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บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจสถานภาพงานวิจัยสาขาวิชาภาษาไทยที่
เกี่ยวของกับการนําทฤษฎีวัจนปฏิบัติศาสตรมาใชในการวิเคราะหเพื่อทราบความเปนไป
ทิศทางการทําวิจัยในปจจุบัน พรอมทั้งวิเคราะหจุดเดนของงานวิจัยแตละเรื่องเพื่อใหได
ขอสรุปเปนภาพรวม และแนวโนมที่ควรตอยอดงานวิจัยในอนาคต ผลการศึกษาพบวา
งานวิจัยของสาขาวิชาภาษาไทยที่ใชทฤษฎีวัจนปฏิบัติศาสตรมีจํานวนทั้งสิ้น 11 เรื่อง
แหล ง ข อ มู ล ที่ ใช ศึ ก ษามี 2 ลั ก ษณะ คื อ ภาษาจากสถานการณ จ ริ ง และภาษา
จากวรรณกรรม เชน เพลง นวนิยาย ปริศนาคําทาย เปนตน วิธกี ารศึกษามี 2 ลักษณะ คือ
การศึกษาเฉพาะเรื่อง และการศึกษาเปรียบเทียบ ทฤษฎีที่นิยมใชกันมาก คือ วัจนกรรม
รองลงมาคือ ความสุภาพ หลักความรวมมือ ความหมายชี้บงเปนนัย และการผสมผสาน
ทฤษฎี ประโยชน ข องการวิ จั ย ที่ พ บมี 2 ลั ก ษณะ คื อ การสร า งองค ค วามรู ใ หม ที่
แสดงความเปนไปเกี่ยวกับการใชภาษาในสังคม และการสรางความตระหนักรูในคุณคา
ของวรรณกรรมและยกยองความสามารถของผูประพันธ แนวโนมการวิจัยในอนาคต
ควรเปนการวิเคราะหขอมูลดวยทฤษฎีวัจนปฏิบัติศาสตรรวมกับองคประกอบของ
วรรณกรรมตางๆ ทั้งบันเทิงคดี และสารคดี
คําสําคัญ วัจนปฏิบัติศาสตร วิธีการวิจัย สาขาวิชาภาษาไทย
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อาจารยประจําสาขาวิชาภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สารสําหรับชาวตางประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

112 < มนุษยศาสตรสงั คมศาสตรปริทศั น, 6 : 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561)

Abstract
The objectives of article was to survey the research condition of
Thai Language department that used pragmatics approaches for analysis in
order to know the development and research method at present and to
analyze the strength of each research for summarizing as overview and trend
of further study. The finding found that there were 11 titles of researches
belonged to Thai language department. Data source had 2 types that were
language from real situation and language from literary work such as song,
novel, riddle, etc. Method of study had 2 types that were specific study
and comparative study. Theory that was popular to use were speech act,
politeness, cooperative principle, and mixed theories. Advantage of research
had 2 ways that were forming new body of knowledge about language
usage in society, forming realization of values in literary work and praising
the capability of author. Trend of further study should be an analysis done
by pragmatics approaches mixed with composition of literary work both in
fiction and non-fiction.
Keywords: pragmatics, research method, Thai language department
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บทนํา
การศึ ก ษาวิ จั ย ของสาขาวิ ช าภาษาไทยในบางกรณี ถู ก วิ พ ากษ วิ จ ารณ ถึ ง
ความเปนทฤษฎีและการอธิบายเหตุผลแบบอัตวิสัย ซึ่งสงผลใหคําตอบที่ไดมานั้น
ไมมีนําหนักมากพอ แมวาจะมีเนื้อหาที่นํามาศึกษาไดมาก แตบางครั้งกลับพบอุปสรรค
วาจะวิเคราะหดวยทฤษฎีใดใหเหมาะสม มีความนาเชื่อถือ เปนกลาง หรือแปลกใหม
ไปจากเดิม กลาวเฉพาะการศึกษาดานการใชภาษาในวรรณกรรมของสาขาวิชาภาษาไทย
สวนใหญแลวจะมุง เนนการพิจารณาสุนทรียศาสตร และศิลปะการใชภาษา และหากเปน
ผลงานที่ไมใชบันเทิงคดีจะศึกษาสภาพการใชภาษาและอาจมีการประเมินคุณคาดาน
ความถูกผิดดวย ซึ่งงานวิจัยในลักษณะนี้เปนประโยชนและนําไปใชไดทันที เชน รายงาน
วิจัยคําที่นิสิตและบุคลากรจุฬาฯ สะกดผิดบอย ที่จัดทําโดยสถาบันภาษาไทยสิรินธร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2557) ปญหาการใชภาษาไทยของนักศึกษาตางชาติ: กรณี
ศึกษานักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ของนิภา กูพงษศักดิ์ (2555) แตมีขอจํากัดเรื่อง
การทําซาํ เพราะมักจะไดผลการศึกษาทีเ่ หมือนหรือใกลเคียงกับการศึกษาทีม่ อี ยูเ ดิมทําให
การตอยอดงานวิจยั เปนไปไดยากหรือบางกรณีมจี ดุ ออนดานการตีความเพราะพิจารณาไป
ไมถึงเจตนาของผูสื่อสาร และไมเขาใจความเปนจริงที่เกิดขึ้นในสถานการณการใชภาษา
ทําใหไมอาจหาขอสรุปที่แทจริงหรือแกปญหาการใชภาษาไดอยางเปนรูปธรรม
จากขอวิพากษดานทฤษฎี การวิเคราะหดวยอัตวิสัย และความไมแปลกใหม
ที่จะเกิดกับผลการศึกษาทําใหสาขาวิชาภาษาไทยของหลายสถาบันการศึกษาเขมงวด
กับการเลือกใชทฤษฎี และวิธีการวิเคราะหที่เปนรูปธรรมมากขึ้น และในขณะเดียวกัน
มีความระมัดระวังไมใหเปนลักษณะของการ “จับเขาซอง” หมายถึง ตั้งทฤษฎีไวแลว
วิเคราะหตามเกณฑที่กําหนดเพียงอยางเดียว โดยไมเกิดขอคนพบใหมที่นาสนใจ เพราะ
ปญหาที่จะตามมาหลังจากการทําวิจัยเสร็จสิ้นจะเปนประเด็นของการนําไปใชประโยชน
ซึ่งบางครั้งลุกลามกลายเปนขอขัดแยงที่บานปลายไปถึงการประเมินคุณคางานวิจัยของ
สาขาวิชาได
ทางออกหนึ่งที่ใชเพื่อแกปญหาการวิเคราะหที่ถูกมองวามีหลักเกณฑที่ไม
ชัดเจนพอ คือ การนําเอาทฤษฎีจากศาสตรแขนงอื่นๆ มาใชในการวิเคราะหขอมูล เชน
ทฤษฎีสังคมวิทยา ทฤษฎีการสื่อสาร ทฤษฎีดานวัฒนธรรมศึกษา รวมไปถึงทฤษฎี
ภาษาศาสตร ซึ่งพัฒนาขึ้นมาบนฐานคิดแบบวิทยาศาสตรมากที่สุดเมื่อเทียบกับศาสตร
ทางภาษาดวยกัน
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ทฤษฎีภาษาศาสตรนั้นแตกแขนงไปอยางกวางขวาง ซึ่งลวนแลวแตทฤษฎี
และระเบียบวิธีรองรับทําใหเปนทางเลือกที่สาขาวิชาภาษาไทยหยิบยืมมาเพื่อใชใน
การวิเคราะหวิจารณได ในบทความนี้เลือกศึกษาเฉพาะทฤษฎี วัจนปฏิบัติศาสตรเพราะ
เปนศาสตรทเี่ กีย่ วของกับการใชภาษา ทีด่ เู หมือนวาในศาสตรของภาษาไทย เมือ่ กลาวถึง
การใชภาษาจะมีมุมมองเฉพาะเจาะจงที่ความถูกตอง ความเหมาะสมของภาษา และ
ปญหาการใชภาษามากกวาประเด็นอื่นๆ และสงผลใหมุมมองตอการใชภาษาเปนไปใน
เชิงลบดวยสําหรับบางกรณี เชน การวิเคราะหปญหาการใชภาษาไทยแลวใหขอสรุปวา
เป น ความวิ บั ติ ข องภาษา ซึ่ ง นั ก วิ ช าการหลายท า นมี มุ ม มองโต แ ย ง ว า ไม น า จะเป น
ความวิบัติเสมอไป แตควรพิจารณาลงไปใหลึกถึงรายละเอียดถึงที่มาของสาเหตุ เชน
การสัมภาษณผูใชภาษาในเชิงลึกเพื่อหาสาเหตุที่แทจริงของการใชภาษาในลักษณะนั้น
เพื่อใหทราบสาเหตุและคิดหาทางแกไขไดอยางมีประสิทธิภาพ (บุษบา กนกศิลปธรรม,
การบรรยายทางวิชาการ วันที่ 25 สิงหาคม 2559)
การวิ เ คราะห ก ารใช ภ าษาถึ ง ระดั บ เจตนาของผู ส ง สารนั้ น สอดคล อ งกั บ
แนวทางของทฤษฎีวัจนปฏิบัติศาสตร ดังที่ทรงธรรม อินทจักร (2550: 10) อธิบายวา
วัจนปฏิบัติศาสตรเปนการศึกษาเจตนาที่แฝงมากับคําพูดและขอความตามที่ปรากฏใน
สถานการณการสื่อสารแบบตางๆ ที่นําไปสูมุมมองที่กวางขึ้นและยังสามารถตอบคําถาม
ที่แนวคิดของบางสาขาวิชาไมสามารถตอบไดดวยหลักการที่นาพอใจ เหตุที่เปนเชนนั้น
เพราะธรรมชาติของ วัจนปฏิบตั ศิ าสตรทไี่ มไดตงั้ อยูบ นพืน้ ฐานของการกําหนดกฎเกณฑ
แตเนนพิจารณาความเหมาะสมตามหลักการที่ควรจะเปนหรืออาจจะเปนไปไดทําให
มีความยืดหยุนมากกวา
เมื่อทฤษฎีวัจนปฏิบัติศาสตรเปนแนวทางหนึ่งที่สอดคลองกับการศึกษาวิจัย
ของสาขาวิชาภาษาไทย ผูเขียนบทความจึงไดสํารวจสถานภาพงานวิจัยสาขาวิชาภาษา
ไทยที่เกี่ยวของกับการนําทฤษฎีวัจนปฏิบัติศาสตรมาใชเพื่อทราบความเปนไป ทิศทาง
การทําวิจัยในปจจุบัน พรอมทั้งวิเคราะหจุดเดนของงานวิจัยแตละเรื่องเพื่อใหไดขอสรุป
เปนภาพรวม และแนวโนมที่ควรตอยอดงานวิจัยในอนาคต
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กลุมตัวอยางที่นํามาใชในการวิจัยดานวัจนปฏิบัติศาสตรของสาขาวิชา
ภาษาไทย
จากการสืบคนในฐานขอมูลเครือขายหองสมุดในประเทศไทย (ThaiLis)
พบวามีงานวิจัยของสาขาวิชาภาษาไทยที่ใชทฤษฎีวัจนปฏิบัติศาสตรทั้งสิ้นจํานวน
11 เรื่อง ครอบคลุมชวงเวลาการศึกษาวิจัยตั้งแต พ.ศ. 2544 – 2560 ซึ่งเปนระยะเวลา
กวา 16 ป พบวา งานวิจัยของสาขาวิชาภาษาไทยที่ใชแนวคิด ทฤษฎีวัจนปฏิบัติศาสตร
ยังมีอยูเ ปนจํานวนนอย แสดงใหเห็นโอกาสอันเปดกวางทีส่ าขาวิชาภาษาไทยจะสามารถ
นําทฤษฎีวัจนปฏิบัติศาสตรมาใชกับขอมูลภาษาไทยไดอีกเปนจํานวนมาก
ในบทความนี้แบงกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยดานวัจนปฏิบัติศาสตรของ
สาขาวิชาภาษาไทยได 2 ลักษณะ คือ กลุม ตัวอยางทีใ่ ชภาษาจากสถานการณจริง จํานวน
4 เรื่อง และกลุมตัวอยางที่ใชภาษาจากวรรณกรรม จํานวน 7 เรื่อง ซึ่งผลการศึกษา
ที่ไดจากกลุมตัวอยางที่แตกตางกันทําใหเกิดลักษณะเดนของแนวทางการศึกษาแตละ
ประเภท ดังนี้
ผลการศึกษา
1. งานวิจัยที่ใชกลุมตัวอยางภาษาจากสถานการณจริง
งานวิจัยของสิริลักษณ หุนศรีงาม (2544) ที่ศึกษาประโยคภาษาไทยที่มีคําวา
“ทําไม” เพื่อคนหาความหมายของประโยคในดานอรรถศาสตรและวัจนปฏิบัติศาสตร
รวมถึงความสัมพันธระหวางความหมายกับตําแหนงของคํา ผลของการศึกษาใหคําตอบ
ไดอยางชัดเจนถึงความแตกตางระหวางความหมายของประโยคที่มีคําวา ทําไม อยูสวน
ตน กับ สวนทาย และเขาถึงมุมมองของผูพ ดู ทีเ่ ลือกใชประโยค อีกทัง้ คนพบวัจนกรรมเพิม่
เติมจากการถามดวยคําวา ทําไม อีก 7 วัจนกรรม ซึง่ ใชเพือ่ ชักจูงหรือผลักดันผูฟ ง ใหคลอย
ตามหรือโตแยง อยางไรก็ดี คําวา ทําไม มีความเสี่ยงตอความไมสุภาพ เพราะสื่อความ
หมายไดทั้ง 2 แบบ คือ ทาทาย และรําพัน งานวิจัยของสิริลักษณหาคําตอบไดอยางลึก
ซึง้ ถึงความหมายและหนาทีซ่ งึ่ เปนประโยชนตอ การทําความเขาใจภาษา ทัง้ เจาของภาษา
และผูใชภาษาไทยที่เปนชาวตางประเทศ เพราะขอคนพบเหลานี้ชวยใหเขาใจเจตนาของ
การสื่อสารไดดีขึ้น อีกทั้งการอภิปรายผลครอบคลุมเนื้อหาของวัจนปฏิบัติศาสตรที่
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เกี่ยวของทั้งหมด จึงถือเปนผลงานวิจัยที่ใหแนวทางการวิเคราะหไดชัดเจนและเปน
ประโยชนตอการนําไปศึกษาประโยครูปแบบอื่นๆ เชน การศึกษาคําวา พอดี ที่ปรากฏ
ในตอนตนและตอนทายประโยคมีความแตกตางทางอรรถศาสตรและ วัจนปฏิบตั ศิ าสตร
อยางไร เปนตน
งานวิจยั ของนิตพิ งศ พิเชฐพันธุ (2553) ทีศ่ กึ ษาวาทกรรมจากเหตุการณพพิ าท
กรณีเขาพระวิหาร พ.ศ. 2551 จากหนังสือพิมพรายวันภาษาไทย เพื่อวิเคราะหความ
สัมพันธระหวางภาษากับอุดมการณเกีย่ วกับ “ไทย” และ “เขมร” มีความนาสนใจเพราะ
เปนประเด็นทางการเมืองที่มีความออนไหว และผลการวิจัยชวยเปดเผยมุมมองของสื่อ
ทีม่ ตี อ ไทยและคูก รณีผา นกลวิธที างภาษาทัง้ อรรถศาสตรและวัจนปฏิบตั ศิ าสตร ตลอดจน
การเรียบเรียงเนื้อความ จากนั้นจึงสกัดชุดความคิดจากความถี่ที่แสดงถึงการวิพากษวา
“ไทย” เหนือกวา “เขมร” เพราะมีคุณธรรมและดําเนินการตามกฎเกณฑ แตเขมรใช
เลหเหลี่ยมที่ทําใหไทยเพลี่ยงพลํา การศึกษานี้เผยใหเห็นถึงความสัมพันธของภาษากับ
อุดมการณที่แฝงฝงอยูในระบบคิดและผลิตซําผานสื่อที่ทรงอิทธิพลอยางหนังสือพิมพ
รายวัน 9 รายชื่อ เปนเวลา 1 ป การเก็บขอมูลที่อยางกวางขวางและเพียงพอ ทั้งใน
แนวนอนและแนวดิ่งนี้ทําใหผลการวิเคราะหมีความนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น และงานวิจัย
ควรไดรบั การขยายผลใหกลับไปยังสือ่ มวลชนเหลานัน้ เพือ่ ชีใ้ หเห็นผลกระทบทัง้ ในดานดี
และดานไมดที มี่ ตี อ ความสัมพันธระหวางประเทศ กับอุดมการณของชาติ เพือ่ ใชประโยชน
ในการวางแผนยุทธศาสตรทางการเมืองหรือทางการทูตตอไป
งานวิจัยของสิริญญา สุขสวัสดิ์ (2558) ศึกษาลักษณะและกลวิธีการใชภาษา
ตามแนววัจนปฏิบตั ศิ าสตรจากหนาแฟนเพจ “ขอความโดนๆ” ในเฟซบุก โดยเก็บขอมูล
132 ขอมูลเปนระยะเวลา 6 เดือน แลววิเคราะหดวยแนวคิด 4 แนวคิด ไดแก วัจนลีลา
มูลบท ความหมายชี้บงเปนนัย และวัจนกรรม ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาดวยลักษณะ
ภาษาปากที่พบมากที่สุด มากกวาการและกลวิธีการใชภาษาตามแนววัจนปฏิบัติศาสตร
ของหนาแฟนเพจขอความโดนๆ สงผลใหผอู า นเกิดความรูส กึ ชืน่ ชอบและไดรบั ความนิยม
แมวากลุมตัวอยางขอมูลจะนอยกวางานของนิติพงศ ที่เก็บขอมูลจากสื่อมวลชนเชนกัน
แตขอ มูลทีไ่ ดมามีความหลากหลายทําใหยกตัวอยางลักษณะภาษาและกลวิธกี ารใชภาษา
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ไดละเอียด และหลากหลาย ทีแ่ สดงใหเห็นกลไกของภาษาทีส่ อื่ สารผานสือ่ สังคมออนไลน
ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จ อยางไรก็ดี งานวิจัยนี้สามารถนําไปวิจัย
เพิ่มเติมไดในแงของการศึกษาปรากฏการณความนิยม เพราะเมื่อเวลาผานไประยะหนึ่ง
แฟนเพจเหลานี้อาจลดความนาสนใจลง จึงนาที่จะมีการตอยอดที่ทําใหเห็นพลวัตของ
หนาแฟนเพจเหลานี้ เพิม่ เติมจากการวิเคราะหปรากฏการณทเี่ กิดขึน้ ในชวงระยะเวลาหนึง่
งานวิจยั ของชาญวิทย เยาวฤทธา (2559) ไดศกึ ษาความสัมพันธระหวางแนวคิด
เรื่องบุญคุณกับวัจนกรรม 3 ประเภท ไดแก วัจนกรรมการบอกเลิกสัญญา วัจนกรรม
การทวงถาม และวัจนกรรมการแสดงความไมพอใจในภาษาไทยดวยหลักวัจนปฏิบตั ศิ าสตร
แนวปลดปลอย (Emancipatory Pragmatics) ซึ่งดําเนินการเก็บขอมูลอยางละเอียด
จากกลุมประชากรที่หลากหลาย ดวยเครื่องมือและการวิเคราะหทางสถิติ ผลการวิจัย
พบวา บุญคุณของผูฟงมีอิทธิพลเหนือกวาการแสดงวัจนกรรมทั้ง 3 ชนิดของผูพูด
หากผูฟงไมมีบุญคุณตอผูพูด การแสดงออกทางวัจนกรรมจะทําไดงายกวา แตเมื่อผูพูด
ตัดสินใจจะสื่อสารออกไปแลว บุญคุณไมมีผลตอการเลือกกลวิธีทางภาษา อาจเปนไดทั้ง
แบบสุภาพ และไมสุภาพ งานวิจัยแสดงใหเห็นถึงชุดความคิดสําคัญหนึ่งที่ฝงอยูในระบบ
วัฒนธรรมของคนไทยวาดวยเรือ่ ง บุญคุณ ซึง่ ถูกหลอหลอมกันมาเปนระยะเวลายาวนาน
ผลการศึกษามีความนาสนใจเพราะใชทฤษฎีวจั นปฏิบตั ศิ าสตรแนวปลดปลอยซึง่ เปนเรือ่ ง
ใหม และมีอิทธิพลตอการสื่อสาร งานวิจัยนี้จึงเปนตัวอยางที่ดีของการสรางองคความรู
อยางเปนรูปธรรมและใหตัวอยางที่ชัดเจน
จากงานวิ จั ย ของสาขาวิ ช าภาษาไทยที่ ย กมาข า งต น จะเห็ น ได ว า แนวทาง
การศึกษาเปนไปในแนวทาง วัจนปฏิบัติศาสตรเชิงวรรณนา (Descriptive pragmatics)
ทีเ่ นนพิจารณาเจตนาของผูใ ชภาษาและหนาทีส่ อื่ ความของถอยคํา ตลอดจนโครงสรางของ
ปฏิสัมพันธในรูปแบบตางๆ (ทรงธรรม อินทจักร, 2550: 4) สวนภาพสะทอนการศึกษา
วัจนปฏิบัติศาสตรในประเทศไทยชวงป พ.ศ. 2540-2550 กฤษดาวรรณ หงศลดารมภ
และธี ร นุ ช โชคสุ ว ณิ ช (2551: 208) มองว า การศึ ก ษาวั จ นปฏิ บั ติ ศ าสตร ใ นยุ ค
กอนหนานี้ใหภาพของการใชภาษาในสังคมไดชัดเจนขึ้น แตยังเนนเพียงระกับจุลภาค
และไมไดใหความสําคัญกับประเด็นเรื่องการกดขี่ทางภาษา อุดมการณ หรือเงื่อนไขที่
แอบแฝงในสังคม ไมมีการวิพากษวิจารณสังคม ดังนั้น จากงานวิจัยขางตนจะเห็นวา
งานวิจัยของนิติพงศ พิเชฐพันธุ ไดเขาถึงการศึกษาอุดมการณแลว (2553) และงานวิจัย
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ของชาญวิทย เยาวฤทธา (2559) ก็สามารถใชเปนขอมูลสําหรับในการวิพากษสังคมได
อยางดี ดังนัน้ จึงกลาวไดวา งานวิจยั ของสาขาวิชาภาษาไทยทีน่ าํ ทฤษฎีวจั นปฏิบตั ศิ าสตร
ไดเปนผลสําเร็จ และสรางองคความรูท นี่ า เชือ่ ถือ เปนทีย่ อมรับ และยังชวยขยายแนวทาง
การศึกษาวิเคราะหของสาขาวิชาใหกวางขวางขึน้ นอกจากนีแ้ นวโนมทีเ่ ห็นไดชดั เจนจาก
งานวิจยั ขางตนคือ วัจนปฏิบตั ศิ าสตรมคี วามเกีย่ วของกับสาขาวิชาอืน่ ๆ ของภาษาศาสตร
อยางใกลชดิ ทัง้ วากยสัมพันธ อรรถศาสตร ภาษาศาสตรสงั คม และภาษาศาสตรประยุกต
ดังนั้น ในการนําทฤษฎีวัจนปฏิบัติศาสตรมาใชวิเคราะหกลุมตัวอยางจึงไมอาจเจาะจง
ลงไปเพียงทฤษฎีใดทฤษฎีเดียว แตมกั ผสมผสานทฤษฎีทที่ าํ ใหวเิ คราะหขอ มูลไดรอบดาน
และครบถวนมากยิ่งขึ้น เชนงานวิจัยของสิริลักษณ หุนศรีงาม (2544) และงานวิจยั ของ
สิริญญา สุขสวัสดิ์ (2558)
2. งานวิจัยที่ใชกลุมตัวอยางภาษาจากวรรณกรรม
จากการสํารวจจะเห็นไดวากลุมตัวอยางภาษาจากวรรณกรรมมีจํานวนผูทํา
วิจยั มากกวาอีกกลุม หนึง่ โดยมีจาํ นวน 7 เรือ่ ง เหตุทเี่ ปนเชนนัน้ อาจเพราะธรรมชาติของ
สาขาวิชาภาษาไทยมักเปนงานวิจัยเชิงคุณภาพที่เนนการวิเคราะหเนื้อหาและเอกสาร
ดังนัน้ แนวทางการศึกษาจากวรรณกรรมจึงมีจาํ นวนมากกวาการศึกษาจากสถานการณจริง
ดังนี้
ผลงานวิจัยของวรรณรินทร วินิจกิจเจริญ (2547) ศึกษาการใชภาษาเพื่อสราง
อารมณขันในเพลงตลกคําเมืองตามแนวอรรถศาสตรและวัจนปฏิบัติศาสตร จากนั้นจึง
เปรียบเทียบลักษณะการใชภาษาเพื่อสรางอารมณขันของศิลปนที่คัดเลือกมาจํานวน
3 ราย งานวิจัยใชกลุมตัวอยางเปนบทพูดในเพลงตลก จํานวน 660 บท ใชเกณฑอรรถ
ศาสตร 9 ลักษณะ และเกณฑวัจนปฏิบัติศาสตร 4 ลักษณะ งานวิจัยนี้เห็นวาเกณฑทาง
อรรถศาสตรจะชวยใหเขาใจความหมายของถอยคําตามรูปและเกณฑวัจนปฏิบัติศาสตร
จะเสริมความเขาใจความหมายตามบริบท จึงนําเกณฑทั้งสองนี้มาวิเคราะหเพลงตลก
คําเมืองเพื่อเขาใจวิธีการสรางอารมณขันอยางเปนรูปธรรม แสดงผลการวิเคราะหในเชิง
สถิติ พรอมยกตัวอยางประกอบ ซึ่งผลการศึกษาชี้ชัดวามีการใชความหมายตามบริบท
ในการสรางอารมณขันตามแนวอรรถศาสตรมากที่สุด เพราะทําใหเกิดความเขาใจ
ผิดพลาดไดงา ยและนําไปสูอ ารมณขนั ไดมากกวาความหมายประเภทอืน่ สวนการใชภาษา
ตามแนววัจนปฏิบัติศาสตรใชความหมายบงชี้เปนนัยมากที่สุด เพราะตีความไดหลายแง
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และทําใหเกิดอารมณขันได นอกจากนี้ยังคนพบลักษณะเฉพาะตัวของศิลปนแตละราย
ที่นํามาเปรียบเทียบกัน ที่นาสนใจคือ ศิลปนแตละรายมีความโดดเดนทางการใชภาษา
ตามแนววัจนปฏิบัติศาสตรที่แตกตางกันทําใหเกิดเปนลักษณะเฉพาะตัวที่สรางความ
นาสนใจและความนิยมในหมูผฟู ง
ผลงานวิจัยของสุจิตรา แซลิ่ม (2549) ศึกษาความกํากวมอยางจงใจในปริศนา
คําทายรวมสมัยของไทย โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาลักษณะความกํากวมอยางจงใจและ
หนาที่ของความกํากวมที่ปรากฏในเว็บไซด และหนังสือรวมปริศนาคําทาย ผลการศึกษา
พบวา ความกํากวมอยางจงใจเกิดจาก 3 ลักษณะ ไดแก ความกํากวมทางภาษา ความกํากวม
ทางอุปลักษณ และความกํากวมทางภาษารวมกับอุปลักษณ โดยพิจารณาจากไวยากรณ
และกลวิธที างวัจนปฏิบตั ศิ าสตร พบวามีการละเมิดกฎตางๆ สวนการวิเคราะหหนาทีข่ อง
ความกํากวมพิจารณาจากตําแหนงในประโยค ผลการศึกษานีเ้ ห็นวาความกํากวมมีหนาที่
สรางความบันเทิงและอารมณขันแกผูเลนปริศนาคําทายได งานวิจัยนี้มีความคลายคลึง
กับงานวิจัยของวรรณรินทร วินิจกิจเจริญ (2547) ดานการคนหากลวิธีสรางอารมณขัน
และแมงานวิจยั ทัง้ สองชิน้ จะใชวธิ แี นวทางวัจนปฏิบตั ศิ าสตรเหมือนกัน แตทฤษฎีทเี่ ลือก
ใชแตกตางกันออกไป แสดงใหเห็นถึงขอบขายทฤษฎีอนั กวางขวางของวัจนปฏิบตั ศิ าสตร
ที่แมตองการผลลัพธอยางเดียวกันแตสามารถใชเกณฑการพิจารณาไดหลายแงมุม
ผลงานวิจยั ของดารณี ใจเย็น (2550) เปนการวิเคราะหบทสนทนาของตัวละคร
ในวรรณคดีเรื่อง “สามกก” ฉบับเจาพระยาพระคลัง (หน) ตามแนววัจนปฏิบัติศาสตร
โดยใชทฤษฎีหลักความรวมมือในการสนทนา และความหมายบงชีเ้ ปนนัยในการวิเคราะห
บทสนทนาจํานวน 167 บทสนทนา ซึ่งไดมาจากบทสนทนาของตัวละคร 3 ตัวคือ กุยแก
จิวยี่ และขงเบง ผลของการศึกษาทําใหเห็นวาตัวละครแตละตัวยึดหลักใดในการสนทนา
มากที่สุด และมีผลการสนทนาเปนอยางไร กลาวคือ กุยแกใชหลักตรงประเด็นมากที่สุด
จึงมีผลสําเร็จในการสนทนาทุกครัง้ จิวยีใ่ ชหลักปริมาณมากทีส่ ดุ และประสบความสําเร็จ
ในการสนทนา 27 ครั้งไมสําเร็จ 1 ครั้ง สวนขงเบงใชหลักปริมาณมากที่สุด ผลสําเร็จ
ในการสนทนามี 111 ครั้งไมสําเร็จ 10 ครั้ง งานวิจัยนี้เปนการประยุกตหลักความรวมมือ
ในการสนทนามาใชในกับการศึกษาบทสนทนาของตัวละคร โดยมีเปาหมายทีก่ ารสือ่ สาร
สัมฤทธิ์ผล แตอาจจะมีการศึกษาเพิ่มเติมไดในประเด็นของการฝาฝนหลักความรวมมือ
ในบทสนทนาของตัวละครวามีปรากฏอยูหรือไม เพราะตัวละครอาจจงใจใหเปนเชนนั้น
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และอาจวิเคราะหรวมกับองคประกอบของเรื่องเลาวาหลักความรวมมือในการสนทนา
เหลานี้สงผลอยางไรตอการดําเนินไปของเรื่องซึ่งจะยิ่งทําใหไดมุมมองที่ลึกซึ้งขึ้นและ
ทําใหการประยุกตหลักแนวคิดทางวัจนปฏิบัติศาสตรสอดคลองกับธรรมชาติของศาสตร
แหงเรื่องเลามากยิ่งขึ้น เพราะเจาะจงไปถึงเจตนาของตัวละคร
งานวิจยั ของนภัทร อังกูรสินธนา (2551) เปนการศึกษาประเภทและความหมาย
ของวัจนกรรมออม และเปรียบเทียบวัจนกรรมออมในบทสนทนาในนวนิยายไทยตางสมัย
ตามแนววัจนปฏิบัติศาสตรในบทสนทนาของนวนิยายตางสมัย 4 ชวงเวลา จํานวน
24 เรื่ อ ง ผลการศึ ก ษาพบว า วั จ นกรรมอ อ มอยู ใ นรู ป ของประโยคคํ า ถามมากที่ สุ ด
โดยเฉพาะในวัจนกรรมการบริภาษและการโตแยง เนื่องจากวัจนกรรมนี้อาจทําใหผูฟง
เสียหนาไดหากใชวัจนกรรมตรงสื่อเจตนา แสดงใหเห็นวาคนไทยคํานึงถึงความสุภาพ
มากอนเสมอ งานวิจัยนี้ยังแสดงสาเหตุที่วัจนกรรมการโตแยงและวัจนกรรมการบริภาษ
มีเปนจํานวนมากวาเปนไปตามลักษณะของนวนิยายที่ดีที่โครงเรื่องตองประกอบดวย
พฤติกรรมและความขัดแยง ซึ่งถือเปนการใหขอสรุปที่สอดคลองกับธรรมชาติของ
แหลงขอมูลทีใ่ ช ตลอดจนมีการอภิปรายผลทีล่ กึ ลงไปถึงเจตนาทีม่ งุ ทํารายจิตใจผูฟ ง ดวย
สวนวัจนกรรมขอบคุณและการแสดงความยินดีไมปรากฏเปนวัจนกรรมออมในนวนิยาย
ทั้ง 4 ชวงเวลาเปนเพราะวัจนกรรมเหลานี้เปนประโยชนตอผูฟง จึงไมจําเปนตองกลาว
ทางออม เชนเดียวกับการขูท ผี่ พู ดู ตองการใหผฟู ง เกรงกลัวตนเองจึงตองใชวจั นกรรมตรง
ขอเสนอที่นาสนใจของงานวิจัยเรื่องนี้คือ การบรรยายทํานองเสียง (intonation) ทําให
ความหมายของประโยคเปลี่ยนไป จึงควรศึกษาทํานองเสียงและบริบทที่เปนปจจัยให
ผูพูดใชทํานองเสียงนั้น เพื่อสื่อเจตนาตางๆ
งานวิจยั ทีศ่ กึ ษาวรรณกรรมโดยใชหลักวัจนปฏิบตั ศิ าสตรอกี เรือ่ งหนึง่ คือ ผลงาน
วิจยั ของปฏิมา บุญปก (2555) โดยไดศกึ ษาวรรณกรรมเรือ่ งสีแ่ ผนดินจากบทสนทนาของ
ตัวละครที่มีบทบาทและสถานภาพแตกตางกัน เพื่อใหเห็นความสุภาพ และความหมาย
ชี้บงเปนนัย บทสนทนาที่นํามาใชเจาะจงไปที่การสนทนาโตตอบของ “แมพลอย” กับ
ตัวละครหลักอื่นๆ จํานวน 116 ตัวอยาง ผลการศึกษาพบวาลักษณะของบทสนทนา
ตามประเภทวัจนกรรม ไดแก การกลาวความจริง การกลาวชีน้ าํ การกลาวแสดงความผูกพัน
การกล า วแสดงออก และการกล า วประกาศ ส ว นการวิ เ คราะห ถ อ ยคํ า สนทนา
ที่แสดงความสุภาพแสดงใหเห็นวาแมพลอยมีความสุภาพและมารยาทสูง สอดคลองกับ
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แนวคิดความสุภาพ ไดแก หลักผอนหนักผอนเบา หลักความเอื้อเฟอ หลักชื่นชมยินดี
หลักถอมตน หลักคลอยตาม และหลักเห็นใจ สวนการวิเคราะหการสื่อความหมายพบ
วาเปนไปตามหลักการสนทนา หลักความรวมมือ ถอยคําที่แสดงความหมายชี้บงเปนนัย
ภาษาแบบอุปลักษณ การประชดประชัน และการพูดออกตัว งานวิจัยนี้เปนตัวอยางของ
การประยุกตใชหลักวัจนปฏิบัติศาสตรกับวรรณกรรม อยางไรก็ดี หลักดังกลาวสามารถ
นําไปใชเพิ่มเติมกับการวิเคราะหตัวละคร หรือบทสนทนาไดดวย เพราะที่ผานมานั้น
การวิ เ คราะห ตั ว ละครในองค ป ระกอบของนวนิ ย ายมั ก เน น ด า นความสมจริ ง และ
การอนุมานลักษณะนิสัยตัวละครจากบทสนทนาเพียงอยางเดียว หากไดประยุกตใช
หลักความรวมมือหรือหลักความสุภาพควบคูไปดวยนาจะทําใหการวิเคราะหตัวละคร
มีความชัดเจนและมีนาํ หนักนาเชือ่ ถือมากขึน้ เชนในงานวิจยั ของสาขาวิชาภาษาอังกฤษที่
จัดทําโดยนิภาวรรณ มันทะเล (2550) ซึ่งศึกษาการใชแนวคิดวัจนปฏิบัติศาสตรเพื่อ
ตีความนวนิยายไทยเรือ่ ง ขางหลังภาพ ของ ศรีบรู พาเพือ่ คนหาลักษณะการสือ่ สารทีเ่ ปน
สาเหตุของความสัมพันธทลี่ ม เหลวระหวางกีรติและนพพร รวมกับแนวคิดดาน วัจนกรรม
ผลการวิเคราะหพบวา การละเมิดหลักการสนทนาหรือหลักความรวมมือเปนสาเหตุของ
ความไมสมหวังในความรักของทัง้ สองฝาย และวัจนกรรมจากการชีน้ าํ ของกีรติในจดหมาย
ก็มสี ว นทีท่ าํ ใหความรักไมสมหวังเชนกัน งานวิจยั ของนิภาวรรณนําหลักวัจนปฏิบตั ศิ าสตร
ไปสัมพันธกับโครงเรื่องของนวนิยายเรื่อง ขางหลังภาพ และทําใหเห็นถึงความสําคัญ
ของบทสนทนา ที่เปนองคประกอบหนึ่งของนวนิยายวาสามารถสงผลตอเรื่องราว
ไดอยางไร นอกจากการสรางความสนใจใครรู (suspense) และบอกลักษณะนิสัยของ
ตัวละคร (วนิดา บํารุงไทย, 2544: 139)
งานวิจัยของจุไรรัตน รัตติโชติ (2560) เปนการศึกษากลวิธีการกลาวขัดแยง
ในวรรณกรรมภาคใตตามแนว วัจนปฏิบัติศาสตร งานวิจัยนี้เห็นวาอัตลักษณของ
การใชภาษาแตละสังคมมีความแตกตางกัน โดยเฉพาะภาคใตที่มีภาษาพูดประจําถิ่นที่
หวน สั้น กระชับ รวดเร็ว อาจกอใหเกิดความขัดแยงได การศึกษากลวิธีการกลาวขัดแยง
จึงนาจะสะทอนใหเห็นวัฒนธรรมของชาวใตไดดียิ่งขึ้น เกณฑการวิเคราะหใชวัจนกรรม
4 ประเภท ไดแก การกลาวแขงขัน การกลาวแสดงความเปนมิตร การกลาวแถลง และ
การกลาวขัดแยง ผลการศึกษาพบบทสนทนาที่กลาวขัดแยงทั้งหมด 354 บทสนทนา
มีกลวิธกี ารกลาวขัดแยง 18 กลวิธี ไดแก การใหเหตุผล การปฏิเสธ การตอวา การตัง้ คําถาม
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การประลด การใหคาํ แนะนํา การกลาวอางบุคคล การผัดผอน การขอรอง การคาดคะเน
การขมขู การยกตัวอยาง การทาทาย การแสดงความไมแนใจ การขอบคุณ การปลอบใจ
การใหคํามั่นสัญญา และการอธิบาย โดยงานวิจัยนี้ไดจัดแบงประเภทวัจนกรรมออกเปน
4 ประเภทหลักกอน แลวจึงคนหากลวิธีการกลาวขัดแยงอีกขั้นตอนหนึ่ง ทําใหได
ความถี่ของการปรากฏ พรอมสถิติรอยละ ผลการศึกษาพบการกลาวขัดแยงในการกลาว
แขงขันมากที่สุด การอภิปรายผลมองวาการกลาวขัดแยงบุคคลอื่นสรางความรูสึกที่ไมดี
ดังนัน้ กลวิธที สี่ มั พันธกนั และนิยมใชมากทีส่ ดุ จึงเปนการอธิบายเหตุผล เพือ่ ใหคสู นทนา
เขาใจความรูสึกหรือความจําเปนในการกลาวขัดแยงนั้น อยางไรก็ดี ควรมีการอภิปราย
เพิ่มเติมวาผลการศึกษาที่พบสัมพันธกับวัฒนธรรมการสื่อสารของชาวใตในสถานการณ
จริงหรือไม อยางไร และสะทอนใหเห็นวัฒนธรรมประจําถิ่นอยางไร
ผลงานวิจัยของจันจิรา จุลาภา (2552) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะหประโยค
บอกเล า เชิ ง วั จ นปฏิ บั ติ ศ าสตร แ ละรู ป แบบการเขี ย นหนั ง สื อ ธรรมะของ ว.วชิ ร เมธี
เพื่อทราบลักษณะการใชประโยคบอกเลา และเจตนาตามแนววัจนปฏิบัติศาสตร รวมถึง
รูปแบบการเขียนหนังสือธรรมะเพื่อเปนแนวทางการเขียนในอนาคต งานวิจัยนี้รวบรวม
หลักและทฤษฎีรางๆ มาเปนกรอบสําหรับการวิเคราะห เริ่มจากรูปลักษณของภาษา
ประโยคตามเจตนา การแสดงเจตนา รูปแบบการเขียน สารคดีศาสนา ผลการวิเคราะห
พบวารูปลักษณภาษาและเจตนาเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว โดยปรากฏคําตางๆ
ที่แสดงถึงเจตนา 5 ประเภท คือ บอกเลา คาดคะเน แนะนํา เตือน และอธิบาย
สวนผลการวิเคราะหรูปแบบการเขียนพบคําหลายลักษณะที่ทําใหเกิดสุนทรียทางภาษา
และทําใหงานเขียนนาสนใจ ลีลาการเขียนชัดเจน เหมาะสม อธิบายไดดี มีกลวิธี
การนําเสนอแนวคิดหลักของเรื่องไวเบื้องตนเพื่อดึงดูดใจผูอาน การตั้งชื่อเรื่องมีหลาย
กลวิธี แตมกี ารตัง้ ชือ่ เรือ่ งแบบชีน้ าํ มากทีส่ ดุ เพือ่ ใหเขาใจงายและเขาถึงกลุม เปาหมายได
มากขึน้ การเขียนความนําเปนแบบคําถามมากทีส่ ดุ การเขียนเชือ่ มความระหวางความนํา
กับเนื้อเรื่องเชื่อมดวยเนื้อหามากที่สุด การเขียนเนื้อเรื่องลําดับตามรายละเอียดและ
บทสรุปมากที่สุด การเขียนความจบแบบสรุปความมากที่สุด และมีลักษณะเดนที่พบ
เพิ่มเติมคือ การใชคําโปรย งานวิจัยนี้ผสานแนวทางการศึกษาการใชภาษาแบบเดิม
เขากับแนวทางวัจนปฏิบัติศาสตร แตความกลมกลืนของวิธีการนําเสนอผลการวิเคราะห
ประโยคตามเจตนายังสรางความสับสนอยูพ อสมควร สวนการวิเคราะหรปู แบบการเขียน
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ชัดเจน และมีการอภิปรายผลประกอบทุกหัวขอ อยางไรก็ดี งานวิจัยนี้แสดงใหเห็นถึง
ความพยายามที่จะผสานสองแนวคิดระหวางการวิเคราะหการใชภาษาแบบเดิมตาม
ศาสตรของภาษาไทยที่ใชหลักการอนุมานขอคิดเห็นมาสรางเปนกรอบ กับการใชเกณฑ
ทางวัจนปฏิบัติศาสตร ผลของการศึกษาเปนการยืนยันใหเห็นถึงความสามารถทาง
การเขียนของผูแตงที่ทําใหไดรับรางวัล
เมื่ อ พิ จ ารณาภาพรวมของงานวิ จั ย ของสาขาวิ ช าภาษาไทยที่ ใช ห ลั ก วั จ น
ปฏิบัติศาสตรเปนเกณฑการวิเคราะหกลุมขอมูลทั้ง 2 ประเภทแลว พบวา งานวิจัย
ที่ใชกลุมตัวอยางภาษาจากสถานการณจริงมีวิธีดําเนินการวิจัยอิงมาตรฐานเดียวกับ
งานวิจยั ของสาขาวิชาภาษาศาสตรโดยตรง และมีผลการวิจยั นําไปใชประโยชนไดอยางเปน
รูปธรรม เพราะเนนการสรางองคความรูใหมที่แสดงความเปนไปเกี่ยวกับการใชภาษา
ในสังคม
สวนงานวิจยั ทีใ่ ชกลุม ตัวอยางภาษาจากวรรณกรรมมี 2 ลักษณะ ประกอบดวย
1. การใชวรรณกรรมเปนขอมูลเพื่อพิสูจนทฤษฎีและสมมุติฐานเพียงอยางเดียว ไดแก
งานวิจัยของวรรณรินทร วินิจกิจเจริญ (2547) สุจิตรา แซลิ่ม (2549) ดารณี ใจเย็น
(2550) และจุไรรัตน รัตติโชติ (2560) 2. การใชวรรณกรรมเปนขอมูลเพื่อพิสูจน
ทฤษฎีและวิเคราะหองคประกอบของวรรณกรรมรวมดวย ไดแก งานวิจัยของนภัทร
อังกูรสินธนา (2551) ปฏิมา บุญปก (2555) และจันจิรา จุลาภา (2552) ซึ่งลักษณะ
หลังนี้สรางความตระหนักรูในคุณคาของวรรณกรรม และยกยองความสามารถของ
ผูประพันธ
ในชวงเวลา 16 ปที่ผานมา (พ.ศ. 2544-2560) มีงานวิจัยของสาขาวิชา
ภาษาไทยใชหลักวัจนปฏิบัติศาสตรเปนทฤษฎีสําหรับการวิเคราะหเพียงจํานวนหนึ่ง
แตเปนจํานวนที่แสดงใหเห็นความเปนไปไดของการนํามาใชไดอยางชัดเจน อีกทั้ง
ภาษาศาสตรยังเปดกวางใหนําแนวคิดตางๆ ของศาสตรไปใชเปนเครื่องมือวิเคราะห
แตละภาษาไดอยางอิสระ เมือ่ นํามาผสานกันระหวางศาสตรภาษาไทยทีม่ ขี อ มูลจํานวนมาก
จึงเปนการหาทางออกที่ลงตัว
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บทสรุป

วัตถุประสงคของบทความนี้เปนไปเพื่อสํารวจสถานภาพงานวิจัยสาขาวิชา
ภาษาไทยที่เกี่ยวของกับการนําทฤษฎีวัจนปฏิบัติศาสตรมาใชเพื่อใหไดขอสรุปเปน
ภาพรวม และแนวโนมทีค่ วรตอยอดงานวิจยั ในอนาคต หลังจากการรวบรวมและวิเคราะห
แลวทําใหเห็นภาพรวมของการวิจัยดังนี้
1. แหลงขอมูล งานวิจยั ของสาขาวิชาไทยใชแหลงขอมูล 2 แหลง คือ ภาษาจาก
สถานการณจริง และภาษาจากวรรณกรรม เชน เพลง นวนิยาย ปริศนาคําทาย เปนตน
ดังนั้น จะเห็นไดวาแหลงขอมูลที่จะถูกนํามาใชเปนตัวบทในการวิเคราะหเชิงวัจนปฏิบัติ
ศาสตรกวางและหลากหลาย โดยจะเปนบทสนทนาที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงหรือนํามาจาก
สื่ออื่นๆ ที่ไมใชสถานการณจริงก็ได แตตองเปนขอตกลงรวมกันกอนวาภาษารูปแบบอื่น
เชน นวนิยาย เปนตัวแทนของการสื่อสารของมนุษยไดจริง
2. วิธีการศึกษา งานวิจัยของสาขาวิชาภาษาไทยมีวิธีการศึกษา 2 ลักษณะ
คือ การศึกษาเฉพาะเรื่อง และการศึกษาเปรียบเทียบ ซึ่งการศึกษาเปรียบเทียบที่พบ
ในงานวิ จั ย เป น การศึ ก ษาวั จ นกรรมอ อ มต า งยุ ค สมั ย การวิ จั ย เหล า นี้ ต อบสนอง
ตอลักษณะสําคัญของการศึกษาในเชิงวัจนปฏิบัติศาสตรที่วาดวยการศึกษาเพื่อหา
คําตอบวา ปรากฏการณทางภาษาวาคืออะไร (What) มีลักษณะเปนอยางไร (How)
และเพราะเหตุใดจึงเปนเชนนัน้ (Why) ไดอยางครบถวน (ทรงธรรม อินทจักร, 2551: 13)
3. ทฤษฎีที่ใชในการวิเคราะห ทฤษฎีทางวัจนปฏิบัติศาสตรที่นิยมใชกันมาก
คือ วัจนกรรม รองลงมาคือ ความสุภาพ หลักความรวมมือ ความหมายชี้บงเปนนัย
ตามลําดับ และยังพบรูปแบบของการผสมผสานทฤษฎีทาง วัจนปฏิบัติศาสตรกับทฤษฎี
อื่นเพื่อใหการวิเคราะหสมบูรณยิ่งขึ้นดวย
แนวโนมการวิจยั ในอนาคต คือ การวิเคราะหขอ มูลดวยทฤษฎีวจั นปฏิบตั ศิ าสตร
รวมกับองคประกอบของวรรณกรรมตางๆ ทั้งบันเทิงคดี และสารคดี เชน ในงานวิจัย
ของนิภาวรรณ มันทะเล (2550) เพื่อสรางแนวทางใหมของการวิเคราะหที่เปนรูปธรรม
มากขึ้น และเสริมมุมมองบางประการได เชน การวิเคราะหบทสนทนาหรือตัวละคร
ในเรื่องเลา
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