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บทที่  2 
ดรรชนีพจน  (deixis) 

 
เคาโครงเรื่อง 
ตอนท่ีหน่ึง: 
 ดรรชนีพจนคืออะไร 

1. องคประกอบที่ชวยในการตีความหมายของดรรชนีพจน 
2. ดรรชนีพจนชนิดตางๆ:การแบงดรรชนีพจนตามการใชของFillmore  

(1971) 
2.1 ดรรชนีพจนที่อาศัยภาษาทาทาง  (gestural usage) 
2.2 ดรรชนีพจนที่ไมตองอาศัยภาษาทาทาง  แตอาศัยปริบท  (symbolic 

usage) 
3. บทสรุปตอนท่ีหน่ึง   

 
ตอนท่ีสอง: 

4. ดรรชนีพจนแบงโดยองคประกอบตาง ๆ ของปริบทเปนตัวกําหนดตามการ
แบงของ  Levinson  (1983) 
4.1   ดรรชนีพจนที่มีผูรวมสนทนาเปนตัวกําหนด  (person deixis) 
4.2   ดรรชนีพจนบอกเวลา  (time deixis) 
4.3   ดรรชนีพจนบอกสถานที่  (place deixis) 
4.4   ดรรชนีพจนที่อางถึงขอความในบทสนทนา  (discourse deixis) 
4.5   ดรรชนีพจนที่แสดงถึงฐานะทางสังคมของผูพูดและผูรวมสนทนา   

    (social deixis) 
5. บทสรุปตอนท่ีสอง 
6. กิจกรรมทายบท 
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จุดประสงคของการเรียนรู 

หลังจากเรียนบทนี้แลวผูเรียนจะ 
1. บอกคําจํากัดความของดรรชนีพจนได 
2. ระบุไดวาอะไรเปนองคประกอบในการตีความหมายของดรรชนีพจน 
3. ระบุชนิดตาง ๆ  ของดรรชนีพจนได  พรอมท้ังยกตัวอยางเปนภาษาอังกฤษ 

และภาษาไทยได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ดรรชนีพจนคืออะไร 
 ดรรชนีพจน  (deixis)  มีรากศัพทมาจากภาษากรีกวา  deixis  แปลวา  “บงชี้”  
หรือ  “แสดงถึง”  ดรรชนีพจนเกี่ยวของกับการใชภาษาหรือการตีความหมายของภาษา
โดยตองอาศัยปริบท  โดยเฉพาะในการวิสาสะ  (face-to-face conversation) 
 
1. องคประกอบที่ชวยในการตีความหมายของดรรชนีพจน 

ในการตีความหมายดรรชนีพจนนั้นตองอาศัยแกนกลางของดรรชนีพจน  ซึ่ง
อาจจะเปน  (ก)  ผูพูด  (ข)  เวลาท่ีผูพูดพูด  (ค)  สถานที่ที่ผูพูดพูด  (ง)  ตําแหนงทาง
สังคมของผูพูด  (จ)ขอความท่ีผูพูดกําลังพูดอยู  ดังแผนภูมิตอไปนี้ 

 
 

 
   ขอความท่ีผูพูดกําลังพูด ผูพูด 
         
       

        ดรรชนีพจน        เวลาท่ีผูพูดพูด 
 
 
 
   ตําแหนงทางสังคมของผูพูด    สถานที่ที่ผูพูดพูด 
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 แตอยางไรก็ตาม  แกนกลางของดรรชนีพจนอาจเบี่ยงเบนไปจากตัวผูพูดเองก็
ได  เชน  อาจจะเปนผูฟงหรือผูอ่ืน ๆ  ที่ผูพูดกลาวถึง  ลักษณะของภาษาเชนนี้  Lyons  
(1977a: 579)เรียกวา  deitic projection  สวน  Fillmore  (1975)  เรียกลักษณะของภาษา
เชนนี้วา  points of view 
2.  ดรรชนีพจนชนิดตาง ๆ 
    2.1  Fillmore  (1971b)  แบงดรรชนีพจนโดยมีภาษาทาทางเปนตัวกําหนดออกเปน  

2  ชนิด  คือ 
ก.   ดรรชนีพจนที่อาศัยภาษาทาทาง  (gestural usage)  เชน  การใชมือชี้ไปยังท่ี

คนหรือส่ิงของท่ีผูพูดตองการเอยถึง  เชน 
(1)  This one’s genuine, but this one is a fake. 
      (พูดพรอมชี้มือไปที่สิ่งของ  หรือยกส่ิงของนั้น ๆ  ใหดู) 

       หรืออาจจะใชคําสรรพนามบุรุษท่ีสามโดยท่ีผูพูดชี้ไปท่ีผูพูดกลาวถึง  เชน 
(2) She’s the boss, she is.  He’s the secretary. 
(3) เอาไอนี่ไปไวใตไอนั่น  (ผูพูดใชคําไอนี่  หมายถึงไมกวาด   และไอ

นั่นหมายถึงตู) 
(4) หมาตัวน้ีนารักจัง  (ชี้ไปท่ีหมา) 

 ข.  ดรรชนพีจนที่ไมตองอาศัยภาษาทาทางแตอาศัยปริบท  (symbolic usage)   
ดรรชนีพจนชนิดนี้อาจจะอยูในรูปของนิยมสรรพนามหรือสรรพนามบุรษุ
ที่สองก็ได  เชน 

(5) This city is polluted.  (เมืองที่ผูพูดอยู) 
(6) ปนี้เศรษฐกิจไมดีเลย  (ปตามปฏิทินปจจุบัน) 
(7) You can join us if you have time. 

    ผมเชิญคุณดวยนะครับ 
      (ผูพูดพูดอยูตอหนาผูฟง) 



2.2 การใชดรรชนีพจนที่อาศัยภาษาทาทาง  และดรรชนีพจนที่ไมตองอาศัยภาษา
ทาทางนี้จะแตกตางไปจากคําสรรพนามแทนคนหรือสิ่งของ  และนิยมสรรพ
นามท่ีมีความหมายท่ัวไปแตไมเจาะจงถึงคูสนทนา  เวลา  หรือสถานท่ีที่การ
สนทนาน้ันเกิดข้ึน  เชน 

(8) I’ll say here and now that I don’t believe in ghost. 
(9) Panic here and there was only to be expected. 

   (10) Aerobic dance is good for you. 
คนโนนก็ไมชอบคนน้ีก็ไมชอบ  ไมรูวาจะเลือกมากไปถึงไหน    (11) 
เดี๋ยวจะเอาอยางโนนเดี๋ยวจะเอาอยางน้ีเอาใจไมถูกเลย    (12) 

3. บทสรุปตอนท่ีหนึ่ง  สรุปไดวา  คําบางคําท่ีดูเสมือนเปนดรรชนีพจนอาจไมใช
ดรรชนีพจนก็ได  เพราะไมบงชี้ถึงผูรวมสนทนา  สถานที่  หรือเวลาของการ
สนทนาที่กําลังดําเนินอยู  ตอไปน้ีคือแผนภูมิของการแบงดรรชนีพจนตามการใช 

 
       ดรรชนีพจนที่อาศัยภาษาทาทาง 
       (gestural usage) 
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   ดรรชนีพจนแบงตามการใช 
       ดรรชนีพจนที่ไมอาศัยภาษาทาทาง 
       (symbolic usage) 
 
 และเพ่ือวานักศึกษาจะไดเขาใจมากยิ่งข้ึน  ผูเขียนขอยกตัวอยางของ  Levinson  

(1983:66) มาแสดงความแตกตางของดรรชนีพจนและคําท่ีไมใชดรรชนีพจน  
กลาวคือขอ  (1)  คือดรรชนีพจนที่อาศัยภาษาทาทาง  ขอ  (2)  คือดรรชนีพจนที่ไม
อาศัยภาษาทาทาง  สวนขอ  (3)  คือคําที่ไมใชดรรชนีพจน 

  ก.  (1) You, you, but not you are dismissed. 
(2) What did you say? 
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(3) You can never tell what sex they are nowadays. 
 

ข.  (1)  This finger hurts. 
(2) This city stinks. 
(3) I met this weird guy the other day. 

 
 ค. (1)  Push not now, but now. 

(2) Let’s go now rather than tomorrow. 
(3) Now, that is not what I said. 

 
ง.  (1)  Not that one, idiot, that one. 

(2) That’s a beautiful view. 

(3) Oh! I did this and that. 
 

จ. (1)  Move it from there to there. 
(2)  Hello, is Harry there? 
(3)  There we go. 

 
อยางไรก็ตาม  Levinson  (1983: 66)  ไดใหขอสังเกตวา  การท่ีจะพิจารณาวาคําไหน
เปนดรรชนีพจนที่อาศัยภาษาทาทาง  และคําไหนเปนดรรชนีพจนที่ไมตองอาศัย
ภาษาทาทาง  และคําไหนมิใชดรรชนีพจนนั้นอาจจะแปรเปลี่ยนไปได  ทั้งนี้  ข้ึนอยู
กับปริบทเปนสําคัญ  เชนตัวอยางขอ  (3)  ของ  ก. – จ.  อาจจะเปนตัวอยางของการ
ใชดรรชนีพจนที่อาศัยภาษาทาทาง  หรือดรรชนีพจนที่ไมอาศัยภาษาทาทางก็ได 

4.  ตอนท่ีสอง: ดรรชนีพจนที่แบงโดยมีองคประกอบตางๆ ของปริบทเปนตัวกําหนด 
Levinson  (1983)  ไดแบงดรรชนีพจนออกเปนหาชนิด  คือ 
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4.1  ดรรชนีพจนที่มีผูรวมสนทนาเปนตัวกําหนด  (person deixis) 
4.2  ดรรชนีพจนบอกเวลา  (time deixis) 
4.3  ดรรชนีพจนบอกสถานที่  (place deixis) 
4.4  ดรรชนีพจนที่อางถึงขอความในบทสนทนา  (discourse deixis) 
4.5 ดรรชนีพจนที่แสดงถึงฐานะทางสังคมของผูพูดและผูรวมสนทนา (social 
      deixis) 

 
4.1 ดรรชนพีจนที่มีผูรวมสนทนาเปนตัวกําหนดนั้น คือสรรพนามบุรุษท่ีหน่ึงและ

บุรุษท่ีสอง  สําหรับสรรพนามบุรุษท่ีสามน้ัน  Lyons  (1977a: 648)  ไมถือวา
เปนผูรวมสนทนา  ทั้งในภาษาอังกฤษและภาษาไทยสรรพนามบุรุษที่หน่ึง
และบุรุษท่ีสอง  อาจหมายถึงเอกพจนและพหูพจน  เชน 

(13) Where do you come from? 
    (You  หมายถึงผูฟงเพียงคนเดียว) 

(14) Do you have any questions? 
    (You  หมายถึงผูฟงหลายคน) 

(15) คุณจะสั่งอะไรครับ  (บรกิรพูดกับลูกคาซ่ึงคุณอาจจะหมายถึง 
    ลูกคาคนเดียว  หรือลกูคาหลายคนก็ได) 

        (16)  คุณทุกคนกรุณาเขาคิวดวยคะ  (คุณในที่นี้หมายถึงหลายคน) 
 

  ในสังคมไทยผูพูดนิยมใชชื่อตนเอง  ซึ่งมักจะเปนชื่อเลนแทนคําสรรพนาม
บุรุษท่ีหน่ึง  และใชชื่อผูฟงแทนบุรุษที่สอง  ตัวอยางเชน 

        (17)  แตมไมเคยไปเชียงใหมเลยคะ  ขอไปดวยคนนะคะคุณพอ 
            
                    (แตมคือผูพูดและผูฟงคือคุณพอ  ในที่นี้เด็กสาวท่ีชื่อแตม   แทนท่ี 
                     จะใชสรรพนามแทนตนเองวาฉัน  หรือดิฉัน  หรือขาพเจาก็ใชชื่อ 
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                     ตนเอง) 
 นอกจากสรรพนามท่ีเปนดรรชนีพจนแลว  Levinson  (1983)  ถือวาคําเรียก
ขาน  (vocatives)  ก็เปนดรรชนีพจนดวย  คําเรียกขานน้ี  Levinson  รวมถึง: 

1) คําเรียกญาติหรือผูที่ผูพูดนับถือเปนญาติ  หรือบางครั้งผูพูดและผูฟงตางก็
พบกันเปนครั้งแรกและไมเคยคุนเคยกันมากอน  ในกรณีนี้ตามวัฒนธรรม
ไทยคําเรียกขานจะข้ึนอยูกับลักษณะทาทางการแตงกาย  อายุ  และเพศ  
ของท้ังผูพูดและผูฟง  ตัวอยางเชน  ผูพูดอาจจะเรียกตนเองวา  หลาน  นอง  
พ่ี  นา  ปา  ลุง  ยาย  ตา  และเรียกผูฟงวา  หลาน  นอง  พ่ี  ปา  ลงุ  ยาย  ตา  
เปนตน  กลาวคือ  หญิงไทยอายุ  70  ป  ผูหน่ึงอาจจะเคยถูกเรียกวา  ลกู  
หลาน  นอง  พ่ี  นา  ปา  ยาย  ทั้งน้ีข้ึนอยูกับชวงอายุของหญิงผูนี้ 

2) การเรียกชื่อเฉพาะตัวหรือตําแหนง 
3) คําทักทาย 
4) คําอวยพร 

     1)  ก.  การเรียกญาติและผูซึ่งผูพูดยกยองเสมอเหมือนญาติ  เชน 
(18) แมครับวันนีผ้มไปเตะบอลลนะครับ 

    (19)  นี่ลูกไหวนาภาเขาเสีย  เขาเปนเพ่ือนแม 
ข. การเรียกผูที่ไมคุนเคยเพื่อถามคําถามหรือพูดคุยดวยแบบผิวเผิน  โดยใชคํา

เรียก ขานเชนเดียวกับการเรียกญาติ  เชน 
(20)  พ่ี ๆ  ปายรถเมลอยูไหน  (ผูพูดถามหญิงหรือชายท่ีดูอายุมากกวา

ตนเพียงเล็กนอย  ถาแกกวามากก็เรียกวา  ปา  ลุง  ยาย  ตา  เปน
ตน) 

     2)  การเรียกชื่อผูฟง  โดยเรียกชื่อเฉพาะตัว  เชน 
(21)  อัจฉรารอดวย  Hurry up, Mary. 

ค.  การเรียกขานโดยใชคําท่ีเปนตําแหนงหรือหนาท่ีการงานของผูที่ถูกเรียก  
เชน 



(22)  อาจารยครับ 
(23)  แท็กซี่จอดตรงน้ีจะ/ นะจะ 
(24)  แมคาจะมังคุดกิโลละเทาไร 
(25)  a.  Nurse, I’d like to go to toilet. 

b. คุณหมอคะ  ดิฉันตองผาตัดมั้ยคะ 
c.  พยาบาลคะ  ดิฉันกลับบานไดหรือยัง 
d.  ผูหมวดคะ  ดิฉันถูกลวงกระเปาคะ 

      (26)  Mr. Justice.  (British English)          คําเรียกผูพิพากษาในศาล 
      (27)  Your Honour.  (American English)   
         ศาลท่ีเคารพ 

 
     3)  คําทักทาย  เชน 
      -  Hello 
      -  Hi,  How are you? 
      -  สวัสดีคะ/ หวัดดี 
 
     4)  คําอวยพร  เชน 
      -  Well done!  =  ยินดีดวย/ ดีใจดวย 
      -  Congratulations!  =  ยินดีดวย/ ดีใจดวย 
      -  Cheers!   =  ไชโย  ไชโย 
 

4.2 ดรรชนีพจนบอกเวลา  ดรรชนีพจนชนิดนี้เกี่ยวของกับผูพูดและผูฟงอยาง
มากทีเดียว  สิ่งท่ีควรคํานึงถึงเมื่อพิจารณาดรรชนีพจนชนิดนี้มีอยู 2  ประการ  
คือ 
ก. เวลาท่ีพูด  (coding time) 
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ข. เวลาท่ีไดรับขอความท่ีพูด  (receiving time) 
 
ดรรชนีพจนบอกเวลานี้รวมถึงกริยาวิเศษณบงบอกเวลา  เชน  now, then, 

soon, recently  และคํากริยาวิเศษณที่แสดงเวลาโดยมีคํา  this  นําหนา  เชน  this 
week, this month, this year  เปนตน  แตอยางไรก็ตาม  บางครั้งความหมายของ  this  
จะแตกตางกันออกไป   ทั้งน้ี  ข้ึนอยูกับคําท่ีตามหลัง  this  เชน 

-   this week  หมายถึง สัปดาหที่รวมถึงสัปดาหปจจุบันที่ยังไมผานไป  ซึ่ง
ตองรวมเวลาที่พูดเขาดวย 

-   this August  หมายถึง  เดือนสิงหาคมของปนี้ซึ่งยังมาไมถึง  แตทวารวม
จุดของเวลาท่ีผูพูดตองการหมายถึง  ในอนาคตดวย 

- this morning  หมายถึง  เชาของวันที่ยังไมผานไป  ซึ่งอาจจะมี
ความหมายไดสองแงคือ  “เชาน้ี”  ซึ่งยังไมผานไป  และอาจจะหมายถึง  
“เมื่อเชาน้ีที่ผานมาแลว”  โดยที่ผูพูดพูดถึงคํา  this morning  ในตอนบาย 

 
คําอีกคําหนึ่งที่ความหมายจะเปลี่ยนไปตามคําท่ีตามมาขางหลังคําน้ีคือ     next  
ตัวอยางเชน  next Thursday  อาจมีความหมายสองความหมายคือ 

ก. วันพฤหัสบดีของสัปดาหหนา  ซึ่งรวมถึงชวงเวลาท่ีผูพูดพูดดวย 
ข. วันพฤหัสบดีของสัปดาห  ซึ่งตอจากชวงเวลาที่ผูพูดพูดจบไปแลว 

 
      4.3  ดรรชนีพจนบอกสถานท่ี  (Place deixis) 

4.3.1 ดรรชนีพจนบอกสถานที่คืออะไร  คําตอบก็คือคําที่บงบอกหรือเจาะจง
ถึงสถานท่ีที่ผูพูดและผูฟงอยูรวมในสถานการณดวย  ขอสําคัญจะตอง
รวมเอาเวลาท่ีผูพูดพูดเขาไวดวย  เพราะบางครั้งถาอางถึงสถานที่อ่ืน
โดยมีสถานท่ี ๆ  ผูพูดอยูดวยแตไมรวมเอาเวลาท่ีผูพูดพูดดวย  ก็ไมถือ
วาเปนดรรชนีพจน  ตัวอยางเชน 
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(28) The capital is 800kms. from Chiangmai. 
(29) It is 800kms. away from here. 

 
ในประโยค  (28)  นั้น  Chiangmai  เปนสถานที่อ่ืนที่ไมไดหมายถึง  สถานที่มีผูพูด
รวมอยูดวย  แตทวาประโยค  (29)  คํา  away from here  หมายถึง  ระยะทางที่มีผูพูด
เปนหลัก  ทั้งผูพูดและผูฟงก็รูวา  here  หมายถึง  ตรงไหน  ดวยเหตุนี้คํา  here  ใน
ประโยค  (29)  จึงเปนดรรชนีพจนบอกสถานที่ 

 4.3.2  คําสรรพนามและกริยาวิเศษณที่สามารถทําหนาท่ีเปนดรรชนีพจนบอก
สถานที่คือ  this/ that  และ  here/ there  และกริยาที่แสดงการ
เคลื่อนไหว  (motion verbs)  เชน  come  และ  go  แตอยางไรก็ตาม
นักศึกษาจะตองไมสับสนระหวางคําอางถึง  (anaphora)  ในปริบท  เชน 
(30)  I must get home.  My daughter is there on her own.  (there  เปน

คําอางถึง  home.) 
(31)  I heard you disliked his latest novel. 

I read his first novel and that was boring too. 
(that  เปนคําอางถึง  his latest novel.) 

(32) I went to see the place and I wanted to buy it.  I said to myself.  
“This I must have.” 

(33) He was here at Phuket for a number of years. 
(here  เปนคําอางถึง  at Phuket) 

 คํา  this/ that  และ  here/ there  ตามตัวอยาง  (30) – (33)  นั้นเปนคําอางถึง  
(anaphora  หรือ  reference)  มิใชดรรชนีพจนบอกสถานที่ 
 นอกจากน้ีคํา  this/ that  อาจจะแสดงถึงอารมณของผูพูดก็ได  ผูพูดใชคํา  this/ 
that  ขยายคนหรือส่ิงของท่ีตนไมชอบ  โดยที่ผูฟงก็รูวาหมายถึงใครหรืออะไร  เชน 

(34) That Idi Amin I a real tyrant. 
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(35) Don’t mention this wretched business. 
สําหรับการใชคําสรรพนามท่ีแสดงอารมณเชนนี้ของผูพูดนั้นในภาษาไทยเรามีใช
เชนกัน  เชน 

(36)  -  ไปคบไดคนพรรคนั้น 
-  ฉันเลิกทํามานานแลวงานพรรคนี้นะ 

(37)  -  นี่แหละ  คนอยางน้ีที่เราตองการ 
-  ตองไดคนอยางน้ีเปนเลขานุการ 

 
 ขางตนนี้ไดยกตัวอยางของคําอางถึง  ซึ่งแตกตางไปจากดรรชนีพจน  this/ that  
ที่บอกสถานที่  ตอไปนี้เปนดรรชนีพจนที่บอกสถานที่ 
 

(38) A: Please show Mr. Brown where to go to the 
              conference room. 

   B: This way, sir. 
(39) This road is under repair. 
(40) Boats for rent: if interested, contact here. 
(41) The ticket teller is there near the entrance. 

 
เนื่องจากขอบเขตของคํา  here/ there ไมมีขีดจํากัด กลาวคืออาจจะเปนขอบเขต

เล็ก ๆ  หรือกวางมากก็ได   ดังน้ัน  จึงทําใหเกิดความคลุมเครือได  เชน 
(42) Place it here.  (ตัวอยางจาก  Levinson, 1983) 

ถาหัวหนาศัลยแพทยเปนผูพูดประโยคนี้กับผูชวยศัลยแพทยอีก
ทานหน่ึงท่ีกําลังทําศัลยกรรมรวมกัน  ความหมายของ  here  กจ็ะ
แคบกวาความหมายของ  here  ในกรณีที่ผูควบคุมกอสรางพูดกับ
คนขับรถยกปนจ่ัน 
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 คํากริยาแสดงอาการเคลื่อนไหว  (motion verbs)  ที่มีลักษณะเปนดรรชนีพจน
แฝงอยูคือ  come  และ  go  เชน 

(43) He’s coming.  (หมายถึงเขากําลังเคลื่อนท่ีมายังท่ีผูพูดอยู) 
(44) He’s going.  (หมายถึงเขากําลังเคลื่อนท่ีหางไปจากตัวผูพูด)  แต

อยางไรก็ตามในประโยค  I’m coming.  นั้นไมไดหมายถึง
เคลื่อนท่ีไปยังผูพูดแตหมายถึงเคลื่อนไปยังผูฟง 

 
4.3.3 การใชกริยาวิเศษณที่แสดงเวลาแทนดรรชนพีจนบอกสถานที่  เชน 

(45) I first saw that car ten miles ago. 
(46) The post office is just ten minutes from here.  (ten minutes 

from here  ใชแทนคําบอกสถานท่ีคือ  300 metres from here.) 
 

4.4  ดรรชนีพจนที่อางถึงขอความในบทสนทนา  (discourse deixis) 
   ดรรชนีพจนที่อางถึงขอความในบทสนทนาน้ีคือ  การใชคําหรือวลีเพ่ืออางถึง
ขอความท่ีกลาวมาแลวในปริเฉท  โดยเฉพาะปริเฉทนั้น ๆ  เปนบทสนทนา
วิสาสะ  คํา  หรือวลีที่ใชเปนดรรชนีพจนชนิดนี้ บางคําเปนไดทั้งดรรชนีพจน
ที่แสดงเวลา และสถานที่   ทั้งน้ี  ข้ึนอยูกับปรบิท  Levinson  (1983)  ได
เสนอแนะวาคําหรือวลีที่จะเปนดรรชนีพจนชนิดนี้มีอยู  3  ประเภทดวยกัน  
คือ 

  1)     นิยมสรรพนาม  เชน  this, that 
  2)    คําหรือวลีที่เชื่อมขอความในปริเฉทใหตอเน่ืองกันในบทสนทนา  เชน  

but, therefore, in conclusion, to the contrary, still, however, anyway, 
well, besides, actually, all in all, after all, by the way, in the last 
paragraph, in the next chapter.  ฯลฯ 
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  3)    การนําเอาสวนขยายของประโยค  (theme)  มาเปนตนเรื่อง  (theme)  และ
เรียกสวนขยายท่ีเปลี่ยนมาอยูตนประโยควา  ตนเรื่องที่ผูพูดตองการ
เนน  (marked theme)  Halliday  (1985)  เปนผูเรียกลักษณะของภาษา
ลักษณะน้ีวา  marked theme.  ตัวอยางเชน 
(47) A: Did you enjoy the dinner? 

B: Really good meals they serve in this restaurant.  (Really 
good meals  เปนตนเรื่องท่ีผูพูดตองการเนน  (marked theme)  
ที่เปนเชนนี้เพราะตามโครงสรางปกติ  Really good meals  
จะตองอยูหลังกริยา  serve  เพราะเปนกรรมของกริยานี้  แต
ทวาผูพูดคือ  B  ตองการเนนวาอาหารท่ีภัตตาคารน้ีดีมากจึง
ยาย Really good meals  มาไวหนาประโยค) 

(48) A: What’s his name? 
   B: Nick his name is. 
    (ตามโครงสรางปกติแลวประโยคที่  B  พูดจะตองเปน  His 

name is Nick.  แตทวา  B  ตองการเนนคําตอบเพ่ือตอบคําถาม
ของ  B  จึงยาย  Nick  มาไวข้ึนตนประโยค) 

  (49)  That blouse, it’s simply stunning. (ตัวอยางจาก Levinson (1983: 
                                 89)(ผูพูดตองการเนนคํา  That blouse  จึงยายมาไวหนาประโยค   
                                 กลาวคือแทนท่ีจะใชโครงสรางปกติคือ  That blouse is simply 
                                 stunning) 
 อน่ึง  Levinson  (1983: 87 – 88)  ไดใหขอสังเกตเกี่ยวกับความแตกตาง
ระหวางคําอางถึง  (anaphora)  และดรรชนีพจนที่อางถึงขอความในบทสนทนาไว
ดังน้ีคือ  คําอางถึงมักจะเปนสรรพนามใชอางถึงคําหรือวลีใด ๆ  ในปริเฉท  เชน 
  (50)  Harry’s a sweetheart; he’s so considerate. 
         (ทั้ง  Harry  และ  he  เปนคําอางถึงบุคคลคนเดียวกันที่ชื่อ 
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                             Harry) 
 
 สวนดรรชนพีจนที่อางถึงขอความในบทสนทนานั้น  มักจะเปนนิยมสรรพนาม  
และใชอางถึงส่ิงท่ีผูพูดตองการอางถึง  (referent)  เปนครั้งแรก  เชน 

(51) A: At the touch of love, everyone becomes 
                                poet. 

B: This sentence is true. 
    (This sentence  เปนดรรชนีพจนที่อางถึงประโยคที่ A พูดทั้ง

ประโยค  กลาวคือ  สิ่งท่ี  A  พูดเปน  referent  และ  This 
sentence  ก็เปนดรรชนีพจนที่อางถึง  referent  นี้เปนครั้งแรก) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ในตัวอยาง  (52)  นี้  that  เปนดรรชนีพจนที่อางถึงสุภาษิตท่ีวา  “To strive…To 
yield”.  สวน  it  ใน  My motto I live by it.  เปนคําอางถึงทั้งน้ีเปนเพราะ  it  เปนคํา
อางถึง  my motto  และในขณะเดียวกัน  my motto   ก็อางถึงสุภาษิตท่ีวา  “To 
strive…To yield”.  ดวย  สวน  that motto  ในรูปที่สองเปนคําอางถึงเพราะ  that 
motto  อางถึงสุภาษิตของ  Tennyson  เปนครั้งท่ีสอง  กลาวคือหลังจากคํา  that, my 
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      4.5   ดรรชนีพจนบอกฐานะทางสังคมของผูพูดและผูฟง  (social deixis): ดรรชนี

พจนชนิดนี้ถูกกําหนดโดยสถานการณทางสังคม  และฐานะทางสังคมของผู
พูดและผูฟงซึ่งเปนผูดําเนินวัจนกรรม  (speech acts)  รวมกัน  (Fillmore, 
1975: 76)  ตัวอยางในตารางตอไปนี้  แสดงถึงการใชดรรชนพีจนซึ่งแสดง
ตัวผูพูดและผูฟง  พรอมท้ังความสัมพันธทางสังคมและสถานการณทาง
สังคมซ่ึงแปรเปลี่ยนไป 

 
ดรรชนีพจนแสดง

ถึงผูพดู 

ดรรชนีพจนแสดงถึงผูฟง ความสัมพันธทางสังคม 

I Your Majesty สามัญชนพูดกบักษัตริยหรือ
ราชินี 
หรือพระราชวงศ 

I Your Excellency 1) ผูพูดพูดกับ
เอกอัครราชทูต 

2) ผูพูดพูดกับนายกรัฐมนตรี 
I 
 
I 

Your Honor 
(American English) 
Mr. Justice 

(British English) 

 
ผูพูดพูดกับผูพพิากษาในศาล 

I Ladies and Gentlemen ผูพูดพูดกับผูฟงท่ีหองประชุม 
I Mr. President ผูพูดพูดกับประธานาธิบดี
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ประธาน 
I Mr. Chairman ผูพูดพูดกับประธานในท่ี

ประชุม 
I Mate; My son 

(American English) 
ผูพูดเปนผูชายพูดกับ
เด็กผูชาย 
ซ่ึงเปนคนแปลกหนา 

I Love, Lovies 
(British English) 

ผูพูดพูดกับคนแปลกหนาซ่ึง
อายุนอยกวา  เชน  คนขาย
ของพูดกับลูกคา  คนขับรถ
ประจําทางพูดกับผูโดยสาร  
เปนตน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ดรรชนีพจนแสดงถึงผู

พูด 

ดรรชนีพจนแสดงถึงผูฟง ความสัมพันธทางสังคม 

I Darling; Honey; 
My love 

ผูพูดพูดกับคนรัก  หรือ

สามีพูดกับภรรยา/ ภรรยา
พูดกับสามี 

I My pet. ผูพูดพูดกับผูมีอาวุโสนอย
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 นักศึกษาจะสังเกตไดวา  ดรรชนีพจนที่แสดงบุรุษที่หน่ึงในภาษาอังกฤษ  ใช
เพียงคําเดียวคือ  I แตทวาดรรชนพีจนที่อางถึงผูฟงนั้นแตกตางกันออกไปตามฐานะ
ทางสังคมของผูฟง  สวนในภาษาไทยน้ัน  ดรรชนีพจนบอกฐานะทางสังคมจะชัดมาก  
ทั้งดรรชนีพจนอางถึงผูพูดและผูฟง  ตัวอยางเชน 
 

ดรรชนีพจนแสดงถึงผู  

พูด 

ดรรชนีพจนแสดงถึง

ผูฟง 

ความสัมพันธทางสังคม 

ขาพระพุทธเจา ใตฝาละอองธุลีพระบาท ผูพูดพูดกับพระเจาอยูหวัหรือ
พระราชิน ี

ขาพระพุทธเจา ใตฝาละอองพระบาท ผูพูดพูดกับสมเด็จพระราช
ชนน ี

ขาพระพุทธเจา ใตฝาพระบาท ผูพูดพูดกับพระราชวงศ 
อาตมา โยม  สีกา พระพูดกับพุทธศาสนิกชน

ชาย 
และหญิง 

ดิฉัน  ผม  (กระผม) คุณ ผูพูดและผูฟงไมสนิทกันมาก 
ฉัน/ เคา เธอ/ ตัวเอง ผูพูดและผูฟงสนิทกันมาก 
ผม/ หน/ู ช่ือตัวผูพูด พอ  แม  หรือบรรดา

ญาติ 
ท้ังหลาย 

ผูพูดอาวุโสนอยกวาบรรดา
ญาติ 

 
5. บทสรุปตอนท่ีสอง 
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ตอนท่ีสองนี้เกี่ยวกับดรรชนีพจน  5  ชนิด  ที่แบงโดยมีองคประกอบตาง ๆ  
ของปริบทเปนตัวกําหนด  ดรรชนีพจนเหลาน้ันคือ  (1)  ดรรชนีพจนที่มีผูรวมสนทนา
เปนตัวกําหนด  (2)  ดรรชนีพจนบอกเวลา  (3)  ดรรชนีพจนบอกสถานที่  (4)  ดรรชนี
พจนที่อางถึงขอความในบทสนทนา  (5)  ดรรชนีพจนที่แสดงถึงฐานะทางสังคมของผู
พูดและผูรวมสนทนา  สําหรับดรรชนีพจนที่มีผูรวมสนทนาเปนตัวกําหนดน้ันมี
รูปลักษณะตาง ๆ  คือ  1)  การเรียกผูฟง  โดยใชคําเรียกเสมอญาติ  (โดยเฉพาะใน
ภาษาไทย)  2)  การเรียกชื่อผูฟง  โดยเรียกชื่อตัว  3)  คําทักทาย  4)  คําอวยพร  
นอกจากน้ียังไดพูดถึงความแตกตางระหวางดรรชนีพจนและคําอางถึง  ประการ
สุดทายนักศึกษาจะสังเกตไดวาคํา  this  และ  that  นั้นทําหนาที่เปนดรรชนีพจนไดถึง  
3  ชนิด  คือดรรชนีพจนบอกเวลา  ดรรชนีพจนบอกสถานท่ี  และดรรชนีพจนที่อางถึง
ขอความในบทสนทนา 
 
6.  กิจกรรมทายบท 

1. องคประกอบในการตีความหมายของดรรชนีพจนมีอะไรบาง  จงระบุ 
2. ดรรชนีพจนที่อาศัยภาษาทาทางและดรรชนีพจนทีไ่มอาศัยภาษาทาทาง

แตกตางกันอยางไร  จงยกตัวอยางประกอบ 
3. สิ่งท่ีควรคํานึงถึงเมื่อตีความหมายของดรรชนีพจนบอกเวลามีอะไรบาง  จง

ระบุ 
4. คํากลาวที่วา  this  และ  that  ทําหนาที่เปนดรรชนีพจนเสมอ  จริงหรือไม  จง

ใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ 
5. จงระบุปริบท  (context)  ของดรรชนีพจน  now  และ  here  ในประโยคเหลาน้ี  

(ประโยคเหลาน้ีคัดมาจาก  Brown and Yule, 1983: 52)  และใหคําแปลของ  
now  และ  here  เปนภาษาไทย 
1)   a.  Clap together now. 

b. I think you should begin the next chapter now. 
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c. Now I’m getting older I really do find policemen look younger. 
d. From the iron age till now, man has been making increasingly 

complex artefacts. 
2) a.  There’s another worn section which need repair here. 

b. You’ve got a very nice room here. 
c. It’s a really nasty day here. 
d. You have a comparatively mild climate here. 

 
6. จงบอกวาคําที่ขีดเสนใตเปนดรรชนีพจนหรือไม  ถาเปน  เปนดรรชนีพจนชนิด

ใด  คือเปนดรรชนีพจนที่อาศัยภาษาทาทาง  และดรรชนีพจนที่ไมอาศัยภาษา
ทาทาง 
1. Your mother loves you.  She’s always there when      
     you need her. 
2.  In Joe’s house, flowering plants are here and  
     there. 
3. She’s busy now and then. 
4. Elaine always does this and that on weekends. 
5. A phone call for you. 
6. This pair of shoes are killing me. 
7. เขาทําโนนทาํน่ีมิไดหยุด 
8. เด็ก ๆ  มักจะถามโนนถามนี่ตลอดเวลา 
8. คนพรรคนั้นเธอเสียเวลาไปพูดกับเขาทําไม 
9. คนแบบน้ีสิที่คือคนท่ีเราตองการ 
10. คนไขกวนจัง  เดี๋ยวขอโนนขอนี่ 
11. ใหมันไดอยางนี้สิ  บอกอยางหน่ึงแตทําอีกอยางหนึ่ง 



12. Vegetables are good for you. 
13. It’s very humid here. 
14. That dress I wouldn’t dare to wear. 

 
7. จงอานขอความที่คัดมาจากพจนานุกรม  Collins COBUILD  (1987)  และขีด

เสนใตประโยคที่มี  this/ that  และ  here/ there  ซึ่งทําหนาท่ีเปนดรรชนีพจน 
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