
 
บทที่ 1 

วจนปฏิบัติศาสตร (pragmatics) คืออะไร 
 

เคาโครงเรื่อง 
บทนํา 
1. วจนปฏิบัติศาสตร คืออะไร 
2. คําจํากัดความของวจนปฏิบัติศาสตร 
3. วจนปฏิบัติศาสตร แตกตางจากวากยสัมพันธ (syntax) และอรรถศาสตร 

(semantics)   อยางไร 
4. ปริบท (context) 

4.1   คําจํากัดความของปริบทและองคประกอบของปริบท 
4.2   คําหรือขอความขางเคียง (co-text)  

5. บทสรุป 
6. กิจกรรมทายบท 
จุดประสงคของการเรียนรู 
หลังจากเรียนบทนี้แลวผูเรียนจะ: 
1. บอกคําจํากัดของ วจนปฏิบัติศาสตร ได 
2. เขาใจวาวจนปฏิบัติศาสตร แตกตางจากวากยสัมพันธ (syntax) และอรรถศาสตร  

(semantics) อยางไร 
3. บอกไดวาอะไรเปนองคประกอบของปริบท 
4. บอกวาไดวาคําหรือขอความขางเคียง (co-text) คืออะไร 
5. บงชี้วาอะไรเปนปริบท (context) หรืออะไรเปนคําหรือขอความขางเคียงโดย 
      วิเคราะหจากภาษาอังกฤษในแบบฝกหัดได  
6. ยกตัวอยางภาษาไทยพรอมท้ังบงชี้ปริบทและคําหรือขอความขางเคียงไดอยาง   

เหมาะสม 
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บทนํา   บทนี้จะกลาวถึงความหมายของคําวาวจนปฏิบัติศาสตร ความแตกตางระหวาง 
วจนปฏิบัติศาสตร ไวยากรณและอรรถศาสตร นอกจากน้ีจะอธิบาย      ความหมายของ
คําหรือปริบท (context) คําหรือขอความท่ีมาขางหนา (co-text) ซึ่งสําคัญมากในการ
ตีความหมายของขอความ 
 

1. วจนปฏิบัติศาสตร คืออะไร 
Morris (1938) ไดใหคําจํากัดความไววาวจนปฏิบัติศาสตร   คือการวิเคราะห

ภาษาโดยอาศัยผูพูดและผูฟงเปนผูกําหนดความหมายของภาษา  ศาสตราจารย ดร. 
อุดม วโรตมสิกขดิตถ (2533) ไดกําหนดคําจํากัดความของวจนปฏิบัติศาสตร จาก
ความคิดเห็นของ Martin Atkinson, David Kelby และ Iggy Roca จากหนังสือ 
Foundation of Linguistics ไววา วจนปฏิบัติศาสตร เกี่ยวของกับความสัมพันธระหวาง
เครื่องหมายและผูใชเครื่องหมายซ่ึงแตกตางไปจากวากยสัมพันธ (syntax) ซึ่งเกี่ยวของ
กับเครื่องหมายทางภาษาและความสัมพันธระหวางเครื่องหมายทางภาษาดวยกัน และ
อรรถศาสตร (semantics) เกี่ยวของกับความสัมพันธระหวางเครื่องหมายกับความเปน
จริง ในทํานองท่ีคลายคลึงกัน  Levinson (1983) ก็ไดกําหนด        ความหมายของวจน
ปฏิบัติศาสตร   ไววา  วจนปฏิบัติศาสตร คือการศึกษาถึงการใชภาษาหรือการสื่อ
ความหมายของถอยคําโดยนําเอาปริบท (context) มาพิจารณาดวย 

 

2. วจนปฏิบัติศาสตร แตกตางจากวากยสัมพันธและอรรรถศาสตรอยางไร 
ตารางตอไปน้ีจะบอกความแตกตางของความหมายของคําท้ังสามโดยสังเขป

ดังน้ี 
 
 
 
 



 3 

วากยสัมพันธ อรรถศาสตร วจนปฏิบัติศาสตร 
1. คือความสัมพันธของ   
      รูปคํา 

 คือการศึกษาถึงความสัมพันธ
ของ         เครื่องหมายที่ใชใน
ภาษากับความเปนจริง เชน 

 refugees; entry / exit 

 diplomats;  left / right 

 คือการศึกษาถึงการใช
ภาษาในสถานะการณ
ที่เปนจริงโดยตอง
พิจารณาผูพูด  ผูฟง
และปริบท 

วากยสัมพันธ อรรถศาสตร วจนปฏิบัติศาสตร 
2.  ต้ังอยูบนพ้ืนฐานของ

กฎเกณฑและกฎ
ขอบังคับของภาษา 

 ต้ั ง อ ยู บ น พ้ื น ฐ า น ข อ ง
หลักเกณฑและกฎขอบังคับ
ของภาษา 

 ต้ังอยูบนพ้ืนฐานของ
หลักในการสนทนา 

3. กฎเกณฑทางวากย-  
    สัมพันธมักจะเปนกฎ
ต า ย ตั ว ที่ ยึ ด ถื อ กั น ม า 
(Leech,  1983) 

 อ ร ร ถ ศ า ส ต ร อ า จ จ ะ
ตีคว ามหมายของคํ าหรื อ
ประโยคโดยไมตองคํานึงถึง
ปริบทก็ได (Levinson, 1983) 

 การตีความหมายของ
ภ า ษ า ท่ี ใ ช ใ น
ความหมายของวจน
ปฏิบัติศาสตรน้ันไม
ยึดกฎเกณฑที่ปฏิบัติ
กันมาเปนประเพณี
อยางเครงครัด การใช
ภาษาที่แทจริงน้ันจะ
ถื อ เอ าจุ ดประสงค
ของการสนทนาเปน
หลัก 

4. สามารถอธิบาย
ไวยากรณโดยอาศัย
กฎเกณฑที่ แยกแยะ
และตายตัวได 

  ไมมีกฎเกณฑตายตัว
ที่ จ ะอ ธิบายการใช
ภาษาได ทั้งน้ีเพราะ
การใชภาษาตองอาศัย
ปริบทเปนเคร่ืองชวย
ในการตีความ 

5.บางครั้ งไวยากรณ ก็มี   
กฎเกณฑและการสื่อ
ค ว า ม ห ม า ย ท่ี เ ป น
นามธรรม 

  เก่ียวกับการใชภาษาที่
เปนรูปธรรมซึ่งเราจะ
ตีความไดโดยอาศัย
เหตุ    การณและเวลา
ที่คําพูดน้ัน ๆ เกิดขึ้น 
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6. สามารถอธิบาย
ไวยากรณในประโยค
ไดโดยไมตองอาศัย
ปริบท 

  ไมสามารถอธิบาย
การใชภาษาไดโดยไม
อาศัยปริบท 

   
7.  ไวยากรณเก่ียวโยงกับ
คํา 
     และความหมายของ  
     ประโยค 

  เ ก่ี ยวข อง กับคํ า พูด
ระหวางผูพูดและผูฟง
และความต อ เ น่ื อง
ของขอความ 

 

3.  ปริบท (context) และความสัมพนัธของคําทีม่าขางหนา (co-text)  
      3.1  ปริบทคืออะไร 
             ปริบทคือสถานะการณที่บงบอกถึงความสัมพันธของผูรวมสนทนาซึ่งรวมท้ัง 
คําพูดและภาษาทาทาง สิ่งที่กลาวถึง และผลของคําพูด (ตามความหมายของ Firth, 
1957)  พรอมกันนี้ Firth ซึ่งเปนผูกอต้ังภาษาศาสตรสมัยปจจุบันของภาษาอังกฤษ ก็ได
พูดถึงความสัมพันธของปริบทวา: 
 Logicians are apt to think of words and propositions as having 

‘meaning’ somehow in themselves, apart from participants in contexts 
of situation.  Speakers and listeners do not seem to be necessary. I 
suggest that voices should not be entirely dissociated from the social 
context in which they function and that therefore all texts in modern 
spoken languages should be regarded as having ‘the implication of 
utterance’, and be referred to typical participants in some generalized 
context of situation. 

(Firth, 1957: 226) 
  
กลาวสั้น ๆ ก็คือ Firth คิดวาเม่ือจะตีความหมายของคําพูดจะตองพิจารณาถึงปริบท
เปนสําคัญ   ในทํานองเดียวกัน Hymes (1962) ก็ไดใหความสําคัญของปริบทไวอยาง
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(i) บุคคลผูรวมในบทสนทนา ซึ่งรวมท้ังผูพูดหรือผูเขียน (addressor) และ
ผูฟงหรือผูอาน (addressee) พรอมท้ังพ้ืนความรูของผูรวมสนทนาดวย 

(ii) หัวขอ (topic) ของการสนทนา 
(iii) สถานท่ีและเวลาของบทสนทนา (setting) พรอมท้ังภาษาทาทางของผู

รวมสนทนา 
(iv) ภาษาท่ีใชในการสนทนา (channel) อยูในรูปใด คือเปนภาษาพูด ภาษา

เขียน ปายประกาศ หรือเครื่องหมายบงบอกเชิงสัญลักษณ 
(v) ภาษาท่ีพูด (code) เปนภาษาถิ่น (dialect) ใด ลีลาการพูด  (style)  เปน   

อยางไร 
(vi) ลักษณะของคําพูดอยูในรูปแบบ (message form) ใด  เชน  เปนจดหมาย

รัก  การเทศนา การเลานิทาน  บทกลอน เปนตน 
(vii) สถานะการณหรือพิธีที่คําพูดนั้น ๆ เกิดข้ึน (event) เชน  ในพิธีแตงงาน  

ในพิธีสวดมนต เปนตน 
(viii) จุดประสงคของการพูด (purpose)  

 

ตอไปน้ีจงพจิารณาปริบทที่อยูเบ้ืองหลังคําพูดเหลานี้ตามตัวอยาง 1-4 
ตัวอยางที่ 1:   I do think Adam’s quick.  (ตัวอยางจาก Brown และ Yule, 1983) 
ตัวอยางนี้จะมีสองความหมายท้ังน้ีข้ึนอยูกับปริบท (ก) และ (ข) 
  ก. ผูพูด:              แมของ Adam 

ผูฟง:               แมสามีผูพูด 
สถานท่ี:          สวนสาธารณะ 

       เวลา:     บายที่มีแดดจาในเดือนกันยายน  ในฤดูรอน ค.ศ. 1962 
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       สถานการณ:   ผูหญิงทั้งสองคนนี้กําลังเฝาดู Adam ว่ิงไลเปดอยู  แมของสามีก็พูด
ถึงพอของ Adam วาตอนที่พอของ  Adam   อายุสองขวบยังพัฒนาไมเร็ว เทา Adam ใน
อายุเดียวกัน แมของ Adam จึงพูดเสริมเปนเชิงเห็นดวย  วา I do think Adam’s quick.   
       จุดประสงคของการพูด:  ผูพูดตองการจะแยงวา Adam ลูกของคนพัฒนาไดเร็ว
กวาพอของเขา   
ข.     ผูพูด:         นักเรียนคนหน่ึง 

  ผูฟง:              นักเรียนกลุมหน่ึง 
  สถานท่ี:         โตะวางเครื่องดื่มในหองอาหารของโรงเรียน 
  เวลา:              เย็นวันหน่ึงของเดือนมีนาคม ค.ศ. 1980 
  สถานการณ:   John ซึ่งเปนเด็กนักเรียนคนหน่ึงในกลุมเด็กกลุมนี้ไดเลาเรื่องตลก    
                         จบไปหน่ึงเรื่อง  ทุก ๆ คนหัวเราะยกเวน Adam พอคนอ่ืน ๆ หยุด        
                         หัวเราะ  Adam  จึงหัวเราะข้ึนมาบาง  นักเรียนคนหนึ่งในกลุมจึง

พูดประชดประชัน Adam วา I do think Adam’s quick. 
   จุดประสงคของการพูด:  ตองการพูดประชดประชัน Adam ที่เปนคนเขาใจเรื่อง     
                           ตลกชากวาคนอ่ืน ๆ    

 
ตัวอยางท่ี 2:  A:  I am out of petrol. 
           B:  There is a garage round the corner. (Levinson: 1983) 
ผูพูด:    ชายหรือหญงิคนหนึ่งท่ีกําลังขับรถอยู 
ผูฟง:     คนที่นั่งมาดวยในรถ 
สถานท่ี:   อาจจะเปนภายในรถหรือบริเวณใกล ๆ รถ 
เวลา:    เวลาใดก็ได 
สถานการณ:    ผูพูดรูวารถของตนนํ้ามันหมดและตองการจะเติมน้ํามัน  ผูพูดพูดเปน         
                        เชิงหยั่งเสียงถามผูฟงวารูหรือไมวาปมน้ํามันอยูที่ไหน ผูฟงจึงตอบตาม       
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                        จุดประสงคที่แทจริงของผูพูด (A) ซึ่งพูดคอนขางออมคอม กลาวคือ 
แทนที่จะถามวา How can I get to a garage?  หรือ Where’s a nearby 
garage?  

ตัวอยางท่ี 3:    Silence. 
  Hospital. 
ผูพูด:   และผูฟงไมมีตัวตนแตเปนที่เขาใจวา คําพูดเชนนี้จะตองเปนปายประกาศ

หนาโรงพยาบาล 
สถานท่ี:  หนาโรงพยาบาลหรือในโรงพยาบาล 
จุดประสงคของผูพูด:  ก็คือ   ตองการใหผูที่ผานไปมาหนาโรงพยาบาลหรือผูที่จะเขา 
                  มาใชบริการของโรงพยาบาลไมสงเสียงเอะอะเปนที่รบกวนของคนไข 
ตัวอยางท่ี 4:  The baby cried. 

                     Ruth ran upstairs.  (ตัวอยางจาก Brown & Yule: 1983) 
ผูพูด:        คือใครก็ไดที่รูจัก Ruth 
ผูฟง:        คือคนท่ีอยูในบริเวณเดียวกับที่ Ruth อยูและรูวา Ruth และเด็กท่ีกําลัง 
                 รองไหอยูมีความสัมพันธกันในฐานะอะไร  
เวลา:        คือเวลาใดก็ได 
สถานท่ี:  คือในบานหรือในสถานที่พักอยูอาศัย ที่สําคัญก็คือ Ruth อยูชั้นลาง 
 

    3.2   คําหรือขอความขางเคียง (co-text) 
            คําหรือขอความท่ีมาขางหนาน้ันมักจะมี คําหรือขอความท่ีตามมาเปน
เครื่องบงชี้ถึงความตอเนื่องของภาษา  ในภาษาอังกฤษมักจะมีคําเหลานี้ เชน the latter/ 
the former ฯลฯ  ตัวอยางเชน 
 We heard their complaints that no one came to visit them and also that their 

roof was leaking.  I helped them over the latter (i.e. the complaint about the 
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 roof) and promised to let some friends know about the former (i.e. the 
complaint about loneliness). 

ในตัวอยางนี้ the latter อางอิงไปถึงคําบนเกี่ยวกับหลังคารั่ว  สวน the former นั้น
อางอิงถึง คําบนเกี่ยวกับความวาเหว 
 นอกจากคํา the latter และ the former ซึ่งเปนเครื่องชวยชี้แนะถึงคําหรือ
ขอความท่ีมาขางหนาแลว ก็ยังมีคําสรรพนามและคํานามท่ีข้ึนตนดวย a หรือ the หรือ 
คํานามท่ีมีความหมายเดียวกัน   เปนคําอางอิงไปถึงคําที่กลาวถึงมาแลวดวย  
ตัวอยางเชน  (ตัวอยางน้ีตัดมาจาก Brown และ Yule 1983) 

 Priest is charged with Pope attack (Lisbon, May 14)  
         A dissident Spanish priest was charged here today with attempting to 

murder the  Pope. 
             Juan Fernandez Krohn, aged 32, was arrested after a man armed with 

a bayonet approached the Pope while he was saying prayers at Fatima on 
Wednesday night. 

 According to the police, Fernandez told the investigating magistrates  

today he had trained for the past six months for the assault. He was alleged to  

have claimed the Pope ‘looked furious’ on hearing the priest’s criticism of 
his handling of the church’s affairs. 

  If found guilty, the Spaniard faces a prison Sentence of 15-20 years. 
 
นักศึกษาจะเห็นไดวาคํา the Spaniard อางอิงถึง/และเปนคนคนเดียวกับคํา A dissident 
Spanish priest / Juan Fernandez Krohn / Fernandez / the Spiniard, He และ the priest 

สรุป:  การเขาใจภาษาหรือตีความหมายทาง วจนปฏิบัติศาสตรนั้นจะตองอาศัยท้ัง
ปริบท (context) และคําหรือขอความขางเคียง (cotext) เปนเครื่องชวยอยางสําคัญใน
การพิจารณา  อันจะนําไปสูความเขาใจภาษาได 
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4.  กิจกรรมทายบท 
1.  วจนปฏิบัติศาสตร(pragmatics) คืออะไร 
2. ในการพิจารณาปริบท (context) จะตองพิจารณาอะไร 
3. จงระบุ context และ cotext ของขอความตอไปนี้ 

(1.)   The ice is thin over there. 
(2.)    A:  There’s the doorbell. 
         B:  I’m in the bath. 
(3.) a.  The children of the Indians are saved, to be sold or given away as 

servants, or rather slaves for as long a time as the owners can make 
them believe themselves slaves.  But I believe in their treatment 
there is little to complaint of. 

b.   The same evening I went on shore.  The first landing in any new    
      country is very interesting. 
c.  When we came within hail, one of the four natives who were present   
      advanced to receive us and began to shout most vehemently, wishing 
to  
      direct us where to land. When we were on shore the party looked  
      rather alarmed. 
d.   After crossing many low hills, we descended into the small land-

looked    
      plain of Guitron.  In the basins, such as this one, which are elevated    
      from one thousand to two thousand feet above the sea, two species of      
      acacia…grow in large numbers.   

(4.)   A:  You couldn’t do it. 
         B:  Of course I could. 
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(5.)   Hey, you’ve passed the exam! 
(6.)  

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(7.)  
 
 
 
 
 
 
 
 

(8.)   ก.  วันนี้ไป ‘มหาลัย’ หรือเปลา 
ข.  วันนี้ไมมีเรียน 

(9.)   ก.   เวลาอะไรแลว 
     ข.   พระเพ่ิงมาบิณฑบาตร 

FOR RENT 
Sukhothai Mansion 
near Jitlada palace 

3 storeys, 2 b/rs 
one study, 

fully furnished, 
swimming pool, 
B 50,000/month 
call 248-2930 

URGENTLY REQUIRED 
FINANCIAL CONTROLLER 

• Male / female between 25-30 years old 
• Good command of spoken & written English 
• Bachelor’s degree in accounting 
• 2-3 years experience in accounting 
• Familiar with computers 

Interested persons, please send application and resume to: 
Managing Director 

Media Plus Co., Ltd. 

192 Sukhumvit 49/12 

Bangkok 10110 



 11 

(10.) ก.   นี่เธอชวยรับโทรศัพทหนอยซิ 
    ข.   เรามีเครื่องตอบโทรศัพทนะ 

(11.) Dumping garbage 
SIR:  Recently my family and I took a holiday on a luxury 
ocean-going boat in Thailand.  I was particularly impressed 
by the excellent service provided by the boat staff and 
various programmes giving knowledge about the sea, marine 
life, coral 

and natural conservation.  This encouraged all of us on the 

tour to become strongly opposed to destruction of natural 
resources. 
   But I lost all the good feelings I had for the tour on the 
last night of the trip when we were heading back to  Bangkok.  
That night, I fell asleep on a canvas bed on the deck.  I was 
woken up at about 3 a.m. by lots of noise.  Looking down, I 
saw people dumping a large number of sacks of garbage and 

waste material from the lower deck into the sea.  The 

dumping went on for about 10 minutes. 
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(12.)   
             

Delicious 
Shark’s Fin Soup & 

Chinese Dishes 
Open daily 

11:00-14:00   17:00-22:00 
331/45 Sukhumvit 55 

(Opp. Benz Soi Thonglor) 
T. (02) 391-2397 

Shark’s Fin House 
-------ราชาหูฉลาม---------  

 
 
 
 
 
 
 

 
 (13.) 

โทร. 526-1813, 525-1852  มือถือ 01-354-6368 
ควบคุมงานโดย วิศวกร 

ทุบตึก 
รื้อถอนสิ่งกอสรางทุกชนิด 
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