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๑
	 บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของงานวิจัยเรื่อง	 “ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอุดมการณ์

ใน	“โคลนตดิล้อ	ล้อตดิโคลน	และเรือ่งสืบเน่ือง”	:	การศกึษาตามแนว	วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์”	

ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 
๒
	 อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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บทคัดย่อ

 บทความน้ีมีจุดประสงค์เพื่อวิเคราะห์กลวิธีทางภาษาที่ใช้การส่ืออุดมการณ์

ใน	 “โคลนติดล้อ	 ล้อติดโคลน	 และเรื่องสืบเนื่อง”	 และศึกษาอุดมการณ์ในวาทกรรม

ดังกล่าวโดยศึกษาจากบทความแสดงความคิดเห็นที่พิมพ์ในหนังสือ	“โคลนติดล้อ	ของ	

อัศวพาหุ	ล้อติดโคลน	และเรื่องสืบเนื่อง”	เป็นบทความที่ตีพิมพ์	พ.ศ.	๒๕๔๘	ในรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ผลการศึกษาพบว่า	 ในบทความดังกล่าวมี

การใช้กลวิธทีางภาษาในการน�าเสนออุดมการณ์	๖	กลวิธ	ีได้แก่	๑)	การเลือกใช้ค�าศพัท์	

๒)	การใช้อุปลักษณ์	๓)	การใช้ส�านวน	๔)	การใช้ถ้อยค�านัยผกผัน	๕)	การใช้นามนัย	และ	

๖)	การใช้นามปากกา	กลวิธีทางภาษาทั้งหมดนี้ได้น�าเสนอชุดความคิดต่าง	ๆ	๑๒	ชุด

ความคดิ	ได้แก่	๑)	ชุดความคดิเกีย่วกบัชาตแิละส่ิงทีเ่กีย่วเน่ืองกบัชาต	ิ๒)	ชุดความคดิ

เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์	 ๓)	 ชุดความคิดเกี่ยวกับความเป็นหญิงและชาย	

๔)	 ชุดความคิดเกี่ยวกับรัฐและประชาชน	 ๕)	 ชุดความคิดเกี่ยวกับเมืองและชนบท

๖)	 ชุดความคิดเกี่ยวกับคนจน	 ๗)	 ชุดความคิดเกี่ยวกับชาติพันธุ์อ่ืน	 ๘)	 ชุดความคิด
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เกี่ยวกับผู้ใหญ่และผู้น้อย	 ๙)	 ชุดความคิดเกี่ยวกับประชาธิปไตย	 ๑๐)	 ชุดความคิด

เกี่ยวกับการเป็นพลเมืองที่ดี	 ๑๑)	 ชุดความคิดเกี่ยวกับพุทธศาสนา	๑๒)	 ชุดความคิด

เกีย่วกบัความเป็น	“พวกเขา”“พวกเรา”	จากชดุความคดิทัง้หมดน้ีสามารถส่ืออุดมการณ์

ที่แฝงอยู่ในวาทกรรมดังกล่าวได้	 ๓	 อุดมการณ์	 คือ	 ๑)	 อุดมการณ์	 “ราชาธิปไตย”

๑)อุดมการณ์	 “ชาตินิยม”	และ	๓)	อุดมการณ์	 “ปิตาธิปไตย”	 วาทกรรมนี้ได้น�าเสนอ

แนวความคดิเกีย่วกบั	“ความเป็นชาตไิทย”	เพือ่ต้องการให้คนไทยมคีวามจงรกัภกัดต่ีอ

ชาต	ิศาสนาและพระมหากษตัรย์ิ	ในขณะทีส่ภาพสังคมทัง้ภายในและภายนอกประเทศ

ก�าลังเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคการปกครองแบบประชาธิปไตย

ค�าส�าคัญ: ภาษา,	อุดมการณ์,	วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์	
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๓
	 A	lecturer	in	Department	of	Thai	for	Communication,	Faculty	of	Humanities	

and	Social	Sciences,	Udonthani	Rajabhat	University

“Thainess” in “CLOGS ON OUR WHEELS, 

OUR CLOGGED UP WHEELS, AND THE OTHER 

RELATED STORIES” : A study of the relationship 

between language and ideology

Suphat Kaewphat
๓

Abstract

	 This	article	aims	 to	analyze	 the	 ideological	 linguistic	 strategies	 in	

“Clogs	 on	 Our	Wheels,	 Our	 Clogged	 up	Wheels,	 And	 the	 Other	 Related	

Stories”,	and	to	analyze	the	discourses	through	critical	articles	in	the	book	

written	 by	Asawabhahu	 “Clogs	 on	Our	Wheels,	Our	Clogged	up	Wheels,

And	 The	 Other	 Related	 Stories”,	 published	 in	 1915	 during	 the	 reign	 of	

King	Rama	VI.	Results	of	 the	 study	 indicated	 that	 six	 linguistic	 strategies

were	used	to	present	ideology:	1)	lexical	selection;	2)	metaphor;	3)	idioms;	

4)	verbal	irony;	5)	metonymy;	and	6)	pseudonym.	These	linguistic	strategies	

presented	 13	 mindsets:	 1)	 nationality	 mindset;	 2)	 monarchy	 mindset;	

3)	 gender	mindset,	male	 and	 female;	 4)	 state	 and	people	mindset;	 5)	 city	

and	rural	mindset;	6)	poverty	mindset;	7)	ethnic	groups	mindset;	8)	senior	

and	 junior	mindset;	 9)	 democracy	mindset;	 10)	 good	 population	mindset;	

11)	 Buddhism	 mindset;	 12)	 ‘Theirs’	 and	 ‘Us’	 mindset;	 and	 13)	 parents	

mindset.	 These	 mindsets	 show	 three	 latent	 ideologies	 in	 the	 discourse:	

1)	 monarchy;	 2)	 nationalism;	 and	 3)	 paternalism.	 These	 discourses

demonstrate	ideas	about	Thainess	to	make	Thai	people	loyal	to	the	concept
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of	 Nation,	 Religion	 and	Monarch	 because	 the	 situation	 of	 Thailand,	 both

inside	and	outside	the	country,	was	transforming	into	a	new	regime,	democracy.

Keywords :	Language,	Ideology,	Critical	Discourse	Analysis	(	CDA)	
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บทน�า

	 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู ่หัวทรงเป็นกษัตริย์ที่มีพระปรีชา

สามารถในหลายด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านอักษรศาสตร์และวารสารศาสตร์	

บทพระราชนิพนธ์ของพระองค์น้ันได้สะท้อนถึงแนวพระราชด�าริและแนวพระทัศนะ

ที่กว้างไกล	 ทั้งน้ีเกิดจากการที่ทรงได้รับการศึกษาจากประเทศทางตะวันตก	 และ

ความมีพระวิริยะอุตสาหะในการแสวงหาความรู้และประสบการณ์ต่าง	 ๆ	 ตลอดจน

การทีไ่ด้ซึมซับแนวพระราชด�ารขิองพระบรมราชชนกอันเน่ืองจากความใกล้ชดิในเบ้ือง	

พระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 บทพระราชนิพนธ์ด้าน

วารสารศาสตร์	ได้แสดงให้ประจักษ์ว่าพระองค์ทรงเป็นพระมหากษตัรย์ินักหนังสือพมิพ์	

และทรงเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเมืองมากขึ้น	 โดยที่

พระองค์ทรงใช้พระนามแฝงในการแสดงความคดิเหน็ต่าง	ๆ 	โดยเฉพาะเรือ่งการเมอืง

ผ่านหนังสือพิมพ์ของรัฐบาลซ่ึงเป็นเครื่องมือในการแสดงความคิดเห็นที่ส�าคัญมากใน

สมัยนั้น	

	 ดังที่	Tiwanit	(1988)	กล่าวว่า	“การขัดแย้งกับ “อัศวพาหุ” ใครก็ย่อมท�าได้	

เพราะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู ่หัว	 ทรงเล็งเห็นคุณประโยชน์ที่จะ

ส่งเสริมกิจการหนังสือพิมพ์ให้เป็นเวทีแห่งการแสดงความคิดเห็น	โดยเฉพาะความคิด

เห็นเกี่ยวกับกิจการบ้านเมืองของทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายประชาชน	 พระองค์ทรงอยู่

ฝ่ายบรหิารในฐานะสูงสุดคอื	พระมหากษัตรย์ิองค์พระประมขุของประเทศ	แต่ในกจิการ

หนังสือพิมพ์แล้วพระองค์ก็ทรงเป็นเพียงอัศวพาหุ	 นักเขียนบทความหนังสือพิมพ์

คนหน่ึงเท่าน้ัน	 โดยมิได้ทรงโกรธเคืองผู้ตอบโต้แต่อย่างใดเลย	 พระราชจริยาวัตร

ประการน้ีของพระองค์นับว่าทรงเป็นกษัตริย์นักหนังสือพิมพ์โดยแท้จริง”	 ด้วยเหตุที่

พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักหนังสือพิมพ์	 จึงเป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้เกิด

นักหนังสือพิมพ์ฝ่ายค้านสามัญชน	เขียนบทความโต้แย้งกับพระองค์ได้อย่างมีเสรีภาพ

อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบัน	

	 ดังน้ันพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	 นอกจาก

จะมีความงามทางด้านวรรณศิลป์แล้วยังมีความน่าสนใจในด้านเน้ือหาที่แฝงไว้ด้วย

ความคิดที่พระองค์ต้องการสื่อให้ประชาชนของพระองค์ได้รับรู้	 โดยเฉพาะในสมัยนั้น
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มกีารตืน่ตวัในเรือ่ง	“ลัทธชิาตนิิยม”	กนัมาก	งานเขยีนต่าง	ๆ 	จึงมกีารแทรกเน้ือหาและ

แฝงความคิดในเรื่องของ	 “ชาตินิยม”	 ไว้ด้วย	 ดังที่	 Wathakan	 (1969)	 กล่าวว่า

“ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ผู้ที่เราอาจกล่าวได้ว่า	 ทรงเป็น

พระบิดรแห่งลัทธิชาตินิยมในประเทศไทย	บทพระราชนิพนธ์	พระบรมราโชวาท	และ

พระราชกรณียกิจทั้งหลาย	 เป็นการปลุกให้ชาวไทยตื่นตัวกันเรื่องชาติ	 ให้แลเห็น

ความส�าคัญของชาติ	และคุณค่าแห่งความเสียสละเพื่อชาติ	ตั้งแต่นั้นมาลัทธิชาตินิยม

ก็ปลูกฝังอย่างดีในประเทศไทย”	

	 เมือ่ศกึษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้องกบัพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเดจ็

พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วัจะพบว่า	งานวิจัยส่วนใหญ่จะเป็นการศกึษาตามแนววรรณคดี

ทีศ่กึษาพระราชนิพนธ์เรือ่งต่าง	ๆ 	โดยน�าแนวคดิทฤษฎทีางด้านวรรณศลิป์มาศกึษาและ

วิเคราะห์ตัวบท	เช่น Supanvanit	(1999)	ศึกษาเรื่อง	“ภาษาเพลงรักจากบทพระราช

นิพนธ์ในพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั”	นอกจากน้ีงานวิจัยทีใ่ช้กบัตวับทอ่ืน

ในการวิเคราะห์เหตุการณ์ส�าคัญต่าง	ๆ	เกิดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า

เจ้าอยู่หัว	ส่วนใหญ่จะเป็นงานวิจัยทางด้านรัฐศาสตร์	ประวัติศาสตร์	นิติศาสตร์	และ

นิเทศศาสตร์	งานวิจัยทางด้านประวัติศาสตร์	และรัฐศาสตร์	เช่น	Gatkamon	(1974)	

ศึกษาเรื่อง	 “การวิเคราะห์ในเชิงประวัติศาสตร์เรื่องการเมืองและการปกครองใน

รัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	 (พ.ศ.	 ๒๔๕๓-๒๔๖๘)	 Bunyasathit	

(2014)	 ศึกษาเรื่อง	 “การตอบโต้และตอบสนองต่อกระบวนการเปล่ียนแปลงแบบ

ตะวันตกของเจ้านายฝ่ายใน	 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถึง

รชักาลพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั	(พ.ศ.๒๓๙๔-พ.ศ.	๒๔๖๘)” Nonthawat	

(1990) ศึกษา	“ประวัติศาสตร์และการเมืองสมัยรัชกาลที่	๔-๗	ก่อนประชาธิปไตยจะ

มาถึง	 :	ที่มาของประชาธิปไตยก่อนปิดฉากสมบูรณาญาสิทธิราชย์”	งานวิจัยทางด้าน

นิเทศศาสตร์	เช่น	Phamuthpisai	(1989)	ศึกษาเรื่อง	“	ปัญหาภายในสังคมไทยก่อน

ปฏวัิต	ิ๒๔๗๕	:	ภาพสะท้อนจากงานเขยีนทางหนังสอืพมิพ์”	Charoenthansakul	(1999) 

ศึกษาเรื่อง	 “แนวทางการปลูกฝังลัทธิชาตินิยมผ่านหนังสือพิมพ์ของรัฐบาลในรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวกับรัฐบาลในสมัยจอมพล	ป.	พิบูลสงคราม”	

	 อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่า	 งานวิจัยข้างต้นส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษาทาง

ด้านนิเทศศาสตร์	 สังคมและประวัติศาสตร์	 ซ่ึงเป็นการศึกษาโดยอาศัยข้อมูลทาง
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ประวัติศาสตร์และน�าเสนอแนวคิดทางด้านชาตินิยม	 แต่งานวิจัยที่เกี่ยวกับกลวิธีทาง

ภาษาที่มีความสัมพันธ์กับอุดมการณ์น้ันยังไม่มีผู้ใดศึกษา	 ซ่ึงในการศึกษากลวิธีทาง

ภาษาเป็นส่ิงที่น่าสนใจและส�าคัญมาก	 เพราะการศึกษากลวิธีทางภาษาจะท�าให้เข้าใจ

ตัวบท	 และท�าให้เข้าใจสังคมมากขึ้นด้วย	 ภาษาที่ใช้ในแต่ละสมัยน้ันมีมิติทั้งทางด้าน

ภาษาและทางด้านสังคม	 ผลของการใช้ภาษาสามารถแสดงให้เห็นความคิดที่อยู ่

เบื้องหลังภาษานั้น	ๆ	ท�าให้เห็นถึงอ�านาจ	และอุดมการณ์ที่แฝงอยู่ด้วย	

	 ดังน้ันการศึกษาวาทกรรมในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

จึงมีส่วนส�าคัญที่จะท�าให้เห็นความคิดที่อยู่เบื้องหลังภาษาที่ปรากฏในบทความน้ัน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทความ	 “โคลนติดล้อ”	 ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นบทความที่เน้น

ให้เห็นถึงแนวทางในการพัฒนาประเทศให้เจริญรุ ่งเรืองทัดเทียมประเทศต่าง	 ๆ	

ดังที่	 Tiwanit	 (1988.	 p.	 71)	 กล่าวว่า	 “บทความน้ีเป็นการชี้แนะแนวทางพัฒนาทั้ง

ทางเศรษฐกิจ	สังคม	และการเมือง	โดยดูรูปแบบจากอารยประเทศ	แต่ให้รักษาความ

เป็นตัวของตัวเองไว้ให้มากที่สุด”	ในขณะเดียวกันในสมัยนั้นหนังสือพิมพ์ได้มีอิสระเสรี

ในการแสดงความคิดเห็นจึงได้มีการเขียนโต้แย้งบทความ	 “โคลนติดล้อ”	 โดยใช้ช่ือ

บทความว่า	“ล้อติดโคลน”	ใช้นามปากกาว่า	“โคนันทวิศาล”	ท�าให้เกิดการแสดงความ

คดิเหน็อย่างรนุแรงจนกลายมาเป็นสงครามปากกาในยคุสมยัน้ัน	จะเหน็ได้ว่าส่ิงทีส่�าคญั

ที่ท�าให้เกิดความเห็นโต้แย้งเหล่านี้	คือ	การแสดงความคิดเห็นในบทความ	โดยการสื่อ

ความคิด	ต่าง	ๆ	ผ่านตัวบท	ดังนั้นการศึกษาวาทกรรมจึงไม่ใช่การศึกษาเพียงรูปภาษา

ทีป่รากฏ	แต่ศกึษาปรบิทางสังคมทีส่ะท้อนจารตีปฏบัิต	ิความคดิ	ความเช่ือ	คณุค่า	และ

สถาบันต่าง	ๆ	ในสังคมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น	ๆ	ด้วย	

	 เมื่อศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาตามแนวทางวาทกรรมวิเคราะห์เชิง

วิพากษ์ที่แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอุดมการณ์พบว่า	 มีงานวิจัยที่

หลากหลาย	 เช่น	 นักรัฐศาสตร์	 นักนิเทศศาสตร์	 และนักภาษาศาสตร์	 ในที่น้ีจะ

กล่าวถงึการศกึษาในแนวภาษาศาสตร์	ได้แก่	การศกึษาของ	Hongladarom	(2000)	ศกึษา

ปรจิเฉทเกีย่วกบัชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย	:	การศกึษาความสัมพนัธ์ระหว่างภาษากบั

อุดมการณ์	Panpothong	(2007)	ศกึษาเรือ่ง	“Discourse	of	Plastic	Beauty	:	A	Critical	

Analysis	 of	 Cosmetic	 Surgery	 Ads	 in	 Thai” Kaewphat	 (2016) ศึกษาเรื่อง

“ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับภาพตัวแทนคนอีสานในหนังสือพิมพ์ระดับชาติและ



วารสารไทยศึกษา ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓104

หนังสือพิมพ์ระดับท้องถิ่น	 :	 การศึกษาตามแนววาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์”	 จาก

งานวิจัยข้างต้น	จะเหน็ได้ว่า	งานวิจัยทีเ่กีย่วกบัวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ส่วนใหญ่

จะเป็นงานวิจัยที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอุดมการณ์	 และจะเลือกศึกษา

กลุ่มหรือเหตุการณ์ที่น่าสนใจในสังคมไทย	นอกจากนี้จะเห็นได้ว่า	งานวิจัยส่วนใหญ่จะ

เป็นการศึกษาวาทกรรมกระแสหลัก	 ส่วนงานในลักษณะวาทกรรมการแข่งขันน้ันเริ่ม

ได้รับความสนใจมากขึ้น

	 จากที่กล ่าวมาทั้งหมด	 จะเห็นได ้ว ่าการศึกษาวาทกรรมที่มี ลักษณะ

การโต้แย้งกนัน้ันเป็นส่ิงทีน่่าสนใจยิง่	และเป็นวาทกรรมทีย่งัมผู้ีศกึษาไม่มาก	โดยเฉพาะ

วาทกรรมที่เป็นการศึกษาข้อมูลภาษาเก่า	 นอกจากน้ียังไม่มีผู้ใดศึกษาเกี่ยวกับกลวิธี

ทางภาษาในการน�าเสนออุดมการณ์ใน	“โคลนตดิล้อ”	พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเดจ็

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	 และบทความที่มีการโต้ตอบบทความน้ีคือ	 “ล้อติดโคลน”

โดยเฉพาะในการศึกษาวาทกรรมที่มีลักษณะการแข่งขันกันของคนสองกลุ่มคือกลุ่ม

คนที่เห็นด้วยกับบทความ	“โคลนติดล้อ”	และกลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยกับบทความ	“โคลน

ติดล้อ”	

	 ดังน้ันผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวาทกรรมดังกล่าว	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ศึกษากลวิธีทางภาษาที่ใช้ในการสื่ออุดมการณ์ใน	“โคลนติดล้อ	ล้อติดโคลน	และเรื่อง

สืบเนื่อง”	และศึกษาอุดมการณ์ที่ปรากฏ	

วิธีการด�าเนินการวิจัย 

 ขั้นตอนการเก็บข้อมูล 

	 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากบทความแสดงความคิดเห็นที่พิมพ์ในหนังสือ	

“โคลนติดล้อของอัศวพาหุ	 ล้อติดโคลน	 และเรื่องสืบเน่ือง”	 โดยมูลนิธิพระบรม

ราชานุสรณ์	 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	 จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกในวันงาน

พระบรมราชานุสรณ์	 พ.ศ.	 ๒๕๒๕	 แบ่งกลุ่มข้อมูลออกเป็น	 ๒	 กลุ่มด้วยกันคือ	

๑)	 บทความที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์สยามออบเซอร์เวอร์และหนังสือพิมพ์ไทย	 และ	

๒)	 บทความที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพฯ	 เดลิเมล์	 โดยใช้เกณฑ์ในการจ�าแนก

คอื	หนังสือพมิพ์ทีเ่ป็นของรฐับาล	คอื	หนังสือสยามออบเซอร์เวอร์,	หนังสือพมิพ์ไทย	และ

หนังสือพมิพ์ทีเ่ป็นของเอกชน	คอื	หนังสือพมิพ์กรงุเทพฯ	เดลิเมล์	ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี
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หนังสือพิมพ์ บทความ ผู้เขียน วันที่ตีพิมพ์

หนังสือพิมพ์

สยามออบ

เซอร์เวอร์ /

หนังสือพิมพ์ไทย

 

โคลนติดล้อ อัศวพาหุ ๒๘	เมษายน-

๑๒	พฤษภาคม	๒๔๕๘

ตอบล้อติดโคลน โคอุศุภราช ๑๓	พฤษภาคม	๒๔๕๘

กวาดโคลนจากล้อ วัชร ๑๗	พฤษภาคม	๒๔๕๘

จดหมาย โคอุศุภราช ๒๒	พฤษภาคม	๒๔๕๘

จดหมาย อัศวพาหุ ๒๔	พฤษภาคม	๒๔๕๘

ประเพณีแต่งงาน คนไทย ๑	มิถุนายน	๒๔๕๘

กวาดโคลนจากล้อ วัฒน ๒	มิถุนายน	๒๔๕๘

หนังสือพิมพ์

กรุงเทพฯ

เดลิเมล์

ล้อติดโคลน โคนันทวิศาล ๑๒	พฤษภาคม	๒๔๕๘

ล้อติดโคลน โคนันทวิศาล ๒๒	พฤษภาคม	๒๔๕๘

ล้อติดโคลน โคนันทวิศาล 	๒	มิถุนายน	๒๔๕๘

บทบรรณาธิการ บรรณาธิการ 	๕	มิถุนายน	๒๔๕๘

ล้อติดโคลน โคนันทวิศาล ๑๓	มิถุนายน	๒๔๕๘

 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล

	 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและอุดมการณ์ตามแนวคิดวาทกรรม

วิเคราะห์เชิงวิพากษ์	โดยแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น	๓	ส่วน	คือ	๑)	การวิเคราะห์

องค์ประกอบวาทกรรมตามกรอบทฤษฎีชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการส่ือสาร	 ๒)	 กลวิธี

ทางภาษาที่ใช้ในการน�าเสนออุดมการณ์	 และ	 ๓)	 อุดมการณ์ที่แฝงในโคลนติดล้อ

ล้อติดโคลน	และเรื่องสืบเนื่อง	

 กรอบแนวคิดที่น�ามาวิเคราะห์ข้อมูล

	 แนวคิดที่ใช้ในการศึกษาคือ	 วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์	 (Critical	

Discourse	Analysis)	Fairclough	(1995)	ได้อธิบายเกี่ยวกับ	วาทกรรมวิเคราะห์เชิง

วิพากษ์	 (Critical	Discourse	Analysis	หรือ	CDA)	สรุปความได้ว่า	คือ	การศึกษา
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เพื่อให้เข้าใจลักษณะทางวาทกรรมในด้านการผลิตและเผยแพร่	 รวมถึงรูปแบบของ

ภาษาที่ใช้	 และวิเคราะห์ต่อไปว่า	 วาทกรรมที่ถูกสร้างข้ึนน้ัน	 ควบคุมจิตใจและการ

กระท�าของผู้คนในสังคมได้อย่างไร	และส่งผลอะไรต่อสังคมโดยรวม	เช่น	ท�าให้เกดิความ

ไม่เท่าเทยีมกนัในสังคม	หรอืโน้มน้าวให้เกดิความคดิหรอืการกระท�าใด	ๆ 	จากการศกึษา

ทฤษฎแีละแนวคดิท�าให้เหน็ว่า	การศกึษาวิเคราะห์เชิงวิพากษ์จ�าเป็นต้องศกึษาทัง้ภาษา

และบริบท	เพื่อให้เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างภาษา	และความหมายที่ภาษาสื่อออกมา	

	 จากแนวคดิวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ดงัทีไ่ด้กล่าวมาน้ี	เหน็ได้ว่าแนวคดิ

น้ีเป็นแนวคิดที่ให้ความส�าคัญกับการศึกษาภาษาที่สัมพันธ์กับภาพตัวแทน	 โดยที่

ภาษานั้นเป็นภาษาที่ใช้จริงอยู่ในบริบททางสังคมและวัฒนธรรม	ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะน�า

แนวทางการศึกษาวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ในเรื่องของกรอบมิติทั้งสามของ

วาทกรรมของ	 Fairclough	 (1995)	 ที่ได้เสนอกรอบที่ใช้ในการวิเคราะห์วาทกรรมว่า	

วาทกรรมประกอบด้วย	๓	มิติ	คือ	ตัวบท	(Text)	หมายถึง	ถ้อยค�า	หรือข้อเขียน	ภาษา

ที่ใช้ในการส่ือสาร	 ทั้งที่เป็นวัจนภาษาและอวัจนภาษา	 พยางค์	 ค�า	 ประโยค	 รวมทั้ง

รูปแบบของวาทกรรมที่ต่างเรียงร้อยเข้าด้วยกัน	 การวิเคราะห์ตัวบทท�าได้โดย

การวิเคราะห์	 รูปภาษาในระดับต่างๆที่ปรากฏในตัวบท	 วิถีปฏิบัติทางวาทกรรม

(Discursive	 Practice)	 เป็นการวิเคราะห์กระบวนการสร้าง/ผลิตตัวบท	 (Text	

Production)	ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร	มีการถ่ายทอดอย่างไร	และวิเคราะห์การรับตัวบท

หรอืการบรโิภคตวับท	(Text	Consumption)	รวมทัง้ช่องทางการส่ือสาร	และวิถปีฏบัิติ

ทางสังคมวัฒนธรรม	(Socio-cultural	Practice)	เป็นการวิเคราะห์ปริบทที่ส่งผลให้เกิด

วาทกรรม	 เช่น	 ปัจจัยทางด้านสังคม	 วัฒนธรรม	 การเมือง	 ในแง่ที่ว่าตัวบทที่เกิดขึ้น

น้ันอยู่ในปริบทลักษณะใด	 สัมพันธ์กับการผลิตและบริโภคตัวบท	 และอิทธิพลที่ตัวบท

มีต่อสังคมและวัฒนธรรม	 การวิเคราะห์ทั้งสามองค์ประกอบน้ีไม่ได้แยกขาดจากกัน

แต่จะคาบเกีย่วเชือ่มโยงกนั	ในการวิเคราะห์สถานการณ์การส่ือสารน้ี	ช้ีให้เหน็ว่าตวับท

ไม่ได้เกิดขึ้นมาอย่างโดดเดี่ยว	 แต่ถูกล้อมกรอบด้วยวิถีปฏิบัติทางวาทกรรมและวิถี

ปฏบิตัทิางสังคมและวัฒนธรรมตามล�าดบั	หรอือธบิายได้ว่าบรบิททางสังคมวัฒนธรรม

มอิีทธพิลต่อการผลิตและบรโิภคตวับท	ท�าให้ตวับทถกูผลิตออกมาในลักษณะใดลักษณะ

หนึ่ง	ดังนั้นเมื่อจะต้องวิเคราะห์ตัวบทหนึ่ง	ๆ	จะต้องท�าความเข้าใจปัจจัยซึ่งเป็นที่มา

ของตัวบทด้วย	 ซ่ึงในบทความน้ีผู้วิจัยจะวิเคราะห์ทั้งสามมิติ	 เพื่อให้เห็นอุดมการณ์

ที่ปรากฏอย่างรอบด้าน
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 ขั้นตอนการสรุปผลและอภิปรายผล

	 สรปุและอภปิรายผลการวิจัยเรือ่งความสัมพนัธ์ระหว่างภาษาและอุดมการณ์

สังคมใน	“โคลนติดล้อ	ล้อติดโคลน	และเรื่องสืบเนื่อง”	โดยเปรียบเทียบความเหมือน

และความแตกต่างของผลการวิจัยกับงานวิจัยที่วิเคราะห์อุดมการณ์สังคมตามแนว

วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์เช่นเดียวกัน

ผลการศึกษา

	 ผลการศึกษาแบ่งออกเป็น	 ๓	 ส่วน	 ได้แก่	 ๑)	 วิถีปฏิบัติทางวาทกรรมของ

บทความโคลนติดล้อ	 ล้อติดโคลน	 และเรื่องสืบเน่ือง	 ๒)	 กลวิธีทางภาษาที่ใช้ในการ

น�าเสนออุดมการณ์ในโคลนติดล้อ	ล้อติดโคลน	และเรื่องสืบเนื่อง	และ	๓)	อุดมการณ์

ที่แฝงในโคลนติดล้อ	ล้อติดโลน	และเรื่องสืบเนื่อง	

๑. วิถีปฏิบัติทางวาทกรรมของบทความโคลนติดล้อ ล้อติดโคลน และเรื่องสืบเนื่อง 

	 จากการศึกษาตามแนววาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์พบว่า	 แนวคิดทาง

ภาษาศาสตร์ที่ช่วยในการวิเคราะห์ปริบทในงานวิพากษ์ได้เป็นอย่างดี	 คือ	 แนวคิด

ชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสาร	บลอร์และบลอร์	(Bloor	and	Bloor,	2007	cited	in	

Panpothong.	2007,	p.	121)	ได้เสนอรายการส่วนประกอบของปริบทให้นักวาทกรรม

วิเคราะห์ใช้เป็น	 “checklist”	 เมื่อศึกษาบริบท	 รายการดังกล่าวสอดคล้องกับกรอบ	

SPEAKING	ของ	Hymes	(1974)	ที่ได้เสนอกรอบที่ใช้วิเคราะห์บริบทแวดล้อมภาษา

ตามแนวชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสารไว้	มีองค์ประกอบ	๘	ประการ	ได้แก่	ฉาก	

(Setting/	 Scene)	 ผู้ร่วมเหตุการณ์	 (Participants)	 จุดมุ่งหมาย	 (Ends)	 การล�าดับ

วจันกรรม	(Act	Sequence)	น�้าเสียง	(Key)	เครื่องมือ	(Instrumentalities)	บรรทัดฐาน

ของปฏิสัมพันธ์และการตีความ	 (Norms	 of	 Interaction	 and	 Interpretation)	และ	

ประเภทการส่ือสาร	 (Genre)	 สามารถสรุปเป็นค�าว่า	 SPEAKING	 กรอบแนวคิดน้ี

มุ ่งวิเคราะห์ภาษาในฐานะที่เป็นส่วนหน่ึงของวัฒนธรรม	 การใช้ภาษาต่างหน้าที่	

ต่างเหตุการณ์	 ต่างสังคม	 ดังน้ันการที่จะเข้าใจการส่ือสารได้อย่างชัดเจนจึงต้อง

ท�าความเข้าใจพฤติกรรมโดยรวมของการสื่อสารและองค์ประกอบในการสื่อสารด้วย	
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	 ดงัน้ันในบทความน้ีผู้วิจัยจะวิเคราะห์มติทิางด้านวิถปีฏบัิตทิางวาทกรรมของ

บทความโคลนตดิล้อ	ล้อตดิโคลน	และเรือ่งสืบเน่ือง	จากการศกึษางานของ	Fairclough	

(1995)	 พบว่าการวิเคราะห์วาทกรรมหน่ึง	 ๆ	 มีประเด็นมุ่งเน้นอยู่	 ๒	 ประการ	 คือ

๑)	กระบวนการผลิตและกระจายตวับท	และ	๒)	กระบวนการบรโิภคและตคีวามตวับท	

ดงัน้ันในการวิเคราะห์	วาทกรรมในบทความน้ีผู้วิจัยจะประมวลผลการวิเคราะห์เพือ่สรปุ

ให้เห็นวิถีปฏิบัติทางวาทกรรมทั้งสองส่วน	ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 ๑) กระบวนการผลติและกระจายตวับท	จากการศกึษาพบว่า	บทความโคลน

ติดล้อ	 ล้อติดโคลน	 และเรื่องสืบเน่ือง	 ส่วนที่ส�าคัญคือ	 ฉาก	 คือ	 หนังสือพิมพ์

สยามออบเซอร์เวอร์	 และหนังสือพิมพ์กรุงเทพฯ	 เดลิเมล์	 ซ่ึงหนังสือพิมพ์สยาม

ออบเซอร์เวอร์	 ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาล	 และเป็นศูนย์กลางการน�าเสนอข่าว

ของรัฐบาล	เป็นหนังสือพิมพ์หลวง	เป็นสัญลักษณ์ของรัฐบาล	การแสดงความคิดเห็น

จึงเป็นไปเพือ่การสนับสนุน	รฐัประศาสโนบาย	ในขณะทีห่นังสือพมิพ์กรงุเทพฯ	เดลิเมล์	

เป็นหนังสือพิมพ์ที่ได้รับความนิยมและเช่ือถือจากประชาชนมากที่สุด	 และเป็น

หนังสือพิมพ์ฝ ่ายค้านที่มีอิทธิพลมาก	 มีข ้อเขียนที่โจมตีรัฐบาลอย่างถึงแก่น	

บทความส่วนใหญ่เป็นการน�าเสนอปัญหาอันเน่ืองมาจากการบริหารงานของรัฐบาล	

โดยมีผู้ร่วมเหตุการณ์	ได้แก่	ผู้ส่งสาร	คือ	ผู้เขียนบทความในหนังสือพิมพ์ทั้งสองเล่ม	

และมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงความคิดเห็นวัจนกรรมหลักของบทความ	 คือ	 การแสดง

ความคิดเห็นและวิพากษ์วิจารณ์	 ใช้น�้าเสียงจริงจังและแบบเป็นกันเอง	 ส่ือสารด้วย

ภาษาเขียนเพราะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์	

 ๒) กระบวนการบริโภคและตีความตัวบท	 พบว่า	 ผู้ร่วมเหตุการณ์	 ได้แก่	

ผู้รับสาร	 คือ	 กลุ่มข้าราชการในสมัยรัชกาลที่	 ๖	 และประชาชนที่มีการศึกษาซ่ึงเป็น

คนกลุ่มน้อยในประเทศไทยในสมัยน้ัน	 ดังน้ันจึงถูกตีความได้ว่า	 วาทกรรมที่น�าเสนอ

น้ันเป็นความจริงในระดับหน่ึง	 เพราะผู้ส่งสารเป็นผู้ที่มีความรู	้ มีอ�านาจในการบริหาร

ประเทศ	และมีสถานภาพเป็นประมุขของประเทศ	ถึงแม้จะใช้นามปากกา	แต่ผู้อ่านก็รู้

ว่าผู้ส่งสารเป็นผู้ใด	และผู้เขียนต้องการโน้มน้าวใจให้ผู้อ่านเชื่อและปฏิบัติตาม	

	 จากการศึกษาองค์ประกอบการส่ือสารในบทความดังกล่าวเพื่อวิเคราะห์วิถี

ปฏบัิตทิางวาทกรรมตามแนวการศกึษาวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์	สามารถสรปุได้ว่า	

“บทความโคลนติดล้อ	 ล้อติดโคลน	 และเรื่องสืบเน่ือง”	 เป็นวาทกรรมที่มีอ�านาจ
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เหนือผู้บริโภคทางวาทกรรม	 สามารถเข้าถึงกลุ่มคนที่มีอ�านาจในสังคมไทยในสมัย

รัชกาลที่	 ๖	 โดยผลิตและการด�าเนินกิจกรรมของรัฐ	 และเป็นเครื่องมือส�าคัญในการ

สื่อสารระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชน

 ๒. กลวิธีทางภาษาที่ใช้ในการน�าเสนออุดมการณ์ในโคลนติดล้อ ล้อติดโลน 

และเรื่องสืบเนื่อง 

	 จากการศึกษาข้อมูลพบว่า	กลวิธีทางภาษาที่น�าเสนออุดมการณ์	 “ความเป็น

ชาติไทย”	ในโคลนติดล้อ	ล้อติดโคลน	และเรื่องสืบเนื่อง	มีการเลือกใช้กลวิธีทางภาษา

ที่น�าเสนออุดมการณ์	“ความเป็นชาติไทย”	ที่พบมี	๖	กลวิธี	ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  ๒.๑ การเลือกใช้ค�าศัพท์

	 	 การเลือกใช้ค�าศัพท์เป็นกลวิธีที่มีความส�าคัญมากที่สุดใน	 การประกอบ

สร้างชุดความคิดเกี่ยวกับความเป็นชาติไทย	 เน่ืองจากการเลือกใช้ค�าศัพท์สามารถ

เน้นย�า้หรอืลดน�า้หนักภาพความคดิ	ตลอดจนอารมณ์เกีย่วกบัเหตกุารณ์หน่ึง	ๆ 	ได้	จาก

การศึกษาพบว่า	 หนังสือพิมพ์ทั้งสองฉบับเลือกใช้ค�าศัพท์เพื่อแสดงความคิดเห็นใน

ลักษณะต่าง	ๆ	ได้แก่	๑)	การเลือกใช้ค�าศัพท์เพื่ออ้างถึงคนไทย	และ	๒)	การเลือกใช้

ค�าศัพท์เพื่ออ้างถึงคนต่างชาติ	

   ๑) การเลือกใช้ค�าศัพท์เพื่ออ้างถึงคนไทย

	 	 	 การเลือกใช้ค�าศัพท์เพื่อส่ือถึงคนไทยในสมัยพระบาทสมเด็จ	

พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วัทีป่รากฏในข้อมลู	ได้แก่	การเลือกใช้ค�าศพัท์เพือ่ส่ือถงึคนไทย

และการเลือกใช้ค�าศัพท์บรรยายพฤติกรรมของคนไทย	 จากข้อมูลพบว่ามีการเลือกใช้

ค�าศพัท์เพือ่สือ่ถงึบคุคลต่าง	ๆ 	ทีป่รากฏในบทความและมส่ีวนในการน�าเสนออุดมการณ์	

ได้แก่	การเลือกใช้ค�าศพัท์เพือ่ส่ือถงึพระมหากษัตรย์ิ	การใช้ค�าศพัท์เพือ่ส่ือถงึข้าราชการ	

และการใช้ค�าศัพท์เพื่อส่ือถึงประชาชน	 การเลือกใช้ค�าศัพท์เพื่อสื่อถึงคนไทย	 จะ

เป็นการเลือกใช้ค�าศัพท์เพื่อส่ือถึงบุคคลต่าง	 ๆ	 ที่ปรากฏในบทความและมีส่วนในการ

น�าเสนออุดมการณ์	ได้แก่	การเลือกใช้ค�าศพัท์เพือ่ส่ือถงึพระมหากษตัรย์ิ	การใช้ค�าศพัท์

เพื่อสื่อถึงข้าราชการ	และการใช้ค�าศัพท์เพื่อสื่อถึงประชาชน
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    - การใช้ค�าศัพท์ที่สื่อถึงพระมหากษัตริย์

	 	 	 	 การใช้ค�าศัพท์ที่ส่ือถึงพระมหากษัตริย์	 พบว่า	 ในหนังสือพิมพ์

สยามออบเซอร์เวอร์จะใช้ค�าศัพท์ที่สื่อถึงพระหากษัตริย์ด้วยความเคารพว่า	“พระมหา

กษัตริย์” “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” “พระองค์” “สมเด็จพระเจ้าแผ่นดิน”

“ภูวบาล” “อิศวรศร์ ” นอกจากนี้จะใช้ถ้อยค�าที่ระบุว่าพระมหากษัตริย์คือเจ้าประเทศ	

จะเหน็ได้จากการใช้ค�าว่า	“เจ้าของบ้าน”	การทีเ่ลือกใช้ค�าเหล่าน้ีแสดงให้เหน็ถงึความคดิ

ของผู้เขียนว่า	พระมหากษัตริย์คือประมุขของประเทศ	ประชาชนมีความจงรักภักดีต่อ

พระมหากษัตริย์	 พระมหากษัตริย์เปรียบเสมือนเจ้าของประเทศ	 เจ้าของแผ่นดิน	

การใช้ค�าที่สื่อถึงพระองค์จึงเต็มไปด้วยความเคารพ

	 	 	 	 ในขณะที่ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพฯ	 เดลิเมล์มีการเลือกใช้ค�าศัพท์

ที่ส่ือถึงพระมหากษัตริย์ที่หลากหลาย	 มีทั้งการใช้ค�าศัพท์ที่ส่ือถึงพระมหากษัตริย์ด้วย

ความเคารพ	ได้แก่	“พระมหากษัตริย์” “พระเจ้าแผ่นดิน” “เจ้าแผ่นดิน” “พระองค์ท่าน” 

การทีใ่ช้ค�าศพัท์เหล่าน้ีในการส่ือถงึพระมหากษตัรย์ิน้ันเป็นการใช้ค�าศพัท์ตามแบบแผน

นิยมในการกล่าวถึงพระมหากษัตริย์	แต่หนังสือพิมพ์กรุงเทพฯ	 เดลิเมล์ยังมีการเลือก

ใช้ค�าศัพท์ที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้า	 น�ามาใช้เพื่อส่ือถึงพระมหากษัตริย์ด้วย	 ได้แก่ 

“พระสัมมาสัมพุทธเจ้า” ในที่น้ีสามารถตีความได้สองลักษณะคือ	 ผู้เขียนยกย่อง

พระมหากษัตริย์เทียบเท่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 กับอีกนัยหน่ึงเป็นการประชด

ประชันพระมหากษัตริย์ว่าท�าตนเสมอเหมือนพระพุทธเจ้าที่คอยสั่งสอนสัตว์โลก	

	 	 	 	 นอกจากน้ียังมีการน�าช่ือตัวละครในวรรณคดีมาใช้เพื่อส่ือถึง

พระมหากษัตริย์ด้วย	 ได้แก่	 “ทศกรรฐ์” “ทศเศียร” ซึ่งเป็นตัวละครในวรรณคดีเรื่อง	

รามเกียรติ์	เป็นที่น่าสังเกตว่าผู้เขียนมิได้เลือกใช้ค�าศัพท์ที่เป็นตัวละครเอก	“พระราม”	

เพื่อส่ือถึงพระมหากษัตริย์	 แต่กลับเลือกใช้ค�าศัพท์ที่เป็นตัวละครฝ่ายตรงกันข้ามกับ

ตัวละครเอก	 คือ	 “ทศกรรฐ์”	 แทน	 ทั้งน้ีผู้เขียนต้องการส่ือให้เห็นว่าพระมหากษัตริย์

มิใช่	 “พระราม”	 ที่เป็นตัวละครที่มีเมตตา	 เป็นตัวเอกของเรื่อง	 แต่กลับเป็นตัวร้าย

ที่มีจิตใจตรงกันข้ามกับตัวละครเอก

	 	 	 	 อย่างไรก็ตาม	 การเลือกใช้ค�าศัพท์ที่ส่ือถึงพระมหากษัตริย์เป็น

ส่ิงที่พึงระวังในสังคมไทย	 แต่ปรากฏว่าผู้เขียนสามารถเลือกใช้ค�าศัพท์ที่แสดงถึง
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ความจงรักภักดีของประชาชนที่มีต่อพระมหากษัตริย์	 ในขณะเดียวกันเป็นการ

ประชดประชันเสียดสีพระมหากษตัรย์ิด้วยเช่นกนั	เช่น	การเลือกใช้ค�าว่า	“พระเจ้าชีวิต”	

ที่ต้องการส่ือว่า	 พระมหากษัตริย์เป็นเจ้าของชีวิต	 แต่ผู้เขียนกลับเลือกที่จะใช้ค�าว่า	

“พระเจ้าชีวิต”เพื่อเพิ่มน�้าหนักของความหมายของค�าว่า	เป็นยิ่งกว่าเจ้าของชีวิต	

    - การใช้ค�าศัพท์ที่สื่อถึงกลุ่มข้าราชการ

	 	 	 	 การเลือกใช้ค�าศพัท์ทีส่ื่อถงึกลุ่มข้าราชการ	พบว่า	ในหนังสือพมิพ์

สยามออบเซอร์เวอร์	มกีารเลือกใช้ค�าศพัท์ทีส่ื่อถงึกลุ่มข้าราชการ	๒	ลักษณะคอื	กลุ่มที่

เป็นข้าราชการรุน่ใหม่	และข้าราชการทัว่ไป	กลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มนักเรยีนทีเ่รยีนจบจาก

ต่างประเทศแล้วเข้ามารับราชการ	มีการใช้ค�าศัพท์ที่สื่อถึงกลุ่มคนเหล่านี้	ได้แก่	“พวก

หนุ่ม ๆ ” “พวกนักเรยีนเหล่าน้ี” “พวกนักเรยีนยคุแรก” “หมูค่นไทยสมยัใหม่” “คนไทยสมยั

ใหม่ชั้นสูง ๆ”“คนหนุ่มสมัยใหม่ชั้นสูงๆของเรา” “คนชั้นหนุ่ม ๆ” “พวกหนุ่ม ๆ ของเรา” 

	 	 	 	 กลุ่มทีส่องจะเป็นกลุ่มข้าราชการทัว่ไป	มกีารเลือกใช้ค�าศพัท์ทีส่ื่อ

ถึงข้าราชการ	 ได้แก่	 “ราชการ” “รัฐบาล” “ข้าราชการ” “กองทัพของพระองค์ท่าน”

“ข้าราชการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” “ฝ่ายรัฐบาล” “ทางราชการ” “เสมียน” 

“เจ้าพนักงาน” นอกจากน้ีมกีารเลือกใช้ค�าศพัท์เพือ่สือ่ถงึข้าราชการช้ันผู้ใหญ่ด้วย	ได้แก่	

“คนทีอ่ยูใ่นต�าแหน่งสูงๆ” “คนช้ันผู้ใหญ่” “คนใหญ่คนโต” “ผู้อุปถมัภ์” “ผู้ใหญ่” อย่างไร

ก็ตามผู้เขียนยังได้เลือกใช้ค�าศัพท์ที่กล่าวถึงกลุ่มข้าราชการที่มีบทบาทในสื่อสิ่งพิมพ์ว่า

เป็นกลุ่มคนที่มีความคิดมีสติปัญญา	 ได้แก่ “ท่านผู้มีความคิด” “ผู้ท�างานด้วยปากกา” 

“ท่านผู้มีสติปัญญาความคิด” 

	 	 	 	 ส่วนหนังสือพิมพ์กรุงเทพฯ	เดลิเมล์	มีการเลือกใช้ค�าศัพท์เพื่อสื่อ

ถงึกลุ่มข้าราชการฝ่ายใน	ว่าเป็นกลุ่มคนทีม่บีญุวาสนา	มยีศถาบรรดาศกัดิ	์และรกักลุ่ม

ของตน	ค�าศัพท์ที่เลือกใช้	ได้แก่“ผู้มีวาสนา”“ท่านที่มีเงินทอง” “ผู้ใหญ่” “ผู้มีบุญวาสนา

มาก”“ พวกทีม่บีญุวาสนามาก” “ผู้มอี�านาจวาสนา” “พวกเจ้าคณุ” “เจ้าคณุ” “คนทีม่บีญุ

วาสนามาก” “ผู้ที่มียศบรรดาศักดิ์วาสนา” “ผู้มีวาสนา” 

	 	 	 	 นอกจากน้ีมกีารสือ่ถงึกลุ่มข้าราชการทัว่ไป	มกีารเลือกใช้ค�าศพัท์

ที่ส่ือถึงข้าราชการ	 ได้แก่	 “ทหารของทศกรรฐ์” “ทหารของทศเศียร” “เจ้าพนักงาน” 
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“เจ้าหน้าที่” และเลือกใช้ค�าศัพท์ที่สื่อถึงกลุ่มคนที่เห็นด้วยกับความคิดของ	“อัศวพาหุ”	

ว่าเป็นกลุ่มคนที่มีนิสัยช่างประจบสอพลอ	 ค�าศัพท์ที่น�ามาใช้	 ได้แก่	 “ผู้ใกล้ชิด” “ข้าง

สอพลอ” “พวกสอพลอ” “พี่เลี้ยง” “คนพวกนี้” “คนจ�าพวกนั้น” “ข้างอัศวพาหุ” 

    - การใช้ค�าศัพท์ที่สื่อถึงประชาชน

	 	 	 	 การเลือกใช้ค�าศพัท์ทีส่ื่อถงึประชาชน	พบว่า	ในหนังสือพมิพ์สยาม

ออบเซอร์เวอร์	มกีารเลือกใช้ค�าศพัท์เพือ่ส่ือถงึประชาชนว่าเป็นข้าแผ่นดนิของพระมหา

กษัตริย์	มีการเลือกใช้ค�าศัพท์ที่สื่อถึงประชาชนได้แก่	“ท่านทั้งหลาย” “ชาวเรา” “เรา

ผู้เป็นไทย” “คนไทยเรา” “เราคนไทย” “คนร่วมชาติ” “ชาวเมืองร่วมชาติของเรา” “คน

ของเรา” “หมู่ชน” “เราผู้เป็นไทยแท้” “พลเมืองแห่งชาติไทย” “หมู่คนไทย” “ข้าละออง

ธุลีพระบาททั้งปวง” “ประชาชนของพระองค์” “สหายผู้ร่วมชาติ” “สหายของข้าพเจ้า” 

“ท่านผู้เป็นไทยทั้งหลาย “ราษฎร” “สาธารณชน” “สาธารณชนทั่วไป” “ผู้ร่วมชาติ” 

“สหายไทย” “พลเมือง” “สามัญ” “บรรดาชายหญิงทุก ๆ ชั้น” “ท่านผู้เป็นสาธารณชน”

	 	 	 	 ส่วนหนังสือพิมพ์กรุงเทพฯ	เดลิเมล์	มีการเลือกใช้ค�าศัพท์เพื่อสื่อ

ถึงประชาชนว่าเป็นคนไทยอาศัยอยู่ในประเทศไทย	 มีการเลือกใช้ค�าศัพท์ที่ส่ือถึง

ประชาชน	ได้แก่	“คนไทย” “คนร่วมชาต”ิ “มนุษย์เมอืงไทย” “มนุษย์” “ราษฎร” “สาธารณชน” 

“ชาวเรา” “คนในประเทศสยาม” “สาธารณชนทั่วไป”	 นอกจากน้ียังเลือกใช้ค�าศัพท์

ที่บ่งบอกว่าประชาชนเป็นกลุ่มคนที่มีฐานะต�่าเป็นชนช้ัน	 ไพร่	 ทาส	 และเป็นกลุ่มคน

ที่ไม่มีอ�านาจวาสนา	 ได้แก่	 “ไพร่” “ผู้น้อย” “ผู้ที่มีวาสนาน้อย” “ผู้มีวาสนาน้อย” 

“คนมีวาสนาน้อย” “ทาส” “ทาสพระมหากษัตริย์” “ไพร่ฟ้า” “ ทาสของพระเจ้าแผ่นดิน” 

“ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน” “ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินของพระมหากษัตริย์” 

    - การใช้ค�าศัพท์ที่สื่อถึงประเทศไทย

	 	 	 	 การใช้ค�าศัพท์เพื่อสื่อถึงประเทศไทย	พบว่า	หนังสือพิมพ์ทั้งสอง

ฉบับ	 ทั้งสยามออบเซอร์เวอร์	 และกรุงเทพฯ	 เดลิเมล์	 ต่างก็เลือกใช้ค�าศัพท์ในกลุ่ม

เดียวกัน	 เพื่อส่ือถึงประเทศไทยได้แก่	 ราชอาณาจักร พระราชอาณาจักร บ้านเกิด

เมืองนอน พื้นเมืองเรา ชาติไทย บ้านเมือง เมืองเรา เมืองไทย บ้านเมืองของเรา 
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ประเทศสยามของเรา ชาติเรา ชาติ เมืองไทยของเรา ประเทศเรา ประเทศบ้านเมือง

ของข้าพเจ้า ชนชาติของท่าน ชาติที่รุ่งเรือง บ้านของข้าพเจ้า ประเทศสยาม แดนไทย 

บ้านเมือง ชาติของเรา ประเทศของเรา ประเทศสยาม กรุงสยาม 

 การเลือกใช้ค�าศัพท์เพื่อบรรยายพฤติกรรมคนไทย	 ในที่น้ีจะเป็นการเลือก

ใช้ค�าศัพท์เพื่อบรรยายพฤติกรรมของบุคคลต่าง	 ๆ	 ที่ปรากฏในบทความและมีส่วนใน

การน�าเสนออุดมการณ์	ได้แก่	การเลือกใช้ค�าศัพท์บรรยายพฤติกรรมพระมหากษัตริย์	

และการใช้ค�าศัพท์บรรยายพฤติกรรมข้าราชการ	

    - บรรยายพฤติกรรมพระมหากษัตริย์

	 	 	 	 การเลือกใช้ค�าศพัท์ในการบรรยายพฤตกิรรมของพระมหากษัตรย์ิ

ในหนังสือพิมพ์สยามออบเซอร์เวอร์น้ัน	 เป็นการเลือกใช้ค�าศัพท์ที่เปี่ยมไปด้วยความ

เคารพ	 และการแสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์	 ค�าศัพท์ที่ใช้บรรยาย

พฤตกิรรมของพระมหากษัตรย์ิทีค่วรเอามาเป็นแบบอย่าง	โดยเฉพาะเรือ่งของการถ่อม

พระองค์	ที่เป็นคุณสมบัติอันเป็นลักษณะแห่งพระราชาอย่างหนึ่ง

ตัวอย่าง

 “พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัของเราทัง้หลายพระองค์ทรง

ด�ารงความเป็นใหญ่ยิ่งในแดนไทยจะหาใครเสมอเหมือนไม่มีแล้ว

พระองค์ก็ยังทรงแสดงความเคารพต่อสมเด็จพระอุปัชฌาย์ 

พระกรรมวาจาจารย์ พระสงฆ์ทั้งปวง และพระบรมวงศานุวงศ์

ผู้ใหญ่ ทั้งพระองค์ทรงค�านับธงชัยเฉลิมพลทหารบก และธงทหาร

เรือ และไม่ว่าใครที่ถวายค�านับหรือถวายบังคมในเวลาที่เสด็จผ่าน 

พระองค์ก็ทรงรับค�านับอยู่เป็นนิตย์ ในการที่ทรงกระท�าเช่นน้ีใคร

จะคิดหรือว่าพระองค์ได้ทรงท�าให้เป็นที่เส่ือมเสีย พระเกียรติยศ

ด้วยประการใด ๆ? กลับตรงกันข้ามทุกสมัยทุกคราวที่พระองค์

ทรงแสดงความค�านับถือแก่ผู้ใด การที่ทรงแสดงก็เพิ่มพูนพระ

เกยีรตยิศ พระเกยีรตคิณุทกุคราวทกุสมยั เพราะว่าพระองค์ได้ทรง

ส�าแดงคณุสมบัตอัินเป็นลักษณะแห่งพระราชาอย่างหน่ึง ซ่ึงบรรดา
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ปราชญ์ในโบราณสมัยได้สรรเสริญ กล่าวคือ การถ่อมพระองค์ ถึง

แม้ว่าจะไปแห่งใด ๆ การถ่อมตนหรืออีกนัยหนึ่งเรียกว่าการแสดง

กริยิาเรยีบร้อย เป็นของทีเ่ขานิยมกนัว่าเป็นความด”ี ( ถอืเกยีรตยิศ

ไม่มีมูล, อัศวพาหุ) 

	 ส่วนหนังสือพมิพ์กรงุเทพฯ	เดลิเมล์	เลือกใช้ค�าศพัท์เพือ่บรรยายถงึพฤตกิรรม

ของพระมหากษัตริย์โดยส่ือสารผ่านการใช้นามปากกาของพระมหากษัตริย์	 คือ

“อัศวพาหุ”	 ผู้เขียนมิได้กล่าวถึงพฤติกรรมของพระมหากษัตริย์โดยตรง	 แต่เล่ียงที่จะ

กล่าวถึง	 “อัศวพาหุ”	 แทน	 โดยเน้นถึงพฤติกรรมที่พระมหากษัตริย์พยายามที่จะน�า

เสนอแนวคิดในเรื่องของการไม่มีเมียลับน้ันเป็นเรื่องที่ดี	 แต่ผู้เขียนกลับใช้ค�าบรรยาย

พฤติกรรมของพระมหากษัตริย์ว่า	ถ้าไม่มีความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจริงแล้ว	ก็ไม่ควร

ที่จะมาสั่งสอนผู้อื่นให้ประพฤติหรือปฏิบัติตาม	

ตัวอย่าง

 “การที่ข้าพเจ้าต้องการให้อัศวพาหุด่าคนจ�าพวกน้ีให้มาก ๆ 

ยิ่งกว่าพวกมีเมียลับนั้น ก็เพราะข้าพเจ้าเห็นว่าส�าคัญนัก เมื่อเหตุ

นั้นยังมีอยู่มากตราบใดก็เป็นทางผลาญชาติยิ่งกว่าไฟสุมขอน เป็น

เครื่องเดือดร้อนของสาธารณชนได้มาก เมื่อผู้ใหญ่ไม่รู้ความจริง

กระท�าไปเป็นต้น การทีส่ั่งสอนกนัให้รกัชาต ิศาสนา พระมหากษัตรย์ิ 

กจ็ะเป็นอันส�าเรจ็ได้ด้วยน�าค�าพดูเล่น ๆ  เท่าน้ัน จึงควรก�าจัดเสียโดย

เร็วยิ่งกว่าการมีเมียลับ” (ล้อติดโคลน, โคนันทวิศาล) 

    - บรรยายพฤติกรรมของกลุ่มข้าราชการ

	 	 	 	 การเลือกใช้ค�าศพัท์ในการบรรยายพฤตกิรรมของกลุ่มข้าราชการ

พบว่า	ในหนังสือพมิพ์สยามออบเซอร์เวอร์	มกีารใช้ค�าศพัท์เพือ่บรรยายพฤตกิรรมของ

ข้าราชการในทางลบ	ได้แก่	การกล่าวถึงพฤติกรรมที่ข้าราชการมีความเข้าใจผิดว่า	คน

ที่มีการศึกษาต้องแสดงความฉลาดด้วยการไม่เคารพผู้ใหญ	่ หากใครไปหาที่บ้านตาม

ประเพณไีทยทีม่กีารไปมาหาสู่กนักเ็รยีกว่าเป็น	“หวัประจบ”	และในเรือ่งของพฤตกิรรม

ของข้าราชการที่นิยมมีเมียลับ	ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี	และเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์	
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ตัวอย่าง

 “เพราะฉะน้ันต่อมาในไม่ช้า จึงกลายเป็นธรรมเนียมว่าถ้าจะ

แสดงตนว่าเป็นคนมีสติปัญญาและได้รับการศึกษาแล้ว ก็จ�าเป็น

ต้องแสดงกิริยาวาจาอันหยาบคาย ปราศจากความนับถือต่อผู้ที่

มีอายุหรือ ผู้ที่สูงกว่า ร้ายกว่าน้ัน ถ้าผู้ใดไปหาใครที่บ้าน แม้จะ

ไปด้วยความรักใคร่ชอบพอก็ถูกเรียกว่าเป็น หัวประจบ”

(ถือเกียรติยศไม่มีมูล, อัศวพาหุ) 

	 ส่วนหนังสอืพมิพ์กรงุเทพฯ	เดลิเมล์	เลือกใช้ค�าศพัท์ในการบรรยายพฤตกิรรม

ของข้าราชการในทางลบ	ค�าศัพท์ที่เลือกใช้เป็นค�าศัพท์ที่แสดงให้เห็นว่า	ข้าราชการชั้น

ผู้ใหญ่ก�าลังรงัแกข้าราชการชัน้ผู้น้อย	เป็นพฤตกิรรมทีไ่ม่เหมาะสม	แต่พฤตกิรรมเหล่า

น้ียงัคงปรากฏอยูใ่นสงัคมไทย	ค�าศพัท์ทีใ่ช้บรรยายพฤตกิรรมข้าราชการทีป่ระพฤตติวั

ไม่เหมาะสม	เช่น	“เบียดเบียน”	“ข่มขี่”	

ตัวอย่าง

 “ผู้ใหญ่เบียดเบียนผู้น้อย ผู้มีวาสนาข่มขี่ผู้น้อย ด้วยอ�านาจ

แห่งทางอ้อมจนผู้น้อยตกอยูใ่นหายนะ ผู้มวีาสนาเช่ือฟังแต่ผู้ใกล้ชิด 

หาได้เอาหูมาฟังคนห่างและคนอันต�่าไม่ จนท�าให้ปราศจากความรู้

จริงในส่ิงซ่ึงเป็นจริง ถ้าผู้ใดมีวาสนาบารมีข้ึนก็ชอบคบหาคณะให้

มาก บ�าเพ็ญกุศลแต่ในพวกในหมู่ในคณะของตน ผู้อื่นที่ถือตัวเป็น

กลางก็เกียจกันเสีย” (ล้อติดโคลน, โคนันทวิศาล) 

	 นอกจากน้ีผู้เขยีนยงัใช้ค�าบรรยายพฤตกิรรมของข้าราชการบางกลุ่มทีไ่ม่เหน็

ด้วยกับความคิดของผู้เขียนว่ามีพฤติกรรมที่น่ารังเกียจ	 และตั้งตนเป็นกลุ่มเป็นคณะ

ที่มีอ�านาจมากสามารถประพฤติตนอย่างไรก็ได้ไม่มีความผิด	 ดังเช่น	 ผู้เขียนเลือกใช้

ค�าศัพท์ว่า	“พวกมีบุญวาสนาหรือถือว่าด่าใครเล่นด่าได้	จะกระทืบใครเล่นก็กระทืบได้”
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ตัวอย่าง

 “ตั้งแต่โคนันทวิศาล คือข้าพเจ้าเขียนเรื่องล้อติดโคลน

ท้วงอัศวพาหุข้ึนข้อเดียว พวกของท่านเองรุมกันด่าบ้างหาว่าเป็น

สัตว์เดรัจฉานบ้าง เป็นเถนเทวทัตบ้าง พึ่งออกจากกลีบเมฆบ้าง

เป็นคนโหดร้ายบ้าง จะกระทืบเสียบ้าง จะเอาน�้าท้องร่องสาดบ้าง 

เที่ยวสืบหาตัวโคนันทวิศาลบ้าง นี่ไม่ใช่พวกมีบุญวาสนา หรือถือว่า

ด่าใครเล่นด่าได้ จะกระทืบใครเล่นก็กระทืบได้ ดูรับอาสาราวกับ

ทหารทศกรรฐ์ อ้ายบ้างอวดฤทธิ์เดชจะท�าสงครามโดยล�าพัง

ตนเอง ห้ามมิให้ผู้อ่ืนช่วย ขอให้ท่านผู้อ่านพึงพิเคราะห์ดูเถิด ว่า

พวกเหล่าน้ีไม่ผิดอะไรกับทหารทศเศียร กิริยาที่ท่านแสดงออกมา

ต่าง ๆ  น้ัน ดปูระหน่ึงว่าถ้ารูว่้าใครเป็นโคนันทวิศาลแล้ว จะกดข่ีเสีย

ให้ล่มมาตร้ายจม” (ล้อติดโคลน, โคนันทวิศาล) 

   ๒) การเลือกใช้ค�าศัพท์เพื่ออ้างถึงคนต่างชาติ

	 	 	 การเลือกใช้ค�าศพัท์ในทีน้ี่คอื	การทีห่นังสือพมิพ์สยามออบเซอร์เวอร์	

และหนังสือพิมพ์กรุงเทพฯ	 เดลิเมล์	 เลือกใช้ค�าศัพท์เพื่อส่ือถึงคนต่างชาติในสมัย

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	ได้แก่	การเลือกใช้ค�าศัพท์ที่ใช้สื่อคนต่างชาติ	

และการเลือกใช้ค�าศัพท์บรรยายพฤติกรรมของคนต่างชาติ

 การเลือกใช้ค�าศัพท์ที่ใช้สื่อถึงคนต่างชาต ิ

	 การเลือกใช้ค�าศัพท์เพื่อส่ือถึงคนต่างชาติ	 พบว่า	 หนังสือพิมพ์สยามออบ

เซอร์เวอร์	มกีารเลือกใช้ค�าศพัท์ทีส่ื่อถงึช่ือประเทศโดยตรงหรอืชือ่ทวีป	ได้แก่	“อเมรกิา”	

“ญี่ปุ่น”	 “ชาวยุโรป”	 “ฝรั่ง”	 และมีการใช้ค�าศัพท์ที่ส่ือถึงว่ากลุ่มคนเหล่าน้ีเป็นคนละ

กลุ่มกับประเทศไทย	ได้แก่	“คนชาติอื่น”	“คนต่างชาติ”	“ขาวต่างชาติ”	“ชาวต่างภาษา”	

“ชาวชาติอื่น”	 “ชนชาติอื่น”	 “ชาวต่างประเทศ”	 “คนร่วมธงของเขา”	 “เขา”	 ในขณะที่

เมือ่กล่าวถงึประเทศจีน	ผู้เขยีนเลือกใช้ค�าศพัท์ทีเ่ป็นคนละกลุม่กบัตนเอง	และเลือกใช้

ชื่อประเทศมากล่าวถึงโดยตรง	ได้แก่	“ข้างจีน”	ในขณะเดียวกันก็ถือว่า	“จีน”	เป็นมิตร

เป็นกลุ่มเดียวกัน	ได้แก่	“สหายจีน”	
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	 ส่วนหนังสือพิมพ์กรุงเทพฯ	 เดลิเมล์	 มีการเลือกใช้ค�าศัพท์ในการส่ือถึงชาว

ต่างชาติคล้ายคลึงกับหนังสือพิมพ์สยามออบเซอร์เวอร์	กล่าวคือ	มีการใช้ค�าศัพท์ที่สื่อ

ถึงว่ากลุ่มคนเหล่านี้เป็นคนละกลุ่มกับประเทศไทย	 ได้แก่	 “ชาวต่างชาติ”	 “เขา”	 และ

นิยมใช้ค�าว่า	 “ฝรั่ง”	 เพื่อส่ือถึงคนต่างชาติทั้งหมด	 ไม่ว่าจะเป็น	 “ฝรั่ง”	 “เมืองฝรั่ง”	

“ราษฎรฝรั่ง”	

	 จากการเลือกใช้ค�าศัพท์ที่กล่าวถึงคนต่างชาติของหนังสือพิมพ์ทั้งสองฉบับ

จะเห็นได้ว่า	ค�าที่เลือกมาใช้นั้นได้น�าเสนอภาพของคนไทยและคนต่างชาติแตกต่างกัน	

เสมือนเป็นคนละกลุ่มกันซ่ึงผลการวิเคราะห์น้ีสอดคล้องชุดความคิดเรื่องความเป็น

พวกเขาพวกเรา	

 การเลือกใช้ค�าศัพท์บรรยายพฤติกรรมคนต่างชาต ิ

	 หนังสือพมิพ์สยามออบเซอร์เวอร์	เลือกใช้ค�าศพัท์เพือ่บรรยายพฤตกิรรมชาว

ต่างชาติว่า	 มีพฤติกรรมบางอย่างที่ควรเอาเป็นแบบอย่าง	 มีนิสัยที่ขยันและสามารถ

ท�างานได้ดี	

ตัวอย่าง

 “ความนิยมฝรั่งน้ีได้เริ่มบังเกิดขึ้นแต่ความพอใจในความ

สะดวกสบายของเรา ในเวลาที่เราแรกเริ่มใช้วิธีฝรั่งมาบ�ารุง

ปกครองบ้านเมอืงของเราน้ัน กเ็ป็นธรรมดาอยูเ่องทีม่คีนน้อยตวัซ่ึง

รู้จักใช้วิธีนั้น ๆ และก็เป็นธรรมดาที่เราต้องจ้างฝรั่งเข้ามาแนะน�า

ลู่ทางให้เราเดนิ ชาวยโุรปได้น�านิสัยทีข่ยนัและความสามารถท�าการ

งานได้มากเข้ามากบัเขาด้วย คนไทยผู้ทีเ่กยีจคร้านอยูโ่ดยนิสัยแล้ว

จึ่งนิยมมาก เพราะฉะนั้นคนไทยได้เริ่มชอบคล้ายฝรั่ง คล้าย ๆ  กับ

ที่เราชอบใช้จีน แต่ฝรั่งได้เปรียบที่มีสองความคิดดีกว่าจีนเป็นอัน

มาก” (การท�าตนให้ต�่าต้อย, อัศวพาหุ) 

	 นอกจากน้ีผู้เขียนยงัเลือกใช้ค�าศพัท์ในการบรรยายพฤตกิรรมของชาวต่างชาติ

ทีไ่ม่ควรเอาเป็นแบบอย่าง	โดยยกตวัอย่างให้เหน็พฤตกิรรมของ	“ฝรัง่”	และ	“อเมรกิา”	

ทีม่คีวามประพฤตทิีไ่ม่ด	ีค�าศพัท์ทีเ่ลือกใช้บรรยายพฤตกิรรม	เช่น	“ประพฤตใิห้เลวทราม
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ต�า่ช้าแม้เสมอกบัเดยีรจัฉาน”	“ถ้าปรารถนาส่ิงไรซ่ึงมใิช่ของตนเอง	กห็ยบิเอาเสียเฉย	ๆ

ได้	โดยแก้ตัวว่าตนเป็นอิสระไม่ต้องพึ่งผู้ใด”	เป็นต้น	

ตัวอย่าง

 “ไม่ต้องสงสัยเลยความเห็นที่ประหลาดที่สุดน้ัน ก็คือความ

เห็นที่ว่าถ้าสามารถจะอ้างว่าเอาอย่างฝรั่งขึ้นเป็นข้อแก้ตัวได้แล้ว

จะประพฤติให้เลวทรามต�่าช้าแม้เสมอกับเดียรัจฉานก็ท�าได้ ยก

ตัวอย่าง ถ้าต้องการจะเมาก็ไปเชิญเอาพวกพ้องมาสัก ๓ หรือ ๔ 

คน แล้วก็ดื่มให้กัน” จนทุกคนลงนอนกล้ิงอยู่ใต้โต๊ะเก้าอ้ีกับพื้น

หรือกับดิน ซ่ึงดูราวกับสัตว์ที่เขาฆ่าแล้วน้ันก็ท�าได้ หรืออีกอย่าง 

๑ เมื่อกล่าวเท็จกลับชมตนเองว่า ค่อนข้างแหลมอยู่ หรือมิฉะนั้น

ถ้าปรารถนาสิ่งไรซึ่งมิใช่ของตนเอง ก็หยิบเอาเสียเฉย ๆ ได้ โดย

แก้ตัวว่าตนเป็นอิสระไม่ต้องพึ่งผู้ใด “จะไปนั่งคอยถือประเพณีอัน

ล่วงสมัยของคนพื้นเมืองเอาเรื่องอะไร?” ถ้าแม้มีสาเหตุแค้นเคือง

เป็นส่วนตัวอยู่กับผู้ใด เข้าใจว่าถ้าตรงไปเอาปืนยิงมันเสียแล้ว คน

ทั้งหลายก็จะกลับเห็นชอบด้วยกับตน เพราะในอเมริกาเขาท�ากัน

อย่างนั้น” (ความเห็นผิด, อัศวพาหุ) 

	 ส่วน	“คนจีน”	นั้น	ผู้เขียนมองว่าเป็นกลุ่มคนที่ไม่น่าเอาแบบอย่าง	โดยเลือก

ใช้ค�าศพัท์ในการบรรยายถงึพฤตกิรรมของคนจีนทีม่พีฤตกิรรมทีไ่ม่ทนัสมยั	ยงัคงนับถอื

และบูชาในสิ่งที่ไม่น่าเชื่อถือ	ดังนั้นคนไทยจึงไม่ควรที่จะไปประพฤติหรือปฏิบัติตาม	

ตัวอย่าง

 “เมื่อเราพยายามจะเดินให้ทันสมัย และท�าตัวของเราให้เป็น

คนทนัสมยัทีสุ่ดทีจ่ะท�าได้ฉะน้ีแล้ว ท่านจะไม่เหน็ด้วยหรอืว่าถงึเวลา

แล้วทีเ่ราควรจะเลิกบูชาหนังสืออันเป็นลทัธแิห่งโบราณสมยั? การที่

ข้างจีนจะคดิอย่างไร หรอืท�าอย่างไรในเมอืงจีนของเขาหรอืในทีใ่ด ๆ  

นั้น ไม่เป็นข้อที่เราจะค�านึงเลย ถ้าข้างจีนเขาจะยังคงถือประเพณี

เดิมของเขา บูชาหนังสือราวกับเจ้าหรือเซียนอะไรอันหน่ึง และ
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นับถือบรรดาผู้ที่เขียนหนังสือเป็น ว่าเป็นปราชญ์หรือซินแสทั้งนั้น 

กช่็างเขาเป็นไร เราผู้เป็นไทยไม่จ�าเป็นจะต้องเดนิพร้อมกบัจีนไม่ใช่

หรอื เราควรจะใช้ความคดิไตร่ตรองวางหนังสือและผู้เขยีนหนังสือ

ไว้ในที่อันควร” (การบูชาหนังสือจนเกินเหตุ, อัศวพาหุ) 

	 ทางด้านหนังสือพิมพ์กรุงเทพฯ	 เดลิเมล	์ มีการเลือกใช้ค�าศัพท์ที่บรรยายถึง

พฤติกรรมของชาวต่างชาติว่าพฤติกรรมต่าง	 ๆ	 ที่ชาวต่างชาติประพฤติน้ันเป็นเรื่อง

ธรรมดาของโลก	 ถึงแม้บ้านเมืองของเขาจะมีความเจริญรุ่งเรืองเพียงใด	 ความ

ประพฤติบางอย่างก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติ	 ดังเช่น	 ในเรื่องของการมีเมียลับ	 ที่มีการใช้

ค�าศัพท์สื่อถึงพฤติกรรมเหล่านี้ว่า	ชาวต่างชาติต่างก็ประพฤติกันทั้งนั้น	ดังนั้นจึงไม่ใช่

เรือ่งทีเ่สียหาย	อาจกล่าวได้ว่าผู้เขียนใช้ค�าบรรยายพฤตกิรรมชาวต่างชาตใินทางลบแต่

ในขณะเดียวกันก็กล่าวว่าเป็นเรื่องธรรมดา	

ตัวอย่าง

 “ตามธรรมดาโลกมนุษย์จะยังละเว้นกันไม่ได้ตลอด อย่าว่า

แต่ประเทศเราเลย ถงึเมอืงฝรัง่กม็เีมยีลับกนัถมไป ซ�า้พวกเราบาง

คนที่ไปเมืองฝรั่งก็ไปพลอยมีเมียลับจนผอืดผอมอยู่ เดี๋ยวน้ีก็มีที่

ข้าพเจ้ากล่าวมาน้ีมิใช่อยากให้ชาวเราเอาธรรมเนียมที่ไม่ดีของเขา

มาเป็นสรณะของเราก็หามิได้ เป็นแต่ชี้ให้เห็นว่าถึงเมืองศิวิไลซ์ยิ่ง

กว่าเรา ก็ยังเป็นอยู่เช่นนี้เหมือนกัน” (ล้อติดโคลน) 

	 ดังนั้นจะเห็นได้ว่า	การเลือกใช้ค�าศัพท์เป็นสิ่งที่ส�าคัญมากในการวิเคราะห์ว่า

ผู้เขียนมีความคิดอย่างไร	และต้องการสื่อความคิดใดให้แก่ผู้อ่านได้รับรู้	 ทั้งนี้ค�าศัพท์

ยังเป็นการบ่งบอกชุดความคิดที่แฝงอยู่ในรูปภาษาที่ผู้เขียนเลือกใช้ด้วย	 ดังจะเห็นได้

จากหนังสือพิมพ์ทั้งสองฉบับน้ัน	 ต่างก็มีการเลือกใช้ค�าศัพท์ที่ต่างกัน	 ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับ

ว่าผู้เขียนต้องการที่จะสื่อสารสารนี้ไปให้แก่ผู้ใด	และมีวัตถุประสงค์ใดในการสื่อสาร	

  ๒.๒ การใช้อุปลักษณ์

	 	 Lakoff	and	Johnson	(1988,	p.	7-8)	กล่าวว่า	“การใช้อุปลักษณ์ไม่เพียง

แต่เป็นกลวิธีทางวรรณศิลป์ที่ช่วยสร้างจินตภาพเท่าน้ัน	 แต่อุปลักษณ์ยังเป็นเรื่องที่
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เกีย่วข้องกบัความคดิและวิธกีารมองโลกของคนในสังคมซ่ึงมลัีกษณะเป็นความเปรยีบ

ทีอ่ยูใ่นระบบการเรยีนรูข้องผู้ใช้ภาษาในแต่ละสังคมวัฒนธรรม	ดงัน้ันการใช้อุปลักษณ์

จึงเป็นอีกกลวิธีหน่ึงในการน�าเสนออุดมการณ์	 เพราะผู้อ่านต้องเชื่อมโยงคุณลักษณะ

ของแบบเปรียบกับส่ิงที่ถูกเปรียบโดยใช้ความคิดหรือประสบการณ์รับรู้ของตนที่มีอยู	่

ท�าให้เกิดมุมมองและสามารถก�าหนดความคิดของผู้อ่านได้	จากการศึกษาข้อมูลพบว่า

มกีารใช้อุปลักษณ์ในการน�าเสนออุดมการณ์	ได้แก่	อุปลักษณ์เกีย่วกบัการต่อสู้	/สงคราม	

อุปลักษณ์เกี่ยวกับละคร	อุปลักษณ์เกี่ยวกับการเดินทาง	อุปลักษณ์เกี่ยวกับกีฬา

  อปุลกัษณ์เก่ียวกับการเดินทาง จากข้อมลูทีน่�ามาวิเคราะห์พบว่ามกีารใช้

วงค�าศพัท์ทีเ่กีย่วกบัการเดนิทาง	ได้แก่	ค�าว่า	“การเดนิทาง” “อันตราย” “ทางเดยีวกนั” 

“ด�าเนินไป” “ก้าวหน้า” “ทาง” “อุปสรรค” “เคล่ือน” “เรว็” “ช้า” “ขับ” “รถ” “ฝ่ัง” “ถนน” 

มาใช้กับประเทศชาติ	 การเลือกใช้ค�าศัพท์เหล่าน้ีสะท้อนให้เห็นถึงมโนทัศน์ว่าเปรียบ

ประเทศชาติกับการเดินทางเป็นการเริ่มต้นด�าเนินชีวิต	 มีการเริ่มต้นเดินทาง	 และมี

เป้าหมายของชีวิตทีก่�าหนดหรอืวาดหวังไว้	ในระหว่างการเดนิทางอาจพบอุปสรรคต่าง	ๆ 	

แต่ก็ต้องพยามฝ่าฟันไปให้ถึงจุดหมาย	นอกจากนี้ยังเป็นการเปรียบประเทศชาติกับรถ	

ซึ่งต้องมีผู้ขับรถ	น�ารถไปในทิศทางที่ถูกต้อง	

  อุปลักษณ์เก่ียวกับการต่อสู้/สงคราม จากข้อมูลที่น�ามาวิเคราะห์พบว่า

มีการใช้วงค�าศัพท์ที่เกี่ยวกับการต่อสู้	 ได้แก่	 ค�าว่า	 “สู้” “ศัตรู” “ตอบโต้” “ดิ้นรน

ต่อสู้” “ต่อสู้” “สงคราม” “เป้าหมาย” “ชัยชนะ” “ฝ่ายตรงกันข้าม”“ประจัญบาน” 

“ปืน” “ดินระเบิด” “ยิง” “ปืนใหญ่”	มาใช้กับการจัดการกับความคิดและพฤติกรรมของ

ข้าราชการในสมัยรัชกาลที่	 ๖	 ที่มีการเลียนแบบต่างชาติโดยที่ไม่มีการไตร่ตรองว่า

สิ่งใดควรเอาแบบอย่าง	และสิ่งใดไม่ควรเอาแบบอย่าง	การพยายามเอาชนะความคิด

ที่ผิดของข้าราชการให้ปรับเปล่ียนความคิดใหม่	 และหันมาเห็นด้วยกับ	 “อัศวพาหุ”

โดยมองว่าฝ่ายที่ไม่เห็นด้วย	 และมีความคิดเห็นที่ไม่ถูกต้องน้ันเป็นคนละฝ่ายกับตน

มีการแสดงการเช่ือมโยงให้เห็นว่า	 ผู้เขียน	 (อัศวพาหุ)	 เป็นผู้ท�าสงครามหรือผู้ต่อสู้	

คู่ต่อสู้คือข้าราชการที่มีความคิดและพฤติกรรมที่ไม่ดี	 รวมไปถึงกลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วย

กบัความคดิของตน	มแีนวคดิ	“ความเป็นชาตไิทย”	และข้อเทจ็จรงิเป็นอาวุธหรอืผู้ช่วย

ท�าสงคราม	
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	 	 จะเห็นได้ว่า	การใช้อุปลักษณ์เกี่ยวกับการต่อสู้/สงคราม	นอกจากจะช่วย

เน้นภาพความของคนที่ไม่พอใจและไม่เห็นด้วยกับความคิดของ	 “อัศวพาหุ”	 แล้ว	 ยัง

เป็นการเสียดสีกลุ่มคนดงักล่าวทีไ่ม่ต่อสู้อย่างสมศกัดิศ์ร	ีแต่เป็นการต่อสู้แบบกองโจร	

คอืการลอบท�าร้าย	โดยการเปรยีบการต่อสู้ในครัง้น้ีเป็นการ	“ขดุอุโมงค์วางดนิระเบดิ”	

มิใช่การต่อสู่อย่างกล้าหาญที่ต้องใช้	“การประจัญบานด้วยปลายดาบหรือยิงต่อสู้ด้วย

ปืนใหญ่”	

  อุปลักษณ์เก่ียวกับละคร	 จากข้อมูลที่น�ามาวิเคราะห์พบว่า	 มีการใช้

วงศัพท์เกี่ยวกับละคร	 โดยเฉพาะ	 “โขน”	 และ	 “ยี่เก”	 ได้แก่	 “โรงโขน”	 “แต่งตัว”	

“หัวโขน”	“เต้น”	“จ�าอวด”	“ตลก”	“ยี่เก”	“เล่น”	“ตัวโขนละคร”	“ตลกยี่เก”	มาใช้กับการ

เขียนบทความแสดงความคิดเห็นโดยเปรียบหนังสือพิมพ์เหมือนกับโรงละคร	 เน้ือหา

ในการแสดงความคดิเหน็ของทัง้สองฝ่าย	คอื	การแสดง”จ�าอวด”	หรอื	“ตลก”	การทีใ่ส่

ความคดิเหน็ต่าง	ๆ 	เท่ากบัเป็นการ	“แต่งตวั”	เพือ่ให้	“ตวัโขนละคร”	ออกมาสนุกสนาน

	 	 จะเหน็ได้ว่า	นอกจากจะมกีารใช้อุปลักษณ์เกีย่วกบัละครมาใช้แล้ว	ผู้เขียน

ยังต้องการเสียดสี	 “อัศวพาหุ”	 ด้วย	 เพราะประชาชนจะรู้ว่าพระมหากษัตริย์โปรด	

“โขน”	มาก	ดังนั้นการที่	 “โคนันทวิศาล”	 เลือกที่จะน�าเอา	 “โรงโขน”	มาเปรียบเทียบ

กับ	“ประเทศชาติ”	จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจว่า	ผู้เขียนต้องการที่จะสื่อความคิดที่แฝงอยู่ใน

รูปภาษาที่ปรากฏได้อย่างชัดเจน	

  อุปลักษณ์เก่ียวกับกีฬา	 จากข้อมูลที่น�ามาวิเคราะห์พบว่ามีการใช้วง

ค�าศัพท์ที่เกี่ยวกับกีฬา	ซึ่งกีฬาที่กล่าวถึงนี้คือการชกมวย	ได้แก่	ค�าว่า	“มวย” “มวยหมู่”

“ออกเต้น” “ตั้งท่า” “เพลง” มาใช้กับการแสดงความคิดเห็นของทั้งสองฝ่าย	กล่าวคือ	

ทั้งทางหนังสือพิมพ์สยามออบเซอร์เวอร์	 และหนังสือพิมพ์กรุงเทพฯ	 เดลิเมล์	 เป็นคู่

แข่งขันกัน	 การเลือกใช้ค�าศัพท์เหล่าน้ีสะท้อนให้เห็นถึงมโนทัศน์ว่าเปรียบการแสดง

ความคิดเห็นของหนังสือพิมพ์ทั้งฉบับกับการแข่งขันชกมวย	 หนังสือพิมพ์ทั้งสองฉบับ

เป็นนักกีฬา	 ซ่ึงกีฬาชกมวยจะเป็นการแข่งขันตัวต่อตัว	 ผู้เข้าแข่งขันมีเพียงฝ่ายละ

หนึ่งคน	ก่อนการแข่งขันจะมีการตั้งท่าเตรียมชก	และชกกันจนหมดหนึ่งเพลง	แสดง

ว่าหมดยกน้ัน	 แต่การที่ผู้เขียนได้เลือกใช้ค�าศัพท์	 “มวยหมู่”น้ัน	 แสดงว่าต้องการส่ือ

มโนทัศน์ให้เห็นว่า	 ในการแสดงความคิดเห็นครั้งน้ีฝ่ายของตนมีผู้ชกเพียงคนเดียว
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ในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งมีกันหลายคน	แต่ตนก็รอให้อีกฝ่ายนั้นช่วยกันแสดงความคิดเห็น

จนเสร็จสิ้นก่อน	แล้วตนถึงจะเริ่มแสดงความคิดเห็นบ้าง

	 	 จากการวิเคราะห์การใช้อุปลักษณ์ทั้งหมด	 พบว่า	 กลวิธีการใช้อุปลักษณ์

น้ีมีส่วนส�าคัญในการน�าเสนออุดมการณ์เกี่ยวกับ	 “ความเป็นชาติไทย”	 อย่างหน่ึง	 ซ่ึง

ผู้เขียนจากหนังสือพิมพ์ทั้งสองฉบับต่างก็มีกลวิธีการใช้ถ้อยค�าอุปลักษณ์เพื่อส่ือ

อุปลักษณ์ที่ต่างกันเพื่อต้องการโน้มน้าวใจผู้อ่านให้คล้อยตามความคิดของตน	 ดังที	่

Richardson	(2007)	อธิบายว่า	“ในการรายงานข่าว	การใช้อุปลักษณ์อาจจัดเป็นการใช้

รูปแบบภาษาวาทศิลป์ประเภทหน่ึงเพื่อโน้มน้าวให้ผู้อ่านยอมรับว่า	 การบรรยายและ

การตคีวามของหนังสือพมิพ์เป็นส่ิงทีม่เีหตผุลและเหมาะสม”	จากค�ากล่าวน้ีสอดคล้อง

กับผลของการศึกษาข้อมูลที่พบว่า	 หนังสือพิมพ์ทั้งสองฉบับต่างก็เลือกใช้กลวิธีทาง

ภาษาโดยการใช้อุปลักษณ์ในการโน้มน้าวใจให้ผู้อ่านเกิดความคล้อยตามกับความคิด

เห็นของตน	

  ๒.๓ การใช้ส�านวน

	 	 การใช้ส�านวน	หมายถงึ	ค�าหรอืกลุ่มค�าทีใ่ช้ในความหมายทีแ่ตกต่างไปจาก

ที่ใช้ปกติ	 หรือใช้ในความหมายที่มิได้เกิดจากความหมายปกติของค�าที่ประกอบอยู	่

ความหมายที่แตกต่างน้ันมักเป็นไปในลักษณะเปรียบเทียบและใช้กันอย่างแพร่หลาย

จนผู้อ่านสามารถเข้าใจความหมายได้ทันที	

	 	 จากข้อมูลพบว่า	 ทั้งหนังสือพิมพ์สยามออบเซอร์เวอร์	 และหนังสือพิมพ์

กรุงเทพฯ	 เดลิเมล์	 มีการใช้ส�านวนในการเปรียบเทียบให้เห็นภาพของข้าราชการได้

ชัดเจนขึน้	เช่น	ในหนังสือพมิพ์สยามออบเซอร์-เวอร์อัศวพาหจุะใช้ส�านวน	“หวัประจบ”	

และ	 “นกแก้ว”	 ในการช่วยบรรยายเกี่ยวกับพฤติกรรมของข้าราชการที่ประพฤติตัวไม่

เหมาะสม	 หรือการใช้ส�านวน	 “ภูเขาเลากา”	 ในการอธิบายและให้เห็นว่าฝ่ายที่ไม่เห็น

ด้วยกับความคิดของตนนั้นมีจ�านวนมากเพียงใด	

	 	 ส่วนหนังสือพมิพ์กรงุเทพฯ	เดลิเมล์จะใช้ส�านวนในการกล่าวถงึพฤตกิรรม

ของกลุ่มคนที่เห็นด้วยกับความคิดของ	 “อัศวพาหุ”	 และแสดงความเห็นสนับสนุน

“อัศวพาหุ”	 ด้วยการต้ังเป็นกลุ่มคณะและใช้ถ้อยค�าที่รุนแรงในการแสดงความเห็น
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ตอบโต้หนังสือพิมพ์กรุงเทพฯ	เดลิเมล์	ดังนั้นจึงใช้ส�านวน	“ฝนตกขี้หมูไหล	พวกจัญไร

มาพบกนัเข้า”	เพือ่ต้องการส่ือให้เหน็ภาพว่า	กลุ่มคนทีอ่อกมาแสดงความไม่เหน็ด้วยกบั

หนังสือพิมพ์ของตนนั้นเปรียบเหมือนกับ	การรวมเอาสิ่งที่ไม่ดีเข้าไว้ด้วยกัน	ท�าให้เกิด

เรื่องเหลวไหล	เดือดร้อนกันไปทั่ว	ส�านวนที่ใช้นี้เป็นส�านวนที่น�าเสนอภาพผู้ที่สนับสนุน	

“อัศวพาหุ”	ในทางลบ	

  ๒.๔ การใช้ถ้อยค�านัยผกผัน

	 	 Panpothong	(1996)	กล่าวไว้ว่า	ถ้อยค�านัยผกผัน	หมายรวมถึง	๑)	การ

พดูอย่างหน่ึงแต่หมายความตรงกนัข้าม	หรอืการพดูส่ิงทีผู้่พดูเช่ือว่าเป็นเทจ็	เช่น	พดูว่า	

“ดี”	แต่หมายความว่า	“เลว”	หรือก็คือผู้พูดไม่ได้เชื่อว่า	“ดี”	ตามที่ตนกล่าว	ถ้อยค�านัย

ผกผันต่างจากถ้อยค�าทีเ่ป็นเทจ็ตรงทีผู้่พดูจะต้องให้ผู้ฟังรูว่้าตนต้องการหมายความตรง

กันข้าม	 และ	 ๒)	 การแสดงวัจนกรรมต่าง	 ๆ	 โดยละเมิดเงื่อนไขความจริงใจของ

วัจนกรรมประเภทน้ัน	 เช่น	 การกล่าวขอบคุณในสถานการณ์ที่ผู้ฟังเพิ่งท�าส่ิงที่เป็นผล

ร้ายต่อผู้พูดและผู้พูดไม่ได้รู้สึกขอบคุณต่อการกระท�าน้ัน	 หรือการขอร้องให้ผู้ฟังท�า

อย่างใดอย่างหน่ึงในปริบทที่ผู้พูดไม่ต้องการให้ท�าเช่นน้ันจริง	 หรือต้องการให้ท�าตรง

กันข้าม	เป็นต้น	

	 	 จากการศึกษาข้อมูลพบว่า	 ในหนังสือพิมพ์สยามออบเซอร์เวอร์	มีการใช้

ถ้อยค�านัยผกผัน	เพื่อต้องการประชดประชันข้าราชการที่มีความประพฤติไม่เหมาะสม	

มีการใช้ถ้อยค�านัยผกผัน	ทั้งที่เป็นการพูดอย่างหนึ่งแต่หมายความอีกอย่างหนึ่ง	 และ

การละเมิดเงื่อนไขความจริงใจของวัจนกรรมในประเภทต่าง	 ๆ	 โดยเฉพาะวัจนกรรม

การชม	และวัจนกรรมการขอบคุณ	ที่รูปภาษากับการสื่อเจตนาไม่ตรงกัน	

ตัวอย่าง

 “คนทีป่รารภถงึความจนมากทีสุ่ดน้ัน ต้องนับว่าเป็นคนทีฝั่น

ไปว่าตวัจนเท่าน้ัน เขาจนด้วยเหตทุีเ่ขาสุรุย่สุร่ายใช้จ่ายในค่านุ่งห่ม

งดงามเกนิความจ�าเป็น บ้านเรอืนกม็อียูห่ลายแห่ง ซ่ึงถ้าเขาจะไม่มี

เมียลับหลาย ๆ คนแล้ว แห่งเดียวก็จะเป็นอันพอเพียงเงินของเขา

มเีท่าใดกเ็ล่นการพนันหมด ...ข้าพเจ้ากอ็ยากจะใคร่กล่าวต่อท่านว่า 
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“อย่าได้หลงเชื่อเขาเลย! คนชนิดนี้ถึงแม้ว่าจะได้ผลประโยชน์ปีละ

ตั้งล้าน ก็ยังนึกว่าตัวจน” (ความจนไม่จริง, อัศวพาหุ)

 “ส่วนหญิงเล่า ถ้าหากเป็นมารดาที่ดี (สาธุที่ยังมีมารดาเช่น

น้ีอยู่อีกมาก) ก็ต้องท�าอย่างดีที่สุดที่จะท�าได้ ถึงแม้ว่าผัวซ่ึงโดย

ธรรมดาของมนุษย์ควรจะมาช่วยเขาบ�ารุงลูก ไม่น�าพา เขาก็สู่

อุตส่าห์เล้ียงดูรักษาลูกไปโดยล�าพัง เด็กคนใดที่มีมารดาดังเช่นน้ี 

ก็นับว่าเป็นเคราะห์ดีอย่างที่สุด” (ความไม่รับผิดชอบของมารดา

บิดา, อัศวพาหุ) 

	 ในขณะทีห่นังสือพมิพ์กรงุเทพฯเดลิเมล์	มกีารใช้ถ้อยค�านัยผกผันเพือ่ประชด

ประชันพฤติกรรมของ	 “อัศวพาหุ”	 มีทั้งการใช้รูปภาษาในการแสดงการของร้องแต่

ละเมิดเงื่อนไขความจริงใจ	ดังตัวอย่างที่ใช้ค�าว่า	“อาราธนา”	ซึ่งจะใช้กับการเชื้อเชิญ	

หรือการอ้อนวอนมักใช้กับส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ	 แต่ในที่น้ีใช้กับการ	 “ต่อว่า”	 พฤติกรรมของ

“อัศวพาหุ”	

ตัวอย่าง

 “ถ้าผู้ใดมีอ�านาจวาสนาบารมีขึ้นก็ชอบคบหาคณะให้มาก 

บ�าเพ็ญกุศลแต่ในพวกในหมู่คณะของตน ผู้อ่ืนที่ถือตัวเป็นกลางก็

เกยีจกนัเสีย ข้าพเจ้าเหน็ว่ากเิลสเหล่าน้ียงัหนาแน่นอยูใ่นหมูม่นุษย์

เรา เบื้องต้น อัศวพาหุแม้จะเป็นคนตั้งใจดีแล้ว ขออาราธนาด่าคน

จ�าพวกนี้ให้มาก ๆ จะมีประโยชน์ดีกว่าไปด่าอ้ายสิ่งที่เป็นไปไม่ได้” 

(ล้อติดโคลน, โคนันทวิศาล) 

 “ข้อความหรอืถ้อยค�าของโคอุศภุราชในสยามออบเซอร์เวอร์

น้ันมีผู้เห็นว่าน่าจะเขียนด้วยก�าลังโลหิตในเส้นประสาทแล่นแรง

ไปหน่อย แต่ก็ขอขอบใจที่มิทิ้งหลักสมบัติผู้ดีเสียทีเดียว” (ล้อติด

โคลน, โคนันทวิศาล) 

 “ก็การที่ข้าพเจ้าต้องการให้อัศวพาหุด่าคนจ�าพวกน้ัน (คือ 

คนจ�าพวกที่ข้าพเจ้ายกมาเป็นอุทาหรณ์ ดังได้เขียนไว้ข้างบนน้ี) 
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ให้มากน้ันก็เพราะข้าพเจ้ารู้สึกว่าอัศวพาหุไม่เป็นคนจ�าพวกน้ัน คง

มอี�านาจวาสนาพอทีจ่ะด่าคนจ�าพวกน้ันได้ถนัดจึงขอให้ด่า ถ้าถอืว่า

อัศวพาหุเป็นคนจ�าพวกน้ันจะขอให้อัศวพาหุด่าตัวเองจะส�าเร็จได้

อย่างไร น่าที่อัศวพาหุจะภูมิใจอีกชั้นหนึ่ง ที่เขาให้เกียรติยศเช่นนี้” 

(ล้อติดโคลน, โคนันทวิศาล) 

	 จากตวัอย่างจะเหน็ได้ว่า	ทัง้	“อัศวพาห”ุ	และ	“โคนันทวิศาล”	ต่างกใ็ช้ถ้อยค�า

นัยผกผันเพื่อส่ือเจตนาประชดประชัน	 ต้องการโจมตีให้ผู้ฟังรู้สึกเจ็บปวดด้วยถ้อยค�า

นัยผกผัน	 ซ่ึงจะเห็นได้ว่าการประชดประชันเป็นเป้าหมายหน่ึงของการใช้ถ้อยค�านับ

ผกผัน	ดงัน้ันการทีท่ัง้สองฝ่ายต่างกใ็ช้ถ้อยค�านัยผกผันเพือ่ส่ือถงึพฤตกิรรมของแต่ละ

ฝ่าย	แต่เป้าหมายของกลุ่มที่โจมตีต่างกัน	กล่าวคือ	“อัศวพาหุ”	จะใช้ถ้อยค�านัยผกผัน

เพื่อสื่อถึงข้าราชการที่ประพฤติตนไม่เหมาะสม	ในขณะที่	“โคนันทวิศาล”	จะใช้เพื่อสื่อ

ถึง	“อัศวพาหุ”	โดยตรง

  ๒.๕ การใช้นามนัย

	 	 Charteris-Black	(2005,	p.	27)	อธิบายว่า	“นามนัย	คือ	การที่ค�าค�าหนึ่ง

ใช้แทนค�าอีกค�าหน่ึง	ทัง้สองค�าน้ันอยูใ่นวงความหมายเดยีวกนั”	จากการศกึษาวาทกรรม

ความเป็นชาติไทยในโคลนติดล้อ	 ล้อติดโคลนและเรื่องสืบเน่ือง	 พบว่ามีการใช้

นามนัยที่สื่อมโนทัศน์	“รัฐบาล”	แทน	“พระมหากษัตริย์”	

ตัวอย่าง

 “อีกประการหน่ึง ทัง้กองทพับกและในพระราชส�านักในเวลา

น้ีมกีฎข้อบงัคบัในเรือ่งการจดทะเบียนภรรยาแล้ว และข้าพเจ้าเชือ่

แน่ว่า ถ้าสาธารณชนแสดงความปรารถนาทีจ่ะให้มกีารจดทะเบยีน

ภรรยาส�าหรบัใช้ทัว่ไปแล้ว รฐับาลกค็งจะรบีจัดการออกกฎหมายใน

เรื่องจดทะเบียน การแต่งงาน ซึ่งข้าพเจ้าได้ทราบว่ารัฐบาลก�าลัง

ด�าริแล้ว” (แต่งงานชั่วคราว, อัศวพาหุ) 
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	 เมือ่พจิารณาในแง่หน้าทีข่องการใช้นามนัย	“รฐับาล”	แทน	“พระมหากษัตรย์ิ”	

พบว่า	 การแทนพระมหากษัตริย์ด้วยรัฐบาลในที่น้ีช่วยให้เห็นว่าการด�าเนินงานของ

รัฐบาล	 คือ	 การด�าเนินการในนามของพระมหากษัตริย์	 ที่องค์ประกอบทุกอย่างใน

ประเทศ	ไม่ว่าจะเป็นประชาชนหรือสถาบันต่าง	ๆ 	มีความรับผิดชอบร่วมกันในลักษณะ

เป็นหน่ึงเดียวกันโดยที่รัฐบายอยู่ภายใต้การควบคุมของพระมหากษัตริย์	 เพราะ

ประเทศไทยในสมยัน้ันมกีารปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธริาชย์	พระมหากษัตรย์ิเป็น

เจ้าของประเทศ	 มีอ�านาจสูงสุด	 ถึงแม้ว่าในยุคสมัยน้ันจะมีการกระจายอ�านาจการ

ปกครองไปตามหัวเมืองต่าง	 ๆ	 แต่อย่างไรก็ตามผู้ที่มีอ�านาจสูงสุดในการปกครอง

ประเทศก็คือ	 “กษัตริย์”	 ดังน้ันการใช้ค�าว่า	 “รัฐบาล”	 ก็มีความหมายรวมไปถึง

“พระมหากษัตริย์”	ด้วย	

  ๒.๖ การใช้นามปากกา

	 	 การใช้นามปากกาเป็นกลวิธีทางภาษาวิธีหน่ึงที่เป็นลักษณะเด่นใน

การน�าเสนออุดมการณ์ความเป็นชาติไทย	 โดยเฉพาะในเรื่องของการส่ือชุดความคิด

เกี่ยวกับประชาธิปไตย	 กล่าวคือ	 การที่พระมหากษัตริย์ทรงลดตัวลงมาเขียนแสดง

ความคดิเหน็แข่งกบัประชาชน	เป็นการแสดงให้เหน็ว่าพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างของ

การให้เสรภีาพ	และความเสมอภาคให้แก่ประชาชน	ในเรือ่งของการแสดงความคดิเหน็	

ดังน้ันการศึกษาน้ี	 การใช้นามปากกาที่มีความส�าคัญต่อการน�าเสนออุดมการณ์ความ

เป็นชาติไทย	คือ	การใช้นามปากกาของ	“อัศวพาหุ”	“โคนันทวิศาล”	และ	“โคอุศุภราช”	

  “อัศวพาหุ”	เป็นนามปากกาของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ทรงนิพนธ์บทความเรื่อง	 “โคลนติดล้อ”	 และใช้ในการตอบโต้การแสดงความคิดเห็น

ของ	 “โคนันทวิศาล”	 โดยใช้ช่ือบทความว่า	 “ตอบล้อติดโคลน”	 จะเห็นได้ว่าพระบาท

สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์วรรณกรรมไว้หลายเรื่อง	 เช่น

พระนลค�าหลวง	นารายณ์สิบปาง	ศกุนตลา	มัทนะพาธา	หัวใจนักรบ	โรมิโอและจูเลียต	

ตามใจท่าน	 เวนิชวาณิช	 เทศนาเสือป่า	 พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร	 เมืองไทยจงตื่นเถิด

ยิวแห่งบูรพาทิศ	ปลุกใจเสือป่า	โคลนติดล้อ	ลัทธิเอาอย่าง	นิทานทองอิน	นิทานทหาร

เรือ	ในการพระราชนิพนธ์หนังสือต่าง	ๆ	พระองค์ทรงใช้ทั้งพระนามจริงและพระนาม

แฝงในโอกาสต่าง	 ๆ	 ได้แก่	 เรื่องเกี่ยวกับการเมืองและบทปลุกใจ	 ใช้พระนามแฝงว่า
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อัศวพาหุ	ส�าหรบับทละคร	ใช้พระนามแฝงว่า	ศรีอยุธยา นายแก้วนายขวญั พระขรรค์

เพชร	บันเทิงคดีและสารคดีต่าง	ๆ	ที่ทรงแปลจากภาษาต่างประเทศ	ใช้พระนามแฝง

ว่า	รามจิตติ ส่วนเรือ่งทีเ่กีย่วกบัทหารเรอื	ใช้พระนามแฝงว่า	พนัแหลม	และนิทานต่าง	ๆ 	

ใช้พระนามแฝงว่า	น้อยลา สุครีพ

	 	 “โคนันทวิศาล”	 เป็นนามปากกาของเจ้าคุณพระยาอุดมพงษ์เพ็ญสวัสดิ	์

ซ่ึงเป็นข้าราชการชัน้ผู้ใหญ่ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั	นามปากกา

ที่ใช้นั้นมีที่มาจากชื่อของ	“โค”	ที่ปรากฏอยู่ในมงคลที่	๑๐	ว่าด้วยการมีวาจาสุภาษิต	–

โคนันทวิสาล	ที่กล่าวว่า	“เรากล่าวบุคคล	ผู้เปล่งวาจาไม่หยาบคาย	อันเป็นเหตุให้ผู้อื่น

รู้แจ่มแจ้งกันได้	เป็นค�าจริง	ไม่ท�าให้ใคร	ๆ	ขัดใจกันนั้น	ว่าเป็นพราหมณ์”	จะเห็นได้ว่า	

การกล่าววาจา	 ทุพภาษิต	 เช่น	 ค�าหยาบ	 ค�าด่าน้ันไม่ดีเลย	 เหมือนที่พราหมณ์พูดกับ	

โคนันทวิิสาล	ในการเดมิพนัครัง้แรก	ท�าให้ต้องเสียทรพัย์แก่เศรษฐี	และอับอายขายหน้า

แต่ครั้นพราหมณ์กล่าวถ้อยค�าที่ไพเราะเสนาะหู	 และเสริมสร้างก�าลังใจให้แก่กัน

กส็ามารถกูช่ื้อเสียงกลับคนืมาได้	และยงัได้ทรพัย์สินอีกมากมาย	เพราะค�าพดูทีไ่พเราะ

น้ันมฤีทธิม์อีานุภาพจะท�าให้ผู้ฟังสบายใจและเกดิก�าลังใจ	ทีจ่ะท�างานให้บรรลุเป้าหมาย	

ดังน้ันเราจึงควรกล่าวแต่ถ้อยค�าที่ไพเราะ	 เป็นค�าพูดที่กล่ันออกมาจากใจที่ใสสะอาด	

และเป็นค�าจริง	เป็นค�าพูดที่ก่อให้เกิดประโยชน์	เกิดผลดี	ทั้งแก่ผู้พูดและผู้ฟัง	พูดด้วย

จิตที่ประกอบด้วยเมตตา	 และมีความปรารถนาดีต่อผู้ฟัง	 ที่ส�าคัญจะต้องพูดให้ถูก

กาลเทศะ	คือรู้ว่าเวลาไหนควรพูด	เวลาไหน	ไม่ควรพูด

  “โคอุศุภราช”	เป็นนามปากกาของ	“อัศวพาหุ”	ซึ่งใช้เมื่อต้องการตอบโต้

ความคิดของ	“โคนันทวิศาล”	โคอุศุภราช	หรือ	โคนนทิ	หรือ	โคนนทิการ	เป็นโคเผือก

ที่เป็นพาหนะของพระศิวะ	ก�าเนิดมาจากเมื่อครั้งกวนเกษียณสมุทร	

	 	 จะเห็นได้ว่าการที่กษัตริย์ทรงใช้นามปากกาในการเขียนโต้ตอบความคิด

ของ	 “โคนันทวิศาล”	 น้ัน	 พระองค์ทรงลดตัวลงมาต่อสู้ทางความคิดกับสามัญชน

แต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาระดับความแตกต่างไว้	กล่าวคือ	การเลือกที่จะน�าเอา

“โค”	มาเทยีบกนักบั	“โคนันทวิศาล”	แต่พระองค์น�าเอา	“โคอุศภุราช”	ซ่ึงเป็นพาหนะของ

พระศิวะมาแข่งกับ	“โคนันทวิศาล”	อย่างไรก็ตามการที่พระมหากษัตริย์ใช้นามปากกา

ในการแสดงความคิดเห็นนั้น	เป็นสิ่งที่ส�าคัญมากเพราะพระองค์ทรงต้องการแสดงให้
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เหน็ว่า	พระองค์กเ็ป็นคนไทยคนหน่ึง	ทีต้่องการแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัประเทศชาต	ิ

แต่การที่ทรงใช้นามปากกาน้ีประชาชนก็สามารถรู้ว่าผู้ใดเป็นคนเขียน	 เพราะพระองค์

จะใช้นามปากกาน้ีในการเขียนเรื่องเกี่ยวกับชาติไทย	 เช่น	 “เมืองไทยจงตื่นเถิด”	 ซ่ึง

แสดงให้เห็นถึงชุดความคิดเกี่ยวกับประชาธิปไตย	 โดยพยายามที่จะแสดงให้เห็นถึง

ความเสมอภาคในสังคมไทย

	 	 จากการเลือกใช้กลวิธีทางภาษาทั้ง	๖	กลวิธี	พบว่า	หนังสือพิมพ์ทั้งสอง

ฉบับมีการเลือกใช้กลวิธีทางภาษาที่เหมือนกัน	 แต่เน้ือหาที่ปรากฏน้ันจะแตกต่างกัน	

กล่าวคือ	 เน้ือหาในหนังสือพิมพ์สยามออบเซอร์เวอร์จะเน้นไปในเรื่องของการแสดง

ความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์	 โดยการเขียนแสดงความเห็นด้วยกับ	 “อัศวพาหุ”	

ทั้งน้ีเน้ือหาใน	 “โคลนติดล้อ”	 จะเน้นในเรื่องของการโน้มน้าวใจผู้อ่านให้ปฏิบัติตาม

ความเหน็ของตน	กลวิธทีางภาษาจึงแตกต่างจากหนังสือพมิพ์กรงุเทพฯ	เดลิเมล์ทีแ่สดง

ความไม่เห็นด้วยกับกษัตริย์	 ถ้อยค�าและกลวิธีทางภาษาที่ปรากฏจึงมีลักษณะประชด

ประชันและเสียดสี	มทีัง้การกล่าวต่อว่าโดยตรง	และโดยอ้อม	ซ่ึงการกล่าวโดยอ้อมน้ัน

เน่ืองจากผู้เขียนเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้เลือก

ใช้กลวิธีที่หลีกเลี่ยงการกล่าวถึงพระมหากษัตริย์โดยตรง	และพยายามลดระดับความ

รนุแรงของเน้ือหาลงโดยเลือกใช้ค�าศพัท์	อุปลักษณ์	ส�านวน	นามปากกา	เป็นต้น	อย่างไร

กต็ามจะเหน็ได้ว่า	กลวิธทีางภาษาต่าง	ๆ 	ได้น�ามาใช้ในการน�าเสนออุดมการณ์น้ันสะท้อน

ให้เห็นว่า	ถึงแม้พระมหากษัตริย์จะอนุญาตให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นได้	

แต่ประชาชนกย็งัคงมคีวามเคารพและจงรกัภกัดต่ีอพระมหากษัตรย์ิเฉกเช่นในอดตีกาล

 ๓. อุดมการณ์ที่แฝงในโคลนติดล้อ ล้อติดโลน และเรื่องสืบเนื่อง 

	 จากกลวิธีทางภาษาที่น�าเสนออุดมการณ์	 “ความเป็นชาติไทย”	 ใน	 โคลนติด

ล้อ	ล้อติดโคลน	และเรื่องสืบเนื่อง	ดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น	พบว่า	กลวิธีทาง	“ภาษา”

ทีไ่ด้น�าเสนอข้างต้น	มบีทบาทส�าคญัในการน�าเสนอความคดิเกีย่วกบัอุดมการณ์ดงักล่าว	

สามารถจัดกลุ่มชุดความคิดได้เป็น	๑๒	ชุดความคิด	ดังนี้	
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  ๑) ชุดความคิดเกี่ยวกับชาติและสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับชาติ

  หนังสือพิมพ์สยามออบเซอร์เวอร์	 ได้แก่	 ประชาชนต้องรักชาติ	 ศาสนา	

พระมหากษัตริย์	ประชาชนต้องรักษาเอกลักษณ์และความเป็นไทย	และประชาชนต้อง

มีความกตัญญูต่อแผ่นดิน

  หนังสือพิมพ์กรุงเทพฯ	 เดลิเมล์ ได้แก่	 ประชาชนต้องสามัคคีกัน	 และ

ประเทศชาติคือสมบัติของพระมหากษัตริย์

  ๒) ชุดความคิดเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์

  หนังสือพิมพ์สยามออบเซอร์เวอร์ ได้แก่	 ประชาชนต้องจงรักภักดีต่อ

พระมหากษัตริย์	 พระมหากษัตริย์จะต้องทรงทศพิธราชธรรม	 และพระมหากษัตริย์

มีอ�านาจสูงสุดในการปกครองประเทศ

  หนังสือพิมพ์กรุงเทพฯ	เดลิเมล์ ได้แก่	พระมหากษัตริย์เป็นเจ้าชีวิต	และ

พระมหากษัตริย์สามารถท�าอะไรก็ได้ไม่มีความผิด

  ๓) ชุดความคิดเกี่ยวกับความเป็นหญิงและชาย

  หนังสือพิมพ์สยามออบเซอร์เวอร์ ได้แก่	 การเรียกร้องความเสมอภาค

ให้แก่ผู้หญิง	 สตรีย่อมมีสิทธิเท่าเทียมกับบุรุษ	 และผู้หญิงมีหน้าที่เป็นแม่บ้านและ

เลี้ยงลูก

	 	 หนังสือพิมพ์กรุงเทพฯ	เดลิเมล์ ได้แก่	ผู้หญิงยังคงเป็นสมบัติของผู้ชาย	

และการมีภรรยาหลายคนเป็นเรื่องปกติของมนุษย์

  ๔) ชุดความคิดเกี่ยวกับรัฐและประชาชน

  หนังสือพิมพ์สยามออบเซอร์เวอร์	 ได้แก่	 รัฐบาลและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

เป็นผู้ดูแลและให้ความช่วยเหลือราษฎร	 รัฐบาลและเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท�าการ

ต่าง	ๆ	เพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชนและรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นที่พึ่ง

ให้แก่ประชาชน	
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	 	 หนังสือพิมพ์กรุงเทพฯ	 เดลิเมล์ ได้แก่	 รัฐบาลและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

เอาเปรียบประชาชน	และรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีสถานภาพสูงกว่าประชาชน

  ๕) ชุดความคิดเกี่ยวกับเมืองและชนบท

	 	 หนังสือพิมพ์สยามออบเซอร์เวอร์ ได้แก่	 คนชนบท	 คือ	 กลุ่มคนที่ด้อย

การศึกษา	และชนบทมีความอุดมสมบูรณ์

	 	 หนังสือพิมพ์กรุงเทพฯ	 เดลิเมล์ ได้แก่ คนชนบทถูกเอาเปรียบจาก

ข้าราชการ

  ๖) ชุดความคิดเกี่ยวกับคนจน

	 	 หนังสือพิมพ์สยามออบเซอร์เวอร์	ได้แก่	คนไทยไม่จน

	 	 หนังสือพิมพ์กรุงเทพฯ	เดลิเมล์ ได้แก่	คนไทยจน	คนจนเป็นผู้ที่ขัดสน	ไม่

สามารถดแูลตวัเองได้	สถานภาพทางสังคมต�า่	และความจนเป็นส่ิงทีน่่าอับอายในสังคม	

  ๗) ชุดความคิดเกี่ยวกับชาติพันธุ์อื่น

	 	 หนังสือพิมพ์สยามออบเซอร์เวอร ์ได้แก่	คนไทยต้องไม่เลียนแบบชาติอื่น	

และเป็นตวัของตวัเอง	ต้องรูจั้กประยกุต์แนวคดิต่างชาตมิาใช้ให้เหมาะสมกบัเมอืงเรา	

ต้องการให้คนไทยกับคนต่างประเทศมีความเสมอภาคกัน

	 	 หนังสือพมิพ์กรงุเทพฯ	เดลิเมล์	ได้แก่ ชาตอ่ืินมปีระเพณบีางอย่างทีส่มควร

เอาเป็นแบบอย่าง	ชาวยุโรป	และอเมริกา	เป็นชาติที่มีความ	“ศิวิไลซ์”	

  ๘) ชุดความคิดเกี่ยวกับผู้ใหญ่และผู้น้อย

	 	 หนังสือพิมพ์สยามออบเซอร์เวอร์ ได้แก่ ผู้น้อยต้องเคารพและเช่ือฟัง

ผู้ใหญ่

  หนังสือพิมพ์กรุงเทพฯ	เดลิเมล์ ได้แก่	ผู้น้อยถูกผู้ใหญ่รังแก	ผู้ใหญ่รับฟัง

ความเห็นแต่คนกลุ่มเดียวกัน	ผู้ใหญ่เอาเปรียบผู้น้อย	
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  ๙) ชุดความคิดเกี่ยวกับประชาธิปไตย

	 	 หนังสือพิมพ์สยามออบเซอร์เวอร์ ได้แก่	 การให้เสรีภาพในการแสดง

ความคิดเห็น	แต่ประเทศไทยยังไม่พร้อมส�าหรับระบอบประชาธิปไตย

  หนังสือพิมพ์กรุงเทพฯ	 เดลิเมล์ ได้แก่	 จ�ากัดเสรีภาพในการแสดงความ

คิดเห็น	และประเทศไทยพร้อมส�าหรับระบอบประชาธิปไตย	

	 	 จากกการวิเคราะห์องค์ประกอบของการส่ือสารและกลวิธีทางภาษาใน

วาทกรรมที่น�ามาศึกษาแล้วจะเห็นได้ว่า	 ชุดความคิดเกี่ยวกับประชาธิปไตยน้ี	 เป็นชุด

ความคิดที่แฝงอยู่ในกลวิธีที่ใช้	 มิได้ปรากฏจากรูปภาษาโดยตรง	 เช่นในเรื่องขององค์

ประกอบการส่ือสารที่พระมหากษัตริย์เป็นผู้ส่งสารโดยใช้นามปากกา	 และเปิดโอกาส

ให้ประชาชนมเีสรภีาพในการแสดงความคดิเหน็	ซ่ึงในรชัสมยัน้ี	พระมหากษตัรย์ิยอมให้

แสดงความคิดเห็นโดยเสรี	 โดยแสดงท่าทีรับฟัง	 (ในเงื่อนไขที่มีการโต้กลับ)	

และประชาชนสามารถแสดงความคดิเหน็ได้	แต่ต้องอยูภ่ายใต้กรอบทางสังคมทีก่�าหนด

ไว้	ดังที่	Tiwanit	(1988)	ได้เสนอความคิดไว้ว่า	“การที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า

เจ้าอยู่หัว	 ได้ทรงส่งบทความไปลงในหนังสือพิมพ์ฝ่ายรัฐบาล	 ได้แก่	 ไทยกับสยาม

ออบเซอร์เวอร์	 บทความเหล่าน้ีมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	 ทั้ง	 ๒	 ฉบับเป็น

หนังสือพิมพ์ระดับชาติ	 และแม้ไทยจะเป็นหนังสือพิมพ์ฝ่ายราชส�านักโดยเด่นชัด	

แต่สยามออบเซอร์เวอร์มีช่ือเสียงในด้านความตรงไปตรงมาและน่าเชื่อถือมาช้านาน	

เมือ่เกดิการโต้แย้งในหนังสือพมิพ์ฝ่ายค้านได้มเีหล่าข้าราชบรพิารเข้าช่วยพระองค์ท่าน

ผู้ใช้นามแฝงว่า	“อัศวพาห”ุ	อย่างมากมาย	โดยเขยีนบทความภายใต้นามแฝงไปลงพมิพ์

ในหนังสือพิมพ์ค่ายรัฐบาล	 การอภิปรายโต้แย้งในรูปแบบดังกล่าวน่าจะเป็นบทเรียน

ของประชาธิปไตยที่ดีได้	 และดูเหมือนว่าจะมีพระประสงค์เช่นน้ี	 แต่เรื่องกลับ

บานปลายไปในทางลบอย่างน่าเสียดาย”	

  ๑๐) ชุดความคิดเกี่ยวกับการเป็นพลเมืองที่ดี

  หนังสือพิมพ์สยามออบเซอร์เวอร์ ได้แก่	 พลเมืองดีต้องท�าตัวให้สมกับ

เป็นผู้ที่เจริญแล้ว	ต้องขยัน	ไม่เล่นการพนัน	และพลเมืองดีต้องลดความนิยมที่จะเข้า

รับราชการ
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	 	 หนังสือพิมพ์กรุงเทพฯ	 เดลิเมล์ ได้แก่	 พลเมืองดีต้องเคารพและเชื่อฟัง

กษัตริย์

  ๑๑) ชุดความคิดเกี่ยวกับพุทธศาสนา

  หนังสือพิมพ์สยามออบเซอร์เวอร์ ได้แก่	 หลักธรรมในการด�าเนินชีวิต

และการปกครองบ้านเมืองคือ	 อิทธิบาท	 ๔	 และผู้ปกครองบ้านเมืองสามารถปฏิบัติ

ตามหลักธรรมได้	

	 	 หนังสือพิมพ์กรุงเทพฯ	เดลิเมล์ ได้แก่	หลักธรรมทางพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่

ผู้ปกครองบ้านเมืองต้องปฏิบัติตามให้เคร่งครัด	 และผู้ปกครองบ้านเมืองไม่สามารถ

ปฏิบัติตามหลักธรรมได้

  ๑๒) ชุดความคิดเกี่ยวกับบิดาและมารดา

  หนังสือพิมพ์สยามออบเซอร์เวอร ์ ได้แก่ บุตรจะประพฤติปฏิบัติอย่างไร

ก็ตาม	 แต่ห้ามดูหมิ่นบิดามารดา และบิดามารดามีหน้าที่ในการส่ังสอนบุตรให้เป็น

พลเมืองที่ดี	

	 	 หนังสือพิมพ์กรุงเทพฯ	เดลิเมล์	ไม่ปรากฏเกี่ยวกับชุดความคิดนี้

	 	 จากชุดความคิดทั้ง	๑๓	ชุดความคิด	จะเห็นได้ว่า	ชุดความคิดทั้งหมดต่าง

มีความสัมพันธ์กัน	 กล่าวคือ	 ทั้งหนังสือพิมพ์สยามออบเซอร์เวอร์	 และหนังสือพิมพ์

กรุงเทพฯ	 เดลิเมล์	 มีชุดความคิดหลักที่เหมือนกัน	 ต่างกันเพียงในเรื่องของชุด

ความคิดที่เกี่ยวกับบิดามารดาที่หนังสือพิมพ์กรุงเทพฯ	เดลิเมล์ไม่ได้กล่าวถึง	อย่างไร

ก็ตามถึงแม้ว่าหนังสือพิมพ์ทั้งสองฉบับจะมีชุดความคิดที่คล้ายกัน	 แต่รายละเอียด

ปลีกย่อยนั้นจะเห็นได้ว่ามีความแตกต่างไปในทิศทางที่ตรงกันข้าม	เช่น	ในชุดความคิด

เกี่ยวกับคนจน	 หนังสือพิมพ์สยามออบเซอร์เวอร์มีความคิดว่าคนไทยน้ันไม่จนเพียง

แต่คดิไปเองว่าตนเองจน	ในขณะทีห่นังสือพมิพ์กรงุเทพฯ	เดลิเมล์มคีวามเช่ือว่า	คนไทย

นั้นยังจนอยู่	จากความคิดเหล่านี้ท�าให้เห็นว่า	เวทีการแสดงความคิดเห็นของคนไทยใน

สมัยนั้น	“หนังสือพิมพ์”	มีส่วนส�าคัญมาก	เพราะเป็นสื่อที่กระจายตัวบทไปยังผู้บริโภค	

และผู้บริโภคได้ตีความตัวบทตามที่ตนเข้าใจ	 ดังน้ันผู้ผลิตตัวบทจึงมีอ�านาจอย่างมาก
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ในการที่จะน�าเสนอความคิดเห็นของตน	 สร้างวาทกรรมที่เป็นระบบความคิด

ความเช่ือต่อสภาพสังคมการเมืองในสมัยน้ัน	 แล้วถ่ายทอดอุดมการณ์ที่แฝงอยู่ใน

วาทกรรมที่สร้างข้ึนไปยังผู้บริโภค	 และผู้บริโภคได้รับการอุดมการณ์น้ันโดยไม่รู้ตัว	

ส่งผลต่อไปยังการกระท�าที่เกิดขึ้น	ทั้งกลุ่มที่มีความคิดเห็นที่เห็นด้วย	และไม่เห็นด้วย

ดังที่	 “พระมหากษัตริย์”	 ได้เลือกที่จะถ่ายทอดอุดมการณ์	 “ความเป็นชาติไทย”	

ผ่านวาทกรรมดังกล่าว	 จากชุดความคิดที่ปรากฏสามารถสรุปเป็นอุดมการณ์ที่แฝง

อยู่ในความคิดเหล่าน้ัน	 คือ	 อุดมการณ์	 “ความเป็นชาติไทย”	 ซ่ึงประกอบไปด้วย

อุดมการณ์ที่ส�าคัญ	๓	อุดมการณ์	ดังนี้

 อุดมการณ์ “ราชาธิปไตย” หมายถึง	 การที่พระมหากษัตริย์มีอ�านาจ

สูงสุดในการปกครองประเทศ	 พระมหากษัตริย์มีฐานะเป็นสมมติเทพ	 (ในระบอบการ

ปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์)	 เป็นผู้ใช้อ�านาจอธิปไตย	 โดยมีข้าราชการเป็นผู้

สนองพระบรมราชโองการ	ส่วนประชาชนเป็นผู้ปฏิบัติตามค�าสั่งโดยเคร่งครัด	(ถึงแม้

ประชาชนจะมีการศึกษาสูง	แต่ก็ต้องยอมให้แก่ชนชั้นศักดินา)	เมื่อวิเคราะห์จากกลวิธี

ทางภาษา	และชุดความคดิทีไ่ด้น้ันพบว่า	องค์ประกอบทีส่�าคญัในการท�าให้ประเทศชาติ

เจริญรุ่งเรือง	คือ	พระมหากษัตริย์	ดังที่พสกนิกรไทยได้ส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณที่

พระมหากษัตริย์และพระบรมศานุวงศ์ได้ทรงมีต่อชาวไทย	 การแสดงความจงรักภักดี

ต่อพระมหากษัตริย์จึงเป็นเรื่องธรรมดาที่คนไทยทุกคนต้องประพฤติและปฏิบัติให้ถูก

ต้องตามครรลองของขนบนิยมไทย	

 อุดมการณ์ “ชาตินิยม” หรือ	 “ลัทธิชาตินิยม”	หมายถึง	ความรู้สึกรักชาติ

บ้านเมือง	 ความจงรักภักดีต่อประเทศชาติและหมู่ชนที่มีชาติพันธุ์เดียวกันกับตน	 ซ่ึง

ก่อให้เกดิอารมณ์ร่วมในอันทีจ่ะเสียสละเพือ่ชาต	ิตลอดจนมคีวามปรารถนาจะรกัษาไว้

ซึ่งความเป็นอิสระทางการเมือง	 ความมั่นคงปลอดภัย	 และเกียรติภูมิของชาติไว้	 ซึ่ง

สาระส�าคญัของการน�าเสนออุดมการณ์ผ่านวาทกรรมน้ีคอื	พระมหากษัตรย์ิต้องการให้

ประชาชนมีความรักชาติ	จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์	และยึดมั่นในพระพุทธศาสนา	

นอกจากน้ีในยคุสมยัทีพ่ระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วัขึน้ครองราชย์	ได้เกดิมี

การเคลื่อนไหวของกลุ่ม	“ทหารใหม่”	ในช่วง	รศ.	๑๓๐	ที่ท้าทายอ�านาจความชอบธรรม

ของระบอบการปกครองสมบูรณาญาสิทธริาชย์	คดิทีจ่ะเปล่ียนระบบการปกครองใหม่	

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงตอกย�้าความเป็นชาตินิยมด้วยการปลูกฝัง
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ให้ประชาชนยึดมั่นในสามสถาบัน	 โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์	 หากผู้ใดที่เห็น

การปกครองในระบบอื่นดีกว่าย่อมเป็นผู้ที่คิดท�าลายชาติ

	 เมื่อวิเคราะห์จากกลวิธีทางภาษา	 และชุดความคิดที่ได้น้ัน	 พบว่า	 พระบรม

ราโชบายสร้างความรู้สึกชาตินิยมที่ปรากฏในวาทกรรมที่น�ามาศึกษาน้ี	 สอดคล้องกับ

แนวพระราชด�าริที่ว่า	 การที่ประเทศจะมีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาชาติน้ัน	

ประชาชนจะต้องมอุีดมการณ์ส�านึกอันใหม่	(New	Spirit)	ซ่ึงจะเป็นพลังช่วยกระตุน้ให้

ประชาชนกระท�าการต่างๆ	เพื่อความเจริญก้าวหน้านั้น	อุดมการณ์และส�านึกอันใหม่ที่

พระองค์เลือกที่จะสร้างไว้ในจิตใจคนไทยคือ	ลัทธิชาตินิยม	

 อุดมการณ์ “ปิตาธิปไตย” หรืออุดมการณ์ชายเป็นใหญ่ในการศึกษาน้ี	

หมายถึง	 ความมีอ�านาจของผู้ชายโดยเฉพาะการครอบง�าความคิดของคนในสังคมว่า	

โลกที่ทุกคนอยู่ประกอบไปด้วย	๒	เพศ	คือ	เพศชาย	และเพศหญิง	และเพศหญิงเป็น

ส่วนประกอบของผู้ชาย	 หรือเป็นผู้ถูกกระท�า	 ความคิดเหล่าน้ีจัดเป็นระบบความคิดที่

เอ้ือประโยชน์ให้แก่ผู้ชายน้ัน	 เมื่อวิเคราะห์จากกลวิธีทางภาษา	 และชุดความคิดที่ได้

นั้น	 พบว่า	 อุดมการณ์ปิตาธิปไตยท�าให้ผู้หญิงไม่มีสิทธิ	 เสรีภาพ	 และความเสมอภาค

เท่าเทียมกับผู้ชาย	 หรือผู้หญิงยังคงตกเป็นเครื่องมือหรือเป็นสมบัติของผู้ชายโดย

ไม่รู้ตัว	ผู้หญิงปฏิบัติตัวตามวิถีที่กรอบจารีตประเพณีของสังคมไทยที่ได้ก�าหนดไว้	แต่

อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่า	 ชุดความคิดที่เกี่ยวกับผู้หญิงและผู้ชายน้ัน	 ถึงแม้จะมีการ

เรยีกร้องสทิธเิสรภีาพให้กบัผู้หญงิ	ทัง้ในเรือ่งของการมเีมยีลับ	การจดทะเบียนภรรยา	

แต่กลวิธีทางภาษาที่ปรากฏในวาทกรรมน้ันก็ยังคงกล่าวถึงหน้าที่ส�าคัญของการ

เป็นผู้หญงิไทยทีต้่องเป็นแม่บ้านคอยดแูลสาม	ีและเป็นสมบัตขิองผู้ชายเหมอืนเช่นเดมิ

ที่เคยปฏิบัติกันมา	

 การวิเคราะห์วิถีปฏิบัติทางสังคมและวัฒนธรรม

	 ผลของการส่ืออุดมการณ์	 “ความเป็นชาติไทย”	 ในบทความน้ี	 ท�าให้เกิด

ความคดิแตกออกเป็นสองส่วนคอื	๑) สมาชกิในสงัคมท่ีเห็นด้วยและพร้อมปฏบิติัตาม 

ดังจะเห็นได้จากมีการเข้าร่วมเป็นสมาชิก	 “เสือป่า”	 เพิ่มมากขึ้น	 และ	๒) สมาชิกใน

สังคมท่ีไม่เห็นด้วยและคัดค้าน หนังสือพิมพ์ต่าง	 ๆ	 ออกมาโจมตีรัฐบาล	 ท�าให้เกิด	

“สงครามปากกา”	ระหว่างกลุ่มหนังสือพมิพ์ทีส่นับสนุนรฐับาล	กบักลุ่มทีค่ดัค้านรฐับาล	
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และอิทธิพลของสังคมที่มีผลต่อการส่ืออุดมการณ์	 “ความเป็นชาติไทย”	 ในบทความ

โคลนติดล้อ	ล้อติดโคลน	และเรื่องสืบเนื่อง”	ได้แก่	อิทธิพลจากภายในประเทศ	ระบบ

การปกครองแบบ	 “ราชาธิปไตย”	 แนวคิดเรื่อง	 “ปิตาธิปไตย”	 อิทธิพลจากภายนอก

ประเทศ แนวคิดเรื่อง	“ชาตินิยม”	และแนวคิดเรื่องประชาธิปไตย

สรุปผลการศึกษา

	 จากการศึกษาความสัมพันธ ์ระหว ่างกลวิธีทางภาษาในโคลนติดล ้อ	

ล้อติดโคลน	 และเรื่องสืบเน่ือง	 กับการน�าเสนออุดมการณ์	 “ความเป็นชาติไทย”

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ท�าให้เข้าใจลักษณะและรูปแบบ

ของวาทกรรมดังกล่าว	 รวมถึงบทบาทของกลวิธีทางภาษาที่วาทกรรมเลือกใช้

ว่ามีส่วนส�าคัญในการตอกย�้าและสร้างอุดมการณ์ความเป็นชาติไทย	 เพื่อประโยชน์ใน

การปกครองประเทศชาติอย่างไร	 ซ่ึงสอดคล้องกับ	 van	 Dijk	 (2003)	 ที่กล่าวว่า

กลุ่มผู้มอิีทธพิลในสังคมจะรกัษาความเหนือกว่าของตน	และควบคมุผู้อ่ืนในสังคมได้ผ่าน

การครอบง�าทางวาทกรรม	 โดยสร้างวาทกรรมที่แฝงอุดมการณ์หรือชุดความคิดบาง

อย่างที่เอื้อประโยชน์ให้แก่กลุ่มของตน	กลุ่มผู้มีสถานภาพเหนือกว่าในสังคมมักจะเป็น

ผู้ทีส่ามารถเข้าถงึแหล่งทรพัยากรทีสั่งคมให้คณุค่า	อาท	ิการศกึษา	ต�าแหน่งหน้าทีก่าร

งาน	 ทรัพย์สิน	 และวาทกรรมที่มีอิทธิพลในสังคม	 อาทิ	 วาทกรรมทางการเมืองและ

วาทกรรมส่ือ	 การรักษาสถานภาพที่เหนือกว่าในสังคมท�าได้โดยการควบคุมวาทกรรม

เพือ่ประกอบสร้างและส่ืออุดมการณ์ทีเ่อ้ือประโยชน์แก่ฝ่ายตน	จะเหน็ได้ว่าหนังสอืพมิพ์

ในสมัยนั้นผู้ปกครองไทยได้เล็งเห็นประโยชน์	และน�ามาใช้ในการสื่อสารจากรัฐบาลถึง

ประชาชนผ่านหนังสือพิมพ์สยามออบเซอร์เวอร์	 ขณะเดียวกันภายในสังคมอีกระดับ

หน่ึงกม็ุง่ทีจ่ะใช้หนังสือพมิพ์เป็นส่ือสะท้อนความคดิเหน็ระหว่างกลุ่มคนผู้รูห้นังสือผ่าน

หนังสือพิมพ์กรุงเทพฯ	 เดลิเมล์	 จากการศึกษาวาทกรรมนี้	 “โคลนติดล้อ	ล้อติดโคลน	

และเรื่องสืบเรื่อง”	 จะเห็นได้ว่า	 อุดมการณ์ที่สร้างข้ึนมาน้ัน	 มีจุดหมายเพื่อธ�ารงไว้	

ซึ่งอ�านาจทางการเมืองของพระมหากษัตริย์	ราชาธิปไตย	+	ชาตินิยม	+	ปิตาธิปไตย	

=	ความเป็นชาติไทย	ดังนั้นอุดมการณ์	“ความเป็นชาติไทย”	เป็นการแสดงความจงรัก

ภักดีต่อพระมหากษัตริย์	/	การสร้างฐานอ�านาจให้แก่พระมหากษัตริย์	ในขณะที่สภาพ

สังคมในสมยัน้ัน	ข้าราชการบางกลุ่มต้องการอ�านาจและการปกครองแบบประชาธปิไตย
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