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 This research is aimed at studying parameters affecting coherence of interactions in a 
Thai chatroom.  The parameters studied are cohesion, turn-allocation, and topical relevance.  
The results reveal first that the most frequently used cohesive elements are zero pronouns and 
address terms, in that order.  However, there is no relationship between the number of 
intervening messages and the use of cohesive elements.  Second, the most frequently found 
turn-allocation strategies are address terms and inquiries, in that order.  Finally, the 
participants are found to observe the rule of relevance more than flouting or violating 
relevance in their responses. 

Despite the fact that adjacency pairs in the chatroom are disrupted by other 
messages, participants manage to understand one another.  They use cohesive elements and 
turn-allocation strategies to compensate for the fragmented nature of conversational 
exchanges.  Addressing someone by name can help pin down the intended respondent in an 
adjacency pair and avoid ambiguity in the structure of exchanges.  Inquiry is another 
important strategy.  When an inquiry has been produced, it is likely that the addressed 
participant will be the next speaker, and that they will produce a relevant response.  Thus this 
strategy creates coherence by linking turns.  Moreover, coherence of interaction is facilitated 
by topical relevance.  The results reveal that although participants in the chatroom have the 
freedom to respond to any and as many utterances as they desire, they still observe the rule 
of relevance in their responses.  In sum, coherence of interaction is based on the interplay of 
cohesion, turn-allocation, and relevance. 
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บทท่ี  1 
 

บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 
การสื่อสารในปจจุบันมีความกาวหนาเปนอยางมาก  เราสามารถสื่อสารกันได

โดยไมตองเห็นหนากัน  ไมเคยรูจักกันมากอน  อยางเชน  การสื่อสารทางอินเทอรเน็ต  ซึ่งเปนการ
สื่อสารท่ีแตกตางจากการสนทนาท่ีเห็นหนากันในชีวิตประจําวัน  ผูสนทนาจะไมไดยินเสียงและ
เห็นหนาของอีกฝาย  แตเปนการสื่อสารท่ีผานทางคอมพิวเตอร  โดยพิมพขอความตางๆ ผาน
แปนพิมพ  การสนทนาท่ีเกิดข้ึนทางอินเทอรเน็ตแบงเปน  การสนทนาท่ีเกิดข้ึนในเวลาเดียวกัน  
(synchronous mode)  ซึ่งหมายถึง  การสนทนาท่ีผูสงสารและผูรับสารสามารถสงขอความและ
รับขอความในเวลาเดียวกัน  และโตตอบกันไดโดยทันที  ขอความที่สงจะปรากฏอยูบนหนาจอ
คอมพิวเตอรเพียงชั่วขณะ  และจะถูกแทนท่ีโดยขอความใหม  เชน  การสนทนาท่ีเกิดข้ึนในหอง
สนทนา  (chatroom)  ใน  www.pantip.com www.sanook.com www.thaiicq.com 
www.hunsa.com www.thaionline.com www.sabye.com  เปนตน  และการสนทนาโดยผาน
โปรแกรมไออารซี  (Internet Relay Chat: IRC)  มัด  (Multi-User Dimensions or Dungeons: 
MUDs)  เปนตน  นอกจากน้ัน  ยังมี  การสนทนาท่ีไมไดเกิดข้ึนในเวลาเดียวกัน  (asynchronous 
mode)  ซึ่งเปนการสนทนาท่ีผูสงสารและผูรับสารไมจําเปนตองสงขอความและรับขอความในเวลา
เดียวกัน  ท้ังผูสงสารและรับสารไมไดอยูหนาจอคอมพิวเตอรพรอมกัน  ขอความท่ีสงจะถูกเก็บไว
จนกวาผูรับจะเปดอาน  เชน  ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  (electronic mail  หรือ  e-mail)  กลุมขาว  
(newsgroup)  กระดานขาว  (webboard)  เปนตน 

แฮร่ิง (Herring, 2001)  กลาววาภาษาที่ใชในอินเทอรเน็ตท่ีเปนการสนทนาใน
เวลาเดียวกันจะเปนภาษาที่ไมคอยมีความถูกตอง  ไมคอยมีความซับซอน  และไมคอยมีความ
ตอเน่ืองเหมือนกับภาษาเขียน  เน่ืองจากผูใชจะพิมพขอความสั้นๆ  เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว
ในการสนทนาโตตอบกัน  จึงทําใหเกิดการละประธาน  คําสรรพนาม  มีการใชคํายอ  เชน  mtg  
แทนคําวา  meeting  เปนตน  จะเห็นไดวาภาษาที่ใชในการสนทนาท่ีเกิดข้ึนในเวลาเดียวกันจะ
เปนภาษาที่มีลักษณะตางจากภาษามาตรฐาน  ผูสนทนาจะเลือกใชคําท่ีสั้น  เพื่อสะดวกในการ
พิมพ  และสามารถโตตอบไดอยางทันทวงที  การพิมพสวนใหญจึงไมคอยมีการวางแผนมากนัก  
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การสนทนาในเวลาเดียวกันตางจากการสนทนาที่ไมไดเกิดข้ึนในเวลาเดียวกัน  เน่ืองจากเปนการ
สนทนาท่ีไมไดมีขอจํากัดเก่ียวกับเวลาในการพิมพ  ไมตองโตตอบโดยทันที  ผูสงมีเวลาในการ
สรางประโยค  แกไข  เรียบเรียง  ตรวจทานขอความกอนท่ีจะสงได  ตัวอยางเชน  ในการเขียน
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  ถาเปนเร่ืองสวนตัว  ลักษณะภาษาก็อาจจะมีการใชคํายอ  การละ
เคร่ืองหมายตางๆ  และการละคําท่ีแสดงหนาท่ีทางไวยากรณ  อยางไรก็ตาม  ถาเปนการเขียนท่ี
เปนทางการ  โครงสรางทางภาษาก็ยังคงมีความซับซอน  มีลักษณะคลายกับการเขียนจดหมายท่ี
เปนทางการโดยท่ัวไป  เชน  มีการใชโครงสรางการกลายเปนนามวลี  (nominalizations)  มีการใช
โครงสรางประโยคยอยรอง  (subordinate clauses)  ประโยคยอยเติมเต็ม  (complement 
clauses)  และมีการใชกรรมวาจก  (passive voice)  เปนตน  ดังน้ัน  อาจสรุปไดวาภาษาท่ีใชใน
อินเทอรเน็ตเปนภาษาท่ีมีความหลากหลาย  มีการผสมผสานกันระหวางภาษาพูดและภาษาเขียน  
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเดวิสและบรูเวอร  (Davis & Brewer, 1997)  ท่ีกลาววาการสื่อสารที่
เกิดข้ึนในอินเทอรเน็ตเปน  การพูดโดยการเขียน  ไมใชเปนเพียงการพูดหรือการเขียนเพียงอยางใด
อยางหน่ึง 

จากลักษณะภาษาท่ีใชในการสื่อสารทางอินเทอรเน็ตท่ีไดกลาวมา  ผูวิจัยสนใจท่ี
จะศึกษาการสนทนาท่ีเกิดข้ึนในเวลาเดียวกันในหองสนทนา  เน่ืองจากการสนทนาดังกลาวมีผูใช
กันอยางแพรหลายและเปนท่ีนิยมมากในปจจุบัน  ท้ังยังเปนการสนทนาท่ีคลายกับการสนทนาใน
ชีวิตประจําวันมาก  และการสนทนาท่ีเกิดข้ึนก็เปนการสนทนาท่ีไมเปนทางการ  ภาษาท่ีใชมี
ลักษณะของท้ังภาษาพูดและภาษาเขียนผสมกันอยางเห็นไดชัด  กลาวคือ  ผูสนทนาสนทนาโดย
ใชการพิมพซึ่งเปรียบไดกับการเขียน  แตการเขียนน้ันเปนการเขียนท่ีใชภาษาพูด  และท่ีนาสนใจ
อีกประการหน่ึง  คือ  จุดมุงหมายในการสนทนาในหองสนทนา  เพื่อสรางมิตรภาพ  ผูสนทนาสวน
ใหญจะไมรูจักกันมากอน  แตการสนทนากลับมีความเปนกันเองมาก  การพูดคุยสวนใหญจึง
เปนไปเพื่อความสนุกสนาน  นอกจากน้ัน  สาเหตุประการสําคัญอีกประการหน่ึงท่ีผูวิจัยสนใจท่ีจะ
ศึกษาการสนทนาในหองสนทนา  เปนเพราะในภาษาไทยมีงานวิจัยท่ีศึกษาการสนทนาในหอง
สนทนานอยมากเมื่อเทียบกับงานวิจัยในภาษาอังกฤษ  ดังน้ัน  จึงนาศึกษาลักษณะของภาษาไทย
ท่ีเกิดข้ึนในหองสนทนาไทย 

ท้ังน้ีเพื่อใหเขาใจลักษณะและธรรมชาติของหองสนทนามากขึ้น  ผูวิจัยได
วิเคราะหลักษณะการสื่อสารในหองสนทนา  โดยใชการวิเคราะหชาติพันธุวรรณนาแหงการสื่อสาร
ของซาวิลล ทรอยค (Saville-Troike, 1982)  มาอธิบายปรากฏการณการใชภาษาในหองสนทนา  
เน่ืองจากการวิเคราะหชาติพันธุวรรณนาแหงการสื่อสารเปนการศึกษาบทบาทของภาษาในการ
สื่อสารของคนในชุมชน  ซึ่งในที่น้ี  คือ  กลุมคนในหองสนทนา  นอกจากนั้น  ยังเปนการศึกษาโดย
ละเอียดถึงวิธีการใชภาษาในวัฒนธรรมตางๆ  (Hymes, 1962 อางใน อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ, 
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2541)  โดยการวิเคราะหประกอบดวยการวิเคราะห  3  หนวย  ไดแก  1) สถานการณสื่อสาร  
(communicative situation)  2) เหตุการณสื่อสาร  (communicative event)  และ  3) วัจนกรรม
สื่อสาร  (communicative act)  ใน  3  หนวยน้ี  ซาวิลล-ทรอยคถือวาเหตุการณสื่อสารเปนหนวย
ท่ีสําคัญท่ีสุด  และเปนหัวใจของการวิเคราะหชาติพันธุวรรณนาแหงการสื่อสาร  ซึ่งเหตุการณ
สื่อสารเปนสวนประกอบของสถานการณสื่อสาร  กลาวคือ  ภายในสถานการณสื่อสาร  1  
สถานการณ  ประกอบดวยเหตุการณสื่อสารหลายเหตุการณ  และแตละเหตุการณสื่อสารก็
ประกอบดวยวัจนกรรมส่ือสารหลายวัจนกรรม  ซึ่งมีรายละเอียดตอไปน้ี 

สถานการณสื่อสารเปนหนวยท่ีใหญท่ีสุด  ซึ่งบอกถึงบริบทท่ีเกิดข้ึนในการสื่อสาร  
บริบทของการสนทนาในหองสนทนาเกิดข้ึนบนหนาจอคอมพิวเตอร  และเปนการสื่อสารผานทาง
เครือขายอินเทอรเน็ต  ภายในสถานการณสื่อสารในหองสนทนา  ประกอบดวยเหตุการณสื่อสาร
หลายเหตุการณ  เชน  การทักทาย  การถาม-ตอบ  การอําลา  ซึ่งในแตละเหตุการณสื่อสารก็
ประกอบดวยวัจนกรรมส่ือสารหลายวัจนกรรม  อยางไรก็ตาม  การสนทนาในหองสนทนาไม
สามารถเรียงลําดับวัจนกรรมใหเห็นไดอยางชัดเจน  แตวัจนกรรมท่ีพบบอยและเกิดข้ึนเปนประจํา
ท่ีสามารถเรียงลําดับวัจนกรรมได  คือ  วัจนกรรมการทักทายของผูสนทนาเมื่อเร่ิมเขาหองสนทนา  
หลังจากน้ัน  ผูสนทนาก็จะใชวัจนกรรมการถาม-ตอบเปนสวนใหญในการสนทนา  และทายสุดเมื่อ
ผูสนทนาตองการออกจากหองสนทนาก็จะมีวัจนกรรมการอําลาเกิดข้ึน  ตามลําดับ  ตอไปจะกลาว
เก่ียวกับรายละเอียดขององคประกอบในเหตุการณสื่อสาร  ซึ่งเปนหัวใจของการวิเคราะหชาติพันธุ
วรรณนาแหงการสื่อสาร 

องคประกอบในเหตุการณส่ือสาร 
เหตุการณสื่อสารเปนหนวยพื้นฐานท่ีสําคัญในการวิเคราะห  และเปนหัวใจของ

การวิเคราะหชาติพันธุวรรณนาแหงการสื่อสาร  ซึ่งประกอบดวย  10  องคประกอบ  ไดแก 
1. ชนิดของเหตุการณ  (genre or type of event)  เปนการสนทนาท่ีเปนกันเอง  

ภาษาท่ีใชไมเปนทางการ 
2. หัวขอ  (topic)  มีหลากหลายรูปแบบ  จากงานวิจัยของศุนิสา  ทดลา (2542)  

ท่ีศึกษารูปแบบพฤติกรรมการสื่อสารในหองสนทนาบนเครือขายอินเทอรเน็ต  พบหัวขอท่ีสนทนา  
ดังน้ี  1) การถาม-ตอบขอมูลพื้นฐานของแตละคน  เชน  เพศ  อายุ  เปนตน  2) การถาม-ตอบ
เก่ียวกับกิจกรรมประจําวัน  เชน  ไปเท่ียวไหนมา  กําลังทําอะไรอยู  เปนตน  3) ขอความสนทนาท่ี
เปนความสัมพันธกับเพื่อนตางเพศ  เชน  บอกรัก  การจีบกัน  เปนตน 

3. วัตถุประสงคหรือหนาท่ี  (purpose or function)  ของการสนทนาในหอง
สนทนา  เพื่อสรางมิตรภาพ  ความเปนกลุมเดียวกัน  และเพื่อความสนุกสนาน 
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4. เวลา-สถานท่ี  (setting)  ขอความการสนทนาปรากฏบนหนาจอคอมพิวเตอร  
ผานเครือขายทางอินเทอรเน็ต  สวนเวลาไมจํากัด  การสนทนาเกิดข้ึนไดตลอดเวลา 

5. ผูรวมเหตุการณ  (participants)  มีท้ังผูพูด  ผูฟง  ผูแอบฟง  ซึ่งไมทราบอายุ  
เพศ  ฐานะ  และระดับการศึกษาท่ีแนชัด  จากการวิเคราะหในหองสนทนาพบวาผูรวมสนทนามีท้ัง
แบบ 1) คนหน่ึงคนพูดกับคนเพียงหน่ึงคน  (one to one)  แบบ 2) คนหน่ึงคนพูดกับคนหลายคน  
(one to many)  และ  แบบ 3) คนหลายคนพูดกับคนหลายคน  (many to many)  (ดูรายละเอียด
ไดในบทท่ี 7) 

6. รูปแบบการสื่อสาร  (message form)  มีรูปแบบภาษาท่ีเปนการพูดและพิมพ
ลงบนแปนพิมพของเคร่ืองคอมพิวเตอร  ไมสามารถแสดงอวัจนภาษาเก่ียวกับการแสดงทาทาง  
อารมณ  ความรูสึก  นํ้าเสียง  แตมีการใชรูปภาพหรือการสรางภาพท่ีแสดงอารมณและความรูสึก  
(emoticon)  โดยใชเคร่ืองหมายตางๆ  เชน  ใช  :-) (สรางจากเครื่องหมายมหัพภาคคู  ขีดกลาง  
และวงเล็บปด)  เพื่อแสดงการย้ิม  หรือใช  :p (สรางจากเครื่องหมายมหัพภาคคูกับตัวอักษรพีใน
ภาษาอังกฤษ)  เพื่อแสดงการแลบลิ้น  เปนตน 

7. เน้ือหาการสื่อสาร  (message content)  มีหลากหลายรูปแบบ  ซึ่งสวนใหญ
มักจะใชการถาม-ตอบ 

8. การลําดับวัจนกรรม  (act sequence)  การเรียงลําดับของวัจนกรรมสื่อสาร  
ซึ่งวัจนกรรมหลักๆ  ท่ีสามารถเรียงลําดับไดในหองสนทนา  ไดแก  วัจนกรรมการทักทาย  วัจนกร
รมการถาม-ตอบ  วัจนกรรมการอําลา  ตามลําดับ  ดังตัวอยางการสนทนาระหวางเบ็นซกับนอง
ชมพู 
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(1) ตัวอยางการสนทนาในหองสนทนา1ระหวางเบ็นซ2กับนองชมพู 
เบ็นซ O-> [170]3 : "I just logged on �. สวัสดีจา"   (ขอความของระบบท่ีแจงวามีผูสนทนาใหมเขามา

ในหองสนทนา) 
เบ็นซ O-> [170] : "สวัสดีครับไครวางขอคุยดวยคนนะ" วัจนกรรมการทักทาย 
นองชมพู [35] : "หวัดดคีะ เบ็น"  วัจนกรรมการทักทาย 
เบ็นซ O-> [170] : "สวัสดีครับ"  วัจนกรรมการทักทาย 
นองชมพู [35] : "เรียนท่ีไหนคะ เบ็น"  วัจนกรรมการถาม 
เบ็นซ O-> [170] : "เรียนท่ีร.ร.สุรศักดิ์มนตรีครับ" วัจนกรรมการตอบ 
เบ็นซ O-> [170] : "นองชมพูเรียนท่ีไหนครับฃ" วัจนกรรมการถาม 
นองชมพู [35] : "เรียนท่ีวิทยาลัยคะ"  วัจนกรรมการตอบ 
นองชมพู [35] : "เดี๋ยวชมพูตองเลิกเลนแลวนะคะ"   วัจนกรรมการอําลา 
นองชมพู [35] : "! I just logged off ... บายบาย!"  (ขอความของระบบท่ีแจงวาผูสนทนาออกจากหองสนทนา) 
 

นอกจากวัจนกรรมทักทาย  วัจนกรรมการถาม-ตอบ  และวัจนกรรมการอําลาท่ี
สามารถเรียงลําดับไดแลว  ในหองสนทนายังประกอบดวยวัจนกรรมอ่ืนท่ีไมสามารถเรียงลําดับได  
เชน  วัจนกรรมการขอรอง  วัจนกรรมการสั่ง  วัจนกรรมการขอโทษ  เปนตน 

9. กฎการปฏิสัมพันธ  (rules of interaction)  คือ  การไมกลาวพาดพิงถึงสถาบัน
พระมหากษัตริยและราชวงศ  ไมกลาวคําหยาบ  ไมรบกวนผูอ่ืนโดยการยอกยอนคําพูดของผูอ่ืน  
นอกจากน้ัน  ในแตละหองสนทนาจะมีผูควบคุม  เชน  ถาผูสนทนามีพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม  
หากเตือนแลวยังไมแกไข  ก็จะไมใหเขามาใชบริการในหองสนทนาอีก  เปนตน 

10. บรรทัดฐานการตีความ  (norms of interpretation)  สรางข้ึนจากความเขาใจ
รวมกันของสมาชิกในหองสนทนา  ซึ่งมีดังตอไปน้ี   

                                                           
1 ขอความในตัวอยางเปนขอความท่ีคัดลอกมาจากขอความการสนทนาจริงในหองสนทนา  ดังน้ัน  ขอความหรือ
คําท่ีพิมพผิด  จงึเกดิข้ึนจริงตามท่ีผูสนทนาพิมพ  เชน  การพิมพผิดในคําวา  "ใคร"  เปน  "ไคร"  ของเบ็นซ 
2 ชื่อของผูสนทนาในหองสนทนาจะเปนตวัเอียง  เพ่ือสะดวกในการอาน  และทําใหทราบวาเปนชือ่ของผูสนทนา
ในหองสนทนา  เชน  พิมจา  พ่ีแซว  อิอิ  ลูกเปดข้ีเหร 
3 ในขอความการสนทนา  ดานซายสุดของขอความ  คือ  ชื่อของผูสนทนา  ตอจากน้ัน  ถาเปน O-> หมายถึง ผู
สนทนาระบุวาตนเองเปนเพศชาย  ถาเปน +O หมายถึง ผูสนทนาระบุวาตนเองเปนเพศหญิง  ถาเปน O+> 
หมายถงึ ผูสนทนาระบุวาตนเองเปนกึ่งชายกึ่งหญิง  ถาไมมีเคร่ืองหมายใดๆ แสดงวาผูสนทนาไมระบุเพศของ
ตนเอง  จากน้ัน  คือ  เลขรหัสของผูสนทนาแตละคนท่ีสนทนาขณะน้ัน  (ขอมูลท่ีเก็บจากป 2544  ซึ่งยงัมเีลขรหัส
ปรากฏ  แตปจจุบันป 2547  ไมปรากฏการใชเลขรหัสแลว)  สุดทายหลังจากเคร่ืองหมายมหัพภาคคู คือ 
ขอความการสนทนาของผูรวมสนทนา 
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10.1 การใชสัญลักษณภาษา  เชน  การใชอักษรซ้ํา  โดยการใชเคร่ืองหมาย
ไมยมก  (ๆ)  เชน  หวัดดีๆๆๆๆๆๆๆ  หรือซ้ําพยัญชนะหรือสระตัวสุดทาย  เชน  วางงงงงงงงง  การ
ใชขอความซ้ํา  เชน  อยูแถวไหนคับ  อยูแถวไหนคับ  การเขียนเลียนแบบภาษาพูด  เชน  มีใครวาง
มั่งอะ  การใชขอความแสดงอารมณและความรูสึก  เชน  ใช  55555  แทนการหัวเราะ  ใช  อิอิ  
แทนการหัวเราะแบบมีเลศนัย  และใช  โอะ�โอ  แทนการตกใจ  นอกจากนั้น  ยังมีการใชคํายอ  
เชน  How r u? (r  หมายถึง  are  และ  u  หมายถึง  you)  การเขียนภาษาไทยปนภาษาอังกฤษ  
เชน  Hi นองหมู  การเขียนภาษาอังกฤษ  แตสื่อใจความเปนภาษาไทย  เชน  sawadee ja  (สวัสดี
จะ)  ja pai nai ja  (จะไปไหนจะ)  เปนตน   

10.2 การใชสัญลักษณแสดงอารมณ  (emoticon)  ซึ่งแบงออกเปน  1) 
สัญลักษณภาพ  เชน             และ              ในหองสนทนาของเว็บไซตพันธุทิพย  และ  2) 
เคร่ืองหมายอักษรแอสกี  (ASCII Art)  เชน  การใช  @^_^@  เพื่อแสดงวาผูสนทนาย้ิมจนแกมปริ  
เปนตน  ซึ่งการใชสัญลักษณดังกลาวเปนท่ีรูจักกันดีสําหรับผูรวมสนทนาทุกคน 
 

จากการวิเคราะหลักษณะของหองสนทนา  เมื่อพิจารณาในรายละเอียด  ผูวิจัย
พบขอจํากัดในการสื่อสาร  4  ประการ  ไดแก  1) เมื่อมีผูรวมสนทนาเปนจํานวนมากจะทําใหผูรวม
สนทนาเกิดความสับสนในการรับและสงสาร  2) ขอความท่ีผูรวมสนทนาสงจะถูกเรียงเปนลําดับ
โดยระบบ  จึงทําใหคูถอยคําถูกแทรก  และขอความไมตอเน่ืองกัน  3) ขาดอวัจนภาษา  ในการ
แสดงทาทาง  นํ้าเสียง  อารมณ  ความรูสึก  เพราะเปนการสนทนาผานหนาจอคอมพิวเตอร  ผู
สนทนาไมเห็นหนากัน  และ  4) ขาดการโตตอบโดยทันที  ผูวิจัยพบวาจากขอจํากัดดังกลาวจะ
นําไปสูลักษณะพิเศษในการสนทนา  ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

1) เมื่อมีผูรวมสนทนาเปนจํานวนมากจะทําใหผูรวมสนทนาเกิดความสับสนใน
การรับและสงสาร  เน่ืองจากการสนทนาในหองสนทนา  ผูรวมสนทนาสามารถสนทนากับคนหลาย
คนไดในเวลาเดียวกัน  เชน   

(2) ตัวอยางการสนทนาในหองสนทนาระหวาง  ปุระเบิดขวด  เน็ต  และ  boy   
เน็ต [225] : "บอยเลนไหน เรียน/ทํางานคะ"                               (เน็ตพูดกับบอย) 
boy [50] : "ทํางานครับ" 
เน็ต [225] : "ทํางานไรคะ อยูแถวไหนเน่ีย บอกไดเปลาคะ"         (เน็ตพูดกับบอย) 
boy [50] : "ตอน้ีอยท่ีโรงงาน"  
เน็ต [225] : "ปุ เลนไหนเหรอ เรียน/ทํางานคะ"                            (เน็ตพูดกับปุ) 
boy [50] : "ทําอยูท่ีเมืองซลครับ" 
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ปุระเบิดขวด O-> [244] : "แฟนเจอารคยุมาไดเลยปุวางอยู"        (ปุพูดกับแฟนเจอาร) 
ปุระเบิดขวด O-> [244] : "เน็ตคยุกับปุไดครับ"                           (ปุพูดกับเน็ต) 
แฟนเจอาร +O [35] : "ปุเราคุยดวยไดไหม"                                (แฟนเจอารพูดกับปุ) 
เน็ต [225] : "คุยกับปุก็ไดคะ"  
แฟนเจอาร +O [35] : "ชื่ออะไร"  
gamo O-> [36] : "I just logged on .... สวัสดีจา"  
ปุระเบิดขวด O-> [244] : "ถามปุเหรอครับ"                               (ปุเร่ิมสงสัยวาใครพูดกับตนเอง) 
เน็ต [225] : "แลวเลิกงานกี่โมงคะบอย เหน่ือยหรือเปลาคะ"        (เน็ตพูดกับบอย) 
แฟนเจอาร +O [35] : "คะ"  
ปุระเบิดขวด O-> [244] : "คุยไมถูกเลย"                           (ปุพูดกับแฟนเจอารและเน็ต  จึงรูสึกคยุไมถูก 
        ไมรูวาใครคุยกับใครกันแน) 
boy [50] : "แลวเนตละ" 
เน็ต [225] : "ปุไมไดคุยกับเน็ตเหรอคะ"                             (เน็ตเร่ิมเกิดความสงสัยวาปุพูดกับใครกันแน) 
เน็ต [225] : "เรียนดวยทํางานดวยคะ "  
ปุระเบิดขวด O-> [244] : "อาวเห็นเน็ตคุยกับบอยอยูไมใฝชเหรอ"  
 

จากการสนทนาทําใหเห็นวาเน็ตและปุระเบิดขวด  เร่ิมสับสนวา  ใครพูดกับใคร
กันแน  เพราะเน็ตพูดกับปุระเบิดขวดและboyไปพรอมกัน  สวนปุระเบิดขวดก็คุยกับแฟนเจอาร
และเน็ตไปพรอมกัน  ดังน้ัน  จึงทําใหเกิดคําถามจากเน็ตวา  "ปุไมไดคุยกับเน็ตเหรอคะ"  และเกิด
คําถามจากปุระเบิดขวดวา  "อาวเห็นเน็ตคุยกับบอยอยูไมใฝชเหรอ"  สวนboyไมสับสน  เพราะตน
พูดกับเน็ตเพียงคนเดียว  แตการสับสนดังกลาวก็มิไดเปนอุปสรรคในการสื่อสาร  เพราะผูสนทนาก็
สามารถพูดคุยกันตอได  หลังจากท่ีไดมีการถามและทําความเขาใจกัน  จากการสับสนดังกลาว
กลับกลายเปนลักษณะพิเศษ  ท่ีทําใหผูรวมสนทนาสามารถพูดกับคนหลายๆ คนไดในเวลา
เดียวกัน  ซึ่งตางจากการสนทนาในชีวิตประจําวัน  เน่ืองจากการสนทนาในชีวิตประจําวันจะเปน
การไมสุภาพ  ถาเราจะถามคําถามเดียวกันกับคนๆ หน่ึง  แลวหันไปถามกับอีกคน  และยังพูดอีก
เร่ืองกับอีกคน  แลวหันกลับไปตอบอีกคนท่ีคุยดวยกอนหนาน้ัน  เปนตน 

2) ขอจํากัดอีกประการหนึ่งท่ีเกิดข้ึนในการสนทนาในหองสนทนา  คือ  ขอความ
ของผูรวมสนทนาจะถูกสงตามคําสั่งท่ีไดรับโดยระบบ  ซึ่งจะเรียงตามเวลาท่ีสง  ใครสงกอน  
ขอความก็จะปรากฏกอนตามลําดับ  ขอความจะถูกเรียงตอกันมา  ขอความของคูถอยคําจึงถูก
แยกโดยขอความของผูสนทนาคนอ่ืนท่ีมิไดพูดคุยดวย  กลาวคือ  คูถอยคําถูกแทรก  (disrupted 
adjacency)  เมื่อคูถอยคําถูกแทรก  จะทําใหเกิดความยากลําบากในการคนหาขอความท่ีโตตอบ  
ผล  คือ  การปฏิสัมพันธของผูสนทนาก็จะแตกเปนชิ้นสวน  (fragmented)  (Herring, 1999)  ทํา
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ใหเกิดความไมตอเน่ืองกันของคูถอยคํา  (ดูตัวอยาง (3))  การท่ีจะทราบไดวาอีกฝายพูดกับอีกฝาย
หรือไม  จึงพิจารณาไดลําบาก  แตอาจพิจารณาไดจากเร่ืองหรือประเด็นท่ีผูพูดกําลังพูด  หรือ
พิจารณาไดจากการเรียกชื่อของอีกฝายก็ได  หรือพิจารณาวาเมื่อไรจะเปนขอความของคูสนทนา
ของเรา  โดยสังเกตจากสีของตัวอักษรท่ีใช  เพราะผูรวมสนทนาสามารถเลือกสีของตัวอักษรท่ีจะ
ปรากฏบนหนาจอคอมพิวเตอรได  แตอยางไรก็ตาม  สีท่ีใหเลือกมีจํานวนจํากัด  ดังน้ัน  สีท่ีเลือก
จึงเกิดการซ้ํากันได  

(3) ตัวอยางการสนทนาระหวางหมีกับลูกปลา  ซ่ึงถูกแทรกดวยขอความของหลินกับ
ปาเดียวกัน 
หมี [25] : "ลูกปลาไปสยามดวยกันไหม" 
หลิน [52] : "อยากกินราดหนาจังคะ พ่ีฟา" 
ปาเดยีวกัน O->[19] : "ใครอยากดูบาง" 
ลูกปลา [89] : "วันน้ีตองรีบกลับจะ หม"ี 
 

จากขอจํากัดดังกลาวทําใหเกิดลักษณะพิเศษในการสนทนา  คือ  ผูสนทนา
สามารถเปลี่ยนประเด็นและเปลี่ยนคูสนทนาไดอยางรวดเร็ว  ตลอดเวลา  เน่ืองจากขอความถูก
แทรกโดยคูถอยคําของผูสนทนาอ่ืนท่ีมิไดพูดคุยดวย  และผูสนทนาสวนใหญไมไดรูจักกันมากอน  
ประกอบกับผูสนทนามิไดเห็นหนากัน  จึงอาจคํานึงถึงความสุภาพไมมากนัก  ในการท่ีจะตอง
เกรงใจคนท่ีเราสนทนาดวยเหมือนกับการสนทนาท่ีเห็นหนากัน  ซึ่งจะเปนการไมสุภาพ  ถาเรา
เปลี่ยนประเด็นในการสนทนาหรือเปลี่ยนคูสนทนา  เพียงเพราะผูสนทนาไมไดโตตอบใน
ทันทีทันใด 

3) ขอจํากัดของการขาดอวัจนภาษา  ในการแสดงทาทาง  นํ้าเสียง  อารมณ  หรือ
ความรูสึก  อยางไรก็ตาม  การสนทนาในหองสนทนาก็มีลักษณะพิเศษท่ีทดแทนการขาดอวัจน
ภาษา  คือ  มีการใชเคร่ืองหมายในการแสดงอารมณ  ความรูสึกตางๆ ของผูสนทนาได  เชน  
อารมณโกรธ  >:-(  ย้ิม  :)  รองไห  T-T  เปนตน  ซึ่งสามารถสื่อไดอยางชัดเจน  รวดเร็ว  และงาย
แกการเขาใจ 

4) ขาดการโตตอบโดยทันที เพราะผูสนทนาไมสามารถเห็นหนากันได  ผูสงสาร
จะไมมีทางรูไดวา  อีกฝายไดรับขอความหรือยัง  จนกวาขอความของอีกฝายจะพิมพเสร็จ  และสง
ขอความมายังผูรับ  จึงตางจากการพูดท่ีผูพูดและผูฟงเห็นหนากัน  เน่ืองจากผูสนทนาจะมีการ
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โตตอบโดยทันที  การสงขอมูลในหองสนทนาจึงเปนแบบทางเดียว (one-way transmission)4  เชน  
ในหองสนทนาของเว็บไซตพันธุทิพย  การสนทนาในไออารซี  เปนตน  ซึ่งขอความจะปรากฏท้ัง
ประโยค  วลี  หรือคํา  ผูสนทนาจะไมสามารถเห็นการแกไขของอีกฝายได  จนกวาอีกฝายจะกดปุม
สงขอความ  (Herring, 1999)  ปญหาท่ีเกิดข้ึน  คือ  ผูสนทนาอีกฝายจะไมทราบวาผูท่ีตนสนทนา
ดวยไดรับขอความหรือยัง  หรืออีกฝายอาจจะไมอยากตอบคําถามน้ัน  หรือผูพูดอาจไมรอฟง
คําตอบแรก  ถามคําถามตอไปเลย  ลักษณะดังกลาวจะทําใหเกิดการเปลี่ยนเร่ืองในการสนทนา
หรือการซอนเร่ืองท่ีสนทนาได  ซึ่งอาจทําใหขาดความตอเน่ืองของเร่ืองท่ีสนทนา  และทําใหเกิด
การเปลี่ยนผูสนทนาได 
 

อยางไรก็ตาม  ในการส่ือสารจะตองมีความตอเน่ืองของปฏิสัมพันธ  (coherence 
of interactions)  เพราะคนคงไมสามารถเขาใจกันได  ถาปราศจากความตอเน่ืองของปฏิสัมพันธ  
ดังน้ัน  ผูวิจัยมีความสนใจวาความตอเน่ืองของปฏิสัมพันธในหองสนทนาจะเปนอยางไร  ผูสนทนา
สามารถเขาใจกันไดอยางไร  ในเมื่อการสนทนาดังกลาวมีขอจํากัดอยูมากมาย  เพื่อท่ีจะสามารถ
เขาใจการศึกษาเรื่องน้ีได  ผูวิจัยศึกษาโดยเร่ิมพิจารณาจากกลไกเชื่อมโยงความ  (cohesive 
elements)  โดยใชเกณฑของฮาลิเดยและฮาซาน  (Halliday & Hasan, 1976)  และวิภา ฌาณ
วังสะ (Wipah Chanawangsa, 1986)  ผูวิจัยคาดการณวาผูสนทนาในหองสนทนาจะใชกลไก
เชื่อมโยงความ  เพื่อชวยและทดแทนปญหาท่ีเกิดจากการถูกแทรกของคูถอยคํา  ท้ังยังทําใหเห็น
ความตอเน่ืองของปฏิสัมพันธมากขึ้น  โดยผูวิจัยต้ังสมมติฐานไววา  "ถาจํานวนขอความท่ีแทรก
ระหวางคูถอยคํามีมาก  กลไกเชื่อมโยงความก็จะมีมากชนิดดวย"  การต้ังสมมติฐานดังกลาว
สอดคลองโดยออมกับงานวิจัยของแฮร่ิง (Herring, 1999)  และเวอร่ี (Werry, 1996)  ซึ่งสังเกตวา
ผูสนทนาในหองสนทนาสวนใหญจะใชการเรียกชื่อมากในการสนทนา  ซึ่งการเรียกชื่อก็เปนกลไก
พื้นฐานของการเช่ือมโยงความท่ีสามารถบงบอกไดวาผูสนทนากําลังสนทนาอยูกับใคร  อยางไรก็
ตาม  ยังไมมีงานวิจัยใดที่ศึกษาการเรียกชื่อในหองสนทนาหรือการใชกลไกเชื่อมโยงความอยาง
เปนระบบมากอน  จึงเปนท่ีนาสนใจท่ีจะศึกษาเร่ืองดังกลาว 

                                                           
4 อยางไรก็ตาม  การส่ือสารในเวลาเดียวกันแบบท่ีมีการสงขอมูลเปนแบบสองทาง  (two-way transmission)  ก็
มีอยู  เชน  ไอซีคิว  (ICQ: I seek you)  เวลาพิมพ  ขอความของท้ังสองฝายจะปรากฏใหเห็นบนหนาจอ
คอมพิวเตอรพรอมกัน  ซึ่งบนหนาจอจะถูกแบงเปน  2  จอเล็กในแนวราบ  ดังน้ัน  ท้ังสองฝายจึงเห็นการแกไขคาํ  
และการเปล่ียนคาํพูดในทุกตวัอักษรของท้ังสองฝาย  ผูสงสารและผูรับสารจึงทราบวาอีกฝายไดรับขอความแลว  
และกําลังพิมพตอบอยู  ซึง่ตางจากการสงขอมูลแบบทางเดียว 
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หลังจากการศึกษาวาผูรับสารสามารถรับผลัดของผูพูดไดโดยการศึกษาจากกลไก
เชื่อมโยงความแลว  สิ่งท่ีสําคัญในการศึกษาตอไป  คือ  ผูพูดมอบผลัดใหผูรับอยางไร  เพราะ
การศึกษากลวิธีมอบผลัดจะชวยใหผูสนทนาทราบถึงความเชื่องโยงของผลัดตางๆ ได  เกณฑท่ีใช
ในการศึกษา  คือ  กฎในการมอบผลัดของแซคสและคณะ (Sacks et al., 1974)  ซึ่งชวยใน
การศึกษาวาการสนทนาท่ีเกิดข้ึนในหองสนทนามีผลกระทบอยางไรในการมอบผลัดของผูสนทนา  
ผูวิจัยต้ังสมมติฐานไววากลวิธีมอบผลัดในหองสนทนาจะมีลักษณะคลายกับการสนทนาใน
ชีวิตประจําวัน  โดยเฉพาะการเรียกชื่อ  ซึ่งเปนหน่ึงในกลวิธีท่ีผูพูดคนปจจุบันใชในการเลือกผูพูด
คนถัดไป  กลวิธีน้ีมีความสําคัญมาก  เพราะการสนทนาในหองสนทนาผูสนทนาไมสามารถเห็น
หนาซึ่งกันและกัน  ไมสามารถใชการมอง  และใชทาทางในการเรียกอีกฝายได  ดังน้ัน  กลวิธีน้ีจึง
ชวยใหผูรับสารสามารถทราบไดวามีผูพูดคนใดตองการพูดกับตน  และเปนกลวิธีท่ีทําใหเห็นความ
ชัดเจนของความตอเน่ืองของปฏิสัมพันธมากขึ้น  การต้ังสมมติฐานน้ีขัดแยงกับงานวิจัยของลันส
ฟอรด  (Lunsford, 1996)  กลาวคือ  ลันสฟอรดเสนอวากลวิธีท่ีผูสนทนาเลือกตนเองในการ
สนทนาเปนกลวิธีท่ีผูสนทนาในหองสนทนาใชมากที่สุด  เน่ืองจากทุกคนมีสิทธิ์เทาเทียมกันในการ
พูด  อยางไรก็ตาม  ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาถึงแมวาทุกคนในหองสนทนาจะมีสิทธิ์ท่ีจะพูดเทากัน  
แตความตอเน่ืองของปฏิสัมพันธจะไมสามารถเกิดข้ึนได  ถาทุกคนพยายามท่ีจะพูดอยูตลอดเวลา  
โดยไมสนใจวาผูอ่ืนจะพูดอะไรก็ตาม  ดวยเหตุน้ี  ผูวิจัยจึงคาดการณวากลวิธีมอบผลัดในหอง
สนทนาจะคลายกับกลวิธีท่ีใชในการสนทนาในชีวิตประจําวัน  โดยใหความสําคัญกับกลวิธีท่ีผูพูด
คนปจจุบันเลือกผูพูดคนถัดไปเปนหลัก  ตามท่ีแซคสและคณะไดคนพบวากฎน้ีเปนกฎท่ีผูสนทนา
ในการสนทนาท่ีเห็นหนากันจะเลือกใชกอนท่ีจะใชกฎการเลือกตนเองในการพูดและกฎท่ีผูพูด
ดําเนินการพูดตอไป 

ในการศึกษาวาผูสนทนาในหองสนทนาสามารถเขาใจกันไดอยางไรน้ัน  
การศึกษาเพียงการแทรกของคูถอยคํา  การเชื่องโยงความ  และการมอบผลัด  ยังไมเพียงพอ  
เพราะจากขอมูลท่ีผูวิจัยศึกษา  พบการซอนเร่ืองท่ีสนทนาเปนจํานวนมาก  แตผูสนทนายังสามารถ
เขาใจกันได  ดังน้ัน  จึงนาสนใจท่ีจะศึกษาวาความตอเน่ืองของเรื่องท่ีสนทนาเปนอยางไร  โดย
ศึกษาวาผูสนทนาใชวิธีการใดในการรักษาความเก่ียวของของเรื่องท่ีสนทนา  ผูวิจัยใชเกณฑ
การศึกษาของแฮริ่ง  (Herring, 2002)  ซึ่งดัดแปลงมาจากไกรซ  (Grice, 1975)  ผูวิจัย
ต้ังสมมติฐานไววา  "วิธีการท่ีผูรวมสนทนาใชในการรักษาความเก่ียวของของเรื่องท่ีสนทนา  ไดแก  
การรักษากฎ  (observation of relevance)  การทากฎ  (flouting of relevance)  และการละเมิด
กฎโดยจงใจ  (violation of relevance)"  เน่ืองจากวิธีการท้ัง  3  ขอ  แสดงใหเห็นความเก่ียวของ
ของเร่ืองท่ีสนทนาเรียงลําดับจากมากไปหานอย  หรือกลาวอีกนัยหน่ึง  คือ  จากการตอบท่ีตรง
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ประเด็นไปการตอบที่ไมตรงประเด็น  ซึ่งการศึกษาดังกลาวสามารถทําใหเห็นความตอเน่ืองของ
ปฏิสัมพันธไดชัดเจนย่ิงข้ึน   
 

สรุป  การศึกษาในวิทยานิพนธน้ีมุงศึกษาวาผูสนทนาสามารถเขาใจการสนทนา
ในหองสนทนาไดอยางไร  โดยศึกษาจากการเชื่อมโยงความ  การมอบผลัด  และความเก่ียวของ
ของเร่ืองท่ีสนทนา  เพราะการศึกษาดังกลาวทําใหเห็นความตอเน่ืองของปฏิสัมพันธในหองสนทนา  
โดยเฉพาะอยางย่ิงการศึกษาความสัมพันธระหวางการแทรกของขอความในคูถอยคํากับกลไก
เชื่องโยงความ  เพราะการเชื่องโยงความมีบทบาทสําคัญในการสรางความสัมพันธระหวางผลัด
ตางๆ  ถึงแมวาขอความจะไมเรียงตามคูถอยคํา  นอกจากน้ัน  การศึกษาการมอบผลัดยังชวยทํา
ใหผูสนทนาทราบวาใครกําลังพูดอยูกับตน  และทําใหทราบวากลวิธีใดท่ีผูสนทนาใชแลวมีผูรับ
ผลัดในการสนทนา  กลวิธีใดท่ีผูสนทนาใชแลวไมไมมีผูรับผลัดในการสนทนา  การศึกษากลวิธี
มอบผลัดจึงทําใหเห็นการเชื่อมโยงกันของผลัดตางๆ ไดชัดเจนข้ึน  สุดทายผูวิจัยศึกษาความ
เก่ียวของของเรื่องท่ีสนทนา  และวิเคราะหการสงผลตอกันระหวางการเชื่องโยงความ  การมอบ
ผลัด  และความเก่ียวของของเร่ืองท่ีสนทนา  โดยต้ังสมมติฐานวา  "ความตอเน่ืองของปฏิสัมพันธ
ในหองสนทนาเปนผลมาจากการเชื่อมโยงความ  การมอบผลัด  และความเก่ียวของของเรื่องท่ี
สนทนา" 
 

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

 
1. เพื่อวิเคราะหปฏิสัมพันธระหวางผูสนทนาในหองสนทนาทางอินเทอรเน็ตใน
ประเด็นตอไปน้ี 
1.1 ความสัมพันธระหวางการแทรกของคูถอยคํากับกลไกเช่ือมโยงความ 
1.2 กลวิธีมอบผลัด 
1.3 วิธีการท่ีใชในการรักษาความเก่ียวของของเรื่องท่ีสนทนา 

2. เพื่อวิเคราะหการสงผลตอกันระหวางการเชื่อมโยงความ  การมอบผลัด  และ
ความเก่ียวของของเรื่องท่ีสนทนา 
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1.3 สมมติฐานของการวิจัย 

 
1. ถาจํานวนขอความท่ีแทรกระหวางคูถอยคํามีมาก  กลไกเชื่อมโยงความก็จะ
มีมากชนิด 

2. กลวิธีมอบผลัดในหองสนทนาที่พบมากท่ีสุด  ไดแก  การเรียกชื่อ 
3. วิธีการท่ีผูรวมสนทนาใชในการรักษาความเก่ียวของของเรื่องท่ีสนทนา  ไดแก  
การรักษากฎ  การทากฎ  และการละเมิดกฎโดยจงใจ 

4. ความตอเน่ืองของปฏิสัมพันธในหองสนทนาเปนผลมาจากการเชื่อมโยง
ความ  การมอบผลัด  และความเก่ียวของของเรื่องท่ีสนทนา 

 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย 

 
ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของงานวิจัย  ดังน้ี 
1. ขอมูลท่ีใชในการศึกษาในงานวิจัยน้ีไดจาก  http://www.pantip.com  โดย
ศึกษาหองสนทนาจะจา 3  และหองจะจา 5  จํานวนขอความในหองจะจา 3  
คือ  942  ขอความ  และจํานวนขอความในหองจะจา 5  คือ  917  ขอความ  
รวมท้ังสิ้น  1,859  ขอความ   

2. ศึกษาความตอเน่ืองของปฏิสัมพันธในหองสนทนาจากการเชื่องโยงความ  
การมอบผลัด  และความเก่ียวของของเรื่องท่ีสนทนา 

 

1.5 คําจํากัดความท่ีใชในการวิจัย 

 
1. หองสนทนา  (chatrooms)  หมายถึง  หองท่ีใชในการสนทนาและเปนการ
สนทนาท่ีเกิดข้ึนทางอินเทอรเน็ต  การสนทนาจะเกิดข้ึนในเวลาเดียวกัน  
กลาวคือ  ผูรับสารและผูสงสารจะตองใชอินเทอรเน็ตพรอมกัน  ภายในหอง
สนทนาจะมีผูรวมสนทนาต้ังแตสองคนข้ึนไป  กอนการสนทนาในหองสนทนา  
ผูสนทนาจําเปนตองลงชื่อ  ซึ่งโดยปกติผูสนทนาสวนใหญมักจะใชชื่อเลน  
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เมื่อผูสนทนาพิมพขอความลงบนแปนพิมพ  ขอความก็จะปรากฏบนหนา
จอคอมพิวเตอรของผูรวมสนทนาทุกคน  นอกจากน้ัน  บางหองสนทนาจะมี
ระบบที่เอ้ืออํานวยใหผูสนทนาสามารถพูดคุยกันเปนการสวนตัวได  เชน  ใน
หองสนทนาของเว็บไซตพันธุทิพย  ผูสนทนาสามารถเลือกท่ีปุม  ซึ่งเปนรูป
หนาคนสองคนหันหนาเขาหากัน  โดยจะปรากฏคําวา  กระซิบ  (whisper)  
ซึ่งหมายถึงผูสนทนาสามารถเลือกสนทนาเปนการสวนตัวกับผูสนทนาท่ีตน
สนใจได  (ดูรายละเอียดวิธีการเขาหองสนทนาในเว็บไซตพันธุท่ีภาคผนวก ก) 

2. ผลัด  (turn)  หมายถึง  ชวงในการพูดของผูรวมสนทนาแตละคนกอนท่ีจะมี
การเปลี่ยนตัวผูพูด  ผลัดเปนองคประกอบพื้นฐานท่ีสําคัญในการสนทนา  
และชวยจัดลําดับของการสนทนา  ในงานวิทยานิพนธน้ี  หน่ึงผลัดจะเทากับ
หน่ึงขอความ  เน่ืองจากการสนทนาในหองสนทนาแตกตางจากการสนทนาท่ี
เห็นหนากันท่ีสามารถระบุไดวาชวงใดจะเปนจุดพึงเปลี่ยนผลัด  ท้ังยังไม
สามารถสังเกตไดจากนํ้าเสียง  และทาทางของผูสนทนาอีกดวย  นอกจากน้ัน  
การสนทนาดังกลาวไมสามารถเห็นการพูดซอนกัน  เพราะขอความของผู
สนทนาจะถูกเรียงเปนลําดับโดยระบบ  ดังน้ัน  เพื่อสะดวกในการศึกษา  
ผูวิจัยจึงกําหนดใหหน่ึงผลัดเทากับหน่ึงขอความ 

3. ขอความ  (message)  ในงานวิทยานิพนธน้ี  หมายถึง  เน้ือหาการสนทนา
ของผูสนทนาแตละคนในแตละบรรทัดท่ีปรากฏบนหนาจอคอมพิวเตอรใน
การสนทนาในหองสนทนา 

4. การมอบผลัด  (turn-allocation)  หมายถึง  การระบุวาผูพูดถูกเลือกในการ
พูดไดอยางไร  หรือกลาวอีกนัยหน่ึงคือ  การท่ีผูพูดไดรับสิทธิ์ในการพูด  ซึ่ง
สามารถเกิดไดจากผูพูดคนปจจุบันเลือกผูพูดคนถัดไป  หรือผูพูดคนถัดไป
เลือกตนเองในการพูด  หรือในกรณีท่ีผูพูดคนปจจุบันไมไดเลือกผูพูดคน
ถัดไป  และไมมีผูใดเลือกตนเองในการพูด  ผูพูดคนปจจุบันก็สามารถท่ีจะพูด
ตอไปได  (Sacks et al., 1974) 

5. การเชื่อมโยงความ  (cohesion)  หมายถึง  กระบวนการแสดงความ
ตอเน่ืองของขอความ  ซึ่งอาจจะอยูในประโยคเดียวกัน  หรืออยูปริจเฉทการ
สนทนาเดียวกัน  การเชื่อมโยงความจะเกิดข้ึน  เมื่อมีการตีความของ
ขอความสวนใดสวนหน่ึง  ซึ่งมีความเก่ียวของหรือเชื่อมโยงกับขอความอ่ืน  
จึงจะเกิดความตอเน่ืองของขอความน้ันๆ  การเชื่อมโยงความจัดเปน
โครงสรางระดับผิวของขอความ  เน่ืองจากปรากฏใหเห็นในรูปแทนตางๆ  
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ดังตอไปน้ี  การอางถึง  (reference)  การแทนท่ี  (substitution)  การละ  
(ellipsis)  การเชื่อมโยงคํา  (lexical cohesion)  และการใชคําเชื่อม  
(conjunction)  (Halliday and Hasan, 1976)  และดัชนีปริจเฉท  (Schiffrin, 
1987) 

6. การแทรกของคูถอยคํา  (disrupted adjacency)  หมายถึง  การท่ีขอความ
ท่ีเปนคูถอยคําถูกแทรกโดยขอความของผูอ่ืนท่ีมิใชเปนขอความท่ีเปนคู
ถอยคํากัน  ซึ่งเกิดจากขอความท่ีผูสนทนาสงเขามาในหองสนทนาถูกเรียง
ตามลําดับโดยระบบ  โดยมิไดพิจารณาวาขอความท่ีสงเปนคูถอยคํากัน
หรือไม  (Herring, 1999)  เชน  ขอความท่ีเปนคําถามถูกแทรกโดยขอความ
ของผูอ่ืนท่ีมิใชขอความตอบของคูถอยคําน้ัน  เปนตน 

7. ความตอเน่ืองของปฏิสัมพันธ  (coherence of interactions)  หมายถึง  
ความตอเน่ืองหรือการเชื่อมโยงของขอความท่ีผูสนทนาใชในการปฏิสัมพันธ
กันในหองสนทนา  ซึ่งเปนขอความท่ีเปนเร่ืองเดียวกันหรือมีความสัมพันธกัน  
จึงทําใหผูสนทนาสามารถตีความและเขาใจกันได  (Herring, 1999)  ในงาน
วิทยานิพนธน้ีศึกษาความตอเน่ืองของปฏิสัมพันธจากกลไกเชื่อมโยงความ  
กลวิธีมอบผลัด  และวิธีการในการรักษาความเก่ียวของของเรื่องท่ีสนทนา  
โดยพิจารณาการสงผลตอกันของท้ัง  3  องคประกอบ  กลาวคือ  พิจารณาวา
ถาผูสนทนาใชกลไกเชื่อมโยงความจะมีผลกระทบตอกลวิธีมอบผลัดหรือ
วิธีการรักษาความเก่ียวของของเรื่องท่ีสนทนาอยางไร  และในทางกลับกันถา
ผูสนทนาใชกลวิธีมอบผลัดจะมีผลกระทบตอกลเชื่อมโยงความและวิธีการ
รักษาความเก่ียวของของเรื่องท่ีสนทนาอยางไร  และยังพิจารณาวาวิธีการ
รักษาความเก่ียวของของเรื่องท่ีสนทนามีผลกระทบตอกลไกเชื่อมโยงความ
และกลวิธีมอบผลัดอยางไร 

8. ความเกี่ยวของของเร่ืองท่ีสนทนา  (relevance) หมายถึง  เร่ืองท่ีผู
สนทนาพูดในการสนทนามีความเก่ียวของหรือเชื่อมโยงกับเร่ืองท่ีไดกลาวไว
กอนหนาน้ัน  ซึ่งความเก่ียวของของเรื่องท่ีสนทนาเปนกฎยอยในกฎใหญ  
(maxims)  ของหลักการในการใหความรวมมือในการสนทนา  (Cooperative 
Principle)  ของไกรซ (Grice, 1975) 
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1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 
1. เปนแนวทางในการวิเคราะหการสื่อสารผานคอมพิวเตอร  โดยใชกรอบทฤษฎี
ท่ีเนนความตอเน่ืองของปฏิสัมพันธระหวางผูสนทนา 

2. ทําใหเห็นความแตกตางระหวางการสนทนาแบบปกติและการสนทนาผาน
คอมพิวเตอร 

3. บุกเบิกการศึกษาภาษาไทยในอินเทอรเน็ต 
 

ในงานวิทยานิพนธน้ีแบงออกเปน  7  บท  ซึ่งในบทท่ี 2  จะกลาวเก่ียวกับเอกสาร
และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ  ซึ่งเปนการรวบรวมงานวิจัยและทฤษฎีตางๆ ไมวาจะเปนการศึกษาความ
เปนมาของการสื่อสารผานคอมพิวเตอร  การเชื่อมโยงความ  การมอบผลัด  ความเก่ียวของของ
เร่ืองท่ีสนทนา  และความตอเน่ืองของปฏิสัมพันธในหองสนทนา  บทท่ี 3  จะนําเสนอวิธีดําเนินการ
วิจัย  โดยจะกลาวถึงการเก็บรวบรวมขอมูลและวิธีการวิเคราะหขอมูล  บทท่ี 4  จะนําเสนอผลการ
วิเคราะหการเชื่อมโยงความ  บทท่ี 5  เปนการนําเสนอเก่ียวกับผลการวิเคราะหระบบผลัดในการ
สนทนาในหองสนทนา  บทท่ี 6  เปนการนําเสนอผลการวิเคราะหความเก่ียวของของเรื่องท่ีสนทนา
และบทสุดทาย  บทท่ี 7  จะเปนการสรุป  และอภิปรายใหเห็นภาพรวมของปฏิสัมพันธในหอง
สนทนา  บทบาทของกลไกเชื่อมโยงความ  การเปลี่ยนผลัด  และการดําเนินเร่ืองในการสนทนา  
พรอมขอเสนอแนะตางๆ ในการทํางานวิจัยตอไป 
 
 
 



บทท่ี  2 
 

ทบทวนวรรณกรรม 

 

ในบทน้ี  ผูวิจัยจะทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับ
การศึกษาในงานวิทยานิพนธน้ี  เพื่อท่ีจะเปนแนวทางในการศึกษาและทําใหเขาใจเก่ียวกับมโน
ทัศนตางๆ ท่ีผูวิจัยศึกษา  เน่ืองจากงานวิทยานิพนธน้ีใชขอมูลท่ีเปนการสนทนาท่ีเกิดข้ึนผานทาง
คอมพิวเตอร  ซึ่งเปนการรวมกันระหวางปริจเฉทการพูดและปริจเฉทการเขียน  (Davis & Brewer, 
1997)  ดังน้ัน  จึงเปนสิ่งสําคัญท่ีควรจะทําความเขาใจในปริจเฉทประเภทตางๆ  โดยสวนแรกจะ
กลาวเก่ียวกับนิยามของปริจเฉทและลักษณะของปริจเฉท  ซึ่งประกอบดวยปริจเฉทการพูดและ
ปริจเฉทการเขียน  จากน้ัน  จะอธิบายถึงปริจเฉทท่ีเก่ียวกับคอมพิวเตอร  หลังจากน้ัน  จะนําเสนอ
เก่ียวกับการศึกษาการสื่อสารผานคอมพิวเตอร  (computer-mediated communication: CMC) 
และจากน้ันจะเปนการทบทวนวรรณกรรมในเร่ืองของความตอเน่ืองของปฏิสัมพันธ  (coherence 
of interaction)  ในหองสนทนา  ซึ่งเปนเร่ืองสําคัญในการศึกษาคร้ังน้ี  โดยจะกลาวถึงการศึกษาท่ี
เก่ียวของกับความตอเน่ืองของปฏิสัมพันธ  3  สวน  ไดแก  การเชื่อมโยงความ  (cohesion)  การ
มอบผลัด  (turn-allocation)  และความเก่ียวของของเร่ืองท่ีสนทนา  (relevance)  โดยมี
รายละเอียดดังตอไปน้ี 
 

2.1 ปริจเฉท 

 
ในปจจุบันการศึกษาภาษามีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไป  ทําใหเกิดแนวคิด

และมุมมองใหมๆ ท่ีแตกตางไปจากการศึกษาภาษาในยุคท่ีผานมา  แตเดิมนักภาษาศาสตรจะให
ความสนใจในการศึกษารูป  (form)  และการปรากฏของหนวยสรางทางภาษาศาสตรในระดับ
เสียง  คํา  และประโยคเปนสวนใหญ  โดยมีความเช่ือวารูปภาษาเปนรูปสราง  (construction)  
เกิดจากการรวมกันขององคประกอบ  (constituent)  ตามกฎหรือหลักไวยากรณของภาษา  แตใน
ยุคตอมา  ทรรศนะในการมองภาษาเปล่ียนไป  เน่ืองจากเริ่มตระหนักในขอเท็จจริงท่ีวาในการ
สื่อสารและถายทอดขอมูล  ตลอดจนความคิดของมนุษยน้ัน  มนุษยมิไดสงเสียงพูดเปนคําๆ หรือ
เปนประโยคเทาน้ัน  แตมนุษยพูดเปนถอยคําท่ีเรียงตอกันไปตามลําดับ  นอกจากน้ี  การสื่อสาร
ดวยภาษาเปนกิจกรรมทางสังคม  พฤติกรรมการใชภาษาจึงไมสามารถแยกออกจากพฤติกรรม
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ทางสังคมของมนุษยได  เปนเหตุใหนักภาษาศาสตรเร่ิมมีความสนใจหนาท่ี  (function)  ของภาษา
ในสังคม  และทําการศึกษาหนวยภาษาที่ใช  เพื่อการสื่อสารที่เรียกวา  ปริจเฉท  (discourse) 

ปริจเฉท  (Discourse)  เปนหนวยภาษาในการสื่อสาร  (functional unit)  ท่ีเกิด
จากการเรียงตอเน่ืองกันไปของประโยค  และคุณสมบัติท่ีแยกปริจเฉทออกจากกลุมประโยคท่ีเรียง
ตอกันไป  คือ  ความตอเน่ือง  (coherence)  ซึ่งเปนความสัมพันธท่ีเชื่อมโยงประโยคตางๆ  เขา
ดวยกัน  เน่ืองจากปริจเฉทมิใชหนวยทางวากยสัมพันธท่ีสามารถใหนิยามทางดานโครงสรางได
อยางชัดเจน  จึงมีการใหนิยามปริจเฉทแตกตางกันไป  ดังน้ี 

บราวนและยูล (Brown & Yule, 1983: 1)  กลาววาปริจเฉทเปนหนวยในการใช
ภาษา  (functional unit)  เราไมสามารถกลาวถึงรูป  (form)  ทางภาษาศาสตร  โดยไมคํานึงถึง
หนาท่ี  (function)  หรือจุดประสงค  (purpose)  ในการนํารูปภาษาดังกลาวมาใชในกิจกรรมทาง
สังคมของมนุษย 

สตับส (Stubbs, 1983: 1,12)  กลาววาการศึกษาปริเฉทเปนเร่ืองท่ีคลุมเครือมาก  
โดยกลาววาปริจเฉทเปนการอางถึงการศึกษาภาษาท่ีระดับเหนือประโยคหรืออนุพากย  ซึ่งเปน
หนวยทางภาษาศาสตร  เชน  การแลกเปลี่ยนขอมูลในการสนทนา  เปนตน  การศึกษาปริจเฉท
เปนการศึกษาท่ีเก่ียวเน่ืองกับการใชภาษาในบริบททางสังคมของมนุษย  โดยเฉพาะอยางย่ิงใน
การปฏิสัมพันธหรือการสนทนาของมนุษย  สตับสยังกลาวตอไปอีกวาไมมีนักภาษาศาสตรทานใด
กําหนดวิธีการวิเคราะหปริจเฉทอยางชัดเจนได  เน่ืองจากปริจเฉทน้ันครอบคลุมความหมายกวาง
ไมมีจุดเนนท่ีชัดเจน  และยังมีการโตแยงกันอยู 

นอกจากน้ัน  สตับส (Stubbs, 1983: 15)  ยังกลาววาปริจเฉทท่ีเรียงตอกัน  มิได
เรียงตอกันเพียงอยางเดียว  แตภายในปริจเฉทมีลักษณะสําคัญท่ีเรียกวา  ความตอเน่ือง  ซึ่งทําให
ถอยคําในปริจเฉทมีความสัมพันธและเชื่อมโยงเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน 

ฮาลิเดยและฮาซาน (Halliday & Hasan, 1976: 10)  กลาววาโครงสรางของ
ปริจเฉทมีระดับท่ีสูงกวาประโยค  เชน  ยอหนา  หรือหนวยท่ีใหญกวาน้ัน  เชน  บทในหนังสือ  
(episode)  เปนตน  ฮาลิเดยและฮาซานยังกลาวเก่ียวกับการเช่ือมโยงความ  (cohesion)  วาการ
เชื่อมโยงความทําใหเกิดความสัมพันธกันภายในปริจเฉท  กลาวคือ  ความหมายของปริจเฉท
เกิดข้ึนจากการเชื่อมโยงความ  ซึ่งแสดงความสัมพันธของหนวยตางๆ เขาดวยกัน 

ชิฟฟริน (Schiffrin, 1987: 6-7)  ไดใหความหมายของปริจเฉทไวกวางท่ีสุด  โดย
กลาววาปริจเฉทมีคุณลักษณะสําคัญ  3  ประการ  ไดแก   

1) เปนรูปสราง  ปริจเฉทมีคุณสมบัติเปนหนวยสรางทางภาษาศาสตร  มี
องคประกอบเปนรูปสรางทางวากยสัมพันธ  ไดแก  คํา  วลี  และอนุพากย  ในการสนทนาท่ีมีผูรวม
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สนทนามากกวาสองคนข้ึนไป  หนวยสรางจะประกอบดวยหนวยผลัด  (turn)  ซึ่งเปนคูถอยคํา  
(adjacency pair)  กัน  เชน  หนวยผลัดท่ีเปนคําถามจะกอใหเกิดหนวยผลัดท่ีเปนการตอบขึ้น  
(Schegloff & Sacks, 1973 อางใน Schiffrin, 1987 : 8) 

2) สื่อความหมาย  ปริจเฉทมีคุณสมบัติเปนหนวยทางความหมาย  มี
องคประกอบเปนประพจน  (proposition)  ท่ีเชื่อมโยงเขาดวยกัน  ซึ่งสามารถศึกษาไดจากกลไก
เชื่อมโยงความ  (Halliday & Hasan, 1976 อางใน Schiffrin, 1987 : 9-10)  นอกจากน้ัน  ยังตอง
อาศัยการอนุมาน  (inference)  และความเขาใจในหลักการในการใหความรวมมือในการสนทนา  
(cooperative maxims)  (Grice, 1975 อางใน Schiffrin, 1987 : 9)  ดวย 

3) แสดงเจตนาในการสื่อสาร  เปนการมองปริจเฉทในแงการใชภาษาในเชิง
ปฏิสัมพันธทางสังคม  เพราะในการสื่อสารมนุษยมิไดกลาวออกมาเปนเพียงประโยคท่ีเรียงตอกัน
ไป  แตมนุษยใชถอยคําในการปฏิสัมพันธภายในสังคม 

นอกจาก  คุณลักษณะท้ัง  3  ประการ  ท่ีไดกลาวมาขางตน  ชิฟฟริน (Schiffrin, 
1987: 7)  ไดกลาวถึง  ความตอเน่ือง  วาเปนอีกคุณลักษณะหนึ่งของปริจเฉท  แตไดอธิบายแยกไว
ตางหาก  เน่ืองจากชิฟฟรินตองการนําเสนอเปนทฤษฎีความตอเน่ือง  (model of coherence)  
หรือทฤษฎีปริจเฉท  (model of discourse)  โดยแบงการศึกษาออกเปน  5  ระนาบ  ไดแก  
ระนาบโครงสรางเน้ือความ  (ideational structure)  ระนาบโครงสรางผลัด  (exchange 
structure)  ระนาบโครงสรางวัจนกรรม  (action structure)  ระนานกรอบผูรวมสนทนา  
(participation framework)  และระนาบสถานะของเน้ือหา  (information state)  (ดูรายละเอียด
ในดัชนีปริจเฉท  หัวขอ 2.4.1 การเชื่อมโยงความ) 

สรุป  นิยามของปริจเฉท 
1. แมมิไดเปนหนวยทางวากยสัมพันธเชนเดียวกับประโยค  แตปริจเฉทก็เปน

หนวยสราง  ซึ่งมีองคประกอบเปนประโยคท่ีมีความสัมพันธตอกันท่ีเรียกวา  ความตอเน่ือง  ซึ่งเกิด
จากกลไกตางๆ  เชน  หนวยแสดงการเชื่อมโยงความ  รูปแทน  (anaphora)  การเชื่อมโยงของ
ประเด็น  เปนตน 

2. ปริจเฉทเปนหนวยทางอรรถศาสตร  ซึ่งมีองคประกอบ  คือ  เน้ือความหรือ
ประพจนท่ีมีเน้ือหาเชื่อมโยงกัน  กอใหเกิดความตอเน่ืองของปริจเฉท 

3. ปริจเฉทเปนหนวยในการใชภาษา  เพื่อการสื่อสาร  ซึ่งมีองคประกอบ  คือ  
เจตนาในการกลาวถอยคําของผูพูด 

จากความหมายของปริจเฉท  ตอไปผูวิจัยจะกลาวถึงประเภทของปริจเฉท  ซึ่งโดย
ลักษณะของส่ือแลว  ปริจเฉทสามารถแบงออกเปน  2  ประเภทใหญๆ  ไดแก  ปริจเฉทการพูดและ
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ปริจเฉทการเขียน  สําหรับงานวิทยานิพนธน้ีใชขอมูลการสนทนาท่ีเกิดข้ึนในหองสนทนาทาง
อินเทอรเน็ต  ซึ่งเปนปริจเฉทท่ีรวมกันท้ังปริจเฉทการพูดและปริจเฉทการเขียน  (Davis & Brewer, 
1997)  จึงทําใหเกิดปริจเฉทใหมเกิดข้ึน  โดยจะกลาวในหัวขอถัดไป 
 

2.2 ประเภทของปริจเฉท 

 
ปริจเฉทแบงออกเปน  2  ประเภทใหญๆ ตามลักษณะของสื่อท่ีใช  (Eggins, 

1994)  ไดแก  ปริจเฉทการพูดและปริจเฉทการเขียน  คริสตัล (Crystal, 2001)  ไดกลาวถึงภาษา
พูดและภาษาเขียน ดังจะเห็นไดในตารางท่ี 2.1 

ตารางที่ 2.1  ความแตกตางระหวางภาษาพูดและภาษาเขียน  (Crystal, 1995 อางใน Crystal, 
2001) 

 
ภาษาพูด ภาษาเขียน 

1. การพูด  มขีอบเขตในเร่ืองของเวลา  มีความล่ืน
ไหล  ไมคงทน  ในการปฏิสัมพันธจะมีผูพูดและ
ผูฟง 

1. การเขียน  มีขอบเขตในเร่ืองของพ้ืนท่ี  มคีวาม
คงทน  ถาวร  บอยคร้ังท่ีผูเขียนไมทราบวาผูอาน
เปนใคร  แตอาจคาดการณไดวาเปนใคร 

2. การพูด  ไมมีความลาชาในเร่ืองของเวลา  (no 
time-lag)  ระหวางการพูดและการรับรู  ทําใหผู
สนทนาสามารถโตตอบโดยทันที  ดังน้ัน  จึงเปน
การยากที่จะมีการวางแผนในการพูดท่ีซับซอน  
และการคิดในขณะท่ีพูดจะทําใหสูญเสียการสราง
โครงสรางประโยค  ทําใหเกิดการใชคาํซ้าํ   

2. การเขียน  จะมคีวามลาชาในเร่ืองของเวลา  
(time-lag)  ระหวางการเขียนและการรับรู  แต
ผูอานสามารถท่ีจะอานซ้าํ  วิเคราะหอยาง
ละเอียดไดตามท่ีตองการ   

3. ผูสนทนาสามารถเห็นหนากันในการพูด  ทําใหมี
การใชทาทาง  นํ้าเสียงในการแสดงอารมณและ   
ความรูสึก  ผูพูดอาจมีการเลือกใชคําแสดงการบงชี้  
(deictic expression)  เชน  น้ี  โนน  น้ัน  เปนตน 

3. ขาดการมองเห็นซึง่กันและกัน  ไมมีบริบทท่ีจะ
ชวยใหเขาใจสถานการณไดงายข้ึน  ผูเขียนโดย
สวนใหญมักจะหลีกเล่ียงการใชคาํแสดงการบงชี้
ท่ีอาจจะทําใหเกดิความกํากวมในการตีความได 

4. โครงสรางภาษาท่ีใชไมเปนทางการ  เชน  มกีาร
ใชคาํยอ  คาํสแลง   

4. โครงสรางภาษาเปนทางการ  เชน  มกีารใช
ประโยคยอยรอง  มคีวามซับซอนในการใชภาษา 

5. การพูดเหมาะสําหรับการแสดงความสัมพันธ
ทางสังคม  แสดงความรูสึกนึกคิดและทัศนคต ิ 
เน่ืองจากสามารถใชนํ้าเสียง  และทาทางตางๆ 
 

5. การเขียนเหมาะสําหรับการบันทึกขอเท็จจริง  
ซึ่งการบันทึกงายแกการเก็บ และคนหา 
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ภาษาพูด ภาษาเขียน 
6. การพูดทําใหผูพูดมีโอกาสท่ีจะสามารถคดิ
ทบทวนอีกคร้ัง  ขณะท่ีผูอ่ืนกําลังฟง  อยางไรก็
ตาม  ผูพูดก็ไมสามารถถอนคําพูดท่ีพูดผิดกลับคืน
ได  แตผูพูดสามารถพูดแกไขอีกคร้ังได  การถูก
แทรกและการพูดซอนกันเปนเร่ืองปกติท่ีเกิดข้ึนใน
การพูดเสมอ 

6. การเขียนผิดมีโอกาสเกดิข้ึนนอยมาก  เพราะ
ในการเขียน  ผูเขียนสามารถแกไขได  การเขียน
แทรกเกิดข้ึนได  แตจะไมปรากฏในการเรียบเรียง
การเขียนคร้ังสุดทาย 

7. ในการพูดจะมีการใชนํ้าเสียง  ทํานองเสียงตางๆ  
มีระดับความดัง-คอยของเสียง  จังหวะในการพูด  
มีชวงเวลาในการหยุดพูด  ความเงียบ  ซึ่งส่ิง
เหลาน้ีไมปรากฏในการเขียน 

7. ในการเขียนจะมีการใชตวัอักษรทั้งใหญและ
เล็ก  มีการยอหนา  มีการใชเคร่ืองหมายตางๆ   
แตก็มเีคร่ืองหมายบางประเภทท่ีทําหนาท่ีคลาย
การออกเสียง  เชน  เคร่ืองหมายคําพูดหรือ
ตัวอักษรเอน  เพ่ือใชในการเนน  เปนตน   

 
จากตารางท่ี 2.1  จะเห็นความแตกตางระหวางภาษาพูดกับภาษาเขียน  

กลาวคือ  ภาษาเขียนจะมีความคงทน  ถาวร  เพราะมีขอบเขตในเร่ืองของพื้นท่ี  สวนภาษาพูดจะ
มีความลื่นไหล  ไมคงทน  เน่ืองจากมีขอบเขตในเร่ืองของเวลา  นอกจากน้ัน  การพูดเปนการ
สื่อสารท่ีสามารถโตตอบไดโดยทันที    ผูพูดจะไมคอยมีเวลาในการวางแผนในการพูด  ผูสนทนา
สามารถเห็นหนากันในการสนทนา  ผูสนทนาสามารถแสดงทาทาง  และใชนํ้าเสียงในการแสดง
อารมณตางๆ ได  และการพูดจะมีการใชภาษาท่ีไมเปนทางการมากนัก  สวนการเขียนจะมีความ
ลาชาในการสื่อสาร  จึงทําใหผูเขียนมีเวลาในการวางแผนการเขียน  และคิดทบทวนสิ่งท่ีเขียน  
การเขียนมีการใชภาษาท่ีเปนทางการ  การเขียนขาดการมองเห็นกันและกัน  แตในการเขียนจะมี
การใชตัวอักษร  และเครื่องหมายตางๆ ทําหนาท่ีแทนการออกเสียงได 

นอกจากปริจเฉทการพูดและปริจเฉทการเขียนแลว  ในปจจุบันมีความกาวหนา
ในการติดตอสื่อสารมากขึ้น  จึงทําใหเกิดปริจเฉทใหมข้ึน  ซึ่งเปนการสื่อสารท่ีผานเครือขายทาง
อินเทอรเน็ตของคอมพิวเตอร  โดยมีผูท่ีเรียกปริจเฉทดังกลาวแตกตางกันออกไป  ไดแก  ปริจเฉท
อิเล็กทรอนิกส  (electronic discourse)  ปริจเฉทคอมพิวเตอร  (computer-mediated 
discourse)  ปริจเฉทการเขียนท่ีมีการปฏิสัมพันธ  (interactive written discourse)  ภาษา
อิเล็กทรอนิกส  (electronic language)  เปนตน  ซึ่งเปนปริจเฉทท่ีมีการติดตอสื่อสารรูปแบบใหม
ท่ีเกิดข้ึนในรูปของอิเล็กทรอนิกส  เปนการสื่อสารท่ีมีการสงสารโดยใชแปนพิมพ  (keyboard)  ของ
คอมพิวเตอรชวยในการสื่อสาร  ซึ่งเปรียบไดกับการเขียน  กลาวคือ  เพียงปลายน้ิวสัมผัส  
ขอความตางๆ ก็จะถูกสงไปยังผูรับสารไดอยางมากมาย  สะดวก  และรวดเร็ว  โดยขอความตางๆ 
จะปรากฏบนหนาจอคอมพิวเตอรของผูรับสาร  และผูรับสารก็โตตอบโดยใชแปนพิมพเชนเดียวกัน  
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ผูรับสารอาจเปนบุคคลคนเดียวหรือเปนกลุมคน  ซึ่งอาจเปนกลุมเล็กหรือกลุมใหญก็ได  สวน
ลักษณะของภาษาที่ใช  ถาเปนการสนทนาในหองสนทนาหรือการสงไปรษณียอิเล็กทรอนิกสท่ีไม
เปนทางการ  ภาษาท่ีใชจะไมคอยมีมาตรฐานเหมือนกับภาษาเขียนมากนัก  โดยจะมีการใชคํายอ  
คําสแลง  คําท่ีใชในภาษาพูด  (Werry, 1996 & Herring, 2001)  เน่ืองจากผูสนทนาตองการพิมพ
ขอความใหเหมือนกับเสียงท่ีผูสนทนาใชจริง  ผูสนทนาตองการแสดงอารมณ  ความรูสึก  ท่ีเสมือน
การสนทนาท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจําวัน  ผูสนทนาตองการความสะดวกและรวดเร็วในการสนทนา
โตตอบกัน  ท้ังน้ีสืบเน่ืองมาจากการส่ือสารทางอินเทอรเน็ต  ผูสนทนาสามารถสื่อสารไดในเวลา
รวดเร็วเหมือนกับการสนทนาที่ไดเห็นหนากันจริงๆ  การใชภาษาจึงคอนไปทางภาษาพูดมากกวา  
ท้ังๆ ท่ีสื่อท่ีใชเปนการพิมพบนแปนพิมพ  ซึ่งก็คือ  การเขียน  น่ันเอง  แตถาเปนการเขียนไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกสท่ีเปนทางการ  ลักษณะภาษาที่ใชก็ยังคงเหมือนกับภาษาเขียน   

จากการศึกษาของคริสตัล (Crystal, 2001)  ซึ่งทําการเปรียบเทียบเกณฑของ
ภาษาพูดและภาษาเขียน  (ดูตารางที่ 2.1)  กับภาษาท่ีใชในเว็บ1  (Web)  ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  
กลุมสนทนา  (chatgroups)2  และโลกเสมือนจริง  (virtual world)3  ดังจะเห็นไดจากตารางท่ี 2.2  
และตารางท่ี 2.3 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 เว็บ  (Web)  เปนชื่อยอของ  World Wide Web: WWW  หรือ  W3  ผูคิดคน  คือ  ทิม เบอรเนอรส ลี  (Tim 
Berners Lee)  เว็บสรางข้ึน  เพ่ือเปนฐานขอมูลท่ีใชรวมกันท่ัวโลกในรูปแบบของไฮเปอรมีเดีย  สรางเพ่ือการ
เผยแพรขอมูลขาวสาร  และตองการใหผูใชอินเทอรเน็ตเขาชม  เชน  www.sanook.com, www.pantip.com, 
www.hunsa.com  เปนตน 
2 กลุมสนทนา  เปนการสนทนาท่ีเปดโอกาสใหผูรวมสนทนาสามารถพูดคยุ  แสดงความคดิเห็นตางๆ ได  ซึ่ง
แบงเปนการสนทนาท่ีเกดิข้ึนในเวลาเดียวกัน  ไดแก  หองสนทนาทางไออารซี  เปนตน  และการสนทนาท่ีไมได
เกิดข้ึนในเวลาเดียวกัน  เชน  กระดานขาว  (webboard)  กลุมขาว  (newsgroup)  เปนตน 
3 โลกเสมือนจริง  เปนสภาพแวดลอมท่ีถูกสรางข้ึนตามจินตนาการของผูใช  เชน  ในมัด เร่ิมแรกเปนเกมการผจญ
ภัยท่ีเรียกวา  Dungeons and Dragons  ตอมามกีารพฒันา  ทําใหผูเลนสามารถสรางสภาพแวดลอมตามท่ีตน
ตองการได  เชน  สรางใหเปนโลกเก่ียวกับการศกึษา  โลกธุรกิจ  และนําโลกท่ีสรางมาใชในการสนทนากัน  เปน
ตน  
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ตารางที่ 2.2 เปรียบเทียบเกณฑของภาษาพูดกับภาษาท่ีใชในเว็บ  ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  กลุม
สนทนา  และโลกเสมือนจริง  (Crystal, 2001) 

 
เกณฑของภาษาพดู เว็บ ไปรษณีย

อิเล็กทรอนิกส 
กลุมสนทนา โลกเสมือนจริง 

1. ขอบเขตเร่ืองเวลา ไม ใช แตแตกตางกัน ใช แตแตกตางกัน ใช แตแตกตางกัน 
2. โตตอบโดยทนัท ี ไม หลากหลาย ใช แตมีขอจาํกัด ใช แตมีขอจาํกัด 
3. เหน็หนากนั ไม ไม ไม ไม 
4. โครงสรางไมเขมงวด หลากหลาย หลากหลาย ใช ใช 
5. สรางความสัมพนัธ ไม หลากหลาย ใช แตมีขอจาํกัด ใช แตมีขอจาํกัด 
6. คิดทบทวนโดยทันท ี ไม ไม ไม ไม 
7. มีการใชน้ําเสียง ไม ไม ไม ไม 

 

ตารางที่ 2.3 เปรียบเทียบเกณฑของภาษาเขียนกับภาษาท่ีใชในเว็บ  ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  
กลุมสนทนา  และโลกเสมือนจริง  (Crystal, 2001) 

 
เกณฑของภาษาเขียน เว็บ ไปรษณีย

อิเล็กทรอนิกส 
กลุมสนทนา โลกเสมือนจริง 

1. ขอบเขตเร่ืองพืน้ที ่ ใช ใช ใช แตมีขอจาํกัด ใช แตมีขอจาํกัด 
2. ความคงทนของขอมูล ใช หลากหลาย ไม ไม 
3. ไมเหน็หนากนั ใช ใช ใช ใช 
4. โครงสรางซับซอน ใช หลากหลาย ไม ไม 
5. เพื่อเสนอขอเท็จจริง ใช ใช หลากหลาย ใช 
6. คิดทบทวนซํ้าได ใช หลากหลาย ไม ไม 
7. มีการใชภาพประกอบ ใชแตแตกตางกัน ไม ไม ใชแตแตกตางกัน 

 
ตารางท่ี 2.2  และ  2.3  แสดงใหเห็นวาภาษาที่ใชในเว็บมีแนวโนมไปทางภาษา

เขียน  ในขณะท่ีภาษาท่ีใชในไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  กลุมสนทนา  และโลกเสมือนจริง  มิใชท้ัง
ภาษาพูดและภาษาเขียน  แตเปนภาษาที่มีลักษณะของท้ังสองภาษารวมอยูดวยกัน  ซึ่งบารอน 
(Baron  อางใน Crystal, 2001)  กลาวในเชิงอุปลักษณไววา  "emerging language centaur-part 
speech, part writing"  บารอนมองวาภาษาที่ใชในอินเทอรเน็ตเปนภาษาที่รวมกันระหวางภาษา
พูดและภาษาเขียน  สวนคริสตัล (Crystal, 2001)  สรุปวาภาษาที่ใชในอินเทอรเน็ต  คือ  ภาษาท่ีมี
ลักษณะของท้ังภาษาพูด  ภาษาเขียน  และคุณสมบัติของการส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกสรวมอยู
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ดวยกัน  (speech + writing + electronically mediated properties)  เพราะภาษาที่ใชเปน
มากกวาการผสมผสานกันระหวางภาษาพูดกับภาษาเขียน  ขอความที่ปรากฏมีความแตกตางจาก
ขอความโดยทั่วไป  เน่ืองจากการส่ือสารดังกลาวเปนการสื่อสารท่ีผานสื่อ  คือ  เคร่ืองคอมพิวเตอร  
ซึ่งใชการพิมพในการสื่อสาร  และเครื่องคอมพิวเตอรจํานวนหลายเคร่ืองก็สามารถติดตอเชื่อมโยง
กันได  ทําใหเกิดความรวดเร็วในการติดตอสื่อสารและทําใหเกิดการโตตอบอยางรวดเร็วซึ่งคลาย
กับการสนทนาท่ีเห็นหนากัน  คุณสมบัติดังกลาวมีผลทําใหภาษาท่ีใชในการสื่อสารทาง
อินเทอรเน็ตมีลักษณะท้ังภาษาพูดและภาษาเขียนปนกัน  (Deegan, 2000 อางใน Crystal, 2001) 

จากการท่ีปริจเฉทอิเล็กทรอนิกสมีลักษณะท่ีผสมกันท้ังลักษณะการพูดและ
ลักษณะการเขียน  จึงเปนการสื่อสารท่ีกลาวไดวาเปน  การพูดโดยการเขียน  (Davis & Brewer, 
1997 และ Herring, 1997)  และเปนปริจเฉทท่ีมีลักษณะตางไปจากปริจเฉทการพูดและปริจเฉท
การเขียน  ถามองในแงของการพัฒนาทางดานการสื่อสาร  จะเห็นไดวาปริจเฉทอิเล็กทรอนิกสเปน
การส่ือสารที่สะดวก  รวดเร็ว  และทําใหการสนทนาเกิดข้ึนไดเหมือนกับการสนทนาใน
ชีวิตประจําวัน  ถึงแมวาจะเปนการสนทนาท่ีไมเห็นหนากัน4  การสื่อสารประเภทใหมน้ีจึงเปนท่ี
นาสนใจท่ีจะทําการศึกษาตอไป 
 

หลังจากท่ีไดทําความเขาใจเก่ียวกับภาพรวมของปริจเฉทท่ีเกิดข้ึนใหมแลว  
ตอไปผูวิจัยจะนําเสนอรายละเอียดของปริจเฉทอิเล็กทรอนิกสท่ีเปนการสนทนา  ซึ่งจะทําใหเห็น
ความแตกตางระหวางปริจเฉทอิเล็กทรอนิกสกับปริจเฉทการพูดและการเขียนชัดเจนข้ึน  ผูวิจัยจะ
นําเสนอเร่ืองของสื่อและชองทางการสื่อสาร  โครงสรางทางภาษา  และลักษณะการปฏิสัมพันธ  
เน่ืองจากเปนลักษณะเดนท่ีทําใหเห็นท้ังความสัมพันธและความแตกตางระหวางปริจเฉท
อิเล็กทรอนิกสกับปริจเฉทการพูดและการเขียน  และลักษณะท้ังสามยังเปนองคประกอบสําคัญใน
การส่ือสาร  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1. ส่ือและชองทางการส่ือสาร  (medium and channel)  ปริจเฉท
อิเล็กทรอนิกสมีความแตกตางจากปริจเฉทการพูดและการเขียน  เพราะปริจเฉทอิเล็กทรอนิกสเปน
ปริจเฉทท่ีสื่อสารผานทางหนาจอคอมพิวเตอร  ถึงแมวาจะมีลักษณะบางประการท่ีเปนลักษณะ
ของปริจเฉทการพูดและการเขียน  แตผูพูดจะใชการเขียนหรือพิมพแทนการพูด  ทําใหขอมูลถูก
จํากัดอยูแคขอความ  (text-based)  (Herring, 1997)  อยางไรก็ตาม  ปริจเฉทอิเล็กทรอนิกสก็เปน
การส่ือสารที่สามารถสื่อสารไดเร็วกวาปริจเฉทการเขียน  เชน  การเขียนจดหมายท่ัวไป  การเขียน

                                                           
4 แตในปจจุบันมีการส่ือสารท่ีผูสนทนาสามารถเห็นหนากันได  เชน  ซียูซีมี  (CuseeMe) 
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บทความท่ีมีการโตตอบ  อยางไรก็ดี  ปริจเฉทอิเล็กทรอนิกสก็ยังเปนการสื่อสารที่ชากวาการพูด  
เน่ืองจากการพูดเปนการพูดในเวลาจริง  (real-time)  ซึ่งการพิมพยอมชากวาการพูดอยางแนนอน  
นอกจากน้ัน  ปริจเฉทอิเล็กทรอนิกสยังเปนการสื่อสารท่ีขาดการมองเห็นและไดยินเสียง  ซึ่ง
แตกตางจากการสื่อสารท่ีเห็นหนากันท่ีมีท้ังการมองเห็น  การไดยิน  การแสดงทาทางตางๆ 

ในการพิจารณาเรื่องของสื่อในปริจเฉทอิเล็กทรอนิกสน้ัน  สิ่งท่ีควรทําความเขาใจ
ไดแก  เวลาของการสื่อสาร  การสงขอมูล  ความคงทนของขอมูล  ขนาดของขอความ  ความมี
ตัวตน  และความเปนสวนตัว  (Herring, 2001)  เน่ืองจากปริจเฉทน้ีเปนปริจเฉทท่ีเกิดข้ึนใหม  จึง
มีความจําเปนตองศึกษาเสียกอนวาลักษณะของส่ือประเภทนี้มีลักษณะเปนอยางไร  โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 

1. เวลาของการสื่อสาร  ตองพิจารณาวาการสื่อสารท่ีเกิดข้ึนเกิดในเวลาเดียวกัน
หรือไม  ถาเกิดข้ึนในเวลาเดียวกัน  ผูสงสารและผูรับสารจะตองเลนอินเทอรเน็ตพรอมกัน  เชน  
การส่ือสารในไออารซี  (IRC: Internet Relay Chat)  ไอซีคิว  (ICQ: I Seek You)  และมัด  
(MUDs: Multi-User Dimensions)  เปนตน  หรือถาการสื่อสารมิไดเกิดข้ึนในเวลาเดียวกัน  ผูสง
สารและผูรับสารจะไมไดเลนอินเทอรเน็ตพรอมกัน  เชน  ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  กระทู  เปนตน  
ซึ่งขอมูลจะถูกเก็บไวจนกวาจะผูใชจะเปดอานขอความเหลาน้ัน  (Herring, 2001) 

2. การสงขอมูล  แบงเปน  การสงขอมูลแบบทางเดียว  กลาวคือ  ผูรับสารจะ
ทราบวาไดรับสารจนกวาผูสงสารเขียนขอความจนเสร็จกอนแลวกดปุมสง  เชน  การสนทนาใน
หองสนทนา  หรือไปรษณียอิเล็กทรอนิกสซึ่งผูสงสารจะตองเขียนขอความจนเสร็จกอนแลวคอยสง
ขอความ  สวนการสงขอมูลประเภทท่ีสอง  คือ  การสงขอมูลแบบสองทาง  กลาวคือ  ผูสงสารและ
ผูรับสารสามารถมองเห็นการเขียนและการแกไขทุกตัวอักษรของท้ังสองฝายได  เชน  ไอซีคิว  การ
สนทนาดวยคําสั่งทอลคและโฟน  (Herring, 2001) 

3. ความคงทนของขอมูล  หมายถึง  ขอความท่ีไดรับจากผูสงสารสามารถปรากฏ
ใหเห็นไดนานเพียงใด  ถาเปนไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  ขอความสามารถเก็บไดนานจนกวาผูรับ
สารจะลบขอความน้ัน  ในทางตรงกันขาม  ถาเปนการสนทนาในหองสนทนา  ขอความจะปรากฏ
บนหนาจอคอมพิวเตอรเพียงชั่วขณะ  แลวหายไป  ผูสนทนาไมสามารถยอนกลับไปดูขอความใน
หนาท่ีผานไปแลวได  (Herring, 2001) 

4. ขนาดของขอความ  หมายถึง  จํานวนตัวอักษรท่ีระบบอนุญาตใหมีในหน่ึง
ขอความ  เชน  ในระบบไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  ไมมีขีดจํากัดของการใชจํานวนตัวอักษร  
(Herring, 2001)  แตในระบบการสนทนาจะมีการจํากัดจํานวนตัวอักษรท่ีใชในหน่ึงขอความ  เชน  
หองสนทนาในเว็บไซตของพันธุทิพย  ผูสนทนาสามารถพิมพตัวอักษรได  150  ตัวอักษรในหน่ึง
ขอความ  (Panyametheekul & Herring, 2003) 
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5. ความมีตัวตน  กลาวคือ  ผูสนทนาสามารถปลอมตัว  และไมบอกชื่อจริงของ
ตนได  เชน  การสนทนาในหองสนทนา  (Herring, 2001) 

6. ความเปนสวนตัว  กลาวคือ  ในระบบการสนทนาจะมีคําสั่งท่ีอนุญาตใหผู
สนทนาสามารถพูดคุยกันเปนการสวนตัวได  (Herring, 2001) 

นอกจากน้ัน  จากการศึกษาของแฮร่ิง (Herring, 1999)  เก่ียวกับการสนทนาทาง
อินเทอรเน็ตพบวาผูรวมสนทนาสามารถปรับตัวใหเขากับปริจเฉทท่ีเกิดข้ึนใหมไดเปนอยางดี  ใน
การชวยใหผูรวมสนทนาเขาใจซึ่งกันและกัน  เน่ืองจากการสนทนาท่ีเกิดข้ึนขาดการโตตอบไดอยาง
ทันทีทันใด  (Herring 1999)  ผูรวมสนทนาสามารถปรับตัวดวยการใชวิธีดังน้ี 

- การใชถอยคําเออออ  (backchannels)  ซึ่งเปนถอยคําท่ีบอกใหผูรวม
สนทนาทราบวาอีกฝายยังคงฟงการสนทนาอยู  โดยรวมถึงการพิมพขอความ  "nod', "giggles", 
"hehs", "grins", "smile"  (Cherny, 1999 อางใน Herring, 1999)  เพื่อเปนการแสดงวาผูสนทนามี
ปฏิกิริยาโตตอบการสนทนาน้ัน  และจากการศึกษาการพูดของผูหญิง  2  คน  ในลิสตเซิรฟของ
แอฟริกัน-อเมริกัน  (African-American listserv) พบวาผูสนทนาจะมีการใชถอยคําเออออในการ
สนับสนุนคําพูดของผูสนทนาอีกคน  หลังการแสดงความคิดเห็น  เชน  "Yes, break it down, 
Sister", "Amen!"  และ  "Well said"  เปนตน  (Jacobs-Huey, 2003 อางใน Herring, 1999) 

- การใชสัญญาณเพื่อบอกการเปลี่ยนผลัดในการสนทนา  (turn-change 
signals)  ตัวอยางเชน  ในการศึกษาเก่ียวกับการเปล่ียนตัวผูสนทนาของคลารคและเบรนนาน 
(Clark & Brennan, 1991 อางใน Herring, 1999)  พบวาผูสนทนาในไออารซี  บางคนท่ีสนทนา
กันเปนประจําจะมีการพิมพสัญลักษณ  "%"  ท่ีทายขอความ  เพื่อบอกวาเขายังไมสงผลัด  ดังน้ัน  
ผูสนทนาอีกฝายควรรอกอน 

- การใชการอางขามผลัด  (cross-turn reference)  ในการสนทนาท่ีเกิดข้ึน
ในเวลาเดียว  การอางขามผลัดท่ีเกิดข้ึน  เชน  การเรียกชื่อของผูสนทนาอีกฝายในการสนทนาใน
ไออารซี  (Werry, 1996 อางใน Herring, 1999)  สวนการสนทนาท่ีมิไดเกิดข้ึนในเวลาเดียวกัน  มี
กลยุทธท่ีตางกัน  แตทําหนาท่ีคลายกัน  เชน  การเชื่อมโยง  (linking)  เปนกลยุทธท่ีอางถึง
เน้ือความที่ปรากฏในขอความกอนในการตอบ  ซึ่งจะพบมากในยูสเน็ต  (Usenet)  และลิสตเซิรฟ  
(listserv)  เชน  ขอความท่ีตอบอาจเร่ิมตนวา  'I would like to respond to Diana's comment 
about land mines'  นอกจากน้ัน  ยังมีกลยุทธท่ีเรียกวาการอาง  (quoting)  หรือการคัดลอก  
(copy)  บางสวนของขอความกอนหนาในการตอบ  เชน  ตัวอยางจากกลุมขาว (newsgroup)  ซึ่ง
ระบบจะมีการอางถึงชื่อและท่ีอยูไปรษณียอิเล็กทรอนิกสของผูท่ีเขียนขอความกอนหนา  เชน 
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(1) janed@ABC.bigtel.com (Jane Doe) writes: 
> I can�t believe how horrible Natalie looks.  Has she put on a lot of weight? 

I agree, but she has always had a somewhat round face, so if she did put on weight,  

I think that would be accentuated. 
การอางดังกลาวทําใหเกิดคูถอยคําปลอมข้ึน  คือ  มีท้ังการเร่ิม  (initiation)  

และการโตตอบ  (response)  ภายใน  1  ขอความ  การอางเชนน้ีจะทําใหเกิดการคงไวของ
ขอความและทําใหสามารถคนหาผลัดได  ถึงแมวาจะมีการซอนกันในการแลกเปลี่ยนขอความ  
(overlapping exchange)  และการโตตอบท่ีลาชา  (delayed responses) 

2. โครงสรางทางภาษา  (linguistic structure)  จากงานวิจัยท่ีผานมาพบวา
ภาษาท่ีใชในปริจเฉทอิเล็กทรอนิกสจะไมคอยถูกตอง  ไมมีความซับซอน  และไมมีความตอเน่ือง
เทาภาษาเขียน  ตัวอยางเชน  บารอน  (Baron, 1984 อางใน Herring, 1997)  ไดทํานายวาผู
สนทนาในปริจเฉทอิเล็กทรอนิกสจะใชประโยคความรองนอยลง  และมีการใชคําศัพทท่ีแคบลง  
การศึกษาโครงสรางภาษาท่ีพบในงานวิจัยตางๆ  ไดแก 

การศึกษาภาษาท่ีใชในกลุมการสนทนา  (chatgroups)  ของคริสตัล (Crystal, 
2001)  พบวาไวยากรณท่ีพบในการสนทนาจะมีลักษณะของภาษาพูดและการใชภาษาท่ีไมได
มาตรฐานเปนจํานวนสูงมาก  เชน  มีการละกริยาหลัก  กริยาชวย  การใชประธานและกริยาท่ีไมได
มาตรฐาน  ดังตัวอยาง (2)  นอกจากน้ัน  คริสตัลยังพบลักษณะของการเขียนคําติดกันจน
กลายเปนคําประสม  เชน  what a unifreakinversitynerd  หรือการเชื่อมคําโดยใชเคร่ืองหมาย
ยัติภังค  (-)  เชน  dead-slow-and-stop computer 
(2) i fine 
 me is 31 
 you feeling better now? 

การศึกษาของเวอรี่  (Werry, 1996)  ซึ่งศึกษาเก่ียวกับรูปแบบการใชภาษาในไอ
อารซี  โดยเวอรี่แบงลักษณะท่ีคนพบเปน  4  แบบ  ไดแก 

1. การเรียกชื่อ  (addressivity)  เปนคุณสมบัติหน่ึงท่ีผูใชใชเพื่อลดความ
กํากวม  ความไมตอเน่ืองของการโตตอบหรือการรับผลัด  (turn-taking)  เชน  การใสชื่อของผูท่ี
สนทนาดวยท่ีตนขอความ  หลังจากน้ัน  ตามดวยเคร่ืองหมายมหัพภาคคู  (:) (Werry, 1996)  ดัง
ตัวอยาง  (3) 
(3) <Franck> diva : where'd ya put the "c" ? 

<DIVA> franck : oh oh..excuse me :-) 
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แตถาเปนการทักทายหรือบอกลาโดยปกติจะเปนการพูดกับทุกคนใน
หองสนทนา  จึงไมมีการเรียกชื่อโดยเฉพาะ  เชน 
(4) <ariadnne> mormin in OZ!!!! 

2. การยอ  (abbreviation)  เปนคุณสมบัติท่ีเกิดข้ึน  เน่ืองจากความเรง
รีบในการพิมพ  และเน่ืองจากการสนทนาเกิดข้ึนในเวลาเดียวกัน  การสนทนาจึงเปนไปอยาง
รวดเร็ว  ผูสนทนาจําเปนตองโตตอบอยางรวดเร็ว  ทําใหเวลาในการคิดโตตอบจึงมีนอย  
นอกจากน้ัน  หนาจอการสนทนายังเปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว  และมีผูรวมสนทนาเปนจํานวนมาก  
จากปจจัยดังกลาว  จึงทําใหเกิดการยอคําข้ึน  เพื่อประหยัดเวลาในการพิมพและสามารถโตตอบ
ไดทันทวงที  (Werry, 1996)  ดังตัวอยางในตารางท่ี 2.4 

ตารางที่ 2.4  การใชตัวอักษรยอในภาษาอังกฤษ  ซึ่งมีท้ังการใชตัวอักษรพิมพเล็กและตัวอักษร
พิมพใหญ  (กรภัทร สุทธิดารา และดนุพล ก่ิงสุคนธ, 2542) 

 
อักษรยอ คําแปล ความหมาย 

LOL Laugh Out Loud หัวเราะเสียงดัง  กาก  กาก 
ROFL Rolling on the Floor Laughing ขํากล้ิงเลย! 

j/k Just Kidding ลอเลนนะ 
j/j Just Joking แคพูดใหตลกเฉยๆ 

BBL Be Back Later แลวคอยกลับมาเจอกันใหม 
BTW By The way ออ  อีกเร่ืองหน่ึง 
SV Sarcastic Voice พูดดวยนํ้าเสียงแดกดัน  ถากถาง 

TTYL Talk To You Later แลวคอยคยุกันใหมนะ 
BRB Be Right Back เดี๋ยวกลับมานะ 

u You คุณ 
r Are เปน  อยู  คือ 

CU See You แลวพบกันใหม 
 

3. การใชอวัจนภาษาและสัญญาณเสียง  เพื่อชวยใหผูสนทนาสามารถ
แสดงนํ้าเสียง  ทํานองเสียง  ระดับเสียง  เปนตน  (Werry, 1996)  ไดแก 

- การใชเคร่ืองหมายขีด  (-)  เพื่อแสดงการหยุดชั่วขณะ  (pause)  และ
ชี้ใหเห็นจังหวะในการพูด  (Werry, 1996)  เชน 
(5) <bomber> ari : hahaha - One of the question of LARRY - Where do 

<bomber> most vergins live ? a) Virginia�.. hahahaha 
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- การใชตัวอักษรพิมพใหญ  เพื่อแสดงการเนน  (Werry, 1996)  เชน 
(6) <Lilus> cw7r : I cant less than go WOOOOW 

- การใสเคร่ืองหมาย  !  เพื่อเนนยํ้าความหนักแนน  และบอกใหรูวาเรา
ต่ืนเตนหรือแปลกใจกับเร่ืองท่ีคุย  (วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ, 2543) 

- การใชเคร่ืองหมายแอสกี  (ASCII  Art)  ซึ่งเปนรูปภาพท่ีสรางข้ึนจาก
ตัวอักษร  รวมไปถึงเคร่ืองหมาย  และตัวเลข  เพื่อใชสื่อถึงอารมณ  ความรูสึกของผูพูด  ดัง
ตัวอยางในตารางท่ี 2.5 

ตารางที่ 2.5  เคร่ืองหมายแอสกี  (ASCII Art)  และความหมาย  (วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ, 
2543) 

 
เคร่ืองหมายแอสก ี ความหมาย 

:-) พูดไปยิ้มไป  อยางอารมณด ี
:-P พูดไปพรอมๆ กับแลบล้ินเลน 
:-O แสดงความสงสัยหรือตกตะลึงอาปากคางกับคําพูดท่ีอีกฝายพูดมา 
:-x ไมพูด 
:-D ยิ้มแฉงอยู  ถายิ้มจนนํ้าลายไหลก็จะเปน  :-D~ 

@^_^@  และ  ^_^ ยิ้มจนแกมปริ 
-_-" อาการคับของใจ  จนเหงื่อตกสองหยด 

{-,-}zzzzzZZZZZ หลับอยู 
 

- การเลียนเสียงหัวเราะ  เชน  การใชตัวเลข  55555  หรือพิมพวา  อิอิ  
คิกคิก  เอ๊ิกเอ๊ิก  หมายถึง  การหัวเราะแบบมีเลิศนัย  ในขณะท่ีชาวตางชาติจะพิมพวา  "hehehe"  
แสดงการหัวเราะ 

วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ (2543)  กลาววาจุดสําคัญของการแสดง
อารมณและความรูสึกดวยตัวอักษรเหลาน้ี  คือ  "ชวยใหเราสามารถแสดงอะไรออกมาไดดังท่ีใจ
เราตองการมากกวาการแสดงออกดวยสีหนาและทาทางในชีวิตประจําวัน  ใจของเราคิดอะไรและ
อยากใหคูสนทนารูวาเราคิดอะไรก็สามารถพิมพไปตามนั้น  ไมตองจํากัดดวยภาษาทาทางและ
การตอบสนองโดยอัตโนมัติของรางกายเรา" 

4. การแสดงทาทาง  (Werry, 1996)  ผูสนทนาสามารถแสดงคุณสมบัติท่ี
ใชในการแสดงทาทางท่ีปรากฏในการสื่อสารท่ีมีเห็นหนากัน  เชน  hugs, kisses, offers of 
coffee, yawns, shaking hands  เปนตน  เชน 
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(7) <ariadnne> A N N E M A R I E!!!! *hug* 
<amya> *hug* :) 

3. การจัดการปฏิสัมพันธ5  (interaction management)  ในการพูดท่ีเปนอุดม
คติน้ัน  จะไมมีชองวาง  ไมมีการพูดซอนกัน  (no gap, no overlap)  ถาการเปลี่ยนผูพูดเกิดข้ึน
โดยเรียงลําดับตามกฎ  (Sacks et al., 1974)  แตการโตตอบในปริจเฉทอิเล็กทรอนิกสน้ัน  จะไม
สามารถทํานายได  และในการปฏิสัมพันธมักจะเกิดการแทรกของคูถอยคํา  (disrupted 
adjacency)  ในระบบผลัดอยูตลอด  และในการปฏิสัมพันธจะขาดการโตตอบ  (feedback)  โดย
ทันที  (Herring, 1997)  ดังท่ีกลาวไวแลววาการสนทนาในหองสนทนาเปนการสงขอมูลแบบทาง
เดียว  ผูรวมสนทนาจะทราบวามีขอความสงถึงตนเองได  ก็ตอเมื่อ  ผูสงสารพิมพขอความจนเสร็จ
และกดสงขอความ  ขอความจึงจะปรากฏบนหนาจอคอมพิวเตอรของอีกฝาย  ดังน้ัน  จึงเปนเหตุ
ใหผูรวมสนทนาไมสามารถโตตอบไดโดยทันทีทันใด   

จากท่ีกลาวมาจะเห็นไดวาปริจเฉทอิเล็กทรอนิกสมีความแตกตางจากปริจเฉท
การพูดและปริจเฉทการเขียนไมวาจะเปนสื่อและชองทางการสื่อสารท่ีเกิดข้ึนผานเครือขายทาง
อินเทอรเน็ต  โครงสรางของภาษาที่ใช  ซึ่งไมคอยไดมาตรฐานนักในการสนทนาท่ีเกิดข้ึนในเวลา
เดียวกัน  อยางเชน  การสนทนาในไออารซี  และการปฏิสัมพันธท่ีเกิดข้ึนมักจะถูกแทรกโดย
ขอความของผูรวมสนทนาคนอ่ืน  ดังน้ัน  จึงเปนปริจเฉทท่ีนาสนใจอีกปริจเฉทท่ีควรทําการศึกษา  
และเพื่อทําใหทราบรายละเอียดเก่ียวกับปริจเฉทอิเล็กทรอนิกสและทําความเขาใจใหชัดเจนข้ึน  
ผูวิจัยจะนําเสนอความเปนมาของอินเทอรเน็ต  เพื่อท่ีจะไดทราบท่ีมาและประวัติของปริจเฉทน้ี  
นอกจากน้ัน  จะเปนการนําเสนอวิธีการสื่อสารผานคอมพิวเตอร  เพื่อทําใหทราบวาการสื่อสาร
ประเภทน้ีมีวิธีการในการสื่อสารอะไรบาง  และสุดทายจะเปนการนําเสนองานวิจัยท่ีเก่ียวของกับ
การส่ือสารผานคอมพิวเตอรในประเทศไทย  โดยจะนําเสนอในหัวขอการสื่อสารผานคอมพิวเตอร  
ซึ่งเปนหัวขอถัดไป 
 

2.3 การสื่อสารผานคอมพิวเตอร  (Computer-Mediated Communication: CMC) 

 
การสื่อสารผานคอมพิวเตอร  เปนการปฏิสัมพันธระหวางมนุษย  โดยผาน

เครือขายทางอินเทอรเน็ตของคอมพิวเตอร  และเปนการสื่อสารขอความโดยพิมพผานแปนพิมพ

                                                           
5 เร่ืองของการจดัการปฏิสัมพันธจะกลาวโดยรายละเอียดในหัวขอ 2.4  ความตอเน่ืองของปฏิสัมพันธ 
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คอมพิวเตอร  ซึ่งขอความเหลาน้ันจะปรากฎใหเห็นทางหนาจอคอมพิวเตอรของท้ังผูสงสารและ
ผูรับสาร  (Herring, 2000)  การสื่อสารดังกลาวมีประวัติความเปนมา  ดังตอไปน้ี 

 

2.3.1 ความเปนมาของอินเทอรเน็ต 
ประวัติของอินเทอรเน็ต  เร่ิมแรกจากอินเทอรเน็ต  ซึ่งเปนเครือขายท่ีพัฒนามา

จาก  อารพาเน็ต  (ARPANET)  เครือขายคอมพิวเตอรภายใตความรับผิดชอบของหนวยงาน
โครงการวิจัยข้ันสูง  (Advanced Research Projects Agency: ARPA)  ในสังกัด
กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา  อารพาเน็ตเปนเครือขายทดลองท่ีต้ังข้ึน  เพื่อสนับสนุนงานวิจัย
ทางดานทหารท่ีมีผลมาจากสงครามเย็นระหวางกลุมประเทศในคายคอมมิวนิสตกับคายเสรี
ประชาธิปไตย  ตอมามีเครือขายทางคอมพิวเตอรเกิดข้ึนในการติดตอระหวางบุคคล  เร่ิมแรก
เกิดข้ึนในหมูของนักวิทยาศาสตรในตนทศวรรษ  1970  (Hafner & Lyon, 1996 อางใน Herring, 
2001)  หลังจากน้ัน  ก็เร่ิมใชในการศึกษาและทางธุรกิจในชวงทศวรรษท่ี 1980  และจากน้ันก็มี
การใชกันอยางแพรหลาย  จากการสํารวจ  ในป 1999  มกราคม  มีเครือขายเกิดข้ึนถึง  58,000  
เครือขาย  มีผูใชประมาณ  150 ลานคน  (Petrazzini & Kibati, 1999 อางใน Herring, 2001)  
บริการท่ีเกิดข้ึน  ไดแก  เว็บบอรด  (webboard)  กลุมขาว  (newsgroup)  ไอซีคิว  (ICQ  หรือ  I 
Seek You)  ไออารซี  (IRC  ยอมาจาก  Internet Relay Chat)  และหองสนทนา  (chatroom)  
เปนตน 

กรภัทร สุทธิดารา (2544)  กลาววาประเทศไทยเร่ิมเขาไปสัมผัสอินเทอรเน็ตคร้ัง
แรกเมื่อป พ.ศ. 2530 (ค.ศ. 1987)  โดยเริ่มจากเครือขายคอมพิวเตอรสถาบันศึกษา  โดยมี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแหงเอเชีย  (เอไอที)  สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  เปนสถาบันแรกๆ ท่ีมีการ
นํามาใช  ดังน้ัน  การใชอินเทอรเน็ตในชวงแรก  จึงจํากัดอยูในวงการวิจัยและการศึกษา  ตอมาใน
ป 2537 (ค.ศ. 1994)  ก็เร่ิมมีบริษัทเอกชนเปดใหบริการอินเทอรเน็ต  โดยบริษัทแรกท่ีเปด
ดําเนินการเปนผูใหบริการอินเทอรเน็ต  (Internet Service Provider: ISP)  คือ  บริษัท  เค  เอส  ซี  
คอมเมอรเชียล  อินเทอรเน็ต  และตอมาไมถึงปก็มีผูใหบริการอินเทอรเน็ตเกิดข้ึนมากมาย  ในป  
2542 (ค.ศ. 1999)  มีผูใชบริการอินเทอรเน็ตในประเทศไทยประมาณ  800,000  คน  และในป 
2543  (ค.ศ. 2000)  มีผูใชเกินกวา  1,000,000  คน  ผูใชสวนใหญจะใชอินเทอรเน็ตสําหรับคนหา
ขอมูล  อานขาวสาร  สงจดหมายถึงกัน  และสนทนา  (chat)  กับเพื่อนๆ  โดยการพิมพขอความ
แลกเปลี่ยนกัน  (กรภัทร สุทธิดารา, 2544) 

สมชาย นําประเสริฐชัย (2541)  ไดกลาวถึงอนาคตของอินเทอรเน็ตในประเทศ
ไทยวางานวิจัยท่ีพยากรณอนาคตของอินเทอรเน็ตในประเทศไทยมีอยูหลายงาน  การพยากรณท่ี
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ถูกตองหรือใกลเคียงกับความเปนจริงข้ึนอยูกับการสรางแบบจําลองในการพยากรณ  สมชาย นํา
ประเสริฐชัย ไดนําเสนอการพยากรณอนาคตของอินเทอรเน็ตในประเทศไทยโดยกลาวถึงรายงาน
การวิจัยเร่ืองการพยากรณความแพรหลายของการใชอินเทอรเน็ตในประเทศไทย  ในป  ค.ศ. 
2000-2005  ของสมเกียรติ  ต้ังกิจวาณิชย  วามีการสรางแบบจําลองโดยใชความสัมพันธกับขนาด
ของเศรษฐกิจ  จํานวนโฮสต  และจํานวนคอมพิวเตอร  รวมถึงความเร็วของวงจรตางประเทศ  โดย
อัตราผูใชงานอินเทอรเน็ตในไทยตอประชากรท้ังหมดจะเพิ่มจาก  1  เปอรเซ็นต  เปน  4.29  4.60  
และ  4.94  เปอรเซ็นต  ในป  พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005)  หากมีการเติบโตทางเศรษฐกิจเปน  2  4  
และ  6  เปอรเซ็นต  ตามลําดับ  จะมีผูใชอินเทอรเน็ตประมาณ  3  ลาน  คน  ในอีก  5  ปขางหนา  
แตจากการสํารวจกลุมผูใชอินเทอรเน็ตในประเทศไทย  โดยเนคเทค  (NECTEC)  พบวาในป  พ.ศ. 
2546  (ค.ศ. 2003)  มีผูใชอินเทอรเน็ตมากถึง  6  ลาน  คน  มากกวาท่ีสมเกียรติ  ต้ังกิจวาณิชยได
คาดการณไว  ซึ่งตีความไดวาการสื่อสารประเภทน้ีกําลังเปนท่ีแพรหลายอยางมากในปจจุบัน  
ดังน้ัน  จํานวนผูใชจึงมีจํานวนมากกวาท่ีไดคาดการณไว  (แหลงท่ีมาไดจาก  
http://www.ntl.nectec.or.th/internet/user-growth.html) 
 

2.3.2 วิธีการสื่อสารผานคอมพิวเตอร  (modes of CMC) 
วิธีการสื่อสารผานคอมพิวเตอรท่ีจะนําเสนอน้ี  เปนการเสนอเรียงตามลําดับเวลา

ท่ีเกิดข้ึน  แฮร่ิง  (Herring, 2002)  ไดเรียงลําดับวิธีการสื่อสารผานคอมพิวเตอรโดยเร่ิมจาก
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  (electronic mail: e-mail)  กลุมอภิปราย  (listserv discussion lists)  
กลุมขาวยูสเน็ต  (Usenet newsgroups)  การสนทนาท่ีมีการแบงหนาจอ  เชน  ทอลค  โฟน  และ
ไอซีคิว  (split-screen protocols: Talk, Phone, and ICQ)  การสนทนาบนจอ  (chat)  การ
สนทนาสวนตัว  (private chat)  มัดหรือเกมแฟนตาซีและการผจญภัย  (Multi-User Dimensions: 
MUDs)  เว็บ  (World Wide Web: WWW)  ระบบเสียงและภาพ  (audio and video)  และสภาวะ
แวดลอมเสมือนจริง  (graphical virtual reality (VR) environments)  ตามลําดับ  ซึ่งมี
รายละเอียดดังน้ี 

2.3.2.1 ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  (electronic mail: e-mail) 
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกสเกิดข้ึนคร้ังแรกในป 1972  เปนการสงขอความ

ระหวางเคร่ืองคอมพิวเตอรเพียง  2  เคร่ือง  เทาน้ัน  ซึ่งเปนทดสอบการสงขอความ  (SNDMSG 
protocol)  ผูทําการทดสอบ  คือ  เรย  ทอมลินสัน  (Ray Tomlinson)  (Hafner & Lyon, 1996 
อางใน Herring, 2002)  และตอมาในป 1973  ไปรษณียอิเล็กทรอนิกสก็กลายเปนท่ีสนใจใน
สหรัฐอเมริกาในโครงการอารพาเน็ต  และเปนท่ีนิยมเร่ือยมาจนปจจุบัน 
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ไปรษณียอิเล็กทรอนิกสเปนการสื่อสารที่มิไดเกิดข้ึนในเวลาเดียวกัน  รูปแบบ
ท่ีปรากฏจะประกอบดวย  จากใคร  (from)  ถึงใคร  (to)  และหัวขอ  (subject)  ซึ่งรูปแบบดังกลาว
คลายกับการเขียนโนตยอ  (written memorandum)  จากการศึกษาเปรียบเทียบของโค  (Cho, 
2003)  พบวาไปรษณียอิเล็กทรอนิกสสวนตัวจะแตกตางจากโนตยอ  เน่ืองจากมีความไมเปน
ทางการมากกวา  และภาษาไมไดมาตรฐานมากกวาในเร่ืองของการสะกดคําและการใช
เคร่ืองหมาย  และไปรษณียอิเล็กทรอนิกสก็ยังมีลักษณะท่ีรวมกันกับการเขียนจดหมายท่ัวไป  
กลาวคือ  มีการใชคําทักทาย  การใชคําลงทาย  และการลงชื่อ  นอกจากน้ี  ลักษณะของไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกสซึ่งเปนการสื่อสารท่ีมิไดเกิดข้ึนในเวลาเดียวกัน  ทําใหผูเขียนมีเวลาในการตกแตง
และแกไขคําพูดมากกวาการสื่อสารท่ีเกิดข้ึนในเวลาเดียวกัน  เชน  การสนทนาในหองสนทนา  การ
สนทนาในไอซีคิว  เปนตน  (Herring, 2002) 

2.3.2.2 กลุมอภิปราย  (listserv discussion lists) 
แฮร่ิง  (Herring, 2002)  กลาววากลุมอภิปราย  (discussion lists)  ท่ีเกิดข้ึน

ในชวงแรกๆ  ไดแก  กลุมขอความ  (MsgGroup)  เกิดข้ึนในป 1975  โดยอารพา  (ARPA)  สราง
ข้ึน  เพื่อเปนการแจกจายขอมูลเก่ียวกับการพัฒนาการถายโอนขอมูลอิเล็กทรอนิกส  กลุมอภิปราย
เปนการสื่อสารท่ีมิไดเกิดข้ึนในเวลาเดียวกันคลายไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  แตตางกันท่ีขอความ
ของสมาชิกท่ีตองการอภิปรายจะถูกสงผานไปท่ีระบบที่ทําหนาท่ีใหบริการจดหมายขาวหรือระบบ
ไปรษณียอัตโนมัติบนอินเทอรเน็ต  (listserver)  แทนท่ีสมาชิกจะตองสงไปรษณียอิเล็กทรอนิกสใน
หัวขอท่ีตองการไปยังบุคคลตางๆ ท่ีมีรายชื่ออยูยาวเหยียด  สมาชิกสามารถสงไปยังท่ีอยูของผูรับ
พิเศษเสียกอน  จากน้ัน  โปรแกรมจะสงไปรษณียอิเล็กทรอนิกสตอไปยังสมาชิกคนอ่ืนท่ีมีรายชื่อ
อยูในรายการน้ัน  สวนใหญขอความที่สมาชิกแลกเปลี่ยนกันจะเปนการถามและการตอบ 

2.3.2.3 กลุมขาวยูสเน็ต  (Usenet newsgroups) 
ขาวยูสเน็ต  (Usenet news)  ถูกพัฒนาขึ้นในป 1979  โดยนักศึกษา  3  คน  

จากมหาวิทยาลัยดุค  (Duke University)  และมหาวิทยาลัยทางตอนใตของแคโรไลนา  
(University of North Carolina)  ยูสเน็ต  (Usenet)  มาจากคําวา  Unix Users Network  ยูสเน็ต
เปนการสื่อสารท่ีมิไดเกิดข้ึนในเวลาเดียวกัน  ยูสเน็ตจะแบงขาวออกเปนกลุมตามหัวขอตางๆ  
เรียกวา  กลุมขาว  (newsgroups)  แตละกลุมขาวจะมีขาวหรือบทความท่ีสมาชิกอินเทอรเน็ตสง
มารวมสนทนา  หากตองการรวมสนทนาก็เพียงสงบทความเขาไปในกลุมขาวน้ันซึ่งเรียกวา  การ
สงขาว  (post)  ในยูสเน็ตมีกลุมขาวหลัก  7  กลุม  ไดแก  คอมพิวเตอร  (comp: computer)  ขาว
เก่ียวกับยูสเน็ตเอง  (news)  สันทนาการศิลปะ  (rec: recreation)  วิทยาศาสตร  (sci: science)  
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สังคม  วัฒนธรรม  (soc: social)  กลุมขาวสําหรับอภิปราย  (talk)  ขาวท่ีไมสามารถจัดลงในกลุม
ใด  (misc: miscellaneous)  และจะมีกลุมขาวรอง  ซึ่งเปนขาวอ่ืนๆ 

2.3.2.4 การสนทนาท่ีมีการแบงหนาจอ  เชน  ทอลค  โฟน  และไอซี
คิว  (split-screen protocols: Talk, Phone, and ICQ) 

การสื่อสารผานคอมพิวเตอรท่ีเกิดข้ึนในเวลาเดียวกันในรูปแบบแรก  ไดแก  
ทอลค  (Talk)  ซึ่งเปนคําสั่งในระบบปฏิบัติการยูนิกซ  (UNIX)  เกิดข้ึนในชวงป 1970  ใกลเคียงกับ
การเกิดไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  ผูสราง  คือ  นักพัฒนาอารพาเน็ตในกลุมขอความ  (MsgGroup)  
แตประโยชนท่ีไดไมมากเทาไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  จึงมิไดรับการพัฒนาจนกระท่ังในปตอมา  ได
มีการสรางทอลค  (Talk)  และโฟน  (Phone)  ข้ึน  โดยท่ีผูใชจะตองลงทะเบียนในระบบของยูนิกซ  
หรือแว็กซ  (VAX)  ในเวลาเดียวกัน  จากน้ัน  หนาจอคอมพิวเตอรของท้ังผูสงสารและผูรับสารจะ
ถูกแบงเปน  2  สวนในแนวราบ  และขอความก็จะปรากฏใหเห็น  โดยท้ังสองฝายจะเห็นการเขียน
และการแกไขในทุกตัวอักษรของแตละฝาย  ตอมากลางป 1990  ไอซีคิว  (ICQ: I Seek You)  ถูก
พัฒนาขึ้น  และเปนท่ีนิยมมากในป 1999  มีผูใชมากกวา  11  ลาน  คน  (Zastrow, 1999 อางใน 
Herring, 2002)  ในเว็บไซตไอซีคิว  (http://www.icq.com/icqtour/rendezvous.html)  ไดมีการ
รายงานวาในเดือนพฤศจิกายน  ป 2000  มีผูใชไอซีคิวมากกวา  82  ลานคน 

2.3.2.5 การสนทนาบนจอ  (chat) 
โปรแกรมการสนทนาท่ีเกิดข้ึนเปนโปรแกรมแรก  คือ  ไออารซี  (Internet 

Relay Chat: IRC)  ซึ่งเขียนข้ึนในประเทศฟนแลนด  ในป 1988  โปรแกรมน้ีเปนการสื่อสารที่
เกิดข้ึนในเวลาเดียวกันและผูรวมสนทนาสามารถมีไดหลายคน  หลังจากน้ัน  โปรแกรมน้ีไดถูก
ดัดแปลงโดยผูใหบริการอินเทอรเน็ต  เชน  อเมริกาออนไลน  (AmericaOnline: AOL)  และหอง
สนทนาในเว็บไซตตางๆ  ซึ่งเปนท่ีรูจักในชื่อของเว็บสนทนา  (Web chat)  ผูสนทนาจะตอง
ลงทะเบียนกอนท่ีจะสนทนา  ลักษณะของขอความจะเคลื่อนข้ึนอยางรวดเร็วบนหนาจอ
คอมพิวเตอร  ผูสนทนาไมสามารถยอนดูขอความท่ีผานไปแลวได  และขอความจะถูกแทรกโดย
ขอความของผูอ่ืนเสมอ  (Herring, 2002)   

2.3.2.6 การสนทนาสวนตัว  (private chat) 
การสนทนาสวนตัวเปนโปรแกรมหรือลักษณะท่ีเพิ่มเขามาในโปรแกรมการ

สนทนา  (ดู 2.3.2.5  การสนทนาบนจอ)  เพื่อใหผูสนทนาสามารถกําหนดการสนทนาเปนการ
สวนตัวเพียง  2  คน  เทาน้ัน  เชน  ในไออารซีมีคําสั่งท่ีผูสนทนาสามารถพูดคุยเปนการสวนตัว  2  
คนได  กลาวคือ  ผูสนทนาใชคําสั่ง  "/msg"  สวนในเอโอแอล  (AOL)  มีบริการการสงขอความ
ทันที  (instant messaging)  ใหกับผูสนทนา  เปนตน  (Herring, 2002) 
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2.3.2.7 มัดหรือเกมแฟนตาซีและการผจญภัย  (Multi-User Dimension: 
MUDs) 

มัด  (MUD)  ถูกสรางข้ึนคร้ังแรกในป 1979  และในป 1980  โดยทรูบชอ  
(Trubshaw)  และบารเทิล  (Bartle)  ในขวงแรกมัด  (MUD)  มาจากคําวา  Multi-User 
Dungeons  แตตอมามีการทําความเขาใจใหม  จึงเปล่ียนมาเปน  Multi-User Dimensions  
ในชวงปลายปทศวรรษ 1980  และตนปทศวรรษ 1990  มัดไดรับความนิยมเปนอยางมาก  แตใน
ปจจุบันมัดไมคอยไดรับความนิยมและเปนท่ีรูจักนอยลง  (Herring, 2002) 

มัดเปนเกมแฟนตาซีหรือเกมผจญภัยซึ่งอยูบนอินเทอรเน็ต  การเขาไปในมัด
สามารถเขาผานเทลเน็ต  (telnet)  หรือจากเครือขายของมัด  ซึ่งสามารถดาวนโหลดฟรีไดจากเว็บ  
(Herring, 2002)  เกมการเลนสามารถมีผูรวมเลนไดคร้ังละหลายคน  เกมน้ีเปนเกมแบบ
ตัวหนังสือ  กลาวคือ  ผูเลนสามารถสงขอความระหวางกันได  เมื่อผูเลนเขาไปในหองใหม  ผูเลน
จะเห็นรายละเอียดสําหรับหองน้ัน  และเมื่อผูเลนปอนคําสั่ง  WHO  เขาไป  ผูเลนจะไดรับรายการ
ของตัวละครในหองดังกลาว  ซึ่งผูเลนสามารถกําหนดบทบาทของตนเองได  (role-playing)  วา
ตองการเลนเปนตัวอะไรในเกมน้ัน  (ยืน ภูวรวรรณ, 2545) 

2.3.2.8 เว็บ  (World Wide Web) 
เว็บถูกสรางข้ึนในป 1991  โดยนักวิทยาศาสตรชาวอังกฤษ  ชื่อ  ทิม เบอร ลี  

ซึ่งไดรับอิทธิพลจากการเสนอความคิดในเร่ือง  memex machine  ของบุช  (Bush, 1945 อางใน 
Herring, 2002)  และความคิดเร่ือง  hypertext  ของเนลสัน  (Nelson, 1967 อางใน Herring, 
2002)  ท่ีตองการใหมีการกระจายขอมูลกันในกลุมคนจํานวนมากและคอมพิวเตอรสามารถติดตอ
เชื่อมโยงกันได  อยางไรก็ตาม  เว็บไมไดรับการนําเสนอจนกระท่ังป 1995  มูลนิธิวิทยาศาสตร
แหงชาติ  (National Science Foundation)  ไดใหการสนับสนุนและพัฒนาเว็บ  ในป 1999  มีเว็บ
เกิดข้ึนประมาณ  5  ลานเว็บ  ซึ่งประกอบดวย  100,000  หนา  54.7%  เปน  .com  และเพียง  
6.7%  เปน  .edu  และในป 2000  มีโดเมนเกิดข้ึนใหม  ไดแก  .infor  และ  .biz  (Herring, 2002) 

2.3.2.9 ระบบเสียงและภาพ  (audio and video) 
เว็บไดมีการเพิ่มระบบเสียงและภาพเขามาในเว็บดวย  โดยในป 1993  

มหาวิทยาลัยคอรเนล  (Cornell University)  ไดสราง  ซียูซีมี  (CuseeMe)  ข้ึน  ซึ่งเปนซอฟแวร
แรกท่ีทําใหผูใชสามารถเห็นภาพและไดยินเสียงได  (Herring, 2002) 
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2.3.2.10 สภาวะแวดลอมเสมือนจริง  (graphical virtual reality (VR) 
environments) 

การสรางสภาวะแวดลอมเสมือนจริงถูกเสนอในอินเทอรเน็ตในชวงกลางป
1990  โดยขยายไปในการสนทนา  เชน  ในไออารซี  และมัด  ทําใหมีการรวมกันของการสื่อสารที่มี
ท้ังขอความและรูปภาพเกิดข้ึน  เชน  มีฉากหองในบาน  ฉากนอกบาน  เปนตน  ตัวอยางเชน  การ
สนทนาในพาเลส  (Palace)  จะเปนรูปภาพ  2  มิติ  ผูใชจะมีรูปแทนตนเอง  (avatar)  ซึ่งอาจจะ
เปนรูปเด็กผูหญิง  เด็กผูชาย  รูปสัตวชนิดตางๆ  เปนตน  เพื่อใชแทนตนเองในการสนทนา  
 

เมื่อไดทําความเขาใจเก่ียวกับความเปนมาและวิธีการสื่อสารผานทาง
คอมพิวเตอรแลว  ในหัวขอถัดไปผูวิจัยจะนําเสนองานวิจัยท่ีศึกษาการสื่อสารผานคอมพิวเตอรใน
ประเทศไทยวามีงานประเภทใดบาง 
 

2.3.3 งานวิจัยเกี่ยวกับการส่ือสารผานคอมพิวเตอรในประเทศไทย 
งานวิจัยท่ีศึกษาเก่ียวกับภาษาไทยในการสื่อสารผานคอมพิวเตอรสวนใหญท่ีพบ

จะเปนงานทางดานสื่อสารมวลชนซึ่งมีอยูไมมากนัก  และมิไดศึกษาเก่ียวกับการใชภาษาโดยตรง  
แตจะเนนท่ีลักษณะของการส่ือสารมากกวา  ซึ่งหัวของานท่ีศึกษามีดังตอไปน้ี  การศึกษารูปแบบ
พฤติกรรมการสื่อสารในหองสนทนาบนเครือขายอินเทอรเน็ต  การแปลงตัวตนในหองสนทนาบน
อินเทอรเน็ต  สัญญะทางเพศในหองสนทนาทางคอมพิวเตอรในกรอบจิตวิทยายุคสมัยใหมของ  
IRC.WEBMASTER.COM  มณฑลสาธารณะ6ของการสื่อสารผานสื่อกลางคอมพิวเตอร  เปนตน  
โดยงานวิจัยตางๆ มีรายละเอียดดังน้ี 

ตัวอยางงานวิจัยของศุนิสา ทดลา (2542)  ท่ีศึกษาเก่ียวกับรูปแบบพฤติกรรมการ
สื่อสารในหองสนทนาบนเครือขายอินเทอรเน็ต  ผูวิจัยจึงขอกลาวรายละเอียดของงานวิจัยน้ี  
เน่ืองจากงานวิจัยน้ีไดกลาวถึงลักษณะการใชภาษาในหองสนทนาในบางสวน  และงานวิจัยน้ีก็ใช
ขอมูลจากการสนทนาในหองสนทนาในเว็บไซตพันธุทิพย  ซึ่งเปนแหลงขอมูลเดียวกับงาน
วิทยานิพนธน้ี  จึงชวยในการอธิบายลักษณะของขอมูลในงานวิทยานิพนธเลมน้ีไดดวย  เชน  
การศึกษารูปแบบการใชคําทักทาย  การศึกษาการแสดงเจตนาของผูสนทนา  โดยการใช
สัญลักษณภาษา  เชน  การซ้ําสระหรือพยัญชนะตัวสุดทาย  ซึ่งหมายถึงผูพูดตองการลากเสียงให
ยาวหรืออาปากกวาง  หรือเปรียบไดกับการตะโกน  อยางในการพูดวา  "มาแลว
                                                           
6 มณฑลสาธารณะ  หมายถงึ  การส่ือสารท่ีเปนสาธารณะท่ีผูคนสามารถใชเปนตวักลางในการตดิตอส่ือสารได  
เชน  การส่ือสารผานเครือขายทางอินเทอรเน็ต  เปนตน 
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จาาาาาาาาาาาาาาา"  "มีใครอยูบางงงงงงงงงงงง"  นอกจากน้ัน  ยังมีการแสดงเจตนาโดยการใช
ขอความซ้ํา  เพื่อเรียกรองความสนใจ  ซึ่งเปรียบไดกับการพูดบอยๆ  เพื่อใหผูฟงไดยิน  หรือการ
เขียนเลียนแบบภาษาพูด  เชน  ชาย  (ใช)  มายชาย  (ไมใช)  มายอาว  (ไมเอา)  มายพูด  (ไมพูด)  
ทํามายเหรอ  (ทําไมหรือ)  บายดี  (สบายดี)  ไรเหรอ  (อะไรหรือ)  ก้ับ  (ครับ)  แยว  (แลว)  เปนตน  
เจตนาในการแสดงออก  เพื่อตองการสื่อสารใหคูสนทนารูสึกเหมือนกําลังสนทนากันในบริบทปกติ
ในชีวิตประจําวัน  ทําใหเกิดชีวิตชีวาในการสนทนา  รวมท้ังเปนการหยอกลอกัน  (ศุนิสา ทดลา, 
2542) 

นอกจากน้ัน  ในงานวิจัยของศุนิสา ทดลา (2542)  ยังศึกษาถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพล
ตอการแสดงพฤติกรรมการสื่อสารของผูสนทนา  ไดแก 

1. สภาพไรการขัดขวางและการควบคุม  (disinhibition) 
สภาพไรการขัดขวางและการควบคุม  (disinhibition)  หมายถึง  สภาพท่ีผูสื่อสาร

สามารถแสดงออกไดอยางอิสระ  โดยไมมีบทบาททางสังคม  หรือระดับชั้นทางสังคมมาขีดก้ันการ
แสดงออกทางพฤติกรรมการสื่อสาร  ซึ่งในการสื่อสารผานคอมพิวเตอรน้ัน  ไมสามารถเห็นการ
แสดงออกที่เปนลักษณะภาษากาย  ทาทางตางๆ  นํ้าเสียง  รวมท้ังไมสามารถรูไดวาผูสื่อสาร
ยอมรับหรือไมยอมรับในพฤติกรรมการสื่อสารของอีกฝาย  (ศุนิสา ทดลา, 2542) 

จากการวิเคราะหการสื่อสารในหองสนทนา  สภาพไรการขัดขวางและการควบคุม
มีผลทําใหผูสนทนามีอิสระในการแสดงออกอยางเต็มท่ี  เชน  ในการเร่ิมทักทาย  จะพบการ
ทักทายท่ีเปนการเรียกรองความสนใจ  โดยการพิมพคําวา  "วางงงงงงงงงงงง"  "เห
งาาาาาาาาาาาาา"  "ใครวางคุยกับเราบาง"  เปนตน  ในโลกแหงความเปนจริงในปริจเฉทการพูด  
คงไมมีใครกลาท่ีจะพูดแทรกในวงสนทนากับคนท่ีไมรูจักหรือทักทายกับคนท่ีเราคิดวาชื่อนาสนใจ  
อยากคุยหรืออยากรูจัก  หรือพยายามบอกใครๆ วา  "วาง"  หรือ  "เหงา"  ดังน้ัน  จะเห็นไดวา
พฤติกรรมดังกลาวในการสนทนาในหองสนทนา  ผูสนทนาสามารถแสดงพฤติกรรมออกมาอยาง
อิสระ  หากผูสนทนาตองการหาคนคุยดวย  ซึ่งตางจากการพูดในชีวิตประจําวันอยางสิ้นเชิง  
เพราะในการพูดในชีวิตประจําวัน  เราตองคํานึงถึงสถานการณ  ฐานะทางสังคม  บรรทัดฐานของ
สังคม  เปนตน  ในการเลือกใชรูปภาษา  (ศุนิสา ทดลา, 2542) 

จากสภาพไรการขัดขวางและการควบคุม  ในปริจเฉทอิเล็กทรอนิกส  ทําใหผูรวม
สนทนาท่ีตองการเปดตนเอง  กลาท่ีจะแสดงออกมากข้ึน  สามารถท่ีจะรูจักสนทนากับคนเปน
จํานวนมากๆ ไดโดยงาย  โดยไมตองมีพิธีรีตรองมากนัก  และความสัมพันธในการสนทนาสวน
ใหญ  มักจะเปนการสรางมิตรภาพ  และรักษาความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน  (ศุนิสา ทดลา, 2542) 

2. สภาวะการไมรูผูกระทํา (anonymity) 
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สภาวะการไมรูผูกระทํา (anonymity)  หมายถึง  สภาวะที่ไมรูวาผูท่ีสื่อสารดวย  
เปนใคร  อยูท่ีไหน  มีตัวตนอยูในโลกแหงความจริงหรือไม  ไมมีใครรูวาใครเปนใคร  ผูสนทนาไม
สามารถตรวจสอบความจริงในการสนทนาในปริจเฉทอิเล็กทรอนิกสได  การอางชื่อในการสนทนา
น้ันอาจจะใชชื่อของตนเองท่ีเปนชื่อจริงท่ีใชในโลกแหงความเปนจริง  หรือเปนชื่อท่ีแตงข้ึนเองก็ได  
นอกจากน้ัน  การใชชื่อในการสนทนาในหองสนทนาก็สามารถเปลี่ยนชื่อหรือเลือกเปนชื่อใหมท่ี
แตกตางกันออกไปในแตละคร้ังท่ีเขาไปในหองสนทนาได  ซึ่งแตกตางจากโลกแหงความจริงท่ีเรา
ไมสามารถเปลี่ยนชื่อไดอยางงายๆ  และไมสามารถเปลี่ยนไดบอยๆ  (ศุนิสา ทดลา, 2542) 

จากสภาวะการไมรูผูกระทําในปริจเฉทอิเล็กทรอนิกส  จึงทําใหเกิดการปลอมตัว  
(fictitious)  น่ันก็คือ  มีการกําหนดความเปนตัวตนในอุดมคติของผูสนทนาในหองสนทนาข้ึนเอง  
ไมวาจะเปนอายุ  เพศ  การศึกษา  ศาสนา  สัญชาติ  เปนตน  (ศุนิสา ทดลา, 2542)  ซึ่งในความ
เปนจริงเราไมสามารถเปลี่ยนแปลงหรือกําหนดสิ่งเหลาน้ีไดเลย 

นอกจากงานวิจัยของศุนิสา ทดลา  ท่ีใชขอมูลการสนทนาในหองสนทนาของ
เว็บไซตพันธุทิพยแลว ยังมีอีกงานวิจัยท่ีใชขอมูลการสนทนาจากหองสนทนาในเว็บไซตพันธุทิพย  
คือ  งานวิจัยของรัตนาวลี เกียรตินิยมศักด์ิ (2542)  ซึ่งศึกษามณฑลสาธารณะของการสื่อสารผาน
สื่อกลางคอมพิวเตอร: กรณีศึกษา  www.pantip.com  และ  www.sanook.com  แตงานวิจัยน้ี
มิไดใหความสําคัญกับการใชภาษามากนัก  เน่ืองจากจุดมุงหมายของการวิจัย  คือ  เพื่อศึกษา
ลักษณะ  หนาท่ี  และประโยชนท่ีเกิดข้ึนในมณฑลสาธารณะของการสื่อสารผานสื่อกลาง
คอมพิวเตอร   

สวนงานวิจัยของดารินทร สวัสด์ิเสวี (2545)  ท่ีศึกษาเก่ียวกับการแปลงตัวตนใน
หองสนทนาบนอินเทอรเน็ต  โดยใชขอมูลจากการสนทนาในไออารซี  งานวิจัยน้ีตองการศึกษาและ
วิเคราะหลักษณะตัวตนท่ีปรากฏในหองสนทนาบนอินเทอรเน็ต  วิเคราะหแรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลตอ
การแปลงตัวตนและกระบวนการแปลงตัวตน  และยังวิเคราะหบริบททางคอมพิวเตอรท่ีเอ้ืออํานวย
ใหเกิดการแปลงตัวตน  แตงานวิจัยน้ีก็ยังคงไมไดเนนท่ีลักษณะการใชภาษา   

สวนงานวิจัยของสุมนา อุษณียมาศ (2543)  ซึ่งศึกษาสัญญะทางเพศในหอง
สนทนาทางคอมพิวเตอรในกรอบจิตวิทยา  โดยศึกษาขอมูลจากการสนทนาในไออารซี  มี
วัตถุประสงคในงานวิจัย  คือ  เพื่อคนหาและวิเคราะหประเภท  แบบแผนการนําเสนอ  และ
ความหมายของสัญญะทางเพศในหองสนทนา  และเพื่อศึกษาปจจัยดานจิตวิทยา  สังคมวิทยา  
และการสื่อสารผานคอมพิวเตอรท่ีมีผลในการสรางและใชสัญญะทางเพศ งานวิจัยน้ีเก่ียวของกับ
การใชภาษาในแงของการเขาใจความหมายของสัญลักษณ  อยางเชน  การใชเคร่ืองหมาย
สัญลักษณในการสื่อแสดงความอารมณ  เชน  { }  หมายถึง  การกอด  :-)  หมายถึง  การย้ิม  :-*  
หมายถึง  การจูบ  @}-> --  หมายถึง  ดอกกุหลาบ  เปนตน  และจากการศึกษาในงานวิจัยของ
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สุมนา อุษณีย  ไดสรุปเก่ียวกับการนําเสนอสัญญะทางเพศวาผูสนทนามีจุดมุงหมาย  ไดแก  1) 
เพื่อการแสดงความตองการที่ผูสนทนามีอยู  เชน  <joy3000>  กลาววา  "หาแฟนอยูคะใครจะ
สมัครไหมคะ"  ผูสนทนาแสดงความตองการในการหาแฟนของตนเอง  2) เพื่อแสดงอารมณหรือ
ความรูสึก  ซึ่งอาจจะเปนความหวงหา  ความรัก  ความเหงา  ความเศรา  เชน  <minojung>  
กลาววา  "คิดถึงจังเลย"  และ  3) เพื่อแจงคุณสมบัติของผูสนทนา  เพื่อดึงดูดความสนใจของผูรวม
สนทนาคนอ่ืน  เชน  <guest02674>  กลาววา  "ผมหนาตาดี  ยังโสดอยูจา"  เปนการบอกถึง
คุณสมบัติเร่ืองหนาตา  และสถานภาพของตน  เพื่อใหผูสนทนาคนอ่ืนสนใจ  ดังน้ัน  งานวิจัยของ
สุมนา อุษณีย  ทําใหเกิดความเขาใจเก่ียวกับการใชเคร่ืองหมายในการแสดงอารมณและความรูสึก
ของผูรวมสนทนาไดมากขึ้น  ซึ่งเปนการพิจารณาโดยใชกรอบทางดานจิตวิทยาและสังคมวิทยาเขา
มาอธิบายสิ่งตางๆ ท่ีพบ 

จากงานวิจัยท่ีกลาวมาขางตนแตกตางจากการศึกษาในงานวิทยานิพนธน้ี  
เน่ืองจากงานวิจัยทางดานสื่อสารมวลชนท่ีเก่ียวกับการสื่อสารผานคอมพิวเตอร  มักจะศึกษาและ
เนนบรรยายวาสิ่งท่ีพบจากขอมูลมีลักษณะเปนอยางไร  เนนท่ีสื่อมากกวาการใชภาษา  และ
การศึกษาโดยสวนใหญจะใชวิธีการวิเคราะหเน้ือหา  (content analysis)  แตงานวิทยานิพนธเลม
น้ีเนนในเร่ืองของภาษา  ซึ่งเปนการทําความเขาใจวาความตอเน่ืองของปฏิสัมพันธในหองสนทนา
เปนอยางไร  และสามารถพิจารณาไดจากอะไร  งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการใชภาษาและเก่ียวของ
กับงานวิทยานิพนธน้ีมากที่สุดจึงเปนงานวิจัยของศุนิสา ทดลา  ซึ่งใชขอมูลเดียวกับงาน
วิทยานิพนธเลมน้ี  และยังมีการกลาวถึงการใชภาษาในบางหัวขอ   

งานวิจัยท่ีศึกษาเก่ียวกับความตอเน่ืองของการปฏิสัมพันธในหองสนทนาไทยท่ี
เก่ียวของกับงานวิทยานิพนธน้ีโดยตรงยังไมมี  แตมีงานวิจัยท่ีศึกษาเก่ียวกับภาษาไทยในการ
สื่อสารผานคอมพิวเตอรท่ีพบ  ซึ่งอาจจะไมไดเก่ียวของกับงานวิทยานิพนธน้ีโดยตรง  แตก็เปน
งานวิจัยชิ้นแรกๆ ท่ีทําการศึกษาภาษาไทย  ซึ่งควรจะกลาวถึง  คือ  งานวิจัยของกฤษดาวรรณ 
หงศลดารมภและโสรัจจ หงศลดารมภ (Krisadawan Hongladarom & Soraj Hongladarom, 
1999 อางใน กฤษดาวรรณ หงศลดารมภ, 2542)  ในเร่ืองของความสุภาพ  โดยทําการศึกษาการ
แสดงความคิดเห็นในเว็บไซตพันธุทิพย  เพื่อตอบคําถามวาในยุคสมัยท่ีเปลี่ยนไป  อันเน่ืองมาจาก
กระแสโลกาภิวัฒน  วัฒนธรรมไทยเปลี่ยนไปตามวัฒนธรรมและเทคโนโลยีตะวันตกท่ีเขามาพรอม
กับคอมพิวเตอรหรือไม  ผลการวิจัยพบวาคนไทยยังรักษาความเปนตัวตนของตนเองสูงมาก  
หลักฐานท่ีเห็นชัด  คือ การใชภาษาสุภาพในการโตตอบกันทางอินเทอรเน็ต  ความสุภาพของคน
ไทย  คือ  การรักษามิตรภาพ  กลาวคือ  ถึงแมวาการสื่อสารทางอินเทอรเน็ตจะเปดโอกาสใหทุก
คนมีสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นได  แตคนไทยก็ยังพยายามรักษานํ้าใจของอีกฝาย  ไมแสดง
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ความขัดแยงกัน  แสดงใหเห็นวาคนไทยคํานึงถึงความสุภาพดานบวกมากกวาดานลบ  เชน  ใน
กระทูจะมีการพูดปลอบใจผูถูกวิจารณวา  "มาเอาใจชวยคะ�อดทนหนอยนะคะ"  หรือการลด
นํ้าหนักคําพูดของผูวิจารณ  โดยทําใหเปนเร่ืองตลก  เชน  พูดวา  "ลอเลน"  ใชสํานวนขบขัน  หรือ
ใสเคร่ืองหมายย้ิม  ☺  หรือแลบลิ้น  :P  เปนตน  ซึ่งสิ่งเหลาน้ีสอดคลองกับกฎความสุภาพขอท่ี 3  
ของเลคอฟ  (Lakoff)  ท่ีวาทําใหผูฟงพอใจ 

และอีกงานวิจัยหน่ึงท่ีศึกษาภาษาไทย  คือ  งานวิจัยของศิริพร ปญญาเมธีกุล
และแฮร่ิง (Panyametheekul & Herring, 2003)  ซึ่งเปนการศึกษาเร่ืองเพศกับการมอบผลัดใน
การสนทนาในหองสนทนา  เพื่อพิจารณาวาเพศมีความสัมพันธกับการมอบผลัดหรือไม  ซึ่ง
พิจารณาทั้งขอความท่ีไดรับการโตตอบและขอความท่ีไมไดรับการโตตอบ  โดยใชขอมูลจากการ
สนทนาในหองสนทนาของเว็บไซตพันธุทิพย  ผลจากการศึกษาพบวาผูสนทนาท่ีเปนเพศหญิงจะ
ใชกลวิธีการเลือกผูสนทนาเปนคนถัดไปโดยใชการเรียกชื่อมากกวาเพศชายซึ่งมักจะใชกลวิธีการ
เลือกตนเองในการพูด  และใชกลวิธีการพูดตอเน่ืองหรือสงขอความซ้ําๆ โดยไมสนใจวาจะมีผู
โตตอบกลับหรือไม  การเลือกใชกลวิธีท่ีตางกันของทั้งเพศหญิงและเพศชายสงผลใหเพศหญิง
ไดรับการสนทนาโตตอบกลับมากกวาเพศชาย  เน่ืองจากกลวิธีท่ีเพศหญิงเลือกเปนกลวิธีท่ีสราง
ความสัมพันธและทําใหเกิดการเชื่อมโยงขอความระหวางกัน  เชน  การเรียกชื่อจะทําใหอีกฝาย
เขาใจวามีผูท่ีตองการสนทนาดวย  และเปนการเฉพาะเจาะจงลงไปวาตองการสนทนากับใคร  จึง
ทําใหเกิดการโตตอบกลับ  ตรงขามกับเพศชายท่ีมักจะพูดแทรกเร่ืองของผูสนทนาคนอ่ืนท่ีไมได
สนทนาดวยมากกวาเพศหญิงจึงไมคอยไดรับการโตตอบมากนัก  อยางไรก็ตาม  ถาเพศชายยังคง
เพียรพยายามสงขอความซ้ําๆ กันหลายๆ คร้ัง  เพศชายก็มักจะไดรับการโตตอบกลับในท่ีสุด 
 

หลังจากท่ีไดนําเสนอเร่ืองของปริจเฉท  ประเภทของปริจเฉท  ความเปนมาของ
อินเทอรเน็ต  วิธีการสื่อสารผานคอมพิวเตอร  และงานวิจัยเก่ียวกับการสื่อสารผานคอมพิวเตอรท่ี
ปรากฏในประเทศไทย  เพื่อเปนพื้นฐานความรูในการทําความเขาใจปริจเฉทอิเล็กทรอนิกสท่ีผูวิจัย
ใชเปนขอมูลในการศึกษาคร้ังน้ี  ตอไปจะเปนการนําเสนอเก่ียวกับสิ่งท่ีผูวิจัยจะศึกษาในงาน
วิทยานิพนธน้ี  โดยผูวิจัยจะทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับความตอเน่ืองของปฏิสัมพันธในหอง
สนทนาเปนสิ่งแรกกอน  เน่ืองจากความตอเน่ืองของปฏิสัมพันธในหองสนทนาเปนหัวใจสําคัญใน
การศึกษาของงานวิทยานิพนธน้ี  และในการศึกษาความตอเน่ืองของปฏิสัมพันธในหองสนทนา  
ผูวิจัยพิจารณาจาก  3  องคประกอบรวมกัน  ไดแก  การเชื่อมโยงความ  การมอบผลัด  และความ
เก่ียวของของเรื่องท่ีสนทนา  ซึ่งท้ังสามองคประกอบเปนการศึกษาท่ีจะทําใหเขาใจเก่ียวกับความ
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ตอเน่ืองของปฏิสัมพันธวาขอความท่ีผูสนทนาสนทนาในหองสนทนาเก่ียวของและเชื่อมโยงกัน
อยางไร  ไมวาจะเปนเร่ืองของผลัด  กลไกเชื่อมโยงความท่ีผูสนทนาใช  และเร่ืองท่ีสนทนา 
 
 



 40

2.4 ความตอเน่ืองของปฏิสัมพันธ  (coherence of interaction)  ในหองสนทนา 
 

การศึกษาความตอเน่ืองของปฏิสัมพันธในงานวิทยานิพนธน้ีไดใชแนวทาง
การศึกษาตามงานวิจัยของแฮร่ิง (Herring, 1999)  ซึ่งเปนบุคคลแรกท่ีทําการศึกษาเก่ียวกับความ
ตอเน่ืองของปฏิสัมพันธในการศึกษาผานคอมพิวเตอร  (interactional coherence in CMC)  โดย
กลาวถึงความตอเน่ืองของปฏิสัมพันธ  ดังน้ี 

"Interactional coherence refers to the coherence (how it "hangs 
together" and interrelates) of interaction (message exchange, in this 
case in CMC modes)." 

กลาวคือ  การศึกษาความตอเน่ืองของปฏิสัมพันธเปนการศึกษาความเช่ือมโยง
หรือความสัมพันธกันของขอความตางๆ ท่ีผูสนทนาใชในการสนทนาผานคอมพิวเตอร  การศึกษา
ความตอเน่ืองดังกลาวสามารถพิจารณาจากระบบผลัด  (turn-taking)  และความเก่ียวของของ
เร่ืองท่ีสนทนา  (relevance)7 จากการศึกษาความตอเน่ืองของปฏิสัมพันธของแฮร่ิง (Herring, 
1999)  พบการแทรกของคูถอยคํา  (disrupted adjacency)  การซอนกันของขอความ  
(overlapping exchanges)  และการเส่ือมไปของเรื่องท่ีสนทนา  (topic decay)  ในปริมาณสูง
มาก  และจากการศึกษาของแฮริ่ง (Herring, 1999)  แฮร่ิงพบปญหาในการปฏิสัมพันธในการ
สื่อสารผานคอมพิวเตอร  ไดแก 

1. ขาดการตอบสนองโดยทันทีทันใด  เน่ืองจากการขาดการมองเห็นและไดยิน
เสียงของผูรวมสนทนา  และไมสามารถเห็นการพูดแทรกกัน  (overlap)  ในขอความตางๆ ได 

2. การถูกแทรกระหวางคูถอยคํา  เกิดจากขอความท่ีสนทนาถูกสงตามคําสั่งท่ี
ไดรับโดยระบบ  ซึ่งจะเรียงลําดับตามเวลาท่ีสง  ใครสงขอความกอน  ขอความก็จะปรากฏกอน
ตามลําดับ  และประกอบกับผูรวมสนทนามีหลายคน  ขอความที่สงจึงถูกแยกโดยขอความของผู
รวมสนทนาคนอ่ืนท่ีมิไดพูดคุยดวย  มีผลทําใหขอความแรกที่สงถูกแทรกโดยขอความของผูอ่ืน
กอนจะถึงขอความท่ีตอบขอความแรก  เมื่อคูถอยคําถูกแทรกข้ึนจะทําใหผูสนทนาเกิดความ
ยากลําบากในการคนหาขอความท่ีโตตอบ  ผลคือ  การปฏิสัมพันธก็จะแตกเปนชิ้นสวน  
(fragment) 

                                                           
7 ความเกีย่วของของเร่ืองท่ีสนทนาเปนหน่ึงในหลักการในการใหความรวมมือในการสนทนาของไกรซ (Grice, 
1975)  (ดูรายละเอียดในหัวขอ 2.4.3  ความเกีย่วของของเร่ืองท่ีสนทนา) 
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แฮร่ิง (Herring, 1999)  ไดทําการศึกษาความตอเน่ืองของปฏิสัมพันธ  โดยใช
แผนภูมิชวยในการศึกษาวาขอความใดเชื่อมโยงหรือตอเน่ืองกับขอความใด  ซึ่งพิจารณาจาก
ระบบผลัดและเร่ืองท่ีสนทนา  ในแผนภูมิจะพิจารณาวาขอความตางๆ โตตอบกลับไปยังขอความ
กอนหนาขอความใด  การพิจารณาดังกลาวจะทําใหเห็นวาใครกําลังสนทนาอยูกับใคร  เน่ืองจาก
การสนทนาในหองสนทนามีผูรวมสนทนาหลายคนและทุกคนก็สามารถพูดคุยกับใครก็ได  การ
สนทนาท่ีเกิดข้ึนจึงแตกตางจากการสนทนาโดยท่ัวไปในชีวิตประจําวัน  เพราะขอความท่ีปรากฏจะ
เรียงตามลําดับโดยระบบ  โดยไมไดพิจารณาวาใครกําลังสนทนาอยูกับใคร  ดังน้ัน  คูถอยคําจึงถูก
แทรกอยูตลอดเวลา การศึกษาโดยการทําแผนภูมิจะทําใหเห็นความตอเน่ืองของปฏิสัมพันธในการ
สนทนาไดงายข้ึน  ดังจะเห็นไดจากการสนทนาในไออารซี  ในตัวอยาง (8) 
 (8) [1] <ashna> hi jatt 
       [2] ***  Signoff : puja (EOF From client) 
       [3] <Dave-G> kally i was only joking around 
       [4] <Jatt> ashna : hello? 
       [5] <kally> dave-g it was funny 
       [6] <ashna> how are u jatt 
       [7] <LUCKMAN> ssa all 
       [8] <Dave-G> kally you da woman! 
       [9] <Jatt> ashna : do we know eachother?. I�m ok how are you 
       [10] *** LUCKMAN has left channel #PUNJAB 
       [11] *** LUCKMAN has join channel #punjab 
       [12] <kally> dave-g good stuff:) 
       [13] <Jatt> kally : so hows school life, life in geneal, love life, family life? 
       [14] <ashna> jatt no we don�t know each other, i fine 
       [15] <Jatt> ashna : where r ya from? 
หมายเหต ุคําวา saa ในบรรทัดท่ี [7] เปนคําทักทายของภาษาอินเดียยอมาจาก sat siri akal หมายความวา  
God is truth = hello 

จากตัวอยาง  (8)  จะเห็นไดวามีผูรวมสนทนาท้ังหมด  5  คน  ไดแก  ashna8  
Dave-G  Jatt  kally  LUCKMAN  สามารถแยกเปนการสนทนาของผูรวมสนทนาได  2  คู9  ไดแก  

                                                           
8 ชื่อของผูสนทนาจะเปนตัวอักษรเอียง  เพ่ือสะดวกในการสังเกตวาเปนชื่อของผูสนทนา 
9 การพจิารณาวาใครกําลังสนทนาอยูกับใครสามารถพิจารณาไดจากการเรียกชื่อ  จากตวัอยาง (8)  ในการสง
ขอความถงึผูรับ  ผูสงมักจะใสชื่อของผูรับกอน  แลวตามดวยขอความ  จงึทําใหทราบวาใครกาํลังพูดอยูกับใคร 
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คูแรก  คือ  ashna  และ  jatt  (ในบรรทัดท่ี  [13]  jatt  ไดทักทาย  kally  ดวย)  คูท่ีสอง  คือ  
Dave-G  และ  kally  ซึ่งสามารถแยกเปนบทสนทนา  ไดดังน้ี 
(8�) [1] <ashna> hi jatt 
       [4] <Jatt> ashna : hello? 
       [6] <ashna> how are u jatt 
       [9] <Jatt> ashna : do we know eachother?. I�m ok how are you 
       [14] <ashna> jatt no we don�t know each other, i fine 
       [15] <Jatt> ashna : where r ya from? 

(8��) [3]  <Dave-G> kally i was only joking around 
[5] <kally> dave-g it was funny 
[8] <Dave-G> kally you da woman! 
[12] <kally> dave-g good stuff:) 

ในการศึกษาความตอเน่ืองของปฏิสัมพันธจากการสนทนาในตัวอยาง (8)  และ
แยกบทสนทนาออกเปนตัวอยาง (8')  และ  (8")  แฮร่ิง (Herring, 1999)  ไดทําการศึกษาจาก
แผนภูมิการปฏิสัมพันธดังจะเห็นไดจากแผนภูมิท่ี 2.1  ซึ่งแสดงใหเห็นชัดเจนถึงการสนทนาท่ีมีการ
ซอนทับกันมากกวาท่ีจะเปนลําดับข้ัน  ผลัดของการโตตอบจะถูกแทรกจากผลัดของผูอ่ืน 

Exchange 
Participant :   1        2 3 

 J 
 K 

[1] A 
[2] -- 
[3] D 
[4] J 
[5] K 
[6] A 
[7] L 
[8] D 
[9] J 
[10] -- 
[11] -- 
[12] K 
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[13] J 
[14] A 
[15] J 

แผนภูมิท่ี 2.1 การปฏิสัมพันธในไออารซี 
จากแผนภูมิท่ี 2.1  จะเห็นไดวาท้ังการสนทนาระหวาง  ashna  กับ  Jatt  และ

การสนทนาระหวาง  Dave-G  กับ  kally  ขอความท่ีท้ังสองคูโตตอบกันจะมีการแทรกของคู
ถอยคําเสมอ  อยางเชน  Jatt  ในขอความท่ี 4  ทักทายกลับ  ashna  ในขอความท่ี 1  ซึ่งมีขอความ
ท่ีแทรกระหวางคูถอยคํา  3  ขอความ  แฮร่ิง (Herring, 1999)  กลาววาขอความท่ี 1  และขอความ
ท่ี 4  สัมพันธกัน  โดยพิจารณาจากคูถอยคํา  กลาวคือ  ขอความที่ 1  เปนการทักทาย  และ
ขอความที่ 4  เปนการทักทายกลับ  และพิจารณาจากเร่ืองท่ีสนทนา  ซึ่งก็คือ  การทักทาย  น่ันเอง  
หรือตัวอยางในขอความท่ี 6  ของ  ashna  และขอความท่ี 9  ของ  Jatt  ซึ่งเปนคูถอยคําของการ
ถาม  คือ "how are u jatt"  สวนการตอบ  คือ  "I�m ok how are you"  และในการตอบในขอความ
น้ีของ  Jatt  มีการถามเกิดข้ึนดวย  คือ  "ashna : do we know eachother?"  จึงทําใหเกิดคู
ถอยคําการตอบในขอท่ี 14  ตอไป  สวนเร่ืองท่ีสนทนาในขอความที่ 6  ของ  ashna  และขอความ
ท่ี 9  ของ  Jatt  คือ  การถามเก่ียวกับวาเปนอยางไรบาง  นอกจากพิจารณาในเร่ืองของคูถอยคํา
และเร่ืองท่ีสนทนาแลว  แฮร่ิงยังพิจารณาอีกสิ่งหน่ึงซึ่งเปนสิ่งท่ีทําใหเกิดความตอเน่ืองของ
ขอความ  ทําใหทราบวาผูสนทนาโตตอบขอความกับใคร  น่ันก็คือ  การเรียกชื่อ  จะสังเกตไดวาใน
การสนทนาระหวาง  ashna  กับ  Jatt  และการสนทนาระหวาง  Dave-G  กับ  kally  จะมีการ
เรียกชื่อของคูสนทนาในการสนทนาเสมอ 

แฮร่ิง (Herring, 1999)  กลาววาการละเมิดความตอเน่ือง  (violations of 
sequential coherence)  ในการสนทนาท่ีเกิดข้ึนในเวลาเดียวกันเปนเร่ืองปกติ  เน่ืองจากเกิดการ
แทรกของขอความระหวางคูถอยคํา  ซึ่งมีผลทําใหขอความระหวางคูสนทนาไมตอเน่ืองกันจะเกิด
ข้ึนอยูตลอดเวลาในการสนทนา  เชน  ตัวอยาง (8)  การสนทนาระหวาง  ashna  กับ  Jatt  และ
การสนทนาระหวาง  Dave-G  กับ  kally  นอกจากน้ัน  แฮร่ิงยังพบวาในการสนทนาในไออารซี  
พบการละเมิดกฎความเก่ียวของของเรื่องท่ีสนทนาถึง  33 %  และในการสนทนาที่มีการสงขอมูล
แบบทางเดียวน้ัน  การท่ีเร่ืองท่ีสนทนาจะไมเชื่อมโยงตอกัน  สาเหตุ  คือ  การขาดการโตตอบโดย
ทันที  เน่ืองจากเวลาท่ีผูสนทนาเขียนขอความ  ผูสนทนามิอาจรูไดแนวาอีกฝายกําลังเขียนอะไร  
และน่ีทําใหอาจเกิดการพูดเร่ืองใหมไดตลอดเวลา  (Herring, 1999)  เชน   
(9)  ตัวอยางการสนทนาการสนทนาระหวางบักจอยกับลินดา   
215 บักจอย: "ร่ีอยูท่ีไหนครับ" 
217 ลินดา: "ตั้มเรียนหรือทํางานอะ" 
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ตัวอยาง (9)  เห็นไดวาท้ังสองขอความไมตอเน่ืองกัน  เปนการข้ึนเร่ืองใหมท้ังสอง
ขอความ  เน่ืองมาจากขณะท่ีบักจอยเขียนขอความ  ลินดาก็ไมทราบวาบักจอยจะเขียนขอความ
อะไร  และประกอบกับท่ีลินดาตองการถามเร่ืองอ่ืน  จึงเปนเหตุใหเกิดความไมตอเน่ืองของ
ขอความขึ้น 

จากการศึกษาความตอเน่ืองของปฏิสัมพันธในการสื่อสารผานคอมพิวเตอรของ
แฮร่ิงทําใหผูวิจัยสนใจท่ีจะศึกษาความตอเน่ืองของปฏิสัมพันธในการสนทนาท่ีเกิดข้ึนในหอง
สนทนาไทย  เน่ืองจากเปนท่ีนาสนใจวาทําไมผูสนทนาจึงสามารถเขาใจซึ่งกันและกัน  ท้ังๆ ท่ี
ขอความมีการแทรกของขอความอ่ืนอยูตลอดเวลา  ผูวิจัยจะทําการศึกษาโดยพิจารณาท้ังเร่ืองของ
ผลัดและความเก่ียวของของเร่ืองท่ีสนทนาเหมือนกับงานวิจัยของแฮร่ิง  แตในงานวิทยานิพนธน้ี
ผูวิจัยไดพิจารณาการเช่ือมโยงความเพิ่มข้ึนดวย  เน่ืองจากการเชื่อมโยงความเปนสิ่งท่ีสําคัญท่ีทํา
ใหทราบวาขอความมีความตอเน่ืองกัน  (Halliday & Hasan, 1976 และ Schiffrin, 1987)  และ
กลไกเชื่อมโยงความเปนตัวชวยใหท้ังผูพูดและผูฟงสามารถเขาใจความหมายท่ีปรากฏใหเห็นบน
ขอความที่สนทนาได  (surface utterances)  (McLaughlin, 1984)  นอกจากน้ัน  ชิฟฟริน 
(Schiffrin, 1987)  ยังจัดใหการศึกษาการเช่ือมโยงความอยูในระนาบของโครงสรางเน้ือความ  ซึ่ง
เปนหน่ึงในระนาบท่ีชิฟฟรินใชในการอธิบายทฤษฎีความตอเน่ือง  ดังน้ัน  ผูวิจัยจึงเห็นวา
การศึกษาการเช่ือมโยงความจะย่ิงชวยใหเขาใจความตอเน่ืองของขอความมากขึ้น  เน่ืองจากกลไก
เชื่อมโยงความเปนกลไกท่ีจะปรากฏใหเห็นบนขอความโดยตรง  ทําใหเห็นความเชื่อมโยงหรือ
ความตอเน่ืองกันในขอความเหลาน้ัน  และเพื่อเปนการตรวจสอบความตอเน่ืองของขอความ  
ผูวิจัยจึงวิเคราะหความเก่ียวของของเรื่องท่ีสนทนาดวย  เน่ืองจากการเขาใจขอความตองอาศัย
หลักการในการใหความรวมมือกันในการสนทนาดวย  (Schiffrin, 1987)  จึงจะสามารถเขาใจ
ความหมายไดอยางถูกตอง  สวนเร่ืองของผลัด  ผูวิจัยจะวิเคราะหการมอบผลัด  โดยศึกษาจาก
ผลัดเร่ิมไปยังผลัดรับ  ซึ่งเปนการวิเคราะหในทางตรงขามกับการวิเคราะหการเชื่อมโยงความและ
ความเก่ียวของของเรื่องท่ีสนทนา  ซึ่งศึกษาจากขอความท่ีโตตอบไปยังขอความกอนหนา  เพื่อเปน
การยืนยันวาขอความท่ีผูวิจัยวิเคราะหเปนขอความท่ีตอเน่ืองกันจริง  นอกจากน้ัน  การศึกษาเร่ือง
ผลัดยังทําใหเห็นคูถอยคํา  ซึ่งเปนสวนหน่ึงท่ีทําใหเห็นวาขอความมีความตอเน่ืองกัน  โดยผูวิจัย
จะกลาวรายละเอียดในหัวขอถัดไป  เรียงลําดับจากการเชื่อมโยงความ  การศึกษาในเร่ืองผลัด  ไป
จนถึงการศึกษาความเก่ียวของของเรื่องท่ีสนทนา 
 

2.4.1 การเชื่องโยงความ  (cohesion) 



 45

ฮาลิเดยและฮาซาน  (Halliday & Hasan, 1976)  กลาววามโนทัศนของการ
เชื่อมโยงความ  คือ  การผูก  (tie)  กลาวคือ  การผูกใหขอความหนึ่งเชื่อมโยงกับอีกขอความหนึ่ง  
และการเชื่อมโยงกันจะทําใหเห็นความตอเน่ืองของขอความ  ซึ่งเปนเหตุผลสําคัญท่ีผูวิจัยวิเคราะห
การเชื่อมโยงความ  เพื่อชวยในการอธิบายความตอเน่ืองของขอความ  ฮาลิเดยและฮาซาน  
(Halliday & Hasan, 1976)  ไดศึกษาเก่ียวกับการเช่ือมโยงความในภาษาอังกฤษ  (cohesion in 
English)  โดยกลาวถึงความเรียง  (text)  วาเปนหนวยภาษาท่ีมีองคประกอบเปนประโยค  ซึ่งมี
ความสัมพันธกันทางความหมาย  โดยมีคุณสมบัติ  2  ประการ  ไดแก 

1. ความเรียงมิใชกลุมประโยค  กลาวคือ  ความเรียงมิไดเกิดจากการนําประโยค
มาจับกลุมหรือเรียงตอกันไป  เชนเดียวกับท่ีประโยคมิไดเกิดจากการนําคํามาเรียงตอกันไป  
ประโยคท่ีปรากฏอยูในความเรียงน้ันตางก็เปนองคประกอบของความเรียงท้ังสิ้น  กลาวคือ  ทุก
ประโยคจะทําหนาท่ีใหความหมายสวนใดสวนหน่ึงของความเรียงน้ัน  และองคประกอบท่ีเปน
ประโยคเหลาน้ีจะมีความสัมพันธตอกันอยางชัดเจน 

2. ความสัมพันธของประโยคท่ีเปนองคประกอบในความเรียงเปนความสัมพันธ
ทางดานความหมาย  มิใชความสัมพันธทางดานโครงสราง  กลาวคือ  ไมมีกฎหรือระเบียบของ
ภาษาท่ีกําหนดวาประโยคแรก  ประโยคสุดทาย  หรือประโยคใดประโยคหน่ึงจะตองมีรูปรางหรือ
โครงสรางอยางใด  แตความสัมพันธทางดานความหมายของประโยคในความเรียงจะมีรูป
แสดงออกอยางชัดเจนดวยคําหรือโครงสรางของประโยคในความเรียงน้ัน   

ความสัมพันธน้ี  คือ  คุณสมบัติของการเปนความเรียง  (texture)  ซึ่งการเปน
ความเรียงจะปรากฏรูปหรือจะแสดงออกมาไดดวยกลไกทางภาษาท่ีเรียกวา  การเชื่อมโยงความ  
(cohesion)  ซึ่งการเชื่อมโยงความจะเกิดข้ึน  เมื่อขอความตอนใดตอนหน่ึงตองอางอิงขอความอ่ืน  
จึงจะเกิดความเขาใจในขอความนั้น  ดังคํากลาวของฮาลิเดยและฮาซาน (Halliday & Hasan, 
1976 : 4)  ท่ีวา 

Cohesion occurs where the INTERPRETATION of some element in 
the discourse is dependent on that of another.  The one 
PRESUPPOSES the other, in the sense that it cannot be effectively 
decoded except be recourse to it.  When this happens, a relation 
of cohesion is set up, and the two elements, the presupposing and 
the presupposed, are thereby at least potentially integrated into a 
text. 

ในการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับการเชื่อมโยงความ  ผูวิจัยไดทบทวน
วรรณกรรมเก่ียวกับการเช่ือมโยงความในระดับปริจเฉท  ท้ังในภาษาอังกฤษและภาษาไทย  โดยใน
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ภาษาอังกฤษจะกลาวถึงงานวิจัยของฮาลิเดยและฮาซาน (Halliday & Hasan, 1976)  และ
งานวิจัยของเดอ โบกรองดและเดรสสเลอร (de Beaugrande & Dressler, 1981)  สวนใน
ภาษาไทยจะกลาวเก่ียวกับงานวิจัยของวิภา ฌาณวังสะ (Wipah Chanawangsa, 1986)  ยาใจ ชู
วิชา (Yajai Chuwicha, 1986)  เพียรศิริ วงศวิภานนท (Peansiri Vongvipanond, 1988)  
และนันทวัน มวงปน (Nantawan Mongpin, 1989)  ผูวิจัยมิไดทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับการ
เชื่อมโยงความในการส่ือสารผานคอมพิวเตอร  เน่ืองจากยังไมมีงานวิจัยประเภทน้ีมากอน 

ฮาลิเดยและฮาซาน (Halliday & Hasan, 1976)  แบงกลไกเชื่อมโยงความ
ออกเปน  5  กลไก  ไดแก  กลไกการอางถึง  กลไกการแทนท่ี  กลไกการละ  กลไกการใชคําเชื่อม  
และกลไกการเชื่อมโยงคํา  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1. การอางถึง  (reference)  เปนการเช่ือมโยงความท่ีแสดงใหเห็นความสัมพันธ
ในระดับความหมาย  กลาวคือ  การใชรูปแทนในการอางถึงคําหรือวลีท่ีมีความหมายเหมือนหรือ
คลายกับคําเดิมหรือวลีเดิม  เชน  การใชคําวา  "they"  ในการอางถึง  "three blind mice"  
(Halliday & Hasan, 1976)  การอางถึงแบงเปน  3  ประเภท  ไดแก  การอางถึงบุคคล  การอางถึง
สิ่งท่ีชี้เฉพาะ  และการอางถึงโดยการเปรียบเทียบ  ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

1.1 การอางถึงบุคคล  (personal reference)  หมายถึง  การอางถึงโดยการ
ใชคําสรรพนามแทนนามวลีท่ีอางถึงบุคคล  (Halliday & Hasan, 1976)  เชน  I, me, mine, my, 
you, yours, we, us, ours, our, he, him, his, she, her, hers, they, them, theirs, their  เปนตน 
(10) It is most important to note that a child who tells his teacher an imaginative story, which she 
subsequently writes down for him is not � 

ตัวอยาง (10)  his  และ  him  เปนรูปแทนท่ีอางถึง  a child  สวน  she  เปน
รูปแทนท่ีอางถึง  teacher 

1.2 การอางถึงสิ่งท่ีชี้เฉพาะ  (demonstrative reference)  เปนการอางถึง
เพื่อบงบอกตําแหนงตามระยะหางของส่ิงของน้ันๆ  (scale of proximity)  ท้ังระยะหางในแงของ
เวลาและระยะทางในการอางถึงบุคคล  สิ่งของ  หรือสถานท่ี  เพื่อแสดงการเช่ือมโยงขอความให
สัมพันธกัน  (Halliday & Hasan, 1976)  เชน  near-far, this-that, these-those, here-there  
และ  now-then  เปนตน 
(11) I like the lions, and I like the polar bears.  These are my favourites. 
 - Those are my favourites too. 

ตัวอยาง (11)  These  เปนการแสดงการอางถึง  ซึ่งบอกความชี้เฉพาะของ  
the lions  ท่ีอยูในระยะใกล  และ  Those  เปนการแสดงการอางถึง  ซึ่งบอกความชี้เฉพาะของ  
the polar bears  ท่ีอยูในระยะไกลออกไป 
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1.3 การอางถึงโดยการเปรียบเทียบ  (comparative reference)  หมายถึง  
การอางถึงเพื่อแสดงใหเห็นถึงความเหมือนหรือแตกตาง  เชน  การเปรียบเทียบลักษณะท่ีเหมือน
หรือใกลเคียงกัน  อาจใชคําวา  same, similar  เปนตน  หรือคําท่ีอางถึงเพื่อทําใหเห็นความ
แตกตาง  เชน  other, different  เปนตน  (Halliday & Hasan, 1976) 
(12) Would you prefer the other seats? 

ตัวอยาง (12)  other  เปนการอางโดยเปรียบเทียบกับ  "other than those 
you see here" หมายถึง  ท่ีน่ังอ่ืนท่ีคุณเห็นในท่ีน้ี  การอางประเภทน้ีเปนการอางท่ีตองอาศัยบริบท
สถานการณชวยในการตีความ  ซึ่งฮาลิเดยและฮาซาน (Halliday & Hasan, 1976)  เรียกวาการ
อางถึงจากสถานการณ  (exophora reference  หรือ  situational reference)  สวนการอางถึงใน
ตัวอยาง (10)  และ  (11)  เปนการอางถึงท่ีสามารถอางถึงไดโดยปราศจากสถานการณภายนอก  
ซึ่งเรียกวาการอางถึงท่ีเกิดข้ึนในความเรียง  (endophora reference  หรือ  textural reference) 

สวนการอางถึงในภาษาไทยในการศึกษาของวิภา ฌาณวังสะ (Wipah 
Channawangsa, 1986)  ท่ีศึกษาการเช่ือมโยงความในภาษาไทยจากขอมูลภาษาพูดและภาษา
เขียน  สิ่งท่ีพบคือ  ในภาษาไทยมีการอางถึงท้ัง  3  ประเภท  เหมือนกับการศึกษาของฮาลิเดยและ
ฮาซาน  สวนท่ีตางกัน  คือ  การอางถึงบุคคลในภาษาไทยจะมีการใชคํานามเปนคําสรรพนาม  
(pronominally used nouns)  กลาวคือ  การนําคํานามมาทําหนาท่ีเปนคําสรรพนาม  ซึ่งวิภา 
ฌาณวังสะแบงการใชคํานามเปนคําสรรพนามออกเปน  5 ประเภท  ไดแก 

1. คําเรียกญาติ  (kinship term)  หมายถึง  คําเรียกญาติพี่นองหรือผูอ่ืน  เพื่อ
แสดงความสนิทสนม  ทําหนาท่ีเปนสรรพนามบุรุษท่ี 1, 2  หรือ  3  ก็ได  ตัวอยางเชน 
(13) ก: วันน้ีแมจะกลับกี่โมง 

ข: 6  โมง 
แม  เปนคําเรียกญาติ  ทําหนาท่ีเปนสรรพนามบุรุษท่ี 2  อางถึงผูฟง  (Wipah 

Channawangsa, 1986) 
2. ชื่อเฉพาะบุคคล  (personal names)  หมายถึง  ชื่อแรก  ชื่อยอ  หรือชื่อเลนท่ี

ใชเรียก  ทําหนาท่ีเปนสรรพนามบุรุษท่ี 1, 2  หรือ  3  ก็ได  (Wipah Channawangsa, 1986)  
ตัวอยางเชน 
(14) ก: ฮัลโหล  สาวใชไหม 
 ข: ใช  จิณเหรอ 
 ก: เออ  สาวสบายดีเหรอ 

ข: สบายดี  ยุงนาด ู
สาว  เปนชื่อเฉพาะบุคคล  ทําหนาท่ีเปนสรรพนามบุรุษท่ี 2  อางถึงผูฟง 
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3. ชื่อมิตรภาพ  (friendship terms)  หมายถึง  รูปภาษาท่ีใชอางถึงเพื่อนฝูง  ทํา
หนาท่ีเปนสรรพนามบุรุษท่ี 1  และ  2  (Wipah Channawangsa, 1986)  ตัวอยางเชน 
(15) "ไมไดเขียนจดหมายถึงเพ่ือนมาหลายเดือนแลว  หวังวาเพ่ือนคงจะสบายดเีชนเคยนะ" 

เพื่อน  เปนชื่อมิตรภาพ  ทําหนาท่ีเปนสรรพนามบุรุษท่ี 2 
4. ชื่ออาชีพ  (occupation  terms)  หมายถึง  ชื่ออาชีพท่ีใชเสมือนคําสรรพนาม  

เชน  ครู  หมอ  อาจารย  (Wipah Channawangsa, 1986)  เปนตน 
(16) "ตอนอยูเมืองนอก  ครูไมคอยไดไปเท่ียวหรอก  เพราะครูตองเรียนไปดวยทํางานไปดวย" 

ครู  เปนชื่ออาชีพ  ทําหนาท่ีเปนสรรพนามบุรุษท่ี 1 
5. ชื่อตําแหนง  (title  terms)  หมายถึง  รูปภาษาท่ีแสดงถึงสถานะ  ตําแหนงหรือ

ยศ  สามารถใชไดท้ังสรรพนามบุรุษท่ี 1  2  และ  3  (Wipah Channawangsa, 1986)  เชน 
(17) "วันน้ีหัวหนาไมมาทํางาน  ใครมปีญหาอะไรเก็บไวถามหัวหนาในวันจันทร" 

หัวหนา  เปนชื่อตําแหนง  ทําหนาท่ีเปนสรรพนามบุรุษท่ี 3 
นอกจากน้ัน  วิภา ฌาณวังสะ (Wipah Channawangsa, 1986)  ยังพบวา

ภาษาไทยมีการใชสรรพนามไรรูป  (zero pronouns)  กลาวคือ  การไมปรากฏรูปสรรพนามท่ีอาง
ถึง  เชน 
(18) "ฉันวา  [  ]  จะเขียนจดหมายถึงพอสนหลายเวลามาแลว" 

[  ]  เปนสรรพนามไรรูป  อางถึง  ฉัน 
จากการศึกษาภาษาไทยของคุก  อังกาบ ผลากรกุล  วิจินตน ภาณุพงศ  และนอส 

(Cook, 1968; Palakornkul, 1972; Panupong, 1970; and Noss, 1964 อางใน Wipah 
Channawangsa, 1986)  พบวาการใชสรรพนามไรรูปในผูพูดท่ีเปนผูหญิง  แสดงใหเห็นวาผูพูดไม
แนใจในอายุและสถานภาพของผูท่ีสนทนาดวย  ดังน้ัน  การใชสรรพนามในภาษาไทย  จึงข้ึนอยู
กับความสัมพันธระหวางผูพูดและผูฟงดวย 

2. การแทนท่ี  (substitution)  เปนการเช่ือมโยงความท่ีแสดงใหเห็น
ความสัมพันธของไวยากรณระดับคํา  (lexicogrammatical level)  กลาวคือ  การใชรูปภาษาท่ีทํา
หนาท่ีทางไวยากรณเชนเดียวกันแทนท่ีหนวยเดิมท่ีปรากฏนํามากอนในขอความ  การแทนท่ี
สามารถเกิดข้ึนได  3  ลักษณะ  ไดแก  การแทนท่ีหนวยเดิมท่ีเปนนาม  การแทนท่ีหนวยเดิมท่ีเปน
กริยา  และการแทนท่ีหนวยเดิมท่ีเปนอนุพากย  (Halliday & Hasan, 1976)  ตัวอยางเชน 
(19) I shoot the hippopotamus 

With bullets made of platinum 
 Because if I use leaden ones 

His hide is sure to flatten 'em. 
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ตัวอยาง (19)  ones  เปนรูปแทนของคํานาม  bullets  และ  ones  ทําหนาท่ีเปน
หนวยหลักของนามวลี  leaden ones  เชนเดียวกับท่ี  bullets  ทําหนาท่ีเปนหนวยหลักของนามวลี  
bullets made of platinum  (Halliday & Hasan, 1976) 
(20) "I don't know the meaning of half those long words, and, what's more, I don't believe you do 
either!" 

ตัวอยาง (20)  do  เปนรูปแทนของหนวยกริยา  know the meaning of half 
those long words  (Halliday & Hasan, 1976) 
(21) A: '�if you've seen them so often, of course you know what they' re like'. 

B: 'I believe so,' Alice replied thoughtfully. 
ตัวอยาง (21)  so  เปนรูปแทนของอนุพากย  you know what they're like  

(Halliday & Hasan, 1976) 

การศึกษาการแทนท่ีในภาษาไทยจะไมปรากฏมากนัก  จากการศึกษาของวิภา 
ฌาณวังสะ (Wipah Channawangsa, 1986)  ไมพบการแทนท่ีดวยหนวยนาม  หนวยกริยา  พบ
เพียงการแทนท่ีในหนวยอนุพากย  เชน 
(22) ก: ตอนเปนเดก็  ผมชอบเลนซอนหา 
 ข: ผมก็เหมือนกัน 

เหมือนกัน  เปนการแทนท่ีหนวยอนุพากย  "ตอนเปนเด็กผมชอบเลนซอนหา" 

3. การละ  (ellipsis)10 เปนการเช่ือมโยงความท่ีแสดงใหเห็นความสัมพันธของ
ไวยากรณระดับคํา  (lexicogrammatical level)  เชนเดียวกับการแทนท่ี  การละ  ก็คือ  การแทนท่ี
ท่ีไมปรากฏรูปแทนน่ันเอง  (Halliday & Hasan, 1976)  ซึ่งประกอบดวยการละหนวยเดิมท่ีเปน
นาม  การละหนวยเดิมท่ีเปนกริยา  และการละหนวยเดิมท่ีเปนอนุพากย  เชน 

                                                           
10 สรรพนามไรรูปตางจากการละคาํนาม  กลาวคือ  สรรพนามไรรูป  หมายถงึ  การไมปรากฏรูปคําท่ีเปนคําสรรพ
นามเทาน้ัน  สวนการละคาํนาม  หมายถงึ  การแทนท่ีโดยการไมปรากฏรูปแทนของคาํนามเทาน้ัน  ตัวอยางเชน   
POOH BEAR: "�จดเมลลไปยังพ่ีพริม" 
พริม: "[  ]  จด ∅1 ทันจะ..ท่ีรัก แลว [  ] จะสง ∅2 ไปใหนะ.." 
การพิจารณาสรรพนามไรรูปและคํานามท่ีถูกละวาคืออะไร  สามารถพิจารณาจากขอความท่ีอยูกอนหนาและ
พิจารณาจากหนาท่ีทางไวยากรณท่ีปรากฏในตาํแหนงน้ันๆ  จากตัวอยางในขอความของพริมปรากฏ
เคร่ืองหมาย  [  ]  หมายถึง  สรรพนามไรรูป  ซึ่งอางถึง  พ่ีพริม  (เปนการใชคาํนามแทนคําสรรพนาม  (Wipah 
Channawangsa, 1986))  สวน  ∅1  และ  ∅2  หมายถงึ  การละคํานาม  คือ  "เมลล"  ซึ่งพิจารณาไดจาก
ขอความของ POOH BEAR  ซึ่งเปนขอความท่ีอยูกอนหนา 
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(23)  A : How did you enjoy the exhibition? 
B : A lot ∅ was very good, though not all. 

ตัวอยาง (23)  ∅  เปนการละหนวยเดิมท่ีเปนนาม  คือ  "of the exhibition"  
(Halliday & Hasan, 1976) 
(24) A : Have you been swimming? 

B : Yes, I have ∅. 
ตัวอยาง (24)  ∅  เปนการละหนวยเดิมท่ีเปนกริยา  คือ  "been swimming"  

(Halliday & Hasan, 1976) 
 

สวนการละหนวยเดิมท่ีเปนอนุพากย  ฮาลิเดยและฮาซาน (Halliday & Hasan, 
1976)  อธิบายวาประโยค  เชน  ประโยคบอกเลา  ประโยคคําถาม  มีโครงสราง  2  สวน  ไดแก  
สวนแกน  (modal element)  และสวนเน้ือหา  (propositional element)  ดังน้ัน  การละหนวยเดิม
ท่ีเปนอนุพากย  หมายถึง  การละสวนใดสวนหน่ึงใน  2  สวนน้ี  เชน 
(25) The Duke was       going to plant a row of poplars in the park. 
           (modal element)                 (propositional element) 

ตัวอยาง (25)  ถาทําใหเปน  2  ประโยค  ไดแก  ประโยคคําถาม  และประโยค
คําตอบ  จะได 
(26) A: What was the Duke going to do? 

B: Plant a row of poplars in the park. 
จากท้ัง  2  ตัวอยางจะเห็นไดวาสวนท่ีละใน  (26) B  คือ  The Duke was  ท่ีเปน

สวนแกนของประโยค  ซึ่งเปนการละหนวยเดิมท่ีเปนอนุพากย 

เคอรกและคณะ  (Quirk et al., 1972)  กลาววาการละเปนเครื่องมือในการยอ  
กลาวคือ  ลดการเกิดซ้ําซอนกัน  หรือมีหนาท่ีหลัก  คือ  หลีกเลี่ยงการซ้ํารูปเดิม  อยางไรก็ตาม  
การละก็มีบทบาทสําคัญในการทําใหเกิดความตอเน่ืองของขอความ  ดังคํากลาวท่ีเคอรกและคณะ  
(Quirk et al., 1972)  ไดกลาววา 

Ellipsis plays an important part in sentence connection.  If we find 
what seems to be an elliptical construction, we are usually forced to 
look back to what was said previously in order to interpret the 
sentence.  We interpret the sentence by reference to what has 
been ellipted.  And we can only know what has been ellipted on 
the basis of what is present in the preceding context. 
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สวนในภาษาไทยจากการศึกษาของวิภา ฌาณวังสะ (Wipah Channawangsa, 
1986)  พบการละหนวยเดิมท้ังท่ีเปนนาม  กริยา  และอนุพากย  เชนเดียวกับภาษาอังกฤษ  
อยางไรก็ตาม  จากงานวิจัยของวิภา ฌาณวังสะ  พบความแตกตางของการละในภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ  ดังน้ี 

1. ภาษาไทยไมสามารถละกริยา  (identical verb)  ในสวนท่ีสองของโครงสรางท่ี
เชื่อมโยงกันได  (coordinate construction)  ในขณะท่ีภาษาอังกฤษสามารถละได  เชน  John 
bought a green hat and Mary a red one.  ในภาษาอังกฤษสามารถละคําวา  bought  ในสวน
ท่ีสอง  คือ  Mary a red one  ได  แตในภาษาไทยการละกริยาดังกลาวจะทําใหประโยคน้ันผิด
ไวยากรณ 

2. ในภาษาไทยสามารถละกลุมคํานามได  สวนภาษาอังกฤษการละกลุมคํานาม
เกิดข้ึนยากมาก  หรือแทบจะไมมีเลย  (Halliday & Hasan, 1976) 

3. ภาษาอังกฤษสามารถละคําวิเศษณได  หลังจากท่ีไดมีการกลาวไวแลวใน
ตอนตน  แตในภาษาไทยไมสามารถละได  เชน  The elephant is large.  The hippopotamus is 
too.  คําวา  large  ในภาษาอังกฤษสามารถละไดในประโยคตอไป  แตในภาษาไทยจะตองมีการ
ซ้ํารูปเดิมวา  large  มิฉะน้ันจะเปนประโยคที่ผิดไวยากรณ 

4. การเชื่อมโยงคํา  (lexical cohesion)  หมายถึง  การเชื่อมโยงขอความดวย
การใชคําศัพทท่ีมีความสัมพันธกัน  แบงเปน  2  ประเภท  ไดแก  การใชคําท่ีมีความสัมพันธกัน  
(lexical collocation)  และการซ้ําคําเดิม  (lexical reiteration)  อยางไรก็ดี  ท้ัง  2  ประเภท  
แสดงความสัมพันธของการเชื่อมโยงความ  คือ  การใชคําท่ีมีความสัมพันธกันเปนการใชกลุมคําท่ี
มีความหมายสัมพันธกันหรือสอดคลองกัน  เพื่อใหความหมายของขอความเหลาน้ันประสานเปน
เร่ืองเดียวกัน  เชน  king�queen, parlour�garden, dish�eat, rye�bread  (Halliday & 
Hasan, 1976)  สวนการซ้ําคําเดิมเปนการเลือกใชคําศัพทท่ีมีความหมายเหมือนหรือใกลเคียงกัน  
ไดแก  การซ้ําคําเดิม  เชน  pie..pie  การใชคําพองความหมาย  เชน  eating�pecked  การใชคํา
จากลุม  เชน  blackbird�bird  เปนตน  (Halliday & Hasan, 1976) 

ในการศึกษาการเช่ือมโยงความของเดอ โบกรองดและเดรสสเลอร (de 
Beaugrande & Dressler, 1981)  พบรูปแบบของการซ้ําหลายรูปแบบ  ซึ่งมีท้ังเหมือนและไม
เหมือนกับท่ีฮาลิเดยและฮาซาน (Halliday & Hasn, 1976)  ไดเสนอไว  กลาวคือ  เดอ โบกรองด
และเดรสสเลอรแบงการซ้ําออกเปน  4  รูปแบบ  ไดแก 

1. การเกิดซ้ํา  (recurrence)  เปนการใชหนวยภาษาเดิมซ้ําท้ังหมดอีกคร้ังใน
ประโยคท่ีอยูตอเน่ืองกัน  โดยไมมีการเปลี่ยนรูปภาษา  เชน  การเกิดซ้ําในคําวา  water 
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(27) There's water through many homes - I would like to say almost all of them have water in 
them.  It's just completely under water. 

การเกิดซ้ําคลายกับกลไกการซํ้าคําเดิมท่ีฮาลิเดยและฮาซานไดกลาวไว  แต
ตางกันท่ีการเกิดซ้ําท่ีเดอ โบกรองดและเดรสสเลรอเสนอสามารถซ้ําในระดับคําหรือระดับประโยค
ก็ได  สวนการซ้ําของฮาลิเดยและฮาซานเปนการซ้ําในระดับคําเทาน้ัน 

2. การซ้ําบางสวน  (partial recurrence)  เปนการใชคําเดิมซ้ํา  แตตางประเภท
และหนาท่ีกัน  กลาวคือ  เปนการซ้ําคําท่ีมีสวนแกน  ซึ่งมีความหมายหลักเหมือนกัน  แตเปนคํา
ตางชนิดกัน  เชน  คําวา  separate  เปนคําคุณศัพท  สวนคําวา  separation  เปนคํานาม  มี
ความหมายหลักเหมือนกัน  แตเปนคําตางชนิดกัน  (ดูตัวอยาง (27))  สวนฮาลิเดยและฮาซาน
ไมไดกลาวถึงการซ้ําประเภทน้ี 
(28) �to assume among the powers of the earth the separate and equal station� the causes 
which impel them to the separation: 

3. การซ้ํารูปแบบ  (parallelism)  เปนการใชรูปแบบโครงสรางทางภาษา
เหมือนกัน  แตคําหรือวลีท่ีใชตางกัน  เชน   
(29) He has plundred our seas, ravaged our coasts, burnt our towns. 

ravaged our coasts  และ  burnt our towns  มีโครงสรางซ้ํา plundred our 
seas  คือ  กริยาชอง 3 + คําสรรพนามแสดงความเปนเจาของ + กรรมตรง 

การซ้ําประเภทนี้ไมปรากฏในการจําแนกการใชคําซ้ําของฮาลิเดยและฮาซาน 
4. การซ้ําความหมาย  (paraphrase)  เปนการซ้ําขอความหรือความหมายเดิม

ของคํา  แตใชคําหรือขอความตางกัน  เชน 
(30) I had never a murderer �. The decent symbol which indemnifies the taker of life. 

the taker of life  มีความหมายวา  the person who killed somebody 
unlawfully  ซึ่งซ้ําความหมายกับคําวา  a  murderer 

การซ้ําความหมายคลายกับกลไกการใชคําพองความหมายของฮาลิเดยและฮา
ซาน  แตการซ้ําความหมายท่ีเดอ โบกรองดและเดรสสเลอรเสนอสามารถซ้ําไดท้ังระดับคําและ
ระดับประโยค  ซึ่งตางจากท่ีฮาลิเดยและฮาซานไดเสนอวาการใชคําพองความหมายเปนการซ้ําใน
ระดับคําเทาน้ัน 

ในภาษาไทย  วิภา ฌาณวังสะ (Wipah Channawangsa, 1986)  แบงการซ้ํา
ออกเปนการเชื่อมโยงความอีกประเภทหน่ึงโดยมิไดอยูภายใตการเชื่อมโยงคํา  เน่ืองจากวิภา 
ฌาณวังสะ  เห็นวาการซ้ํามิไดเกิดข้ึนในระดับคําดังคํากลาวของฮาลิเดยและฮาซาน (Halliday & 
Hasan, 1976)  เทาน้ัน  แตการซ้ําสามารถเกิดข้ึนในระดับวลี  และอนุพากยไดเชนเดียวกัน 
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จากการศึกษาของวิภา ฌาณวังสะ (Wipah Channawangsa, 1986)  พบการซํ้า  
3  ประเภท  ในภาษาไทย  ไดแก  การซ้ําคําหรือกลุมคํา  การซ้ําโครงสราง  และการซ้ําความ   
ตัวอยาง  การซ้ําคําหรือกลุมคํา  (repetition of words and phrases) 
(31) ถนนตางๆ ในกรุงเทพ  แมตามหัวเมืองก็มีนํ้าพุ1อยูหลายแหง  ทําใหเกิดความรมร่ืนข้ึนบาง  ถึงฉันจะ
เห็นวานํ้าพุ2บางแหงเทอะทะไมงาม  ตองตาตองใจ  แตน่ันกเ็ปนเร่ืองของรสนิยม 

นํ้าพ2ุ  เปนการซ้ําคําแบบซ้ําท้ังหมด  (complete repetition)  เพราะเหมือนกับ  
นํ้าพ1ุ 
(32) ก: ลองหันมาดูระบบบอบการศกึษา 
 ข: ก็เปนแบบไตบันไดทางการศกึษา 

สวนท่ีขีดเสนใตท้ัง  ก  และ  ข  มีการซ้ําคํา  "การศึกษา"  ซึ่งเปนการซ้ําแบบ
บางสวน  (partial repetition) 
ตัวอยาง  การซ้ําโครงสราง  (repetition of structures) 
(33) กับอาจารยผูนอยผูใหญ  ทานเปนท่ีปรึกษาท่ีมคีําตอบพรอมอยูเสมอ 
 กับนักเรียนหรือผูท่ีมารับการอบรม  ทานเปนครูท่ีดเียี่ยม� 
 กับเจาหนาท่ีคนไทย  ตลอดคนงาน  ภารโรง  ทานทําตัวเปนกันเอง 

จากตัวอยางมีการซ้ําโครงสราง  "กับ�ทาน�" 
ตัวอยาง  การซ้ําความ  (paraphrase) 
(34) ถามองดูโลกรอบๆ ตัวเรา  โลกของเราน้ีมีววิัฒนาการ 

มีการซ้ําความ  โลกรอบๆ ตัวเรา  กับ  โลกของเรา  ซึ่งแมรูปภาษาท่ีใชจะตางกัน
กันไป  แตมีความหมายอยางเดียวกัน 

5. การใชคําเชื่อม  (conjunction)  เปนการเช่ือมความสัมพันธของประโยคที่
เรียงตอเน่ืองกัน  โดยการใชคําเชื่อมประเภทตางๆ เชื่อมกัน  เพื่อแสดงวาประโยคเหลาน้ันสัมพันธ
กันในลักษณะทางความหมายใด  เชน  คลอยตามกัน  ขัดแยงกัน  เปนเหตุเปนผลกัน  หรือแสดง
ลําดับเวลา  (Halliday & Hasan, 1976) 

1. ความคลอยตามกัน  (additive)  เชน  ใชคําข้ึนตน  and 
(35) And in all this time he met no one. 

2 ความขัดแยงกัน  (adversative)  เชน  ใชคําข้ึนตน  yet 
(36) Yet he was hardly aware of being tired. 

3. ความเปนเหตุเปนผล  (causal)  เชน  ใชคําข้ึนตน  so 
(37) So by night time the valley was far below him. 

4. การลําดับเวลา  (temporal)  เชน  ใชคําข้ึนตน  then 
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(38) Then, as dusk fell, he sat down to rest. 

สวนการศึกษาการใชคําเชื่อมของวิภา ฌาณวังสะ (Wipah Channawangsa, 
1986)  ไดแบงการใชคําเชื่อมในภาษาไทยออกเปน  16  ประเภท  วิภา ฌาณวังสะกลาววาการ
แบงการใชคําเชื่อมของฮาลิเดยและฮาซาน (Halliday & Hasan, 1976)  กวางเกินไป  ท่ีแบงเพียง  
5  ประเภท  เน่ืองจากภายใน  5  ประเภท  น้ันยังสามารถแบงยอยไดอีกมากมาย  ซึ่งคํากลาว
ดังกลาวสอดคลองกับการศึกษาของเคอรกและคณะ (Quirk et al., 1972)  ซึ่งแบงการใชคําเชื่อม
ออกเปน  11  ประเภท  และการศึกษาของกลีสัน (Gleason, 1965 อางใน Wipah 
Channawangsa, 1986)  ซึ่งแบงการใชคําเชื่อมออกเปน  10  ประเภท   

การใชคําเชื่อม  (conjunction)  ท่ีวิภา ฌาณวังสะ (Wipah Channawangsa, 
1986)  พบในภาษาไทย  ไดแก 

1. คําเชื่อมเพื่อเพิ่มเติมขอมูลจากสิ่งท่ีมีอยู  (additive relation)  เชน 
(39) หมอกระแสไปทํางานในชนบทตัง้สิบกวาปและส่ิงท่ีแกใหสัมภาษณ� 

และ  เปนคําเชื่อมเพื่อเพิ่มเติมขอมูลจากเดิม  คือ  หมอกระแสไปทํางานในชนบท
ต้ังสิบกวาป  สิ่งท่ีเพิ่มเติม  คือ  สิ่งท่ีแกใหสัมภาษณ 

2. คําเชื่อมแสดงการแจกแจงรายละเอียดตามลําดับเวลา  (enumerative 
relation)  เชน 
(40) ประการแรก  ผมคิดวาถาผมไดพูดภาษาไทย� 
 ประการท่ีสอง  ผมคิดวาไมมีความจําเปน� 

ประการแรก  และ  ประการท่ีสอง  เปนคําเชื่อมแสดงการแจกแจงรายละเอียด
ตามลําดับ 

3. คําเชื่อมเพื่อแสดงการเลือก  (alternative relation)  เชน 
(41) แลวตอนน้ีคุณแมยังอยูท่ี  ด.ีซ.ี  หรือเปลา  หรือวากลับเมืองไทยแลว 

หรือวา  เปนคําเชื่อมแสดงการเลือกวาคุณแมยังอยูท่ี  ดี.ซี.  หรือวากลับเมืองไทย
แลว 

4. คําเชื่อมเพื่อแสดงการเปรียบเทียบ  (comparative relation)  เชน 
(42) การที่เลือกไปประจาํท่ีมาเลเซียน้ันทําใหผมคดิวาทานยงัมคีวามหวงใยสถาบันอยูไมนอยเปรียบเสมือน
ผูเปนพอก็ยอมอยากเห็นลูกไดพ่ึงตนเอง 

เปรียบเสมือน  เปนคําเชื่อมเพื่อแสดงการเปรียบเทียบความหวงใยสถาบันวา
เหมือนพอหวงลูก 

5. คําเชื่อมเพื่อแสดงความสัมพันธแบบตรงขาม  (contrastive relation)  เชน 
(43) ตํารวจไทยบอกทางใหไดถูกตองทันที  สวนตํารวจลอนดอนมักไมรูหนทาง 
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สวน  เปนคําเชื่อมแสดงความสัมพันธตรงขามของตํารวจไทยกับตํารวจลอนดอน
ในเร่ืองการบอกทาง 

6. คําเชื่อมเพื่อแสดงความคลอยตามทางความคิด  (concessive relation)  เชน 
(44) ..กลับเขามา  (ฉัน)  ไมรูสึกวาบานเมืองผิดตางไปเทาไรนัก  แมจะมีส่ิงใหมๆ  เกิดข้ึนมากก็ตาม 

แม�ก็ตาม  เปนคําเชื่อมเพื่อแสดงความคิดวาถึงแมวาจะมีสิ่งใหมเกิดข้ึน  แตผู
พูดก็ไมไดรูสึกถึงความแตกตางเลย 

7. คําเชื่อมเพื่อแสดงตัวอยาง  (exemplificatory relation)  เชน 
(45) �เร่ืองเล็กๆ นอยๆ  เชน  เวลาท่ีตองไปนอกสํานักงาน� 

เชน  เปนคําเชื่อมแสดงตัวอยาง 
8. คําเชื่อมเพื่อแสดงความสัมพันธของสิ่งท่ีกลาวนํา  (reformulatory relation)  

เชน 
(46) การเรียนแพทยซึง่ตองทําการทะนุถนอมและจริงจัง  คือ  นักเรียนแพทย.. 

คือ  เปนคําเชื่อมเพื่อแสดงความสัมพันธของนักเรียนแพทยกับการเรียนแพทย 
9. คําเชื่อมเพื่อแสดงความเปนเหตุเปนผล  (causal relation)  อันเน่ืองมาจาก

ลักษณะของส่ิงท่ีตามมาเปนสาเหตุของสิ่งท่ีนํามาขางหนา  เชน 
(47) ท้ังน้ีเน่ืองจากไดรับคาตอบแทนดกีวาอยูในเมืองไทยมาก 

เน่ืองจาก  บอกใหทราบถึงสาเหตุ  คือ  การไดรับคาตอบแทนดีกวาอยูใน
เมืองไทยมาก 

10. คําเชื่อมเพื่อแสดงวัตถุประสงค  (relation  of  purpose)  เชน 
(48) �ขอใหสงนายชางสํารวจไปทําแผนท่ีวนอุทยานแหงชาติแหงน้ีโดยรายละเอียด  เพ่ือจะไดใช
ประกอบการวางโครงการในการณตอไป 

ขอความหลังคําวา  เพื่อ  เปนการแสดงวัตถุประสงคท่ีตองทําแผนท่ีวนอุทยาน
แหงชาติโดยละเอียด 

11. คําเชื่อมเพื่อแสดงผล  (relation of result)  ในลักษณะของสิ่งท่ีตามมาขาง
หลังเปนผลจากสิ่งท่ีนํามาขางหนา  เชน 
(49) ก็ตัดกันเสียเกือบหมด  จงึปรากฏวาคนเดินถนนสวนมากโดนแดดเผา 

จึง  เปนคําเชื่อมแสดงผล  กลาวคือ  "ตัดกันเสียเกือบหมด"  เปนสาเหตุ  และผลท่ี
เกิดข้ึน  คือ  "ทําใหคนเดินถนนสวนมากโดนแดดเผา" 

12. คําเชื่อมแสดงเงื่อนไข  (conditional relation)  เชน 
(50) มูลคาของธนบัตรปลอมน้ัน  สูงนับสิบๆ ลานบาท  หากวาธนบัตรเหลาน้ีสามารถนําออกไปใชในตลาด
มืดไดท้ังหมด 
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หากวา  เปนคําเชื่อมแสดงเงื่อนไขวาถาธนบัตรปลอมถูกนําออกไปใชไดก็จะมี
มูลคาถึงนับสิบๆ ลานบาท 

13. คําเชื่อมท่ีแสดงความสัมพันธของบทสรุปท่ีไดมาจากเงื่อนไขท่ีปรากฏจาก
ประโยคนํามา  (inferential relation)  เชน 
(51) วรรณนาบอกวาคุณแมจะมาจากเชียงใหม  งั้นเขาคงไปเท่ียวตลาดนํ้ากับเราไมได 

งั้น  แสดงความสัมพันธของบทสรุปท่ีวาวรรณนาบอกวาคุณแมของเธอจะมาจาก
เชียงใหม  ซึ่งสรุปไดวาเธอคงไปเท่ียวตลาดนํ้าไมได 

14. คําเชื่อมแสดงความสัมพันธในเร่ืองของลําดับเวลาและเหตุการณ  (temporal 
relation)  เชน 
(52) มีคนจาํนวนไมนอยท่ีรีบเรงทํางานอยางหน่ึงใหเสร็จ  แลวกจ็ับงานอ่ืนตอไป 

แลวก็  แสดงความสัมพันธของลําดับเวลาและเหตุการณวารีบทํางานหน่ึงใหเสร็จ  
แลวก็ทํางานอ่ืนตอ 

15. คําเชื่อมเพื่อแสดงการเปลี่ยนเร่ือง  (transitional relation)  เชน 
(53) มีลูกศิษยไปเยี่ยมแมหลายคนเหมือนกันท่ีบาน  แลวเปนไงมาอยูท่ีน่ีรูสึกชอบมั้ย 

แลว  เปนคําเชื่อมท่ีแสดงวาผูพูดเปลี่ยนเร่ืองจาก  ลูกศิษยไปเย่ียมแม  มาเปน
การถามวาผูฟงชอบอยูท่ีน่ีไหม 

16. คําเชื่อมเพื่อแสดงความตอเน่ือง  (continuative relation)  เชน 
(54) ดูเหมือนวาจะไมมใีครเขาใจอํานาจผูซึง่พยายามตอสู  เพ่ือความอยูดีกินดีของชาวนา 

ซึ่ง  เชื่อมประโยคนํากับประโยคตามใหใจความของภาษาดําเนินตอไป 
 

การศึกษาการเช่ือมโยงความในภาษาไทยนอกจากการแบงการเชื่อมโยงความ
ออกเปน  5  ประเภทใหญ  ตามการศึกษาของของฮาลิเดยและฮาซาน (Halliday & Hasan, 1976)  
แลว  ยังมีการศึกษาของเพียรศิริ วงศวิภานนท  (Peansiri Vongviponond, 1988)  และการศึกษา
ของนันทวัน มวงปน (Nantawan Mongpin, 1989)  ซึ่งพิจารณามุมมอง  ทัศนคติของผูพูด  
ความรูวัฒนธรรม  และการมีประสบการณรวมกัน  รวมไปกับเกณฑท่ีฮาลิเดยและฮาซานได
กําหนดไว  โดยเพียรศิริ วงศวิภานนท  (Peansiri Vongviponond, 1988)  แบงการศึกษาการ
เชื่อมโยงความออกเปน  2  ระดับ  ไดแก  ระดับมหภาคและระดับจุลภาค  ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

1. กลไกเชื่อมโยงความในระดับมหภาค  เปนการเชื่อมโยงท่ีอยูในระดับกวาง  
เพื่อบอกความสัมพันธเชิงโครงสรางของสวนตางๆ ในปริจเฉท  หรือเปนกลไกบอกขอบเขตปริจเฉท  
ไดแก  1) การแสดงมุมมองของผูพูด  (author's or speaker's point of empathy)  ซึ่งบอกให
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ทราบถึงทัศนคติของผูพูดดวย  โดยแบงเปนมุมมองของบุคคล  (people-oriented point of 
empathy)  เชน  ใชคําวา  We, They  หรือ  I  และมุมมองของใจความ  (theme-oriented point 
of empathy)  ซึ่งเปนการบอกใจความของปริจเฉทน้ันแกผูฟงหรือผูอานโดยตรง  และ  2) การ
เชื่อมปริจเฉท  (discourse linking)  ประกอบดวยหัวขอ  (title)  และหนวยเชื่อมปริจเฉท  
(discourse connectors)  สวนท่ีเปนหัวขอจะเปนกลไกบอกขอบเขตปริจเฉท  เชน  "บทนํา"  เปน
การบอกการเร่ิมเร่ือง  และ  "สรุป"  เปนการสรุปเร่ืองท่ีไดกลาวมา  เปนตน  สวนหนวยเช่ือม
ปริจเฉทมักจะเปนวิเศษณวลี  (conjunctive adverbs)  และวลีแบบตายตัว  (fixed prases)  ซึ่ง
มักจะมีคําบงชี้  เชน  "น้ี"  "น้ัน"  เพื่อใชเปนการอางถึงขอความท่ีอยูกอนหนาหรือตามหลัง  เชน  
"ดังตอไปน้ี"  "เพราะฉะน้ัน"  "ดังน้ัน"  "ในทางตรงขาม"  "ตอนตน"  "ตอมา"  เปนตน   

2. กลไกเชื่อมโยงความในระดับจุลภาค  แสดงใหเห็นความสัมพันธของประโยค
ภายในปริจเฉทเดียวกัน  โดยแบงเปนการละ  การใชรูปแทน  (anaphora)  และหนวยเช่ือม
ประโยค  (sentence connectors)  การใชรูปแทนและการละเปนกลไกที่ตองตีความรวมกับตนเคา  
(antecedent)  ซึ่งการละจะเปนการไมปรากฏรูป  การใชรูปแทนจะมีบุรุษสรรพนาม  การซ้ําซึ่งอาจ
เปนการซ้ําท้ังหมดหรือการซ้ําเพียงบางสวน  สวนหนวยเช่ือมประโยคเปนกลไกที่แสดง
ความสัมพันธในเน้ือหาระหวางประโยค  โดยการใชคําสันธาน  เชน  "และ"  "แต"  "หรือ"  "ก็"  เปน
ตน 

สวนการศึกษาของนันทวัน มวงปน (Nantawan Mongpin, 1989)  เปน
การศึกษาท่ีรวมเอาเกณฑการศึกษาการเช่ือมโยงความของฮาลิเดยและฮาซาน (Halliday & 
Hasan, 1976)  และแนวความคิดในเร่ืองเก่ียวกับประเด็นในการสนทนาของบราวนและยูล 
(Brown & Yule, 1983)  ชวยในการศึกษาการเชื่อมโยงความในภาษาไทย  โดยแบงการศึกษาเปน  
3  ประเด็น  ไดแก  1) การเชื่อมโยงความท่ีเกิดในสิ่งท่ีนอกกฎเกณฑของภาษา  (pragmatic 
cohesion)  ซึ่งประกอบดวย  ความรูทางวัฒนธรรม  การมีประสบการณรวมกัน  และ
สภาพแวดลอมในขณะที่สนทนากัน  2) การเชื่อมโยงความท่ีเปนแกนหรือใจความหลักของบท
สนทนา  (theme cohesion)  และ  3) การเชื่อมโยงความท่ีเกิดในโครงสรางของภาษา  (structure 
cohesion)  ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

1. การเชื่อมโยงความท่ีเกิดในสิ่งท่ีนอกกฎเกณฑของภาษา  (pragmatic 
cohesion)  เกิดข้ึนเมื่อผูฟงตองตีความถอยคํา  ซึ่งมีความหมายนอกเหนือไปจากความหมายท่ี
ปรากฏ  การเชื่อมโยงความน้ีประกอบดวย  ความรูทางวัฒนธรรม  (cultural information)  การมี
ประสบการณรวมกัน  (shared experience)  และสภาพแวดลอมในขณะที่สนทนากัน  
(immediate environment)  (Nantawan Mongpin, 1989) 
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1.1 ความรูทางวัฒนธรรม  (cultural information)  เปนสิ่งท่ีจําเปนในการทํา
ความเขาใจถอยคําของผูฟง  ซึ่งจะเปนการยากสําหรับผูท่ีไมใชเจาของภาษาในการทําความเขาใจ
ถอยคําท่ีตองอาศัยความรูทางวัฒนธรรมชวยในการตีความ  (Nantawan Mongpin, 1989)  
ตัวอยางเชน 
(55) เอฟ: ใกลตรุษจีนแลวนะพ่ี  มันอันตราย  (พูดกับแตน) 
 จี: แตนอันตราย  แตเราไมอันตราย  (พูดกับแตน) 
 บี: เจอใครก็อันตราย  (พูดกับจ)ี 
 จี: กอเดี๋ยวเคาจําผิดนะ  อีกหนอยก็เอาไปตมใหมรอบสอง  (พูดกบัแตน) 
 เอฟ: ใครจะอานอีกไหม  จดหมาย  พ่ีอาน  พ่ีอานหรือยัง 
 เอ: น่ีแตนอยาไปเดินเพนพานนะ 
 แตน: อาว  เปนไปกับเขาดวย  (พูดกับเอ) 

จากบทสนทนา  เอ  เอฟ  และ  จี  พูดลอเลนกับแตนวาเธอควรจะระวัง
ตนเอง  เพราะใกลจะตรุษจีนแลว  เด๋ียวจะถูกจับไปตม  ผูรวมสนทนาทุกคนสามารถเขาใจถอยคํา
ตางๆ ได  เน่ืองจากทุกคนมีความรูทางวัฒนธรรมรวมกันเก่ียวกับตรุษจีนวาจะมีการฆาหมูกันมาก  
แตนซึ่งมีรูปรางอวนคลายหมูจึงตองระวังตนเองใหมากกวาคนอ่ืน 

1.2 การมีประสบการณรวมกัน  (shared experience)  เปนสิ่งจําเปนในการ
ทําความเขาใจเชนเดียวกัน  เพราะผูฟงจะสามารถเขาใจถอยคําของผูพูดได  โดยการอาศัยความรู
เดิมท่ีมีรวมกันของท้ังสองฝาย  (Nantawan Mongpin, 1989)  เชน  การสนทนาในกลุมเพื่อน   
(56) ดี: ออ  เดี๋ยวน้ีใชอยางกลองเหรอ 
 บี: ไม  เห็นมันสีเขียว  เห็นมันสวยด ี
 เอ: มีสีเขียว  ชอบสีเหรอ 
 ดี: จะท้ิงหนูหรือฮะ  จะท้ิงหนูหรือไง 

จากบทสนทนา  บีซื้อกระดาษเช็ดหนากลองสีเขียว  เมื่อดีเห็น  เธอจึงถามวา  
จะท้ิงหนูหรือฮะ  จะท้ิงหนูหรือไง  จากถอยคําน้ี  ถาเราไมไดอยูในการสนทนาน้ัน  และไมมีความรู
เบ้ืองหลังรวมกัน  เราจะไมสามารถเขาใจไดวาดีหมายความวาอะไร  ในความเปนจริง  คือ  ดีและ
บีเปนเพื่อนสนิทกัน  ดีตองการหยอกลอบี  เน่ืองจาก  ดีมีชื่อเลนวาสม  เมื่อบีเลือกสีเขียว  ดีจึง
กลาววา  "จะท้ิงเธอเหรอ"  ซึ่งหมายถึงชื่อของสมน่ันเอง  ดังน้ัน  จะเห็นไดวาในการสนทนา  เพื่อให
เห็นความเช่ือมโยง  ผูรวมสนทนาจําเปนตองมีความรูเบ้ืองหลังรวมกันดวย 

1.3 สภาพแวดลอมในขณะที่สนทนากัน  (immediate environment)  
หมายถึง  สิ่งท่ีผูพูดนําเขามาในการสนทนา  โดยมิไดมีการกลาวถึงมากอน  และจะเกิดข้ึนเมื่อผู
พูดพูดถึงสิ่งท่ีมิไดชัดเจนนักกับผูฟง  แตผูฟงก็สามารถเขาใจไดจากการมองเห็น  การสัมผัส  เปน
ตน  (Nantawan Mongpin, 1989)  ตัวอยางเชน 
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(57) ซี: ขางบนน้ีเคาทําสวยนะ 
 บี: สวย  บนน้ีน่ีทําสวยมากนะ   

ซีพูดถึงความสวยของหอพัก  บีสามารถเขาใจไดจากการมองเห็น  เพราะคํา
วา  ขางบนน้ี  และ  บนน้ี  เปนสภาพแวดลอมท่ีอยูในสถานการณขณะท่ีซีกับบีกําลังสนทนากัน 

2. การเชื่อมโยงความท่ีเปนแกนหรือใจความหลักของบทสนทนา  (theme 
cohesion)  ซึ่งจะเปนบุรุษสรรพนามที่ 1  หรือ  2  (Nantawan Mongpin, 1989) 
ตัวอยาง   ใจความหลักของบทสนทนาท่ีอางถึงผู ท่ีมีสวนรวมในการสนทนาในตอนตน  
(introduction of conversational partner topic)  กลาวคือ  การไมปรากฏรูปแทนหรือรูปแทนท่ี
เปนสรรพนามไรรูป  (zero anaphor)  ในตําแหนงประธาน  เพราะผูพูดทราบวาใครคือผูฟง  และ
ผูฟงทราบวาใครคือผูพูด  จึงทําใหไมมีความจําเปนท่ีจะตองกลาวถึง  นอกจากน้ัน  ในการสนทนา
ทาทางและการสงสายตาสามารถชวยบอกไดวาผูพูดพูดอยูกับใคร  ตัวอยาง (58)  ใจความหลัก
ของการสนทนา  คือ  เอ  [  ]  ซึ่งถูกแทนดวยการไมปรากฏรูปต้ังแตตนในตําแหนงประธาน 
(58) เอ: ถา[  ]1ออกตางจงัหวดัมเีงินให 
 บี: อยางน้ี[  ]1ก็กลับบานบอยสิ 

3. การเชื่อมโยงความท่ีเกิดในโครงสรางของภาษา  (structure cohesion)  แบง
ออกเปน  3  ประเภท  ไดแก  1) การเชื่อมโยงทางไวยากรณ  (grammatical cohesion)  ไดแก  
การแทนท่ี  การละ  และการใชคําเชื่อม  2) การเชื่อมโยงทางคํา  (lexical cohesion)  เชน  การใช
การซ้ําคํา  ท้ังขอ 1 และขอ 2  เปนเกณฑท่ีไดมาจากเกณฑการศึกษาการเช่ือมโยงความของฮาลิ
เดยและฮาซาน (Halliday & Hasan, 1976)  สวน 3) การเชื่อมโยงทางเสียง  (phonological 
cohesion)  เปนเกณฑท่ีนันทวัน มวงปน (Nantawan Mongpin, 1989)  เพิ่มเขามาในการศึกษา  
เน่ืองจากนันทวัน มวงปน  พบวาการใชทํานองเสียง  หรือเสียงในการโตตอบ  มีบทบาทสําคัญใน
การเชื่อมโยงขอความกอนหนาและขอความท่ีตามมาใหสัมพันธกันได  ซึ่งเสียงท่ีพบในงานวิจัย
ของนันทวัน มวงปน  ไดแก  1) เสียงท่ีแสดงความสนใจและเขาใจ  2) เสียงตอบกลับในทางบวก  
3) เสียงแสดงการตกลง  และ  4) เสียงตอบกลับในทางลบ 

1. เสียงท่ีแสดงความสนใจและเขาใจ  หมายถึง  เสียงท่ีผูฟงตอบกลับดวย
ความสนใจหรือเขาใจในสิ่งท่ีผูพูดพูด  เชน  บีพูดวา  ออ  เพื่อแสดงวาตนเขาใจในสิ่งท่ีเอพูด 
(59) เอ: เรากเ็อารถเราไป 
 บี: ออ 

2. เสียงตอบกลับในทางบวก  หมายถึง  เสียงท่ีผูฟงตอบกลับในความหมาย
วา  "ใช  (yes)"  เชน  บีพูดวา  อืม  ซึ่งหมายความวา  "ใช" 
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(60) เอ: ตัดทางน้ันหนะเหรอ 
 บี: อืม  เลยพาณิชยสยาม 

3. เสียงแสดงการตกลง  หมายถึง  เสียงท่ีผูฟงแสดงวาตนเห็นดวยกับสิ่งท่ีผู
พูดพูด  เชน  เอพูดวา  เออ  เพื่อแสดงวาตนเห็นดวยกับท่ีเอฟพูด 
(61) เอฟ: เอาอาทิตยน้ีกแ็ลวกัน 
 เอ: เออ  ใช  ใช 

4. เสียงตอบกลับในทางลบ  หมายถึง  เสียงของผูฟงท่ีปฏิเสธคําพูดของผูพูด  
เชน  ทุกคนกําลังพูดถึงทรงผมใหมของดี  ซึ่งเอก็ชมวานารัก  สวนบีก็พูดถึงชื่อรานท่ีไปตัดผม  แตซี
คิดวาชื่อรานท่ีบีพูดไมถูกตอง  จึงพูดวา  ฮือ  เพื่อเปนการปฏิเสธท่ีบีพูด 
(62) เอ: นารักดีน่ี 
 บี: เกดสิลีเหรอ 
 ซี: ฮือ 
 

นอกจากการศึกษาของเพียรศิริ วงศวิภานนท  (Peansiri Vongviponond, 1988)  
และการศึกษาของนันทวัน มวงปน (Nantawan Mongpin, 1989)  ซึ่งพิจารณามุมมอง  ทัศนคติ
ของผูพูด  ความรูวัฒนธรรม  และการมีประสบการณรวมกันแลว  ยังมีการศึกษาของยาใจ ชูวิชา 
(Yajai Chuwicha, 1986)  ท่ีศึกษาการเช่ือมโยงความท่ีปรากฏในเร่ืองเลาในภาษาไทยกลาง  2  
ประเภท  ไดแก  นิทานและเร่ืองราวของผูเลาเอง (first-person narratives)  โดยแบงการเชื่อมโยง
ความออกเปน  3  ประเภท  ไดแก  1) การเชื่อมโยงตัวละคร  เปนการอางถึงตัวละครในเร่ือง  
หลังจากท่ีไดมีการแนะนําหรือกลาวถึงตัวละครน้ันไปแลว  โดยใชกลไกเชื่อมโยงความการอางถึง
สิ่งเดียวกัน  การละ  และการใชคําปรากฏรวมกัน  2) การเชื่อมโยงภายในยอหนา  (internal 
linking)  ซึ่งยาใจ ชูวิชา  กลาววากลไกท่ีใชเชื่อมโยงภายในยอหนา  ไดแก  การอางถึงดวยคําชี้
เฉพาะ  การแทนท่ี  และการใชคําเชื่อม  ท้ังขอ 1  และขอ 2  เปนเกณฑท่ีเหมือนกับท่ีฮาลิเดยและ
ฮาซาน (Halliday & Hasan, 1976)  ไดศึกษา  แตตางกันท่ียาใจ ชูวิชา  จัดใหเกณฑท้ัง  5  ขอ  
อยูในเกณฑใหญๆ  2  ขอ  คือ  การเชื่อมโยงตัวละครและการเชื่อมโยงภายในยอหนา  เน่ืองจาก
จะทําใหเกณฑท่ีไดเหมาะสมกับขอมูลท่ีใช  คือ  เร่ืองเลาท่ีเปนนิทานและเร่ืองราวของผูเลาเอง  ซึ่ง
จะมีตัวละครเขามาเก่ียวของ  และ  3)  การเชื่อมโยงระหวางยอหนา  (paragraph linking)  ซึ่ง
ประกอบดวยการใชคําแสดงขอบเขตของยอหนา  และการซ้ําโครงสราง 
ตัวอยาง  การใชคําแสดงขอบเขตของยอหนา 
(63) (ยอหนา 1)  ฝายภรรยานายสําเภาก็รองไหครํ่าครวญ 
 (ยอหนา 2)  ฝายนางกระเชอกนร่ัว� 

คําวา  ฝาย  แสดงการเชื่อมโยงระหวางยอหนาและแสดงขอบเขตของยอหนา 
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ตัวอยาง การซ้ําโครงสราง  (grammatical construction)  เปนการเช่ือมโยงในสวนตนหรือ
สวนทายของยอหนาท่ีจะจบ  ซึ่งจะมีโครงสรางทางไวยากรณซ้ํากับสวนตนของยอหนาถัดมา  เชน 
(64) (ยอหนา 1)  เด็กน้ันก็ขอไปเท่ียวในบานในคุมวงัหลวง� 
 (ยอหนา 2)  มันก็เลยไปเท่ียว 

ตัวอยางน้ีมีการซ้ําโครงสรางทางไวยากรณของสวนตนของยอหนา 1  กับยอหนา 
2  คือ  กริยาวลี  ไปเท่ียว 
 

ในงานวิทยานิพนธน้ี  ผูวิจัยใชกลไกเชื่อมโยงความท้ัง  5  กลไก  ของฮาลิเดยและ
ฮาซาน (Halliday & Hasan, 1976)  อันไดแก  กลไกการอางถึง  กลไกการแทนท่ี  กลไกการละ  
กลไกการเชื่อมโยงคํา  และกลไกการใชคําเชื่อม  เพราะเปนเกณฑท่ีงานวิจัยสวนใหญใชเปน
พื้นฐานในการศึกษา  และนอกจากน้ัน  ผูวิจัยไดเพิ่มดัชนีปริจเฉท  (discourse markers)  เขามา
เปนอีกกลไกหน่ึงในการเชื่อมโยงความ  สาเหตุท่ีผูวิจัยเพิ่มดัชนีปริจเฉทเขามา  คือ  จากการศึกษา
กลไกเชื่อมโยงความท้ัง  5  กลไก  ของฮาลิเดยและฮาซาน  มิไดอธิบายถึงรูปภาษาอีกประเภทหน่ึง
ท่ีมักจะพบในการสนทนา  เชน  คําวา  "แลว"  "ก็"  "คือ"  ซึ่งคําเหลาน้ีมิไดทําหนาท่ีเปนคําสันธาน  
แตทําหนาท่ีในการเชื่อมโยงความ 
ตัวอยาง  การสื่อสารท่ีเกิดข้ึนในหองสนทนาทางอินเทอรเน็ตระหวางเจกับSAKI 
(65) เจ: บานอยูไหนครับ 
 SAKI: สมุทรปราการ 
 เจ: แลวเรียนไหนครับ 
 SAKI: สมุทรพิทยาคม 

จากการศึกษาของชิฟฟริน (Schiffrin, 1987)  ในเร่ืองดัชนีปริจเฉทซึ่งเปนรูป
ภาษาประเภทหนึ่งท่ีทําหนาท่ีในการแสดงความสัมพันธของบริบทในการสื่อสารระดับปริจเฉทและ
มีหนาท่ีสําคัญในการเชื่อมโยงขอความหรือถอยคํากับบริบทในการใชถอยคําน้ัน  (contextual 
coordinates)  ทําใหปริจเฉทเกิดความตอเน่ือง  ทําใหผูรวมสนทนารูวาบริบทของการสนทนาเปน
อยางไร  และจะตีความถอยคําท่ีไดยินอยางไร  นอกจากน้ัน  ชิฟฟรินยังกลาววาดัชนีปริจเฉททํา
หนาท่ีเปนกลไกเชื่อมโยงความดวย  (Schiffrin, 1987)  ชิฟฟรินไดเสนอทฤษฎีปริจเฉทซึ่งใชใน
การศึกษาดัชนีปริจเฉท  โดยแบงองคประกอบของปริจเฉทออกเปน  5  ระนาบ  ไดแก  ระนาบ
โครงสรางผลัด  ระนาบโครงสรางวัจนกรรม  ระนาบโครงสรางเน้ือความ  ระนาบกรอบผูรวม
สนทนา  และระนาบสถานะของเน้ือหา  ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

1. ระนาบโครงสรางผลัด  (exchange structure)  เปนผลมาจากกระบวนการ
ท่ีผูรวมสนทนามีการแลกเปลี่ยนบทบาทหรือเปลี่ยนผลัด  (turn)  ในการสนทนากัน  เชน  การถาม



 62

และการตอบ  ในระนาบนี้จะศึกษาวาดัชนีปริจเฉทแสดงการลําดับผลัด  (turn organization)  ใน
การสนทนาหรือไม  อยางไร  (Schiffrin, 1987)  เชน  คําวา  "เอาละ"  ทําหนาท่ีในการเริ่มผลัดใน
การสนทนา  (วัชรพล บุพนิมิตร, 2539) 

2. ระนาบโครงสรางวัจนกรรม  (action structure)  เปนโครงสรางท่ีแสดงวัจ
นกรรม  (speech acts)  ในการสื่อสารของผูพูดวามีความสัมพันธกับเจตนาของผูพูดคนกอน  และ
ผูพูดคนตอไปอยางไร  กลาวคือ  ผูพูดเจตนาท่ีจะสื่ออะไรในการใชรูปภาษาน้ันๆ  ในอันท่ีจะ
ตอบสนองตอถอยคําของผูพูดคนกอน  และกอใหเกิดถอยคําของผูพูดคนตอไป  มีวัจนกรรมใดท่ีผู
พูดต้ังใจใหเกิดข้ึน  และมีวัจนกรรมใดเกิดข้ึนหลังจากพูดไปแลว  ในระนาบนี้จะศึกษาวาดัชนี
ปริจเฉทแสดงเจตนาในการกลาวถอยคําของผูพูดหรือไม  อยางไร  (Schiffrin, 1987)  เชน  คําวา  
"สิ"  แสดงเจตนาในการยืนกรานความคิดหรือความประสงคของผูพูด  (วัชรพล บุพนิมิตร, 2539) 

3. ระนาบโครงสรางเน้ือความ  (ideational structure)  เปนโครงสรางซึ่ง
ประกอบดวยหนวยทางอรรถศาสตร  คือ  ประพจนหรือเน้ือความ  (proposition)  หรือท่ีชิฟฟริน 
(Schiffrin, 1987)  เรียกวา  ความคิด  (idea)  ในระนาบนี้จะศึกษาวาดัชนีปริจเฉทแสดงการ
เชื่อมโยงความ  หรือแสดงแกนความ  หรือแสดงเน้ือหาหรือไม  อยางไร  เชน  คําวา  "แลว"  ทํา
หนาท่ีในการเชื่อมโยงความ  เพื่อบอกวาผูพูดยังมีเน้ือความท่ีตองการเพิ่มเติมในการพูดอีก  (วัช
รพล บุพนิมิตร, 2539) 

ชิฟฟริน (Schiffrin, 1987)  เสนอวาระนาบโครงสรางเน้ือความประกอบดวย
ความสัมพันธ  3  ประเภท  ไดแก 

1. ความสัมพันธท่ีเปนการเช่ือมโยงความ  (cohesive relations)  ซึ่งเกิดข้ึนก็
ตอเมื่อมีการตีความหนวยทางภาษาที่เกิดรวมกันในปริจเฉท 

2. ความสัมพันธของเร่ืองท่ีกําลังกลาวถึง  (topic relations)  ซึ่งไดแก  การ
จัดองคประกอบของประเด็น  (topics)  และประเด็นยอย  (subtopics)  วาจะกลาวถึงเร่ืองอะไร 

3. ความสัมพันธทางหนาท่ี  (functional relations)  ระหวางความคิดหรือ
ประพจนท่ีตองการสื่อ  เชน  ในปริจเฉทท่ีเปนการบรรยาย  (narrative)  บางความคิดทําหนาท่ีเปน
ขอมูลเบ้ืองหลังใหกับความคิดอ่ืน 

4. ระนาบกรอบผูรวมสนทนา  (participation framework)  เปนระนาบท่ีแสดง
ความสัมพันธของถอยคํา  (ซึ่งประกอบดวยประพจน  การกระทํา  และผลัด)  และบทบาทระหวาง
ผูรวมสนทนา  ไดแก  ผูพูดและผูฟง  ชิฟฟรินไดรับแนวคิดน้ีจากกอฟฟแมน  (Goffman, 1981b 
อางใน Schiffrin, 1987)  ซึ่งเสนอรูปแบบการสนทนาออกเปน  2  สวน  คือ  การสงสาร  
(production formats)  ในสวนของผูพูด  และการรับสาร  (reception formats)  ในสวนของผูฟง  
นอกจากน้ี  ชิฟฟรินยังกลาววาระนาบกรอบผูรวมสนทนาเปนระนาบท่ีแสดงความสัมพันธระหวาง
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ผูพูดกับถอยคํา  กลาวอีกนัยหน่ึงคือ  ระนาบนี้เปนระนาบท่ีแสดงทัศนคติของผูพูดตอสิ่งท่ีกลาว
ดวย  แนวความคิดน้ีใกลเคียงกับแนวคิดของ  ฮาลิเดย (Halliday, 1994 อางใน Schiffrin, 1987)  
เก่ียวกับองคประกอบของหนาท่ีของภาษาดานบุคคลสัมพันธ  (interpersonal component)  ซึ่ง
เปนองคประกอบท่ีแสดงความสัมพันธระหวางผูพูด-ผูฟง  และยังแสดงความคิดเห็น  ทัศนคติของ
ผูพูด-ผูฟงดวย  เชน  การใชคําวา "ครับ"  "คะ"  เพื่อแสดงความสุภาพ  หรือการใชคําวา  "วะ"  "ยะ"  
ในการแสดงความสนิมสนม  (วัชรพล บุพนิมิตร, 2539) 

5 ระนาบสถานะของเน้ือหา  (information state)  เปนระนาบท่ีเก่ียวของกับ
ความคิดหรือการคาดคะเน  (assumption)  ของผูพูดเก่ียวกับสถานะของเร่ืองราวที่ตองการสื่อสาร
ในขณะน้ันๆ ในความนึกคิดของผูฟง  กลาวคือ  ผูฟงรูอยูแลว  แตไมไดคิดถึงเร่ืองดังกลาวใน
ขณะน้ัน  หรือสิ่งท่ีผูพูดจะกลาวเปนความรูเกา  (given information)  สําหรับผูฟง  หรือผูฟงยังไม
เคยรูมากอนเปนความรูใหม  (new information)  สําหรับผูฟง  ความรูเหลาน้ีมีผลตอการเลือกรูป
ภาษาและการเรียบเรียงความ  เพื่อใหสอดคลองกับความสามารถในการรับรูและทําความเขาใจ
ของผูรวมสนทนานั้น  (Schiffrin, 1987)  ในระนาบนี้จะศึกษาวาดัชนีปริจเฉทแสดงความคาดคะเน
ของผูพูดเก่ียวกับสิ่งท่ีอยูในความคิดนึกของผูฟงหรือไม  อยางไร  เชน  คําวา  "ละ"  แสดงการ
คาดคะเนของผูพูดถึงความรูของผูฟงวาเปนเร่ืองท่ีผูฟงรูและนึกอยู  (วัชรพล บุพนิมิตร, 2539) 

แนวคิดของระนาบน้ีสอดคลองกับองคประกอบของหนาท่ีทางความเรียง  
(textual function)  ของภาษาที่ฮาลิเดย (Halliday, 1994 อางใน Schiffrin, 1987)  เสนอไว  และ
สอดคลองกับแนวคิดของเชฟ (Chafe, 1994 อางใน วัชรพล บุพนิมิตร, 2539)  เร่ืองการคาดคะเน
สถานะความรูของผูฟงในขณะท่ีสนทนา  โดยจําแนกสถานะความรูของผูฟงไว  3  ลักษณะ  ดังน้ี 

1. คิดอยู  (active)  หมายถึง  สาระท่ีผูพูดตองการกลาวถึงอยูในความนึกคิดของ
ผูฟงอยูแลวในขณะท่ีสนทนากันอยูเปนความรูเกา  ซึ่งผูฟงมีความรูรวมกัน  (shared knowledge)  
กับผูพูดอยูเดิม  [+activated, +shared]  เปนสิ่งท่ีผูฟงรูแลว  และคิดถึงเร่ืองน้ันอยู 

2. นึกออก  (semiactive)  หมายถึง  สาระท่ีผูพูดตองการกลาวถึงเปนสาระท่ีไม
อยูในความนึกคิดของผูฟงในขณะน้ัน  แตเมื่อผูพูดกลาวข้ึนมา  ผูฟงจะนึกไดจากบริบทของการ
สนทนา  หรือจากการกระตุนจากผูพูด  เพื่อใหผูฟงสามารถดึงขอมูลท่ีเปนความรูเกาของผูฟงกลับ
ข้ึนมาอีกคร้ัง  [-activated, +shared]  เปนสิ่งท่ีผูฟงรูแลว  แตยังไมทันคิดถึง 

3. ยังไมรู  (inactive)  หมายถึง  สาระท่ีผูพูดกลาวถึงเปนสาระท่ีผูพูดคิดวาผูฟง
ไมรูมากอน  เปนความรูใหมสําหรับผูฟง  [-activated, -shared]  เปนสิ่งท่ีผูฟงไมรูและไมคิดถึง 

จากการศึกษาระนาบท้ังหาวิเคราะหไดวาในตัวอยาง (65)  คําวา  "แลว"  ทํา
หนาท่ีเปนดัชนีปริจเฉทในการเชื่อมโยงความ  ซึ่งมีเน้ือความเพิ่มเติม  คือ  เจถามเร่ืองท่ีอยู  แลว
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ถามเพิ่มเติมในเร่ืองของโรงเรียน  โดยจัดอยูในระนาบโครงสรางเน้ือความ  ในการวิเคราะหดัชนี
ปริจเฉทในงานวิทยานิพนธน้ีจะวิเคราะหเฉพาะดัชนีปริจเฉทในระนาบโครงสรางเน้ือความท่ีแสดง
การเชื่อมโยงความ  และดัชนีปริจเฉทในระนาบกรอบผูรวมสนทนาซึ่งทําหนาท่ีแสดงปฏิกิริยา
โตตอบเทาน้ัน  เน่ืองจากท้ังสองระนาบเปนระนาบท่ีแสดงใหเห็นเฉพาะการเชื่อมโยงระหวาง
ขอความ  ซึ่งเปนวัตถุประสงคสําคัญในงานวิทยานิพนธน้ี  และในการวิเคราะหการเชื่อมโยงความ
ผูวิจัยไดยึดหลักเกณฑของฮาลิเดยและฮาซานเปนหลักจึงทําการวิเคราะหดัชนีปริจเฉทท่ีแสดง
ความเก่ียวของกับเร่ืองของการเชื่อมโยงความมากที่สุด   

สาเหตุท่ีผูวิจัยยังคงเลือกดัชนีปริจเฉทในระนาบกรอบผูรวมสนทนาซึ่งทําหนาท่ี
แสดงปฏิกิริยาโตตอบ  เน่ืองจากจากการศึกษาของนันทวัน มวงปน (Nantawan Mongpin, 1989)  
ท่ีไดจัดใหการใชทํานองเสียงเปนอีกกลไกหน่ึงในการเชื่อมโยงความ  ผูวิจัยเห็นดวยในการจัด
ดังกลาว  เน่ืองจากการสนทนาในหองสนทนาเปนการสนทนาท่ีผูสนทนาไมเห็นหนากันและไมได
ยินเสียง  แตผูสนทนาก็พยายามท่ีจะสื่อสารใหเหมือนกับการสนทนาในชีวิตประจําวันมากท่ีสุด  
ถึงแมวาการสนทนาจะเปนการสงขอความโดยการพิมพ  แตผูสนทนาก็มีการใชเสียงตางๆ ในการ
โตตอบกลับ  เชน  การทําเสียง  "ออ"  "อาว"  "แหม"  "โธ"  ในการสนทนา  การใชเสียงเหลาน้ีเกิดข้ึน
มากในการสนทนาในหองสนทนา  ท้ังยังแสดงใหเห็นการเชื่อมโยงความของขอความ  ผูวิจัยจึงทํา
การวิเคราะหดัชนีปริจเฉทในระนาบกรอบผูรวมสนทนาซึ่งทําหนาท่ีแสดงปฏิกิริยาโตตอบดวย  
อยางไรก็ตาม  ในงานวิทยานิพนธน้ีมิไดทําการวิเคราะหระนาบกรอบผูรวมสนทนาที่เปนการศึกษา
ดัชนีปริจเฉทท่ีแสดงความสัมพันธระหวางผูรวมสนทนา  เชน  การใชคําวา  "ครับ"  "คะ"  "วะ"  "ยะ"  
(วัชรพล บุพนิมิตร, 2539)  เน่ืองจากผูวิจัยเห็นวาดัชนีปริจเฉทเหลาน้ีบอกใหทราบถึงเร่ืองของ
ความสุภาพและความสนิมสนมเทาน้ัน  มิไดแสดงใหเห็นความสัมพันธของขอความโดยเฉพาะ 

สวนระนาบของโครงสรางผลัด  จากขอมูลไมปรากฏดัชนีปริจเฉทในระนาบนี้  จึง
มิไดอยูในการวิเคราะห  สวนระนาบสถานะของเน้ือหาเปนระนาบท่ีแสดงความคาดคะเนของผูพูด
ถึงความรูของผูฟง  ซึ่งไมแสดงใหเห็นการเชื่อมโยงของขอความ  ผูวิจัยจึงมิไดวิเคราะหดัชนี
ปริจเฉทในระนาบนี้  สวนดัชนีปริจเฉทในระนาบวัจนกรรมซึ่งเปนการแสดงเจตนาในการสนทนา
ของผูพูด  เชน  โนมนาว  สนับสนุน  ชี้แจงขอเท็จจริง  เปนดัชนีปริจเฉทท่ีมิไดเชื่อมโยงขอความ
ตามวัตถุประสงคของการศึกษาการเช่ือมโยงความท่ีตองการเชื่อมโยงขอความระหวาง  2  
ขอความเขาดวยกัน  และไมใกลเคียงกับการศึกษาของฮาลิเดยและฮาซานที่เปนเกณฑหลักในการ
วิเคราะหการเชื่อมโยงความในงานวิทยานิพนธน้ี  เน่ืองจากกลไกเชื่อมโยงความของฮาลิเดยและ
ฮาซานเปนการศึกษาการเช่ือมโยงความท่ีปรากฏในระดับขอความเทาน้ัน  มิไดศึกษาถึงเจตนา
ของผูสนทนา  ในงานวิทยานิพนธน้ีจึงมิไดทําการวิเคราะหดัชนีปริจเฉทในระนาบวัจนกรรม 
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ขอสรุปในการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับกลไกเชื่อมโยงความท้ัง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  เพ่ือใชในการศึกษากลไกเชื่อมโยงความในหองสนทนา 

จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับกลไกเช่ือมโยงความ  ผูวิจัยไดเสนอ
การศึกษากลไกเชื่อมโยงความท่ีเกิดข้ึนในระดับปริจเฉท  ซึ่งเปนงานวิจัยท่ีทําการศึกษาภาษาพูด  
ภาษาเขียน  และบทสนทนาท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจําวัน  เน่ืองจากขอมูลท่ีผูวิจัยใชเปนขอมูลจาก
หองสนทนา  ซึ่งมีลักษณะท่ีผสมระหวางภาษาพูดและภาษาเขียนเขาดวยกัน  จากขอมูลสวนใหญ
ผูรวมสนทนามักจะสนทนาโดยพยายามพูดใหคลายกับการสนทนาในชีวิตประจําวันมากท่ีสุด  
กลาวคือ  การสนทนาจะมีการเลียนเสียงท่ีเกิดข้ึนจริง  โดยการพิมพเปนตัวอักษร  เชน  "อืม"  "ออ"  
"เออ"  "แหม"  นอกจากน้ัน  ยังมีการเลียนเสียงภาษาพูด  เชน  "ทําไม"  โดยพิมพเปน  "ทํามาย"  
หรือการเลียนเสียงหัวเราะ  โดยการพิมพวา  555  ซึ่งออกเสียงคลายเสียงหัวเราะจริง  (วุฒิชัย 
กฤษณะประกรกิจ, 2543)   

เกณฑท่ีผูวิจัยใชในการวิเคราะหยังคงใชเกณฑของฮาลิเดยและฮาซานเปนหลัก  
เน่ืองจากเปนเกณฑพื้นฐานท่ีทุกงานวิจัยใชในการศึกษา  แตผูวิจัยก็ไดปรับปรุงเกณฑการ
วิเคราะหใหสอดคลองกับผลงานวิจัยท่ีไดจากศึกษาภาษาไทยและสอดคลองกับการสนทนาทาง
อินเทอรเน็ตอีกดวย  เหตุผลเน่ืองมาจากการสนทนาท่ีเกิดข้ึนในหองสนทนาเปนการสนทนาท่ีผู
สนทนาไมสามารถเห็นหนากัน  การสงผานขอความการสนทนาทําไดเพียงการพิมพ  การใชเสียง
จึงไมสามารถทําได  ผูสนทนาทําไดเพียงการพิมพคําท่ีตองการออกเสียงใหคลายกับการสนทนาใน
ชีวิตประจําวันมากที่สุด  เพื่อใหผูรวมสนทนารับรูถึงอารมณและความรูสึกของอีกฝายมากท่ีสุด  
ดังน้ัน  ผูวิจัยจึงเพิ่มการเชื่อมโยงทางเสียงท่ีนันทวัน  มวงปนไดเสนอไว  โดยจัดอยูในดัชนีปริจเฉท  
และเหตุผลท่ีผูวิจัยเพิ่มดัชนีปริจเฉทเขามาในการศึกษา  เน่ืองจากดัชนีปริจเฉททําใหเกิดความ
ตอเน่ืองของการปฏิสัมพันธ  (Schiffrin, 1987)  และดัชนีปริจเฉทก็พบมากในการสนทนาในหอง
สนทนา  นอกจากนั้น  ลักษณะพิเศษท่ีเกิดข้ึนในการสนทนาในหองสนทนาบอยคร้ัง  คือ  การ
เรียกชื่อ  ดังน้ัน  ในการศึกษากลไกการอางถึง  ประเภทคําสรรพนาม  ผูวิจัยจึงเพิ่มประเภทการ
เรียกชื่อ  และในงานวิทยานิพนธน้ีผูวิจัยยังไดเพิ่มคําเรียกญาติในเกณฑการวิเคราะห  เน่ืองจาก
คนไทยนิยมใชคําเรียกญาติ  เพื่อแสดงความสนิทสนมและความเปนกันเองในการสนทนา   

สวนการละ  การแทนท่ี  การใชคําเชื่อม  การเชื่อมโยงคํา  ผูวิจัยยังคงใชหลักการ
เดียวกับฮาลิเดยและฮาซาน  ในเร่ืองของการซ้ํา  ถึงแมวาจากงานวิจัยในภาษาไทยจะแยก
ออกเปนกลไกอีกประเภทหน่ึง  (Wipah Channawangsa, 1986)  แตผูวิจัยมิไดแยกออกเปนกลไก
อีกประเภทหน่ึง  ผูวิจัยยังคงรวมการซ้ําอยูกับการเช่ือมโยงคํา  เน่ืองจากจากขอมูลท่ีพบมักจะพบ
การซ้ําคําเปนสวนใหญ  สวนการซ้ําโครงสราง  การซ้ําความเกิดไมมากนัก  
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จากท่ีไดกลาวมา  การพิจารณาเกณฑในการวิเคราะหกลไกเชื่อมโยงความใน
หองสนทนา  ผูวิจัยไดพิจารณาจากเกณฑท่ีทุกงานวิจัยใชเปนหลัก  น่ันคือ  เกณฑของฮาลิเดย
และฮาซานซึ่งเปนการศึกษากลไกเชื่อมโยงความในภาษาอังกฤษ  และพิจารณาเกณฑท่ีพบใน
การศึกษากลไกเชื่อมโยงความในภาษาไทย  และพิจารณาลักษณะของการสื่อสารท่ีเกิดข้ึนในหอง
สนทนาวามีขอจํากัดและปญหาอะไรในการศึกษาการเชื่อมโยงความรวมกันในการใชเปนเกณฑใน
การวิเคราะหกลไกเชื่อมโยงความท่ีใชในงานวิทยานิพนธน้ี  นอกจากน้ี  การวิเคราะหกลไก
เชื่อมโยงความจะพิจารณาไปพรอมกับการมอบผลัด  ซึ่งจะทําใหเห็นการปฏิสัมพันธในการสนทนา  
ลักษณะของคูถอยคําท่ีเกิดข้ึน  และพิจารณาความเก่ียวของของเรื่องท่ีสนทนาดวย  เพื่อชวยทําให
การพิจารณาการเชื่อมโยงความไดผลอยางถูกตองและเหมาะสม 
 

ในหัวขอถัดไปผูวิจัยจะนําเสนอเร่ืองของผลัด  ซึ่งสามารถบอกถึงความตอเน่ือง
ของการปฏิสัมพันธในการสนทนาอีกวิธีหน่ึง  โดยพิจารณาจากกลวิธีมอบผลัดและคูถอยคํา  
เน่ืองจากการวิเคราะหกลวิธีมอบผลัดจะเปนการศึกษาจากผลัดเร่ิมไปยังผลัดท่ีโตตอบ  ซึ่งเปนการ
วิเคราะหท่ีตรงขามกับการวิเคราะหการเชื่อมโยงความท่ีวิเคราะหขอมูลการสนทนาจากขอความ
โตตอบกลับไปยังขอความท่ีอยูกอนหนา  การศึกษากลวิธีมอบผลัดจึงทําใหเห็นความตอเน่ืองของ
ขอความในอีกทิศทาง  เพื่อเปนการตรวจสอบและยืนยันวาขอความเชื่อมโยงกันจริง  นอกจากน้ัน  
การศึกษากลวิธีมอบผลัดยังทําใหเห็นคูถอยคําดวย  เชน  คูถอยคําของการถาม  คือ  การตอบหรือ
โตตอบ  และการศึกษากลวิธีการมอบผลัดยังศึกษาวากลวิธีใดท่ีผูสนทนาใชแลวไมมีผูโตตอบ  
และกลวิธีใดท่ีผูสนทนาใชแลวมีผูโตตอบ  ซึ่งจะทําใหเห็นวาลักษณะการปฏิสัมพันธในการสนทนา
ในหองสนทนาเปนอยางไร  จากท่ีไดกลาวมากลวิธีมอบผลัดจึงเปนการศึกษาท่ีสําคัญอีกสิ่งหน่ึงท่ี
จะชวยในการตอบคําตอบเก่ียวกับความตอเน่ืองของปฏิสัมพันธในการสนทนา  ซึ่งดูรายละเอียด
ไดในหัวขอถัดไป 
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2.4.2 การมอบผลัด  (turn-allocation) 
ในหัวขอน้ี  ผูวิจัยจะทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับระบบผลัด  ดังท่ีกลาวไวขางตน

วาการศึกษาการมอบผลัดเปนอีกวิธีหน่ึงในการศึกษาความตอเน่ืองของปฏิสัมพันธในการสนทนา  
เน่ืองจากการมอบผลัดทําใหเห็นการเช่ือมโยงของขอความท่ีนอกเหนือไปจากการใชกลไกเชื่อมโยง
ความ  การมอบผลัดทําใหเห็นปฏิสัมพันธระหวางขอความของผูสนทนา  ซึ่งสามารถพิจารณาได
จากคูถอยคํา  เชน  การทักทายกับการทักทายตอบกลับ  การสนทนาในหองสนทนาเปนการ
สนทนาท่ีไมสามารถเห็นทาทางหรือไดยินเสียงได  ดังน้ัน  การมอง  การทําทาทาง  การแสดงออก
ทางสีหนา  เพื่อเปนการมอบผลัดจึงเปนไปไมได  แตอยางไรก็ตาม  ผูสนทนาในหองสนทนายังคง
เขาใจการสนทนาซึ่งกันและกัน  การศึกษาการมอบผลัดจะทําใหตอบคําถามไดวาการปฏิสัมพันธ
ท่ีเกิดข้ึนในหองสนทนาเปนอยางไร  ดังน้ัน  การมอบผลัดจึงมีความสําคัญในการศึกษาการ
สนทนาในหองสนทนาในแงของการปฏิสัมพันธ  โดยในหัวขอน้ี  ผูวิจัยจะนําเสนอระบบผลัดท่ี
เกิดข้ึนในการสนทนาโดยท่ัวไปกอน  หลังจากน้ัน  จะเปนการทบทวนงานวิจัยเก่ียวกับการมอบ
ผลัดในการสื่อสารผานคอมพิวเตอรท่ีเปนการสนทนาท่ีเกิดข้ึนในเวลาเดียวกัน  เพื่อทําใหเห็นความ
เหมือนและความตางของการมอบผลัดในการส่ือสารท้ัง  2  ประเภท  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 

2.4.2.1 ระบบผลัด 
แซคสและคณะ (Sacks et al., 1974)  เปนกลุมบุคคลกลุมแรกท่ีทําการศึกษา

การสนทนาและคนพบวาในการสนทนาจะมี  ระบบผลัด  (turn organization)  กลาวคือ  ระบบ
การเรียงหรือจัดลําดับของผูรวมสนทนาวา  ณ  จุดน้ันใครจะเปนผูสงสาร  และใครจะเปนผูรับสาร  
ระบบผลัดจึงเปนองคประกอบพื้นฐานท่ีสําคัญในการสนทนา  และส่ิงท่ีชวยจัดลําดับของการ
สนทนา  คือ  ผลัด  (turn)  ในการสนทนา  ซึ่งหมายถึง  ชวงการพูดของผูรวมสนทนาแตละคน  
และในแตละผลัดการสนทนาจะมีผูพูดเพียงคนเดียวเทาน้ัน  ผลัดในการสนทนาจึงเปนเสมือน
ระบบในการแลกเปลี่ยนการพูดของผูรวมสนทนา 

จากการศึกษาของแซคสและคณะพบวาการสนทนาเกิดจากการกลาวถอยคําของ
ผูพูดต้ังแต  2  คน  ข้ึนไปเรียงตามลําดับผลัดในการพูด  หนวยในการพูดจึงมักจะจับกันเปน  คู
ถอยคํา  (adjacency pairs)  ซึ่งหมายถึง  ถอยคําหรือกลุมคําท่ีมีความสัมพันธและตอเน่ืองกัน
ของผูพูด  2  คน  ซึ่งพูดโตตอบกันในแตละผลัดในเวลาท่ีตอเน่ืองกัน  คูถอยคําประกอบดวย  ผลัด
แรก  (first pair part)  และผลัดท่ีสอง  (second pair part)  โดยผลัดแรกเปนถอยคําของผูพูด
คนหน่ึงท่ีเกิดข้ึนกอนในคูถอยคํา  ในขณะท่ีผลัดท่ีสองเปนถอยคําของผูพูดอีกคนหน่ึงท่ีเกิดหลัง
ผลัดแรก  เพื่อกลาวโตตอบถอยคําของผูพูดคนกอน  กลาวคือ  ผลัดแรกทําใหเกิดผลัดท่ีสอง  
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ตัวอยางเชน  การถามและการตอบ  การทักทายและการทักทายตอบ  การเชื้อเชิญและการตอบ
รับคําเชื้อเชิญ  เปนตน   

ในแตละผลัดจะมีองคประกอบยอยลงไปเรียกวา  หนวยยอยในผลัด  (turn 
constructional unit: TCU)  ซึ่งอาจจะเปนคํา วลี  อนุพากย  หรือประโยคก็ได  (Sacks et al., 
1974) ในแตละชวงของการสนทนาจะมีผูพูดหรือผูท่ีมีสิทธิ์ในการพูดเพียงคนเดียวซึ่งจะพูดจนจบ
ความ  จากน้ัน  ผูพูดคนอ่ืนจึงจะมีสิทธิ์ในการพูดหรือรับหนวยในการพูดมาเปนของตน  ณ  
ตําแหนงเปลี่ยนผลัดในการพูด  ซึ่งเรียกวา  จุดพึงเปล่ียนผลัด (transition relevance place: 
TRP)  (Sacks et al., 1974)  ในเร่ืองของจุดพึงเปลี่ยนผลัดน้ีมีผูท่ีไดเสนอความคิดท่ีแตกตางกัน
ออกไปมากมาย  เชน  เมย  (Mey, 1993)  เสนอวา  จุดพึงเปล่ียนผลัดตามธรรมชาติ  (natural 
TRP)  เกิดจากการหยุด  เน่ืองจากผูพูดตองการหายใจ  หรือหยุดพูดเมื่อหมดสิ่งท่ีจะพูด  หรือหยุด
เพื่อประกาศวาการพูดของตนจบแลว  ซึ่งตําแหนงท้ังหมดน้ีสามารถเกิดการเปลี่ยนผลัดในการพูด
ใหกับผูพูดคนตอไปได  แตจุดพึงเปลี่ยนผลัดตามธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนจากการพูดของผูพูดน้ี  ผูฟง
อาจจะไมเขาใจวาเปนจุดพึงเปลี่ยนผลัดก็ได  ดังน้ัน  ผูพูดจะสามารถพูดตอไปไดจนกวาจะถึง
ตําแหนงท่ีผูฟงรับรูวาเปนจุดพึงเปลี่ยนผลัด  ซึ่งเรียกวา  จุดพึงเปล่ียนผลัดจริง  (real TRP)  
จากท้ัง  2  ความคิด  จะพบวามีความคลายคลึงกันเมื่อพูดถึงวา  จุดพึงเปลี่ยนผลัด  คือ  ตําแหนง
ชวงเงียบท่ีสามารถเกิดการเปลี่ยนบทบาทการเปนผูพูดระหวางผูรวมสนทนาได  และความตาง  
คือ  แซคสและคณะจะพิจารณาจุดพึงเปลี่ยนผลัดในแงของวากยสัมพันธ  คือ  พิจารณาจาก
ตําแหนงท่ีสามารถจบความได  ซึ่งอาจจะเกิดหลังประโยค  อนุพากย  วลี  คํา  เปนตน  สวนเมยจะ
พิจารณาจุดพึงเปลี่ยนผลัดจากลักษณะทางสัทศาสตรของการหยุด 

แซคสและคณะ (Sacks et al., 1974)  ไดเสนอ  กฎในการมอบผลัด  จากผูพูด
คนหน่ึงสูผูพูดอีกคนหน่ึง  เมื่อถึงจุดพึงเปลี่ยนผลัด  ซึ่งประกอบดวย  3  กฎ  ไดแก 

1. ถาผูท่ีกําลังพูดอยูไดเลือกผูพูดคนตอไปแลว  (current speaker selects next)  
เขาก็จะหยุดพูด  และสงผลัดใหผูพูดคนตอไปทําการรับผลัด  และทําใหเกิดการเปลี่ยนผลัด 

2. ถาผูท่ีกําลังพูดไมไดเลือกผูพูดคนตอไป  ผูรวมสนทนาคนอ่ืนๆ ก็มีสิทธิ์ท่ีจะ
เลือกตนเอง  (self-selection)  เปนผูพูดคนตอไปได  ใครเร่ิมพูดกอนยอมมีสิทธิ์ในผลัดน้ันกอน  จึง
ทําใหเกิดการเปลี่ยนผลัด 

3. ถาผูท่ีกําลังพูดไมไดเลือกผูพูดคนตอไป  และไมมีผูรวมสนทนาคนใดเลือก
ตนเองใหเปนผูพูดคนตอไป  ผูท่ีกําลังพูดอยูก็สามารถพูดตอ  หรือดําเนินผลัดในการพูดตอไปได  
(current speaker continues to speak) 
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การเรียงลําดับการใชกฎ  (The ordering of the rules)  (Sacks et al., 1974) 
กฎ ขอ 1   กฎ ขอ 2   กฎ ขอ 3 

กลาวคือ  การใชกฎในการมอบผลัดจะเร่ิมจากกฎ ขอ 1  แตถาผูท่ีกําลังพูดมิได
เลือกผูพูดคนถัดไป  กฎ ขอ 2  ก็จะถูกใชแทน  น่ันคือ  ผูรวมสนทนาคนอ่ืนก็จะเลือกตนเองในการ
พูดตอไป  แตถาในการสนทนาผูท่ีกําลังพูดมิไดเลือกผูพูดคนถัดไปและไมมีผูใดเลือกตนเองในการ
พูดถัดไป  กฎ ขอ 3  ก็จะถูกใช  น่ันคือ  ผูท่ีกําลังพูดจะดําเนินผลัดตอไป 

ในการมอบผลัดท่ีมีคนเปนกลุมจะเกิดการเรียงลําดับผลัดไดน้ัน  ในแตละผลัด
การสนทนาจะตองมีผูพูดเพียงคนเดียวเทาน้ัน  และอาจจะไมเรียงลําดับได  ถามีผูเลือกตนเองใน
การพูดมากกวา  1  คน  ยกเวนผูท่ีเลือกตนเองในการพูดจะเปนบุคคลเดียวกับท่ีผูท่ีกําลังพูดเลือก
ใหเปนผูพูดคนถัดไป  ในกรณีของการเลือกตนเองเปนผูพูดน้ัน  ผูท่ีเร่ิมพูดกอนก็จะมีสิทธิ์ในการ
พูดกอน  (first starter has rights)  แตในการพูดบางคร้ังอาจเกิด  การพูดซอน  (overlap)  ข้ึนได  
เน่ืองจากผูท่ีตองการจะพูดเห็นวาถึงตําแหนงท่ีจะเปลี่ยนตัวผูพูดไดแลว  หรืออาจเกิดจากมีผูเลือก
ตนเอง  (self-selection)  ในการพูดหลายคนพรอมกัน  จึงทําใหเกิดการชิงผลัดข้ึน  อยางไรก็ดี  ใน
การชิงผลัดจะยึดหลักท่ีวาใครเร่ิมพูดกอนก็จะไดสิทธิ์เปนผูพูดคนตอไป  (Sacks et al., 1974) 

รูปแบบของการรับผลัด  (patterns of turn-taking) 
แซคสและคณะ (Sacks et al., 1974)  ไดอธิบายรูปแบบของการรับผลัดในการ

สนทนาไวอยางละเอียดถึง  14  ขอ  ดังน้ี 
1. การเปลี่ยนผูพูดในการสนทนาจะไมเกิดข้ึนอยางอัตโนมัติ  เพราะการ

เปลี่ยนผลัดจะเกิดข้ึนกับกฎ ขอ 1  หรือกฎขอ 2  แตถาเกิดกฎ ขอ 3  การเปลี่ยนผลัดก็จะไมเกิดข้ึน  
และการเปลี่ยนผูพูดก็จะไมเกิดข้ึนดวย   

2. ในแตละผลัดการสนทนาจะมีผูพูดเพียงคนเดียว 
3. การมีผูพูดมากกวา  1  คน  สามารถเกิดข้ึนได  ใน  1  ผลัด  ซึ่งเกิดจาก

การพูดซอนกัน  (overlap)  เชน  ในกฎ ขอ 2  เกิดมีผูท่ีเลือกตนเองในการพูดพรอมกันหลายคน  ก็
จะทําใหเกิดการพูดซอนกันข้ึน 
(66)          Mike: I know who d� guy is. = 
    !!!! Vic:         He�s ba::d. 
    !!!! James:         You know the gu:y? 

จากตัวอยาง  (66)  Vic  และJames  เลือกตนเองในการพูดพรอมกัน  จึงทํา
ใหเกิดการพูดซอนกันข้ึน 
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การพูดซอนกันอาจเกิดท่ีจุดพึงเปลี่ยนผลัดหรือจุดท่ีสามารถจบความได  เชน  
ผูท่ีกําลังพูดยังไมหยุดพูดและไมสงผลัด  และผูพูดอีกคนก็พูดแทรกข้ึนมา 
(67) A : Sixty two feet is pretty good si:      ze 
 B :        Oh:: boy.   

ตัวอยาง  (67)  A  ยังพูดไมจบ  แต  B  ก็พูดแทรกข้ึนมา  ดังน้ัน  การมีผูพูด
เกิดข้ึนหลายคนในเวลาเดียวกันจะเกิดข้ึนท่ีบริเวณจุดพึงเปลี่ยนผลัด  เชน  ชวงเวลาท่ีผูท่ีกําลังพูด
ควรหยุดพูดไดแลว  แตไมหยุด  จึงเกิดการพูดซอนกันข้ึน 

4. การเปลี่ยนผลัดสามารถเปลี่ยนโดยไมตองมีชองวาง  (gap)  และการพูด
ซอนก็ได  ถาเปนการเปลี่ยนผลัดท่ีเปนไปตามกฎ 

5. การเรียงลําดับของผลัดอาจไมเฉพาะเจาะจง  แตมีความหลากหลายได  
ความจริงในขอน้ีเกิดจาก  1  ผลัด  ตอการพูด  1  คร้ัง  และผูพูดคนถัดไปอาจไมใชคนเดิม  แต
สามารถเปลี่ยนเปนผูอ่ืนในแตละผลัดก็ได  โดยท่ัวไปผูท่ีกําลังพูดจะเปนผูท่ีเลือกผูพูดคนถัดไป 

6. ขนาดของผลัดสามารถยาวหรือสั้นก็ได  ผูท่ีกําลังพูดมีอิสระในการเลือกวา
จะพูดยาวหรือสั้น  เชน  การพูดท่ีเปนประโยคยาว 
(68) Ken: I still say though that-if you take if you take uh a big fancy car out on the road and 
you�re hotroddin� around, you�re- you�re bound to get- you�re bound to get caught, and you�re bound 
to get shafted. 

นอกจากน้ัน  จากกฎ ขอ 3  ผูท่ีกําลังพูดสามารถดําเนินผลัดตอไปได  จึงทํา
ใหไมสามารถจํากัดขนาดของผลัดได 

7. ความยาวของการสนทนาไมไดมีการกําหนดลวงหนา  และในการรับผลัด  
(turn-taking)  ก็มิไดบอกเก่ียวกับความยาวหรือการปดการสนทนา  แตเราก็ยังสามารถบอกระบบ
ของการปดการสนทนาได  เชน  การปดการสนทนาจะไมเกิดข้ึน  ถาผูท่ีกําลังพูดเลือกผูพูดคน
ถัดไป 

8. ในการพูดท่ีเปนพิธีกรรม  การโตวาที  การใหการในศาล  การสัมภาษณ  
ฯลฯ  เปนการพูดท่ีผูรวมสนทนาทราบวาจะพูดอะไร  แตในการพูดชนิดอ่ืนของการสนทนา  จะไมมี
การกําหนดเน้ือหาการพูดลวงหนา  แตน่ีมิไดหมายความวาจะไมมีขอกําหนดวาจะทําอะไรในแต
ละผลัด  เชน  ถาผลัดแรก  (first turn)  เปนการทักทาย  (greeting)  ผลัดถัดไปก็จะเปนการ
ทักทายตอบ  (greeting) 

9. การแจกจายผลัด (distribution of turns)  ไมมีการกําหนดลวงหนา  เชน  
กฎ ขอ 1  สามารถสรางผูพูดคนถัดไป  �potential next speakers�  กลาวคือ  กฎ ขอ 1  อนุญาต
ใหผูท่ีกําลังพูดสามารถเลือกผูพูดคนถัดไปได  สวนกฎ ขอ 2  อนุญาตใหผูรวมสนทนาคนอ่ืนเลือก
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ตนเองในการพูดได  จึงทําใหผูท่ีไมใชผูท่ีกําลังพูด  (current non-speaker)  สามารถเปน  
�potential next speakers�  ได  ทุกคนจึงมีสิทธิ์ท่ีจะเปนผูพูดคนถัดไป 

10. จํานวนผูรวมสนทนาสามารถมีไดหลากหลาย 
11. ในการสนทนาสามารถท่ีจะพูดไดอยางตอเน่ืองหรือไมตอเน่ืองก็ได  การ

พูดตอเน่ืองจะเกิดข้ึน  เมื่อถึงจุดพึงเปลี่ยนผลัด  ซึ่งอาจปรากฏความเงียบท่ีเรียกวา  ชองวาง 
(gap)  ข้ึนเล็กนอย  หรือเกิดการพูดซอนเกิดข้ึน  สวนการพูดไมตอเน่ืองน้ันจะเกิดข้ึน  เมื่อผูท่ีกําลัง
พูดหยุดพูด  และไมมีผูใดพูดตอ  ซึ่งจะทําใหเกิดความเงียบท่ีเรียกวา  ชองวางชั่วขณะ  (lapse)  
(ชองวางชั่วขณะเปนความเงียบท่ียาวนานกวาชองวางท่ีเรียกวา  gap)  เกิดข้ึน 

12. แซคสและคณะ (Sacks et al., 1974)  ไดกลาวถึงกลวิธีในการมอบผลัด  
ในกฎท่ีผูพูดคนปจจุบันเลือกผูพูดคนถัดไป  คือ   

1) การถามคําถาม  และพิจารณาจากคูถอยคํา  ซึ่งรวมถึงการเรียก  
(address terms)  เชน  การมอบผลัดใหผูพูดคนถัดไปโดยการเรียก  ซึ่งอาจจะเปนการมอง  การ
สงสายตา  (Kendon, 1967 อางใน McLaughlin, 1984)  หรือการใชทาทางก็ได  อยางไรก็ตาม  
บีทต้ี  (Beattie, 1978 อางใน McLaughlin, 1984)  แยงการคนพบของเคนดัน (Kendon, 1967 
อางใน McLaughlin, 1984)  ท่ีวาการมองเปนปจจัยสําคัญในการเปลี่ยนผลัด  เน่ืองจากขอมูลท่ี
เคนดันศึกษาใชคนเพียง  2  คนเทาน้ัน  จึงไมเพียงพอในการสรุปเร่ืองผลัด  จากการศึกษาของ
บีทต้ีพบวาขณะท่ีผูพูดมองในตอนทายของการพูด  อาจจะไมเกิดการเปลี่ยนผลัด  เพราะอาจจะ
เปนเพียงการรีรอ  (hesitant)  ในการพูดก็ได  (Beattie, 1979 อางใน McLaughlin, 1984) 

2) การถามซ้ําถอยคํากอนหนา  ดวยการใชคําถาม  ทําไม  ท่ีไหน  ใคร  
เมื่อไร  และอยางไร  เชน 
(69)       Ben: They gotta- a garage sale. 

!!!! Lori: Where. 
         Ben: On Third Avenue. 

จากตัวอยาง (69)  Lori  ใชการถาม  "ท่ีไหน  (where)"  เพื่อเปนการมอบ
ผลัดใหแก  Ben  ซึ่งทําใหเกิดผลัดท่ีสอง  คือ  การตอบ 

3) การถามยํ้า  (tag questions)  เชน  You know?, don't you agree?  
ในการมอบผลัดใหผูพูดคนถัดไป  

ดันแคน (Duncan, 1972)  ไดศึกษาการใชสัญญาณในการเปลี่ยนตัวผูพูด  
จากผูพูดคนปจจุบันเปนผูพูดคนถัดไป  ซึ่งผูฟงจะเขารับผลัดการพูด  ก็ตอเมื่อ  ผูพูดสงสัญญาณ
การสงผลัดอยางใดอยางหน่ึง  ดันแคนไดเสนอสัญญาณการสงผลัด  (turn-yielding signal)  ไว  6  
ประการ  ไดแก 
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1. การใชทํานองเสียง  (intonation)  ลักษณะทํานองเสียงท่ีแสดงการจบ
ประโยค  เชน  ทํานองเสียงข้ึน  (rising)  หรือทํานองเสียงตก  (falling)  ซึ่งท้ังสองทํานองเสียงเปน
สัญญาณท่ีทําใหผูฟงทราบวาผูพูดจะจบการสนทนา  และเปนสัญญาณท่ีทําใหผูฟงทราบวาจะ
เกิดการสงผลัด 

2. การใชอวัจนภาษาท่ีอยูเหนือคําพูด  (paralanguage)  กลาวคือ  การ
ลากเสียงท่ีพยางคสุดทายหรือท่ีพยางคเนนหนักของวลีทางสัทวิทยา  (phonemic clause) 

3. การใชการเคลื่อนไหวของรางกาย  (body motion)  เชน  การจบกัน
ของมือผูพูด  หรือการผอนคลายจากลักษณะเครียดของมือ 

4. การใชคําพูดท่ีเปนสัญนิยมของสังคม  (sociocentric sequences)  
เชน  การใชคําพูดแบบตายตัว  (stereotype expressions)  ในการเปลี่ยนผลัด  ในคําวา  "but uh"  
"or something"  "you know"  "anyway" 

5. การใชอวัจนภาษารวมกับคําพูดท่ีเปนสัญนิยมของสังคม  คือ การใช
เสียงตํ่าลงหรือคอยลงรวมกับคําพูดท่ีเปนสัญนิยม  

6. การใชลักษณะทางวากยสัมพันธ  (syntax)  ไดแก  ความสมบูรณทาง
ไวยากรณของประโยค  ซึ่งจะเก่ียวของกับการรวมกันของภาคประธานและภาคแสดง 

กลวิธีมอบผลัดของกฎท่ีผูพูดเลือกตนเองในการพูด  คือ  คนท่ีพูดกอนจะได
สิทธิ์ในการพูด  ซึ่งอาจเร่ิมโดยการใชดัชนีเร่ิมผลัด  (appositional beginnings)  เชน  "well"  "but"  
"and"  "so"  เปนตน  หรือเรียกวาเคร่ืองมือท่ีชวยในการเขาผลัด  (turn-entry devices)  ซึ่งตรงขาม
กับการถามยํ้า  (tag questions)  ท่ีเปนเครื่องมือในการออกจากผลัด  (exit devices)  (Sacks et 
al., 1974)  นอกจากน้ัน  ผูพูดสามารถเลือกตนเองในการพูดดวยการสายหัว  การหายใจเขา  การ
เร่ิมทําทาทาง  หรือเพิ่มเสียงใหดังข้ึน  (Duncan & Niedereche, 1974) 

สวนกฎท่ีผูพูดคนปจจุบันดําเนินการพูดตอไป  ผูพูดอาจใชถอยคําท่ียังไม
สมบูรณ  (utterance incompletor)  เชน  การใช  "but"  "and"  "however"  หรือการใชดัชนีท่ี
แสดงความไมสมบูรณของผลัด  (incompletion marker)  เชน  "if"  "since"  หรือการใชประโยค
ยอยรอง  อยางไรก็ตาม  ยังไมมีเคร่ืองมือใดท่ีสามารถยืนยันไดวาผูพูดจะรักษาผลัดของตนได  แต
ผูพูดก็สามารถปฏิเสธการแทรกของผูอ่ืน  โดยการพูดเสียงดังข้ึน  เร็วข้ึน  หรือพูดดวยเสียงท่ีสูงข้ึน  
(Coulthard, 1977) 

13. หนวยยอยในผลัด  (turn-constructional units: TCU)  ประกอบดวย  
ประโยค  อนุพากย  วลี  และคํา  ท่ีมีคุณสมบัติทางวากยสัมพันธ  และส่ิงเหลาน้ีสามารถใชในการ
แสดงความสมบูรณ  (projectability)  ของหนวยยอยในผลัดได  และคุณสมบัติทางวากยสัมพันธ
ก็เปนแกนกลางในการใหคําจํากัดความหนวยยอยในผลัดดวย  สวนการเขาใจในเร่ืองของการเปลง
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เสียง  (sound production)  เชน  ในเร่ืองของสัทวิทยา  ทํานองเสียง  เปนตน  ก็เปนสวนสําคัญใน
กระบวนการรับผลัด  เชน  การแยกเสียง  "what"  ท่ีเปนคําถาม  และการเร่ิมของประโยค  หรืออนุ
พากย  หรือวลี  ซึ่งเก่ียวกับดานวากยสัมพันธ  ท่ีไมใชดานทํานองเสียง 

14. การสนทนาจะมีการพูดแกไข  (repair)  ซึ่งมักทําใหเกิดปญหาในการรับ
ผลัด  เชน  การพูดแทรกโดยใช  Excuse me  หรือการพูดอีกคร้ัง  (false starts)  ท่ีจะทําใหเกิด
การพูดซ้ํา  

จากการศึกษาการมอบผลัดของแซคสและคณะ (Sacks et al., 1974)  ผูวิจัยได
นํามาเปนหลักในการพิจารณาหากลวิธีมอบผลัดในการสนทนาในหองสนทนา  นอกจากน้ัน  
ผูวิจัยยังพิจารณาเกณฑของกลวิธีมอบผลัดจากงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการมอบผลัดในการสื่อสาร
ผานคอมพิวเตอร  ซึ่งมีรายละเอียดในหัวขอถัดไป 
 

2.4.2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการมอบผลัดในการส่ือสารผานคอมพิวเตอร 
ผูวิจัยไดทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับการรับผลัดและการมอบผลัดท่ีเกิดข้ึนในการ

สื่อสารผานคอมพิวเตอร  เพื่อใชเปนแนวทางในการพิจารณาหลักเกณฑของกลวิธีมอบผลัดในหอง
สนทนา  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

เมอเรย (Murray, 1989)  ศึกษาการรับผลัดในการสนทนาทางคอมพิวเตอร  
(turn-taking in computer conversation)  เมอเรยไดทําการสังเกตการสนทนาทางอินเทอรเน็ต
ของผูเชี่ยวชาญทางดานวิทยาศาสตรคอมพิวเตอรคนหน่ึง  ซึ่งเมอเรยเรียกวาปเตอร  (Peter)  เปน
เวลา  3  สัปดาห  และมีการสัมภาษณ  ใชแบบสอบถามในการศึกษา  เมอเรยคนพบลักษณะการ
สนทนา  6  ลักษณะ  ท่ีเกิดข้ึนในการสนทนาของปเตอร  ไดแก  1) กอนท่ีจะไดรับคําตอบใน
คําถามแรกของผูสงสาร  ผูสงสารอาจจะทําการถามคําถามอ่ืนตอไป  2) ผูรับสารสามารถไมตอบ
คําถามของผูสงสารก็ได  3) คูถอยคําอาจถูกขอความของผูอ่ืนแทรกไดตลอดเวลา  4) ไมมีคู
ถอยคําท่ีเปดและปดการสนทนาอยางชัดเจน  5) การเรียกชื่อไมนับเปนกลวิธีมอบผลัด  และ  6) 
การถามยํ้า  (tag questions)  ไมไดทําหนาท่ีในการออกจากผลัดหรือสงผลัดใหผูอ่ืนเหมือนกับ
การสนทนาท่ีเห็นหนากัน   

จากสิ่งท่ีพบทําใหเมอเรยสรุปวางานวิจัยในเร่ืองการรับผลัดของแซคสและคณะ
ไมเพียงพอในการอธิบายเร่ืองผลัดท่ีเกิดข้ึนในการสื่อสารผานคอมพิวเตอร  เน่ืองจากผูรวมสนทนา
สามารถพูดในเวลาเดียวกันได  จึงไมมีความจําเปนท่ีจะมีกลวิธีมอบผลัดในการสนทนาอยางท่ี
แซคสและคณะไดอธิบายไว  นอกจากน้ัน  การท่ีเมอเรยกลาววาการเรียกชื่อมิไดเปนกลวิธีในการ
มอบผลัดเหมือนกับการสนทนาที่เห็นหนากัน  เน่ืองจากเมอเรยศึกษาการสนทนาของปเตอร  ซึ่ง
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สนทนากับเพื่อนเพียงคนเดียวเทาน้ัน  การเรียกชื่อจึงไมจําเปนนัก  เพราะผูรวมสนทนามีเพียงสอง
คน  จึงทําใหไมเกิดความสับสนในการพูดเหมือนกับการสนทนาในหองสนทนาที่มีผูรวมสนทนา
เปนจํานวนมาก  หนาจอคอมพิวเตอรจะปรากฏชื่อและขอความของผูรวมสนทนาหลายคน  ทําให
ยากแกการคนหาผลัดของผูท่ีเราสนทนาดวย  และผูสนทนา  1  คน  ก็มิไดพูดกับคนคนเดียวเสมอ
ไป  ผูสนทนาคนหน่ึงสามารถพูดกับคนหลายคนไดในเวลาเดียวกัน  การเรียกชื่อในหองสนทนาจึง
มีบทบาทสําคัญในการสนทนาในหองสนทนา  ดังจะเห็นไดในงานวิจัยของลันสฟอรด (Lunsford, 
1996)  และเชอรน่ี (Cherny, 1999)  ซึ่งจะกลาวตอไป  นอกจากน้ัน  จะเห็นไดวาลักษณะการ
สนทนาท่ีเมอเรยคนพบวากอนท่ีจะไดรับคําตอบในคําถามแรกของผูสงสาร  ผูสงสารอาจจะทําการ
ถามคําถามอ่ืนตอไป  น่ันเปนเพราะวาการสนทนาท่ีเกิดข้ึนเปนการสนทนาท่ีมีการสงขอมูลแบบ
ทางเดียวดังท่ีแฮร่ิง (Herring, 2001)  ไดกลาวไว  และการท่ีไมมีการเปดและการปดการสนทนา
อยางชัดเจน  เน่ืองจากการสนทนาในหองสนทนาไมสามารถบอกการเปดและปดการสนทนา  
ดังท่ี  เชคกลอฟ  (Schegloff, 1968)  ไดกลาววาการเปดการสนทนาประกอบดวย  4  ข้ันตอน  
ไดแก  1) การถามและการตอบ  (summons / answer sequence)  2) การแนะนําตนเองหรือการ
จําไดของผูฟง  (identification and / or recognition sequence)  เชน  "Hello, Clara?"  3) การ
ทักทาย  (greeting sequence)  เชน  "Hi"  "Hello"  และ 4) การถามไถทุกขสุขกัน  (exchange of 
�how are you� sequences)  เชน  "How are you?"  สวนการปดสนทนาจะมีการพูดถึงการนัด
หมายในครั้งตอไป  มีการพูดตกลง  (okay)  เพื่อปดการสนทนาในเรื่องท่ีพูด  และผูรับอาจตอบ
ขอบคุณ  แลวตามดวยตกลง  (okay)  อีกคร้ัง  และการพูดคร้ังสุดทาย  คือ  บอกลา  (Levinson, 
1983)   

จากขอมูลท่ีผูวิจัยไดทําการศึกษาพบเชนเดียวกับเมอเรยท่ีกลาววาไมมีการเปด
การสนทนาท่ีชัดเจน  เน่ืองจากผูสนทนาในหองสนทนาบางคร้ังก็มิไดกลาวทักทาย  "สวัสดี"  ใน
การเปดการสนทนา  แตจะกลาววา  "ใครวางบาง"  "เหงาจัง"  "มีใครอยากคุยกับผมบาง"  และการ
บอกชื่อก็อาจจะเกิดเมื่อผูสนทนาพูดกันไปสักพักแลว  เปนตน  สวนการปดการสนทนาอาจมี
ลักษณะคลายกับท่ีเลวินสัน  (Levinson, 1983)  กลาวเปนบางครั้ง  คือ  มีการนัดวาจะเขาหอง
สนทนาอีกเมื่อไร  ซึ่งอาจจะตกลงกันไดหรือไมไดก็ได  หรือผูสนทนาอาจจะกลาวเพียงแค  "กลับ
กอนนะ"  "เย็นแลวกลับละ"  "แมเรียกแลวไปนะ"  ก็ได  ดังน้ัน  การเปดและการปดการสนทนาใน
หองสนทนาจึงมีรูปแบบท่ีไมชัดเจน 
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ลันสฟอรด (Lunsford, 1996)  ศึกษาระบบผลัดในการสนทนาในไออารซี  (IRC)  

โดยเปรียบเทียบกับระบบผลัดในการสนทนาของแซคสและคณะ (Sacks et al., 1974)  พบวาใน
ไออารซี  จะมีการเปลี่ยนผูสนทนาเหมือนกับการสนทนาท่ีเห็นหนากัน  สวนเร่ืองขนาดของผลัดใน
ไออารซีจะมีการกําหนดวาในหน่ึงผลัดสามารถพิมพตัวอักษรไดไมเกิน  100  ตัวอักษร11  ซึ่ง
แตกตางจากการสนทนาในชีวิตประจําวันท่ีไมมีการจํากัดขนาดของผลัด  และการเรียงลําดับของ
ผลัดในไออารซีก็แตกตางจากการสนทนาท่ีเห็นหนากัน  เพราะทุกคนในหองสนทนามีสิทธิ์ท่ีจะ
เลือกตนเองในการพูดไดตลอดเวลา  ทุกคนมีสิทธิเทาเทียมกัน  นอกจากน้ัน  ในการเปลี่ยนผลัดใน
ไออารซีจะเกิดชองวาง  (gap)  ซึ่งแตกตางจากที่แซคสและคณะ (Sacks et al., 1974)  คนพบวา
การเปลี่ยนผลัดจะไมเกิดชองวาง  ถาเปนไปตามกฎท้ัง  3  ขอ  ลันสฟอรดพบวาในไออารซีมี
ชองวาง  2  แบบ  ไดแก  ชองวางระหวางถอยคํา  กลาวคือ  ชองวางท่ีเกิดข้ึนจากการพิมพชาและ
การอานชาของผูรวมสนทนาทําใหเกิดชองวางในการโตตอบ  และชองวางแบบท่ีสอง  คือ  ชองวาง
ท่ีเกิดจากการแทรกของขอความของผูอ่ืน  ทําใหเกิดชองวางระหวางคูถอยคํา  ลันสฟอรดกลาววา
ชองวางเหลาน้ีจะทําใหการสนทนาไมตอเน่ืองกัน  สวนในเร่ืองของการมอบผลัด  ลันสฟอรดกลาว
วาการสนทนาในไออารซีมีกลวิธีมอบผลัดท่ีแตกตางจากการสนทนาที่เห็นหนากัน  อยางไรก็ตาม  
กลวิธีมอบผลัดในหองสนทนาก็ยังคลายกับการสนทนาในชีวิตประจําวัน  เน่ืองจากเปนการ
เรียกรองการโตตอบจากผูพูดอีกฝายหน่ึง  ซึ่งลันสฟอรดพบกลวิธีมอบผลัดในไออารซี  3  กลวิธี  
ไดแก 

1. ผูพูดเรียกผูรวมสนทนา  โดยการเรียกชื่อ  ตัวอยางเชน 
(70) WildRoseTX: Dagny, you DO live in Texas, right? I mean, you used to 

be my neighbor in Dallas and you do 
DagnyG: No, Brokn, you�re wrong�.it presupposes that people will  

choose what they�.. 
ตัวอยาง (70)  WildRoseTX  เรียก  DagnyG  ดวยชื่อ  "Dagny"  แต DagnyG  

กําลังสนทนาอยูกับ  "Brokn"  เชอรน่ี (Cherny, 1999)  กลาววาการสนทนาในหองสนทนาจะมีผู
รวมสนทนาเปนจํานวนมาก  ดังน้ัน  การเรียกชื่อจึงเปนสิ่งสําคัญมากในการส่ือสารประเภทน้ี 

2. ผูพูดมอบผลัด  โดยการเรียกทุกคนในหองสนทนา  เชน 
(71) NAA4EVER: age/sex check 
 Kniveton: Hello S! 

                                                           
11 การศึกษาของลันสฟอรดในขณะน้ัน  การพิมพขอความถูกจํากดัใหไมเกิน  100  ตัวอักษร  ตอหน่ึงขอความ  
ซึ่งในปจจุบันอาจมกีารเปล่ียนแปลงแลว 
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 NAA4EVER: hi S 
HOOKNLOOP: 32/f and you? 

 Cordelia0: hi all 
ตัวอยาง (71)  NAA4EVER  เรียกทุกคน  โดยการถามวา  "age/sex check"  

และมีผูรวมสนทนาตอบกลับ  คือ  HOOKNLOOP  ซึ่งตอบวา  ตนเองอายุ  32  ป  และเปนผูหญิง   
นอกจากน้ัน  ยังมี  Cordelia0  ท่ีทักทายทุกคนในหองสนทนา  โดยกลาววา  "hi all" 

3. ผูพูดมอบผลัด  โดยการถาม  เพื่อใหทุกคนแสดงปฏิกิริยาโตตอบกลับ  เชน 
(72)     A W MN: Women are taught to manipulate men, sexual harassment is just another way of 

doing so. 
 BilORights: Huntress! What in particular disturbs you about the bible? 
              Doc Yeah: AWMN, how is a man harassing a woman a way of a woman manipulation a 

man? 
ตัวอยาง (72)  A W MN  มอบผลัดโดยการถาม  เพื่อใหผูรวมสนทนาในหอง

สนทนาโตตอบในสิ่งท่ีตนถาม 
ลันสฟอรดสรุปงานวิจัยของเขาวาความแตกตางในระบบผลัดท่ีพบระหวางการ

สนทนาท่ีเห็นหนากับการสนทนาในไออารซีเกิดข้ึน  เน่ืองจากจุดประสงคของการมอบผลัดตางกัน  
แซคสและคณะ (Sacks et al., 1974)  อธิบายการมอบผลัดวาเมื่อไรผลัดจะถูกสงและสงถึงใคร  
แตระบบผลัดในไออารซีมีรูปแบบการมอบผลัดท่ีวาผูรวมสนทนาจะสามารถใชผลัดของพวกเขาได
อยางไร  ลันสฟอรดคิดวาผูรวมสนทนาในไออารซีไมไดคิดเก่ียวกับเมื่อไรท่ีพวกเขาจะตอบ  แตพวก
เขาคิดวาพวกเขาจะมีสวนรวมในการสนทนาไดอยางไร  ผูรวมสนทนาสามารถท่ีจะพูด  ถาม
คําถาม  โตตอบคําถาม  หรือแสดงความคิดเห็นตอใครก็ไดตลอดเวลา  ดังน้ัน  การพิจารณาวา
เมื่อไร  (when)  ท่ีพวกเขาจะใชผลัดของตน  จึงไมสําคัญเทาพวกเขาจะใชผลัดของตนเองอยางไร  
(how)  และน่ีก็เปนอีกสาเหตุหน่ึงท่ีลันสฟอรดคิดวาผูรวมสนทนาจะเลือกตนเองในการพูดในการ
สนทนาในไออารซี  ซึ่งการสรุปดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัยของแอนเดอรสัน เบียรด และวอล
เธอร  (Anderson, Beard, and Walther, 2003)  ซึ่งศึกษาการรับผลัดในการสนทนาท่ีมีการสง
ขอมูลเปนแบบสองทางในการสื่อสารผานคอมพิวเตอร  โดยทําการศึกษานักศึกษา  3  คน  แอน
เดอรสัน เบียรด และวอลเธอรไดใหงานท่ีตองมีการแกไขปญหากับนักศึกษา  และใหพวกเขา
อภิปรายกัน  โดยใชระบบแว็กซ  (VAX)  ซึ่งเปนระบบท่ีนักศึกษาสามารถโตตอบไดทันทีทันใด  
การสงขอความเปนแบบสองทาง  กลาวคือ  ท้ังผูสงสารและผูรับสารจะสามารถเห็นการพิมพของ
ท้ังสองฝายตลอดเวลาทุกตัวอักษร  นอกจากน้ัน  ยังมีการบันทึกเทป  เพื่อดูการปฏิสัมพันธของ
นักศึกษาเหลาน้ันดวย  ผลของการศึกษาพบวาผูรวมสนทนามีแนวโนมท่ีจะเลือกตนเองในการพูด  
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ซึ่งทําใหเกิดการพูดซอนกันข้ึน12  (overlap)  ผูรวมสนทนาจะใชการหยุด  (pause)  เปนเสมือน
สัญญาณ  (cue)  เพื่อเปนการเลือกตนเองในการพูด  หรือเปนการอนุญาตใหผูอ่ืนรับผลัดตอไปได  
นอกจากน้ัน  การหยุดยังทําใหผูสนทนามีเวลาในการตีความ  (decode)  ขอความอ่ืนๆ อีกดวย 

อยางไรก็ตาม  ผลของวิเคราะหของลันสฟอรดกับแอนเดอรสัน เบียรด และวอล
เธอรเก่ียวกับผูสนทนาเลือกตนเองในการพูดขัดแยงกับผลงานวิจัยของศิริพร ปญญาเมธีกุลและแฮ
ร่ิง (Panyametheekul & Herring, 2003)  ซึ่งใชขอมูลท่ีเปนการสนทนาในหองสนทนา  ท่ีเปนการ
สงสารแบบทางเดียว  ศิริพรและแฮริ่งพบวาถึงแมวาทุกคนในหองสนทนาจะมีสิทธิ์ในการท่ีจะเลือก
ตนเองในการพูดเมื่อไรก็ไดน้ัน  แตผูสนทนาสวนใหญก็ยังเลือกท่ีจะใชกลวิธีการเรียกชื่อในการ
มอบผลัดซึ่งเปนกลวิธีท่ีผูพูดเลือกผูพูดคนถัดไป  ซึ่งสอดคลองกับท่ีแซคสและคณะไดกลาวไววา
เปนกฎการมอบผลัดท่ีจะเกิดข้ึนกอนกฎขอ 2  ผูพูดเลือกตนเองในการพูด  และขอ 3  ผูพูด
ดําเนินการพูดตอไป   

เหตุผลท่ีงานวิจัยน้ีใหผลตางจากการศึกษาของแอนเดอรสัน เบียรด และวอลเธอร
อาจเน่ืองมาจากขอมูลท่ีเก็บมีลักษณะการสงขอมูลตางกัน  และจุดมุงหมายในการสนทนาก็
ตางกัน  กลาวคือ  งานวิจัยของแอนเดอรสัน เบียรด และวอลเธอรมุงเพื่อใหนักศึกษาแกไขปญหา
และเปนการอภิปรายกัน  จึงทําใหทุกคนพยายามท่ีจะแสดงความคิดเห็นของตน  โดยการเลือก
ตนเองในการพูด  และการสงขอมูลยังเปนแบบสองทาง  ทําใหผูรวมสนทนาทุกคนสามารถเห็น
ความคิดเห็นของทุกคนไดโดยทันที  ซึ่งตางจากขอมูลท่ีศิริพรและแฮร่ิงใชท่ีเปนการสนทนาในหอง
สนทนา  จุดมุงหมายเพื่อสรางความสนิทสนมและสรางความเปนกันเอง  ดังน้ัน  การเลือกตนเอง
ในการพูดอยูตลอดเวลา  อาจทําใหผูสนทนาคนอ่ืนไมตองการพูดดวย  และการสงขอมูลก็เปน
แบบทางเดียว  คือ  ผูรับสารจะทราบวาอีกฝายสงขอความมาหาตนหรือยัง  ผูรับสารตองรอ
จนกระท่ังผูสงสารเขียนขอความทั้งหมดจนเสร็จแลวทําการสง  และจากผลการวิจัยของศิริพรและ
แฮร่ิงยังพบอีกวาถาผูสนทนาใชกลวิธีเลือกตนเองในการพูด  ผลก็คือ  จะไมคอยมีผูโตตอบ
ขอความนั้น  เน่ืองจากเปนการพูดแทรกในการสนทนาของผูอ่ืน   

สวนการศึกษาของลันสฟอรดซึ่งใชขอมูลประเภทเดียวกันกับงานวิจัยของศิริพร
และแฮร่ิง  ลันสฟอรดมองในแงท่ีวาระบบผลัดในไออารซี  ผูรวมสนทนาจะมองวาพวกเขาจะ
สามารถใชผลัดของพวกเขาไดอยางไร  ลันสฟอรดคํานึงในเร่ืองของทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการพูด
วาทุกคนสามารถพูด  ถาม  หรือพูดแทรกเขาไปในการพูดของผูอ่ืนไดตลอดเวลา  แตจากการวิจัย
                                                           
12 การสงขอมูลแบบทางเดียวจะไมสามารถเห็นการพูดซอนกันของผูรวมสนทนาได  เน่ืองจากผูรับสารจะ
สามารถเห็นขอความได  ถาผูสงสารเขียนขอความเสร็จแลวกดสงขอความ  และขอความของผูรวมสนทนาทุก
คนยังถกูเรียงลําดับการสนทนาโดยระบบ  จงึทําใหไมเห็นการพูดซอนเหมอืนกับการสงขอมูลแบบสองทางท่ีผู
รวมสนทนาสามารถเห็นขอความของท้ังสองฝายตลอดเวลา 
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ของศิริพรและแฮร่ิงเห็นวาถาในกรณีของการพูดแทรกในการสนทนาของผูอ่ืน  ผูสนทนาดังกลาว
มักจะไมไดรับการโตตอบจากอีกฝาย  และในการเลือกตนเองในการพูดของผูสนทนาสวนใหญก็
มักจะมีการเรียกชื่อของผูท่ีตนตองการพูดดวย  ดังน้ัน  น่ีจึงเปนสาเหตุท่ีสําคัญวาทําไมงานวิจัย
ของศิริพรและแฮร่ิงจึงสรุปวาผูพูดยังคงใชกลวิธีการเลือกผูพูดคนถัดไป  โดยการเรียกชื่อ  ถึงแมวา
ผูสนทนาในหองสนทนาจะมีสิทธิ์ท่ีจะเลือกตนเองในการพูดไดตลอดเวลาที่ตนตองการ 

นอกจากงานวิจัยของลันสฟอรดท่ีทําการเปรียบเทียบระบบผลัดในไออารซีกับ
ระบบผลัดท่ีแซคสและคณะ (Sacks et al., 1974)  ไดเสนอไว  ยังมีงานวิจัยของเชอรน่ี  (Cherny, 
1999)  ท่ีทําการศึกษาระบบผลัดในการสนทนาท่ีเกิดข้ึนในเวลาเดียวกัน  ซึ่งเรียกวามัด13  (MUDs)  
โดยเปรียบเทียบกับระบบผลัดท่ีแซคสและคณะ (Sacks et al., 1974)  ไดศึกษาไว  ดังจะเห็นได
จากตารางท่ี 2.6 

ตารางที่ 2.6  เปรียบเทียบระบบผลัดในการสนทนาท่ีเห็นหนากันของแซคสและคณะ (Sacks et 
al., 1974)  กับระบบผลัดท่ีเกิดข้ึนในมัดท่ีศึกษาโดยเชอรน่ี  (Cherny, 1999) 

ระบบผลัดในการสนทนาของ  
แซคสและคณะ 

การสนทนาที่เหน็หนากนั การสนทนาที่เกิดขึ้นในมัด 

1. การเปล่ียนผูพูดในการสนทนา ! ! 

2. ในแตละผลัดการสนทนาจะมีผู
พูดเพียงคนเดียว 

! ! 

3. การมีผูพูดมากกวา  1  คน
สามารถเกิดข้ึนได  ใน  1  ผลัด  
ซึ่งจะทําใหเกดิการพดูซอนกัน 

! ไมปรากฏ  เพราะจะไมเกิดการพูด
ซอนกันหรือการชิงผลัด  (ดังท่ีได
กลาวไวแลวในขอจํากัดของระบบ
การทํางานของคอมพิวเตอร) 

4. การเปล่ียนผลัดสามารถ
เป ล่ียนโดยไมต องมี ช องว า ง  
(gap)  และการพูดซอนกัน 

มีชองวางในการเปล่ียนผลัดจาก
ผูพูดคนหน่ึงไปยังอีกคนหน่ึง  
หรืออาจจะไมมีชองวางและการ
ชิงผลัดก็ได  ถาเปนไปตามกฎ 
ขอ 1-3  (ดังท่ีไดกลาวไวแลว) 

มีชองวางในการเปล่ียนผลัดจากผูพูด
คนหน่ึงไปยังอีกคนหน่ึง  แตไมเกิด
การพูดซอนกัน 

                                                           
13 มัดเปนเกมแฟนตาซีหรือเกมผจญภัยซึ่งอยูบนอินเทอรเน็ต  การเขาไปในมัดสามารถเขาผานเทลเน็ต  (telnet)  
หรือจากเครือขายของมัด  ซึ่งสามารถดาวนโหลดฟรีไดจากเว็บ  (Herring, 2002)  เกมการเลนสามารถมีผูรวม
เลนไดคร้ังละหลายคน  เกมน้ีเปนเกมแบบตวัหนังสือ  กลาวคือ  ผูเลนสามารถสงขอความระหวางกันได  และ
เมื่อผูเลนปอนคาํส่ัง  WHO  เขาไป  ผูเลนจะไดรับรายการของตวัละครในหองดงักลาว  ซึ่งผูเลนสามารถกําหนด
บทบาทของตนเองได  (role-playing)  วาตองการเลนเปนตวัอะไรในเกมน้ัน  (ยืน ภูวรวรรณ, 2545) 
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ระบบผลัดในการสนทนาของ  
แซคสและคณะ 

การสนทนาที่เหน็หนากนั การสนทนาที่เกิดขึ้นใน  MUDs 

5. การเรียงลําดับของผลัดอาจไม
เฉพาะเจาะจง  แตมีความ
หลากหลายได 

! ! 

6. ขนาดของผลัดสามารถยาว
หรือส้ันก็ได 

! ! 

7. ความยาวของการสนทนาไมได
มีการกาํหนดลวงหนา 

! ! 

8. การสนทนาจะไมมีการกําหนด
เน้ือหาการพูดลวงหนา 

! ! 

9. การแจกจายผลัดไมมีการ
กําหนดลวงหนา 

! ! ไมไดมีการกาํหนดผลัดในการพูด  
แตไมไดเปนไปตามกฎขอ 1-3 

10. จํานวนผูรวมสนทนาสามารถ
มีไดหลากหลาย 

! ! 

11. การสนทนาสามารถท่ีจะพูด
ไดอยางตอเน่ืองหรือไมตอเน่ืองก็
ได 

!  ความไมตอเน่ืองเกิดจากการ
หยุดพูด 

! ความไมตอเน่ืองในการพูด  เกิด
จากการแทรกของขอความระหวางคู
ถอยคาํของผูรวมสนทนาคนอ่ืน  
ไมไดเกิดจากการหยดุพูดของผูพูด 

12. มีการใชกลวิธีในการมอบ
ผลัด 

! !  แตมีความแตกตางจากการ
สนทนาท่ีเห็นหนากัน  เชน  ไมมีการ
แสดงทาทางเปนสัญญาณวาจะสง
ผลัดให  

13. ระบบรับผลัดมีหนวยยอยใน
ผลัด 

! ! 

14. การสนทนาจะมีการพูดแกไข  
(repair) 

! ! 

 

จากตารางท่ี 2.6  เชอรน่ี  (Cherny, 1999)  กลาววาระบบผลัดในการสนทนาท่ี
เห็นหนากันกับการสนทนาท่ีเกิดข้ึนในมัดมีท้ังความแตกตางกันและความคลายคลึงกัน  อยางไรก็
ตาม  ระบบผลัดท่ีใชในการสนทนาท่ีเห็นหนากัน  ไมเพียงพอในการศึกษาระบบผลัดในมัด  
เน่ืองจากการสนทนาในมัดไมสามารถโตตอบโดยทันที  และเปนการสนทนาท่ีขาดการมองเห็น
ทาทางของผูรวมสนทนา  การพูดแทรกและการพูดซอนก็ตางจากการสนทนาท่ีเห็นหนากัน  ผูรวม
สนทนาไมจําเปนตองเจรจา  เพื่อใหไดผลัด  เน่ืองจากผูสนทนาสามารถสรางหัวขอในการสนทนา
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ไดเอง  ผูสนทนาสามารถปรับตัวใหเขากับสื่อประเภทน้ีได  และเรียนรูท่ีจะสรางผลัดท่ีสั้น  ซึ่ง
แตกตางจากการสนทนาท่ีเห็นหนากัน  เพื่อเปนการรักษาการปฏิสัมพันธและแสดงใหเห็นถึงความ
มีสวนรวมในสิ่งแวดลอมเดียวกัน  (co-presence)   

สวนในเร่ืองของการมอบผลัด  เชอรน่ีกลาววาการใชคูถอยคําก็เปนกลวิธีมอบ
ผลัดอีกวิธีหน่ึง  เชน  ถาคูถอยคําสวนแรกเปนคําถาม  น่ันก็แสดงใหเห็นวา  ผูพูดคนปจจุบัน
ตองการใหผูพูดคนถัดไปพูดโดยการตอบคําถามน้ัน  หรือผูพูดคนถัดไปอาจเลือกตนเองในการ
ตอบคําถามก็ได  การมอบผลัดท่ีสําคัญอีกประการหน่ึงท่ีเชอรน่ีคนพบ  คือ  การเรียกชื่อ  เชอรน่ี
คิดวาการเรียกชื่อมีสวนชวยใหไดรับคําตอบจากอีกฝาย  เชอรน่ีมองวาการเรียกชื่อทําหนาท่ีเสมือน
การใชสายตา  (eye contact)  ในการมอบผลัดใหแกผูอ่ืน  ซึ่งตรงขามกับท่ีเมอเรย  (Murray, 
1989)  ศึกษา  เน่ืองจากเมอเรยศึกษาการสนทนาของปเตอรกับเพื่อนเทาน้ัน  จึงอธิบายวาการ
เรียกชื่อมิไดเปนการบอกวาผูท่ีถูกเรียกจะเปนผูพูดคนตอไป  แตการเรียกชื่อบอกใหทราบถึง
บทบาทของอีกฝาย  เมอเรยอธิบายเหตุผลดวยตัวอยาง  คือ  ปเตอรเรียกชื่อเท็ดในการขอรองให
เท็ดชวยแกไขโปรแกรมของเขา  ซึ่งเขาขอรองโดยเริ่มจากการใชคําวา  "please"  และจบดวยคําวา  
"thanks"  แสดงใหเห็นวาเขาขอรองเท็ด  โดยเห็นวาเท็ดเปนเพื่อนและผูรวมงานมากกวาท่ีจะคิดวา
ตนเองเปนผูจัดการ  นอกจากน้ัน  เชอรน่ียังคนพบวาผูสนทนาจะเลือกตนเองในการพูด  โดยการ
ใชดัชนีเร่ิมผลัด  (appositional beginnings)  เหมือนกับการสนทนาท่ีเห็นหนากัน  เชน  "well"  
"but"  "and"  "so"  ผูสนทนาใชคําเหลาน้ีเปนเสมือนการพูดนํากอนท่ีจะพูดตอไป  (pre-starts)  
เพื่อเปนการจองผลัดไว  เชน 
(73) 1. lynn says, "what would that do?" 
 2. Tom says, "well" 
 3. Tom says, "initially, just maintain a window that shows you roughly what 'parties' does 

now" 
Tom  ใช  "well"  เปนการเร่ิม  เพื่อแสดงใหทราบวาจะมีคําพูดตอมาในบรรทัดท่ี 3 

จากการศึกษาการมอบผลัดในการสื่อสารผานคอมพิวเตอรพบวาการเรียกชื่อเปน
กลวิธีท่ีสําคัญมากในการสนทนาในหองสนทนา  นอกจากน้ัน  ยังมีการพิจารณาเร่ืองของคูถอยคํา
ชวยในการศึกษาการมอบผลัด  ซึ่งงานวิจัยเหลาน้ีจะชวยในการพิจารณาหาเกณฑของกลวิธีมอบ
ผลัดในงานวิทยานิพนธน้ี  แตอยางไรก็ตาม  การศึกษาความตอเน่ืองของปฏิสัมพันธในหอง
สนทนาการพิจารณาเร่ืองของการเชื่อมโยงความและการมอบผลัดยังไมเพียงพอท่ีจะทําใหเห็น
ความเช่ือมโยงหรือความหมายของขอความ  เน่ืองจากการเช่ือมโยงความเปนการศึกษาท่ีทําให
เห็นความสัมพันธของขอความในดานวากยสัมพันธ  กลาวคือ  มีการใชรูปภาษาแสดงการ
เชื่อมโยงความ  สวนการมอบผลัดทําใหเห็นความเชื่อมโยงความของขอความในแงของการ
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ปฏิสัมพันธ  ผูวิจัยจึงศึกษาความเก่ียวของของเร่ืองสนทนาดวย  เน่ืองจากเปนการศึกษาใน
ทางดานความหมาย  (Schiffrin, 1987)  เพื่อชวยใหเขาใจความหมายของขอความไดอยางถูกตอง  
โดยผูวิจัยจะกลาวถึงความเก่ียวของของเรื่องท่ีสนทนาของไกรซ (Grice, 1975)  ซึ่งเปนกฎยอยใน
หลักการในการใหความรวมในการสนทนา  (Co-operative Principle: CP)  และกลาวถึงงานวิจัย
ท่ีเก่ียวของกับการศึกษาความเก่ียวของของเร่ืองท่ีสนทนา   
 

2.4.3 ความเกี่ยวของของเร่ืองท่ีสนทนา  (relevance) 
ความเก่ียวของของเรื่องท่ีสนทนามาจากการศึกษาของไกรซ (Grice, 1975)  ซึ่ง

ศึกษาเก่ียวกับ  หลักการในการใหความรวมมือในการสนทนา  (Co-operative Principle: CP)  
โดยความเก่ียวของของเรื่องท่ีสนทนาเปนหน่ึงในสี่กฎ  ไดแก  1) ผูพูดควรพูดสิ่งท่ีเปนความจริง  
(maxim of quality)  2) พูดในสิ่งท่ีเก่ียวของ  (maxim of relation)  3) พูดอยางชัดเจน  (maxim of 
manner)  และ  4) พูดโดยใหขอมูลท่ีเพียงพอแกความเขาใจ  (maxim of quantity)  ไกรซเชื่อวาผู
สนทนาจะใชกฎเหลาน้ีในการสนทนา  และกฎเหลาน้ีสําหรับไกรซเปนแนวเหตุผลท่ีผูพูดและผูฟง
ยึดปฏิบัติ (หรือไมปฏิบัติในบางกรณี) ซึ่งไมเพียงแตเก่ียวของกับพฤติกรรมการใชภาษาเทาน้ัน  แต
ยังเก่ียวของกับพฤติกรรมทางสังคมแบบอ่ืนดวย  มอรแกน (Morgan, 1977 อางใน กฤษดาวรรณ  
หงศลดารมภ, 2542)  สรุปวากฎเหลาน้ีหากมองจากมุมมองของผูพูด  คือ  กฎท่ีชวยในการ
เลือกสรรถอยคําท่ีจะทําใหเจตนาท่ีตองการจะสื่อชัดเจน  และหากมองจากมุมมองของผูฟง  คือ  
กฎท่ีชวยในการอนุมานเก่ียวกับเจตนาของผูพูด 

 หลักการในการใหความรวมมือในการสนทนา  (Grice, 1975)  มีสาระดังน้ี 
"make your contribution such as is required, at the stage at which it 
occurs, by the accepted purpose or direction of the talk exchange 
in which you are engaged  (Grice, 1975 : 45)" 

กลาวคือ  �ทําใหการสนทนาของคุณตรงตามท่ีตองการ  ในเวลาท่ีเหมาะสม  โดย
เปนไปตามความประสงคท่ีคูสนทนายอมรับหรือตามทิศทางของการโตตอบท่ีคุณกําลังดําเนินอยู� 

ในหลักการน้ีประกอบดวยกฎใหญ  (maxims)  และกฎยอย  (submaxims)  ท่ี
เก่ียวของกับการสนทนา  (Grice, 1975)  ดังน้ี 

1. กฎดานคุณภาพ  (maxim of quality) 
"พยายามทําใหการสนทนาถูกตองตามความเปนจริง� 
1.1 ไมกลาวในสิ่งท่ีคุณเชื่อวาผิด 
1.2 ไมกลาวในสิ่งท่ีคุณขาดหลักฐาน 
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กฎดานคุณภาพเปนกฎท่ีวาดวยความจริงใจเปนหลัก  ผูรวมสนทนาจะตองพูดแต
สิ่งท่ีเปนความจริง  ไกรซกลาววา  กฎดานคุณภาพเปนกฎท่ีสําคัญท่ีสุด  เพราะเปนพื้นฐานของกฎ
อ่ืน  และโดยปกติเราจะไมคิดวาคูสนทนากับเราพูดโกหก 

2. กฎดานปริมาณ  (maxim of quantity) 
2.1 ใหขอมูลเทาท่ีจําเปน 
2.2 อยาใหขอมูลเกินความจําเปน 

3. กฎดานความเก่ียวของ  (maxim of relevance) 
�พูดแตสิ่งท่ีเก่ียวของกับหัวขอท่ีกําลังพูดคุยหรือพูดใหตรงประเด็น� 
4. กฎดานลักษณะ  (maxim of manner) 
�พูดใหชัดเจน� 

4.1 หลีกเลี่ยงคําพูดท่ีคลุมเครือ 
4.2 หลีกเลี่ยงคําพูดท่ีกํากวม 
4.3 พูดใหสั้นและกระชับ 
4.4 เรียงลําดับ 

อยางไรก็ตาม  ในธรรมชาติของภาษาไมมีใครทําตามหลักการดังกลาวเสมอไป  
บอยคร้ังท่ีผูพูดพูดขัดกับหลักการ  แตผูฟงก็ยังเขาใจท่ีผูพูดพูด  เปนเพราะวาผูฟงคิดวาผูพูดยัง
ปฏิบัติตามหลักการในการสนทนาอยู  น่ันคือ  พยายามท่ีจะตีความหมายใหเปนไปตามหลักการ
ใหความรวมมือ  ถาไมใหความรวมมือในระดับผิว  ก็ใหความรวมมือในระดับลึก  (Levinson, 
1983)  เชน   
(74) A : Where�s Bill? 
 B : There�s a yellow VW outside Sue�s house 

จากบทสนทนา  ถาพิจารณาจากคําพูดแลว  B  มิไดตอบคําถาม  A  และยังเปน
การพูดท่ีละเมิดกฎดานปริมาณและกฎดานความเก่ียวของ  เพราะ  B  ไมไดใหขอมูลท่ีเพียงพอ
และไมไดเก่ียวของกับคําถามของ  A  เลย  แตถาพิจารณาในระดับลึก  เราตองพิจารณาความ
เก่ียวของระหวางสถานท่ีท่ี  Bill  อยู  กับสถานท่ีท่ีรถสีเหลืองย่ีหอ  VW  อยู  และถารถคันน้ีเปน
ของ  Bill  ก็เปนไปไดวาเขาจะอยูบานของ  Sue  เพราะฉะน้ันตัวอยางน้ีจึงไมถือวาละเมิดหลักการ
ในการใหความรวมมือในการสนทนา  เพียงแตวา  B  ไมตอบตรงไปตรงมาเทาน้ัน  (Levinson 
1983) 

ในงานวิทยานิพนธน้ี  ผูวิจัยใชกฎดานความเก่ียวของในการวิเคราะหความ
เก่ียวของของเรื่องสนทนา  ซึ่งสามารถอนุมานไดจากความหมายวาผูสนทนาพูดเร่ืองเดียวกันอยู
หรือไม  เชน 
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(75) Husband : Where are the car keys? 
 Wife : They�re on the table in the hall. 

จากตัวอยาง (75)  บทสนทนาน้ีภรรยาตอบคําถามของสามีไดอยางชัดเจน  
(manner)  ตรงตามความเปนจริง  (quality)  ใหขอมูลท่ีครบถวน  (quantity)  และตอบตรงคําถาม  
(relation)  เธอตอบไดอยางกระชับวาเธอหมายถึงอะไร  ขอมูลไมมากหรือนอยจนเกินไป  ไมตอง
ใชการอนุมานชวยในการตีความ  กลาวคือ  ไมตองแยกความแตกตางระหวางสิ่งท่ีเธอพูดกับสิ่งท่ี
เธอหมายความถึง  (Thomas, 1995)  ซึ่งตัวอยางน้ีไกรซเรียกวาเปนการสนทนาท่ีรักษากฎ  
(observing the maxims) 

อยางไรก็ตาม  ไกรซ (Grice, 1975)  กลาววาผูพูดไมไดปฏิบัติตามกฎ  (non-
observance of the maxims)  เสมอไปทุกคร้ัง  ไกรซไดแบงวิธีการท่ีผูพูดไมไดปฏิบัติตามกฎ
ออกเปน  4  วิธี  (Thomas, 1995)  ไดแก  1) การทากฎ  (flouting a maxim)  2) การละเมิดกฎ  
(violating a maxim)  3) การฝาฝนกฎ  (infringing a maxim)  และ 4) การไมปฏิบัติตามกฎ  
(opting out of a maxim)  ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

1. การทากฎ  (flouting a maxim)  โดยแบงเปนการทากฎดานคุณภาพ  การทา
กฎดานปริมาณ  การทากฎดานความเก่ียวของ  และการทากฎดานลักษณะ 

ตัวอยางการทากฎดานความเก่ียวของ  เกิดข้ึนเมื่อผูพูดพูดในสิ่งท่ีไมตรงกับหัวขอ
ท่ีสนทนากันอยู  ไกรซ (Grice, 1975)  กลาววาการทากฎดานความเก่ียวของในการสนทนาเกิดข้ึน
ไมบอยนัก   
(76) A: Mrs. X is an old bag. 
 B: The weather has been quite delightful this summer, hasn�t it? 

หลังจากท่ี  A  ถามเสร็จ  เกิดความเงียบข้ึนชวงขณะ  แลว  B  ก็ตอบในเร่ืองท่ี
ไมไดเก่ียวของกับท่ี  A  พูดเลย  ซึ่ง  B  อาจคิดวาเร่ืองท่ี  A  กลาวเปนเร่ืองท่ีไมนาโตเถียงกันหรือ
อาจจะเปนเร่ืองท่ีเจาะจงเกินไป  B  จึงพูดเร่ืองอ่ืนแทน  ซึ่งเปนการทากฎดานความเก่ียวของ 

2. การละเมิดกฎ  (violating a maxim) 
ไกรซ (Grice, 1975)  ใหคําจํากัดความของ  �violation�  วา 

�� as the unostentatious non observance of a maxim.  If a speaker 
violates a maxim s/he �will be liable to mislead�  (Grice, 1975)   

ตัวอยางเชน 
(77) Alice has been refusing to make love to her husband.  At first he attributes this 
to post-natal depression, but then he starts to think she may be having an affair : 
�Allie.  I�ve got to ask you this.� 
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He stopped. 
�Ask me then �� 
�Will you give me a truthful answer?  However much you think it�ll hurt me?� 
Alice�s voice had a little quaver. 
�I promise.� 
Martin came back to his chair and put his hands on its back and looked at her. 
�Is there another man?� 
Alice raised her chin and looked at him squarely. 
�No,� she said.  �There isn�t another man.� 
And then Martin gave a long, escaping sigh, and grinned at her and said he thought they had better 
finish the champagne, didn�t she? 

จากคําตอบของ  Alice  ท่ีตอบวาเธอไมไดมีผูชายคนอ่ืนน้ันเปนความจริง  แตไม
เปนความจริงท้ังหมด  เพราะเธอมีผูหญิงคนอ่ืนตางหาก  ตัวอยางน้ีเปนการละเมิดกฎดานปริมาณ  
เพราะทําใหการอนุมานผิดไป  (misleading implicature)  วา  Alice  ไมไดมีคนอ่ืนเลย  ท้ังๆ ท่ี
จริงๆ แลวไมใช  อยางไรก็ตาม  ไมมีหลักการใดท่ีจะบอกไดวาการอนุมานน้ันเปนความจริงหรือไม 

3. การฝาฝนกฎ  (infringing a maxim) 
กฎขอน้ีเกิดจากผูพูดท่ีไมไดมีความต้ังใจท่ีจะทําใหเกิดความหมายจากการ

อนุมาน  (implicature)  เชน  เกิดจากคนที่ไมสามารถใชภาษาไดอยางคลองแคลว  เชน  เด็ก  
ผูเรียนภาษาตางประเทศ  หรือเกิดจากคนท่ีมีความสามารถในการใชภาษานอยลง  อัน
เน่ืองมาจากเมาเหลา  ต่ืนเตน  เปนโรคประสาท  (Thomas, 1995)  เปนตน 

4. การไมปฏิบัติตามกฎ  (opting out of a maxim) 
กฎขอน้ีเกิดจากการท่ีผูพูดไมเต็มใจท่ีจะปฏิบัติตามกฎ  หรือผูพูดหลีกเลี่ยงการ

ตีความหมายโดยการอนุมานที่ผิด  หรือผูพูดพยายามหลีกเลี่ยงท่ีจะไมทําใหเกิดความไมรวมมือใน
การสนทนา  เชน  นักหนังสือพิมพท่ีปฏิเสธการใหขอมูล  หรือตํารวจปฏิเสธการบอกรายชื่อของ
ผูเคราะหราย  (Thomas, 1995)  ดังตัวอยาง 
(78) Ruth Rendell  นักเขียนนิยายอาชญากรรมชื่อดังกําลังใหสัมภาษณเก่ียวกับสามีของเธอ
กับ  Anthony Clare 
Anthony Clare : You married him twice.  You�ve been interviewed many times, but I�ve never seen a 

satisfactory explanation for that very interesting fact. 
Ruth Rendell : Well [pause] I don�t think I can give you one.  That is not to say that I don�t know it 

but I do know it but I cannot give it.  I don�t think that to give it would be a very good 
idea, particularly for my husband. 
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Ruth Rendell  ไมตองการปฏิบัติตามกฎ  เพราะส่ิงท่ีพูดจะมีผลตอสามีของเธอ  
เธอจึงไมบอกในสิ่งท่ี  Anthony Clare  ถาม  ถึงแมวาเธอจะทราบคําตอบก็ตาม  ดังน้ัน  จึงทําให
เกิดการไมปฏิบัติตามกฎ 
 

ในงานวิทยานิพนธน้ี  ผูวิจัยไดใชเกณฑการศึกษาของแฮริ่ง (Herring, 2002)  
เน่ืองจากแฮร่ิงไดศึกษาความเก่ียวของของเรื่องท่ีสนทนาในการสื่อสารผานคอมพิวเตอร  ซึ่งเหมาะ
กับการศึกษาในงานวิทยานิพนธน้ีท่ีเปนการสนทนาท่ีเกิดข้ึนในหองสนทนา  เกณฑท่ีแฮร่ิงใชเปน
การดัดแปลงจากการศึกษาหลักการในการใหความรวมมือในการสนทนาของไกรซ (Grice, 1975)  
โดยเกณฑท่ีใชจะเรียงลําดับจากการโตตอบท่ีเก่ียวของกับเร่ืองท่ีสนทนามากท่ีสุดไปจนถึงไม
เก่ียวของกับเร่ืองท่ีสนทนา  ซึ่งประกอบดวยเกณฑท้ังหมด  6  ประเภท  ไดแก 

1) การรักษากฎ  (observation of relevance: R114)  คือ  การตอบท่ีตรงกับเร่ือง
ท่ีสนทนา  เชน 
(79) ก: "บานของเธออยูแถวไหน"   

ข: "แถวสาทร" 
2) การทากฎ  (flouting of relevance: R2)  คือ  การตอบท่ีไมตรงกับเร่ืองท่ี

สนทนา  แตผูพูดก็เขาใจไดวาผูฟงตอบตรงกับเร่ืองท่ีสนทนา  เชน 
(80) ก: "บานของเธออยูแถวไหน" 

ข: "ฉันจะไปรับเธอเอง" 
จากตัวอยาง (80)  ก  สามารถเขาใจไดวา  ก  ไมจําเปนตองรูวาบานของ  ข  อยู

แถวไหน  เพราะ  ข  จะไปรับเอง  ก  ไมจําเปนตองทราบเสนทางก็ได  การตอบของ  ข  ถึงแมวาจะ
ไมตรงเร่ืองท่ีสนทนาโดยตรง  แตคนโดยท่ัวไปก็สามารถเขาใจการสนทนาดังกลาวได  และเขาใจ
วา  ข  ตอบคําถาม  ก  แลว 

3) การละเมิดกฎโดยจงใจ  (violation of relevance: R3)  คือ  การตอบท่ีไมตรง
กับเร่ืองท่ีสนทนา  และผูสนทนาไมสามารถเขาใจไดโดยทันที  เชน 
(81) Q: "คุณอยูท่ีไหน"15 

A: "ถาคุณเรียกมันวาท่ีอยูนะ" 

                                                           
14 R  ยอมาจาก  Relevance  หมายความถงึ  ความเกี่ยวของ 
15 ผูวิจัยไดแปลมาจาก Q: Where do you live? 
   A: If you call it living. 
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คําตอบดังกลาวยากแกการตีความวาเก่ียวของกับเร่ืองท่ีสนทนา  แตการตอบ
ดังกลาวก็เก่ียวของกับเร่ืองท่ีสนทนา  เพียงแตตองอาศัยเวลาในการตีความมากกวาการตีความใน
ขอ 2  ซึ่งสามารถตีความไดตางๆ  เชน 
- ฉันอาศัยอยูในท่ียากลําบาก 
- ฉันเหมือนไมมีชีวิตอยู 
- ฉันกําลังประสบกับความทุกข 

4) การโตตอบท่ีไมเก่ียวของกับเร่ืองท่ีสนทนาโดยจงใจ  (violation of relevance 
non-sequitur or loosened relevance - loosened coherence: IR416)  คือ  การโตตอบท่ีไม
สามารถบอกความเก่ียวของกับเร่ืองขางตนไดหรือเปนการโตตอบเพียงเพื่อตองการปฏิสัมพันธ
โตตอบกลับเทาน้ัน  เน่ืองจากผูสนทนายังคงตองการมีสวนรวมในการสนทนาตอไป  โดยไมได
คํานึงวาการโตตอบจะเก่ียวของกับเร่ืองท่ีสนทนามากนอยเพียงใด  ตัวอยางเชน 
(82) ก : "บานของเธออยูแถวไหน" 

ข : "กุหลาบสีแดง  ดอกไวโอเล็ตสีมวง" 
คําตอบดังกลาวไมสามารถบอกความเก่ียวของกับเร่ืองท่ีอยูของ ข  เลย  แต

อยางไรก็ตาม  ข  ก็ยังอยากมีสวนรวมในการสนทนาน้ันอยู  จึงตอบคําถาม  แมคําตอบจะไม
เก่ียวของกับคําถามเลย 

5) การโตตอบท่ีไมเก่ียวของกับเร่ืองท่ีสนทนาโดยไมจงใจหรือผลัดท่ีเกิดข้ึนโดย
บังเอิญไมไดต้ังใจ  (accidental turns or intentionally no coherence: IR5)  คือ  การสนทนา
โตตอบท่ีเกิดข้ึน  โดยมิไดต้ังใจ  อาจเกิดจากการโตตอบผิดคน  เน่ืองจากผูสนทนาในหองสนทนา
สนทนากับหลายคน  หรือตอบผิดหองสนทนา  เน่ืองจากผูสนทนาสามารถสนทนากับผูอ่ืนใน
หลายหองสนทนาในเวลาเดียวกัน  เปนตน 

6) การข้ึนหัวขอสนทนาใหมหรือไมมีความเก่ียวของกับเร่ืองท่ีสนทนาเลย  
(introduce new topic or irrelevance: IR6)  คือ  การเปลี่ยนหัวขอสนทนาใหเปนหัวขอใหม  ซึ่ง
มิไดเก่ียวของกับเร่ืองท่ีสนทนากอนหนาน้ัน 

กฎท้ัง  6  ขอน้ี  เปนการเรียงลําดับจากความเก่ียวของของเรื่องสนทนาท่ีมาก
ท่ีสุดไปยังไมมีความเก่ียวของของเรื่องท่ีสนทนาเลย  โดยดัดแปลงจากกฎตางๆ ของไกรซ (Grice, 
1975)  อยางไรก็ตาม  การดัดแปลงกฎตางๆ ของแฮร่ิงเปนการดัดแปลง  เพื่อใหเขากับขอมูลท่ีใช  
คือ การสื่อสารท่ีผานคอมพิวเตอร  ดังน้ัน  จึงมีการเพิ่มการโตตอบท่ีไมไดเก่ียวของกับเร่ืองท่ี
สนทนาโดยจงใจ  ซึ่งผูพูดพูดโดยไมไดคํานึงวาเร่ืองท่ีพูดจะเก่ียวของกันหรือไม  เน่ืองจากผูพูดใน

                                                           
16 IR  ยอมาจาก  Irelevance  หมายความถึง  ความไมเกีย่วของ 
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หองสนทนาสามารถท่ีจะพูดอะไรก็ไดตามท่ีตองการ  ซึ่งแตกตางจากการสนทนาในชีวิตประจําวัน  
ท่ีผูสนทนาจําเปนตองคํานึงถึงเร่ืองของความสุภาพในการสนทนามากกวาการสนทนาในหอง
สนทนาซึ่งผูสนทนาสวนใหญมิไดรูจักกันมากอน  นอกจากน้ัน  แฮร่ิงยังเพิ่มกฎขอท่ี 5  ซึ่งเปนการ
สนทนาท่ีผูสนทนาไมไดต้ังใจใหเกิดข้ึน  แตก็สามารถเกิดข้ึนในการสนทนาในหองสนทนาได  
เน่ืองจากผูสนทนาสามารถสนทนากับผูสนทนาอ่ืนในหลายหองสนทนาได  สวนกฎขอท่ี 6  การข้ึน
หัวขอการสนทนาใหม  เน่ืองจากลักษณะการสนทนาในหองสนทนาจะเกิดการเปลี่ยนหัวขอการ
สนทนาอยางสม่ําเสมอ  แฮร่ิงจึงเพิ่มกฎน้ีไวดวย 

นอกจากน้ัน  ยังมีการศึกษาความเก่ียวของของเรื่องท่ีสนทนาของสเวนเนวิค  
(Svennevig, 1999)  โดยพิจารณาถึงลําดับข้ันของความตอเน่ือง  (degree of coherence)  ของ
เร่ืองท่ีสนทนา  ซึ่งมี  5  ลําดับ  เรียงลําดับจากความตอเน่ืองมากท่ีสุดไปยังไมมีความตอเน่ืองของ
เร่ืองท่ีสนทนา  ซึ่งสเวนเนวิคไดรับแนวคิดจากไลเนลและกัสทาสสัน (Linell & Gustavsson, 1987 
อางใน Svennevig, 1999)  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1. ความตอเน่ืองโดยทันที  (immediate connection)  คือ  ขอความมีความ
ตอเน่ืองกับขอความกอนหนาในทันที 

2. ความตอเน่ืองท่ีไมไดเกิดข้ึนโดยทันที  (non-focal connection)  คือ  ผลัดท่ีมี
ความสัมพันธกับปริจเฉทกอนหนา  แตไมไดมีความตอเน่ืองในทันที  เปนความตอเน่ืองเพียง
บางสวนเทาน้ัน 

3. ความตอเน่ืองในระยะไกล  (non-local connection)  คือ  ไมมีความตอเน่ือง
กับปริจเฉทกอนหนา  แตมีความตอเน่ืองกับปริจเฉทกอนหนาท่ีอยูไกลออกไป  ในท่ีน้ี  หมายความ
ถึง  การนําประเด็นท่ีไดกลาวไปแลวมากลาวใหมอีกคร้ัง  (reintroducing a prior topic)  
ตัวอยางเชน  Charlotte  พูดถึง  Stig  และ  Theresa  อีกคร้ัง  ซึ่งท้ังสองคนเปนบุคคลท่ีไดกลาว
ไปแลวในตอนตนของการสนทนา  จึงเปนกลาวถึงท่ีไมไดเชื่อมโยงกับปริจเฉทกอนหนาโดยตรง 
(83) C: �you know Stig and Theresa you said, 
 A: �mhm, 
 C: have you been seeing each other or = 
         you just know each other slightly. 

4. ความตอเน่ืองท่ีไมไดเกิดข้ึนโดยทันทีและเปนความตอเน่ืองในระยะไกล  (non-
focal connection, non-local connection)  กลาวคือ  ถาถอยคําน้ันเปลี่ยนจากขอความท่ีมีความ
ตอเน่ืองในระยะไกลในขอ 3  มาเปนมีความสัมพันธเชื่อมโยงกับปริจเฉทกอนหนา  จะกลายเปน
ความเช่ือมโยงท่ีมีความตอเน่ืองท่ีไมไดเกิดข้ึนโดยทันทีและเปนความตอเน่ืองในระยะไกล 
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5. ไมมีความตอเน่ืองเลย  (no connection)  คือ  ไมมีความตอเน่ืองกับปริจเฉท
กอนหนาเลย  จึงเปนประเด็นใหมในการสนทนา 

จากการศึกษาของสเวนเนวิคทําใหเห็นลักษณะความตอเน่ืองกันของเร่ืองท่ี
สนทนาจัดไดเปนความตอเน่ืองมากท่ีสุดไปยังไมมีความตอเน่ืองเลย  ซึ่งคลายกับการศึกษาความ
เก่ียวของของเรื่องท่ีสนทนาของแฮร่ิง (Herring, 2002)  ซึ่งเรียงลําดับจากความเก่ียวของของเรื่อง
ท่ีสนทนามากท่ีสุดไปยังเร่ืองท่ีไมมีความเก่ียวของกับเร่ืองท่ีสนทนาเลย  ในการศึกษาความ
เก่ียวของของเรื่องท่ีสนทนาเปนสิ่งสุดทายท่ีผูวิจัยจะทําการวิเคราะห  เน่ืองจากเปนการพิจารณา
ในเร่ืองของความหมายซึ่งจะสามารถสรุปความหมายท่ีแทจริงของขอความไดอยางชัดเจนวา
ขอความในการสนทนาในหองสนทนามีความตอเน่ืองกันหรือเชื่อมโยงกันหรือไม  นอกจากน้ัน  ยัง
เปนขอสรุปท่ีจะสามารถยืนยันไดวาในการศึกษาการเช่ือมโยงความและการมอบผลัด  ผูวิจัยได
เชื่อมโยงขอความการสนทนาไดอยางถูกตอง  และชวยในการพิจารณาในสวนสําคัญของงาน
วิทยานิพนธน้ี  คือ  ความตอเน่ืองของปฏิสัมพันธในการสนทนาในหองสนทนา  
 

ในบทตอไป  ผูวิจัยจะกลาวเก่ียวกับวิธีดําเนินการวิจัย  ในการศึกษาความ
ตอเน่ืองของปฏิสัมพันธ  โดยจะกลาวถึงเกณฑในการวิเคราะหของการเชื่อมโยงความ  การมอบ
ผลัด  และความเก่ียวของของเร่ืองท่ีสนทนา 
 
 
 
 



 

บทท่ี  3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 
ในบทน้ีจะกลาวถึงวิธีดําเนินการวิจัย  โดยแบงเปน  2  สวน  สวนแรก  คือ  ขอมูล

ท่ีใชในการวิจัย  การเก็บรวบรวมขอมูล  และเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  สวนท่ีสอง  คือ  การ
วิเคราะหขอมูล  แบงเปนการวิเคราะหกลไกเชื่อมโยงความ  กลวิธีมอบผลัด  และวิธีการท่ีผูสนทนา
ใชในการรักษาความเก่ียวของของเรื่องท่ีสนทนา  เพื่อชวยในการศึกษาความตอเน่ืองของ
ปฏิสัมพันธในหองสนทนา  โดยท้ังสามการวิเคราะหจะแบงเปนข้ันตอนและเกณฑท่ีใชในการ
วิเคราะห  รายละเอียดของวิธีดําเนินการวิจัยแตละข้ันตอนมีดังตอไปน้ี 

 
3.1 ขอมูลและการเก็บรวบรวมขอมูล 

 
3.1.1 ขอมูลท่ีใชในการวิจัย 
ขอมูลท่ีใชเปนการสนทนาท่ีเกิดข้ึนในเวลาเดียวกันทางอินเทอรเน็ต  ซึ่งไดจาก  

http://www.pantip.com  โดยผูวิจัยเก็บขอมูลการสนทนาจากหองสนทนาจะจา 3  (มีจํานวนผู
รวมสนทนา  43  คน)  และหองสนทนาจะจา 5  (มีจํานวนผูรวมสนทนา  52  คน)  รวมขอความ
ท้ังสิ้น  1,859  ขอความ  สาเหตุของการทําการวิเคราะหหองสนทนา  2  หอง  เน่ืองจากใน
การศึกษาผูวิจัยมีสมมติฐานเบ้ืองตน  คือ  หองสนทนาทุกหองมีลักษณะเหมือนกัน  ดังน้ัน  การ
ทําการศึกษาหองสนทนา  2  หอง  จึงไมใชเพื่อการเปรียบเทียบขอมูลท้ังสองหอง  แตเพื่อเปนการ
ตรวจสอบหรือพิสูจน  (verify)  ขอมูลท้ังสองหองวาถามีลักษณะเชนน้ีเกิดข้ึนในหองสนทนาหน่ึง  
อีกหองสนทนาหน่ึง  ผลก็ตองมีลักษณะเชนเดียวกัน 

สวนเหตุผลท่ีเลือกหองจะจา 3  และ  5  เน่ืองจากจากการเก็บขอมูลท้ังหมด  21  
คร้ัง1  (เก็บขอมูลคร้ังละ  2  ชัว่โมง  รวมท้ังสิ้น  42  ชั่วโมง)  ซึ่งประกอบดวยขอมูล2จากหองจะจา 

                                                           
1 เร่ิมเก็บขอมูลตัง้แตวันท่ี 15  มถิุนายน  2544  จนกระท่ังวันท่ี  8  สิงหาคม  2544  การเก็บขอมูลเร่ิมในวัน
จันทร-พุธ-ศุกร  ซึ่งเก็บขอมูลเรียงจากหองจะจา 1 - หองจะจา 7  น่ันคือ  ในสัปดาหแรก  ขอมูลท่ีเก็บในวันจันทร
เปนหองจะจา 1  วันพุธเปนหองจะจา 2  และวันศุกรเปนหองจะจา 3  สวนในสัปดาหตอไป  วันจนัทรเปนหองจะ
จา 5  วันพุธเปนหองจะจา 6  และวันศุกรเปนหองจะจา 7  โดยเก็บขอมูลเชนน้ีสลับกันไปเปนเวลาประมาณ  2  
เดือน 
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1  เปนจํานวน  3  คร้ัง  หองจะจา 2  เปนจํานวน  4  คร้ัง  หองจะจา 3  เปนจํานวน  4  คร้ัง  หอง
จะจา 5  เปนจํานวน  3  คร้ัง  หองจะจา 6  เปนจํานวน  3  คร้ัง  และหองจะจา 7  เปนจํานวน  4  
คร้ัง  เมื่อพิจารณาในทุกหองสนทนาแลว  พบวาหองจะจา 3  ในวันท่ี 13  กรกฎาคม  2544  และ
หองจะจา 5  ในวันท่ี  2  กรกฎาคม  2544  มีจํานวนขอความในปริมาณท่ีใกลเคียงกัน  คือ  หอง
จะจา 3  มีจํานวนขอความ  942  ขอความ  และหองจะจา 5  มีจํานวนขอความ  917  ขอความ  
ดังน้ัน  ผูวิจัยจึงเลือกขอมูลของท้ังสองหองน้ีในงานวิทยานิพนธน้ี  สวนเหตุผลท่ีเลือกพิจารณาจาก
จํานวนขอความ  เน่ืองจากในงานวิทยานิพนธน้ี  ผูวิจัยศึกษาเก่ียวกับจํานวนขอความท่ีแทรก
ระหวางคูถอยคํา  ดังน้ัน  จํานวนขอความในการวิเคราะหจึงควรอยูในปริมาณท่ีใกลเคียงกัน  เพื่อ
ปองกันการวิเคราะหท่ีผิดพลาด 

 
3.1.2 การเก็บรวบรวมขอมูล 
การเก็บรวบรวมขอมูลทําโดยใชเวลาเปนตัวกําหนด  คือ  ต้ังแตเวลา  18.00 - 

20.00 น.  เน่ืองจากเปนเวลาหลังเลิกเรียนและหลังเลิกงาน  ดังน้ัน  ประชากรสวนใหญท่ีไดจึงมีท้ัง
นักเรียน  นักศึกษา  และคนทํางาน  และเหตุผลสวนหน่ึงท่ีเก็บขอมูลจนกระท่ังเวลา  20.00 น.  
เพราะคนทํางานสวนใหญมักจะเขามาในหองสนทนาหลังเลิกงานจนกระท่ังเวลา  20.00  น.  เพื่อ
เปนการรอใหการติดขัดทางจราจรลดลงกอนกลับบาน 

•••• วิธีการเก็บขอมูล 
1. เร่ิมจากการตออินเทอรเน็ต 
2. เปดการทํางานของ  Microsoft Word 
3. ไปท่ี  http://www.pantip.com  และกดไปท่ี  Live Chat  หลังจากน้ัน  

เลือกหองสนทนา  เมื่อเลือกหองสนทนาไดแลว  ผูสนทนาจะตองใสชื่อผูสนทนา  ซึ่งสวนใหญจะ
เปนชื่อเลน  (ดูรายละเอียดวิธีการเขาหองสนทนาในเว็บไซตพันธุทิพยท่ีภาคผนวก ก) 

4. เมื่อเขาหองสนทนาแลว  ผูสนทนาจะเห็นขอความของผูสนทนาคนอ่ืนใน
หองสนทนาบนหนาจอคอมพิวเตอร  ผูวิจัยจะทําแถบดําบนขอความการสนทนาท่ีปรากฏบนหนา
จอคอมพิวเตอร  หลังจากน้ัน  ใชคําสั่งคัดลอก  (copy)  แลวกลับไปท่ีหนาจอใน  Microsoft Word  
และใชคําสั่งวาง  (paste)  แลวกลับไปหนาจอการสนทนา  ทําแถบดําบนขอความสนทนาท่ี

                                                                                                                                                                      
2 หองสนทนาในเว็บไซตพันธทิพย  ประกอบดวย  หองจะจา 1-3  และหองจะจา 5-7  แตไมปรากฏหองจะจา 4 
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ปรากฏตอจากขอความท่ีคัดลอกไปแลว  เลือกคําสั่งคัดลอก  แลวเลือกคําสั่งวางเชนเดิม  
ตามลําดับ  ทําเชนน้ีซ้ํากันจนครบเวลาท่ีกําหนด3   

 

3.1.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีผูวิจัยใชในการศึกษาความตอเน่ืองของปฏิสัมพันธในการสนทนา  คือ  

แผนภูมิปฏิสัมพันธ4  เพื่อใชในการวิเคราะหกลไกเชื่อมโยงความ  กลวิธีมอบผลัด  และความ
เก่ียวของของเรื่องท่ีสนทนา  โดยมีวิธีในการสรางดังตอไปน้ี 

•••• วิธีการสรางแผนภูมิปฏิสัมพันธในหองสนทนา5 
1. แผนภูมิปฏิสัมพันธในหองสนทนาเปนแผนภูมิท่ีแสดงใหเห็นความเชื่อมโยง

ของขอความและลําดับของผลัดในแตละคูสนทนา6  โดยผูวิจัยจะตัดจํานวนขอความท่ีแทรก
ระหวางคูถอยคํากอน  เพื่อความสะดวกในการศึกษากลไกเชื่อมโยงความ  กลวิธีมอบผลัด  และ
ความเก่ียวของของเรื่องท่ีสนทนาของผูสนทนาแตละคูสนทนา  เน่ืองจากในการสรางแผนภูมิจะ
พิจารณาทั้ง  3  องคประกอบ  ไปพรอมกัน  อยางเชน  ถาจะศึกษาบทสนทนาระหวางเจกับSAKI
ในตัวอยางท่ี (1) 

(1) บทสนทนาในชวงหน่ึงในหองจะจา 5 
484. SAKI [167] : "เจหวดัด"ี  
485. เจ [216] : "หวัดดี saki"  
486. เจ [216] : "อยูท่ีไหน"  
487. SAKI [167] : "หวัดดวีางปาว"  
488. ปลา [11] : "แหม ... เปนความเห็นสุดทายปาวคะเน่ีย"  
489. SAKI [167] : "รานคะ"  
490. เจ [216] : "รานท่ีไหนเหรอ"  
491. พ่ีแซว......... [153] : "น่ันแหละครับนองปลานองปลาครับพ่ีแซวตองขอตวักอนนะครับเน็ตจะตดัแลวครับ"  
                                                           
3  อยางไรกต็าม  การใชคาํส่ังคดัลอกและคําส่ังวางตองทําอยางรวดเร็ว  เพราะหนาจอการสนทนาในหองสนทนา
จะหายไปอยางรวดเร็ว  ข้ึนอยูกบัปริมาณของผูสนทนาขณะน้ัน 
4 แผนภูมิปฏิสัมพันธเปนแผนภูมิท่ีดัดแปลงมาจากแผนภูมิปฏิสัมพันธในหองสนทนาของไออารซี  (IRC)  ของแฮ
ร่ิง  (Herring, 1999)  (ดูรายละเอียดบทท่ี 2) 
5 ขอความของระบบ  (system message)  ไดแก  �I just logged on � สวัสดีจา�  และ  �I just logged off � 
บายบาย�   จะไมมีการลากเสนเชื่อมโยง 
6 แผนภูมิท่ีสรางสามารถสรางไดท้ังแผนภูมิการสนทนาท่ีมีผูรวมสนทนา  2  คน  และการสนทนาท่ีมีผูรวม
สนทนามากกวา  2  คน6  ก็ได  (ดตูัวอยางไดในภาคผนวก ง) 
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492. ปลา [11] : "แตเราตองใหเคาตวิใหน่ีนาพ่ี"  
493. แตงโม [203] : "I just logged on .... สวัสดีจา"  
494. ปลา [11] : "อาวไปแลวเหรอคะ "  
495. ตานี [133] : "I just logged on .... สวัสดีจา"  
496. SAKI [167] : "แถวเทพารักษ"  
497. พานทองแท [179] : "หวัดด ีตานี"  
498. เจ [216] : "กทม เหรอ"  
499. �เหมือนสวย [44] : "I just logged on .... สวัสดีจา"  
500. ตานี [133] : "สวัสดีจา ทุกๆๆๆๆๆๆๆๆๆคน เอ๊ิกๆๆๆๆๆ"  
501. ปลา [11] : "ขอบคุณสําหรับคําแนะนําคะ อิอิ ...จะลด ego ลงมาบาง☺ "  
502. �เหมือนสวย [192] : "หวาดดี "  
503. เจ [216] : "ทําไมยังไมกลับบานอีก "  
504. SAKI [167] : "เปลาสมุทรปราการ"  
505. แตงโม [203] : "ดีคะ"  
506. พานทองแท [179] : "เหมือนสวย"  
507. SAKI [167] : "เจถามใคร"  

จากตัวอยางท่ี (1)  จะเห็นไดวาถาเราตองการศึกษาการสนทนาของคูสนทนาแต
ละคูจะเปนไปอยางลําบาก  เน่ืองจากการสนทนาของทุกคูสนทนาจะมีการแทรกของขอความอ่ืน
เสมอ  ดังน้ัน  ผูวิจัยจึงตัดขอความท่ีแทรกระหวางคูถอยคําออกกอน  บทสนทนาและแผนภูมิ
ปฏิสัมพันธระหวางเจกับSAKI  จะเปน 

(1') บทสนทนาระหวางSAKIกับเจ 
484. SAKI [167] : "เจหวดัด"ี  N  S 
485. เจ [216] : "หวัดดี saki"  R  S 
486. เจ [216] : "อยูท่ีไหน"  N S 
487. SAKI [167] : "หวัดดวีางปาว"  R    (SAKIไมไดรับคําตอบ) 
489. SAKI [167] : "รานคะ"  R S 
490. เจ [216] : "รานท่ีไหนเหรอ"  R S 
496. SAKI [167] : "แถวเทพารักษ"  R S 
498. เจ [216] : "กทม เหรอ"  R S 
503. เจ [216] : "ทําไมยังไมกลับบานอีก "  N S 
504. SAKI [167] : "เปลาสมุทรปราการ"  R 
507. SAKI [167] : "เจถามใคร"  R 
 แผนภูมิท่ี 3.1 การปฏิสัมพันธระหวางSAKIกับเจ 
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จากตัวอยาง (1')  ในการสรางแผนภูมิปฏิสัมพันธจะพิจารณาจาก  3  
องคประกอบ  ไดแก  1) การเชื่อมโยงความ  ผูวิจัยจะพิจารณาวาในแตละขอความมีกลไก
เชื่อมโยงความใดเช่ือมกันอยู  โดยพิจารณาการเช่ือมโยงจากขอความโตตอบไปยังขอความที่กลาว
กอนหนาของคูถอยคําน้ัน  จากตัวอยาง (1')  ขอความท่ี 485  โตตอบกลับไปท่ีขอความ 484  โดย
ใชกลไกการอางถึง  โดยการเรียกชื่อ  คือ  "SAKI"  และใชกลไกเชื่อมโยงคํา  โดยใชการซ้ํารูปเดิม  
ในคําวา  "หวัดดี"  2) การมอบผลัด  ผูวิจัยพิจารณาการเชื่อมโยงในทางตรงขามกับการเชื่อมโยง
ความ  คือ  พิจารณาจากผลัดท่ีเร่ิมไปยังผลัดท่ีเปนการตอบรับ  ผูวิจัยจะพิจารณาวาผูสนทนาใช
กลวิธีมอบผลัดใดในการมอบผลัดไปสูผูสนทนาอีกคน  จากขอความท่ี 484  SAKIมอบผลัด  โดย
การเรียกชื่อ  "เจ"  และการกลาวทักทาย  และส่ิงท่ีขาดไมไดในการศึกษาความตอเน่ืองของ
ขอความ  คือ  3 ) ความเก่ียวของของเรื่องท่ีสนทนา  จากขอความท่ี  485  เจโตตอบกลับไปท่ี
ขอความ 484  โดยใชวิธีการรักษากฎหรือการพูดท่ีตรงประเด็น  ซึ่งก็คือ  กลาวทักทายตอบกลับไป  
ดังน้ัน  ในการสรางแผนภูมิปฏิสัมพันธจึงเปนการสรางท่ีตองพิจารณาทั้ง  3  เร่ือง  ไปพรอมกัน   

2. การสรางแผนภูมิปฏิสัมพันธในหองสนทนาจะปรากฏตัวอักษร  4  ตัวอักษร  
ไดแก  N  R  C  และ  S  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

2.1 การเชื่อมโยงขอความโตตอบไปยังขอความกอนหนาของการสนทนา  
โดยขอความโตตอบจะปรากฏตัวอักษร  R  ซึ่งหมายถึง  ขอความโตตอบ  (Response message)  
เชน  จากตัวอยาง (1')  ตัวอักษร  R  จะปรากฏในขอความท่ี 485  เน่ืองจากขอความท่ี 485  
โตตอบกลับไปท่ีขอความท่ี 484  ซึ่งในขอความท่ี 485  เจทักทายตอบขอความที่ 484  ในการสราง
เสนเชื่อมโยง  ผูวิจัยพิจารณาจากกลไกเชื่อมโยงความในขอความโตตอบ  กลาวคือ  เจใชกลไก
เชื่อมโยงความ  2  ประเภท  ไดแก  การซ้ํารูปเดิม ในคําวา  "หวัดดี"  และการเรียกชื่อของSAKI  
นอกจากน้ัน  ดังท่ีไดกลาวไวแลววาในการสรางแผนภูมิปฏิสัมพันธยังพิจารณาการมอบผลัดวาใน
ขอความที่ 484  SAKIมอบผลัดใหเจ  และเจก็โตตอบกลับ  ในเร่ืองเดียวกัน  คือ  กลาวทักทาย
กลับ 

2.2 การเชื่อมโยงความ  โดยพิจารณาจากเร่ืองท่ีผูสนทนาสนทนา  กลาวคือ  
ถาเปนเร่ืองเดียวกัน  เสนท่ีเชื่อมโยงระหวางขอความจะเชื่อมตอกันเปนเสนเดียว  ดังจะเห็นไดจาก
ตัวอยาง (1')  ขอความที่ 484  485  และขอความท่ี 487  เสนเชื่อมโยงเชื่อมตอกัน  เพราะขอความ
ท้ัง  3  ขอความ  เปนการสนทนาในเร่ืองเดียวกัน  คือ  การทักทาย  แตถาเปนการสนทนาท่ีข้ึนเร่ือง
ใหม  เสนเชื่อมโยงจะไมเชื่อมโยงกับขอความกอนหนา  และจะมีตัวอักษร  N  ปรากฏในแผนภูมิ  
ซึ่งหมายถึง  การข้ึนหัวขอใหม  (New topic)  เชน  ในขอความที่ 484  SAKIข้ึนเร่ืองใหม  คือ  
กลาวทักทาย  สวนในขอความท่ี 486  เจข้ึนเร่ืองใหม  คือ  ถามถึงท่ีอยูของSAKI  และในขอความ
ท่ี 503  เจข้ึนเร่ืองใหมอีกคร้ัง  โดยถามSAKIวา  "ทําไมยังไมกลับบานอีก" 
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2.3 เสนเชื่อมโยงจะปรากฏตัวอักษร  C  (Continuing speaker)   ถา
ขอความนั้นผูสนทนายังเปนคนเดิมและพูดเร่ืองเดิมตอจากผลัดกอนหนาของตน  เชน  จาก
ตัวอยาง (2)  ในขอความที่ 194  นํ้าฝนยังคงพูดเร่ืองเดิมตอจากขอความท่ี 185  คือ  ถามมีนโปวา
ตองการพูดกับใคร  ระหวางนํ้าฝนกับNokman 

(2) บทสนทนาระหวางนํ้าฝนกับมีนโป 
185. นํ้าฝน {99]: "มีนโปจะคุยกบัใครกันแนคะ" N S 
194. นํ้าฝน {99]: "nokmanหรือฝนคะ" C 
195. มีนโป O-> [115]: "มีนโปคยุกะสาวพาณิชมีน R 
คนเดียว☺" 
 แผนภูมิท่ี 3.2 การปฏิสัมพันธระหวาง 
          นํ้าฝนกับมีนโป 

2.4 ตัวอักษร  S  (Sending)  หมายถึง  จุดท่ีมีการเปลี่ยนผูพูด จากตัวอยาง 
(1')  จากขอความท่ี 484  กับขอความท่ี 485  เกิดการเปลี่ยนผูพูดจากSAKIมาเปนเจ  ซึ่งมิใชผูพูด
คนเดิม  จึงมาตัวอักษร  S  ปรากฏบนแผนภูมิปฏิสัมพันธ  และนอกจากจุดน้ีผูวิจัยจะพิจารณาวา
มีการเปลี่ยนผูพูดแลว  ผูวิจัยยังวิเคราะหวาเปนจุดท่ีมีการมอบผลัดดวย  กลาวคือ  ในขอความท่ี 
484  SAKIยังทําการมอบผลัดใหเจ  (รายละเอียดจะกลาวในหัวขอ 3.2.2 การวิเคราะหการมอบ
ผลัด) 

3. เคร่ืองหมายตางๆ ท่ีใชในการสรางแผนภูมิปฏิสัมพันธในการสนทนา  มี
รายละเอียดดังตอไปน้ี 

3.1 ในขอความท่ีผูสนทนาพูดแลวไมมีผูใดโตตอบและขอความนั้นไมมีการ
กลาวเชื่อมโยงกับขอความกอนหนาของคูถอยคํา  ในขอความน้ันจะปรากฏเคร่ืองหมาย 
       เชน 
(3)  วีวา   พูดกับฟาง  แตมิไดรับการโตตอบกลับ  (จะปรากฏเครื่องหมาย             บนแผนภูมิ) 

3.2 เคร่ืองหมายเสนประ7          หมายถึง  เคร่ืองหมายแสดงความไม
เก่ียวของของเรื่องท่ีสนทนา  เน่ืองจากการสนทนาของผูสนทนาจะมีการซอนเร่ืองท่ีสนทนา  (ดู
รายละเอียดบทท่ี 6)  กลาวคือ  มีการพูดเร่ืองท่ีสนทนาหลายเร่ืองพรอมกัน  ดังน้ัน  ในการสราง
แผนภูมิปฏิสัมพันธ  ขอความที่เกิดซอนกับขอความอ่ืนท่ีมิใชเร่ืองเดียวกัน  ผูวิจัยจะทําใหเปน

                                                           
7 เคร่ืองหมายเสนประสามารถปรากฏไดท้ังขอความท่ีเปนขอความโตตอบ  (R)  ขอความท่ีการพูดตอเน่ืองของผู
สนทนา  (C)  (ดูตัวอยางแผนภูมิไดจากภาคผนวก ง)   และขอความท่ีเปนการข้ึนเร่ืองใหม  (N)  ซึ่งจะเห็นไดจาก
ตัวอยาง (1')  ถาขอความน้ันเปนขอความท่ีมเีร่ืองท่ีสนทนาซอนกบัเร่ืองสนทนาอ่ืน 
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เสนประ  เพื่อสะดวกในการวิเคราะหและงายในการสังเกตวาเปนขอความท่ีไมไดเก่ียวของกับ
ขอความอ่ืน  เชน  ในตัวอยาง (1')  ขอความที่ 486  เปนการข้ึนเร่ืองใหม  โดยเจถามSAKIวาอยูท่ี
ไหน  ซึ่งขอความนี้มิไดเก่ียวของกับขอความที่ 485  และขอความท่ี 487  ท่ีเปนเร่ืองเก่ียวกับการ
ทักทาย   

3.3 เคร่ืองหมาย       หรือเครื่องหมายแสดงความเชื่อมโยงท่ีแสดง
ใหทราบวาในหน่ึงขอความสามารถเช่ือมโยงขอความไดมากกวาหน่ึงขอความ  จากตัวอยาง (2)  
ขอความที่ 185  มีเคร่ืองหมายแสดงความเชื่อมโยงปรากฏอยู  กลาวคือ  ขอความนี้  ผูพูด  คือ  
นํ้าฝน  และในขอความที่ 194  นํ้าฝนยังดําเนินการพูดในเร่ืองเดียวกันตอไป  ดังน้ัน  ท้ังสอง
ขอความจึงเชื่อมโยงกัน  นอกจากน้ัน  ขอความท่ี 185  ยังเชื่อมโยงกับขอความท่ี 195  เพราะมีน
โปไดกลาวโตตอบกลับขอความท่ี 185  เหตุผลท่ีผูวิจัยเชื่อมโยงขอความท่ี 195  กับขอความท่ี 185  
ไมไดเชื่อมโยงกับขอความท่ี 194  ผูวิจัยพิจารณาจากกลไกเช่ือมโยงความและเร่ืองท่ีสนทนา  
เน่ืองจากในขอความที่ 195  มีนโปใชกลไกการอางถึง  โดยการเรียกชื่อ  ซึ่งเรียกวา  "สาวพาณิช
มีน8"  และการตอบในขอความท่ี 195  เปนการตอบที่ซ้ําคําในขอความท่ี 185  กลาวคือ  ขอความ
ท่ี 185  นํ้าฝนกลาววา  "มีนโปจะคุยกับใครกันแนคะ"  คําตอบในขอความที่ 195  คือ  "มีนโปคุย
กับสาวพาณิชมีนคนเดียว"  ซึ่งสอดคลองกวาการเช่ือมโยงขอความท่ี 194  "nokmanหรือนํ้าฝนคะ"  
กับขอความท่ี 195  "มีนโปคุยกะสาวพาณิชมีนคนเดียว"  นอกจากน้ัน  เมื่อพิจารณาเรื่องท่ีสนทนา  
ขอความที่ 195  เชื่อมโยงกับขอความท่ี 185  มากกวาขอความท่ี 194  กลาวคือ  ขอความท่ี 185  
นํ้าฝนถามวาจะคุยกับใคร  และมีนโปตอบในขอความท่ี 195  วา  "มีนโปคุยกะสาวพาณิชมีนคน
เดียว"  ซึ่งหมายถึง  นํ้าฝน  น่ันเอง 
 

3.2 การวิเคราะหขอมูล 
 

การวิเคราะหขอมูลแบงเปน  3  ประเภท  ไดแก  1) การวิเคราะหการเชื่อมโยง
ความ  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการแทรกของคูถอยคํากับกลไกเช่ือมโยงความ  โดย
ต้ังสมมติฐานไววา  "ถาจํานวนขอความท่ีแทรกระหวางคูถอยคํามีมาก  กลไกเชื่อมโยงความก็จะมี
มากชนิด"  2) การวิเคราะหการมอบผลัด  ซึ่งคนหาวากลวิธีมอบผลัดใดท่ีผูรวมสนทนาใชในการ
สนทนาในหองสนทนามากท่ีสุด  โดยมีสมมติฐานวา  "กลวิธีมอบผลัดในหองสนทนาท่ีพบมาก

                                                           
8 ในการวิเคราะหผูวจิัยจดัใหการเรียก  "สาวพาณิชมีน"  อยูในการเรียกชื่อ  เน่ืองจากการเรียกดังกลาวสามารถ
ทําหนาท่ีเสมือนการเรียกชือ่ได 
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ท่ีสุด  คือ  การเรียกชื่อ"  และ  3) การวิเคราะหความเก่ียวของของเรื่องท่ีสนทนา  เพื่อคนหาวาผู
รวมสนทนาใชวิธีการใดในการรักษาความเก่ียวของของเรื่องท่ีสนทนา  สมมติฐานท่ีต้ังไว  คือ  
"วิธีการท่ีผูรวมสนทนาใชในการรักษาความเก่ียวของของเรื่องท่ีสนทนา  ไดแก  การรักษากฎ  การ
ทากฎ  และการละเมิดกฎโดยจงใจ"  ซึ่งการวิเคราะหท้ังสามจะนําไปสูการสรุปความตอเน่ืองของ
ปฏิสัมพันธในหองสนทนา  การวิเคราะหท้ัง  3  ประเภท  แบงออกเปนข้ันตอนและเกณฑท่ีใชใน
การวิเคราะห  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 

3.2.1 การวิเคราะหการเชื่อมโยงความ9 
ในการวิเคราะหการเชื่อมโยงความแบงออกเปนข้ันตอนในการวิเคราะหและ

เกณฑท่ีใชในการวิเคราะห  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

•••• ขั้นตอนการวิเคราะหการเชื่อมโยงความ 
ผูวิจัยจะพิจารณาวากลไกเชื่อมโยงความในหองสนทนามีอะไรบาง  โดยใชเกณฑ

ของฮาลิเดยและฮาซาน (Halliday & Hasan, 1976)  และเกณฑของวิภา ฌาณวังสะ (Wipah 
Chanawangsa, 1986)  เปนพื้นฐานในการวิเคราะห  เหตุผลท่ีใชเกณฑท้ังสอง  เน่ืองจากเกณฑ
การศึกษากลไกเชื่อมโยงความของฮาลิเดยและฮาซานเปนเกณฑท่ีงานวิจัยสวนใหญยึดเปน
พื้นฐานในการวิเคราะห  อยางไรก็ตาม  การศึกษากลไกเชื่อมโยงความของฮาลิเดยและฮาซานเปน
การศึกษาในภาษาอังกฤษ  ดวยเหตุน้ี  ผูวิจัยจึงใชเกณฑการศึกษาของวิภา ฌาณวังสะ
ประกอบการวิเคราะหดวย  เน่ืองจากการศึกษากลไกเชื่อมโยงความของวิภา ฌาณวังสะเปน
การศึกษาในภาษาไทย  เปนการศึกษาท่ีละเอียด  โดยบอกถึงความเหมือนและความตางระหวาง
กลไกเชื่อมโยงความในภาษาอังกฤษและภาษาไทย  ดังน้ัน  ผูวิจัยจึงนําเกณฑของท้ังสองมาใชใน
การวิเคราะหกลไกเชื่อมโยงความท่ีพบในหองสนทนา   

หลังจากการวิเคราะหกลไกเชื่อมโยงความท่ีพบในหองสนทนาแลว  ผูวิจัยจะนับ
จํานวนขอความท่ีแทรกระหวางคูถอยคําวามีจํานวนก่ีขอความ  โดยศึกษาจากแผนภูมิปฏิสัมพันธ
ในหองสนทนา  จากน้ัน  ผูวิจัยจะวิเคราะหวาจํานวนขอความท่ีแทรกระหวางคูถอยคํามีผลตอการ
เลือกใชกลไกเชื่อมโยงความของผูสนทนาอยางไรและมีความสัมพันธกันอยางไร   

 

                                                           
9 สาเหตุของการใชคําวา  "ความ"  ใน  "การเชื่อมโยง"  เน่ืองจากขอมูลท่ีใชในการศึกษาเปนขอมลูท่ีอยูในระดับ
ปริจเฉท 
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ข้ันตอนการวิเคราะหการเชื่อมโยงความประกอบดวย  5  ข้ันตอน  ดังน้ี 
1) วิเคราะหกลไกเชื่อมโยงความท่ีพบในแตละขอความในการสนทนาในหอง

สนทนา  โดยพิจารณาเฉพาะขอความท่ีเปนขอความโตตอบกลับเทาน้ัน และพิจารณาแผนภูมิ
ปฏิสัมพันธท่ีมีตัวอักษร  R  (ขอความโตตอบ)  ปรากฏ 

2) นับจํานวนขอความท่ีแทรกระหวางคูถอยคํา  (messages in between) 
จากแผนภูมิปฏิสัมพันธในหองสนทนา 

3) นับความถ่ีของการใชกลไกเชื่อมโยงความท่ีพบในหองสนทนาในแตละ
ขอความตามจํานวนท่ีปรากฏ 

4) บันทึกจํานวนขอความท่ีแทรกระหวางคูถอยคําของแตละขอความและ
บันทึกความถ่ีของการใชกลไกเชื่อมโยงความของแตละขอความลงใน  Microsoft Excel 

5) นําขอมูลท่ีบันทึกมาวิเคราะห  โดยใชโปรแกรม  GLMStat  เพื่อคํานวณหา
ความสัมพันธระหวางขอความท่ีแทรกกับกลไกเช่ือมโยงความ  และใชสถิติแบบ  Log-linear  โดย
กําหนดใหจํานวนขอความท่ีแทรกเปนตัวแปรตน  และกําหนดใหจํานวนชนิดของกลไกเชื่อมโยง
ความเปนตัวแปรตาม  แลวพิจารณาความสัมพันธท่ีเกิดข้ึน  และพิสูจนวาถาจํานวนขอความท่ี
แทรกระหวางคูถอยคํามีมาก  กลไกเชื่อมโยงความก็จะมีมากชนิด  เปนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว
หรือไม 

 
•••• เกณฑท่ีใชในการวิเคราะหการเชื่อมโยงความ 
เน่ืองจากผูวิจัยตองการศึกษาจํานวนขอความที่แทรกระหวางคูถอยคํา  และ

จํานวนชนิดของกลไกเชื่อมโยงความ  ดังน้ัน  เกณฑในการวิเคราะหจึงประกอบดวย  1) เกณฑการ
วิเคราะหกลไกเชื่อมโยงความ  และ  2) เกณฑท่ีใชในการนับขอความท่ีแทรกระหวางคูถอยคํา  ซึ่ง
มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

1) เกณฑการวิเคราะหกลไกเชื่อมโยงความในหองสนทนา  วิเคราะห
โดยใชเกณฑของฮาลิเดยและฮาซาน (Halliday & Hasan, 1976)  และเกณฑของวิภา ฌาณวังสะ 
(Wipah Chanawangsa, 1986)  เปนพื้นฐานในการวิเคราะห  เกณฑท่ีใชในการวิเคราะหในงาน
วิทยานิพนธน้ี  ประกอบดวย  1) การอางถึง  2) การแทนท่ี  3) การละ  4) การใชคําเชื่อม  5) การ
เชื่อมโยงคํา  และ  6) ดัชนีปริจเฉท  โดยรายละเอียดดังน้ี 
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1.1 การอางถึง  (reference) 
จากการศึกษากลไกเชื่อมโยงความในภาษาอังกฤษของฮาลิเดยและฮา

ซาน (Halliday & Hasan, 1976)  พบวาการอางถึงประกอบดวย  1) การอางถึงบุคคล  ไดแก  คํา
บุรุษสรรพนาม  คําแสดงความเปนเจาของ  2) การอางถึงสิ่งท่ีชี้เฉพาะ  และ  3) การอางถึงโดย
การเปรียบเทียบ  และจากการศึกษาในภาษาไทยของวิภา ฌาณวังสะ (Wipah  Chanawangsa, 
1986)  พบความแตกตางของภาษาอังกฤษกับภาษาไทยในการอางถึงบุคคล  คือ  นอกจาก
ภาษาไทยจะมีคําบุรุษสรรพนามและคําแสดงความเปนเจาของเหมือนในภาษาอังกฤษแลว  
ภาษาไทยยังมีการใชสรรพนามไรรูป  คือ  การใชคําสรรพนามท่ีอางถึงตัวบุคคล  โดยไมปรากฏรูป  
และยังมีการใชคํานามเปนคําสรรพนาม  ไดแก  คําเรียกญาติ  ชื่อเฉพาะบุคคล  ชื่อมิตรภาพ  ชื่อ
อาชีพ  และชื่อตําแหนง   

อยางไรก็ตาม  จากขอมูลการสนทนาในหองสนทนาพบ  1) การอางถึง
บุคคล  ไดแก  บุรุษสรรพนาม  การเรียกชื่อ  คําเรียกญาติ  และสรรพนามไรรูป  สวนการอางถึง
บุคคลท่ีไมพบในหองสนทนา  ไดแก  การแสดงความเปนเจาของ  ชื่อมิตรภาพ  ชื่ออาชีพ  และชื่อ
ตําแหนง  2) การอางถึงสิ่งท่ีชี้เฉพาะ  และ  3) การอางถึงโดยการเปรียบเทียบ  รายละเอียดของ
เกณฑตางๆ มีดังตอไปน้ี 

1.1.1 การอางถึงบุคคล  (personal reference)  เปนการใชคํา
สรรพนามแทนนามวลีท่ีอางถึงบุคคล  เพื่อแสดงการเช่ือมโยงขอความใหสัมพันธกันในการสนทนา  
เชน  การใชสรรพนามบุรุษท่ี 1  2  และ  3  การเรียกชื่อ  การใชคําเรียกญาติ  และการใชสรรพนาม
ไรรูป  ซึ่งเปนการอางถึงตัวบุคคล  ดังตัวอยางการสนทนาในหองสนทนา10 
(4) dul: "ฝนเราถามจริงนะคุณมีแฟนยังครับ" 
 นํ้าฝน: "เราก็ตอบจริง ∅1 ยังไมมี [  ] อะจิ" 

                                                           
10 ในการวิเคราะหการเชื่อมโยงความจะพจิารณาเฉพาะขอความทีเ่ปนการโตตอบ  น่ันคือ  ขอความท่ีนํ้าฝนพูด  
สวนขอความของdul  จะเปนการวิเคราะหในสวนของการมอบผลัด  เน่ืองจากขอความน้ีเปนผลัดท่ีเปนการเร่ิม  
(ดูรายละเอียดหัวขอ 3.2.2 การวเิคราะหการมอบผลัด) 
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จากตัวอยาง (4)  เรา  เปนคําสรรพนามบุรุษท่ี 1 ซึ่งอางถึงตนเอง  
น่ันคือ  นํ้าฝน  และนํ้าฝนยังใชสรรพนามไรรูป  1  แหง  คือ  ∅1  ซึ่งเปนการอางถึง  เรา  ท่ีอยูกอน
หนา  (สวน  [  ]11  เปนการละหนวยคํานาม  คือ  แฟน  ซึ่งจะกลาวในหัวขอการละ) 
 
(5) Roy: "พ่ีพริมเปนกระเทยจา" 

จากตัวอยาง (5)  Royอางถึงพริม  โดยการเรียกชื่อ  และใชคําเรียก
ญาติ  "พี"่  ประกอบการเรียกดวย 

1.1.2 การอางถึงส่ิงท่ีชี้เฉพาะ  (demonstrative reference)  เปน
การอางถึง  เพื่อแสดงการชี้เฉพาะหรือบงบอกตําแหนงตามระยะหางของส่ิงของน้ันๆ  เพื่อแสดง
การเชื่อมโยงขอความใหสัมพันธกัน  เชน  คําวา  "น้ี"  "น้ัน"  "โนน" 
(6) เหมือนสวย: "ชาลี น่ี1ครายอะ พ่ีตาง" 

มารเฒา: "ลุงชาลีอะ เคาอยูท่ีเดนมารคจะ เจฉวยย" 
มารเฒา: "เจฉวย.ลุงชาลี เคาทํางานและอยูท่ีน่ัน2นะ" 

ตัวอยาง (6)  พบการอางถึงสิ่งท่ีชี้เฉพาะ  2  แหง  ไดแก  น่ี1  อางถึง  
ชาลี  และ  ท่ีน่ัน2  อางถึง  ประเทศเดนมารก 

1.1.3 การอางถึงโดยการเปรียบเทียบ  (comparative 
reference)  เปนการอางถึงโดยการเปรียบเทียบสิ่งหน่ึงกับอีกสิ่งหน่ึง  ตัวอยางเชนการสนทนา
ระหวางบักจอยกับลินดา  ซึ่งลินดาถามวา  บักจอยไดเงินเดือนเทาไร  บักจอยจึงตอบวา 
(7) บักจอย: "9600บาท ตอเดือนนะครับ" 

ลินดา: "คาเทอมลินแพงกวาอีก" 
กวาอีก  เปนการกลาวเปรียบเทียบเงินเดือนของบักจอยกับคาเทอม

ของลินดา 

1.2 การแทนที่  (substitution)  
การแทนท่ีเปนการใชรูปภาษาท่ีทําหนาท่ีทางไวยากรณเชนเดียวกัน

แทนท่ีหนวยเดิมท่ีปรากฏนํามากอนในขอความ  ในภาษาไทยไมมีการแทนท่ีหนวยคํานามและ
คํากริยาเหมือนท่ีฮาลิเดยและฮาซาน (Halliday & Hasan, 1976)  พบในภาษาอังกฤษ  จาก
การศึกษาของวิภา ฌาณวังสะ (Wipah Chanawangsa, 1986)  พบวาในภาษาไทยมีเพียงการ

                                                           
11 ในงานวิทยานิพนธน้ี  ผูวิจยัใชเคร่ืองหมายแทนการละหนวยนามกับสรรพนามไรรูปคนละเคร่ืองหมาย  เพ่ือทํา
ใหเห็นความแตกตางของท้ังสองกลไก  กลาวคือ  เคร่ืองหมาย  [  ]  แทนการละหนวยนาม  สวนเคร่ืองหมาย  ∅  
แทนการใชสรรพนามไรรูป 
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แทนท่ีของหนวยอนุพากยเทาน้ัน  ไดแก  คําวา  "ดังน้ัน"  "ดังน้ี"  "อยางน้ัน"  "อยางน้ี"  "เหมือนกัน"  
และจากขอมูลในหองสนทนาพบคําแทนท่ีหนวยอนุพากย  ไดแก  "อยางน้ัน"  "เหมือนกัน" 
(8) มารเฒา: "นูหลิงเลนนานๆ เลยนะ เดี๋ยวปะปากลับมาจาอดเลนอะ" 

ling: "หนูก็วาอยางน้ันคะ" 
อยางน้ัน  เปนการแทนท่ีหนวยอนุพากย  "นูหลิงเลนนานๆ เลยนะ เด๋ียว

ปะปากลับมาจาอดเลนอะ" 
(9) zock: "เราเคยกินแตขนมผิงอะ หนมผิงไมเคยเลย" 

หนมผิง: "เหมือนกันแหละ" 
เหมือนกัน  เปนการแทนท่ีหนวยอนุพากย  "เราเคยกินแตขนมผิง หนมผิง

ไมเคยเลย" 

1.3 การละ  (ellipsis)  
การละเปนการเชื่อมโยงความท่ีแสดงใหเห็นความสัมพันธของไวยากรณ

ระดับคําเชนเดียวกับการแทนท่ี  การละ  ก็คือ  การแทนท่ีท่ีไมปรากฏรูปแทนน่ันเอง  จาก
การศึกษาในภาษาไทยของวิภา ฌาณวังสะ (Wipah Chanawangsa, 1986)  พบการละหนวยเดิม
ท่ีเปนนาม  การละหนวยเดิมท่ีเปนกริยา  และการละหนวยเดิมท่ีเปนอนุพากยเหมือนกับ
ภาษาอังกฤษ 

1.3.1 การละหนวยเดิมท่ีเปนนาม  (nominal ellipsis)12  
หมายถึง  หนวยเดิมท่ีเปนนามท่ีอยูในประโยคกอนหนาถูกละในประโยคท่ีตามมาในตําแหนง
ประธานหรือตําแหนงกรรมของประโยค  เชน 
(10) ลินดา: "แลวตั้มมีแฟนยังคะ" 
 บักจอย: "∅1 ทําแตงาน ∅2 ไมมีเวลาหา [  ] หรอกครับ 

ตัวอยาง (10)  [  ]  เปนการละหนวยนาม  "แฟน"  โดยการไมปรากฏ
รูปคํานาม  "แฟน"  ในตําแหนงกรรมของประโยค 

1.3.2 การละหนวยเดิมท่ีเปนกริยา  (verbal ellipsis)  หมายถึง  
หนวยเดิมท่ีเปนกริยาหลัก  หรือกริยาชวย  หรือกริยาทุกตัวในประโยคกอนหนา  ถูกละในประโยค
ท่ีตามมา  ไดแก 
(11) POOH BEAR: "พ่ีRoyเปน ญ เหรอ" 

Roy: "เอย!!  พ่ี  [  ]  ผูชายครับ" 

                                                           
12 การละหนวยเดิมท่ีเปนนามเปนการละเฉพาะหนวยท่ีเปนคํานาม  ซึ่งแตกตางจากการใชสรรพนามไรรูปท่ีเปน
การละคําสรรพนาม  ท่ีเปนการอางถงึตวับุคคล 
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จากตัวอยาง  RoyตอบPOOH BEAR  โดยละคํากริยาหลัก  "เปน" 
1.3.3 การละหนวยเดิมท่ีเปนอนุพากย  (clausal ellipsis)  

หมายถึง  การละหนวยอนุพากยในประโยคท่ีตามมาท้ังหมด  ซึ่งจะพบในการตอบคําถามใช/ไม  
และคําถาม - ทําไม  ท่ีไหน  เมื่อไร  อยางไร  เชน 
 (12) พ่ีแซว: "พรุงน้ี  พิมจะเลนหองน้ีไหมครับ" 
 พิมจา: "ไมแนคะ"  

จากตัวอยาง (12)  พิมจาตอบวา  "ไมแนคะ"  เปนการตอบโดยละ
หนวยอนุพากยวา  "พรุงน้ี พิมจะเลนหองน้ี" 
(13) นํ้าฝน: "สวนใหญ พิมเลนตอนกลางวันหรือจะ พิมจาาาาาาาา" 

พิมจา: "ใชจา ตอนกอน 9 โมง เท่ียง แลวกอเย็นเลิกงานนะ ฝนละ" 
ตัวอยาง (13)  พิมจาละการถามคําถามซ้ําท่ีวา  "ฝนเลนตอน

กลางวันหรือเปลาจะ"  โดยการถามเพียงวา  "ฝนละ"  เทาน้ัน 

1.4 การใชคําเชื่อม  (conjunction) 
การใชคําเชื่อมเปนการใชคํา  เพื่อเชื่อมโยงประโยคหรือคําใหตอเน่ืองกัน  

ฮาลิเดยและฮาซาน (Halliday & Hasan, 1976)  แบงการใชคําเชื่อมในภาษาอังกฤษออกเปน  5  
ประเภท  ไดแก  การใชคําเชื่อมคลอยตาม  การใชคําเชื่อมขัดแยงกัน  การใชคําเชื่อมเปนเหตุเปน
ผล  การใชคําเชื่อมในการลําดับเวลา  และการใชคําเชื่อมความตอเน่ือง  ในงานวิทยานิพนธน้ีใช
เกณฑการวิเคราะหการใชคําเชื่อมตามเกณฑของฮาลิเดยและฮาซาน  โดยแบงเปน  1) การใช
คําเชื่อมคลอยตาม  เชน  "และ"  "หรือ"  2) การใชคําเชื่อมขัดแยงกัน  เชน  "แต"  "ถา�ก็"  3) การ
ใชคําเชื่อมเปนเหตุเปนผล  เชน  "เพราะ"  และ 4) การใชคําเชื่อมในการลําดับเวลา  เชน  "แลวก็"  
"แตกอน"  ตัวอยางการใชคําเชื่อม 
(14) นํ้าฝน: "ไมเจอกันตั้งนาน คิดถึงนาาาา" 

นํ้าฝน: "แตเพ่ือน เราชวนกลับแลวละ" 
แต  เปนคําเชื่อมแสดงความขัดแยงกัน  เน่ืองจากนํ้าฝนกลาววาตนเอง

คิดถึงผูท่ีสนทนาดวย  แตกลับคุยดวยไมได  เพราะเพื่อนชวนใหกลับบาน 

1.5 การเชื่อมโยงคํา  (lexical cohesion) 
การเชื่อมโยงคํา  เปนการแสดงการเชื่อมโยงดวยการใชคําศัพทท่ีมี

ความหมายสัมพันธกันระหวางประโยคหรือขอความท่ีนํามากอนกับประโยคหรือขอความท่ีตามมา  
ท้ังฮาลิเดยและฮาซาน (Halliday & Hasan, 1976)  และวิภา ฌาณวังสะ (Wipah 
Chanawangsa, 1986)  แบงประเภทการเชื่อมโยงคําใกลเคียงกัน  แตตางกันท่ีวิภา ฌาณวังสะ  
แยกการซ้ําออกเปนกลไกเชื่อมโยงความอีกประเภทหน่ึง  อยางไรก็ตาม  ผูวิจัยยังคงจัดการซ้ํารูป



 102

เดิม  (same item)  อยูในกลไกการเชื่อมโยงคํา  เน่ืองจากการซ้ํารูปเดิมท่ีพบสวนใหญจะเปนการ
ซ้ํารูปเดิมท่ีเปนคําหรือกลุมคํา  สวนการซ้ําโครงสรางและการซ้ําวลีพบในปริมาณที่นอยมาก   

นอกจากการซ้ํารูปเดิมแลว  ยังมีกลไกการเชื่อมโยงคําอ่ืนท่ีใชในหอง
สนทนา  ไดแก  คําปรากฏรวมกัน  (collocation)  เชน  "ถาม�ตอบ"  "เค็ม�เกลือ"  และคําพอง
ความหมาย  (synonym)  เชน  "หวัดดี�ดี13" 

1.6 ดัชนีปริจเฉท  (discourse marker)14 
ผูวิจัยเพิ่มดัชนีปริจเฉทเขามาเปนหน่ึงในกลไกเชื่อมโยงความ  เน่ืองจาก

ผูวิจัยเห็นวาดัชนีปริจเฉทเปนรูปภาษาท่ีสําคัญอีกชนิดหน่ึง  ท่ีสามารถทําใหเห็นความตอเน่ืองของ
ขอความได  (Schiffrin, 1987) ดัชนีปริจเฉทท่ีผูวิจัยพบจะมีท้ังเสียงท่ีผูสนทนาใชในการโตตอบ
กลับ  เชน  "อ้ืม"  "วา"  "โห"  "จา"  โดยเรียกวาเปนดัชนีปริจเฉทแสดงปฏิกิริยาโตตอบ  และอีกดัชนี
ปริจเฉทหน่ึงท่ีมีรูปภาษาโดยทั่วไปทําหนาท่ีเปนคําวิเศษณ15  แตเมื่ออยูในการสนทนากลับทํา
หนาท่ีเปนดัชนีปริจเฉท  เชน  "แลว"  เปนตน  ซึ่งเรียกวาดัชนีปริจเฉทแสดงการเชื่อมโยงความ  
ตัวอยางเชน 
(15) เจ: "บานอยูไหนครับ" 
 SAKI: "สมุทรปราการ" 
 เจ: "แลวเรียนไหนครับ" 
 SAKI: "สมุทรพิทยาคม" 

คําวา  "แลว"  ทําหนาท่ีเปนดัชนีปริจเฉทแสดงการเชื่อมโยงความ  ซึ่งมี
เน้ือความเพิ่มเติม  คือ  เจถามเร่ืองท่ีอยู  แลวถามเพิ่มเติมในเร่ืองของโรงเรียน  คําวา  "แลว"  ใน
การสนทนาน้ีจึงทําหนาท่ีเปนกลไกเชื่อมโยงความชนิดหน่ึง 

                                                           
13 ผูสนทนาในหองสนทนานิยมพูดคําวา  "ดี"  ซึ่งหมายความถึง  "หวัดด"ี  ดังน้ัน  ในงานวิทยานิพนธน้ี  ผูวิจัยจึง
จัดใหคําวา  "ด"ี  เปนคําพองความหมายกับคาํวา  "หวัดด"ี 
14 ในการวิเคราะหดชันีปริจเฉท  ผูวิจัยแบงดัชนีปริจเฉทออกเปน  2  ประเภท  เน่ืองจากผูวจิัยตองการใหเห็น
ความแตกตางวาการสนทนาในหองสนทนา  ผูสนทนาพยายามใชเสียงเลียนแบบเสียงท่ีพูดในชีวติประจําวันเปน
จํานวนมาก  จึงเปนท่ีนาสังเกตเกี่ยวกับการส่ือสารประเภทน้ีท่ีสามารถใชไดเพียงการพิมพเทาน้ัน  ดังน้ัน  ผูวิจยั
จึงมิไดรวมดชันีปริจเฉทท่ีพบเขาดวยกัน   
15 จากตัวอยาง (15)  คําวา  "แลว"  ไมมีความหมายประจํารูปท่ีแนนอนในตัวเอง  ทําหนาท่ีเปนดัชนีปริจเฉท
แสดงการเชื่อมโยงความ  ซึง่ตางจากคาํวา  "แลว"  ท่ีทําหนาเปนคําวเิศษณ  และมีความหมายประจํารูป  คือ  
เสร็จ  ส้ิน  จบ  เชน 

แม : ทําการบานหรือยังลูก 
ลูก : เสร็จแลวคะ แม 
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2) เกณฑท่ีใชในการนับจํานวนขอความท่ีแทรกระหวางคูถอยคํา16  

(messages in between)  ผูวิจัยมีวิธีการนับดังน้ี 
2.1 นับขอความที่อยูระหวางขอความท่ีโตตอบ  (response message)  

กับขอความท่ีอยูกอนหนา  (previous message)  ของคูถอยคํา  เชน  ขอความท่ี 5  POOH 
BEARตอบกลับข้ึนไปที่ขอความท่ี 2  ของRoy  ดังน้ัน  จึงมีจํานวนขอความท่ีแทรกอยู  2  ขอความ  
ไดแก  ขอความท่ี 3  และขอความท่ี 4  (ดูบทสนทนาไดในตัวอยาง (16)) 

2.2 ในกรณีท่ีขอความโตตอบกลับเปนขอความท่ีผูสนทนาสงซ้ํากันหลาย
ขอความและขอความอยูติดกัน  จะนับเฉพาะขอความแรกเทาน้ัน  เชน  ขอความของdul  ใน
ขอความที่ 16  17  และ  18  ในการนับจะนับเฉพาะขอความท่ี  16  เทาน้ัน  (ดูบทสนทนาไดใน
ตัวอยาง (16)) 

2.3 ถาขอความท่ีอยูกอนหนาเปนขอความท่ีมีซ้ํากันหลายขอความ  
อยางเชน  ในขอความท่ี 16  17  และ  18  ของdul  ขอความท่ีจะเปนขอความกอนหนาจะใช
ขอความสุดทาย  คือ  ขอความท่ี 18  (ดูบทสนทนาไดในตัวอยาง (16)) 

2.4 ขอความในชวงแรกของการสนทนา  ถาไมทราบขอความกอนหนาท่ี
แนนอน  ขอความท่ีแทรกระหวางคูถอยคําจะนับจากขอความท่ีอยูกอนหนาและบวก 1  เพื่อแสดง
ใหเห็นวาขอความที่แทรกจะตองมากกวาจํานวนขอความท่ีปรากฏ  เชน  ในขอความท่ี  16  มี
ขอความที่แทรกอยูกอนหนา  15  ขอความ  และเมื่อบวก 1  ดังน้ัน  ขอความที่แทรกจะเทากับ  16  
ขอความ  (ดูบทสนทนาไดในตัวอยาง (16)) 

2.5 ขอความของระบบ  (system message) จะไมมีการนับจํานวน
ขอความที่แทรกของขอความ  เน่ืองจากเปนขอความที่มิไดมีการโตตอบกลับกับขอความกอนหนา  
แตเปนขอความท่ีถูกสรางข้ึนโดยอัตโนมัติ  เมื่อผูรวมสนทนาเขาหองสนทนาและออกจากหอง
สนทนา 

2.6 ถาใน  1  ขอความ  ผูพูดสงขอความโตตอบกลับไปถึงผูรวมสนทนา  
2  คน  วิธีการนับ  คือ  จะนําขอความท่ีแทรกของท้ังสองคน  มารวมกันแลวหาคาเฉลี่ย  เพื่อทําให
ทราบคาเฉลี่ยของขอความแทรก  และเพื่อสะดวกในการกรอกขอมูลและวิเคราะหขอมูลโดยใช
โปรแกรม  GLMStat  เชน  ขอความที่ 186  PrimสงขอความถึงRoyในขอความที่ 184  ขอความท่ี
                                                           
16 ผูวิจัยศกึษาการนับจํานวนขอความที่แทรกระหวางคูถอยคาํกับกลไกเชื่อมโยงความ  เน่ืองจากในหองสนทนา
จะพบขอความที่แทรกระหวางคูถอยคาํมาก  ผูวิจัยคาดการณวาผูสนทนาจะพยายามใชกลไกเชือ่มโยงความให
มาก  เพ่ือชวยและทดแทนปญหาท่ีเกดิจากการถูกแทรกระหวางคูถอยคํา  ท้ังยงัทําใหเห็นความตอเน่ืองของ
ปฏิสัมพันธมากขึ้น 
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แทรกเทากับ  1  ขอความ  และในขอความท่ี 186  PrimยังสงขอความใหกับPOOH BEARใน
ขอความที่ 180  ขอความท่ีแทรกเทากับ  5  ขอความ  ดังน้ัน  จํานวนขอความท่ีแทรกของขอความ
ท่ี 186  คือ  (1+5)/2  หรือเทากับ  3  ขอความ 

(16) ตัวอยางการสนทนาในหองสนทนา 
1. พริม [4] : "ไมจริงอะ..วันน้ันเราเห็นพาลูกไปหาหมออยูเลย"  
2. R O Y O-> [49] : "นาน สิ พู เบ่ือ อะไร เหรอ แฟน ไมมารับ เหรอ"  
3. dul [171] : "ล ก ล โลภ โกรธ หลง ทําใหโลกวุนวายอยูทุกวันน้ีครับพิมมมมมมม"  
4. dul [171] : "ล ก ล โลภ โกรธ หลง ทําใหโลกวุนวายอยูทุกวันน้ีครับพิมมมมมมม"  
5. POOH BEAR [228] : "ปาว กอไมคุยกันเลย"  
6. R O Y O-> [49] : "ไป โนน...... พริม กลับมา "  
7. พริม [4] : "ขอ mail หนอยสิจะ สาวนอย จะไดสงการดไปให เอาปะ"  
8. R O Y O-> [49] : "คุย กัน มือ ระวิง บอก ไมคุย"  
9. POOH BEAR [228] : "nanmay68@hotmail.com"  
10. R O Y O-> [49] : "พู มีแฟน ยังอะ ?"  
11. พริม [4] : "เอะ..roy นายใหเรายังอะ"  
12. R O Y O-> [49] : "พ่ีพริม เคา จาชวยหาให นะ"  
13. R O Y O-> [49] : "ไร mail เหรอ"  
14. POOH BEAR [228] : "ไมเปนไร"  
15. พริม [4] : "โธถัง..กะละมัง ถงัแตก พ่ีเองยงัหาไมไดเลย"  
16. dul [171] : "พ ห ช ก็คืออักษรท่ีดีครับ พอเพียง รูจกัให เเละชางเขาเถอะครับพิม"  
17. dul [171] : "พ ห ช ก็คืออักษรท่ีดีครับ พอเพียง รูจักให เเละชางเขาเถอะครับพิม"  
18. dul [171] : "พ ห ช ก็คืออักษรท่ีดีครับ พอเพียง รูจกัให เเละชางเขาเถอะครับพิม" 
19. พริม [4] : "กอรอ roy อยูไง" 
20. พริม [4] : "5555555555555"  
21. R O Y O-> [49] : "ตกลงมีแฟน ยัง ครับ ?"  
22. พิมจา [64] : "อาราย ดุล ยังทายไมเสร็จอีกเหรอ" 
23. R O Y O-> [49] : "เหวอออออออออออออออออ"  
24. R O Y O-> [49] : "เหวอออออออออออออออออ"  
 

3.2.2 การวิเคราะหการมอบผลัด 
ในการวิเคราะหการมอบผลัด  ผูวิจัยวิเคราะหหากลวิธีมอบผลัดท่ีใชมากที่สุดใน

การสนทนาในหองสนทนา  ซึ่งผูวิจัยไดต้ังสมมติฐานไววากลวิธีมอบผลัดท่ีพบมากท่ีสุดในหอง
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สนทนา  คือ  การเรียกชื่อ  ในการวิเคราะหการมอบผลัดน้ี  ผูวิจัยไดแบงรายละเอียดออกเปน
ข้ันตอนในการวิเคราะหและเกณฑการวิเคราะหกลวิธีมอบผลัด  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 
•••• ขั้นตอนการวิเคราะหการมอบผลัด 
ผูวิจัยวิเคราะหหากลวิธีมอบผลัดในหองสนทนา  โดยนําเกณฑของแซคสและ

คณะ (Sacks et al., 1974)  ท่ีศึกษากฎการมอบผลัดในการสนทนาท่ีเห็นหนากัน  และการศึกษา
กลวิธีมอบผลัดท่ีเกิดข้ึนในหองสนทนาของลันสฟอรด (Lunsford, 1996)  และเชอรน่ี (Cherny, 
1999)  ประกอบการพิจารณาหากลวิธีมอบผลัดในหองสนทนา (ดูรายละเอียดในเกณฑการ
วิเคราะหกลวิธีมอบผลัดในหัวขอถัดไป)  ในการพิจารณากลวิธีในการมอบผลัด  ผูวิจัยจะพิจารณา
จากแผนภูมิปฏิสัมพันธ  เพื่อทําใหเห็นความสัมพันธระหวางผลัดในการคนหาวาผลัดใดเชื่อมโยง
กับผลัดใด  จากน้ัน  พิจารณากลวิธีท่ีใชในทุกขอความท่ีมีการมอบผลัด  โดยวิเคราะหท้ังผลัดท่ีมี
ผูรับและผลัดท่ีไมมีผูรับ  รายละเอียดข้ันตอนในการวิเคราะหมีดังตอไปน้ี 

1) วิเคราะหหากลวิธีมอบผลัดในหองสนทนา  โดยพิจารณาจากแผนภูมิ
ปฏิสัมพันธในหองสนทนา  (ดูแผนภูมิปฏิสัมพันธไดในภาคผนวก ง)  และพิจารณาที่ตัวอักษร  S  
ซึ่งเปนจุดท่ีมีการเปลี่ยนผูพูดและมีการมอบผลัด  อยางไรก็ตาม  การวิเคราะหกลวิธีมอบผลัดเปน
การพิจารณาแผนภูมิในทางตรงขามกับการวิเคราะหกลไกเชื่อมโยงความ  กลาวคือ  กลวิธีมอบ
ผลัดเปนการศึกษาจากผลัดเร่ิมไปยังผลัดรับ  ดังน้ัน  จากตัวอยาง (1')  ผูวิจัยจะพิจารณาจาก
ขอความที่ 484 วาขอความน้ีถูกสงไปยังขอความใด  มีผูรับผลัดหรือไม  ผูสนทนาใชกลวิธีใดใน
การมอบผลัดใหแกผูสนทนาคนอ่ืน 

2) นับความถ่ีของการใชกลวิธีมอบผลัดในแตละขอความ  เชน  จากตัวอยาง 
(1')  ขอความท่ี 484   SAKIกลาววา  "เจหวัดดี"  ผูสนทนามีการใชกลวิธีมอบผลัดท้ังหมด  2  
กลวิธี  ไดแก  กลวิธีการเรียกชื่อ  และกลวิธีการทักทาย  (ดูรายละเอียดเกณฑการวิเคราะหกลวิธี
มอบผลัดในหัวขอถัดไป) 

3) บันทึกความถ่ีของกลวิธีมอบผลัดท่ีใชในแตละขอความลงใน  Microsoft 
Excel 

4) นําขอมูลท่ีบันทึกมาวิเคราะหวากลวิธีมอบผลัดใดที่พบในหองสนทนามาก
ท่ีสุด  ท้ังยังพิจารณาวากลวิธีใดท่ีผูสนทนาใชแลวมีผูรับผลัด  และกลวิธีใดท่ีผูสนทนาใชแลวไมมี
ผูรับผลัด  เพราะเหตุใด  เพื่อชวยในการคนหาขอสรุปของความตอเน่ืองท่ีเกิดข้ึนในการสนทนาใน
หองสนทนา 
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•••• เกณฑการวิเคราะหกลวิธีมอบผลัด   
ผูวิจัยไดใชแนวทางการศึกษากลวิธีมอบผลัดจากแซคสและคณะ (Sacks et al., 

1974)  ลันสฟอรด  (Lunsford, 1996)  และเชอรน่ี  (Cherny, 1999)  กลาวคือ  แซคสและคณะ 
(Sacks et al., 1974)  ศึกษาการสนทนาท่ีเห็นหนากัน  โดยแบงกฎการมอบผลัดเปนกฎ  3  กฎ  
ไดแก  1) ผูพูดคนปจจุบันเลือกผูพูดคนถัดไป  กลวิธีท่ีใชในการมอบผลัด  ไดแก  การถามคําถาม  
และพิจารณาจากคูถอยคํา  โดยรวมกับการเรียก  การถามซํ้าถอยคํากอนหนา  และการใชการถาม
ซ้ํา  (tag questions)  2) ผูพูดคนถัดไปเลือกตนเองในการพูด  กลวิธีในการเลือกตนเอง  คือ  ถาผู
พูดพูดกอนก็จะไดผลัดน้ัน  หรืออาจใช  "well"  "but"  "and"  "so"  ในการเร่ิมการพูด  และ 3)  ผูพูด
คนปจจุบันดําเนินการพูดตอไป  กลวิธีมอบผลัดท่ีใช  เชน  การใชถอยคําท่ีไมสมบูรณ  (utterance 
incompletor)  เปนตน  สวนลันสฟอรด  (Lunsford, 1996)  ซึ่งศึกษาการสนทนาในไออารซี  
กลาววากลวิธีมอบผลัดท่ีพบมี  3  กลวิธี  คือ  1) การเรียกชื่อของผูรวมสนทนาท่ีปรากฏบนหนาจอ
การสนทนา  2) การถามคนในหองสนทนา  เชน  "age/sex check17"  และ  3) การพูดเพื่อใหผูรวม
สนทนาแสดงปฏิกิริยาโตตอบ  เชน  พูดเก่ียวกับการถูกคุกคามทางเพศของผูหญิง  สวนเชอรน่ี  
(Cherny, 1999)  ซึ่งศึกษาการสนทนาในมัด  (MUD)  กลาววากลวิธีมอบผลัดท่ีพบในมัด  ไดแก  
การเรียกชื่อ  การพิจารณาจากคูถอยคํา  เชน  เมื่อผลัดแรกเปนการถาม  ผลัดท่ีสองสามารถคาด
เดาไดวาจะเปนคําตอบ  การใชคําเร่ิมในการพูด  (appositional beginnings)  เชน  "well"  "so"  
เปนตน   

จากการศึกษาเกณฑท้ังหมดท่ีไดกลาวมา  รวมกับการวิเคราะหจากขอมูลพบวา  
การเรียกชื่อ  (รวมถึงการใชคําเรียกญาติและคําสรรพนาม)  และการถาม  เปนกลวิธีท่ีพบท้ัง  3  
งานวิจัย  ผูวิจัยจึงจัดใหเปนกลวิธีมอบผลัดในหองสนทนา  นอกจากการเรียกชื่อและการถามแลว  
ผูวิจัยจัดใหการลาและการทักทายเปนกลวิธีมอบผลัดดวย  เน่ืองจากกลวิธีมอบผลัดท้ัง  2  กลวิธี
พบบอยในการสนทนาในหองสนทนา  นอกจากน้ัน  ในการสนทนาในหองสนทนา  ผูวิจัยพบการใช
ประโยคบอกเลาในการสงผลัด  และยังมีการมอบผลัดโดยดวยการอวยพร  การขอโทษ  การสั่ง  
เปนตน  ดังน้ัน  ผูวิจัยจึงจัดเปนกลวิธีบอกเลาและกลวิธีอ่ืนๆ  ผูวิจัยเรียกวากลวิธีอ่ืนๆ  เน่ืองจาก
จากการวิเคราะหกลวิธีเหลาน้ีพบในจํานวนไมมากนัก  จึงจัดไวในกลวิธีอ่ืนๆ  ในการวิเคราะห
กลวิธีเหลาน้ีผูวิจัยจะพิจารณาจากรูปคําและรูปประโยคที่ใช  ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

1 การเรียกชื่อ  ผูวิจัยจะพิจารณาจากชื่อท่ีปรากฏในขอความน้ัน  
ตัวอยางเชน 

                                                           
17 age/sex check  เปนคําถามท่ีผูสนทนาชาวตางชาตินิยมถามกันมาก  ซึ่งหมายถึง  ผูถามตองการถามผู
สนทนาในหองสนทนาวามีอายเุทาไรและเปนเพศอะไร 
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(17) ROY: "พู มีแฟนยังอะ?" 
Royเลือกผูพูดคนถัดไป  ดวยการเรียกชื่อ  "พู"   
2 การถาม  เปนการพิจารณาจากรูปประโยคท่ีใช  ซึ่งเปนการใชประโยค

คําถาม  เชน  จากตัวอยาง (17)  นอกจากผูพูดจะใชการเรียกชื่อในการมอบผลัดแลว  ผูพูดยังใช
การถามคําถาม  ในการมอบผลัดใหผูอ่ืนตอไปดวย  คือ  "มีแฟนยังอะ?" 

3 การทักทาย  ผูวิจัยจะพิจารณาจากคําท่ีเปนการทักทาย  เชน  SAKIกลาว
วา  "เจหวัดดี"  คําวา  "หวัดดี"  เปนกลวิธีมอบผลัดโดยการใชคําทักทายผูสนทนาอีกฝาย  ซึ่ง
สามารถคาดเดาไดวาจะเกิดการทักทายตอบ 

4 การลา  ในกลวิธีน้ีจะปรากฏคําท่ีแสดงถึงการลา  เชน  คําวา  "บาย"  "ไป
ดีกวา"  "กลับนะ"  ดังจะเห็นไดจากตัวอยาง (18)   
(18) วุนนนนนนนน [28]: "ไปดีกาาาาาาาาาาาาาาา บายนะ นกแมนนนน" 
 NOKMAN [139]: "bye วุน" 

จากตัวอยาง (18)  วุนใชกลวิธีการลาในการมอบผลัดใหแกNOKMAN  ซึ่ง
พิจารณาไดจากคําวา  "ไปดีกาาาาาาาาาาาาาาา บายนะ" 

4. การบอกเลา  หมายถึง  การใชประโยคบอกเลาในการมอบผลัด  โดยจะ
พิจารณาควบคูไปกับการเกิดคูถอยคํา  ตัวอยางเชน   
(19) แนน [147]: "หนุมชื่อเหมือนเพ่ือนแนนเลยคะ" 
 หนุม [193]: "ชายยย�." 
 หนุม [193]: "ใชหรือเปลานอออ" 

จากตัวอยาง (19)  แนนใชกลวิธีการบอกเลา  และเกิดคูถอยคําในการโตตอบ  
นอกจากน้ัน  ผูพูดยังใชกลวิธีการเรียกชื่อในการมอบผลัดอีกดวย 

5. อ่ืนๆ  เปนกลวิธีท่ีรวมถึงการใชคําอวยพร  การขอโทษ  และการวากลาว  
เปนตน  ผูวิจัยจัดแยกเปนกลวิธีอ่ืนๆ  เน่ืองจากจากการวิเคราะหกลวิธีเหลาน้ีพบในจํานวนไมมาก
นัก  จึงจัดไวในกลวิธีอ่ืนๆ  ตัวอยางเชน 
- การอวยพร  เชน   
(20) tp [19]: "เพลง .. บายยยยย บายยยยย จาาาาา .. ขอใหมคีวามสุข ทุกๆวันเลยนะ .." 
 เพลง +O [235]: "โชคดีเชนกันจะ tp" 

ตัวอยาง (20)  tpมอบผลัดใหกับเพลง  โดยใชกลวิธีการเรียกชื่อ  การลา  
และยังใชการอวยพรใหเพลง  โดยผูวิจัยพิจารณาจากที่tpกลาววา  "ขอใหมีความสุข"  ซึ่งเพลงก็
กลาวโตตอบวาขอใหtpมีความสุขเชนกัน 
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- การขอโทษ  เชน 
(21) มาไมบอก [165]: "ฮัทถามไรผมปาวคาบ อิอิอิ ผมไมเห็นคาบ โทษทีนะ" 
 Kryro [212]: "ปาวถามอะ..ไมตองเกรงใจนะ ตามสบายถือซะวาเปนหองของ ..นัท..ก็แลวกัน.....อิอิอิ.." 

ตัวอยาง (21)  มาไมบอกไมแนใจวาฮัท  (Kryro)  พูดกับตนเองหรือไม  จึง
ถามและกลาวคําวา  "ขอโทษ"  เพราะตนเองมองหนาจอไมทัน  ซึ่งเปนการมอบผลัดโดยใชกลวิธี
การถาม  การเรียกชื่อ  และการขอโทษ 
 
 
 
- การวากลาว  เชน 
(22) neo O-> [197]: "ลินดาข้ีจุๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ" 
 ไมไดรับการโตตอบจากลินดา 

ตัวอยาง (22)  ลินดากําลังพูดอยูกับบักจอยวาตนเองสวยและมีคนมาจีบ
หลายคน  neoซึ่งไมไดสนทนากับลินดา  จึงพูดแทรก  โดยการกลาววา  "ลินดาข้ีจุ"  แตก็ไมไดรับ
คําตอบอะไรจากลินดา 
 

หลังจากท่ีไดศึกษาเกณฑของกลวิธีมอบผลัดท่ีใชในหองสนทนาแลว  ผูวิจัยจะ
กลาวถึงเกณฑในการพิจารณาวาขอความใดมอบผลัดแลวมีผูรับผลัดและขอความใดมอบผลัด
แลวไมมีผูรับผลัด  ซึ่งสามารถพิจารณาไดดังน้ี 

1. ขอความท่ีไมมีผูรับผลัด  ในงานวิทยานิพนธน้ี  จะหมายถึง  ขอความที่
ไมไดรับการโตตอบกลับ  ไมมีผูใดรับผลัดน้ัน  ซึ่งผูวิจัยพบขอความท่ีไมมีผูรับผลัด  2  แบบ  ไดแก   

1.1 ขอความที่ไมไดตอเน่ืองกับขอความกอนหนา  กลาวคือ  เปน
ขอความที่ข้ึนเร่ืองใหม  สัญลักษณท่ีจะพบในขอความน้ีบนแผนภูมิปฏิสัมพันธ  คือ   

1.2 ขอความท่ีมีความตอเน่ืองหรือยังคงเปนเร่ืองเดียวกับขอความกอน
หนา  แตไมไดรับการโตตอบกลับ  ขอความเหลาน้ีจะมีกลวิธีการเรียกชื่อหรือกลวิธีการถามรวมอยู
ดวย  (ดูตัวอยาง (24))  หรือกลวิธีการเรียกชื่อรวมกับกลวิธีการบอกเลา  ดังตัวอยาง (23)  ใน
ขอความที่ 667  มารเฒาใชกลวิธีการเรียกชื่อรวมกับกลวิธีการบอกเลา  แตก็ไมไดรับการโตตอบ
จากเหมือนสวย 

(23) การสนทนาระหวางเหมือนสวยกับมารเฒา 
644. มารเฒา  N S "วุย�ครายอะ มาแซวเจสวยอะ กากกกกกกกก" 



 109

646. เหมือนสวย  R S "กากกกกก ครายอะ ตอนชื่อเดิม กอมี หนุมบานนอก ไรกอ
ไมรูวุย น่ีมาอีกและ" 

653. มารเฒา  R S "เจสวย ปะปา yong  ของตางดาวเองแหละ 55555" 
657. เหมือนสวย  R S "ออ ตาพ่ียงเหรอ �นองฯ เองคา" 
667. มารเฒา เหมือนสวยไมตอบ R  "เจสวย เราหนาแตกแยวหละ หุหุหุมายชายปะปาyongอะ" 
 

ตัวอยาง (24)  ขอความท่ีไมมีผูรับผลัด  คือ  ขอความท่ี 166  ซึ่งใชกลวิธี
การเรียกชื่อรวมกับกลวิธีการถาม 
 

(24) การสนทนาระหวางBกับปน 
143. B  N S ""ปนยังไมตอบเลยวาทํางานท่ีไหน" 
149. ปน  R S "ทําแถวพระประแดง บีละ" 
155. B  R S "และทําเกี่ยวกับอะไร" 
166. ปน Bไมตอบ R   "เปน CUSTOMER SERVICE จะ บีละตอบดวยละ" 

2. ขอความท่ีมีผูรับผลัด  ในงานวิทยานิพนธน้ี  จะหมายถึง  ขอความท่ีไดรับ
การโตตอบกลับ  ซึ่งจะเกิดคูถอยคําข้ึน18  ดังตัวอยาง (25)  ขอความท่ี 52  บักจอยมอบผลัด  โดย
ใชกลวิธีการเรียกชื่อและกลวิธีการบอกเลา  ซึ่งไดรับการโตตอบจากลินดาในขอความท่ี 59  และ
ลินดาก็มอบผลัดตอ  โดยใชกลวิธีการถาม  ในขอความท่ี 6319  บักจอยก็มอบผลัด  โดยใชกลวิธี
การบอกเลา  ซึ่งก็ไดรับการโตตอบกลับจากลินดาในขอความที่ 78  อยางไรก็ตาม  ในขอความที่ 
78  น้ีแตกตางจากขอความท่ี 667  ในตัวอยาง (23)  เน่ืองจากขอความที่ 78  เปนการโตตอบท่ีมี
การบอกเลาเฉยๆ  ไมไดมีการมอบผลัดเหมือนขอความท่ี 667  ท่ีผูสนทนามีการเลือกผูพูดคน
ถัดไป  โดยการเรียกชื่อ  หรือมีการใชคําถามเหมือนในตัวอยาง (24)  ดังน้ัน  ในขอความที่ 78  
ผูวิจัยจึงไมไดระบุวาบักจอยไมตอบ  ผูวิจัยวิเคราะหวาขอความน้ีไมมีการมอบผลัดเปนขอความท่ี
สิ้นสุดการสนทนาของเร่ืองน้ี  เพราะเน่ืองจากในขอความตอไปบักจอยข้ึนเร่ืองใหม  คือ  ถาม
เก่ียวกับอายุของลินดา  ซึ่งไมไดเก่ียวของกับเร่ืองชื่อของบักจอยเลย 

                                                           
18 เน่ืองจากระบบการมอบผลัดท่ีแซคสและคณะ (Sacks et al., 1974)  เสนอน้ันไมสามารถใชอธิบายการ
สนทนาในหองสนทนาได  เพราะผูพูดแตละคนไมจาํเปนตองรอผลัดใหวางกอน  แตจากการวเิคราะหปฏิสัมพันธ
ก็พบการโตตอบของคูถอยคาํในหองสนทนา  ผูวิจัยจึงใหจดุท่ีมีการเปล่ียนผูพูดเปนจดุท่ีมีการเปล่ียนผลัดและ
วิเคราะห ณ จุดน้ันวา มกีารใชกลวิธีอะไรบาง  เสมือนเปนกลวิธีการมอบผลัด 
19 ขอความท่ี 63  มีการมอบผลัด  ผูวิจยัพิจารณาจากการท่ีมขีอความท่ีโตตอบกลับขอความท่ี 63  น่ันคือ  
ขอความท่ี 78  ซึ่งทําใหเกิดคูถอยคํา 
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(25) การสนทนาระหวางลินดากับบักจอย 
52. บักจอย N S "ปกตินะ ไมคอยมใีครคยุกับจอยหรอกวันเน๊ียมีลินดาคนแรกน้ีแหละท่ีคุย" 
59. ลินดา R S "หรอคะทําไมละคะรูเหตุผลรึเปลาท่ีเคาไมคุยดวยนะ" 
63. บักจอย R S "สงสัยชื่อเชยมัง๊" 
78. ลินดา R  "ก็ไมเชยนิคะ" 

 
3.2.3 การวิเคราะหความเกี่ยวของของเร่ืองท่ีสนทนา 
การวิเคราะหความเก่ียวของของเรื่องท่ีสนทนา  เปนการศึกษาเก่ียวกับเร่ืองท่ีผู

สนทนาพูดคุยกันวาในการโตตอบน้ันเร่ืองท่ีผูสนทนาพูดคุยกันมีความสัมพันธเก่ียวของกันอยางไร  
ในหัวขอน้ี  ผูวิจัยจะกลาวเก่ียวกับข้ันตอนการวิเคราะห  และเกณฑท่ีใชในการวิเคราะหความ
เก่ียวของของเรื่องท่ีสนทนา  ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 

•••• ขั้นตอนการวิเคราะหความเกี่ยวของของเร่ืองท่ีสนทนา 
ผูวิจัยจะวิเคราะหวาวิธีการใดท่ีผูสนทนาใชในการรักษาความเก่ียวของของเรื่องท่ี

สนทนามากท่ีสุดในการสนทนาในหองสนทนา  เพื่อทําใหเห็นความเช่ือมโยงและความสัมพันธของ
ขอความการสนทนา  และชวยในการหาคําตอบท่ีวาทําไมผูสนทนาในหองสนทนาจึงเขาใจกันได  
ถึงแมวาจะมีขอจํากัดในการสื่อสารประเภทน้ี  นอกจากน้ัน  การวิเคราะหความเก่ียวของของเรื่อง
ท่ีสนทนายังชวยในการวิเคราะหการเชื่อมโยงความและการมอบผลัดดังท่ีไดกลาวไวขางตนอีกดวย  
รายละเอียดข้ันตอนในการวิเคราะหความเก่ียวของของเรื่องท่ีสนทนา  มีดังตอไปน้ี 

1) วิเคราะหวิธีการท่ีผูสนทนาในหองสนทนาใชในการรักษาความเก่ียวของ
ของเร่ืองท่ีสนทนา  ตามเกณฑของแฮร่ิง  (Herring, 2002)  ซึ่งการศึกษาความเก่ียวของของเรื่องท่ี
สนทนาจะพิจารณาจากขอความโตตอบไปยังขอความกอนหนาน้ัน  เชนเดียวกับการศึกษากลไก
เชื่อมโยงความ  และพิจารณาแผนภูมิปฏิสัมพันธในหองสนทนาประกอบการวิเคราะห 

2) นับความถ่ีของวิธีการท่ีผูรวมสนทนาใชในการรักษาความเก่ียวของกับ
เร่ืองท่ีสนทนาในแตละขอความ  เชน   
 (26) พริม [4] : "ขอ mail หนอยสิจะ สาวนอย จะไดสงการดไปให เอาปะ" 
 POOH BEAR [228] : "nanmay68@hotmail.com" 

ตัวอยาง (26)  POOH BEARใชวิธีการรักษากฎ  (R1)  ในการโตตอบ  ดังน้ัน  
ผูสนทนาใชวิธีการ  1  วิธีการ  (ดูรายละเอียดวิธีการรักษาความเก่ียวของของเร่ืองท่ีสนทนาไดใน
หัวขอถัดไป) 

3) บันทึกความถ่ีท่ีไดใน  Microsoft Excel 
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4) นําขอมูลท่ีบันทึกมาวิเคราะหหาวาวิธีการใดท่ีผูรวมสนทนาใชในการรักษา
ความเก่ียวของของเรื่องท่ีสนทนามากท่ีสุด 

 
•••• เกณฑท่ีใชในการวิเคราะหความเกี่ยวของของเร่ืองท่ีสนทนา  พิจารณา

จากเกณฑของแฮร่ิง  (Herring, 2002)  ซึ่งเปนการดัดแปลงจากการศึกษากฎดานความสอดคลอง  
(maxim of relation)  ของไกรซ  (Grice, 1975)  เพื่อใชบอกความเก่ียวของของคูถอยคําใน
แผนภูมิปฏิสัมพันธ  ซึ่งถอยคําโตตอบอาจจะเก่ียวของหรือไมเก่ียวของกับเร่ืองท่ีสนทนาก็ได  
เกณฑท่ีใชในการวิเคราะหน้ีแยกออกเปน  6  ประเภท  (ดูตัวอยางไดจากบทท่ี 2  ความเก่ียวของ
ของเร่ืองท่ีสนทนา)  ไดแก 

1) การรักษากฎ  (observation of relevance: R120)  คือ  การตอบท่ีตรงกับ
เร่ืองท่ีสนทนา 

2) การทากฎ  (flouting of relevance: R2)  คือ  การตอบท่ีไมตรงกับเร่ืองท่ี
สนทนา  แตผูพูดสามารถเขาใจไดวาผูฟงตอบตรงกับเร่ืองท่ีสนทนา 

3) การละเมิดกฎโดยจงใจ  (violation of relevance: R3)  คือ  การตอบท่ีไม
ตรงกับเร่ืองท่ีสนทนา  และผูสนทนาไมสามารถเขาใจไดโดยทันที 

4) การโตตอบท่ีไมเก่ียวของกับเร่ืองสนทนาโดยจงใจ  (violation of 
relevance non-sequitur or loosened relevance - loosened coherence: IR421)  คือ  การ
โตตอบท่ีไมสามารถบอกความเก่ียวของกับเร่ืองขางตนไดหรือเปนการโตตอบเพียงเพื่อตองการให
เกิดปฏิสัมพันธโตตอบกลับเทาน้ัน  เน่ืองจากผูสนทนายังคงตองการมีสวนรวมในการสนทนาตอไป  
โดยไมไดคํานึงวาการโตตอบจะเก่ียวของกับเร่ืองท่ีสนทนามากนอยเพียงใด 

5) การโตตอบท่ีไมเก่ียวของกับเร่ืองท่ีสนทนาโดยไมจงใจหรือผลัดท่ีเกิดข้ึน
โดยบังเอิญไมไดต้ังใจ  (accidental turns or intentionally no coherence: IR5)  คือ  การสนทนา
โตตอบท่ีเกิดข้ึน  โดยมิไดต้ังใจ  อาจเกิดจากการโตตอบผิดคน  เน่ืองจากผูสนทนากําลังสนทนา
กับคนหลายคนในเวลาเดียวกัน  หรือตอบผิดหองสนทนา  เน่ืองจากผูสนทนาสนทนากับผูอ่ืนใน
หลายหองสนทนาในเวลาเดียวกัน  เปนตน 

6) การข้ึนหัวขอสนทนาใหมหรือไมมีความเก่ียวของกับเร่ืองท่ีสนทนาเลย  
(introduce new topic or irrelevance: IR6)  คือ  การเปลี่ยนหัวขอสนทนาใหเปนหัวขอใหม  ซึ่ง
มิไดเก่ียวของกับเร่ืองท่ีสนทนากอนหนาน้ัน 

                                                           
20 R  ยอมาจาก  Relevance  หมายถึง  ความเกีย่วของ 
21 IR  ยอมาจาก  Irrelevance  หมายถงึ  ความไมเกี่ยวของ 
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ความแตกตางของ  R1  จนถึง  IR6  เปรียบไดกับมาตราสวน  (scale)  โดย
เร่ิมตนจากการโตตอบในเรื่องท่ีเก่ียวของกันมากท่ีสุดไปจนถึงไมเก่ียวของกันเลย  กลาวคือ   

R1  เปนการตอบท่ีตรงประเด็นมากท่ีสุด  ผูฟงสามารถเขาใจไดในทันที   
R2  ผูฟงตองใชการตีความเพิ่มข้ึนอีก  1  ข้ัน  แตผูฟงก็ยังสามารถเขาใจได

ไมยากนัก   
R3  ผูฟงตองใชการตีความท่ีมากกวา  R2  การตอบยังคงเปนการตอบท่ี

เก่ียวของกับเร่ืองท่ีสนทนากัน  ถึงแมวาจะยากในการเขาใจ  ผูฟงตองมีความรูเบ้ืองหลังและ
วัฒนธรรมรวมกัน  จึงจะสามารถเขาใจได   

IR4  การตอบจะไมเก่ียวของกับเร่ืองท่ีสนทนาซึ่งเกิดจากความจงใจของผู
สนทนาหรือเปนการโตตอบท่ีตองการเพียงปฏิสัมพันธตอบกลับเทาน้ัน  ซึ่งผูพูดไมคํานึงวาเร่ืองท่ี
ตอบจะเก่ียวของกันหรือไม   

IR5  เปนการตอบท่ีไมมีความเก่ียวของกับเร่ืองท่ีสนทนาเลย  เปนการโตตอบ
ท่ีผิดหอง  ตอบผิดคน  ดวยเหตุเพราะระบบการสนทนาในหองสนทนาเอ้ืออํานวยใหผูพูดสามารถ
พูดกับคนหลายคนในเวลาเดียวกันได   

IR6  เปนการเร่ิมเร่ืองสนทนาใหมเลย  ไมมีความเก่ียวของกับการสนทนาเดิม
เลย  อยางไรก็ตาม  เกณฑท่ีผูวิจัยใชในการศึกษาความเก่ียวของของเรื่องท่ีสนทนา  ผูวิจัยจะใช  
R1 - IR5  เทาน้ัน  เน่ืองจากการศึกษาความเก่ียวของของเรื่องท่ีสนทนาเปนการศึกษาเฉพาะ
ขอความที่โตตอบกลับเทาน้ัน  IR6  ซึ่งเปนการข้ึนหัวขอสนทนาใหม  จึงไมใชขอความโตตอบกลับ  
ดังน้ัน  เกณฑท่ีผูวิจัยใชในการวิเคราะหความเก่ียวของของเร่ืองท่ีสนทนาจึงไมมี  IR6  

 

ในบทตอไป  ผูวิจัยจะนําเสนอผลการวิเคราะหของการเชื่อมโยงความ  เพื่อให
เขาใจเก่ียวกับกลไกเช่ือมโยงความท่ีใชในหองสนทนา  และนําเสนอผลการศึกษาความสัมพันธ
ระหวางจํานวนขอความท่ีแทรกกับจํานวนชนิดของกลไกเชื่อมโยงความ  และในบทท่ี 5  และบทท่ี 
6  ผูวิจัยจะนําเสนอผลการวิเคราะหการมอบผลัด  และความเก่ียวของของเร่ืองท่ีสนทนา  
ตามลําดับ 



บทท่ี  4 
 

การเช่ือมโยงความ 

 
ในการศึกษาความตอเน่ืองของปฏิสัมพันธในหองสนทนาการศึกษาการเช่ือมโยง

ความเปนองคประกอบท่ีสําคัญอีกองคประกอบหน่ึง  เน่ืองจากการเชื่อมโยงความเปนสิ่งสําคัญท่ี
จะทําใหทราบวาขอความมีความตอเน่ืองกัน  และกลไกเชื่อมโยงความเปนสิ่งแรกท่ีบอกถึงการ
เชื่อมโยงของขอความ  เพราะสามารถเห็นไดจากโครงสรางผิวของขอความ  กลาวคือ  เห็นไดจาก
รูปแทนตางๆ ท่ีปรากฏ  ไดแก  1) การอางถึง  2) การแทนท่ี  3) การละ  4) การใชคําเชื่อม  5) การ
เชื่อมโยงคํา  และ  6) ดัชนีปริจเฉท  ดังน้ัน  กลไกเชื่อมโยงความจึงเปนเครื่องมือท่ีชวยใหท้ังผูพูด
และผูฟงสามารถเขาใจความหมายที่ปรากฏใหเห็นบนขอความท่ีสนทนาได  การศึกษาการ
เชื่อมโยงความจึงชวยในการศึกษาความตอเน่ืองของปฏิสัมพันธไดเปนอยางดี  และจากการศึกษา
การสนทนาในหองสนทนา  ผูวิจัยจะนําเสนอผลท่ีไดใน  2  ประเด็น  คือ  1) กลไกเชื่อมโยงความท่ี
พบในหองสนทนา  และ  2) ความสัมพันธระหวางจํานวนขอความท่ีแทรกระหวางคูถอยคํากับ
กลไกเชื่อมโยงความ  ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 

4.1 กลไกเชื่อมโยงความ 

 
ในการวิเคราะหกลไกเชื่อมโยงความ  ผูวิจัยจะนําเสนอกลไกเชื่อมโยงความท่ีพบ

ในหองสนทนา  และแสดงผลการนับจํานวนความถ่ีและรอยละของการใชกลไกเชื่อมโยงความ  
เพื่อทําใหทราบวากลไกเชื่อมโยงความใดท่ีผูสนทนาเลือกใชในการสนทนาในหองสนทนา  จากน้ัน  
ผูวิจัยจะนําเสนอใหเห็นวาจํานวนขอความท่ีแทรกระหวางคูถอยคํากับกลไกเช่ือมโยงความมี
ความสัมพันธกันอยางไร  เพื่อตรวจสอบวา  "ถาจํานวนขอความที่แทรกระหวางคูถอยคํามีมาก  
กลไกเชื่อมโยงความจะมีมากชนิด"  เปนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไวหรือไม 
 

•••• กลไกเชื่อมโยงความท่ีพบในหองสนทนา 
จากการพิจารณากลไกเชื่อมโยงความท่ีพบในหองสนทนา  ซึ่งใชเกณฑของฮาลิ

เดยและฮาซาน (Halliday & Hasan, 1976)  และวิภา ฌาณวังสะ (Wipah  Chanawangsa, 
1986)  เปนพื้นฐานในการวิเคราะห  ผูวิจัยพบกลไกเชื่อมโยงความท่ีผูรวมสนทนาใชในหอง
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สนทนา  6  กลไก  ไดแก  กลไกการอางถึง  กลไกการแทนท่ี  กลไกการละ  กลไกการใชคําเชื่อม  
กลไกการเชื่อมโยงคํา  และกลไกที่เปนดัชนีปริจเฉท  ดังมีรายละเอียดและตัวอยางในตารางท่ี 4.11 

ตารางที่ 4.1  กลไกเชื่อมโยงความท่ีพบในหองสนทนา 
กลไกเชื่อมโยงความในหองสนทนา 

การอางถึง  (Reference - R) ตัวอยาง รหัส 
1. การอางถงึบุคคล 
1.1 บุรุษสรรพนาม 
1.2 การเรียกชือ่ 
1.3 คําเรียกญาต ิ
1.4 สรรพนามไรรูป 

2. การอางถงึส่ิงท่ีชีเ้ฉพาะ 
3. การอางถงึโดยการเปรียบเทียบ 

 
ฉัน  เรา  ผม  เคา  หนู  คุณ  นาย  เธอ  แก 
Roy  พริม  คะนา  พิมจา   
พ่ี  นอง 
ไมปรากฏรูปของคาํสรรพนาม 
น่ี  น้ี  ท่ีน่ัน  โนน 
กวา 

R1 
R1.1 
R1.2 
R1.3 
R1.4 
R2 
R3 

การแทนที่  (Substitution - S) ตัวอยาง รหัส 
 ทํานองน้ัน  อยางน้ัน  เหมือนกัน S1 

การละ  (Ellipsis - E) ตัวอยาง รหัส 
1. การละหนวยเดิมท่ีเปนนาม   
2. การละหนวยเดิมท่ีเปนกริยา 
 
3. การละหนวยเดิมท่ีเปนอนุพากย 

การละหนวยนามท่ีเปนประธานหรือกรรม 
การละหนวยกริยา  ซึง่อาจจะละกริยาหลัก  
กริยาชวย  หรือกริยาทุกตวัท่ีปรากฏ 

การละทั้งอนุพากย 

E1 
E2 

 
E3 

การใชคําเชือ่ม  (Conjunction - C) ตัวอยาง รหัส 
1. การใชคาํเชื่อมคลอยตามกัน 
2. การใชคาํเชื่อมขัดแยงกัน 
3. การใชคาํเชื่อมเปนเหตุเปนผล 
4. การใชคาํเชื่อมในการลําดับเวลา 

และ  หรือ 
แต  ถา�ก ็
เพราะ 
แลว  งั้น  แลวก ็

C1 
C2 
C3 
C4 

การเชื่อมโยงคํา  (Lexical - L) ตัวอยาง รหัส 
1. การซ้าํรูปเดมิ  (same item) 
2. คําปรากฏรวมกัน  (collocation) 
3. คําพองความหมาย  (synonym) 

กิน�กิน  เมล�เมล 
ถาม�ตอบ  เค็ม�เกลือ 
หวัดด�ีด2ี 

L1 
L2 
L3 

ดัชนีปริจเฉท  (Discourse Marker - DM) ตัวอยาง รหัส 
1. ดัชนีปริจเฉทแสดงการเชื่อมโยงความ 
2. ดัชนีปริจเฉทแสดงปฏิกิริยาโตตอบ 

ก็  (กอ)   แลว 
โห  อ้ืม  วา 

DM 1 
DM 2 

                                                           
1 คอลัมนสุดทายแสดงรหัสท่ีผูวิจยัใชในการวเิคราะหในงานวิทยานิพนธน้ี 
2 คําวา  "ดี"  จัดเปนคําพองความหมายกับ  "หวัดด"ี  เน่ืองจากผูสนทนาในหองสนทนามกัจะกลาวคาํทักทายท่ี
หมายถงึ  "หวัดด"ี  โดยใชคาํวา  "ดี"  แทน 
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เมื่อทราบถึงกลไกเชื่อมโยงความท่ีพบในหองสนทนาแลว  ตอไปผูวิจัยจะเสนอ
จํานวนความถ่ีและรอยละของการใชกลไกเช่ือมโยงความในหองสนทนาวากลไกใดที่ผูรวมสนทนา
เลือกใชมากที่สุดและนอยท่ีสุด 
 

จากผลการวิเคราะหกลไกเชื่อมโยงความโดยรวมพบวากลไกการอางถึงพบมาก
ท่ีสุดในท้ังสองหองสนทนา  คือ  มีการใช  49.43%  ในหองจะจา 3  และ  51.69%  ในหองจะจา 5  
สวนกลไกเช่ือมโยงความท่ีผูสนทนาท้ังสองหองมีการเลือกใชท่ีแตกตางกัน  คือ  อันดับท่ี 2  อันดับ
ท่ี 3  และอันดับท่ี 4  กลาวคือ  กลไกเชื่อมโยงความท่ีผูรวมสนทนาใชในหองจะจา 3  ไดแก  กลไก
การละ  (17.90%)  กลไกการเชื่อมโยงคํา  (16.12%)  ดัชนีปริจเฉท  (12.36%)  การใชคําเชื่อม  
(3.70%)  การแทนท่ี  (0.50%)  ตามลําดับ  สวนกลไกเชื่อมโยงความท่ีผูรวมสนทนาใชในหองจะ
จา 5  ไดแก  กลไกการเช่ือมโยงคํา  (19.62%)  ดัชนีปริจเฉท  (13.08%)  การละ  (12.46%)  การ
ใชคําเชื่อม  (2.85%)  การแทนท่ี  (0.31%)  ตามลําดับ   ดูรายละเอียดไดจากตารางที่ 4.2 

ตารางที่ 4.2  ความถ่ีและรอยละของการใชกลไกเชื่อมโยงความโดยรวมในหองจะจา 3  และหอง
จะจา 5 

 
หองจะจา 3 หองจะจา 5  

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
การอางถึง 696 149.43 672 151.69 
การแทนที ่ 7 60.50 4 60.31 
การละ 252 217.90 162 412.46 
การใชคําเชือ่ม 52 53.70 37 52.85 
การเชื่อมโยงคํา 227 316.12 255 219.62 
ดัชนีปริจเฉท 174 412.36 170 313.08 

รวม 1,408 100 1,300 100 
หมายเหต ุ ตัวเลข  1(�)   2(�)   3(�)  หมายถึง  อันดับท่ีของการใชกลไกเชื่อมโยงความ 
 

จากตารางท่ี 4.2  พบวากลไกการอางถึงเปนกลไกเชื่อมโยงความท่ีพบมากท่ีสุด
ในการสนทนาในหองสนทนา  เหตุผลเน่ืองมาจากในการสนทนาในหองสนทนาจะมีผูรวมสนทนา
เขามาเก่ียวของเสมอ  ดังน้ัน  จึงมีการอางถึงตัวบุคคลมาก 

สวนกลไกการละมีการใชในอันดับรองลงมาในหองจะจา 3  เน่ืองจากภายในการ
สนทนาจะมีการรับรูรวมกันระหวางผูรวมสนทนา  เพื่อเชื่อมโยงกับสิ่งท่ีพูดกอนหนาน้ัน  จึงทําใหมี

กลไกเชื่อมโยงความ 
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การใชกลไกการละในการสนทนาในหองสนทนา  อยางไรก็ตาม  กลไกการละในหองจะจา 5  กลับ
อยูในอันดับท่ี 4 

กลไกอันดับท่ี 2  ของหองจะจา 5  และเปนกลไกอันดับท่ี 3  ในหองจะจา 3  คือ  
กลไกเชื่อมโยงคํา  เหตุผลท่ีทําไมการสนทนาในหองสนทนาจึงพบกลไกเชื่อมโยงคํามาก  
โดยเฉพาะการซํ้ารูปเดิม  (ดูรายละเอียดในตารางท่ี 4.3)  อาจเน่ืองมาจากการซ้ํารูปเดิมชวยทําให
ผูสนทนาสามารถเช่ือมโยงขอความท่ีผูรวมสนทนาสนทนาไดอยางรวดเร็ว  เพราะการสนทนาใน
หองสนทนาขอความจะเรียงลําดับตามระบบ  จึงทําใหเกิดขอความท่ีแทรกระหวางคูถอยคํา  
วิธีการหน่ึงท่ีจะชวยใหผูสนทนาคนหาขอความโตตอบระหวางกันไดอยางรวดเร็ว  คือ  การซ้ํารูป
เดิม  นอกจากน้ัน  การสนทนาในหองสนทนาเปนการสนทนาท่ีเกิดข้ึนผานหนาจอคอมพิวเตอร  
ซึ่งมีการเคลื่อนท่ีของขอความอยางรวดเร็วทําใหผูสนทนามีเวลาในการพิมพขอความและแกไข
ขอความในการสื่อสารนอยมาก  และยังมีขอความอ่ืนๆ แทรกระหวางคูถอยคําอยูตลอดเวลา  
ดังน้ัน  ผูสนทนาจึงใชการซ้ํารูปเดิม  เพื่อไมตองเสียเวลาในการคิดหาคําศัพทใหม  เพราะมี
ขอจํากัดในเร่ืองของเวลา  และการซ้ํารูปเดิมในการสนทนาในหองสนทนาทําใหการโตตอบเปนท่ี
สังเกตไดงายแกผูท่ีสนทนาดวย  กลาวคือ  ทําใหผูสนทนาทราบไดวาขอความน้ันโตตอบขอความ
ของตน  เพราะมีการซ้ํารูปเดิมท่ีตนใชมากอน  การซ้ํารูปเดิมจึงทําใหเกิดความสะดวกและรวดเร็ว
ในการสนทนาโตตอบกันของผูสนทนา  และยังทําใหการสนทนามีความตอเน่ืองเปนเร่ืองเดียวกัน  
(ดูตัวอยาง (5)) 

กลไกเชื่อมโยงความในอันดับท่ี 4  และ  3  ในหองจะจา 3  และหองจะจา 5  
ตามลําดับ  คือ  ดัชนีปริจเฉท  ซึ่งเปนอีกกลไกหน่ึงท่ีชิฟฟริน (Schiffrin, 1987)  กลาววาทําใหเกิด
ความตอเน่ืองในการสนทนา  โดยดัชนีปริจเฉทท่ีพบบอยในหองสนทนา  ไดแก  ดัชนีปริจเฉทแสดง
การเชื่อมโยงความและดัชนีปริจเฉทแสดงปฏิกิริยาโตตอบ  (จะกลาวรายละเอียดในผลการ
วิเคราะหของกลไกเชื่อมโยงความยอยในแตละกลไก) 

สวนกลไกเช่ือมโยงความท่ีพบในปริมาณนอยในท้ังสองหองสนทนา  ไดแก  กลไก
การใชคําเชื่อม  กลไกการเชื่อมโยงคํา  ตามลําดับ  จากการศึกษาพบวาผูสนทนาท้ังสองหอง
สนทนาใชกลไกการใชคําเชื่อมในปริมาณท่ีคอนขางนอย  เหตุผลอาจเน่ืองมาจากหนาท่ีของ
คําเชื่อม  คือ  เชื่อม  2  อนุพากย  วลี  หรือคําใหเขากัน  ซึ่งจะทําใหประโยคมีความซับซอนข้ึน  แต
ลักษณะของการสนทนาในหองสนทนาขอความสวนใหญจะสั้น  ดังจะเห็นไดจากคาเฉลี่ยของ
ความยาวของขอความ3ในท้ังสองหองสนทนา  ซึ่งอยูท่ีประมาณ  27-28  ตัวอักษร  หรือประมาณ  

                                                           
3 ความยาวตอขอความในหองจะจา 3  ไดจาก  ความยาวของขอความในทุกขอความ = 14,813 / จํานวน
ขอความโตตอบกลับท้ังหมด = 536  ซึ่งมคีาเทากับ  27.64 ตัวอักษร/ขอความ  สวนความยาวตอขอความในหอง
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6  คํา  ตอหน่ึงขอความ  และขอความสวนใหญก็จะเปนประโยคท่ีไมซับซอนมาก  ซึ่งสอดคลองกับ
การศึกษาของแฮริ่ง (Herring, 2001)  ท่ีพบวาขอความท่ีใชในหองสนทนาสวนใหญจะไมคอยมี
ความซับซอนเทาภาษาเขียน  เพราะการโตตอบดวยขอความที่ยาวจะทําใหเสียเวลา  และจะทําให
เกิดชองวางระหวางคูถอยคํามาก  มีผลทําใหเกิดการแทรกของขอความมาก  ดวยเหตุน้ี  การใช
คําเชื่อมจึงเกิดข้ึนไมมาก  นอกจากกลไกการใชคําเชื่อม  จากขอมูลยังพบวาผูสนทนาเลือกใช
กลไกการแทนท่ีในปริมาณท่ีนอยมาก  เน่ืองมาจากในภาษาไทยกลไกการแทนท่ีจะพบในปริมาณ
ท่ีนอยมากอยูแลว  และภาษาไทยจะใชการซ้ําหรือการตัดมากกวาจะใชการแทนท่ีดวยคําอ่ืน  
(Wipah Chanawangsa, 1986)   
 

สรุป  กลไกเชื่อมโยงความท่ีพบมากในการสนทนาในหองสนทนา  ไดแก  การ
อางถึง  การเชื่อมโยงคํา  การละ  และดัชนีปริจเฉท  สวนกลไกเช่ือมโยงความท่ีพบในปริมาณท่ี
นอย  ไดแก  การใชคําเชื่อม  และการแทนท่ี  ตามลําดับ   
 

หลังจากวิเคราะหกลไกเชื่อมโยงความโดยรวมแลว  ผูวิจัยวิเคราะหจํานวน
ความถ่ีและรอยละของกลไกเชื่อมโยงความยอยในแตละกลไกใหญ  เพื่อทําใหทราบวาการสนทนา
ในหองสนทนามีกลไกเชื่อมโยงใดท่ีมีความแตกตางจากการสนทนาในชีวิตประจําวัน  (ดู
รายละเอียดไดจากตารางที่ 4.3)  โดยในการศึกษากลไกเชื่อมโยงความในหองสนทนา  ผูวิจัยไดทํา
การเปรียบเทียบกับกลไกเช่ือมโยงความในการสนทนาในชีวิตประจําวันท่ีวิภา ฌาณวังสะ (Wipah 
Chanawangsa, 1986)4  ไดศึกษาไว  เน่ืองจากงานวิจัยของวิภา ฌาณวังสะเปนการศึกษากลไก
เชื่อมโยงความในภาษาไทยท่ีละเอียดกวางานวิจัยอ่ืนๆ  และยังใชเกณฑการศึกษาของฮาลิเดย
และฮาซาน (Halliday & Hasan, 1986)  เชนเดียวกับการศึกษาในงานวิทยานิพนธน้ี 
 

                                                                                                                                                                      
จะจา 5  ไดจาก  ความยาวของขอความในทุกขอความ  = 13,678 / จํานวนขอความโตตอบกลับท้ังหมด = 480  
ซึ่งมคีาเทากับ  28.5  ตัวอักษร/ขอความ 
4 จากการศกึษาของวิภา ฌาณวังสะ (Wipah Chanawangsa, 1986)  พบวาในการสนทนาในชีวติประจําวันพบ
กลไกการอางถงึมากท่ีสุด  คือ  48.37%  (119  คร้ัง)  รองลงมา  ไดแก  กลไกการซ้ํา  (27.24%  หรือ  67  คร้ัง)  
กลไกการใชคาํเชื่อม  (15.85%  หรือ  39  คร้ัง)  กลไกการละ  (6.5%  หรือ  16  คร้ัง)  กลไกการเชื่อมโยงคาํ  
(2.03%  หรือ  5  คร้ัง)  ตามลําดับ  สวนกลไกการแทนท่ีไมปรากฏการใชในขอมูล  ในงานวจิัยของวิภา ฌาณ
วังสะ  ไดแยกกลไกการซ้าํออกจากกลไกการเชื่อมโยงคํา  เน่ืองจากวิภา ฌาณวงัสะเห็นวาการซ้ําในภาษาไทยมี
หลายรูปแบบ  จึงควรแยกเปนกลไกเชื่อมโยงความอีกประเภทหน่ึง  ไมควรรวมไวในกลไกการเชื่อมโยงคาํ 
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ตารางที่ 4.3  ความถ่ีและรอยละของการใชกลไกเชื่อมโยงความแตละชนิดในหองจะจา 3  และ
หองจะจา 5 

 
 หองจะจา 3 หองจะจา 5 
 จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

• การอางถึง 
1. การอางถงึบุคคล 
1.1 บุรุษสรรพนาม 
1.2 การเรียกชือ่ 
1.3 คําเรียกญาต ิ
1.4 สรรพนามไรรูป 

2. การอางถงึส่ิงท่ีชีเ้ฉพาะ 
3. การอางถงึโดยการเปรียบเทียบ 

 
 

62 
245 

7 
366 
14 
2 

 
 

4.40 
217.40 
0.50 
126.03 
1 

0.14 

 
 

76 
241 
85 

263 
7 
0 

 
 

5.85 
218.54 
56.54 
120.23 
0.54 

0 
• การแทนที ่ 7 0.50 4 0.31 
• การละ 
1. การละหนวยนาม 
2. การละหนวยกริยา 
3. การละหนวยอนุพากย 

 
119 
76 
57 

 
48.45 
5.40 
4.05 

 
68 
54 
40 

 
5.23 
4.15 
3.08 

• การใชคําเชื่อม 
1. คําเชื่อมคลอยตาม 
2. คําเชื่อมขัดแยงกัน 
3. คําเชื่อมเปนเหตเุปนผล 
4. คําเชื่อมในการลําดับเวลา 

 
10 
33 
3 
6 

 
0.71 
2.34 
0.21 
0.43 

 
13 
15 
3 
6 

 
1 
1.15 
0.23 
0.46 

• การเชื่อมโยงคํา 
1. การซ้าํรูปเดมิ 
2. คําปรากฏรวมกัน 
3. คําพองความหมาย 

 
167 
50 
10 

 
311.86 
3.55 
0.71 

 
197 
47 
11 

 
315.15 
3.62 
0.85 

• ดัชนีปริจเฉท 
1. ดัชนีปริจเฉทแสดงการเชื่อมโยงความ 
2. ดัชนีปริจเฉทแสดงปฏิกิริยาโตตอบ 

 
111 
63 

 
57.89 
4.47 

 
82 
88 

 
6.31 

46.77 
รวม 1,408 100 1,300 100 

หมายเหต ุ ตัวเลข  1(�)   2(�)   3(�)  หมายถึง  อันดับท่ีของการใชกลไกเชื่อมโยงความ 
 
 

กลไกเชื่อมโยงความ 
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จากตารางท่ี 4.3  เมื่อพิจารณาในประเภทยอยของกลไกการเชื่อมโยงความ  
กลไกเชื่อมโยงความท่ีพบมากท่ีสุดในหองสนทนา  คือ  การใชคําสรรพนามไรรูป  รองลงมา  คือ  
การเรียกชื่อ  และการซํ้ารูปเดิม  ตามลําดับ  จากผลการวิเคราะหในตารางท่ี 4.2  พบวาผูสนทนามี
การใชกลไกการอางถึงมากท่ีสุดในท้ังสองหองสนทนา  จะเห็นไดวาเปนผลจากการใชคําสรรพนาม
ไรรูปและการเรียกชื่อ  ซึ่งผูสนทนามีการใชเปนจํานวนมาก  สวนกลไกเชื่อมโยงความท่ีผูสนทนาใช
รองลงมาในหองจะจา 5  และเปนกลไกที่อยูในอันดับท่ี 3  ในหองจะจา 3  คือ  กลไกการเช่ือมโยง
คํา  ซึ่งเปนผลมาจากการซ้ํารูปเดิมน่ันเอง  ดังน้ัน  จะเห็นไดวาท้ังการสนทนาในหองสนทนาและ
การสนทนาในชีวิตประจําวัน  ผูสนทนามีการใชกลไกเชื่อมโยงความคลายกันในอันดับท่ีหน่ึงและ
อันดับท่ีสอง  คือ  กลไกการอางถึง  และกลไกการเชื่อมโยงคํา  ตามลําดับ 

เมื่อผูวิจัยทําการเปรียบเทียบผลท่ีไดจากการศึกษากลไกเชื่อมโยงความในการ
สนทนาในหองสนทนากับผลการวิจัยของวิภา ฌาณวังสะ (Wipah Chanawangsa, 1986)  ท่ี
ศึกษาการใชกลไกเชื่อมโยงความในชีวิตประจําวัน  พบวากลไกเชื่อมโยงความท่ีพบในหองสนทนา
ท่ีมีความแตกตางจากกลไกเชื่อมโยงความท่ีพบในการสนทนาในชีวิตประจําวัน  โดยเฉพาะการ
สนทนาท่ีเห็นหนากัน  คือ  การเรียกชื่อ  สวนกลไกเช่ือมโยงความท่ีพบในหองสนทนาท่ีมีการใช
เหมือนกับการสนทนาในชีวิตประจําวัน  คือ  การใชสรรพนามไรรูป  และการซ้ํารูปเดิม  

จากการศึกษาของวิภา ฌาณวังสะ (Wipah Chanawangsa, 1986)  พบวาการ
ใชสรรพนามไรรูปในการสนทนาในชีวิตประจําวันมีมากเชนเดียวกับการสนทนาในหองสนทนา  
เน่ืองจากในโครงสรางของภาษาไทย  ผูสนทนาจะมีการใชสรรพนามไรรูปบอยมากในการสนทนา  
นอกจากน้ัน  จากผลการศึกษาในงานวิทยานิพนธน้ีกับผลการศึกษาของวิภา ฌาณวังสะ  ยังใหผล
ท่ีสอดคลองกับการศึกษาการใชสรรพนามไรรูปในการสนทนาผานคอมพิวเตอรในงานวิจัยของเมอ
เรย (Murray, 1990 อางใน Herring, 2001)  ซึ่งพบวาการสนทนาท่ีเกิดข้ึนในเวลาเดียวกันของผู
สนทนาสวนใหญจะมีการละคําสรรพนาม  เน่ืองจากการสื่อสารประเภทน้ีมีขอจํากัดในเร่ืองของ
เวลา  ผูสนทนาจะมีเวลาในการพิมพโตตอบไมมากนัก  ผูสนทนาจึงใชการละคําสรรพนาม  เพื่อ
ความสะดวกและประหยัดเวลาในการพิมพ  ดังน้ัน  จึงมีการใชคําสรรพนามไรรูปบอยท้ังในการ
สนทนาในชีวิตประจําวันและการสนทนาในหองสนทนา 

สวนการใชกลไกการเรียกชื่อในการสนทนาในชีวิตประจําวันกับการสนทนาใน
หองสนทนามีความตางกัน  คือ  การสนทนาท่ีเห็นหนากันจะไมเรียกชื่อกันตลอดเวลา  การ
เรียกชื่อจะเกิดข้ึนในการสนทนาท่ีไมเห็นหนากันมากกวา  เชน  การพูดคุยกันทางโทรศัพท  
(Crystal, 2001) 

การสนทนาในชีวิตประจําวันท่ีมีการเห็นหนากัน  ผูสนทนาจะไมเรียกชื่อของผู
สนทนาดวยตลอดเวลา  เน่ืองจากผูสนทนาเห็นหนากัน  ไดยินเสียง  และเห็นทาทางของกันและ
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กัน  จึงทําใหการสนทนาไมจําเปนตองเรียกชื่อกันบอยนัก  ดังคํากลาวของคริสตัล  (Crystal, 
2001)  ท่ีกลาววาการเรียกชื่อไมจําเปนมากนักในการสนทนาท่ีเห็นหนากัน  ตัวอยางการสนทนาท่ี
เห็นหนากันระหวางMaryและJohn 
(1) Mary: John, are you going to rehearsal tonight? 
 John: Mary, yes I am. 
 Mary: John, what time? 
 John: Mary, about six. 

คริสตัล (Crystal, 2001)  กลาววาการเรียกชื่อเชนน้ีคงแปลก  ถาเราเรียกชื่อกัน
ตลอดเวลาในการสนทนาท่ีเห็นหนากัน  ในชีวิตประจําวันการสนทนาท่ีมีการเรียกชื่อบอยคร้ัง
มักจะพบในการสนทนาท่ีผูพูดไมเห็นหนากัน  เชน  การประชุมผานทางโทรศัพท  หรือการโทรศัพท
พูดคุยกันในรายการทางวิทยุ  เชน 
(2) Frank Smith, what are your views on this? 

การศึกษาท่ีสอดคลองกับการศึกษาของคริสตัลในภาษาไทย  เชน  การศึกษาของ
มยุรี สวัสด์ิเมือง (2540) ซึ่งศึกษาเก่ียวกับภาษาสนทนาทางโทรศัพททางสถานีวิทยุขาวสารและ
การจราจร  จากการศึกษาของมยุรี สวัสด์ิเมือง  พบวาการเรียกชื่อจะปรากฏบอยมากในการ
สนทนาทางโทรศัพท  ซึ่งมักจะเปนผลัดการพูดของผูโทรเขามารวมรายการท่ีเรียกชื่อของผูดําเนิน
รายการ  โดยมีจุดประสงคเพื่อเปนการเรียกใหอีกฝายคอยติดตามคําพูดของตนหรือเปนการเรียก
เพื่อเปลี่ยนหัวขอสนทนา  สวนการเรียกชื่อท่ีปรากฏในผลัดการพูดของผูดําเนินรายการ  สวนใหญ
ใชเรียกเพื่อเปดการสนทนา  เชน 
(3) ผูดําเนินรายการ: คุณปงคะ 
 ผูโทร: สวัสดีครับคุณอัจฉรา1 

 ผูดําเนินรายการ: สวัสดีคะ 
 ผูโทร: และเพ่ือนสมาชิกยามเชาครับผม �  ขอจบแคน้ีครับคุณอัจฉรา2 

 ผูดําเนินรายการ: ขอบคุณคะ 
จากตัวอยาง (3) ผูดําเนินรายการเรียกชื่อผูโทรตอนเปดการสนทนาเทาน้ัน  สวน

การท่ีผูโทรเรียกชื่อผูดําเนินรายการ  คุณอัจฉรา1  เปนการเรียกชื่อเพื่อทักทายตอบกลับ  สวน  คุณ
อัจฉรา2  เปนการเรียกชื่อในการปดทายการสนทนา  และเปนการสงผลัดใหแกผูดําเนินรายการ 

จากผลการวิเคราะหการสนทนาในหองสนทนา  พบวาผูสนทนามีการใชกลไกการ
เรียกชื่อบอยมาก  เน่ืองจากการเรียกชื่อชวยในการคนหาผลัดในการสนทนาและทําใหเกิดความ
ตอเน่ืองของการสนทนา  นอกจากน้ัน  เดวิสและบรูเวอร (Davis & Brewer, 1997)  กลาววาการ
สนทนาในหองสนทนาก็มีลักษณะท่ีคลายการพูดคุยทางโทรศัพท  เน่ืองจากไมเห็นหนาผูสนทนา
เชนเดียวกัน  แตตางกันท่ีการสนทนาในหองสนทนาใชการพิมพเทาน้ัน  ผูวิจัยจึงมีความเห็นวาการ
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พูดคุยทางโทรศัพทมีการใชเสียงได  การเรียกชื่อในการสนทนาทางโทรศัพทจึงนาจะมีการใชท่ีนอย
กวาการสนทนาในหองสนทนา  ซึ่งผูสนทนามองไมเห็นหนาและไมไดยินเสียงกันเลย 

ผลท่ีไดจากการสนทนาในหองสนทนาท่ีวาการเรียกชื่อเปนสิ่งสําคัญน้ัน  
สอดคลองกับการศึกษาของเวอรี่ (Werry, 1996)  ท่ีกลาววาการเรียกชื่อเปนกลไกที่สําคัญท่ีชวย
ขจัดความกํากวมและความไมตอเน่ืองของผลัดในการสนทนา  เน่ืองจากการเรียกชื่อจะทําใหเกิด
ความเช่ือมโยงระหวางผูสงสารและผูรับสาร  การเรียกชื่อเปนสิ่งทดแทนขอบกพรองในการสื่อสาร
ท่ีผูสงสารและผูรับสารไมสามารถเห็นหนากันได  การเรียกชื่อจะทําใหท้ังผูสงสารและผูรับสาร
ทราบไดวาขอความน้ันสงถึงใครหรือโตตอบกลับไปหาผูใดในหองสนทนา  ท้ังยังชวยในการสังเกต
การสนทนาบนหนาจอคอมพิวเตอรท่ีมีขอความอ่ืนแทรกอยูตลอดเวลา  เมื่อพบชื่อของเราบน
หนาจอก็ชวยใหทราบวาขอความนั้นสงถึงตัวเรา  การเรียกชื่อจึงจะกอใหเกิดความตอเน่ืองของ
ขอความในการสนทนาในหองสนทนา  ดังจะเห็นไดจากตัวอยาง (4) 

(4) บทสนทนาชวงหน่ึงในหองจะจา 3 
588. เพลง +O [235] : "จําสับสนหรือปาวtp"  
589. ลินดา +O [99] : "ไมแนใจอะตั้ม"  
590. แบมแบม [247] : "อะหนานะ นกแมน เดี๋ยวเปลืองขนมจีบแยอะ จะไดเอาไววางขายหนาสาวอ่ืนอะ"  
591. NOKMAN O-> [139] : "I just logged on .... สวัสดีจา"  
592. บักจอย O-> [136] : "เกือบ100000000000นะ"  
593. Kryro [147] : "I just logged on .... สวัสดีจา"  
594. NOKMAN O-> [139] : "กอได แบมแบม"  
595. Kryro [147] : "หวัดดคีรับ...ทุกคน.... (smile)"  
596. tp [19] : "สงสัยอะ ..แหะๆ .. สมองเราย่ิงเบลอๆ อะ .. อออออ .. นึกออกแรวว .. น่ันมันบางปู อะ .. ฮิฮิ .. 
จําไดแรว"  
597. ลินดา +O [99] : "ลินเลนเกือบทุกวันไมแนนะ"  
598. เพลง +O [235] : "tpเรียนหรือทํางานคะ"  
599. บักจอย O-> [136] : "9600บาท ตอเดือนนะครับ"  
600. แนน [147] : "หนุมไมอยูแลว แนนก็ไปแลวนะคะ"  
601. แบมแบม [247] : "ฮัท หวัดดีมาสามรอบแลว"  
602. tp [19] : "เรา ทํางาน อะเพล .. แลวเพลง หละ .. เรียนอยูอะดิ .. ใชปะ .."  

ตัวอยาง (4) เปนบทสนทนาชวงหน่ึงท่ีเกิดข้ึนในการสนทนาท่ีปรากฏบนหนา
จอคอมพิวเตอร  จากตัวอยางจะเห็นไดวาผูสนทนาจะมีการเรียกชื่ออยูเสมอ  เน่ืองจากคูถอยคําจะ
ถูกแทรกจากขอความของผูสนทนาอ่ืน  การเรียกชื่อจึงชวยทําใหเกิดความเชื่อมโยงระหวางผูสง
สารและผูรับสาร  เชน  การสนทนาระหวางtpกับเพลง  ท้ังสองคนจะเรียกชื่อของทั้งสองฝายอยู
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เสมอ  ดังจะเห็นไดในขอความท่ี 588  598  และ  602  (ยกเวนขอความท่ี 596  เพียงขอความ
เดียว)  สวนแบมแบมสนทนากับNOKMANและฮัทไปพรอมกัน  ดังน้ัน  ในทุกขอความของแบม
แบมจึงมีการเรียกชื่ออยูเสมอ  เพื่อทําใหคูสนทนาท้ังสองคนไมเกิดความสับสนวาขอความของ
แบมแบมโตตอบกับใคร 
 

กลไกเชื่อมโยงความท่ีใชมากเปนอันดับท่ี 3  ในการสนทนาในหองสนทนา  คือ  
การซ้ํารูปเดิม  กลไกน้ีมีการใชมากในการสนทนาในชีวิตประจําวันเชนเดียวกัน  แตการซ้ําในการ
สนทนาท่ีวิภา ฌาณวังสะ (Wipah Chanawangsa, 1986)  ศึกษาในภาษาไทยในการสนทนาใน
ชีวิตประจําวันมีรูปแบบหลากหลายมากกวาท่ีคนพบในการสนทนาในหองสนทนา  กลาวคือ  มีท้ัง
การซ้ําคํา  การซ้ําวลี  และการซ้ําโครงสราง  จุดประสงคของการซ้ํารูปเดิมในการสนทนาใน
ชีวิตประจําวัน  (Wipah Chanawangsa, 1986)  ไดแก  1) การซ้ํารูปเดิมจะเกิดในการพูดท่ีไมมี
การวางแผนไวลวงหนา  2) การซ้ํารูปเดิมจะชวยลดความสับสนในการอางถึงสิ่งตางๆ  และ  3) 
การซ้ํารูปเดิมจะทําใหสามารถเขาใจไดงายข้ึน  จุดประสงคดังกลาวคลายกับการสนทนาในหอง
สนทนา  คือ  การสนทนาในหองสนทนาไมมีการวางแผนลวงหนา  การซ้ํารูปเดิมทําใหไมเสียเวลา
ในการโตตอบ  เน่ืองจากการสนทนาในหองสนทนามีขอจํากัดในเร่ืองของเวลาที่ใชในการพิมพ  ผู
สนทนาจําเปนตองพิมพขอความโตตอบอยางรวดเร็ว  เพราะหนาจอการสนทนาบนคอมพิวเตอร
เคลื่อนท่ีอยางรวดเร็ว  จึงทําใหผูสนทนามีเวลาในการคิดคําท่ีใชในการโตตอบและแกไขคําพูดไม
มากนัก  ซึ่งสอดคลองกับท่ีบารอน (Baron, 1984 อางใน Herring, 2001)  ไดคาดการณไววาใน
อนาคตการใชคําศัพทในการสนทนาท่ีผานทางคอมพิวเตอรจะมีการใชคําศัพทท่ีแคบลง  ซึ่ง
สนับสนุนโดยออมกับผลงานวิทยานิพนธน้ี  คือ  ผูสนทนามีการใชการซ้ํารูปเดิมมาก  เน่ืองจากผู
สนทนาไมมีเวลาในการคิดคําศัพทใหมในการสนทนามากนัก  มีผลทําใหคําศัพทท่ีใชแคบลง  จึง
กอใหเกิดการซ้ํารูปเดิมมากข้ึน  และเน่ืองจากผูสนทนาเคยใชคําศัพทเหลาน้ีมาแลว  จึงสามารถ
นึกไดโดยทันที  ชวยยนระยะเวลาในการพิมพโตตอบกัน  ท้ังยังมีผลชวยใหไมสูญเสียคูสนทนาไป  
เน่ืองจากสามารถโตตอบไดโดยทันที  ทําใหไมท้ิงชวงการสนทนามากนัก  นอกจากน้ัน  การซ้ํารูป
เดิมในการสนทนาในหองสนทนายังชวยลดความสับสนในการอางถึงสิ่งตางๆ  และทําใหเขาใจได
งายข้ึนเหมือนกับการสนทนาในชีวิตประจําวัน  การซ้ํารูปเดิมในการสนทนาในหองสนทนายังชวย
ใหผูรวมสนทนาสามารถเช่ือมโยงขอความท่ีสนทนากันไดอยางรวดเร็ว  ชวยในการคนหาผลัดท่ี
เก่ียวของกันไดงายข้ึน  และงายแกการสังเกต  เมื่อการซ้ํารูปเดิมน้ันปรากฏบนหนาจอคอมพิวเตอร
อีกคร้ัง  ตัวอยางเชน 
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(5) บทสนทนาชวงหน่ึงในหองจะจา 55 
91. พี่แซว......... [153] : "มีเปนกระตัก๊จริงๆจะ�อือพิมถามไรหนอยไดมะครับ"  
92. พริม [4] : "พูดไมออกเหรอ roy ชวยเอามะ"  
93. คะนา [165] : "ขอทํางานกอนนะจะ พิมจา อิอิ จุบๆๆๆๆ"  
94. [[ TAR ]] [30] : "ฮัลโหล มีใครวาปะครับ คุยดวยใดปะ" 
95. พิมจา [64] : "ไดสิ นิดเดียวนะ ถามเยอะไมตอบอะ"  
96. คะนา [165] : "! I just logged off ... บายบาย!"  
97. o ROY o O-> [49] : "ชวย เลย"  
98. พิมจา [64] : "จา คะนาจา แลวจามาอีกปาว"  
99. พิมจา [64] : "อาว ไปซะละ บายจา คะนา"  
100. [[ TAR ]] [30] : "พิม เหรอ"  
101. พี่แซว......... [153] : "แบบวา--ที่พิมเลนอยุ�ใชเบรานเซอรอะไรดูนะ-ไออีเหรอครับ-แลวไออีรุน
ไหน"  
102. dul [171] : "โอวๆๆๆๆนมโตๆๆๆ555"  
103. dul [171] : "โอวๆๆๆๆนมโตๆๆๆ555"  
104. dul [171] : "โอวๆๆๆๆนมโตๆๆๆ555"  
105. dul [171] : "โอวๆๆๆๆนมโตๆๆๆ555"  
106. พริม [4] : "I just logged on .... สวัสดีจา"  
107. POOH BEAR [28] : "ตกลงชื่อจงิๆคือพ่ีพริมกับพ่ีroyเลยใชมั๊ย"  
108. พี่แซว......... [153] : "ไออ4ี หรือ ไออีี 5 หรือไออ5ี.5"  
109. พิมจา [64] : "ดีจา ตาร"  
110. พิมจา [64] : "ไออีอารัยเหรอ พี่แซว ไมรูจักอะ"  
111. POOH BEAR [28] : "ทําไมพ่ีพริมหลุดบอยอะ"  
112. นํ้าฝน [229] : "I just logged on .... สวัสดีจา"  
113. [[ TAR ]] [30] : "หวัดดีเหมอืนกัน"  
114. พิมจา [64] : "นานๆๆ อีตาดุล ตบะแตกแลวละสิ"  
115. POOH BEAR [28] : "วางยัตอบดวย"  
116. o ROY o O-> [49] : "พ่ี ไมใช ชื่อน้ีหรอกครับ ชื่อน้ี คิดมา สดๆ"  
117. POOH BEAR [28] : "แลวชื่ออะไรหละ"  
118. พริม [4] : "กอของฟรีนินอง..มันกอไมดียงัเงี้ยะแหละ"  
119. พี่แซว......... [153] : "ไมรูจักไออี�ีกอนิเตอรเนต็เอกซโพลเลอรืไง--หนาตางนะหนาตางที่เลน 
แชทอยูนี่ไง"  

                                                           
5 ผูวิจัยใชตวัอักษรหนาในการสนทนาระหวางพ่ีแซวและพิมจา  เพ่ือชวยในการสังเกตและอธิบายขอมูล  
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ตัวอยาง (5)  จะเห็นไดวาบทสนทนาน้ีมีคูสนทนาหลายคูมาก  แตการสนทนา
ของทุกคนก็ยังดําเนินตอไปได  ถึงแมวาจะมีการแทรกของขอความอ่ืนระหวางคูถอยคํา  อยางเชน  
การสนทนาระหวางพี่แซวกับพิมจา  (ขอความท่ี 91  95  101  108  110  และ  119)  การสนทนา
ของท้ังสองคนเชื่อมโยงกัน  ซึ่งสามารถสังเกตไดจากการซํ้ารูปเดิมในการสนทนา  กลาวคือ  
ขอความที่ 95  พิมจาซ้ํารูปเดิมวา  "ถาม"  ซึ่งเปนคําท่ีพี่แซวพูดในขอความท่ี 91  และในขอความท่ี 
108  พี่แซวก็ซ้ํารูปเดิมวา  "ไออี"  ท่ีปรากฏในขอความท่ี 101  ในการถามพิมจา  สวนพิมจาก็ซ้ํารูป
เดิมวา  "ไออี"  และใชคําวา  "ไมรูจัก"  ในขอความท่ี 110  เพื่อโตตอบพี่แซว  และในขอความท่ี 119  
พี่แซวก็ซ้ํารูปเดิมวา  "ไออี"  และคําวา  "ไมรูจัก"  เพื่อถามพิมจา  นอกจากน้ัน  ท้ังพี่แซวกับพิมจา
ยังใชการเรียกชื่อในการมอบผลัดอยูเสมอ  (จะกลาวรายละเอียดในบทท่ี 5  ระบบผลัด)  การ
สนทนาของท้ังพี่แซวกับพิมจาจึงตอเน่ืองและเชื่อมโยงกัน  ถึงแมวาพิมจาจะพูดกับคะนาไปพรอม
กันก็ตาม 

จากตารางท่ี 4.3  ผลการวิเคราะหยังพบวาผูสนทนาของท้ังสองหองมีการเลือกใช
กลไกเชื่อมโยงความท่ีแตกตางกันในลําดับท่ี 4  และ 5  กลาวคือ  ในหองจะจา 3  มีการใชกลไก
การละหนวยนาม  และดัชนีปริจเฉทแสดงการเชื่อมโยงความ  ตามลําดับ  สวนในหองจะจา 5  มี
การใชดัชนีปริจเฉทแสดงปฏิกิริยาโตตอบ  และการใชคําเรียกญาติ  ตามลําดับ  สวนกลไก
เชื่อมโยงความท่ีนอกเหนือจากท่ีกลาวมาเปนกลไกเชื่อมโยงความท่ีมีปริมาณการใชไมมากนัก  
จากผลการวิเคราะหเปนท่ีนาสังเกตวาผูรวมสนทนามีการใชดัชนีปริจเฉทในการเชื่อมโยงความเปน
อันดับท่ี 4  และ  5  ในสองหองสนทนา   ดัชนีปริจเฉทเปนอีกกลไกหน่ึงท่ีนาสนใจ  เน่ืองจากเปน
กลไกท่ีกอใหเกิดความตอเน่ืองของปฏิสัมพันธ  (Schiffrin, 1987)  ในการศึกษากลไกเชื่อมโยง
ความในการสนทนาในชีวิตประจําวันสวนใหญมิไดรวมเอาดัชนีปริจเฉทในกลไกเช่ือมโยงความ  
แตเน่ืองจากผูวิจัยเห็นวาดัชนีปริจเฉทเปนอีกรูปภาษาหน่ึงท่ีทําใหเห็นความตอเน่ืองของขอความ
ได  จึงรวมดัชนีปริจเฉทใหเปนหน่ึงในกลไกเชื่อมโยงความในหองสนทนา  ซึ่งสวนใหญดัชนี
ปริจเฉท6ท่ีพบจะเปนดัชนีปริจเฉทท่ีแสดงการเชื่อมโยงของขอความ  เชน  คําวา  "แลว"  เพื่อสื่อให
อีกฝายทราบวาตนเองยังตองการทราบขอมูลเพิ่มเติมอีก  และใชคําวา  "ก็"  เพื่อตองการใหเกิด
ความตอเน่ืองของขอความ  เชน 

ตัวอยาง (6)  การสนทนาของ  ROY  POOH BEAR  และพริม  ซึ่งมีการใชคําวา  
"แลว"  และ  "ก็"  ทําหนาท่ีเปนดัชนีปริจเฉท  กลาวคือ  POOH BEARใชคําวา  "แลว"  เพื่อ

                                                           
6 จากขอมูลไมพบดัชนีปริจเฉทท่ีแสดงการเชื่อมโยงเน้ือความเปล่ียนแกนความ  เชน  "สวน"  ดัชนีปริจเฉทท่ี
แสดงการเชื่อมโยงเน้ือความแสดงเหตุและผล  เชน  "เพราะ"  "เน่ืองจาก"  "เพราะฉะน้ัน"  และดัชนีปริจเฉทท่ี
แสดงการเชื่อมโยงเน้ือความแสดงจุดมุงหมาย  เชน  "เพ่ือ" 
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เชื่อมโยงความเพิ่มเติม  หลังจากท่ีROYตอบตนเอง  สวนพริมใชคําวา  "กอ (ก็)"  เพื่อทําใหเกิด
ความตอเน่ืองของขอความ 
(6) POOH BEAR [28]: "ตกลงชื่อจิงๆคือพ่ีพริมกับพ่ีroyเลยใชมั๊ย" 
 o ROY o O-> [49]: "พ่ีไมใชชื่อน้ีหรอกครับ ชื่อน้ี คิดมา สดๆ" 
 POOH BEAR [28]: "แลวชื่ออะไรหละ" 
 พริม [4]: "สดๆ อะไรยะ เห็นตั้งแตเชาแลว" 
 POOH BEAR [28]: "พ่ีพริมชื่ออะไร" 
 พริม [4]: "กอชื่อพ่ีพริมไงคะ..นองหมี" 

นอกจากน้ัน  ในงานวิทยานิพนธน้ี ดัชนีปริจเฉทท่ีพบมากยังรวมถึงการเลียนเสียง
ท่ีเกิดข้ึนในการสนทนาในชีวิตประจําวัน  เพื่อใชในการโตตอบกลับ  เชน  "เอา"  "วา"  "อ๋ึยย"  "อาว"  
ซึ่งเรียกวาการใชถอยคําเออออ  (back channels)  ท่ีผูรับสารใชในการโตตอบกลับไปยังขอความ
กอนหนาน้ัน  ซึ่งผลท่ีไดน้ีสอดคลองกับงานวิจัยของเชอรน่ี  (Cherny, 1999)  ท่ีพบวาการสนทนา
ในมัด  มีการใชถอยคําเออออเปนจํานวนมากเชนเดียวกัน  เน่ืองจากถอยคําเออออเปนสิ่งสําคัญท่ี
ทําใหทราบวาผูสนทนาเขาใจขอความท่ีผูพูดพูด  และถอยคําเออออยังเปนถอยคําท่ีแสดงใหเห็น
ความมีสวนรวมและการรับรูรวมกัน  (co-presence and awareness)  ของผูสนทนาในการ
สนทนา  ไมใชเปนเพียงสัญญาณท่ีแสดงถึงความเขาใจ  หรือการยอมรับของอีกฝายเทาน้ัน 

สวนการใชคําเรียกญาติจะเห็นไดวามีการใชในอันดับท่ี 5 ในหองจะจา 5  คือ  
6.54%  แตในหองจะจา 3  การใชคําเรียกญาติอยูในอันดับเกือบสุดทาย  (0.50%)  จากกลไก
เชื่อมโยงความท้ังหมด  19  ชนิดยอย  จึงทําใหเห็นความแตกตางท่ีอาจต้ังเปนขอสังเกตไดวาใน
หองจะจา 5  ผูรวมสนทนาแสดงความสนิทสนมและมีความเปนกันเองมากกวาในหองจะจา 3  
เน่ืองจากมีการใชคําวา  "พี่"  และ  "นอง"  ในการเรียกผูท่ีสนทนาดวย 
 

สรุป  ผลการวิเคราะหกลไกเชื่อมโยงความในการสนทนาในหองสนทนากับการ
สนทนาในชีวิตประจําวันท่ีมีการใชเหมือนกัน  คือ  การใชสรรพนามไรรูป  การซ้ํารูปเดิม  สวน
กลไกเชื่อมโยงความท่ีแสดงความแตกตางระหวางการสนทนาในหองสนทนากับการสนทนาท่ีเห็น
หนากัน  คือ  กลไกการเรียกชื่อ  ซึ่งเปนกลไกที่ไมคอยเกิดข้ึนบอยในการสนทนาท่ีเห็นหนากัน  แต
เกิดข้ึนในการสนทนาท่ีไมเห็นหนากัน  (Crystal, 2001)  เชน  การสนทนาทางโทรศัพท  การ
เรียกชื่อถือไดวาเปนกลไกที่มีบทบาทสําคัญในการสรางความเชื่อมโยงในการสนทนาในหอง
สนทนา  และกอใหเกิดความตอเน่ืองของปฏิสัมพันธในหองสนทนา 
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หลังจากท่ีไดทําความเขาใจเก่ียวกับผลท่ีไดของการใชกลไกเชื่อมโยงความในท้ัง
สองหองสนทนาแลว  ในหัวขอถัดไป  ผูวิจัยจะเปนนําเสนอผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง
จํานวนขอความท่ีแทรกกับจํานวนชนิดของกลไกเชื่อมโยงความ  ความสัมพันธระหวางจํานวน
ขอความที่แทรกกับจํานวนของกลไกเชื่อมโยงความรวมทุกชนิด  และความสัมพันธระหวางจํานวน
ขอความที่แทรกกับจํานวนของกลไกเชื่อมโยงความแยกตามแตละชนิด  โดยใชโปรแกรม  
GLMStat  ในการหาความสัมพันธ 
 

4.2 ความสัมพันธระหวางจํานวนขอความท่ีแทรกระหวางคูถอยคํากับกลไกเชื่อมโยงความ 

 
หลังจากท่ีผูวิจัยไดวิเคราะหกลไกเชื่อมโยงความท่ีพบในหองสนทนา  ตอไปผูวิจัย

จะวิเคราะหเก่ียวกับความสัมพันธระหวางจํานวนขอความท่ีแทรกกับกลไกเช่ือมโยงความ  เพื่อ
ตรวจสอบสมมติฐานท่ีต้ังไววา  "ถาจํานวนขอความท่ีแทรกระหวางคูถอยคํามีมาก  กลไกเชื่อมโยง
ความจะมีมากชนิด"  ผูวิจัยทําการวิเคราะหความสัมพันธระหวางจํานวนขอความท่ีแทรกระหวางคู
ถอยคํากับกลไกเช่ือมโยงความ  โดยใชโปรแกรม  GLMStat  ในการวิเคราะหสถิติแบบ  Log-
linear  ผูวิจัยแบงการวิเคราะหออกเปน  3  แบบ  ไดแก   

แบบแรก  วิเคราะหความสัมพันธระหวางจํานวนขอความท่ีแทรกระหวางคู
ถอยคํากับจํานวนชนิดของกลไกเชื่อมโยงความ  ซึ่งจะพจิารณาโดยรวม  กลาวคือ  พิจารณาวาใน
แตละขอความมีการใชกลไกเช่ือมโยงความก่ีชนิด  เพื่อตรวจสอบวา  "ถาจํานวนขอความท่ีแทรก
ระหวางคูถอยคํามีมาก  กลไกเชื่อมโยงความก็จะมีมากชนิด"  เปนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไวหรือไม  

แบบท่ีสอง  วิเคราะหความสัมพันธระหวางจํานวนขอความท่ีแทรกระหวางคู
ถอยคํากับจํานวนของกลไกเชื่อมโยงความรวมทุกชนิด7  โดยดูความสัมพันธของทุกกลไกรวมกัน
ในท้ังสองหองสนทนา 

แบบท่ีสาม  วิเคราะหความสัมพันธระหวางจํานวนขอความท่ีแทรกระหวางคู
ถอยคํากับจํานวนของกลไกเชื่อมโยงความแยกตามแตละชนิด  เพื่อแสดงรายละเอียดของ
ความสัมพันธทีละกลไกในท้ังสองหองสนทนา 
                                                           
7 จํานวนของกลไกเช่ือมโยงความรวมทุกชนิดตางจากจาํนวนชนิดของกลไกเชื่อมโยงความ  คือ  จํานวนของ
กลไกเชื่อมโยงความรวมทุกชนิดเปนการนับความถี่ทุกความถี่ของการใชกลไกเชื่อมโยงความ  แตจํานวนชนิด
ของกลไกเชื่อมโยงความเปนการนับ  Token  ตัวอยางเชน  ในขอความท่ี 31 ในหองจะจา 3  มีการใชการเรียกชื่อ  
1  คร้ัง  และคําสรรพนามไรรูป  2  คร้ัง  ดังน้ัน  จํานวนของกลไกเช่ือมโยงความรวมทุกชนิดจะเทากับ  3  คร้ัง  
สวนจํานวนชนิดของกลไกเชื่อมโยงความจะเทากับ  2  ชนิด 
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การวิเคราะหแบบท่ีหน่ึง  วิเคราะหความสัมพันธระหวางจํานวนขอความท่ี
แทรกระหวางคูถอยคํากับจํานวนชนิดของกลไกเชื่อมโยงความ  โดยใชโปรแกรม  GLMStat  และ
กําหนดใหจํานวนขอความท่ีแทรกระหวางคูถอยคําเปนตัวแปรตน  และจํานวนชนิดของกลไก
เชื่อมโยงความเปนตัวแปรตาม  เพื่อตรวจสอบวา  "ถาจํานวนขอความท่ีแทรกระหวางคูถอยคํามี
มาก  กลไกเชื่อมโยงความจะมีมากชนิด"  ตามสมมติฐานท่ีต้ังไวหรือไม  โดยผลการวิเคราะหดูได
จากตารางท่ี 4.4  และตารางท่ี 4.5 

ตารางที่ 4.4  ความสัมพันธระหวางจํานวนขอความท่ีแทรก  (messages in between  หรือ  
msg. in bet.)  กับจํานวนชนิดของกลไกเชื่อมโยงความในหองจะจา 3 

a. Effect8 
Effect Scaled Deviance df Chisquare Prob>ChiSquare 

Msg. in bet.  2.118 1 2.118 0.1456 
 
b. Estimate9 

 Estimate se (est.) z ratio Prob>IzI 
Constant 0.7535 4.310e-2 17.48 <0.0001 
Msg. in bet. 6.641e-3 4.464e-3 1.488 0.1369 
 

จากตารางท่ี 4.4 a. Effect  พบวาคาท่ีไดในคอลัมน  Prob>ChiSquare  มีคา
เทากับ  0.1456  ซึ่งมากกวา  0.05  จึงไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  หมายความวาจํานวนขอความท่ี

                                                           
8 ตาราง Effect  แสดงใหทราบวาการวิเคราะหหาความสัมพันธของท้ังสองตัวแปรท่ีกาํหนดสามารถวิเคราะหหา
ความสัมพันธของท้ังสองไดหรือไม  โดยพิจารณาเฉพาะคาท่ีไดในคอลัมน  Prob>ChiSquare  กลาวคือ  ถาคา
นอยกวา  0.05  แสดงวาสามารถหาความสัมพันธได  เชน  สามารถหาความสัมพันธระหวางจํานวนขอความท่ี
แทรกกับจาํนวนชนิดของกลไกเชือ่มโยงความได  ในทางกลับกัน  ถาคามากกวา 0.05  แสดงวาไมสามารถหา
ความสัมพันธของตัวแปรดังกลาวได 
9 หลังจากพิจารณาคาท่ีไดจากตาราง Effect  จากน้ัน  จะเปนการวเิคราะหคาในตาราง Estimate  ซึ่งแสดง
ความสัมพันธของตัวแปรท้ังสองตัวแปรวาจะมีความสัมพันธไปในทิศทางใด  โดยมีวิธีการตีความคาท่ีได  ดังน้ี  
อันดับแรกจะตองพิจารณาคาท่ีไดในคอลัมน  Prob > IzI  วามีนัยสําคัญทางสถติิท่ีนอยกวา  0.05  หรือไม  
หลังจากน้ัน  ใหพิจารณาที่  estimate  ในชองของจํานวนขอความท่ีแทรก  (Msg. in bet.)  โดยพิจารณาวาถา
ตัวเลขในจาํนวนขอความท่ีแทรกมีคาบวกจะหมายถงึความสัมพันธมีทิศทางไปทางเดียวกัน  เชน  ถาจาํนวน
ขอความท่ีแทรกมาก  จะมีการใชกลไกการอางถึงมากตามไปดวย  แตถาตัวเลขมีคาเปนลบ  ความสัมพันธจะมี
ทิศทางกลับกัน  เชน  ถาจาํนวนขอความท่ีแทรกมาก  จะมีการใชกลไกการอางถึงนอย  สวนคาท่ีไดในชอง  se 
(est.)  z ratio  และ  Constant  ไมไดใชในการตีความ 
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แทรกและจํานวนชนิดของกลไกเชื่อมโยงความในหองจะจา 3  ไมสามารถหาความสัมพันธได  ซึ่ง
สอดคลองกับคาท่ีไดในตารางท่ี 4.4 b. Estimate  กลาวคือ  คาท่ีไดในคอลัมน  Prob>IzI  เทากับ  
0.1369  ซึ่งมากกวา  0.05  จึงไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  ดังน้ัน  ไมสามารถตีความไดวาถาจํานวน
ขอความที่แทรกระหวางคูถอยคํามีมาก  กลไกเชื่อมโยงความจะมีมากชนิด  ตามสมมติฐานท่ีต้ังไว 
 
ตารางที่ 4.5  ความสัมพันธระหวางจํานวนขอความท่ีแทรกกับจํานวนชนิดของกลไกเชื่อมโยง
ความในหองจะจา 5 

a. Effect 
Effect Scaled Deviance df Chisquare Prob>ChiSquare 

Msg. in bet.  9.737 1 9.737 0.0018 
 
b. Estimate 

 estimate se (est.) z ratio Prob>IzI 
Constant 0.7697 4.050e-2 19.01 <0.0001 
Msg. in bet. 1.871e-2 5.613e-3 3.334 0.0009 
 

จากตารางท่ี 4.5 a. Effect  พบวาคาท่ีไดในคอลัมน  Prob>ChiSquare  มีคา
เทากับ  0.0018  ซึ่งนอยกวา  0.05  จึงมีนัยสําคัญทางสถิติ  หมายความวาจํานวนขอความท่ี
แทรกและจํานวนชนิดของกลไกเชื่อมโยงความในหองจะจา 5  มีความสัมพันธตอกัน  ซึ่ง
สอดคลองกับคาท่ีไดในตารางท่ี 4.5 b. Estimate  กลาวคือ  คาท่ีไดในคอลัมน  Prob>IzI  เทากับ  
0.0009  ซึ่งนอยกวา  0.05  จึงมีนัยสําคัญทางสถิติ  และคาท่ีไดของจํานวนขอความท่ีแทรกใน  
estimate  ติดคาบวก  จึงสามารถตีความไดวาถาจํานวนขอความท่ีแทรกระหวางคูถอยคํามีมาก  
กลไกเชื่อมโยงความก็จะมีมากชนิด  ตามสมมติฐานท่ีต้ังไว 
 

สรุป  จากผลการวิเคราะหแบบแรกในสองหองสนทนา  ไมสามารถสรุปไดตาม
สมมติฐานท่ีต้ังไว  เน่ืองมาจากมีเพียงหองจะจา 5  เพียงหองสนทนาเดียวเทาน้ันท่ีผลเปนไปตาม
สมมติฐานท่ีต้ังไว  คือ  ถาจํานวนขอความท่ีแทรกมาก  กลไกเชื่อมโยงความก็จะมีมากชนิด  สวน
หองจะจา 3  จํานวนขอความที่แทรกกับจํานวนชนิดของกลไกเชื่อมโยงความไมสามารถหา
ความสัมพันธได  จากผลการวิเคราะหแบบแรก  ผูวิจัยจึงไดทําการวิเคราะหแบบท่ีสอง  โดย
พิจารณาวาจํานวนของกลไกเชื่อมโยงความรวมทุกชนิดกับจํานวนขอความท่ีแทรก จะมีผลท่ี
สอดคลองกับการวิเคราะหแบบแรกหรือไม  เพื่อเปนการยืนยันผลท่ีไดจากการวิเคราะหแบบแรก 
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การวิเคราะหแบบท่ีสอง  ผูวิจัยวิเคราะหความสัมพันธระหวางจํานวนขอความ
ท่ีแทรกระหวางคูถอยคํากับจํานวนของกลไกเชื่อมโยงความรวมทุกชนิด  (รวมจํานวนกลไกการอาง
ถึง  กลไกการแทนท่ี  กลไกการละ  กลไกการใชคําเชื่อม  กลไกการเชื่อมโยงคํา  และกลไกท่ีเปน
ดัชนีปริจเฉทเขาดวยกัน)  โดยใชโปรแกรม  GLMStat  กําหนดใหจํานวนขอความท่ีแทรกระหวางคู
ถอยคําเปนตัวแปรตน  และจํานวนของกลไกเชื่อมโยงความรวมทุกชนิดเปนตนแปรตาม  ผลการ
วิเคราะหดูไดจากตารางท่ี 4.6  และตารางท่ี 4.7 

ตารางที่ 4.6  ความสัมพันธระหวางจํานวนขอความท่ีแทรกกับจํานวนของกลไกเชื่อมโยงความ
รวมทุกชนิดในหองจะจา 3 

a. Effect 
Effect Scaled Deviance Df Chisquare Prob>ChiSquare 

Msg. in bet.  1.832 1 1.832 0.1759 
 
b. Estimate 

 Estimate se (est.) z ratio Prob>IzI 
Constant 0.9243 3.979e-2 23.23 <0.0001 
Msg. in bet. 5.725e-3 4.151e-3 1.379 0.1678 
 

จากตารางท่ี 4.6 a. Effect  พบวาคาท่ีไดในคอลัมน  Prob>ChiSquare  มีคา
เทากับ  0.1759  ซึ่งมากกวา  0.05  จึงไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  หมายความวาจํานวนขอความท่ี
แทรกและจํานวนของกลไกเชื่อมโยงความรวมทุกชนิดในหองจะจา 3  ไมสามารถหาความสัมพันธ
ได  ซึ่งสอดคลองกับคาท่ีไดในตารางท่ี 4.6 b. Estimate  กลาวคือ  คาท่ีไดในคอลัมน  Prob>IzI  
เทากับ  0.1678  ซึ่งมากกวา  0.05  จึงไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  สามารถตีความไดวาถาจํานวน
ขอความที่แทรกระหวางคูถอยคํามีมาก  จํานวนของกลไกเชื่อมโยงความรวมทุกชนิดก็ไมไดมีการ
ใชมากตามไปดวย 
 

ตารางที่ 4.7  ความสัมพันธระหวางจํานวนขอความท่ีแทรกกับจํานวนของกลไกเชื่อมโยงความ
รวมทุกชนิดในหองจะจา 5 

a. Effect 
Effect Scaled Deviance df Chisquare Prob>ChiSquare 

Msg. in bet.  17.76 1 17.76 <0.0001 
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b. Estimate 
 estimate se (est.) z ratio Prob>IzI 

Constant 0.8902 3.731e-2 23.86 <0.0001 
Msg. in bet. 2.281e-2 4.978e-3 4.583 <0.0001 
 

จากตารางท่ี 4.7 a. Effect  พบวาคาท่ีไดในคอลัมน  Prob>ChiSquare  มีคา
เทากับ  <0.0001  ซึ่งนอยกวา  0.05  จึงมีนัยสําคัญทางสถิติ  หมายความวาจํานวนขอความท่ี
แทรกและจํานวนของกลไกเชื่อมโยงความรวมทุกชนิดในหองจะจา 5  มีความสัมพันธตอกัน  ซึ่ง
สอดคลองกับคาท่ีไดในตารางท่ี 4.7 b. Estimate  กลาวคือ  คาท่ีไดในคอลัมน  Prob>IzI  เทากับ  
<0.0001  ซึ่งนอยกวา  0.05  จึงมีนัยสําคัญทางสถิติ  สามารถตีความไดวาถาจํานวนขอความท่ี
แทรกระหวางคูถอยคํามีมาก  จํานวนของกลไกเชื่อมโยงความรวมทุกชนิดก็จะมีการใชมากตามไป
ดวย 
 

สรุป  จากการวิเคราะหแบบท่ีสอง  ผลท่ีไดสอดคลองกับการวิเคราะหแบบแรก  
คือ  มีเพียงหองจะจา 5  เทาน้ันท่ีผลท่ีไดมีความสัมพันธกัน  ดังน้ัน  จึงไมสามารถสรุปไดวา  "ถา
จํานวนขอความท่ีแทรกระหวางคูถอยคํามีมาก  จํานวนของกลไกเชื่อมโยงความรวมทุกชนิดก็จะมี
มากตามไปดวย"  จากผลท่ีไดท้ังการวิเคราะหแบบแรกและแบบที่สองทําใหทราบวาท้ังสองหอง
สนทนามีผลท่ีไมสอดคลองกัน  ดังน้ัน  จึงไมสามารถสรุปไดวาจํานวนขอความที่แทรกกับจํานวน
ชนิดของกลไกเชื่อมโยงความมีความสัมพันธกัน  เชนเดียวกับท่ีไมสามารถสรุปไดวาจํานวน
ขอความที่แทรกกับจํานวนของกลไกเชื่อมโยงความรวมทุกชนิดมีความสัมพันธกัน  อยางไรก็ตาม  
ผูวิจัยยังคงทําการวิเคราะหแบบท่ีสาม  เพื่อพิจารณาวาภายในกลไกเชื่อมโยงความแตละชนิดจะมี
กลไกเชื่อมโยงความใดท่ีมีความสัมพันธกับจํานวนขอความท่ีแทรกบาง 
 

การวิเคราะหแบบท่ีสาม  คือ  วิเคราะหความสัมพันธระหวางจํานวนขอความที่
แทรกระหวางคูถอยคํากับจํานวนของกลไกเชื่อมโยงความแยกตามแตละชนิด10  กลาวคือ  เปน
การหาความสัมพันธของท้ังสองหองสนทนา  ไดแก  ความสัมพันธระหวางจํานวนขอความท่ีแทรก
กับกลไกการอางถึง  กับกลไกการแทนท่ี  กับกลไกการละ  กับกลไกการใชคําเชื่อม  กับกลไกการ
เชื่อมโยงคํา  และกับกลไกท่ีเปนดัชนีปริเฉท  วิเคราะหโดยใชโปรแกรม  GLMStat  กําหนดให

                                                           
10 จํานวนของกลไกเชื่อมโยงความแยกตามแตละชนิดใชการนับความถีเ่ชนเดียวกับจาํนวนของกลไกเชื่อมโยง
ความรวมทุกชนิด 
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จํานวนขอความท่ีแทรกเปนตัวแปรตน  และจํานวนของกลไกเชื่อมโยงความแยกตามแตละชนิด
เปนตัวแปรตาม  เพื่อดูวากลไกเชื่อมโยงความชนิดใดที่แปรไปตามระยะหางของจํานวนขอความท่ี
แทรกระหวางคูถอยคํา  ดูรายละเอียดไดจากตารางที่ 4.8  ถึงตารางท่ี 4.19   
 
- การวิเคราะหความสัมพันธระหวางจํานวนขอความท่ีแทรกระหวางคูถอยคํากับจํานวน
ของกลไกเชื่อมโยงความแยกตามแตละชนิดในหองจะจา 3 

ตารางที่ 4.8  ความสัมพันธระหวางจํานวนขอความท่ีแทรกกับกลไกการอางถึงในหองจะจา 3 
a. Effect 

Effect Scaled Deviance df Chisquare Prob>ChiSquare 
Msg. in bet.  1.533 1 1.533 0.2157 
 
b. Estimate 

 estimate se (est.) z ratio Prob>IzI 
Constant 0.2094 5.632e-2 3.719 0.0002 
Msg. in bet. 7.361e-3 5.800e-3 1.269 0.2044 
 

ตารางที่ 4.9  ความสัมพันธระหวางจํานวนขอความท่ีแทรกกับกลไกการแทนท่ีในหองจะจา 3 
a. Effect 

Effect Scaled Deviance df Chisquare Prob>ChiSquare 
Msg. in bet.  1.609 1 1.609 0.2047 
 
b. Estimate 

 estimate se (est.) z ratio Prob>IzI 
Constant -3.661 0.6368 -5.749 <0.0001 
Msg. in bet. -0.1230 0.1109 -1.108 0.2678 
 

ตารางที่ 4.10  ความสัมพันธระหวางจํานวนขอความท่ีแทรกกับกลไกการละในหองจะจา 3 
a. Effect 

Effect Scaled Deviance df Chisquare Prob>ChiSquare 
Msg. in bet.  1.174 1 1.174 0.2785 
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b. Estimate 
 estimate se (est.) z ratio Prob>IzI 

Constant -0.8291 9.278e-2 -8.936 <0.0001 
Msg. in bet. 1.048e-2 9.317e-3 1.125 0.2607 
 

ตารางที่ 4.11 ความสัมพันธระหวางจํานวนขอความท่ีแทรกกับกลไกการใชคําเชื่อมในหองจะจา 
3 

a. Effect 
Effect Scaled Deviance df Chisquare Prob>ChiSquare 

Msg. in bet.  1.257 1 1.257 0.2622 
 
b. Estimate 

 estimate se (est.) z ratio Prob>IzI 
Constant -2.140 0.2199 -9.730 <0.0001 
Msg. in bet. -3.004e-2 2.849e-2 -1.055 0.2917 
 

ตารางที่ 4.12  ความสัมพันธระหวางจํานวนขอความท่ีแทรกกับกลไกการเชื่อมโยงคําในหองจะจา 
3 

a. Effect 
Effect Scaled Deviance df Chisquare Prob>ChiSquare 

Msg. in bet.  4.718e-2 1 4.718e-2 0.8281 
 
b. Estimate 

 estimate se (est.) z ratio Prob>IzI 
Constant -0.8514 0.1012 -8.416 <0.0001 
Msg. in bet. -2.421e-3 1.121e-2 -0.2160 0.8290 
 

ตารางที่ 4.13  ความสัมพันธระหวางจํานวนขอความท่ีแทรกกับดัชนีปริจเฉทในหองจะจา 3 
a. Effect 

Effect Scaled Deviance df Chisquare Prob>ChiSquare 
Msg. in bet.  1.011 1 1.011 0.3146 
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b. Estimate 
 estimate se (est.) z ratio Prob>IzI 

Constant -1.208 0.1112 -10.86 <0.0001 
Msg. in bet. 1.161e-2 1.108e-2 1.048 0.2948 
 

จากตารางท่ี 4.8 - 4.13  ท้ังตาราง a. Effect  และตาราง b. Estimate  พบวา
คาท่ีไดในคอลัมน  Prob>ChiSquare  และคาท่ีไดในคอลัมน  Prob>IzI  มากกวา  0.05  จึงไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ  หมายความวาในหองจะจา 3  จํานวนขอความที่แทรกกับกลไกเช่ือมโยงความ
ท้ังหกกลไกไมสามารถหาความสัมพันธได 
 
- การวิเคราะหความสัมพันธระหวางจํานวนขอความท่ีแทรกระหวางคูถอยคํากับจํานวน
ของกลไกเชื่อมโยงความแยกตามแตละชนิดในหองจะจา 5 

ตารางที่ 4.14  ความสัมพันธระหวางจํานวนขอความท่ีแทรกกับกลไกการอางถึงในหองจะจา 5 
a. Effect 

Effect Scaled Deviance df Chisquare Prob>ChiSquare 
Msg. in bet.  7.078 1 7.078 0.0078 
 
b. Estimate 

 estimate se (est.) z ratio Prob>IzI 
Constant 0.2391 5.231e-2 4.572 <0.0001 
Msg. in bet. 2.044e-2 7.138e-3 2.864 0.0042 
 

ตารางที่ 4.15  ความสัมพันธระหวางจํานวนขอความท่ีแทรกกับกลไกการแทนที่ในหองจะจา 5 
a. Effect 

Effect Scaled Deviance df Chisquare Prob>ChiSquare 
Msg. in bet.  2.528 1 2.528 0.1118 
 
b. Estimate 

 estimate se (est.) z ratio Prob>IzI 
Constant -3.779 0.7343 -5.147 <0.0001 
Msg. in bet. -0.3459 0.2660 -1.300 0.1935 
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ตารางที่ 4.16  ความสัมพันธระหวางจํานวนขอความท่ีแทรกกับกลไกการละในหองจะจา 5 
a. Effect 

Effect Scaled Deviance df Chisquare Prob>ChiSquare 
Msg. in bet.  0.8049 1 0.8049 0.3696 
 
b. Estimate 

 estimate se (est.) z ratio Prob>IzI 
Constant -1.148 0.1069 -10.74 <0.0001 
Msg. in bet. 1.467e-2 1.507e-2 0.9733 0.3304 
 

ตารางที่ 4.17  ความสัมพันธระหวางจํานวนขอความท่ีแทรกกับกลไกการใชคําเชื่อมในหองจะจา 
5 

a. Effect 
Effect Scaled Deviance df Chisquare Prob>ChiSquare 

Msg. in bet.  3.030 1 3.030 0.0818 
 
b. Estimate 

 estimate se (est.) z ratio Prob>IzI 
Constant -2.793 0.2082 -13.42 <0.0001 
Msg. in bet. 4.533e-2 2.127e-2 2.131 0.0331 
 

ตารางที่ 4.18  ความสัมพันธระหวางจํานวนขอความท่ีแทรกกับกลไกการเชื่อมโยงคําในหองจะจา 
5 

a. Effect 
Effect Scaled Deviance df Chisquare Prob>ChiSquare 

Msg. in bet.  8.128 1 8.128 0.0044 
 
b. Estimate 

 estimate se (est.) z ratio Prob>IzI 
Constant -0.7929 8.218e-2 -9.649 <0.0001 
Msg. in bet. 3.224e-2 9.940e-3 3.243 0.0012 
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ตารางที่ 4.19  ความสัมพันธระหวางจํานวนขอความท่ีแทรกกับดัชนีปริจเฉทในหองจะจา 5 
a. Effect 

Effect Scaled Deviance df Chisquare Prob>ChiSquare 
Msg. in bet.  0.5951 1 0.5951 0.4405 
 
b. Estimate 

 estimate se (est.) z ratio Prob>IzI 
Constant -1.095 0.1060 -10.34 <0.0001 
Msg. in bet. 1.248e-2 1.552e-2 0.8041 0.4214 
 

จากผลการวิเคราะหท่ีไดในตารางท่ี 4.14 - 4.19  พบวาตารางท่ี 4.15 - 4.16  
และตารางท่ี 4.19  คาท่ีไดในคอลัมน  Prob>ChiSquare  และคาท่ีไดในคอลัมน  Prob>IzI  ใน
ตาราง a. Effect  และตาราง b. Estimate  มากกวา  0.05  จึงไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  มีเพียง
ตารางท่ี 4.14  และตารางที่ 4.18  ท่ีท้ังตาราง a. Effect  และตาราง b. Estimate  คาท่ีไดใน
คอลัมน  Prob>ChiSquare  และคาท่ีไดในคอลัมน  Prob>IzI  นอยกวา  0.05   จึงมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ  ซึ่งหมายความวาในหองจะจา 5  จํานวนขอความท่ีแทรกกับกลไกการอางถึง  และกับ
กลไกการเชื่อมโยงคํามีความสัมพันธ  กลาวคือ  ถาจํานวนขอความท่ีแทรกมาก  กลไกการอางถึง
และกลไกการเชื่อมโยงคําก็จะมากดวย  อยางไรก็ตาม  ตารางท่ี 4.17  ใหผลท่ีตางไป  คือ  พบวา
ในตาราง a. Effect  คาท่ีไดในคอลัมน  Prob>ChiSquare  มากกวา  0.05  จึงไมมนัียสําคัญทาง
สถิติ  หมายความวาจํานวนขอความที่แทรกและกลไกการใชคําเชื่อมในหองจะจา 5  ไมสามารถ
หาความสัมพันธได  แตคาท่ีไดในตารางท่ี 4.17 b. Estimate  นอยกวา  0.05  เมื่อผลในตารางที่ 
4.17  ของท้ังตาราง a. Effect  และตาราง b. Estimate  ไมสอดคลองกัน  จึงไมสามารถสรุปไดวา
ถาจํานวนขอความท่ีแทรกมาก  กลไกการใชคําเชื่อมจะมากดวย 
 

สรุป จากผลการวิเคราะหท่ีตรงขามกันของท้ังสองหองสนทนา  ไมวาจะเปนการ
วิเคราะหแบบท่ีหน่ึง  แบบท่ีสอง  และแบบท่ีสาม  ผลท่ีไดในหองจะจา 3  ไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ  0.05  เลย  ซึ่งตรงขามกับผลท่ีพบในหองจะจา 5  ท่ีเปนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไวในขอ 1  
คือ  ถาจํานวนขอความที่แทรกมาก  กลไกเชื่อมโยงความจะมีมากชนิด  น่ันคือ   ท้ังจํานวน
ขอความที่แทรกกับจํานวนชนิดของกลไกเชื่อมโยงความมีความสัมพันธกัน  นอกจากน้ัน  ผลท่ีได
ในหองจะจา 5  ยังบอกใหทราบวาจํานวนขอความท่ีแทรกกับจํานวนของกลไกเชื่อมโยงความรวม
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ทุกชนิดก็สัมพันธกัน  ซึ่งพบวามีผลมาจากความสัมพันธระหวางจํานวนขอความท่ีแทรกกับกลไก
การอางถึง  และกลไกการเช่ือมโยงคํา   

อยางไรก็ดี  จากผลการวิเคราะหท่ีตรงขามกันของท้ังสองหองสนทนาทําใหไม
สามารถสรุปไดวาจํานวนขอความท่ีแทรกมีผลตอการใชจํานวนชนิดของกลไกเชื่อมโยงความของผู
รวมสนทนา  ความสัมพันธท่ีพบในหองจะจา 5  อาจเปนเพียงเหตุบังเอิญ  จําเปนตองมีการศึกษา
ขอมูลเพิ่มเติม  แตในงานวิทยานิพนธน้ี  ผูวิจัยขอสรุปในเบ้ืองตนวาไมมีความสัมพันธกันระหวาง
จํานวนขอความท่ีแทรกกับจํานวนชนิดของกลไกเชื่อมโยงความ  หรือกลาวอีกนัยหน่ึงคือ  "ถา
จํานวนขอความท่ีแทรกระหวางคูถอยคํามีมาก  กลไกเชื่อมโยงความก็จะมากชนิด"  ไมเปนไปตาม
สมมติฐานท่ีต้ังไว  เพราะจากขอมูลพบผูสนทนาใชกลไกไมมากชนิดในคูถอยคําท่ีอยูหางกันมาก  
(ดูตัวอยาง (7))  และพบขอมูลในลักษณะท่ีเกิดข้ึนตรงขามกันดวย  (ดูตัวอยาง (8))  ดังแสดงใน
ตัวอยางตอไปน้ี 

(7) ตัวอยางจํานวนขอความท่ีแทรกมาก  จํานวนชนิดของกลไกเชื่อมโยงความนอย 
797. หงส [52] : "บานหงสก็อยูแถว ๆ สาย 2 นะ"  
798. 555.. [154] : "I just logged on .... สวัสดีจา"  
799. เคโกะ +O [236] : "คุยไปคุยมา ชกัจะไมมีเพ่ือนแลว"  
800. ling [60] : "พ่ีหงสเรียนหรือทํางานคะ"  
801. หงส [52] : "หวัดดี หา หา หา"  
802. เจท O-> [91] : "lingเรียนหรือทํางานคับ"  
803. เจท O-> [91] : "lingเรียนหรือทํางานคับ"  
804. เจท O-> [91] : "lingเรียนหรือทํางานคับ"  
805. เจท O-> [91] : "lingเรียนหรือทํางานคับ"  
806. เจท O-> [91] : "lingเรียนหรือทํางานคับ"  
807. เคโกะ +O [236] : "เหงา เหงา เหงา แลวก็เหงา"  
808. หงส [52] : "เรียน และทํางานหนะ"  
809. ling [60] : "เรียนอยูคะ"  
810. เคโกะ +O [236] : "เหงา เหงา แลวกเ็หงา"  
811. เจท O-> [91] : "เรียนท่ีไหนคับ"  
812. เจท O-> [91] : "เรียนท่ีไหนคับ"  
813. เจท O-> [91] : "เรียนท่ีไหนคับ"  
814. เจท O-> [91] : "เรียนท่ีไหนคับ"  
815. เจท O-> [91] : " ☺"  
816. เจท O-> [91] : " ☺"  
817. ling [60] : "อยูใกลบานหนูเลย" 
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จากตัวอยาง (7)  ในขอความท่ี 797  หงสพูดกับlingวาบานของตนเองอยูแถว
พุทธมณฑลสาย 2  กวาlingจะโตตอบกลับมีขอความที่แทรกถึง  19  ขอความ  และlingใชกลไก
เชื่อมโยงความเพียง  2  ชนิด  เทาน้ัน  คือ  การละหนวยนาม  (บานของหงส)  และการซ้ํารูปเดิม  
(อยู) 
 
(8) ตัวอยางจํานวนขอความท่ีแทรกนอย  จํานวนชนิดของกลไกเชื่อมโยงความมาก 
382. ลินดา +O [99] : "อาวเมลลตัวเองก็ลืม"  
383. tammy +O [189] : "ใครวางบางคะ"  
384. แบมแบม [247] : "ซําบายดปีาววววววววว"  
385. บักจอย O-> [136] : "ถาจําไมผิดก็ tum23@mweb.com"  
 

จากตัวอยาง (8)  จะเห็นไดวาจํานวนขอความท่ีแทรกระหวางการสนทนาของลิน
ดาในขอความที่ 382  กับบักจอยในขอความท่ี 385  มจีํานวนขอความท่ีแทรกเพียง  2  ขอความ  
แตในขอความที่ 385  บักจอยใชกลไกเชื่อมโยงความถึง  4  ชนิด  ไดแก  การใชสรรพนามไรรูป  
(ผม)  การใชคําปรากฏรวมกัน  (ลืม�จํา)  การละหนวยนาม  (ละคําวา "เมล"  ซึ่งหมายถึง  "อี
เมลหรือท่ีอยูไปรษณียอิเล็กทรอนิกส"  น่ันเอง)  และการใชคําเชื่อมขัดแยงกัน  (ถา�ก็) 
 

สาเหตุท่ีทําใหเกิดตัวอยาง (7)  และตัวอยาง (8)  อาจจะเน่ืองมาจากการเลือกใช
จํานวนชนิดของกลไกเชื่อมโยงความของผูสนทนามีความแตกตางกัน  ข้ึนอยูกับผูสนทนาแตละคน  
ไมไดเก่ียวของวาถาจํานวนขอความท่ีแทรกระหวางคูถอยคํามีมาก  ผูสนทนาจําเปนตองเลือกใช
จํานวนชนิดของกลไกเชื่อมโยงความมาก  เพื่อเปนการเชื่อมโยงระยะหางท่ีเกิดข้ึนในคูถอยคําใหมี
ความตอเน่ืองกัน  และนอกจากน้ัน  จํานวนขอความที่แทรกระหวางคูถอยคําก็ไมไดเกิดการแทรก
ในปริมาณท่ีสม่ําเสมอ  กลาวคือ  บางชวงเวลาถามีผูรวมสนทนานอย  จํานวนขอความท่ีแทรก
ระหวางคูถอยคําก็อาจจะนอย  ในทางกลับกัน  ถาในชวงเวลาการสนทนาน้ันมีผูรวมสนทนามาก  
จํานวนขอความท่ีแทรกระหวางคูถอยคําก็มีโอกาสมากตามไปดวย  ดังน้ัน  จํานวนชนิดของกลไก
เชื่อมโยงความท่ีผูรวมสนทนาเลือกใชจึงมิไดมากหรือนอยตามระยะหางของจํานวนขอความท่ี
แทรก  แตข้ึนอยูกับลักษณะการเลือกใชของแตละบุคคล 

จากความไมสัมพันธกันระหวางจํานวนขอความที่แทรกกับจํานวนชนิดของกลไก
เชื่อมโยงความ  หากพิจารณาในแงของความตอเน่ืองของการปฏิสัมพันธอาจสรุปไดวาระยะหาง
ของคูถอยคําซึ่งเกิดจากขอความที่แทรกจากผูสนทนาอ่ืนไมไดเปนอุปสรรคในการสนทนา  
เน่ืองจากในตอนแรกของการทําวิจัยผูวิจัยมีความเห็นวาผูสนทนาจะทดแทนการแทรกของคู
ถอยคํา  ซึ่งเปนเหตุทําใหไมเกิดความตอเน่ืองของขอความของคูสนทนาแตละคู  โดยการใช
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จํานวนชนิดของกลไกเชื่อมโยงความในการเช่ือมโยงใหมากข้ึน  จึงต้ังสมมติฐานวา  "ถาจํานวน
ขอความที่แทรกมาก  กลไกเชื่อมโยงความก็จะมากชนิด"  แตจากการวิเคราะห  ผลท่ีได  มิไดแสดง
ความสัมพันธของจํานวนขอความท่ีแทรกกับจํานวนชนิดของกลไกเชื่อมโยงความ  กลาวคือ  การ
เลือกใชจํานวนชนิดของกลไกเชื่อมโยงความมิไดข้ึนอยูกับจํานวนขอความท่ีแทรก  ดังน้ัน  ในการ
สรางความตอเน่ืองของปฏิสัมพันธในการสนทนาในหองสนทนา  จํานวนขอความท่ีแทรกจึงมิได
เปนอุปสรรคตอการเช่ือมโยงขอความของคูสนทนา  แตเปนอุปสรรคในการมองขอความท่ีปรากฏ
บนหนาจอคอมพิวเตอร  เพราะทําใหคูถอยคําของคูสนทนาอยูหางกัน  อยางไรก็ตาม  ความ
ตอเน่ืองของปฏิสัมพันธยังสามารถพิจารณาจากปจจัยอ่ืน  อยางเชน  ในเร่ืองของการมอบผลัด  
และความเก่ียวของของเรื่องท่ีสนทนา  ซึ่งจะกลาวในบทถัดไป  ตามลําดับ 
 

บทตอไปผูวิจัยจะกลาวถึงการวิเคราะหการมอบผลัด  ซึ่งการวิเคราะหดังกลาวจะ
ชวยทําใหเห็นความตอเน่ืองของขอความในแงของการปฏิสัมพันธ  คือ  การมอบผลัดจะทําใหเห็น
วาผลัดตางๆ เชื่อมโยงกันไดอยางไร  โดยพิจารณาจากผลัดสงไปผลัดรับ  ซึ่งตรงขามกับการ
วิเคราะหกลไกเชื่อมโยงความท่ีวิเคราะหการสนทนาจากขอความโตตอบกลับไปยังขอความกอน
หนาของคูถอยคํา  ในการวิเคราะหการมอบผลัด  ผูวิจัยจะวิเคราะหวากลวิธีมอบผลัดท่ีพบในหอง
สนทนามีอะไรบาง   กลวิธีใดท่ีผูสนทนาเลือกใชมากที่สุด  ผลัดท่ีมีผูรับและไมมีผูรับเกิดจากกลวิธี
มอบผลัดใด  เพราะเหตุใด 
 
 
 



บทท่ี  5 
 

ระบบผลัด 

 
การศึกษาระบบผลัดในการสนทนาในหองสนทนาจะทําใหเขาใจลักษณะการ

สนทนาในหองสนทนาไดชัดเจนขึ้น  ท้ังยังชวยในการศึกษาความตอเน่ืองของปฏิสัมพันธในหอง
สนทนา  โดยเฉพาะการศึกษาเร่ืองของการมอบผลัดในหองสนทนา  เน่ืองจากในการสนทนาใน
หองสนทนามีท้ังผลัดท่ีผูสนทนาสงแลวมีผูรับและไมมีผูรับ  ดังน้ัน  ผูวิจัยจึงพิจารณากลวิธีมอบ
ผลัดจากการศึกษาผลัดท่ีมีผูรับและไมมีผูรับ  การศึกษาการมอบผลัดจะชวยใหทราบวาผูสนทนา
เชื่อมโยงขอความตางๆ ไดดวยกลวิธีใด  ซึ่งการศึกษาการมอบผลัดเปนการศึกษาท่ีมองความ
ตอเน่ืองของขอความในทางตรงขามกับการศึกษากลไกเชื่อมโยงความ  กลาวคือ  การศึกษาการ
มอบผลัดจะพิจารณาขอความจากผลัดท่ีสงไปยังผลัดรับของคูถอยคํา  แตการศึกษาการเชื่อมโยง
ความจะพิจารณาจากขอความโตตอบไปยังขอความที่อยูกอนหนาของคูถอยคํา  จากการศึกษาท้ัง
การเชื่อมโยงความและการมอบผลัดจึงทําใหเห็นความตอเน่ืองของปฏิสัมพันธในสองทิศทาง 

ในบทน้ี  ผูวิจัยจะเสนอผลการศึกษาระบบผลัดในหองสนทนาวามีลักษณะ
อยางไร  และทําการเปรียบเทียบกับระบบผลัดในการสนทนาท่ีเห็นหนากัน  เพื่อพิจารณาวามี
ความเหมือนและแตกตางกันอยางไร  และนําเสนอตอไปวาระบบผลัดท่ีเกิดข้ึนมีผลตอการเลือกใช
กลวิธีมอบผลัดหรือไม  อยางไร  และสุดทายจะเปนการนําเสนอความสําคัญของการเรียกชื่อใน
หองสนทนา  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 

5.1 ระบบผลัด 

 
5.1.1 ระบบผลัดในหองสนทนา 
กอนท่ีจะกลาวเปรียบเทียบระบบผลัดในการสนทนาในหองสนทนากับระบบผลัด

ในการสนทนาท่ีเห็นหนากัน  ผูวิจัยจะกลาวเก่ียวกับระบบผลัดในหองสนทนา  เพื่อใหเห็นภาพรวม
กอน  กลาวคือ  ระบบการสื่อสารในหองสนทนาเอ้ืออํานวยใหผูสนทนาในหองสนทนาสามารถ
เลือกตนเองในการพูดไดตลอดเวลา  ผูสนทนาสามารถพูดไดทุกเวลาที่ตองการ  ผูสนทนาไม
จําเปนตองรอใหผลัดวาง  หรือรอใหผูสนทนาอ่ืนสงผลัดให  หรือรอใหถึงจุดพึงเปล่ียนผลัด  จึง
สามารถรับผลัดไดเหมือนกับการสนทนาโดยท่ัวไป  และการสนทนาในหองสนทนาไมสามารถเห็น



 140

การพูดชิงผลัดของผูสนทนาไดเหมือนกับการสนทนาโดยทั่วไป  เน่ืองจากขอความท่ีสงจะถูก
เรียงลําดับตามระบบ  โดยไมไดพิจารณาวาขอความใดเปนคูถอยคํากับขอความใด  อยางไรก็ตาม  
การสนทนาในหองสนทนายังคงเกิดการรับและสงผลัดเหมือนการสนทนาโดยท่ัวไป  เน่ืองจากการ
สนทนาในหองสนทนาเปนการปฏิสัมพันธ  จากขอมูลพบวาลักษณะการปฏิสัมพันธท่ีเกิดข้ึนใน
หองสนทนามีท้ังความเหมือนและความตางจากการสนทนาที่เห็นหนากัน  ผูวิจัยจึงไดทําการ
เปรียบเทียบระบบผลัดท่ีเกิดในหองสนทนากับระบบผลัดในการสนทนาท่ีเห็นหนากัน  โดยใช
ระบบผลัดท้ัง  14  ขอ  ของแซคสและคณะ (Sacks et al., 1974)  เปนตัวเปรียบเทียบ  ซึ่งมี
รายละเอียดดังน้ี 

1. การเปลี่ยนผูพูด  ในการสนทนาท่ีเห็นหนากันการเปลี่ยนตัวผูพูดจะเรียงลําดับ
จากกฎท่ี 1  ผูพูดคนปจจุบันเลือกผูพูดคนถัดไป  ถาไมมีการเลือกผูพูดคนถัดไป  กฎท่ี 2  ผูรวม
สนทนาก็จะเลือกตนเองในการพูด  แตถาไมมีท้ังการเลือกผูพูดคนถัดไปและการเลือกตนเองในการ
พูด  จะเปนกฎท่ี 3  คือ  ผูพูดคนปจจุบันดําเนินการพูดตอไป  ซึ่งการเปล่ียนผูพูดจะไมเกิดข้ึน  
สวนการสนทนาในหองสนทนาเปนการสนทนาท่ีมีการเปลี่ยนผูพูดเชนเดียวกัน  แตการเปลี่ยนตัวผู
พูดเกิดจากผูพูดเลือกตนเองในการพูดเทาน้ัน  เน่ืองจากทุกคนในหองสนทนามีสิทธิเทาเทียมกัน  
ทุกคนสามารถพูดตอนไหนท่ีตนตองการก็ได  ทุกคนมีโอกาสในการพูดเทาเทียมกัน  การเปลี่ยนตัว
ผูพูดมิไดเกิดข้ึนเรียงตามลําดับกฎท้ังสามขอเหมือนการสนทนาท่ีเห็นหนากัน  แตอยางไรก็ตาม  
จากขอมูลทําใหทราบวาถึงแมวาในหองสนทนาผูสนทนาสามารถเลือกตนในการพูดไดตลอดเวลา  
แตสิ่งท่ีพบ  คือ  ผูสนทนายังคงมีการเลือกผูพูดคนถัดไป  โดยการเรียกชื่อ  การถาม  เน่ืองจาก
ความตอเน่ืองของปฏิสัมพันธคงไมสามารถเกิดข้ึนไดถาทุกคนตองการพูดตลอดเวลา  โดยไมใสใจ
ตอบรับคูสนทนา 

2. ในแตละผลัดของการสนทนาที่เห็นหนากันและการสนทนาในหองสนทนาจะมี
ผูพูดเพียงคนเดียว  แตเหตุผลตางกัน  เน่ืองจากการสนทนาที่เห็นหนากัน  การเรียงลําดับการพูด
จะเปนไปตามกฎท้ังสามขอ  จึงมีผูพูดเพียงคนเดียว  ยกเวน  ในกรณีท่ีมีผูเลือกตนเองในการพูด
หลายคน  ซึ่งจะทําใหเกิดการพูดซอนกันข้ึน  อยางไรก็ตาม  ผูพูดกอนก็จะไดสิทธิ์ในการพูดน้ัน  
สวนการสนทนาในหองสนทนา  ขอความที่สงจะถูกเรียงลําดับโดยระบบ  ดังน้ัน  จะไมสามารถ
เห็นการพูดซอนกันหรือการพูดชิงผลัดได 

3. การมีผูพูดมากกวา  1  คน  สามารถเกิดข้ึนไดใน  1  ผลัด  ในการสนทนาท่ี
เห็นหนากัน  ซึ่งเกิดจากการพูดซอนกันของผูสนทนาหลายคน  เชน  ผูท่ีกําลังพูดไมหยุดพูดและไม
สงผลัด  ก็มีผูพูดอีกคนพูดซอนข้ึนมา  ลักษณะดังกลาวไมสามารถเห็นไดในการสนทนาในหอง
สนทนา  เน่ืองจากขอความท่ีสงจะถูกเรียงลําดับโดยระบบ  แตอยางไรก็ตาม  จากขอมูลสามารถ
สังเกตได  ในกรณีท่ีขอความของผูสนทนาสองคนอยูใกลกัน  แตเปนคนละเร่ือง  ตัวอยางเชนการ
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สนทนาระหวางเจกับSAKI  ในขอความท่ี 486  เจถามSAKIวา  "อยูไหน"  ในขอความตอมา  
ขอความที่ 487  SAKIมิไดตอบคําถามของเจ  แตกลับพูดกับเจวา  "หวัดดีวางปาว"  จากขอความ
ท้ังสองขอความซึ่งอยูตอกัน  จึงอาจสันนิษฐานไดวาเกิดการพูดซอนของผูสนทนาขึ้น  (ดู
รายละเอียดไดในบทท่ี 6  หัวขอ 6.2  การซอนเร่ืองท่ีสนทนา) 

4. การสนทนาท่ีเห็นหนากัน  การเปลี่ยนผลัดสามารถเปลี่ยนโดยไมมีชองวาง  
(gap)  และไมมีการพูดซอนกันได  หากการเปลี่ยนผลัดเปนไปตามกฎท้ังสาม  สวนการสนทนาใน
หองสนทนาเกิดชองวางได  แตแตกตางจากการสนทนาที่เห็นหนากัน  กลาวคือ  ชองวางระหวาง
ผลัดเกิดจากการแทรกของขอความอ่ืนระหวางคูถอยคํา  และชองวางท่ีเกิดจากการพิมพขอความ
ของผูสนทนา  คือ  หากผูสนทนาพิมพขอความโตตอบชา  ก็จะทําใหเกิดชองวางในการโตตอบได 

5. การเรียงลําดับของผลัดไมเฉพาะเจาะจง  แตมีความหลากหลาย  ท้ังในการ
สนทนาท่ีเห็นหนากันและการสนทนาในหองสนทนา 

6. ท้ังการสนทนาท่ีเห็นหนากันและการสนทนาในหองสนทนา  ขนาดของผลัด
สามารถยาวหรือสั้นก็ได  อยางไรก็ตาม  ขนาดของผลัดในการสนทนาในหองสนทนาจะจาใน
เว็บไซตของพันธุทิพยมีขนาดกําหนดโดยระบบ  คือ  ไมเกิน  150  ตัวอักษรตอขอความ 

7. ท้ังการสนทนาท่ีเห็นหนากันและการสนทนาในหองสนทนาไมมีการกําหนด
ความยาวของการสนทนาลวงหนา 

8. ท้ังการสนทนาท่ีเห็นหนากันและการสนทนาในหองสนทนาไมมีการกําหนด
เน้ือหาของการพูดลวงหนา 

9. ท้ังการสนทนาท่ีเห็นหนากันและการสนทนาในหองสนทนา  การแจกจายผลัด
ไมมีการกําหนดลวงหนา  กลาวคือ  ทุกคนมีสิทธิ์ท่ีจะเปนผูพูดคนถัดไปทุกคน 

10. ท้ังการสนทนาท่ีเห็นหนากันและการสนทนาในหองสนทนา  ผูสนทนา
สามารถสนทนากับคนเปนจํานวนมากได  ลักษณะการสนทนาท่ีผูวิจัยพบในขอมูล  คือ  ผูสนทนา
หน่ึงคนสามารถพูดกับผูสนทนาหลายคนไดในเวลาเดียวกัน  เห็นไดจากแผนภูมิท่ี 5.11 
 
 
 
 
 

                                                           
1  หมายถงึ  ผูสนทนาท้ังสองคนพูดโตตอบกัน  สวน               หรือ              หมายถึง  ผูสนทนาพูดเพียง
ฝายเดยีว  แตอีกฝายไมมีการพดูโตตอบกลับ 
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 นํ้าฝน    คะนา   
 
 พี่แซว  พิมจา  อมย้ิมหลากสี 
 
 mangmosss      โอเลรสเลมอน อิอิ 

แผนภูมิท่ี 5.1  การปฏิสัมพันธของผูสนทนาหน่ึงคนกับผูสนทนาหลายคน 
 

จากแผนภูมิท่ี 5.1  แสดงใหเห็นวาผูพูดหน่ึงคนสามารถพูดกับใครก็ไดในเวลา
เดียวกัน  กลาวคือ  พิมจาพูดกับนํ้าฝน  คะนา  พี่แซว  mangmosss  อมย้ิมหลากสี  และอิอิ  
สวนโอเลรสเลมอนพูดกับพิมจา  แตมิไดรับการโตตอบกลับ  คนเหลาน้ีมิไดพูดคุยกันเปนกลุม  แต
การสนทนาท่ีปรากฏ  คือ  ผูสนทนาจะสนทนากันเปนคู  ไดแก  พิมจากับนํ้าฝน  พิมจากับคะนา  
พิมจากับพี่แซว  พิมจากับmangmosss  พิมจากับอมย้ิมหลากสี  พิมจากับอิอิ  ลักษณะเชนน้ี
เกิดข้ึนได  เน่ืองจากผูสนทนาในหองสนทนามีสิทธิ์ท่ีจะสนทนากับใครหรือไมโตตอบกับใครก็ได  
แตในการสนทนาท่ีเห็นหนากัน  คงจะเปนการสนทนาท่ีเปนไปอยางลําบาก  และเปนการสนทนาท่ี
ไมสุภาพนัก  เชน  ถาเราทักทาย  ก  แลวตอบคําถามของ  ข  และนัดไปดูหนังกับ  ค  และถาม  ง  
วากินขาวหรือยัง  ไปพรอมๆ กันทุกคน  แตการสนทนาในหองสนทนาสามารถมีลักษณะที่กลาวได  
เน่ืองจากการสนทนาเปนการพิมพโตตอบกันและผูสนทนาไมเห็นหนากัน  ผูสนทนาเพียงแครอวา
ใครสนทนามาหาตนเอง  แลวจึงโตตอบกลับไป  หรือไมก็ถามคําถาม  หรือพูดเร่ืองหลายเร่ืองกับ
คนหลายคนในเวลาเดียวกันหรือใกลเคียงกันได  และไมถือวาเปนการไมสุภาพ  การสนทนา
ดังกลาวเปนการสนทนาท่ีเกิดข้ึนเปนปกติในหองสนทนา  นอกจากการปฏิสัมพันธท่ีกลาวมา
ขางตนแลว  จากขอมูล  ผูวิจัยยังพบการสนทนาเปนกลุม  แตพบเพียงกลุมเดียวเทาน้ัน  คือ  การ
สนทนาพรอมกัน  3  คน  ดังจะเห็นไดจากแผนภูมิท่ี 5.2 
 
 พริม Roy 
 
 POOH BEAR 

แผนภูมิท่ี 5.2  การปฎิสัมพันธเปนกลุมของผูสนทนา  3  คน 
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จากแผนภูมิท่ี 5.2  จะเห็นไดวา  ผูสนทนาท้ังสามคนสนทนาดวยกัน  ซึ่งการ
สนทนาลักษณะน้ีก็พบในการสนทนาที่เห็นหนากัน  โดยอาจเปนการพูดคุยกันเปนกลุมเล็กๆ  หรือ
การประชุมยอย  เปนตน 

11. การสนทนาท่ีเห็นหนากันผูสนทนาสามารถพูดไดอยางตอเน่ืองหรือไม
ตอเน่ืองก็ได  เชนเดียวกับการสนทนาในหองสนทนา  แตท้ังการพูดท่ีตอเน่ืองและไมตอเน่ืองในการ
สนทนาในหองสนทนามักจะมีขอความของผูสนทนาคนอ่ืนแทรกอยูเสมอ 

12. การมอบผลัดในการสนทนาท่ีเห็นหนากันเปนไปตามกฎ  3  ขอ  คือ  ถาเปนผู
พูดคนปจจุบันเลือกผูพูดคนถัดไป  ผูสนทนาอาจจะใชการเรียกดวยการมอง  การใชทาทาง  หรือ
ใชนํ้าเสียงตางๆ ในการสงผลัด  หรือการพิจารณาจากคูถอยคําในการเลือกผูพูดคนถัดไป  เชน  ผู
สนทนาใชการถามในการสงผลัด  คูถอยคําท่ีสามารถคาดการณได  ก็คือ คําตอบจากผูสนทนาอีก
ฝาย  ถาผูพูดคนปจจุบันไมไดเลือกผูพูดคนถัดไป  ผูพูดสามารถเลือกตนเองในการพูดได  ในกรณี
ท่ีมีผูพูดหลายคนเลือกตนเองในการพูดพรอมกัน  ผูพูดท่ีเร่ิมพูดกอนก็จะไดผลัดน้ันไป  และถาผู
พูดคนปจจุบันไมไดเลือกผูพูดคนถัดไป  และไมมีผูใดเลือกตนเองในการพูด  ผูพูดคนปจจุบัน
สามารถดําเนินการพูดตอไปได 

สวนการสนทนาในหองสนทนา  เมื่อพิจารณาจากระบบการส่ือสารจะพบวาทุก
คนมีสิทธิ์เลือกตนเองในการพูดไดตลอดเวลา  อยางไรก็ตาม  ผูวิจัยยังคงพบวาผูสนทนามีการ
เลือกผูพูดคนถัดไป  โดยการเรียกชื่อ  การถาม  และยังพบวาผูสนทนามีการดําเนินการพูดตอไป
ดวย  แตไมใชลักษณะเดียวกับการสนทนาท่ีเห็นหนากัน  กลาวคือ  มิไดเกิดเรียงลําดับจากไมมีผูท่ี
ถูกเลือกใหเปนผูพูดคนถัดไปและไมมีผูใดเลือกตนเองในการพูด  แตลักษณะท่ีพบในหองสนทนา  
คือ  ผูสนทนาจะดําเนินการพูดตอไป  เน่ืองจากในขอความที่แลวยังพูดไมครบในสิ่งท่ีตนตองการ  
หรือพูดไมชัดเจน  ซึ่งอาจเกิดจากการพิมพผิด  หรือผูพูดตองการครองผลัดน้ันไว  หรืออาจเกิดจาก
ผูสนทนาตองการรีบสงขอความไปกอน  เพื่อคูสนทนาจะไดไมตองรอนาน  หรือเพื่อรักษาการ
สนทนาไวไมใหขาดชวงไป  นอกจากน้ัน  การดําเนินการพูดตอไปอาจเกิดจากความต้ังใจของผู
สนทนาท่ีตองการใหอีกฝายต้ังใจรอขอความที่ยังสงมาไมครบ  อยางไรก็ตาม  การท่ีผูสนทนา
ดําเนินการพูดตอไปจะตองเปนการสนทนาในเร่ืองเดียวกัน  จากขอมูลพบวาการดําเนินการ
สนทนาตอไปมักจะถูกแทรกโดยขอความอ่ืนเสมอ  ซึ่งแตกตางจากการสนทนาที่เห็นหนากัน  ท่ีผู
สนทนาสามารถดําเนินการพูดไดโดยทันที  ตัวอยางผูสนทนาท่ีดําเนินการพูดในหองสนทนา  เชน 

(1) บทสนทนาระหวางแนนกับหนุม 
5. แนน [147] : "หนุมชื่อเหมือนเพ่ือนแนนเลยคะ"  
13. หนุม [193] : "ชายยย...."  
22. หนุม [193] : "ใชหรือเปลานอออ"  
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ในขอความท่ี 13  หนุมตองการครองผลัดในการพูด  หนุมอาจต้ังใจพูดไมจบ  
โดยการลากเสียงซึ่งเปนการเลียนเสียงการสนทนาในชีวิตประจําวัน  และดําเนินการสนทนาตอใน
ขอความที่ 22  

(2) บทสนทนาระหวางบักจอยกับลินดา 
315. ลินดา +O [99] : "แลวตั้มมแีฟนยังคะ"  
321. บักจอย O-> [136] : "ยังโสดครับเรียนจบมาไดเกิบ 2 ป แลว"  
328. บักจอย O-> [136] : "ทําแตงานไมมีเวลาหาหรอกครับ"  

จากตัวอยาง (2) ในขอความท่ี 321  บักจอยยังคงดําเนินการพูดตอไป  เน่ืองจาก
เร่ืองท่ีบักจอยตองการพูดยังไมหมด  บักจอยจึงพูดตอไปในขอความท่ี 328  หรืออาจเกิดจากบัก
จอยไมตองการใหลินดาคอยคําตอบนาน  จึงสงขอความท่ี 321  ไปกอน  แลวจึงสงขอความท่ีเหลือ
ภายหลังในขอความท่ี 328 

(3) บทสนทนาของหนุมกับแนน 
72. หนุม [193] : "ทําวานนานหรือยังครับ"  
75. หนุม [193] : "งานนะครับ"  

ตัวอยาง (3)  ในขอความที่ 72  หนุมตองการถามแนนวาทํางานนานหรือยัง  แต
พิมพคําวา  "งาน"  เปน  "วาน"  จึงดําเนินการพูดตอไป  เพื่อแกคําท่ีพิมพผิดใหถูกตองในขอความท่ี 
75 

13. ท้ังการสนทนาที่เห็นหนากันและการสนทนาในหองสนทนามีหนวยยอยใน
ผลัด  (turn-constructional units: TCU)  เหมือนกัน  ซึ่งประกอบดวยประโยค  อนุพากย  วลี  
และคํา 

14. การพูดแกไข  (repair)  เกิดท้ังในการสนทนาที่เห็นหนากันและการสนทนาใน
หองสนทนา  เชน  การพิมพแกคําพูดท่ีผูสนทนาพิมพผิด  เชน  หนุมถามแนนวา  "ทําวานนานหรือ
ยังครับ"  แลวแกไขโดยพิมพวา  "งานนะครับ" 
 

สรุป  ระบบผลัดในการสนทนาในหองสนทนาแตกตางจากการสนทนาท่ีเห็นหนา
กัน  แตมีความสัมพันธใกลเคียงกัน  ความแตกตางกันเกิดจากขอจํากัดท่ีเกิดข้ึนโดยระบบ  และส่ือ
ท่ีใช  ซึ่งเปนการพิมพขอความผานคอมพิวเตอร  จึงทําใหเกิดความลาชาได  มีผลใหขาดการ
โตตอบโดยทันทีทันใด 
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ในการศึกษาความตอเน่ืองของการปฏิสัมพันธในหองสนทนา  ผูวิจัยพบวากลวิธี
การมอบผลัดในหองสนทนามีความแตกตางจากการสนทนาท่ีเห็นหนากันดังท่ีกลาวไวแลวขางตน  
ในการศึกษาการสนทนาท่ีเห็นหนากันของแซคสและคณะ  (Sacks et al., 1974)  พบกฎในการ
มอบผลัด  3  ขอ  คือ  1) ผูพูดคนปจจุบันเลือกผูพูดคนถัดไป  2) ผูพูดคนถัดไปเลือกตนเองในการ
พูด  และ  3) ผูพูดคนปจจุบันดําเนินการพูดตอไป  จากการศึกษาขอมูลในหองสนทนาพบวาการ
สนทนาในหองสนทนา  ผูสนทนามีสิทธิเสรีภาพท่ีจะพูดเมื่อไรท่ีตนเองตองการก็ได  เพราะระบบ
เอ้ืออํานวยใหผูสนทนาสามารถพูดไดตลอดเวลาตามท่ีตองการ  และผูพูดก็ไมจําเปนตองรอใหอีก
ฝายหยุดพูดกอน  จึงเร่ิมพูด  การมอบผลัดในหองสนทนาไมไดเกิดเรียงตามลําดับ 1 2  และ3  
ตามท่ีแซคสและคณะไดคนพบในการสนทนาท่ีเห็นหนากัน  การมอบผลัดในหองสนทนาเกิดจากผู
พูดเลือกตนเองในการพูด  แตอยางไรก็ตาม  หากทุกคนเลือกตนเองในการพูดอยูตลอดเวลา  การ
พูดก็คงไมเกิดความตอเน่ืองอยางแนนอน  จากผลการวิเคราะหพบวาผูสนทนาใชกลวิธีการ
เรียกชื่อมากท่ีสุด  (จะกลาวรายละเอียดในหัวขอ 5.2  และ  5.3)  ซึ่งกลวิธีดังกลาวเปนกลวิธีท่ีมี
การเลือกผูพูดคนถัดไป  ดังน้ัน  ถึงแมวาระบบจะเอ้ืออํานวยใหทุกคนเลือกตนเองในการพูดได  แต
ผูสนทนาก็ยังใชกลวิธีท่ีมีการเลือกผูพูดคนถัดไป  เพื่อสรางความตอเน่ืองของการสนทนา  และ
นอกจากกลวิธีการเรียกชื่อแลว  ผูสนทนายังใชกลวิธีการถามมากเปนอันดับตอมา  ซึ่งการถามก็
เปนอีกกลวิธีหน่ึงท่ีทําใหเกิดปฏิสัมพันธโตตอบกลับ 
 

5.1.2 หนาท่ีของผลัดท่ีพบในการสนทนาในหองสนทนา 
ผูวิจัยจําแนกหนาท่ีของผลัดในการสนทนาในหองสนทนา  โดยพิจารณาจาก

ลักษณะของการสนทนาท่ีเกิดข้ึนในหองสนทนา  ซึ่งผูวิจัยพบวาขอความการสนทนาในหอง
สนทนามีลักษณะ  3  แบบ  ไดแก  1) ขอความท่ีเปนการโตตอบขอความที่อยูกอนหนาของคู
ถอยคํา  ผูวิจัยจึงจัดใหขอความเหลาน้ีเปนผลัดท่ีเปนการโตตอบ  2) ขอความท่ีไมไดเก่ียวของกับ
ขอความที่อยูกอนหนาของคูถอยคําเลย  ซึ่งขอความเหลาน้ีสวนใหญจะเปนเร่ืองใหม  ผูวิจัยจึงจัด
ใหเปนผลัดท่ีเปนการข้ึนเร่ืองใหม  และ  3) ขอความท่ีเปนการพูดตอเน่ืองกับขอความท่ีอยูกอน
หนา  ผูวิจัยจึงจัดใหเปนผลัดท่ีผูพูดดําเนินการพูดตอไป   

จากลักษณะของขอความท่ีพบในหองสนทนา  ผูวิจัยจึงแบงเปนหนาท่ีของผลัดใน
การสนทนาในหองสนทนาออกเปน  3  ประเภท  ไดแก  ผลัดท่ีเปนการข้ึนเร่ืองใหม  (New topic: 
N)  ผลัดท่ีเปนการโตตอบ  (Response message: R)  และผลัดท่ีผูพูดดําเนินการพูดตอไป  
(Continuing speaker: C)  (ดูตัวอยางบทสนทนา (4)  และแผนภูมิท่ี 5.3)  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
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- ผลัดท่ีเปนการข้ึนเร่ืองใหม  (New topic: N)  เปนผลัดท่ีผูสนทนาพูดเร่ืองท่ีไมได
เก่ียวของกับขอความกอนหนา  เร่ืองท่ีผูสนทนาสนทนาในผลัดน้ีจึงจัดใหเปนการข้ึนเร่ืองใหมของ
การสนทนา  เชน  ตัวอยาง (4)  จะพบผลัดท่ีเปนการข้ึนเร่ืองใหม  ในขอความท่ี 406  พี่แซวกลาว
วา  "สวัสดีครับปลา"  ซึ่งเปนขอความแรกที่พี่แซวสนทนากับปลา  ในงานวิทยานิพนธน้ีจะจัดวา
เปนผลัดท่ีเปนการข้ึนเร่ืองใหม  เปนตน  จะเห็นไดวาในการสนทนาในหองสนทนาจะพบการขึ้น
เร่ืองใหมอยูเสมอ  เน่ืองจากการสนทนาในหองสนทนาผูสนทนาสามารถพูดเร่ืองอะไรก็ได
ตลอดเวลา  จึงมีผลทําใหเกิดการเปลี่ยนประเด็นบอย  เชน  การสนทนาระหวางพี่แซวกับปลา  มี
การข้ึนเร่ืองใหมท้ังหมด  7  เร่ือง  ภายในขอความท้ังหมด  17  ขอความ  เร่ืองท่ีมีการพูดคุยตอมี  
4  เร่ือง  ไดแก  การทักทาย  การเลนรูป  เลนอินเทอรเน็ตอยูท่ีไหน  ท่ีทํางาน  และเร่ืองท่ีไมไดรับ
การสานตอมี  3  เร่ือง  ไดแก  มีแฟนหรือยัง  อายุเทาไร  เรียนปอะไร  สวนเร่ืองท่ีท้ังสองคนพูดได
อยางตอเน่ือง  คือ  เลนอินเทอรเน็ตอยูท่ีไหน  เร่ืองท่ีไมไดรับการสานตออาจไมไดข้ึนอยูกับกลวิธี
มอบผลัด  แตอาจเน่ืองมาจากเรื่องท่ีพี่แซวถามเปนเร่ืองท่ีปลาอาจคิดวาเปนเร่ืองสวนตัวจึงไม
ตองการโตตอบ  อยางไรก็ตาม  จากขอมูลสวนใหญ  การถามเร่ืองแฟน  อายุ  และสถานศึกษา  
เปนคําถามท่ีผูรวมสนทนานิยมถามเปนจํานวนมาก  และสวนใหญจะไดรับคําตอบ 
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(4) ตัวอยางบทสนทนาในหองสนทนาระหวางพี่แซวกับปลา 
406. พ่ีแซว......... [153] : "สวัสดีครับปลา"  N S 
416. ปลา [11] : "สวัสดีคะพ่ีแซว ... เลนรูปอยูเหรอ"  R, N S 
418. พ่ีแซว......... [153] : "ครับ-ปลา----------เลนท่ีไหนครับ"  R,N S 
426. ปลา [11] : "เลนอยูบาน... กะลังเบ่ือๆ"  R S 
434. พ่ีแซว......... [153] : "ปลามแีฟนยังครับพ่ีแซวขอจีบนองปลาไดมั๊ยครับ"  N 
436. พ่ีแซว......... [153] : "เบ่ือเร่ืองอะไรเหรอครับนองปลา"  R  
439. ปลา [11] : "พ่ีแซวอยูท่ีทํางานเหรอ"  N S 
441. พ่ีแซว......... [153] : "เบ่ือมากๆกค็ุยกับแซวไดนะครับ"  C       S S 
446. พ่ีแซว......... [153] : "พ่ีแซวอยุท่ีบานครับ----นองปลา--"  R  
449. พ่ีแซว......... [153] : "นองปลาอายเุทาไหรแลวละครับเน่ีย-"  N 
450. ปลา [11] : "อานหนังสือมากๆ มันเ"  R S 
453. ปลา [11] : "ก็กะลังคุยอยูเน่ียงัย"  R  
454. พ่ีแซว......... [153] : "อานหนังสือสอบเหรอครับ---เรียนมหาลัยแลว R S 
เหรอครับ-อานเขาไปเถอะเหน่ือยก็พัก-เพ่ืออนาคตตัวเองนะครับ"  
458. ปลา [11] : "อ๋ึยย .... สอนเปนชุดเลย"  R S 
461. พ่ีแซว......... [153] : "อาว-โทษที--ๆแหะแหะแหะ----แหมๆๆ- R S 
คนแกกเ็งี๊ยะแหละ-อยาวากันนะครับ"  
464. ปลา [11] : "อิอิ ... ไมบังอาจเจาคะ"  R S 
465. พ่ีแซว......... [153] : "งั้นเรอะแลวปลาเรียนปอะไรแลวละครับเน่ีย"  R,N S  ปลาไมตอบ 

แผนภูมิท่ี 5.3 การปฎิสัมพันธ
ระหวางพี่แซวกับปลา 

 
- ผลัดท่ีเปนการโตตอบ  (Response message: R)  เปนผลัดท่ีผูสนทนาใชใน

การโตตอบขอความกอนหนาของคูถอยคํา  ซึ่งจะเปนการสนทนาในเร่ืองเดียวกัน  จากตัวอยาง (4)  
ผลัดท่ีเปนการโตตอบ  เชน  ในขอความท่ี 416  ปลาทักทายโตตอบกลับขอความที่ 406  ของพี่แซว  
และในขอความท่ี 416  นอกจากจะมีผลัดท่ีเปนการโตตอบแลว  ยังมีผลัดท่ีเปนการข้ึนเร่ืองใหม  
คือ  ปลาถามพี่แซววา  "�เลนรูปอยูเหรอ" 

- ผลัดท่ีผูพูดดําเนินการพูดตอไป  (Continuing speaker: C)  เปนผลัดท่ีผู
สนทนาจะเปนคนเดิมและพูดเร่ืองเดิมท่ีตอเน่ืองกับผลัดกอนหนาของตนเอง  เชน  จากตัวอยาง 
(4)  ในขอความท่ี 436  ของพี่แซว  พี่แซวยังมีเร่ืองท่ีตองการพูดกับปลาตอ  จึงดําเนินการพูดตอไป
ในขอความท่ี 441  สาเหตุของการเกิดผลัดท่ีผูพูดดําเนินการพูดตอไป  อาจเน่ืองจากผูพูดตองการ
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สงมอบผลัดไปกอน  เพื่อผูสนทนาอีกฝายจะไดไมตองรอ  หรือเร่ืองท่ีตองการพูดยังไมจบ  เปนตน  
(ดูรายละเอียดในหัวขอ 5.1.1  ขอท่ี 12) 
 

จากผลการวิเคราะหการสนทนาในหองสนทนานอกจากจะพบหนาท่ีของผลัดแลว  
ผูวิจัยยังทําการวิเคราะหวาจุดใดที่จะทราบวาผูพูดมีการมอบผลัด  โดยจุดท่ีใชในการพิจารณา  
คือ  จุดท่ีมีการเปลี่ยนผูพูด  ซึ่งจากปรากฏตัวอักษร  S  บนแผนภูมิปฏิสัมพันธ  จุดท่ีมีการเปลี่ยนผู
พูดในหองสนทนาจะเกิดข้ึน  ก็ตอเมื่อ  ในขอความถัดไปของคูถอยคําในการสนทนา  ผูสนทนา
มิใชผูพูดคนเดิม  เชน  จากตัวอยาง (4)  ในขอความท่ี 406  เปนขอความของพี่แซว  ซึ่งเปนการ
ทักทาย  มีการเกิดคูถอยคําข้ึน  คือ  ขอความท่ี 416  ซึ่งปลาทักทายกลับ  จากท้ังสองขอความมี
การเปลี่ยนตัวผูพูดจากพี่แซวมาเปนปลา  ดังน้ัน  บนแผนภูมิปฏิสัมพันธจะปรากฏตัวอักษร  S  ซึ่ง
แสดงใหทราบวาเปนจุดท่ีมีการเปลี่ยนตัวผูพูดและมีการมอบผลัดใหผูสนทนาอีกฝาย 

การเปลี่ยนผูพูดในการสนทนาท่ีเห็นหนากันอาจเกิดข้ึนหลังการหยุดพูดของผูพูด
หรือจุดพึงเปลี่ยนผลัด  ซึ่งอาจจะเกิดการชิงผลัดได  ถามีผูท่ีเลือกตนเองในการพูดพรอมกันหลาย
คน  แตในการสนทนาในหองสนทนาเราไมสามารถมองเห็นไดวามีการชิงผลัดหรือการพูดซอนข้ึน  
เน่ืองจากขอความถูกเรียงลําดับโดยระบบ  อยางไรก็ตาม  เราอาจพิจารณาการพูดซอนของผู
สนทนา  โดยพิจารณาจากการเรียงลําดับของขอความและเร่ืองท่ีสนทนากันขณะน้ันได  หาก
ขอความที่สงอยูใกลและเน้ือหาของเร่ืองท่ีสนทนาไมใชเร่ืองเดียวกันหรือไมใกลเคียงกัน  อาจกลาว
ไดวาผูพูดพูดซอนกันหรือสงขอความในเวลาใกลเคียงกัน  เชน  ขอความท่ี 436  กับขอความท่ี 
439  ในตัวอยาง (4)  ซึ่งหางกันเพียง  2  ขอความ  ในขอความที่ 436  พี่แซวถามปลาวา  "เบ่ือ
เร่ืองอะไรเหรอครับนองปลา" อีก  2  ขอความตอมา ปลาไมไดตอบคําถามวาตนเบ่ืออะไร  แตกลับ
ถามคําถามใหมวา  "พี่แซวอยูท่ีทํางานเหรอ"  ซึ่งเปนคนละเร่ืองกัน  ดังน้ัน  ท้ังสองขอความอาจ
เกิดการพูดซอนกันข้ึน  เพราะในขณะท่ีพี่แซวสงขอความของตน  ปลาก็อาจกําลังพิมพเร่ืองท่ีจะ
สนทนาใหมหรือกําลังจะสงขอความเชนกัน  เพียงแตการทํางานของตัวใหบริการทางอินเทอรเน็ต  
(server)  ของปลาอาจชากวาของพี่แซว  จึงทําใหขอความของพี่แซวปรากฏกอนขอความของปลา  
อยางไรก็ตาม  การพูดซอนของผูสนทนาเปนสิ่งท่ีไมสามารถมองเห็นไดจากขอความท่ีปรากฏบน
หนาจอคอมพิวเตอร  ดังน้ัน  จึงเปนเพียงขอสังเกตที่ผูวิจัยพบในขอมูลเทาน้ัน  เพราะเราไม
สามารถบงบอกจุดท่ีมีการพูดซอนกันไดอยางชัดเจนเหมือนกับการสนทนาในชีวิตประจําวัน  และ
อีกสาเหตุหน่ึงท่ีทําใหเกิดการพูดซอนกัน  คือ  การสนทนาในหองสนทนาเปนการสงขอมูลแบบ
ทางเดียว  (one-way transmission)  กลาวคือ  ผูสนทนาตองกดสงขอความกอน  และรอ
จนกระท่ังขอความท่ีสงปรากฏบนหนาจอคอมพิวเตอร  ผูสนทนาอีกฝายจึงจะทราบวามีขอความ
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สงถึงตนเอง  ในขณะท่ีรอการสงขอความ  ผูสนทนาท้ังสองฝายอาจกําลังพิมพขอความอยู  โดยไม
มีใครรู  จึงเกิดการพูดซอนกันข้ึนได  (ดูรายละเอียดในหัวขอ 6.2 การซอนเร่ืองท่ีสนทนา) 
 

หลังจากท่ีไดนําเสนอระบบผลัดท่ีพบในหองสนทนา  และหนาท่ีของผลัดในหอง
สนทนาแลว  ตอไปผูวิจัยจะนําเสนอผลการวิเคราะหกลวิธีมอบผลัดท่ีพบในหองสนทนา 
 

5.2 กลวิธีมอบผลัดท่ีพบในการสนทนาในหองสนทนา 

 
จากการศึกษาแผนภูมิปฏิสัมพันธในการสนทนาในหองสนทนาจะพบจุดท่ีมีการ

เปลี่ยนผูพูด  (S)  ซึ่งเปรียบไดกับตําแหนงท่ีมีการมอบผลัดดังท่ีไดกลาวไวแลวขางตน  ในงาน
วิทยานิพนธน้ี  ผูวิจัยทําการวิเคราะหวาในตําแหนงท่ีมีการมอบผลัดน้ี  ผูสนทนามีการเลือกใช
กลวิธีมอบผลัดใดเปนพิเศษ  เพื่อเปนการตรวจสอบสมมติฐานท่ีต้ังไววา  "กลวิธีมอบผลัดท่ีพบ
มากที่สุดในหองสนทนา  คือ  การเรียกชื่อ"  นอกจากน้ัน  จากขอมูลการสนทนาในหองสนทนาพบ
ผลัดท่ีมีผูรับและผลัดท่ีไมมีผูรับ  ในการศึกษาการเกิดผลัดดังกลาวสามารถพิจารณาไดจากกลวิธี
มอบผลัดท่ีผูสนทนาเลือกใช  จากขอมูลพบกลวิธีมอบผลัดในการสนทนาในหองสนทนา  ดังน้ี  
กลวิธีการเรียกชื่อ  กลวิธีการถาม  กลวิธีการทักทาย  กลวิธีการลา  กลวิธีการบอกเลา  และกลวิธี
อ่ืนๆ  (ซึ่งรวมถึงการขอรอง  การสั่ง  การอวยพร  การขอโทษ  การวากลาว  เปนตน)  ดังจะเห็น
รายละเอียดไดจากตารางที่ 5.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 150

ตารางที่ 5.1  ความถ่ีและรอยละของจํานวนการใชกลวิธีมอบผลัดโดยรวม2ในหองจะจา 3  และ
หองจะจา 5 

 
 หองจะจา 3 หองจะจา 5 
 จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
1. การเรียกชื่อ 
2. การถาม 
3. การทักทาย 
4. การลา 
5. การบอกเลา 
6. อ่ืนๆ 

255 
246 
48 
16 
136 
33 

134.74 
233.51 
46.54 
62.18 

318.53 
54.5 

263 
253 
65 
23 
86 
38 

136.13 
234.75 
48.93 
63.16 

311.81 
55.22 

รวม 734 100 728 100 
หมายเหต ุ ตัวเลข  1(�)   2(�)   3(�)  4(�)  5(�)  6(�)  หมายถึง  อันดับท่ีของการใชกลวิธีมอบผลัด 
 

ตารางท่ี 5.1  แสดงใหทราบวากลวิธีมอบผลัดท่ีผูรวมสนทนาเลือกใชมากที่สุดใน
ท้ังสองหองสนทนา  คือ  กลวิธีการเรียกชื่อ  รองลงมา  คือ  กลวิธีการถาม  กลวิธีการบอกเลา  
กลวิธีการทักทาย  กลวิธีอ่ืนๆ  และกลวิธีการลา  ตามลําดับ  จากผลดังกลาวสนับสนุนสมมติฐาน
ท่ีต้ังไววา  "กลวิธีมอบผลัดท่ีพบมากท่ีสุดในหองสนทนา  คือ  กลวิธีการเรียกชื่อ"  ซึ่งจากขอมูล
พบวากลวิธีการเรียกชื่อจะเกิดรวมกับกลวิธีแบบตางๆ เปนจํานวนมาก  เน่ืองจากการสนทนาใน
หองสนทนาขาดการมองเห็น  ไดยินเสียง  และทาทางตางๆ  และยังมีขอความท่ีแทรกระหวางคู
ถอยคําอยูเสมอ  กลวิธีการเรียกชื่อเปนกลวิธีท่ีสามารถทดแทนสิ่งท่ีขาดไปเหลาน้ีได  เพราะกลวิธี
การเรียกชื่อเปนกลวิธีท่ีเจาะจงผูพูดคนถัดไป  หรืออาจกลาวไดวาเปนกลวิธีท่ีมีการกําหนดผูรับ
อยางชัดเจน  ซึ่งกลวิธีการเรียกชื่อสามารถแทนการมอบผลัดในการสนทนาในชีวิตประจําวันท่ี
สามารถใชการมองหรือทาทางตางๆ ในการมอบผลัด  กลวิธีการเรียกชื่อจึงลดความกํากวมของ
ขอความวาสงถึงใคร  ดังน้ัน  จึงกลาวไดวาการขาดอวัจนภาษาในหองสนทนาจึงไมเปนอุปสรรค
ในการสนทนา 

ผลการวิเคราะหท่ีพบวากลวิธีการเรียกชื่อมีการใชมากในการมอบผลัดสอดคลอง
กับผลการวิเคราะหกลไกเชื่อมโยงความ  กลาวคือ  กลไกการเรียกชื่อก็เปนกลไกที่ผูสนทนาใชมาก
                                                           
2 การนับจาํนวนความถีข่องกลวิธีมอบผลัด  จะนับกลวิธีท้ังท่ีเกดิรวมกับกลวิธีแบบตางๆ  และกลวธีิท่ีเกิดเดี่ยวๆ  
รวมกัน  เชน  กลวิธีการเรียกชื่อ  มีการใชท้ังหมด  255  คร้ัง  เกิดจากการนับกลวิธีการเรียกชื่อท่ีเกดิรวมกับกลวิธี
การถาม  กลวิธีการเรียกชื่อท่ีเกดิรวมกับกลวิธีทักทาย  กลวิธีการเรียกชื่อท่ีเกิดรวมกับกับกลวิธีบอกเลา  และ
กลวิธีการเรียกชื่อเพียงอยางเดยีว  เปนตน 

กลวิธีมอบผลัด
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ในการโตตอบขอความ  เพื่อทําใหผูสนทนาสามารถเขากันไดงายข้ึนวาตนเองโตตอบกับใคร  และ
ชวยผูสนทนาในการเชื่อมโยงผลัดตางๆ  เพราะผูสนทนาสามารถพูดกับคนหลายคนไดในเวลา
เดียวกัน  จึงอาจเกิดความสับสนได  ถาไมมีการเรียกชื่อ  จากผลท่ีสอดคลองกันดังกลาว  สรุปได
วาผูสนทนาจะใชการเรียกชื่อท้ังในการมอบผลัดและในการโตตอบ  (ดูตัวอยาง (5))  จึงทําใหเกิด
ความตอเน่ืองของปฏิสัมพันธ  ดังน้ัน  การเรียกชื่อจึงมีความสําคัญมากในการสนทนาในหอง
สนทนา 

(5) ตัวอยางบทสนทนาชวงหน่ึงในหองจะจา 3 
848. มาไมบอก [165] : "หวัดดคีาบพ่ีแบมคนจวย อิอิอิ"  
849. แบมแบม [247] : "มายรูจินะ ฮัท"  
850. Kryro [212] : "ดีครับ....มาไมบอก.....อิอิอิ.. (smile)"  
851. แบมแบม [247] : "ดีนทัตี"้  
852. tp [19] : "บางที เรา ชื่อ ตะหลิว .. ชื่อ ผีขนุน อะเพลง .. นกกะปูด กอบางทีอะ .. "  
853. ธีรพัฒน O-> [244] : "I just logged on .... สวัสดีจา"  
854. เพลง +O [235] : "แลวเพลงจะรูไดงยัละวาเปนtp (เฉย)"  
855. มาไมบอก [165] : "หวัดดคีาบ kryro"  
856. แบมแบม [247] : "ฮัททท ฝายถามวาวางตอนไหนจะโทรไปหา"  

จากตัวอยาง (5)  จะเห็นการแทรกระหวางคูถอยคําตลอด  แตผูสนทนาก็สามารถ
เขาใจกันได  เน่ืองจากผูสนทนามีการเรียกชื่อของคูสนทนาอยูตลอดเวลาท้ังการมอบผลัดและการ
โตตอบ  เชน  การสนทนาระหวางมาไมบอก  (นัทต้ี)  กับแบมแบม  ในขอความท่ี 848  กับ
ขอความที่ 851  ตามลําดับ  ซึ่งท้ังสองฝายมีการเรียกชื่อของคูสนทนาท้ังการมอบผลัดและการ
โตตอบกลับ  และการสนทนาระหวางKryroกับมาไมบอก  ในขอความท่ี 850  Kryroทักทายมาไม
บอกดวยการเรียกชื่อของมาไมบอก  สวนในขอความท่ี 855  มาไมบอกก็ทักทายตอบโดยการ
เรียกชื่อของKryroเชนเดียวกัน  และการสนทนาระหวางtpกับเพลง  ในขอความที่ 852  กับ
ขอความที่ 854  ตามลําดับ  ซึ่งท้ังสองฝายมีเรียกชื่อซึ่งกันและกัน  เพื่อเปนการเช่ือมโยงขอความ
การสนทนาของท้ังสองฝาย 
 

ในหัวขอถัดไป  ผูวิจัยจะนําเสนอความสําคัญของการเรียกชื่อในหองสนทนา  
โดยจะพิจารณาจากการเกิดรวมกับกลวิธีมอบผลัดแบบตางๆ  แลวพิจารณาวาถาขอความที่ใช
กลวิธีการเรียกชื่อรวมดวยในการมอบผลัดกับขอความที่มิไดมีกลวิธีการเรียกชื่อรวมดวยในการ
มอบผลัด  ผลการวิเคราะหจะเปนอยางไร 
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5.3 ความสําคัญของการเรียกชื่อในระบบผลัดในหองสนทนา 

 
ในหัวขอน้ี  ผูวิจัยจะนําเสนอความสําคัญของการเรียกชื่อในระบบผลัดในหอง

สนทนา  เน่ืองจากจากการศึกษาพบกลวิธีการเรียกชื่อมากที่สุดในการมอบผลัด  ผูวิจัยจึงทําการ
วิเคราะหตอไปวาการท่ีมีการใชกลวิธีการเรียกชื่อมีบทบาทสําคัญตอการมอบผลัดสําเร็จหรือไม  
โดยผูวิจัยจะศึกษาผลัดท่ีมีกลวิธีท่ีจัดไดวาเปนการมอบผลัดท่ีชัดเจน  ไดแก  การถาม  การทักทาย  
เพราะการใชกลวิธีท้ังสองน้ี  ผูพูดยอมคาดหวังวาจะไดรับการตอบกลับ  ซึ่งดูรายละเอียดไดจาก
ตารางท่ี 5.2  และตารางท่ี 5.3 

ตารางที่ 5.2 การเปรียบเทียบจํานวนการใชกลวิธีมอบผลัดท่ีมีกลวิธีการเรียกชื่อเกิดรวม  กับกลวิธี
มอบผลัดท่ีไมมีกลวิธีการเรียกชื่อเกิดรวม  ในหองจะจา 3 

 
ก. กลวิธีมอบผลัดท่ีมีกลวธิีการเรียกชื่อเกิดรวม3 

 ผลัดที่มีผูรับ ผลัดที่ไมมีผูรับ รวม 
 จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. ถาม+ชื่อ 
2. ทักทาย+ชื่อ 

119 
18 

78.29 
66.67 

33 
9 

21.71 
33.33 

152 
27 

100 
100 

หมายเหตุ  ตัวเลขท่ีขีดเสนใตแสดงใหทราบวาเปนตวัเลขท่ีมจีํานวนมากวาตวัเลขท่ีไมไดขีดเสนใต 
 
ข. กลวิธีมอบผลัดท่ีไมมีกลวิธีการเรียกชื่อเกิดรวม4 

 ผลัดที่มีผูรับ ผลัดที่ไมมีผูรับ รวม 
 จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. ถาม-ชื่อ 
2. ทักทาย-ชื่อ 

68 
2 

72.34 
9.52 

26 
19 

27.66 
90.48 

94 
21 

100 
100 

หมายเหตุ  ตัวเลขท่ีขีดเสนใตแสดงใหทราบวาเปนตวัเลขท่ีมจีํานวนมากวาตวัเลขท่ีไมไดขีดเสนใต 

 

                                                           
3 กลวิธีการถามท่ีเกิดรวมกับกลวธีิการเรียกชื่อ  จะมีกลวิธีแบบตางๆ รวมอยูดวย  เชนเดียวกับกลวิธีการทกัทาย
ท่ีเกิดรวมกับกลวิธีการเรียกชื่อ  ก็จะมกีลวิธีแบบตางๆ รวมอยูดวย 
4 กลวิธีการถามท่ีไมไดเกิดรวมกบักลวิธีการเรียกชื่อ  จะมีกลวิธีแบบตางๆ รวมอยูดวย  เชนเดยีวกับกลวิธีการ
ทักทายท่ีไมไดเกิดรวมกับกลวิธีการเรียกชื่อ  ก็จะมีกลวิธีแบบตางๆ รวมอยูดวย 

กลวิธีมอบผลัด 

กลวิธีมอบผลัด 
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ตารางที่ 5.3 การเปรียบเทียบจํานวนการใชกลวิธีมอบผลัดท่ีมีกลวิธีการเรียกชื่อเกิดรวม  กับกลวิธี
มอบผลัดท่ีไมมีกลวิธีการเรียกชื่อเกิดรวม  ในหองจะจา 5 

 
ก. กลวิธีมอบผลัดท่ีมีกลวธิีการเรียกชื่อเกิดรวม 

 ผลัดที่มีผูรับ ผลัดที่ไมมีผูรับ รวม 
 จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. ถาม+ชื่อ 
2. ทักทาย+ชื่อ 

104 
25 

67.53 
60.98 

50 
16 

32.47 
39.02 

154 
41 

100 
100 

หมายเหตุ  ตัวเลขท่ีขีดเสนใตแสดงใหทราบวาเปนตวัเลขท่ีมจีํานวนมากวาตวัเลขท่ีไมไดขีดเสนใต 
 
ข. กลวิธีมอบผลัดท่ีไมมีกลวิธีการเรียกชื่อเกิดรวม 

 ผลัดที่มีผูรับ ผลัดที่ไมมีผูรับ รวม 
 จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. ถาม-ชื่อ 
2. ทักทาย-ชื่อ 

63 
6 

63.64 
25 

36 
18 

36.36 
75 

99 
24 

100 
100 

หมายเหตุ  ตัวเลขท่ีขีดเสนใตแสดงใหทราบวาเปนตวัเลขท่ีมจีํานวนมากวาตวัเลขท่ีไมไดขีดเสนใต 
 

สรุป  จากตารางที่ 5.2  และ  5.3  แสดงใหทราบวาการเรียกชื่อมีบทบาทสําคัญ
ตอความสําเร็จในการมอบผลัด  ซึ่งพิจารณาไดจากรอยละท่ีเห็นในท้ังสองหอง  คือ  ถาการมอบ
ผลัดมีการเรียกชื่อรวมดวย  อัตราความสําเร็จในการมอบผลัดก็จะมากตามไปดวย  เหตุผล
เน่ืองมาจากกลวิธีการเรียกชื่อเปนการกําหนดผูรับอยางชัดเจน  การเรียกชื่อในหองสนทนาทํา
หนาท่ีเสมือนการใชสายตาซึ่งใชในการมอบผลัดในการสนทนาที่เห็นหนากัน  (Cherny, 1999)  
ดังน้ัน  ผูสนทนาในหองสนทนาจึงใชกลวิธีน้ีรวมกับกลวิธีแบบตางๆ เปนจํานวนมาก   

อยางไรก็ตาม  จากขอมูลยังพบวากลวิธีการถามเพียงอยางเดียวก็เกิดข้ึนบอย
เชนเดียวกัน  เน่ืองจากการสนทนาในหองสนทนาสวนใหญผูสนทนาจะไมรูจักกันมากอน  การถาม
ขอมูลของแตละฝายจึงเปนการสรางความสัมพันธและผูกมิตรอีกวิธีหน่ึง  นอกจากน้ัน  การถามยัง
กอใหเกิดคูถอยคํา  คือ  การตอบ  ดังน้ัน  การถามจึงเปนกลวิธีมอบผลัดท่ีมีแนวโนมทําใหผู
สนทนาอีกฝายโตตอบกลับมากเชนเดียวกัน   

เมื่อกลวิธีการถามเกิดรวมกับกลวิธีการเรียกชื่อ  จะทําใหความเปนไปไดในการ
ไดรับการโตตอบกลับเพิ่มข้ึน  แตไมมากนัก  กลาวคือ  ในหองจะจา 3  ถาผูสนทนาใชกลวิธีการ
ถามโดยปราศการเรียกชื่อ  ความเปนไปไดท่ีจะไดรับการตอบกลับมีประมาณ  72%  แตเมื่อกลวิธี

กลวิธีมอบผลัด 

กลวิธีมอบผลัด 
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การถามเกิดรวมกับกลวิธีการเรียกชื่อ  ความเปนไปไดท่ีจะไดรับการตอบกลับมีเพิ่มเปน  78%  
สวนในหองจะจา 5  ถาผูสนทนาใชกลวิธีการถามโดยปราศการเรียกชื่อ  ความเปนไปไดท่ีจะไดรับ
การตอบกลับมีประมาณ  63%  แตเมื่อกลวิธีการถามเกิดรวมกับกลวิธีการเรียกชื่อ  ความเปนไป
ไดท่ีจะไดรับการตอบกลับมีเพิ่มเปน  67% 

ในการสนทนาในหองสนทนา  นอกจากจะมีการถาม  เพื่อเปนการแลกเปลี่ยน
ขอมูลของผูสนทนาท้ังสองฝายแลว  ในการเขาหองสนทนาผูสนทนาจะมีการทักทายผูรวมสนทนา
ในหองสนทนาดวย  เพื่อเปนการนําเสนอตนเองเขาไปในการสนทนานั้นๆ  จากตารางที่ 5.2  และ
ตารางท่ี 5.3  พบวาหากผูสนทนาใชกลวิธีการทักทายเพียงกลวิธีเดียวในการมอบผลัดจะไมไดรับ
การโตตอบกลับมากนัก  เชน  ถาผูสนทนาทักทายผูรวมสนทนาในหองวา  "สวัสดีทุกคน"  "ดีจะ"  
"หวัดดี"  เปนตน  การทักทายดังกลาวไมไดมีการเจาะจงบุคคลท่ีตองการพูดดวย  กลาวคือ  ไมไดมี
การกําหนดเปาหมายอยางชัดเจน  จึงไมคอยไดรับการโตตอบ  ผูสนทนาสวนใหญจะคิดวาเปน
การทักทายทุกคนในหองสนทนาเทาน้ัน  แตหากผูสนทนาเรียกชื่อของอีกฝายพรอมกับการทักทาย  
ขอความนั้นก็จะไดรับการโตตอบ  ดังน้ัน  การสนทนาในหองสนทนากลวิธีการเรียกชื่อจึงมี
ความสําคัญมาก  เพราะเปนกลวิธีท่ีกําหนดผูรับอยางชัดเจน  จึงทําใหเกิดความตอเน่ืองของการ
ปฏิสัมพันธในหองสนทนา 
 

สรุป  การเรียกชื่อมีความสําคัญมากในการสนทนาในหองสนทนา  เน่ืองจากเปน
การกําหนดผูรับอยางชัดเจน  จึงทําใหเกิดผลัดท่ีมีผูรับ  และผูสนทนาเลือกใชกลวิธีการเรียกชื่อ
เปนจํานวนมากท่ีสุดในบรรดากลวิธีมอบผลัดตางๆ  ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว  นอกจากน้ัน  
กลวิธีการเรียกชื่อยังเปนกลวิธีท่ีชวยลดความกํากวมในการสนทนาในหองสนทนา  ซึ่งมีขอความ
แทรกระหวางคูถอยคําอยูตลอดเวลา  และกลวิธีการเรียกชื่อยังทําหนาท่ีทดแทนการมองไมเห็น
และการไมไดยินเสียงของผูสนทนา  การเรียกชื่อจึงมีบทบาทท่ีสําคัญมากในระบบผลัดในหอง
สนทนา  ท้ังยังทําใหเกิดผลัดท่ีมีผูรับและทําใหเกิดความตอเน่ืองของปฏิสัมพันธในการสนทนาอีก
ดวย  ดังน้ัน  จึงกลาวไดวาการขาดอวัจนภาษาในการสนทนาในหองสนทนามิไดเปนอุปสรรคใน
การสนทนาในหองสนทนา  เน่ืองจากผูสนทนามีการเรียกชื่อในการสนทนาจึงทําใหระบบการมอบ
ผลัดในหองสนทนาชัดเจนข้ึน  นอกจากกลวิธีการเรียกชื่อ  กลวิธีการถามก็เปนอีกกลวิธีท่ีกอใหเกิด
การโตตอบกลับหรือมีผูรับมากเชนเดียวกัน  เน่ืองจากการสนทนาในหองสนทนา  ผูสนทนาสวน
ใหญไมรูจักกันมากอน  การสนทนาจึงเปนการสอบถามขอมูลเก่ียวกับผูสนทนาอีกฝายเปนสวน
ใหญ  ดังน้ัน  เมื่อผูสนทนาใชกลวิธีการถามในการสนทนา  จึงมีความเปนไปไดท่ีจะไดรับการ
โตตอบกลับหรือมีผูตอบรับมากเชนเดียวกัน 
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จากตารางท่ี 5.2  และตารางท่ี 5.3  แสดงใหเห็นวาการมอบผลัดในหองสนทนา

ถาผูสนทนาใชกลวิธีการเรียกชื่อรวมกับกลวิธีการถาม  ผลัดน้ันมักจะไดรับการโตตอบ  แตอยางไร
ก็ตาม  จากขอมูลก็พบวาการใชกลวิธีการเรียกชื่อรวมกับกลวิธีการถาม  ผลัดน้ันก็อาจไมมีผู
โตตอบไดเชนกัน  ผูวิจัยพบวาสาเหตุไมไดข้ึนอยูกับการเลือกใชกลวิธีมอบผลัดเพียงอยางเดียว  
แตมีปจจัยอ่ืนรวมดวย  ดังตอไปน้ี 

1. การไมไดเรียกชื่อผูสนทนาทําใหผูสนทนาอีกฝายไมทราบแนวาตองการพูดกับ
ใคร  ดังจะเห็นไดชัดจากการใชกลวิธีการทักทาย  ถาผูสนทนาทักทายอีกฝายเฉยๆ  โดยไมมีการ
ระบุชื่อ  เชน  "ดีทุกคน"  "ดีจะ"  "หวัดดี"  มักจะไมไดรับการโตตอบ  เน่ืองจากผูรวมสนทนาสวน
ใหญจะคิดวา  ผูสนทนาคนน้ันตองการทักทายทุกคนในหองสนทนาเทาน้ัน 

2. ปจจัยท่ีเกิดจากภายนอก  เชน  การแทรกของขอความอ่ืน  ทําใหผูสนทนามอง
ไมเห็นขอความหรือสังเกตขอความไดยากข้ึน  หรือผูสนทนามองไมเห็นขอความน้ัน  ซึ่งอาจเกิด
จากการเคลื่อนท่ีอยางรวดเร็วของหนาจอคอมพิวเตอร  เชน  มาไมบอกถามฮัทวาฮัทถามอะไรตน
หรือเปลา  เพราะตนเองมองไมเห็น  (ดูตัวอยาง (6))  หรือหินถามคนในหองวาใครคุยกับตนเอง  
เพราะตนดูหนาจอไมทัน  (ดูตัวอยาง (7)) 
(6) มาไมบอก [165]: "ฮัทถามไรผมปาวคาบ อิอิ ผมไมเห็นคาบ โทษทีนะ" 
(7) หิน O-> [18]: "ใครคยุกับผมครับดูไมทัน" 

3. ผูสนทนามีคูสนทนาแลว  จึงไมสนใจท่ีจะสนทนากับผูรวมสนทนาคนอ่ืน  เชน 
นํ้าฝนถามหนุม  ในขณะท่ีหนุมกําลังสนทนาอยูกับแนน 
(8) นํ้าฝน  [99]: "หวาดคีะหนุมหายไปไหนมาคะคดิถึงจังเลย" 

สาเหตุอีกประการหน่ึงท่ีหนุมไมตอบอาจมาจากการเคล่ือนท่ีอยางรวดเร็วของ
ขอความที่ปรากฏบนหนาจอคอมพิวเตอร  จึงทําใหหนุมไมเห็นขอความของนํ้าฝน  หรือสาเหตุอาจ
มาจากหนุมมิไดสนใจกับขอความของผูรวมสนทนาคนอ่ืน  นอกจากขอความของแนน  เน่ืองจาก
ตนกําลังพูดคุยกันอยู  จึงมองหาเฉพาะขอความจากแนนเทาน้ัน 

4. ผูสนทนาพูดแทรกการสนทนาของผูรวมสนทนาคนอ่ืน  เชน  ปนพูดแทรกการ
สนทนาระหวางหนุมกับแนน 
(9) ปน [222]: "คียบอรดหนุมแยจงัเลยใหยืมไม" 

ปนพูดเชนน้ี  เน่ืองจากปนเห็นการสนทนาระหวางหนุมกับแนนบนหนา
จอคอมพิวเตอร  ซึ่งแนนกําลังตอวาหนุมวา  "ถามอะไรไมยอมตอบเลย"  หนุมจึงตอบกลับวา  
"keyboard  ไมมีภาษาไทย  จึงตอบชา  เห็นใจกันบางนะ"  การพูดของปนเปนการพูดท่ีแทรกเขา
ไปในการสนทนา  แตหนุมไมตอบ  เน่ืองจากหนุมมิไดพูดถอยคําดังกลาวกับปน  จึงมิไดสนใจ
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ขอความของปน  ประกอบกับขอความท่ีปรากฏบนหนาจอคอมพิวเตอรมีมากมาย  ผูสนทนาสวน
ใหญจึงสนใจเฉพาะขอความของคูสนทนาเทาน้ัน  จึงเปนเหตุใหขอความของปนมอบผลัดแลวไมมี
ผูรับ 

5. เร่ืองท่ีสนทนา  ถาเร่ืองท่ีสนทนาเปนเร่ืองท่ีผูสนทนาไมตองการตอบก็อาจจะ
ทําใหเกิดผลัดท่ีไมมีผูรับได  ดังจะเห็นไดจากการสนทนาระหวางพี่แซวกับปลา 
(10) พ่ีแซว [153]: "ปลามีแฟนยงัครับพ่ีแซวขอจีบนองปลาไดมั๊ยครับ" 

ปลามิไดตอบคําถามดังกลาว  แตพูดเร่ืองอ่ืนแทน  อยางไรก็ตาม  พี่แซวก็ยัง
พยายามถามคําถามอ่ืน  แตก็ไมไดรับคําตอบอีก  ดังตัวอยาง (11) 
(11) พ่ีแซว [153]: "นองปลาอายุเทาไหรแลวละครับเน่ีย" 

การสนทนาในหองสนทนาทุกคนมีเสรีภาพในการสนทนา  การไมตอบจึงดูไมเสีย
มารยาทเทากับการสนทนาท่ีเห็นหนากัน  และการไมตอบของปลา  พี่แซวอาจคิดวามาจากการ
มองขอความที่ถามไมทันก็ได  เน่ืองจากไมปรากฏขอความท่ีตอวาปลาแตอยางใด 

6. ผูสนทนาถามผูสนทนาท่ีพึ่งเขาหองสนทนา  ผูสนทนาท่ีพึ่งเขามาใหมอาจยัง
ไมไดสังเกตขอความของผูอ่ืน  จึงไมไดตอบคําถามของอีกฝาย  เชน 
(12) หิน O-> [18]: "แพรคนท่ีไหนครับ" 

แพรพึ่งเขาหองสนทนามาไมนาน  หินก็ถามคําถามกับแพร  ซึ่งแพรมิไดตอบ
คําถาม  อาจเกิดจากแพรไมเห็นคําถามหรือไมคิดวาจะมีผูท่ีตองการสนทนาดวยในเวลาไมนานนัก  
จึงทําใหเกิดผลัดท่ีไมมีผูรับ 

7. ผูท่ีตองการสนทนาดวยไมไดอยูในหองสนทนา  เชน  ฟางบอกวีวาวาตนจะไป
ด่ืมนํ้าสักพัก  เมื่อวีวารอไดสักพัก  จึงเรียกชื่อฟาง  เพื่อตรวจสอบวาฟางกลับมาหรือยัง  แต
ในขณะน้ันฟางยังไมกลับมา  วีวาจึงไมไดรับการโตตอบกลับ 
(13) วีวา [66]: "ฟาง กลับมาหรือยงั" 

นอกจากน้ัน  ยังมีกรณีท่ีผูสนทนาคิดวาเพื่อนท่ีตนตองการสนทนาเขามาในหอง
สนทนาแลว  แตจริงๆ เพื่อนยังไมเขามาในหองสนทนา  เชน 
(14) ปลาเค็ม [165]: ""ตี้�แอบเคาทําไม อิอิ"   

จากการวิเคราะหบทสนทนาท้ังหมดไมพบคนชื่อ  "ต้ี"  โตตอบปลาเค็มเลย  การ
มอบผลัดดังกลาวจึงเกิดผลัดท่ีไมมีผูรับ 

สาเหตุท้ัง  7  ขอ  ท่ีไดกลาวมาเปนสาเหตุท่ีผูวิจัยพบในการมอบผลัดแลวไมมี
ผูรับผลัด  จากการท่ีการสนทนาในหองสนทนาทุกคนมีสิทธิ์ท่ีจะพูดหรือไมพูดก็ไดตลอดเวลาน้ัน  
มีผลทําใหถึงแมวาผูสนทนาจะมีการระบุชื่อผูท่ีตองการสนทนาดวย  หรือระบุชื่อรวมกับการถาม  



 157

ผูสนทนาก็อาจไมสนใจท่ีจะโตตอบกลับได  ความเกรงใจและการรักษาความสุภาพในการสนทนา
โตตอบกันในหองสนทนาอาจมีความสําคัญนอยลงเม่ือเทียบกับการสนทนาท่ีเห็นหนากัน  จึง
กลาวไดวาการมอบผลัดท่ีไมมีผูรับ  อาจไมไดเก่ียวของกับกลวิธีมอบผลัดอยางเดียว  อาจ
เก่ียวของกับปจจัยอ่ืนๆ  เชน  เร่ืองท่ีสนทนา  จังหวะในการเขาไปสนทนากับผูอ่ืนท่ีมีคูสนทนาอยู
แลว5  และยังเก่ียวของกับการเคลื่อนท่ีอยางรวดเร็วของขอความบนหนาจอคอมพิวเตอร  ซึ่งเปน
ปจจัยภายนอกท่ีไมสามารถควบคุมได  อยางไรก็ตาม  เมื่อพิจารณาโดยรวมแลว  พบวาผูสนทนา
ของท้ังสองหองสนทนา  เมื่อใชกลวิธีการเรียกชื่อรวมกับกลวิธีแบบตางๆ แลว  จะเกิดผลัดท่ีมีผูรับ
มากกวาผลัดท่ีไมมีผูรับ  การเรียกชื่อจึงมีบทบาทสําคัญมากในระบบผลัดในหองสนทนา 
 

ในบทถัดไป  ผูวิจัยจะนําเสนอความเก่ียวของของเร่ืองท่ีสนทนา  เพื่อพิจารณาวา
ผูสนทนามีวิธีการในการรักษาความเก่ียวของของเรื่องท่ีสนทนาเปนอยางไร  และเปนไปตาม
สมมติฐานท่ีต้ังไวหรือไม  จากน้ัน  ผูวิจัยจะนําเสนอลักษณะการสนทนาท่ีเกิดข้ึนบอยในหอง
สนทนา  คือ  การซอนเร่ืองท่ีสนทนา  เพื่อพิจารณาวารูปแบบของการซอนเร่ืองท่ีสนทนาเปน
อยางไร 
 

                                                           
5 ผูวิจัยสังเกตเห็นวาถาคูสนทนาของอีกฝายออกจากหองสนทนา  ผูสนทนาอีกคนท่ีเหลือจะพยายามหาคู
สนทนาใหมทันที  ถาผูท่ีพ่ึงเขามาสนทนาเลือกผูสนทนาเหลาน้ีความเปนไปไดท่ีจะไดรับการตอบรับจะเปนไปได
มากกวาเขาไปสนทนากับผูท่ีมีคูสนทนาอยูแลว 



บทท่ี  6 
 

ความเกี่ยวของของเร่ืองท่ีสนทนา 

 
การศึกษาความตอเน่ืองของปฏิสัมพันธในการสนทนา  ผูวิจัยไดทําการวิเคราะห

ความเก่ียวของของเรื่องท่ีสนทนารวมดวย  เน่ืองจากความเก่ียวของของเร่ืองท่ีสนทนาเปนเกณฑท่ี
พิจารณาในดานของเน้ือหาท่ีผูสนทนาสนทนากัน  และเปนสวนหน่ึงท่ีจะชวยในการวิเคราะหกลไก
เชื่อมโยงความและการมอบผลัด  นอกจากน้ัน  การศึกษาการสนทนาโดยปราศจากการศึกษาเร่ือง
ท่ีผูสนทนาพูดคุยกัน  อาจทําใหผลเกิดผิดพลาดได  ดังน้ัน  การศึกษาความเก่ียวของของเรื่องท่ี
สนทนาจึงเปนองคประกอบท่ีสําคัญอีกองคประกอบหน่ึงในการศึกษาความตอเน่ืองของขอความ   

ในบทน้ี  ผูวิจัยจะกลาวเก่ียวกับผลการวิเคราะหความเก่ียวของของเรื่องท่ีสนทนา
ในหองสนทนาวาผูสนทนามีการรักษาความเก่ียวของของเร่ืองท่ีสนทนาอยางไร  โดยผูวิจัยจะ
กลาวถึงผลการศึกษา  ซึ่งแบงเปน  2  ประเด็น  ไดแก  1) ผลการวิเคราะหความเก่ียวของของเรื่อง
ท่ีสนทนา  และ  2) การซอนเร่ืองท่ีสนทนา  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 

6.1 ผลการวิเคราะหความเกี่ยวของของเร่ืองท่ีสนทนา 

 
กอนท่ีจะเสนอผลการวิเคราะหความเก่ียวของของเรื่องท่ีสนทนา  ผูวิจัยจะ

ทบทวนเก่ียวกับการพิจารณาขอมูลท่ีจะศึกษาความเก่ียวของของเรื่องท่ีสนทนากอน  กลาวคือ  ใน
การศึกษาผูวิจัยจะศึกษาขอความการสนทนาของผูสนทนาแตละคูในแตละคูถอยคําวามีความ
เก่ียวของของเรื่องท่ีสนทนาอยางไร  โดยพิจารณาแผนภูมิปฏิสัมพันธ  ซึ่งพิจารณาจากขอความ
โตตอบไปยังขอความกอนหนาของคูถอยคําน้ันๆ  ในการศึกษาผูวิจัยจะตัดจํานวนขอความท่ีแทรก
ระหวางคูถอยคํากอน  เพื่อสะดวกในการทําเขาใจเร่ืองท่ีสนทนาของผูสนทนาแตละคู  เน่ืองจาก
ขอความการสนทนาของผูสนทนาทุกคนท่ีปรากฏบนหนาจอคอมพิวเตอรจะเกิดการแทรกระหวาง
คูถอยคําอยูเสมอ  ดังน้ัน  การศึกษาความเก่ียวของของเร่ืองท่ีสนทนาท่ีผูสนทนาแตละคูใชในแต
ละคูถอยคํา  การตัดขอความที่แทรกของผูสนทนาอ่ืนจะชวยใหเขาใจและเห็นความตอเน่ืองของ
การสนทนาของผูสนทนาแตละคูชัดเจนย่ิงข้ึน  ดังจะเห็นไดจากตัวอยาง (1) 
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(1) บทสนทนาชวงหนึ่งในหองจะจา 3 
52. บักจอย O-> [136] : "ปกตินะไมคอยมใีครคยุกับจอยหรอกวนัเน๊ียมีลินดาคนแรกน้ีแหละท่ีคยุ"  
53. นีนา +O [99] : "อยู"  
54. หนุม [193] : "ท่ีทํางานครับ"  
55. วุนนนนนนนนนนนน [28] : "แหวะะะะะะะะะ ทีน้ีอะ เนามากกกกกกกกกอะ ขอบอก อิอิ"  
56. NOKMAN [139] : "ผมยาง30แลว แตขอโทษ หลอ"  
57. หนุม [193] : "แลวเลนนท่ีไหนละครับเน่ีย"  
58. yoyi [91] : "! I just logged off ... บายบาย!"  
59. ลินดา +O [99] : "หรอคะทําไมละคะรูเหตุผลรึเปลาท่ีเคาไมคยุดวยนะ"  
60. แนน [147] : "ทํางานท่ีไหนคะ"  
61. มีนโป O-> [115] : "I just logged on .... สวัสดีจา"  
62. แนน [147] : "แนนเลนท่ีทํางานคะ"  
63. บักจอย O-> [136] : "สงสัยชื่อคงเชยม๊ัง"  
64. NOKMAN [139] : "แตวันน้ีไมหลอ ไมไดอาบนํ้า"  
65. หนุม [193] : "ลาดพลาว ครับ"  
66. วุนนนนนนนนนนนน [28] : "กากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ปง 30 หลอจิงอะ เหอๆๆๆๆๆ ไมนา
ถามนะ อิอิ เราไมชอบคนหลอ อิอิ"  
67. หนุม [193] : "ทําท่ีไหนครับ"  
68. นํ้าฝน [99] : "มีนโปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปหายไปไหนฝนจะรองไหแลวนะ
โปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปหายไปไหน"  
69. กาน [253] : "! I just logged off ... บายบาย!"  
70. กาน [253] : "! I just logged off ... บายบาย!"  
71. ออด [175] : "หวัดดีทุกคน"  
72. หนุม [193] : "ทําวานนานหรือยังครับ"  
73. วุนนนนนนนนนนนน [28] : "แหวะๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ตุๆๆๆๆๆๆๆๆๆ อัดเชยยยยยยยยยย "  
74. มีนโป O-> [115] : "นําฝนข้ึน 2 แถวใหญเขาซอยชั่ยมัย๊คะ"  
75. หนุม [193] : "งานนะครับ"  
76. แนน [147] : "ทํางานอยูท่ี จ.นครปฐมคะ"  
77. นีนา +O [99] : "บีหายๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆหาย"  
78. ลินดา +O [99] : "ก็ไมเชยนิคะ" 

จากตัวอยาง (1)  จะเห็นไดวาถาจะศึกษาวาเร่ืองท่ีผูสนทนาสนทนาเก่ียวของกัน
หรือไมน้ัน  การพิจารณาจากขอความท่ีปรากฏท้ังหมดของผูสนทนาทุกคนจะลําบาก  ดังน้ัน  ใน
การศึกษาผูวิจัยจึงตัดขอความท่ีแทรกระหวางคูถอยคําของผูสนทนาทุกคูเสียกอน  อยางเชน  การ
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สนทนาระหวางบักจอยและลินดา  เมื่อตัดขอความท่ีแทรกระหวางคูถอยคําแลว  จะเห็นการเกิดคู
ถอยคํา  ซึ่งมีการสนทนาดังน้ี 
(1') 52. บักจอย O-> [136]: "ปกตินะไมคอยมใีครคยุกับจอยหรอกวันเน๊ียมีลินดาคนแรกน้ีแหละท่ีคุย" 

59. ลินดา +O [99]: "หรอคะทําไมละคะรูเหตุผลรึเปลาท่ีเคาไมคุยดวยนะ"  
63. บักจอย O-> [136]: "สงสัยชือ่คงเชยมัง๊"  
78. ลินดา +O [99]: "ก็ไมเชยนิคะ"  

จากตัวอยาง (1')  จะเห็นไดวาหากเราตัดขอความท่ีแทรกระหวางคูถอยคําออก  
จะทําใหสามารถศึกษาความเก่ียวของของเรื่องท่ีสนทนาไดงายข้ึน 
 

ในบทน้ี  ผูวิจัยจะนําเสนอการศึกษาความเก่ียวของของเรื่องท่ีสนทนา  เพื่อท่ีจะ
สรุปวา  "วิธีการท่ีผูรวมสนทนาใชในการรักษาความเก่ียวของของเรื่องท่ีสนทนา  ไดแก  การรักษา
กฎ  (R1)  การทากฎ  (R2)  และการละเมิดกฎโดยจงใจ  (R3)"  เปนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว
หรือไม  โดยพิจารณาจากความถ่ีและรอยละท่ีผูสนทนาใชในการเลือกวิธีการรักษาความเก่ียวของ
ของเร่ืองท่ีสนทนา  ซึ่งจากผลการศึกษาพบวาความเก่ียวของของเรื่องท่ีสนทนาจะเร่ิมจากการ
โตตอบท่ีมีความเก่ียวของกับเร่ืองท่ีสนทนามากท่ีสุดไปจนถึงการโตตอบท่ีไมไดเก่ียวของกับเร่ืองท่ี
สนทนา  มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
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ตารางที่ 6.1  ความถ่ีและรอยละในการศึกษาความเก่ียวของของเรื่องท่ีสนทนา1 
 

หองจะจา 3 หองจะจา 5 ความเกี่ยวของของ 
เร่ืองที่สนทนา จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

R1 309 159.77 261 152.62 
R2 169 232.69 169 234.07 
R3 21 34.06 45 39.07 
IR4 15 42.9 19 43.83 
IR5 3 50.58 2 50.4 
รวม 517 100 496 100 

หมายเหต ุ ตัวเลข  1(�)   2(�) 3(�) 4(�) 5(�)  หมายถึง  อันดับท่ีของวธีิการรักษาความเกี่ยวของของเร่ืองท่ี
สนทนา 
 

จากผลในตารางที่ 6.1  พบวาผลการศึกษาความเก่ียวของของเรื่องท่ีสนทนาของ
ผูสนทนาท้ังสองหองสนทนามีผลตรงกัน  กลาวคือ  วิธีการท่ีผูรวมสนทนาใชมากที่สุด  คือ  การ
รักษากฎ  (R1)  รองลงมา  คือ  การทากฎ  (R2)  การละเมิดกฎโดยจงใจ  (R3)  การโตตอบท่ีไม
เก่ียวของกับเร่ืองท่ีสนทนาโดยจงใจ  (IR4)  และการโตตอบท่ีไมเก่ียวของกับเร่ืองท่ีสนทนาโดยไม
จงใจหรือผลัดท่ีเกิดข้ึนโดยบังเอิญไมไดต้ังใจ  (IR5)  ตามลําดับ  ผลท่ีไดสอดคลองกับสมมติฐาน
ท่ีต้ังไววา  "วิธีการท่ีผูรวมสนทนาใชในการรักษาความเก่ียวของของเรื่องท่ีสนทนา  ไดแก  การ
รักษากฎ  การทากฎ  และการละเมิดกฎโดยจงใจ"   ผูรวมสนทนาเลือกใชวิธีการโตตอบเรียง
ตามลําดับจากการโตตอบท่ีมีความเก่ียวของกับเร่ืองท่ีสนทนามากท่ีสุดไปถึงไมมีความเก่ียวของ

                                                           
1 การศึกษาความเกี่ยวของของเร่ืองท่ีสนทนา  ประกอบดวย 
1. การรักษากฎ  (R1)  เปนการตอบท่ีตรงประเด็นมากท่ีสุด  ผูฟงสามารถเขาใจไดในทันที   
2. การทากฎ  (R2)  เปนการตอบไมตรงประเด็น  ผูฟงตองใชการตีความเพ่ิมข้ึนอีก  1  ข้ัน  แตผูฟงก็ยงัสามารถ
เขาใจไดไมยากนัก   
3. การละเมิดกฎโดยจงใจ  (R3)  เปนการตอบไมตรงประเด็น  ผูฟงตองใชการตคีวามท่ีมากกวา  R2  การตอบ
ยังคงเปนการตอบท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองท่ีสนทนากัน  ถงึแมวาจะยากในการเขาใจ  ผูฟงตองมคีวามรูเบ้ืองหลังและ
วัฒนธรรมรวมกัน  จงึจะสามารถเขาใจได   
4. การโตตอบท่ีไมเกี่ยวของกับเร่ืองท่ีสนทนาโดยจงใจ  (IR4)  การตอบจะไมเกี่ยวของกับเร่ืองท่ีสนทนาหรือเปน
การโตตอบท่ีตองการเพียงปฏิสัมพันธตอบกลับเทาน้ัน  ซึง่ผูพูดอาจไมคํานึงวาเร่ืองท่ีตอบจะเกีย่วของกันหรือไม   
5. การโตตอบท่ีไมเกี่ยวของกับเร่ืองท่ีสนทนาโดยไมจงใจหรือผลัดท่ีเกิดข้ึนโดยบังเอิญไมไดตั้งใจ  (IR5)  เปนการ
ตอบท่ีไมมีความเกีย่วของกับเร่ืองท่ีสนทนาเลย  เปนการโตตอบท่ีผิดหอง  ตอบผิดคน  ดวยเหตเุพราะระบบการ
สนทนาในหองสนทนาเอ้ืออํานวยใหผูพูดสามารถพูดกับคนหลายคนในเวลาเดียวกันได 
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กัน  ซึ่งผลท่ีไดทําใหทราบวาถึงแมวาการสนทนาในหองสนทนาจะมีการแทรกของคูถอยคํา   มี
จํานวนผูรวมสนทนาเปนจํานวนมาก  และทุกคนมีสิทธิเสรีภาพท่ีจะพูดเร่ืองอะไรและพูดเมื่อไรก็ได  
แตผูสนทนาก็ยังคงเลือกท่ีจะใชวิธีการโตตอบท่ีรักษากฎมากท่ีสุด  คือ  ตอบตรงประเด็น  เพื่อท่ีผู
สนทนาดวยจะสามารถเขาใจกันไดโดยงาย  เพราะการสนทนาในหองสนทนามีขอจํากัดในเร่ือง
ของเวลาในการพิมพขอความโตตอบกัน  ท้ังยังข้ึนอยูกับจํานวนผูรวมสนทนาในหองอีกดวย  ถามี
ผูรวมสนทนาเปนจํานวนมาก  หนาจอคอมพิวเตอรก็จะเปลี่ยนอยางรวดเร็ว  ดังน้ัน  ในการโตตอบ  
ผูรวมสนทนาจําเปนตองโตตอบอยางรวดเร็ว  และการโตตอบน้ันก็ควรจะเปนขอความท่ีเชื่อมโยง
กับขอความกอนหนาของคูถอยคํา  เพราะถาเปนการโตตอบท่ีไมคอยเชื่อมโยงกับขอความกอน
หนา  คูสนทนาอาจไมโตตอบกลับ  เพราะไมเขาใจในเร่ืองท่ีอีกฝายโตตอบ  มีผลทําใหเสียคู
สนทนาได  หรือเกิดชองวางในการโตตอบกลับมาก  ซึ่งอาจมีผลทําใหเกิดการเปลี่ยนประเด็นใน
การสนทนาได 
 

ตัวอยางการวิเคราะหความเกี่ยวของของเร่ืองท่ีสนทนา 
• ตัวอยางการรักษาความเกี่ยวของของเร่ืองท่ีสนทนา  ประเภท  R1  หรือการรักษากฎ 
(1') 52. บักจอย O-> [136]: "ปกตินะไมคอยมใีครคยุกับจอยหรอกวันเน๊ียมีลินดาคนแรกน้ีแหละท่ีคุย" 

59. ลินดา +O [99]: "หรอคะทําไมละคะรูเหตุผลรึเปลาท่ีเคาไมคุยดวยนะ" R1 
63. บักจอย O-> [136]: "สงสัยชือ่คงเชยมัง๊" R1 
78. ลินดา +O [99]: "ก็ไมเชยนิคะ" R1 

ตัวอยาง (1')  ขอความท่ี 52  เปนการเร่ิมหัวขอใหม  ในขอความน้ีจึงไมมีการ
วิเคราะหความเก่ียวของของเรื่องท่ีสนทนา  เน่ืองจากในการวิเคราะหความเก่ียวของของเรื่องท่ี
สนทนาจะศึกษาเฉพาะขอความที่เปนขอความโตตอบกลับ ซึ่งสามารถพิจารณาไดจากแผนภูมิ
ปฏิสัมพันธท่ีแสดงใหทราบวาขอความท่ีเปนการโตตอบกลับจะปรากฏตัวอักษร  R (response) 

สวนในขอความท่ี 59  63  และ  78  เร่ืองในการสนทนายังคงเก่ียวของกัน  เปน
การโตตอบท่ีตรงประเด็น  สามารถเขาใจไดอยางชัดเจน  ดังน้ัน  วิธีการรักษาความเก่ียวของของ
เร่ืองท่ีสนทนาของท้ังสามขอความจึงเปน  R1  หรือการรักษากฎ  จะเห็นไดวาขอความท่ี 63  และ  
78  มิไดเปนการถามและตอบเหมือนดังเกณฑท่ีแฮร่ิง (Herring, 2002)  ใช  แตผูวิจัยวิเคราะหให
เปน  R1  เน่ืองจากขอความท่ี  78  โตตอบกลับไปยังขอความท่ี 63  ซึ่งเปนการโตตอบท่ีมีความ
เก่ียวของกับเร่ืองท่ีสนทนามาก  โดยไมตองใชการอนุมานชวยในการตีความ  ดังน้ัน  วิธีการรักษา
กฎ  จึงเหมาะสมท่ีสุดในการวิเคราะหขอความน้ี  การวิเคราะหขอความอ่ืนก็ใชวิธีการเดียวกัน  คือ  
พิจารณาวาขอความน้ันมีความเก่ียวของกับขอความกอนหนาของคูถอยคําในระดับใด  ตองใชการ
อนุมานมากแคไหน  ผูฟงจึงจะเขาใจความหมายของขอความน้ันได 
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•••• ตัวอยางการรักษาความเกี่ยวของของเร่ืองท่ีสนทนา  ประเภท  R2  หรือการทากฎ 
(2) 500. NOKMAN [139] : "แบมมแีฟน แลวหรือยังครับ" 

507. แบมแบม [247] : "มายมอีะนกแมน" R1 
512. NOKMAN [139] : "อาววว กอสวยด"ิ R2 

ตัวอยาง (2)  ขอความท่ี 507  ความเก่ียวของของเร่ืองท่ีสนทนา  คือ  การรักษา
กฎ  (R1)  เน่ืองจากแบมแบมตอบตรงประเด็นวายังไมมีแฟน  สวนในขอความท่ี 512  ความ
เก่ียวของของเรื่องท่ีสนทนา  คือ  การทากฎ  (R2)  เน่ืองจากNOKMANโตตอบขอความกลับไปยัง
ขอความที่ 507 วา  "อาววว กอสวยดิ"  ซึ่งผูฟงจะตองใชการอนุมานมากกวาการตอบในขอความท่ี 
507  กลาวคือ  NOKMANหมายความวา  การท่ีแบมแบมยังไมมีแฟน  เขาก็สามารถจีบหรือขอ
เปนแฟนของแบมแบมได  (เน่ืองจากในขอความท่ี 518  NOKMANพูดตอไปวา  "จะจีบแบม  จะ
จีบแบม")  ซึ่งการตอบมิไดเก่ียวของกับความสวยงามแตอยางใด 
 
•••• ตัวอยางการรักษาความเกี่ยวของของเร่ืองท่ีสนทนา  ประเภท  R3  หรือการละเมิดกฎ
โดยจงใจ 
(3) 727. tp [19] : "แลวเพลง ชอบ สาขาท่ีตวัเองเรียนอยูอะปะ .. เพลง .. " 
 729. เพลง +O [235] : "ชีวติคือส่ิงไมแนนอน" R3 

ตัวอยาง (3)  ในขอความท่ี 729  เพลงมิไดตอบวาตนชอบสาขาท่ีตนเรียนอยู
หรือไม  เน่ืองจากเพลงอาจจะไมตองการตอบคําถามน้ีโดยตรงหรือเพลงอาจตองการเลี่ยงการตอบ  
โดยเพลงตอบวา  "ชีวิตคือสิ่งไมแนนอน"  tpสามารถอนุมานไดวาท่ีเพลงตอบเปนเร่ืองท่ีเก่ียวของ
กัน  เน่ืองจากtpกลาววา  "ชายย แรวว.. เพลงพูดถูกอะ ..  ชีวิตคือสิ่งไมแนนอน .. ฮิฮิ .. เพลงเน่ีย
นาจะไปเรียนพวกปรัชญาเนอะ .." คําพูดของเพลงสามารถตีความได  คือ  เพลงตองการ
หมายความถึงการเรียนเปนสวนหน่ึงของชีวิต  ชีวิตคือสิ่งท่ีไมแนนอน  ดังน้ัน  การชอบสาขาท่ีเรียน
หรือไมจึงไมสําคัญนัก ทุกสิ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได  ขอความนี้ใชการอนุมานและการทําความ
เขาใจมาก  จึงจัดใหเปนวิธีการรักษาความเก่ียวของ  ประเภท  R3  หรือการละเมิดกฎโดยจงใจ 
 

นอกเหนือจากการโตตอบท่ีรักษาความเก่ียวของของเรื่องท่ีสนทนาแลว  จากผล
การศึกษาการสนทนาในหองสนทนา  ผูสนทนามีการโตตอบท่ีไมรักษาความเก่ียวของของเรื่องท่ี
สนทนาดวย  ไดแก  การโตตอบท่ีไมเก่ียวของกับเร่ืองท่ีสนทนาโดยจงใจ  (IR4)  และการโตตอบท่ี
ไมเก่ียวของกับเร่ืองท่ีสนทนาโดยไมจงใจหรือผลัดท่ีเกิดข้ึนโดยบังเอิญไมไดต้ังใจ  (IR5)  
ตามลําดับ  แตวิธีการท้ังสองก็มิไดมีการเลือกใชในปริมาณที่มากเลย 
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•••• ตัวอยางการโตตอบท่ีไมเกี่ยวของกับเร่ืองท่ีสนทนาโดยจงใจ  ประเภท IR4 
(4) 61. dul [171]: �หลงก็ยิ่งทุกขใหญเลย" IR4 

62. พิมจา [64]: "จา ดุล ดุลทํางานมากี่ปแลวอะ" IR4 
 68. dul [171]: "ถามมัยละ" R2 
 70. พิมจา [64]: �กออยากรูอะ วาซึมซับไปแคไหนแลว� R3 
 76. dul [171]: �พอก็คือรูจักพอเพียง� IR4 
 80. พิมจา [64]: �เราถามวาทํางานมากี่ปแลวตะหากนะ ดุล� IR4 
 88. dul [171]: �จงยินดีจะเปนผูใหและดีกวาจะรอเปนผูรับ� IR4 

ตัวอยาง (4)2  ขอความของdulสวนใหญเปนการโตตอบท่ีไมคอยจะเก่ียวของกับ
ขอความที่อยูกอนหนา  ยกเวนขอความท่ี 68  อยางไรก็ตาม  เน่ืองจากdulตองการรักษาผลัดใน
การพูดไว  จึงพูดโตตอบพิมจา  ถึงแมวาตนจะตอบในเร่ืองท่ีไมเก่ียวของกับสิ่งท่ีพิมจาถาม  สวน
ขอความกอนหนาขอความท่ี 61  เปนการพูดของdulซึ่งไมไดเก่ียวของกับเร่ืองท่ีพิมจาพูด
เชนเดียวกัน  เน่ืองจากขอความกอนหนาน้ัน  ในขอความท่ี 38  และ  39  dulพูดเก่ียวกับ  "รูจัก
พอเพียงก็ไมจนครับสันโดษดีกวา"  และในขอความท่ี 59  dulพูดเก่ียวกับ  "โลภ ฏ็ทุกข โกรธ ก็ทุกข
3"  แตในขอความท่ี 62  พิมจาก็ยังพยายามรักษาคูสนทนาในการสนทนาโดยตอบวา  "จา"  ซึ่งเปน
การโตตอบในลักษณะท่ีพิมจาตองการแสดงใหdulทราบวาพิมจาฟงสิ่งท่ีdulพูดอยู  และใน
ขอความเดียวกันพิมจาถามdulตอวา  "ดุลทํางานมาก่ีปแลวอะ"  ซึ่งขอความน้ีมิไดเก่ียวของกับ
เร่ืองท่ีdulพูดกอนหนาเลย  พิมจาพูดเพื่อตองการใหเกิดการปฏิสัมพันธในการสนทนาข้ึน  โดย
ไมไดสนใจวาขอความจะเก่ียวของกับขอความกอนหนาหรือไม  สวนในขอความท่ี 80  ของพิมจา
เปน  IR4  ดวย  เน่ืองจากขอความน้ีเปนการโตตอบขอความท่ี 76  ซึ่งเปนการโตตอบท่ีไมได
เก่ียวของกับการพูดของdulเชนกัน  แตพิมจายังคงตองการผลัดในการพูด  จึงไมสนใจวาdulจะพูด
อะไร 

จากตัวอยาง (4)  จะเห็นไดวาการสนทนาในหองสนทนาผูสนทนาไมจําเปนตอง
สนใจเร่ืองท่ีผูสนทนาอีกฝายพูดเหมือนในการสนทนาท่ีเห็นหนากันหรือการสนทนาใน
ชีวิตประจําวัน  ในชีวิตประจําวันเราคงไมสนทนากับdulตออยางแนนอน  แตในหองสนทนาพิมจา
ยังคงสนทนากับdul  ถึงแมวาท้ังสองคนจะพูดกันคนละเร่ือง  โดยท่ีพิมจาก็ไมไดใสใจกับเร่ืองท่ีdul
พูดมากนัก  เห็นไดจากการที่พิมจาพูดในสิ่งท่ีตนเองตองการ  การสนทนาของท้ังสองคนจึงทําให

                                                           
2 ผูวิจัยวเิคราะหวาdulพูดกับพิมจา  เน่ืองจากในขอความกอนหนาขอความท่ี 38  dulไดเรียกชือ่พิมจาเสมอ  
และจากการศกึษาบทสนทนาในชวงแรก dulมิไดสนทนากับใครนอกจากพิมจาเลย 
3 ขอความการสนทนาเปนขอความท่ีคดัลอกมาจากบทสนทนาท่ีเกิดข้ึนจริง  ซึง่ผูสนทนาอาจมีการพิมพผิดได  
เชน  พิมพคาํวา  "ก็"  เปนคําวา  "ฏ็" 
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เกิด  IR4  เชนเดียวกัน  สวนการสนทนาดําเนินตอไป  ถึงแมวาท้ังสองคนจะพูดกันคนละเร่ือง  อาจ
เน่ืองจากทั้งสองคนยังคงตองการคูสนทนาจึงยังคงสนทนากันตอไป  ซึ่งดูเสมือนเปนการพูด
โตตอบกัน  กลาวคือ  พิมจาพูด  "จา"  ตอบรับการพูดของdul  แตก็พูดเร่ืองอ่ืนตอตามท่ีพิมจา
ตองการพูด  สวนdulก็พูดโตตอบในเรื่องท่ีตนตองการพูดเชนกัน  ซึ่งบทสนทนาดังกลาวไมมีความ
ตอเน่ืองของเรื่องท่ีสนทนาเลย  อาจกลาวไดวาพฤติกรรมการสนทนาของdulเปนการเรียกรอง
ความสนใจของอีกฝาย  ซึ่งใชไดผล  เน่ืองจากพิมจายังสนทนาดวย  สวนพฤติกรรมการสนทนา
ของพิมจาก็แปลก  เน่ืองจากอีกฝายไมไดตอบในเร่ืองท่ีเก่ียวของกับเร่ืองท่ีสนทนา  แตพิมจาก็ยัง
สนทนาในเร่ืองท่ีไมเก่ียวของเชนเดียวกัน  น่ีเปนตัวอยางท่ีแสดงใหเห็นชัดวาผูสนทนาในหอง
สนทนามีสิทธิเสรีภาพในการสนทนา  ผูสนทนาจึงพูดอะไรก็ไดตามท่ีตนตองการ  ถึงแมวาเร่ืองท่ี
สนทนาจะไมเก่ียวของกัน  ลักษณะการสนทนาดังกลาวเปนสิ่งท่ีแตกตางจากสิ่งท่ีไกรซ (Grice, 
1975)  ไดกลาวไวเก่ียวกับความเก่ียวของของเรื่องท่ีสนทนา  คือ  ผูสนทนาจะพยายามพูดในสิ่งท่ี
เก่ียวของกันในการสนทนา  แตการสนทนาในหองสนทนาท่ีพบในตัวอยางน้ีเร่ืองท่ีสนทนาไมได
เก่ียวของกัน  การพูดโตตอบท่ีเกิดข้ึน  เพื่อตองการมิใหสูญเสียคูสนทนาไป  ซึ่งแตกตางการ
สนทนาในชีวิตประจําวันอยางสิ้นเชิง 
 
•••• ตัวอยางการโตตอบท่ีไมเกี่ยวของกับเร่ืองท่ีสนทนาโดยไมจงใจหรือผลัดท่ีเกิดขึ้นโดย
บังเอิญไมไดตั้งใจ  ประเภท  IR5 
(5) 723. เหมือนสวย [44]: �คา ดีข้ึนแยะ� 
 724. เหมือนสวย [44]: �พิมพผิดหอง อิอิ� 

ตัวอยาง (5)  ขอความที่ 723  เหมือนสวยโตตอบกับผูสนทนาในหองอ่ืน  ซึ่ง
วิเคราะหไดจากขอความที่ 724  เหมือนสวยกลาววา  �พมิพผิดหอง อิอิ�  นอกจากน้ัน  การโตตอบ
ในขอความท่ี 723  ก็มิไดมีความเก่ียวของกับเร่ืองท่ีสนทนากับคูสนทนาท่ีเหมือนสวยกําลังสนทนา
อยูในหองสนทนานี้  การโตตอบเชนน้ีเกิดข้ึนไดในการสนทนา  เน่ืองจากการสนทนาในหอง
สนทนาเอ้ืออํานวยใหผูสนทนาสามารถพูดคุยกับคนหลายคนหรือสามารถสนทนากับผูสนทนาใน
หองอ่ืนหลายหองไดในเวลาใกลเคียงกัน  การโตตอบผิดคน  ผิดหอง  จึงไมไดเปนการเสียมารยาท
นัก  และผูรวมสนทนาสวนใหญก็สามารถเขาใจส่ิงท่ีเกิดข้ึนได  เห็นไดจากคูสนทนาในหองสนทนา
น้ีโตตอบเหมือนสวยวา  "�ทีหองเน้ียพูดดุชะมัด หุหุหุ"  และหลังจากน้ัน  ท้ังเหมือนสวยและผูท่ี
เหมือนสวยสนทนาดวยในหองน้ีก็สนทนากันตอไป  โดยมิไดมีความเขาใจผิดแตอยางใด  ดังน้ัน  
ในตัวอยางน้ีผูวิจัยจึงวิเคราะหวาเหมือนสวยไมไดรักษาความเก่ียวของของเรื่องท่ีสนทนา  
เน่ืองจากเปนการโตตอบผิดหอง 
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สรุป  วิธีการรักษาความเก่ียวของของเร่ืองท่ีสนทนาในหองสนทนาท่ีพบ  ไดแก  
การรักษากฎ  การทากฎ  และการละเมิดกฎโดยจงใจ  เปนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว  จากขอมูล
วิธีการรักษากฎหรือการตอบตรงประเด็นพบในปริมาณท่ีมากกวาวิธีการอ่ืนมาก  แสดงใหทราบวา
ถึงแมวาการสนทนาในหองสนทนาจะเอ้ืออํานวยใหผูสนทนาพูดอะไรก็ไดตามท่ีตองการ  แตผู
สนทนายังคงตองการรักษาคูสนทนาไวโดยการตอบตรงประเด็นเปนสวนใหญ  ประกอบกับการ
สนทนาในหองสนทนาจะดําเนินไปอยางรวดเร็ว  การโตตอบสวนใหญจึงเปนขอความท่ีสั้น  
กระชับ  ดังน้ัน  การตอบตรงประเด็นจึงชวยทําใหสะดวกในการพิมพโตตอบและไมเสียเวลาในการ
โตตอบมากนัก  อยางไรก็ดี  ผูสนทนาก็มีการโตตอบท่ีไมรักษาความเก่ียวของของเรื่องท่ีสนทนาใน
หองสนทนา  และแตกตางจากการสนทนาในชีวิตประจําวัน  คือ  การโตตอบท่ีไมเก่ียวของกับเร่ือง
ท่ีสนทนาโดยจงใจ  เกิดข้ึนเน่ืองจากผูสนทนาไมจําเปนตองพูดในเร่ืองเดียวกัน  แตการสนทนาท่ี
เกิดข้ึนกลับเปนเสมือนผูสนทนาโตตอบกัน  ท้ังๆ ท่ีไมไดพูดในเร่ืองเดียวกัน  ดังจะเห็นไดจาก
ตัวอยาง (4)  อยางไรก็ตาม  การโตตอบเชนน้ีก็มิไดเกิดข้ึนมากในหองสนทนา  เน่ืองจากผูรวม
สนทนายังคงพูดในสิ่งท่ีเชื่อมโยงหรือตอเน่ืองกันมากกวาการพูดเร่ืองท่ีไมเก่ียวของกัน  เพื่อทําให
เกิดความตอเน่ืองในการปฏิสัมพันธ  และปองกันการสูญเสียคูสนทนา 
 

ในหัวขอตอไปจะเปนการนําเสนอลักษณะท่ีเกิดข้ึนบอยในการสนทนาในหอง
สนทนา  น่ันก็คือ  การซอนเร่ืองท่ีสนทนา  ซึ่งเกิดข้ึนเน่ืองจากขอความที่ผูสนทนาสงมาจะถูก
เรียงลําดับโดยระบบ  และการสงขอมูลในการสนทนาในหองสนทนาที่เปนการสงขอมูลแบบทาง
เดียว  จึงทําใหเกิดการซอนเร่ืองท่ีสนทนาข้ึน  ซึ่งจะกลาวในหัวขอถัดไป 
 

6.2 การซอนเร่ืองท่ีสนทนา 
 

การสนทนาในหองสนทนาผูสนทนาสามารถเลือกตนเองในการพูดไดตลอดเวลา  
และการสนทนาก็เปนการสงขอมูลแบบทางเดียว  ทําใหผูสนทนาไมสามารถโตตอบไดโดย
ทันทีทันใดเหมือนกับการสนทนาในชีวิตประจําวัน  จึงเปนเหตุท่ีทําใหเกิดการซอนเร่ืองท่ีสนทนา
ข้ึน  เน่ืองจากผูสนทนาไมจําเปนตองรอฟงคําตอบของอีกฝาย  ผูสนทนาสามารถถามในเร่ืองท่ี
ตนเองตองการไดโดยทันที  ซึ่งแตกตางจากการสนทนาในชีวิตประจําวันท่ีผูสนทนาจะตองรอ
จังหวะท่ีคิดวาจะเปนจุดพึงเปลี่ยนผลัด  หรือจุดท่ีผูสนทนาสามารถพูดหรือเลือกตนเองในการพูด
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ได  อยางไรก็ตาม  การสนทนาในชีวิตประจําวันก็มีการพูดซอนเกิดข้ึนเมื่อผูรวมสนทนาเลือก
ตนเองในการพูดพรอมกันหลายคน  ซึ่งโดยปกติผูท่ีเร่ิมผูกอนจะไดสิทธิ์ในการพูดน้ัน  (Sacks et 
al. 1974)  แตตางจากการสนทนาในหองสนทนา  เพราะในหองสนทนาเราไมสามารถทราบไดวา  
ใครพูดซอนกับใคร  ใครพูดกอนใคร  เน่ืองจากขอความท่ีผูสนทนาสงมาจะถูกจัดเรียงตามลําดับ
โดยระบบ  ซึ่งมิไดพิจารณาวาขอความเหลาน้ันเปนคูถอยคํากันหรือไม  (Herring, 1999)  แตจาก
การศึกษาขอมูลในหองสนทนา  การซอนเร่ืองท่ีสนทนาก็เปนผลมาจากการพูดซอนของผูสนทนา  
เน่ืองจากผูรวมสนทนาสามารถพิมพขอความการสนทนาในเวลาใกลเคียงกัน  ซึ่งเปนไปไดวาผู
สนทนาอีกคนกําลังพิมพเร่ืองท่ีโตตอบกันอยู  สวนผูสนทนาอีกคนก็พิมพเร่ืองใหมท่ีตนสนใจหรือ
ตองการถาม  หรือผูสนทนาท้ังสองพิมพเร่ืองใหมพรอมกันท้ังสองคนก็ได  ดวยเหตุผลดังกลาวจึง
นําไปสูการซอนเร่ืองท่ีสนทนา  นอกจากน้ัน  การท่ีผูสนทนาไมจําเปนตองรอคําตอบของอีกฝาย  
การโตตอบท่ีลาชา  เน่ืองจากผูสนทนาพิมพชา  หรือการทํางานของตัวใหบริการทางอินเทอรเน็ตท่ี
ใชมีประสิทธิภาพการทํางานท่ีลาชากวาอีกฝายก็เปนอีกเหตุผลหน่ึงท่ีทําใหเกิดการซอนเร่ืองท่ี
สนทนาได  และการซอนเร่ืองท่ีสนทนายังมีผลทําใหเกิดการเปลี่ยนเร่ืองในการสนทนา  (topic 
decay)  ไดอยางรวดเร็วอีกดวย   

จากขอมูลท่ีทําการวิเคราะห  ผูวิจัยพบการซอนเร่ืองท่ีสนทนาในหองสนทนา  2  
รูปแบบ  ไดแก  การซอนเร่ือง  2  เร่ือง  และการซอนเร่ือง  3  เร่ือง 

- รูปแบบของการซอนเร่ือง  2  เร่ือง  ไดแก 
1. ในระหวางการสนทนาเร่ืองท่ี 1  ก็มีเร่ืองท่ี 2  ซอนข้ึนมา  แตเร่ืองท่ี 1  จบลงกอน  (ดูตัวอยาง 
(6)  และแผนภูมิท่ี 6.1) 
2. ในระหวางการสนทนาเร่ืองท่ี 1  ก็มีเร่ืองท่ี 2  ซอนข้ึนมา  แตซอนข้ึนมาเพียงชั่วขณะและจบลง
กอนท่ีเร่ืองท่ี 1  จะจบ  (ดูตัวอยาง (7)  และแผนภูมิท่ี 6.2) 
3. ในระหวางการสนทนาเร่ืองท่ี 1  ก็มีเร่ืองท่ี 2  ซอนข้ึนมา  แตเร่ืองท่ี 2  ซอนข้ึนมาเพียงชั่วขณะ
และจบลงกอนท่ีเร่ืองท่ี 1  จะจบ  สวนเร่ืองท่ี 3  ซอนข้ึนมาในชวงทายของเร่ืองท่ี 1  แตเร่ืองท่ี 1  
จบลงกอน  (ดูตัวอยาง (8)  และแผนภูมิท่ี 6.3) 
4. ในระหวางการสนทนาเร่ืองท่ี 1  ก็มีเร่ืองท่ี 2  ซอนข้ึนมาในชวงทายของเร่ืองท่ี 1  และเร่ืองท่ี 1  
จบลงกอน  เร่ืองท่ี 2  ยังคงดําเนินตอไป  และเกิดเร่ืองท่ี 3  ในชวงทายของเร่ืองท่ี 2  และเร่ืองท่ี 2  
จบลงกอน  เร่ืองท่ี 3  ยังคงดําเนินตอไป  (ดูตัวอยาง (9)  และแผนภูมิท่ี 6.4) 
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- รูปแบบของการซอนเร่ือง  3  เร่ือง  จากขอมูลพบเพียงรูปแบบเดียว  คือ  
ในระหวางการสนทนาเร่ืองท่ี 1  ก็มีเร่ืองท่ี 2  ซอนข้ึนมา  และเร่ืองท่ี 3  ก็เกิดข้ึนมาซอนอยูในการ
สนทนาเร่ืองท่ี 1  และ  2  (ดูตัวอยาง (10)  และแผนภูมิท่ี 6.5) 

(6) บทสนทนาระหวางลินดากับบักจอย  ซ่ึงมีการซอนเร่ืองท่ีสนทนา  2  เร่ือง 
526. ลินดา +O [99] : "แลวตอนน้ีตั้มเลนท่ีหนาย"  
529. บักจอย O-> [136] : "พอจะมีเบอรโทรไหม"  
531. บักจอย O-> [136] : "เลนอยูท่ีทํางานครับ"  
537. ลินดา +O [99] : "แลวตั้มแนใจปาววาเมลลน้ีไมผิดเดียวลินพิมพไปผิดหนาแตกนะ"  
542. ลินดา +O [99] : "ท่ีสถานีดบัเพลิงเน่ียนะ"  
546. บักจอย O-> [136] : "ก็ลองดูซเิดี๋ยวจะเขาไปเช็ค"  
551. บักจอย O-> [136] : "ครับผมในบริษัทครับไมใชในสถานีดบัเพลิง"  
552. ลินดา +O [99] : "แหมตองรอใหลินหนาแตกกอนใชไหมเน่ีย"  
557. ลินดา +O [99] : "ออหรอ"  
567. บักจอย O-> [136] : "ไมใชยางน้ันจะไดรุวาเมลลยงัอยูหรือปลาว"  
 

จากบทสนทนาในตัวอยาง (6)  สามารถสรางแผนภูมิไดดังน้ี 
526. ลินดา N S  1. เลนอินเทอรเน็ตท่ีไหน 
529. บักจอย N   ลินดาไมตอบ 
531. บักจอย R S 
537. ลินดา N S 2. ท่ีอยูของไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 
542. ลินดา R S 
546. บักจอย R S 
551. บักจอย R S 
552. ลินดา R S 
557. ลินดา R 
567. บักจอย R 
 

แผนภูมิท่ี 6.1 การปฏิสัมพันธระหวางลินดากับบักจอย 
 

แผนภูมิท่ี 6.1  แสดงการปฏิสัมพันธระหวางลินดากับบักจอย  เมื่อพิจารณา
แผนภูมิจะเห็นวามีการซอนเร่ืองท่ีสนทนาอยู  2  เร่ือง  คือ  เลนอินเทอรเน็ตท่ีไหน  กับท่ีอยูของ
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  ซึ่งเร่ืองน้ีลินดาไดถามบักจอยไปกอนหนาน้ีคร้ังหน่ึงแลว  แตลินดานํา
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กลับมาถามใหมอีกคร้ัง4  รูปแบบการซอนเร่ืองท่ีสนทนาดังกลาวจะเห็นไดวาผูสนทนาท้ังสองคน  
จะพูดสองเร่ืองสลับกันไป  คือ  เมื่อลินดาถามท่ีอยูไปรษณียอิเล็กทรอนิกสเสร็จ  ในขอความถัดไป  
ลินดาก็โตตอบเก่ียวกับเร่ืองสถานที่เลนอินเทอรเน็ต  เมื่อบักจอยโตตอบเร่ืองท่ีอยูไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกสของตนเสร็จ  ในขอความถัดไปบักจอยก็โตตอบเก่ียวกับเร่ืองสถานที่เลนอินเทอรเน็ต  
การพูดเร่ืองสองเรื่องสลับกันไปเชนน้ี  มีความเปนไปไดวาผูสนทนามีการซอนเร่ืองพรอมกันได  
เชน  ขอความท่ี 551  กับ  552  เห็นการพูดซอนไดอยางชัดเจน  เน่ืองจากเปนขอความที่ตอกัน  
โดยไมมีขอความใดมาค่ันกลาง  แตเปนคนละเร่ืองกัน  และขอความท่ี 526  ท่ีลินดาถามบักจอย
วาเลนอินเทอรเน็ตตอนไหนกับขอความท่ี 529  ซึ่งบักจอยมิไดตอบคําถามของลินดา  แตบักจอย
กลับถามลินดาวามีเบอรโทรศัพทไหม  แสดงใหเห็นวาท้ังลินดาและบักจอยอาจพิมพขอความหรือ
สงขอความในเวลาใกลเคียงกัน  เน่ืองจากมีขอความท่ีแทรกเพียง  2  ขอความ  เทาน้ัน  และใน
ขอความที่ 542  กับ  546  ซึ่งเปนขอความท่ีอยูใกลกัน  แตเปนขอความท่ีไมไดเก่ียวของกัน  ดัง
เห็นไดจากแผนภูมิท่ี 6.1 

อยางไรก็ตาม  การพูดหลายเร่ืองพรอมกันสวนใหญ  ทายท่ีสุดแลวจะมีเพียงเร่ือง
เดียวท่ีจะดําเนินการพูดตอไป  เชน  การสนทนาระหวางNOKMANกับวุน 

(7) บทสนทนาระหวางNOKMANกับวุน  ซ่ึงมีการซอนเร่ืองท่ีสนทนา  2  เร่ือง 
287. NOKMAN [139] : "วุนผมจะสรางหนัง ความ รัก มือท่ีสาม จงเจริญ"  
300. วุนนนนนนนนนนนน [28] : "เหอๆๆๆๆๆๆๆๆๆเราจะดูนะ ดูไปก็สมนํ้าหนา พระเอกไป กากกกกกกกกกก"  
302. NOKMAN [139] : "วุนไปทําอะไรแถวน้ัน นะ"  
311. วุนนนนนนนนนนนน [28] : "เหอๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ไปปลูกขาวมัง่ นกแมน อิอิ"  
319. NOKMAN [139] : "ออ ตอนสุดทาย พระเอกเจอ วุนกระทิแสนอรอยนะ"  
324. NOKMAN [139] : "เลย จบแบบheppy"  
327. วุนนนนนนนนนนนน [28] : "เหอๆๆๆๆๆๆๆๆๆ หารูไมวาวุนอะ รายยยยยยยกวาาาาาาาา อิอิ"  
341. NOKMAN [139] : "วุน จา"  
342. วุนนนนนนนนนนนน [28] : "กากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก"  
 
 
 
 
                                                           
4 ในงานวิทยานิพนธน้ีจะนับวาเปนการข้ึนเร่ืองใหม  เน่ืองจากระยะหางของขอความท่ีถามคร้ังแรกหางจากการ
ถามคร้ังสองเปนจํานวนมาก  กลาวคือ  ลินดาถามคร้ังแรกในขอความท่ี 368  และกลับมาพูดเกีย่วกับเร่ืองน้ีอีก
ในขอความที่ 537  ซึ่งหางกันประมาณ  170  ขอความ 
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จากบทสนทนาในตัวอยาง (7)  สามารถสรางแผนภูมิไดดังน้ี 
287. NOKMAN N S 1. การสรางหนัง 
300. วุน R S 
302. NOKMAN N S 2. วุนทําอะไร 
311. วุน R 
319. NOKMAN R  
324. NOKMAN C  
327. วุน R  
341. NOKMAN N  วุนไมตอบ 
342. วุน C  
 

แผนภูมิท่ี 6.2 การปฏิสัมพันธระหวางNOKMANกับวุน 
 

แผนภูมิท่ี 6.2  แสดงใหเห็นการปฏิสัมพันธระหวางNOKMANกับวุน  ซึ่งเปนการ
ซอนเร่ืองท่ีสนทนา  2  เร่ือง  คือ  1) การสรางหนัง  กับ  2) วุนทําอะไร  จะเห็นไดวาเร่ืองการสราง
หนังไดรับการสานตอในการสนทนา  แตเร่ืองท่ีNOKMANถามในขอความท่ี 302  วาวุนทําอะไร  
ไมไดรับการสานตอ  ลักษณะการสนทนาท่ีไมไดรับการสานตอมักจะปรากฏบอยคร้ังในการ
สนทนาในหองสนทนา  และเปนธรรมชาติของการสนทนา  เพราะผูสนทนาไมสามารถท่ีจะ
รักษาการพูดหลายเร่ืองในเวลาเดียวกันไดตลอดไป  นอกจากน้ัน  การซอนเร่ืองท่ีสนทนาสามารถ
พิจารณาไดจากการพูดซอนของผูสนทนา  กลาวคือ  เปนไปไดวาขอความท่ี 302  ซึ่งNOKMAN
ถามวุนวาทําอะไร  เปนขอความท่ีNOKMANพูดซอนกันกับขอความท่ี 300  ท่ีวุนตอบNOKMANก็
ได  เพราะเปนผลัดท่ีเกิดข้ึนใกลกันหางกันเพียง  1  ขอความ  เทาน้ัน  ท้ังยังเปนคนละเร่ืองกันอีก
ดวย 

การสนทนาอีกรูปแบบหน่ึงท่ีมีการพูดซอนเร่ืองท่ีสนทนา  2  เร่ือง  ซึ่งพบบอยใน
การสนทนาในหองสนทนาเชนเดียวกัน  เชน  การสนทนาระหวางเพลงกับtp 

(8) บทสนทนาระหวางเพลงกับtp  ซ่ึงมีการซอนเร่ืองท่ีสนทนา  2  เร่ือง 
475. เพลง +O [235] : "เลนท่ีใหนเหรอคะ☺ "  
476. tp [19] : "เพลง ใชชื่อเพลง ทุกทีท่ีเลนอะปะ .. "  
478. tp [19] : "แถวๆงามวงศวานอะ .. เพลงหละ .. "  
488. เพลง +O [235] : "เพลงเพ่ิงเขามาคะ"  
493. tp [19] : "หรอ .. เรากอเพ่ิงเขามาอะ ..เพลง .. "  
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497. tp [19] : "เพลงเลนแถวไหนอะ .. ไกลๆกันอะปะ .. "  
508. เพลง +O [235] : "ท่ีบานคะใกลมั่ยละคะ"  
510. tp [19] : "เพลง พิมพ ชาเนอะ .. ฮิฮิ .. "  
513. tp [19] : "สงสัยจะใกลอะนะ ..แหะๆ ง. "  
527. เพลง +O [235] : "โทษทีเราไปทําธุระนิดหนอย"  
528. tp [19] : "แถวไหนอะ .. เพลง .. ปอมปราบ อะปะ .. "  
532. tp [19] : "บานเพลงนะ .."  
535. เพลง +O [235] : "แหมวาเราพิมพชาเหรองอนแลวนะ"  
536. tp [19] : "เรายังงวงอยูเล"  
540. tp [19] : "พิมพ ชา เน่ีย ..เราอาจจะชมกอไดอะ ..ฮิฮ.ิ. ชาแตชัวรงะ ..ไมเหมือนเรา เร็วตะวาผิดบอยอะนะ.."  
 

จากบทสนทนาในตัวอยาง (8)  สามารถสรางแผนภูมิไดดังน้ี 
475. เพลง N S 1. เลนอินเทอรเน็ตท่ีไหน 
476. tp N S 2. ชื่อของเพลง 
478. tp R  
488. เพลง R S 
493. tp R 
497. tp C S 
508. เพลง R S 
510. tp N S 3. การพิมพชา 
513. tp R  
527. เพลง N  ไมไดรับการโตตอบ 
528. tp C  
532. tp C 
535. เพลง R S 
536. tp N  ไมไดรับการโตตอบ 
540. tp R 
 

แผนภูมิท่ี 6.3 การปฏิสัมพันธระหวางเพลงกับtp 
 

แผนภูมิท่ี 6.3 แสดงการปฏิสัมพันธระหวางเพลงกับtp  ซึ่งมีเร่ืองท่ีสนทนา  3  
เร่ือง  ไดแก  1) เลนอินเทอรเน็ตท่ีไหน  2) ชื่อของเพลง  และ  3) การพิมพชา  ซึ่งการพูดท้ังสาม
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เร่ืองเกิดข้ึนในเวลาใกลเคียงกัน  แตมีการซอนเร่ืองท่ีสนทนา  2  เร่ือง  กลาวคือ  เร่ืองชื่อของเพลง
ซอนกับเร่ืองเลนอินเทอรเน็ตท่ีไหน  ซึ่งเร่ืองชื่อของเพลงจบลงกอน  หลังจากน้ัน  เร่ืองการพิมพชา  
จึงเกิดข้ึนตามมาซอนกับเร่ืองเลนอินเทอรเน็ตท่ีไหน  จะเห็นไดวาการสนทนาในหองสนทนาเกิด
การข้ึนเร่ืองใหมเสมอ  แตเร่ืองท่ีเกิดจะเกิดข้ึนไมยาวนัก  ปกติจะมีเพียงหน่ึงหรือสองเรื่องเทาน้ันท่ี
สามารถดําเนินเร่ืองตอไปได  และในระหวางการสนทนาของเพลงกับtpก็ปรากฏการพูดซอนของ
ท้ังสองคน  ไดแก  ในขอความท่ี 475  กับ  476  ซึ่งท้ังสองคนเร่ิมเร่ืองใหมในเวลาใกลกัน  และใน
ขอความที่ 508  กับ  510  ซึ่งเพลงกําลังโตตอบคําถามของtp  แตในขอความที่ 510  tpกลับถาม
เร่ืองใหม  ซึ่งขอความท้ังสองเกิดข้ึนใกลกัน  หางกันเพียง  1  ขอความ  เทาน้ัน  การพูดซอนของผู
สนทนายังพบในขอความท่ี  527  ซึ่งเพลงกลาววาจะไปทําธุระ  ในขอความถัดไปtpก็ถามวาบาน
อยูแถวไหน  ซึ่งเห็นไดชัดวาเกิดการพูดซอนข้ึน  และในขอความท่ี 535  กับ  536  ซึ่งเปนขอความ
ท่ีอยูติดกัน  ผูสนทนาสองคนพูดกันคนละเร่ือง  กลาวคือ  เพลงงอนท่ีtpวาตนเองวาพิมพชา  สวน
ในขอความตอมา  tpกลาววาตนเองยังงวงนอนอยูเลย  จากการพิจารณาเรื่องท่ีการสนทนาและ
ลําดับท่ีของขอความการสนทนา  ทําใหผูวิจัยสามารถคาดการณไดวาเกิดการพูดซอนข้ึน  ถึงแมวา
การสนทนาในหองสนทนาจะไมเห็นการพูดซอนไดอยางการสนทนาในชีวิตประจําวัน 

จากขอมูลพบการซอนเร่ือง  2  เร่ือง  หลายรูปแบบ  ดังท่ีไดกลาวไวแลว  จาก
ขอมูลยังพบรูปแบบท่ีเปนการซอนเร่ือง  2  เร่ือง  ตอเน่ืองกันไป  เชน  เร่ืองแรกซอนกับเร่ืองท่ีสอง  
เร่ืองท่ีสามซอนตอกับเร่ืองท่ีสอง  ดังจะเห็นไดจากตัวอยาง (9)   

(9) บทสนทนาระหวางSAKIกับเจ  ซ่ึงมีการซอนเร่ืองท่ีสนทนา  2  เร่ือง 
484. SAKI [167] : "เจหวดัด"ี  
485. เจ [216] : "หวัดดี saki"  
486. เจ [216] : "อยูท่ีไหน"  
487. SAKI [167] : "หวัดดวีางปาว"  
489. SAKI [167] : "รานคะ"  
490. เจ [216] : "รานท่ีไหนเหรอ"  
496. SAKI [167] : "แถวเทพารักษ"  
498. เจ [216] : "กทม เหรอ"  
503. เจ [216] : "ทําไมยังไมกลับบานอีก "  
504. SAKI [167] : "เปลาสมุทรปราการ"  
507. SAKI [167] : "เจถามใคร"  
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จากบทสนทนาในตัวอยาง (9)  สามารถสรางแผนภูมิไดดังน้ี 
484. SAKI N S 1. การทักทาย 
485. เจ R S 
486. เจ N S 2. อยูท่ีไหน 
487. SAKI R 
489. SAKI R S 
490. เจ R S 
496. SAKI R S 
498. เจ R S 
503. เจ N S 3. ทําไมยังไมกลับบาน 
504. SAKI R 
507. SAKI R 
 

แผนภูมิท่ี 6.4  การซอนกันอยางตอเน่ืองของเรื่องท่ีสนทนา 
 

ตัวอยาง (9)  เปนบทสนทนาระหวางSAKIกับเจ  ซึ่งมี  3  เร่ือง  โดยมีการซอน
เร่ืองท่ีสนทนา  2  เร่ือง  และซอนอยางตอเน่ือง  กลาวคือ  เร่ืองการทักทายซอนกับเร่ืองอยูท่ีไหน  
และเร่ืองอยูท่ีไหนซอนกับเร่ืองทําไมยังไมกลับบาน  ซึ่งเร่ืองท่ี 1  และ  3  มีการสนทนาท่ีไมยาวนัก  
เร่ืองท่ีไดรับการสานตอ  คือ  เร่ืองท่ี 2  (เร่ืองอยูท่ีไหน)  จากบทสนทนาพบการพูดซอนของผู
สนทนา  ไดแก  ในขอความท่ี  486  กับ  487  ซึ่งเปนเวลาใกลเคียงกับท่ีเจข้ึนเร่ืองใหม  คือ  ถาม
วาSAKIอยูไหน  และSAKIถามเจวาวางหรือเปลา  และในขอความที่ 503  กับ  504  ซึ่งเปน
ขอความที่เจข้ึนเร่ืองใหม  และในขอความถัดไปSAKIยังคงตอบเรื่องเดิมท่ีเจถามอยู  สวนใน
ขอความที่ 484  กับ  485  และในขอความที่ 489  กับ  490  ไมจัดวาเปนการพูดซอนของผูสนทนา  
เน่ืองจากขอความท่ี 485  โตตอบกลับขอความท่ี 484  และขอความท่ี 490  ก็โตตอบกลับขอความ
ท่ี 489  ซึ่งพิจารณาไดจากเร่ืองท่ีสนทนา  และการเกิดคูถอยคํา  คือ  การทักทาย - การทักทาย  
และการถาม - การตอบ 
 

สวนการซอนเร่ือง  3  เร่ือง  จากขอมูลไมพบรูปแบบท่ีหลากหลายเทาการซอน
เร่ือง  2  เร่ือง  กลาวคือ  มีรูปแบบการซอนเร่ืองท่ีสนทนาเพียงรูปแบบเดียวเทาน้ัน  ดังเห็นไดจาก
ตัวอยางเชน 
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(10) การสนทนาระหวางหงสกับเคโกะ 
772. เคโกะ +O [236] : "ชื่อเพราะนะ ไครตั้งให"  
773. หงส [52] : "อายุกี่ขวบแลว หลิง กะ เคโกะ"  
775. หงส [52] : "ปะปาตั้งให แบบวาชอบดูหนังจีนหนะ☺ "  
777. เคโกะ +O [236] : "ก็ประมาณ13 23 13 14-46 คิดเอาเองนะ" "  
779. หงส [52] : "OH MY GOD เคโกะ อายุเยอะจังนิ อิ อิ"  
781. เคโกะ +O [236] : "ตอนน้ีไครๆก็ไมรัก"  
783. หงส [52] : "อกหักเหรอเคโกะ"  
785. เคโกะ +O [236] : "หงสก็เหมือนกัน ชื่อโบราณนะ"  
790. เคโกะ +O [236] : "หงส อายุเทาไร อยาบอกนะ 14-18 ไมเอา เด็กจัด"  
793. หงส [52] : "อายุ 21"  
796. เคโกะ +O [236] : "หงสก็ยังเดก็อยูเลย อยากเห็นจงั คงนารัก" 
 

จากบทสนทนาในตัวอยาง (10)  สามารถสรางแผนภูมิไดดังน้ี 
772. เคโกะ N S   1. ชื่อ 
773. หงส N S  2. อายุ 
775. หงส R S 
777 เคโกะ R S 
779. หงส R S 
781. เคโกะ N S  3. ใครๆ ไมรัก 
783. หงส R 
785. เคโกะ R 
790. เคโกะ R S 
793 หงส R S 
796. เคโกะ R 
 

แผนภูมิท่ี 6.5 การปฏิสัมพันธระหวางหงสกับเคโกะ 
 

แผนภูมิท่ี 6.5  แสดงใหเห็นการซอนเร่ืองท่ีสนทนา  พรอมกัน  3  เร่ือง  ไดแก  1) 
ชื่อ  2) อายุ  และ  3) ใครๆ ก็ไมรัก  สังเกตไดวาเมื่อเร่ิมสนทนาหลายเร่ืองในเวลาใกลเคียงกัน  
จะตองมีอยางนอยหน่ึงเร่ืองท่ีจะไมไดรับการสานตอ  และยังคงมีอีกเร่ืองท่ีไดรับการสานตอไป  
อยางไรก็ตาม  จากบทสนทนาตางๆ ท่ีไดพบในขอมูลพบวาเร่ืองในการสนทนาในหองสนทนาจะมี
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การเปลี่ยนอยูตลอดเวลา  มิไดมีเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ีผูสนทนาสามารถพูดคุยกันไดโดยตลอด  และมี
หลายเร่ืองท่ีผูสนทนานํากลับมากลาวอีกคร้ัง  เน่ืองจากผูสนทนายังไมไดขอมูลท่ีตองการ  และ
หลายคร้ังท่ีผูสนทนาไมไดรับขอความโตตอบ  เน่ืองจากผูสนทนาอีกฝายไมตองการตอบ  หรือมอง
ไมเห็นขอความดังกลาว  และจากปจจัยอ่ืนๆ  สิ่งเหลาน้ีเกิดข้ึนบอยมากในการสนทนาในหอง
สนทนา  จึงถือไดวาเปนเร่ืองปกติในการสนทนาในหองสนทนา 
 

สรุป  การซอนในการสนทนาหองสนทนาสามารถแบงได  2  ประเภท  ไดแก  การ
พูดซอนของผูสนทนา  ซึ่งไมสามารถมองเห็นไดจากขอความที่ปรากฏบนหนาจอคอมพิวเตอร  แต
สามารถพิจารณาไดจากเร่ืองท่ีสนทนาและระยะหางระหวางขอความท่ีเกิดข้ึน  การพูดซอนของผู
สนทนามักจะมีผลทําใหเกิดการซอนกันอีกประเภท  คือ  การซอนเร่ืองท่ีสนทนา  การซอนเหลาน้ี
เปนผลมาจากการที่ผูสนทนาในหองสนทนาสามารถที่จะเลือกตนเองในการพูดไดตลอดเวลา  โดย
ไมจําเปนตองคํานึงวาอีกฝายตองหยุดพูดกอน  หรือตองรอจนถึงจุดพึงเปลี่ยนผลัดเหมือนการ
สนทนาในชีวิตประจําวัน  สวนสาเหตุอีกประการหน่ึงของการซอนเร่ืองท่ีสนทนา  คือ  การขาดการ
โตตอบโดยทันทีทันใด  เน่ืองมาจากการสนทนาในหองสนทนาเปนการสงขอมูลแบบทางเดียว  จึง
ทําใหเกิดการพูดซอนของผูสนทนาและการซอนเร่ืองท่ีสนทนาได  อยางไรก็ตาม  การซอนเร่ืองท่ี
สนทนาท่ีพบจากขอมูลมี  2  รูปแบบ  ไดแก  การซอนเร่ือง  2  เร่ือง  ซึ่งมีหลายรูปแบบ  และการ
ซอนเร่ือง  3  เร่ือง  พรอมกัน  ซึ่งพบเพียงรูปแบบเดียวเทาน้ัน  เน้ือหาของเรื่องท่ีซอนเร่ืองท่ีสนทนา
มักจะซอนกันไมยาวมากนัก  เปนท่ีนาสังเกตวาระบบการสนทนาในหองสนทนาเอ้ืออํานวยใหผู
สนทนาสามารถพูดไดตามท่ีตนตองการ  ซึ่งนาจะปรากฏการซอนของเร่ืองท่ียาว  หรือนาจะเกิด
การซอนเร่ืองท่ีสนทนามากกวา  2  และ  3  เร่ือง  แตจากขอมูลมิไดพบรูปแบบดังกลาว  นาจะเปน
เพราะวาตามธรรมชาติของการสนทนา  ผูสนทนาไมสามารถพูดหลายเร่ืองไปพรอมกันในชวงเวลา
ท่ีนานได  ดังน้ัน  จึงพบวาเร่ืองท่ีข้ึนเร่ืองใหมหลายเร่ืองมีขอความเพียง  2-3  ขอความเทาน้ัน  โดย
มิไดรับการสานตอ  นอกจากเปนเร่ืองท่ีผูสนทนาตองการทราบและนึกข้ึนได  จึงเกิดการถามซ้ําอีก
คร้ัง  โดยมีท้ังเร่ืองท่ีไมไดรับการตอบและเร่ืองท่ีเมื่อถามอีกคร้ังก็ไดรับการโตตอบเปนอยางดี  
อยางไรก็ตาม  การซอนเร่ืองท่ีสนทนาถือวาเปนเร่ืองปกติในการสนทนาในหองสนทนา  เพราะ
เกิดข้ึนบอยมาก  จากลักษณะตางๆ ท่ีกลาวมาทําใหเห็นวาการสนทนาในหองสนทนามีความ
แตกตางจากการสนทนาในชีวิตประจําวัน  ไมวาเร่ืองขอความท่ีแทรกระหวางคูถอยคํา  การซอน
เร่ืองท่ีสนทนา  การไมไดรับการโตตอบของผูสนทนา  แตความตอเน่ืองของปฏิสัมพันธก็ยังคงมีใน
การสนทนาในหองสนทนา  ซึ่งพิจารณาไดจากผูสนทนามีความเขาใจกันในการสนทนา  ผูสนทนา
โตตอบการสนทนาในหองสนทนาโดยการตอบตรงประเด็นเปนสวนใหญ  ผูสนทนาสามารถคนหา
ผลัดท่ีเชื่อมโยงกันได  ถึงแมวาจะมีขอจํากัดตางๆ  ซึ่งสิ่งท่ีชวยในการสรางความตอเน่ืองของ
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ปฏิสัมพันธนอกจากเร่ืองท่ีสนทนาแลว  กลไกเชื่อมโยงความ  และกลวิธีมอบผลัดก็มีสวนชวยเปน
อยางมากเชนเดียวกัน 
 

ในบทตอไป  ผูวิจัยจะนําเสนอบทสรุปของงานวิทยานิพนธ  ซึ่งจะเปนการสรุป
เก่ียวกับการเช่ือมโยงความ  การมอบผลัด  ความเก่ียวของของเรื่องท่ีสนทนา  และการสงผลตอกัน
ระหวางการเชื่อมโยงความ  การมอบผลัด  และความเก่ียวของของเร่ืองท่ีสนทนา  เพื่อตรวจสอบ
สมมติฐานท่ีต้ังไววา  "ความตอเน่ืองของปฏิสัมพันธเปนผลมาจากการเชื่อมโยงความ  การมอบ
ผลัด  และความเก่ียวของของเร่ืองท่ีสนทนา"  นอกจากน้ัน  จะเปนการอภิปรายผลการวิจัย  และ
การนําเสนอขอเสนอแนะตางๆ ในการทํางานวิจัยตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี  7 
 

สรุปผลการวิจัย  อภิปราย  และขอเสนอแนะ 

 

7.1 สรุปผลการวิจัย 
 

ในการศึกษาความตอเน่ืองของปฏิสัมพันธในหองสนทนา  ผูวิจัยพิจารณาจาก  3  
องคประกอบ  ไดแก  การเชื่อมโยงความ  การมอบผลัด  และความเก่ียวของของเร่ืองท่ีสนทนา  
โดยมีผลสรุปรวม  ดังตอไปน้ี 

 

7.1.1 การเชื่อมโยงความ 
จากการศึกษากลไกเชื่อมโยงความท้ังสองหองสนทนา  พบกลไกเช่ือมโยงความ

ท้ังหมด  6  กลไก  ไดแก  กลไกการอางถึง  กลไกการแทนท่ี  กลไกการละ  กลไกการใชคําเชื่อม  
กลไกการเชื่อมโยงคํา  และกลไกที่เปนดัชนีปริจเฉท  และเมื่อผูวิจัยวิเคราะหในกลไกเชื่อมโยง
ความยอย  พบวาผูสนทนาท้ังสองหองสนทนาเลือกใชกลไกการใชคําสรรพนามไรรูปมากท่ีสุด  
รองลงมา  คือ  กลไกการเรียกชื่อ  และกลไกการซ้ํารูปเดิม  ตามลําดับ  การท่ีท้ังสามกลไกน้ี  ผู
สนทนามีการเลือกใชมากที่สุด  เก่ียวของกับระบบการสื่อสารในหองสนทนา  กลาวคือ  การสื่อสาร
ในหองสนทนาเปนการสื่อสารท่ีตองการความรวดเร็วในการสนทนาโตตอบ  ผูสนทนามีเวลาในการ
คิด  แกไข  หรือสรางคําศัพทใหมนอยมาก  ผูสนทนาไมสามารถมองเห็นและไมสามารถไดยินเสียง
ของผูสนทนาอีกฝายได  ขอความการสนทนาจะเรียงลําดับโดยระบบ  โดยปราศจากการพิจารณา
ในเร่ืองของคูถอยคํา  จึงทําใหเกิดการแทรกของขอความอ่ืนระหวางคูถอยคํา  จากลักษณะการ
สื่อสารดังกลาว  ผูสนทนามีการปรับตัวใหเขากับลักษณะดังกลาว  กลาวคือ  ผูสนทนามีการใช
สรรพนามไรรูป  เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการโตตอบในการสนทนาในหองสนทนา  แต
อยางไรก็ตาม  เหตุผลหลักอีกประการหน่ึง  คือ  โครงสรางภาษาไทยจะมีการใชสรรพนามไรรูปใน
การสนทนาเปนจํานวนมากอยูแลว  การสนทนาในหองสนทนาจึงมีการใชสรรพนามไรรูปเปน
จํานวนมากเชนเดียวกัน   

สวนกลไกเช่ือมโยงความท่ีผูสนทนาเลือกใชรองลงมา  คือ  กลไกการเรียกชื่อ  ผู
สนทนามีการใชเปนจํานวนมาก  เน่ืองจากการสนทนาในหองสนทนา  ผูสนทนาไมสามารถ
มองเห็นหรือไดยินเสียงของผูสนทนาอีกฝายได  และขอความการสนทนาในหองสนทนามีการ
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แทรกระหวางคูถอยคําอยูตลอดเวลา  กลไกท่ีเชื่อมโยงขอความโตตอบกับขอความกอนหนาท่ีเปน
คูถอยคําท่ีดีท่ีสุด  คือ  การเรียกชื่อของผูท่ีสนทนาดวย  เพื่อทําใหผูสนทนาทราบวาใครโตตอบ
ขอความกับใคร  กลไกการเรียกชื่อจึงเปนกลไกที่ชวยลดความกํากวมในการอางถึงและการ
เชื่อมโยงขอความตางๆ เขาดวยกัน  และลดชองวางในการสื่อสาร  กลาวคือ  ทําใหผูสงสารและ
ผูรับสารสามารถเขากันไดงายข้ึน 

กลไกเชื่อมโยงความท่ีสําคัญอีกกลไกหน่ึง  คือ  กลไกการซ้ํารูปเดิม  เน่ืองจาก
การสนทนาในหองสนทนาดําเนินไปอยางรวดเร็ว  เวลาในการคิดคําพูดใหม  จึงมีไมมากเทาการ
เขียน  ซึ่งผูเขียนมีเวลาในการคิด  ทบทวนคําพูด  และตกแตงคําไดอยางสวยงาม  แตการสนทนา
ในหองสนทนาผูสนทนาไมมีเวลามากนักในการคิดขอความโตตอบ  เพราะหนาจอการสนทนาจะ
เคลื่อนท่ีอยางรวดเร็ว  ดังน้ัน  วิธีการหน่ึงท่ีทําใหผูสนทนาสามารถสนทนาไดอยางรวดเร็วและ
เสียเวลาในการโตตอบนอยท่ีสุด  คือ  การซ้ํารูปเดิม  เน่ืองจากการซ้ํารูปเดิมจะชวยยนระยะเวลา
ในการโตตอบ  นอกจากน้ัน  การซ้ํารูปเดิมอาจจะทําใหผูสนทนาสามารถสังเกตไดวาผูท่ีสนทนา
ดวยสนทนาโตตอบกับตนเอง  โดยสังเกตจากการซํ้ารูปเดิม  ดังน้ัน  การซ้ํารูปเดิมจึงทําใหการ
สนทนามีความตอเน่ืองกัน 
 

นอกจากการวิเคราะหกลไกเชื่อมโยงความท่ีผูสนทนาใชในการสนทนาในหอง
สนทนาแลว  ผูวิจัยยังศึกษาวาในการสนทนาในหองสนทนาท่ีมีขอความท่ีแทรกระหวางคูถอยคํา
มากมาย  ผูสนทนามีการใชกลไกเชื่อมโยงความมากชนิดข้ึนหรือไม  เพื่อชวยในการเชื่อมโยง
ขอความ  จากผลการศึกษาไมไดเปนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว  คือ  "ถาจํานวนขอความที่แทรก
มาก  กลไกเชื่อมโยงความก็จะมากชนิด"  เน่ืองจากในการศึกษาหองสนทนา  2  หอง  พบวามี
เพียงหองสนทนาเดียวเทาน้ันท่ีใหผลสอดคลองกับสมมติฐานท่ีต้ังไว  คือ  ผลท่ีไดแสดง
ความสัมพันธระหวางจํานวนขอความที่แทรกกับกลไกเช่ือมโยงความ  ในขณะท่ีอีกหองสนทนา  
ผลท่ีไดไมไดแสดงความสัมพันธระหวางจํานวนขอความท่ีแทรกกับกลไกเช่ือมโยงความ  ดังน้ัน  จึง
ไมสามารถสรุปตามสมมติฐานท่ีต้ังได   
 

สรุป  จํานวนขอความท่ีแทรกระหวางคูถอยคํามิไดเปนอุปสรรคในการสนทนาใน
หองสนทนา  เน่ืองจากผูสนทนามิไดมีการเลือกใชจํานวนชนิดกลไกเชื่อมโยงความตามจํานวน
ขอความที่แทรก  และไมวาขอความที่แทรกจะมากหรือนอย  ความตอเน่ืองของการปฏิสัมพันธใน
การสนทนาก็ยังคงอยู  เน่ืองจากผูสนทนามีการใชกลไกเชื่อมโยงความในการเช่ือมโยงขอความ
ตางๆ ใหสัมพันธกัน 
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7.1.2 การมอบผลัด 
การศึกษาในเร่ืองการมอบผลัดก็เปนอีกองคประกอบหน่ึงท่ีสําคัญในการศึกษา

ความตอเน่ืองของปฏิสัมพันธในหองสนทนา  จากผลการศึกษาพบวากลวิธีท่ีผูสนทนาเลือกใชมาก
ท่ีสุดในการมอบผลัด  คือ  กลวิธีการเรียกชื่อ  ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว  ถึงแมวาผูสนทนา
ในหองสนทนาจะมีอิสระในการเลือกตนเองในการพูดไดตลอดเวลา แตผูสนทนาก็ยังคงเลือกใช
กลวิธีท่ีเลือกผูสนทนาคนถัดไปในการสนทนาเหมือนกับการสนทนาในชีวิตประจําวัน  เน่ืองจาก
การสนทนาจะไมสามารถดําเนินตอไปได  ถาผูสนทนาทุกคนเลือกตนเองในการพูดตลอดเวลา   

จากผลการศึกษาพบวาการเรียกชื่อมีบทบาทสําคัญมากในการมอบผลัด  
เน่ืองจากการเรียกชื่อจะเปนการกําหนดผูรับอยางชัดเจน  จึงทําใหเกิดผลัดท่ีมีผูรับมากกวาผลัดท่ี
ไมมีผูรับ  ดังจะเห็นไดชัดจากการศึกษากลวิธีการทักทาย  ถาผูสนทนาใชกลวิธีการทักทายเพียง
กลวิธีเดียวในการมอบผลัด  ขอความนั้นมักจะไมมีผูรับ  ในทางตรงกันขาม  หากผูสนทนาใชกลวิธี
การเรียกชื่อรวมกับกลวิธีการทักทาย  ขอความนั้นจะมีผูรับมากข้ึน  ดังน้ัน  การเรียกชื่อจึงมี
ความสําคัญมากในการสนทนาในหองสนทนา 

นอกจากการกลวิธีการเรียกชื่อท่ีทําใหเกิดผลัดท่ีมีผูรับแลว  กลวิธีการถามก็ทําให
เกิดผลัดท่ีมีผูรับมากเชนเดียวกัน  เน่ืองจากการถามเปนกลวิธีท่ีกอใหเกิดคูถอยคํา  คือ  การตอบ  
ผูสนทนาสวนใหญไมรูจักกันมากอน  การถามจึงเปนวิธีผูกมิตรไดดีในการทําความรูจักเร่ืองราว
ของผูท่ีสนทนาดวย  การสนทนาในหองสนทนาสวนใหญจึงเปนการถาม  และเมื่อกลวิธีการถาม
เกิดรวมกับกลวิธีการเรียกชื่อจึงทําใหขอความน้ันๆ ย่ิงไดรับการโตตอบหรือมีผูรับผลัดมากข้ึน  แต
อยางไรก็ตาม  การใชกลวิธีการเรียกชื่อรวมกับกลวิธีการถามก็ยังเกิดผลัดท่ีไมมีผูรับเชนเดียวกัน  
สาเหตุมีท้ังท่ีเก่ียวของกับระบบการสื่อสารในหองสนทนาท่ีไมสามารถควบคุมได  เชน  การ
เคลื่อนท่ีอยางรวดเร็วของหนาจอคอมพิวเตอร  การแทรกของขอความอ่ืนระหวางคูถอยคํา  เปน
ตน  และสาเหตุท่ีไมไดเก่ียวของกับระบบการสื่อสาร  เชน  เร่ืองท่ีสนทนา  การพูดแทรกการ
สนทนาของผูสนทนาคนอ่ืน  เปนตน 
 

สรุป  การสนทนาในหองสนทนา  การเรียกชื่อมีความสําคัญมากในการมอบผลัด  
เน่ืองจากเปนการกําหนดผูรับอยางชัดเจน  ทําใหเกิดผลัดท่ีมีผูรับ  นอกจากน้ัน  การเรียกชื่อยังทํา
ใหเกิดความตอเน่ืองของขอความในการสนทนา  การเรียกชื่อจะชวยลดความกํากวมของขอความ
ตางๆ  ทําใหทราบวาผูสนทนาตองการสงขอความถึงใคร  และชวยในการคนหาผลัดการสนทนา
ของผูสนทนา 
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7.1.3 ความเกี่ยวของของเร่ืองท่ีสนทนา 
จากผลการศึกษาความเก่ียวของของเรื่องท่ีสนทนา  พบวาผูสนทนาสวนใหญ

ยังคงรักษาความเก่ียวของของเร่ืองท่ีสนทนามากท่ีสุด  ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว  คือ  
"วิธีการท่ีผูรวมสนทนาใชในการรักษาความเก่ียวของของเรื่องท่ีสนทนา  ไดแก  การรักษากฎ  การ
ทากฎ  และการละเมิดกฎโดยจงใจ"  ซึ่งผลท่ีไดพบวาผูสนทนารักษาความเก่ียวของของเรื่องท่ี
สนทนา  โดยเลือกใชวิธีการท่ีรักษาความเก่ียวของของเร่ืองท่ีสนทนามากท่ีสุดไปยังการไมรักษา
ความเก่ียวของของเรื่องท่ีสนทนาเลย  กลาวคือ  เรียงจาก  การรักษากฎ  การทากฎ  การละเมิด
กฎโดยจงใจ  การโตตอบท่ีไมเก่ียวของกับเร่ืองท่ีสนทนาโดยจงใจ  และการโตตอบท่ีไมเก่ียวของกับ
เร่ืองท่ีสนทนาโดยไมจงใจหรือผลัดท่ีเกิดข้ึนโดยบังเอิญไมไดต้ังใจ  ตามลําดับ 

วิธีการรักษากฎเกิดข้ึนมากท่ีสุด  ซึ่งปริมาณการใชวิธีการน้ีมากเกือบเทาตัวเมื่อ
เทียบกับวิธีการทากฎ  อาจเน่ืองมาจากการสนทนาในหองสนทนาผูสนทนามีเวลาในการคิดหรือ
วางแผนในการโตตอบนอย  การโตตอบจึงเปนการตอบตรงประเด็นมากกวา  เพื่อใหเสียเวลาใน
การพิมพนอยท่ีสุด  ท้ังยังชวยในการโตตอบกับคนหลายคนในเวลาเดียวกันได  เพราะการตอบตรง
ประเด็นมักจะเปนการตอบที่ไมซับซอน  จึงสามารถโตตอบไดอยางรวดเร็วและโตตอบไดหลายคน
ในเวลาเดียวกัน 
 

7.2 อภิปรายผล 
 

•••• ภาพรวมของความตอเน่ืองของปฏิสัมพันธในหองสนทนา 
ผูวิจัยจะกลาวถึงภาพรวมของความตอเน่ืองของปฏิสัมพันธในหองสนทนา  ซึ่ง

เปนการศึกษาจากการสงผลตอกันระหวางกลไกเชื่อมโยงความ  กลวิธีมอบผลัด  และความ
เก่ียวของของเรื่องท่ีสนทนา  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

จากการศึกษาการเชื่อมโยงความ  การมอบผลัด  และความเก่ียวของของเรื่องท่ี
สนทนา  พบวาความตอเน่ืองของปฏิสัมพันธในหองสนทนาเปนผลมาจากการเชื่อมโยงความ  การ
มอบผลัด  และความเก่ียวของของเรื่องท่ีสนทนา  ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว  เมื่อพิจารณา
จากแผนภูมิปฏิสัมพันธในหองสนทนา  (ดูภาคผนวก ง)  จะเห็นไดวาจํานวนขอความท่ีแทรกไมได
เปนอุปสรรคตอความตอเน่ืองหรือการเช่ือมโยงของขอความเลย    และส่ิงท่ีทําใหขอความตางๆ มี
ความตอเน่ืองกัน  คือ  การเรียกชื่อ  ซึ่งผูสนทนาจะใชการเรียกชื่อ  ไมวาจะในกลไกเชื่อมโยงความ
และกลวิธีการมอบผลัด  หรือกลาวอีกนัยหน่ึง  คือ  ผูสนทนาจะใชการเรียกชื่อ  ไมวาจะเปน
ขอความที่เปนผลัดสงและขอความท่ีเปนการโตตอบ  ซึ่งอาจตีความไดวาถาผูสนทนาใชกลวิธีการ
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เรียกชื่อในการมอบผลัด  ขอความโตตอบก็มักจะมีการใชกลไกการเรียกชื่อดวย  จึงทําใหเกิดความ
ตอเน่ืองของปฏิสัมพันธหรือความตอเน่ืองของขอความในการสนทนา 

นอกจากน้ัน  การเรียกชื่อในการมอบผลัดยังสัมพันธกับขอความท่ีเปนการโตตอบ  
กลาวคือ  ทําใหเกิดผูรับในการสนทนา  เน่ืองจากมีการกําหนดผูรับอยางชัดเจน  จากการศึกษา
พบวาถาผูสนทนาใชการเรียกชื่อในการมอบผลัดจะเกิดผลัดท่ีมีผูรับเปนจํานวนมาก 

สวนในการศึกษาความเก่ียวของของเรื่องท่ีสนทนา  ถึงแมวาจะเกิดการซอนเร่ือง
ท่ีสนทนาบอยมากในการสนทนาในหองสนทนา  แตผูสนทนายังคงเขาใจไดวาผูสนทนาโตตอบ
เร่ืองใดอยู  ซึ่งพิจารณาไดจากท้ังกลไกเชื่อมโยงความและกลวิธีมอบผลัด  หรือกลาวไดวาท้ังกลไก
เชื่อมโยงความและกลวิธีมอบผลัดสงผลตอการศึกษาความเก่ียวของของเรื่องท่ีสนทนา  ดังจะเห็น
ไดจากตัวอยาง (1)  การสนทนาระหวางเคโกะกับหงส 

(1)  การสนทนาระหวางเคโกะกับหงส 
772. เคโกะ +O [236] : "ชื่อเพราะนะ ไครตั้งให"  N S 
773. หงส [52] : "อายุกี่ขวบแลว หลิง กะ เคโกะ"  N S 
774. ling [60] : "8ขวบคะ"  
775. หงส [52] : "ปะปาตั้งให แบบวาชอบดูหนังจีนหนะ" R 
776. เจท O-> [91] : "หวสสดีคับling"  
777. เคโกะ +O [236] : "ก็ประมาณ13 23 13 14-46 คิดเอาเองนะ"  R 

แผนภูมิท่ี 7.1 การปฏิสัมพันธ
ระหวางเคโกะกับหงส 

 
จากตัวอยาง (1)  จะเห็นไดวามีการซอนเร่ืองท่ีสนทนาในการสนทนาระหวางเค

โกะกับหงส  โดยท่ีเคโกะถามถึงชื่อของหงส  สวนหงสก็ถามถึงอายุของเคโกะ  ผูสนทนาท้ังสองคน
สามารถเช่ือมโยงเรื่องท่ีสนทนาใหตอเน่ืองกันได  เน่ืองจากในการโตตอบผูสนทนามีการใชกลไก
เชื่อมโยงความ  ซึ่งการสนทนาทั้งสองเรื่อง  ผูสนทนามีการใชกลไกเชื่อมโยง  ดังน้ี  ในการโตตอบ
ขอความที่ 772  หงสใชกลไกการซ้ํารูปเดิม  (ต้ังให)  กลไกการใชคําสรรพนามไรรูป  (ปะปา)  และ
ในการโตตอบขอความท่ี 773  เคโกะใชกลไกการละคํานาม  (อายุ)  กลไกท่ีเปนดัชนีปริจเฉท  (ก็)  
และกลไกการใชคําสรรพนามไรรูป  (หงส)  นอกจากน้ัน  ยังสามารถพิจารณาการเช่ือมโยงไดจาก
การศึกษาการมอบผลัด  กลาวคือ  ในขอความท่ี 772  เคโกะมอบผลัดโดยใชกลวิธีการถาม  สวน
ในขอความท่ี 773  หงสมอบผลัดโดยใชกลวิธีการถามและกลวิธีการเรียกชื่อ  จากการใชกลไก
เชื่อมโยงความและกลวิธีมอบผลัดดังกลาวมีสวนชวยใหผูสนทนาท้ังสองคนไมสับสันวาขอความท่ี
สง  ซึ่งประกอบดวยเร่ือง  2  เร่ือง  ขอความน้ันๆ เชื่อมโยงกับเร่ืองใด  การสนทนาจึงดําเนินตอไป
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ได  ถึงแมวาผูสนทนาจะสนทนาเร่ืองซอนกันหลายเร่ืองก็ตาม  จึงมีผลทําใหเกิดความตอเน่ืองใน
การปฏิสัมพันธในหองสนทนาขึ้น 
 

สรุป  การเรียกชื่อมีบทบาทสําคัญมากในการศึกษาความตอเน่ืองของปฏิสัมพันธ
ในการสนทนาในหองสนทนา  เน่ืองจากการเรียกชื่อจะปรากฏท้ังในการมอบผลัดและในการ
โตตอบอยูเสมอในการสนทนาในหองสนทนา  จึงทําใหขอความการสนทนามีความตอเน่ืองกัน  
นอกจากน้ัน  การศึกษากลไกเชื่อมโยงความและกลวิธีมอบผลัดชวยในการศึกษาความเก่ียวของ
ของเร่ืองท่ีสนทนา  โดยเฉพาะในการพิจารณาการซอนเร่ืองท่ีสนทนา  ดังน้ัน  จึงสามารถสรุปไดวา  
ความตอเน่ืองของปฏิสัมพันธในหองสนทนาเปนผลมาจากการเชื่อมโยงความ  การมอบผลัด  และ
ความเก่ียวของของเรื่องท่ีสนทนา  เปนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว 
 

•••• บทบาทของกลไกเชื่อมโยงความ  กลวิธีมอบผลัด  และความเกี่ยวของ
ของเร่ืองท่ีสนทนาในหองสนทนา 

บทบาทท่ีสําคัญของกลไกเชื่อมโยงความและกลวิธีมอบผลัด  คือ  การทําใหเกิด
ความตอเน่ืองของปฏิสัมพันธ  โดยเฉพาะอยางย่ิงกลไกและกลวิธีการเรียกชื่อ  ซึ่งเปนสิ่งท่ีมี
บทบาทมากในการสนทนาในหองสนทนา  เน่ืองจากการสนทนาในหองสนทนาขาดอวัจนภาษา  ผู
สนทนาไมสามารถมองเห็นซึ่งกันและกัน  ผูสนทนามีอิสระเสรีท่ีจะพูดอะไรกับใครก็ได  และยังมี
การแทรกของคูถอยคํา  การเรียกชื่อสามารถทดแทนการมองไมเห็นของผูสนทนา  การเรียกชื่อท้ัง
ขอความที่สงและขอความโตตอบ  จึงทําใหขอความเชื่อมโยงกัน  การเรียกชื่อจึงชวยลดความ
กํากวมในการอางถึง  และทําใหผูสงสารและผูรับสารสามารถเขาใจกันได 
 

เมื่อเปรียบเทียบกลไกเชื่อมโยงความในหองสนทนากับกลไกเชื่อมโยงความใน
การสนทนาในชีวิตประจําวัน  พบวากลไกการใชคําสรรพนามไรรูปกับกลไกการซ้ํารูปเดิมมีการใช
มากในการสนทนาในชีวิตประจําวันเชนเดียวกัน  (Wipah Chanawangsa, 1986)  เน่ืองจากโดย
ธรรมชาติของการสนทนา  ในภาษาไทยจะมีการใชสรรพนามไรรูปในการสนทนาเปนจํานวนมาก
อยูแลว  สวนการซ้ํารูปเดิมท้ังการสนทนาในชีวิตประจําวันและการสนทนาในหองสนทนามี
จุดประสงคคลายคลึงกัน  คือ  การซ้ํารูปเดิมจะเกิดในการพูดท่ีไมมีการวางแผนลวงหนา  การซ้ํา
รูปเดิมจะชวยลดความสับสนในการอางถึงสิ่งตางๆ  การซ้ํารูปเดิมจะชวยประหยัดเวลาในการ
โตตอบ  และไมตองเสียเวลาในการคิดหาคําศัพทใหมในเวลาท่ีจํากัด  การซ้ํารูปเดิมจึงทําใหผู
สนทนาสามารถเขาใจกันไดงายข้ึน  (Wipah Chanawangsa, 1986) 
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กลไกเชื่อมโยงความในหองสนทนาท่ีแตกตางจากกลไกเชื่อมโยงความในการ
สนทนาในชีวิตประจําวันท่ีมีการเห็นหนากัน  คือ  กลไกการเรียกชื่อ  เน่ืองจากการสนทนาท่ีเห็น
หนากัน  การเรียกชื่อจะไมจําเปนมากนักในการสนทนาโตตอบกัน  เพราะผูสนทนาเห็นหนากันจึง
ทําใหทราบวาผูสนทนาโตตอบไปหาใครโดยไมตองกลาวชื่อของผูน้ัน  แตการสนทนาในหอง
สนทนาผูสนทนาไมสามารถเห็นหนาและไดยินเสียงซึ่งกันและกันได  ประกอบกับผูสนทนา
สามารถพูดคุยกับคนหลายคนไดในเวลาเดียวกัน  และมีการแทรกของขอความอ่ืนระหวางคู
ถอยคําอยูตลอดเวลา  กลไกท่ีสามารถเช่ือมโยงและทดแทนการมองไมเห็นและไมไดยินเสียงได  
คือ  การเรียกชื่อของผูสนทนาอีกฝาย  การเรียกชื่อจึงทําใหขอความของผูสนทนาสามารถเช่ือมโยง
กันไดโดยงาย 
 

สวนในเร่ืองของระบบผลัดในหองสนทนา  พบวาระบบผลัดในหองสนทนา
แตกตางจากระบบผลัดในการสนทนาในชีวิตประจําวัน  คือ  ผูสนทนาไมจําเปนตองรอใหผูสนทนา
คนใดสงผลัดให  หรือรอใหถึงจุดพึงเปลี่ยนผลัด  การสนทนาในหองสนทนา  ผูสนทนามีสิทธิ
เสรีภาพท่ีจะพูดไดตลอดเวลา  ผูสนทนาสามารถเลือกตนเองในการพูดไดตลอดเวลา  และผู
สนทนายังสามารถพูดกับคนหลายคนในเวลาใกลเคียงกัน  จากการวิเคราะหขอมูลนอกเหนือจาก
ความแตกตางดังกลาวแลว  ผูวิจัยยังพบขอสังเกตในระบบผลัดในการสนทนาในหองสนทนา  
กลาวคือ  จากการวิเคราะหการสนทนาในหองสนทนาพบวารูปแบบการสนทนาของผูสนทนาจะมี
ท้ังแบบ 1) คนหน่ึงคนพูดกับคนเพียงหน่ึงคน  (one to one)  แบบ 2) คนหน่ึงคนพูดกับคนหลาย
คน  (one to many)  และแบบ 3) คนหลายคนพูดกับคนหลายคน  (many to many)  โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 

- การสนทนาแบบคนหน่ึงคนพูดกับคนเพียงหน่ึงคน  เชน  footballพูดกับเมย  
เทาน้ัน  กลาวคือ  football          เมย 

- การสนทนาแบบคนหน่ึงคนพูดกับคนหลายคน  เชน  o  พูดกับ  new  โก  และ
ปูน  ในชวงเวลาเดียวกัน  ซึ่งจะเห็นไดจากแผนภูมิท่ี 7.2 
 

 o new  
โก   ปูน 

แผนภูมิท่ี 7.2  การเชื่อมโยงการสนทนาระหวาง  o  โก  new  และปูน 
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- การสนทนาแบบคนหลายคนพูดกับคนหลายคน  ดังจะเห็นไดจากแผนภูมิท่ี 
7.31 
เหมือนสวย  หลิง          เจ      ชบา        
   

มารเฒา   ตาโต  ขาวหอม ปลาเค็ม 
 
เหมือนจะหลอ     มะแงว  ตาต๋ี   ตานี 

 
 

แผนภูมิท่ี 7.3  การเชื่อมโยงการสนทนาระหวางผูรวมสนทนาในหองสนทนาที่มี 
ผูรวมสนทนาจํานวนหลายคน 

 
จากแผนภูมิท่ี 7.3  อธิบายไดวา  มารเฒาสนทนากับผูรวมสนทนาหลายคน  

ไดแก  เหมือนสวย  หลิง  เหมือนจะหลอ  มะแงว  ตาต๋ี  และ  ตาโต  (มารเฒาสนทนากับขาว
หอม  แตขาวหอมไมตอบ)  และในขณะเดียวกันตาโตก็สนทนากับ  ตาต๋ี  (ตาโตสนทนากับเหมือน
สวย  แตไมไดรับคําตอบ)  สวนขาวหอมสนทนากับตาโต  แตตาโตไมตอบ  อยางไรก็ตาม  ขาว
หอมก็ยังสนทนากับเจ  ปลาเค็ม  ตาโต  (ขาวหอมสนทนากับชบา  แตไมไดรับการโตตอบกลับ)  
เปนตน 

จากแผนภูมิท่ี 7.3  จะเห็นวามารเฒาจะเปนผูท่ีสนทนากับคนหลายคนและไดรับ
การโตตอบมากท่ีสุด  (พิจารณาไดจากปลายลูกศรท่ีมีท้ังสองทาง  ซึ่งแสดงการโตตอบซึ่งกันและ
กันของผูสนทนาท้ังสองฝาย)  ซึ่งดูเหมือนวามารเฒาเปนศูนยกลางการสนทนา  จากขอมูลพบวา
มารเฒามีจํานวนขอความในการสนทนามากที่สุดจากผูสนทนาท้ังหมดในแผนภูมิท่ี 7.3  แต
อยางไรก็ตาม  จํานวนขอความท่ีมากที่สุดก็มิไดบอกไดเสมอไปวาผูสนทนาผูน้ันจะครอบครองการ
สนทนามากที่สุด  เพราะในหองสนทนาผูสนทนาสามารถพูดอะไรก็ได  ดังน้ัน  การมีจํานวน
ขอความมากที่สุดอาจมาจากผูสนทนาสงขอความซ้ําเปนจํานวนมากหรือสงขอความโดยไมมีผู
โตตอบก็ได  จึงตองพิจารณาการไดรับการโตตอบดวย  และการท่ีผูสนทนาดูเหมือนเปนศูนยกลาง
การสนทนาของผูสนทนาอ่ืนไมสามารถพิจารณาจากแผนภูมิไดอยางเดียว  เพราะจากขอมูลพบวา
ผูสนทนาบางคนดูเหมือนจะเปนศูนยกลางการสนทนา  คือ  มีผูสนทนาดวยหลายคน  และปลาย

                                                           
1 ถาอีกฝายไมตอบกลับ  จะเปนลูกศรท่ีเปนเสนประ  โดยท่ีหัวลูกศรชี้ไปทางใด  แสดงวาผูสนทนาพูดกับฝายท่ีมี
หัวลูกศรชี้อยู  ถาผูสนทนามีการโตตอบกัน  ลูกศรจะเปนเสนทึบ  และเสนจะมีหัวลูกศรท้ังสองทาง 
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ลูกศรก็มีท้ังสองทิศทาง  (ซึ่งหมายถึงมีการปฏิสัมพันธโตตอบกัน)  แตการสนทนาท่ีเกิดข้ึนอาจมี
การปฏิสัมพันธเพียง  2-3  ขอความ  เทาน้ัน  เชน  ผูสนทนาทักทายผูสนทนาอีกฝาย  และผู
สนทนาอีกฝายก็ทักทายกลับเปนอันจบการสนทนา  ดังน้ัน  การจะพิจารณาวาผูสนทนาคนใดเปน
ศูนยกลางการสนทนาไมสามารถพิจารณาจากจํานวนผูท่ีสนทนาดวย  จํานวนขอความท่ีสนทนา  
และแผนภูมิปฏิสัมพันธ  แตตองพิจารณาวาการปฏิสัมพันธมีการโตตอบกันมากนอยเพียงใด  และ
ยังตองพิจารณาวาผูสนทนาทักทายผูสนทนาอ่ืนเปนจํานวนเทาใด  เพราะผูสนทนามักจะทักทาย
กับคนหลายคนไปพรอมกันในการสนทนา  แตสวนใหญการสานตอการสนทนาจะไมไดเกิดข้ึนกับ
ผูสนทนาทุกคน 

จากงานวิจัยของนิยะดา รสิกวรรณ (2544)  ท่ีศึกษาการครอบครองการสนทนา
ในสถานการณการสื่อสารแบบเปนทางการและไมเปนทางการ  โดยแบงการวิเคราะหการ
ครอบครองการสนทนาเปน  2  แบบ  ไดแก  การวิเคราะหในเชิงปริมาณและการวิเคราะหเชิง
ปฏิสัมพันธ  การวิเคราะหการครอบครองการสนทนาเชิงปริมาณจะศึกษาจากการวิเคราะหความถ่ี
ในการพูดดวยจํานวนผลัด  การวิเคราะหปริมาณในการพูดดวยการนับจํานวนคํา  และการ
วิเคราะหความยาวผลัดโดยเฉลี่ย  สวนการวิเคราะหการครอบครองการสนทนาในเชิงปฏิสัมพันธ
จะศึกษาจากการพูดแทรก  ซึ่งแบงเปนการพูดแทรกสําเร็จและไมสําเร็จ  และศึกษาจากวัจนกรรม
ชี้นําหรือการแสดงเจตนาใหผูฟงทําสิ่งใดสิ่งหน่ึงดวยถอยคํา   

การสนทนาในหองสนทนาการวิเคราะหการครอบครองการสนทนาในเชิงปริมาณ
ยังไมสามารถสรุปผลไดอยางชัดเจนดังท่ีไดกลาวไว  แตอยางไรก็ตาม  การพิจารณาการ
ครอบครองการสนทนายังสามารถพิจารณาไดจากการวิเคราะหในเชิงปฏิสัมพันธ  ดังท่ีงานวิจัย
ของนิยะดา รสิกวรรณไดกลาวไว  แตในการสนทนาในหองสนทนาการพิจารณาการพูดแทรกไม
สามารถทําได  เน่ืองจากขอมูลท่ีสงจะถูกเรียงตามลําดับโดยระบบ  เราไมสามารถเห็นการพูด
แทรกไดอยางการสนทนาในชีวิตประจําวัน  จากท่ีไดกลาวมาการศึกษาการครอบครองการสนทนา
ในหองสนทนาไมสามารถใชเกณฑตามการสนทนาในชีวิตประจําวันได  เน่ืองจากขอจํากัดในการ
สื่อสาร  ดังน้ัน  การศึกษาการครอบครองการสนทนาในหองสนทนาจึงตองปรับเปลี่ยนใหเขากับ
การส่ือสารในหองสนทนาเปนสําคัญ 

 
สวนบทบาทของการดําเนินเร่ืองในการสนทนา  การสนทนาในหองสนทนาสวน

ใหญจะมีการซอนเร่ืองท่ีสนทนาบอย  และพบการข้ึนเร่ืองใหมบอยเชนเดียวกัน  จากขอมูลพบทั้ง
การข้ึนเร่ืองเร่ืองใหมท่ีมีการสานตอและไมมีการสานตอ  แตอยางไรก็ตาม  ถึงแมวาจะเกิด
ลักษณะตางๆ ท่ีกลาวมา  แตจากการศึกษาความเก่ียวของของเรื่องท่ีสนทนาพบวาผูสนทนายังคง
ตอบตรงประเด็นเปนสวนใหญ  ถึงแมวาระบบการสนทนาในหองสนทนาจะเอ้ืออํานวยใหผูสนทนา
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สามารถพูดไดอยางเสรี  แตผูสนทนายังโตตอบในเร่ืองท่ีตรงประเด็นมากกวาการโตตอบท่ีไม
เก่ียวของกับเร่ืองท่ีสนทนา  เน่ืองจากผูสนทนาตองการรักษาคูสนทนาของตนไวการโตตอบจึงยัง
เปนไปในทิศทางเดียวกัน  ไมเปนการโตตอบท่ีไมเก่ียวของกัน  สวนการซอนเร่ืองท่ีสนทนา  จาก
ขอมูลเปนท่ีนาสังเกตวาผูวิจัยไมพบการซอนเร่ืองท่ีสนทนามากกวา 2-3  เร่ือง  ท้ังท่ีการสนทนาใน
หองสนทนาเปนการสนทนาท่ีเปดโอกาสใหผูสนทนาทุกคนสามารถที่จะพูดไดตลอดเวลาท่ีตองการ  
ซึ่งจากลักษณะดังกลาวนาจะเกิดการซอนเร่ืองท่ีสนทนามากกวา  2-3  เร่ือง  เหตุผลอาจเน่ืองจาก
ตามธรรมชาติของการสนทนา  ผูสนทนาไมสามารถสานตอเร่ืองท่ีสนทนาหลายเร่ืองไปพรอมกัน  
ในเวลาท่ีใกลเคียงกันได  ดังน้ัน  จากขอมูล  ถึงแมวาวาจะพบการซอนเร่ืองท่ีสนทนา  2-3  เร่ือง  
แตการซอนเร่ืองท่ีสนทนา  2  เร่ือง  ก็พบเปนจํานวนมากกวาการซอนเร่ืองท่ีสนทนา  3  เร่ือง  ซึ่ง
พบไมมากนัก  สรุป  คือ  ผูสนทนาในหองสนทนามักจะพูดเร่ืองท่ีสนทนาซอนกัน  2  เร่ือง  เปน
สวนใหญ 
 

สรุป  จากการศึกษาบทบาทของกลไกเชื่อมโยงความ  กลวิธีมอบผลัด  และ
ความเก่ียวของของเรื่องท่ีสนทนา  ทําใหทราบวาสิ่งท่ีคนพบในการศึกษาท้ัง  3  องคประกอบ  ทํา
ใหการสนทนาในหองสนทนามีความตอเน่ืองของปฏิสัมพันธ  ไมวาจะเปนกลไกและกลวิธีการ
เรียกชื่อท่ีลดความกํากวมของขอความและชวยในการเชื่อมโยงขอความ  กลวิธีการถามท่ี
กอใหเกิดคูถอยคํา  คือ  การตอบ  และการโตตอบท่ีตรงประเด็น  ซึ่งทําใหเกิดความเก่ียวของของ
เร่ืองท่ีสนทนา  สิ่งท่ีคนพบเหลาน้ีชวยขจัดขอจํากัดในการสื่อสารประเภทนี้  ไมวาจะเปนการ
ขาดอวัจนภาษา  การขาดการมองเห็น  การแทรกของขอความระหวางคูถอยคํา  เปนตน  สิ่งท่ี
คนพบเหลาน้ีจึงทําใหการสื่อสารในหองสนทนามีความตอเน่ืองของปฏิสัมพันธ 
 

7.3 ขอเสนอแนะ 
 

งานวิจัยท่ีเก่ียวกับการสื่อสารทางอินเทอรเน็ตในภาษาไทยยังมีนอยมากท่ีศึกษา
เก่ียวกับการใชภาษา  ดังน้ัน  จึงยังมีงานวิจัยอีกมากมายท่ีสามารถทําตอจากงานวิทยานิพนธน้ีได  
อาทิเชน 

1. การศึกษาความตอเน่ืองของปฏิสัมพันธโดยใชขอมูลท่ีมีการสงขอมูลแบบสอง
ทาง  เชน  การสนทนาในระบบทอรค  แว็กซ  การสนทนาท่ีเกิดข้ึนในไอซีคิว  เน่ืองจากการสนทนา
ดังกลาวจะคลายกับการสนทนาในชีวิตประจําวันมากกวาการสนทนาในหองสนทนาท่ีเปนการสง
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ขอมูลแบบทางเดียว  การศึกษาขอมูลท่ีมีการสงขอมูลแบบสองทางจะสามารถมองเห็นการพูด
ซอนกันไดอยางชัดเจน 

2. การศึกษาการครอบครองการสนทนาก็เปนอีกงานวิจัยหน่ึงท่ีนาสนใจ  
เน่ืองจากการแผนผังการสนทนาของผูรวมสนทนาในภาคผนวก ค  พบวามีผูสนทนาหลายคนดู
เหมือนจะเปนศูนยการสนทนาของผูสนทนาคนอ่ืน  จึงนาท่ีจะศึกษาวาลักษณะการครอบครองการ
สนทนาในหองสนทนามีลักษณะเปนอยางไร  และวิธีการศึกษาการครอบครองการสนทนาในหอง
สนทนาจะมีวิธีการท่ีแตกตางจากการสนทนาในชีวิตประจําวันหรือไม  อยางไร 

3. ในงานวิทยานิพนธน้ี  ผูวิจัยพบวาผูสนทนาในหองสนทนามีการใชจํานวนชนิด
ของกลไกเชื่อมโยงความประมาณ  2-3  ชนิดตอขอความ  แตผูวิจัยมิไดพิจารณาวาในแตละ
ขอความมีการใชชนิดของกลไกเชื่อมโยงความชนิดใดรวมกันบาง  จึงควรศึกษาถึงความซับซอนใน
การใชอยางละเอียดกวาผลท่ีไดจากงานวิทยานิพนธน้ี  เพื่อชวยในการอธิบายการใชกลไก
เชื่อมโยงความในการวิเคราะหความตอเน่ืองของปฏิสัมพันธ 

4. การศึกษาดัชนีปริจเฉทก็เปนอีกงานวิจัยหน่ึงท่ีนาจะทําการศึกษาเพิ่มเติมจาก
ท่ีงานวิทยานิพนธน้ีไดศึกษา  ผูวิจัยพบวาดัชนีปริจเฉท  อยางเชน  คําวา  "นะ"  "นะ"  "อะ"  "ละ"  
"ละ"  เปนตน  มีปญหาในการตัดสินหนาท่ีของดัชนีปริจเฉท  เน่ืองจากการสนทนาในหองสนทนา
ไมสามารถไดยินเสียงท่ีแทจริงของผูสนทนา  และผูสนทนาก็มักจะสะกดคําเหลาน้ีไมตรงกับเสียงท่ี
ผูสนทนาตองการ  จึงทําใหยากในการศึกษา  แตก็เปนอีกประเด็นหน่ึงท่ีนาจะทําการศึกษาตอไป 

5. การศึกษาการสนทนาท่ีมิไดเกิดข้ึนในเวลาเดียวกัน  เชน  กระทู  ไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส  เพื่อดูความตอเน่ืองของการปฏิสัมพันธ  ระบบผลัด  กลไกเชื่อมโยงความท่ีใช  และ
วิธีการท่ีใชในการรักษาความเก่ียวของของเรื่องท่ีสนทนา  นอกจากน้ัน  การศึกษาในไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกสยังนาสนใจท่ีจะศึกษาไปรษณียอีเล็กทรอนิกสท่ีเปนทางการและไมเปนทางการวาจะ
มีลักษณะการใชภาษาท่ีแตกตางกันเพียงไร 

6. การศึกษาความเก่ียวของของเรื่องท่ีสนทนาในหองสนทนา  นาสนใจท่ีจะ
ศึกษากลไกที่ใชในการเปลี่ยนประเด็นในการสนทนาวาแตกตางจากการสนทนาในชีวิตประจําวัน
อยางไร  เพื่อชวยในการทําความเขาใจเก่ียวกับความตอเน่ืองของการปฏิสัมพันธใหมากย่ิงข้ิน 

7. ในงานวิทยานิพนธน้ี  ผูวิจัยไมไดพิจารณาเก่ียวกับสัญลักษณและรูปภาพ
ตางๆ ท่ีใชในการแสดงอารมณและความรูสึกของผูรวมสนทนา  จึงเปนท่ีนาสนใจท่ีจะศึกษาวา
สัญลักษณเหลาน้ีมีผลตอการวิเคราะหความตอเน่ืองของปฏิสัมพันธหรือไม  อยางไร 

8. ศึกษาและเปรียบเทียบวัจนกรรมตางๆ ท่ีใชในการสนทนาในหองสนทนากับ
การสนทนาท่ีเห็นหนากัน  ไมวาจะเปนวัจนกรรมการถาม  วัจนกรรมการขอโทษ  วัจนกรรมการ
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ขอรอง  เปนตน  เพื่อดูวาวัจนกรรมในหองสนทนามีเงื่อนไขท่ีแตกตางจากวัจนกรรมในการสนทนา
ท่ีเห็นหนากันหรือไม 

9. การศึกษาเก่ียวกับคําทักทายท่ีผูรวมสนทนาใชในการเขาหองสนทนาเปนคร้ัง
แรก  การทักทายรูปแบบใดท่ีจะไดรับการโตตอบกลับและไดรับความสนใจจากผูรวมสนทนา  
ตลอดจนการศึกษาการใชชื่อของผูรวมสนทนาวามีผลตอการไดรับการโตตอบหรือไม  อยางไร 
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วิธีการเขาหองสนทนาในเว็บไซตพันธุทิพย 
1. กดไปท่ี  Live Chat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1  แสดงหนาจอหลักของเว็บไซตพันธุทิพย 
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2. หลังจากน้ันเลือกหองสนทนา 

 
ภาพท่ี 2  หองสนทนาในเว็บไซตพันธุทิพย 
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3. เมื่อเลือกหองสนทนาไดแลว  ผูสนทนาจะตองใสชื่อผูสนทนา  ซึ่งสวนใหญจะเปนชื่อเลน 
 

 
ภาพท่ี 3  แสดงการเร่ิมตนในการเขาหองสนทนาในเว็บไซตพันธุทิพย 
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4. หลังจากท่ีผูสนทนา Log in แลว  หนาจอดานลางจะเปลี่ยนเปนใหใสขอความท่ีผูสนทนา
ตองการจะพูด  ถัดไปเปนรูปท่ีแสดงอารมณ  ซึ่งผูสนทนาสามารถเลือกและสงไปพรอมกับ
ขอความของตนเองได  เพียงแคกดไปท่ีรูปน้ัน  เชน  ย้ิม  เฉย  เศรา  และงอน  แลวกด  Enter  
นอกจากน้ัน  ผูสนทนายังสามารถสงภาพแสดงความความรูสึกอ่ืนๆ ได  โดยกดไปท่ีรูปหมี  ซึ่ง
เรียกภาพเหลาน้ันวา  Pantip Toy  ถัดจากรูปหมีเปนรูปหนาคนสองคนหันหนาเขาหากัน  ถาผู
สนทนากดท่ีน่ีผูสนทนาจะสามารถพูดคุยเปนการสวนตัวกับผูท่ีผูสนทนาตองการพูดได  โดยท่ี
สมาชิกคนอ่ืนจะไมเห็นขอความเหลาน้ัน  ซึ่งระบบเรียกการสนทนาน้ีวา  กระซิบ  (whisper)  
ถัดไปเปนรูปตัวแมลงถูกเครื่องหมายขีดฆา  ถาผูสนทนาตองการกําจัดตัวปวน  ซึ่งอาจเปนผู
สนทนาท่ีมีความพฤติกรรมท่ีรบกวนการสนทนาในหองสนทนาหรือใชคําพูดหยาบคาย  เมื่อกดไป
ท่ีน่ีจะมีรายชื่อของผูสนทนาทุกคนปรากฏบนหนาจอคอมพิวเตอร  ผูสนทนาสามารถเลือกผู
สนทนาท่ีไมพึงปรารถนา  แลวผูสนทนาผูน้ันก็จะไมปรากฏบนหนาจอคอมพิวเตอรอีกเลย  ถัดไป
เปนรูปภูเขาและดวงอาทิตย  ผูสนทนาสามารถสงรูปภาพท่ีตองการโดยเลือกไปท่ีน่ี  และภาพก็จะ
ปรากฏบนหนาจอคอมพิวเตอรดานซายมือบน  ตรงบริเวณท่ีเขียนวา  "Your picture here"  
สุดทายเปนรูปไขควง  ผูสนทนาสามารถเลือกเพศ  สีท่ีตนตองการใหปรากฏในขอความของตน  
และจํานวนบรรทัดของขอความท่ีผูสนทนาตองการใหปรากฏบนหนาจอคอมพิวเตอรของตน  โดย
กดท่ีน่ีและเลือกตามท่ีตองการ 
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 Pantip Toy  กระซิบ  (whisper)  การกําจัดตัวปวน    สงรูป   เลือกเพศ  สี  จํานวนบรรทัด 
 

ภาพท่ี 4  บทสนทนาท่ีเกิดข้ึนในหองสนทนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Toy  ภาพแสดงอารมณของผูสนทนา 
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ผูสนทนาพิมพ // ตามดวยชื่อของรูปขางลางน้ี ลงไปในชอง chat แลวรูปจะปรากฏออกมาใน
ขอความของผูสนทนาในหองสนทนา  เชน  พิมพวา  "สวัสดีครับ //haha"  ขอความที่ปรากฏจะเปน 

......."สวัสดีครับ " 
 

ภาพท่ี 5  ตัวอยาง  Pantip Toy 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
บทสนทนาในหองสนทนาจะจา 3  และหองจะจา 5 
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บทสนทนาในหองจะจา 3 วันที่ 13 ก.ค. 44 เวลา 18.00-20.00 น.  
 
1. กาน [253] : "เลนท่ีไหนครับแอม "  
2. NOKMAN [139] : "เลนท่ีไหนวุน"  
3. yoyi [91] : "ฮะฮะ(smile)"  
4. B O-> [19] : "งั้นใหผมไปสงข้ึนเคร่ืองนะครับ"  
5. แนน [147] : "หนุมชื่อเหมือนเพ่ือนแนนเลยคะ"  
6. ลินดา +O [99] : "แลวบัจอยเรียนหรือทํางานคะ"  
7. ryu [204] : "อารายกาน"  
8. yoyi [91] : "โยยิคะ"  
9. แอม +O [44] : "ท่ีบานเพ่ือนคะ"  
10. บักจอย O-> [136] : "ยังเรียนหรือวาทํางานครับ"  
11. น้ําฝน [99] : "มีนโปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปหายไปไหน"  
12. วุนนนนนนนนนนนน [28] : "ท่ีบานนนนนนนอะดิ"  
13. หนุม [193] : "ชายยย...."  
14. แนน [147] : "หนุมเลนนานหรือยัง"  
15. บักจอย O-> [136] : "ทํางานแลวครับ"  
16. B O-> [19] : "I just logged on .... สวัสดีจา"  
17. NOKMAN [139] : "เจอคาํถามbasic"  
18. มีนโป O-> [115] : "ยังอยูจะ"  
19. ryu [204] : "ออ เปนชาวญี่ปุนเหรอ"  
20. แอม +O [44] : "ยังไมบอกเลยวากานเรียนสาขาไหน"  
21. yoyi [91] : "เปลาคะ"  
22. หนุม [193] : "ใชหรือเปลานอออ"  
23. ลินดา +O [99] : "เรียนคะบักจอย"  
24. แนน [147] : "หนุมทาทางเขามาเลนบอย เลยมเีพ่ือนมากนะค"  
25. วุนนนนนนนนนนนน [28] : "เหอๆๆๆๆๆๆ ถามอยากจังอะ"  
26. บักจอย O-> [136] : "เรียนท่ีไหนครับ"  
27. ryu [204] : "ออ โอย text feild หายย"  
28. B O-> [19] : "ปนหายๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ"  
29. NOKMAN [139] : "มีแฟนแลวยัง อายุเทาไร ชอบผมรึเปลา555555"  
30. หนุม [193] : "เพ่ิงเลนครับ"  
31. น้ําฝน [99] : "หวาดีคะหนุมหายไปไหนมาคะคิดถงึจงัเลย"  
32. กาน [253] : "แอมเลนท่ีไหนบานเหรอ ☺"  
33. yoyi [91] : "ริวเรียนไหนเหรอ(love)"  
34. นนีา +O [99] : "ไมไดคะเดีย่วแมวานะบี"  
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35. ลินดา +O [99] : "เรียนท่ีโสมาภาคะ"  
36. มีนโป O-> [115] : "มนโป ( คํ่า ) NEVERDIE(rock) "  
37. B O-> [19] : "นีนาก็หายดวย"  
38. แนน [147] : "เฉพาะวันน้ีหรือเปลา "  
39. NOKMAN [139] : "นํ้าเนามาอีกแลวครับทาน"  
40. น้ําฝน [99] : "มีนโปปปปปปปปปปปปปปปปปหายอีกแลวนะ"  
41. วุนนนนนนนนนนนน [28] : "5555555555555 โครมมมมมมม "  
42. หนุม [193] : "ไมชายครับนานๆ เขามาที"  
43. ryu [204] : "คือ วางงานอะคบั แลว yoyi อะครับ"  
44. แนน [147] : "หนุมสวนใหญเลนท่ีหองน้ีหรือเปลาคะ"  
45. หนุม [193] : "แลวแนนละครับ"  
46. วุนนนนนนนนนนนน [28] : "นกแมนหลอมะ อายุเทาไร ละ"  
47. yoyi [91] : "เรียนอยูคะ"  
48. กาน [253] : "บริหาร☺ "  
49. B O-> [19] : "งั้นก็ไมเปนไรครับ"  
50. ryu [204] : "! I just logged off ... บายบาย!"  
51. แนน [147] : "ไมคอยไดเลนเทาไหรเพราะไมมเีวลา"  
52. บักจอย O-> [136] : "ปกตนิะไมคอยมใีครคยุกับจอยหรอกวันเน๊ียมีลินดาคนแรกน้ีแหละท่ีคยุ"  
53. นนีา +O [99] : "อยู"  
54. หนุม [193] : "ท่ีทํางานครับ"  
55. วุนนนนนนนนนนนน [28] : "แหวะะะะะะะะะ ทีน้ีอะ เนามากกกกกกกกกอะ ขอบอก อิอิ"  
56. NOKMAN [139] : "ผมยาง30แลว แตขอโทษ หลอ"  
57. หนุม [193] : "แลวเลนนท่ีไหนละครับเน่ีย"  
58. yoyi [91] : "! I just logged off ... บายบาย!"  
59. ลินดา +O [99] : "หรอคะทําไมละคะรูเหตุผลรึเปลาท่ีเคาไมคยุดวยนะ"  
60. แนน [147] : "ทํางานท่ีไหนคะ"  
61. มีนโป O-> [115] : "I just logged on .... สวัสดีจา"  
62. แนน [147] : "แนนเลนท่ีทํางานคะ"  
63. บักจอย O-> [136] : "สงสัยชื่อคงเชยม๊ัง"  
64. NOKMAN [139] : "แตวันน้ีไมหลอ ไมไดอาบนํ้า"  
65. หนุม [193] : "ลาดพลาว ครับ"  
66. วุนนนนนนนนนนนน [28] : "กากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ปง 30 หลอจิงอะ เหอๆๆๆๆๆ ไม
นาถามนะ อิอิ เราไมชอบคนหลอ อิอิ"  
67. หนุม [193] : "ทําท่ีไหนครับ"  
68. น้ําฝน [99] : "มีนโปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปหายไปไหนฝนจะรองไหแลวนะ
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โปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปหายไปไหน"  
69. กาน [253] : "! I just logged off ... บายบาย!"  
70. กาน [253] : "! I just logged off ... บายบาย!"  
71. ออด [175] : "หวัดดีทุกคน"  
72. หนุม [193] : "ทําวานนานหรือยังครับ"  
73. วุนนนนนนนนนนนน [28] : "แหวะๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ตุๆๆๆๆๆๆๆๆๆ อัดเชยยยยยยยยยย "  
74. มีนโป O-> [115] : "นําฝนข้ึน 2 แถวใหญเขาซอยชั่ยมัย๊คะ"  
75. หนุม [193] : "งานนะครับ"  
76. แนน [147] : "ทํางานอยูท่ี จ.นครปฐมคะ"  
77. นนีา +O [99] : "บีหายๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆหาย"  
78. ลินดา +O [99] : "ก็ไมเชยนิคะ"  
79. B O-> [19] : "งั้นขอใหเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับ"  
80. บักจอย O-> [136] : "ลินดาอายุเทาไหรแลวครับ"  
81. NOKMAN [139] : "เชยยยยยยฝน"  
82. หนิ O-> [18] : "I just logged on .... สวัสดีจา"  
83. มีนโป O-> [115] : "สาวพาณิชมีนน่ีนารักจริงๆเลย"  
84. มีนโป O-> [115] : "สาวพาณิชมีนน่ีนารักจริงๆเลย"  
85. แนน [147] : "หนุมทํางานอยูท่ีไหนยังไมยอมบอกเลย"  
86. มีนโป O-> [115] : "สาวพาณิชมีนน่ีนารักจริงๆเลย"  
87. B O-> [19] : "รักษาสุขภาพดวยนะครับ"  
88. ลินดา +O [99] : "11ปคะ"  
89. หนุม [193] : "ทําอะไรครับ"  
90. น้ําฝน [99] : "มีนโปยังอยุหรือเปลาคะ"  
91. วุนนนนนนนนนนนน [28] : "เหอๆๆๆๆๆๆๆๆ เอาเร็ว มีโอกาสแลวดิ อิอิ"  
92. B O-> [19] : "ยังอยูครับ"  
93. แนน [147] : "เคยมาเท่ียวท่ีจ.นครปฐมบางหรือเปลาคะ"  
94. หนิ O-> [18] : "มาแลวคราบๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ"  
95. เนร่ี [176] : "I just logged on .... สวัสดีจา"  
96. เดก็องคการ [234] : "อะไรคือ11ปหรือครับ"  
97. บักจอย O-> [136] : "ลินดามีชื่อเลนไหมครับ"  
98. ลินดา +O [99] : "แลวบักจอยละคะอายุเทาไร"  
99. หนิ O-> [18] : "เน่ีหวาดดีคราบๆๆๆๆๆๆ"  
100. นีนา +O [99] : "บีทําไมไมไปดวยกันละจะ"  
101. NOKMAN [139] : "สาวพาณิช นารัก คิดไดไงเน่ีย อวกกกกกกกก"  
102. หนุม [193] : "ถาไปนครปฐมกเ็จอแนนละซ"ิ  
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103. ลินดา +O [99] : "มีคะ"  
104. มีนโป O-> [115] : "บอกแลวไง มีนโป ( คํ่า ) อะNEVERDIEน้ําฝน"  
105. ปน [222] : "สวัสดีคะ วางอยูคะ"  
106. วุนนนนนนนนนนนน [28] : "I just logged on .... สวัสดีจา"  
107. หนุม [193] : "ท่ีไหนดีละครับ"  
108. ลินดา +O [99] : "ทําไมหรอคะบักจอยไมมีชื่อเลนหรอ"  
109. เนร่ี [176] : "หวัดดีลินดา"  
110. หิน O-> [18] : "เนร่ีหวาดดคีราบ"  
111. ปน [222] : "ใครวางกค็ุยกนัไดนะ ไมหวงหรอก"  
112. วุนนนนนนนนนนนน [28] : "เหอๆๆๆๆๆๆๆๆ จายเย็นนกแมน อิอิ"  
113. NOKMAN [139] : "นัดเจอกัน ดีฝา วุนนนนนน"  
114. น้ําฝน [99] : "พุดไมเพราะเลยคะ"  
115. บักจอย O-> [136] : "โอโฮนอยจังจอยน้ีแทบจะเปนนาไดเลยนะเน๊ีย 23 ปครับ"  
116. แนน [147] : "กลัวเจอหรือคะ มาแลวจะไมอยากกลับนะ"  
117. ปน [222] : "วางจังเลยละ"  
118. หนุม [193] : "หวัดดีปนโด"  
119. หิน O-> [18] : "ปนครับคุยกันไหมครับ"  
120. บักจอย O-> [136] : "มีครับชื่อตั้มครับ"  
121. วุนนนนนนนนนนนน [28] : "เหอๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ เจอครายยยยยยย เจอฝนหรือ อิอิ"  
122. เด็กองคการ [234] : "เรากว็างครับ คุณปน"  
123. ลินดา +O [99] : "หวาดดเีนร่ี"  
124. B O-> [19] : "งั้นเจอกันท่ีเมกานะครับนีนา"  
125. หนุม [193] : "แนน............."  
126. ปน [222] : "หวัดดีจะหนุม(แกมาก)"  
127. NOKMAN [139] : "ของเรา เดิ้น ฝา55555555555"  
128. หิน O-> [18] : "ปนปนปนปนปนปนปน"  
129. ปน [222] : "เด็กองคการเปนใครเหรอ"  
130. มีนโป O-> [115] : "NOKMAN เมาแลวไปนอนดีกวา"  
131. ปน [222] : "ดีจะหิน"  
132. B O-> [19] : "ปนหายไปไหนมาครับ"  
133. ลินดา +O [99] : "ชื่อเชอรร่ีคะ"  
134. วุนนนนนนนนนนนน [28] : "เหอๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ"  
135. เด็กองคการ [234] : "เราชือ่ ขวัญครับ ทํางานครับผม"  
136. มีนโป O-> [115] : "ใครครับน้ําฝน"  
137. เนร่ี [176] : "หวัดดีปน"  
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138. เด็กองคการ [234] : "แตตอนน้ี เรียนอยูอะ"  
139. แนน [147] : "นึกวาไมอยากคุยกับเราแลวเสียอีก"  
140. หิน O-> [18] : "(cry 6)"  
141. ปน [222] : "ไปทําธุระสวนตัวมาจะ"   
142. มีนโป O-> [115] : "ใครพูดไมเพราะ"  
143. B O-> [19] : "ปนยังไมตอบเลยวาทํางานท่ีไหน"  
144. หนุม [193] : "ไมชายยย..."  
145. ปน [222] : "ดีจะเนร่ี"  
146. ปน [222] : "หินเปนคนขี้แงเหรอ"  
147. แนน [147] : "ทักทายเพ่ือนเกาหรือคะ"  
148. มีนโป O-> [115] : "น้ําฝน"  
149. ปน [222] : "ทําแถวพระประแดง บีละ"  
150. น้ําฝน [99] : "nokmanคะ"  
151. NOKMAN [139] : "ของเรานะ เจอกันcenter point ครับทานโทษ"  
152. หิน O-> [18] : "ใครคยุกับผมครับดูไมทัน"  
153. วุนนนนนนนนนนนน [28] : "แปวววววววววววววววววววววววว"  
154. หนุม [193] : "นึกวาเพ่ือนเกา"  
155. B O-> [19] : "และทําเกี่ยวกับอะไร"  
156. เนร่ี [176] : "ปนเรียนอยูท่ีไหน"  
157. แนน [147] : "หนุมทาทางคุยไมเกง"  
158. NOKMAN [139] : "เนอะ วุน"  
159. ปน [222] : "บีไมคุยกับลินดาแลวเหรอ"  
160. นีนา +O [99] : "บีทําไมไมไปดวยกันละจะ"  
161. ปน [222] : "ปนทักหินเอง"  
162. บักจอย O-> [136] : "เอ...มีแต..ภาษาอังกฦษเรียกยากจงั"  
163. หนุม [193] : "แนนนนนนนน"  
164. ลินดา +O [99] : "ไปไหนแลวคะบักจอย"  
165. มีนโป O-> [115] : "เมาแลวไปนอนดีกวา NOKMAN"  
166. ปน [222] : "เปน CUSTOMER SERVICE จะ บีละตอบดวยละ"  
167. วุนนนนนนนนนนนน [28] : "เหอๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ดวูัยหนอยนะ เดวเขาก็เรียกปูอะ อิอิ"  
168. บักจอย O-> [136] : "ขอเรียกอยางอ่ืนไดไหม"  
169. หิน O-> [18] : "((((((((((((((((((((((เหงา))))))))))))))))))"  
170. ลินดา +O [99] : "เรียกร่ีเฉยๆก็ไดคะ"  
171. NOKMAN [139] : "มายยยยยยมาวววววววว(beer 2)//berr"  
172. B O-> [19] : "I just logged on .... สวัสดีจา"  
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173. อสูร [206] : "I just logged on .... สวัสดีจา"  
174. แนน [147] : "ถามอะไรไมยอมตอบเลยนะ"  
175. วุนนนนนนนนนนนน [28] : "เดวเขาใสเกาะอกนะ ตวัเองละ นกแมนนนนนนน "  
176. บักจอย O-> [136] : "ครับก็ไดครับ ร่ี ก็ ร่ี"  
177. ปน [222] : "น็อคแมนเปนอะไรเหรอ ดื่มเบียรดวยเหรอ"  
178. หิน O-> [18] : "(flower 8)"  
179. มีนโป O-> [115] : "น้ําฝนไปไหนทําไมชาจงั"  
180. มีนโป O-> [115] : "น้ําฝนไปไหนทําไมชาจงั"  
181. ปน [222] : "บีทํางานรึเปลา"  
182. ปน [222] : "บีๆๆๆๆๆ"  
183. นีนา +O [99] : "บบีหลุดหรอ"  
184. หนุม [193] : "keyboard ไมมีภาษาไทยนะ"  
185. น้ําฝน [99] : "มีนโปจะคุยกับไครกันแนคะ"  
186. ลินดา +O [99] : "แลวเราเรียกบักจอยวาตั้มไดไหม"  
187. นีนา +O [99] : ""  
188. แนน [147] : "หายไปไหนแลวคะ"  
189. หนุม [193] : "เลยชา"  
190. หิน O-> [18] : "(((((((((((((((เหงา))))))))))))))"  
191. บักจอย O-> [136] : "จอยเคยเห็นชื่อเชอร่ีน่ีเลนบอยนะครับ"  
192. นีนา +O [99] : "บีหลุดหรอ"  
193. ปน [222] : "คียบอรดหนุมแยจังเลยใหยืมไม"  
194. น้ําฝน [99] : "nokmanหรือฝนคะ"  
195. มีนโป O-> [115] : "มีนโปคุยกะสาวพาณิชมีนคนเดยีว☺ "  
196. หนุม [193] : "เห็นใจกันบางนะครับ"  
197. B O-> [19] : "ก็ผมตองไปเรียนท่ีสเปนครับ"  
198. บักจอย O-> [136] : "ไดครับ"  
199. ปน [222] : "วางคะ"  
200. วุนนนนนนนนนนนน [28] : "โปกๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ เคาะหัวตวัเอง งวงๆๆๆๆๆๆๆๆ"  
201. แนน [147] : "งั้นใหอภัยคะ"  
202. แนน [147] : "เลนถ"ึ  
203. อสูร [206] : "ดีทุกคน☺ "  
204. ปน [222] : "ใครวางคยุกันหนอยนะ"  
205. หิน O-> [18] : "(((((((เหงา)))))))))))ป"  
206. เนร่ี [176] : "หวัดดีปน☺ "  
207. วุนนนนนนนนนนนน [28] : "ไปดีกวาๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ บายนะ นกแมนนนนนน เมาาาาาาาาาาตอไปนะ 
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เหอๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ"  
208. ปน [222] : "ดีจะอสูร เรียน-ทํางาน"  
209. ลินดา +O [99] : "คอยงายหนอย"  
210. แนน [147] : "เลนถึงกี่โมงคะ"  
211. ปน [222] : "ดีจะเนร่ี เรียน-ทํางาน"  
212. หนุม [193] : "ไป นครปฐมแลวจะเจอหรือเปลานะ"  
213. NOKMAN [139] : "เดีย๋ว จะใสเอวลอยนะ วุน"  
214. Kitty Jang(rai) [230] : "I just logged on .... สวัสดีจา"  
215. บักจอย O-> [136] : "ร่ีอยูท่ีไหนครับ"  
216. เนร่ี [176] : "เรียน"  
217. ลินดา +O [99] : "ตั้มเรียนหรือทํางานอะ"  
218. วุนนนนนนนนนนนน [28] : "ไปละนะทุกคน อิอิ บายยยยยยยยยยยยยยยย"  
219. ปน [222] : "ดีทุก ๆ คน(flower 2)"  
220. Kitty Jang(rai) [230] : "ดีทุกคน" 
221. Kitty Jang(rai) [230] : "! I just logged off ... บายบาย!"  
222. หนุม [193] : "แนนไหไปเจอกี่โมงกเ็ลิกตอนน้ันและ"  
223. ลินดา +O [99] : "บายจะวุน"  
224. ปน [222] : "ดีทุกคน"  
225. NOKMAN [139] : "อยาเพ่ิงไปสิ แลวจะละบายกับครายยยยยละ"  
226. อสูร [206] : "เรียนจา"  
227. ปน [222] : "ดีทุกคน"  
228. แพร +O [35] : "I just logged on .... สวัสดีจา"  
229. บักจอย O-> [136] : "ทํางานแลวครับอยูท่ีระยอง"  
230. หิน O-> [18] : "คุยดวยคราบๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ"  
231. วุนนนนนนนนนนนน [28] : "เหอๆๆๆๆๆๆ เอวลอย เหอๆๆๆๆๆๆๆๆๆ"  
232. ปน [222] : "ปนทํางานแลวเนร่ี"  
233. Kitty Jang(rai) [230] : "บักจอย เราเคยคยุกันมากอนหรือปาว"  
234. เนร่ี [176] : "ปนอายเุทาไร"  
235. นีนา +O [99] : "จบเมกาไปเท่ียวเสเปน 5 ป"  
236. ปน [222] : "แกกวาอยูแลว" 
237. น้ําฝน [99] : "มีนโปตองออกดวยเดีย๋วคุยกับคนอ่ืน"  
238. ปน [222] : "แลวเนร่ีละ"  
239. NOKMAN [139] : "ทําไม ใสเอวลอยไมไดเหรอ"  
240. หนุม [193] : "แลวอยูแถวไหนหรือครับ"  
241. หิน O-> [18] : "แพรคนท่ีไหนครับ"  
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242. เนร่ี [176] : "15ปคะ"  
243. ปน [222] : "ใครวางคยุกันหนอยด"ิ  
244. คง [23] : "I just logged on .... สวัสดีจา"  
245. แพร [35] : "! I just logged off ... บายบาย!"  
246. น้ําฝน [99] : "ไดไหมคะ"  
247. นีนา +O [99] : "I just logged on .... สวัสดีจา"  
248. วุนนนนนนนนนนนน [28] : "ไดอะ แตระวัง โปอะเห็นซาดอื อิอิ "  
249. ลินดา +O [99] : "ไมเนไรนํ้าฝนเดียวดใูห"  
250. บักจอย O-> [136] : "อาวเชอร่ีไปไหนแลว"  
251. หิน O-> [18] : "รูสึกวามาใหมใชปาว"  
252. ปน [222] : "ปนเปนพ่ีเนร่ี"  
253. เนร่ี [176] : "ปนกอคุยกับเรา"  
254. ปน [222] : "เนร่ีเรียนไหนเหรอ"  
255. หนุม [193] : "เขามาเลนบอยหรือเปลาครับ"  
256. ลินดา +O [99] : "ยังอยูคะตั้ม"  
257. น้ําฝน [99] : "ถามีนโปไมออกฝนฏไมออกตอบดวนเลยคะ"  
258. เนร่ี [176] : "ปนพ่ีกี่ปละ"  
259. NOKMAN [139] : "วุน อยูไหนจะไปหา"  
260. B O-> [19] : "ปนอายุเทาไรแลวครับ"  
261. หนุม [193] : "รอใครบอกบทอยูเหรอ"  
262. ปน [222] : "10 กวาปนะ"  
263. บักจอย O-> [136] : "อาวแลวไมตอบหรือวาอยูท่ีไหนครับ"  
264. คง [23] : "สวัสดี นีนา"  
265. หนุม [193] : "จะ"  
266. วุนนนนนนนนนนนน [28] : "จิงอะ เราอยูเชียงรายยยยยยยยยยยอะ อิอิ มาดิ "  
267. ปน [222] : "บีถามอายุเลยเหรอ แลวบีละ"  
268. มีนโป [115] : "I just logged on .... สวัสดีจา"  
269. เนร่ี [176] : "พณิชราชดาํเนิน"  
270. นีนา +O [99] : "รออีก 11 ปท่ีสเปนเดี่ยวไปจะ"  
271. หนุม [193] : "แนนนนนนนนนนน........."  
272. ลินดา +O [99] : "ตั้มถามร่ีหรอ"  
273. ปน [222] : "หนุมคุยกับใครเหรอ"  
274. B O-> [19] : "23 ครับ"  
275. NOKMAN [139] : "จากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกครับ"  
276. มีนโป [115] : "มีนโปหลุดคร้ังแรก"  
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277. น้ําฝน [99] : "ถามีนโปไมออกฝนก็ไมออกตอบดวนเลยคะ"  
278. ปน [222] : "มีสระวายนํ้าดวยน่ี เนร่ี แลวไปวายบางเหรอเปลา"  
279. แนน [147] : "I just logged on .... สวัสดีจา"  
280. บักจอย O-> [136] : "ครับผม"  
281. หนุม [193] : "อออ... แฟนมาละซิ!"  
282. วุนนนนนนนนนนนน [28] : "กาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาก ตกใจหมก เลยอิอิ"  
283. เนร่ี [176] : "ไป"  
284. ลินดา +O [99] : "อยูท่ีบานคะ"  
285. น้ําฝน [99] : "มีนโปจะอยุหรือออกคะ"  
286. B O-> [19] : "ไปเรียนแค 3 ปเอง"  
287. NOKMAN [139] : "วุนผมจะสรางหนัง ความ รัก มือท่ีสาม จงเจริญ"  
288. หนุม [193] : "แนนนนนน........"  
289. แนน [147] : "ไมใชเคร่ืองดบันะ"  
290. มีนโป [115] : "แลวจะโทรมารึเปลาละ"  
291. น้ําฝน [99] : "โทรสิคะ"  
292. บักจอย O-> [136] : "มไชบานร่ีนะอยูจงัหวัดอะไรครับ"  
293. วุนนนนนนนนนนนน [28] : "I just logged on .... สวัสดีจา"  
294. เนร่ี [176] : "ปนมีแฟนหรือยัง"  
295. หนุม [193] : "ออนึกวาแฟนมาซะอีก"  
296. ลินดา +O [99] : "ออ อยูกรุงเตพคะ"  
297. แนน [147] : "แนนยังไมมีแฟนสักหนอย"  
298. มีนโป [115] : "ฝนอยากใหมีโปออกจริงอะ"  
299. นีนา +O [99] : "ไปเท่ียวรอก็ไดแค 8 ปเอง"  
300. วุนนนนนนนนนนนน [28] : "เหอๆๆๆๆๆๆๆๆๆเราจะดูนะ ดไูปก็สมนํ้าหนา พระเอกไป กากกกกกกกกกก
กกกก"  
301. แนน [147] : "หาแฟนยังไมไดเลย"  
302. NOKMAN [139] : "วุนไปทําอะไรแถวน้ัน นะ"  
303. น้ําฝน [99] : "แลวแตคะ"  
304. หนุม [193] : "แลวอยูท่ีไหนละครับ"  
305. เนร่ี [176] : "หวัดดีวุน"  
306. บักจอย O-> [136] : "แหม หนาจะบอกตัง้ทีแรก"  
307. แนน [147] : "จะมาหาตอนน้ีหรือคะ"  
308. หนุม [193] : "จริงปาวว..."  
309. มีนโป [115] : "ไดครับเพ่ือน้ําฝน☺ "  
310. น้ําฝน [99] : "แตอยากใหอยุคุยกับฝนกอนเพราะฝนไมออกแลวคะ"  
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311. วุนนนนนนนนนนนน [28] : "เหอๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ไปปลูกขาวมั่ง นกแมน อิอิ"  
312. บักจอย O-> [136] : "อยูกบัใครละ"  
313. มีนโป [115] : "! I just logged off ... บายบาย!"  
314. B O-> [19] : "เรียนจบกต็องกลับมาทํางานเลยครับ"  
315. ลินดา +O [99] : "แลวตั้มมีแฟนยังคะ"  
316. วุนนนนนนนนนนนน [28] : "ดีจะ เนร่ี "  
317. เนร่ี [176] : "หวัดดีหนุม"  
318. ลินดา +O [99] : "อยูกับพอแมนองและก็ปาคะ"  
319. NOKMAN [139] : "ออ ตอนสุดทาย พระเอกเจอ วุนกระทิแสนอรอยนะ"  
320. แนน [147] : "หายอีกแลว"  
321. บักจอย O-> [136] : "ยังโสดครับเรียนจบมาไดเกิบ 2 ป แลว"  
322. น้ําฝน [99] : "0บาย บาย บาย"  
323. หนุม [193] : "ไมรูจะไปถูกหรือเปลา ไมรูจะโทรถามใครดี"  
324. NOKMAN [139] : "เลย จบแบบheppy"  
325. นีนา +O [99] : "เจอกันหลัง 16 ปหลังนะ"  
326. tam O-> [189] : "I just logged on .... สวัสดีจา"  
327. วุนนนนนนนนนนนน [28] : "เหอๆๆๆๆๆๆๆๆๆ หารูไมวาวุนอะ รายยยยยยยกวาาาาาาาา อิอิ"  
328. บักจอย O-> [136] : "ทําแตงานไมมีเวลาหาหรอกครับ"  
329. แนน [147] : "ถาม 1133 สิคะ"  
330. น้ําฝน [99] : "บาย บาย"  
331. ลินดา +O [99] : "แลวตั้มทํางานอะไรคะ"  
332. ซุกซน +O [114] : "I just logged on .... สวัสดีจา"  
333. tam O-> [189] : "hi everybody"  
334. NOKMAN [139] : "byeจะนํ้าฝน ขอใหมีคาวมสุขกับแควนใหมนะ" "  
335. บักจอย O-> [136] : "พอดเีห็นเขาเลนเน็ตกันก็เลนดาย"  
336. หนุม [193] : "นึกวาแนนจะเปนคนบอกทางซะอีก"  
337. แนน [147] : "หนุมทํางานท่ีไหนไมยอมบอก เปนคนกรุงเทพฯหรือเปลา"  
338. B O-> [19] : "23 16=39 นะครับ"  
339. บักจอย O-> [136] : "ทําเกี่ยวกับดับเพลิงครับ"  
340. Minpo [115] : "I just logged on .... สวัสดีจา"  
341. NOKMAN [139] : "วุน จา"  
342. วุนนนนนนนนนนนน [28] : "กากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก"  
343. tam O-> [189] : "วาง"  
344. Minpo [115] : "น้ําฝนไปจริงอะ"  
345. Minpo [115] : "น้ําฝนไปจริงอะ"  
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346. Minpo [115] : "น้ําฝนไปจริงอะ"  
347. Minpo [115] : "น้ําฝนไปจริงอะ"  
348. บักจอย O-> [136] : "เปนของบริษัทเอกชนแหงหน่ึงในระยองครับ"  
349. NOKMAN [139] : "หากเราตองจากกัน"  
350. แนน [147] : "บอกทางใหนะ จําไวข้ึนรถท่ีสายใต ข้ึนรถนครปฐมก็มาไดแลวคะ"  
351. หนุม [193] : "ไมใหถามทางแลวจะไปถกูไดยงัไงละเน่ีย"  
352. tam O-> [189] : "คุยกันหนอยสิ"  
353. วุนนนนนนนนนนนน [28] : "เหอๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ เราจะไปละ "  
354. บักจอย O-> [136] : "อาวเชอร่ีไปไหนแลว"  
355. วุนนนนนนนนนนนน [28] : "จะเปนดวยเหตใุดดดดดดดดดดดดด"  
356. NOKMAN [139] : "จะเปนดวยส่ิงใด"  
357. ลินดา +O [99] : "ยังอยูคะตั้ม"  
358. วุนนนนนนนนนนนน [28] : "กากกกกกกกกก ครายรองผิดอะ อิอิ"  
359. NOKMAN [139] : "เก็บความคดิท่ีคลายกัน"  
360. B O-> [19] : "I just logged on .... สวัสดีจา"  
361. หนุม [193] : "แลวขับรถไปตองไปยังไงละ"  
362. นีนา +O [99] : "บายจะเดยีวเจอกันใหมนะ"  
363. วุนนนนนนนนนนนน [28] : "เก็บความสัมพันธท่ีดีตอกันน้ันไว "  
364. Minpo [115] : "เอา Nokman ครับ(beer 2)"  
365. NOKMAN [139] : "กับความสัมพัน ท่ีดีน้ันไว"  
366. แนน [147] : "ขับตามรถนครปฐมกม็าไดคะ"  
367. บักจอย O-> [136] : "อยากรูอะไรถามไดเลยครับอยากตอบ"  
368. ลินดา +O [99] : "ตั้มมีเมลลปะขอหนอยด"ิ  
369. tammy +O [189] : "I just logged on .... สวัสดีจา"  
370. tammy +O [189] : "หวัดดคีะ" 
371. หนุม [193] : "มีเบอรใหถามทางหรือเปลา"  
372. NOKMAN [139] : "มายยยไหวแลว thank minpo"  
373. วุนนนนนนนนนนนน [28] : "ครอกกกกกกกกกก รองจบบอกดวยนะ อิอิ"  
374. บักจอย O-> [136] : "มีแตลืมไมคอยไดใชนะ"  
375. NOKMAN [139] : "555555555"  
376. แนน [147] : "บอกทางใหยงัมาไมถูก งั้นเดี๋ยวชวงทายจะใหนะคะ"  
377. แบมแบม [247] : "I just logged on .... สวัสดีจา"  
378. แบมแบม [247] : "วุนนนนนนนนนนน"  
379. Minpo [115] : " น้ําฝนไปแลวชั่ยมัย๊ครับ Nokman"  
380. Minpo [115] : " น้ําฝนไปแลวชั่ยมัย๊ครับ Nokman"  
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381. Minpo [115] : " น้ําฝนไปแลวชั่ยมัย๊ครับ Nokman"  
382. ลินดา +O [99] : "อาวเมลลตัวเองก็ลืม"  
383. tammy +O [189] : "ใครวางบางคะ"  
384. แบมแบม [247] : "ซําบายดีปาววววววววว"  
385. บักจอย O-> [136] : "ถาจาํไมผิดก็ tum23@mweb.com"  
386. วุนนนนนนนนนนนน [28] : "ดีอะแบมมมมมมมมมมมมจา"  
387. แนน [147] : "มาท่ี จ.นครปฐม จะมาเท่ียวท่ีบริเวณไหนคะ"  
388. น้ําฝน [99] : "เขามาแลวคะ"  
389. NOKMAN [139] : "โชคดคีรับ วุน เชียงใหมจงเจริญ"  
390. หนุม [193] : "มีวิธีท่ีคยุสะดวกกวาน้ีมัยครับ"  
391. บักจอย O-> [136] : "แลวเชอร่ีละครับ"  
392. แนน [147] : "จะไดแนะนําท่ีเท่ียวถูก"  
393. วุนนนนนนนนนนนน [28] : "ซําบายดีเดอออออออออออออออ แบม"  
394. แบมแบม [247] : "ไปไงมาไงอะวุนนนนนนนนนนนนนนน"  
395. แบมแบม [247] : "นานนานกาจะเจอออออออ"  
396. หนุม [193] : "มันเมื่อยแลวนะ"  
397. Minpo [115] : "น้ําฝน"  
398. Minpo [115] : "น้ําฝน"  
399. Minpo [115] : "น้ําฝน"  
400. ลินดา +O [99] : "sukritta@chaiyo.comคะ"  
401. tammy +O [189] : "หวัดีหนุมคะ"  
402. น้ําฝน [99] : " "  
403. วุนนนนนนนนนนนน [28] : "จาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา อิอิ นกแมนดวยเดอ อิอิ"  
404. แนน [147] : "ไมชอบพิมพหรือคะฝกหัดมือไปดวย"  
405. น้ําฝน [99] : "ทําไมมีนโปโกหกวาจะออก"  
406. Minpo [115] : "แลวบอกจะออกแลวไงครับ☺ "  
407. วุนนนนนนนนนนนน [28] : "อิอิ มาน่ังนานเยว กําลังจะไปแลววว มามา เรียกกกกกกกกก แลวอิอิ 
408. NOKMAN [139] : "thank วุน (flower 3)"  
409. หนุม [193] : "ชอบฝกคุยมากกวานะ"  
410. แบมแบม [247] : "จาไปแลวเหรออออ วาาาาาาา"  
411. บักจอย O-> [136] : "แลวจะเมลไปหาครับ"  
412. Minpo [115] : "ก็ฝนบอกไมอยากออกแลวไงครับ"  
413. น้ําฝน [99] : "ก็รองเขามาดุ"  
414. tp [19] : "I just logged on .... สวัสดีจา"  
415. วุนนนนนนนนนนนน [28] : "ปวดหลังอะ แบมมมมมมมมม แมคอนแลว คอนอีกอะ อิอิ"  
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416. Minpo [115] : "มีนโปอะไมเคยพูดเท็จนะ"  
417. tp [19] : "หวัดดีคับบบ .. "  
418. แบมแบม [247] : "มาแบบสวนกันตลอดเลย"  
419. NOKMAN [139] : "และแลว นํ้าเนากอเกิดข้ึนอีกคร้ัง"  
420. ลินดา +O [99] : "แลวจะเมลลไปหาคะ"  
421. หนุม [193] : "อยากคุยตอ ท่ี (01)639-9232 โทรเลยนะครับบาย"  
422. แนน [147] : "จะเอาเบอรทํางานไมคะ"  
423. aod O-> [101] : "I just logged on .... สวัสดีจา"  
424. วุนนนนนนนนนนนน [28] : "มะเปงรายอะ นกแมนนนนนนนนน อิอิ ทําจายยยยยย ซะ แลวอยารองไหข้ี
มุกโปงอีกนะ นกแมน อิอิ"  
425. บักจอย O-> [136] : "จะรอนะครับแตถาเมลไปชาตองขออภัยนะครับ"  
426. แนน [147] : "จะไปแลวหรือคะ"  
427. Minpo [115] : "มาแลวไปไหนละครับ"  
428. ลินดา +O [99] : "แลวตั้มไมคิดจะมากรุงเตพบางหรอ"  
429. aod O-> [101] : "สวัสดีครับทุกคน ผมยังวางครับ"  
430. NOKMAN [139] : "วุน บอกคุณแมดวยนะ จะไดลูกเขย ตาดําๆแลว"  
431. tp [19] : "ดีกั๊บบบ .. "  
432. วุนนนนนนนนนนนน [28] : "นกแมนนนนนนนนน ยยังไมออกคุยกับแบมแบมดิ อิอิ"  
433. หนุม [193] : "เอาเร็ว สายจะหลุดแลว"  
434. ลินดา +O [99] : "ไมเปนไรคะ"  
435. บักจอย O-> [136] : "ก็อยากไปอยู"  
436. tp [19] : "ฮัลโลๆๆ .."  
437. บักจอย O-> [136] : "ถาไปหาเชอร่ีนะครับ"  
438. NOKMAN [139] : "แบมแบมสวยเหรอ"  
439. น้ําฝน [99] : "บาย บาย ถามีนโปจะอยุตอฝนไมวานะแตฝนจะออก"  
440. Minpo [115] : "น้ําฝนไปไหนแลวครับ"  
441. แนน [147] : "สายอะไรคะ จดเบอรไมทันนะ"  
442. วุนนนนนนนนนนนน [28] : "สวยดิอิอิ"  
443. น้ําฝน [99] : ""  
444. ลินดา +O [99] : "ถาลินเมลลไปชาก็ตองขออภัยไวณท่ีน่ีนะคะ"  
445. Minpo [115] : "ทําไมละครับ"  
446. ลินดา +O [99] : "แมร่ีดุนะ"  
447. tp [19] : "ซาหวาดดดดดดดดดด ดี อะ .. "  
448. แบมแบม [247] : "ไมสวยแลวคุยไมได ไมเปนไรอะนกแมนเผอิญมะใชนางงามอะ"  
449. NOKMAN [139] : "หนายยยยยยอยูไหน"  
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450. น้ําฝน [99] : "โกรษมีนโปแลวออกดีกวา"  
451. หนุม [193] : " 01-6399232"  
452. เพลง +O [235] : "I just logged on .... สวัสดีจา"  
453. tp [19] : "หวักลีกาบบบบบบบบบบบ"  
454. Minpo [115] : "เห็นน้ําฝนบอกไมอยากออกมีนโปเลยตามเขามา"  
455. tp [19] : "หวัดดี เพลง .. "  
456. ลินดา +O [99] : "ลองมาหาจิแมเอามีดอีโตฟนแน"  
457. บักจอย O-> [136] : "ครับผมไมเปนครับแตอยาชานักนะครับเดี๋ยวรอเกอ"  
458. NOKMAN [139] : "มี ฉากงอนกันดวย วุน555555"  
459. tp [19] : "โห .. "  
460.  tp [19] : "นากัว"  
461. เพลง +O [235] : "มีใครอยากคุยกับเราบางหองน้ี ☺"  
462. tp [19] : "หวัดดีเพลง"  
463. วุนนนนนนนนนนนน [28] : "I just logged on .... สวัสดีจา"  
464. หนุม [193] : "แลวเบอรแนนละครับ"  
465. บักจอย O-> [136] : "โฮโหดลาย"  
466. Minpo [115] : "รักเกดิในตลาดมีน"  
467. แบมแบม [247] : "ไมไดงอนอะ บอกไวกองนะนกแมน"  
468. เพลง +O [235] : "อือดีจาtp☺ "  
469. NOKMAN [139] : "ครบทุกรสชาต"ิ  
470. แบมแบม [247] : "เดี๋ยวจาวาหลอกลวง และแหกตากันอะ"  
471. tp [19] : "ดีกั๊บบบบบบบบ"  
472. วุนนนนนนนนนนนน [28] : "เหอๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ตานกแมนนนนนนเอย พ่ีทําจายยงัไมไดอีกนะ อิอิ"  
473. แนน [147] : "ตอนน้ีโทรคุยคงไมไดหลอกนะเพราะท่ีบริษัทโทรออกไมไดคะ"  
474. ลินดา +O [99] : "เปนกรรมพันธุดวยนะคะแมดุลูกกด็"ุ  
475. เพลง +O [235] : "เลนท่ีใหนเหรอคะ☺ "  
476. tp [19] : "เพลง ใชชื่อเพลง ทุกทีท่ีเลนอะปะ .. "  
477. Minpo [115] : "น้ําฝน"  
478. tp [19] : "แถวๆงามวงศวานอะ .. เพลงหละ .. "  
479. วุนนนนนนนนนนนน [28] : "ไปดีกาาาาาาาาาาาาาา บายนะ แบมมมมมม นกแมนนนนนนนน "  
480. หนุม [193] : "โทรเขาไดนะครับ"  
481. เนร่ี [176] : "I just logged on .... สวัสดีจา"  
482. NOKMAN [139] : "แบมไมใช อยางท่ีแบมคิดนะ ผมกาํลังกดัแฟนเกาอยู"  
483. วุนนนนนนนนนนนน [28] : "ทําจายยยยยยยยยยยยย ซะ เหอๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ"  
484. แบมแบม [247] : "บายวุนนนนนนน"  
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485. บักจอย O-> [136] : "มีเคยีวปลาวเน๊ียเดี๋ยวหาหมอฉีดยาให"  
486. เนร่ี [176] : "หวัดดีหนุม"  
487. แนน [147] : "เบอรโทรตลอด 24 ชม. หรือเปลาคะ "  
488. เพลง +O [235] : "เพลงเพ่ิงเขามาคะ"  
489. เพลง +O [235] : ""  
490. HUT [147] : "I just logged on .... สวัสดีจา"  
491. แบมแบม [247] : "อาวเหรอ โทษทีอะ"  
492. NOKMAN [139] : "bye วุน"  
493. tp [19] : "หรอ .. เรากอเพ่ิงเขามาอะ ..เพลง .. "  
494. หนุม [193] : "ชายยย"  
495. วุนนนนนนนนนนนน [28] : "เออ แลวคู ฝน กัะมิมโป อะ อยาหวานมาก คนอ่ืนอิจฉา อิอิ"  
496. ลินดา +O [99] : "แหมไมใชหมาบานะคะ"  
497. tp [19] : "เพลงเลนแถวไหนอะ .. ไกลๆกันอะปะ .. "  
498. HUT [147] : "หวัดดีครับ...ทุกคน....(smile) "  
499. วุนนนนนนนนนนนน [28] : "เออ แลวคู ฝน กัะมิมโป อะ อยาหวานมาก คนอ่ืนอิจฉา อิอิ"  
500. NOKMAN [139] : "แบมมแีฟน แลวหรือยังครับ"  
501. ลินดา +O [99] : "ตั้มรอแปบนะเดียวมา"  
502. แบมแบม [247] : "ดีฮัท"  
503. เนร่ี [176] : "หวัดดีๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ"  
504. วุนนนนนนนนนนนน [28] : "บายยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย"  
505. วุนนนนนนนนนนนน [28] : "! I just logged off ... บายบาย!"  
506. บักจอย O-> [136] : "ออโทษทีเหนบอกวาดุนะ"  
507. แบมแบม [247] : "มายมีอะนกแมน"  
508. เพลง +O [235] : "ท่ีบานคะใกลมั่ยละคะ"  
509. บักจอย O-> [136] : "บ"  
510. tp [19] : "เพลง พิมพ ชาเนอะ .. ฮิฮิ .. "  
511. แนน [147] : "งั้นกลับถึงบานจะโทรไปคุยดวยนะคะ"  
512. NOKMAN [139] : "อาววว กอสวยด"ิ  
513. tp [19] : "สงสัยจะใกลอะนะ ..แหะๆ ง. "  
514. บักจอย O-> [136] : "ไปไหนครับ"  
515. ลินดา +O [99] : "I just logged on .... สวัสดีจา"  
516. ลินดา +O [99] : "มาแลวตัม้"  
517. หนุม [193] : "แลวจะถงึกี่โมงละจะกลับไปรอ"  
518. NOKMAN [139] : "จะจีบแบม จะจีบแบม"  
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519. แนน [147] : "ตอนน้ีก็คุยกนัอยางน้ีไปกอนนะคะ"  
520. แบมแบม [247] : "เหอๆๆๆ นกแมน"  
521. บักจอย O-> [136] : "ยินดตีอนรับอีกคร้ังครับ"  
522. หนุม [193] : "สายจะหลุดแลวนะครับ"  
523. แบมแบม [247] : "อยาเลยอะ เดี๋ยวคยุมะไดนาน"  
524. แนน [147] : "โทรศัพทไมอยูกับตัวหรือคะ ถึงตองไปรอ"  
525. NOKMAN [139] : "ทามมายยยยยย"  
526. ลินดา +O [99] : "แลวตอนน้ีตั้มเลนท่ีหนาย"  
527. เพลง +O [235] : "โทษทีเราไปทําธุระนิดหนอย"  
528. tp [19] : "แถวไหนอะ .. เพลง .. ปอมปราบ อะปะ .. "  
529. บักจอย O-> [136] : "พอจะมีเบอรโทรไหม"  
530. แนน [147] : "สายอะไรหลุดคะสงสัยมาก สายไฟหรือเปลา"  
531. บักจอย O-> [136] : "เลนอยูท่ีทํางานครับ"  
532. tp [19] : "บานเพลงนะ .."  
533. แบมแบม [247] : "เปนเพ่ือนดีกาอะ นกแมนยืดยาวกา"  
534. หนุม [193] : "แนนครับโทรมาเลยผมรอบายๆ"  
535. เพลง +O [235] : "แหมวาเราพิมพชาเหรองอนแลวนะ"  
536. tp [19] : "เรายังงวงอยูเล"  
537. ลินดา +O [99] : "แลวตั้มแนใจปาววาเมลลน้ีไมผิดเดียวลินพิมพไปผิดหนาแตกนะ"  
538. HUT [147] : "หวัดดีครับ...ทุกคน.... (smile)"  
539. หนุม [193] : "แนนครับวาอยางไรครับ"  
540. tp [19] : "พิมพ ชา เน่ีย ..เราอาจจะชมกอไดอะ ..ฮิฮ.ิ. ชาแตชัวรงะ ..ไมเหมือนเรา เร็วตะวาผิดบอยอะนะ.."  
541. NOKMAN [139] : "เพ่ือน อีกละ เบ่ือๆๆๆๆๆๆๆ"  
542. ลินดา +O [99] : "ท่ีสถานีดับเพลิงเน่ียนะ"  
543. แนน [147] : "แลวจะโทรไปหานะคะ"  
544. เพลง +O [235] : "tpบานอยูแถวใหนคะ"  
545. แบมแบม [247] : "ไมอะ นกแมน"  
546. บักจอย O-> [136] : "ก็ลองดูซเิดี๋ยวจะเขาไปเช็ค"  
547. แบมแบม [247] : "นกแมนขายขนมจีบมากี่ท่ีแลวอะ"  
548. tp [19] : "อยูนนท จา .. เพลง .. แลวเพลงหล"  
549. NOKMAN [139] : "นานะ แบมแบม"  
550. tp [19] : "เฮออ .. ดูดิ ..เราเผลอ กด เอ็นเตอร กอนพิมพเสร็จอีกแระ .. อิอิ"  
551. บักจอย O-> [136] : "ครับผมในบริษัทครับไมใชในสถานีดบัเพลิง"  
552. ลินดา +O [99] : "แหมตองรอใหลินหนาแตกกอนใชไหมเน่ีย"  
553. เพลง +O [235] : "อยูบางพลีรูจักอะปาว"  
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554. yoyi [91] : "I just logged on .... สวัสดีจา"  
555. หนุม [193] : "บาย บาย อยาลืมโทรมานะครับจะรอรอนานไมดีนะครับ"  
556. HUT [147] : "แอมมมมมมมมมม............"  
557. ลินดา +O [99] : "ออหรอ"  
558. แบมแบม [247] : "มะอยากเปนลูกคาขนมจีบ"  
559. NOKMAN [139] : "i swear แบมแบมคนเดยีว"  
560. แนน [147] : "จะกลับบานหรือยังคะ แตแนนยังไมกลับนะจะกลับประมาณ 18.30 น."  
561. yoyi [91] : "ด"ี  
562. HUT [147] : "(เฉย) "  
563. แบมแบม [247] : "ฮัท หวัดด"ี  
564. NOKMAN [139] : "นะครับ แบมแบม"  
565. tp [19] : "บางพลี .. เคยไดยิน นะ เพลง ตะวา ไมเคยไปอะ ..ไกลจากนนท มั๊ย เพลง .."  
566. แนน [147] : "ประมาณ 20.00 น.นะคะ"  
567. บักจอย O-> [136] : "ไมใชยางน้ันจะไดรุวาเมลลยังอยูหรือปลาว"  
568. แบมแบม [247] : "เดี๋ยวฟาผาลงหัวหรอกอะนกแมนสาบถสาบานเน่ีย"  
569. ลินดา +O [99] : "ใชชื่อน่ีประจํารึเปลาคะตัม้"  
570. HUT [147] : "......( ดูอยูเฉยๆ )..... (เฉย)"  
571. เพลง +O [235] : "ก็ใกลอยูนาจงัหวดัสมุทรปราการ"  
572. tp [19] : "แลววันน้ีเพลงทํารัยมั่งอะเพลง ท้ังวันนะ..เรา นอนน นอนๆ ๆ อะ..แหะๆ ..เพ่ิงจะตื่นเน่ียแหละ .. "  
573. หนุม [193] : "อยางลืมโทรมานะครับ จะรออยาใหรอนานนะ"  
574. แบมแบม [247] : "ฮัท จะไมคุยเหรออะ หือออ"  
575. HUT [147] : "...................................... (เฉย)"  
576. NOKMAN [139] : "มายยยกลัวเพ่ือความรัก (love 2)"  
577. tp [19] : "ออๆๆ .. นึกออกแระ .. ท่ีๆมี นก นางนวล เยอะๆ ใชปะ เพลง .."  
578. ลินดา +O [99] : "ถาลินจําไมผิดนะลินเคยเจอตัม้แลวแตลินไมไดทัก"  
579. หนุม [193] : "บายยย...."  
580. บักจอย O-> [136] : "สวนมากใชชื่อน้ีครับบักจอยเน๊ียและ"  
581. แนน [147] : "เดินทางระวงันะคะ"  
582. เพลง +O [235] : "อุยเปนผูชายทําไมเอาแตนอนละคะเน่ีย"  
583. บักจอย O-> [136] : "แนใจนะ"  
584. ลินดา +O [99] : "ตั้มไดเงนิเดือนเทาไรอะ"  
585. แนน [147] : "ไดยินเสียงแลวอยาตกใจนะคะ"  
586. บักจอย O-> [136] : "ผมเพ่ิงจะเขามาเลนไดไมถงึเดือนเลย"  
587. tp [19] : "เรา กองี้แหละ เพลง . .บางที นึกๆอยากจะนอนๆ.. กอนอนอะ .บางทีกอ ออก ตะลอน ทางง วัน.."  
588. เพลง +O [235] : "จําสับสนหรือปาวtp"  
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589. ลินดา +O [99] : "ไมแนใจอะต้ัม"  
590. แบมแบม [247] : "อะหนานะ นกแมน เดี๋ยวเปลืองขนมจีบแยอะ จะไดเอาไววางขายหนาสาวอ่ืนอะ"  
591. NOKMAN O-> [139] : "I just logged on .... สวัสดีจา"  
592. บักจอย O-> [136] : "เกือบ100000000000นะ"  
593. Kryro [147] : "I just logged on .... สวัสดีจา"  
594. NOKMAN O-> [139] : "กอได แบมแบม"  
595. Kryro [147] : "หวัดดคีรับ...ทุกคน.... (smile)"  
596. tp [19] : "สงสัยอะ ..แหะๆ .. สมองเราย่ิงเบลอๆ อะ .. อออออ .. นึกออกแรวว .. น่ันมันบางปู อะ .. ฮิฮิ .. 
จําไดแรว"  
597. ลินดา +O [99] : "ลินเลนเกือบทุกวันไมแนนะ"  
598. เพลง +O [235] : "tpเรียนหรือทํางานคะ"  
599. บักจอย O-> [136] : "9600บาท ตอเดือนนะครับ"  
600. แนน [147] : "หนุมไมอยูแลว แนนก็ไปแลวนะคะ"  
601. แบมแบม [247] : "ฮัท หวัดดีมาสามรอบแลว"  
602. tp [19] : "เรา ทํางาน อะเพล .. แลวเพลง หละ .. เรียนอยูอะดิ .. ใชปะ .."  
603. Kryro [147] : "......( ยังด.ู.แตจะไมเฉย )....."  
604. ลินดา +O [99] : "คาเทอมลินแพงกวาอีก"  
605. แบมแบม [247] : "นกแมนทํางานหรือเรียนอะ"  
606. แนน [147] : "! I just logged off ... บายบาย!"  
607. tp [19] : "เพลงๆ .. เพลง มาแ"  
608. ลินดา +O [99] : "ตําแหนงอะไรอะตั้ม"  
609. เพลง +O [235] : "ท่ีทํางานคงหยุดเสารอาทิตยซินะ"  
610. Kryro [147] : "ดีจาาาาาาาาาาาาาาาาาา.............. แบมๆ......(เฉย) "  
611. บักจอย O-> [136] : "เหรอครับแลวเกีย่วอะไรกับคาเทอมครับ"  
612. tp [19] : " อิอิ .. กดผิดอีกแระ เรา .. ฮิฮ"ิ  
613. NOKMAN O-> [139] : "ทํางานครับ "  
614. แบมแบม [247] : "แบมทักไปตั้งหลายรอบแลวอะฮัท"  
615. แบมแบม [247] : "ทํางานไรเหรอนกแมน"  
616. tp [19] : "บางเสาร กอมีงานนะเพลง .. แตวาเสารน้ีไมมีอะ .."  
617. NOKMAN O-> [139] : "ออกแบบ บานใหคนอยูคับ"  
618. Kryro [147] : "โทษทีจะ.....แบมๆ.."  
619. tp [19] : "เพลงรูปะ .. แตกอน เรากอเคยๆ นึกๆวาจะใชชื่อ เพลง เวลา แชท อะ .. "  
620. ลินดา +O [99] : "ก็คาเทอมลินแพงกวาเงินเดือนตั้มนะสิ"  
621. เพลง +O [235] : "อือขยันทํางานนะเอาใจชวย"  
622. บักจอย O-> [136] : "ก็ดับเพลิงนะครับตาํแหนงเล็กๆแตใจไมเล็กนะ"  
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623. NOKMAN O-> [139] : "สนใจไหมแบมแบม"  
624. แบมแบม [247] : "แลวทําไรอยุอะฮัท"  
625. นกแมนขี้จุ ออิ [28] : "I just logged on .... สวัสดีจา"  
626. แบมแบม [247] : "สถาปนิกอะเหรอ นกแมน"  
627. ลินดา +O [99] : "ถาใจเล็กก็ทําไมไดอยูแลว"  
628. tp [19] : "แลวเพลงหละ .. ทํางาน หรือวา เรียน รัย ท่ีไหนอะ .. เพลง .."  
629. แบมแบม [247] : "อิๆๆมีคนวายกแมนข้ีจุแลวอะ แกตัวไปกแ็ลวกันนะนกแมน"  
630. NOKMAN O-> [139] : "yes"  
631. บักจอย O-> [136] : "ลินเรียนละดับไหนแลวเน๊ีย"  
632. ลินดา +O [99] : "เปนลินใหตายก็ไมทํากลัวรอย"  
633. บักจอย O-> [136] : "คอบคุณครับ"  
634. ลินดา +O [99] : "ป.6เอง"  
635. เพลง +O [235] : "เออtpรูจักบางปูดวยเหรอใกลบานเราแลวนะ"  
636. แบมแบม [247] : "ฮัท ไปไหนแลวอะ"  
637. NOKMAN O-> [139] : "ครายยยยยยยยยยใจราย วาเรา"  
638. บักจอย O-> [136] : "เลนคอมเกงเหมือนกันนะ"  
639. tp [19] : "รูสิ .. เราเคยไปบางปู อะ เพลง .. ไปดูนกนางนวล .. สวยดี .. "  
640. บักจอย O-> [136] : "เพลงเพราะดีนะ"  
641. ลินดา +O [99] : "ก็บานเปนรานคอมน่ีไมเกงไดไงเลนทุกวัน"  
642. Kryro [147] : "......( ดูอยูเฉยๆ )....."  
643. เพลง +O [235] : "เพลงเรียนอยูคะไมไดทํางาน"  
644. คิกๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ [28] : "I just logged on .... สวัสดีจา"  
645. Kryro [147] : "แบมๆ มานานยังอะครับ"  
646. NOKMAN O-> [139] : "งั้น คุณคุยกับ hut เถอะ ในเมื่อจายยยคุณไมอยูกับผม"  
647. tp [19] : "เราไมนา นอน มากเลยยย วันเน๊ียะ .. ดูดิ .. เลยออกอาการสลึมสลือ เลยอะ .. ฮิฮิ .. "  
648. แบมแบม [247] : "เพ่ิงมาเมื่อตอนหกโมงอะฮัท"  
649. Kryro [147] : "ไมทํา OT เหรอวันน้ีนะ......."  
650. บักจอย O-> [136] : "เหรอถาผมยากไดสักเครืองนึงละ"  
651. NOKMAN O-> [139] : "(cry 3 beer 2)"  
652. อกหกัตามเคย [28] : "I just logged on .... สวัสดีจา"  
653. tp [19] : "หรอๆๆ .. งั้นกออวยพร ใหเพลง เรียนจบเร็วๆ ไดเกรด ดีๆ เหมือนกันอะ .. "  
654. แบมแบม [247] : "วันน้ีอะทําแลวฮัท วันน้ีเลิกคร่ึงวันงัยก็ทําโอทีไปชม.นึงอะ กลับมาเมื่อตอนบายสามอะ"  
655. Kryro [147] : "ดีครับ......NOKMAN...... (smile)"  
656. เพลง +O [235] : "สาธุ (งอน)"  
657. แบมแบม [247] : "นกแมน ไมขายขนมจีบอะนกแมน"  
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658. กากกกกกกกกกกกก [28] : "I just logged on .... สวัสดีจา"  
659. NOKMAN O-> [139] : "สงสาร ตัวเองงงงงงงงง"  
660. ลินดา +O [99] : "รานเน็ตคะไมใชรานขยคอม"  
661. Kryro [147] : "แลว..แบมๆ..ทานขาวยัง....."  
662. ลินดา +O [99] : "แตถาจะเอาก็ไดนะแตแพงนะจะบอกไวให"  
663. NOKMAN O-> [139] : "โทษ ยังไงผมกอไมชอบผูชายครับ"  
664. แบมแบม [247] : "ทานไปเมื่อตอนสามโมงอะฮัทตอนกลับมาอะ"  
665. tp [19] : "เพลง .. แลวเพลง จะเรียนจบเม่ือไหร อะ .. เพลง .. "  
666. บักจอย O-> [136] : "เหรอครับขอโทษที"  
667. บักจอย O-> [136] : "คอบคุณครับ"  
668. Kryro [147] : "ดีครับ....อกหัก......กากกกกกกกกกก............ (smile)"  
669. เพลง +O [235] : "ปหนาคะ ☺"  
670. บักจอย O-> [136] : "แลวจะติดตอไดไงครับ"  
671. tp [19] : "น่ีๆ ..เพลง .. เพลง เขามาเลนท่ีน่ี หองน้ีบอยมั๊ย อะเพลง .. เราไมเคยเห็นเพลงเลยอะ .. "  
672. NOKMAN O-> [139] : "จะปายยยยยยย บวช"  
673. ลินดา +O [99] : "แลวเมื่อไรจะหาแฟนไดละตั้ม"  
674. ลินดา +O [99] : "แนใจนะวาจะซื้อ"  
675. Kryro [147] : "แลววันน้ีเปนไงม่ังอะ..แบมๆ..."  
676. NOKMAN O-> [139] : "เขาพรรษา เน้ียแหละ"  
677. บักจอย O-> [136] : "ยังอีกนานครับใครจะมาสน"  
678. tp [19] : "I just logged on .... สวัสดีจา"  
679. เพลง +O [235] : "แสดงtpเขามาเลนบอยซินะ"  
680. บักจอย O-> [136] : "ครับผม"  
681. tp [19] : "แหะๆ .. เพ"  
682. tp [19] : "แหะๆ .. เพ"  
683. แบมแบม [247] : "งานเหรออะ ไปไมถึงไหนเทาไรเลยอะ ฮทั แบบวาจับงานหลายอยางนะ เลยมะไดดีซกั 
กะอยาง"  
684. ลินดา +O [99] : "ไมเห็นเหมือนลินเลยตามมาขายขนมจีบกันไมเวนแตละวัน"  
685. tp [19] : "แหะๆ .. เพลง แชง เราปะเน่ีย .. เราหลุดเลยอะ .. อิอิ"  
686. แบมแบม [247] : "นกแมน โมทนาสาธุอะ ใหไดบุญเยอะๆๆ"  
687. tp [19] : "จันทร ถึง ศุกร กอบอยอะ .. เพลง สวนเสาร ทิตย กอบางทีอะนะ .. "  
688. เพลง +O [235] : "tpเปนรายหงะ"  
689. NOKMAN O-> [139] : "และทุกๆคนกอเขากันไดดี ยกเวนเรา(beer 6)"  
690. แบมแบม [247] : "ฮัทททท ดอกฝายฝากบอกวาคดิถึงอะ โทรไปหาสามรอบแลวมะตดิ"  
691. Kryro [147] : "อาว..ก็ แบมๆ อะชอบโลเลอะ..............อิอิอิ...."  
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692. tp [19] : "เพลง จบแลวจะทํางานเลยหรอ .. หรือวา จะเรียนตออะ เพลง "  
693. NOKMAN O-> [139] : "55555555555"  
694. NOKMAN [139] : "! I just logged off ... บายบาย!"  
695. บักจอย O-> [136] : "คนสเนหแรงก็อยางเน๊ียแหละ"  
696. Kryro [147] : "....ลอเลนนะจะ..... (haha)"  
697. ลินดา +O [99] : "เทาท่ีนับนะก็ประมาณ15คนนะ"  
698. เพลง +O [235] : "เออเราจบปริญญาแลวก็คงตองทํางานแลวหละ"  
699. แบมแบม [247] : "ฮัท ไหงมาวางี้อะ โกรธธธธธธธธ"  
700. tp [19] : "หรอ .. ๆ เรายังอยากตอโทรเ"  
701. แบมแบม [247] : "งานไมทําเจานายก็เชิญออกอะจ"ิ  
702. บักจอย O-> [136] : "ผมคนไมหลอพอก็ไมรวยแตมีกิน"  
703. tp [19] : "เรายังอยากตอโท เลยอะเพลง ตะวาตองทํางานกอนอะ ..แหะๆ .. มะมีกะตงัค .. ฮิฮ ิ.."  
704. บักจอย O-> [136] : "อ่ืมดแีลวท่ีมีคนสนเราดีกวาไมมีใครสน"  
705. ลินดา +O [99] : "แมก็ไมรวยพอก็ไมรวยแตลูกสวยก็พอไปไดนะ อิอิ"  
706. tp [19] : "แถว ๆ บางพลี ท่ีทํางานนาจะเยอะเนอะ .. โรงงานอุตสาหกรรมกอเยอะ อะ .. เพลง .."  
707. เพลง +O [235] : "เหมือนกันเงย"  
708. Kryro [248] : "อาว...แบมๆ..เจอ..ดอกฝาย..ตอนไหนอะ.."  
709. tp [19] : "เพลง นาจะหางานงายนะ .."  
710. tp [19] : "เพลง .. คิดวา ตวัเอง อยากจะทํางานดานไหนอะ เพลง .. "  
711. เพลง +O [235] : "ทําไมคิดวางั่นหละจะ"  
712. ลินดา +O [99] : "ชมตัวเองมากไปไหมหนอ"  
713. Kryro [248] : "..โอๆๆ....แบมๆ..อยาโกรธนะ..ลอเลนหนอยเดียวเองอะ.... (flower haha)"  
714. แบมแบม [247] : "อยูในไอซีคิวงะ ฮัทฝายอะ"  
715. neo O-> [197] : "I just logged on .... สวัสดีจา"  
716. ลินดา +O [99] : "เดียวมานะแมเรียก"  
717. บักจอย O-> [136] : "กินขาวเย็นหรือยังนะระวังปวดทองนะ"  
718. บักจอย O-> [136] : ""  
719. neo O-> [197] : "ลินดาข้ีจุๆ ๆๆๆๆๆๆๆๆๆ"  
720. บักจอย O-> [136] : "ครับจะรอ"  
721. Kryro [248] : "ตอนน้ี...แบมๆ..เลน icq อยูเหรอ........"  
722. neo O-> [197] : "ลินดาจะหน้ีไปใหน"  
723. แบมแบม [247] : "เปดพอดี๊เจอยายฝายอะฮัท"  
724. tp [19] : "แลว เพลง คิดวา ทํางานอีกนาน ปะ ..ถึงจะตอโท อะ .. "  
725. neo O-> [197] : "มุ๘เกานะ"  
726. เพลง +O [235] : "มาแลวเหรอจะประกาศหาอยูพอด"ี  
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727. tp [19] : "แลวเพลง ชอบ สาขาท่ีตวัเองเรียนอยูอะปะ .. เพลง .. "  
728. nick [189] : "I just logged on .... สวัสดีจา"  
729. เพลง +O [235] : "ชีวิตคือส่ิงไมแนนอน ☺"  
730. เต O-> [78] : "I just logged on .... สวัสดีจา"  
731. tp [19] : "เรา อะ.. ชอบพวก ดนตรี ศิลปะ รัยเงีย๊ะ  ตะวา ตองมาเรียนดานไฟฟาอิเลคทรอนิคส อะ.. ดูด.ิ. "  
732. nick [189] : "หวัดดีคาบบบ...☺ "  
733. เพลง +O [235] : "เราใหนายทายวาเราเรียนสาขาอะไรเอย"  
734.  tp [19] : "ชายย แรวว .. เพลงพูดถูกอะ .. ชีวติคือส่ิงไมแนนอน .. ฮิฮิ .. เพลงเน่ียนาจะไปเรียนพวกปรัชญา 
เนอะ .."  
735. tp [19] : "ปรัชญาเรา กอชอบเรียนอะ .. "  
736. por +O [1] : "I just logged on .... สวัสดีจา"  
737. แบมแบม [247] : "ฮัททททท"  
738. tp [19] : "สาขา หรอ .. กอพวก คหกรรม ทําอาหาร .. หรือไมกอ ดาน ไฟฟา .. หรือวาพวก ศลิปะ อะ .."  
739. บักจอย O-> [136] : "ไปละจะใชเครืองเดียวมานะเชอรี"่  
740. nick [189] : "ฮาโหลpor"  
741. บักจอย [136] : "! I just logged off ... บายบาย!"  
742. por +O [1] : "สวัสดีคะ☺ "  
743. tp [19] : "จิงอะปะ .. เพลง .. ฮิฮิ .. ไมนาจะเปน พวก บัญชี หรือวา บริหารอะ .. "  
744. เพลง +O [235] : "หนาตาเราไมเขาพอจะเรียนปรัชญาดอก"  
745. nick [189] : "สบายดีมั้ยจะตอนน้ี"  
746. ลินดา [99] : "I just logged on .... สวัสดีจา"  
747. nick [189] : "อยูท่ีไหนเอย นิคอยูท่ีบานครับ"  
748. tp [19] : "หรอ .. ไมเห็นจะเกี่ยวกะ หนาตาเลยอะเพลง .. ฮิฮ ิ.. เรียนปรัชญาอะ .."  
749. por +O [1] : "ใครวางบางคะ☺ "  
750. เพลง +O [235] : "อุยถูกสองขอเลยหละตวัเอง"  
751. ลินดา +O [99] : "I just logged on .... สวัสดีจา"  
752. nick [189] : "อาว por ไมคุยกันแรวหยอ"  
753. tp [19] : "สอง ขอไหนอะ .. เพลง .. "  
754. แบมแบม [247] : "ฮัท หายไปไหนแระ"  
755. ลินดา +O [99] : "อาวไปแลวหรอตั้ม"  
756. nick [189] : "หวัดดี ลินดา HI !"  
757. por +O [1] : "คุยคะnick☺ "  
758. เพลง +O [235] : "ก็มีแตคนทักวาเราเรียนสาขาการโรงแรมนี่หนา"  
759. ลินดา +O [99] : "หวาดดคีะนิค"  
760. tp [19] : "แลวเพลง เรียน สาขารัยอะเพลง .. "  
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761. Kryro [212] : "โทษทีจะ.....พอพ่ีเราจะใช Tel. อะครับผม....."  
762. เพลง +O [235] : "ก็บัญชีตอนปวสและบริหารตอนน้ีงยั"  
763. เพลง +O [235] : "เปนหมอดูหรือปายเน้ีย"  
764. แบมแบม [247] : "ออ งั้นเหรอฮัท"  
765. por +O [1] : "จะคยุกับใครกันคะ (งอน)"  
766. tp [19] : "หรอ .. อาวว .. เรียนบัญชี กะบริหารหรอ .. ฮิฮิ .. "  
767. Kryro [212] : "วันน้ีไปดูหนังมั้ย.....ไมมีเพ่ือนไปอะ...."  
768. เพลง +O [235] : "เอะพิมพเองหรือปาวเน้ีย"  
769. แบมแบม [247] : "ถามแบมเหรอฮัท"  
770. แบมแบม [247] : "วันน้ีไปดูไมไดอะ แตจะไปพรุงน้ี"  
771. tp [19] : "พิมพ เอง ดิ .. แตวา ตอนแรก เรา เดา วา เพลง ไมไดเรียนดานบัญชี หรือวาบริหารอะ .. แหะๆ ..
เราเดาผิดอะ .. "  
772. Kryro [212] : "เรากค็ุยกับ แบมๆ คนเดียวน่ันแหละ หองเน้ีย......."  
773. ลินดา +O [99] : "มีใครวางจะคยุกับลินบางคะเน่ีย"  
774. tp [19] : "ปกติ พวกบริหาร หรือวา บัญชี เคานาจะพิมพ เร็วกวาน้ีน่ีนา .. ฮิฮิ .. "  
775. Kryro [212] : "ไปกับใคร ท่ีไหน เมื่อไร...............( เปนชุด )"  
776. เพลง +O [235] : "อะเหรอเขาจัยผิดนิดหนอย"  
777. ลินดา +O [99] : "porเราคยุดวยสิ"  
778. tp [19] : "ฮื่อๆๆ .. รูแระ .. เพลง อาจจะพิมพเร็วอะ .. ตะวา คิดชาไปหนอยอะ .. ฮิฮิ .. "  
779. tp [19] : "ฮื่อๆๆ .. รูแระ .. เพลง อาจจะพิมพเร็วอะ .. ตะวา คิดชาไปหนอยอะ .. ฮิฮิ .. "  
780. แบมแบม [247] : "อยานอยใจจิฮัท แบมจะไปดูพรุงน้ีอะนัดเพ่ือนไวไปดู ลารา ครอฟทอะ"  
781. por +O [1] : "มีใครวางบางคะ☺ "  
782. Kryro [212] : "เออ.....แลว แบมๆ เจอ..ดอกฝาย..ตอนกี่โมงอะ"  
783. tp [19] : "เรียนบัญชี บริหาร หรอ . . นาจะหางานงายอะเพลง .."  
784. แบมแบม [247] : "ไปกับเพ่ือนผูหญิงท่ีเรียนมาดวยกันอะ"  
785. por +O [1] : "ลินดาสวัสดคีะ" "  
786. แบมแบม [247] : "เน่ียอะ ตอนน้ีอะ"  
787. เพลง +O [235] : "อือใชเลย(อมยิ้ม)"  
788. แบมแบม [247] : "แบมบอกใหเขามาหองสามแลวไมมาอะฝายอะ"  
789. ลินดา +O [99] : "หวาดดpีor"  
790. tp [19] : "เพลง .. ดีใจท่ีไดรูจักเพลงอะ .. "  
791. ลินดา +O [99] : "porเรียนอยูปะ"  
792. por +O [1] : "ช/ญ☺ "  
793. เพลง +O [235] : "เหมือนกันเลยหละ☺ "  
794. tp [19] : "เพลง แลวเมื่อรัย เพลงจะมาเลนท่ีน่ีอีกอะเพลง .. "  
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795. Kryro [212] : "เหรอ.งั้นฝากความคดิถงึ..ดอกฝาย..ดวยนะ... (wink)"  
796. แบมแบม [247] : "จา ฝายวาโทรหาฮัทแลวมะติดอะ"  
797. ลินดา +O [99] : "ถามลินหรอpor"  
798. เพลง +O [235] : "tpอยากใหมาเมื่อไหรละคะ☺ "  
799. tp [19] : "มาบอยมะ .. เพลง หองน้ีอะ .. "  
800. por +O [1] : "จะ"  
801. บักจอย O-> [136] : "I just logged on .... สวัสดีจา"  
802. Kryro [212] : "เรากจ็ะไปดเูหมือนกันอะ...Tomb Raider..อะ เราเปน Gamer อะ........"  
803. บักจอย O-> [136] : "มาแลวครับลินดา"  
804. เพลง +O [235] : "แลวจะเจอtpแนเหรอปาว"  
805. tp [19] : "อยากใหมา เมื่อ เวลาท่ีเพลง อยากจะมาอะ .. ฮิฮิ .. เราเปนคนชอบตามใจคนอะเพลง .."  
806. แบมแบม [247] : "เร่ืองเดยีวกันเลยอะฮัท แบมจะไปดูพรุงน้ี"  
807. Kryro [212] : "โทรมากี่โมงอะ..ไมยอมนัดกอน......."  
808. ลินดา +O [99] : "9yh,wxwso,k"  
809. tp [19] : "เจอด.ิ. เราจะมาบอย ชวง จันทร ถึงศกุรอะเพลง .. ตะวา เวลาไมคอยจะแนนอนนะเพลง .. "  
810. บักจอย O-> [136] : "โทษทีเมื่อกีใ้ชเคร่ืองนะ"  
811. ลินดา +O [99] : "อุย ขอโทษคะพิมพ"  
812. ลินดา +O [99] : "ตั้มไปไหนมา"  
813. แบมแบม [247] : "ถามใหฮัทแลวจะ"  
814. por [1] : "! I just logged off ... บายบาย!"  
815. tp [19] : "แตวา เพลงคงจะเรียนอะเนอะ .. ไมนาจะมาไดอะเพลง .. จันทรถึงศุกรนะ .. "  
816. เพลง +O [235] : "เราตองไปแลวนะตองอานหนังสือแลวหละตัวเอง"  
817. บักจอย O-> [136] : "ใชเคร่ืองพิมงานนะ"  
818. แบมแบม [247] : "ประมาณเม่ือ 10-15 นาทีน่ีเองอะฮัท"  
819. tp [19] : "อีกอยาง ถาเพลง เจอเรา ชวง จันทรถึงศุกรนะ .. เพลงอาจจะไมไดคุยกะเราแคสองคนเหมือน
แบบน้ีนะเพลง .. ฮิฮิ .. "  
820. แบมแบม [247] : "ฝายบอก"  
821. tp [19] : "อีก หา นาที สิ เพลง .. คอยไปอะ .."  
822. tp [19] : "นะๆๆ.."  
823. บักจอย O-> [136] : "แลวแมเรียกไปทําไมละ"  
824. Kryro [212] : "ขอบคุณครับ...เราไมไดใช แบมๆ นะ..เดี๋ยวหาวาเราใช แบมๆ ........"  
825. ลินดา +O [99] : "แลวน่ีจะใชอีกไหมเน่ีย"  
826. เพลง +O [235] : "okคะ ☺"  
827. ลินดา +O [99] : "ไปดื่มนมคะ"  
828. แบมแบม [247] : "ไมไดวาใชซกัหนอยอะฮัท"  
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829. บักจอย O-> [136] : "คงไมแลวมัง้"  
830. แบมแบม [247] : "คิดมากไปไดอะ ก็ยายฝายมะยอมมาน่ีอะ"  
831. ลินดา +O [99] : "ตั้มจะเลนอีกนานไหม"  
832. Kryro [212] : "แบมๆ ก็คยุกับเพ่ือนไปอะแหละ.....ไมตองเปนลามหรอก.."  
833. บักจอย O-> [136] : "ดีเปนเด็กดีน่ีกินนมจะไดโตไวๆ"  
834. tp [19] : "เพลง .. ๆ .. เพลง มาเลนคร้ังน้ีคร้ังเดียว แรวกอจะไมมาอีกแลวหรอ .."  
835. ลินดา +O [99] : "ท้ังบริษทัมีอยูเคร่ืองเดียวรึเปลาเน่ีย"  
836. Kryro [212] : "ก็เคาไมเขามาเองอะ.....................(เฉย) "  
837. แบมแบม [247] : "ก็คุยกะฮัทกะฝายอะเน่ีย"  
838. tp [19] : "เหลือ อีก ส่ีนาทีอะ .. ฮิฮิ .. นับถอยหลัง .."  
839. บักจอย O-> [136] : "ถึงทุมกวาๆนะ"  
840. ลินดา +O [99] : "จะไดบริจาคไปให"  
841. บักจอย O-> [136] : "ไมหรอก"  
842. tp [19] : "เพลง .. บางที ชวง จันทรถึงศุกร เราอาจจะไมไดใช ชื่อ tp นะ เพลง .."  
843. เพลง +O [235] : "ปาวน้ีคะก็เลนไดบอยๆ ถาวาง"  
844. บักจอย O-> [136] : "ไดกด็ี"  
845. มาไมบอก [165] : "I just logged on .... สวัสดีจา"  
846. Kryro [212] : "อาว.......เหรอ........แลว....ดอกฝาย..คุยกับใครอยูมั่งละ.."  
847. ลินดา +O [99] : "เร่ืองอะไรเสียสตางคเปลาๆ"  
848. มาไมบอก [165] : "หวัดดคีาบพ่ีแบมคนจวย อิอิอิ"  
849. แบมแบม [247] : "มายรูจนิะ ฮัท"  
850. Kryro [212] : "ดีครับ....มาไมบอก.....อิอิอิ.. (smile)"  
851. แบมแบม [247] : "ดีนัทตี้"  
852. tp [19] : "บางที เรา ชื่อ ตะหลิว .. ชื่อ ผีขนุน อะเพลง .. นกกะปูด กอบางทีอะ .. "  
853. ธีรพัฒน O-> [244] : "I just logged on .... สวัสดีจา"  
854. เพลง +O [235] : "แลวเพลงจะรูไดงยัละวาเปนtp (เฉย)"  
855. มาไมบอก [165] : "หวัดดคีาบ kryro"  
856. แบมแบม [247] : "ฮัททท ฝายถามวาวางตอนไหนจะโทรไปหา"  
857. ธีรพัฒน O-> [244] : "ดีครับ"  
858. ลินดา +O [99] : "ก็คุยอีกไมนานนะจ"ิ  
859. ธีรพัฒน O-> [244] : "วางคับ"  
860. ธีรพัฒน O-> [244] : "วางคับ"  
861. Kryro [212] : "ก.็.ตอนท่ีไมได online อะสิ...........อิอิ...."  
862. บักจอย O-> [136] : "ครับผมพอดีออกกะนะ"  
863. tp [19] : "ตะวาเราเลนหองน้ีประจําอะ .. เพลง ถาม หาใครกอไดอะ .. วา เห็น เรามั๊ย ถาเคารูจัก เคากอ
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จะบ อกเพลงเองแหระ .."  
864. ลินดา +O [99] : "ไปไหนแลวอะตั้ม"  
865. แบมแบม [247] : "มารอเบบ๋ีอะจินัทตี"้  
866. บักจอย O-> [136] : "ไวจะเมลลไปหา"  
867. ธีรพัฒน O-> [244] : "มีใครพอท่ีจะคุยกับผมบาง"  
868. เพลง +O [235] : "tpมีเบอรอีเมลลหรือเปลา"  
869. tp [19] : "เพลง เหลือ อีก นาที คร่ึง อะ .. เรา กอจะตองไปเหมือนกัน .. "  
870. ธีรพัฒน O-> [244] : "☺ "  
871. ลินดา +O [99] : "ไดเลยเมลลมาเยอะๆนะ"  
872. มาไมบอก [165] : "ทํานองน้ันแหละคาบ อุอุอุ"  
873. tp [19] : "ใหแลว ตองเมล มา หวัดดี เรา บางนะเพลง .. phusit_tplp@yahoo.com จาาา .."  
874. แบมแบม [247] : "เบบ๋ีจามาเรอนัทตีเ้หอๆๆๆๆ"  
875. ลินดา +O [99] : "แลวเมลลมาบอกดวยวาเมลลน่ีนะถูกรึเปลาอยาใหเราหนาแตกนะ"  
876. บักจอย O-> [136] : "พรุงน้ีก็เขาเชานะจะวางตอนเท่ียงนะ"  
877. มาไมบอก [165] : "มาจคิาบ เหอๆๆๆ"  
878. แบมแบม [247] : "ฮัท ....มาไมบอกอะเคาชื่อนัท มารอแฟนอะ "  
879. ลินดา +O [99] : "เราก็ตอ"  
880. ธีรพัฒน [244] : "! I just logged off ... บายบาย!"  
881. มาไมบอก [165] : "พ่ีแบมกินขาวยังนาาาาาา"  
882. tp [19] : "เหลืออีก นาที นึง แลวอะ .. เพลง .. "  
883. มาไมบอก [165] : "ฮัทถามไรผมปาวคาบ อิอิอิ ผมไมเห็นคาบ โทษทีนะ"  
884. แบมแบม [247] : "กินไปเมื่อบายสามอะ"  
885. NIKI +O [118] : "I just logged on .... สวัสดีจา"  
886. Kryro [212] : "ดีอีกคร้ัง....นัท.....(smile) "  
887. บักจอย O-> [136] : "ครับผมแลวจะเมลลไปบอก"  
888. tp [19] : "จดไวรึยางงงง .. เมลเราอะ .."  
889. ลินดา +O [99] : "พรุงน้ีเราก็มีเรียนพิเศษนะกวาจะเขาก็คงบายนะ"  
890. มาไมบอก [165] : "อันน้ันขาวบาย มะชายขาวเย็นนนนนนน"  
891. เพลง +O [235] : "เรียบรอยแลวคะ"  
892. มาไมบอก [165] : "ออๆๆ ชื่อฮัทเหรอคาบ อิอิอิ หวัดดีคาบฮัท"  
893. tp [19] : "phusit_tplp@yahoo.com นะ "  
894. แบมแบม [247] : "ขาวเยน็เดี๋ยวดูกองอะนัท"  
895. Kryro [212] : "ปาวถามอะ..ไมตองเกรงใจนะ ตามสบายถือซะวาเปนหองของ ..นัท..ก็แลวกนั.......อิอิอิ.."  
896. บักจอย O-> [136] : "ถาเขาคงเจอกันนะหอง3เน๊ียแหละ"  
897. tp [19] : "งั้น เรา คง ตองไปแลวนะ เพลง .. ดีใจท่ีไดคุย กะเพลง .. ตั้ง ชั่วโมงนึงแนะ .. ฮิฮิ .. "  
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898. มาไมบอก [165] : "ผมก็คดิมาตลอดวาเปนหองผมคาบ อิอิอิ"  
899. แบมแบม [247] : "อูยยย มะตฃองไปสอนจระขใหวายนํ้าอะฮัทอิๆๆๆ"  
900. ลินดา +O [99] : "จาแลวจะออกรึยังเน่ีย"  
901. มาไมบอก [165] : "555 พ่ีแบมยังรู เหอๆๆๆ"  
902. tp [19] : "เพลง .. บายยยยย บายยยยย จาาาาา .. ขอใหมีความสุข ทุกๆวันเลยนะ .. "  
903. มาไมบอก [165] : "ใครจะเกงเทาพ่ีสาวผมก็หามีไม อิอิอิ"  
904. Kryro [212] : "แบมๆ......( ตะโกน )......."  
905. บักจอย O-> [136] : "จะกลับแลวครับผมบายครับ"  
906. tp [19] : "! I just logged off ... บายบาย!"  
907. แบมแบม [247] : "น่ีชมหรือปาชดยะ"  
908. แบมแบม [247] : "จาฮัท ไมตองตะโกนจา"  
909. ลินดา +O [99] : "บายคะแลวเจอกัน☺"  
910. เพลง +O [235] : "โชคดีเชนกันจะtp (smile haha wink)"  
911.  NIKI +O [118] : "NIKIคะ"  
912. บักจอย O-> [136] : "เลนใหสนุกนะหลับฝนดีละ"  
913. มาไมบอก [165] : "โชมมมมม แหมมมมมม(อิอิอิ)"  
914. ลินดา +O [99] : "ขอบคุณคะท่ีใหพร"  
915. บักจอย O-> [136] : "ไปจริงๆแลวนะบายบาย"  
916. บักจอย [136] : "! I just logged off ... บายบาย!"  
917. เพลง [235] : "! I just logged off ... บายบาย!"  
918. ลินดา +O [99] : "ไมตองบายมากก็ได"  
919. แบมแบม [247] : "ฮัทททวางาย"  
920. แบมแบม [247] : "มะคอยเชื่อเลยอะ วานองจาโชมมมมม"  
921. ลินดา +O [99] : "วาอยูคนเดียวอีกแลว"  
922. Kryro [212] : "ปาวอะ แคอยากตะโกน....อิอิอิ.."  
923. แบมแบม [247] : "แหมมม ชาวบานเคาแตกตื่นหมดอะฮัท"  
924. มาไมบอก [165] : "ไมเชื่อนองจายแยวจะเชื่อไผนอออออออ"  
925.  NIKI +O [118] : "NIKIคะ(smile haha wink)"  
926. ลินดา +O [99] : "มีใครวางบาง"  
927. มาไมบอก [165] : "อยาตะโกนเลยคาบฮัท พ่ีแบมข้ีโตะจายยยยยยย"  
928. ลินดา +O [99] : "เหงาจังมีใครจะคุยดวยบางเน่ีย"  
929. แบมแบม [247] : "เบบ๋ีมากี่โมงอะนัทตี"้  
930. Kryro [212] : "เดี๋ยวมานะตามหานองสาวกอน....."  
931. มาไมบอก [165] : "มาหนึง่ตุมกาบบบบบบบบ"  
932. x [86] : "I just logged on .... สวัสดีจา"  
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933. x [86] : "จะสงรูปมาเตรียมดู ☺"  
934. มาไมบอก [165] : "อะแฮม...(กะลังจะรองเพลง)"  
935. มาไมบอก [165] : "โด เร มี ฟา ซอล ลา ที โดๆๆๆๆๆ ฮึมๆๆๆๆ"  
936. แบมแบม [247] : "ทุมแลวอะ เบบ๋ียังมะเห็นมา เบ้ียวแลวมางงง"  
937. x [86] : "จะสงรูปมาเตรียมดู"  
938. แบมแบม [247] : "จารอนะฮัทนะ"  
939.  NIKI +O [118] : "NIKIคะ(smile haha wink woman exclaim)q/qq"  
940. ลินดา +O [99] : "มีใครวางคุยกับเราบาง"  
941. แบมแบม [247] : "นัทตี้เอยยย"  
942. มาไมบอก [165] : "พ่ีแบมมมมม ฮาโหลๆๆๆ ไปแยวนาาาา บายบายยยย บายฮัทคาบบบ // คาบบบบบ"  
 
 
 
 



 230

บทสนทนาในหองจะจา 5 วันที่ 2 ก.ค. 44 เวลา 18.00-20.00 น.  
 
1. พริม [4] : "ไมจริงอะ..วันน้ันเราเห็นพาลูกไปหาหมออยูเลย"  
2. R O Y O-> [49] : "นาน สิ พู เบ่ือ อะไร เหรอ แฟน ไมมารับ เหรอ"  
3. dul [171] : "ล ก ล โลภ โกรธ หลง ทําใหโลกวุนวายอยูทุกวันน้ีครับพิมมมมมมม"  
4. dul [171] : "ล ก ล โลภ โกรธ หลง ทําใหโลกวุนวายอยูทุกวันน้ีครับพิมมมมมมม"  
5. POOH BEAR [228] : "ปาว กอไมคุยกันเลย"  
6. R O Y O-> [49] : "ไป โนน...... พริม กลับมา "  
7. พริม [4] : "ขอ mail หนอยสิจะ สาวนอย จะไดสงการดไปให เอาปะ"  
8. R O Y O-> [49] : "คุย กัน มอื ระวิง บอก ไมคุย"  
9. POOH BEAR [228] : "nanmay68@hotmail.com"  
10. R O Y O-> [49] : "พู มีแฟน ยังอะ ?"  
11. พริม [4] : "เอะ..roy นายใหเรายังอะ"  
12. R O Y O-> [49] : "พ่ีพริม เคา จาชวยหาให นะ"  
13. R O Y O-> [49] : "ไร mail เหรอ"  
14. POOH BEAR [228] : "ไมเปนไร"  
15. พริม [4] : "โธถัง..กะละมัง ถงัแตก พ่ีเองยงัหาไมไดเลย"  
16. dul [171] : "พ ห ช ก็คืออักษรท่ีดีครับ พอเพียง รูจกัให เเละชางเขาเถอะครับพิม"  
17. dul [171] : "พ ห ช ก็คืออักษรท่ีดีครับ พอเพียง รูจกัให เเละชางเขาเถอะครับพิม"  
18. dul [171] : "พ ห ช ก็คืออักษรท่ีดีครับ พอเพียง รูจกัให เเละชางเขาเถอะครับพิม" 
19. พริม [4] : "กอรอ roy อยูไง"  
20. พริม [4] : "5555555555555"  
21. R O Y O-> [49] : "ตกลงมีแฟน ยัง ครับ ?"  
22. พิมจา [64] : "อาราย ดุล ยังทายไมเสร็จอีกเหรอ"  
23. R O Y O-> [49] : "เหวอออออออออออออออออ"  
24. R O Y O-> [49] : "เหวอออออออออออออออออ"  
25. พริม [4] : "พู งวงเหรอ นอนตักพ่ีปะ"  
26. พิมจา [64] : "อะ ดุล วามาเลย จาฟงละ"  
27. พริม [4] : "โธเอย ..นองเขานารักยังเงีย้ะ ไมมีไดไง..ตา"  
28. POOH BEAR [28] : "ตกลงจดเมลลไปยังพ่ีพริม"  
29. คะนา [165] : "I just logged on .... สวัสดีจา"  
30. o ROY o O-> [49] : "I just logged on .... สวัสดีจา"  
31. พริม [4] : "เอย...สงสัยนํ้าจะรําเพลิน ไมมาอีกเลย"  
32. พิมจา [64] : "ดีจา คะนาจา จุบบบบบๆๆๆ นึกวาจาไมมีครายมาซะแลว"  
33. o ROY o O-> [49] : "c]h; ruj0fwxfh;p ouj wfh x]jk; 8iy[ s,u r^"  
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34. คะนา [165] : "จุบๆๆๆพิม อิอิ"  
35. พริม [4] : "จดทันจะ..ท่ีรัก แลวจะสงไปใหนะ..รอรับละ"  
36. o ROY o O-> [49] : "แลว พ่ีจดไปดวย เน่ีย ได ปลาว หมี พู"  
37. พิมจา [64] : "คะนาจา พ่ียงบอกวาจาตีกนตะเองอะ ท่ีแอบเลนอะ"  
38. dul [171] : "รูจักพอเพียงก็ไมจนครับสันโดษดีกวา"  
39. dul [171] : "รูจักพอเพียงก็ไมจนครับสันโดษดีกวา"  
40. o ROY o O-> [49] : "สงใหเราดวยนะ พริม"  
41. คะนา [165] : "เห็นพิมเหงาๆเลยเขามาคุยเปนเพ่ือนอะ 5555"  
42. พริม [4] : "คุณมาใหมอีกแลว/ภาษาบาลีเหรอ ..อานบออก"  
43. o ROY o O-> [49] : "รัสเซยี"  
44. พริม [4] : "มายสงหรอกยะ..เบ่ือคนแก"  
45. พิมจา [64] : "ออ เห็นเราดวยเหรอ แสดงวาเปดเคร่ืองอยูสิ ใชปาวจะ"  
46. คะนา [165] : "โห.....ไรอะ มีฝากดวยเหรอ อิอิ "  
47. POOH BEAR [28] : "กอได จดไปแลวตองสงมาดวยนะ"  
48. o ROY o O-> [49] : "หมีพ..จาจบยงั"  
49. พริม [4] : "วาย..ตายแลวนึกวาฝร่ังเศส"  
50. POOH BEAR [28] : "ตกลงพ่ีพริม เปน ญ/ช อะ"  
51. POOH BEAR [28] : "ป1เอง"  
52. พิมจา [64] : "I just logged on .... สวัสดีจา"  
53. o ROY o O-> [49] : "พริม ถามอะไรหนอยสิ ซเีรียส นะ พู ดวย"  
54. พริม [4] : "แนนอนเจาคะ ..พ่ีสาวคนน้ีจะรีบสงไปใหคนแรกเลย"  
55. o ROY o O-> [49] : "พ่ีพริม เปน กระเทย จา"  
56. พิมจา [64] : "น่ีกอรอเพ่ือนๆอยูอะ ไมเห็นมากันเลย ทีเมื่อกลางวันเราเลนไมไดนะ มาเพียบเลยอะ"  
57. POOH BEAR [28] : "จิงปาว รออยูนะ"  
58. พริม [4] : "อาว..โธคุยตงันานไมรูอีก"  
59. dul [171] : "โลภ ฏทุกข โกรธ ก็ทุกข "  
60. POOH BEAR [28] : "กอไมแนไง"  
61. dul [171] : "หลงก็ยิง่จะทุกขใหญเลย"  
62. พิมจา [64] : "จา ดุล ดุลทํางานมากี่ปแลวอะ"  
63. พี่แซว......... [153] : "วาวววววววววววววววววววว!!!!!!!!!!!!!!!!(smile love)"  
64. พิมจา [64] : "คะนาาาาาาาาาาาาา"  
65. พี่แซว......... [153] : "วาวววววววววววววววววววว!!!!!!!!!!!!!!!! (smile love) ☺"  
66. พริม [4] : "กะเทยกอได..เดี๋ยวไปประกวดทิฟฟาน่ีแลวจะชวนไปดู"  
67. พิมจา [64] : "มาอีกละ พ่ีแซว ไปสงบสติอารมณมายงั"  
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68. dul [171] : "ถามมัยละ"  
69. พริม [4] : "ดูนะจะ..ท้ังสองคนเลย"  
70. พิมจา [64] : "กออยากรูอะ วาซมึซับไปแคไหนแลว"  
71. POOH BEAR [28] : "น่ีเหรอ พ่ีพริม"  
72. พิมจา [64] : "เออ อันน้ีคอยนาดูหนอย 5555"  
73. o ROY o O-> [49] : "55555"  
74. POOH BEAR [28] : "พ่ีพริมมีเมลลปาว ขอดวยนะ"  
75. พิมจา [64] : "คนไทยเหรอ พ่ีแซว"  
76. dul [171] : "พอก็คือรูจกัพอเพียง"  
77. o ROY o O-> [49] : "พูด อะไร ไมออก เลย พู"  
78. พริม [4] : "I just logged on .... สวัสดีจา"  
79. POOH BEAR [28] : "หลุดเลยอะ"  
80. พิมจา [64] : "เราถามวาทํางานมากี่ปแลวตะหากนะ ดุล" 
81. พี่แซว......... [153] : "แงม---ซาวตางซาดดดนะครับ"  
82. POOH BEAR [28] : "พ่ีroyขอเมลลืบางด"ิ  
83. [[ TAR ]] [30] : "I just logged on .... สวัสดีจา"  
84. พริม [4] : "ออ..ไดสินองรัก keanaka@i-kool.com "  
85. คะนา [165] : "อืม...."  
86. พิมจา [64] : "พิมวา พ่ีแซวตองมีรูปแบบน้ีเปนกะตั๊กแนเลยอะ"  
87. o ROY o O-> [49] : "spring74@hotmail.com จดเลย จดเลย"  
88. Dul [171] : "จงยินดีท่ีจะเปนผูใหและดีกวาจะรอเปนผูรับ"  
89. พิมจา [64] : "อืมมมมม อาราย คะนาจาาาา"  
90. Dul [171] : "จงยินดีท่ีจะเปนผูใหและดีกวาจะรอเปนผูรับ" 
91. พี่แซว......... [153] : "มีเปนกระตั๊กจริงๆจะ�อือพิมถามไรหนอยไดมะครับ"  
92. พริม [4] : "พูดไมออกเหรอ roy ชวยเอามะ"  
93. คะนา [165] : "ขอทํางานกอนนะจะ พิมจา อิอิ จุบๆๆๆๆ"  
94. [[ TAR ]] [30] : "ฮัลโหล มีใครวาปะครับ คุยดวยใดปะ"  
95. พิมจา [64] : "ไดสิ นิดเดียวนะ ถามเยอะไมตอบอะ"  
96. คะนา [165] : "! I just logged off ... บายบาย!"  
97. o ROY o O-> [49] : "ชวย เลย"  
98. พิมจา [64] : "จา คะนาจา แลวจามาอีกปาว"  
99. พิมจา [64] : "อาว ไปซะละ บายจา คะนา"  
100. [[ TAR ]] [30] : "พิม เหรอ"  
101. พี่แซว......... [153] : "แบบวา--ท่ีพิมเลนอยุ�ใชเบรานเซอรอะไรดูนะ-ไออีเหรอครับ-แลวไออีรุนไหน"  
102. dul [171] : "โอวๆๆๆๆนมโตๆๆๆ555"  
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103. dul [171] : "โอวๆๆๆๆนมโตๆๆๆ555"  
104. dul [171] : "โอวๆๆๆๆนมโตๆๆๆ555"  
105. dul [171] : "โอวๆๆๆๆนมโตๆๆๆ555"  
106. พริม [4] : "I just logged on .... สวัสดีจา"  
107. POOH BEAR [28] : "ตกลงชื่อจงิๆคือพ่ีพริมกับพ่ีroyเลยใชมั๊ย"  
108. พี่แซว......... [153] : "ไออี4 หรือ ไอีอี 5 หรือไออี5.5"  
109. พิมจา [64] : "ดีจา ตาร"  
110. พิมจา [64] : "ไออีอารัยเหรอ พ่ีแซว ไมรูจักอะ"  
111. POOH BEAR [28] : "ทําไมพ่ีพริมหลุดบอยอะ"  
112. น้ําฝน [229] : "I just logged on .... สวัสดีจา"  
113. [[ TAR ]] [30] : "หวัดดีเหมอืนกัน"  
114. พิมจา [64] : "นานๆๆ อีตาดุล ตบะแตกแลวละสิ"  
115. POOH BEAR [28] : "วางยัตอบดวย"  
116. o ROY o O-> [49] : "พ่ี ไมใช ชื่อน้ีหรอกครับ ชื่อน้ี คดิมา สดๆ"  
117. POOH BEAR [28] : "แลวชื่ออะไรหละ"  
118. พริม [4] : "กอของฟรีนินอง..มันกอไมดียังเงีย้ะแหละ"  
119. พี่แซว......... [153] : "ไมรูจักไอีอี�กอินเตอรเน็ตเอกซโพลเลอรืไง--หนาตางนะหนาตางท่ีเลนแชทอยูน่ีไง"  
120. พิมจา [64] : "มายรูอะนะ มีคนเคามาตดิตั้งใหอะ พิมมาทีหลังมรูอะ"  
121. น้ําฝน [229] : "พิม จาาาาาาาาาา หวดัดีจาาาาาาาาา"  
122. พริม [4] : "สด ๆ อะไรยะ เห็นตั้งแตเชาแลว"  
123. dul [171] : "ตบะไมแตกยะ อยางอ่ืนจะแตก"  
124. dul [171] : "ตบะไมแตกยะ อยางอ่ืนจะแตก"  
125. O O-> [105] : "I just logged on .... สวัสดีจา"  
126. พิมจา [64] : "กอไมรูวามัน 4,5 หรือ 5.5 น่ีนา"  
127. POOH BEAR [28] : "อีเมลลใช spring74@hotmail.comหรือเปลา//ตกลงชื่ออะไร"  
128. พิมจา [64] : "ดีจา ฝนจา หายไปไหนมาตัง้านตะเอง"  
129. POOH BEAR [28] : "พ่ีพริมชื่ออะไร"  
130. พริม [4] : "เดี๋ยวมานะ..ออกไปดูหนุม ๆ แปปนึง"  
131. พี่แซว......... [153] : "นองพิมเฮอ------ชวยไดมากเลยครับ-ขอบคุณ"  
132. POOH BEAR [28] : "ของพ่ีพริมใช keanaka@i_kool.comหรือเปลา"  
133. น้ําฝน [229] : "เน็ท เคาลมละพิมจาาาาาา ฝากบอกเพ่ือน ๆ พ่ี ๆ ดวยตอนน้ีเปนปกติแลวอิอิ "  
134. พิมจา [64] : "5555 ไมเปนไร พ่ีแซว ยินดีเสมอ อิอิ"  
135. POOH BEAR [28] : "ตอบกันหนอยสิ"  
136. dul [171] : "ฝนไหนครับน่ี"  
137. dul [171] : "ฝนไหนครับน่ี"  
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138. o ROY o O-> [49] : "ชื่อ ปง ครับ"  
139. POOH BEAR [28] : "ไมตอบจะกลับบานแลวนะ"  
140. พิมจา [64] : "แลวเคาดูไดท่ีไหนละ บอกมาสิ จาไดเขาไปดใูหอะ วา 4 , 5 หรือ 5.5"  
141. POOH BEAR [28] : "นับ1-10"  
142. o ROY o O-> [49] : "ถามใคร พู"  
143. น้ําฝน [229] : "ก็นํ้าฝน อะ ดุล มีไหนอีกเหยอ"  
144. พิมจา [64] : "จา ฝนจา งั้นกอไดเจอกันเหมือนเดิมแลวสิ"  
145. พิมจา [64] : "กะลังทบทวนอยูมาง แบบวามีหลายฝนอะ 55555"  
146. o ROY o O-> [49] : "พู เลนท่ีไหน คะ ถึง ตอง กลับบาน"  
147. POOH BEAR [228] : "กอท้ังคูอะ พ่ีroy อีเมลลื spring74@hotmail.comใชปาว"  
148. dul [171] : "ไมรูซิครับมีหลายฝนนะครับ"  
149. dul [171] : "ไมรูซิครับมีหลายฝนนะครับ"  
150. พริม [4] : "วายชื่อคุณปงเหรอ..อิๆๆๆๆ"  
151. น้ําฝน [229] : "จา จะไดเจอเหมือนเดิมแลว คดิถงึจังเลย "  
152. POOH BEAR [28] : "เดอะมอลลราม ตกลงพ่ีroyเปน ญ เหรอ"  
153. o ROY o O-> [49] : "ใช"  
154. พริม [4] : "กอชื่อพ่ีพริมไงคะ..นองหมี"  
155. วีวา [66] : "I just logged on .... สวัสดีจา"  
156. POOH BEAR [228] : "พ่ีroy เปน ญ เหรอ"  
157. น้ําฝน [229] : "งั้นดุลบอกละกันวาฝนท่ีดุลรูจกัอะ ฝนไหน"  
158. o ROY o O-> [49] : "อาว คุยกัน ตัง้นาน ไมรู หรอก เหรอ"  
159. POOH BEAR [228] : "อยาลืมสงเมลลมากันนะ"  
160. o ROY o O-> [49] : "เอย !! พ่ี ผู ชาย ครับ"  
161. พิมจา [64] : "I just logged on .... สวัสดีจา"  
162. พริม [4] : "เปลาพ่ีเคาเปน..แตวแหวว"  
163. dul [171] : "ฝนเอวอนครับ"  
164. POOH BEAR [28] : "ไมรูอะดิ เพ่ิงจะรูเน่ียแหละ"  
165. พริม [4] : "ฮา ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ"  
166. พิมจา [64] : "คิดถึงเหมือนกันจา แลวเลนตอนกลางวันไดปาว ฝน"  
167. น้ําฝน [229] : "งั้นไมใชละ จา ดุล "  
168. POOH BEAR [228] : "ถามจิงเปน ญ/ช ขอรองอยาโกหกไดปะ"  
169. พี่แซว......... [153] : "นองพิมเฮอ------ชวยไดมากเลยครับ-ขอบคุณ"  
170. dul [171] : "พิมหยุดเเปบไดปะ"  
171. พริม [4] : "จะ 6 โมงแลว กลับดีกวาคิดถงึลูกอะ"  
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172. o ROY o O-> [49] : "เดี๋ยว ๆ ๆ ขอเคลียร พ่ี ROY เปน ผู ชาย"  
173. POOH BEAR [28] : "เออ กลับบานดีกวา"  
174. พิมจา [64] : "ไร พ่ีแซว ยังซาบซึง้บุญคุณอยูเหรอ"  
175. น้ําฝน [229] : "ก็เปนบางวนันะจา พิมจา แตสวนใหญจะเปนตอนเย็นนะจะ"  
176. พริม [4] : "วาย..เคาไมเชื่อ"  
177. o ROY o O-> [49] : " ทําไม ถึง คิดวา เปน ผู หญิง ได หวา"  
178. พิมจา [64] : "โอเช หยุดแลว"  
179. พี่แซว......... [153] : "------------บุญคุณไร"  
180. POOH BEAR [228] : "พ่ีพริมเน่ียนะ มีลูก"  
181. dul [171] : "งั้นนํ้าฝนเเนะนําตัวหนอยซิครับ"  
182. POOH BEAR [228] : "กลับบานแลวนะ อยาลืมสงเมลลืมาหานะ พ่ีๆท้ังสอง"  
183. พิมจา [64] : "อาว กอพ่ีแซวบอกวาขอบคุณอะ 2 รอบแลวนา"  
184. o ROY o O-> [49] : "สงสัย จา ลูก หมา"  
185. น้ําฝน [229] : "ก็ทํางานอยูดินแดงนะจะ ดุล "  
186. พริม [4] : "อาว..นองมีลูกไมไดเหรอจะ"  
187. o ROY o O-> [49] : "บาบบาย"  
188. พี่แซว......... [153] : "อ้ืม-------พอดีรีเฟรสหนาจอนะ---นองพิม"  
189. POOH BEAR [28] : "มีอะไรอีกมั๊ยเอย"  
190. น้ําฝน [229] : "สวนใหญ พิมเลนตอนกลางวัน หรือจะ พิมจาาาาาาา"  
191. พิมจา [64] : "ออเหรอ อืม"  
192. พริม [4] : "Roy จะกลับยัง"  
193. dul [171] : "กรมเเรงงานหรือเปลาครับ"  
194. POOH BEAR [228] : "ไมมีจะกลับบานแลวนะ อยาลืมเมลลมาหาดวยนะ "  
195. POOH BEAR [228] : "ไมมีใครตอบเลยอะ"  
196. o ROY o O-> [49] : "I just logged on .... สวัสดีจา"  
197. POOH BEAR [228] : "ชวยตอบกอนไดไหม"  
198. พริม [4] : "OK. .............จะนองรัก"  
199. น้ําฝน [229] : "ใกล ๆ แตไมใชจะ ดุลเปนบริษัทเอกชน"  
200. o ROY o O-> [49] : "ยัง ตอง ทํางานตอ อีก พรุง น้ี มี นัด ลูกคา"  
201. พริม [4] : "บายบาย ..โชคดี แลวคุยกันใหมเดอ"  
202. POOH BEAR [28] : "พ่ีroy อยาลืมเมลลืมาหานะ จะกลับบานแลว"  
203. dul [171] : "เกี่ยวกับรัยครับ"  
204. พิมจา [64] : "ใชจา ตอนกอน 9 โมง เท่ียง แลวกอเย็นเลิกงานนะ ฝนละ"  
205. o ROY o O-> [49] : "บาย บาย พู"  
206. น้ําฝน [229] : "พิม ตอนน้ีอยูท่ีไหนจะ แลวทานไรยัง"  
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207. พริม [4] : "roy เฮาจะกลับแลวละ ..มารับหนอยสิ"  
208. POOH BEAR [28] : "พ่ีroy ตอบหนอยด"ิ  
209. o ROY o O-> [49] : "ท่ีไหน ละ "  
210. น้ําฝน [229] : "สวนใหญฝนเลนไดหลังเลิกงานจาาาา พิม"  
211. น้ําฝน [229] : "เกี่ยวกับ คอม ฯ จา ดุล"  
212. o ROY o O-> [49] : "ตอบ แลว ครับ พู เห็น มั๊ยจะ"  
213. พิมจา [64] : "อยูท่ีทํางานจา ยังเลยอะ ชักหิวแลวสิ"  
214. วีวา [66] : "หวัดดีคะ"  
215. POOH BEAR [228] : "โอเคไมตองตอบแลว กลับบานแลว บายบายนะพ่ีๆท้ังสอง ขอบใจท่ีคยุดวย"  
216. dul [171] : "พิมบอกใหหยดุงัยครับกวนผมผมกําลังสอบสวนอยูนะ"  
217. POOH BEAR [28] : "เบ่ือ"  
218. พิมจา [64] : "เหรอ ฝน งั้นเรากอเจอกันตอนเย็นเนอะ"  
219. POOH BEAR [28] : "! I just logged off ... บายบาย!" 
220. ฟาง +O [131] : "I just logged on .... สวัสดีจา"  
221. วีวา [66] : "หวัดดีฟาง"  
222. พิมจา [64] : "ไมรูเจาไผจาเขามาอีกปาวเน่ีย"  
223. พริม [4] : "roy พูเคาข้ีเบ่ือเนอะ ..เราวาเคาเบ่ือเธออะ"  
224. o ROY o O-> [49] : "พริม ไปแลว เหรอ"  
225. mangmosssss O-> [107] : "พิมเดีย๋วผ้ึงคงเขามานะบาย"  
226. น้ําฝน [229] : "เอ เราทําผิดไรหวา ดุลถงึจะสอบสวนเราอะ"  
227. mangmosssss O-> [107] : " (เฉย)"  
228. ฟาง +O [131] : "หวัดดีจาวีวา ☺"  
229. พิมจา [64] : "อารัย ดุล เราคุยกับเพ่ือนเรานะ ไมไดเหรอเน่ีย"  
230. พิมจา [64] : "จา แมงมอส"  
231. วีวา [66] : "ไมมีใครคุยดวยเลยคะ"  
232. o ROY o O-> [49] : "สงสัย เรา ไมดี เอง แหละ ฮืออออ"  
233. พิมจา [64] : "แหม มีการสงตัวแทนมาบอกกอนตวัจามาอีกนะ"  
234. พริม [4] : "ยังจะ ..จริง ๆ ตดิใจนะ อยากคุยตอ แตเดีย๋วค่ําอะ"  
235. น้ําฝน [229] : "ก็คุย ท้ัง พิม ท้ังดุลไมไดเหยอ"  
236. วีวา [66] : "ฟางเรียนหรือทํางาน "  
237. พิมจา [64] : "ผ้ึงงงงงงงง แอบคุยควิววววว จาฟองพ่ีตางงงงงงงงง"  
238. o ROY o O-> [49] : "บานอยู แถวไหน เหรอ"  
239. dul [171] : "ไมผิดรัยหรอกครับอยากจะรูจกัครับ"  
240. o ROY o O-> [49] : "ถึง ตอง กลัว ค่าํ นะ"  
241. พริม [4] : "ไวพรุงน้ีคุยกันใหมนะ ..คุณเลนตอนกี่โมงละ"  
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242. ฟาง +O [131] : "วีวา วีวา วีวา วีวา"  
243. น้ําฝน [229] : "ผ้ึง เขามาแลวหรือ พิมจาาาาาาาาาา "  
244. ฟาง +O [131] : "เรียนจา"  
245. พิมจา [64] : "งั้นกอเชิญคยุไปเลย อีตาดุล"  
246. พริม [4] : "อยูบนดิน.............แปววววววววววว"  
247. วีวา [66] : "ฟางเปนอะไรไป เรียกชื่อเราใหญเลย"  
248. พิมจา [64] : "ผ้ึงจาาาาาาาาาาา มายังหวา"  
249. พริม [4] : "กอเรามันคนจนนะ..ตองข้ึนรถเมล ไมมีรถเหมือนคุณหรอก"  
250. วีวา [66] : "เราท้ังเรียนและทํางาน เหน่ือยจงั"  
251. น้ําฝน [229] : "อาว พิมจาาาาาา อยานอยใจนาาาาาาาา เราคุยกันดายยยยยยยย "  
252. o ROY o O-> [49] : "วา เชย จัง บานเรา อยู บน หินออน กะ ปาร เก"  
253. ฟาง +O [131] : "ออ กลัวมองไมเห็นนะ"  
254. พริม [4] : "55555555555555 "  
255. พริม [4] : "รายนักนะยะ"  
256. ฟาง +O [131] : "ทํางานท่ีไหนละจะ"  
257. วีวา [66] : "ฟาง ตอนน้ีเราอยูท่ีทํางานแลวฟางหละ"  
258. พิมจา [64] : "เรานะ กอคยุกับฝนหรอกนะ แตไมอยากขัดคอคนอะ เบ่ือ"  
259. dul [171] : "ฝนเราถามจริงนะคุณมีแฟนยงัครับ"  
260. พริม [4] : "ตกลงพรุงน้ีเลนกี่โมงละ..รึเบ่ือเรา"  
261. พี่แซว......... [153] : "สวัสดีครับฟางเลนท่ีไหนครับเน่ีย"  
262. o ROY o O-> [49] : "ใครราย ไมใช roy หรอก เรา ดี จะตาย"  
263. วีวา [66] : "แถว ๆ สีลม"  
264. dul [171] : "เบ่ือรัยยะ"  
265. พิมจา [64] : "เดี๋ยวเรารอคยุกับผ้ึงกอได ถาผ้ึงไมมาเดี๋ยวเรากอกลับแลวละ"  
266. o ROY o O-> [49] : "ตกลงจาใหไปรับรึปลาว"  
267. ฟาง +O [131] : "เราอยูทํางานเหมือนกัน"  
268. วีวา [66] : "ฟางเรียนคณะอะไร "  
269. น้ําฝน [229] : "I just logged on .... สวัสดีจา"  
270. พริม [4] : "มาจ.ิ..........เราจะรอนะ หลัง seven ปดนะ"  
271. ฟาง +O [131] : "ทํางานอะไรคะ"  
272. น้ําฝน [229] : "เรากต็อบจริง ยังไมมีอะจ"ิ  
273. o ROY o O-> [49] : "พรุง น้ีเหรอ ไมวางเลย ครับ มีนัด จริง แลว กอ งานเยอะ ดวย บอกแลว วา หาเลขา
มาชวยอยู"  
274. o ROY o O-> [49] : "มุข เกา แลว"  
275. dul [171] : "งั้นเราจีบไดปะ"  
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276. พริม [4] : "I just logged on .... สวัสดีจา"  
277. พริม [4] : "กอพริมไง"  
278. วีวา [66] : "เลขาคะ"  
279. น้ําฝน [229] : "ดุลคงจีบ ทุกคนเลยหรือเปลา"  
280. ฟาง +O [131] : "เดี๋ยวเราขอไปดื่มนํ้าแปบนึงนะ อยาพ่ึงไปไหนละวีวา"  
281. วีวา [66] : "ฟางอยูคณะอะไร"  
282. พริม [4] : "ทําไมกลัวไมสวยเหรอ..เลยไมเอา"  
283. น้ําฝน [229] : "พิมจาาาาาาาาาาาา ไปไหนแลว "  
284. o ROY o O-> [49] : "มาเลย....พริม...มีเลขาแถวน้ีอีกคนดวย"  
285. พี่แซว......... [153] : "วา.......... (yuck)...รอ........"  
286. วีวา [66] : "ฟาง กลับมาหรือยัง"  
287. พิมจา [64] : "อยูน่ีจาาาาาาาาา คยุไปเถอะ รอผ้ึงอะ สงสัยไมมาแลวมั๊ง"  
288. น้ําฝน [229] : "ไมเจอกันตัง้นาน คิดถึงนาาาาาาาา "  
289. พริม [4] : "I just logged on .... สวัสดีจา"  
290. o ROY o O-> [49] : "เราไมเอา เลขาสวยหรอก แค พอดู ด ีหนอย แลว ท่ีสําคัญ ภาษาอังกฤษ ตอง เฉียบ"  
291. dul [171] : "ไมหรอกครับพ่ึงจะใจกลาวันน้ีเเละไมเชื่อถามพิมดูไดครับ"  
292. วีวา [66] : "ฟาง เรามีเวลาอีกไมมากเพราะตองรีบไปเรียนคะ"  
293. น้ําฝน [229] : "แตเพ่ือน เราชวนกลับแลวละ ฝนทําทาจะตกอะ"  
294. พริม [4] : "เห็นแลว/งั้นเราคงไมมีบุญหรอก ภาษาอังกฤษเราออนแออะ"  
295. น้ําฝน [229] : "แตวันน้ีตองกลับแลวน่ี ดุล"  
296. วีวา [66] : "ฟาง มาหรือยงั"  
297. o ROY o O-> [49] : "วา.............แต หา ใหไดมั๊ยละ"  
298. พิมจา [64] : "เหรอ ฝนอยูแถวไหนละ ฝนถึงจาตกอะ ไมรูแถวเราจาตกปาว สงสัยตองรีบเผนเหมือนกัน"  
299. dul [171] : "ตอบกอนซิครับวาดุลจีบไดไหม"  
300. พริม [4] : "ตกลงไวคยุกันวนัหลังนะจะกลับจริง ๆ แลวละ ...หิวขาวอะ"  
301. พิมจา [64] : "ของเราฟายงัใสอยูเลย"  
302. น้ําฝน [229] : "พิมจา ถาผ้ึงเขาฝากบอกดวยนา วาคดิถึงแลววันหลังจะมาใหม อยูดินแดงจา "  
303. พี่แซว......... [153] : "หวัดดีจะววีา"  
304. o ROY o O-> [49] : "จะ .... เราจาทํางานตอ ละ"  
305. พริม [4] : "คงหาไมไดหรอก..เพราะท่ีรูจักกอมงีานกันหมดแลว..แตจะดใูหนะ"  
306. พิมจา [64] : "จา ฝนจา บอกใหพรุงน้ีแลวกันนะ วันน้ีคงไมมาแลวละ"  
307. น้ําฝน [229] : "ดุล ถาอยากคุยก็ mail มานะ kanoent@hotmail.com"  
308. o ROY o O-> [49] : "แต ตอง หลายวันเลยนะ กวา จะมีเวลา เขามาอีก"  
309. พริม [4] : "OK.บาย บาย...............เพ่ือน"  
310. วีวา [66] : "ฟาง ฟาง"  
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311. o ROY o O-> [49] : "ดี ครับ.....เพ่ือน กอได"  
312. น้ําฝน [229] : "งั้นเรากลับกันเหอะ พิมจาาาาา "  
313. พิมจา [64] : "I just logged on .... สวัสดีจา"  
314. พิมจา [64] : "จา ฝนจา บายจา พรุงน้ีเจอกันนะ"  
315. พริม [4] : "จา.........................ไปนะ"  
316. น้ําฝน [229] : "กลับแลวนะ ดุล บาย บาย "  
317. พิมจา [64] : "บายๆๆๆๆ"  
318. o ROY o O-> [49] : "บาย SEE YOU"  
319. dul [171] : "ขอบคุรครับฝน//พิมผมทําเร็จเเลว5555"  
320. dul [171] : "ขอบคุรครับฝน//พิมผมทําเร็จเเลว5555"  
321. พี่แซว......... [153] : "(flower cry)"  
322. พิมจา [64] : "(flower cry)บายนะ พ่ีแซว"  
323. พริม [4] : "! I just logged off ... บายบาย!"  
324. น้ําฝน [229] : "จา พิมจาาาาา บาย บาย "  
325. พี่แซว......... [153] : "บายครับนองพิม"  
326. dul [171] : "บายครับเอาเบอรปะฝน"  
327. dul [171] : "บายครับเอาเบอรปะฝน"  
328. น้ําฝน [229] : "บาย บาย ทุกคนคะ"  
329. พิมจา [64] : "บายจา ฝน"  
330. น้ําฝน [229] : "! I just logged off ... บายบาย!"  
331. พิมจา [64] : "! I just logged off ... บายบาย!"  
332. o ROY o O-> [49] : "หวัดดี วีวา"  
333. นุช [99] : "I just logged on .... สวัสดีจา"  
334. นุช [99] : "I just logged on .... สวัสดีจา"  
335. แซว......... [153] : "หวัดดคีรัยนุช"  
336. น้ําฝน [229] : "I just logged on .... สวัสดีจา"  
337. dul [171] : "น่ีขนาดแกเเลวนะน่ี"  
338. อมย้ิมหลากส ี[12] : "I just logged on .... สวัสดีจา"  
339. nop [148] : "I just logged on .... สวัสดีจา"  
340. น้ําฝน [229] : "กลับมาเอาเบอร ดุลวาใครแกอะ"  
341. พี่แซว......... [153] : "นุชเลท่ีไหนเหรอครับ"  
342. อมย้ิมหลากส ี[12] : "วุๆๆๆๆๆๆๆๆๆครายแจกเบอร"  
343. วีวา [66] : "ฟาง เราตองรีบไปเรียนกอนนะ แลวเจอกันใหม"  
344. �.อิอ.ิ� [48] : "I just logged on .... สวัสดีจา"  
345. dul [171] : "ตายละหวางานน้ี"  
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346. dul [171] : "ตายละหวางานน้ี"  
347. ลูกเปดขี้เหร O-> [56] : "I just logged on .... สวัสดีจา"  
348. วีวา [66] : "หวัดดี และยินดีท่ีไดรูจักฟาง"  
349. �.อิอ.ิ� [48] : "(haha)"  
350. อมย้ิมหลากส ี[12] : "แจกอีกแลวเหรอเบ่ือเจงๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเลย"  
351. พิมจา [64] : "พ่ีแงะ"  
352. ฟาง +O [131] : "พักดื่มนํ้าแปบนีงเพ่ือนหายไปแลว จะคยุกะใครละทีเน๊ียะ ""  
353. nop [148] : "ดีครับนุช"  
354. วีวา [66] : "บาย...................."  
355. พิมจา [64] : "ดีจา อมยิ้ม"  
356. น้ําฝน [229] : "เอามาเร็ว ๆ ดวย ดุล ฝนจะตกแลว"  
357. อมย้ิมหลากส ี[12] : "แอบดูอยูนานแสนนาน อิอิๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ☺ "  
358. พิมจา [64] : "กะลังจาไปเลยอะ"  
359. nop [148] : "เลนท่ีไหนครับ"  
360. dul [171] : "01-3636073"  
361. อมย้ิมหลากส ี[12] : "ดีจาพิมมมมมมมม"  
362. dul [171] : "01-3636073"  
363. dul [171] : "01-3636073"  
364. วีวา [66] : "ฟาง ยังอยูท่ีจะคุยไดอีก 2-3 คํา"  
365. น้ําฝน [229] : "โห 01 มันแพงอะ"  
366. �.อิอ.ิ� [48] : "สวัสดีจะ นํ้าฝน และ พิมจาาาา"  
367. พิมจา [64] : "พ่ีแงะ ไมใชพ่ีแงะเหรอเน่ีย"  
368. อมย้ิมหลากส ี[12] : "เดี๋ยวคืนน้ีถาวางจาโทรปายหานะพิม"  
369. ปลา [11] : "I just logged on .... สวัสดีจา"  
370. ฟาง +O [131] : "ใครวางบางจะ "  
371. dul [171] : "มาไดงยัยะหลอน/อมยิ้มจายกโทษนะจะ"  
372. วีวา [66] : "ฟาง อยูหรือเปลาหรือวาเตรียมเล็งเพ่ือนใหมอยู"  
373. อี๊ด [41] : "I just logged on .... สวัสดีจา"  
374. อมย้ิมหลากส ี[12] : "ฝนๆๆๆๆๆๆๆๆอยาปายเชื่อนาเบอรมั่วนะ"  
375. �.อิอ.ิ� [48] : "คิดถงึจัง จุบบบบบบบ"  
376. น้ําฝน [229] : "หวัดดคีะ อิอิ ใครอะ "  
377. พิมจา [64] : "จา อมยิ้มจา สัญญาแลวหามหลับนะ อิอิ"  
378. อมย้ิมหลากส ี[12] : "ดุลเปนครายเราไมรูจัก (เฉย)"  
379. พิมจา [64] : "พ่ีแงะ ใชปาวววววววววววววว"  
380. ฟาง +O [131] : "อาวเรานึกวาวีวาไปเรียนแลว"  
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381. �.อิอ.ิ� [48] : "ไมใชหรอกมั่ง พิมจา"  
382. dul [171] : "งั้น 2266250ครับฝนคราบบบ"  
383. พิมจา [64] : "พ่ีแงะๆๆๆๆๆๆๆ"  
384. ฟาง +O [131] : "เรียนท่ีไหนจะ"  
385. o ROY o O-> [49] : "หวัดดี วีวา คุยดวยคนไดมั๊ย ครับ"  
386. น้ําฝน [229] : "สงสัยฝนจะไมไดโทร อะ มันแพง โทรไมไดท้ังท่ีทํางานและท่ีบาน"  
387. อมย้ิมหลากส ี[12] : "ไมลืมจาพิมจาาาาาาาาาา"  
388. พี่แซว......... [153] : "(e-dee)"  
389. วีวา [66] : "ก็อยากคุยตออีก 2-3 คําแหละ นาน ๆ ไดคยุที"  
390. พิมจา [64] : "แลวครายละ ใชสิ ไมใชแนเหรอ"  
391. อมย้ิมหลากส ี[12] : "! I just logged off ... บายบาย!"  
392. ลูกเปดขี้เหร O-> [56] : "หวัดดีทุกคน ☺"  
393. dul [171] : "โะอมยิ้มจาอภัยพ่ีเถอะจะนะนานะ"  
394. น้ําฝน [229] : "เบอรอะไรหวา"  
395. �.อิอ.ิ� [48] : "แนมั่ง อิอิ"  
396. ฟาง +O [131] : "เปนแลขาคงสวยนาดูเลยนะ"  
397. วีวา [66] : "เรียนอยูมหาลัยเอกชน ไมบอกดีกวาเปนความลับ(ลอเลน)"  
398. พี่แซว......... [153] : "ak'wxwsoc]t"  
399. น้ําฝน [229] : "อมยิ้มน่ีไมใชผ้ึงหรือจะ"  
400. พิมจา [64] : "อาว อมยิ้ม ไปแลวเหรอ"  
401. �.อิอ.ิ� [48] : "อิอิ ข้ีเหร"  
402. ปลา [11] : "สวัสดี ☺"  
403. น้ําฝน [229] : "พ่ีเงาะ จริงปะ "  
404. พิมจา [64] : "พ่ีแงะ แนหรือไมแน"  
405. พี่แซว......... [153] : "(e_dee)l;ylfu8iy[x]k"  
406. พี่แซว......... [153] : "สวัสดีครับปลา"  
407. dul [171] : "เบอรท่ีทํางานครับฝน 226-6250ครับท่ีบานไมมีโทรศัพท"  
408. dul [171] : "เบอรท่ีทํางานครับฝน 226-6250ครับท่ีบานไมมีโทรศัพท"  
409. วีวา [66] : "เปนเลขาคงจะสวยไปหมด แบบวาความสวยไปหมด"  
410. ฟาง +O [131] : "ทํางานแถวสีลมเหรอ"  
411. พิมจา [64] : "ไมรุอะ เดาเอาอะ ใชปาวเน่ีย"  
412. �.อิอ.ิ� [48] : "ไมแนจะ พิมจา พ่ีเองและ สบายดีนะ พิมจา กับ นํ้าฝนนะ"  
413. ลูกเปดขี้เหร O-> [56] : "รากรักทุกๆท้ังหมดเลย ☺"  
414. น้ําฝน [229] : "ดุล แลวขอสายใครละคะ"  
415. น้ําฝน [229] : "สบายดีคะ พ่ีเงาะ "  
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416. ปลา [11] : "สวัสดีคะพ่ีแซว ...เลนรูปอยูเหรอ"  
417. พิมจา [64] : "พ่ีเองแหละ ชื่อาราย บอกมานะ"  
418. พี่แซว......... [153] : "ครับ-ปลา----------เลนท่ีไหนครับ"  
419. พิมจา [64] : "ไมคอยบายเลยอะ จน จน จน"  
420. �.อิอ.ิ� [48] : "แคน้ี กอนนะจะ พิมจา นํ้าฝน พ่ีไปละ บายยยยยนะ"  
421. dul [171] : "เอาขอสายผมซิครับ โหลขอสายดุลหนอยคะ"  
422. น้ําฝน [229] : "I just logged on .... สวัสดีจา"  
423. ฟาง +O [131] : "เดี๋ยวเราทําธุระแปบนึงนะ รอเดี๋ยวนะจะ"  
424. พิมจา [64] : "อารายหวา รีบมารีบไปอะ"  
425. น้ําฝน [229] : "ถาโทรไปตอนน้ี อยูไมคะ"  
426. ปลา [11] : "เลนอยูบาน... กะลังเบ่ือๆ"  
427. �.อิอ.ิ� [48] : "ฝาก บอก ทุกคนดวยนะ วา พ่ี ชาลี ยงัไมไดลืม คิดถึง นองๆๆเสมอจาาา ไปละนะ"  
428. น้ําฝน [229] : "วา พ่ีเงาะกลับซะและ ยังไมทันไรเลย"  
429. o ROY o O-> [49] : "วีวา"  
430. �.อิอ.ิ� [48] : "! I just logged off ... บายบาย!"  
431. โอเลรสเลมอน [12] : "I just logged on .... สวัสดีจา"  
432. dul [171] : "โทรมาเลยครับอยูครับ"  
433. พิมจา [64] : "พ่ีแงะจงิๆดวย บายจา พ่ีแงะ คดิถงึพ่ีพิมบางนา อิอิ"  
434. พี่แซว......... [153] : "ปลามีแฟนยังครับพ่ีแซวขอจีบนองปลาไดมั๊ยครับ"  
435. น้ําฝน [229] : "งั้นเดีย๋วรอรับสานดวยนะคะ"  
436. พี่แซว......... [153] : "เบ่ือเร่ืองอะไรเหรอครับนองปลา"  
437. พิมจา [64] : "ฝนจา งั้นเคากลับกอนนะ บายจา"  
438. dul [171] : "โอเลจาๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ"  
439. ปลา [11] : "พ่ีแซวอยูท่ีทํางานเหรอ"  
440. โอเลรสเลมอน [12] : "(งอน) "  
441. พี่แซว......... [153] : "เบ่ือมากๆก็คุยกับแซวไดนะครับ"  
442. น้ําฝน [229] : "คราวน้ีไปจริง ๆ แหละ พิมจาาาาาา ไปนะจะ จา"  
443. พิมจา [64] : "! I just logged off ... บายบาย!"  
444. โอเลรสเลมอน [12] : "บายจาพิมจาาาาาาาาาาจุบๆๆๆๆๆๆๆๆๆ"  
445. น้ําฝน [229] : "! I just logged off ... บายบาย!"  
446. พี่แซว......... [153] : "พ่ีแซวอยุท่ีบานครับ----นองปลา--"  
447. พิมจา [64] : "บายจา อม...."  
448. พิมจา [64] : "! I just logged off ... บายบาย!"  
449. พี่แซว......... [153] : "นองปลาอายเุทาไหรแลวละครับเน่ีย-"  
450. ปลา [11] : "อานหนังสือมากๆ มันเ"  
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451. โอเลรสเลมอน [12] : "ครายเห็นพ่ีพูบางงงงงงงงไมเจอเยยงะ"  
452. dul [171] : "อยางอนซิคนดนีะ"  
453. ปลา [11] : "ก็กะลังคยุอยูเน่ียงัย"  
454. พี่แซว......... [153] : "อานหนังสือสอบเหรอครับ---เรียนมหาลัยแลวเหรอครับ-อานเขาไปเถอะเหน่ือยก็พัก-
เพ่ืออนาคตตัวเองนะครับ"  
455. โอเลรสเลมอน [12] : "......................แอบมาดู.............................."  
456. โอเลรสเลมอน [12] : "@^_^@................ครอกฟ................"  
457. ฟาง +O [131] : "หวัดดใีครวาง"  
458. ปลา [11] : "อ๋ึยย .... สอนเปนชุดเลย"  
459. ปลา [11] : "ถามจริงๆ พ่ีแซวทํางานแลวเหรอ"  
460. โอเลรสเลมอน [12] : "ครายแจกเบอรกค็อยรับโทรสับสาวๆเหอนะ"  
461. พี่แซว......... [153] : "อาว-โทษที--ๆแหะแหะแหะ----แหมๆๆ-คนแกก็เงี๊ยะแหละ-อยาวากันนะครับ"  
462. ฟาง +O [131] : "งั้นขอรองเพลงใหฟงแลวกันนะ"  
463. โอเลรสเลมอน [12] : "! I just logged off ... บายบาย!"  
464. ปลา [11] : "อิอิ ... ไมบังอาจเจาคะ"  
465. พี่แซว......... [153] : "งั้นเรอะแลวปลาเรียนปอะไรแลวละครับเน่ีย"  
466. พี่แซว......... [153] : "พ่ีแซวทํางานแลวครับนองปลา"  
467. เเตงโม +O [179] : "I just logged on .... สวัสดีจา"  
468. ฟาง +O [131] : "อาจเปนฟากําหนดใหเราเดินแยกทาง "  
469. SAKI [167] : "I just logged on .... สวัสดีจา"  
470. ปลา [11] : "เอ...ถามอะไรหนอยจิ พ่ีแซว"  
471. ฟาง +O [131] : "เจ็บท้ังสองฝายจะใหทําอยางไร"  
472. พี่แซว......... [153] : "ถามไดเลยครับนองปลา-----อิอิอิ--จะถามไรหวาตื่นเตนๆ"  
473. SAKI [167] : "หวัดดีคะ"  
474. ฟาง +O [131] : "เปนเพราะฉันรึเปลาท่ีทําเธอใหเสียใจ"  
475. ปลา [11] : "เวลาเราทําใหใครเคาโกรธเน่ีย ... จะไปงอยงัไงดี ไมใหเสียฟอรมงะ"  
476. พี่แซว......... [153] : "ออ............ไมตองมีฟอรมหรอกครับนองปลาถายังอยากมีฟอรมอยุก็อยาไปงอเลย-
แหะแหะแหะ"  
477. SAKI [167] : "ใครวางคุถยกะพ่ีผ้ึงมางปาว"  
478. เจ [216] : "I just logged on .... สวัสดีจา"  
479. ฟาง +O [131] : "เตรียมทําใจไวคงเจ็บแตคงทําไมได เมื่อเธอเดินจากไปไปตามทางของเธอ"  
480. SAKI [167] : "เจหวดัด"ี  
481. พานทองแท [179] : "I just logged on .... สวัสดีจา"  
482. เจ [216] : "ใครวางคุยดวยคนซ"ิ  
483. พานทองแท [179] : "สวัสดี ครับ "  
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484. SAKI [167] : "เจหวดัด"ี  
485. เจ [216] : "หวัดดี saki"  
486. เจ [216] : "อยูท่ีไหน"  
487. SAKI [167] : "หวัดดวีางปาว"  
488. ปลา [11] : "แหม ... เปนความเห็นสุดทายปาวคะเน่ีย"  
489. SAKI [167] : "รานคะ"  
490. เจ [216] : "รานท่ีไหนเหรอ"  
491. พี่แซว......... [153] : "น่ันแหละครับนองปลานองปลาครับพ่ีแซวตองขอตวักอนนะครับเน็ตจะตัดแลวครับ"  
492. ปลา [11] : "แตเราตองใหเคาตวิใหน่ีนาพ่ี"  
493. แตงโม [203] : "I just logged on .... สวัสดีจา"  
494. ปลา [11] : "อาวไปแลวเหรอคะ "  
495. ตาน ี[133] : "I just logged on .... สวัสดีจา"  
496. SAKI [167] : "แถวเทพารักษ"  
497. พานทองแท [179] : "หวัดดี ตานี"  
498. เจ [216] : "กทม เหรอ"  
499. �เหมือนสวย [44] : "I just logged on .... สวัสดีจา"  
500. ตาน ี[133] : "สวัสดีจา ทุกๆๆๆๆๆๆๆๆๆคน เอ๊ิกๆๆๆๆๆ"  
501. ปลา [11] : "ขอบคุณสําหรับคําแนะนําคะ อิอิ ...จะลด ego ลงมาบาง☺ "  
502. �เหมือนสวย [192] : "หวาดดี "  
503. เจ [216] : "ทําไมยงัไมกลับบานอีก "  
504. SAKI [167] : "เปลาสมุทรปราการ"  
505. แตงโม [203] : "ดีคะ"  
506. พานทองแท [179] : "เหมือนสวย"  
507. SAKI [167] : "เจถามใคร"  
508. ตาน ี[133] : "เทสสสสสสสสสสสส........1........."  
509. เจ [216] : "แลวเรียนไหนครับ"  
510. SAKI [167] : "สมุทรพิทยาคม"  
511. แตงโม [203] : "ไมมีใครคยุกับเราเลย ""  
512. ปลา [11] : "! I just logged off ... บายบาย!"  
513. ขาวหอม [203] : "I just logged on .... สวัสดีจา"  
514.เจ [216] : "ชั้นไหนแลวละ"  
515. ขาวหอม [203] : "หวัดดคีะเจ"  
516. แตงโม [203] : "ดีคะพ่ีแซว"  
517. SAKI [167] : "ม.1"  
518. ปลาเค็ม [165] : "I just logged on .... สวัสดีจา"  
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519. �เหมือนสวย [44] : "ตานี ...... เราเอง นองฯ "  
520. SAKI [167] : "เจละคะ"  
521. เจ [216] : "เรียนอยากปะ"  
522. ปลาเค็ม [165] : "ตี๋........หวัดดี จุบๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ"  
523. เจ [216] : "เรียนอยูม.5 แลว"  
524. SAKI [167] : "มายยากหรอกคะ"  
525. แตงโม [203] : "ดีคะปลาเค็ม"  
526. SAKI [167] : "เรียนท่ีไหนคะ"  
527. เจ [216] : "อ่ืม"  
528. เจ [216] : "อ่ืม"  
529. เจ [216] : "อ่ืม"  
530. �เหมือนสวย [44] : "เหย หายไปไหน "  
531. ตาน ี[133] : "เหมือนสวย สวัสดีจา นองไหนอะมีนองหลายคนจา เอ๊ิกๆๆๆ // ปลาเคม็จาาาาาาา 
จุบบบบบบบบบบจา คะนาหมดหรือจะวันน้ีอะ อิอิอิ"  
532. เจ [216] : "เรียนท่ีสุรศักร"  
533. �เหมือนสวย [192] : "นองบานนา งัย ดด "  
534. เจ [216] : "ถามทําไมจะมาหาเหรอ"  
535. SAKI [167] : "แถวไหน"  
536. �เหมือนสวย [192] : "โด "  
537. ตาน ี[133] : "ปลาเคม็ วันน้ีเราจะทําไรกันดีอะ เหยื่อไมเห็นมีเลยนะ"  
538. ขาวหอม [203] : "I just logged on .... สวัสดีจา"  
539. เจ [216] : "กทม"  
540. นางมารนอย [250] : "I just logged on .... สวัสดีจา"  
541. แตงโม [203] : "! I just logged off ... บายบาย!"  
542. ปลาเค็ม [165] : "หมดแลวอะจ.ิ........"  
543. SAKI [167] : "ออ"  
544. ตาน ี[133] : "จา จาํไดแลว นองนางอะ อาทิตยกอนวาจะไป เบ้ียวน่ี อิอิอิอิ"  
545. ขาวหอม [203] : "หวัดดคีะเจ"  
546. ยายวรนาจ [203] : "I just logged on .... สวัสดีจา"  
547. SAKI [167] : "นางมารหวดัดีจาํเราไดปาว"  
548. ขาวหอม [203] : "หวัดดคีะตานี"  
549. �เหมือนสวย [44] : "แหม กอมีธุระ ดวนอะจี นัดใหมดิ จาไป นะนา "  
550. ตาน ี[133] : "โปกๆๆๆๆๆๆๆๆๆจา นูไผ เอ๊ิกๆๆๆ คอยยงัชัว่มเีหยื่อมา อิอิอิ"  
551. �เหมือนสวย [44] : "นางมารไผเหรอ ...... ไผแกเลนท่ีไหนน่ี บาน รึ ราน "  
552. ปลาเค็ม [165] : "มารนอย.............หวัดดีอะ จุบๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ"  
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553. ขาวหอม [203] : "หวัดดคีะตานี☺ "  
554. ตาน ี[133] : "ดีจา ขาวหอม // เหมือนสวย เคานัดคร้ังเดียวแลวกลัว เรากันอะ อิอิอิ"  
555. SAKI [167] : "นูไผชื่อไรอาะ"  
556. ตาน ี[133] : "ปลาเคม็ กล่ินตุๆๆอะนะ เอ๊ิกๆๆๆๆๆ อาบนํ้ายงัเน่ีย"  
557. ขาวหอม [203] : "นากลัวขนาดน้ันเชียวหรือตานี"  
558. ปลาเค็ม [165] : "อิอิ........หอมออก ไปหมด"  
559. �เหมือนสวย [192] : "อายไผ ...... หายไปไหนหา(mad) "  
560. ตาน ี[133] : "ขาวหอม จา กอยังสงสัยตัวเองเหมือนกันอะ แตมันจริงๆๆนะ อิอิอิ"  
561. เจ [216] : "ไปดีกวาเปล่ียนคนุคยและ"  
562. ขาวหอม [203] : "หวัดดคีะปลาเค็ม"  
563. ตาน ี[133] : "สงสัยนูไผจะเขาไมไดอะ ใครไปแปะยันตไวปะ"  
564. ปลาเค็ม [165] : "หวัดด.ี......ขาวหอม"  
565. ขาวหอม [203] : "หวัดดเีจ"  
566. ขาวหอม [203] : "เลนนานยังคะ"  
567. เจ [216] : "หวัดดี เลน10 นาทีเอง"  
568. ปลาเค็ม [165] : "ถามใครอะ...........ขาวหอม"  
569. ขาวหอม [203] : "ปลาเค็ม เค็มจริงเปลา"  
570. ตาน ี[133] : "อยูกันหรือปะเน่ีย ปลอยใหเราโมคนเดียว เดีย๋วงอนวุย เอ๊ิกๆๆๆๆ"  
571. ขาวหอม [203] : "คุยกับขาวหอมไหมเจ"  
572. เจ [216] : "ขามหอมอะไร มาลิหรือเปลา"  
573. เจ [216] : ""  
574. ขาวหอม [203] : "วาไงคะเจ"  
575. ปลาเค็ม [165] : "เกลือ......ยังเรียกพ่ีอิอิ"  
576. ขาวหอม [203] : "หอมมะลิจา"  
577. เจ [216] : "เลนอยูท่ีไหนอะ"  
578. ปลาเค็ม [165] : "ตี้........สบายดีอะปาว"  
579. ชบา [99] : "I just logged on .... สวัสดีจา"  
580. ขาวหอม [203] : "เกลือ..เรียกพ่ี ทะเลไมเรียกแมเลยหรอปลาเค็ม"  
581. �เหมือนสวย [44] : "I just logged on .... สวัสดีจา"  
582. �เหมือนสวย [192] : "I just logged on .... สวัสดีจา"  
583. ขาวหอม [203] : "ศรีราชาคะเจ"  
584. ชบา [99] : "เจเคยเลนกับเราหรือเปลา"  
585. �เหมือนสวย [44] : "ใคร ถีบ วะ "  
586. ชบา [99] : "คุนๆจงัเลย"  
587. ขาวหอม [203] : "หวัดดชีบา ☺"  
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588. เจ [216] : "อะไรหวา งง"  
589. ปลาเค็ม [165] : "ตี้...แอบเคาทําไม อิอิ"  
590. ตาโต [215] : "I just logged on .... สวัสดีจา"  
591. ขาวหอม [203] : "เจไปไหนแลวอะ"  
592. NUT [41] : "I just logged on .... สวัสดีจา"  
593. ขาวหอม [203] : "หวัดดตีาโต☺ "  
594. เจ [216] : "ฮา ๆๆ อยูนฮับ"  
595. NUT [41] : "เหมือนสวย สวยจริงหรือเปลา"  
596. ปลาเค็ม [165] : "ตี้.....ยูฮูๆ ๆๆๆๆ"  
597. ตาโต [215] : "หวัดดีทุกคน"  
598. ขาวหอม [203] : "นึกวาไปแลวนะเจ"  
599. เจ [216] : "โหใจคอจะคยุใหหมดทุกคนเลยเหรอจธ"  
600. ปลาเค็ม [165] : "วา....ตี้ท้ิงเคาอะ แงแงแงแง ไปกอนดกีา อิอิ"  
601. �เหมือนสวย [192] : " ☺"  
602. ขาวหอม [203] : "เจวาใครอะ"  
603. ปลาเค็ม [165] : "ขอแอบไปตั้งหลักกอน อิอิ"  
604. ปลาเค็ม [165] : "! I just logged off ... บายบาย!"  
605. ตาโต [215] : "เราชอบมากเลยเหมือนสวย ใครถีบวะ"  
606. เจ [216] : "ไมไดวาชมวาพิมพ์ิเกงจงั"  
607. ฝน +O [21] : "I just logged on .... สวัสดีจา"  
608. ฝน +O [21] : "หวัดดีคะทุกคน☺ "  
609. ตาโต [215] : "มัยชาหยัง่งีล้ะ เหมือนสวย"  
610. มารเฒา [92] : "I just logged on .... สวัสดีจา"  
611. เจ [216] : "อยาโกรธเราเลย พระเจาชวย"  
612. �เหมือนสวย [192] : "Do you remember me??????? "  
613. มารเฒา [92] : "หวาดดีขาวหอมมมหอมมมม ทานตาโต....โต"  
614. ขาวหอม [203] : "นอยใจเจวาเรา (งอน)"  
615. มารเฒา [92] : "หวาดดีเจจุบ ๆ ๆ ๆ ๆ คิก ๆ ๆ ๆ ๆ"  
616. �เหมือนสวย [192] : "พ่ีตางขาาาาาาา ....... ตอไปน้ีเรียกเราวา สวยนะ 555 "  
617. เจ [216] : "เปลานะ ใครบอก ใครวาเดี๋ยวเราไปเตะให"  
618. มารเฒา [92] : "อาว...เหยอ มายอาวเจจุบแยวเหยอ หุหุหุ แหม...ชื่อเน้ียนารากกกก ออก หุหุหุ"  
619. มารเฒา [92] : "ตาโต...โต หายไปตางงงนาน ปายหนายมาอะ คิดตึ๋ง ๆ ๆ ๆ "  
620. ตาโต [215] : "มาเฒา คิดถึงซือเจมั้ยละ"  
621. ขาวหอม [203] : "อาว เจไมไดวาเราหรอ"  
622. มารเฒา [92] : "คิดตึง๋มาก ๆ เยยอะ ซือเจอะ หุหุหุ "  
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623. JuggleinuK O-> [135] : "I just logged on .... สวัสดีจา"  
624. �เหมือนสวย [44] : "เรียก สวย ดิ ชอบ ๆๆๆ ชอบ สวย อะ " 
625. เจ [216] : "เปลาเลย"  
626. JuggleinuK O-> [135] : "Hi Fon! Are you here?"  
627. ตาโต [215] : "มาน่ีเรว ขอจุบที อิอิ"  
628. มารเฒา [92] : "วุย...... เอาก็เอา เจสวยกเ็จสวย แยวยางมายกาบบานอีกเหยอ เจ"  
629. ขาวหอม [203] : "หรอคะเจ งั้นนุชขอโทษนะ ☺"  
630. มารเฒา [92] : "หุหุหุ จวบบบบบบซือเจกองนะจาาาา แผลบ ๆ ๆ ๆเลียดวยแหละ กากกกกกกกกก"  
631. ตาโต [215] : "หายสิ ทํางานหนักหยั่งกะควายแลวนะ"  
632. เจ [216] : "ชอนุชเหรอ ชอนารักจงันะ"  
633. มารเฒา [92] : "อาว....ตกลงซือเจถูกครายใสคราดไปไถนาอะ ซือเจ ฮือ ฮือ ฮือ นาฉงฉานนนนน"  
634. มารเฒา [92] : "เจสวย เลนสองหองอะ หุหุหุ ตอบหองเน้ียมางจ"ิ  
635. ขาวหอม [203] : "ขอบคุณคะเจ☺ "  
636. เจ [216] : "แลวเรียนไหนครับ"  
637. �เหมือนสวย [192] : "ยังอะ มายรูจารีบกลับไปทามมายอะ "  
638. ตาโต [215] : "มิเปงไร เยกล็าย เราพาทานไปฉีดยากังบามาเล้ียว"  
639. มารเฒา [92] : "อาว ๆ ๆ ๆ หนายวาแควนรออยูงายเจสวย"  
640. ขาวหอม [203] : "เลนนานแลวไปกอนนะเจ"  
641. �เหมือนจะหลอ� [114] : "I just logged on .... สวัสดจีา"  
642. ขาวหอม [203] : "! I just logged off ... บายบาย!"  
643. �เหมือนสวย [44] : "วันน้ีมายรอ ... "  
644. มารเฒา [92] : "วุย....ครายอะ มาแซวเจสวยอะ กากกกกกกกกกก"  
645. เจ [216] : "ไปไหนอะ"  
646. �เหมือนสวย [44] : "กากกกก ครายอะ ตอนชื่อเดิม กอม ีหนุมบานอก ไรกอไมรูวุย น่ีมาอีกและ "  
647. �เหมือนจะหลอ� [114] : "สวัสดีครับ ตางดาว สบายดนีะ"  
648. มารเฒา [92] : "ซือเจแยวทานอะ มี e ปะหละเผ่ือซือเจหายปายอีกจาไดติดตอกานไดอะ คกิๆ ๆ ๆ"  
649. ตาโต [215] : "มารเฒา นองๆไปไหนละ "  
650. มารเฒา [92] : "555555 หวาดดี ปะปา yong ใชปะจะ จุบๆ ๆ ๆๆ "  
651. ตาตี ๋[171] : "I just logged on .... สวัสดีจา"  
652. มารเฒา [92] : "นอง ๆ อะ มีแควนกานหมดแยวแหละซือเจ คิก ๆ ๆ ๆ ๆ"  
653. มารเฒา [92] : "เจสวย ปะปา yong ของตางดาวเองแหละ 5555555"  
654. ตาตี ๋[171] : "หวัดดจีา"  
655. �เหมือนจะหลอ� [114] : "55555555จุบ ผิดคนหามเอาคืนนะ ตางดาว อิอิ"  
656. มารเฒา [92] : "หวาดดี ตาตี"๋  
657. �เหมือนสวย [44] : "ออ ตาพ่ียงเหรอ ..... นองฯ เองคา "  
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658. มารเฒา [92] : "อาว....แยวครายอะ เหมือนหลอมายชายปะปา yong เหยอ ฮือ ฮือ ฮือ"  
659. เจ [216] : "ฮือ ๆขาวสวยไปแลว แลวเราจะคยุกลับใคร"  
660. ตาโต [215] : "คิดถงึมารเฒากะนองๆมากเลย แตวันน้ีมี party (fight บังคับ) ไมอยากไปเลย"  
661. ตาตี ๋[171] : "หวัดดมีารเฒา"  
662. มารเฒา [92] : "อาว...เดี๋ยวกองจิ ซือเจอะ ให e มากอง"  
663. มารเฒา [92] : "ตาตี๋ เรียนหรือทํางานจะ"  
664. �เหมือนจะหลอ� [114] : "ลูกๆสบายดีนะ ตางดาว ไมเจอ ชะนานเลยนะ"  
665. ตาโต [215] : "เคามีตาโตแลวจะ ตาตี"๋  
666. ตาตี ๋[171] : "แลวมารเฒาหละ"  
667. มารเฒา [92] : "เจสวย เราหนาแตกแยวหละ หุหุหุ มายชายปะปา yong อะ "  
668. �เหมือนสวย [192] : "mail เราเหรอ พ่ีตา "  
669. ตาโต [215] : "เมื่อไหรมงัจามาเลา "  
670. มารเฒา [92] : "วางงานอะ ตาตี"๋  
671. มารเฒา [92] : "เปา จะ เจสวย "  
672. ตาโต [215] : "ฉม ทักไปท่ัว มารเฒา"  
673. มารเฒา [92] : "ซือเจ บอก e-mail ซือเจมากอง"  
674. มารเฒา [92] : "ฉะบายดี ลุงชาลีปะ "  
675. ตาตี ๋[171] : "เราพ่ีนองกันไมใชหรอตาโต"  
676. ตาตี ๋[171] : "เราพ่ีนองกันไมใชหรอตาโต"  
677. มารเฒา [92] : "กากกกก ซือเจ เจอคูปรับแหง ๆ กากกกกกกกก"  
678. ตาโต [215] : "ตองเลนตัวกองมัย้ละ"  
679. มารเฒา [92] : "ซือเจ มี e ปะ"  
680. �เหมือนจะหลอ� [114] : "ตางดาว นึก ดีๆๆสิ แลวจะ รูวา ผม คือใคร คิกๆๆ"  
681. ตาตี ๋[171] : "ทํางานแลวมารเฒา"  
682. มารเฒา [92] : "วุย....ซือเจ แหม...มายเคยเลนตัวเยยเหยอ หุหุหุ"  
683. �เหมือนจะหลอ� [114] : "ใชและครับ ตางดาว ผมเอง สบายดีนะ"  
684. มะแงว [203] : "I just logged on .... สวัสดีจา"  
685. �เหมือนสวย [192] : "พ่ีตาง ... ถามครายหา "  
686. ตาโต [215] : "ชายๆๆ ตาโตกะตาตี"๋  
687. �เหมือนสวย [192] : "ออ ถาม ตาโต "  
688. มารเฒา [92] : "สีแบบเน้ียอะ มีปะปา yong ใชคนเดียวแหละ หุหุหุ แตใชลุงชาลีแน ๆ นะ"  
689. มะแงว [203] : "ส่ิงดีดี จะไมมีวันจาง และยังคงเหมือนเกา..."  
690. ตาตี ๋[171] : "ตาโตเรียนหรือทํางาน"  
691. มารเฒา [92] : "ถามซือเจ ตาโต จาาาา เจจุบ"  
692. มารเฒา [92] : "ลุงชาลีจิง ๆ ปะ เดี๋ยวดู domain กองละกาน"  



 250

693. �เหมือนจะหลอ� [114] : "อุอุ เรา หายไปนานเลยสินะ ตางดาว ถึง จาํสี ผมไมไดนะ"  
694. มารเฒา [92] : "หวาดดีมะแงว"  
695. มะแงว [203] : "หากวันใด วันท่ีไมมีเรา..อยากใหเธอไดยอมรับ.."  
696. ตาโต [215] : "อะ เอาไป แกเล้ียว ข้ีเกียจเลงตัววอย rsfriendship@hotmail.com"  
697. มารเฒา [92] : "มายดายจงิ ๆ อะ แตกองลุงไปอะ ใชสีแสบสันน่ีนา หุหุหุ ตอนน้ีเวปจิ๊ดจิ๋ว กเ็ขาพันทิพมาย
ดายแยวน่ีนา กากกกกกกกก"  
698. มะแงว [203] : "การเจอกนั ตองมีวันจาก ความรักมีเสนทางของมัน"  
699. �เหมือนจะหลอ� [114] : "เขา ท่ี เลนสี ไมไดแลวละ"  
700. มะแงว [203] : "มีเร่ืองราวที่เราเคยผาน ท่ีเราจะจํามันเก็บไว" 
701. มารเฒา [92] : "แหม....ซือเจ ขอบจายยยยนะ จะ จวบบบบบบบบ"  
702. �เหมือนสวย [192] : "((((( (mad)บอกใหเรียก - - - ส ว ย - - - งัย โด ))) "  
703. มะแงว [203] : "มารเฒาหวัดด"ี  
704. มารเฒา [92] : "แนนอนลุง เพราะมานชอบทําใหพันทิพเจงอะ หุหุหุ"  
705. �เหมือนจะหลอ� [114] : "ไง แคน้ี กอนนะ ไปกอนละ ตางดาว บายๆๆๆๆ"  
706. มารเฒา [92] : "วุย....ก็นึกถึงแตเจจุบน่ีนาาาา แหม....."  
707. �เหมือนจะหลอ� [114] : "! I just logged off ... บายบาย!"  
708. มารเฒา [92] : "มะแงวเรียนหรือทํางานจะ"  
709. มารเฒา [92] : "อาว....บายยยลุงชาลี หุหุหุ โชคดีนาาาาาา"  
710. ตาโต [215] : "มารเฒาจา "  
711. มารเฒา [92] : "จาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา"  
712. �เหมือนสวย [44] : "ชาลี น่ีครายอะ พ่ีตาง "  
713. มารเฒา [92] : "เอะ....ซือเจวันน้ีวันจันทรมัยมีงานเล้ียงดวยเหยอ หุหุหุ"  
714. มารเฒา [92] : "ลุงชาลีอะ เคาเลนหองเน้ียนานแยวหละ อยูท่ีเดนมารคจะ เจฉวยยยยย"  
715. ตาโต [215] : "ตองไปแลว คืนน้ี ถาวาง คดิถงึซือเจกอนนอนนะ"  
716. มารเฒา [92] : "จะ ซือเจ จุบ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆๆ แผลบ ๆ ๆๆ ๆ เลียดวยแหละ กากกกกกกกก"  
717. มะแงว [203] : "หากเธอคดิถึงฉัน ถึงแมไมไดเจอ ใหเธอรูฉันยังอยูไมไกล เมื่อไหรท่ีคดิถึงฉัน ใหรักแทน
ดวงตาฉันจะมาเจอเธอท่ีหัวใจ..."  
718. มะแงว [203] : "! I just logged off ... บายบาย!"  
719. มารเฒา [92] : "เจฉวย....ลุงชาลี เคาทํางานและอยูท่ีน่ันเยยนะ"  
720. มารเฒา [92] : "วุย....มะแงว เพราะดีนาาาาาา วาง ๆ มาใหมนะจาาาาาาา"  
721. �เหมือนสวย [44] : "อาว แลวเคาใชชื่อไรมัง่อะ ... หนูจะไดคุน "  
722. ตาโต [215] : "เฮยอยาเลียมาก นําลายเลอะหมดแลววอย Byeeeeee everybody (เดาะฝร่ังเล็กนอยเผ่ือมี
แฟนฝร่ัง)"  
723. �เหมือนสวย [44] : " ีคา ดีข้ึนแยะ "  
724. �เหมือนสวย [44] : "พิมพผิดหอง อิอิ "  
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725. มารเฒา [92] : "อืม....สายลม dj ชาลี แมงปอง เจาเงาะ เอ...อีกแยะนะ คิก ๆ ๆ ๆ"  
726. ตาโต [215] : "! I just logged off ... บายบาย!"  
727. มารเฒา [92] : "วุย....ซือเจ หาแฟนคนไทยใหไดกองเหอะ กากกกกกกก"  
728. มารเฒา [92] : "อาว....ไดไงฟะ ทีหองเน้ียดุชะมัด หุหุหุ"  
729. มารเฒา [92] : "เจฉวยยยยย ไปแยวเหยอ คิก ๆ ๆๆ"  
730. �เหมือนสวย [44] : "ยางพ่ี ยังอยู office เลย เอาลูกกินขาวแลวเหรอเพ "  
731. มารเฒา [92] : "ฮี่ ๆ ๆ ๆๆ เจฉวยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย"  
732. มารเฒา [92] : "ออ....หม่ํา ๆ นานแยว เน่ียอาบนํ้าเสร็จแยว เดี๋ยวจะไปสอนการบานแยวแหละ เจ
ฉวยยยยยย"  
733. �เหมือนสวย [44] : "เหรอ แลวแมไปไหนอะ .... จาหาใหมปะ หนูวางนะ อิอิอ"  
734. �เหมือนสวย [192] : "หนูรักเด็ก อิอิ "  
735. มารเฒา [92] : "อาซอ ยางมายกลับไปพันทิพซื้อของใหบริษทัอะจาาาาา"  
736. มารเฒา [92] : "วุย....เจฉวยมีแควนแยวมายอาวววววววว"  
737. มารเฒา [92] : "วุย....เจฉวยมีแควนแยวมายอาวววววววว"  
738. �เหมือนสวย [44] : "เหรอ .... แลวซอ ทํางานไรอะ "  
739. มารเฒา [92] : "หุหุหุ นูอะรักเด็กตองประกวดนางสาวไทยอะ พ่ีปุยรากกกกเด็กมากกกคาาาา กากกกก
กก"  
740. มารเฒา [92] : "เปน pr อยูปูนเล็กจาาาา"  
741. �เหมือนสวย [192] : "ปูนเล็ก น่ีท่ีไหน "  
742. มารเฒา [92] : "ชลประทานจาาาา เจฉวยยย"  
743. ling [60] : "I just logged on .... สวัสดีจา"  
744. �เหมือนสวย [192] : "งั๊นกอเมียสวยอะดิ ..... กลับกอนนะ "  
745. ling [60] : "สวัสดีคะ ทุกคน"  
746. �เหมือนสวย [44] : "ลับกอนนะทุกคน บาย "  
747. มารเฒา [92] : "หวาดดีนูหลิง วันน้ีมาแยงปะปา yong เลนคอมไดแยวเหยอจาาาาา"  
748. มารเฒา [92] : "บะบายยยย เจฉวยยยยย"  
749. หงส [52] : "I just logged on .... สวัสดีจา"  
750. ling [60] : "ปะปายงัไมกลับคะ"  
751. หงส [52] : "หวัดดี ling"  
752. มารเฒา [92] : "อาว....55555 ดีแลวจาา นูหลิง เลนนาน ๆ เลยนะ เดี๋ยวปะปา กลับมาจาอดเลนอะ คิก ๆ 
ๆ ๆ ๆ"  
753. ling [60] : "สวัสดีคะ"  
754. g8Fdt +O [236] : "I just logged on .... สวัสดีจา"  
755. ling [60] : "หนูก็วาอยางน้ันคะ"  
756. เคโกะ +O [236] : "I just logged on .... สวัสดีจา"  
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757. มารเฒา [92] : "นูหลิง คุยกะแมนางหงสไปกอนนะจะ เดี๋ยว อาตางดาว ไปกอนหละ จาไปสอนการบาน
นอง ๆ อะ จาาาาา"  
758. เคโกะ +O [236] : "อยากคุยบางจงั "  
759. มารเฒา [92] : "นูหลิง โชคดีนะจาาาา ไปละ"  
760. มารเฒา [92] : "แวปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปป"  
761. มารเฒา [92] : "! I just logged off ... บายบาย!"  
762. ling [60] : "บายบายคะ"  
763. เคโกะ +O [236] : "ไครวางก็คุยมาได"  
764. หงส [52] : "เพ่ิงเคยเห็นชื่อหลิงนะ เลนหองน้ีนานแลวเหรอ"  
765. หงส [52] : "หวัดดีเคโกะ"  
766. เคโกะ +O [236] : "ไมมีไครอยากคยุดวยเลยหรือไง"  
767. ling [60] : "นานแลวคะ"  
768. เคโกะ +O [236] : "และแลวก็มจีนได หวัดดีจาหงส"  
769. เจท O-> [91] : "I just logged on .... สวัสดีจา"  
770. ling [60] : "แตเปดเทอมไมคอยไดเลน"  
771. tiger O-> [198] : "I just logged on .... สวัสดีจา"  
772. เคโกะ +O [236] : "ชื่อเพราะนะ ไครตั้งให"  
773. หงส [52] : "อายุกี่ขวบแลว หลิง กะ เคโกะ"  
774. ling [60] : "8ขวบคะ"  
775. หงส [52] : "ปะปาตั้งให แบบวาชอบดูหนังจีนหนะ☺ "  
776. เจท O-> [91] : "หวสสดีคบัling"  
777. เคโกะ +O [236] : "ก็ประมาณ13 23 13 14-46 คิดเอาเองนะ" "  
778. ling [60] : "หวัดดีคะ"  
779. หงส [52] : "OH MY GOD เคโกะ อายเุยอะจังนิ อิ อิ"  
780. เจท O-> [91] : "หวาสดีคบัเคโกะ"  
781. เคโกะ +O [236] : "ตอนน้ีไครๆก็ไมรัก"  
782. เคโกะ +O [236] : "พิมพผิดจังเลยนะ เจท"  
783. หงส [52] : "อกหักเหรอเคโกะ"  
784. ling [60] : "พ่ีหงสเลนท่ีไหนคะ"  
785. เคโกะ +O [236] : "หงสก็เหมือนกัน ชื่อโบราณนะ"  
786. เจท O-> [91] : "lingเจทคยุดวยไดเปลาคับ"  
787. ling [60] : "ไดคะ"  
788. หงส [52] : "เลนท่ีบานจา"  
789. เจท O-> [91] : "ก็เราจากอนุบาลหมีนอยนานาชาตินิคาบ "  
790. เคโกะ +O [236] : "หงส อายุเทาไร อยาบอกนะ 14-18 ไมเอา เด็กจัด"  
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791. หงส [52] : "หลิงเรียนท่ีไหน"  
792. เจท O-> [91] : "lingเรียนหรือทํางานคับ"  
793. หงส [52] : "อายุ 21"  
794. เคโกะ +O [236] : "เจท คงนารักนะ นารักษา"  
795. ling [60] : "แถวพุทธมณฑลสาย4คะ"  
796. เคโกะ +O [236] : "หงสก็ยังเด็กอยูเลย อยากเห็นจัง คงนารัก" 
797. หงส [52] : "บานหงสก็อยูแถว ๆ สาย 2 นะ"  
798. 555.. [154] : "I just logged on .... สวัสดีจา"  
799. เคโกะ +O [236] : "คุยไปคุยมา ชักจะไมมีเพ่ือนแลว"  
800. ling [60] : "พ่ีหงสเรียนหรือทํางานคะ"  
801. หงส [52] : "หวัดดี หา หา หา"  
802. เจท O-> [91] : "lingเรียนหรือทํางานคับ"  
803. เจท O-> [91] : "lingเรียนหรือทํางานคับ"  
804. เจท O-> [91] : "lingเรียนหรือทํางานคับ"  
805. เจท O-> [91] : "lingเรียนหรือทํางานคับ"  
806. เจท O-> [91] : "lingเรียนหรือทํางานคับ"  
807. เคโกะ +O [236] : "เหงา เหงา เหงา แลวก็เหงา"  
808. หงส [52] : "เรียน และทํางานหนะ"  
809. ling [60] : "เรียนอยูคะ"  
810. เคโกะ +O [236] : "เหงา เหงา แลวกเ็หงา"  
811. เจท O-> [91] : "เรียนท่ีไหนคับ"  
812. เจท O-> [91] : "เรียนท่ีไหนคับ"  
813. เจท O-> [91] : "เรียนท่ีไหนคับ"  
814. เจท O-> [91] : "เรียนท่ีไหนคับ"  
815. เจท O-> [91] : " ☺"  
816. เจท O-> [91] : " ☺"  
817. ling [60] : "อยูใกลบานหนูเลย"  
818. ling [60] : "แถวสาย4คะ ☺"  
819. ling [60] : "! I just logged off ... บายบาย!"  
820. ling [60] : "☺ "  
821. ling [60] : " ☺"  
822. หงส [52] : "เหงา"  
823. หงส [52] : "zzzzzzzzzzzz ""  
824. ling [60] : "พ่ีหงสทานขาวหรือยัง"  
825. หงส [52] : "ทานเ"  
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826. หงส [52] : "ทานแลวจะ"  
827. เจท O-> [91] : "lingเรียนท่ีไหนคับ☺ "  
828. ling [60] : "ท่ีเรียนอยูไกลบานไหมคะ"  
829. เจท O-> [91] : "จริงๆๆๆๆสิคาบ"  
830. เจท O-> [91] : "จริงๆๆๆๆสิคาบ"  
831. เจท O-> [91] : "จริงๆๆๆๆสิคาบ"  
832. เจท O-> [91] : "จริงๆๆๆๆสิคาบ"  
833. หงส [52] : "ไมไกลซักเทาไหร"  
834. ling [60] : "เอกดรุณคะ อยูนครปฐมคะ"  
835. ling [60] : "(งอน) "  
836. ทะเล O-> [19] : "I just logged on .... สวัสดีจา"  
837. หงส [52] : "ดีดวยนะ คุณทะเล"  
838. ทะเล O-> [19] : "หวัดดี หงส"  
839. ทะเล O-> [19] : "และก็หวัดดีทุกคนเลยคราบ"  
840. หงส [52] : "เรียนหรือวาทํางานหละ"  
841. หวดัดคีะ [60] : "I just logged on .... สวัสดีจา"  
842. หลิง [60] : "I just logged on .... สวัสดีจา"  
843. หงส [52] : "เรียนหรือวาทํางานหละ"  
844. blue [59] : "I just logged on .... สวัสดีจา"  
845. หงส [52] : "เรียนหรือวาทํางานหละ"  
846. blue [59] : "หวัดด"ี  
847. หลิง [60] : "พ่ีบลูหวัดดีคะ☺ "  
848. blue [59] : "หวัดดีจะนองหลิงงง เลนแตวันเลยนะจะ"  
849. blue [59] : "ทานขาวเย็นรึยังเอยย"  
850. มาร [49] : "I just logged on .... สวัสดีจา"  
851. หงส [52] : "หวัดดีมาร "  
852. blue [59] : "พ่ีมาร หวัดด"ี  
853. zock [233] : "I just logged on .... สวัสดีจา"  
854. zock [233] : "คุยดวยคนฮะ ไมเคยเขามาเลนเลย"  
855. หลิง [60] : "ทานแลวคะ"  
856. หลิง [60] : "พ่ีมารหวัดดีคะ"  
857. zock [233] : "หวัดดีฮะ"  
858. zock [233] : "ในน้ีมีกี่คนแลวอะ"  
859. หนมผิง [157] : "I just logged on .... สวัสดีจา"  
860. blue [59] : "อิอิ.ไปเท่ียวบางแสนมาปาวจะหนูนอย ..."  
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861. มาร [49] : "ดีคะหงส ดีจะหนุหลิงๆ"  
862. หนมผิง [157] : "หวัดดคีาบบบบ"  
863. zock [233] : "มานับกันดูดกีา"  
864. มาร [49] : "ดีใจท่ีเจอหนุนะคะ "  
865. zock [233] : "มานับกันดูดกีา"  
866. blue [59] : "นับหน่ึง"  
867. หลิง [60] : "ไปคะ"  
868. zock [233] : "หน่ึง"  
869. หนมผิง [157] : "สอง"  
870. blue [59] : "หนุกปาววๆๆ"  
871. zock [233] : "มีสองคนเองหรือ"  
872. หนมผิง [157] : "คุยเฮอะ"  
873. ทะเล O-> [19] : "ในน้ีมีประมาณ 10 คนครับ"  
874. มาร [49] : "ไรอะคะ"  
875. หนมผิง [157] : "เยอะจงั"  
876. zock [233] : "มาคุยกันหนอยจิ ตองอยูดึกถึง 3 ทุม"  
877. zock [233] : "หนมผิงชื่อนารอยนะ"  
878. หนมผิง [157] : "นาสงสานนนน ทําไรนะ"  
879. หลิง [60] : "ดีใจ"  
880. หนมผิง [157] : "กออรอยพอตัว"  
881. zock [233] : "ก็ตองทํางาน เฝาหอง"  
882. blue [59] : "ดีใจไรหนูหลิงงง"  
883. หลิง [60] : "สนุกคะ"  
884. zock [233] : "เราเคยกินแตขนมผิงอะ หนมผิงไมเคยเลย"  
885. หนมผิง [157] : "ทํางานไรเหรอ เปนยามเหรอ"  
886. หนมผิง [157] : "เหมือนกนัแหละ"  
887. blue [59] : "เลนนํ้าทะเลปาววววว.. เลาใหพ่ีฟงจิ ไปทําไรมามั่งอะ"  
888. zock [233] : "แมบอกวาใหกินขนมท่ีมีประโยชน 55555"  
889. zock [233] : "อืมม ก็ทํานองน้ัน อยากใหของหายเปนอันใชได"  
890. หนมผิง [157] : "ของหวานดีนะ ใหพลังงาน"  
891. หลิง [60] : "ดีใจท่ีเจอพ่ีมาร"  
892. มาร [49] : "หลิงๆดใีจเร่ืองไรคะ"  
893. หนมผิง [157] : "อยากใหหาย หรืออยาใหหาย"  
894. หนมผิง [157] : "คุมคอมพิวเตอรเหรอ"  
895. zock [233] : "อืมม ภาษาไทยไมคลองเลย"  



 256

896. zock [233] : "อยาใหหายอะ"  
897. หนมผิง [157] : "อังกิดก็ได ยกเวนจีน"  
898. หนมผิง [157] : "เด็กนอกนะ"  
899. ทะเล O-> [19] : "ใครเลนนํ้าทะเลคราบๆๆๆๆๆๆ"  
900. หลิง [60] : "หลิงไปเลนนํ้าทะเลมาคะ ไปดูมานํ้ามาดวย"  
901. zock [233] : "อยาใหหายอะ"  
902. หนมผิง [157] : "ชอบคราบบบบ แตวายนํ้าไมเปน"  
903. blue [59] : "ทะเล ... อิอิ.."  
904. zock [233] : "เรียนอยูท่ีไหนอะ"  
905. หนมผิง [157] : "ตกลง zock ทํางานท่ีไหนเหรอ"  
906. หนมผิง [157] : "ทํางานแลวครับ"  
907. zock [233] : "อืมม ราชการหละกาน"  
908. ทะเล O-> [19] : "หลิง ไปทะเลท่ีไหนมาครับ"  
909. มาร [49] : "ท่ีไหนคะหลิงๆไปกะใครอะ"  
910. ทะเล O-> [19] : "วาอยางไรครับ blue"  
911. หนมผิง [157] : "โห ขาราชการ กระทรวงไรนะ"  
912. zock [233] : "แลวหนงผิงอะ"  
913. หนมผิง [157] : "เราอยูเอกชน ขายของ"  
914. zock [233] : "อืมม เราทบวงอะ"  
915. blue [59] : "ปาวๆๆ .. ไมวาไร.. "  
916. หนมผิง [157] : "มหาลัย มหาหลอก"  
917. blue [59] : "หลิงไปกะคุณพอ อะพ่ีมาร อิอิ"  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
แผนผังของผูรวมสนทนาในหองจะจา 3  และหองจะจา 5 
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แผนผังการสนทนาของผูรวมสนทนาในหองสนทนาจะจา 5 วันที่ 2 ก.ค. 44 
มีผูรวมสนทนาท้ังหมด 52 คน ผูท่ีไมไดรับการสนทนามีท้ังหมด 5 คน  ไดแก  10, 20, 31, 42 และ 45 
1 2 
 
        3 

15   17 
 

9  6  8    18 
 
     5  4  21 
 
     7   13 
 
  11  12  14  19 
       16 
 
      34 
 
      27  30 
 
  28  26  25  29 
 
 33  24  23  22 
 
 36  39  32 
 
 38       37  35 
 
    40  47  43 

44 
    50  49  41  48 
 
    51                     
   52                     46 
          หมายถงึ ผูสนทนาท้ังสองฝายพูดโตตอบกัน   
          หรือ           หมายถงึ ผูสนทนาพูดเพียงฝายเดยีว แตอีกฝายไมมีการพูดโตตอบกลับ 
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แผนผังการสนทนาของผูรวมสนทนาในหองสนทนาจะจา 3 วันที่ 13 ก.ค. 44 
มีผูรวมสนทนาท้ังหมด 43 คน 
ผูท่ีไมไดรับการสนทนามีท้ังหมด 10 คน  ไดแก  15, 24, 28, 31, 32, 37, 40, 41, 42 และ 43 
 
 1 8   7 3 
 
 

30 26 14 23 39 
 33  
 34 4 19 20 
                25 
 2 11 12 5 
 18 
  10  13 
 
 6 9 21 
 
 36 38 35 
 17 16 22 
 
 29 27 
 
          หมายถงึ ผูสนทนาท้ังสองฝายพูดโตตอบกัน  
           หรือ            หมายถึง ผูสนทนาพูดเพียงฝายเดยีว แตอีกฝายไมมกีารพูดโตตอบกลับ 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
แผนภูมิการปฏิสัมพันธในหองจะจา 3  และหองจะจา 5 
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การวิเคราะหการมอบผลดัในการสนทนาระหวาง  กาน  กับ  แอม  หองจะจา 3  วันที่ 13 ก.ค. 44 
 
1. กาน N S  
9. แอม R   
20. แอม N S  
32. กาน แอมไมไดตอบ N   
48. กาน R   
69. กาน log off 
70. กาน log off 
 
การวิเคราะหการมอบผลดัในการสนทนาระหวาง  NOKMAN  กับ  วุน  หองจะจา 3  วันที่ 13 ก.ค. 44 
 
2. NOKMAN  N          S 

12. วุน  R 
17. NOKMAN  C S 
25. วุน  R 
29. NOKMAN  N S 
39. NOKMAN  C 
41. วุน  R 
46. วุน  C S 
55. วุน  C 
56. NOKMAN  R S 
64. NOKMAN  C S 
66. วุน  R 
73. วุน  R 
81. NOKMAN (พูดแทรก) 
91. วุน ไมทราบวาพูดกับใคร 
101. NOKMAN (พูดแทรก) N S 
106. วุน log on 
112. วุน  R 
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113. NOKMAN  N S 
121. วุน  R S 
127. NOKMAN  R S 
134. วุน  R S 
151. NOKMAN  R          S 

153. วุน  R 
158. NOKMAN  C S 
167. วุน  R  
171. NOKMAN  N S 
175. วุน  C S 
200. วุน  C 
207. วุน NOKMAN ไมตอบ R  
213. NOKMAN  R S 
218. วุน  N S 
225. NOKMAN วุนไมตอบ R 
231. วุน  R S 
239. NOKMAN  R S 
248. วุน  R 
259. NOKMAN  N S 
266. วุน  R S 
275. NOKMAN  R S 
282. วุน  R  
287. NOKMAN  N S 
293. วุน log on 
300. วุน  R S 
302. NOKMAN  N S 
311. วุน  R 
316. วุน พูดกับเนร่ี 
319. NOKMAN  R  
324. NOKMAN  C S 
327. วุน  R 
334. NOKMAN นํ้าฝนไมตอบ 
341. NOKMAN วุนไมตอบ N 
342. วุน  C 
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349. NOKMAN  N          S 
353. วุน      NOKMAN ไมตอบ N 
355. วุน  R 
356. NOKMAN  C          S 

358. วุน       NOKMAN ไมตอบ R 
359. NOKMAN  C          S 
363. วุน  R 
365. NOKMAN  C S 
372. NOKMAN พูดกับ Minpo 
373. วุน  R S 
375. NOKMAN  R 
386. วุน พูดกับแบมแบม 
389. NOKMAN  N S 
393. วุน พูดกับแบมแบม 
403. วุน  R S 
407. วุน  C 
408. NOKMAN  R S 
415. วุน พูดกับแบมแบม 
419. NOKMAN  N  
424. วุน  R  
430. NOKMAN วุนไมตอบ C 
432. วุน  N S 
438. NOKMAN  R S 
442. วุน  R S 
449. NOKMAN  R  
458. NOKMAN (พูดแทรก) C  
463. วุน log on 
469. NOKMAN  C 
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472. วุน  N  
479. วุน  N S 
482. NOKMAN พูดกับแบมแบม 
483. วุน  C 
492. NOKMAN  R S 
495. วุน (พูดแทรก) 
499. วุน พูดซ้ําขอความท่ี 495 
500. NOKMAN พูดกับแบมแบม 
504. วุน  R 
505. วุน log off 
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การวิเคราะหการมอบผลดัในการสนทนาระหวาง  หนุม  กับ  แนน  หองจะจา 3  วันที่ 13 ก.ค. 44 
5. แนน  N S 
13. หนุม  R 
14. แนน  N            S 

22. หนุม  C  
24. แนน  C S 
30. หนุม  R 
38. แนน ไมรูวาพูดกับใคร 
42. หนุม  R S 
44. แนน  R S 
45. หนุม  R S 
51. แนน  R S 
54. หนุม ไมรูวาพูดกับใคร 
57. หนุม  R S 
60. แนน  N S 
62. แนน  R S 
65. หนุม  R  
67. หนุม  R S 
72. หนุม  C  
75. หนุม  C  
76. แนน  R  
85. แนน  C S 
89. หนุม แนนไมตอบ R  
93. แนน  N S 
102. หนุม  R S 
107. หนุม แนนไมตอบ C  
116. แนน หนุมไมตอบ R S 
118. หนุม ทักทายปน 
125. หนุม  R S 
139. แนน  R S 
144. หนุม  R S 
147. แนน  R S 
154. หนุม  R  
157. แนน หนุมไมตอบ N  
163. หนุม แนนไมตอบ N  
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174. แนน  R S 
184. หนุม  R  
188. แนน หนุมไมตอบ N  
189. หนุม  C  
196. หนุม  C S 
201. แนน  R  
210. แนน  N S 
212. หนุม แนนไมตอบ N  
222. หนุม  R 
240. หนุม แนนไมตอบ C  
255. หนุม แนนไมตอบ N  
261. หนุม แนนไมตอบ N  
265. หนุม แนนไมตอบ C  
271. หนุม แนนไมตอบ C  
279. แนน log on 
281. หนุม  N S 
288. แนน  C  
289. แนน  R S 
295. หนุม  R S 
297. แนน  R  
301. แนน  C S 
304. หนุม  N S 
307. แนน  R S 
308. หนุม  R 
320. แนน หนุมไมตอบ N  
323. หนุม  R S 
329. แนน  R S 
336. หนุม  R         S 

337. แนน หนุมไมตอบ N  
350. แนน  R S 
351. หนุม แนนไมตอบ C 
361. หนุม  R S 
366. แนน  R S 
371. หนุม แนนไมตอบ R S 
376. แนน หนุมไมตอบ R 
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387. แนน หนุมไมตอบ N  
390. หนุม  N  
392. แนน หนุมไมตอบ C   
396. หนุม  C S 
404. แนน  R S 
409. หนุม  R  
421. หนุม  C          S S 
422. แนน  R S 
426. แนน หนุมไมตอบ R  
433. หนุม  R S 
441. แนน  R S 
451.หนุม ไมปรากฏขอความใดๆ 
464. หนุม  R S 
473. แนน  R S 
480. หนุม  R S 
487. แนน  R S 
494. หนุม  R S 
511. แนน  R          S 
517. หนุม  R S 
519. แนน  C 
522. หนุม  N S 
524. แนน  R S 
530. แนน หนุมไมตอบ R  
534. หนุม  R  
539. หนุม  C S 
543. แนน  R S 
555. หนุม  R  
560. แนน  N  
566. แนน หนุมไมตอบ C  
573. หนุม  C S 
579. หนุม  C  
581. แนน หนุมไมตอบ N 
585. แนน  R  
600. แนน พูดกับทุกคน 
606. แนน log off 
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การวิเคราะหการมอบผลดัในการสนทนาระหวาง  ลนิดา  กบั  บักจอย  หองจะจา 3  วันที่ 13 ก.ค. 44 
 
6. ลินดา  N S 
10. บักจอย  (N) S 
15. บักจอย  R 
23. ลินดา  R S 
26. บักจอย  R S 
35. ลินดา  R  
52. บักจอย  N S 
59. ลินดา  R S 
63. บักจอย  R S 
78. ลินดา  R  
80. บักจอย  N S 
88. ลินดา  R  
97. บักจอย  N S 
98. ลินดา  C S 
103. ลินดา  R  
108. ลินดา  C S 
115. บักจอย  R  
120. บักจอย  R S 
123. ลินดา ทักทายเนร่ี 
133. ลินดา  C S 
162. บักจอย  R  
164. ลินดา บักจอยไมตอบ N 
168. บักจอย  C S 
170. ลินดา  R S 
176. บักจอย  R S 
186. ลินดา  R S 
191. บักจอย ลินดาไมตอบ N 
198. บักจอย  R S 
209. ลินดา  R  
215. บักจอย ลินดาไมตอบ  N  
217. ลินดา  N S 
223. ลินดา บอกลาวุน  วุนไมตอบ 
229. บักจอย  R 
249. ลินดา (พูดแทรก  นํ้าฝนไมตอบ) 
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250. บักจอย  N S 
256. ลินดา  R  
263. บักจอย  N S 
272. ลินดา  N S 
280. บักจอย  R  
284. ลินดา  R S 
292. บักจอย  R S 
296. ลินดา  R S 
306. บักจอย  R  
312. บักจอย  C S 
315. ลินดา  N S 
318. ลินดา  R  
321. บักจอย  R  
328. บักจอย  C  
331. ลินดา  N S 
335. บักจอย 
339. บักจอย  R  
348. บักจอย  C  
354. บักจอย  N S 
357. ลินดา  R  
367. บักจอย ลินดาไมตอบ N 
368. ลินดา  N S 
374. บักจอย  R S 
382. ลินดา  R S 
385. บักจอย  R  
391. บักจอย  C S 
400. ลินดา  R S 
411. บักจอย  R S 
420. ลินดา  R S 
425. บักจอย  R S 
428. ลินดา  N S 
434. ลินดา  R  
435. บักจอย  R  
437. บักจอย  C S 
444. ลินดา  C S 
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437. บักจอย  C S 
444. ลินดา  C S  
446. ลินดา  R  
456. ลินดา  C S 
457. บักจอย  R  
465. บักจอย  R S 
474. ลินดา  R S 
485. บักจอย  R S 
496. ลินดา  R S 
501. ลินดา  N S 
506. บักจอย  R  
514. บักจอย  R S 
515. ลินดา log on 
516. ลินดา  R S 
521. บักจอย  R  
526. ลินดา  N S 
529. บักจอย ลินดาไมตอบ N 
531. บักจอย  R S 
537. ลินดา  N S 
542. ลินดา  R S 
546. บักจอย  R S 
551. บักจอย  R S 
552. ลินดา  R S 
557. ลินดา  R  
567. บักจอย  R  
569. ลินดา  N           S  
578. ลินดา  C S 
580. บักจอย  R  
583. บักจอย  R S 
584. ลินดา  N S 
586. บักจอย  C  
589. ลินดา  R  
592. บักจอย  R  
597. ลินดา  C 
599. บักจอย  C S 



 271

599. บักจอย  C S 
604. ลินดา  R       S  
608. ลินดา  C S 
611. บักจอย  R S 
620. ลินดา  R  
622. บักจอย  R S 
627. ลินดา  R S 
631. บักจอย  N S 
632. ลินดา  C  
633. บักจอย  R  
634. ลินดา  R  
638. บักจอย  N S 
641. ลินดา  R S 
650. บักจอย  R S 
660. ลินดา  R           S 

662. ลินดา  C S 
666. บักจอย  R  
667. บักจอย  R S 
670. บักจอย ลินดาไมตอบ N 
673. ลินดา  N S 
674. ลินดา  R S 
677. บักจอย  R S 
680. บักจอย  R  
684. ลินดา  R S 
695. บักจอย  R  
697. ลินดา  C S 
702. บักจอย  C S 
704. บักจอย  R  
705. ลินดา  R  
712. ลินดา  C 
716. ลินดา  N S 
717. บักจอย ลินดาไมตอบ N 
720. บักจอย  R  
739. บักจอย ลินดาไมตอบ N 
741. บักจอย log off 
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746. ลินดา log on 
751. ลินดา log on 
755 ลินดา บักจอยไมตอบ   
759. ลินดา ทักทายนิค 
773. ลินดา พูดกับทุกคน  แตไมมีคนตอบ N 
777. ลินดา ทักทาย por  แตไมมีคนตอบ N 
789. ลินดา ทักทาย por  แตไมมีคนตอบ N 
791. ลินดา ถามคําถาม por  แตไมมีคนตอบ N 
797. ลินดา พูดกับ por 
801. บักจอย log on 
803. บักจอย  N 
808. ลินดา ไมสามารถอานอักษรได 
810. บักจอย  C S 
812. ลินดา  R S 
817. บักจอย  R S 
823. บักจอย  N S 
825. ลินดา  R S 
827. ลินดา  R S 
829. บักจอย  R S 
831. ลินดา  N S 
833. บักจอย  R  
835. ลินดา  R           S 

839. บักจอย  R S 
840. ลินดา  C S 
841. บักจอย  R  
844. บักจอย  R S 
847. ลินดา  R  
858. ลินดา  R S 
862. บักจอย  R  
864. ลินดา บักจอยไมตอบ N  
866. บักจอย  C S 
871. ลินดา  R  
875. ลินดา  C S 
876. บักจอย  C S 
887. บักจอย  R  
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876. บักจอย  C S 
889. ลินดา  R S 
896. บักจอย  R S 
900. ลินดา  R S 
905. บักจอย  R S 
909. ลินดา  R S 
912. บักจอย  R S 
914. ลินดา  R S 
915. บักจอย  R S 
916. บักจอย log off 
918. ลินดา  R  
921. ลินดา พูดกับตัวอเง 
926. ลินดา พูดกับทุกคน  แตไมมีคนตอบ N 
928. ลินดา พูดกับทุกคน  แตไมมีคนตอบ N 
940. ลินดา พูดกับทุกคน  แตไมมีคนตอบ N 
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การวิเคราะหการมอบผลดัในการสนทนาระหวาง  น้าํฝน  กับ  มีนโป (Minpo)  หองจะจา 3  วันที่ 13 
ก.ค. 44 
 
11. นํ้าฝน  N S 
18. มีนโป  R  
31. นํ้าฝน พูดกับหนุม  แตไมมคีําตอบ 
36. มีนโป  C S 
40. นํ้าฝน  R  
61. มีนโป log on 
68. นํ้าฝน  C  
74. มีนโป นํ้าฝนไมตอบ N  
83. มีนโป  N  
84. มีนโป ซ้ําขอความท่ี 83 C  
86. มีนโป ซ้ําขอความท่ี 83 C  
90. นํ้าฝน  C S 
104. มีนโป  R  
114. นํ้าฝน  N S 
130. มีนโป พูดกับ NOKMAN 
136. มีนโป  R S 
142. มีนโป  C 
148. มีนโป  C 
150. นํ้าฝน  R 
165. มีนโป พูดกับ NOKMAN 
179. มีนโป นํ้าฝนไมตอบ N  
180. มีนโป ซ้ําขอความท่ี 179 C 
185. นํ้าฝน  N S 
194. นํ้าฝน  C 
195. มีนโป  R 
237. นํ้าฝน มีนโปไมตอบ N  
246. นํ้าฝน  C  
257. นํ้าฝน มีนโปไมตอบ C  
268. มีนโป log on 
276. มีนโป พูดกับตัวเอง 
277. นํ้าฝน ซ้ําขอความท่ี 257 C  
285. นํ้าฝน  C          S S 
290. มีนโป  R S 
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290. มีนโป  R S 
291. นํ้าฝน  R  
298. มีนโป  R S 
303. นํ้าฝน  R          S 
309. มีนโป  R  
310. นํ้าฝน  C S 
313. มีนโป log off 
322. นํ้าฝน  R  
330. นํ้าฝน  C  
340. Minpo log on 
344. Minpo  N  
345. Minpo ซ้ําขอความท่ี 344 C  
346. Minpo ซ้ําขอความท่ี 344 C  
347. Minpo ซ้ําขอความท่ี 344 C  
364. Minpo พูดกับ NOKMAN 
379. Minpo พูดกับ NOKMAN แตไมไดรับคําตอบ N   
380. Minpo ซ้ําขอความท่ี 379 
381. Minpo ซ้ําขอความท่ี 379 
388. นํ้าฝน Minpo ไมตอบ N  
397. Minpo นํ้าฝนไมตอบ N  
398. Minpo ซ้ําขอความท่ี 397 
399. Minpo ซ้ําขอความท่ี 397 
405. นํ้าฝน  N           S S 
406. Minpo  R S 
412. Minpo  R  
413. นํ้าฝน  R S 
416. Minpo  R  
427. Minpo  C S 
439. นํ้าฝน  R S 
440. Minpo นํ้าฝนไมตอบ R  
445. Minpo  R S 
450. นํ้าฝน  R S 
454. Minpo  R  
466. Minpo  C  
477. Minpo  C 
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การวิเคราะหการมอบผลดัในการสนทนาระหวาง  yoyi  กับ  ryu  หองจะจา 3  วันที่ 13 ก.ค. 44 
 
?? ryu    
3. yoyi เสียงหัวเราะ (รูปยิ้ม) 
7. ryu   
8. yoyi  R S 
19. ryu  R S 
21. yoyi  R  
27. ryu พูดกับตัวเอง 
33. yoyi  N S 
43. ryu  R S 
47. yoyi  R  
50. ryu log off 
 
การวิเคราะหการมอบผลดัในการสนทนาระหวาง  น้าํฝน  กับ  หนุม  หองจะจา 3  วันที่ 13 ก.ค. 44 
 
31. นํ้าฝน หนุมไมตอบ N  
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การวิเคราะหการมอบผลดัในการสนทนาระหวาง  นนีา  กบั  B  หองจะจา 3  วันที่ 13 ก.ค. 44 
 
4. B  N S 
28. B พูดกับปน 
34. นีนา  R S 
37. B  N S 
49. B  R  
53. นีนา  R  
77. นีนา  C S 
79. B  N  
87. B  C  
92. B  R  
100. นีนา Bไมตอบ N  
124. B  C  
132. B พูดกับปน 
143. B พูดกับปน 
155. B พูดกับปน 
160. นีนา ซ้ําขอความท่ี 100 N S 
172. B log on 
183. นีนา Bไมตอบ N  
187. นีนา ไมปรากฏขอความ 
192. นีนา  Bไมตอบ (ซ้ําขอความท่ี 183) 
197. B  R S 
235. นีนา  R  
247. นีนา log on 
260. B พูดกับปน 
270. นีนา  C S 
274. B พูดกับปน 
286. B  R S 
299. นีนา  R S 
314. B  R S 
325. นีนา  R S 
338. B  R  
360. B  log on 
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การวิเคราะหการมอบผลดัในการสนทนาระหวาง  หนิ  กับ  เนร่ี  หองจะจา 3  วันที่ 13 ก.ค. 44 
 
82. หิน log on 
99. หิน  N  
110. หิน  C 
 
 
การวิเคราะหการมอบผลดัในการสนทนาระหวาง  เนร่ี  กับ  ลินดา  หองจะจา 3  วันที่ 13 ก.ค. 44 
 
109. เนร่ี  N S 
123. ลินดา  R 
 
 
การวิเคราะหการมอบผลดัในการสนทนาระหวาง  หนุม  กับ  ปน  หองจะจา 3  วันที่ 13 ก.ค. 44 
 
118. หนุม  N S 
126. ปน  R 
193. ปน หนุมไมตอบ (พูดแทรก) 
273. ปน หนุมไมตอบ (พูดแทรก) 
 
 
การวิเคราะหการมอบผลดัในการสนทนาระหวาง  หนิ  กับ  ปน  หองจะจา 3  วันที่ 13 ก.ค. 44 
 
119. หิน  N S 
128. หิน  C 
131. ปน  R 
140. หิน (รูปเด็กรองไห) 
146. ปน หินไมตอบ N  
152. หิน  N S 
161. ปน  R 
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การวิเคราะหการมอบผลดัในการสนทนาระหวาง  เด็กองคการ  กับ  ปน  หองจะจา 3  วนัที่ 13 ก.ค. 
44 
 
96. เด็กองคการ ลินดาไมตอบ (พูดแทรก)  
122. เด็กองคการ  N S 
129. ปน  R S 
135. เด็กองคการ  R  
138. เด็กองคการ  C 
 
 
การวิเคราะหการมอบผลดัในการสนทนาระหวาง  มีนโป (Minpo)  กับ  NOKMAM  หองจะจา 3  วันที่ 
13 ก.ค. 44 
 
130. มีนโป   N  
165. มีนโป ซ้ําขอความท่ี 130 C S 
171. NOKMAN รูปถวยเบียร R S 
364. Minpo รูปถวยเบียร R S 
372. NOKMAN  R 
379. Minpo NOKMAN ไมตอบ N  
 
 
การวิเคราะหการมอบผลดัในการสนทนาระหวาง  B  กับ  ปน  หองจะจา 3  วันที่ 13 ก.ค. 44 
 
132. B  N S 
141. ปน  R  
143. B  N S 
149. ปน  R S 
155. B  R S 
159. ปน  Bไมตอบ N  
166. ปน  Bไมตอบ R  
181. ปน  Bไมตอบ N  
182. ปน  Bไมตอบ N  
260. B  N S 
267. ปน  R S 
274. B  R 
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การวิเคราะหการมอบผลดัในการสนทนาระหวาง  เนร่ี  กับ  ปน  หองจะจา 3  วนัที่ 13 ก.ค. 44 
 
137. เนร่ี  N S 
145. ปน  R S 
156. เนร่ี ปนไมตอบ N  
206. เนร่ี  R S 
211. ปน  R/N S 
216. เนร่ี  R S 
232. ปน  R  
234. เนร่ี  N S 
236. ปน  R  
238. ปน  C S 
242. เนร่ี  R S 
243. ปน  N S 
252. ปน  R S 
253. เนร่ี  R  
254. ปน  N S 
258. เนร่ี  R S 
262. ปน  R  
269. เนร่ี  R S 
278. ปน  R S 
283. เนร่ี  R  
294. เนร่ี ปนไมตอบ N  
 
 
การวิเคราะหการมอบผลดัในการสนทนาระหวาง  ปน  กับ  NOKMAN  หองจะจา 3  วันที ่13 ก.ค. 44 
 
177. ปน NOKMAN ไมตอบ N  
 
 
การวิเคราะหการมอบผลดัในการสนทนาระหวาง  ปน  กับ  อสูร  หองจะจา 3  วันที่ 13 ก.ค. 44 
 
203. อสูร  N S 
208. ปน  R /N S 
226. อสูร  R 
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การวิเคราะหการมอบผลดัในการสนทนาระหวาง  Kitty Jang (rai)  กับ  บักจอย  หองจะจา 3  วันที่ 13 
ก.ค. 44 
 
233. Kitty Jang (rai) บักจอยไมตอบ    N  
 
 
การวิเคราะหการมอบผลดัในการสนทนาระหวาง  หนิ  กับ  แพร  หองจะจา 3  วันที่ 13 ก.ค. 44 
 
241. หิน แพรไมตอบ N  
 
 
การวิเคราะหการมอบผลดัในการสนทนาระหวาง  คง  กับ  นีนา  หองจะจา 3  วันที่ 13 ก.ค. 44 
 
264. คง นีนาไมตอบ N  
 
 
การวิเคราะหการมอบผลดัในการสนทนาระหวาง  เนร่ี  กับ  วุน  หองจะจา 3  วันที่ 13 ก.ค. 44 
 
305. เนร่ี  N  
316. วุน  R  
 
 
การวิเคราะหการมอบผลดัในการสนทนาระหวาง  เนร่ี  กับ  หนุม  หองจะจา 3  วันที่ 13 ก.ค. 44 
 
317. เนร่ี หนุมไมตอบ N  
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การวิเคราะหการมอบผลดัในการสนทนาระหวาง  แบมแบม  กับ  วุน  หองจะจา 3  วันที่ 13 ก.ค. 44 
 
377. แบมแบม log on 
378. แบมแบม  N  
384. แบมแบม  C S 
386. วุน  R  
393. วุน  R  
394. แบมแบม  N  
395. แบมแบม  C  
407. วุน  N S 
410. แบมแบม  R S  
415. วุน  R S 
418. แบมแบม  R S  
479. วุน  R S 
484. แบมแบม  R  
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การวิเคราะหการมอบผลดัในการสนทนาระหวาง  แบมแบม  กับ  NOKMAN   หองจะจา 3  วันที่ 13 
ก.ค. 44 
 
438. NOKMAN  N S 
448. แบมแบม  R  
458. NOKMAN  N S 
467. แบมแบม  R  
470. แบมแบม  C S 
482. NOKMAN  R S 
491. แบมแบม  R  
500. NOKMAN  N S 
507. แบมแบม  R S 
512. NOKMAN  R  
518. NOKMAN  C           S S 
520. แบมแบม  R  
523. แบมแบม  R S 
525. NOKMAN  R S 
533. แบมแบม  R S 
541. NOKMAN  R S 
545. แบมแบม  R S 
547. แบมแบม NOKMANไมตอบ N  
549. NOKMAN  R S 
558. แบมแบม  R S 
559. NOKMAN  R S 
564. NOKMAN  C  
568. แบมแบม  R S 
576. NOKMAN  R S 
590. แบมแบม  R S 
591. NOKMAN log on 
594. NOKMAN  R  
605. แบมแบม  N S 
613. NOKMAN  R S 
615. แบมแบม  R S 
617. NOKMAN  R  
623. NOKMAN  C S 
626. แบมแบม  R S 



 284

626. แบมแบม  R S 
629. แบมแบม  N S 
630. NOKMAN  R  
637. NOKMAN  R  
646. NOKMAN แบมแบมไมตอบ N  
651. NOKMAN รูปเด็กรองไห  รูปแกวเบียร 
657. แบมแบม  N S 
659. NOKMAN  R  
672. NOKMAN  C  
676. NOKMAN  C S 
686. แบมแบม  R  
689. NOKMAN พูดกับตัวเอง 
693. NOKMAN NOKMANหัวเราะ 
694. NOKMAN log off 
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การวิเคราะหการมอบผลดัในการสนทนาระหวาง  tp  กับ  เพลง  หองจะจา 3  วันที่ 13 ก.ค. 44 
 
414. tp log on 
417. tp พูดกับทุกคน แตไมมีคนตอบ 
431. tp พูดกับทุกคน แตไมมีคนตอบ 
436. tp พูดกับทุกคน แตไมมีคนตอบ 
447. tp พูดกับทุกคน แตไมมีคนตอบ 
452. เพลง log on 
453. tp พูดกับทุกคน แตไมมีคนตอบ 
455. tp ทักทายเพลง แตไมมคีําตอบ N  
459. tp พูดกับลินดา แตไมมีคาํตอบ 
460. tp พูดกับลินดา แตไมมีคาํตอบ 
461. เพลง  N S 
462. tp  R S 
468. เพลง  R S 
471. tp  R  
475. เพลง  N S 
476. tp  N S 
478. tp  R  
488. เพลง  R S 
493. tp  R  
497. tp  C S 
508. เพลง  R S 
510. tp  N S 
513. tp  R  
527. เพลง ไมมีคําตอบ N  
528. tp  C  
532. tp  C  
535. เพลง  R S 
536. tp ไมมีคําตอบ N 
540. tp  R 
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544. เพลง  N S 
548. tp  R S 
553. เพลง  R S 
565. tp  R S 
571. เพลง  R  
572. tp  N S 
577. tp  R S 
582. เพลง  R S 
587. tp  R  
588. เพลง  R S 
596. tp  R S 
598. เพลง  N S 
602. tp  R S 
607. tp  C  
609. เพลง  R S 
612. tp  C  
616. tp  R S 
619. tp ไมมีคําตอบ N 
621. เพลง  R S 
628. tp  R S 
635. เพลง  R S 
639. tp  R  
643. เพลง  R S 
647. tp  C  
653. tp  R S 
656. เพลง  R S 
665. tp  R S 
669. เพลง  R  
671. tp  N S 
678. tp log on 
679. เพลง  R S 
685. tp  N S 
687. tp  R  
688. เพลง tpไมตอบ R  
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692. tp  N S 
698. เพลง  R S 
700. tp  R  
703. tp  C         S  
706. tp  C  
707. เพลง  R  
709. tp  C S 
710. tp  C  
711. เพลง  R S 
724. tp  R  
726. เพลง ไมรูวาพูดกับใคร 
727. tp  C S 
729. เพลง  R S 
731. tp  C  
733. เพลง  C S 
734. tp  R S 
735. tp  C  
738. tp  R  
743. tp  C S 
744. เพลง  R S 
748. tp  R  
750. เพลง  R S 
753. tp  R S 
758. เพลง  R S 
760. tp  R S 
762. เพลง  R         S S 
763. เพลง  C  
766. tp  R  
768. เพลง  R S 
771. tp  R S 
774. tp  C  
776. เพลง  R  
778. tp  C  
779. tp  C  
783. tp  R S 
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783. tp  R S 
787. เพลง  R  
790. tp  N S 
793. เพลง  R  
794. tp  N S 
798. เพลง  R             S  
799. tp ไมมีคําตอบ C  
804. เพลง  C S 
805. tp  R  
809. tp  R  
815. tp  C  
816. เพลง  N S 
819. tp  C  
821. tp  R S 
822. tp  C  
826. เพลง  R  
834. tp  C S 
838. tp พูดกับตัวเอง N   
842. tp  C  
843. เพลง  R  
852. tp  C S 
854. เพลง  R S 
863. tp  R  
868. เพลง  N S 
869. tp ไมมีคําตอบ C   
873. tp  R  
882. tp ไมมีคําตอบ C   
888. tp  C S 
891. เพลง  R S 
893. tp  R  
897. tp  N  
902. tp  C S 
906. tp log off 
910. เพลง  R  
917. เพลง log off 
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การวิเคราะหการมอบผลดัในการสนทนาระหวาง  tp  กับ  ลินดา  หองจะจา 3  วันที่ 13 ก.ค. 44 
 
459. tp พูดแทรกการสนทนาของลินดากบับักจอย 
460. tp พูดแทรกการสนทนาของลินดากบับักจอย 
 
 
การวิเคราะหการมอบผลดัในการสนทนาระหวาง  แบมแบม  กับ  HUT (Kryro)  หองจะจา 3  วันที่ 13 
ก.ค. 44 
 
490. HUT log on 
498. HUT  N S 
502. แบมแบม HUTไมตอบ R  
562. HUT รูปหนาเฉย 
563. แบมแบม HUTไมตอบ N  
570. HUT รูปหนาเฉย 
574. แบมแบม HUTไมตอบ N  
575. HUT รูปหนาเฉย 
593. Kryro log on 
595. Kryro ทักทายทุกคน แตไมมคีนตอบ N  
601. แบมแบม HUTไมตอบ N  
603. Kryro พูดกับตัวเอง 
610. Kryro  N S 
614. แบมแบม  R S 
618. Kryro  R  
624. แบมแบม HUTไมตอบ N  
636. แบมแบม HUTไมตอบ C  
645. Kryro  N S 
648. แบมแบม  R  
649. Kryro  N S 
654. แบมแบม  R S 
655. Kryro ทักทายNOKMAN 
661. Kryro  N S 
664. แบมแบม  R  
675. Kryro  R S 
683. แบมแบม  R S 
690. แบมแบม  N S 
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683. แบมแบม  R S 
690. แบมแบม  N S 
691. Kryro  R S 
696. Kryro  C  
699. แบมแบม  R S 
701. แบมแบม    
708. Kryro  R S 
713. Kryro  R  
714. แบมแบม  R S 
721. Kryro  R S 
723. แบมแบม  R  
737. แบมแบม Kryroไมตอบ N  
754. แบมแบม  N S 
761. Kryro  R S 
764. แบมแบม  R  
767. Kryro  N S 
769. แบมแบม  N S 
770. แบมแบม  R S 
772. Kryro  R  
775. Kryro  R S 
780. แบมแบม  R S 
782. Kryro  N S 
784. แบมแบม  C S 
786. แบมแบม  R  
788. แบมแบม  C S 
795. Kryro  R S 
796. แบมแบม  R S 
802. Kryro  R S 
806. แบมแบม  R  
807. Kryro  R S 
813. แบมแบม  R S 
818. แบมแบม  C  
820. แบมแบม  C  
824. Kryro  R S 
828. แบมแบม  R  



 291

828. แบมแบม  R  
830. แบมแบม  C          S S 
832. Kryro  R S 
836. Kryro  R  
837. แบมแบม  R S 
846. Kryro  R S 
849. แบมแบม  R  
850. Kryro ทักทายมาไมบอก 
851. แบมแบม ทักทายนัทตี ้
856. แบมแบม  C S 
861. Kryro  R  
878. แบมแบม Kryroไมตอบ N  
886. Kryro ทักทายนัทตี ้
899. แบมแบม (พูดแทรก) N  
904. Kryro  N S 
908. แบมแบม  R  
919. แบมแบม  C S 
922. Kryro  R S 
923. แบมแบม Kryroไมตอบ R  
930. Kryro  N S 
938. แบมแบม  R  
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การวิเคราะหการมอบผลดัในการสนทนาระหวาง  Kryro (HUT)  กับ  NOKMAN  หองจะจา 3  วันที่ 13 
ก.ค. 44 
 
655. Kryro  N S 
663. NOKMAN  R  
 
 
การวิเคราะหการมอบผลดัในการสนทนาระหวาง  Kryro (HUT)  กับ  อกหกัตามเคย  หองจะจา 3  
วันที่ 13 ก.ค. 44 
 
652. อกหักตามเคย    log on 
668. Kryro อกหักตามเคยไมตอบ  N  
 
 
การวิเคราะหการมอบผลดัในการสนทนาระหวาง  Kryro (HUT)  กับ  กากกกกกก  หองจะจา 3  วันที่ 
13 ก.ค. 44 
 
658. กากกกกกก log on 
668. Kryro กากกกกกกไมตอบ N  
 
 
การวิเคราะหการมอบผลดัในการสนทนาระหวาง  neo  กับ  ลินดา  หองจะจา 3  วันที่ 13 ก.ค. 44 
 
719. neo ลินดาไมตอบ (พูดแทรก)   N  
722. neo ลินดาไมตอบ (พูดแทรก)   N  
 
 
การวิเคราะหการมอบผลดัในการสนทนาระหวาง  nick  กับ  por  หองจะจา 3  วันที่ 13 ก.ค. 44 
728. nick log on 
736. por log on 
740. nick por ไมตอบ N  
745. nick por ไมตอบ C 
747. nick por ไมตอบ C 
749. por พูดกับทุกคน 
752. nick   N S 
757. por  R  
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การวิเคราะหการมอบผลดัในการสนทนาระหวาง  nick  กับ  ลินดา  หองจะจา 3  วันที่ 13 ก.ค. 44 
 
756. nick  N S 
759. ลินดา  R  
 
 
การวิเคราะหการมอบผลดัในการสนทนาระหวาง  ลนิดา  กบั  por  หองจะจา 3  วันที่ 13 ก.ค. 44 
 
777. ลินดา  N S 
785. por  R S 
789. ลินดา  R 
791. ลินดา porไมตอบ N  
792. por  N S 
797. ลินดา  R S 
800. por  R 
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การวิเคราะหการมอบผลดัในการสนทนาระหวาง  มาไมบอก  กับ  แบมแบม  หองจะจา 3  วันที่ 13 
ก.ค. 44 
845. มาไมบอก log on 
848. มาไมบอก  N S 
851. แบมแบม  R S 
865. แบมแบม  N S 
872. มาไมบอก  R S 
874. แบมแบม  R S 
877. มาไมบอก  R  
881. มาไมบอก  N S 
884. แบมแบม  R S 
890. มาไมบอก  R S 
894. แบมแบม  R  
901. มาไมบอก (พูดแทรก) N  
903. มาไมบอก  C S 
907. แบมแบม  R S 
913. มาไมบอก  R S 
920. แบมแบม  R S 
924. มาไมบอก  R  
929. แบมแบม  N S 
931. มาไมบอก  R S 
936. แบมแบม  R  
941. แบมแบม  C  
942. มาไมบอก แบมแบมไมตอบ N  
 
การวิเคราะหการมอบผลดัในการสนทนาระหวาง  มาไมบอก  กับ  Kryro (HUT)  หองจะจา 3  วันที่ 13 
ก.ค. 44 
850. Kryro  N S 
855. มาไมบอก  R  
883. มาไมบอก  N S 
886. Kryro  R S 
892. มาไมบอก  R 
895. Kryro  R S 
898. มาไมบอก  R  
927. มาไมบอก Kryro ไมตอบ (พูดแทรก) 
942. มาไมบอก Kryro ไมตอบ 
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การวิเคราะหการมอบผลดัในการสนทนาระหวาง  พริม  ROY (R)  กับ  POOH BEAR (P)  หองจะจา 5  
วันที่ 2 ก.ค. 44 
 
 Roy+POOH BEAR Roy+พริม พริม+ POOH BEAR 
1. พริม 
2. ROY  N S     
5. POOH  R S    
6. ROY พริมไมตอบ   N 
7. พริม      N S 
8. ROY  R     
9. POOH      R  
10. ROY  N  
11. พริม    N S   
12. ROY  C S             S S   
13. ROY พริมไมตอบ   R 
14. POOH  R S     
15. พริม    R    
19. พริม    C  S   
20. พริม    C 
21. ROY POOH ไมตอบ R 
23. ROY    R    
24. ROY           พูดซ้ําขอความท่ี 23    C 
25. พริม POOH ไมตอบ     N 
27. พริม ROY ไมตอบ   R  
28. POOH  C S    S 
30. ROY log on 
31. พริม พูดกับนํ้า 
33. ROY (ตัวอักษรอานไมได) 
35. พริม    R   S 
36. ROY พูดแทรก R S     
40. ROY พูดแทรก   R  S   
42. พริม    N S   
43. ROY    R S   
44. พริม    R    
47. POOH  R     S 
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 Roy+POOH BEAR Roy+พริม พริม+ POOH BEAR 
43. ROY    R S 
47. POOH  R    R S 
48. ROY  N S     
49. พริม    R    
50. POOH พริมไมตอบ     N  
51. POOH  R      
53. ROY  N      
54. พริม       R S 
55. ROY  C   S  S   
57. POOH      R  
58. พริม    R S   
60. POOH  R      
66. พริม    C    
69. พริม    C S  S 
71. POOH  R   S     
73. ROY    R    
74. POOH      N S 
77. ROY  R   S   
78. พริม log on       
79. POOH ไมมีใครตอบ       
82. POOH  N S     
84. พริม      R  
87. ROY  R      
92. พริม    R S   
97. ROY    R    
106. พริม log on       
107. POOH  N      
111. POOH      N S 
115. POOH  C S     
116. ROY  R S  S   
117. POOH Royไมตอบ R      
118. พริม      R  
122. พริม Royไมตอบ   R    
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 Roy+POOH BEAR Roy+พริม พริม+ POOH BEAR 
127. POOH  N S     
129. POOH      N S 
130. พริม ไมมีคนตอบ       
132. POOH      N  
135. POOH  C      
138. ROY  R   S   
139. POOH  C      
141. POOH  C      
142. ROY  R S     
146. ROY  N S     
147. POOH Royไมตอบ R      
150. พริม    R S   
152. POOH Royไมตอบ R      
153. ROY    R    
154. พริม      R  
156. POOH  N S     
158. ROY  C S     
159. POOH        
160. ROY  R      
162. พริม (พูดแทรก)     R  
164. POOH  R      
165. พริม      C  
168. POOH  C S     
171. พริม      N S 
172. ROY  R   S   
173. POOH  N      
176. พริม (พูดแทรก)   R    
177. ROY ไมมีคนตอบ       
180. POOH  R         S      
182. POOH  C          S      
184. ROY  R   S   
186. พริม ไมมีคนตอบ   R    
187. ROY  R      
189. POOH  C      
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 Roy+POOH BEAR Roy+พริม พริม+ POOH BEAR 
189. POOH  C      
192. พริม    N S   
194. POOH  C     S 
195. POOH  C      
196. ROY log on       
197. POOH  C     S 
198. พริม      R  
200. ROY    R    
201. พริม      R  
202. POOH  C        S      
205. ROY  R      
207. พริม    N S   
208. POOH  C S     
209. ROY ไมมีคนตอบ   R    
212. ROY ไมมีคนตอบ R      
215. POOH  C      
217. POOH  C      
219. POOH log off       
223. พริม    N S   
224. ROY    N S   
232. ROY    R    
234. พริม    R    
238. ROY    N S   
240. ROY    C    
241. พริม Royไมตอบ   N    
246. พริม    R S   
249. พริม    C    
252. ROY    R S   
254. พริม    R    
255. พริม    C S   
260. พริม    N S   
262. ROY    R    
 
 



 299

 Roy+POOH BEAR Roy+พริม พริม+ POOH BEAR 
260. พริม    N S   
266. ROY    N S   
270. พริม    R S   
273. ROY    R S   
274. ROY    R    
276. พริม log on       
277. พริม    R       S    
282. พริม    C S   
284. ROY พริมไมตอบ   R    
289. พริม log on       
290. ROY    R S   
294. พริม    R S   
297. ROY    R S   
300. พริม    N           S S  
304. ROY    R    
305. พริม    R    
308. ROY    R S   
309. พริม     R, N S  
311. ROY     R S  
315. พริม     R S  
318. ROY     R   
323. พริม log off       
332. ROY ทักทายวีวา ไมมีคาํตอบ      
385. ROY ทักทายวีวา ไมมีคาํตอบ      
429. ROY ทักทายวีวา ไมมีคาํตอบ      
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การวิเคราะหการมอบผลดัในการสนทนาระหวาง  dul  กับ  พิมจา  หองจะจา 5  วันที่ 2 ก.ค. 44 
หมายเหต ุ ในระหวางการสนทนาของ  dul  และ  พิมจา  ท้ังสองไดพูดกับคนอ่ืนดวย  กลาวคือ  dulพูดกับนํ้าฝน  
(dulพูดกับอมยิ้มหลากสีและโอเลรสเลมอน  หลังจากเลิกพูดกับพิมจา แลว)  สวนพิมจาพูดกับนํ้าฝน  คะนา  พ่ี
แซว  [TAR]  และ  mongmossss  (พิมจาพูดกับอิอิ  และอมยิ้มหลากสี  หลังจากท่ีเลิกพูดกับdulแลว)  
นอกจากน้ัน  dul  พิมจา  และ  นํ้าฝน  ยังพูดดวยกันชั่วขณะหน่ึง 
 
3. dul  N   
4. dul ซ้ําขอความท่ี 3 C   
16. dul  C   
17. dul ซ้ําขอความท่ี 16 C   
18. dul ซ้ําขอความท่ี 16 C S  
22. พิมจา  R   
26. พิมจา  C S  
32. พิมจา พูดกับคะนา 
37. พิมจา พูดกับคะนา 
38. dul  R 
39. dul ซ้ําขอความท่ี 38 C 
45. พิมจา พูดกับคะนา 
52. พิมจา log on 
56. พิมจา พูดกับคะนา 
59. dul  C 
61. dul  C S  
62. พิมจา  R, N S  
64. พิมจา พูดกับคะนา 
67. พิมจา พูดกับพ่ีแซว 
68. dul  R S  
70. พิมจา  R S  
72. พิมจา พูดกับพ่ีแซว 
75. พิมจา พูดกับพ่ีแซว 
76. dul  R         S   
80. พิมจา dul ไมตอบ R   
86. พิมจา พูดกับพ่ีแซว 
88. dul  C 
89. พิมจา พูดกับคะนา 
90. dul ซ้ําขอความท่ี 88 C 
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95. พิมจา พูดกับพ่ีแซว 
98. พิมจา พูดกับคะนา 
99. พิมจา พูดกับคะนา 
102. dul  N   
103. dul ซ้ําขอความท่ี 102 C 
104. dul ซ้ําขอความท่ี 102 C 
105. dul ซ้ําขอความท่ี 102 C S  
109. พิมจา พูดกับตาร 
110. พิมจา พูดกับพ่ีแซว 
114. พิมจา  R S  
120. พิมจา พูดกับพ่ีแซว 
123. dul  R 
124. dul ซ้ําขอความท่ี 123 C 
126. พิมจา พูดกับพ่ีแซว 
128. พิมจา พูดกับฝน 
134. พิมจา พูดกับพ่ีแซว 
136. dul พูดกับฝน 
137. dul พูดกับฝน 
140. พิมจา พูดกับพ่ีแซว 
144. พิมจา พูดกับฝน 
145. พิมจา พูดกับฝน (พูดแทรกระหวาง dul กับ ฝน) 
148. dul พูดกับฝน 
149. dul พูดกับฝน 
161. พิมจา log on 
163. dul พูดกับฝน 
166. พิมจา พูดกับฝน 
170. dul  N S  
174. พิมจา พูดกับพ่ีแซว 
178. พิมจา  R S  
181. dul พูดกับฝน 
183. พิมจา พูดกับพ่ีแซว 
191. พิมจา พูดกับพ่ีแซว 
193. dul พูดกับฝน 
203. dul พูดกับฝน 
204. พิมจา พูดกับฝน 
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170. dul  N S  
178. พิมจา  R S  
213. พิมจา พูดกับฝน 
216. dul  R S  
218. พิมจา พูดกับฝน 
222. พิมจา พูดกับตัวเอง 
229. พิมจา  R 
230. พิมจา พูดกับmongmossss 
233. พิมจา พูดกับmongmossss 
237. พิมจา พูดกับmongmossss 
239. dul พูดกับฝน 
245. พิมจา  C 
248. พิมจา พูดกับmongmossss 
258. พิมจา พูดกับฝน 
259. dul พูดกับฝน 
264. dul พูดแทรกการสนทนาระหวาง  พิมจา  กับ  นํ้าฝนในขอความท่ี 258 
265. พิมจา พูดกับฝน 
275. dul พูดกับฝน 
287. พิมจา พูดกับmongmossss 
291. dul พูดกับฝน 
298. พิมจา พูดกับฝน 
299. dul พูดกับฝน 
301. พิมจา พูดกับฝน 
306. พิมจา พูดกับฝน 
313. พิมจา log on 
314. พิมจา พูดกับฝน 
317. พิมจา พูดกับฝน 
319. dul พูดกับฝน  และ พิมจา  (มิไดโตตอบกลับไปท่ี dul) 
320. dul พูดกับฝน  และ พิมจา 
322. พิมจา พูดกับพ่ีแซว 
326. dul พูดกับฝน 
327. dul พูดกับฝน 
329. พิมจา พูดกับฝน 
331. พิมจา log off 
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การวิเคราะหการมอบผลดัในการสนทนาระหวาง  พริม กับ  น้ํา หองจะจา 5  วนัที่ 2 ก.ค. 44 
 
31. พริม พูดกับนํ้า  แตไมไดรับคาํตอบ  N  
 
การวิเคราะหการมอบผลดัในการสนทนาระหวาง  พิมจา  กับ  คะนา  หองจะจา 5  วันที ่2 ก.ค. 44 
หมายเหตุ  พิมจาพูดกับคะนา  ในขณะเดียวกันพิมจาก็พูดกับ  dul  ดวย 
 
29. คะนา log on 
32. พิมจา  N         S       S  
34. คะนา  R 
37. พิมจา   N S  
41. คะนา  R S  
45. พิมจา คะนาไมตอบ R  
46. คะนา พิมจาไมตอบ  R  
52. พิมจา log on 
56. พิมจา  N   
64. พิมจา  C S  
85. คะนา  R S  
89. พิมจา  R S  
93. คะนา  R S  
96. คะนา log off 
98. พิมจา  R   
99. พิมจา  C   
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การวิเคราะหการมอบผลดัในการสนทนาระหวาง  พ่ีแซว กบั  พิมจา หองจะจา 5  วันที่ 2 ก.ค. 44 
หมายเหต ุ พิมจาพูดกับคะนา  นํ้าฝน  dul  และ  [TAR]  ในขณะเดียวกับท่ีพูดกับ  พ่ีแซว 
 
63. พ่ีแซว  N 
65. พ่ีแซว ซ้ําขอความท่ี 63 C S  
67. พิมจา พ่ีแซวไมตอบ R   
72. พิมจา  N  
75. พิมจา  N S  
81. พ่ีแซว  R 
86. พิมจา  C S  
91. พ่ีแซว  R, N S  
95. พิมจา  R S  
101. พ่ีแซว  R 
108. พ่ีแซว  C S  
110. พิมจา  R S  
119. พ่ีแซว  R S  
120. พิมจา  R 
126. พิมจา  C S  
131. พ่ีแซว  N      S  
134. พิมจา  R 
140. พิมจา พ่ีแซวไมตอบ R    
169. พ่ีแซว ซ้ําขอความท่ี 131  C S  
174. พิมจา  R S  
179. พ่ีแซว  R S  
183. พิมจา  R S  
188. พ่ีแซว  R S  
191. พิมจา  R 
322. พิมจา  N S  
325. พ่ีแซว  R 
331. พิมจา log off 
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การวิเคราะหการมอบผลดัในการสนทนาระหวาง  พิมจา กับ  [[TAR]]  หองจะจา 5  วันที ่2 ก.ค. 44 
83. [[TAR]] log on 
94. [[TAR]] ทักทายทุกคน   
100. [[TAR]] พิมไมตอบ N   
109. พิมจา  N R  
113. [[TAR]]  R 
 
การวิเคราะหการมอบผลดัในการสนทนาระหวาง  พิมจา กับ  น้ําฝน  หองจะจา 5  วันที่ 2 ก.ค. 44 
หมายเหต ุ  ขณะท่ี  พิมจาและนํ้าฝนสนทนากัน  ท้ังสองคนไดสนทนากับdulดวย  อยางไรก็ตาม  ท้ังสามมิได
สนทนารวมกัน  กลาวคือ  มีการสนทนา  2  คู  ไดแก  พิมจากับdul   และนํ้าฝนกับdul 
112. นํ้าฝน log on 
121. นํ้าฝน  N S  
128. พิมจา  R S  
133. นํ้าฝน  R S  
144. พิมจา  R S  
151. นํ้าฝน  R S  
166. พิมจา  R, N S  
175. นํ้าฝน  R  
190. นํ้าฝน  C S  
204. พิมจา  R S  
206. นํ้าฝน  N S  
210. นํ้าฝน  R S  
213. พิมจา  R 
218. พิมจา  R 
243. นํ้าฝน พิมจาไมตอบ N   
251. นํ้าฝน  N S  
258. พิมจา  R 
265. พิมจา  C S 
283. นํ้าฝน  R S  
287. พิมจา  R S  
288. นํ้าฝน  N 
293. นํ้าฝน  C S  
298. พิมจา นํ้าฝนไมตอบ R   
301. พิมจา  C 
302. นํ้าฝน  R S  
306. พิมจา  R   
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312. นํ้าฝน  N S  
314. พิมจา  R 
317. พิมจา  C S  
324. นํ้าฝน  R S  
329. พิมจา  R 
330. นํ้าฝน log off 
331. พิมจา log off 
437. พิมจา  N S  
442. นํ้าฝน  R 
445. นํ้าฝน log off 
448. พิมจา log off 
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การวิเคราะหการมอบผลดัในการสนทนาระหวาง  dul  กับ  น้ําฝน  หองจะจา 5  วันที่ 2 ก.ค. 44 
หมายเหต ุ dulพูดกับนํ้าฝน  ขณะเดียวกับท่ี  dulพูดอยูกับพิมจา  สวนนํ้าฝนก็พูดกับพิมจาเชนเดียวกัน  และ
นํ้าฝนยังพูดกับอิอิและอมยิม้หลากสี  นอกจากน้ัน  dulยังพูดกับโอเลรสเลมอนดวย 
 
136. dul  N   
137. dul ซ้ําขอความท่ี 136 C S  
143. นํ้าฝน  R S  
148. dul  R 
149. dul ซ้ําขอความท่ี 148 C S  
157. นํ้าฝน  R S  
163. dul  R S  
167. นํ้าฝน  R S  
181. dul  R S  
185. นํ้าฝน  R S  
193. dul  R S  
199. นํ้าฝน  R S  
203. dul  R S  
211. นํ้าฝน  R 
216. dul พูดกับ  พิมจา N S  
226. นํ้าฝน  R S  
235. นํ้าฝน  C   
239. dul  R 
259. dul  N  S  
269. นํ้าฝน log on 
272. นํ้าฝน   R S  
275. dul   R S  
279. นํ้าฝน   R S  
291. dul   R S  
295. นํ้าฝน   R S  
299. dul นํ้าฝนไมตอบ  R   
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307. นํ้าฝน  N         S   
316. นํ้าฝน  C S  
319. dul พูดกับฝน  และ พิมจา   R 
320. dul พูดซ้ําขอความท่ี 319 C 
326. dul  R, N   
327. dul พูดซ้ําขอความท่ี 326 C        S  
328. นํ้าฝน พูดกับทุกคน 
330. นํ้าฝน log off 
336. นํ้าฝน log on 
337. dul  N  S  
340. นํ้าฝน  R  S  
345. dul  R   
346. dul พูดซ้ําขอความท่ี 345 C  S  
356. นํ้าฝน  R S  
360. dul  R  
362. dul พูดซ้ําขอความท่ี 360 C 
363. dul พูดซ้ําขอความท่ี 360 C S  
365. นํ้าฝน  R  S  
376. นํ้าฝน พูดกับอิอิ  
382. dul  R S  
386. นํ้าฝน  C 
394. นํ้าฝน  R S  
399. นํ้าฝน พูดกับอมยิม้หลากสี 
403. นํ้าฝน พูดกับอิอิ 
407. dul  R   
408. dul พูดซ้ําขอความท่ี 407 C S  
414. นํ้าฝน  R S  
421. dul  R S  
422. นํ้าฝน log on 
425. นํ้าฝน  R S  
428. นํ้าฝน พูดกับอิอิ 
432. dul  R S  
435. นํ้าฝน  R 
438. dul พูดกับโอเลรสเลมอน 
442. นํ้าฝน พูดกับพิมจา 
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445. นํ้าฝน log off 
 
การวิเคราะหการมอบผลดัในการสนทนาระหวาง  ววีา  กับ  ฟาง  หองจะจา 5  วันที่ 2 ก.ค. 44 
 
220. ฟาง log on 
221. วีวา  N S  
228. ฟาง  R 
231. วีวา ฟางไมตอบ N   
236. วีวา  N S  
242. ฟาง   N S  
244. ฟาง  R S  
247. วีวา   R S  
250. วีวา  R S  
253. ฟาง   R 
256. ฟาง  R S  
257. วีวา  C S  
263. วีวา  R S  
267. ฟาง  R 
268. วีวา ฟางไมตอบ N   
271. ฟาง  R S  
278. วีวา  R 
280. ฟาง วีวาไมตอบ N   
281. วีวา ฟางไมตอบ และพูดซ้ําขอความท่ี 268       N 
286. วีวา ฟางไมตอบ N   
292. วีวา  C   
296. วีวา  C   
310. วีวา  C   
343. วีวา  C   
348. วีวา  C   
352. ฟาง พูดกับตนเอง  
354. วีวา  C   
364. วีวา  C   
370. ฟาง ทักทายทุกคน 
372. วีวา  C S  
380. ฟาง  R S  
389. วีวา  R  
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380. ฟาง  R S 
384. ฟาง  N S  
389. วีวา  R  
396. ฟาง   N S  
397. วีวา  R 
409. วีวา   R 
410. ฟาง วีวาไมตอบ N   
423. ฟาง วีวาไมตอบ N   
457. ฟาง ทักทายทุกคน  แตไมมีคนตอบ  N       
462. ฟาง รองเพลง 
468. ฟาง รองเพลง 
471. ฟาง รองเพลง 
474. ฟาง รองเพลง 
479. ฟาง รองเพลง 
 
การวิเคราะหการมอบผลดัในการสนทนาระหวาง  พิมจา  กับ  mangmosssss    
หองจะจา 5  วันที่ 2 ก.ค. 44 
 
225. mangmoss N S  
227. mangmoss 
230. พิมจา  R 
233. พิมจา  C 
237. พิมจา  C 
248. พิมจา ผ้ึงไมตอบ C 
 
การวิเคราะหการมอบผลดัในการสนทนาระหวาง  พ่ีแซว  กับ  วีวา  หองจะจา 5  วันที่ 2 ก.ค. 44 
 
303. พ่ีแซว ทักทายวีวา  แตไมไดรับคําตอบ N   
 
การวิเคราะหการมอบผลดัในการสนทนาระหวาง  พ่ีแซว  กับ  นุช  หองจะจา 5  วันที่ 2 ก.ค. 44 
 
333. นุช log on 
334. นุช log on 
335. พ่ีแซว ทักทายนุช  แตไมไดรับคําตอบ N  
341. พ่ีแซว พูดกับนุช  แตไมไดรับคาํตอบ C  
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การวิเคราะหการมอบผลดัในการสนทนาระหวาง  nop  กับ  นุช  หองจะจา 5  วันที่ 2 ก.ค. 44 
 
333. นุช log on 
334. นุช log on 
339. nop log on 
353. nop ทักทายนุช  แตไมไดรับคําตอบ N  
359. nop พูดกับนุช  แตไมไดรับคาํตอบ C  
 
การวิเคราะหการมอบผลดัในการสนทนาระหวาง  พิมจา  กับ  อมย้ิมหลากส ี  
หองจะจา 5  วันที่ 2 ก.ค. 44 
 
338. อมยิ้มหลากสี log on 
355. พิมจา   N  S  
358. พิมจา   C   
361. อมยิ้มหลากสี  R 
368. อมยิ้มหลากสี  N S  
377. พิมจา   R S  
387. อมยิ้มหลากสี  R 
391. อมยิ้มหลากสี log off 
400. พิมจา  อมยิ้มหลากสีไมไดตอบ  N   
 
การวิเคราะหการมอบผลดัในการสนทนาระหวาง  อมย้ิมหลากส ี กับ  น้ําฝน    
หองจะจา 5  วันที่ 2 ก.ค. 44 
 
342. อมยิ้มหลากสี พูดแทรกการสนทนาระหวาง  นํ้าฝน  กับ  dul   N S 
350. อมยิ้มหลากสี พูดแทรกการสนทนาระหวาง  นํ้าฝน  กับ  dul C 
374. อมยิ้มหลากสี พูดแทรกการสนทนาระหวาง  นํ้าฝน  กับ  dul  และนํ้าฝนไมไดตอบ C 
399. นํ้าฝน  อมยิ้มหลากสีไมตอบ N   
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การวิเคราะหการมอบผลดัในการสนทนาระหวาง  พ่ีแซว  กับ  ปลา  หองจะจา 5  วันที่ 2 ก.ค. 44 
 
402. ปลา ทักทายทุกคน 
405. พ่ีแซว (อานตัวอักษรไมได) 
406. พ่ีแซว  N S  
416. ปลา  R, N S  
418. พ่ีแซว  R, N S  
426. ปลา  R S  
434. พ่ีแซว ปลาไมตอบ N   
436. พ่ีแซว  R   
439. ปลา  N S  
441. พ่ีแซว  C       S S  
446. พ่ีแซว  R 
449. พ่ีแซว ปลาไมตอบ N   
450. ปลา  R S  
453. ปลา  R 
454. พ่ีแซว  R S  
458. ปลา  R S  
459. ปลา  N S  
461. พ่ีแซว  R S  
464. ปลา  R S  
465. พ่ีแซว ปลาไมตอบ R, N   
466. พ่ีแซว  R 
470. ปลา  N S  
472. พ่ีแซว  R S  
475. ปลา  R S  
476. พ่ีแซว  R S  
488. ปลา  R S  
491. พ่ีแซว  R, N S  
492. ปลา  C 
494. ปลา  R   
501. ปลา  C 
512. ปลา log off 
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การวิเคราะหการมอบผลดัในการสนทนาระหวาง  อมย้ิมหลากส ี กับ  dul  หองจะจา 5  วันที่ 2 ก.ค. 
44 
 
371. dul  N S  
378. อมยิ้มหลากสี R S  
391. อมยิ้มหลากสี log off 
393. dul อมยิ้มหลากสีไมตอบ R   
 
การวิเคราะหการมอบผลดัในการสนทนาระหวาง  ออิ ิ กับ  พิมจา  หองจะจา 5  วันที่ 2 ก.ค. 44 
 
344. อิอิ log on 
349. อิอิ รูปภาพหัวเราะ 
351. พิมจา  N S  
366. อิอิ  R S  
367. พิมจา  R S   
375. อิอิ  R  
379. พิมจา  C S  
381. อิอิ  R S S  
383. พิมจา  R 
390. พิมจา  R S  
395. อิอิ  R S  
404. พิมจา  R S  
411. พิมจา  C 
412. อิอิ  R          S S  
417. พิมจา อิอิไมตอบ R   
419. พิมจา  R 
420. อิอิ  N S  
424. พิมจา  R S  
427. อิอิ  R S  
430. อิอิ log off 
433. พิมจา  R 
443. พิมจา log off 
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การวิเคราะหการมอบผลดัในการสนทนาระหวาง  ออิ ิ กับ  น้ําฝน  หองจะจา 5  วันที่ 2 ก.ค. 44 
 
366. อิอิ  N S  
375. อิอิ  C 
376. นํ้าฝน อิอิไมตอบ R   
403. นํ้าฝน  N S  
412. อิอิ  R S  
415. นํ้าฝน  R S  
420. อิอิ  N S  
428. นํ้าฝน  R 
430. อิอิ log off 
 
การวิเคราะหการมอบผลดัในการสนทนาระหวาง  SAKI  กบั  เจ  หองจะจา 5  วันที่ 2 ก.ค. 44 
 
469. SAKI log on 
473. SAKI ทักทายทุกคน   แตไมมีคนตอบ 
477. SAKI ทักทายทุกคน   แตไมมีคนตอบ 
478. เจ log on 
480. SAKI ทักทายเจ   แตเจไมตอบ      N   
482. เจ ทักทายทุกคน   แตไมมีคนตอบ  N   
484. SAKI  N S  
485. เจ  R S  
486. เจ  N S  
487. SAKI  R   
489. SAKI  R S  
490. เจ  R S  
496. SAKI  R  S  
498. เจ  R  S  
503. เจ  N  S  
504. SAKI  R   
507. SAKI เจไมตอบ R   
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509. เจ  N S  
510. SAKI  R S  
514. เจ  R S  
517. SAKI  R       S   
520. SAKI  C S  
521. เจ  R S   
523. เจ  R S  
524. SAKI  R S   
526. SAKI  R S  
527. เจ  R   
528. เจ พูดซ้ําขอความท่ี 527 C 
529. เจ พูดซ้ําขอความท่ี 527 C 
532. เจ  R S 
534. เจ SAKI ไมตอบ C   
535. SAKI  R S  
539. เจ  R S  
543. SAKI  R 
547. SAKI พูดกับนางมาร  แตไมไดรับคําตอบ 
555. SAKI พูดกับนูไผ  แตไมไดรับคําตอบ 
561. เจ พูดกับตัวเอง 
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การวิเคราะหการมอบผลดัในการสนทนาระหวาง  ขาวหอม  กับ  เจ  หองจะจา 5  วนัที่ 2 ก.ค. 44 
 
545. ขาวหอม  N   
548. ขาวหอม พูดกับตานี 
553. ขาวหอม พูดกับตานี 
557. ขาวหอม พูดแทรกการสนทนาระหวางตานีกับเหมือนสวย 
562. ขาวหอม พูดกับปลาเค็ม 
565. ขาวหอม  C S  
566. ขาวหอม  C         S   
567. เจ  R 
569. ขาวหอม พูดกับปลาเค็ม 
571. ขาวหอม  N  
572. เจ  N S  
573. เจ  
574. ขาวหอม เจไมตอบ C   
576. ขาวหอม  R 
577. เจ  N S  
580. ขาวหอม พูดกับปลาเค็ม 
583. ขาวหอม  R 
587. ขาวหอม ทักทายชบา 
588. เจ (ไมทราบวาเจพูดกับใคร) 
591. ขาวหอม  N S  
593. ขาวหอม ทักทายตาโต 
594. เจ  R S  
598. ขาวหอม  R 
599. เจ  N S  
602. ขาวหอม  R S  
606. เจ  R  
611. เจ  C S  
614. ขาวหอม  R S  
617. เจ  R S  
621. ขาวหอม  R S  
625. เจ  R S  
629. ขาวหอม  R S  
632. เจ  R S  
635. ขาวหอม  R 
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636. เจ ขาวหอมไมตอบ N   
640. ขาวหอม  N S  
642. ขาวหอม log off 
645. เจ  R 
659. เจ ขาวหอมไมตอบ C 
 
การวิเคราะหการมอบผลดัในการสนทนาระหวาง  เหมือนสวย  กับ  ตาน ี หองจะจา 5  วันที่ 2 ก.ค. 
44 
 
495. ตานี log on 
499. เหมือนสวย log on 
500. ตานี ทักทายทุกคน ไมมีคนตอบ 
502. เหมือนสวย ทักทายทุกคน ไมมีคนตอบ 
508. ตานี (ทดลองพูด  "เทส") 
519. เหมือนสวย  N S  
530. เหมือนสวย ตานีไมตอบ C   
531. ตานี  R S  
533. เหมือนสวย  R S  
536. เหมือนสวย  C 
537. ตานี พูดกับปลาเค็ม 
544. ตานี  R S  
549. เหมือนสวย  R S  
551. เหมือนสวย พูดกับนางมารไผ 
554. ตานี  R 
556. ตานี พูดกับปลาเค็ม 
559. เหมือนสวย พูดกับนางมารไผ  N S  
560. ตานี พูดกับขาวหอม  
563. ตานี (พูดแทรก ไมมีคนตอบ) R  
570. ตานี ไมมีคนตอบ    
581. เหมือนสวย log on 
582. เหมือนสวย log on 
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การวิเคราะหการมอบผลดัในการสนทนาระหวาง  ตานี  กับ  ปลาเค็ม  หองจะจา 5  วันที ่2 ก.ค. 44 
 
495. ตานี log on 
500. ตานี ทักทายทุกคน 
508. ตานี (ทดลองพูด  "เทส") 
518. ปลาเค็ม log on 
522. ปลาเค็ม  ทักทายตี๋  แตไมมีคาํตอบ 
531. ตานี  N S  
537. ตานี ปลาเค็มไมตอบ C   
542. ปลาเค็ม  R 
552. ปลาเค็ม พูดกับมารนอย  แตไมมีคาํตอบ 
556. ตานี  N S  
558. ปลาเค็ม  R 
564. ปลาเค็ม พูดกับขาวหอม 
568. ปลาเค็ม พูดกับขาวหอม 
570. ตานี ไมมีคนตอบ 
 
การวิเคราะหการมอบผลดัในการสนทนาระหวาง  ขาวหอม  กับ  ตาน ี หองจะจา 5  วันที ่2 ก.ค. 44 
 
548. ขาวหอม  N 
553. ขาวหอม  C S  
554. ตานี  R S  
557. ขาวหอม  R, N S  
560. ตานี  R 
 
การวิเคราะหการมอบผลดัในการสนทนาระหวาง  ขาวหอม  กับ  ปลาเค็ม  หองจะจา 5  วันที่ 2 ก.ค. 
44 
 
562. ขาวหอม  N S  
564. ปลาเค็ม  R 
568. ปลาเค็ม ขาวหอมไมตอบ N   
569. ขาวหอม  N S  
575. ปลาเค็ม  R S  
580. ขาวหอม ปลาเค็มไมตอบ R   
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การวิเคราะหการมอบผลดัในการสนทนาระหวาง  มารเฒา  กับ  ตาโต  หองจะจา 5  วันที่ 2 ก.ค. 44 
หมายเหต ุ ในขณะท่ี  มารเฒาพูดกับตาโต  มารเฒาก็พูดกับเหมอืนสวย  เหมือนจะหลอ   และตาตี๋  สวนตาโตก็
พูดกับตาตี๋ดวย 
 
590. ตาโต log on 
597. ตาโต ทักทายทุกคน 
610. มารเฒา log on 
613. มารเฒา  N  
619. มารเฒา  C         S   
620. ตาโต  R          S   
622. มารเฒา  R S 
627. ตาโต  R S  
630. มารเฒา  R 
631. ตาโต  C S   
633. มารเฒา  R S  
638. ตาโต  R 
648. มารเฒา ตาโตไมไดตอบ N   
649. ตาโต  N S  
652. มารเฒา  R 
660. ตาโต  N S  
662. มารเฒา  N   
669. ตาโต (ไมรูวาพูดกับใคร) 
672. ตาโต (พูดแทรก) N   
673. มารเฒา  C S  
677. มารเฒา ตาโตไมตอบ N   
678. ตาโต  R S  
679. มารเฒา  C   
682. มารเฒา  R S  
696. ตาโต  R S  
701. มารเฒา  R 
710. ตาโต  N S  
711. มารเฒา  R 
713. มารเฒา ตาโตไมตอบ R   
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715. ตาโต  N S  
716. มารเฒา  R S  
722. ตาโต  R S  
726. ตาโต log off 
727. มารเฒา ตาโตไมตอบ R   
 
การวิเคราะหการมอบผลดัในการสนทนาระหวาง  มารเฒา  กับ  เหมือนสวย   หองจะจา 5   วันที่ 2 
ก.ค. 44 
 
610. มารเฒา log on 
615. มารเฒา  N S  
616. เหมือนสวย  R S  
618. มารเฒา  R S  
624. เหมือนสวย  R S  
628. มารเฒา  R, N S  
634. มารเฒา เหมือนสวยไมตอบ N  
637. เหมือนสวย  R S  
639. มารเฒา  R S  
643. เหมือนสวย  R 
644. มารเฒา  N S  
646. เหมือนสวย  R S  
653. มารเฒา  R S  
657. เหมือนสวย  R S  
667. มารเฒา เหมือนสวยไมตอบ R   
668. เหมือนสวย  N S  
671. มารเฒา  R S  
685. เหมือนสวย  R S  
687. เหมือนสวย  C 
691. มารเฒา  R S  
702. เหมือนสวย  R, N S  
706. มารเฒา  R  
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712. เหมือนสวย  N S  
714. มารเฒา  R 
719. มารเฒา  C S  
721. เหมือนสวย  R S  
723. เหมือนสวย (พิมพผิดหอง) N S  
724. เหมือนสวย (พิมพผิดหอง) C 
725. มารเฒา  R 
728. มารเฒา เหมือนสวยไมตอบ R  
729. มารเฒา  N S  
730. เหมือนสวย  R, N S S  
731. มารเฒา  R 
732. มารเฒา  R S  
733. เหมือนสวย  R, N S S  
734. เหมือนสวย  C S   
735. มารเฒา  R S  
736. มารเฒา  R S  
737. มารเฒา ซ้ําขอความท่ี 736 C 
738. เหมือนสวย  R, N S  
739. มารเฒา   R   
740. มารเฒา  R          S S  
741. เหมือนสวย  R S  
742. มารเฒา  R 
744. เหมือนสวย มารเฒาไมตอบ N  
746. เหมือนสวย  C S  
748. มารเฒา  R 
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การวิเคราะหการมอบผลดัในการสนทนาระหวาง  มารเฒา  กับ  เหมือนจะหลอ  หองจะจา 5  วันที่ 2 
ก.ค. 44 
 
647. เหมือนจะหลอ  N S  
650. มารเฒา  R S  
655. เหมือนจะหลอ  R, N S  
658. มารเฒา เหมือนจะหลอไมตอบ R  
664. เหมือนจะหลอ  N S  
674. มารเฒา  R, N S  
680.. เหมือนจะหลอ  R 
683. เหมือนจะหลอ  C S  
688. มารเฒา  R S  
692. มารเฒา  C 
693. เหมือนจะหลอ  R S  
697. มารเฒา  R S  
699. เหมือนจะหลอ  R S  
704. มารเฒา  R 
705. เหมือนจะหลอ  N S  
707. เหมือนจะหลอ log off 
709. มารเฒา  R 
 
การวิเคราะหการมอบผลดัในการสนทนาระหวาง  มารเฒา  กับ  ตาตี ๋ หองจะจา 5  วนัที่ 2 ก.ค. 44 
 
654.ตาตี ๋  N          S   
656.มารเฒา  R 
661. ตาตี ๋  C 
663. มารเฒา  N          S S  
666. ตาตี ๋  R          S   
670. มารเฒา  R 
681. ตาตี ๋  R 
 
 
 
 
 
 



 323

การวิเคราะหการมอบผลดัในการสนทนาระหวาง  ตาตี ๋ กับ  ตาโต  หองจะจา 5  วันที่ 2 ก.ค. 44 
 
665. ตาโต  N S  
675. ตาตี ๋  R 
676. ตาตี ๋  C S  
686. ตาโต  R 
690. ตาตี ๋ ตาโตไมตอบ N   
 
การวิเคราะหการมอบผลดัในการสนทนาระหวาง  มารเฒา  กับ  มะแงว  หองจะจา 5  วันที่ 2 ก.ค. 44 
 
684. มะแงว log on 
689. มะแงว รองเพลง  
694. มารเฒา  N S  
695. มะแงว รองเพลง  
698. มะแงว รองเพลง  
700. มะแงว รองเพลง  
703. มะแงว  R 
708. มารเฒา มะแงวไมตอบ N   
717. มะแงว รองเพลง    
718. มะแงว log off 
720. มารเฒา มะแงวไมตอบ N   
 
การวิเคราะหการมอบผลดัในการสนทนาระหวาง  มารเฒา  กับ  ling (หลิง)  หองจะจา 5  วันที่ 2 ก.ค. 
44 
 
743. ling log on 
745. ling ทักทายทุคน 
747. มารเฒา  N S  
750. ling  R S  
752. มารเฒา  R S  
755. ling  R  
757. มารเฒา  N  
759. มารเฒา  C S  
760. มารเฒา  C 
761. มารเฒา log off 
762. ling  R 
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การวิเคราะหการมอบผลดัในการสนทนาระหวาง  หงส  กับ  ling (หลิง)  หองจะจา 5  วันที่ 2 ก.ค. 44 
หมายเหตุ  หงสพูดกับเคโกะ  ทะเล  และ  มาร  ในขณะเดียวกับท่ีพูดกับหลิง  สวนหลิงก็พูดกับเจท  blue  
ทะเล  และมาร 
 
751. หงส  N S  
753 ling  R 
764. หงส  N S  
765. หงส ทักทายเคโกะ 
767. ling  R S  
770. ling  C 
773. หงส  N S  
774. ling  R 
784. ling  N S  
788. หงส  R  
791. หงส  N S  
795. ling  R S 
797. หงส  R S 
800. ling  C S 
808. หงส  R 
817. ling  R S 
818. ling  C 
819. ling log off 
820. ling รูปยิ้ม 
821. ling รูปยิ้ม 
824. ling  N S  
825. หงส  R 
826. หงส  C 
828. ling  R S    
833. หงส  R 
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การวิเคราะหการมอบผลดัในการสนทนาระหวาง  หงส  กับ  เคโกะ  หองจะจา 5  วันที่ 2 ก.ค. 44 
 
756. เคโกะ log on 
758. เคโกะ พูดกับทุกคน 
763. เคโกะ พูดกับทุกคน 
765. หงส  N S  
766. เคโกะ พูดกับทุกคน  
768. เคโกะ  R 
772. เคโกะ  N S  
773. หงส  N S  
775. หงส  R S   
777. เคโกะ  R S  
779. หงส  R S  
781. เคโกะ  N S   
783. หงส เคโกะไมตอบ R 
785. เคโกะ หงสไมตอบ R    
790. เคโกะ  R S  
793. หงส  R S  
796. เคโกะ หงสไมตอบ R   
799. เคโกะ พูดกับตัวเอง 
807. เคโกะ พูดกับตัวเอง 
810. เคโกะ พูดซ้ําขอความท่ี 807 
 
การวิเคราะหการมอบผลดัในการสนทนาระหวาง  ling (หลงิ)  กับ  เจท  หองจะจา 5  วันที่ 2 ก.ค. 44 
 
776. เจท  N S  
778. ling  R 
786. เจท  N S  
787. ling  R 
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792. เจท  N   
802. เจท พูดซ้ําขอความท่ี 792 C 
803. เจท พูดซ้ําขอความท่ี 792 C 
804. เจท พูดซ้ําขอความท่ี 792 C 
805. เจท พูดซ้ําขอความท่ี 792 C 
806. เจท พูดซ้ําขอความท่ี 792 C S  
809. ling  R S  
811. เจท  R 
812. เจท พูดซ้ําขอความท่ี 811 C 
813. เจท พูดซ้ําขอความท่ี 811 C 
814. เจท พูดซ้ําขอความท่ี 811 C 
815. เจท รูปยิ้ม 
816. เจท รูปยิ้ม 
827. เจท  C S  
829. เจท (ไมรูวาพูดกับใคร) 
830. เจท (ไมรูวาพูดกับใคร) 
831. เจท (ไมรูวาพูดกับใคร) 
832. เจท (ไมรูวาพูดกับใคร) 
834. ling  R 
835. ling รูปหนางอน 
 
การวิเคราะหการมอบผลดัในการสนทนาระหวาง  เจท  กับ  เคโกะ  หองจะจา 5  วันที่ 2 ก.ค. 44 
 
780. เจท เคโกะไมไดทักทายตอบ  N    
782. เคโกะ  N S   
789. เจท  R S   
794. เคโกะ เจทไมตอบ R    
 
การวิเคราะหการมอบผลดัในการสนทนาระหวาง  หงส  กับ  ทะเล  หองจะจา 5  วันที่ 2 ก.ค. 44 
 
836. ทะเล log on 
837. หงส  N S  
838. ทะเล  R 
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การวิเคราะหการมอบผลดัในการสนทนาระหวาง  ling (หลงิ)  กับ  blue  หองจะจา 5  วันที่ 2 ก.ค. 44 
 
844. blue log on 
846. blue ทักทายทุกคน 
847. หลิง  N S  
848. blue  R 
849. blue  N S  
855. หลิง  R 
860. blue  N S  
867. หลิง  R S  
870. blue  R S  
879. หลิง  N S  
882. blue หลิงไมตอบ R   
883. หลิง  R S  
887. blue  R S  
900. หลิง  R 
 
การวิเคราะหการมอบผลดัในการสนทนาระหวาง  หงส  กับ  มาร  หองจะจา 5  วันที่ 2 ก.ค. 44 
 
850. มาร log on 
851. หงส  N S  
861. มาร  R 
864. มาร หงสไมตอบ N   
 
การวิเคราะหการมอบผลดัในการสนทนาระหวาง  ling (หลงิ)  กับ  มาร  หองจะจา 5  วนัที่ 2 ก.ค. 44 
 
850. มาร log on 
856. หลิง  N S  
861. มาร  R 
864. มาร  N S  
874. มาร (ไมรูวาพูดกับใคร) 
879. หลิง  R S  
891. หลิง  C 
892. มาร  R 
909. มาร (พูดแทรก ไมไดรับคําตอบ)   N    
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การวิเคราะหการมอบผลดัในการสนทนาระหวาง  zock  กบั  blue  หองจะจา 5  วันที่ 2 ก.ค. 44 
 
853. zock log on 
854. zock พูดกับทุกคน 
857. zock ทักทายทุกคน 
858. zock ถามทุกคนในหอง 
863. zock ชักชวนทุกคนในหอง 
865. zock พูดซ้ําขอความท่ี 863 N            S  
866. blue  R 
868. zock  C 
 
การวิเคราะหการมอบผลดัในการสนทนาระหวาง  zock  กบั  หนมผิง  หองจะจา 5  วันที่ 2 ก.ค. 44 
 
853. zock log on 
854. zock พูดกับทุกคน 
857. zock ทักทายทุกคน 
858. zock ถามทุกคนในหอง 
863. zock ชักชวนทุกคนในหอง 
868. zock  N  S  
869. หนมผิง  R S  
871. zock  R S  
875. หนมผิง  R 
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ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ 

นางสาวศิริพร  ปญญาเมธีกุล  เกิดเมื่อวันท่ี  7  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2517  ท่ี
จังหวัดกรุงเทพมหานคร  สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
วิชาเอกภาษาอังกฤษ-ไทย  (เกียรตินิยมอันดับ 2)  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  เมื่อป พ.ศ. 2538  และ
สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  วิชาเอกภาษาศาสตร
การศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เมื่อป พ.ศ. 2541  และเขาศึกษาตอในระดับปริญญา
เอก  หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาศาสตร  คณะอักษรศาสตร  จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย  เมื่อป พ.ศ. 2542 

ในป พ.ศ. 2543 - 2546  ไดรับทุนจากทบวงมหาวิทยาลัย  ในโครงการพัฒนา
อาจารย  สาขาขาดแคลน 

ผลงานทางวิชาการในป พ.ศ. 2546  คือ  Gender and Turn Allocation in a 
Thai Chatroom  ซึ่งมีการเผยแพรใน Journal of Computer-Mediated Communication โดย
สามารถเขาไปท่ี  http://www.ascusc.org/jcmc/vol9/issue1/panya_herring.html 
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876. zock  N S  
877. zock  N S  
878. หนมผิง  R S  
880. หนมผิง  R S  
881. zock  R S  
884. zock  R S  
885. หนมผิง  R S  
886. หนมผิง  R S  
888. zock  R S  
889. zock  R S  
890. หนมผิง  R 
893. หนมผิง  R S  
894. หนมผิง zock ไมตอบ C   
895. zock  R S  
896. zock  C 
897. หนมผิง  R 
898. หนมผิง  C 
901. zock พูดซ้ําขอความท่ี 896 
902. หนมผิง (พูดแทรก) 
904. zock  N S  
905. หนมผิง  N S  
906. หนมผิง  R 
907. zock  R S  
911. หนมผิง  R         S S  
912. zock  R S  
913. หนมผิง  R S  
914. zock  R 
916. หนมผิง (ไมรูวาพูดกับใคร) 
 
การวิเคราะหการมอบผลดัในการสนทนาระหวาง  ทะเล  กบั  blue  หองจะจา 5  วันที่ 2 ก.ค. 44 
 
903. blue  N S  
910. ทะเล  R S  
915. blue  R 
 
 


