
 
บทที่ 3 

ความหมายช้ีบงเปนนัยในบทสนทนา 
(Conversational Implicature) 

 
เคาโครงเรื่อง 
ตอนที่หนึ่ง: 
       บทนํา 
1. ความหมายโดยนัย (Implication) หรือ การอนุมาน (inference) และความหมายชี้บง

เปนนัยในบทสนทนา (Conversational Implicature) และองคประกอบท่ีชวยในการ
แปลความหมายชี้บงเปนนัย 

2. บทสรุปตอนท่ีหน่ึง   
3. การไมปฏิบัติตามหลักเชิงปริมาณ (Quantity) 
4.   การไมปฏิบัติตามหลักเชิงคุณภาพ (Quality) 
5.   การไมปฏิบัติตามหลักความสัมพันธของคําพูดและปริบท (Relation) 
6. การไมปฏิบัติตามวิธีพูดที่เหมาะสม (Manner) 
7. คุณสมบัติเดนของความหมายชี้บงเปนนัยในการสนทนา 
8. บทสรุปตอนท่ีสอง 

9.   กิจกรรมทายบท 

จุดประสงคของการเรียนรู 
หลังจากเรียนบทนี้แลวผูเรียนจะ 
1. บอกความแตกตางของคํา Implication และ Conversational Implicature ได  
2. ระบุไดวา Co-operative Principle ของ Grice (1975) มีอะไรบาง 
3. ระบุองคประกอบที่ชวยในการแปลความหมายชี้บงเปนนัยในบทสนทนาได 
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4. แปลในบทสนทนาได และบอกไดวาผูพูดทําผิดหลักขอใดของความรวมมือในการ
สนทนาในภาษาอังกฤษและภาษาไทย 

5. บอกคุณสมบัติเดนของความหมายชี้บงเปนนัยในการสนทนาได  พรอมยกตัวอยาง
ภาษาอังกฤษและภาษาไทยประกอบได  
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บทนํา 
 ในการสนทนาน้ันบางครั้งผูพูดจะไมหมายความตามถอยคําท่ีตนพูด เชน ตอบ
คําถามไมตรงคําถาม และแทนท่ีจะใชคําพูดที่ตรงไปตรงมาก็ใชภาพพจน เชน อุปมา 
(simile)   อุปลักษณ (metaphor)    กลาวทาวความ (allusion)    คําถามที่ไมตองการ
คําตอบ (rhetorical question)   กลาวเกินจริง (overstatement หรือ hyperbole) กลาวนอย
กวาความเปนจริง (understatement) เยาะเยย (irony)  เลนคํา (puns)  เปนตน  หรือ
บางครั้งก็ตอบคําถามยาวเกินไปหรือส้ันเกินไป  แตอยางไรก็ตาม ถึงแมวาผูพูดมักจะไม
หมายความตามท่ีพูดเสมอไป   บางครั้งผูพูดก็จะปฏิบัติตามหลักความรวมมือในการ
สนทนาอยู เชน  ตอบคําถามอยางตรงไปตรงมา  ตอบชัดเจนไมคลุมเครือ  และพูด
เรียงลําดับเน้ือหาจากสําคัญมากไปสําคัญนอย  กฎความรวมมือในการสนทนาน้ี Grice 
(1975) เรียกวา Co-operative Principle   และเมื่อใดก็ตามท่ีผูพูดไมปฏิบัติตามกฎน้ี  คือ
ไมหมายความตามถอยความท่ีตนพูด  เม่ือนั้นผูฟงจะตองตี ความหมายชี้บงเปนนัย  
สําหรับความหมายชี้บงเปนนัยในบทสนทนานี้  Grice เรียกวา conversational 
implicature 

 
1.  การอนุมาน (implication หรือ inference) แตกตางจากความหมายบงชี้เปนนัย  
(Conversational implicature) อยางไร 
 คํา implication มาจากกริยา imply ซึ่งพจนานุกรม Collins COBUILD (1987) 
อธิบายความหมายวา “If you imply that something is the case, you suggest that it is the 
case without actually saying so” ตัวอยางเชน  (i)  Somehow he implied that he was the 
one who had done all the work; (ii) Silence implies consent; (iii)  We can get his 
meaning by implication.  ตามตัวอยางน้ีนักศึกษาจะเห็นไดวาคํา imply และ implication 
นั้น หมายความถึงการแนะโดยไมพูดหรือบอกอยางตรง ๆ   ศาสตราจารย ดร. วโรต
มสิกขดิตถแปลคํา implication วา การอนุมาน   สวนคําวา implicature ของ Grice มี
ความหมายแตกตางออกไป  Grice (1975) ผูเปนนักปรัชญาที่มีชื่อเสียงไดคิดคํา 
Conversational Implicature นี้ข้ึนมา  ตามความคิดของ Grice นั้น implicature มีอยู 2 
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 He is an Englishman, he is, therefore, brave.  
 คําขีดเสนใตคือการตีความท่ีถือตามความเชื่อเกา ๆ เปนหลัก ซึ่งอาจจะไมเปน

จริงแลวก็ไดในปจจุบัน  สวน Brown และ Yule (1983) เรียกการตีความชนิดน้ีวา 
inference เชน ถาพูดวา It’s sunny .  ผูฟงจะตองอนุมานวา So, it is warm. หรือพูดวา 
John is on his way to school.  ผูฟงก็ยอมคํานึงถึงประโยคในเหลาน้ี 

(1) a.   Someone was on his way to school. 
b. John was on his way to somewhere. 
c. Someone was on his way to somewhere. 

และอนุมานไดวา John is a schoolboy.  แตถาผูพูดหรือผูเขียนเพ่ิมประโยคเขาไปอีก
ประโยคหน่ึง  การอนุมานก็จะแปรเปลี่ยนไป  กลาวคือ ถาผูพูดเสริมข้ึนวา “Last week 
he had been unable to control the class.”  การอนุมานใหมคือ He is a school teacher. 
         สําหรับความหมายช้ีบงเปนนัยในบทสนทนา (conversational implicature) 
นั้น Grice (197) ไดกําหนดหลักความรวมมือในการสนทนา (Conversational Co-
operative Principle) ไว 4 ประการดวยกัน  โดยที่ Grice เชื่อวาเมื่อผูพูดพูดหรือผูเขียน
เขียนยอมจะทําตามหลัก 4 ประการน้ี หลัก 4 ประการน้ีคือ: 
I.   ปริมาณ (Quantity):   

(i)   ผูพูดจะตองพูดเฉพาะขอความท่ีจําเปนตองพูดเทานั้น 
  (ii)  ผูพูดยอมไมพูดมากเกินความจําเปน 

II.   คุณภาพ (Quality):   
      (i)  ผูพูดยอมไมพูดสิ่งที่ไมเปนจริง           
      (ii)  ผูพูดตองไมพูดวาสิ่งหนึ่งส่ิงใดดีหรือเลวโดยขาดหลักฐานยืนยัน 
III. ความสัมพันธกับสิ่งที่พูดกับสถานการณหรือปริบท (Relation) 
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IV. วิธีพูดท่ีเหมาะสม (Manner)     
       (i)  หลกีเลี่ยงการพูดที่ไมแจมชัด (Avoid obsecurity of expression) 
       (ii)  หลีกเลี่ยงการพูดเชิงสองแงสองมุมซึ่งผูฟงอาจตีความหมายไดสองแง (Avoid 

ambiguity) 
     (iii)   ตองพูดใหสั้นกระทัดรัดและมีใจความครบถวน (Be brief) 
     (iv)   ตองวางลําดับเรื่องอยางมีระเบียบ (Be orderly) 
             นอกจากหลักความรวมมือ 4 ประการน้ี  Grice ไดเสนอแนะองคประกอบท่ีจะ
ชวยในการความหมายชี้บงเปนนัย (implicature) นี้ ทั้งนี้เปนเพราะผูพูดอาจจะไมปฏิบัติ
ตามหลักทั้งส่ีเสมอไป  ผูพูดอาจจะบิดเบือนหรือหลีกเลี่ยงกฎเหลาน้ี  แตทวาผูพูดไม
ปฏิบัติตามหลักก็เพ่ือตองการใหผูฟงแปลความหมายชี้บงเปนนัย เอาเอง    Grice 
(1997:80) ไดเสนอองคประกอบที่ผูฟงและผูอานควรยึดถือเพ่ือชวยในการแปลบงบอก
ความหมายชี้บงเปนนัยอยางถูกตองดังขอความตอไปนี้ 
 “(1)    the conventional meaning of the words used, together with the identity  
                       of any references that may be involved; 
              (2)    the CP and its maxims; 
              (3)    the context, linguistic or otherwise, of the utterance; 

(4)    other items of background knowledge; and (5) the fact (or supposed    
         fact) that all relevant items falling under the previous headings are  
         available to both participants and both participants know or assume this 

to be the came.” 

 
องคประกอบ 5 ประการของ Grice ขางตนสรุปเปนภาษาไทยไดดังน้ี 

(1)    ความหมายเดิมที่ยึดถือกันมาอยางตอเนื่อง (conventional meaning) ของ    
                     ถอยคําท่ีผูพูดใช และผูฟงจะตองทราบวาส่ิงท่ีผูพูดอางถึงน้ันคืออะไร 
            (2)    หลักความรวมมือ 4 ประการในการสนทนา (Co-operative Principle) 

               (3)    ปริบทที่มีตัวภาษาเปนสื่อชี้แนะ หรือปริบทที่ตองอาศัยสถานการณและ    
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                        สิ่งแวดลอมเปนเครื่องชี้แนะ 
             (4)    ความรูภูมิหลัง (background knowledge) ในการเขาใจปริบทที่เกี่ยวของ 
                      กับคําพูดของผูพูดและผูฟง 
              (5)   ผูพูด/ผูฟงและบุคคลอ่ืนผูรวมในการสนทนาจะตองตระหนักถึง 
                      องคประกอบทั้ง 4 ประการขางตนนี้ 
 

3.2  สรุปตอนทีห่นึ่ง: 
สรุปไดวาการแปลความหมายชี้บงเปนนัยในการสนทนาของ Grice นั้น แตกตาง

ไปจากการอนุมานโดยทั่ว ๆ ไป ซึ่งภาษาอังกฤษใชคําวา inference  หรือ implication 
Grice ไดใหขอคิดเห็นวาในการสนทนาน้ันผูพูดอาจจะยึดหลักความรวมมือในการ
สนทนาหรือไมปฏิบัติตามหลักหรือกฎเกณฑก็ได และในการไมปฏิบัติตามหลักความ
รวมมือในการสนทนาน้ันผูพูดตองการใหคําพูดของตนไดใจความมากย่ิงข้ึน  ชัดเจนข้ึน
หรือมีน้ําหนักเพ่ือการเนนย้ํามากย่ิงข้ึน  และผูพูดก็หวังที่จะใหผูฟงแปลความหมายชี้บง
เปนนัยไดอยางถูกตองตามท่ีผูพูดตองการส่ือความหมาย  ดวยเหตุนี้ผูฟงหรือผูรวม
สนทนาจะตองแปลความหมายชี้บงเปนนัย  โดยนําเอาองคประกอบท้ัง 5 ประการที่ 
Grice เสนอไวมาชวยในการตีความหมายดวย   

 
3. หลักในการสนทนาเชิงปริมาณ (Quantity):  ในการไมปฏิบัติตามหลักเชิงปริมาณ
นี้  ขอความท่ีพูดอาจจะมากเกินไปหรือนอยเกินไปกวาจําเปนก็ได      ตัวอยางเชน 
    (1) Dear  Sir, 
  Jone’s command of English is excellent, and his attendance at tutorials            
           has been regular. 

Yours faithfully,  
 

จากตัวอยางนี้ Grice ตองการท่ีจะแสดงใหเห็นถึงการท่ีผูพูดไมปฏิบัติตามหลักเชิง
ปริมาณคือ  พูดนอยเกินไป กลาวคือ อาจารยผูเขียนจดหมายแนะนําตัว Jones  ซึ่งสมัคร
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       (2)    I don’t drink.   (Grundy, 2000: 74) 
สําหรับตัวอยางนี้ผูพูดพูดผิดหลักเชิงปริมาณ  โดยท่ีไมไดเติมคํา alcohol ซึ่งหมายถึง
เครื่องดื่ม เชน เหลา  ไวน  และเบียร  แตในวัฒนธรรมของคนอังกฤษแลว  ถาพูด เชนนี้
ก็เปนอันรูกันวาผูพูดไมดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล   

(3)  A:  Where’s Bill? 
    B:  There’s a yellow VW outside Sue’s house. 
          (ตัวอยางนี้คัดจาก Levinson, 1983: 102) 

สําหรับตัวอยางน้ี ถา B พูดถูกหลักเชิงปริมาณหรือหลักของความสัมพันธระหวางสิ่งท่ี
พูดกับสถานการณ กลาวคือ ถาพูดไมมากเกินความจําเปน B ก็จะตอบวา “Outside Sue’s 
house.”  แตถามาพิจารณาใหมวา  B ยังคงยึดหลักความรวมมือในการสนทนาและ B 
ตองการแนะความมายช้ีบงเปนนัยบางประการ    สิ่งที่ B ตองการส่ือความหมายก็คือ “If 
Bill has a yellow VW, he may be in Sue’s house.” 

(4)  A:  We’ll all miss Bill and Agatha, won’t we? 
                  B:   Well, we’ll all miss BILL. 
                        (ตัวอยางน้ีคัดมาจาก Leech, 1983:80) 
สําหรับตัวอยาง (4) นี้ B ตอบนอยเกินไป   กลาวคือ เอยถึงแตชื่อ Bill มิไดเอยชื่อ 
Agatha ตามท่ี A ถามดวย คําตอบของ B แสดงวาไมมีใครคิดถึง Agatha เลย  ถา B จะ
ตอบใหสมบูรณตามท่ี A ถาม B ก็จะตองตอบวา “Well, we’ll all miss BILL, but not 
Agatha.”  Leech (1983:81) ไดใหขอคิดวาการท่ี B ตอบวา “Well, we’ll all miss BILL.”  
นั้นก็เพ่ือที่จะตอบอยางสุภาพและไมตองการใหไปถึงหูของ Agatha วาทุกคนไมคิดถึง
เธอเลยอยางเห็นไดชัดโดย Bill ไมตอทายดวย “…but not Agatha.” 
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     (5)  Mary:  I’ve lost a diamond ring. 
            Bill:    Well, Julie was wearing a diamond ring. 
           (ตัวอยางนี้คัดจาก Clark และ Clark, 1977: 122) 
ตัวอยางน้ีแสดงวาผูพูดคือ Bill พูดนอยเกินไป โดยใช a แทน the ซึ่งเจาะจงมากกวา แต
ถานักศึกษาลองนําเอาองคประกอบ 5  ประการของ  Grice  มาชวยในการพิจารณาเพ่ือ
แปลความหมายช้ีบงเปนนัยของคําพูด Bill แลว  ก็จะตีความหมายวา Bill อาจจะไม
ตองการผูกมัดตัวเองและกลาวหาวา Julie เปนคนขโมยแหวนของ Mary อยางออกนอก
หนา Bill จึงพูดข้ึนมาลอย ๆ อยางไมเจาะจงโดยใชคํา a diamond ring แทน the 
diamond ring หรือ your diamond ring 
    (6)    War is war. 

(7)    Either John will come or he won’t. 
(8)    If he does it, he does it. 
(9)    If you are wrong, you are wrong. 
(10)  ก:  นี่เราจะคอยสุพจนอีกไหมน่ี  คอยมาต้ังชั่วโมงแลว     

   ข:  ไหน ๆ ก็ไหน ๆ แลว 
(11)  ก:  เธอคิดวาแจมใจเขาเหมาะสมกับชาติชายไหม 

   ข:  ใจใครก็ใจใคร 
(6-8)  เปนตัวอยางของ Levinson, (1983: 111) 
นักศึกษาจะเห็นวาประโยค (6) – (10) ข และ (11) ข  เปนคําพูดท่ีซ้ําคํา  ถาดูเพียงผิวเผิน
ก็จะคิดวาผูพูดไมมีอะไรจะพูดแลวจึงไดใชคําซ้ํา ๆ ซึ่งเปนการพูดผิดหลักเชิงปริมาณ  
แตถาพิจารณาจากปริบทตาม (6)-(11) ข  แลว จะเห็นวาผูพูดตองการตอบรับวาเห็นดวย
อยางหนักแนนโดยมีความหมายดังตอไปนี้ 
  (6)  Terrible things always happen in war, that’s its nature and it’s no   
         good lamenting that  particular disaster. 

(7)   Calm down, there’s no point in worrying about whether he’s going to      
        come because there’s nothing we can do about it. 
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(8)   It’s no concerns of ours. 
(คําอธิบายความหมายชี้บงเปนนัยนัยของ (6-8) คัดมาจาก Levinson, 1983) 

(9)   (i)  You have to be cautious before doing something. 
                    If you make a mistake, you won’t have a chance to correct it. 
       (10) (ii) Don’t bother trying to correct your mistake. 
                    Don’t do that again. 
การตีความหมายเปน (9) (i)  นี้สําหรับกรณีผูฟงยังไมไดทําอะไรลงไปแตกําลังจะทํา  
และผูพูดพูดเปนเชิงเตือนใหระวังถาพูดผิดไปแลวไมมีโอกาสแกตัวอีก  เชน การให
สัมภาษณทางวิทยุหรือโทรทัศนจะตองระวังคําพูด   เพราะวาถาพูดผิดก็จะแกไขไมได  
หรือถาจะแกไดก็แกยากมาก  แตในกรณี (9) (ii) นั้น ผูฟงไดทําผิดไปแลวและผูพูดพูด
ปลอบมิใหเปนกังวลท่ีจะเสียเวลาไปแกสิ่งท่ีผิดพลาดไปแลว 

(10) ก.   เราคอยมาต้ังชั่วโมงแลว ถาจะคอยตอไปอีกหนอยก็ไมเห็นเสีย หายอะไร   
                เลย 

                ข.   ใครเขาจะรักกันชอบกันก็เปนเรื่องของเขา  เราอยาไปยุงเรื่องของเขาเลย 

4.  หลักในการสนทนาเชิงคุณภาพ (Quality):  ในการปฏิบัติตามหลักเชิงคุณภาพนี้ผู
พูดมักจะใชภาพพจนตาง ๆ เชน อุปมา (simile) อุปลักษณ (metaphor) อธิพจน 
(hypebole) การเสียดสี (irony) บุคลาธิษฐาน (personification) เปนตน  ตัวอยางเชน 
         (12)  A:     How does Jane look now?  She’s been slimming. 
                 B1:    She’s like a feather in the wind.  
                 B2:    She’s a feather in the wind. 
คําตอบของ B (ทั้ง B1 และ B2) นั้นทําผิดหลักเชิงคุณภาพ   กลาวคือ ไมพูดความจริง    
ทั้งน้ีเปนเพราะความจริงแลว Jane เปนคนมิใชขนนก แตทั้งนี้ B ใชอุปมาใน B1 โดย
เปรียบเทียบ Jane วาเบาเหมือนขนนก โดยใชคํา like     สวน B2  ผูพูดใชอุปลักษณเปน
เครื่องมือในการไมปฏิบัติตามหลักเชิงคุณภาพ     แตถาผูฟงพิจารณาองคประกอบตาง ๆ 
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 ทั้ง 5 ประการของ Grice แลวก็จะสามารถตีความหมายชี้บงเปนนัยไดอยางถูกตองวา B 
ตองการพูดวา “Jane looks very slim now.  Her slimming plan is very successful.” 
 
       (13)  She Dwelt Among the Untrodden Ways 
                She dwelt among the untrodden ways 
                Beside the springs of Dove, 
                A maid whom there were none to praise 
  And very few to love: 
     A violet by a mossy stone 
  Half hidden from the eye! 
  Fair as a star, when only one 
      Is shining in the sky. 
      She lived unknown, and few could know 
  When Lucy ceased to be; 
      But she is in her grave, and, oh, 
  The difference to me! 
  (Williams Wordsworth) 

 
โคลงบทนี้    ถาดูผิวเผินกวีผูแตงไมปฏิบัติตามหลักเชิงคุณภาพคือเขียนผิดความเปนจริง
เมื่อพรรณาวา Lucy ซึ่งเปนผูหญิงแตไปพรรณนาวา Lucy เปนดอกไวโอเล็ตเพียงดอก
เดียวที่อยูใกลกอนหินที่ถูกตะไครน้ําจับ นอกจากน้ีกวีผูนี้ยังบอกอีกวา Lucy เปนดาวที่
สุกสวางเพียงดวงเดียวอยูบนทองฟา แตถาผูอานเขาใจความหมายโดยนัยที่กวีตองการ
สื่อ  ผูอานก็จะเขาใจวากวีตองการบอกวา Lucy is remarkably beautiful for her man. 

(14)  “Night’s candles are burnt out, and jocund day stands tiptoe on the   
           misty mountain tops.” 

    (คัดจาก Romeo and Juliet.) 
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                 = สิ้นแสงเทียนแหงเวลากลางคืน   วันอันแจมใสยองเขามายืนอยูบนยอดเขาที่ 
                    หมอกคลุมโนนแลว  
                    (คัดจากคําแปลของทวีศักดิ์  ญาณประทีป, พ.ศ. 2523) 

(15)   อาหารแชแข็งเจอตอในอีซี  (มติชน) 
(16)   หนังโฆษณาสอแววโคมา    (มติชน) 
(17)   คอรปอเรทเจต 1000 เตรียมลวงกระเปาเศรษฐีไทย  (มติชน) 

ในตัวอยาง (14-17)  นี้ผูเขียนไมปฏิบัติตามหลักเชิงคุณภาพ  เพราะผูเขียนนําเอาคําที่ใช
กับคนมาใชกับสิ่งท่ีไมมีชีวิต  ในตัวอยาง (14) ผูเขียนใช stands tiptoe ซึ่งแปลวา ยองเขา
มายืนอยู  ซึ่งเปนกริยาของคนมาพรรณนา jocund day   และในตัวอยาง (15-17) ก็
เชนกัน  ผูเขียนเอากริยาของคนมาใชกับส่ิงของ  ลักษณะของการใชภาษาแบบนี้เรียกวา
บุคลาธิษฐาน (personification) 

(18)    ปริบท:  สามีพูดกับภรรยาที่อวนมากและภรรยาผูนี้กําลังน่ังรับประทาน ขาว 
                        ขาหมูอยู 

    สามี:    กินเขาไปเถอะยังผอมอยู 
จากตัวอยางน้ี นักศึกษาจะเห็นวาสามีไมปฏิบัติตามหลักในการสนทนาเชิงคุณภาพโดย
บอกวาภรรยายังผอมอยูซึ่งตรงกันขามกับความจริง  ทั้งนี้สามีใชการเสียดสี (irony)  เปน
การพูดซึ่งตรงกันขามกับความจริงเพ่ือใหภรรยาเลิกกินขาหมู 
          (19)  A:  Teheran’s in Turkey, isn’t it, teacher? 
                   B:  And London’s in Armenia, I suppose. 
                  (ตัวอยางนี้คัดจาก Levinson, 1983:  110) 
ในตัวอยาง (19) นี้ ทั้ง A และ B ไมปฏิบัติตามหลักในการสนทนาเชิงคุณภาพอยางเห็น
ไดชัด  กลาวคือที่ A และ B พูดไมเปนความจริง  เพราะวา Teheran ไมไดอยูใน Turkey 
และ London ก็ไมไดอยูใน Armenia ดวย  คําพูดของ A ทําให B ทราบวาความรูทาง
ภูมิศาสตรของ A ไมสูจะดี B เลยแสรงพูดผิดความจริงทางภูมิศาสตรบาง คราวน้ีถา
นักศึกษาลองจินตนาการวาปริบทของตัวอยาง (19) นี้   คือหองเรียน และ A เปน
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5. ในการสนทนาที่เก่ียวของกับความสัมพันธระหวางส่ิงที่พูดกับสถานการณ  
(Relation): สําหรับการไมปฏิบัติตามหลักนี้นั้น Grice กลาวไววาหาตัวอยางมา
ประกอบไดยาก ทั้งน้ีเปนไปตามท่ี Grice ไดเขียนไววาผูฟงควรพิจารณาองคประกอบ
ทั้ง 5 ประการกอนจะบอกวาประโยคใดไมเกี่ยวของหรือสัมพันธกันกับปริบท และ 
Levinson (1983:107) ผูซึ่งเห็นดวยกับ Grice ก็ไดเขียนไววา 

“If the implicatures were not constructed on the basis of the assumption of 
relevance, many adjacent, utterances in conversation would appear quite 
unconnected.” 

                                          (Levinson, 1983: 107) 

 
สรุปตามท่ี Levinson เขียนไดวา ถาผูฟงไมตีความหมายชี้บงเปนนัยจากคําพูดหรือถือวา
แตละคําพูดมีความตอเน่ือง (coherence) กัน แลวไซร   คําพูดเปนจํานวนมากดูเหมือนวา
จะไมตอเนื่องกันอยางมีความหมาย  แตทั้งน้ีนักศึกษาจะตองไมสับสนกันกับคําพูดท่ีผู
พูดพูดนอกเรื่องเพราะไมเขาใจคําถามหรือฟงคําถามไมชัด อยางเชนผูสัมภาษณผูสมัคร
เขาทํางานมักจะบนวา “ฉันไมรับคนนี้เขาทํางานหรอกตอบไมตรงคําถาม  ถามวาไป
ไหนมา ตอบสามวาสองศอก” 
 ถึงแม Grice  จะกลาววาตัวอยางท่ีแสดงวาผูพูดไมปฏิบัติตามหลักความสัมพันธ
ระหวางคําพูดกับปริบทน้ันไมคอยมี  แต Grice ก็ยกตัวอยาง (20) และ (21) 
ประกอบการไมปฏิบัติตามหลักนี้  แตอยางไรก็ตาม Levinson ก็พยายามหาปริบทท่ี
เหมาะสมมาประกอบคําพูดในตัวอยาง (20) และ (21) ไดอยางเหมาะสม 
         (20)  A:  I do think Mrs. Jenkins is an old windbag, don’t you? 
                  B:  Huh, lovely weather for March, isn’t it? 
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ถาดูผิวเผิน B ดูเหมือนจะไมปฏิบัติตามหลักความสัมพันธกับสิ่งท่ีพูดกับสถานการณ แต
ถาตีความหมายชี้บงเปนนัยโดยพิจารณาปริบทแลว    ก็จะไดใจความวา B พูดวา “Hey, 
watch out, her nephew is standing right behind you.” กลาวคือ B ตองการจะบอกวาฉัน
ยังไมตอบคําถามเธอนะ (หยุดนินทา Mrs. Jenkins กอนนะ) รอใหหลานของแกไปกอน 

(21)  Johnny:  Hey, Sally let’s play marbles. 
 Mother:  How is your homework getting along, Johnny? 

เชนเดียวกันกับขอ (20) ถาพิจารณาปริบทแลว การท่ีแมพูดเชนน้ันกับ Johnny ก็เทากับ
วายังไมอนุญาตให Johnny เลนลูกหิน       ความหมายชี้บงเปนนัยของคําพูดของแมคือ 
“You may not yet be able to be free to play marbles because you have to do your 
homework.” 

 
6.  หลักการใชวิธีพูดที่เหมาะสม (Manner):  ในการไมปฏิบัติตามหลักนี้ผูพูดมักจะ
ออกเสียงคําไมชัดเจนหรือมิฉะน้ันก็ใชโครงสรางทางไวยากรณซึ่งเม่ือผูฟง/ผูอานฟง
หรืออานแลวไมเขาใจชัดเจน    หรือในกรณีที่ผูพูดส่ือจุดประสงคที่ตองการส่ือไม
ชัดเจน  แตอยางไรก็ตามสําหรับหลักการใชวิธีพูดที่เหมาะสมน้ี Grice (1976) เห็นวา
หลักนี้สําคัญนอยกวาหลักเชิงคุณภาพ     Levinson (1983:112) ไดยกตัวอยางของการไม
ปฏิบัติตามหลักนี้ 

(22) Miss Singer produced a series of sounds corresponding closely to the score    
          of an aria from Rigoletto. 
(23)    Miss Singer sang an aria from Rigoletto. 

ในขอ (22) นั้นผูพูดใชคําหลายคําซ่ึงยาวเกินความจําเปน  เม่ือฟงดูแลวเขาใจยากกวาคํา 
sang ในขอ (23) มาก ถาดูเพียงผิวเผินผูฟงก็คิดวาผูพูดไมปฏิบัติตามหลักการใชวิธีพูดท่ี
เหมาะสมเพราะไมพูดใหสั้นกระทัดรัด  แตทวาถาผูฟงเขาใจวาผูพูดตองการส่ือ
ความหมายในขอ (22) วา วิธีรองเพลงของ Miss Singer แตกตางไปจากการรองเพลง
ธรรมดาแลว  ผูฟงจะเขาใจวา ทําไมผูพูดจึงใชคําหลายคําซ่ึงยาวมากมายบรรยายถึงวิธี
รองขอ Miss Singer แทนที่จะใชคํา sang ซึ่งหมายถึงรองเพลงในความหมายท่ัว ๆ ไป 
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(24) A:  Would you like to dance? 
B:  Sure.  Do you know anyone else who’d like to? 

         (25)    Lecturer:  Who wasn’t in class today? 
                    Student:  George Washington and Moby Dick. 
นักศึกษาจะเห็นไดวาคําตอบของ B ใน (24) และคําตอบของ Student ในขอ (25) ไม
เปนไปตามจุดประสงคของผูถาม แตทั้งน้ีมิใชวา B และ Student จะทําผิดหลักความ
เกี่ยวของขอความก็หาไม  แตวิธีพูดของเขาสื่อความหมายถึงอารมณขันท่ีเขาทั้งสอง
ตองการส่ือ 

 
7.  คุณสมบัติเดนของความหมายชีบ้งเปนนัยในการสนทนา 
 การส่ือความหมายชี้บงเปนนัยท่ีมาจากการไมปฏิบัติตามหลักของความรวมมือ
ในการสนทนาน้ี ผูพูดอาจจะยกเลิกความหมายชี้บงเปนนัยท่ีตนเองตองการส่ือได โดย
การเติม       ขอความเขามาเพ่ือใหชัดเจนข้ึน ตัวอยางเชน 
 (26)  Dear Sir, 
  Jone’s command of English is excellent and his attendance at tutorials 
has been regular.  Moreover, his ability at and enthusiasm for philosophy are quite 
adequate for the job. 
        Yours faithfully, 

       (Prof. George Brown) 

 
ตัวอยางน้ีไดยกมาอธิบายถึงการไมปฏิบัติตามหลักเชิงปริมาณในขอ (1) แลว กลาวคือ
ผูเขียนจดหมายฉบับนั้นตองการจะสื่อความหมายชี้บงเปนนัยวาความรูของ Jones ไม
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(27)   แฟนเธอหลอเหมือนพระสังข ตอนอยูปลายนา 
ในขอ (27) นี้ ถาพูดแค “แฟน…พระสังข”  ก็แสดงวาผูพูดซึ่งไมปฏิบัติตามหลักเชิง    
คุณภาพ ตองการเปรียบวา “แฟนของเธอหลอเหมือนพระสังขทอง”  ซึ่งเปนการพูดชม
แตพอผูพูดเสริมขอความวา “ตอนอยูปลายนา”  คําชมท่ีมาขางหนาก็เปลี่ยนเปนคํา
วิจารณที่ไมดีคือแฟนเธอนาเกลียด ทั้งน้ีเปนเพราะตอนที่อยูปลายนา พระสังขอยูในรูป
ของเงาะปาซ่ึงหนาตานาเกลียด  

 
8.  สรุปตอนที่สอง 
 สรุปไดวาการไมปฏิบัติตามหลักเชิงปริมาณคือการพูดมากเกินไปชนิดน้ําทวม
ทุงผักบุงโหลงเหลง หรือพูดนอยเกินไป    ในการไมปฏิบัติตามหลักเชิงคุณภาพนั้นผูพูด
มักจะใชภาพพจนชวย  สวนการไมปฏิบัติตามหลักความเกี่ยวของของขอความกับปริบท
มีนอยมากถาผูฟงพิจารณาปริบทอยางถี่ถวน     สุดทายก็เปนการไมปฏิบัติตามวิธีพูดท่ี
เหมาะสม     การไมปฏิบัติตามหลักน้ีมักจะปรากฏอยูในรูปของการออกเสียงไมชัดเจน  
การใชคําที่ยาวเกินไปหรือใชโครงสรางทางไวยากรณที่สลับซับซอนจนผูฟงไมเขาใจ  
นอกจากน้ีการไมปฏิบัติตามหลักนี้อาจจะอยูในรูปของมุขตลกตาง ๆ โดยที่ผูฟงแสรงทํา
เปนไมเขาใจความหมายที่ผูพูดตองการส่ือ    แตอยางไรก็ตามความหมายช้ีบงเปนนัยที่ผู
พูดตองการส่ืออาจจะถูกยกเลิกไปก็ไดถาผูพูดเสริมขอความเขามาตอนทายของคําพูด 

 
9.  กิจกรรมทายบท 

1. จงบอกขอความตอไปน้ีถูกหรือผิด  ถาผิดจงแกใหถูก 
(i)   implication และ implicature มีความหมายเหมือนกัน 
(ii)   การพูดผิดหลักความเกี่ยวของของขอความเกิดข้ึนบอยมาก 
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(iii) ผูพูดสามารถยกเลิกความหมายชี้บงเปนนัยที่ตนตองการส่ือไดโดยการพูด
เสริมทาย 

(iv)    การใชภาพพจนตาง ๆ คือการทําผิดหลักวิธีพูดที่เหมาะสม 
(v)    การใชคําพูดซ้ํา ๆ ไมควรทําเพราะไมสื่อความหมายอะไร 

2. หลักความรวมมือในการสนทนามีอะไรบาง จงอธิบาย 
3.  จงระบุวาองคประกอบท่ีชวยในการแปลความหมายชี้บงเปนนัยในการสนทนา 

ตามท่ี Grice เสนอมีอะไรบาง 
    4. จงบอกวาผูพูดไมปฏิบัติตามหลักความรวมมือในการสนทนาหลักใด (ในจํานวน 
35 ขอน้ีมีบางขอที่ผูพูดยึดหลักความรวมมือในการสนทนา) 

(1)  Poverty was the cage in which we all were trapped, and out hatred of it was    
       still the vague, undirected restlessness of the zoo-bred flamingo who knows    
       that nature created him to fly. ..”Marigolds” 
(2)  A:  My boys never stay still even for 5 minutes. 

 B:  Boys are boys. 
(3)  A:  What’s the time? 

 B:  The postman has just come. 
(4)  My life has been one great big joke, 

 A dance that walked 
 A song that’s spoken…. 
 -  Maya Angelou, “When I think about myself” 

(5)  Customer: There’s a fly in my soup! 
 Waiter: Don’t make a fuss, sir - they’ll all want one.  

                        (Leech, 1983:98) 
(6) Age, like distance, lends a double charm. 
           Oliver Wendell Holmes 
(7) Steven: Wilfred is meeting a woman for dinner tonight. 
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Susan:  Does his wife know about it? 
Steven:  Of course she does.  The woman he is meeting is his wife. 
       (Clark และ Clark, 1977:122) 

(8)    เธออยาไปใหเขาทําบุญอะไรเลย  เขาเปนไชล็อค 
(9)    ก:  สองคนน่ีเขาจะแตงงานกันแลวนะ 
         ข:  ใชเขาเคยเด็ดดอกไมตนเดียวกันมา 
(10) He’s a machine. 
(11) เขาบุกปาฝาดงมากอนท่ีจะไดมาเปนผูจัดการ 
(12) ก:  นี่เธอ  มอืเพลิงถูกประหารชีวิตไปแลวนะ 

   ข:  วัวใครเขาคอกคนน้ัน 
(13) A young boxer about to have his first fight said to his opponent as they    
         entered  the ring: “It’s a long way to the dressing room, isn’t it?” 

  “Don’t worry about it,” was the reply “You won’t be walking back.’  
           (The World Best Sporting Jokes by Jonn Gurney) 

(14) Walk up to the door, turn the door handle clockwise as far as it will go, 
and   

         then pull gently towards you.  (Levinson, 1983:108) 
(15) Lecturer:  You should have been here at nine. 

  Student:  Why?  What happened? 
                          (Leech, 1983: 98) 

(16) ก:  นารีแตงตัวสวยนะ เธอ ใสเสื้อสีสดใสดี 
   ข:   สวยเปนอีกาคาบพริกเชียว 

(17)  ก:   เอะ  ปลาทูที่ทอดไปไหนนะ 
   ข:   ฉันเห็นเจาแมวเธอน่ังเลียปากอยูแนะ 

          (18)  A:  Have you got a pen? 
  B:   Yes, here you are. 
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         (19)  A:   Where’s my box of chocolates? 
                  B:   I’ve got a train to catch. 
               (Smith และ Wilson (1919:174) 
 (20)  A:   What is the capital of Pakistan? 

  B:   Islamabad. 
(21)  A young fan asked his father, “What happens to a ball player when his    
         eyesight starts to fail” 

 “They make him into an umpire? 
           (The World Best Sporting Jokes by John Gurney.) 

 
(22)     ความรูคูเปรียบดวย   กําลัง  กายแฮ 

สุจริตคือเกราะบัง    ศาสตรพอง 
ปญญาประดุจดัง    อาวุธ 
คุมสติตางไลปอง    อาจแคลวกลางสนาม 
      (รัชกาลที่ 5: โคลงสุภาษิต) 

(23)    The child is father of the man. 
(Wordsworth) 

(24)     Belinda smiled, and all  the world was gay. 
                            (Pope) 

 (25)  He is now in the sunset of his days. 
            (26)   ทรวดทรงสงศรีไมมีแมน อรชรออนแอนประหน่ึงเหลา 
  ผมสลวยสวยขํางามเงา   ใหชื่อเจาวาพิมพิลาไลย 
       (รัชกาลที ่2: ขุนชางขุนแผน) 
 (27)  รักกันอยูขอบฟา  เขาเขียว 
  เสมออยูหอแหงเดียว   รวมหอง 
  ชังกันบแลเหลียว   ตาตอ  กันนา 
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  เหมือนขอบฟามาปอง   ปาไมมาบัง 
     (สมเด็จกรมพระยาเดชาดิสร: โคลงโลกนิติ) 

(28)   A:  Where did you go for your holiday in summer? 
  B:  Bali 

(29)   A:  Why are you leaving Bill? 
  B:  Enough is enough. 

(30)   The Aer Lingus plane was in trouble. 
  “Mayday, Mayday,” radioed the pilot. 
  “Cleared to land,” came the answer from control. 
  “Can you give us our height and position?” 
  “Well,” said the pilot, “Oi’m five foot eight and oi’m sittin’ at the front 
of    
   the plane.”   (คัดจาก The World’s Best Irish Jokes by Mr. O’S”)                            

(31)   All the world’s a stage, 
  And all the men and women merely players; they have their exits and    
  their entrances; And one man in his time plays many parts. 

(32)   ไงคนดีของพอ  กลับก็ดกึ เงินก็ใชฟุมเฟอย หนังสือหนังหาก็ไมเรียน 
(33)   สิงหโตเจาดัช (มติชน, ขาวกีฬา) 

  แซมบาชนะมักกะโรนี (ไทยรัฐ, ขาวกีฬา) 
(34)   การบินไทยรัดเข็มขัด (มติชน) 
(35)   การแกไขรัฐธรรมนูญแทง (มติชน) 
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5 จงอานการตูนเหลาน้ีและระบุขอความใดท่ีแสดงวาผูพูดไมปฏิบัติตามกกหมาย
รวมมือในการสนทนา เพราะเหตุใด จงอธิบาย 
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