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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้ภาษาและกลวิธีการเขียนพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทาน
ปริ ญญาบัตรมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ผลการศึกษาพบการใช้ภาษาที่น่าสนใจ 7 ลักษณะ คือ การซ้ าเพื่อเน้นย้า
ความหมาย การซ้ าเพื่อขยายความแบบแจกแจง การซ้อนคาด้วยกลุ่มคาที่สัมพันธ์กนั การซ้อนคาด้วยคาเชื่อม การใช้คา
ซ้อนชนิดซ้ า การใช้ประโยคขนานความ และการใช้ภาษาความเปรี ยบ ในด้านกลวิธีการเขียนพบว่าการเขียนส่ วนนามี
ใจความ 5 ข้อ เกิดเป็ นโครงสร้าง 3 ลักษณะ การเขียนส่วนเนื้อหามีใจความ 6 ข้อ เกิดเป็ นโครงสร้าง 2 ลักษณะ และการ
นาเสนอส่ วนเนื้อหาพบ 6 ลักษณะ คือ เนื้อหาที่สัมพันธ์กนั เป็ นหัวข้อ การอธิ บายและแจกแจงรายละเอียด การนิยาม
การอ้างถึง การตั้งคาถาม และเนื้ อหาที่สัมพันธ์กนั ตามเหตุและผล และการเขียนส่ วนลงท้ายมีใจความ 4 ข้อ เกิดเป็ น
โครงสร้าง 3 ลักษณะ

ABSTRACT
This research was aimed at analyzing the language usage and Techniques of The Speech in Graduation
Ceremony Given at Srinakharinwirot University. The speech was found formulated with eight key language features
namely; using repetition to highlight meaning, using repetition to clarify ideas, overlap of semantical cognate words,
overlap of words with conjunctions, the use of overlapping repeating words, the use of compound words, using sentence
parallelism, and using comparison language. The Techniques in the speech conformed to the following structures: The
introduction was formed with five contents and three structures. The body had six contents with two structures. The
presentation of content was based on seven mechanisms namely; grouping of content, explaining and content clarifying,
defining of meaning, referencing, questioning, exemplifying, and exploiting of cause and effect relationship. The
closing of the script had four contents with three structural forms.
คาสาคัญ: ภาษา กลวิธีการเขียน พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริ ญญาบัตรมหาวิทยาลัย ศรี นคริ นทรวิโรฒ
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บทนา
พระบรมราโชวาทที่พระราชทานเนื่องในพิธีพระราชทานปริ ญญาบัตรแก่ผสู ้ าเร็ จการศึกษานับเป็ นสมบัติทาง
ปั ญญาที่สาคัญยิ่งของชาติไทย พระบรมราโชวาทที่พระราชทานมักมีถอ้ ยคาภาษาที่กระชับ ชัดเจน เปี่ ยมด้วยคุณค่า อัน
สะท้อนถึ งพระปรี ชาญาณและสายพระเนตรกว้างไกล ตลอดจนความห่ วงใยที่ ทรงมี อยู่อย่างไม่เสื่ อมคลาย ซึ่ งเป็ น
ประโยชน์แก่บณ
ั ฑิตของสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ให้ตระหนักในฐานะของตน การคาดหวังของสังคมและระลึกถึงคุณ
ของประเทศชาติ หากบัณฑิตและผูเ้ กี่ยวข้องได้ศึกษาทบทวนด้วยความไตร่ ตรองก็สามารถปรับใช้เป็ นการสนองแนว
พระราชดาริ ต่างๆ ได้เป็ นอย่างดี [1]
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒเป็ นสถาบันอุดมศึกษาแห่ งหนึ่งที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร มหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรทรงพระราชทานพระบรมราโชวาทเนื่องในพิธีพระราชทานปริ ญญาบัตรแก่
ผูส้ าเร็ จการศึกษามาโดยตลอด เริ่ มตั้งแต่พุทธศักราช 2502 ครั้งยังใช้ชื่อว่า “วิทยาลัยวิชาการการ” และทรงพระกรุ ณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินแทนพระองค์
ตั้งแต่พุทธศักราช 2525 จนถึงปั จจุบนั [2] ซึ่ งพระบรมราโชวาทที่พระราชทานนั้นมักมีภาษาที่สื่อถึง “การศึกษา” ที่
สอดคล้อ งกับ ปรัช ญาของมหาวิท ยาลัย ศรี น คริ น ทรวิโ รฒ คือ "การศึก ษาคือ ความเจริ ญ งอกงาม" และยัง
สะท้อนอัตลักษณ์เด่นของมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒที่เป็ นสถาบันการศึกษามุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตสายวิชาชีพครู
ที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาสังคมไทย ดังตัวอย่างพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในพิธีพระราชทานปริ ญญาบัตรเมื่อวันที่
13 ธันวาคม พ.ศ.2505 ดังนี้
...การศึกษาเป็ นเรื่ องใหญ่ และสาคัญยิ่งของมนุษย์ คนเราเมื่อเกิดมาก็ได้ รับการสั่ งสอนจากบิดามารดาอัน
เป็ นความรู้ เบือ้ งต้ น เมื่อเจริ ญเติบโตขึน้ ก็เป็ นหน้ าที่ของครู และอาจารย์ สั่ งสอนให้ ได้ รับความวิชาความสู ง
และอบรมจิ ตใจให้ ถึงพร้ อมด้ วยคุณธรรม เพื่อจะได้ เป็ นพลเมืองดีของชาติสืบต่ อไป งานของครู จึ งเป็ นงานที่
สาคัญยิ่ง ท่ านทั้งหลายซึ่ งจะออกไปทาหน้ าที่ครู จะต้ องตั้งมั่นอยู่ในหลักศีลธรรมและพยายามถ่ ายทอดวิชา
ความรู้ แก่ เด็กให้ ดีที่สุดที่จะทาได้ ...
จะเห็ นได้ว่าพระบรมราโชวาทที่ พระราชทานให้กบั บัณฑิ ตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒนั้นจะปรากฏ
สารัตถะที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับจุดเด่นของมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน และมีการนาเสนอด้วยกลวิธีทางภาษาที่สละสลวย
สื่ อความได้อย่างตรงไปตรงมา จากที่กล่าวมาทาให้ผูว้ ิจยั สนใจเป็ นอย่างยิ่งว่าพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทาน
ปริ ญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒตั้งแต่เริ่ มต้นในปี แรกจนถึงปัจจุบนั นั้นจะมีการนาเสนอด้วยกลวิธีทาง
ภาษาในรู ปแบบใด โดยกลวิธีทางภาษานี้ผูว้ ิจยั สนใจศึกษานั้นจะเฉพาะการใช้ภาษาและกลวิธีการเขียนเท่านั้น ผูว้ ิจยั
เห็นว่าการศึกษาวิจยั ครั้งนี้จะทาให้เห็นคุณค่าของพระบรมราโชวาทที่ถือเป็ นสมบัติทางปัญญาที่สาคัญยิ่งของชาติไทย
และยัง ท าให้เ ห็ น กลวิ ธีทางภาษาด้านการใช้ถ้อยคาภาษาและกลวิ ธีการเขีย นที่ เกิ ด จากพระปรี ชาสามารถในด้าน
วรรณศิลป์ และพระอัจฉริ ยภาพทางภาษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตรและสมเด็จพระกนิษฐาธิ ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระผูท้ รงเป็ นมิ่ง
ขวัญของประชาราษฎร์อีกด้วย

วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาเชิงวิเคราะห์การใช้ภาษาและกลวิธีการเขียนในพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริ ญญาบัตร
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
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วิธีการวิจัย
การศึ กษาวิ เ คราะห์ การใช้ภาษาและกลวิ ธีการเขี ย นพระบรมราโชวาทในพิ ธีพ ระราชทานปริ ญ ญาบัตร
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒนี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพและนาเสนอผลในลักษณะการพรรณนาวิเคราะห์ โดยศึกษา
และรวบรวมข้อมูลจากเอกสารวิชาการต่างๆ และประมวลเป็ นกรอบแนวคิดและทฤษฎีความรู ้ มีประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง คือ พระบรมราโชวาทและพระราโชวาทในพิธีพระราชทานปริ ญญาบั ตรของมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ตั้งแต่ปีแรกที่พระราชทาน คือ พุทธศักราช 2502 ถึงพุทธศักราช 2559 รวม 57 ปี โดยพิธีพระราชทานปริ ญญาบัตรในแต่
ละปี มีมากกว่า 1 วัน และในแต่ละวันอาจมีมากกว่า 1 รอบ ดังนั้นจึงมีพระบรมราโชวาทและพระราโชวาทที่ใช้ศึกษาวิจยั
ทั้งสิ้น 120 องค์ ผูว้ ิจยั ศึกษาวิเคราะห์กลวิธีทางภาษาใน 2 ประเด็น คือ การใช้ภาษาและกลวิธีการเขียน

ผลการวิจัย
การศึกษาวิจยั นี้แบ่งการนาเสนอออกเป็ น 2 ประเด็น คือ การใช้ภาษาและกลวิธีการเขียน ซึ่ งผูว้ ิจยั พบว่าพระ
บรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริ ญญาบัตรมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒนี้มีการใช้ภาษาได้อย่างสละสลวยสื่ อความ
ได้ลึกซึ้ ง นอกจากนี้ กลวิธีการเขียนทั้งส่ วนนา ส่ วนเนื้ อหาและส่ วนลงท้ายของพระบรมราโชวาทนั้นล้วนมีลกั ษณะ
โครงสร้างและการนาเสนอที่มีเอกลักษณ์และน่าสนใจเป็ นอย่างยิ่ง ดังต่อไปนี้
1. การใช้ ภาษาในพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การศึกษาการใช้ภาษาในพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริ ญญาบัตรมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิ
โรฒ พบว่า มีการใช้ภาษาที่โดดเด่น 7 ลักษณะ โดยภาษาที่ปรากฏแม้จะเป็ นเนื้อหาคาสอนที่มีลกั ษณะเป็ นวิชาการ แต่ก็
ยังแฝงความงดงามสละสลวยด้านถ้อยคาที่ประณี ต ดังต่อไปนี้
1.1 การซ้าเพื่อเน้ นย้าความ หมายถึง การนาคามาซ้ าเพื่อให้ความหมายหนักแน่นขึ้นกว่าเดิม บางครั้งซ้ า
ทั้งคา กลุ่มคา และซ้ าความ การซ้ าจะให้ผลในเชิงภาษา 2 ประการ คือ ด้านเสี ยงไพเราะ หรื อเรี ยกว่า การเล่นคา ที่ให้
ความไพเราะด้านเสี ยง ช่วยให้เกิดเสี ยงเสนาะ และยังได้ผลในด้านการเน้นหรื อย้าความนั้นให้ชดั เจนยิ่งขึ้นเป็ นการสร้าง
เอกภาพเน้นความนั้นให้เด่นชัด [3-4] พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริ ญญาบัตรมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
มีการซ้ าเพื่อการเน้นย้ าความหมายที่ช่วยเน้นย้าและอธิ บายขยายความ ทาให้ผูอ้ ่านเกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้ ง ตลอดจนมี
ความไพเราะด้านเสี ยงและจังหวะก่อให้เกิดความคิดและอารมณ์ความรู ้สึกที่สัมพันธ์สอดคล้องไปกับเรื่ อง ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้
...โดยเราเคารพยกย่ องครู มาก สงเคราะห์ ครู เข้ าในบุพการี รองจากบิดา มารดา ไม่ ว่าผู้ใด แม้ มียศศักดิ์มี
อานาจเพียงใด ก็ยังยาเกรงเชื่ อฟั งครู ไม่ ลบหลู่ ไม่ ลืมครู เพราะเราถือว่ าครู เป็ นผู้ปลูกฝั งทั้งความรู้ และความดี
ให้ แก่ เรา เป็ นผู้ที่ปั้นเราให้ เป็ นคนดีมีประโยชน์ ...[5]
จากตัวอย่างพบว่ามีการซ้ าคาว่า “ครู ” เพื่อเน้นย้าความหมายและเน้นย้าความสาคัญ โดยการซ้ าคานี้
ทาให้ผูร้ ับสารเห็นว่าผูส้ ่ งสารซึ่ งก็คือ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตรทรงต้องการเน้นย้าคาว่า “ครู ” ให้เด่นชัดและต้องการให้ตระหนักถึงความสาคัญ “บทบาทหน้ าที่ของครู ” ซึ่งการ
ซ้ าลักษณะนี้จะช่วยสร้างน้ าหนักหรื อสร้างพลังทางความหมายให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วย
1.2 การซ้าเพื่อขยายความแบบแจกแจง หมายถึง การนาคา กลุ่มคาหรื อโครงสร้างประโยคมากล่าวซ้ าๆ
กันเพื่ออธิบายความหมายเนื้อหาด้วยลักษณะของแจกแจงรายละเอียด ซึ่งจากการศึกษาพบรู ปแบบของการนาคาคาเดียว
ที่ถือเป็ นคาหลักหรื อคาตั้งต้นมาซ้ ากันหลายครั้ง และตามด้วยคาขยายมาวางเสริ ม ซึ่ งคาขยายที่นามาใช้น้ ีมกั เป็ นคาที่มี
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ความหมายใกล้เคียงกัน อยู่ในประเภทเดียวกันหรื อตรงข้ามกัน ซึ่ งเรี ยกคาลักษณะนี้ว่า คาสัมพันธ์กนั [6] ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้
...ความคิ ดวินิจฉั ยและความประพฤติ ปฏิ บัติที่ดีนี ้ เป็ นเรื่ องที่เป็ นเหตุเป็ นผลประกอบกัน และส่ งเสริ ม
สนับสนุนกัน ทั้งเป็ นรากฐานของการดารงชีวิต ที่ดี ที่เจริ ญ ที่มั่นคงอย่ างสาคัญ หลักที่จะปฏิ บัติฝึกฝนมีอยู่ว่า
เบือ้ งต้ น บุคคลจะต้ องหัดทาความคิ ดจิตใจให้ หนักแน่ น เป็ นกลาง ไม่ ปล่ อยให้ หันเหไปตามอานาจ อคติก่อน
เมื่อจะมอง จะพิจารณาเรื่ องใด ปั ญหาใด ตลอดจนบุคคลใด ๆ ก็พยายามพิจารณาดูด้วยใจที่หนักแน่ นเป็ นกลาง
นั้นทุกครั้ ง ให้ สมา่ เสมอ และเที่ยงตรงให้ เป็ นวินัยประจาตัว...[7]
จากตัวอย่างพบการซ้ าเพื่อขยายความแบบแจกแจง คือ “ที่ดี ที่เจริ ญ ที่มั่นคง” ซึ่ งมีคานาหน้า คือ “ที่” ซ้ ากัน
และตามด้วยคาที่มีความหมายคล้ายกันหรื อสัมพันธ์กนั คือ “ดี” “เจริ ญ” “มั่นคง” และ “จะมอง จะพิจารณาเรื่ องใด
ปั ญหาใด ตลอดจนบุคคลใด ๆ” ซึ่ งจะสังเกตได้ว่าเป็ นการซ้ า 2 ส่ วนในข้อความ คือ “จะมอง จะพิจารณา” ที่มีคาหน้า
คือ “จะ” ซ้ ากันและตามด้วยคาขยายที่มีความหมายคล้ายกัน คือ “มอง” “พิจารณา” กับ “เรื่ องใด ปั ญหาใด บุคคลใด ๆ”
ที่มีคาหลัง คือ “ใด” ซ้ ากันและขึ้นต้นด้วยกลุ่มคาขยายที่มีสัมพันธ์กนั คือ “เรื่ อง” “ปั ญหา” “บุคคล”
1.3 การซ้ อนคาด้ วยกลุ่มคาที่สัมพันธ์ กัน หมายถึง การซ้อนคาที่นาคาเดี่ยว คาประสม คาซ้อน หรื อแม้แต่
กลุ่มคาตั้งแต่สองหน่ วยขึ้นไปมาเรี ยงต่อกันกลายเป็ นกลุ่มคาขนาดยาว โดยแต่ละหน่ วยมีความสัมพันธ์กนั ในด้าน
ความหมายที่เรี ยกว่า คาสัมพันธ์กนั [6] เมื่อรวมหน่วยตามความสัมพันธ์ดา้ นความหมายแล้ว จะกลายเป็ นคาคาเดียวกัน
หรื อกลุ่มคาเดียวกัน [8] ดังตัวอย่างต่อไปนี้
...ผู้มีวิชาการจาเป็ นจะต้ องมีคุณสมบัติในตัวเองนอกจากวิชาความรู้ ด้ วย จึ งจะนาตนนาชาติ ให้ รอดและ
เจริ ญได้ คุณสมบัติพืน้ ฐานที่จาเป็ นสาหรั บทุกคนนั้นที่สาคัญได้ แก่ ความรู้ จักผิดชอบชั่วดี ความละอายชั่วกลัว
บาป ความซื่ อสั ตย์ สุจริ ตทั้งในความคิ ดและการกระทา ความไม่ เห็นแก่ ตัว ไม่ เอารั ดเอาเปรี ยบผู้อื่น ความไม่
มักง่ าย หยาบคาย กับอีกอย่ างหนึ่งที่สาคัญเป็ นพิเศษ คือ ความขยันหมั่นเพียร พยายามฝึ กหัดประกอบการงาน
ทุกอย่ างด้ วยตนเอง ด้ วยความตั้งใจ ไม่ ละเลย ไม่ ทอดทิ ้ง คุณสมบัติเหล่ านีเ้ ป็ นองค์ ประกอบที่สาคัญ ที่จะทา
ให้ การศึกษาสมบูรณ์ เป็ นประโยชน์ จริ ง...[9]
ตัวอย่างพระบรมราโชวาทนี้ พบการซ้อนคาที่เกิดจากการนากลุ่มคาที่มีความหมายเป็ นไปในทานองเดียวกัน
และคาตรงข้ามกัน หรื อเรี ยกว่าคาสัมพันธ์กนั มาวางซ้อนกันกลายเป็ นชุดคาที่มีขนาดยาว คือ “ความรู้ จักผิดชอบชั่วดี”
“ความละอายชั่วกลัวบาป” “ความซื่ อสัตย์ สุจริ ตทั้งในความคิดและการกระทา” “ความไม่ เห็นแก่ ตัว” “ไม่ เอารั ดเอาเปรี ยบ
ผู้อื่น” “ความไม่ มักง่ าย หยาบคาย” และ “ความขยันหมั่นเพียร” “พยายามฝึ กหั ดประกอบการงานทุกอย่ างด้ วยตนเอง”
“ความตั้งใจ” “ไม่ ละเลย” “ไม่ ทอดทิ ้ง” ซึ่ งการซ้อนนี้ใช้อธิ บายขยายความ “คุณสมบัติของผู้มีวิชาการ” ซึ่ งการซ้อนคา
ด้วยคากลุ่มคาที่มีความสัมพันธ์กนั ทางความหมายนี้จะช่วยอธิ บายขยายความสาระสาคัญของเรื่ องที่ตอ้ งการนาเสนอให้
ชัดเจนขึ้น
1.4 การซ้ อนคาด้ วยคาเชื่ อม หมายถึง การนาคาหรื อกลุ่มคาที่มีความหมายคล้ายกัน ความหมายคล้อยตาม
ไปในทานองเดียวกัน หรื อบางครั้งความหมายอาจตรงข้ามกันมาวางใกล้กนั โดยมีคาเชื่อม “และ” มาวางคัน่ เพื่อแสดง
การเชื่ อมโยงความหมายของคาหน้ าและคาหลัง ซึ่ งวัตถุประสงค์ของการซ้อนคารู ปแบบนี้ ก็เพื่ออธิ บายขยายความ
สาระสาคัญให้แจ่มชัดมากยิ่งขึ้น
ผูว้ ิจยั เห็นว่าลักษณะการใช้ภาษารู ปแบบนี้คล้ายกับคาซ้อนเพื่อความหมายที่มีคา 2 คาซึ่งมีความหมาย
คล้ายกัน ใกล้เคียงไปในทานองเดี ยวกันหรื ออาจมี ค วามหมายอาจตรงข้ามกัน ก็ได้ และคาที่ ซ้อนกันแล้วต้องเกิ ด
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ความหมายใหม่ ซึ่งอาจไม่เปลี่ยนไปจากความหมายเดิมมากนัก [10] หากแต่มีคาเชื่อมมาคัน่ เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์
ของคาอย่างเป็ นระบบระเบียบเพื่อสื่ อความหมายสู่ผรู ้ ับสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
...การรั กษาคุณค่ าและความสาคัญ ของสิ่ งที่ดีงามนั้น ในทุกวันนีม้ ักเห็น กันว่ าเป็ นสิ่ งเกิ นวิสัยที่จะทา...
เรื่ องนีเ้ ป็ นปั ญหาใหญ่ ที่ท่านทั้งหลายจะต้ องขบคิ ดและแก้ ไข สั งคมของเรานั้นถึงจะเปลี่ยนแปลงไปอย่ างไร ก็
ยังคงต้ องอาศัยเหตุผลเป็ นรากฐานและเป็ นหลักการ ความคิ ดความต้ อ งการหรื อความเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่
มิได้ เป็ นไปตามเหตุผล จะหนักแน่ นยิ่งกว่ าสิ่ งที่เกิ ดจากเหตุผลความถูกต้ องไม่ ได้ และจะคงทนถาวรอยู่
ตลอดไปไม่ ได้ ผู้เป็ นบัณฑิ ตจะต้ องเชื่ อมั่นและยืนหยัด ในเหตุผลและความดี...โดยเฉพาะของงานของท่ าน
และตัวของท่ านไว้ ได้ ตามประสงค์ ...[11]
ตัวอย่างพระบรมราโชวาทนี้มีการซ้อนคาด้วยการใช้คาเชื่อม คือ “คุณค่ าและความสาคัญ” “ขบคิดและแก้ ไข”
“เป็ นรากฐานและเป็ นหลักการ” “เชื่ อมั่นและยืนหยัด” และ “เหตุผลและความดี” ซึ่ งจะเห็นได้ว่าคาหน้าและคาหลังที่
นามาวางและเชื่อมด้วย “และ” มีความหมายเป็ นไปในทานองเดียวกัน หรื อความหมายเสริ มขยายซึ่งกันและกัน
1.5 การใช้ คาซ้ อนชนิดซ้า คือ การใช้คาซ้อนที่มีพยางค์ที่หนึ่งกับพยางค์ที่สามเป็ นคาเดียวกันหรื อการซ้ า
กัน และพยางค์ที่สองกับพยางค์ที่สี่เป็ นคาที่มีความหมายใกล้เคียงกัน หรื อตรงข้ามกันซ้อนกันอยู่ ความหมายเด่นของคา
ซ้อนนี้ อาจปรากฏที่คาข้างหน้าหรื อคาข้างท้าย [10] คาซ้อนชนิดซ้ านี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อช่วยขยายใจความสาคัญให้มี
รายละเอียดเพิ่มและชัดเจนมากขึ้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้
...วันนีจ้ ะพูดถึงคุณลักษณะที่สี่ คือ การปรารภความเพียร ความเพียรหรื อวิริยะนั้น แปลว่ า ความเป็ นผู้กล้ า
คื อ กล้ าสู้ อุปสรรค...ถึงยากลาบาก ถึงมีอุปสรรคขัดขวางอย่ างไร ก็กล้ าสู้ กล้ าทา ...จึ งแปลเป็ นไทยได้ อีกอย่ าง
หนึ่งว่ า ความหมั่นขยัน ความหมั่นขยันนี ้ ในคนบางคนจะขาดวิ่นเป็ นห้ วงเป็ นตอน จะมีเป็ นพักๆ เฉพาะคราว
เฉพาะกิจ...ข้ าพเจ้ าปรารถนาอย่ างยิ่ง ที่จะให้ บัณฑิตได้ พิจารณาดูความกล้ าแข็งขยันในตัวของท่ านเอง ว่ าควร
จะเสริ มจะแต่ งให้ มั่นคงขึน้ อีกเพียงใดเพื่อที่จะได้ เป็ นผู้องอาจสามารถในการงานอย่ างแท้ จริ ง...[12]
จากตัวอย่างพระบรมราโชวาทนี้พบการใช้คาซ้อนชนิดซ้ าหลายคา ได้แก่ “กล้ าสู้กล้ าทา” “เป็ นห้ วงเป็ นตอน”
“เฉพาะคราวเฉพาะกิจ” และ “จะเสริ มจะแต่ ง” ซึ่งทุกคาล้วนมีพยางค์ที่หนึ่งกับพยางค์ที่สามซ้ ากัน และพยางค์ที่สองกับ
พยางค์ที่สี่มีความหมายซ้อนกัน เพราะเป็ นคาที่มีความหมายในทานองเดียวกัน
1.6 การใช้ คาซ้ อน หมายถึง การเขียนหรื อการนาเสนอเรื่ องราวที่นาคาซ้อนมาช่วยในการสื่ อความหมาย
โดยคาซ้อน คือ คาที่มีคาเดี่ยวมาวางติดกันหรื อซ้อนเข้าคู่กนั ซึ่ งแต่ละคาจะมีความหมายหรื อเสี ยงคล้ายกันใกล้เคียงกัน
หรื อเป็ นไปในทานองเดียวกัน เมื่อซ้อนแล้วจะมีความหมายใหม่เกิดขึ้น แม้ว่าบางคาความหมายจะไม่แปลกไปกว่า
ความหมายเดิมมากนัก แต่ก็ตอ้ งมีความหมายและที่ใช้ต่างออกไปบ้าง [10] จากการศึกษาการใช้คาซ้อนในพระบรม
ราโชวาทผูว้ ิจยั พบว่ามีการใช้คาซ้อนเป็ นจานวนมากเพื่อเน้นความหมายของคาให้หนักแน่นและเกิดภาพที่ชดั เจนแก่
ผูร้ ับสาร เนื่ องจากคาซ้อนจะให้น้ าหนักความหมายของคาและภาพได้ชัดเจนกว่าการนาคาคาเดียวมาใช้ ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้
...ความคิ ดวินิจฉั ยและความประพฤติ ปฏิ บัติที่ดีนี ้ เป็ นเรื่ องที่เป็ นเหตุเป็ นผลประกอบกัน และส่ งเสริ ม
สนับสนุนกัน...บุคคลจะต้ องหัดทาความคิดจิตใจให้ หนักแน่ น เป็ นกลาง ไม่ ปล่ อยให้ หันเหไปตามอานาจอคติ
ก่ อน...ก็จะแลเห็นสิ่ งที่เพ่ งพิจารณาโดยชัดเจนกระจ่ างแจ่ มแจ้ ง ทาให้ สามารถวินิจฉัยได้ ถูกต้ อง ตรงตามความ
จริ ง...จนเกิ ด ความจั ด เจนช านาญแล้ ว ความประพฤติ ป ฏิ บั ติ นั้ น ก็จ ะเสริ มส่ งความคิ ด อ่ า นให้ แจ่ ม แจ้ ง
คล่ องแคล่ วรวดเร็ วขึน้ จะวินิจฉัยสิ่ งใดก็ง่ายดาย และถูกต้ องแน่ นอนยิ่งขึน้ ...[7]
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จากตัวอย่างพระบรมราโชวาทนี้พบการใช้คาซ้อนอยู่หลายคา คาซ้อนเหล่านี้เป็ นคาซ้อนเพื่อความหมาย ซึ่ ง
บางคามี 3 พยางค์ เช่ น “เพ่ งพิ จารณา” บางคามี 4 พยางค์ เช่ น “คิ ด วินิ จ ฉั ย ” และ “ประพฤติ ปฏิ บัติ” “ส่ งเสริ ม
สนับสนุน” “จัดเจนชานาญ” และ “ถูกต้ องแน่ นอน” บางคามี 6 พยางค์ เช่น “ชั ดเจนกระจ่ างแจ่ มแจ้ ง” และ “แจ่ มแจ้ ง
คล่ องแคล่ วรวดเร็ ว” ซึ่งคาซ้อนที่ปรากฏนี้ช่วยอธิบายขยายความเนื้อหาสาระให้เข้าใจชัดเจนมากขึ้น
1.7 การใช้ ประโยคขนานความ คือ การนาประโยค 2 ประโยคที่มีเนื้อความเชื่อมโยงสัมพันธ์กนั หรื อที่มี
เนื้ อความเป็ นคู่ขนานกันมาเรี ยบเรี ยงต่อเนื่องกัน เรี ยกว่า ประโยคขนานความ โดยประโยคขนานความจะมีลกั ษณะ
ลักษณะคู่ขนานที่ใช้คาว่า “ฉันใด ฉันนั้น” ประโยคลักษณะนี้อาจมีการเพิ่มพูนเนื้อความในประโยคให้คลี่คลายไปสู่ อีก
ประโยคหนึ่ง [13] ดังตัวอย่างต่อไปนี้
...ผู้สาเร็ จการศึกษาขั้นมหาวิทยาลัยแล้ ว คงจะได้ ทางานที่ต้องใช้ วิชาการเป็ นหลักตลอดไป...ผู้มีความรู้ ดี
จะต้ องศึกษาอยู่เสมอตลอดชีวิต เพราะวิชาความรู้ ทั้งปวงนั้นพัฒนาอยู่เสมอ มิได้ อยู่คงที่ จาเป็ นต้ องติดตาม
ศึกษาให้ ทัน ถ้ าละเลยทอดทิ ้งเมื่อใด ก็จะทาให้ ชะงักงันและถอยหลังเมื่อนั้น บัณฑิตทุกคนจึ งจาเป็ นต้ องหา
โอกาสศึกษาค้ นคว้ าอยู่เสมอ อย่ าหยุดนิ่ง …[14]
ตัวอย่างพระบรมราโชวาทนี้มีการใช้ประโยคขนานความที่ใช้อธิบายขยายความใจความ “วิชาความรู้ พัฒนาอยู่
เสมอ” ซึ่ งปรากฏคาเชื่ อมแสดงการขนานความ คือ “...เมื่อใด....เมื่ อนั้น” การขนานความในข้อนี้ เป็ นการอธิ บาย
ความสัมพันธ์ที่แสดงความเป็ นเหตุเป็ นผลของกันและกันที่กล่าวถึง “ถ้ าทอดทิง้ ละเลยวิชาความรู้ ” กับ “ตัวเราจะถอย
หลังไม่ ทันคนอื่น” การนาเสนอเนื้อหาด้วยการขนานความที่น้ ีช่วยทาให้เนื้อหาสารส่งมายังผูร้ ับสารได้อย่างชัดเจน
1.8 การใช้ ภาษาความเปรียบ คือ การใช้ภาษาในเชิงเปรี ยบเทียบระหว่างสิ่ ง 2 สิ่ งที่มีลกั ษณะร่ วมกัน ซึ่งใน
2 สิ่ งนี้ ของสิ่ งหนึ่งเป็ นแบบเปรี ยบและของอีกสิ่ งหนึ่งเป็ นสิ่ งที่ถูกเปรี ยบ การใช้ความเปรี ยบถือเป็ นกลวิธีทางภาษาและ
เป็ นศิลปะของการใช้ภาษาวิธีหนึ่งที่ช่วยก่อให้เกิดความงดงามเชิงวรรณศิลป์ เป็ นการใช้ภาษาเปรี ยบเทียบถ้อยคาให้เกิด
ความหมายคากระทบใจ เกิดภาพที่แจ่มชัดและลึกซึ้ ง จุดประกายความคิดและจินตนาการให้แก่ผอู ้ ่าน [15] ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้
...วันนี ้ ใคร่ จะปรารภกับท่ านทั้งหลายว่ า การจะใช้ วิชาความรู้ ของเราให้ ได้ ประโยชน์ นั้น ควรจะทาอย่ างไร
วิชาการเป็ นของดีในตัว แต่ เมื่อนาไปใช้ อาจให้ ผลทางวัฒนะ คื อ ทางสร้ างสรรค์ ก็ได้ ให้ ผลทางหายนะ คื อ
ทางทาลายก็ได้ เหมือนยารั กษาโรคโดยมาก ถ้ าใช้ ถูกก็รักษาโรคหาย ถ้ าใช้ ผิดก็เป็ นอันตรายได้ ต่างๆ จึ งต้ อง
เรี ย กว่ า ยาอั น ตราย เพื่ อ เตื อ นให้ ผู้ ใ ช้ ร ะมั ด ระวั ง การใช้ วิ ช าการทั้ ง หลายส าคั ญ และขึ ้น อยู่ ที่ เ จตนากับ
ความสามารถในการใช้ ...[16]
ตัวอย่างพระบรมราโชวาทข้างต้นมีการใช้ภาษาความเปรี ยบ คือ “วิชาความรู้ เหมือนยารั กษาโรค” ซึ่งเป็ นการ
เปรี ยบเทียบว่าวิชาความรู ้ของบัณฑิตนั้นเหมือนกับยารักษาโรคที่มีท้ งั คุณและโทษ กล่าวคือ หากใช้ได้อย่างถูกต้องก็
เป็ นคุณประโยชน์หรื อรั กษาโรคได้หาย แต่ถ้าใช้ผิดก็เกิ ดโทษต่อตนเองและคนอื่นเหมื อนกับใช้ยาผิดก็ทาให้ เกิ ด
อันตรายต่อชีวิตได้ ซึ่งความเปรี ยบในตัวอย่างนี้จดั เป็ นรู ปแบบของการอุปมาที่เปรี ยบเทียบสิ่ งหนึ่งว่าเหมือนกับสิ่ งหนึ่ง
2. กลวิธีการเขียนพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กลวิธีการเขียนนับว่าเป็ นส่วนสาคัญอย่างยิ่งที่จะทาให้งานเขียนนั้นประสบความสาเร็ จ เนื่องจากกลวิธีการ
เขียนที่ดีช่วยให้ผเู ้ ขียนสามารถถ่ายทอดความรู ้ ความคิด และประสบการณ์ต่างๆ มายังผูอ้ ่านได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
ตามเจตนาของผูเ้ ขียน กลวิธีหรื อเทคนิค (Technique) หมายถึง กรรมวิธีที่ทาให้ได้ผลเรี ยบร้อยงดงาม เพราะฉะนั้นจึง
รวมทั้งฝี มือและความรู ้ความชานาญในวิธีทา [17]
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ในงานวิจยั นี้ผวู ้ ิจยั ศึกษากลวิธีการเขียนใน 3 ประเด็น ได้แก่ การเขียนส่วนนา ส่วนเนื้อหา และส่วนลงท้าย
ผลการศึกษาพบว่า พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริ ญญาบัตรมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒมีวิธีการนาเสนอ
กลวิธีการเขียนทั้ง 3 ประเด็น ได้อย่างน่าสนใจและเนื้อความในพระบรมราโชวาทเชื่อมโยงสัมพันธ์กนั อย่างเป็ นระบบ
ทาให้ถ่ายทอดเรื่ องราวและสื่ อความหมายได้อย่างชัดเจน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
2.1 การเขียนส่ วนนา คือ ส่วนเริ่ มต้นของงานเขียน ทาหน้าที่เสมือนจุดนาทางของเรื่ องที่จะบอกให้ผอู ้ ่าน
หันมาสนใจต่อสิ่ งที่ผเู ้ ขียนนาเสนอต่อไป [18] จากการศึกษาส่วนนาของพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริ ญญา
บัตรมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ พบว่ามีใจความหลักๆ 5 ข้อ คือ
1. การยินดีที่ได้มาพระราชทานปริ ญญาบัตร
2. การชื่นชมยินดีหรื อพอใจกับผูส้ าเร็ จการศึกษา
3. การชื่นชมยินดีหรื อพอใจกับความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย
4. การขอบใจที่มหาวิทยาลัยมอบปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
5. การอ้างถึ งการปฏิ บัติพระราชกรณี ยกิ จแทนพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรของสมเด็จพระกนิษฐาธิ ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
ผูว้ ิจยั พบว่าในการเขียนส่วนนาของพระบรมราโชวาทแต่ละองค์น้ นั จะปรากฏลักษณะการนาใจความ
กล่ า วน าทั้ง 5 ข้อ ข้างต้น มาเขี ย นเรี ย บเรี ย งต่ อ กัน หากแต่ อ าจสลับ ต าแหน่ ง กัน ไปบ้างในแต่ ล ะองค์ และเกิ ดเป็ น
โครงสร้างหรื อรู ปแบบการเขียน 3 ลักษณะ ซึ่งมีขอ้ สังเกตที่ว่า ข้อที่ 1 คือ การยินดีที่ได้มาพระราชทานปริ ญญาบัตรนั้น
จะปรากฏกับเฉพาะพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตรช่วงปี 2502-2524 และข้อที่ 5 คือ การอ้างถึงการปฏิบตั ิพระราชกรณี ยกิจแทนพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรนั้นจะปรากฏใช้เริ่ มตั้งแต่ปีที่สมเด็จพระกนิ ษฐาธิ ราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็ นผูพ้ ระราชทานปริ ญญาบัตรแทนพระองค์ คือ พ.ศ. 2525 เป็ นต้นมา
และจะขอนาเสนอส่วนนาที่ปรากฏใจความทั้ง 5 ข้อ เกิดเป็ นโครงสร้าง 3 ลักษณะ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
2.1.1 ส่ วนนาที่มีใจความ 2 ข้ อ
ข้ าพเจ้ ามีความยินดี ที่ได้ มาร่ วมในพิธีมอบปริ ญญาบัตรของวิทยาลัยวิชาการศึ กษาอีกวาระหนึ่ ง (1) และขอ
แสดงความชื่ นชมกับบัณฑิ ตผู้ได้ รับเกียรติ และได้ รับความสาเร็ จในการศึกษาทุกคน (2)…[11]
ตัวอย่างข้างต้นเป็ นส่วนนาที่พบใจความกล่าวนา 2 ข้อ คือ การยินดีที่ได้มาพระราชทานปริ ญญาบัตร (1) และ
การกล่าวชื่นชมกับผูส้ าเร็ จการศึกษา (2)
2.1.2 ส่ วนนาที่มีใจความ 3 ข้ อ
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ าโปรดกระหม่ อม ให้ ข้าพเจ้ ามาทาพิธีมอบปริ ญญา
บัตรในวันนี ้ (1) ข้ าพเจ้ ายินดีที่ได้ ทราบรายงานว่ ากิจการของมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ดาเนินก้ าวหน้ า
มาด้ วยดี ทุก ๆ ด้ าน (2) ขอแสดงความชื่ นชมกับท่ านผู้ ทรงคุณวุ ฒิแ ละบัณฑิ ต ทุ กคน ที่ ไ ด้ รั บเกียรติ และ
ความสาเร็ จในการศึกษา(3)…[19]
ตัวอย่างข้างต้นเป็ นส่ วนนาของพระบรมราโชวาทที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิต รทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อ มให้สมเด็ จพระกนิ ษฐาธิ ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็ นผูพ้ ระราชทานปริ ญญาบัตรแทน พบใจความกล่าวนา 3 ข้อ ได้แก่ การอ้างถึง
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การปฏิ บตั ิพระราชกรณี ยกิ จแทน (1) การยินดี กบั ความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย (2) และการกล่าวชื่ นชมยินดีกบั
ผูท้ รงคุณวุฒิและผูส้ าเร็ จการศึกษา (3)
2.1.3 ส่ วนนาที่มีใจความ 4 ข้ อ
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ าโปรดกระหม่ อม ให้ ข้าพเจ้ ามาปฏิ บัติพระราช
กรณี ยกิ จแทนพระองค์ ในงานพระราชทานปริ ญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒประจาปี นี ้ (1)
ข้ าพเจ้ ามีความยินดีที่ได้ ทราบว่ า กิจการของมหาวิทยาลัยดาเนินก้ าวหน้ ามาด้ วยดีทุก ๆ ด้ าน (2) ขอแสดงความ
ชื่ น ชมกั บ ท่ านผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ละบั ณ ฑิ ต ทุ ก คน ที่ ไ ด้ รั บเกี ย รติ แ ละความส าเร็ จ (3) ทั้ ง ขอขอบใจสภา
มหาวิ ทยาลัยเป็ นอย่ างมากที่ ได้ มอบปริ ญ ญาศิ ลปศาสตรดุษฎีบัณ ฑิ ตกิ ต ติ มศักดิ์ สาขาศิ ลปกรรมศาสตร์
ทัศนศิลป์ แก่ ข้าพเจ้ าในวาระนี ้ (4)...[20]
ตัวอย่างข้างต้นเป็ นส่ วนนาของพระบรมราโชวาทที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิต รทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อ มให้สมเด็ จพระกนิ ษฐาธิ ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็ นผูพ้ ระราชทานปริ ญญาบัตรแทน พบใจความกล่าวนา 4 ข้อ ได้แก่ การอ้างถึง
การปฏิบตั ิพระราชกรณี ยกิจแทน (1) การยินดีกบั ความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย (2) การกล่าวชื่นชมกับผูท้ รงคุณวุฒิ
และบัณฑิตผูส้ าเร็ จการศึกษา (3) และขอบใจที่มหาวิทยาลัยมอบปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ (4)
2.2 การเขียนส่ วนเนื้อหา คือ การเรี ยบเรี ยงเนื้ อหาของเรื่ องหรื อการดาเนิ นเรื่ องให้ต่อเนื่องสัมพันธ์กนั
การลาดับความจะมาควบคู่กบั การขยายความ กล่าวคือ การแสดงความคิดให้ต่อเนื่องลาดับกันนั้น จาเป็ นต้องอาศัยการ
ประกอบขยายควบคู่กนั ไปด้วย [21] การศึกษาการเขียนส่ วนเนื้อหาของพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริ ญญา
บัตรมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ผูว้ ิจยั จะขอนาเสนอผลการศึกษา 2 ประเด็น คือ โครงสร้างการเขียนเนื้ อหาและ
กลวิธีการนาเสนอเนื้อหา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
2.2.1 โครงสร้ างการเขียนเนื้อหา จากการศึกษาการเขียนส่ วนเนื้ อหาของพระบรมราโชวาทในพิธี
พระราชทานปริ ญญาบัตรมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ พบว่าโดยภาพรวมแล้วส่วนเนื้อหามีใจความหลัก 6 ข้อ คือ
1. การเกริ่ นนาเรื่ อง
2. การอ้างถึงเรื่ องที่กล่าวไปแล้วหรื อกล่าวไปแล้วเมื่อวันก่อน
3. การกล่าวเชื่อมโยงมาสู่เรื่ องวันนี้
4. การอธิบายขยายความเข้าใจ
5. การให้คาแนะนา คาตักเตือน หรื อให้ขอ้ คิด
6. การฝากให้ปฏิบตั ิ
ผูว้ ิจัยพบว่าในการเขียนส่ วนเนื้ อหาของพระบรมราโชวาทแต่ละองค์น้ ันจะปรากฏการน า
ใจความทั้ง 6 ข้อข้างต้นมาเขียนเรี ยบเรี ยงต่อเนื่องกัน และเกิดเป็ นโครงสร้างหรื อรู ปแบบที่ปรากฏซ้ าๆ จนเป็ นลักษณะ
โครงสร้างเฉพาะ 2 ลักษณะ ซึ่ งโครงสร้างดังกล่าวแตกต่างกันโดยมีประเด็นของจานวนวันที่พระราชทานปริ ญญาบัตร
มาเกี่ยวข้องหรื อเป็ นปัจจัยร่ วมด้วย กล่าวคือ หากเป็ นการพระราชทานปริ ญญาบัตรวันเดียวเท่านั้นหรื ออาจเป็ นวันแรก
จากจานวนหลายวันที่มีการพระราชทานปริ ญญาบัตร ก็จะปรากฏโครงสร้างที่มีใจความเด่น 4 ข้อ โดยไม่มีใจความที่
เกี่ยวกับการอ้างถึงเรื่ องที่กล่าวไปแล้วหรื อกล่าวไปแล้วเมื่อวันก่อนและการกล่าวเชื่อมโยงมาสู่ เรื่ องวันนี้ แต่ถา้ เป็ นการ
พระราชทานปริ ญญาบัตรหลายวันต่อเนื่องกัน ส่ วนใหญ่จะปรากฏโครงสร้างใจความ 5 ข้อ โดยไม่ปรากฏใจความการ
เกริ่ นนาเรื่ อง เนื่องจากมีใจความที่เกี่ยวกับการอ้างถึงเรื่ องที่กล่าวไปแล้วหรื อกล่าวไปแล้วเมื่อวันก่อนมาแทนที่ ดังจะขอ
แสดงตัวอย่างโครงสร้าง 2 ลักษณะที่กล่าวแล้วดังนี้
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2.2.1.1 ส่ วนเนื้อหาที่มีใจความ 4 ข้ อ
...ท่ านทั้งหลายคงจะต้ องเข้ ารั บหน้ าที่ ให้ การศึกษาแก่ เยาวชนของชาติ ตามแนวทางที่ได้ รับอบรมมา (1)
ขอให้ ท่าน ได้ พิจารณาให้ เห็ นโดยถ่ องแท้ ว่า ประเทศชาติ ของเราจะเจริ ญหรื อเสื่ อมลงนั้น ย่ อมขึ ้นอยู่กับ
การศึกษาของประชาชนแต่ ละคนเป็ นสาคัญ ผลการศึกษาอบรมในวันนีจ้ ะเป็ นเครื่ องกาหนดอนาคตของซาติ
ในวันข้ างหน้ า (2) ท่ านทั้งหลายจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบโดยตรงในเรื่ องนี ้ (3) เพราะฉะนั้น เมื่อท่ านออกไป
เป็ นครู ท่ านต้ องพยายามทาหน้ าที่ของท่ านให้ สาเร็ จโดยสมบูรณ์ ด้วยความตั้งใจจริ ง ให้ สมกับที่มีหน้ าที่อัน
สาคัญ และให้ สมกับคาปฏิญาณที่ให้ ไว้ แก่ ที่ประชุมนี ้ (4)…[22]
ตัวอย่างส่ วนเนื้อหาของพระบรมราโชวาทข้างต้นมีโครงสร้างที่ประกอบด้วยใจความหลัก 4 ข้อ ได้แก่ การ
เกริ่ นนาเรื่ อง (1) การอธิบายความเข้าใจเรื่ องราวหลัก (2) การให้คาแนะนา (3) และการฝากให้กระทาหรื อปฏิบตั ิตาม (4)
2.2.1.2 ส่ วนเนื้อหาที่มีใจความ 5 ข้ อ
วันก่ อน ข้ าพเจ้ าได้ พูดถึงการไม่ ประมาทปั ญญา และการรั กษาความจริ งใจ ซึ่ งถือได้ ว่าเป็ นวินัยสาคัญใน
ชีวิตและในการทางาน (1) วันนีจ้ ะพูดถึงวินัยข้ อต่ อไป คือการสลัดทิง้ ความคิดจิตใจอันตา่ ทราม (2)
จิตอันตา่ ทรามนั้นคือจิตใจที่อ่อนแอ ไม่ กล้ าและไม่ อดทนที่จะประกอบความเพียรพยายามเพื่อความดี และ
ความสาเร็ จในทางที่ถูกต้ องเป็ นธรรม หากแต่ เห็นแก่ ความสะดวกเอาแต่ ง่ายเข้ าว่ า โดยไม่ คานึงถึงคุณความดี
จิ ตใจเช่ นนีจ้ ึ งทาให้ บุคคลเป็ นคนมักง่ ายยอมเกลือกกลั้วอยู่กับสิ่ งเลวทราม และทุจริ ต ไม่ ว่าจะการ สิ่ งใดก็หา
แต่ ทางที่ง่ายที่ตา่ เพราะเห็นไปว่ าจะได้ ผลโดยสะดวกรวดเร็ วด้ วยวิธีการอย่ างนั้น ซึ่ งความจริ งหาเป็ นเช่ นนั้น
ไม่ คนมักง่ ายผู้เห็นแต่ กับความสะดวกนี ้ ยิ่งทางานไปก็ยิ่งก่ อปั ญญา เพราะไม่ เคยชิ นกับงานที่ยากลาบาก ไม่
เคยฝึ กเผชิ ญกับความอดทน กับความจริ ง และการแก้ ปัญหาในทางที่ถูก ผลที่สุดจะเอาตัวไม่ รอด จะต้ องจมอยู่
ในตม คื อความตา่ ทรามนั่นเอง งานที่ ตนทาก็ต้องพลอยทรุ ดตา่ ลงไปด้ วย (3) จึ งใคร่ จะให้ ทุกคนลองคิ ด
พิจารณาดู (4) หากผู้ใดมีความคิดจิตใจดังกล่ าวอยู่ จะได้ ละทิง้ เสียแต่ ต้นมือ (5)…[23]
ตัวอย่างข้างต้นเป็ นการเขียนส่ วนนาของพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริ ญญาบัตรมหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒที่มีโครงสร้างใจความหลัก 5 ข้อ ได้แก่ การอ้างถึงเรื่ องที่กล่าวไปแล้วหรื อกล่าวไปแล้วเมื่อวันก่ อน
(1) การกล่าวเชื่ อมโยงมาสู่ เรื่ องวันนี้ (2) การอธิ บายขยายความเรื่ องราวที่เป็ นสารั ตถะหลัก (3) การให้คาแนะนา
คาตักเตือน หรื อให้ขอ้ คิดในสารัตถะที่กล่าวไปแล้ว (4) และการฝากให้กระทาหรื อปฏิบตั ิตามต่อไป (5)
2.2.2 กลวิธีการนาเสนอเนื้อหา คือ กลวิธีทางภาษาเพื่อเสนอเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ผูเ้ ขียนแต่ละคน
จะมีวิธีการนาเสนอเนื้ อหาที่แตกต่างกันไปตามความถนัดและตามบุคลิกลักษณะของผูเ้ ขียนนั้นๆ จากการศึกษาพระ
บรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริ ญญาบัตรมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒมีการนาเสนอเนื้อหาในลักษณะของการ
อธิ บายขยายความสารัตถะสาคัญอย่างละเอียดชัดเจน ซึ่ งการนาเสนอเนื้อหามีรูปแบบเป็ นงานวิชาการที่มุ่งแสดงความ
เข้าใจเนื้อหาสาระเป็ นขั้นเป็ นตอนและมีระบบ ดังที่จะนาเสนอเป็ นประเด็นต่อไปนี้
2.2.2.1 การนาเสนอเนื้อหาที่สัมพันธ์ กันเป็ นหัวข้ อ คือ การเขียนเนื้ อเรื่ องที่มีการลาดับเรื่ อง
เป็ นหัวข้อ โดยเป็ นการเขียนแบบส่ วนรวมหรื อส่ วนใหญ่ที่เห็นได้ชดั เจนก่อน แล้วค่อยๆ จาระไนไปถึงส่ วนย่อยๆ อัน
เป็ นรายละเอียดของส่ วนรวมเชื่อมโยงสัมพันธ์กนั ตามลาดับ [24] กลวิธีการนาเสนอด้วยการเขียนเนื้อเรื่ องสัมพันธ์กนั
เป็ นหัวข้อนี้มกั เกิดกับสารที่มีเนื้ อหาในเชิ งวิชาการที่มุ่งชี้ แจงรายละเอียดและนาเสนอสารัตถะที่อาจมีความซับซ้อน
ดังนั้นผูส้ ่งสารจึงจาเป็ นต้องแจกแจงเพื่ออธิบายขยายความประเด็นต่างๆ อย่างมีระบบ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
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...การรั กษาการใช้ สิทธิและหน้ าที่ ระมัดระวังใช้ สิทธิ ของตนเองให้ อยู่ในขอบเขต ไม่ ละเมิดสิ ทธิ ของผู้อื่น
ในประการนี้ ขอให้ ระลึ กไว้ เสมอว่ าความสุ ขความสบายเป็ นที่ ป รารถนาของคนทุ กคน และผู้ปรารถนา
ความสุขจะต้ องไม่ ประทุษร้ ายเบียดเบียนผู้อื่น อีกประการหนึ่ง ใคร่ ขอให้ สารวมรั กษาและปฏิ บัติหน้ าที่ของ
ตน ให้ ครบถ้ วน เพราะแต่ ละคนมีหน้ าที่ อยู่มากหลายในฐานะต่ าง ๆ...และในที่สุด ข้ าพเจ้ าขอยา้ กับท่ าน
ทั้งหลายว่ าสังคมใด คนส่ วนมากนึกถึงและกระทาหน้ าที่ของตนโดยเคร่ งครั ด สังคมนั้นจะเป็ นสังคมที่ร่มเย็น
มีความสุขพอเพียงที่จะเฉลี่ยให้ ทั่วถึงกันได้ โดยปราศจากความเดือดร้ อน [25]
ตัวอย่างข้างต้นใช้กลวิธีการนาเสนอเนื้ อหาในลักษณะการเขียนที่สัมพันธ์กันเป็ นหัวข้อ จะสังเกตได้จาก
คาเชื่อมหรื อคาแสดงการลาดับหัวข้อที่เป็ นระบบ คือ “ในประการนี.้ ..” “อีกประการหนึ่ง...” และ “และในที่สุด...”
ซึ่ งการนาเสนอในลักษณะนี้เป็ นการอธิ บายขยายความเนื้อหาสาระให้กระจ่างชัดเจน โดยหัวข้อที่แจกแจงเป็ นลาดับข้อ
นั้นเป็ นการอธิบายความหมายของใจความหลักที่ตอ้ งการนาเสนอ คือ “การรั กษาการใช้ สิทธิ และหน้ าที่”
2.2.2.2 การนาเสนอเนื้อหาด้ วยการอธิบายและแจกแจงรายละเอียด คือ การนาเสนอเนื้อหาที่
อธิ บายประเด็นหลักด้วยการเขียนอธิ บายขยายความเป็ นลาดับๆ ต่อกัน ขยายความและคลี่คลายเนื้อหาไปเป็ นขั้นตอน
อาจมี การนาคา กลุ่มคาหรื อข้อความมาอธิ บายใจความสาคัญหรื อประเด็กหลักที่ต้องการนาเสนอร่ วมด้วย โดยคา
กลุ่มคาหรื อข้อความนี้จะปรากฏต่อๆ กัน มีลกั ษณะเป็ นชุดของคาที่มีความหมายไปในทิศทางเดียวกันหรื ออาจเรี ยกว่า
เป็ นรู ปแบบ “การซ้อนความ” ดังตัวอย่างต่อไปนี้
...เมื่ อท่ านจะออกไปปฏิ บัติงาน ควรจะได้ เตรี ยมตัวเตรี ยมใจให้ พร้ อม ในอันที่จะทางานของตน ให้
ประสานกับงานอื่ น ฝ่ ายอื่ น และบุคคลอื่ นจะปฏิบัติงานอย่ างคับแคบมิได้ เป็ นอันขาด ท่ านควรจะได้ ทาตัวทา
ใจให้ กว้ างขวาง หนักแน่ น และเที่ยงตรง ยึดถือเหตุผล ความถูกต้ อง ความพอเหมาะพอควร และประโยชน์
ส่ วนรวมเป็ นเป้ าหมาย ต้ องพยายามขจัดความเห็นแก่ ตัว เห็นแก่ ได้ เห็นแก่ ประโยชน์ ส่ วนน้ อย อย่ าปล่ อยให้
เข้ ามาครอบงาความคิดจิตใจของตนได้ เป็ นอันขาด แล้ วท่ านจะสามารถปฏิ บัติการงานทุกอย่ างได้ ด้วยความ
สะดวกสบาย และประสบความสาเร็ จตามที่ปรารถนาได้ ในที่สุด…[26]
ตัวอย่างข้างต้นมีการนาเสนอเนื้อหาด้วยการอธิบายขยายความรายละเอียดอย่างเป็ นลาดับต่อเนื่องกันไปอีกทั้งยัง
มีการนาคา กลุ่มคา หรื อข้อความที่มีความหมายในทิศทางเดียวกันมาขยายด้วยลักษณะของการแจกแจงรายละเอียดร่ วม
ด้วยเพื่อช่วยอธิบายขยายความให้ใจความหลักชัดเจนมากยิ่งขึ้น
2.2.2.3 การนาเสนอเนื้อหาด้ วยการนิยาม คือ การอธิบายความหมายหรื อให้คาจากัดความ หรื อ
การอธิ บ ายความหมายของเรื่ อ งที่ พู ดให้กระจ่าง บางที ต้องให้ตัวอย่างประกอบด้วย [24] จากการศึ กษาพระบรม
ราโชวาทในพิธีพระราชทานปริ ญญาบัตรมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ พบว่าการเขียนส่ วนเนื้อหามีกลวิธีการนิยาม
ความหมายของคาหรื อศัพท์เป็ นจานวนมาก การนิยามที่ปรากฏจะแทรกไปพร้อมกับการอธิ บายความหมายที่ละเอียด
ลึกซึ้ ง จากนั้นจึงเชื่ อมโยงเข้าสู่ สารัตถะหลักๆ ของเรื่ อง ซึ่ งกลวิธีการนิ ยามนี้ช่วยให้เกิดความเข้าใจเรื่ องราว คาศัพท์
หรื อสาระสาคัญของเนื้อหาได้อย่างละเอียดชัดเจนยิ่งนัก ดังจะขอนาเสนอตัวอย่างต่อไปนี้
...คาว่ า “บัณฑิต” เดี๋ยวนีม้ ักใช้ หมายถึงผู้สาเร็ จการศึกษาขั้นมหาวิทยาลัย ความจริ งคานี ้ มีความหมายตรง
ข้ ามกับคาว่ า “พาล” ซึ่ งแปลว่ าอ่ อน หรื อเยาว์ ในสติปัญญา บัณฑิตหมายความจาเพาะลงไปถึงผู้พ้นจากความ
เป็ นพาลและความโง่ เขลา เป็ นผู้มีปัญญาที่จะรั กษาตัวให้ รอดพ้ นจากความเสื่ อมความหายนะ สามารถใช้
ปั ญญานาตัวให้ บรรลุความสวัสดีและความเจริ ญได้ เมื่อกล่ าวโดยนัยนี ้ บัณฑิตจึ งเป็ นคนประเสริ ฐ เป็ นคนที่
ปกป้องและนาพาชาติบ้านเมืองให้ มั่นคงปลอดภัยและเจริ ญก้ าวหน้ าได้ ตลอดไป [27]
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ตัวอย่างพระบรมราโชวาทนี้ เป็ นการนาเสนอเนื้ อหาที่ใช้กลวิธีการนิ ยามความหมายคาว่า “บัณฑิ ต” โดย
อธิ บายความหมายอย่างละเอียด เที ยบความหมายกับ “พาล” ซึ่ งการนาเสนอเนื้ อหาด้วยการนิ ยามความหมายของ
“บัณฑิ ต” นี้ ก็เพื่อเชื่ อมโยงไปสู่ การสอนใจให้ผูส้ าเร็ จการศึกษาตระหนักในหน้าที่ของตนว่าจะต้องเป็ นผูม้ ีปัญญา
ความรู ้ และมีคุณธรรม เพื่อจะได้ช่วยพัฒนาชาติบา้ นเมืองให้มนั่ คงปลอดภัยและเจริ ญก้าวหน้าได้ตลอดไป
2.2.2.4 การนาเสนอเนื้อหาด้ วยการอ้ างถึง หมายถึง กลวิธีการนาเสนอเนื้อหาที่ผเู ้ ขียนอ้างอิง
เรื่ องราว เหตุการณ์ บุคคล คาพูด นิทาน ฯลฯ มาแสดงตัวอย่างประกอบเพื่อสื่ อความหมายสาระสาคัญที่ตอ้ งการนาเสนอ
ไปสู่ผอู ้ ่านให้เกิดการเข้าใจและรับรู ้เรื่ องราวได้อย่างชัดเจนขึ้น [15] ดังต่อไปนี้
...ท่ านทั้งหลายคงได้ ยินอยู่เนือ งๆ แล้ วว่ า อาชี พ ครู เป็ นอาชีพ ที่ได้ รับการยกย่ องมาแต่ โบราณว่ าเป็ น
อาชี พที่มีเกียรติ จึ งควรจะได้ พิจารณากันว่ า เกียรติ นั้นคืออะไร ปราชญ์ ผ้ หู นึ่งกล่ าวไว้ ว่า คนทุกคนควรเป็ นคน
ที่ มี เกี ยรติ เพราะคนที่ มี เกี ยรติ นั้ น คื อคนที่ ไม่ ตกเป็ นเครื่ องมื อของผู้ ใด ทั้ งเป็ นผู้ ขยั นและสามารถในการ
ปฏิ บัติงาน ในหน้ าที่ของตน ทาตนให้ เป็ นที่เชื่ อถือ เป็ นคนกล้ าและอาจหาญต่ อ การปฏิบตั ิดีปฏิบตั ิชอบในที่
ทั้งปวง...[28]
จากตัวอย่างพระบรมราโชวาท พบกลวิธีการนาเสนอเนื้อหาด้วยอ้างถึงคากล่าว คาพูด หรื อทัศนะของผูอ้ ื่นที่
ถือว่าเป็ นต้นแบบที่ดีมาเป็ นการยกตัวอย่าง คือ “ปราชญ์ ผ้ ูหนึ่งกล่ าวไว้ ว่า คนทุกคนควรเป็ นคนที่มีเกียรติเพราะคนที่มี
เกียรติ นั้น...” การอ้างถึงคาพูดของนักปราชญ์น้ ี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตรทรงยกขึ้นมาเพื่อเกริ่ นนาเข้าสู่สารัตถะหลักของพระบรมราโชวาท คือ “คนที่มีเกียรติ” หรื อ “ครู ” ที่จะ
กล่าวถึงต่อไปนัน่ เอง
2.2.2.5 การนาเสนอเนื้อหาด้ วยการตั้งคาถาม คือ การนาเสนอเนื้อหาที่มุ่งอธิ บายขยายความ
เรื่ องราว โดยมีการแทรกประโยคคาถาม หรื อ การตั้งคาถามเข้าไปด้วย ซึ่ งการตั้งคาถามอาจเพื่อให้เกิดการคิดตามหรื อ
บางครั้งอาจเป็ นการใช้ประโยคคาถามที่ไม่ตอ้ งการคาตอบ (Rhetoric Question) ซึ่ งประโยคลักษณะนี้ ตอ้ งอาศัยการ
ตีความหมายเสี ยก่อน ไม่กล่าวอย่างตรงไปตรงมา [13] ดังตัวอย่างต่อไปนี้
...วันนี ้ ใคร่ จะขอให้ ท่านทั้งหลายมองดูตนเอง ในแง่ ที่จะเป็ นบทเรี ยนหรื อเป็ นครู สาหรั บผู้อื่นบ้ าง ไม่ ว่า
ผู้ใดได้ ชื่อว่ าเป็ นครู ด้วยกันทุกคน ไม่ ว่าจะชอบหรื อไม่ ชอบ จะตั้งใจหรื อมิได้ ตั้งใจ เพราะในสายตาคนอื่ น
ตัวเราจะต้ องเป็ นแบบเป็ นตัวอย่ างให้ เขาเพ่ งเล็งและศึกษาอยู่ตลอด เมื่อทราบอยู่ว่าจะต้ องเป็ นครู เขาเช่ นนี ้ ถาม
ว่ าควรจะตั้งตัวและทาตัวอย่ างไร คาตอบก็คือ ควรตั้งตัวและทาตัวเป็ นครู ให้ ได้ แท้ คื อ ให้ เขาเรี ยนความรู้
ความฉลาด และความดีจากตัวเราได้ เพราะฉะนั้น จึ งต้ องประพฤติสุจริ ตทั้งในกายวาจาใจ ต้ องเที่ยงตรงไม่
ลาเอียง ต้ องมีความบริ สุทธิ์ ใจและเมตตาการุ ณย์ ต่อคนทุกคน…[29]
จากตัวอย่างพบการนาเสนอเนื้อหาด้วยการตั้งคาถาม คือ “เมื่อทราบอยู่ว่าจะต้ องเป็ นครู เขาเช่ นนี ้ ถามว่ าควร
จะตั้งตัวและทาตัวอย่ างไร” ซึ่ งการตั้งคาถามนี้เพื่อใช้อธิ บายขยายความประเด็นหลักของเนื้อหา คือ “คุณลักษณะของ
ครู ” การตั้งคาถามจึงช่วยให้ผรู ้ ับสารคิดตาม ได้ทบทวนและตระหนักถึงคุณลักษณะของตนเองมากขึ้น
2.2.2.6 การนาเสนอเนื้อหาด้ วยแสดงตัวอย่ าง คือ กลวิธีนาเสนอที่ใช้เพื่อความสื่ อความหมาย
แสดงรายละเอียดสาระสาคัญที่ตอ้ งการนาเสนอไปสู่ผอู ้ ่านให้เกิดการเข้าใจและรับรู ้เรื่ องราวได้อย่างชัดเจน โดยเป็ นการ
ยกตัวอย่างเพื่ออธิ บายขยายความสาระสาคัญของเรื่ องที่มีคาแสดงตัวอย่าง “เช่น ตัวอย่าง ยกตัวอย่างเช่น ” เป็ นต้ น
กลวิธีการยกตัวอย่างนี้ เป็ นการอธิ บายขยายความสาระหลักที่มุ่งนาเสนอและยังช่วยให้การสื่ อความหมายเนื้ อหาเกิด
ความละเอียดชัดเจนยิง่ ขึ้นด้วย จากการศึกษาพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริ ญญาบัตรมหาวิทยาลัยศรี นคริ นท
รวิโรฒพบว่ามีการนาเสนอเนื้อหาโดยการแสดงตัวอย่าง ดังต่อไปนี้
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... ผู้ใดมีอุบายหรื อมีกระบวนการคิ ดการปฏิบัติอันแยบคาย ย่ อมแสวงหาและหยิบยกมาใช้ ได้ โดยถูกต้ อง
พอเหมาะพอดีตามต้ องการ...ยกตัวอย่ างเช่ น ผู้สันทัดภาษาที่ร้ ู จักใช้ อุบายอันแยบคาย ย่ อมหาความรู้ จากตารา
ทั้งเก่ าใหม่ ได้ กว้ างขวางหลายแง่ หลายมุม และย่ อมเลือกเฟ้นส่ วนที่พอเหมาะพอดี นามาใช้ ให้ เกิดผลที่สมบูรณ์
ได้ ...[30]
ตัวอย่างนี้เป็ นการนาเสนอเนื้อหาของพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริ ญญาบัตรมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทร
วิโรฒที่มีการแสดงตัวอย่าง โดยมีคาแสดงตัวอย่าง “ยกตัวอย่ างเช่ น” ซึ่ งเนื้อหาต้องการนาเสนอเรื่ อง “ผู้มีปัญญาย่ อมมี
วิธีใช้ ประโยชน์ จากความรู้ ของตน” และใช้การยกตัวอย่าง คือ “ผู้มีความรู้ ในทางภาษา” มาประกอบการอธิ บายขยาย
ความให้เห็นชัดเจน การยกตัวอย่างนี้เป็ นการขยายความสาระหลักให้ชดั เจนขึ้น ช่วยให้ผรู ้ ับสารเข้าใจเรื่ องราวได้อย่าง
ชัดเจน
2.2.2.7 การนาเสนอเนื้อหาที่สัมพันธ์ กันตามเหตุและผล คือ การนาเสนอเนื้ อหาที่กล่าวถึง
เหตุผล การแสดงผลอันเกิดจากเหตุน้ นั หรื อการกล่าวถึงผล ก็พิจารณาถึงเหตุที่ก่อให้เกิดผลนั้นๆ [24] การนาเสนอ
เนื้อหาลักษณะนี้จะมีการลาดับเรื่ องตามเหตุและผลที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กนั เป็ นระบบที่ทาให้ผรู ้ ับสารเข้าใจที่มาที่ไปของ
เรื่ องราวตามได้อย่างชัดเจน จากการศึกษาพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริ ญญาบัตรมหาวิทยาลัย ศรี นคริ นท
รวิโรฒ พบว่าส่ วนเนื้อหามีกลวิธีการนาเสนอด้วยการเขียนเนื้อหาที่สัมพันธ์กนั ตามเหตุและผลเป็ นจานวนมาก และจะ
สังเกตได้ชดั จากการปรากฏใช้คาเชื่อมแสดงเหตุและผล “เพราะ” “เพราะฉะนั้น” “ดังนั้น” “เพราะเหตุว่า” เป็ นต้น ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้
...ต่ อไปท่ านทั้งหลายคงจะต้ องเข้ ารั บหน้ าที่ ให้ การศึกษาแก่ เยาวชนของชาติ ตามแนวทางที่ได้ รับอบรมมา
ขอให้ ท่านได้ พิจารณาให้ เห็ นโดยถ่ องแท้ ว่า ประเทศชาติ ของเราจะเจริ ญหรื อเสื่ อมลงนั้น ย่ อมขึ ้นอยู่กับ
การศึกษาของประชาชนแต่ ละคนเป็ นสาคัญ ผลการศึกษาอบรมในวันนีจ้ ะเป็ นเครื่ องกาหนดอนาคตของชาติ
ในวันข้ างหน้ า ท่ านทั้งหลายจะต้ องเป็ นผู้รั บผิดชอบโดยตรงในเรื่ องนี ้ เพราะฉะนั้น เมื่อท่ านออกไปเป็ นครู
ท่ านต้ องพยายามทาหน้ าที่ของท่ านให้ สาเร็ จโดยสมบูรณ์ ด้วยความตั้งใจจริ ง ให้ สมกับที่มีหน้ าที่อันสาคัญ
และให้ สมกับคาปฏิญาณที่ให้ ไว้ แก่ ที่ประชุมนี…
้ [22]
ตัวอย่างนี้ พบการนาเสนอเนื้ อที่สัมพันธ์กนั ตามเหตุและผล กล่าวคือ เป็ นการนาเสนอเหตุที่ว่า “ครู คือผู้ให้
การศึกษาและการศึกษาเป็ นเครื่ องกาหนดอนาคตชาติ” ผลก็คือ “เมื่อจะต้ องเป็ นครู กต็ ้ องทาหน้ าที่ให้ สมบูรณ์ ” ซึ่ งจะ
เห็นได้ว่าการนาเสนอที่สัมพันธ์กนั ตามเหตุและผลนี้จะปรากฏใช้คาเชื่อมแสดงเหตุผล “เพราะฉะนั้น” ที่ทาให้เนื้อหา
ชัดเจนและสัมพันธ์กนั ไปตามลาดับเรื่ องราวของเหตุและผล
2.3 การเขียนส่ วนลงท้ าย คือ ส่วนสุ ดท้ายของข้อเขียนหลังจากเล่าเรื่ องต่างๆ มาจนครบถ้วนแล้ว ส่วนลง
ท้ายถือว่ามีความสาคัญไม่น้อยไปกว่าองค์ประกอบอื่นๆ เนื่ องจากเป็ นการเน้นย้ าเนื้ อหาที่ได้กล่าวมาแล้วในเรื่ องให้
ผูอ้ ่านได้ทราบอีกครั้งหนึ่งและเพื่อสร้างความประทับใจทิ้งท้ายให้แก่ผรู ้ ับสาร จากการศึกษาการเขียนส่ วนลงท้ายของ
พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริ ญญาบัตรมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ พบว่าส่ วนลงท้ายมีใจความหลักๆ 4
ข้อ คือ
1. การแสดงความยินดีกบั บัณฑิต
2. การฝากให้กระทา
3. การอวยพร
4. การอ้างถึงพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร
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ผูว้ ิจยั พบว่าการเขียนส่ วนลงท้ายของพระบรมราโชวาทแต่ละองค์น้ นั จะปรากฏใจความกล่าวลงท้าย
ทั้ง 4 ข้อ ข้างต้นมาเขียนเรี ย บเรี ย งต่ อกัน หากแต่ อ าจสลับต าแหน่ งกันไปบ้างในแต่ ละองค์ และสามารถสรุ ปเป็ น
โครงสร้างหรื อรู ปแบบการเขียน 3 ลักษณะ ดังต่อไปนี้
2.3.1 ส่ วนลงท้ ายที่มีใจความ 1 ข้ อ
...ขออวยพรให้ ผ้ ูสาเร็ จการศึกษาทุกคนประสบความสาเร็ จในชีวิต และประสบความก้ าวหน้ ารุ่ งเรื องใน
กิจการงานทุกอย่ าง สมตามที่ปรารถนาไว้ ทุกประการ(1) [31]
จากตัวอย่างข้างต้นเป็ นการเขียนส่วนลงท้ายของพระบรมราโชวาทพบใจความกล่าวลงท้าย 1 ข้อ คือ การอวยพร(1)
2.3.2 ส่ วนลงท้ ายที่มีใจความ 2 ข้ อ
...บัณฑิตทางการศึกษาจงรั กษาคุณค่ าและความสาคัญในงานของท่ านไว้ จักได้ เป็ นเกียรติเป็ นความสาเร็ จใน
ชีวิต มีความเจริ ญรุ่ งเรื องในหน้ าที่การงานทั้งปวง(1)และขอให้ ทุกคนที่มาร่ วมพิธีนี ้ มีความสุขความสวัสดีทั่วกัน
(2) [32]
ตัวอย่างข้างต้นเป็ นส่ วนลงท้ายของพระบรมราโชวาท พบใจความกล่าวลงท้าย 2 ข้อ คือ การฝากให้กระทา (1)
และการอวยพร (2)
2.3.3 ส่ วนลงท้ ายที่มีใจความ 3 ข้ อ
...ข้ าพเจ้ าขอแสดงความยินดีที่ท่านได้ สาเร็ จการศึกษา และได้ รับเกียรติอย่ างสูงในวันอันสาคัญยิ่งนี ้ (1) หวังว่ า
ท่ านคงจะได้ บาเพ็ญตนให้ สมกับเกียรติ ที่ได้ รับในครั้ งนีด้ ้ วย (2) ที่ สุดนี ้ ขอให้ นิสิตและนักศึ กษาที่สาเร็ จ
การศึกษา กับผู้ที่ได้ มาร่ วม ในงานทุกท่ าน จงประสบแต่ ความสุข ความเจริ ญ พร้ อมด้ วยจตุรพิธพรตลอดไป
(3) [33]
ตัวอย่างข้างต้นเป็ นส่ วนลงท้ายของพระบรมราโชวาท พบใจความกล่าวลงท้าย 3 ข้อ คือ การแสดงความยินดี
กับบัณฑิต (1) การฝากให้กระทา (2) และการอวยพร (3) นอกจากนี้ยงั พบคาแสดงการลงท้ายหรื อสรุ ปจบก่อนการอวย
พร คือ “ที่สุดนี”้

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาวิเคราะห์ภาษาและกลวิธีการเขียนพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริ ญญาบัตรมหาวิทยาลัยศรี
นคริ นทรวิโรฒตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2502 ถึงพุทธศักราช 2559 ทั้งสิ้ น 120 องค์ พบว่ามีการใช้ภาษาที่น่าสนใจ 7 ข้อ คือ
การซ้ าเพื่อเน้นย้าความหมาย การซ้ าเพื่อขยายความแบบแจกแจง การซ้อนคาด้วยกลุ่มคาที่สัมพันธ์กนั การซ้อนคาด้วย
คาเชื่ อม การใช้คาซ้อนชนิ ดซ้ า การใช้ประโยคขนานความ และการใช้ภาษาความเปรี ยบ ผูว้ ิจยั สังเกตเห็นว่าภาษาที่
ปรากฏในพระบรมราโชวาทไม่ว่าจะเป็ นที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตรทรงพระราชทานหรื อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็ น
ผูพ้ ระราชทานปริ ญญาบัตรแทนพระองค์น้ นั ส่ วนใหญ่จะมีลกั ษณะเป็ นการอธิ บาย ขยายความ ด้วยกลวิธีทางภาษาใน
รู ปแบบของการซ้อนและการซ้ าคาเพื่อความหมาย และจะเห็นได้ว่ามีการซ้อนและซ้ าคาที่เป็ นกลุ่มคาจานวนมาก จนเกิด
เป็ นข้อความขนาดยาวเพื่อช่ วยอธิ บายขยายความให้ละเอียดชัดเจน ทั้งการซ้ าคา การซ้อนคาที่ ปรากฏในพระบรม
ราโชวาททั้งหมดล้วนมุ่งต้องการอธิบาย ขยายความ เนื้อหาสาระที่ตอ้ งการนาเสนอให้ชดั เจน โดยบางครั้งอาจมีลกั ษณะ
ของการกล่าวซ้ าและซ้อนคาที่ทาให้เกิดเสี ยงและจังหวะทางภาษา เพราะมีการสัมผัสสระ สัมผัสพยัญชนะเพิ่มมา ดังนั้น
การถ้อยคาภาษาที่ปรากฏนอกจากจะให้ผลดีทางด้านความหมายแล้ว ยังให้ผลดีทางด้านวรรณศิลป์ อีกด้วย
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ในด้านกลวิธีการเขียนมี 3 ส่ วน คือ การเขียนส่ วนนา ส่ วนเนื้ อหา และส่ วนลงท้าย ซึ่ งการเขียนส่ วนนาพบ
ใจความกล่าวนา 5 ข้อ คือ การยินดีที่ได้มาพระราชทานปริ ญญาบัตร การชื่ นชมยินดีหรื อพอใจกับผูส้ าเร็ จการศึกษา
การชื่ นชมยินดี หรื อพอใจกับความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย การขอบใจที่ มหาวิทยาลัยมอบปริ ญ ญาดุ ษฎี บัณฑิ ต
กิตติมศักดิ์ และการอ้างถึงการปฏิบตั ิพระราชกรณี ยกิจแทนพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร และเกิดเป็ นโครงสร้างการเขียนส่ วนนา 3 ลักษณะ คือ ส่ วนนาที่มีใจความ 2 ข้อ ส่ วนนาที่มี
ใจความ 3 ข้อ และส่วนนาที่มีใจความ 4 ข้อ
ส่วนการเขียนส่วนเนื้อหาพบใจความหลัก 6 ข้อ คือ การเกริ่ นนาเรื่ อง การอ้างถึงเรื่ องที่กล่าวไปแล้วหรื อกล่าว
ไปแล้วเมื่อวันก่อน การกล่าวเชื่อมโยงมาสู่ เรื่ องวันนี้ การอธิ บายขยายความเข้าใจ การให้คาแนะนา คาตักเตือน หรื อ
ให้ขอ้ คิดและการฝากให้ปฏิบตั ิ และเกิดเป็ นโครงสร้างส่วนเนื้อหา 2 ลักษณะ คือ ส่วนเนื้อหาที่มีใจความ 4 ข้อ และส่วน
เนื้อหาที่มีใจความ 5 ข้อ และส่ วนเนื้อหามีกลวิธีการนาเสนอ 7 ลักษณะ คือ การนาเสนอเนื้อหาที่สัมพันธ์กนั เป็ นหัวข้อ
การอธิ บายและแจกแจงรายละเอียด การนิยาม การอ้างถึง การตั้งคาถาม การแสดงตัวอย่างและเนื้อหาที่สัมพันธ์กนั ตาม
เหตุและผลและการเขียนส่ วนลงท้ายที่พบใจความลงท้าย 4 ข้อ คือ การแสดงความยินดีกบั บัณฑิต การฝากให้กระทา
การอวยพร และการอ้างถึงพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร และเกิดโครงสร้างส่ วนลงท้าย 3 ลักษณะ คือ ส่ วนลงท้ายที่มีใจความ 1 ข้อ ส่ วนลงท้ายที่มีใจความ 2 ข้อ และ
ส่วนลงท้ายที่มีใจความ 3 ข้อ
พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริ ญญาบัตรมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒนับเป็ นสมบัติทางปัญญาที่
สาคัญยิ่ง ด้วยกลวิธีทางภาษาทั้งในด้านการใช้ถอ้ ยคาภาษาและกลวิธีการเขียนที่ สละสลวยงดงามอันเกิดจากพระปรี ชา
สามารถในด้านวรรณศิลป์ และพระอัจฉริ ยภาพทางภาษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระกนิษฐาธิ ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ล้วน
เป็ นต้นแบบและเป็ นแนวทางให้เราคนไทยยึด อีกทั้งสารัตถะที่ปรากฏล้วนมุ่งชี้แนะแนวทางปฏิบตั ิตนสาหรับบัณฑิตผู ้
มี บทบาทหน้าที่ และความรั บผิดชอบหลักต่อสังคมและประเทศชาติ ซึ่ งจะออกไปทางานในฐานะหน้าที่ ต่างๆ กัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะของ “ครู ” จึงถือได้ว่าหลักคาสอนที่ปรากฏในพระบรมราโชวาท คือ หลักคุณธรรมจริ ยธรรม
สาหรับการดาเนิ นชี วิตให้ บณ
ั ฑิตและบุคคลทัว่ ไปได้นาไปใช้ประโยชน์ต่อชี วิตและต่อสังคม และ [1] หากได้ศึกษา
ทบทวนด้วยความไตร่ ตรองก็สามารถปรับใช้ได้เป็ นอย่างดี
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