองโลกในแงรา ย แตขณะเดียวกันก็เปนการยกยองนับถือผูท กี่ ลาวถึง
โดยนัยวาสามารถใชชีวิตคูรวมกันมาไดทั้ง ๆ ที่นาจะมีปญหา
กลวิธคี วามสุภาพดานลบนี้ พิธกี รทัง้ สองมักเลือกใชกบั ประเด็นคําถามทีเ่ กีย่ วกับความขัดแยงหรือ
ปญหาของแขกรับเชิญที่เปนที่ทราบกันอยูแลวโดยไมตองกลาวถึง เพื่อหลีกเลี่ยงการคุกคามหนาของ
แขกรับเชิญ ขณะเดียวกันก็เลือกที่จะแสดงความนับถือที่แขกรับเชิญสามารถจัดการกับปญหาและอุปสรรค
เหลานั้นได สวนความถี่ของการใชกลวิธีนี้ พิธีกรทั้งสองใชกับผูมีฐานะทางสังคมสูงกวาตน มากกวาใชกับ
ผูมีฐานะทางสังคมหรืออายุนอยกวาตน แตมีความสนิทสนมกับตนมากกวา
4. กลวิธแี บบไมตรงประเด็น (Off Record) คือ การกลาวถอยคําหรือการพูดทีไ่ มไดแสดงเจตนา
อยางชัดเจนวากําลังทําอะไร ผูฟ ง ตองตีความเอาเองวาผูพ ดู ตองการสือ่ อะไร ซึง่ จากการศึกษา พบวา ณวัฒน
ใชกลวิธีการตั้งคําถามเชิงสุภาพแบบไมตรงประเด็นในการสัมภาษณโซไรดา ประมาณรอยละ 60 และตาย
ประมาณรอยละ 41 สวน Stephen ใชกลวิธีการตั้งคําถามเชิงสุภาพแบบไมตรงประเด็นในการสัมภาษณ
Hillary ประมาณรอยละ 48 และ Jessica ประมาณรอยละ 11 ดังตัวอยาง
ตัวอยางที่ 13
ณวัฒน: ถาประหยัดไดก็ประหยัดหมดแหละ
โซไรดา: หมดเลยคะ อาคารของมูลนิธิที่อยูที่รามอินทราก็ปดแลว ตอนนี้ใหสมัชชาสิ่งแวดลอมใช
กําลังจะเปดขึ้นมาใหมเพื่อที่จะขอใหทางเจาหนาที่สมัชชาชวยงานมูลนิธิดวย ไมงั้นตัวเอง
เดินทางมากก็เสียคาใชจายสูง แลวก็งานรณรงคมันตองใชคนเพื่อที่ลําปางเราจะมีแตหมอ
แลวก็เจาหนาที่การเงินเพียงทานเดียว
ณวัฒน: ครับผม สรุปคาใชจายตอเดือนเนี่ย อยางไรก็แลวแตตองมี 1 ลานบาท
โซไรดา: ใชคะ
ณวัฒน: เปนอยางตํ่า
โซไรดา: ใชคะ
ตัวอยางที่ 14
ณวัฒน: โรงเรียน มหาวิทยาลัยก็ไมไดเรียนแลว ชีวิตดูเหมือน ณ ตอนนั้นสงสัยจะเศรา
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มันไขวเขว เควงควางไปหมด และก็คือคุณแมเองก็ใหกําลังใจตายอยูเหมือนกัน ตอนนั้น
บอกวาก็ลองดูแลวกัน คือจริง ๆ มันมีมหาวิทยาลัย มีรามคําแหง
ครับ
มีมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่แบบเปดโอกาสใหสําหรับคนทํางานไปทํางานกอนไหม
ครับ
ก็ลงไปกับคุณแม แมแตโรงงานกรุงเทพฯ ตายเองยังไมรูเลยวาตัวเองจะทํางานอะไรตอนนั้น
ตามคุณแมมา
ตามคุณแมมา คุณแมก็อยูแคมปคนงาน ซักเสื้อผาใหคนงานกอสราง ตัวละไมกี่บาทเองคะ

ในตัวอยางที่ 13-14 คําถามนี้เปนคําถามตอนที่พิธีกรถามโซไรดาเกี่ยวกับรายจายของมูลนิธิใน
การดูแลชาง โดยใชกลวิธีการตั้งคําถามเชิงสุภาพแบบไมตรงประเด็น ซึ่งเปนการใชคําถามโดยใชประโยค
บอกเลาทีม่ เี จตนาเพือ่ การถามใหตอบ ซึง่ ไมไดกลาวโดยใชคาํ ทีแ่ สดงการถาม เปนการกลาวถอยคําในลักษณะ
ทีม่ คี วามหมายบงชีเ้ ปนนัยใหผฟู ง ทราบวาเปนการถามเพือ่ ใหตอบ และมีการใชถอ ยคํากํากวมหรือคลุมเครือ
ในลักษณะที่มีความหมายครอบคลุมหรือสรุปแบบรวบยอด คือ คําวา “ตอง” และใชถอยคําคลุมเครือ
ในลักษณะทีม่ คี วามหมายแบบรวบยอด คือ คําวา “สงสัย” เมือ่ ถามตายเกีย่ วกับชีวติ หลังเรียนจบมัธยมศึกษา
ปที่ 6 ซึ่งแสดงเจตนาเพื่อการถามดวย
ตัวอยางที่ 15
Stephen: But, wait a second. It must not have been easy.
Hillary:
No.
Stephen: It must not have been easy to write this book.
Hillary:
It wasn’t easy. It was painful. It was horrible reliving it.
ตัวอยางที่ 16
Stephen: And the other 7 episodes are …
Jessica: Just me sitting in a cell. It’s very compelling. The detective becomes fix on this case
because this behavior is very unusual.
ในตัวอยางที่ 15 – 16 คําถามนี้เปนคําถามตอนที่พิธีกรถาม Hillary เกี่ยวกับการเขียนหนังสือชื่อ
What Happened โดยใชกลวิธกี ารตัง้ คําถามเชิงสุภาพแบบไมตรงประเด็น ซึง่ เปนการใชคาํ ถามโดยใชประโยค
บอกเลาทีม่ เี จตนาเพือ่ การถามใหตอบ ซึง่ ไมไดกลาวโดยใชคาํ ทีแ่ สดงการถาม เปนการกลาวถอยคําในลักษณะ
ทีม่ คี วามหมายบงชีเ้ ปนนัยใหผฟู ง ทราบวาเปนการถามเพือ่ ใหตอบ และมีการใชถอ ยคําคลุมเครือในลักษณะ
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ที่มีความหมายครอบคลุมหรือสรุปแบบรวบยอด คือ คําวา “Must” แตเมื่อถาม Jessica พิธีกรใชวิธีการถาม
แบบครุมเครือดวยการถามแบบไมจบความ ซึ่งเปนการแสดงเจตนาในการถามเพื่อใหผูฟงตอบดวย
กลวิธีความสุภาพแบบไมตรงประเด็นนี้ พิธีกรทั้งสองมักใชในกรณีตั้งคําถามติดตาม (Follow-Up
Questions) เพือ่ ขยายความในประเด็นทีจ่ ะสรางภาพลักษณทดี่ ใี หแกแขกรับเชิญ สวนความถีข่ องการใชกลวิธี
ความสุภาพแบบไมตรงประเด็นนี้ พิธีกรทั้งสองใชกลวิธีนี้กับผูมีฐานะทางสังคมสูงกวาตน มากกวาใชกับ
ผูมีฐานะทางสังคมหรืออายุนอยกวาตน แตมีความสนิทสนมกับตนมากกวา

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาการใชกลวิธีการตั้งคําถามเชิงสุภาพในการสัมภาษณแขกรับเชิญของณวัฒน
และ Stephen ซึง่ เปนไปในทิศทางเดียวกัน ทําใหสรุปไดวา นอกจากการคํานึงถึงภาพลักษณของแขกรับเชิญ
ในฐานะพิธีกรของรายการประเภททอลกโชว ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อยกยองใหเกียรติแขกรับเชิญผูมีชื่อเสียง
หรือเปนบุคคลสําคัญ (Kuanhavech, 2002) ที่เปนปจจัยหลักในการเลือกใชกลวิธีความสุภาพแลว ปจจัย
ทางสังคมที่สงผลตอการเลือกใชกลวิธีการตั้งคําถามเชิงสุภาพของณวัฒน และ Stephen ตอแขกรับเชิญ
ไดแกฐานะทางสังคม อายุ และความสนิทสนม
1. ฐานะทางสังคม
ณวัฒนมีการใชกลวิธีการตั้งคําถามเชิงสุภาพแบบความสุภาพดานบวกและแบบความสุภาพ
ดานลบถามโซไรดาในอัตราสวนทีม่ ากกวาถามตาย เนือ่ งจากโซไรดาและตายมีอาชีพทีแ่ ตกตางกัน กลาวคือ
โซไรดาเปนผูกอตั้งและทําหนาที่เปนเลขาธิการมูลนิธิเพื่อนชาง ซึ่งถือเปนองคกรสาธารณประโยชนที่ทํางาน
เพื่อประเทศชาติองคกรหนึ่ง สวนตายมีอาชีพเปนนักรองลูกทุง จึงจัดวาโซไรดามีสถานภาพทางสังคมสูงกวา
พิธกี ร เชนเดียวกับการสัมภาษณของ Stephen ซึง่ Hillary และ Jessica ก็มอี าชีพทีแ่ ตกตางกัน นัน่ คือ Hillary
เคยดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศสหรัฐอเมริกา สวน Jessica มีอาชีพเปนนักแสดง
และนางแบบ ซึ่งถือวา Hillary มีสถานภาพทางสังคมสูงกวาพิธีกร การที่ณวัฒน และ Stephen ใชกลวิธีการ
ตั้งคําถามเชิงสุภาพตามลักษณะที่ปรากฏนั้นจึงเปนเพราะฐานะทางสังคมที่แตกตางกันระหวางแขกรับเชิญ
ทั้งสองทาน
2. อายุ
ณวัฒนมีการใชกลวิธีการตั้งคําถามเชิงสุภาพแบบตรงประเด็นถามตายในอัตราสวนที่มากกวา
ถาม โซไรดา และ Stephen ก็มีการใชกลวิธีการตั้งคําถามเชิงสุภาพแบบเดียวกันถาม Jessica ในอัตราสวน
ที่มากกวาถาม Hillary เนื่องจากตายมีอายุนอยกวาณวัฒน ในขณะที่โซไรดามีอายุมากกวาณวัฒน ซึ่งก็เปน
ไปในทิศทางเดียวกันกับการสัมภาษณ Hillary และ Jessica ของ Stephen ที่ Jessica ก็มีอายุนอยกวา
Stephen ในขณะที่ Hillary มีอายุมากกวา Stephen และจากการสัมภาษณของ Stephen นั้น แสดงใหเห็น
วาปจจัยทางอายุก็มีอิทธิพลตอการเลือกใชกลวิธีการตั้งคําถาม แมวาสังคมตะวันตกไมไดมีระบบอาวุโส
ที่ชัดเจนเชนในสังคมไทยเทาใดนัก
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3. ความสนิทสนม
ณวัฒนยังมีการใชกลวิธีการตั้งคําถามเชิงสุภาพแบบไมตรงประเด็นถามโซไรดาในอัตราสวน
ที่มากกวาถามตาย และ Stephen ก็มีการใชกลวิธีการตั้งคําถามเชิงสุภาพแบบเดียวกันถาม Hillary
ในอัตราสวนที่มากกวาถาม Jessica เนื่องจากความสัมพันธของณวัฒนและโซไรดา มีระยะหางนอยกวา
ความสัมพันธของณวัฒนและตาย ดังจะเห็นไดจากการที่ณวัฒนเรียกโซไรดาวา “พี่โซ” และโซไรดาก็แทน
ตัวเองวา “พี่” ตลอดการสนทนา ซึ่งเปนการแสดงถึงความสนิทสนม ในขณะที่เรียกตายวา “ตาย” ดาน
ความสัมพันธของ Stephen และ Hillary ก็มีระยะหางนอยกวาความสัมพันธของ Stephen และ Jessica
ดังจะเห็นไดจาก Stephen มักใชคําถามสวนใหญที่เปนประโยคบอกเลาที่ขึ้นเสียงสูงตอนทายถาม Hillary
ซึง่ แสดงจุดประสงคเพือ่ รักษาความสนิทสนมระหวางคูส นทนา สงผลใหปรากฏอัตราการใชกลวิธกี ารตัง้ คําถาม
เชิงสุภาพในลักษณะดังกลาว
ดานปจจัยทางสังคมที่สงผลตอการเลือกใชกลวิธกี ารตั้งคําถามเชิงสุภาพ ผูวิจัยตั้งขอสังเกตวา
ฐานะทางสังคมของคูสนทนา สงผลตอการปรับรูปแบบกลวิธีการตั้งคําถามเชิงสุภาพที่แตกตางกัน กลาวคือ
พิธกี รจะเลือกใชคาํ ถามเชิงสุภาพแบบการใชกลวิธคี วามสุภาพดานลบในอัตรารอยละทีส่ งู กวากับแขกรับเชิญ
ที่มีฐานะทางสังคมสูงกวาตนเอง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดเรื่องระบบชนชั้นในสังคมไทยที่ความแตกตาง
ดานฐานะทางสังคมเกิดจากอาชีพเปนสําคัญ และขอคนพบนี้ยังสะทอนถึงระบบอาวุโสในสังคมไทยและ
สังคมตะวันตกดวย แมวา สังคมตะวันตกจะไมไดมรี ะบบอาวุโสทีช่ ดั เจนเชนในสังคมไทยเทาใดนัก นอกจากนี้
ระดับความสนิทสนมระหวางผูพูดและผูฟงนั้นเปนอีกปจจัยหนึ่งที่สงผลตอการเลือกใชกลวิธีการตั้งคําถาม
เชิงสุภาพ หากระดับความสัมพันธระหวางคูสนทนาหางกันมาก ผูถามมักใชกลวิธีความสุภาพแบบไมตรง
ประเด็นในอัตรารอยละทีต่ าํ่ กวาคูส นทนาทีม่ คี วามสนิทสนมกันมาก ในทางตรงกันขาม หากระดับความสัมพันธ
ระหวางคูสนทนาหางกันไมมาก ผูถามมักใชกลวิธีความสุภาพแบบไมตรงประเด็นในอัตรารอยละที่สูงกวา
คูสนทนาที่ไมมีความสนิทสนมกันมาก ซึ่งผลการศึกษานี้สอดคลองกับงานวิจัยของ Kitikanan (2010)
ที่พบวา อาชีพ อายุ และความสนิทสนมของคูสนทนาสงผลตอการปรับรูปแบบคําถามเชิงสุภาพในกลวิธี
ที่แตกตางกัน และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ Lai Jie, Trongdii & Zuu Kwan (2010) ที่ศึกษากลวิธี
ความสุภาพในวัจนกรรมการขอรองและการปฏิเสธระหวางพนักงานขายและลูกคาชาวจีน และพบวาปจจัย
ทางสังคมทีม่ อี ทิ ธิพลตอการเลือกใชกลวิธคี วามสุภาพ คือ อํานาจภาระหนาที่ ระยะหางทางสังคม เพศกับอายุ
ผูวิจัยเห็นวาขอคนพบที่นาสนใจนี้เปนการแสดงใหเห็นถึงการเลือกใชกลวิธีการตั้งคําถาม
เชิงสุภาพอยางมีหลักการของพิธีกรมืออาชีพในการสัมภาษณแขกรับเชิญ ซึ่งเปนการนําเสนอแนวทางหนึ่ง
ในการนําไปประยุกตใชสาํ หรับการใชภาษาในการสือ่ สารขามวัฒนธรรมผานสือ่ ตาง ๆ โดยเฉพาะสือ่ โทรทัศน
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สรุป
จากการศึกษากลวิธีการตั้งคําถามเชิงสุภาพของณวัฒน และ Stephen ที่สัมภาษณแขกรับเชิญนั้น
พบวา ทั้งณวัฒนและ Stephen ไมไดจํากัดอยูที่กลวิธีการตั้งคําถามเชิงสุภาพแบบใดแบบหนึ่งเทานั้น
แตเลือกใชกลวิธีการตั้งคําถามเชิงสุภาพที่หลากหลาย ซึ่งกลวิธีการตั้งคําถามเชิงสุภาพหลักที่พบใชใน
การสัมภาษณแขกรับเชิญทั้งสองทานของณวัฒนและ Stephen ไดแก กลวิธีตรงประเด็น กลวิธีความสุภาพ
ดานบวก กลวิธีความสุภาพดานลบ และกลวิธีแบบไมตรงประเด็น โดยคํานึงถึงภาพลักษณของแขกรับเชิญ
และปจจัยทางสังคมเปนสําคัญ
ในการตั้ ง คํ า ถามเชิ ง สุ ภ าพของณวั ฒ น ที่ สั ม ภาษณ โ ซไรดา ซาลวาลาและ ต า ย อรทั ย นั้ น
พบความแตกตางกันใน 2 ประเด็น คือ 1) พิธีกรใชกลวิธีตรงประเด็นสัมภาษณตาย อรทัยมากกวาโซไรดา
ซาลวาลา 2) พิธีกรใชกลวิธีความสุภาพดานบวก กลวิธีความสุภาพดานลบ และกลวิธีแบบไมตรงประเด็น
สัมภาษณโซไรดา ซาลวาลามากกวาตาย อรทัย สําหรับการตั้งคําถามเชิงสุภาพของ Stephen ที่สัมภาษณ
Hillary Clinton และ Jessica Biel มีความแตกตางกันใน 2 ประเด็นคือ 1) พิธีกรใชกลวิธีตรงประเด็น
และกลวิธีความสุภาพดานบวกสัมภาษณ Jessica Biel มากกวา Hillary Clinton 2) พิธีกรใชกลวิธี
แบบไมตรงประเด็นและกลวิธคี วามสุภาพดานลบสัมภาษณ Hillary Clinton มากกวา Jessica Biel ดานปจจัย
ทางสังคมทีส่ ง ผลใหอตั ราการเลือกใชกลวิธกี ารตัง้ คําถามเชิงสุภาพของณวัฒน และ Stephen ตอแขกรับเชิญ
ทั้ง 4 ทานแตกตางกันนั้น ไดแก ฐานะทางสังคม อายุ และความสนิทสนม
อนึ่ง เปนที่นาสนใจวาไมพบกลวิธีความสุภาพแบบไมพูดจากการสัมภาษณของทั้ง 2 รายการนี้
แตอยางใด ซึ่งสามารถอธิบายไดวา เนื่องจากรายการทอลกโชวเปนรายการที่ตองใชเวลาอยางจํากัด
จึงไมอาจปลอยใหเวลาสูญเปลาไปโดยการไมแสดงทาทีหรือไมกลาวถอยคําใด ๆ ในการสัมภาษณเพื่อ
รักษาหนาผูฟง จึงมีการเลือกใชกลวิธีความสุภาพแบบอื่นแทน
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