
 
บทที่ 5 

วัจนกรรม  (Speech acts) 
 
เคาโครงเรื่อง 
บทนํา 
(1)   วัจนกรรมและองคประกอบ 
(2)   การกลาวบงบอกการกระทํา (performatives) 
(3)   วัจนกรรมออม (indirect speech acts) และความสัมพันธของรูปแบบ      
        ประโยค (forms) และหนาที่ (functions) ของประโยค 
(4)   บทสรุป 
(5)   กิจกรรมทายบท 
 
จุดประสงคของการเรียนรู 
หลังจากเรียนบทนี้แลวผูเรียนจะ 
1. บอกไดวาวัจนกรรมคืออะไรและประกอบดวยอะไร 
2. บอกลักษณะของการกลาวบงบอกการกระทํา (performatives) ได 
3. บอกลักษณะของวัจนกรรมออม (indirect speech acts) ได 
4. รูถึงความแตกตางของรูปแบบของประโยคและหนาท่ี 
5. ระบุไดวาวัจนกรรมปฏิบติัใดบงบอกถึงจุดประสงคใดของผูพูด  ทั้งนี้โดยอาศัย

ปริบทชวยในการพิจารณา 
6. ระบุไดวาอะไรเปนผลวัจนกรรม 
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บทนํา 

บางครั้งคําพูดมิไดบงบอกวาคําพูดน้ัน ๆ จริงหรือเท็จ หรือเปนถอยความท่ี
พรรณนาสิ่งหนึ่งส่ิงใด แตทวาคําพูดบางคําพูดแสดงถึงการกระทําประกอบคําพูดน้ัน 
ๆ พรอมกันดวย  เชน เมื่อประธานของการประชุมพูดวา “ผมขอเปดการประชุม” ก็
หมายความวาประธานทานน้ีกําลังจะทําหนาท่ีเปดการประชุม หรือผูพูดวา “ฉันให
สัญญา” ผูพูดก็ตองทําตามท่ีตนบอกคือ   ปฏิบัติตามส่ิงท่ีผูพูดสัญญาวาจะทํา และใน
การพูดเพ่ือจุดประสงคใดก็ตาม   ผูพูดก็อาจจะพูดตรงไปตรงมาหรือพูดออมคอมก็ได 
 
1.  วัจนกรรม(speech acts) คืออะไร 
 คํา speech acts เปนคําท่ี J.L. Austin (1962) ไดต้ังข้ึนมาโดยหมายความถึง
ทฤษฎีที่วิเคราะหบทบาทของคําพูดที่มีความสัมพันธกับการกระทําของผูพูดและผูฟง   
ในการส่ือสาร    วัจนกรรมประกอบดวย 

(i) วัจนกรรมตรงตามคําพูด (locutionary acts) ไดแก การเปลงเสียงออกมาเปน 
        คําพูดซึ่งอาจจะเปนคําเพียงคําเดียวหรือหลายประโยคก็ได 
(ii)    วัจนกรรมปฏิบัติ (illocutionary acts) คือ  จุดประสงคของผูพูดในขณะท่ีเปลง

วาจา  วัจนกรรมปฏิบัติ ไดแก  การเสนอแนะ  การใหสัญญา  การเตือน  การขอรอง  
การขมขู  การสั่ง  เปนตน  Searle (1977:34-37) ไดแบงวัจนกรรมปฏิบัติออกเปน 5 
ประเภท     ในท่ีนี้ขอคัดคําแปลและคําจํากัดความของวัจนกรรมปฏิบัติ 5 ชนิดท่ี ศ.
อุดม โรตมสิกขดิตถ (2533:245) ไดเขียนไว 
 ก.  การบอกกลาว อันประกอบดวย การบอกกลาวธรรมดา  การใชคํายืนยัน  
การอธิบาย  การคาดการณ  และการจําแนกประเภทดังตัวอยาง เชน 

(1) I am sure that he is innocent. 
(2) I predict that there will be more foreign investment this year. 
(3) I can say that people like yourself are rare. 
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(4) I call young people who enjoy working hard in order to earn a lot of money 
“yuppies” 
ข.  การพูดส่ัง  เปนความพยายามท่ีผูพูดตองการใหผูฟงทําอะไรสักอยาง  ซึ่งผู

พูดจะตองใชการส่ัง  การบังคับ  การขอรอง  และการกําหนด  ดังตัวอยาง 
(5)    I order you to finish this task before noon. 
(6) I forbid you to tell her. 
(7) I beg you for justice. 
(8) I absolve you of guilt.  (ผูพิพากษาพูดในศาลโดยหมายความวาผูตองหาไมมี

ความผิด) 
ค. การพูดใหสัญญา เปนการทําใหผูพูดสัญญาวาจะทําส่ิงใดส่ิงหนึ่งดวยการ

สัญญา  การสาบาน  การรับประกัน  และการปวารณา  ดังตัวอยางเชน 
(9) I promise to give you a hand and I will. 
(10) I bet you’ve never seen anything  like this before   

      ง.  การแสดงความรูสึก    เปนสภาวะทางจิตใจที่ผูพูดแสดงออกมาวาตนรูสึก
อยางไร ไดแก การขอบคุณ   การแสดงความยินดี  การรูสึกเสียใจและการขอโทษ  ดัง
ตัวอยางเชน  

(11) I thank you for your kindness. 
(12) I’m happy for you because you’ve been promoted. 
(13) I appreciate your kind help. 
(14) I congratulate on your success. 

จ.  การประกาศ  เปนกิจกรรมท่ีผูพูดหรือผูกระทําตองการใหผูอ่ืนไดรับรู
ขอความตามประกาศ  ไดแก การประกาศสงคราม   การประกาศเรื่องราวตาง ๆ การ
คัดคาน  การเลิกคบหาสมาคม  การควํ่าบาตร  การแตงต้ัง  เปนตน  ดังตัวอยางเชน 

(15) I declare the meeting open. 
(16) I appoint Mr. Johnson the Deputy Chairman. 
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(17) We object to the construction of a condominium at Kao Yai and Huay Ka 
Kaeng. 
 

(iii)  ผลวัจนกรรม (perlocutionary acts) คือ  ผลของคําพูดที่มีตอผูฟง 
 

2. การกลาวบงบอกการกระทํา (performatives) มีลักษณะดังตอไปนี้ (Leech, 1983: 
183) 

(i) กริยาที่สําคัญของประโยคจะตองเปนกริยาที่บงบอกถึงจุดประสงคของผูพูด 
(ii) กริยาดังกลาวจะตองเปนปจจุบันกาล 
(iii) ประธานของกริยาจะตองเปนบุรุษท่ีหน่ึง 
(iv) กรรมของกรยิาดังกลาวจะตองเปน you หรือบุรุษท่ีหน่ึง 
(v) กริยาดังกลาวอาจจะมีคํา hereby นําหนาหรือไมมีก็ได 
(vi) กริยาดังกลาวอาจจะมีอนุประโยคตามมา เชน I state that… 

I ask you whether… ลักษณะน้ีอาจแปรเปลี่ยนไป  กลาวคือ บางครั้งกริยาอาจ
ตามดวยประโยค และบางครั้งอาจตามดวยบุรพบท + กริยาเติม ing เชน  

(18)   I apologize for being late. 
(19)   I thank you for helping me. 

 ประโยคตอไปนี้เปนตัวอยางของภาษกิริยาที่มีกริยากําหนดการกระทําโดยตรง 
(20)  I pronounce you man and wife. 
(21)  I acquit you of this charge. 
(22)  I hereby declare the meeting open. 
(23)  I hereby appoint you The Mayor of Cardiff. 
(24)  I bequeath you all of my jewelry. 
(25)  I sentence you to ten-year imprisonment. 
(26)  I hereby christen this ship The Sunrise. 
(27)  I promise I will come. 
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(28)  I order you to shut the door. 
(29)  I bet you 100 baht, it’ll rain tomorrow. 
(30)  I hereby declare the conference closed. 
(31)  I congratulate you on your success. 
(32)  I warn you that trespassers will be prosecuted. 
(33)  I give you my words. 
(34)  I object. 

การกลาวบงบอกการกระทําบางประโยคขางตนจะสัมฤทธิ์ผลไดอยางแทจริง
เพียงใดน้ัน  ยอมข้ึนอยูกับเง่ือนไขซ่ึงจะกลาวตอไป  ดังท่ี Austin  (1962) ระบุไว  
เง่ือนไขที่ทําใหคําพูดสมบูรณนี้ Austin เรียกวา felicity conditions สําหรับเง่ือนไขนี้
เปนเง่ือนไขของวัจนกรรมปฏิบัติในสถานการณที่เปนทางการหรือพิธีการ (ดู (20) – 
(26) เง่ือนไขดังกลาวมีอยู 4 ประการ    ดังนี้คือ 

(i)   วัจนกรรมปฏิบัติจะตองเปนสวนหนึ่งของพิธีหน่ึงพิธีใดซ่ึงปฏิบัติกันมาเปนจารีต 
       ประเพณี 
(ii)  สถานการณหรือบุคคลผูรวมพิธีจะตองเหมาะสมตามท่ีพิธีไดระบุเอาไว    

 
  (iii)  พิธีจะตองทําอยางถูกตองและสมบูรณทุกข้ันตอนท่ีจารีตประเพณีไดระบุเอาไว 
  (iv)) บุคคลผูทําพิธีหรือผูรวมพิธีจะตองมีความต้ังใจที่จะดําเนินพิธีใหลุลวงไป  
          จากตัวอยาง 20-26 ผูพูดคือพระผูทําพิธีแตงงานในโบสถ (20)  ผูพิพากษาในศาล 

(21)  ประธานของการประชุม (22)  ผูที่มีตําแหนงสูงกวา The Mayor of Cardiff 
(23)  เจาของพินัยกรรม (24)  ผุพิพากษา (25)  ผูที่มีเกียรติที่ไดรับเชิญใหมาต้ัง
ชื่อเรือกอนท่ีจะเริ่มเอาเรือออกมาแลน (26)   ในภาษาไทยก็เชนกัน  ผูที่จะพูด
ประโยคเหลานี้ไดจะตองไดรับการแตงต้ังใหมาทําพิธี หรือมีอํานาจท่ีจะทําพิธี
นั้น ๆ เชน 

(35)   ผมขออวยพรใหคูบาวสาวจงมีแตความสุข 
(36)   ศาลตัดสินใหจําคุกจําเลย 10 ป 
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(37)   ศาลอนุญาตใหโจทยหยาจากจําเลยได   โดยจําเลยจะตองจายคาเลี้ยงดูบุตร
ใหกับโจทยตามท่ีโจทยขอมา 

(38)   ผมขอเปดการประชุม/ผมขอปดการประชุม 
 และถึงแมวา (27)-(34) จะไมใชวัจนกรรมปฏิบัติที่พูดในพิธีที่เปนทางการ  
ประโยคเหลาน้ันก็เปนการกลาวบงบอกการกระทํา    โดยเฉพาะอยางย่ิง วัจนกรรม
ปฏิบัติและและผลวัจนกรรมท่ีใชในพิธีการจะตองใชถอยคําตามจารีตประเพณี จะ
แปรเปลี่ยนเปนถอยคําอ่ืนไมได     ดังตัวอยางเชน  การพูดโตตอบกันระหวางพระผูทํา
พิธีแตงงานและ   เจาบาวในพิธีทางศาสนาคริสต 
พระ:   Wilt thou have this woman to thy wedded wife…and, forsaking all other, 
               keep thee only unto her, so long as you both shall live? 
เจาบาว:  I will. 
เจาบาวจะตองพูดวา:  I will.  เทาน้ัน  จะเปลี่ยนเปนพูดวา Yes ไมไดทั้ง ๆ ที่ Yes ก็สื่อ 
ความหมายเชนเดียวกับการพูดวา  I will.  และในทํานองเดียวกันในพิธีบวชพระทาง 
พุทธศาสนาน้ัน  พระคูสวดจะถามผูที่จะบวชหลาย ๆ คําถามในภาษาบาลี  และผูบวชก็ 
ตองตอบคําถามเปนภาษาบาลีดังตัวอยาง เชน 
 
พระคูสวด:  มนุสโสสิ  (เปนมนุษยหรือไม) 
ผูจะบวช (นาค):    อามภันเต  
 
3. วัจนกรรมออม (indirect speech acts):  เนื่องจากภาษาที่เราใชอยูมิไดเปนไปตาม

รูปแบบท่ีกําหนดทางไวยากรณวารูปประโยคคําส่ังแสดงถึงคําสั่ง  หรือการขอรอง  
รูปประโยคคําถามแสดงถึงคําถาม  และรูปประโยคบอกเลาแสดงถึงการบงบอก
ขอความเสมอไป  กลาวคือ รูปประโยคคําถามก็อาจแสดงการขอรอง  (ดู 39)  รูป
ประโยคบอกเลาก็อาจเปนคําถาม (ดู 40) นั่นก็คือวัจนกรรมปฏิบัติหน่ึงซึ่งผูพูดมี 
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จุดประสงคที่จะขอรองน้ันอาจจะอยูในประโยคหลายรูปแบบท้ังนี้ข้ึนอยูกับปริบท  
วัจนลีลาของผูพูดและความสัมพันธระหวางผูพูดและผูฟง 
(39)  ก.  (ผูถามทาง) สยามสแควรอยูไหนคะ (กรุณาบอกทางไปสยามสแควรหนอย  
              คะ) 
         ข.  เดินตรงไปแลวเลี้ยวซายคะ 
(40)  ก.  เรามีแตขนาดเล็กและขนาดกลางคะ  (คุณอยากไดขนาดเล็กหรือขนาดกลาง  
              คะ) 
         ข.  ถามีสองขนาดเทาน้ันผมขอขนาดกลางคะ 

ขอใหนักศึกษาดูตัวอยางของวัจนกรรมออมเพิ่มเติมใน (41) – (43) ตัวอยางท้ัง
สามน้ีคัดมาจาก (Kempson, 1976: 62)   กลาวคือ (41) อยูในรูปประโยคคําถาม      แต
เปนวัจนกรรมท่ีบอกขอความแกผูฟง (42) เปนรูปประโยคคําสั่งแตทวาทําหนาท่ีเปน
คําถามเพ่ือใหผูฟงบอกความคิดเห็น  สวนประโยค (43)  เปนรูปประโยคบอกเลาแตทํา
หนาที่เปนคําส่ังแกมขอรองในขณะเดียวกัน 

(41) Did you know that the pay has risen 14%? 
(42) Tell me whether there is a vacancy or not in your office. 
(43) I insist that you join our party. 

นอกจากน้ีวัจนกรรมปฏิบัติหนึ่ง ๆ อาจจะอยูในรูปแบบหลากหลายของประโยคดัง
ตัวอยาง     ตอไปนี้  (มาจาก Levinson, 1983: 264-265) 

(44)   ก.   I want you to close the door. 
                  I’d be much obliged if you’d close the door. 
             ข.  Can you close the door? 
       Are you able by any chance to close the door? 
             ค.  Would you close the door? 
        Won’t you close the door? 
             ง.   Would you mind closing the door? 
  Would you be willing to close the door? 
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 จ.    You ought to close the door. 
   It might help to close the door. 
   Hadn’t you better close the door? 

 ฉ.    May I ask you to close the door? 
          Would you mind awfully if I was to ask you to close the door? 
          I am sorry to have to tell you to please close the door. 
              ช.    Did you forget the door? 

Do us a favor with the door, love. 
How about a bit less breeze? 
Now Johnny, what do big people do when they came in? 
Okay, Johnny, what am I going to say next? 

นักศึกษาจะสังเกตไดวารูปแบบของประโยคที่แสดงการขอรองมีหลายรูปแบบ
กลาวคือ  อาจจะเปนรูปแบบประโยคบอกเลา  ประโยคคําส่ังและประโยคคําถามก็ได  
และสําหรับขอ (44) นั้น แสดงถึงวัฒนธรรมของประเทศท่ีมีอากาศหนาวมากซ่ึงทุกคน
ไดรับการสั่งสอนมาต้ังแตเด็กวา เมื่อเขาหรือออกจากหอง/บานจะตองปดประตูทุกครั้ง 
 ตารางตอไปนี้แสดงถึงรูปแบบประโยคและหนาท่ีของวัจนกรรมปฏิบัติตาม
กฏเกณฑของไวยากรณสมัยกอน  ซึ่งไมเปนไปตามการใชภาษาท่ีแทจริงดังตัวอยาง 
(44) แบบ ก-ฌ ซึ่งแสดงถึงรูปประโยคและหนาท่ีหลากหลายที่รูปแบบประโยค
เหลาน้ันสามารถบงบอกได 
 

รูปแบบประโยค หนาท่ี 

รูปแบบประโยคบอกเลา การบอกกลาว  การอธิบาย  การพรรณนา  การ
ยืนยนั การคาดการณ  ฯลฯ 

รูปแบบประโยคคําส่ัง การส่ัง  การขอรอง 

รูปแบบประโยคคําถาม การถามเพ่ือไดมาซ่ึงขอความ 
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และแผนภูมิตอไปนี้ก็แสดงถึงหนาท่ีของภาษกิริยาที่ปรากฏอยูในหลายรูปแบบ
ประโยค 
      รูปแบบประโยคบอกเลา 

การส่ัง/การขอรอง   รูปแบบประโยคคําส่ัง 
     รูปแบบประโยคคําถาม 

 
เนื่องจากวัจนกรรมออมปรากฏในรูปแบบประโยคที่หลากหลาย  ดวยเหตุนี้บางครั้ง
ผลวัจนกรรม คือ ผลของคําพูดท่ีมีตอผูฟงก็อาจจะไมตรงกับจุดประสงคของผูพูดก็ได  
ดังตัวอยางเชน 

(45)   A:  How big is the moon? 
         B:  Not as big as the earth. 
        A:  How big is the earth? 
 B:  Big enough. 
 A:  How big is big enough? 
 B:  Stop asking questions and eat your cereal. 
 A:  Could you pass the milk and sugar? 
 B:  I told you not to ask questions: now get on with your breakfast. 
นักศึกษาจะเห็นวา A ต้ังคําถามเพ่ือไดมาซ่ึงขอความมาโดยตลอด  ซึ่งรูปแบบประโยค
เหลาน้ันตรงกับหนาท่ี กลาวคือ รูปแบบประโยคคําถามทําหนาที่ถามคําถาม  แตพอ
มาถึงการขอรอง A ก็ยังคงใชรูปแบบประโยคคําถามอยูอีกแทนที่จะใชรูปแบบ
ประโยคคําสั่งคือ Please pass the milk and sugar.  หรือ Pass the milk and sugar, 
please.  จึงทําใหผูฟงต้ังตัวไมติดและเขาใจผิดคิดวา Could you pass the milk and 
sugar?  ยังคงเปนประโยคคําถามอยู  นอกจากวัจนกรรมปฏิบัติหน่ึง ๆ อาจจะอยูใน
รูปแบบตาง ๆ ของประโยคแลว รูปแบบประโยคหนึ่งก็อาจทําหนาที่ไดหลายหนาท่ี    
ทั้งน้ีข้ึนอยูกับปริบท  ดังตัวอยางเชน 
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(46)  There’s a bull in the field. (ตัวอยางนี้คัดจาก Stubbs, 1983:158)  ประโยคน้ี
อาจจะเปน: 

(i) คํากลาวบอกขอความธรรมดาวามีวัวกะทิงอยูที่ทุง 
(ii) คําเตือนวาอยาออกไปนะท่ีทุงนามีวัวกะทิงตัวหนึ่ง 
(iii) คําบนเพราะไมชอบใหมีวัวกะทิงอยูที่ทุงนาของตน 
(iv) คําส่ังวาใหไปกําจัดวัวกะทิงตัวนี้เสีย 
 

แตอยางไรก็ตามก็มีรูปแบบประโยคบอกเลาบางประโยคที่ผูฟงจะตีความหมายเปน
อยางอ่ืนไมไดเลย   นอกจากตีความวาประโยคเหลานั้นเปนคําขอรอง  ดังตัวอยาง (47) 
(i) – (iv)  ซึ่งคัดมาจาก Wilkins  (1976:51) 
 

(47) (i)     I wish you’d be quiet. 
        (ii)    If you shut the window, we’ll soon get warm. 
        (iii)  You might shut the window. 
        (iv)   Perhaps you’d like to shut the window. 
 

นอกจากรูปแบบประโยคบอกเลาจะสื่อความหมายของการขอรองดัง (47) แลว  
รูปแบบประโยคบอกเลาก็ยังแสดงถึงการพูดแนะนําอีกดวย  ดังตัวอยางของ Wilkins : 
(1976:48) 
 

(48)  (i)    The best course seems to be for you to take the job. 
           (ii)   It seems advisable for you to take the job. 
           (iii)  It would be best for you to take the job. 
           (iv)  If I were you, I would take the job. 
           (v)   If I were you, I would seriously consider taking the job. 
           (vi)  I think you should take the job. 
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           (vii)  You’d better take the job. 
 
สรุปตามแผนภูมิตอไปนี้ไดวารูปแบบประโยคบอกเลาอาจส่ือความหมายของคํากลาว
บอกขอความ   คําขอรอง  คําเตือน  คําบน  คําถาม  คําส่ัง  และคําแนะนํา 
   

คํากลาวบอกขอความ 
     คําขอรอง 
รูปแบบประโยคบอกเลา  คําเตือน 
     คําแนะนํา 
     คําบน 
     คําถาม 
 
นอกเหนือไปจากตัวอยางเชน (47) (i) - (vii) แลว โดยทั่วไปรูปแบบประโยคบอกเลา
สามารถส่ือไดหลายความหมายมากกวารูปแบบประโยคคําส่ังและรูปแบบประโยค      
คําถาม ดังตัวอยางเชน 
(49)   Have you got a light? 

ประโยคน้ีมักจะเนนการขอรอง  ซึ่งอาจจะพูดไดอีกอยางวา 
(50)   May I trouble you for a light? 
         ดวยเหตุนี้คําตอบของทั้ง (49) และ (50) ก็อาจจะเปนการตอบรับ (51) (i) หรือ 
(ii)    การปฏเิสธการขอรองก็ได 

(51) (i)   Here you are.” 
     (ii)  No, I’m sorry. I don’t smoke. 

และคําตอบของรูปแบบประโยคคําถามอาจจะแตกตางกันออกไปทั้งนี้ข้ึนอยูกับคําและ
คําท่ีประกอบเปนคําถามและข้ึนอยูกับปริบท  หรือความเปนจริงของสถานการณนั้น ๆ 
ดังตัวอยางเชน 

(52) A:  Have you got a fridge? 
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     B:  Yes, HITACHI.  (หรือ No, I don’t need one.) 
ในกรณีใด ๆ ก็ตาม B จะไมตอบวา Mm. Here you are.  เชนคําตอบของ (49) และ (50) 
ทั้งน้ีเปนเพราะ (52) มิใชคําขอรอง แตทวา (52) เปนคําถามท่ีตองการคําตอบที่เปน
ขอความ   และในทํานองเดียวกันคําตอบของรูปแบบประโยคคําถามตอไปนี้ก็จะ
แตกตางออกไปจากท่ีกลาวมาแลว  ดังตัวอยางเชน 

(53)   A:  Have you got the time? 
    B:  A quarter past six. หรือ Sorry, I haven’t got it on me. 

     คําตอบของ B จะไมใช (54) (i) - (iii)   
(54) (i)    Yes, I’ve got Rolex. 

     (ii)   No, I can’t afford to buy one. 
     (iii)  No, I haven’t. 
 

นอกจากนี้รูปแบบประโยคคําถามก็สามารถส่ือความหมายของการชักชวนและการ    
แนะนําไดอีกดวย  ดังตัวอยางเชน 

(55) A:  Shall we go to the zoo? 
     B:  Yes, let’s. 

(56) A:  How about going to the zoo? 
     B:  O.K. Let’s go to the zoo / หรือ That’s a good idea. 

(57) A:  Why don’t we go to the zoo? 
     B:  O.K.  Let’s go to the zoo/หรือ That’s a good idea. 

(58) A:  Have you thought of going to the zoo? 
     B:  O.K. Let’s go to the zoo. หรือ That’s a good idea. 

รูปประโยคคําถาม (55) เปนคําชักชวนและ (56) - (58) เปนคําแนะนํา  จากตัวอยาง
เหลาน้ีจึงสรุปไดวารูปแบบประโยคคําถามสามารถบงบอกวัจนกรรมปฏิบัติที่เปน
คําถาม  คําขอรอง  คําชักชวน  และคําแนะนํา  ดังแผนภูมิตอไปนี้ 
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     คําถาม 
รูปแบบประโยคคําถาม  คําขอรอง 
     คําชักชวน 
     คําแนะนํา 
 
สุดทายก็คือรูปแบบประโยคคําสั่ง คือ มีกริยาชองที่หนึ่งอยูขางหนาในกรณีที่เปน
ประโยคคําสั่งบอกเลา และมีคํา DON’T อยูหนาในกรณีเปนคําสั่งหามมิใหทําสิ่งหนึ่ง
สิ่งใด  ดังตัวอยางเชน 

(59) (i)   Beware of pick-pockets. 
     (ii)  Beware of the dog. 

(60) Under no circumstances, take the job. 
(61) (i)   Don’t take that job on any account. 

     (ii)  Don’t take that job under any circumstances. 
(62) Take my words. 
(63) Take care of yourself. 
(64) (i)   Shut the door.  It’s raining. 

     (ii)  Hurry up.  We’re getting late. 
     (iii) Be quiet.  This is the hospital. 

จากตัวอยางขางตนน้ีนักศึกษาจะเห็นวา (59) เปนคําเตือน (60) - (63) เปนคําแนะนํา 
สวน (64) เปนคําส่ัง ดวยเหตุนี้จึงสรุปไดวารูปแบบประโยคคําส่ังทําหนาท่ีไดหลาย
หนาที่ดังแผนภูมิตอไปนี้ 
 
        คําเตือน 
 รูปแบบประโยคคําส่ัง  คําแนะนํา 
     คําส่ัง 
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จากท่ีกลาวมาแลวนักศึกษาคงเขาใจเรื่องรูปแบบประโยคและหนาที่ที่หลากหลาย
ของวัจนกรรมปฏิบัติเดนชัดข้ึน  ตอไปใหนักศึกษาพิจารณาผลวัจนกรรมซ่ึงหมายถึง
ผลของคําพูดที่มีตอผูฟง ถาเปนวัจนกรรมปฏิบัติที่บงบอกถึงการกระทําโดยตรง   หรือ
เปนวัจนกรรมปฏิบัติในพิธีที่เปนทางการ    หรือในกรณีที่ผูพูดมิไดใชวัจนกรรมออม
ออมแลวไซร ปญหาที่ผูฟงจะไมเขาใจความหมายท่ีผูพูดตองการส่ือก็อาจจะไมมี  หรือ
ถามีก็จะมีไมมากเทากับปญหาในการตีความหมายของวัจนกรรมออม  ดังตัวอยางเชน 
(65)  ปริบท: นายกําลังตอนรับแขกอยู   และกําลังจะคุยเรื่องสวนตัวกับแขกของตน         
                      จึงบอกใหหญิงรับใชออกไป (หญิงรับใชนํานํ้ามาใหนายและแขกผูมา  
                       เยือน) 
         นาย:       ปามีอะไรก็ไปทําเถอะ 
         หญิงรับใช:  ไมมีหรอกคะ  ปาจะอยูรับใชคุณ 
จากตัวอยางนี้นักศึกษาจะเห็นวา หญิงรับใชไมเขาใจวัจนกรรมออมของนายจึงไม
ออกไปจากหองรับแขก แตถานายพูดใหมวา “ปาออกไปกอนนะฉันมีเรื่องสวนตัว
อยากคุยกับเพ่ือนสองตอสอง”  วัจนกรรมปฏิบัตินั้นก็จะไดผลมากยิ่งข้ึน  หรือในกรณี
ที่หญิงรับใชผูนี้อยูบานน้ีมานานและรูวาถานายคนพูดเชนนี้เมื่อไรตนก็ตองออกไปจาก
หอง     
 

ตอไปเปนตัวอยางของการเขาใจคําพูดผิด  ตัวอยางน้ีคัดมาจาก M. Stubbs 
(1983:130) 

(66)   ปริบท:  ตอนบายในสวนหลังบาน  ทุกคนน่ังพักผอนอยางสบาย และ A ก็ลุก
ข้ึนพูด 
             A:    I’m going to do some wedding. 
             B:  yes, please. 
             A:  what  
             B:  yes, please. 
             A:  you don’t listen to anything I say. 
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             B:  I thought you said you were going to pour some drinks. 
             A:  No, I said I’m going to do some weeding. 
A บอกกับ  B วาจะไปถอนวัชพืชในสวน แต B ผูเคยชินกับประโยคที่ A มักจะพูดคือ 
“I’m going to make a cup of tea.” หรือ “Would you like a cup of tea?”  หรือ “Would 
you care for some drinks?”  ซึ่งเปนคําพูดเชิงเสนอที่จะทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดใหและเมื่อ
ผูฟงตองการใหผูพูดทําตามเสนอก็จะพูดวา  Yes, please.  B ผูซึ่งชินกับกิจวัตรท่ีจําเจ
จึงตอบ “Yes, please โดยมิไดสนใจฟงขอความที่ A พูดใหชัดเจน    กรณีจึงเปนการ
เขาใจผิดเพราะไมฟงใหดี  แตก็มีอยูบางกรณีที่ผูพูดใชวัจนกรรมออมและผูฟงถือ
โอกาสนท่ีจะไมปฏิบัติตามท่ีผูพูดตองการ  โดยการแสรางทําเปนไมเขาใจ  และ
ตีความหมายของวัจนกรรมออม   เสมือนเปนวัจนกรรมตรง  การเสแสรงทําเปนไม
เขาใจนี้ก็กลายมาเปนมุขตลกในการตูนนานาชนิด  ดังตัวอยางเชน (67) 
(67) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ในตัวอยางนี้จาอวนตองการจะบอก Beetle Bailey ซึ่งเปนลูกนองของตนให
ประพฤติตัวเปนผูใหญและอยาทําอะไรเปนเด็กๆ แตทวาคําพูดของจาอวนไมไดผล
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(68) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในตัวอยางนี้  จาอวนตองการจะขูลูกนองของตนวาถาไมประพฤติตนใหดีมี
ระเบียบวินัย และทําตามคําส่ังของจาอวนแลวก็จะถูกไลออก  นั่นก็คือจาอวนตองการ
หมายความวา “Behave yourself or you’ll get sacked.” แตแทนท่ีจาอวนจะพูดตรง ๆ ก็
พูดออมคอมและเลนคําโดยพูดใหมีสัมผัสอักษรคือ Shape up และ ship out.  ดวยเหตุ
นี้ภวัจนกรรมปฏิบัติของจาอวนก็เลยไมเกิดผลตามท่ีจาอวนตองการ  นั่นกคื็อลูกนองที่
ฉลาดแกมโกง  ที่ชอบหนีงานและไมทําตามคําส่ังจาอวน   ถอืเอาคําขูของจาอวนเปน
คําส่ังวาตองเลือกเอาระหวาง shape up และ ship out ผลก็คือลูกนองของจาอวนเลือก
ประการหลังซ่ึงไมเปนไปตามจุดประสงคของจาอวน 
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4.  บทสรุป 
 วัจนกรรมคือ คําพูดที่ประกอบกับการกระทํา  องคประกอบของวัจนกรรม 
ไดแกวัจนกรรมตรงวตามคํา  คือคําพูดที่เปลงออกมา  วัจนกรรมปฏิบัติคือจุดประสงค
ของผูพูด  และผลวัจนกรรมคือผลของคําพูดที่มีตอผูฟง    ทางดานการใชในปริบทตาง 
ๆ นั้น     วัจนกรรมตรงตามคําแบงออกเปนสองประเภทใหญ ๆ คือ   การกลาวบงบอก
การกระทําท่ีบงบอกการกระทําโดยตรงซึ่งมีลักษณะเฉพาะและมักจะเกิดข้ึนในพิธีที่
เปนทางการท่ีมีเง่ือนไขที่กําหนดไวอยางตายตัวตามจารีตประเพณี เชน พิธแีตงงาน
ของศาสนาคริสต  พิธีบวชของศาสนาพุทธ  การกลาวเปด/ปดการประชุม  คําพิพากษา
ของศาล เปนตน  วัจนกรรมที่แบงตามการใชอีกชนิดหน่ึงคือ  วัจนกรรมออมซ่ึงผูพูด
จะไมปฏิบัติตามหลักไวยากรณเกา ๆ ที่วาคําถามจะตองอยูในรูปแบบประโยคคําถาม      
คําส่ังและคําขอรองจะตองอยูในรูปแบบประโยคคําส่ัง  และคําบอกกลาวจะตองอยูใน
รูปแบบประโยคบอกเลาเปนตน  นั่นก็คือคําขอรองอาจจะอยูในรูปแบบประโยคบอก
เลา  หรือประโยคคําถาม   หรือประโยคคําส่ังก็ได  นี่ยอมแสดงวาหนาท่ีของคําพูดและ
รูปแบบประโยคอาจจะไมสัมพันธกันก็ได    สุดทายก็เปนผลของคําพูดหรือผลวัจนกร
รม  และการที่จะระบุวาวัจนกรรมปฏบิัติใดมีผลตอผูฟงนั้นตองอาศัยปริบทชวยในการ
พิจารณาดวย 
 
5.  กิจกรรมทายบท 

1. วัจนกรรมประกอบดวยอะไรบาง  จงระบุและอธิบายดวย 
2. การกลาวบงกระทํา (performatives)คืออะไร  และมีลักษณะอยางไร 

                  จงระบุพรอมยกตัวอยางมา 5 ตัวอยาง   ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย 
3. วัจนกรรมออมคืออะไร 
4.  หนาที่ของคําพูดจะตองสัมพันธกับรูปแบบประโยคเสมอไปหรือไม  จง

อธิบายพรอมยกตัวอยาง                           
5.   จงอานบทการตูนขางลางนี้และระบุวาคําพูดใดเปนวัจนกรรมปฏิบัติชนิด

ใด  ทําหนาท่ีอะไร หรือจุดประสงคของผูพูดคืออะไร  และผลวัจนกรรมคืออะไร  
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6.  จงเปลี่ยนรูปแบบประโยคของ (I) และ (ii) จากรูปแบบประโยคคําส่ังเปนคํา
ขอรองมาขอละ 10 รูปแบบ  พรอมท้ังระบุปริบทของแตละรูปแบบดวย 

     (i)   Take off your shoes. 
     (ii) Turn down your radio. 
7.  จงบอกวาขอใดเปนการกลาวบงการกระทํา (performatives) และขอใด

เปนวัจนกรรมออม  พรอมท้ังระบุดวยวาผูพูดมีจุดประสงคอะไร 
    (i)   I discharge you from this case. 

(ii) Why don’t you read it again? 
(iii) I suggest the visit to the zoo. 
(iv) I wonder whether I could use your telephone. 
(v) I abstain. 
(vi) I declare the conference closed. 
(vii) Whose trousers are these, lying on the floor unattended? 
(viii) Will you be so kind as to shut the window? 
(ix) That’s the notice saying “You may not eat in the library.” 
(x) You are guilty. 
(xi) I blame John. 
(xii) Would you mind not smoking in here? 
(xiii) I’m convinced that I was not responsible for the accident. 
(xiv) I can’t accept your agreement. 
(xv) I couldn’t agree more.   
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