
 

บทที่ 6 
โครงสรางของบทสนทนา  

(Conversational Structure) 
 

เคาโครงเรื่อง 
บทนํา 
1.   ระเบียบการสนทนาระดับสองผลัดพูด (Local Organization) 

1.1 การผลัดกันพูด (turn-taking) 
1.2 การผลัดกันพูดที่เกิดคูกัน (adjacency pairs) 

2. ระเบียบการเปดและปดสนทนา (Overall Organization) 
2.1  การเปดการสนทนา (opening sections) 
2.2  การปดการสนทนา (closing sections) 

3.  ผลัดพูดที่ไมเปนไปตามคาด (dispreferred) และผลัดแก (repair) 
3.1  ผลัดพูดที่ไมเปนไปตามคาด 
3.2  ผลัดแก 

4.  ผลัดเกริ่นลวงหนา  เพื่อบงบอกจุดประสงคในการพูด (pre-sequences)  
5. บทสรุป 
6. กิจกรรมทายบท 
 
จุดประสงคของการเรียนรู 
หลังจากเรียนบทนี้แลวผูเรียนจะ 
1. บอกไดวาโครงสรางของบทสนทนาเปนอยางไร และประกอบดวยอะไรบาง 
2. ระบุไดวาระเบียบของการผลัดกันพูดมีอะไรบาง 
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3. ระบุลักษณะของการผลัดกันพูดที่เกิดคูกันได  พรอมยกตัวอยางท้ังภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ 
4. ระบุไดวาระเบียบของการเปดและปดการสนทนามีอะไรบาง 
5. บอกไดวาตอนใดของบทสนทนาเปนการเปดและการปดสนทนา   
6. บอกลักษณะผลัดแกพรอมยกตัวอยางได 
7. บอกลักษณะผลัดเกริ่นลวงหนา เพ่ือบงบอกจุดประสงคของการพูดได 
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บทนํา 
 ในการตีความหมายตรงหรือความหมายบงชี้เปนนัยก็ตาม  ผูฟงจะตองอาศัย
ปริบท โดยเฉพาะความเชื่อมโยงของขอความเพ่ือชวยในการตีความหมายซ่ึงจะพบใน
บทสนทนา  ลักษณะของภาษาในบทสนทนาจะแสดงถึงการใชภาษาอยางอัตโนมัติ 
โดยไมมีการคิดกลั่นกรองคําพูดมากอนลวงหนา มาถึงบทน้ีนักศึกษาจะเห็นไดวา การ
ตีความหมายของดรรชนีพจน  หรือความหมายบงบอกเปนนัย  หรือสภาวะเกิดกอน 
หรือวัจนกรรมก็ตามข้ึนอยูกับปริบทที่ประกอบข้ึนเปนบทสนทนาท้ังสิ้น 
 

1.  ระเบียบการสนทนาระดับสองผลัดพูด (Local Organization) 
     1.1  การผลัดกันพูด (turn-taking) ในการสนทนานั้นจะตองมีผูหนึ่งพูดแลวก็หยุด
และผูรวมสนทนาอ่ืนก็เริ่มพูดและหยุด  นั่นก็คือเมื่อ (ก) พูดจบลง (ข) ก็พูดตอดังเชน 
ก-ข-ก-ข-ก-ข  เปนตน  ผูที่พูดคนแรก (ก) อาจจะเชื้อเชิญใหคนตอไปคือ (ข) พูด หรือ 
(ข)  อาจจะพูดสอดข้ึนมากลางคันก็ได  Sacks, Schegloff & Jefferson (1978) ได
กําหนดกฎของการพูดไวดังน้ีซึ่ง Levinson (1983:301) ไดรวบรวมไว 
 
กฎท่ี 1 (ก)  ถาผูที่พูดอยูเลือกคนท่ีจะพูดตอไป  ผูที่กําลังพูดอยูจะตองหยุดพูดและคนท่ี
ไดรับการคัดเลือกก็จะตองพูดตอไป 

  (ข)  ถาผูที่กําลังพูดอยูไมไดเลือกผูใดใหพูดตอจากตน  ผูรวมสนทนาคนหน่ึง 
         คน 
        ใดอาจจะเสนอตนเองใหเปนผูพูดไดและก็พูดตอไป จนกระทั่งมีการเปลี่ยน 
         ผลัดกัน 

          (ค)   ถาผูที่กําลังพูดอยูมิไดเลือกคนท่ีพูดคนตอไป และไมมีผูรวมสนทนาอื่น 
                  เสนอ 
                  ตัวจะพูด ผูที่กําลังพูดอยูกอนสามารถพูดตอไปได 
กฎท่ี 2   เมื่อผูที่กําลังพูดพูดจบลง  เขาก็เริ่มที่จะทําตามกฎท่ี 1 คือ (ก) – (ค) ไดอีก 
    ขอใหนักศึกษาดูตัวอยาง (1) ประกอบกฎขางตน 
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(1) A:  That’s a lovely suit you’re wearing 

                  B:  You can’t mean this old thing. 
A. เปนผลัดพูดที่หน่ึง และ B เปนผลัดพูดที่สอง จากตัวอยาง (1) นี้ A พูดจบ B จึงพูด

ตอ Sacks, Schegloff and Jefferson (1978) ต้ังกฎขางตนนี้โดยอาศัยขอมูลที่เปน
การสนทนาโดยท่ัวไปที่ไมเปนทางการหรือพิธีรีตรอง เชน  ไมใชการสนทนา
โตตอบในศาล  ในพิธีทางศาสนา  ในการเรียนการสอน  นอกจากการผลัดกันพูด
แลว  บางครั้งเมื่อผูพูดผลัดแรกยังพูดไมจบ  ผูที่พูดผลัดสองก็อาจพูดสวนข้ึนมาก็
ได  ดังตัวอยางเชน 

(2) A:  Uh you have been down here before, haven’t you? 
B:  Yeah. (B พูดสวนข้ึนมาในขณะท่ี A พูด haven’t you?) 
      (Sack, Schegleff & Jefferson, 1978:17) 

การพูดสอดข้ึนมาของ B โดยที่ A ยังไมทันจะพูดจบนั้น B อาจจะไมเจตนาก็ได  ทั้งนี้
เปนเพราะ B ไมรูวา A จะตอคําพูดของตนดวยคําถามทายประโยค (tag-question)  แต
บางครั้งผูที่พูดสอดข้ึนมาก็ต้ังใจที่จะทําเชนนั้นเพราะไมเห็นดวยกับขอความท่ีผูพูด
ผลัดแรกพูด  ดังตัวอยางเชน 
 (.3)  A:  Well, I wrote what I thought was a reasonable explanation. 
        B:  I think it was a very rude letter. 
             (Levinson, 1983:299) 
ในตัวอยาง (3) นี้ A ยังพูดคําวา a reasonable explanation ไมทันจบ B ก็รีบแยงข้ึนมา
ตามความคิดเห็นของตนทันที  และบางครั้งเมื่อผูพูดผลัดแรกพูดจบผูพูดผลัดที่สองก็
ยังคงเงียบไมพูด  ผูพูดผลดัแรกจึงพูดข้ึนมาอีก  ดังตัวอยางเชน 
 (4)  A: Is there something bothering you or not? 
       (หยุดประมาณ 2-3 วินาที) 
       B:  Yes or no. 
       A:  Eh? 
       B:  No. 



87 

 
       (Atkinson & Drew. 1979:52) 
 

       1.2   การผลัดกันพูดท่ีเกิดคูกัน (Adjacency pairs) คือผลัดพูดสองผลัดท่ีเกิดข้ึน
ในชวงของการพูดที่ใกลเคียงกันและมีเนื้อหาสาระที่ตอเนื่องกันเสมอเปนสูตร  
ตัวอยางเชนคําถามคูกับคําตอบ  คําขอรองคูกับคําตกลงรับคํา  คําเสนอชวยคูกับ
คําตอบรับความชวยเหลือ  คําขอโทษคูกันกับคําใหอภัย  เปนตน Levinson (1983:303) 
ไดรวบรวมลกัษณะเดนของการผลัดกันพูดที่เกิดคูกันไดดังนี้คือ 

(i) ผลัดพูดที่หน่ึงจะตามดวยผลัดพูดที่สองมาติด ๆ 
(ii) ผูที่พูดผลัดที่หน่ึงและผลัดที่สองจะเปนคนละคนกัน 
(iii)       ผลัดที่หน่ึงจะตองมากอนผลัดที่สองจะสลับกันไมไดเชนเมื่อผลัดที่ 
             หน่ึงเปนคําถาม  ผลัดที่สองก็ตองเปนคําตอบ 
(iv)      การผลัดกันพูดที่เกิดคูกันนี้สับเปลี่ยนคูไมได  เชน    ผลัดที่หน่ึงเปนคํา     
            ทักทาย  ผลัดที่สองก็ตองเปนคําทักทาย นั่นก็คือผลัดที่สองจะเปน       
            คําตอบรับคําขอรองไมได 

 
ตอไปนี้เปนตัวอยางของการผลัดกันพูดทีเกิดคูกัน  

 (5)  คําทักทาย/คําทักทาย 
       A:  Good  morning.  How are you?   (ผลัดพูดที่หน่ึง) 
       B:  Good morning.  How are you?  (ผลัดพูดที่สอง) 
 (6)  คําเสนอให/คําตอบรับการเสนอให 
       A:  Would you like some more chicken?  (ผลัดพูดที่หน่ึง) 
       B:  Yes, please.     (ผลัดพูดที่สอง) 
 (7)  คําทักทาย/คําทักทาย 
       A:  Hello.      (ผลัดพูดที่หน่ึง) 
       B:  Hello.      (ผลัดพูดที่สอง) 

(8) คําขออนุญาต/คําอนุญาตใหทําตามขอ 
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A:  May I turn on the air-conditioner?  (ผลัดพูดที่หน่ึง) 
B:  Please do.     (ผลัดพูดที่สอง) 

(9) คําขอบคุณ/คํารับคําขอบคุณ 
A:  Thanks for your help.    (ผลัดพูดที่หน่ึง) 
B:  It’s my pleasure.    (ผลัดพูดที่สอง) 

(10) คําประกาศความสําเร็จ/คําแสดงความยินดีตอความสําเร็จ 
A:  I’ve passed the exam.    (ผลัดพูดที่หน่ึง) 
B:  Congratulations!    (ผลัดพูดที่สอง) 

บางครั้งผลัดสองผลัดที่เกิดคูกันนี้อาจจะไมตามกันมาติด ๆ ดังตัวอยาง (5)-(10) ก็ได  
ทั้งน้ีเปนเพราะถูกผูพูดผลัดที่หน่ึงยอนถามข้ึนมา  ผลัดชนิดที่แทรกเขามาระหวางการ
ผลัดกันพูดท่ีเกิดคูกันน้ี Schegloff (1972a) เรียกวาผลัดแทรก (insertion sequences) ดัง         
ตัวอยางเชน 

(11)  A:  May I have a bottle of Mich? (คําถามท่ี 1) 
         B:  Are you twenty-one?   (คําถามท่ี 2)  
         A:  No.     (คําตอบคําถามที่ 2)  
         B:  No.     (คําตอบคําถามที่ 1) 
         (Merrit, 1976:333) 
ในตัวอยางนี้ผลัดแทรกคือ Are you twenty-one? และ No.  ซึ่งเปนคําตอบของคําถามท่ี
สอง  ผลัดแทรกนี้แทรกระหวางคําถามเชิงคําขอรอง  ทั้งนี้ในประเทศอังกฤษมีกฎอยู
วาถาอายุยังไมถึงย่ีสิบเอ็ดปจะซ้ือเหลามิได  ดวยเหตุนี้พอ A ซึ่งเปนผูซื้อตอบวาตนยัง
อายุไมถึง 21 ป คนขาย B จึงไมขายเหลา Mich ให 
 นอกจากผลัดแทรกที่เขามาขัดระหวางการผลัดกันพูดที่เกิดคูกันแลว  บอยครั้ง
ที่ผลัดแทรกก็มีการกระทาํเพื่อใหบรรลุจุดประสงคของผูที่พูดผลัดแรกดวย  ดัง
ตัวอยางเชน 

(12)  B:  U: hm what’s the price now eh with V.A.T.? 
             do you know eh? 
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      A:  Er I’ll just work that out for you. 
      B:  Thanks.  (B. พูดแสดงการขอบคุณท่ี A. จะชวยเปนธุระคนหาคําตอบ 

            คําถามท่ีตนถามไป)  
        A:  Three pounds nineteen a tube sir. 
ทั้ง A. และ B. หยุดพูด A. หยุดพูดชั่วขณะหน่ึงเพ่ือคนหาเอกสารท่ีระบุราคาสินคาท่ี
รวมภาษีมูลคาเพ่ิมเขาไปดวย  หลังจากนั้นจึงตอบวา Three pounds nineteen a tube sir.  
ซึ่งเปนคําตอบคําถามท่ี 1) 
 
2.  ระเบียบการเปดและปดการสนทนา (Overall organization) 
 2.1  เมื่อเริ่มตนสนทนานั้น  ผูรวมสนทนาจะทักทายกันซึ่งก็คือการผลัดกันพูด
ที่เกิดคูกันหรือมิฉะน้ันก็เริ่มดวยการเรียกชื่อและขานรับ (summons-answers) หลังจาก
นั้นจึงเริ่มพูดส่ิงท่ีตนตองการพูด    ดังตัวอยางเชน 
        คําทักทาย 

(13)          A:  Hello.  How are you? 
           B:  Hello.  I’m fine.  How are you? 

ตัวอยาง (14) (i) - (iii) คัดมาจาก Terasaki (1976:12,13) 
(14) (i)   A:  Jim:  ก:  จอน   (คําเรียก) 

      B:  Yeah?  ข:  ทําไมหรือ   (คําขานรับ) 
        (ii)    A:  Mom  ก:  แมครับ   (คําเรียก) 
      B:  What?  ข:  อะไรหรือลูก  (คําขานรับ) 
        (iii)   A:  (กอก ๆ ๆ ๆ) ก:  (กอก ๆ ๆ ๆ)  (คํา เรียก)  
      B: Come in. ก:  เขามาไดจะ               (คําขานรับ) 
   (15)       Child:  Mummy     (คําเรียก) 
              Mother:  Yes dear.     (คําขานรับ) 
       (หยุดชั่วครูอึดใจ) 
                 Child:    I want a cloth to clean (the) windows. 
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          (Atkinson & Drew, 1979:46) 
 (16)  A:  Mary       (คําเรียก) 

         B:  Yeah       (คําขานรับ) 
         A:  Get me a glass of orange juice, will you? 
จากตัวอยาง (14) และ (16) นี้นักศึกษาจะสังเกตไดวาการเรียกและการขานรับนั้น
แตกตางไปจากการทักทาย ทั้งน้ีเปนเพราะการเรียก/การขานรับน้ันเปนผลัดพูดท่ีแสดง
วาผูพูดผลัดแรกมีเรื่องตองพูดตอไปหรือตองการใหผูขานรับทําอยางหนึ่งอยางใดให
ดังใน (16)  ดวยเหตุนี้การเรียก/การขานรับจึงมิใชการผลัดกันพูดที่เกิดคูกันเชนการ
ทักทาย  Levinson (1983:310) ไดใหขอสังเกตวา ผูขานรับมักจะพูดวา What, what is 
it? หรือ Yeah ซึ่งก็คลายกับในภาษาไทยของเขาซ่ึงผูขานรับจะตอบวา อะไรนะ  มี
อะไรหรือ เรียกทําไม ทําไมหรือ หือ วาไง  สวนผลัดพูดท่ีสามก็จะเปนเหตุผลวาทําไม
จึงเรียกขาน สําหรับการสนทนาทางโทรศัพทนั้นก็มักจะเปนไปตามรูปแบบเชน (17) 
(Levinson, 1983:311) 

(17)   เจ  หมุนหมายเลขโทรศัพทถึงแอน 
ผลัดพูดที่ 1  แอน:  Hello   
ผลัดพูดที่ 2  เจ:  Hi  (เจจําเสียงแอนได) 

ผลัดพูดที่ 3  แอน:  Oh  hi.  (แอนจําเสียงเจได) 
จากตัวอยาง (17)  นี้จะเห็นไดวา เจซ่ึงเปนผูเริ่มตนการสนทนาททางโทรศัพทมิใชเปน
ผูเริ่มพูดผลัดที่ 1  ผูเริ่มผลัดที่ 1 กลับเปนผูรับโทรศพัท   Levinson (1983: 312) ได
กําหนดกฎเกณฑของการเริ่มตนเวลาพูดโทรศัพทไวดังน้ี 
 ก. หมุนหมายเลขโทรศัพทของ ข. (การเรียกขาน) 
 ผลัดพูดที่ 1 ข:  Hello (การขานรับและบอกวาตนคือใคร) 
 ผลัดพูดที่ 2 ก:  Hi (การทักทายผลัดที่ 1  โดยแสดงใหรูวา ก. รูแลววา ก.  
                                          คือใคร) 
 ผลัดพูดที่ 3 ข:   Oh hi.  (การทักทายผลัดที่ 2 โดยแสดงวา ข. รูวา ก. คือ 
                                           ใคร) 
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ขอใหนักศึกษาพิจารณาอีกตัวอยางหน่ึงวา 
 (18)  ผลัดพูดที่ 1   Ron Benson:  213562. Ron Benson. 

          ผลัดพูดที่ 2  Tom Parker:  Hello, Ron.  Tom Parker here.  How are you? 
          ผลัดพูดที่ 3   Ron Benson:  Oh, hello Tom.  I’m fine.  Er.. rather busy at  
                                           the moment. 
          ผลัดพูดที่ 4   Tom Parker:   Sorry to disturb you.  I’ll keep it short.   
                                           Could  you give me the address of that person you  
                                           mentioned last week?… 
(คัดจาก Telephoning in English by B. Jean Naterop and Rod Revell (1987: 9)) 
นักศึกษาจะเห็นวาถึงแมวาการสนทนา (18)  ถาดูเพียงผิวเผินจะแตกตางไปจากกรอบที่ 
1 ที่Levinson ไดกําหนดไว  แตถานักศกึษาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งก็จะเห็นไดวาท่ี Ron 
Benson พูดผลัดที่หน่ึงนั้นก็เปนการขานรับและบอกวาตนคือใคร  ที ่Tom Parker พูดก็
เปนการทักทายและแนะวาตนรูวาพูดอยูกับใคร     สวนผลัดที่สามน้ันก็เปนการเริ่มการ
ทักทายและแนะใหรูวาตนกําลังพูดอยูกับใคร      สวนผลัดที่ 4  ก็เปนการเริ่มเรื่องที่ตน
ตองการพูด 
 บางครั้งรูปแบบการสนทนาเชิงธุรกิจระหวางคนสนิทกันก็ตรงกันกับกรอบที่ 
Levinson ไดกําหนดไว ดังตัวอยางเชน 
ผลัดพูดที่ 1 (19)   Boy Troy:  Hello, can you give me Jack Nelson, please? 
ผลัดพูดที่ 2  Secretary: Hold on please. I’ll see if he’s in his office. 
ผลัดพูดที่ 3  Jack Nelson: Nelson here.  What can I do for you? 
     Roy Troy:  Hello Jack.  Bob Troy from Deminion Light. 
ผลัดพูดที่ 4    Jack Nelson: Hi Bob, good to hear from you.  What’s on  
                                      your mind? 
ผลัดพูดที่ 5   Bob Troy: Jack, we talked about getting together to       
                                      discuss   the spring sales meeting. 

(คัดจาก Naterop และ Revell, 1987: 91) 
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(ตัวอยางน้ีแสดงวา  หลังจากท่ีเลขานุการตอสายให  Bob Troy พูดกับ Jack Nelson 
แลว การสนทนาก็ดําเนินไปอยางปกติ   คือ มีการทักทายและแนะวาแตละฝายก็จํา
เสียงของกันและกันได    และหลังจากการทักทาย Rob Troy ก็เกริ่นหัวเรื่องของ
ขอความท่ีเขาตองการจะคุยดวยกับ Jack Nelson   ในประโยคสุดทายของตัวอยาง (19) 
นี้ และตัวอยางน้ีก็เปนการย้ําผลของการวิจัยของ Schegloff (1979 ) ที่วาหลังจากการ
เปดการสนทนาก็จะเปนหัวเรื่องของการสนทนา ดังตัวอยางของ Schegloff (1979 : 47) 
  (20)  R: Hello. 
   C: Hello Rob.  This is Laurie.  How’s everything? 
   R: (ทําเสียงเหมือนคนเปนหวัด) Pretty good.  How’s  
                                                 about  you? 
   C: Jus’ fine.  The reason I called was to ask… 
สําหรับการสนทนาทางโทรศัพทที่เปนธุรกิจจริง ๆ    กลาวคือเปนการสนทนาระหวาง
คนสองคนท่ีไมเคยรูจักกันมากอนมีการทักทายแตไมมีการถามสารทุกขสุขดิบซึ่งกัน
และกัน  ดังตัวอยางเชน 

(21) Booking Clerk:   Concert Bookings, good morning. 
Jack Snow: This is Jack Snow.  Can you tell me if there are  

 any tickets left for the Boston Symphony  
Orchestra on Sunday? 

          (คัดจาก Naterop และ Revell, 1987: 92) 
นักศึกษาจะสังเกตไดวา Jack Snow บอกจุดประสงคของการท่ีเขาโทรศัพทมาต้ังแต
ผลัดพูดที่ 2 ซึ่งแตกตางไปจากตัวอยาง (19) ที่หัวขอของการสนทนาเริ่มปรากฏในผลัด
พูดที่หา และใน (20) ก็เปนผลัดที่สี่ เปนตน 
 

2.2 การปดการสนทนา (closing sections) การปดการสนทนาตองอาศัยวิธีพูดท่ี
ละมุนละมอมโดยที่ฝายที่เริ่มเปนผูปดการสนทนาจะตองพูดโดยท่ีไมทําใหผูฟงรูสึกวา
ตนเองถูกบังคับใหหยุดพูดทั้ง ๆ ที่มีเรื่องสําคัญตองพูดอีกมาก  กลาวคือถาปดการ
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  (22) R: Why don’t we all have lunch? 
                          C:  Okay so that would be in St. Jude’s, would it? 
         R:  Yes. 
         C:  Okay so. 
         R:  One o’clock in the bar. 
         C:  Okay. 
         R:  Okay?  
         C: Okay then thanks very much George.  
                               R:  All right. 
         C:  See you there.  
         R: See you there.  
            C:  Okay. 
                               R:  Okay bye. 
                               C:  Bye.       
ในภาษาไทยก็เชนกัน  กอนปดการสนทนา  แตละฝายหรือฝายหน่ึงฝายใดมักจะพูด
เปนเชิงวาอยากพบกันอีก 
                         (23)ก.  แลวเราจะพบกันอีกไหมน่ี 

ข.  ถายังไมพบกันก็โทรไปคุยดวยแลวกัน  ฝากความคิดถึงพ่ีตอง   
     ดวยแลวกันนะ 
ก.  ขอบใจจะ  แลวจะบอกตอให  มีอะไรก็โทรไปแลวกัน 
ข.  เออแลวเจอกันอีก 



94 

 
                               ก.  จะ  แลวเจอกันอีก  หวัดด ี
 

Levinson (1983: 317)  ไดสรุประเบียบการปดการสนทนาไวดังน้ีคือ 
(i) สําหรับการปดการสนทนาเกี่ยวกับเรื่องที่ยังคางและยังพูดไมทันจบ  ก็จะมีการ

นัดพบกันครั้งตอไป หรือถามสารทุกขสุขดิบของญาติหรือพ่ีนองของอีกฝาย
หน่ึง 

(ii) กลาวคําบงบอกถึงการเริ่มปดการสนทนา เชน  Okay, All right, So เปนตน 
(iii) กลาวขอบคุณท่ีอีกฝายหน่ึงชวยทําสิ่งหน่ึงส่ิงใดใหหรือแสดงความเปนหวง

เรื่องสุขภาพของอีกฝายหน่ึง เชนพูดวา Well I just wanted to know how you 
were. 
หลังจากนั้นก็ใชคําพูดซึ่งแสดงถึงการเริ่มปดการสนทนาดังใน (ii) 

(iv) ปดการสนทนาโดยพูดวา Bye, Righteo, Cheers เปนตน 
 
3. ผลัดพูดท่ีไมเปนไปตามคาด (dispreferred) และผลัดแก (repair) 

3.1  ผลัดพูดท่ีไมเปนไปตามคาด คือ คําพูดตอบโตที่ไมเปนไปตามรูปแบบปกติ
หรือตามความคาดหมายของผูพูด  กลาวคือผูพูดผลัดที่สองตอบโตชาลงเต็มไปดวย
ความลังเล  พูดขอความท่ีขัดกัน  เชน พูดขอบใจแทนคําตอบรับเมื่อผูพูดผลัดแรกพูด
เชื้อเชิญหรือพูดใหคําแนะนําดังตัวอยางเชน 

 
 (24)  B:  She says you might want that dress I bought, I don’t know whether  
                     you do. 
                A:  Oh thanks (well), let me see I really have lots of dresses. 
       (Levinson, 1983: 335) 

คําพูดของ A เปนผลัดพูดท่ีไมเปนไปตามคาด   นั่นก็คือ A พูดปฏิเสธท่ีจะไมตองการ
เสื้อที่ B พูดชักชวนใหซื้อ     ถา A พูดตอบรับคําเสนอ A ก็จะพูดวา Yes, I’d love to.  
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(25) A:  Uh if you’d care to come and visit a little while this morning I’ll give     
                you a cup of coffee.  
        B:  Thanks.  I’d love to. 
(26) A:  Uh if you’d care to come and visit a little while this morning I’ll give     
              you a cup of  coffee.  (คําเชื้อเชิญ) 
         B: Hehh Well that’s awfully sweet of you. (ลังเลท่ีจะตอบ) … I don’t  
              think I can make it this morning. (ตอบปฏิเสธ)  hh uhum I’m  
              running  an ad  in the paper and …and uh I have to stay near the  
              phone.  (เหตุผลวาทําไมจึงปฏิเสธ) 

จากตัวอยาง (25) และ (26) นี้นักศึกษาจะสังเกตไดวาผลัดพูดตามคาดคือคําตอบรับคํา
เชื้อเชิญน้ันสั้นมาก   เมือ่เทียบกับผลัดพูดตอบท่ีไมเปนไปตามคาดเชน (26) กลาวคือ
ใน (26)   กอนปฏิเสธคําเชื้อเชิญ B กระอักกระอวนและลังเลท่ีจะพูด  โดยใชคํา hehh 
well นอกจากน้ียังพูดขอบคุณไปดวย  กอนท่ีจะบอกเหตุผลวาทําไมตนจึงปฏิเสธ      
ในภาษาไทยก็เชนกัน ผลดัพูดที่ไมเปนไปตามคาดจะมีความยาวเยิ่นเยอและผูพูดก็พูด
อยางลังเลเชนเดียวกันกับที่ B พูดใน (26) ขอใหนักศึกษาพิจารณาตัวอยาง (27) และ 
(28) 
 (27)  ก: ไปดูคอนเสริทที่สนามกีฬากันไหมเธอ 
          ข:  เอออา…ขอบใจนะที่ชวน  วันนี้เอออา…ฝนทําทาจะตกเดี๋ยวรถติด  
                           แลวฉันก็ตองไปรับลูกดวย  ไววันหลังก็แลวกันนะเธอ 

(28)  ก:  ไปดูคอนเสริทท่ีสนามกีฬากันไหมเธอ 
        ข:   ไปซิ  อยากดูเบิรดมานานแลว 

นักศึกษาจะบอกไดทันทีวาคําพูดของ ข ใน (27) เปนผลัดพูดที่ไมเปนไปตามคาด  
ทั้งน้ีเปนเพราะ ข เริ่มตนตอบดวยความกระอักกระอวน  และเหตุผลที่ทําไมจึงปฏิเสธ
คําชวนก็ยาวมาก  ถาเทียบกับคําตอบของ ข ในขอ (28) 
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 Levinson (1983: 334) ไดรวบรวมผลงานวิจัยทางดานน้ีของ Pomerantz 
(1975:42) Atkinson & Drew (1979: บทท่ี 2) และ Wooton (?) ไวเพ่ือแสดงถึง
ลักษณะของผลัดพูดที่ไมเปนไปตามปกติ 
 (ก)  การพูดอึกอักและเต็มไปดวยความลังเล:  

(i)  โดยการหยุดพูด  
            (ii)  โดยใชคํา Uh และ Well 
            (iii) โดยแกสิ่งท่ีตนพูดผิดออกไปซ่ึงวิธีนี้ตอไปจะเรียกวาผลัดแก (ดู 
                   3.2) หรือโดยใชผลัดแทรก 

 (ข)  การใชคําหรือวลีตอไปนี้เกริ่นกอนท่ีจะบอกเหตุผลของการตอบปฏิเสธ:  
(i) โดยใชคํา Uh และ Well 

            (ii)  โดยการพูดแสดงความเห็นดวยกอนแลวจึงบอกปฏิเสธ  
            (iii) โดยพูดแสดงความขอบคุณแทนการตอบรับการเสนอความ 
                   ชวยเหลือ  การเชื้อเชิญ  การแนะนํา   
            (iv) การใชคําขอโทษแทนการตอบรับคําขอรอง  การเชื้อเชิญ เปนตน 
            (v)  การใชประโยคที่นําหนาดวย I don’t know for sure, but… 
(ค)  การบอกเหตุผลวาทําไมจึงกลาวปฏิเสธ 

   (ง)  การตอบปฏิเสธของผลัดพูดที่หน่ึงโดยตอบอยางออมคอม 
 
ตอไปนี้เปนตัวอยางเพ่ือประกอบกฎดังกลาวขางตน 
 (29)  (Wooton (คัดจาก Levinson, 1983: 335):  ตัวอยางนี้แสดงการหยุดพูดเพ่ือ
บงบอกถึงคําตอบปฏิเสธ 
 ลูก:  Can I go down and see him? 
         (ไมมีเสียงพูดตอบจากแม) 
         :  Common.    

             (ไมมีเสียงตอบจากแม) 
             Come and to see him. 
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             (ไมมีเสียงตอบจากแม) 
             Common. 

        แม:  No  
 (30)  (Wooton (คัดจาก Levinson, 1983: 335) :  ตัวอยางนี้แสดงถึงผลัดแก  นั่น

ก็คือผูพูดผลัดท่ีหนึ่งพูดไมชัดเจน  ผูพูดผลัดท่ีสองจึงแนะใหผูพูดผลัดท่ีหนึ่งพูดให      
ชัดเจนย่ิงข้ึน 

 ผลัดที่หน่ึง   ลูก:   I want my own tea myself. 
 ผลัดที่สอง    แม:   You want what? 
 ผลัดที่ 3        ลูก:   My tea myself. 
 ผลัดที่ 4        แม: Now?  We are all having tea together. 
 
 (31)  (Levinson (1983: 335) :  ตัวอยางน้ีแสดงใหเห็นถึงลักษณะผลัดพูดท่ีไม

เปนไปตามคาด  (ดูกฎ ข (i)) คือการใชคําพูดแสดงการลังเล เชน คํา Well และลักษณะ 
(ค) คือผูตอบปฏิเสธโดยบอกเหตุผลของตน (ดูคําพูดของ C) 

 R:  What about coming here on the way or doesn’t that give you enough  
            time? 
 C:  Well no I’m supervising here. 
 
 (32)  (Levinson (1983: 325)):  ตัวอยางนี้แสดงถึงการใชคําหรือวลีที่แสดงการ

ลังเลเชิงปฏิเสธ  (ตามลักษณะ ข. (v)) ในตัวอยางนี้คือคํา Ahumm.  พรอมท้ังคําตอบ
ปฏิเสธตามลักษณะ ง. 

C:  Um I wondered if there’s any chance of seeing you tomorrow sometime    
      morning or before the seminar. 

 R:  Ahum. I doubt it. 
 (33)  (Levinson (1983: 335-336)):  ตัวอยางนี้แสดงใหเห็นถึงการใชคําขอโทษ

เพ่ือตอบคําขอรอง ซึ่งตรงกับลักษณะ ข. (iv) 
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 A:    (to operator)  Could I have Andrew Roper’s extension please? (คํา

ขอรอง) 
 B:    Robin Hardwick’s telephone, hello. 
 A:     Andrew?  (คําขอรองเพ่ือพูดกับ Andrew) 
 B:     No I’m awfully sorry Andrew’s away all week. (คําขอโทษ) 

นอกจากคําขอรอง  การเชื้อเชิญ  การเสนอความชวยเหลือ  การต้ังคําถามแลวยังมีการ
กลาวประเมินซึ่งผูพูดผลัดท่ีสองอาจจะเห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับผูพูดผลัดท่ีหนึ่งก็
ได  ถาเห็นดวยก็เปนผลัดพูดที่เปนไปตามปกติ ถาไมเห็นดวยก็เปนผลัดพูดที่ไมเปนไป
ตามปกติ  ดังตัวอยางเชน 

(34)   (Powerantz, (1975:I) คัดจาก Levinson (1983: 338)) 
  J: T’s – it’s a beautiful day out, isn’t it? 
  L: Yeah it’s just gorgeous… 

L   แสดงการเห็นดวยกับที่ J  กลาวประเมินเกี่ยวกับอากาศเม่ือเขาท้ังสอง
ออกไปเที่ยวนอกบาน 

(35)   (Powerantz 91975:66) คัดจาก Levinson (1983: 338)) 
  R:   Well never mind.  It’s not important. 
  D:   Well, it’s important. 
(36)   ก:  หนังเรื่องนั้นต่ืนเตนดีนะ 

  ข:  ฉันวานาเบื่อท่ีสุด ฉันหลับตลอดเรื่องเลย 
จากตัวอยาง (35) และ (36) คําตอบของ D และ ข  แสดงวาท้ัง D และ ข  ไมเห็นดวยกับ
คํากลาวประเมินของ R และ ก  ดังนั้นผลัดตอบโตที่ D และ ข  พูดจึงถือวาเปนผลัดที่
ไมเปนไปตามตาด  ตอไปใหนักศึกษาพิจารณาผลัดพูดตามเปนไปตามคาดอีกลักษณะ
หน่ึง  จาก       ตัวอยางตอไปนี้ 

(37)    (Powerantz (1975:93)  คัดจาก Levinson (1983: 338)) 
     L: …I’m so dumb I don’t even know it. 
                Hhh! Heh. 
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     W: Y-no, y-you’re not dumb… (คํากลาวที่ไมเห็นดวย) 

(38) (Powerantz (1975:94) คัดจาก Levinson (1983:336)) 
L:  You’re not bored (huh)? 
S:  Bored?  No. We’re fascinated.  (คํากลาวที่ไมเห็นดวย) 
(39) ก:  ฉันนี่บาจัง  ทําอยางนั้นไปได 

ข:  เธอไมบาหรอก  ใครเปนเธอก็ตองทําอยางนั้น 
ผลัดที่สองของตัวอยาง (37)-(39)  เปนผลัดพูดที่ไมเห็นดวยกับที่ผูพูดผลัดแรกกลาว
ประเมิน  ทั้งนี้เปนเพราะวาผูพูดผลัดท่ีสองตองการหลีกเลี่ยงการวิพากษวิจารณผูอ่ืน  
คํากลาวเชิงไมยอมรับสิ่งท่ีผูพูดผลัดแรกพูดตําหนิทํานองนี้ถือวาเปนผลัดพูดตามคาด 
Leech (1983:138) มีความเห็นเชนเดียวกับ Pomerantz โดยที่ Leech กลาววาคําตอบท่ี
ไมเห็นดวยกันกับคําตําหนินี้เปนการแสดงถึงความสุภาพ  พรอมคํากลาวน้ี Leech ก็ได
ยกตัวอยางที่บงบอกวาผลัดที่สองไมสุภาพ  ดังตัวอยาง (40) นี้ 

(40)  A:  It was an interesting exhibition, wasn’t it? 
 B:  No, it was very uninteresting. 

และ Leech (1983:138) ก็ไดใหตัวอยางวาตอบอยางไรจึงจะแสดงถึงความสุภาพ  ดัง     
ตัวอยาง (41-42) 

(41)  A:  A referendum will satisfy everybody. 
 B:  Yes, definitely. 

(42)  A:  English is a difficult language to learn. 
 B:  True, but the grammar is quite easy. 

นักศึกษาจะเห็นวาคําตอบของ B ใน (41) แสดงถึงการเห็นดวยเต็มท่ีกับส่ิงท่ี A พูด         
สวนคําตอบของ B ใน (42) แสดงถึงการไมเห็นดวยรอยเปอรเซ็นต  แตเพ่ือไมใหเสีย
มารยาทก็ตองพูดวาเห็นดวยไวกอนคือ B ใชคําวา True เริ่มคําวิจารณของตน        
หลังจากน้ัน B จึงขยายความตอนหลังวาทําไมไมเห็นดวยโดยใชคํา but หนาเหตุผล
ของตน 
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 ตารางตอไปน้ีเปนการสรุปผลัดพูดตอบรับตามคาดและผลัดพูดตอบรับที่ไม
เปนไปตามคาด    ในกรณีของผลัดพูดท่ีเกิดคูกัน (adjacency pairs) 

          ผลัดท่ีหน่ึง 

                           
ผลัดท่ีสอง 

คําขอรอง คําเสนอชวย/ 
คําเชื้อเชิญ 

คํากลาว 
ประเมิน 

คําถาม คําติเตียน 

ผลัดพูดตอบรับ
ตามคาด  
(preferred) 

คําตอบรับ
ตามคํา
ขอรอง 

คําตอบรับ 
ความชวยเหลือ 
คําเช้ือเชิญ 

คําพูดที่แสดง
การเห็นดวย 

คําตอบท่ี
ตรงกับ
คําถาม 

คําปฏิเสธ
คําติเตียน 

ผลัดพูดที่ไม
เปนไปตามคาด 
(dispreferred) 

คําพูด
ปฏิเสธไม
ทําตามคํา
ขอรอง
หรือมีการ
ลังเล 

คําพูดปฏิเสธ/คํา
เสนอชวย และคํา
เช้ือเชิญหรือมีการ
ลังเล 

คําพูดที่แสดง
การไมเห็น
ดวยหรือมีการ
ลังเล 

คําตอบท่ีไม
ตรงกับ
คําถามหรือ
การไมตอบ
คําถาม/ การ
ฟงเฉยหรือ
มีการลังเล 

คําพูดที่
แสดงการ
เห็นดวย
กับคําติ
เตียน 

    
3.2  ผลัดแก (repair):  ผลัดแกคือผลัดพูดท่ีบงบอกถึงการตรวจสอบขอความท่ีได

ยิน Schegloff, Jefferson & Sacks (1977) แบงผลัดแกออกเปน 4 ประเภทใหญ ๆ คือ 
(i) ผลัดแกที่เกิดจากการท่ีผูพูดผลัดแรกรูตัววาตนพูดผิดคําใดหรือตอนใด (self-

initiated) 
(ii) ผลัดแกที่เกิดจากการท่ีผูพูดผลัดสองเปนผูเห็นขอผิดพลาดจึงพูดชี้แนะ

ขอผิดพลาดน้ัน ๆ (other-initiated) 
(iii) ผลัดแกที่เกิดจากการท่ีผูพูดผลัดแรกเปนผูแกขอผิดพลาดของตนเอง (self-

repair) 
(iv) ผูพูดผลัดที่สองเปนผูแกขอผิดพลาด (other repair) 
 
ประเภทของผลัดแกทั้ง 4 ประเภทขางตนนี้มักจะเกิดขึ้นพรอมกันตามลักษณะตอไปนี้ 
(ก)      ผูพูดผลัดแรกรูตัววาตนพูดผิดตรงไหน  และเปนผูแกขอผิดพลาดน้ัน ๆ (self- 
            initiated self repair) 
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(ข)       ผูพูดผลัดที่สองรูวาผูพูดผลัดแรกพูดผิดจึงชี้แนะขอผิดพลาดพรอมแก 
            ขอผิดพลาดน้ัน ๆ ให (other-initiated other repair) 

(ค)         ผูพูดผลัดที่สองชี้แนะขอผิดพลาดใหแกผูพูดผลัดแรกรูเพ่ือจะไดแกไขดวย 
               ตนเอง (other-initiated self repair) 
 
ตอไปนี้เปนตัวอยางของผลัดแกประเภทตาง ๆ จากงานวิจัยของ Schegloff, Jefferson 
& Becks (1977) ซึ่งผูเขียนคัดมาจาก Levinson (1983: 340-342) 
 
ตัวอยางตอไป นี้ แสดงถึงผลัดแกที่ผูพูดผลัดแรกเปนผูแกขอผิดพลาดดวยตนเอง N. 
ตองการพูดคํา QUARTER แตพูดผิดโดยใชคํา this year แทน 
(43) N:    She was givin’ me all the people that were gone this year I mean this  
                    quarter y’//know 
 J:     Yeah 

 (Schegloff, Jefferson & Sacks, 1977: 368) 
ตัวอยางนี้แสดงถึงผลัดแกที่ผูพูดผลัดท่ีสองชี้แนะขอผิดพลาดใหแกผูพูดผลัดแรกรูเพ่ือ
จะไดแกไข 
(44) B:  hhh Well I’m working through the Amfat Corporation. 
 A:   The who? 
 B:   Amfah Corporation.  It’s a holding company. 

  (Schegloff, Jefferson & Sacks, 1977: 378) 
 

ตัวอยางน้ีแสดงถึงผลัดแกที่ผูพูดผลัดท่ีสองชี้แนะถึงขอผิดพลาดท่ีผูพูดผลัดที่หน่ึงพูด
ผิดและผูรวมสนทนาอีกคนหน่ึงเปนผูแกให  ในท่ีนี้ L ตองการจะหมายถึงคํา narrow 
แตพูดผิดโดยใชคํา thin แทน narrow   E ผูซึ่งรวมวงสนทนาอยูดวยจึงแกให 
(45) L:    But y’know single beds’r awfully thin to sleep on. 
 S:    What? 
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 L:    Single beds. //They’re 
 E:    Y’mean narrow. 

 L:    They’re awfully narrow yeah. 
 Schegloff, Jefferson & Sacks (1977:378) 
 

ตัวอยางน้ีแสดงถึงผลัดแกที่ผูพูดผลัดที่สองเห็นวาผูพูดผลัดแรกพูดผิดตรงไหนพรอม
ทั้งแกใหดวย 
(46) A:    Lissena pigeons. 
 B:    Quail, I think. 
 
(47)      ก:  เมื่อวานน้ีคุณแมดุพวกนอง ๆ ฉันก็เลยพลอยแหวนพลอยฝนไปดวย เอะ   

       พูดผิดแลวตองพลอยฟาพลอยฝน ถึงจะถูก 
  

ตัวอยางนี้แสดงถึงผลัดแกที่ผูพูดรูตัววาอางคําพังเพยผิดจึงแกใหถูกไดดวยตนเอง 
 

4. ผลัดเกริ่นลวงหนาเพื่อบงบอกจุดประสงคในการพูด (pre-sequences) 
ผลัดพูดน้ีผูพูดผลัดแรกจะใชเปนเสมือนอารัมภบทหรือบทนํากอนท่ีจะพูด

แสดงจุดประสงคของตนออกไป  เชน  กอนท่ีจะเชิญเพ่ือนไปรับประทานขาวขางนอก
บาน   ก็อาจจะถามเพ่ือนวา “วางหรือเปลา” หรือ “เธอกําลังทําอะไรอยู”    หลังจากน้ัน
จึงพูดเชื้อเชิญหรือขอรอง    หรือการแจงขาว/บอกขาว   ดังตัวอยางภาษาอังกฤษ   
ตอไปนี้ซึ่งคัดมาจาก Levinson (1983: 346-356)  
(i)   ผลัดเกริ่นกอนคําขอรอง 
ในตัวอยางตอไปนี้ผลัดเกริ่นจะพิมพตัวเอน          
(48)        C:   Do you have a hot chocolate?  (ผลัดเกร่ินกอนคําขอรอง) 
          S:  mmhmm 
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           C:  Can I have hot chocolate with whipped cream? 
            S:  Sure. 

                   (Merrit, 1976: 337) 
 

(49) ก:  คุณคะคุณกําลังทําอะไรอยูหรือเปลาคะ  (ผลัดเกริ่นกอนคําขอรอง) 
          ข.  อืมม 
          ก.  ขอแรงชวยเข็นรถหนอยนะคะ  (คําขอรอง) 
(ii)  ผลัดเกริ่นกอนคําเชื้อเชิญ 
(50)   (Atkinson & Drew, 1979: 253) 
         A:  Whaatcha doin’? (ผลัดเกริ่นกอนคําเชื้อเชิญ) 
         B:  Nothin? 
         A: Wanna drink?  (คําเชื้อเชิญ) 
(51)    ก:  นี่เธอวันนี้มีอะไรตองทําไหม  (ผลัดเกริ่นกอนคําเชื้อเชิญ) 
          ข:  มีเหมือนกัน  แตทําก็ไดไมทําก็ได  ทําไมหรือ 
          ก:  ไปชอปปงกันไหม  (คําเชื้อเชิญ) 
(iii)    ผลัดเกริ่นกอนการแจง/บอกขอความ 
(52)   Terasaki, 1976: 53) 
         D:  I  forgot to tell you the two best things that happen’ to me today.  (ผลัด 
               เกริน่กอนการบอกขาวดี) 
         R:  Oh Super.  What are they? 
         D:  I got a B+ on my math test…and I got an athletic award. 
(53)   (Terasaki, 1976:26) 
        D:  Oh.  You know, Yuri did a terrible thing. (ผลัดเกริ่นกอนการแจง/บอกขาว 
               ราย) 
        R:  hhh!  I know. 
        D:  You know? 
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(54
              She committed suicide. 

)   ก:  นี่เธอ  ฟงใหดีนะฉันมีอะไรจะบอก  (ผลัดเกริ่นกอนการแจงขาว/บอกขาว) 
ข:  ขาวดีหรือขาวราย 
ก:  มหา’ลัยปดเจ็ดวันเพราะนํ้าทวม 

 

5. บทสรุป 
โครงสรางของบทสนทนาท่ีมีระดับเล็กที่สุดคือการผลัดกันพูดหรือตามที่

ผูเขียนใหคําส้ัน ๆ วาผลัดพูด และเม่ือผลัดพูดคูใดก็ตามท่ีมักจะเกิดคูกัน  ผลัดพูดพูด
สองผลัดน้ีเรียกวาผลัดพูดท่ีเกิดคูกัน  เชน คําขอรองคูกับคําตอบรับคําขอรอง  คํา
ทักทายคูกับคําทักทาย  เปนตน  แตอยางไรก็ตามระหวางผลัดพูดท่ีเกิดคูกันน้ี  อาจจะมี
ผลัดอ่ืน ๆ แทรกเขามา  เชน  ผลัดแทรกซ่ึงอาจจะอยูในรูปของคําถามก็ได    และผลัด
แกซึ่งตัวผูพูดผลัดแรกเปนผูแกขอผิดพลาดของตนเอง  หรือผูรวมสนทนาเปนผูแกก็
ได  หรือบางครั้งกอนที่ผูพูดจะแสดงจุดประสงคที่แทจริงของตน   ผูพูดก็อาจจะพูด
เกริ่นกอนเขาสูเนื้อเรื่อง   มีขอสังเกตบางประการสําหรับบทสนทนาท่ียาวหรือ
คอนขางยาวก็คือ  การเปด/ปดการสนทนาของผูรวมสนทนา   ดวยเหตุนี้นักศึกษาจะ
เห็นไดวาผลัดพูดแตละผลัดมีหนาที่หรือบงบอกถึงจุดประสงคของผูพูด 
 

6.  กิจกรรมทายบท 
1. จงอธิบายวาผลัดพูดที่เกิดคูกันมีลักษณะอยางไร  พรอมยกตัวอยางประกอบ 
2. ผลัดแกมีกี่ประเภทอะไรบาง  จงยกตัวอยางทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
3. จงบอกลักษณะของผลัดพูดที่ไมเปนไปตามคาด  พรอมยกตัวอยาง 
4. จงระบุวาบทสนทนาเหลานี้เปนผลัดพูดชนิดใด: ผลัดแก  ผลัดพูดท่ีเกิดคูกัน  ผลัด

แทรก  ผลัดพูดที่ไมเปนไปตามคาด  ผลัดเกริ่นกอนบอกจุดประสงคของผูพูด  ผลัด     
      พูดแสดงการเปด/ปดการสนทนา 
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(1)  THE FOURTH-GRADER finished her book report aloud to the class and 
 returned to her seat.  “That was very nice,” complimented the teacher.  “And I’m so 

glad you didn’t reveal the story’s ending.” 
   “Well,” replied the girl, “if they want to know, they could rent the video   
        themselves.” –Jacqueline Schiff in Boys’ Life 
                     (คัดจาก Reader’s Digest) 

    (2)  AT A GIFT SHOP, a customer noticed an unusual necklace.  
         “Excuse me,”   she called to the clerk, “what’s this necklace made of?” 
          “Alligator teeth.” 

“But it’s more expensive than a pearl necklace.” 
 “Well,” replied the clerk, “anyone can open an oyster.” 
   (Joshus E. Melocik, Readers’ Digest) 
(3)  A:  Would you like a cup of tea? 
       B:  Thanks . I’m OK. 
(4)  A: …and the other leaving on the 21st. Alright? 
      B:  Right.  That’s sorted out then. 
      A:  OK? 
      B:  Fine.  Thanks very much. 
      A:  OK. BYE. 
      B:  Bye then. 
(5)  A:  Good afternoon. 
       B:  Good afternoon. 
(6)  A:  Do you know where Wat Pho is? 
      B:  Do you know where Wat Phra kaew is? 
      A:  Yeah.  I’ve just been there. 
      B:  Well, it’s fifteen minutes’ walk from Wat Phra Kaew. 
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(7)  A:  I think that film is fascinating. 
       B: I’m into it. 

(8)  A: What’re you doing? 
      B:  Just watching television. 
      A:  Let’s eat out. 
(9)  ก:  นี่ไงโรงพยาบาลท่ีพระเทพเสด็จมาวางศิลาจาฤกษ 
       ข:  วาไงนะคะ  ศิลาอะไรนะคะ 
        ก:  ศิลาฤกษ  ขอโทษพูดผิดไป 
(10)  A:  Do you have Chokechai milk? 
         B:  Uh, no.  We ran out. 
           A:  Okay.  Thanks anyway. 
           B:  Sorry. 
(11)    A:  Do you have Singha beer? 
           B:  Yes. 
           A:  Okay.  Can I have a dozen then? 
           B:  Sure. 
(12)    A:  Edison invented the telephone? 
           B:  What? 
           A:  Sorry.  It’s Bell who invented the telephone. 
(13)    A:   Isn’t that really fantastic? 
           B:   Yes, it is. 
(14)     Sandy:  But I’m sure they ‘ll have great food there. 
             (1.6 seconds) 
 Sandy:  Hmmm—I guess the food isn’t great. 
 Jack:     Nah—people mostly go for music. 
 (คัดจาก Yule (1996: 80)) 
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V.  จงระบุปริบทของขอบทสนทนาแตละบท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(คัดจาก Headway: Upper-Intermediate) โดย John & Liz Soars) 
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  VI.  จงวิเคราะหบทสนทนานี้โดยอาศัยโครงสรางของบทสนทนาในบทท่ี 6 เปนหลัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(คัดจาก Headway: Upper-Intermediate) โดย John & Liz Soars) 


	บทนำ
	           C:  Can I have hot chocolate with whipped cream?


