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บทคัดย่อ

“การย้อนค�า (繰り返し表現)” คือ การย้อนค�าพูดหรือข้อความที่เคยเอ่ยขึ้นมาก่อนหน้านั้นซ�้าอีก

ครั้งหนึ่ง วัจนกรรม “การย้อนค�า” มักถูกมองว่าเป็นเพียงสิ่งที่เพิ่มความเยิ่นเย้อให้กับประโยคและ

ควรหลีกเลี่ยงที่จะใช้ แต่ในความเป็นจริงแล้ว “การย้อนค�า” ถือเป็นปัจจัยส�าคัญของการสนทนา

อย่างหน่ึง งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงค์เพือ่ศกึษาวเิคราะห์หน้าท่ีของ “การย้อนค�า” ในบทสนทนาญีปุ่น่ 

รวมถงึเจตนาของผูพ้ดูทีม่ต่ีอคูส่นทนาหรอืค�าพดูของคูส่นทนา นอกจากนี ้ยงัเพือ่วเิคราะห์ถงึเจตนา

ของผูพ้ดูทีม่ต่ีอคูส่นทนาหรือค�าพดูของคูส่นทนาจากการใช้วธิกีารย้อนค�า โดยท�าการวิเคราะห์กลุม่

ตวัอย่างจากบทสนทนาในละครโทรทศัน์ญีปุ่น่และวเิคราะห์บทสนทนาจากปัจจยัต่างๆ เช่น บรบิท, 

ลกัษณะการพดูและสหีน้าท่าทางของผูพ้ดู ฯลฯ ผลการศึกษาพบว่า หน้าทีท่ีโ่ดดเด่นของ “การย้อน

ค�า” ก็คือ “การแสดงความรู้สึกของผู้พูด” ซึ่งความรู้สึกในที่นี้หมายถึง “ความรู้สึกไม่คาดคิด” เมื่อ

ค�าพดูของอกีฝ่ายแตกต่างหรอืขดัแย้งกบัความคิด, ความคาดหวงัหรอืการรบัรูข้องผูย้้อนค�าหรอืขดั

แย้งกับความเป็นจริง ผู้พูดจะย้อนค�าของคู่สนทนากลับไปเพื่อแสดงถึงความรู้สึกดังกล่าว ซึ่ง “การ

แสดงความรู้สึกของพูด” สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ “ทัศนคติด้านบวก”, “ทัศนคติที่

เป็นกลาง” และ “ทัศนคติด้านลบ”
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Abstract

“Repetition” is to repeat words or sentences that have already appeared in a 

context several times both in written language and spoken language. The speech 

act “Repetition” has been claimed that it is the expression which is merely raising 

the redundancy of sentences and it has been negatively regarded as the expression 

that should be avoided. However, an immediate repetition of the conversation 

partner’s utterance is normally be seen and frequently appears in our daily 

conversation. As a result of data gathering from television drama materials, it 

is obvious that one of the functions of “Repetition” is “Emotional Expression” 

which occurs when there is something unexpected and the speaker felt surprised 

towards the partner’s utterance. Therefore, in this research, “Emotional Expression” 

in “Repetition” is described as an “unexpectedness”. Additionally, “Emotional 

Expression” in “Repetition” can be divided into 3 types of attitudes which are 

“Positive Attitude”, “Neutral Attitude” and “Negative Attitude”.

Functions of Repetition as the Speaker’s 

Emotional Expression in Japanese 

Conversation : Based on the Japanese 

Television Drama Scenario
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1.  บทน�า 

 1.1. ท่ีม�และคว�มสำ�คญัของปัญห�

  “การย้อนค�า  (繰り返し表現)” คอื การย้อนค�า

พดูหรือข้อความทีเ่คยเอ่ยขึน้มาก่อนหน้านัน้ซ�า้อกีครัง้หนึง่

ไม่ว่าจะเป็นในภาษาเขียนหรอืภาษาพูดก็ตาม แต่เดิมวจั

นกรรม “การย้อนค�า” มกัถกูมองในด้านลบว่าเป็นเพยีงสิง่

ทีเ่พิม่ความเยิน่เย้อให้กับประโยคและไม่มคีวามสร้างสรรค์ 

ดงันัน้จงึเป็นสิง่ทีค่วรหลกีเลีย่งและไม่ควรใช้บ่อย แต่ควร

ใช้วธิ ี“การย่อความ (省略)” ซ่ึงจะช่วยท�าให้ประโยคหรอื

บทสนทนาดกูระชับและไม่เยิน่เย้อ (牧野成一1980) แต่

ในความเป็นจริงแล้ว การย้อนค�าในบทสนทนาในชีวิต

ประจ�าวนัของมนษุย์เรานัน้เป็นเรือ่งปกติและเป็นค�าพดูที่

ปรากฏออกมาค่อนข้างบ่อยไม่ว่าผู้พูดจะพูดออกมาโดย

รูต้วัหรือไม่รู้ตวักต็าม ตวัอย่างเช่น ตวัอย่างประโยค (1) ดงั

ต่อไปนี้

  (1)  ブルース：今週中に送っていただきた

いんですが・・・ 

  広田先生：今週中ですか。困ったなあ。 　

(堀口1997)

 จากตวัอย่างข้างต้นจะเหน็ได้ว่าการที広่田先生 ย้อน

ค�าพูดของブルースว่า「今週中ですか」น้ัน ไม่ใช่

เป็นการย้อนค�าเพือ่เพิม่ความเยิน่เย้อให้กบัประโยคหรอื

บทสนทนาแต่อย่างใด แต่เพือ่เป็นการแสดงออกให้ฝ่ายตรง

ข้ามเหน็ว่าผูพ้ดูไม่สะดวกหรอืรูส้กึล�าบากใจทีจ่ะท�าในสิง่

ทีブ่ルースขอให้ช่วย โดยผูพ้ดูใช้วธีิการย้อนค�าพดูของ

ฝ่ายตรงข้ามว่า「今週中ですか」(ในกรณนีีผู้พ้ดูใช้เสยีง

โทนเสยีงต�า่) โดยมคีวามหมายแฝงว่า「今週中だった

ら、困る」เพ่ือเป็นการปฏเิสธค�าขอร้องของブルース

ทางอ้อม นอกจากนี ้ หลงัจาก「今週中ですか」แล้วผู้

พดูยงัพดูต่ออกีว่า「困ったなあ」เพือ่เน้นว่าถ้าภายใน

1  จในภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ “การย้อนค�า” มีชื่อเรียกอื่นๆอีกหลากหลายชื่อ ในกรณีภาษาญี่ปุ่นจะมีชื่อเรียก เช่น 「繰り返し表現」、「エコー発

話」 และ「問い返し疑問文」เป็นต้น ส่วนภาษาอังกฤษจะมีชื่อเรียก เช่น “Repetition”, “Echo Utterance” และ “Echo Questions” เป็นต้น ในงานวิจัย
นี้จะใช้ค�าว่า 「繰り返し表現」ส�าหรับภาษาญี่ปุ่นและ “Repetition” ส�าหรับภาษาอังกฤษ
2   ในประโยคตัวอย่างของงานวิจัยน้ีจะมีเส้นใต้ท่ีขีดไว้ใต้ค�าหรือประโยคท่ีเป็นปัจจัยส�าหรับการวิเคราะห์ ซ่ึงเส้นใต้ท่ีใช้ในงานวิจัยน้ีจะมีท้ังหมด 3 รูปแบบ ดังต่อไปน้ี
 1) เส้น “      ” แสดงถึงค�าพูดก่อนหน้าที่อีกฝ่ายเป็นคนพูด  
 2) เส้น “     ” และตัวอักษรตัวหนาแสดงถึงค�าพูดของผู้ย้อนค�าพูดนั้นๆ กล่าวคือ ผู้พูดย้อนค�าพูดจาก “    ” โดยที่ผู้พูดอาจจะย้อนค�าพูดทั้งหมดของอีกฝ่าย
โดยที่ไม่เปลี่ยนค�าพูดแต่อย่างใด หรือ ย้อนค�าพูดแค่บางส่วนของอีกฝ่ายก็ได้
   3) เส้น “      ” แสดงถึงค�าพูดหรือประโยคที่เป็นปัจจัยส�าคัญอื่น ๆ ในการวิเคราะห์บทสนทนา

อาทิตย์นี้คงจะล�าบากจริงๆหรือไม่ได้จริงๆ ดังนั้นจึง

สามารถกล่าวได้ว่า “การย้อนค�า” กเ็ป็นส่ิงทีส่�าคญัในบท

สนทนาในชวีติประจ�าวนัสิง่หนึง่ด้วยเช่นกนั

 นอกจากนี้ ในหนังสือเรียนภาษาญี่ปุ่นทั่วไปมีค�า

อธบิายเพยีงว่า “การย้อนค�า” ใช้เพือ่ “ขอค�าอธบิาย” 

หรอื “ขอการยนืยนั” เท่านัน้ ดงัตวัอย่างประโยค (2) ดงั

ต่อไปนี้

 (2) ワット：すみません。わたしの車にこん

な紙がはってあったんですが、

 この漢字は何と読むんですか。

 大学職員：「ちゅうしゃいはん」です。

 ワット：ちゅうしゃいはん・・・・どういう

意味ですか。(『みんなの日本語 初級II』)

 จากตวัอย่างประโยคข้างต้นชีใ้ห้เหน็ว่าค�าอธบิายของ

การย้อนค�ายงัไม่เพยีงพอมากเท่าทีค่วรและมคีวามเป็นไป

ได้ทีจ่ะท�าให้ชาวไทยและชาวต่างชาตทิีเ่พิง่เริม่เรยีนภาษา

ญีปุ่น่เข้าใจผดิและน�าไปใช้ในสถานการณ์จรงิอย่างไม่ถกู

ต้องก็เป็นได้ ดงันัน้ผูวิ้จยัจงึเห็นว่ามคีวามจ�าเป็นท่ีจะต้อง

ท�าการวิเคราะห์และพิจารณาหน้าที่ของการย้อนค�า

ทัง้หมดข้ึนอีกครัง้ โดยจะเริม่วเิคราะห์ต้ังแต่แนวความคิด

พื้นฐานและความหมายของ “การย้อนค�า” รวมไปถึง

หน้าท่ีต่างๆและลกัษณะเฉพาะของ “การย้อนค�า” อย่าง

ละเอยีด อกีทัง้งานวจัิยนีจ้ะเน้นวเิคราะห์ไปทีบ่ทสนทนา

จรงิทีม่ผีูส้นทนาต้ังแต่ 2 คนขึน้ไป โดยจะท�าการวเิคราะห์

จากบทสนทนาจากละครโทรทัศน์ญีปุ่น่

 1.2. วตัถปุระสงค์ของก�รวจัิย

 1)  เพือ่วเิคราะห์และพจิารณาถงึหน้าท่ีของ “การ

ย้อนค�า” และเจตนาของผูพ้ดูทีม่ต่ีอคูส่นทนาหรอืค�าพดู

ของคู่สนทนาจากการใช้วิธีการ “ย้อนค�า” ในบท

สนทนาญีปุ่่น 



สาธิดา กาญจมาภรณ์กุล |  Sathida Kanjamapornkul 148

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 2.1.  มุมมองท�งด้�นก�รวิเคร�ะห์บทสนทน�  

    (談話分析)

 งานวิจัยส�าคัญที่เก่ียวข้องกับมุมมองทางด้านการ

วิเคราะห์บทสนทนา ได้แก่ 田中(1997), 中田(1992) 

และ 堀口 (1997) ซึ่งงานวิจัยทั้ง 3 งานนี้ต่างใช้ค�าเรียก 

“การย้อนค�า” ว่า「繰り返し表現」

 田中 (1997) และ中田 (1992)ได้วิเคราะห์บท

สนทนาตัวอย่างจากรายการโทรทัศน์ญ่ีปุ่นและพบว่า

หน้าท่ีของ “การย้อนค�า” มคีวามเช่ือมโยงกับการด�าเนนิ

การสนทนาและความสมัพนัธ์ระหว่างผูพู้ดและผู้ฟังเป็น

อย่างมาก ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวได้แก่ การแสดงความสนใจ

ต่อค�าพูดของฝ่ายตรงข้าม, การแสดงความรู้สึกเป็นหนึ่ง

เดียวและความรู้สึกคล้ายกันหรือใกล้ชิดกันต่ออีกฝ่าย, 

ช่วยกระตุน้บทสนทนาให้ด�าเนนิต่อไป และเป็นการแลก

เปลี่ยนความคิดและความรู้สึกกับฝ่ายตรงข้าม เป็นต้น

 堀口(1997) ศกึษาในเรือ่งบทบาทหน้าทีข่องผูฟั้งที่

มีต่อบทสนทนา โดยเน้นศึกษาในเรื่อง “ค�าขานรับเป็น

ช่วง ๆ (あいづち)” และได้จัด “การย้อนค�า” อยู่ใน

ประเภทของ「あいづち」ซึง่แตกต่างจาก田中(1997) 

และ中田(1992) ท่ีแยก “การย้อนค�า” ออกจาก「あい

づち」โดยถือว่าเป็นรูปแบบภาษาที่แตกต่างกัน

 2.2. มุมมองท�งด้�นประโยคคำ�ถ�ม (疑問文)

 งานวิจัยส�าคัญท่ีเก่ียวข้องกับมุมมองทางด้าน

ประโยคค�าถาม ได้แก่ 南 (1985), 梅木 (2011), 

NOH(1995) และ Wilson & Sperber (1992) ซึ่งงาน

วิจัยแต่ละงานจะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไป แต่

ส�าหรับภาษาญ่ีปุ่นแล้วช่ือเรียกท่ีใช้กันท่ัวไปและใช้กัน

อย่างกว้างขวางมากก็คือ「問い返し疑問文」

 南(1985) เรียกประโยคค�าถามท่ีใช้วิธีย้อนค�าพูด

ของอีกฝ่ายกลับไปว่า「問い返し疑問文」 โดยได้

อธิบายถึงหน้าที่ของ 「問い返し疑問文」ว่าเป็นการ

ขอการยืนยันหรือค�าอธิบายจากฝ่ายตรงข้ามโดยการ

ย้อนค�าพดูของฝ่ายตรงข้ามในส่วนทีฟั่งไม่รูเ้รือ่ง ไม่เข้าใจ 

หรือไม่ได้ยินเป็นรูปประโยคค�าถามกลับไป

 梅木(2011) เรียกประโยคค�าถามแบบ「問い返し

疑問文」ว่า「エコー聞き返し」และได้ศึกษาหน้าที่

ของ「エコー聞き返し」จากบทสนทนาจริง โดย

วิเคราะห์จากเสียงสูงต�่าท้ายประโยคของผู้พูด ผลการ

ศึกษาพบว่านอกจากใช้เพื่อแสดงให้อีกฝ่ายรู้ว่าตัวผู้พูด

ฟังที่อีกฝ่ายพูดไม่รู้เร่ืองหรือไม่เข้าใจความหมายของค�า

ที่อีกฝ่ายพูดแล้ว「エコー聞き返し」ยังใช้เพื่อแสดง

ความตกใจ, แสดงความไม่พอใจหรือสงสัย, แสดงความ

สนใจหรืออารมณ์ขบขัน และกระตุ้นให้การสนทนา

ด�าเนินต่อไปอีกด้วย

 NOH (1995) และ Wilson & Sperber (1992) ได้

ให้ข้อสรุปว่า “Echo Questions” หรือ “Echo 

Utterance (エコー発話)” เป็นการแสดงท่าทางการ

แสดงออกและอารมณ์ของผู้พดูท่ีมต่ีอค�าพดูนัน้ๆมากกว่า

การทีแ่สดงให้เหน็ว่าผู้พดูไม่เข้าใจค�าพดูของฝ่ายตรงข้าม

หรือเพื่อที่จะขอการยืนยันจากอีกฝ่าย

 2.3. ปัญห�ที่พบจ�กง�นวิจัยที่เกี่ยวข้อง　

 จากการศึกษางานวิจัยข้างต้น ผู้วิจัยได้พบว่างาน

วิจัยบางงานมีจุดที่เป็นปัญหาส�าคัญอยู่ไม่น้อย ซึ่งจุดที่ผู้

วจิยัคดิว่าเป็นปัญหาหลักในการวเิคราะห์เรือ่ง “การย้อน

ค�า” มีดังต่อไปนี้

 1)  จากทีก่ล่าวไว้ข้างต้นว่า “การย้อนค�า” มชีือ่เรยีก

อยูห่ลากหลายประเภทมาก หากมคี�าช่วย「カ」ซึง่เป็น

ค�าช่วยที่แสดงถึงประโยคค�าถามในภาษาญี่ปุ่นหรือหาก

มีเครื่องหมายปรัศนี「？」ต่อท้ายประโยค รวมไปถึง

การปิดท้ายด้วยเสยีงสูงกจ็ะจดัให้อยูใ่นประเภทเดยีวกบั

ประโยคค�าถามและจะใช้ค�าเรียกว่า「問い返し疑問

文」,「エコー疑問文」,「エコー型聞き返し」

และ “Echo Questions” แต่ในความเป็นจริงแล้วเสียง

สงูท้ายประโยคนัน้สามารถแยกออกมาได้หลายประเภท 

ซึง่บางประเภทกไ็ม่ได้แสดงถงึเจตนาของผูพ้ดูเพือ่จะถาม

ค�าถาม ดังนั้นถึงแม้ว่าผู้พูดจะพูดปิดท้ายประโยคด้วย

เสียงสูงหรือในประโยคจะมีเคร่ืองหมายท่ีแสดงถึง
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ประโยคค�าถาม กไ็ม่ได้หมายความว่าผู้พดูจะมเีจตนาถาม

ค�าถามฝ่ายตรงข้ามเสมอไป กล่าวคือ ไม่ใช่ประโยค

ค�าถามที่แท้จริง เช่น ตัวอย่างบทสนทนา (3)

 (3)（羽生は澄江という女性の弁護士で、古

美門は相手の弁護士である。）

 澄江「先生、裁判も辞さないつもりです。お

力をお貸しください。」

 羽生「わかりました。」

 古美門「わかりました？ 安請け合いをして

ありもしない希望を持たせるのはやめたまえ。

 君 に 打 て る 手 な ど な い 。 」 　 　 　 　                        

　(Legal High 2 第6話)

  จากตัวอย่างบทสนทนาข้างต้น จะเห็นได้ว่า 古

美門 ไม่ได้มีเจตนาที่จะถาม 羽生 ว่า “เข้าใจไหม？(わ

かりましたか？)” แต่มีเจตนาที่ต้องการแสดงถึงท่าที

หรือความรู้สึกต่อต้านกับค�าว่า “わかりました” ที่ 羽

生 พูดออกมา เพราะเหตุนี้การที่จะตัดสินว่าประโยคใด

เป็นประโยคค�าถามน้ันถือเป็นเรื่องท่ียากมาก ผู้วิจัยจึง

เลือกที่จะใช้ค�าว่า “繰り返し表現 (การย้อนค�า)” ซึ่งมี

ความหมายครอบคลมุถึงการย้อนค�าทกุรปูแบบ ไม่ว่าจะ

เป็นแบบประโยคบอกเล่าหรือประโยคค�าถามก็ตาม

 2) การศึกษาเรื่องการย้อนค�าจ�าเป็นที่จะต้อง

วิเคราะห์จากปัจจัยส�าคัญหลากหลายปัจจัย เช่น สีหน้า

ท่าทางและน�้าเสียงของผู้พูด, สถานการณ์และความ

สัมพันธ์ระหว่างผู้พูดกับผู้ฟัง รวมไปถึงบริบทก่อนหน้า

และหลังจากน้ันอีกด้วย แต่ทว่าจากงานวิจัยที่น�ามา

อ้างอิงข้างต้น ผู้วิจัยพบว่ามีงานวิจัยจ�านวนมากท่ีไม่ได้

น�าปัจจัยเหล่านี้ขึ้นมาวิเคราะห์ ซึ่งถือเป็นปัญหาส�าคัญ

ในการวิเคราะห์เรื่องการย้อนค�าอย่างหนึ่ง

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล

 การศึกษาเรื่อง “การย้อนค�า” มีความจ�าเป็นที่จะ

ต้องวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นบทสนทนาท่ีมีบริบทท่ี

ชัดเจน รวมไปถงึสหีน้าท่าทางการแสดงออกหรอืทศันคติ

และน�้าเสียงของผู้พูดด้วย ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มตัวอย่าง

เป็นบทสนทนาในละครโทรทัศน์ญ่ีปุน่หลากหลายเรือ่งที่

มเีนือ้เรือ่งและความสัมพนัธ์ระหว่างตวัละครแตกต่างกนั

ออกไป อนัได้แก่ เรือ่ง『世界一難しい恋』,『民王』,

『ダメな私に恋をしてください』,『花より男子(

第1期และ第2期)』,『半沢直樹』,『Legal High (第

1期และ第2期)』และอนิเมชั่นเรื่อง『クレヨンしん

ちゃん』 เพื่อสะดวกแก่การวิเคราะห์หน้าที่ของการ

ย้อนค�าและน�าผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัยครั้งน้ีไปเป็น

ข้อมลูพืน้ฐานเพ่ือทีจ่ะน�าไปเปรยีบเทยีบกบักลุ่มตวัอย่าง

ที่แตกต่างกันออกไป แต่ทว่าในการเก็บข้อมูลในครั้งนี้ผู้

วิจัยได้เน้นเก็บข้อมูลจากละครโทรทัศน์ญี่ปุ่นเป็นส่วน

ใหญ่ จึงมีอนิเมชั่นเพียงแค่ 1 เรื่องเท่านั้น แต่อย่างไร

ก็ตามทั้งละครและอนิเมชั่นต่างก็เป็นบทสนทนาที่ถูก

ก�าหนดขึน้โดยผู้เขยีนไว้ตัง้แต่ต้นเช่นเดยีวกนั ในงานวจิยั

นี้ผู้วิจัยจึงจัดสื่อทั้ง 2 แบบเป็นชนิดเดียวกัน อีกทั้ง ถึง

แม้ว่าอนิเมชั่นเรื่อง『クレヨンしんちゃん』จะมีตัว

ละครเด็กที่มีนิสัยที่เป็นเอกลักษณ์ก็ตาม แต่นิสัยของตัว

ละครก็ไม่ได้ส่งผลถึงเรื่องการใช้วิธี “การย้อนค�า” และ

นอกจากนีก้ย็งัมบีทสนทนาของตวัละครตวัอืน่ๆอกีหลาก

หลายด้วยเช่นกัน ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู ้วิจัยได้

วิเคราะห์จากปัจจัยส�าคัญต่างๆที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น โดย

เฉพาะบริบทก่อนหน้าและบริบทท่ีตามมาหลังจากนั้น 

เพื่อศึกษาหน้าที่ของ “การย้อนค�า” ว่ามีหน้าที่อย่างไร

บ้างและผู้ย้อนค�ามีเจตนาที่สื่อถึงฝ่ายตรงข้ามอย่างไร

4. ผลการวิจัย

 ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลตัวอย่างบทสนทนาจากบท

ละครโทรทัศน์และอนิเมชั่นญี่ปุ่นทั้งหมด 546 ตัวอย่าง 

ซึ่งผู้วิจัยได้ตรวจสอบความถูกต้องของบทสนทนาจาก

เว็บไซต์บทละครญี่ปุ่น (www.d-addicts.com/) โดย

การน�าบทละครมาเทียบกับบทพูดของตัวละครน้ันๆใน

ระหว่างการดูละครเพื่อตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง 

จากการวิเคราะห์บทสนทนาตัวอย่าง ทั้งหมด 546 
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ตัวอย่าง ผลการวิจัยชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าหน้าที่ของ 

“การย้อนค�า” คือ “การแสดงความรู้สึกของพูด (感情

の表出)” ดังที่แสดงในภาพที่ 1 ซึ่งหากดูเผินๆจาก

ลักษณะภาษาที่ใช ้แล้วอาจดูเหมือนว่าเป็นหน้าท่ี 

“ประวิงเวลา (時間稼ぎ)”, “กระตุน้ถ้อยค�าสนทนาของ

อีกฝ่าย (相手の発話の促進)”, “ค�าขานรับเป็นช่วง ๆ 

(あいづち)” และ “ขอค�าอธิบาย (説明要求)/ขอการ

ยืนยัน (確認要求)” ตามที่งานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้กล่าว

ไว้ (梅木2011, 田中1997, 中田1992, 堀口1997) แต่

ในความเป็นจริงแล้วการย้อนค�าไม่ได้เป็นการแสดง

เจตนาดังกล่าวเพียงอย่างเดียว แต่จุดประสงค์หลักของ

ผู้พูดในการใช้การย้อนค�าน้ันเป็นการสื่อหรือแสดงถึง 

“ความรู้สึกของผู้พูด” อย่างหนึ่งที่มีต่อค�าพูดของฝ่าย

ตรงข้ามควบคู่ไปกับหน้าที่ดังกล่าวด้วย กล่าวคือ ไม่ได้

เป็นหน้าที่ “ประวิงเวลา”, “กระตุ้นถ้อยค�าสนทนาของ

อีกฝ่าย”, “ค�าขานรับเป็นช่วงๆ” และ “ขอค�าอธิบาย/

ขอการยืนยัน” อย่างแท้จริง

 4.1. หน้�ทีแ่สดงคว�มรูส้กึของผูพ้ดู (感情の表出)

 จากผลการส�ารวจในครัง้นีพ้บว่า “การแสดงอารมณ์

ของผู้พูด” โดยใช้การย้อนค�าสามารถแสดงถึงอารมณ์ผู้

พูดอันได้แก่ “ความรู้สึกไม่คาดคิด”, “การเข้าใจและ

ยอมรับ” และ “ความสนใจ” ซึ่งในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้

จ�ากัดความของ “ความรู้สึกไม่คาดคิด” โดยการใช้การ

ย้อนค�าว่า “สิ่งที่คู่สนทนาพูดออกมาเป็นสิ่งที่แตกต่าง

จากความคิดของผู้พดูหรอืผู้พดูไม่เคยคิดเรือ่งดงักล่าวมา

ก่อนจึงท�าให้ผู้พูดเกิด“ความรู้สึกไม่คาดคิด” ต่อค�าพูด

ของคู่สนทนา และท�าให้ผู้พูดย้อนค�าค�าน้ันกลับไปเพ่ือ

แสดงถึงความรู้สึกดังกล่าวที่มีต่อค�าพูดนั้นๆ” ส่วนการ

แสดง “การเข้าใจและยอมรบั” โดยการใช้ค�าย้อนค�า คือ 

“ผู้พูดย้อนค�าพูดของฝ่ายตรงข้ามเพ่ือแสดงความเข้าใจ

และยอมรับต่อค�าพูดดังกล่าว” ซึ่งจะออกมาในรูปแบบ

ภาษาเหมือนเป็นหน้าที่ “ค�าขานรับเป็นช่วงๆ” แต่ทว่า

จะแตกต่างกับ “ค�าขานรับเป็นช่วงๆ” ตรงที่จะแสดงถึง

ความเข้าใจและการยอมรับ ซึ่ง “ค�าขานรับเป็นช่วง ๆ” 

จะไม่มีหน้าที่ดังกล่าว แต่เป็นเพียงค�าตอบรับเพื่อส่ง

สัญญาณให้คู่สนทนาเข้าใจว่าผู้พูดฟังอยู่หรือเป็นการ

กระตุ้นการสนทนาให้อีกฝ่ายสนทนาต่อไปเท่านั้น และ

สดุท้ายการแสดง “ความสนใจ” โดยการใช้ค�าย้อนค�า คือ 

“ผู้พูดมีความสนใจหรือรู้สึกติดใจกับค�าพูดของฝ่ายตรง

ข้าม จึงย้อนค�าพูดดังกล่าวเพื่อกระตุ้นบทสนทนาของ

ฝ่ายตรงข้ามให้พูดต่อไป” โดยการแสดง “ความสนใจ” 

นีจ้ะปรากฏออกมาในรปูแบบภาษาของ “กระตุน้ถ้อยค�า

สนทนาของอีกฝ่าย”

 จากตวัอย่างประโยคทัง้หมดทีผู้่วจิยัเก็บรวบรวมมา

พบว่า การแสดง “ความรูส้กึไม่คาดคดิ” มอีตัราส่วนมาก

ถงึ 99% (540 ตวัอย่าง) ซึง่สามารถกล่าวได้ว่ามแีนวโน้ม

ภ�พที่ 1 หน้�ที่ของก�รย้อนคำ�



151 วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา ฉบับพิเศษ ปีที่ 8 ฉบับที่ 3  |  jsn Journal Special Edition Vol. 8 No. 3  2018

ในการใช้มากที่สุดในทั้งหมด 3 ประเภท ในทางกลับกัน 

ตัวอย่างของการแสดง “ความสนใจ” น้ันมีอัตราส่วน

เพียง 1.1% (6 ตัวอย่าง) จากประโยคตัวอย่างทั้งหมด

เท่านั้น ส�าหรับการแสดง “การเข้าใจและยอมรับ” โดย

การใช้ค�าย้อนค�าไม่มตีวัอย่างปรากฏอยูใ่นผลการส�ารวจ

ในครั้งนี้ แต่ผู้วิจัยพบว่ามีตัวอย่างประโยคปรากฏอยู่ใน

บทสนทนาจริง (自然会話) ซึ่งข้อนี้ผู ้วิจัยจะท�าการ

วิเคราะห์ต่อไปในงานวิจัยครั้งหน้าและได้ก�าหนด

ขอบเขตของการวิจัยในครั้งนี้เฉพาะเรื่อง “ความรู้สึกไม่

คาดคิด” ที่มีอัตราส่วนของการใช้มากที่สุดเท่านั้น

 4.2. “คว�มรูส้กึไม่ค�ดคดิ” จ�กก�รใช้ก�รย้อนคำ�

 ดังที่กล่าวไว้ข้างต้นว่าในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้จ�ากัด

ความของ “ความรูส้กึไม่คาดคดิ” โดยการใช้การย้อนค�า

ว่า “สิ่งที่คู่สนทนาพูดออกมาแตกต่างหรือขัดแย้งกับสิ่ง

ทีผู่พ้ดูคิดหรอืคาดหวังเอาไว้ จงึท�าให้ผูย้้อนค�าเกิด“ความ

รู้สึกไม่คาดคิด” ต่อค�าพูดของคู่สนทนาและท�าให้ผู้พูด

ย้อนค�าค�านั้นกลับไปเพ่ือแสดงถึงความรู้สึกดังกล่าวที่มี

ต่อค�าพูดนั้นๆ” ซึ่งสาเหตุของการก่อให้เกิด “ความรู้สึก

ไม่คาดคิด” สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) 

เมือ่สิง่ทีคู่ส่นทนาพูดแตกต่างหรอืขัดแย้งกับสิง่ทีผู่พู้ดคดิ

หรือขัดแย้งกับเงื่อนไขท่ีมีมาก่อนหน้า (前提), ภูมิหลัง

ของเรื่องราว  (背景) , สามัญส�านึก (一般常識) หรือข้อ

เท็จจริง (事実) และ 2) เม่ือประเด็นของการสนทนา

เปลีย่นไปอย่างกะทนัหนัในระหว่างการสนทนา ซึง่เมือ่ผู้

พูดเกิดความรู้สึกไม่คาดคิดขึ้นมักจะท�าให้บทสนทนา

หยุดชะงักหรือในบางกรณีฝ่ายตรงข้ามอาจเป็นฝ่าย

ด�าเนินบทสนทนาต่อหรือพูดรายละเอียดเพิ่มเติม หาก

สิ่งที่อีกฝ่ายพูดเป็นสิ่งท่ีผู้พูดไม่พึงประสงค์ ผู้พูดมักจะ

ย้อนค�าพูดดังกล่าวกลับพร้อมกับพูดแสดงความรู้สึก

ตดิลบต่อไปและมกัก่อให้เกดิความขัดแย้งข้ึนระหว่างการ

สนทนา

 (4)（鮫島社長は社員の三浦に二人の新入社

員について聞いている。）

　    鮫島「あっ、新人二人はどうだ？ 職場に

順応できてるか？」

 三浦「社長はどっち派っすか？」

 鮫島「どっち派？」

 三浦「堀まひろと柴山美咲どっちがタイプか

な～って。」　     (世界一難しい恋 第2話)

 ตัวอย่างบทสนทนาที่ (4) แสดงถึงความรู้สึกไม่คาด

คิดที่เกิดข้ึนเม่ือประเด็นของการสนทนาเปล่ียนไปอย่าง

กะทนัหนัในระหว่างการสนทนา  三浦ได้เปล่ียนประเด็น

สนทนาอย่างกระทันหันจึงท�าให้鮫島เกิดความรู้สึกไม่

คาดคิดขึ้น เพราะเหตุนี้鮫島จึงย้อนค�าพูดของ 三浦 

กลับไปว่า「どっち派？」เพื่อแสดงถึงความรู้สึกไม่

คาดคิดที่มีต่อค�าพูดของ 三浦 พร้อมกับเกิดความสงสัย

ว่า “ท�าไม 三浦 ถึงพูดสิ่งนั้นออกมาและต้องการจะสื่อ

ถึงอะไร？” ในบางกรณีนี้ฝ่ายตรงข้ามหรือ 三浦 เป็น

ฝ่ายด�าเนินบทสนทนาต่อหรือพูดรายละเอียดเพิ่มเติม

 นอกจากนี้ “การแสดงความรู้สึกของผู้พูด” มัก

ปรากฏออกมาในรปูแบบภาษาของหน้าที ่“ประวงิเวลา” 

ในตัวอย่างที่ (5), “กระตุ้นถ้อยค�าสนทนาของอีกฝ่าย” 

ในตัวอย่างที่ (6), “ค�าขานรับเป็นช่วงๆ” ในตัวอย่างท่ี 

(7) และ “ขอค�าอธบิาย/ขอการยนืยนั” ในตวัอย่างที ่(8) 

ซึ่งระดับของ “ความรู้สึกไม่คาดคิด” ของผู้พูดที่มีต่อค�า

พูดของฝ่ายตรงข้ามจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู ่กับ

บริบทของแต่ละบทสนทนา หากระดับ “ความรู้สึกไม่

คาดคดิ” ยิง่สงูมากเท่าใด ระดบั “การแสดงอารมณ์ของ

ผู้พูด” ก็จะยิ่งสูงขึ้นมากเท่านั้น

 (5)（鮫島はホテルの社長であり、研修社員

の柴山と仕事について話している。）

  鮫島「働いてみて何か気になる点はある

か？」

 柴山「気になる点？・・・そうですねえ。あ

っ、研修で回ったどこのホテルにも牛乳が

 ありませんでした。」

(世界一難しい恋 第1話)
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 จากตัวอย่างที่ (5) ท่านประธาน鮫島 ถาม柴山ซึ่ง

เป็นเด็กฝึกงานว่าลองเข้ามาท�างานดูแล้วรู้สึกมีปัญหา

หรอืมเีรือ่งอะไรทีต่ดิใจบ้างหรอืไม่ 柴山 ซึง่ถกู鮫島ถาม

ค�าถามอย่างกะทันหัน จึงท�าให้เธอไม่สามารถตอบ

ค�าถามของ鮫島ได้ทนัท ีอกีทัง้ เพือ่เป็นการหลกีเลีย่งไม่

ให้เกดิความเงยีบในบทสนทนาขึน้柴山จงึย้อนค�าพดูของ

鮫島 ตรงจุดที่เป็นค�าถามหลักว่า 「気になる点？」

เพือ่ประวงิเวลาในการคดิให้กบัตนเอง ในกรณนีีส้ามารถ

กล่าวได้ว่า柴山ไม่ได้เกิด “ความรู้สึกไม่คาดคิด” แต่

อย่างใดการย้อนค�าในที่นี้จึงเป็นการ “ประวิงเวลา” 

อย่างหนึ่ง

 (6)（半沢は融資について貝瀬を問い詰めて

いるが、貝瀬は断ろうとしている。）

 貝瀬「違う！私はただ・・・」　

 半沢「ただ？」

 貝瀬「いや・・・」

 半沢「ただあなたは上からの指示に従っただ

け。違いますか？・・・

やはりそうなんですね。」                                 　

(半沢直樹 第7話)

 จากตัวอย่างที ่(6) 半沢รูอ้ยูแ่ล้วว่า貝瀬เพยีงแค่ท�า

ตามค�าสั่งเบื้องบนเท่าน้ัน เพราะฉะน้ันท่ีเขาย้อนค�าพูด

ของ貝瀬 ว่า「ただ？」นั้นไม่ใช่เพราะว่าเขามีความ

สนใจที่จะอยากรู้เรื่องราวต่อไป แต่เพื่อที่จะแสดงความ

รู้สึกต่อต้านหรือขัดแย้งต่อ貝瀬 โดยผ่านการย้อนค�าพูด

ของฝ่ายตรงข้ามเพื่อกระตุ้นให้ฝ่ายตรงข้ามพูดออกมา

และดูว่าเขาจะแก้ตัวอย่างไรต่อไป

 (7)（古美門は父親との関係がよくない。）

　           黛「それに私は思うんです。親子

の問題を解決するのは法ではなく、親と子の絆

                 であるはずだと。」 

         古美門「親と子の絆ね。」　　　　                                                           

　(Legal High 1 第8話)

 จากตัวอย่างที่ (7) 黛 ต้องการให้ 古美門 กับพ่อ

เขาคืนดีกันโดยเธอคิดว่าวิธีแก้ปัญหาระหว่างพ่อกับลูก

นั้นก็คือ สายสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับลูก ซึ่งจากตัวอย่าง

บทสนทนาดูเหมือนว่า古美門 จะแสดงให้เห็นว่าก�าลัง

ฟังในส่ิงท่ี 黛พูดอยู่ แต่ในความเป็นจริงแล้วเขาก�าลัง

แสดงความต่อต้านค�าพดูของ 黛 โดยการย้อนค�าพดูของ

เธอกลับไปว่า「親と子の絆ね」พร้อมกบัชักสีหน้าและ

พูดด้วยน�้าเสียงประชดประชันใส่ 黛 ซึ่งจากสีหน้าและ

ท่าทางของ古美門 แสดงให้เหน็อย่างชดัเจนว่าเขาไม่ได้

ก�าลังพูดขานรับระหว่างบทสนทนา แต่ก�าลังพูดแสดง

ท่าทีว่าไม่เห็นด้วยกับค�าพูดของอีกฝ่าย

 (8)（半沢がある会社に融資をしようとする

が、江島が反対している。）

         江島「たかが3千万程度のちっぽけな融資

じゃ焼け石に水なんだよ！」

         半沢「ちっぽけ？そう考えるのは悪し

き銀行の勝手な論理というものでしょう。」

(半沢直樹 第1話)

 จากตัวอย่างที่ (8) การที半่沢ย้อนค�าพูดของ江島

กลับไปในรูปแบบประโยคค�าถามว่า「ちっぽけ？」

ไม่ใช่เพราะว่าเขามเีจตนาทีจ่ะถามหรอืขอการยนืยนัจาก

江島ว่า「ちっぽけですか？」แต่เพื่อเป็นการแสดง

ความต่อต้านกับค�าพูดของอีกฝ่ายและยืนยันความคิด

ของตนเองว่า「ちっぽけではない」พร้อมกับพูด

ต�าหนอิกีฝ่ายด้วยว่า「そう考えるのは悪しき銀行の

勝手な論理というものでしょう」

 4.3. เจตน�ที่ผู้พูดใช้ก�รย้อนคำ�

 จากผลของการวิเคราะห์ข้อมูล ยังแสดงให้เห็นว่า

เจตนาของผู้พูดที่ใช้การย้อนค�าหากดูเจตนาแล้วก็เพื่อ

แสดงถึงทัศนคติทั้งหมด 3 ประเภท อันได้แก่ “ทัศนคติ

เชิงบวก (肯定的態度)”, “ทศันคตทิีเ่ป็นกลาง (中立的

態度)” และ “ทศันคตเิชงิลบ (否定的態度)” ดงัทีแ่สดง

ในภาพที่ 2
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   4.3.1. ทัศนคติเชิงบวก (肯定的態度)

   “ทศันคตเิชงิบวก” ทีผู่พ้ดูแสดงออกมาโดยใช้

การย้อนค�า คอื สิง่ทีคู่ส่นทนาพดูออกมาแตกต่างจากสิง่

ทีผู่พ้ดูคดิหรือเป็นสิง่ท่ีผูพ้ดูไม่เคยคดิหรอืไม่เคยได้ยนิมา

ก่อน จึงท�าให้ผู้ย้อนค�าเกิด “ความรู้สึกไม่คาดคิด” ต่อ

ค�าพูดของคู ่สนทนา แต่เป็นสิ่งที่พึงพอใจหรือถูกใจ

ส�าหรับตัวผู้พูด ผู้พูดจึงย้อนค�าพูดของฝ่ายตรงข้ามเพ่ือ

แสดงถึง “ความรู้สึกไม่คาดคิด” รวมไปถึง “ทัศนคติเชิง

บวก” อันได้แก่ “ความชื่นชม”, “ความยินดี”, “ความ

เคารพยกย่อง” เป็นต้น

 (9) （紀介はみんなに徳松家秘伝の最高級料

理を食べさせようとしている。）

   紀介「先生、お夜食などいかがですか？」

 古美門「いやいや。もう私ワラビでしたらも

う。」

 紀介「では、徳松家秘伝の最高級料理は？」

 古美門「最高級！？ぜひお願いたします！」

(リーガル・ハイ2 第6話）

ภ�พที่ 2 เจตน�ที่ผู้พูดใช้ก�รย้อนคำ� (สรุปโดยผู้วิจัย)

 จากตวัอย่างที ่(9) อาหารของบ้าน徳松จะเป็นวารา

บิทุกวันและ古美門ก็ไม่ชอบเป็นอย่างมาก แต่อยู่มาวัน

หนึง่紀介ผู้เป็นเจ้าของบ้านกไ็ด้พดูว่าวนันีจ้ะมอีาหารชัน้

ยอดมาให้ทุกคนได้ลองชิมกัน ซึ่งเป็นส่ิงที่ขัดแย้งกับ

ความคดิของ古美門 จงึท�าให้เขารูส้กึถงึความไม่คาดคิด

ขึ้น แต่ส่ิงนี้เป็นส่ิงที古่美門พึงพอใจเป็นอย่างมาก เขา

จึงย้อนค�าพูดของ紀介ด้วยความดีใจว่า「最高級！？

」และพูดต่อว่า「ぜひお願いします！」เพื่อแสดง

ความสนใจต่อค�าว่า「最高級」

    4.3.2. ทัศนคติที่เป็นกล�ง (中立的態度)

    “ทัศนคติที่เป็นกลาง” ที่ผู้พูดแสดงออกมา

โดยใช้การย้อนค�า คือ สิ่งที่คู่สนทนาพูดออกมาเป็นสิ่งที่

ผู้พดูไม่เคยคิดหรอืไม่เคยได้ยนิมาก่อน จงึท�าให้ผู้ย้อนค�า

เกิด “ความรู้สึกไม่คาดคิด” ต่อค�าพูดของคู่สนทนา ซึ่ง

ไม่ได้เป็นส่ิงที่มีความหมายเชิงบวกหรือเชิงลบส�าหรับ

ตัวผู้พูดแต่อย่างใด ผู้พูดเพียงแค่แสดงถึง “ความรู้สึกไม่

คาดคิด” ต่อค�าพูดของฝ่ายตรงข้ามเท่านั้น
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  (10) （ひろしが会社の人にお土産を選んで

いる。）

 美冴「もうなんだっていいじゃないそんなも

ん。」

 ひろし「なんだっていい？お前は給湯室の恐

ろしさを知らないなー。」

 美冴「給湯室？あーそうね。確かにOL時

代、つまんないお土産買ってきた

 上司を裏でいろいろ文句言ってたわね。」

 ひろし「だったら俺のプレッシャーわかるだ

ろう？」

(クレヨンしんちゃん）

 จากตัวอย่างที่ (10) ระหว่างการสนทนาひろしได้

เปลีย่นประเดน็ของการสนทนาไปเป็นเรือ่ง「給湯室」 

อย่างกะทันหัน ซึ่งเป็นเรื่องที美่冴ไม่ได้คาดการณ์เอาไว้ 

จึงท�าให้美冴เกิดความขัดแย้งและเกิด “ความรู้สึกไม่

คาดคิด” ขึ้น เพราะฉะนั้นการที่เธอย้อนค�าพูดของひろ

しว่า「給湯室？」นั้น ไม่ใช่เพราะว่าเธอต้องการที่จะ

ขอค�าอธบิาย แต่เพือ่แสดงถงึ “ความรูส้กึไม่คาดคดิ” ต่อ

ค�าพดูของฝ่ายตรงข้าม แต่ในกรณนีี ้美冴ย้อนค�าพดูของ

ひろしเพียงแค่เพื่อที่จะแสดงความรู้สึกไม่คาดคิดโดย

แฝงความหมายว่า “ท�าไมจู่ๆถึงพูดเรื่อง「給湯室」” 

ซึง่ไม่ได้แฝงความหมายเอนไปทางเชงิบวกหรอืเชงิลบแต่

อย่างใด แต่เป็นเพียงการแสดงถงึ “ทศันคติทีเ่ป็นกลาง” 

เท่านั้น

 ตัวอย่างข้างต้นชี้ให้เห็นถึงการแสดง “ทัศนคติเชิง

บวก” และ “ทัศนคติที่เป็นกลาง” ของผู้พูดโดยใช้การ

ย้อนค�า แต่ในบทสนทนาจริงนั้น หากผู้พูดต้องการจะ

แสดงถึง “ทัศนคติเชิงบวก”  ผู้พูดไม่มีความจ�าเป็นที่จะ

ต้องย้อนค�าพูดของฝ่ายตรงข้ามแต่อย่างใด ในทางกลับ

กัน การที่ผู้พูดจงใจที่จะย้อนค�าพูดของอีกฝ่ายกลับก็

เพราะว่าผู้พูดรู้สึกถึงปัญหาบางอย่างกับค�าพูดดังกล่าว

และรู้สึกยอมรับไม่ได้หรือยากที่จะยอมรับ ผู้พูดจึงย้อน

ค�าพูดดังกล่าวกลับไปเพื่อแสดงถึง “ทัศนคติเชิงลบ” ที่

มีต่อค�าพูดนั้นเพื่อถ่ายทอดให้อีกฝ่ายได้รับรู้ จากผล

ส�ารวจในครั้งนี้พบว่าการแสดง “ทัศนคติเชิงบวก” มี

อตัราส่วนของการใช้เพยีง 5% (25 ตวัอย่าง) จากทัง้หมด 

5403  ตวัอย่าง ซึง่เป็นอตัราส่วนทีน้่อยมากเมือ่เทยีบกบั 

“ทัศนคติเชิงลบ” ที่มีอัตราส่วนของการใช้มากถึง 

57.03% (308 ตัวอย่าง) ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่ครอบคลุม

จ�านวนตวัอย่างทัง้หมดเกนิครึง่หนึง่และมอีตัราส่วนของ

การใช้มากที่สุดใน 3 ประเภท ส่วน “ทัศนคติที่เป็นก

ลาง” มีอัตราส่วนของการใช้ 39.44% (213 ตัวอย่าง) 

ซ่ึงส่วนมากจะใช้ในกรณีที่มีการเปล่ียนประเด็นระหว่าง

การสนทนาอย่างกะทันหัน ดังที่แสดงในตารางที่ 1

1  จในภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ “การย้อนค�า” มีชื่อเรียกอื่นๆอีกหลากหลายชื่อ ในกรณีภาษาญี่ปุ่นจะมีชื่อเรียก เช่น 「繰り返し表現」、「エコー発

話」 และ「問い返し疑問文」เป็นต้น ส่วนภาษาอังกฤษจะมีชื่อเรียก เช่น “Repetition”, “Echo Utterance” และ “Echo Questions” เป็นต้น ในงานวิจัย
นี้จะใช้ค�าว่า 「繰り返し表現」ส�าหรับภาษาญี่ปุ่นและ “Repetition” ส�าหรับภาษาอังกฤษ

ต�ร�งที่ 1 อัตร�ส่วนของประเภทของทัศนคติที่ผู้พูดแสดงออกม�โดยใช้ก�รย้อนคำ� (สรุปโดยผู้วิจัย)

  (ตัวอย่างทั้งหมด 540 ตัวอย่าง (100%) ปัดเศษเป็นทศนิยม 2 ต�าแหน่ง)

ประเภทของทัศนคติที่ผู้พูดแสดงออกม�โดยใช้ก�รย้อนคำ� อัตร�ส่วนของก�รใช้

ทัศนคติเชิงบวก (肯定的態度) 5%

ทัศนคติที่เป็นกลาง (中立的態度) 39.44%

ทัศนคติเชิงลบ (否定的態度) 57.03%

ผลรวมทั้งหมด  ≈ 100%
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4.3.3. ทัศนคติเชิงลบ (否定的態度)

 “ทัศนคติเชิงลบ” ท่ีผู้พูดแสดงออกมาโดยใช้การ

ย้อนค�า คือ สิ่งที่คู่สนทนาพูดออกมาแตกต่างจากสิ่งที่ผู้

พูดคิดหรือคาดหวังเอาไว้ จึงท�าให้ผู้ย้อนค�าเกิด “ความ

รู้สึกไม่คาดคิด” และเกิดความขัดแย้งต่อค�าพูดของคู่

สนทนา ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ส�าหรับตัวผู้พูด ผู้พูด

จึงย้อนค�าพูดของฝ่ายตรงข้ามเพื่อแสดงถึง “ความรู้สึก

ไม่คาดคดิ” รวมไปถงึ “ทัศนคตเิชงิลบ” อันได้แก่ “ความ

ไม่พอใจ”, “ความโกรธ”, “การประชดประชนั” เป็นต้น

 (11)（台風が来たため、避難の用意をしてい

る野原家。）

 ひろし「まあ、なんとか支度はできたけど、

俺たちどこに避難すればいいんだ？」

 美冴「えーと、この地区の緊急避難先は双葉

幼稚園ね。」

   しんちゃん「えー？ 幼稚園？ オラいつも行

ってるからつまんないなー。

 どうせなら双葉女子大とかに避難したいな。」 

(クレヨンしんちゃん)

 ตัวอย่างบทสนทนาท่ี (11) ครอบครัว野原มีความ

จ�าเป็นที่จะต้องลี้ภัยไปท่ีสถานท่ีหลบภัยเน่ืองจากไต้ฝุ่น

ลูกใหญ่มา ซึ่งที่หลบภัยบริเวณนั้นก็คือโรงเรียนอนุบาล

双葉ที่しんちゃんเข้าเรียนอยู่ และเม่ือしんちゃん

ได้ยินว่าที่หลบภัยคือโรงเรียนอนุบาลของเขา เขาจึงเกิด

ความรู้สึกไม่พอใจเพราะว่าไปอยู่ทุกวัน จึงขัดแย้งกับ

ความคาดหวังของเขา เพราะเหตุนีし้んちゃんจึงย้อน

ค�าพูดของ美冴เพื่อแสดงถึงความรู้สึกท่ีติดลบกับการท่ี

ต้องลี้ภัยไปที่โรงเรียนอนุบาล

 (12)（泰山と綾は夫婦で、泰山が綾に貸した

1億円の返還を求めている。）

    泰山「綾・・・1億円返してくれ。」

 綾「もう使っちゃった。」

 泰山「使っちゃった？ 使っちゃったってお

前・・・（綾を殴ろうとしている）

 い・・・1億だぞ！？ 1億だぞ！？どういう

ことだ？それ。」

(民王 第8話)             

 จากตวัอย่างบทสนทนาที ่(12) 泰山ขอให้綾ภรรยา

ของเขาคืนเงินจ�านวน 1 ร้อยล้านเยนให้กับเขา แต綾่

กลับพูดว่าใช้ไปหมดแล้ว 泰山ไม่คาดคิดว่าเงินจ�านวน

มหาศาลขนาดนั้น綾จะใช้หมดภายในไม่ก่ีวัน จึงเกิด

ความขัดแย้งขึ้นกับความคิดและความคาดหวังของเขา 

เพราะฉะนัน้泰山จงึย้อนค�าพดูของ綾ว่า「使っちゃっ

た？」พร้อมกับแสดงความโกรธเป็นฟืนเป็นไฟและ

ต�าหน綾ิที่ใช้เงินมหาศาลของเขาไป

5.  อภิปรายและสรุปผล

 5.1. สรุปผล

 จากผลการวจิยัในครัง้นีส้ามารถสรปุได้ว่าหน้าทีข่อง

การย้อนค�า คือ “การแสดงความรู้สึกของผู้พูด” ซึ่งรูป

แบบภาษาที่ใช ้มักจะออกมาในรูปแบบของหน้าที่ 

“ประวิงเวลา”, “กระตุ้นถ้อยค�าสนทนาของอีกฝ่าย”, 

“ค�าขานรับเป็นช่วงๆ” และ “ขอค�าอธิบาย/ขอการ

ยืนยัน” ซ่ึงเป็นหน้าท่ีต่างๆของการย้อนค�าที่งานวิจัย

ก่อนหน้าได้กล่าวไว้ (梅木2011, 田中1997, 中田1992, 

堀口1997)  แต่ผลส�ารวจของงานวิจัยนี้ได้ชี้ให้เห็น

ว่าการย้อนค�าไม่เพียงแค่มีหน้าที่ดังกล่าวเท่านั้น แต่จุด

ประสงค์และเจตนาหลักของผู้พูดในการใช้การย้อนค�า

นัน้เป็นการสือ่หรอืแสดงถงึ “ความรูส้กึของผูพ้ดู” อย่าง

หน่ึงที่มีต่อค�าพูดของฝ่ายตรงข้ามควบคู่ไปกับหน้าที่ดัง

กล่าวด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ NOH (1995) 

และ Wilson&Sperber (1992) ที่กล่าวว่า “Echo 

Questions” ไม่ได้เป็นประโยคค�าถามธรรมดาเพียง

อย่างเดียว แต่เป็นการแสดงออกถึงท่าทางและอารมณ์

ของผู้พูดอีกด้วย แต่งานวิจัยดังกล่าวไม่ได้วิเคราะห์ถึง

รายละเอียดของท่าทางและอารมณ์เหล่าน้ัน อีกทั้งบท

สนทนาที่ใช้วิเคราะห์เป็นเพียงบทสนทนาที่ไม่มีบริบท

และเป็นบทสนทนาที่ผู้วิจัยแต่งขึ้นมาเองเท่านั้น ในงาน
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วจิยันีผู้ว้จิยัจึงเลอืกบทสนทนาทีม่บีรบิทและท่าทางการ

แสดงออก รวมไปถึงน�้าเสียงของผู้พูดอย่างครบถ้วนมา

วิเคราะห์ถึงหน้าท่ีของการย้อนค�าและเจตนาของผู้พูด

ขึน้ใหม่อกีคร้ัง ซึง่สิง่ทีแ่ตกต่างจากงานวจิยัก่อนหน้าและ

ไม่มีกล่าวไว้ในงานวิจัยดั้งเดิมที่ผู้วิจัยค้นพบในงานวิจัย

ครั้งนี้สามารถสรุปได้ทั้งหมด 4 ประเด็นดังต่อไปนี้

 1) “การแสดงความรู้สึกของผู้พูด” โดยใช้การย้อน

ค�าสามารถแสดงถงึ “ความรูส้กึไม่คาดคดิ”, “การเข้าใจ

และยอมรับ” และ “ความสนใจ” ของผู้พูดที่มีต่อค�าพูด

ของฝ่ายตรงข้าม แต่ผลส�ารวจในครัง้นีช้ีใ้ห้เหน็ว่า “ความ

รู้สึกไม่คาดคิด” มีอัตราส่วนการใช้มากที่สุดถึง 99% ซึ่ง

เมือ่พจิารณาจากมมุมองของการถ่ายทอดข้อมลู เหตผุล

ที่ผู้พูดเลือกใช้การย้อนค�าพูด ซึ่งไม่ได้ท�าให้เกิดคุณค่า

หรือความคิดใหม่กับข้อมูลดังกล่าวเลยแม่แต้น้อยก็

เพราะว่าผู้พูดรู้สึกถึงปัญหาต่อค�าพูดของฝ่ายตรงข้าม

และเกิดความรู้สึกขัดแย้งขึ้น จึงกล่าวได้ว่าผู้พูดมีแนว

โน้มทีจ่ะใช้การย้อนค�าในการแสดงถึง “ความรูส้กึไม่คาด

คดิ” มากกว่า เพือ่แสดง “ความสนใจ” หรอื “การเข้าใจ

และยอมรับ” ต่อค�าพูดของอีกฝ่าย 

 2) สาเหตุที่ท�าให้ผู้พูดเกิด “ความรู้สึกไม่คาดคิด” 

คือ เมื่อสิ่งที่คู่สนทนาพูดแตกต่างหรือขัดแย้งกับสิ่งท่ีผู้

พูดคิด หรือเมื่อประเด็นของการสนทนาเปลี่ยนไปอย่าง

กะทันหันในระหว่างการสนทนา โดยทั่วไปแล้วเมื่อผู้พูด

ได้ยนิในสิง่แตกต่างจากทีต่นเองคิด ผูพ้ดูมกัจะรูส้กึตดิใจ

หรือรู้สึกถึงปัญหากับค�าพูดน้ันๆ หรือเม่ือประเด็นของ

การสนทนาเปล่ียนไปอย่างกะทันหันก็มักจะท�าให้ตั้งตัว

หรือจับประเด็นไม่ได้โดยทันที จึงท�าให้เกิด “ความรู้สึก

ไม่คาดคิด” ได้ง่าย

 3) ระดบัของ “ความรูส้กึไม่คาดคดิ” จะแตกต่างกัน

ออกไปตามบริบท ในบางกรณีระดับ “ความรู้สึกไม่คาด

คิด” ของผู้พูดอาจอยู่ในระดับสูงมากหรือในบางกรณีผู้

พูดอาจไม่รู้สึกถึงความรู้สึกดังกล่าวเลยก็เป็นได้ ซึ่งหาก

ระดับ “ความรู้สึกไม่คาดคิด” ยิ่งสูงมากเท่าใด ระดับ 

“การแสดงอารมณ์ของผูพ้ดู” ก็จะยิง่มากขึน้เท่านัน้ จาก

ผลการวิจัยในครัง้นีท้�าให้ผูว้จิยัเหน็ว่า เมือ่ระดบั “ความ

รู้สึกไม่คาดคิด” ของผู้พูดมีระดับสูง รูปแบบการย้อนค�า

ทีผู่พ้ดูย้อนค�าพดูของฝ่ายตรงข้ามมักจะแสดงออกมาใน

รูปแบบภาษาของประโยคค�าถามมากกว่ารูปแบบ

ประโยคบอกเล่า เน่ืองจากเม่ือผู้พูดเกิด “ความรู้สึกไม่

คาดคิด” ขึ้น ผู้พูดมักจะแสดงความรู้สึกดังกล่าวออกมา

พร้อมกับเป็นการส่งสัญญาณให้คู่สนทนายืนยันกับเรื่อง

นั้นๆอีกครั้งหนึ่ง 

 4) เจตนาของผู้พูดที่ใช้การย้อนค�าคือ เพื่อแสดงถึง 

“ทัศนคติเชิงบวก”, “ทัศนคติที่ เป ็นกลาง” และ 

“ทศันคตเิชงิลบ” โดยทัว่ไปแล้วผูพ้ดูไม่มคีวามจ�าเป็นใน

การพดูค�าซ�า้หรอืย้อนค�าในบทสนทนาเลยแม้แต่น้อย แต่

การที่ผู้พูดจงใจย้อนค�าพูดของอีกฝ่ายทั้งที่ไม่จ�าเป็นนั้น

สื่อให้เห็นว่าผู้พูดรู้สึกติดใจหรือรู้สึกถึงปัญหาต่อค�าพูด

ของอกีฝ่ายและไม่สามารถรบัค�าพดูนัน้ๆได้ในเวลาทันที 

เพราะเหตุน้ีการท่ีผู้พูดย้อนค�าพูดของอีกฝ่ายแสดงให้

เห็นว่าเจตนาของผู้พูดคือ การแสดงออกถึง “ทัศนคติ

ด้านลบ” มากกว่าการยอมรบัค�าพดูของอกีฝ่ายหรอืการ

แสดงออกถึง “ทัศนคติด้านบวก”

 จากการวจิยัครัง้นี ้ท�าให้ผู้วจัิยได้เข้าใจว่า “การย้อน

ค�า” ไม่ได้เป็นสิง่ทีเ่พิม่ความเยิน่เย้อให้กบัประโยคเสมอ

ไปตามทีง่านวจิยัทีเ่กีย่วข้องได้กล่าวไว้ แต่ “การย้อนค�า” 

เป็นวธิกีารพดูทีป่รากฏขึน้มาในบทสนทนาในชีวติประจ�า

วันของมนุษย์ค่อนข้างบ่อย โดยที่ตัวคนพูดเองก็อาจจะ

ไม่รู้ตัวก็เป็นได้ ตามปกติแล้วหากผู้พูดไม่ได้รู้สึกติดใจ

หรอืไม่ได้รูสึ้กถงึปัญหากบัค�าพูดค�าใดของฝ่ายตรงข้ามก็

ไม่จ�าเป็นที่จะต้องย้อนค�าพูดเดิมซ�้าอีกรอบ ในทางกลับ

กนั ทัง้ๆทีเ่ป็นค�าพดูเดมิและไม่มอีะไรแปลกใหม่ แต่ผู้พดู

ก็ยังคงย้อนค�าพูดเดิมที่เคยกล่าวไว้ซ�้าอีกรอบนั้นแสดง

ให้เหน็ว่าความจรงิแล้วผูพ้ดูรูส้กึตดิใจกบัค�าพดูนัน้ๆและ

ต้องการจะสื่อเจตนาบางอย่างให้อีกฝ่ายรับรู้ ซึ่งท�าให้ผู้

วจิยัมคีวามรู้สึกว่าการวเิคราะห์เร่ือง “การย้อนค�า” เป็น

งานวิจัยที่ยาก แต่ก็ท้าทายและมีความน่าสนใจมากเช่น

เดียวกัน
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 5.2.   ปัญห�ที่พบและข้อเสนอเสนอแนะสำ�หรับ 

    ก�รวิจัยในครั้งต่อไป

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู ้วิจัยได้เจาะจงและเน้นการ

วิเคราะห์ไปที่เรื่อง “หน้าที่ของการย้อนค�า” เป็นส่วน

ใหญ่ โดยเน้นวิเคราะห์จากบริบทและลักษณะการพูด

ของผู้ย้อนค�าเพื่อให้สะดวกต่อการวิเคราะห์แนวคิดและ

หน้าที่ทั่วไปของการย้อนค�า แต่อย่างไรก็ตามผู้วิจัยคาด

ว่าบทสนทนาในละครหรอือนเิมชัน่กับบทสนทนาในชวีติ

จริงค่อนข้างมีความแตกต่างกันพอสมควร จึงมีความ

จ�าเป็นที่จะต้องน�ามาเปรียบเทียบเพื่อวิเคราะห์หาข้อที่

เหมือนและแตกต่างกันต่อไปในงานวิจัยครั้งหน้า 

 อกีทัง้ ในระหว่างการเกบ็ตวัอย่างบทสนทนาในครัง้

นี ้ผู้วจัิยได้สงัเกตเหน็ว่าวธิย้ีอนค�าในบางกรณนีัน้ผูพู้ดได้

ใช้รูปแบบภาษา 「～って」,「～だと」และอื่นๆอยู่

ไม่น้อย ซ่ึงรปูแบบภาษาเหล่านีถ้อืเป็นรูปแบบภาษาหลัก

และเป็นปัจจัยส�าคัญของประโยคอ้างอิง ผู้วิจัยจึงตั้งข้อ

สมมตุฐิานขึน้มาว่ามคีวามเป็นไปได้ว่า “การย้อนค�า” จะ

มีจุดที่เช่ือมโยงกับประโยคอ้างอิงและหากท�าการศึกษา

เรื่อง “การย้อนค�า” จากมุมมองที่แตกต่างอย่าง 

“ประโยคอ้างองิ” อาจท�าให้ได้แนวทางและผลสรปุทีน่่า

สนใจออกมาก็เป็นได้
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