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บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ีมุ่งศึกษาลกัษณะความไม่สุภาพซ่ึงจ าแนกตามลกัษณะการคุกคามหนา้ผูฟั้งและวิเคราะห์กลวธีิความ

ไม่สุภาพในสัมพนัธสารการอภิปรายทัว่ไปเพ่ือลงมติไม่ไวว้างใจ โดยใชแ้นวคิดประเภทความไม่สุภาพของเบาส์ฟิลด ์
(Bousefiled,2008) และแนวคิดความไม่สุภาพของคัลเปเปอร์ (Culpeper,1996, 2011) โดยศึกษาข้อมูลจากรายงาน            
การประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร ระหว่างวนัอังคารท่ี 26 และวนัพุธท่ี 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 อนัเป็นการประชุม                   
คร้ังสุดท้ายก่อนการยึดอ านาจการปกครองของคณะรักษาความสงบแห่งชาติปี พ.ศ.2557  ผลการศึกษาพบว่า                    
ลกัษณะความไม่สุภาพสามารถจ าแนกได ้2 ประเภท คือ 1) กลยทุธ์ความไม่สุภาพแบบตรงประเด็น 2) กลยทุธ์ความไม่
สุภาพแบบไม่ตรงประเด็น ทั้งน้ีความไม่สุภาพทั้งสองลกัษณะแสดงถึงการคุกคามหนา้เชิงบวก หนา้เชิงลบ และหนา้เชิง
บวกกบัหนา้เชิงลบของผูฟั้งร่วมกนั โดยพรรคฝ่ายคา้นมีการใชก้ลยทุธ์ความไม่สุภาพ แบบตรงประเด็นมากกวา่พรรค
รัฐบาล ทั้งน้ีกลวิธีความไม่สุภาพท่ีคุกคามหน้าเชิงบวกผูฟั้งซ่ึงพบว่ามีการใช้อยูบ่่อยคร้ัง คือ 1) การต าหนิ 2) การย  ้า
ขอ้ผิดพลาด 3) การกล่าวโทษ ส่วนกลยทุธ์ความไม่สุภาพแบบตรงประเด็นท่ีคุกคามหนา้เชิงลบผูฟั้งพบ 2 กลวิธี คือ 1) 
การสั่งให้ผูฟั้งกระท าหรือหยุดกระท าบางอย่าง 2) การปฏิเสธความตอ้งการ ในขณะท่ีพรรครัฐบาลซ่ึงเป็นฝ่ายท่ีถูก
กล่าวหาพบวา่มีการใชก้ลวธีิในลกัษณะเดียวกนักบัพรรคฝ่ายคา้น แต่มีการใชก้ลวธีิการเปรียบเทียบผูฟั้งกบับุคคลท่ีสาม
มากกวา่ ขณะเดียวกนัก็มีการใชก้ลวิธีการทา้ทายเพื่อคุกคามหนา้เชิงลบพรรคฝ่ายคา้นดว้ย ส่วนกลยทุธ์ความไม่สุภาพ
แบบไม่ตรงประเด็นพบวา่พรรครัฐบาลมีการใชม้ากกวา่พรรคฝ่ายคา้น โดยกลวิธีความไม่สุภาพท่ีคุกคามหนา้เชิงบวก
ผูฟั้งซ่ึงพบวา่มีการใชอ้ยูบ่่อยคร้ังคือ 1) การประชดประชนั 2) การกล่าวอา้งถึงบุคคลท่ีสาม 3) การอุปลกัษณ์ ส่วนกล
ยทุธ์ความไม่สุภาพแบบไม่ตรงประเด็นท่ีคุกคามหนา้เชิงลบผูฟั้งพบ 2 กลวธีิคือ 1) การแนะความให้ผูฟั้งทราบวา่ตนเอง
มีขอ้ผิดพลาด 2) การเสนอทางเลือก ในขณะท่ีพรรคฝ่ายคา้นมีการใชก้ลวิธีเดียวกนักบัพรรครัฐบาลยกเวน้การกล่าวอา้ง
ถึงส่ิงอ่ืนซ่ึงใช้เพื่อคุกคามหน้าเชิงลบพรรครัฐบาล ทั้ งน้ีเม่ือวิเคราะห์กลวิธีความไม่สุภาพขา้งตน้พบหน้าท่ีหลกั 3 
ประการ คือ 1) เพ่ือท าให้แต่ละฝ่ายไม่ไดรั้บการยอมรับและเป็นท่ีเกลียดชงั 2) เพื่อเป็นแรงผลกัดนัให้พรรครัฐบาลพน้
จากการด ารงต าแหน่ง 3) เพื่อสร้างสีสนัและแรงดึงดูดใหมี้ผูติ้ดตาม 
 

ABSTRACT 
The objectives of this research were to study features of impoliteness according to listener’ s face, 

threatening acts and to analyze impoliteness strategies employed in Thai censure debate discourse. The study adopts 
the framework of classification impoliteness (Bousefiled,2008)  and impoliteness (Culpeper,1998,2011) .  Data was 
collected from the final meeting report of the House of Representatives during Tuesday,26th–Wednesday, 27th, 
September 2013 before there was a coup in 2014. The results of the study revealed two features  of impoliteness; 1) 
direct impoliteness 2)  
   *นักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล 

**ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

- 1442 -



HMO29-2 

 

indirect impoliteness. These two features are capable of showing both positive and negative faces. The accusatory 
party used direct impoliteness higher than respondent party. The frequent use of Strategies threatening positive 
face were 1) reproaching hearer 2) repeating the hearer’s mistake 3) blaming hearer, and 2 strategies threatening 
negative face were 1)  ordering hearer to do, or not to do, something 2)  refusing hearer’ s need.  While the 
respondent party used the same strategies, but comparing hearer to the third person was used higher than 
accusatory party and challenging hearer was also used to threaten oppositional negative face.  Indirect 
impoliteness was used mostly by respondent party. The frequent use of  strategies threatening positive face were 
1) using irony 2) referring to the third person 3) using a metaphor. Strategies threatening negative face were  1) 
advising hearer to realize mistake 2)  giving choices, while accusatory party used the same strategies except for 
referring to other used to threaten oppositional negative face. These strategies have been adopted for three main 
functions; 1) to make each other lose credit and become angry, 2) to force respondent party to back down, and 3) 
to make the debate appealing to the audiences. 
 

ค าส าคญั: ความไม่สุภาพ กลวธีิความไม่สุภาพ สมัพนัธสารการอภิปรายทัว่ไปเพ่ือลงมติไม่ไวว้างใจ  
Keywords: Impoliteness, Impoliteness strategies, Censure debate discourse 
 
บทน า 
 ภาษาเป็นกลไกส าคญัท่ีนักการเมืองใชใ้นการรักษาอ านาจของตน ฉะนั้นการใชภ้าษาของนักการเมืองจึงมี
ความแตกต่างไปจากการใชภ้าษาของคนทัว่ไป กล่าวคือ นกัการเมืองมีวตัถุประสงคใ์นการใชภ้าษาเพื่อสร้างภาพลกัษณ์
ท่ีดีให้กบัตนเอง ในขณะเดียวกนัก็เป็นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีไม่ดีให้กบัฝ่ายตรงกนัขา้ม  ทั้ งน้ีการใชภ้าษาในลกัษณะ
ดงักล่าวมกัปรากฏให้เห็นอยูบ่่อยคร้ังในการประชุมรัฐสภาโดยเฉพาะอยา่งยิ่งการใชภ้าษาในการอภิปรายทัว่ไปเพ่ือลง
มติไม่ไวว้างใจ 
 การอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไม่ไวว้างใจเป็นกลไกส าคัญในการตรวจสอบการท างานของรัฐบาลตาม
บทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญ ซ่ึงถูกก าหนดไวด้ว้ยกฎเกณฑแ์ละขอ้บงัคบัท่ีชดัเจน กล่าวคือ เม่ือสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร
ลงช่ือครบ    องค์ประชุมแลว้ ผูน้ าพรรคฝ่ายคา้นจะเสนอญตัติท่ีเป็นเหตุให้ไม่ไวว้างใจนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี 
จากนั้นนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีจะช้ีแจงและตอบค าถามต่อค าอภิปรายในประเด็นท่ีฝ่ายคา้นน าเสนอ โดยจะช้ีแจง
และตอบค าถามสลบักนัระหว่างฝ่ายคา้นและฝ่ายสนบัสนุน ทั้งน้ีในการอภิปรายอาจมีผูท่ี้ถูกพาดพิงช่ือขอใชสิ้ทธิใน
การช้ีแจงสลบักนัได ้การอภิปรายจะยุติลงด้วยการอภิปรายสรุปจากฝ่ายคา้น แลว้ตามด้วยการลงมติ (กลุ่มงานผลิต
เอกสาร,ส านกัประชาสมัพนัธ์, และส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร, 2553 : 7-23 ) 
 แต่อยา่งไรก็ตามแมว้า่การอภิปรายจะถูกก าหนดไวด้ว้ยกฎเกณฑท่ี์ชดัเจนตายตวั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ขอ้บงัคบัท่ี 
61 วา่ดว้ยเร่ืองของการ “ห้ามผูอ้ภิปรายแสดงกิริยาหรือใชว้าจาอนัไม่สุภาพใส่ร้าย หรือเสียดสีบุคคลใด” (กลุ่มงานผลิต
เอกสาร และอ่ืนๆ, 2553 : 21)  ผูว้จิยัสงัเกตเห็นวา่วจันกรรมการคุกคามหนา้ ซ่ึงจดัเป็นวจันกรรมหน่ึงท่ีปรากฏใหเ้ห็นอยู่
บ่อยคร้ังในสมัพนัธสารการอภิปรายทัว่ไปเพ่ือลงมติไม่ไวว้างใจ ไดแ้ก่ วจันกรรมการกล่าวหา วจันกรรมการสั่ง วจันกร
รมการแนะน า ซ่ึงส่วนใหญ่มกัเกิดจากการโตแ้ยง้และการแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ท่ีเห็นวา่เป็นปัญหาของ
บา้นเมือง โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือกล่าววิพากษว์ิจารณ์ ประเมินค่า และตดัสินการกระท าของรัฐบาล ทั้งน้ีการใชภ้าษา
ตามวตัถุประสงคข์า้งตน้สามารถพบถอ้ยค าท่ีประกอบดว้ยกลวธีิความไม่สุภาพและถอ้ยค าท่ีสามารถคุกคามหนา้ผูฟั้งได ้
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แมว้า่ในการอภิปรายดงักล่าวผูอ้ภิปรายจะใชภ้าษาท่ีสุภาพและให้เกียรติแก่ผูฟั้งดว้ยการกล่าวข้ึนตน้วา่  “ท่านประธานท่ี
เคารพฯ หรือ ท่านสมาชิกผูท้รงเกียรติ” ตามธรรมเนียมปฏิบติัแลว้ก็ตาม ลกัษณะดงักล่าวจึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดความ
ไม่สุภาพของคลัเปเปอร์ (Culpeper, 1996 : 351) ท่ีว่า “ไม่ว่าผูพู้ดจะพยายามพูดให้ดูสุภาพขนาดไหน แต่ถึงกระนั้ น
ถอ้ยค าดงักล่าวก็ถือวา่เป็นถอ้ยค าท่ีไม่สุภาพและคุกคามหนา้ผูฟั้งอยูดี่” โดยแนวคิดขา้งตน้ไดมี้การปรับประยกุตม์าจาก
แนวคิดความสุภาพของบราวน์และเลวนิสนั (Brown and Levinson , 1987 ) ท่ีใหค้วามส าคญักบัหนา้ของผูฟั้ง ไดแ้ก่ หนา้
เชิงบวก ซ่ึงเป็นดา้นท่ีตอ้งการไดรั้บการยอมรับ การช่ืนชมจากคนในสังคม ในขณะท่ีหน้า เชิงลบเป็นดา้นท่ีตอ้งการ
ความเป็นอิสระท่ีจะไม่ถูกยดัเหยยีดไม่วา่ส่ิงใดก็ตาม ต่อมาใน ปี 2005 คลัเปเปอร์จึงไดป้รับแนวคิดดงักล่าวโดยไม่มีการ
แบ่งแยกความไม่สุภาพเชิงบวกและความไม่สุภาพเชิงลบ สอดคลอ้งกบัแนวคิดประเภทความไม่สุภาพของเดเรก เบาส์
ฟิลด์ (Bousfield, 2008 : 94-95) ท่ีไดป้รับประยุกต์กลยุทธ์ของคลัเปเปอร์ (Culpeper, 1996)  ให้เหลือเพียงสองประเภท
ตามลกัษณะการคุกคามหนา้ คือ 1) ความไม่สุภาพแบบตรงประเด็นเป็นกลยุทธ์ท่ีใชเ้พ่ือ ก) คุกคามหน้าผูฟั้ง ข) สร้าง
หนา้ใหผู้ฟั้งดว้ยวธีิการท่ีก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ ค) ปฏิเสธความตอ้งการหนา้ หรือสิทธิท่ีคู่สนทนาคาดหวงัไวห้รือใชว้ิธี
ท่ีกล่าวมาแลว้ร่วมกนั ลกัษณะการคุกคามหนา้ประเภทน้ีเป็นการกระท าท่ีชดัเจนเม่ือเกิดข้ึน 2) ความไม่สุภาพแบบไม่
ตรงประเด็นเป็นกลยทุธ์ท่ีคุกคามหน้าผูฟั้งโดยออ้ม จ าเป็นตอ้งมีการตีความหมายโดยนัยและสามารถบอกเลิกได ้โดย
การยัว่ลอ้และการไม่แสดงความสุภาพก็จดัอยูใ่นประเภทน้ีดว้ย นอกจากน้ีในปี 2011 คลัเปเปอร์ไดน้ าเสนอสูตรความไม่
สุภาพท่ีมีแบบแผน (Impoliteness  Formulas) (Culpeper, 2011) ซ่ึงสามารถน ามาใชใ้นการพิจารณารูปภาษาท่ีแสดงความ
ไม่สุภาพเพ่ิมเติมนอกเหนือไปจากแนวคิดประเภทความไม่สุภาพของเบาส์ฟิลด์ (Bousfield, 2008) และแนวคิดความไม่
สุภาพของคลัเปเปอร์ (Culpeper, 1996) เช่น การใชค้  าถามและสมมติฐานท่ีไม่น่าพึงพอใจ การดูถูก  การวจิารณ์ การสัง่ให้
เงียบ การข่มขู่ การยกตน เป็นตน้ 
 ในท านองเดียวกันลกัษณะความไม่สุภาพดังกล่าวยงัได้สอดคลอ้งกับผลการศึกษาในงานวิจยัอีกหลาย ๆ 
ผลงาน เช่น ในงานวิจยัของ  Savitri Gadavanij (2002 : 268) ท่ีพบวา่วาทกรรมของนักการเมืองท่ีใชใ้นสัมพนัธสารการ
อภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไม่ไวว้างใจมีการใชก้ลวิธีทางภาษาเป็นอาวุธในการโจมตีหน้าของรัฐบาลมากกว่าเป็นการ
อภิปรายเชิงวิพากษ์วจิารณ์หรือการอภิปรายเชิงสร้างสรรค ์เช่น การใชภ้าษาในเชิงประชดประชนั การใชอุ้ปลกัษณ์เชิง
เปรียบเทียบ   การกล่าวเกินความเป็นจริง การออกตวั ฯลฯ ทั้งน้ีรูปแบบการใชภ้าษาท่ีไม่เป็นทางการและมีการคุกคาม
หน้าในสถานการณ์ดงักล่าวเป็นผลมาจากสถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศไทยท่ีมีความขดัแยง้กนั ในขณะท่ี
งานวิจยัของสวสัด์ิ ศรรัมพ ์และจินตนา พลอยภทัรภิญโญ (2545 อา้งถึงใน มนัส โกมลฑา, 2548 : 92-93) พบว่า พรรค
ฝ่ายคา้นยงัใชลี้ลาท่าทีในการอภิปรายดงัท่ีเคยปรากฏมาก่อน คือ ใชค้  าหยาบ ส่อเสียด ด่าทอ เยย้หยนัโออ้วดแสดงภูมิรู้ 
ยกตนข่มท่าน พูดยดืเยื้อ ซ ้ าซาก และการกล่าวหากนัในการอภิปรายมุ่งไปท่ีการลม้ลา้งกนัทางการเมืองเพ่ือพวกตนจะได้
เขา้ไปครอบครองอ านาจทางการเมือง ยิง่กวา่ท่ีจะมุ่งแกปั้ญหาพ้ืนฐานส าคญัของประเทศและประชาชนอยา่งแทจ้ริง  ยิ่ง
ไปกวา่นั้นการอภิปรายในแต่ละคร้ังไม่วา่พรรคฝ่ายคา้นจะน าเสนอขอ้มูลท่ีเป็นความจริงเก่ียวกบัการบริหารประเทศของ
รัฐบาลท่ีส่อเคา้ทุจริต แต่สุดทา้ยเม่ือมีการลงมติเราก็จะพบวา่พรรครัฐบาลเป็นฝ่ายท่ีมีเสียงขา้งมากเน่ืองจากจ านวนสภา
ผูแ้ทนราษฎรท่ีมีมากกว่าพรรคฝ่ายคา้น จึงท าให้การอภิปรายไม่ไวว้างใจในรัฐสภาไทยไม่บรรลุวตัถุประสงคใ์นเชิง
ปฏิบติั หากแต่เป็นการกล่าวหากนัระหว่างพรรคฝ่ายคา้นและพรรครัฐบาลเก่ียวกบัการประพฤติมิชอบในดา้นต่าง ๆ 
เพ่ือท่ีจะท าลายความน่าเช่ือถือของแต่ละฝ่ายนัน่เอง 
 ดงันั้นจากการพิจารณาองค์ประกอบต่าง ๆ ทั้ งในเร่ืองของงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและลกัษณะการใช้ภาษาใน              
การอภิปรายไม่ไวว้างใจท่ีส่อไปในทางไม่สุภาพ ประชดประชนัและคุกคามหนา้กนั รวมไปถึงปริบทสภาพแวดลอ้มใน
สถานการณ์ดงักล่าวท่ีส่อเจตนาท าลายความเช่ือถือซ่ึงกนัและกนั องคป์ระกอบท่ีกล่าวมาน้ีไดเ้อ้ือต่อการใชก้ลวิธีความ
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ไม่สุภาพในสถานการณ์ดงักล่าว ซ่ึงผูว้จิยัเห็นวา่หากมีการศึกษากลวธีิทางภาษาท่ีมุ่งเนน้การศึกษาในเร่ืองความไม่สุภาพ
อาจจะท าใหเ้ห็นมุมมองการใชภ้าษาของนกัการเมืองในอีกมิติหน่ึง 
 
วตัถุประสงค์การวจิยั 
 เพื่อศึกษาลกัษณะความไม่สุภาพและวเิคราะห์กลวธีิความไม่สุภาพท่ีใชใ้นสมัพนัธสารการอภิปรายทัว่ไปเพื่อ
ลงมติไม่ไวว้างใจตามแนวคิดประเภทความไม่สุภาพของเดเรก เบาส์ฟิลด์ (Bousfield,2008) และแนวคิดความไม่สุภาพ
ของคลัเปเปอร์ (Culpeper,1996, 2011) 
 
วธีิการวจิยั 
 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช้ภาษาในสัมพนัธสารการอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไม่
ไวว้างใจ งานวิจยัท่ีศึกษาเก่ียวกบัการใชค้วามไม่สุภาพ ตลอดไปจนถึงแนวคิดความไม่สุภาพท่ีใชเ้ป็นกรอบแนวคิดใน
การศึกษา 
 2. ส ารวจและคดัเลือกขอ้มูลท่ีน ามาศึกษาในงานวิจยัน้ี โดยผูว้ิจยัไดเ้ลือกบนัทึกรายงานการประชุมการ
อภิปรายทัว่ไปเพ่ือลงมติไม่ไวว้างใจประจ าวนัองัคารท่ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2556  ทั้งน้ีนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะกบัคณะ
พรรคฝ่ายคา้นไดเ้สนอญตัติขออภิปรายทัว่ไปเพ่ือลงมติไม่ไวว้างใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลในสมยั
รัฐบาลนางสาวยิง่ลกัษณ์ ชินวตัร และไดมี้การลงมติในวนัพฤหสับดีท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2556  
 3. วิเคราะห์ขอ้มูลโดยน าเอาถอ้ยค าพูดท่ีส่ือถึงลกัษณะความไม่สุภาพมาจดัประเภทความไม่สุภาพตาม
แนวคิดประเภทความไม่สุภาพของเบาส์ฟีลด์ (Bousfield, 2008) จากนั้นจึงจดัประเภทยอ่ยโดยใชเ้กณฑ์การคุกคามหนา้
ตามล าดบั ส่วนการศึกษากลวธีิความไม่สุภาพจะพิจารณาจากรูปภาษาท่ีส่ือผ่านถอ้ยค าพูดโดยใชแ้นวคิดความไม่สุภาพ
และสูตรความไม่สุภาพท่ีมีแบบแผนของคลัเปเปอร์ (Culpeper, 1996, 2011) แลว้บนัทึกขอ้มูลแยกตามประเภทความไม่
สุภาพ จากนั้นผูว้ิจยัจะนบัจ านวนการปรากฏของขอ้มูลไดแ้ก่ กลยทุธ์ความไม่สุภาพ ลกัษณะการคุกคามหนา้ และกลวิธี
ความไม่สุภาพตามจ านวนท่ีปรากฏข้ึนจริง และด าเนินการแปลงค่าจ านวนคร้ังท่ีปรากฏใหอ้ยูใ่นรูปร้อยละ (%) จากนั้น
จะศึกษาหนา้ท่ีของกลวธีิความไม่สุภาพท่ีใชส้มัพนัธสารการอภิปรายทัว่ไปเพ่ือลงมติไม่ไวว้างใจ  
 4.  สรุปและอภิปรายผล 
 
ผลการวจิยั 
 จากการศึกษาพบวา่การใชค้วามไม่สุภาพในสัมพนัธสารการอภิปรายทัว่ไปเพ่ือลงมติไม่ไวว้างใจในรัฐสภา
ไทยมีลกัษณะดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 1. กลยุทธ์ความไม่สุภาพแบบตรงประเดน็ คือ การคุกคามหนา้ผูฟั้งแบบตรงไปตรงมา โดยไม่มีการตกแต่ง
ถอ้ยค า   
  1.1  กลยุทธ์ความไม่สุภาพที่คุกคามหน้าเชิงบวก คือ การท าให้ผูฟั้งรู้สึกไม่เป็นท่ียอมรับและไม่ไดรั้บ               
การช่ืนชมจากคนในสังคมและถือเป็นการคุกคามหน้าผูฟั้งโดยตรง โดยกลวิธีความไม่สุภาพท่ีใชใ้นกลยุทธ์ความไม่
สุภาพแบบตรงประเด็นซ่ึงคุกคามหนา้เชิงบวกผูฟั้ง ไดแ้ก่ 1) การต าหนิ คือการกล่าววิพากษว์ิจารณ์และประเมินค่าใน
ขอ้ผิดพลาดรวมไปถึงพฤติกรรมของผูฟั้ง โดยใชถ้อ้ยค าท่ีมีความหมายในแง่ลบ 2) การย  ้าขอ้ผิดพลาด คือ การเนน้ย  ้าและ
ท าใหเ้กิดความชดัเจนวา่ขอ้บกพร่องท่ีเกิดข้ึนเป็นปัญหาท่ีมีความรุนแรงส่งผลกระทบต่อผูอ่ื้น 3) การกล่าวโทษ คือ การ
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อา้งเอาความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนให้กบัผูฟั้งโดยกล่าวหาวา่ผูฟั้งนั้นเป็นสาเหตุท่ีท าให้เกิดปัญหา 4) การดูถูก คือ การกล่าว
ถอ้ยค าท่ีมีความหมายในเชิงสบประมาทเก่ียวกับผูฟั้ง 5) การเปรียบเทียบผูฟั้งกับบุคคลท่ีสาม คือ การน าผูฟั้งไป
เปรียบเทียบกบับุคคลท่ีสามท าใหผู้ฟั้งรู้สึกดอ้ยกวา่  ยกตวัอยา่งเช่น 
   (1)  สมาชิกพรรคฝ่ายคา้น : “...ผมมองไม่เห็นจุดดีของท่านนายกรัฐมนตรีเลยครับ นอ้ยมากครับ มี
ส่ิงเดียวเท่านั้ นท่ีผมเห็นว่าคนทั่วไปก็เห็นด้วยกับผมคือ ความไม่ฉลาดของนายกรัฐมนตรี ความไม่มีภูมิรู้ของ
นายกรัฐมนตรีและ การไม่พฒันาตนเองของนายกรัฐมนตรี ไม่มี ผมไม่เห็น ...”  “…แต่ผมต าหนิท่านนายกรัฐมนตรีวา่
ไม่มีการเรียนรู้เลยไม่มีการพฒันาตวัเองเลยครับในคณะรัฐมนตรีมีการพฒันากวา่นายกรัฐมนตรีเยอะ นายกรัฐมนตรีไม่มี
การพฒันาวนัแรกเป็นนายกรัฐมนตรีอ่านโพยอยา่งไร วนัน้ีเป็นนายกรัฐมนตรีมา 2 ปี ยงัอ่านโพยอยา่งนั้นครับ ไม่เคยใช้
สติปัญญาท่ีมาจากหัวสมองของท่านนายกรัฐมนตรีตอบค าถามของส่ือและประชาชนเลย…” ,“…คนอย่างน้ีเป็น
นายกรัฐมนตรีไม่ไดต้อ้งยอมรับวา่เป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได.้..” 
        (รายงานการประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร ชุดท่ี 24 ปีท่ี 3 คร้ังท่ี 27 หนา้ 106-107) 
   จากตวัอยา่งสมาชิกพรรคฝ่ายคา้นไดใ้ชก้ลยทุธ์ความไม่สุภาพแบบตรงประเด็นในการคุกคามหน้า       
เชิงบวกผูฟั้งอย่างชดัเจน โดยไดใ้ช้ถอ้ยค าท่ีมีความหมายในแง่ลบเพ่ือกล่าวต าหนิถึงคุณสมบัติของผูฟั้ง เช่น ค าว่า                      
“ความไม่ฉลาด” “ความไม่มีภูมิรู้” “การไม่พฒันาตนเอง” ซ่ึงท าให้ผูฟั้งรู้สึกว่าตนนั้นไม่ได้รับการช่ืนชมหรือ การ
ยอมรับ นอกจากน้ียงัไดเ้นน้ย  ้าถึงขอ้ผิดพลาดขา้งตน้ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัพฤติกรรมการอ่านเอกสารท่ีเตรียมไวล่้วงหนา้ของ
ผูฟั้งในการตอบค าถามต่อส่ือมวลชน จากนั้ นยงัได้มีการเปรียบเทียบผูฟั้งกับคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับเร่ืองความรู้
ความสามารถท่ีมีมากกวา่ โดยในตอนทา้ยผูพู้ดไดก้ล่าวดูถูกผูฟั้งดว้ยการกล่าวยนืยนัท่ีมีความหมายในแง่ลบตามแนวคิด
สูตรความไม่สุภาพของคลัเปเปอร์ (Culpeper, 2011) วา่ผูฟั้งไม่มีคุณสมบติัในการด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี ดงันั้น
กลวิธีความไม่สุภาพท่ีปรากฏในตวัอยา่งน้ีจึงไดแ้ก่ การต าหนิ การย  ้าขอ้ผิดพลาด การเปรียบเทียบผูฟั้งกบับุคคลท่ีสาม 
และการดูถูก  
  1.2  กลยุทธ์ความไม่สุภาพที่คุกคามหน้าเชิงลบ คือ การท าให้ผูฟั้งรู้สึกไม่ไดรั้บอิสระในการกระท า   
ต่าง ๆ ถูกยดัเหยียดหรือเพ่ิมภาระให้ท าในส่ิงท่ีไม่ตอ้งการท าโดยถือเป็นการคุกคามหน้าผูฟั้งโดยตรง โดยกลวิธีความ 
ไม่สุภาพท่ีใชใ้นกลยทุธ์ความไม่สุภาพแบบตรงประเด็นซ่ึงคุกคามหนา้เชิงลบผูฟั้ง ไดแ้ก่ 1) การสัง่ใหผู้ฟั้งกระท าหรือ
หยุดกระท าบางอย่าง คือ การออกค าสั่งเพ่ือบงัคบัให้ผูฟั้งกระท าหรือหยดุกระท าบางส่ิงบางอยา่ง 2) การปฏิเสธความ
ตอ้งการ คือ การกล่าวปฏิเสธความตอ้งการของผูฟั้งท่ีตอ้งการจะกระท าในส่ิงท่ีตนตอ้งการ 3) การทา้ทาย คือ การกล่าว
ทา้ทายหรือขอเดิมพนัในลกัษณะของการผกูมดัผูฟั้ง ยกตวัอยา่งเช่น 
   (2)  สมาชิกพรรครัฐบาล : “...ถา้ท่านมีหลกัฐานไปหามาไดว้า่ผมไปเอ้ือประโยชน์ใด ๆ ใหก้บับริษทั
น้ี ให้กบับุคคลท่ี จดทะเบียนเป็นกรรมการของบริษทัน้ี อยา่วา่แต่ผมจะลาออกจากต าแหน่งรัฐมนตรี ผมจะลาออกจาก 
ส.ส.ผมจะเลิกเล่นการเมืองชัว่ชีวิต แต่ถา้ท่านหาไม่ได ้รับเดิมพนัผมไหมครับ มาพูดกนัให้ชดัสิครับท่านประธานว่า
อะไรมนัเป็นอะไร...” “…ช้ีมาชดั ๆ สิครับ จะไดสู้ก้นั...” 
                (รายงานการประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร ชุดท่ี 24 ปีท่ี 3 คร้ังท่ี 27 หนา้ 580) 
   จากตวัอยา่งสมาชิกพรรครัฐบาลไดใ้ชก้ลยทุธ์ความไม่สุภาพแบบตรงประเดน็ในการคุกคามหนา้เชิง
ลบผูฟั้ง โดยไดใ้ชค้  าถามและสมมติฐานท่ีไม่น่าพึงพอใจร่วมกบัขอ้ความบงัคบัตามแนวคิดสูตรความไม่สุภาพของ   
คลัเปเปอร์(Culpeper, 2011) ในถอ้ยค าท่ีกล่าวว่า “ แต่ถา้ท่านหาไม่ได ้รับเดิมพนัผมไหมครับ มาพูดกนัให้ชดัสิครับ ”   
ซ่ึงจากขอ้ความดงักล่าวถือเป็นการยดัเหยียดภาระหรือสั่งใหผู้ฟั้งกระท าตาม  อีกทั้งยงัเป็นการกล่าวผูกพนัซ่ึงเป็นวจัน 
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กรรมหน่ึงท่ีผูพ้ดูผูกมดัตนเองและผูฟั้งไวก้บัการกระท าในอนาคต เช่น  การสญัญา  การข่มขู่ แต่จากการพิจารณาปริบท
และสถานการณ์ดงักล่าวแลว้พบว่าเป็นการกล่าวทา้ทายผูฟั้ง ฉะนั้นผูฟั้งจึงรู้สึกเหมือนกบัว่าตนนั้นถูกยดัเหยียดให้
กระท าในส่ิงท่ีไม่ตอ้งการ และอาจรู้สึกวา่ตนนั้นไม่ไดรั้บอิสระถา้หากไปรับค าทา้ตามท่ีผูพ้ดูไดส้ญัญาไวน้ัน่เอง ดงันั้น
กลวิธีความไม่สุภาพท่ีปรากฏในตวัอย่างน้ีจึงไดแ้ก่ การสั่งให้ผูฟั้งกระท าหรือหยดุกระท าบางส่ิงบางอยา่ง และการทา้
ทายผูฟั้ง 
  1.3  กลยุทธ์ความไม่สุภาพทีคุ่กคามหน้าเชิงบวกและหน้าเชิงลบ คือ การท่ีผูพ้ดูคุกคามหนา้ผูฟั้งโดยการ
ท าให้ผูฟั้งรู้สึกไม่เป็นท่ียอมรับในสังคม ในขณะเดียวกนัก็เป็นการท าให้ผูฟั้งรู้สึกไม่ไดรั้บอิสระในการกระท าต่าง ๆ 
และเป็นการคุกคามหน้าผูฟั้งโดยตรง โดยกลวิธีความไม่สุภาพท่ีใช้ในกลยุทธ์ประเภทน้ี คือ กลวิธีความไม่สุภาพท่ี
ปรากฏร่วมกนัระหวา่งกลวธีิความไม่สุภาพท่ีคุกคามหนา้เชิงบวกและหนา้เชิงลบผูฟั้ง ดงัตวัอยา่ง 
   (3)  สมาชิกพรรคฝ่ายคา้น : “…เอาประชานิยมมาบงัหนา้นะคะหากินทุกโอกาสเลยกบัคนยากจน ทุก
ค าก็อา้งว่าเพ่ือประชาชน แต่พูดแลว้มนัตรงกนัขา้มหมดเลย ดิฉันไม่เขา้ใจเลยว่าหัวใจของท่านนายกรัฐมนตรีท าดว้ย
อะไร ท าไมมนัใจด าขนาดน้ี ท าไมถึงไดต้อ้งท ากบัเขาเพราะฉะนั้นก็อยากจะบอกกบัท่านนายกรัฐมนตรีนะคะ ห้ามบอก
นะคะวา่หนูไม่รู้...” “…เพราะฉะนั้นนโยบายและพฤติกรรมท่ีผา่นมาของท่านนายกรัฐมนตรีไดป้ล่อยปละละเลยใหมี้การ
ทุจริตแลว้ก็ปิดบงัการทุจริตดว้ย ปล่อยให้พวกพอ้งแสวงหาผลประโยชน์เพ่ือความร ่ ารวยของพวกพอ้งของท่านเอง แต่
ประโยชน์  ไม่เคยตกถึงพ่ีนอ้งประชาชน ดิฉนัจึงไม่ไวว้างใจท่านนายกรัฐมนตรียิง่ลกัษณ์ใหอ้ยูต่่อไป …” 
       (รายงานการประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร ชุดท่ี 24 ปีท่ี 3 คร้ังท่ี 27 หนา้ 365-366) 
   จากตวัอยา่งผูพ้ดูมีเจตนาในการคุกคามหนา้เชิงบวกและหนา้เชิงลบผูฟั้งอยา่งชดัเจน กล่าวคือ ผูพู้ด
ไดคุ้กคามหนา้เชิงบวกผูฟั้งดว้ยการกล่าวต าหนิพฤติกรรมของผูฟั้งท่ีมกัเอาความเดือดร้อนของประชาชนมาอา้ง แสดง
ให้เห็นถึงพฤติกรรมท่ีพูดอยา่งหน่ึงแต่กลบัท าอีกอยา่งหน่ึง จากนั้นไดใ้ชค้  าถามท่ีไม่น่าพึงพอใจตามแนวคิดสูตรความ
ไม่สุภาพของคลัเปเปอร์ (Culpeper, 2011) โดยไดใ้ชถ้อ้ยค าท่ีมีความหมายในแง่ลบเพ่ือกล่าวถึงคุณลกัษณะของผูฟั้งใน
ค าว่า “ใจด า” หมายถึง เห็นแก่ตวั ไม่เอ้ือเฟ้ือใคร ขาดกรุณา (ราชบณัฑิตยสถาน , 2556 : 341 ) จากนั้นผูพู้ดไดคุ้กคาม
หนา้เชิงลบผูฟั้งโดยการใชว้จันกรรมการสั่งเพ่ือสั่งให้ผูฟั้งห้ามปฏิเสธวา่ตนเองนั้นไม่ทราบขอ้เท็จจริงในเร่ืองดงักล่าว 
ทั้ งน้ีผูพู้ดได้กล่าวถอ้ยค าว่า “ ห้ามบอกนะคะว่าหนูไม่รู้ ” ซ่ึงแสดงให้เห็นว่านอกเหนือไปจากการสั่งแลว้ผูพู้ดยงั
ตอ้งการคุกคามหนา้เชิงบวกผูฟั้งดว้ยการต าหนิผูฟั้งในเร่ืองของความรู้ความสามารถในการตอบค าถาม เน่ืองจากหลาย ๆ 
คร้ังท่ีมีการใหส้ัมภาษณ์ถึงนโยบายหรือสภาพปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน ผูฟั้งมกัถูกลอ้เลียนโดยใชถ้อ้ยค าขา้งตน้ท่ีกล่าวมา
นัน่เอง จากนั้นในตอนทา้ยผูพู้ดยงัไดก้ล่าวต าหนิและย  ้าถึงขอ้ผิดพลาดของผูฟั้ง พร้อมทั้งกล่าวโทษผูฟั้งท่ีเป็นตน้เหตุ
ของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน่ ส่งผลใหป้ระชาชนไดรั้บความเดือดร้อน จากนั้นไดคุ้กคามหนา้เชิงลบผูฟั้งอีกคร้ังโดย
การกล่าวปฏิเสธความตอ้งการของผูฟั้งดังถอ้ยค าท่ีกล่าวว่า “ดิฉันจึงไม่ไวว้างใจท่านนายกรัฐมนตรียิ่งลกัษณ์ให้อยู่
ต่อไป” ดงันั้นกลวธีิความไม่สุภาพท่ีปรากฏในตวัอยา่งน้ีจึงไดแ้ก่ การต าหนิผูฟั้ง การกล่าวโทษผูฟั้ง การย  ้าขอ้ผิดพลาด
ผูฟั้ง การสัง่ใหผู้ฟั้งกระท าหรือหยดุการกระท าบางอยา่ง และการปฏิเสธความตอ้งการผูฟั้ง 
 2. กลยุทธ์ความไม่สุภาพแบบไม่ตรงประเด็น คือ การคุกคามหน้าผูฟั้งโดยออ้ม โดยผูพู้ดมกัใชค้วามไม่
สุภาพในลกัษณะท่ีไม่ไดส่ื้อความหมายตามถอ้ยค าหรือรูปภาษาท่ีปรากฏโดยตรง แต่ผูพู้ดมกัมีการตกแต่งถอ้ยค าท่ีไม่
สุภาพใหผู้ฟั้งจ าเป็นตอ้งตีความหมายจากถอ้ยค าท่ีกล่าวออกไปหรือรูปภาษาท่ีปรากฏ 
  2.1  กลยุทธ์ความไม่สุภาพที่คุกคามหน้าเชิงบวก คือ การท าให้ผูฟั้งรู้สึกไม่เป็นท่ียอมรับและไม่ไดรั้บ               
การช่ืนชมจากคนในสังคมโดยการคุกคามหน้าผูฟั้งโดยออ้ม ทั้งน้ีผูฟั้งจ าเป็นตอ้งตีความหมายโดยนัยของถอ้ยค าโดย
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ออ้มนั้น ๆ ตามปริบทและสถานการณ์ โดยกลวิธีความไม่สุภาพท่ีใชใ้นกลยทุธ์ความไม่สุภาพแบบไม่ตรงประเด็น ซ่ึง
คุกคามหนา้เชิงบวกผูฟั้ง ไดแ้ก่ 1) การประชดประชนั คือ การกล่าวถอ้ยค าท่ีเกินควร มีความหมายในเชิงกระแทกแดกดนั 
2) การกล่าวอา้งถึงบุคคลท่ีสาม คือ การอา้งถึงบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัผูฟั้ง ท าให้ผูฟั้งรู้สึกไม่เป็นท่ียอมรับ  3) การ
อุปลกัษณ์ คือ   การใชภ้าษาเพื่อเปรียบเทียบผูฟั้งกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึง ยกตวัอยา่งเช่น 
   (4) สมาชิกพรรคฝ่ายคา้น : “...ประเทศไทยวนัน้ีถา้ท่านประธานไม่ปฏิเสธความเป็นจริง ท่านจะ
ทราบไดท้นัทีประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรีอยา่งนอ้ย 3 คนครับ คนท่ี 1  อยูต่น้น ้ าคอยกดปุ่มสั่งการอยูเ่มืองนอก คนท่ี 2 
อยูก่ลางน ้ า ตรงน้ีอยา่งไรครับท่ีเขาถึงบอกวา่ท าไมถึงชอบตีกรรเชียงหนีความรับผิดชอบ คนท่ี 3 อยูป่ลายน ้ า คอยอา้ปาก
รับน ้ า อ่ิมหมีพีมนัจนอว้นเอาอว้นเอา ขณะท่ีคนไทยทั้งประเทศผอมลง…”  
                (รายงานการประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร ชุดท่ี 24 ปีท่ี 3 คร้ังท่ี 27 หนา้ 646) 
   จากตวัอยา่งแสดงให้เห็นวา่ผูพู้ดไดมี้การตกแต่งถอ้ยค าให้ผูฟั้งตอ้งตีความหมายโดยนัย กล่าวคือ                    
ผูพ้ดูไดมี้การกล่าวอา้งถึงบุคคล 3 คน ซ่ึงท าหนา้ท่ีเสมือนนายกรัฐมนตรี แต่ไม่ไดมี้การระบุอยา่งชดัเจนวา่คือผูใ้ดอีกทั้ง
ยงัไดใ้ชอุ้ปลกัษณ์เชิงเปรียบเทียบเก่ียวกบัแหล่งน ้ าเพ่ือกล่าวอา้งถึงต าแหน่งและหนา้ท่ีของบุคคลทั้งสาม ทั้งน้ีจากการ
ตีความหมายของถอ้ยค าร่วมกบัปริบทและสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนพบวา่นายกรัฐมนตรีคนท่ี 1 ซ่ึงอยูต่น้น ้ า  ท าหนา้ท่ีคอย
สั่งการอยูเ่มืองนอกนั้น อาจเป็นพี่ชายของนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบนั ในขณะท่ีนายกรัฐมนตรีคนท่ี 2 ซ่ึงอยูก่ลางน ้ า ท า
หนา้ท่ีด าเนินการตามค าสั่งจากนายกรัฐมนตรีตน้น ้ าและพยายามท่ีจะหลบหนีความรับผิดชอบ หนีสภา ตลอดไปจนถึง
กระบวนการการตรวจสอบต่าง ๆ ทั้ งน้ีค  ากิ ริยา “กดปุ่ม” เป็นการใช้อุปลักษณ์เพื่ออธิบายถึงสถานภาพของ
นายกรัฐมนตรีคนท่ี 2 ซ่ึงมีลกัษณะเปรียบเสมือนหุ่นยนต ์ตอ้งมีคนคอยกดปุ่มสัง่การ ส่วนค าวา่ “ตีกรรเชียง” ใชอ้ธิบาย
ถึงการกระท าของนายกรัฐมนตรีคนท่ี 2 คือ ลกัษณะการเคล่ือนไปในน ้ า (นววรรณ, 2555 : 181) โดยสามารถตีความไดว้า่
เป็นการเดินตามน ้ าหรือตามแผนการท่ีได้มีการตกลงหรือวางแผนร่วมกันไวจ้ากนายกรัฐมนตรีต้นน ้ า ไปสู่
นายกรัฐมนตรีกลางน ้ า จนกระทัง่ถึงนายกรัฐมนตรีปลายน ้ า  ส่วนนายกรัฐมนตรีคนท่ีสามซ่ึงอยูป่ลายน ้ า มีหน้าท่ีรับ
ผลประโยชน์อีกรอบจากการด าเนินงานของนายกรัฐมนตรีกลางน ้ า ซ่ึงในหลาย ๆ นโยบายของรัฐบาลนายกรัฐมนตรี
ปลายน ้ าอาจเป็นผูท่ี้มีบทบาทและเป็นผูท่ี้อยูเ่บ้ืองหลงัการไดม้าซ่ึงผลประโยชน์โดยมิชอบ นอกจากน้ียงัมีการใชอุ้ป
ลกัษณ์เก่ียวกบัอวยัวะของร่างกาย ซ่ึงในท่ีน้ีก็คือ ปาก ในการกล่าวเปรียบเทียบการไดม้าซ่ึงผลประโยชน์  โดยมิชอบของ
นายกรัฐมนตรีคนท่ี 3  ในค าวา่ “อา้ปากรับน ้ า” และผลจากการอา้ปากรับน ้ าหรือผลประโยชน์โดยมิชอบจนอ่ิมและอว้น
นั้นถือเป็นการกล่าวเสียดสีและประชดประชันผูท่ี้ถูกกล่าวถึง รวมไปถึงตวันายกรัฐมนตรีในฐานะผูฟั้งและผูท่ี้ถูก
อภิปราย กล่าวคือ ลกัษณะการรับเอาผลประโยชน์โดยมิชอบจนอ่ิมและอว้นนั้นแสดงให้ถึงคุณลกัษณะภายนอกของ
บุคคลท่ีมีความใกลชิ้ดกบันายกรัฐมนตรีอย่างชดัเจน ซ่ึงบุคคลดงักล่าวอาจมีศกัด์ิเป็นถึงพี่สาวนายกรัฐมนตรีนั่นเอง 
ดงันั้นกลวิธีความไม่สุภาพท่ีปรากฏในตวัอยา่งน้ีจึงไดแ้ก่ การประชดประชนั การกล่าวอา้งถึงบุคคลท่ีสาม และการอุป
ลกัษณ์ 
  2.2  กลยุทธ์ความไม่สุภาพทีคุ่กคามหน้าเชิงลบ คือ การท าให้ผูฟั้งรู้สึกไม่ไดรั้บอิสระในการกระท าต่าง ๆ 
โดยเป็นการยดัเหยียดหรือเพ่ิมภาระให้ผูฟั้งท าในส่ิงท่ีไม่ตอ้งการท าผ่านการคุกคามหน้าผูฟั้งโดยออ้ม โดยผูฟั้งตอ้ง
ตีความหมายโดยนยัของถอ้ยค าตามปริบทและสถานการณ์ ทั้งน้ีกลวธีิความไม่สุภาพท่ีใชใ้นกลยทุธ์ความไม่สุภาพแบบ      
ไม่ตรงประเด็นซ่ึงคุกคามหนา้เชิงลบผูฟั้ง ไดแ้ก่ 1) การแนะความให้ผูฟั้งทราบวา่ตนเองมีขอ้ผิดพลาด คือ การแนะน า
ผูฟั้งโดยไม่มีการสัง่ใหก้ระท าตามโดยตรง 2) การกล่าวอา้งถึงส่ิงอ่ืน คือ การอา้งถึงส่ิงอ่ืน ๆ ท าใหผู้ฟั้งรู้สึกไม่เป็นอิสระ 
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เช่น บทกลอนหรือคติธรรมเชิงบอกกล่าวแนะน า และเหตุการณ์ทางการเมือง 3) การเสนอทางเลือก คือ การให้ตวัเลือก
กบัผูฟั้งเพ่ือใหผู้ฟั้งตดัสินใจวา่จะท าตามค าแนะน าหรือไม่ ยกตวัอยา่งเช่น 
   (5) สมาชิกพรรครัฐบาล : “…แต่ท่านใชค้  าวา่ตระกูลท่านนายกรัฐมนตรีอยา่งน้ี มนัเป็นเร่ืองท่ีไม่ถูก 
มนัเป็นการเสียดสีตามขอ้บงัคบั ขอ้ 43 อยากใหท่้านประธานช่วยดูเพราะถา้มากกวา่น้ีก็จะเกิดการประทว้งกนั ดงันั้นผม
ขอประทานโทษท่านผูน้ าฝ่ายคา้นในสภาผูแ้ทนราษฎรนะครับ ท่ีตอ้งท้วงติงตรงน้ีประท้วงตามขอ้ 43 ถ้าท่านจะ
หลีกเล่ียงการเสียดสีอยา่งน้ี ผมวา่การอภิปรายจะราบร่ืน กราบขอบพระคุณครับ…” 
                  (รายงานการประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร ชุดท่ี 24 ปีท่ี 3 คร้ังท่ี 27 หนา้ 38) 
   จากตวัอยา่งแสดงให้เห็นวา่ผูพู้ดไดมี้การต่อรองกบัผูฟั้งอยา่งอะลุ่มอล่วย กล่าวคือ แมว้า่ผูพู้ดจะใช้
สิทธิในการประทว้งแต่ก็ไม่ไดมี้การบงัคบัใหผู้ฟั้งถอนค าพดู หากแต่ไดมี้การกล่าวแนะน าถึงขอ้ผิดพลาดเก่ียวกบัการใช้
ถอ้ยค าท่ีไม่เหมาะสม ซ่ึงเป็นการเสียดสีผูฟั้งอาจก่อใหเ้กิดการประทว้งมากยิง่ข้ึน โดยในตอนทา้ยผูพ้ดูไดใ้ชส้มมติฐาน 
ท่ีไม่น่าพึงพอใจตามแนวคิดสูตรความไม่สุภาพของคัลเปเปอร์ (Culpeper, 2011) ดังถ้อยค าท่ีกล่าวว่า “ถ้าท่านจะ
หลีกเล่ียงการเสียดสีอยา่งน้ี ผมวา่การอภิปรายจะราบร่ืน” ทั้งน้ีจากขอ้ความดงักล่าวเป็นการสั่งโดยออ้มโดยไม่ไดมี้การ
บงัคบัหรือการออกค าสัง่แตอ่ยา่งใด นอกจากน้ีผูพ้ดูยงัมีการเสนอทางเลือกใหก้บัผูฟั้ง โดยใชค้  าวา่ “หลีกเล่ียง”  แทนการ
สั่งห้ามโดยตรง เน่ืองจากการหลีกเล่ียงนั้นผูฟั้งสามารถเลือกไดว้่าจะท าหรือไม่ท าก็ได้นั่นเอง ดงันั้นกลวิธีความไม่
สุภาพท่ีปรากฏในตวัอยา่งน้ีจึงไดแ้ก่ การแนะความใหผู้ฟั้งทราบวา่ตนเองมีขอ้ผิดพลาด คือ การเสนอทางเลือก 
  2.3  กลยุทธ์ความไม่สุภาพที่คุกคามหน้าเชิงบวกและหน้าเชิงลบ คือการท่ีผูพู้ดคุกคามหนา้ผูฟั้งโดยการ
ท าให้ผูฟั้งรู้สึกไม่เป็นท่ียอมรับในสังคม ในขณะเดียวกนัก็เป็นการท าให้ผูฟั้งรู้สึกไม่ไดรั้บอิสระในการกระท าต่าง ๆ  
โดยผูพู้ดตอ้งมีการตกแต่งถอ้ยค าเพ่ือให้ผูฟั้งตีความหมายท่ีมีนยัแฝง ซ่ึงผูพู้ดสามารถกล่าวถอ้ยค าแบบไม่ตรงประเด็น
เพื่อประชดประชนัหรือแนะน าไม่ใหผู้ฟั้งกระท าการใด ๆ ในถอ้ยค าเดียวกนัได ้โดยกลวธีิความไม่สุภาพท่ีใชใ้นกลยทุธ์
ความไม่สุภาพแบบไม่ตรงประเด็น คือ กลวิธีความไม่สุภาพท่ีปรากฏร่วมกนัระหวา่งกลวิธีความไม่สุภาพท่ีคุกคามหนา้
เชิงบวกและหนา้เชิงลบผูฟั้ง ดงัตวัอยา่ง 
   (6) สมาชิกพรรคฝ่ายคา้น : “…กระจกเงาเรามีไวส่้องหนา้ ให้รู้ว่าดีเด่นเป็นไฉน ปูอยากรู้วา่ปูเป็น
เช่นไร จงนอ้มใจฟังเสียงประชาชน จงแนบใจฟังเสียงราชด าเนิน…” 
                 (รายงานการประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร ชุดท่ี 24 ปีท่ี 3 คร้ังท่ี 27 หนา้ 225) 
   จากตวัอย่างผูพู้ดไดก้ล่าวถึงบทกลอนซ่ึงมีการใชอุ้ปลกัษณ์เชิงเปรียบเทียบเพ่ือแนะความให้ผูฟั้ง
ทราบถึงขอ้บกพร่องของตนเอง โดยสามารถถอดความไดว้่า ผูพู้ดตอ้งการเปรียบเทียบกระจกท่ีใชส่้องหน้ากบัความ
คิดเห็นของประชาชนท่ีถนนราชด าเนินซ่ึงเปรียบเสมือนส่ิงท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงรูปลกัษณ์ภายนอกของผูฟั้งวา่มีลกัษณะ
อยา่งไร ทั้งน้ีจากปริบทและสถานการณ์ทางการเมืองในขณะนั้นสามารถตีความไดว้า่ผูพู้ดตอ้งการท่ีจะประชดประชนั
ผูฟั้ง เน่ืองจากการกล่าวอา้งถึงเหตุการณ์การชุมนุมประทว้งท่ีถนนราชด าเนินเป็นการประทว้งของกลุ่มบุคคลท่ีออกมา
เรียกร้องเพ่ือขบัไล่รัฐบาลนางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร ดงันั้นจึงเป็นการคุกคามหน้าเชิงบวกท าให้ผูฟั้งรู้สึกไม่เป็นท่ี
ยอมรับขณะเดียวกนัก็เป็นการคุกคามหน้าเชิงลบซ่ึงท าให้ผูฟั้งอาจรู้สึกวา่ตนนั้นไม่ไดรั้บอิสระในการด ารงต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลรักษาการณ์อีกต่อไป โดยกลวธีิความไม่สุภาพท่ีปรากฏในตวัอยา่งน้ี ไดแ้ก่ การประชดประชนั 
การอุปลกัษณ์ การแนะความใหผู้ฟั้งทราบวา่ตนมีขอ้ผิดพลาด และ การกล่าวอา้งถึงส่ิงอ่ืน 
   ส าหรับการศึกษากลยทุธ์ความไม่สุภาพและกลวธีิวธีิความไม่สุภาพในเชิงสถิติพบวา่ พรรคฝ่ายคา้น
มีการใชก้ลยทุธ์ความไม่สุภาพแบบตรงประเด็นมากกวา่พรรครัฐบาล ในขณะท่ีพรรครัฐบาลมีการใชก้ลยุทธ์ความไม่
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สุภาพแบบไม่ตรงประเด็นมากกว่าพรรคฝ่ายคา้น ส่วนการใช้กลยุทธ์ความไม่สุภาพแบบตรงประเด็นท่ีจ าแนกตาม
ลกัษณะการคุกคามหน้าผูฟั้งพบว่า พรรคฝ่ายคา้นและพรรครัฐบาลมีการใชก้ลยุทธ์ความไม่สภาพแบบตรงประเด็นท่ี
คุกคามหนา้เชิงบวกและหนา้เชิงลบมากท่ีสุด ในขณะท่ีการใชก้ลยทุธ์ความไม่สภาพแบบไม่ตรงประเด็นมีการคุกคาม
หนา้เชิงบวกมากท่ีสุดในทั้งสองฝ่าย ดงัรายละเอียดในตาราง 1 และ 2 
 
ตารางที ่1 ประเภทความไม่สุภาพของพรรคฝ่ายคา้นและพรรครัฐบาล 

 
พรรค 

ประเภทความไม่สุภาพ 

กลยุทธ์ความไม่สุภาพแบบตรงประเดน็ กลยุทธ์ความไม่สุภาพแบบไม่ตรงประเดน็ 

จ านวนคร้ัง รวม % จ านวนคร้ัง รวม % 

ฝ่ายค้าน 78 109 71.5 31 109 28.4 
รัฐบาล 28 45 62.2 17 45 37.7 

 
ตารางที ่2 ลกัษณะการคุกคามหนา้ท่ีจ าแนกตามประเภทความสุภาพของพรรคฝ่ายคา้นและพรรครัฐบาล 

                  ลกัษณะการคุกคามหน้า 
 
 
 

พรรค 

กลยุทธ์ความไม่สุภาพแบบตรงประเดน็ กลยุทธ์ความไม่สุภาพแบบไม่ตรงประเดน็ 
คุกคามหน้าเชิง

บวก 
คุกคามหน้าเชิง

ลบ 
คุกคามหน้าเชิงบวก
และหน้าเชิงลบ 

คุกคามหน้า
บวก 

คุกคามหน้าเชิง
ลบ 

คุกคามหน้าเชิงบวก
และหน้าเชิงลบ 

จ านวน
คร้ัง 

% จ านวน
คร้ัง 

% จ านวน
คร้ัง 

% จ านวน
คร้ัง 

% จ านวน
คร้ัง 

% จ านวน
คร้ัง 

% 

ฝ่ายค้าน 33 30.
2 

7 6.4 38 34.8 21 19.
2 

1 0.9 9 8.2 

รวมตวัอย่างทั้งส้ิน 109 ตวัอย่าง 
รัฐบาล 7 15.

5 
7 15.5 14 31.5 7 15.

5 
6 13.3 4 8.8 

รวมตวัอย่างทั้งส้ิน 45 ตวัอย่าง 
 จากตารางท่ี 1 และ 2 แสดงให้เห็นถึงลกัษณะการใช้ความไม่สุภาพของทั้ งสองฝ่ายซ่ึงสอดคลอ้งกับ
บทบาทหน้าท่ีในการอภิปรายไม่ไวว้างใจ กล่าวคือ พรรคฝ่ายคา้นซ่ึงมีหน้าท่ีในการอภิปรายเพื่อตรวจสอบการ
ท างานของพรรครัฐบาล มีลกัษณะการใชค้วามไม่สุภาพท่ีส่ือผา่นกลวิธีทางภาษาตรงประเด็นมากกวา่พรรครัฐบาล 
โดยผูพู้ดมกักล่าวถอ้ยค าท่ีท าให้ผูฟั้งรู้สึกไม่เป็นท่ียอมรับ ท าให้ไม่ไดรั้บความน่าเช่ือถือ ขณะเดียวกนัก็เป็นการ     
ท าให้ผูฟั้งรู้สึกไม่เป็นอิสระและถูกบังคบัให้กระท าในส่ิงท่ีไม่ตอ้งการ ในขณะท่ีพรรครัฐบาลซ่ึงเป็นฝ่ายท่ีถูก
กล่าวหามีลกัษณะการใชค้วามไม่สุภาพท่ีส่ือผา่นกลวธีิทางภาษาไม่ตรงประเด็นมากกวา่ ทั้งน้ีก็เพ่ือท่ีจะกลบเกล่ือน
ขอ้เท็จจริงในประเด็นท่ีถูกกล่าวหานัน่เอง  
 ในส่วนของการใชก้ลวิธีความไม่สุภาพท่ีจ าแนกตามลกัษณะการคุกคามหนา้ผูฟั้งพบวา่ กลวธีิความไม่สุภาพ
แบบตรงประเด็นท่ีคุกคามหนา้เชิงบวกผูฟั้งซ่ึงพรรคฝ่ายคา้นมีการใชม้ากท่ีสุดคือ การต าหนิ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาการกล่าว
ในลกัษณะน้ีเป็นการเปิดโอกาสให้ฝ่ายคา้นไดแ้สดงภูมิรู้ ซ่ึงสามารถกล่าวไดอี้กอยา่งหน่ึงว่าเป็นการสร้างภาพลกัษณ์
ให้ตนเองดูดี ขณะเดียวกนัก็เป็นการโจมตีภาพลกัษณ์ของฝ่ายตรงกนัขา้มให้ไดรั้บความเสียหาย ล าดบัรองลงมาคือการ
ย  ้าขอ้ผิดพลาดซ่ึงเป็นการเสริมความไม่สุภาพในการต าหนิเพ่ือเน้นย  ้าวา่ขอ้บกพร่องท่ีต าหนินั้นเป็นปัญหาท่ีมีความ
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รุนแรงส่งผลกระทบต่อประชาชน และล าดบัต่อมา คือ การกล่าวโทษ เป็นการอา้งเอาความผิดใหก้บัฝ่ายตรงขา้มซ่ึงเป็น
สาเหตุของปัญหาทั้ งหมด ส่วนกลวิธีความไม่สุภาพแบบตรงประเด็นท่ีคุกคามหน้าเชิงลบผูฟั้งไดแ้ก่ การสั่งให้ผูฟั้ง
กระท าหรือหยดุกระท าบางอยา่ง และการปฏิเสธความตอ้งการ ขณะท่ีพรรครัฐบาลพบวา่มีการใชก้ลวิธีความไม่สุภาพ
แบบตรงประเด็นท่ีคุกคามหนา้เชิงบวกผูฟั้งเช่นเดียวกนักบัพรรคฝ่ายคา้น หากแต่กลวธีิการเปรียบเทียบผูฟั้งกบับุคคลท่ี
สามพบวา่มีการใชม้ากเป็นอนัดบัท่ีสองรองลงมาจากการต าหนิ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากขอ้กล่าวหาของพรรคฝ่ายคา้นท่ีมุ่ง
แต่จะอา้งเอาความผิดให้กบัพรรครัฐบาลโดยไม่ค านึงถึงว่าตนเองนั้นก็เคยอาจจะกระท าความผิดตามขอ้กล่าวหาท่ีได้
กล่าวต่อพรรครัฐบาลเช่นเดียวกนั ดว้ยเหตุน้ีจึงท าใหพ้รรครัฐบาลมกัเอาความผิดพลาดท่ีถูกกล่าวหาไปเปรียบเทียบกบั
พรรคฝ่ายคา้นเพื่อคุกคามหน้าเชิงบวก ท าให้พรรคฝ่ายคา้นไม่ไดรั้บการยอมรับเช่นเดียวกนั นอกจากน้ีกลวิธีความไม่
สุภาพท่ีคุกคามหน้าเชิงลบยงัพบว่าการทา้ทายถูกน ามาใชเ้พื่อท าให้พรรคฝ่ายคา้นไม่ไดรั้บอิสระอีกดว้ย และในส่วน
ของกลวิธีความไม่สุภาพแบบไม่ตรงประเด็นท่ีคุกคามหน้าเชิงบวกผูฟั้งพบวา่ พรรครัฐบาลเน้นใชก้ารประชดประชนั  
การกล่าวอา้งถึงบุคคลท่ีสาม และการอุปลกัษณ์ ส่วนกลวิธีความไม่สุภาพแบบไม่ตรงประเด็นท่ีคุกคามหนา้เชิงลบผูฟั้ง 
คือ การแนะความให้ผูฟั้งทราบว่าตนเองมีขอ้ผิดพลาด และการเสนอทางเลือก ในขณะท่ีพรรคฝ่ายคา้นมีการใชก้ลวิธี
ความไม่สุภาพแบบไม่ตรงประเด็นเช่นเดียวกนักบัพรรครัฐบาล ยกเวน้การกล่าวอา้งถึงส่ิงอ่ืนซ่ึงใชเ้พ่ือคุกคามหนา้เชิง
ลบพรรครัฐบาลนัน่เอง ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 3 และ 4 
 
ตารางที ่3 กลวธีิความไม่สุภาพท่ีจ าแนกตามประเภทความไม่สุภาพและลกัษณะการคุกคามหนา้ของพรรคฝ่ายคา้น 

 
อนั 
ดบั 

พรรคฝ่ายค้าน 
กลวธิีความไม่
สุภาพแบบตรง
ประเดน็ที่คุกคาม
หน้าเชิงบวก 

จ านวน
คร้ัง 

% กลวธีิความไม่สุภาพ
แบบตรงประเดน็ที่
คุกคามหน้าเชิงลบ 

จ านวน
คร้ัง 

% กลวธิีความไม่
สุภาพแบบไม่ตรง
ประเดน็ที่คุกคาม
หน้าเชิงบวก 

จ านวน
คร้ัง 

% กลวธิีความไม่
สุภาพแบบไม่ตรง
ประเดน็ที่คุกคาม

หน้าเชิงลบ 

จ านวน
คร้ัง 

% 

1. การต าหนิ 68 35.6 การสัง่ใหก้ระท า
หรือหยดุกระท า
บางอยา่ง 

38 19.8 ประชดประชนั 23 12 การแนะความ
ผูฟั้งใหท้ราบ
ขอ้ผิดพลาด 

9 16.3 

2. การย  ้า
ขอ้ผิดพลาด 

33 17.2 การปฏิเสธความ
ตอ้งการ 

19 9.9 การกล่าวอา้งถึง
บุคคลท่ีสาม 

11 20 การกล่าวอา้งถึง
ส่ิงอ่ืน 

3 5.5 

3. การกล่าวโทษ 19 9.9    การอุปลกัษณ์ 9 16.3    
4. การดูถูก 13 6.8          
5 การเปรียบเทียบ

กบัผูฟั้งกบั
บุคคลท่ีสาม 

3 1.5          

รวมการใช้กลวธีิความไม่สุภาพแบบตรงประเดน็ทั้งส้ิน 191 
คร้ัง 

รวมการใช้กลวธีิความไม่สุภาพแบบไม่ตรงประเดน็
ทั้งส้ิน 55 คร้ัง 
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ตารางที ่4 กลวธีิความไม่สุภาพท่ีจ าแนกตามประเภทความไม่สุภาพและลกัษณะการคุกคามหนา้ของพรรครัฐบาล 

 
อนัดบั 

พรรครัฐบาล 
กลวธิีความไม่
สุภาพแบบตรง
ประเดน็ที่คุกคาม
หน้าเชิงบวก 

จ านวน
คร้ัง 

% กลวธิีความไม่
สุภาพแบบตรง
ประเดน็ที่คุกคาม

หน้าเชิงลบ 

จ านวน
คร้ัง 

% กลวธิีความไม่
สุภาพแบบไม่ตรง
ประเดน็ที่คุกคาม
หน้าเชิงบวก 

จ านวน
คร้ัง 

% กลวธิีความไม่
สุภาพแบบไม่ตรง
ประเดน็ที่คุกคาม

หน้าเชิงลบ 

จ านวน
คร้ัง 

% 

1. การต าหนิ 20 35 การสัง่ให้
กระท าหรือ
หยดุกระท า
บางอยา่ง 

21 36.8 ประชดประชนั 9 39.1 การแนะความ
ผูฟั้งใหท้ราบ
ขอ้ผิดพลาด 

10 43.3 

2. การเปรียบเทียบ
กบัผูฟั้งกบั
บุคคลท่ีสาม 

5 8.7 การปฏิเสธ 3 5.2 การกล่าวอา้ง
บุคคลท่ีสาม 

2 8.6 การเสนอ
ทางเลือก 

1 4.3 

3. การกล่าวโทษ 3 5.2 การทา้ทาย 4 7 การอุปลกัษณ์ 1 4.3    
4. การย  ่า

ขอ้ผิดพลาด 
2 3.5          

5 การดูถูก 2 3.5          
รวมการใช้กลวธีิความไม่สุภาพแบบตรงประเดน็ 

ทั้งส้ิน 57 คร้ัง 
รวมการใช้กลวธีิความไม่สุภาพแบบไม่ตรงประเดน็

ทั้งส้ิน 23 คร้ัง 
 จากการศึกษากลวิธีความไม่สุภาพแสดงให้เห็นว่าปัจจุบนัการอภิปรายไม่ไวว้างใจเป็นการอภิปรายท่ีเน้น             
การวิพากษ์วิจารณ์เพ่ือโจมตีภาพลกัษณ์และท าลายความน่าเช่ือถือของฝ่ายตรงกนัขา้มมากกว่าเป็นการอภิปรายเพื่อ
หาทางแกไ้ขปัญหาบา้นเมือง ทั้งน้ีเม่ือวิเคราะห์กลวธีิความไม่สุภาพขา้งตน้พบหนา้ท่ีหลกั 3 ประการ คือ  1) เพื่อท าให้
แต่ละฝ่ายไม่ได้รับการยอมรับและเป็นท่ีเกลียดชัง โดยในส่วนน้ีถือเป็นโอกาสส าคัญของผูพู้ดในการท่ีจะสร้าง
ภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบัตนเองในขณะเดียวกนัก็เป็นการโจมตีภาพลกัษณ์ของฝ่ายตรงกนัขา้ม โดยกลวิธีความไม่สุภาพท่ี
ท าหนา้ท่ีดงักล่าวไดแ้ก่ การต าหนิ การย  ้าขอ้ผิดพลาด การกล่าวโทษ การดูถูก และการเปรียบเทียบผูฟั้งกบับุคคลท่ีสาม  
2) เพื่อเป็นแรงผลกัดนัให้พรรครัฐบาลพน้จากการด ารงต าแหน่ง ซ่ึงเป็นผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการกระท าในหนา้ท่ีแรก ทั้งน้ี
เม่ือผูฟั้งไดรั้บแรงกดดนัจากหลกัฐานหรือเอกสารท่ีน ามาประกอบการอภิปราย ผูพู้ดก็จะเป็นฝ่ายไดเ้ปรียบในการท่ีจะ
ท าให้ผูฟั้งพน้จากต าแหน่ง โดยกลวิธีความไม่สุภาพท่ีท าหน้าท่ีดงักล่าวไดแ้ก่ การสั่งให้ผูฟั้งกระท าหรือหยุดกระท า
บางส่ิงบางอยา่ง การปฏิเสธความตอ้ง การแนะความให้ผูฟั้งทราบว่าตนเองมีขอ้ผิดพลาด และการกล่าวอา้งถึงส่ิงอ่ืน     
3) เพ่ือสร้างสีสันและแรงดึงดูดให้มีผูติ้ดตาม กล่าวคือ การประชดประชนั การกล่าวอา้งถึงบุคคลท่ีสาม การอุปลกัษณ์ 
และการกล่าวอา้งถึงส่ิงอ่ืนเป็นกลวิธีความไม่สุภาพท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงการสร้างสีสันในวงการเมือง ท าให้เร่ืองราวท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองของการเมืองซ่ึงดูเป็นเร่ืองท่ีซบัซอ้นและยากแก่การเขา้ใจกลบักลายเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจและสามารถ
เขา้ใจได้ง่ายข้ึน ยิ่งไปกว่านั้นอย่างท่ีทราบกันดีว่าการอภิปรายมีการออกอากาศทางโทรทัศน์ ฉะนั้นการเลือกตวัผู ้
อภิปรายท่ีมีวจันลีลาเฉพาะบุคคลจึงเป็นปัจจยัส าคญัในการอภิปรายเพื่อโจมตีภาพลกัษณ์พรรครัฐบาล ซ่ึงเป็นการสร้าง
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สีสันและท าให้ผูช้มหันมาสนใจและเกิดการติดตามเร่ืองราวทางการเมือง เช่น การใชบ้ทกลอนหรือคติธรรม การแต่ง
เร่ืองเล่าโดยสมมติตวัละครท่ีมีบุคลิกลกัษณะสอดคลอ้งกบัญตัติซ่ึงเป็นเหตุใหไ้ม่ไวว้างใจ เป็นตน้   
 
อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 
 ผลการศึกษาลกัษณะความไม่สุภาพในสัมพนัธสารการอภิปรายทัว่ไปเพ่ือลงมติไม่ไวว้างใจในรัฐสภาไทย
สามารถแบ่งตามกลยทุธ์ท่ีเบาส์ฟิลด์ (Bousfield, 2008) เสนอไว ้2 ประเภท คือ กลยทุธ์ความไม่สุภาพแบบตรงประเด็น
และกลยทุธ์ความไม่สุภาพแบบไม่ตรงประเด็น ทั้งน้ีความไม่สุภาพทั้งสองลกัษณะสามารถคุกคามหนา้เชิงบวก หนา้เชิง
ลบของผูฟั้งร่วมกัน โดยถ้อยค าท่ีส่ือผ่านลักษณะความไม่สุภาพข้างต้นสามารถท าให้ผูฟั้งรู้สึกไม่เป็นท่ียอมรับ 
ขณะเดียวกนัก็ท าให้ผูฟั้งรู้สึกไม่ไดรั้บอิสระสอดคลอ้งกบัการท่ีผูพู้ดสามารถคุกคามหนา้เชิงบวกและหน้าเชิงลบของ
ผูฟั้งไดใ้นคราวเดียวกนั โดยพรรคฝ่ายคา้นมีการใชก้ลยทุธ์ความไม่สุภาพแบบตรงประเด็นมากกว่าพรรครัฐบาล ทั้งน้ี
อาจเน่ืองมาจากเจตนาท่ีตอ้งการท าให้ฝ่ายตรงกนัขา้มไม่เป็นท่ียอมรับและไม่ไดรั้บความน่าเช่ือถือ ยงัผลให้ไม่ไดรั้บ
ความไวว้างใจ ขณะท่ีพรรครัฐบาลมีการใชก้ลยทุธ์ความไม่สุภาพแบบไม่ตรงประเด็นมากกวา่ โดยอาจเน่ืองมาจากการ
ท่ีตอ้งเป็นฝ่ายถูกกล่าวหาและเป็นฝ่ายตั้งรับเพ่ือตอบขอ้อภิปราย จึงท าให้การใช้ภาษาโดยออ้มอาจช่วยกลบเกล่ือน
ขอ้เท็จจริงในประเด็นท่ีถูกกล่าวหาได ้ส่วนกลวธีิความไม่สุภาพพบวา่ทั้งสองฝ่ายมีการใชก้ลวิธีท่ีสอดคลอ้งกบับทบาท
หนา้ท่ีในแต่ละฝ่าย โดยพรรคฝ่ายคา้นซ่ึงท าหนา้ท่ีอภิปรายจะเนน้การต าหนิ การย  ้าขอ้ผิดพลาด และการกล่าวโทษใน
การโจมตีภาพลกัษณ์ของพรรครัฐบาล ในขณะท่ีการสัง่ใหผู้ฟั้งกระท าหยดุกระท าบางอยา่ง การปฏิเสธความตอ้งการถูก
ใชท้ าใหฝ่้ายรัฐบาลรู้สึกไม่เป็นอิสระ ส่วนพรรครัฐบาลซ่ึงเป็นฝ่ายตั้งรับในการตอบค าถามเนน้ใชก้ารเปรียบเทียบผูฟั้ง
กบับุคคลท่ีสามและการทา้ทายเพ่ือท าให้พรรคฝ่ายคา้นไม่ไดรั้บการยอมรับและรู้สึกไม่เป็นอิสระเช่นเดียวกนั และใน
ส่วนของกลวิธีความไม่สุภาพแบบไม่ตรงประเด็นท่ีคุกคามหน้าเชิงบวกผูฟั้งพบว่า พรรครัฐบาลเน้นใชก้ารประชด
ประชนั การกล่าวอา้งถึงบุคคลท่ีสาม และการอุปลกัษณ์ ส่วนกลวธีิความไม่สุภาพแบบไม่ตรงประเด็นท่ีคุกคามหนา้เชิง
ลบผูฟั้ง คือ การแนะความใหผู้ฟั้งทราบวา่ตนเองมีขอ้ผิดพลาด และการเสนอทางเลือก ในขณะท่ีพรรคฝ่ายคา้นมีการใช้
กลวธีิความไม่สุภาพแบบไม่ตรงประเด็นเช่นเดียวกนักบัพรรครัฐบาล ยกเวน้การกล่าวอา้งถึงส่ิงอ่ืนซ่ึงถูกใชเ้พ่ือคุกคาม
หนา้เชิงลบพรรครัฐบาล ทั้งน้ีกลวิธีความไม่สุภาพท่ีกล่าวมาท าหนา้ท่ีในการท าให้ทั้ งสองฝ่ายไม่ไดรั้บการยอมรับอีก
ทั้งยงัเป็นแรงผลกัดนัให้พรรครัฐบาลพน้จากการด ารงต าแหน่ง และท าให้การอภิปรายมีความน่าสนใจจนมีผูติ้ดตาม
นัน่เอง 
 
กติตกิรรมประกาศ 
 ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปัทมา พฒัน์พงษ์ อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นอย่างสูง         
ท่ีกรุณาให้ค  าแนะน าอนัเป็นประโยชน์ต่องานวิจัยน้ี รวมทั้ งรองศาสตราจารย ์ดร. สุจริตลกัษณ์ ดีผดุง และอาจารย ์        
ดร.อิสระ ชูศรี อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมท่ีเสียสละเวลาอันมีค่าให้ข้อช้ีแนะเก่ียวกับแนวคิด ตลอดจน
ขอ้เสนอแนะในงานวจิยัน้ี 
 
เอกสารอ้างองิ 
กลุ่มงานผลิตเอกสาร ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร. ขอ้บงัคบัการประชุมรัฐสภา2551. กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.; 2553. 
นววรรณ พนัธุเมธา. คลงัค า.กรุงเทพฯ: อมรินทร์พร้ินติ้ง แอนพลบัลิชช่ิง; 2555. 
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มนสั โกมลฑา. ความจริงกบัการใชเ้หตผุลในค าอภิปรายระหวา่งฝ่ายคา้นกบัฝ่ายรัฐบาลและการน าเสนอ ข่าวของ 
หนงัสือพิมพ:์ กรณีศึกษาการอภิปรายทัว่ไปเพ่ือลงมติไม่ไวว้างใจ [วทิยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต]  
กรุงเทพฯ: บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์; 2548. 
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