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บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลวิธีทางภาษาที่ใช้ในพระราชดำ�รัส
ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั (พ.ศ. 2417-2453) จากมุมมองวัจนปฏิบตั ิ
ศาสตร์ โดยมีคำ�ถามการวิจัยว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเลือก
ใช้กลวิธีทางภาษาใดบ้างในพระราชดำ�รัสและกลวิธีทางภาษาเหล่านั้นมีวัตถุประสงค์
อย่างไรในการสื่อสาร ผลการวิจัยพบว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง
เลือกใช้กลวิธีทางภาษาในพระราชดำ�รัสทั้งสิ้น 9 กลวิธี ได้แก่ 1. การอ้างถึง 2. การให้
รายละเอียด 3. การใช้คำ�กริยาแสดงเจตนาในการสื่อสาร 4. การใช้อุปลักษณ์ 5. การใช้
ทัศนภาวะ 6. การให้เหตุผล 7. การใช้คำ�ทับศัพท์ภาษาอังกฤษ 8. การใช้คำ�ถาม
เชิงวาทศิลป์ และ 9. การใช้ถ้อยคำ�เรียกตนเองและผู้รับสาร กลวิธีทางภาษาทั้ง 9 กลวิธี
สามารถจำ�แนกวัตถุประสงค์ในการสื่อสารได้ 4 ประการ คือ 1. เพื่อแจ้งสารไปยัง
ผู้รับสาร 2. เพื่อโน้มน้าวและจูงใจผู้รับสาร 3. เพื่อทำ�ให้ผู้รับสารเห็นภาพอย่างเป็น
รูปธรรม 4. เพื่อสื่ออารมณ์หรือความรู้สึกนึกคิดไปยังผู้รับสาร ผลการวิจัยดังกล่าว
แสดงให้เห็นถึงพระราชอัจฉริยภาพทางด้านภาษาและปฏิภาณโวหารในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

Linguistic devices in King Chulalongkorn’s
speech (1874-1910): A pragmatics study
			

Sittitam Ongwuttiwat
Abstract

This research paper examines linguistic devices in King Chulalongkorn’s

speeches (1874-1910) through pragmatically-oriented perspectives; the questions
include which linguistic devices the King adopted in his speeches and for what

purposes such devices were adopted. The result demonstrated that the King used

nine linguistic devices in his speech: 1) Reference 2) Explication 3) Intention
verbs 4) Metaphors 5) Modality 6) Reasoning 7) Transliteration 8) Rhetoric

questions and 9) Addressing. There are four purposes for using these linguistic

devices: 1) Notification, 2) Convincing and persuasion, 3) Illustration, and 4)
Emotional expression. The result also implies the King’s exceptional language
and improvisation skills.
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พระราชดำ�รัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั นับเป็นวรรณกรรม
ร้อยแก้วเรือ่ งหนึง่ จากบรรดาหลายเรือ่ งทีไ่ ด้รบั การยกย่องจากนักปราชญ์และนักวิชาการ
หลากหลายแขนงว่าเป็นวรรณกรรมที่แสดงให้เห็นถึงพระราชอัจฉริยภาพทางภาษา
ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ดังตัวอย่างถ้อยคำ�อุปลักษณ์ตอนหนึ่งใน
พระราชดำ�รัสพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่นายทหารและพลทหารซึ่งกราบถวาย
บังคมลาไปเมืองหลวงพระบางที่หน้าพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเมื่อวันพฤหัสบดีเดือน
10 แรม 13 ค่ำ� ปีกุน นพศก จุลศักราช 1259 (พ.ศ. 2430) ความว่า
. . . ด้วยความมุ่งหมายที่จะต้องปราบข้าศึกซึ่งเป็นศัตรูต่อความสงบเรียบร้อยของบ้าน
เมืองให้พ่ายแพ้กลับคืนความสุขความสงบเรียบร้อยของไพร่พลบ้านเมือง ในพระราช
อาณาเขตเหนือฝ่ายทิศเหนือนั้นให้คงที่ตั้งแต่ก่อนด้วยความจงรักภักดีต่อเจ้าของตัว แล
รักใคร่บ้านเมืองกับพวกราษฎรทั้งปวงซึ่งเป็นพวกเดียวกัน เราขออำ�นวยพรให้ท่านทหาร
ทัง้ ปวงบรรดาซึง่ จะไปในราชการทัพครัง้ นี้ จงปราศจากภัยอันตรายทัง้ ปวง คือ ศัตรูภายใน
กล่าวคือ ความไข้เจ็บต่างๆ และศัตรูภายนอกคืออุปสรรคที่จะเกิดขึ้นต่อไปนั้น อย่า
ให้ท�ำ อันตรายอันใดแก่ทหารทัง้ ปวงได้ ขอให้มอี �ำ นาจแลกำ�ลังอาจปรามข้าศึกศัตรูทงั้ หลาย
ให้พ่ายแพ้ราบคาบได้ดังประสงค์ จะได้เป็นเกียรติยศแลชื่อเสียงของกรมทหาร แลตัวผู้ซึ่ง
ไปทำ�การปรากฏไปสืบชั่วลูกชั่วหลาน
(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2510, น. 45)

จากตัวอย่างถ้อยคำ�ข้างต้นจะเห็นว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
ทรงเลือกใช้ความเปรียบอุปลักษณ์ “ศัตรูภายใน” และ “ศัตรูภายนอก” กับ “ความเจ็บ
ไข้” และ “อุปสรรค” ตามลำ�ดับ เพื่อแสดงพระราชดำ�รัสในการพระราชทานพรแก่นาย
ทหารและพลทหารที่เข้าเฝ้าฯ ว่าให้ปราศจากสิ่งเหล่านี้เมื่อออกทัพ
นอกจากตัวอย่างถ้อยคำ�ที่ตัดตอนมาจะแสดงให้เห็นถึงพระราชอัจฉริยภาพ
ทางภาษาในพระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว อย่ า งประจั ก ษ์ แจ้ ง แล้ ว
สมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ ปราชญ์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ยังได้กล่าวถึง
พระราชอัจฉริยภาพทางปฏิภาณโวหารในการแสดงพระราชดำ�รัสในพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวไว้ดังนี้
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. . . นอกจากนี้ว่าโดยกระบวนปฏิภาณโวหารยังเป็นหนังสืออันสมควรแก่นักเรียน
ผู้ศึกษาการแต่งหนังสือไทย ด้วยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง พระราช
นิพนธ์ในทางบรรยายใดๆ จะหาผู้เสมอเหมือนได้ยาก พระราชนิพนธ์ของพระองค์ย่อม
จูงใจผู้อ่าน อ่านไม่รู้จักเบื่อ . . .
(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2510, น. คำ�นำ�)

จากคำ�กล่าวของสมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพข้างต้นแสดงให้เห็นถึง
พระราชอัจฉริยภาพทางปฏิภาณโวหารในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องจากพระราชดำ�รัสดังกล่าวมีลักษณะเป็น “ปฏิภาณโวหาร” กล่าวคือ พระราชดำ�รัส
ที่มิได้มีการร่างบทพูดไว้ก่อนหน้า
อย่างไรก็ตามบราวน์และยูล (Brown and Yule, 1986) กล่าวถึงความแตกต่าง
ที่ชัดเจนของปริจเฉทการพูดและปริจเฉทการเขียนและหน้าที่ที่แตกต่างกันของผู้เขียน
และผู้พูดดังนี้
Not only is the speaker controlling the production of communicative system which
are different from those controlled by the writer, he is also processing the
production on circumstances which are considerably more demanding. The
speaker must monitor what it is that he has just said, and determine whether it
matches his intention, while he is ultering his current phrase and monitoring that,
and simultaneously planning his next ulterance and fitting that into the overall pattern
of what he wants to say and monitoring, moreover, not only his performance but
its reception by his hearer
(Brown and Yule, 1986, pp. 1-5)

ความแตกต่างเกิดจากในขณะที่กำ�ลังพูดนั้น ผู้พูดต้องคิดไปด้วยว่าตนเพิ่งพูด
อะไรไป เป็นไปตามความตั้งใจหรือไม่ พร้อมกับต้องวางแผนล่วงหน้าไปด้วยว่าจะพูด
อะไรต่ อ ไปให้ ส อดคล้ อ งกั น นอกจากนี้ ยั ง ต้ อ งคำ � นึ ง ถึ ง การรั บ สารของผู้ ฟั ง ด้ ว ย
ส่วนการสร้างปริจเฉทการเขียนนั้นบราวน์และยูลกล่าวว่าผู้เขียนมีความกดดันน้อยกว่า
เพราะมีเวลาในการเลือกใช้ถ้อยคำ�ให้เหมาะสม และสามารถย้อนกลับไปแก้ไขสิ่งเขียน
ไว้แล้วได้ ดังนัน้ ผูท้ สี่ ามารถสร้างปริจเฉทประเภทการพูดได้จงึ ต้องเป็นผูม้ คี วามสามารถ
ด้านการสื่อสารและต้องเป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องที่พูดเป็นอย่างดีเพราะเป็นการสื่อสารกับ
ผู้รับสารที่หลากหลายกลุ่มในหลากหลายประเด็น
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ทวีศักดิ์ ญานประทีป (2547, น. 145) ได้กล่าวถึงลักษณะการใช้ภาษา และ
สำ�นวนโวหารในพระราชดำ�รัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ว่ามีลกั ษณะ
เฉพาะที่โดดเด่นดังนี้
พระราชดำ�รัสซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
สังเกตดูลกั ษณะการใช้ภาษาแล้วจะเห็นได้วา่ ทรงเลือกใช้ภาษาง่ายๆ อ่านแล้ว ทุกคนเข้าใจ
ใช้ภาษาอธิบายความได้ละเอียดแจ่มแจ้ง สำ�นวนภาษาทีใ่ ช้กค็ ล้ายคลึงกับทีใ่ ช้อยูใ่ นปัจจุบนั
นี้ ...ส่วนโวหารนัน้ ดีเด่นมาก นอกจากนีย้ งั มีภาษาต่างประเทศเข้ามาปะปนโดยเฉพาะภาษา
อังกฤษ ทั้งนี้เพราะมีนโยบายจะพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า จึงรับเอาภาษาอังกฤษ
เข้ามาใช้ ความหมายของภาษาไทยที่ใช้บางคำ�ก็แตกต่างจากที่ใช้กันอยู่ในสมัยนี้ก็มี และ
คำ�สแลงที่ใช้ในสมัยนั้นมีเป็นจำ�นวนมากซึ่งไม่มีผู้ใช้แล้วในสมัยนี้ก็มีและยังคงใช้อยู่ใน
ปัจจุบันนี้ตามความหมายเดิมก็มาก

เช่นเดียวกับเทพี จรัสจรุงเกียรติ (2546, น. 164-166) ที่ได้แสดงทัศนะเกี่ยว
กับหน้าที่และวัตถุประสงค์ในการสื่อสารของภาษาในวรรณกรรมประเภทร้อยแก้วและ
พระราชดำ�รัสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่ามีลักษณะโดดเด่นและ
แตกต่างไปจากวรรณกรรมร้อยแก้วในสมัยอื่นๆ ก่อนหน้านี้ความว่า
. . . คนโดยส่วนใหญ่จะกล่าวกันมากว่าสมัยรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 นั้นเป็นยุคแห่ง
การเขียนหนังสือแบบใหม่ เนื่องจากถ้าย้อนกลับไปดูเอกสารเก่า จะพบว่างานที่เป็นภาษา
ร้อยแก้วนั้นอาจใช้คำ�ว่าด้อยกว่างานที่เป็นร้อยกรอง แต่หากพิจารณาเอกสารที่เป็น
ร้อยแก้วในอดีตตัง้ แต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบนั จะพบว่างานร้อยแก้ว เช่น จารึก พงศาวดาร
หมายรับสั่งหรือใบบอกเป็นสิ่งที่ตั้งใจบันทึกบอกสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว คือบอกว่าเกิดอะไรขึ้น
หรือบอกว่าให้ทำ�อะไร แต่การใช้ภาษาร้อยแก้วเพื่อบอกความรู้สึกนึกคิดเห็นจะไม่มี
จนกระทั่งในรัชสมัยรัชกาลที่ 4-5 ที่เป็นการรับอิทธิพลจากตะวันตกจนเกิดการเขียน
ร้อยแก้วแบบใหม่เพื่อใช้สื่อความรู้สึกนึกคิด . . .

ส่วนชนะศักดิ์ ศรีพฤฒา (2546, น. 12) ได้กล่าวถึงพระราชอัจฉริยภาพทางการ
ใช้ภาษาที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเลือกใช้ภาษาได้สอดคล้องกับ
บริบทของบ้านเมืองและจุดมุ่งหมายของการสื่อสารจากมุมมองทางด้านนิเทศศาสตร์
ความว่า
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แนวคิ ด สำ � คั ญ ในพระราชดำ � รั ส ในพระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว มี ก าร
เปลีย่ นแปลงสอดคล้องไปตามปริบทของบ้านเมืองและจุดมุง่ หมายของพระราชดำ�รัสแต่ละ
องค์ซึ่งพระองค์ทรงสื่อสารโดยใช้หลักฐานและการอ้างเหตุผลในหลากหลายรูปแบบและ
ทรงเลือกใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ รวมทั้งยังทรงรับฟังความ
คิดเห็นของผูอ้ นื่ ทำ�ให้ทรงสือ่ สารได้อย่างมีประสิทธิผลซึง่ พระราชดำ�รัสของพระองค์มสี ว่ น
ช่วยในการประนีประนอมในวิกฤตการณ์วังหน้า การเจรจาต่อรองในวิกฤตการณ์ ร.ศ. 112
การประสานผลประโยชน์ในการเลิกทาส การปฏิรปู ระบบราชการการวางรากฐานความเจริญ
ในด้านการศึกษา เป็นต้น

จากตัวอย่างบางตอนและทัศนะของนักวิชาการหลายท่านที่กล่าวถึงความ
โดดเด่นทางภาษาและปฏิภาณโวหารในพระราชดำ�รัสพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว อีกทั้งจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องพบว่างานวิจัยที่ศึกษาพระราช
ดำ�รัสฯ ยังเป็นการศึกษาวิจยั จากมุมมองนิเทศศาสตร์ และอรรถศาสตร์ปริชาน (cognitive
semantics) ซึ่งได้แก่งานวิจัยของชนะศักดิ์ ศรีพฤฒา (2546) และยางวอน ฮยอน (2557)
ตามลำ�ดับ รวมถึงยังไม่มีงานวิจัยที่ศึกษาพระราชดำ�รัสจากมุมมองวัจนปฏิบัติศาสตร์
(pragmatics) ดังนั้นในบทความวิจัยนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษากลวิธีทางภาษาที่ปรากฏ
ในพระราชดำ�รัสฯ จากมุมมองวัจนปฏิบตั ศิ าสตร์ โดยมีค�ำ ถามการวิจยั ว่าพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงเลือกใช้กลวิธที างภาษาใดบ้างในพระราชดำ�รัสและกลวิธี
ทางภาษาเหล่านั้นมีวัตถุประสงค์อย่างไรในการสื่อสารอันแสดงถึงพระราชอัจฉริยภาพ
ทางด้านภาษาและปฏิภาณโวหาร

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในส่วนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยจะแบ่งการนำ�เสนออก
เป็น 2 หัวข้อ ได้แก่
1. แนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการวิเคราะห์ 2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1. แนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการวิเคราะห์
ในบทความวิจยั นี้ ผูว้ จิ ัยมุง่ เน้นการวิเคราะห์พระราชดำ�รัสในพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากมุมมองวัจนปฏิบัติศาสตร์
วัจนปฏิบัติศาสตร์ (Pragmatics) เป็นศาสตร์ที่ศึกษาภาษาที่ใช้ในปริบทต่างๆ
หรือวิธีที่ผู้พูดใช้ถ้อยคำ�ในสถานการณ์การสื่อสาร และวิถีที่ผู้ฟังตีความถ้อยคำ�เหล่านั้น

พฤศจิกายน 2559

107

ในปริบท ทั้งนี้นักวัจนปฏิบัติศาสตร์มิได้ศึกษาความหมายที่มาจากระบบภาษา (ความ
หมายตามรูป) แต่สนใจความหมายที่ผู้ร่วมในการสื่อสารเจตนาในสถานการณ์นั้นๆ
(ณัฐพร พานโพธิ์ทอง, 2555, น. 7)
อย่างไรก็ตาม การศึกษากลวิธีทางภาษาที่ผู้พูดใช้สื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ
เป็นประเด็นสำ�คัญประเด็นหนึ่งที่นักวัจนปฏิบัติศาสตร์ให้ความสนใจศึกษา ทั้งนี้ใน
ทางวัจนปฏิบัติศาสตร์ กลวิธีทางภาษา หมายถึง วิธีการทางภาษาที่ใช้เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายในการสื่อสารบางประการ อาทิ เพื่อสื่อสารความคิด
เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ฟัง เพื่อความสุภาพ เพื่อสร้างความรู้สึกมีส่วนร่วม เพื่อ
โน้มน้าวใจ ฯลฯ (ณัฐพร พานโพธิ์ทอง, 2549, น. 182)
2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากการทบทวนงานวิจัยที่ศึกษาวรรณกรรมประเภทร้อยแก้วในพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สามารถจำ�แนกงานวิจัยที่พบได้ออกเป็น 2 ส่วน คือ
1. งานวิจยั ทีศ่ กึ ษาเนือ้ หาในวรรณกรรมประเภทร้อยแก้วในพระบาทสมเด็จพระจุลจอม
เกล้าเจ้าอยูห่ วั 2. งานวิจยั ทีศ่ กึ ษาการใช้ภาษาในวรรณกรรมประเภทร้อยแก้วในพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
2.1 งานวิจัยที่ศึกษาเนื้อหาในวรรณกรรมประเภทร้อยแก้วในพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ดวงดาว ยังสามารถ (2534) ศึกษาเรื่อง “พระราชดำ�ริในพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่องบทบาทของพระมหากษัตริย์ในสังคมสยาม: ศึกษา
จากพระราชหัตถเลขาส่วนพระองค์” งานวิจยั นีศ้ กึ ษาจากพระราชหัตถเลขาส่วนพระองค์
ในแนวประวั ติ ศ าสตร์ โ ดยพิ จ ารณาบทบาท และแนวคิ ด ของพระบาทสมเด็ จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อเรื่องต่างๆ ผ่านพระราชหัตถเลขาส่วนพระองค์
เช่นเดียวกับสรตี ใจสอาด (2542) ที่ศึกษาเรื่อง “จดหมายเหตุรายวัน พระราชนิพนธ์
ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว: ต้นเค้าการเขียนสารคดีท่องเที่ยวยุคแรก
ของไทย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะการเขียนและวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะ
ของจดหมายเหตุรายวัน พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
สุกัญญา สุจฉายา (2546) ศึกษาเรื่อง “พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวใน
ฐานะนักคติชน” โดยศึกษาพระราชนิพนธ์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเสด็จประพาสของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทั้งพระราชนิพนธ์ร้อยแก้วและร้อยกรอง
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เช่น กลอนระยะทางตามเสด็จไทรโยค พระราชนิพนธ์เรื่องไกลบ้าน บทละครเรื่อง
เงาะป่า เสด็จประพาสจันทบุรี พระราชหัตถเลขาเสด็จประพาสแหลมมลายู ระยะทาง
เที่ยวชวากว่าสองเดือน พระราชหัตถเลขาเรื่องเสด็จลำ�น้ำ�มะขามเฒ่า เป็นต้น ส่วน
ชนะศักดิ์ ศรีพฤฒา (2546) ศึกษาเรื่อง “วาทวิเคราะห์ในพระราชดำ�รัสในพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ” มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาและวิเคราะห์พระราชดำ�รัส
ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากเหตุการณ์สำ�คัญ 5 เหตุการณ์ คือ
วิกฤตการณ์วังหน้า วิกฤตการณ์ ร.ศ. 112 การเลิกทาส การปฏิรูประบบราชการ และ
การปฏิรปู การศึกษา โดยศึกษาจากเอกสารของหอจดหมายเหตุแห่งชาติและเอกสารอืน่
วิธีการวิจัยเป็นวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ตัวบท นอกจากนี้
อาทิมา พงศ์ไพบูลย์ (2547) ยังศึกษาเรือ่ ง “คุณค่าของพระราชนิพนธ์รอ้ ยแก้วบันทึกประจำ�
วันการเสด็จประพาสในประเทศของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาคุณค่าของพระราชนิพนธ์ร้อยแก้วบันทึกประจำ�วัน การเสด็จ
ประพาสในประเทศของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในด้านเนื้อหาและ
กลวิธีการประพันธ์ ผู้วิจัยศึกษาข้อมูลจากพระราชนิพนธ์กลุ่มนี้จำ�นวน 13 เรื่อง เช่น
เสด็จประพาสจันทบุรี ระยะทางเสด็จประพาสไทรโยค ระยะทางเสด็จประพาสมณฑล
อยุธยา เป็นต้น
จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้นจะเห็นได้ว่างานวิจัยที่ศึกษาเนื้อหา
ในวรรณกรรมประเภทร้อยแก้วในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัวมีทั้งการ
ศึกษาเนื้อหาจากมุมมองทางประวัติศาสตร์ (ดวงดาว ยังสามารถ (2534)) มุมมองทาง
วรรณกรรม (สรตี ใจสอาด (2542) และอาทิมา พงศ์ไพบูลย์ (2547)) มุมมองทางคติชน
วิทยา (สุกัญญา สุจฉายา (2546)) และมุมมองทางนิเทศศาสตร์ (ชนะศักดิ์ ศรีพฤฒา
(2546))
2.2 งานวิ จั ย ที่ ศึ ก ษาการใช้ ภ าษาในวรรณกรรมประเภทร้ อ ยแก้ ว ใน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
วีระ ภวภูตานนท์ (2541) ศึกษาเรื่อง “คำ�ทับศัพท์ภาษาอังกฤษจากบท
พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ” มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษา
คำ�ทับศัพท์ภาษาอังกฤษจากบทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวเรื่องจำ�นวนศัพท์ วิธีการเขียนศัพท์ ความหมายของศัพท์ และเปรียบเทียบ
คำ�ศัพท์จากบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับคำ�ศัพท์
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จากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 เช่นเดียวกับเทพี จรัสจรุงเกียรติ
(2546) ที่ศึกษาเรื่อง “การศึกษาความเปลี่ยนแปลงของคำ�กริยาในพระราชนิพนธ์
ร้อยแก้ว” โดยมุ่งศึกษาคำ�กริยาที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์ร้อยแก้วของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2 ประเด็น คือ ความเปลี่ยนแปลงของคำ�กริยาที่ปรากฏ
ในพระราชนิพนธ์ร้อยแก้วเปรียบเทียบกับปัจจุบัน และลักษณะเด่นในการเลือกใช้
คำ�กริยาในพระราชนิพนธ์ร้อยแก้วของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
วรรณพร พงษ์เพ็ง (2547) ศึกษาเรื่อง “ภาษาจินตภาพในเรื่องไกลบ้าน พระราชนิพนธ์
ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาลักษณะการ
ใช้ภาษาจินตภาพในพระราชนิพนธ์เรือ่ งไกลบ้านเพือ่ แสดงให้เห็นว่า พระราชนิพนธ์เรือ่ ง
ไกลบ้านมีลักษณะเด่นเรื่องการใช้ภาษาจินตภาพเพื่อบรรยาย หรือพรรณนาให้ผู้อ่าน
เห็นภาพ ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม รวมถึงเพื่อให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์ความรู้สึก
คล้อยตามด้วย ขณะที่ปาณิสรา เบี้ยมุกดา (2550) ศึกษาเรื่อง “การเชื่อมโยงความ
ในพระราชนิพนธ์เสด็จประพาสต่างประเทศของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะการเชื่อมโยงความในพระราชนิพนธ์
เสด็จประพาสต้นของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นอกจากนี้ยางวอน
ฮยอน (2557) ยังศึกษาเรื่อง “มโนอุปลักษณ์ในพระราชดำ�รัสที่เกี่ยวกับการปฏิรูป
การปกครองของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ” งานวิจยั ดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์
เพือ่ ศึกษามโนอุปลักษณ์ในพระราชดำ�รัสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
จากมุมมองอรรถศาสตร์ปริชาน (cognitive semantics) และพบว่าพระราชดำ�ริเกี่ยวกับ
การเมืองการปกครองที่สะท้อนจากมโนอุปลักษณ์ในพระราชดำ�รัสมีดังนี้ 1. การได้มา
ซึ่งอำ�นาจบริหารราชการแผ่นดินเป็นเรื่องของการใช้ความสามารถ ไหวพริบและชั้นเชิง
2. ระบบการปกครองประเทศต้องเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับสภาพของประเทศทั้ง
ที่เป็นมาและที่เป็นอยู่ 3. บทบาทหน้าที่ของพระมหากษัตริย์คือการรับใช้ราษฎรและ
เป็นผู้นำ�ทางไปสู่ความเจริญของประเทศ
จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้นจะเห็นได้ว่างานวิจัยที่ศึกษาการใช้ภาษา
ในวรรณกรรมประเภทร้อยแก้วในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีทั้งการ
ศึกษาจากมุมมองทางการยืมคำ�ศัพท์ (วีระ ภวภูตานนท์ (2541)) มุมมองทางการ
เปลี่ยนแปลงของภาษา (เทพี จรัสจรุงเกียรติ (2546)) มุมมองทางวัจนลีลาศาสตร์
(วรรณพร พงษ์เพ็ง (2547)) มุมมองทางปริจเฉทวิเคราะห์ (ปาณิสรา เบี้ยมุกดา (2550))
และมุมมองทางอรรถศาสตร์ปริชาน (ยางวอน ฮยอน (2557))
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จากการทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง จะเห็นว่ายังไม่พบงานวิจยั ใดทีม่ งุ่ ศึกษา
พระราชดำ � รั ส ในพระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว ยกเว้ น งานวิ จั ย ของ
ชนะศักดิ์ ศรีพฤฒา (2546) ทีศ่ กึ ษาเรือ่ ง “วาทวิเคราะห์ในพระราชดำ�รัสในพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” จากมุมมองด้านนิเทศศาสตร์ และยางวอน ฮยอน (2557)
ที่ศึกษาเรื่อง “มโนอุปลักษณ์ในพระราชดำ�รัสที่เกี่ยวกับการปฏิรูปการปกครองของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” จากมุมมองอรรถศาสตร์ปริชาน ดังนั้นใน
บทความวิจัยนี้ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษากลวิธีทางภาษาที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวทรงเลือกใช้ในพระราชดำ�รัสจากมุมมองวัจนปฏิบัติศาสตร์

ขอบเขตและวิธีดำ�เนินการวิจัย

งานวิจัยนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาพระราชดำ�รัสที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยูห่ วั พระราชทานแก่พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชบริพารเนือ่ งในพระราชวโรกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2417-2453 โดยมีวิธีดำ�เนินการวิจัยดังนี้
1. สำ�รวจและศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรมประเภทร้อยแก้วใน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้วิจัยพบว่างานวิจัยที่ศึกษาวรรณกรรมประเภทร้อยแก้วในพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีทั้งงานวิจัยที่ศึกษาเนื้อหาและการใช้ภาษาในวรรณกรรม
ประเภทดั ง กล่ า ว และยั ง ไม่ พ บงานวิ จั ย ที่ ศึ ก ษาพระราชดำ � รั ส ในพระบาทสมเด็ จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากมุมมองวัจนปฏิบัติศาสตร์
2. รวบรวมพระราชดำ�รัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2417-2453
พระราชดำ�รัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ใช้เป็นข้อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้เป็นพระราชดำ�รัสที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง
พระราชทานแก่พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชบริพารเนื่องในพระราชวโรกาสวันคล้าย
วันเฉลิมพระชนมพรรษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517-2453 ผู้วิจัยรวบรวมจากพระราชดำ�รัส
ที่ปรากฏในหนังสือ “รวมพระราชดำ�รัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
(ตั้งแต่ พ.ศ. 2417-2453)” ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 โดยธนาคารแห่งประเทศไทย เนื่องในงาน
พระราชทานเพลิงศพ ม.ร.ว.ทองเถา ทองแถม (พ.ศ. 2410) รวมพระราชดำ�รัสในการ
จัดพิมพ์ฉบับดังกล่าวมีพระราชดำ�รัสที่ได้รับการรวบรวมไว้ทั้งสิ้น 117 องค์
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3. วิเคราะห์กลวิธีทางภาษาในพระราชดำ�รัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากมุมมองวัจนปฏิบัติศาสตร์
วัจนปฏิบัติศาสตร์ คือ ศาสตร์ที่ศึกษาภาษาที่ใช้ในปริบทต่างๆ หรือวิธีที่
ผู้พูดใช้ถ้อยคำ�ในสถานการณ์การสื่อสาร และวิถีที่ผู้ฟังตีความถ้อยคำ�เหล่านั้นใน
ปริบท ทัง้ นีน้ กั วัจนปฏิบตั ศิ าสตร์มไิ ด้ศกึ ษาความหมายทีม่ าจากระบบภาษา (ความหมาย
ตามรูป) แต่สนใจความหมายที่ผู้ร่วมในการสื่อสารเจตนาในสถานการณ์นั้นๆ (ณัฐพร
พานโพธิ์ทอง, 2555, น. 7)
การวิ เ คราะห์ ก ลวิ ธี ท างภาษาในพระราชดำ � รั ส ในพระบาทสมเด็ จ พระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในบทความเรื่องนี้ผู้วิจัยจะใช้วิธีการวิเคราะห์จากมุมมองทาง
ด้านวัจนปฏิบัติศาสตร์
4. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

ผลการวิจัย

ในทางวัจนปฏิบัติศาสตร์ กลวิธีทางภาษา หมายถึง วิธีการทางภาษาที่ใช้
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายในการสื่อสารบางประการ อาทิ เพื่อสื่อสาร
ความคิด เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ฟัง เพื่อความสุภาพ เพื่อสร้างความรู้สึกมีส่วนร่วม
เพื่อโน้มน้าวใจ ฯลฯ (ณัฐพร พานโพธิ์ทอง, 2549, น. 182)
จากการศึ ก ษาวิ เ คราะห์ พ ระราชดำ � รั ส ฯ ตามมุ ม มองวั จ นปฏิ บั ติ ศ าสตร์
(Pragmatics) พบว่า พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเลือกใช้กลวิธีทาง
ภาษาจำ�นวนทั้งสิ้น 9 กลวิธี และกลวิธีทางภาษาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน
ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. การอ้างถึง

การอ้ า งถึ ง ในที่นี้คือ การอ้างถึง บุค คลหรื อสิ่ งอื่ น ทั้ งที่ เ ป็ น รู ปธรรมและ
นามธรรม เช่น เหตุการณ์ คำ�กล่าว หรือข้อคิดเห็นต่างๆ ของบุคคล ฯลฯ กลวิธกี ารอ้างถึง
ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเลือกใช้นี้ นอกจากจะมีวัตถุประสงค์
เพื่อแจ้งสารไปยังผู้รับสารแล้ว กลวิธีดังกล่าวยังช่วยโน้มน้าวและจูงใจให้ผู้รับสารเกิด
ความเชื่อหรือเห็นภาพของสารที่สื่อออกไปอย่างเป็นรูปธรรมด้วยดังที่ อริสโตเติล
(Aristotle, 1947 as cited in Larson, 1986, p. 28) จัดให้การสร้างความน่าเชื่อถือ
ของแหล่งสาร (Ethos) เป็นวาทศิลป์แบบหนึ่งที่ใช้ในการโน้มน้าว โดยการสร้างความ
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น่าเชือ่ ถือของแหล่งสารนัน้ เกิดขึน้ จากการทีผ่ พู้ ดู ใช้วธิ กี ารอ้างสิง่ หรือบุคคลอืน่ ประกอบ
การสนทนา เช่นเดียวกับในแนวคิดเรื่องขั้นตอนการโน้มน้าวใจ (motivated sequence)
ของมอนโรว์ (Monroe, 1967 as cited in Larson, 1986, p. 32) ที่จัดให้การสร้างภาพ
หรือทำ�ให้เห็นภาพด้วยการอ้างสิ่งหรือบุคคลอื่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของการโน้มน้าวใจ
วัตถุประสงค์ในการสื่อสารของการอ้างถึงที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
ทรงเลือกใช้สอดคล้องกับที่โจเซีย (Josia, 2015) ได้ศึกษาวาทะของผู้นำ�และพบว่ากลวิธี
การอ้างถึงเป็นกลวิธีที่ผู้นำ�ทางการเมืองเกือบทุกประเทศมักนำ�มาใช้เพื่อโน้มน้าวและ
สร้างความน่าเชื่อถือให้คำ�พูดของตน
ผลการศึกษาพบว่าการอ้างถึงที่ปรากฏในพระราชดำ�รัสฯ สามารถจำ�แนกได้
เป็น 3 ลักษณะ คือ
1.1 การอ้างถึงบุคคล
จากการศึกษาพบว่าบุคคลที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง
อ้างถึงในพระราชดำ�รัสมีทั้งบุคคลที่อยู่ร่วมสมัยและต่างสมัยกับพระองค์ ดังนี้
1.1.1 การอ้างถึงบุคคลที่อยู่ร่วมสมัยกับผู้แสดงพระราชดำ�รัส
ตัวอย่างที่ 1

. . . จึงได้ปรึกษาพร้อมด้วยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์เป็นประธาน
จัดให้พระยาเจริญราชไมตรีซงึ่ เป็นเคาน์ซลิ ออฟสเตดแลปรีวเี คาน์ซลิ ออกไปตัง้ เมือง
นครเสียมราฐ . . .
(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2510, น. 11)

จากตั ว อย่ า งพระราชดำ � รั ส จะเห็ น ว่ า พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า
เจ้าอยู่หัวทรงเลือกใช้กลวิธีการอ้างถึงบุคคลที่ร่วมสมัย ในที่นี้คือ การอ้างถึงสมเด็จ
เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์และพระยาเจริญราชไมตรี เพื่อโน้มน้าวให้ผู้ฟังซึ่งได้แก่
พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชบริพารเห็นถึงความเตรียมพร้อมในการบริหารราชการ
แผ่นดินจากการส่งผู้แทนพระองค์ไปปกครองเมืองเสียมราฐ
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1.1.2 การอ้างถึงบุคคลที่อยู่ต่างสมัยกับผู้แสดงพระราชดำ�รัส
ตัวอย่างที่ 2

. . . ขอยกข้ อ ความข้ อ นี้ ก่ อ น ด้ ว ยวั ด ราชโอรสเป็ น วั ด ในพระบาทสมเด็ จ
พระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั เป็นทีไ่ ม่ควรจะทิง้ ให้ช�ำ รุดทรุดโทรมเมือ่ ครัง้ แผ่นดินพระบาท
สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั แต่แรกก็โปรดให้กรมหมืน่ อมเรนทร์บดินทรไปทำ�
อยู่หน่อยหนึ่งก็ประชวรเป็นพิการไป ต่อมาจึงโปรดให้กรมหมื่นภูมินทรไปเป็นผู้ทำ�
กรมหมืน่ ภูมนิ ทรท่านเป็นผูม้ อี ธั ยาศัยเรียบร้อยมากละเอียดลออแลเป็นช่างด้วย . . .
		
(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2510, น. 17)

จากตัวอย่างพระราชดำ�รัสจะเห็นว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวทรงเลือกใช้กลวิธีการอ้างถึงบุคคลในอดีตที่ต่างสมัย ในที่นี้คือ การอ้างถึง
พระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั กรมหมืน่
อมเรนทร์บดินทร และกรมหมืน่ ภูมนิ ทร เพือ่ โน้มน้าวให้ผฟู้ งั ซึง่ ได้แก่พระบรมวงศานุวงศ์
และข้าราชบริพารเห็นถึงความสำ�คัญของการบูรณะวัดราชโอรส
นอกจากนี้จากการศึกษายังพบว่าในพระราชดำ�รัสฯ พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงอ้างถึงองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาลด้วย
ตัวอย่างที่ 3

. . . ก็ธรรมอันใดที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสั่งสอน ย่อมเป็นธรรมอันวิเศษอุดมยิ่ง
ซึ่งจะทำ�ให้สัตว์พ้นจากทุกข์ภัยได้จริง เป็นธรรมวิเศษเที่ยงแท้ ย่อมเป็นที่ปรารถนา
ของผู้ซึ่งมีปัญญา . . . จึงเป็นธรรมที่ควรสงวนไว้ ให้เป็นประโยชน์แก่ชนภายหน้า
จึงได้คิดจัดการครั้งนี้ เพื่อรักษาพระไตรปิฎกไว้มิให้วิปริตผิดผันเป็นการยกย่อง
พระพุทธศาสนา ให้ตั้งมั่นถาวรสืบไป . . .
(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2510, น. 112)

จากตัวอย่างพระราชดำ�รัสจะเห็นว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวทรงเลือกใช้กลวิธีการอ้างถึงบุคคล ในที่นี้คือ การอ้างถึงองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า
ในสมัยพุทธกาล เพื่อโน้มน้าวให้ผู้ฟังซึ่งได้แก่พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชบริพาร
เห็นถึงความสำ�คัญของหลักธรรมคำ�สอนในพระพุทธศาสนา
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1.2 การอ้างถึงเหตุการณ์
ผลการศึกษาพบว่าเหตุการณ์ทพี่ ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรง
อ้างถึงในพระราชดำ�รัสมีทั้งเหตุการณ์ในรัชสมัยและต่างรัชสมัย ดังนี้
1.2.1 การอ้างถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรัชสมัย
ตัวอย่างที่ 4

. . . คือในเหตุการณ์เมื่อก่อนหน้าเฉลิมพระชนมพรรษาครั้งก่อน กรุงสยามมี
ความร้อนใจที่จะสำ�แดงทางพระราชไมตรีแก่คอนเวอนแมนท์ฝรั่งเศส เพราะ
กลัวเหตุให้มัวหมองขึ้น . . .
(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2510, น. 11)

จากตัวอย่างพระราชดำ�รัสจะเห็นว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
ทรงเลือกใช้กลวิธีการอ้างถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรัชสมัย ในที่นี้คือ เหตุการณ์ก่อนหน้า
วันเฉลิมพระชนมพรรษาที่ประเทศไทยมีความไม่ไว้วางใจทูตจากฝรั่งเศสเพื่อโน้มน้าว
ให้ผู้ฟังซึ่งได้แก่พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชบริพารเห็นถึงความสำ�คัญของการเจริญ
สัมพันธไมตรีกับประเทศฝรั่งเศส
1.2.2 การอ้างถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่างรัชสมัย
ตัวอย่างที่ 5

. . . อนึง่ ข้าพเจ้าเห็นว่าวัดพระเชตุพนซึง่ เป็นของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกปฐมบรมมหาราชาธิราชได้ทรงสร้างขึ้นไว้แลเป็นพระอารามใหญ่ . . .
ที่งามบ้านงามเมืองชำ�รุดทรุดโทรมลงมาก เพราะเมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปฏิสังขรณ์ครั้งก่อนนั้นใช้ของเดิมคงไว้บ้าง ไม่เปลี่ยนใหม่
บ้าง . . .
(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2510, น. 22)

จากตัวอย่างพระราชดำ�รัสจะเห็นว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
ทรงเลือกใช้กลวิธีการอ้างถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่างรัชสมัย ในที่นี้คือ เหตุการณ์การ
สร้างและปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนฯ ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและ
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อโน้มน้าวให้ผู้ฟังซึ่งได้แก่พระบรมวงศานุวงศ์
และข้าราชบริพารเห็นถึงความสำ�คัญของการบูรณะวัดพระเชตุพนฯ
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1.3 การอ้างถึงคำ�สอน คำ�กล่าว หรือทัศนะความคิดเห็นของบุคคลอื่น
ผลการศึกษาพบว่าพระราชดำ�รัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
มีทั้งการอ้างถึงคำ�กล่าว คำ�สอน และทัศนะความคิดเห็นของบุคคลอื่น
ตัวอย่างที่ 6

. . . แลทราบว่าในเทพยปฏิญาณทั้งหลาย ที่ท่านย่อมยินดีเป็นการวิเศษในเวลาคริสต
สมภพนี้ ก็มีอยู่อันหนึ่งว่า ความสงบเรียบร้อยจงมีขึ้นในแผ่นดิน แก่คนทั้งปวงผู้มี
ปรารถนาดี นั้นเถิดดังนี้ ในพระพุทธภาษิตของเรา ก็มีความเหมือนกันว่า เมต์ตัญจสัพ์
พโลกัส์มิง จงตั้งใจปรารถนาดีต่อชนทั่วทั้งโลก ในความปรารถนาดีของข้าพเจ้า อันมี
อยู่สืบๆ มา แต่อาณาประชาชนทั้งหลายในพระราชอาณาจักรนี้ . . .
(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2510, น. 122)

จากตัวอย่างพระราชดำ�รัสจะเห็นว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
ทรงเลือกใช้กลวิธีการอ้างถึงคำ�สอนในคริสตศาสนาและพระพุทธศาสนา เพื่อโน้มน้าว
ให้ผู้ฟังซึ่งได้แก่ พระบรมวงศานุวงศ์ และข้าราชบริพารเห็นถึงความสำ�คัญของการอยู่
อย่างสันติจะนำ�มาซึ่งความสงบเรียบร้อยของแผ่นดิน

2. การให้รายละเอียด

แทนแนน (Tannen, 1989) จัดให้การเล่ า เรื่ องแบบให้ ร ายละเอี ยดเป็ น
กลวิ ธี ส ร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มหรื อ Involvement strategy โดยแทนแนนอธิ บ ายว่ า
ความรู้สึกมีส่วนร่วมระหว่างผู้เล่ากับผู้ฟัง และความมีส่วนร่วมของทั้งสองฝ่ายกับ
เหตุ ก ารณ์ จ ะเกิ ด ขึ้ น ก็ ต่ อ เมื่ อ ผู้ เ ล่ า ได้ บ รรยายให้ ร ายละเอี ย ดของเหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด
ขึ้นแก่ผู้ฟัง ในขณะที่ฟังก็ต้องใช้จินตนาการสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง ด้วยเหตุนี้การ
เล่ า แบบระบุ ร ายละเอี ย ดจึ ง ช่ ว ยทำ � ให้ ผู้ เ ล่ า บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการสื่ อ ความได้
ดังจะเห็นได้จากการที่สื่ออเมริกันเป็นจำ�นวนมากมักนิยมรายงานข่าวที่ประชาชน
ส่วนใหญ่สนใจแบบให้รายละเอียดทุกซอกทุกมุม เพราะการรายงานโดยวิธีดังกล่าว
จะทำ�ให้ข่าวที่รายงานมีความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น (ณัฐพร พานโพธิ์ทอง, 2549, น. 76-77)
เช่นเดียวกับณัฐพร พานโพธิ์ทอง ศิริพร ภักดีผาสุข สุภัควดี อมาตยกุล และ
สุรเดช โชติอดุ มพันธ์ (2549) ทีไ่ ด้ศกึ ษากลวิธที างภาษาในพระราชดำ�รัสเนือ่ งในวันเฉลิม
พระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากมุมมองวัจนปฏิบัติศาสตร์ และ
พบว่าการให้รายละเอียดเป็นกลวิธีทางภาษากลวิธีหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงเลือกใช้เพื่อต้องการโน้มน้าวและทำ�ให้ผู้รับสารเห็นภาพอย่างเป็นรูปธรรม
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จากการศึกษาพบว่านอกจากวัตถุประสงค์ทตี่ อ้ งการแจ้งสารไปยังผูร้ บั สารแล้ว
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงเลือกใช้กลวิธีการให้รายละเอียดใน
พระราชดำ�รัสเนื่องด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการโน้มน้าวและทำ�ให้ผู้รับสารเกิดภาพบาง
ประการ อีกทั้งการให้รายละเอียดบางลักษณะยังใช้ในการสื่ออารมณ์ความรู้สึกใน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วย
การให้ ร ายละเอี ย ดที่ ป รากฏในพระราชดำ � รั ส ฯ สามารถจำ � แนกได้ เ ป็ น
3 ลักษณะ ดังนี้
2.1 การให้รายละเอียดโดยการนิยามหรืออธิบายศัพท์
ตัวอย่างที่ 7
. . . ถึงคำ�ว่า “กรีฑา” แปลว่าเล่น แต่การเล่นย่อมเป็นได้ทั้งคุณแลมีโทษ เมื่อมีการ
สโมสรเล่นในการที่เป็นประโยชน์ . . .
(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2510, น. 16)

จากตัวอย่างพระราชดำ�รัสจะเห็นว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
ทรงเลือกใช้กลวิธีการให้รายละเอียด โดยการนิยามและอธิบายศัพท์คำ�ว่า “กรีฑา”
เพือ่ โน้มน้าวให้ผฟู้ งั ซึง่ ได้แก่พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชบริพารเข้าใจความหมายของ
คำ�ว่า “กรีฑา” ว่ามีทั้งคุณและโทษ
2.2 การให้รายละเอียดโดยการขยายความ
ตัวอย่างที่ 8
. . . ทีเ่ ราไปยุโรปสองคราวมานัน้ ความรูส้ กึ ของเราต่างกัน เมือ่ ไปคราวแรกไปเพือ่ ประโยชน์
ราชการ . . . ครั้นไปเที่ยวหลังนี้ ถึงว่าตัวเราเจ็บไข้ไม่สบาย การไปๆ เพื่อจะรักษา
ตัวก็จริง แต่ไปด้วยน้ำ�ใจ ปราศจากความห่วงใยถึงบ้านเมือง ด้วยได้เคยเห็นความ
สมัครสมานพร้อมเพรียงกัน รักษาราชการให้เรียบร้อยได้ . . .
(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2510, น. 178)

จากตัวอย่างพระราชดำ�รัสจะเห็นว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
ทรงเลือกใช้กลวิธีการให้รายละเอียดโดยการขยายความถึงวัตถุประสงค์ของการเสด็จ
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ประพาสต่างประเทศครั้งที่สองว่าการเสด็จประพาสครั้งนี้เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ใน
การรักษาพระวรกาย โดยที่ไม่ต้องกังวลพระราชหฤทัยเกี่ยวกับงานราชการบ้านเมือง
เท่าใดนัก เพราะข้าราชบริพารทุกคนช่วยดูแลเป็นอย่างดีเพื่อโน้มน้าวให้ผู้ฟังซึ่งได้แก่
พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชบริพารคลายความเป็นห่วง
2.3 การให้รายละเอียดโดยการยกตัวอย่าง
ตัวอย่างที่ 9

. . . ราชการในขวบปีทลี่ ว่ งมานี้ เรามีความเสียใจทีไ่ ด้มเี หตุความรำ�คาญเกิดขึน้ หลายอย่าง
เช่น พวกทีพ
่ วกเหล่าร้ายตัง้ ตัวเป็นผูว้ เิ ศษ หลอกลวงราษฎรในมณฑลอีสานแลมณฑล
อุดรให้หลงเชื่อถือแล้วกำ�เริบร้ายแรง
(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2510, น. 162)

จากตัวอย่างพระราชดำ�รัสจะเห็นว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
ทรงเลื อ กใช้ ก ลวิ ธี ก ารให้ ร ายละเอี ย ดโดยการยกตั ว อย่ า งเหตุ ก ารณ์ ค วามรำ � คาญ
ที่เกิดในพระราชหฤทัย เพื่อโน้มน้าวให้ผู้ฟังซึ่งได้แก่พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราช
บริพารระมัดระวังถึงเหตุการณ์ความไม่สงบที่อาจเกิดขึ้น และในถ้อยคำ�ที่ขีดเส้นใต้
ยังสื่อให้เห็นอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของพระองค์อีกด้วย

3. การใช้คำ�กริยาแสดงเจตนาในการสื่อสาร

การใช้คำ�กริยาแสดงเจตนาในการสื่อสาร ในที่นี้คือ การที่ผู้ส่งสารเลือกใช้
คำ�กริยาแสดงเจตนาหรือจุดมุ่งหมายบางประการไปยังผู้รับสาร (นววรรณ พันธุเมธา,
2549) ทั้งนี้ เซิร์ล (Searle, 1969) จัดให้การใช้คำ�กริยาแสดงเจตนาในการสื่อสารอย่าง
ตรงไปตรงมา (explicit verb) เป็นการกระทำ�วัจนกรรมอย่างหนึ่ง
เช่นเดียวกับงานวิจัยของ ณัฐพร พานโพธิ์ทอง (2549) ที่ศึกษากลวิธีทางภาษา
ในคอลัมน์ซุบซิบ “คัทลียาจ๊ะจ๋า” จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และพบว่า การใช้คำ�กริยา
แสดงเจตนาในการสื่อสารโดยเฉพาะการใช้คำ�กริยาเรียงติดต่อกันเป็นกลวิธีทางภาษา
แบบหนึ่งที่คอลัมนิสต์มักนิยมใช้เพื่อสื่ออารมณ์และความรู้สึกบางประการของตนที่มี
ต่อผู้เป็นประเด็นในการซุบซิบ
จากการศึกษาพบว่าการใช้คำ�กริยาแสดงเจตนาในการสื่อสารที่ปรากฏใน
พระราชดำ�รัสฯ นอกจากจะมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งสารบางประการไปยังผู้รับสาร
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แล้ว กลวิธีดังกล่าวยังช่วยในการสื่ออารมณ์หรือความรู้สึกนึกคิดของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทีม่ ตี อ่ เรือ่ งต่างๆ ไปยังผูร้ บั สารอีกทางหนึง่ รวมไปถึงคำ�กริยา
แสดงเจตนาในการสื่อสารบางลักษณะยังช่วยในการโน้มน้าวใจผู้รับสารอีกด้วย
คำ�กริยาแสดงเจตนาในการสือ่ สารทีป่ รากฏในพระราชดำ�รัสฯ สามารถจำ�แนก
ได้เป็น 2 ลักษณะ คือ
3.1 การใช้คำ�กริยาแสดงเจตนาในการสื่อสารกลุ่มแจ้งให้ทราบ1
คำ�กริยาแสดงเจตนาในการสือ่ สารกลุม่ แจ้งให้ทราบทีป่ รากฏในพระราชดำ�รัสฯ
มีทั้งคำ�กริยาแสดงเจตนาการขอบคุณ คำ�กริยาแสดงเจตนาการชื่นชม คำ�กริยาแสดง
เจตนาความยินดี คำ�กริยาแสดงเจตนาการชีแ้ จง และคำ�กริยาแสดงเจตนาการบอกกล่าว
ตัวอย่างที่ 10

เราพอใจยิ่งนัก ในอาการซึ่งท่านทั้งหลายได้แสดงความจงรักภักดีอย่างยิ่งต่อตัวเราด้วย
การตกแต่งท้องถนนอันยืดยาวให้เต็มตลอดไปด้วยประทีปแลเครื่องประดับอันงดงาม . . .
(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2510, น. 113)

จากตัวอย่างพระราชดำ�รัสจะเห็นว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
ทรงเลือกใช้คำ�กริยาแสดงเจตนาในการสื่อสารกลุ่มแจ้งให้ทราบ ซึ่งในที่นี้คือ คำ�กริยา
แสดงเจตนาการชื่นชม คำ�ว่า“พอใจ” เพื่อแจ้งสารและสื่ออารมณ์ความรู้สึกอันพึงพอใจ
ไปยังผู้ฟังซึ่งได้แก่พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชบริพารเกี่ยวกับการตกแต่งท้องถนน
เพื่อถวายการต้อนรับ
3.2 การใช้คำ�กริยาแสดงเจตนาในการสื่อสารกลุ่มชี้นำ�
ผลการศึ ก ษาพบว่ า คำ � กริ ย าแสดงเจตนาในการสื่ อ สารกลุ่ ม ชี้ นำ � ที่ ป รากฏ
ในพระราชดำ�รัสฯ มีทั้งคำ�กริยาแสดงเจตนาการสั่ง คำ�กริยาแสดงเจตนาการขอร้อง
และคำ�กริยาแสดงเจตนาการเตือน

ผู้ วิ จั ย จำ � แนกประเภทของกริ ย าแสดงเจตนาในการสื่ อ สารกลุ่ ม ต่ า งๆ ตามนววรรณ
พันธุเมธา (2549, น. 18)
1
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ตัวอย่างที่ 11

. . . เราขอเตือนท่านทั้งปวง ให้ตริตรองในการที่จะร่ำ�เรียนให้รอบคอบ วิชาหนังสือไทย
นั้นเมื่อรู้ดีแล้วพอทำ�การได้จริงอยู่ แต่เมื่อไม่รู้หนังสืออังกฤษด้วยแล้วจะรู้สึกคับแคบใจ
เมื่อภายหลัง
(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2510, น. 64)

จากตัวอย่างพระราชดำ�รัสจะเห็นว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
ทรงเลือกใช้คำ�กริยาแสดงเจตนาในการสื่อสารกลุ่มชี้นำ� ในที่นี้คือ คำ�กริยาแสดงเจตนา
การเตือนคำ�ว่า “เตือน” เพื่อแจ้งสารและโน้มน้าวให้ผู้ฟังซึ่งได้แก่พระบรมวงศานุวงศ์
และข้าราชบริพารเห็นความสำ�คัญของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

4. การใช้อุปลักษณ์

ผู้วิจัยนิยามคำ�ว่า “อุปลักษณ์” ตาม ณัฐพร พานโพธิ์ทอง (2542) ว่าหมายถึง
การที่ผู้พูดใช้ถ้อยคำ�แสดงการเปรียบเทียบของสองสิ่ง สิ่งหนึ่งเป็นสิ่งที่ถูกเปรียบอีก
สิ่งหนึ่งเป็นแบบเปรียบ และทั้งสองต้องเป็นสมาชิกจากต่างกลุ่มกัน
การศึกษาวัตถุประสงค์หรือหน้าทีใ่ นการสือ่ สารของอุปลักษณ์เป็นอีกเรือ่ งหนึง่
ที่มีผู้สนใจศึกษาไว้อย่างหลากหลาย ดังนี้
โกทลีย์ (Goatly, 1988 อ้างถึงใน ณัฐพร พานโพธิ์ทอง, 2542) เสนอว่า
นอกจากอุปลักษณ์จะมีหน้าทีใ่ นด้านการถ่ายทอดความคิด กล่าวคือ ทำ�ให้ผฟู้ งั เห็นภาพ
อย่างชัดเจนแล้ว อุปลักษณ์ยังมีหน้าที่ในด้านบุคคลสัมพันธ์หรือหน้าที่ในการสนับสนุน
ให้ผู้ฟังคล้อยตามและกระทำ�หรือไม่กระทำ�บางอย่างด้วย
ลาคอฟและจอห์นสัน (Lakoff and Johnson, 2003) ศึกษาการใช้อุปลักษณ์
จากมุมมองผู้พูดภาษาอังกฤษ พบว่าอุปลักษณ์เป็นสิ่งที่ใช้กันอยู่ในชีวิตประจำ�วันอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ และหน้าที่สำ�คัญประการหนึ่งของอุปลักษณ์คือการถ่ายทอดมโนทัศน์
ของผู้พูดที่มีต่อเรื่องนั้นๆ
ณัฐพร พานโพธิ์ทอง (2542) ศึกษาหน้าที่ของอุปลักษณ์จากมุมมองผู้พูด
ภาษาไทย พบว่า ผู้พูดภาษาไทยใช้อุปลักษณ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการสื่อสาร
7 ประการ คือ 1. ช่วยสื่อความได้ชัดเจนเพราะทำ�ให้ผู้ฟังเห็นภาพ 2. ช่วยสื่อความได้
ชัดเจนโดยใช้ถอ้ ยคำ�น้อยกว่า 3. ช่วยทำ�ให้ฟงั ดูรนุ แรงและจริงจังน้อยกว่าการกล่าวตรงๆ
4. ช่วยสื่อความได้ทันทีเพราะเป็นถ้อยคำ�ที่นิยมใช้ 5. ช่วยเน้นมากกว่าการกล่าวตรงๆ
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หรือทำ�ให้รู้สึกว่าเป็นเช่นนั้นจริงๆ 6. ช่วยสร้างความขบขัน สนุกสนาน 7. ช่วยให้
กำ�กวม
จากการศึกษาพบว่านอกจากวัตถุประสงค์ที่ต้องการแจ้งสารไปยังผู้รับสาร
แล้ว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงเลือกใช้ถ้อยคำ�อุปลักษณ์เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการโน้มน้าวและทำ�ให้ผู้รับสารเกิดภาพบางประการ รวมไปถึงการใช้
อุปลักษณ์เพื่อสื่อความรู้สึกนึกคิดของพระองค์ไปยังผู้รับสารทางหนึ่งด้วย
ตัวอย่างที่ 12

. . . ด้วยความมุ่งหมายที่จะต้องปราบข้าศึกซึ่งเป็นศัตรูต่อความสงบเรียบร้อยของ
บ้านเมืองให้พ่ายแพ้กลับคืนความสุขความสงบเรียบร้อยของไพร่พลบ้านเมือง ในพระราช
อาณาเขตเหนือ ฝ่ายทิศเหนือนั้นให้คงที่ตั้งแต่ก่อนด้วยความจงรักภักดีต่อเจ้าของตัว แล
รักใคร่บ้านเมืองกับพวกราษฎรทั้งปวงซึ่งเป็นพวกเดียวกัน เราขออำ�นวยพรให้ท่านทหาร
ทัง้ ปวงบรรดา ซึง่ จะไปในราชการทัพครัง้ นี้ จงปราศจากภัยอันตรายทัง้ ปวง คือ ศัตรูภายใน
กล่าวคือ ความไข้เจ็บต่างๆ และศัตรูภายนอกคืออุปสรรคที่จะเกิดขึ้นต่อไปนั้น อย่า
ให้ทำ�อันตรายอันใดแก่ทหารทั้งปวงได้ . . .
(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2510, น. 45)

จากตัวอย่างพระราชดำ�รัส จะเห็นว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยูห่ วั ทรงเลือกใช้ถอ้ ยคำ�อุปลักษณ์โดยเปรียบเทียบ “ศัตรูภายใน” และ “ศัตรูภายนอก”
ซึ่งเป็นแบบเปรียบ กับ “ความเจ็บไข้” และ “อุปสรรคอันตราย” ซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกเปรียบ
ตามลำ�ดับ เพื่อโน้มน้าวและทำ�ให้ผู้ฟังเห็นภาพของสิ่งที่เป็นนามธรรมซึ่งได้แก่ “ความ
เจ็บไข้” และ “อุปสรรคอันตราย” จากการเปรียบเทียบกับสิ่งที่เป็นรูปธรรมซึ่งได้แก่
“ศัตรูภายใน” และ “ศัตรูภายนอก” ตามลำ�ดับ

5. การใช้ทัศนภาวะ

ทัศนภาวะ (Modality) หมายถึง คำ�ที่ครอบคลุมรูปแบบต่างๆ ซึ่งยอมให้
ผู้พูดแสดงการเปลี่ยนแปลงระดับของการให้คำ�มั่นหรือความเชื่อในบางเรื่อง (ชนกพร
อังศุวิริยะ, 2550, น. 157) โดยเฉพาะการใช้คำ�คุณศัพท์และวิเศษณ์ เช่น คำ�ว่า แน่นอน
(Certain) น่าจะเป็น (Probable) ท่าทาง (Likely) อาจจะเป็น (Possible) หรือคำ�แสดง
ทัศนคติที่ต้องการพิสูจน์ (Propositional Attitude) เช่น รู้ว่า . . . เชื่อว่า . . . คิดว่า . . .
สงสัยว่า . . . อีกทั้งยังมีการใช้กริยาช่วยหรือที่เรียกว่า modal verbs 2 ลักษณะ
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คือ 1. ทัศนะภาวะสัญชาน (Epistemic Modality) หรือการส่งสัญญาณบางอย่าง
จากผู้พูดถึงผู้ฟังเกี่ยวกับความรู้ที่ผู้พูดมี 2. ทัศนะภาวะปริพัทธ (Deontic Modality)
คือการแสดงความคิดของผูอ้ า่ นผ่านแนวคิดต่างๆ ในสังคมไปยังผูฟ้ งั ได้แก่ ภาระหน้าที่
หรือการบังคับ ความรับผิดชอบ และการอนุญาต นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงรูปประโยค
เงื่อนไขซึ่งแสดงให้เห็นสถานการณ์สมมติ เช่น ถ้อยคำ� “If I were rich, I would be
living somewhere hotter.”
ชนกพร อังศุวริ ยิ ะ (2550, น. 156) ศึกษาอุดมการณ์ความเป็นผูห้ ญิงในนิตยสาร
สตรีสารและพบว่านิตยสารดังกล่าวเลือกใช้ทศั นภาวะแบบต่างๆ เพือ่ วัตถุประสงค์ในการ
สือ่ อุดมการณ์และชุดความคิดเกีย่ วกับความเป็นปิตาธิปไตยหรือการทีผ่ ชู้ ายเป็นใหญ่ไป
ยังผู้อ่าน เช่นเดียวกับทัศนวลัย เนียมบุปผา (2540) ที่ศึกษาหน้าที่ของรูปประโยค
เงือ่ นไขซึง่ เป็นการใช้ทศั นภาวะอย่างหนึง่ ในภาษาไทยจากบทสนทนาในนวนิยายและพบ
ว่าหน้าที่สำ�คัญของรูปประโยคเงื่อนไขในภาษาไทย คือ การโน้มน้าวและจูงใจผู้รับสาร
จากการศึกษาพบว่านอกจากวัตถุประสงค์ทตี่ อ้ งการแจ้งสารไปยังผูร้ บั สารแล้ว
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ยังทรงเลือกใช้ทศั นภาวะในพระราชดำ�รัสเนือ่ ง
ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อสื่ออารมณ์หรือความรู้สึกนึกคิดบางประการ รวมไปถึงการใช้ทัศน
ภาวะแสดงความเชือ่ มัน่ ยังช่วยในการโน้มน้าวใจผูร้ บั สารเนือ่ งจากเป็นการใช้ทศั นภาวะ
ที่ผู้พูดแสดงความมั่นใจในสิ่งที่จะเกิดขึ้น เช่นเดียวกับการใช้ทัศนภาวะในรูปประโยค
เงื่อนไขที่มีวัตถุประสงค์เพื่อโน้มน้าวและจูงใจผู้รับสารด้วย ทั้งนี้วัตถุประสงค์ในการ
โน้มน้าวและจูงใจดังกล่าวเกิดจากผลของการปฏิบตั หิ รือไม่ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขทีผ่ สู้ ง่ สาร
เสนอ (อรวรรณ ปิลันธ์โอวาท, 2542)
การใช้ทัศนภาวะในพระราชดำ�รัสฯสามารถจำ�แนกได้เป็น 3 ลักษณะ ดังนี้
5.1 การใช้ทัศนภาวะแสดงความเชื่อมั่น
การใช้ทัศนภาวะแสดงความเชื่อมั่น ได้แก่ การที่ผู้พูดใช้คำ� เพื่อแสดงว่า
ทัศนคติหรือสารที่ตนสื่อออกไปนั้นมีความน่าเชื่อถือหรือเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ด้วยเหตุผล
บางประการ มักปรากฏคำ�บอกมาลา “ต้อง” หรือ “ย่อม” และอาจปรากฏร่วมกับคำ�
ขยาย “แน่นอน” หรือ “จริงๆ”
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ตัวอย่างที่ 13

. . . เพราะความจริงแต่โบราณนานมาจนถึงทุกวันนี้ พระเจ้าแผ่นดินทั้งหลายย่อมมี
พระหฤทัยเมตตาปราณีแก่พวกจีนว่าเป็นพลเมืองอันดี มีความอุตสาหะทำ�มาหากิน
ให้เกิดประโยชน์ขึ้นในแผ่นดินเป็นอันมาก . . .
(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2510, น. 179)

จากตัวอย่างพระราชดำ�รัสจะเห็นว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
ทรงเลือกใช้ทัศนภาวะแสดงความเชื่อมั่นในคำ�ว่า “ย่อม” เพื่อแจ้งสารและโน้มน้าวให้
ผู้ฟังซึ่งได้แก่พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชบริพารเชื่อมั่นว่าพระเจ้าแผ่นดินของไทย
ตัง้ แต่อดีตจนถึงในรัชสมัยมีความเมตตาปรานีแก่ชาวจีนทีม่ คี วามอุตสาหะและประกอบ
อาชีพในแผ่นดินไทย
5.2 การใช้ทัศนภาวะแสดงความคิดเห็น
การใช้ทศั นภาวะแสดงความคิดเห็น ได้แก่ การทีผ่ พู้ ดู ใช้ค�ำ เพือ่ แสดงว่าทัศนคติ
หรือสารทีต่ นสือ่ ออกมาเป็นเพียงความคิดเห็นของผูพ้ ดู เท่านัน้ อาจเป็นจริงหรือเท็จก็ได้
มักปรากฏคำ�บอกมาลา “ว่า” “เห็น” “คิด” “เห็นว่า” หรือ “คิดว่า”
ตัวอย่างที่ 14

ในข้อต้นเราเห็นว่า รถรางเป็นเครื่องสำ�เร็จประโยชน์แก่มหาชนในพระนครของเรา ด้วย
กระทำ�ให้การไปมาในที่ไกลเป็นการง่าย อีกประการหนึ่งบริษัทนี้ได้ตั้งขึ้นโดยคนไทยทั้งมี
ความยากลำ�บากซึ่งจะต้องข้ามล่วง ได้ข้ามล่วงลุแล้ว . . .
(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2510, น. 121)

จากตัวอย่างพระราชดำ�รัสจะเห็นว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
ทรงเลือกใช้ทัศนภาวะแสดงความคิดเห็นในคำ�ว่า “เห็นว่า” เพื่อสื่อความคิดเห็นส่วน
พระองค์ว่ารถรางมีประโยชน์และเป็นเครื่องอำ�นวยความสะดวกแก่คนโดยทั่วไป
5.3 การใช้ทัศนภาวะแสดงเงื่อนไข
การใช้ทัศนภาวะแสดงเงื่อนไข ได้แก่ การที่ผู้พูดใช้คำ�เพื่อแสดงว่าทัศนคติ
หรือสารทีต่ นสือ่ ออกมาจะเกิดขึน้ หรือไม่เกิดขึน้ ได้นนั้ เป็นผลมาจากเงือ่ นไขบางประการ
มักปรากฏอยู่ในรูปประโยคแสดงเงื่อนไขที่มีคำ�ว่า “ถ้า” “หาก” หรือ “ถ้า . . . หาก” ทั้งนี้
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การใช้รูปประโยคเงื่อนไขในพระราชดำ�รัสฯ นอกจากจะมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการแจ้ง
สารไปยังผู้รับสารแล้ว การใช้ทัศนภาวะแสดงเงื่อนไขในพระราชดำ�รัสยังมีวัตถุประสงค์
ในการโน้มน้าวและจูงใจผูร้ บั สารด้วย ทัง้ นีว้ ตั ถุประสงค์ในการโน้มน้าวและจูงใจดังกล่าว
เกิดจากผลของการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ผู้กล่าวพระราชดำ�รัสซึ่งในที่นี้ คือ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสนอ
ตัวอย่างที่ 15

. . . เป็นเหตุซึ่งท่านทั้งหลายได้คิดเห็นว่าเป็นสำ�คัญอย่างแท้จริง คือถ้าประกอบการให้
ถูกก็จะให้ผลดีตามกาลสมัย . . .
(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2510, น. 138)

จากตัวอย่างพระราชดำ�รัสจะเห็นว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
ทรงเลือกใช้ทศั นภาวะแสดงเงือ่ นไขในรูปประโยคเงือ่ นไขทีม่ คี �ำ ว่า “ถ้า” เพือ่ แจ้งสารและ
โน้มน้าวให้ผฟู้ งั ซึง่ ได้แก่พระบรมวงศานุวงศ์ และข้าราชบริพารเห็นผลดีจากการปฏิบตั ติ วั
ให้ถูกต้องตามกาลสมัย

6. การให้เหตุผล

จากการศึกษากลวิธีทางภาษาที่ปรากฏในพระราชดำ�รัสพบว่า การให้เหตุผล
เป็นกลวิธีทางภาษากลวิธีหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเลือกใช้
เพื่อวัตถุประสงค์ในการโน้มน้าวและชักจูงให้ผู้รับสารเกิดความเชื่อถือใน “สาร” ที่สื่อ
ออกมานอกเหนือจากวัตถุประสงค์ในการแจ้งสารไปยังผู้รับสาร อริสโตเติล (Larson,
1986, p. 28) กล่าวว่า การโน้มน้าวใจเป็นสิ่งที่ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ และการจูงใจ
ด้วยเหตุผล (Logos) นับเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยโน้มน้าวให้คู่สนทนาคล้อยตามถ้อยคำ�
ของผู้พูดได้ นอกจากนี้ฮอฟแลน (Hovland, 1965) เบททิงฮาส (Bettinghaus, 1968)
อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท (2542) และธิดา โมสิกรัตน์ (2556) ยังจัดการให้เหตุผลเป็น
วาทศิลป์แห่งการโน้มน้าว เนือ่ งจากการยกเหตุผลจะช่วยสนับสนุนให้ค�ำ ชีน้ �ำ นัน้ มีความ
น่าเชื่อถือ มีน้ำ�หนักมากยิ่งขึ้น และเป็นที่เข้าใจอย่างมีเหตุผลอีกทั้งผู้พูดสามารถ
“มัดใจ” ผูฟ้ งั ได้อย่างแยบคาย เนือ่ งจากเหตุหรือผลทีผ่ พู้ ดู กล่าวออกมาจะสร้างความคิด
เชิงตรรกะให้แก่ผู้ฟัง จนกระทั่งผู้ฟังเกิดการคล้อยตาม
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ตัวอย่างที่ 16

. . . แลในอาการกิริยาแลความเจริญของอาณาประชาชน ให้เห็นได้ชัดเจน เสมอเหมือน
เช่นทางรถไฟนี้ ด้วยเหตุว่าในการที่ทางรถไฟชักนำ�ให้ตำ�บลต่างๆ ไปมาถึงกันได้ใกล้ชิด
(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2510, น. 193)

จากตัวอย่างพระราชดำ�รัสจะเห็นว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
ทรงเลือกใช้กลวิธีการให้เหตุผลดังจะเห็นได้จากคำ�เชื่อม “ด้วยเหตุว่า” เพื่อแจ้งสารและ
โน้มน้าวให้ผู้ฟังซึ่งได้แก่พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชบริพารเห็นความสำ�คัญของการ
สร้างรางรถไฟว่าจะช่วยทำ�ให้การคมนาคมสะดวกสบายยิ่งขึ้น

7. การใช้คำ�ทับศัพท์ภาษาอังกฤษ

การใช้คำ�ทับศัพท์ภาษาอังกฤษนับเป็นกลวิธีทางภาษาอีกกลวิธีหนึ่งที่ปรากฏ
ให้เห็นอย่างชัดเจนในพระราชดำ�รัสฯ ทั้งนี้การใช้คำ�ทับศัพท์ในพระราชดำ�รัสของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนอกจากจะมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งสาร
ไปยังผู้รับสารแล้ว การใช้คำ�ทับศัพท์ทั้งในส่วนที่เป็นคำ�นามทั่วไปและคำ�นามเฉพาะ
ก็ยังช่วยในการสื่อความคิดเกี่ยวกับวิทยาการและเทคโนโลยีบางอย่างที่มาจากประเทศ
ตะวันตก (นิตยา นิราศรพ, 2533)
ตัวอย่างที่ 17

. . . อนึ่ง การเตเลคราฟ ซึ่งได้คิดว่าจะทำ�แต่ก่อนนั้น บัดนี้สมเด็จเจ้าพระยาท่าน
เห็นว่าควรจะตัดทางใหม่ ตั้งแต่เมืองไชยา ไปถึงเมืองตรัง จะให้ออกเซอร์เวย์ในฤดูนี้ แต่
จะคิดทำ�ตั้งแต่กรุงเทพฯ ออกไปเมืองราชบุรี จนถึงเมืองเพชรบุรีไปพลางก่อน . . .
(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2510, น. 212)

จากตัวอย่างพระราชดำ�รัสจะเห็นว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
ทรงเลือกใช้คำ�ทับศัพท์ภาษาอังกฤษว่า “เตเลคราฟ” และ “เซอร์เวย์” เพื่อสื่อความคิด
เกี่ยวกับเทคโนโลยีเรื่อง “telegraph” และ “survey” ในภาษาอังกฤษแก่ผู้ฟังซึ่งได้แก่
พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชบริพาร

8. การใช้คำ�ถามเชิงวาทศิลป์

การใช้คำ�ถามเชิงวาทศิลป์ (Rhetorical Question) เป็นคำ�ถามที่ไม่ต้องการ
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คำ�ตอบ ดังที่แบล็ค (Black, 1992) กล่าวว่า คำ�ถามวาทศิลป์สามารถกำ�กับความคิดของ
ผู้อ่านได้เพราะผู้อ่านจะต้องสร้างจินตนาการตามที่ผู้เขียนถาม
จากการศึกษากลวิธีทางภาษาที่ปรากฏในพระราชดำ�รัสพบว่า การใช้คำ�ถาม
เชิงวาทศิลป์เป็นกลวิธีทางภาษากลวิธีหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงเลือกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการโน้มน้าวและชักจูงให้ผู้รับสารเกิดความเชื่อถือ
ใน “สาร” ที่สื่อออกมา
ตัวอย่างที่ 18

. . . การที่เจ้าจะเล่าเรียนนั้น เจ้าต้องขวนขวายให้ได้วิชาเป็นอย่างดี แลให้นึกว่าตัวเจ้า
จะแปลกกับคนกรุงเทพฯ อย่างใด . . .
(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2510, น. 99)

จากตัวอย่างพระราชดำ�รัสจะเห็นว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
ทรงเลือกใช้คำ�ถามวาทศิลป์ดังจะเห็นได้คำ�แสดงการถาม “อย่างใด” เพื่อวัตถุประสงค์
ในการโน้มน้าวและชักจูงให้ผฟู้ งั ซึง่ ได้แก่พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชบริพารไม่เย่อหยิง่
ถือตัวว่าเป็น “นักเรียนนอก”

9. การใช้ถ้อยคำ�เรียกตนเองและผู้รับสาร

กลวิธีการใช้ถ้อยคำ�เรียกตนเองและผู้รับสารที่ปรากฏในพระราชดำ�รัสของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนับได้ว่าเป็นกลวิธีทางภาษาอย่างหนึ่งที่
ช่วยทำ�ให้การสื่อสารในพระราชดำ�รัสบรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งวัตถุประสงค์ที่เป็นไปเพื่อ
การแจ้งสารไปยังผู้รับสาร และวัตถุประสงค์ในการสื่อความรู้สึกนึกคิดบางประการที่
ผูส้ ง่ สารมีตอ่ ผูร้ บั สาร นอกจากนีใ้ นการเลือกใช้สรรพนามทีเ่ หมาะสมกับผูร้ บั สารยังช่วย
ในการโน้มน้าวใจผู้รับสารอีกทางหนึ่งเนื่องจากผู้รับสารจะรู้สึกว่าผู้ส่งสารให้ความเป็น
กันเองหรือยกย่องให้เกียรติตน กลวิธีการใช้ถ้อยคำ�เรียกตนเองและผู้รับสารในพระราช
ดำ�รัสมี 2 ประเด็น ดังนี้
9.1 การใช้ถ้อยคำ�เรียกตนเอง
ในการใช้ถอ้ ยคำ�เรียกตนเองของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
จะแปรไปตามผูร้ บั สาร เช่น หากผูร้ บั สารเป็นพระบรมวงศานุวงศ์หรือพระราชอาคันตุกะ
จะใช้สรรพนาม “ข้าพเจ้า” แต่ถา้ ผูร้ บั สารเป็นพระบรมวงศานุวงศ์ทใี่ กล้ชดิ จะใช้สรรพนาม
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“ฉัน” ส่วนผูร้ บั สารทีเ่ ป็นพระภิกษุสงฆ์ทเี่ ป็นพระราชวงศ์จะใช้สรรพนาม “หม่อมฉัน” หรือ
ถ้าผูร้ บั สารเป็นพสกนิกรใต้พระบรมโพธิสมภารทัว่ ไปก็จะใช้สรรพนาม “เรา” แทนตัวเอง
ตัวอย่างที่ 19

วันนี้เป็นช่องแลเป็นพนักงานวิเศษของฉัน ที่จะได้ชวนได้กล่าวคำ�แนะนำ�เจ้านายทั้งปวง
ให้มีน้ำ�ใจยินดี . . .
(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2510, น. 16)

จากตัวอย่างพระราชดำ�รัสจะเห็นว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
ทรงเลือกใช้ถ้อยคำ�เรียกตัวเองโดยการใช้สรรพนาม “ฉัน” กับพระบรมวงศานุวงศ์
ทีใ่ กล้ชดิ การเลือกใช้ถอ้ ยคำ�เรียกตัวเอง “ฉัน” เพือ่ แสดงความเป็นกันเองเช่นนีน้ อกจาก
จะช่วยในการแจ้งสารและสื่ออารมณ์ความรู้สึกแล้ว การเลือกใช้สรรพนามดังกล่าวของ
ผู้พูดยังแสดงถึงความเป็นกันเองกับผู้ฟังซึ่งเป็นกลวิธีทางภาษาอย่างหนึ่งที่ช่วยในการ
โน้มน้าวใจ
9.2 การใช้ถ้อยคำ�เรียกผู้รับสาร
จากการศึกษาพบว่าในการใช้ถ้อ ยคำ�เรียกผู้ รั บสารของพระบาทสมเด็ จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีทั้งในลักษณะของการเรียกตำ�แหน่งหรือฐานันดรศักดิ์
อย่างเดียว การเรียกตำ�แหน่งหรือฐานันดรศักดิ์แล้วตามด้วยชื่อ รวมไปถึงการใช้
สรรพนามบุรุษที่ 2
ตัวอย่างที่ 20

พระบรมวงศานุวงศ์ ท่านผู้มีเกียรติยศเป็นทูตานุทูตหมู่แห่งกงสุล แลข้าราชการของ
เราทั้งหลายถ้อยคำ�ซึ่งท่านได้กล่าวโดยความปรานีแลไพเราะ . . .
(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2510, น. 100)

จากตัวอย่างพระราชดำ�รัสจะเห็นว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
ทรงเลือกใช้ถ้อยคำ�เรียกผู้ฟังทั้งในลักษณะของการเรียกตำ�แหน่งหรือฐานันดรศักดิ์
และการใช้สรรพนามบุรุษที่ 2 “ท่าน” การเลือกใช้ถ้อยคำ�เรียกผู้ฟังเพื่อแสดงความ
ยกย่องและให้เกียรติเช่นนี้นอกจากจะช่วยในการแจ้งสารและสื่ออารมณ์ความรู้สึกแล้ว
การเลือกใช้สรรพนามดังกล่าวของผู้พูดยังแสดงถึงความสุภาพต่อผู้ฟังซึ่งเป็นกลวิธีทาง
ภาษาอย่างหนึ่งที่ช่วยในการโน้มน้าวใจ
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เพื่อแจ้งสารไปยังผู้รับสาร

เพื่อโน้มน้าวและจูงใจผู้รับสาร

เพื่อทำ�ให้ผู้รับสารเห็นภาพอย่างเป็นรูปธรรม

เพื่อสื่ออารมณ์หรือความรู้สึกนึกคิดไปยังผู้รับสาร

จากที่ ก ล่ า วมาทั้ ง หมดเกี่ ย วกั บ กลวิ ธี ท างภาษาที่ ใช้ ใ นพระราชดำ � รั ส ของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสามารถสรุปวัตถุประสงค์ในการสื่อสารของ
กลวิธีทางภาษาทั้ง 9 กลวิธีได้ ดังตารางต่อไปนี้

✓

✓

✓

-

✓

✓

✓

✓

✓

✓

-

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

-

✓

✓

✓

✓

-

วัตถุประสงค์ในการสื่อสาร

กลวิธีทางภาษา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

การอ้างถึง
การให้รายละเอียด
การใช้คำ�กริยาแสดงเจตนาในการสื่อสาร
การใช้อุปลักษณ์		
การใช้ทัศนภาวะ
การให้เหตุผล		
การใช้คำ�ทับศัพท์ภาษาอังกฤษ
การใช้คำ�ถามเชิงวาทศิลป์
การใช้ถ้อยคำ�เรียกตนเองและผู้รับสาร

✓

✓

จากตารางข้างต้นจะเห็นว่ากลวิธีที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงเลือกใช้ในพระราชดำ�รัสสามารถสื่อสารไปถึงผู้รับสารได้อย่างครบถ้วน (ปรากฏอยู่
ในทุกกลวิธีทางภาษา) นอกจากนี้ยังสามารถโน้มน้าวและจูงใจผู้รับสาร (ปรากฏอยู่ใน
กลวิธีการอ้างถึง การให้รายละเอียด การใช้คำ�กริยาแสดงเจตนาในการสื่อสาร การใช้
อุปลักษณ์ การใช้ทัศนภาวะ การให้เหตุผล การใช้คำ�ถามเชิงวาทศิลป์ และการใช้ถ้อยคำ�
เรียกตนเองและผู้รับสาร) อีกทั้งทำ�ให้ผู้รับสารเห็นภาพที่สื่ออย่างชัดเจน (ปรากฏอยู่
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ในกลวิธีการอ้างถึง การให้รายละเอียด และการใช้อุปลักษณ์) รวมไปถึงเป็นการสร้าง
ขนบทางวรรณกรรมแบบใหม่ทรี่ อ้ ยแก้วสามารถสือ่ อารมณ์และความรูส้ กึ ของผูป้ ระพันธ์
ได้เช่นเดียวกับร้อยกรอง (ปรากฏอยู่ในกลวิธีการให้รายละเอียด การใช้คำ�กริยาแสดง
เจตนาในการสื่อสาร การใช้อุปลักษณ์ การใช้ทัศนภาวะ การใช้คำ�ทับศัพท์ภาษาอังกฤษ
และการใช้คำ�เรียกตนเองและผู้รับสาร)
นอกจากกลวิธที างภาษาทีพ่ ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงเลือก
ใช้ในพระราชดำ�รัสจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ต่างๆ ในการสื่อสารได้อย่างครบถ้วน
แล้ว กลวิธีทางภาษาที่ใช้เหล่านี้ยังมีลักษณะเป็น “ปฏิภาณโวหาร” กล่าวคือ เป็นกลวิธี
ทางภาษาที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเลือกใช้โดยมิได้ทรงร่างบท
พูดไว้กอ่ นหน้า นับได้วา่ เป็นพระปรีชาญาณอย่างยิง่ ยวดเนือ่ งจากผูพ้ ดู ต้องคิดไปด้วยว่า
ตนเพิ่งพูดอะไรไป เป็นไปตามความตั้งใจหรือไม่ พร้อมกับต้องวางแผนล่วงหน้าไปด้วย
ว่าจะพูดอะไรต่อไปให้สอดคล้องกัน นอกจากนี้ยังต้องคำ�นึงถึงการรับสารของผู้ฟังด้วย
จากทีก่ ล่าวมาเกีย่ วกับกลวิธที างภาษาทีพ
่ ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวทรงเลือกใช้ในพระราชดำ�รัสเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่างๆ ในการ
สือ่ สารข้างต้นจึงเป็นเครือ่ งแสดงให้เห็นถึงพระราชอัจฉริยภาพทางด้านภาษาและ
ปฏิภาณโวหารอย่างแท้จริง

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

บทความวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษากลวิธที างภาษาทีใ่ ช้ในพระราชดำ�รัสใน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2417-2453) โดยมีคำ�ถามการวิจัยว่า
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเลือกใช้กลวิธีทางภาษาในพระราชดำ�รัส
อย่างไรบ้างเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร
ผลการวิจยั พบว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงเลือกใช้กลวิธี
ทางภาษาในการแสดงพระราชดำ�รัสทั้งสิ้น 9 กลวิธี ได้แก่ 1. การอ้างถึง 2. การให้
รายละเอียด 3. การใช้คำ�กริยาแสดงเจตนาในการสื่อสาร 4. การใช้อุปลักษณ์ 5. การใช้
ทัศนภาวะ 6. การให้เหตุผล 7. การใช้คำ�ทับศัพท์ภาษาอังกฤษ 8. การใช้คำ�ถาม
เชิงวาทศิลป์ 9. การใช้ถ้อยคำ�เรียกตนเองและผู้รับสาร วัตถุประสงค์ในการสื่อสารของ
กลวิธีทางภาษาทั้ง 9 กลวิธีสามารถจำ�แนกได้ 4 ประการ คือ 1. เพื่อแจ้งสารไปยัง
ผู้รับสาร 2. เพื่อโน้มน้าวและจูงใจผู้รับสาร 3. เพื่อทำ�ให้ผู้รับสารเห็นภาพอย่างเป็น
รูปธรรม 4. เพื่อสื่ออารมณ์หรือความรู้สึกนึกคิดไปยังผู้รับสาร
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กลวิธีทางภาษาที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเลือกใช้ใน
พระราชดำ�รัสเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการสื่อสารต่างๆ ข้างต้นจึงแสดงให้เห็นถึง
พระราชอัจฉริยภาพทางด้านภาษาและปฏิภาณโวหารอย่างแท้จริงดังจะเห็นได้จากการ
เลือกสรรกลวิธที างภาษาต่างๆ เช่น การอ้างถึง การให้รายละเอียด การใช้ค�ำ กริยาแสดง
เจตนาในการสื่อสาร การใช้อุปลักษณ์ ฯลฯ
ผู้ วิ จั ย พบข้ อ สั ง เกตว่ า นอกจากกลวิ ธี ท างภาษาที่ ใช้ ใ นพระราชดำ � รั ส ฯ
จะช่วยทำ�ให้การสื่อสารบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว กลวิธีทางภาษาที่พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเลือกใช้ยังมีความสัมพันธ์กับเรื่องที่กล่าวถึงและผู้รับสาร
ด้วย เช่น เมือ่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงกล่าวถึงเรือ่ งวิทยาการหรือ
เทคโนโลยีทมี่ าจากประเทศตะวันตกก็จะทรงเลือกใช้ค�ำ ทับศัพท์ภาษาอังกฤษควบคูไ่ ปกับ
การใช้อปุ ลักษณ์ เนือ่ งจากการใช้ค�ำ ทับศัพท์ภาษาอังกฤษช่วยสือ่ ให้เห็นถึงชือ่ วิทยาการ
หรือเทคโนโลยีที่รับมาจากประเทศตะวันตก ขณะเดียวกันการใช้อุปลักษณ์ก็จะช่วยให้
ผู้รับสารซึ่งไม่เคยเห็นหรือมีประสบการณ์ร่วมกับวิทยาการหรือเทคโนโลยีเหล่านั้นเห็น
ภาพของวิทยาการหรือเทคโนโลยีดังกล่าวได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น
แม้ว่างานวิจัยนี้จะมุ่งศึกษากลวิธีทางภาษาที่ใช้ในพระราชดำ�รัสของพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากมุมมองวัจนปฏิบัติศาสตร์ (Pragmatics) แต่จาก
การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่ายางวอน ฮยอน (2557) ยังได้ศึกษาพระราชดำ�รัส
ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั จากมุมมองอรรถศาสตร์ปริชาน (cognitive
semantics) พบว่าพระราชดำ�ริเกีย่ วกับการเมืองการปกครองทีส่ ะท้อนจากมโนอุปลักษณ์
มีดังนี้ 1. การได้มาซึ่งอำ�นาจบริหารราชการแผ่นดินเป็นเรื่องของการใช้ความสามารถ
ไหวพริบและชั้นเชิง 2. ระบบการปกครองประเทศต้องเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับ
สภาพของประเทศทั้งที่เป็นมาและที่เป็นอยู่ 3. บทบาทหน้าที่ของพระมหากษัตริย์คือ
การรับใช้ราษฎรและเป็นผู้นำ�ทางไปสู่ความเจริญของประเทศ
ผลการวิจัยที่ศึกษากลวิธีทางภาษาที่ใช้ในพระราชดำ�รัสในพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั จากมุมมองวัจนปฏิบตั ศิ าสตร์นจี้ งึ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ยางวอน ฮยอน (2557) ที่ศึกษาพระราชดำ�รัสฯ จากมุมมองอรรถศาสตร์ปริชาน กล่าว
คืองานวิจัยของยางวอน ฮยอนและงานวิจัยเรื่องนี้ต่างชี้ให้เห็นว่าภาษาที่พระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงเลือกใช้ในพระราชดำ�รัสสะท้อนให้เห็นถึงพระราชอัจฉริยภาพและพระราชปฏิภาณด้านภาษาเช่นเดียวกัน
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อย่างไรก็ตามผู้วิจัยเห็นว่าหากมีการศึกษาภาษาที่ใช้ในพระราชดำ�รัสของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากมุมมองอื่น เช่น ปริจเฉทวิเคราะห์
(discourse analysis) วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ (Discourse analysis) ฯลฯ
ก็จะช่วยทำ�ให้เห็นคุณค่าในด้านต่างๆ ของวรรณกรรมชิ้นนี้ในแง่มุมที่หลากหลายและ
กว้างขวางมากยิ่งขึ้น
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