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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
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freedom to respond to any and as many utterances as they desire, they still observe the rule
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บทที่ 1
บทนํา

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การสื่อสารในปจจุบันมีความกาวหนาเปนอยางมาก เราสามารถสื่อสารกันได
โดยไมตองเห็นหนากัน ไมเคยรูจักกันมากอน อยางเชน การสื่อสารทางอินเทอรเน็ต ซึ่งเปนการ
สื่อสารที่แตกตางจากการสนทนาที่เห็นหนากันในชีวิตประจําวัน ผูสนทนาจะไมไดยินเสียงและ
เห็นหนาของอีกฝาย แตเปนการสื่อสารที่ผานทางคอมพิวเตอร โดยพิมพขอความตางๆ ผาน
แปนพิมพ การสนทนาที่เกิดขึ้นทางอินเทอรเน็ตแบงเปน การสนทนาที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน
(synchronous mode) ซึ่งหมายถึง การสนทนาที่ผูสงสารและผูรับสารสามารถสงขอความและ
รับขอความในเวลาเดียวกัน และโตตอบกันไดโดยทันที ขอความที่สงจะปรากฏอยูบนหนาจอ
คอมพิวเตอรเพียงชั่วขณะ และจะถูกแทนที่โดยขอความใหม เชน การสนทนาที่เกิดขึ้นในหอง
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 นอกจากนั้น ยังมี การสนทนาที่ไมไดเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน (asynchronous
mode) ซึ่งเปนการสนทนาที่ผูสงสารและผูรับสารไมจําเปนตองสงขอความและรับขอความในเวลา
เดียวกัน ทั้งผูสงสารและรับสารไมไดอยูหนาจอคอมพิวเตอรพรอมกัน ขอความที่สงจะถูกเก็บไว
จนกวาผูรับจะเปดอาน เชน ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (electronic mail หรือ e-mail) กลุมขาว
(newsgroup) กระดานขาว (webboard) เปนตน
แฮริ่ง (Herring, 2001) กลาววาภาษาที่ใชในอินเทอรเน็ตที่เปนการสนทนาใน
เวลาเดียวกันจะเปนภาษาที่ไมคอยมีความถูกตอง ไมคอยมีความซับซอน และไมคอยมีความ
ตอเนื่องเหมือนกับภาษาเขียน เนื่องจากผูใชจะพิมพขอความสั้นๆ เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว
ในการสนทนาโตตอบกัน จึงทําใหเกิดการละประธาน คําสรรพนาม มีการใชคํายอ เชน mtg
แทนคําวา meeting เปนตน จะเห็นไดวาภาษาที่ใชในการสนทนาที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันจะ
เปนภาษาที่มีลักษณะตางจากภาษามาตรฐาน ผูสนทนาจะเลือกใชคําที่สั้น เพื่อสะดวกในการ
พิมพ และสามารถโตตอบไดอยางทันทวงที การพิมพสวนใหญจึงไมคอยมีการวางแผนมากนัก
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การสนทนาในเวลาเดียวกันตางจากการสนทนาที่ไมไดเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน เนื่องจากเปนการ
สนทนาที่ไมไดมีขอจํากัดเกี่ยวกับเวลาในการพิมพ ไมตองโตตอบโดยทันที ผูสงมีเวลาในการ
สรางประโยค แกไข เรียบเรียง ตรวจทานขอความกอนที่จะสงได ตัวอยางเชน ในการเขียน
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส ถาเปนเรื่องสวนตัว ลักษณะภาษาก็อาจจะมีการใชคํายอ การละ
เครื่องหมายตางๆ และการละคําที่แสดงหนาที่ทางไวยากรณ อยางไรก็ตาม ถาเปนการเขียนที่
เปนทางการ โครงสรางทางภาษาก็ยังคงมีความซับซอน มีลักษณะคลายกับการเขียนจดหมายที่
เปนทางการโดยทั่วไป เชน มีการใชโครงสรางการกลายเปนนามวลี (nominalizations) มีการใช
โครงสรางประโยคยอยรอง (subordinate clauses) ประโยคยอยเติมเต็ม (complement
clauses) และมีการใชกรรมวาจก (passive voice) เปนตน ดังนั้น อาจสรุปไดวาภาษาที่ใชใน
อินเทอรเน็ตเปนภาษาที่มีความหลากหลาย มีการผสมผสานกันระหวางภาษาพูดและภาษาเขียน
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเดวิสและบรูเวอร (Davis & Brewer, 1997) ที่กลาววาการสื่อสารที่
เกิดขึ้นในอินเทอรเน็ตเปน การพูดโดยการเขียน ไมใชเปนเพียงการพูดหรือการเขียนเพียงอยางใด
อยางหนึ่ง
จากลักษณะภาษาที่ใชในการสื่อสารทางอินเทอรเน็ตที่ไดกลาวมา ผูวิจัยสนใจที่
จะศึกษาการสนทนาที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันในหองสนทนา เนื่องจากการสนทนาดังกลาวมีผูใช
กันอยางแพรหลายและเปนที่นิยมมากในปจจุบัน ทั้งยังเปนการสนทนาที่คลายกับการสนทนาใน
ชีวิตประจําวันมาก และการสนทนาที่เกิดขึ้นก็เปนการสนทนาที่ไมเปนทางการ ภาษาที่ใชมี
ลักษณะของทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนผสมกันอยางเห็นไดชัด กลาวคือ ผูสนทนาสนทนาโดย
ใชการพิมพซึ่งเปรียบไดกับการเขียน แตการเขียนนั้นเปนการเขียนที่ใชภาษาพูด และที่นาสนใจ
อีกประการหนึ่ง คือ จุดมุงหมายในการสนทนาในหองสนทนา เพื่อสรางมิตรภาพ ผูสนทนาสวน
ใหญจะไมรูจักกันมากอน แตการสนทนากลับมีความเปนกันเองมาก การพูดคุยสวนใหญจึง
เปนไปเพื่อความสนุกสนาน นอกจากนั้น สาเหตุประการสําคัญอีกประการหนึ่งที่ผูวิจัยสนใจที่จะ
ศึกษาการสนทนาในหองสนทนา
เปนเพราะในภาษาไทยมีงานวิจัยที่ศึกษาการสนทนาในหอง
สนทนานอยมากเมื่อเทียบกับงานวิจัยในภาษาอังกฤษ ดังนั้น จึงนาศึกษาลักษณะของภาษาไทย
ที่เกิดขึ้นในหองสนทนาไทย
ทั้งนี้เพื่อใหเขาใจลักษณะและธรรมชาติของหองสนทนามากขึ้น
ผูวิจัยได
วิเคราะหลักษณะการสื่อสารในหองสนทนา โดยใชการวิเคราะหชาติพันธุวรรณนาแหงการสื่อสาร
ของซาวิลล ทรอยค (Saville-Troike, 1982) มาอธิบายปรากฏการณการใชภาษาในหองสนทนา
เนื่องจากการวิเคราะหชาติพันธุวรรณนาแหงการสื่อสารเปนการศึกษาบทบาทของภาษาในการ
สื่อสารของคนในชุมชน ซึ่งในที่นี้ 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 หนวยนี้ ซาวิลล-ทรอยคถือวาเหตุการณสื่อสารเปนหนวย
ที่สําคัญที่สุด และเปนหัวใจของการวิเคราะหชาติพันธุวรรณนาแหงการสื่อสาร ซึ่งเหตุการณ
สื่อสารเปนสวนประกอบของสถานการณสื่อสาร กลาวคือ ภายในสถานการณสื่อสาร 1
สถานการณ ประกอบดวยเหตุการณสื่อสารหลายเหตุการณ และแตละเหตุการณสื่อสารก็
ประกอบดวยวัจนกรรมสื่อสารหลายวัจนกรรม ซึ่งมีรายละเอียดตอไปนี้
สถานการณสื่อสารเปนหนวยที่ใหญที่สุด ซึ่งบอกถึงบริบทที่เกิดขึ้นในการสื่อสาร
บริบทของการสนทนาในหองสนทนาเกิดขึ้นบนหนาจอคอมพิวเตอร และเปนการสื่อสารผานทาง
เครือขายอินเทอรเน็ต ภายในสถานการณสื่อสารในหองสนทนา ประกอบดวยเหตุการณสื่อสาร
หลายเหตุการณ เชน การทักทาย การถาม-ตอบ การอําลา ซึ่งในแตละเหตุการณสื่อสารก็
ประกอบดวยวัจนกรรมสื่อสารหลายวัจนกรรม อยางไรก็ตาม การสนทนาในหองสนทนาไม
สามารถเรียงลําดับวัจนกรรมใหเห็นไดอยางชัดเจน แตวัจนกรรมที่พบบอยและเกิดขึ้นเปนประจํา
ที่สามารถเรียงลําดับวัจนกรรมได คือ วัจนกรรมการทักทายของผูสนทนาเมื่อเริ่มเขาหองสนทนา
หลังจากนั้น ผูสนทนาก็จะใชวัจนกรรมการถาม-ตอบเปนสวนใหญในการสนทนา และทายสุดเมื่อ
ผูสนทนาตองการออกจากหองสนทนาก็จะมีวัจนกรรมการอําลาเกิดขึ้น ตามลําดับ ตอไปจะกลาว
เกี่ยวกับรายละเอียดขององคประกอบในเหตุการณสื่อสาร ซึ่งเปนหัวใจของการวิเคราะหชาติพันธุ
วรรณนาแหงการสื่อสาร
องคประกอบในเหตุการณสื่อสาร
เหตุการณสื่อสารเปนหนวยพื้นฐานที่สําคัญในการวิเคราะห และเปนหัวใจของ
การวิเคราะหชาติพันธุวรรณนาแหงการสื่อสาร ซึ่งประกอบดวย 10 องคประกอบ ไดแก
1. ชนิดของเหตุการณ (genre or type of event) เปนการสนทนาที่เปนกันเอง
ภาษาที่ใชไมเปนทางการ
2. หัวขอ (topic) มีหลากหลายรูปแบบ จากงานวิจัยของศุนิสา ทดลา (2542)
ที่ศึกษารูปแบบพฤติกรรมการสื่อสารในหองสนทนาบนเครือขายอินเทอรเน็ต พบหัวขอที่สนทนา
ดังนี้ 1) การถาม-ตอบขอมูลพื้นฐานของแตละคน เชน เพศ อายุ เปนตน 2) การถาม-ตอบ
เกี่ยวกับกิจกรรมประจําวัน เชน ไปเที่ยวไหนมา กําลังทําอะไรอยู เปนตน 3) ขอความสนทนาที่
เปนความสัมพันธกับเพื่อนตางเพศ เชน บอกรัก การจีบกัน เปนตน
3. วัตถุประสงคหรือหนาที่ (purpose or function) ของการสนทนาในหอง
สนทนา เพื่อสรางมิตรภาพ ความเปนกลุมเดียวกัน และเพื่อความสนุกสนาน
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4. เวลา-สถานที่ (setting) ขอความการสนทนาปรากฏบนหนาจอคอมพิวเตอร
ผานเครือขายทางอินเทอรเน็ต สวนเวลาไมจํากัด การสนทนาเกิดขึ้นไดตลอดเวลา
5. ผูรวมเหตุการณ (participants) มีทั้งผูพูด ผูฟง ผูแอบฟง ซึ่งไมทราบอายุ
เพศ ฐานะ และระดับการศึกษาที่แนชัด จากการวิเคราะหในหองสนทนาพบวาผูรวมสนทนามีทั้ง
แบบ 1) คนหนึ่งคนพูดกับคนเพียงหนึ่งคน (one to one) แบบ 2) คนหนึ่งคนพูดกับคนหลายคน
(one to many) และ แบบ 3) คนหลายคนพูดกับคนหลายคน (many to many) (ดูรายละเอียด
ไดในบทที่ 7)
6. รูปแบบการสื่อสาร (message form) มีรูปแบบภาษาที่เปนการพูดและพิมพ
ลงบนแปนพิมพของเครื่องคอมพิวเตอร ไมสามารถแสดงอวัจนภาษาเกี่ยวกับการแสดงทาทาง
อารมณ ความรูสึก น้ําเสียง แตมีการใชรูปภาพหรือการสรางภาพที่แสดงอารมณและความรูสึก
(emoticon) โดยใชเครื่องหมายตางๆ เชน ใช :-) (สรางจากเครื่องหมายมหัพภาคคู ขีดกลาง
และวงเล็บปด) เพื่อแสดงการยิ้ม หรือใช :p (สรางจากเครื่องหมายมหัพภาคคูกับตัวอักษรพีใน
ภาษาอังกฤษ) เพื่อแสดงการแลบลิ้น เปนตน
7. เนื้อหาการสื่อสาร (message content) มีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งสวนใหญ
มักจะใชการถาม-ตอบ
8. การลําดับวัจนกรรม (act sequence) การเรียงลําดับของวัจนกรรมสื่อสาร
ซึ่งวัจนกรรมหลักๆ ที่สามารถเรียงลําดับไดในหองสนทนา ไดแก วัจนกรรมการทักทาย วัจนกร
รมการถาม-ตอบ วัจนกรรมการอําลา ตามลําดับ ดังตัวอยางการสนทนาระหวางเบ็นซกับนอง
ชมพู
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(1)

ตัวอยางการสนทนาในหองสนทนา1ระหวางเบ็นซ2กับนองชมพู

เบ็นซ O-> [170]3 : "I just logged on …. สวัสดีจา"

(ขอความของระบบที่แจงวามีผูสนทนาใหมเขามา
ในหองสนทนา)
เบ็นซ O-> [170] : "สวัสดีครับไครวางขอคุยดวยคนนะ"
วัจนกรรมการทักทาย
นองชมพู [35] : "หวัดดีคะ เบ็น"
วัจนกรรมการทักทาย
เบ็นซ O-> [170] : "สวัสดีครับ"
วัจนกรรมการทักทาย
นองชมพู [35] : "เรียนที่ไหนคะ เบ็น"
วัจนกรรมการถาม
เบ็นซ O-> [170] : "เรียนที่ร.ร.สุรศักดิ์มนตรีครับ"
วัจนกรรมการตอบ
เบ็นซ O-> [170] : "นองชมพูเรียนที่ไหนครับฃ"
วัจนกรรมการถาม
นองชมพู [35] : "เรียนที่วิทยาลัยคะ"
วัจนกรรมการตอบ
นองชมพู [35] : "เดี๋ยวชมพูตองเลิกเลนแลวนะคะ"
วัจนกรรมการอําลา
นองชมพู [35] : "! I just logged off ... บายบาย!" (ขอความของระบบที่แจงวาผูสนทนาออกจากหองสนทนา)

นอกจากวัจนกรรมทักทาย วัจนกรรมการถาม-ตอบ และวัจนกรรมการอําลาที่
สามารถเรียงลําดับไดแลว ในหองสนทนายังประกอบดวยวัจนกรรมอื่นที่ไมสามารถเรียงลําดับได
เชน วัจนกรรมการขอรอง วัจนกรรมการสั่ง วัจนกรรมการขอโทษ เปนตน
9. กฎการปฏิสัมพันธ (rules of interaction) คือ การไมกลาวพาดพิงถึงสถาบัน
พระมหากษัตริยและราชวงศ ไมกลาวคําหยาบ ไมรบกวนผูอื่นโดยการยอกยอนคําพูดของผูอื่น
นอกจากนั้น ในแตละหองสนทนาจะมีผูควบคุม เชน ถาผูสนทนามีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม
หากเตือนแลวยังไมแกไข ก็จะไมใหเขามาใชบริการในหองสนทนาอีก เปนตน
10. บรรทัดฐานการตีความ (norms of interpretation) สรางขึ้นจากความเขาใจ
รวมกันของสมาชิกในหองสนทนา ซึ่งมีดังตอไปนี้

1

ขอความในตัวอยางเปนขอความที่คัดลอกมาจากขอความการสนทนาจริงในหองสนทนา ดังนั้น ขอความหรือ
คําที่พิมพผิด จึงเกิดขึ้นจริงตามที่ผูสนทนาพิมพ เชน การพิมพผิดในคําวา "ใคร" เปน "ไคร" ของเบ็นซ
2
ชื่อของผูสนทนาในหองสนทนาจะเปนตัวเอียง เพื่อสะดวกในการอาน และทําใหทราบวาเปนชือ่ ของผูสนทนา
ในหองสนทนา เชน พิมจา พี่แซว อิอิ ลูกเปดขีเ้ หร
3
ในขอความการสนทนา ดานซายสุดของขอความ คือ ชื่อของผูส นทนา ตอจากนั้น ถาเปน O-> หมายถึง ผู
สนทนาระบุวาตนเองเปนเพศชาย ถาเปน +O หมายถึง ผูสนทนาระบุวาตนเองเปนเพศหญิง ถาเปน O+>
หมายถึง ผูสนทนาระบุวาตนเองเปนกึ่งชายกึ่งหญิง ถาไมมีเครื่องหมายใดๆ แสดงวาผูสนทนาไมระบุเพศของ
ตนเอง จากนั้น คือ เลขรหัสของผูสนทนาแตละคนที่สนทนาขณะนั้น (ขอมูลที่เก็บจากป 2544 ซึ่งยังมีเลขรหัส
ปรากฏ แตปจจุบันป 2547 ไมปรากฏการใชเลขรหัสแลว) สุดทายหลังจากเครื่องหมายมหัพภาคคู คือ
ขอความการสนทนาของผูรว มสนทนา
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10.1 การใชสัญลักษณภาษา เชน การใชอักษรซ้ํา โดยการใชเครื่องหมาย
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)
เครื่องหมายอักษรแอสกี (ASCII Art) เชน การใช @^_^@ เพื่อแสดงวาผูสนทนายิ้มจนแกมปริ
เปนตน ซึ่งการใชสัญลักษณดังกลาวเปนที่รูจักกันดีสําหรับผูรวมสนทนาทุกคน
จากการวิเคราะหลักษณะของหองสนทนา เมื่อพิจารณาในรายละเอียด ผูวิจัย
พบขอจํากัดในการสื่อสาร 4 ประการ ไดแก 1) เมื่อมีผูรวมสนทนาเปนจํานวนมากจะทําใหผูรวม
สนทนาเกิดความสับสนในการรับและสงสาร 2) ขอความที่ผูรวมสนทนาสงจะถูกเรียงเปนลําดับ
โดยระบบ จึงทําใหคูถอยคําถูกแทรก และขอความไมตอเนื่องกัน 3) ขาดอวัจนภาษา ในการ
แสดงทาทาง น้ําเสียง อารมณ ความรูสึก เพราะเปนการสนทนาผานหนาจอคอมพิวเตอร ผู
สนทนาไมเห็นหนากัน และ 4) ขาดการโตตอบโดยทันที ผูวิจัยพบวาจากขอจํากัดดังกลาวจะ
นําไปสูลักษณะพิเศษในการสนทนา ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1) เมื่อมีผูรวมสนทนาเปนจํานวนมากจะทําใหผูรวมสนทนาเกิดความสับสนใน
การรับและสงสาร เนื่องจากการสนทนาในหองสนทนา ผูรวมสนทนาสามารถสนทนากับคนหลาย
คนไดในเวลาเดียวกัน เชน
(2)

ตัวอยางการสนทนาในหองสนทนาระหวาง ปุระเบิดขวด เน็ต และ boy

เน็ต [225] : "บอยเลนไหน เรียน/ทํางานคะ"
boy [50] : "ทํางานครับ"
เน็ต [225] : "ทํางานไรคะ อยูแ ถวไหนเนี่ย บอกไดเปลาคะ"
boy [50] : "ตอนี้อยที่โรงงาน"
เน็ต [225] : "ปุ เลนไหนเหรอ เรียน/ทํางานคะ"
boy [50] : "ทําอยูที่เมืองซลครับ"

(เน็ตพูดกับบอย)
(เน็ตพูดกับบอย)
(เน็ตพูดกับปุ)
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ปุระเบิดขวด O-> [244] : "แฟนเจอารคยุ มาไดเลยปุวา งอยู"
(ปุพูดกับแฟนเจอาร)
ปุระเบิดขวด O-> [244] : "เน็ตคุยกับปุไดครับ"
(ปุพูดกับเน็ต)
แฟนเจอาร +O [35] : "ปุเราคุยดวยไดไหม"
(แฟนเจอารพดู กับปุ)
เน็ต [225] : "คุยกับปุก็ไดคะ"
แฟนเจอาร +O [35] : "ชื่ออะไร"
gamo O-> [36] : "I just logged on .... สวัสดีจา"
ปุระเบิดขวด O-> [244] : "ถามปุเ หรอครับ"
(ปุเริ่มสงสัยวาใครพูดกับตนเอง)
เน็ต [225] : "แลวเลิกงานกี่โมงคะบอย เหนื่อยหรือเปลาคะ" (เน็ตพูดกับบอย)
แฟนเจอาร +O [35] : "คะ"
ปุระเบิดขวด O-> [244] : "คุยไมถูกเลย"
(ปุพูดกับแฟนเจอารและเน็ต จึงรูสึกคุยไมถูก
ไมรูวาใครคุยกับใครกันแน)
boy [50] : "แลวเนตละ"
เน็ต [225] : "ปุไมไดคุยกับเน็ตเหรอคะ"
(เน็ตเริม่ เกิดความสงสัยวาปุพูดกับใครกันแน)
เน็ต [225] : "เรียนดวยทํางานดวยคะ "
ปุระเบิดขวด O-> [244] : "อาวเห็นเน็ตคุยกับบอยอยูไมใฝชเหรอ"

จากการสนทนาทําใหเห็นวาเน็ตและปุระเบิดขวด เริ่มสับสนวา ใครพูดกับใคร
กันแน เพราะเน็ตพูดกับปุระเบิดขวดและboyไปพรอมกัน สวนปุระเบิดขวดก็คุยกับแฟนเจอาร
และเน็ตไปพรอมกัน ดังนั้น จึงทําใหเกิดคําถามจากเน็ตวา "ปุไมไดคุยกับเน็ตเหรอคะ" และเกิด
คําถามจากปุระเบิดขวดวา "อาวเห็นเน็ตคุยกับบอยอยูไมใฝชเหรอ" สวนboyไมสับสน เพราะตน
พูดกับเน็ตเพียงคนเดียว แตการสับสนดังกลาวก็มิไดเปนอุปสรรคในการสื่อสาร เพราะผูสนทนาก็
สามารถพูดคุยกันตอได หลังจากที่ไดมีการถามและทําความเขาใจกัน จากการสับสนดังกลาว
กลับกลายเปนลักษณะพิเศษ
ที่ทําใหผูรวมสนทนาสามารถพูดกับคนหลายๆ คนไดในเวลา
เดียวกัน ซึ่งตางจากการสนทนาในชีวิตประจําวัน เนื่องจากการสนทนาในชีวิตประจําวันจะเปน
การไมสุภาพ ถาเราจะถามคําถามเดียวกันกับคนๆ หนึ่ง แลวหันไปถามกับอีกคน และยังพูดอีก
เรื่องกับอีกคน แลวหันกลับไปตอบอีกคนที่คุยดวยกอนหนานั้น เปนตน
2) ขอจํากัดอีกประการหนึ่งที่เกิดขึ้นในการสนทนาในหองสนทนา คือ ขอความ
ของผูรวมสนทนาจะถูกสงตามคําสั่งที่ไดรับโดยระบบ ซึ่งจะเรียงตามเวลาที่สง ใครสงกอน
ขอความก็จะปรากฏกอนตามลําดับ ขอความจะถูกเรียงตอกันมา ขอความของคูถอยคําจึงถูก
แยกโดยขอความของผูสนทนาคนอื่นที่มิไดพูดคุยดวย กลาวคือ คูถอยคําถูกแทรก (disrupted
adjacency) เมื่อคูถอยคําถูกแทรก จะทําใหเกิดความยากลําบากในการคนหาขอความที่โตตอบ
ผล คือ การปฏิสัมพันธของผูสนทนาก็จะแตกเปนชิ้นสวน (fragmented) (Herring, 1999) ทํา
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ใหเกิดความไมตอเนื่องกันของคูถอยคํา (ดูตัวอยาง (3)) การที่จะทราบไดวาอีกฝายพูดกับอีกฝาย
หรือไม จึงพิจารณาไดลําบาก แตอาจพิจารณาไดจากเรื่องหรือประเด็นที่ผูพูดกําลังพูด หรือ
พิจารณาไดจากการเรียกชื่อของอีกฝายก็ได หรือพิจารณาวาเมื่อไรจะเปนขอความของคูสนทนา
ของเรา โดยสังเกตจากสีของตัวอักษรที่ใช เพราะผูรวมสนทนาสามารถเลือกสีของตัวอักษรที่จะ
ปรากฏบนหนาจอคอมพิวเตอรได แตอยางไรก็ตาม สีที่ใหเลือกมีจํานวนจํากัด ดังนั้น สีที่เลือก
จึงเกิดการซ้ํากันได
(3) ตัวอยางการสนทนาระหวางหมีกับลูกปลา ซึ่งถูกแทรกดวยขอความของหลินกับ
ปาเดียวกัน
หมี [25] : "ลูกปลาไปสยามดวยกันไหม"
หลิน [52] : "อยากกินราดหนาจังคะ พี่ฟา"
ปาเดียวกัน O->[19] : "ใครอยากดูบาง"
ลูกปลา [89] : "วันนี้ตองรีบกลับจะ หมี"

จากขอจํากัดดังกลาวทําใหเกิดลักษณะพิเศษในการสนทนา คือ ผูสนทนา
สามารถเปลี่ยนประเด็นและเปลี่ยนคูสนทนาไดอยางรวดเร็ว ตลอดเวลา เนื่องจากขอความถูก
แทรกโดยคูถอยคําของผูสนทนาอื่นที่มิไดพูดคุยดวย และผูสนทนาสวนใหญไมไดรูจักกันมากอน
ประกอบกับผูสนทนามิไดเห็นหนากัน จึงอาจคํานึงถึงความสุภาพไมมากนัก ในการที่จะตอง
เกรงใจคนที่เราสนทนาดวยเหมือนกับการสนทนาที่เห็นหนากัน ซึ่งจะเปนการไมสุภาพ ถาเรา
เปลี่ยนประเด็นในการสนทนาหรือเปลี่ยนคูสนทนา
เพียงเพราะผูสนทนาไมไดโตตอบใน
ทันทีทันใด
3) ขอจํากัดของการขาดอวัจนภาษา ในการแสดงทาทาง น้ําเสียง อารมณ หรือ
ความรูสึก อยางไรก็ตาม การสนทนาในหองสนทนาก็มีลักษณะพิเศษที่ทดแทนการขาดอวัจน
ภาษา คือ มีการใชเครื่องหมายในการแสดงอารมณ ความรูสึกตางๆ ของผูสนทนาได เชน
อารมณโกรธ >:-( ยิ้ม :) รองไห T-T เปนตน ซึ่งสามารถสื่อไดอยางชัดเจน รวดเร็ว และงาย
แกการเขาใจ
4) ขาดการโตตอบโดยทันที เพราะผูสนทนาไมสามารถเห็นหนากันได ผูสงสาร
จะไมมีทางรูไดวา อีกฝายไดรับขอความหรือยัง จนกวาขอความของอีกฝายจะพิมพเสร็จ และสง
ขอความมายังผูรับ จึงตางจากการพูดที่ผูพูดและผูฟงเห็นหนากัน เนื่องจากผูสนทนาจะมีการ
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โตตอบโดยทันที การสงขอมูลในหองสนทนาจึงเปนแบบทางเดียว (one-way transmission)4 เชน
ในหองสนทนาของเว็บไซตพันธุทิพย การสนทนาในไออารซี เปนตน ซึ่งขอความจะปรากฏทั้ง
ประโยค วลี หรือคํา ผูสนทนาจะไมสามารถเห็นการแกไขของอีกฝายได จนกวาอีกฝายจะกดปุม
สงขอความ (Herring, 1999) ปญหาที่เกิดขึ้น คือ ผูสนทนาอีกฝายจะไมทราบวาผูที่ตนสนทนา
ดวยไดรับขอความหรือยัง หรืออีกฝายอาจจะไมอยากตอบคําถามนั้น หรือผูพูดอาจไมรอฟง
คําตอบแรก ถามคําถามตอไปเลย ลักษณะดังกลาวจะทําใหเกิดการเปลี่ยนเรื่องในการสนทนา
หรือการซอนเรื่องที่สนทนาได ซึ่งอาจทําใหขาดความตอเนื่องของเรื่องที่สนทนา และทําใหเกิด
การเปลี่ยนผูสนทนาได
อยางไรก็ตาม ในการสื่อสารจะตองมีความตอเนื่องของปฏิสัมพันธ (coherence
of interactions) เพราะคนคงไมสามารถเขาใจกันได ถาปราศจากความตอเนื่องของปฏิสัมพันธ
ดังนั้น ผูวิจัยมีความสนใจวาความตอเนื่องของปฏิสัมพันธในหองสนทนาจะเปนอยางไร ผูสนทนา
สามารถเขาใจกันไดอยางไร ในเมื่อการสนทนาดังกลาวมีขอจํากัดอยูมากมาย เพื่อที่จะสามารถ
เขาใจการศึกษาเรื่องนี้ได ผูวิจัยศึกษาโดยเริ่มพิจารณาจากกลไกเชื่อมโยงความ (cohesive
elements) โดยใชเกณฑของฮาลิเดยและฮาซาน (Halliday & Hasan, 1976) และวิภา ฌาณ
วังสะ (Wipah Chanawangsa, 1986) ผูวิจัยคาดการณวาผูสนทนาในหองสนทนาจะใชกลไก
เชื่อมโยงความ เพื่อชวยและทดแทนปญหาที่เกิดจากการถูกแทรกของคูถอยคํา ทั้งยังทําใหเห็น
ความตอเนื่องของปฏิสัมพันธมากขึ้น โดยผูวิจัยตั้งสมมติฐานไววา "ถาจํานวนขอความที่แทรก
ระหวางคูถอยคํามีมาก กลไกเชื่อมโยงความก็จะมีมากชนิดดวย" การตั้งสมมติฐานดังกลาว
สอดคลองโดยออมกับงานวิจัยของแฮริ่ง (Herring, 1999) และเวอรี่ (Werry, 1996) ซึ่งสังเกตวา
ผูสนทนาในหองสนทนาสวนใหญจะใชการเรียกชื่อมากในการสนทนา ซึ่งการเรียกชื่อก็เปนกลไก
พื้นฐานของการเชื่อมโยงความที่สามารถบงบอกไดวาผูสนทนากําลังสนทนาอยูกับใคร อยางไรก็
ตาม ยังไมมีงานวิจัยใดที่ศึกษาการเรียกชื่อในหองสนทนาหรือการใชกลไกเชื่อมโยงความอยาง
เปนระบบมากอน จึงเปนที่นาสนใจที่จะศึกษาเรื่องดังกลาว
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อยางไรก็ตาม การสื่อสารในเวลาเดียวกันแบบทีม่ ีการสงขอมูลเปนแบบสองทาง (two-way transmission) ก็
มีอยู เชน ไอซีคิว (ICQ: I seek you) เวลาพิมพ ขอความของทั้งสองฝายจะปรากฏใหเห็นบนหนาจอ
คอมพิวเตอรพรอมกัน ซึ่งบนหนาจอจะถูกแบงเปน 2 จอเล็กในแนวราบ ดังนั้น ทั้งสองฝายจึงเห็นการแกไขคํา
และการเปลี่ยนคําพูดในทุกตัวอักษรของทัง้ สองฝาย ผูสงสารและผูรับสารจึงทราบวาอีกฝายไดรับขอความแลว
และกําลังพิมพตอบอยู ซึง่ ตางจากการสงขอมูลแบบทางเดียว
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หลังจากการศึกษาวาผูรับสารสามารถรับผลัดของผูพูดไดโดยการศึกษาจากกลไก
เชื่อมโยงความแลว สิ่งที่สําคัญในการศึกษาตอไป คือ ผูพูดมอบผลัดใหผูรับอยางไร เพราะ
การศึกษากลวิธีมอบผลัดจะชวยใหผูสนทนาทราบถึงความเชื่องโยงของผลัดตางๆ ได เกณฑที่ใช
ในการศึกษา คือ กฎในการมอบผลัดของแซคสและคณะ (Sacks et al., 1974) ซึ่งชวยใน
การศึกษาวาการสนทนาที่เกิดขึ้นในหองสนทนามีผลกระทบอยางไรในการมอบผลัดของผูสนทนา
ผูวิจัยตั้งสมมติฐานไววากลวิธีมอบผลัดในหองสนทนาจะมีลักษณะคลายกับการสนทนาใน
ชีวิตประจําวัน โดยเฉพาะการเรียกชื่อ ซึ่งเปนหนึ่งในกลวิธีที่ผูพูดคนปจจุบันใชในการเลือกผูพูด
คนถัดไป กลวิธีนี้มีความสําคัญมาก เพราะการสนทนาในหองสนทนาผูสนทนาไมสามารถเห็น
หนาซึ่งกันและกัน ไมสามารถใชการมอง และใชทาทางในการเรียกอีกฝายได ดังนั้น กลวิธีนี้จึง
ชวยใหผูรับสารสามารถทราบไดวามีผูพูดคนใดตองการพูดกับตน และเปนกลวิธีที่ทําใหเห็นความ
ชัดเจนของความตอเนื่องของปฏิสัมพันธมากขึ้น การตั้งสมมติฐานนี้ขัดแยงกับงานวิจัยของลันส
ฟอรด (Lunsford, 1996) กลาวคือ ลันสฟอรดเสนอวากลวิธีที่ผูสนทนาเลือกตนเองในการ
สนทนาเปนกลวิธีที่ผูสนทนาในหองสนทนาใชมากที่สุด เนื่องจากทุกคนมีสิทธิ์เทาเทียมกันในการ
พูด อยางไรก็ตาม ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาถึงแมวาทุกคนในหองสนทนาจะมีสิทธิ์ที่จะพูดเทากัน
แตความตอเนื่องของปฏิสัมพันธจะไมสามารถเกิดขึ้นได ถาทุกคนพยายามที่จะพูดอยูตลอดเวลา
โดยไมสนใจวาผูอื่นจะพูดอะไรก็ตาม ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงคาดการณวากลวิธีมอบผลัดในหอง
สนทนาจะคลายกับกลวิธีที่ใชในการสนทนาในชีวิตประจําวัน โดยใหความสําคัญกับกลวิธีที่ผูพูด
คนปจจุบันเลือกผูพูดคนถัดไปเปนหลัก ตามที่แซคสและคณะไดคนพบวากฎนี้เปนกฎที่ผูสนทนา
ในการสนทนาที่เห็นหนากันจะเลือกใชกอนที่จะใชกฎการเลือกตนเองในการพูดและกฎที่ผูพูด
ดําเนินการพูดตอไป
ในการศึกษาวาผูสนทนาในหองสนทนาสามารถเขาใจกันไดอยางไรนั้น
การศึกษาเพียงการแทรกของคูถอยคํา การเชื่องโยงความ และการมอบผลัด ยังไมเพียงพอ
เพราะจากขอมูลที่ผูวิจัยศึกษา พบการซอนเรื่องที่สนทนาเปนจํานวนมาก แตผูสนทนายังสามารถ
เขาใจกันได ดังนั้น จึงนาสนใจที่จะศึกษาวาความตอเนื่องของเรื่องที่สนทนาเปนอยางไร โดย
ศึกษาวาผูสนทนาใชวิธีการใดในการรักษาความเกี่ยวของของเรื่องที่สนทนา
ผูวิจัยใชเกณฑ
การศึกษาของแฮริ่ง (Herring, 2002) ซึ่งดัดแปลงมาจากไกรซ (Grice, 1975) ผูวิจัย
ตั้งสมมติฐานไววา "วิธีการที่ผูรวมสนทนาใชในการรักษาความเกี่ยวของของเรื่องที่สนทนา ไดแก
การรักษากฎ (observation of relevance) การทากฎ (flouting of relevance) และการละเมิด
กฎโดยจงใจ (violation of relevance)" เนื่องจากวิธีการทั้ง 3 ขอ แสดงใหเห็นความเกี่ยวของ
ของเรื่องที่สนทนาเรียงลําดับจากมากไปหานอย หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง คือ จากการตอบที่ตรง
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ประเด็นไปการตอบที่ไมตรงประเด็น
ปฏิสัมพันธไดชัดเจนยิ่งขึ้น

ซึ่งการศึกษาดังกลาวสามารถทําใหเห็นความตอเนื่องของ

สรุป การศึกษาในวิทยานิพนธนี้มุงศึกษาวาผูสนทนาสามารถเขาใจการสนทนา
ในหองสนทนาไดอยางไร โดยศึกษาจากการเชื่อมโยงความ การมอบผลัด และความเกี่ยวของ
ของเรื่องที่สนทนา เพราะการศึกษาดังกลาวทําใหเห็นความตอเนื่องของปฏิสัมพันธในหองสนทนา
โดยเฉพาะอยางยิ่งการศึกษาความสัมพันธระหวางการแทรกของขอความในคูถอยคํากับกลไก
เชื่องโยงความ เพราะการเชื่องโยงความมีบทบาทสําคัญในการสรางความสัมพันธระหวางผลัด
ตางๆ ถึงแมวาขอความจะไมเรียงตามคูถอยคํา นอกจากนั้น การศึกษาการมอบผลัดยังชวยทํา
ใหผูสนทนาทราบวาใครกําลังพูดอยูกับตน และทําใหทราบวากลวิธีใดที่ผูสนทนาใชแลวมีผูรับ
ผลัดในการสนทนา กลวิธีใดที่ผูสนทนาใชแลวไมไมมีผูรับผลัดในการสนทนา การศึกษากลวิธี
มอบผลัดจึงทําใหเห็นการเชื่อมโยงกันของผลัดตางๆ ไดชัดเจนขึ้น สุดทายผูวิจัยศึกษาความ
เกี่ยวของของเรื่องที่สนทนา และวิเคราะหการสงผลตอกันระหวางการเชื่องโยงความ การมอบ
ผลัด และความเกี่ยวของของเรื่องที่สนทนา โดยตั้งสมมติฐานวา "ความตอเนื่องของปฏิสัมพันธ
ในหองสนทนาเปนผลมาจากการเชื่อมโยงความ การมอบผลัด และความเกี่ยวของของเรื่องที่
สนทนา"
1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อวิเคราะหปฏิสัมพันธระหวางผูสนทนาในหองสนทนาทางอินเทอรเน็ตใน
ประเด็นตอไปนี้
1.1 ความสัมพันธระหวางการแทรกของคูถอยคํากับกลไกเชื่อมโยงความ
1.2 กลวิธีมอบผลัด
1.3 วิธีการที่ใชในการรักษาความเกี่ยวของของเรื่องที่สนทนา
2. เพื่อวิเคราะหการสงผลตอกันระหวางการเชื่อมโยงความ การมอบผลัด และ
ความเกี่ยวของของเรื่องที่สนทนา

12

1.3 สมมติฐานของการวิจัย
1. ถาจํานวนขอความที่แทรกระหวางคูถอยคํามีมาก กลไกเชื่อมโยงความก็จะ
มีมากชนิด
2. กลวิธีมอบผลัดในหองสนทนาที่พบมากที่สุด ไดแก การเรียกชื่อ
3. วิธีการที่ผูรวมสนทนาใชในการรักษาความเกี่ยวของของเรื่องที่สนทนา ไดแก
การรักษากฎ การทากฎ และการละเมิดกฎโดยจงใจ
4. ความตอเนื่องของปฏิสัมพันธในหองสนทนาเปนผลมาจากการเชื่อมโยง
ความ การมอบผลัด และความเกี่ยวของของเรื่องที่สนทนา
1.4 ขอบเขตของการวิจัย
ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของงานวิจัย ดังนี้
1. ขอมูลที่ใชในการศึกษาในงานวิจัยนี้ไดจาก http://www.pantip.com โดย
ศึกษาหองสนทนาจะจา 3 และหองจะจา 5 จํานวนขอความในหองจะจา 3
คือ 942 ขอความ และจํานวนขอความในหองจะจา 5 คือ 917 ขอความ
รวมทั้งสิ้น 1,859 ขอความ
2. ศึกษาความตอเนื่องของปฏิสัมพันธในหองสนทนาจากการเชื่องโยงความ
การมอบผลัด และความเกี่ยวของของเรื่องที่สนทนา
1.5 คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย
1. หองสนทนา (chatrooms) หมายถึง หองที่ใชในการสนทนาและเปนการ
สนทนาที่เกิดขึ้นทางอินเทอรเน็ต
การสนทนาจะเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน
กลาวคือ ผูรับสารและผูสงสารจะตองใชอินเทอรเน็ตพรอมกัน ภายในหอง
สนทนาจะมีผูรวมสนทนาตั้งแตสองคนขึ้นไป กอนการสนทนาในหองสนทนา
ผูสนทนาจําเปนตองลงชื่อ ซึ่งโดยปกติผูสนทนาสวนใหญมักจะใชชื่อเลน

13

2.

3.

4.

5.

เมื่อผูสนทนาพิมพขอความลงบนแปนพิมพ
ขอความก็จะปรากฏบนหนา
จอคอมพิวเตอรของผูรวมสนทนาทุกคน นอกจากนั้น บางหองสนทนาจะมี
ระบบที่เอื้ออํานวยใหผูสนทนาสามารถพูดคุยกันเปนการสวนตัวได เชน ใน
หองสนทนาของเว็บไซตพันธุทิพย ผูสนทนาสามารถเลือกที่ปุม ซึ่งเปนรูป
หนาคนสองคนหันหนาเขาหากัน โดยจะปรากฏคําวา กระซิบ (whisper)
ซึ่งหมายถึงผูสนทนาสามารถเลือกสนทนาเปนการสวนตัวกับผูสนทนาที่ตน
สนใจได (ดูรายละเอียดวิธีการเขาหองสนทนาในเว็บไซตพันธุที่ภาคผนวก ก)
ผลัด (turn) หมายถึง ชวงในการพูดของผูรวมสนทนาแตละคนกอนที่จะมี
การเปลี่ยนตัวผูพูด
ผลัดเปนองคประกอบพื้นฐานที่สําคัญในการสนทนา
และชวยจัดลําดับของการสนทนา ในงานวิทยานิพนธนี้ หนึ่งผลัดจะเทากับ
หนึ่งขอความ เนื่องจากการสนทนาในหองสนทนาแตกตางจากการสนทนาที่
เห็นหนากันที่สามารถระบุไดวาชวงใดจะเปนจุดพึงเปลี่ยนผลัด
ทั้งยังไม
สามารถสังเกตไดจากน้ําเสียง และทาทางของผูสนทนาอีกดวย นอกจากนั้น
การสนทนาดังกลาวไมสามารถเห็นการพูดซอนกัน
เพราะขอความของผู
สนทนาจะถูกเรียงเปนลําดับโดยระบบ ดังนั้น เพื่อสะดวกในการศึกษา
ผูวิจัยจึงกําหนดใหหนึ่งผลัดเทากับหนึ่งขอความ
ขอความ (message) ในงานวิทยานิพนธนี้ หมายถึง เนื้อหาการสนทนา
ของผูสนทนาแตละคนในแตละบรรทัดที่ปรากฏบนหนาจอคอมพิวเตอรใน
การสนทนาในหองสนทนา
การมอบผลัด (turn-allocation) หมายถึง การระบุวาผูพูดถูกเลือกในการ
พูดไดอยางไร หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ การที่ผูพูดไดรับสิทธิ์ในการพูด ซึ่ง
สามารถเกิดไดจากผูพูดคนปจจุบันเลือกผูพูดคนถัดไป หรือผูพูดคนถัดไป
เลือกตนเองในการพูด
หรือในกรณีที่ผูพูดคนปจจุบันไมไดเลือกผูพูดคน
ถัดไป และไมมีผูใดเลือกตนเองในการพูด ผูพูดคนปจจุบันก็สามารถที่จะพูด
ตอไปได (Sacks et al., 1974)
การเชื่อมโยงความ (cohesion) หมายถึง กระบวนการแสดงความ
ตอเนื่องของขอความ ซึ่งอาจจะอยูในประโยคเดียวกัน หรืออยูปริจเฉทการ
สนทนาเดียวกัน
การเชื่อมโยงความจะเกิดขึ้น
เมื่อมีการตีความของ
ขอความสวนใดสวนหนึ่ง ซึ่งมีความเกี่ยวของหรือเชื่อมโยงกับขอความอื่น
จึงจะเกิดความตอเนื่องของขอความนั้นๆ
การเชื่อมโยงความจัดเปน
โครงสรางระดับผิวของขอความ
เนื่องจากปรากฏใหเห็นในรูปแทนตางๆ
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ดังตอไปนี้ การอางถึง (reference) การแทนที่ (substitution) การละ
(ellipsis) การเชื่อมโยงคํา (lexical cohesion) และการใชคําเชื่อม
(conjunction) (Halliday and Hasan, 1976) และดัชนีปริจเฉท (Schiffrin,
1987)
6. การแทรกของคูถอยคํา (disrupted adjacency) หมายถึง การที่ขอความ
ที่เปนคูถอยคําถูกแทรกโดยขอความของผูอื่นที่มิใชเปนขอความที่เปนคู
ถอยคํากัน ซึ่งเกิดจากขอความที่ผูสนทนาสงเขามาในหองสนทนาถูกเรียง
ตามลําดับโดยระบบ
โดยมิไดพิจารณาวาขอความที่สงเปนคูถอยคํากัน
หรือไม (Herring, 1999) เชน ขอความที่เปนคําถามถูกแทรกโดยขอความ
ของผูอื่นที่มิใชขอความตอบของคูถอยคํานั้น เปนตน
7. ความตอเนื่องของปฏิสัมพันธ (coherence of interactions) หมายถึง
ความตอเนื่องหรือการเชื่อมโยงของขอความที่ผูสนทนาใชในการปฏิสัมพันธ
กันในหองสนทนา ซึ่งเปนขอความที่เปนเรื่องเดียวกันหรือมีความสัมพันธกัน
จึงทําใหผูสนทนาสามารถตีความและเขาใจกันได (Herring, 1999) ในงาน
วิทยานิพนธนี้ศึกษาความตอเนื่องของปฏิสัมพันธจากกลไกเชื่อมโยงความ
กลวิธีมอบผลัด และวิธีการในการรักษาความเกี่ยวของของเรื่องที่สนทนา
โดยพิจารณาการสงผลตอกันของทั้ง 3 องคประกอบ กลาวคือ พิจารณาวา
ถาผูสนทนาใชกลไกเชื่อมโยงความจะมีผลกระทบตอกลวิธีมอบผลัดหรือ
วิธีการรักษาความเกี่ยวของของเรื่องที่สนทนาอยางไร และในทางกลับกันถา
ผูสนทนาใชกลวิธีมอบผลัดจะมีผลกระทบตอกลเชื่อมโยงความและวิธีการ
รักษาความเกี่ยวของของเรื่องที่สนทนาอยางไร และยังพิจารณาวาวิธีการ
รักษาความเกี่ยวของของเรื่องที่สนทนามีผลกระทบตอกลไกเชื่อมโยงความ
และกลวิธีมอบผลัดอยางไร
8. ความเกี่ยวของของเรื่องที่สนทนา (relevance) หมายถึง เรื่องที่ผู
สนทนาพูดในการสนทนามีความเกี่ยวของหรือเชื่อมโยงกับเรื่องที่ไดกลาวไว
กอนหนานั้น
ซึ่งความเกี่ยวของของเรื่องที่สนทนาเปนกฎยอยในกฎใหญ
(maxims) ของหลักการในการใหความรวมมือในการสนทนา (Cooperative
Principle) ของไกรซ (Grice, 1975)
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1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เปนแนวทางในการวิเคราะหการสื่อสารผานคอมพิวเตอร โดยใชกรอบทฤษฎี
ที่เนนความตอเนื่องของปฏิสัมพันธระหวางผูสนทนา
2. ทําใหเห็นความแตกตางระหวางการสนทนาแบบปกติและการสนทนาผาน
คอมพิวเตอร
3. บุกเบิกการศึกษาภาษาไทยในอินเทอรเน็ต
ในงานวิทยานิพนธนี้แบงออกเปน 7 บท ซึ่งในบทที่ 2 จะกลาวเกี่ยวกับเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนการรวบรวมงานวิจัยและทฤษฎีตางๆ ไมวาจะเปนการศึกษาความ
เปนมาของการสื่อสารผานคอมพิวเตอร การเชื่อมโยงความ การมอบผลัด ความเกี่ยวของของ
เรื่องที่สนทนา และความตอเนื่องของปฏิสัมพันธในหองสนทนา บทที่ 3 จะนําเสนอวิธีดําเนินการ
วิจัย โดยจะกลาวถึงการเก็บรวบรวมขอมูลและวิธีการวิเคราะหขอมูล บทที่ 4 จะนําเสนอผลการ
วิเคราะหการเชื่อมโยงความ บทที่ 5 เปนการนําเสนอเกี่ยวกับผลการวิเคราะหระบบผลัดในการ
สนทนาในหองสนทนา บทที่ 6 เปนการนําเสนอผลการวิเคราะหความเกี่ยวของของเรื่องที่สนทนา
และบทสุดทาย บทที่ 7 จะเปนการสรุป และอภิปรายใหเห็นภาพรวมของปฏิสัมพันธในหอง
สนทนา บทบาทของกลไกเชื่อมโยงความ การเปลี่ยนผลัด และการดําเนินเรื่องในการสนทนา
พรอมขอเสนอแนะตางๆ ในการทํางานวิจัยตอไป

บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรม

ในบทนี้ ผูวิจัยจะทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
การศึกษาในงานวิทยานิพนธนี้ เพื่อที่จะเปนแนวทางในการศึกษาและทําใหเขาใจเกี่ยวกับมโน
ทัศนตางๆ ที่ผูวิจัยศึกษา เนื่องจากงานวิทยานิพนธนี้ใชขอมูลที่เปนการสนทนาที่เกิดขึ้นผานทาง
คอมพิวเตอร ซึ่งเปนการรวมกันระหวางปริจเฉทการพูดและปริจเฉทการเขียน (Davis & Brewer,
1997) ดังนั้น จึงเปนสิ่งสําคัญที่ควรจะทําความเขาใจในปริจเฉทประเภทตางๆ โดยสวนแรกจะ
กลาวเกี่ยวกับนิยามของปริจเฉทและลักษณะของปริจเฉท ซึ่งประกอบดวยปริจเฉทการพูดและ
ปริจเฉทการเขียน จากนั้น จะอธิบายถึงปริจเฉทที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร หลังจากนั้น จะนําเสนอ
เกี่ยวกับการศึกษาการสื่อสารผานคอมพิวเตอร (computer-mediated communication: CMC)
และจากนั้นจะเปนการทบทวนวรรณกรรมในเรื่องของความตอเนื่องของปฏิสัมพันธ (coherence
of interaction) ในหองสนทนา ซึ่งเปนเรื่องสําคัญในการศึกษาครั้งนี้ โดยจะกลาวถึงการศึกษาที่
เกี่ยวของกับความตอเนื่องของปฏิสัมพันธ 3 สวน ไดแก การเชื่อมโยงความ (cohesion) การ
มอบผลัด (turn-allocation) และความเกี่ยวของของเรื่องที่สนทนา (relevance) โดยมี
รายละเอียดดังตอไปนี้
2.1 ปริจเฉท
ในปจจุบันการศึกษาภาษามีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไป ทําใหเกิดแนวคิด
และมุมมองใหมๆ ที่แตกตางไปจากการศึกษาภาษาในยุคที่ผานมา แตเดิมนักภาษาศาสตรจะให
ความสนใจในการศึกษารูป (form) และการปรากฏของหนวยสรางทางภาษาศาสตรในระดับ
เสียง คํา และประโยคเปนสวนใหญ โดยมีความเชื่อวารูปภาษาเปนรูปสราง (construction)
เกิดจากการรวมกันขององคประกอบ (constituent) ตามกฎหรือหลักไวยากรณของภาษา แตใน
ยุคตอมา ทรรศนะในการมองภาษาเปลี่ยนไป เนื่องจากเริ่มตระหนักในขอเท็จจริงที่วาในการ
สื่อสารและถายทอดขอมูล ตลอดจนความคิดของมนุษยนั้น มนุษยมิไดสงเสียงพูดเปนคําๆ หรือ
เปนประโยคเทานั้น แตมนุษยพูดเปนถอยคําที่เรียงตอกันไปตามลําดับ นอกจากนี้ การสื่อสาร
ดวยภาษาเปนกิจกรรมทางสังคม พฤติกรรมการใชภาษาจึงไมสามารถแยกออกจากพฤติกรรม
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ทางสังคมของมนุษยได เปนเหตุใหนักภาษาศาสตรเริ่มมีความสนใจหนาที่ (function) ของภาษา
ในสังคม และทําการศึกษาหนวยภาษาที่ใช เพื่อการสื่อสารที่เรียกวา ปริจเฉท (discourse)
ปริจเฉท (Discourse) เปนหนวยภาษาในการสื่อสาร (functional unit) ที่เกิด
จากการเรียงตอเนื่องกันไปของประโยค และคุณสมบัติที่แยกปริจเฉทออกจากกลุมประโยคที่เรียง
ตอกันไป คือ ความตอเนื่อง (coherence) ซึ่งเปนความสัมพันธที่เชื่อมโยงประโยคตางๆ เขา
ดวยกัน เนื่องจากปริจเฉทมิใชหนวยทางวากยสัมพันธที่สามารถใหนิยามทางดานโครงสรางได
อยางชัดเจน จึงมีการใหนิยามปริจเฉทแตกตางกันไป ดังนี้
บราวนและยูล (Brown & Yule, 1983: 1) กลาววาปริจเฉทเปนหนวยในการใช
ภาษา (functional unit) เราไมสามารถกลาวถึงรูป (form) ทางภาษาศาสตร โดยไมคํานึงถึง
หนาที่ (function) หรือจุดประสงค (purpose) ในการนํารูปภาษาดังกลาวมาใชในกิจกรรมทาง
สังคมของมนุษย
สตับส (Stubbs, 1983: 1,12) กลาววาการศึกษาปริเฉทเปนเรื่องที่คลุมเครือมาก
โดยกลาววาปริจเฉทเปนการอางถึงการศึกษาภาษาที่ระดับเหนือประโยคหรืออนุพากย ซึ่งเปน
หนวยทางภาษาศาสตร เชน การแลกเปลี่ยนขอมูลในการสนทนา เปนตน การศึกษาปริจเฉท
เปนการศึกษาที่เกี่ยวเนื่องกับการใชภาษาในบริบททางสังคมของมนุษย โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
การปฏิสัมพันธหรือการสนทนาของมนุษย สตับสยังกลาวตอไปอีกวาไมมีนักภาษาศาสตรทานใด
กําหนดวิธีการวิเคราะหปริจเฉทอยางชัดเจนได เนื่องจากปริจเฉทนั้นครอบคลุมความหมายกวาง
ไมมีจุดเนนที่ชัดเจน และยังมีการโตแยงกันอยู
นอกจากนั้น สตับส (Stubbs, 1983: 15) ยังกลาววาปริจเฉทที่เรียงตอกัน มิได
เรียงตอกันเพียงอยางเดียว แตภายในปริจเฉทมีลักษณะสําคัญที่เรียกวา ความตอเนื่อง ซึ่งทําให
ถอยคําในปริจเฉทมีความสัมพันธและเชื่อมโยงเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
ฮาลิเดยและฮาซาน (Halliday & Hasan, 1976: 10) กลาววาโครงสรางของ
ปริจเฉทมีระดับที่สูงกวาประโยค เชน ยอหนา หรือหนวยที่ใหญกวานั้น เชน บทในหนังสือ
(episode) เปนตน ฮาลิเดยและฮาซานยังกลาวเกี่ยวกับการเชื่อมโยงความ (cohesion) วาการ
เชื่อมโยงความทําใหเกิดความสัมพันธกันภายในปริจเฉท กลาวคือ ความหมายของปริจเฉท
เกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงความ ซึ่งแสดงความสัมพันธของหนวยตางๆ เขาดวยกัน
ชิฟฟริน (Schiffrin, 1987: 6-7) ไดใหความหมายของปริจเฉทไวกวางที่สุด โดย
กลาววาปริจเฉทมีคุณลักษณะสําคัญ 3 ประการ ไดแก
1) เปนรูปสราง ปริจเฉทมีคุณสมบัติเปนหนวยสรางทางภาษาศาสตร มี
องคประกอบเปนรูปสรางทางวากยสัมพันธ ไดแก คํา วลี และอนุพากย ในการสนทนาที่มีผูรวม
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สนทนามากกวาสองคนขึ้นไป หนวยสรางจะประกอบดวยหนวยผลัด (turn) ซึ่งเปนคูถอยคํา
(adjacency pair) กัน เชน หนวยผลัดที่เปนคําถามจะกอใหเกิดหนวยผลัดที่เปนการตอบขึ้น
(Schegloff & Sacks, 1973 อางใน Schiffrin, 1987 : 8)
2) สื่อความหมาย
ปริจเฉทมีคุณสมบัติเปนหนวยทางความหมาย
มี
องคประกอบเปนประพจน (proposition) ที่เชื่อมโยงเขาดวยกัน ซึ่งสามารถศึกษาไดจากกลไก
เชื่อมโยงความ (Halliday & Hasan, 1976 อางใน Schiffrin, 1987 : 9-10) นอกจากนั้น ยังตอง
อาศัยการอนุมาน (inference) และความเขาใจในหลักการในการใหความรวมมือในการสนทนา
(cooperative maxims) (Grice, 1975 อางใน Schiffrin, 1987 : 9) ดวย
3) แสดงเจตนาในการสื่อสาร เปนการมองปริจเฉทในแงการใชภาษาในเชิง
ปฏิสัมพันธทางสังคม เพราะในการสื่อสารมนุษยมิไดกลาวออกมาเปนเพียงประโยคที่เรียงตอกัน
ไป แตมนุษยใชถอยคําในการปฏิสัมพันธภายในสังคม
นอกจาก คุณลักษณะทั้ง 3 ประการ ที่ไดกลาวมาขางตน ชิฟฟริน (Schiffrin,
1987: 7) ไดกลาวถึง ความตอเนื่อง วาเปนอีกคุณลักษณะหนึ่งของปริจเฉท แตไดอธิบายแยกไว
ตางหาก เนื่องจากชิฟฟรินตองการนําเสนอเปนทฤษฎีความตอเนื่อง (model of coherence)
หรือทฤษฎีปริจเฉท (model of discourse) โดยแบงการศึกษาออกเปน 5 ระนาบ ไดแก
ระนาบโครงสรางเนื้อความ (ideational structure) ระนาบโครงสรางผลัด (exchange
structure) ระนาบโครงสรางวัจนกรรม (action structure) ระนานกรอบผูรวมสนทนา
(participation framework) และระนาบสถานะของเนื้อหา (information state) (ดูรายละเอียด
ในดัชนีปริจเฉท หัวขอ 2.4.1 การเชื่อมโยงความ)
สรุป นิยามของปริจเฉท
1. แมมิไดเปนหนวยทางวากยสัมพันธเชนเดียวกับประโยค แตปริจเฉทก็เปน
หนวยสราง ซึ่งมีองคประกอบเปนประโยคที่มีความสัมพันธตอกันที่เรียกวา ความตอเนื่อง ซึ่งเกิด
จากกลไกตางๆ เชน หนวยแสดงการเชื่อมโยงความ รูปแทน (anaphora) การเชื่อมโยงของ
ประเด็น เปนตน
2. ปริจเฉทเปนหนวยทางอรรถศาสตร ซึ่งมีองคประกอบ คือ เนื้อความหรือ
ประพจนที่มีเนื้อหาเชื่อมโยงกัน กอใหเกิดความตอเนื่องของปริจเฉท
3. ปริจเฉทเปนหนวยในการใชภาษา เพื่อการสื่อสาร ซึ่งมีองคประกอบ คือ
เจตนาในการกลาวถอยคําของผูพูด
จากความหมายของปริจเฉท ตอไปผูวิจัยจะกลาวถึงประเภทของปริจเฉท ซึ่งโดย
ลักษณะของสื่อแลว ปริจเฉทสามารถแบงออกเปน 2 ประเภทใหญๆ ไดแก ปริจเฉทการพูดและ
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ปริจเฉทการเขียน
สําหรับงานวิทยานิพนธนี้ใชขอมูลการสนทนาที่เกิดขึ้นในหองสนทนาทาง
อินเทอรเน็ต ซึ่งเปนปริจเฉทที่รวมกันทั้งปริจเฉทการพูดและปริจเฉทการเขียน (Davis & Brewer,
1997) จึงทําใหเกิดปริจเฉทใหมเกิดขึ้น โดยจะกลาวในหัวขอถัดไป
2.2 ประเภทของปริจเฉท
ปริจเฉทแบงออกเปน 2 ประเภทใหญๆ ตามลักษณะของสื่อที่ใช (Eggins,
1994) ไดแก ปริจเฉทการพูดและปริจเฉทการเขียน คริสตัล (Crystal, 2001) ไดกลาวถึงภาษา
พูดและภาษาเขียน ดังจะเห็นไดในตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 ความแตกตางระหวางภาษาพูดและภาษาเขียน (Crystal, 1995 อางใน Crystal,
2001)
ภาษาพูด
1. การพูด มีขอบเขตในเรื่องของเวลา มีความลื่น
ไหล ไมคงทน ในการปฏิสัมพันธจะมีผูพูดและ
ผูฟง
2. การพูด ไมมีความลาชาในเรื่องของเวลา (no
time-lag) ระหวางการพูดและการรับรู ทําใหผู
สนทนาสามารถโตตอบโดยทันที ดังนั้น จึงเปน
การยากที่จะมีการวางแผนในการพูดที่ซับซอน
และการคิดในขณะที่พดู จะทําใหสูญเสียการสราง
โครงสรางประโยค ทําใหเกิดการใชคาํ ซ้าํ
3. ผูสนทนาสามารถเห็นหนากันในการพูด ทําใหมี
การใชทาทาง น้ําเสียงในการแสดงอารมณและ
ความรูสึก ผูพูดอาจมีการเลือกใชคําแสดงการบงชี้
(deictic expression) เชน นี้ โนน นั้น เปนตน
4. โครงสรางภาษาที่ใชไมเปนทางการ เชน มีการ
ใชคาํ ยอ คําสแลง
5. การพูดเหมาะสําหรับการแสดงความสัมพันธ
ทางสังคม
แสดงความรูสึกนึกคิดและทัศนคติ
เนื่องจากสามารถใชน้ําเสียง และทาทางตางๆ

ภาษาเขียน
1. การเขียน มีขอบเขตในเรื่องของพื้นที่ มีความ
คงทน ถาวร บอยครั้งที่ผูเขียนไมทราบวาผูอา น
เปนใคร แตอาจคาดการณไดวาเปนใคร
2. การเขียน จะมีความลาชาในเรื่องของเวลา
(time-lag) ระหวางการเขียนและการรับรู แต
ผูอานสามารถที่จะอานซ้าํ
วิเคราะหอยาง
ละเอียดไดตามทีต่ องการ

3. ขาดการมองเห็นซึง่ กันและกัน ไมมีบริบทที่จะ
ชวยใหเขาใจสถานการณไดงายขึน้ ผูเขียนโดย
สวนใหญมักจะหลีกเลีย่ งการใชคาํ แสดงการบงชี้
ที่อาจจะทําใหเกิดความกํากวมในการตีความได
4. โครงสรางภาษาเปนทางการ เชน มีการใช
ประโยคยอยรอง มีความซับซอนในการใชภาษา
5. การเขียนเหมาะสําหรับการบันทึกขอเท็จจริง
ซึ่งการบันทึกงายแกการเก็บ และคนหา
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ภาษาพูด
6.
การพูดทําใหผูพูดมีโอกาสที่จะสามารถคิด
ทบทวนอีกครั้ง ขณะที่ผูอื่นกําลังฟง อยางไรก็
ตาม ผูพูดก็ไมสามารถถอนคําพูดที่พูดผิดกลับคืน
ได แตผูพูดสามารถพูดแกไขอีกครั้งได การถูก
แทรกและการพูดซอนกันเปนเรื่องปกติทเี่ กิดขึ้นใน
การพูดเสมอ
7. ในการพูดจะมีการใชนา้ํ เสียง ทํานองเสียงตางๆ
มีระดับความดัง-คอยของเสียง จังหวะในการพูด
มีชวงเวลาในการหยุดพูด ความเงียบ ซึ่งสิ่ง
เหลานี้ไมปรากฏในการเขียน

ภาษาเขียน
6. การเขียนผิดมีโอกาสเกิดขึ้นนอยมาก เพราะ
ในการเขียน ผูเ ขียนสามารถแกไขได การเขียน
แทรกเกิดขึ้นได แตจะไมปรากฏในการเรียบเรียง
การเขียนครั้งสุดทาย

7. ในการเขียนจะมีการใชตวั อักษรทั้งใหญและ
เล็ก มีการยอหนา มีการใชเครื่องหมายตางๆ
แตก็มเี ครื่องหมายบางประเภทที่ทําหนาที่คลาย
การออกเสียง เชน เครื่องหมายคําพูดหรือ
ตัวอักษรเอน เพื่อใชในการเนน เปนตน

จากตารางที่ 2.1
จะเห็นความแตกตางระหวางภาษาพูดกับภาษาเขียน
กลาวคือ ภาษาเขียนจะมีความคงทน ถาวร เพราะมีขอบเขตในเรื่องของพื้นที่ สวนภาษาพูดจะ
มีความลื่นไหล ไมคงทน เนื่องจากมีขอบเขตในเรื่องของเวลา นอกจากนั้น การพูดเปนการ
สื่อสารที่สามารถโตตอบไดโดยทันที ผูพูดจะไมคอยมีเวลาในการวางแผนในการพูด ผูสนทนา
สามารถเห็นหนากันในการสนทนา ผูสนทนาสามารถแสดงทาทาง และใชน้ําเสียงในการแสดง
อารมณตางๆ ได และการพูดจะมีการใชภาษาที่ไมเปนทางการมากนัก สวนการเขียนจะมีความ
ลาชาในการสื่อสาร จึงทําใหผูเขียนมีเวลาในการวางแผนการเขียน และคิดทบทวนสิ่งที่เขียน
การเขียนมีการใชภาษาที่เปนทางการ การเขียนขาดการมองเห็นกันและกัน แตในการเขียนจะมี
การใชตัวอักษร และเครื่องหมายตางๆ ทําหนาที่แทนการออกเสียงได
นอกจากปริจเฉทการพูดและปริจเฉทการเขียนแลว ในปจจุบันมีความกาวหนา
ในการติดตอสื่อสารมากขึ้น จึงทําใหเกิดปริจเฉทใหมขึ้น ซึ่งเปนการสื่อสารที่ผานเครือขายทาง
อินเทอรเน็ตของคอมพิวเตอร โดยมีผูที่เรียกปริจเฉทดังกลาวแตกตางกันออกไป ไดแก ปริจเฉท
อิเล็กทรอนิกส (electronic discourse) ปริจเฉทคอมพิวเตอร (computer-mediated
discourse) ปริจเฉทการเขียนที่มีการปฏิสัมพันธ (interactive written discourse) ภาษา
อิเล็กทรอนิกส (electronic language) เปนตน ซึ่งเปนปริจเฉทที่มีการติดตอสื่อสารรูปแบบใหม
ที่เกิดขึ้นในรูปของอิเล็กทรอนิกส เปนการสื่อสารที่มีการสงสารโดยใชแปนพิมพ (keyboard) ของ
คอมพิวเตอรชวยในการสื่อสาร ซึ่งเปรียบไดกับการเขียน กลาวคือ เพียงปลายนิ้วสัมผัส
ขอความตางๆ ก็จะถูกสงไปยังผูรับสารไดอยางมากมาย สะดวก และรวดเร็ว โดยขอความตางๆ
จะปรากฏบนหนาจอคอมพิวเตอรของผูรับสาร และผูรับสารก็โตตอบโดยใชแปนพิมพเชนเดียวกัน
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ผูรับสารอาจเปนบุคคลคนเดียวหรือเปนกลุมคน ซึ่งอาจเปนกลุมเล็กหรือกลุมใหญก็ได สวน
ลักษณะของภาษาที่ใช ถาเปนการสนทนาในหองสนทนาหรือการสงไปรษณียอิเล็กทรอนิกสที่ไม
เปนทางการ ภาษาที่ใชจะไมคอยมีมาตรฐานเหมือนกับภาษาเขียนมากนัก โดยจะมีการใชคํายอ
คําสแลง คําที่ใชในภาษาพูด (Werry, 1996 & Herring, 2001) เนื่องจากผูสนทนาตองการพิมพ
ขอความใหเหมือนกับเสียงที่ผูสนทนาใชจริง ผูสนทนาตองการแสดงอารมณ ความรูสึก ที่เสมือน
การสนทนาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน ผูสนทนาตองการความสะดวกและรวดเร็วในการสนทนา
โตตอบกัน ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากการสื่อสารทางอินเทอรเน็ต ผูสนทนาสามารถสื่อสารไดในเวลา
รวดเร็วเหมือนกับการสนทนาที่ไดเห็นหนากันจริงๆ การใชภาษาจึงคอนไปทางภาษาพูดมากกวา
ทั้งๆ ที่สื่อที่ใชเปนการพิมพบนแปนพิมพ ซึ่งก็คือ การเขียน นั่นเอง แตถาเปนการเขียนไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกสที่เปนทางการ ลักษณะภาษาที่ใชก็ยังคงเหมือนกับภาษาเขียน
จากการศึกษาของคริสตัล (Crystal, 2001) ซึ่งทําการเปรียบเทียบเกณฑของ
ภาษาพูดและภาษาเขียน (ดูตารางที่ 2.1) กับภาษาที่ใชในเว็บ1 (Web) ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
กลุมสนทนา (chatgroups)2 และโลกเสมือนจริง (virtual world)3 ดังจะเห็นไดจากตารางที่ 2.2
และตารางที่ 2.3

1

เว็บ (Web) เปนชื่อยอของ World Wide Web: WWW หรือ W3 ผูคิดคน คือ ทิม เบอรเนอรส ลี (Tim
Berners Lee) เว็บสรางขึ้น เพื่อเปนฐานขอมูลที่ใชรว มกันทั่วโลกในรูปแบบของไฮเปอรมีเดีย สรางเพื่อการ
เผยแพรขอมูลขาวสาร และตองการใหผูใชอินเทอรเน็ตเขาชม เชน www.sanook.com, www.pantip.com,
www.hunsa.com เปนตน
2
กลุมสนทนา เปนการสนทนาที่เปดโอกาสใหผูรวมสนทนาสามารถพูดคุย แสดงความคิดเห็นตางๆ ได ซึ่ง
แบงเปนการสนทนาที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน ไดแก หองสนทนาทางไออารซี เปนตน และการสนทนาที่ไมได
เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน เชน กระดานขาว (webboard) กลุมขาว (newsgroup) เปนตน
3
โลกเสมือนจริง เปนสภาพแวดลอมที่ถูกสรางขึ้นตามจินตนาการของผูใช เชน ในมัด เริ่มแรกเปนเกมการผจญ
ภัยที่เรียกวา Dungeons and Dragons ตอมามีการพัฒนา ทําใหผูเลนสามารถสรางสภาพแวดลอมตามที่ตน
ตองการได เชน สรางใหเปนโลกเกี่ยวกับการศึกษา โลกธุรกิจ และนําโลกที่สรางมาใชในการสนทนากัน เปน
ตน
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ตารางที่ 2.2 เปรียบเทียบเกณฑของภาษาพูดกับภาษาที่ใชในเว็บ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส กลุม
สนทนา และโลกเสมือนจริง (Crystal, 2001)
เกณฑของภาษาพูด

เว็บ

ไปรษณีย
กลุมสนทนา
อิเล็กทรอนิกส
1. ขอบเขตเรือ่ งเวลา
ไม
ใช แตแตกตางกัน ใช แตแตกตางกัน
2. โตตอบโดยทันที
ไม
หลากหลาย
ใช แตมีขอจํากัด
3. เห็นหนากัน
ไม
ไม
ไม
4. โครงสรางไมเขมงวด หลากหลาย
หลากหลาย
ใช
5. สรางความสัมพันธ
ไม
หลากหลาย
ใช แตมีขอจํากัด
6. คิดทบทวนโดยทันที
ไม
ไม
ไม
7. มีการใชน้ําเสียง
ไม
ไม
ไม

ตารางที่ 2.3 เปรียบเทียบเกณฑของภาษาเขียนกับภาษาที่ใชในเว็บ
กลุมสนทนา และโลกเสมือนจริง (Crystal, 2001)
เกณฑของภาษาเขียน
1. ขอบเขตเรือ่ งพืน้ ที่
2. ความคงทนของขอมูล
3. ไมเห็นหนากัน
4. โครงสรางซับซอน
5. เพื่อเสนอขอเท็จจริง
6. คิดทบทวนซ้ําได
7. มีการใชภาพประกอบ

โลกเสมือนจริง
ใช แตแตกตางกัน
ใช แตมีขอจํากัด
ไม
ใช
ใช แตมีขอจํากัด
ไม
ไม

ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส

เว็บ

ไปรษณีย
กลุมสนทนา โลกเสมือนจริง
อิเล็กทรอนิกส
ใช
ใช
ใช แตมีขอจํากัด ใช แตมีขอ จํากัด
ใช
หลากหลาย
ไม
ไม
ใช
ใช
ใช
ใช
ใช
หลากหลาย
ไม
ไม
ใช
ใช
หลากหลาย
ใช
ใช
หลากหลาย
ไม
ไม
ใชแตแตกตางกัน
ไม
ไม
ใชแตแตกตางกัน

ตารางที่ 2.2 และ 2.3 แสดงใหเห็นวาภาษาที่ใชในเว็บมีแนวโนมไปทางภาษา
เขียน ในขณะที่ภาษาที่ใชในไปรษณียอิเล็กทรอนิกส กลุมสนทนา และโลกเสมือนจริง มิใชทั้ง
ภาษาพูดและภาษาเขียน แตเปนภาษาที่มีลักษณะของทั้งสองภาษารวมอยูดวยกัน ซึ่งบารอน
(Baron อางใน Crystal, 2001) กลาวในเชิงอุปลักษณไววา "emerging language centaur-part
speech, part writing" บารอนมองวาภาษาที่ใชในอินเทอรเน็ตเปนภาษาที่รวมกันระหวางภาษา
พูดและภาษาเขียน สวนคริสตัล (Crystal, 2001) สรุปวาภาษาที่ใชในอินเทอรเน็ต คือ ภาษาที่มี
ลักษณะของทั้งภาษาพูด ภาษาเขียน และคุณสมบัติของการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกสรวมอยู
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ดวยกัน (speech + writing + electronically mediated properties) เพราะภาษาที่ใชเปน
มากกวาการผสมผสานกันระหวางภาษาพูดกับภาษาเขียน ขอความที่ปรากฏมีความแตกตางจาก
ขอความโดยทั่วไป เนื่องจากการสื่อสารดังกลาวเปนการสื่อสารที่ผานสื่อ คือ เครื่องคอมพิวเตอร
ซึ่งใชการพิมพในการสื่อสาร และเครื่องคอมพิวเตอรจํานวนหลายเครื่องก็สามารถติดตอเชื่อมโยง
กันได ทําใหเกิดความรวดเร็วในการติดตอสื่อสารและทําใหเกิดการโตตอบอยางรวดเร็วซึ่งคลาย
กับการสนทนาที่เห็นหนากัน
คุณสมบัติดังกลาวมีผลทําใหภาษาที่ใชในการสื่อสารทาง
อินเทอรเน็ตมีลักษณะทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนปนกัน (Deegan, 2000 อางใน Crystal, 2001)
จากการที่ปริจเฉทอิเล็กทรอนิกสมีลักษณะที่ผสมกันทั้งลักษณะการพูดและ
ลักษณะการเขียน จึงเปนการสื่อสารที่กลาวไดวาเปน การพูดโดยการเขียน (Davis & Brewer,
1997 และ Herring, 1997) และเปนปริจเฉทที่มีลักษณะตางไปจากปริจเฉทการพูดและปริจเฉท
การเขียน ถามองในแงของการพัฒนาทางดานการสื่อสาร จะเห็นไดวาปริจเฉทอิเล็กทรอนิกสเปน
การสื่อสารที่สะดวก
รวดเร็ว
และทําใหการสนทนาเกิดขึ้นไดเหมือนกับการสนทนาใน
ชีวิตประจําวัน ถึงแมวาจะเปนการสนทนาที่ไมเห็นหนากัน4 การสื่อสารประเภทใหมนี้จึงเปนที่
นาสนใจที่จะทําการศึกษาตอไป
หลังจากที่ไดทําความเขาใจเกี่ยวกับภาพรวมของปริจเฉทที่เกิดขึ้นใหมแลว
ตอไปผูวิจัยจะนําเสนอรายละเอียดของปริจเฉทอิเล็กทรอนิกสที่เปนการสนทนา ซึ่งจะทําใหเห็น
ความแตกตางระหวางปริจเฉทอิเล็กทรอนิกสกับปริจเฉทการพูดและการเขียนชัดเจนขึ้น ผูวิจัยจะ
นําเสนอเรื่องของสื่อและชองทางการสื่อสาร โครงสรางทางภาษา และลักษณะการปฏิสัมพันธ
เนื่องจากเปนลักษณะเดนที่ทําใหเห็นทั้งความสัมพันธและความแตกตางระหวางปริจเฉท
อิเล็กทรอนิกสกับปริจเฉทการพูดและการเขียน และลักษณะทั้งสามยังเปนองคประกอบสําคัญใน
การสื่อสาร โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. สื่อและชองทางการสื่อสาร (medium and channel) ปริจเฉท
อิเล็กทรอนิกสมีความแตกตางจากปริจเฉทการพูดและการเขียน เพราะปริจเฉทอิเล็กทรอนิกสเปน
ปริจเฉทที่สื่อสารผานทางหนาจอคอมพิวเตอร ถึงแมวาจะมีลักษณะบางประการที่เปนลักษณะ
ของปริจเฉทการพูดและการเขียน แตผูพูดจะใชการเขียนหรือพิมพแทนการพูด ทําใหขอมูลถูก
จํากัดอยูแคขอความ (text-based) (Herring, 1997) อยางไรก็ตาม ปริจเฉทอิเล็กทรอนิกสก็เปน
การสื่อสารที่สามารถสื่อสารไดเร็วกวาปริจเฉทการเขียน เชน การเขียนจดหมายทั่วไป การเขียน
4

แตในปจจุบันมีการสื่อสารที่ผูสนทนาสามารถเห็นหนากันได เชน ซียูซีมี (CuseeMe)
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บทความที่มีการโตตอบ อยางไรก็ดี ปริจเฉทอิเล็กทรอนิกสก็ยังเปนการสื่อสารที่ชากวาการพูด
เนื่องจากการพูดเปนการพูดในเวลาจริง (real-time) ซึ่งการพิมพยอมชากวาการพูดอยางแนนอน
นอกจากนั้น ปริจเฉทอิเล็กทรอนิกสยังเปนการสื่อสารที่ขาดการมองเห็นและไดยินเสียง ซึ่ง
แตกตางจากการสื่อสารที่เห็นหนากันที่มีทั้งการมองเห็น การไดยิน การแสดงทาทางตางๆ
ในการพิจารณาเรื่องของสื่อในปริจเฉทอิเล็กทรอนิกสนั้น สิ่งที่ควรทําความเขาใจ
ไดแก เวลาของการสื่อสาร การสงขอมูล ความคงทนของขอมูล ขนาดของขอความ ความมี
ตัวตน และความเปนสวนตัว (Herring, 2001) เนื่องจากปริจเฉทนี้เปนปริจเฉทที่เกิดขึ้นใหม จึง
มีความจําเปนตองศึกษาเสียกอนวาลักษณะของสื่อประเภทนี้มีลักษณะเปนอยางไร
โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1. เวลาของการสื่อสาร ตองพิจารณาวาการสื่อสารที่เกิดขึ้นเกิดในเวลาเดียวกัน
หรือไม ถาเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน ผูสงสารและผูรับสารจะตองเลนอินเทอรเน็ตพรอมกัน เชน
การสื่อสารในไออารซี (IRC: Internet Relay Chat) ไอซีคิว (ICQ: I Seek You) และมัด
(MUDs: Multi-User Dimensions) เปนตน หรือถาการสื่อสารมิไดเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน ผูสง
สารและผูรับสารจะไมไดเลนอินเทอรเน็ตพรอมกัน เชน ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส กระทู เปนตน
ซึ่งขอมูลจะถูกเก็บไวจนกวาจะผูใชจะเปดอานขอความเหลานั้น (Herring, 2001)
2. การสงขอมูล แบงเปน การสงขอมูลแบบทางเดียว กลาวคือ ผูรับสารจะ
ทราบวาไดรับสารจนกวาผูสงสารเขียนขอความจนเสร็จกอนแลวกดปุมสง เชน การสนทนาใน
หองสนทนา หรือไปรษณียอิเล็กทรอนิกสซึ่งผูสงสารจะตองเขียนขอความจนเสร็จกอนแลวคอยสง
ขอความ สวนการสงขอมูลประเภทที่สอง คือ การสงขอมูลแบบสองทาง กลาวคือ ผูสงสารและ
ผูรับสารสามารถมองเห็นการเขียนและการแกไขทุกตัวอักษรของทั้งสองฝายได เชน ไอซีคิว การ
สนทนาดวยคําสั่งทอลคและโฟน (Herring, 2001)
3. ความคงทนของขอมูล หมายถึง ขอความที่ไดรับจากผูสงสารสามารถปรากฏ
ใหเห็นไดนานเพียงใด ถาเปนไปรษณียอิเล็กทรอนิกส ขอความสามารถเก็บไดนานจนกวาผูรับ
สารจะลบขอความนั้น ในทางตรงกันขาม ถาเปนการสนทนาในหองสนทนา ขอความจะปรากฏ
บนหนาจอคอมพิวเตอรเพียงชั่วขณะ แลวหายไป ผูสนทนาไมสามารถยอนกลับไปดูขอความใน
หนาที่ผานไปแลวได (Herring, 2001)
4. ขนาดของขอความ หมายถึง จํานวนตัวอักษรที่ระบบอนุญาตใหมีในหนึ่ง
ขอความ เชน ในระบบไปรษณียอิเล็กทรอนิกส ไมมีขีดจํากัดของการใชจํานวนตัวอักษร
(Herring, 2001) แตในระบบการสนทนาจะมีการจํากัดจํานวนตัวอักษรที่ใชในหนึ่งขอความ เชน
หองสนทนาในเว็บไซตของพันธุทิพย ผูสนทนาสามารถพิมพตัวอักษรได 150 ตัวอักษรในหนึ่ง
ขอความ (Panyametheekul & Herring, 2003)
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5. ความมีตัวตน กลาวคือ ผูสนทนาสามารถปลอมตัว และไมบอกชื่อจริงของ
ตนได เชน การสนทนาในหองสนทนา (Herring, 2001)
6. ความเปนสวนตัว กลาวคือ ในระบบการสนทนาจะมีคําสั่งที่อนุญาตใหผู
สนทนาสามารถพูดคุยกันเปนการสวนตัวได (Herring, 2001)
นอกจากนั้น จากการศึกษาของแฮริ่ง (Herring, 1999) เกี่ยวกับการสนทนาทาง
อินเทอรเน็ตพบวาผูรวมสนทนาสามารถปรับตัวใหเขากับปริจเฉทที่เกิดขึ้นใหมไดเปนอยางดี ใน
การชวยใหผูรวมสนทนาเขาใจซึ่งกันและกัน เนื่องจากการสนทนาที่เกิดขึ้นขาดการโตตอบไดอยาง
ทันทีทันใด (Herring 1999) ผูรวมสนทนาสามารถปรับตัวดวยการใชวิธีดังนี้
- การใชถอยคําเออออ (backchannels) ซึ่งเปนถอยคําที่บอกใหผูรวม
สนทนาทราบวาอีกฝายยังคงฟงการสนทนาอยู โดยรวมถึงการพิมพขอความ "nod', "giggles",
"hehs", "grins", "smile" (Cherny, 1999 อางใน Herring, 1999) เพื่อเปนการแสดงวาผูสนทนามี
ปฏิกิริยาโตตอบการสนทนานั้น 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 ในการศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนตัวผูสนทนาของคลารคและเบรนนาน
(Clark & Brennan, 1991 อางใน Herring, 1999) พบวาผูสนทนาในไออารซี บางคนที่สนทนา
กันเปนประจําจะมีการพิมพสัญลักษณ "%" ที่ทายขอความ เพื่อบอกวาเขายังไมสงผลัด ดังนั้น
ผูสนทนาอีกฝายควรรอกอน
- การใชการอางขามผลัด (cross-turn reference) ในการสนทนาที่เกิดขึ้น
ในเวลาเดียว การอางขามผลัดที่เกิดขึ้น เชน การเรียกชื่อของผูสนทนาอีกฝายในการสนทนาใน
ไออารซี (Werry, 1996 อางใน Herring, 1999) สวนการสนทนาที่มิไดเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน มี
กลยุทธที่ตางกัน แตทําหนาที่คลายกัน เชน การเชื่อมโยง (linking) เปนกลยุทธที่อางถึง
เนื้อความที่ปรากฏในขอความกอนในการตอบ ซึ่งจะพบมากในยูสเน็ต (Usenet) และลิสตเซิรฟ
(listserv) เชน ขอความที่ตอบอาจเริ่มตนวา 'I would like to respond to Diana's comment
about land mines' นอกจากนั้น ยังมีกลยุทธที่เรียกวาการอาง (quoting) หรือการคัดลอก
(copy) บางสวนของขอความกอนหนาในการตอบ เชน ตัวอยางจากกลุมขาว (newsgroup) ซึ่ง
ระบบจะมีการอางถึงชื่อและที่อยูไปรษณียอิเล็กทรอนิกสของผูที่เขียนขอความกอนหนา 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.

การอางดังกลาวทําใหเกิดคูถอยคําปลอมขึ้น คือ มีทั้งการเริ่ม (initiation)
และการโตตอบ (response) ภายใน 1 ขอความ การอางเชนนี้จะทําใหเกิดการคงไวของ
ขอความและทําใหสามารถคนหาผลัดได
ถึงแมวาจะมีการซอนกันในการแลกเปลี่ยนขอความ
(overlapping exchange) และการโตตอบที่ลาชา (delayed responses)
2. โครงสรางทางภาษา (linguistic structure) จากงานวิจัยที่ผานมาพบวา
ภาษาที่ใชในปริจเฉทอิเล็กทรอนิกสจะไมคอยถูกตอง ไมมีความซับซอน และไมมีความตอเนื่อง
เทาภาษาเขียน ตัวอยางเชน บารอน (Baron, 1984 อางใน Herring, 1997) ไดทํานายวาผู
สนทนาในปริจเฉทอิเล็กทรอนิกสจะใชประโยคความรองนอยลง และมีการใชคําศัพทที่แคบลง
การศึกษาโครงสรางภาษาที่พบในงานวิจัยตางๆ ไดแก
การศึกษาภาษาที่ใชในกลุมการสนทนา (chatgroups) ของคริสตัล (Crystal,
2001)
พบวาไวยากรณที่พบในการสนทนาจะมีลักษณะของภาษาพูดและการใชภาษาที่ไมได
มาตรฐานเปนจํานวนสูงมาก เชน มีการละกริยาหลัก กริยาชวย การใชประธานและกริยาที่ไมได
มาตรฐาน ดังตัวอยาง (2) นอกจากนั้น คริสตัลยังพบลักษณะของการเขียนคําติดกันจน
กลายเปนคําประสม เชน what a unifreakinversitynerd หรือการเชื่อมคําโดยใชเครื่องหมาย
ยัติภังค (-) เชน dead-slow-and-stop computer
(2) i fine
me is 31
you feeling better now?

การศึกษาของเวอรี่ (Werry, 1996) ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการใชภาษาในไอ
อารซี โดยเวอรี่แบงลักษณะที่คนพบเปน 4 แบบ ไดแก
1. การเรียกชื่อ (addressivity) เปนคุณสมบัติหนึ่งที่ผูใชใชเพื่อลดความ
กํากวม ความไมตอเนื่องของการโตตอบหรือการรับผลัด (turn-taking) เชน การใสชื่อของผูที่
สนทนาดวยที่ตนขอความ หลังจากนั้น ตามดวยเครื่องหมายมหัพภาคคู (:) (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) เปนคุณสมบัติที่เกิดขึ้น เนื่องจากความเรง
รีบในการพิมพ และเนื่องจากการสนทนาเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน การสนทนาจึงเปนไปอยาง
รวดเร็ว
ผูสนทนาจําเปนตองโตตอบอยางรวดเร็ว
ทําใหเวลาในการคิดโตตอบจึงมีนอย
นอกจากนั้น หนาจอการสนทนายังเปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว และมีผูรวมสนทนาเปนจํานวนมาก
จากปจจัยดังกลาว จึงทําใหเกิดการยอคําขึ้น เพื่อประหยัดเวลาในการพิมพและสามารถโตตอบ
ไดทันทวงที (Werry, 1996) ดังตัวอยางในตารางที่ 2.4
ตารางที่ 2.4 การใชตัวอักษรยอในภาษาอังกฤษ ซึ่งมีทั้งการใชตัวอักษรพิมพเล็กและตัวอักษร
พิมพใหญ (กรภัทร สุทธิดารา และดนุพล กิ่งสุคนธ, 2542)
อักษรยอ
LOL
ROFL
j/k
j/j
BBL
BTW
SV
TTYL
BRB
u
r
CU

คําแปล
Laugh Out Loud
Rolling on the Floor Laughing
Just Kidding
Just Joking
Be Back Later
By The way
Sarcastic Voice
Talk To You Later
Be Right Back
You
Are
See You

ความหมาย
หัวเราะเสียงดัง กาก กาก
ขํากลิ้งเลย!
ลอเลนนะ
แคพูดใหตลกเฉยๆ
แลวคอยกลับมาเจอกันใหม
ออ อีกเรื่องหนึ่ง
พูดดวยน้ําเสียงแดกดัน ถากถาง
แลวคอยคุยกันใหมนะ
เดี๋ยวกลับมานะ
คุณ
เปน อยู คือ
แลวพบกันใหม

3. การใชอวัจนภาษาและสัญญาณเสียง เพื่อชวยใหผูสนทนาสามารถ
แสดงน้ําเสียง ทํานองเสียง ระดับเสียง เปนตน (Werry, 1996) ไดแก
- การใชเครื่องหมายขีด (-) 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

- การใสเครื่องหมาย ! เพื่อเนนย้ําความหนักแนน และบอกใหรูวาเรา
ตื่นเตนหรือแปลกใจกับเรื่องที่คุย (วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ, 2543)
- การใชเครื่องหมายแอสกี (ASCII Art) ซึ่งเปนรูปภาพที่สรางขึ้นจาก
ตัวอักษร รวมไปถึงเครื่องหมาย และตัวเลข เพื่อใชสื่อถึงอารมณ ความรูสึกของผูพูด ดัง
ตัวอยางในตารางที่ 2.5
ตารางที่ 2.5 เครื่องหมายแอสกี (ASCII Art) และความหมาย (วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ,
2543)
เครื่องหมายแอสกี
:-)
:-P
:-O
:-x
:-D
@^_^@ และ ^_^
-_-"
{-,-}zzzzzZZZZZ

ความหมาย
พูดไปยิ้มไป อยางอารมณดี
พูดไปพรอมๆ กับแลบลิ้นเลน
แสดงความสงสัยหรือตกตะลึงอาปากคางกับคําพูดที่อีกฝายพูดมา
ไมพูด
ยิ้มแฉงอยู ถายิ้มจนน้ําลายไหลก็จะเปน :-D~
ยิ้มจนแกมปริ
อาการคับของใจ จนเหงื่อตกสองหยด
หลับอยู

- การเลียนเสียงหัวเราะ เชน การใชตัวเลข 55555 หรือพิมพวา อิอิ
คิกคิก เอิ๊กเอิ๊ก หมายถึง การหัวเราะแบบมีเลิศนัย ในขณะที่ชาวตางชาติจะพิมพวา "hehehe"
แสดงการหัวเราะ
วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ (2543) กลาววาจุดสําคัญของการแสดง
อารมณและความรูสึกดวยตัวอักษรเหลานี้ คือ "ชวยใหเราสามารถแสดงอะไรออกมาไดดังที่ใจ
เราตองการมากกวาการแสดงออกดวยสีหนาและทาทางในชีวิตประจําวัน ใจของเราคิดอะไรและ
อยากใหคูสนทนารูวาเราคิดอะไรก็สามารถพิมพไปตามนั้น ไมตองจํากัดดวยภาษาทาทางและ
การตอบสนองโดยอัตโนมัติของรางกายเรา"
4. การแสดงทาทาง (Werry, 1996) ผูสนทนาสามารถแสดงคุณสมบัติที่
ใชในการแสดงทาทางที่ปรากฏในการสื่อสารที่มีเห็นหนากัน 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) ในการพูดที่เปนอุดม
คตินั้น จะไมมีชองวาง ไมมีการพูดซอนกัน (no gap, no overlap) ถาการเปลี่ยนผูพูดเกิดขึ้น
โดยเรียงลําดับตามกฎ (Sacks et al., 1974) แตการโตตอบในปริจเฉทอิเล็กทรอนิกสนั้น จะไม
สามารถทํานายได
และในการปฏิสัมพันธมักจะเกิดการแทรกของคูถอยคํา
(disrupted
adjacency) ในระบบผลัดอยูตลอด และในการปฏิสัมพันธจะขาดการโตตอบ (feedback) โดย
ทันที (Herring, 1997) ดังที่กลาวไวแลววาการสนทนาในหองสนทนาเปนการสงขอมูลแบบทาง
เดียว ผูรวมสนทนาจะทราบวามีขอความสงถึงตนเองได ก็ตอเมื่อ ผูสงสารพิมพขอความจนเสร็จ
และกดสงขอความ ขอความจึงจะปรากฏบนหนาจอคอมพิวเตอรของอีกฝาย ดังนั้น จึงเปนเหตุ
ใหผูรวมสนทนาไมสามารถโตตอบไดโดยทันทีทันใด
จากที่กลาวมาจะเห็นไดวาปริจเฉทอิเล็กทรอนิกสมีความแตกตางจากปริจเฉท
การพูดและปริจเฉทการเขียนไมวาจะเปนสื่อและชองทางการสื่อสารที่เกิดขึ้นผานเครือขายทาง
อินเทอรเน็ต โครงสรางของภาษาที่ใช ซึ่งไมคอยไดมาตรฐานนักในการสนทนาที่เกิดขึ้นในเวลา
เดียวกัน อยางเชน การสนทนาในไออารซี และการปฏิสัมพันธที่เกิดขึ้นมักจะถูกแทรกโดย
ขอความของผูรวมสนทนาคนอื่น ดังนั้น จึงเปนปริจเฉทที่นาสนใจอีกปริจเฉทที่ควรทําการศึกษา
และเพื่อทําใหทราบรายละเอียดเกี่ยวกับปริจเฉทอิเล็กทรอนิกสและทําความเขาใจใหชัดเจนขึ้น
ผูวิจัยจะนําเสนอความเปนมาของอินเทอรเน็ต เพื่อที่จะไดทราบที่มาและประวัติของปริจเฉทนี้
นอกจากนั้น จะเปนการนําเสนอวิธีการสื่อสารผานคอมพิวเตอร เพื่อทําใหทราบวาการสื่อสาร
ประเภทนี้มีวิธีการในการสื่อสารอะไรบาง และสุดทายจะเปนการนําเสนองานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
การสื่อสารผานคอมพิวเตอรในประเทศไทย โดยจะนําเสนอในหัวขอการสื่อสารผานคอมพิวเตอร
ซึ่งเปนหัวขอถัดไป
2.3 การสื่อสารผานคอมพิวเตอร (Computer-Mediated Communication: CMC)
การสื่อสารผานคอมพิวเตอร เปนการปฏิสัมพันธระหวางมนุษย โดยผาน
เครือขายทางอินเทอรเน็ตของคอมพิวเตอร และเปนการสื่อสารขอความโดยพิมพผานแปนพิมพ
5

เรื่องของการจัดการปฏิสัมพันธจะกลาวโดยรายละเอียดในหัวขอ 2.4 ความตอเนื่องของปฏิสัมพันธ
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คอมพิวเตอร ซึ่งขอความเหลานั้นจะปรากฎใหเห็นทางหนาจอคอมพิวเตอรของทั้งผูสงสารและ
ผูรับสาร (Herring, 2000) การสื่อสารดังกลาวมีประวัติความเปนมา ดังตอไปนี้
2.3.1 ความเปนมาของอินเทอรเน็ต
ประวัติของอินเทอรเน็ต เริ่มแรกจากอินเทอรเน็ต ซึ่งเปนเครือขายที่พัฒนามา
จาก อารพาเน็ต (ARPANET) เครือขายคอมพิวเตอรภายใตความรับผิดชอบของหนวยงาน
โครงการวิจัยขั้นสูง (Advanced Research Projects Agency: ARPA) ในสังกัด
กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา อารพาเน็ตเปนเครือขายทดลองที่ตั้งขึ้น เพื่อสนับสนุนงานวิจัย
ทางดานทหารที่มีผลมาจากสงครามเย็นระหวางกลุมประเทศในคายคอมมิวนิสตกับคายเสรี
ประชาธิปไตย ตอมามีเครือขายทางคอมพิวเตอรเกิดขึ้นในการติดตอระหวางบุคคล เริ่มแรก
เกิดขึ้นในหมูของนักวิทยาศาสตรในตนทศวรรษ 1970 (Hafner & Lyon, 1996 อางใน Herring,
2001) หลังจากนั้น ก็เริ่มใชในการศึกษาและทางธุรกิจในชวงทศวรรษที่ 1980 และจากนั้นก็มี
การใชกันอยางแพรหลาย จากการสํารวจ ในป 1999 มกราคม มีเครือขายเกิดขึ้นถึง 58,000
เครือขาย มีผูใชประมาณ 150 ลานคน (Petrazzini & Kibati, 1999 อางใน Herring, 2001)
บริการที่เกิดขึ้น ไดแก เว็บบอรด (webboard) กลุมขาว (newsgroup) ไอซีคิว (ICQ หรือ I
Seek You) ไออารซี (IRC ยอมาจาก Internet Relay Chat) และหองสนทนา (chatroom)
เปนตน
กรภัทร สุทธิดารา (2544) กลาววาประเทศไทยเริ่มเขาไปสัมผัสอินเทอรเน็ตครั้ง
แรกเมื่อป พ.ศ. 2530 (ค.ศ. 1987) โดยเริ่มจากเครือขายคอมพิวเตอรสถาบันศึกษา โดยมี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแหงเอเชีย (เอไอที) สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนสถาบันแรกๆ ที่มีการ
นํามาใช ดังนั้น การใชอินเทอรเน็ตในชวงแรก จึงจํากัดอยูในวงการวิจัยและการศึกษา ตอมาใน
ป 2537 (ค.ศ. 1994) ก็เริ่มมีบริษัทเอกชนเปดใหบริการอินเทอรเน็ต โดยบริษัทแรกที่เปด
ดําเนินการเปนผูใหบริการอินเทอรเน็ต (Internet Service Provider: ISP) คือ บริษัท เค เอส ซี
คอมเมอรเชียล อินเทอรเน็ต และตอมาไมถึงปก็มีผูใหบริการอินเทอรเน็ตเกิดขึ้นมากมาย 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
ไทยวางานวิจัยที่พยากรณอนาคตของอินเทอรเน็ตในประเทศไทยมีอยูหลายงาน การพยากรณที่
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ถูกตองหรือใกลเคียงกับความเปนจริงขึ้นอยูกับการสรางแบบจําลองในการพยากรณ สมชาย นํา
ประเสริฐชัย ไดนําเสนอการพยากรณอนาคตของอินเทอรเน็ตในประเทศไทยโดยกลาวถึงรายงาน
การวิจัยเรื่องการพยากรณความแพรหลายของการใชอินเทอรเน็ตในประเทศไทย ในป ค.ศ.
2000-2005 ของสมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย วามีการสรางแบบจําลองโดยใชความสัมพันธกับขนาด
ของเศรษฐกิจ จํานวนโฮสต และจํานวนคอมพิวเตอร รวมถึงความเร็วของวงจรตางประเทศ โดย
อัตราผูใชงานอินเทอรเน็ตในไทยตอประชากรทั้งหมดจะเพิ่มจาก 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 มากกวาที่สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชยได
คาดการณไว
ซึ่งตีความไดวาการสื่อสารประเภทนี้กําลังเปนที่แพรหลายอยางมากในปจจุบัน
ดังนั้น
จํานวนผูใชจึงมีจํานวนมากกวาที่ไดคาดการณไว
(แหลงที่มาไดจาก
http://www.ntl.nectec.or.th/internet/user-growth.html)
2.3.2 วิธีการสื่อสารผานคอมพิวเตอร (modes of CMC)
วิธีการสื่อสารผานคอมพิวเตอรที่จะนําเสนอนี้ เปนการเสนอเรียงตามลําดับเวลา
ที่เกิดขึ้น แฮริ่ง (Herring, 2002) ไดเรียงลําดับวิธีการสื่อสารผานคอมพิวเตอรโดยเริ่มจาก
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (electronic mail: e-mail) กลุมอภิปราย (listserv discussion lists)
กลุมขาวยูสเน็ต (Usenet newsgroups) การสนทนาที่มีการแบงหนาจอ 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
รายละเอียดดังนี้
2.3.2.1 ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (electronic mail: e-mail)
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกสเกิดขึ้นครั้งแรกในป 1972
เปนการสงขอความ
ระหวางเครื่องคอมพิวเตอรเพียง 2 เครื่อง เทานั้น ซึ่งเปนทดสอบการสงขอความ (SNDMSG
protocol) ผูทําการทดสอบ คือ เรย ทอมลินสัน (Ray Tomlinson) (Hafner & Lyon, 1996
อางใน Herring, 2002) และตอมาในป 1973 ไปรษณียอิเล็กทรอนิกสก็กลายเปนที่สนใจใน
สหรัฐอเมริกาในโครงการอารพาเน็ต และเปนที่นิยมเรื่อยมาจนปจจุบัน
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ไปรษณียอิเล็กทรอนิกสเปนการสื่อสารที่มิไดเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน รูปแบบ
ที่ปรากฏจะประกอบดวย จากใคร (from) ถึงใคร (to) และหัวขอ (subject) ซึ่งรูปแบบดังกลาว
คลายกับการเขียนโนตยอ (written memorandum) จากการศึกษาเปรียบเทียบของโค (Cho,
2003) พบวาไปรษณียอิเล็กทรอนิกสสวนตัวจะแตกตางจากโนตยอ เนื่องจากมีความไมเปน
ทางการมากกวา
และภาษาไมไดมาตรฐานมากกวาในเรื่องของการสะกดคําและการใช
เครื่องหมาย
และไปรษณียอิเล็กทรอนิกสก็ยังมีลักษณะที่รวมกันกับการเขียนจดหมายทั่วไป
กลาวคือ มีการใชคําทักทาย การใชคําลงทาย และการลงชื่อ นอกจากนี้ ลักษณะของไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกสซึ่งเปนการสื่อสารที่มิไดเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน ทําใหผูเขียนมีเวลาในการตกแตง
และแกไขคําพูดมากกวาการสื่อสารที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน เชน การสนทนาในหองสนทนา การ
สนทนาในไอซีคิว เปนตน (Herring, 2002)
2.3.2.2 กลุมอภิปราย (listserv discussion lists)
แฮริ่ง (Herring, 2002) กลาววากลุมอภิปราย (discussion lists) ที่เกิดขึ้น
ในชวงแรกๆ ไดแก กลุมขอความ (MsgGroup) เกิดขึ้นในป 1975 โดยอารพา (ARPA) สราง
ขึ้น เพื่อเปนการแจกจายขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาการถายโอนขอมูลอิเล็กทรอนิกส กลุมอภิปราย
เปนการสื่อสารที่มิไดเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันคลายไปรษณียอิเล็กทรอนิกส แตตางกันที่ขอความ
ของสมาชิกที่ตองการอภิปรายจะถูกสงผานไปที่ระบบที่ทําหนาที่ใหบริการจดหมายขาวหรือระบบ
ไปรษณียอัตโนมัติบนอินเทอรเน็ต (listserver) แทนที่สมาชิกจะตองสงไปรษณียอิเล็กทรอนิกสใน
หัวขอที่ตองการไปยังบุคคลตางๆ ที่มีรายชื่ออยูยาวเหยียด สมาชิกสามารถสงไปยังที่อยูของผูรับ
พิเศษเสียกอน จากนั้น โปรแกรมจะสงไปรษณียอิเล็กทรอนิกสตอไปยังสมาชิกคนอื่นที่มีรายชื่อ
อยูในรายการนั้น 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
เปนการสื่อสารที่มิไดเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน
ยูสเน็ตจะแบงขาวออกเปนกลุมตามหัวขอตางๆ
เรียกวา กลุมขาว (newsgroups) แตละกลุมขาวจะมีขาวหรือบทความที่สมาชิกอินเทอรเน็ตสง
มารวมสนทนา หากตองการรวมสนทนาก็เพียงสงบทความเขาไปในกลุมขาวนั้นซึ่งเรียกวา การ
สงขาว (post) ในยูสเน็ตมีกลุมขาวหลัก 7 กลุม ไดแก คอมพิวเตอร (comp: computer) ขาว
เกี่ยวกับยูสเน็ตเอง (news) สันทนาการศิลปะ (rec: recreation) วิทยาศาสตร (sci: science)
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สังคม วัฒนธรรม (soc: social) กลุมขาวสําหรับอภิปราย (talk) ขาวที่ไมสามารถจัดลงในกลุม
ใด (misc: miscellaneous) และจะมีกลุมขาวรอง ซึ่งเปนขาวอื่นๆ
2.3.2.4 การสนทนาที่มีการแบงหนาจอ เชน ทอลค โฟน และไอซี
คิว (split-screen protocols: Talk, Phone, and ICQ)
การสื่อสารผานคอมพิวเตอรที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันในรูปแบบแรก ไดแก
ทอลค (Talk) ซึ่งเปนคําสั่งในระบบปฏิบัติการยูนิกซ (UNIX) เกิดขึ้นในชวงป 1970 ใกลเคียงกับ
การเกิดไปรษณียอิเล็กทรอนิกส ผูสราง คือ นักพัฒนาอารพาเน็ตในกลุมขอความ (MsgGroup)
แตประโยชนที่ไดไมมากเทาไปรษณียอิเล็กทรอนิกส จึงมิไดรับการพัฒนาจนกระทั่งในปตอมา ได
มีการสรางทอลค (Talk) และโฟน (Phone) ขึ้น โดยที่ผูใชจะตองลงทะเบียนในระบบของยูนิกซ
หรือแว็กซ (VAX) ในเวลาเดียวกัน จากนั้น หนาจอคอมพิวเตอรของทั้งผูสงสารและผูรับสารจะ
ถูกแบงเปน 2 สวนในแนวราบ และขอความก็จะปรากฏใหเห็น โดยทั้งสองฝายจะเห็นการเขียน
และการแกไขในทุกตัวอักษรของแตละฝาย ตอมากลางป 1990 ไอซีคิว (ICQ: I Seek You) ถูก
พัฒนาขึ้น และเปนที่นิยมมากในป 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)
โปรแกรมการสนทนาที่เกิดขึ้นเปนโปรแกรมแรก คือ ไออารซี (Internet
Relay Chat: IRC) ซึ่งเขียนขึ้นในประเทศฟนแลนด ในป 1988 โปรแกรมนี้เปนการสื่อสารที่
เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันและผูรวมสนทนาสามารถมีไดหลายคน หลังจากนั้น โปรแกรมนี้ไดถูก
ดัดแปลงโดยผูใหบริการอินเทอรเน็ต เชน อเมริกาออนไลน (AmericaOnline: AOL) และหอง
สนทนาในเว็บไซตตางๆ ซึ่งเปนที่รูจักในชื่อของเว็บสนทนา (Web chat) ผูสนทนาจะตอง
ลงทะเบียนกอนที่จะสนทนา
ลักษณะของขอความจะเคลื่อนขึ้นอยางรวดเร็วบนหนาจอ
คอมพิวเตอร ผูสนทนาไมสามารถยอนดูขอความที่ผานไปแลวได และขอความจะถูกแทรกโดย
ขอความของผูอื่นเสมอ (Herring, 2002)
2.3.2.6 การสนทนาสวนตัว (private chat)
การสนทนาสวนตัวเปนโปรแกรมหรือลักษณะที่เพิ่มเขามาในโปรแกรมการ
สนทนา (ดู 2.3.2.5 การสนทนาบนจอ) เพื่อใหผูสนทนาสามารถกําหนดการสนทนาเปนการ
สวนตัวเพียง 2 คน เทานั้น เชน ในไออารซีมีคําสั่งที่ผูสนทนาสามารถพูดคุยเปนการสวนตัว 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) ถูกสรางขึ้นครั้งแรกในป 1979 และในป 1980 โดยทรูบชอ
(Trubshaw) และบารเทิล (Bartle) ในขวงแรกมัด (MUD) มาจากคําวา Multi-User
Dungeons แตตอมามีการทําความเขาใจใหม จึงเปลี่ยนมาเปน Multi-User Dimensions
ในชวงปลายปทศวรรษ 1980 และตนปทศวรรษ 1990 มัดไดรับความนิยมเปนอยางมาก แตใน
ปจจุบันมัดไมคอยไดรับความนิยมและเปนที่รูจักนอยลง (Herring, 2002)
มัดเปนเกมแฟนตาซีหรือเกมผจญภัยซึ่งอยูบนอินเทอรเน็ต การเขาไปในมัด
สามารถเขาผานเทลเน็ต (telnet) หรือจากเครือขายของมัด ซึ่งสามารถดาวนโหลดฟรีไดจากเว็บ
(Herring, 2002) เกมการเลนสามารถมีผูรวมเลนไดครั้งละหลายคน เกมนี้เปนเกมแบบ
ตัวหนังสือ กลาวคือ ผูเลนสามารถสงขอความระหวางกันได เมื่อผูเลนเขาไปในหองใหม ผูเลน
จะเห็นรายละเอียดสําหรับหองนั้น และเมื่อผูเลนปอนคําสั่ง WHO เขาไป ผูเลนจะไดรับรายการ
ของตัวละครในหองดังกลาว ซึ่งผูเลนสามารถกําหนดบทบาทของตนเองได (role-playing) วา
ตองการเลนเปนตัวอะไรในเกมนั้น (ยืน ภูวรวรรณ, 2545)
2.3.2.8 เว็บ (World Wide Web)
เว็บถูกสรางขึ้นในป 1991 โดยนักวิทยาศาสตรชาวอังกฤษ ชื่อ ทิม เบอร ลี
ซึ่งไดรับอิทธิพลจากการเสนอความคิดในเรื่อง memex machine ของบุช (Bush, 1945 อางใน
Herring, 2002) และความคิดเรื่อง hypertext ของเนลสัน (Nelson, 1967 อางใน Herring,
2002) ที่ตองการใหมีการกระจายขอมูลกันในกลุมคนจํานวนมากและคอมพิวเตอรสามารถติดตอ
เชื่อมโยงกันได อยางไรก็ตาม เว็บไมไดรับการนําเสนอจนกระทั่งป 1995 มูลนิธิวิทยาศาสตร
แหงชาติ (National Science Foundation) ไดใหการสนับสนุนและพัฒนาเว็บ ในป 1999 มีเว็บ
เกิดขึ้นประมาณ 5 ลานเว็บ ซึ่งประกอบดวย 100,000 หนา 54.7% เปน .com และเพียง
6.7% เปน .edu และในป 2000 มีโดเมนเกิดขึ้นใหม ไดแก .infor และ .biz (Herring, 2002)
2.3.2.9 ระบบเสียงและภาพ (audio and video)
เว็บไดมีการเพิ่มระบบเสียงและภาพเขามาในเว็บดวย
โดยในป 1993
มหาวิทยาลัยคอรเนล (Cornell University) ไดสราง ซียูซีมี (CuseeMe) ขึ้น ซึ่งเปนซอฟแวร
แรกที่ทําใหผูใชสามารถเห็นภาพและไดยินเสียงได (Herring, 2002)
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2.3.2.10 สภาวะแวดลอมเสมือนจริง (graphical virtual reality (VR)
environments)
การสรางสภาวะแวดลอมเสมือนจริงถูกเสนอในอินเทอรเน็ตในชวงกลางป
1990 โดยขยายไปในการสนทนา เชน ในไออารซี และมัด ทําใหมีการรวมกันของการสื่อสารที่มี
ทั้งขอความและรูปภาพเกิดขึ้น เชน มีฉากหองในบาน ฉากนอกบาน เปนตน ตัวอยางเชน การ
สนทนาในพาเลส (Palace) จะเปนรูปภาพ 2 มิติ ผูใชจะมีรูปแทนตนเอง (avatar) ซึ่งอาจจะ
เปนรูปเด็กผูหญิง เด็กผูชาย รูปสัตวชนิดตางๆ เปนตน เพื่อใชแทนตนเองในการสนทนา
เมื่อไดทําความเขาใจเกี่ยวกับความเปนมาและวิธีการสื่อสารผานทาง
คอมพิวเตอรแลว ในหัวขอถัดไปผูวิจัยจะนําเสนองานวิจัยที่ศึกษาการสื่อสารผานคอมพิวเตอรใน
ประเทศไทยวามีงานประเภทใดบาง
2.3.3 งานวิจัยเกี่ยวกับการสื่อสารผานคอมพิวเตอรในประเทศไทย
งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับภาษาไทยในการสื่อสารผานคอมพิวเตอรสวนใหญที่พบ
จะเปนงานทางดานสื่อสารมวลชนซึ่งมีอยูไมมากนัก และมิไดศึกษาเกี่ยวกับการใชภาษาโดยตรง
แตจะเนนที่ลักษณะของการสื่อสารมากกวา ซึ่งหัวของานที่ศึกษามีดังตอไปนี้ การศึกษารูปแบบ
พฤติกรรมการสื่อสารในหองสนทนาบนเครือขายอินเทอรเน็ต การแปลงตัวตนในหองสนทนาบน
อินเทอรเน็ต สัญญะทางเพศในหองสนทนาทางคอมพิวเตอรในกรอบจิตวิทยายุคสมัยใหมของ
IRC.WEBMASTER.COM มณฑลสาธารณะ6ของการสื่อสารผานสื่อกลางคอมพิวเตอร เปนตน
โดยงานวิจัยตางๆ มีรายละเอียดดังนี้
ตัวอยางงานวิจัยของศุนิสา ทดลา (2542) ที่ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบพฤติกรรมการ
สื่อสารในหองสนทนาบนเครือขายอินเทอรเน็ต
ผูวิจัยจึงขอกลาวรายละเอียดของงานวิจัยนี้
เนื่องจากงานวิจัยนี้ไดกลาวถึงลักษณะการใชภาษาในหองสนทนาในบางสวน และงานวิจัยนี้ก็ใช
ขอมูลจากการสนทนาในหองสนทนาในเว็บไซตพันธุทิพย
ซึ่งเปนแหลงขอมูลเดียวกับงาน
วิทยานิพนธนี้ จึงชวยในการอธิบายลักษณะของขอมูลในงานวิทยานิพนธเลมนี้ไดดวย เชน
การศึกษารูปแบบการใชคําทักทาย
การศึกษาการแสดงเจตนาของผูสนทนา
โดยการใช
สัญลักษณภาษา เชน การซ้ําสระหรือพยัญชนะตัวสุดทาย ซึ่งหมายถึงผูพูดตองการลากเสียงให
ยาวหรืออาปากกวาง
หรือเปรียบไดกับการตะโกน
อยางในการพูดวา
"มาแลว
6

มณฑลสาธารณะ หมายถึง การสื่อสารที่เปนสาธารณะที่ผูคนสามารถใชเปนตัวกลางในการติดตอสื่อสารได
เชน การสื่อสารผานเครือขายทางอินเทอรเน็ต เปนตน
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จาาาาาาาาาาาาาาา" "มีใครอยูบางงงงงงงงงงงง" นอกจากนั้น ยังมีการแสดงเจตนาโดยการใช
ขอความซ้ํา เพื่อเรียกรองความสนใจ ซึ่งเปรียบไดกับการพูดบอยๆ เพื่อใหผูฟงไดยิน หรือการ
เขียนเลียนแบบภาษาพูด เชน ชาย (ใช) มายชาย (ไมใช) มายอาว (ไมเอา) มายพูด (ไมพูด)
ทํามายเหรอ (ทําไมหรือ) บายดี (สบายดี) ไรเหรอ (อะไรหรือ) กั้บ (ครับ) แยว (แลว) เปนตน
เจตนาในการแสดงออก เพื่อตองการสื่อสารใหคูสนทนารูสึกเหมือนกําลังสนทนากันในบริบทปกติ
ในชีวิตประจําวัน ทําใหเกิดชีวิตชีวาในการสนทนา รวมทั้งเปนการหยอกลอกัน (ศุนิสา ทดลา,
2542)
นอกจากนั้น ในงานวิจัยของศุนิสา ทดลา (2542) ยังศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอการแสดงพฤติกรรมการสื่อสารของผูสนทนา ไดแก
1. สภาพไรการขัดขวางและการควบคุม (disinhibition)
สภาพไรการขัดขวางและการควบคุม (disinhibition) หมายถึง สภาพที่ผูสื่อสาร
สามารถแสดงออกไดอยางอิสระ โดยไมมีบทบาททางสังคม หรือระดับชั้นทางสังคมมาขีดกั้นการ
แสดงออกทางพฤติกรรมการสื่อสาร ซึ่งในการสื่อสารผานคอมพิวเตอรนั้น ไมสามารถเห็นการ
แสดงออกที่เปนลักษณะภาษากาย ทาทางตางๆ น้ําเสียง รวมทั้งไมสามารถรูไดวาผูสื่อสาร
ยอมรับหรือไมยอมรับในพฤติกรรมการสื่อสารของอีกฝาย (ศุนิสา ทดลา, 2542)
จากการวิเคราะหการสื่อสารในหองสนทนา สภาพไรการขัดขวางและการควบคุม
มีผลทําใหผูสนทนามีอิสระในการแสดงออกอยางเต็มที่ เชน ในการเริ่มทักทาย จะพบการ
ทักทายที่เปนการเรียกรองความสนใจ
โดยการพิมพคําวา
"วางงงงงงงงงงงง"
"เห
งาาาาาาาาาาาาา" "ใครวางคุยกับเราบาง" เปนตน ในโลกแหงความเปนจริงในปริจเฉทการพูด
คงไมมีใครกลาที่จะพูดแทรกในวงสนทนากับคนที่ไมรูจักหรือทักทายกับคนที่เราคิดวาชื่อนาสนใจ
อยากคุยหรืออยากรูจัก หรือพยายามบอกใครๆ วา "วาง" หรือ "เหงา" ดังนั้น จะเห็นไดวา
พฤติกรรมดังกลาวในการสนทนาในหองสนทนา ผูสนทนาสามารถแสดงพฤติกรรมออกมาอยาง
อิสระ หากผูสนทนาตองการหาคนคุยดวย ซึ่งตางจากการพูดในชีวิตประจําวันอยางสิ้นเชิง
เพราะในการพูดในชีวิตประจําวัน เราตองคํานึงถึงสถานการณ ฐานะทางสังคม บรรทัดฐานของ
สังคม เปนตน ในการเลือกใชรูปภาษา (ศุนิสา ทดลา, 2542)
จากสภาพไรการขัดขวางและการควบคุม ในปริจเฉทอิเล็กทรอนิกส ทําใหผูรวม
สนทนาที่ตองการเปดตนเอง กลาที่จะแสดงออกมากขึ้น สามารถที่จะรูจักสนทนากับคนเปน
จํานวนมากๆ ไดโดยงาย โดยไมตองมีพิธีรีตรองมากนัก และความสัมพันธในการสนทนาสวน
ใหญ มักจะเปนการสรางมิตรภาพ และรักษาความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน (ศุนิสา ทดลา, 2542)
2. สภาวะการไมรูผูกระทํา (anonymity)
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สภาวะการไมรูผูกระทํา (anonymity) หมายถึง สภาวะที่ไมรูวาผูที่สื่อสารดวย
เปนใคร อยูที่ไหน มีตัวตนอยูในโลกแหงความจริงหรือไม ไมมีใครรูวาใครเปนใคร ผูสนทนาไม
สามารถตรวจสอบความจริงในการสนทนาในปริจเฉทอิเล็กทรอนิกสได การอางชื่อในการสนทนา
นั้นอาจจะใชชื่อของตนเองที่เปนชื่อจริงที่ใชในโลกแหงความเปนจริง หรือเปนชื่อที่แตงขึ้นเองก็ได
นอกจากนั้น การใชชื่อในการสนทนาในหองสนทนาก็สามารถเปลี่ยนชื่อหรือเลือกเปนชื่อใหมที่
แตกตางกันออกไปในแตละครั้งที่เขาไปในหองสนทนาได ซึ่งแตกตางจากโลกแหงความจริงที่เรา
ไมสามารถเปลี่ยนชื่อไดอยางงายๆ และไมสามารถเปลี่ยนไดบอยๆ (ศุนิสา ทดลา, 2542)
จากสภาวะการไมรูผูกระทําในปริจเฉทอิเล็กทรอนิกส จึงทําใหเกิดการปลอมตัว
(fictitious) นั่นก็คือ มีการกําหนดความเปนตัวตนในอุดมคติของผูสนทนาในหองสนทนาขึ้นเอง
ไมวาจะเปนอายุ เพศ การศึกษา ศาสนา สัญชาติ เปนตน (ศุนิสา ทดลา, 2542) ซึ่งในความ
เปนจริงเราไมสามารถเปลี่ยนแปลงหรือกําหนดสิ่งเหลานี้ไดเลย
นอกจากงานวิจัยของศุนิสา ทดลา ที่ใชขอมูลการสนทนาในหองสนทนาของ
เว็บไซตพันธุทิพยแลว ยังมีอีกงานวิจัยที่ใชขอมูลการสนทนาจากหองสนทนาในเว็บไซตพันธุทิพย
คือ งานวิจัยของรัตนาวลี เกียรตินิยมศักดิ์ (2542) ซึ่งศึกษามณฑลสาธารณะของการสื่อสารผาน
สื่อกลางคอมพิวเตอร: กรณีศึกษา www.pantip.com และ www.sanook.com แตงานวิจัยนี้
มิไดใหความสําคัญกับการใชภาษามากนัก เนื่องจากจุดมุงหมายของการวิจัย คือ เพื่อศึกษา
ลักษณะ
หนาที่
และประโยชนที่เกิดขึ้นในมณฑลสาธารณะของการสื่อสารผานสื่อกลาง
คอมพิวเตอร
สวนงานวิจัยของดารินทร สวัสดิ์เสวี (2545) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการแปลงตัวตนใน
หองสนทนาบนอินเทอรเน็ต โดยใชขอมูลจากการสนทนาในไออารซี งานวิจัยนี้ตองการศึกษาและ
วิเคราะหลักษณะตัวตนที่ปรากฏในหองสนทนาบนอินเทอรเน็ต วิเคราะหแรงจูงใจที่มีอิทธิพลตอ
การแปลงตัวตนและกระบวนการแปลงตัวตน และยังวิเคราะหบริบททางคอมพิวเตอรที่เอื้ออํานวย
ใหเกิดการแปลงตัวตน แตงานวิจัยนี้ก็ยังคงไมไดเนนที่ลักษณะการใชภาษา
สวนงานวิจัยของสุมนา อุษณียมาศ (2543) ซึ่งศึกษาสัญญะทางเพศในหอง
สนทนาทางคอมพิวเตอรในกรอบจิตวิทยา
โดยศึกษาขอมูลจากการสนทนาในไออารซี
มี
วัตถุประสงคในงานวิจัย คือ เพื่อคนหาและวิเคราะหประเภท แบบแผนการนําเสนอ และ
ความหมายของสัญญะทางเพศในหองสนทนา และเพื่อศึกษาปจจัยดานจิตวิทยา สังคมวิทยา
และการสื่อสารผานคอมพิวเตอรที่มีผลในการสรางและใชสัญญะทางเพศ งานวิจัยนี้เกี่ยวของกับ
การใชภาษาในแงของการเขาใจความหมายของสัญลักษณ อยางเชน การใชเครื่องหมาย
สัญลักษณในการสื่อแสดงความอารมณ เชน { } หมายถึง การกอด :-) หมายถึง การยิ้ม :-*
หมายถึง การจูบ @}-> -- หมายถึง ดอกกุหลาบ เปนตน และจากการศึกษาในงานวิจัยของ
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สุมนา อุษณีย ไดสรุปเกี่ยวกับการนําเสนอสัญญะทางเพศวาผูสนทนามีจุดมุงหมาย ไดแก 1)
เพื่อการแสดงความตองการที่ผูสนทนามีอยู เชน <joy3000> กลาววา "หาแฟนอยูคะใครจะ
สมัครไหมคะ" ผูสนทนาแสดงความตองการในการหาแฟนของตนเอง 2) เพื่อแสดงอารมณหรือ
ความรูสึก ซึ่งอาจจะเปนความหวงหา ความรัก ความเหงา ความเศรา เชน <minojung>
กลาววา "คิดถึงจังเลย" และ 3) เพื่อแจงคุณสมบัติของผูสนทนา เพื่อดึงดูดความสนใจของผูรวม
สนทนาคนอื่น เชน <guest02674> กลาววา "ผมหนาตาดี ยังโสดอยูจา" เปนการบอกถึง
คุณสมบัติเรื่องหนาตา และสถานภาพของตน เพื่อใหผูสนทนาคนอื่นสนใจ ดังนั้น งานวิจัยของ
สุมนา อุษณีย ทําใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับการใชเครื่องหมายในการแสดงอารมณและความรูสึก
ของผูรวมสนทนาไดมากขึ้น ซึ่งเปนการพิจารณาโดยใชกรอบทางดานจิตวิทยาและสังคมวิทยาเขา
มาอธิบายสิ่งตางๆ ที่พบ
จากงานวิจัยที่กลาวมาขางตนแตกตางจากการศึกษาในงานวิทยานิพนธนี้
เนื่องจากงานวิจัยทางดานสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับการสื่อสารผานคอมพิวเตอร มักจะศึกษาและ
เนนบรรยายวาสิ่งที่พบจากขอมูลมีลักษณะเปนอยางไร เนนที่สื่อมากกวาการใชภาษา และ
การศึกษาโดยสวนใหญจะใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) แตงานวิทยานิพนธเลม
นี้เนนในเรื่องของภาษา ซึ่งเปนการทําความเขาใจวาความตอเนื่องของปฏิสัมพันธในหองสนทนา
เปนอยางไร และสามารถพิจารณาไดจากอะไร งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการใชภาษาและเกี่ยวของ
กับงานวิทยานิพนธนี้มากที่สุดจึงเปนงานวิจัยของศุนิสา ทดลา
ซึ่งใชขอมูลเดียวกับงาน
วิทยานิพนธเลมนี้ และยังมีการกลาวถึงการใชภาษาในบางหัวขอ
งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับความตอเนื่องของการปฏิสัมพันธในหองสนทนาไทยที่
เกี่ยวของกับงานวิทยานิพนธนี้โดยตรงยังไมมี
แตมีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับภาษาไทยในการ
สื่อสารผานคอมพิวเตอรที่พบ ซึ่งอาจจะไมไดเกี่ยวของกับงานวิทยานิพนธนี้โดยตรง แตก็เปน
งานวิจัยชิ้นแรกๆ ที่ทําการศึกษาภาษาไทย ซึ่งควรจะกลาวถึง คือ งานวิจัยของกฤษดาวรรณ
หงศลดารมภและโสรัจจ หงศลดารมภ (Krisadawan Hongladarom & Soraj Hongladarom,
1999 อางใน กฤษดาวรรณ หงศลดารมภ, 2542) ในเรื่องของความสุภาพ โดยทําการศึกษาการ
แสดงความคิดเห็นในเว็บไซตพันธุทิพย เพื่อตอบคําถามวาในยุคสมัยที่เปลี่ยนไป อันเนื่องมาจาก
กระแสโลกาภิวัฒน วัฒนธรรมไทยเปลี่ยนไปตามวัฒนธรรมและเทคโนโลยีตะวันตกที่เขามาพรอม
กับคอมพิวเตอรหรือไม
ผลการวิจัยพบวาคนไทยยังรักษาความเปนตัวตนของตนเองสูงมาก
หลักฐานที่เห็นชัด คือ การใชภาษาสุภาพในการโตตอบกันทางอินเทอรเน็ต ความสุภาพของคน
ไทย คือ การรักษามิตรภาพ กลาวคือ ถึงแมวาการสื่อสารทางอินเทอรเน็ตจะเปดโอกาสใหทุก
คนมีสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นได แตคนไทยก็ยังพยายามรักษาน้ําใจของอีกฝาย ไมแสดง
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ความขัดแยงกัน แสดงใหเห็นวาคนไทยคํานึงถึงความสุภาพดานบวกมากกวาดานลบ เชน ใน
กระทูจะมีการพูดปลอบใจผูถูกวิจารณวา "มาเอาใจชวยคะ…อดทนหนอยนะคะ" หรือการลด
น้ําหนักคําพูดของผูวิจารณ โดยทําใหเปนเรื่องตลก เชน พูดวา "ลอเลน" ใชสํานวนขบขัน หรือ
ใสเครื่องหมายยิ้ม ☺ หรือแลบลิ้น :P เปนตน ซึ่งสิ่งเหลานี้สอดคลองกับกฎความสุภาพขอที่ 3
ของเลคอฟ (Lakoff) ที่วาทําใหผูฟงพอใจ
และอีกงานวิจัยหนึ่งที่ศึกษาภาษาไทย คือ งานวิจัยของศิริพร ปญญาเมธีกุล
และแฮริ่ง (Panyametheekul & Herring, 2003) ซึ่งเปนการศึกษาเรื่องเพศกับการมอบผลัดใน
การสนทนาในหองสนทนา เพื่อพิจารณาวาเพศมีความสัมพันธกับการมอบผลัดหรือไม ซึ่ง
พิจารณาทั้งขอความที่ไดรับการโตตอบและขอความที่ไมไดรับการโตตอบ โดยใชขอมูลจากการ
สนทนาในหองสนทนาของเว็บไซตพันธุทิพย ผลจากการศึกษาพบวาผูสนทนาที่เปนเพศหญิงจะ
ใชกลวิธีการเลือกผูสนทนาเปนคนถัดไปโดยใชการเรียกชื่อมากกวาเพศชายซึ่งมักจะใชกลวิธีการ
เลือกตนเองในการพูด และใชกลวิธีการพูดตอเนื่องหรือสงขอความซ้ําๆ โดยไมสนใจวาจะมีผู
โตตอบกลับหรือไม
การเลือกใชกลวิธีที่ตางกันของทั้งเพศหญิงและเพศชายสงผลใหเพศหญิง
ไดรับการสนทนาโตตอบกลับมากกวาเพศชาย เนื่องจากกลวิธีที่เพศหญิงเลือกเปนกลวิธีที่สราง
ความสัมพันธและทําใหเกิดการเชื่อมโยงขอความระหวางกัน เชน การเรียกชื่อจะทําใหอีกฝาย
เขาใจวามีผูที่ตองการสนทนาดวย และเปนการเฉพาะเจาะจงลงไปวาตองการสนทนากับใคร จึง
ทําใหเกิดการโตตอบกลับ ตรงขามกับเพศชายที่มักจะพูดแทรกเรื่องของผูสนทนาคนอื่นที่ไมได
สนทนาดวยมากกวาเพศหญิงจึงไมคอยไดรับการโตตอบมากนัก อยางไรก็ตาม ถาเพศชายยังคง
เพียรพยายามสงขอความซ้ําๆ กันหลายๆ ครั้ง เพศชายก็มักจะไดรับการโตตอบกลับในที่สุด
หลังจากที่ไดนําเสนอเรื่องของปริจเฉท ประเภทของปริจเฉท ความเปนมาของ
อินเทอรเน็ต วิธีการสื่อสารผานคอมพิวเตอร และงานวิจัยเกี่ยวกับการสื่อสารผานคอมพิวเตอรที่
ปรากฏในประเทศไทย เพื่อเปนพื้นฐานความรูในการทําความเขาใจปริจเฉทอิเล็กทรอนิกสที่ผูวิจัย
ใชเปนขอมูลในการศึกษาครั้งนี้
ตอไปจะเปนการนําเสนอเกี่ยวกับสิ่งที่ผูวิจัยจะศึกษาในงาน
วิทยานิพนธนี้
โดยผูวิจัยจะทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับความตอเนื่องของปฏิสัมพันธในหอง
สนทนาเปนสิ่งแรกกอน เนื่องจากความตอเนื่องของปฏิสัมพันธในหองสนทนาเปนหัวใจสําคัญใน
การศึกษาของงานวิทยานิพนธนี้ และในการศึกษาความตอเนื่องของปฏิสัมพันธในหองสนทนา
ผูวิจัยพิจารณาจาก 3 องคประกอบรวมกัน ไดแก การเชื่อมโยงความ การมอบผลัด และความ
เกี่ยวของของเรื่องที่สนทนา ซึ่งทั้งสามองคประกอบเปนการศึกษาที่จะทําใหเขาใจเกี่ยวกับความ
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ตอเนื่องของปฏิสัมพันธวาขอความที่ผูสนทนาสนทนาในหองสนทนาเกี่ยวของและเชื่อมโยงกัน
อยางไร ไมวาจะเปนเรื่องของผลัด กลไกเชื่อมโยงความที่ผูสนทนาใช และเรื่องที่สนทนา
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2.4 ความตอเนื่องของปฏิสัมพันธ (coherence of interaction) ในหองสนทนา
การศึกษาความตอเนื่องของปฏิสัมพันธในงานวิทยานิพนธนี้ไดใชแนวทาง
การศึกษาตามงานวิจัยของแฮริ่ง (Herring, 1999) ซึ่งเปนบุคคลแรกที่ทําการศึกษาเกี่ยวกับความ
ตอเนื่องของปฏิสัมพันธในการศึกษาผานคอมพิวเตอร (interactional coherence in CMC) โดย
กลาวถึงความตอเนื่องของปฏิสัมพันธ ดังนี้
"Interactional coherence refers to the coherence (how it "hangs
together" and interrelates) of interaction (message exchange, in this
case in CMC modes)."
กลาวคือ การศึกษาความตอเนื่องของปฏิสัมพันธเปนการศึกษาความเชื่อมโยง
หรือความสัมพันธกันของขอความตางๆ ที่ผูสนทนาใชในการสนทนาผานคอมพิวเตอร การศึกษา
ความตอเนื่องดังกลาวสามารถพิจารณาจากระบบผลัด (turn-taking) และความเกี่ยวของของ
เรื่องที่สนทนา (relevance)7 จากการศึกษาความตอเนื่องของปฏิสัมพันธของแฮริ่ง (Herring,
1999) พบการแทรกของคูถอยคํา (disrupted adjacency) การซอนกันของขอความ
(overlapping exchanges) และการเสื่อมไปของเรื่องที่สนทนา (topic decay) ในปริมาณสูง
มาก และจากการศึกษาของแฮริ่ง (Herring, 1999) แฮริ่งพบปญหาในการปฏิสัมพันธในการ
สื่อสารผานคอมพิวเตอร ไดแก
1. ขาดการตอบสนองโดยทันทีทันใด เนื่องจากการขาดการมองเห็นและไดยิน
เสียงของผูรวมสนทนา และไมสามารถเห็นการพูดแทรกกัน (overlap) ในขอความตางๆ ได
2. การถูกแทรกระหวางคูถอยคํา เกิดจากขอความที่สนทนาถูกสงตามคําสั่งที่
ไดรับโดยระบบ ซึ่งจะเรียงลําดับตามเวลาที่สง ใครสงขอความกอน ขอความก็จะปรากฏกอน
ตามลําดับ และประกอบกับผูรวมสนทนามีหลายคน ขอความที่สงจึงถูกแยกโดยขอความของผู
รวมสนทนาคนอื่นที่มิไดพูดคุยดวย
มีผลทําใหขอความแรกที่สงถูกแทรกโดยขอความของผูอื่น
กอนจะถึงขอความที่ตอบขอความแรก
เมื่อคูถอยคําถูกแทรกขึ้นจะทําใหผูสนทนาเกิดความ
ยากลําบากในการคนหาขอความที่โตตอบ
ผลคือ
การปฏิสัมพันธก็จะแตกเปนชิ้นสวน
(fragment)

7

ความเกีย่ วของของเรื่องที่สนทนาเปนหนึ่งในหลักการในการใหความรวมมือในการสนทนาของไกรซ (Grice,
1975) (ดูรายละเอียดในหัวขอ 2.4.3 ความเกีย่ วของของเรื่องที่สนทนา)
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แฮริ่ง (Herring, 1999) ไดทําการศึกษาความตอเนื่องของปฏิสัมพันธ โดยใช
แผนภูมิชวยในการศึกษาวาขอความใดเชื่อมโยงหรือตอเนื่องกับขอความใด
ซึ่งพิจารณาจาก
ระบบผลัดและเรื่องที่สนทนา ในแผนภูมิจะพิจารณาวาขอความตางๆ โตตอบกลับไปยังขอความ
กอนหนาขอความใด การพิจารณาดังกลาวจะทําใหเห็นวาใครกําลังสนทนาอยูกับใคร เนื่องจาก
การสนทนาในหองสนทนามีผูรวมสนทนาหลายคนและทุกคนก็สามารถพูดคุยกับใครก็ได การ
สนทนาที่เกิดขึ้นจึงแตกตางจากการสนทนาโดยทั่วไปในชีวิตประจําวัน เพราะขอความที่ปรากฏจะ
เรียงตามลําดับโดยระบบ โดยไมไดพิจารณาวาใครกําลังสนทนาอยูกับใคร ดังนั้น คูถอยคําจึงถูก
แทรกอยูตลอดเวลา การศึกษาโดยการทําแผนภูมิจะทําใหเห็นความตอเนื่องของปฏิสัมพันธในการ
สนทนาไดงายขึ้น 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?
หมายเหตุ คําวา saa ในบรรทัดที่ [7] เปนคําทักทายของภาษาอินเดียยอมาจาก sat siri akal หมายความวา
God is truth = hello

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

8

ชื่อของผูสนทนาจะเปนตัวอักษรเอียง เพื่อสะดวกในการสังเกตวาเปนชื่อของผูสนทนา
การพิจารณาวาใครกําลังสนทนาอยูกับใครสามารถพิจารณาไดจากการเรียกชื่อ จากตัวอยาง (8) ในการสง
ขอความถึงผูรับ ผูสงมักจะใสชื่อของผูรับกอน แลวตามดวยขอความ จึงทําใหทราบวาใครกําลังพูดอยูกับใคร

9
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คูแรก คือ ashna และ jatt (ในบรรทัดที่ [13] jatt ไดทักทาย kally ดวย) คูที่สอง คือ
Dave-G และ kally ซึ่งสามารถแยกเปนบทสนทนา ไดดงั นี้
(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:)

ในการศึกษาความตอเนื่องของปฏิสัมพันธจากการสนทนาในตัวอยาง (8) และ
แยกบทสนทนาออกเปนตัวอยาง (8') และ (8") แฮริ่ง (Herring, 1999) ไดทําการศึกษาจาก
แผนภูมิการปฏิสัมพันธดังจะเห็นไดจากแผนภูมิที่ 2.1 ซึ่งแสดงใหเห็นชัดเจนถึงการสนทนาที่มีการ
ซอนทับกันมากกวาที่จะเปนลําดับขั้น ผลัดของการโตตอบจะถูกแทรกจากผลัดของผูอื่น
Exchange
Participant : 1

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]

J
K
A
-D
J
K
A
L
D
J
--K

2

3
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[13] J
[14] A
[15] J
แผนภูมิที่ 2.1 การปฏิสัมพันธในไออารซี
จากแผนภูมิที่ 2.1 จะเห็นไดวาทั้งการสนทนาระหวาง ashna กับ Jatt และ
การสนทนาระหวาง Dave-G กับ kally ขอความที่ทั้งสองคูโตตอบกันจะมีการแทรกของคู
ถอยคําเสมอ อยางเชน Jatt ในขอความที่ 4 ทักทายกลับ ashna ในขอความที่ 1 ซึ่งมีขอความ
ที่แทรกระหวางคูถอยคํา 3 ขอความ แฮริ่ง (Herring, 1999) กลาววาขอความที่ 1 และขอความ
ที่ 4 สัมพันธกัน โดยพิจารณาจากคูถอยคํา กลาวคือ ขอความที่ 1 เปนการทักทาย และ
ขอความที่ 4 เปนการทักทายกลับ และพิจารณาจากเรื่องที่สนทนา ซึ่งก็คือ การทักทาย นั่นเอง
หรือตัวอยางในขอความที่ 6 ของ ashna และขอความที่ 9 ของ Jatt ซึ่งเปนคูถอยคําของการ
ถาม คือ "how are u jatt" สวนการตอบ คือ "I’m ok how are you" และในการตอบในขอความ
นี้ของ Jatt มีการถามเกิดขึ้นดวย คือ "ashna : do we know eachother?" จึงทําใหเกิดคู
ถอยคําการตอบในขอที่ 14 ตอไป สวนเรื่องที่สนทนาในขอความที่ 6 ของ ashna และขอความ
ที่ 9 ของ Jatt คือ การถามเกี่ยวกับวาเปนอยางไรบาง นอกจากพิจารณาในเรื่องของคูถอยคํา
และเรื่องที่สนทนาแลว
แฮริ่งยังพิจารณาอีกสิ่งหนึ่งซึ่งเปนสิ่งที่ทําใหเกิดความตอเนื่องของ
ขอความ ทําใหทราบวาผูสนทนาโตตอบขอความกับใคร นั่นก็คือ การเรียกชื่อ จะสังเกตไดวาใน
การสนทนาระหวาง ashna กับ Jatt และการสนทนาระหวาง Dave-G กับ kally จะมีการ
เรียกชื่อของคูสนทนาในการสนทนาเสมอ
แฮริ่ง (Herring, 1999) กลาววาการละเมิดความตอเนื่อง (violations of
sequential coherence) ในการสนทนาที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันเปนเรื่องปกติ เนื่องจากเกิดการ
แทรกของขอความระหวางคูถอยคํา ซึ่งมีผลทําใหขอความระหวางคูสนทนาไมตอเนื่องกันจะเกิด
ขึ้นอยูตลอดเวลาในการสนทนา เชน ตัวอยาง (8) การสนทนาระหวาง ashna กับ Jatt และ
การสนทนาระหวาง Dave-G กับ kally นอกจากนั้น แฮริ่งยังพบวาในการสนทนาในไออารซี
พบการละเมิดกฎความเกี่ยวของของเรื่องที่สนทนาถึง 33 % และในการสนทนาที่มีการสงขอมูล
แบบทางเดียวนั้น การที่เรื่องที่สนทนาจะไมเชื่อมโยงตอกัน สาเหตุ คือ การขาดการโตตอบโดย
ทันที เนื่องจากเวลาที่ผูสนทนาเขียนขอความ ผูสนทนามิอาจรูไดแนวาอีกฝายกําลังเขียนอะไร
และนี่ทําใหอาจเกิดการพูดเรื่องใหมไดตลอดเวลา (Herring, 1999) เชน
(9) ตัวอยางการสนทนาการสนทนาระหวางบักจอยกับลินดา
215
217

บักจอย: "รี่อยูที่ไหนครับ"
ลินดา: "ตั้มเรียนหรือทํางานอะ"
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ตัวอยาง (9) เห็นไดวาทั้งสองขอความไมตอเนื่องกัน เปนการขึ้นเรื่องใหมทั้งสอง
ขอความ เนื่องมาจากขณะที่บักจอยเขียนขอความ ลินดาก็ไมทราบวาบักจอยจะเขียนขอความ
อะไร และประกอบกับที่ลินดาตองการถามเรื่องอื่น จึงเปนเหตุใหเกิดความไมตอเนื่องของ
ขอความขึ้น
จากการศึกษาความตอเนื่องของปฏิสัมพันธในการสื่อสารผานคอมพิวเตอรของ
แฮริ่งทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาความตอเนื่องของปฏิสัมพันธในการสนทนาที่เกิดขึ้นในหอง
สนทนาไทย เนื่องจากเปนที่นาสนใจวาทําไมผูสนทนาจึงสามารถเขาใจซึ่งกันและกัน ทั้งๆ ที่
ขอความมีการแทรกของขอความอื่นอยูตลอดเวลา ผูวิจัยจะทําการศึกษาโดยพิจารณาทั้งเรื่องของ
ผลัดและความเกี่ยวของของเรื่องที่สนทนาเหมือนกับงานวิจัยของแฮริ่ง แตในงานวิทยานิพนธนี้
ผูวิจัยไดพิจารณาการเชื่อมโยงความเพิ่มขึ้นดวย เนื่องจากการเชื่อมโยงความเปนสิ่งที่สําคัญที่ทํา
ใหทราบวาขอความมีความตอเนื่องกัน (Halliday & Hasan, 1976 และ Schiffrin, 1987) และ
กลไกเชื่อมโยงความเปนตัวชวยใหทั้งผูพูดและผูฟงสามารถเขาใจความหมายที่ปรากฏใหเห็นบน
ขอความที่สนทนาได (surface utterances) (McLaughlin, 1984) นอกจากนั้น ชิฟฟริน
(Schiffrin, 1987) ยังจัดใหการศึกษาการเชื่อมโยงความอยูในระนาบของโครงสรางเนื้อความ ซึ่ง
เปนหนึ่งในระนาบที่ชิฟฟรินใชในการอธิบายทฤษฎีความตอเนื่อง
ดังนั้น
ผูวิจัยจึงเห็นวา
การศึกษาการเชื่อมโยงความจะยิ่งชวยใหเขาใจความตอเนื่องของขอความมากขึ้น เนื่องจากกลไก
เชื่อมโยงความเปนกลไกที่จะปรากฏใหเห็นบนขอความโดยตรง
ทําใหเห็นความเชื่อมโยงหรือ
ความตอเนื่องกันในขอความเหลานั้น
และเพื่อเปนการตรวจสอบความตอเนื่องของขอความ
ผูวิจัยจึงวิเคราะหความเกี่ยวของของเรื่องที่สนทนาดวย เนื่องจากการเขาใจขอความตองอาศัย
หลักการในการใหความรวมมือกันในการสนทนาดวย (Schiffrin, 1987) จึงจะสามารถเขาใจ
ความหมายไดอยางถูกตอง สวนเรื่องของผลัด ผูวิจัยจะวิเคราะหการมอบผลัด โดยศึกษาจาก
ผลัดเริ่มไปยังผลัดรับ ซึ่งเปนการวิเคราะหในทางตรงขามกับการวิเคราะหการเชื่อมโยงความและ
ความเกี่ยวของของเรื่องที่สนทนา ซึ่งศึกษาจากขอความที่โตตอบไปยังขอความกอนหนา เพื่อเปน
การยืนยันวาขอความที่ผูวิจัยวิเคราะหเปนขอความที่ตอเนื่องกันจริง นอกจากนั้น การศึกษาเรื่อง
ผลัดยังทําใหเห็นคูถอยคํา ซึ่งเปนสวนหนึ่งที่ทําใหเห็นวาขอความมีความตอเนื่องกัน โดยผูวิจัย
จะกลาวรายละเอียดในหัวขอถัดไป เรียงลําดับจากการเชื่อมโยงความ การศึกษาในเรื่องผลัด ไป
จนถึงการศึกษาความเกี่ยวของของเรื่องที่สนทนา
2.4.1 การเชื่องโยงความ (cohesion)
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ฮาลิเดยและฮาซาน (Halliday & Hasan, 1976) กลาววามโนทัศนของการ
เชื่อมโยงความ คือ การผูก (tie) กลาวคือ การผูกใหขอความหนึ่งเชื่อมโยงกับอีกขอความหนึ่ง
และการเชื่อมโยงกันจะทําใหเห็นความตอเนื่องของขอความ ซึ่งเปนเหตุผลสําคัญที่ผูวิจัยวิเคราะห
การเชื่อมโยงความ เพื่อชวยในการอธิบายความตอเนื่องของขอความ ฮาลิเดยและฮาซาน
(Halliday & Hasan, 1976) ไดศึกษาเกี่ยวกับการเชื่อมโยงความในภาษาอังกฤษ (cohesion in
English) โดยกลาวถึงความเรียง (text) วาเปนหนวยภาษาที่มีองคประกอบเปนประโยค ซึ่งมี
ความสัมพันธกันทางความหมาย โดยมีคุณสมบัติ 2 ประการ ไดแก
1. ความเรียงมิใชกลุมประโยค กลาวคือ ความเรียงมิไดเกิดจากการนําประโยค
มาจับกลุมหรือเรียงตอกันไป
เชนเดียวกับที่ประโยคมิไดเกิดจากการนําคํามาเรียงตอกันไป
ประโยคที่ปรากฏอยูในความเรียงนั้นตางก็เปนองคประกอบของความเรียงทั้งสิ้น กลาวคือ ทุก
ประโยคจะทําหนาที่ใหความหมายสวนใดสวนหนึ่งของความเรียงนั้น
และองคประกอบที่เปน
ประโยคเหลานี้จะมีความสัมพันธตอกันอยางชัดเจน
2. ความสัมพันธของประโยคที่เปนองคประกอบในความเรียงเปนความสัมพันธ
ทางดานความหมาย มิใชความสัมพันธทางดานโครงสราง กลาวคือ ไมมีกฎหรือระเบียบของ
ภาษาที่กําหนดวาประโยคแรก ประโยคสุดทาย หรือประโยคใดประโยคหนึ่งจะตองมีรูปรางหรือ
โครงสรางอยางใด
แตความสัมพันธทางดานความหมายของประโยคในความเรียงจะมีรูป
แสดงออกอยางชัดเจนดวยคําหรือโครงสรางของประโยคในความเรียงนั้น
ความสัมพันธนี้ คือ คุณสมบัติของการเปนความเรียง (texture) ซึ่งการเปน
ความเรียงจะปรากฏรูปหรือจะแสดงออกมาไดดวยกลไกทางภาษาที่เรียกวา การเชื่อมโยงความ
(cohesion) ซึ่งการเชื่อมโยงความจะเกิดขึ้น เมื่อขอความตอนใดตอนหนึ่งตองอางอิงขอความอื่น
จึงจะเกิดความเขาใจในขอความนั้น ดังคํากลาวของฮาลิเดยและฮาซาน (Halliday & Hasan,
1976 : 4) ที่วา
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.
ในการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการเชื่อมโยงความ
ผูวิจัยไดทบทวน
วรรณกรรมเกี่ยวกับการเชื่อมโยงความในระดับปริจเฉท ทั้งในภาษาอังกฤษและภาษาไทย โดยใน
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ภาษาอังกฤษจะกลาวถึงงานวิจัยของฮาลิเดยและฮาซาน (Halliday & Hasan, 1976) และ
งานวิจัยของเดอ โบกรองดและเดรสสเลอร (de Beaugrande & Dressler, 1981) สวนใน
ภาษาไทยจะกลาวเกี่ยวกับงานวิจัยของวิภา ฌาณวังสะ (Wipah Chanawangsa, 1986) ยาใจ ชู
วิชา (Yajai Chuwicha, 1986) เพียรศิริ วงศวิภานนท (Peansiri Vongvipanond, 1988)
และนันทวัน มวงปน (Nantawan Mongpin, 1989) ผูวิจัยมิไดทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการ
เชื่อมโยงความในการสื่อสารผานคอมพิวเตอร เนื่องจากยังไมมีงานวิจัยประเภทนี้มากอน
ฮาลิเดยและฮาซาน (Halliday & Hasan, 1976) แบงกลไกเชื่อมโยงความ
ออกเปน 5 กลไก ไดแก กลไกการอางถึง กลไกการแทนที่ กลไกการละ กลไกการใชคําเชื่อม
และกลไกการเชื่อมโยงคํา โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การอางถึง (reference) เปนการเชื่อมโยงความที่แสดงใหเห็นความสัมพันธ
ในระดับความหมาย กลาวคือ การใชรูปแทนในการอางถึงคําหรือวลีที่มีความหมายเหมือนหรือ
คลายกับคําเดิมหรือวลีเดิม เชน การใชคําวา "they" ในการอางถึง "three blind mice"
(Halliday & Hasan, 1976) การอางถึงแบงเปน 3 ประเภท ไดแก การอางถึงบุคคล การอางถึง
สิ่งที่ชี้เฉพาะ และการอางถึงโดยการเปรียบเทียบ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1.1 การอางถึงบุคคล (personal reference) หมายถึง การอางถึงโดยการ
ใชคําสรรพนามแทนนามวลีที่อางถึงบุคคล (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 เปนรูปแทนที่อางถึง a child สวน she เปน
รูปแทนที่อางถึง teacher
1.2 การอางถึงสิ่งที่ชี้เฉพาะ (demonstrative reference) เปนการอางถึง
เพื่อบงบอกตําแหนงตามระยะหางของสิ่งของนั้นๆ (scale of proximity) ทั้งระยะหางในแงของ
เวลาและระยะทางในการอางถึงบุคคล สิ่งของ หรือสถานที่ เพื่อแสดงการเชื่อมโยงขอความให
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 ที่อยูในระยะใกล และ Those เปนการแสดงการอางถึง ซึ่งบอกความชี้เฉพาะของ
the polar bears ที่อยูในระยะไกลออกไป
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1.3 การอางถึงโดยการเปรียบเทียบ (comparative reference) หมายถึง
การอางถึงเพื่อแสดงใหเห็นถึงความเหมือนหรือแตกตาง เชน การเปรียบเทียบลักษณะที่เหมือน
หรือใกลเคียงกัน อาจใชคําวา same, similar เปนตน หรือคําที่อางถึงเพื่อทําใหเห็นความ
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 ที่นั่งอื่นที่คุณเห็นในที่นี้ การอางประเภทนี้เปนการอางที่ตองอาศัยบริบท
สถานการณชวยในการตีความ ซึ่งฮาลิเดยและฮาซาน (Halliday & Hasan, 1976) เรียกวาการ
อางถึงจากสถานการณ (exophora reference หรือ situational reference) สวนการอางถึงใน
ตัวอยาง (10) และ (11) เปนการอางถึงที่สามารถอางถึงไดโดยปราศจากสถานการณภายนอก
ซึ่งเรียกวาการอางถึงที่เกิดขึ้นในความเรียง (endophora reference หรือ textural reference)
สวนการอางถึงในภาษาไทยในการศึกษาของวิภา
ฌาณวังสะ
(Wipah
Channawangsa, 1986) ที่ศึกษาการเชื่อมโยงความในภาษาไทยจากขอมูลภาษาพูดและภาษา
เขียน สิ่งที่พบคือ ในภาษาไทยมีการอางถึงทั้ง 3 ประเภท เหมือนกับการศึกษาของฮาลิเดยและ
ฮาซาน สวนที่ตางกัน คือ การอางถึงบุคคลในภาษาไทยจะมีการใชคํานามเปนคําสรรพนาม
(pronominally used nouns) กลาวคือ การนําคํานามมาทําหนาที่เปนคําสรรพนาม ซึ่งวิภา
ฌาณวังสะแบงการใชคํานามเปนคําสรรพนามออกเปน 5 ประเภท ไดแก
1. คําเรียกญาติ (kinship term) หมายถึง คําเรียกญาติพี่นองหรือผูอื่น เพื่อ
แสดงความสนิทสนม ทําหนาที่เปนสรรพนามบุรุษที่ 1, 2 หรือ 3 ก็ได ตัวอยางเชน
(13) ก: วันนี้แมจะกลับกี่โมง
ข: 6 โมง

แม เปนคําเรียกญาติ ทําหนาที่เปนสรรพนามบุรุษที่ 2 อางถึงผูฟง (Wipah
Channawangsa, 1986)
2. ชื่อเฉพาะบุคคล (personal names) หมายถึง ชื่อแรก ชื่อยอ หรือชื่อเลนที่
ใชเรียก ทําหนาที่เปนสรรพนามบุรุษที่ 1, 2 หรือ 3 ก็ได (Wipah Channawangsa, 1986)
ตัวอยางเชน
(14) ก: ฮัลโหล สาวใชไหม
ข: ใช จิณเหรอ
ก: เออ สาวสบายดีเหรอ
ข: สบายดี ยุงนาดู

สาว เปนชื่อเฉพาะบุคคล ทําหนาที่เปนสรรพนามบุรุษที่ 2 อางถึงผูฟง
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3. ชื่อมิตรภาพ (friendship terms) หมายถึง รูปภาษาที่ใชอางถึงเพื่อนฝูง ทํา
หนาที่เปนสรรพนามบุรุษที่ 1 และ 2 (Wipah Channawangsa, 1986) ตัวอยางเชน
(15) "ไมไดเขียนจดหมายถึงเพื่อนมาหลายเดือนแลว หวังวาเพื่อนคงจะสบายดีเชนเคยนะ"
เพื่อน เปนชื่อมิตรภาพ ทําหนาที่เปนสรรพนามบุรุษที่ 2
4. ชื่ออาชีพ (occupation terms) หมายถึง ชื่ออาชีพที่ใชเสมือนคําสรรพนาม
เชน ครู หมอ อาจารย (Wipah Channawangsa, 1986) เปนตน
(16) "ตอนอยูเมืองนอก ครูไมคอยไดไปเที่ยวหรอก เพราะครูตองเรียนไปดวยทํางานไปดวย"
ครู เปนชื่ออาชีพ ทําหนาที่เปนสรรพนามบุรุษที่ 1
5. ชื่อตําแหนง (title terms) หมายถึง รูปภาษาที่แสดงถึงสถานะ ตําแหนงหรือ
ยศ สามารถใชไดทั้งสรรพนามบุรุษที่ 1 2 และ 3 (Wipah Channawangsa, 1986) เชน
(17) "วันนี้หัวหนาไมมาทํางาน ใครมีปญหาอะไรเก็บไวถามหัวหนาในวันจันทร"
หัวหนา เปนชื่อตําแหนง ทําหนาที่เปนสรรพนามบุรุษที่ 3
นอกจากนั้น วิภา ฌาณวังสะ (Wipah Channawangsa, 1986) ยังพบวา
ภาษาไทยมีการใชสรรพนามไรรูป (zero pronouns) กลาวคือ การไมปรากฏรูปสรรพนามที่อาง
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) พบวาการใชสรรพนามไรรูปในผูพูดที่เปนผูหญิง แสดงใหเห็นวาผูพูดไม
แนใจในอายุและสถานภาพของผูที่สนทนาดวย ดังนั้น การใชสรรพนามในภาษาไทย จึงขึ้นอยู
กับความสัมพันธระหวางผูพูดและผูฟงดวย
2. การแทนที่
(substitution)
เปนการเชื่อมโยงความที่แสดงใหเห็น
ความสัมพันธของไวยากรณระดับคํา (lexicogrammatical level) กลาวคือ การใชรูปภาษาที่ทํา
หนาที่ทางไวยากรณเชนเดียวกันแทนที่หนวยเดิมที่ปรากฏนํามากอนในขอความ
การแทนที่
สามารถเกิดขึ้นได 3 ลักษณะ ไดแก การแทนที่หนวยเดิมที่เปนนาม การแทนที่หนวยเดิมที่เปน
กริยา และการแทนที่หนวยเดิมที่เปนอนุพากย (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 ทําหนาที่เปน
หนวยหลักของนามวลี leaden ones เชนเดียวกับที่ bullets ทําหนาที่เปนหนวยหลักของนามวลี
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)
การศึกษาการแทนที่ในภาษาไทยจะไมปรากฏมากนัก จากการศึกษาของวิภา
ฌาณวังสะ (Wipah Channawangsa, 1986) ไมพบการแทนที่ดวยหนวยนาม หนวยกริยา พบ
เพียงการแทนที่ในหนวยอนุพากย เชน
(22) ก: ตอนเปนเด็ก ผมชอบเลนซอนหา
ข: ผมก็เหมือนกัน

เหมือนกัน เปนการแทนที่หนวยอนุพากย "ตอนเปนเด็กผมชอบเลนซอนหา"
3. การละ (ellipsis)10 เปนการเชื่อมโยงความที่แสดงใหเห็นความสัมพันธของ
ไวยากรณระดับคํา (lexicogrammatical level) เชนเดียวกับการแทนที่ การละ ก็คือ การแทนที่
ที่ไมปรากฏรูปแทนนั่นเอง (Halliday & Hasan, 1976) ซึ่งประกอบดวยการละหนวยเดิมที่เปน
นาม การละหนวยเดิมที่เปนกริยา และการละหนวยเดิมที่เปนอนุพากย เชน

10

สรรพนามไรรูปตางจากการละคํานาม กลาวคือ สรรพนามไรรูป หมายถึง การไมปรากฏรูปคําทีเ่ ปนคําสรรพ
นามเทานั้น สวนการละคํานาม หมายถึง การแทนที่โดยการไมปรากฏรูปแทนของคํานามเทานั้น ตัวอยางเชน
POOH BEAR: "…จดเมลลไปยังพี่พริม"
พริม: "[ ] จด ∅1 ทันจะ..ที่รัก แลว [ ] จะสง ∅2 ไปใหนะ.."
การพิจารณาสรรพนามไรรูปและคํานามที่ถูกละวาคืออะไร สามารถพิจารณาจากขอความที่อยูกอนหนาและ
พิจารณาจากหนาที่ทางไวยากรณที่ปรากฏในตําแหนงนั้นๆ
จากตัวอยางในขอความของพริมปรากฏ
เครื่องหมาย [ ] หมายถึง สรรพนามไรรูป ซึ่งอางถึง พี่พริม (เปนการใชคาํ นามแทนคําสรรพนาม (Wipah
Channawangsa, 1986)) สวน ∅1 และ ∅2 หมายถึง การละคํานาม คือ "เมลล" ซึ่งพิจารณาไดจาก
ขอความของ POOH BEAR ซึ่งเปนขอความที่อยูกอนหนา
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(23)

A : How did you enjoy the exhibition?
B : A lot ∅ was very good, though not all.

ตัวอยาง (23) ∅ เปนการละหนวยเดิมที่เปนนาม คือ "of the exhibition"
(Halliday & Hasan, 1976)
(24) A : Have you been swimming?
B : Yes, I have ∅.

ตัวอยาง (24) ∅ เปนการละหนวยเดิมที่เปนกริยา คือ "been swimming"
(Halliday & Hasan, 1976)
สวนการละหนวยเดิมที่เปนอนุพากย ฮาลิเดยและฮาซาน (Halliday & Hasan,
1976) อธิบายวาประโยค เชน ประโยคบอกเลา ประโยคคําถาม มีโครงสราง 2 สวน ไดแก
สวนแกน (modal element) และสวนเนื้อหา (propositional element) ดังนั้น การละหนวยเดิม
ที่เปนอนุพากย หมายถึง การละสวนใดสวนหนึ่งใน 2 สวนนี้ 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.

จากทั้ง 2 ตัวอยางจะเห็นไดวาสวนที่ละใน (26) B คือ The Duke was ที่เปน
สวนแกนของประโยค ซึ่งเปนการละหนวยเดิมที่เปนอนุพากย
เคอรกและคณะ (Quirk et al., 1972) กลาววาการละเปนเครื่องมือในการยอ
กลาวคือ ลดการเกิดซ้ําซอนกัน หรือมีหนาที่หลัก คือ หลีกเลี่ยงการซ้ํารูปเดิม อยางไรก็ตาม
การละก็มีบทบาทสําคัญในการทําใหเกิดความตอเนื่องของขอความ ดังคํากลาวที่เคอรกและคณะ
(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) พบการละหนวยเดิมทั้งที่เปนนาม กริยา และอนุพากย เชนเดียวกับภาษาอังกฤษ
อยางไรก็ตาม จากงานวิจัยของวิภา ฌาณวังสะ พบความแตกตางของการละในภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ดังนี้
1. ภาษาไทยไมสามารถละกริยา (identical verb) ในสวนที่สองของโครงสรางที่
เชื่อมโยงกันได (coordinate construction) ในขณะที่ภาษาอังกฤษสามารถละได เชน John
bought a green hat and Mary a red one. ในภาษาอังกฤษสามารถละคําวา bought ในสวน
ที่สอง คือ Mary a red one ได แตในภาษาไทยการละกริยาดังกลาวจะทําใหประโยคนั้นผิด
ไวยากรณ
2. ในภาษาไทยสามารถละกลุมคํานามได สวนภาษาอังกฤษการละกลุมคํานาม
เกิดขึ้นยากมาก หรือแทบจะไมมีเลย (Halliday & Hasan, 1976)
3. ภาษาอังกฤษสามารถละคําวิเศษณได หลังจากที่ไดมีการกลาวไวแลวใน
ตอนตน แตในภาษาไทยไมสามารถละได เชน The elephant is large. The hippopotamus is
too. คําวา large ในภาษาอังกฤษสามารถละไดในประโยคตอไป แตในภาษาไทยจะตองมีการ
ซ้ํารูปเดิมวา large มิฉะนั้นจะเปนประโยคที่ผิดไวยากรณ
4. การเชื่อมโยงคํา (lexical cohesion) หมายถึง การเชื่อมโยงขอความดวย
การใชคําศัพทที่มีความสัมพันธกัน แบงเปน 2 ประเภท ไดแก การใชคําที่มีความสัมพันธกัน
(lexical collocation) และการซ้ําคําเดิม (lexical reiteration) อยางไรก็ดี ทั้ง 2 ประเภท
แสดงความสัมพันธของการเชื่อมโยงความ คือ การใชคําที่มีความสัมพันธกันเปนการใชกลุมคําที่
มีความหมายสัมพันธกันหรือสอดคลองกัน เพื่อใหความหมายของขอความเหลานั้นประสานเปน
เรื่องเดียวกัน เชน king…queen, parlour…garden, dish…eat, rye…bread (Halliday &
Hasan, 1976) สวนการซ้ําคําเดิมเปนการเลือกใชคําศัพทที่มีความหมายเหมือนหรือใกลเคียงกัน
ไดแก การซ้ําคําเดิม เชน pie..pie การใชคําพองความหมาย เชน eating…pecked การใชคํา
จากลุม เชน blackbird…bird เปนตน (Halliday & Hasan, 1976)
ในการศึกษาการเชื่อมโยงความของเดอ
โบกรองดและเดรสสเลอร
(de
Beaugrande & Dressler, 1981) พบรูปแบบของการซ้ําหลายรูปแบบ ซึ่งมีทั้งเหมือนและไม
เหมือนกับที่ฮาลิเดยและฮาซาน (Halliday & Hasn, 1976) ไดเสนอไว กลาวคือ เดอ โบกรองด
และเดรสสเลอรแบงการซ้ําออกเปน 4 รูปแบบ ไดแก
1. การเกิดซ้ํา (recurrence) เปนการใชหนวยภาษาเดิมซ้ําทั้งหมดอีกครั้งใน
ประโยคที่อยูตอเนื่องกัน 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.

การเกิดซ้ําคลายกับกลไกการซ้ําคําเดิมที่ฮาลิเดยและฮาซานไดกลาวไว
แต
ตางกันที่การเกิดซ้ําที่เดอ โบกรองดและเดรสสเลรอเสนอสามารถซ้ําในระดับคําหรือระดับประโยค
ก็ได สวนการซ้ําของฮาลิเดยและฮาซานเปนการซ้ําในระดับคําเทานั้น
2. การซ้ําบางสวน (partial recurrence) เปนการใชคําเดิมซ้ํา แตตางประเภท
และหนาที่กัน กลาวคือ เปนการซ้ําคําที่มีสวนแกน ซึ่งมีความหมายหลักเหมือนกัน แตเปนคํา
ตางชนิดกัน เชน คําวา separate เปนคําคุณศัพท สวนคําวา separation เปนคํานาม มี
ความหมายหลักเหมือนกัน แตเปนคําตางชนิดกัน (ดูตัวอยาง (27)) สวนฮาลิเดยและฮาซาน
ไมไดกลาวถึงการซ้ําประเภทนี้
(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 แตคําหรือวลีที่ใชตางกัน 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 แตการซ้ําความหมายที่เดอ โบกรองดและเดรสสเลอรเสนอสามารถซ้ําไดทั้งระดับคําและ
ระดับประโยค ซึ่งตางจากที่ฮาลิเดยและฮาซานไดเสนอวาการใชคําพองความหมายเปนการซ้ําใน
ระดับคําเทานั้น
ในภาษาไทย วิภา ฌาณวังสะ (Wipah Channawangsa, 1986) แบงการซ้ํา
ออกเปนการเชื่อมโยงความอีกประเภทหนึ่งโดยมิไดอยูภายใตการเชื่อมโยงคํา
เนื่องจากวิภา
ฌาณวังสะ เห็นวาการซ้ํามิไดเกิดขึ้นในระดับคําดังคํากลาวของฮาลิเดยและฮาซาน (Halliday &
Hasan, 1976) เทานั้น แตการซ้ําสามารถเกิดขึ้นในระดับวลี และอนุพากยไดเชนเดียวกัน
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จากการศึกษาของวิภา ฌาณวังสะ (Wipah Channawangsa, 1986) พบการซ้ํา
3 ประเภท ในภาษาไทย ไดแก การซ้ําคําหรือกลุมคํา การซ้ําโครงสราง และการซ้ําความ
ตัวอยาง การซ้ําคําหรือกลุมคํา (repetition of words and phrases)
(31) ถนนตางๆ ในกรุงเทพ แมตามหัวเมืองก็มีนา้ํ พุ1อยูหลายแหง ทําใหเกิดความรมรื่นขึ้นบาง ถึงฉันจะ
เห็นวาน้าํ พุ2บางแหงเทอะทะไมงาม ตองตาตองใจ แตนั่นก็เปนเรื่องของรสนิยม

น้ําพุ2 เปนการซ้ําคําแบบซ้ําทั้งหมด (complete repetition) เพราะเหมือนกับ
น้ําพุ1
(32) ก: ลองหันมาดูระบบบอบการศึกษา
ข: ก็เปนแบบไตบันไดทางการศึกษา

สวนที่ขีดเสนใตทั้ง ก และ ข มีการซ้ําคํา "การศึกษา" ซึ่งเปนการซ้ําแบบ
บางสวน (partial repetition)
ตัวอยาง การซ้ําโครงสราง (repetition of structures)
(33) กับอาจารยผูนอยผูใหญ ทานเปนที่ปรึกษาที่มคี ําตอบพรอมอยูเ สมอ
กับนักเรียนหรือผูที่มารับการอบรม ทานเปนครูที่ดเี ยี่ยม…
กับเจาหนาที่คนไทย ตลอดคนงาน ภารโรง ทานทําตัวเปนกันเอง

จากตัวอยางมีการซ้ําโครงสราง "กับ…ทาน…"
ตัวอยาง การซ้ําความ (paraphrase)
(34) ถามองดูโลกรอบๆ ตัวเรา โลกของเรานีม้ ีววิ ัฒนาการ
มีการซ้ําความ โลกรอบๆ ตัวเรา กับ โลกของเรา ซึ่งแมรูปภาษาที่ใชจะตางกัน
กันไป แตมีความหมายอยางเดียวกัน
5. การใชคําเชื่อม (conjunction) เปนการเชื่อมความสัมพันธของประโยคที่
เรียงตอเนื่องกัน โดยการใชคําเชื่อมประเภทตางๆ เชื่อมกัน เพื่อแสดงวาประโยคเหลานั้นสัมพันธ
กันในลักษณะทางความหมายใด เชน คลอยตามกัน ขัดแยงกัน เปนเหตุเปนผลกัน หรือแสดง
ลําดับเวลา (Halliday & Hasan, 1976)
1. ความคลอยตามกัน (additive) เชน ใชคําขึ้นตน and
(35) And in all this time he met no one.
2 ความขัดแยงกัน (adversative) เชน ใชคําขึ้นตน yet
(36) Yet he was hardly aware of being tired.
3. ความเปนเหตุเปนผล (causal) เชน ใชคําขึ้นตน so
(37) So by night time the valley was far below him.
4. การลําดับเวลา (temporal) เชน ใชคําขึ้นตน 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 ที่แบงเพียง
5 ประเภท เนื่องจากภายใน 5 ประเภท นั้นยังสามารถแบงยอยไดอีกมากมาย ซึ่งคํากลาว
ดังกลาวสอดคลองกับการศึกษาของเคอรกและคณะ (Quirk et al., 1972) ซึ่งแบงการใชคําเชื่อม
ออกเปน 11 ประเภท และการศึกษาของกลีสัน (Gleason, 1965 อางใน Wipah
Channawangsa, 1986) ซึ่งแบงการใชคําเชื่อมออกเปน 10 ประเภท
การใชคําเชื่อม (conjunction) ที่วิภา ฌาณวังสะ (Wipah Channawangsa,
1986) พบในภาษาไทย ไดแก
1. คําเชื่อมเพื่อเพิ่มเติมขอมูลจากสิ่งที่มีอยู (additive relation) เชน
(39) หมอกระแสไปทํางานในชนบทตัง้ สิบกวาปและสิ่งที่แกใหสัมภาษณ…
และ เปนคําเชื่อมเพื่อเพิ่มเติมขอมูลจากเดิม คือ หมอกระแสไปทํางานในชนบท
ตั้งสิบกวาป สิ่งที่เพิ่มเติม คือ สิ่งที่แกใหสัมภาษณ
2. คํ า เชื่ อ มแสดงการแจกแจงรายละเอี ย ดตามลํ า ดั บ เวลา (enumerative
relation) เชน
(40) ประการแรก ผมคิดวาถาผมไดพดู ภาษาไทย…
ประการที่สอง ผมคิดวาไมมีความจําเปน…

ประการแรก และ ประการที่สอง เปนคําเชื่อมแสดงการแจกแจงรายละเอียด
ตามลําดับ
3. คําเชื่อมเพื่อแสดงการเลือก (alternative relation) เชน
(41)

แลวตอนนี้คุณแมยังอยูที่ ดี.ซี. หรือเปลา หรือวากลับเมืองไทยแลว

หรือวา เปนคําเชื่อมแสดงการเลือกวาคุณแมยังอยูที่ ดี.ซี. หรือวากลับเมืองไทย
แลว
4. คําเชื่อมเพื่อแสดงการเปรียบเทียบ (comparative relation) เชน
(42)

การที่เลือกไปประจําที่มาเลเซียนัน้ ทําใหผมคิดวาทานยังมีความหวงใยสถาบันอยูไมนอยเปรียบเสมือน
ผูเปนพอก็ยอมอยากเห็นลูกไดพงึ่ ตนเอง

เปรียบเสมือน
เปนคําเชื่อมเพื่อแสดงการเปรียบเทียบความหวงใยสถาบันวา
เหมือนพอหวงลูก
5. คําเชื่อมเพื่อแสดงความสัมพันธแบบตรงขาม (contrastive relation) เชน
(43) ตํารวจไทยบอกทางใหไดถูกตองทันที สวนตํารวจลอนดอนมักไมรูหนทาง
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สวน เปนคําเชื่อมแสดงความสัมพันธตรงขามของตํารวจไทยกับตํารวจลอนดอน
ในเรื่องการบอกทาง
6. คําเชื่อมเพื่อแสดงความคลอยตามทางความคิด (concessive relation) เชน
(44) ..กลับเขามา (ฉัน) ไมรูสึกวาบานเมืองผิดตางไปเทาไรนัก แมจะมีสิ่งใหมๆ เกิดขึ้นมากก็ตาม
แม…ก็ตาม เปนคําเชื่อมเพื่อแสดงความคิดวาถึงแมวาจะมีสิ่งใหมเกิดขึ้น แตผู
พูดก็ไมไดรูสึกถึงความแตกตางเลย
7. คําเชื่อมเพื่อแสดงตัวอยาง (exemplificatory relation) เชน
(45) …เรื่องเล็กๆ นอยๆ เชน เวลาทีต่ องไปนอกสํานักงาน…
เชน เปนคําเชื่อมแสดงตัวอยาง
8. คําเชื่อมเพื่อแสดงความสัมพันธของสิ่งที่กลาวนํา (reformulatory relation)
เชน
(46) การเรียนแพทยซงึ่ ตองทําการทะนุถนอมและจริงจัง คือ นักเรียนแพทย..
คือ เปนคําเชื่อมเพื่อแสดงความสัมพันธของนักเรียนแพทยกับการเรียนแพทย
9. คําเชื่อมเพื่อแสดงความเปนเหตุเปนผล (causal relation) อันเนื่องมาจาก
ลักษณะของสิ่งที่ตามมาเปนสาเหตุของสิ่งที่นํามาขางหนา เชน
(47) ทั้งนี้เนื่องจากไดรับคาตอบแทนดีกวาอยูในเมืองไทยมาก
เนื่องจาก บอกใหทราบถึงสาเหตุ คือ การไดรับคาตอบแทนดีกวาอยูใน
เมืองไทยมาก
10. คําเชื่อมเพื่อแสดงวัตถุประสงค (relation of purpose) เชน
เพื่อจะไดใช
(48) …ขอใหสงนายชางสํารวจไปทําแผนที่วนอุทยานแหงชาติแหงนี้โดยรายละเอียด
ประกอบการวางโครงการในการณตอไป

ขอความหลังคําวา เพื่อ เปนการแสดงวัตถุประสงคที่ตองทําแผนที่วนอุทยาน
แหงชาติโดยละเอียด
11. คําเชื่อมเพื่อแสดงผล (relation of result) ในลักษณะของสิ่งที่ตามมาขาง
หลังเปนผลจากสิ่งที่นํามาขางหนา เชน
(49) ก็ตัดกันเสียเกือบหมด จึงปรากฏวาคนเดินถนนสวนมากโดนแดดเผา
จึง เปนคําเชื่อมแสดงผล กลาวคือ "ตัดกันเสียเกือบหมด" เปนสาเหตุ และผลที่
เกิดขึ้น คือ "ทําใหคนเดินถนนสวนมากโดนแดดเผา"
12. คําเชื่อมแสดงเงื่อนไข (conditional relation) เชน
(50) มูลคาของธนบัตรปลอมนั้น สูงนับสิบๆ ลานบาท หากวาธนบัตรเหลานี้สามารถนําออกไปใชในตลาด
มืดไดทั้งหมด
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หากวา เปนคําเชื่อมแสดงเงื่อนไขวาถาธนบัตรปลอมถูกนําออกไปใชไดก็จะมี
มูลคาถึงนับสิบๆ ลานบาท
13. คําเชื่อมที่แสดงความสัมพันธของบทสรุปที่ไดมาจากเงื่อนไขที่ปรากฏจาก
ประโยคนํามา (inferential relation) เชน
(51) วรรณนาบอกวาคุณแมจะมาจากเชียงใหม งั้นเขาคงไปเทีย่ วตลาดน้ํากับเราไมได
งั้น แสดงความสัมพันธของบทสรุปที่วาวรรณนาบอกวาคุณแมของเธอจะมาจาก
เชียงใหม ซึ่งสรุปไดวาเธอคงไปเที่ยวตลาดน้ําไมได
14. คําเชื่อมแสดงความสัมพันธในเรื่องของลําดับเวลาและเหตุการณ (temporal
relation) เชน
(52) มีคนจํานวนไมนอยที่รีบเรงทํางานอยางหนึง่ ใหเสร็จ แลวก็จับงานอื่นตอไป
แลวก็ แสดงความสัมพันธของลําดับเวลาและเหตุการณวารีบทํางานหนึ่งใหเสร็จ
แลวก็ทํางานอื่นตอ
15. คําเชื่อมเพื่อแสดงการเปลี่ยนเรื่อง (transitional relation) เชน
(53) มีลูกศิษยไปเยี่ยมแมหลายคนเหมือนกันที่บาน แลวเปนไงมาอยูท ี่นี่รูสึกชอบมั้ย
แลว เปนคําเชื่อมที่แสดงวาผูพูดเปลี่ยนเรื่องจาก ลูกศิษยไปเยี่ยมแม มาเปน
การถามวาผูฟงชอบอยูที่นี่ไหม
16. คําเชื่อมเพื่อแสดงความตอเนื่อง (continuative relation) เชน
(54) ดูเหมือนวาจะไมมใี ครเขาใจอํานาจผูซงึ่ พยายามตอสู เพื่อความอยูดีกินดีของชาวนา
ซึ่ง เชื่อมประโยคนํากับประโยคตามใหใจความของภาษาดําเนินตอไป
การศึกษาการเชื่อมโยงความในภาษาไทยนอกจากการแบงการเชื่อมโยงความ
ออกเปน 5 ประเภทใหญ ตามการศึกษาของของฮาลิเดยและฮาซาน (Halliday & Hasan, 1976)
แลว ยังมีการศึกษาของเพียรศิริ วงศวิภานนท (Peansiri Vongviponond, 1988) และการศึกษา
ของนันทวัน มวงปน (Nantawan Mongpin, 1989) ซึ่งพิจารณามุมมอง ทัศนคติของผูพูด
ความรูวัฒนธรรม และการมีประสบการณรวมกัน รวมไปกับเกณฑที่ฮาลิเดยและฮาซานได
กําหนดไว โดยเพียรศิริ วงศวิภานนท (Peansiri Vongviponond, 1988) แบงการศึกษาการ
เชื่อมโยงความออกเปน 2 ระดับ ไดแก ระดับมหภาคและระดับจุลภาค ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. กลไกเชื่อมโยงความในระดับมหภาค เปนการเชื่อมโยงที่อยูในระดับกวาง
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) ซึ่งเปนการบอกใจความของปริจเฉทนั้นแกผูฟงหรือผูอานโดยตรง และ 2) การ
เชื่อมปริจเฉท (discourse linking) ประกอบดวยหัวขอ (title) และหนวยเชื่อมปริจเฉท
(discourse connectors) สวนที่เปนหัวขอจะเปนกลไกบอกขอบเขตปริจเฉท เชน "บทนํา" เปน
การบอกการเริ่มเรื่อง และ "สรุป" เปนการสรุปเรื่องที่ไดกลาวมา เปนตน สวนหนวยเชื่อม
ปริจเฉทมักจะเปนวิเศษณวลี (conjunctive adverbs) และวลีแบบตายตัว (fixed prases) ซึ่ง
มักจะมีคําบงชี้ เชน "นี้" "นั้น" เพื่อใชเปนการอางถึงขอความที่อยูกอนหนาหรือตามหลัง เชน
"ดังตอไปนี้" "เพราะฉะนั้น" "ดังนั้น" "ในทางตรงขาม" "ตอนตน" "ตอมา" เปนตน
2. กลไกเชื่อมโยงความในระดับจุลภาค แสดงใหเห็นความสัมพันธของประโยค
ภายในปริจเฉทเดียวกัน โดยแบงเปนการละ การใชรูปแทน (anaphora) และหนวยเชื่อม
ประโยค (sentence connectors) การใชรูปแทนและการละเปนกลไกที่ตองตีความรวมกับตนเคา
(antecedent) ซึ่งการละจะเปนการไมปรากฏรูป การใชรูปแทนจะมีบุรุษสรรพนาม การซ้ําซึ่งอาจ
เปนการซ้ําทั้งหมดหรือการซ้ําเพียงบางสวน
สวนหนวยเชื่อมประโยคเปนกลไกที่แสดง
ความสัมพันธในเนื้อหาระหวางประโยค โดยการใชคําสันธาน เชน "และ" "แต" "หรือ" "ก็" เปน
ตน
สวนการศึกษาของนันทวัน มวงปน (Nantawan Mongpin, 1989) เปน
การศึกษาที่รวมเอาเกณฑการศึกษาการเชื่อมโยงความของฮาลิเดยและฮาซาน (Halliday &
Hasan, 1976)
และแนวความคิดในเรื่องเกี่ยวกับประเด็นในการสนทนาของบราวนและยูล
(Brown & Yule, 1983) ชวยในการศึกษาการเชื่อมโยงความในภาษาไทย โดยแบงการศึกษาเปน
3 ประเด็น ไดแก 1) การเชื่อมโยงความที่เกิดในสิ่งที่นอกกฎเกณฑของภาษา (pragmatic
cohesion) ซึ่งประกอบดวย ความรูทางวัฒนธรรม การมีประสบการณรวมกัน และ
สภาพแวดลอมในขณะที่สนทนากัน 2) การเชื่อมโยงความที่เปนแกนหรือใจความหลักของบท
สนทนา (theme cohesion) และ 3) การเชื่อมโยงความที่เกิดในโครงสรางของภาษา (structure
cohesion) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. การเชื่อมโยงความที่เกิดในสิ่งที่นอกกฎเกณฑของภาษา
(pragmatic
cohesion) เกิดขึ้นเมื่อผูฟงตองตีความถอยคํา ซึ่งมีความหมายนอกเหนือไปจากความหมายที่
ปรากฏ การเชื่อมโยงความนี้ประกอบดวย ความรูทางวัฒนธรรม (cultural information) การมี
ประสบการณรวมกัน
(shared experience)
และสภาพแวดลอมในขณะที่สนทนากัน
(immediate environment) (Nantawan Mongpin, 1989)
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1.1 ความรูทางวัฒนธรรม (cultural information) เปนสิ่งที่จําเปนในการทํา
ความเขาใจถอยคําของผูฟง ซึ่งจะเปนการยากสําหรับผูที่ไมใชเจาของภาษาในการทําความเขาใจ
ถอยคําที่ตองอาศัยความรูทางวัฒนธรรมชวยในการตีความ (Nantawan Mongpin, 1989)
ตัวอยางเชน
(55) เอฟ: ใกลตรุษจีนแลวนะพี่ มันอันตราย (พูดกับแตน)
จี: แตนอันตราย แตเราไมอันตราย (พูดกับแตน)
บี: เจอใครก็อันตราย (พูดกับจี)
จี: กอเดี๋ยวเคาจําผิดนะ อีกหนอยก็เอาไปตมใหมรอบสอง (พูดกับแตน)
เอฟ: ใครจะอานอีกไหม จดหมาย พี่อาน พี่อานหรือยัง
เอ: นี่แตนอยาไปเดินเพนพานนะ
แตน: อาว เปนไปกับเขาดวย (พูดกับเอ)

จากบทสนทนา เอ เอฟ และ จี พูดลอเลนกับแตนวาเธอควรจะระวัง
ตนเอง เพราะใกลจะตรุษจีนแลว เดี๋ยวจะถูกจับไปตม ผูรวมสนทนาทุกคนสามารถเขาใจถอยคํา
ตางๆ ได เนื่องจากทุกคนมีความรูทางวัฒนธรรมรวมกันเกี่ยวกับตรุษจีนวาจะมีการฆาหมูกันมาก
แตนซึ่งมีรูปรางอวนคลายหมูจึงตองระวังตนเองใหมากกวาคนอื่น
1.2 การมีประสบการณรวมกัน (shared experience) เปนสิ่งจําเปนในการ
ทําความเขาใจเชนเดียวกัน เพราะผูฟงจะสามารถเขาใจถอยคําของผูพูดได โดยการอาศัยความรู
เดิมที่มีรวมกันของทั้งสองฝาย (Nantawan Mongpin, 1989) เชน การสนทนาในกลุมเพื่อน
(56) ดี: ออ เดี๋ยวนีใ้ ชอยางกลองเหรอ
บี: ไม เห็นมันสีเขียว เห็นมันสวยดี
เอ: มีสีเขียว ชอบสีเหรอ
ดี: จะทิ้งหนูหรือฮะ จะทิง้ หนูหรือไง

จากบทสนทนา บีซื้อกระดาษเช็ดหนากลองสีเขียว เมื่อดีเห็น เธอจึงถามวา
จะทิ้งหนูหรือฮะ จะทิ้งหนูหรือไง จากถอยคํานี้ ถาเราไมไดอยูในการสนทนานั้น และไมมีความรู
เบื้องหลังรวมกัน เราจะไมสามารถเขาใจไดวาดีหมายความวาอะไร ในความเปนจริง คือ ดีและ
บีเปนเพื่อนสนิทกัน ดีตองการหยอกลอบี เนื่องจาก ดีมีชื่อเลนวาสม เมื่อบีเลือกสีเขียว ดีจึง
กลาววา "จะทิ้งเธอเหรอ" ซึ่งหมายถึงชื่อของสมนั่นเอง ดังนั้น จะเห็นไดวาในการสนทนา เพื่อให
เห็นความเชื่อมโยง ผูรวมสนทนาจําเปนตองมีความรูเบื้องหลังรวมกันดวย
1.3 สภาพแวดลอมในขณะที่สนทนากัน (immediate environment)
หมายถึง สิ่งที่ผูพูดนําเขามาในการสนทนา โดยมิไดมีการกลาวถึงมากอน และจะเกิดขึ้นเมื่อผู
พูดพูดถึงสิ่งที่มิไดชัดเจนนักกับผูฟง แตผูฟงก็สามารถเขาใจไดจากการมองเห็น การสัมผัส เปน
ตน (Nantawan Mongpin, 1989) ตัวอยางเชน
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(57)

ซี: ขางบนนีเ้ คาทําสวยนะ
บี: สวย บนนีน้ ี่ทําสวยมากนะ

ซีพูดถึงความสวยของหอพัก บีสามารถเขาใจไดจากการมองเห็น เพราะคํา
วา ขางบนนี้ และ บนนี้ เปนสภาพแวดลอมที่อยูในสถานการณขณะที่ซีกับบีกําลังสนทนากัน
2. การเชื่อมโยงความที่เปนแกนหรือใจความหลักของบทสนทนา
(theme
cohesion) ซึ่งจะเปนบุรุษสรรพนามที่ 1 หรือ 2 (Nantawan Mongpin, 1989)
ตั ว อย า ง ใจความหลั ก ของบทสนทนาที่ อ า งถึ ง ผู ที่ มี ส ว นร ว มในการสนทนาในตอนต น
(introduction of conversational partner topic) กลาวคือ การไมปรากฏรูปแทนหรือรูปแทนที่
เปนสรรพนามไรรูป (zero anaphor) ในตําแหนงประธาน เพราะผูพูดทราบวาใครคือผูฟง และ
ผูฟงทราบวาใครคือผูพูด จึงทําใหไมมีความจําเปนที่จะตองกลาวถึง นอกจากนั้น ในการสนทนา
ทาทางและการสงสายตาสามารถชวยบอกไดวาผูพูดพูดอยูกับใคร ตัวอยาง (58) ใจความหลัก
ของการสนทนา คือ เอ [ ] ซึ่งถูกแทนดวยการไมปรากฏรูปตั้งแตตนในตําแหนงประธาน
(58) เอ: ถา[ ]1ออกตางจังหวัดมีเงินให
บี: อยางนี[้ ]1ก็กลับบานบอยสิ
3. การเชื่อมโยงความที่เกิดในโครงสรางของภาษา (structure cohesion) แบง
ออกเปน 3 ประเภท ไดแก 1) การเชื่อมโยงทางไวยากรณ (grammatical cohesion) ไดแก
การแทนที่ การละ และการใชคําเชื่อม 2) การเชื่อมโยงทางคํา (lexical cohesion) เชน การใช
การซ้ําคํา ทั้งขอ 1 และขอ 2 เปนเกณฑที่ไดมาจากเกณฑการศึกษาการเชื่อมโยงความของฮาลิ
เดยและฮาซาน (Halliday & Hasan, 1976) สวน 3) การเชื่อมโยงทางเสียง (phonological
cohesion) เปนเกณฑที่นันทวัน มวงปน (Nantawan Mongpin, 1989) เพิ่มเขามาในการศึกษา
เนื่องจากนันทวัน มวงปน พบวาการใชทํานองเสียง หรือเสียงในการโตตอบ มีบทบาทสําคัญใน
การเชื่อมโยงขอความกอนหนาและขอความที่ตามมาใหสัมพันธกันได ซึ่งเสียงที่พบในงานวิจัย
ของนันทวัน มวงปน ไดแก 1) เสียงที่แสดงความสนใจและเขาใจ 2) เสียงตอบกลับในทางบวก
3) เสียงแสดงการตกลง และ 4) เสียงตอบกลับในทางลบ
1. เสียงที่แสดงความสนใจและเขาใจ หมายถึง เสียงที่ผูฟงตอบกลับดวย
ความสนใจหรือเขาใจในสิ่งที่ผูพูดพูด เชน บีพูดวา ออ เพื่อแสดงวาตนเขาใจในสิ่งที่เอพูด
(59) เอ: เราก็เอารถเราไป
บี: ออ

2. เสียงตอบกลับในทางบวก หมายถึง เสียงที่ผูฟงตอบกลับในความหมาย
วา "ใช (yes)" เชน บีพูดวา อืม ซึ่งหมายความวา "ใช"

60

(60)

เอ: ตัดทางนั้นหนะเหรอ
บี: อืม เลยพาณิชยสยาม

3. เสียงแสดงการตกลง หมายถึง เสียงที่ผูฟงแสดงวาตนเห็นดวยกับสิ่งที่ผู
พูดพูด เชน เอพูดวา เออ เพื่อแสดงวาตนเห็นดวยกับที่เอฟพูด
(61) เอฟ: เอาอาทิตยนี้กแ็ ลวกัน
เอ: เออ ใช ใช

4. เสียงตอบกลับในทางลบ หมายถึง เสียงของผูฟงที่ปฏิเสธคําพูดของผูพูด
เชน ทุกคนกําลังพูดถึงทรงผมใหมของดี ซึ่งเอก็ชมวานารัก สวนบีก็พูดถึงชื่อรานที่ไปตัดผม แตซี
คิดวาชื่อรานที่บีพูดไมถูกตอง จึงพูดวา ฮือ เพื่อเปนการปฏิเสธที่บีพูด
(62) เอ: นารักดีนี่
บี: เกดสิลีเหรอ
ซี: ฮือ

นอกจากการศึกษาของเพียรศิริ วงศวิภานนท (Peansiri Vongviponond, 1988)
และการศึกษาของนันทวัน มวงปน (Nantawan Mongpin, 1989) ซึ่งพิจารณามุมมอง ทัศนคติ
ของผูพูด ความรูวัฒนธรรม และการมีประสบการณรวมกันแลว ยังมีการศึกษาของยาใจ ชูวิชา
(Yajai Chuwicha, 1986) ที่ศึกษาการเชื่อมโยงความที่ปรากฏในเรื่องเลาในภาษาไทยกลาง 2
ประเภท ไดแก นิทานและเรื่องราวของผูเลาเอง (first-person narratives) โดยแบงการเชื่อมโยง
ความออกเปน 3 ประเภท ไดแก 1) การเชื่อมโยงตัวละคร เปนการอางถึงตัวละครในเรื่อง
หลังจากที่ไดมีการแนะนําหรือกลาวถึงตัวละครนั้นไปแลว โดยใชกลไกเชื่อมโยงความการอางถึง
สิ่งเดียวกัน การละ และการใชคําปรากฏรวมกัน 2) การเชื่อมโยงภายในยอหนา (internal
linking) ซึ่งยาใจ ชูวิชา กลาววากลไกที่ใชเชื่อมโยงภายในยอหนา ไดแก การอางถึงดวยคําชี้
เฉพาะ การแทนที่ และการใชคําเชื่อม ทั้งขอ 1 และขอ 2 เปนเกณฑที่เหมือนกับที่ฮาลิเดยและ
ฮาซาน (Halliday & Hasan, 1976) ไดศึกษา แตตางกันที่ยาใจ ชูวิชา จัดใหเกณฑทั้ง 5 ขอ
อยูในเกณฑใหญๆ 2 ขอ คือ การเชื่อมโยงตัวละครและการเชื่อมโยงภายในยอหนา เนื่องจาก
จะทําใหเกณฑที่ไดเหมาะสมกับขอมูลที่ใช คือ เรื่องเลาที่เปนนิทานและเรื่องราวของผูเลาเอง ซึ่ง
จะมีตัวละครเขามาเกี่ยวของ และ 3) การเชื่อมโยงระหวางยอหนา (paragraph linking) ซึ่ง
ประกอบดวยการใชคําแสดงขอบเขตของยอหนา และการซ้ําโครงสราง
ตัวอยาง การใชคําแสดงขอบเขตของยอหนา
(63) (ยอหนา 1) ฝายภรรยานายสําเภาก็รองไหคร่ําครวญ
(ยอหนา 2) ฝายนางกระเชอกนรัว่ …

คําวา ฝาย แสดงการเชื่อมโยงระหวางยอหนาและแสดงขอบเขตของยอหนา
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ตัวอยาง การซ้ําโครงสราง (grammatical construction) เปนการเชื่อมโยงในสวนตนหรือ
สวนทายของยอหนาที่จะจบ ซึ่งจะมีโครงสรางทางไวยากรณซ้ํากับสวนตนของยอหนาถัดมา เชน
(64) (ยอหนา 1) เด็กนั้นก็ขอไปเที่ยวในบานในคุม วังหลวง…
(ยอหนา 2) มันก็เลยไปเที่ยว

ตัวอยางนี้มีการซ้ําโครงสรางทางไวยากรณของสวนตนของยอหนา 1 กับยอหนา
2 คือ กริยาวลี ไปเที่ยว
ในงานวิทยานิพนธนี้ ผูวิจัยใชกลไกเชื่อมโยงความทั้ง 5 กลไก ของฮาลิเดยและ
ฮาซาน (Halliday & Hasan, 1976) อันไดแก กลไกการอางถึง กลไกการแทนที่ กลไกการละ
กลไกการเชื่อมโยงคํา และกลไกการใชคําเชื่อม เพราะเปนเกณฑที่งานวิจัยสวนใหญใชเปน
พื้นฐานในการศึกษา และนอกจากนั้น ผูวิจัยไดเพิ่มดัชนีปริจเฉท (discourse markers) เขามา
เปนอีกกลไกหนึ่งในการเชื่อมโยงความ สาเหตุที่ผูวิจัยเพิ่มดัชนีปริจเฉทเขามา คือ จากการศึกษา
กลไกเชื่อมโยงความทั้ง 5 กลไก ของฮาลิเดยและฮาซาน มิไดอธิบายถึงรูปภาษาอีกประเภทหนึ่ง
ที่มักจะพบในการสนทนา เชน คําวา "แลว" "ก็" "คือ" ซึ่งคําเหลานี้มิไดทําหนาที่เปนคําสันธาน
แตทําหนาที่ในการเชื่อมโยงความ
ตัวอยาง การสื่อสารที่เกิดขึ้นในหองสนทนาทางอินเทอรเน็ตระหวางเจกับSAKI
(65) เจ: บานอยูไหนครับ
SAKI: สมุทรปราการ
เจ: แลวเรียนไหนครับ
SAKI: สมุทรพิทยาคม

จากการศึกษาของชิฟฟริน (Schiffrin, 1987) ในเรื่องดัชนีปริจเฉทซึ่งเปนรูป
ภาษาประเภทหนึ่งที่ทําหนาที่ในการแสดงความสัมพันธของบริบทในการสื่อสารระดับปริจเฉทและ
มีหนาที่สําคัญในการเชื่อมโยงขอความหรือถอยคํากับบริบทในการใชถอยคํานั้น
(contextual
coordinates) ทําใหปริจเฉทเกิดความตอเนื่อง ทําใหผูรวมสนทนารูวาบริบทของการสนทนาเปน
อยางไร และจะตีความถอยคําที่ไดยินอยางไร นอกจากนั้น ชิฟฟรินยังกลาววาดัชนีปริจเฉททํา
หนาที่เปนกลไกเชื่อมโยงความดวย (Schiffrin, 1987) ชิฟฟรินไดเสนอทฤษฎีปริจเฉทซึ่งใชใน
การศึกษาดัชนีปริจเฉท โดยแบงองคประกอบของปริจเฉทออกเปน 5 ระนาบ ไดแก ระนาบ
โครงสรางผลัด ระนาบโครงสรางวัจนกรรม ระนาบโครงสรางเนื้อความ ระนาบกรอบผูรวม
สนทนา และระนาบสถานะของเนื้อหา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. ระนาบโครงสรางผลัด (exchange structure) เปนผลมาจากกระบวนการ
ที่ผูรวมสนทนามีการแลกเปลี่ยนบทบาทหรือเปลี่ยนผลัด (turn) ในการสนทนากัน เชน การถาม
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และการตอบ ในระนาบนี้จะศึกษาวาดัชนีปริจเฉทแสดงการลําดับผลัด (turn organization) ใน
การสนทนาหรือไม อยางไร (Schiffrin, 1987) เชน คําวา "เอาละ" ทําหนาที่ในการเริ่มผลัดใน
การสนทนา (วัชรพล บุพนิมิตร, 2539)
2. ระนาบโครงสรางวัจนกรรม (action structure) เปนโครงสรางที่แสดงวัจ
นกรรม (speech acts) ในการสื่อสารของผูพูดวามีความสัมพันธกับเจตนาของผูพูดคนกอน และ
ผูพูดคนตอไปอยางไร กลาวคือ ผูพูดเจตนาที่จะสื่ออะไรในการใชรูปภาษานั้นๆ ในอันที่จะ
ตอบสนองตอถอยคําของผูพูดคนกอน และกอใหเกิดถอยคําของผูพูดคนตอไป มีวัจนกรรมใดที่ผู
พูดตั้งใจใหเกิดขึ้น และมีวัจนกรรมใดเกิดขึ้นหลังจากพูดไปแลว ในระนาบนี้จะศึกษาวาดัชนี
ปริจเฉทแสดงเจตนาในการกลาวถอยคําของผูพูดหรือไม อยางไร (Schiffrin, 1987) เชน คําวา
"สิ" แสดงเจตนาในการยืนกรานความคิดหรือความประสงคของผูพูด (วัชรพล บุพนิมิตร, 2539)
3. ระนาบโครงสรางเนื้อความ (ideational structure) เปนโครงสรางซึ่ง
ประกอบดวยหนวยทางอรรถศาสตร คือ ประพจนหรือเนื้อความ (proposition) หรือที่ชิฟฟริน
(Schiffrin, 1987) เรียกวา ความคิด (idea) ในระนาบนี้จะศึกษาวาดัชนีปริจเฉทแสดงการ
เชื่อมโยงความ หรือแสดงแกนความ หรือแสดงเนื้อหาหรือไม อยางไร เชน คําวา "แลว" ทํา
หนาที่ในการเชื่อมโยงความ เพื่อบอกวาผูพูดยังมีเนื้อความที่ตองการเพิ่มเติมในการพูดอีก (วัช
รพล บุพนิมิตร, 2539)
ชิฟฟริน (Schiffrin, 1987) เสนอวาระนาบโครงสรางเนื้อความประกอบดวย
ความสัมพันธ 3 ประเภท ไดแก
1. ความสัมพันธที่เปนการเชื่อมโยงความ (cohesive relations) ซึ่งเกิดขึ้นก็
ตอเมื่อมีการตีความหนวยทางภาษาที่เกิดรวมกันในปริจเฉท
2. ความสัมพันธของเรื่องที่กําลังกลาวถึง (topic relations) ซึ่งไดแก การ
จัดองคประกอบของประเด็น (topics) และประเด็นยอย (subtopics) วาจะกลาวถึงเรื่องอะไร
3. ความสัมพันธทางหนาที่ (functional relations) ระหวางความคิดหรือ
ประพจนที่ตองการสื่อ เชน ในปริจเฉทที่เปนการบรรยาย (narrative) บางความคิดทําหนาที่เปน
ขอมูลเบื้องหลังใหกับความคิดอื่น
4. ระนาบกรอบผูรวมสนทนา (participation framework) เปนระนาบที่แสดง
ความสัมพันธของถอยคํา (ซึ่งประกอบดวยประพจน การกระทํา และผลัด) และบทบาทระหวาง
ผูรวมสนทนา ไดแก ผูพูดและผูฟง ชิฟฟรินไดรับแนวคิดนี้จากกอฟฟแมน (Goffman, 1981b
อางใน Schiffrin, 1987) ซึ่งเสนอรูปแบบการสนทนาออกเปน 2 สวน คือ การสงสาร
(production formats) ในสวนของผูพูด และการรับสาร (reception formats) ในสวนของผูฟง
นอกจากนี้ ชิฟฟรินยังกลาววาระนาบกรอบผูรวมสนทนาเปนระนาบที่แสดงความสัมพันธระหวาง
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ผูพูดกับถอยคํา กลาวอีกนัยหนึ่งคือ ระนาบนี้เปนระนาบที่แสดงทัศนคติของผูพูดตอสิ่งที่กลาว
ดวย แนวความคิดนี้ใกลเคียงกับแนวคิดของ ฮาลิเดย (Halliday, 1994 อางใน Schiffrin, 1987)
เกี่ยวกับองคประกอบของหนาที่ของภาษาดานบุคคลสัมพันธ (interpersonal component) ซึ่ง
เปนองคประกอบที่แสดงความสัมพันธระหวางผูพูด-ผูฟง และยังแสดงความคิดเห็น ทัศนคติของ
ผูพูด-ผูฟงดวย เชน การใชคําวา "ครับ" "คะ" เพื่อแสดงความสุภาพ หรือการใชคําวา "วะ" "ยะ"
ในการแสดงความสนิมสนม (วัชรพล บุพนิมิตร, 2539)
5 ระนาบสถานะของเนื้อหา (information state) เปนระนาบที่เกี่ยวของกับ
ความคิดหรือการคาดคะเน (assumption) ของผูพูดเกี่ยวกับสถานะของเรื่องราวที่ตองการสื่อสาร
ในขณะนั้นๆ ในความนึกคิดของผูฟง กลาวคือ ผูฟงรูอยูแลว แตไมไดคิดถึงเรื่องดังกลาวใน
ขณะนั้น หรือสิ่งที่ผูพูดจะกลาวเปนความรูเกา (given information) สําหรับผูฟง หรือผูฟงยังไม
เคยรูมากอนเปนความรูใหม (new information) สําหรับผูฟง ความรูเหลานี้มีผลตอการเลือกรูป
ภาษาและการเรียบเรียงความ เพื่อใหสอดคลองกับความสามารถในการรับรูและทําความเขาใจ
ของผูรวมสนทนานั้น (Schiffrin, 1987) ในระนาบนี้จะศึกษาวาดัชนีปริจเฉทแสดงความคาดคะเน
ของผูพูดเกี่ยวกับสิ่งที่อยูในความคิดนึกของผูฟงหรือไม อยางไร เชน คําวา "ละ" แสดงการ
คาดคะเนของผูพูดถึงความรูของผูฟงวาเปนเรื่องที่ผูฟงรูและนึกอยู (วัชรพล บุพนิมิตร, 2539)
แนวคิดของระนาบนี้สอดคลองกับองคประกอบของหนาที่ทางความเรียง
(textual function) ของภาษาที่ฮาลิเดย (Halliday, 1994 อางใน Schiffrin, 1987) เสนอไว และ
สอดคลองกับแนวคิดของเชฟ (Chafe, 1994 อางใน วัชรพล บุพนิมิตร, 2539) เรื่องการคาดคะเน
สถานะความรูของผูฟงในขณะที่สนทนา โดยจําแนกสถานะความรูของผูฟงไว 3 ลักษณะ ดังนี้
1. คิดอยู (active) หมายถึง สาระที่ผูพูดตองการกลาวถึงอยูในความนึกคิดของ
ผูฟงอยูแลวในขณะที่สนทนากันอยูเปนความรูเกา ซึ่งผูฟงมีความรูรวมกัน (shared knowledge)
กับผูพูดอยูเดิม [+activated, +shared] เปนสิ่งที่ผูฟงรูแลว และคิดถึงเรื่องนั้นอยู
2. นึกออก (semiactive) หมายถึง สาระที่ผูพูดตองการกลาวถึงเปนสาระที่ไม
อยูในความนึกคิดของผูฟงในขณะนั้น แตเมื่อผูพูดกลาวขึ้นมา ผูฟงจะนึกไดจากบริบทของการ
สนทนา หรือจากการกระตุนจากผูพูด เพื่อใหผูฟงสามารถดึงขอมูลที่เปนความรูเกาของผูฟงกลับ
ขึ้นมาอีกครั้ง [-activated, +shared] เปนสิ่งที่ผูฟงรูแลว แตยังไมทันคิดถึง
3. ยังไมรู (inactive) หมายถึง สาระที่ผูพูดกลาวถึงเปนสาระที่ผูพูดคิดวาผูฟง
ไมรูมากอน เปนความรูใหมสําหรับผูฟง [-activated, -shared] เปนสิ่งที่ผูฟงไมรูและไมคิดถึง
จากการศึกษาระนาบทั้งหาวิเคราะหไดวาในตัวอยาง (65) คําวา "แลว" ทํา
หนาที่เปนดัชนีปริจเฉทในการเชื่อมโยงความ ซึ่งมีเนื้อความเพิ่มเติม คือ เจถามเรื่องที่อยู แลว
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ถามเพิ่มเติมในเรื่องของโรงเรียน โดยจัดอยูในระนาบโครงสรางเนื้อความ ในการวิเคราะหดัชนี
ปริจเฉทในงานวิทยานิพนธนี้จะวิเคราะหเฉพาะดัชนีปริจเฉทในระนาบโครงสรางเนื้อความที่แสดง
การเชื่อมโยงความ
และดัชนีปริจเฉทในระนาบกรอบผูรวมสนทนาซึ่งทําหนาที่แสดงปฏิกิริยา
โตตอบเทานั้น
เนื่องจากทั้งสองระนาบเปนระนาบที่แสดงใหเห็นเฉพาะการเชื่อมโยงระหวาง
ขอความ ซึ่งเปนวัตถุประสงคสําคัญในงานวิทยานิพนธนี้ และในการวิเคราะหการเชื่อมโยงความ
ผูวิจัยไดยึดหลักเกณฑของฮาลิเดยและฮาซานเปนหลักจึงทําการวิเคราะหดัชนีปริจเฉทที่แสดง
ความเกี่ยวของกับเรื่องของการเชื่อมโยงความมากที่สุด
สาเหตุที่ผูวิจัยยังคงเลือกดัชนีปริจเฉทในระนาบกรอบผูรวมสนทนาซึ่งทําหนาที่
แสดงปฏิกิริยาโตตอบ เนื่องจากจากการศึกษาของนันทวัน มวงปน (Nantawan Mongpin, 1989)
ที่ไดจัดใหการใชทํานองเสียงเปนอีกกลไกหนึ่งในการเชื่อมโยงความ
ผูวิจัยเห็นดวยในการจัด
ดังกลาว เนื่องจากการสนทนาในหองสนทนาเปนการสนทนาที่ผูสนทนาไมเห็นหนากันและไมได
ยินเสียง แตผูสนทนาก็พยายามที่จะสื่อสารใหเหมือนกับการสนทนาในชีวิตประจําวันมากที่สุด
ถึงแมวาการสนทนาจะเปนการสงขอความโดยการพิมพ แตผูสนทนาก็มีการใชเสียงตางๆ ในการ
โตตอบกลับ เชน การทําเสียง "ออ" "อาว" "แหม" "โธ" ในการสนทนา การใชเสียงเหลานี้เกิดขึ้น
มากในการสนทนาในหองสนทนา ทั้งยังแสดงใหเห็นการเชื่อมโยงความของขอความ ผูวิจัยจึงทํา
การวิเคราะหดัชนีปริจเฉทในระนาบกรอบผูรวมสนทนาซึ่งทําหนาที่แสดงปฏิกิริยาโตตอบดวย
อยางไรก็ตาม ในงานวิทยานิพนธนี้มิไดทําการวิเคราะหระนาบกรอบผูรวมสนทนาที่เปนการศึกษา
ดัชนีปริจเฉทที่แสดงความสัมพันธระหวางผูรวมสนทนา เชน การใชคําวา "ครับ" "คะ" "วะ" "ยะ"
(วัชรพล บุพนิมิตร, 2539) เนื่องจากผูวิจัยเห็นวาดัชนีปริจเฉทเหลานี้บอกใหทราบถึงเรื่องของ
ความสุภาพและความสนิมสนมเทานั้น มิไดแสดงใหเห็นความสัมพันธของขอความโดยเฉพาะ
สวนระนาบของโครงสรางผลัด จากขอมูลไมปรากฏดัชนีปริจเฉทในระนาบนี้ จึง
มิไดอยูในการวิเคราะห สวนระนาบสถานะของเนื้อหาเปนระนาบที่แสดงความคาดคะเนของผูพูด
ถึงความรูของผูฟง ซึ่งไมแสดงใหเห็นการเชื่อมโยงของขอความ ผูวิจัยจึงมิไดวิเคราะหดัชนี
ปริจเฉทในระนาบนี้ สวนดัชนีปริจเฉทในระนาบวัจนกรรมซึ่งเปนการแสดงเจตนาในการสนทนา
ของผูพูด เชน โนมนาว สนับสนุน ชี้แจงขอเท็จจริง เปนดัชนีปริจเฉทที่มิไดเชื่อมโยงขอความ
ตามวัตถุประสงคของการศึกษาการเชื่อมโยงความที่ตองการเชื่อมโยงขอความระหวาง
2
ขอความเขาดวยกัน และไมใกลเคียงกับการศึกษาของฮาลิเดยและฮาซานที่เปนเกณฑหลักในการ
วิเคราะหการเชื่อมโยงความในงานวิทยานิพนธนี้ เนื่องจากกลไกเชื่อมโยงความของฮาลิเดยและ
ฮาซานเปนการศึกษาการเชื่อมโยงความที่ปรากฏในระดับขอความเทานั้น มิไดศึกษาถึงเจตนา
ของผูสนทนา ในงานวิทยานิพนธนี้จึงมิไดทําการวิเคราะหดัชนีปริจเฉทในระนาบวัจนกรรม
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ขอสรุปในการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับกลไกเชื่อมโยงความทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อใชในการศึกษากลไกเชื่อมโยงความในหองสนทนา
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับกลไกเชื่อมโยงความ
ผูวิจัยไดเสนอ
การศึกษากลไกเชื่อมโยงความที่เกิดขึ้นในระดับปริจเฉท ซึ่งเปนงานวิจัยที่ทําการศึกษาภาษาพูด
ภาษาเขียน และบทสนทนาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน เนื่องจากขอมูลที่ผูวิจัยใชเปนขอมูลจาก
หองสนทนา ซึ่งมีลักษณะที่ผสมระหวางภาษาพูดและภาษาเขียนเขาดวยกัน จากขอมูลสวนใหญ
ผูรวมสนทนามักจะสนทนาโดยพยายามพูดใหคลายกับการสนทนาในชีวิตประจําวันมากที่สุด
กลาวคือ การสนทนาจะมีการเลียนเสียงที่เกิดขึ้นจริง โดยการพิมพเปนตัวอักษร เชน "อืม" "ออ"
"เออ" "แหม" นอกจากนั้น ยังมีการเลียนเสียงภาษาพูด เชน "ทําไม" โดยพิมพเปน "ทํามาย"
หรือการเลียนเสียงหัวเราะ โดยการพิมพวา 555 ซึ่งออกเสียงคลายเสียงหัวเราะจริง (วุฒิชัย
กฤษณะประกรกิจ, 2543)
เกณฑที่ผูวิจัยใชในการวิเคราะหยังคงใชเกณฑของฮาลิเดยและฮาซานเปนหลัก
เนื่องจากเปนเกณฑพื้นฐานที่ทุกงานวิจัยใชในการศึกษา
แตผูวิจัยก็ไดปรับปรุงเกณฑการ
วิเคราะหใหสอดคลองกับผลงานวิจัยที่ไดจากศึกษาภาษาไทยและสอดคลองกับการสนทนาทาง
อินเทอรเน็ตอีกดวย เหตุผลเนื่องมาจากการสนทนาที่เกิดขึ้นในหองสนทนาเปนการสนทนาที่ผู
สนทนาไมสามารถเห็นหนากัน การสงผานขอความการสนทนาทําไดเพียงการพิมพ การใชเสียง
จึงไมสามารถทําได ผูสนทนาทําไดเพียงการพิมพคําที่ตองการออกเสียงใหคลายกับการสนทนาใน
ชีวิตประจําวันมากที่สุด เพื่อใหผูรวมสนทนารับรูถึงอารมณและความรูสึกของอีกฝายมากที่สุด
ดังนั้น ผูวิจัยจึงเพิ่มการเชื่อมโยงทางเสียงที่นันทวัน มวงปนไดเสนอไว โดยจัดอยูในดัชนีปริจเฉท
และเหตุผลที่ผูวิจัยเพิ่มดัชนีปริจเฉทเขามาในการศึกษา
เนื่องจากดัชนีปริจเฉททําใหเกิดความ
ตอเนื่องของการปฏิสัมพันธ (Schiffrin, 1987) และดัชนีปริจเฉทก็พบมากในการสนทนาในหอง
สนทนา นอกจากนั้น ลักษณะพิเศษที่เกิดขึ้นในการสนทนาในหองสนทนาบอยครั้ง คือ การ
เรียกชื่อ ดังนั้น ในการศึกษากลไกการอางถึง ประเภทคําสรรพนาม ผูวิจัยจึงเพิ่มประเภทการ
เรียกชื่อ และในงานวิทยานิพนธนี้ผูวิจัยยังไดเพิ่มคําเรียกญาติในเกณฑการวิเคราะห เนื่องจาก
คนไทยนิยมใชคําเรียกญาติ เพื่อแสดงความสนิทสนมและความเปนกันเองในการสนทนา
สวนการละ การแทนที่ การใชคําเชื่อม การเชื่อมโยงคํา ผูวิจัยยังคงใชหลักการ
เดียวกับฮาลิเดยและฮาซาน ในเรื่องของการซ้ํา ถึงแมวาจากงานวิจัยในภาษาไทยจะแยก
ออกเปนกลไกอีกประเภทหนึ่ง (Wipah Channawangsa, 1986) แตผูวิจัยมิไดแยกออกเปนกลไก
อีกประเภทหนึ่ง ผูวิจัยยังคงรวมการซ้ําอยูกับการเชื่อมโยงคํา เนื่องจากจากขอมูลที่พบมักจะพบ
การซ้ําคําเปนสวนใหญ สวนการซ้ําโครงสราง การซ้ําความเกิดไมมากนัก
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จากที่ไดกลาวมา การพิจารณาเกณฑในการวิเคราะหกลไกเชื่อมโยงความใน
หองสนทนา ผูวิจัยไดพิจารณาจากเกณฑที่ทุกงานวิจัยใชเปนหลัก นั่นคือ เกณฑของฮาลิเดย
และฮาซานซึ่งเปนการศึกษากลไกเชื่อมโยงความในภาษาอังกฤษ และพิจารณาเกณฑที่พบใน
การศึกษากลไกเชื่อมโยงความในภาษาไทย และพิจารณาลักษณะของการสื่อสารที่เกิดขึ้นในหอง
สนทนาวามีขอจํากัดและปญหาอะไรในการศึกษาการเชื่อมโยงความรวมกันในการใชเปนเกณฑใน
การวิเคราะหกลไกเชื่อมโยงความที่ใชในงานวิทยานิพนธนี้ นอกจากนี้ การวิเคราะหกลไก
เชื่อมโยงความจะพิจารณาไปพรอมกับการมอบผลัด ซึ่งจะทําใหเห็นการปฏิสัมพันธในการสนทนา
ลักษณะของคูถอยคําที่เกิดขึ้น และพิจารณาความเกี่ยวของของเรื่องที่สนทนาดวย เพื่อชวยทําให
การพิจารณาการเชื่อมโยงความไดผลอยางถูกตองและเหมาะสม
ในหัวขอถัดไปผูวิจัยจะนําเสนอเรื่องของผลัด ซึ่งสามารถบอกถึงความตอเนื่อง
ของการปฏิสัมพันธในการสนทนาอีกวิธีหนึ่ง
โดยพิจารณาจากกลวิธีมอบผลัดและคูถอยคํา
เนื่องจากการวิเคราะหกลวิธีมอบผลัดจะเปนการศึกษาจากผลัดเริ่มไปยังผลัดที่โตตอบ ซึ่งเปนการ
วิเคราะหที่ตรงขามกับการวิเคราะหการเชื่อมโยงความที่วิเคราะหขอมูลการสนทนาจากขอความ
โตตอบกลับไปยังขอความที่อยูกอนหนา การศึกษากลวิธีมอบผลัดจึงทําใหเห็นความตอเนื่องของ
ขอความในอีกทิศทาง เพื่อเปนการตรวจสอบและยืนยันวาขอความเชื่อมโยงกันจริง นอกจากนั้น
การศึกษากลวิธีมอบผลัดยังทําใหเห็นคูถอยคําดวย เชน คูถอยคําของการถาม คือ การตอบหรือ
โตตอบ
และการศึกษากลวิธีการมอบผลัดยังศึกษาวากลวิธีใดที่ผูสนทนาใชแลวไมมีผูโตตอบ
และกลวิธีใดที่ผูสนทนาใชแลวมีผูโตตอบ ซึ่งจะทําใหเห็นวาลักษณะการปฏิสัมพันธในการสนทนา
ในหองสนทนาเปนอยางไร จากที่ไดกลาวมากลวิธีมอบผลัดจึงเปนการศึกษาที่สําคัญอีกสิ่งหนึ่งที่
จะชวยในการตอบคําตอบเกี่ยวกับความตอเนื่องของปฏิสัมพันธในการสนทนา ซึ่งดูรายละเอียด
ไดในหัวขอถัดไป
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2.4.2 การมอบผลัด (turn-allocation)
ในหัวขอนี้ ผูวิจัยจะทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับระบบผลัด ดังที่กลาวไวขางตน
วาการศึกษาการมอบผลัดเปนอีกวิธีหนึ่งในการศึกษาความตอเนื่องของปฏิสัมพันธในการสนทนา
เนื่องจากการมอบผลัดทําใหเห็นการเชื่อมโยงของขอความที่นอกเหนือไปจากการใชกลไกเชื่อมโยง
ความ การมอบผลัดทําใหเห็นปฏิสัมพันธระหวางขอความของผูสนทนา ซึ่งสามารถพิจารณาได
จากคูถอยคํา เชน การทักทายกับการทักทายตอบกลับ การสนทนาในหองสนทนาเปนการ
สนทนาที่ไมสามารถเห็นทาทางหรือไดยินเสียงได ดังนั้น การมอง การทําทาทาง การแสดงออก
ทางสีหนา เพื่อเปนการมอบผลัดจึงเปนไปไมได แตอยางไรก็ตาม ผูสนทนาในหองสนทนายังคง
เขาใจการสนทนาซึ่งกันและกัน การศึกษาการมอบผลัดจะทําใหตอบคําถามไดวาการปฏิสัมพันธ
ที่เกิดขึ้นในหองสนทนาเปนอยางไร ดังนั้น การมอบผลัดจึงมีความสําคัญในการศึกษาการ
สนทนาในหองสนทนาในแงของการปฏิสัมพันธ โดยในหัวขอนี้ ผูวิจัยจะนําเสนอระบบผลัดที่
เกิดขึ้นในการสนทนาโดยทั่วไปกอน หลังจากนั้น จะเปนการทบทวนงานวิจัยเกี่ยวกับการมอบ
ผลัดในการสื่อสารผานคอมพิวเตอรที่เปนการสนทนาที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน เพื่อทําใหเห็นความ
เหมือนและความตางของการมอบผลัดในการสื่อสารทั้ง 2 ประเภท โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.4.2.1 ระบบผลัด
แซคสและคณะ (Sacks et al., 1974) เปนกลุมบุคคลกลุมแรกที่ทําการศึกษา
การสนทนาและคนพบวาในการสนทนาจะมี ระบบผลัด (turn organization) กลาวคือ ระบบ
การเรียงหรือจัดลําดับของผูรวมสนทนาวา ณ จุดนั้นใครจะเปนผูสงสาร และใครจะเปนผูรับสาร
ระบบผลัดจึงเปนองคประกอบพื้นฐานที่สําคัญในการสนทนา
และสิ่งที่ชวยจัดลําดับของการ
สนทนา คือ ผลัด (turn) ในการสนทนา ซึ่งหมายถึง ชวงการพูดของผูรวมสนทนาแตละคน
และในแตละผลัดการสนทนาจะมีผูพูดเพียงคนเดียวเทานั้น
ผลัดในการสนทนาจึงเปนเสมือน
ระบบในการแลกเปลี่ยนการพูดของผูรวมสนทนา
จากการศึกษาของแซคสและคณะพบวาการสนทนาเกิดจากการกลาวถอยคําของ
ผูพูดตั้งแต 2 คน ขึ้นไปเรียงตามลําดับผลัดในการพูด หนวยในการพูดจึงมักจะจับกันเปน คู
ถอยคํา (adjacency pairs) ซึ่งหมายถึง ถอยคําหรือกลุมคําที่มีความสัมพันธและตอเนื่องกัน
ของผูพูด 2 คน ซึ่งพูดโตตอบกันในแตละผลัดในเวลาที่ตอเนื่องกัน คูถอยคําประกอบดวย ผลัด
แรก (first pair part) และผลัดที่สอง (second pair part) โดยผลัดแรกเปนถอยคําของผูพูด
คนหนึ่งที่เกิดขึ้นกอนในคูถอยคํา ในขณะที่ผลัดที่สองเปนถอยคําของผูพูดอีกคนหนึ่งที่เกิดหลัง
ผลัดแรก เพื่อกลาวโตตอบถอยคําของผูพูดคนกอน กลาวคือ ผลัดแรกทําใหเกิดผลัดที่สอง
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ตัวอยางเชน การถามและการตอบ การทักทายและการทักทายตอบ การเชื้อเชิญและการตอบ
รับคําเชื้อเชิญ เปนตน
ในแตละผลัดจะมีองคประกอบยอยลงไปเรียกวา หนวยยอยในผลัด (turn
constructional unit: TCU) ซึ่งอาจจะเปนคํา วลี อนุพากย หรือประโยคก็ได (Sacks et al.,
1974) ในแตละชวงของการสนทนาจะมีผูพูดหรือผูที่มีสิทธิ์ในการพูดเพียงคนเดียวซึ่งจะพูดจนจบ
ความ จากนั้น ผูพูดคนอื่นจึงจะมีสิทธิ์ในการพูดหรือรับหนวยในการพูดมาเปนของตน ณ
ตําแหนงเปลี่ยนผลัดในการพูด ซึ่งเรียกวา จุดพึงเปลี่ยนผลัด (transition relevance place:
TRP) (Sacks et al., 1974) ในเรื่องของจุดพึงเปลี่ยนผลัดนี้มีผูที่ไดเสนอความคิดที่แตกตางกัน
ออกไปมากมาย เชน เมย (Mey, 1993) เสนอวา จุดพึงเปลี่ยนผลัดตามธรรมชาติ (natural
TRP) เกิดจากการหยุด เนื่องจากผูพูดตองการหายใจ หรือหยุดพูดเมื่อหมดสิ่งที่จะพูด หรือหยุด
เพื่อประกาศวาการพูดของตนจบแลว ซึ่งตําแหนงทั้งหมดนี้สามารถเกิดการเปลี่ยนผลัดในการพูด
ใหกับผูพูดคนตอไปได แตจุดพึงเปลี่ยนผลัดตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากการพูดของผูพูดนี้ ผูฟง
อาจจะไมเขาใจวาเปนจุดพึงเปลี่ยนผลัดก็ได ดังนั้น ผูพูดจะสามารถพูดตอไปไดจนกวาจะถึง
ตําแหนงที่ผูฟงรับรูวาเปนจุดพึงเปลี่ยนผลัด ซึ่งเรียกวา จุดพึงเปลี่ยนผลัดจริง (real TRP)
จากทั้ง 2 ความคิด จะพบวามีความคลายคลึงกันเมื่อพูดถึงวา จุดพึงเปลี่ยนผลัด คือ ตําแหนง
ชวงเงียบที่สามารถเกิดการเปลี่ยนบทบาทการเปนผูพูดระหวางผูรวมสนทนาได และความตาง
คือ แซคสและคณะจะพิจารณาจุดพึงเปลี่ยนผลัดในแงของวากยสัมพันธ คือ พิจารณาจาก
ตําแหนงที่สามารถจบความได ซึ่งอาจจะเกิดหลังประโยค อนุพากย วลี คํา เปนตน สวนเมยจะ
พิจารณาจุดพึงเปลี่ยนผลัดจากลักษณะทางสัทศาสตรของการหยุด
แซคสและคณะ (Sacks et al., 1974) ไดเสนอ กฎในการมอบผลัด จากผูพูด
คนหนึ่งสูผูพูดอีกคนหนึ่ง เมื่อถึงจุดพึงเปลี่ยนผลัด ซึ่งประกอบดวย 3 กฎ ไดแก
1. ถาผูที่กําลังพูดอยูไดเลือกผูพูดคนตอไปแลว (current speaker selects next)
เขาก็จะหยุดพูด และสงผลัดใหผูพูดคนตอไปทําการรับผลัด และทําใหเกิดการเปลี่ยนผลัด
2. ถาผูที่กําลังพูดไมไดเลือกผูพูดคนตอไป ผูรวมสนทนาคนอื่นๆ ก็มีสิทธิ์ที่จะ
เลือกตนเอง (self-selection) เปนผูพูดคนตอไปได ใครเริ่มพูดกอนยอมมีสิทธิ์ในผลัดนั้นกอน จึง
ทําใหเกิดการเปลี่ยนผลัด
3. ถาผูที่กําลังพูดไมไดเลือกผูพูดคนตอไป และไมมีผูรวมสนทนาคนใดเลือก
ตนเองใหเปนผูพูดคนตอไป ผูที่กําลังพูดอยูก็สามารถพูดตอ 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 การใชกฎในการมอบผลัดจะเริ่มจากกฎ ขอ 1 แตถาผูที่กําลังพูดมิได
เลือกผูพูดคนถัดไป กฎ ขอ 2 ก็จะถูกใชแทน นั่นคือ ผูรวมสนทนาคนอื่นก็จะเลือกตนเองในการ
พูดตอไป แตถาในการสนทนาผูที่กําลังพูดมิไดเลือกผูพูดคนถัดไปและไมมีผูใดเลือกตนเองในการ
พูดถัดไป กฎ ขอ 3 ก็จะถูกใช นั่นคือ ผูที่กําลังพูดจะดําเนินผลัดตอไป
ในการมอบผลัดที่มีคนเปนกลุมจะเกิดการเรียงลําดับผลัดไดนั้น ในแตละผลัด
การสนทนาจะตองมีผูพูดเพียงคนเดียวเทานั้น และอาจจะไมเรียงลําดับได ถามีผูเลือกตนเองใน
การพูดมากกวา 1 คน ยกเวนผูที่เลือกตนเองในการพูดจะเปนบุคคลเดียวกับที่ผูที่กําลังพูดเลือก
ใหเปนผูพูดคนถัดไป ในกรณีของการเลือกตนเองเปนผูพูดนั้น ผูที่เริ่มพูดกอนก็จะมีสิทธิ์ในการ
พูดกอน (first starter has rights) แตในการพูดบางครั้งอาจเกิด การพูดซอน (overlap) ขึ้นได
เนื่องจากผูที่ตองการจะพูดเห็นวาถึงตําแหนงที่จะเปลี่ยนตัวผูพูดไดแลว หรืออาจเกิดจากมีผูเลือก
ตนเอง (self-selection) ในการพูดหลายคนพรอมกัน จึงทําใหเกิดการชิงผลัดขึ้น อยางไรก็ดี ใน
การชิงผลัดจะยึดหลักที่วาใครเริ่มพูดกอนก็จะไดสิทธิ์เปนผูพูดคนตอไป (Sacks et al., 1974)
รูปแบบของการรับผลัด (patterns of turn-taking)
แซคสและคณะ (Sacks et al., 1974) ไดอธิบายรูปแบบของการรับผลัดในการ
สนทนาไวอยางละเอียดถึง 14 ขอ ดังนี้
1. การเปลี่ยนผูพูดในการสนทนาจะไมเกิดขึ้นอยางอัตโนมัติ เพราะการ
เปลี่ยนผลัดจะเกิดขึ้นกับกฎ ขอ 1 หรือกฎขอ 2 แตถาเกิดกฎ ขอ 3 การเปลี่ยนผลัดก็จะไมเกิดขึ้น
และการเปลี่ยนผูพูดก็จะไมเกิดขึ้นดวย
2. ในแตละผลัดการสนทนาจะมีผูพูดเพียงคนเดียว
3. การมีผูพูดมากกวา 1 คน สามารถเกิดขึ้นได ใน 1 ผลัด ซึ่งเกิดจาก
การพูดซอนกัน (overlap) เชน ในกฎ ขอ 2 เกิดมีผูที่เลือกตนเองในการพูดพรอมกันหลายคน ก็
จะทําใหเกิดการพูดซอนกันขึ้น
Mike: I know who d’ guy is. =
(66)
He’s ba::d.
! Vic:
! James:
You know the gu:y?
จากตัวอยาง (66) Vic และJames เลือกตนเองในการพูดพรอมกัน จึงทํา
ใหเกิดการพูดซอนกันขึ้น
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การพูดซอนกันอาจเกิดที่จุดพึงเปลี่ยนผลัดหรือจุดที่สามารถจบความได เชน
ผูที่กําลังพูดยังไมหยุดพูดและไมสงผลัด และผูพูดอีกคนก็พูดแทรกขึ้นมา
(67) A : Sixty two feet is pretty good si: ze
B:

Oh:: boy.

ตัวอยาง (67) A ยังพูดไมจบ แต B ก็พูดแทรกขึ้นมา ดังนั้น การมีผูพูด
เกิดขึ้นหลายคนในเวลาเดียวกันจะเกิดขึ้นที่บริเวณจุดพึงเปลี่ยนผลัด เชน ชวงเวลาที่ผูที่กําลังพูด
ควรหยุดพูดไดแลว แตไมหยุด จึงเกิดการพูดซอนกันขึ้น
4. การเปลี่ยนผลัดสามารถเปลี่ยนโดยไมตองมีชองวาง (gap) และการพูด
ซอนก็ได ถาเปนการเปลี่ยนผลัดที่เปนไปตามกฎ
5. การเรียงลําดับของผลัดอาจไมเฉพาะเจาะจง แตมีความหลากหลายได
ความจริงในขอนี้เกิดจาก 1 ผลัด ตอการพูด 1 ครั้ง และผูพูดคนถัดไปอาจไมใชคนเดิม แต
สามารถเปลี่ยนเปนผูอื่นในแตละผลัดก็ได โดยทั่วไปผูที่กําลังพูดจะเปนผูที่เลือกผูพูดคนถัดไป
6. ขนาดของผลัดสามารถยาวหรือสั้นก็ได ผูที่กําลังพูดมีอิสระในการเลือกวา
จะพูดยาวหรือสั้น เชน การพูดที่เปนประโยคยาว
(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.

นอกจากนั้น จากกฎ ขอ 3 ผูที่กําลังพูดสามารถดําเนินผลัดตอไปได จึงทํา
ใหไมสามารถจํากัดขนาดของผลัดได
7. ความยาวของการสนทนาไมไดมีการกําหนดลวงหนา และในการรับผลัด
(turn-taking) ก็มิไดบอกเกี่ยวกับความยาวหรือการปดการสนทนา แตเราก็ยังสามารถบอกระบบ
ของการปดการสนทนาได เชน การปดการสนทนาจะไมเกิดขึ้น ถาผูที่กําลังพูดเลือกผูพูดคน
ถัดไป
8. ในการพูดที่เปนพิธีกรรม การโตวาที การใหการในศาล การสัมภาษณ
ฯลฯ เปนการพูดที่ผูรวมสนทนาทราบวาจะพูดอะไร แตในการพูดชนิดอื่นของการสนทนา จะไมมี
การกําหนดเนื้อหาการพูดลวงหนา แตนี่มิไดหมายความวาจะไมมีขอกําหนดวาจะทําอะไรในแต
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
ใหผูที่กําลังพูดสามารถเลือกผูพูดคนถัดไปได สวนกฎ ขอ 2 อนุญาตใหผูรวมสนทนาคนอื่นเลือก
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ตนเองในการพูดได จึงทําใหผูที่ไมใชผูที่กําลังพูด (current non-speaker) สามารถเปน
“potential next speakers” ได ทุกคนจึงมีสิทธิ์ที่จะเปนผูพูดคนถัดไป
10. จํานวนผูรวมสนทนาสามารถมีไดหลากหลาย
11. ในการสนทนาสามารถที่จะพูดไดอยางตอเนื่องหรือไมตอเนื่องก็ได การ
พูดตอเนื่องจะเกิดขึ้น เมื่อถึงจุดพึงเปลี่ยนผลัด ซึ่งอาจปรากฏความเงียบที่เรียกวา ชองวาง
(gap) ขึ้นเล็กนอย หรือเกิดการพูดซอนเกิดขึ้น สวนการพูดไมตอเนื่องนั้นจะเกิดขึ้น เมื่อผูที่กําลัง
พูดหยุดพูด และไมมีผูใดพูดตอ ซึ่งจะทําใหเกิดความเงียบที่เรียกวา ชองวางชั่วขณะ (lapse)
(ชองวางชั่วขณะเปนความเงียบที่ยาวนานกวาชองวางที่เรียกวา gap) เกิดขึ้น
12. แซคสและคณะ (Sacks et al., 1974) ไดกลาวถึงกลวิธีในการมอบผลัด
ในกฎที่ผูพูดคนปจจุบันเลือกผูพูดคนถัดไป คือ
1) การถามคําถาม และพิจารณาจากคูถอยคํา ซึ่งรวมถึงการเรียก
(address terms) เชน การมอบผลัดใหผูพูดคนถัดไปโดยการเรียก ซึ่งอาจจะเปนการมอง การ
สงสายตา (Kendon, 1967 อางใน McLaughlin, 1984) หรือการใชทาทางก็ได อยางไรก็ตาม
บีทตี้ (Beattie, 1978 อางใน McLaughlin, 1984) แยงการคนพบของเคนดัน (Kendon, 1967
อางใน McLaughlin, 1984) ที่วาการมองเปนปจจัยสําคัญในการเปลี่ยนผลัด เนื่องจากขอมูลที่
เคนดันศึกษาใชคนเพียง 2 คนเทานั้น จึงไมเพียงพอในการสรุปเรื่องผลัด จากการศึกษาของ
บีทตี้พบวาขณะที่ผูพูดมองในตอนทายของการพูด อาจจะไมเกิดการเปลี่ยนผลัด เพราะอาจจะ
เปนเพียงการรีรอ (hesitant) ในการพูดก็ได (Beattie, 1979 อางใน McLaughlin, 1984)
2) การถามซ้ําถอยคํากอนหนา ดวยการใชคําถาม ทําไม ที่ไหน ใคร
เมื่อไร และอยางไร เชน
Ben: They gotta- a garage sale.
(69)
! Lori: Where.
Ben: On Third Avenue.

จากตัวอยาง (69) Lori ใชการถาม "ที่ไหน (where)" เพื่อเปนการมอบ
ผลัดใหแก Ben ซึ่งทําใหเกิดผลัดที่สอง คือ การตอบ
3) การถามย้ํา (tag questions) เชน You know?, don't you agree?
ในการมอบผลัดใหผูพูดคนถัดไป
ดันแคน (Duncan, 1972) ไดศึกษาการใชสัญญาณในการเปลี่ยนตัวผูพูด
จากผูพูดคนปจจุบันเปนผูพูดคนถัดไป ซึ่งผูฟงจะเขารับผลัดการพูด ก็ตอเมื่อ ผูพูดสงสัญญาณ
การสงผลัดอยางใดอยางหนึ่ง ดันแคนไดเสนอสัญญาณการสงผลัด (turn-yielding signal) ไว 6
ประการ ไดแก
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1. การใชทํานองเสียง (intonation) ลักษณะทํานองเสียงที่แสดงการจบ
ประโยค เชน ทํานองเสียงขึ้น (rising) หรือทํานองเสียงตก (falling) ซึ่งทั้งสองทํานองเสียงเปน
สัญญาณที่ทําใหผูฟงทราบวาผูพูดจะจบการสนทนา และเปนสัญญาณที่ทําใหผูฟงทราบวาจะ
เกิดการสงผลัด
2. การใชอวัจนภาษาที่อยูเหนือคําพูด (paralanguage) กลาวคือ การ
ลากเสียงที่พยางคสุดทายหรือที่พยางคเนนหนักของวลีทางสัทวิทยา (phonemic clause)
3. การใชการเคลื่อนไหวของรางกาย (body motion) เชน การจบกัน
ของมือผูพูด หรือการผอนคลายจากลักษณะเครียดของมือ
4. การใชคําพูดที่เปนสัญนิยมของสังคม (sociocentric sequences)
เชน การใชคําพูดแบบตายตัว (stereotype expressions) ในการเปลี่ยนผลัด ในคําวา "but uh"
"or something" "you know" "anyway"
5. การใชอวัจนภาษารวมกับคําพูดที่เปนสัญนิยมของสังคม คือ การใช
เสียงต่ําลงหรือคอยลงรวมกับคําพูดที่เปนสัญนิยม
6. การใชลักษณะทางวากยสัมพันธ (syntax) ไดแก ความสมบูรณทาง
ไวยากรณของประโยค ซึ่งจะเกี่ยวของกับการรวมกันของภาคประธานและภาคแสดง
กลวิธีมอบผลัดของกฎที่ผูพูดเลือกตนเองในการพูด คือ คนที่พูดกอนจะได
สิทธิ์ในการพูด ซึ่งอาจเริ่มโดยการใชดัชนีเริ่มผลัด (appositional beginnings) เชน "well" "but"
"and" "so" เปนตน หรือเรียกวาเครื่องมือที่ชวยในการเขาผลัด (turn-entry devices) ซึ่งตรงขาม
กับการถามย้ํา (tag questions) ที่เปนเครื่องมือในการออกจากผลัด (exit devices) (Sacks et
al., 1974) นอกจากนั้น ผูพูดสามารถเลือกตนเองในการพูดดวยการสายหัว การหายใจเขา การ
เริ่มทําทาทาง หรือเพิ่มเสียงใหดังขึ้น (Duncan & Niedereche, 1974)
สวนกฎที่ผูพูดคนปจจุบันดําเนินการพูดตอไป
ผูพูดอาจใชถอยคําที่ยังไม
สมบูรณ (utterance incompletor) เชน การใช "but" "and" "however" หรือการใชดัชนีที่
แสดงความไมสมบูรณของผลัด (incompletion marker) เชน "if" "since" หรือการใชประโยค
ยอยรอง อยางไรก็ตาม ยังไมมีเครื่องมือใดที่สามารถยืนยันไดวาผูพูดจะรักษาผลัดของตนได แต
ผูพูดก็สามารถปฏิเสธการแทรกของผูอื่น โดยการพูดเสียงดังขึ้น เร็วขึ้น หรือพูดดวยเสียงที่สูงขึ้น
(Coulthard, 1977)
13. หนวยยอยในผลัด (turn-constructional units: TCU) ประกอบดวย
ประโยค อนุพากย วลี และคํา ที่มีคุณสมบัติทางวากยสัมพันธ และสิ่งเหลานี้สามารถใชในการ
แสดงความสมบูรณ (projectability) ของหนวยยอยในผลัดได และคุณสมบัติทางวากยสัมพันธ
ก็เปนแกนกลางในการใหคําจํากัดความหนวยยอยในผลัดดวย สวนการเขาใจในเรื่องของการเปลง
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เสียง (sound production) เชน ในเรื่องของสัทวิทยา ทํานองเสียง เปนตน ก็เปนสวนสําคัญใน
กระบวนการรับผลัด เชน การแยกเสียง "what" ที่เปนคําถาม และการเริ่มของประโยค หรืออนุ
พากย หรือวลี ซึ่งเกี่ยวกับดานวากยสัมพันธ ที่ไมใชดานทํานองเสียง
14. การสนทนาจะมีการพูดแกไข (repair) ซึ่งมักทําใหเกิดปญหาในการรับ
ผลัด เชน การพูดแทรกโดยใช Excuse me หรือการพูดอีกครั้ง (false starts) ที่จะทําใหเกิด
การพูดซ้ํา
จากการศึกษาการมอบผลัดของแซคสและคณะ (Sacks et al., 1974) ผูวิจัยได
นํามาเปนหลักในการพิจารณาหากลวิธีมอบผลัดในการสนทนาในหองสนทนา
นอกจากนั้น
ผูวิจัยยังพิจารณาเกณฑของกลวิธีมอบผลัดจากงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการมอบผลัดในการสื่อสาร
ผานคอมพิวเตอร ซึ่งมีรายละเอียดในหัวขอถัดไป
2.4.2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวกับการมอบผลัดในการสื่อสารผานคอมพิวเตอร
ผูวิจัยไดทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการรับผลัดและการมอบผลัดที่เกิดขึ้นในการ
สื่อสารผานคอมพิวเตอร เพื่อใชเปนแนวทางในการพิจารณาหลักเกณฑของกลวิธีมอบผลัดในหอง
สนทนา โดยมีรายละเอียดดังนี้
เมอเรย (Murray, 1989) ศึกษาการรับผลัดในการสนทนาทางคอมพิวเตอร
(turn-taking in computer conversation) เมอเรยไดทําการสังเกตการสนทนาทางอินเทอรเน็ต
ของผูเชี่ยวชาญทางดานวิทยาศาสตรคอมพิวเตอรคนหนึ่ง ซึ่งเมอเรยเรียกวาปเตอร (Peter) เปน
เวลา 3 สัปดาห และมีการสัมภาษณ ใชแบบสอบถามในการศึกษา เมอเรยคนพบลักษณะการ
สนทนา 6 ลักษณะ ที่เกิดขึ้นในการสนทนาของปเตอร ไดแก 1) กอนที่จะไดรับคําตอบใน
คําถามแรกของผูสงสาร ผูสงสารอาจจะทําการถามคําถามอื่นตอไป 2) ผูรับสารสามารถไมตอบ
คําถามของผูสงสารก็ได 3) คูถอยคําอาจถูกขอความของผูอื่นแทรกไดตลอดเวลา 4) ไมมีคู
ถอยคําที่เปดและปดการสนทนาอยางชัดเจน 5) การเรียกชื่อไมนับเปนกลวิธีมอบผลัด และ 6)
การถามย้ํา (tag questions) ไมไดทําหนาที่ในการออกจากผลัดหรือสงผลัดใหผูอื่นเหมือนกับ
การสนทนาที่เห็นหนากัน
จากสิ่งที่พบทําใหเมอเรยสรุปวางานวิจัยในเรื่องการรับผลัดของแซคสและคณะ
ไมเพียงพอในการอธิบายเรื่องผลัดที่เกิดขึ้นในการสื่อสารผานคอมพิวเตอร เนื่องจากผูรวมสนทนา
สามารถพูดในเวลาเดียวกันได จึงไมมีความจําเปนที่จะมีกลวิธีมอบผลัดในการสนทนาอยางที่
แซคสและคณะไดอธิบายไว นอกจากนั้น การที่เมอเรยกลาววาการเรียกชื่อมิไดเปนกลวิธีในการ
มอบผลัดเหมือนกับการสนทนาที่เห็นหนากัน เนื่องจากเมอเรยศึกษาการสนทนาของปเตอร ซึ่ง
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สนทนากับเพื่อนเพียงคนเดียวเทานั้น การเรียกชื่อจึงไมจําเปนนัก เพราะผูรวมสนทนามีเพียงสอง
คน จึงทําใหไมเกิดความสับสนในการพูดเหมือนกับการสนทนาในหองสนทนาที่มีผูรวมสนทนา
เปนจํานวนมาก หนาจอคอมพิวเตอรจะปรากฏชื่อและขอความของผูรวมสนทนาหลายคน ทําให
ยากแกการคนหาผลัดของผูที่เราสนทนาดวย และผูสนทนา 1 คน ก็มิไดพูดกับคนคนเดียวเสมอ
ไป ผูสนทนาคนหนึ่งสามารถพูดกับคนหลายคนไดในเวลาเดียวกัน การเรียกชื่อในหองสนทนาจึง
มีบทบาทสําคัญในการสนทนาในหองสนทนา ดังจะเห็นไดในงานวิจัยของลันสฟอรด (Lunsford,
1996) และเชอรนี่ (Cherny, 1999) ซึ่งจะกลาวตอไป นอกจากนั้น จะเห็นไดวาลักษณะการ
สนทนาที่เมอเรยคนพบวากอนที่จะไดรับคําตอบในคําถามแรกของผูสงสาร ผูสงสารอาจจะทําการ
ถามคําถามอื่นตอไป นั่นเปนเพราะวาการสนทนาที่เกิดขึ้นเปนการสนทนาที่มีการสงขอมูลแบบ
ทางเดียวดังที่แฮริ่ง (Herring, 2001) ไดกลาวไว และการที่ไมมีการเปดและการปดการสนทนา
อยางชัดเจน
เนื่องจากการสนทนาในหองสนทนาไมสามารถบอกการเปดและปดการสนทนา
ดังที่ เชคกลอฟ (Schegloff, 1968) ไดกลาววาการเปดการสนทนาประกอบดวย 4 ขั้นตอน
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) เพื่อปดการสนทนาในเรื่องที่พูด และผูรับอาจตอบ
ขอบคุณ แลวตามดวยตกลง (okay) อีกครั้ง และการพูดครั้งสุดทาย คือ บอกลา (Levinson,
1983)
จากขอมูลที่ผูวิจัยไดทําการศึกษาพบเชนเดียวกับเมอเรยที่กลาววาไมมีการเปด
การสนทนาที่ชัดเจน เนื่องจากผูสนทนาในหองสนทนาบางครั้งก็มิไดกลาวทักทาย "สวัสดี" ใน
การเปดการสนทนา แตจะกลาววา "ใครวางบาง" "เหงาจัง" "มีใครอยากคุยกับผมบาง" และการ
บอกชื่อก็อาจจะเกิดเมื่อผูสนทนาพูดกันไปสักพักแลว เปนตน สวนการปดการสนทนาอาจมี
ลักษณะคลายกับที่เลวินสัน (Levinson, 1983) กลาวเปนบางครั้ง คือ มีการนัดวาจะเขาหอง
สนทนาอีกเมื่อไร ซึ่งอาจจะตกลงกันไดหรือไมไดก็ได หรือผูสนทนาอาจจะกลาวเพียงแค "กลับ
กอนนะ" "เย็นแลวกลับละ" "แมเรียกแลวไปนะ" ก็ได ดังนั้น การเปดและการปดการสนทนาใน
หองสนทนาจึงมีรูปแบบที่ไมชัดเจน
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ลันสฟอรด (Lunsford, 1996) ศึกษาระบบผลัดในการสนทนาในไออารซี (IRC)
โดยเปรียบเทียบกับระบบผลัดในการสนทนาของแซคสและคณะ (Sacks et al., 1974) พบวาใน
ไออารซี จะมีการเปลี่ยนผูสนทนาเหมือนกับการสนทนาที่เห็นหนากัน สวนเรื่องขนาดของผลัดใน
ไออารซีจะมีการกําหนดวาในหนึ่งผลัดสามารถพิมพตัวอักษรไดไมเกิน 100 ตัวอักษร11 ซึ่ง
แตกตางจากการสนทนาในชีวิตประจําวันที่ไมมีการจํากัดขนาดของผลัด และการเรียงลําดับของ
ผลัดในไออารซีก็แตกตางจากการสนทนาที่เห็นหนากัน
เพราะทุกคนในหองสนทนามีสิทธิ์ที่จะ
เลือกตนเองในการพูดไดตลอดเวลา ทุกคนมีสิทธิเทาเทียมกัน นอกจากนั้น ในการเปลี่ยนผลัดใน
ไออารซีจะเกิดชองวาง (gap) ซึ่งแตกตางจากที่แซคสและคณะ (Sacks et al., 1974) คนพบวา
การเปลี่ยนผลัดจะไมเกิดชองวาง ถาเปนไปตามกฎทั้ง 3 ขอ ลันสฟอรดพบวาในไออารซีมี
ชองวาง 2 แบบ ไดแก ชองวางระหวางถอยคํา กลาวคือ ชองวางที่เกิดขึ้นจากการพิมพชาและ
การอานชาของผูรวมสนทนาทําใหเกิดชองวางในการโตตอบ และชองวางแบบที่สอง คือ ชองวาง
ที่เกิดจากการแทรกของขอความของผูอื่น ทําใหเกิดชองวางระหวางคูถอยคํา ลันสฟอรดกลาววา
ชองวางเหลานี้จะทําใหการสนทนาไมตอเนื่องกัน สวนในเรื่องของการมอบผลัด ลันสฟอรดกลาว
วาการสนทนาในไออารซีมีกลวิธีมอบผลัดที่แตกตางจากการสนทนาที่เห็นหนากัน อยางไรก็ตาม
กลวิธีมอบผลัดในหองสนทนาก็ยังคลายกับการสนทนาในชีวิตประจําวัน
เนื่องจากเปนการ
เรียกรองการโตตอบจากผูพูดอีกฝายหนึ่ง 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" เชอรนี่ (Cherny, 1999) กลาววาการสนทนาในหองสนทนาจะมีผู
รวมสนทนาเปนจํานวนมาก ดังนั้น การเรียกชื่อจึงเปนสิ่งสําคัญมากในการสื่อสารประเภทนี้
2. ผูพูดมอบผลัด โดยการเรียกทุกคนในหองสนทนา เชน
(71) NAA4EVER: age/sex check
Kniveton:
11

Hello S!

การศึกษาของลันสฟอรดในขณะนั้น การพิมพขอความถูกจํากัดใหไมเกิน 100 ตัวอักษร ตอหนึง่ ขอความ
ซึ่งในปจจุบันอาจมีการเปลี่ยนแปลงแลว
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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
นอกจากนั้น ยังมี Cordelia0 ที่ทักทายทุกคนในหองสนทนา 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
สนทนาโตตอบในสิ่งที่ตนถาม
ลันสฟอรดสรุปงานวิจัยของเขาวาความแตกตางในระบบผลัดที่พบระหวางการ
สนทนาที่เห็นหนากับการสนทนาในไออารซีเกิดขึ้น เนื่องจากจุดประสงคของการมอบผลัดตางกัน
แซคสและคณะ (Sacks et al., 1974) อธิบายการมอบผลัดวาเมื่อไรผลัดจะถูกสงและสงถึงใคร
แตระบบผลัดในไออารซีมีรูปแบบการมอบผลัดที่วาผูรวมสนทนาจะสามารถใชผลัดของพวกเขาได
อยางไร ลันสฟอรดคิดวาผูรวมสนทนาในไออารซีไมไดคิดเกี่ยวกับเมื่อไรที่พวกเขาจะตอบ แตพวก
เขาคิดวาพวกเขาจะมีสวนรวมในการสนทนาไดอยางไร ผูรวมสนทนาสามารถที่จะพูด ถาม
คําถาม โตตอบคําถาม หรือแสดงความคิดเห็นตอใครก็ไดตลอดเวลา ดังนั้น การพิจารณาวา
เมื่อไร (when) ที่พวกเขาจะใชผลัดของตน จึงไมสําคัญเทาพวกเขาจะใชผลัดของตนเองอยางไร
(how) และนี่ก็เปนอีกสาเหตุหนึ่งที่ลันสฟอรดคิดวาผูรวมสนทนาจะเลือกตนเองในการพูดในการ
สนทนาในไออารซี ซึ่งการสรุปดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัยของแอนเดอรสัน เบียรด และวอล
เธอร (Anderson, Beard, and Walther, 2003) ซึ่งศึกษาการรับผลัดในการสนทนาที่มีการสง
ขอมูลเปนแบบสองทางในการสื่อสารผานคอมพิวเตอร โดยทําการศึกษานักศึกษา 3 คน แอน
เดอรสัน เบียรด และวอลเธอรไดใหงานที่ตองมีการแกไขปญหากับนักศึกษา และใหพวกเขา
อภิปรายกัน โดยใชระบบแว็กซ (VAX) ซึ่งเปนระบบที่นักศึกษาสามารถโตตอบไดทันทีทันใด
การสงขอความเปนแบบสองทาง กลาวคือ ทั้งผูสงสารและผูรับสารจะสามารถเห็นการพิมพของ
ทั้งสองฝายตลอดเวลาทุกตัวอักษร นอกจากนั้น ยังมีการบันทึกเทป เพื่อดูการปฏิสัมพันธของ
นักศึกษาเหลานั้นดวย ผลของการศึกษาพบวาผูรวมสนทนามีแนวโนมที่จะเลือกตนเองในการพูด
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ซึ่งทําใหเกิดการพูดซอนกันขึ้น12 (overlap) ผูรวมสนทนาจะใชการหยุด (pause) เปนเสมือน
สัญญาณ (cue) เพื่อเปนการเลือกตนเองในการพูด หรือเปนการอนุญาตใหผูอื่นรับผลัดตอไปได
นอกจากนั้น การหยุดยังทําใหผูสนทนามีเวลาในการตีความ (decode) ขอความอื่นๆ อีกดวย
อยางไรก็ตาม ผลของวิเคราะหของลันสฟอรดกับแอนเดอรสัน เบียรด และวอล
เธอรเกี่ยวกับผูสนทนาเลือกตนเองในการพูดขัดแยงกับผลงานวิจัยของศิริพร ปญญาเมธีกุลและแฮ
ริ่ง (Panyametheekul & Herring, 2003) ซึ่งใชขอมูลที่เปนการสนทนาในหองสนทนา ที่เปนการ
สงสารแบบทางเดียว ศิริพรและแฮริ่งพบวาถึงแมวาทุกคนในหองสนทนาจะมีสิทธิ์ในการที่จะเลือก
ตนเองในการพูดเมื่อไรก็ไดนั้น
แตผูสนทนาสวนใหญก็ยังเลือกที่จะใชกลวิธีการเรียกชื่อในการ
มอบผลัดซึ่งเปนกลวิธีที่ผูพูดเลือกผูพูดคนถัดไป ซึ่งสอดคลองกับที่แซคสและคณะไดกลาวไววา
เปนกฎการมอบผลัดที่จะเกิดขึ้นกอนกฎขอ 2 ผูพูดเลือกตนเองในการพูด และขอ 3 ผูพูด
ดําเนินการพูดตอไป
เหตุผลที่งานวิจัยนี้ใหผลตางจากการศึกษาของแอนเดอรสัน เบียรด และวอลเธอร
อาจเนื่องมาจากขอมูลที่เก็บมีลักษณะการสงขอมูลตางกัน
และจุดมุงหมายในการสนทนาก็
ตางกัน กลาวคือ งานวิจัยของแอนเดอรสัน เบียรด และวอลเธอรมุงเพื่อใหนักศึกษาแกไขปญหา
และเปนการอภิปรายกัน จึงทําใหทุกคนพยายามที่จะแสดงความคิดเห็นของตน โดยการเลือก
ตนเองในการพูด และการสงขอมูลยังเปนแบบสองทาง ทําใหผูรวมสนทนาทุกคนสามารถเห็น
ความคิดเห็นของทุกคนไดโดยทันที ซึ่งตางจากขอมูลที่ศิริพรและแฮริ่งใชที่เปนการสนทนาในหอง
สนทนา จุดมุงหมายเพื่อสรางความสนิทสนมและสรางความเปนกันเอง ดังนั้น การเลือกตนเอง
ในการพูดอยูตลอดเวลา อาจทําใหผูสนทนาคนอื่นไมตองการพูดดวย และการสงขอมูลก็เปน
แบบทางเดียว คือ ผูรับสารจะทราบวาอีกฝายสงขอความมาหาตนหรือยัง ผูรับสารตองรอ
จนกระทั่งผูสงสารเขียนขอความทั้งหมดจนเสร็จแลวทําการสง และจากผลการวิจัยของศิริพรและ
แฮริ่งยังพบอีกวาถาผูสนทนาใชกลวิธีเลือกตนเองในการพูด ผลก็คือ จะไมคอยมีผูโตตอบ
ขอความนั้น เนื่องจากเปนการพูดแทรกในการสนทนาของผูอื่น
สวนการศึกษาของลันสฟอรดซึ่งใชขอมูลประเภทเดียวกันกับงานวิจัยของศิริพร
และแฮริ่ง ลันสฟอรดมองในแงที่วาระบบผลัดในไออารซี ผูรวมสนทนาจะมองวาพวกเขาจะ
สามารถใชผลัดของพวกเขาไดอยางไร ลันสฟอรดคํานึงในเรื่องของทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการพูด
วาทุกคนสามารถพูด ถาม หรือพูดแทรกเขาไปในการพูดของผูอื่นไดตลอดเวลา แตจากการวิจัย
12

การสงขอมูลแบบทางเดียวจะไมสามารถเห็นการพูดซอนกันของผูรวมสนทนาได
เนื่องจากผูรับสารจะ
สามารถเห็นขอความได ถาผูสงสารเขียนขอความเสร็จแลวกดสงขอความ และขอความของผูรว มสนทนาทุก
คนยังถูกเรียงลําดับการสนทนาโดยระบบ จึงทําใหไมเห็นการพูดซอนเหมือนกับการสงขอมูลแบบสองทางที่ผู
รวมสนทนาสามารถเห็นขอความของทั้งสองฝายตลอดเวลา
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ของศิริพรและแฮริ่งเห็นวาถาในกรณีของการพูดแทรกในการสนทนาของผูอื่น ผูสนทนาดังกลาว
มักจะไมไดรับการโตตอบจากอีกฝาย และในการเลือกตนเองในการพูดของผูสนทนาสวนใหญก็
มักจะมีการเรียกชื่อของผูที่ตนตองการพูดดวย ดังนั้น นี่จึงเปนสาเหตุที่สําคัญวาทําไมงานวิจัย
ของศิริพรและแฮริ่งจึงสรุปวาผูพูดยังคงใชกลวิธีการเลือกผูพูดคนถัดไป โดยการเรียกชื่อ ถึงแมวา
ผูสนทนาในหองสนทนาจะมีสิทธิ์ที่จะเลือกตนเองในการพูดไดตลอดเวลาที่ตนตองการ
นอกจากงานวิจัยของลันสฟอรดที่ทําการเปรียบเทียบระบบผลัดในไออารซีกับ
ระบบผลัดที่แซคสและคณะ (Sacks et al., 1974) ไดเสนอไว ยังมีงานวิจัยของเชอรนี่ (Cherny,
1999) ที่ทําการศึกษาระบบผลัดในการสนทนาที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน ซึ่งเรียกวามัด13 (MUDs)
โดยเปรียบเทียบกับระบบผลัดที่แซคสและคณะ (Sacks et al., 1974) ไดศึกษาไว ดังจะเห็นได
จากตารางที่ 2.6
ตารางที่ 2.6 เปรียบเทียบระบบผลัดในการสนทนาที่เห็นหนากันของแซคสและคณะ (Sacks et
al., 1974) กับระบบผลัดที่เกิดขึ้นในมัดที่ศึกษาโดยเชอรนี่ (Cherny, 1999)
ระบบผลัดในการสนทนาของ
แซคสและคณะ
1. การเปลี่ยนผูพูดในการสนทนา

การสนทนาที่เห็นหนากัน

การสนทนาที่เกิดขึ้นในมัด

!

!

2. ในแตละผลัดการสนทนาจะมีผู
พูดเพียงคนเดียว
3. การมีผูพดู มากกวา 1 คน
สามารถเกิดขึ้นได ใน 1 ผลัด
ซึ่งจะทําใหเกิดการพูดซอนกัน

!

!

!

ไมปรากฏ เพราะจะไมเกิดการพูด
ซอนกันหรือการชิงผลัด
(ดังที่ได
กลาวไวแลวในขอจํากัดของระบบ
การทํางานของคอมพิวเตอร)
มีชองวางในการเปลีย่ นผลัดจากผูพูด
คนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง แตไมเกิด
การพูดซอนกัน

4. การเปลี่ ย นผลั ด สามารถ มีชองวางในการเปลีย่ นผลัดจาก
เปลี่ ย นโดยไม ต อ งมี ช อ งว า ง ผูพดู คนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง
(gap) และการพูดซอนกัน
หรืออาจจะไมมีชองวางและการ
ชิงผลัดก็ได ถาเปนไปตามกฎ
ขอ 1-3 (ดังที่ไดกลาวไวแลว)

13

มัดเปนเกมแฟนตาซีหรือเกมผจญภัยซึ่งอยูบนอินเทอรเน็ต การเขาไปในมัดสามารถเขาผานเทลเน็ต (telnet)
หรือจากเครือขายของมัด ซึ่งสามารถดาวนโหลดฟรีไดจากเว็บ (Herring, 2002) เกมการเลนสามารถมีผูรวม
เลนไดครั้งละหลายคน เกมนี้เปนเกมแบบตัวหนังสือ กลาวคือ ผูเลนสามารถสงขอความระหวางกันได และ
เมื่อผูเลนปอนคําสั่ง WHO เขาไป ผูเลนจะไดรับรายการของตัวละครในหองดังกลาว ซึ่งผูเลนสามารถกําหนด
บทบาทของตนเองได (role-playing) วาตองการเลนเปนตัวอะไรในเกมนั้น (ยืน ภูวรวรรณ, 2545)
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ระบบผลัดในการสนทนาของ
การสนทนาที่เห็นหนากัน
แซคสและคณะ
!
5. การเรียงลําดับของผลัดอาจไม
เฉพาะเจาะจง
แตมีความ
หลากหลายได
!
6. ขนาดของผลัดสามารถยาว
หรือสั้นก็ได
!
7. ความยาวของการสนทนาไมได
มีการกําหนดลวงหนา
!
8. การสนทนาจะไมมีการกําหนด
เนื้อหาการพูดลวงหนา
!
9. การแจกจ า ยผลั ด ไม มี ก าร
กําหนดลวงหนา
!
10. จํานวนผูรวมสนทนาสามารถ
มีไดหลากหลาย
11. การสนทนาสามารถที่จะพูด ! ความไมตอเนื่องเกิดจากการ
ไดอยางตอเนื่องหรือไมตอเนื่องก็ หยุดพูด
ได

การสนทนาที่เกิดขึ้นใน MUDs
!

!
!
!
! ไมไดมีการกําหนดผลัดในการพูด
แตไมไดเปนไปตามกฎขอ 1-3
!

12. มีก ารใช กลวิ ธีใ นการมอบ
ผลัด

!

13. ระบบรับผลัดมีหนวยยอยใน
ผลัด
14. การสนทนาจะมีการพูดแกไข
(repair)

!

! ความไมตอ เนื่องในการพูด เกิด
จากการแทรกของขอความระหวางคู
ถอยคําของผูรวมสนทนาคนอื่น
ไมไดเกิดจากการหยุดพูดของผูพูด
!
แตมีความแตกตางจากการ
สนทนาที่เห็นหนากัน เชน ไมมีการ
แสดงทาทางเปนสัญญาณวาจะสง
ผลัดให
!

!

!

จากตารางที่ 2.6 เชอรนี่ (Cherny, 1999) กลาววาระบบผลัดในการสนทนาที่
เห็นหนากันกับการสนทนาที่เกิดขึ้นในมัดมีทั้งความแตกตางกันและความคลายคลึงกัน อยางไรก็
ตาม ระบบผลัดที่ใชในการสนทนาที่เห็นหนากัน ไมเพียงพอในการศึกษาระบบผลัดในมัด
เนื่องจากการสนทนาในมัดไมสามารถโตตอบโดยทันที
และเปนการสนทนาที่ขาดการมองเห็น
ทาทางของผูรวมสนทนา การพูดแทรกและการพูดซอนก็ตางจากการสนทนาที่เห็นหนากัน ผูรวม
สนทนาไมจําเปนตองเจรจา เพื่อใหไดผลัด เนื่องจากผูสนทนาสามารถสรางหัวขอในการสนทนา
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ไดเอง ผูสนทนาสามารถปรับตัวใหเขากับสื่อประเภทนี้ได และเรียนรูที่จะสรางผลัดที่สั้น ซึ่ง
แตกตางจากการสนทนาที่เห็นหนากัน เพื่อเปนการรักษาการปฏิสัมพันธและแสดงใหเห็นถึงความ
มีสวนรวมในสิ่งแวดลอมเดียวกัน (co-presence)
สวนในเรื่องของการมอบผลัด เชอรนี่กลาววาการใชคูถอยคําก็เปนกลวิธีมอบ
ผลัดอีกวิธีหนึ่ง เชน ถาคูถอยคําสวนแรกเปนคําถาม นั่นก็แสดงใหเห็นวา ผูพูดคนปจจุบัน
ตองการใหผูพูดคนถัดไปพูดโดยการตอบคําถามนั้น
หรือผูพูดคนถัดไปอาจเลือกตนเองในการ
ตอบคําถามก็ได การมอบผลัดที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่เชอรนี่คนพบ คือ การเรียกชื่อ เชอรนี่
คิดวาการเรียกชื่อมีสวนชวยใหไดรับคําตอบจากอีกฝาย เชอรนี่มองวาการเรียกชื่อทําหนาที่เสมือน
การใชสายตา (eye contact) ในการมอบผลัดใหแกผูอื่น ซึ่งตรงขามกับที่เมอเรย (Murray,
1989) ศึกษา เนื่องจากเมอเรยศึกษาการสนทนาของปเตอรกับเพื่อนเทานั้น จึงอธิบายวาการ
เรียกชื่อมิไดเปนการบอกวาผูที่ถูกเรียกจะเปนผูพูดคนตอไป
แตการเรียกชื่อบอกใหทราบถึง
บทบาทของอีกฝาย เมอเรยอธิบายเหตุผลดวยตัวอยาง คือ ปเตอรเรียกชื่อเท็ดในการขอรองให
เท็ดชวยแกไขโปรแกรมของเขา ซึ่งเขาขอรองโดยเริ่มจากการใชคําวา "please" และจบดวยคําวา
"thanks" แสดงใหเห็นวาเขาขอรองเท็ด โดยเห็นวาเท็ดเปนเพื่อนและผูรวมงานมากกวาที่จะคิดวา
ตนเองเปนผูจัดการ นอกจากนั้น เชอรนี่ยังคนพบวาผูสนทนาจะเลือกตนเองในการพูด โดยการ
ใชดัชนีเริ่มผลัด (appositional beginnings) เหมือนกับการสนทนาที่เห็นหนากัน เชน "well"
"but" "and" "so" ผูสนทนาใชคําเหลานี้เปนเสมือนการพูดนํากอนที่จะพูดตอไป (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" เปนการเริ่ม เพื่อแสดงใหทราบวาจะมีคําพูดตอมาในบรรทัดที่ 3
จากการศึกษาการมอบผลัดในการสื่อสารผานคอมพิวเตอรพบวาการเรียกชื่อเปน
กลวิธีที่สําคัญมากในการสนทนาในหองสนทนา นอกจากนั้น ยังมีการพิจารณาเรื่องของคูถอยคํา
ชวยในการศึกษาการมอบผลัด ซึ่งงานวิจัยเหลานี้จะชวยในการพิจารณาหาเกณฑของกลวิธีมอบ
ผลัดในงานวิทยานิพนธนี้ แตอยางไรก็ตาม การศึกษาความตอเนื่องของปฏิสัมพันธในหอง
สนทนาการพิจารณาเรื่องของการเชื่อมโยงความและการมอบผลัดยังไมเพียงพอที่จะทําใหเห็น
ความเชื่อมโยงหรือความหมายของขอความ เนื่องจากการเชื่อมโยงความเปนการศึกษาที่ทําให
เห็นความสัมพันธของขอความในดานวากยสัมพันธ
กลาวคือ
มีการใชรูปภาษาแสดงการ
เชื่อมโยงความ
สวนการมอบผลัดทําใหเห็นความเชื่อมโยงความของขอความในแงของการ
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ปฏิสัมพันธ ผูวิจัยจึงศึกษาความเกี่ยวของของเรื่องสนทนาดวย เนื่องจากเปนการศึกษาใน
ทางดานความหมาย (Schiffrin, 1987) เพื่อชวยใหเขาใจความหมายของขอความไดอยางถูกตอง
โดยผูวิจัยจะกลาวถึงความเกี่ยวของของเรื่องที่สนทนาของไกรซ (Grice, 1975) ซึ่งเปนกฎยอยใน
หลักการในการใหความรวมในการสนทนา (Co-operative Principle: CP) และกลาวถึงงานวิจัย
ที่เกี่ยวของกับการศึกษาความเกี่ยวของของเรื่องที่สนทนา
2.4.3 ความเกี่ยวของของเรื่องที่สนทนา (relevance)
ความเกี่ยวของของเรื่องที่สนทนามาจากการศึกษาของไกรซ (Grice, 1975) ซึ่ง
ศึกษาเกี่ยวกับ หลักการในการใหความรวมมือในการสนทนา (Co-operative Principle: CP)
โดยความเกี่ยวของของเรื่องที่สนทนาเปนหนึ่งในสี่กฎ ไดแก 1) ผูพูดควรพูดสิ่งที่เปนความจริง
(maxim of quality) 2) พูดในสิ่งที่เกี่ยวของ (maxim of relation) 3) พูดอยางชัดเจน (maxim of
manner) และ 4) พูดโดยใหขอมูลที่เพียงพอแกความเขาใจ (maxim of quantity) ไกรซเชื่อวาผู
สนทนาจะใชกฎเหลานี้ในการสนทนา และกฎเหลานี้สําหรับไกรซเปนแนวเหตุผลที่ผูพูดและผูฟง
ยึดปฏิบัติ (หรือไมปฏิบัติในบางกรณี) ซึ่งไมเพียงแตเกี่ยวของกับพฤติกรรมการใชภาษาเทานั้น แต
ยังเกี่ยวของกับพฤติกรรมทางสังคมแบบอื่นดวย มอรแกน (Morgan, 1977 อางใน กฤษดาวรรณ
หงศลดารมภ, 2542) สรุปวากฎเหลานี้หากมองจากมุมมองของผูพูด คือ กฎที่ชวยในการ
เลือกสรรถอยคําที่จะทําใหเจตนาที่ตองการจะสื่อชัดเจน และหากมองจากมุมมองของผูฟง คือ
กฎที่ชวยในการอนุมานเกี่ยวกับเจตนาของผูพูด
หลักการในการใหความรวมมือในการสนทนา (Grice, 1975) มีสาระดังนี้
"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 “ทําใหการสนทนาของคุณตรงตามที่ตองการ ในเวลาที่เหมาะสม โดย
เปนไปตามความประสงคที่คูสนทนายอมรับหรือตามทิศทางของการโตตอบที่คุณกําลังดําเนินอยู”
ในหลักการนี้ประกอบดวยกฎใหญ (maxims) และกฎยอย (submaxims) ที่
เกี่ยวของกับการสนทนา (Grice, 1975) ดังนี้
1. กฎดานคุณภาพ (maxim of quality)
"พยายามทําใหการสนทนาถูกตองตามความเปนจริง”
1.1 ไมกลาวในสิ่งที่คุณเชื่อวาผิด
1.2 ไมกลาวในสิ่งที่คุณขาดหลักฐาน
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กฎดานคุณภาพเปนกฎที่วาดวยความจริงใจเปนหลัก ผูรวมสนทนาจะตองพูดแต
สิ่งที่เปนความจริง ไกรซกลาววา กฎดานคุณภาพเปนกฎที่สําคัญที่สุด เพราะเปนพื้นฐานของกฎ
อื่น และโดยปกติเราจะไมคิดวาคูสนทนากับเราพูดโกหก
2. กฎดานปริมาณ (maxim of quantity)
2.1 ใหขอมูลเทาที่จําเปน
2.2 อยาใหขอมูลเกินความจําเปน
3. กฎดานความเกี่ยวของ (maxim of relevance)
“พูดแตสิ่งที่เกี่ยวของกับหัวขอที่กําลังพูดคุยหรือพูดใหตรงประเด็น”
4. กฎดานลักษณะ (maxim of manner)
“พูดใหชัดเจน”
4.1 หลีกเลี่ยงคําพูดที่คลุมเครือ
4.2 หลีกเลี่ยงคําพูดที่กํากวม
4.3 พูดใหสั้นและกระชับ
4.4 เรียงลําดับ
อยางไรก็ตาม ในธรรมชาติของภาษาไมมีใครทําตามหลักการดังกลาวเสมอไป
บอยครั้งที่ผูพูดพูดขัดกับหลักการ แตผูฟงก็ยังเขาใจที่ผูพูดพูด เปนเพราะวาผูฟงคิดวาผูพูดยัง
ปฏิบัติตามหลักการในการสนทนาอยู นั่นคือ พยายามที่จะตีความหมายใหเปนไปตามหลักการ
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
การพูดที่ละเมิดกฎดานปริมาณและกฎดานความเกี่ยวของ เพราะ B ไมไดใหขอมูลที่เพียงพอ
และไมไดเกี่ยวของกับคําถามของ A เลย แตถาพิจารณาในระดับลึก เราตองพิจารณาความ
เกี่ยวของระหวางสถานที่ที่ Bill อยู กับสถานที่ที่รถสีเหลืองยี่หอ VW อยู และถารถคันนี้เปน
ของ Bill ก็เปนไปไดวาเขาจะอยูบานของ Sue เพราะฉะนั้นตัวอยางนี้จึงไมถือวาละเมิดหลักการ
ในการใหความรวมมือในการสนทนา เพียงแตวา B ไมตอบตรงไปตรงมาเทานั้น (Levinson
1983)
ในงานวิทยานิพนธนี้
ผูวิจัยใชกฎดานความเกี่ยวของในการวิเคราะหความ
เกี่ยวของของเรื่องสนทนา ซึ่งสามารถอนุมานไดจากความหมายวาผูสนทนาพูดเรื่องเดียวกันอยู
หรือไม เชน
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(75)

Husband : Where are the car keys?
Wife : They’re on the table in the hall.

จากตัวอยาง (75)
บทสนทนานี้ภรรยาตอบคําถามของสามีไดอยางชัดเจน
(manner) ตรงตามความเปนจริง (quality) ใหขอมูลที่ครบถวน (quantity) และตอบตรงคําถาม
(relation) เธอตอบไดอยางกระชับวาเธอหมายถึงอะไร ขอมูลไมมากหรือนอยจนเกินไป ไมตอง
ใชการอนุมานชวยในการตีความ กลาวคือ ไมตองแยกความแตกตางระหวางสิ่งที่เธอพูดกับสิ่งที่
เธอหมายความถึง (Thomas, 1995) ซึ่งตัวอยางนี้ไกรซเรียกวาเปนการสนทนาที่รักษากฎ
(observing the maxims)
อยางไรก็ตาม ไกรซ (Grice, 1975) กลาววาผูพูดไมไดปฏิบัติตามกฎ (nonobservance of the maxims) เสมอไปทุกครั้ง ไกรซไดแบงวิธีการที่ผูพูดไมไดปฏิบัติตามกฎ
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) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. การทากฎ (flouting a maxim) โดยแบงเปนการทากฎดานคุณภาพ การทา
กฎดานปริมาณ การทากฎดานความเกี่ยวของ และการทากฎดานลักษณะ
ตัวอยางการทากฎดานความเกี่ยวของ เกิดขึ้นเมื่อผูพูดพูดในสิ่งที่ไมตรงกับหัวขอ
ที่สนทนากันอยู ไกรซ (Grice, 1975) กลาววาการทากฎดานความเกี่ยวของในการสนทนาเกิดขึ้น
ไมบอยนัก
(76) A: Mrs. X is an old bag.
B: The weather has been quite delightful this summer, hasn’t it?

หลังจากที่ A ถามเสร็จ เกิดความเงียบขึ้นชวงขณะ แลว B ก็ตอบในเรื่องที่
ไมไดเกี่ยวของกับที่ A พูดเลย ซึ่ง B อาจคิดวาเรื่องที่ A กลาวเปนเรื่องที่ไมนาโตเถียงกันหรือ
อาจจะเปนเรื่องที่เจาะจงเกินไป B จึงพูดเรื่องอื่นแทน ซึ่งเปนการทากฎดานความเกี่ยวของ
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 ที่ตอบวาเธอไมไดมีผูชายคนอื่นนั้นเปนความจริง แตไม
เปนความจริงทั้งหมด เพราะเธอมีผูหญิงคนอื่นตางหาก ตัวอยางนี้เปนการละเมิดกฎดานปริมาณ
เพราะทําใหการอนุมานผิดไป (misleading implicature) วา Alice ไมไดมีคนอื่นเลย ทั้งๆ ที่
จริงๆ แลวไมใช อยางไรก็ตาม ไมมีหลักการใดที่จะบอกไดวาการอนุมานนั้นเปนความจริงหรือไม
3. การฝาฝนกฎ (infringing a maxim)
กฎขอนี้เกิดจากผูพูดที่ไมไดมีความตั้งใจที่จะทําใหเกิดความหมายจากการ
อนุมาน (implicature) เชน เกิดจากคนที่ไมสามารถใชภาษาไดอยางคลองแคลว เชน เด็ก
ผูเรียนภาษาตางประเทศ
หรือเกิดจากคนที่มีความสามารถในการใชภาษานอยลง
อัน
เนื่องมาจากเมาเหลา ตื่นเตน เปนโรคประสาท (Thomas, 1995) เปนตน
4. การไมปฏิบัติตามกฎ (opting out of a maxim)
กฎขอนี้เกิดจากการที่ผูพูดไมเต็มใจที่จะปฏิบัติตามกฎ หรือผูพูดหลีกเลี่ยงการ
ตีความหมายโดยการอนุมานที่ผิด หรือผูพูดพยายามหลีกเลี่ยงที่จะไมทําใหเกิดความไมรวมมือใน
การสนทนา เชน นักหนังสือพิมพที่ปฏิเสธการใหขอมูล หรือตํารวจปฏิเสธการบอกรายชื่อของ
ผูเคราะหราย (Thomas, 1995) ดังตัวอยาง
(78) Ruth Rendell นักเขียนนิยายอาชญากรรมชื่อดังกําลังใหสัมภาษณเกี่ยวกับสามีของเธอ
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 เพราะสิ่งที่พูดจะมีผลตอสามีของเธอ
เธอจึงไมบอกในสิ่งที่ Anthony Clare ถาม ถึงแมวาเธอจะทราบคําตอบก็ตาม ดังนั้น จึงทําให
เกิดการไมปฏิบัติตามกฎ
ในงานวิทยานิพนธนี้ ผูวิจัยไดใชเกณฑการศึกษาของแฮริ่ง (Herring, 2002)
เนื่องจากแฮริ่งไดศึกษาความเกี่ยวของของเรื่องที่สนทนาในการสื่อสารผานคอมพิวเตอร ซึ่งเหมาะ
กับการศึกษาในงานวิทยานิพนธนี้ที่เปนการสนทนาที่เกิดขึ้นในหองสนทนา เกณฑที่แฮริ่งใชเปน
การดัดแปลงจากการศึกษาหลักการในการใหความรวมมือในการสนทนาของไกรซ (Grice, 1975)
โดยเกณฑที่ใ ช จะเรีย งลําดั บจากการโต ตอบที่ เ กี่ยวข องกั บเรื่ องที่ ส นทนามากที่ สุ ดไปจนถึ ง ไม
เกี่ยวของกับเรื่องที่สนทนา ซึ่งประกอบดวยเกณฑทั้งหมด 6 ประเภท ไดแก
1) การรักษากฎ (observation of relevance: R114) คือ การตอบที่ตรงกับเรื่อง
ที่สนทนา เชน
(79) ก: "บานของเธออยูแถวไหน"
ข: "แถวสาทร"

2) การทากฎ (flouting of relevance: R2) คือ การตอบที่ไมตรงกับเรื่องที่
สนทนา แตผูพูดก็เขาใจไดวาผูฟงตอบตรงกับเรื่องที่สนทนา เชน
(80) ก: "บานของเธออยูแถวไหน"
ข: "ฉันจะไปรับเธอเอง"

จากตัวอยาง (80) ก สามารถเขาใจไดวา ก ไมจําเปนตองรูวาบานของ ข อยู
แถวไหน เพราะ ข จะไปรับเอง ก ไมจําเปนตองทราบเสนทางก็ได การตอบของ ข ถึงแมวาจะ
ไมตรงเรื่องที่สนทนาโดยตรง แตคนโดยทั่วไปก็สามารถเขาใจการสนทนาดังกลาวได และเขาใจ
วา ข ตอบคําถาม ก แลว
3) การละเมิดกฎโดยจงใจ (violation of relevance: R3) คือ การตอบที่ไมตรง
กับเรื่องที่สนทนา และผูสนทนาไมสามารถเขาใจไดโดยทันที เชน
(81) Q: "คุณอยูที่ไหน"15
A: "ถาคุณเรียกมันวาที่อยูนะ"

14
15

R ยอมาจาก Relevance หมายความถึง ความเกี่ยวของ
ผูวิจัยไดแปลมาจาก
Q: Where do you live?
A: If you call it living.
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คําตอบดังกลาวยากแกการตีความวาเกี่ยวของกับเรื่องที่สนทนา
แตการตอบ
ดังกลาวก็เกี่ยวของกับเรื่องที่สนทนา เพียงแตตองอาศัยเวลาในการตีความมากกวาการตีความใน
ขอ 2 ซึ่งสามารถตีความไดตางๆ เชน
- ฉันอาศัยอยูในที่ยากลําบาก
- ฉันเหมือนไมมีชีวิตอยู
- ฉันกําลังประสบกับความทุกข
4) การโตตอบที่ไมเกี่ยวของกับเรื่องที่สนทนาโดยจงใจ (violation of relevance
non-sequitur or loosened relevance - loosened coherence: IR416) คือ การโตตอบที่ไม
สามารถบอกความเกี่ยวของกับเรื่องขางตนไดหรือเปนการโตตอบเพียงเพื่อตองการปฏิสัมพันธ
โตตอบกลับเทานั้น เนื่องจากผูสนทนายังคงตองการมีสวนรวมในการสนทนาตอไป โดยไมได
คํานึงวาการโตตอบจะเกี่ยวของกับเรื่องที่สนทนามากนอยเพียงใด ตัวอยางเชน
(82) ก : "บานของเธออยูแ ถวไหน"
ข : "กุหลาบสีแดง ดอกไวโอเล็ตสีมวง"

คําตอบดังกลาวไมสามารถบอกความเกี่ยวของกับเรื่องที่อยูของ ข เลย แต
อยางไรก็ตาม ข ก็ยังอยากมีสวนรวมในการสนทนานั้นอยู จึงตอบคําถาม แมคําตอบจะไม
เกี่ยวของกับคําถามเลย
5) การโตตอบที่ไมเกี่ยวของกับเรื่องที่สนทนาโดยไมจงใจหรือผลัดที่เกิดขึ้นโดย
บังเอิญไมไดตั้งใจ (accidental turns or intentionally no coherence: IR5) คือ การสนทนา
โตตอบที่เกิดขึ้น โดยมิไดตั้งใจ อาจเกิดจากการโตตอบผิดคน เนื่องจากผูสนทนาในหองสนทนา
สนทนากั บหลายคน หรื อตอบผิ ดห องสนทนา เนื่ องจากผูส นทนาสามารถสนทนากั บผู อื่นใน
หลายหองสนทนาในเวลาเดียวกัน เปนตน
6)
การขึ้นหัวขอสนทนาใหมหรือไมมีความเกี่ยวของกับเรื่องที่สนทนาเลย
(introduce new topic or irrelevance: IR6) คือ การเปลี่ยนหัวขอสนทนาใหเปนหัวขอใหม ซึ่ง
มิไดเกี่ยวของกับเรื่องที่สนทนากอนหนานั้น
กฎทั้ง 6 ขอนี้ เปนการเรียงลําดับจากความเกี่ยวของของเรื่องสนทนาที่มาก
ที่สุดไปยังไมมีความเกี่ยวของของเรื่องที่สนทนาเลย โดยดัดแปลงจากกฎตางๆ ของไกรซ (Grice,
1975) อยางไรก็ตาม การดัดแปลงกฎตางๆ ของแฮริ่งเปนการดัดแปลง เพื่อใหเขากับขอมูลที่ใช
คือ การสื่อสารที่ผานคอมพิวเตอร ดังนั้น จึงมีการเพิ่มการโตตอบที่ไมไดเกี่ยวของกับเรื่องที่
สนทนาโดยจงใจ ซึ่งผูพูดพูดโดยไมไดคํานึงวาเรื่องที่พูดจะเกี่ยวของกันหรือไม เนื่องจากผูพูดใน

16
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หองสนทนาสามารถที่จะพูดอะไรก็ไดตามที่ตองการ ซึ่งแตกตางจากการสนทนาในชีวิตประจําวัน
ที่ผูสนทนาจําเปนตองคํานึงถึงเรื่องของความสุภาพในการสนทนามากกวาการสนทนาในหอง
สนทนาซึ่งผูสนทนาสวนใหญมิไดรูจักกันมากอน นอกจากนั้น แฮริ่งยังเพิ่มกฎขอที่ 5 ซึ่งเปนการ
สนทนาที่ผูสนทนาไมไดตั้งใจใหเกิดขึ้น
แตก็สามารถเกิดขึ้นในการสนทนาในหองสนทนาได
เนื่องจากผูสนทนาสามารถสนทนากับผูสนทนาอื่นในหลายหองสนทนาได สวนกฎขอที่ 6 การขึ้น
หัวขอการสนทนาใหม เนื่องจากลักษณะการสนทนาในหองสนทนาจะเกิดการเปลี่ยนหัวขอการ
สนทนาอยางสม่ําเสมอ แฮริ่งจึงเพิ่มกฎนี้ไวดวย
นอกจากนั้น
ยังมีการศึกษาความเกี่ยวของของเรื่องที่สนทนาของสเวนเนวิค
(Svennevig, 1999) โดยพิจารณาถึงลําดับขั้นของความตอเนื่อง (degree of coherence) ของ
เรื่องที่สนทนา ซึ่งมี 5 ลําดับ เรียงลําดับจากความตอเนื่องมากที่สุดไปยังไมมีความตอเนื่องของ
เรื่องที่สนทนา ซึ่งสเวนเนวิคไดรับแนวคิดจากไลเนลและกัสทาสสัน (Linell & Gustavsson, 1987
อางใน Svennevig, 1999) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ความตอเนื่องโดยทันที (immediate connection) คือ ขอความมีความ
ตอเนื่องกับขอความกอนหนาในทันที
2. ความตอเนื่องที่ไมไดเกิดขึ้นโดยทันที (non-focal connection) คือ ผลัดที่มี
ความสัมพันธกับปริจเฉทกอนหนา แตไมไดมีความตอเนื่องในทันที เปนความตอเนื่องเพียง
บางสวนเทานั้น
3. ความตอเนื่องในระยะไกล (non-local connection) คือ ไมมีความตอเนื่อง
กับปริจเฉทกอนหนา แตมีความตอเนื่องกับปริจเฉทกอนหนาที่อยูไกลออกไป ในที่นี้ หมายความ
ถึง การนําประเด็นที่ไดกลาวไปแลวมากลาวใหมอีกครั้ง (reintroducing a prior topic)
ตัวอยางเชน Charlotte พูดถึง Stig และ Theresa อีกครั้ง ซึ่งทั้งสองคนเปนบุคคลที่ไดกลาว
ไปแลวในตอนตนของการสนทนา จึงเปนกลาวถึงที่ไมไดเชื่อมโยงกับปริจเฉทกอนหนาโดยตรง
(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. ความตอเนื่องที่ไมไดเกิดขึ้นโดยทันทีและเปนความตอเนื่องในระยะไกล (nonfocal connection, non-local connection) กลาวคือ ถาถอยคํานั้นเปลี่ยนจากขอความที่มีความ
ตอเนื่องในระยะไกลในขอ 3 มาเปนมีความสัมพันธเชื่อมโยงกับปริจเฉทกอนหนา จะกลายเปน
ความเชื่อมโยงที่มีความตอเนื่องที่ไมไดเกิดขึ้นโดยทันทีและเปนความตอเนื่องในระยะไกล
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5. ไมมีความตอเนื่องเลย (no connection) คือ ไมมีความตอเนื่องกับปริจเฉท
กอนหนาเลย จึงเปนประเด็นใหมในการสนทนา
จากการศึกษาของสเวนเนวิคทําใหเห็นลักษณะความตอเนื่องกันของเรื่องที่
สนทนาจัดไดเปนความตอเนื่องมากที่สุดไปยังไมมีความตอเนื่องเลย ซึ่งคลายกับการศึกษาความ
เกี่ยวของของเรื่องที่สนทนาของแฮริ่ง (Herring, 2002) ซึ่งเรียงลําดับจากความเกี่ยวของของเรื่อง
ที่สนทนามากที่สุดไปยังเรื่องที่ไมมีความเกี่ยวของกับเรื่องที่สนทนาเลย
ในการศึกษาความ
เกี่ยวของของเรื่องที่สนทนาเปนสิ่งสุดทายที่ผูวิจัยจะทําการวิเคราะห เนื่องจากเปนการพิจารณา
ในเรื่องของความหมายซึ่งจะสามารถสรุปความหมายที่แทจริงของขอความไดอยางชัดเจนวา
ขอความในการสนทนาในหองสนทนามีความตอเนื่องกันหรือเชื่อมโยงกันหรือไม นอกจากนั้น ยัง
เปนขอสรุปที่จะสามารถยืนยันไดวาในการศึกษาการเชื่อมโยงความและการมอบผลัด ผูวิจัยได
เชื่อมโยงขอความการสนทนาไดอยางถูกตอง
และชวยในการพิจารณาในสวนสําคัญของงาน
วิทยานิพนธนี้ คือ ความตอเนื่องของปฏิสัมพันธในการสนทนาในหองสนทนา
ในบทตอไป ผูวิจัยจะกลาวเกี่ยวกับวิธีดําเนินการวิจัย ในการศึกษาความ
ตอเนื่องของปฏิสัมพันธ โดยจะกลาวถึงเกณฑในการวิเคราะหของการเชื่อมโยงความ การมอบ
ผลัด และความเกี่ยวของของเรื่องที่สนทนา

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
ในบทนี้จะกลาวถึงวิธีดําเนินการวิจัย โดยแบงเปน 2 สวน สวนแรก คือ ขอมูล
ที่ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล และเครื่องมือที่ใชในการวิจัย สวนที่สอง คือ การ
วิเคราะหขอมูล แบงเปนการวิเคราะหกลไกเชื่อมโยงความ กลวิธีมอบผลัด และวิธีการที่ผูสนทนา
ใชในการรักษาความเกี่ยวของของเรื่องที่สนทนา
เพื่อชวยในการศึกษาความตอเนื่องของ
ปฏิสัมพันธในหองสนทนา
โดยทั้งสามการวิเคราะหจะแบงเปนขั้นตอนและเกณฑที่ใชในการ
วิเคราะห รายละเอียดของวิธีดําเนินการวิจัยแตละขั้นตอนมีดังตอไปนี้
3.1 ขอมูลและการเก็บรวบรวมขอมูล
3.1.1 ขอมูลที่ใชในการวิจัย
ขอมูลที่ใชเปนการสนทนาที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันทางอินเทอรเน็ต ซึ่งไดจาก
http://www.pantip.com โดยผูวิจัยเก็บขอมูลการสนทนาจากหองสนทนาจะจา 3 (มีจํานวนผู
รวมสนทนา 43 คน) และหองสนทนาจะจา 5 (มีจํานวนผูรวมสนทนา 52 คน) รวมขอความ
ทั้งสิ้น 1,859 ขอความ สาเหตุของการทําการวิเคราะหหองสนทนา 2 หอง เนื่องจากใน
การศึกษาผูวิจัยมีสมมติฐานเบื้องตน คือ หองสนทนาทุกหองมีลักษณะเหมือนกัน ดังนั้น การ
ทําการศึกษาหองสนทนา 2 หอง จึงไมใชเพื่อการเปรียบเทียบขอมูลทั้งสองหอง แตเพื่อเปนการ
ตรวจสอบหรือพิสูจน (verify) ขอมูลทั้งสองหองวาถามีลักษณะเชนนี้เกิดขึ้นในหองสนทนาหนึ่ง
อีกหองสนทนาหนึ่ง ผลก็ตองมีลักษณะเชนเดียวกัน
สวนเหตุผลที่เลือกหองจะจา 3 และ 5 เนื่องจากจากการเก็บขอมูลทั้งหมด 21
ครั้ง1 (เก็บขอมูลครั้งละ 2 ชัว่ โมง รวมทั้งสิ้น 42 ชั่วโมง) ซึ่งประกอบดวยขอมูล2จากหองจะจา

1

เริ่มเก็บขอมูลตัง้ แตวันที่ 15 มิถุนายน 2544 จนกระทั่งวันที่ 8 สิงหาคม 2544 การเก็บขอมูลเริ่มในวัน
จันทร-พุธ-ศุกร ซึ่งเก็บขอมูลเรียงจากหองจะจา 1 - หองจะจา 7 นั่นคือ ในสัปดาหแรก ขอมูลที่เก็บในวันจันทร
เปนหองจะจา 1 วันพุธเปนหองจะจา 2 และวันศุกรเปนหองจะจา 3 สวนในสัปดาหตอไป วันจันทรเปนหองจะ
จา 5 วันพุธเปนหองจะจา 6 และวันศุกรเปนหองจะจา 7 โดยเก็บขอมูลเชนนี้สลับกันไปเปนเวลาประมาณ 2
เดือน

90

1 เปนจํานวน 3 ครั้ง หองจะจา 2 เปนจํานวน 4 ครั้ง หองจะจา 3 เปนจํานวน 4 ครั้ง หอง
จะจา 5 เปนจํานวน 3 ครั้ง หองจะจา 6 เปนจํานวน 3 ครั้ง และหองจะจา 7 เปนจํานวน 4
ครั้ง เมื่อพิจารณาในทุกหองสนทนาแลว พบวาหองจะจา 3 ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2544 และ
หองจะจา 5 ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2544 มีจํานวนขอความในปริมาณที่ใกลเคียงกัน คือ หอง
จะจา 3 มีจํานวนขอความ 942 ขอความ และหองจะจา 5 มีจํานวนขอความ 917 ขอความ
ดังนั้น ผูวิจัยจึงเลือกขอมูลของทั้งสองหองนี้ในงานวิทยานิพนธนี้ สวนเหตุผลที่เลือกพิจารณาจาก
จํานวนขอความ เนื่องจากในงานวิทยานิพนธนี้ ผูวิจัยศึกษาเกี่ยวกับจํานวนขอความที่แทรก
ระหวางคูถอยคํา ดังนั้น จํานวนขอความในการวิเคราะหจึงควรอยูในปริมาณที่ใกลเคียงกัน เพื่อ
ปองกันการวิเคราะหที่ผิดพลาด
3.1.2 การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลทําโดยใชเวลาเปนตัวกําหนด คือ ตั้งแตเวลา 18.00 20.00 น. เนื่องจากเปนเวลาหลังเลิกเรียนและหลังเลิกงาน ดังนั้น ประชากรสวนใหญที่ไดจึงมีทั้ง
นักเรียน นักศึกษา และคนทํางาน และเหตุผลสวนหนึ่งที่เก็บขอมูลจนกระทั่งเวลา 20.00 น.
เพราะคนทํางานสวนใหญมักจะเขามาในหองสนทนาหลังเลิกงานจนกระทั่งเวลา 20.00 น. เพื่อ
เปนการรอใหการติดขัดทางจราจรลดลงกอนกลับบาน
• วิธีการเก็บขอมูล
1. เริ่มจากการตออินเทอรเน็ต
2. เปดการทํางานของ Microsoft Word
3. ไปที่ http://www.pantip.com และกดไปที่ Live Chat หลังจากนั้น
เลือกหองสนทนา เมื่อเลือกหองสนทนาไดแลว ผูสนทนาจะตองใสชื่อผูสนทนา ซึ่งสวนใหญจะ
เปนชื่อเลน (ดูรายละเอียดวิธีการเขาหองสนทนาในเว็บไซตพันธุทิพยที่ภาคผนวก ก)
4. เมื่อเขาหองสนทนาแลว ผูสนทนาจะเห็นขอความของผูสนทนาคนอื่นใน
หองสนทนาบนหนาจอคอมพิวเตอร ผูวิจัยจะทําแถบดําบนขอความการสนทนาที่ปรากฏบนหนา
จอคอมพิวเตอร หลังจากนั้น ใชคําสั่งคัดลอก (copy) แลวกลับไปที่หนาจอใน Microsoft Word
และใชคําสั่งวาง (paste) แลวกลับไปหนาจอการสนทนา ทําแถบดําบนขอความสนทนาที่

2

หองสนทนาในเว็บไซตพันธทิพย ประกอบดวย หองจะจา 1-3 และหองจะจา 5-7 แตไมปรากฏหองจะจา 4
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ปรากฏตอจากขอความที่คัดลอกไปแลว
เลือกคําสั่งคัดลอก
ตามลําดับ ทําเชนนี้ซ้ํากันจนครบเวลาที่กําหนด3

แลวเลือกคําสั่งวางเชนเดิม

3.1.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ผูวิจัยใชในการศึกษาความตอเนื่องของปฏิสัมพันธในการสนทนา คือ
แผนภูมิปฏิสัมพันธ4 เพื่อใชในการวิเคราะหกลไกเชื่อมโยงความ กลวิธีมอบผลัด และความ
เกี่ยวของของเรื่องที่สนทนา โดยมีวิธีในการสรางดังตอไปนี้
• วิธีการสรางแผนภูมิปฏิสัมพันธในหองสนทนา5
1. แผนภูมิปฏิสัมพันธในหองสนทนาเปนแผนภูมิที่แสดงใหเห็นความเชื่อมโยง
โดยผูวิจัยจะตัดจํานวนขอความที่แทรก
ของขอความและลําดับของผลัดในแตละคูสนทนา6
ระหวางคูถอยคํากอน เพื่อความสะดวกในการศึกษากลไกเชื่อมโยงความ กลวิธีมอบผลัด และ
ความเกี่ยวของของเรื่องที่สนทนาของผูสนทนาแตละคูสนทนา เนื่องจากในการสรางแผนภูมิจะ
พิจารณาทั้ง 3 องคประกอบ ไปพรอมกัน อยางเชน ถาจะศึกษาบทสนทนาระหวางเจกับSAKI
ในตัวอยางที่ (1)
(1) บทสนทนาในชวงหนึ่งในหองจะจา 5
484. SAKI [167] : "เจหวัดดี"
485. เจ [216] : "หวัดดี saki"
486. เจ [216] : "อยูที่ไหน"
487. SAKI [167] : "หวัดดีวางปาว"
488. ปลา [11] : "แหม ... เปนความเห็นสุดทายปาวคะเนี่ย"
489. SAKI [167] : "รานคะ"
490. เจ [216] : "รานที่ไหนเหรอ"
491. พี่แซว......... [153] : "นั่นแหละครับนองปลานองปลาครับพี่แซวตองขอตัวกอนนะครับเน็ตจะตัดแลวครับ"
3

อยางไรก็ตาม การใชคาํ สั่งคัดลอกและคําสั่งวางตองทําอยางรวดเร็ว เพราะหนาจอการสนทนาในหองสนทนา
จะหายไปอยางรวดเร็ว ขึ้นอยูกบั ปริมาณของผูสนทนาขณะนั้น
4
แผนภูมิปฏิสัมพันธเปนแผนภูมิที่ดัดแปลงมาจากแผนภูมิปฏิสัมพันธในหองสนทนาของไออารซี (IRC) ของแฮ
ริ่ง (Herring, 1999) (ดูรายละเอียดบทที่ 2)
5
ขอความของระบบ (system message) ไดแก “I just logged on … สวัสดีจา” และ “I just logged off …
บายบาย” จะไมมีการลากเสนเชื่อมโยง
6
แผนภูมิที่สรางสามารถสรางไดทั้งแผนภูมิการสนทนาที่มีผูรว มสนทนา 2 คน และการสนทนาที่มีผูรวม
สนทนามากกวา 2 คน6 ก็ได (ดูตัวอยางไดในภาคผนวก ง)
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492. ปลา [11] : "แตเราตองใหเคาติวใหนี่นาพี"่
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] : "หวัดดี ตานี"
498. เจ [216] : "กทม เหรอ"
499. เหมือนสวย [44] : "I just logged on .... สวัสดีจา"
500. ตานี [133] : "สวัสดีจา ทุกๆๆๆๆๆๆๆๆๆคน เอิ๊กๆๆๆๆๆ"
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"

จากตัวอยางที่ (1) จะเห็นไดวาถาเราตองการศึกษาการสนทนาของคูสนทนาแต
ละคูจะเปนไปอยางลําบาก เนื่องจากการสนทนาของทุกคูสนทนาจะมีการแทรกของขอความอื่น
เสมอ ดังนั้น ผูวิจัยจึงตัดขอความที่แทรกระหวางคูถอยคําออกกอน บทสนทนาและแผนภูมิ
ปฏิสัมพันธระหวางเจกับSAKI จะเปน
(1') บทสนทนาระหวางSAKIกับเจ
484. SAKI [167] : "เจหวัดดี"
485. เจ [216] : "หวัดดี saki"
486. เจ [216] : "อยูที่ไหน"
487. SAKI [167] : "หวัดดีวางปาว"
489. SAKI [167] : "รานคะ"
490. เจ [216] : "รานที่ไหนเหรอ"
496. SAKI [167] : "แถวเทพารักษ"
498. เจ [216] : "กทม เหรอ"
503. เจ [216] : "ทําไมยังไมกลับบานอีก "
504. SAKI [167] : "เปลาสมุทรปราการ"
507. SAKI [167] : "เจถามใคร"

N
R

S
S
N

S

R

(SAKIไมไดรับคําตอบ)
R
R
R
R

S
S
S
S
N

S

R
R

แผนภูมิที่ 3.1 การปฏิสัมพันธระหวางSAKIกับเจ
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จากตัวอยาง (1')
ในการสรางแผนภูมิปฏิสัมพันธจะพิจารณาจาก
3
องคประกอบ ไดแก 1) การเชื่อมโยงความ ผูวิจัยจะพิจารณาวาในแตละขอความมีกลไก
เชื่อมโยงความใดเชื่อมกันอยู โดยพิจารณาการเชื่อมโยงจากขอความโตตอบไปยังขอความที่กลาว
กอนหนาของคูถอยคํานั้น จากตัวอยาง (1') ขอความที่ 485 โตตอบกลับไปที่ขอความ 484 โดย
ใชกลไกการอางถึง โดยการเรียกชื่อ คือ "SAKI" และใชกลไกเชื่อมโยงคํา โดยใชการซ้ํารูปเดิม
ในคําวา "หวัดดี" 2) การมอบผลัด ผูวิจัยพิจารณาการเชื่อมโยงในทางตรงขามกับการเชื่อมโยง
ความ คือ พิจารณาจากผลัดที่เริ่มไปยังผลัดที่เปนการตอบรับ ผูวิจัยจะพิจารณาวาผูสนทนาใช
กลวิธีมอบผลัดใดในการมอบผลัดไปสูผูสนทนาอีกคน จากขอความที่ 484 SAKIมอบผลัด โดย
การเรียกชื่อ "เจ" และการกลาวทักทาย และสิ่งที่ขาดไมไดในการศึกษาความตอเนื่องของ
ขอความ คือ 3 ) ความเกี่ยวของของเรื่องที่สนทนา จากขอความที่ 485 เจโตตอบกลับไปที่
ขอความ 484 โดยใชวิธีการรักษากฎหรือการพูดที่ตรงประเด็น ซึ่งก็คือ กลาวทักทายตอบกลับไป
ดังนั้น ในการสรางแผนภูมิปฏิสัมพันธจึงเปนการสรางที่ตองพิจารณาทั้ง 3 เรื่อง ไปพรอมกัน
2. การสรางแผนภูมิปฏิสัมพันธในหองสนทนาจะปรากฏตัวอักษร 4 ตัวอักษร
ไดแก N R C และ S โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 การเชื่อมโยงขอความโตตอบไปยังขอความกอนหนาของการสนทนา
โดยขอความโตตอบจะปรากฏตัวอักษร R ซึ่งหมายถึง ขอความโตตอบ (Response message)
เชน จากตัวอยาง (1') ตัวอักษร R จะปรากฏในขอความที่ 485 เนื่องจากขอความที่ 485
โตตอบกลับไปที่ขอความที่ 484 ซึ่งในขอความที่ 485 เจทักทายตอบขอความที่ 484 ในการสราง
เสนเชื่อมโยง ผูวิจัยพิจารณาจากกลไกเชื่อมโยงความในขอความโตตอบ กลาวคือ เจใชกลไก
เชื่อมโยงความ 2 ประเภท ไดแก การซ้ํารูปเดิม ในคําวา "หวัดดี" และการเรียกชื่อของSAKI
นอกจากนั้น ดังที่ไดกลาวไวแลววาในการสรางแผนภูมิปฏิสัมพันธยังพิจารณาการมอบผลัดวาใน
ขอความที่ 484 SAKIมอบผลัดใหเจ และเจก็โตตอบกลับ ในเรื่องเดียวกัน คือ กลาวทักทาย
กลับ
2.2 การเชื่อมโยงความ โดยพิจารณาจากเรื่องที่ผูสนทนาสนทนา กลาวคือ
ถาเปนเรื่องเดียวกัน เสนที่เชื่อมโยงระหวางขอความจะเชื่อมตอกันเปนเสนเดียว ดังจะเห็นไดจาก
ตัวอยาง (1') ขอความที่ 484 485 และขอความที่ 487 เสนเชื่อมโยงเชื่อมตอกัน เพราะขอความ
ทั้ง 3 ขอความ เปนการสนทนาในเรื่องเดียวกัน คือ การทักทาย แตถาเปนการสนทนาที่ขึ้นเรื่อง
ใหม เสนเชื่อมโยงจะไมเชื่อมโยงกับขอความกอนหนา และจะมีตัวอักษร N ปรากฏในแผนภูมิ
ซึ่งหมายถึง การขึ้นหัวขอใหม (New topic) เชน ในขอความที่ 484 SAKIขึ้นเรื่องใหม คือ
กลาวทักทาย สวนในขอความที่ 486 เจขึ้นเรื่องใหม คือ ถามถึงที่อยูของSAKI และในขอความ
ที่ 503 เจขึ้นเรื่องใหมอีกครั้ง โดยถามSAKIวา "ทําไมยังไมกลับบานอีก"
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2.3 เสนเชื่อมโยงจะปรากฏตัวอักษร C (Continuing speaker) ถา
ขอความนั้นผูสนทนายังเปนคนเดิมและพูดเรื่องเดิมตอจากผลัดกอนหนาของตน เชน จาก
ตัวอยาง (2) ในขอความที่ 194 น้ําฝนยังคงพูดเรื่องเดิมตอจากขอความที่ 185 คือ ถามมีนโปวา
ตองการพูดกับใคร ระหวางน้ําฝนกับNokman
(2) บทสนทนาระหวางน้ําฝนกับมีนโป
185. น้ําฝน {99]: "มีนโปจะคุยกับใครกันแนคะ"
194. น้ําฝน {99]: "nokmanหรือฝนคะ"
195. มีนโป O-> [115]: "มีนโปคุยกะสาวพาณิชมีน
คนเดียว☺"

N
C
R

S

แผนภูมิที่ 3.2 การปฏิสัมพันธระหวาง
น้ําฝนกับมีนโป
2.4 ตัวอักษร S (Sending) หมายถึง จุดที่มีการเปลี่ยนผูพูด จากตัวอยาง
(1') จากขอความที่ 484 กับขอความที่ 485 เกิดการเปลี่ยนผูพูดจากSAKIมาเปนเจ ซึ่งมิใชผูพูด
คนเดิม จึงมาตัวอักษร S ปรากฏบนแผนภูมิปฏิสัมพันธ และนอกจากจุดนี้ผูวิจัยจะพิจารณาวา
มีการเปลี่ยนผูพูดแลว ผูวิจัยยังวิเคราะหวาเปนจุดที่มีการมอบผลัดดวย กลาวคือ ในขอความที่
484 SAKIยังทําการมอบผลัดใหเจ (รายละเอียดจะกลาวในหัวขอ 3.2.2 การวิเคราะหการมอบ
ผลัด)
3. เครื่องหมายตางๆ ที่ใชในการสรางแผนภูมิปฏิสัมพันธในการสนทนา มี
รายละเอียดดังตอไปนี้
3.1 ในขอความที่ผูสนทนาพูดแลวไมมีผูใดโตตอบและขอความนั้นไมมีการ
กลาวเชื่อมโยงกับขอความกอนหนาของคูถอยคํา ในขอความนั้นจะปรากฏเครื่องหมาย
เชน
(3) วีวา พูดกับฟาง แตมิไดรับการโตตอบกลับ (จะปรากฏเครื่องหมาย
บนแผนภูมิ)
หมายถึง
เครื่องหมายแสดงความไม
3.2 เครื่องหมายเสนประ7
เกี่ยวของของเรื่องที่สนทนา เนื่องจากการสนทนาของผูสนทนาจะมีการซอนเรื่องที่สนทนา (ดู
รายละเอียดบทที่ 6) กลาวคือ มีการพูดเรื่องที่สนทนาหลายเรื่องพรอมกัน ดังนั้น ในการสราง
แผนภูมิปฏิสัมพันธ ขอความที่เกิดซอนกับขอความอื่นที่มิใชเรื่องเดียวกัน ผูวิจัยจะทําใหเปน

7

เครื่องหมายเสนประสามารถปรากฏไดทั้งขอความที่เปนขอความโตตอบ (R) ขอความทีก่ ารพูดตอเนื่องของผู
สนทนา (C) (ดูตัวอยางแผนภูมิไดจากภาคผนวก ง) และขอความที่เปนการขึ้นเรื่องใหม (N) ซึ่งจะเห็นไดจาก
ตัวอยาง (1') ถาขอความนั้นเปนขอความที่มเี รื่องที่สนทนาซอนกับเรื่องสนทนาอื่น
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เสนประ
เพื่อสะดวกในการวิเคราะหและงายในการสังเกตวาเปนขอความที่ไมไดเกี่ยวของกับ
ขอความอื่น เชน ในตัวอยาง (1') ขอความที่ 486 เปนการขึ้นเรื่องใหม โดยเจถามSAKIวาอยูที่
ไหน ซึ่งขอความนี้มิไดเกี่ยวของกับขอความที่ 485 และขอความที่ 487 ที่เปนเรื่องเกี่ยวกับการ
ทักทาย
3.3 เครื่องหมาย
หรือเครื่องหมายแสดงความเชื่อมโยงที่แสดง
ใหทราบวาในหนึ่งขอความสามารถเชื่อมโยงขอความไดมากกวาหนึ่งขอความ จากตัวอยาง (2)
ขอความที่ 185 มีเครื่องหมายแสดงความเชื่อมโยงปรากฏอยู กลาวคือ ขอความนี้ ผูพูด คือ
น้ําฝน และในขอความที่ 194 น้ําฝนยังดําเนินการพูดในเรื่องเดียวกันตอไป ดังนั้น ทั้งสอง
ขอความจึงเชื่อมโยงกัน นอกจากนั้น ขอความที่ 185 ยังเชื่อมโยงกับขอความที่ 195 เพราะมีน
โปไดกลาวโตตอบกลับขอความที่ 185 เหตุผลที่ผูวิจัยเชื่อมโยงขอความที่ 195 กับขอความที่ 185
ไมไดเชื่อมโยงกับขอความที่ 194 ผูวิจัยพิจารณาจากกลไกเชื่อมโยงความและเรื่องที่สนทนา
เนื่องจากในขอความที่ 195 มีนโปใชกลไกการอางถึง โดยการเรียกชื่อ ซึ่งเรียกวา "สาวพาณิช
มีน8" และการตอบในขอความที่ 195 เปนการตอบที่ซ้ําคําในขอความที่ 185 กลาวคือ ขอความ
ที่ 185 น้ําฝนกลาววา "มีนโปจะคุยกับใครกันแนคะ" คําตอบในขอความที่ 195 คือ "มีนโปคุย
กับสาวพาณิชมีนคนเดียว" ซึ่งสอดคลองกวาการเชื่อมโยงขอความที่ 194 "nokmanหรือน้ําฝนคะ"
กับขอความที่ 195 "มีนโปคุยกะสาวพาณิชมีนคนเดียว" นอกจากนั้น เมื่อพิจารณาเรื่องที่สนทนา
ขอความที่ 195 เชื่อมโยงกับขอความที่ 185 มากกวาขอความที่ 194 กลาวคือ ขอความที่ 185
น้ําฝนถามวาจะคุยกับใคร และมีนโปตอบในขอความที่ 195 วา "มีนโปคุยกะสาวพาณิชมีนคน
เดียว" ซึ่งหมายถึง น้ําฝน นั่นเอง
3.2 การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลแบงเปน 3 ประเภท ไดแก 1) การวิเคราะหการเชื่อมโยง
ความ เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการแทรกของคูถอยคํากับกลไกเชื่อมโยงความ โดย
ตั้งสมมติฐานไววา "ถาจํานวนขอความที่แทรกระหวางคูถอยคํามีมาก กลไกเชื่อมโยงความก็จะมี
มากชนิด" 2) การวิเคราะหการมอบผลัด ซึ่งคนหาวากลวิธีมอบผลัดใดที่ผูรวมสนทนาใชในการ
สนทนาในหองสนทนามากที่สุด โดยมีสมมติฐานวา "กลวิธีมอบผลัดในหองสนทนาที่พบมาก
8

ในการวิเคราะหผูวจิ ัยจัดใหการเรียก "สาวพาณิชมีน" อยูในการเรียกชื่อ เนื่องจากการเรียกดังกลาวสามารถ
ทําหนาที่เสมือนการเรียกชือ่ ได
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ที่สุด คือ การเรียกชื่อ" และ 3) การวิเคราะหความเกี่ยวของของเรื่องที่สนทนา เพื่อคนหาวาผู
รวมสนทนาใชวิธีการใดในการรักษาความเกี่ยวของของเรื่องที่สนทนา สมมติฐานที่ตั้งไว คือ
"วิธีการที่ผูรวมสนทนาใชในการรักษาความเกี่ยวของของเรื่องที่สนทนา ไดแก การรักษากฎ การ
ทากฎ และการละเมิดกฎโดยจงใจ" ซึ่งการวิเคราะหทั้งสามจะนําไปสูการสรุปความตอเนื่องของ
ปฏิสัมพันธในหองสนทนา การวิเคราะหทั้ง 3 ประเภท แบงออกเปนขั้นตอนและเกณฑที่ใชใน
การวิเคราะห โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.2.1 การวิเคราะหการเชื่อมโยงความ9
ในการวิเคราะหการเชื่อมโยงความแบงออกเปนขั้นตอนในการวิเคราะหและ
เกณฑที่ใชในการวิเคราะห โดยมีรายละเอียดดังนี้
• ขั้นตอนการวิเคราะหการเชื่อมโยงความ
ผูวิจัยจะพิจารณาวากลไกเชื่อมโยงความในหองสนทนามีอะไรบาง โดยใชเกณฑ
ของฮาลิเดยและฮาซาน (Halliday & Hasan, 1976) และเกณฑของวิภา ฌาณวังสะ (Wipah
Chanawangsa, 1986) เปนพื้นฐานในการวิเคราะห เหตุผลที่ใชเกณฑทั้งสอง เนื่องจากเกณฑ
การศึกษากลไกเชื่อมโยงความของฮาลิเดยและฮาซานเปนเกณฑที่งานวิจัยสวนใหญยึดเปน
พื้นฐานในการวิเคราะห อยางไรก็ตาม การศึกษากลไกเชื่อมโยงความของฮาลิเดยและฮาซานเปน
การศึกษาในภาษาอังกฤษ
ดวยเหตุนี้
ผูวิจัยจึงใชเกณฑการศึกษาของวิภา ฌาณวังสะ
ประกอบการวิเคราะหดวย เนื่องจากการศึกษากลไกเชื่อมโยงความของวิภา ฌาณวังสะเปน
การศึกษาในภาษาไทย เปนการศึกษาที่ละเอียด โดยบอกถึงความเหมือนและความตางระหวาง
กลไกเชื่อมโยงความในภาษาอังกฤษและภาษาไทย ดังนั้น ผูวิจัยจึงนําเกณฑของทั้งสองมาใชใน
การวิเคราะหกลไกเชื่อมโยงความที่พบในหองสนทนา
หลังจากการวิเคราะหกลไกเชื่อมโยงความที่พบในหองสนทนาแลว ผูวิจัยจะนับ
จํานวนขอความที่แทรกระหวางคูถอยคําวามีจํานวนกี่ขอความ โดยศึกษาจากแผนภูมิปฏิสัมพันธ
ในหองสนทนา จากนั้น ผูวิจัยจะวิเคราะหวาจํานวนขอความที่แทรกระหวางคูถอยคํามีผลตอการ
เลือกใชกลไกเชื่อมโยงความของผูสนทนาอยางไรและมีความสัมพันธกันอยางไร

9

สาเหตุของการใชคําวา "ความ" ใน "การเชื่อมโยง" เนื่องจากขอมูลที่ใชในการศึกษาเปนขอมูลที่อยูในระดับ
ปริจเฉท
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ขั้นตอนการวิเคราะหการเชื่อมโยงความประกอบดวย 5 ขั้นตอน ดังนี้
1) วิเคราะหกลไกเชื่อมโยงความที่พบในแตละขอความในการสนทนาในหอง
สนทนา โดยพิจารณาเฉพาะขอความที่เปนขอความโตตอบกลับเทานั้น และพิจารณาแผนภูมิ
ปฏิสัมพันธที่มีตัวอักษร R (ขอความโตตอบ) ปรากฏ
2) นับจํานวนขอความที่แทรกระหวางคูถอยคํา (messages in between)
จากแผนภูมิปฏิสัมพันธในหองสนทนา
3) นับความถี่ของการใชกลไกเชื่อมโยงความที่พบในหองสนทนาในแตละ
ขอความตามจํานวนที่ปรากฏ
4) บันทึกจํานวนขอความที่แทรกระหวางคูถอยคําของแตละขอความและ
บันทึกความถี่ของการใชกลไกเชื่อมโยงความของแตละขอความลงใน Microsoft Excel
5) นําขอมูลที่บันทึกมาวิเคราะห โดยใชโปรแกรม GLMStat เพื่อคํานวณหา
ความสัมพันธระหวางขอความที่แทรกกับกลไกเชื่อมโยงความ และใชสถิติแบบ Log-linear โดย
กําหนดใหจํานวนขอความที่แทรกเปนตัวแปรตน และกําหนดใหจํานวนชนิดของกลไกเชื่อมโยง
ความเปนตัวแปรตาม แลวพิจารณาความสัมพันธที่เกิดขึ้น และพิสูจนวาถาจํานวนขอความที่
แทรกระหวางคูถอยคํามีมาก กลไกเชื่อมโยงความก็จะมีมากชนิด เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
หรือไม
• เกณฑที่ใชในการวิเคราะหการเชื่อมโยงความ

เนื่องจากผูวิจัยตองการศึกษาจํานวนขอความที่แทรกระหวางคูถอยคํา
และ
จํานวนชนิดของกลไกเชื่อมโยงความ ดังนั้น เกณฑในการวิเคราะหจึงประกอบดวย 1) เกณฑการ
วิเคราะหกลไกเชื่อมโยงความ และ 2) เกณฑที่ใชในการนับขอความที่แทรกระหวางคูถอยคํา ซึ่ง
มีรายละเอียดดังตอไปนี้
1) เกณฑการวิเคราะหกลไกเชื่อมโยงความในหองสนทนา วิเคราะห
โดยใชเกณฑของฮาลิเดยและฮาซาน (Halliday & Hasan, 1976) และเกณฑของวิภา ฌาณวังสะ
(Wipah Chanawangsa, 1986) เปนพื้นฐานในการวิเคราะห เกณฑที่ใชในการวิเคราะหในงาน
วิทยานิพนธนี้ ประกอบดวย 1) การอางถึง 2) การแทนที่ 3) การละ 4) การใชคําเชื่อม 5) การ
เชื่อมโยงคํา และ 6) ดัชนีปริจเฉท โดยรายละเอียดดังนี้
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1.1 การอางถึง (reference)
จากการศึกษากลไกเชื่อมโยงความในภาษาอังกฤษของฮาลิเดยและฮา
ซาน (Halliday & Hasan, 1976) พบวาการอางถึงประกอบดวย 1) การอางถึงบุคคล ไดแก คํา
บุรุษสรรพนาม คําแสดงความเปนเจาของ 2) การอางถึงสิ่งที่ชี้เฉพาะ และ 3) การอางถึงโดย
การเปรียบเทียบ และจากการศึกษาในภาษาไทยของวิภา ฌาณวังสะ (Wipah Chanawangsa,
1986) พบความแตกตางของภาษาอังกฤษกับภาษาไทยในการอางถึงบุคคล คือ นอกจาก
ภาษาไทยจะมีคําบุรุษสรรพนามและคําแสดงความเปนเจาของเหมือนในภาษาอังกฤษแลว
ภาษาไทยยังมีการใชสรรพนามไรรูป คือ การใชคําสรรพนามที่อางถึงตัวบุคคล โดยไมปรากฏรูป
และยังมีการใชคํานามเปนคําสรรพนาม ไดแก คําเรียกญาติ ชื่อเฉพาะบุคคล ชื่อมิตรภาพ ชื่อ
อาชีพ และชื่อตําแหนง
อยางไรก็ตาม จากขอมูลการสนทนาในหองสนทนาพบ 1) การอางถึง
บุคคล ไดแก บุรุษสรรพนาม การเรียกชื่อ คําเรียกญาติ และสรรพนามไรรูป สวนการอางถึง
บุคคลที่ไมพบในหองสนทนา ไดแก การแสดงความเปนเจาของ ชื่อมิตรภาพ ชื่ออาชีพ และชื่อ
ตําแหนง 2) การอางถึงสิ่งที่ชี้เฉพาะ และ 3) การอางถึงโดยการเปรียบเทียบ รายละเอียดของ
เกณฑตางๆ มีดังตอไปนี้
1.1.1 การอางถึงบุคคล (personal reference) เปนการใชคํา
สรรพนามแทนนามวลีที่อางถึงบุคคล เพื่อแสดงการเชื่อมโยงขอความใหสัมพันธกันในการสนทนา
เชน การใชสรรพนามบุรุษที่ 1 2 และ 3 การเรียกชื่อ การใชคําเรียกญาติ และการใชสรรพนาม
ไรรูป ซึ่งเปนการอางถึงตัวบุคคล ดังตัวอยางการสนทนาในหองสนทนา10
(4) dul: "ฝนเราถามจริงนะคุณมีแฟนยังครับ"
น้ําฝน: "เราก็ตอบจริง ∅1 ยังไมมี [ ] อะจิ"

10

ในการวิเคราะหการเชื่อมโยงความจะพิจารณาเฉพาะขอความทีเ่ ปนการโตตอบ นั่นคือ ขอความที่น้ําฝนพูด
สวนขอความของdul จะเปนการวิเคราะหในสวนของการมอบผลัด เนื่องจากขอความนี้เปนผลัดที่เปนการเริ่ม
(ดูรายละเอียดหัวขอ 3.2.2 การวิเคราะหการมอบผลัด)
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จากตัวอยาง (4) เรา เปนคําสรรพนามบุรุษที่ 1 ซึ่งอางถึงตนเอง
นั่นคือ น้ําฝน และน้ําฝนยังใชสรรพนามไรรูป 1 แหง คือ ∅1 ซึ่งเปนการอางถึง เรา ที่อยูกอน
หนา (สวน [ ]11 เปนการละหนวยคํานาม คือ แฟน ซึ่งจะกลาวในหัวขอการละ)
(5)

Roy: "พี่พริมเปนกระเทยจา"

จากตัวอยาง (5) Royอางถึงพริม โดยการเรียกชื่อ และใชคําเรียก
ญาติ "พี"่ ประกอบการเรียกดวย
1.1.2 การอางถึงสิ่งที่ชี้เฉพาะ (demonstrative reference) เปน
การอางถึง เพื่อแสดงการชี้เฉพาะหรือบงบอกตําแหนงตามระยะหางของสิ่งของนั้นๆ เพื่อแสดง
การเชื่อมโยงขอความใหสัมพันธกัน เชน คําวา "นี้" "นั้น" "โนน"
(6) เหมือนสวย: "ชาลี นี1่ ครายอะ พีต่ าง"
มารเฒา: "ลุงชาลีอะ เคาอยูที่เดนมารคจะ เจฉวยย"
มารเฒา: "เจฉวย.ลุงชาลี เคาทํางานและอยูที่นั่น2นะ"

ตัวอยาง (6) พบการอางถึงสิ่งที่ชี้เฉพาะ 2 แหง ไดแก นี่1 อางถึง
ชาลี และ ที่นั่น2 อางถึง ประเทศเดนมารก
1.1.3 การอางถึงโดยการเปรียบเทียบ
(comparative
reference) เปนการอางถึงโดยการเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่ง ตัวอยางเชนการสนทนา
ระหวางบักจอยกับลินดา ซึ่งลินดาถามวา บักจอยไดเงินเดือนเทาไร บักจอยจึงตอบวา
(7) บักจอย: "9600บาท ตอเดือนนะครับ"
ลินดา: "คาเทอมลินแพงกวาอีก"

กวาอีก เปนการกลาวเปรียบเทียบเงินเดือนของบักจอยกับคาเทอม
ของลินดา
1.2 การแทนที่ (substitution)
การแทนที่เปนการใชรูปภาษาที่ทําหนาที่ทางไวยากรณเชนเดียวกัน
แทนที่หนวยเดิมที่ปรากฏนํามากอนในขอความ
ในภาษาไทยไมมีการแทนที่หนวยคํานามและ
คํากริยาเหมือนที่ฮาลิเดยและฮาซาน (Halliday & Hasan, 1976) พบในภาษาอังกฤษ จาก
การศึกษาของวิภา ฌาณวังสะ (Wipah Chanawangsa, 1986) พบวาในภาษาไทยมีเพียงการ

11

ในงานวิทยานิพนธนี้ ผูวิจยั ใชเครื่องหมายแทนการละหนวยนามกับสรรพนามไรรูปคนละเครื่องหมาย เพื่อทํา
ใหเห็นความแตกตางของทัง้ สองกลไก กลาวคือ เครื่องหมาย [ ] แทนการละหนวยนาม สวนเครื่องหมาย ∅
แทนการใชสรรพนามไรรูป
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แทนที่ของหนวยอนุพากยเทานั้น ไดแก คําวา "ดังนั้น" "ดังนี้" "อยางนั้น" "อยางนี้" "เหมือนกัน"
และจากขอมูลในหองสนทนาพบคําแทนที่หนวยอนุพากย ไดแก "อยางนั้น" "เหมือนกัน"
(8) มารเฒา: "นูหลิงเลนนานๆ เลยนะ เดี๋ยวปะปากลับมาจาอดเลนอะ"
ling: "หนูก็วาอยางนั้นคะ"

อยางนั้น เปนการแทนที่หนวยอนุพากย "นูหลิงเลนนานๆ เลยนะ เดี๋ยว
ปะปากลับมาจาอดเลนอะ"
(9) zock: "เราเคยกินแตขนมผิงอะ หนมผิงไมเคยเลย"
หนมผิง: "เหมือนกันแหละ"

เหมือนกัน เปนการแทนที่หนวยอนุพากย "เราเคยกินแตขนมผิง หนมผิง
ไมเคยเลย"
1.3 การละ (ellipsis)
การละเปนการเชื่อมโยงความที่แสดงใหเห็นความสัมพันธของไวยากรณ
ระดับคําเชนเดียวกับการแทนที่ การละ ก็คือ การแทนที่ที่ไมปรากฏรูปแทนนั่นเอง จาก
การศึกษาในภาษาไทยของวิภา ฌาณวังสะ (Wipah Chanawangsa, 1986) พบการละหนวยเดิม
ที่เปนนาม
การละหนวยเดิมที่เปนกริยา
และการละหนวยเดิมที่เปนอนุพากยเหมือนกับ
ภาษาอังกฤษ
1.3.1 การละหนวยเดิมที่เปนนาม
(nominal ellipsis)12
หมายถึง
หนวยเดิมที่เปนนามที่อยูในประโยคกอนหนาถูกละในประโยคที่ตามมาในตําแหนง
ประธานหรือตําแหนงกรรมของประโยค เชน
(10) ลินดา: "แลวตั้มมีแฟนยังคะ"
บักจอย: "∅1 ทําแตงาน ∅2 ไมมีเวลาหา [ ] หรอกครับ

ตัวอยาง (10) [ ] เปนการละหนวยนาม "แฟน" โดยการไมปรากฏ
รูปคํานาม "แฟน" ในตําแหนงกรรมของประโยค
1.3.2 การละหนวยเดิมที่เปนกริยา (verbal ellipsis) หมายถึง
หนวยเดิมที่เปนกริยาหลัก หรือกริยาชวย หรือกริยาทุกตัวในประโยคกอนหนา ถูกละในประโยค
ที่ตามมา ไดแก
(11) POOH BEAR: "พี่Royเปน ญ เหรอ"
Roy: "เอย!! พี่ [ ] ผูชายครับ"

12

การละหนวยเดิมที่เปนนามเปนการละเฉพาะหนวยที่เปนคํานาม ซึ่งแตกตางจากการใชสรรพนามไรรูปที่เปน
การละคําสรรพนาม ที่เปนการอางถึงตัวบุคคล

101

จากตัวอยาง RoyตอบPOOH BEAR โดยละคํากริยาหลัก "เปน"
1.3.3 การละหนวยเดิมที่เปนอนุพากย (clausal ellipsis)
หมายถึง การละหนวยอนุพากยในประโยคที่ตามมาทั้งหมด ซึ่งจะพบในการตอบคําถามใช/ไม
และคําถาม - ทําไม ที่ไหน เมื่อไร อยางไร เชน
(12) พี่แซว: "พรุงนี้ พิมจะเลนหองนี้ไหมครับ"
พิมจา: "ไมแนคะ"

จากตัวอยาง (12) พิมจาตอบวา "ไมแนคะ" เปนการตอบโดยละ
หนวยอนุพากยวา "พรุงนี้ พิมจะเลนหองนี้"
(13) น้ําฝน: "สวนใหญ พิมเลนตอนกลางวันหรือจะ พิมจาาาาาาาา"
พิมจา: "ใชจา ตอนกอน 9 โมง เทีย่ ง แลวกอเย็นเลิกงานนะ ฝนละ"

ตัวอยาง (13) พิมจาละการถามคําถามซ้ําที่วา
กลางวันหรือเปลาจะ" โดยการถามเพียงวา "ฝนละ" เทานั้น

"ฝนเลนตอน

1.4 การใชคําเชื่อม (conjunction)
การใชคําเชื่อมเปนการใชคํา เพื่อเชื่อมโยงประโยคหรือคําใหตอเนื่องกัน
ฮาลิเดยและฮาซาน (Halliday & Hasan, 1976) แบงการใชคําเชื่อมในภาษาอังกฤษออกเปน 5
ประเภท ไดแก การใชคําเชื่อมคลอยตาม การใชคําเชื่อมขัดแยงกัน การใชคําเชื่อมเปนเหตุเปน
ผล การใชคําเชื่อมในการลําดับเวลา และการใชคําเชื่อมความตอเนื่อง ในงานวิทยานิพนธนี้ใช
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) น้ําฝน: "ไมเจอกันตั้งนาน คิดถึงนาาาา"
น้ําฝน: "แตเพื่อน เราชวนกลับแลวละ"

แต เปนคําเชื่อมแสดงความขัดแยงกัน เนื่องจากน้ําฝนกลาววาตนเอง
คิดถึงผูที่สนทนาดวย แตกลับคุยดวยไมได เพราะเพื่อนชวนใหกลับบาน
1.5 การเชื่อมโยงคํา (lexical cohesion)
การเชื่อมโยงคํา
เปนการแสดงการเชื่อมโยงดวยการใชคําศัพทที่มี
ความหมายสัมพันธกันระหวางประโยคหรือขอความที่นํามากอนกับประโยคหรือขอความที่ตามมา
ทั้งฮาลิเดยและฮาซาน (Halliday & Hasan, 1976) และวิภา ฌาณวังสะ (Wipah
Chanawangsa, 1986) แบงประเภทการเชื่อมโยงคําใกลเคียงกัน แตตางกันที่วิภา ฌาณวังสะ
แยกการซ้ําออกเปนกลไกเชื่อมโยงความอีกประเภทหนึ่ง อยางไรก็ตาม ผูวิจัยยังคงจัดการซ้ํารูป
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เดิม (same item) อยูในกลไกการเชื่อมโยงคํา เนื่องจากการซ้ํารูปเดิมที่พบสวนใหญจะเปนการ
ซ้ํารูปเดิมที่เปนคําหรือกลุมคํา สวนการซ้ําโครงสรางและการซ้ําวลีพบในปริมาณที่นอยมาก
นอกจากการซ้ํารูปเดิมแลว
ยังมีกลไกการเชื่อมโยงคําอื่นที่ใชในหอง
สนทนา ไดแก คําปรากฏรวมกัน (collocation) เชน "ถาม…ตอบ" "เค็ม…เกลือ" และคําพอง
ความหมาย (synonym) เชน "หวัดดี…ดี13"
1.6 ดัชนีปริจเฉท (discourse marker)14
ผูวิจัยเพิ่มดัชนีปริจเฉทเขามาเปนหนึ่งในกลไกเชื่อมโยงความ เนื่องจาก
ผูวิจัยเห็นวาดัชนีปริจเฉทเปนรูปภาษาที่สําคัญอีกชนิดหนึ่ง ที่สามารถทําใหเห็นความตอเนื่องของ
ขอความได (Schiffrin, 1987) ดัชนีปริจเฉทที่ผูวิจัยพบจะมีทั้งเสียงที่ผูสนทนาใชในการโตตอบ
กลับ เชน "อื้ม" "วา" "โห" "จา" โดยเรียกวาเปนดัชนีปริจเฉทแสดงปฏิกิริยาโตตอบ และอีกดัชนี
แตเมื่ออยูในการสนทนากลับทํา
ปริจเฉทหนึ่งที่มีรูปภาษาโดยทั่วไปทําหนาที่เปนคําวิเศษณ15
หนาที่เปนดัชนีปริจเฉท เชน "แลว" เปนตน ซึ่งเรียกวาดัชนีปริจเฉทแสดงการเชื่อมโยงความ
ตัวอยางเชน
(15) เจ: "บานอยูไหนครับ"
SAKI: "สมุทรปราการ"
เจ: "แลวเรียนไหนครับ"
SAKI: "สมุทรพิทยาคม"

คําวา "แลว" ทําหนาที่เปนดัชนีปริจเฉทแสดงการเชื่อมโยงความ ซึ่งมี
เนื้อความเพิ่มเติม คือ เจถามเรื่องที่อยู แลวถามเพิ่มเติมในเรื่องของโรงเรียน คําวา "แลว" ใน
การสนทนานี้จึงทําหนาที่เปนกลไกเชื่อมโยงความชนิดหนึ่ง

13

ผูสนทนาในหองสนทนานิยมพูดคําวา "ดี" ซึ่งหมายความถึง "หวัดดี" ดังนั้น ในงานวิทยานิพนธนี้ ผูวิจัยจึง
จัดใหคําวา "ดี" เปนคําพองความหมายกับคําวา "หวัดดี"
14
ในการวิเคราะหดชั นีปริจเฉท ผูวิจัยแบงดัชนีปริจเฉทออกเปน 2 ประเภท เนื่องจากผูวจิ ัยตองการใหเห็น
ความแตกตางวาการสนทนาในหองสนทนา ผูสนทนาพยายามใชเสียงเลียนแบบเสียงที่พดู ในชีวติ ประจําวันเปน
จํานวนมาก จึงเปนที่นาสังเกตเกี่ยวกับการสื่อสารประเภทนี้ที่สามารถใชไดเพียงการพิมพเทานั้น ดังนั้น ผูวิจยั
จึงมิไดรวมดัชนีปริจเฉทที่พบเขาดวยกัน
15
จากตัวอยาง (15) คําวา "แลว" ไมมีความหมายประจํารูปที่แนนอนในตัวเอง ทําหนาทีเ่ ปนดัชนีปริจเฉท
แสดงการเชื่อมโยงความ ซึง่ ตางจากคําวา "แลว" ที่ทําหนาเปนคําวิเศษณ และมีความหมายประจํารูป คือ
เสร็จ สิ้น จบ เชน
แม : ทําการบานหรือยังลูก
ลูก : เสร็จแลวคะ แม
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2)
เกณฑที่ใชในการนับจํานวนขอความที่แทรกระหวางคูถอยคํา16
(messages in between) ผูวิจัยมีวิธีการนับดังนี้
2.1 นับขอความที่อยูระหวางขอความที่โตตอบ (response message)
กับขอความที่อยูกอนหนา (previous message) ของคูถอยคํา เชน ขอความที่ 5 POOH
BEARตอบกลับขึ้นไปที่ขอความที่ 2 ของRoy ดังนั้น จึงมีจํานวนขอความที่แทรกอยู 2 ขอความ
ไดแก ขอความที่ 3 และขอความที่ 4 (ดูบทสนทนาไดในตัวอยาง (16))
2.2 ในกรณีที่ขอความโตตอบกลับเปนขอความที่ผูสนทนาสงซ้ํากันหลาย
ขอความและขอความอยูติดกัน จะนับเฉพาะขอความแรกเทานั้น เชน ขอความของdul ใน
ขอความที่ 16 17 และ 18 ในการนับจะนับเฉพาะขอความที่ 16 เทานั้น (ดูบทสนทนาไดใน
ตัวอยาง (16))
2.3 ถ าขอความที่อยู กอนหน าเป นขอความที่มี ซ้ํ ากั นหลายข อความ
อยางเชน ในขอความที่ 16 17 และ 18 ของdul ขอความที่จะเปนขอความกอนหนาจะใช
ขอความสุดทาย คือ ขอความที่ 18 (ดูบทสนทนาไดในตัวอยาง (16))
2.4 ขอความในชวงแรกของการสนทนา ถาไมทราบขอความกอนหนาที่
แนนอน ขอความที่แทรกระหวางคูถอยคําจะนับจากขอความที่อยูกอนหนาและบวก 1 เพื่อแสดง
ใหเห็นวาขอความที่แทรกจะตองมากกวาจํานวนขอความที่ปรากฏ เชน ในขอความที่ 16 มี
ขอความที่แทรกอยูกอนหนา 15 ขอความ และเมื่อบวก 1 ดังนั้น ขอความที่แทรกจะเทากับ 16
ขอความ (ดูบทสนทนาไดในตัวอยาง (16))
2.5 ขอความของระบบ (system message) จะไมมีการนับจํานวน
ขอความที่แทรกของขอความ เนื่องจากเปนขอความที่มิไดมีการโตตอบกลับกับขอความกอนหนา
แตเปนขอความที่ถูกสรางขึ้นโดยอัตโนมัติ
เมื่อผูรวมสนทนาเขาหองสนทนาและออกจากหอง
สนทนา
2.6 ถาใน 1 ขอความ ผูพูดสงขอความโตตอบกลับไปถึงผูรวมสนทนา
2 คน วิธีการนับ คือ จะนําขอความที่แทรกของทั้งสองคน มารวมกันแลวหาคาเฉลี่ย เพื่อทําให
ทราบคาเฉลี่ยของขอความแทรก
และเพื่อสะดวกในการกรอกขอมูลและวิเคราะหขอมูลโดยใช
โปรแกรม GLMStat เชน ขอความที่ 186 PrimสงขอความถึงRoyในขอความที่ 184 ขอความที่
16

ผูวิจัยศึกษาการนับจํานวนขอความที่แทรกระหวางคูถ อยคํากับกลไกเชื่อมโยงความ เนื่องจากในหองสนทนา
จะพบขอความที่แทรกระหวางคูถ อยคํามาก ผูวิจัยคาดการณวา ผูสนทนาจะพยายามใชกลไกเชือ่ มโยงความให
มาก เพื่อชวยและทดแทนปญหาที่เกิดจากการถูกแทรกระหวางคูถอยคํา ทั้งยังทําใหเห็นความตอเนื่องของ
ปฏิสัมพันธมากขึ้น
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แทรกเทากับ 1 ขอความ และในขอความที่ 186 PrimยังสงขอความใหกับPOOH BEARใน
ขอความที่ 180 ขอความที่แทรกเทากับ 5 ขอความ ดังนั้น จํานวนขอความที่แทรกของขอความ
ที่ 186 คือ (1+5)/2 หรือเทากับ 3 ขอความ
(16)

ตัวอยางการสนทนาในหองสนทนา

1. พริม [4] : "ไมจริงอะ..วันนั้นเราเห็นพาลูกไปหาหมออยูเ ลย"
2. R O Y O-> [49] : "นาน สิ พู เบื่อ อะไร เหรอ แฟน ไมมารับ เหรอ"
3. dul [171] : "ล ก ล โลภ โกรธ หลง ทําใหโลกวุนวายอยูทุกวันนีค้ รับพิมมมมมมม"
4. dul [171] : "ล ก ล โลภ โกรธ หลง ทําใหโลกวุนวายอยูทุกวันนีค้ รับพิมมมมมมม"
5. POOH BEAR [228] : "ปาว กอไมคุยกันเลย"
6. R O Y O-> [49] : "ไป โนน...... พริม กลับมา "
7. พริม [4] : "ขอ mail หนอยสิจะ สาวนอย จะไดสง การดไปให 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] : "พี่พริม เคา จาชวยหาให นะ"
13. R O Y O-> [49] : "ไร mail เหรอ"
14. POOH BEAR [228] : "ไมเปนไร"
15. พริม [4] : "โธถัง..กะละมัง ถังแตก พี่เองยังหาไมไดเลย"
16. dul [171] : "พ ห ช ก็คืออักษรที่ดีครับ พอเพียง รูจกั ให เเละชางเขาเถอะครับพิม"
17. dul [171] : "พ ห ช ก็คืออักษรที่ดีครับ พอเพียง รูจักให เเละชางเขาเถอะครับพิม"
18. dul [171] : "พ ห ช ก็คืออักษรที่ดีครับ พอเพียง รูจกั ให 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 ผูวิจัยวิเคราะหหากลวิธีมอบผลัดที่ใชมากที่สุดใน
การสนทนาในหองสนทนา
ซึ่งผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานไววากลวิธีมอบผลัดที่พบมากที่สุดในหอง
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สนทนา คือ การเรียกชื่อ ในการวิเคราะหการมอบผลัดนี้ ผูวิจัยไดแบงรายละเอียดออกเปน
ขั้นตอนในการวิเคราะหและเกณฑการวิเคราะหกลวิธีมอบผลัด โดยมีรายละเอียดดังนี้
• ขั้นตอนการวิเคราะหการมอบผลัด
ผูวิจัยวิเคราะหหากลวิธีมอบผลัดในหองสนทนา
โดยนําเกณฑของแซคสและ
คณะ (Sacks et al., 1974) ที่ศึกษากฎการมอบผลัดในการสนทนาที่เห็นหนากัน และการศึกษา
กลวิธีมอบผลัดที่เกิดขึ้นในหองสนทนาของลันสฟอรด (Lunsford, 1996) และเชอรนี่ (Cherny,
1999)
ประกอบการพิจารณาหากลวิธีมอบผลัดในหองสนทนา (ดูรายละเอียดในเกณฑการ
วิเคราะหกลวิธีมอบผลัดในหัวขอถัดไป) ในการพิจารณากลวิธีในการมอบผลัด ผูวิจัยจะพิจารณา
จากแผนภูมิปฏิสัมพันธ เพื่อทําใหเห็นความสัมพันธระหวางผลัดในการคนหาวาผลัดใดเชื่อมโยง
กับผลัดใด จากนั้น พิจารณากลวิธีที่ใชในทุกขอความที่มีการมอบผลัด โดยวิเคราะหทั้งผลัดที่มี
ผูรับและผลัดที่ไมมีผูรับ รายละเอียดขั้นตอนในการวิเคราะหมีดังตอไปนี้
1) วิเคราะหหากลวิธีมอบผลัดในหองสนทนา โดยพิจารณาจากแผนภูมิ
ปฏิสัมพันธในหองสนทนา (ดูแผนภูมิปฏิสัมพันธไดในภาคผนวก ง) และพิจารณาที่ตัวอักษร S
ซึ่งเปนจุดที่มีการเปลี่ยนผูพูดและมีการมอบผลัด อยางไรก็ตาม การวิเคราะหกลวิธีมอบผลัดเปน
การพิจารณาแผนภูมิในทางตรงขามกับการวิเคราะหกลไกเชื่อมโยงความ กลาวคือ กลวิธีมอบ
ผลัดเปนการศึกษาจากผลัดเริ่มไปยังผลัดรับ ดังนั้น จากตัวอยาง (1') ผูวิจัยจะพิจารณาจาก
ขอความที่ 484 วาขอความนี้ถูกสงไปยังขอความใด มีผูรับผลัดหรือไม ผูสนทนาใชกลวิธีใดใน
การมอบผลัดใหแกผูสนทนาคนอื่น
2) นับความถี่ของการใชกลวิธีมอบผลัดในแตละขอความ เชน จากตัวอยาง
(1') ขอความที่ 484 SAKIกลาววา "เจหวัดดี" ผูสนทนามีการใชกลวิธีมอบผลัดทั้งหมด 2
กลวิธี ไดแก กลวิธีการเรียกชื่อ และกลวิธีการทักทาย (ดูรายละเอียดเกณฑการวิเคราะหกลวิธี
มอบผลัดในหัวขอถัดไป)
3) บันทึกความถี่ของกลวิธีมอบผลัดที่ใชในแตละขอความลงใน Microsoft
Excel
4) นําขอมูลที่บันทึกมาวิเคราะหวากลวิธีมอบผลัดใดที่พบในหองสนทนามาก
ที่สุด ทั้งยังพิจารณาวากลวิธีใดที่ผูสนทนาใชแลวมีผูรับผลัด และกลวิธีใดที่ผูสนทนาใชแลวไมมี
ผูรับผลัด เพราะเหตุใด เพื่อชวยในการคนหาขอสรุปของความตอเนื่องที่เกิดขึ้นในการสนทนาใน
หองสนทนา
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• เกณฑการวิเคราะหกลวิธีมอบผลัด

ผูวิจัยไดใชแนวทางการศึกษากลวิธีมอบผลัดจากแซคสและคณะ (Sacks et al.,
1974) ลันสฟอรด (Lunsford, 1996) และเชอรนี่ (Cherny, 1999) กลาวคือ แซคสและคณะ
(Sacks et al., 1974) ศึกษาการสนทนาที่เห็นหนากัน โดยแบงกฎการมอบผลัดเปนกฎ 3 กฎ
ไดแก 1) ผูพูดคนปจจุบันเลือกผูพูดคนถัดไป กลวิธีที่ใชในการมอบผลัด ไดแก การถามคําถาม
และพิจารณาจากคูถอยคํา โดยรวมกับการเรียก การถามซ้ําถอยคํากอนหนา และการใชการถาม
ซ้ํา (tag questions) 2) ผูพูดคนถัดไปเลือกตนเองในการพูด กลวิธีในการเลือกตนเอง คือ ถาผู
พูดพูดกอนก็จะไดผลัดนั้น หรืออาจใช "well" "but" "and" "so" ในการเริ่มการพูด และ 3) ผูพูด
คนปจจุบันดําเนินการพูดตอไป กลวิธีมอบผลัดที่ใช เชน การใชถอยคําที่ไมสมบูรณ (utterance
incompletor) เปนตน สวนลันสฟอรด (Lunsford, 1996) ซึ่งศึกษาการสนทนาในไออารซี
กลาววากลวิธีมอบผลัดที่พบมี 3 กลวิธี คือ 1) การเรียกชื่อของผูรวมสนทนาที่ปรากฏบนหนาจอ
การสนทนา 2) การถามคนในหองสนทนา เชน "age/sex check17" และ 3) การพูดเพื่อใหผูรวม
สนทนาแสดงปฏิกิริยาโตตอบ เชน พูดเกี่ยวกับการถูกคุกคามทางเพศของผูหญิง สวนเชอรนี่
(Cherny, 1999) ซึ่งศึกษาการสนทนาในมัด (MUD) กลาววากลวิธีมอบผลัดที่พบในมัด ไดแก
การเรียกชื่อ การพิจารณาจากคูถอยคํา เชน เมื่อผลัดแรกเปนการถาม ผลัดที่สองสามารถคาด
เดาไดวาจะเปนคําตอบ การใชคําเริ่มในการพูด (appositional beginnings) เชน "well" "so"
เปนตน
จากการศึกษาเกณฑทั้งหมดที่ไดกลาวมา รวมกับการวิเคราะหจากขอมูลพบวา
การเรียกชื่อ (รวมถึงการใชคําเรียกญาติและคําสรรพนาม) และการถาม เปนกลวิธีที่พบทั้ง 3
งานวิจัย ผูวิจัยจึงจัดใหเปนกลวิธีมอบผลัดในหองสนทนา นอกจากการเรียกชื่อและการถามแลว
ผูวิจัยจัดใหการลาและการทักทายเปนกลวิธีมอบผลัดดวย เนื่องจากกลวิธีมอบผลัดทั้ง 2 กลวิธี
พบบอยในการสนทนาในหองสนทนา นอกจากนั้น ในการสนทนาในหองสนทนา ผูวิจัยพบการใช
ประโยคบอกเลาในการสงผลัด และยังมีการมอบผลัดโดยดวยการอวยพร การขอโทษ การสั่ง
เปนตน ดังนั้น ผูวิจัยจึงจัดเปนกลวิธีบอกเลาและกลวิธีอื่นๆ ผูวิจัยเรียกวากลวิธีอื่นๆ เนื่องจาก
จากการวิเคราะหกลวิธีเหลานี้พบในจํานวนไมมากนัก จึงจัดไวในกลวิธีอื่นๆ ในการวิเคราะห
กลวิธีเหลานี้ผูวิจัยจะพิจารณาจากรูปคําและรูปประโยคที่ใช ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1 การเรียกชื่อ
ผูวิจัยจะพิจารณาจากชื่อที่ปรากฏในขอความนั้น
ตัวอยางเชน

17

age/sex check เปนคําถามที่ผูสนทนาชาวตางชาตินิยมถามกันมาก ซึ่งหมายถึง ผูถามตองการถามผู
สนทนาในหองสนทนาวามีอายุเทาไรและเปนเพศอะไร
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(17)

ROY: "พู มีแฟนยังอะ?"

Royเลือกผูพูดคนถัดไป ดวยการเรียกชื่อ "พู"
2 การถาม เปนการพิจารณาจากรูปประโยคที่ใช ซึ่งเปนการใชประโยค
คําถาม เชน จากตัวอยาง (17) นอกจากผูพูดจะใชการเรียกชื่อในการมอบผลัดแลว ผูพูดยังใช
การถามคําถาม ในการมอบผลัดใหผูอื่นตอไปดวย คือ "มีแฟนยังอะ?"
3 การทักทาย ผูวิจัยจะพิจารณาจากคําที่เปนการทักทาย เชน SAKIกลาว
วา "เจหวัดดี" คําวา "หวัดดี" เปนกลวิธีมอบผลัดโดยการใชคําทักทายผูสนทนาอีกฝาย ซึ่ง
สามารถคาดเดาไดวาจะเกิดการทักทายตอบ
4 การลา ในกลวิธีนี้จะปรากฏคําที่แสดงถึงการลา 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]: "หนุมชื่อเหมือนเพื่อนแนนเลยคะ"
หนุม [193]: "ชายยย…."
หนุม [193]: "ใชหรือเปลานอออ"

จากตัวอยาง (19) แนนใชกลวิธีการบอกเลา และเกิดคูถอยคําในการโตตอบ
นอกจากนั้น ผูพูดยังใชกลวิธีการเรียกชื่อในการมอบผลัดอีกดวย
5. อื่นๆ เปนกลวิธีที่รวมถึงการใชคําอวยพร การขอโทษ และการวากลาว
เปนตน ผูวิจัยจัดแยกเปนกลวิธีอื่นๆ เนื่องจากจากการวิเคราะหกลวิธีเหลานี้พบในจํานวนไมมาก
นัก จึงจัดไวในกลวิธีอื่นๆ ตัวอยางเชน
- การอวยพร เชน
(20) tp [19]: "เพลง .. บายยยยย บายยยยย จาาาาา .. ขอใหมคี วามสุข 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]: "ลินดาขี้จุๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ"
ไมไดรับการโตตอบจากลินดา

ตัวอยาง (22) ลินดากําลังพูดอยูกับบักจอยวาตนเองสวยและมีคนมาจีบ
หลายคน neoซึ่งไมไดสนทนากับลินดา จึงพูดแทรก โดยการกลาววา "ลินดาขี้จุ" แตก็ไมไดรับ
คําตอบอะไรจากลินดา
หลังจากที่ไดศึกษาเกณฑของกลวิธีมอบผลัดที่ใชในหองสนทนาแลว ผูวิจัยจะ
กลาวถึงเกณฑในการพิจารณาวาขอความใดมอบผลัดแลวมีผูรับผลัดและขอความใดมอบผลัด
แลวไมมีผูรับผลัด ซึ่งสามารถพิจารณาไดดังนี้
1. ขอความที่ไมมีผูรับผลัด ในงานวิทยานิพนธนี้ จะหมายถึง ขอความที่
ไมไดรับการโตตอบกลับ ไมมีผูใดรับผลัดนั้น ซึ่งผูวิจัยพบขอความที่ไมมีผูรับผลัด 2 แบบ ไดแก
1.1 ขอความที่ไมไดตอเนื่องกับขอความกอนหนา กลาวคือ เปน
ขอความที่ขึ้นเรื่องใหม สัญลักษณที่จะพบในขอความนี้บนแผนภูมิปฏิสัมพันธ คือ
1.2 ขอความที่มีความตอเนื่องหรือยังคงเปนเรื่องเดียวกับขอความกอน
หนา แตไมไดรับการโตตอบกลับ ขอความเหลานี้จะมีกลวิธีการเรียกชื่อหรือกลวิธีการถามรวมอยู
ดวย (ดูตัวอยาง (24)) หรือกลวิธีการเรียกชื่อรวมกับกลวิธีการบอกเลา ดังตัวอยาง (23) ใน
ขอความที่ 667 มารเฒาใชกลวิธีการเรียกชื่อรวมกับกลวิธีการบอกเลา แตก็ไมไดรับการโตตอบ
จากเหมือนสวย
(23)

การสนทนาระหวางเหมือนสวยกับมารเฒา

644. มารเฒา

N

S

"วุย…ครายอะ มาแซวเจสวยอะ กากกกกกกกก"
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646. เหมือนสวย

R

S

653. มารเฒา
R
657. เหมือนสวย
R
667. มารเฒา เหมือนสวยไมตอบ R

S
S

"กากกกกก ครายอะ ตอนชื่อเดิม กอมี หนุมบานนอก ไรกอ
ไมรูวุย นี่มาอีกและ"
"เจสวย ปะปา yong ของตางดาวเองแหละ 55555"
"ออ ตาพี่ยงเหรอ …นองฯ เองคา"
"เจสวย เราหนาแตกแยวหละ หุหุหุมายชายปะปาyongอะ"

ตัวอยาง (24) ขอความที่ไมมีผูรับผลัด คือ ขอความที่ 166 ซึ่งใชกลวิธี
การเรียกชื่อรวมกับกลวิธีการถาม
(24)
143. B
149. ปน
155. B
166. ปน

การสนทนาระหวางBกับปน

Bไมตอบ

N
R
R
R

S
S
S

""ปนยังไมตอบเลยวาทํางานที่ไหน"
"ทําแถวพระประแดง บีละ"
"และทําเกี่ยวกับอะไร"
"เปน CUSTOMER SERVICE จะ บีละตอบดวยละ"

2. ขอความที่มีผูรับผลัด ในงานวิทยานิพนธนี้ จะหมายถึง ขอความที่ไดรับ
การโตตอบกลับ ซึ่งจะเกิดคูถอยคําขึ้น18 ดังตัวอยาง (25) ขอความที่ 52 บักจอยมอบผลัด โดย
ใชกลวิธีการเรียกชื่อและกลวิธีการบอกเลา ซึ่งไดรับการโตตอบจากลินดาในขอความที่ 59 และ
ลินดาก็มอบผลัดตอ โดยใชกลวิธีการถาม ในขอความที่ 6319 บักจอยก็มอบผลัด โดยใชกลวิธี
การบอกเลา ซึ่งก็ไดรับการโตตอบกลับจากลินดาในขอความที่ 78 อยางไรก็ตาม ในขอความที่
78 นี้แตกตางจากขอความที่ 667 ในตัวอยาง (23) เนื่องจากขอความที่ 78 เปนการโตตอบที่มี
การบอกเลาเฉยๆ ไมไดมีการมอบผลัดเหมือนขอความที่ 667 ที่ผูสนทนามีการเลือกผูพูดคน
ถัดไป โดยการเรียกชื่อ หรือมีการใชคําถามเหมือนในตัวอยาง (24) ดังนั้น ในขอความที่ 78
ผูวิจัยจึงไมไดระบุวาบักจอยไมตอบ ผูวิจัยวิเคราะหวาขอความนี้ไมมีการมอบผลัดเปนขอความที่
สิ้นสุดการสนทนาของเรื่องนี้ เพราะเนื่องจากในขอความตอไปบักจอยขึ้นเรื่องใหม คือ ถาม
เกี่ยวกับอายุของลินดา ซึ่งไมไดเกี่ยวของกับเรื่องชื่อของบักจอยเลย

18

เนื่องจากระบบการมอบผลัดทีแ่ ซคสและคณะ (Sacks et al., 1974) เสนอนั้นไมสามารถใชอธิบายการ
สนทนาในหองสนทนาได เพราะผูพูดแตละคนไมจาํ เปนตองรอผลัดใหวา งกอน แตจากการวิเคราะหปฏิสัมพันธ
ก็พบการโตตอบของคูถ อยคําในหองสนทนา ผูวิจัยจึงใหจดุ ทีม่ ีการเปลี่ยนผูพูดเปนจุดที่มีการเปลี่ยนผลัดและ
วิเคราะห ณ จุดนั้นวา มีการใชกลวิธีอะไรบาง เสมือนเปนกลวิธีการมอบผลัด
19
ขอความที่ 63 มีการมอบผลัด ผูวิจยั พิจารณาจากการที่มขี อ ความที่โตตอบกลับขอความที่ 63 นั่นคือ
ขอความที่ 78 ซึ่งทําใหเกิดคูถ อยคํา
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(25)

การสนทนาระหวางลินดากับบักจอย

52. บักจอย
59. ลินดา
63. บักจอย
78. ลินดา

N
R
R
R

S
S
S

"ปกตินะ ไมคอยมีใครคุยกับจอยหรอกวันเนี๊ยมีลินดาคนแรกนี้แหละที่คุย"
"หรอคะทําไมละคะรูเหตุผลรึเปลาที่เคาไมคุยดวยนะ"
"สงสัยชื่อเชยมัง๊ "
"ก็ไมเชยนิคะ"

3.2.3 การวิเคราะหความเกี่ยวของของเรื่องที่สนทนา
การวิเคราะหความเกี่ยวของของเรื่องที่สนทนา เปนการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องที่ผู
สนทนาพูดคุยกันวาในการโตตอบนั้นเรื่องที่ผูสนทนาพูดคุยกันมีความสัมพันธเกี่ยวของกันอยางไร
ในหัวขอนี้ ผูวิจัยจะกลาวเกี่ยวกับขั้นตอนการวิเคราะห และเกณฑที่ใชในการวิเคราะหความ
เกี่ยวของของเรื่องที่สนทนา ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
• ขั้นตอนการวิเคราะหความเกี่ยวของของเรื่องที่สนทนา

ผูวิจัยจะวิเคราะหวาวิธีการใดที่ผูสนทนาใชในการรักษาความเกี่ยวของของเรื่องที่
สนทนามากที่สุดในการสนทนาในหองสนทนา เพื่อทําใหเห็นความเชื่อมโยงและความสัมพันธของ
ขอความการสนทนา และชวยในการหาคําตอบที่วาทําไมผูสนทนาในหองสนทนาจึงเขาใจกันได
ถึงแมวาจะมีขอจํากัดในการสื่อสารประเภทนี้ นอกจากนั้น การวิเคราะหความเกี่ยวของของเรื่อง
ที่สนทนายังชวยในการวิเคราะหการเชื่อมโยงความและการมอบผลัดดังที่ไดกลาวไวขางตนอีกดวย
รายละเอียดขั้นตอนในการวิเคราะหความเกี่ยวของของเรื่องที่สนทนา มีดังตอไปนี้
1) วิเคราะหวิธีการที่ผูสนทนาในหองสนทนาใชในการรักษาความเกี่ยวของ
ของเรื่องที่สนทนา ตามเกณฑของแฮริ่ง (Herring, 2002) ซึ่งการศึกษาความเกี่ยวของของเรื่องที่
สนทนาจะพิจารณาจากขอความโตตอบไปยังขอความกอนหนานั้น เชนเดียวกับการศึกษากลไก
เชื่อมโยงความ และพิจารณาแผนภูมิปฏิสัมพันธในหองสนทนาประกอบการวิเคราะห
2) นับความถี่ของวิธีการที่ผูรวมสนทนาใชในการรักษาความเกี่ยวของกับ
เรื่องที่สนทนาในแตละขอความ เชน
(26) พริม [4] : "ขอ mail หนอยสิจะ สาวนอย จะไดสงการดไปให เอาปะ"
POOH BEAR [228] : "nanmay68@hotmail.com"

ตัวอยาง (26) POOH BEARใชวิธีการรักษากฎ (R1) ในการโตตอบ ดังนั้น
ผูสนทนาใชวิธีการ 1 วิธีการ (ดูรายละเอียดวิธีการรักษาความเกี่ยวของของเรื่องที่สนทนาไดใน
หัวขอถัดไป)
3) บันทึกความถี่ที่ไดใน Microsoft Excel
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4) นําขอมูลที่บันทึกมาวิเคราะหหาวาวิธีการใดที่ผูรวมสนทนาใชในการรักษา
ความเกี่ยวของของเรื่องที่สนทนามากที่สุด
• เกณฑที่ใชในการวิเคราะหความเกี่ยวของของเรื่องที่สนทนา พิจารณา

จากเกณฑของแฮริ่ง (Herring, 2002) ซึ่งเปนการดัดแปลงจากการศึกษากฎดานความสอดคลอง
(maxim of relation) ของไกรซ (Grice, 1975) เพื่อใชบอกความเกี่ยวของของคูถอยคําใน
แผนภู มิ ปฏิ สั ม พั นธ ซึ่ ง ถ อยคํ าโต ตอบอาจจะเกี่ ยวข องหรื อไมเ กี่ ยวข องกั บเรื่ องที่ สนทนาก็ ไ ด
เกณฑที่ใชในการวิเคราะหนี้แยกออกเปน 6 ประเภท (ดูตัวอยางไดจากบทที่ 2 ความเกี่ยวของ
ของเรื่องที่สนทนา) ไดแก
1) การรักษากฎ (observation of relevance: R120) คือ การตอบที่ตรงกับ
เรื่องที่สนทนา
2) การทากฎ (flouting of relevance: R2) คือ การตอบที่ไมตรงกับเรื่องที่
สนทนา แตผูพูดสามารถเขาใจไดวาผูฟงตอบตรงกับเรื่องที่สนทนา
3) การละเมิดกฎโดยจงใจ (violation of relevance: R3) คือ การตอบที่ไม
ตรงกับเรื่องที่สนทนา และผูสนทนาไมสามารถเขาใจไดโดยทันที
4) การโตตอบที่ไมเกี่ยวของกับเรื่องสนทนาโดยจงใจ
(violation of
relevance non-sequitur or loosened relevance - loosened coherence: IR421) คือ การ
โตตอบที่ไมสามารถบอกความเกี่ยวของกับเรื่องขางตนไดหรือเปนการโตตอบเพียงเพื่อตองการให
เกิดปฏิสัมพันธโตตอบกลับเทานั้น เนื่องจากผูสนทนายังคงตองการมีสวนรวมในการสนทนาตอไป
โดยไมไดคํานึงวาการโตตอบจะเกี่ยวของกับเรื่องที่สนทนามากนอยเพียงใด
5) การโตตอบที่ไมเกี่ยวของกับเรื่องที่สนทนาโดยไมจงใจหรือผลัดที่เกิดขึ้น
โดยบังเอิญไมไดตั้งใจ (accidental turns or intentionally no coherence: IR5) คือ การสนทนา
โตตอบที่เกิดขึ้น โดยมิไดตั้งใจ อาจเกิดจากการโตตอบผิดคน เนื่องจากผูสนทนากําลังสนทนา
กับคนหลายคนในเวลาเดียวกัน หรือตอบผิดหองสนทนา เนื่องจากผูสนทนาสนทนากับผูอื่นใน
หลายหองสนทนาในเวลาเดียวกัน เปนตน
6) การขึ้นหัวขอสนทนาใหมหรือไมมีความเกี่ยวของกับเรื่องที่สนทนาเลย
(introduce new topic or irrelevance: IR6) คือ การเปลี่ยนหัวขอสนทนาใหเปนหัวขอใหม ซึ่ง
มิไดเกี่ยวของกับเรื่องที่สนทนากอนหนานั้น
20

R ยอมาจาก Relevance หมายถึง ความเกีย่ วของ
21
IR ยอมาจาก Irrelevance หมายถึง ความไมเกี่ยวของ

112

ความแตกตางของ R1 จนถึง IR6 เปรียบไดกับมาตราสวน (scale) โดย
เริ่มตนจากการโตตอบในเรื่องที่เกี่ยวของกันมากที่สุดไปจนถึงไมเกี่ยวของกันเลย กลาวคือ
R1 เปนการตอบที่ตรงประเด็นมากที่สุด ผูฟงสามารถเขาใจไดในทันที
R2 ผูฟงตองใชการตีความเพิ่มขึ้นอีก 1 ขั้น แตผูฟงก็ยังสามารถเขาใจได
ไมยากนัก
R3 ผูฟงตองใชการตีความที่มากกวา R2 การตอบยังคงเปนการตอบที่
เกี่ยวของกับเรื่องที่สนทนากัน ถึงแมวาจะยากในการเขาใจ ผูฟงตองมีความรูเบื้องหลังและ
วัฒนธรรมรวมกัน จึงจะสามารถเขาใจได
IR4 การตอบจะไมเกี่ยวของกับเรื่องที่สนทนาซึ่งเกิดจากความจงใจของผู
สนทนาหรือเปนการโตตอบที่ตองการเพียงปฏิสัมพันธตอบกลับเทานั้น ซึ่งผูพูดไมคํานึงวาเรื่องที่
ตอบจะเกี่ยวของกันหรือไม
IR5 เปนการตอบที่ไมมีความเกี่ยวของกับเรื่องที่สนทนาเลย เปนการโตตอบ
ที่ผิดหอง ตอบผิดคน ดวยเหตุเพราะระบบการสนทนาในหองสนทนาเอื้ออํานวยใหผูพูดสามารถ
พูดกับคนหลายคนในเวลาเดียวกันได
IR6 เปนการเริ่มเรื่องสนทนาใหมเลย ไมมีความเกี่ยวของกับการสนทนาเดิม
เลย อยางไรก็ตาม เกณฑที่ผูวิจัยใชในการศึกษาความเกี่ยวของของเรื่องที่สนทนา ผูวิจัยจะใช
R1 - IR5 เทานั้น เนื่องจากการศึกษาความเกี่ยวของของเรื่องที่สนทนาเปนการศึกษาเฉพาะ
ขอความที่โตตอบกลับเทานั้น IR6 ซึ่งเปนการขึ้นหัวขอสนทนาใหม จึงไมใชขอความโตตอบกลับ
ดังนั้น เกณฑที่ผูวิจัยใชในการวิเคราะหความเกี่ยวของของเรื่องที่สนทนาจึงไมมี IR6
ในบทตอไป ผูวิจัยจะนําเสนอผลการวิเคราะหของการเชื่อมโยงความ เพื่อให
เขาใจเกี่ยวกับกลไกเชื่อมโยงความที่ใชในหองสนทนา และนําเสนอผลการศึกษาความสัมพันธ
ระหวางจํานวนขอความที่แทรกกับจํานวนชนิดของกลไกเชื่อมโยงความ และในบทที่ 5 และบทที่
6
ผูวิจัยจะนําเสนอผลการวิเคราะหการมอบผลัด
และความเกี่ยวของของเรื่องที่สนทนา
ตามลําดับ

บทที่ 4
การเชื่อมโยงความ
ในการศึกษาความตอเนื่องของปฏิสัมพันธในหองสนทนาการศึกษาการเชื่อมโยง
ความเปนองคประกอบที่สําคัญอีกองคประกอบหนึ่ง เนื่องจากการเชื่อมโยงความเปนสิ่งสําคัญที่
จะทําใหทราบวาขอความมีความตอเนื่องกัน และกลไกเชื่อมโยงความเปนสิ่งแรกที่บอกถึงการ
เชื่อมโยงของขอความ เพราะสามารถเห็นไดจากโครงสรางผิวของขอความ กลาวคือ เห็นไดจาก
รูปแทนตางๆ ที่ปรากฏ ไดแก 1) การอางถึง 2) การแทนที่ 3) การละ 4) การใชคําเชื่อม 5) การ
เชื่อมโยงคํา และ 6) ดัชนีปริจเฉท ดังนั้น กลไกเชื่อมโยงความจึงเปนเครื่องมือที่ชวยใหทั้งผูพูด
และผูฟงสามารถเขาใจความหมายที่ปรากฏใหเห็นบนขอความที่สนทนาได
การศึกษาการ
เชื่อมโยงความจึงชวยในการศึกษาความตอเนื่องของปฏิสัมพันธไดเปนอยางดี และจากการศึกษา
การสนทนาในหองสนทนา ผูวิจัยจะนําเสนอผลที่ไดใน 2 ประเด็น คือ 1) กลไกเชื่อมโยงความที่
พบในหองสนทนา และ 2) ความสัมพันธระหวางจํานวนขอความที่แทรกระหวางคูถอยคํากับ
กลไกเชื่อมโยงความ ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
4.1 กลไกเชื่อมโยงความ
ในการวิเคราะหกลไกเชื่อมโยงความ ผูวิจัยจะนําเสนอกลไกเชื่อมโยงความที่พบ
ในหองสนทนา
และแสดงผลการนับจํานวนความถี่และรอยละของการใชกลไกเชื่อมโยงความ
เพื่อทําใหทราบวากลไกเชื่อมโยงความใดที่ผูสนทนาเลือกใชในการสนทนาในหองสนทนา จากนั้น
ผูวิจัยจะนําเสนอใหเห็นวาจํานวนขอความที่แทรกระหวางคูถอยคํากับกลไกเชื่อมโยงความมี
ความสัมพันธกันอยางไร เพื่อตรวจสอบวา "ถาจํานวนขอความที่แทรกระหวางคูถอยคํามีมาก
กลไกเชื่อมโยงความจะมีมากชนิด" เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวหรือไม
• กลไกเชื่อมโยงความที่พบในหองสนทนา
จากการพิจารณากลไกเชื่อมโยงความที่พบในหองสนทนา ซึ่งใชเกณฑของฮาลิ
เดยและฮาซาน (Halliday & Hasan, 1976) และวิภา ฌาณวังสะ (Wipah Chanawangsa,
1986) เปนพื้นฐานในการวิเคราะห ผูวิจัยพบกลไกเชื่อมโยงความที่ผูรวมสนทนาใชในหอง
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สนทนา 6 กลไก ไดแก กลไกการอางถึง กลไกการแทนที่ กลไกการละ กลไกการใชคําเชื่อม
กลไกการเชื่อมโยงคํา และกลไกที่เปนดัชนีปริจเฉท ดังมีรายละเอียดและตัวอยางในตารางที่ 4.11
ตารางที่ 4.1 กลไกเชื่อมโยงความที่พบในหองสนทนา
กลไกเชื่อมโยงความในหองสนทนา
การอางถึง (Reference - R)
ตัวอยาง
1. การอางถึงบุคคล
1.1 บุรุษสรรพนาม
ฉัน เรา ผม เคา หนู คุณ นาย เธอ แก
1.2 การเรียกชือ่
Roy พริม คะนา พิมจา
1.3 คําเรียกญาติ
พี่ นอง
1.4 สรรพนามไรรูป
ไมปรากฏรูปของคําสรรพนาม
2. การอางถึงสิ่งที่ชเี้ ฉพาะ
นี่ นี้ ที่นั่น โนน
3. การอางถึงโดยการเปรียบเทียบ
กวา
การแทนที่ (Substitution - S)
ตัวอยาง
ทํานองนั้น อยางนั้น เหมือนกัน
การละ (Ellipsis - E)
ตัวอยาง
1. การละหนวยเดิมทีเ่ ปนนาม
การละหนวยนามทีเ่ ปนประธานหรือกรรม
2. การละหนวยเดิมทีเ่ ปนกริยา
การละหนวยกริยา ซึง่ อาจจะละกริยาหลัก
กริยาชวย หรือกริยาทุกตัวที่ปรากฏ
3. การละหนวยเดิมทีเ่ ปนอนุพากย
การละทั้งอนุพากย
การใชคําเชือ่ ม (Conjunction - C)
ตัวอยาง
1. การใชคาํ เชื่อมคลอยตามกัน
และ หรือ
2. การใชคาํ เชื่อมขัดแยงกัน
แต ถา…ก็
3. การใชคาํ เชื่อมเปนเหตุเปนผล
เพราะ
4. การใชคาํ เชื่อมในการลําดับเวลา
แลว งั้น แลวก็
การเชื่อมโยงคํา (Lexical - L)
ตัวอยาง
1. การซ้าํ รูปเดิม (same item)
กิน…กิน เมล…เมล
2. คําปรากฏรวมกัน (collocation)
ถาม…ตอบ เค็ม…เกลือ
3. คําพองความหมาย (synonym)
หวัดดี…ดี2
ดัชนีปริจเฉท (Discourse Marker - DM)
ตัวอยาง
1. ดัชนีปริจเฉทแสดงการเชื่อมโยงความ
ก็ (กอ) แลว
2. ดัชนีปริจเฉทแสดงปฏิกิริยาโตตอบ
โห อื้ม วา
1

รหัส
R1
R1.1
R1.2
R1.3
R1.4
R2
R3
รหัส
S1
รหัส
E1
E2
E3
รหัส
C1
C2
C3
C4
รหัส
L1
L2
L3
รหัส
DM 1
DM 2

คอลัมนสุดทายแสดงรหัสที่ผูวิจยั ใชในการวิเคราะหในงานวิทยานิพนธนี้
คําวา "ดี" จัดเปนคําพองความหมายกับ "หวัดดี" เนื่องจากผูสนทนาในหองสนทนามักจะกลาวคําทักทายที่
หมายถึง "หวัดดี" โดยใชคาํ วา "ดี" แทน

2
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เมื่อทราบถึงกลไกเชื่อมโยงความที่พบในหองสนทนาแลว ตอไปผูวิจัยจะเสนอ
จํานวนความถี่และรอยละของการใชกลไกเชื่อมโยงความในหองสนทนาวากลไกใดที่ผูรวมสนทนา
เลือกใชมากที่สุดและนอยที่สุด
จากผลการวิเคราะหกลไกเชื่อมโยงความโดยรวมพบวากลไกการอางถึงพบมาก
ที่สุดในทั้งสองหองสนทนา คือ มีการใช 49.43% ในหองจะจา 3 และ 51.69% ในหองจะจา 5
สวนกลไกเชื่อมโยงความที่ผูสนทนาทั้งสองหองมีการเลือกใชที่แตกตางกัน คือ อันดับที่ 2 อันดับ
ที่ 3 และอันดับที่ 4 กลาวคือ กลไกเชื่อมโยงความที่ผูรวมสนทนาใชในหองจะจา 3 ไดแก กลไก
การละ (17.90%) กลไกการเชื่อมโยงคํา (16.12%) ดัชนีปริจเฉท (12.36%) การใชคําเชื่อม
(3.70%) การแทนที่ (0.50%) ตามลําดับ สวนกลไกเชื่อมโยงความที่ผูรวมสนทนาใชในหองจะ
จา 5 ไดแก กลไกการเชื่อมโยงคํา (19.62%) ดัชนีปริจเฉท (13.08%) การละ (12.46%) การ
ใชคําเชื่อม (2.85%) การแทนที่ (0.31%) ตามลําดับ ดูรายละเอียดไดจากตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.2 ความถี่และรอยละของการใชกลไกเชื่อมโยงความโดยรวมในหองจะจา 3 และหอง
จะจา 5
หองจะจา 3
หองจะจา 5
จํานวน
รอยละ
จํานวน
รอยละ
1
1
การอางถึง
49.43
672
51.69
696
6
6
การแทนที่
0.50
4
0.31
7
2
4
การละ
17.90
162
12.46
252
5
5
การใชคําเชือ่ ม
3.70
37
2.85
52
3
2
การเชื่อมโยงคํา
16.12
255
19.62
227
4
3
ดัชนีปริจเฉท
12.36
170
13.08
174
รวม
1,408
100
1,300
100
1
2
3
หมายเหตุ ตัวเลข (…) (…) (…) หมายถึง อันดับที่ของการใชกลไกเชื่อมโยงความ
กลไกเชื่อมโยงความ

จากตารางที่ 4.2 พบวากลไกการอางถึงเปนกลไกเชื่อมโยงความที่พบมากที่สุด
ในการสนทนาในหองสนทนา เหตุผลเนื่องมาจากในการสนทนาในหองสนทนาจะมีผูรวมสนทนา
เขามาเกี่ยวของเสมอ ดังนั้น จึงมีการอางถึงตัวบุคคลมาก
สวนกลไกการละมีการใชในอันดับรองลงมาในหองจะจา 3 เนื่องจากภายในการ
สนทนาจะมีการรับรูรวมกันระหวางผูรวมสนทนา เพื่อเชื่อมโยงกับสิ่งที่พูดกอนหนานั้น จึงทําใหมี
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การใชกลไกการละในการสนทนาในหองสนทนา อยางไรก็ตาม กลไกการละในหองจะจา 5 กลับ
อยูในอันดับที่ 4
กลไกอันดับที่ 2 ของหองจะจา 5 และเปนกลไกอันดับที่ 3 ในหองจะจา 3 คือ
กลไกเชื่อมโยงคํา
เหตุผลที่ทําไมการสนทนาในหองสนทนาจึงพบกลไกเชื่อมโยงคํามาก
โดยเฉพาะการซ้ํารูปเดิม (ดูรายละเอียดในตารางที่ 4.3) อาจเนื่องมาจากการซ้ํารูปเดิมชวยทําให
ผูสนทนาสามารถเชื่อมโยงขอความที่ผูรวมสนทนาสนทนาไดอยางรวดเร็ว เพราะการสนทนาใน
หองสนทนาขอความจะเรียงลําดับตามระบบ
จึงทําใหเกิดขอความที่แทรกระหวางคูถอยคํา
วิธีการหนึ่งที่จะชวยใหผูสนทนาคนหาขอความโตตอบระหวางกันไดอยางรวดเร็ว คือ การซ้ํารูป
เดิม นอกจากนั้น การสนทนาในหองสนทนาเปนการสนทนาที่เกิดขึ้นผานหนาจอคอมพิวเตอร
ซึ่งมีการเคลื่อนที่ของขอความอยางรวดเร็วทําใหผูสนทนามีเวลาในการพิมพขอความและแกไข
ขอความในการสื่อสารนอยมาก และยังมีขอความอื่นๆ แทรกระหวางคูถอยคําอยูตลอดเวลา
ดังนั้น ผูสนทนาจึงใชการซ้ํารูปเดิม เพื่อไมตองเสียเวลาในการคิดหาคําศัพทใหม เพราะมี
ขอจํากัดในเรื่องของเวลา และการซ้ํารูปเดิมในการสนทนาในหองสนทนาทําใหการโตตอบเปนที่
สังเกตไดงายแกผูที่สนทนาดวย กลาวคือ ทําใหผูสนทนาทราบไดวาขอความนั้นโตตอบขอความ
ของตน เพราะมีการซ้ํารูปเดิมที่ตนใชมากอน การซ้ํารูปเดิมจึงทําใหเกิดความสะดวกและรวดเร็ว
ในการสนทนาโตตอบกันของผูสนทนา และยังทําใหการสนทนามีความตอเนื่องเปนเรื่องเดียวกัน
(ดูตัวอยาง (5))
กลไกเชื่อมโยงความในอันดับที่ 4 และ 3 ในหองจะจา 3 และหองจะจา 5
ตามลําดับ คือ ดัชนีปริจเฉท ซึ่งเปนอีกกลไกหนึ่งที่ชิฟฟริน (Schiffrin, 1987) กลาววาทําใหเกิด
ความตอเนื่องในการสนทนา โดยดัชนีปริจเฉทที่พบบอยในหองสนทนา ไดแก ดัชนีปริจเฉทแสดง
การเชื่อมโยงความและดัชนีปริจเฉทแสดงปฏิกิริยาโตตอบ
(จะกลาวรายละเอียดในผลการ
วิเคราะหของกลไกเชื่อมโยงความยอยในแตละกลไก)
สวนกลไกเชื่อมโยงความที่พบในปริมาณนอยในทั้งสองหองสนทนา ไดแก กลไก
การใชคําเชื่อม กลไกการเชื่อมโยงคํา ตามลําดับ จากการศึกษาพบวาผูสนทนาทั้งสองหอง
สนทนาใชกลไกการใชคําเชื่อมในปริมาณที่คอนขางนอย
เหตุผลอาจเนื่องมาจากหนาที่ของ
คําเชื่อม คือ เชื่อม 2 อนุพากย วลี หรือคําใหเขากัน ซึ่งจะทําใหประโยคมีความซับซอนขึ้น แต
ลักษณะของการสนทนาในหองสนทนาขอความสวนใหญจะสั้น
ดังจะเห็นไดจากคาเฉลี่ยของ
ความยาวของขอความ3ในทั้งสองหองสนทนา ซึ่งอยูที่ประมาณ 27-28 ตัวอักษร หรือประมาณ

3

ความยาวตอขอความในหองจะจา 3 ไดจาก ความยาวของขอความในทุกขอความ = 14,813 / จํานวน
ขอความโตตอบกลับทั้งหมด = 536 ซึ่งมีคาเทากับ 27.64 ตัวอักษร/ขอความ สวนความยาวตอขอความในหอง
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6 คํา ตอหนึ่งขอความ และขอความสวนใหญก็จะเปนประโยคที่ไมซับซอนมาก ซึ่งสอดคลองกับ
การศึกษาของแฮริ่ง (Herring, 2001) ที่พบวาขอความที่ใชในหองสนทนาสวนใหญจะไมคอยมี
ความซับซอนเทาภาษาเขียน เพราะการโตตอบดวยขอความที่ยาวจะทําใหเสียเวลา และจะทําให
เกิดชองวางระหวางคูถอยคํามาก มีผลทําใหเกิดการแทรกของขอความมาก ดวยเหตุนี้ การใช
คําเชื่อมจึงเกิดขึ้นไมมาก นอกจากกลไกการใชคําเชื่อม จากขอมูลยังพบวาผูสนทนาเลือกใช
กลไกการแทนที่ในปริมาณที่นอยมาก เนื่องมาจากในภาษาไทยกลไกการแทนที่จะพบในปริมาณ
ที่นอยมากอยูแลว
และภาษาไทยจะใชการซ้ําหรือการตัดมากกวาจะใชการแทนที่ดวยคําอื่น
(Wipah Chanawangsa, 1986)
สรุป กลไกเชื่อมโยงความที่พบมากในการสนทนาในหองสนทนา ไดแก การ
อางถึง การเชื่อมโยงคํา การละ และดัชนีปริจเฉท สวนกลไกเชื่อมโยงความที่พบในปริมาณที่
นอย ไดแก การใชคําเชื่อม และการแทนที่ ตามลําดับ
หลังจากวิเคราะหกลไกเชื่อมโยงความโดยรวมแลว
ผูวิจัยวิเคราะหจํานวน
ความถี่และรอยละของกลไกเชื่อมโยงความยอยในแตละกลไกใหญ เพื่อทําใหทราบวาการสนทนา
ในหองสนทนามีกลไกเชื่อมโยงใดที่มีความแตกตางจากการสนทนาในชีวิตประจําวัน
(ดู
รายละเอียดไดจากตารางที่ 4.3) โดยในการศึกษากลไกเชื่อมโยงความในหองสนทนา ผูวิจัยไดทํา
การเปรียบเทียบกับกลไกเชื่อมโยงความในการสนทนาในชีวิตประจําวันที่วิภา ฌาณวังสะ (Wipah
Chanawangsa, 1986)4 ไดศึกษาไว เนื่องจากงานวิจัยของวิภา ฌาณวังสะเปนการศึกษากลไก
เชื่อมโยงความในภาษาไทยที่ละเอียดกวางานวิจัยอื่นๆ และยังใชเกณฑการศึกษาของฮาลิเดย
และฮาซาน (Halliday & Hasan, 1986) เชนเดียวกับการศึกษาในงานวิทยานิพนธนี้

จะจา 5 ไดจาก ความยาวของขอความในทุกขอความ = 13,678 / จํานวนขอความโตตอบกลับทั้งหมด = 480
ซึ่งมีคาเทากับ 28.5 ตัวอักษร/ขอความ
4
จากการศึกษาของวิภา ฌาณวังสะ (Wipah Chanawangsa, 1986) พบวาในการสนทนาในชีวติ ประจําวันพบ
กลไกการอางถึงมากที่สุด คือ 48.37% (119 ครั้ง) รองลงมา ไดแก กลไกการซ้ํา (27.24% หรือ 67 ครั้ง)
กลไกการใชคาํ เชื่อม (15.85% หรือ 39 ครั้ง) กลไกการละ (6.5% หรือ 16 ครั้ง) กลไกการเชื่อมโยงคํา
(2.03% หรือ 5 ครั้ง) ตามลําดับ สวนกลไกการแทนที่ไมปรากฏการใชในขอมูล ในงานวิจัยของวิภา ฌาณ
วังสะ ไดแยกกลไกการซ้าํ ออกจากกลไกการเชื่อมโยงคํา เนื่องจากวิภา ฌาณวังสะเห็นวาการซ้ําในภาษาไทยมี
หลายรูปแบบ จึงควรแยกเปนกลไกเชื่อมโยงความอีกประเภทหนึ่ง ไมควรรวมไวในกลไกการเชื่อมโยงคํา

118

ตารางที่ 4.3 ความถี่และรอยละของการใชกลไกเชื่อมโยงความแตละชนิดในหองจะจา 3 และ
หองจะจา 5
กลไกเชื่อมโยงความ
• การอางถึง
1. การอางถึงบุคคล
1.1 บุรุษสรรพนาม
1.2 การเรียกชือ่
1.3 คําเรียกญาติ
1.4 สรรพนามไรรูป
2. การอางถึงสิ่งที่ชเี้ ฉพาะ
3. การอางถึงโดยการเปรียบเทียบ
• การแทนที่
• การละ
1. การละหนวยนาม
2. การละหนวยกริยา
3. การละหนวยอนุพากย

หองจะจา 3

หองจะจา 5

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

62
245
7
366
14
2
7

4.40
2
17.40
0.50
1
26.03
1
0.14
0.50

76
241
85
263
7
0
4

5.85
2
18.54
5
6.54
1
20.23
0.54
0
0.31

119
76
57

4

8.45
5.40
4.05

68
54
40

5.23
4.15
3.08

0.71
2.34
0.21
0.43

13
15
3
6

1
1.15
0.23
0.46

11.86
3.55
0.71

197
47
11

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

10
33
3
6

• การเชื่อมโยงคํา
1. การซ้าํ รูปเดิม
2. คําปรากฏรวมกัน
3. คําพองความหมาย

167
50
10

3

• ดัชนีปริจเฉท
5
7.89
82
111
1. ดัชนีปริจเฉทแสดงการเชื่อมโยงความ
4.47
88
63
2. ดัชนีปริจเฉทแสดงปฏิกิริยาโตตอบ
รวม
1,408
100
1,300
หมายเหตุ ตัวเลข 1(…) 2(…) 3(…) หมายถึง อันดับที่ของการใชกลไกเชื่อมโยงความ

3

15.15
3.62
0.85
6.31
6.77
100

4
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จากตารางที่ 4.3 เมื่อพิจารณาในประเภทยอยของกลไกการเชื่อมโยงความ
กลไกเชื่อมโยงความที่พบมากที่สุดในหองสนทนา คือ การใชคําสรรพนามไรรูป รองลงมา คือ
การเรียกชื่อ และการซ้ํารูปเดิม ตามลําดับ จากผลการวิเคราะหในตารางที่ 4.2 พบวาผูสนทนามี
การใชกลไกการอางถึงมากที่สุดในทั้งสองหองสนทนา จะเห็นไดวาเปนผลจากการใชคําสรรพนาม
ไรรูปและการเรียกชื่อ ซึ่งผูสนทนามีการใชเปนจํานวนมาก สวนกลไกเชื่อมโยงความที่ผูสนทนาใช
รองลงมาในหองจะจา 5 และเปนกลไกที่อยูในอันดับที่ 3 ในหองจะจา 3 คือ กลไกการเชื่อมโยง
คํา ซึ่งเปนผลมาจากการซ้ํารูปเดิมนั่นเอง ดังนั้น จะเห็นไดวาทั้งการสนทนาในหองสนทนาและ
การสนทนาในชีวิตประจําวัน ผูสนทนามีการใชกลไกเชื่อมโยงความคลายกันในอันดับที่หนึ่งและ
อันดับที่สอง คือ กลไกการอางถึง และกลไกการเชื่อมโยงคํา ตามลําดับ
เมื่อผูวิจัยทําการเปรียบเทียบผลที่ไดจากการศึกษากลไกเชื่อมโยงความในการ
สนทนาในหองสนทนากับผลการวิจัยของวิภา ฌาณวังสะ (Wipah Chanawangsa, 1986) ที่
ศึกษาการใชกลไกเชื่อมโยงความในชีวิตประจําวัน พบวากลไกเชื่อมโยงความที่พบในหองสนทนา
ที่มีความแตกตางจากกลไกเชื่อมโยงความที่พบในการสนทนาในชีวิตประจําวัน โดยเฉพาะการ
สนทนาที่เห็นหนากัน คือ การเรียกชื่อ สวนกลไกเชื่อมโยงความที่พบในหองสนทนาที่มีการใช
เหมือนกับการสนทนาในชีวิตประจําวัน คือ การใชสรรพนามไรรูป และการซ้ํารูปเดิม
จากการศึกษาของวิภา ฌาณวังสะ (Wipah Chanawangsa, 1986) พบวาการ
ใชสรรพนามไรรูปในการสนทนาในชีวิตประจําวันมีมากเชนเดียวกับการสนทนาในหองสนทนา
เนื่องจากในโครงสรางของภาษาไทย ผูสนทนาจะมีการใชสรรพนามไรรูปบอยมากในการสนทนา
นอกจากนั้น จากผลการศึกษาในงานวิทยานิพนธนี้กับผลการศึกษาของวิภา ฌาณวังสะ ยังใหผล
ที่สอดคลองกับการศึกษาการใชสรรพนามไรรูปในการสนทนาผานคอมพิวเตอรในงานวิจัยของเมอ
เรย (Murray, 1990 อางใน Herring, 2001) ซึ่งพบวาการสนทนาที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันของผู
สนทนาสวนใหญจะมีการละคําสรรพนาม เนื่องจากการสื่อสารประเภทนี้มีขอจํากัดในเรื่องของ
เวลา ผูสนทนาจะมีเวลาในการพิมพโตตอบไมมากนัก ผูสนทนาจึงใชการละคําสรรพนาม เพื่อ
ความสะดวกและประหยัดเวลาในการพิมพ ดังนั้น จึงมีการใชคําสรรพนามไรรูปบอยทั้งในการ
สนทนาในชีวิตประจําวันและการสนทนาในหองสนทนา
สวนการใชกลไกการเรียกชื่อในการสนทนาในชีวิตประจําวันกับการสนทนาใน
หองสนทนามีความตางกัน คือ การสนทนาที่เห็นหนากันจะไมเรียกชื่อกันตลอดเวลา การ
เรียกชื่อจะเกิดขึ้นในการสนทนาที่ไมเห็นหนากันมากกวา
เชน
การพูดคุยกันทางโทรศัพท
(Crystal, 2001)
การสนทนาในชีวิตประจําวันที่มีการเห็นหนากัน ผูสนทนาจะไมเรียกชื่อของผู
สนทนาดวยตลอดเวลา เนื่องจากผูสนทนาเห็นหนากัน ไดยินเสียง และเห็นทาทางของกันและ

120

กัน จึงทําใหการสนทนาไมจําเปนตองเรียกชื่อกันบอยนัก ดังคํากลาวของคริสตัล (Crystal,
2001) ที่กลาววาการเรียกชื่อไมจําเปนมากนักในการสนทนาที่เห็นหนากัน ตัวอยางการสนทนาที่
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) กลาววาการเรียกชื่อเชนนี้คงแปลก ถาเราเรียกชื่อกัน
ตลอดเวลาในการสนทนาที่เห็นหนากัน
ในชีวิตประจําวันการสนทนาที่มีการเรียกชื่อบอยครั้ง
มักจะพบในการสนทนาที่ผูพูดไมเห็นหนากัน เชน การประชุมผานทางโทรศัพท หรือการโทรศัพท
พูดคุยกันในรายการทางวิทยุ เชน
(2) Frank Smith, what are your views on this?
การศึกษาที่สอดคลองกับการศึกษาของคริสตัลในภาษาไทย เชน การศึกษาของ
มยุรี สวัสดิ์เมือง (2540) ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับภาษาสนทนาทางโทรศัพททางสถานีวิทยุขาวสารและ
การจราจร จากการศึกษาของมยุรี สวัสดิ์เมือง พบวาการเรียกชื่อจะปรากฏบอยมากในการ
สนทนาทางโทรศัพท ซึ่งมักจะเปนผลัดการพูดของผูโทรเขามารวมรายการที่เรียกชื่อของผูดําเนิน
รายการ โดยมีจุดประสงคเพื่อเปนการเรียกใหอีกฝายคอยติดตามคําพูดของตนหรือเปนการเรียก
เพื่อเปลี่ยนหัวขอสนทนา สวนการเรียกชื่อที่ปรากฏในผลัดการพูดของผูดําเนินรายการ สวนใหญ
ใชเรียกเพื่อเปดการสนทนา เชน
(3) ผูดําเนินรายการ: คุณปงคะ
ผูโทร: สวัสดีครับคุณอัจฉรา1
ผูดําเนินรายการ: สวัสดีคะ
ผูโทร: และเพื่อนสมาชิกยามเชาครับผม … ขอจบแคนคี้ รับคุณอัจฉรา2
ผูดําเนินรายการ: ขอบคุณคะ

จากตัวอยาง (3) ผูดําเนินรายการเรียกชื่อผูโทรตอนเปดการสนทนาเทานั้น สวน
การที่ผูโทรเรียกชื่อผูดําเนินรายการ คุณอัจฉรา1 เปนการเรียกชื่อเพื่อทักทายตอบกลับ สวน คุณ
อัจฉรา2 เปนการเรียกชื่อในการปดทายการสนทนา และเปนการสงผลัดใหแกผูดําเนินรายการ
จากผลการวิเคราะหการสนทนาในหองสนทนา พบวาผูสนทนามีการใชกลไกการ
เรียกชื่อบอยมาก เนื่องจากการเรียกชื่อชวยในการคนหาผลัดในการสนทนาและทําใหเกิดความ
ตอเนื่องของการสนทนา นอกจากนั้น เดวิสและบรูเวอร (Davis & Brewer, 1997) กลาววาการ
สนทนาในหองสนทนาก็มีลักษณะที่คลายการพูดคุยทางโทรศัพท เนื่องจากไมเห็นหนาผูสนทนา
เชนเดียวกัน แตตางกันที่การสนทนาในหองสนทนาใชการพิมพเทานั้น ผูวิจัยจึงมีความเห็นวาการ
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พูดคุยทางโทรศัพทมีการใชเสียงได การเรียกชื่อในการสนทนาทางโทรศัพทจึงนาจะมีการใชที่นอย
กวาการสนทนาในหองสนทนา ซึ่งผูสนทนามองไมเห็นหนาและไมไดยินเสียงกันเลย
ผลที่ไดจากการสนทนาในหองสนทนาที่วาการเรียกชื่อเปนสิ่งสําคัญนั้น
สอดคลองกับการศึกษาของเวอรี่ (Werry, 1996) ที่กลาววาการเรียกชื่อเปนกลไกที่สําคัญที่ชวย
ขจัดความกํากวมและความไมตอเนื่องของผลัดในการสนทนา เนื่องจากการเรียกชื่อจะทําใหเกิด
ความเชื่อมโยงระหวางผูสงสารและผูรับสาร การเรียกชื่อเปนสิ่งทดแทนขอบกพรองในการสื่อสาร
ที่ผูสงสารและผูรับสารไมสามารถเห็นหนากันได
การเรียกชื่อจะทําใหทั้งผูสงสารและผูรับสาร
ทราบไดวาขอความนั้นสงถึงใครหรือโตตอบกลับไปหาผูใดในหองสนทนา ทั้งยังชวยในการสังเกต
การสนทนาบนหนาจอคอมพิวเตอรที่มีขอความอื่นแทรกอยูตลอดเวลา
เมื่อพบชื่อของเราบน
หนาจอก็ชวยใหทราบวาขอความนั้นสงถึงตัวเรา การเรียกชื่อจึงจะกอใหเกิดความตอเนื่องของ
ขอความในการสนทนาในหองสนทนา ดังจะเห็นไดจากตัวอยาง (4)
(4) บทสนทนาชวงหนึ่งในหองจะจา 3
588. เพลง +O [235] : "จําสับสนหรือปาวtp"
589. ลินดา +O [99] : "ไมแนใจอะตั้ม"
590. แบมแบม [247] : "อะหนานะ นกแมน เดี๋ยวเปลืองขนมจีบแยอะ จะไดเอาไววางขายหนาสาวอื่นอะ"
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] : "หวัดดีครับ...ทุกคน.... (smile)"
596. tp [19] : "สงสัยอะ ..แหะๆ .. สมองเรายิง่ เบลอๆ อะ .. อออออ .. นึกออกแรวว .. นั่นมันบางปู 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 .. เรียนอยูอะ ดิ .. ใชปะ .."

ตัวอยาง (4) เปนบทสนทนาชวงหนึ่งที่เกิดขึ้นในการสนทนาที่ปรากฏบนหนา
จอคอมพิวเตอร จากตัวอยางจะเห็นไดวาผูสนทนาจะมีการเรียกชื่ออยูเสมอ เนื่องจากคูถอยคําจะ
ถูกแทรกจากขอความของผูสนทนาอื่น การเรียกชื่อจึงชวยทําใหเกิดความเชื่อมโยงระหวางผูสง
สารและผูรับสาร เชน การสนทนาระหวางtpกับเพลง ทั้งสองคนจะเรียกชื่อของทั้งสองฝายอยู
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เสมอ ดังจะเห็นไดในขอความที่ 588 598 และ 602 (ยกเวนขอความที่ 596 เพียงขอความ
เดียว) สวนแบมแบมสนทนากับNOKMANและฮัทไปพรอมกัน ดังนั้น ในทุกขอความของแบม
แบมจึงมีการเรียกชื่ออยูเสมอ เพื่อทําใหคูสนทนาทั้งสองคนไมเกิดความสับสนวาขอความของ
แบมแบมโตตอบกับใคร
กลไกเชื่อมโยงความที่ใชมากเปนอันดับที่ 3 ในการสนทนาในหองสนทนา คือ
การซ้ํารูปเดิม กลไกนี้มีการใชมากในการสนทนาในชีวิตประจําวันเชนเดียวกัน แตการซ้ําในการ
สนทนาที่วิภา ฌาณวังสะ (Wipah Chanawangsa, 1986) ศึกษาในภาษาไทยในการสนทนาใน
ชีวิตประจําวันมีรูปแบบหลากหลายมากกวาที่คนพบในการสนทนาในหองสนทนา กลาวคือ มีทั้ง
การซ้ําคํา การซ้ําวลี และการซ้ําโครงสราง จุดประสงคของการซ้ํารูปเดิมในการสนทนาใน
ชีวิตประจําวัน (Wipah Chanawangsa, 1986) ไดแก 1) การซ้ํารูปเดิมจะเกิดในการพูดที่ไมมี
การวางแผนไวลวงหนา 2) การซ้ํารูปเดิมจะชวยลดความสับสนในการอางถึงสิ่งตางๆ และ 3)
การซ้ํารูปเดิมจะทําใหสามารถเขาใจไดงายขึ้น จุดประสงคดังกลาวคลายกับการสนทนาในหอง
สนทนา คือ การสนทนาในหองสนทนาไมมีการวางแผนลวงหนา การซ้ํารูปเดิมทําใหไมเสียเวลา
ในการโตตอบ เนื่องจากการสนทนาในหองสนทนามีขอจํากัดในเรื่องของเวลาที่ใชในการพิมพ ผู
สนทนาจําเปนตองพิมพขอความโตตอบอยางรวดเร็ว เพราะหนาจอการสนทนาบนคอมพิวเตอร
เคลื่อนที่อยางรวดเร็ว จึงทําใหผูสนทนามีเวลาในการคิดคําที่ใชในการโตตอบและแกไขคําพูดไม
มากนัก ซึ่งสอดคลองกับที่บารอน (Baron, 1984 อางใน Herring, 2001) ไดคาดการณไววาใน
อนาคตการใชคําศัพทในการสนทนาที่ผานทางคอมพิวเตอรจะมีการใชคําศัพทที่แคบลง
ซึ่ง
สนับสนุนโดยออมกับผลงานวิทยานิพนธนี้ คือ ผูสนทนามีการใชการซ้ํารูปเดิมมาก เนื่องจากผู
สนทนาไมมีเวลาในการคิดคําศัพทใหมในการสนทนามากนัก มีผลทําใหคําศัพทที่ใชแคบลง จึง
กอใหเกิดการซ้ํารูปเดิมมากขึ้น และเนื่องจากผูสนทนาเคยใชคําศัพทเหลานี้มาแลว จึงสามารถ
นึกไดโดยทันที ชวยยนระยะเวลาในการพิมพโตตอบกัน ทั้งยังมีผลชวยใหไมสูญเสียคูสนทนาไป
เนื่องจากสามารถโตตอบไดโดยทันที ทําใหไมทิ้งชวงการสนทนามากนัก นอกจากนั้น การซ้ํารูป
เดิมในการสนทนาในหองสนทนายังชวยลดความสับสนในการอางถึงสิ่งตางๆ และทําใหเขาใจได
งายขึ้นเหมือนกับการสนทนาในชีวิตประจําวัน การซ้ํารูปเดิมในการสนทนาในหองสนทนายังชวย
ใหผูรวมสนทนาสามารถเชื่อมโยงขอความที่สนทนากันไดอยางรวดเร็ว ชวยในการคนหาผลัดที่
เกี่ยวของกันไดงายขึ้น และงายแกการสังเกต เมื่อการซ้ํารูปเดิมนั้นปรากฏบนหนาจอคอมพิวเตอร
อีกครั้ง ตัวอยางเชน
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(5)

บทสนทนาชวงหนึ่งในหองจะจา 55

91. พี่แซว......... [153] : "มีเปนกระตัก๊ จริงๆจะ—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-แลวไออีรนุ
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] : "ตกลงชื่อจิงๆคือพี่พริมกับพีr่ oyเลยใชมั๊ย"
108. พี่แซว......... [153] : "ไออี4 หรือ ไอีอี 5 หรือไออี5.5"
109. พิมจา [64] : "ดีจา ตาร"
110. พิมจา [64] : "ไออีอารัยเหรอ พี่แซว ไมรูจักอะ"
111. POOH BEAR [28] : "ทําไมพี่พริมหลุดบอยอะ"
112. น้ําฝน [229] : "I just logged on .... สวัสดีจา"
113. [[ TAR ]] [30] : "หวัดดีเหมือนกัน"
114. พิมจา [64] : "นานๆๆ อีตาดุล ตบะแตกแลวละสิ"
115. POOH BEAR [28] : "วางัยตอบดวย"
116. o ROY o O-> [49] : "พี่ ไมใช ชื่อนี้หรอกครับ ชื่อนี้ คิดมา สดๆ"
117. POOH BEAR [28] : "แลวชื่ออะไรหละ"
118. พริม [4] : "กอของฟรีนินอง..มันกอไมดียงั เงี้ยะแหละ"
119. พี่แซว......... [153] : "ไมรูจักไอีอ—
ี กอนิ เตอรเน็ตเอกซโพลเลอรืไง--หนาตางนะหนาตางที่เลน
แชทอยูน ี่ไง"

5

ผูวิจัยใชตวั อักษรหนาในการสนทนาระหวางพี่แซวและพิมจา เพือ่ ชวยในการสังเกตและอธิบายขอมูล
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ตัวอยาง (5) จะเห็นไดวาบทสนทนานี้มีคูสนทนาหลายคูมาก แตการสนทนา
ของทุกคนก็ยังดําเนินตอไปได ถึงแมวาจะมีการแทรกของขอความอื่นระหวางคูถอยคํา อยางเชน
การสนทนาระหวางพี่แซวกับพิมจา (ขอความที่ 91 95 101 108 110 และ 119) การสนทนา
ของทั้งสองคนเชื่อมโยงกัน ซึ่งสามารถสังเกตไดจากการซ้ํารูปเดิมในการสนทนา กลาวคือ
ขอความที่ 95 พิมจาซ้ํารูปเดิมวา "ถาม" ซึ่งเปนคําที่พี่แซวพูดในขอความที่ 91 และในขอความที่
108 พี่แซวก็ซ้ํารูปเดิมวา "ไออี" ที่ปรากฏในขอความที่ 101 ในการถามพิมจา สวนพิมจาก็ซ้ํารูป
เดิมวา "ไออี" และใชคําวา "ไมรูจัก" ในขอความที่ 110 เพื่อโตตอบพี่แซว และในขอความที่ 119
พี่แซวก็ซ้ํารูปเดิมวา "ไออี" และคําวา "ไมรูจัก" เพื่อถามพิมจา นอกจากนั้น ทั้งพี่แซวกับพิมจา
ยังใชการเรียกชื่อในการมอบผลัดอยูเสมอ (จะกลาวรายละเอียดในบทที่ 5 ระบบผลัด) การ
สนทนาของทั้งพี่แซวกับพิมจาจึงตอเนื่องและเชื่อมโยงกัน ถึงแมวาพิมจาจะพูดกับคะนาไปพรอม
กันก็ตาม
จากตารางที่ 4.3 ผลการวิเคราะหยังพบวาผูสนทนาของทั้งสองหองมีการเลือกใช
กลไกเชื่อมโยงความที่แตกตางกันในลําดับที่ 4 และ 5 กลาวคือ ในหองจะจา 3 มีการใชกลไก
การละหนวยนาม และดัชนีปริจเฉทแสดงการเชื่อมโยงความ ตามลําดับ สวนในหองจะจา 5 มี
การใช ดั ช นี ป ริ จ เฉทแสดงปฏิ กิ ริ ย าโต ตอบ และการใช คํา เรี ย กญาติ ตามลํ า ดั บ ส ว นกลไก
เชื่อมโยงความที่นอกเหนือจากที่กลาวมาเปนกลไกเชื่อมโยงความที่มีปริมาณการใชไมมากนัก
จากผลการวิเคราะหเปนที่นาสังเกตวาผูรวมสนทนามีการใชดัชนีปริจเฉทในการเชื่อมโยงความเปน
อันดับที่ 4 และ 5 ในสองหองสนทนา ดัชนีปริจเฉทเปนอีกกลไกหนึ่งที่นาสนใจ เนื่องจากเปน
กลไกที่กอใหเกิดความตอเนื่องของปฏิสัมพันธ (Schiffrin, 1987) ในการศึกษากลไกเชื่อมโยง
ความในการสนทนาในชีวิตประจําวันสวนใหญมิไดรวมเอาดัชนีปริจเฉทในกลไกเชื่อมโยงความ
แตเนื่องจากผูวิจัยเห็นวาดัชนีปริจเฉทเปนอีกรูปภาษาหนึ่งที่ทําใหเห็นความตอเนื่องของขอความ
ได จึ ง รวมดั ช นี ป ริ จ เฉทให เ ป นหนึ่ ง ในกลไกเชื่ อ มโยงความในห อ งสนทนา ซึ่ ง ส ว นใหญ ดัช นี
ปริจเฉท6ที่พบจะเปนดัชนีปริจเฉทที่แสดงการเชื่อมโยงของขอความ เชน คําวา "แลว" เพื่อสื่อให
อีกฝายทราบวาตนเองยังตองการทราบขอมูลเพิ่มเติมอีก และใชคําวา "ก็" เพื่อตองการใหเกิด
ความตอเนื่องของขอความ เชน
ตัวอยาง (6) การสนทนาของ ROY POOH BEAR และพริม ซึ่งมีการใชคําวา
"แลว" และ "ก็" ทําหนาที่เปนดัชนีปริจเฉท กลาวคือ POOH BEARใชคําวา "แลว" เพื่อ

6

จากขอมูลไมพบดัชนีปริจเฉทที่แสดงการเชื่อมโยงเนื้อความเปลี่ยนแกนความ เชน "สวน" ดัชนีปริจเฉทที่
แสดงการเชื่อมโยงเนื้อความแสดงเหตุและผล เชน "เพราะ" "เนื่องจาก" "เพราะฉะนั้น" และดัชนีปริจเฉทที่
แสดงการเชื่อมโยงเนื้อความแสดงจุดมุงหมาย เชน "เพื่อ"

125

เชื่อมโยงความเพิ่มเติม หลังจากที่ROYตอบตนเอง สวนพริมใชคําวา "กอ (ก็)" เพื่อทําใหเกิด
ความตอเนื่องของขอความ
(6) POOH BEAR [28]: "ตกลงชื่อจิงๆคือพี่พริมกับพี่royเลยใชมั๊ย"
o ROY o O-> [49]: "พี่ไมใชชื่อนี้หรอกครับ ชื่อนี้ คิดมา สดๆ"
POOH BEAR [28]: "แลวชื่ออะไรหละ"
พริม [4]: "สดๆ อะไรยะ เห็นตั้งแตเชาแลว"
POOH BEAR [28]: "พี่พริมชื่ออะไร"
พริม [4]: "กอชื่อพี่พริมไงคะ..นองหมี"

นอกจากนั้น ในงานวิทยานิพนธนี้ ดัชนีปริจเฉทที่พบมากยังรวมถึงการเลียนเสียง
ที่เกิดขึ้นในการสนทนาในชีวิตประจําวัน เพื่อใชในการโตตอบกลับ เชน "เอา" "วา" "อึ๋ยย" "อาว"
ซึ่งเรียกวาการใชถอยคําเออออ (back channels) ที่ผูรับสารใชในการโตตอบกลับไปยังขอความ
กอนหนานั้น ซึ่งผลที่ไดนี้สอดคลองกับงานวิจัยของเชอรนี่ (Cherny, 1999) ที่พบวาการสนทนา
ในมัด มีการใชถอยคําเออออเปนจํานวนมากเชนเดียวกัน เนื่องจากถอยคําเออออเปนสิ่งสําคัญที่
ทําใหทราบวาผูสนทนาเขาใจขอความที่ผูพูดพูด และถอยคําเออออยังเปนถอยคําที่แสดงใหเห็น
ความมีสวนรวมและการรับรูรวมกัน (co-presence and awareness) ของผูสนทนาในการ
สนทนา ไมใชเปนเพียงสัญญาณที่แสดงถึงความเขาใจ หรือการยอมรับของอีกฝายเทานั้น
สวนการใชคําเรียกญาติจะเห็นไดวามีการใชในอันดับที่ 5 ในหองจะจา 5 คือ
6.54% แตในหองจะจา 3 การใชคําเรียกญาติอยูในอันดับเกือบสุดทาย (0.50%) จากกลไก
เชื่อมโยงความทั้งหมด 19 ชนิดยอย จึงทําใหเห็นความแตกตางที่อาจตั้งเปนขอสังเกตไดวาใน
หองจะจา 5 ผูรวมสนทนาแสดงความสนิทสนมและมีความเปนกันเองมากกวาในหองจะจา 3
เนื่องจากมีการใชคําวา "พี่" และ "นอง" ในการเรียกผูที่สนทนาดวย
สรุป ผลการวิเคราะหกลไกเชื่อมโยงความในการสนทนาในหองสนทนากับการ
สนทนาในชีวิตประจําวันที่มีการใชเหมือนกัน คือ การใชสรรพนามไรรูป การซ้ํารูปเดิม สวน
กลไกเชื่อมโยงความที่แสดงความแตกตางระหวางการสนทนาในหองสนทนากับการสนทนาที่เห็น
หนากัน คือ กลไกการเรียกชื่อ ซึ่งเปนกลไกที่ไมคอยเกิดขึ้นบอยในการสนทนาที่เห็นหนากัน แต
เกิดขึ้นในการสนทนาที่ไมเห็นหนากัน (Crystal, 2001) เชน การสนทนาทางโทรศัพท การ
เรียกชื่อถือไดวาเปนกลไกที่มีบทบาทสําคัญในการสรางความเชื่อมโยงในการสนทนาในหอง
สนทนา และกอใหเกิดความตอเนื่องของปฏิสัมพันธในหองสนทนา
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หลังจากที่ไดทําความเขาใจเกี่ยวกับผลที่ไดของการใชกลไกเชื่อมโยงความในทั้ง
สองหองสนทนาแลว ในหัวขอถัดไป ผูวิจัยจะเปนนําเสนอผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง
จํานวนขอความที่แทรกกับจํานวนชนิดของกลไกเชื่อมโยงความ
ความสัมพันธระหวางจํานวน
ขอความที่แทรกกับจํานวนของกลไกเชื่อมโยงความรวมทุกชนิด และความสัมพันธระหวางจํานวน
ขอความที่แทรกกับจํานวนของกลไกเชื่อมโยงความแยกตามแตละชนิด
โดยใชโปรแกรม
GLMStat ในการหาความสัมพันธ
4.2 ความสัมพันธระหวางจํานวนขอความที่แทรกระหวางคูถอยคํากับกลไกเชื่อมโยงความ
หลังจากที่ผูวิจัยไดวิเคราะหกลไกเชื่อมโยงความที่พบในหองสนทนา ตอไปผูวิจัย
จะวิเคราะหเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางจํานวนขอความที่แทรกกับกลไกเชื่อมโยงความ เพื่อ
ตรวจสอบสมมติฐานที่ตั้งไววา "ถาจํานวนขอความที่แทรกระหวางคูถอยคํามีมาก กลไกเชื่อมโยง
ความจะมีมากชนิด" ผูวิจัยทําการวิเคราะหความสัมพันธระหวางจํานวนขอความที่แทรกระหวางคู
ถอยคํากับกลไกเชื่อมโยงความ โดยใชโปรแกรม GLMStat ในการวิเคราะหสถิติแบบ Loglinear ผูวิจัยแบงการวิเคราะหออกเปน 3 แบบ ไดแก
แบบแรก
วิเคราะหความสัมพันธระหวางจํานวนขอความที่แทรกระหวางคู
ถอยคํากับจํานวนชนิดของกลไกเชื่อมโยงความ ซึ่งจะพิจารณาโดยรวม กลาวคือ พิจารณาวาใน
แตละขอความมีการใชกลไกเชื่อมโยงความกี่ชนิด เพื่อตรวจสอบวา "ถาจํานวนขอความที่แทรก
ระหวางคูถอยคํามีมาก กลไกเชื่อมโยงความก็จะมีมากชนิด" เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวหรือไม
แบบที่สอง
วิเคราะหความสัมพันธระหวางจํานวนขอความที่แทรกระหวางคู
ถอยคํากับจํานวนของกลไกเชื่อมโยงความรวมทุกชนิด7 โดยดูความสัมพันธของทุกกลไกรวมกัน
ในทั้งสองหองสนทนา
แบบที่สาม วิเคราะหความสัมพันธระหวางจํานวนขอความที่แทรกระหวางคู
ถอยคํากับจํานวนของกลไกเชื่อมโยงความแยกตามแตละชนิด
เพื่อแสดงรายละเอียดของ
ความสัมพันธทีละกลไกในทั้งสองหองสนทนา
7

จํานวนของกลไกเชื่อมโยงความรวมทุกชนิดตางจากจํานวนชนิดของกลไกเชื่อมโยงความ คือ จํานวนของ
กลไกเชื่อมโยงความรวมทุกชนิดเปนการนับความถี่ทุกความถี่ของการใชกลไกเชื่อมโยงความ แตจํานวนชนิด
ของกลไกเชื่อมโยงความเปนการนับ Token ตัวอยางเชน ในขอความที่ 31 ในหองจะจา 3 มีการใชการเรียกชื่อ
1 ครั้ง และคําสรรพนามไรรูป 2 ครั้ง ดังนั้น จํานวนของกลไกเชื่อมโยงความรวมทุกชนิดจะเทากับ 3 ครั้ง
สวนจํานวนชนิดของกลไกเชื่อมโยงความจะเทากับ 2 ชนิด
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การวิเคราะหแบบที่หนึ่ง
วิเคราะหความสัมพันธระหวางจํานวนขอความที่
แทรกระหวางคูถอยคํากับจํานวนชนิดของกลไกเชื่อมโยงความ โดยใชโปรแกรม GLMStat และ
กําหนดใหจํานวนขอความที่แทรกระหวางคูถอยคําเปนตัวแปรตน
และจํานวนชนิดของกลไก
เชื่อมโยงความเปนตัวแปรตาม เพื่อตรวจสอบวา "ถาจํานวนขอความที่แทรกระหวางคูถอยคํามี
มาก กลไกเชื่อมโยงความจะมีมากชนิด" ตามสมมติฐานที่ตั้งไวหรือไม โดยผลการวิเคราะหดูได
จากตารางที่ 4.4 และตารางที่ 4.5
ตารางที่ 4.4 ความสัมพันธระหวางจํานวนขอความที่แทรก (messages in between หรือ
msg. in bet.) กับจํานวนชนิดของกลไกเชื่อมโยงความในหองจะจา 3
a. Effect8
Effect
Msg. in bet.

Scaled Deviance
2.118

df
1

Chisquare
2.118

Prob>ChiSquare
0.1456

Estimate
0.7535
6.641e-3

se (est.)
4.310e-2
4.464e-3

z ratio
17.48
1.488

Prob>IzI
<0.0001
0.1369

b. Estimate9
Constant
Msg. in bet.

จากตารางที่ 4.4 a. Effect พบวาคาที่ไดในคอลัมน Prob>ChiSquare มีคา
เทากับ 0.1456 ซึ่งมากกวา 0.05 จึงไมมีนัยสําคัญทางสถิติ หมายความวาจํานวนขอความที่
8

ตาราง Effect แสดงใหทราบวาการวิเคราะหหาความสัมพันธของทั้งสองตัวแปรที่กาํ หนดสามารถวิเคราะหหา
ความสัมพันธของทั้งสองไดหรือไม โดยพิจารณาเฉพาะคาที่ไดในคอลัมน Prob>ChiSquare กลาวคือ ถาคา
นอยกวา 0.05 แสดงวาสามารถหาความสัมพันธได เชน สามารถหาความสัมพันธระหวางจํานวนขอความที่
แทรกกับจํานวนชนิดของกลไกเชือ่ มโยงความได ในทางกลับกัน ถาคามากกวา 0.05 แสดงวาไมสามารถหา
ความสัมพันธของตัวแปรดังกลาวได
9
หลังจากพิจารณาคาที่ไดจากตาราง Effect จากนั้น จะเปนการวิเคราะหคาในตาราง Estimate ซึ่งแสดง
ความสัมพันธของตัวแปรทั้งสองตัวแปรวาจะมีความสัมพันธไปในทิศทางใด โดยมีวิธีการตีความคาที่ได ดังนี้
อันดับแรกจะตองพิจารณาคาที่ไดในคอลัมน Prob > IzI วามีนัยสําคัญทางสถิติที่นอยกวา 0.05 หรือไม
หลังจากนั้น ใหพิจารณาที่ estimate ในชองของจํานวนขอความที่แทรก (Msg. in bet.) โดยพิจารณาวาถา
ตัวเลขในจํานวนขอความที่แทรกมีคาบวกจะหมายถึงความสัมพันธมีทิศทางไปทางเดียวกัน เชน ถาจํานวน
ขอความที่แทรกมาก จะมีการใชกลไกการอางถึงมากตามไปดวย แตถาตัวเลขมีคา เปนลบ ความสัมพันธจะมี
ทิศทางกลับกัน เชน ถาจํานวนขอความที่แทรกมาก จะมีการใชกลไกการอางถึงนอย สวนคาที่ไดในชอง se
(est.) z ratio และ Constant ไมไดใชในการตีความ
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แทรกและจํานวนชนิดของกลไกเชื่อมโยงความในหองจะจา 3 ไมสามารถหาความสัมพันธได ซึ่ง
สอดคลองกับคาที่ไดในตารางที่ 4.4 b. Estimate กลาวคือ คาที่ไดในคอลัมน Prob>IzI เทากับ
0.1369 ซึ่งมากกวา 0.05 จึงไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังนั้น ไมสามารถตีความไดวาถาจํานวน
ขอความที่แทรกระหวางคูถอยคํามีมาก กลไกเชื่อมโยงความจะมีมากชนิด ตามสมมติฐานที่ตั้งไว
ตารางที่ 4.5 ความสัมพันธระหวางจํานวนขอความที่แทรกกับจํานวนชนิดของกลไกเชื่อมโยง
ความในหองจะจา 5
a. Effect
Effect
Msg. in bet.

Scaled Deviance
9.737

df
1

Chisquare
9.737

Prob>ChiSquare
0.0018

estimate
0.7697
1.871e-2

se (est.)
4.050e-2
5.613e-3

z ratio
19.01
3.334

Prob>IzI
<0.0001
0.0009

b. Estimate
Constant
Msg. in bet.

จากตารางที่ 4.5 a. Effect พบวาคาที่ไดในคอลัมน Prob>ChiSquare มีคา
เทากับ 0.0018 ซึ่งนอยกวา 0.05 จึงมีนัยสําคัญทางสถิติ หมายความวาจํานวนขอความที่
แทรกและจํานวนชนิดของกลไกเชื่อมโยงความในหองจะจา 5 มีความสัมพันธตอกัน ซึ่ง
สอดคลองกับคาที่ไดในตารางที่ 4.5 b. Estimate กลาวคือ คาที่ไดในคอลัมน Prob>IzI เทากับ
0.0009 ซึ่งนอยกวา 0.05 จึงมีนัยสําคัญทางสถิติ และคาที่ไดของจํานวนขอความที่แทรกใน
estimate ติดคาบวก จึงสามารถตีความไดวาถาจํานวนขอความที่แทรกระหวางคูถอยคํามีมาก
กลไกเชื่อมโยงความก็จะมีมากชนิด ตามสมมติฐานที่ตั้งไว
สรุป จากผลการวิเคราะหแบบแรกในสองหองสนทนา ไมสามารถสรุปไดตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว เนื่องมาจากมีเพียงหองจะจา 5 เพียงหองสนทนาเดียวเทานั้นที่ผลเปนไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว คือ ถาจํานวนขอความที่แทรกมาก กลไกเชื่อมโยงความก็จะมีมากชนิด สวน
หองจะจา 3
จํานวนขอความที่แทรกกับจํานวนชนิดของกลไกเชื่อมโยงความไมสามารถหา
ความสัมพันธได จากผลการวิเคราะหแบบแรก ผูวิจัยจึงไดทําการวิเคราะหแบบที่สอง โดย
พิจารณาวาจํานวนของกลไกเชื่อมโยงความรวมทุกชนิดกับจํานวนขอความที่แทรก
จะมีผลที่
สอดคลองกับการวิเคราะหแบบแรกหรือไม เพื่อเปนการยืนยันผลที่ไดจากการวิเคราะหแบบแรก

129

การวิเคราะหแบบที่สอง ผูวิจัยวิเคราะหความสัมพันธระหวางจํานวนขอความ
ที่แทรกระหวางคูถอยคํากับจํานวนของกลไกเชื่อมโยงความรวมทุกชนิด (รวมจํานวนกลไกการอาง
ถึง กลไกการแทนที่ กลไกการละ กลไกการใชคําเชื่อม กลไกการเชื่อมโยงคํา และกลไกที่เปน
ดัชนีปริจเฉทเขาดวยกัน) โดยใชโปรแกรม GLMStat กําหนดใหจํานวนขอความที่แทรกระหวางคู
ถอยคําเปนตัวแปรตน และจํานวนของกลไกเชื่อมโยงความรวมทุกชนิดเปนตนแปรตาม ผลการ
วิเคราะหดูไดจากตารางที่ 4.6 และตารางที่ 4.7
ตารางที่ 4.6 ความสัมพันธระหวางจํานวนขอความที่แทรกกับจํานวนของกลไกเชื่อมโยงความ
รวมทุกชนิดในหองจะจา 3
a. Effect
Effect
Msg. in bet.

Scaled Deviance
1.832

Df
1

Chisquare
1.832

Prob>ChiSquare
0.1759

Estimate
0.9243
5.725e-3

se (est.)
3.979e-2
4.151e-3

z ratio
23.23
1.379

Prob>IzI
<0.0001
0.1678

b. Estimate
Constant
Msg. in bet.

จากตารางที่ 4.6 a. Effect พบวาคาที่ไดในคอลัมน Prob>ChiSquare มีคา
เทากับ 0.1759 ซึ่งมากกวา 0.05 จึงไมมีนัยสําคัญทางสถิติ หมายความวาจํานวนขอความที่
แทรกและจํานวนของกลไกเชื่อมโยงความรวมทุกชนิดในหองจะจา 3 ไมสามารถหาความสัมพันธ
ได ซึ่งสอดคลองกับคาที่ไดในตารางที่ 4.6 b. Estimate กลาวคือ คาที่ไดในคอลัมน Prob>IzI
เทากับ 0.1678 ซึ่งมากกวา 0.05 จึงไมมีนัยสําคัญทางสถิติ สามารถตีความไดวาถาจํานวน
ขอความที่แทรกระหวางคูถอยคํามีมาก จํานวนของกลไกเชื่อมโยงความรวมทุกชนิดก็ไมไดมีการ
ใชมากตามไปดวย
ตารางที่ 4.7 ความสัมพันธระหวางจํานวนขอความที่แทรกกับจํานวนของกลไกเชื่อมโยงความ
รวมทุกชนิดในหองจะจา 5
a. Effect
Effect
Msg. in bet.

Scaled Deviance
17.76

df
1

Chisquare
17.76

Prob>ChiSquare
<0.0001
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b. Estimate
Constant
Msg. in bet.

estimate
0.8902
2.281e-2

se (est.)
3.731e-2
4.978e-3

z ratio
23.86
4.583

Prob>IzI
<0.0001
<0.0001

จากตารางที่ 4.7 a. Effect พบวาคาที่ไดในคอลัมน Prob>ChiSquare มีคา
เทากับ <0.0001 ซึ่งนอยกวา 0.05 จึงมีนัยสําคัญทางสถิติ หมายความวาจํานวนขอความที่
แทรกและจํานวนของกลไกเชื่อมโยงความรวมทุกชนิดในหองจะจา 5 มีความสัมพันธตอกัน ซึ่ง
สอดคลองกับคาที่ไดในตารางที่ 4.7 b. Estimate กลาวคือ คาที่ไดในคอลัมน Prob>IzI เทากับ
<0.0001 ซึ่งนอยกวา 0.05 จึงมีนัยสําคัญทางสถิติ สามารถตีความไดวาถาจํานวนขอความที่
แทรกระหวางคูถอยคํามีมาก จํานวนของกลไกเชื่อมโยงความรวมทุกชนิดก็จะมีการใชมากตามไป
ดวย
สรุป จากการวิเคราะหแบบที่สอง ผลที่ไดสอดคลองกับการวิเคราะหแบบแรก
คือ มีเพียงหองจะจา 5 เทานั้นที่ผลที่ไดมีความสัมพันธกัน ดังนั้น จึงไมสามารถสรุปไดวา "ถา
จํานวนขอความที่แทรกระหวางคูถอยคํามีมาก จํานวนของกลไกเชื่อมโยงความรวมทุกชนิดก็จะมี
มากตามไปดวย" จากผลที่ไดทั้งการวิเคราะหแบบแรกและแบบที่สองทําใหทราบวาทั้งสองหอง
สนทนามีผลที่ไมสอดคลองกัน ดังนั้น จึงไมสามารถสรุปไดวาจํานวนขอความที่แทรกกับจํานวน
ชนิดของกลไกเชื่อมโยงความมีความสัมพันธกัน
เชนเดียวกับที่ไมสามารถสรุปไดวาจํานวน
ขอความที่แทรกกับจํานวนของกลไกเชื่อมโยงความรวมทุกชนิดมีความสัมพันธกัน อยางไรก็ตาม
ผูวิจัยยังคงทําการวิเคราะหแบบที่สาม เพื่อพิจารณาวาภายในกลไกเชื่อมโยงความแตละชนิดจะมี
กลไกเชื่อมโยงความใดที่มีความสัมพันธกับจํานวนขอความที่แทรกบาง
การวิเคราะหแบบที่สาม คือ วิเคราะหความสัมพันธระหวางจํานวนขอความที่
แทรกระหวางคูถอยคํากับจํานวนของกลไกเชื่อมโยงความแยกตามแตละชนิด10 กลาวคือ เปน
การหาความสัมพันธของทั้งสองหองสนทนา ไดแก ความสัมพันธระหวางจํานวนขอความที่แทรก
กับกลไกการอางถึง กับกลไกการแทนที่ กับกลไกการละ กับกลไกการใชคําเชื่อม กับกลไกการ
เชื่อมโยงคํา และกับกลไกที่เปนดัชนีปริเฉท วิเคราะหโดยใชโปรแกรม GLMStat กําหนดให
10

จํานวนของกลไกเชื่อมโยงความแยกตามแตละชนิดใชการนับความถีเ่ ชนเดียวกับจํานวนของกลไกเชื่อมโยง
ความรวมทุกชนิด
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จํานวนขอความที่แทรกเปนตัวแปรตน และจํานวนของกลไกเชื่อมโยงความแยกตามแตละชนิด
เปนตัวแปรตาม เพื่อดูวากลไกเชื่อมโยงความชนิดใดที่แปรไปตามระยะหางของจํานวนขอความที่
แทรกระหวางคูถอยคํา ดูรายละเอียดไดจากตารางที่ 4.8 ถึงตารางที่ 4.19
- การวิเคราะหความสัมพันธระหวางจํานวนขอความที่แทรกระหวางคูถอยคํากับจํานวน
ของกลไกเชื่อมโยงความแยกตามแตละชนิดในหองจะจา 3
ตารางที่ 4.8 ความสัมพันธระหวางจํานวนขอความที่แทรกกับกลไกการอางถึงในหองจะจา 3
a. Effect
Effect
Msg. in bet.

Scaled Deviance
1.533

df
1

Chisquare
1.533

Prob>ChiSquare
0.2157

estimate
0.2094
7.361e-3

se (est.)
5.632e-2
5.800e-3

z ratio
3.719
1.269

Prob>IzI
0.0002
0.2044

b. Estimate
Constant
Msg. in bet.

ตารางที่ 4.9 ความสัมพันธระหวางจํานวนขอความที่แทรกกับกลไกการแทนที่ในหองจะจา 3
a. Effect
Effect
Msg. in bet.

Scaled Deviance
1.609

df
1

Chisquare
1.609

Prob>ChiSquare
0.2047

estimate
-3.661
-0.1230

se (est.)
0.6368
0.1109

z ratio
-5.749
-1.108

Prob>IzI
<0.0001
0.2678

b. Estimate
Constant
Msg. in bet.

ตารางที่ 4.10 ความสัมพันธระหวางจํานวนขอความที่แทรกกับกลไกการละในหองจะจา 3
a. Effect
Effect
Msg. in bet.

Scaled Deviance
1.174

df
1

Chisquare
1.174

Prob>ChiSquare
0.2785
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b. Estimate
Constant
Msg. in bet.

estimate
-0.8291
1.048e-2

se (est.)
9.278e-2
9.317e-3

z ratio
-8.936
1.125

Prob>IzI
<0.0001
0.2607

ตารางที่ 4.11 ความสัมพันธระหวางจํานวนขอความที่แทรกกับกลไกการใชคําเชื่อมในหองจะจา
3
a. Effect
Effect
Msg. in bet.

Scaled Deviance
1.257

df
1

Chisquare
1.257

Prob>ChiSquare
0.2622

estimate
-2.140
-3.004e-2

se (est.)
0.2199
2.849e-2

z ratio
-9.730
-1.055

Prob>IzI
<0.0001
0.2917

b. Estimate
Constant
Msg. in bet.

ตารางที่ 4.12 ความสัมพันธระหวางจํานวนขอความที่แทรกกับกลไกการเชื่อมโยงคําในหองจะจา
3
a. Effect
Effect
Msg. in bet.

Scaled Deviance
4.718e-2

df
1

Chisquare
4.718e-2

Prob>ChiSquare
0.8281

estimate
-0.8514
-2.421e-3

se (est.)
0.1012
1.121e-2

z ratio
-8.416
-0.2160

Prob>IzI
<0.0001
0.8290

b. Estimate
Constant
Msg. in bet.

ตารางที่ 4.13 ความสัมพันธระหวางจํานวนขอความที่แทรกกับดัชนีปริจเฉทในหองจะจา 3
a. Effect
Effect
Msg. in bet.

Scaled Deviance
1.011

df
1

Chisquare
1.011

Prob>ChiSquare
0.3146
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b. Estimate
Constant
Msg. in bet.

estimate
-1.208
1.161e-2

se (est.)
0.1112
1.108e-2

z ratio
-10.86
1.048

Prob>IzI
<0.0001
0.2948

จากตารางที่ 4.8 - 4.13 ทั้งตาราง a. Effect และตาราง b. Estimate พบวา
คาที่ไดในคอลัมน Prob>ChiSquare และคาที่ไดในคอลัมน Prob>IzI มากกวา 0.05 จึงไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ หมายความวาในหองจะจา 3 จํานวนขอความที่แทรกกับกลไกเชื่อมโยงความ
ทั้งหกกลไกไมสามารถหาความสัมพันธได
- การวิเคราะหความสัมพันธระหวางจํานวนขอความที่แทรกระหวางคูถอยคํากับจํานวน
ของกลไกเชื่อมโยงความแยกตามแตละชนิดในหองจะจา 5
ตารางที่ 4.14 ความสัมพันธระหวางจํานวนขอความที่แทรกกับกลไกการอางถึงในหองจะจา 5
a. Effect
Effect
Msg. in bet.

Scaled Deviance
7.078

df
1

Chisquare
7.078

Prob>ChiSquare
0.0078

estimate
0.2391
2.044e-2

se (est.)
5.231e-2
7.138e-3

z ratio
4.572
2.864

Prob>IzI
<0.0001
0.0042

b. Estimate
Constant
Msg. in bet.

ตารางที่ 4.15 ความสัมพันธระหวางจํานวนขอความที่แทรกกับกลไกการแทนที่ในหองจะจา 5
a. Effect
Effect
Msg. in bet.

Scaled Deviance
2.528

df
1

Chisquare
2.528

Prob>ChiSquare
0.1118

estimate
-3.779
-0.3459

se (est.)
0.7343
0.2660

z ratio
-5.147
-1.300

Prob>IzI
<0.0001
0.1935

b. Estimate
Constant
Msg. in bet.
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ตารางที่ 4.16 ความสัมพันธระหวางจํานวนขอความที่แทรกกับกลไกการละในหองจะจา 5
a. Effect
Effect
Msg. in bet.

Scaled Deviance
0.8049

df
1

Chisquare
0.8049

Prob>ChiSquare
0.3696

estimate
-1.148
1.467e-2

se (est.)
0.1069
1.507e-2

z ratio
-10.74
0.9733

Prob>IzI
<0.0001
0.3304

b. Estimate
Constant
Msg. in bet.

ตารางที่ 4.17 ความสัมพันธระหวางจํานวนขอความที่แทรกกับกลไกการใชคําเชื่อมในหองจะจา
5
a. Effect
Effect
Msg. in bet.

Scaled Deviance
3.030

df
1

Chisquare
3.030

Prob>ChiSquare
0.0818

estimate
-2.793
4.533e-2

se (est.)
0.2082
2.127e-2

z ratio
-13.42
2.131

Prob>IzI
<0.0001
0.0331

b. Estimate
Constant
Msg. in bet.

ตารางที่ 4.18 ความสัมพันธระหวางจํานวนขอความที่แทรกกับกลไกการเชื่อมโยงคําในหองจะจา
5
a. Effect
Effect
Msg. in bet.

Scaled Deviance
8.128

df
1

Chisquare
8.128

Prob>ChiSquare
0.0044

estimate
-0.7929
3.224e-2

se (est.)
8.218e-2
9.940e-3

z ratio
-9.649
3.243

Prob>IzI
<0.0001
0.0012

b. Estimate
Constant
Msg. in bet.
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ตารางที่ 4.19 ความสัมพันธระหวางจํานวนขอความที่แทรกกับดัชนีปริจเฉทในหองจะจา 5
a. Effect
Effect
Msg. in bet.

Scaled Deviance
0.5951

df
1

Chisquare
0.5951

Prob>ChiSquare
0.4405

estimate
-1.095
1.248e-2

se (est.)
0.1060
1.552e-2

z ratio
-10.34
0.8041

Prob>IzI
<0.0001
0.4214

b. Estimate
Constant
Msg. in bet.

จากผลการวิเคราะหที่ไดในตารางที่ 4.14 - 4.19 พบวาตารางที่ 4.15 - 4.16
และตารางที่ 4.19 คาที่ไดในคอลัมน Prob>ChiSquare และคาที่ไดในคอลัมน Prob>IzI ใน
ตาราง a. Effect และตาราง b. Estimate มากกวา 0.05 จึงไมมีนัยสําคัญทางสถิติ มีเพียง
ตารางที่ 4.14 และตารางที่ 4.18 ที่ทั้งตาราง a. Effect และตาราง b. Estimate คาที่ไดใน
คอลัมน Prob>ChiSquare และคาที่ไดในคอลัมน Prob>IzI นอยกวา 0.05 จึงมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ซึ่งหมายความวาในหองจะจา 5 จํานวนขอความที่แทรกกับกลไกการอางถึง และกับ
กลไกการเชื่อมโยงคํามีความสัมพันธ กลาวคือ ถาจํานวนขอความที่แทรกมาก กลไกการอางถึง
และกลไกการเชื่อมโยงคําก็จะมากดวย อยางไรก็ตาม ตารางที่ 4.17 ใหผลที่ตางไป คือ พบวา
ในตาราง a. Effect คาที่ไดในคอลัมน Prob>ChiSquare มากกวา 0.05 จึงไมมนี ัยสําคัญทาง
สถิติ หมายความวาจํานวนขอความที่แทรกและกลไกการใชคําเชื่อมในหองจะจา 5 ไมสามารถ
หาความสัมพันธได แตคาที่ไดในตารางที่ 4.17 b. Estimate นอยกวา 0.05 เมื่อผลในตารางที่
4.17 ของทั้งตาราง a. Effect และตาราง b. Estimate ไมสอดคลองกัน จึงไมสามารถสรุปไดวา
ถาจํานวนขอความที่แทรกมาก กลไกการใชคําเชื่อมจะมากดวย
สรุป จากผลการวิเคราะหที่ตรงขามกันของทั้งสองหองสนทนา ไมวาจะเปนการ
วิเคราะหแบบที่หนึ่ง แบบที่สอง และแบบที่สาม ผลที่ไดในหองจะจา 3 ไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 เลย ซึ่งตรงขามกับผลที่พบในหองจะจา 5 ที่เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวในขอ 1
คือ ถาจํานวนขอความที่แทรกมาก กลไกเชื่อมโยงความจะมีมากชนิด นั่นคือ ทั้งจํานวน
ขอความที่แทรกกับจํานวนชนิดของกลไกเชื่อมโยงความมีความสัมพันธกัน นอกจากนั้น ผลที่ได
ในหองจะจา 5 ยังบอกใหทราบวาจํานวนขอความที่แทรกกับจํานวนของกลไกเชื่อมโยงความรวม
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ทุกชนิดก็สัมพันธกัน ซึ่งพบวามีผลมาจากความสัมพันธระหวางจํานวนขอความที่แทรกกับกลไก
การอางถึง และกลไกการเชื่อมโยงคํา
อยางไรก็ดี
จากผลการวิเคราะหที่ตรงขามกันของทั้งสองหองสนทนาทําใหไม
สามารถสรุปไดวาจํานวนขอความที่แทรกมีผลตอการใชจํานวนชนิดของกลไกเชื่อมโยงความของผู
รวมสนทนา ความสัมพันธที่พบในหองจะจา 5 อาจเปนเพียงเหตุบังเอิญ จําเปนตองมีการศึกษา
ขอมูลเพิ่มเติม แตในงานวิทยานิพนธนี้ ผูวิจัยขอสรุปในเบื้องตนวาไมมีความสัมพันธกันระหวาง
จํานวนขอความที่แทรกกับจํานวนชนิดของกลไกเชื่อมโยงความ หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ "ถา
จํานวนขอความที่แทรกระหวางคูถอยคํามีมาก กลไกเชื่อมโยงความก็จะมากชนิด" ไมเปนไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว เพราะจากขอมูลพบผูสนทนาใชกลไกไมมากชนิดในคูถอยคําที่อยูหางกันมาก
(ดูตัวอยาง (7)) และพบขอมูลในลักษณะที่เกิดขึ้นตรงขามกันดวย (ดูตัวอยาง (8)) ดังแสดงใน
ตัวอยางตอไปนี้
(7) ตัวอยางจํานวนขอความที่แทรกมาก จํานวนชนิดของกลไกเชื่อมโยงความนอย
797. หงส [52] : "บานหงสก็อยูแถว ๆ สาย 2 นะ"
798. 555.. [154] : "I just logged on .... สวัสดีจา"
799. เคโกะ +O [236] : "คุยไปคุยมา ชักจะไมมีเพื่อนแลว"
800. ling [60] : "พี่หงสเรียนหรือทํางานคะ"
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] : "เรียนอยูค ะ"
810. เคโกะ +O [236] : "เหงา เหงา แลวก็เหงา"
811. เจท O-> [91] : "เรียนที่ไหนคับ"
812. เจท O-> [91] : "เรียนที่ไหนคับ"
813. เจท O-> [91] : "เรียนที่ไหนคับ"
814. เจท O-> [91] : "เรียนที่ไหนคับ"
815. เจท O-> [91] : " ☺"
816. เจท O-> [91] : " ☺"
817. ling [60] : "อยูใกลบานหนูเลย"
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จากตัวอยาง (7) ในขอความที่ 797 หงสพูดกับlingวาบานของตนเองอยูแถว
พุทธมณฑลสาย 2 กวาlingจะโตตอบกลับมีขอความที่แทรกถึง 19 ขอความ และlingใชกลไก
เชื่อมโยงความเพียง 2 ชนิด เทานั้น คือ การละหนวยนาม (บานของหงส) และการซ้ํารูปเดิม
(อยู)
(8) ตัวอยางจํานวนขอความที่แทรกนอย จํานวนชนิดของกลไกเชื่อมโยงความมาก
382. ลินดา +O [99] : "อาวเมลลตัวเองก็ลืม"
383. tammy +O [189] : "ใครวางบางคะ"
384. แบมแบม [247] : "ซําบายดีปาววววววววว"
385. บักจอย O-> [136] : "ถาจําไมผิดก็ tum23@mweb.com"

จากตัวอยาง (8) จะเห็นไดวาจํานวนขอความที่แทรกระหวางการสนทนาของลิน
ดาในขอความที่ 382 กับบักจอยในขอความที่ 385 มีจํานวนขอความที่แทรกเพียง 2 ขอความ
แตในขอความที่ 385 บักจอยใชกลไกเชื่อมโยงความถึง 4 ชนิด ไดแก การใชสรรพนามไรรูป
(ผม) การใชคําปรากฏรวมกัน (ลืม…จํา) การละหนวยนาม (ละคําวา "เมล" ซึ่งหมายถึง "อี
เมลหรือที่อยูไปรษณียอิเล็กทรอนิกส" นั่นเอง) และการใชคําเชื่อมขัดแยงกัน (ถา…ก็)
สาเหตุที่ทําใหเกิดตัวอยาง (7) และตัวอยาง (8) อาจจะเนื่องมาจากการเลือกใช
จํานวนชนิดของกลไกเชื่อมโยงความของผูสนทนามีความแตกตางกัน ขึ้นอยูกับผูสนทนาแตละคน
ไมไดเกี่ยวของวาถาจํานวนขอความที่แทรกระหวางคูถอยคํามีมาก ผูสนทนาจําเปนตองเลือกใช
จํานวนชนิดของกลไกเชื่อมโยงความมาก เพื่อเปนการเชื่อมโยงระยะหางที่เกิดขึ้นในคูถอยคําใหมี
ความตอเนื่องกัน และนอกจากนั้น จํานวนขอความที่แทรกระหวางคูถอยคําก็ไมไดเกิดการแทรก
ในปริมาณที่สม่ําเสมอ กลาวคือ บางชวงเวลาถามีผูรวมสนทนานอย จํานวนขอความที่แทรก
ระหวางคูถอยคําก็อาจจะนอย ในทางกลับกัน ถาในชวงเวลาการสนทนานั้นมีผูรวมสนทนามาก
จํานวนขอความที่แทรกระหวางคูถอยคําก็มีโอกาสมากตามไปดวย ดังนั้น จํานวนชนิดของกลไก
เชื่อมโยงความที่ผูรวมสนทนาเลือกใชจึงมิไดมากหรือนอยตามระยะหางของจํานวนขอความที่
แทรก แตขึ้นอยูกับลักษณะการเลือกใชของแตละบุคคล
จากความไมสัมพันธกันระหวางจํานวนขอความที่แทรกกับจํานวนชนิดของกลไก
เชื่อมโยงความ หากพิจารณาในแงของความตอเนื่องของการปฏิสัมพันธอาจสรุปไดวาระยะหาง
ของคูถอยคําซึ่งเกิดจากขอความที่แทรกจากผูสนทนาอื่นไมไดเปนอุปสรรคในการสนทนา
เนื่องจากในตอนแรกของการทําวิจัยผูวิจัยมีความเห็นวาผูสนทนาจะทดแทนการแทรกของคู
ถอยคํา ซึ่งเปนเหตุทําใหไมเกิดความตอเนื่องของขอความของคูสนทนาแตละคู โดยการใช

138

จํานวนชนิดของกลไกเชื่อมโยงความในการเชื่อมโยงใหมากขึ้น จึงตั้งสมมติฐานวา "ถาจํานวน
ขอความที่แทรกมาก กลไกเชื่อมโยงความก็จะมากชนิด" แตจากการวิเคราะห ผลที่ได มิไดแสดง
ความสัมพันธของจํานวนขอความที่แทรกกับจํานวนชนิดของกลไกเชื่อมโยงความ กลาวคือ การ
เลือกใชจํานวนชนิดของกลไกเชื่อมโยงความมิไดขึ้นอยูกับจํานวนขอความที่แทรก ดังนั้น ในการ
สรางความตอเนื่องของปฏิสัมพันธในการสนทนาในหองสนทนา จํานวนขอความที่แทรกจึงมิได
เปนอุปสรรคตอการเชื่อมโยงขอความของคูสนทนา แตเปนอุปสรรคในการมองขอความที่ปรากฏ
บนหนาจอคอมพิวเตอร เพราะทําใหคูถอยคําของคูสนทนาอยูหางกัน อยางไรก็ตาม ความ
ตอเนื่องของปฏิสัมพันธยังสามารถพิจารณาจากปจจัยอื่น อยางเชน ในเรื่องของการมอบผลัด
และความเกี่ยวของของเรื่องที่สนทนา ซึ่งจะกลาวในบทถัดไป ตามลําดับ
บทตอไปผูวิจัยจะกลาวถึงการวิเคราะหการมอบผลัด ซึ่งการวิเคราะหดังกลาวจะ
ชวยทําใหเห็นความตอเนื่องของขอความในแงของการปฏิสัมพันธ คือ การมอบผลัดจะทําใหเห็น
วาผลัดตางๆ เชื่อมโยงกันไดอยางไร โดยพิจารณาจากผลัดสงไปผลัดรับ ซึ่งตรงขามกับการ
วิเคราะหกลไกเชื่อมโยงความที่วิเคราะหการสนทนาจากขอความโตตอบกลับไปยังขอความกอน
หนาของคูถอยคํา ในการวิเคราะหการมอบผลัด ผูวิจัยจะวิเคราะหวากลวิธีมอบผลัดที่พบในหอง
สนทนามีอะไรบาง กลวิธีใดที่ผูสนทนาเลือกใชมากที่สุด ผลัดที่มีผูรับและไมมีผูรับเกิดจากกลวิธี
มอบผลัดใด เพราะเหตุใด

บทที่ 5
ระบบผลัด
การศึกษาระบบผลัดในการสนทนาในหองสนทนาจะทําใหเขาใจลักษณะการ
สนทนาในหองสนทนาไดชัดเจนขึ้น ทั้งยังชวยในการศึกษาความตอเนื่องของปฏิสัมพันธในหอง
สนทนา โดยเฉพาะการศึกษาเรื่องของการมอบผลัดในหองสนทนา เนื่องจากในการสนทนาใน
หองสนทนามีทั้งผลัดที่ผูสนทนาสงแลวมีผูรับและไมมีผูรับ ดังนั้น ผูวิจัยจึงพิจารณากลวิธีมอบ
ผลัดจากการศึกษาผลัดที่มีผูรับและไมมีผูรับ การศึกษาการมอบผลัดจะชวยใหทราบวาผูสนทนา
เชื่อมโยงขอความตางๆ ไดดวยกลวิธีใด ซึ่งการศึกษาการมอบผลัดเปนการศึกษาที่มองความ
ตอเนื่องของขอความในทางตรงขามกับการศึกษากลไกเชื่อมโยงความ กลาวคือ การศึกษาการ
มอบผลัดจะพิจารณาขอความจากผลัดที่สงไปยังผลัดรับของคูถอยคํา แตการศึกษาการเชื่อมโยง
ความจะพิจารณาจากขอความโตตอบไปยังขอความที่อยูกอนหนาของคูถอยคํา จากการศึกษาทั้ง
การเชื่อมโยงความและการมอบผลัดจึงทําใหเห็นความตอเนื่องของปฏิสัมพันธในสองทิศทาง
ในบทนี้
ผูวิจัยจะเสนอผลการศึกษาระบบผลัดในหองสนทนาวามีลักษณะ
อยางไร และทําการเปรียบเทียบกับระบบผลัดในการสนทนาที่เห็นหนากัน เพื่อพิจารณาวามี
ความเหมือนและแตกตางกันอยางไร และนําเสนอตอไปวาระบบผลัดที่เกิดขึ้นมีผลตอการเลือกใช
กลวิธีมอบผลัดหรือไม อยางไร และสุดทายจะเปนการนําเสนอความสําคัญของการเรียกชื่อใน
หองสนทนา โดยมีรายละเอียดดังนี้
5.1 ระบบผลัด
5.1.1 ระบบผลัดในหองสนทนา
กอนที่จะกลาวเปรียบเทียบระบบผลัดในการสนทนาในหองสนทนากับระบบผลัด
ในการสนทนาที่เห็นหนากัน ผูวิจัยจะกลาวเกี่ยวกับระบบผลัดในหองสนทนา เพื่อใหเห็นภาพรวม
กอน กลาวคือ ระบบการสื่อสารในหองสนทนาเอื้ออํานวยใหผูสนทนาในหองสนทนาสามารถ
เลือกตนเองในการพูดไดตลอดเวลา ผูสนทนาสามารถพูดไดทุกเวลาที่ตองการ ผูสนทนาไม
จําเปนตองรอใหผลัดวาง หรือรอใหผูสนทนาอื่นสงผลัดให หรือรอใหถึงจุดพึงเปลี่ยนผลัด จึง
สามารถรับผลัดไดเหมือนกับการสนทนาโดยทั่วไป และการสนทนาในหองสนทนาไมสามารถเห็น
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การพูดชิงผลัดของผูสนทนาไดเหมือนกับการสนทนาโดยทั่วไป
เนื่องจากขอความที่สงจะถูก
เรียงลําดับตามระบบ โดยไมไดพิจารณาวาขอความใดเปนคูถอยคํากับขอความใด อยางไรก็ตาม
การสนทนาในหองสนทนายังคงเกิดการรับและสงผลัดเหมือนการสนทนาโดยทั่วไป เนื่องจากการ
สนทนาในหองสนทนาเปนการปฏิสัมพันธ จากขอมูลพบวาลักษณะการปฏิสัมพันธที่เกิดขึ้นใน
หองสนทนามีทั้งความเหมือนและความตางจากการสนทนาที่เห็นหนากัน
ผูวิจัยจึงไดทําการ
เปรียบเทียบระบบผลัดที่เกิดในหองสนทนากับระบบผลัดในการสนทนาที่เห็นหนากัน
โดยใช
ระบบผลัดทั้ง 14 ขอ ของแซคสและคณะ (Sacks et al., 1974) เปนตัวเปรียบเทียบ ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้
1. การเปลี่ยนผูพูด ในการสนทนาที่เห็นหนากันการเปลี่ยนตัวผูพูดจะเรียงลําดับ
จากกฎที่ 1 ผูพูดคนปจจุบันเลือกผูพูดคนถัดไป ถาไมมีการเลือกผูพูดคนถัดไป กฎที่ 2 ผูรวม
สนทนาก็จะเลือกตนเองในการพูด แตถาไมมีทั้งการเลือกผูพูดคนถัดไปและการเลือกตนเองในการ
พูด จะเปนกฎที่ 3 คือ ผูพูดคนปจจุบันดําเนินการพูดตอไป ซึ่งการเปลี่ยนผูพูดจะไมเกิดขึ้น
สวนการสนทนาในหองสนทนาเปนการสนทนาที่มีการเปลี่ยนผูพูดเชนเดียวกัน แตการเปลี่ยนตัวผู
พูดเกิดจากผูพูดเลือกตนเองในการพูดเทานั้น เนื่องจากทุกคนในหองสนทนามีสิทธิเทาเทียมกัน
ทุกคนสามารถพูดตอนไหนที่ตนตองการก็ได ทุกคนมีโอกาสในการพูดเทาเทียมกัน การเปลี่ยนตัว
ผูพูดมิไดเกิดขึ้นเรียงตามลําดับกฎทั้งสามขอเหมือนการสนทนาที่เห็นหนากัน แตอยางไรก็ตาม
จากขอมูลทําใหทราบวาถึงแมวาในหองสนทนาผูสนทนาสามารถเลือกตนในการพูดไดตลอดเวลา
แตสิ่งที่พบ คือ ผูสนทนายังคงมีการเลือกผูพูดคนถัดไป โดยการเรียกชื่อ การถาม เนื่องจาก
ความตอเนื่องของปฏิสัมพันธคงไมสามารถเกิดขึ้นไดถาทุกคนตองการพูดตลอดเวลา โดยไมใสใจ
ตอบรับคูสนทนา
2. ในแตละผลัดของการสนทนาที่เห็นหนากันและการสนทนาในหองสนทนาจะมี
ผูพูดเพียงคนเดียว แตเหตุผลตางกัน เนื่องจากการสนทนาที่เห็นหนากัน การเรียงลําดับการพูด
จะเปนไปตามกฎทั้งสามขอ จึงมีผูพูดเพียงคนเดียว ยกเวน ในกรณีที่มีผูเลือกตนเองในการพูด
หลายคน ซึ่งจะทําใหเกิดการพูดซอนกันขึ้น อยางไรก็ตาม ผูพูดกอนก็จะไดสิทธิ์ในการพูดนั้น
สวนการสนทนาในหองสนทนา ขอความที่สงจะถูกเรียงลําดับโดยระบบ ดังนั้น จะไมสามารถ
เห็นการพูดซอนกันหรือการพูดชิงผลัดได
3. การมีผูพูดมากกวา 1 คน สามารถเกิดขึ้นไดใน 1 ผลัด ในการสนทนาที่
เห็นหนากัน ซึ่งเกิดจากการพูดซอนกันของผูสนทนาหลายคน เชน ผูที่กําลังพูดไมหยุดพูดและไม
สงผลัด ก็มีผูพูดอีกคนพูดซอนขึ้นมา ลักษณะดังกลาวไมสามารถเห็นไดในการสนทนาในหอง
สนทนา เนื่องจากขอความที่สงจะถูกเรียงลําดับโดยระบบ แตอยางไรก็ตาม จากขอมูลสามารถ
สังเกตได ในกรณีที่ขอความของผูสนทนาสองคนอยูใกลกัน แตเปนคนละเรื่อง ตัวอยางเชนการ

141

สนทนาระหวางเจกับSAKI ในขอความที่ 486 เจถามSAKIวา "อยูไหน" ในขอความตอมา
ขอความที่ 487 SAKIมิไดตอบคําถามของเจ แตกลับพูดกับเจวา "หวัดดีวางปาว" จากขอความ
ทั้งสองขอความซึ่งอยูตอกัน
จึงอาจสันนิษฐานไดวาเกิดการพูดซอนของผูสนทนาขึ้น
(ดู
รายละเอียดไดในบทที่ 6 หัวขอ 6.2 การซอนเรื่องที่สนทนา)
4. การสนทนาที่เห็นหนากัน การเปลี่ยนผลัดสามารถเปลี่ยนโดยไมมีชองวาง
(gap) และไมมีการพูดซอนกันได หากการเปลี่ยนผลัดเปนไปตามกฎทั้งสาม สวนการสนทนาใน
หองสนทนาเกิดชองวางได แตแตกตางจากการสนทนาที่เห็นหนากัน กลาวคือ ชองวางระหวาง
ผลัดเกิดจากการแทรกของขอความอื่นระหวางคูถอยคํา และชองวางที่เกิดจากการพิมพขอความ
ของผูสนทนา คือ หากผูสนทนาพิมพขอความโตตอบชา ก็จะทําใหเกิดชองวางในการโตตอบได
5. การเรียงลําดับของผลัดไมเฉพาะเจาะจง แตมีความหลากหลาย ทั้งในการ
สนทนาที่เห็นหนากันและการสนทนาในหองสนทนา
6. ทั้งการสนทนาที่เห็นหนากันและการสนทนาในหองสนทนา ขนาดของผลัด
สามารถยาวหรือสั้นก็ได อยางไรก็ตาม ขนาดของผลัดในการสนทนาในหองสนทนาจะจาใน
เว็บไซตของพันธุทิพยมีขนาดกําหนดโดยระบบ คือ ไมเกิน 150 ตัวอักษรตอขอความ
7. ทั้งการสนทนาที่เห็นหนากันและการสนทนาในหองสนทนาไมมีการกําหนด
ความยาวของการสนทนาลวงหนา
8. ทั้งการสนทนาที่เห็นหนากันและการสนทนาในหองสนทนาไมมีการกําหนด
เนื้อหาของการพูดลวงหนา
9. ทั้งการสนทนาที่เห็นหนากันและการสนทนาในหองสนทนา การแจกจายผลัด
ไมมีการกําหนดลวงหนา กลาวคือ ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเปนผูพูดคนถัดไปทุกคน
10. ทั้งการสนทนาที่เห็นหนากันและการสนทนาในหองสนทนา
ผูสนทนา
สามารถสนทนากับคนเปนจํานวนมากได ลักษณะการสนทนาที่ผูวิจัยพบในขอมูล คือ ผูสนทนา
หนึ่งคนสามารถพูดกับผูสนทนาหลายคนไดในเวลาเดียวกัน เห็นไดจากแผนภูมิที่ 5.11

1

หมายถึง ผูสนทนาทั้งสองคนพูดโตตอบกัน สวน
ฝายเดียว แตอกี ฝายไมมีการพูดโตตอบกลับ

หรือ

หมายถึง ผูสนทนาพูดเพียง
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น้ําฝน

คะนา

พี่แซว

พิมจา

mangmosss

โอเลรสเลมอน

อมยิ้มหลากสี
อิอิ

แผนภูมิที่ 5.1 การปฏิสัมพันธของผูสนทนาหนึ่งคนกับผูสนทนาหลายคน
จากแผนภูมิที่ 5.1 แสดงใหเห็นวาผูพูดหนึ่งคนสามารถพูดกับใครก็ไดในเวลา
เดียวกัน กลาวคือ พิมจาพูดกับน้ําฝน คะนา พี่แซว mangmosss อมยิ้มหลากสี และอิอิ
สวนโอเลรสเลมอนพูดกับพิมจา แตมิไดรับการโตตอบกลับ คนเหลานี้มิไดพูดคุยกันเปนกลุม แต
การสนทนาที่ปรากฏ คือ ผูสนทนาจะสนทนากันเปนคู ไดแก พิมจากับน้ําฝน พิมจากับคะนา
พิมจากับพี่แซว พิมจากับmangmosss พิมจากับอมยิ้มหลากสี พิมจากับอิอิ ลักษณะเชนนี้
เกิดขึ้นได เนื่องจากผูสนทนาในหองสนทนามีสิทธิ์ที่จะสนทนากับใครหรือไมโตตอบกับใครก็ได
แตในการสนทนาที่เห็นหนากัน คงจะเปนการสนทนาที่เปนไปอยางลําบาก และเปนการสนทนาที่
ไมสุภาพนัก เชน ถาเราทักทาย ก แลวตอบคําถามของ ข และนัดไปดูหนังกับ ค และถาม ง
วากินขาวหรือยัง ไปพรอมๆ กันทุกคน แตการสนทนาในหองสนทนาสามารถมีลักษณะที่กลาวได
เนื่องจากการสนทนาเปนการพิมพโตตอบกันและผูสนทนาไมเห็นหนากัน ผูสนทนาเพียงแครอวา
ใครสนทนามาหาตนเอง แลวจึงโตตอบกลับไป หรือไมก็ถามคําถาม หรือพูดเรื่องหลายเรื่องกับ
คนหลายคนในเวลาเดียวกันหรือใกลเคียงกันได และไมถือวาเปนการไมสุภาพ การสนทนา
ดังกลาวเปนการสนทนาที่เกิดขึ้นเปนปกติในหองสนทนา
นอกจากการปฏิสัมพันธที่กลาวมา
ขางตนแลว จากขอมูล ผูวิจัยยังพบการสนทนาเปนกลุม แตพบเพียงกลุมเดียวเทานั้น คือ การ
สนทนาพรอมกัน 3 คน ดังจะเห็นไดจากแผนภูมิที่ 5.2
พริม

Roy
POOH BEAR

แผนภูมิที่ 5.2 การปฎิสัมพันธเปนกลุมของผูสนทนา 3 คน
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จากแผนภูมิที่ 5.2 จะเห็นไดวา ผูสนทนาทั้งสามคนสนทนาดวยกัน ซึ่งการ
สนทนาลักษณะนี้ก็พบในการสนทนาที่เห็นหนากัน โดยอาจเปนการพูดคุยกันเปนกลุมเล็กๆ หรือ
การประชุมยอย เปนตน
11.
การสนทนาที่เห็นหนากันผูสนทนาสามารถพูดไดอยางตอเนื่องหรือไม
ตอเนื่องก็ได เชนเดียวกับการสนทนาในหองสนทนา แตทั้งการพูดที่ตอเนื่องและไมตอเนื่องในการ
สนทนาในหองสนทนามักจะมีขอความของผูสนทนาคนอื่นแทรกอยูเสมอ
12. การมอบผลัดในการสนทนาที่เห็นหนากันเปนไปตามกฎ 3 ขอ คือ ถาเปนผู
พูดคนปจจุบันเลือกผูพูดคนถัดไป ผูสนทนาอาจจะใชการเรียกดวยการมอง การใชทาทาง หรือ
ใชน้ําเสียงตางๆ ในการสงผลัด หรือการพิจารณาจากคูถอยคําในการเลือกผูพูดคนถัดไป เชน ผู
สนทนาใชการถามในการสงผลัด คูถอยคําที่สามารถคาดการณได ก็คือ คําตอบจากผูสนทนาอีก
ฝาย ถาผูพูดคนปจจุบันไมไดเลือกผูพูดคนถัดไป ผูพูดสามารถเลือกตนเองในการพูดได ในกรณี
ที่มีผูพูดหลายคนเลือกตนเองในการพูดพรอมกัน ผูพูดที่เริ่มพูดกอนก็จะไดผลัดนั้นไป และถาผู
พูดคนปจจุบันไมไดเลือกผูพูดคนถัดไป และไมมีผูใดเลือกตนเองในการพูด ผูพูดคนปจจุบัน
สามารถดําเนินการพูดตอไปได
สวนการสนทนาในหองสนทนา เมื่อพิจารณาจากระบบการสื่อสารจะพบวาทุก
คนมีสิทธิ์เลือกตนเองในการพูดไดตลอดเวลา อยางไรก็ตาม ผูวิจัยยังคงพบวาผูสนทนามีการ
เลือกผูพูดคนถัดไป โดยการเรียกชื่อ การถาม และยังพบวาผูสนทนามีการดําเนินการพูดตอไป
ดวย แตไมใชลักษณะเดียวกับการสนทนาที่เห็นหนากัน กลาวคือ มิไดเกิดเรียงลําดับจากไมมีผูที่
ถูกเลือกใหเปนผูพูดคนถัดไปและไมมีผูใดเลือกตนเองในการพูด แตลักษณะที่พบในหองสนทนา
คือ ผูสนทนาจะดําเนินการพูดตอไป เนื่องจากในขอความที่แลวยังพูดไมครบในสิ่งที่ตนตองการ
หรือพูดไมชัดเจน ซึ่งอาจเกิดจากการพิมพผิด หรือผูพูดตองการครองผลัดนั้นไว หรืออาจเกิดจาก
ผูสนทนาตองการรีบสงขอความไปกอน เพื่อคูสนทนาจะไดไมตองรอนาน หรือเพื่อรักษาการ
สนทนาไวไมใหขาดชวงไป นอกจากนั้น การดําเนินการพูดตอไปอาจเกิดจากความตั้งใจของผู
สนทนาที่ตองการใหอีกฝายตั้งใจรอขอความที่ยังสงมาไมครบ อยางไรก็ตาม การที่ผูสนทนา
ดําเนินการพูดตอไปจะตองเปนการสนทนาในเรื่องเดียวกัน
จากขอมูลพบวาการดําเนินการ
สนทนาตอไปมักจะถูกแทรกโดยขอความอื่นเสมอ ซึ่งแตกตางจากการสนทนาที่เห็นหนากัน ที่ผู
สนทนาสามารถดําเนินการพูดไดโดยทันที ตัวอยางผูสนทนาที่ดําเนินการพูดในหองสนทนา เชน
(1)

บทสนทนาระหวางแนนกับหนุม

5. แนน [147] : "หนุมชื่อเหมือนเพื่อนแนนเลยคะ"
13. หนุม [193] : "ชายยย...."
22. หนุม [193] : "ใชหรือเปลานอออ"
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ในขอความที่ 13 หนุมตองการครองผลัดในการพูด หนุมอาจตั้งใจพูดไมจบ
โดยการลากเสียงซึ่งเปนการเลียนเสียงการสนทนาในชีวิตประจําวัน และดําเนินการสนทนาตอใน
ขอความที่ 22
(2)

บทสนทนาระหวางบักจอยกับลินดา

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

จากตัวอยาง (2) ในขอความที่ 321 บักจอยยังคงดําเนินการพูดตอไป เนื่องจาก
เรื่องที่บักจอยตองการพูดยังไมหมด บักจอยจึงพูดตอไปในขอความที่ 328 หรืออาจเกิดจากบัก
จอยไมตองการใหลินดาคอยคําตอบนาน จึงสงขอความที่ 321 ไปกอน แลวจึงสงขอความที่เหลือ
ภายหลังในขอความที่ 328
(3)

บทสนทนาของหนุมกับแนน

72. หนุม [193] : "ทําวานนานหรือยังครับ"
75. หนุม [193] : "งานนะครับ"

ตัวอยาง (3) ในขอความที่ 72 หนุมตองการถามแนนวาทํางานนานหรือยัง แต
พิมพคําวา "งาน" เปน "วาน" จึงดําเนินการพูดตอไป เพื่อแกคําที่พิมพผิดใหถูกตองในขอความที่
75
13. ทั้งการสนทนาที่เห็นหนากันและการสนทนาในหองสนทนามีหนวยยอยใน
ผลัด (turn-constructional units: TCU) เหมือนกัน ซึ่งประกอบดวยประโยค อนุพากย วลี
และคํา
14. การพูดแกไข (repair) เกิดทั้งในการสนทนาที่เห็นหนากันและการสนทนาใน
หองสนทนา เชน การพิมพแกคําพูดที่ผูสนทนาพิมพผิด เชน หนุมถามแนนวา "ทําวานนานหรือ
ยังครับ" แลวแกไขโดยพิมพวา "งานนะครับ"
สรุป ระบบผลัดในการสนทนาในหองสนทนาแตกตางจากการสนทนาที่เห็นหนา
กัน แตมีความสัมพันธใกลเคียงกัน ความแตกตางกันเกิดจากขอจํากัดที่เกิดขึ้นโดยระบบ และสื่อ
ที่ใช ซึ่งเปนการพิมพขอความผานคอมพิวเตอร จึงทําใหเกิดความลาชาได มีผลใหขาดการ
โตตอบโดยทันทีทันใด
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ในการศึกษาความตอเนื่องของการปฏิสัมพันธในหองสนทนา ผูวิจัยพบวากลวิธี
การมอบผลัดในหองสนทนามีความแตกตางจากการสนทนาที่เห็นหนากันดังที่กลาวไวแลวขางตน
ในการศึกษาการสนทนาที่เห็นหนากันของแซคสและคณะ (Sacks et al., 1974) พบกฎในการ
มอบผลัด 3 ขอ คือ 1) ผูพูดคนปจจุบันเลือกผูพูดคนถัดไป 2) ผูพูดคนถัดไปเลือกตนเองในการ
พูด และ 3) ผูพูดคนปจจุบันดําเนินการพูดตอไป จากการศึกษาขอมูลในหองสนทนาพบวาการ
สนทนาในหองสนทนา ผูสนทนามีสิทธิเสรีภาพที่จะพูดเมื่อไรที่ตนเองตองการก็ได เพราะระบบ
เอื้ออํานวยใหผูสนทนาสามารถพูดไดตลอดเวลาตามที่ตองการ และผูพูดก็ไมจําเปนตองรอใหอีก
ฝายหยุดพูดกอน จึงเริ่มพูด การมอบผลัดในหองสนทนาไมไดเกิดเรียงตามลําดับ 1 2 และ3
ตามที่แซคสและคณะไดคนพบในการสนทนาที่เห็นหนากัน การมอบผลัดในหองสนทนาเกิดจากผู
พูดเลือกตนเองในการพูด แตอยางไรก็ตาม หากทุกคนเลือกตนเองในการพูดอยูตลอดเวลา การ
พูดก็คงไมเกิดความตอเนื่องอยางแนนอน
จากผลการวิเคราะหพบวาผูสนทนาใชกลวิธีการ
เรียกชื่อมากที่สุด (จะกลาวรายละเอียดในหัวขอ 5.2 และ 5.3) ซึ่งกลวิธีดังกลาวเปนกลวิธีที่มี
การเลือกผูพูดคนถัดไป ดังนั้น ถึงแมวาระบบจะเอื้ออํานวยใหทุกคนเลือกตนเองในการพูดได แต
ผูสนทนาก็ยังใชกลวิธีที่มีการเลือกผูพูดคนถัดไป เพื่อสรางความตอเนื่องของการสนทนา และ
นอกจากกลวิธีการเรียกชื่อแลว ผูสนทนายังใชกลวิธีการถามมากเปนอันดับตอมา ซึ่งการถามก็
เปนอีกกลวิธีหนึ่งที่ทําใหเกิดปฏิสัมพันธโตตอบกลับ
5.1.2 หนาที่ของผลัดที่พบในการสนทนาในหองสนทนา
ผูวิจัยจําแนกหนาที่ของผลัดในการสนทนาในหองสนทนา
โดยพิจารณาจาก
ลักษณะของการสนทนาที่เกิดขึ้นในหองสนทนา
ซึ่งผูวิจัยพบวาขอความการสนทนาในหอง
สนทนามีลักษณะ 3 แบบ ไดแก 1) ขอความที่เปนการโตตอบขอความที่อยูกอนหนาของคู
ถอยคํา ผูวิจัยจึงจัดใหขอความเหลานี้เปนผลัดที่เปนการโตตอบ 2) ขอความที่ไมไดเกี่ยวของกับ
ขอความที่อยูกอนหนาของคูถอยคําเลย ซึ่งขอความเหลานี้สวนใหญจะเปนเรื่องใหม ผูวิจัยจึงจัด
ใหเปนผลัดที่เปนการขึ้นเรื่องใหม และ 3) ขอความที่เปนการพูดตอเนื่องกับขอความที่อยูกอน
หนา ผูวิจัยจึงจัดใหเปนผลัดที่ผูพูดดําเนินการพูดตอไป
จากลักษณะของขอความที่พบในหองสนทนา ผูวิจัยจึงแบงเปนหนาที่ของผลัดใน
การสนทนาในหองสนทนาออกเปน 3 ประเภท ไดแก ผลัดที่เปนการขึ้นเรื่องใหม (New topic:
N) ผลัดที่เปนการโตตอบ (Response message: R) และผลัดที่ผูพูดดําเนินการพูดตอไป
(Continuing speaker: C) (ดูตัวอยางบทสนทนา (4) และแผนภูมิที่ 5.3) โดยมีรายละเอียดดังนี้
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- ผลัดที่เปนการขึ้นเรื่องใหม (New topic: N) เปนผลัดที่ผูสนทนาพูดเรื่องที่ไมได
เกี่ยวของกับขอความกอนหนา เรื่องที่ผูสนทนาสนทนาในผลัดนี้จึงจัดใหเปนการขึ้นเรื่องใหมของ
การสนทนา เชน ตัวอยาง (4) จะพบผลัดที่เปนการขึ้นเรื่องใหม ในขอความที่ 406 พี่แซวกลาว
วา "สวัสดีครับปลา" ซึ่งเปนขอความแรกที่พี่แซวสนทนากับปลา ในงานวิทยานิพนธนี้จะจัดวา
เปนผลัดที่เปนการขึ้นเรื่องใหม เปนตน จะเห็นไดวาในการสนทนาในหองสนทนาจะพบการขึ้น
เรื่องใหมอยูเสมอ
เนื่องจากการสนทนาในหองสนทนาผูสนทนาสามารถพูดเรื่องอะไรก็ได
ตลอดเวลา จึงมีผลทําใหเกิดการเปลี่ยนประเด็นบอย เชน การสนทนาระหวางพี่แซวกับปลา มี
การขึ้นเรื่องใหมทั้งหมด 7 เรื่อง ภายในขอความทั้งหมด 17 ขอความ เรื่องที่มีการพูดคุยตอมี
4 เรื่อง ไดแก การทักทาย การเลนรูป เลนอินเทอรเน็ตอยูที่ไหน ที่ทํางาน และเรื่องที่ไมไดรับ
การสานตอมี 3 เรื่อง ไดแก มีแฟนหรือยัง อายุเทาไร เรียนปอะไร สวนเรื่องที่ทั้งสองคนพูดได
อยางตอเนื่อง คือ เลนอินเทอรเน็ตอยูที่ไหน เรื่องที่ไมไดรับการสานตออาจไมไดขึ้นอยูกับกลวิธี
มอบผลัด
แตอาจเนื่องมาจากเรื่องที่พี่แซวถามเปนเรื่องที่ปลาอาจคิดวาเปนเรื่องสวนตัวจึงไม
ตองการโตตอบ อยางไรก็ตาม จากขอมูลสวนใหญ การถามเรื่องแฟน อายุ และสถานศึกษา
เปนคําถามที่ผูรวมสนทนานิยมถามเปนจํานวนมาก และสวนใหญจะไดรับคําตอบ
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(4) ตัวอยางบทสนทนาในหองสนทนาระหวางพี่แซวกับปลา
406. พี่แซว......... [153] : "สวัสดีครับปลา"
N
R, N
416. ปลา [11] : "สวัสดีคะพี่แซว ... เลนรูปอยูเหรอ"
418. พี่แซว......... [153] : "ครับ-ปลา----------เลนที่ไหนครับ"
R,N
426. ปลา [11] : "เลนอยูบาน... กะลังเบื่อๆ"
R
N
434. พี่แซว......... [153] : "ปลามีแฟนยังครับพี่แซวขอจีบนองปลาไดมั๊ยครับ"
436. พี่แซว......... [153] : "เบื่อเรือ่ งอะไรเหรอครับนองปลา"
R
439. ปลา [11] : "พี่แซวอยูที่ทาํ งานเหรอ"
N
S
441. พี่แซว......... [153] : "เบื่อมากๆก็คุยกับแซวไดนะครับ"
C
R
446. พี่แซว......... [153] : "พี่แซวอยุที่บานครับ----นองปลา--"
449. พี่แซว......... [153] : "นองปลาอายุเทาไหรแลวละครับเนีย่ -"
N
450. ปลา [11] : "อานหนังสือมากๆ มันเ"
R
453. ปลา [11] : "ก็กะลังคุยอยูเนี่ยงัย"
R
454. พี่แซว......... [153] : "อานหนังสือสอบเหรอครับ---เรียนมหาลัยแลว
R
เหรอครับ-อานเขาไปเถอะเหนื่อยก็พัก-เพื่ออนาคตตัวเองนะครับ"
458. ปลา [11] : "อึ๋ยย .... สอนเปนชุดเลย"
R
461. พี่แซว......... [153] : "อาว-โทษที--ๆแหะแหะแหะ----แหมๆๆR
คนแกกเ็ งี๊ยะแหละ-อยาวากันนะครับ"
464. ปลา [11] : "อิอิ ... ไมบังอาจเจาคะ"
R
R,N
465. พี่แซว......... [153] : "งั้นเรอะแลวปลาเรียนปอะไรแลวละครับเนี่ย"

S
S
S
S

S
S

S
S
S
S
S
S ปลาไมตอบ

แผนภูมิที่ 5.3 การปฎิสัมพันธ
ระหวางพี่แซวกับปลา
- ผลัดที่เปนการโตตอบ (Response message: R) เปนผลัดที่ผูสนทนาใชใน
การโตตอบขอความกอนหนาของคูถอยคํา ซึ่งจะเปนการสนทนาในเรื่องเดียวกัน จากตัวอยาง (4)
ผลัดที่เปนการโตตอบ เชน ในขอความที่ 416 ปลาทักทายโตตอบกลับขอความที่ 406 ของพี่แซว
และในขอความที่ 416 นอกจากจะมีผลัดที่เปนการโตตอบแลว ยังมีผลัดที่เปนการขึ้นเรื่องใหม
คือ ปลาถามพี่แซววา "…เลนรูปอยูเหรอ"
- ผลัดที่ผูพูดดําเนินการพูดตอไป (Continuing speaker: C) เปนผลัดที่ผู
สนทนาจะเปนคนเดิมและพูดเรื่องเดิมที่ตอเนื่องกับผลัดกอนหนาของตนเอง เชน จากตัวอยาง
(4) ในขอความที่ 436 ของพี่แซว พี่แซวยังมีเรื่องที่ตองการพูดกับปลาตอ จึงดําเนินการพูดตอไป
ในขอความที่ 441 สาเหตุของการเกิดผลัดที่ผูพูดดําเนินการพูดตอไป อาจเนื่องจากผูพูดตองการ
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สงมอบผลัดไปกอน เพื่อผูสนทนาอีกฝายจะไดไมตองรอ หรือเรื่องที่ตองการพูดยังไมจบ เปนตน
(ดูรายละเอียดในหัวขอ 5.1.1 ขอที่ 12)
จากผลการวิเคราะหการสนทนาในหองสนทนานอกจากจะพบหนาที่ของผลัดแลว
ผูวิจัยยังทําการวิเคราะหวาจุดใดที่จะทราบวาผูพูดมีการมอบผลัด
โดยจุดที่ใชในการพิจารณา
คือ จุดที่มีการเปลี่ยนผูพูด ซึ่งจากปรากฏตัวอักษร S บนแผนภูมิปฏิสัมพันธ จุดที่มีการเปลี่ยนผู
พูดในหองสนทนาจะเกิดขึ้น ก็ตอเมื่อ ในขอความถัดไปของคูถอยคําในการสนทนา ผูสนทนา
มิใชผูพูดคนเดิม เชน จากตัวอยาง (4) ในขอความที่ 406 เปนขอความของพี่แซว ซึ่งเปนการ
ทักทาย มีการเกิดคูถอยคําขึ้น คือ ขอความที่ 416 ซึ่งปลาทักทายกลับ จากทั้งสองขอความมี
การเปลี่ยนตัวผูพูดจากพี่แซวมาเปนปลา ดังนั้น บนแผนภูมิปฏิสัมพันธจะปรากฏตัวอักษร S ซึ่ง
แสดงใหทราบวาเปนจุดที่มีการเปลี่ยนตัวผูพูดและมีการมอบผลัดใหผูสนทนาอีกฝาย
การเปลี่ยนผูพูดในการสนทนาที่เห็นหนากันอาจเกิดขึ้นหลังการหยุดพูดของผูพูด
หรือจุดพึงเปลี่ยนผลัด ซึ่งอาจจะเกิดการชิงผลัดได ถามีผูที่เลือกตนเองในการพูดพรอมกันหลาย
คน แตในการสนทนาในหองสนทนาเราไมสามารถมองเห็นไดวามีการชิงผลัดหรือการพูดซอนขึ้น
เนื่องจากขอความถูกเรียงลําดับโดยระบบ อยางไรก็ตาม เราอาจพิจารณาการพูดซอนของผู
สนทนา โดยพิจารณาจากการเรียงลําดับของขอความและเรื่องที่สนทนากันขณะนั้นได หาก
ขอความที่สงอยูใกลและเนื้อหาของเรื่องที่สนทนาไมใชเรื่องเดียวกันหรือไมใกลเคียงกัน อาจกลาว
ไดวาผูพูดพูดซอนกันหรือสงขอความในเวลาใกลเคียงกัน เชน ขอความที่ 436 กับขอความที่
439 ในตัวอยาง (4) ซึ่งหางกันเพียง 2 ขอความ ในขอความที่ 436 พี่แซวถามปลาวา "เบื่อ
เรื่องอะไรเหรอครับนองปลา" อีก 2 ขอความตอมา ปลาไมไดตอบคําถามวาตนเบื่ออะไร แตกลับ
ถามคําถามใหมวา "พี่แซวอยูที่ทํางานเหรอ" ซึ่งเปนคนละเรื่องกัน ดังนั้น ทั้งสองขอความอาจ
เกิดการพูดซอนกันขึ้น เพราะในขณะที่พี่แซวสงขอความของตน ปลาก็อาจกําลังพิมพเรื่องที่จะ
สนทนาใหมหรือกําลังจะสงขอความเชนกัน เพียงแตการทํางานของตัวใหบริการทางอินเทอรเน็ต
(server) ของปลาอาจชากวาของพี่แซว จึงทําใหขอความของพี่แซวปรากฏกอนขอความของปลา
อยางไรก็ตาม การพูดซอนของผูสนทนาเปนสิ่งที่ไมสามารถมองเห็นไดจากขอความที่ปรากฏบน
หนาจอคอมพิวเตอร ดังนั้น จึงเปนเพียงขอสังเกตที่ผูวิจัยพบในขอมูลเทานั้น เพราะเราไม
สามารถบงบอกจุดที่มีการพูดซอนกันไดอยางชัดเจนเหมือนกับการสนทนาในชีวิตประจําวัน และ
อีกสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิดการพูดซอนกัน คือ การสนทนาในหองสนทนาเปนการสงขอมูลแบบ
ทางเดียว (one-way transmission) กลาวคือ ผูสนทนาตองกดสงขอความกอน และรอ
จนกระทั่งขอความที่สงปรากฏบนหนาจอคอมพิวเตอร ผูสนทนาอีกฝายจึงจะทราบวามีขอความ
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สงถึงตนเอง ในขณะที่รอการสงขอความ ผูสนทนาทั้งสองฝายอาจกําลังพิมพขอความอยู โดยไม
มีใครรู จึงเกิดการพูดซอนกันขึ้นได (ดูรายละเอียดในหัวขอ 6.2 การซอนเรื่องที่สนทนา)
หลังจากที่ไดนําเสนอระบบผลัดที่พบในหองสนทนา และหนาที่ของผลัดในหอง
สนทนาแลว ตอไปผูวิจัยจะนําเสนอผลการวิเคราะหกลวิธีมอบผลัดที่พบในหองสนทนา
5.2 กลวิธีมอบผลัดที่พบในการสนทนาในหองสนทนา
จากการศึกษาแผนภูมิปฏิสัมพันธในการสนทนาในหองสนทนาจะพบจุดที่มีการ
เปลี่ยนผูพูด (S) ซึ่งเปรียบไดกับตําแหนงที่มีการมอบผลัดดังที่ไดกลาวไวแลวขางตน ในงาน
วิทยานิพนธนี้ ผูวิจัยทําการวิเคราะหวาในตําแหนงที่มีการมอบผลัดนี้ ผูสนทนามีการเลือกใช
กลวิธีมอบผลัดใดเปนพิเศษ เพื่อเปนการตรวจสอบสมมติฐานที่ตั้งไววา "กลวิธีมอบผลัดที่พบ
มากที่สุดในหองสนทนา คือ การเรียกชื่อ" นอกจากนั้น จากขอมูลการสนทนาในหองสนทนาพบ
ผลัดที่มีผูรับและผลัดที่ไมมีผูรับ ในการศึกษาการเกิดผลัดดังกลาวสามารถพิจารณาไดจากกลวิธี
มอบผลัดที่ผูสนทนาเลือกใช จากขอมูลพบกลวิธีมอบผลัดในการสนทนาในหองสนทนา ดังนี้
กลวิธีการเรียกชื่อ กลวิธีการถาม กลวิธีการทักทาย กลวิธีการลา กลวิธีการบอกเลา และกลวิธี
อื่นๆ (ซึ่งรวมถึงการขอรอง การสั่ง การอวยพร การขอโทษ การวากลาว เปนตน) ดังจะเห็น
รายละเอียดไดจากตารางที่ 5.1
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ตารางที่ 5.1 ความถี่และรอยละของจํานวนการใชกลวิธีมอบผลัดโดยรวม2ในหองจะจา 3 และ
หองจะจา 5
หองจะจา 3
หองจะจา 5
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
1
1. การเรียกชื่อ
255 134.74 263
36.13
2
2. การถาม
246 233.51 253
34.75
4
4
3. การทักทาย
48
65
6.54
8.93
6
6
2.18
3.16
4. การลา
16
23
3
3
5. การบอกเลา
136
18.53
11.81
86
5
5
6. อื่นๆ
33
4.5
38
5.22
รวม
734
100
728
100
1
2
3
4
5
6
หมายเหตุ ตัวเลข (…) (…) (…) (…) (…) (…) หมายถึง อันดับที่ของการใชกลวิธีมอบผลัด
กลวิธีมอบผลัด

ตารางที่ 5.1 แสดงใหทราบวากลวิธีมอบผลัดที่ผูรวมสนทนาเลือกใชมากที่สุดใน
ทั้งสองหองสนทนา คือ กลวิธีการเรียกชื่อ รองลงมา คือ กลวิธีการถาม กลวิธีการบอกเลา
กลวิธีการทักทาย กลวิธีอื่นๆ และกลวิธีการลา ตามลําดับ จากผลดังกลาวสนับสนุนสมมติฐาน
ที่ตั้งไววา "กลวิธีมอบผลัดที่พบมากที่สุดในหองสนทนา คือ กลวิธีการเรียกชื่อ" ซึ่งจากขอมูล
พบวากลวิธีการเรียกชื่อจะเกิดรวมกับกลวิธีแบบตางๆ เปนจํานวนมาก เนื่องจากการสนทนาใน
หองสนทนาขาดการมองเห็น ไดยินเสียง และทาทางตางๆ และยังมีขอความที่แทรกระหวางคู
ถอยคําอยูเสมอ กลวิธีการเรียกชื่อเปนกลวิธีที่สามารถทดแทนสิ่งที่ขาดไปเหลานี้ได เพราะกลวิธี
การเรียกชื่อเปนกลวิธีที่เจาะจงผูพูดคนถัดไป หรืออาจกลาวไดวาเปนกลวิธีที่มีการกําหนดผูรับ
อยางชัดเจน
ซึ่งกลวิธีการเรียกชื่อสามารถแทนการมอบผลัดในการสนทนาในชีวิตประจําวันที่
สามารถใชการมองหรือทาทางตางๆ ในการมอบผลัด กลวิธีการเรียกชื่อจึงลดความกํากวมของ
ขอความวาสงถึงใคร ดังนั้น จึงกลาวไดวาการขาดอวัจนภาษาในหองสนทนาจึงไมเปนอุปสรรค
ในการสนทนา
ผลการวิเคราะหที่พบวากลวิธีการเรียกชื่อมีการใชมากในการมอบผลัดสอดคลอง
กับผลการวิเคราะหกลไกเชื่อมโยงความ กลาวคือ กลไกการเรียกชื่อก็เปนกลไกที่ผูสนทนาใชมาก
2

การนับจํานวนความถีข่ องกลวิธมี อบผลัด จะนับกลวิธีทั้งที่เกิดรวมกับกลวิธีแบบตางๆ และกลวิธีที่เกิดเดี่ยวๆ
รวมกัน เชน กลวิธีการเรียกชื่อ มีการใชทงั้ หมด 255 ครั้ง เกิดจากการนับกลวิธีการเรียกชื่อที่เกิดรวมกับกลวิธี
การถาม กลวิธีการเรียกชื่อทีเ่ กิดรวมกับกลวิธีทักทาย กลวิธกี ารเรียกชื่อที่เกิดรวมกับกับกลวิธบี อกเลา และ
กลวิธีการเรียกชื่อเพียงอยางเดียว เปนตน
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ในการโตตอบขอความ เพื่อทําใหผูสนทนาสามารถเขากันไดงายขึ้นวาตนเองโตตอบกับใคร และ
ชวยผูสนทนาในการเชื่อมโยงผลัดตางๆ
เพราะผูสนทนาสามารถพูดกับคนหลายคนไดในเวลา
เดียวกัน จึงอาจเกิดความสับสนได ถาไมมีการเรียกชื่อ จากผลที่สอดคลองกันดังกลาว สรุปได
วาผูสนทนาจะใชการเรียกชื่อทั้งในการมอบผลัดและในการโตตอบ (ดูตัวอยาง (5)) จึงทําใหเกิด
ความตอเนื่องของปฏิสัมพันธ ดังนั้น การเรียกชื่อจึงมีความสําคัญมากในการสนทนาในหอง
สนทนา
(5) ตัวอยางบทสนทนาชวงหนึ่งในหองจะจา 3
848. มาไมบอก [165] : "หวัดดีคา บพี่แบมคนจวย อิอิอ"ิ
849. แบมแบม [247] : "มายรูจินะ ฮัท"
850. Kryro [212] : "ดีครับ....มาไมบอก.....อิอิอิ.. (smile)"
851. แบมแบม [247] : "ดีนทั ตี"้
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] : "แลวเพลงจะรูไดงยั ละวาเปนtp (เฉย)"
855. มาไมบอก [165] : "หวัดดีคา บ kryro"
856. แบมแบม [247] : "ฮัททท ฝายถามวาวางตอนไหนจะโทรไปหา"

จากตัวอยาง (5) จะเห็นการแทรกระหวางคูถอยคําตลอด แตผูสนทนาก็สามารถ
เขาใจกันได เนื่องจากผูสนทนามีการเรียกชื่อของคูสนทนาอยูตลอดเวลาทั้งการมอบผลัดและการ
โตตอบ เชน การสนทนาระหวางมาไมบอก (นัทตี้) กับแบมแบม ในขอความที่ 848 กับ
ขอความที่ 851 ตามลําดับ ซึ่งทั้งสองฝายมีการเรียกชื่อของคูสนทนาทั้งการมอบผลัดและการ
โตตอบกลับ และการสนทนาระหวางKryroกับมาไมบอก ในขอความที่ 850 Kryroทักทายมาไม
บอกดวยการเรียกชื่อของมาไมบอก สวนในขอความที่ 855 มาไมบอกก็ทักทายตอบโดยการ
เรียกชื่อของKryroเชนเดียวกัน และการสนทนาระหวางtpกับเพลง ในขอความที่ 852 กับ
ขอความที่ 854 ตามลําดับ ซึ่งทั้งสองฝายมีเรียกชื่อซึ่งกันและกัน เพื่อเปนการเชื่อมโยงขอความ
การสนทนาของทั้งสองฝาย
ในหัวขอถัดไป
ผูวิจัยจะนําเสนอความสําคัญของการเรียกชื่อในหองสนทนา
โดยจะพิจารณาจากการเกิดรวมกับกลวิธีมอบผลัดแบบตางๆ แลวพิจารณาวาถาขอความที่ใช
กลวิธีการเรียกชื่อรวมดวยในการมอบผลัดกับขอความที่มิไดมีกลวิธีการเรียกชื่อรวมดวยในการ
มอบผลัด ผลการวิเคราะหจะเปนอยางไร
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5.3 ความสําคัญของการเรียกชื่อในระบบผลัดในหองสนทนา
ในหัวขอนี้ ผูวิจัยจะนําเสนอความสําคัญของการเรียกชื่อในระบบผลัดในหอง
สนทนา เนื่องจากจากการศึกษาพบกลวิธีการเรียกชื่อมากที่สุดในการมอบผลัด ผูวิจัยจึงทําการ
วิเคราะหตอไปวาการที่มีการใชกลวิธีการเรียกชื่อมีบทบาทสําคัญตอการมอบผลัดสําเร็จหรือไม
โดยผูวิจัยจะศึกษาผลัดที่มีกลวิธีที่จัดไดวาเปนการมอบผลัดที่ชัดเจน ไดแก การถาม การทักทาย
เพราะการใชกลวิธีทั้งสองนี้ ผูพูดยอมคาดหวังวาจะไดรับการตอบกลับ ซึ่งดูรายละเอียดไดจาก
ตารางที่ 5.2 และตารางที่ 5.3
ตารางที่ 5.2 การเปรียบเทียบจํานวนการใชกลวิธีมอบผลัดที่มีกลวิธีการเรียกชื่อเกิดรวม กับกลวิธี
มอบผลัดที่ไมมีกลวิธีการเรียกชื่อเกิดรวม ในหองจะจา 3
ก. กลวิธีมอบผลัดที่มีกลวิธีการเรียกชื่อเกิดรวม3
ผลัดที่มีผูรับ
ผลัดที่ไมมีผูรับ
รวม
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
1. ถาม+ชื่อ
119
78.29
33
21.71
152
100
2. ทักทาย+ชื่อ
18
66.67
9
33.33
27
100
หมายเหตุ ตัวเลขที่ขีดเสนใตแสดงใหทราบวาเปนตัวเลขที่มจี ํานวนมากวาตัวเลขที่ไมไดขีดเสนใต
กลวิธีมอบผลัด

ข. กลวิธีมอบผลัดที่ไมมีกลวิธีการเรียกชื่อเกิดรวม4
ผลัดที่มีผูรับ
ผลัดที่ไมมีผูรับ
รวม
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
1. ถาม-ชื่อ
68
72.34
26
27.66
94
100
2. ทักทาย-ชื่อ
2
9.52
19
90.48
21
100
หมายเหตุ ตัวเลขที่ขีดเสนใตแสดงใหทราบวาเปนตัวเลขที่มจี ํานวนมากวาตัวเลขที่ไมไดขีดเสนใต
กลวิธีมอบผลัด

3

กลวิธีการถามทีเ่ กิดรวมกับกลวิธีการเรียกชื่อ จะมีกลวิธแี บบตางๆ รวมอยูด วย เชนเดียวกับกลวิธีการทักทาย
ที่เกิดรวมกับกลวิธีการเรียกชื่อ ก็จะมีกลวิธีแบบตางๆ รวมอยูด วย
4
กลวิธีการถามที่ไมไดเกิดรวมกับกลวิธีการเรียกชื่อ จะมีกลวิธแี บบตางๆ รวมอยูดว ย เชนเดียวกับกลวิธีการ
ทักทายที่ไมไดเกิดรวมกับกลวิธีการเรียกชื่อ ก็จะมีกลวิธีแบบตางๆ รวมอยูดว ย
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ตารางที่ 5.3 การเปรียบเทียบจํานวนการใชกลวิธีมอบผลัดที่มีกลวิธีการเรียกชื่อเกิดรวม กับกลวิธี
มอบผลัดที่ไมมีกลวิธีการเรียกชื่อเกิดรวม ในหองจะจา 5
ก. กลวิธีมอบผลัดที่มีกลวิธีการเรียกชื่อเกิดรวม
ผลัดที่มีผูรับ
ผลัดที่ไมมีผูรับ
รวม
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
1. ถาม+ชื่อ
104
67.53
50
32.47
154
100
2. ทักทาย+ชื่อ
25
60.98
16
39.02
41
100
หมายเหตุ ตัวเลขที่ขีดเสนใตแสดงใหทราบวาเปนตัวเลขที่มจี ํานวนมากวาตัวเลขที่ไมไดขีดเสนใต
กลวิธีมอบผลัด

ข. กลวิธีมอบผลัดที่ไมมีกลวิธีการเรียกชื่อเกิดรวม
ผลัดที่มีผูรับ
ผลัดที่ไมมีผูรับ
รวม
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
99
100
1. ถาม-ชื่อ
63
63.64
36
36.36
24
100
2. ทักทาย-ชื่อ
6
25
18
75
หมายเหตุ ตัวเลขที่ขีดเสนใตแสดงใหทราบวาเปนตัวเลขที่มจี ํานวนมากวาตัวเลขที่ไมไดขีดเสนใต
กลวิธีมอบผลัด

สรุป จากตารางที่ 5.2 และ 5.3 แสดงใหทราบวาการเรียกชื่อมีบทบาทสําคัญ
ตอความสําเร็จในการมอบผลัด ซึ่งพิจารณาไดจากรอยละที่เห็นในทั้งสองหอง คือ ถาการมอบ
ผลัดมีการเรียกชื่อรวมดวย อัตราความสําเร็จในการมอบผลัดก็จะมากตามไปดวย เหตุผล
เนื่องมาจากกลวิธีการเรียกชื่อเปนการกําหนดผูรับอยางชัดเจน
การเรียกชื่อในหองสนทนาทํา
หนาที่เสมือนการใชสายตาซึ่งใชในการมอบผลัดในการสนทนาที่เห็นหนากัน (Cherny, 1999)
ดังนั้น ผูสนทนาในหองสนทนาจึงใชกลวิธีนี้รวมกับกลวิธีแบบตางๆ เปนจํานวนมาก
อยางไรก็ตาม จากขอมูลยังพบวากลวิธีการถามเพียงอยางเดียวก็เกิดขึ้นบอย
เชนเดียวกัน เนื่องจากการสนทนาในหองสนทนาสวนใหญผูสนทนาจะไมรูจักกันมากอน การถาม
ขอมูลของแตละฝายจึงเปนการสรางความสัมพันธและผูกมิตรอีกวิธีหนึ่ง นอกจากนั้น การถามยัง
กอใหเกิดคูถอยคํา คือ การตอบ ดังนั้น การถามจึงเปนกลวิธีมอบผลัดที่มีแนวโนมทําใหผู
สนทนาอีกฝายโตตอบกลับมากเชนเดียวกัน
เมื่อกลวิธีการถามเกิดรวมกับกลวิธีการเรียกชื่อ จะทําใหความเปนไปไดในการ
ไดรับการโตตอบกลับเพิ่มขึ้น แตไมมากนัก กลาวคือ ในหองจะจา 3 ถาผูสนทนาใชกลวิธีการ
ถามโดยปราศการเรียกชื่อ ความเปนไปไดที่จะไดรับการตอบกลับมีประมาณ 72% แตเมื่อกลวิธี
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การถามเกิดรวมกับกลวิธีการเรียกชื่อ ความเปนไปไดที่จะไดรับการตอบกลับมีเพิ่มเปน 78%
สวนในหองจะจา 5 ถาผูสนทนาใชกลวิธีการถามโดยปราศการเรียกชื่อ ความเปนไปไดที่จะไดรับ
การตอบกลับมีประมาณ 63% แตเมื่อกลวิธีการถามเกิดรวมกับกลวิธีการเรียกชื่อ ความเปนไป
ไดที่จะไดรับการตอบกลับมีเพิ่มเปน 67%
ในการสนทนาในหองสนทนา นอกจากจะมีการถาม เพื่อเปนการแลกเปลี่ยน
ขอมูลของผูสนทนาทั้งสองฝายแลว ในการเขาหองสนทนาผูสนทนาจะมีการทักทายผูรวมสนทนา
ในหองสนทนาดวย เพื่อเปนการนําเสนอตนเองเขาไปในการสนทนานั้นๆ จากตารางที่ 5.2 และ
ตารางที่ 5.3 พบวาหากผูสนทนาใชกลวิธีการทักทายเพียงกลวิธีเดียวในการมอบผลัดจะไมไดรับ
การโตตอบกลับมากนัก เชน ถาผูสนทนาทักทายผูรวมสนทนาในหองวา "สวัสดีทุกคน" "ดีจะ"
"หวัดดี" เปนตน การทักทายดังกลาวไมไดมีการเจาะจงบุคคลที่ตองการพูดดวย กลาวคือ ไมไดมี
การกําหนดเปาหมายอยางชัดเจน จึงไมคอยไดรับการโตตอบ ผูสนทนาสวนใหญจะคิดวาเปน
การทักทายทุกคนในหองสนทนาเทานั้น แตหากผูสนทนาเรียกชื่อของอีกฝายพรอมกับการทักทาย
ขอความนั้นก็จะไดรับการโตตอบ ดังนั้น การสนทนาในหองสนทนากลวิธีการเรียกชื่อจึงมี
ความสําคัญมาก เพราะเปนกลวิธีที่กําหนดผูรับอยางชัดเจน จึงทําใหเกิดความตอเนื่องของการ
ปฏิสัมพันธในหองสนทนา
สรุป การเรียกชื่อมีความสําคัญมากในการสนทนาในหองสนทนา เนื่องจากเปน
การกําหนดผูรับอยางชัดเจน จึงทําใหเกิดผลัดที่มีผูรับ และผูสนทนาเลือกใชกลวิธีการเรียกชื่อ
เปนจํานวนมากที่สุดในบรรดากลวิธีมอบผลัดตางๆ ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว นอกจากนั้น
กลวิธีการเรียกชื่อยังเปนกลวิธีที่ชวยลดความกํากวมในการสนทนาในหองสนทนา ซึ่งมีขอความ
แทรกระหวางคูถอยคําอยูตลอดเวลา และกลวิธีการเรียกชื่อยังทําหนาที่ทดแทนการมองไมเห็น
และการไมไดยินเสียงของผูสนทนา
การเรียกชื่อจึงมีบทบาทที่สําคัญมากในระบบผลัดในหอง
สนทนา ทั้งยังทําใหเกิดผลัดที่มีผูรับและทําใหเกิดความตอเนื่องของปฏิสัมพันธในการสนทนาอีก
ดวย ดังนั้น จึงกลาวไดวาการขาดอวัจนภาษาในการสนทนาในหองสนทนามิไดเปนอุปสรรคใน
การสนทนาในหองสนทนา เนื่องจากผูสนทนามีการเรียกชื่อในการสนทนาจึงทําใหระบบการมอบ
ผลัดในหองสนทนาชัดเจนขึ้น นอกจากกลวิธีการเรียกชื่อ กลวิธีการถามก็เปนอีกกลวิธีที่กอใหเกิด
การโตตอบกลับหรือมีผูรับมากเชนเดียวกัน เนื่องจากการสนทนาในหองสนทนา ผูสนทนาสวน
ใหญไมรูจักกันมากอน การสนทนาจึงเปนการสอบถามขอมูลเกี่ยวกับผูสนทนาอีกฝายเปนสวน
ใหญ ดังนั้น เมื่อผูสนทนาใชกลวิธีการถามในการสนทนา จึงมีความเปนไปไดที่จะไดรับการ
โตตอบกลับหรือมีผูตอบรับมากเชนเดียวกัน

155

จากตารางที่ 5.2 และตารางที่ 5.3 แสดงใหเห็นวาการมอบผลัดในหองสนทนา
ถาผูสนทนาใชกลวิธีการเรียกชื่อรวมกับกลวิธีการถาม ผลัดนั้นมักจะไดรับการโตตอบ แตอยางไร
ก็ตาม จากขอมูลก็พบวาการใชกลวิธีการเรียกชื่อรวมกับกลวิธีการถาม ผลัดนั้นก็อาจไมมีผู
โตตอบไดเชนกัน ผูวิจัยพบวาสาเหตุไมไดขึ้นอยูกับการเลือกใชกลวิธีมอบผลัดเพียงอยางเดียว
แตมีปจจัยอื่นรวมดวย ดังตอไปนี้
1. การไมไดเรียกชื่อผูสนทนาทําใหผูสนทนาอีกฝายไมทราบแนวาตองการพูดกับ
ใคร ดังจะเห็นไดชัดจากการใชกลวิธีการทักทาย ถาผูสนทนาทักทายอีกฝายเฉยๆ โดยไมมีการ
ระบุชื่อ เชน "ดีทุกคน" "ดีจะ" "หวัดดี" มักจะไมไดรับการโตตอบ เนื่องจากผูรวมสนทนาสวน
ใหญจะคิดวา ผูสนทนาคนนั้นตองการทักทายทุกคนในหองสนทนาเทานั้น
2. ปจจัยที่เกิดจากภายนอก เชน การแทรกของขอความอื่น ทําใหผูสนทนามอง
ไมเห็นขอความหรือสังเกตขอความไดยากขึ้น หรือผูสนทนามองไมเห็นขอความนั้น ซึ่งอาจเกิด
จากการเคลื่อนที่อยางรวดเร็วของหนาจอคอมพิวเตอร เชน มาไมบอกถามฮัทวาฮัทถามอะไรตน
หรือเปลา เพราะตนเองมองไมเห็น (ดูตัวอยาง (6)) หรือหินถามคนในหองวาใครคุยกับตนเอง
เพราะตนดูหนาจอไมทัน (ดูตัวอยาง (7))
(6) มาไมบอก [165]: "ฮัทถามไรผมปาวคาบ อิอิ ผมไมเห็นคาบ โทษทีนะ"
(7) หิน O-> [18]: "ใครคุยกับผมครับดูไมทัน"
3. ผูสนทนามีคูสนทนาแลว จึงไมสนใจที่จะสนทนากับผูรวมสนทนาคนอื่น เชน
น้ําฝนถามหนุม ในขณะที่หนุมกําลังสนทนาอยูกับแนน
(8) น้ําฝน [99]: "หวาดีคะหนุมหายไปไหนมาคะคิดถึงจังเลย"
สาเหตุอีกประการหนึ่งที่หนุมไมตอบอาจมาจากการเคลื่อนที่อยางรวดเร็วของ
ขอความที่ปรากฏบนหนาจอคอมพิวเตอร จึงทําใหหนุมไมเห็นขอความของน้ําฝน หรือสาเหตุอาจ
มาจากหนุมมิไดสนใจกับขอความของผูรวมสนทนาคนอื่น นอกจากขอความของแนน เนื่องจาก
ตนกําลังพูดคุยกันอยู จึงมองหาเฉพาะขอความจากแนนเทานั้น
4. ผูสนทนาพูดแทรกการสนทนาของผูรวมสนทนาคนอื่น เชน ปนพูดแทรกการ
สนทนาระหวางหนุมกับแนน
(9) ปน [222]: "คียบอรดหนุม แยจงั เลยใหยืมไม"
ปนพูดเชนนี้
เนื่องจากปนเห็นการสนทนาระหวางหนุมกับแนนบนหนา
จอคอมพิวเตอร ซึ่งแนนกําลังตอวาหนุมวา "ถามอะไรไมยอมตอบเลย" หนุมจึงตอบกลับวา
"keyboard ไมมีภาษาไทย จึงตอบชา เห็นใจกันบางนะ" การพูดของปนเปนการพูดที่แทรกเขา
ไปในการสนทนา แตหนุมไมตอบ เนื่องจากหนุมมิไดพูดถอยคําดังกลาวกับปน จึงมิไดสนใจ
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ขอความของปน ประกอบกับขอความที่ปรากฏบนหนาจอคอมพิวเตอรมีมากมาย ผูสนทนาสวน
ใหญจึงสนใจเฉพาะขอความของคูสนทนาเทานั้น จึงเปนเหตุใหขอความของปนมอบผลัดแลวไมมี
ผูรับ
5. เรื่องที่สนทนา ถาเรื่องที่สนทนาเปนเรื่องที่ผูสนทนาไมตองการตอบก็อาจจะ
ทําใหเกิดผลัดที่ไมมีผูรับได ดังจะเห็นไดจากการสนทนาระหวางพี่แซวกับปลา
(10) พี่แซว [153]: "ปลามีแฟนยังครับพี่แซวขอจีบนองปลาไดมั๊ยครับ"
ปลามิไดตอบคําถามดังกลาว แตพูดเรื่องอื่นแทน อยางไรก็ตาม พี่แซวก็ยัง
พยายามถามคําถามอื่น แตก็ไมไดรับคําตอบอีก ดังตัวอยาง (11)
(11) พี่แซว [153]: "นองปลาอายุเทาไหรแลวละครับเนี่ย"
การสนทนาในหองสนทนาทุกคนมีเสรีภาพในการสนทนา การไมตอบจึงดูไมเสีย
มารยาทเทากับการสนทนาที่เห็นหนากัน และการไมตอบของปลา พี่แซวอาจคิดวามาจากการ
มองขอความที่ถามไมทันก็ได เนื่องจากไมปรากฏขอความที่ตอวาปลาแตอยางใด
6. ผูสนทนาถามผูสนทนาที่พึ่งเขาหองสนทนา ผูสนทนาที่พึ่งเขามาใหมอาจยัง
ไมไดสังเกตขอความของผูอื่น จึงไมไดตอบคําถามของอีกฝาย เชน
(12) หิน O-> [18]: "แพรคนที่ไหนครับ"
แพรพึ่งเขาหองสนทนามาไมนาน หินก็ถามคําถามกับแพร ซึ่งแพรมิไดตอบ
คําถาม อาจเกิดจากแพรไมเห็นคําถามหรือไมคิดวาจะมีผูที่ตองการสนทนาดวยในเวลาไมนานนัก
จึงทําใหเกิดผลัดที่ไมมีผูรับ
7. ผูที่ตองการสนทนาดวยไมไดอยูในหองสนทนา เชน ฟางบอกวีวาวาตนจะไป
ดื่มน้ําสักพัก เมื่อวีวารอไดสักพัก จึงเรียกชื่อฟาง เพื่อตรวจสอบวาฟางกลับมาหรือยัง แต
ในขณะนั้นฟางยังไมกลับมา วีวาจึงไมไดรับการโตตอบกลับ
(13) วีวา [66]: "ฟาง กลับมาหรือยัง"
นอกจากนั้น ยังมีกรณีที่ผูสนทนาคิดวาเพื่อนที่ตนตองการสนทนาเขามาในหอง
สนทนาแลว แตจริงๆ เพื่อนยังไมเขามาในหองสนทนา เชน
(14) ปลาเค็ม [165]: ""ตี้…แอบเคาทําไม อิอิ"
จากการวิเคราะหบทสนทนาทั้งหมดไมพบคนชื่อ "ตี้" โตตอบปลาเค็มเลย การ
มอบผลัดดังกลาวจึงเกิดผลัดที่ไมมีผูรับ
สาเหตุทั้ง 7 ขอ ที่ไดกลาวมาเปนสาเหตุที่ผูวิจัยพบในการมอบผลัดแลวไมมี
ผูรับผลัด จากการที่การสนทนาในหองสนทนาทุกคนมีสิทธิ์ที่จะพูดหรือไมพูดก็ไดตลอดเวลานั้น
มีผลทําใหถึงแมวาผูสนทนาจะมีการระบุชื่อผูที่ตองการสนทนาดวย หรือระบุชื่อรวมกับการถาม
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ผูสนทนาก็อาจไมสนใจที่จะโตตอบกลับได ความเกรงใจและการรักษาความสุภาพในการสนทนา
โตตอบกันในหองสนทนาอาจมีความสําคัญนอยลงเมื่อเทียบกับการสนทนาที่เห็นหนากัน
จึง
กลาวไดวาการมอบผลัดที่ไมมีผูรับ
อาจไมไดเกี่ยวของกับกลวิธีมอบผลัดอยางเดียว
อาจ
เกี่ยวของกับปจจัยอื่นๆ เชน เรื่องที่สนทนา จังหวะในการเขาไปสนทนากับผูอื่นที่มีคูสนทนาอยู
แลว5 และยังเกี่ยวของกับการเคลื่อนที่อยางรวดเร็วของขอความบนหนาจอคอมพิวเตอร ซึ่งเปน
ปจจัยภายนอกที่ไมสามารถควบคุมได อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาโดยรวมแลว พบวาผูสนทนา
ของทั้งสองหองสนทนา เมื่อใชกลวิธีการเรียกชื่อรวมกับกลวิธีแบบตางๆ แลว จะเกิดผลัดที่มีผูรับ
มากกวาผลัดที่ไมมีผูรับ การเรียกชื่อจึงมีบทบาทสําคัญมากในระบบผลัดในหองสนทนา
ในบทถัดไป ผูวิจัยจะนําเสนอความเกี่ยวของของเรื่องที่สนทนา เพื่อพิจารณาวา
ผูสนทนามีวิธีการในการรักษาความเกี่ยวของของเรื่องที่สนทนาเปนอยางไร
และเปนไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไวหรือไม จากนั้น ผูวิจัยจะนําเสนอลักษณะการสนทนาที่เกิดขึ้นบอยในหอง
สนทนา คือ การซอนเรื่องที่สนทนา เพื่อพิจารณาวารูปแบบของการซอนเรื่องที่สนทนาเปน
อยางไร

5

ผูวิจัยสังเกตเห็นวาถาคูสนทนาของอีกฝายออกจากหองสนทนา
ผูสนทนาอีกคนที่เหลือจะพยายามหาคู
สนทนาใหมทันที ถาผูที่พึ่งเขามาสนทนาเลือกผูสนทนาเหลานี้ความเปนไปไดที่จะไดรับการตอบรับจะเปนไปได
มากกวาเขาไปสนทนากับผูที่มีคสู นทนาอยูแลว

บทที่ 6
ความเกี่ยวของของเรื่องที่สนทนา
การศึกษาความตอเนื่องของปฏิสัมพันธในการสนทนา ผูวิจัยไดทําการวิเคราะห
ความเกี่ยวของของเรื่องที่สนทนารวมดวย เนื่องจากความเกี่ยวของของเรื่องที่สนทนาเปนเกณฑที่
พิจารณาในดานของเนื้อหาที่ผูสนทนาสนทนากัน และเปนสวนหนึ่งที่จะชวยในการวิเคราะหกลไก
เชื่อมโยงความและการมอบผลัด นอกจากนั้น การศึกษาการสนทนาโดยปราศจากการศึกษาเรื่อง
ที่ผูสนทนาพูดคุยกัน อาจทําใหผลเกิดผิดพลาดได ดังนั้น การศึกษาความเกี่ยวของของเรื่องที่
สนทนาจึงเปนองคประกอบที่สําคัญอีกองคประกอบหนึ่งในการศึกษาความตอเนื่องของขอความ
ในบทนี้ ผูวิจัยจะกลาวเกี่ยวกับผลการวิเคราะหความเกี่ยวของของเรื่องที่สนทนา
ในหองสนทนาวาผูสนทนามีการรักษาความเกี่ยวของของเรื่องที่สนทนาอยางไร
โดยผูวิจัยจะ
กลาวถึงผลการศึกษา ซึ่งแบงเปน 2 ประเด็น ไดแก 1) ผลการวิเคราะหความเกี่ยวของของเรื่อง
ที่สนทนา และ 2) การซอนเรื่องที่สนทนา โดยมีรายละเอียดดังนี้
6.1 ผลการวิเคราะหความเกี่ยวของของเรื่องที่สนทนา
กอนที่จะเสนอผลการวิเคราะหความเกี่ยวของของเรื่องที่สนทนา
ผูวิจัยจะ
ทบทวนเกี่ยวกับการพิจารณาขอมูลที่จะศึกษาความเกี่ยวของของเรื่องที่สนทนากอน กลาวคือ ใน
การศึกษาผูวิจัยจะศึกษาขอความการสนทนาของผูสนทนาแตละคูในแตละคูถอยคําวามีความ
เกี่ยวของของเรื่องที่สนทนาอยางไร โดยพิจารณาแผนภูมิปฏิสัมพันธ ซึ่งพิจารณาจากขอความ
โตตอบไปยังขอความกอนหนาของคูถอยคํานั้นๆ ในการศึกษาผูวิจัยจะตัดจํานวนขอความที่แทรก
ระหวางคูถอยคํากอน เพื่อสะดวกในการทําเขาใจเรื่องที่สนทนาของผูสนทนาแตละคู เนื่องจาก
ขอความการสนทนาของผูสนทนาทุกคนที่ปรากฏบนหนาจอคอมพิวเตอรจะเกิดการแทรกระหวาง
คูถอยคําอยูเสมอ ดังนั้น การศึกษาความเกี่ยวของของเรื่องที่สนทนาที่ผูสนทนาแตละคูใชในแต
ละคูถอยคํา การตัดขอความที่แทรกของผูสนทนาอื่นจะชวยใหเขาใจและเห็นความตอเนื่องของ
การสนทนาของผูสนทนาแตละคูชัดเจนยิ่งขึ้น ดังจะเห็นไดจากตัวอยาง (1)
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(1) บทสนทนาชวงหนึ่งในหองจะจา 3
52. บักจอย O-> [136] : "ปกตินะไมคอยมีใครคุยกับจอยหรอกวันเนี๊ยมีลินดาคนแรกนี้แหละที่คยุ "
53. นีนา +O [99] : "อยู"
54. หนุม [193] : "ที่ทํางานครับ"
55. วุนนนนนนนนนนนน [28] : "แหวะะะะะะะะะ ทีนี้อะ เนามากกกกกกกกกอะ ขอบอก อิอ"ิ
56. NOKMAN [139] : "ผมยาง30แลว แตขอโทษ หลอ"
57. หนุม [193] : "แลวเลนนที่ไหนละครับเนี่ย"
58. yoyi [91] : "! I just logged off ... บายบาย!"
59. ลินดา +O [99] : "หรอคะทําไมละคะรูเหตุผลรึเปลาที่เคาไมคยุ ดวยนะ"
60. แนน [147] : "ทํางานที่ไหนคะ"
61. มีนโป O-> [115] : "I just logged on .... สวัสดีจา"
62. แนน [147] : "แนนเลนที่ทํางานคะ"
63. บักจอย O-> [136] : "สงสัยชื่อคงเชยมั๊ง"
64. NOKMAN [139] : "แตวันนี้ไมหลอ ไมไดอาบน้ํา"
65. หนุม [193] : "ลาดพลาว ครับ"
66. วุนนนนนนนนนนนน [28] : "กากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ปง 30 หลอจิงอะ เหอๆๆๆๆๆ ไมนา
ถามนะ อิอิ เราไมชอบคนหลอ อิอิ"
67. หนุม [193] : "ทําที่ไหนครับ"
68. น้ําฝน [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] : "นําฝนขึ้น 2 แถวใหญเขาซอยชั่ยมัย๊ คะ"
75. หนุม [193] : "งานนะครับ"
76. แนน [147] : "ทํางานอยูที่ จ.นครปฐมคะ"
77. นีนา +O [99] : "บีหายๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆหาย"
78. ลินดา +O [99] : "ก็ไมเชยนิคะ"

จากตัวอยาง (1) จะเห็นไดวาถาจะศึกษาวาเรื่องที่ผูสนทนาสนทนาเกี่ยวของกัน
หรือไมนั้น การพิจารณาจากขอความที่ปรากฏทั้งหมดของผูสนทนาทุกคนจะลําบาก ดังนั้น ใน
การศึกษาผูวิจัยจึงตัดขอความที่แทรกระหวางคูถอยคําของผูสนทนาทุกคูเสียกอน อยางเชน การ
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สนทนาระหวางบักจอยและลินดา เมื่อตัดขอความที่แทรกระหวางคูถอยคําแลว จะเห็นการเกิดคู
ถอยคํา ซึ่งมีการสนทนาดังนี้
(1') 52. บักจอย O-> [136]: "ปกตินะไมคอยมีใครคุยกับจอยหรอกวันเนี๊ยมีลินดาคนแรกนี้แหละที่คุย"
59. ลินดา +O [99]: "หรอคะทําไมละคะรูเหตุผลรึเปลาทีเ่ คาไมคุยดวยนะ"
63. บักจอย O-> [136]: "สงสัยชือ่ คงเชยมัง๊ "
78. ลินดา +O [99]: "ก็ไมเชยนิคะ"

จากตัวอยาง (1') จะเห็นไดวาหากเราตัดขอความที่แทรกระหวางคูถอยคําออก
จะทําใหสามารถศึกษาความเกี่ยวของของเรื่องที่สนทนาไดงายขึ้น
ในบทนี้ ผูวิจัยจะนําเสนอการศึกษาความเกี่ยวของของเรื่องที่สนทนา เพื่อที่จะ
สรุปวา "วิธีการที่ผูรวมสนทนาใชในการรักษาความเกี่ยวของของเรื่องที่สนทนา ไดแก การรักษา
กฎ (R1) การทากฎ (R2) และการละเมิดกฎโดยจงใจ (R3)" เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
หรือไม โดยพิจารณาจากความถี่และรอยละที่ผูสนทนาใชในการเลือกวิธีการรักษาความเกี่ยวของ
ของเรื่องที่สนทนา
ซึ่งจากผลการศึกษาพบวาความเกี่ยวของของเรื่องที่สนทนาจะเริ่มจากการ
โตตอบที่มีความเกี่ยวของกับเรื่องที่สนทนามากที่สุดไปจนถึงการโตตอบที่ไมไดเกี่ยวของกับเรื่องที่
สนทนา มีรายละเอียดดังตอไปนี้
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ตารางที่ 6.1 ความถี่และรอยละในการศึกษาความเกี่ยวของของเรื่องที่สนทนา1
ความเกี่ยวของของ
หองจะจา 3
หองจะจา 5
เรื่องที่สนทนา
จํานวน
รอยละ
จํานวน
รอยละ
1
1
R1
59.77
261
52.62
309
2
2
R2
32.69
169
34.07
169
3
3
R3
4.06
45
9.07
21
4
4
IR4
2.9
19
3.83
15
5
5
IR5
0.58
2
0.4
3
รวม
517
100
496
100
1
2
3
4
5
หมายเหตุ ตัวเลข (…) (…) (…) (…) (…) หมายถึง อันดับที่ของวิธีการรักษาความเกี่ยวของของเรื่องที่
สนทนา

จากผลในตารางที่ 6.1 พบวาผลการศึกษาความเกี่ยวของของเรื่องที่สนทนาของ
ผูสนทนาทั้งสองหองสนทนามีผลตรงกัน กลาวคือ วิธีการที่ผูรวมสนทนาใชมากที่สุด คือ การ
รักษากฎ (R1) รองลงมา คือ การทากฎ (R2) การละเมิดกฎโดยจงใจ (R3) การโตตอบที่ไม
เกี่ยวของกับเรื่องที่สนทนาโดยจงใจ (IR4) และการโตตอบที่ไมเกี่ยวของกับเรื่องที่สนทนาโดยไม
จงใจหรือผลัดที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญไมไดตั้งใจ (IR5) ตามลําดับ ผลที่ไดสอดคลองกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไววา "วิธีการที่ผูรวมสนทนาใชในการรักษาความเกี่ยวของของเรื่องที่สนทนา ไดแก การ
รักษากฎ การทากฎ และการละเมิดกฎโดยจงใจ" ผูรวมสนทนาเลือกใชวิธีการโตตอบเรียง
ตามลําดับจากการโตตอบที่มีความเกี่ยวของกับเรื่องที่สนทนามากที่สุดไปถึงไมมีความเกี่ยวของ
1

การศึกษาความเกี่ยวของของเรือ่ งที่สนทนา ประกอบดวย
1. การรักษากฎ (R1) เปนการตอบที่ตรงประเด็นมากที่สุด ผูฟงสามารถเขาใจไดในทันที
2. การทากฎ (R2) เปนการตอบไมตรงประเด็น ผูฟง ตองใชการตีความเพิ่มขึ้นอีก 1 ขั้น แตผูฟงก็ยงั สามารถ
เขาใจไดไมยากนัก
3. การละเมิดกฎโดยจงใจ (R3) เปนการตอบไมตรงประเด็น ผูฟงตองใชการตีความที่มากกวา R2 การตอบ
ยังคงเปนการตอบที่เกี่ยวของกับเรื่องที่สนทนากัน ถึงแมวาจะยากในการเขาใจ ผูฟงตองมีความรูเบื้องหลังและ
วัฒนธรรมรวมกัน จึงจะสามารถเขาใจได
4. การโตตอบที่ไมเกี่ยวของกับเรือ่ งที่สนทนาโดยจงใจ (IR4) การตอบจะไมเกี่ยวของกับเรื่องที่สนทนาหรือเปน
การโตตอบที่ตองการเพียงปฏิสัมพันธตอบกลับเทานั้น ซึง่ ผูพูดอาจไมคํานึงวาเรื่องที่ตอบจะเกีย่ วของกันหรือไม
5. การโตตอบที่ไมเกี่ยวของกับเรือ่ งที่สนทนาโดยไมจงใจหรือผลัดที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญไมไดตั้งใจ (IR5) เปนการ
ตอบที่ไมมีความเกีย่ วของกับเรื่องที่สนทนาเลย เปนการโตตอบทีผ่ ิดหอง ตอบผิดคน ดวยเหตุเพราะระบบการ
สนทนาในหองสนทนาเอื้ออํานวยใหผูพูดสามารถพูดกับคนหลายคนในเวลาเดียวกันได
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กัน ซึ่งผลที่ไดทําใหทราบวาถึงแมวาการสนทนาในหองสนทนาจะมีการแทรกของคูถอยคํา มี
จํานวนผูรวมสนทนาเปนจํานวนมาก และทุกคนมีสิทธิเสรีภาพที่จะพูดเรื่องอะไรและพูดเมื่อไรก็ได
แตผูสนทนาก็ยังคงเลือกที่จะใชวิธีการโตตอบที่รักษากฎมากที่สุด คือ ตอบตรงประเด็น เพื่อที่ผู
สนทนาดวยจะสามารถเขาใจกันไดโดยงาย เพราะการสนทนาในหองสนทนามีขอจํากัดในเรื่อง
ของเวลาในการพิมพขอความโตตอบกัน ทั้งยังขึ้นอยูกับจํานวนผูรวมสนทนาในหองอีกดวย ถามี
ผูรวมสนทนาเปนจํานวนมาก หนาจอคอมพิวเตอรก็จะเปลี่ยนอยางรวดเร็ว ดังนั้น ในการโตตอบ
ผูรวมสนทนาจําเปนตองโตตอบอยางรวดเร็ว และการโตตอบนั้นก็ควรจะเปนขอความที่เชื่อมโยง
กับขอความกอนหนาของคูถอยคํา เพราะถาเปนการโตตอบที่ไมคอยเชื่อมโยงกับขอความกอน
หนา คูสนทนาอาจไมโตตอบกลับ เพราะไมเขาใจในเรื่องที่อีกฝายโตตอบ มีผลทําใหเสียคู
สนทนาได หรือเกิดชองวางในการโตตอบกลับมาก ซึ่งอาจมีผลทําใหเกิดการเปลี่ยนประเด็นใน
การสนทนาได
ตัวอยางการวิเคราะหความเกี่ยวของของเรื่องที่สนทนา
• ตัวอยางการรักษาความเกี่ยวของของเรื่องที่สนทนา ประเภท R1 หรือการรักษากฎ
(1') 52. บักจอย O-> [136]: "ปกตินะไมคอยมีใครคุยกับจอยหรอกวันเนี๊ยมีลินดาคนแรกนี้แหละที่คุย"
59. ลินดา +O [99]: "หรอคะทําไมละคะรูเหตุผลรึเปลาทีเ่ คาไมคุยดวยนะ"
63. บักจอย O-> [136]: "สงสัยชือ่ คงเชยมัง๊ "
78. ลินดา +O [99]: "ก็ไมเชยนิคะ"

R1
R1
R1

ตัวอยาง (1') ขอความที่ 52 เปนการเริ่มหัวขอใหม ในขอความนี้จึงไมมีการ
วิเคราะหความเกี่ยวของของเรื่องที่สนทนา
เนื่องจากในการวิเคราะหความเกี่ยวของของเรื่องที่
สนทนาจะศึกษาเฉพาะขอความที่เปนขอความโตตอบกลับ ซึ่งสามารถพิจารณาไดจากแผนภูมิ
ปฏิสัมพันธที่แสดงใหทราบวาขอความที่เปนการโตตอบกลับจะปรากฏตัวอักษร R (response)
สวนในขอความที่ 59 63 และ 78 เรื่องในการสนทนายังคงเกี่ยวของกัน เปน
การโตตอบที่ตรงประเด็น สามารถเขาใจไดอยางชัดเจน ดังนั้น วิธีการรักษาความเกี่ยวของของ
เรื่องที่สนทนาของทั้งสามขอความจึงเปน R1 หรือการรักษากฎ จะเห็นไดวาขอความที่ 63 และ
78 มิไดเปนการถามและตอบเหมือนดังเกณฑที่แฮริ่ง (Herring, 2002) ใช แตผูวิจัยวิเคราะหให
เปน R1 เนื่องจากขอความที่ 78 โตตอบกลับไปยังขอความที่ 63 ซึ่งเปนการโตตอบที่มีความ
เกี่ยวของกับเรื่องที่สนทนามาก โดยไมตองใชการอนุมานชวยในการตีความ ดังนั้น วิธีการรักษา
กฎ จึงเหมาะสมที่สุดในการวิเคราะหขอความนี้ การวิเคราะหขอความอื่นก็ใชวิธีการเดียวกัน คือ
พิจารณาวาขอความนั้นมีความเกี่ยวของกับขอความกอนหนาของคูถอยคําในระดับใด ตองใชการ
อนุมานมากแคไหน ผูฟงจึงจะเขาใจความหมายของขอความนั้นได
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• ตัวอยางการรักษาความเกี่ยวของของเรื่องที่สนทนา ประเภท R2 หรือการทากฎ
(2) 500. NOKMAN [139] : "แบมมีแฟน แลวหรือยังครับ"
507. แบมแบม [247] : "มายมีอะ นกแมน"
512. NOKMAN [139] : "อาววว กอสวยดิ"

R1
R2

ตัวอยาง (2) ขอความที่ 507 ความเกี่ยวของของเรื่องที่สนทนา คือ การรักษา
กฎ (R1) เนื่องจากแบมแบมตอบตรงประเด็นวายังไมมีแฟน สวนในขอความที่ 512 ความ
เกี่ยวของของเรื่องที่สนทนา คือ การทากฎ (R2) เนื่องจากNOKMANโตตอบขอความกลับไปยัง
ขอความที่ 507 วา "อาววว กอสวยดิ" ซึ่งผูฟงจะตองใชการอนุมานมากกวาการตอบในขอความที่
507 กลาวคือ NOKMANหมายความวา การที่แบมแบมยังไมมีแฟน เขาก็สามารถจีบหรือขอ
เปนแฟนของแบมแบมได (เนื่องจากในขอความที่ 518 NOKMANพูดตอไปวา "จะจีบแบม จะ
จีบแบม") ซึ่งการตอบมิไดเกี่ยวของกับความสวยงามแตอยางใด
• ตัวอยางการรักษาความเกี่ยวของของเรื่องที่สนทนา ประเภท R3 หรือการละเมิดกฎ
โดยจงใจ
(3) 727. tp [19] : "แลวเพลง ชอบ สาขาที่ตวั เองเรียนอยูอะปะ .. เพลง .. "
729. เพลง +O [235] : "ชีวติ คือสิง่ ไมแนนอน"

R3

ตัวอยาง (3) ในขอความที่ 729 เพลงมิไดตอบวาตนชอบสาขาที่ตนเรียนอยู
หรือไม เนื่องจากเพลงอาจจะไมตองการตอบคําถามนี้โดยตรงหรือเพลงอาจตองการเลี่ยงการตอบ
โดยเพลงตอบวา "ชีวิตคือสิ่งไมแนนอน" tpสามารถอนุมานไดวาที่เพลงตอบเปนเรื่องที่เกี่ยวของ
กัน เนื่องจากtpกลาววา "ชายย แรวว.. เพลงพูดถูกอะ .. ชีวิตคือสิ่งไมแนนอน .. ฮิฮิ .. เพลงเนี่ย
นาจะไปเรียนพวกปรัชญาเนอะ .." คําพูดของเพลงสามารถตีความได คือ เพลงตองการ
หมายความถึงการเรียนเปนสวนหนึ่งของชีวิต ชีวิตคือสิ่งที่ไมแนนอน ดังนั้น การชอบสาขาที่เรียน
หรือไมจึงไมสําคัญนัก ทุกสิ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ขอความนี้ใชการอนุมานและการทําความ
เขาใจมาก จึงจัดใหเปนวิธีการรักษาความเกี่ยวของ ประเภท R3 หรือการละเมิดกฎโดยจงใจ
นอกเหนือจากการโตตอบที่รักษาความเกี่ยวของของเรื่องที่สนทนาแลว จากผล
การศึกษาการสนทนาในหองสนทนา ผูสนทนามีการโตตอบที่ไมรักษาความเกี่ยวของของเรื่องที่
สนทนาดวย ไดแก การโตตอบที่ไมเกี่ยวของกับเรื่องที่สนทนาโดยจงใจ (IR4) และการโตตอบที่
ไมเกี่ยวของกับเรื่องที่สนทนาโดยไมจงใจหรือผลัดที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญไมไดตั้งใจ
(IR5)
ตามลําดับ แตวิธีการทั้งสองก็มิไดมีการเลือกใชในปริมาณที่มากเลย
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• ตัวอยางการโตตอบที่ไมเกี่ยวของกับเรื่องที่สนทนาโดยจงใจ ประเภท IR4
IR4
(4) 61. dul [171]: “หลงก็ยิ่งทุกขใหญเลย"
62. พิมจา [64]: "จา ดุล ดุลทํางานมากี่ปแลวอะ"
68. dul [171]: "ถามมัยละ"
70. พิมจา [64]: “กออยากรูอะ วาซึมซับไปแคไหนแลว”
76. dul [171]: “พอก็คือรูจักพอเพียง”
80. พิมจา [64]: “เราถามวาทํางานมากี่ปแลวตะหากนะ ดุล”
88. dul [171]: “จงยินดีจะเปนผูใหและดีกวาจะรอเปนผูรับ”

IR4
R2
R3
IR4
IR4
IR4

ตัวอยาง (4)2 ขอความของdulสวนใหญเปนการโตตอบที่ไมคอยจะเกี่ยวของกับ
ขอความที่อยูกอนหนา ยกเวนขอความที่ 68 อยางไรก็ตาม เนื่องจากdulตองการรักษาผลัดใน
การพูดไว จึงพูดโตตอบพิมจา ถึงแมวาตนจะตอบในเรื่องที่ไมเกี่ยวของกับสิ่งที่พิมจาถาม สวน
ขอความกอนหนาขอความที่ 61
เปนการพูดของdulซึ่งไมไดเกี่ยวของกับเรื่องที่พิมจาพูด
เชนเดียวกัน เนื่องจากขอความกอนหนานั้น ในขอความที่ 38 และ 39 dulพูดเกี่ยวกับ "รูจัก
พอเพียงก็ไมจนครับสันโดษดีกวา" และในขอความที่ 59 dulพูดเกี่ยวกับ "โลภ ฏ็ทุกข โกรธ ก็ทุกข
3
" แตในขอความที่ 62 พิมจาก็ยังพยายามรักษาคูสนทนาในการสนทนาโดยตอบวา "จา" ซึ่งเปน
การโตตอบในลักษณะที่พิมจาตองการแสดงใหdulทราบวาพิมจาฟงสิ่งทีd่ ulพูดอยู
และใน
ขอความเดียวกันพิมจาถามdulตอวา "ดุลทํางานมากี่ปแลวอะ" ซึ่งขอความนี้มิไดเกี่ยวของกับ
เรื่องที่dulพูดกอนหนาเลย พิมจาพูดเพื่อตองการใหเกิดการปฏิสัมพันธในการสนทนาขึ้น โดย
ไมไดสนใจวาขอความจะเกี่ยวของกับขอความกอนหนาหรือไม สวนในขอความที่ 80 ของพิมจา
เปน IR4 ดวย เนื่องจากขอความนี้เปนการโตตอบขอความที่ 76 ซึ่งเปนการโตตอบที่ไมได
เกี่ยวของกับการพูดของdulเชนกัน แตพิมจายังคงตองการผลัดในการพูด จึงไมสนใจวาdulจะพูด
อะไร
จากตัวอยาง (4) จะเห็นไดวาการสนทนาในหองสนทนาผูสนทนาไมจําเปนตอง
สนใจเรื่องที่ผูสนทนาอีกฝายพูดเหมือนในการสนทนาที่เห็นหนากันหรือการสนทนาใน
ชีวิตประจําวัน ในชีวิตประจําวันเราคงไมสนทนากับdulตออยางแนนอน แตในหองสนทนาพิมจา
ยังคงสนทนากับdul ถึงแมวาทั้งสองคนจะพูดกันคนละเรื่อง โดยที่พิมจาก็ไมไดใสใจกับเรื่องที่dul
พูดมากนัก เห็นไดจากการที่พิมจาพูดในสิ่งที่ตนเองตองการ การสนทนาของทั้งสองคนจึงทําให

2

ผูวิจัยวิเคราะหวา dulพูดกับพิมจา เนื่องจากในขอความกอนหนาขอความที่ 38 dulไดเรียกชือ่ พิมจาเสมอ
และจากการศึกษาบทสนทนาในชวงแรก dulมิไดสนทนากับใครนอกจากพิมจาเลย
3
ขอความการสนทนาเปนขอความที่คดั ลอกมาจากบทสนทนาที่เกิดขึ้นจริง ซึง่ ผูสนทนาอาจมีการพิมพผิดได
เชน พิมพคาํ วา "ก็" เปนคําวา "ฏ็"

165

เกิด IR4 เชนเดียวกัน สวนการสนทนาดําเนินตอไป ถึงแมวาทั้งสองคนจะพูดกันคนละเรื่อง อาจ
เนื่องจากทั้งสองคนยังคงตองการคูสนทนาจึงยังคงสนทนากันตอไป
ซึ่งดูเสมือนเปนการพูด
โตตอบกัน กลาวคือ พิมจาพูด "จา" ตอบรับการพูดของdul แตก็พูดเรื่องอื่นตอตามที่พิมจา
ตองการพูด สวนdulก็พูดโตตอบในเรื่องที่ตนตองการพูดเชนกัน ซึ่งบทสนทนาดังกลาวไมมีความ
ตอเนื่องของเรื่องที่สนทนาเลย
อาจกลาวไดวาพฤติกรรมการสนทนาของdulเปนการเรียกรอง
ความสนใจของอีกฝาย ซึ่งใชไดผล เนื่องจากพิมจายังสนทนาดวย สวนพฤติกรรมการสนทนา
ของพิมจาก็แปลก เนื่องจากอีกฝายไมไดตอบในเรื่องที่เกี่ยวของกับเรื่องที่สนทนา แตพิมจาก็ยัง
สนทนาในเรื่องที่ไมเกี่ยวของเชนเดียวกัน
นี่เปนตัวอยางที่แสดงใหเห็นชัดวาผูสนทนาในหอง
สนทนามีสิทธิเสรีภาพในการสนทนา ผูสนทนาจึงพูดอะไรก็ไดตามที่ตนตองการ ถึงแมวาเรื่องที่
สนทนาจะไมเกี่ยวของกัน ลักษณะการสนทนาดังกลาวเปนสิ่งที่แตกตางจากสิ่งที่ไกรซ (Grice,
1975) ไดกลาวไวเกี่ยวกับความเกี่ยวของของเรื่องที่สนทนา คือ ผูสนทนาจะพยายามพูดในสิ่งที่
เกี่ยวของกันในการสนทนา แตการสนทนาในหองสนทนาที่พบในตัวอยางนี้เรื่องที่สนทนาไมได
เกี่ยวของกัน การพูดโตตอบที่เกิดขึ้น เพื่อตองการมิใหสูญเสียคูสนทนาไป ซึ่งแตกตางการ
สนทนาในชีวิตประจําวันอยางสิ้นเชิง
• ตัวอยางการโตตอบที่ไมเกี่ยวของกับเรื่องที่สนทนาโดยไมจงใจหรือผลัดที่เกิดขึ้นโดย
บังเอิญไมไดตั้งใจ ประเภท IR5
(5) 723. เหมือนสวย [44]: “คา ดีขึ้นแยะ”
724. เหมือนสวย [44]: “พิมพผิดหอง อิอิ”

ตัวอยาง (5) ขอความที่ 723 เหมือนสวยโตตอบกับผูสนทนาในหองอื่น ซึ่ง
วิเคราะหไดจากขอความที่ 724 เหมือนสวยกลาววา “พิมพผิดหอง อิอิ” นอกจากนั้น การโตตอบ
ในขอความที่ 723 ก็มิไดมีความเกี่ยวของกับเรื่องที่สนทนากับคูสนทนาที่เหมือนสวยกําลังสนทนา
อยูในหองสนทนานี้ การโตตอบเชนนี้เกิดขึ้นไดในการสนทนา เนื่องจากการสนทนาในหอง
สนทนาเอื้ออํานวยใหผูสนทนาสามารถพูดคุยกับคนหลายคนหรือสามารถสนทนากับผูสนทนาใน
หองอื่นหลายหองไดในเวลาใกลเคียงกัน การโตตอบผิดคน ผิดหอง จึงไมไดเปนการเสียมารยาท
นัก และผูรวมสนทนาสวนใหญก็สามารถเขาใจสิ่งที่เกิดขึ้นได เห็นไดจากคูสนทนาในหองสนทนา
นี้โตตอบเหมือนสวยวา "…ทีหองเนี้ยพูดดุชะมัด หุหุหุ" และหลังจากนั้น ทั้งเหมือนสวยและผูที่
เหมือนสวยสนทนาดวยในหองนี้ก็สนทนากันตอไป โดยมิไดมีความเขาใจผิดแตอยางใด ดังนั้น
ในตัวอยางนี้ผูวิจัยจึงวิเคราะหวาเหมือนสวยไมไดรักษาความเกี่ยวของของเรื่องที่สนทนา
เนื่องจากเปนการโตตอบผิดหอง
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สรุป วิธีการรักษาความเกี่ยวของของเรื่องที่สนทนาในหองสนทนาที่พบ ไดแก
การรักษากฎ การทากฎ และการละเมิดกฎโดยจงใจ เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว จากขอมูล
วิธีการรักษากฎหรือการตอบตรงประเด็นพบในปริมาณที่มากกวาวิธีการอื่นมาก แสดงใหทราบวา
ถึงแมวาการสนทนาในหองสนทนาจะเอื้ออํานวยใหผูสนทนาพูดอะไรก็ไดตามที่ตองการ
แตผู
สนทนายังคงตองการรักษาคูสนทนาไวโดยการตอบตรงประเด็นเปนสวนใหญ ประกอบกับการ
สนทนาในหองสนทนาจะดําเนินไปอยางรวดเร็ว
การโตตอบสวนใหญจึงเปนขอความที่สั้น
กระชับ ดังนั้น การตอบตรงประเด็นจึงชวยทําใหสะดวกในการพิมพโตตอบและไมเสียเวลาในการ
โตตอบมากนัก อยางไรก็ดี ผูสนทนาก็มีการโตตอบที่ไมรักษาความเกี่ยวของของเรื่องที่สนทนาใน
หองสนทนา และแตกตางจากการสนทนาในชีวิตประจําวัน คือ การโตตอบที่ไมเกี่ยวของกับเรื่อง
ที่สนทนาโดยจงใจ เกิดขึ้นเนื่องจากผูสนทนาไมจําเปนตองพูดในเรื่องเดียวกัน แตการสนทนาที่
เกิดขึ้นกลับเปนเสมือนผูสนทนาโตตอบกัน ทั้งๆ ที่ไมไดพูดในเรื่องเดียวกัน ดังจะเห็นไดจาก
ตัวอยาง (4) อยางไรก็ตาม การโตตอบเชนนี้ก็มิไดเกิดขึ้นมากในหองสนทนา เนื่องจากผูรวม
สนทนายังคงพูดในสิ่งที่เชื่อมโยงหรือตอเนื่องกันมากกวาการพูดเรื่องที่ไมเกี่ยวของกัน เพื่อทําให
เกิดความตอเนื่องในการปฏิสัมพันธ และปองกันการสูญเสียคูสนทนา
ในหัวขอตอไปจะเปนการนําเสนอลักษณะที่เกิดขึ้นบอยในการสนทนาในหอง
สนทนา นั่นก็คือ การซอนเรื่องที่สนทนา ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากขอความที่ผูสนทนาสงมาจะถูก
เรียงลําดับโดยระบบ และการสงขอมูลในการสนทนาในหองสนทนาที่เปนการสงขอมูลแบบทาง
เดียว จึงทําใหเกิดการซอนเรื่องที่สนทนาขึ้น ซึ่งจะกลาวในหัวขอถัดไป
6.2 การซอนเรื่องที่สนทนา
การสนทนาในหองสนทนาผูสนทนาสามารถเลือกตนเองในการพูดไดตลอดเวลา
และการสนทนาก็เปนการสงขอมูลแบบทางเดียว
ทําใหผูสนทนาไมสามารถโตตอบไดโดย
ทันทีทันใดเหมือนกับการสนทนาในชีวิตประจําวัน จึงเปนเหตุที่ทําใหเกิดการซอนเรื่องที่สนทนา
ขึ้น เนื่องจากผูสนทนาไมจําเปนตองรอฟงคําตอบของอีกฝาย ผูสนทนาสามารถถามในเรื่องที่
ตนเองตองการไดโดยทันที
ซึ่งแตกตางจากการสนทนาในชีวิตประจําวันที่ผูสนทนาจะตองรอ
จังหวะที่คิดวาจะเปนจุดพึงเปลี่ยนผลัด หรือจุดที่ผูสนทนาสามารถพูดหรือเลือกตนเองในการพูด
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ได อยางไรก็ตาม การสนทนาในชีวิตประจําวันก็มีการพูดซอนเกิดขึ้นเมื่อผูรวมสนทนาเลือก
ตนเองในการพูดพรอมกันหลายคน ซึ่งโดยปกติผูที่เริ่มผูกอนจะไดสิทธิ์ในการพูดนั้น (Sacks et
al. 1974) แตตางจากการสนทนาในหองสนทนา เพราะในหองสนทนาเราไมสามารถทราบไดวา
ใครพูดซอนกับใคร ใครพูดกอนใคร เนื่องจากขอความที่ผูสนทนาสงมาจะถูกจัดเรียงตามลําดับ
โดยระบบ ซึ่งมิไดพิจารณาวาขอความเหลานั้นเปนคูถอยคํากันหรือไม (Herring, 1999) แตจาก
การศึกษาขอมูลในหองสนทนา การซอนเรื่องที่สนทนาก็เปนผลมาจากการพูดซอนของผูสนทนา
เนื่องจากผูรวมสนทนาสามารถพิมพขอความการสนทนาในเวลาใกลเคียงกัน ซึ่งเปนไปไดวาผู
สนทนาอีกคนกําลังพิมพเรื่องที่โตตอบกันอยู สวนผูสนทนาอีกคนก็พิมพเรื่องใหมที่ตนสนใจหรือ
ตองการถาม หรือผูสนทนาทั้งสองพิมพเรื่องใหมพรอมกันทั้งสองคนก็ได ดวยเหตุผลดังกลาวจึง
นําไปสูการซอนเรื่องที่สนทนา นอกจากนั้น การที่ผูสนทนาไมจําเปนตองรอคําตอบของอีกฝาย
การโตตอบที่ลาชา เนื่องจากผูสนทนาพิมพชา หรือการทํางานของตัวใหบริการทางอินเทอรเน็ตที่
ใชมีประสิทธิภาพการทํางานที่ลาชากวาอีกฝายก็เปนอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําใหเกิดการซอนเรื่องที่
สนทนาได และการซอนเรื่องที่สนทนายังมีผลทําใหเกิดการเปลี่ยนเรื่องในการสนทนา (topic
decay) ไดอยางรวดเร็วอีกดวย
จากขอมูลที่ทําการวิเคราะห ผูวิจัยพบการซอนเรื่องที่สนทนาในหองสนทนา 2
รูปแบบ ไดแก การซอนเรื่อง 2 เรื่อง และการซอนเรื่อง 3 เรื่อง
- รูปแบบของการซอนเรื่อง 2 เรื่อง ไดแก
1. ในระหวางการสนทนาเรื่องที่ 1 ก็มีเรื่องที่ 2 ซอนขึ้นมา แตเรื่องที่ 1 จบลงกอน (ดูตัวอยาง
(6) และแผนภูมิที่ 6.1)
2. ในระหวางการสนทนาเรื่องที่ 1 ก็มีเรื่องที่ 2 ซอนขึ้นมา แตซอนขึ้นมาเพียงชั่วขณะและจบลง
กอนที่เรื่องที่ 1 จะจบ (ดูตัวอยาง (7) และแผนภูมิที่ 6.2)
3. ในระหวางการสนทนาเรื่องที่ 1 ก็มีเรื่องที่ 2 ซอนขึ้นมา แตเรื่องที่ 2 ซอนขึ้นมาเพียงชั่วขณะ
และจบลงกอนที่เรื่องที่ 1 จะจบ สวนเรื่องที่ 3 ซอนขึ้นมาในชวงทายของเรื่องที่ 1 แตเรื่องที่ 1
จบลงกอน (ดูตัวอยาง (8) และแผนภูมิที่ 6.3)
4. ในระหวางการสนทนาเรื่องที่ 1 ก็มีเรื่องที่ 2 ซอนขึ้นมาในชวงทายของเรื่องที่ 1 และเรื่องที่ 1
จบลงกอน เรื่องที่ 2 ยังคงดําเนินตอไป และเกิดเรื่องที่ 3 ในชวงทายของเรื่องที่ 2 และเรื่องที่ 2
จบลงกอน เรื่องที่ 3 ยังคงดําเนินตอไป (ดูตัวอยาง (9) และแผนภูมิที่ 6.4)

168

- รูปแบบของการซอนเรื่อง 3 เรื่อง จากขอมูลพบเพียงรูปแบบเดียว คือ
ในระหวางการสนทนาเรื่องที่ 1 ก็มีเรื่องที่ 2 ซอนขึ้นมา และเรื่องที่ 3 ก็เกิดขึ้นมาซอนอยูในการ
สนทนาเรื่องที่ 1 และ 2 (ดูตัวอยาง (10) และแผนภูมิที่ 6.5)
(6) บทสนทนาระหวางลินดากับบักจอย ซึ่งมีการซอนเรื่องที่สนทนา 2 เรื่อง
526. ลินดา +O [99] : "แลวตอนนี้ตั้มเลนที่หนาย"
529. บักจอย O-> [136] : "พอจะมีเบอรโทรไหม"
531. บักจอย O-> [136] : "เลนอยูที่ทํางานครับ"
537. ลินดา +O [99] : "แลวตั้มแนใจปาววาเมลลนี้ไมผิดเดียวลินพิมพไปผิดหนาแตกนะ"
542. ลินดา +O [99] : "ที่สถานีดบั เพลิงเนี่ยนะ"
546. บักจอย O-> [136] : "ก็ลองดูซเิ ดี๋ยวจะเขาไปเช็ค"
551. บักจอย O-> [136] : "ครับผมในบริษัทครับไมใชในสถานีดบั เพลิง"
552. ลินดา +O [99] : "แหมตองรอใหลินหนาแตกกอนใชไหมเนี่ย"
557. ลินดา +O [99] : "ออหรอ"
567. บักจอย O-> [136] : "ไมใชยางนั้นจะไดรุวา เมลลยงั อยูหรือปลาว"

526. ลินดา
529. บักจอย
531. บักจอย
537. ลินดา
542. ลินดา
546. บักจอย
551. บักจอย
552. ลินดา
557. ลินดา
567. บักจอย

จากบทสนทนาในตัวอยาง (6) สามารถสรางแผนภูมิไดดังนี้
N
S
1. เลนอินเทอรเน็ตที่ไหน
N
ลินดาไมตอบ
R
S
N
S
2. ที่อยูของไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
R
S
R
S
R
S
R
S
R
R
แผนภูมิที่ 6.1 การปฏิสัมพันธระหวางลินดากับบักจอย

แผนภูมิที่ 6.1 แสดงการปฏิสัมพันธระหวางลินดากับบักจอย เมื่อพิจารณา
แผนภูมิจะเห็นวามีการซอนเรื่องที่สนทนาอยู 2 เรื่อง คือ เลนอินเทอรเน็ตที่ไหน กับที่อยูของ
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส ซึ่งเรื่องนี้ลินดาไดถามบักจอยไปกอนหนานี้ครั้งหนึ่งแลว แตลินดานํา
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กลับมาถามใหมอีกครั้ง4 รูปแบบการซอนเรื่องที่สนทนาดังกลาวจะเห็นไดวาผูสนทนาทั้งสองคน
จะพูดสองเรื่องสลับกันไป คือ เมื่อลินดาถามที่อยูไปรษณียอิเล็กทรอนิกสเสร็จ ในขอความถัดไป
ลินดาก็โตตอบเกี่ยวกับเรื่องสถานที่เลนอินเทอรเน็ต
เมื่อบักจอยโตตอบเรื่องที่อยูไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกสของตนเสร็จ ในขอความถัดไปบักจอยก็โตตอบเกี่ยวกับเรื่องสถานที่เลนอินเทอรเน็ต
การพูดเรื่องสองเรื่องสลับกันไปเชนนี้
มีความเปนไปไดวาผูสนทนามีการซอนเรื่องพรอมกันได
เชน ขอความที่ 551 กับ 552 เห็นการพูดซอนไดอยางชัดเจน เนื่องจากเปนขอความที่ตอกัน
โดยไมมีขอความใดมาคั่นกลาง แตเปนคนละเรื่องกัน และขอความที่ 526 ที่ลินดาถามบักจอย
วาเลนอินเทอรเน็ตตอนไหนกับขอความที่ 529 ซึ่งบักจอยมิไดตอบคําถามของลินดา แตบักจอย
กลับถามลินดาวามีเบอรโทรศัพทไหม แสดงใหเห็นวาทั้งลินดาและบักจอยอาจพิมพขอความหรือ
สงขอความในเวลาใกลเคียงกัน เนื่องจากมีขอความที่แทรกเพียง 2 ขอความ เทานั้น และใน
ขอความที่ 542 กับ 546 ซึ่งเปนขอความที่อยูใกลกัน แตเปนขอความที่ไมไดเกี่ยวของกัน ดัง
เห็นไดจากแผนภูมิที่ 6.1
อยางไรก็ตาม การพูดหลายเรื่องพรอมกันสวนใหญ ทายที่สุดแลวจะมีเพียงเรื่อง
เดียวที่จะดําเนินการพูดตอไป เชน การสนทนาระหวางNOKMANกับวุน
(7)

บทสนทนาระหวางNOKMANกับวุน ซึ่งมีการซอนเรื่องที่สนทนา 2 เรื่อง

287. NOKMAN [139] : "วุนผมจะสรางหนัง ความ รัก มือที่สาม จงเจริญ"
300. วุนนนนนนนนนนนน [28] : "เหอๆๆๆๆๆๆๆๆๆเราจะดูนะ ดูไปก็สมน้ําหนา พระเอกไป กากกกกกกกกกก"
302. NOKMAN [139] : "วุนไปทําอะไรแถวนั้น 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

ในงานวิทยานิพนธนจี้ ะนับวาเปนการขึ้นเรื่องใหม เนื่องจากระยะหางของขอความที่ถามครัง้ แรกหางจากการ
ถามครั้งสองเปนจํานวนมาก กลาวคือ ลินดาถามครั้งแรกในขอความที่ 368 และกลับมาพูดเกีย่ วกับเรื่องนี้อีก
ในขอความที่ 537 ซึ่งหางกันประมาณ 170 ขอความ
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จากบทสนทนาในตัวอยาง (7) สามารถสรางแผนภูมิไดดังนี้
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
แผนภูมิที่ 6.2 การปฏิสัมพันธระหวางNOKMANกับวุน
แผนภูมิที่ 6.2 แสดงใหเห็นการปฏิสัมพันธระหวางNOKMANกับวุน ซึ่งเปนการ
ซอนเรื่องที่สนทนา 2 เรื่อง คือ 1) การสรางหนัง กับ 2) วุนทําอะไร จะเห็นไดวาเรื่องการสราง
หนังไดรับการสานตอในการสนทนา แตเรื่องที่NOKMANถามในขอความที่ 302 วาวุนทําอะไร
ไมไดรับการสานตอ
ลักษณะการสนทนาที่ไมไดรับการสานตอมักจะปรากฏบอยครั้งในการ
สนทนาในหองสนทนา และเปนธรรมชาติของการสนทนา เพราะผูสนทนาไมสามารถที่จะ
รักษาการพูดหลายเรื่องในเวลาเดียวกันไดตลอดไป นอกจากนั้น การซอนเรื่องที่สนทนาสามารถ
พิจารณาไดจากการพูดซอนของผูสนทนา กลาวคือ เปนไปไดวาขอความที่ 302 ซึ่งNOKMAN
ถามวุนวาทําอะไร เปนขอความที่NOKMANพูดซอนกันกับขอความที่ 300 ที่วุนตอบNOKMANก็
ได เพราะเปนผลัดที่เกิดขึ้นใกลกันหางกันเพียง 1 ขอความ เทานั้น ทั้งยังเปนคนละเรื่องกันอีก
ดวย
การสนทนาอีกรูปแบบหนึ่งที่มีการพูดซอนเรื่องที่สนทนา 2 เรื่อง ซึ่งพบบอยใน
การสนทนาในหองสนทนาเชนเดียวกัน เชน การสนทนาระหวางเพลงกับtp
(8)

บทสนทนาระหวางเพลงกับtp ซึ่งมีการซอนเรื่องที่สนทนา 2 เรื่อง

475. เพลง +O [235] : "เลนที่ใหนเหรอคะ☺ "
476. tp [19] : "เพลง ใชชื่อเพลง ทุกทีที่เลนอะปะ .. "
478. tp [19] : "แถวๆงามวงศวานอะ .. เพลงหละ .. "
488. เพลง +O [235] : "เพลงเพิง่ เขามาคะ"
493. tp [19] : "หรอ .. เรากอเพิง่ เขามาอะ ..เพลง .. "
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497. tp [19] : "เพลงเลนแถวไหนอะ .. ไกลๆกันอะปะ .. "
508. เพลง +O [235] : "ที่บานคะใกลมั่ยละคะ"
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] : "แหมวาเราพิมพชา เหรองอนแลวนะ"
536. tp [19] : "เรายังงวงอยูเ ล"
540. tp [19] : "พิมพ ชา เนี่ย ..เราอาจจะชมกอไดอะ ..ฮิฮ.ิ . ชาแตชัวรงะ ..ไมเหมือนเรา เร็วตะวาผิดบอยอะนะ.."

475. เพลง
476. tp
478. tp
488. เพลง
493. tp
497. tp
508. เพลง
510. tp
513. tp
527. เพลง
528. tp
532. tp
535. เพลง
536. tp
540. tp

จากบทสนทนาในตัวอยาง (8) สามารถสรางแผนภูมิไดดังนี้
N
S
1. เลนอินเทอรเน็ตที่ไหน
N
S
2. ชื่อของเพลง
R
R
S
R
C
S
R
S
N
S
3. การพิมพชา
R
N
ไมไดรับการโตตอบ
C
C
R
S
N
ไมไดรับการโตตอบ
R
แผนภูมิที่ 6.3 การปฏิสัมพันธระหวางเพลงกับtp

แผนภูมิที่ 6.3 แสดงการปฏิสัมพันธระหวางเพลงกับtp ซึ่งมีเรื่องที่สนทนา 3
เรื่อง ไดแก 1) เลนอินเทอรเน็ตที่ไหน 2) ชื่อของเพลง และ 3) การพิมพชา ซึ่งการพูดทั้งสาม
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เรื่องเกิดขึ้นในเวลาใกลเคียงกัน แตมีการซอนเรื่องที่สนทนา 2 เรื่อง กลาวคือ เรื่องชื่อของเพลง
ซอนกับเรื่องเลนอินเทอรเน็ตที่ไหน ซึ่งเรื่องชื่อของเพลงจบลงกอน หลังจากนั้น เรื่องการพิมพชา
จึงเกิดขึ้นตามมาซอนกับเรื่องเลนอินเทอรเน็ตที่ไหน จะเห็นไดวาการสนทนาในหองสนทนาเกิด
การขึ้นเรื่องใหมเสมอ แตเรื่องที่เกิดจะเกิดขึ้นไมยาวนัก ปกติจะมีเพียงหนึ่งหรือสองเรื่องเทานั้นที่
สามารถดําเนินเรื่องตอไปได และในระหวางการสนทนาของเพลงกับtpก็ปรากฏการพูดซอนของ
ทั้งสองคน ไดแก ในขอความที่ 475 กับ 476 ซึ่งทั้งสองคนเริ่มเรื่องใหมในเวลาใกลกัน และใน
ขอความที่ 508 กับ 510 ซึ่งเพลงกําลังโตตอบคําถามของtp แตในขอความที่ 510 tpกลับถาม
เรื่องใหม ซึ่งขอความทั้งสองเกิดขึ้นใกลกัน หางกันเพียง 1 ขอความ เทานั้น การพูดซอนของผู
สนทนายังพบในขอความที่ 527 ซึ่งเพลงกลาววาจะไปทําธุระ ในขอความถัดไปtpก็ถามวาบาน
อยูแถวไหน ซึ่งเห็นไดชัดวาเกิดการพูดซอนขึ้น และในขอความที่ 535 กับ 536 ซึ่งเปนขอความ
ที่อยูติดกัน ผูสนทนาสองคนพูดกันคนละเรื่อง กลาวคือ เพลงงอนที่tpวาตนเองวาพิมพชา สวน
ในขอความตอมา tpกลาววาตนเองยังงวงนอนอยูเลย จากการพิจารณาเรื่องที่การสนทนาและ
ลําดับที่ของขอความการสนทนา ทําใหผูวิจัยสามารถคาดการณไดวาเกิดการพูดซอนขึ้น ถึงแมวา
การสนทนาในหองสนทนาจะไมเห็นการพูดซอนไดอยางการสนทนาในชีวิตประจําวัน
จากขอมูลพบการซอนเรื่อง 2 เรื่อง หลายรูปแบบ ดังที่ไดกลาวไวแลว จาก
ขอมูลยังพบรูปแบบที่เปนการซอนเรื่อง 2 เรื่อง ตอเนื่องกันไป เชน เรื่องแรกซอนกับเรื่องที่สอง
เรื่องที่สามซอนตอกับเรื่องที่สอง ดังจะเห็นไดจากตัวอยาง (9)
(9) บทสนทนาระหวางSAKIกับเจ ซึ่งมีการซอนเรื่องที่สนทนา 2 เรื่อง
484. SAKI [167] : "เจหวัดดี"
485. เจ [216] : "หวัดดี saki"
486. เจ [216] : "อยูที่ไหน"
487. SAKI [167] : "หวัดดีวางปาว"
489. SAKI [167] : "รานคะ"
490. เจ [216] : "รานที่ไหนเหรอ"
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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484. SAKI
485. เจ
486. เจ
487. SAKI
489. SAKI
490. เจ
496. SAKI
498. เจ
503. เจ
504. SAKI
507. SAKI

จากบทสนทนาในตัวอยาง (9) สามารถสรางแผนภูมิไดดังนี้
N
S
1. การทักทาย
R
S
N
S
2. อยูที่ไหน
R
R
S
R
S
R
S
R
S
N
S 3. ทําไมยังไมกลับบาน
R
R
แผนภูมิที่ 6.4 การซอนกันอยางตอเนื่องของเรื่องที่สนทนา

ตัวอยาง (9) เปนบทสนทนาระหวางSAKIกับเจ ซึ่งมี 3 เรื่อง โดยมีการซอน
เรื่องที่สนทนา 2 เรื่อง และซอนอยางตอเนื่อง กลาวคือ เรื่องการทักทายซอนกับเรื่องอยูที่ไหน
และเรื่องอยูที่ไหนซอนกับเรื่องทําไมยังไมกลับบาน ซึ่งเรื่องที่ 1 และ 3 มีการสนทนาที่ไมยาวนัก
เรื่องที่ไดรับการสานตอ คือ เรื่องที่ 2 (เรื่องอยูที่ไหน) จากบทสนทนาพบการพูดซอนของผู
สนทนา ไดแก ในขอความที่ 486 กับ 487 ซึ่งเปนเวลาใกลเคียงกับที่เจขึ้นเรื่องใหม คือ ถาม
วาSAKIอยูไหน และSAKIถามเจวาวางหรือเปลา และในขอความที่ 503 กับ 504 ซึ่งเปน
ขอความที่เจขึ้นเรื่องใหม และในขอความถัดไปSAKIยังคงตอบเรื่องเดิมที่เจถามอยู สวนใน
ขอความที่ 484 กับ 485 และในขอความที่ 489 กับ 490 ไมจัดวาเปนการพูดซอนของผูสนทนา
เนื่องจากขอความที่ 485 โตตอบกลับขอความที่ 484 และขอความที่ 490 ก็โตตอบกลับขอความ
ที่ 489 ซึ่งพิจารณาไดจากเรื่องที่สนทนา และการเกิดคูถอยคํา คือ การทักทาย - การทักทาย
และการถาม - การตอบ
สวนการซอนเรื่อง 3 เรื่อง จากขอมูลไมพบรูปแบบที่หลากหลายเทาการซอน
เรื่อง 2 เรื่อง กลาวคือ มีรูปแบบการซอนเรื่องที่สนทนาเพียงรูปแบบเดียวเทานั้น 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] : "ตอนนี้ไครๆก็ไมรัก"
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] : "หงสก็ยังเด็กอยูเลย อยากเห็นจัง คงนารัก"

772. เคโกะ
773. หงส
775. หงส
777 เคโกะ
779. หงส
781. เคโกะ
783. หงส
785. เคโกะ
790. เคโกะ
793 หงส
796. เคโกะ

จากบทสนทนาในตัวอยาง (10) สามารถสรางแผนภูมิไดดังนี้
N
S
1. ชื่อ
N
S
2. อายุ
R
S
R
S
R
S
N
S
3. ใครๆ ไมรัก
R
R
R
S
R
S
R
แผนภูมิที่ 6.5 การปฏิสัมพันธระหวางหงสกับเคโกะ

แผนภูมิที่ 6.5 แสดงใหเห็นการซอนเรื่องที่สนทนา พรอมกัน 3 เรื่อง ไดแก 1)
ชื่อ 2) อายุ และ 3) ใครๆ ก็ไมรัก สังเกตไดวาเมื่อเริ่มสนทนาหลายเรื่องในเวลาใกลเคียงกัน
จะตองมีอยางนอยหนึ่งเรื่องที่จะไมไดรับการสานตอ
และยังคงมีอีกเรื่องที่ไดรับการสานตอไป
อยางไรก็ตาม จากบทสนทนาตางๆ ที่ไดพบในขอมูลพบวาเรื่องในการสนทนาในหองสนทนาจะมี
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การเปลี่ยนอยูตลอดเวลา มิไดมีเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ผูสนทนาสามารถพูดคุยกันไดโดยตลอด และมี
หลายเรื่องที่ผูสนทนานํากลับมากลาวอีกครั้ง เนื่องจากผูสนทนายังไมไดขอมูลที่ตองการ และ
หลายครั้งที่ผูสนทนาไมไดรับขอความโตตอบ เนื่องจากผูสนทนาอีกฝายไมตองการตอบ หรือมอง
ไมเห็นขอความดังกลาว และจากปจจัยอื่นๆ สิ่งเหลานี้เกิดขึ้นบอยมากในการสนทนาในหอง
สนทนา จึงถือไดวาเปนเรื่องปกติในการสนทนาในหองสนทนา
สรุป การซอนในการสนทนาหองสนทนาสามารถแบงได 2 ประเภท ไดแก การ
พูดซอนของผูสนทนา ซึ่งไมสามารถมองเห็นไดจากขอความที่ปรากฏบนหนาจอคอมพิวเตอร แต
สามารถพิจารณาไดจากเรื่องที่สนทนาและระยะหางระหวางขอความที่เกิดขึ้น การพูดซอนของผู
สนทนามักจะมีผลทําใหเกิดการซอนกันอีกประเภท คือ การซอนเรื่องที่สนทนา การซอนเหลานี้
เปนผลมาจากการที่ผูสนทนาในหองสนทนาสามารถที่จะเลือกตนเองในการพูดไดตลอดเวลา โดย
ไมจําเปนตองคํานึงวาอีกฝายตองหยุดพูดกอน
หรือตองรอจนถึงจุดพึงเปลี่ยนผลัดเหมือนการ
สนทนาในชีวิตประจําวัน สวนสาเหตุอีกประการหนึ่งของการซอนเรื่องที่สนทนา คือ การขาดการ
โตตอบโดยทันทีทันใด เนื่องมาจากการสนทนาในหองสนทนาเปนการสงขอมูลแบบทางเดียว จึง
ทําใหเกิดการพูดซอนของผูสนทนาและการซอนเรื่องที่สนทนาได อยางไรก็ตาม การซอนเรื่องที่
สนทนาที่พบจากขอมูลมี 2 รูปแบบ ไดแก การซอนเรื่อง 2 เรื่อง ซึ่งมีหลายรูปแบบ และการ
ซอนเรื่อง 3 เรื่อง พรอมกัน ซึ่งพบเพียงรูปแบบเดียวเทานั้น เนื้อหาของเรื่องที่ซอนเรื่องที่สนทนา
มักจะซอนกันไมยาวมากนัก เปนที่นาสังเกตวาระบบการสนทนาในหองสนทนาเอื้ออํานวยใหผู
สนทนาสามารถพูดไดตามที่ตนตองการ ซึ่งนาจะปรากฏการซอนของเรื่องที่ยาว หรือนาจะเกิด
การซอนเรื่องที่สนทนามากกวา 2 และ 3 เรื่อง แตจากขอมูลมิไดพบรูปแบบดังกลาว นาจะเปน
เพราะวาตามธรรมชาติของการสนทนา ผูสนทนาไมสามารถพูดหลายเรื่องไปพรอมกันในชวงเวลา
ที่นานได ดังนั้น จึงพบวาเรื่องที่ขึ้นเรื่องใหมหลายเรื่องมีขอความเพียง 2-3 ขอความเทานั้น โดย
มิไดรับการสานตอ นอกจากเปนเรื่องที่ผูสนทนาตองการทราบและนึกขึ้นได จึงเกิดการถามซ้ําอีก
ครั้ง
โดยมีทั้งเรื่องที่ไมไดรับการตอบและเรื่องที่เมื่อถามอีกครั้งก็ไดรับการโตตอบเปนอยางดี
อยางไรก็ตาม การซอนเรื่องที่สนทนาถือวาเปนเรื่องปกติในการสนทนาในหองสนทนา เพราะ
เกิดขึ้นบอยมาก จากลักษณะตางๆ ที่กลาวมาทําใหเห็นวาการสนทนาในหองสนทนามีความ
แตกตางจากการสนทนาในชีวิตประจําวัน ไมวาเรื่องขอความที่แทรกระหวางคูถอยคํา การซอน
เรื่องที่สนทนา การไมไดรับการโตตอบของผูสนทนา แตความตอเนื่องของปฏิสัมพันธก็ยังคงมีใน
การสนทนาในหองสนทนา ซึ่งพิจารณาไดจากผูสนทนามีความเขาใจกันในการสนทนา ผูสนทนา
โตตอบการสนทนาในหองสนทนาโดยการตอบตรงประเด็นเปนสวนใหญ ผูสนทนาสามารถคนหา
ผลัดที่เชื่อมโยงกันได ถึงแมวาจะมีขอจํากัดตางๆ ซึ่งสิ่งที่ชวยในการสรางความตอเนื่องของ
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ปฏิสัมพันธนอกจากเรื่องที่สนทนาแลว กลไกเชื่อมโยงความ และกลวิธีมอบผลัดก็มีสวนชวยเปน
อยางมากเชนเดียวกัน
ในบทตอไป ผูวิจัยจะนําเสนอบทสรุปของงานวิทยานิพนธ ซึ่งจะเปนการสรุป
เกี่ยวกับการเชื่อมโยงความ การมอบผลัด ความเกี่ยวของของเรื่องที่สนทนา และการสงผลตอกัน
ระหวางการเชื่อมโยงความ การมอบผลัด และความเกี่ยวของของเรื่องที่สนทนา เพื่อตรวจสอบ
สมมติฐานที่ตั้งไววา "ความตอเนื่องของปฏิสัมพันธเปนผลมาจากการเชื่อมโยงความ การมอบ
ผลัด และความเกี่ยวของของเรื่องที่สนทนา" นอกจากนั้น จะเปนการอภิปรายผลการวิจัย และ
การนําเสนอขอเสนอแนะตางๆ ในการทํางานวิจัยตอไป

บทที่ 7
สรุปผลการวิจัย อภิปราย และขอเสนอแนะ

7.1 สรุปผลการวิจัย
ในการศึกษาความตอเนื่องของปฏิสัมพันธในหองสนทนา ผูวิจัยพิจารณาจาก 3
องคประกอบ ไดแก การเชื่อมโยงความ การมอบผลัด และความเกี่ยวของของเรื่องที่สนทนา
โดยมีผลสรุปรวม ดังตอไปนี้
7.1.1 การเชื่อมโยงความ
จากการศึกษากลไกเชื่อมโยงความทั้งสองหองสนทนา พบกลไกเชื่อมโยงความ
ทั้งหมด 6 กลไก ไดแก กลไกการอางถึง กลไกการแทนที่ กลไกการละ กลไกการใชคําเชื่อม
กลไกการเชื่อมโยงคํา และกลไกที่เปนดัชนีปริจเฉท และเมื่อผูวิจัยวิเคราะหในกลไกเชื่อมโยง
ความยอย
พบวาผูสนทนาทั้งสองหองสนทนาเลือกใชกลไกการใชคําสรรพนามไรรูปมากที่สุด
รองลงมา คือ กลไกการเรียกชื่อ และกลไกการซ้ํารูปเดิม ตามลําดับ การที่ทั้งสามกลไกนี้ ผู
สนทนามีการเลือกใชมากที่สุด เกี่ยวของกับระบบการสื่อสารในหองสนทนา กลาวคือ การสื่อสาร
ในหองสนทนาเปนการสื่อสารที่ตองการความรวดเร็วในการสนทนาโตตอบ ผูสนทนามีเวลาในการ
คิด แกไข หรือสรางคําศัพทใหมนอยมาก ผูสนทนาไมสามารถมองเห็นและไมสามารถไดยินเสียง
ของผูสนทนาอีกฝายได ขอความการสนทนาจะเรียงลําดับโดยระบบ โดยปราศจากการพิจารณา
ในเรื่องของคูถอยคํา จึงทําใหเกิดการแทรกของขอความอื่นระหวางคูถอยคํา จากลักษณะการ
สื่อสารดังกลาว ผูสนทนามีการปรับตัวใหเขากับลักษณะดังกลาว กลาวคือ ผูสนทนามีการใช
สรรพนามไรรูป เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการโตตอบในการสนทนาในหองสนทนา แต
อยางไรก็ตาม เหตุผลหลักอีกประการหนึ่ง คือ โครงสรางภาษาไทยจะมีการใชสรรพนามไรรูปใน
การสนทนาเปนจํานวนมากอยูแลว
การสนทนาในหองสนทนาจึงมีการใชสรรพนามไรรูปเปน
จํานวนมากเชนเดียวกัน
สวนกลไกเชื่อมโยงความที่ผูสนทนาเลือกใชรองลงมา คือ กลไกการเรียกชื่อ ผู
สนทนามีการใชเปนจํานวนมาก เนื่องจากการสนทนาในหองสนทนา ผูสนทนาไมสามารถ
มองเห็นหรือไดยินเสียงของผูสนทนาอีกฝายได
และขอความการสนทนาในหองสนทนามีการ
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แทรกระหวางคูถอยคําอยูตลอดเวลา กลไกที่เชื่อมโยงขอความโตตอบกับขอความกอนหนาที่เปน
คูถอยคําที่ดีที่สุด คือ การเรียกชื่อของผูที่สนทนาดวย เพื่อทําใหผูสนทนาทราบวาใครโตตอบ
ขอความกับใคร
กลไกการเรียกชื่อจึงเปนกลไกที่ชวยลดความกํากวมในการอางถึงและการ
เชื่อมโยงขอความตางๆ เขาดวยกัน และลดชองวางในการสื่อสาร กลาวคือ ทําใหผูสงสารและ
ผูรับสารสามารถเขากันไดงายขึ้น
กลไกเชื่อมโยงความที่สําคัญอีกกลไกหนึ่ง คือ กลไกการซ้ํารูปเดิม เนื่องจาก
การสนทนาในหองสนทนาดําเนินไปอยางรวดเร็ว เวลาในการคิดคําพูดใหม จึงมีไมมากเทาการ
เขียน ซึ่งผูเขียนมีเวลาในการคิด ทบทวนคําพูด และตกแตงคําไดอยางสวยงาม แตการสนทนา
ในหองสนทนาผูสนทนาไมมีเวลามากนักในการคิดขอความโตตอบ เพราะหนาจอการสนทนาจะ
เคลื่อนที่อยางรวดเร็ว ดังนั้น วิธีการหนึ่งที่ทําใหผูสนทนาสามารถสนทนาไดอยางรวดเร็วและ
เสียเวลาในการโตตอบนอยที่สุด คือ การซ้ํารูปเดิม เนื่องจากการซ้ํารูปเดิมจะชวยยนระยะเวลา
ในการโตตอบ นอกจากนั้น การซ้ํารูปเดิมอาจจะทําใหผูสนทนาสามารถสังเกตไดวาผูที่สนทนา
ดวยสนทนาโตตอบกับตนเอง โดยสังเกตจากการซ้ํารูปเดิม ดังนั้น การซ้ํารูปเดิมจึงทําใหการ
สนทนามีความตอเนื่องกัน
นอกจากการวิเคราะหกลไกเชื่อมโยงความที่ผูสนทนาใชในการสนทนาในหอง
สนทนาแลว ผูวิจัยยังศึกษาวาในการสนทนาในหองสนทนาที่มีขอความที่แทรกระหวางคูถอยคํา
มากมาย ผูสนทนามีการใชกลไกเชื่อมโยงความมากชนิดขึ้นหรือไม เพื่อชวยในการเชื่อมโยง
ขอความ จากผลการศึกษาไมไดเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว คือ "ถาจํานวนขอความที่แทรก
มาก กลไกเชื่อมโยงความก็จะมากชนิด" เนื่องจากในการศึกษาหองสนทนา 2 หอง พบวามี
เพียงหองสนทนาเดียวเทานั้นที่ใหผลสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
คือ
ผลที่ไดแสดง
ความสัมพันธระหวางจํานวนขอความที่แทรกกับกลไกเชื่อมโยงความ ในขณะที่อีกหองสนทนา
ผลที่ไดไมไดแสดงความสัมพันธระหวางจํานวนขอความที่แทรกกับกลไกเชื่อมโยงความ ดังนั้น จึง
ไมสามารถสรุปตามสมมติฐานที่ตั้งได
สรุป จํานวนขอความที่แทรกระหวางคูถอยคํามิไดเปนอุปสรรคในการสนทนาใน
หองสนทนา
เนื่องจากผูสนทนามิไดมีการเลือกใชจํานวนชนิดกลไกเชื่อมโยงความตามจํานวน
ขอความที่แทรก และไมวาขอความที่แทรกจะมากหรือนอย ความตอเนื่องของการปฏิสัมพันธใน
การสนทนาก็ยังคงอยู เนื่องจากผูสนทนามีการใชกลไกเชื่อมโยงความในการเชื่อมโยงขอความ
ตางๆ ใหสัมพันธกัน
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7.1.2 การมอบผลัด
การศึกษาในเรื่องการมอบผลัดก็เปนอีกองคประกอบหนึ่งที่สําคัญในการศึกษา
ความตอเนื่องของปฏิสัมพันธในหองสนทนา จากผลการศึกษาพบวากลวิธีที่ผูสนทนาเลือกใชมาก
ที่สุดในการมอบผลัด คือ กลวิธีการเรียกชื่อ ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ถึงแมวาผูสนทนา
ในหองสนทนาจะมีอิสระในการเลือกตนเองในการพูดไดตลอดเวลา แตผูสนทนาก็ยังคงเลือกใช
กลวิธีที่เลือกผูสนทนาคนถัดไปในการสนทนาเหมือนกับการสนทนาในชีวิตประจําวัน เนื่องจาก
การสนทนาจะไมสามารถดําเนินตอไปได ถาผูสนทนาทุกคนเลือกตนเองในการพูดตลอดเวลา
จากผลการศึกษาพบวาการเรียกชื่อมีบทบาทสําคัญมากในการมอบผลัด
เนื่องจากการเรียกชื่อจะเปนการกําหนดผูรับอยางชัดเจน จึงทําใหเกิดผลัดที่มีผูรับมากกวาผลัดที่
ไมมีผูรับ ดังจะเห็นไดชัดจากการศึกษากลวิธีการทักทาย ถาผูสนทนาใชกลวิธีการทักทายเพียง
กลวิธีเดียวในการมอบผลัด ขอความนั้นมักจะไมมีผูรับ ในทางตรงกันขาม หากผูสนทนาใชกลวิธี
การเรียกชื่อรวมกับกลวิธีการทักทาย ขอความนั้นจะมีผูรับมากขึ้น ดังนั้น การเรียกชื่อจึงมี
ความสําคัญมากในการสนทนาในหองสนทนา
นอกจากการกลวิธีการเรียกชื่อที่ทําใหเกิดผลัดที่มีผูรับแลว กลวิธีการถามก็ทําให
เกิดผลัดที่มีผูรับมากเชนเดียวกัน เนื่องจากการถามเปนกลวิธีที่กอใหเกิดคูถอยคํา คือ การตอบ
ผูสนทนาสวนใหญไมรูจักกันมากอน การถามจึงเปนวิธีผูกมิตรไดดีในการทําความรูจักเรื่องราว
ของผูที่สนทนาดวย การสนทนาในหองสนทนาสวนใหญจึงเปนการถาม และเมื่อกลวิธีการถาม
เกิดรวมกับกลวิธีการเรียกชื่อจึงทําใหขอความนั้นๆ ยิ่งไดรับการโตตอบหรือมีผูรับผลัดมากขึ้น แต
อยางไรก็ตาม การใชกลวิธีการเรียกชื่อรวมกับกลวิธีการถามก็ยังเกิดผลัดที่ไมมีผูรับเชนเดียวกัน
สาเหตุมีทั้งที่เกี่ยวของกับระบบการสื่อสารในหองสนทนาที่ไมสามารถควบคุมได เชน การ
เคลื่อนที่อยางรวดเร็วของหนาจอคอมพิวเตอร การแทรกของขอความอื่นระหวางคูถอยคํา เปน
ตน และสาเหตุที่ไมไดเกี่ยวของกับระบบการสื่อสาร เชน เรื่องที่สนทนา การพูดแทรกการ
สนทนาของผูสนทนาคนอื่น เปนตน
สรุป การสนทนาในหองสนทนา การเรียกชื่อมีความสําคัญมากในการมอบผลัด
เนื่องจากเปนการกําหนดผูรับอยางชัดเจน ทําใหเกิดผลัดที่มีผูรับ นอกจากนั้น การเรียกชื่อยังทํา
ใหเกิดความตอเนื่องของขอความในการสนทนา การเรียกชื่อจะชวยลดความกํากวมของขอความ
ตางๆ ทําใหทราบวาผูสนทนาตองการสงขอความถึงใคร และชวยในการคนหาผลัดการสนทนา
ของผูสนทนา
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7.1.3 ความเกี่ยวของของเรื่องที่สนทนา
จากผลการศึกษาความเกี่ยวของของเรื่องที่สนทนา
พบวาผูสนทนาสวนใหญ
ยังคงรักษาความเกี่ยวของของเรื่องที่สนทนามากที่สุด ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว คือ
"วิธีการที่ผูรวมสนทนาใชในการรักษาความเกี่ยวของของเรื่องที่สนทนา ไดแก การรักษากฎ การ
ทากฎ และการละเมิดกฎโดยจงใจ" ซึ่งผลที่ไดพบวาผูสนทนารักษาความเกี่ยวของของเรื่องที่
สนทนา โดยเลือกใชวิธีการที่รักษาความเกี่ยวของของเรื่องที่สนทนามากที่สุดไปยังการไมรักษา
ความเกี่ยวของของเรื่องที่สนทนาเลย กลาวคือ เรียงจาก การรักษากฎ การทากฎ การละเมิด
กฎโดยจงใจ การโตตอบที่ไมเกี่ยวของกับเรื่องที่สนทนาโดยจงใจ และการโตตอบที่ไมเกี่ยวของกับ
เรื่องที่สนทนาโดยไมจงใจหรือผลัดที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญไมไดตั้งใจ ตามลําดับ
วิธีการรักษากฎเกิดขึ้นมากที่สุด ซึ่งปริมาณการใชวิธีการนี้มากเกือบเทาตัวเมื่อ
เทียบกับวิธีการทากฎ อาจเนื่องมาจากการสนทนาในหองสนทนาผูสนทนามีเวลาในการคิดหรือ
วางแผนในการโตตอบนอย การโตตอบจึงเปนการตอบตรงประเด็นมากกวา เพื่อใหเสียเวลาใน
การพิมพนอยที่สุด ทั้งยังชวยในการโตตอบกับคนหลายคนในเวลาเดียวกันได เพราะการตอบตรง
ประเด็นมักจะเปนการตอบที่ไมซับซอน จึงสามารถโตตอบไดอยางรวดเร็วและโตตอบไดหลายคน
ในเวลาเดียวกัน
7.2 อภิปรายผล
• ภาพรวมของความตอเนื่องของปฏิสัมพันธในหองสนทนา
ผูวิจัยจะกลาวถึงภาพรวมของความตอเนื่องของปฏิสัมพันธในหองสนทนา ซึ่ง
เปนการศึกษาจากการสงผลตอกันระหวางกลไกเชื่อมโยงความ กลวิธีมอบผลัด และความ
เกี่ยวของของเรื่องที่สนทนา โดยมีรายละเอียดดังนี้
จากการศึกษาการเชื่อมโยงความ การมอบผลัด และความเกี่ยวของของเรื่องที่
สนทนา พบวาความตอเนื่องของปฏิสัมพันธในหองสนทนาเปนผลมาจากการเชื่อมโยงความ การ
มอบผลัด และความเกี่ยวของของเรื่องที่สนทนา ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว เมื่อพิจารณา
จากแผนภูมิปฏิสัมพันธในหองสนทนา (ดูภาคผนวก ง) จะเห็นไดวาจํานวนขอความที่แทรกไมได
เปนอุปสรรคตอความตอเนื่องหรือการเชื่อมโยงของขอความเลย และสิ่งที่ทําใหขอความตางๆ มี
ความตอเนื่องกัน คือ การเรียกชื่อ ซึ่งผูสนทนาจะใชการเรียกชื่อ ไมวาจะในกลไกเชื่อมโยงความ
และกลวิธีการมอบผลัด หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง คือ ผูสนทนาจะใชการเรียกชื่อ ไมวาจะเปน
ขอความที่เปนผลัดสงและขอความที่เปนการโตตอบ ซึ่งอาจตีความไดวาถาผูสนทนาใชกลวิธีการ
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เรียกชื่อในการมอบผลัด ขอความโตตอบก็มักจะมีการใชกลไกการเรียกชื่อดวย จึงทําใหเกิดความ
ตอเนื่องของปฏิสัมพันธหรือความตอเนื่องของขอความในการสนทนา
นอกจากนั้น การเรียกชื่อในการมอบผลัดยังสัมพันธกับขอความที่เปนการโตตอบ
กลาวคือ ทําใหเกิดผูรับในการสนทนา เนื่องจากมีการกําหนดผูรับอยางชัดเจน จากการศึกษา
พบวาถาผูสนทนาใชการเรียกชื่อในการมอบผลัดจะเกิดผลัดที่มีผูรับเปนจํานวนมาก
สวนในการศึกษาความเกี่ยวของของเรื่องที่สนทนา ถึงแมวาจะเกิดการซอนเรื่อง
ที่สนทนาบอยมากในการสนทนาในหองสนทนา แตผูสนทนายังคงเขาใจไดวาผูสนทนาโตตอบ
เรื่องใดอยู ซึ่งพิจารณาไดจากทั้งกลไกเชื่อมโยงความและกลวิธีมอบผลัด หรือกลาวไดวาทั้งกลไก
เชื่อมโยงความและกลวิธีมอบผลัดสงผลตอการศึกษาความเกี่ยวของของเรื่องที่สนทนา ดังจะเห็น
ไดจากตัวอยาง (1) การสนทนาระหวางเคโกะกับหงส
(1) การสนทนาระหวางเคโกะกับหงส
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] : "หวสสดีคับling"
777. เคโกะ +O [236] : "ก็ประมาณ13 23 13 14-46 คิดเอาเองนะ"
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แผนภูมิที่ 7.1 การปฏิสัมพันธ
ระหวางเคโกะกับหงส
จากตัวอยาง (1) จะเห็นไดวามีการซอนเรื่องที่สนทนาในการสนทนาระหวางเค
โกะกับหงส โดยที่เคโกะถามถึงชื่อของหงส สวนหงสก็ถามถึงอายุของเคโกะ ผูสนทนาทั้งสองคน
สามารถเชื่อมโยงเรื่องที่สนทนาใหตอเนื่องกันได เนื่องจากในการโตตอบผูสนทนามีการใชกลไก
เชื่อมโยงความ ซึ่งการสนทนาทั้งสองเรื่อง ผูสนทนามีการใชกลไกเชื่อมโยง ดังนี้ ในการโตตอบ
ขอความที่ 772 หงสใชกลไกการซ้ํารูปเดิม (ตั้งให) กลไกการใชคําสรรพนามไรรูป (ปะปา) และ
ในการโตตอบขอความที่ 773 เคโกะใชกลไกการละคํานาม (อายุ) กลไกที่เปนดัชนีปริจเฉท (ก็)
และกลไกการใชคําสรรพนามไรรูป (หงส) นอกจากนั้น ยังสามารถพิจารณาการเชื่อมโยงไดจาก
การศึกษาการมอบผลัด กลาวคือ ในขอความที่ 772 เคโกะมอบผลัดโดยใชกลวิธีการถาม สวน
ในขอความที่ 773 หงสมอบผลัดโดยใชกลวิธีการถามและกลวิธีการเรียกชื่อ จากการใชกลไก
เชื่อมโยงความและกลวิธีมอบผลัดดังกลาวมีสวนชวยใหผูสนทนาทั้งสองคนไมสับสันวาขอความที่
สง ซึ่งประกอบดวยเรื่อง 2 เรื่อง ขอความนั้นๆ เชื่อมโยงกับเรื่องใด การสนทนาจึงดําเนินตอไป
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ได ถึงแมวาผูสนทนาจะสนทนาเรื่องซอนกันหลายเรื่องก็ตาม จึงมีผลทําใหเกิดความตอเนื่องใน
การปฏิสัมพันธในหองสนทนาขึ้น
สรุป การเรียกชื่อมีบทบาทสําคัญมากในการศึกษาความตอเนื่องของปฏิสัมพันธ
ในการสนทนาในหองสนทนา
เนื่องจากการเรียกชื่อจะปรากฏทั้งในการมอบผลัดและในการ
โตตอบอยูเสมอในการสนทนาในหองสนทนา
จึงทําใหขอความการสนทนามีความตอเนื่องกัน
นอกจากนั้น การศึกษากลไกเชื่อมโยงความและกลวิธีมอบผลัดชวยในการศึกษาความเกี่ยวของ
ของเรื่องที่สนทนา โดยเฉพาะในการพิจารณาการซอนเรื่องที่สนทนา ดังนั้น จึงสามารถสรุปไดวา
ความตอเนื่องของปฏิสัมพันธในหองสนทนาเปนผลมาจากการเชื่อมโยงความ การมอบผลัด และ
ความเกี่ยวของของเรื่องที่สนทนา เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
• บทบาทของกลไกเชื่อมโยงความ กลวิธีมอบผลัด และความเกี่ยวของ
ของเรื่องที่สนทนาในหองสนทนา
บทบาทที่สําคัญของกลไกเชื่อมโยงความและกลวิธีมอบผลัด คือ การทําใหเกิด
ความตอเนื่องของปฏิสัมพันธ โดยเฉพาะอยางยิ่งกลไกและกลวิธีการเรียกชื่อ ซึ่งเปนสิ่งที่มี
บทบาทมากในการสนทนาในหองสนทนา เนื่องจากการสนทนาในหองสนทนาขาดอวัจนภาษา ผู
สนทนาไมสามารถมองเห็นซึ่งกันและกัน ผูสนทนามีอิสระเสรีที่จะพูดอะไรกับใครก็ได และยังมี
การแทรกของคูถอยคํา การเรียกชื่อสามารถทดแทนการมองไมเห็นของผูสนทนา การเรียกชื่อทั้ง
ขอความที่สงและขอความโตตอบ จึงทําใหขอความเชื่อมโยงกัน การเรียกชื่อจึงชวยลดความ
กํากวมในการอางถึง และทําใหผูสงสารและผูรับสารสามารถเขาใจกันได
เมื่อเปรียบเทียบกลไกเชื่อมโยงความในหองสนทนากับกลไกเชื่อมโยงความใน
การสนทนาในชีวิตประจําวัน พบวากลไกการใชคําสรรพนามไรรูปกับกลไกการซ้ํารูปเดิมมีการใช
มากในการสนทนาในชีวิตประจําวันเชนเดียวกัน (Wipah Chanawangsa, 1986) เนื่องจากโดย
ธรรมชาติของการสนทนา ในภาษาไทยจะมีการใชสรรพนามไรรูปในการสนทนาเปนจํานวนมาก
อยูแลว
สวนการซ้ํารูปเดิมทั้งการสนทนาในชีวิตประจําวันและการสนทนาในหองสนทนามี
จุดประสงคคลายคลึงกัน คือ การซ้ํารูปเดิมจะเกิดในการพูดที่ไมมีการวางแผนลวงหนา การซ้ํา
รูปเดิมจะชวยลดความสับสนในการอางถึงสิ่งตางๆ
การซ้ํารูปเดิมจะชวยประหยัดเวลาในการ
โตตอบ และไมตองเสียเวลาในการคิดหาคําศัพทใหมในเวลาที่จํากัด การซ้ํารูปเดิมจึงทําใหผู
สนทนาสามารถเขาใจกันไดงายขึ้น (Wipah Chanawangsa, 1986)
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กลไกเชื่อมโยงความในหองสนทนาที่แตกตางจากกลไกเชื่อมโยงความในการ
สนทนาในชีวิตประจําวันที่มีการเห็นหนากัน คือ กลไกการเรียกชื่อ เนื่องจากการสนทนาที่เห็น
หนากัน การเรียกชื่อจะไมจําเปนมากนักในการสนทนาโตตอบกัน เพราะผูสนทนาเห็นหนากันจึง
ทําใหทราบวาผูสนทนาโตตอบไปหาใครโดยไมตองกลาวชื่อของผูนั้น
แตการสนทนาในหอง
สนทนาผูสนทนาไมสามารถเห็นหนาและไดยินเสียงซึ่งกันและกันได
ประกอบกับผูสนทนา
สามารถพูดคุยกับคนหลายคนไดในเวลาเดียวกัน
และมีการแทรกของขอความอื่นระหวางคู
ถอยคําอยูตลอดเวลา กลไกที่สามารถเชื่อมโยงและทดแทนการมองไมเห็นและไมไดยินเสียงได
คือ การเรียกชื่อของผูสนทนาอีกฝาย การเรียกชื่อจึงทําใหขอความของผูสนทนาสามารถเชื่อมโยง
กันไดโดยงาย
สวนในเรื่องของระบบผลัดในหองสนทนา
พบวาระบบผลัดในหองสนทนา
แตกตางจากระบบผลัดในการสนทนาในชีวิตประจําวัน คือ ผูสนทนาไมจําเปนตองรอใหผูสนทนา
คนใดสงผลัดให หรือรอใหถึงจุดพึงเปลี่ยนผลัด การสนทนาในหองสนทนา ผูสนทนามีสิทธิ
เสรีภาพที่จะพูดไดตลอดเวลา ผูสนทนาสามารถเลือกตนเองในการพูดไดตลอดเวลา และผู
สนทนายังสามารถพูดกับคนหลายคนในเวลาใกลเคียงกัน จากการวิเคราะหขอมูลนอกเหนือจาก
ความแตกตางดังกลาวแลว
ผูวิจัยยังพบขอสังเกตในระบบผลัดในการสนทนาในหองสนทนา
กลาวคือ จากการวิเคราะหการสนทนาในหองสนทนาพบวารูปแบบการสนทนาของผูสนทนาจะมี
ทั้งแบบ 1) คนหนึ่งคนพูดกับคนเพียงหนึ่งคน (one to one) แบบ 2) คนหนึ่งคนพูดกับคนหลาย
คน (one to many) และแบบ 3) คนหลายคนพูดกับคนหลายคน (many to many) โดยมี
รายละเอียดดังนี้
- การสนทนาแบบคนหนึ่งคนพูดกับคนเพียงหนึ่งคน เชน footballพูดกับเมย
เทานั้น กลาวคือ football
เมย
- การสนทนาแบบคนหนึ่งคนพูดกับคนหลายคน เชน o พูดกับ new โก และ
ปูน ในชวงเวลาเดียวกัน ซึ่งจะเห็นไดจากแผนภูมิที่ 7.2
o

new
โก
ปูน
แผนภูมิที่ 7.2 การเชื่อมโยงการสนทนาระหวาง o โก new และปูน
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- การสนทนาแบบคนหลายคนพูดกับคนหลายคน
7.31
เหมือนสวย

หลิง
มารเฒา

เหมือนจะหลอ มะแงว

ดังจะเห็นไดจากแผนภูมิที่

เจ
ตาโต
ตาตี๋

ชบา

ขาวหอม

ปลาเค็ม

ตานี

แผนภูมิที่ 7.3 การเชื่อมโยงการสนทนาระหวางผูรวมสนทนาในหองสนทนาที่มี
ผูรวมสนทนาจํานวนหลายคน
จากแผนภูมิที่ 7.3 อธิบายไดวา มารเฒาสนทนากับผูรวมสนทนาหลายคน
ไดแก เหมือนสวย หลิง เหมือนจะหลอ มะแงว ตาตี๋ และ ตาโต (มารเฒาสนทนากับขาว
หอม แตขาวหอมไมตอบ) และในขณะเดียวกันตาโตก็สนทนากับ ตาตี๋ (ตาโตสนทนากับเหมือน
สวย แตไมไดรับคําตอบ) สวนขาวหอมสนทนากับตาโต แตตาโตไมตอบ อยางไรก็ตาม ขาว
หอมก็ยังสนทนากับเจ ปลาเค็ม ตาโต (ขาวหอมสนทนากับชบา แตไมไดรับการโตตอบกลับ)
เปนตน
จากแผนภูมิที่ 7.3 จะเห็นวามารเฒาจะเปนผูที่สนทนากับคนหลายคนและไดรับ
การโตตอบมากที่สุด (พิจารณาไดจากปลายลูกศรที่มีทั้งสองทาง ซึ่งแสดงการโตตอบซึ่งกันและ
กันของผูสนทนาทั้งสองฝาย) ซึ่งดูเหมือนวามารเฒาเปนศูนยกลางการสนทนา จากขอมูลพบวา
มารเฒามีจํานวนขอความในการสนทนามากที่สุดจากผูสนทนาทั้งหมดในแผนภูมิที่ 7.3
แต
อยางไรก็ตาม จํานวนขอความที่มากที่สุดก็มิไดบอกไดเสมอไปวาผูสนทนาผูนั้นจะครอบครองการ
สนทนามากที่สุด เพราะในหองสนทนาผูสนทนาสามารถพูดอะไรก็ได ดังนั้น การมีจํานวน
ขอความมากที่สุดอาจมาจากผูสนทนาสงขอความซ้ําเปนจํานวนมากหรือสงขอความโดยไมมีผู
โตตอบก็ได จึงตองพิจารณาการไดรับการโตตอบดวย และการที่ผูสนทนาดูเหมือนเปนศูนยกลาง
การสนทนาของผูสนทนาอื่นไมสามารถพิจารณาจากแผนภูมิไดอยางเดียว เพราะจากขอมูลพบวา
ผูสนทนาบางคนดูเหมือนจะเปนศูนยกลางการสนทนา คือ มีผูสนทนาดวยหลายคน และปลาย

1

ถาอีกฝายไมตอบกลับ จะเปนลูกศรที่เปนเสนประ โดยที่หัวลูกศรชี้ไปทางใด แสดงวาผูสนทนาพูดกับฝายทีม่ ี
หัวลูกศรชี้อยู ถาผูสนทนามีการโตตอบกัน ลูกศรจะเปนเสนทึบ และเสนจะมีหัวลูกศรทั้งสองทาง
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ลูกศรก็มีทั้งสองทิศทาง (ซึ่งหมายถึงมีการปฏิสัมพันธโตตอบกัน) แตการสนทนาที่เกิดขึ้นอาจมี
การปฏิสัมพันธเพียง 2-3 ขอความ เทานั้น เชน ผูสนทนาทักทายผูสนทนาอีกฝาย และผู
สนทนาอีกฝายก็ทักทายกลับเปนอันจบการสนทนา ดังนั้น การจะพิจารณาวาผูสนทนาคนใดเปน
ศูนยกลางการสนทนาไมสามารถพิจารณาจากจํานวนผูที่สนทนาดวย จํานวนขอความที่สนทนา
และแผนภูมิปฏิสัมพันธ แตตองพิจารณาวาการปฏิสัมพันธมีการโตตอบกันมากนอยเพียงใด และ
ยังตองพิจารณาวาผูสนทนาทักทายผูสนทนาอื่นเปนจํานวนเทาใด เพราะผูสนทนามักจะทักทาย
กับคนหลายคนไปพรอมกันในการสนทนา แตสวนใหญการสานตอการสนทนาจะไมไดเกิดขึ้นกับ
ผูสนทนาทุกคน
จากงานวิจัยของนิยะดา รสิกวรรณ (2544) ที่ศึกษาการครอบครองการสนทนา
ในสถานการณการสื่อสารแบบเปนทางการและไมเปนทางการ
โดยแบงการวิเคราะหการ
ครอบครองการสนทนาเปน 2 แบบ ไดแก การวิเคราะหในเชิงปริมาณและการวิเคราะหเชิง
ปฏิสัมพันธ การวิเคราะหการครอบครองการสนทนาเชิงปริมาณจะศึกษาจากการวิเคราะหความถี่
ในการพูดดวยจํานวนผลัด การวิเคราะหปริมาณในการพูดดวยการนับจํานวนคํา และการ
วิเคราะหความยาวผลัดโดยเฉลี่ย สวนการวิเคราะหการครอบครองการสนทนาในเชิงปฏิสัมพันธ
จะศึกษาจากการพูดแทรก ซึ่งแบงเปนการพูดแทรกสําเร็จและไมสําเร็จ และศึกษาจากวัจนกรรม
ชี้นําหรือการแสดงเจตนาใหผูฟงทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งดวยถอยคํา
การสนทนาในหองสนทนาการวิเคราะหการครอบครองการสนทนาในเชิงปริมาณ
ยังไมสามารถสรุปผลไดอยางชัดเจนดังที่ไดกลาวไว
แตอยางไรก็ตาม
การพิจารณาการ
ครอบครองการสนทนายังสามารถพิจารณาไดจากการวิเคราะหในเชิงปฏิสัมพันธ ดังที่งานวิจัย
ของนิยะดา รสิกวรรณไดกลาวไว แตในการสนทนาในหองสนทนาการพิจารณาการพูดแทรกไม
สามารถทําได เนื่องจากขอมูลที่สงจะถูกเรียงตามลําดับโดยระบบ เราไมสามารถเห็นการพูด
แทรกไดอยางการสนทนาในชีวิตประจําวัน จากที่ไดกลาวมาการศึกษาการครอบครองการสนทนา
ในหองสนทนาไมสามารถใชเกณฑตามการสนทนาในชีวิตประจําวันได เนื่องจากขอจํากัดในการ
สื่อสาร ดังนั้น การศึกษาการครอบครองการสนทนาในหองสนทนาจึงตองปรับเปลี่ยนใหเขากับ
การสื่อสารในหองสนทนาเปนสําคัญ
สวนบทบาทของการดําเนินเรื่องในการสนทนา การสนทนาในหองสนทนาสวน
ใหญจะมีการซอนเรื่องที่สนทนาบอย และพบการขึ้นเรื่องใหมบอยเชนเดียวกัน จากขอมูลพบทั้ง
การขึ้นเรื่องเรื่องใหมที่มีการสานตอและไมมีการสานตอ แตอยางไรก็ตาม ถึงแมวาจะเกิด
ลักษณะตางๆ ที่กลาวมา แตจากการศึกษาความเกี่ยวของของเรื่องที่สนทนาพบวาผูสนทนายังคง
ตอบตรงประเด็นเปนสวนใหญ ถึงแมวาระบบการสนทนาในหองสนทนาจะเอื้ออํานวยใหผูสนทนา
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สามารถพูดไดอยางเสรี
แตผูสนทนายังโตตอบในเรื่องที่ตรงประเด็นมากกวาการโตตอบที่ไม
เกี่ยวของกับเรื่องที่สนทนา เนื่องจากผูสนทนาตองการรักษาคูสนทนาของตนไวการโตตอบจึงยัง
เปนไปในทิศทางเดียวกัน ไมเปนการโตตอบที่ไมเกี่ยวของกัน สวนการซอนเรื่องที่สนทนา จาก
ขอมูลเปนที่นาสังเกตวาผูวิจัยไมพบการซอนเรื่องที่สนทนามากกวา 2-3 เรื่อง ทั้งที่การสนทนาใน
หองสนทนาเปนการสนทนาที่เปดโอกาสใหผูสนทนาทุกคนสามารถที่จะพูดไดตลอดเวลาที่ตองการ
ซึ่งจากลักษณะดังกลาวนาจะเกิดการซอนเรื่องที่สนทนามากกวา 2-3 เรื่อง เหตุผลอาจเนื่องจาก
ตามธรรมชาติของการสนทนา ผูสนทนาไมสามารถสานตอเรื่องที่สนทนาหลายเรื่องไปพรอมกัน
ในเวลาที่ใกลเคียงกันได ดังนั้น จากขอมูล ถึงแมวาวาจะพบการซอนเรื่องที่สนทนา 2-3 เรื่อง
แตการซอนเรื่องที่สนทนา 2 เรื่อง ก็พบเปนจํานวนมากกวาการซอนเรื่องที่สนทนา 3 เรื่อง ซึ่ง
พบไมมากนัก สรุป คือ ผูสนทนาในหองสนทนามักจะพูดเรื่องที่สนทนาซอนกัน 2 เรื่อง เปน
สวนใหญ
สรุป จากการศึกษาบทบาทของกลไกเชื่อมโยงความ กลวิธีมอบผลัด และ
ความเกี่ยวของของเรื่องที่สนทนา ทําใหทราบวาสิ่งที่คนพบในการศึกษาทั้ง 3 องคประกอบ ทํา
ใหการสนทนาในหองสนทนามีความตอเนื่องของปฏิสัมพันธ
ไมวาจะเปนกลไกและกลวิธีการ
เรียกชื่อที่ลดความกํากวมของขอความและชวยในการเชื่อมโยงขอความ
กลวิธีการถามที่
กอใหเกิดคูถอยคํา คือ การตอบ และการโตตอบที่ตรงประเด็น ซึ่งทําใหเกิดความเกี่ยวของของ
เรื่องที่สนทนา สิ่งที่คนพบเหลานี้ชวยขจัดขอจํากัดในการสื่อสารประเภทนี้ ไมวาจะเปนการ
ขาดอวัจนภาษา การขาดการมองเห็น การแทรกของขอความระหวางคูถอยคํา เปนตน สิ่งที่
คนพบเหลานี้จึงทําใหการสื่อสารในหองสนทนามีความตอเนื่องของปฏิสัมพันธ
7.3 ขอเสนอแนะ
งานวิจัยที่เกี่ยวกับการสื่อสารทางอินเทอรเน็ตในภาษาไทยยังมีนอยมากที่ศึกษา
เกี่ยวกับการใชภาษา ดังนั้น จึงยังมีงานวิจัยอีกมากมายที่สามารถทําตอจากงานวิทยานิพนธนี้ได
อาทิเชน
1. การศึกษาความตอเนื่องของปฏิสัมพันธโดยใชขอมูลที่มีการสงขอมูลแบบสอง
ทาง เชน การสนทนาในระบบทอรค แว็กซ การสนทนาที่เกิดขึ้นในไอซีคิว เนื่องจากการสนทนา
ดังกลาวจะคลายกับการสนทนาในชีวิตประจําวันมากกวาการสนทนาในหองสนทนาที่เปนการสง
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ขอมูลแบบทางเดียว
การศึกษาขอมูลที่มีการสงขอมูลแบบสองทางจะสามารถมองเห็นการพูด
ซอนกันไดอยางชัดเจน
2.
การศึกษาการครอบครองการสนทนาก็เปนอีกงานวิจัยหนึ่งที่นาสนใจ
เนื่องจากการแผนผังการสนทนาของผูรวมสนทนาในภาคผนวก ค พบวามีผูสนทนาหลายคนดู
เหมือนจะเปนศูนยการสนทนาของผูสนทนาคนอื่น จึงนาที่จะศึกษาวาลักษณะการครอบครองการ
สนทนาในหองสนทนามีลักษณะเปนอยางไร และวิธีการศึกษาการครอบครองการสนทนาในหอง
สนทนาจะมีวิธีการที่แตกตางจากการสนทนาในชีวิตประจําวันหรือไม อยางไร
3. ในงานวิทยานิพนธนี้ ผูวิจัยพบวาผูสนทนาในหองสนทนามีการใชจํานวนชนิด
ของกลไกเชื่อมโยงความประมาณ 2-3 ชนิดตอขอความ แตผูวิจัยมิไดพิจารณาวาในแตละ
ขอความมีการใชชนิดของกลไกเชื่อมโยงความชนิดใดรวมกันบาง จึงควรศึกษาถึงความซับซอนใน
การใชอยางละเอียดกวาผลที่ไดจากงานวิทยานิพนธนี้
เพื่อชวยในการอธิบายการใชกลไก
เชื่อมโยงความในการวิเคราะหความตอเนื่องของปฏิสัมพันธ
4. การศึกษาดัชนีปริจเฉทก็เปนอีกงานวิจัยหนึ่งที่นาจะทําการศึกษาเพิ่มเติมจาก
ที่งานวิทยานิพนธนี้ไดศึกษา ผูวิจัยพบวาดัชนีปริจเฉท อยางเชน คําวา "นะ" "นะ" "อะ" "ละ"
"ละ" เปนตน มีปญหาในการตัดสินหนาที่ของดัชนีปริจเฉท เนื่องจากการสนทนาในหองสนทนา
ไมสามารถไดยินเสียงที่แทจริงของผูสนทนา และผูสนทนาก็มักจะสะกดคําเหลานี้ไมตรงกับเสียงที่
ผูสนทนาตองการ จึงทําใหยากในการศึกษา แตก็เปนอีกประเด็นหนึ่งที่นาจะทําการศึกษาตอไป
5. การศึกษาการสนทนาที่มิไดเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน เชน กระทู ไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส เพื่อดูความตอเนื่องของการปฏิสัมพันธ ระบบผลัด กลไกเชื่อมโยงความที่ใช และ
วิธีการที่ใชในการรักษาความเกี่ยวของของเรื่องที่สนทนา นอกจากนั้น การศึกษาในไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกสยังนาสนใจที่จะศึกษาไปรษณียอีเล็กทรอนิกสที่เปนทางการและไมเปนทางการวาจะ
มีลักษณะการใชภาษาที่แตกตางกันเพียงไร
6. การศึกษาความเกี่ยวของของเรื่องที่สนทนาในหองสนทนา นาสนใจที่จะ
ศึกษากลไกที่ใชในการเปลี่ยนประเด็นในการสนทนาวาแตกตางจากการสนทนาในชีวิตประจําวัน
อยางไร เพื่อชวยในการทําความเขาใจเกี่ยวกับความตอเนื่องของการปฏิสัมพันธใหมากยิ่งขิ้น
7. ในงานวิทยานิพนธนี้ ผูวิจัยไมไดพิจารณาเกี่ยวกับสัญลักษณและรูปภาพ
ตางๆ ที่ใชในการแสดงอารมณและความรูสึกของผูรวมสนทนา จึงเปนที่นาสนใจที่จะศึกษาวา
สัญลักษณเหลานี้มีผลตอการวิเคราะหความตอเนื่องของปฏิสัมพันธหรือไม อยางไร
8. ศึกษาและเปรียบเทียบวัจนกรรมตางๆ ที่ใชในการสนทนาในหองสนทนากับ
การสนทนาที่เห็นหนากัน ไมวาจะเปนวัจนกรรมการถาม วัจนกรรมการขอโทษ วัจนกรรมการ
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ขอรอง เปนตน เพื่อดูวาวัจนกรรมในหองสนทนามีเงื่อนไขที่แตกตางจากวัจนกรรมในการสนทนา
ที่เห็นหนากันหรือไม
9. การศึกษาเกี่ยวกับคําทักทายที่ผูรวมสนทนาใชในการเขาหองสนทนาเปนครั้ง
แรก
การทักทายรูปแบบใดที่จะไดรับการโตตอบกลับและไดรับความสนใจจากผูรวมสนทนา
ตลอดจนการศึกษาการใชชื่อของผูรวมสนทนาวามีผลตอการไดรับการโตตอบหรือไม อยางไร
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วิธีการเขาหองสนทนาในเว็บไซตพันธุทิพย
1. กดไปที่ Live Chat

ภาพที่ 1 แสดงหนาจอหลักของเว็บไซตพันธุทิพย
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2. หลังจากนั้นเลือกหองสนทนา

ภาพที่ 2 หองสนทนาในเว็บไซตพันธุทิพย
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3. เมื่อเลือกหองสนทนาไดแลว ผูสนทนาจะตองใสชื่อผูสนทนา ซึ่งสวนใหญจะเปนชื่อเลน

ภาพที่ 3 แสดงการเริ่มตนในการเขาหองสนทนาในเว็บไซตพันธุทิพย
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4. หลังจากที่ผูสนทนา Log in แลว หนาจอดานลางจะเปลี่ยนเปนใหใสขอความที่ผูสนทนา
ตองการจะพูด
ถัดไปเปนรูปที่แสดงอารมณ
ซึ่งผูสนทนาสามารถเลือกและสงไปพรอมกับ
ขอความของตนเองได เพียงแคกดไปที่รูปนั้น เชน ยิ้ม เฉย เศรา และงอน แลวกด Enter
นอกจากนั้น ผูสนทนายังสามารถสงภาพแสดงความความรูสึกอื่นๆ ได โดยกดไปที่รูปหมี ซึ่ง
เรียกภาพเหลานั้นวา Pantip Toy ถัดจากรูปหมีเปนรูปหนาคนสองคนหันหนาเขาหากัน ถาผู
สนทนากดที่นี่ผูสนทนาจะสามารถพูดคุยเปนการสวนตัวกับผูที่ผูสนทนาตองการพูดได
โดยที่
สมาชิกคนอื่นจะไมเห็นขอความเหลานั้น ซึ่งระบบเรียกการสนทนานี้วา กระซิบ (whisper)
ถัดไปเปนรูปตัวแมลงถูกเครื่องหมายขีดฆา ถาผูสนทนาตองการกําจัดตัวปวน ซึ่งอาจเปนผู
สนทนาที่มีความพฤติกรรมที่รบกวนการสนทนาในหองสนทนาหรือใชคําพูดหยาบคาย เมื่อกดไป
ที่นี่จะมีรายชื่อของผูสนทนาทุกคนปรากฏบนหนาจอคอมพิวเตอร
ผูสนทนาสามารถเลือกผู
สนทนาที่ไมพึงปรารถนา แลวผูสนทนาผูนั้นก็จะไมปรากฏบนหนาจอคอมพิวเตอรอีกเลย ถัดไป
เปนรูปภูเขาและดวงอาทิตย ผูสนทนาสามารถสงรูปภาพที่ตองการโดยเลือกไปที่นี่ และภาพก็จะ
ปรากฏบนหนาจอคอมพิวเตอรดานซายมือบน ตรงบริเวณที่เขียนวา "Your picture here"
สุดทายเปนรูปไขควง ผูสนทนาสามารถเลือกเพศ สีที่ตนตองการใหปรากฏในขอความของตน
และจํานวนบรรทัดของขอความที่ผูสนทนาตองการใหปรากฏบนหนาจอคอมพิวเตอรของตน โดย
กดที่นี่และเลือกตามที่ตองการ
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Pantip Toy กระซิบ (whisper) การกําจัดตัวปวน สงรูป เลือกเพศ สี จํานวนบรรทัด
ภาพที่ 4 บทสนทนาที่เกิดขึ้นในหองสนทนา

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

"

ภาพที่ 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] : "เลนที่ไหนครับแอม "
2. NOKMAN [139] : "เลนที่ไหนวุน"
3. yoyi [91] : "ฮะฮะ(smile)"
4. B O-> [19] : "งั้นใหผมไปสงขึน้ เครื่องนะครับ"
5. แนน [147] : "หนุมชื่อเหมือนเพื่อนแนนเลยคะ"
6. ลินดา +O [99] : "แลวบัจอยเรียนหรือทํางานคะ"
7. ryu [204] : "อารายกาน"
8. yoyi [91] : "โยยิคะ"
9. แอม +O [44] : "ที่บานเพื่อนคะ"
10. บักจอย O-> [136] : "ยังเรียนหรือวาทํางานครับ"
11. น้ําฝน [99] : "มีนโปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปหายไปไหน"
12. วุนนนนนนนนนนนน [28] : "ที่บานนนนนนนอะดิ"
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] : "เจอคําถามbasic"
18. มีนโป O-> [115] : "ยังอยูจะ"
19. ryu [204] : "ออ เปนชาวญี่ปนุ เหรอ"
20. แอม +O [44] : "ยังไมบอกเลยวากานเรียนสาขาไหน"
21. yoyi [91] : "เปลาคะ"
22. หนุม [193] : "ใชหรือเปลานอออ"
23. ลินดา +O [99] : "เรียนคะบักจอย"
24. แนน [147] : "หนุมทาทางเขามาเลนบอย เลยมีเพื่อนมากนะค"
25. วุนนนนนนนนนนนน [28] : "เหอๆๆๆๆๆๆ ถามอยากจังอะ"
26. บักจอย O-> [136] : "เรียนที่ไหนครับ"
27. ryu [204] : "ออ โอย text feild หายย"
28. B O-> [19] : "ปนหายๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ"
29. NOKMAN [139] : "มีแฟนแลวยัง อายุเทาไร ชอบผมรึเปลา555555"
30. หนุม [193] : "เพิ่งเลนครับ"
31. น้ําฝน [99] : "หวาดีคะหนุมหายไปไหนมาคะคิดถึงจังเลย"
32. กาน [253] : "แอมเลนที่ไหนบานเหรอ ☺"
33. yoyi [91] : "ริวเรียนไหนเหรอ(love)"
34. นีนา +O [99] : "ไมไดคะเดีย่ วแมวานะบี"
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35. ลินดา +O [99] : "เรียนที่โสมาภาคะ"
36. มีนโป O-> [115] : "มนโป ( คํ่า ) NEVERDIE(rock) "
37. B O-> [19] : "นีนาก็หายดวย"
38. แนน [147] : "เฉพาะวันนี้หรือเปลา "
39. NOKMAN [139] : "น้ําเนามาอีกแลวครับทาน"
40. น้ําฝน [99] : "มีนโปปปปปปปปปปปปปปปปปหายอีกแลวนะ"
41. วุนนนนนนนนนนนน [28] : "5555555555555 โครมมมมมมม "
42. หนุม [193] : "ไมชายครับนานๆ เขามาที"
43. ryu [204] : "คือ วางงานอะคับ แลว yoyi อะครับ"
44. แนน [147] : "หนุมสวนใหญเลนที่หองนี้หรือเปลาคะ"
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] : "ไมคอยไดเลนเทาไหรเพราะไมมเี วลา"
52. บักจอย O-> [136] : "ปกตินะไมคอยมีใครคุยกับจอยหรอกวันเนี๊ยมีลินดาคนแรกนี้แหละที่คยุ "
53. นีนา +O [99] : "อยู"
54. หนุม [193] : "ที่ทํางานครับ"
55. วุนนนนนนนนนนนน [28] : "แหวะะะะะะะะะ ทีนี้อะ เนามากกกกกกกกกอะ ขอบอก อิอ"ิ
56. NOKMAN [139] : "ผมยาง30แลว แตขอโทษ หลอ"
57. หนุม [193] : "แลวเลนนที่ไหนละครับเนี่ย"
58. yoyi [91] : "! I just logged off ... บายบาย!"
59. ลินดา +O [99] : "หรอคะทําไมละคะรูเหตุผลรึเปลาที่เคาไมคยุ ดวยนะ"
60. แนน [147] : "ทํางานที่ไหนคะ"
61. มีนโป O-> [115] : "I just logged on .... สวัสดีจา"
62. แนน [147] : "แนนเลนที่ทํางานคะ"
63. บักจอย O-> [136] : "สงสัยชื่อคงเชยมั๊ง"
64. NOKMAN [139] : "แตวันนี้ไมหลอ ไมไดอาบน้ํา"
65. หนุม [193] : "ลาดพลาว ครับ"
66. วุนนนนนนนนนนนน [28] : "กากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ปง 30 หลอจิงอะ เหอๆๆๆๆๆ ไม
นาถามนะ อิอิ เราไมชอบคนหลอ อิอิ"
67. หนุม [193] : "ทําที่ไหนครับ"
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] : "นําฝนขึ้น 2 แถวใหญเขาซอยชั่ยมัย๊ คะ"
75. หนุม [193] : "งานนะครับ"
76. แนน [147] : "ทํางานอยูที่ จ.นครปฐมคะ"
77. นีนา +O [99] : "บีหายๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆหาย"
78. ลินดา +O [99] : "ก็ไมเชยนิคะ"
79. B O-> [19] : "งั้นขอใหเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับ"
80. บักจอย O-> [136] : "ลินดาอายุเทาไหรแลวครับ"
81. NOKMAN [139] : "เชยยยยยยฝน"
82. หิน O-> [18] : "I just logged on .... สวัสดีจา"
83. มีนโป O-> [115] : "สาวพาณิชมีนนี่นารักจริงๆเลย"
84. มีนโป O-> [115] : "สาวพาณิชมีนนี่นารักจริงๆเลย"
85. แนน [147] : "หนุมทํางานอยูที่ไหนยังไมยอมบอกเลย"
86. มีนโป O-> [115] : "สาวพาณิชมีนนี่นารักจริงๆเลย"
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] : "เคยมาเที่ยวทีจ่ .นครปฐมบางหรือเปลาคะ"
94. หิน O-> [18] : "มาแลวคราบๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ"
95. เนรี่ [176] : "I just logged on .... สวัสดีจา "
96. เด็กองคการ [234] : "อะไรคือ11ปหรือครับ"
97. บักจอย O-> [136] : "ลินดามีชื่อเลนไหมครับ"
98. ลินดา +O [99] : "แลวบักจอยละคะอายุเทาไร"
99. หิน O-> [18] : "เนี่หวาดดีคราบๆๆๆๆๆๆ"
100. นีนา +O [99] : "บีทําไมไมไปดวยกันละจะ"
101. NOKMAN [139] : "สาวพาณิช นารัก คิดไดไงเนี่ย อวกกกกกกกก"
102. หนุม [193] : "ถาไปนครปฐมก็เจอแนนละซิ"
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103. ลินดา +O [99] : "มีคะ"
104. มีนโป O-> [115] : "บอกแลวไง มีนโป ( คํ่า ) อะNEVERDIEนํ้าฝน"
105. ปน [222] : "สวัสดีคะ วางอยูคะ"
106. วุนนนนนนนนนนนน [28] : "I just logged on .... สวัสดีจา "
107. หนุม [193] : "ที่ไหนดีละครับ"
108. ลินดา +O [99] : "ทําไมหรอคะบักจอยไมมีชื่อเลนหรอ"
109. เนรี่ [176] : "หวัดดีลินดา"
110. หิน O-> [18] : "เนรี่หวาดดีคราบ"
111. ปน [222] : "ใครวางก็คุยกันไดนะ ไมหวงหรอก"
112. วุนนนนนนนนนนนน [28] : "เหอๆๆๆๆๆๆๆๆ จายเย็นนกแมน อิอิ"
113. NOKMAN [139] : "นัดเจอกัน ดีฝา วุนนนนนน"
114. น้ําฝน [99] : "พุดไมเพราะเลยคะ"
115. บักจอย O-> [136] : "โอโฮนอยจังจอยนี้แทบจะเปนนาไดเลยนะเนี๊ย 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 อิอ"ิ
122. เด็กองคการ [234] : "เราก็วางครับ คุณปน"
123. ลินดา +O [99] : "หวาดดีเนรี่"
124. B O-> [19] : "งั้นเจอกันที่เมกานะครับนีนา"
125. หนุม [193] : "แนน............."
126. ปน [222] : "หวัดดีจะ หนุม(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] : "ชื่อเชอรรคี่ ะ"
134. วุนนนนนนนนนนนน [28] : "เหอๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ"
135. เด็กองคการ [234] : "เราชือ่ ขวัญครับ ทํางานครับผม"
136. มีนโป O-> [115] : "ใครครับนํ้าฝน"
137. เนรี่ [176] : "หวัดดีปน"
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138. เด็กองคการ [234] : "แตตอนนี้ เรียนอยูอะ"
139. แนน [147] : "นึกวาไมอยากคุยกับเราแลวเสียอีก"
140. หิน O-> [18] : "(cry 6)"
141. ปน [222] : "ไปทําธุระสวนตัวมาจะ"
142. มีนโป O-> [115] : "ใครพูดไมเพราะ"
143. B O-> [19] : "ปนยังไมตอบเลยวาทํางานที่ไหน"
144. หนุม [193] : "ไมชายยย..."
145. ปน [222] : "ดีจะเนรี"่
146. ปน [222] : "หินเปนคนขี้แงเหรอ"
147. แนน [147] : "ทักทายเพื่อนเกาหรือคะ"
148. มีนโป O-> [115] : "นํ้าฝน"
149. ปน [222] : "ทําแถวพระประแดง บีละ"
150. น้ําฝน [99] : "nokmanคะ"
151. NOKMAN [139] : "ของเรานะ เจอกันcenter point ครับทานโทษ"
152. หิน O-> [18] : "ใครคุยกับผมครับดูไมทัน"
153. วุนนนนนนนนนนนน [28] : "แปวววววววววววววววววววววววว"
154. หนุม [193] : "นึกวาเพื่อนเกา"
155. B O-> [19] : "และทําเกี่ยวกับอะไร"
156. เนรี่ [176] : "ปนเรียนอยูที่ไหน"
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..ภาษาอังกฦษเรียกยากจัง"
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 ดูวัยหนอยนะ เดวเขาก็เรียกปูอะ อิอิ"
168. บักจอย O-> [136] : "ขอเรียกอยางอื่นไดไหม"
169. หิน O-> [18] : "((((((((((((((((((((((เหงา))))))))))))))))))"
170. ลินดา +O [99] : "เรียกรี่เฉยๆก็ไดคะ"
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 ตัวเองละ นกแมนนนนนนน "
176. บักจอย O-> [136] : "ครับก็ไดครับ รี่ ก็ รี่"
177. ปน [222] : "น็อคแมนเปนอะไรเหรอ ดื่มเบียรดว ยเหรอ"
178. หิน O-> [18] : "(flower 8)"
179. มีนโป O-> [115] : "นํ้าฝนไปไหนทําไมชาจัง"
180. มีนโป O-> [115] : "นํ้าฝนไปไหนทําไมชาจัง"
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] : "จอยเคยเห็นชื่อเชอรี่นี่เลนบอยนะครับ"
192. นีนา +O [99] : "บีหลุดหรอ"
193. ปน [222] : "คียบอรดหนุมแยจังเลยใหยืมไม"
194. น้ําฝน [99] : "nokmanหรือฝนคะ"
195. มีนโป O-> [115] : "มีนโปคุยกะสาวพาณิชมีนคนเดียว☺ "
196. หนุม [193] : "เห็นใจกันบางนะครับ"
197. B O-> [19] : "ก็ผมตองไปเรียนที่สเปนครับ"
198. บักจอย O-> [136] : "ไดครับ"
199. ปน [222] : "วางคะ"
200. วุนนนนนนนนนนนน [28] : "โปกๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ เคาะหัวตัวเอง งวงๆๆๆๆๆๆๆๆ"
201. แนน [147] : "งั้นใหอภัยคะ"
202. แนน [147] : "เลนถึ"
203. อสูร [206] : "ดีทุกคน☺ "
204. ปน [222] : "ใครวางคุยกันหนอยนะ"
205. หิน O-> [18] : "(((((((เหงา)))))))))))ป"
206. เนรี่ [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] : "ดีจะเนรี่ เรียน-ทํางาน"
212. หนุม [193] : "ไป นครปฐมแลวจะเจอหรือเปลานะ"
213. NOKMAN [139] : "เดีย๋ ว จะใสเอวลอยนะ วุน"
214. Kitty Jang(rai) [230] : "I just logged on .... สวัสดีจา"
215. บักจอย O-> [136] : "รี่อยูท ี่ไหนครับ"
216. เนรี่ [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] : "แนนไหไปเจอกี่โมงก็เลิกตอนนั้นและ"
223. ลินดา +O [99] : "บายจะวุน "
224. ปน [222] : "ดีทุกคน"
225. NOKMAN [139] : "อยาเพิง่ ไปสิ แลวจะละบายกับครายยยยยละ"
226. อสูร [206] : "เรียนจา"
227. ปน [222] : "ดีทุกคน"
228. แพร +O [35] : "I just logged on .... สวัสดีจา "
229. บักจอย O-> [136] : "ทํางานแลวครับอยูที่ระยอง"
230. หิน O-> [18] : "คุยดวยคราบๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ"
231. วุนนนนนนนนนนนน [28] : "เหอๆๆๆๆๆๆ เอวลอย เหอๆๆๆๆๆๆๆๆๆ"
232. ปน [222] : "ปนทํางานแลวเนรี่"
233. Kitty Jang(rai) [230] : "บักจอย เราเคยคุยกันมากอนหรือปาว"
234. เนรี่ [176] : "ปนอายุเทาไร"
235. นีนา +O [99] : "จบเมกาไปเที่ยวเสเปน 5 ป"
236. ปน [222] : "แกกวาอยูแลว"
237. น้ําฝน [99] : "มีนโปตองออกดวยเดีย๋ วคุยกับคนอื่น"
238. ปน [222] : "แลวเนรี่ละ"
239. NOKMAN [139] : "ทําไม ใสเอวลอยไมไดเหรอ"
240. หนุม [193] : "แลวอยูแถวไหนหรือครับ"
241. หิน O-> [18] : "แพรคนที่ไหนครับ"
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242. เนรี่ [176] : "15ปคะ"
243. ปน [222] : "ใครวางคุยกันหนอยดิ"
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 โปอะเห็นซาดือ อิอิ "
249. ลินดา +O [99] : "ไมเนไรน้ําฝนเดียวดูให"
250. บักจอย O-> [136] : "อาวเชอรี่ไปไหนแลว"
251. หิน O-> [18] : "รูสึกวามาใหมใชปา ว"
252. ปน [222] : "ปนเปนพี่เนรี่"
253. เนรี่ [176] : "ปนกอคุยกับเรา"
254. ปน [222] : "เนรี่เรียนไหนเหรอ"
255. หนุม [193] : "เขามาเลนบอยหรือเปลาครับ"
256. ลินดา +O [99] : "ยังอยูคะตั้ม"
257. น้ําฝน [99] : "ถามีนโปไมออกฝนฏไมออกตอบดวนเลยคะ"
258. เนรี่ [176] : "ปนพี่กี่ปละ"
259. NOKMAN [139] : "วุน อยูไ หนจะไปหา"
260. B O-> [19] : "ปนอายุเทาไรแลวครับ"
261. หนุม [193] : "รอใครบอกบทอยูเหรอ"
262. ปน [222] : "10 กวาปนะ"
263. บักจอย O-> [136] : "อาวแลวไมตอบหรือวาอยูที่ไหนครับ"
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. เนรี่ [176] : "พณิชราชดําเนิน"
270. นีนา +O [99] : "รออีก 11 ปที่สเปนเดี่ยวไปจะ"
271. หนุม [193] : "แนนนนนนนนนนน........."
272. ลินดา +O [99] : "ตั้มถามรีห่ รอ"
273. ปน [222] : "หนุมคุยกับใครเหรอ"
274. B O-> [19] : "23 ครับ"
275. NOKMAN [139] : "จากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกครับ"
276. มีนโป [115] : "มีนโปหลุดครั้งแรก"
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277. น้ําฝน [99] : "ถามีนโปไมออกฝนก็ไมออกตอบดวนเลยคะ"
278. ปน [222] : "มีสระวายน้าํ ดวยนี่ เนรี่ แลวไปวายบางเหรอเปลา"
279. แนน [147] : "I just logged on .... สวัสดีจา"
280. บักจอย O-> [136] : "ครับผม"
281. หนุม [193] : "อออ... แฟนมาละซิ! "
282. วุนนนนนนนนนนนน [28] : "กาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาก ตกใจหมก เลยอิอ"ิ
283. เนรี่ [176] : "ไป"
284. ลินดา +O [99] : "อยูที่บานคะ"
285. น้ําฝน [99] : "มีนโปจะอยุห รือออกคะ"
286. B O-> [19] : "ไปเรียนแค 3 ปเอง"
287. NOKMAN [139] : "วุนผมจะสรางหนัง ความ รัก มือที่สาม จงเจริญ"
288. หนุม [193] : "แนนนนนน........"
289. แนน [147] : "ไมใชเครื่องดับนะ"
290. มีนโป [115] : "แลวจะโทรมารึเปลาละ"
291. น้ําฝน [99] : "โทรสิคะ"
292. บักจอย O-> [136] : "มไชบานรี่นะอยูจงั หวัดอะไรครับ"
293. วุนนนนนนนนนนนน [28] : "I just logged on .... สวัสดีจา "
294. เนรี่ [176] : "ปนมีแฟนหรือยัง"
295. หนุม [193] : "ออนึกวาแฟนมาซะอีก"
296. ลินดา +O [99] : "ออ อยูกรุงเตพคะ"
297. แนน [147] : "แนนยังไมมีแฟนสักหนอย"
298. มีนโป [115] : "ฝนอยากใหมีโปออกจริงอะ"
299. นีนา +O [99] : "ไปเที่ยวรอก็ไดแค 8 ปเอง"
300. วุนนนนนนนนนนนน [28] : "เหอๆๆๆๆๆๆๆๆๆเราจะดูนะ ดูไปก็สมน้ําหนา พระเอกไป กากกกกกกกกกก
กกกก"
301. แนน [147] : "หาแฟนยังไมไดเลย"
302. NOKMAN [139] : "วุนไปทําอะไรแถวนั้น นะ"
303. น้ําฝน [99] : "แลวแตคะ"
304. หนุม [193] : "แลวอยูที่ไหนละครับ"
305. เนรี่ [176] : "หวัดดีวุน"
306. บักจอย O-> [136] : "แหม หนาจะบอกตัง้ ทีแรก"
307. แนน [147] : "จะมาหาตอนนี้หรือคะ"
308. หนุม [193] : "จริงปาวว..."
309. มีนโป [115] : "ไดครับเพื่อนํ้าฝน☺ "
310. น้ําฝน [99] : "แตอยากใหอยุคุยกับฝนกอนเพราะฝนไมออกแลวคะ"
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311. วุนนนนนนนนนนนน [28] : "เหอๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ไปปลูกขาวมั่ง นกแมน อิอ"ิ
312. บักจอย O-> [136] : "อยูกบั ใครละ"
313. มีนโป [115] : "! I just logged off ... บายบาย!"
314. B O-> [19] : "เรียนจบก็ตองกลับมาทํางานเลยครับ"
315. ลินดา +O [99] : "แลวตั้มมีแฟนยังคะ"
316. วุนนนนนนนนนนนน [28] : "ดีจะ เนรี่ "
317. เนรี่ [176] : "หวัดดีหนุม"
318. ลินดา +O [99] : "อยูกับพอแมนองและก็ปา คะ"
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 หารูไมวาวุน อะ 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] : "byeจะน้ําฝน ขอใหมีคาวมสุขกับแควนใหมนะ" "
335. บักจอย O-> [136] : "พอดีเห็นเขาเลนเน็ตกันก็เลนดาย"
336. หนุม [193] : "นึกวาแนนจะเปนคนบอกทางซะอีก"
337. แนน [147] : "หนุมทํางานที่ไหนไมยอมบอก 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] : "นํ้าฝนไปจริงอะ"
345. Minpo [115] : "นํ้าฝนไปจริงอะ"
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346. Minpo [115] : "นํ้าฝนไปจริงอะ"
347. Minpo [115] : "นํ้าฝนไปจริงอะ"
348. บักจอย O-> [136] : "เปนของบริษัทเอกชนแหงหนึ่งในระยองครับ"
349. NOKMAN [139] : "หากเราตองจากกัน"
350. แนน [147] : "บอกทางใหนะ จําไวขึ้นรถที่สายใต ขึ้นรถนครปฐมก็มาไดแลวคะ"
351. หนุม [193] : "ไมใหถามทางแลวจะไปถูกไดยงั ไงละเนี่ย"
352. tam O-> [189] : "คุยกันหนอยสิ"
353. วุนนนนนนนนนนนน [28] : "เหอๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ เราจะไปละ "
354. บักจอย O-> [136] : "อาวเชอรี่ไปไหนแลว"
355. วุนนนนนนนนนนนน [28] : "จะเปนดวยเหตุใดดดดดดดดดดดดด"
356. NOKMAN [139] : "จะเปนดวยสิ่งใด"
357. ลินดา +O [99] : "ยังอยูคะตั้ม"
358. วุนนนนนนนนนนนน [28] : "กากกกกกกกกก ครายรองผิดอะ อิอิ"
359. NOKMAN [139] : "เก็บความคิดที่คลายกัน"
360. B O-> [19] : "I just logged on .... สวัสดีจา"
361. หนุม [193] : "แลวขับรถไปตองไปยังไงละ"
362. นีนา +O [99] : "บายจะเดียวเจอกันใหมนะ"
363. วุนนนนนนนนนนนน [28] : "เก็บความสัมพันธทดี่ ีตอกันนัน้ ไว "
364. Minpo [115] : "เอา Nokman ครับ(beer 2)"
365. NOKMAN [139] : "กับความสัมพัน ที่ดีนั้นไว"
366. แนน [147] : "ขับตามรถนครปฐมก็มาไดคะ"
367. บักจอย O-> [136] : "อยากรูอะไรถามไดเลยครับอยากตอบ"
368. ลินดา +O [99] : "ตั้มมีเมลลปะขอหนอยดิ"
369. tammy +O [189] : "I just logged on .... สวัสดีจา"
370. tammy +O [189] : "หวัดดีคะ"
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] : "บอกทางใหยงั มาไมถูก งั้นเดี๋ยวชวงทายจะใหนะคะ"
377. แบมแบม [247] : "I just logged on .... สวัสดีจา"
378. แบมแบม [247] : "วุนนนนนนนนนนน"
379. Minpo [115] : " นํ้าฝนไปแลวชั่ยมัย๊ ครับ Nokman"
380. Minpo [115] : " นํ้าฝนไปแลวชั่ยมัย๊ ครับ Nokman"
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381. Minpo [115] : " นํ้าฝนไปแลวชั่ยมัย๊ ครับ Nokman"
382. ลินดา +O [99] : "อาวเมลลตัวเองก็ลืม"
383. tammy +O [189] : "ใครวางบางคะ"
384. แบมแบม [247] : "ซําบายดีปาววววววววว"
385. บักจอย O-> [136] : "ถาจําไมผิดก็ tum23@mweb.com"
386. วุนนนนนนนนนนนน [28] : "ดีอะแบมมมมมมมมมมมมจา"
387. แนน [147] : "มาที่ จ.นครปฐม จะมาเทีย่ วที่บริเวณไหนคะ"
388. น้ําฝน [99] : "เขามาแลวคะ"
389. NOKMAN [139] : "โชคดีครับ วุน เชียงใหมจงเจริญ"
390. หนุม [193] : "มีวิธีที่คยุ สะดวกกวานี้มัยครับ"
391. บักจอย O-> [136] : "แลวเชอรี่ละครับ"
392. แนน [147] : "จะไดแนะนําที่เที่ยวถูก"
393. วุนนนนนนนนนนนน [28] : "ซําบายดีเดอออออออออออออออ แบม"
394. แบมแบม [247] : "ไปไงมาไงอะวุนนนนนนนนนนนนนนน"
395. แบมแบม [247] : "นานนานกาจะเจอออออออ"
396. หนุม [193] : "มันเมื่อยแลวนะ"
397. Minpo [115] : "นํ้าฝน"
398. Minpo [115] : "นํ้าฝน"
399. Minpo [115] : "นํ้าฝน"
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 มานั่งนานเยว 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 อิอ"ิ
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416. Minpo [115] : "มีนโปอะไมเคยพูดเท็จนะ"
417. tp [19] : "หวัดดีคับบบ .. "
418. แบมแบม [247] : "มาแบบสวนกันตลอดเลย"
419. NOKMAN [139] : "และแลว น้ําเนากอเกิดขึ้นอีกครั้ง"
420. ลินดา +O [99] : "แลวจะเมลลไปหาคะ"
421. หนุม [193] : "อยากคุยตอ ที่ (01)639-9232 โทรเลยนะครับบาย"
422. แนน [147] : "จะเอาเบอรทาํ งานไมคะ"
423. aod O-> [101] : "I just logged on .... สวัสดีจา"
424. วุนนนนนนนนนนนน [28] : "มะเปงรายอะ นกแมนนนนนนนนน อิอิ ทําจายยยยยย ซะ แลวอยารองไหขี้
มุกโปงอีกนะ นกแมน อิอ"ิ
425. บักจอย O-> [136] : "จะรอนะครับแตถา เมลไปชาตองขออภัยนะครับ"
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] : "ถาไปหาเชอรี่นะครับ"
438. NOKMAN [139] : "แบมแบมสวยเหรอ"
439. น้ําฝน [99] : "บาย บาย ถามีนโปจะอยุต อฝนไมวานะแตฝนจะออก"
440. Minpo [115] : "นํ้าฝนไปไหนแลวครับ"
441. แนน [147] : "สายอะไรคะ จดเบอรไมทันนะ"
442. วุนนนนนนนนนนนน [28] : "สวยดิอิอ"ิ
443. น้ําฝน [99] : ""
444. ลินดา +O [99] : "ถาลินเมลลไปชาก็ตองขออภัยไวณที่นี่นะคะ"
445. Minpo [115] : "ทําไมละครับ"
446. ลินดา +O [99] : "แมรี่ดุนะ"
447. tp [19] : "ซาหวาดดดดดดดดดด ดี อะ .. "
448. แบมแบม [247] : "ไมสวยแลวคุยไมได ไมเปนไรอะนกแมนเผอิญมะใชนางงามอะ"
449. NOKMAN [139] : "หนายยยยยยอยูไหน"
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450. น้ําฝน [99] : "โกรษมีนโปแลวออกดีกว า"
451. หนุม [193] : "01-6399232"
452. เพลง +O [235] : "I just logged on .... สวัสดีจา"
453. tp [19] : "หวักลีกาบบบบบบบบบบบ"
454. Minpo [115] : "เห็นนํ้าฝนบอกไมอยากออกมีนโปเลยตามเขามา"
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] : "มีใครอยากคุยกับเราบางหองนี้ ☺"
462. tp [19] : "หวัดดีเพลง"
463. วุนนนนนนนนนนนน [28] : "I just logged on .... สวัสดีจา "
464. หนุม [193] : "แลวเบอรแนนละครับ"
465. บักจอย O-> [136] : "โฮโหดลาย"
466. Minpo [115] : "รักเกิดในตลาดมีน"
467. แบมแบม [247] : "ไมไดงอนอะ บอกไวกองนะนกแมน"
468. เพลง +O [235] : "อือดีจาtp☺ "
469. NOKMAN [139] : "ครบทุกรสชาติ"
470. แบมแบม [247] : "เดี๋ยวจาวาหลอกลวง และแหกตากันอะ"
471. tp [19] : "ดีกั๊บบบบบบบบ"
472. วุนนนนนนนนนนนน [28] : "เหอๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ตานกแมนนนนนนเอย พี่ทําจายยังไมไดอีกนะ อิอิ"
473. แนน [147] : "ตอนนี้โทรคุยคงไมไดหลอกนะเพราะที่บริษัทโทรออกไมไดคะ"
474. ลินดา +O [99] : "เปนกรรมพันธุดวยนะคะแมดุลูกก็ด"ุ
475. เพลง +O [235] : "เลนที่ใหนเหรอคะ☺ "
476. tp [19] : "เพลง ใชชื่อเพลง ทุกทีที่เลนอะปะ .. "
477. Minpo [115] : "นํ้าฝน"
478. tp [19] : "แถวๆงามวงศวานอะ .. เพลงหละ .. "
479. วุนนนนนนนนนนนน [28] : "ไปดีกาาาาาาาาาาาาาา บายนะ แบมมมมมม นกแมนนนนนนนน "
480. หนุม [193] : "โทรเขาไดนะครับ"
481. เนรี่ [176] : "I just logged on .... สวัสดีจา"
482. NOKMAN [139] : "แบมไมใช อยางที่แบมคิดนะ ผมกําลังกัดแฟนเกาอยู"
483. วุนนนนนนนนนนนน [28] : "ทําจายยยยยยยยยยยยย ซะ เหอๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ"
484. แบมแบม [247] : "บายวุนนนนนนน"
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485. บักจอย O-> [136] : "มีเคียวปลาวเนี๊ยเดี๋ยวหาหมอฉีดยาให"
486. เนรี่ [176] : "หวัดดีหนุม"
487. แนน [147] : "เบอรโทรตลอด 24 ชม. หรือเปลาคะ "
488. เพลง +O [235] : "เพลงเพิง่ เขามาคะ"
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 .. เรากอเพิง่ เขามาอะ ..เพลง .. "
494. หนุม [193] : "ชายยย"
495. วุนนนนนนนนนนนน [28] : "เออ แลวคู ฝน กัะมิมโป อะ อยาหวานมาก คนอื่นอิจฉา อิอ"ิ
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 คนอื่นอิจฉา อิอ"ิ
500. NOKMAN [139] : "แบมมีแฟน แลวหรือยังครับ"
501. ลินดา +O [99] : "ตั้มรอแปบนะเดียวมา"
502. แบมแบม [247] : "ดีฮัท"
503. เนรี่ [176] : "หวัดดีๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ"
504. วุนนนนนนนนนนนน [28] : "บายยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย"
505. วุนนนนนนนนนนนน [28] : "! I just logged off ... บายบาย!"
506. บักจอย O-> [136] : "ออโทษทีเหนบอกวาดุนะ"
507. แบมแบม [247] : "มายมีอะ นกแมน"
508. เพลง +O [235] : "ที่บานคะใกลมั่ยละคะ"
509. บักจอย O-> [136] : "บ"
510. tp [19] : "เพลง พิมพ ชาเนอะ .. ฮิฮิ .. "
511. แนน [147] : "งั้นกลับถึงบานจะโทรไปคุยดวยนะคะ"
512. NOKMAN [139] : "อาววว กอสวยดิ"
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] : "แลวจะถงึ กี่โมงละจะกลับไปรอ"
518. NOKMAN [139] : "จะจีบแบม จะจีบแบม"
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519. แนน [147] : "ตอนนี้ก็คุยกันอยางนี้ไปกอนนะคะ"
520. แบมแบม [247] : "เหอๆๆๆ นกแมน"
521. บักจอย O-> [136] : "ยินดีตอนรับอีกครั้งครับ"
522. หนุม [193] : "สายจะหลุดแลวนะครับ"
523. แบมแบม [247] : "อยาเลยอะ เดี๋ยวคุยมะไดนาน"
524. แนน [147] : "โทรศัพทไมอยูกับตัวหรือคะ ถึงตองไปรอ"
525. NOKMAN [139] : "ทามมายยยยยย"
526. ลินดา +O [99] : "แลวตอนนี้ตั้มเลนที่หนาย"
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] : "เลนอยูที่ทํางานครับ"
532. tp [19] : "บานเพลงนะ .."
533. แบมแบม [247] : "เปนเพือ่ นดีกาอะ นกแมนยืดยาวกา"
534. หนุม [193] : "แนนครับโทรมาเลยผมรอบายๆ"
535. เพลง +O [235] : "แหมวาเราพิมพชา เหรองอนแลวนะ"
536. tp [19] : "เรายังงวงอยูเ ล"
537. ลินดา +O [99] : "แลวตั้มแนใจปาววาเมลลนี้ไมผิดเดียวลินพิมพไปผิดหนาแตกนะ"
538. HUT [147] : "หวัดดีครับ...ทุกคน.... (smile)"
539. หนุม [193] : "แนนครับวาอยางไรครับ"
540. tp [19] : "พิมพ ชา เนี่ย ..เราอาจจะชมกอไดอะ ..ฮิฮ.ิ . ชาแตชัวรงะ ..ไมเหมือนเรา เร็วตะวาผิดบอยอะนะ.."
541. NOKMAN [139] : "เพื่อน อีกละ เบื่อๆๆๆๆๆๆๆ"
542. ลินดา +O [99] : "ที่สถานีดับเพลิงเนีย่ นะ"
543. แนน [147] : "แลวจะโทรไปหานะคะ"
544. เพลง +O [235] : "tpบานอยูแถวใหนคะ"
545. แบมแบม [247] : "ไมอะ นกแมน"
546. บักจอย O-> [136] : "ก็ลองดูซเิ ดี๋ยวจะเขาไปเช็ค"
547. แบมแบม [247] : "นกแมนขายขนมจีบมากี่ที่แลวอะ"
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] : "ครับผมในบริษัทครับไมใชในสถานีดบั เพลิง"
552. ลินดา +O [99] : "แหมตองรอใหลินหนาแตกกอนใชไหมเนี่ย"
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 แบมแบมคนเดียว"
560. แนน [147] : "จะกลับบานหรือยังคะ แตแนนยังไมกลับนะจะกลับประมาณ 18.30 น."
561. yoyi [91] : "ดี"
562. HUT [147] : "(เฉย) "
563. แบมแบม [247] : "ฮัท หวัดดี"
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] : "ไมใชยางนั้นจะไดรวุ าเมลลยังอยูหรือปลาว"
568. แบมแบม [247] : "เดี๋ยวฟาผาลงหัวหรอกอะนกแมนสาบถสาบานเนี่ย"
569. ลินดา +O [99] : "ใชชื่อนี่ประจํารึเปลาคะตัม้ "
570. HUT [147] : "......( ดูอยูเฉยๆ )..... (เฉย)"
571. เพลง +O [235] : "ก็ใกลอยูนาจังหวัดสมุทรปราการ"
572. tp [19] : "แลววันนี้เพลงทํารัยมั่งอะเพลง ทั้งวันนะ..เรา นอนน นอนๆ ๆ อะ..แหะๆ ..เพิ่งจะตื่นเนี่ยแหละ .. "
573. หนุม [193] : "อยางลืมโทรมานะครับ จะรออยาใหรอนานนะ"
574. แบมแบม [247] : "ฮัท จะไมคุยเหรออะ หือออ"
575. HUT [147] : "...................................... (เฉย)"
576. NOKMAN [139] : "มายยยกลัวเพื่อความรัก (love 2)"
577. tp [19] : "ออๆๆ .. นึกออกแระ .. ที่ๆมี นก นางนวล เยอะๆ ใชปะ เพลง .."
578. ลินดา +O [99] : "ถาลินจําไมผิดนะลินเคยเจอตัม้ แลวแตลินไมไดทัก"
579. หนุม [193] : "บายยย...."
580. บักจอย O-> [136] : "สวนมากใชชื่อนี้ครับบักจอยเนีย๊ และ"
581. แนน [147] : "เดินทางระวังนะคะ"
582. เพลง +O [235] : "อุยเปนผูชายทําไมเอาแตนอนละคะเนี่ย"
583. บักจอย O-> [136] : "แนใจนะ"
584. ลินดา +O [99] : "ตั้มไดเงินเดือนเทาไรอะ"
585. แนน [147] : "ไดยินเสียงแลวอยาตกใจนะคะ"
586. บักจอย O-> [136] : "ผมเพิ่งจะเขามาเลนไดไมถงึ เดือนเลย"
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] : "ไมแนใจอะตั้ม"
590. แบมแบม [247] : "อะหนานะ นกแมน เดี๋ยวเปลืองขนมจีบแยอะ จะไดเอาไววางขายหนาสาวอื่นอะ"
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] : "หวัดดีครับ...ทุกคน.... (smile)"
596. tp [19] : "สงสัยอะ ..แหะๆ .. สมองเรายิง่ เบลอๆ อะ .. อออออ .. นึกออกแรวว .. นั่นมันบางปู 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 .. เรียนอยูอะ ดิ .. ใชปะ .."
603. Kryro [147] : "......( ยังดู..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] : "ที่ทํางานคงหยุดเสารอาทิตยซินะ"
610. Kryro [147] : "ดีจา าาาาาาาาาาาาาาาาา.............. แบมๆ......(เฉย) "
611. บักจอย O-> [136] : "เหรอครับแลวเกีย่ วอะไรกับคาเทอมครับ"
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 .. แตวาเสารนี้ไมมีอะ .."
617. NOKMAN O-> [139] : "ออกแบบ บานใหคนอยูคับ"
618. Kryro [147] : "โทษทีจะ.....แบมๆ.."
619. tp [19] : "เพลงรูปะ .. แตกอ น เรากอเคยๆ นึกๆวาจะใชชื่อ เพลง เวลา แชท อะ .. "
620. ลินดา +O [99] : "ก็คาเทอมลินแพงกวาเงินเดือนตั้มนะสิ"
621. เพลง +O [235] : "อือขยันทํางานนะเอาใจชวย"
622. บักจอย O-> [136] : "ก็ดับเพลิงนะครับตําแหนงเล็กๆแตใจไมเล็กนะ"
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623. NOKMAN O-> [139] : "สนใจไหมแบมแบม"
624. แบมแบม [247] : "แลวทําไรอยุอะฮัท"
625. นกแมนขี้จุ อิอ [28] : "I just logged on .... สวัสดีจา "
626. แบมแบม [247] : "สถาปนิกอะเหรอ นกแมน"
627. ลินดา +O [99] : "ถาใจเล็กก็ทําไมไดอยูแลว"
628. tp [19] : "แลวเพลงหละ .. ทํางาน หรือวา เรียน รัย ที่ไหนอะ .. เพลง .."
629. แบมแบม [247] : "อิๆๆมีคนวายกแมนขีจ้ ุแลวอะ แกตัวไปก็แลวกันนะนกแมน"
630. NOKMAN O-> [139] : "yes"
631. บักจอย O-> [136] : "ลินเรียนละดับไหนแลวเนี๊ย"
632. ลินดา +O [99] : "เปนลินใหตายก็ไมทาํ กลัวรอย"
633. บักจอย O-> [136] : "คอบคุณครับ"
634. ลินดา +O [99] : "ป.6เอง"
635. เพลง +O [235] : "เออtpรูจักบางปูดว ยเหรอใกลบานเราแลวนะ"
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] : "ก็บานเปนรานคอมนี่ไมเกงไดไงเลนทุกวัน"
642. Kryro [147] : "......( ดูอยูเฉยๆ )....."
643. เพลง +O [235] : "เพลงเรียนอยูคะไมไดทาํ งาน"
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 วันเนี๊ยะ .. ดูดิ .. เลยออกอาการสลึมสลือ เลยอะ .. ฮิฮิ .. "
648. แบมแบม [247] : "เพิ่งมาเมื่อตอนหกโมงอะฮัท"
649. Kryro [147] : "ไมทํา OT เหรอวันนี้นะ......."
650. บักจอย O-> [136] : "เหรอถาผมยากไดสักเครืองนึงละ"
651. NOKMAN O-> [139] : "(cry 3 beer 2)"
652. อกหักตามเคย [28] : "I just logged on .... สวัสดีจา "
653. tp [19] : "หรอๆๆ .. งั้นกออวยพร ใหเพลง เรียนจบเร็วๆ ไดเกรด ดีๆ เหมือนกันอะ .. "
654. แบมแบม [247] : "วันนี้อะทําแลวฮัท วันนี้เลิกครึง่ วันงัยก็ทาํ โอทีไปชม.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] : "รานเน็ตคะไมใชรา นขยคอม"
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 จะเรียนจบเมื่อไหร 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] : "นี่ๆ ..เพลง .. เพลง เขามาเลนที่นี่ หองนี้บอยมั๊ย อะเพลง .. เราไมเคยเห็นเพลงเลยอะ .. "
672. NOKMAN O-> [139] : "จะปายยยยยยย บวช"
673. ลินดา +O [99] : "แลวเมื่อไรจะหาแฟนไดละตั้ม"
674. ลินดา +O [99] : "แนใจนะวาจะซื้อ"
675. Kryro [147] : "แลววันนีเ้ ปนไงมั่งอะ..แบมๆ..."
676. NOKMAN O-> [139] : "เขาพรรษา เนี้ยแหละ"
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 ฮัท แบบวาจับงานหลายอยางนะ เลยมะไดดีซกั
กะอยาง"
684. ลินดา +O [99] : "ไมเห็นเหมือนลินเลยตามมาขายขนมจีบกันไมเวนแตละวัน"
685. tp [19] : "แหะๆ .. เพลง แชง เราปะเนี่ย .. 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 ดอกฝายฝากบอกวาคิดถึงอะ โทรไปหาสามรอบแลวมะติด"
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] : "คนสเนหแรงก็อยางเนี๊ยแหละ"
696. Kryro [147] : "....ลอเลนนะจะ..... (haha)"
697. ลินดา +O [99] : "เทาที่นับนะก็ประมาณ15คนนะ"
698. เพลง +O [235] : "เออเราจบปริญญาแลวก็คงตองทํางานแลวหละ"
699. แบมแบม [247] : "ฮัท ไหงมาวางี้อะ โกรธธธธธธธธ"
700. tp [19] : "หรอ .. ๆ เรายังอยากตอโทรเ"
701. แบมแบม [247] : "งานไมทําเจานายก็เชิญออกอะจิ"
702. บักจอย O-> [136] : "ผมคนไมหลอพอก็ไมรวยแตมีกิน"
703. tp [19] : "เรายังอยากตอโท เลยอะเพลง ตะวาตองทํางานกอนอะ ..แหะๆ .. มะมีกะตังค .. ฮิฮิ .."
704. บักจอย O-> [136] : "อื่มดีแลวที่มีคนสนเราดีกวาไมมีใครสน"
705. ลินดา +O [99] : "แมก็ไมรวยพอก็ไมรวยแตลูกสวยก็พอไปไดนะ อิอิ"
706. tp [19] : "แถว ๆ บางพลี ทีท่ ํางานนาจะเยอะเนอะ .. 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 ตัวเอง 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] : "ลินดาขี้จๆุ ๆๆๆๆๆๆๆๆๆ"
720. บักจอย O-> [136] : "ครับจะรอ"
721. Kryro [248] : "ตอนนี.้ ..แบมๆ..เลน icq อยูเหรอ........"
722. neo O-> [197] : "ลินดาจะหนี้ไปใหน"
723. แบมแบม [247] : "เปดพอดี๊เจอยายฝายอะฮัท"
724. tp [19] : "แลว เพลง คิดวา ทํางานอีกนาน ปะ ..ถึงจะตอโท อะ .. "
725. neo O-> [197] : "มุ๘เกานะ"
726. เพลง +O [235] : "มาแลวเหรอจะประกาศหาอยูพอดี"
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727. tp [19] : "แลวเพลง ชอบ สาขาที่ตวั เองเรียนอยูอะปะ .. เพลง .. "
728. nick [189] : "I just logged on .... สวัสดีจา"
729. เพลง +O [235] : "ชีวิตคือสิ่งไมแนนอน ☺"
730. เต O-> [78] : "I just logged on .... สวัสดีจา"
731. tp [19] : "เรา อะ.. ชอบพวก ดนตรี ศิลปะ รัยเงีย๊ ะ ตะวา ตองมาเรียนดานไฟฟาอิเลคทรอนิคส อะ.. ดูด.ิ . "
732. nick [189] : "หวัดดีคา บบบ...☺ "
733. เพลง +O [235] : "เราใหนายทายวาเราเรียนสาขาอะไรเอย"
734. tp [19] : "ชายย แรวว .. เพลงพูดถูกอะ .. ชีวติ คือสิ่งไมแนนอน .. ฮิฮิ .. เพลงเนี่ยนาจะไปเรียนพวกปรัชญา
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 ศิลปะ 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] : "สบายดีมั้ยจะตอนนี้"
746. ลินดา [99] : "I just logged on .... สวัสดีจา"
747. nick [189] : "อยูที่ไหนเอย นิคอยูที่บานครับ"
748. tp [19] : "หรอ .. ไมเห็นจะเกี่ยวกะ หนาตาเลยอะเพลง .. ฮิฮิ .. เรียนปรัชญาอะ .."
749. por +O [1] : "ใครวางบางคะ☺ "
750. เพลง +O [235] : "อุยถูกสองขอเลยหละตัวเอง"
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] : "หวาดดีคะนิค"
760. tp [19] : "แลวเพลง เรียน สาขารัยอะเพลง .. "
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761. Kryro [212] : "โทษทีจะ.....พอพี่เราจะใช Tel. อะครับผม....."
762. เพลง +O [235] : "ก็บัญชีตอนปวสและบริหารตอนนี้งยั "
763. เพลง +O [235] : "เปนหมอดูหรือปายเนีย้ "
764. แบมแบม [247] : "ออ งั้นเหรอฮัท"
765. por +O [1] : "จะคุยกับใครกันคะ (งอน)"
766. tp [19] : "หรอ .. อาวว .. เรียนบัญชี กะบริหารหรอ .. ฮิฮิ .. "
767. Kryro [212] : "วันนี้ไปดูหนังมั้ย.....ไมมีเพื่อนไปอะ...."
768. เพลง +O [235] : "เอะพิมพเองหรือปาวเนี้ย"
769. แบมแบม [247] : "ถามแบมเหรอฮัท"
770. แบมแบม [247] : "วันนี้ไปดูไมไดอะ แตจะไปพรุงนี"้
771. tp [19] : "พิมพ เอง ดิ .. แตวา ตอนแรก เรา เดา วา เพลง ไมไดเรียนดานบัญชี หรือวาบริหารอะ .. แหะๆ ..
เราเดาผิดอะ .. "
772. Kryro [212] : "เราก็คุยกับ แบมๆ คนเดียวนั่นแหละ หองเนีย้ ......."
773. ลินดา +O [99] : "มีใครวางจะคุยกับลินบางคะเนี่ย"
774. tp [19] : "ปกติ พวกบริหาร หรือวา บัญชี เคานาจะพิมพ เร็วกวานี้นี่นา .. ฮิฮิ .. "
775. Kryro [212] : "ไปกับใคร ทีไ่ หน เมื่อไร...............( เปนชุด )"
776. เพลง +O [235] : "อะเหรอเขาจัยผิดนิดหนอย"
777. ลินดา +O [99] : "porเราคุยดวยสิ"
778. tp [19] : "ฮื่อๆๆ .. รูแระ .. เพลง อาจจะพิมพเร็วอะ .. ตะวา คิดชาไปหนอยอะ .. ฮิฮิ .. "
779. tp [19] : "ฮื่อๆๆ .. รูแระ .. เพลง อาจจะพิมพเร็วอะ .. ตะวา คิดชาไปหนอยอะ .. ฮิฮิ .. "
780. แบมแบม [247] : "อยานอยใจจิฮัท แบมจะไปดูพรุงนี้อะนัดเพื่อนไวไปดู 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] : "ไปกับเพื่อนผูหญิงที่เรียนมาดวยกันอะ"
785. por +O [1] : "ลินดาสวัสดีคะ" "
786. แบมแบม [247] : "เนี่ยอะ ตอนนี้อะ"
787. เพลง +O [235] : "อือใชเลย(อมยิ้ม)"
788. แบมแบม [247] : "แบมบอกใหเขามาหองสามแลวไมมาอะฝายอะ"
789. ลินดา +O [99] : "หวาดดีpor"
790. tp [19] : "เพลง .. ดีใจที่ไดรจู ักเพลงอะ .. "
791. ลินดา +O [99] : "porเรียนอยูปะ"
792. por +O [1] : "ช/ญ☺ "
793. เพลง +O [235] : "เหมือนกันเลยหละ☺ "
794. tp [19] : "เพลง แลวเมื่อรัย เพลงจะมาเลนที่นี่อีกอะเพลง .. "
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795. Kryro [212] : "เหรอ.งั้นฝากความคิดถึง..ดอกฝาย..ดวยนะ... (wink)"
796. แบมแบม [247] : "จา ฝายวาโทรหาฮัทแลวมะติดอะ"
797. ลินดา +O [99] : "ถามลินหรอpor"
798. เพลง +O [235] : "tpอยากใหมาเมื่อไหรละคะ☺ "
799. tp [19] : "มาบอยมะ .. เพลง หองนี้อะ .. "
800. por +O [1] : "จะ"
801. บักจอย O-> [136] : "I just logged on .... สวัสดีจา"
802. Kryro [212] : "เราก็จะไปดูเหมือนกันอะ...Tomb Raider..อะ เราเปน Gamer อะ........"
803. บักจอย O-> [136] : "มาแลวครับลินดา"
804. เพลง +O [235] : "แลวจะเจอtpแนเหรอปาว"
805. tp [19] : "อยากใหมา เมื่อ เวลาที่เพลง อยากจะมาอะ .. ฮิฮิ .. เราเปนคนชอบตามใจคนอะเพลง .."
806. แบมแบม [247] : "เรื่องเดียวกันเลยอะฮัท แบมจะไปดูพรุงนี้"
807. Kryro [212] : "โทรมากี่โมงอะ..ไมยอมนัดกอน......."
808. ลินดา +O [99] : "9yh,wxwso,k"
809. tp [19] : "เจอดิ.. เราจะมาบอย ชวง จันทร ถึงศุกรอะเพลง .. ตะวา เวลาไมคอยจะแนนอนนะเพลง .. "
810. บักจอย O-> [136] : "โทษทีเมื่อกีใ้ ชเครื่องนะ"
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] : "ใชเครื่องพิมงานนะ"
818. แบมแบม [247] : "ประมาณเมื่อ 10-15 นาทีนี่เองอะฮัท"
819. tp [19] : "อีกอยาง ถาเพลง เจอเรา ชวง จันทรถึงศุกรนะ .. เพลงอาจจะไมไดคุยกะเราแคสองคนเหมือน
แบบนี้นะเพลง .. 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] : "แลวนี่จะใชอีกไหมเนี่ย"
826. เพลง +O [235] : "okคะ ☺"
827. ลินดา +O [99] : "ไปดื่มนมคะ"
828. แบมแบม [247] : "ไมไดวาใชซกั หนอยอะฮัท"
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829. บักจอย O-> [136] : "คงไมแลวมัง้ "
830. แบมแบม [247] : "คิดมากไปไดอะ ก็ยายฝายมะยอมมานี่อะ "
831. ลินดา +O [99] : "ตั้มจะเลนอีกนานไหม"
832. Kryro [212] : "แบมๆ ก็คยุ กับเพื่อนไปอะแหละ.....ไมตองเปนลามหรอก.."
833. บักจอย O-> [136] : "ดีเปนเด็กดีนกี่ ินนมจะไดโตไวๆ"
834. tp [19] : "เพลง .. ๆ .. เพลง มาเลนครั้งนีค้ รั้งเดียว แรวกอจะไมมาอีกแลวหรอ .."
835. ลินดา +O [99] : "ทั้งบริษทั มีอยูเครื่องเดียวรึเปลาเนีย่ "
836. Kryro [212] : "ก็เคาไมเขามาเองอะ.....................(เฉย) "
837. แบมแบม [247] : "ก็คุยกะฮัทกะฝายอะเนี่ย"
838. tp [19] : "เหลือ อีก สี่นาทีอะ .. ฮิฮิ .. นับถอยหลัง .."
839. บักจอย O-> [136] : "ถึงทุม กวาๆนะ"
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] : "ปาวนี้คะ ก็เลนไดบอยๆ ถาวาง"
844. บักจอย O-> [136] : "ไดกด็ ี"
845. มาไมบอก [165] : "I just logged on .... สวัสดีจา"
846. Kryro [212] : "อาว.......เหรอ........แลว....ดอกฝาย..คุยกับใครอยูมั่งละ.."
847. ลินดา +O [99] : "เรื่องอะไรเสียสตางคเปลาๆ"
848. มาไมบอก [165] : "หวัดดีคาบพี่แบมคนจวย อิอิอ"ิ
849. แบมแบม [247] : "มายรูจนิ ะ 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] : "แลวเพลงจะรูไดงยั ละวาเปนtp (เฉย)"
855. มาไมบอก [165] : "หวัดดีคาบ kryro"
856. แบมแบม [247] : "ฮัททท ฝายถามวาวางตอนไหนจะโทรไปหา"
857. ธีรพัฒน O-> [244] : "ดีครับ"
858. ลินดา +O [99] : "ก็คุยอีกไมนานนะจิ"
859. ธีรพัฒน O-> [244] : "วางคับ"
860. ธีรพัฒน O-> [244] : "วางคับ"
861. Kryro [212] : "ก็..ตอนที่ไมได online อะสิ...........อิอ.ิ ..."
862. บักจอย O-> [136] : "ครับผมพอดีออกกะนะ"
863. tp [19] : "ตะวาเราเลนหองนี้ประจําอะ .. เพลง ถาม หาใครกอไดอะ .. วา เห็น เรามั๊ย ถาเคารูจัก เคากอ

227
จะบ อกเพลงเองแหระ .."
864. ลินดา +O [99] : "ไปไหนแลวอะตั้ม"
865. แบมแบม [247] : "มารอเบบี๋อะจินัทตี"้
866. บักจอย O-> [136] : "ไวจะเมลลไปหา"
867. ธีรพัฒน O-> [244] : "มีใครพอที่จะคุยกับผมบาง"
868. เพลง +O [235] : "tpมีเบอรอีเมลลหรือเปลา"
869. tp [19] : "เพลง เหลือ อีก นาที ครึ่ง อะ .. เรา กอจะตองไปเหมือนกัน .. "
870. ธีรพัฒน O-> [244] : "☺ "
871. ลินดา +O [99] : "ไดเลยเมลลมาเยอะๆนะ"
872. มาไมบอก [165] : "ทํานองนั้นแหละคาบ อุอุอ"ุ
873. tp [19] : "ใหแลว ตองเมล มา หวัดดี เรา บางนะเพลง .. phusit_tplp@yahoo.com จาาา .."
874. แบมแบม [247] : "เบบี๋จามาเรอนัทตีเ้ หอๆๆๆๆ"
875. ลินดา +O [99] : "แลวเมลลมาบอกดวยวาเมลลนี่นะถูกรึเปลาอยาใหเราหนาแตกนะ"
876. บักจอย O-> [136] : "พรุงนี้ก็เขาเชานะจะวางตอนเที่ยงนะ"
877. มาไมบอก [165] : "มาจิคา บ เหอๆๆๆ"
878. แบมแบม [247] : "ฮัท ....มาไมบอกอะเคาชื่อนัท มารอแฟนอะ "
879. ลินดา +O [99] : "เราก็ตอ"
880. ธีรพัฒน [244] : "! I just logged off ... บายบาย!"
881. มาไมบอก [165] : "พี่แบมกินขาวยังนาาาาาา"
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] : "ดีอีกครัง้ ....นัท.....(smile) "
887. บักจอย O-> [136] : "ครับผมแลวจะเมลลไปบอก"
888. tp [19] : "จดไวรึยางงงง .. เมลเราอะ .."
889. ลินดา +O [99] : "พรุงนี้เราก็มีเรียนพิเศษนะกวาจะเขาก็คงบายนะ"
890. มาไมบอก [165] : "อันนั้นขาวบาย มะชายขาวเย็นนนนนนน"
891. เพลง +O [235] : "เรียบรอยแลวคะ"
892. มาไมบอก [165] : "ออๆๆ ชื่อฮัทเหรอคาบ อิอิอิ หวัดดีคา บฮัท"
893. tp [19] : "phusit_tplp@yahoo.com นะ "
894. แบมแบม [247] : "ขาวเย็นเดี๋ยวดูกองอะนัท"
895. Kryro [212] : "ปาวถามอะ..ไมตองเกรงใจนะ ตามสบายถือซะวาเปนหองของ ..นัท..ก็แลวกัน.......อิอิอิ.."
896. บักจอย O-> [136] : "ถาเขาคงเจอกันนะหอง3เนี๊ยแหละ"
897. tp [19] : "งั้น เรา คง ตองไปแลวนะ เพลง .. ดีใจที่ไดคุย กะเพลง .. ตั้ง ชั่วโมงนึงแนะ .. ฮิฮิ .. "
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898. มาไมบอก [165] : "ผมก็คดิ มาตลอดวาเปนหองผมคาบ อิออิ ิ"
899. แบมแบม [247] : "อูยยย มะตฃองไปสอนจระขใหวายน้าํ อะฮัทอิๆๆๆ"
900. ลินดา +O [99] : "จาแลวจะออกรึยังเนี่ย"
901. มาไมบอก [165] : "555 พี่แบมยังรู เหอๆๆๆ"
902. tp [19] : "เพลง .. บายยยยย บายยยยย จาาาาา .. ขอใหมีความสุข ทุกๆวันเลยนะ .. "
903. มาไมบอก [165] : "ใครจะเกงเทาพี่สาวผมก็หามีไม อิอิอ"ิ
904. Kryro [212] : "แบมๆ......( ตะโกน )......."
905. บักจอย O-> [136] : "จะกลับแลวครับผมบายครับ"
906. tp [19] : "! I just logged off ... บายบาย!"
907. แบมแบม [247] : "นี่ชมหรือปาชดยะ"
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] : "ขอบคุณคะที่ใหพร"
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] : "วาอยูค นเดียวอีกแลว"
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 พี่แบมขี้โตะจายยยยยยย"
928. ลินดา +O [99] : "เหงาจังมีใครจะคุยดวยบางเนี่ย"
929. แบมแบม [247] : "เบบี๋มากี่โมงอะนัทตี"้
930. Kryro [212] : "เดี๋ยวมานะตามหานองสาวกอน....."
931. มาไมบอก [165] : "มาหนึง่ ตุมกาบบบบบบบบ"
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 เบบี๋ยังมะเห็นมา เบี้ยวแลวมางงง"
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] : "พี่แบมมมมม ฮาโหลๆๆๆ ไปแยวนาาาา บายบายยยย บายฮัทคาบบบ // คาบบบบบ"
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บทสนทนาในหองจะจา 5 วันที่ 2 ก.ค. 44 เวลา 18.00-20.00 น.
1. พริม [4] : "ไมจริงอะ..วันนั้นเราเห็นพาลูกไปหาหมออยูเ ลย"
2. R O Y O-> [49] : "นาน สิ พู เบื่อ อะไร เหรอ แฟน ไมมารับ เหรอ"
3. dul [171] : "ล ก ล โลภ โกรธ หลง ทําใหโลกวุนวายอยูทุกวันนีค้ รับพิมมมมมมม"
4. dul [171] : "ล ก ล โลภ โกรธ หลง ทําใหโลกวุนวายอยูทุกวันนีค้ รับพิมมมมมมม"
5. POOH BEAR [228] : "ปาว กอไมคุยกันเลย"
6. R O Y O-> [49] : "ไป โนน...... พริม กลับมา "
7. พริม [4] : "ขอ mail หนอยสิจะ สาวนอย จะไดสง การดไปให 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] : "พี่พริม เคา จาชวยหาให นะ"
13. R O Y O-> [49] : "ไร mail เหรอ"
14. POOH BEAR [228] : "ไมเปนไร"
15. พริม [4] : "โธถัง..กะละมัง ถังแตก พี่เองยังหาไมไดเลย"
16. dul [171] : "พ ห ช ก็คืออักษรที่ดีครับ พอเพียง รูจกั ให เเละชางเขาเถอะครับพิม"
17. dul [171] : "พ ห ช ก็คืออักษรที่ดีครับ พอเพียง รูจกั ให เเละชางเขาเถอะครับพิม"
18. dul [171] : "พ ห ช ก็คืออักษรที่ดีครับ พอเพียง รูจกั ให 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 นอนตักพี่ปะ"
26. พิมจา [64] : "อะ ดุล วามาเลย จาฟงละ"
27. พริม [4] : "โธเอย ..นองเขานารักยังเงีย้ ะ ไมมีไดไง..ตา"
28. POOH BEAR [28] : "ตกลงจดเมลลไปยังพี่พริม"
29. คะนา [165] : "I just logged on .... สวัสดีจา"
30. o ROY o O-> [49] : "I just logged on .... สวัสดีจา"
31. พริม [4] : "เอย...สงสัยน้ําจะรําเพลิน 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..ที่รัก แลวจะสงไปใหนะ..รอรับละ"
36. o ROY o O-> [49] : "แลว พี่จดไปดวย เนี่ย ได ปลาว หมี พู"
37. พิมจา [64] : "คะนาจา พีย่ งบอกวาจาตีกนตะเองอะ ที่แอบเลนอะ"
38. dul [171] : "รูจักพอเพียงก็ไมจนครับสันโดษดีกวา"
39. dul [171] : "รูจักพอเพียงก็ไมจนครับสันโดษดีกวา"
40. o ROY o O-> [49] : "สงใหเราดวยนะ พริม"
41. คะนา [165] : "เห็นพิมเหงาๆเลยเขามาคุยเปนเพื่อนอะ 5555"
42. พริม [4] : "คุณมาใหมอีกแลว/ภาษาบาลีเหรอ ..อานบออก"
43. o ROY o O-> [49] : "รัสเซีย"
44. พริม [4] : "มายสงหรอกยะ..เบื่อคนแก"
45. พิมจา [64] : "ออ เห็นเราดวยเหรอ แสดงวาเปดเครื่องอยูสิ ใชปาวจะ"
46. คะนา [165] : "โห.....ไรอะ มีฝากดวยเหรอ อิอิ "
47. POOH BEAR [28] : "กอได จดไปแลวตองสงมาดวยนะ"
48. o ROY o O-> [49] : "หมีพ..จาจบยัง"
49. พริม [4] : "วาย..ตายแลวนึกวาฝรั่งเศส"
50. POOH BEAR [28] : "ตกลงพี่พริม 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 ซีเรียส นะ พู ดวย"
54. พริม [4] : "แนนอนเจาคะ ..พี่สาวคนนี้จะรีบสงไปใหคนแรกเลย"
55. o ROY o O-> [49] : "พี่พริม เปน กระเทย จา"
56. พิมจา [64] : "นี่กอรอเพื่อนๆอยูอะ ไมเห็นมากันเลย ทีเมื่อกลางวันเราเลนไมไดนะ มาเพียบเลยอะ"
57. POOH BEAR [28] : "จิงปาว รออยูนะ"
58. พริม [4] : "อาว..โธคุยตังนานไมรูอีก"
59. dul [171] : "โลภ ฏทุกข โกรธ ก็ทุกข "
60. POOH BEAR [28] : "กอไมแนไง"
61. dul [171] : "หลงก็ยงิ่ จะทุกขใหญเลย"
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..เดี๋ยวไปประกวดทิฟฟานี่แลวจะชวนไปดู"
67. พิมจา [64] : "มาอีกละ พี่แซว ไปสงบสติอารมณมายัง"
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68. dul [171] : "ถามมัยละ"
69. พริม [4] : "ดูนะจะ..ทั้งสองคนเลย"
70. พิมจา [64] : "กออยากรูอะ วาซึมซับไปแคไหนแลว"
71. POOH BEAR [28] : "นี่เหรอ พี่พริม"
72. พิมจา [64] : "เออ อันนี้คอยนาดูหนอย 5555"
73. o ROY o O-> [49] : "55555"
74. POOH BEAR [28] : "พี่พริมมีเมลลปาว ขอดวยนะ"
75. พิมจา [64] : "คนไทยเหรอ พี่แซว"
76. dul [171] : "พอก็คือรูจกั พอเพียง"
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] : "พี่royขอเมลลืบางดิ"
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 พี่แซวตองมีรูปแบบนี้เปนกะตั๊กแนเลยอะ"
87. o ROY o O-> [49] : "spring74@hotmail.com จดเลย จดเลย"
88. Dul [171] : "จงยินดีทจี่ ะเปนผูใหและดีกวาจะรอเปนผูรับ"
89. พิมจา [64] : "อืมมมมม อาราย คะนาจาาาา"
90. Dul [171] : "จงยินดีทจี่ ะเปนผูใหและดีกวาจะรอเปนผูรับ"
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--ที่พิมเลนอยุ—
 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] : "ตกลงชื่อจิงๆคือพี่พริมกับพีr่ oyเลยใชมั๊ย"
108. พี่แซว......... [153] : "ไออี4 หรือ ไอีอี 5 หรือไออี5.5"
109. พิมจา [64] : "ดีจา ตาร"
110. พิมจา [64] : "ไออีอารัยเหรอ พี่แซว ไมรูจักอะ"
111. POOH BEAR [28] : "ทําไมพี่พริมหลุดบอยอะ"
112. น้ําฝน [229] : "I just logged on .... สวัสดีจา"
113. [[ TAR ]] [30] : "หวัดดีเหมือนกัน"
114. พิมจา [64] : "นานๆๆ อีตาดุล ตบะแตกแลวละสิ"
115. POOH BEAR [28] : "วางัยตอบดวย"
116. o ROY o O-> [49] : "พี่ ไมใช ชื่อนี้หรอกครับ ชื่อนี้ คิดมา สดๆ"
117. POOH BEAR [28] : "แลวชื่ออะไรหละ"
118. พริม [4] : "กอของฟรีนินอง..มันกอไมดียังเงีย้ ะแหละ"
119. พี่แซว......... [153] : "ไมรูจักไอีอี—กอินเตอรเน็ตเอกซโพลเลอรืไง--หนาตางนะหนาตางที่เลนแชทอยูนี่ไง"
120. พิมจา [64] : "มายรูอะนะ มีคนเคามาติดตั้งใหอะ พิมมาทีหลังมรูอะ"
121. น้ําฝน [229] : "พิม จาาาาาาาาาา หวัดดีจา าาาาาาาา"
122. พริม [4] : "สด ๆ อะไรยะ เห็นตั้งแตเชาแลว"
123. dul [171] : "ตบะไมแตกยะ อยางอื่นจะแตก"
124. dul [171] : "ตบะไมแตกยะ อยางอื่นจะแตก"
125. O O-> [105] : "I just logged on .... สวัสดีจา"
126. พิมจา [64] : "กอไมรูวามัน 4,5 หรือ 5.5 นี่นา"
127. POOH BEAR [28] : "อีเมลลใช spring74@hotmail.comหรือเปลา//ตกลงชื่ออะไร"
128. พิมจา [64] : "ดีจา ฝนจา หายไปไหนมาตัง้ านตะเอง"
129. POOH BEAR [28] : "พี่พริมชื่ออะไร"
130. พริม [4] : "เดี๋ยวมานะ..ออกไปดูหนุม ๆ แปปนึง"
131. พี่แซว......... [153] : "นองพิมเฮอ------ชวยไดมากเลยครับ-ขอบคุณ"
132. POOH BEAR [28] : "ของพี่พริมใช keanaka@i_kool.comหรือเปลา"
133. น้ําฝน [229] : "เน็ท เคาลมละพิมจาาาาาา ฝากบอกเพื่อน ๆ พี่ ๆ ดวยตอนนี้เปนปกติแลวอิอิ "
134. พิมจา [64] : "5555 ไมเปนไร พี่แซว ยินดีเสมอ อิอ"ิ
135. POOH BEAR [28] : "ตอบกันหนอยสิ"
136. dul [171] : "ฝนไหนครับนี่"
137. dul [171] : "ฝนไหนครับนี่"
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138. o ROY o O-> [49] : "ชื่อ ปง ครับ"
139. POOH BEAR [28] : "ไมตอบจะกลับบานแลวนะ"
140. พิมจา [64] : "แลวเคาดูไดที่ไหนละ บอกมาสิ จาไดเขาไปดูใหอะ วา 4 , 5 หรือ 5.5"
141. POOH BEAR [28] : "นับ1-10"
142. o ROY o O-> [49] : "ถามใคร พู"
143. น้ําฝน [229] : "ก็น้ําฝน อะ ดุล มีไหนอีกเหยอ"
144. พิมจา [64] : "จา ฝนจา งั้นกอไดเจอกันเหมือนเดิมแลวสิ"
145. พิมจา [64] : "กะลังทบทวนอยูมาง แบบวามีหลายฝนอะ 55555"
146. o ROY o O-> [49] : "พู เลนที่ไหน คะ ถึง ตอง กลับบาน"
147. POOH BEAR [228] : "กอทั้งคูอะ พีr่ oy อีเมลลื spring74@hotmail.comใชปาว"
148. dul [171] : "ไมรูซิครับมีหลายฝนนะครับ"
149. dul [171] : "ไมรูซิครับมีหลายฝนนะครับ"
150. พริม [4] : "วายชื่อคุณปงเหรอ..อิๆๆๆๆ"
151. น้ําฝน [229] : "จา จะไดเจอเหมือนเดิมแลว คิดถึงจังเลย "
152. POOH BEAR [28] : "เดอะมอลลราม ตกลงพีr่ oyเปน ญ เหรอ"
153. o ROY o O-> [49] : "ใช"
154. พริม [4] : "กอชื่อพี่พริมไงคะ..นองหมี"
155. วีวา [66] : "I just logged on .... สวัสดีจา "
156. POOH BEAR [228] : "พี่roy เปน ญ เหรอ"
157. น้ําฝน [229] : "งั้นดุลบอกละกันวาฝนที่ดุลรูจกั อะ ฝนไหน"
158. o ROY o O-> [49] : "อาว คุยกัน ตัง้ นาน ไมรู หรอก เหรอ"
159. POOH BEAR [228] : "อยาลืมสงเมลลมากันนะ"
160. o ROY o O-> [49] : "เอย !! พี่ ผู ชาย ครับ"
161. พิมจา [64] : "I just logged on .... สวัสดีจา"
162. พริม [4] : "เปลาพี่เคาเปน..แตวแหวว"
163. dul [171] : "ฝนเอวอนครับ"
164. POOH BEAR [28] : "ไมรูอะดิ เพิ่งจะรูเนี่ยแหละ"
165. พริม [4] : "ฮา ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ"
166. พิมจา [64] : "คิดถึงเหมือนกันจา แลวเลนตอนกลางวันไดปา ว 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 กลับดีกวาคิดถึงลูกอะ"
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172. o ROY o O-> [49] : "เดี๋ยว ๆ ๆ ขอเคลียร พี่ ROY เปน ผู ชาย"
173. POOH BEAR [28] : "เออ กลับบานดีกวา"
174. พิมจา [64] : "ไร พี่แซว ยังซาบซึง้ บุญคุณอยูเหรอ"
175. น้ําฝน [229] : "ก็เปนบางวันนะจา พิมจา แตสว นใหญจะเปนตอนเย็นนะจะ"
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] : "พี่พริมเนี่ยนะ มีลูก"
181. dul [171] : "งั้นน้ําฝนเเนะนําตัวหนอยซิครับ"
182. POOH BEAR [228] : "กลับบานแลวนะ อยาลืมสงเมลลืมาหานะ พี่ๆทั้งสอง"
183. พิมจา [64] : "อาว กอพี่แซวบอกวาขอบคุณอะ 2 รอบแลวนา"
184. o ROY o O-> [49] : "สงสัย จา ลูก หมา"
185. น้ําฝน [229] : "ก็ทํางานอยูด ินแดงนะจะ ดุล "
186. พริม [4] : "อาว..นองมีลูกไมไดเหรอจะ"
187. o ROY o O-> [49] : "บาบบาย"
188. พี่แซว......... [153] : "อื้ม-------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 นี้ มี นัด ลูกคา"
201. พริม [4] : "บายบาย ..โชคดี แลวคุยกันใหมเดอ"
202. POOH BEAR [28] : "พี่roy อยาลืมเมลลืมาหานะ จะกลับบานแลว"
203. dul [171] : "เกี่ยวกับรัยครับ"
204. พิมจา [64] : "ใชจา ตอนกอน 9 โมง เที่ยง แลวกอเย็นเลิกงานนะ ฝนละ"
205. o ROY o O-> [49] : "บาย บาย พู"
206. น้ําฝน [229] : "พิม ตอนนี้อยูที่ไหนจะ แลวทานไรยัง"
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207. พริม [4] : "roy เฮาจะกลับแลวละ ..มารับหนอยสิ"
208. POOH BEAR [28] : "พี่roy ตอบหนอยดิ"
209. o ROY o O-> [49] : "ที่ไหน 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] : "อยูที่ทํางานจา ยังเลยอะ ชักหิวแลวสิ"
214. วีวา [66] : "หวัดดีคะ"
215. POOH BEAR [228] : "โอเคไมตองตอบแลว กลับบานแลว บายบายนะพี่ๆทั้งสอง ขอบใจทีค่ ยุ ดวย"
216. dul [171] : "พิมบอกใหหยุดงัยครับกวนผมผมกําลังสอบสวนอยูนะ"
217. POOH BEAR [28] : "เบื่อ"
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] : "ไมรูเจาไผจาเขามาอีกปาวเนี่ย"
223. พริม [4] : "roy พูเคาขี้เบื่อเนอะ ..เราวาเคาเบื่อเธออะ"
224. o ROY o O-> [49] : "พริม ไปแลว เหรอ"
225. mangmosssss O-> [107] : "พิมเดีย๋ วผึ้งคงเขามานะบาย"
226. น้ําฝน [229] : "เอ เราทําผิดไรหวา ดุลถึงจะสอบสวนเราอะ"
227. mangmosssss O-> [107] : " (เฉย)"
228. ฟาง +O [131] : "หวัดดีจา วีวา ☺"
229. พิมจา [64] : "อารัย ดุล เราคุยกับเพื่อนเรานะ ไมไดเหรอเนีย่ "
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 มีการสงตัวแทนมาบอกกอนตัวจามาอีกนะ"
234. พริม [4] : "ยังจะ ..จริง ๆ ติดใจนะ อยากคุยตอ แตเดีย๋ วค่ําอะ"
235. น้ําฝน [229] : "ก็คุย ทั้ง พิม ทั้งดุลไมไดเหยอ"
236. วีวา [66] : "ฟางเรียนหรือทํางาน "
237. พิมจา [64] : "ผึ้งงงงงงงง แอบคุยคิวววววว จาฟองพีต่ างงงงงงงงง"
238. o ROY o O-> [49] : "บานอยู แถวไหน เหรอ"
239. dul [171] : "ไมผิดรัยหรอกครับอยากจะรูจกั ครับ"
240. o ROY o O-> [49] : "ถึง ตอง กลัว ค่าํ นะ"
241. พริม [4] : "ไวพรุงนี้คุยกันใหมนะ ..คุณเลนตอนกี่โมงละ"
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242. ฟาง +O [131] : "วีวา วีวา วีวา วีวา "
243. น้ําฝน [229] : "ผึ้ง เขามาแลวหรือ พิมจาาาาาาาาาา "
244. ฟาง +O [131] : "เรียนจา"
245. พิมจา [64] : "งั้นกอเชิญคุยไปเลย อีตาดุล"
246. พริม [4] : "อยูบนดิน.............แปววววววววววว"
247. วีวา [66] : "ฟางเปนอะไรไป เรียกชื่อเราใหญเลย"
248. พิมจา [64] : "ผึ้งจาาาาาาาาาาา มายังหวา"
249. พริม [4] : "กอเรามันคนจนนะ..ตองขึ้นรถเมล ไมมีรถเหมือนคุณหรอก"
250. วีวา [66] : "เราทั้งเรียนและทํางาน เหนื่อยจัง"
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] : "ทํางานทีไ่ หนละจะ"
257. วีวา [66] : "ฟาง ตอนนี้เราอยูที่ทํางานแลวฟางหละ"
258. พิมจา [64] : "เรานะ กอคุยกับฝนหรอกนะ แตไมอยากขัดคอคนอะ เบื่อ"
259. dul [171] : "ฝนเราถามจริงนะคุณมีแฟนยังครับ"
260. พริม [4] : "ตกลงพรุงนีเ้ ลนกี่โมงละ..รึเบื่อเรา"
261. พี่แซว......... [153] : "สวัสดีครับฟางเลนที่ไหนครับเนี่ย"
262. o ROY o O-> [49] : "ใครราย ไมใช roy หรอก เรา ดี จะตาย"
263. วีวา [66] : "แถว ๆ สีลม"
264. dul [171] : "เบื่อรัยยะ"
265. พิมจา [64] : "เดี๋ยวเรารอคุยกับผึ้งกอได ถาผึ้งไมมาเดี๋ยวเรากอกลับแลวละ"
266. o ROY o O-> [49] : "ตกลงจาใหไปรับรึปลาว"
267. ฟาง +O [131] : "เราอยูทาํ งานเหมือนกัน"
268. วีวา [66] : "ฟางเรียนคณะอะไร "
269. น้ําฝน [229] : "I just logged on .... สวัสดีจา"
270. พริม [4] : "มาจิ...........เราจะรอนะ หลัง seven ปดนะ"
271. ฟาง +O [131] : "ทํางานอะไรคะ"
272. น้ําฝน [229] : "เราก็ตอบจริง ยังไมมีอะจิ"
273. o ROY o O-> [49] : "พรุง นี้เหรอ 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] : "เดี๋ยวเราขอไปดื่มน้ําแปบนึงนะ อยาพึง่ ไปไหนละวีวา"
281. วีวา [66] : "ฟางอยูคณะอะไร"
282. พริม [4] : "ทําไมกลัวไมสวยเหรอ..เลยไมเอา"
283. น้ําฝน [229] : "พิมจาาาาาาาาาาาา ไปไหนแลว "
284. o ROY o O-> [49] : "มาเลย....พริม...มีเลขาแถวนี้อีกคนดวย"
285. พี่แซว......... [153] : "วา.......... (yuck)...รอ........"
286. วีวา [66] : "ฟาง กลับมาหรือยัง"
287. พิมจา [64] : "อยูนี่จาาาาาาาาา คุยไปเถอะ รอผึ้งอะ สงสัยไมมาแลวมั๊ง"
288. น้ําฝน [229] : "ไมเจอกันตัง้ นาน คิดถึงนาาาาาาาา "
289. พริม [4] : "I just logged on .... สวัสดีจา"
290. o ROY o O-> [49] : "เราไมเอา เลขาสวยหรอก แค พอดู ดี หนอย แลว ที่สําคัญ ภาษาอังกฤษ ตอง เฉียบ"
291. dul [171] : "ไมหรอกครับพึ่งจะใจกลาวันนี้เเละไมเชื่อถามพิมดูไดครับ"
292. วีวา [66] : "ฟาง เรามีเวลาอีกไมมากเพราะตองรีบไปเรียนคะ"
293. น้ําฝน [229] : "แตเพื่อน เราชวนกลับแลวละ ฝนทําทาจะตกอะ"
294. พริม [4] : "เห็นแลว/งั้นเราคงไมมีบุญหรอก ภาษาอังกฤษเราออนแออะ"
295. น้ําฝน [229] : "แตวันนี้ตองกลับแลวนี่ ดุล"
296. วีวา [66] : "ฟาง มาหรือยัง"
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] : "ตกลงไวคยุ กันวันหลังนะจะกลับจริง ๆ แลวละ ...หิวขาวอะ"
301. พิมจา [64] : "ของเราฟายังใสอยูเลย"
302. น้ําฝน [229] : "พิมจา ถาผึง้ เขาฝากบอกดวยนา วาคิดถึงแลววันหลังจะมาใหม อยูด ินแดงจา "
303. พี่แซว......... [153] : "หวัดดีจะวีวา"
304. o ROY o O-> [49] : "จะ .... เราจาทํางานตอ ละ"
305. พริม [4] : "คงหาไมไดหรอก..เพราะที่รูจักกอมีงานกันหมดแลว..แตจะดูใหนะ"
306. พิมจา [64] : "จา ฝนจา บอกใหพรุงนี้แลวกันนะ วันนี้คงไมมาแลวละ"
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...............เพื่อน"
310. วีวา [66] : "ฟาง ฟาง"
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311. o ROY o O-> [49] : "ดี ครับ.....เพื่อน กอได"
312. น้ําฝน [229] : "งั้นเรากลับกันเหอะ พิมจาาาาา "
313. พิมจา [64] : "I just logged on .... สวัสดีจา"
314. พิมจา [64] : "จา ฝนจา บายจา พรุงนี้เจอกันนะ"
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 พี่แซว"
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] : "หวัดดีครัยนุช"
336. น้ําฝน [229] : "I just logged on .... สวัสดีจา"
337. dul [171] : "นี่ขนาดแกเเลวนะนี่"
338. อมยิ้มหลากสี [12] : "I just logged on .... สวัสดีจา"
339. nop [148] : "I just logged on .... สวัสดีจา"
340. น้ําฝน [229] : "กลับมาเอาเบอร ดุลวาใครแกอะ "
341. พี่แซว......... [153] : "นุชเลที่ไหนเหรอครับ"
342. อมยิ้มหลากสี [12] : "วุๆๆๆๆๆๆๆๆๆครายแจกเบอร"
343. วีวา [66] : "ฟาง เราตองรีบไปเรียนกอนนะ แลวเจอกันใหม"
344. .อิอ.ิ [48] : "I just logged on .... สวัสดีจา"
345. dul [171] : "ตายละหวางานนี้"
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346. dul [171] : "ตายละหวางานนี้"
347. ลูกเปดขี้เหร O-> [56] : "I just logged on .... สวัสดีจา "
348. วีวา [66] : "หวัดดี และยินดีที่ไดรูจักฟาง"
349. .อิอ.ิ [48] : "(haha)"
350. อมยิ้มหลากสี [12] : "แจกอีกแลวเหรอเบื่อเจงๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเลย"
351. พิมจา [64] : "พี่แงะ"
352. ฟาง +O [131] : "พักดื่มน้ําแปบนีงเพื่อนหายไปแลว จะคุยกะใครละทีเนี๊ยะ ""
353. nop [148] : "ดีครับนุช"
354. วีวา [66] : "บาย...................."
355. พิมจา [64] : "ดีจา อมยิ้ม"
356. น้ําฝน [229] : "เอามาเร็ว ๆ ดวย ดุล ฝนจะตกแลว"
357. อมยิ้มหลากสี [12] : "แอบดูอยูนานแสนนาน อิอิๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ☺ "
358. พิมจา [64] : "กะลังจาไปเลยอะ"
359. nop [148] : "เลนที่ไหนครับ"
360. dul [171] : "01-3636073"
361. อมยิ้มหลากสี [12] : "ดีจา พิมมมมมมมม"
362. dul [171] : "01-3636073"
363. dul [171] : "01-3636073"
364. วีวา [66] : "ฟาง ยังอยูที่จะคุยไดอีก 2-3 คํา"
365. น้ําฝน [229] : "โห 01 มันแพงอะ"
366. .อิอ.ิ [48] : "สวัสดีจะ น้ําฝน และ พิมจาาาา"
367. พิมจา [64] : "พี่แงะ ไมใชพี่แงะเหรอเนีย่ "
368. อมยิ้มหลากสี [12] : "เดี๋ยวคืนนี้ถา วางจาโทรปายหานะพิม"
369. ปลา [11] : "I just logged on .... สวัสดีจา "
370. ฟาง +O [131] : "ใครวางบางจะ "
371. dul [171] : "มาไดงยั ยะหลอน/อมยิ้มจายกโทษนะจะ"
372. วีวา [66] : "ฟาง อยูหรือเปลาหรือวาเตรียมเล็งเพื่อนใหมอยู"
373. อี๊ด [41] : "I just logged on .... สวัสดีจา"
374. อมยิ้มหลากสี [12] : "ฝนๆๆๆๆๆๆๆๆอยาปายเชื่อนาเบอรมั่วนะ"
375. .อิอ.ิ [48] : "คิดถึงจัง จุบบบบบบบ"
376. น้ําฝน [229] : "หวัดดีคะ อิอิ ใครอะ "
377. พิมจา [64] : "จา อมยิ้มจา สัญญาแลวหามหลับนะ อิอ"ิ
378. อมยิ้มหลากสี [12] : "ดุลเปนครายเราไมรูจัก (เฉย)"
379. พิมจา [64] : "พี่แงะ ใชปาวววววววววววววว"
380. ฟาง +O [131] : "อาวเรานึกวาวีวา ไปเรียนแลว"
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381. .อิอ.ิ [48] : "ไมใชหรอกมั่ง พิมจา"
382. dul [171] : "งั้น 2266250ครับฝนคราบบบ"
383. พิมจา [64] : "พี่แงะๆๆๆๆๆๆๆ"
384. ฟาง +O [131] : "เรียนที่ไหนจะ"
385. o ROY o O-> [49] : "หวัดดี วีวา คุยดวยคนไดมั๊ย ครับ"
386. น้ําฝน [229] : "สงสัยฝนจะไมไดโทร อะ มันแพง โทรไมไดทั้งที่ทํางานและที่บาน"
387. อมยิ้มหลากสี [12] : "ไมลืมจาพิมจาาาาาาาาาา"
388. พี่แซว......... [153] : "(e-dee)"
389. วีวา [66] : "ก็อยากคุยตออีก 2-3 คําแหละ นาน ๆ ไดคยุ ที"
390. พิมจา [64] : "แลวครายละ ใชสิ ไมใชแนเหรอ"
391. อมยิ้มหลากสี [12] : "! I just logged off ... บายบาย!"
392. ลูกเปดขี้เหร O-> [56] : "หวัดดีทุกคน ☺"
393. dul [171] : "โะอมยิ้มจาอภัยพี่เถอะจะนะนานะ"
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] : "อมยิ้มนี่ไมใชผึ้งหรือจะ"
400. พิมจา [64] : "อาว อมยิ้ม ไปแลวเหรอ"
401. .อิอ.ิ [48] : "อิอิ ขี้เหร"
402. ปลา [11] : "สวัสดี ☺"
403. น้ําฝน [229] : "พี่เงาะ จริงปะ "
404. พิมจา [64] : "พี่แงะ แนหรือไมแน"
405. พี่แซว......... [153] : "(e_dee)l;ylfu8iy[x]k"
406. พี่แซว......... [153] : "สวัสดีครับปลา"
407. dul [171] : "เบอรที่ทํางานครับฝน 226-6250ครับที่บานไมมีโทรศัพท"
408. dul [171] : "เบอรที่ทํางานครับฝน 226-6250ครับที่บานไมมีโทรศัพท"
409. วีวา [66] : "เปนเลขาคงจะสวยไปหมด แบบวาความสวยไปหมด"
410. ฟาง +O [131] : "ทํางานแถวสีลมเหรอ"
411. พิมจา [64] : "ไมรุอะ เดาเอาอะ ใชปา วเนี่ย"
412. .อิอ.ิ [48] : "ไมแนจะ พิมจา พี่เองและ สบายดีนะ พิมจา กับ น้ําฝนนะ"
413. ลูกเปดขี้เหร O-> [56] : "รากรักทุกๆทัง้ หมดเลย ☺"
414. น้ําฝน [229] : "ดุล แลวขอสายใครละคะ"
415. น้ําฝน [229] : "สบายดีคะ พี่เงาะ "
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416. ปลา [11] : "สวัสดีคะพี่แซว ...เลนรูปอยูเหรอ"
417. พิมจา [64] : "พี่เองแหละ ชื่อาราย บอกมานะ"
418. พี่แซว......... [153] : "ครับ-ปลา----------เลนที่ไหนครับ"
419. พิมจา [64] : "ไมคอยบายเลยอะ จน จน จน"
420. .อิอ.ิ [48] : "แคนี้ กอนนะจะ พิมจา น้ําฝน พี่ไปละ 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] : "ถาโทรไปตอนนี้ อยูไมคะ"
426. ปลา [11] : "เลนอยูบาน... กะลังเบื่อๆ"
427. .อิอ.ิ [48] : "ฝาก บอก ทุกคนดวยนะ วา พี่ ชาลี ยังไมไดลืม คิดถึง นองๆๆเสมอจาาา ไปละนะ"
428. น้ําฝน [229] : "วา พี่เงาะกลับซะและ 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] : "พี่แงะจิงๆดวย บายจา พี่แงะ คิดถึงพี่พิมบางนา อิอิ"
434. พี่แซว......... [153] : "ปลามีแฟนยังครับพี่แซวขอจีบนองปลาไดมั๊ยครับ"
435. น้ําฝน [229] : "งั้นเดีย๋ วรอรับสานดวยนะคะ"
436. พี่แซว......... [153] : "เบื่อเรื่องอะไรเหรอครับนองปลา"
437. พิมจา [64] : "ฝนจา งั้นเคากลับกอนนะ บายจา"
438. dul [171] : "โอเลจาๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ"
439. ปลา [11] : "พี่แซวอยูที่ทํางานเหรอ"
440. โอเลรสเลมอน [12] : "(งอน) "
441. พี่แซว......... [153] : "เบื่อมากๆก็คุยกับแซวไดนะครับ"
442. น้ําฝน [229] : "คราวนี้ไปจริง 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] : "พี่แซวอยุที่บานครับ----นองปลา--"
447. พิมจา [64] : "บายจา อม...."
448. พิมจา [64] : "! I just logged off ... บายบาย!"
449. พี่แซว......... [153] : "นองปลาอายุเทาไหรแลวละครับเนีย่ -"
450. ปลา [11] : "อานหนังสือมากๆ มันเ"

243
451. โอเลรสเลมอน [12] : "ครายเห็นพี่พูบา งงงงงงงงไมเจอเยยงะ"
452. dul [171] : "อยางอนซิคนดีนะ"
453. ปลา [11] : "ก็กะลังคุยอยูเ นี่ยงัย"
454. พี่แซว......... [153] : "อานหนังสือสอบเหรอครับ---เรียนมหาลัยแลวเหรอครับ-อานเขาไปเถอะเหนื่อยก็พักเพื่ออนาคตตัวเองนะครับ"
455. โอเลรสเลมอน [12] : "......................แอบมาดู.............................."
456. โอเลรสเลมอน [12] : "@^_^@................ครอกฟ................"
457. ฟาง +O [131] : "หวัดดีใครวาง"
458. ปลา [11] : "อึ๋ยย .... สอนเปนชุดเลย"
459. ปลา [11] : "ถามจริงๆ พี่แซวทํางานแลวเหรอ"
460. โอเลรสเลมอน [12] : "ครายแจกเบอรกค็ อยรับโทรสับสาวๆเหอนะ"
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] : "งั้นเรอะแลวปลาเรียนปอะไรแลวละครับเนี่ย"
466. พี่แซว......... [153] : "พี่แซวทํางานแลวครับนองปลา"
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 พี่แซว"
471. ฟาง +O [131] : "เจ็บทั้งสองฝายจะใหทาํ อยางไร"
472. พี่แซว......... [153] : "ถามไดเลยครับนองปลา-----อิอิอิ--จะถามไรหวาตื่นเตนๆ"
473. SAKI [167] : "หวัดดีคะ "
474. ฟาง +O [131] : "เปนเพราะฉันรึเปลาที่ทําเธอใหเสียใจ"
475. ปลา [11] : "เวลาเราทําใหใครเคาโกรธเนี่ย ... จะไปงอยังไงดี ไมใหเสียฟอรมงะ"
476. พี่แซว......... [153] : "ออ............ไมตองมีฟอรมหรอกครับนองปลาถายังอยากมีฟอรมอยุก็อยาไปงอเลยแหะแหะแหะ"
477. SAKI [167] : "ใครวางคุถยกะพี่ผึ้งมางปาว"
478. เจ [216] : "I just logged on .... สวัสดีจา "
479. ฟาง +O [131] : "เตรียมทําใจไวคงเจ็บแตคงทําไมได เมื่อเธอเดินจากไปไปตามทางของเธอ"
480. SAKI [167] : "เจหวัดดี"
481. พานทองแท [179] : "I just logged on .... สวัสดีจา"
482. เจ [216] : "ใครวางคุยดวยคนซิ"
483. พานทองแท [179] : "สวัสดี ครับ "
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484. SAKI [167] : "เจหวัดดี"
485. เจ [216] : "หวัดดี saki"
486. เจ [216] : "อยูที่ไหน"
487. SAKI [167] : "หวัดดีวางปาว"
488. ปลา [11] : "แหม ... เปนความเห็นสุดทายปาวคะเนีย่ "
489. SAKI [167] : "รานคะ"
490. เจ [216] : "รานที่ไหนเหรอ"
491. พี่แซว......... [153] : "นั่นแหละครับนองปลานองปลาครับพีแ่ ซวตองขอตัวกอนนะครับเน็ตจะตัดแลวครับ"
492. ปลา [11] : "แตเราตองใหเคาติวใหนี่นาพี"่
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] : "หวัดดี ตานี"
498. เจ [216] : "กทม เหรอ"
499. เหมือนสวย [44] : "I just logged on .... สวัสดีจา "
500. ตานี [133] : "สวัสดีจา ทุกๆๆๆๆๆๆๆๆๆคน เอิ๊กๆๆๆๆๆ"
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"
508. ตานี [133] : "เทสสสสสสสสสสสส........1........."
509. เจ [216] : "แลวเรียนไหนครับ"
510. SAKI [167] : "สมุทรพิทยาคม"
511. แตงโม [203] : "ไมมีใครคุยกับเราเลย ""
512. ปลา [11] : "! I just logged off ... บายบาย!"
513. ขาวหอม [203] : "I just logged on .... สวัสดีจา"
514.เจ [216] : "ชั้นไหนแลวละ"
515. ขาวหอม [203] : "หวัดดีคะ เจ"
516. แตงโม [203] : "ดีคะพี่แซว"
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] : "เรียนที่ไหนคะ"
527. เจ [216] : "อื่ม"
528. เจ [216] : "อื่ม"
529. เจ [216] : "อื่ม"
530. เหมือนสวย [44] : "เหย หายไปไหน "
531. ตานี [133] : "เหมือนสวย สวัสดีจา นองไหนอะมีนองหลายคนจา เอิก๊ ๆๆๆ // ปลาเค็มจาาาาาาา
จุบบบบบบบบบบจา คะนาหมดหรือจะวันนี้อะ อิอิอ"ิ
532. เจ [216] : "เรียนที่สุรศักร"
533. เหมือนสวย [192] : "นองบานนา งัย ดด "
534. เจ [216] : "ถามทําไมจะมาหาเหรอ"
535. SAKI [167] : "แถวไหน"
536. เหมือนสวย [192] : "โด "
537. ตานี [133] : "ปลาเค็ม วันนี้เราจะทําไรกันดีอะ 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] : "หมดแลวอะจิ........."
543. SAKI [167] : "ออ"
544. ตานี [133] : "จา จําไดแลว นองนางอะ อาทิตยกอนวาจะไป เบี้ยวนี่ อิอิอิอ"ิ
545. ขาวหอม [203] : "หวัดดีคะ เจ"
546. ยายวรนาจ [203] : "I just logged on .... สวัสดีจา"
547. SAKI [167] : "นางมารหวัดดีจาํ เราไดปา ว"
548. ขาวหอม [203] : "หวัดดีคะ ตานี"
549. เหมือนสวย [44] : "แหม กอมีธุระ ดวนอะจี นัดใหมดิ จาไป นะนา "
550. ตานี [133] : "โปกๆๆๆๆๆๆๆๆๆจา นูไผ เอิ๊กๆๆๆ คอยยังชัว่ มีเหยื่อมา อิอิอิ"
551. เหมือนสวย [44] : "นางมารไผเหรอ ...... ไผแกเลนที่ไหนนี่ บาน รึ ราน "
552. ปลาเค็ม [165] : "มารนอย.............หวัดดีอะ จุบๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ"
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553. ขาวหอม [203] : "หวัดดีคะ ตานี☺ "
554. ตานี [133] : "ดีจา ขาวหอม // เหมือนสวย เคานัดครัง้ เดียวแลวกลัว เรากันอะ อิอิอ"ิ
555. SAKI [167] : "นูไผชื่อไรอาะ"
556. ตานี [133] : "ปลาเค็ม กลิน่ ตุๆๆอะนะ เอิ๊กๆๆๆๆๆ อาบน้าํ ยังเนี่ย"
557. ขาวหอม [203] : "นากลัวขนาดนั้นเชียวหรือตานี"
558. ปลาเค็ม [165] : "อิอิ........หอมออก ไปหมด"
559. เหมือนสวย [192] : "อายไผ ...... หายไปไหนหา(mad) "
560. ตานี [133] : "ขาวหอม จา กอยังสงสัยตัวเองเหมือนกันอะ แตมันจริงๆๆนะ อิอิอ"ิ
561. เจ [216] : "ไปดีกวาเปลี่ยนคนุคยและ"
562. ขาวหอม [203] : "หวัดดีคะ ปลาเค็ม"
563. ตานี [133] : "สงสัยนูไผจะเขาไมไดอะ ใครไปแปะยันตไวปะ "
564. ปลาเค็ม [165] : "หวัดดี.......ขาวหอม"
565. ขาวหอม [203] : "หวัดดีเจ"
566. ขาวหอม [203] : "เลนนานยังคะ"
567. เจ [216] : "หวัดดี เลน10 นาทีเอง"
568. ปลาเค็ม [165] : "ถามใครอะ...........ขาวหอม"
569. ขาวหอม [203] : "ปลาเค็ม เค็มจริงเปลา"
570. ตานี [133] : "อยูกันหรือปะเนี่ย ปลอยใหเราโมคนเดียว เดีย๋ วงอนวุย เอิก๊ ๆๆๆๆ"
571. ขาวหอม [203] : "คุยกับขาวหอมไหมเจ"
572. เจ [216] : "ขามหอมอะไร มาลิหรือเปลา"
573. เจ [216] : ""
574. ขาวหอม [203] : "วาไงคะเจ"
575. ปลาเค็ม [165] : "เกลือ......ยังเรียกพี่อิอ"ิ
576. ขาวหอม [203] : "หอมมะลิจา"
577. เจ [216] : "เลนอยูที่ไหนอะ"
578. ปลาเค็ม [165] : "ตี้........สบายดีอะปาว"
579. ชบา [99] : "I just logged on .... สวัสดีจา "
580. ขาวหอม [203] : "เกลือ..เรียกพี่ 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] : "คุนๆจังเลย"
587. ขาวหอม [203] : "หวัดดีชบา ☺"
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588. เจ [216] : "อะไรหวา งง"
589. ปลาเค็ม [165] : "ตี้...แอบเคาทําไม อิอ"ิ
590. ตาโต [215] : "I just logged on .... สวัสดีจา"
591. ขาวหอม [203] : "เจไปไหนแลวอะ"
592. NUT [41] : "I just logged on .... สวัสดีจา "
593. ขาวหอม [203] : "หวัดดีตาโต☺ "
594. เจ [216] : "ฮา ๆๆ อยูนฮ ับ"
595. NUT [41] : "เหมือนสวย สวยจริงหรือเปลา"
596. ปลาเค็ม [165] : "ตี้.....ยูฮๆู ๆๆๆๆ"
597. ตาโต [215] : "หวัดดีทุกคน"
598. ขาวหอม [203] : "นึกวาไปแลวนะเจ"
599. เจ [216] : "โหใจคอจะคุยใหหมดทุกคนเลยเหรอจธ"
600. ปลาเค็ม [165] : "วา....ตี้ทิ้งเคาอะ แงแงแงแง ไปกอนดีกา อิอิ"
601. เหมือนสวย [192] : " ☺"
602. ขาวหอม [203] : "เจวาใครอะ"
603. ปลาเค็ม [165] : "ขอแอบไปตั้งหลักกอน อิอ"ิ
604. ปลาเค็ม [165] : "! I just logged off ... บายบาย!"
605. ตาโต [215] : "เราชอบมากเลยเหมือนสวย ใครถีบวะ"
606. เจ [216] : "ไมไดวาชมวาพิมพิ์เกงจัง"
607. ฝน +O [21] : "I just logged on .... สวัสดีจา"
608. ฝน +O [21] : "หวัดดีคะทุกคน☺ "
609. ตาโต [215] : "มัยชาหยัง่ งีล้ ะ เหมือนสวย"
610. มารเฒา [92] : "I just logged on .... สวัสดีจา "
611. เจ [216] : "อยาโกรธเราเลย พระเจาชวย"
612. เหมือนสวย [192] : "Do you remember me??????? "
613. มารเฒา [92] : "หวาดดีขา วหอมมมหอมมมม ทานตาโต....โต"
614. ขาวหอม [203] : "นอยใจเจวาเรา (งอน)"
615. มารเฒา [92] : "หวาดดีเจจุบ ๆ ๆ ๆ ๆ คิก ๆ ๆ ๆ ๆ"
616. เหมือนสวย [192] : "พี่ตางขาาาาาาา ....... ตอไปนี้เรียกเราวา สวยนะ 555 "
617. เจ [216] : "เปลานะ ใครบอก ใครวาเดี๋ยวเราไปเตะให"
618. มารเฒา [92] : "อาว...เหยอ มายอาวเจจุบแยวเหยอ หุหุหุ แหม...ชื่อเนี้ยนารากกกก 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] : "คิดตึง๋ มาก 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] : "มานีเ่ รว ขอจุบที อิอิ"
628. มารเฒา [92] : "วุย...... เอาก็เอา เจสวยก็เจสวย แยวยางมายกาบบานอีกเหยอ เจ"
629. ขาวหอม [203] : "หรอคะเจ งั้นนุชขอโทษนะ ☺"
630. มารเฒา [92] : "หุหุหุ จวบบบบบบซือเจกอ งนะจาาาา แผลบ ๆ ๆ ๆเลียดวยแหละ กากกกกกกกกก"
631. ตาโต [215] : "หายสิ ทํางานหนักหยั่งกะควายแลวนะ"
632. เจ [216] : "ชอนุชเหรอ ชอนารักจังนะ"
633. มารเฒา [92] : "อาว....ตกลงซือเจถูกครายใสคราดไปไถนาอะ ซือเจ ฮือ ฮือ ฮือ นาฉงฉานนนนน"
634. มารเฒา [92] : "เจสวย เลนสองหองอะ หุหุหุ ตอบหองเนีย้ มางจิ"
635. ขาวหอม [203] : "ขอบคุณคะเจ☺ "
636. เจ [216] : "แลวเรียนไหนครับ"
637. เหมือนสวย [192] : "ยังอะ มายรูจารีบกลับไปทามมายอะ "
638. ตาโต [215] : "มิเปงไร เยก็ลาย เราพาทานไปฉีดยากังบามาเลี้ยว"
639. มารเฒา [92] : "อาว ๆ ๆ ๆ หนายวาแควนรออยูงายเจสวย"
640. ขาวหอม [203] : "เลนนานแลวไปกอนนะเจ"
641. เหมือนจะหลอ [114] : "I just logged on .... สวัสดีจา"
642. ขาวหอม [203] : "! I just logged off ... บายบาย!"
643. เหมือนสวย [44] : "วันนี้มายรอ ... "
644. มารเฒา [92] : "วุย....ครายอะ มาแซวเจสวยอะ กากกกกกกกกกก"
645. เจ [216] : "ไปไหนอะ"
646. เหมือนสวย [44] : "กากกกก ครายอะ ตอนชื่อเดิม กอมี หนุมบานอก ไรกอไมรูวุย นี่มาอีกและ "
647. เหมือนจะหลอ [114] : "สวัสดีครับ ตางดาว สบายดีนะ"
648. มารเฒา [92] : "ซือเจแยวทานอะ มี e ปะหละเผื่อซือเจหายปายอีกจาไดติดตอกานไดอะ คิกๆ ๆ ๆ"
649. ตาโต [215] : "มารเฒา นองๆไปไหนละ "
650. มารเฒา [92] : "555555 หวาดดี ปะปา yong ใชปะจะ จุบ ๆ ๆ ๆๆ "
651. ตาตี๋ [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. ตาตี๋ [171] : "หวัดดีจา"
655. เหมือนจะหลอ [114] : "55555555จุบ ผิดคนหามเอาคืนนะ ตางดาว อิอ"ิ
656. มารเฒา [92] : "หวาดดี ตาตี"๋
657. เหมือนสวย [44] : "ออ ตาพี่ยง เหรอ ..... นองฯ เองคา "
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658. มารเฒา [92] : "อาว....แยวครายอะ เหมือนหลอมายชายปะปา yong เหยอ ฮือ ฮือ ฮือ"
659. เจ [216] : "ฮือ ๆขาวสวยไปแลว แลวเราจะคุยกลับใคร"
660. ตาโต [215] : "คิดถึงมารเฒากะนองๆมากเลย แตวันนีม้ ี party (fight บังคับ) ไมอยากไปเลย"
661. ตาตี๋ [171] : "หวัดดีมารเฒา"
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. ตาตี๋ [171] : "แลวมารเฒาหละ"
667. มารเฒา [92] : "เจสวย เราหนาแตกแยวหละ หุหุหุ มายชายปะปา yong อะ "
668. เหมือนสวย [192] : "mail เราเหรอ พี่ตา "
669. ตาโต [215] : "เมื่อไหรมงั จามาเลา "
670. มารเฒา [92] : "วางงานอะ ตาตี"๋
671. มารเฒา [92] : "เปา จะ เจสวย "
672. ตาโต [215] : "ฉม ทักไปทั่ว มารเฒา"
673. มารเฒา [92] : "ซือเจ บอก e-mail ซือเจมากอง"
674. มารเฒา [92] : "ฉะบายดี ลุงชาลีปะ "
675. ตาตี๋ [171] : "เราพี่นองกันไมใชหรอตาโต"
676. ตาตี๋ [171] : "เราพี่นองกันไมใชหรอตาโต"
677. มารเฒา [92] : "กากกกก ซือเจ เจอคูปรับแหง ๆ กากกกกกกกก"
678. ตาโต [215] : "ตองเลนตัวกองมัย้ ละ"
679. มารเฒา [92] : "ซือเจ มี e ปะ"
680. เหมือนจะหลอ [114] : "ตางดาว นึก ดีๆๆสิ แลวจะ รูวา ผม คือใคร คิกๆๆ"
681. ตาตี๋ [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] : "พี่ตาง ... ถามครายหา "
686. ตาโต [215] : "ชายๆๆ ตาโตกะตาตี"๋
687. เหมือนสวย [192] : "ออ ถาม ตาโต "
688. มารเฒา [92] : "สีแบบเนี้ยอะ มีปะปา yong ใชคนเดียวแหละ หุหุหุ แตใชลุงชาลีแน ๆ นะ"
689. มะแงว [203] : "สิ่งดีดี จะไมมีวันจาง และยังคงเหมือนเกา..."
690. ตาตี๋ [171] : "ตาโตเรียนหรือทํางาน"
691. มารเฒา [92] : "ถามซือเจ ตาโต จาาาา เจจุบ"
692. มารเฒา [92] : "ลุงชาลีจิง ๆ ปะ เดี๋ยวดู domain กองละกาน"
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693. เหมือนจะหลอ [114] : "อุอุ เรา หายไปนานเลยสินะ ตางดาว ถึง จําสี ผมไมไดนะ"
694. มารเฒา [92] : "หวาดดีมะแงว"
695. มะแงว [203] : "หากวันใด วันที่ไมมีเรา..อยากใหเธอไดยอมรับ.."
696. ตาโต [215] : "อะ เอาไป แกเลี้ยว ขีเ้ กียจเลงตัววอย rsfriendship@hotmail.com"
697. มารเฒา [92] : "มายดายจิง ๆ อะ แตกองลุงไปอะ ใชสีแสบสันนี่นา หุหุหุ ตอนนี้เวปจิ๊ดจิ๋ว ก็เขาพันทิพมาย
ดายแยวนี่นา กากกกกกกกก"
698. มะแงว [203] : "การเจอกัน ตองมีวันจาก ความรักมีเสนทางของมัน"
699. เหมือนจะหลอ [114] : "เขา ที่ เลนสี ไมไดแลวละ"
700. มะแงว [203] : "มีเรื่องราวที่เราเคยผาน ที่เราจะจํามันเก็บไว"
701. มารเฒา [92] : "แหม....ซือเจ ขอบจายยยยนะ จะ จวบบบบบบบบ"
702. เหมือนสวย [192] : "((((( (mad)บอกใหเรียก - - - ส ว ย - - - งัย โด ))) "
703. มะแงว [203] : "มารเฒาหวัดดี"
704. มารเฒา [92] : "แนนอนลุง เพราะมานชอบทําใหพันทิพเจงอะ หุหุหุ"
705. เหมือนจะหลอ [114] : "ไง แคนี้ กอนนะ ไปกอนละ ตางดาว บายๆๆๆๆ"
706. มารเฒา [92] : "วุย....ก็นึกถึงแตเจจุบนี่นาาาา แหม....."
707. เหมือนจะหลอ [114] : "! I just logged off ... บายบาย!"
708. มารเฒา [92] : "มะแงวเรียนหรือทํางานจะ"
709. มารเฒา [92] : "อาว....บายยยลุงชาลี หุหุหุ โชคดีนา าาาาา"
710. ตาโต [215] : "มารเฒาจา "
711. มารเฒา [92] : "จาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา"
712. เหมือนสวย [44] : "ชาลี นี่ครายอะ พี่ตาง "
713. มารเฒา [92] : "เอะ....ซือเจวันนี้วันจันทรมัยมีงานเลี้ยงดวยเหยอ หุหุหุ"
714. มารเฒา [92] : "ลุงชาลีอะ เคาเลนหองเนี้ยนานแยวหละ อยูที่เดนมารคจะ เจฉวยยยยย"
715. ตาโต [215] : "ตองไปแลว คืนนี้ ถาวาง คิดถึงซือเจกอนนอนนะ"
716. มารเฒา [92] : "จะ ซือเจ จุบ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆๆ แผลบ ๆ ๆๆ ๆ เลียดวยแหละ กากกกกกกกก"
717. มะแงว [203] : "หากเธอคิดถึงฉัน ถึงแมไมไดเจอ ใหเธอรูฉันยังอยูไมไกล เมื่อไหรที่คดิ ถึงฉัน ใหรักแทน
ดวงตาฉันจะมาเจอเธอที่หัวใจ..."
718. มะแงว [203] : "! I just logged off ... บายบาย!"
719. มารเฒา [92] : "เจฉวย....ลุงชาลี เคาทํางานและอยูที่นั่นเยยนะ"
720. มารเฒา [92] : "วุย....มะแงว เพราะดีนาาาาาา วาง ๆ มาใหมนะจาาาาาาา"
721. เหมือนสวย [44] : "อาว แลวเคาใชชื่อไรมัง่ อะ ... หนูจะไดคุน "
722. ตาโต [215] : "เฮยอยาเลียมาก นําลายเลอะหมดแลววอย Byeeeeee everybody (เดาะฝรัง่ เล็กนอยเผื่อมี
แฟนฝรั่ง)"
723. เหมือนสวย [44] : "ีคา ดีขึ้นแยะ "
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 ทีหองเนี้ยดุชะมัด หุหุห"ุ
729. มารเฒา [92] : "เจฉวยยยยย ไปแยวเหยอ คิก ๆ ๆๆ"
730. เหมือนสวย [44] : "ยางพี่ ยังอยู office เลย เอาลูกกินขาวแลวเหรอเพ "
731. มารเฒา [92] : "ฮี่ ๆ ๆ ๆๆ เจฉวยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย"
732. มารเฒา [92] : "ออ....หม่ํา ๆ นานแยว เนีย่ อาบน้ําเสร็จแยว เดี๋ยวจะไปสอนการบานแยวแหละ เจ
ฉวยยยยยย"
733. เหมือนสวย [44] : "เหรอ แลวแมไปไหนอะ .... จาหาใหมปะ หนูวางนะ อิอิอ"
734. เหมือนสวย [192] : "หนูรักเด็ก อิอิ "
735. มารเฒา [92] : "อาซอ ยางมายกลับไปพันทิพซื้อของใหบริษทั อะจาาาาา"
736. มารเฒา [92] : "วุย....เจฉวยมีแควนแยวมายอาวววววววว"
737. มารเฒา [92] : "วุย....เจฉวยมีแควนแยวมายอาวววววววว"
738. เหมือนสวย [44] : "เหรอ .... แลวซอ ทํางานไรอะ "
739. มารเฒา [92] : "หุหุหุ นูอะรักเด็กตองประกวดนางสาวไทยอะ พี่ปุยรากกกกเด็กมากกกคาาาา กากกกก
กก"
740. มารเฒา [92] : "เปน pr อยูปูนเล็กจาาาา"
741. เหมือนสวย [192] : "ปูนเล็ก นี่ที่ไหน "
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] : "หวาดดีนหู ลิง วันนี้มาแยงปะปา yong เลนคอมไดแยวเหยอจาาาาา"
748. มารเฒา [92] : "บะบายยยย เจฉวยยยยย"
749. หงส [52] : "I just logged on .... สวัสดีจา "
750. ling [60] : "ปะปายังไมกลับคะ"
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] : "หนูก็วา อยางนัน้ คะ"
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] : "อยากคุยบางจัง "
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] : "เพิ่งเคยเห็นชื่อหลิงนะ เลนหองนี้นานแลวเหรอ"
765. หงส [52] : "หวัดดีเคโกะ"
766. เคโกะ +O [236] : "ไมมีไครอยากคุยดวยเลยหรือไง"
767. ling [60] : "นานแลวคะ"
768. เคโกะ +O [236] : "และแลวก็มจี นได 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] : "หวสสดีคบั ling"
777. เคโกะ +O [236] : "ก็ประมาณ13 23 13 14-46 คิดเอาเองนะ" "
778. ling [60] : "หวัดดีคะ"
779. หงส [52] : "OH MY GOD เคโกะ อายุเยอะจังนิ อิ อิ"
780. เจท O-> [91] : "หวาสดีคบั เคโกะ"
781. เคโกะ +O [236] : "ตอนนี้ไครๆก็ไมรัก"
782. เคโกะ +O [236] : "พิมพผิดจังเลยนะ เจท"
783. หงส [52] : "อกหักเหรอเคโกะ"
784. ling [60] : "พี่หงสเลนที่ไหนคะ"
785. เคโกะ +O [236] : "หงสก็เหมือนกัน ชื่อโบราณนะ"
786. เจท O-> [91] : "lingเจทคุยดวยไดเปลาคับ"
787. ling [60] : "ไดคะ"
788. หงส [52] : "เลนที่บานจา"
789. เจท O-> [91] : "ก็เราจากอนุบาลหมีนอยนานาชาตินิคาบ "
790. เคโกะ +O [236] : "หงส อายุเทาไร อยาบอกนะ 14-18 ไมเอา เด็กจัด"
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791. หงส [52] : "หลิงเรียนที่ไหน"
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] : "หงสก็ยังเด็กอยูเ ลย อยากเห็นจัง คงนารัก"
797. หงส [52] : "บานหงสก็อยูแ ถว ๆ สาย 2 นะ"
798. 555.. [154] : "I just logged on .... สวัสดีจา"
799. เคโกะ +O [236] : "คุยไปคุยมา ชักจะไมมีเพื่อนแลว"
800. ling [60] : "พี่หงสเรียนหรือทํางานคะ"
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] : "เรียนอยูค ะ"
810. เคโกะ +O [236] : "เหงา เหงา แลวก็เหงา"
811. เจท O-> [91] : "เรียนที่ไหนคับ"
812. เจท O-> [91] : "เรียนที่ไหนคับ"
813. เจท O-> [91] : "เรียนที่ไหนคับ"
814. เจท O-> [91] : "เรียนที่ไหนคับ"
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] : "พี่หงสทานขาวหรือยัง"
825. หงส [52] : "ทานเ"
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826. หงส [52] : "ทานแลวจะ"
827. เจท O-> [91] : "lingเรียนที่ไหนคับ☺ "
828. ling [60] : "ที่เรียนอยูไกลบานไหมคะ"
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 อยูน ครปฐมคะ"
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. หวัดดีคะ [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] : "หวัดดี"
847. หลิง [60] : "พี่บลูหวัดดีคะ☺ "
848. blue [59] : "หวัดดีจะ นองหลิงงง เลนแตวันเลยนะจะ"
849. blue [59] : "ทานขาวเย็นรึยังเอยย"
850. มาร [49] : "I just logged on .... สวัสดีจา "
851. หงส [52] : "หวัดดีมาร "
852. blue [59] : "พี่มาร หวัดดี"
853. zock [233] : "I just logged on .... สวัสดีจา"
854. zock [233] : "คุยดวยคนฮะ ไมเคยเขามาเลนเลย"
855. หลิง [60] : "ทานแลวคะ"
856. หลิง [60] : "พี่มารหวัดดีคะ"
857. zock [233] : "หวัดดีฮะ"
858. zock [233] : "ในนี้มีกี่คนแลวอะ"
859. หนมผิง [157] : "I just logged on .... สวัสดีจา "
860. blue [59] : "อิอิ.ไปเที่ยวบางแสนมาปาวจะหนูนอย ..."

255
861. มาร [49] : "ดีคะหงส ดีจะหนุหลิงๆ"
862. หนมผิง [157] : "หวัดดีคาบบบบ"
863. zock [233] : "มานับกันดูดกี า"
864. มาร [49] : "ดีใจที่เจอหนุนะคะ "
865. zock [233] : "มานับกันดูดกี า"
866. blue [59] : "นับหนึ่ง"
867. หลิง [60] : "ไปคะ"
868. zock [233] : "หนึ่ง"
869. หนมผิง [157] : "สอง"
870. blue [59] : "หนุกปาววๆๆ"
871. zock [233] : "มีสองคนเองหรือ"
872. หนมผิง [157] : "คุยเฮอะ"
873. ทะเล O-> [19] : "ในนี้มีประมาณ 10 คนครับ"
874. มาร [49] : "ไรอะคะ"
875. หนมผิง [157] : "เยอะจัง"
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] : "เหมือนกันแหละ"
887. blue [59] : "เลนน้ําทะเลปาววววว.. เลาใหพี่ฟงจิ ไปทําไรมามั่งอะ"
888. zock [233] : "แมบอกวาใหกินขนมที่มีประโยชน 55555"
889. zock [233] : "อืมม ก็ทํานองนั้น อยากใหของหายเปนอันใชได"
890. หนมผิง [157] : "ของหวานดีนะ ใหพลังงาน"
891. หลิง [60] : "ดีใจที่เจอพี่มาร"
892. มาร [49] : "หลิงๆดีใจเรื่องไรคะ"
893. หนมผิง [157] : "อยากใหหาย หรืออยาใหหาย"
894. หนมผิง [157] : "คุมคอมพิวเตอรเหรอ"
895. zock [233] : "อืมม ภาษาไทยไมคลองเลย"
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896. zock [233] : "อยาใหหายอะ"
897. หนมผิง [157] : "อังกิดก็ได ยกเวนจีน"
898. หนมผิง [157] : "เด็กนอกนะ"
899. ทะเล O-> [19] : "ใครเลนน้ําทะเลคราบๆๆๆๆๆๆ"
900. หลิง [60] : "หลิงไปเลนน้ําทะเลมาคะ ไปดูมาน้าํ มาดวย"
901. zock [233] : "อยาใหหายอะ"
902. หนมผิง [157] : "ชอบคราบบบบ แตวายน้าํ ไมเปน"
903. blue [59] : "ทะเล ... อิอิ.."
904. zock [233] : "เรียนอยูที่ไหนอะ"
905. หนมผิง [157] : "ตกลง zock ทํางานที่ไหนเหรอ"
906. หนมผิง [157] : "ทํางานแลวครับ"
907. zock [233] : "อืมม ราชการหละกาน"
908. ทะเล O-> [19] : "หลิง ไปทะเลที่ไหนมาครับ"
909. มาร [49] : "ที่ไหนคะหลิงๆไปกะใครอะ"
910. ทะเล O-> [19] : "วาอยางไรครับ blue"
911. หนมผิง [157] : "โห ขาราชการ กระทรวงไรนะ"
912. zock [233] : "แลวหนงผิงอะ"
913. หนมผิง [157] : "เราอยูเ อกชน ขายของ"
914. zock [233] : "อืมม เราทบวงอะ"
915. blue [59] : "ปาวๆๆ .. ไมวา ไร.. "
916. หนมผิง [157] : "มหาลัย มหาหลอก"
917. blue [59] : "หลิงไปกะคุณพอ อะพี่มาร อิอิ"

ภาคผนวก ค
แผนผังของผูรวมสนทนาในหองจะจา 3 และหองจะจา 5
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แผนผังการสนทนาของผูรวมสนทนาในหองสนทนาจะจา 5 วันที่ 2 ก.ค. 44
มีผูรวมสนทนาทั้งหมด 52 คน
ผูที่ไมไดรับการสนทนามีทั้งหมด 5 คน ไดแก 10, 20, 31, 42 และ 45
1
2
3
15
9

6

8
5

18
4

7
11

17

12

21
13

14

19
16

34

28

26

33

24

23

36

39

32

27

30

25

29
22

38

37
40

47

35

43
44

50

49

41

51
52
46
หมายถึง ผูสนทนาทั้งสองฝายพูดโตตอบกัน
หรือ
หมายถึง ผูสนทนาพูดเพียงฝายเดียว แตอกี ฝายไมมีการพูดโตตอบกลับ

48
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แผนผังการสนทนาของผูรวมสนทนาในหองสนทนาจะจา 3 วันที่ 13 ก.ค. 44
มีผูรวมสนทนาทั้งหมด 43 คน
ผูที่ไมไดรับการสนทนามีทั้งหมด 10 คน ไดแก 15, 24, 28, 31, 32, 37, 40, 41, 42 และ 43
1

8

7

30

26

3

14

33
34

23

39

4

19

12

5

25
2

11

18
10
6
36

29

38

9
35
17

13
21

16

22

27

หมายถึง ผูสนทนาทั้งสองฝายพูดโตตอบกัน
หรือ
หมายถึง ผูสนทนาพูดเพียงฝายเดียว แตอกี ฝายไมมกี ารพูดโตตอบกลับ

20

ภาคผนวก ง
แผนภูมิการปฏิสัมพันธในหองจะจา 3 และหองจะจา 5
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การวิเคราะหการมอบผลัดในการสนทนาระหวาง กาน กับ แอม หองจะจา 3 วันที่ 13 ก.ค. 44
1. กาน
9. แอม
20. แอม
32. กาน
48. กาน
69. กาน
70. กาน

แอมไมไดตอบ

N
R
N
N
R

S
S

log off
log off

การวิเคราะหการมอบผลัดในการสนทนาระหวาง NOKMAN กับ วุน หองจะจา 3 วันที่ 13 ก.ค. 44
2. NOKMAN
12. วุน
17. NOKMAN
25. วุน
29. NOKMAN
39. NOKMAN
41. วุน
46. วุน
55. วุน
56. NOKMAN
64. NOKMAN
66. วุน
73. วุน
81. NOKMAN
91. วุน
101. NOKMAN
106. วุน
112. วุน

S

N
R
C
R
N
C
R
C
C
R
C

S
S

S
S
S
R

R
(พูดแทรก)
ไมทราบวาพูดกับใคร
(พูดแทรก)
N
log on
R

S
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113. NOKMAN
121. วุน
127. NOKMAN
134. วุน
151. NOKMAN
153. วุน
158. NOKMAN
167. วุน
171. NOKMAN
175. วุน
200. วุน
207. วุน
213. NOKMAN
218. วุน
225. NOKMAN
231. วุน
239. NOKMAN
248. วุน
259. NOKMAN
266. วุน
275. NOKMAN
282. วุน
287. NOKMAN
293. วุน
300. วุน
302. NOKMAN
311. วุน
316. วุน
319. NOKMAN
324. NOKMAN
327. วุน
334. NOKMAN
341. NOKMAN
342. วุน

N
R
R
R
R
R
C
R

S
S
S
S
S

S
N

C
C
NOKMAN ไมตอบ R
R
N
วุนไมตอบ
R
R
R
R
N
R
R
R
N
log on
R
N
R
พูดกับเนรี่
R
C
R
น้ําฝนไมตอบ
วุนไมตอบ
N
C

S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
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349. NOKMAN
353. วุน NOKMAN ไมตอบ
355. วุน
356. NOKMAN
358. วุน NOKMAN ไมตอบ
359. NOKMAN
363. วุน
365. NOKMAN
372. NOKMAN พูดกับ Minpo
373. วุน
375. NOKMAN
386. วุน
พูดกับแบมแบม
389. NOKMAN
393. วุน
พูดกับแบมแบม
403. วุน
407. วุน
408. NOKMAN
415. วุน
พูดกับแบมแบม
419. NOKMAN
424. วุน
430. NOKMAN วุนไมตอบ
432. วุน
438. NOKMAN
442. วุน
449. NOKMAN
458. NOKMAN (พูดแทรก)
463. วุน
log on
469. NOKMAN

S

N
N
R
C
R
C
R
C

S

S

S

R
R

S

N

S

R
C
R

S
S
N

R
C
N
R
R
R
C
C

S
S
S
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472. วุน
479. วุน
482. NOKMAN
483. วุน
492. NOKMAN
495. วุน
499. วุน
500. NOKMAN
504. วุน
505. วุน

N
N

S

R

S

พูดกับแบมแบม
C
(พูดแทรก)
พูดซ้ําขอความที่ 495
พูดกับแบมแบม
R
log off
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การวิเคราะหการมอบผลัดในการสนทนาระหวาง หนุม กับ แนน หองจะจา 3 วันที่ 13 ก.ค. 44
5. แนน
N
S
13. หนุม
R
S
14. แนน
N
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
184. หนุม
188. แนน
189. หนุม
196. หนุม
201. แนน
210. แนน
212. หนุม
222. หนุม
240. หนุม
255. หนุม
261. หนุม
265. หนุม
271. หนุม
279. แนน
281. หนุม
288. แนน
289. แนน
295. หนุม
297. แนน
301. แนน
304. หนุม
307. แนน
308. หนุม
320. แนน
323. หนุม
329. แนน
336. หนุม
337. แนน
350. แนน
351. หนุม
361. หนุม
366. แนน
371. หนุม
376. แนน

R
R
หนุมไมตอบ

S
N

C
C
R
N
แนนไมตอบ
แนนไมตอบ
แนนไมตอบ
แนนไมตอบ
แนนไมตอบ
แนนไมตอบ
log on

S
S
N

R
C
N
N
C
C
N
C
R
R
R
C

S
S
S
S
N
R

S
S

R
หนุมไมตอบ

หนุมไมตอบ
แนนไมตอบ

แนนไมตอบ
หนุมไมตอบ

N
R
R
R
N
R
C
R
R
R
R

S
S
S

S
S
S
S
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387. แนน
390. หนุม
392. แนน
396. หนุม
404. แนน
409. หนุม
421. หนุม
422. แนน
426. แนน
433. หนุม
441. แนน
451.หนุม
464. หนุม
473. แนน
480. หนุม
487. แนน
494. หนุม
511. แนน
517. หนุม
519. แนน
522. หนุม
524. แนน
530. แนน
534. หนุม
539. หนุม
543. แนน
555. หนุม
560. แนน
566. แนน
573. หนุม
579. หนุม
581. แนน
585. แนน
600. แนน
606. แนน

หนุมไมตอบ

N
N

หนุมไมตอบ

C
C
R
R
C

S
S
S

R
R
R
R
ไมปรากฏขอความใดๆ
R
R
R
R
R
R
R
C

S
S

หนุมไมตอบ

S
S
S
S
S
S
S
S

S
N

R
หนุมไมตอบ

S
R

R
C
R
R

S
S
N
C

หนุมไมตอบ
C
C
หนุมไมตอบ

S
N

R
พูดกับทุกคน
log off

S
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การวิเคราะหการมอบผลัดในการสนทนาระหวาง ลินดา กับ บักจอย หองจะจา 3 วันที่ 13 ก.ค. 44
6. ลินดา
10. บักจอย
15. บักจอย
23. ลินดา
26. บักจอย
35. ลินดา
52. บักจอย
59. ลินดา
63. บักจอย
78. ลินดา
80. บักจอย
88. ลินดา
97. บักจอย
98. ลินดา
103. ลินดา
108. ลินดา
115. บักจอย
120. บักจอย
123. ลินดา
133. ลินดา
162. บักจอย
164. ลินดา
168. บักจอย
170. ลินดา
176. บักจอย
186. ลินดา
191. บักจอย
198. บักจอย
209. ลินดา
215. บักจอย
217. ลินดา
223. ลินดา
229. บักจอย
249. ลินดา

N

S
(N)

S

R
R
R
N
R
R
R
N
R

S
S

R

S
S
S
S
N

C

S
S

R
C

S

R

S

R
ทักทายเนรี่

บักจอยไมตอบ

ลินดาไมตอบ

ลินดาไมตอบ

C
R

S

C
R
R
R

S
S
S
S

R
R

S

N

N

N

N
บอกลาวุน วุนไมตอบ
R
(พูดแทรก น้ําฝนไมตอบ)

S
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250. บักจอย
256. ลินดา
263. บักจอย
272. ลินดา
280. บักจอย
284. ลินดา
292. บักจอย
296. ลินดา
306. บักจอย
312. บักจอย
315. ลินดา
318. ลินดา
321. บักจอย
328. บักจอย
331. ลินดา
335. บักจอย
339. บักจอย
348. บักจอย
354. บักจอย
357. ลินดา
367. บักจอย
368. ลินดา
374. บักจอย
382. ลินดา
385. บักจอย
391. บักจอย
400. ลินดา
411. บักจอย
420. ลินดา
425. บักจอย
428. ลินดา
434. ลินดา
435. บักจอย
437. บักจอย
444. ลินดา

N
R
N

S
S
N
R

R
R
R
R
C

S
S
S
S
S

N

S

R
R
C
N

ลินดาไมตอบ

S

R
C
N
R
N
N
R
R
R
C
R
R
R
R

S

S
S
S
S
S
S
S
S
N

S

R
C

S

R

C

S
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437. บักจอย
444. ลินดา
446. ลินดา
456. ลินดา
457. บักจอย
465. บักจอย
474. ลินดา
485. บักจอย
496. ลินดา
501. ลินดา
506. บักจอย
514. บักจอย
515. ลินดา
516. ลินดา
521. บักจอย
526. ลินดา
529. บักจอย
531. บักจอย
537. ลินดา
542. ลินดา
546. บักจอย
551. บักจอย
552. ลินดา
557. ลินดา
567. บักจอย
569. ลินดา
578. ลินดา
580. บักจอย
583. บักจอย
584. ลินดา
586. บักจอย
589. ลินดา
592. บักจอย
597. ลินดา
599. บักจอย

C

S

C

S
R
C

S

R
R
R
R

S
S
S
S

R

N

S
R

R

S

R
R
N
N
R

S

log on

ลินดาไมตอบ

S
S
N

S

R

S
R

S

R

S
R

S

R
R
S

N
C
R
R

S
S

N

S

C

S

C
R
R
C
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599. บักจอย
604. ลินดา
608. ลินดา
611. บักจอย
620. ลินดา
622. บักจอย
627. ลินดา
631. บักจอย
632. ลินดา
633. บักจอย
634. ลินดา
638. บักจอย
641. ลินดา
650. บักจอย
660. ลินดา
662. ลินดา
666. บักจอย
667. บักจอย
670. บักจอย
673. ลินดา
674. ลินดา
677. บักจอย
680. บักจอย
684. ลินดา
695. บักจอย
697. ลินดา
702. บักจอย
704. บักจอย
705. ลินดา
712. ลินดา
716. ลินดา
717. บักจอย
720. บักจอย
739. บักจอย
741. บักจอย

C
R

S
S

C

S
S

R
R
R
R

S
S
N

S

C
R

ลินดาไมตอบ

R
S
S
S

N
R
R
R
C
R
R
N

S

S
S
N

R

S
S

R

S

R
R
C
C
R
R
C

S

R

ลินดาไมตอบ
ลินดาไมตอบ
log off

N
N
R
N

S
S

S
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746. ลินดา
751. ลินดา
755 ลินดา
759. ลินดา
773. ลินดา
777. ลินดา
789. ลินดา
791. ลินดา
797. ลินดา
801. บักจอย
803. บักจอย
808. ลินดา
810. บักจอย
812. ลินดา
817. บักจอย
823. บักจอย
825. ลินดา
827. ลินดา
829. บักจอย
831. ลินดา
833. บักจอย
835. ลินดา
839. บักจอย
840. ลินดา
841. บักจอย
844. บักจอย
847. ลินดา
858. ลินดา
862. บักจอย
864. ลินดา
866. บักจอย
871. ลินดา
875. ลินดา
876. บักจอย
887. บักจอย

log on
log on
บักจอยไมตอบ
ทักทายนิค
พูดกับทุกคน แตไมมีคนตอบ
ทักทาย por แตไมมีคนตอบ
ทักทาย por แตไมมีคนตอบ
ถามคําถาม por แตไมมีคนตอบ
พูดกับ por
log on
N
ไมสามารถอานอักษรได
C
S
R
S
R
S
N
S
R
S
R
S
R
S
N
S
R
S
R
R S
C
S
R
R
S
R
R
S
R
บักจอยไมตอบ N
C
S
R
C
S
C
S
R

N
N
N
N
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876. บักจอย
889. ลินดา
896. บักจอย
900. ลินดา
905. บักจอย
909. ลินดา
912. บักจอย
914. ลินดา
915. บักจอย
916. บักจอย
918. ลินดา
921. ลินดา
926. ลินดา
928. ลินดา
940. ลินดา

C
R
R
R
R
R
R
R
R

S
S
S
S
S
S
S
S
S

log off
R
พูดกับตัวอเง
พูดกับทุกคน แตไมมีคนตอบ N
พูดกับทุกคน แตไมมีคนตอบ N
พูดกับทุกคน แตไมมีคนตอบ N
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การวิเคราะหการมอบผลัดในการสนทนาระหวาง น้าํ ฝน กับ มีนโป (Minpo) หองจะจา 3 วันที่ 13
ก.ค. 44
11. น้ําฝน
18. มีนโป
31. น้ําฝน
36. มีนโป
40. น้ําฝน
61. มีนโป
68. น้ําฝน
74. มีนโป
83. มีนโป
84. มีนโป
86. มีนโป
90. น้ําฝน
104. มีนโป
114. น้ําฝน
130. มีนโป
136. มีนโป
142. มีนโป
148. มีนโป
150. น้ําฝน
165. มีนโป
179. มีนโป
180. มีนโป
185. น้ําฝน
194. น้ําฝน
195. มีนโป
237. น้ําฝน
246. น้ําฝน
257. น้ําฝน
268. มีนโป
276. มีนโป
277. น้ําฝน
285. น้ําฝน
290. มีนโป

N
R
พูดกับหนุม แตไมมคี ําตอบ
C
R
log on
C
น้ําฝนไมตอบ
N
N
ซ้ําขอความที่ 83
C
ซ้ําขอความที่ 83
C
C
R
N
พูดกับ NOKMAN
R
C
C
R
พูดกับ NOKMAN
น้ําฝนไมตอบ
N
ซ้ําขอความที่ 179 C
N
C
R
มีนโปไมตอบ N
C
มีนโปไมตอบ C
log on
พูดกับตัวเอง
ซ้ําขอความที่ 257 C
S
C
R
S

S

S

S
S
S

S

S
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290. มีนโป
291. น้ําฝน
298. มีนโป
303. น้ําฝน
309. มีนโป
310. น้ําฝน
313. มีนโป
322. น้ําฝน
330. น้ําฝน
340. Minpo
344. Minpo
345. Minpo
346. Minpo
347. Minpo
364. Minpo
379. Minpo
380. Minpo
381. Minpo
388. น้ําฝน
397. Minpo
398. Minpo
399. Minpo
405. น้ําฝน
406. Minpo
412. Minpo
413. น้ําฝน
416. Minpo
427. Minpo
439. น้ําฝน
440. Minpo
445. Minpo
450. น้ําฝน
454. Minpo
466. Minpo
477. Minpo

R
R
R
R
R
C

S
S
S

S

log off
R
C
log on
N
C
C
C

ซ้ําขอความที่ 344
ซ้ําขอความที่ 344
ซ้ําขอความที่ 344
พูดกับ NOKMAN
พูดกับ NOKMAN แตไมไดรับคําตอบ
ซ้ําขอความที่ 379
ซ้ําขอความที่ 379
Minpo ไมตอบ N
น้ําฝนไมตอบ N
ซ้ําขอความที่ 397
ซ้ําขอความที่ 397
S
N
S
R
S
R
R
S
R
C
S
R
S
น้ําฝนไมตอบ R
R
S
R
S
R
C
C

N
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การวิเคราะหการมอบผลัดในการสนทนาระหวาง yoyi กับ ryu หองจะจา 3 วันที่ 13 ก.ค. 44
?? ryu
3. yoyi
7. ryu
8. yoyi
19. ryu
21. yoyi
27. ryu
33. yoyi
43. ryu
47. yoyi
50. ryu

เสียงหัวเราะ (รูปยิ้ม)
R
R
R

S
S

N
R
R

S
S

พูดกับตัวเอง

log off

การวิเคราะหการมอบผลัดในการสนทนาระหวาง น้าํ ฝน กับ หนุม หองจะจา 3 วันที่ 13 ก.ค. 44
31. น้ําฝน

หนุมไมตอบ

N
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การวิเคราะหการมอบผลัดในการสนทนาระหวาง นีนา กับ B หองจะจา 3 วันที่ 13 ก.ค. 44
4. B
28. B
34. นีนา
37. B
49. B
53. นีนา
77. นีนา
79. B
87. B
92. B
100. นีนา
124. B
132. B
143. B
155. B
160. นีนา
172. B
183. นีนา
187. นีนา
192. นีนา
197. B
235. นีนา
247. นีนา
260. B
270. นีนา
274. B
286. B
299. นีนา
314. B
325. นีนา
338. B
360. B

N

S

R

S

พูดกับปน
N

S

R
C

S

R

N
C
R
Bไมตอบ

N
C

พูดกับปน
พูดกับปน
พูดกับปน
ซ้ําขอความที่ 100 N
log on
Bไมตอบ
N
ไมปรากฏขอความ
Bไมตอบ (ซ้ําขอความที่ 183)
R
R
log on
พูดกับปน
C
พูดกับปน
R
R
R
R
R
log on

S

S

S
S
S
S
S
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การวิเคราะหการมอบผลัดในการสนทนาระหวาง หิน กับ เนรี่ หองจะจา 3 วันที่ 13 ก.ค. 44
82. หิน
99. หิน
110. หิน

log on
N
C

การวิเคราะหการมอบผลัดในการสนทนาระหวาง เนรี่ กับ ลินดา หองจะจา 3 วันที่ 13 ก.ค. 44
109. เนรี่
123. ลินดา

N
R

S

การวิเคราะหการมอบผลัดในการสนทนาระหวาง หนุม กับ ปน หองจะจา 3 วันที่ 13 ก.ค. 44
118. หนุม
126. ปน
193. ปน
273. ปน

N
R

S

หนุมไมตอบ (พูดแทรก)
หนุมไมตอบ (พูดแทรก)

การวิเคราะหการมอบผลัดในการสนทนาระหวาง หิน กับ ปน หองจะจา 3 วันที่ 13 ก.ค. 44
119. หิน
128. หิน
131. ปน
140. หิน
146. ปน
152. หิน
161. ปน

N
C
R
(รูปเด็กรองไห)
หินไมตอบ

N
N
R

S

S
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การวิเคราะหการมอบผลัดในการสนทนาระหวาง เด็กองคการ กับ ปน หองจะจา 3 วันที่ 13 ก.ค.
44
96. เด็กองคการ ลินดาไมตอบ (พูดแทรก)
122. เด็กองคการ
N
129. ปน
R
135. เด็กองคการ
R
138. เด็กองคการ
C

S
S

การวิเคราะหการมอบผลัดในการสนทนาระหวาง มีนโป (Minpo) กับ NOKMAM หองจะจา 3 วันที่
13 ก.ค. 44
130. มีนโป
165. มีนโป
171. NOKMAN
364. Minpo
372. NOKMAN
379. Minpo

ซ้ําขอความที่ 130
รูปถวยเบียร
รูปถวยเบียร
NOKMAN ไมตอบ

N
C
R
R
R
N

S
S
S

การวิเคราะหการมอบผลัดในการสนทนาระหวาง B กับ ปน หองจะจา 3 วันที่ 13 ก.ค. 44
132. B
141. ปน
143. B
149. ปน
155. B
159. ปน
166. ปน
181. ปน
182. ปน
260. B
267. ปน
274. B

Bไมตอบ
Bไมตอบ
Bไมตอบ
Bไมตอบ

N
R
N
R
R
N
R
N
N
N
R
R

S
S
S
S

S
S

280
การวิเคราะหการมอบผลัดในการสนทนาระหวาง เนรี่ กับ ปน หองจะจา 3 วันที่ 13 ก.ค. 44
137. เนรี่
145. ปน
156. เนรี่
206. เนรี่
211. ปน
216. เนรี่
232. ปน
234. เนรี่
236. ปน
238. ปน
242. เนรี่
243. ปน
252. ปน
253. เนรี่
254. ปน
258. เนรี่
262. ปน
269. เนรี่
278. ปน
283. เนรี่
294. เนรี่

ปนไมตอบ

N
R
N
R

S
S
S
R/N
R
R

N
R
C
R

S
S
S
S
S

N
R

S
S

R
N
R
R

S
S

R
R
R
ปนไมตอบ

S
S

N

การวิเคราะหการมอบผลัดในการสนทนาระหวาง ปน กับ NOKMAN หองจะจา 3 วันที่ 13 ก.ค. 44
177. ปน

NOKMAN ไมตอบ

N

การวิเคราะหการมอบผลัดในการสนทนาระหวาง ปน กับ อสูร หองจะจา 3 วันที่ 13 ก.ค. 44
203. อสูร
208. ปน
226. อสูร

N
R /N
R

S
S
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การวิเคราะหการมอบผลัดในการสนทนาระหวาง Kitty Jang (rai) กับ บักจอย หองจะจา 3 วันที่ 13
ก.ค. 44
233. Kitty Jang (rai)

บักจอยไมตอบ N

การวิเคราะหการมอบผลัดในการสนทนาระหวาง หิน กับ แพร หองจะจา 3 วันที่ 13 ก.ค. 44
241. หิน

แพรไมตอบ

N

การวิเคราะหการมอบผลัดในการสนทนาระหวาง คง กับ นีนา หองจะจา 3 วันที่ 13 ก.ค. 44
264. คง

นีนาไมตอบ

N

การวิเคราะหการมอบผลัดในการสนทนาระหวาง เนรี่ กับ วุน หองจะจา 3 วันที่ 13 ก.ค. 44
305. เนรี่
316. วุน

N
R

การวิเคราะหการมอบผลัดในการสนทนาระหวาง เนรี่ กับ หนุม หองจะจา 3 วันที่ 13 ก.ค. 44
317. เนรี่

หนุมไมตอบ

N
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การวิเคราะหการมอบผลัดในการสนทนาระหวาง แบมแบม กับ วุน หองจะจา 3 วันที่ 13 ก.ค. 44
377. แบมแบม
378. แบมแบม
384. แบมแบม
386. วุน
393. วุน
394. แบมแบม
395. แบมแบม
407. วุน
410. แบมแบม
415. วุน
418. แบมแบม
479. วุน
484. แบมแบม

log on
N
C
R
R
N
C
N
R
R
R
R
R

S

S
S
S
S
S
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การวิเคราะหการมอบผลัดในการสนทนาระหวาง แบมแบม กับ NOKMAN หองจะจา 3 วันที่ 13
ก.ค. 44
438. NOKMAN
448. แบมแบม
458. NOKMAN
467. แบมแบม
470. แบมแบม
482. NOKMAN
491. แบมแบม
500. NOKMAN
507. แบมแบม
512. NOKMAN
518. NOKMAN
520. แบมแบม
523. แบมแบม
525. NOKMAN
533. แบมแบม
541. NOKMAN
545. แบมแบม
547. แบมแบม NOKMANไมตอบ
549. NOKMAN
558. แบมแบม
559. NOKMAN
564. NOKMAN
568. แบมแบม
576. NOKMAN
590. แบมแบม
591. NOKMAN log on
594. NOKMAN
605. แบมแบม
613. NOKMAN
615. แบมแบม
617. NOKMAN
623. NOKMAN
626. แบมแบม

N
R
N
R
C
R
R
N
R
R
C
R
R
R
R
R
R
N
R
R
R
C
R
R
R
R
N
R
R
R
C
R

S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
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626. แบมแบม
629. แบมแบม
630. NOKMAN
637. NOKMAN
646. NOKMAN
651. NOKMAN
657. แบมแบม
659. NOKMAN
672. NOKMAN
676. NOKMAN
686. แบมแบม
689. NOKMAN
693. NOKMAN
694. NOKMAN

R

S
N

S

R
R
แบมแบมไมตอบ
N
รูปเด็กรองไห รูปแกวเบียร
N
R
C
C
R
พูดกับตัวเอง
NOKMANหัวเราะ
log off

S

S
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การวิเคราะหการมอบผลัดในการสนทนาระหวาง tp กับ เพลง หองจะจา 3 วันที่ 13 ก.ค. 44
414. tp
417. tp
431. tp
436. tp
447. tp
452. เพลง
453. tp
455. tp
459. tp
460. tp
461. เพลง
462. tp
468. เพลง
471. tp
475. เพลง
476. tp
478. tp
488. เพลง
493. tp
497. tp
508. เพลง
510. tp
513. tp
527. เพลง
528. tp
532. tp
535. เพลง
536. tp
540. tp

log on
พูดกับทุกคน แตไมมีคนตอบ
พูดกับทุกคน แตไมมีคนตอบ
พูดกับทุกคน แตไมมีคนตอบ
พูดกับทุกคน แตไมมีคนตอบ
log on
พูดกับทุกคน แตไมมีคนตอบ
ทักทายเพลง แตไมมคี ําตอบ
พูดกับลินดา แตไมมีคาํ ตอบ
พูดกับลินดา แตไมมีคาํ ตอบ
N
R
R
R
N

N

S
S
S
S
N

S

R
R

S

R

C
R

ไมมีคําตอบ

ไมมีคําตอบ

S
S
N

S

R

S

R
N
C
C
N
R
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544. เพลง
548. tp
553. เพลง
565. tp
571. เพลง
572. tp
577. tp
582. เพลง
587. tp
588. เพลง
596. tp
598. เพลง
602. tp
607. tp
609. เพลง
612. tp
616. tp
619. tp
621. เพลง
628. tp
635. เพลง
639. tp
643. เพลง
647. tp
653. tp
656. เพลง
665. tp
669. เพลง
671. tp
678. tp
679. เพลง
685. tp
687. tp
688. เพลง

N
R
R
R
R

S
S
S
S
N

R

S
S

R
R
R
R

ไมมีคําตอบ

S
S
S

N
R
C
R
C
R

S
S

R
R

S
S

S
S

N

R
R

S
R
C
R
R
R
R

S
S
S
S

N

S

R

S

log on
N
R
tpไมตอบ

R

S
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692. tp
698. เพลง
700. tp
703. tp
706. tp
707. เพลง
709. tp
710. tp
711. เพลง
724. tp
726. เพลง
727. tp
729. เพลง
731. tp
733. เพลง
734. tp
735. tp
738. tp
743. tp
744. เพลง
748. tp
750. เพลง
753. tp
758. เพลง
760. tp
762. เพลง
763. เพลง
766. tp
768. เพลง
771. tp
774. tp
776. เพลง
778. tp
779. tp
783. tp

N
R
R
C

S
S
S

C
R
C
C
R
R

S
S

ไมรูวาพูดกับใคร
C
R
C

S
S
C

R
C
R
C
R
R
R
R
R
R
R
C
R
R
R
C
R
C
C
R

S
S

S
S

S

S
S
S
S
S

S
S

S
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783. tp
787. เพลง
790. tp
793. เพลง
794. tp
798. เพลง
799. tp
804. เพลง
805. tp
809. tp
815. tp
816. เพลง
819. tp
821. tp
822. tp
826. เพลง
834. tp
838. tp
842. tp
843. เพลง
852. tp
854. เพลง
863. tp
868. เพลง
869. tp
873. tp
882. tp
888. tp
891. เพลง
893. tp
897. tp
902. tp
906. tp
910. เพลง
917. เพลง

ไมมีคําตอบ

R
R
N
R
N
R
C

S
S
S
S

C

S

R
R
C
N

S

C
R
C
R
C
พูดกับตัวเอง

S

S
N

C
R
C
R
R
N
ไมมีคําตอบ

S
S
S
C

R
ไมมีคําตอบ

C
C
R
R
N
C

log off
R
log off

S
S

S
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การวิเคราะหการมอบผลัดในการสนทนาระหวาง tp กับ ลินดา หองจะจา 3 วันที่ 13 ก.ค. 44
459. tp
460. tp

พูดแทรกการสนทนาของลินดากับบักจอย
พูดแทรกการสนทนาของลินดากับบักจอย

การวิเคราะหการมอบผลัดในการสนทนาระหวาง แบมแบม กับ HUT (Kryro) หองจะจา 3 วันที่ 13
ก.ค. 44
490. HUT
498. HUT
502. แบมแบม
562. HUT
563. แบมแบม
570. HUT
574. แบมแบม
575. HUT
593. Kryro
595. Kryro
601. แบมแบม
603. Kryro
610. Kryro
614. แบมแบม
618. Kryro
624. แบมแบม
636. แบมแบม
645. Kryro
648. แบมแบม
649. Kryro
654. แบมแบม
655. Kryro
661. Kryro
664. แบมแบม
675. Kryro
683. แบมแบม
690. แบมแบม

log on
N
R

HUTไมตอบ
รูปหนาเฉย
HUTไมตอบ
N
รูปหนาเฉย
HUTไมตอบ
N
รูปหนาเฉย
log on
ทักทายทุกคน แตไมมคี นตอบ
HUTไมตอบ
N
พูดกับตัวเอง
N
R
R
HUTไมตอบ
N
HUTไมตอบ
C
N
R
N
R
ทักทายNOKMAN
N
R
R
R
N

S

N

S
S

S
S
S
S
S
S
S
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683. แบมแบม
690. แบมแบม
691. Kryro
696. Kryro
699. แบมแบม
701. แบมแบม
708. Kryro
713. Kryro
714. แบมแบม
721. Kryro
723. แบมแบม
737. แบมแบม
754. แบมแบม
761. Kryro
764. แบมแบม
767. Kryro
769. แบมแบม
770. แบมแบม
772. Kryro
775. Kryro
780. แบมแบม
782. Kryro
784. แบมแบม
786. แบมแบม
788. แบมแบม
795. Kryro
796. แบมแบม
802. Kryro
806. แบมแบม
807. Kryro
813. แบมแบม
818. แบมแบม
820. แบมแบม
824. Kryro
828. แบมแบม

R

S
N

R
C
R

S
S
S

R

S

R
R
R

S
S

R

Kryroไมตอบ

N
N
R
R
N

S
S
S
N

R

S
S

R
R
R

S
S
N

C

S
S

R
C
R
R
R
R

S
S
S
S

R
R
C
C
R
R

S
S

S
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828. แบมแบม
830. แบมแบม
832. Kryro
836. Kryro
837. แบมแบม
846. Kryro
849. แบมแบม
850. Kryro
851. แบมแบม
856. แบมแบม
861. Kryro
878. แบมแบม
886. Kryro
899. แบมแบม
904. Kryro
908. แบมแบม
919. แบมแบม
922. Kryro
923. แบมแบม
930. Kryro
938. แบมแบม

R
C

S

R
R
R
R
R

S
S
S
S

ทักทายมาไมบอก
ทักทายนัทตี้
C
R
Kryroไมตอบ
ทักทายนัทตี้
(พูดแทรก)

Kryroไมตอบ

S

N
N
N
R
C
R
R
N
R

S
S
S
S
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การวิเคราะหการมอบผลัดในการสนทนาระหวาง Kryro (HUT) กับ NOKMAN หองจะจา 3 วันที่ 13
ก.ค. 44
655. Kryro
663. NOKMAN

N
R

S

การวิเคราะหการมอบผลัดในการสนทนาระหวาง Kryro (HUT) กับ อกหักตามเคย หองจะจา 3
วันที่ 13 ก.ค. 44
652. อกหักตามเคย log on
668. Kryro
อกหักตามเคยไมตอบ N

การวิเคราะหการมอบผลัดในการสนทนาระหวาง Kryro (HUT) กับ กากกกกกก หองจะจา 3 วันที่
13 ก.ค. 44
658. กากกกกกก log on
668. Kryro
กากกกกกกไมตอบ

N

การวิเคราะหการมอบผลัดในการสนทนาระหวาง neo กับ ลินดา หองจะจา 3 วันที่ 13 ก.ค. 44
719. neo
722. neo

ลินดาไมตอบ (พูดแทรก) N
ลินดาไมตอบ (พูดแทรก) N

การวิเคราะหการมอบผลัดในการสนทนาระหวาง 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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การวิเคราะหการมอบผลัดในการสนทนาระหวาง nick กับ ลินดา หองจะจา 3 วันที่ 13 ก.ค. 44
756. nick
759. ลินดา

N
R

S

การวิเคราะหการมอบผลัดในการสนทนาระหวาง ลินดา กับ por หองจะจา 3 วันที่ 13 ก.ค. 44
777. ลินดา
785. por
789. ลินดา
791. ลินดา
792. por
797. ลินดา
800. por

porไมตอบ

N
R
R
N
N
R
R

S
S

S
S
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การวิเคราะหการมอบผลัดในการสนทนาระหวาง 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
การวิเคราะหการมอบผลัดในการสนทนาระหวาง 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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การวิเคราะหการมอบผลัดในการสนทนาระหวาง พริม ROY (R) กับ POOH BEAR (P) หองจะจา 5
วันที่ 2 ก.ค. 44
Roy+POOH BEAR
1. พริม
2. ROY
5. POOH
6. ROY
7. พริม
8. ROY
9. POOH
10. ROY
11. พริม
12. ROY
13. ROY
14. POOH
15. พริม
19. พริม
20. พริม
21. ROY
23. ROY
24. ROY
25. พริม
27. พริม
28. POOH
30. ROY
31. พริม
33. ROY
35. พริม
36. ROY
40. ROY
42. พริม
43. ROY
44. พริม
47. POOH

N
R

Roy+พริม

พริม+ POOH BEAR

S
S

พริมไมตอบ

N
N

S

R
R
N
N
C

S

S

พริมไมตอบ

S

S

R
R

S
R
C
C

S

POOH ไมตอบ R
พูดซ้ําขอความที่ 23
POOH ไมตอบ
ROY ไมตอบ
C
log on
พูดกับน้ํา
(ตัวอักษรอานไมได)

R
C
N
R
S

S

R
พูดแทรก
พูดแทรก

R

S

S
R

S
N
R

S
S

R
R

S
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Roy+POOH BEAR
43. ROY
47. POOH
48. ROY
49. พริม
50. POOH
51. POOH
53. ROY
54. พริม
55. ROY
57. POOH
58. พริม
60. POOH
66. พริม
69. พริม
71. POOH
73. ROY
74. POOH
77. ROY
78. พริม
79. POOH
82. POOH
84. พริม
87. ROY
92. พริม
97. ROY
106. พริม
107. POOH
111. POOH
115. POOH
116. ROY
117. POOH
118. พริม
122. พริม

R
N

Roy+พริม
R
S

พริม+ POOH BEAR
R

S

S
R

พริมไมตอบ

N
R
N
R
S

C

S

S
R
R

S

R
C
C

S

S

S

R

R
N
R

S

S

log on
ไมมีใครตอบ
N

S
R

R
R
R

S

log on
N
N

Royไมตอบ

C
R
R

S
S

S
R

Royไมตอบ

R

S
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127. POOH
129. POOH
130. พริม
132. POOH
135. POOH
138. ROY
139. POOH
141. POOH
142. ROY
146. ROY
147. POOH
150. พริม
152. POOH
153. ROY
154. พริม
156. POOH
158. ROY
159. POOH
160. ROY
162. พริม
164. POOH
165. พริม
168. POOH
171. พริม
172. ROY
173. POOH
176. พริม
177. ROY
180. POOH
182. POOH
184. ROY
186. พริม
187. ROY
189. POOH

Roy+POOH BEAR
N
S

Roy+พริม

พริม+ POOH BEAR
N

S

ไมมีคนตอบ
N
C
R

S

C
C
R

S
N

S

Royไมตอบ R
R
Royไมตอบ

S

R
R
R
N
C

S
S

R
(พูดแทรก)

R
R
C
C

S
N

R
N

S

(พูดแทรก)
ไมมีคนตอบ

R
R
C
R

ไมมีคนตอบ

S
S

S
R

R
C

S
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189. POOH
192. พริม
194. POOH
195. POOH
196. ROY
197. POOH
198. พริม
200. ROY
201. พริม
202. POOH
205. ROY
207. พริม
208. POOH
209. ROY
212. ROY
215. POOH
217. POOH
219. POOH
223. พริม
224. ROY
232. ROY
234. พริม
238. ROY
240. ROY
241. พริม
246. พริม
249. พริม
252. ROY
254. พริม
255. พริม
260. พริม
262. ROY

Roy+POOH BEAR
C

Roy+พริม
N

พริม+ POOH BEAR
S

C
C

S

log on
C

S
R
R
R

C
R

S

N
C
ไมมีคนตอบ
ไมมีคนตอบ

S

S
R

R
C
C

log off
N

S
N

S

R
R

Royไมตอบ

N
C
N
R
C
R
R
C

S

S
S
S
N

R

S
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Roy+POOH BEAR
260. พริม
266. ROY
270. พริม
273. ROY
274. ROY
276. พริม
277. พริม
282. พริม
284. ROY
289. พริม
290. ROY
294. พริม
297. ROY
300. พริม
304. ROY
305. พริม
308. ROY
309. พริม
311. ROY
315. พริม
318. ROY
323. พริม
332. ROY
385. ROY
429. ROY

Roy+พริม
พริม+ POOH BEAR
N
S
N
S
R
S
R
S
R

log on
S

R
C
พริมไมตอบ
log on

S

R
R
R
R

S
S
S
N
R

S

S

R
R
R, N
R
R
R
log off
ทักทายวีวา ไมมีคาํ ตอบ
ทักทายวีวา ไมมีคาํ ตอบ
ทักทายวีวา ไมมีคาํ ตอบ

S
S
S
S
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การวิเคราะหการมอบผลัดในการสนทนาระหวาง dul กับ พิมจา หองจะจา 5 วันที่ 2 ก.ค. 44
หมายเหตุ ในระหวางการสนทนาของ dul และ พิมจา ทั้งสองไดพูดกับคนอื่นดวย กลาวคือ dulพูดกับน้ําฝน
(dulพูดกับอมยิ้มหลากสีและโอเลรสเลมอน หลังจากเลิกพูดกับพิมจา แลว) สวนพิมจาพูดกับน้าํ ฝน คะนา พี่
แซว [TAR] และ mongmossss (พิมจาพูดกับอิอิ และอมยิ้มหลากสี หลังจากทีเ่ ลิกพูดกับdulแลว)
นอกจากนั้น dul พิมจา และ น้ําฝน ยังพูดดวยกันชั่วขณะหนึ่ง
3. dul
4. dul
16. dul
17. dul
18. dul
22. พิมจา
26. พิมจา
32. พิมจา
37. พิมจา
38. dul
39. dul
45. พิมจา
52. พิมจา
56. พิมจา
59. dul
61. dul
62. พิมจา
64. พิมจา
67. พิมจา
68. dul
70. พิมจา
72. พิมจา
75. พิมจา

ซ้ําขอความที่ 3
ซ้ําขอความที่ 16
ซ้ําขอความที่ 16

S
S

พูดกับคะนา
พูดกับคะนา
ซ้ําขอความที่ 38
พูดกับคะนา
log on
พูดกับคะนา

R
C

C
C
R, N

S
S

R
R

S
S

พูดกับคะนา
พูดกับพี่แซว

พูดกับพี่แซว
พูดกับพี่แซว

76. dul
80. พิมจา
86. พิมจา
88. dul
89. พิมจา
90. dul

N
C
C
C
C
R
C

R
dul ไมตอบ
พูดกับพี่แซว

R
C

พูดกับคะนา
ซ้ําขอความที่ 88

C

S
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95. พิมจา
98. พิมจา
99. พิมจา
102. dul
103. dul
104. dul
105. dul
109. พิมจา
110. พิมจา
114. พิมจา
120. พิมจา
123. dul
124. dul
126. พิมจา
128. พิมจา
134. พิมจา
136. dul
137. dul
140. พิมจา
144. พิมจา
145. พิมจา
148. dul
149. dul
161. พิมจา
163. dul
166. พิมจา
170. dul
174. พิมจา
178. พิมจา
181. dul
183. พิมจา
191. พิมจา
193. dul
203. dul
204. พิมจา

พูดกับพี่แซว
พูดกับคะนา
พูดกับคะนา
ซ้ําขอความที่ 102
ซ้ําขอความที่ 102
ซ้ําขอความที่ 102
พูดกับตาร
พูดกับพี่แซว

N
C
C
C

S

R

S

พูดกับพี่แซว
R
C

ซ้ําขอความที่ 123
พูดกับพี่แซว
พูดกับฝน
พูดกับพี่แซว
พูดกับฝน
พูดกับฝน
พูดกับพี่แซว
พูดกับฝน
พูดกับฝน (พูดแทรกระหวาง dul กับ ฝน)
พูดกับฝน
พูดกับฝน
log on
พูดกับฝน
พูดกับฝน
N
S
พูดกับพี่แซว
R
S
พูดกับฝน
พูดกับพี่แซว
พูดกับพี่แซว
พูดกับฝน
พูดกับฝน
พูดกับฝน
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170. dul
178. พิมจา
213. พิมจา
216. dul
218. พิมจา
222. พิมจา
229. พิมจา
230. พิมจา
233. พิมจา
237. พิมจา
239. dul
245. พิมจา
248. พิมจา
258. พิมจา
259. dul
264. dul
265. พิมจา
275. dul
287. พิมจา
291. dul
298. พิมจา
299. dul
301. พิมจา
306. พิมจา
313. พิมจา
314. พิมจา
317. พิมจา
319. dul
320. dul
322. พิมจา
326. dul
327. dul
329. พิมจา
331. พิมจา

N
R

S
S

R

S

พูดกับฝน
พูดกับฝน
พูดกับตัวเอง
R
พูดกับmongmossss
พูดกับmongmossss
พูดกับmongmossss
พูดกับฝน
C
พูดกับmongmossss
พูดกับฝน
พูดกับฝน
พูดแทรกการสนทนาระหวาง พิมจา กับ น้ําฝนในขอความที่ 258
พูดกับฝน
พูดกับฝน
พูดกับmongmossss
พูดกับฝน
พูดกับฝน
พูดกับฝน
พูดกับฝน
พูดกับฝน
log on
พูดกับฝน
พูดกับฝน
พูดกับฝน และ พิมจา (มิไดโตตอบกลับไปที่ dul)
พูดกับฝน และ พิมจา
พูดกับพี่แซว
พูดกับฝน
พูดกับฝน
พูดกับฝน
log off
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การวิเคราะหการมอบผลัดในการสนทนาระหวาง พริม กับ น้ํา หองจะจา 5 วันที่ 2 ก.ค. 44
31. พริม

พูดกับน้ํา แตไมไดรับคําตอบ N

การวิเคราะหการมอบผลัดในการสนทนาระหวาง พิมจา กับ คะนา หองจะจา 5 วันที่ 2 ก.ค. 44
หมายเหตุ พิมจาพูดกับคะนา ในขณะเดียวกันพิมจาก็พูดกับ dul ดวย
29. คะนา

log on

32. พิมจา

N

34. คะนา
37. พิมจา
41. คะนา
45. พิมจา
46. คะนา
52. พิมจา
56. พิมจา
64. พิมจา
85. คะนา
89. พิมจา
93. คะนา
96. คะนา
98. พิมจา
99. พิมจา

R

S

S

N
R
คะนาไมตอบ R
พิมจาไมตอบ
R
log on
N
C
R
R
R
log off
R
C

S
S

S
S
S
S
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การวิเคราะหการมอบผลัดในการสนทนาระหวาง พี่แซว กับ พิมจา หองจะจา 5 วันที่ 2 ก.ค. 44
หมายเหตุ พิมจาพูดกับคะนา น้ําฝน dul และ [TAR] ในขณะเดียวกับที่พูดกับ พี่แซว
63. พี่แซว
65. พี่แซว
67. พิมจา
72. พิมจา
75. พิมจา
81. พี่แซว
86. พิมจา
91. พี่แซว
95. พิมจา
101. พี่แซว
108. พี่แซว
110. พิมจา
119. พี่แซว
120. พิมจา
126. พิมจา
131. พี่แซว
134. พิมจา
140. พิมจา
169. พี่แซว
174. พิมจา
179. พี่แซว
183. พิมจา
188. พี่แซว
191. พิมจา
322. พิมจา
325. พี่แซว
331. พิมจา

ซ้ําขอความที่ 63
พี่แซวไมตอบ

N
C
R
N

S

N
R

S

C

S
R, N
R
R
C
R
R
R
C

S
S
S
S
S
S
S

N
R
พี่แซวไมตอบ
ซ้ําขอความที่ 131

R
C
R
R
R
R
R
N
R

log off

S
S
S
S
S
S
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การวิเคราะหการมอบผลัดในการสนทนาระหวาง พิมจา กับ [[TAR]] หองจะจา 5 วันที่ 2 ก.ค. 44
83. [[TAR]] log on
94. [[TAR]] ทักทายทุกคน
100. [[TAR]] พิมไมตอบ
N
109. พิมจา
N
R
113. [[TAR]]
R
การวิเคราะหการมอบผลัดในการสนทนาระหวาง พิมจา กับ น้ําฝน หองจะจา 5 วันที่ 2 ก.ค. 44
หมายเหตุ ขณะที่ พิมจาและน้ําฝนสนทนากัน ทั้งสองคนไดสนทนากับdulดวย อยางไรก็ตาม ทั้งสามมิได
สนทนารวมกัน กลาวคือ มีการสนทนา 2 คู ไดแก พิมจากับdul และน้ําฝนกับdul
112. น้ําฝน log on
121. น้ําฝน
N
S
128. พิมจา
R
S
133. น้ําฝน
R
S
144. พิมจา
R
S
151. น้ําฝน
R
S
166. พิมจา
R, N
S
175. น้ําฝน
R
190. น้ําฝน
C
S
204. พิมจา
R
S
206. น้ําฝน
N
S
210. น้ําฝน
R
S
213. พิมจา
R
218. พิมจา
R
243. น้ําฝน พิมจาไมตอบ
N
251. น้ําฝน
N
S
258. พิมจา
R
265. พิมจา
C
S
283. น้ําฝน
R
S
287. พิมจา
R
S
288. น้ําฝน
N
293. น้ําฝน
C
S
298. พิมจา น้ําฝนไมตอบ
R
301. พิมจา
C
302. น้ําฝน
R
S
306. พิมจา
R

306
312. น้ําฝน
314. พิมจา
317. พิมจา
324. น้ําฝน
329. พิมจา
330. น้ําฝน
331. พิมจา
437. พิมจา
442. น้ําฝน
445. น้ําฝน
448. พิมจา

N
R
C
R
R

S
S
S

log off
log off
N
R
log off
log off

S
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การวิเคราะหการมอบผลัดในการสนทนาระหวาง dul กับ น้ําฝน หองจะจา 5 วันที่ 2 ก.ค. 44
หมายเหตุ dulพูดกับน้ําฝน ขณะเดียวกับที่ dulพูดอยูกับพิมจา สวนน้ําฝนก็พูดกับพิมจาเชนเดียวกัน และ
น้ําฝนยังพูดกับอิอิและอมยิม้ หลากสี นอกจากนั้น dulยังพูดกับโอเลรสเลมอนดวย
136. dul
137. dul
143. น้ําฝน
148. dul
149. dul
157. น้ําฝน
163. dul
167. น้ําฝน
181. dul
185. น้ําฝน
193. dul
199. น้ําฝน
203. dul
211. น้ําฝน
216. dul
226. น้ําฝน
235. น้ําฝน
239. dul
259. dul
269. น้ําฝน
272. น้ําฝน
275. dul
279. น้ําฝน
291. dul
295. น้ําฝน
299. dul

ซ้ําขอความที่ 136

ซ้ําขอความที่ 148

พูดกับ พิมจา

N
C
R
R
C
R
R
R
R
R
R
R
R
R
N
R
C
R

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

N

S

R
R
R
R
R
R

S
S
S
S
S

log on

น้ําฝนไมตอบ

308
S
307. น้ําฝน
N
316. น้ําฝน
C
S
319. dul พูดกับฝน และ พิมจา R
320. dul พูดซ้ําขอความที่ 319 C
326. dul
R, N
327. dul พูดซ้ําขอความที่ 326 C
S
328. น้ําฝน พูดกับทุกคน
330. น้ําฝน log off
336. น้ําฝน log on
337. dul
N
S
340. น้ําฝน
R
S
345. dul
R
346. dul พูดซ้ําขอความที่ 345
C
S
356. น้ําฝน
R
S
360. dul
R
362. dul พูดซ้ําขอความที่ 360 C
363. dul พูดซ้ําขอความที่ 360 C
S
365. น้ําฝน
R
S
376. น้ําฝน พูดกับอิอิ
382. dul
R
S
386. น้ําฝน
C
394. น้ําฝน
R
S
399. น้ําฝน พูดกับอมยิม้ หลากสี
403. น้ําฝน พูดกับอิอิ
407. dul
R
408. dul พูดซ้ําขอความที่ 407 C
S
414. น้ําฝน
R
S
421. dul
R
S
422. น้ําฝน log on
425. น้ําฝน
R
S
428. น้ําฝน พูดกับอิอิ
432. dul
R
S
435. น้ําฝน
R
438. dul พูดกับโอเลรสเลมอน
442. น้ําฝน พูดกับพิมจา

309
445. น้ําฝน log off
การวิเคราะหการมอบผลัดในการสนทนาระหวาง วีวา กับ ฟาง หองจะจา 5 วันที่ 2 ก.ค. 44
220. ฟาง
221. วีวา
228. ฟาง
231. วีวา
236. วีวา
242. ฟาง
244. ฟาง
247. วีวา
250. วีวา
253. ฟาง
256. ฟาง
257. วีวา
263. วีวา
267. ฟาง
268. วีวา
271. ฟาง
278. วีวา
280. ฟาง
281. วีวา
286. วีวา
292. วีวา
296. วีวา
310. วีวา
343. วีวา
348. วีวา
352. ฟาง
354. วีวา
364. วีวา
370. ฟาง
372. วีวา
380. ฟาง
389. วีวา

log on

ฟางไมตอบ

N
R
N
N

S

S
N

R

S
S

R
R

S
S

R
R
C

S
S

R

S

R
ฟางไมตอบ
N
R
S
R
วีวา ไมตอบ
N
ฟางไมตอบ และพูดซ้ําขอความที่ 268 N
ฟางไมตอบ
N
C
C
C
C
C
พูดกับตนเอง
C
C
ทักทายทุกคน
C
S
R
S
R
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380. ฟาง
384. ฟาง
389. วีวา
396. ฟาง
397. วีวา
409. วีวา
410. ฟาง
423. ฟาง
457. ฟาง
462. ฟาง
468. ฟาง
471. ฟาง
474. ฟาง
479. ฟาง

R
N
R

S
S
N

S

R
R
วีวา ไมตอบ
N
วีวา ไมตอบ
N
ทักทายทุกคน แตไมมีคนตอบ N
รองเพลง
รองเพลง
รองเพลง
รองเพลง
รองเพลง

การวิเคราะหการมอบผลัดในการสนทนาระหวาง พิมจา กับ mangmosssss
หองจะจา 5 วันที่ 2 ก.ค. 44
225. mangmoss
227. mangmoss
230. พิมจา
233. พิมจา
237. พิมจา
248. พิมจา ผึ้งไมตอบ

N

S

R
C
C
C

การวิเคราะหการมอบผลัดในการสนทนาระหวาง พี่แซว กับ วีวา หองจะจา 5 วันที่ 2 ก.ค. 44
303. พี่แซว ทักทายวีวา แตไมไดรับคําตอบ N
การวิเคราะหการมอบผลัดในการสนทนาระหวาง พี่แซว กับ นุช หองจะจา 5 วันที่ 2 ก.ค. 44
333. นุช
334. นุช
335. พี่แซว
341. พี่แซว

log on
log on
ทักทายนุช แตไมไดรับคําตอบ N
พูดกับนุช แตไมไดรับคําตอบ C
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การวิเคราะหการมอบผลัดในการสนทนาระหวาง nop กับ นุช หองจะจา 5 วันที่ 2 ก.ค. 44
333. นุช
334. นุช
339. nop
353. nop
359. nop

log on
log on
log on
ทักทายนุช แตไมไดรับคําตอบ
พูดกับนุช แตไมไดรับคําตอบ

N
C

การวิเคราะหการมอบผลัดในการสนทนาระหวาง พิมจา กับ อมยิ้มหลากสี
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
การวิเคราะหการมอบผลัดในการสนทนาระหวาง อมยิ้มหลากสี กับ น้ําฝน
หองจะจา 5 วันที่ 2 ก.ค. 44
342. อมยิ้มหลากสี
350. อมยิ้มหลากสี
374. อมยิ้มหลากสี
399. น้ําฝน

พูดแทรกการสนทนาระหวาง น้ําฝน กับ dul
N
พูดแทรกการสนทนาระหวาง น้าํ ฝน กับ dul
C
พูดแทรกการสนทนาระหวาง น้าํ ฝน กับ dul และน้ําฝนไมไดตอบ C
อมยิ้มหลากสีไมตอบ N

S
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การวิเคราะหการมอบผลัดในการสนทนาระหวาง พี่แซว กับ ปลา หองจะจา 5 วันที่ 2 ก.ค. 44
402. ปลา
405. พี่แซว
406. พี่แซว
416. ปลา
418. พี่แซว
426. ปลา
434. พี่แซว
436. พี่แซว
439. ปลา
441. พี่แซว
446. พี่แซว
449. พี่แซว
450. ปลา
453. ปลา
454. พี่แซว
458. ปลา
459. ปลา
461. พี่แซว
464. ปลา
465. พี่แซว
466. พี่แซว
470. ปลา
472. พี่แซว
475. ปลา
476. พี่แซว
488. ปลา
491. พี่แซว
492. ปลา
494. ปลา
501. ปลา
512. ปลา

ทักทายทุกคน
(อานตัวอักษรไมได)
N
R, N
R, N
R
ปลาไมตอบ

S
S
S
S
N

R
N
S

C

S
S

R
ปลาไมตอบ

N
R

S

R
R
R

S
S
N

ปลาไมตอบ

R
R
R, N

S
S
S

R
N
R
R
R
R
R, N
C
R
C
log off

S
S
S
S
S
S
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การวิเคราะหการมอบผลัดในการสนทนาระหวาง อมยิ้มหลากสี กับ dul หองจะจา 5 วันที่ 2 ก.ค.
44
371. dul
N
378. อมยิ้มหลากสี
R
391. อมยิ้มหลากสี log off
393. dul อมยิ้มหลากสีไมตอบ R

S
S

การวิเคราะหการมอบผลัดในการสนทนาระหวาง อิอิ กับ พิมจา หองจะจา 5 วันที่ 2 ก.ค. 44
344. อิอิ
349. อิอิ
351. พิมจา
366. อิอิ
367. พิมจา
375. อิอิ
379. พิมจา
381. อิอิ
383. พิมจา
390. พิมจา
395. อิอิ
404. พิมจา
411. พิมจา
412. อิอิ
417. พิมจา
419. พิมจา
420. อิอิ
424. พิมจา
427. อิอิ
430. อิอิ
433. พิมจา
443. พิมจา

log on
รูปภาพหัวเราะ

อิอิไมตอบ

N
R
R
R
C
R
R
R
R
R
C
R
R
R
N
R
R

log off
R
log off

S
S
S

S

S
S
S
S
S

S

S

S
S
S
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การวิเคราะหการมอบผลัดในการสนทนาระหวาง อิอิ กับ น้ําฝน หองจะจา 5 วันที่ 2 ก.ค. 44
366. อิอิ
375. อิอิ
376. น้ําฝน อิอิไมตอบ
403. น้ําฝน
412. อิอิ
415. น้ําฝน
420. อิอิ
428. น้ําฝน
430. อิอิ
log off

N
C
R
N
R
R
N
R

S

S
S
S
S

การวิเคราะหการมอบผลัดในการสนทนาระหวาง SAKI กับ เจ หองจะจา 5 วันที่ 2 ก.ค. 44
469. SAKI
473. SAKI
477. SAKI
478. เจ
480. SAKI
482. เจ
484. SAKI
485. เจ
486. เจ
487. SAKI
489. SAKI
490. เจ
496. SAKI
498. เจ
503. เจ
504. SAKI
507. SAKI

log on
ทักทายทุกคน แตไมมีคนตอบ
ทักทายทุกคน แตไมมีคนตอบ
log on
ทักทายเจ แตเจไมตอบ
N
ทักทายทุกคน แตไมมีคนตอบ N
N
S
R
S
N
S
R
R
S
R
S
R
S
R
S
N
S
R
เจไมตอบ
R
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509. เจ
510. SAKI
514. เจ
517. SAKI
520. SAKI
521. เจ
523. เจ
524. SAKI
526. SAKI
527. เจ
528. เจ
529. เจ
532. เจ
534. เจ
535. SAKI
539. เจ
543. SAKI
547. SAKI
555. SAKI
561. เจ

N
R
R
R
R
R

S
S
S
S

C
S
R
S
R

S
S
S

R
พูดซ้ําขอความที่ 527 C
พูดซ้ําขอความที่ 527 C
R
S
SAKI ไมตอบ
C
R
S
R
S
R
พูดกับนางมาร แตไมไดรับคําตอบ
พูดกับนูไผ แตไมไดรับคําตอบ
พูดกับตัวเอง
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การวิเคราะหการมอบผลัดในการสนทนาระหวาง ขาวหอม กับ เจ หองจะจา 5 วันที่ 2 ก.ค. 44
545. ขาวหอม
548. ขาวหอม
553. ขาวหอม
557. ขาวหอม
562. ขาวหอม
565. ขาวหอม
566. ขาวหอม
567. เจ
569. ขาวหอม
571. ขาวหอม
572. เจ
573. เจ
574. ขาวหอม
576. ขาวหอม
577. เจ
580. ขาวหอม
583. ขาวหอม
587. ขาวหอม
588. เจ
591. ขาวหอม
593. ขาวหอม
594. เจ
598. ขาวหอม
599. เจ
602. ขาวหอม
606. เจ
611. เจ
614. ขาวหอม
617. เจ
621. ขาวหอม
625. เจ
629. ขาวหอม
632. เจ
635. ขาวหอม

N
พูดกับตานี
พูดกับตานี
พูดแทรกการสนทนาระหวางตานีกับเหมือนสวย
พูดกับปลาเค็ม
C
S
C
S
R
พูดกับปลาเค็ม
N
N
S
เจไมตอบ

C
R
N

S

พูดกับปลาเค็ม
R
ทักทายชบา
(ไมทราบวาเจพูดกับใคร)
N
ทักทายตาโต
R
R
N
R
R
C
R
R
R
R
R
R
R

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
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636. เจ
ขาวหอมไมตอบ
640. ขาวหอม
642. ขาวหอม log off
645. เจ
659. เจ
ขาวหอมไมตอบ

N
N

S

R
C

การวิเคราะหการมอบผลัดในการสนทนาระหวาง เหมือนสวย กับ ตานี หองจะจา 5 วันที่ 2 ก.ค.
44
495. ตานี
499. เหมือนสวย
500. ตานี
502. เหมือนสวย
508. ตานี
519. เหมือนสวย
530. เหมือนสวย
531. ตานี
533. เหมือนสวย
536. เหมือนสวย
537. ตานี
544. ตานี
549. เหมือนสวย
551. เหมือนสวย
554. ตานี
556. ตานี
559. เหมือนสวย
560. ตานี
563. ตานี
570. ตานี
581. เหมือนสวย
582. เหมือนสวย

log on
log on
ทักทายทุกคน ไมมีคนตอบ
ทักทายทุกคน ไมมีคนตอบ
(ทดลองพูด "เทส")
N
ตานีไมตอบ
C
R
R
C
พูดกับปลาเค็ม
R
R
พูดกับนางมารไผ
R
พูดกับปลาเค็ม
พูดกับนางมารไผ
พูดกับขาวหอม
(พูดแทรก ไมมีคนตอบ)
ไมมีคนตอบ
log on
log on

S
S
S

S
S

N
R

S
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การวิเคราะหการมอบผลัดในการสนทนาระหวาง ตานี กับ ปลาเค็ม หองจะจา 5 วันที่ 2 ก.ค. 44
495. ตานี
500. ตานี
508. ตานี
518. ปลาเค็ม
522. ปลาเค็ม
531. ตานี
537. ตานี
542. ปลาเค็ม
552. ปลาเค็ม
556. ตานี
558. ปลาเค็ม
564. ปลาเค็ม
568. ปลาเค็ม
570. ตานี

log on
ทักทายทุกคน
(ทดลองพูด "เทส")
log on
ทักทายตี๋ แตไมมีคาํ ตอบ
N
S
ปลาเค็มไมตอบ C
R
พูดกับมารนอย แตไมมีคาํ ตอบ
N
S
R
พูดกับขาวหอม
พูดกับขาวหอม
ไมมีคนตอบ

การวิเคราะหการมอบผลัดในการสนทนาระหวาง ขาวหอม กับ ตานี หองจะจา 5 วันที่ 2 ก.ค. 44
548. ขาวหอม
553. ขาวหอม
554. ตานี
557. ขาวหอม
560. ตานี

N
C
R

S
S
R, N
R

S

การวิเคราะหการมอบผลัดในการสนทนาระหวาง ขาวหอม กับ ปลาเค็ม หองจะจา 5 วันที่ 2 ก.ค.
44
562. ขาวหอม
564. ปลาเค็ม
568. ปลาเค็ม
569. ขาวหอม
575. ปลาเค็ม
580. ขาวหอม

N
R
ขาวหอมไมตอบ N
N
R
ปลาเค็มไมตอบ R

S

S
S
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การวิเคราะหการมอบผลัดในการสนทนาระหวาง มารเฒา กับ ตาโต หองจะจา 5 วันที่ 2 ก.ค. 44
หมายเหตุ ในขณะที่ มารเฒาพูดกับตาโต มารเฒาก็พดู กับเหมือนสวย เหมือนจะหลอ และตาตี๋ สวนตาโตก็
พูดกับตาตี๋ดว ย
590. ตาโต
597. ตาโต
610. มารเฒา
613. มารเฒา
619. มารเฒา
620. ตาโต
622. มารเฒา
627. ตาโต
630. มารเฒา
631. ตาโต
633. มารเฒา
638. ตาโต
648. มารเฒา
649. ตาโต
652. มารเฒา
660. ตาโต
662. มารเฒา
669. ตาโต
672. ตาโต
673. มารเฒา
677. มารเฒา
678. ตาโต
679. มารเฒา
682. มารเฒา
696. ตาโต
701. มารเฒา
710. ตาโต
711. มารเฒา
713. มารเฒา

log on
ทักทายทุกคน
log on
N
C
R
R
R
R
C
R
R
ตาโตไมไดตอบ N
N
R

S

S
S
S
S
S

S
N

N
(ไมรูวาพูดกับใคร)
(พูดแทรก)
N
C
ตาโตไมตอบ
N
R
C
R
R
R
N
R
ตาโตไมตอบ
R

S

S
S
S
S
S
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715. ตาโต
716. มารเฒา
722. ตาโต
726. ตาโต
727. มารเฒา

N
R
R
log off
ตาโตไมตอบ

S
S
S

R

การวิเคราะหการมอบผลัดในการสนทนาระหวาง มารเฒา กับ เหมือนสวย หองจะจา 5 วันที่ 2
ก.ค. 44
610. มารเฒา
615. มารเฒา
616. เหมือนสวย
618. มารเฒา
624. เหมือนสวย
628. มารเฒา
634. มารเฒา
637. เหมือนสวย
639. มารเฒา
643. เหมือนสวย
644. มารเฒา
646. เหมือนสวย
653. มารเฒา
657. เหมือนสวย
667. มารเฒา
668. เหมือนสวย
671. มารเฒา
685. เหมือนสวย
687. เหมือนสวย
691. มารเฒา
702. เหมือนสวย
706. มารเฒา

log on
N
R
R
R
R, N
เหมือนสวยไมตอบ N
R
R
R
N
R
R
R
เหมือนสวยไมตอบ R
N
R
R
C
R
R, N
R

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
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712. เหมือนสวย
714. มารเฒา
719. มารเฒา
721. เหมือนสวย
723. เหมือนสวย
724. เหมือนสวย
725. มารเฒา
728. มารเฒา
729. มารเฒา
730. เหมือนสวย
731. มารเฒา
732. มารเฒา
733. เหมือนสวย
734. เหมือนสวย
735. มารเฒา
736. มารเฒา
737. มารเฒา
738. เหมือนสวย
739. มารเฒา
740. มารเฒา
741. เหมือนสวย
742. มารเฒา
744. เหมือนสวย
746. เหมือนสวย
748. มารเฒา

N
R
C
R
(พิมพผิดหอง)
(พิมพผิดหอง)

S
S
S
N
C

S

R
เหมือนสวยไมตอบ R
N
R, N
R
R

S
S

S
S

R, N
C

S

S

S
R S
R S
C
R, N S

ซ้ําขอความที่ 736
R

S

R
R
R
มารเฒาไมตอบ

S

S
N
C
R

S
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การวิเคราะหการมอบผลัดในการสนทนาระหวาง มารเฒา กับ เหมือนจะหลอ หองจะจา 5 วันที่ 2
ก.ค. 44
647. เหมือนจะหลอ
N
650. มารเฒา
R
655. เหมือนจะหลอ
R, N
658. มารเฒา
เหมือนจะหลอไมตอบ R
664. เหมือนจะหลอ
N
674. มารเฒา
R, N
680.. เหมือนจะหลอ
R
683. เหมือนจะหลอ
C
688. มารเฒา
R
692. มารเฒา
C
693. เหมือนจะหลอ
R
697. มารเฒา
R
699. เหมือนจะหลอ
R
704. มารเฒา
R
705. เหมือนจะหลอ
N
707. เหมือนจะหลอ log off
709. มารเฒา
R

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

การวิเคราะหการมอบผลัดในการสนทนาระหวาง มารเฒา กับ ตาตี๋ หองจะจา 5 วันที่ 2 ก.ค. 44
654.ตาตี๋
656.มารเฒา
661. ตาตี๋
663. มารเฒา
666. ตาตี๋
670. มารเฒา
681. ตาตี๋

N
R
C
N
R
R
R

S

S

S

S
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การวิเคราะหการมอบผลัดในการสนทนาระหวาง ตาตี๋ กับ ตาโต หองจะจา 5 วันที่ 2 ก.ค. 44
665. ตาโต
675. ตาตี๋
676. ตาตี๋
686. ตาโต
690. ตาตี๋ ตาโตไมตอบ

N
R
C
R
N

S
S

การวิเคราะหการมอบผลัดในการสนทนาระหวาง มารเฒา กับ มะแงว หองจะจา 5 วันที่ 2 ก.ค. 44
684. มะแงว
689. มะแงว
694. มารเฒา
695. มะแงว
698. มะแงว
700. มะแงว
703. มะแงว
708. มารเฒา
717. มะแงว
718. มะแงว
720. มารเฒา

log on
รองเพลง
N

S

รองเพลง
รองเพลง
รองเพลง
มะแงวไมตอบ
รองเพลง
log off
มะแงวไมตอบ

R
N

N

การวิเคราะหการมอบผลัดในการสนทนาระหวาง มารเฒา กับ ling (หลิง) หองจะจา 5 วันที่ 2 ก.ค.
44
743. ling
745. ling
747. มารเฒา
750. ling
752. มารเฒา
755. ling
757. มารเฒา
759. มารเฒา
760. มารเฒา
761. มารเฒา
762. ling

log on
ทักทายทุคน
N
R
R
R
N
C
C
log off
R

S
S
S

S
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การวิเคราะหการมอบผลัดในการสนทนาระหวาง หงส กับ ling (หลิง) หองจะจา 5 วันที่ 2 ก.ค. 44
หมายเหตุ หงสพูดกับเคโกะ ทะเล และ มาร ในขณะเดียวกับที่พูดกับหลิง สวนหลิงก็พูดกับเจท blue
ทะเล และมาร
751. หงส
753 ling
764. หงส
765. หงส
767. ling
770. ling
773. หงส
774. ling
784. ling
788. หงส
791. หงส
795. ling
797. หงส
800. ling
808. หงส
817. ling
818. ling
819. ling
820. ling
821. ling
824. ling
825. หงส
826. หงส
828. ling
833. หงส

N
R
N

S

R
C
N
R
N
R

S

S

ทักทายเคโกะ

S
S
N
R

S
S
S

R
C
R
R
C

S
S

log off
รูปยิ้ม
รูปยิ้ม
N
R
C
R
R

S

S
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การวิเคราะหการมอบผลัดในการสนทนาระหวาง หงส กับ เคโกะ หองจะจา 5 วันที่ 2 ก.ค. 44
756. เคโกะ
758. เคโกะ
763. เคโกะ
765. หงส
766. เคโกะ
768. เคโกะ
772. เคโกะ
773. หงส
775. หงส
777. เคโกะ
779. หงส
781. เคโกะ
783. หงส
785. เคโกะ
790. เคโกะ
793. หงส
796. เคโกะ
799. เคโกะ
807. เคโกะ
810. เคโกะ

log on
พูดกับทุกคน
พูดกับทุกคน
N

S

พูดกับทุกคน
R
N

S
N

S

R

S
R
R

เคโกะไมตอบ
หงสไมตอบ

N
R

S
S
S

R

หงสไมตอบ
พูดกับตัวเอง
พูดกับตัวเอง
พูดซ้ําขอความที่ 807

R
R
R

S
S

การวิเคราะหการมอบผลัดในการสนทนาระหวาง ling (หลิง) กับ เจท หองจะจา 5 วันที่ 2 ก.ค. 44
776. เจท
778. ling
786. เจท
787. ling

N
R
N
R

S
S
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792. เจท
802. เจท
803. เจท
804. เจท
805. เจท
806. เจท
809. ling
811. เจท
812. เจท
813. เจท
814. เจท
815. เจท
816. เจท
827. เจท
829. เจท
830. เจท
831. เจท
832. เจท
834. ling
835. ling

พูดซ้ําขอความที่ 792
พูดซ้ําขอความที่ 792
พูดซ้ําขอความที่ 792
พูดซ้ําขอความที่ 792
พูดซ้ําขอความที่ 792

พูดซ้ําขอความที่ 811
พูดซ้ําขอความที่ 811
พูดซ้ําขอความที่ 811
รูปยิ้ม
รูปยิ้ม

N
C
C
C
C
C
R
R
C
C
C

C

S
S

S

(ไมรูวาพูดกับใคร)
(ไมรูวาพูดกับใคร)
(ไมรูวาพูดกับใคร)
(ไมรูวาพูดกับใคร)
R
รูปหนางอน

การวิเคราะหการมอบผลัดในการสนทนาระหวาง เจท กับ เคโกะ หองจะจา 5 วันที่ 2 ก.ค. 44
780. เจท
782. เคโกะ
789. เจท
794. เคโกะ

เคโกะไมไดทักทายตอบ N
N
R
เจทไมตอบ
R

S
S

การวิเคราะหการมอบผลัดในการสนทนาระหวาง หงส กับ ทะเล หองจะจา 5 วันที่ 2 ก.ค. 44
836. ทะเล
837. หงส
838. ทะเล

log on
N
R

S
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การวิเคราะหการมอบผลัดในการสนทนาระหวาง ling (หลิง) กับ blue หองจะจา 5 วันที่ 2 ก.ค. 44
844. blue
846. blue
847. หลิง
848. blue
849. blue
855. หลิง
860. blue
867. หลิง
870. blue
879. หลิง
882. blue
883. หลิง
887. blue
900. หลิง

log on
ทักทายทุกคน
N
R
N
R
N
R
R

S
S
S
S
S
N
R

หลิงไมตอบ
R
R
R

S
S
S

การวิเคราะหการมอบผลัดในการสนทนาระหวาง หงส กับ มาร หองจะจา 5 วันที่ 2 ก.ค. 44
850. มาร
851. หงส
861. มาร
864. มาร

log on

หงสไมตอบ

N
R
N

S

การวิเคราะหการมอบผลัดในการสนทนาระหวาง ling (หลิง) กับ มาร หองจะจา 5 วันที่ 2 ก.ค. 44
850. มาร
856. หลิง
861. มาร
864. มาร
874. มาร
879. หลิง
891. หลิง
892. มาร
909. มาร

log on
N
S
R
N
S
(ไมรูวาพูดกับใคร)
R
S
C
R
(พูดแทรก ไมไดรับคําตอบ) N

328
การวิเคราะหการมอบผลัดในการสนทนาระหวาง zock กับ blue หองจะจา 5 วันที่ 2 ก.ค. 44
853. zock
854. zock
857. zock
858. zock
863. zock
865. zock
866. blue
868. zock

log on
พูดกับทุกคน
ทักทายทุกคน
ถามทุกคนในหอง
ชักชวนทุกคนในหอง
พูดซ้ําขอความที่ 863 N
R
C

S

การวิเคราะหการมอบผลัดในการสนทนาระหวาง zock กับ หนมผิง หองจะจา 5 วันที่ 2 ก.ค. 44
853. zock
854. zock
857. zock
858. zock
863. zock
868. zock
869. หนมผิง
871. zock
875. หนมผิง

log on
พูดกับทุกคน
ทักทายทุกคน
ถามทุกคนในหอง
ชักชวนทุกคนในหอง
N
R
R
R

S
S
S
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ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ
นางสาวศิริพร ปญญาเมธีกุล เกิดเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 ที่
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
สามารถเขาไปที่ http://www.ascusc.org/jcmc/vol9/issue1/panya_herring.html
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876. zock
877. zock
878. หนมผิง
880. หนมผิง
881. zock
884. zock
885. หนมผิง
886. หนมผิง
888. zock
889. zock
890. หนมผิง
893. หนมผิง
894. หนมผิง
895. zock
896. zock
897. หนมผิง
898. หนมผิง
901. zock
902. หนมผิง
904. zock
905. หนมผิง
906. หนมผิง
907. zock
911. หนมผิง
912. zock
913. หนมผิง
914. zock
916. หนมผิง

N

S
N

S

R

S
R

S

R

S
R

S

R

S
R
R

S
S

R

S
R

R
zock ไมตอบ C
R
C
R
C
พูดซ้ําขอความที่ 896
(พูดแทรก)
N

S
S

S
N

S

R
R
R
R
R

S
S

R
S

S
S

(ไมรูวาพูดกับใคร)

การวิเคราะหการมอบผลัดในการสนทนาระหวาง ทะเล กับ blue หองจะจา 5 วันที่ 2 ก.ค. 44
903. blue
910. ทะเล
915. blue

N
R
R

S
S

